
  

T.C.                BERAAT/ DÜŞME/ MAHKUMİYET
ANKARA         13/04/2018

 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2014/144 
KARAR NO : 2018/248
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2013/35

    GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

BAŞKAN : Mustafa YİĞİTSOY               41918
ÜYE : Turhan KÖK                           40993
ÜYE : Tuba BÜYÜKŞAHİN           125491
C. SAVCISI : Mehmet Hanifi YILDIRIM    39643
KATİP : Feramuz DENİZ                     70386

DAVACI : K.H.
MAĞDUR : 1-MERAL AKŞENER, Tahir Ömer ve Sıdıka kızı, 18/07/1956 

GÜNDOĞDU doğumlu, KOCAELİ, Cedit mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Küpluce Beylerbeyi Bayırı Çayır Sk. No:21 Altındağ/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:51526334100

VEKİLİ : Av. MERAL ALEMDAR, Rıhtım Cad.  Derya İş Merkezi B 
Blok   K:4 No:138 Kadıköy/ İSTANBUL

MAĞDUR :2-ŞEVKET KAZAN, Emin ve Hatice oğlu, 12/07/1933 
ADAPAZARI doğumlu, İSTANBUL, BEYOĞLU, Ömeravni 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yukarıbahçelievler Mah.72.Sokak 
No:5/5 Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:29848874864

VEKİLİ : Av. MUSTAFA ABBAK, Necatibey Caddesi Kerem Han Kat:5 
No:21/24 Çankaya/ ANKARA

 Müdafii Av. YILMAZ BÖLÜKBAŞI, Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği  10200 Bandırma/ 
BALIKESİR

MAĞDUR :3-TURGAY TEMEL, Ehmet ve Beyhan oğlu, 20/08/1970 
TIHMIN doğumlu, SİVAS, GÜRÜN, Bahçeiçi mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Karaağaç Mahallesi, Büyük Aralık Sokak, 
No:9/2, Durmuşoğlu Apartmanı, Yıldırım/Bursa Yıldırım/ 
BURSA adresinde oturur. TC Kimlik No:10841992396

VEKİLİ : Av. VEYSEL AŞKIN, Kırcaali Mah.Favzi Çakmak Cad.Göktaş 
İş Merkezi No:62 K:3 D:12 Bursa 16020 Osmangazi/ BURSA

MAĞDUR :4-AHMET ÇELİK, Halil ve Havva oğlu, 10/07/1960 
ÇAMAVŞAR doğumlu, BALIKESİR, GÖMEÇ, Karaağaç 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başakşehir Mah. Balkan Sk. No:17 
İç Kapı No:9  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC 



  

Kimlik No:13414702552
MAĞDUR :5- ALPER TOLGA ÇOLAK, Ali ve Mualla oğlu, 01/01/1974 

Türkoğlu doğumlu, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Önsenhopuru 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fatih Mah. 1.Doruk Sk. No:12 İç 
Kapı No:2  Kütahya Merkez/ KÜTAHYA adresinde oturur. İ 
TC Kimlik No:40966841378

MAĞDUR :6-BÜNYAMİN NAS, Niyazi ve Ayşe oğlu, 14/03/1969 
AKKİSE doğumlu, KONYA, AHIRLI, Akkise mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hamam Mah. Tepebağ 1. Sk. No:21 İç Kapı 
No:1  Emet/KÜTAHYA. TC Kimlik No:34645614452

MAĞDUR :7-GÜLŞEN DURU, Haşim ve Hediye kızı, 19/08/1968 
BABAESKİ doğumlu, SAMSUN, LADİK, Teberoğlu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 960 Toki Konutları C-1 Blok Daire:7 Kepez 
Beldesi Çanakkale Merkez/ ÇANAKKALE adresinde oturur. 
TC Kimlik No:40108984284

MAĞDUR :8-HASAN EKİNCİ, İsak ve Zekiye oğlu, 01/11/1939 ŞAVŞAT 
doğumlu, ARTVİN, ŞAVŞAT, Erikli mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Mutlukent Mah. Besteci Cad. No:2  Çankaya/ 
ANKARA adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik 
No:16894508720

MAĞDUR :9-HASAN ZENGİN, İsmail ve Hatice oğlu, 01/01/1972 
GELENDOST doğumlu, ISPARTA, GELENDOST, Aşağı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Anadolu Mahallesi Çevre Yolu 142 
Cad. Öz-Ser Sitesi B Blok No: 59/3 Isparta Isparta Merkez/ 
ISPARTA adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik 
No:30361817672

MAĞDUR :10-KUTSİ UYSAL, Necati ve Ayşe oğlu, 01/01/1975 
SEYDİŞEHİR doğumlu, KONYA, SEYDİŞEHİR, Gevrekli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yükseltepe Mah. 1825 Sk. No:2 İç 
Kapı No:11  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: . 
TC Kimlik No:14330614776

MAĞDUR :11-MEHMET DEMİRÖZ, Ali ve Hatice oğlu, 04/02/1958 
DEMİRÖZÜ doğumlu, GİRESUN, ALUCRA, Demirözü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozhöyük Caddesi, Özahikent 
Koop.Funda Apt. B-5 Blok D:9 3.Etap, Eryaman Etimesgut/ 
ANKARA adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik 
No:34099511574

MAĞDUR :12- MEHMET BESİM İSMAİLEFENDİOĞLU, Mustafa Besim 
ve Emine oğlu, 25/05/1956 MERCAN doğumlu, ERZİNCAN, 
TERCAN, Mercan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kent Kop Mah. 
4. Cadde Tok84 Sit. I/8 Batıkent  Yenimahalle/ ANKARA 
adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:33127445874

MAĞDUR : 13-MUHUTTİN DOĞAN, Habip ve Fatma oğlu, 01/01/1968 
GEMEREK doğumlu, KAYSERİ, KOCASİNAN, Kayabaşı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. İstasyon Mah. 1481. Sk. No:11 İç 
Kapı No:9  Gebze/ KOCAELİ adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:45337491534

MAĞDUR : 14-NECİP KOÇ, Mehmet ve Nazife oğlu, 31/08/1960 



  

SOFULAR doğumlu, İZMİR, BORNOVA, Kazımdirik 
mah/köy nüfusunda kayıtlı.  2084/8 Sokak No:69 C 1 Blok 
Daire:10 Bayraklı Bayraklı/ İZMİR adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:40177406762

MAĞDUR :15- RECEPCAN ŞEN, Hayreddin ve Yildız oğlu, 22/02/1963 
BALIKESİR doğumlu, ARDAHAN, GÖLE, Dengeli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yunus Emre Mah. Çatalkaya Sk. No:42 İç 
Kapı No:5  Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:65512325492

MAĞDUR :16- SUAT ÇELİKDEMİR, Fikri ve Emine oğlu, 12/10/1973 
ELAZIĞ doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Kızılay mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Rüstem Paşa Mah. Şht. Polis Ertuğrul 
Ertekin Sk. No:6 İç Kapı No:1  Elazığ Merkez/ ELAZIĞ 
adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:17497936972

MÜŞTEKİ :1- ABDULBAKİ ÖZBEK, Sabri ve Nure oğlu, 01/03/1958 
Kocasırt doğumlu, Şanlıurfa, Ceylanpınar, Seydo Atilla 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Seydo Atilla Mah. 209 Sk. No:5 İç 
Kapı No:3 Ceylanpınar/ Şanlıurfa adresinde oturur. TC Kimlik 
No:54028007534

MÜŞTEKİ :2-ABDULKADİR AKYOL, Hayrettin ve Teberik oğlu, 
12/05/1965 Hacıhasanlı doğumlu, KIRŞEHİR, Çiçekdağı, 
Hacıhasanlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kazım Karabekir Mah. 
1002. Sk. No:4 İç Kapı No:4  Esenler/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:24935204548

MÜŞTEKİ :3- ABDULLAH ŞENYİĞİT, Mustafa ve Ayşe oğlu, 17/01/1973 
AKHİSAR doğumlu, MANİSA, AKHİSAR, Dağdere mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bulgurlu Mahallesi, Çilehane Yolu Sokak, 
No:12, Üsküdar Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:10991766908

MÜŞTEKİ :4- ABDULLAH AYDOĞMUŞ, Ali ve Hadice oğlu, 13/02/1953 
BİLALUŞAĞI doğumlu, ELAZIĞ, Baskil, Bilaluşağı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Zafer Mahallesi 12 Sokak Ülker Apartmanı 
No:10 Daire No: 10  Malatya Merkez/ MALATYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:27352599136

MÜŞTEKİ :5- ABDULLAH KARAKAN, Halil ve Hüsne oğlu, 16/10/1953 
GÜLŞEHİR doğumlu, NEVŞEHİR, Gülşehir, Şahinler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Karapürçek Mah. 362 Sk. No:7 İç Kapı No:7 
Altındağ/ ANKARA. TC Kimlik No:18272642552

MÜŞTEKİ :6- ABDULLAH TOPTAŞ, İsmail ve Ayşe oğlu, 26/03/1973 
KANGAL doğumlu, SİVAS, KANGAL, Taşlı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bostanbaşı Mah. Çiftlik Cad. No:311 İç Kapı 
No:08 Yeşilyurt/ MALATYA. TC Kimlik No:28181418216

MÜŞTEKİ :7- ABDULLAH SALTIK, Sadık ve Hacer oğlu, 10/09/1949 
OSMANCIK doğumlu, ÇORUM, Osmancık, Tekmen mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Güney Mah. Uludağ Sok No:5 Osmancık/ 
ÇORUM adresinde oturur. TC Kimlik No:18127806542

MÜŞTEKİ :8-ABDULLAH ER, Servet ve Ayşe oğlu, 14/06/1968 KÖLN 



  

doğumlu, BURSA, İznik, Yeşilcami mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. İskenderpaşa Mahallesi Açıklar Sok.No:35/3 Fatih/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:11668893934

VEKİLİ : Av. DAVUT İYRAS, Nasuh Akar Mahallesi 1403.Sokak 
No:6/2  06520 Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :9-ABDULLAH UMRAN EKİNCİ, Faruk ve Kadriye oğlu, 
01/03/1979 CİZRE doğumlu, ŞIRNAK, CİZRE, Kale mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Dicle Mah Dicle Sokak No :8 73200 Cizre/ 
ŞIRNAK adresinde oturur. TC Kimlik No:57346585340

MÜŞTEKİ :10-ABDURRAHİM ÇELİK, Abdullah ve Emine oğlu, 
14/11/1973 GAZİANTEP doğumlu, GAZİANTEP, Araban, 
Akbudak mah/köy nüfusunda kayıtlı. İncilipınar Mah. Kıbrıs C. 
Ersoy İş Merkezi No:22/12 Şehitkamil/ GAZİANTEP adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:35347440684

MÜŞTEKİ :11-ABDURRAHİM AY, Abdurrahman ve Nurgül oğlu, 
06/07/1981 BİSMİL doğumlu, DİYARBAKIR, Bismil, Kazancı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı.  adresinde oturur. İş adresi: 
Mahabad Bulv. 75 Yol Üzeri, Gümrük Müd. Yanı Çeysa Yapı 
Önyapark Plaza  Kat:9 No:41 Kayapınar / DİYARBAKIR 
adresinde oturur. TC Kimlik No:11291078302

MÜŞTEKİ :12-ABDURRAHMAN YILDIRIM, Şeyho ve Esme oğlu, 
03/07/1960 DARENDE doğumlu, MALATYA, Darende, 
Ağılyazı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Talatpaşa Mahallesi Teras 
Evleri F-6 D.10  Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:47410537078

MÜŞTEKİ :13- ABDURRAHMAN ÇELİKER, Mustafa Sabri ve Mevlude 
oğlu, 17/04/1967 SİVAS doğumlu, SİVAS, MERKEZ, Kaleardı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Batı Mahallesi Batı Sitesi Eti 
Maden Lojmanları B3/5 Batıken Yenimahalle/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:31768737068

MÜŞTEKİ :14-ABDURRAHMAN SİTİL, Bahattin ve Ayişe oğlu, 
12/03/1964 ADIYAMAN doğumlu, Merkez, Örenli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeni M. Akabe Apt. A Blok No:12 
ADIYAMAN adresinde oturur. TC Kimlik No:11806446572

MÜŞTEKİ :15-ABDÜLKADİR BOZDEMİR, Seyit ve Fatma oğlu, 
15/10/1973 NİZİP doğumlu, GAZİANTEP, NİZİP, Aşağıçardak 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kaynarca Mahallesi, Platin Sokak, 
Hitit Sitesi, C Blok, Kat 8/17 Altkaynarca/Pendik/ İSTANBUL 
adresinde oturur. İş adresi: Kartal Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde Özel Güvenlik Görevlisi Kartal/ İSTANBUL. TC 
Kimlik No:32626537004

MÜŞTEKİ :16- ADEM ÇEVİK, Osman ve Ayşe oğlu, 20/10/1968 GEREDE 
doğumlu, BOLU, GEREDE, Çukurca mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Bahçelievler Mah. Mehtap Sk. No:18 İç Kapı No:1 
Gerede/ BOLU adresinde oturur. İş adresi: Toros Sk No 17/14 
Sıhhıye  ANKARA. TC Kimlik No:12409824156

MÜŞTEKİ :17-ADEM DURAK, Haşim ve Esme oğlu, 19/12/1957 
GÖKSUN doğumlu, Kahramanmaraş, Göksun, Karaömer 



  

mah/köy nüfusunda kayıtlı. İhlas Marmara Evleri 2.Kısım 
2.Ada C-12 Blok D:8 Beylikdüzü Büyükçekmece/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:42847776342

MÜŞTEKİ :18-ADNAN PEHLİVANLI, Nedim ve Tayyibe oğlu, 
03/05/1971 KIRIKKALE doğumlu, Kırıkkale, Balışeyh, 
Kenanoba mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kentkoop Mah. 5. Cd. 
241. Sk. Yeniumutlar Sitesi E2 Blok No:4 Batıkent 
Yenimahalle/ ANKARA. TC Kimlik No:37552513528

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT, Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 
MÜŞTEKİ :19-ADNAN EŞME, Nazmi ve Kamile oğlu, 02/05/1966 

HONAZ doğumlu, DENİZLİ, Akköy,Topraklık mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler Mah. 3075. Sk. No:5 İç Kapı 
No:1 Merkezefendi/ DENİZLİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:19291798084

MÜŞTEKİ :20-ADNAN ÇELİK, Mehmet Ali ve Elife oğlu, 24/06/1966 
ÜSKÜDAR doğumlu, KONYA, Çumra, Dedemoğlu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kepez Mah. Şehit Noyan Aydım Sok. 
Filizkent Apt. No:145/3 Kdz Eerğli/ ZONGULDAK adresinde 
oturur. TC Kimlik No:57799140530

MÜŞTEKİ :21-AHMET URAT, Tahir ve Şahide oğlu, 01/01/1962 
MAZIDAĞI doğumlu, MARDİN, Mazıdağı, Gündoğan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kayalar Mah. Yeşil Derik Cad. 
No:66, Tezne Küm. Mazıdağı  Mazıdağı/ MARDİN adresinde 
oturur. İş adresi: Gazi İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni 
Mazıdağı/ MARDİN. TC Kimlik No:18602592564

MÜŞTEKİ :22- AHMET ÇALIM, Ali ve Hesna oğlu, 07/08/1970 
HOCALAR doğumlu, AFYONKARAHİSAR, ŞUHUT, Yalı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ali İhsan Paşa Mah. 457 Sk. No:1-3 
İç Kapı No:17  Afyonkarahisar Merkez/ AFYONKARAHİSAR 
adresinde oturur. TC Kimlik No:20116254630

MÜŞTEKİ :23- AHMET YAĞMUR, Mehmet ve Gevri oğlu, 27/05/1949 
HANİ doğumlu, DİYARBAKIR, HANİ, Abacılar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. S.Eyyübi Mah. Aydın Arslan Bul Baynıdır 1 
Apt. Kat  7 No: 13 Bağlar / DİYARBAKIR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:23692679408

MÜŞTEKİ :24- AHMET UÇAR, Hamza ve Ülviye oğlu, 01/04/1957 
KARACAVERAN doğumlu, AMASYA, GÜMÜŞHACIKÖY, 
Karacaören mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gümüşpınar Mah. 
Pınar Sit. Bilgin Sok. D Blok  D:6 Yakacık Kartal/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:20977269248

MÜŞTEKİ :25-AHMET ALPER, Mehmet ve Naciye oğlu, 01/06/1947 
KAHRAMANMARAŞ doğumlu, Kahramanmaraş, Merkez, 
Yürükselim mah/köy nüfusunda kayıtlı. Basın Cad. No:61/17 
Basınevleri  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:40366404142

MÜŞTEKİ :26-AHMET ATAM, Nazim ve Emine oğlu, 15/03/1974 
MALATYA doğumlu, ELAZIĞ, BASKİL, Karoğlu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Şehit Fevzi Mah. 10.Sok. No:40 MALATYA 



  

adresinde oturur. TC Kimlik No:30910480814
MÜŞTEKİ :27- AHMET AYDINER, Mimar Sinan Mah. 116. Sok. No:102/3 

ÇORUM adresinde oturur. TC Kimlik No:
MÜŞTEKİ :28-AHMET BAYLAR, Hasan ve Muhlise oğlu, 05/05/1972 

ELAZIĞ doğumlu, ELAZIĞ, Merkez, Üniversite mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. Şair Bahtiyar Vahapzade 
Cad. No:8 İç Kapı No:3  Elazığ Merkez/ ELAZIĞ adresinde 
oturur. İş adresi: Fırat Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Merkez/ ELAZIĞ. TC Kimlik 
No:27442605976

MÜŞTEKİ :29- AHMET BEREKET, Yusuf ve Dilhare oğlu, 20/10/1974 ST 
GALLEN İSVİÇRE doğumlu, İZMİR, KONAK, Zeytinlik 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler Mah. 509/11 Sk. 
No:10 İç Kapı No:3  Karabağlar / İZMİR adresinde oturur. TC 
Kimlik No:23558154766

MÜŞTEKİ :30-AHMET BÜYÜKŞAR, Nuri ve Ayşe oğlu, 19/08/1960 
KONYA doğumlu, KONYA, MERAM, Uluırmakalihoca 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Küçükbakkalköy Mah. Koca Sinan 
Cad. No:23 İç Kapı No:1  Ataşehir/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:17891491572

MÜŞTEKİ :31-AHMET DOĞAN, Mehmet ve Safıya oğlu, 06/05/1974 
NİZİP doğumlu, GAZİANTEP, NİZİP, Uluyatır mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Fatih Sultan Mahallesi, İkranur Apartman, 
No:16/10, Nizip  Nizip/ GAZİANTEP adresinde oturur. TC 
Kimlik No:44500142358

MÜŞTEKİ :32-AHMET HÜSÜK, İsmet ve Emine oğlu, 22/08/1972 
ARABAN doğumlu, GAZİANTEP, ARABAN, Yeni Altıntaş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Düğmeci Mah. Suburcu Cad. 
Aliveli İşhanı Kat:3 No:401 Şahinbey/ GAZİANTEP adresinde 
oturur. TC Kimlik No:45079116238

MÜŞTEKİ :33-AHMET KIYATÇİĞ, Zeki ve Fatma oğlu, 05/06/1966 
GÖLTEPESİ doğumlu, BİNGÖL, Merkez, Göltepesi mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yenişehir Mah. Ayaz Sk. No:13 İç Kapı No:1 
 Bingöl Merkez/ BİNGÖL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:33973079674

MÜŞTEKİ :34- AHMET KUNT, Fahri ve Ayşe oğlu, 20/04/1971 MUT 
doğumlu, MERSİN, MUT, Meydan mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Denizköşkler Mahalles İ Kına Sokak Çiloğlu Apt. No:7 Kat.5 
Daaire 15  Avcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: 
Denizköşkler Mahalles İ Kına Sokak Çiloğlu Apt. No:7 Kat.5 
Daaire 15  Avcılar/ İSTANBUL. TC Kimlik No:30607827878

MÜŞTEKİ :35- AHMET FARUK ÜNSAL, Abdurrahman ve Zekiye oğlu, 
03/01/1963 DİYARBAKIR doğumlu, SAKARYA, Adapazarı, 
Tuzla mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mithatpaşa Cad. 62/4 Kızılay 
Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Mithatpaşa 
Cad. 62/4 Kızılay Çankaya/ ANKARA. TC Kimlik 
No:28882819084

MÜŞTEKİ :36- AHMET FATİH TUTYER, Şükrü ve Gülşan oğlu, 



  

13/07/1972 ELAZIĞ doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Sarıkamış 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çukurdere Mah. Koyunoğlu  Cad. 
Mısırlıoğlu Apartman, No:5 İç Kapı No:9 MALATYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:14849027500

MÜŞTEKİ :37- AHMET NECİP BOYNUEĞRİ, Cemil ve Sebahat oğlu, 
07/06/1954 GÖRELE doğumlu, KIRŞEHİR, MERKEZ, 
Kayabaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cevizlidere Huzur 
Mahallesi Cad. 95/13 Dikmen-ANKARA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:14828545018

MÜŞTEKİ :38- AHMET NİHAT GİRGİN, Veysel ve Necmiye oğlu, 
12/10/1971 KÜTAHYA doğumlu, KÜTAHYA, MERKEZ, 
Köprüören mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bayraklı Mah. 1900 Sk. 
No:19 Egem Apartman İç Kapı No:1 Bayraklı/ İZMİR 
adresinde oturur. TC Kimlik No:28214163502

MÜŞTEKİ :39- AHMET RIFAT ALPHAN, Gürsel Mah. 28 Nisan Cad. 
No:6 D:5 Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur. TC No:

MÜŞTEKİ :40-AHMET ZAFER TEL, Abdurrahman ve Zeliha oğlu, 
06/09/1969 ADIYAMAN doğumlu, ADIYAMAN, MERKEZ, 
Kapcami mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Mah. 3.Çevre Yolu 
Cad. No:372A İç Kapı No:14 Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN 
adresinde oturur. İş adresi: Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü Merkez/ ADIYAMAN. TC Kimlik 
No:23764046428

MÜŞTEKİ :41-AKIN BAYSAL, Yüsüf ve Gülbeyaz oğlu, 15/11/1971 
ŞENKAYA doğumlu, MANİSA, MERKEZ, 1.Anafartalar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 4238 Sk. Kuşlubahçe Mah. No:1 İç 
Kapı No:2  Merkez/ MANİSA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:11036778160

MÜŞTEKİ :42-ALİ ÜNLÜTÜRK, Osman ve Ayşe oğlu, 10/11/1972 
BOZKIR doğumlu, KONYA, AHIRLI, Merkez mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Pınarbaşı Mah. 1160 Sk. No:3 İç Kapı No:2 
Seydişehir/ KONYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26257893912

MÜŞTEKİ :43-ALİ KOYUNCU, Süleyman ve Emine oğlu, 22/06/1972 
KONYA doğumlu, KONYA, SELÇUKLU, Kızılcakuyu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hocacihan 100. Yıl Mah. Yeni Sille 
Cad. Gülenkent Sitesi No:169/5 Selçuklu Selçuklu/ KONYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:22418025734

MÜŞTEKİ :44-ALİ DUMAN, Mehmet ve Raziye oğlu, 31/10/1968 KEBAN 
doğumlu, ELAZIĞ, KEBAN, Fırat mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Zaviye Mah. Rüya Sokak No:20-1 İç Kapı No:2 Malatya 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:32578429358

MÜŞTEKİ :45- ALİ COŞAR, Mehmet Şerif ve Şevkiye oğlu, 20/01/1960 
IŞIKLAR doğumlu, ÇANAKKALE, MERKEZ, Işıklar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Üniversite Mahallesi, Karadut Sk, 
No:41/5, Avcılar  Avcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. İş 
adresi: Aydınlı Hazır Giyim Eski Londra Asfaltı Mimar Sinan 
Büyükçekmece/ İSTANBUL. TC Kimlik No:14665863290



  

MÜŞTEKİ :46- ALİ AYDIN, Salih ve Emine oğlu, 02/07/1971 KAYSERİ 
doğumlu, KAYSERİ, MELİKGAZİ, Kıranardı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Melikgazi Mah. Kızılırmak Cad. No:105 İç 
Kapı No:24  Melikgazi/ KAYSERİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:44419527826

MÜŞTEKİ :47- ALİ YALÇINKAYA, Yaşar ve Kamile oğlu, 16/05/1971 
DENİZLİ doğumlu, DENİZLİ, Merkezefendi, Değirmenönü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şirintepe Mahallesi 8410 Sokak 
No:10 Çiğli/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:10616086244

VEKİLİ :Av. BÜLENT DEMİR, Yakut Sokak No: 4/404 Bakırköy/ 
İSTANBUL

MÜŞTEKİ :48- ALİ KARAKAŞ, Muhittin ve Fatma oğlu, 10/05/1972 
MALATYA doğumlu, MALATYA, Yeşilyurt, Melekbaba 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akpınar Aslantepe Cad.Aslan Kılıç 
Apt. Ko:4/9 Malatya. TC Kimlik No:11897728250

MÜŞTEKİ :49-ALİ KOYUN, İsmail ve Fatma oğlu, 04/08/1973 İSKİLİP 
doğumlu, ÇORUM, İSKİLİP, Ulaştepe mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Ulaştepe Mah. Osmancık Cad. No:51  İskilip/ ÇORUM 
adresinde oturur. TC Kimlik No:38584101448

MÜŞTEKİ :50-ALİ SALTAN, Şükrü ve Saniye oğlu, 22/02/1963 ANKARA 
doğumlu, KAYSERİ, DEVELİ, Yukarı Fenese mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gökkuşağı Mah. 1195 Sk. No:13 İç Kapı 
No:4  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:36673775396

MÜŞTEKİ :51-ALİ ERYILMAZ, Mehmet ve Cemile oğlu, 01/01/1973 
NİKSAR doğumlu, TOKAT, NİKSAR, Yeşilkaya mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gümüşpala Mah Karakaş Sok. Kardeşler 
Apt.No:3/1 Avcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: 
İlçe Jandarma Komutanlığında Görevli Jandarma Astsubay 
Hasköy/ MUŞ. TC Kimlik No:20561499938

MÜŞTEKİ :52-ALİ DENİZ, Recep ve Müesser oğlu, 05/06/1973 
YENİŞEHİR doğumlu, BURSA, Yenişehir, Ebeköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gündoğan Mah. Bilecik Cad. No:44 İç Kapı 
No:1  Yenişehir/ BURSA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:22819561688

MÜŞTEKİ :53- ALİ HAMDİ PEKİN, Ömer ve Ayşe oğlu, 04/03/1962 
SİVRİHİSAR doğumlu, ESKİŞEHİR, SİVRİHİSAR, Elmalı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akarbaşı Mah. Şehit Zeynel Toköz 
Sk. Balkan Apt. No:10 K:4 D.11 Odunpazarı / ESKİŞEHİR 
adresinde oturur. TC Kimlik No:32080546604

MÜŞTEKİ :54- ALİMETİN ERKMEN, Fahri ve Hatice oğlu, 18/05/1969 
BÜYÜKADA doğumlu, KONYA, ILGIN, Behlülbey mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Akdeniz Mah. Yaşar Doğu Caddesi, 39618 
Sk. Gök Apartmanı No:1/1 Mezitli  Mezitli/ MERSİN adresinde 
oturur. İş adresi: Atatürk Caddesi Mersin Çarşısı No.81-82 
Merkez/ MERSİN. TC Kimlik No:24434261882

MÜŞTEKİ :55- ALİ NABİ KOÇAK, Mehmet ve Meryem oğlu, 01/05/1947 



  

SORGUN doğumlu, İSTANBUL, SULTANBEYLİ, Mehmet 
Akif mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mehmet Akif Mah  Kuran 
Kursu Cad Koçak Sok No: 64 Sultanbeyli/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:12536491528

MÜŞTEKİ :56- ALİSEYDİ TURAN, Haydar ve Yeter oğlu, 25/05/1964 
AKÇADAĞ doğumlu, MALATYA, HEKİMHAN, Güzelyayla 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Battalgazi Mah.Akıncılar Cad. 
Türbe Sok, No, 6  Sultanbeyli/ İSTANBUL adresinde oturur. İş 
adresi: Rasimpaşa Mah. Rıhtım Cad. Uzun Hafis Sk. No. 3 
Kadıköy/ İSTANBUL. TC Kimlik No:41248746916

MÜŞTEKİ :57-ALİSAYİT KAZAK, Aliosman ve Gülefrüz oğlu, 
01/03/1962 ÇILDIR doğumlu, ANKARA, KEÇİÖREN, 
Yakacık mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilbahçe Mah. 1448.Sok 
Palmiye Apt No43 Muratpaşa/ ANTALYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:18226014824

VEKİLİ :Av.ALİ İHSAN KAZAK, Botas-Tanap Kamulaştırma 
Direktörlüğü Beştepe Mahallesi Nergis Sokak No;7 Kat-23 Vıa 
Tower Söğütözü 06560 Yenimahalle/ ANKARA

MÜŞTEKİ :58-ARİF ÇELENK, Ziya ve Zekiye oğlu, 01/10/1958 GÖLKÖY 
doğumlu, ORDU, GÖLKÖY, Damarlı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Samanlı Mah. Sevgi Cad. No. 63  Yıldırım/ BURSA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:53353494668

MÜŞTEKİ :59-ARİF ARSLAN, Menduh ve Sabriye oğlu, 31/12/1967 
ANKARA doğumlu, ANKARA, BEYPAZARI, Dikmen 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atapark Mah.  Engeller Caddesi, 
No:34/25 Keçiören  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:13810043730

MÜŞTEKİ :60- ARİF KOYUN, Ömer ve İnsaf oğlu, 01/03/1957 
AKÇADAĞ doğumlu, MALATYA, AKÇADAĞ, Derinboğaz 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Akçadağ/ MALATYA adresinde oturur. İş adresi: İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü Akçadağ/ MALATYA. TC Kimlik 
No:34150973440

MÜŞTEKİ :61-ASLAN DEĞİRMENCİ, Veyis ve Sevgi oğlu, 28/06/1976 
ÇERMİK doğumlu, DİYARBAKIR, ÇERMİK, Tepe mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Aslanbey  Caddesi  No:4619 İskitler 
Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Rüzgarlı 
Caddesi İbrahim Müteferrika Sokak Fazilet İşhanı Kat:5 Ulus 
Altındağ/ ANKARA. TC Kimlik No:33013355430

VEKİLİ : Av. İBRAHİM TOPCU, Kızılırmak Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi No:38/29 Çukurambar Çankaya/ 
ANKARA

MÜŞTEKİ :62-ARZU TAV, Recep ve Fatma kızı, 26/06/1978 MALATYA 
doğumlu, MALATYA, BATTALGAZİ, Hasırcılar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Fırat Mah. Hasırcılar(10) Sk. No:16 İç Kapı 
No:2  Malatya adresinde oturur.  TC Kimlik No:41989724464

MÜŞTEKİ :63-ARZU ERİLLİ, Tayar ve Alime kızı, 10/02/1976 İSPİR 
doğumlu, İSTANBUL, Beyoğlu, Kaptanpaşa mah/köy 



  

nüfusunda kayıtlı. Ünalan Mah. Ünalan Cad. No:2I İç Kapı 
No:18 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:35389407492

MÜŞTEKİ :64- ASİYE KUTEL, İbrahim ve Aynur kızı, 20/01/1972 
TOPÇULAR doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Hırka-İ Şerif 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Düğmeciler Mah. Şeyh Raşit Cad. 
No:67 İç Kapı No:5  Eyüp/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:47218313324

MÜŞTEKİ :65- ASİYE TUBA GÜZEL, Ahmet ve Lütfiye kızı, 07/08/1981 
ALACA doğumlu, ÇORUM, ALACA, Özhan mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Şeker Mah. 1438 Sk. No:1 İç Kapı No:4 
Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:19171739480

MÜŞTEKİ :66- ATIF ÖZBEY, Ali ve Necife oğlu, 14/05/1970 KAĞIZMAN 
doğumlu, KARS, KAĞIZMAN, Aşağıtut mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Ertuğrulgazi Mah. Uzun Gemiciler Sk. No:3 İç Kapı 
No:5  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:21932232284

MÜŞTEKİ :67- ATİLLA UYARAN, Ali ve Fehime oğlu, 24/03/1964 KİLİS 
doğumlu, KİLİS, MERKEZ, Deveciler mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Muhittin Mahallesi Yavuz Selim Caddesi Şua Apt. 4/5 
Çorlu Tekirdağ Çorlu/ TEKİRDAĞ adresinde oturur. TC 
Kimlik No:50359846088

MÜŞTEKİ :68- AVNİ ÖZTÜRK, Riza ve Asya oğlu, 01/01/1949 
ŞENKAYA doğumlu, ERZURUM, YAKUTİYE, Muratpaşa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 100.Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Merkez/ VAN adresinde oturur. TC Kimlik 
No:40384227280

MÜŞTEKİ :69- AYÇEN ALKAN, Hüseyin ve Sohbet kızı, 07/07/1973 
BOĞAZLIYAN doğumlu, ERZURUM, AŞKALE, Kandilli 
Bel.Tazegül mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kısıklı  Mah. Başçay 
Sk. No:30 İç Kapı No:1  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:20431873592

MÜŞTEKİ :70- AYDIN GENÇ, Şükrü ve Sultan oğlu, 01/05/1972 BASKİL 
doğumlu, ELAZIĞ, Baskil, Akuşağı mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Göztepe Mah. 5. Çıkmaz Sk. No:19 İç Kapı No:1 Merkez/ 
MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik No:10793151018

MÜŞTEKİ :71- AYDIN AKYÜZ, İhsan ve Ümmügülsüm oğlu, 01/02/1972 
ZİLE doğumlu, TOKAT, ZİLE, Kurşunlu mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Harmanlar Mahallesi, Karamustafapaşa Caddesi, No:22 
Merzifon/ AMASYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:43237746488 

VEKİLİ : Av. NEVZAT ERKEK, Hacı Hasan Mah.Hal Sok. No:5/E 
Merzifon 05300 Merzifon/ AMASYA

MÜŞTEKİ :72- AYHAN YAMAN, Mehmet ve Hatice oğlu, 01/09/1965 
AKÇAOVA KÖYÜ doğumlu, BALIKESİR, BANDIRMA, 600 
Evler mah/köy nüfusunda kayıtlı. 600 Evler Mah Pirenlik Sokak 
No:12 Bandırma/ BALIKESİR adresinde oturur.TC Kimlik 



  

No:20734439518
MÜŞTEKİ :73- AYKUT ÖZER, Refik ve Ayşe oğlu, 24/02/1966 

SARAYÖNÜ doğumlu, KONYA, ILGIN, Bulcuk mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kayabaşı Mah. Kayaşehir Bulvarı No:13E İç 
Kapı No:1  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:42772651004

MÜŞTEKİ :74-AYNUR AYDIN, Mevlüt ve Nermin kızı, 22/09/1974 OLTU 
doğumlu, ERZURUM, OLTU, Tutmaç mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 4.Toptancılar Sk. No:10 
İç Kapı No:7 Yakutiye/ ERZURUM adresinde oturur. TC 
Kimlik No:41665575908

VEKİLİ : Av. SÜLEYMAN ARSLAN, Kazımkarabekir Cad. No:4 
Alibeyköy Eyüp/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :75- AYSEL AK, Cemal ve Fatmana kızı, 01/11/1968 ÇAMLIK 
doğumlu, KONYA, DEREBUCAK, Çamlık mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Serhat Mah. 1296.Sok. No:8/72 Nevbahçe-2 
Konutları C Blok Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:46954504546

MÜŞTEKİ :76- AYSUN SÖNMEZ, Celal ve Nebile kızı, 20/05/1976 
MECİTÖZÜ doğumlu, TRABZON, Akçaabat, Dürbinar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Paşa Mahallesi Kuyu Sokak No: 8 
İç Kapı No: 28 Şişli - İSTANBUL  adresinde oturur. TC Kimlik 
No:12067991948

MÜŞTEKİ :77- AYŞE DEMİR, Ahmet ve Fadime kızı, 04/10/1979 
DUİSBURG doğumlu, MERSİN, YENİŞEHİR, Menteş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Nurtepe Mahallesi Eyüpsultan 
Caddesi Ekşioğlu Sadabadpark Evleri A4 Blok Daire 23 
Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:24013023702

MÜŞTEKİ :78- AYŞE KAYABAŞ, Veli ve Emine kızı, 08/04/1978 
BUCAK doğumlu, BURDUR, BUCAK, Taşyayla mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Barboros Mah. Mustafa Özkan Cad. No:183 
Bucak/ BURDUR adresinde oturur.TC Kimlik No:31012223958

MÜŞTEKİ :79- AYŞE DALAMAN, Hüseyin Avni ve Refika kızı, 
30/12/1975 MALATYA doğumlu, ŞANLIURFA, Siverek, 
Hayriye mah/köy nüfusunda kayıtlı. İlyas Mahallesi İlyas 
Caddesi Karademir Apartmanı No:51, Kat:3- MALATYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:13346980318

MÜŞTEKİ :80- AYŞE SAĞLAM, Muzaffer ve Fevziye kızı, 04/08/1971 
İSTANBUL doğumlu, SİVAS, DOĞANŞAR, Kabaçam 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Namık Kemal Mahallesi Dalgıç 
Sokak No:11/6 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:61960311636

MÜŞTEKİ :81- AYŞE UYSAL, Ramazan ve Elife kızı, 15/11/1973 KONYA 
doğumlu, KONYA, MERAM, Melikşah mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. 4.Etap 2.Kısım B18/23  Başakşehir / İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:34087951580

MÜŞTEKİ :82- AYŞE IŞIK, Mahmut ve Saliha kızı, 01/05/1977 KOZAN 



  

doğumlu, NİĞDE, ALTUNHİSAR, Yukarı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Tufanpaşa Mah. Orkun Sk. No:17 İç Kapı No:1  Kozan/ 
ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:11035365330

MÜŞTEKİ :83- AYŞE SERRA AKÇA, Hakkı ve Nazife Saba kızı, 
25/08/1986 KADIKÖY doğumlu, SİNOP, BOYABAT, 
Emiroğlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fatih Sultan Mehmet 
Mah. Yeşil Vadi Sk. No:3 Yeşilvadi Konakları E23/D4 
Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:31934079602

MÜŞTEKİ :84- AYŞE SÜMEYRA ÇETİN, Mustafa ve Muhlise kızı, 
08/01/1977 ERZURUM doğumlu, Afyonkarahisar, Merkez, 
Zafer Mah. mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hanaybaşı Mahallesi 
Alemdar Caddesi Çamlıca Konutları 24/12 Selçuklu/ KONYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:45853559510

MÜŞTEKİ :85- AYŞE TUBA ARABALI TURGUTLU, Selim ve Fatma 
Şefika kızı, 13/09/1978 ANTALYA doğumlu, KONYA, 
BEYŞEHİR, Yenidoğan mah/köy nüfusunda kayıtlı.  adresinde 
oturur. TC Kimlik No:32086768628

MÜŞTEKİ :86- AYŞE YELİZ CENGİL, Ramazan Şerif ve Fatma kızı, 
09/01/1979 MALATYA doğumlu, ELAZIĞ, BASKİL, Karakaş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karakavak Mah. Güngör Cad. 3. 
Sk. No:2 İç Kapı No:2  Merkez/ MALATYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:39784449682

MÜŞTEKİ :87- AYŞEGÜL ARAS, Köroğlu ve Cemile kızı, 01/04/1973 
ANKARA doğumlu, ANKARA, YENİMAHALLE, Pamuklar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Doğantepe Mah. 1273 Sk. No:82 
Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:13429237056

VEKİLİ : Av. HAVVA HACINECİPOĞLU, Mevlana Bulvarı Yelken 
Plaza No:139/12 Kat:3 -  Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :88- AYŞEGÜL ŞEKER, Muharrem ve Tülay kızı, 21/04/1978 
ADANA doğumlu, MALATYA, YEŞİLYURT, Konak 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zaviye Mah. Tevfik Temelli 
Caddesi Şafak Sitesi No:96 B/16  Malatya Merkez/ MALATYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:26768239070

MÜŞTEKİ :89- AYŞEGÜL BABAYİĞİT, Nevzat ve Fatma kızı, 16/06/1973 
GEREDE doğumlu, KONYA, SELÇUKLU, Küçükmuhsine 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. K.İhsaniye Mahallesi, Akif Ağa 
Sokak, No:14/A Selçuklu Konya  Selçuklu/ KONYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:15242264950

MÜŞTEKİ :90- AYTEKİN MADEN, Ali Osman ve Ayten oğlu, 07/07/1965 
ZONGULDAK doğumlu, ÇANKIRI, KURŞUNLU, Göllüce 
mah/köy nüfusunda kayıtlı.Saadettepe Mahallesi  Tonguçbaba 
Caddesi No:17 D İçkapı No: 15 Esenyurt/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:11947969466

MÜŞTEKİ :91- AYTEN EROL, Cafer ve Hatice kızı, 25/09/1969 LEZGİ 
doğumlu, MALATYA, BATTALGAZİ, Toptaş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Başak Mah. 4.Etap 1.Kısım L33 Blok Daire 2 



  

Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:34009982982

MÜŞTEKİ :92- AYTEN POLAT, Cavit ve Şevkinaz kızı, 14/02/1963 OLUR 
doğumlu, ERZURUM, OLUR, Beşkaya mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Bağlarbaşı Mah. Turgut Reis Sk. No:19 İç Kapı No:8 
Maltepe/ İSTANBUL. TC Kimlik No:45220076220

MÜŞTEKİ :93- BAHAA JOUGHEL, Mustafa ve Hatice oğlu, 01/01/1976 
ŞAM doğumlu,  mah/köy nüfusunda kayıtlı. Edirne F Tipi 
Yüksek Güvenlikli Kapalı Cik Merkez/ EDİRNE adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:99905072786

MÜŞTEKİ :94- BAYAZIT ERCAN CAMCI, Mehmet ve Zöhre oğlu, 
10/06/1969 ŞARKIŞLA doğumlu, TOKAT, Sulusaray, Bayazıt 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Mahalle Necati Bey Sokak 
İstek Evler No: 14 G Susurluk/ BALIKESİR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:41011452402

MÜŞTEKİ :95- BAYRAM KARACAN, Kemal ve Fatma oğlu, 07/01/1971 
KEMAH doğumlu, ERZİNCAN, KEMAH, Kerer mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. No:122 İç 
Kapı No:75  Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde oturur. İş 
adresi: Tercüman Sitesi A7 Blok K:15 D:62 Cevizlibağ 
Zeytinburnu/ İSTANBUL. TC Kimlik No:24703713388

MÜŞTEKİ :96- BAYRAM MERT, Eşref ve Sabiha oğlu, 18/01/1973 
KIRIKKALE doğumlu, ÇORUM, MERKEZ, Ertuğrul mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 75. Yıl Mah. 1609/13 Sok Bizimtepe Sitesi B 
Blok No: 18/26 35540  Bayraklı/ İZMİR adresinde oturur. TC 
Kimlik No:39706075692

MÜŞTEKİ : 97-BAYRAM VURMAZ, İbrahim ve Emine oğlu, 01/01/1964 
MALATYA doğumlu, MALATYA, MERKEZ, Gülümuşağı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Battalgazi Mah. Elmasuyu Cad. 
6.Sok. No:43 Malatya Merkez/ MALATYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:48445511002

MÜŞTEKİ :98- BAYRAM YÜĞRÜK, Kemal ve Selime oğlu, 1974 
TAVŞANLI doğumlu,  mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler 
Mh.Bahtiyar Sk.Beyti Sit C Blok No:4 Kütahya Merkez/ 
KÜTAHYA adresinde oturur. TC Kimlik No:39454794746

MÜŞTEKİ :99- BAYRAM ZİLAN, Mehmet Cahit ve Fatma oğlu, 
12/08/1980 HANİ doğumlu, DİYARBAKIR, HANİ, Anıl 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adnan Menderes Mah. 1062 Sk. 
No:2 İç Kapı No:2  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:10160130530

MÜŞTEKİ :100- BEDİR GÜNEŞ, Durmuş ve Şerife oğlu, 08/04/1975 
KARAMAN doğumlu, KARAMAN, MERKEZ, Çeltek 
mah/köy nüfusunda kayıtlı.Çeltek Mahallesi 483 Sokak No:17 
KARAMAN  adresinde oturur. TC Kimlik No:38099212868

MÜŞTEKİ :101- BEDİRETTİN ÇAĞLAR, Dursun ve Fatma oğlu, 
30/01/1960 ZİLE doğumlu, TOKAT, ZİLE, Yıldıztepe mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Esatpaşa Mahallesi, Ziyapaşa Caddesi, Genç 
Sokak(500 Konut) Ataşehir  Ataşehir/ İSTANBUL adresinde 



  

oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:34388041652
MÜŞTEKİ :102- BEKİR GÜDEK, Mehmet ve Rabia oğlu, 02/11/1970 

AMASYA doğumlu, AMASYA, MERKEZ, Beyazıtpaşa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güneşli Mah. Kirazlı Cd. No:1 
Bağcılar Belediye Başkanlığı, Bağcılar/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:28393026384

MÜŞTEKİ :103- BEKİR YILDIZ, İbrahim ve Kuduret oğlu, 01/01/1964 
ŞİRAN doğumlu, GÜMÜŞHANE, ŞİRAN, Akçalı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Şeker Mahallesi Bahçen Konutları F Blok 
No:57 Eryaman Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:10370339556

VEKİLİ : Av. NUSRET ÇİÇEK, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 34/3 
Kızılay Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :104- BESRA SUNGUR, Mehmet ve Kudret kızı, 04/07/1974 
ŞEHSİYAR doğumlu, SİVAS, HAFİK, Çınarlı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kayabaşı Mah. Veysel Karani Cad. No:1R İç 
Kapı No:69  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. İş 
adresi: . TC Kimlik No:17011899196

MÜŞTEKİ :105- BETÜL BOYLU, Eyyup ve Zümrüte kızı, 07/04/1983 
KARS doğumlu, KARS, DİGOR, Varlı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Karaköy Gar Binası, Kat:2 34420 Beyoğlu İstanbul 
Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:37072726194

MÜŞTEKİ :106- BETÜL ÇELİK, Hamit ve Sariye kızı, 15/10/1971 
GÜMÜŞHANE doğumlu, GÜMÜŞHANE, MERKEZ, 
Yayladere mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şirintepe Mah. 
Gümüşhane Caddesi, Aşiyan Sk. No:50 İç Kapı No:4 
Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:15839155142

MÜŞTEKİ :107- BETÜL DEMİRKAN, Kazim ve Aysen kızı, 27/09/1983 
RİZE doğumlu, RİZE, GÜNEYSU, Ortaköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Doğancılar 
Caddesi No:82 Üsküdar/İstanbul Üsküdar/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:61318254066

MÜŞTEKİ :108- BİLAL DÖNMEZ, Mustafa ve Ayşe oğlu, 01/10/1964 
MİLVANKALE doğumlu, ADANA, KARAİSALI, Karakılıç 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilyurt Mah. 71085 Sk. No:15 İç 
Kapı No:1  Seyhan/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:16642165540

MÜŞTEKİ :109- BİLENT ŞEN, Habil ve Güllizar oğlu,  BALIKESİR 
doğumlu, BALIKESİR, MERKEZ, İzmirler Mahallesi mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Toygar Mahallesi, 7.Altay Sokak, No:21/3 
Balıkesir Merkez/ BALIKESİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26308291438

MÜŞTEKİ :110-BÜLENT DAL, Necati ve Sultan oğlu, 25/05/1961 
KADİRLİ doğumlu, OSMANİYE, KADİRLİ, Akköprü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Pınarbaşı Mah. Böğürtlen Sk. 
No:17/8  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 



  

No:42884100490
VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT -  Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 

Ankara
MÜŞTEKİ :111- BÜLENT KÜÇÜK, Seyit ve Emine oğlu, 13/09/1973 

KAMAN doğumlu, KIRŞEHİR, KAMAN, Yukarı Çiftlik 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ulubatlı Hasan Mah. Nergiz Sk. 
No:18  Sincan/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:20003370948

MÜŞTEKİ :112- BÜLENT DEMİR, İsmail ve Nurten oğlu, 06/10/1967 
YÜKSEKOVA doğumlu, Kahramanmaraş, Afşin, Yeşilyurt 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yakut Sokak No: 4/404  Bakırköy/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:28736238740

MÜŞTEKİ :113- BÜLENT DAŞKIN, İbrahim ve Mine oğlu, 04/04/1974 
PINARBAŞI doğumlu, KAYSERİ, PINARBAŞI, Kavlaklar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karapürçek Mah. 482 Sk. No:13 İç 
Kapı No:10  Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:34411865002

MÜŞTEKİ :114- BÜLENT GÜRKUT, Selahattin ve Necmiye oğlu, 
07/06/1943 ANKARA doğumlu, İSTANBUL, KADIKÖY, 
Caferağa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Remzi Oğuz Arık Mah. 
John F. Kennedy Cad. No:18 İç Kapı No:13 Çankaya/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:51817170448

MÜŞTEKİ :115-CAFER DENİZ, Hasan ve Hadice oğlu, 03/03/1965 
SUŞEHRİ doğumlu, SİVAS, SUŞEHRİ, Esenyaka mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Küçükyalı Merkez Mah. Işıklı Sk. No:19 İç 
Kapı No:6  Maltepe/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:45358847532

MÜŞTEKİ :116- CAHİT UYGUR, Refik ve Safiye oğlu, 15/10/1969 
ESKİŞEHİR doğumlu, ESKİŞEHİR, SEYİTGAZİ, Aksaklı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Meydankavağı Mah. 1550 Sk. 
No:26C İç Kapı No:14 Muratpaşa/ ANTALYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:11066245106

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT -  Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 
Ankara

MÜŞTEKİ :117- CANAN AYDIN BIÇAK, Tahir ve Ayşe Fatma kızı, 
21/08/1967 ANKARA doğumlu, ÇANKIRI, ILGAZ, Yerkuyu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çağlayan Mahallesi 185. Sokak 
No:48/9 Mamak / ANKARA adresinde oturur.TC Kimlik 
No:16129103362

MÜŞTEKİ :118- CANAN ÇAMURLU, Vedat ve İmmihan kızı, 28/07/1974 
MALATYA doğumlu, MALATYA, MERKEZ, Çamurlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tandoğan Mah. Karagöz Cad. 
Beykoz Evleri Kat: 5 No.17 Merkez/ MALATYA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:54721300024

MÜŞTEKİ :119- CELAL HAMARAT, Fehmi ve Emine oğlu, 01/01/1968 
ÜNYE doğumlu, ORDU, ÜNYE, Tekkiraz Ks Sırma mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kaledere Mah. Kıbrıslı Sk. No:3 İç Kapı 
No:9 Ünye/ ORDU adresinde oturur. TC Kimlik 



  

No:65869091330
MÜŞTEKİ :120- CELAL SEMERCİ, Mehmet ve Havva oğlu, 20/10/1972 

HASSA doğumlu, HATAY, HASSA, Yukarıbucak mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yukarıbucak Mah. Yukarıbucak Sk. No:39 İç 
Kapı No:1 Hassa/ HATAY adresinde oturur. TC Kimlik 
No:40525348898

MÜŞTEKİ :121- CEMAL AKKUZU, İbrahim ve Huriye oğlu, 16/09/1970 
AFYONKARAHİSAR doğumlu,Afyonkarahisar, Merkez, 
Sahipata Mah. mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Cami Sk. 
Bağlık Mah. No:4 İç Kapı No:3 Kumluca/ ANTALYA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:17833312132

MÜŞTEKİ :122- CEMAL ERDOĞAN, Ali ve Saniye oğlu, 24/06/1962 
BESNİ doğumlu, ADIYAMAN, BESNİ, Vusta mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mahallesi, Korupark Sokak, 
No:9, Filiz Apartman, Kat:2, Daire:4,Üsküdar/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:23428026490

MÜŞTEKİ :123- CEMALETTİN UZUN, Hacı Halil ve Zeynep oğlu, 
25/05/1966 SİVRİTEPE doğumlu, SİVAS, MERKEZ, Sivritepe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cami-İ Kebir Mah. Mehmet Akyol 
Sk. No:7 İç Kapı No:5  Merkez/ SİVAS adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:41572412624

MÜŞTEKİ :124- CEMİL TURAN, İdris ve Emine oğlu, 20/07/1964 KEBAN 
doğumlu, AMASYA, GÜMÜŞHACIKÖY, Kağnıcı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bağlarbaşı Mah.Zübeydehanım Caddesi 
No:53 Merzifon/ AMASYA adresinde oturur. İş adresi: Vekili 
Av. Nevzat Erkek - Mahsen Mh. Kozlar Sk. No:2, İç Kapı No:6 
Merzifon/ AMASYA. TC Kimlik No:19141331362

VEKİLİ : Av. NEVZAT ERKEK, Hacı Hasan Mah.Hal Sok. No:5/E 
Merzifon 05300 Merzifon/ AMASYA

MÜŞTEKİ :125- CEMİLE KOŞAR, Hacı Hafız ve Münüfe kızı, 07/09/1980 
DARENDE doğumlu, MALATYA, YEŞİLYURT, Hamidiye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başharık Mah. 22. Sk. Beyza Sit. 
Kat:4/22 Malatya Merkez/ MALATYA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:23234347390

MÜŞTEKİ :126-CENGİZ BABACAN, Yusuf ve Satı oğlu, 19/01/1974 
ÇEKEREK doğumlu, YOZGAT, Çekerek, Sarıkaya mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Karşıyaka Mah. Cemre Sokak, No:7, Lalahan 
Mamak/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:51916465186

MÜŞTEKİ :127- CENGİZ ÜNLÜHAN, İsa ve Gülçin oğlu, 19/12/1982 
ANKARA doğumlu, ANKARA, Kızılcahamam, Aşağıhüyük 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Osmanlı Mah. Metropol Sk. 
No:24A Blok İç Kapı No:7  Sincan/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:11947240794

MÜŞTEKİ :128- CENGİZ ELİBOL, İbrahim ve Gülüşan oğlu, 01/01/1973 
AYBASTI doğumlu, ORDU, AYBASTI, Ortaköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 30 Ağustos Mah. Çobanyıldızı Sk. No:14 İç 
Kapı No:11  Melikgazi/ KAYSERİ adresinde oturur. İş adresi: 



  

Olay Tarihinde Kayseri Orman Ve Su İşleri Müdürlüğünde 
Araştırmacı Olarak Görevli Merkez/ KAYSERİ. TC Kimlik 
No:31220227458

MÜŞTEKİ :129- CİHAN YEŞİL, Mehmet ve Saliha oğlu, 26/01/1976 
ERGANİ doğumlu, DİYARBAKIR, ERGANİ, Morkoyun 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz 
Kurumu Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE adresinde oturur. TC 
Kimlik No:21265757140

MÜŞTEKİ :130- CİHANSER KARKILI, Salih ve Naime oğlu, 01/01/1968 
GÜMÜŞ doğumlu, AMASYA, Gümüşhacıköy, Yeni Cami 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hilal Sk. Orta Mah. No:4 İç Kapı 
No:2  Suluova/ AMASYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:19219328218

MÜŞTEKİ :131- CİHAT ARI, Mustafa ve Şükran oğlu, 05/07/1961 SİVAS 
doğumlu, SİVAS, MERKEZ, Dört Eylül mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Selçuklu Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:142 İç 
Kapı No:15  Sivas Merkez/ SİVAS adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26830901324

MÜŞTEKİ :132- CUMALİ ÇAKAR, Mustafa ve Nadire oğlu, 15/03/1950 
MALATYA doğumlu, MALATYA, Merkez, Erenli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Akıncı Sokak No : 3 Merkez/ MALATYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:63337014614

MÜŞTEKİ :133-CÜNEYT DEĞİRMENCİ, Sabri ve Münire oğlu, 
03/03/1972 İZMİR doğumlu, DENİZLİ, ÇAL, Hüseyinler 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mahallesi, Yunus Emre 
Caddesi, 4.Etap, 1.Kısım, B28 B1 Daire:11 Başakşehir 
Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:22426682080

MÜŞTEKİ :134-CÜNEYT ALPHAN, Hüseyin ve Sabriye oğlu, 03/02/1970 
SİLVAN doğumlu, DİYARBAKIR, Silvan, Yeşilköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Osmangazi Mah. Aşıkpaşa Cad. No:191/4 
Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:38734195426

VEKİLİ : Av. MEHMET TAHİR EMİNOĞLU, Kocatepe Mahallesi 
Mithatpaşa Caddesi No:70/5 - Çankaya ... Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :135- ÇETİN ÇANAK, Bahri ve İkramiye oğlu, 29/10/1963 
ORDU doğumlu, ORDU, PERŞEMBE, Çerli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Merkez Mah. Çukurçeşme Caddesi, Çayırlı 
Evler Sokak, No:4/3 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:63739158664

MÜŞTEKİ :136- ÇETİN VURAL, Hüseyin ve Asiye oğlu, 16/12/1957 
PINARHİSAR doğumlu, KIRKLARELİ, PINARHİSAR, 
Beylik mah/köy nüfusunda kayıtlı. Neslişah Mah. Ata Sk. 
No:15/1 Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:35278855496

VEKİLİ : Av. ÖMER KAVILI, F. Atabey Cad. 80 Büro İç Kapı 24-25 
Üsküdar/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :137- ÇETİN TUNÇ, Abdurrahman ve Devran oğlu, 08/01/1970 



  

HAZRO doğumlu, DİYARBAKIR, HAZRO, Elhuvan mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hasırlı Mah. Zağlı Sok.  İnce 9 Apt. Kat 5. 
No : 20 Diyarbakır Merkez/ DİYARBAKIR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:26485587904

MÜŞTEKİ :138- DAVUT OKÇU, Kasım ve Halime oğlu, 13/11/1955 
GERCÜŞ doğumlu, BATMAN, GERCÜŞ, Bağlarbaşı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü Siirt Merkez/ 
SİİRT adresinde oturur. İş adresi: Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü 
Siirt Merkez/ SİİRT. TC Kimlik No:14646002250

MÜŞTEKİ :139- DAVUT KURTULUŞ, Ali ve Emine oğlu, 20/04/1972 
GÖLCÜK doğumlu, KOCAELİ, GÖLCÜK, Merkez mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Değirmendere Merkez Mah. Ahmet Akyüz 
Cad. No:9 İç Kapı No:1  Gölcük/ KOCAELİ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:19310402572

MÜŞTEKİ :140- DAYYIP ÇOLAK, Uco ve Fatma oğlu, 03/03/1953 
MALATYA doğumlu, MALATYA, YAZIHAN,  mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeşiltepe Yeşilkaynak Mahallesi, Malik 
Sokak, No:27,Yeşilyurt/ MALATYA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:34837970090

MÜŞTEKİ :141- DEMET YILDIZ, Ali ve Yıldız kızı, 18/05/1976 VAN 
doğumlu, VAN, İPEKYOLU, Karakoç mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Yeni Toki 7. Etap Cv 10 No:6 Edremit/Van/ VAN 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:23483041162

MÜŞTEKİ :142- DERYA AKTAŞ, Ahmet ve Ayşe kızı, 07/04/1980 
ANKARA doğumlu, MANİSA, AKHİSAR, Kayalıoğlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Göksu Mah. İnönü Cad. Gölkent 1. 
Sitesi 9. Blok No:11 Eryaman Etimesgut/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:31792303390

MÜŞTEKİ :143- DİLEK YILDIRIM, Hamit ve Ferildane kızı, 27/08/1979 
KONYA doğumlu, KASTAMONU, ÇATALZEYTİN, Samancı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yıldırım Mah. Karanfil Sok. No:7/5 
Bayrampaşa/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:15575569036

VEKİLİ : Av. UĞUR YILDIRIM, General Alir Rıza Gürcan Cad. 
Metropol İş Merkezi No:31 K.10 D.41-42 Merter 34200 
Güngören/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :144- DOĞAN AY, Zeki ve Edibe oğlu, 14/02/1961 BELEN 
doğumlu, HATAY, BELEN, Atik mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
İslahiye Kız Teknik Ve Meslek Lisesi, Beyler Mahallesi 27800 
İslahiye/ GAZİANTEP adresinde oturur. TC Kimlik 
No:23656906748

MÜŞTEKİ :145- DURDU ATALAY, Nihat ve Ayşe oğlu, 01/01/1966 
BÜNYAN doğumlu, KAYSERİ, BÜNYAN, Hazarşah mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Değirmiçem Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, 
8.Geçit Sokak, Gül Apt, Kat:5, Daire:13 Şehitkamil/ 
GAZİANTEP adresinde oturur. TC Kimlik No:30562743336

MÜŞTEKİ :146- DURMUŞ ATEŞ, Sebahattin ve Hatice oğlu, 02/01/1972 
SEBEN doğumlu, BOLU, SEBEN, Çarşı mah/köy nüfusunda 



  

kayıtlı. Beşkavaklar Mah. Safir Sk. No:19 İç Kapı No:15  Bolu 
Merkez/ BOLU adresinde oturur.  TC Kimlik No:15802727338

MÜŞTEKİ :147- DURSUN ÖZEN, Duran ve Yıldız oğlu, 13/08/1964 
TAŞLICA doğumlu, MUĞLA, MARMARİS, Taşlıca mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çamdibi Mah. Ulusal Egemenlik Caddesi, 
239 Sk. No:14 İç Kapı No:1 Marmaris/ MUĞLA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:29627245502

MÜŞTEKİ :148- EBUBEKİR ÖZKAN, Osman ve Menşure oğlu, 
25/06/1981 YAHYALI doğumlu, KAYSERİ, YAHYALI, 
Yenice mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gazibeyli Mah. Şirinevler 
Sk. No:5 İç Kapı No:4  Yahyalı/ KAYSERİ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:33199914414

VEKİLİ : Av. SEYİT HALİL YÜZGEÇ, Plevne Mah. Gayret Sok No:3 
Yeni Adliye Yanı Hancer Plaza Kat:1 No:1 Ve 2 Kocasinan/ 
Kayseri 38090 Kocasinan/ KAYSERİ

MÜŞTEKİ :149- EDA İPEK, Ali ve Ayşe kızı, 15/08/1976 ADANA 
doğumlu, OSMANİYE, MERKEZ, Alibekirli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yedi Ocak Mah. Akyar Caddesi, Ahmet 
Şekip Ersoy Sitesi 1D Blok Kat: 2 No:13 Merkez/ OSMANİYE 
adresinde oturur. TC Kimlik No:66568313266

MÜŞTEKİ :150- EDA ÇİÇEK, Halit ve Halide kızı, 21/09/1983 BAYBURT 
doğumlu, BURSA, İNEGÖL, Maden mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Hasanpaşa Mah. Balsuyu Sk. No:19 İç Kapı No:6 
Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:71266101688

MÜŞTEKİ :151- EFRAT CÜCE, Şerif ve Sabiye oğlu, 05/04/1980 
OSMANCIK doğumlu, ÇORUM, Osmancık, Avlağı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Piyade Mh. 1848. Sk No:13/4 Etimesgut/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:41701020140

MÜŞTEKİ :152- EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI, Gmk Bulvarı, 
Şehit Danış Tunalıgil Sokak No:3/14 Maltepe ANKARA.

VEKİLİ : Av. İSMAİL AYDOS - Ankara Barosu
MÜŞTEKİ :153- EKREM ÇORAKLIK, Dursun ve Hatice oğlu, 01/12/1970 

ARTOVA doğumlu, TOKAT, TURHAL, Cumhuriyet mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Andiçen Mah. Hasat Sk. No:1 İç Kapı No:10 
 Sincan/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No: 
51367666156

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT -  Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 
Ankara

MÜŞTEKİ :154- EKREM KARABULUT, Mehmet ve Hatice oğlu, 
14/04/1970 GÖZLÜÇAYIR doğumlu, BALIKESİR, İVRİNDİ, 
Gözlüçayır mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hamidiye Mah. 
Gaziosmanpaşa Cad. No:107/4  Soma/ MANİSA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:19777500040

MÜŞTEKİ :155- EKREM GÖKHAN, Hacı Mustafa ve Nazife oğlu, 
24/04/1969 SORGUN doğumlu, YOZGAT, SORGUN, 
Çatmasöğüt mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçekapı Mah . 
Dumlupınar Blv Küme Evleri No 139/10 Etimesgut/ ANKARA 



  

adresinde oturur. TC Kimlik No:32624363582
MÜŞTEKİ :156- ELİF TURHAN, Ahmet ve Sedriye kızı, 22/08/1978 

BURSA doğumlu, TRABZON, AKÇAABAT, Darıca mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hamidiye Mah. Gül Sokak. Başak Konutları 
C106/26 Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:25663471318

MÜŞTEKİ :157- ELİF NUR MÜCAHİDE ERİŞİR, Hüseyin ve Hikmet kızı, 
17/08/1995 ANKARA doğumlu, KAYSERİ, SARIZ, Kırkısrak 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. İnönü Mah. Cengiz Aytmatov Cad. 
No:1/11 İç Kapı No:10 Yenimahalle/ ANKARA adresinde 
oturur.TC Kimlik No:57106112250

VEKİLİ : Av. MEHMET FATİH ALGÜL, Korkutreis Mahallesi 
Strazburg Cd. No:15/13 Sıhhiye Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :158- EMEL AYAN, Arslan ve Emine kızı, 12/05/1977 BURSA 
doğumlu, BİNGÖL, KARLIOVA, Kürük mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Kardelen Mah. 2067 Cad. No:1C İç Kapı No:11 
Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17701618168

MÜŞTEKİ :159- EMEL CENGİZ, Erdoğan ve Hava Dudu kızı, 21/12/1980 
ANKARA doğumlu, BİLECİK, OSMANELİ, Düzmeşe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karlıova Sokak No:51/4 Etlik 
Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:21316487934

MÜŞTEKİ :160- EMEL ŞAHSİVAR, Osman Nuri ve Ayşe kızı, 10/09/1975 
DARENDE doğumlu, MALATYA, DARENDE, Hacıdevriş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kaldırım Mah. Malatya Bulvarı 
No:22 Darende/ MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26360238594

MÜŞTEKİ :161- EMİNE ÇELİKKOL, Ali ve Ayşe kızı, 01/03/1980 
KALECİK doğumlu, ANKARA, KALECİK, Yeşilyurt mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Fatih Mah. Mevlana Sk. Yenimurat Sitesi C 
Blok No:4 İç Kapı No:9  Sincan/ ANKARA adresinde oturur. İş 
adresi: Atatürk Hastanesi Karşısı Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi 
Lodumlu Mevkii Bilkent Çankaya/ ANKARA. TC Kimlik 
No:17323035374

MÜŞTEKİ :162- EMİNE YİĞİTER, Ahmet ve Havva kızı, 10/04/1979 
ŞİŞLİ doğumlu, KONYA, HALKAPINAR, Merkez mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Merkez Mah. Onur Sk. 57/6 Kağıthane/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:49285748344

MÜŞTEKİ :163- EMİNE KILINÇ, Mehmet Emin ve Elife kızı, 15/05/1964 
GÜZELYAYLA doğumlu, KONYA, KULU, Güzelyayla 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gazeteci Mevlüt Işık Sok. 3/17 
Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:16799526218

MÜŞTEKİ :164- EMRE YURTALAN, Muzaffer ve Esma oğlu, 22/03/1979 
ANKARA doğumlu, ANKARA, AKYURT, Uzunlar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Sağlık Mahallesi Marmara Sokak No:8/14  - 
Sıhhıye Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 



  

No:10789009330
MÜŞTEKİ :165- EMRULLAH ERİŞEN, Hüseyin ve Zehra oğlu, 01/09/1960 

ILGAZ doğumlu, ÇANKIRI, ILGAZ, Çörekciler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çayiçi Mahallesi, İpekyolu Caddesi, Güven 
Sokak, No:6  Sapanca/ SAKARYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:27730438026

MÜŞTEKİ :166- EMSAL AKBIYIK, Ali ve Nurhayat kızı, 01/01/1973 
İSPİR doğumlu, ERZURUM, PAZARYOLU, Bayındır 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet  Mah. Turgut Özal 
Bulvarı No:130 Kat:4  Silivri/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:19777927830

MÜŞTEKİ :167- ENGİN EROL, Cemil ve Neriman oğlu, 20/03/1974 
ANKARA doğumlu, SİNOP, BOYABAT, Sarıyer mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Karapürçek Mah. 465 Sk. No:58 İç Kapı 
No:8 Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:18458723334

MÜŞTEKİ :168- ENGİN OCAKÇI, Remzi ve Ayşe oğlu, 17/02/1963 
YENİMAHALLE doğumlu, SİVAS, GEMEREK, Yeniçubuk 
Yenidoğan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Değirmendere Faruk 
Demirer Cad. Ocak Apt  B Blok 87/6 Gölcük/ KOCAELİ 
adresinde oturur. TC Kimlik No:44170879752

MÜŞTEKİ :169- ENGİN YANTÜRK, Hüsni ve Hatice oğlu, 02/06/1975 
DİYARBAKIR doğumlu, DİYARBAKIR, SUR, Karabaş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şehitlik Mah. Köşk Yapı Kop. B 
Blk. N.1 Diyarbakır Merkez/ DİYARBAKIR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:35719289880

MÜŞTEKİ :170- ENGİN YAYLA, Mehmet ve Niğmet oğlu, 06/01/1975 
ANKARA doğumlu, ÇANKIRI, ORTA, Dodurga mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Fatih Caddesi Çığ Sokak 6/13 K.Ören 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:22585619828

MÜŞTEKİ :171- ERCAN ÇALAR, Bayram ve Melahat oğlu, 30/08/1975 
ILGAZ doğumlu, ÇANKIRI, ILGAZ, Saraycık mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yavuz Bulvarı, No:58/9 Pursaklar/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:24073560490

MÜŞTEKİ :172- ERCAN GÖRGÜLÜ, Arif ve Sahre oğlu, 13/12/1970 
KAYMAKLI doğumlu, NEVŞEHİR, MERKEZ, Kaymaklı/ 
Camikebir mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ragıp Üner Mah. 101 
Sk. No:74 İç Kapı No:2  Nevşehir Merkez/ NEVŞEHİR 
adresinde oturur. İş adresi: Nevşehir Belediyesi, Zabıta 
Müdürlüğü Merkez/ NEVŞEHİR. TC Kimlik No:56221380018

MÜŞTEKİ :173- ERDAL KÜÇÜK, Ali ve Fatma oğlu, 10/04/1975 KEPSUT 
doğumlu, BALIKESİR, KEPSUT, Kızıloluk mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. No:39 Kızıloluk Durak  Kepsut/ BALIKESİR 
adresinde oturur. TC Kimlik No:28582209826

MÜŞTEKİ :174- ERKAM MEHMED ZEYBEK, Tahsin ve Necmiye oğlu, 
03/07/1980 GREVEN/ALMANYA doğumlu,DENİZLİ, 
BABADAĞ, Gazi mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başakşehir Mah. 
Cahit Zarifoğlu Cad.Sütkom Sitesi No:13 İç Kapı No:16 



  

Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:38443143022

MÜŞTEKİ :175- ERKAN BULUT, Sabri ve Halide oğlu, 01/06/1970 
ŞARKIŞLA doğumlu, SİVAS, MERKEZ, Akdeğirmen 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akdeğirmen Mah. 18-11. Sk. No:12 
No:5 SİVAS adresinde oturur. TC Kimlik No:12524377810

MÜŞTEKİ :176- EROL ERKAN, Necip ve Fatma oğlu, 18/10/1971 
ANKARA doğumlu, KÜTAHYA, GEDİZ, Gazikemal mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Devlet Mahallesi Maliye Lojmanları 11. Blok 
No: 3 Eryaman Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:11492717574

MÜŞTEKİ :177- ERSEL AYAS, Sabahaddin ve Emine oğlu, 24/09/1976 
BURSA doğumlu, BİLECİK, PAZARYERİ, Kınık mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Eğitim Mah. Deniz Sk. No:6 İç Kapı No:2 
Yıldırım/ BURSA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:11110829542

MÜŞTEKİ :178- ERTAN DURUKALP, Lütfi ve Servet oğlu, 15/03/1968 
SULUBÜK doğumlu, KIRIKKALE, KARAKEÇİLİ, Sulubük 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karapürçek Mah. 311 Cad. No:20 
İç Kapı No:18 Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:61396441778

MÜŞTEKİ :179- ERTUĞRUL DOĞAN, Ekrem ve Nayma oğlu, 01/01/1967 
KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, BALIŞEYH, Eldelek 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akyurt Halk Kütüphanesi, Belediye 
Pasajı, No:45-46, Akyurt Akyurt/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:23965966242

MÜŞTEKİ :180- ERTUĞRUL YAVUZ, Mehmet ve Satıa oğlu, 02/01/1974 
ELMADAĞ doğumlu, ANKARA, ELMADAĞ, Kuşçuali 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mustafa Kemal Paşa Mah. Mektep 
Sk. No:122 İç Kapı No:4  Avcılar/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:12163156982

MÜŞTEKİ :181- ESAT SELÇUK KÜLEKÇİ, Hüseyin ve Ayhan oğlu, 
10/03/1968 MUSA doğumlu, AMASYA, MERKEZ, Musa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hızırpaşa Mah. Ziya Gökalp Cad. 
İzem Apartman, No:17 İç Kapı No:5  Amasya Merkez/ 
AMASYA adresinde oturur. İş adresi: Ortaölçekli San. Bölgesi 
No:34 Merkez/ MANİSA. TC Kimlik No:18427359908

MÜŞTEKİ :182- ESRA DÜZGÜN, Ali ve Beyhan kızı, 16/03/1985 
EMİNÖNÜ doğumlu, ERZURUM, OLUR, Altunkaya mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Altunizade Hilal Konakları No:9 Blok:5 
Daire:4  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:42058722572

MÜŞTEKİ :183- ESRA KUTLUOĞLU, Zeki ve Asiye kızı, 14/01/1984 
ÜSKÜDAR doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Zeyrek mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İçerenköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi 
Selimbey Sokak İçerenköy Kiptaş Evleri A Blok Kat:13 
Daire:51 Ataşehir/İstanbul Ataşehir/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:56158420528



  

MÜŞTEKİ :184- ESRA ÇİÇEK, Abdurrahman ve Zeynep kızı, 17/06/1983 
DARENDE doğumlu, MALATYA, DARENDE, Balaban 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çöşnük Mahallesi Aytaç Paşa 
Caddesi Yasemin Apt. Kat 4 No:15 Merkez/ MALATYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:12596697724

MÜŞTEKİ :185- EŞREF DEMİRCİ, Ahmet ve Fahriye oğlu, 20/11/1950 
PAZAR doğumlu, RİZE, ÇAMLIHEMŞİN, Çat mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hamidiye Mah. Yalı Sk. No:4 İç Kapı No:31 
Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:38896873866

MÜŞTEKİ :186- EYÜP MİMİR, Halit ve Sebahat oğlu, 19/12/1966 
ÜSKÜDAR doğumlu, GİRESUN, GÖRELE, Yeniköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Namık Kemal Mah. Çuhadar Sok. 
Malkoçoğlu Apt. No:6/4  Ümraniye/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:38659372216

MÜŞTEKİ :187- EYÜP SARAÇOĞLU, Ramiz ve Firdevs oğlu, 04/03/1962 
SALİHLİ doğumlu, MANİSA, SALİHLİ, Eskicami mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yarhasanlar Mahallesi Eskihasağa Sk.Yıldız 
Apt No:22/4  Manisa Merkez/ MANİSA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:33431036058

VEKİLİ : Av. TURGAY KAÇAR, 1.Anafartalar Mah. 1606 Sok. No: 
7/10 Manisa Merkez/ MANİSA

MÜŞTEKİ :188- EYYUP BOLEL, Nisbet ve Refika oğlu, 01/01/1971 
KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, BALIŞEYH, Aydınşıh 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kaletepe Mah. 1021 Sk. No:55 İç 
Kapı No:4  Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE adresinde oturur. 
TC Kimlik No:47989165368

MÜŞTEKİ :189- FADİME YILMAZ, Musa ve Neziha kızı, 30/08/1978 
ZARA doğumlu, SİVAS, ZARA, Selimiye mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Buhara Mah. Yuva Sk. No:2 İç Kapı No:1  Selçuklu/ 
KONYA adresinde oturur. TC Kimlik No:27224457564

MÜŞTEKİ :190- FADİME KARNAK, Mevlüt ve Fatma kızı, 02/11/1983 
SARAYKÖY doğumlu, DENİZLİ, BABADAĞ, Cumhuriyet 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çakmak Mahallesi 136.Sokak No:5 
Lale Apartmanı Kat:2 Merkez/Denizli Denizli Merkez/ 
DENİZLİ adresinde oturur. İş adresi: Denizli Denetimli 
Serbestlik Müdürlüğü DENİZLİ. TC Kimlik No:25147087790

MÜŞTEKİ :191- FAHRETTİN ÖZCAN, Reşit ve Medine oğlu, 19/12/1936 
KOZLUK doğumlu, BATMAN, BEŞİRİ, Kobin mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Beşiri 
Beşiri/BATMAN adresinde oturur. TC Kimlik No:46483940020

MÜŞTEKİ :192- FAHRETTİN TELLİOĞLU, Selamettin ve Havva oğlu, 
01/01/1968 OF doğumlu, TRABZON, OF, Gökçeoba mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Tellioğlu Mahallesi Fatih Sultan Cad. No.33 
Ataşehir Ataşehir/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:47779806402

MÜŞTEKİ :193- FAHRİ DEMİREL, Neşet ve Fadime oğlu, 02/11/1965 
KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, KESKİN, Kaçak 



  

mah/köy nüfusunda kayıtlı. Servergazi Mah. Fatih Sultan 
Mehmet Cd. Atlantik Sitesi, A Blok No:14  Denizli Merkez/ 
DENİZLİ adresinde oturur. TC Kimlik No:39187859774

MÜŞTEKİ :194- FAİZE RUMEYSA OYMAK, Alpaslan ve Nural kızı, 
22/11/1985 AFYONKARAHİSAR doğumlu, ERZİNCAN, 
İLİÇ, Balkaya mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mehmet Akif Mah. 
Emir Sk. No:13 İç Kapı No:9  Ümraniye/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:25642430848

MÜŞTEKİ :195- FARUK ALTUNBAY, Hacı ve Fermudiye oğlu, 
01/01/1962 TOKAT doğumlu, TOKAT, MERKEZ,  mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Merkez Mah. Bestekar İbrahim Ağa Sok. 
No:6/9 Eyüp/ İSTANBUL. TC Kimlik No:27076913454

MÜŞTEKİ :196- FARUK PALULUOĞLU, Hasan ve Tülün oğlu, 
08/10/1958 MALATYA doğumlu, MALATYA, MERKEZ, 
Cirikpınar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başharık Mahallesi 
Mersiye Sokak No:3 İç Kapı No:2 Merkez Malatya adresinde 
oturur. TC Kimlik No:18818496960

MÜŞTEKİ :197- FATİH GÜL, Hasan ve Ayşe oğlu, 03/08/1973 
TÜRKOĞLU doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKOĞLU, 
Şekeroba/Merkez mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşiloba Mah. 
Sümer Sk. No:1 İç Kapı No:2 Şekeroba Merkez  Türkoğlu/ 
KAHRAMANMARAŞ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:28691250542

MÜŞTEKİ :198- FATİH DEMİR, Ahmet ve Firdevs oğlu, 28/08/1972 
MENTEŞE doğumlu, KAYSERİ, KOCASİNAN, Mevlana 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Selimiye Mah. Uçhisar Sk. No:20 İç 
Kapı No:18  Melikgazi/ KAYSERİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17279427032

MÜŞTEKİ :199- FATİH ÇOLAK, Nazir ve Güler oğlu, 02/02/1972 
YEŞİLYURT doğumlu, MALATYA, YEŞİLYURT, Kadiruşağı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fatih Mah. Özkan Apt.  Yeşilyurt/ 
MALATYA adresinde oturur.  TC Kimlik No:28411829140

MÜŞTEKİ :200- FATİH MEHMET DERE, Hüseyin ve Ayşe oğlu, 
25/04/1978 KÜTAHYA doğumlu, KÜTAHYA, MERKEZ, 
Yıldırım Beyazıt mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fatih Mah. 
Nurettin Ok  Cad. Öncü Apartmanı, Blok A,  No:47 İç Kapı 
No:3  Kütahya Merkez/ KÜTAHYA adresinde oturur. İş adresi: 
Eüaş Seyitömer Linyit İşletmeleri  Merkez/ KÜTAHYA. TC 
Kimlik No:53692313798

MÜŞTEKİ :201- FATİH MEHMET ÖZTÜRK, Ahmet ve Ayşe oğlu, 
17/09/1984 YAHYALI doğumlu, KAYSERİ, YAHYALI, 
Fevziçakmak mah/köy nüfusunda kayıtlı. Seydili Mah. Emniyet 
Cad. No:45 İç Kapı No:1  Yahyalı/ KAYSERİ adresinde oturur. 
Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğünde Teknoloji Ve Tasarım 
Öğretmeni Yahyalı/ KAYSERİ. TC Kimlik No:50716330410

VEKİLİ : Av. SEYİT HALİL YÜZGEÇ, Plevne Mah. Gayret Sok No:3 
Yeni Adliye Yanı Hancer Plaza Kat:1 No:1 Ve 2 Kocasinan/ 
Kayseri 38090 Kocasinan/ KAYSERİ



  

MÜŞTEKİ :202- FATMA AYDIN ATAŞ, Mehmet ve Havva kızı, 
10/02/1974 ÇAYKARA doğumlu, MALATYA, PÜTÜRGE, 
Çamlıdere mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. Kartal 
Sk. No:1 İç Kapı No:3  Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:27470474230

MÜŞTEKİ :203- FATMA BUDAK, Mevlüt ve Gülbeyaz kızı, 01/06/1966 
EMİRDAĞ doğumlu, MALATYA, MERKEZ, Hidayet 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. G 19 Sok No: 18 Daire : Seyitnizam 
Zeytinburnu/İstanbul  Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:19136486794

MÜŞTEKİ :204- FATMA BİLGİÇ, Arif ve Arzı kızı, 02/05/1975 ERDEMLİ 
doğumlu, ADANA, TUFANBEYLİ, Merkez mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kavacık Mah. Orhan Veli Kanık Cad. No:28 
İç Kapı No:3  Beykoz/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:19690128062

MÜŞTEKİ :205- FATMA AKDOĞAN, Osman ve Medine kızı, 01/01/1960 
KADİRLİ doğumlu, ORDU, MERKEZ, Kökenli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Sanatoryum Caddesi 166/13 Keçiören/ 
ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik No:39223971118

MÜŞTEKİ :206- FATMA DOYDU AKSU, Yaşar ve Saliha kızı, 28/02/1977 
ÇARŞAMBA doğumlu, ERZURUM, PASİNLER, Uzunark 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esenevler Mahallesi Edebiyat 
Sokak No:17 Daire:7 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:26945416300

MÜŞTEKİ :207- FATMA DENİZ SOMUNKIRAN, Mehmet Niyazi ve 
Ayşe Sıdıka kızı, 01/01/1940 KAHRAMANMARAŞ doğumlu, 
ADANA, SEYHAN, Ulucami mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
13.Cadde, No:62/5, Yıldız, Çankaya/ ANKARA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:11698371624

VEKİLİ : Av. İLHAMİ AYAZ, Barbaros Bulvarı, Dört Yüzlü Çeşme Sk, 
No:2, K.5 34353 Beşiktaş/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :208- FATMA ECE GÜLŞEN, Muhammet ve Ayşe kızı, 
11/04/1979 MALATYA doğumlu, MALATYA, MERKEZ, 
Tecde mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çukurdere Mah. Gül 2. Sk. 
No:10 İç Kapı No:2  Malatya Merkez/ MALATYA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:35845930120

MÜŞTEKİ :209- FATMA ZEHRA ERDOĞAN, Hamza ve Ümmügülsüm 
kızı, 24/04/1986 KONYA doğumlu, KONYA, BEYŞEHİR, 
Fasıllar mah/köy nüfusunda kayıtlı. İnönü Mah. Tolga Cad. 
No:83 İç Kapı No:2 Sefaköy Küçükçekmece/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:22982321706

MÜŞTEKİ :210- FAYSAL ÖZDOĞRU, Fuat ve Hatice oğlu, 17/11/1971 
ÇARŞAMBA doğumlu, SİNOP, ERFELEK, Kurcalı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İstasyon Mahallesi, Saadet Caddesi No:102 
İlkadım/ SAMSUN. TC Kimlik No:39227035236

MÜŞTEKİ :211- FERDANE ESRA TANRIKULU, İbrahim ve Nadire kızı, 
11/01/1984 ÜSKÜDAR doğumlu, TRABZON, ÇAYKARA, 
Köknar mah/köy nüfusunda kayıtlı. İstiklal Mahallesi, 



  

Tevfikbey Sitesi No:30/33 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:53818512272

MÜŞTEKİ :212- FERMANİ ALTUN, Salman ve Vahide oğlu, 05/01/1949 
AFŞİN doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, AFŞİN, Ağcaşar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Veliefendi Mah. Çırpıcı Yolu E Sk. 
No:3 İç Kapı No:2  Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:38782904360

VEKİLİ :Av. HİKMET TEPE, Tunus Cad. No:19/5 Kavaklıdere Çankaya/ 
ANKARA

MÜŞTEKİ :213- FERRUH ULUCA, Niyazi ve Zeliha oğlu, 26/09/1954 
BÜNYAN doğumlu, KAYSERİ, BÜNYAN, Yenice mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Elmalıkent Mah. Atatürk Cad. No:22 İç Kapı 
No:4 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:29731770860

MÜŞTEKİ :214- FİGEN ÇETİN, Mehmet Ali ve Saliha kızı, 01/03/1973 
ILGIN doğumlu, KONYA, ILGIN, Belekler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hocacihan Mahallesi Hekimbaşı Sokak No:1 
İç Kapı No:3 Selçuklu Konya adresinde oturur. TC Kimlik 
No:53920279490

MÜŞTEKİ :215- FİKRET KEMAL TEKİN, Ali ve Nergiz oğlu, 14/01/1962 
YOĞURTÇULAR doğumlu, BALIKESİR, KARESİ, Vicdaniye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adnan Menderes Mah. 135 Cad. 
Evrim Apt. No:9/10 Merkez/ BALIKESİR adresinde oturur. TC 
Kimlik No:16111632146

MÜŞTEKİ :216- FİKRİ BOYLU, Mehmet Şerif ve Nedime oğlu, 
03/01/1971 ÇINAR doğumlu, DİYARBAKIR, ÇINAR, Şükürlü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumu Merkez/ DİYARBAKIR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:15118955432

MÜŞTEKİ :217- FİKRİ MERİÇ, Ali Rıza ve Necibe oğlu, 13/10/1965 
ÇEKİRDEKSİZ doğumlu, ANKARA, POLATLI, Çekirdeksiz 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Selçuklu Mah. Lise Cad. No:44 İç 
Kapı No:3  Sincan/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:15217149954

MÜŞTEKİ :218- FİKRİYE ÖZER, Hamit ve Hüsne kızı, 25/08/1977 
MALATYA doğumlu, MALATYA, HEKİMHAN, Kurşunlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hidayet Mhallesi Mezarlık Cad. 
No.25 Merkez/ MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:35665932908

MÜŞTEKİ :219- FİLİZ POLAT, Mecit ve Firdevs kızı, 08/10/1973 KİLİS 
doğumlu, KİLİS, POLATELİ, Güldüzü Cumhuriyet mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Başbakanlık Tika Odaf Dairesi 7.Kat Ulus 
ANKARA. TC Kimlik No:13791067824

MÜŞTEKİ :220- FİLİZ ORHAN, Kadir Oktay ve Fatma kızı, 11/12/1975 
MANYAS doğumlu, TRABZON, ÇAYKARA, Soğanlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esenkent  Mah. Onur Güvener Cad. 
No:4E İç Kapı No:07  Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:59962391138



  

MÜŞTEKİ :221- FİRDEVS ERDOĞAN, Rifat ve Rabia kızı, 11/05/1977 
İSTANBUL doğumlu, MALATYA, KALE, Akuşağı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yavuz Selim Mahallesi Hanedan Sokak 
No:4/8 Fatih/İstanbul Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. İş 
adresi: Paşa Mah. Yay Meydanı Cd. No:2 Kat:3 Oda:303 İski 
Hukuk Müşavirliği Feriköy Şişli/ İSTANBUL. TC Kimlik 
No:47809529240

MÜŞTEKİ :222- FİRDEVS YAZICI, İbrahim ve Emine kızı, 01/07/1981 
ÇAYKARA doğumlu, TRABZON, ÇAYKARA, Köseli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Acıbadem Mah. Gayretli Sk. No:5B 
İç Kapı No:8  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:69559071428

MÜŞTEKİ :223- FUAT YAVUZ,  Musa ve Fatma oğlu,01/12/1964 
doğumlu, Konya Ereğli Sarıca mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Başak Mahallesi, Tarabya Sitesi, 5.Etap, 2.Kısım, A8 Daire:20, 
Başakşehir / İSTANBUL.  TC Kimlik No:54508255172

MÜŞTEKİ :224- FURKAN RAYLAZ, Ali ve Hanife oğlu, 02/08/1989 
ALTINDAĞ doğumlu, ANKARA, MAMAK, Kıbrıs mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kıbrıs Mah. 1965/2 Sk. No:1 İç Kapı No:21 
Mamak/ANKARA. TC Kimlik No:10819280852

MÜŞTEKİ :225- GÖKAY ALPASLAN ŞAHİN, Bahri ve Ayşe oğlu, 
08/11/1976 ANKARA doğumlu, ERZİNCAN, OTLUKBELİ, 
Otlukbeli mah/köy nüfusunda kayıtlı. 10. Cadde 340. Sokak İlk 
Yerleşim Mah. Saygınlar Sit. D Küme Evleri No 12 Batıkent 
Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:35020379010

MÜŞTEKİ :226- GÖKHAN AÇIKEL, Yakup ve Keriman oğlu, 07/03/1978 
YERKÖY doğumlu, İSTANBUL, SİLİVRİ, Pirimehmetpaşa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kısıklı  Mah. Reşatbey Sk. Ulutürk 
Apartman No:9 İç Kapı No:10  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:54457092354

MÜŞTEKİ :227- GÜLÇİN YILMAZ, Cevat ve Melek kızı, 01/02/1972 
KELKİT doğumlu, RİZE, ÇAYELİ, Gürgenli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bahçeşehir I.Kısım Mah. Kiptaş Vadi Tepe 
Konutları Başakşehir İstanbul Bakırköy/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:22610536038

MÜŞTEKİ :228- GÜLAN İNTİSAR KARAGÜLLE SAATCIOĞLU, 
Haydar Abdullah ve Hüda kızı, 18/03/1981 İSTANBUL 
doğumlu, MALATYA, DARENDE, Ayvalı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. 50. Yıl Mah. 2096 Sok. K:3 Blok 28/3 Sultangazi / 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:54565079810

VEKİLİ : Av. MÜŞİR DELİDUMAN, Mustafa Kemal Cad. Enderun Sk. 
No:15/4 Cevizli 34865 Kartal/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :229- GÜLENDEM YILMAZ, Ahmet ve Nigar kızı, 10/01/1973 
ÇERKEŞ doğumlu, TRABZON, SÜRMENE, Kutlular mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yayla Mahallesi Arkadaş Sokak No:40/8 
Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:48103797694



  

VEKİLİ : Av. HAVVA HACINECİPOĞLU, Mevlana Bulvarı Yelken 
Plaza No:139/12 Kat:3 - Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :230- GÜLER TEMİZKOL, Mehmet Yaşar ve Nihal kızı, 
27/02/1959 TRABZON doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Molla 
Gürani mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yazır Mah. Erenler Sk. 
No:22 İç Kapı No:2  Selçuklu/ KONYA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:41614500876

VEKİLİ : Av. AHMED FARUK TEMİZKOL, Yazır Mah. Erenler Sk. 
Sıla Apt. No: 22/2 Selçuklu/ KONYA

MÜŞTEKİ :231- GÜLFİLİZ TOSUN, Selim ve Semine kızı, 12/03/1971 
ERZURUM doğumlu, ERZURUM, TORTUM, Serdarlı/Bahçeli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hacı Ahmet Baba Mah. 53. Sk. 
No:32 İç Kapı No:9  Palandöken / ERZURUM adresinde oturur. 
TC Kimlik No:34300429926

VEKİLİ : Av. SÜLEYMAN ARSLAN, Kazımkarabekir Cad. No:4 
Alibeyköy Eyüp/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :232- GÜLHAN BORAZAN, Veysi ve Zeliha kızı, 25/04/1973 
ADIYAMAN doğumlu, ADIYAMAN, MERKEZ, Çemberlitaş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Altınşehir Mah. Konukoğlu Cad. 
No:24B İç Kapı No:1 Merkez/ ADIYAMAN adresinde oturur. 
TC Kimlik No:15442325208

MÜŞTEKİ :233- GÜLHAN CENGİL, Hamit ve Gevher kızı, 06/07/1972 
HEKİMHAN doğumlu, ELAZIĞ, BASKİL, Karakaş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İskender Mah. Said Halim Paşa (İskender 1) 
Sk. No:10 İç Kapı No:5 Merkez/ MALATYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:41077141982

MÜŞTEKİ :234- GÜLHANIM AYDEMİR, İsmail ve Melek kızı, 
15/02/1981 KADIKÖY doğumlu, ERZİNCAN, KEMAH, 
Doğanbeyli mah/köy nüfusunda kayıtlı. Eşref Bitlis Bulvarı 
Necip Fazıl Mah. Yeniyer Sk. No:11 İç Kapı No:3  Sultanbeyli/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:13997190852

MÜŞTEKİ :235- GÜLİZAR ÇUHADAR, İsmail ve Kezban kızı, 20/01/1974 
A.KARAÖREN doğumlu, ANKARA, ÇAMLIDERE, Avdan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Pamuklar Mah. Mera Sk. No:8B İç 
Kapı No:23  Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:11509133250

MÜŞTEKİ :236- GÜLNAZ KOÇALAY, Ali ve Sahibe kızı, 01/05/1979 
İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, SARIYER, Yeniköy 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şehit Cüneyt  Sardaşlar Sokağı No : 
5 D: 2 Yeniköy Bağlar Mevkii İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:22940141834

MÜŞTEKİ :237- GÜLSEREN HASKUL, Fehmi ve İnsaf kızı, 11/09/1977 
AKÇADAĞ doğumlu, ADIYAMAN, SİNCİK, Hasanlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şeyh Bayram Mah. Hasanbey Cad. 
No:221 İç Kapı No:5  Merkez/ MALATYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:10420507638

MÜŞTEKİ :238- GÜLSÜM BÜLBÜL ÖZTÜRK, Ahmet ve Havva kızı, 
10/02/1974 DÜZCE doğumlu, ANKARA, Kahramankazan, 



  

Karalar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ergazi Mah. Şehit Soner 
Çankaya Cad. No:4/2 İç Kapı No:5 Yenimahalle/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:17968017728

MÜŞTEKİ :239- GÜLŞAH YILMAZ, Ahmet ve Azime kızı, 02/07/1986 
MERSİN doğumlu, KARABÜK, MERKEZ, Kapullu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ataşehir Mahallesi Şenel Caddesi Akabe 
Sitesi B Blok Daire:27  Ümraniye/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:14824808926

MÜŞTEKİ :240- GÜLTEKİN KOÇ, Nazım ve Emine oğlu, 01/03/1969 
ÇİVİ KÖYÜ doğumlu, AMASYA, MERKEZ, Gökmedrese 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 55 Evler, Kemal Güzeloğlu 
Caddesi, Tuğrakent A Blok Kat:2 Daire:6 Amasya Merkez 
adresinde oturur. İş adresi: 55 Evler Mah. Kemal Güzeloğlu 
Cad. Tuğrakent Sitesi Kat:2 Daire: 6  Merkez/ AMASYA. TC 
Kimlik No:26008106070

MÜŞTEKİ :241- HACER AYDIN ÖZÇELİK, Hasan ve Zeynep Fatma kızı, 
20/09/1975 ÇAYKARA doğumlu, TRABZON, Dernekpazarı, 
Kondu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çarşı Mahallesi Maraş 
Caddesi No:63/B Ortahisar Trabzon Ortahisar/ TRABZON 
adresinde oturur. TC Kimlik No:27461474522

MÜŞTEKİ :242- HACI ALTUN, Savran ve Asiye oğlu, 01/02/1975 
TÜRKOĞLU doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKOĞLU, 
Çobantepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Barbaros Mahallesi 
11020. Sokak No : 28/1  Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde 
oturur. İş adresi: Sinanpaşa Hükümet Konağı Sinanpaşa/ 
AFYONKARAHİSAR. TC Kimlik No:38089937030

MÜŞTEKİ :243- HACI YUNUS AKYOL, Erdal ve Cansever oğlu, 
20/05/1964 YERKÖY doğumlu, YOZGAT, YERKÖY, 
Bağlarbaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şefkat Mah. Ersin Sk. 
No:4 İç Kapı No:5  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. İş 
adresi: Olgunlar Sok.2/7 Bakanlıklar Ankara Çankaya/ 
ANKARA. TC Kimlik No:12975022604

MÜŞTEKİ :244- HADİ KAYINTU, Hasan ve Türkan oğlu, 01/01/1968 DİK 
doğumlu, BİNGÖL, MERKEZ, Dik mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Tekel Caddesi No:12/1  Merkez/ BİNGÖL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:20485528936

MÜŞTEKİ :245- HAFİZE ŞULE ALBAYRAK, Hamza ve Fikriye kızı, 
12/03/1982 ŞİŞLİ doğumlu, TRABZON, DERNEKPAZARI, 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 
Yeşilvadi Konakları, D6 Blok Daire:5 Ümraniye/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:53281125344

MÜŞTEKİ :246- HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU, 
Tunus Cad.No:37 Kavaklıdere  Altındağ/ ANKARA

VEKİLİ : Av. MUHARREM ÖZKAYA, Cevizlidere Caddesi 1239.Sokak 
No:6  Balgat Çankaya/ ANKARA

 Av. HÜSEYİN ÖZ, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:86 
Çankaya Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :247- HAKAN İNCE, Mustafa Özbey ve Beyhan Ayhan oğlu, 



  

04/09/1971 SUNGURLU doğumlu, ISPARTA, YALVAÇ, 
Hisar Yukarı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kuruçay Mahallesi 
Şehit Ümit Çetingöz Sokak No:18 Bolu adresinde oturur. TC 
Kimlik No:23192066166

MÜŞTEKİ :248- HAKAN IRMAK, Hidayet ve Nadiye oğlu, 10/05/1964 
KEPİÇ doğumlu, KAYSERİ, FELAHİYE, Kepiç mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeniköy Mah. Sevil Sk. No:11 İç Kapı No:8 
Melikgazi/ KAYSERİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:51691278032

MÜŞTEKİ :249- HAKAN KILINÇKAYA, Hasan ve Emine oğlu, 
15/11/1969 ULUKIŞLA doğumlu, NİĞDE, ULUKIŞLA, Kılan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hacı İlyas Mah. Hüseyin Nihal 
Atsız Cad. No:5 İç Kapı No:2  Amasya Merkez/ AMASYA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:16400718490

MÜŞTEKİ :250- HAKVERDİ ALTUĞ, Yaşar ve Emine oğlu, 01/11/1969 
Şereflidavutlu doğumlu, ANKARA, Şereflikoçhisar, 
Şereflidavutlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Boğaziçi Mah. 
Ankara Cad. No:79 İç Kapı No:3  Şereflikoçhisar/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:15877147314

MÜŞTEKİ :251- HALEF DAĞDELEN, Mehmet ve Güllü oğlu, 01/04/1984 
ANTAKYA doğumlu, HATAY, YAYLADAĞI, Kulaç 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Saraykent Mah. 11. Sk. No:5 İç 
Kapı No:4 Antakya/ HATAY adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26074852666

MÜŞTEKİ :252- HALİL SARI, Hasan ve Zekiye oğlu, 01/01/1964 MUT 
doğumlu, MERSİN, MUT, Hacınuhlu mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Demirlibahçe Mah. Demirkapı Sk.Zümrüt Apartman 
No:2 İç Kapı No:13  Mamak/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:10667492858

MÜŞTEKİ :253- HALİL SARIÇOBAN, Bayram ve Hatice oğlu, 10/05/1965 
GEDİKEVİ doğumlu, AFYONKARAHİSAR, EMİRDAĞ, 
Gedikevi mah/köy nüfusunda kayıtlı. Vişnelik Mah. Karanfil 
Sk. No:7 İç Kapı No:8  Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde 
oturur. TC Kimlik No:12673459276

MÜŞTEKİ :254- HALİL YILMAZ, Ahmet ve Zeliha oğlu, 09/11/1966 
ANKARA doğumlu, NEVŞEHİR, ÜRGÜP, Yenicami Mah. 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tepealtı Mahallesi Sevgi Sokak No 
68/4 Yenimahalle/ ANKARA. TC Kimlik No:59605269114

MÜŞTEKİ :255- HALİL MAZLUM, Ali Yaşar ve Fatmana oğlu, 
20/02/1972 GÖRÜNMEZ doğumlu, KONYA, HÜYÜK, 
Görünmez mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çalıkuşu Mah. 3174 Sk. 
No:32 İç Kapı No:2  Karabağlar / İZMİR adresinde oturur. TC 
Kimlik No:54217268296

MÜŞTEKİ :256- HALİL İBRAHİM ERGİŞİ, Sıddık ve Ayşe oğlu, 
01/01/1952 SUNGURLU doğumlu, ÇORUM, SUNGURLU, 
Demirşeyh mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kayabaşı Konutları B/5 
Blok Kat:6 No:27 Başakşehir / İstanbul  Bakırköy/ İSTANBUL 
adresinde oturur. İş adresi: Yenicamii Mah. Atatürk Cad. 



  

No:136 Ptt Müdürlüğü Lojmanı Selendi Selendi/ MANİSA. TC 
Kimlik No:24556596428

MÜŞTEKİ :257- HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR, Hasan ve Güzel oğlu, 
05/11/1971 ÇAYIRLI doğumlu, ERZİNCAN, ÇAYIRLI, 
Verimli mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yunus Emre Mah. 567 Sk. 
No:32-4 İç Kapı No:3  Merkez/ ERZİNCAN adresinde oturur. 
İş adresi: Karağaç Mah. Fabrika Caddesi No:6/A (Medine 
Pazarı) Merkez/ ERZİNCAN. TC Kimlik No:15242025124

MÜŞTEKİ :258- HALİL İBRAHİM YILDIZGÖRER, Mehmet ve Zeynep 
oğlu, 01/03/1965 KUŞCU doğumlu, KAYSERİ, KOCASİNAN, 
Kuşçu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Barbaros Mah. Budaklar 
Sok. No: 6/19  38080 Kocasinan/ KAYSERİ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:51352292346

MÜŞTEKİ : 259-HALİME KİBAR, Kerim Hacı ve Binnaz kızı, 22/09/1977 
İSTANBUL doğumlu, KONYA, BOZKIR, Çağlayan mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Güneşli Mah. 1364. Sk. No:4 İç Kapı No:6 
Bağcılar/ İSTANBUL.  TC Kimlik No:15293375308

VEKİLİ : Av. CAVİT TATLI, Tercüman Sitesi A-6 Blok K:10 D:44 
Cevızlıbağ Zeytinburnu/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :260- HALİT KOÇ, Mehmet Sadık ve Şefika oğlu, 02/05/1971 
GÖLBAŞI doğumlu, ANKARA, GÖLBAŞI, Tulumtaş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bağlar Mah. 28 Nci Sk. No:20 İç Kapı No:3 
Iğdır Merkez/ IĞDIR adresinde oturur. İş adresi: İlçe Jandarma 
Komutanlığı Murgul/ ARTVİN. TC Kimlik No:11338199892

MÜŞTEKİ :261- HAMDİ DAĞDEVİREN, Abuzer ve Emine oğlu, 
11/01/1959 ÇELİKHAN doğumlu, ADIYAMAN, ÇELİKHAN, 
 mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çinçin Deresi Küme Evlerı 
Mahmut Nedim Ökmen Mah. No:31 İç Kapı No:1  Çelikhan/ 
ADIYAMAN adresinde oturur. TC Kimlik No:18409202680

MÜŞTEKİ :262- HAMDUSENA YAKUT, Mehmet ve Muhabbet oğlu, 
KULP doğumlu, DİYARBAKIR, KULP, Karabulak mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Sosyal Hizmet Merkezi Beyoğlu/ 
İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Sosyal Hizmet Merkezi 
Beyoğlu/ İSTANBUL. TC Kimlik No:27340561862

MÜŞTEKİ :263- HAMİYET TOPARSLAN, İbrahim ve Cemile kızı, 
16/08/1977 VAN doğumlu, VAN, SARAY, Keçikayası 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cevdet Paşa Mah X2436 Esen 5. Sk 
32 Merkez/ VAN adresinde oturur. TC Kimlik No:47629851248

MÜŞTEKİ :264- HANIM DURSUN, Nuri ve Ayşe kızı, 15/05/1971 
MALATYA doğumlu, KAYSERİ, PINARBAŞI, Cinahmet 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Maslak Mah. Büyükdere Cad. Fatih 
Ormanı Lojmanları No:267/9  Sarıyer/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:52312268098

MÜŞTEKİ :265- HANİFE YÜCEL, Veysel ve Gazi kızı, 01/02/1970 
GÜRPINAR doğumlu, VAN, GÜRPINAR, Yukarıkaymaz 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yukarı Kaymaz Mahallesi Baş 
Bulak Caddesi No:15 Gürpınar/ VAN adresinde oturur. TC 
Kimlik No:23855640856



  

MÜŞTEKİ :266- HARUN ÖZDEMİR, Ferit ve Asiye oğlu, 01/03/1968 
KOZLUK doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Kozluk mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Atatürk Mah. Mustafa Taşar Caddesi, Ay 
Apartmanı Kat:2, Daire:5 Şehitkamil/ GAZİANTEP adresinde 
oturur. TC Kimlik No:19915858354

MÜŞTEKİ :267- HARUN KALDIRIMCI, Cemal ve Hanife oğlu, 
23/10/1984 YAHYALI doğumlu, KAYSERİ, Yahyalı, Madazı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gazibeyli Mah. H.Hüseyin Efendi 
Sk. No:17  Yahyalı/ KAYSERİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:57112117386

VEKİLİ : Av. SEYİT HALİL YÜZGEÇ, Plevne Mah. Gayret Sok No:3 
Yeni Adliye Yanı Hancer Plaza Kat:1 No:1 Ve 2 Kocasinan/ 
Kayseri 38090 Kocasinan/ KAYSERİ

MÜŞTEKİ :268- HASAN DEMİRCAN, Yaşar ve Mükerrem oğlu, 
04/07/1965 ANKARA doğumlu, ANKARA, MAMAK, Araplar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yayla Mah. 1425 Sk. No:15 İç Kapı 
No:17  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:16534088544

VEKİLİ : Av. FATİH OMAÇ, Selçuklu Mah.  Ahi Mesut Bulvarı 
Üsküdar Apt. (2.Kat)  No: 140 / 5 06940 Sincan/ ANKARA

MÜŞTEKİ :269- HASAN KAPAR, Mehmet ve Hanife oğlu, 01/08/1968 
KARASU doğumlu, SAKARYA, KOCAALİ, Koğukpelit 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kumcular Liman Yolu Cd.No:20 
Kat:4 D:5 Yakuplu Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:48244697228

MÜŞTEKİ :270- HASAN ALBASAN, Hüseyin ve Fatma oğlu, 03/12/1968 
YAPRACIK doğumlu, ANKARA, ETİMESGUT, Şehitali 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tunahan Mah. Gazi Cad. . 46508 
Ada Step Yaap. Koop. No:6-C D:30 Etimesgut/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:16627129284

MÜŞTEKİ :271- HASAN KAYA, Mahmut ve Ayşe oğlu, 06/03/1956 
AKÇAALAN doğumlu, KARAMAN, MERKEZ, Akçaalan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yakuplu Mah. Yakuplu Cad. No:19 
İç Kapı No:6  Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:21803756642

MÜŞTEKİ :272- HASAN SERT, Bedirhan ve Gürcü oğlu, 15/06/1971 
SOFULARÇİFTLİĞİ doğumlu, KIRIKKALE, SULAKYURT, 
Sofularçiftliği mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yayla Mah. 1433.Sk 
No:3/7  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:72922057936

MÜŞTEKİ :273- HASAN ALİ YILDIZ, İbrahim ve Ayşe oğlu, 01/05/1971 
DURSUNBEY doğumlu, BALIKESİR, BANDIRMA, 
Ayyıldıztepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bandırma İlçe 
Müftülüğü  Bandırma/ BALIKESİR adresinde oturur. İş adresi: 
Bandırma İlçe Müftülüğü  Bandırma/ BALIKESİR. TC Kimlik 
No:14143660960

MÜŞTEKİ :274- HASAN BASRİ IŞIK, Hasan ve Bessey oğlu, 03/05/1960 
HEKİMHAN doğumlu, MALATYA, HEKİMHAN, Köylü 



  

mah/köy nüfusunda kayıtlı. Özalper Mahallesi, Turgut Özal 
Birinci Cadde, Besta Kon. Sitesi G-20   MALATYA adresinde 
oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:50527437520

MÜŞTEKİ :275- HASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ, Mehmet ve Nazik oğlu, 
27/09/1973 NEVŞEHİR doğumlu, NEVŞEHİR, MERKEZ, 
Kaymaklı/Camikebir mah/köy nüfusunda kayıtlı. 15 Temmuz 
Mah. Vefa Küçük Cad. No:117 İç Kapı No:6  Nevşehir Merkez/ 
NEVŞEHİR adresinde oturur. İş adresi: Necatibey Caddesi 
No:12/6 -Sıhhıye ANKARA. TC Kimlik No:56215380246

MÜŞTEKİ :276-HATİCE GÜLER, İhsan ve Keziban kızı, 01/01/1963 
GENE doğumlu, ANKARA, YENİMAHALLE, Gazi mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ziyabey Caddesi 1413. Sok. 4/2 A Giriş 
Çankaya/ ANKARA. TC Kimlik No:18250076706

MÜŞTEKİ :277- HATİCE TEKE, Cevat ve Gülistan kızı, 07/02/1971 
MERZİFON doğumlu, TRABZON, ÇAYKARA, Taşören 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. Akşemsettin 
Sok.No.9/6  Sultangazi / İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:15704866456

MÜŞTEKİ :278- HATİCE YENTÜRK, Ramiz ve Münevver kızı, 
08/04/1983 TOKAT doğumlu, MUŞ, MERKEZ, Bozbulut 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilköy Mah. Uçan Sk. No:2 İç 
Kapı No:2  Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:14774694754

MÜŞTEKİ :279- HATİCE İLBARS, Ali ve Emine kızı, 06/04/1948 KOZAN 
doğumlu, OSMANİYE, KADİRLİ, Hardallık mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 45. Cadde Halk Bank Blokları D Blok 
No:9/36 Balgat Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:59602543330

VEKİLİ : Av. İLHAMİ AYAZ, Barbaros Bulvarı, Dört Yüzlü Çeşme Sk, 
No:2, K.5 34353 Beşiktaş/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :280- HATİCE KÜBRA AKAY, Mahmut ve Hacer kızı, 
28/03/1986 YAHYALI doğumlu, KAYSERİ, YAHYALI, 
Seydili mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bulgurlu Mahallesi, 
Bulgurlu Caddesi Mavigök Sitesi A Blok No: 116/20 
Üsküdar/İstanbul Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:41569635470

MÜŞTEKİ :281- HAYRETTİN GÜL, Mahmut ve Mevlude oğlu, 15/04/1948 
SİVAS doğumlu, SİVAS, MERKEZ, Köklüce mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. SİVAS E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ 
KURUMU  adresinde oturur. TC Kimlik No:32407717854

MÜŞTEKİ :282- HİDAYET BİRCİVAN, İhsan ve Satı oğlu, 02/09/1959 
ŞABANÖZÜ doğumlu, ÇANKIRI, ŞABANÖZÜ, Gümerdiğin 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Birlik Mah. 415 Cad. No:17 İç Kapı 
No:28  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:34063239718

MÜŞTEKİ :283- HİKMET YABASLIEL, Mahmut ve Sabiha oğlu, 
22/11/1957 MALATYA doğumlu, MALATYA, Battalgazi, 
Cevherizade mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sıtmapınarı Kavşağı 



  

Gaziantep Pastanesi Bitişiği Sümer Kıraathanesi Malatya 
Merkez/ MALATYA adresinde oturur. İş adresi: Sıtmapınarı 
Kavşağı Gaziantep Pastanesi Bitişiği Sümer Kıraathanesi 
Malatya Merkez/ MALATYA. TC Kimlik No:21383411474

MÜŞTEKİ :284- HİKMET ERİŞİR, İsmail ve Naciye kızı, 13/07/1965 
ANKARA doğumlu, KAYSERİ, SARIZ, Kırkısrak mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İnönü Mah. Cengiz Aytmatov Cad. No:1/11 
İç Kapı No:10  Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:16531026532

VEKİLİ : Av. MEHMET FATİH ALGÜL, Korkutreis Mahallesi 
Strazburg Cd. No:15/13 Sıhhiye  Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :285- HİLAL GÜMÜŞ AYDIN /Yenimahalle Caddesi  No 6/1 
Küçükköy GOP İstanbul 

MÜŞTEKİ :286- HİLMİ YÜKSEL, Ali ve Fatma oğlu, 20/01/1974 
ULUKIŞLA doğumlu, NİĞDE, ULUKIŞLA, Gümüş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çarşı Mah. Gurbetçiler Cad. No:16 İç Kapı 
No:2 Kandıra/ KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:16382719232

MÜŞTEKİ :287- HULUSİ GÜLEN, Mehmet ve İsmet oğlu, 25/03/1964 
BURHANLI doğumlu, ÇANAKKALE, GELİBOLU, Burhanlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Göztepe Mah Orhan Gazi Cd. 
Huzur Sitesi  B-2/12  Blok D.22 Bağcılar/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:39013047276

MÜŞTEKİ :288- HÜDA KAYA, Mehmet ve Münevver kızı, 09/10/1960 
İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, KADIKÖY, Sahrayıcedit 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Nişancı Mah. Arakiyeci Camii  Sk. 
No:22 İç Kapı No:9  Eyüp/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:34216758400

VEKİLİ : Av. MÜŞİR DELİDUMAN, Mustafa Kemal Cad. Enderun Sk. 
No:15/4 Cevizli 34865 Kartal/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :289- HÜLYA SAFRAN, Galip ve Adile kızı, 10/01/1969 
BEYKOZ doğumlu, İSTANBUL, BEYKOZ, İncirköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi 
Oğuzhan Sokak Kaya Apt. No:38 D-4 Sefaköy Küçükçekmece/ 
İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: İnönü Mahallesi 
Maslakçeşme Cad. No:102 Muhtarlık Hizmet Binası 
Küçükçekmece/ İSTANBUL. TC Kimlik No:25412019150

MÜŞTEKİ :290- HÜMEYRA ÜSTÜNDAĞ, Muhiddin ve Ayşe kızı, 
18/01/1983 BAKIRKÖY doğumlu, İSTANBUL, ŞİŞLİ, 
Meşrutiyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bağlarbaşı Mahallesi 
Sülün Sokak No 15/7 Maltepe İstanbul  Bakırköy/ İSTANBUL 
adresinde oturur. İş adresi: Bağlarbaşı Mahallesi Süzül Sokak 
Gürel Apt. No 15 D:7  Maltepe/ İSTANBUL. TC Kimlik 
No:24875082220

MÜŞTEKİ :291- HÜSAMETTİN ALBAYRAKOĞLU, Esat ve Hatice oğlu, 
20/09/1970 DÜZCE doğumlu, DÜZCE, MERKEZ, Suncuk 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çanakkale İl Müftülüğü Çanakkale 
Merkez/ ÇANAKKALE adresinde oturur. İş adresi: Çanakkale 



  

İl Müftülüğü Çanakkale Merkez/ ÇANAKKALE. TC Kimlik 
No:30628703762

MÜŞTEKİ :292- HÜSEYİN BACANAK, İbrahim ve Fatma oğlu, 
02/12/1960 BOYALI doğumlu, AMASYA, SULUOVA, Boyalı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçeleriçi Mah. Şehzade Sk. 
No:11 İç Kapı No:6  Amasya Merkez/ AMASYA adresinde 
oturur. İş adresi: Amasya Valiliği Merkez/ AMASYA. TC 
Kimlik No:25783131000

MÜŞTEKİ :293- HÜSEYİN ERDAĞ, Hasan ve Hamide oğlu, 25/10/1959 
SARIKAYA doğumlu, ÇANKIRI, YAPRAKLI, Sarıkaya 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sancaktepe Mah. 1576 Sk. No:22 İç 
Kapı No:12  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:41017009990

MÜŞTEKİ :294- HÜSEYİN AKBAŞ, Hasan ve Satu oğlu,  MERZİFON 
doğumlu, AMASYA, MERZİFON, Akören mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Bahçelievler Mah. Gözde 1. Sitesi K Blok K:3 
Merzifon/ AMASYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26260109062

MÜŞTEKİ :295- HÜSEYİN AKÇAY, Adıgözel ve Ayşe oğlu, 17/12/1972 
SEYDİŞEHİR doğumlu, KONYA, AHIRLI, Merkez mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ayyıldız Mah. Erdek Yolu Cad. No:120-7 İç 
Kapı No:4  Bandırma/ BALIKESİR adresinde oturur. TC 
Kimlik No:29752777466

MÜŞTEKİ :296- HÜSEYİN KOÇ, Mehmet ve Dudu oğlu, 20/11/1972 
DÜZCE doğumlu, DÜZCE, KAYNAŞLI, Bıçkıyanı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Tepecik Mahallesi Kübra Sokak Emre Apt 
No:2/22  Bolu Merkez/ BOLU adresinde oturur. TC Kimlik 
No:27344626048

MÜŞTEKİ :297- HÜSEYİN OKUR, Veli ve Zekiye oğlu, 11/08/1970 
ANKARA doğumlu, YOZGAT, SORGUN, Tulum mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Güneşevler 88 Sk No:32 Yenimahalle/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:63655329964

MÜŞTEKİ :298- HÜSEYİN TÜRKER, Ahmet ve Şayeste oğlu, 02/10/1956 
GEREDE doğumlu, BOLU, GEREDE, Çalaman mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Meb Persongl Genel Müdürlüğü Şube 
Müdürü Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Meb 
Yükseköğretim Gen Müd Raire Başk V. 6. Kat A Blok Kızılay 
Çankaya/ ANKARA. TC Kimlik No:36592018048

MÜŞTEKİ :299- HÜSEYİN YILMAZ, Nihat ve Elvan oğlu, 08/08/1968 
İSTANBUL doğumlu, KARS, ARPAÇAY, Bozyiğit mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Cengiz Topel Caddesi Akşemsettin Mahallesi 
Arı Sokak Öğün Apt. A Blok D:9 No:62 Eyüp/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:30139753652

MÜŞTEKİ :300- HÜSEYİN ERİŞİR, Mehmet ve Elif oğlu, 01/01/1966 
SARIZ doğumlu, KAYSERİ, SARIZ, Kırkısrak mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Rajiv Gandi Cad. İnönü Mah. No:11 İç Kapı 
No:10  Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:57301105798



  

VEKİLİ : Av. MEHMET FATİH ALGÜL, Korkutreis Mahallesi 
Strazburg Cd. No:15/13 Sıhhiye ... Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :301- HÜSEYİN CANER AKKURT, Nazmi ve Gülnaz oğlu, 
20/01/1969 SİVRİHİSAR doğumlu,ESKİŞEHİR, Sivrihisar, 
Paşakadın mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kurtuluş Mah.Güre Sk. 
Güre Apartman No:2/6 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde 
oturur. TC Kimlik No:23578830848

MÜŞTEKİ :302- HÜSEYİN İBRAHİM BALAT, Coşkun ve Serpil oğlu, 
01/08/1992 FATİH doğumlu, TRABZON, BEŞİKDÜZÜ, Bozlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çamlık Mah. Semerkant Bulvarı 
Hasbahçe Evleri No:36/24 İç Kapı No:1 Aydos/Pendik/İstanbul 
Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:14936890246

MÜŞTEKİ :303- HÜSNİ ÖZDEMİR, Ramazan ve Fatma oğlu, 15/08/1972 
KAHTA doğumlu, ADIYAMAN, KAHTA, Yeni mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Fatih Mah. 73175 Sk. No:3 İç Kapı No:1 
Seyhan/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:10123491708

MÜŞTEKİ :304- HÜSNÜ CAN, Hilmi ve Küpra oğlu, 15/04/1965 APA 
doğumlu, DENİZLİ, ACIPAYAM, Apa mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Servergazi Mah. Atlantik Sitesi, C Blok, No:21 Denizli 
Merkez/DENİZLİ. TC Kimlik No:22075684688

MÜŞTEKİ :305- HÜSRET DİREKÇİ, İbrahim ve Latife oğlu, 13/04/1966 
GÖKÇEPINAR doğumlu, BATMAN, GERCÜŞ, Gökçepınar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. E Tipi Kapalı Cezaevi Mardin C3 
Koğuş Batman Merkez/ BATMAN adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:61678434740

MÜŞTEKİ :306- İBRAHİM ÇAM, Osman ve Nazmiye oğlu, 05/03/1967 
ANDIRIN doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, ANDIRIN, 
Camuzluk mah/köy nüfusunda kayıtlı. Binevler Mah. 64. Sok. 
Aşiyan Apt. No:8/2 Şahinbey/ GAZİANTEP adresinde oturur. 
TC Kimlik No:53971400010

MÜŞTEKİ :307- İBRAHİM DOLAŞ, Memet ve Hatice oğlu, 24/07/1958 
DOĞANŞEHİR doğumlu, MALATYA, DOĞANŞEHİR, 
Erkenek Kas.Gedik Ağzı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Erkenek 
Kasabası Hürriyet Mah. No:2 Doğanşehir/ MALATYA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:19196479354

MÜŞTEKİ :308- İBRAHİM ÖZCAN, Siyami ve Havva oğlu, 02/03/1961 
GÜNLÜCE doğumlu, SİVAS, SUŞEHRİ, Günlüce mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İçerenköy Mah. Çambalı Sk. No:8 İç Kapı 
No:2  Ataşehir/ İSTANBUL adresinde oturur.. TC Kimlik 
No:12971927132

MÜŞTEKİ :309- İBRAHİM ÖZKILIÇ, Ahmet ve Döne oğlu, 01/10/1970 
NİZİP doğumlu, GAZİANTEP, NİZİP, Mihrap mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Güzelyalı Mahallesi Bağdat Cd.No:12/5 
Pendik  Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:21181919226

MÜŞTEKİ :310- İBRAHİM ÖZSEVEN, Mustafa ve Hanife oğlu, 
01/01/1956 ATKARACALAR doğumlu, Çankırı, Atkaracalar, 



  

Mollaosman mah/köy nüfusunda kayıtlı. Muammer Akar 
Mah.47 Sokak No:26/13 Denizmen-Karabağlar Karabağlar / 
İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:16834795890

MÜŞTEKİ :311- İBRAHİM TEPELİ, Ramis ve Hatice oğlu, 01/11/1963 
SUSURLUK doğumlu, BALIKESİR, SUSURLUK, Yahyaköy 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şirinevler Mah. Maraşal Fevzi 
Çakmak 5. Sk. No:3 İç Kapı No:12  Bahçelievler/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:29839192632

MÜŞTEKİ :312- İDRİS TANAL, Sinan ve Hediye oğlu, 24/10/1963 
BALGAT doğumlu, BOLU, MENGEN, İlyaslar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Adnan Yüksel Caddesi, Hasandağ Sokak, 
No:11/2 Etlik/Ankara Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:34021110394

MÜŞTEKİ :313- İFFET ÇAŞKURLU, Cengiz ve Tülün kızı, 16/08/1984 
ADAPAZARI doğumlu, SİVAS, MERKEZ, Gökçebostan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yayla Mah. Yaylayolu Caddesi 
Emsal Sk. Elite Park Sitesi No:14 B1 İç Kapı No:6 
Tuzla/İstanbul Tuzla/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:54535658618

MÜŞTEKİ :314- İHSAN ÖZKARACADAĞ, İbrahim ve Gazal oğlu, 
01/01/1973 SİVEREK doğumlu, DİYARBAKIR, BAĞLAR, 
Karacadağ mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sosyal Hizmetler 
Merkezi  Ceylanpınar/ ŞANLIURFA adresinde oturur. İş adresi: 
Sosyal Hizmetler Merkezi  Ceylanpınar/ ŞANLIURFA. TC 
Kimlik No:20149786962

MÜŞTEKİ :315- İHSAN ÖZTÜRK, Mustafa ve Naciye oğlu, 02/03/1972 
AYANCIK doğumlu, SİNOP, AYANCIK, Bakırlızaviye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şahin Sk. Talatpaşa Mah. No:2 İç 
Kapı No:1  Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:58612383196

MÜŞTEKİ :316- İLHAMİ TEKECİ, Dursun ve Şerife oğlu, 20/08/1970 
OSMANCIK doğumlu, ÇORUM, OSMANCIK,  mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bağlum Bulvarı Karakaya Mah. No:113 İç 
Kapı No:7  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:28240468442

MÜŞTEKİ :317- İLHAN ŞAHİN, Ahmet ve Sabriye oğlu, 06/11/1970 
BALIKESİR doğumlu, BALIKESİR, KEPSUT, Durak mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Mahkeme Mah. Taylı Cad. No:57 İç Kapı 
No:11  Burhaniye/ BALIKESİR adresinde oturur. İş adresi: 
Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü 
Hükümet Cd. No:8 Ulus Merkez/ ANKARA. TC Kimlik 
No:23701372252

MÜŞTEKİ :318- İRFAN YÜCESOY, Kemal ve Kudret oğlu, 18/04/1971 
D.BAKIR doğumlu, MARDİN, ARTUKLU, Şehidiye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler Mahallesi, Çatalzeytin Sokak, 
No:23/2, Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: 
Ergenekon Cad.Nasip Apt.No.6 D.6 Pangaltı Şişli/ İSTANBUL. 
TC Kimlik No:32642126602



  

MÜŞTEKİ :319- İLYAS TÖNGÜŞ, Mehmet ve Hikmet oğlu, 01/12/1970 
AMASYA doğumlu, AMASYA, MERKEZ, Fethiye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ata Mahallesi 1085 Sokak No:4/23 Çankaya/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:23410192530

VEKİLLERİ : Av. EMRAH HACIOĞLU, Kızılırmak Mah. 1431.Cadde 
No:31/9 - Çukurambar  06510 Çankaya/ ANKARA

Av. YILMAZ BÖLÜKBAŞI, Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği  10200 Bandırma/ 
BALIKESİR

MÜŞTEKİ :320- İSA YILDIZ, Mustafa ve Vasfiye oğlu, 29/05/1955 OLTU 
doğumlu, MERSİN, AKDENİZ, Mahmudiye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Resulköy Mah. Resulköy Sk. No:121 
Toroslar/ MERSİN adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26002863030

MÜŞTEKİ :321- İSHAK HASIRCI, Mehmet ve Döne oğlu, 02/05/1967 
KIRIKHAN doğumlu, HATAY, KIRIKHAN, Ceylanlı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. Doktor Devlet Bahçeli 
Bulvarı No:15/3 İç Kapı No:24  Kırıkhan/ HATAY adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:32452624558

MÜŞTEKİ :322- İSMAİL CEVAHİRLİ, Durmuş ve Zehra oğlu, 01/01/1955 
GEREDE doğumlu, BOLU, GEREDE, Orta mah/köy 
nüfusunda kayıtlı.  adresinde oturur. İş adresi: Orta Mah. Zeftçi 
Sk. No:8/5  Gerede/ BOLU. TC Kimlik No:35446055956

MÜŞTEKİ :323- İSMAİL CİHANGİR, Dursun ve Gülsüm oğlu, 01/01/1955 
ALMUS doğumlu, TOKAT, ALMUS, Kurtuluş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Zümrütevler Mah.  Nil Cd.Büyük Çağrı Sit.6 
 Blok. D:24 Maltepe/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: 
Cevizli Mah. Orhangazi Cad. Kardeş Apt. No:31 Giriş Katı 
Maltepe/ İSTANBUL. TC Kimlik No:32471290390

MÜŞTEKİ :324- İSMAİL DEMİRALAY, Hamdi ve Emine oğlu, 
04/10/1946 ÇANKIRI doğumlu, ÇANKIRI, KORGUN, Merkez 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adsız Nefer Sk. Paşa Mah.Yücel 
Apt, 19/8, Feriköy Şişli/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:14221892122

MÜŞTEKİ :325- İSMAİL KAPLAN, Muharrem ve Fatma oğlu, 07/03/1970 
ANKARA doğumlu, ÇANKIRI, MERKEZ, Akçavakıf mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ertuğrulgazi Mah. Şehit Mesut Bilir Cad. 
Uğurkent  Sitesi B Blok No:69/3 Bilecik Merkez/ BİLECİK 
adresinde oturur. İş adresi: Ertuğrulgazi Mah. Şehit Mesut Bilir 
Cad. Uğurkent  Sitesi B Blok No:69/3 Bilecik Merkez/ 
BİLECİK. TC Kimlik No:16753811114

MÜŞTEKİ :326- İSMAİL ÖZDEMİR, Ali ve Mevlüde oğlu, 14/12/1968 
İSLAHİYE doğumlu, GAZİANTEP, İSLAHİYE, Güllühüyük 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Muhittin Mah. Şair Fuzuli Sk 11/12 
Çorlu/ TEKİRDAĞ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:45427106638

MÜŞTEKİ :327- İSMAİL ÖZDEMİR, Fazlı ve Hanife oğlu, 04/03/1955 
ARDANUÇ doğumlu, ARTVİN, ARDANUÇ, Hisarlı mah/köy 



  

nüfusunda kayıtlı. Fevziçakmak Mahallesi Yeni Bursa Yolu 5 
Sokak No.10/1-Merkez/Yalova YALOVA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:12838631462

MÜŞTEKİ :328- İSMAİL PALA, Abdil ve Nefise oğlu, 29/04/1960 
SARIBEYLER doğumlu, BALIKESİR, SAVAŞTEPE, 
Sarıbeyler mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kavaklı Mah.Yeşilyurt 
Cad. No:6D Daire:18 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:17773588130

MÜŞTEKİ :329- İSMAİL ŞEN, Mehmet ve Zehra oğlu, 13/09/1983 
ESKİŞEHİR doğumlu, ESKİŞEHİR, TEPEBAŞI, Ertuğrulgazi 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Merkez Mahallesi Uysal Sokak 
Uçar Apt. No:7/7 Pursaklar/ ANKARA adresinde oturur. İş 
adresi: Silivri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Görev Yapar 
Silivri/ İSTANBUL. TC Kimlik No:44401122176

MÜŞTEKİ :330- İSMAİL ERKİN İLBAY, Altan ve Nurten oğlu, 
22/04/1970 ANKARA doğumlu, YOZGAT, YENİFAKILI, 
Bektaşlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Büklüm Sokak 17/9 
Kavaklıdere ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:62182382114

MÜŞTEKİ :331- İSMAİL AYDIN, Hüseyin ve Cemile oğlu, 04/04/1959 
MUŞRUF doğumlu, AMASYA, MERZİFON, Yakacık 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sahra-İ Cedid Mahallesi, 
Tüccarbaşı Sokak, 31/6, Kadıköy Kadıköy/ İSTANBUL 
adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:13585532934

VEKİLİ : Av. MEHMET TALAT SAYGILI, Andromeda Gold, Atatürk 
Mah. Meriç Cad. A-Blok, K.22, D.98 ... Ataşehir/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :332- İZZET BAKAN, Tuncay ve Gülümser oğlu, 18/06/1963 
BEZİRCİ KÖYÜ doğumlu, BALIKESİR, BANDIRMA, 
Bezirci mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atatürk Cad. Özel 
Apartman No:305 İç Kapı No:1  Bandırma/ BALIKESİR 
adresinde oturur. İş adresi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Altıeylül 
Altıeylül/ BALIKESİR. TC Kimlik No:28189192606

MÜŞTEKİ :333- İZZET ÇÖL, Hasan ve Radiye oğlu, 10/05/1963 YALVAÇ 
doğumlu, ISPARTA, YALVAÇ, Müderris mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Adnan Kahveci Mh. Paşabahçe Cd. Dostlar Apartmanı 
No:10/57 Beylikdüzü Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:46057303626

MÜŞTEKİ :334- KADİR ASLAN, Selahaddin ve Hilminaz oğlu, 12/05/1968 
BAYBURT doğumlu, BAYBURT, MERKEZ, Yaylapınar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cemil Meriç Mah. Sebahattin Sk. 
No:10 İç Kapı No:6  Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:44929980500

MÜŞTEKİ :335- KADİR MAYDA, Bekir ve Sıddıka oğlu, 10/08/1967 
ACIPAYAM doğumlu, DENİZLİ, ACIPAYAM, Kırca 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 15 Mayıs Mah. 664 Sk. No:7 İç 
Kapı No:2  Denizli Merkez/ DENİZLİ adresinde oturur. TC 
Kimlik No:13618967078

MÜŞTEKİ :336- KADİR TOPRAK, İbrahim ve Fidan oğlu, 02/07/1971 



  

ÇATALLIKARAKOYUNLU doğumlu, KIRIKKALE, Delice, 
Çatallıkarakoyunlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karapürçek 
Mah. 347 Sk. No:8 İç Kapı No:1  Altındağ/ ANKARA 
adresinde oturur. İş adresi: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
-Global Temizlik Şti.Ziyabey Cad.No:6 Balğat  Çankaya/ 
ANKARA. TC Kimlik No:37178247920

MÜŞTEKİ :337- KADRİYE KALDIRIMCI, Alay ve Seher kızı, 25/02/1984 
ŞENKAYA doğumlu, KAYSERİ, YAHYALI, Madazı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gazibeyli Mah. H.Hüseyin Efendi Sk. No:17 
Yahyalı/ KAYSERİ .  TC Kimlik No:32863485830

VEKİLİ : Av. SEYİT HALİL YÜZGEÇ, Plevne Mah. Gayret Sok No:3 
Yeni Adliye Yanı Hancer Plaza Kat:1 No:1 Ve 2 Kocasinan/ 
Kayseri 38090 Kocasinan/ KAYSERİ

MÜŞTEKİ :338- KADRİYE KIYMAZ, Kamil ve Vesile kızı, 06/01/1960 
DİVRİĞİ doğumlu, VAN, MERKEZ, Buzhane mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Alipaşa Mahallesi, Meşeli Dar Sokak, 
Meltemkent Sitesi B/7 Van Merkez/ VAN adresinde oturur. TC 
Kimlik No:40066487476

MÜŞTEKİ :339- KADRİYE ÖZYURT, Ali ve Azime kızı, 19/05/1962 
KÜTAHYA doğumlu, AYDIN, MERKEZ, Güzelhisar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 7 Eylül Mah. 1017 Sokak Baycan Apt. A 
Bolk Kat:4 Daire:7 Aydın Merkez/ AYDIN adresinde oturur. 
TC Kimlik No:12857010330

MÜŞTEKİ :340- KADRİYE BİRİNCİ, Ali ve Mükerrem kızı, 15/11/1977 
Bilecik doğumlu, Hürriyet Mah. 276 Sk. Ali Birinci Apt. No:1 
D:6 Beşyüzevler- Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:27817268898

MÜŞTEKİ :341- KAMİL ŞAHİN, Kenan ve Ayşe oğlu, 23/12/1968 
İSTANBUL doğumlu, ÇANKIRI, ILGAZ, Kuşçayırı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kaynarca Mah. Zeytin Sk. No:28 İç Kapı 
No:9  Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Aydınlı 
Yolu Zeytin Sk N.28 D.9 Altkaynarca Pendik/ İSTANBUL. TC 
Kimlik No:11191989616

MÜŞTEKİ :342- KANBER KAN, Mehmet ve İsmet oğlu, 25/03/1965 
AKTARMA doğumlu, BALIKESİR, KARESİ, Aktarma 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 1.Gündoğan Mah. 66 Evler 4. Sk. 
No:17 İç Kapı No:3  Altıeylül/ BALIKESİR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:29806175828

MÜŞTEKİ :343- KARTAL İŞ, Zafer ve Nihal oğlu, 01/04/1972 ÜSKÜDAR 
doğumlu, İSTANBUL, TUZLA, Cami mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Deliklikaya Mah. İmar Sk. No:28A İç Kapı No:1 
Arnavutköy / İSTANBUL adresinde oturur.  Hekimbaşı Mah. 
Yıldıztepe Cad. No:58/1 Ümraniye/ İSTANBUL. TC Kimlik 
No:19415265980

VEKİLİ : Av. TEVFİK FATİH DİNÇER, Strazburg Cad. 12/18 Sıhhiye 
Çankaya/ ANKARA

 Av. FATİH DİNÇER, Gmk Bulvarı No:54/1 - Maltepe Çankaya/ 
ANKARA



  

 Av. GÜLCAN KARAKAŞ, Cevizli Mh. Mustafa Kemal Cd. 
Gaziantep Sk. No:4/5 Kartal/İstanbul Kartal/ İSTANBUL

  Av. AYFER BAYER, Bahçelievler Mah. Ata 2 Sitesi Erguvan 
Cad. No:33 Çengelköy/Üsküdar/İstanbul Üsküdar/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :344- KASEM KURTULUŞ, Mehdi ve Çelebi oğlu, 18/09/1968 
TAVŞANLI doğumlu, KÜTAHYA,  Lalahüseyinpaşa mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Irmak Mahallesi, 703 Sk, Olıvıa Evleri B 
Blok D.18  Gaziemir/ İZMİR adresinde oturur. İş adresi: Sedir 
Mah Gazi Bulv Ünsal Apt No:122/5 Merkez/ ANTALYA. TC 
Kimlik No:13928638910

VEKİLİ : Av. İLTER AKSOYLU, Balıkçıoğlu İş Merkezi Necatibey 
Caddesi 4/162  Sıhhıye Çankaya/ ANKARA

  Av. TOLGA YURDAKUL, Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No:3 
Selvili 2 Apt. Kat:1 Da:1 Bayraklı/İzmir 35535 Bayraklı/ İZMİR

MÜŞTEKİ :345- KAŞİF NEVZAT TARHAN, İbrahim ve Müzeyyen oğlu, 
07/07/1952 MERZİFON doğumlu, AMASYA, MERZİFON, 
Camiicedit mah/köy nüfusunda kayıtlı. Altunizade Mahallesi, 
Haluk Türksoy Sokak, No:14, Üsküdar  34661 Üsküdar/ 
İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Sarkuysan Ak Plaza 
Kısıklı Cad. No:4 S Blok D:11/1 Altunizade- Üsküdar/ 
İSTANBUL. TC Kimlik No:22123246158

VEKİLİ : Av. NAMIK KEMAL URHAN, Serhat Mah. 1284 Sok. No:1 
Gümüşevler A Blok Kat.10  D.44  Yenimahalle/Ankara 06374 
Çankaya/ ANKARA

 Av. KERİM ERHAN YETİŞKİN, Abide-İ Hürriyet Caddesi 
Kaplancalı 2 Apartmanı No:154 Kat:2 Daire:5 34381 Şişli/ 
İSTANBUL

MÜŞTEKİ :346- KATİP ARTUK, Yüsüf ve Fatma oğlu, 19/10/1944 GENÇ 
doğumlu, BİNGÖL, GENÇ, Meşedalı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Kovacık Mezrası No:6 Meşedalı Söğütlü Genç/ 
BİNGÖL adresinde oturur. İş adresi: Üçevler Mah Doğan Araslı 
Cad. No:111 Esenyurt Merkez Ptt Üstü Kat:6 İç Kapı No:7-8-9 
Mcgrup Mimarlık  Esenyurt/ İSTANBUL. TC Kimlik 
No:25600352328

MÜŞTEKİ :347- KAYHAN TOMAÇ, Ayhan Cavit ve Sevim oğlu, 
24/06/1963 BANDIRMA doğumlu, İSTANBUL, ŞİŞLİ, 
Teşvikiye mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kısıklı Mah. Hacı Arif 
Bey Caddesi, Zeytin Sokak, Marmara Apt,  No:29 Daire:3, 
Büyükçamlıca Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:41896515100

MÜŞTEKİ :348- KAYSERİ İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI 
DERNEĞİ, Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi Belediye 
Durmuz İş Merkezi Kat:6 No:613 Kocasinan KAYSERİ

MÜŞTEKİ :349- KAZIM KILIÇ, Ziya ve Şahide oğlu, 15/06/1958 ÜÇBAŞ 
doğumlu, ANKARA, KIZILCAHAMAM, Üçbaş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Aşağı Eğlence Mah. Mendil Sk. No:23 İç 
Kapı No:12  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: 
Meb Earged Bşk.Şb.Md.Gmk Bulvarı No.109 06570 Maltepe 



  

ANKARA. TC Kimlik No:17398054300
MÜŞTEKİ :350- KEMAL KAYDIM, Mehmet ve Münevver oğlu, 

11/03/1962 BAYIRALAN KÖYÜ doğumlu, KASTAMONU, 
İNEBOLU, Yolüstü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şeyh Şamil 
Mah 12. Cad Özahikent Sitesi 46221 Ada D4 Blok Yonca 
Apartman Daire:20  Eryaman/Etimesgut/Ankara Etimesgut/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:17237410724

MÜŞTEKİ :351- KEMAL METE, Erdal ve Hatice oğlu, 18/03/1959 
YOZGAT doğumlu, YOZGAT, MERKEZ, Eskipazar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Alpaslan Mah. Şht. Ütğm. Mustafa Şimşek 
Bulvarı Seha Sitesi, A Blok No:101 İç Kapı No:15  Melikgazi/ 
KAYSERİ adresinde oturur. TC Kimlik No:27983512580

MÜŞTEKİ :352- KEMAL KAYGUSUZ, Numan ve Beşaret oğlu, 
19/08/1969 ÇAYKARA doğumlu, TRABZON, ÇAYKARA, 
Aşağıkumlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. 1065.Cadde, No:87-23 
Öveçler Dikmen Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:34349244788

MÜŞTEKİ :353- KEMAL TİMUR, Halil ve Behiye oğlu, 05/04/1969 
BESNİ doğumlu, ADIYAMAN, BESNİ, Tekağaç mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Diclekent Metropol 3 Sitesi E Blok 
Kat:10/21  Kayapınar / DİYARBAKIR adresinde oturur. TC 
Kimlik No:18349198104

MÜŞTEKİ :354- KEMAL DEMİRALAY, İsmail ve Servet oğlu, 16/06/1978 
İSTANBUL doğumlu, ÇANKIRI, KORGUN, Merkez mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Paşa Mah. Adsız Nefer Sk. No:19 Yücel Apt. 
İç Kapı No:8 Feriköy Şişli/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:14191893174

MÜŞTEKİ :355- KENAN ALTUNTAŞ, Yahya ve Fatma oğlu, 01/01/1956 
BÜNYAN doğumlu, KAYSERİ, BÜNYAN, Güllüce mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kurucu Sokak Helal Apartmanı 24/18 
Abibidinşapa Mamak/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:41188389136

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT - Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 
Ankara

MÜŞTEKİ :356- KENAN AKARSLAN, Necati ve Fatma oğlu, 29/06/1963 
EZE doğumlu, TOKAT, MERKEZ, Eze mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Fatih Mah. Yapraklı Yolu Bulvarı Uğur Apt. 14/8 
Çankırı Merkez/ ÇANKIRI adresinde oturur. TC Kimlik 
No:30256806538

VEKİLİ : Av. SİNAN AKARSLAN, Mithatpaşa Caddesi No:44/19 
Kızılay 06420 Çankaya/ ANKARA

 Av. ALPEREN AKARSLAN, Mithatpaşa Caddesi No:44/19 
Kızılay Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :357- KENAN AYDINLI, Yusuf ve Zemine oğlu, 15/09/1964 
TORTUM doğumlu, ERZURUM, TORTUM, Tortumkale 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Demetevler Mah. 267 Cad. No:21 
Zeynep Apartman İç Kapı No:14  Yenimahalle/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:20908895652



  

MÜŞTEKİ :358- KEREM YILDIRIM, İbrahim Fethi ve Bediha oğlu, 
01/01/1966 DARENDE doğumlu, MALATYA, KULUNCAK, 
Sofular mah/köy nüfusunda kayıtlı. İstiklal Mah Bozanoğlu 
Sok. Bozanoğlu Apt. No:31/3 Malatya Merkez/ MALATYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:52366378156

MÜŞTEKİ :359- KERİM SÜREL, Memduh ve Kerime oğlu, 14/09/1969 
KAYAŞ doğumlu, KONYA, KULU, Yaraşlı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Demet Mahallesi,378 Sokak (Eski 41) Zehra 
Apartman, No:3/4 Demetevler, Yenimahalle Ankara 
Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Demet 
Mah.12.Cadde 380 Sokak No:19/3  Yenimahalle/ ANKARA. 
TC Kimlik No:59071117124

MÜŞTEKİ :360- KEVSER ARABACI, Ahmet ve Hatice kızı, 04/10/1961 
ANKARA doğumlu, ANKARA, YENİMAHALLE, Işınlar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kardelen Mahallesi, Pera Sitesi, 
8/11, Batıkent Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:11326306844

MÜŞTEKİ :361- KORAY GÜRFİDAN, Zühtü ve Fikret oğlu, 01/11/1972 
EĞİRDİR doğumlu, ISPARTA, EĞİRDİR, Sorkuncak mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Zeytinköy Mahallesi, 3020 Sokak, No:8 
Denizli Denizli Merkez/ DENİZLİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:22001095212

MÜŞTEKİ :362- KÖKSAL EKİCİ, Cafer ve Meryem oğlu, 02/10/1968 
ŞARKIŞLA doğumlu, SİVAS, ŞARKIŞLA, Elmalı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Eryaman Altay Mahallesi, Şehit Kadir Özcan 
Sokak, No:2/2, Etimesgut Etimesgut/ ANKARA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:56917463810

MÜŞTEKİ :363- KÜBRA SONUÇ, İbrahim ve Rafia kızı, 07/01/1985 
KARABÜK doğumlu, KARABÜK, ESKİPAZAR, İnceboğaz 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ergenekon Mah. Ergenekon Cad. 
Kübanalar Apartmanı  No:44 İç Kapı No:3  Karabük Merkez/ 
KARABÜK adresinde oturur. TC Kimlik No:28487571530

MÜŞTEKİ :364- KÜBRA TAŞKIRAN, Ali ve Beyhan kızı, 12/01/1984 
İSTANBUL doğumlu, MALATYA, BATTALGAZİ, Fırat 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Altunizade Mah. Dadaşlar Sk. 
No:1/1 Ferah Apartmanı İç Kapı No:8 Üsküdar/İstanbul 
Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:42061722408

MÜŞTEKİ :365- KÜBRA ERKAN, Ali ve Samiye kızı, 01/12/1989 
YILDIRIM doğumlu, BURSA, ORHANGAZİ, Gemiç mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Esentepe Mahallesi Pamuk Sokak No:9 
Kartal/İstanbul Kartal/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:15295689960

MÜŞTEKİ :366- LEVENT ERDEM, Nihat ve Yıldız oğlu, 25/01/1963 
İZMİR doğumlu, İZMİR, KONAK, Zafertepe mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Dicle Mah. 365 Sk. No:67 İç Kapı No:A 
Buca/ İZMİR adresinde oturur. İş adresi: Dicle Mah. 365 Sk. 
No:67 D:A İşçievleri Buca/ İZMİR. TC Kimlik 



  

No:31042905206
MÜŞTEKİ :367- LEYLA GÜNGÖR, Mehmet ve Ayşe kızı, 25/09/1961 

ADANA doğumlu, KASTAMONU, TAŞKÖPRÜ, Kabalar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çankaya Mah. Ziyaurrahman Cad. 
24/16 Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:22058257618

MÜŞTEKİ :368- LÜTFİ ŞENOCAK, Kamil ve Şehriban oğlu, 15/08/1964 
SAMSUN doğumlu, SAMSUN, 19 MAYIS, Engiz mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Toros Sokak, 5/14, Sıhhiye Çankaya/ 
ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Toros Sokak, 5/14, 
Sıhhiye Çankaya/ ANKARA. TC Kimlik No:29689799548

MÜŞTEKİ :369- MAHMUT BALÇI, Ahmet ve Beyaz oğlu, 01/01/1961 
KAHTA doğumlu, ADIYAMAN, KAHTA, Sırakaya mah/köy 
nüfusunda kayıtlı.  Sancaktar Mah Aslantepe Cad No 86/3 
Malatya Merkez/ MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:10189492510

MÜŞTEKİ :370- MAHMUT DULKADİR, Abdullah ve Zeliha oğlu, 
06/02/1956 DOĞANŞEHİR doğumlu, MALATYA, 
DOĞANŞEHİR, Sürgü Kasabası mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
İnönü Mah.Yurt Sokak Saray Apt. No/7/4 Merkez/Malatya 
Malatya Merkez/ MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:46174580566

MÜŞTEKİ :371- MAHMUT FİLOĞLU, Abdullatif ve Münire oğlu, 
01/01/1949 MARDİN doğumlu, İSTANBUL, KADIKÖY, 
Kozyatağı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kozyatağı Mah. Bayar 
Cad. Gülbahar Sk. N:12/1 Kadıköy/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:16604344952

MÜŞTEKİ :372- MAHMUT KAYA, Durmuş ve Nevriye oğlu, 01/03/1967 
ULUKIŞLA doğumlu, NİĞDE, ULUKIŞLA, Elmalı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı.Mithatpaşa Mahallesi 26 Sokak No:13 Seyhan 
ADANA  adresinde oturur. TC Kimlik No:34193125592

MÜŞTEKİ :373- MEFHAR TAYYAR, Ali ve Fatma oğlu, 08/03/1960 
PINARKAYA doğumlu, KONYA, EREĞLİ, Çimencik 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Törekent Mah. 343 Sk. No:1 İç 
Kapı No:22  Sincan/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:44209598258

VEKİLİ : Av. FATİH YAMAN, Korkut Reis Mahallesi Necatibey 
Caddesi Balıkçıoğlu İşhanı No:4 Kat:8 Daire:166 Sıhhiye 
06400 Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :374- MEHMET KOCAMAN, Cuma ve Zeliha oğlu, 01/02/1972 
NİZİP doğumlu, GAZİANTEP, NİZİP, Şıhlar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Göktepe Mah. Bilekli Sk. No:18-1 İç Kapı 
No:18  Birecik/ ŞANLIURFA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:25885761440

MÜŞTEKİ :375- MEHMET BAĞCI, Musa ve Ayşe oğlu, 01/09/1973 
DEĞİŞ doğumlu, KONYA, DERBENT, Değiş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Uğur Mumcu Mah. Yunus Emre Cad. 
Yarenler Sit. A Blok  No:42 D 34 Kartal/ İSTANBUL adresinde 



  

oturur. TC Kimlik No:16727511606
MÜŞTEKİ :376- MEHMET BEKTAŞ, Yusuf ve Ayşe oğlu, 01/12/1957 

İZNİK doğumlu, BURSA, İZNİK, Selçuk mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Hamidiye Mah. Değirmen Sk. No:7 İç Kapı No:2 
Düzce Merkez/ DÜZCE adresinde oturur. TC Kimlik 
No:32107212604

MÜŞTEKİ :377- MEHMET ATMACA, Ömer ve Gülizar oğlu, 10/03/1963 
KIRIKHAN doğumlu, HATAY, KIRIKHAN, Kaletepe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tepeköy Mahallesi, 17 Ağustos 
Bulvarı, Bayındırlık Konutları, 11 Ada, 9 Blok, No:41, Daire:13 
İzmit/ KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik No:29482724198

MÜŞTEKİ :378- MEHMET GENÇASLAN, Rasim ve Talimet oğlu, 
20/11/1965 ÇAYIRALAN doğumlu, YOZGAT, ÇAYIRALAN, 
Yukarıtekke mah/köy nüfusunda kayıtlı. Pınarbaşı Mah. Buca 
Sk. No:9 İç Kapı No:11  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:15119939592

MÜŞTEKİ :379- MEHMET ALDEMİR, Bekir ve Fedime oğlu, 01/09/1933 
KORKUTELİ doğumlu, ANTALYA, KORKUTELİ, 
Aşağıpazar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kiremitli Mah. 845 Sk. 
No:3 İç Kapı No:4  Korkuteli/ ANTALYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:11797634378

MÜŞTEKİ :380- MEHMET DEMİRTAŞ, İhsan ve Hanım oğlu, 05/09/1962 
ŞABANÖZÜ doğumlu, İSTANBUL, BEYKOZ, Çavuşbaşı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yakuplu Mah. Gaziemir Cad. 194 
Sokak. No:28/4, Beylikdüzü Beylikdüzü / İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:42442451972

MÜŞTEKİ :381- MEHMET ÜNVER, Mehmet ve Esme oğlu, 01/01/1961 
AKDAĞMADENİ doğumlu, YOZGAT, AKDAĞMADENİ, 
Altılı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ptt Binası Kat:4 No:7  66300 
Akdağmadeni/ YOZGAT adresinde oturur. TC Kimlik 
No:42908009068

MÜŞTEKİ :382- MEHMET AKKIN, Mehmet Ali ve Aynur oğlu, 
15/11/1972 POLATLI doğumlu, ANKARA, SİNCAN, 
Beyobası mah/köy nüfusunda kayıtlı. Göztepe Mah. Bent Cad. 
No:61 İç Kapı No:4  Beykoz/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:12118253148

MÜŞTEKİ :383- MEHMET AKSA, Naif ve Nezehet oğlu, 23/09/1976 
DİYARBAKIR doğumlu, DİYARBAKIR, SUR, Kayayolu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başka Bir Suçtan E Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu/Hükümlü Mardin Merkez/ 
MARDİN adresinde oturur. TC Kimlik No:28657525370

MÜŞTEKİ :384- MEHMET ALIRKAN, Mevlüt ve Miyase oğlu, 10/03/1950 
MALATYA doğumlu, MALATYA, YEŞİLYURT, Hıroğlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Koyunoğlu Mah. Hacı Evliya 2 Sk. 
No:10 İç Kapı No:2  Malatya Merkez/ MALATYA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:11510392080

MÜŞTEKİ :385- MEHMET ALPARSLAN, Mustafa ve Fethiye oğlu, 
01/02/1956 Kahramanmaraş doğumlu, Kahramanmaraş, 



  

MERKEZ, Kayabaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şehit Abdullah 
Çavuş Mah. Alparslan Türkeş Bulv. Aslanbey Apt. No:24 
Kahramanmaraş Merkez. TC Kimlik No:26161876940

MÜŞTEKİ :386- MEHMET AYIKPEHLİVAN, Ahmet ve Kayime oğlu, 
01/04/1978 ELAZIĞ doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Harput 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Nail Bey Mah. Akın Sk.Pehlivanlar 
Apartman. No:50/6 Elazığ Merkez/ ELAZIĞ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:16222980976

MÜŞTEKİ :387- MEHMET BAYGIN, Yusuf ve Emine oğlu, 01/12/1960 
ANTAKYA doğumlu, HATAY, MERKEZ, Karaali Bölüğü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cebrail Mah.Bahçeli Sok.No 2/2 
Merkez/ HATAY adresinde oturur. TC Kimlik No:42325298892

MÜŞTEKİ :388- MEHMET GÜÇ, Mehmet ve Hatice oğlu, 04/04/1963 
SİVRİHİSAR doğumlu, Eskişehir, SİVRİHİSAR, Cumhuriyet 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. LYNDHURST/AMERİKA 
BİRLEŞİK DEV. adresinde oturur. TC Kimlik No:44818122066

MÜŞTEKİ :389- MEHMET HAZER, Turan ve Zahire oğlu, 30/06/1971 
YERKÖY doğumlu, YOZGAT, YERKÖY, Kumluca mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeni Mah. Şehit Vedat Özayan Cad. No:10 
Tunç Apt. 2/3 Yerköy/ YOZGAT adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:60676432802

MÜŞTEKİ :390- MEHMET KURUCUOĞLU, Halil ve Emine oğlu, 
01/09/1960 ZİLE doğumlu, TOKAT, ZİLE, Şeyhali mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Sancak Mahallesi, Ereğilmez Sokak, Cemre 
Sitesi, Cblok, 11/3, Selçuklu  Selçuklu/ KONYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:65590001196

MÜŞTEKİ :391- MEHMET NOĞAY, Hasan ve Zeliha oğlu, 15/10/1980 
MALATYA doğumlu, MALATYA, BATTALGAZİ, Uluköy 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Orduzu Beldesi Köşebaşı Mah. 
Pınarbaşı Cad. No:80 Malatya Merkez/ MALATYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:37027891748

MÜŞTEKİ :392- MEHMET ÖZ, Hamza ve Ayşe oğlu, 16/09/1972 
AFYONKARAHİSAR doğumlu, AFYONKARAHİSAR, 
MERKEZ, Işıklar Ksb./Yaka mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
İstiklal Mah. 4.(Balı Sultan Cd) Sk. No:4 İç Kapı No:1 Işıklar 
Merkez  Afyonkarahisar Merkez/ AFYONKARAHİSAR 
adresinde oturur. TC Kimlik No:18649283258

MÜŞTEKİ :393- MEHMET ÖZTÜRK, Atilla Hayrettin ve Emine oğlu, 
18/10/1971 AFYONKARAHİSAR doğumlu, Afyonkarahisar, 
MERKEZ, Anıtkaya Kas./Cumhuriyet mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Merkez Mevkıı No:3B İç Kapı No:1 Karakaya Merkez 
İscehisar/ AFYONKARAHİSAR adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:16720349046

MÜŞTEKİ :394- MEHMET SARIBIYIK, Halil ve Emine oğlu, 15/07/1969 
ANDIRIN doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, ANDIRIN, 
Başdoğan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kemalpaşa Mah. Nişancı 
Sk. No:39A2  Serdivan/ SAKARYA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:39898869000



  

MÜŞTEKİ :395- MEHMET ŞEN, Osman ve Fatma oğlu, 14/03/1958 
EMİRDAĞ doğumlu, ESKİŞEHİR, TEPEBAŞI, Ertuğrulgazi 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ertuğrulgazi Mah. Nurten Sk. 
No:23 İç Kapı No:3  Tepebaşı/ ESKİŞEHİR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:44410121894

MÜŞTEKİ :396- MEHMET TUTAR, Mehmet ve Keziban oğlu, 14/11/1948 
OBRUK doğumlu, KAYSERİ, KOCASİNAN, Obruk mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Öveçler Mah. 1335 Sk. No:35 İç Kapı No:19 
Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:29834009768

MÜŞTEKİ :397- MEHMET UYANIK, Mustafa ve Fatma oğlu, 15/05/1953 
SAİMBEYLİ doğumlu, ADANA, SAİMBEYLİ, Kandilli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Menteş  Mahallesi 9. Cadde 2570 
Sokak No:15/2 Yenişehir / Mersin / MERSİN adresinde oturur. 
TC Kimlik No:21667029036

MÜŞTEKİ :398- MEHMET YAVUZ, Haci ve Oruç oğlu, 20/05/1964 NİZİP 
doğumlu, İSTANBUL, MALTEPE, Aydınevler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İdealtepe Mah. Namık Kemal Cad. No. 89-1 
Küçükyalı Maltepe/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17120333864

MÜŞTEKİ :399- MEHMET YILMAZ, Hacı Ahmet ve Satı oğlu, 19/02/1951 
YOZGAT doğumlu, YOZGAT, YERKÖY, Yerköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Açık Ceza İnfaz Kurumu Yozgat Merkez/ 
YOZGAT adresinde oturur. TC Kimlik No:12411041756

MÜŞTEKİ :400- MEHMET BEKAROĞLU, İhsan ve Müzeyyen oğlu, 
05/06/1954 FINDIKLI doğumlu, RİZE, FINDIKLI, 
Yenimahalle mah/köy nüfusunda kayıtlı. Merkez Efendi Mah, 
Yılanlı Ayazma Cad, No:23/5 -Cevizlibağ Zeytinburnu/ 
İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Merkez Efendi Mah, 
Yılanlı Ayazma Cad, No:23/5 -Cevizlibağ Zeytinburnu/ 
İSTANBUL. TC Kimlik No:14645803674

VEKİLİ : Av. İSMAİL AYDOS - Ankara Barosu
MÜŞTEKİ :401- MEHMET SÖYLEYİCİ, Murat ve Nazmiye oğlu, 

05/03/1960 KAVAK doğumlu, SAMSUN, İLKADIM, Fatih 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çorakçılar Mah. Sokullu Cad. 
No:26 İç Kapı No:1  Melikgazi/ KAYSERİ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:34004188570

VEKİLİ : Av. FATİH ÖZBEK, Barbaros Mah.Oymak Sok.Sümer Hukuk 
Plaza A Blok Kat:10 No:58 Kocasinan/Kayseri 38100 
Melikgazi/ KAYSERİ

MÜŞTEKİ :402- MEHMET ALİ GENÇ, Salih ve Hafiza oğlu, 08/10/1980 
KONYA doğumlu, KONYA, SELÇUKLU, Tatköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Dedekorkut Mah. Yeşilçeşme Sk. No:4 İç 
Kapı No:4  Meram/ KONYA adresinde oturur. İş adresi: 
Kamerli Çarşısı A Bl. Kat:2 No: 201 Merkez/ KONYA. TC 
Kimlik No:48340161838

MÜŞTEKİ :403- MEHMET ALİ IŞIK, Mehmet ve Hüsniye oğlu, 
01/05/1950 ULUS doğumlu, BARTIN, ULUS, Hoca mah/köy 



  

nüfusunda kayıtlı. Kaldırım Mah. Ekmekçi Sk. No:2 İç Kapı 
No:1 Ulus/ BARTIN. TC Kimlik No:31412459032

MÜŞTEKİ :404- MEHMET ALİ ORDU, Ali ve Sultan oğlu, 01/02/1967 
TİLALO doğumlu, DİYARBAKIR, SUR, Karaçalı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. E Tipi Kapalı Ceza Ve İnfaz Kurumu 
DİYARBAKIR adresinde oturur.TC Kimlik No:28372534756

MÜŞTEKİ :405- MEHMET CAN GÜNEŞ, Mahmut ve Leyla oğlu, 
16/06/1962 SASON doğumlu, SİİRT, MERKEZ, Ulus mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Şerefiye Mah. Erzurum 1Sk. No:18 Van 
Merkez Van Merkez/ VAN adresinde oturur. İş adresi: Van İl 
Emniyet Müdürlüğü Merkez/ VAN. TC Kimlik 
No:51016090226

MÜŞTEKİ :406- MEHMET EMİN KARDEŞ, Mehmet ve Faika oğlu, 
07/10/1971 SEYDİŞEHİR doğumlu, MARDİN, NUSAYBİN, 
Bahçebaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. 5714/1 Sokak, No:614 
Daire:1 Karabağlar Karabağlar / İZMİR adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:27092318608

MÜŞTEKİ :407- MEHMET EMİN KİŞİ, Feyzullah ve Gülşen oğlu, 
15/10/1959 İSKENDERUN doğumlu, KARS, KAĞIZMAN, 
Bağlaraltı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Korucuk Mah. 1691 Ada 
M2 Blok, Daire:3  Adapazarı / SAKARYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:35938764724

MÜŞTEKİ :408- MEHMET FARUK KORKUTATA, Abdullah ve Esma 
oğlu, 06/10/1964 BİNGÖL doğumlu, BİNGÖL, MERKEZ, 
Göltepesi mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aile Ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü BİNGÖL adresinde oturur. İş adresi: Aile Ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü BİNGÖL. TC Kimlik 
No:36325001224

MÜŞTEKİ :409- MEHMET HASAN YANBOLOĞLU, Hüseyin Avni ve 
Hatice Neriman oğlu, 31/05/1964 İZMİT doğumlu, 
İSTANBUL, SARIYER, İstinye mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Topçular Mahallesi, 3883 Sokak, No:5, Daire:3, B Blok, 
Mimoza Evleri, Gölcük  Gölcük/ KOCAELİ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:25118068988

MÜŞTEKİ :410- MEHMET NURİ SEYDANOĞLU, Ramazan ve Rahime 
oğlu, 09/11/1964 HİLVAN doğumlu, MERSİN, YENİŞEHİR, 
Bahçelievler mah/köy nüfusunda kayıtlı. Demirtaşpaşa 
Mahallesi İnönü Caddesi No:80 Daire :1 Osmangazi Bursa 
Osmangazi/ BURSA adresinde oturur. İş adresi: Viranşehir 
Mah. Viranşehir Cad. Siyena 11 Özlem Apt.No:22/B Mezitli/ 
MERSİN. TC Kimlik No:69820098260

MÜŞTEKİ :411- MEHMET SABRİ ÇAKIR, Ahmet ve Besra oğlu, 
13/03/1975 MALAZGİRT doğumlu, VAN, MERKEZ, İstasyon 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akköprü Mah. 1219-Ahi Evran Sk. 
No:35 İç Kapı No:2  Van Merkez/ VAN adresinde oturur. TC 
Kimlik No:47596237946

MÜŞTEKİ :412- MEHMET SELİM BULUT, Aziz ve Sabia oğlu, 
28/01/1976 SOLHAN doğumlu, BİNGÖL, SOLHAN, 



  

Yenibaşak Köyü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Halimepınar 
Mahallesi 221/A Sokak No:5/1 Solhan/ BİNGÖL adresinde 
oturur. İş adresi: 1. Sınıf Askeri Ceza Ve Tutukevi Müdürlüğü 
Şirinyer Merkez/ İZMİR. TC Kimlik No:28828255044

MÜŞTEKİ :413- MEHMET ŞAH SEVİNÇ, Şahyettin ve Muhbet oğlu, 
01/01/1979 MUŞ doğumlu, MUŞ, MERKEZ, Kutlugün 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karapınar Mah. 302. Sk. No:8 
Yıldırım/ BURSA adresinde oturur. İş adresi: Duaçınarı Mah. 
Su Deposu Cad. No:5/C Sevinç Telekom  Yıldırım/ BURSA. 
TC Kimlik No:20135573668

MÜŞTEKİ :414- MEHMET ŞAMİL TEKİR, Sabri ve Merzuka Perizat oğlu, 
08/05/1982 İZMİR doğumlu, İZMİR, ÖDEMİŞ, İlkkurşun 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Strazburg Caddesi 28/10 Sıhhıye 
Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Strazburg 
Caddesi 28/10 Sıhhıye, Merkez/ ANKARA. TC Kimlik 
No:31510899792

MÜŞTEKİ :415- MEHMET TEVFİK ÖZKILAVUZOĞLU, Mevlüt ve 
Münibe oğlu, 01/03/1977 GÜMÜŞHACIKÖY doğumlu, 
AMASYA, GÜMÜŞHACIKÖY, Artıkabat mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Havzan Mah. Merasim Sk. No:39 İç Kapı No:2  Meram/ 
KONYA adresinde oturur. İş adresi: Sultanbeyli Kaymakamlığı 
İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Sultanbeyli/ 
İSTANBUL. TC Kimlik No:19945302902

MÜŞTEKİ :416- MEHMET VEHBİ TEKİN, Süleyman ve Miyase oğlu, 
01/11/1961 MENTEŞE doğumlu, YOZGAT, ÇAYIRALAN, 
Menteşe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Korkut Reis Mah Hanımeli 
Sk. 43/10/Sıhhiye/Ankara ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:38276167684

MÜŞTEKİ :417- MEHMET YILMAZ PEKKAYA, Abdulvahap ve Ayşe 
oğlu, 05/05/1945 MALATYA doğumlu, MALATYA, 
MERKEZ, Küçükmustafapaşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Nuriye Mah. Yeni Sok. Beyazgül Apt. 14/4 Malatya Merkez/ 
MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik No:54301314786

MÜŞTEKİ :418- MEHMET YÜKSEL GÜNEŞ, İbrahim ve Ayşe oğlu, 
15/12/1968 DİNAR doğumlu, AFYONKARAHİSAR, DİNAR, 
Doğanlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bağlık Mah. Kamil Erdem 
Cd, Hatice Erdem Apt, No:2 İç Kapı No:16  Ereğli/Zonguldak/ 
ZONGULDAK adresinde oturur. İş adresi: Müftü Mah.Meftun 
İş Hanı No:309 Kdz.Ereğli/ ZONGULDAK. TC Kimlik 
No:13501423896

MÜŞTEKİ :419- MEHMET ZAFER GEDİKLİ, Hacı ve Semahat oğlu, 
26/08/1964 KAYSERİ doğumlu, KARAMAN, MERKEZ, 
Yollarbaşı /Camikebir mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mah. 
Manolya Sk. No:1 İç Kapı No:7  Başakşehir / İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:69235175716

MÜŞTEKİ :420- MEHMET YAŞAR SOYALAN, Mustafa ve Emine oğlu, 
05/11/1956 YAYLADAĞI doğumlu, HATAY, YAYLADAĞI, 
Kulaç mah/köy nüfusunda kayıtlı. Selımıye  Mah. Parküstü Sk. 



  

No:12 İç Kapı No:9  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:24370909442

VEKİLİ : Av. KAYA KARTAL, Molla Gürani Mah. Vatan Cad. Şehıt 
Pılot Mahmut Nedım Sk. No:5/2 34093 Fatih/ İSTANBUL

 Av. EYYUP AKINCI, Merkezefendi Mah Mevlana Cad 
Tercüman Sitesi A 4 Blok No:126 K:1 D: 5 Cevizlibağ 
Zeytinburnu/ İSTANBUL

 Av. MEHMET ALİ DEVECİOĞLU, Kartaltepe Mah.Başarı 
Sok.No :16 Dost Ap.Da:5 34144 Bakırköy/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :421-MEHTAP KORKMAZ, Mustafa ve Saadet kızı, 29/07/1974 
BİNGÖL doğumlu, AYDIN, MERKEZ, Umurlu/Çarşı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yavuz Selim Mahallesi 10. Cadde 
Havayolları Sitesi 2D/2 Eryaman 3. Etap  Etimesgut/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:26566326590

MÜŞTEKİ :422- MEHTAP TAŞDİBİ, Sami ve Aynur kızı, 14/02/1973 
YILDIZELİ doğumlu, İSTANBUL, KARTAL, Gümüşpınar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gümüşpınar Mah.Tozanlı Sk.N:8/1 
Soğanlık Kartal/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:45241394204

MÜŞTEKİ :423- MELEK SARICA, Murat Osman ve Fevkiye kızı, 
12/07/1969 BERLİN doğumlu, İSTANBUL, BEYKOZ, 
Çavuşbaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zafer Mah. Ağrı Sk. 
No:9 İç Kapı No:10  Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:55222025980

VEKİLİ : Av. HACI YUNUS AKYOL, Şefkat Mah. Ersin Sk. No:4 İç 
Kapı No:5  Keçiören/ ANKARA

MÜŞTEKİ :424- MELEK GÖNÜL, Şahin ve Asiye kızı, 02/05/1986 
KARTAL doğumlu, İSTANBUL, EYÜP SULTAN, Çırçır 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akşemsettin Mah. Cengiz Topel 
Caddesi Arı Çıkmazı Sokak Ferah Sitesi B Blok Daire:12 
Eyüp/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:27454987398

MÜŞTEKİ :425- MELİH DERİNSU, Mustafa Necati ve Nedret oğlu, 
15/08/1958 İZMİR doğumlu, İZMİR, KONAK, Turgutreis 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Vatan Mah. 9105/11 Sk. No:11 İç 
Kapı No:6  Karabağlar / İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:42385526522

VEKİLİ : Av. ŞAKİR YILMAZ, Fevzipaşa Bulv. No:136 K:2/206 
Doğruel İşh. Konak/ İZMİR

MÜŞTEKİ :426- MELTEM ÇELİK, Ahmet ve Zekiye kızı, 15/01/1977 
MALATYA doğumlu, BATMAN, SASON, Orta mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gesi Fatih Mahallesi, Fetih Sokak, 1453 Apt. 
No:51, Melikgazi Melikgazi/ KAYSERİ adresinde oturur. TC 
Kimlik No:18692872430

MÜŞTEKİ :427- MEMET ALDEMİR, Mustafa ve Döne oğlu, 24/01/1971 
ANTAKYA doğumlu, HATAY, ANTAKYA, Maraşboğazı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 
Küme Sok. No: 1B/21 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. 



  

İş adresi: Karamürsel Devlet Hastanesinde Kbb Uzmanı Doktor 
Karamürsel/ KOCAELİ. TC Kimlik No:13451263498

MÜŞTEKİ :428- MERVE KOCA, Kadri ve Aysun kızı, 29/03/1985 
YENİCE doğumlu, BALIKESİR, DURSUNBEY, Mollaoğlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Acıbadem Mahallesi Eminbey 
Sokak No:8 İçkapı No: 3 Kadıköy İSTANBUL  adresinde 
oturur. TC Kimlik No:25546289528

MÜŞTEKİ :429- MERVE ELWAFAII, Tahir ve Yıldız kızı, 17/07/1986 
ADALAR doğumlu, İSTANBUL, ADALAR, Nizam mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Küçük Çamlıca Mah. Üçpınar Caddesi 
Bergüzar Sk. Ada Apartmanı No:21/6  Üsküdar/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:47239165490

MÜŞTEKİ :430- MERVE AKYOL, Natik ve Fatma Hümeyra kızı, 
20/10/1981 İSTANBUL doğumlu, MANİSA, DEMİRCİ, 
Kasımfakı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Beylerbeyi Mah. 
Bestekar Suphi Ziya Özbekkan Sk. No:6 İç Kapı No:2 
Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:13544687446

MÜŞTEKİ :431- MERVE SAFA KAVAKCI İSLAM, Yusuf Ziya ve 
Gülseren Gülhan kızı, 19/08/1968 ANKARA doğumlu, 
SAKARYA, ADAPAZARI, Yenigün mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. İçerenköy Mah. Aydın Sk. No:37 İç Kapı No:14 
Ataşehir/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:28081869170

VEKİLİ : Av. İSMAİL AYDOS  - Ankara Barosu
MÜŞTEKİ :432- MERYEM UZAMAZ, Osman ve Mahide kızı, 08/02/1967 

HACIMUSALI doğumlu, ADANA, SEYHAN, Sümer mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Tellidere Mah. 72206 Sk. No:8 İç Kapı No:1 
Seyhan/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:29486545126

MÜŞTEKİ :433- MESHUT BAŞAK, Yusuf ve Naciye oğlu, 03/05/1962 
KÜTAHYA doğumlu, KÜTAHYA, MERKEZ, Gaybiefendi 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esenevler Mah. Yunus Emre 
Caddesi, Sevilay Sk. Doğu-Beş Apartmanı, No:16 İç Kapı No:9 
Ümraniye/ İSTANBUL. TC Kimlik No:19232462098

MÜŞTEKİ :434- MESUT DURMUŞ, Mehmet Salih ve Muzaffer oğlu, 
19/07/1962 DENİZLİ doğumlu, DENİZLİ, Akköy(kapanan), 
Kayıhan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mehmetçik Mah. 1308 Sk. 
No:42 İç Kapı No:8  Denizli Merkez/ DENİZLİ adresinde 
oturur. İş adresi: Mehmetçik Mah.1308 Sok.No:51 D.8 Merkez/ 
DENİZLİ. TC Kimlik No:14152970098

MÜŞTEKİ :435- MESUT GÖGEBAKAN, Naif ve Cemile oğlu, 07/04/1975 
NİZİP doğumlu, GAZİANTEP, KARKAMIŞ, Alaçalı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Atatürk Mahallesi 1070 Nolu Sokak, No 17 
Sude Apartmanı, Kat 2, Daire 4  Şehitkamil/ GAZİANTEP 
adresinde oturur. İş adresi: Malatya İdare Mahkemesi Merkez/ 
MALATYA. TC Kimlik No:31765564254

MÜŞTEKİ :436- MESUT ÖZDEMİR, Raif ve Gülter oğlu, 24/08/1970 
AĞIN doğumlu, ELAZIĞ, AĞIN, Aşağı Yabanlı mah/köy 



  

nüfusunda kayıtlı. Aşağı Dudullu Mah. Bengisu Cad. No:4I İç 
Kapı No:16  Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:14603022086

MÜŞTEKİ :437- MESUT YAMAN, Nail ve Süheyla oğlu, 27/03/1973 
MENGEN doğumlu, BOLU, MENGEN, Akçakoca mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Esertepe Mah. Barışyolu Cd. 29/2 Keçiören/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:12415830004

MÜŞTEKİ :438- MESUT KAYA, Muharrem ve Nurhayat oğlu, 18/11/1984 
DİNAR doğumlu, AFYONKARAHİSAR, DİNAR, Yapağlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akarca Mah. Fatma Seher Hanım 
Cad. No:94 İç Kapı No:27  İzmit / KOCAELİ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:16723317516

VEKİLİ : Av. CEREN YARKIN, Barbaros Mah. Ihlamur Blv. No:4B / 
D:1  Ataşehir/ İSTANBUL

  Av. BARIŞ ALOĞLU, Mithatpaşa Caddesi Aydın İşhanı 34-F 
Kat:5 No:33 Kızılay Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :439- METİN KARAKURT, Kemal ve Gögerçin oğlu, 
10/01/1965 GÖLE doğumlu, ARDAHAN, GÖLE, Balçeşme 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mimar Sinan Mah. 519. Sk. No:30 
Dilovası/ KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:23534724280

MÜŞTEKİ :440- METİN SAYIN, Necmeddin ve Kıymet oğlu, 16/01/1975 
ELAZIĞ doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Beşik mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ataşehir Mah. Akyüzlü Sk. No: 12 B /3 
Elazığ Merkez/ ELAZIĞ adresinde oturur. İş adresi: Nailbey 
Mah.Gazi Cad.Elliler İş Hanı No:60 Merkez/ ELAZIĞ. TC 
Kimlik No:29098551188

MÜŞTEKİ :441- METİN DEMİRCİ, Mehmet ve Hatice oğlu, 24/11/1968 
KEŞAN doğumlu, BURDUR, KARAMANLI, Cafer mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Figen Sk. Bağlarbaşı Mah. Kuyubaşı 
Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No: 
29149291490

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT -  Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 
Ankara

MÜŞTEKİ :442-METİN TÜRK, Halil ve Zelzele oğlu, 03/01/1961 
KIRŞEHİR doğumlu, KIRŞEHİR, MERKEZ, Dulkadirli 
Karşıyaka mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mebusevleri Mah. Ayten 
Sok. No:30 İç Kapı No:4 Çankaya/ ANKARA adresinde 
oturur. İş adresi: Gazi Mah. Polatlı Cad. No:67 Gazi Merkez/ 
ANKARA. TC Kimlik No:27299129854

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT -  Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 
Ankara

MÜŞTEKİ :443- MEVLÜT İRFAN BAHADIR, İbrahim ve Fatime oğlu, 
15/01/1960 AKÇAABAT doğumlu, TRABZON, AKÇAABAT, 
Acısu mah/köy nüfusunda kayıtlı. İçerenköy Mah Adem Sok 
No:34 İç Kapı No:11 Ataşehir/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:47368801580

MÜŞTEKİ :444- MİNE İPEK, Fazıl ve Şükran kızı, 28/12/1977 ERZİNCAN 



  

doğumlu, MALATYA, DARENDE, Balaban Şeyhli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler Mah. Barguzu Cad. No:115B İç 
Kapı No:36 Bostanbaşı Merkez Yeşilyurt/ MALATYA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:21269408710

MÜŞTEKİ :445- MUAMMER GEZER, Tahir ve Esma oğlu, 10/06/1968 
ADAPAZARI doğumlu, SAKARYA, ADAPAZARI, Tepekum 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tepekum Mah. Arı Sk. No:54 İç 
Kapı No:2  Adapazarı / SAKARYA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:48238173950

MÜŞTEKİ :446- MUAMMER TURHAN, Durak ve Fatma oğlu, 01/01/1952 
KURUÇAY doğumlu, YOZGAT, ÇEKEREK, Kuruçay 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aşağınohutlu Mah. Korkmaz Sk. 
Anıtevler Mah. No:4 İç Kapı No:16  Yozgat Merkez/ YOZGAT 
adresinde oturur. TC Kimlik No:13151757280

MÜŞTEKİ :447- MUAZZEZ İŞÇİ, Mehmet Nezir ve Nasiha kızı, 
15/02/1980 CİZRE doğumlu, ŞIRNAK, CİZRE, Dağkapı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Safa Mah. Didenur Sok.No:8-20 
Yenidoğan- Sancaktepe /İSTANBUL. TC Kimlik 
No:73168057940

VEKİLİ : Av. FATMA BENLİ, Büyükdere Cd. Raşit Rıza Sk. N:11 
Berkay Ap. K:1 D:2 34387 Mecidiyeköy İstanbul Şişli/ 
İSTANBUL

MÜŞTEKİ : 448-  MUHAMMED CİHAD ERİŞİR, Hüseyin ve Hikmet 
oğlu, 17/08/1991 ANKARA doğumlu, KAYSERİ, SARIZ, 
Kırkısrak mah/köy nüfusunda kayıtlı. İnönü Mah. Cengiz 
Aytmatov Cd. No:1/11/10 Yenimahalle / ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:57142111002

VEKİLİ : Av. MEHMET FATİH ALGÜL, Korkutreis Mahallesi 
Strazburg Cd. No:15/13 Sıhhiye  Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ : 449- MUHAMMED SAİD ÇELİK, İbrahim ve Mümine oğlu, 
01/01/1963 ŞAHSUVAR doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, 
Şahsuvar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çukurdere Mah. Hamamcı 
Sk. No:16 İç Kapı No:6  Malatya Merkez/ MALATYA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:14438041498

MÜŞTEKİ : 450- MUHARREM DURMUŞ, Abdulkadir ve Fatma oğlu, 
13/04/1961 ÇAL doğumlu, DENİZLİ, MERKEZEFENDİ, 
Muratdede mah/köy nüfusunda kayıtlı. Selçuk Bey Mah. 574 
Sk. No:1 İç Kapı No:17  Merkezefendi/ DENİZLİ adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:10076104908

MÜŞTEKİ :451- MUHARREM KESKİN, Halil ve Süleyha oğlu, 
25/08/1971 İSKENDERUN doğumlu, HATAY, 
İSKENDERUN, Barbaros mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yurt 
Mevkıı No:28-2 İç Kapı No:8 Derince Serinyol  Hatay Merkez/ 
HATAY adresinde oturur. TC Kimlik No:26653812272

MÜŞTEKİ :452- MUHARREM YILMAZ, Sadık ve Şeref oğlu, 09/12/1970 
SİVASLI doğumlu, UŞAK, SİVASLI, Salmanlar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 1643/30 Sk N 8 D 4  Bayraklı/ İZMİR 
adresinde oturur. TC Kimlik No:44308956706



  

MÜŞTEKİ :453- MUHİTTİN MURAT, Ahmet ve Zeynep oğlu, 05/05/1955 
SARIKAYA doğumlu, YOZGAT, SARIKAYA, Koçcağız 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Meram Elektrik Genel Müdürlüğü, 
İstanbul Caddesi No:92 Selçuklu/ KONYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:51952717782

VEKİLİ : Av. ERTUĞRUL ERCİYAS, Oğuzlar Mahallesi Çetin Emeç 
Bulvarı 1364.Sokak No:4/4 06580 Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :454- MUHSİN ÖZTÜRK, Muhittin ve Hamdiye oğlu, 
28/02/1970 ERİKLİ KÖYÜ doğumlu, BALIKESİR, 
BANDIRMA, Ömerli mah/köy nüfusunda kayıtlı. Erikli Köyü 
Bandırma/ BALIKESİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:14728640844

MÜŞTEKİ :455- MURAT SAKARYA, Mümin ve Kermuş oğlu, 10/01/1962 
YILANLI doğumlu, TEKİRDAĞ, MALKARA, Yılanlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kızılay Mahallesi 511 Sokak 
No:29/4  Bornova/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:57124465734

MÜŞTEKİ :456- MURAT KÖKCÜR, Durmuş ve Şükrüye oğlu, 06/06/1975 
ÇAY doğumlu, AFYONKARAHİSAR, ÇAY, Yaka mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Starsburg Caddesi 9/21 Sıhhıye Ankara 
Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17407286432

MÜŞTEKİ :457- MUSA GÜLBUDAK, Ali ve Ümmü oğlu, 18/08/1971 
EĞİRDİR doğumlu, ISPARTA, AKSU, Yaka mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gülevler Mah. 106 Cad. Demet Apartmanı 
No:174 İç Kapı No:7  Isparta Merkez/ ISPARTA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:35749547936

MÜŞTEKİ :458- MUSA ÜZÜMCÜ, Emin ve Rukiye oğlu, 17/07/1974 
SEYDİŞEHİR doğumlu, KONYA, SEYDİŞEHİR, Gevrekli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Bandırma  Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme 
Müdürlüğü Bekar Lojmanları 660 Evler Mahallesi Atatürk 
Caddesi No:7010219 Bandırma/ BALIKESİR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:25586239538

MÜŞTEKİ :459-MUSA ÇAKAN, İsmail ve Ceyhan oğlu, 27/05/1973 
KARTAL doğumlu, KIRŞEHİR, KAMAN, Aydınlar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak 
Cad. No:6 İç Kapı No:4  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. 
 TC Kimlik No:54733212568

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT -  Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 
Ankara

MÜŞTEKİ :460- MUSA SARAÇ, İhsan ve Sultan oğlu, 04/12/1966 
MİRAHOR doğumlu, KASTAMONU, PINARBAŞI, Mirahor 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Abdülhalik Renda Mahallesi Refik 
Saydam Caddesi Hacı Bayram Sitesi  A/2 Blok No:8 Çankırı 
Merkez/ ÇANKIRI adresinde oturur. TC Kimlik 
No:14573504728

MÜŞTEKİ :461- MUSTAFA BOZGEYİK, Hüseyin ve Avaş oğlu, 



  

01/06/1958 OĞUZELİ doğumlu, GAZİANTEP, OĞUZELİ, 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fatih Mahallesi Veysel Karani 
Caddesi Ata Sokak No:5/3 Büyükçekmece  Büyükçekmece/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:42772204514

MÜŞTEKİ :462- MUSTAFA ARSLAN, Cuma ve Güldane oğlu, 19/07/1975 
ELBİSTAN doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, ELBİSTAN, 
Izgın mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esentepe Mah. Yıldırım 
Beyazıt Cad. No:29 İç Kapı No:10  Eyüp/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:53053433578

MÜŞTEKİ :463- MUSTAFA KABAKÇILI, Fahreddin ve Emine oğlu, 
07/09/1967 KEŞAN doğumlu, EDİRNE, KEŞAN, İzzetiye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. 
No:11 İç Kapı No:10  Keşan/ EDİRNE adresinde oturur. TC 
Kimlik No:28333549232

MÜŞTEKİ :464- MUSTAFA KÖKEN, Duran ve Şerife oğlu, 01/11/1964 
ÖZLÜCE doğumlu, MERSİN, ANAMUR, Göktaş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Huzurevleri Mah. 77226 Sk. Özemek 
Apartmanı, B Blok, Kat:3 No:5 Çukurova Çukurova/ ADANA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:33688719094

MÜŞTEKİ :465- MUSTAFA CANPOLAT, Alaettin ve Sadiye oğlu, 
27/04/1968 KAYSERİ doğumlu, KAYSERİ, KOCASİNAN, 
Yenimahalle mah/köy nüfusunda kayıtlı. Örnekevler Mahallesi 
Kocasinan Bulvarı Emre Apt.No.106/1 Kocasinan/ KAYSERİ 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:51124299160

MÜŞTEKİ :466- MUSTAFA DALDAL, Hasan ve Havva oğlu, 05/10/1968 
KAYAŞ doğumlu, ANKARA, POLATLI, Macun mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Boğaziçi Mah. 1057 Sok. 5  / 13 Mamak/ 
ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik No:14686165748

MÜŞTEKİ :467- MUSTAFA ÇALAN, Mehmet ve Zahide oğlu, 14/01/1974 
KAHTA doğumlu, ADIYAMAN, KAHTA, Girne mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yazı Mah. Nogaylar Sk. No:8-3 İç Kapı No:1 
 Osmancık/ ÇORUM adresinde oturur. TC Kimlik 
No:12145424160

MÜŞTEKİ :468- MUSTAFA ÖZDEMİR, Ahmet ve Perihan oğlu, 
06/02/1976 BÜNYAN doğumlu, KAYSERİ, BÜNYAN, 
İbrahimbey mah/köy nüfusunda kayıtlı. LAUPHEIM 
/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:45973229416

MÜŞTEKİ :469- MUSTAFA KOYUN, Osman ve Ayşe oğlu, 11/11/1961 
ORHANELİ doğumlu, BURSA, BÜYÜKORHAN, Kınık 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şehit Mustafa Gündoğdu Mah. Zeki 
Ergezen Bulvarı No:26 İç Kapı No:8  Bingöl Merkez/ BİNGÖL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:11947873190

MÜŞTEKİ :470- MUSTAFA ŞEKERCİ, Ömer ve Alime oğlu, 15/03/1965 
OSMANCIK doğumlu, ÇORUM, OSMANCIK, Gemici 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yakuplu Mah. Kervansaray Cad. 
No:50 İç Kapı No:10  Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:40147071600



  

MÜŞTEKİ :471- MUSTAFA PAYAS, İbrahim ve Dursun oğlu, 01/09/1970 
FEKE doğumlu, ADANA, FEKE, Yaylapınarı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Küçük Saat Hilal Han İşm. Zemin Kat 
No:105 Seyhan/Adana Seyhan/ ADANA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:20170038450

MÜŞTEKİ :472- MUSTAFA ÖZOLGUN, Halil ve Necla oğlu, 15/01/1966 
DİYARBAKIR doğumlu, DİYARBAKIR, SUR, Alipaşa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Turgutalp Mah. Şehit Er 
Abdülkerim Erdoğan Sk. No:2 İç Kapı No:1  İnegöl/ BURSA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:12257069518

MÜŞTEKİ :473- MUSTAFA AKINCI, Mehmet ve Emine oğlu, 15/08/1967 
DİCLE doğumlu, DİYARBAKIR, DİCLE, Çelebi mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Mevlana Halit Mah. Turgut Özal Bulvarı 
No:25A/Blok İç Kapı No:18  Bağlar / DİYARBAKIR adresinde 
oturur. TC Kimlik No:31927398024

MÜŞTEKİ :474- MUSTAFA AKDOĞAN, Hasan ve Şenel oğlu, 20/03/1958 
BURDUR doğumlu, BURDUR, MERKEZ, Akın mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hafsa Sultan Mah. 4807 Sk. No:4 İç Kapı 
No:4  Manisa Merkez/ MANİSA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17761672186

VEKİLİ : Av. TURGAY KAÇAR, 1.Anafartalar Mah. 1606 Sok. No: 
7/10 Manisa Merkez/ MANİSA

MÜŞTEKİ :475- MUSTAFA POLAT, Abdulkadir ve Fadime oğlu, 
26/05/1982 ERZURUM doğumlu, ERZURUM, ILICA, Ilıca 
mah/köy nüfusunda kayıtlı.  adresinde oturur. TC Kimlik 
No:45448049402

MÜŞTEKİ :476- MUSTAFA ATEŞ, Haydar ve Refiye oğlu, 15/01/1948 
EĞRAT doğumlu, BİLECİK, SÖĞÜT, Kayabalı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kayhan Mah.Kayıboyu Sokak No:32/2 Söğüt 
Bilecik Söğüt/ BİLECİK adresinde oturur. TC Kimlik 
No:30400188206

MÜŞTEKİ :477- MUSTAFA KAYA, Yahya ve Mevlüde oğlu, 09/09/1959 
YARHİSAR doğumlu, SİVAS, HAFİK, Yarhisar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Sanayi Mah. Gaziosmanpaşa Cad. Neşeli 
Sok. No:2/2  Göngören İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:18290569886

MÜŞTEKİ :478- MUSTAFA KİRAS, Ahmet ve Hacer oğlu, 20/09/1966 
NİKSAR doğumlu, TOKAT, NİKSAR, Günlüce mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Mimar Sinan Mah. 93 Sk. No:9 İç Kapı No:7 
Esenler/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:34301041578

MÜŞTEKİ :479- MUSTAFA ÜNSAL, Yusuf ve Hatice oğlu, 20/10/1956 
ÇALICI doğumlu, SİVAS, DOĞANŞAR, Çalıcı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çobançeşme Mah. Okul Sk. No:12 İç Kapı 
No:7  Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:28594841786

MÜŞTEKİ :480- MUSTAFA KARTAL, Harun ve Fatma oğlu, 09/05/1943 
KONYA doğumlu, KONYA, SELÇUKLU, Nişantaş mah/köy 



  

nüfusunda kayıtlı. Ayyıldız Mah. 1656. Sok.Sevgi Sitesi B Blok 
8/15 Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:12113369646

MÜŞTEKİ :481- MUSTAFA ÖZMEN, Abdurrahman ve Emine oğlu, 
20/01/1955 ŞANLIURFA doğumlu, ŞANLIURFA, HALİLİYE, 
Şairnabi mah/köy nüfusunda kayıtlı. Selahaddini Eyyubi Mah.Si 
216. Sok.Şevki Apt.Kat:3 No.6 Şanlıurfa Merkez/ 
ŞANLIURFA adresinde oturur. TC Kimlik No:32591332536

MÜŞTEKİ :482- MUSTAFA CEMİL TÜRKYENER,  ve  oğlu/kızı, 
doğumlu,  mah/köy nüfusunda kayıtlı. Eşref Paşa Mahallesi, 
136 Sokak, No:10/4, Afyonkarahisar Altındağ/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:10861545404

MÜŞTEKİ :483- MUSTAFA LATİF DURU, İbrahim ve Nevriye Cevriye 
oğlu, 19/04/1969 ARAPKİR doğumlu, ANKARA, SİNCAN, 
Yenipeçenek mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ferahfaki Mah. Emine 
Tevfika Ayaşlı Toki Konutları Küme Evleri No:14 İç Kapı No:1 
 Ayaş/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:11782274732

VEKİLİ : Av. FATİH OMAÇ, Selçuklu Mah.  Ahi Mesut Bulvarı 
Üsküdar Apt. (2.Kat)  No: 140 / 5 06940 Sincan/ ANKARA

MÜŞTEKİ :484- MUSTAFA RASİM ÖZLÜ, Mehmet Ali ve Nigar oğlu, 
30/05/1961 ANKARA doğumlu, KÜTAHYA, MERKEZ, 
Maruf mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. Özkanlı 
Sk. Elit5 Sitesi B Blok No:5/1 Değirmendere/Gölcük  Gölcük/ 
KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik No:56032235590

MÜŞTEKİ :485- MUSTAFA YÜKSEL KARADAĞ, Abdullah ve Hatun 
oğlu, 01/05/1960 MALATYA doğumlu, MALATYA, 
BATTALGAZİ, İskender mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Karacaibrahim Mah. Nüzhet Somay Cad. No:4 İç Kapı No:4 
Kırklareli Merkez/ KIRKLARELİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:40378778712

VEKİLİ : Av. ÖMER FARUK SEVGİLİ, Turan Güneş Bulvarı 664. 
Sokak 9/13  Çankaya Altındağ/ ANKARA

MÜŞTEKİ :486- MUZAFFER YILDIZ, Şahin ve Emine oğlu, 15/01/1974 
TRABZON doğumlu, TRABZON, ORTAHİSAR, Yalıncak 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Trabzon Halk Sağlığı Kurumu 
Disiplin Ve Hukuk Servisi  Trabzon Merkez/ TRABZON 
adresinde oturur. TC Kimlik No:20291720036

MÜŞTEKİ :487- MÜKREMİN TOPCU, Osman ve Müzeyyen oğlu, 
08/03/1968 ELAZIĞ doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Bahçekapı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karargahtepe Mh. Çavdar Sk. 
No:45 B Blok Daire:21 Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:42358109158

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT -  Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 
Ankara

MÜŞTEKİ :488- MÜKREMİN KILINÇ, Mehmet ve Hatice oğlu, 
01/12/1959 ELBİSTAN doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, 
ELBİSTAN, Çiçek mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gayret Mah. 
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:20/6 Yenimahalle/ ANKARA 



  

adresinde oturur. TC Kimlik No:61693145386
MÜŞTEKİ :489- MÜNEVVER TAŞOVA, Ömer ve Fatma kızı, 26/03/1967 

LADİK doğumlu, TOKAT, ERBAA, Salkımören mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kadıköy Mah. Sokullu Sk. No:13 İç Kapı 
No:16  İlkadım/ SAMSUN adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17333797842

MÜŞTEKİ :490- MÜNTEHA ARABALI TATAR, Selim ve Fatma Şefika 
kızı,  ANTALYA doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, 
ELBİSTAN, Söğütlü Kasabası/Fatih mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Öğretmenevleri Mah. 937 Sk. Misafir Sitesi, D Blok, 
Daire:8  Konyaaltı/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:32077768910

MÜŞTEKİ :491- MÜSLÜM ÇALI, Cemal ve İkbal oğlu, 12/02/1963 
BUCUK doğumlu, ANKARA, SİNCAN, Fevzi Çakmak 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mustafa Kemal Mah. Şehit Mehmet 
Güven Sk. No. 35 Sincan  Sincan/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:19429020186

MÜŞTEKİ :492- MÜŞERREF SEDEF, Sabahattin ve Hatice kızı, 
12/01/1967 İNEGÖL doğumlu, HATAY, KIRIKHAN, 
Kurtlusoğuksu mah/köy nüfusunda kayıtlı. .İncirlipınar 
Mah.3382 Sokak No:12/82 DENİZLİ adresinde oturur.TC 
Kimlik No:13829245644

MÜŞTEKİ :493- NACİYE SUBAŞI, Asim ve Güler kızı, 
30/11/1967TATVAN doğumlu, BİTLİS, MERKEZ, İnönü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sahil Mahallesi İşletme Cad. Murat 
Apartman Daire:4  Tatvan/ BİTLİS adresinde oturur. TC Kimlik 
No:13162787634

MÜŞTEKİ :494- NACİYE ELAGÖZ ŞENGÜL, İsmet ve Gülkız kızı, 
15/08/1977 KEMAH doğumlu, ERZURUM, ŞENKAYA, 
Gaziler mah/köy nüfusunda kayıtlı. Küçük Çamlıca Mah. Ufuk 
Sk. No:10 İç Kapı No:1  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:11825142554

MÜŞTEKİ :495- NADİR KARATAŞ, Mehmet ve Ayşe oğlu, 27/11/1959 
ÇUKURVİRAN doğumlu, ANKARA, SİNCAN, İstasyon 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yavuz Selim Mahallesi, 559.Sokak, 
17-16 Etimesgut Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur. İTC 
Kimlik No:11881270604

VEKİLİ :Av. FATİH OMAÇ, Selçuklu Mah.  Ahi Mesut Bulvarı 
Üsküdar Apt. (2.Kat)  No: 140 / 5 06940 Sincan/ ANKARA

MÜŞTEKİ :496- NAİL PALA, Mustafa ve Nazlı oğlu, 20/01/1936 
DERİNKUYU doğumlu, ANKARA, KEÇİÖREN, Kalaba 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Elçi Caddesi, No:16/8, Feza Apt 
Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:10123285710

VEKİLİ : Av. İLHAMİ AYAZ, Barbaros Bulvarı, Dört Yüzlü Çeşme Sk, 
No:2, K.5 34353 Beşiktaş/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :497- NAİM BUZRUL, Nizamettin ve Maile oğlu, 01/06/1971 
BİNGÖL doğumlu, BİNGÖL, MERKEZ, Haziran mah/köy 



  

nüfusunda kayıtlı. Recep Tayip Erdoğan Mah.9/4/16 Bingöl 
Merkez/ BİNGÖL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:28207271986

MÜŞTEKİ :498- NEBAHAT MERAŞ, Mustafa ve Hatice kızı, 01/01/1962 
OF doğumlu, TRABZON, OF, Ağaçseven mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Ballababa Sokak No:107/9 Seyranbağları Altındağ/ 
ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik No:62176326216

MÜŞTEKİ :499- NECATİ GÖKÇE, İsmail ve Emine oğlu, 05/02/1955 
GARİPCE doğumlu, ANTALYA, KORKUTELİ, Garipce 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Orta Mah. 7435 Sk. No:23 İç Kapı 
No:2  Döşemealtı / ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:22261286368

MÜŞTEKİ :500- NECLA ALTUNCU ÖZGENCİL, Ahmet ve Şükrüye kızı, 
17/01/1978 TEUFEN/İSVİÇRE doğumlu, ANKARA, 
ŞEREFLİKOÇHİSAR, Büyükdamlacık mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. WALDİGHOFERSTRASSE 6 4055 BASEL İSVİÇRE 
adresinde oturur. TC Kimlik No:66814164062

MÜŞTEKİ :501- NECLA ÖLÇER YİĞİT, İbrahim ve Hadice kızı, 
02/03/1980 ŞANLIURFA doğumlu, MALATYA, 
BATTALGAZİ, Hanımınçiftliği mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Hamidiye Mahallesi, Safa Sokak Kağıthane Başak Konutları 
D101 D4 Kağıthane İstanbul Şişli/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:13604966498

MÜŞTEKİ :502- NECMETTİN KIZILIRMAK, Cemal ve Kamer oğlu, 
20/06/1976 AKDAĞMADENİ doğumlu, YOZGAT, 
SARAYKENT, Divanlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilöz 
Mah. 2019. Sk. No:6 İç Kapı No:1  Sorgun/ YOZGAT 
adresinde oturur. TC Kimlik No:27680526040

MÜŞTEKİ :503- NECMETTİN ÖZTÜRK, Dursun ve Safiye oğlu, 
20/05/1970 OF doğumlu, TRABZON, OF, Yemişalan Köyü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bülent Ecevit Cad. Palmiye 8 D:4 
Çerkezköy/ TEKİRDAĞ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:47521815430

MÜŞTEKİ :504- NECMİ ÖZEN, Seyfettin ve Gülhan oğlu, 12/01/1961 
ILICAK doğumlu, TOKAT, SULUSARAY, Ilıcak mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Tatlıkuyu Mah. 1318/1. Sk. No:10 İç Kapı 
No:8  Gebze/ KOCAELİ adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:13040384856

MÜŞTEKİ :505- NECMİ ÖZTÜRK, Cafer ve Hatice oğlu, 20/05/1962 
DİNAR doğumlu, AFYONKARAHİSAR, DİNAR, İstasyon 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeditepe Mah. 85208 Nolu Sk, 
Çağyapı Sitesi, 9 Blok, Daire:8, Şahinbey Şahinbey/ 
GAZİANTEP adresinde oturur. TC Kimlik No:14446391226

MÜŞTEKİ :506- NEFİSE ZEHRA KALKANCI, Ömer ve Münevver kızı, 
30/09/1981 ISPARTA doğumlu, KONYA, MERAM, Kızılören 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi 
Doğancılar Caddesi No:70/3  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:31291497590



  

MÜŞTEKİ :507- NEJAT ÖZDEN, Devriş Halil ve Remziye oğlu, 
08/03/1965 MADEN doğumlu, ELAZIĞ, MADEN, Kallar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mustafa Kemal Paşa Mah. Eski 
Edirne Asfaltı Cad. No:1552L İç Kapı No:31  Arnavutköy / 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:40534167190

MÜŞTEKİ :508- NERİMAN ÇILDIR, Fahri ve Cemile kızı, 01/01/1966 
DEMİRCİ doğumlu, MANİSA, KULA, Hamidiye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Özevler Mah. 362 Sk. No:55 İç Kapı No:56 
Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:47665555698

MÜŞTEKİ :509- NESİBE AYTAN, İsmail ve Sevim kızı, 15/09/1979 
HEKİMHAN doğumlu, ELAZIĞ, BASKİL, Kadıköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Malatya Koleji Karşısı Bilim Apt. K:4 
Hanımınçiftliği Malatya Merkez/ MALATYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:17375542172

MÜŞTEKİ :510- NEVİM TORAMAN, Cahit Bayram ve Türkan kızı, 
02/02/1965 ERZURUM doğumlu, ERZURUM, YAKUTİYE, 
Dervişağa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Lalapaşa Mah. Fuar Yolu 
Cad. No:8 İç Kapı No:3  Yakutiye/ ERZURUM adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:27388660640

VEKİLİ :Av. SÜLEYMAN ARSLAN, Kazımkarabekir Cad. No:4 
Alibeyköy Eyüp/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :511- NEVİN YILMAZ, Yılmaz ve Hanım kızı, 01/01/1969 
SUNGURLU doğumlu, YOZGAT, MERKEZ, Kızıltepe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 29 Ekim Mah. 503. Sk. No:18B İç 
Kapı No:16  Nilüfer/ BURSA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:41321068218

MÜŞTEKİ :512- NEVZAT EMRE, Ekrem ve Zeynep oğlu, 27/05/1961 
DAĞTARLA doğumlu, ÇANKIRI, KURŞUNLU, Dağtarla 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 1. Etap Ap. D:6 Blok D:2 
Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17965768784

MÜŞTEKİ :513-NEZAHAT NURCAN BOZKURT/Cihankent  Sitesi A-1 
Blok Daire 35 Fidan Sokak Yenimahalle Bağcılar/  İSTANBUL 

MÜŞTEKİ :514- NEZİH YILDIRIM, İbrahim ve Hayriye oğlu, 01/01/1954 
BOYABAT doğumlu, SİNOP, SARAYDÜZÜ, Hanoğlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Peyami Sefa Mah. 356 Cad. No:27 
İç Kapı No:12  Mamak/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:36617125720

MÜŞTEKİ :515- NİHAL TOKDEMİR, Sebahattin ve Zübeyde kızı, 
04/04/1980 KARTAL doğumlu, ERZİNCAN, REFAHİYE, 
Alaçayır mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. Adnan 
Kahveci Caddesi Nermin Sokak No:8/6  Kartal/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:18199940304

MÜŞTEKİ :516- NİHAT BAYIRKAN, Kaya ve Çiçek oğlu, 01/10/1970 
BİNGÖL doğumlu, BİNGÖL, MERKEZ, Kültür mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Evren Mah. İstiklal Caddesi 4. Sk. No:26, 
Güneşli/Bağcılar Bağcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 



  

Kimlik No:33295101510
MÜŞTEKİ :517- NİHAT ARSLAN, Fazlı ve Kiraz oğlu,  SAKLI doğumlu, 

SİVAS, MERKEZ, Saklı mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Başakşehir Mahallesi, Necati Coşan Caddesi, Özge Apartmanı, 
No:18 Daire:9 Başakşehir 34524 Başakşehir / İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:17951199912

MÜŞTEKİ :518- NİMET ÖZTÜRK, Aziz ve Nazime kızı, 01/01/1979 
PALU doğumlu, MALATYA, YEŞİLYURT, Yeşiltepe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Özalper Mahallesi Turgut Özal 1. 
Cadde 1.Sokak Yenişafak Sitesi 7/15 Malatya MALATYA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:20426443656

MÜŞTEKİ :519- NİYAZİ DURUKAN, Memet Cemil ve Sıdıka oğlu, 
12/05/1954 DARENDE doğumlu, MALATYA, DARENDE, 
İbrahim Paşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. İpek Yolu Mah. Ali 
Fuat Paşa Cad. No:1 İç Kapı No:11  Gölcük/ KOCAELİ 
adresinde oturur. TC Kimlik No:43060681918

MÜŞTEKİ :520- NİZAMETTİN YİĞİT, Tayyar ve Elif oğlu, 06/01/1969 
HEKİMHAN doğumlu, MALATYA, HEKİMHAN, Kocaözü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. VT ROTTERDAM /HOLLANDA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:47476539016

MÜŞTEKİ :521- NUR AKBIYIK ÇETİN, Selami ve Kadriye kızı, 
28/03/1982 KARABÜK doğumlu, HATAY, YAYLADAĞI, 
Yenice mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başakşehir Mahallesi 
Anafartalar Caddesi Oyakkent Sitesi 2.Etap C1 Daire:4 
Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:66595302196

MÜŞTEKİ :522- NUR ZEYNEP KAYA, Serpil Mustafa ve Emine kızı, 
28/05/1976 İZMİT doğumlu, KOCAELİ, KARAMÜRSEL, 
Ereğli mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hırka-İ Şerif Mah. Kalfa Sk. 
No:5 İç Kapı No:1  Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur.TC 
Kimlik No:50518365788

MÜŞTEKİ :523- NURAN KARADUMAN, Ahmet ve Hatice kızı, 
01/05/1959 İHSANİYE doğumlu, KOCAELİ, 
KARAMÜRSEL, Karaahmetli mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Karapınar Mah. 1165 Cad. Çınar Apartmanı No:27 İç Kapı 
No:21  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:22685293614

MÜŞTEKİ :524- NURAN KUTUZMAN, Mehmet ve Menekşe kızı, 
10/08/1973 ELBİSTAN doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, 
ELBİSTAN, Cumhuriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilyurt 
Mah. Fatin Rüştü Zorlu Cad. No:57 İç Kapı No:17  Elbistan/ 
KAHRAMANMARAŞ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:12965769106

MÜŞTEKİ :525- NURCİHAN RENÇBER, Haydar Abdullah ve Hüda kızı, 
28/06/1982 İSTANBUL doğumlu, KASTAMONU, 
ÇATALZEYTİN, Arıca mah/köy nüfusunda kayıtlı. Nişancı 
Mah. Nişancı Mustafa Paşa Cd. No:6/2 Eyüp/ İSTANBUL 
adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:54562079974



  

VEKİLİ : Av. MÜŞİR DELİDUMAN, Mustafa Kemal Cad. Enderun Sk. 
No:15/4 Cevizli 34865 Kartal/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :526- NURETTİN KIRAY, Necip ve Ayşe oğlu, 24/08/1973 
ŞUMNU doğumlu, İSTANBUL, BAĞCILAR, Güneşli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karapürçek Mahallesi 482. Sok. 
13/9  Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26884964276

MÜŞTEKİ :527- NURİ DAĞLI, Nasip ve Emine oğlu, 25/03/1963 SİNCAN 
doğumlu, ANKARA, SİNCAN, İstasyon mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Melikgazi Mah. Org. Eşref Bitlis Bulvarı Çam 
Apartmanı No:7 İç Kapı No:8  Melikgazi/ KAYSERİ adresinde 
oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:10684310586

MÜŞTEKİ :528- NURİ ŞABAN ERTEMEL, İbrahim ve Fatma oğlu, 
20/11/1958 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Zeyrek 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karagümrük Mah. Arpa Emini 
Köprüsü Sok. No:4 D:1  Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:10826527360

MÜŞTEKİ :529-NURİYE ÖZSOY, Hüseyin Hüsmen ve Melek kızı, 
01/12/1964 GÖRÜNMEZ doğumlu, KAYSERİ, BÜNYAN, 
Cumhuriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. GLASHÜTTEN 
/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:38935463966

MÜŞTEKİ :530-NURŞEN ORAKÇI, İsmail ve Fatma kızı, 05/11/1959 
NALLIHAN doğumlu, YOZGAT, BOĞAZLIYAN, 
Yamaçlı/Yeşil mah/köy nüfusunda kayıtlı. Altay Mah. Şehit 
A.Taner Ekici Sk. No:8 İç Kapı No:10  Etimesgut/ ANKARA 
adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:20105771452

MÜŞTEKİ :531-NUSRET KUMRU, Faik ve Hadice oğlu, 05/02/1951 
MALATYA doğumlu, MALATYA, YEŞİLYURT, Salköprü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Özalper Mah 2 Cad 20 Sk No:16 
Kat:3/5  Malatya Merkez/ MALATYA adresinde oturur.TC 
Kimlik No:18869495998

MÜŞTEKİ :532-NÜRCAN SAĞLAM ORDU, Sadık ve Zeynep kızı, 
20/07/1972 İSVİÇRE doğumlu, İSTANBUL, SULTANBEYLİ, 
Mehmet Akif mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atalar Mah. Zeytinlik 
Cad. Sağlam Apartmanı No:53 İç Kapı No:3  Kartal/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:25822650370

MÜŞTEKİ :533-OĞUZ ÇALIŞKAN, Ali ve Münciye oğlu, 10/06/1961 
LÜLEBURGAZ doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Şehremini 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çavuşoğlu Mahallesi, Barbaros 
Hayrettin Paşa Caddesi, Bahçeciler Sokak, No:3/10, Kartal 
Kartal/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:45826358652

MÜŞTEKİ :534-OKDAY BEKTAŞ, İsmail ve Fevziye oğlu, 04/03/1967 
GELİBOLU doğumlu, ÇANAKKALE, LAPSEKİ, Gökköy 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kurtuluş Mah.Arda Caddesi, 
No:19/2-A, Lüleburgaz Lüleburgaz/ KIRKLARELİ adresinde 
oturur. . TC Kimlik No:32983250776



  

MÜŞTEKİ :535- ORHAN KÖROĞLU, Mehmet ve Şerife oğlu, 16/02/1963 
E.CUMA doğumlu, SAKARYA, ADAPAZARI, Yenigün 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karaman. 1440 Ada. 3. Blok. No-2 
Sakarya Merkez/ SAKARYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:34270639868

MÜŞTEKİ :536- ORHAN ASLAN, Feyzi ve Zöhre oğlu, 13/10/1972 GENÇ 
doğumlu, BİNGÖL, GENÇ, Meşedalı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı.  Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü BİNGÖL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:27550287354

MÜŞTEKİ :537-ORUÇ ŞAHİNCİ, İsmail ve Sultan oğlu, 15/01/1960 
ANKARA doğumlu, ANKARA, ALTINDAĞ, Hacıbayram 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. İstiklal Mah. Meşrutiyet Caddesi 
Levent Sk. No:8 İç Kapı No:7  Ümraniye/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:13198002442

MÜŞTEKİ :538-OSMAN KELEŞ, Ömer ve Hatice oğlu, 20/02/1973 
YILDIZELİ doğumlu, SİVAS, YILDIZELİ, Demircilik 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gazi Mahallesi, 235.Sokak, Doğa 
Apartmanı, B Blok, No:12, Karacabey Bursa  Karacabey/ 
BURSA adresinde oturur. TC Kimlik No:32152733062

MÜŞTEKİ :539- OSMAN TOMAR, Memet ve Fatma oğlu, 15/01/1971 
ZİLE doğumlu, TOKAT, ZİLE, Zincirlisüfla mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Fevzi Çakmak Mah. Ezgi Sk. No:7 İç Kapı 
No:1  İzmit / KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:29771195180

MÜŞTEKİ :540-OSMAN DOĞRUER, Ali Rıza ve Fadime oğlu, 01/01/1963 
KACARLI doğumlu, ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, 
Kacarlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güneşli Mah. Kirazlı Cd. 
No:1, Bağcılar Belediye Başkanlığı, Bağcılar Bağcılar/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:15178171124

MÜŞTEKİ :541- OSMAN YAMAN, Ömer ve Ulviye oğlu, 14/11/1957 
OSMANCIK doğumlu, ÇORUM, OSMANCIK, Güney 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Buharaevler Mah. Buharaevler  21 
Sk. No:4 İç Kapı No:9  Çorum Merkez/ ÇORUM adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:28903446466

MÜŞTEKİ :542- OSMAN TAYLAN, İmam ve Hamide oğlu, 01/01/1969 
SURUÇ doğumlu, ŞANLIURFA, SURUÇ, Kurutepe mah/köy 
nüfusunda kayıtlı.  ŞANLIURFA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:62797335024

MÜŞTEKİ :543-OSMAN ODUNCU, Mustafa ve Emine oğlu, 01/01/1964 
ARABAN doğumlu, GAZİANTEP, ARABAN, Akbudak 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeditepe Mah. 48 Nolu Sk. Cemre 
Sitesi No:22D İç Kapı No:7  Şahinbey/ GAZİANTEP adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:38704328724

MÜŞTEKİ :544- ÖMER OĞAN, Mehmet ve Hatice oğlu, 09/01/1970 
KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, YAHŞİHAN, Doğanlık 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çalılıöz Mah. Nene Hatun Cad. 
No:20 İç Kapı No:24 Merkez/ KIRIKKALE adresinde oturur. İş 
adresi: . TC Kimlik No:22235748014



  

MÜŞTEKİ :545-ÖMER ÇELİK, Haci ve Fadime oğlu, 08/05/1974 
YEŞİLYURT doğumlu, MALATYA, YEŞİLYURT, Üçgöze 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yavuz Selim Mah. Kitapçı Sk. No:7 
İç Kapı No:24  Yeşilyurt/ MALATYA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:25465927426

MÜŞTEKİ :546-ÖMER OLĞAÇ, Zeynettin ve Zehide oğlu, 04/06/1974 
MARDİN doğumlu, MERSİN, AKDENİZ, Yeni mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 13 Mart Mh.Yaykent Sitesi C Blok No:92 
Merkez/ MARDİN adresinde oturur. TC Kimlik 
No:48526112852

MÜŞTEKİ :547- ÖMER KARAHAN, Ali ve Eşe oğlu, 10/02/1954 UŞAK 
doğumlu, UŞAK, MERKEZ, Bölme mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Meram Eğitim Ve Araştırmaa Hastanesi Karatay/ KONYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:49840771572

MÜŞTEKİ :548- ÖMER AKÇAL, Halim ve Hatice oğlu, 06/06/1972 
SAİMBEYLİ doğumlu, ADANA, SAİMBEYLİ, İslam mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Fidanlık Mah. 30 Nolu Sk.  Berrak Apt. 
No:14 İç Kapı No:5  Şahinbey/ GAZİANTEP adresinde oturur. 
TC Kimlik No:20338072500

MÜŞTEKİ :549- ÖMER FARUK CANTENAR, Reşat ve Meleksima oğlu, 
02/02/1969 SUSUZ doğumlu, KARS, SUSUZ, Aynalı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yaşamkent Mah. Park Cad. No:50A1 İç Kapı 
No:2  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:10952607516

MÜŞTEKİ :550- ÖNDER YILDIRIM, Dağıstan ve Güzel oğlu, 10/08/1969 
ANKARA doğumlu, NEVŞEHİR, KOZAKLI, Kanlıca 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Demetevler Mah. 370 Sk. No:13 İç 
Kapı No:17  Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:41599391360

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT -  Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 
Ankara

MÜŞTEKİ :551- ÖNDER BULUT, Ali ve Semiha oğlu, 01/04/1971 
KESKİN doğumlu, KIRIKKALE, KESKİN, Armutlu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 100.Yıl Mah. 8. Sk. No:6 İç Kapı No:9 
Bağcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:47785572612

MÜŞTEKİ :552-ÖZCAN ALTIN, Hamit ve Emine oğlu, 01/08/1969 
BURDUR doğumlu, ANTALYA, ELMALI, Camiatik mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. . Havzan Mah. Seyyal Sokak No:3 Çetinkaya 
Apt. Meram/ KONYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:22897245098

MÜŞTEKİ :553- ÖZKAN ÖZÇELİK, Mustafa ve Atiye oğlu, 25/06/1972 
ÇORLU doğumlu, YOZGAT, MERKEZ, Başıbüyüklü mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Elmadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Elmadağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:42950013228

MÜŞTEKİ :554- ÖZKAN ÖZER, Hacı Abdul Kadir ve Hadice oğlu, 
01/04/1937 ÖZERLİ doğumlu, HATAY, DÖRTYOL, Özerli 



  

mah/köy nüfusunda kayıtlı. MENEVİŞ SK. 
NO:56/4-A.AYRANCI/ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:27157790806

VEKİLİ : Av. İLHAMİ AYAZ, Barbaros Bulvarı, Dört Yüzlü Çeşme Sk, 
No:2, K.5 34353 Beşiktaş/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :555- ÖZLEM ÖZBOSTANCI, Yusuf ve Makbule kızı, 
21/09/1980 EYÜP doğumlu, KARS, MERKEZ, Karakale 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çırçır Mah.Selim Sok.No:11/4 
Alibeyköy Eyüp/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:35119794908

MÜŞTEKİ :556- ÖZLEM DEMİRCİ, Nihat ve Nurten kızı, 03/01/1979 
KARTAL doğumlu, ARDAHAN, MERKEZ, Ortageçit 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yakacık Yeni Mah. Aslan Sokak 
32A/10 Kartal/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:57325463522

MÜŞTEKİ :557- ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN, Hasan ve Hayriye oğlu, 
05/06/1970 SELİM doğumlu, KARS, SELİM, Laloğlu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Necatibey Caddesi No. 82/13 - Kızılay. İnsan 
Hakları Derneği Başkanı Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:56014104180

VEKİLİ : Av. NİLAY NAYMAN, Korkutreis Mah. Necatibey Cad. No: 
82/11-12 Demirtepe Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :558- PERİHAN ÖZKAN, Mehmet Nazmi ve Müşerrefe kızı, 
02/06/1949 DİYARBAKIR doğumlu, AKSARAY, MERKEZ, 
Yeşiltepe Çalışkan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Konutkent-2, A6 
Blok, Daire:13, Çayyolu Yenimahalle/ ANKARA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:14360993544

VEKİLİ : Av. İLHAMİ AYAZ, Barbaros Bulvarı, Dört Yüzlü Çeşme Sk, 
No:2, K.5 34353 Beşiktaş/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :559- RABİA AKPINAR, Mehmet ve Ebiş Ersin kızı, 
29/06/1974 ANKARA doğumlu, KONYA, GÜNEYSINIR, 
Güneybağ mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çiğdem Mah. 1579 Sk. 
No:9 İç Kapı No:20  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:56836179656

MÜŞTEKİ :560- RAKİME ÇİFTÇİ, Ali ve Satı kızı, 01/12/1970 AMASYA 
doğumlu, BOLU, SEBEN, Alpağut mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Cad. Manolya Evleri B2 Blok 
No:28 Bahçeşehir  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:10864891928

MÜŞTEKİ :561- RAMAZAN İLHAN, Ramazan ve Dudu oğlu, 01/01/1964 
SINDIRGI doğumlu, BALIKESİR, SINDIRGI, Düvertepe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler Mah. 7_Sanat Okulu 
Cad. No:25 İç Kapı No:6  Balıkesir Merkez/ BALIKESİR 
adresinde oturur. TC Kimlik No:19954517472

MÜŞTEKİ :562- RAMAZAN YÜCEL, Ali ve Canan oğlu, 10/01/1969 
YAPILDAK doğumlu, ESKİŞEHİR, SEYİTGAZİ, Yapıldak 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Alanönü Mah. Hilal Sk. No:1 İç 
Kapı No:7  Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde oturur. TC 



  

Kimlik No:45814087502
MÜŞTEKİ :563- RAMAZAN TAŞKIN, Ali ve Sariye oğlu, 15/03/1969 

SARIKAYA doğumlu, KAYSERİ, MELİKGAZİ, Esentepe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gültepe Mahallesi, Köşk Caddesi, 
Yeşilköşk Apartman, A Blok, 45/1, Melikgazi Melikgazi/ 
KAYSERİ adresinde oturur. TC Kimlik No:50371328470

MÜŞTEKİ :564- RAMAZAN DURMAN, İsmet ve Zahide oğlu, 28/09/1974 
BEYŞEHİR doğumlu, KONYA, HÜYÜK, Başlamış mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Sakarya Mahallesi, Evkadını Sokak, No:63, 
Altındağ Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:16793515546

MÜŞTEKİ :565- RAMAZAN BÜYÜKBAYRAM, Mehmet ve Hava oğlu, 
01/11/1969 AYNALI doğumlu, DİYARBAKIR, ÇERMİK, 
Aynalı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çukur Mah. Huzur Sk. No:2 
İç Kapı No:2  Çermik/ DİYARBAKIR adresinde oturur. TC 
Kimlik No:15643934544

MÜŞTEKİ :566- RAMAZAN KARA, Ahmet ve Fatma oğlu, 05/01/1950 
GÖRELE doğumlu, GİRESUN, EYNESİL, Belen mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kavaklar Mah. Gedikkaya Cad. No:28 İç 
Kapı No:21  Giresun Merkez/ GİRESUN adresinde oturur. TC 
Kimlik No:36730435102

MÜŞTEKİ :567- RAMAZAN CENGİZ, Hakkı ve Azime oğlu, 27/01/1965 
KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, MERKEZ, Dağevi 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler Mahallesi 1237. Sokak 
Esenevler Yapı Kop. Kat 3 No:14  Kırıkkale Merkez/ 
KIRIKKALE adresinde oturur. TC Kimlik No:52201026952

MÜŞTEKİ :568- RAMİZE BOZACI, Salih ve Zülfiye kızı, 12/06/1979 
KOÇARLI doğumlu, AYDIN, KOÇARLI, Yeniköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeniköy Mah. Gül Sk. No:16 İç Kapı No:1 
Koçarlı/ AYDIN adresinde oturur. TC Kimlik No:21562378598

MÜŞTEKİ :569- RASİM KAAN AYTOĞU, Aydündar ve Günseli oğlu, 
21/11/1961 İZMİR doğumlu, İZMİR, KARŞIYAKA, Bostanlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. 
No:18 İç Kapı No:21  Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:50386249760

MÜŞTEKİ :570- RAŞİT ARTUÇ, Sefer ve Seyithanım oğlu, 14/04/1974 
KIZILCAHAMAM doğumlu, ANKARA, KIZILCAHAMAM, 
Eğerlibaşköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ertuğrul Gazi Mah. 
Battalgazi Sk. No:19 İç Kapı No:2  Pendik/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:12100233608

MÜŞTEKİ :571- RAŞİT YAZAN, Nazif ve Asiye oğlu, 11/07/1953 
GEREDE doğumlu, BOLU, GEREDE, İkinciafşar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Atatürk Mah. Melek Sk. No:26 İç Kapı No:6 
Sincan/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:15628717186

VEKİLLERİ : Av. EMRAH HACIOĞLU, Kızılırmak Mah. 1431.Cadde 
No:31/9 - Çukurambar  06510 Çankaya/ ANKARA

 Av. YILMAZ BÖLÜKBAŞI, Bandırma Onyedi Eylül 



  

Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği  10200 Bandırma/ 
BALIKESİR

MÜŞTEKİ :572- RECAİ KOÇAK, Lütfi ve Narin oğlu, 01/07/1968 
EMİRLER doğumlu, ANKARA, GÖLBAŞI, Emirler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı.  adresinde oturur. TC Kimlik 
No:15835049544

MÜŞTEKİ :573- RECEP MERAL, Nazım ve Kadın oğlu, 23/09/1959 ZİLE 
doğumlu, AMASYA, SULUOVA, Yeni mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Şeker Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Öğretmenler 
Sokak, Öğretmen Apt. 7/3 Suluova Suluova/ AMASYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:18154385140

MÜŞTEKİ :574- RECEP ALTUNTAŞ, Ramazan ve Cemile oğlu, 
03/01/1965 YAPAĞLI doğumlu, AFYONKARAHİSAR, 
DİNAR, Yapağlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mevlana Mah. 
Melikşah Cad. Tebarek Sultan Apartmanı No:3 İç Kapı No:11 
Talas/ KAYSERİ adresinde oturur. TC Kimlik No:19060239640

MÜŞTEKİ :575- RECEP ÇİL, Ahmet ve Fatma oğlu, 22/08/1971 İZNİK 
doğumlu, BURSA, ORHANGAZİ, Arapzade mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hürriyet Mah. Toki 3 Etap F - 28 B Blok D:7 
 Orhangazi/ BURSA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26425424290

MÜŞTEKİ :576- RECEP ÇELİK, Ethem ve Zeynep oğlu, 15/03/1971 
KARGI doğumlu, ÇORUM, KARGI, Bademce mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Göztepe Mah.Hilmi Yavuz Sk No:29/1 
Beykoz/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:22186651494

MÜŞTEKİ :577- RECEP SEYHAN, Nusret ve Zekiye oğlu, 02/04/1954 
TAŞOVA doğumlu, AMASYA, TAŞOVA, Yeşilyurt mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Cebeci Mah. 2512. Sk. No:65 İç Kapı No:5 
Sultangazi/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:12121590056

MÜŞTEKİ :578- REHA ÖZMEN, Ramis ve Necla oğlu, 19/09/1973 
ÇORUM doğumlu, ÇORUM, MERKEZ, Gülabibey mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ulukavak Mah. Tekceviz 10. Sk. No:14 İç 
Kapı No:10  Çorum Merkez/ ÇORUM adresinde oturur. TC 
Kimlik No:19732739898

MÜŞTEKİ :579- REMZİ ÇAYIR, Hasan ve Esme oğlu, 01/01/1959 
KAHRAMANMARAŞ doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, 
DULKADİROĞLU, Abbaslar mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Silahtar Caddesi Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi 
Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:36316539118

MÜŞTEKİ :580- REMZİYE ELMAS, Esat ve Ayşe kızı, 10/01/1965 
KEŞAN doğumlu, EDİRNE, KEŞAN, Yeniceçiftlik mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Merkez Mah. Kırkmerdiven Cad. No:8 İç 
Kapı No:2  Eyüp/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:22852732168

MÜŞTEKİ :581- REMZİYE ERTÜRK, Mahmut ve Hamide kızı, 10/10/1979 



  

PALU doğumlu, ELAZIĞ, PALU, Büyükçaltı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Aslanbey Mah. Çakmak Sk. Gül Sitesi, D 
Blok, Kat:2, No:4 Malatya  Battalgazi/ MALATYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:26299652652

MÜŞTEKİ :582- RESUL KAYA, Remzi ve Sabiha oğlu, 01/06/1966 
İSLAHİYE doğumlu, GAZİANTEP, İSLAHİYE, Hürriyet 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güvenevler Mah. 23 Nolu Cad. 
No:45 İç Kapı No:9  Şehitkamil/ GAZİANTEP adresinde 
oturur. TC Kimlik No:28966654938

MÜŞTEKİ :583- REŞAT IŞIK, Binali ve Havva oğlu, 20/03/1972 HANAK 
doğumlu, ARDAHAN, HANAK, Avcılar mah/köy nüfusunda 
kayıtlı.  adresinde oturur. TC Kimlik No:52984744418

MÜŞTEKİ :584- RİDVAN DEMİRKAYA, Fevzi ve Bedia oğlu, 01/06/1958 
ESKİŞEHİR doğumlu, ESKİŞEHİR, ALPU, Fevziye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Toki Konutları 2. Etap  C1-1 Blok Daire:17 
Sülüntepe/Pendik  İstanbul Pendik/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:45478079318

MÜŞTEKİ :585- RIFAT YEL, Adil ve Hamide oğlu, 23/12/1959 
ILICABAŞI doğumlu, ÇANAKKALE, BİGA, Ilıcabaşı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Daire Başkanlığı Edirnekapı Yerleşkesi, Fatih İstanbul 
Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:25051501818

MÜŞTEKİ :586- RIZVAN KOÇER, Kemal ve Aynihan oğlu, 20/03/1957 
BÜNYAN doğumlu, KAYSERİ, SARIOĞLAN, Keklikoğlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Konak Mah. Konak(120) Cad. 
No:98 İç Kapı No:2  Nilüfer/ BURSA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:16373468996

MÜŞTEKİ :587- RUKİYE USLU, Hasan ve Rediye kızı, 16/08/1981 
ÇORUM doğumlu, KAYSERİ, PINARBAŞI, Panlı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bosna Hersek Mahallesi, Büyükhizmet 
Caddesi, 20/8, Selçuklu/Konya Selçuklu/ KONYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:36455099146

MÜŞTEKİ :588- RUKİYE CANAN DEMİREL, Hasan ve Münevver kızı, 
30/06/1973 KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, KESKİN, 
Kaçak mah/köy nüfusunda kayıtlı. Servergazi Mah. Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı Atlantik Sitesi, A Blok No:14  Merkezefendi/ 
DENİZLİ adresinde oturur. TC Kimlik No:39034864838

MÜŞTEKİ :589- RÜŞTÜ BABÜR, Mehmet ve Dilşah oğlu, 02/01/1965 
BİNGÖL doğumlu, BİNGÖL, MERKEZ, Bahçelievler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Recep Tayyip Erdoğan Mah. Bedri Tuğ Cad. 
No:60/5 Bingöl Merkez/ BİNGÖL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:19150572886

MÜŞTEKİ :590- SAADET KARABACAK, Mustafa ve Hatice kızı, 
01/09/1984 BURSA doğumlu, YOZGAT, KADIŞEHRİ, 
Çaypınar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Altıparmak Mah. Kuyulu 
Sk. Sümer Apartmanı B Blok, No:1/4, Osmangazi/ BURSA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:26048576154



  

MÜŞTEKİ :591- SAADET FİTOZ AÇIKALIN, Selahattin ve Fatma kızı, 
14/08/1978 YALOVA doğumlu, İSTANBUL, ÜSKÜDAR, 
Selamiali mah/köy nüfusunda kayıtlı. Armağanevler Mah. 
Mithatpaşa Cad. No:211 İç Kapı No:6  Ümraniye/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:20851366988

MÜŞTEKİ :592- SABAHATTİN GÜL, Emin ve Mükereme oğlu, 
17/09/1959 ATABEY doğumlu, ISPARTA, ATABEY, Müftü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Türkiye Hastanesi, Darül Aceze 
Caddesi, Nadide Sokak, No:7  Şişli/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:47194254826

MÜŞTEKİ :593- SABİT DOĞAN, Sadık ve Şefika oğlu, 03/02/1965 ÇAL 
doğumlu, DENİZLİ, ÇAL, Ortaköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Atalar Mah. 926 Sok. No.3 D.6 Pamukkale/ DENİZLİ adresinde 
oturur. TC Kimlik No:39838102228

MÜŞTEKİ :594 SABİT KORCAK, Ali ve Elif oğlu, 10/02/1968 BAHÇE 
doğumlu, OSMANİYE, DÜZİÇİ, Karkın mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Fidanlık Mevkıı No:126 İç Kapı No:5 Seyitler Merkez 
Artvin Merkez/ ARTVİN adresinde oturur. TC Kimlik 
No:28295585644

MÜŞTEKİ :595- SADETTİN BAYRAM, Ali Rami ve Sabriye oğlu, 
04/07/1947 BOZÜYÜK doğumlu, BİLECİK, PAZARYERİ, 
Fıranlar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Plevne Mahallesi Seyhan 
Sokak No: 18/4 Sincan/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:22576447232

VEKİLİ : Av. FATİH OMAÇ, Selçuklu Mah.  Ahi Mesut Bulvarı 
Üsküdar Apt. (2.Kat)  No: 140 / 5 06940 Sincan/ ANKARA

MÜŞTEKİ :596- SADIK PAKSOY, Duran ve Zeynep oğlu, 05/01/1960 
TÜRKOĞLU doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKOĞLU, 
Dedeler Köyü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güneykent Mah 221 
Nolu Cad Yıldız Apt No 25 Daire 1  Şahinbey/ GAZİANTEP 
adresinde oturur. TC Kimlik No:28073270908

MÜŞTEKİ :597- SAFFET SEVİM, Kazim ve Vasfiye oğlu, 08/07/1965 
KDZ.EREĞLİ doğumlu, ZONGULDAK, KDZ.EREĞLİ, Ova 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zerdalilik Mah 1389 Sokak No:3/5, 
Muratpaşa Muratpaşa/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:21461747990

MÜŞTEKİ :598- SAİT AYAN, Remezan ve Zaide oğlu, 01/01/1973 
KARLIOVA doğumlu, BİNGÖL, KARLIOVA, Devecik 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kanıreş Mah. Hastane Cad. No:23 
Karlıova/ BİNGÖL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:18070605872

MÜŞTEKİ :599- SAKİNE DEMİR, Eyyup ve Hacer kızı, 06/11/1974 
EREĞLİ doğumlu, GAZİANTEP, ŞEHİTKAMİL, Beyreli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aktepe Mah. 963 Sokak  No:4 İç 
Kapı No:6  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:23536857986

MÜŞTEKİ :600- SALİH ÖZARSLAN, Hasan ve Emine oğlu, 28/11/1961 
İZMİT doğumlu, KOCAELİ, KARAMÜRSEL, Kızderbent 



  

mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şevkat Mah Eğridir Sk No:18/17 
Keçiören/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:58792090280

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT -  Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 
Ankara

MÜŞTEKİ :601- SALİH YÜCEL, Metin ve Zübeyde oğlu, 05/06/1974 
SARIKOZ doğumlu, ANKARA, ÇUBUK, Mahmutoğlan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Malazgirt Mahallesi 1024. Sokak 
No:49/11 Dikmen 41000 Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. 
İş adresi: Dumlupınar Mah. Sakıp Sabancı Cad. 24, Köseköy 
Kartepe/ KOCAELİ. TC Kimlik No:13276113060

MÜŞTEKİ :602- SALİHA SANLISOY, Mustafa ve Mebrure kızı, 
17/11/1983 GÖYNÜK doğumlu, BOLU, GÖYNÜK, Hasanlar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tantavi Mahallesi Karaoğlu 
Caddesi No:44/9 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:18757616214

MÜŞTEKİ  :603- SAMİ ÇİÇEK, Hasan ve Gülüşan oğlu, 20/01/1962 ORDU 
doğumlu, ORDU, KABADÜZ, Esenyurt mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. İnkılap Mah. Küçüksu Cad Kaplankent Sit. 149 B/25 
Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:40192936138

MÜŞTEKİ :604- SAMİ CENGİL, Abdurrahman ve Raile oğlu, 01/04/1975 
BASKİL doğumlu, ELAZIĞ, BASKİL, Karakaş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Şehitfevzi Mah. Simge (4) Sk. No:9 İç Kapı 
No:1  Battalgazi/ MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:41236136668

MÜŞTEKİ :605- SANİYE TEMİZAY, İbrahim ve Cemile kızı, 18/01/1974 
VAN doğumlu, VAN, İPEKYOLU, Şerefiye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Erenkent Toki 14 Etap, No:17, Kat:1/3, 
Edremit Van Edremit/Van/ VAN adresinde oturur. TC Kimlik 
No:39529505772

MÜŞTEKİ :606- SEBAHAT ÇAKIR, Ali ve Leyla kızı, 01/01/1980 TORUL 
doğumlu, ANKARA, ÇUBUK, Aşağı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Fatih Mah Yavuz  Bulvarı Gamze Sk  Apt.No 3/6 
Pursaklar Pursaklar/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:16019147346

MÜŞTEKİ :607- SEDAT SARIOĞLU, Esat ve Süheyla oğlu, 25/01/1947 
İSTANBUL doğumlu, YALOVA, MERKEZ, Rüstempaşa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Seda 
Sokak No:2  Narlıdere/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:40196178534

MÜŞTEKİ :608- SELAMETTİN ERDEM, Eyüp ve Hatice oğlu, 11/01/1959 
GÜRSÖĞÜT doğumlu, ANKARA, BEYPAZARI, Gürsöğüt 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. İstasyon Mah. Yarımburgaz Cad. 
Şirinkent Sitesi, A2 Blok, No:21F İç Kapı No:16 
Küçükçekmece/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:12943071580

MÜŞTEKİ :609- SELİM DAĞ, İsmail ve Sade oğlu, 16/12/1973 



  

ESKİŞEHİR doğumlu, ESKİŞEHİR, İNÖNÜ, Dereyalak Köyü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gültepe Mahallesi, Sevindik Sokak, 
Yeniceoğuz Apartman, No:14/6 ESKİŞEHİR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:36268391154

MÜŞTEKİ :610- SELMA ÇOŞKUN UYSAL, Mustafa ve Fatma kızı, 
27/07/1979 FATİH doğumlu, ESKİŞEHİR, TEPEBAŞI, 
Yakakayı mah/köy nüfusunda kayıtlı. 50 Yıl Mh. 2095 Sk 
No:17/19 D:3  Sultangazi / İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:32486308318

MÜŞTEKİ :611- SELMA KELEŞ, Beytullah ve Hatice kızı, 20/08/1978 
ÜSKÜDAR doğumlu, TRABZON, SÜRMENE, Zeytinli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güzeltepe Mah. Barajyolu 
Finanskent A1208 Alibeyköy/ Eyüp/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:23534513488

MÜŞTEKİ :612-SEMA SİLKİN, Ahmet ve Ayşe kızı, 24/06/1981 
KURŞUNLU doğumlu, ÇANKIRI, BAYRAMÖREN, 
Karakuzu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cami Mah. Ova Sokak, 
No:38/5 Tuzla/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:34594204810

MÜŞTEKİ :613- SEMA BEKİROĞLU, Zekeriya ve Hakız kızı, 11/07/1976 
İSTANBUL doğumlu, ELAZIĞ, KARAKOÇAN, Sarıcan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Şehir Konutları 4. Etap 
1.Kısım L-42 Blok Daire:7  Başakşehir / İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:19915849994

MÜŞTEKİ :614- SEMRA ÇOMOĞLU, Mehmet ve Fatma kızı, 01/03/1982 
ÇAYELİ doğumlu, RİZE, ÇAYELİ, Yalı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No:45 İç Kapı No:12 
Maltepe/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:54259480670

MÜŞTEKİ :615- SEMRA BOR, Baki ve Fatma kızı, 27/12/1976 BİNGÖL 
doğumlu, BİNGÖL, MERKEZ, Üçyaka mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü BİNGÖL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:23170440360

MÜŞTEKİ :616- SENA İPŞİRLİ, Ali ve Beyhan kızı, 02/08/1981 
İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, BEYKOZ, Çavuşbaşı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şevki Özengin Sokak, İşler 
Apartmanı No:11/7  Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:42067722280

MÜŞTEKİ :617- SERDAR ÖZMEN, Salih ve Selvi oğlu, 07/07/1979 MUŞ 
doğumlu, MUŞ, MERKEZ, Boyuncuk mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Emek Mah. 29 Sk. No:7 İç Kapı No:1  Çankaya/ 
ANKARA adresinde oturur. . TC Kimlik No:20021577060

MÜŞTEKİ :618- SERDAR DÜZEN, Tevfik ve Gülhayat oğlu, 23/08/1974 
BÜNYAN doğumlu, KAYSERİ, BÜNYAN, Camikebir 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güzelyalı Mah. Okul Sk. No:19 İç 
Kapı No:10  Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:14801268392

MÜŞTEKİ :619- SERDAR BÜLENT YILMAZ, Metin ve Güler oğlu, 



  

17/03/1974 PERTEK doğumlu, TUNCELİ, PERTEK, 
Çakırbahçe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kooparatif Mah. Dicle 
Sokak Artukoğlu Apt. K 2 No 5 Diyarbakır Merkez/ 
DİYARBAKIR adresinde oturur. TC Kimlik No:62800316804

MÜŞTEKİ :620- SERKAN KAPTAN, Fezair ve Gülbüş oğlu, 12/02/1975 
HORASAN doğumlu, ERZURUM, HORASAN, Yukarı 
Bademözü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çandarlı Mah. 105 Sk. 
No:2F İç Kapı No:5  Dikili/ İZMİR adresinde oturur. TC 
Kimlik No:20818867954

MÜŞTEKİ :621- SERMES UÇAR, Kamil ve Şerife oğlu, 01/01/1970 
GÖLBAŞI doğumlu, ADIYAMAN, GÖLBAŞI, 
Yukarıkarakuyu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ulus Mah. 72004 
Nolu Sk Sk. No:1 İç Kapı No:10  Şehitkamil/ GAZİANTEP 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:19492175974

MÜŞTEKİ :622- SERPİL BALAT, Ali Çetin ve Havva kızı, 01/06/1967 
GÜZELKÖY doğumlu, TRABZON, BEŞİKDÜZÜ, Bozlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çamlık Mah. Semerkant Bulvarı 
Hasbahçe Evleri No:36/24 İç Kapı No:1 Aydos/ Pendik/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:14945889996

MÜŞTEKİ :623- SERPİL DEMİRCİOĞLU, Ali ve Zeynep kızı, 15/02/1978 
KAVAK doğumlu, SAMSUN, İLKADIM, Hastane mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hastane Mah. Erler Sk. No:24 İç Kapı No:5 
İlkadım/ SAMSUN adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:31004288668

MÜŞTEKİ :624- SERVET SEZGİN, Mehmet ve Yurdagül oğlu, 10/10/1973 
YERKÖY doğumlu, YOZGAT, YERKÖY, Kayadibi mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hürel Mahallesi 22/1 Sokak, No:6/5, Mamak 
Mamak/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:15950923880

MÜŞTEKİ :625- SEVİLAY KÖSEBALABAN, Mehmet ve Münise kızı, 
29/08/1974 NEVŞEHİR doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, 
AFŞİN, Pınarbaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet 
Mahallesi Libadiye Caddesi Barajyolu Sokak Çamlıca Evleri 
Sitesi Kat 1 No:2 Üsküdar  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:35444015174

MÜŞTEKİ :626- SEVİNDİK OKUMUŞ, Necmettin ve Fakiye oğlu, 
15/06/1976 POSOF doğumlu, ARDAHAN, POSOF, Yeniköy 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. UZUNMEHMET MAHALLESİ, 
TURAN KAYALI CADDESİ, NO:120 RÜYA APT. KDZ 
EREĞLİ adresinde oturur. TC Kimlik No:63730389470

MÜŞTEKİ :627- SEYFEDDİN KARA, Ramazan ve Gülten oğlu, 
22/08/1978 GİRESUN doğumlu, GİRESUN, EYNESİL, Belen 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gedikkaya Cad. Kavaklar Mah. 
No:28 İç Kapı No:21   Merkez/ GİRESUN adresinde oturur. TC 
Kimlik No:36661437466

MÜŞTEKİ :628- SEYFETTİN APAK, Giyasettin ve Kudret oğlu, 
01/02/1962 VARTO doğumlu, MALATYA, MERKEZ, 
Yeşiltepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hastane Caddesi   Talat 



  

Bey Sokak  Z. Çiçek Apt. 4/C   Merkez/ MALATYA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:58180186434

MÜŞTEKİ :629- SEYFULLAH YÜCESOY, İbrahim ve Ziynet oğlu, 
17/04/1980 MERZİFON doğumlu, AMASYA, MERZİFON, 
Sofular mah/köy nüfusunda kayıtlı. Rüstempaşa Mah. Atatürk 
Cad. No:14 İç Kapı No:12  Sapanca/ SAKARYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:20407304044

MÜŞTEKİ :630- SEYİT AHMET ERTAŞ, Ali ve Hacer oğlu, 15/03/1963 
Belce doğumlu, AFYONKARAHİSAR, MERKEZ, Cumhuriyet 
Mah. mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hoca Ahmet Yesevi Mh. 
İkinci Toki Evleri, 991 Sokak 6/1 Afyonkarahisar  adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:26011036920

MÜŞTEKİ :631- SEZGİN AYDİN, Hasan ve Emine oğlu, 10/11/1969 
TRABZON doğumlu, TRABZON, MERKEZ, Çağlayan Aşağı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sular Mevkıı No:44 İç Kapı No:1 
Dolaylı Köyü  Merkez/ TRABZON adresinde oturur. TC 
Kimlik No:57490479410

MÜŞTEKİ :632- SIDDIK İLGAR, Abdullah ve Cihan oğlu, 10/03/1972 
KARS doğumlu, KARS, MERKEZ, Ataköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gebze Cbs.Vekili Gebze/ KOCAELİ 
adresinde oturur. TC Kimlik No:57418051674

MÜŞTEKİ :633- SİNEM YALÇIN, Nurettin ve Gülüşan kızı, 24/10/1990 
ŞİŞLİ doğumlu, İSTANBUL, SARIYER, Ferahevler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ferahevler Mah. Çamselvi Sk. No:19 İç Kapı 
No:2  Sarıyer/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:19022272500

MÜŞTEKİ :634-SULTAN GEZİK, Nuri ve Şeme kızı, 28/04/1967 OVACIK 
doğumlu, ERZİNCAN, MERKEZ, Oğulcuk mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Pınarbaşı Mah. 735 Sk. No:6 İç Kapı No:6 
Konyaaltı/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:11357163300

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT -  Tunus Caddesi  No:46 Kat:3 Çankaya 
Ankara

MÜŞTEKİ :635- SUMEYYA AY, Abdülkadir Ceylani ve Fatma kızı, 
05/04/1984 ŞAM SURİYE doğumlu, BALIKESİR, SINDIRGI, 
Kozlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mahallesi 
Hekimoğlu Sokak No:19 Daire 3 Duygun Apartmanı Üsküdar/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:33172077358

MÜŞTEKİ :636- SUNA TEKEL, Orhan Seyfi ve Fikriye kızı, 05/03/1961 
ANKARA doğumlu, ANKARA, ALTINDAĞ, Aktaş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gazali(Tıp Ve Batı Loj.Cad.2.) Sk. No:14 İç 
Kapı No:8 Bulgurlu Merkez  Malatya Merkez/ MALATYA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:11644056186

MÜŞTEKİ :637- SUZAN YILDIRIM, Kadir ve Özel kızı, 11/10/1962 
ANKARA doğumlu, KAYSERİ, SARIOĞLAN, Palas/Atatürk 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güzelyalı Mah. 54 Sk. No:2 İç Kapı 
No:6  Konak/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:33169908986



  

VEKİLİ : Av. ŞAKİR YILMAZ, Fevzipaşa Bulv. No:136 K:2/206 
Doğruel İşh. Konak/ İZMİR

MÜŞTEKİ :638- SUZAN HERGÜNŞEN, Mustafa ve Fatma kızı, 
22/04/1973 HASANKALE doğumlu, İSTANBUL, PENDİK, 
Yayalar mah/köy nüfusunda kayıtlı. THALIA STRASSE 
151/2/7 1160 WIEN-AUSTRIA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:21800178928

MÜŞTEKİ :639- SÜEDA AKBULUT, Rüstem ve Ayşe kızı, 25/01/1974 
TARSUS doğumlu, KIRIKKALE, DELİCE, Aşağıihsangazili 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Barbaros Mah. 2103 Sk. Ecemkürk 
No:3 Kat:7 İç Kapı No:15  Yenişehir / MERSİN adresinde 
oturur. TC Kimlik No:31058452244

MÜŞTEKİ :640- SÜLEYMAN GÖNCÜ, Neşet ve Emine oğlu, 01/03/1962 
SULAKYURT doğumlu, KIRIKKALE, SULAKYURT, 
Yenihayat mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mutlu Mahallesi, 
Zbt.Blokları 707 Sokak, No:171, Akdere ANKARA adresinde 
oturur. İş adresi: Tek Aslan İnş .Temizlik Hizm. San Ve Tic. 
Ltd. Şti Yetk. Şahintepe Mh. Eski İstanbul Cad. No:160 Şişli/ 
İSTANBUL. TC Kimlik No:40898125164

MÜŞTEKİ :641- SÜLEYMAN BERK, Hasan Tahsin ve Gülizar oğlu, 
15/04/1964 İNEGÖL doğumlu, BURSA, İNEGÖL, Çiftlik 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. 
No:94/B İç Kapı No:4  Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:18193670320

MÜŞTEKİ :642- SÜLEYMAN KOCABAŞ, Mustafa ve Fatma oğlu, 
10/03/1950 DEVELİ doğumlu, KAYSERİ, DEVELİ, 
Sindelhöyük mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hoca Ahmet Yesevii 
Caddesi, Tunç Apartmanı, No:20 D:5 Talas/ KAYSERİ 
adresinde oturur. TC Kimlik No:36817771178

MÜŞTEKİ :643- SÜMEYYE DURSUN, Abidin ve Miyase kızı, 07/02/1984 
BAKIRKÖY doğumlu, AĞRI, HAMUR, Sarıbuğday Köyü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akşemsettin Mah. Erciyes Sokak, 
No 12/6  Eyüp/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No: 
18451330140

MÜŞTEKİ :644- SÜNDÜS ASLAN, Mehmet Ali ve Ayşe kızı, 29/07/1977 
TROİSDORF/ALMANYA doğumlu, SAMSUN, TERME, 
Köybucağı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kirazlıkçay Mah. 476 
Sk. Toki Sitesi 2.Blok, Daire:23, Çarşamba/ SAMSUN 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:38141050844

MÜŞTEKİ :645- SÜREYYA ATEŞ, Şükrü ve Necibe kızı, 30/08/1951 
GÖLCÜK doğumlu, BİLECİK, SÖĞÜT, Kayabalı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kayhan Mahallesi Kayıboyu Sokak No:32 
Söğüt/ BİLECİK adresinde oturur.  TC Kimlik No:30394188466

MÜŞTEKİ :646- ŞABAN SOYLU, Hakkı ve Hanife oğlu, 29/10/1968 OF 
doğumlu, TRABZON, OF, Çamlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Haznedar Mah. Tevfik Fikret Sk. No:66/8 Güngören Güngören/ 
İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Kale Mah.Toki 
Konutları 1.Etap Site Yönetimi C/4 Blok No:61 Kapıcı Dairesi 



  

Kestel/ BURSA. TC Kimlik No:30806372032
MÜŞTEKİ :647- ŞABAN KARGIN, Halil ve Fatma oğlu, 28/10/1966 

ORTAKÖY doğumlu, AKSARAY, ORTAKÖY, S.Alaca 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güney Mah. Tuğrul Cad. No:93 İç 
Kapı No:7  Körfez/ KOCAELİ adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:12237067312

MÜŞTEKİ :648- ŞABAN YILMAZ, Sefer ve Safiye oğlu, 01/01/1963 
OSMANCIK doğumlu, ÇORUM, OSMANCIK, Gemici 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gülabibey Mah. Beytepe 5 Cd. 
Çiğdem Apt. No:15/2-A Merkez/ ÇORUM adresinde oturur. TC 
Kimlik No:13723952372

MÜŞTEKİ :649- ŞABAN CİHAN, Şaban ve Hanife oğlu, 01/06/1967 
CİVLER doğumlu, ÇANAKKALE, MERKEZ, Akçapınar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Doğanbey Toki Konutları, A32-4, 
Daire:2, 1.Etap, Osmangazi Osmangazi/ BURSA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:26728460926

MÜŞTEKİ :650- ŞAHMETTİN BALAHORLI, Yusuf ve Şaziye oğlu, 
15/05/1971 BAYBURT doğumlu, BAYBURT, DEMİRÖZÜ, 
Bayrampaşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Damar Sk. Yeşilce 
Mah. No:5 İç Kapı No:4  Kağıthane/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:53404696300

MÜŞTEKİ :651- ŞEFİK DURSUN, Aşkı ve Ayşe oğlu, 01/02/1949 ÜNYE 
doğumlu, GİRESUN, PİRAZİZ, Balçıklı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Girne Mah. Doğuşkent Cad. No:27 İç Kapı No:5 
Maltepe/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:35587484318

VEKİLİ : Av. CÜNEYT TORAMAN, Tercüman Sitesi A-10 Blok K:14 
D:58 Cevizlibağ-Topkapı İSTANBUL

MÜŞTEKİ :652- ŞEFİKA BOZ, Zeki Yaşar ve Bahriye kızı, 21/01/1986 
EMİNÖNÜ doğumlu, UŞAK, MERKEZ, Işık mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Güneşli Mah. Evren Caddesi Erdem Sk. No:1 
İç Kapı No:6  Bağcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:49201255840

MÜŞTEKİ :653- ŞEH MEHMET KARAALP, Abdullah ve Zülfiye oğlu, 
01/01/1950 AKPINAR doğumlu, GAZİANTEP, 
ŞEHİTKAMİL, Sarıgüllük mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Sarıgüllük Mah. Barlas Cad. Pembe Köşk  Apt. Kat:3 No:6 
Şehitkamil/ GAZİANTEP adresinde oturur. TC Kimlik 
No:18482025954

MÜŞTEKİ :654- ŞENGÜL SAĞMAN, İbrahim ve Gülende kızı, 15/02/1973 
KEMALİYE doğumlu, ERZİNCAN, KEMALİYE, Avcı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akşemsettin Mah. Emir Buhari Sk. 
No:18 İç Kapı No:5  Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:41089168984

MÜŞTEKİ :655- ŞENGÜL CESUR, Osman Nuri ve Hacer kızı, 02/11/1970 
GEDİZ doğumlu, İZMİR, KEMALPAŞA, Bağyurdu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kısıklı  Mah. Reşatbey Sk. No:29 İç Kapı 
No:8  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 



  

No:49897269206
MÜŞTEKİ :656- ŞENGÜL DOĞAN, Mevlüt ve Sultan kızı, 01/08/1979 

SULAKYURT doğumlu, ANKARA, ALTINDAĞ, Altınpark 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 3. Etap Özahikent Blokları 
Şeyhşalim Mahallesi 606. Sok. No:3/21Eryaman Etimesgut/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:10642091564

MÜŞTEKİ :657- ŞEYDA BEYAZ İNCE, Yakup ve Yasemin kızı, 
19/09/1981 RİZE doğumlu, TEKİRDAĞ, SÜLEYMANPAŞA, 
Aydoğdu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Koşuyolu Uygar Sokak 
Ender Apartmanı 3/7 Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:23765499162

MÜŞTEKİ :658- ŞULE ERDOĞMUŞ ELMAS, Halil İbrahim ve Emine kızı, 
16/11/1977 DEMİRCİ doğumlu, TRABZON, ÇAYKARA, 
Ataköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adnan Kahveci Mahallesi, 
Atakent Caddesi, No:29, Daire:17, Beylikdüzü/İstanbul 
Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26339261080

MÜŞTEKİ :659- ŞÜKRAN BOZ, Ali ve Melek kızı, 17/05/1969 
ÇUKURHİSAR doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, 
ONİKİŞUBAT, Çukurhisar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kazım 
Karabekir Mah. 6565 Sk. No:1  Osmaniye Merkez/ 
OSMANİYE adresinde oturur. TC Kimlik No:18653128408

MÜŞTEKİ :660- ŞÜKRÜ KARTAL, Abdurrahman ve Şaziver oğlu, 
11/04/1963 İSPİR doğumlu, İSTANBUL, KARTAL, Petrol İş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şehit Hakan Kurban Caddesi 
Seyrantepe Sokak, No. 14, Atalar Mahallesi,  Kartal/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:45619381850

MÜŞTEKİ :661- ŞÜKRÜ ÖZĞAN, Kazım ve Döne oğlu, 02/05/1961 
PAZARCIK doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, PAZARCIK, 
Sultanlar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Haydar Bey Mah. 32114. 
Sk. No:14 İç Kapı No:14  Merkez/ KAHRAMANMARAŞ 
adresinde oturur. TC Kimlik No:60928132450

MÜŞTEKİ :662- TAHSİN TOPÇU, Sıddık ve İpek oğlu, 01/06/1982 
ANKARA doğumlu, AĞRI, DİYADİN, Oğuloba mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kalaba Mah.Hünkar Sokak No:29/19 
Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:11452548156

MÜŞTEKİ :663- TALAT KAKIZ, Fazlı ve İsmihan oğlu, 01/02/1964 
ÇİĞDEMLİK doğumlu, ELAZIĞ, BASKİL, Baskil mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Tandoğan Mah. 13. Sk. No:15 İç Kapı No:2 
Merkez/ MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:34828349898

MÜŞTEKİ :664- TAMER TATAR, Rüştü ve Nural oğlu, 19/08/1964 
BURSA doğumlu, KAYSERİ, SARIOĞLAN, Karaözü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Osmaniye Mahallesi Suna Sokak 
No:3/12 Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:25487165110

MÜŞTEKİ :665- TANER TÜRKGÜLSÜM, Hüseyin ve Gülsüm oğlu, 



  

20/02/1973 İZMİR doğumlu, DENİZLİ, MERKEZ, Fesleğen 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Göveçlik Mah. 136 Sk. No:8 İç 
Kapı No:3   Merkez/ DENİZLİ adresinde oturur. İ TC Kimlik 
No:32047371928

MÜŞTEKİ :666- TANER GÜNEL, Bayram ve Nurten oğlu, 19/10/1977 
MALATYA doğumlu, MALATYA, BATTALGAZİ, Hacıabdi 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aslanbey Mahallesi Çakmak Sokak 
No:5 MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:55741266512

MÜŞTEKİ :667- TANSEL CAVİT KULAK, Bahri ve Aynur oğlu, 
18/04/1970 AKÇAABAT doğumlu, İSTANBUL, MALTEPE, 
Cevizli mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kemalpaşa Mah. Kanuni 
Rumeli Sitesi No:4/1 Serdivan/ SAKARYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:52891141720

MÜŞTEKİ :668- TANSU KÜÇÜKÖNCÜ, Hasan Naci ve Nermin oğlu, 
02/04/1968 ÇANAKKALE doğumlu, ÇANAKKALE, 
MERKEZ, Cevatpaşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şirintepe 
Mah. Etik Sk. No:3 İç Kapı No:5  Tepebaşı/ ESKİŞEHİR 
adresinde oturur. TC Kimlik No:36742126944

MÜŞTEKİ :669- TARIK SEZAİ KARATEPE, Halit ve Zeynep oğlu, 
05/06/1967 YILDIZELİ doğumlu, SİVAS, MERKEZ, 
Altuntabak mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yavuz Selim Mah. 621 
Sk. No:6A İç Kapı No:20  Etimesgut/ ANKARA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:53425014688

MÜŞTEKİ :670- TAYFUN MİRZABEY, Baki ve Münibe oğlu, 17/10/1970 
ELAZIĞ doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Harput mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Nailbey Mh.Ceren Sokak, Ekinciler Apt. 
No:2/4  Elazığ Merkez/ ELAZIĞ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:16564969578

MÜŞTEKİ :671- TAYYAR TERCAN, Fazlı ve Rabiye oğlu, 23/05/1976 
BOLA doğumlu, AMASYA, TAŞOVA, Mercimek mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Elmas Sok. 10/3  Keçiören/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:19774334884

MÜŞTEKİ :672- TEOMAN RIZA GÜNERİ, Ali ve Ayten oğlu, 23/11/1960 
KONYA doğumlu, KONYA, MERAM, Hacıfettah mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Göksu Mah. Sadri Alışık Cad. No:47A 
Beykoz/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:58159149002

VEKİLİ : Av. İSMAİL AYDOS  - Ankara Barosu
MÜŞTEKİ :673- TİMUR ALBAR, Mustafa ve Kadun oğlu, 24/10/1972 

EYNESİL doğumlu, GİRESUN, EYNESİL, Kekiktepe mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumunda Hükümlü   Merkez/ BOLU adresinde oturur. 
TC Kimlik No:37960394214

MÜŞTEKİ :674- TUBA YILDIZ, Abdurrahman ve Zeynep kızı, 13/02/1980 
DARENDE doğumlu, MALATYA, DARENDE, İbrahim Paşa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çöşnük Mah. Sevimli (M.Buyruk 
Cad 5.1.Ara) Sk. No:12 İç Kapı No:13   Merkez/ MALATYA 



  

adresinde oturur. TC Kimlik No:43939652674
MÜŞTEKİ :675- TURGAY BİLGE, Lütfi ve Hayriye oğlu, 11/06/1976 

DİYARBAKIR doğumlu, SİİRT, MERKEZ, Conkbayır 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mardin E Tipi Kapalı C.İ.K C3 
Koğuşu Altındağ/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:14537305996

MÜŞTEKİ :676- TURGUT ÖNAL, Mustafa Kemal ve Fendiye oğlu, 
03/03/1977 KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, BALIŞEYH, 
Aşağıkarakısık mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sanayi Mah. 
1513.Sok No:47  Merkez/ KIRIKKALE adresinde oturur. TC 
Kimlik No:14558279696

MÜŞTEKİ :677- TÜLAY ASLAN, Osman ve Kadiriye kızı, 17/09/1975 
MALATYA doğumlu, MALATYA, AKÇADAĞ, Çakıllıpınar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Halfettin Mh. Avukat Sk. Mirac İş 
Merkezi Kat : 3 D : 45 Battalgazi/ MALATYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:52324368014

MÜŞTEKİ :678- TÜLİN TEZEL, İsmail ve Şahize kızı,  KADIKÖY 
doğumlu, SİVAS, İMRANLI, Uyanık mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi Bülbül Sokak No 1/1 
Sancaktepe / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:69076053310

MÜŞTEKİ :679- UFUK KIZILTUĞ, Erdoğan ve Nimet oğlu, 14/04/1965 
İNCİRLİOVA doğumlu, AYDIN, MERKEZ, Mesudiye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 4.Etap 1.Kısım D:25 Blok D:21 
Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:15136600192

MÜŞTEKİ :680- UĞUR ATAR, Mehmet ve Elmaz oğlu, 11/03/1978 
ÇATALZEYTİN doğumlu, KASTAMONU, ÇATALZEYTİN, 
Doğan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şehremini Mah. Deniz 
Abdal Çeşmesi Sk. No:29 İç Kapı No:10  Fatih/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:50086310340

MÜŞTEKİ :681- ÜMİT ARSLAN, Murat ve Niğar oğlu, 08/08/1972 
DÜZCE doğumlu, DÜZCE, MERKEZ, Aziziye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Değirmendere Merkez Mah. Müfit Saner 
Cad. No:26 İç Kapı No:6  Gölcük/ KOCAELİ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:44416243446

MÜŞTEKİ :682- ÜMİT PARLAK, Ali ve Gülüstan oğlu, 09/01/1981 
ZONGULDAK doğumlu, TOKAT, ERBAA, Gökal 
Beldesi/Sütlüce mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mersin Alanı Mah. 
Cumhuriyet Cad. No:107  Seferihisar/ İZMİR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:70207035464

MÜŞTEKİ :683- ÜMİT ERGİN, Osman ve Sülbiye oğlu, 14/08/1971 
ADANA doğumlu, ADANA, YÜREĞİR, Çelemli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Pınar Mah. 74042 Sk. No:5 İç Kapı No:2 
Seyhan/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:13408347516

MÜŞTEKİ :684- ÜMMÜ GÜLSÜM ARICI TOPAL, Muharrem ve Sevim 
kızı, 31/07/1984 SERİK doğumlu, ANTALYA, SERİK, Akbaş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Orta Mah Atatürk Cd Ahmet 



  

Özpınar İş Merkezi Yaşar Topal Avukatlık Bürosu  Serik/ 
ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No:17641465600

VEKİLİ : Av. YAŞAR TOPAL, Orta Mah. 1030. Sk. No:8 D:4 Serik/ 
ANTALYA

MÜŞTEKİ :685- ÜMMÜ HABİBE SERKAN, Mehmet ve Hatice kızı, 
18/11/1977 YAHYALI doğumlu, KAYSERİ, YAHYALI, 
Mustafabeyli mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler 
Mah.Ömer Mavi Cad. Hilal Blokları Kardelen Apt.No:15 
Develi/ KAYSERİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:48178415424

MÜŞTEKİ :686- ÜMMÜGÜLSÜM DOĞAN, Davut ve Mahide kızı, 
20/01/1977 ERZURUM doğumlu, KAYSERİ, TALAS, 
Kuruköprü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hürriyet Cad. Beyaz 
Saray Apt. No:78 Daire:35 Bolu Merkez/ BOLU adresinde 
oturur. TC Kimlik No:46741017426

MÜŞTEKİ :687- ÜMMÜHAN ŞAHİN, Abdullah ve Serpil kızı, 01/01/1986 
SERİK doğumlu, ANTALYA, SERİK, Yukarıkocayatak 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yenigün Mah. 1061 Sk. Ayışığı 
Apartmanı Kat:3 Daire:7  Muratpaşa/ ANTALYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:20188382248

MÜŞTEKİ :688- ÜNAL POLAT, Celal ve Nadime oğlu, 01/02/1964 
ŞARKIŞLA doğumlu, SİVAS, ŞARKIŞLA, Sarıkavak mah/köy 
nüfusunda kayıtlı.  Fatih Mahallesi İdareciler Sokak No:26/1 
Sincan/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:53479578952

MÜŞTEKİ :689- ÜZEYİR DERELİ, Hüseyin ve Zehra oğlu, 02/04/1960 
BAĞCILAR doğumlu, MUĞLA, YATAĞAN, Yeşilbağcılar/ 
Cami mah/köy nüfusunda kayıtlı.  adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:14927741588

MÜŞTEKİ :690- VAKKAS ÇEVİK, Mehmet ve Ayşe oğlu, 20/01/1962 
ARABAN doğumlu, GAZİANTEP, ARABAN, Hisar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Boyno Mahallesi 106 Sk 8 Nolu Geçit No 3 
Şehitkamil/ GAZİANTEP adresinde oturur. TC Kimlik 
No:36664397026

MÜŞTEKİ :691- VAKKAS DOĞAN, Vakkas ve Selvi oğlu, 02/11/1974 
BESNİ doğumlu, ADIYAMAN, BESNİ, Yelbastı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mahallesi Devlet Bahçeli 
Bulvarı No:36 Karaçulha Fethiye/ MUĞLA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:19741152190

MÜŞTEKİ :692- VAROL YÜKSEL, Hasan Fuat ve Kafiye oğlu, 21/04/1962 
POLATLI doğumlu, DENİZLİ, ÇAL, Hüseyinler Mah. 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. ZEYTİNOĞLU CADDESİ 
FENERLİ HRİSTO SOKAK NO:6/B DAİRE 8 
AKATLAR-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL  adresinde oturur. TC 
Kimlik No:33238321678

MÜŞTEKİ :693- VEDAT BAYIRKAN, Aydın ve Zübeyde oğlu, 10/11/1977 
BİNGÖL doğumlu, BİNGÖL, MERKEZ, Kültür mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kirazlı Mah. As Fatih Sitesi 5.Blok, D:18, 



  

Güneşli, Bağcılar / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:33268102476

MÜŞTEKİ :694- VEDAT UZUN, Celal ve Elif oğlu, 05/11/1971 
TATKINIK doğumlu, MALATYA, MERKEZ, Hidayet 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sancaktar Mah. Fenerci Sk. No:17 
İç Kapı No:4  Merkez/ MALATYA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:13739666652

MÜŞTEKİ :695- VEDAT KURU, Fevzi ve Şahiye oğlu, 17/05/1958 
DOĞANŞEHİR doğumlu, MALATYA, BATTALGAZİ, 
Cevherizade mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cevherizade Mah. 
Özden Sk. No:23 İç Kapı No:9  Battalgazi/ MALATYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:19997457674

MÜŞTEKİ :696- VEYSİ GÜRHAN TEMİZKOL, Nuri Tekin ve Nermin 
oğlu, 04/05/1967 GÜRPINAR doğumlu, MERSİN, AKDENİZ, 
Kiremithane mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kazımkarabekir Mah. 
Kaçkar Sok. No. 8/4   Merkez/ YALOVA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:51079027078

MÜŞTEKİ :697- YAKUP YÖNTEN, Muammer ve Sulhiye oğlu, 
24/11/1959 KAYSERİ doğumlu, KAYSERİ, MELİKGAZİ, 
Kemeraltı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mahmutbey Caddesi, 
Güngören Sokak, Kırcıklar İşhanı, No:13, Daire: 57, 
Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:20828313502

VEKİLİ : Av. HAYRETTİN ALTUNCU, Bahçelievler Mah. İzzettin 
Çalışlar Cad. No: 5 D: 7  Bahçelievler/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :698- YAKUP BİLGİN, Tahir ve Şerife oğlu, 10/02/1958 
HASANPAŞA doğumlu, BURDUR, TEFENNİ, Hasanpaşa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çamlık Mh. Alemdar Cd Nimet Sk 
Pınar Sit C Blk No 8 Çekmeköy  Ümraniye/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:24178462576

MÜŞTEKİ :699- YAKUP KÖSE, Turan ve Refika oğlu, 21/07/1980 
ERZİNCAN doğumlu, ERZİNCAN, ÜZÜMLÜ, Oruçlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı.  adresinde oturur. TC Kimlik 
No:33445437520

MÜŞTEKİ :700- YALÇIN ALGAN, Hayrettin ve Gülşen oğlu, 19/08/1968 
İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Seyyid Ömer 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gündüzlü Mah. Gündüzlü Sk. 
No:48  Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde oturur. TC 
Kimlik No:55405041790

MÜŞTEKİ :701- YASEMİN CERRAHOĞLU BELLİCİ, Ali İhsan ve Sultan 
kızı, 05/11/1981 ÜSKÜDAR doğumlu, ORDU, KUMRU, 
Samur mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aşık Veysel Mah. Örneklik 
Sk. Şehirışıkları Sitesi C Blok No:6 İç Kapı No:16  Ataşehir/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:22118655842

MÜŞTEKİ :702- YASEMİN ÇİÇEK, Yusuf ve Hanife kızı, 15/04/1976 
ÇORUM doğumlu, DİYARBAKIR, YENİŞEHİR, Yenişehir 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. 
No:94A İç Kapı No:34  Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde 



  

oturur. TC Kimlik No:21550763122
MÜŞTEKİ :703-YASEMİN GÜNDOĞDU, Mehmet ve Fatma kızı, 

23/05/1977 İSTANBUL doğumlu, SİNOP, MERKEZ, Korucuk 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Merkez Mah. Deste Sk. No:11 İç 
Kapı No:4  Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:67810083654

MÜŞTEKİ :704- YAŞAR KARACA, Alaettin ve Emine oğlu, 09/05/1964 
KARAMÜRSEL doğumlu, KOCAELİ, KARAMÜRSEL, 
Suludere mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kocasinan Merkez Mah. 
Mahmutbey Cad. Tavukçu Sok. No:6/1 Altuntaş Sitesi A Blok 
D:9  Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:47554464650

MÜŞTEKİ :705- YAŞAR GENÇ, Rıza ve İmoş oğlu, 05/07/1965 TERCAN 
doğumlu, İZMİR, BUCA, Çamlık Mahallesi mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 912 Sokak, No:42, Ufuk Mahallesi, Buca/ 
İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:39298614002

MÜŞTEKİ :706- YAŞAR IŞILDAK, İsmail ve Esma oğlu, 16/05/1972 
DÜZCE doğumlu, DÜZCE, MERKEZ, Fındıklı Aksu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hoca Ahmet Yesevi Cad. 24/11 Pursaklar 
Ankara Altındağ/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:36745499052

MÜŞTEKİ :707- YAŞAR METEHANOĞLU, Hacımehmet ve Fatma oğlu, 
02/09/1946 MALATYA doğumlu, MALATYA, YEŞİLYURT, 
Konak mah/köy nüfusunda kayıtlı.  adresinde oturur.  Merkez/ 
İSTANBUL. TC Kimlik No:50302448826

MÜŞTEKİ :708- YAŞAR BOZKURT, Kaya ve Fidan oğlu, 04/06/1954 
MAZGİRT doğumlu, TUNCELİ, MAZGİRT, Dayılar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Mimar Sinan Mah. Şehit Erdoğan Çöpoğlu 
Sok. No:12 K.1 Körfez/ KOCAELİ adresinde oturur. TC 
Kimlik No:16643852050

MÜŞTEKİ :709- YETER AKATAY, Şevket ve Feride kızı, 10/01/1974 
YEŞİLYURT doğumlu, MALATYA, BATTALGAZİ, Fırat 
mah/köy nüfusunda kayıtlı.  adresinde oturur. TC Kimlik 
No:51484408318

MÜŞTEKİ :710- YILMAZ ÇELİKPAZU, Yaşar ve Gülhanım oğlu, 
10/04/1948 ERZURUM doğumlu, ERZURUM, YAKUTİYE, 
Kazım Karabekir Paşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karadeniz 
Mah. Mescizade Sk. No:28 İç Kapı No:2  İlkadım/ SAMSUN 
adresinde oturur. TC Kimlik No:19066937618

MÜŞTEKİ :711- YILMAZ DALYAN, Nesim ve Emine oğlu, 01/10/1972 
KARŞIYAKA doğumlu, İZMİR, ÇİĞLİ, Büyükçiğli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevi Müd 
Vezirköprü/ SAMSUN adresinde oturur. TC Kimlik 
No:28183986768

MÜŞTEKİ :712- YUNUS KILIÇ, Mehmet ve Döndü oğlu, 05/04/1946 
KAHRAMANMARAŞ doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, 
ONİKİŞUBAT, Topçalı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Göksu 
Mah. 2.İnönü Cad. No:1-5 İç Kapı No:18  Etimesgut/ 



  

ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik No:16124214292
MÜŞTEKİ :713- YUSUF ÇEKİÇ, Mustafa ve Memduha oğlu, 17/01/1957 

YOZGAT doğumlu, YOZGAT, MERKEZ, Yenicami mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 1.Dede Efendi Cad.Seferoğlu Apt.75/12 
Kurtuluş  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:47947847886

MÜŞTEKİ :714- YUSUF AYGÜN, Selim ve Yeter oğlu, 10/12/1965 LAPA 
doğumlu, GİRESUN, MERKEZ, Lapa Köyü mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Başak Mahallesi, M.Sinan Caddesi, 4.Etap, 
2.Kısım, M:12/5  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:31468618254

MÜŞTEKİ :715- YUSUF MERCAN, Cumali ve Nezihe oğlu, 24/04/1970 
YEŞİYURT doğumlu, MALATYA, BATTALGAZİ, Başharık 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başharık Mah. 28. Tek Gıda İş 
Koop Evleri B Blok, No:25 K:2 D:3  MALATYA adresinde 
oturur. İş adresi: Başharık Mah. 28. Tek Gıda İş Koop Evleri B 
Blok, No:25 K:2 D:3  MALATYA. TC Kimlik 
No:16433576364

MÜŞTEKİ :716- YUSUF ODABAŞ, Abdullah ve Emine oğlu, 04/09/1952 
SAMSUN doğumlu, BURSA, NİLÜFER, Çatalağıl mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Merkez Valisi, İstanbul Valiliği, Merkez 
Valiler Bürosu  İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:24424486790

VEKİLİ : Av. REŞAT PETEK, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi B 3 Blok 
Kat:9 No:313 Yeşilköy Bakırköy/ İSTANBUL

MÜŞTEKİ :717- YUSUF GÜRBÜZ, Kemal ve Makbule oğlu, 15/01/1971 
KIRŞEHİR doğumlu, KIRŞEHİR, MERKEZ, Özbağ mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kıbrıs Mah. 1965/2 Sk. No:27/7  Mamak/ 
ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik No:39337728844

MÜŞTEKİ :718- YUSUF TANRIVERDİ, Burhan ve Hanım oğlu, 
01/07/1966 AŞAĞIHASİNLİ doğumlu, YOZGAT, 
BOĞAZLIYAN, Aşağıhasinli mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Necatibey Caddesi 74/14 Çankaya/ ANKARA adresinde 
oturur. İş adresi: Öğretmen Sen Genel Başkanı  Ataç 1 
Sk.1/7Kızılay Çankaya/ ANKARA. TC Kimlik 
No:55390594752

VEKİLİ : Av. İBRAHİM TOPCU, Kızılırmak Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi No:38/29 Çukurambar Çankaya/ ANKARA

MÜŞTEKİ :719- YUSUF DURSUN, Abdulbari ve Feride oğlu, 05/12/1960 
TUTAK doğumlu, AĞRI, TUTAK, Suvar mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Tandoğan Mah. Buhara Cad. No:4B İç Kapı No:10 
Sincan/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:10096626640

MÜŞTEKİ :720- YUSUF KALE, Ramazan ve Sultan oğlu, 15/06/1953 
GÜLŞEHİR doğumlu, NEVŞEHİR, GÜLŞEHİR, Çalışanlar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gmk Bulvarı No:87/5 Kızılay 
Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17636663424



  

MÜŞTEKİ :721- YUSUF ZİYA YILDIZ, Yusuf Ziya ve Doyduk oğlu, 
09/11/1973 HACIBEKTAŞ doğumlu, NEVŞEHİR, 
HACIBEKTAŞ, Büyükkışla Köyü mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  ANKARA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:34808092486

MÜŞTEKİ :722- YÜCE YILMAZOĞLU, Şerafettin ve Anahanım kızı, 
31/05/1976 ERZURUM doğumlu, ERZURUM, YAKUTİYE, 
Kazım Karabekir Paşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karagümrük 
Mah. Prof. Naci Şensoy Cad. No:97 İç Kapı No:3  Fatih/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:25075738658

MÜŞTEKİ :723-YÜKSEK ASKERİ ŞURA MAĞDURLAR DERNEĞİ, 
Turkali Mahallesi Masuklaryokusu Sokak No:9 Zemin 1 
(Yetkilisi: Yüksel Salter) Beşiktaş/ İSTANBUL.

MÜŞTEKİ :724- ZAFER İÇYER, Bekir ve Gülser oğlu, 29/01/1964 
SİNCAN doğumlu, AFYONKARAHİSAR, MERKEZ, Burmalı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kavacık Subayevleri Mah. Vadi Sk. 
No:1B İç Kapı No:20  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:11824513768

VEKİLİ : Av. FATİH OMAÇ, Selçuklu Mah.  Ahi Mesut Bulvarı 
Üsküdar Apt. (2.Kat)  No: 140 / 5 06940 Sincan/ ANKARA

MÜŞTEKİ :725- ZARİFE PORDUĞAN, Abdurrahim ve Dürdane kızı, 
06/07/1968 BAKIRKÖY doğumlu, MARDİN, MERKEZ, Şar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mareşal Çakmak Mah. Saydam Sk. 
No:28 İç Kapı No:8  Güngören/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:17396634740

MÜŞTEKİ :726- ZEHRA ŞENLER, İbrahim ve Nezafet kızı, 27/02/1967 
İSTANBUL doğumlu, TRABZON, OF, Korkut mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Güven Mah. Okul Sk. Şengöknar Apartmanı 
No:22 İç Kapı No:7  Güngören/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:24665577080

MÜŞTEKİ :727- ZEHRA ŞEN, İbrahim ve Müzeyyen kızı, 20/10/1961 
ESKİŞEHİR doğumlu, ESKİŞEHİR, TEPEBAŞI, Ertuğrulgazi 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ertuğrulgazi Mh. Nurten Sk. No: 
23/3 Tepebaşı/ ESKİŞEHİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:44407121968

MÜŞTEKİ :728- ZEHRA ASLAN, Metin ve Mülkinaz kızı, 29/12/1970 
ANKARA doğumlu, SAMSUN, ÇARŞAMBA, Ömerli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:40897951474

MÜŞTEKİ :729 ZEHRA YILDIRIM KILIÇ, Ahmet ve Hamra kızı, 
01/03/1981 HAKKARİ doğumlu, HAKKARİ, MERKEZ, 
Bağışlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kavurma Mahallesi 
Memursen Toku Konutları Blok D6A No:5  Edremit/Van/ VAN 
adresinde oturur. TC Kimlik No:50014022666

MÜŞTEKİ :730- ZEKERİYA AKITAN, Niyazi ve Fatma oğlu, 20/08/1965 
KIZILÖREN doğumlu, KAYSERİ, İNCESU, Kızılören 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çetin Emek Mah. Doktor Ferit Sk. 



  

No.4 D.7 Balçova/ İZMİR adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:32698911818

MÜŞTEKİ :731- ZEKERİYE EKŞİ, Mustafa ve Mahi Mehri oğlu, 
23/02/1968 İSPİR doğumlu, ERZURUM, İSPİR, Yukarı 
Fındıklı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Soğanlık Yeni Mah. Şehit 
Uğur Selçuk Kurban Sk. No:20 İç Kapı No:3  Kartal/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:45688044076

MÜŞTEKİ :732- ZEKİ NAMLI, Nurettin ve Elife oğlu, 16/11/1970 
KAHYALI doğumlu, SİVAS, MERKEZ, Kahyalı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Emniyet Mah.Si Akşemsettin Mah.Si No. 5 
Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:37090561494

MÜŞTEKİ :733- ZEKİ DOVA, İlyas ve Hanife oğlu, 08/10/1962 
KARACABEY doğumlu, BURSA, KARACABEY, 
Bayramdere mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cevizli Mustafa 
Kemal  Caddesi  No:58/1-1    Kartal/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:29329308062

MÜŞTEKİ :734- ZEYNEP ŞİMŞEK ÖZKAN, İbrahim ve Gülperi kızı, 
29/10/1985 YAHYALI doğumlu, KAYSERİ, YAHYALI, 
Yenice mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gazibeyli Mah. Şirinevler 
Sk. No:5 İç Kapı No:4 Yahyalı/ KAYSERİ adresinde oturur. İş 
adresi: . TC Kimlik No:52201281382

VEKİLİ : Av. SEYİT HALİL YÜZGEÇ, Plevne Mah. Gayret Sok No:3 
Yeni Adliye Yanı Hancer Plaza Kat:1 No:1-2  38090 
Kocasinan/ KAYSERİ

MÜŞTEKİ :735- ZEYNEP RÜZGAR, Mehmet ve Hüsniye kızı, 08/02/1981 
KANDIRA doğumlu, KOCAELİ, KANDIRA, Kocakaymas 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yenişehir Mah. Asilkent Sk. No:30 
İç Kapı No:1  İzmit / KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:44800554516

MÜŞTEKİ :736- ZEYNEP YAVUZ, Süleyman Abdulhadi ve Hanife kızı, 
22/09/1986 KADIKÖY doğumlu, İSTANBUL, BEYKOZ, 
Çavuşbaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. İçerenköy Mah. 
Kayışdağyolu Caddesi Magosa Sk. No:43 İç Kapı No:15 
Ataşehir/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:12923466788

MÜŞTEKİ :737- ZEYNEP İLHAN ŞAHİN, İsmet ve Fatma kızı, 05/07/1983 
GÖYNÜK doğumlu, GİRESUN, MERKEZ, Evrenköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Emniyet Mahallesi, Nurbaba Caddesi, 
Emniyet Sokak No:12/3 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:29863246370

MÜŞTEKİ :738- ZEYNEP HANDAN AYDOĞAN, Yusuf Ziyaettin ve 
Seher kızı, 01/02/1983 İSTANBUL doğumlu, ÇORUM, 
ALACA, Gökören mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler 
Mah. Ressam Namık İsmail Sk. No:24 İç Kapı No:15 
Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:11843346156

MÜŞTEKİ :739- ZEYNEP BEYZA BALAT, Coşkun ve Serpil kızı, 



  

07/05/1991 FATİH doğumlu, TRABZON, BEŞİKDÜZÜ, Bozlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çamlık Mah. Semerkant Bulvarı 
No:36/24 İç Kapı No:1  Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:14942890018

MÜŞTEKİ :740- ZEYNEP MUNTEHA MIZRAK, Sefa ve Fadime kızı, 
01/01/1980 AKSARAY doğumlu, İZMİR, MENEMEN, 
Tülbentli mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zafer Mah Keklik Cad 
Bereket Apt Kat:3 D: 9 Merkez/ AFYONKARAHİSAR 
adresinde oturur. TC Kimlik No:66682249250

MÜŞTEKİ :741- ZUHAL ÇOLAKLI, Ali Osman ve Nurkadin kızı, 
20/01/1977 BORNOVA doğumlu, MALATYA, 
BATTALGAZİ, İstiklal mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atatürk 
Mah. Volkan Sk. No:20 İç Kapı No:02   Merkez/ UŞAK 
adresinde oturur. TC Kimlik No:68740141506

MÜŞTEKİ :742- ZÜBEYDE GÜR, Şevki ve Havva kızı, 25/05/1984 
EMİNÖNÜ doğumlu, RİZE, GÜNEYSU, Ulucami mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Tersane Caddesi Teğmen Hüseyin Sofu 
Sokak No:8 34420 Karaköy  Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:28184353194

MÜŞTEKİ :743- ZÜLAL ŞENGÜL KARAHAN, Ahmet ve Sıdıka kızı, 
26/01/1978 İSTANBUL doğumlu, KONYA, BEYŞEHİR, 
Yenidoğan/Yüksek mah/köy nüfusunda kayıtlı. İslambey Mah. 
Gümüşsuyu Örnek Çıkmaz Sk. No:5/4 Eyüp İstanbul  Eyüp/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:55408035178

MÜŞTEKİ :744- ZÜLFÜKAR ÇAKIR, Ömer ve Hatice oğlu, 05/10/1969 
ELAZIĞ doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Sürsürü mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kardelen Mah. 2066 Cad. No:3/21 İç Kapı 
No:7  Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:14096050702

KATILAN : 1-TANSU ÇİLLER, Hüseyin Necati ve Muazzez kızı, 
23/10/1944 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, KADIKÖY, 
Caddebostan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeniköy Mah. 
Köybaşı Cad. No:117 İç Kapı No:Müstakil Sarıyer/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:52534146426

VEKİLİ : Av. SALİH ÇELEN, Atatürk Bulvarı No: 175/7 Bakanlıklar 
ANKARA

  Av. SEÇİL GENCA ORAL, Atatürk Bulvarı 175/7  Bakanlıklar 
Çankaya/ ANKARA

KATILAN :2- ABDURRAHMAN DİLİPAK, Ali ve Fatma Pakize oğlu, 
09/02/1949 HARUNİYE doğumlu, İSTANBUL, KADIKÖY, 
Acıbadem mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler Mah. Ayla 
Sk. No:15 İç Kapı No:8  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde 
oturur. İş adresi: Göztepe Mah. Şehit Mehmet Erol Sok. 
No:10/3 Mahmutbey Bağcılar/ İSTANBUL TC Kimlik 
No:37387651280

VEKİLİ : Av. BÜLENT DEMİR, Yakut Sokak No: 4/404  Bakırköy/ 
İSTANBUL



  

  Av. ALİ PACCİ, Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:65/3 
34303 Küçükçekmece/ İSTANBUL

KATILAN :3- ABDURRAHMAN ÖZDEMİR, Nazım ve Baise oğlu, 
17/04/1963 BİSSE doğumlu, KONYA, AKŞEHİR, Çamlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çankırı 2.Noteri  Çankırı Merkez/ 
ÇANKIRI adresinde oturur.  Çankırı 2.Noteri  Çankırı Merkez/ 
ÇANKIRI. TC Kimlik No:26519173318

VEKİLİ : Av. DAVUT İYRAS, Nasuh Akar Mahallesi 1403.Sokak 
No:6/2  06520 Çankaya/ ANKARA

  Av. MECİT ZEREN, Nasuh Akar Mahallesi 1403 Sokak No:6/2 
 06520 Çankaya/ ANKARA

KATILAN :4-ARZU TATLI, Ali ve Şerife kızı, 31/07/1979 ÇORUM 
doğumlu, ÇORUM, KARGI,  mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Kemer Mah. Şehit Mustafa Dündar Cad. No:2F İç Kapı No:11 
Esenler/ İSTANBUL adresinde oturur. Kemer Aile Sağlığı 
Merkezinde Görevli Hekim Esenler/ İSTANBUL. TC Kimlik 
No:17326821684

VEKİLİ : Av. CAVİT TATLI, Tercüman Sitesi A-6 Blok K:10 D:44 
Cevızlıbağ Zeytinburnu/ İSTANBUL

  Av. OSMAN KARAKUŞ, Cumhuriyet Mah. Karafil Sok. 41/17 
Küçükçekmece/ İSTANBUL

KATILAN :5- ARZU BURCU KARAKUŞ, Bekir Ali ve Medine kızı, 
27/02/1979 İSTANBUL doğumlu, SİVAS, GÜRÜN, 
Göbekören mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mahallesi 
Karanfil Sokak 41/17 Küçükçekmece/İstanbul Bakırköy/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:26552375588

VEKİLİ : Av. CAVİT TATLI, Tercüman Sitesi A-6 Blok K:10 D:44 
Cevızlıbağ Zeytinburnu/ İSTANBUL

  Av. OSMAN KARAKUŞ, Cumhuriyet Mah. Karafil Sok. 41/17 
Küçükçekmece/ İSTANBUL

KATILAN :6- AYŞE İNANÇ, Mustafa ve Solmaz kızı, 16/01/1978 
KAYSERİ doğumlu, KAYSERİ, YAHYALI, Seydili mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeni Mah. Şehit Fethi Cad. No:29 İç Kapı 
No:13  Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:49156382592

VEKİLİ : Av. CAVİT TATLI, Tercüman Sitesi A-6 Blok K:10 D:44 
Cevızlıbağ Zeytinburnu/ İSTANBUL

  Av. OSMAN KARAKUŞ, Cumhuriyet Mah. Karafil Sok. 41/17 
Küçükçekmece/ İSTANBUL

KATILAN :7- AYSEL ATA, Ali Rıza ve Hanım kızı, 01/01/1976 
ERZURUM doğumlu, ERZURUM, PASİNLER, Acı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Tatlısu Mah. Akdağ Cad. No:13 İç Kapı 
No:Zmn  Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:19816924202

VEKİLİ : Av. HACI YUNUS AKYOL, Şefkat Mah. Ersin Sk. No:4 İç 
Kapı No:5  Keçiören/ ANKARA

KATILAN :8- RESUL KÜÇÜK, Ali ve Zehra oğlu, 26/04/1972 DÜZCE 



  

doğumlu, DÜZCE, MERKEZ, Cedidiye mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Körpeşler Mah. 1435. Sk. No:1P İç Kapı No:7  Düzce 
Merkez/ DÜZCE adresinde oturur. TC Kimlik No:33046621892

VEKİLİ : Av. HACI YUNUS AKYOL, Şefkat Mah. Ersin Sk. No:4 İç 
Kapı No:5  Keçiören/ ANKARA

KATILAN :9- ŞEYMA NUR EPLİ, Kamil ve Şükriye kızı, 20/05/1970 
FATSA doğumlu, SAMSUN, İLKADIM, Kılıçdede mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kışla Mah. Çatalçam Sk. No:11B İç Kapı 
No:13  İlkadım/ SAMSUN adresinde oturur. İş adresi: Çakmak 
Mah   İkbal  Cad   Yurt  Sitesi  No 149/B 4 Blok  K 4 D 20 
Ümraniye/ İSTANBUL. TC Kimlik No:38398086498

VEKİLİ : Av. HACI YUNUS AKYOL, Şefkat Mah. Ersin Sk. No:4 İç 
Kapı No:5  Keçiören/ ANKARA

KATILAN :10- YADİGAR ATA DURAN, Ali Rıza ve Hanım kızı, 
01/01/1980 ERZURUM doğumlu, ERZURUM, OLUR, 
Aşağıkaracasu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kavacık Mah. Garplı 
Sk. No:21 İç Kapı No:6  Beykoz/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:19813924366

VEKİLİ : Av. HACI YUNUS AKYOL, Şefkat Mah. Ersin Sk. No:4 İç 
Kapı No:5  Keçiören/ ANKARA

KATILAN :11- YASEMİN TOPALLAR, Kadir ve Adalet kızı, 25/08/1964 
YOZGAT doğumlu, KONYA, SEYDİŞEHİR, Ketenli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Orta Mahalle, 1042 Sokak, No:10 İç Kapı 
No:2 Serik Serik/ ANTALYA adresinde oturur. İş adresi: 
İMAM HATİP LİSESİ, SERİK / ANTALYA. TC Kimlik 
No:55324248430

VEKİLİ : Av. HACI YUNUS AKYOL, Şefkat Mah. Ersin Sk. No:4 İç 
Kapı No:5  Keçiören/ ANKARA

KATILAN :12- ZEKİYE FİGEN KAYGUSUZ, Sami ve Zahide Meral kızı, 
25/08/1969 GAZİANTEP doğumlu, ADIYAMAN, BESNİ, 
Vusta mah/köy nüfusunda kayıtlı. Eryaman Mah. 271 Sk. 
No:5D İç Kapı No:20  Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:20959108756

VEKİLİ : Av. HACI YUNUS AKYOL, Şefkat Mah. Ersin Sk. No:4 İç 
Kapı No:5  Keçiören/ ANKARA

KATILAN :13- AYŞE NEDRET KARAMEHMETOĞLU, Ahmet Rafet ve 
Lütfiye kızı, 26/01/1963 ÇORUM doğumlu, İSTANBUL, 
ÇEKMEKÖY, Merkez mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mah. 
Sahabe Sokak, No:39, Başakşehir Başakşehir / İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:25697057168

VEKİLİ : Av. İLYAS MERAL, Fabrikalar Cad. No:36/9 Osmaniye 34146 
Bakırköy/ İSTANBUL

  Av. MEHMET ALAGÖZ, Özgür Hukuk Bürosu Osmaniye 
Mah. Fabrikalar Cad. No:36/9 34145 Bakırköy/ İSTANBUL

  Av. NECİP KİBAR, Özgür Hukuk Bürosu Osmaniye Mah. 
Fabrikalar Cad. No:36/9 ... Bakırköy/ İSTANBUL

KATILAN :14- BELKIZ BİLEN, Talat ve Meryem kızı, 10/09/1977 
KOZAN doğumlu, BOLU, GÖYNÜK, Boyacılar mah/köy 



  

nüfusunda kayıtlı. Işıklar Mah. Gümüşsu Sk. No:3 İç Kapı No:7 
 Selçuklu/ KONYA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:12844813258

VEKİLİ : Av. REŞAT PETEK, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi B 3 Blok 
Kat:9 No:313 Yeşilköy ... Bakırköy/ İSTANBUL

KATILAN :15- BERRİN TUNA, Yurdanur ve Namiser kızı, 26/10/1961 
İZMİT doğumlu, KONYA, BOZKIR, Armutlu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı olup halen Hasan Halife Mahallesi Hakperest 
Sokak No:18/4 Fatih/İSTANBUL  adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:27890132338

VEKİLİ : Av. CEMİLE ÜNLÜ, Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 
34220 Esenler/ İSTANBUL

  Av. HASAN BOZDAŞ, Ehlibeyt Mahallesi 1264. Sok. Dönmez 
Apt. No:1/6 Balgat Çankaya/ ANKARA

 Av. HÜSNÜ TUNA, Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. 
No:21/1C K:2 D:3 Aras Apt. Fındıkzade 34093 Fatih/ 
İSTANBUL

KATILAN :16- ÇETİN ZAMANTIOĞLU, Mahmut ve Rabia oğlu, 
25/11/1961 KAHRAMANMARAŞ doğumlu, KAYSERİ, 
TOMARZA, Şıhbarak mah/köy nüfusunda kayıtlı. Oran 
Mahallesi Zühtü Tiğrel Caddesi Hazine Müsteşarlığı Lojmanları 
No: 22 B-2/23  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:17462436698

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT  - Ankara Barosu
KATILAN :17- HAKAN ŞİMŞEK, Şefik ve Hikmet oğlu, 15/01/1969 

ANTALYA doğumlu, ANTALYA, MURATPAŞA, Selçuk 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çankaya Mah. 6376 Sk. No:11 İç 
Kapı No:8  Kepez/ ANTALYA adresinde oturur. İ TC Kimlik 
No:11743651176

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT  - Ankara Barosu
KATILAN :18- HÜSEYİN KARAÇÖL, Sefer ve Sagure oğlu, 12/05/1968 

ANTALYA doğumlu, ANTALYA, MURATPAŞA, Sinan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Meydankavağı Mah. 1601 Sk. 
No:14 İç Kapı No:8  Muratpaşa/ ANTALYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:13549591052

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT - Ankara Barosu
KATILAN :19- LEVENT ÖTÜN, Niyazi ve Sultan oğlu, 10/10/1968 

ÇORUM doğumlu, ÇORUM, MERKEZ, Kınıkdeliler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ulukavak Mah. Garantievler 13. Sk. No:11 İç 
Kapı No:5  Çorum Merkez/ ÇORUM adresinde oturur. TC 
Kimlik No:25870537524

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT  - Ankara Barosu
KATILAN :20- MUSTAFA TAŞCI, Mikdat ve Durdu oğlu, 02/01/1966 

KÖŞK doğumlu, KONYA, HÜYÜK, Köşk mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. 734.Sk. 14/5 Şentepe Yenimahalle/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:50653387164

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT,   Ankara Barosu



  

KATILAN :21- OĞUZ AKKAŞ, Ramazan ve Ümmü oğlu, 20/05/1969 
İZMİT doğumlu, KOCAELİ, İZMİT, Yenidoğan mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yenidoğan Mah. Çetin İşci Cd No:14 Kocaeli 
Merkez/ KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:56749160604

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT, Ankara barosu
KATILAN :22- RAMAZAN AKBULUT, Nuri ve Mülkiye oğlu, 12/02/1971 

YERKÖY doğumlu, KIRIKKALE, DELİCE, Aşağıihsangazili 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Barbaros Mah. 2103 Sk. No:3 İç 
Kapı No:15  Yenişehir / Mersin / MERSİN adresinde oturur. TC 
Kimlik No:31184448036

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT, Ankara barosu
KATILAN :23- ŞAHİN AKDOĞAN, Cafer ve Havva oğlu, 27/03/1960 

ORDU doğumlu, ORDU, ALTINORDU, Kökenli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Sanatoryum Caddesi No:166/13 Keçiören/ 
Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik 
No:39310968212

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT,  Ankara barosu
KATILAN :24- YAVUZ YILMAZ, Ömer ve Yıldız oğlu, 20/12/1967 

SİVAS doğumlu, SİVAS, ŞARKIŞLA, Polatpaşa mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Öğretmenevleri Mah. 904 Sk. No:4 İç Kapı 
No:7  Konyaaltı/ ANTALYA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:29327384020

VEKİLİ : Av. YÜCEL BULUT, 
KATILAN :25- EMİNE ŞENOL, İbrahim ve Fatma kızı, 02/10/1980 

MAÇKA doğumlu, NEVŞEHİR, GÜLŞEHİR, Dadağı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Oruç Reis Mahallesi Kıratlıoğlu Caddesi 
No:8/2 Gülşehir Gülşehir/ NEVŞEHİR adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:63493277540

VEKİLİ : Av. ERDİNÇ TOKLU, Karabaş Mah. Şehit Musa Sok. Tezcan 
Apt. No:6 K:1 D:3 KOCAELİ

KATILAN :26- EMRİN ÇEBİ, Cafer ve Tuncay kızı, 02/11/1978 
TEKİRDAĞ doğumlu, TRABZON, SÜRMENE, Yukarıovalı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Derviş Ali Mah. Canfeda Camii Sk. 
No:14 İç Kapı No:4  Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:15932870386

VEKİLİ : Av. CÜNEYT TORAMAN, Tercüman Sitesi A-10 Blok K:14 
D:58 Cevizlibağ-Topkapı İSTANBUL

 Av. HÜSNÜ TUNA, Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. 
No:21/1C K:2 D:3 Aras Apt. Fındıkzade 34093 Fatih/ 
İSTANBUL

KATILAN :27- EROL BAYRAKTAR, Saffet ve Hasibe oğlu, 01/07/1971 
DÜZCE doğumlu, DÜZCE, KAYNAŞLI, Darıyeri Hasanbey 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Elmalı Mevkıı No:68 
Darıyerihasanbey Köyü  Kaynaşlı/ DÜZCE adresinde oturur. 
TC Kimlik No:51646816074

VEKİLİ : Av. SÜLEYMAN HİLMİ ŞİRİN, Bolu Cad. Hüner Apt. 
DÜZCE



  

KATILAN :28- ESRA ALBAYRAK, Recep Tayyip ve Emine kızı, 
14/10/1983 İSTANBUL doğumlu, TRABZON, Dernekpazarı, 
Yenice mah/köy nüfusunda kayıtlı. Küçük Çamlıca Mah. Avcı 
Kazım Sk. No:6A2 İç Kapı No:2  Üsküdar/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:17195719280

VEKİLİ : Av. AHMET ÖZEL, Tozkoparan Mah. Haldun Taner Sok. No: 
27 K.4 D.14 Alparslan İş Merkezi, Merter Güngören/ 
İSTANBUL

KATILAN :29- SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR, Recep Tayyip ve 
Emine kızı, 22/08/1985 ŞİŞLİ doğumlu, İSTANBUL, 
SARIYER, Garipçe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Küçük Çamlıca 
Mah. Avcı Kazım Sk. No:6A2 İç Kapı No:1  Üsküdar/ 
İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Av. Ahmet Özel 
Merkez/ İSTANBUL. TC Kimlik No:17189719418

VEKİLİ : Av. AHMET ÖZEL, Tozkoparan Mah. Haldun Taner Sok. No: 
27 K.4 D.14 Alparslan İş Merkezi, Merter Güngören/ 
İSTANBUL

KATILAN :30- FATMA AKDOKUR AKTAŞ, Mehmet ve Ayşe kızı, 
01/01/1963 ADANA doğumlu, ERZİNCAN, REFAHİYE, 
Pınaryolu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mah. Yunus Emre 
Cad. No:10I İç Kapı No:35  Başakşehir / İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:14803263142

VEKİLİ : Av. ZEYNEP ŞEN SAYIMLAR, Gmk Bulvarı 42/14 
Demirtepe Çankaya/ ANKARA

KATILAN :31- FATMA BENLİ, Nuri ve Hüriye kızı, 01/08/1973 
SARIYER doğumlu, KASTAMONU, ARAÇ, Damla mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Büyükdere Cd. Raşit Rıza Sk. N:11 Berkay 
Ap. K:1 D:2 34387 Mecidiyeköy İstanbul Şişli/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:56416093914

VEKİLİ : Av. YASİN ŞAMLI, Millet Cad.No:22/1 Aksaray Eminönü/ 
İSTANBUL

KATILAN :32- FATMA ÇİFTCİ, İbrahim ve Hacer kızı, 12/03/1974 
MUDURNU doğumlu, ZONGULDAK, MERKEZ, Alancık 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gaziosmanpaşa Mahallesi, Plevne 
Caddesi, 20/8, Merkez Yalova Yalova Merkez/ YALOVA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:32842157260

VEKİLİ : Av. GÜVEN İŞLER, Mudanya Yolu Yeni Karaman Mah. 
Sanayi Cad. Umi Plaza No:150 Kat:3 D:26 Osmangazi/ BURSA

KATILAN :33- FATMA ŞENCAN, Ahmet ve Şerife kızı, 01/03/1969 
AMBAROBA doğumlu, ÇANAKKALE, BİGA, Arabaalan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kısıklı  Mah. Reşatbey Sk. 
Ayazoğlu Apartmanı No:29 İç Kapı No:8  Üsküdar/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:27364423764

VEKİLİ : Av. NECİP KİBAR, Özgür Hukuk Bürosu Osmaniye Mah. 
Fabrikalar Cad. No:36/9 ... Bakırköy/ İSTANBUL

KATILAN :34- GÜLŞEN ÖZER, Muhammet ve Satiye kızı, 22/12/1975 
BURSA doğumlu, MALATYA, DOĞANYOL, Yalınca 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yedikule Mah. Samancı Odalar Sk. 



  

No:14 İç Kapı No:5  Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:40762762228

VEKİLİ : Av. NECİP KİBAR, Özgür Hukuk Bürosu Osmaniye Mah. 
Fabrikalar Cad. No:36/9  Bakırköy/ İSTANBUL

KATILAN :35- SEMRA AKGÜN, Şükrü ve Sabiha kızı, 31/05/1975 
ANKARA doğumlu, AMASYA, TAŞOVA, Yemişen mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeniyalı Mah. Gülistan Sk. No:27 İç Kapı 
No:4  Körfez/ KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:16750804102

VEKİLİ : Av. NECİP KİBAR, Özgür Hukuk Bürosu Osmaniye Mah. 
Fabrikalar Cad. No:36/9 ... Bakırköy/ İSTANBUL

KATILAN :36- FATMA ZEHRA GÜNEŞER, Ahmet Mutu ve Sünbül kızı, 
13/12/1977 İSTANBUL doğumlu, YOZGAT, MERKEZ, 
Gevrek mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atakent Mah. Bağımsızlık 
Cad. No:5 İç Kapı No:2  Ümraniye/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:66946217988

VEKİLİ : Av. OSMAN KARAKUŞ, Cumhuriyet Mah. Karafil Sok. 41/17 
Küçükçekmece/ İSTANBUL

  Av. CAVİT TATLI, Tercüman Sitesi A-6 Blok K:10 D:44 
Cevızlıbağ Zeytinburnu/ İSTANBUL

KATILAN :37- FİGEN AK, Hasan ve Nezahat kızı, 31/10/1958 ANKARA 
doğumlu, BİNGÖL, SOLHAN, Yenidal mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Tepebaşı Mah. Foça Sk. No:102 İç Kapı No:15 
Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Tepebaşı Mah. 
Foça Sk. No:102 /15  Keçiören/ ANKARA. TC Kimlik 
No:16417668672

VEKİLİ : Av. DOĞAN ATAY, Strazburg Cad. No:16/29      Sıhhıye  / 
ANKARA

KATILAN :38- HADİCE SÜNGER, Hüseyin ve Ayşe kızı, 01/01/1978 
HINIS doğumlu, ERZURUM, KARAÇOBAN, Duman 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Osman Gazi Mah. Emnıyet Sk. 
No:43 İç Kapı No:26  Palandöken / ERZURUM adresinde 
oturur. TC Kimlik No:14360090700

VEKİLİ : Av. MEHMET ALİ ÖNER, Sırakapılar Mh. 1583 Sk. No:17 
Kat:3  Merkezefendi/ DENİZLİ

KATILAN :39- MERAL YAŞA, Mehmet ve Naime kızı, 01/01/1979 
KADİRLİ doğumlu, ERZURUM, YAKUTİYE, Rabia Ana 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adnan Menderes Mah. 71. Sk. No:8 
İç Kapı No:5  Palandöken / ERZURUM adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:44660041690

VEKİLİ : Av. MEHMET ALİ ÖNER, Sırakapılar Mh. 1583 Sk. No:17 
Kat:3 Merkezefendi/ DENİZLİ

KATILAN :40- HAMİDE SÖYLER, Çelik ve Safiye kızı, 03/06/1964 
GEDİZ doğumlu, KÜTAHYA, GEDİZ, Gümele mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Uyanış Mah. Gülbaba Cad. No:88 İç Kapı 
No:2  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:36115897044

VEKİLİ : Av. ORHAN KILIÇKAN, Strazburg Cad. No: 4/18 Sıhhiye 



  

Altındağ/ ANKARA
KATILAN :41- HANİFE GÖKDEMİR, Zarif ve Emine kızı, 08/07/1979 

İSTANBUL doğumlu, SAKARYA, ADAPAZARI, Maltepe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 15 Merkez Mah. 25/4 Sok. 25/10 
Bağcılar Bağcılar/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:24274778168

VEKİLİ : Av. CİHAT GÖKDEMİR, Yeşilköy, İdtm A-1 Blok N:149 
Bakırköy/ İSTANBUL

 Av. UĞUR YILDIRIM, General Alir Rıza Gürcan Cad. 
Metropol İş Merkezi No:31 K.10 D.41-42 Merter 34200 
Güngören/ İSTANBUL

KATILAN :42- HASAN AKAY, İsmail ve Ayşe oğlu, 01/07/1951 BUCAK 
doğumlu, BURDUR, BUCAK, Konak mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Yeni Mah.1283 Sk.No:11 Kat: 2 15300 Bucak/ 
BURDUR adresinde oturur. TC Kimlik No:10372911408

VEKİLİ : Av. MUHAMMET EMİN ÖZKAN, Hamidiye Cad. Zahire 
Borsası Sok. Rasimpaşa Han No:7 K.2 Sirkeci Fatih/ 
İSTANBUL

KATILAN :43- HASAN TÜYSÜZOĞLU, Süleyman ve Emine oğlu, 
01/06/1945 GÖRELE doğumlu, GİRESUN, GÖRELE, 
Çavuşlu/Merkez mah/köy nüfusunda kayıtlı. Toros Sokak 
No:33/2 - Sıhhiye  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:27043759344

VEKİLİ : Av. İBRAHİM TANER TÜYSÜZOĞLU, Tahran Caddesi 
Piraye Apartmanı No:22/7 Kavaklıdere 06680 Çankaya/ 
ANKARA

KATILAN :44- HASAN CELAL GÜZEL, Kamil ve Zahide Sevim oğlu, 
20/11/1945 GAZİANTEP doğumlu, GAZİANTEP, Şahinbey, 
Çukur mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hacılar Mah. Hacılar Küme 
Küme Evleri No:171  Gölbaşı/Ankara/ ANKARA adresinde 
oturur.  Doğan Medya Center Bağcılar/ İSTANBUL. TC Kimlik 
No:15728108372

VEKİLİ : Av. MEHMET EREN SOY, Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi 
No:15/9 Kağıthane/İstanbul Kağıthane/ İSTANBUL

  Av. MUHAMMED TALHA TANGÖREN, Fahrettin Kerim 
Gökay Cad.Okul Sok.Altunizade Sitesi A Blok No.14 Üsküdar/ 
İSTANBUL

 Av. BARIŞ BAYTOK, Sezenler Caddesi No:4/16 Sıhhiye 
Çankaya/ ANKARA

  Av. ERSİN ÖZTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:106/8 
Maltepe Çankaya/ ANKARA

 Av. SAVAŞ BAYTOK, Sezenler Caddesi 4/16 - Sıhhiye 
Çankaya / Ankara  06640 Altındağ/ ANKARA

KATILAN :45- HASAN HÜSEYİN ULUDAĞ, Muhterem ve Ümmü oğlu, 
23/10/1960 AYAŞ doğumlu, ANKARA, AYAŞ, Sinanlı/ 
Mahkeme mah/köy nüfusunda kayıtlı. Etlik Mah. Süleymaniye 
Caddesi Meltem Sk. No:4 İç Kapı No:7  Keçiören/ ANKARA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:13663001178



  

VEKİLİ : Av. ABUBEKİR OY, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sok. 
No:1 Altunizade Sit. A Blok K:3 D:14 Altunizade Üsküdar/ 
İSTANBUL

  Av. AHMET CENGİZ TANGÖREN, FAHRETTİN KERİM 
GÖKAY CAD.OKUL SK. N:1 ALTUNİZADE SİTESİ A 
BLOK K:3 D:14 ÜSKÜDAR/İST.

  Av. AHMET TAYLAN, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sk. 
No:1 Altunizade Sitesi A Blok D:14 Üsküdar/ İSTANBUL

KATILAN :46- HATİCE AKKAŞ, Ahmet ve Gülsüm kızı, 16/04/1976 
KÜTAHYA doğumlu, ARDAHAN, GÖLE, Tahtakıran 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mah.Metrokent Konutları 
E-2 Blok Daire:43  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:32390023956

VEKİLİ : Av. FATMA BENLİ, Büyükdere Cd. Raşit Rıza Sk. N:11 
Berkay Ap. K:1 D:2 34387 Mecidiyeköy İstanbul Şişli/ 
İSTANBUL

KATILAN :47- SEMRA CAFEROĞLU GÜRÜNLÜOĞLU, Hüsnü ve Asiye 
kızı, 16/01/1978 SULTANİYE/YALOVA doğumlu, 
Kahramanmaraş, ELBİSTAN, Köprübaşı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Çöşnük Mah. Eşref Bitlis Cad. No:67 Başak Sitesi 3 
Blok Kat:1 Daire:15  Malatya Merkez/ MALATYA adresinde 
oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:27677595288

VEKİLİ : Av. FATMA BENLİ, Büyükdere Cd. Raşit Rıza Sk. N:11 
Berkay Ap. K:1 D:2 34387 Mecidiyeköy İstanbul Şişli/ 
İSTANBUL

KATILAN :48- HAYRETTİN KOCAOĞLU, Ömer ve Hanife oğlu, 
22/02/1956 GÖRELE doğumlu, GİRESUN, GÖRELE, 
Maksutlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Altınşehir Mahallesi, 
Doğanevler Caddesi, Menderes Sokak, No:65/10, Ümraniye 
Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:21763935804

VEKİLİ : Av. MAHMUT ESAT KOCAOĞLU, Nispetiye Caddesi, Başa 
Sokak, No. 9/1 (Kat:1) Levent Beşiktaş/ İSTANBUL

KATILAN :49- İRFAN ÇALIŞKAN, Hüseyin ve Ayşe oğlu, 03/04/1962 
TERME doğumlu, SAMSUN, SALIPAZARI, Gökçeli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kartaltepe M.Sayfiye Sf.Sefa Apt.No 18/3 
Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:53488393058

VEKİLİ : Av. MEHMET YALÇINKAYA, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Mektebi Tıbbıye-İ Şahene Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye 
Cad. No:38  34146 Üsküdar/ İSTANBUL

KATILAN :50- KADRİYE BÖCÜ, Hikmet ve Sevgin kızı, 07/03/1962 
AKKÖY doğumlu, AYDIN, DİDİM, Hisar mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi, Akarsu Sokak, 
No:7/3, Yenibosna Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:16492573434

VEKİLİ : Av. HÜSNÜ TUNA, Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. 
No:21/1C K:2 D:3 Aras Apt. Fatih/ İSTANBUL



  

KATILAN :51- NURŞEN ÖZSAĞIR, Ziya ve Rahime kızı, 25/02/1963 
ORTAKONUŞ doğumlu, ADIYAMAN, MERKEZ, Kapcami 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bulgurlu Mahallesi, İzzettin Bey 
Sokak, No:23C, İç Kapı No:42 Üsküdar Üsküdar/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:13444390200

VEKİLİ : Av. HÜSNÜ TUNA, Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. 
No:21/1C K:2 D:3 Aras Apt. Fındıkzade 34093 Fatih/ 
İSTANBUL

KATILAN :52- ŞERİFE ÖNAL, Bekir ve Huriye kızı, 01/09/1967 
ÇALPINAR doğumlu, GİRESUN, YAĞLIDERE, Tekke 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çoban Çeşme Mh. Fatih Cd. Akarsu 
Sk.No.7/3 Yenibosna  Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:50713656070

VEKİLİ : Av. HÜSNÜ TUNA, Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. 
No:21/1C K:2 D:3 Aras Apt. Fındıkzade 34093 Fatih/ 
İSTANBUL

KATILAN :53- KEMAL ŞAHİN, Ali Şükrü ve Şefika oğlu, 05/08/1963 
SÜRMENE doğumlu, TRABZON, SÜRMENE, Petekli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yakacık Mah Sedefçiler Sk 11/24 
Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Yakacık Mah. 
Sedefçiler Sk. 11/24 Keçiören/ ANKARA. TC Kimlik 
No:67630146812

VEKİLİ : Av. NAMIK KEMAL URHAN, Serhat Mah. 1284 Sok. No:1 
Gümüşevler A Blok Kat.10  D.44  Yenimahalle/Ankara 06374 
Çankaya/ ANKARA

KATILAN :54- MUSTAFA HACIMUSTAFAOĞULLARI, Murat ve 
Sabriye oğlu, 01/03/1958 ALTINTAŞ doğumlu, KÜTAHYA, 
MERKEZ, Mecidiye mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çamlık 
Mahallesi Akasya Sokak 4/3 Lalezar Evleri C Blok Daire:19 
Kurtköy  Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: 
Kaynarca Mah.  Sahil Bulvarı No.67 Bp İstasyon Binası 
Pendik/ İSTANBUL. TC Kimlik No:41665714420

VEKİLİ : Av. NAMIK KEMAL URHAN, Serhat Mah. 1284 Sok. No:1 
Gümüşevler A Blok Kat.10  D.44  Yenimahalle/Ankara 06374 
Çankaya/ ANKARA

KATILAN :55- REŞAT FİDAN, Mehmet ve Saadet oğlu, 16/02/1960 
ESKİMANYAS doğumlu, BALIKESİR, MANYAS, 
Eskimanyas mah/köy nüfusunda kayıtlı. Manyasızade Cad 
Birlik Saray Apta No:49/6  Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. 
İş adresi: Alemdar Mah  Çatalçeşme Sok  Defne Han  N 27/13 
Cağaloğlu  Merkez/ İSTANBUL. TC Kimlik No:11464782890

VEKİLİ : Av. NAMIK KEMAL URHAN, Serhat Mah. 1284 Sok. No:1 
Gümüşevler A Blok Kat.10  D.44  Yenimahalle/Ankara 06374 
Çankaya/ ANKARA

KATILAN :56- LEYLA ŞAHİN USTA, Alaeddin ve Fadime kızı, 
08/03/1973 KARTAL doğumlu, GİRESUN, MERKEZ, Darı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Necip Fazıl Mahallesi, Alemdağ 
Caddesi, Mabeyn Sokak, No:3 C2 Blok No:50  Ümraniye/ 



  

İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:48457051688
VEKİLİ : Av. CİHAN BURAK TOPRAK, The Paragon Tower Kat:21 

No:103 Çankaya/ ANKARA
 Av. FATMA BENLİ, Büyükdere Cd. Raşit Rıza Sk. N:11 

Berkay Ap. K:1 D:2 34387 Mecidiyeköy İstanbul Şişli/ 
İSTANBUL

KATILAN :57- LÜTFÜ ESENGÜN, Yusuf ve Dürdane oğlu, 01/01/1947 
ERZURUM doğumlu, ERZURUM, YAKUTİYE, Aliağa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Saadet Partisi Genel Merkezi 
Başkanlığı, Balgat Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. İş 
adresi: Saadet Partisi Genel Merkezi Başkanlığı, Balgat 
Çankaya/ ANKARA. TC Kimlik No:16775014012

VEKİLİ : Av. YUSUF TÜRKMEN, İlkiz Sokak 28/19 Sıhhıye Altındağ/ 
ANKARA

KATILAN :58- MEHMET ZİYATTİN TOKAR, Mehmet ve Süphiye oğlu, 
24/08/1952 ELEŞKİRT doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, 
Emek mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zübeyde Hanım Sk, 
No:5/B-29, Yenimahalle Yenimahalle/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:13696065680

VEKİLLERİ : Av. EMRAH HACIOĞLU, Kızılırmak Mah. 1431.Cadde 
No:31/9 - Çukurambar  06510 Çankaya/ ANKARA
Av.YILMAZ BÖLÜKBAŞI, Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği  10200 Bandırma/ 
BALIKESİR

KATILAN :59- MUSA OKÇU, Kasım ve Halime oğlu, 01/10/1951 
GERCÜŞ doğumlu, BATMAN, GERCÜŞ, Bağlarbaşı Mah. 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mürsel Uluç Mah. 931.Cad, 57/6, 
Çankaya Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:14637002542

VEKİLİ : Av. EMRAH HACIOĞLU, Kızılırmak Mah. 1431.Cadde 
No:31/9 - Çukurambar  06510 Çankaya/ ANKARA

 Av. YILMAZ BÖLÜKBAŞI, Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği  10200 Bandırma/ 
BALIKESİR

KATILAN :60- MELEK SİMA YILMAZ, Ahmet ve Çimen kızı, 07/03/1970 
ARDAHAN doğumlu, TRABZON, ŞALPAZARI, Üzümözü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Üniversite Mah. Üniversite 
Lojmanları Küme Evleri No:25 İç Kapı No:10  Yakutiye/ 
ERZURUM adresinde oturur. TC Kimlik No:65785210150

VEKİLİ : Av. SÜLEYMAN ARSLAN, Kazımkarabekir Cad. No:4 
Alibeyköy Eyüp/ İSTANBUL

KATILAN :61- RAHİME KAYHAN, Kadir ve Sebihe kızı, 03/03/1968 
HASANKALE doğumlu, TRABZON, VAKFIKEBİR, 
Yalı-Demirci mah/köy nüfusunda kayıtlı. Solakzade Mah. 
Alvarlı Mehmet Efendi Cad. 16/B/29 Palandöken / ERZURUM 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:54313594374

VEKİLİ : Av. SÜLEYMAN ARSLAN, Kazımkarabekir Cad. No:4 
Alibeyköy Eyüp/ İSTANBUL



  

KATILAN :62- SEMA ATAMAN, Lütfü ve Sudiye kızı, 06/10/1966 
ERZURUM doğumlu, ERZURUM, ILICA, Emrecik mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yukarı Köşk Mah. 3.Malazgirt Sk. No:2 İç 
Kapı No:1  Palandöken / ERZURUM adresinde oturur. İş 
adresi: . TC Kimlik No:34609410502

VEKİLİ : Av. SÜLEYMAN ARSLAN, Kazımkarabekir Cad. No:4 
Alibeyköy Eyüp/ İSTANBUL

KATILAN :63- MEVLÜT PEKEN, Ali ve Rahime oğlu, 01/01/1955 
VAKFIKEBİR doğumlu, TRABZON, ÇARŞIBAŞI, Kavaklı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esenevler Mah.Divit Sk. No:25/10 
Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:59008422178

VEKİLİ : Av. MEHMET TALAT SAYGILI, Andromeda Gold, Atatürk 
Mah. Meriç Cad. A-Blok, K.22, D.98  Ataşehir/ İSTANBUL

KATILAN :64- MÜRŞİDE BALABAN, İsmail ve Münevver kızı, 
25/08/1970 BEYPAZARI doğumlu, ÇORUM, MERKEZ, Kale 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kültür Mah. Dr.Mediha Eldem Sk. 
No:77 İç Kapı No:20  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:24508580710

VEKİLİ : Av. YILDIZ KARA, Mahatma Gandı Cad. 80/1 Gaziosmanpaşa 
ANKARA

KATILAN :65- NURAY CANAN SONGÜR, Ahmet ve Hatice kızı, 
24/01/1977 ÇATALCA doğumlu, KÜTAHYA, MERKEZ, 
Demirciören mah/köy nüfusunda kayıtlı. Metrokent A2 Blok 
Daire 90 Kat 13 5 Etap Başakşehir İSTANBUL adresinde 
oturur. İş adresi: Başak Mah. Yeşil Vadi Cad. No:3K İç Kapı 
No:90 Başakşehir Başakşehir/ İSTANBUL. TC Kimlik 
No:47962572114

VEKİLİ : Av. İBRAHİM ÖZTÜRK, Merkez Efendi Mah. Mevlana Cad. 
Akdaş Apt. No:108 Kat:10 D:52  Zeytinburnu/ İSTANBUL

KATILAN :66- REŞAT PETEK, Mehmet Esat ve Ayşe oğlu, 07/09/1955 
ÜRKÜTLÜ doğumlu, BURDUR, BUCAK, Ürkütlü mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi B 3 Blok 
Kat:9 No:313 Yeşilköy ... Bakırköy/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:36718034068

VEKİLİ : Av. YASİN ŞAMLI, Millet Cad.No:22/1 Aksaray Eminönü/ 
İSTANBUL

  Av. FİGEN ŞAŞTIM, Hürriyet Mh. Taşocağı Cad. Sevin Sk. 
Bozkurt Apt. No:1 K:2 D:7 Çağlayan ... Şişli/ İSTANBUL

KATILAN :67- SÜHEYLA UĞURSOY, Erdinç ve Samiye kızı, 28/10/1977 
İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Topkapı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Tevfik Bey Mah. 20 Temmuz Cad. Ünikop 
Siteleri, 8.Blok, Daire:19, Sefaköy  Küçükçekmece/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:37384639182

VEKİLİ : Av. HASAN PİLAVCI, Büyükdere Cad. Eski Osmanlı Sok. 
Dilan Sitesi No:4 A Blok K:7 D:14 Mecidiyeköy 34387 Şişli/ 
İSTANBUL

KATILAN :68- ŞERİFE KARAARSLAN, Murat ve Fatma kızı, 05/12/1977 



  

FETHİYE doğumlu, SİVAS, MERKEZ, Durdulu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:24A İç 
Kapı No:33  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:20411548588

VEKİLİ : Av. UĞUR YILDIRIM, General Alir Rıza Gürcan Cad. 
Metropol İş Merkezi No:31 K.10 D.41-42 Merter 34200 
Güngören/ İSTANBUL

  Av. BURAK TURAN, General Ali Rıza Gürcan Cad. No: 31 
K.10 D.41-42 Güngören/ İSTANBUL

KATILAN :69- YAVUZ SULUMEŞE, Alaeddin ve Nazire oğlu, 24/10/1972 
BATMAN doğumlu, İZMİR, ÇİĞLİ, Güzeltepe mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak No:147 
Çiğli/ İZMİR adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik 
No:55153087880

VEKİLİ : Av. BÜLENT DEMİR, Yakut Sokak No : 4/404 
Bakırköy-İstanbul Bakırköy/ İSTANBUL

KATILAN :70- KESAŞ KONYA EĞİTİMCİLİK, Yunus Emre Mahallesi 
Beyşehir Caddesi, Afacanlar Sokak, No:4, Merak Meram/ 
KONYA.

VEKİLİ : Av. MUSTAFA ESER, Selanik Caddesi 52/25 Çankaya 
Çankaya/ ANKARA

KATILAN :71- MİLLİ GENÇLİK VAKFI, Balgat 1416.Sokak No:22/2 
Çankaya/ ANKARA.

VEKİLİ : Av. ABDÜLLATİF KARAGÖZ, Yıldırım Mah. Eski Edirne 
Asfaltı No:283/5 B/A Marmara Hukuk Bürosu Bayrampaşa/ 
İSTANBUL

  Av. BİROL OCAK, Yıldırım Mh. Eski Edirne Asfaltı No:283 
D:5 Bayrampaşa/ İSTANBUL

KATILAN :72- ÖNDER İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE 
MENSUPLARI DERNEĞİ, Alemdar Mahallesi Hükümet 
Konağı Sokak No:7 34110 Çağaloğlu Bakırköy/ İSTANBUL.

VEKİLİ : Av. NAMIK AYHAN, Örnek Mah. Fehmi Tokay Cad. No.12/6 
Göztepe Plaza 34704 Ataşehir/ İSTANBUL

  Av. ALİ AKKAYA, Merkez Efendi Mah.Türcüman Sit A9Blok 
D:20 Topkapı  İSTANBUL

  Av. HASAN HÜSEYİN KALENDER, Sadı Konuralp Caddesı 
9/4 Şışhane Beyoğlu/ İSTANBUL

  Av. MUHAMMET KESERCİ, Merkez Efendi Mah. Mevlana 
Cad.   Aktaş Blok No:108 K:3 D:18 Cevizlibağ ... Zeytinburnu/ 
İSTANBUL

  Av. ERKAN BUYRUK, Kuşbakışı Cad. Aşuroğlu Sıtesı 29/B 
D:1 Altunızade Üsküdar/ İSTANBUL

KATILAN :73- ABBAS AKBULUT, Tursun ve Yeter oğlu, 14/05/1963 
BAYBURT doğumlu, İSTANBUL, KAĞITHANE, Çeliktepe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çamlık Mah.Erguvan Sitesi E 12 
D:12 Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:53302124684



  

KATILAN :74- ABDULLAH AYDIN, İbrahim Nevzat ve Akgül oğlu, 
04/06/1958 MALATYA doğumlu, MALATYA, YEŞİLYURT, 
Mullakasım mah/köy nüfusunda kayıtlı. Turgut Özal Mah. 
2209.Cd Kariyer Sitesi C Blok No:7/44 Yenimahalle 
Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:24148970926

KATILAN :75- ABDULLAH KAPLAN, Ali ve Fatik oğlu, 23/08/1971 
KAYSERİ doğumlu, KAYSERİ, KOCASİNAN, Höbek 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fevzi Çakmak Mah.Yeşilırmak 
Cad.Şems Sok.Aktaş Apt. No:11/12 Kocasinan/ KAYSERİ 
adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:29279027952

KATILAN :76- ABDULLAH ÖZDEMİR, Ali ve Teslime oğlu, 08/06/1972 
ŞARKIŞLA doğumlu, NEVŞEHİR, ÜRGÜP, Karain mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 15 Temmuz Mah. 105 Sk. No:36 İç Kapı 
No:5  Nevşehir Merkez/ NEVŞEHİR adresinde oturur. İş adresi: 
Nevşehir Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi  Merkez/ 
NEVŞEHİR. TC Kimlik No:36809029232

KATILAN :77- ABDULLAH ŞİMŞEK, Kamil ve Herdem oğlu, 25/12/1968 
HINIS doğumlu, ERZURUM, HINIS, Ovakozlu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çenedağ Mah. Çimenli Sok. No:6/4 Derince 
Derince/ KOCAELİ adresinde oturur. İş adresi: Çenedağ Mah. 
Çimenli Sok. No:6/4 Derince  Derince/ KOCAELİ. TC Kimlik 
No:40624205160

KATILAN :78- ABDÜLKADİR DEMİRHAN, Muharrem ve Zeliha oğlu, 
01/03/1959 BOLVADİN doğumlu, AFYONKARAHİSAR, 
BOLVADİN, Kaymaz mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çardaklı 
Mah. Yörükzade Bulvarı No:17 İç Kapı No:1  Bolvadin/ 
AFYONKARAHİSAR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:21118158322

KATILAN :79- ADEM AYGÜL, Dede ve Döndü oğlu, 01/05/1964 
KAMAN doğumlu, KIRŞEHİR, KAMAN, İbrişim mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler Mah. Kılıç Sk. No:13/2 İç Kapı 
No:2  Kaman/ KIRŞEHİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:35716846628

KATILAN :80- ADEM ÇAKADAŞ, Osman ve Emine oğlu, 10/01/1964 
NİĞDE doğumlu, NİĞDE, ÇİFTLİK, Çardak mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yazır Mah. Beyazkaranfil Sk. No:3 İç Kapı 
No:8  Selçuklu/ KONYA adresinde oturur. İş adresi:   KONYA. 
TC Kimlik No:28805300354

KATILAN :81- AFET ÖZKAN, Yusuf ve Almast kızı, 17/03/1970 IĞDIR 
doğumlu, MUŞ, KORKUT, Korkut mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Serhat Mah. Menekşe Sk. Akka Sitesi E Blok No:15  Van 
Merkez/ VAN adresinde oturur. TC Kimlik No:20027574636

KATILAN :82- AHMET BALCI, İbrahim ve Ferziye oğlu, 12/09/1971 
KAYSERİ doğumlu, KAYSERİ, KOCASİNAN, Doruklu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Beyazşehir Mah. 835. Sk. No:15 İç 
Kapı No:39  Kocasinan/ KAYSERİ adresinde oturur. TC 
Kimlik No:27062101414



  

KATILAN :83- AHMET ÇAPAR, Eyup ve Fatma oğlu, 20/09/1963 
TÜRKOĞLU doğumlu, MERSİN, AKDENİZ, Nusratiye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Erenköy Mah.Durmaz Sk. No:7 
Selçuklu/ KONYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:33454614820

KATILAN :84- AHMET ÇONKUR, Durdu Mehmet ve Selver oğlu, 
03/05/1972 TOMARZA doğumlu, KAYSERİ, TOMARZA, 
Kesir mah/köy nüfusunda kayıtlı.  adresinde oturur. TC Kimlik 
No:57736094056

KATILAN :85- AHMET DURGUN, Osman ve Gülizar oğlu, 29/11/1960 
KONYA doğumlu, İZMİR, BAYRAKLI, Soğukkuyu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yaylacık Mah. 1018 Sk. No:1 İç Kapı No:4 
Buca/ İZMİR adresinde oturur. İş adresi: Meydan Mah. Esat 
Ağa İş Hanı No 37  Merkez/ HATAY. TC Kimlik 
No:25988063618

KATILAN :86- AHMET KARAMANLI, Yusuf Kenan ve Fatma oğlu, 
04/04/1962 BADEMLİ doğumlu, ANKARA, POLATLI, 
Hacıosmanoğlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Dağçeşme Mah. 
Tunçbilek Cad. No:120A İç Kapı No:8  Tavşanlı/ KÜTAHYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:12496240402

KATILAN :87- AHMET OKÇU, Halil İbrahim ve Gürcü oğlu, 17/09/1969 
YAHŞIHAN doğumlu, KIRIKKALE, YAHŞİHAN, Doğanlık 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Doğantepe Mahallesi 1331.Sokak, 
Kalecik Apartmanı, 17/11 Altındağ/Ankara  Yenimahalle/ 
ANKARA adresinde oturur. İş adresi: (Tc:16013955404) - 
Adliye Sarayı Müracaat Bürosu (Suçüstü) Sıhhiye Merkez/ 
ANKARA. TC Kimlik No:16013955404

KATILAN :88- AHMET POLAT, Hüseyin ve Satı oğlu, 01/01/1965 KULU 
doğumlu, KONYA, KULU, Kırkpınar mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Demetevler Mah. 357. Cad. No: 40/7  Yenimahalle/ 
ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Ankara Yolu Galericiler 
Sit Seyda  Sokakno 10 Merkez/ KONYA. TC Kimlik 
No:24362273896

KATILAN :89- AHMET YILMAZ, Ekrem ve Assiye oğlu, 18/11/1973 
SİVRİHİSAR doğumlu, ESKİŞEHİR, SİVRİHİSAR, İğdecik 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Umut Mahallesi Kadirli Sokak 
No:5/14  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:12287206952

KATILAN :90- AHMET RASİM ERENLER, Hulusi ve Mariye oğlu, 
30/08/1963 ANKARA doğumlu, ANKARA, AYAŞ, Hacıveli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Demetevler Mah. İvedik Cad. 
No:147B İç Kapı No:7  Yenimahalle/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:13699003146

KATILAN :91- ALATTİN YALÇIN, Kemal ve Gülsüm oğlu, 01/01/1971 
KİLİS doğumlu, KİLİS, MUSABEYLİ, Madenyolu Köyü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Huzurevleri Mahallesi, 77205 
Sokak, Sayfiye Sitesi, C Blok, Kat:3, No:6, Çukurova 
Çukurova/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik 



  

No:31715469714
KATILAN :92- ALİ AKKAYA, Mehmet ve Makbule oğlu, 20/06/1965 

KONYA doğumlu, KONYA, ALTINEKİN, Karakaya mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Necip Fazıl Mahallesi, Aslankent Sokak, 
1A-1, Meram  Meram/ KONYA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:24689236628

KATILAN :93- ALİ ÖZYİĞİT, Mehmet ve Elmas oğlu, 06/12/1970 
İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Hırka-İ Şerif 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Batı Mah. 2422 Sk. Ostim 
Flora Sitesi, No:6/A Kat:9, İç Kapı No:36, Batıkent 
Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: . TC 
Kimlik No:25979021634

KATILAN :94- ALPASLAN YEŞİLKAYA, Ömer ve Kübra oğlu, 
29/07/1966 BEYŞEHİR doğumlu, KONYA, BEYŞEHİR, 
Yeşildağ mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kurtuluş Mahallesi, Gürler 
Sokak, Samanyolu Sitesi, B1 Blok, No:4/8, Selçuklu Selçuklu/ 
KONYA adresinde oturur. TC Kimlik No:51967328966

KATILAN :95- AYDIN KELEŞ, Hasan ve Fırgat oğlu, 15/03/1958 
TORNÜK/ŞİRAN doğumlu, GÜMÜŞHANE, ŞİRAN, 
Boğazyayla mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gazi Mustafa Kemal 
Paşa Mahallesi, Malkoçoğlu Caddesi, No: 18/2 Çerkezköy 
Çerkezköy/ TEKİRDAĞ adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:12953253662

KATILAN :96- AYNUR ANUŞ YALÇIN, Hurşit ve Fatma kızı, 20/05/1981 
YÜKSEKOVA doğumlu, HAKKARİ, YÜKSEKOVA, Beşatlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akalım Yapı Market Sekran İş 
Merkezi Yüksekova/ HAKKARİ adresinde oturur. İş adresi: 
Akalım Yapı Market Sekran İş Merkezi Yüksekova/ 
HAKKARİ. TC Kimlik No:34744533586

KATILAN :97- AYSEL SOYALAN, Mehmet ve Emine kızı, 01/03/1967 
OSMANİYE doğumlu, HATAY, YAYLADAĞI, Kulaç 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. İller Bankası Macunköy Lojmanları 
No: B-3/4 Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: 
İller Bankası Macunköy Lojmanları No: B-3/4 Yenimahalle/ 
ANKARA. TC Kimlik No:24289912120

KATILAN :98- AYSUN ARTIK, Selahaddin ve Hatun kızı, 02/03/1982 
DİYADİN doğumlu, HAKKARİ, MERKEZ, Durankaya 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cevdet Paşa Mahallesi Selçuklu 9. 
Sokak Çınar Sitesi C Blok No:24  İpekyolu/ VAN adresinde 
oturur. TC Kimlik No:11632541878

KATILAN :99- AYŞE DOĞANGÜZEL, Muharrem ve Senem kızı, 
10/11/1966 DEMİRCİOBASI doğumlu, AKSARAY, Sarıyahşi, 
Sipahiler mah/köy nüfusunda kayıtlı. 405.Cadde 118/8 
Demetevler/Ankara Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:12593303130

KATILAN :100- AYŞE GÜRÜZ, Salih ve Emine kızı, 05/03/1961 ÇERKEŞ 
doğumlu, ÇANKIRI, ILGAZ, Yerkuyu mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Etlik Mah. Bağcı Cad. No:47 İç Kapı No:28  Keçiören/ 



  

ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik No:31795303236
KATILAN :101- AYŞE KAYA, Münir ve Emine kızı, 01/01/1968 

ARDEŞEN doğumlu, RİZE, ARDEŞEN, Ortaalan mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bizimevler 2  Sitesi B 3 Blok Daire  57 
Ispartakule  Avcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:52168040848

KATILAN :102- AYŞE ADİLE ÖZAŞKIN, Hüseyin Hüsnü ve Gülten kızı, 
21/11/1968 İstanbul doğumlu, Afyonkarahisar, Şuhut, 
Balçıkhisar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güven Mah. Cevizlik 
Sk. No:2 İç Kapı No:8  Güngören/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:13969459826

KATILAN :103- AYŞE SEVİM MIZRAK, Erol ve Şükran kızı, 25/06/1966 
İSTANBUL doğumlu, KIRIKKALE, KESKİN, İnziloğlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Eryaman 3. Etap 147. Sok. 17332 
Ada Bk 4/2A No:5  Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:34367020296

KATILAN :104- AYŞEGÜL YILMAZ, Hasan ve Fahriye kızı, 25/12/1976 
İSTANBUL doğumlu, AMASYA, MERKEZ, Ziyaret mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Doğu Mah. Muhterem Sk. Nigar Apartmanı 
No:4 İç Kapı No:10 Pendik Pendik/ İSTANBUL adresinde 
oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:48337170126

KATILAN :105- AYTEKİN KALAY, Zeki ve Şükriye oğlu, 07/07/1969 
MAHMUDİYE doğumlu, ESKİŞEHİR, MAHMUDİYE, 
Fahriye mah/köy nüfusunda kayıtlı.  adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:44605114038

KATILAN :106- AYTEN DURMUŞ, Ali ve Meliha kızı, 04/01/1966 
GÜLŞEHİR doğumlu, NEVŞEHİR, MERKEZ, Göreme/İsali 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bademlik Mah. Elvanter Sok. 
No:4/7 Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:36518036798

KATILAN : 107- AZİZ BAYGELDİ, Reşit ve Güzel oğlu, 01/01/1970 
Baskil doğumlu, ELAZIĞ, BASKİL, Kayabeyli Köyü mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hidayet Mah. Çavdar Sitesi F Blk. 1. Giriş 
Kat:4, No:15, Malatya Malatya Merkez/ MALATYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:28528560264

KATILAN :108- AZİZ HACIBEKTAŞOĞLU, Süleyman ve Zehra oğlu, 
15/02/1949 OF doğumlu, TRABZON, HAYRAT, Balaban 
Ağaçlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ataköy 9 Kısım B-30 Bl 
D:43 Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:68809098604

KATILAN :109- BAKİ KULLAP, İsmail ve Zehra oğlu, 10/11/1959 
BOLVADİN doğumlu, AFYONKARAHİSAR, BOLVADİN, 
Emrullah mah/köy nüfusunda kayıtlı. Konak Mah. Tunga Sk. 
No:1 İç Kapı No:2  Bolvadin/ AFYONKARAHİSAR adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:16231320862

KATILAN :110- BEKİR KOCABAY, Mustafa ve Hatice oğlu, 01/01/1956 
BÜNYAN doğumlu, KAYSERİ, AKKIŞLA, Akkışla Merkez 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tınaztepe Mah. Beyazşehir Sk. 



  

No:7 İç Kapı No:27  Melikgazi/ KAYSERİ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:47209423674

KATILAN :111- BELKİS GEYİK, Ali Hikmet ve Aynilhayat kızı, 
23/04/1973 KURTALAN doğumlu, SİİRT, MERKEZ, 
Conkbayır Mahallesi. mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esentepe 
Mahallesi 1. Etap Toki Konutları C/2 Blok Daire13 
Kestel/Bursa Kestel/ BURSA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:18716166668

KATILAN :112- BEYHAN SÖZERİ, İsmail ve Mürvet kızı, 26/03/1970 
ÇANAKKALE doğumlu, İZMİR, TİRE, Üzümler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İslambey Mah. Balıkçı Bakkal  Sk. No:19 İç 
Kapı No:3  Eyüp/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:34159817288

KATILAN :113- BİLGİHAN ÖZCAN, Bedrettin ve Emiş oğlu, 05/09/1974 
RAZGRAT doğumlu, ESKİŞEHİR, ODUNPAZARI, 
Gökmeydan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Emek Mah Ahududu 
Sok N 23/1 Eskişehir Merkez/ ESKİŞEHİR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:22978836252

KATILAN :114- BİNNAZ DURDU, Necati ve Gülten kızı, 28/01/1971 
ZARA doğumlu, GAZİANTEP, İSLAHİYE, Altınüzüm 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tacikler Sk No 2/5 Yeniköy 
Sarıyer/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:15785094458

KATILAN :115- BÜLENT ORAKOĞLU, Hamdi ve Rukiye oğlu, 
10/04/1950 ESKİŞEHİR doğumlu, ESKİŞEHİR, TEPEBAŞI, 
Şarhüyük mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sancak Mah. 535 Sk. 
No:8 İç Kapı No:5 Cumhuriyet Apt. Çankaya/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:22906839942

KATILAN :116- BÜLENT YAVAŞ, Hüseyin ve Nurşen oğlu, 14/04/1969 
BANDIRMA doğumlu, BALIKESİR, BANDIRMA, Edincik 
Yenice mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bandırma Kaymakamlığı 
İlçe Yazı İşleri Müd. Bandırma/ BALIKESİR adresinde oturur. 
İş adresi: Bandırma İlçe Nüfus Müdürlüğü  Bandırma/ 
BALIKESİR. TC Kimlik No:14446650606

KATILAN :117- CAFER GÜNEŞ, Hacı Ahmet ve Elmas oğlu, 01/02/1961 
KUŞAKLI doğumlu, KIRŞEHİR, MUCUR, Kuşaklı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çukurambar Mah 1424 Cad No.22/20 
Çankaya/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:16643223300

KATILAN :118- CEMİLE ÜNLÜ, Abdurrahim ve Sakine kızı, 20/03/1976 
GÜLŞEHİR doğumlu, NEVŞEHİR, GÜLŞEHİR, Yalıntaş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 
34220 Esenler/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:28988285448

KATILAN :119- CEMİLE NUR BOZ, Mehmet Hanifi ve Saadet kızı, 
15/04/1966 OSMANİYE doğumlu, ANTALYA, Gündoğmuş, 
Ortakonuş mah/köy nüfusunda kayıtlı. Pendik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi  Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: 



  

Pendik Anadolu İmam Hatip Lisesi  Pendik/ İSTANBUL. TC 
Kimlik No:11656628678

KATILAN :120- CEVAT RİFAT TÜZEN, Mehmet ve Mümine oğlu, 
10/11/1962 ÇİVRİL doğumlu, İZMİR, KARABAĞLAR, 
Karabağlar mah/köy nüfusunda kayıtlı. 275/7 Sokak No:5 
Daire:29 Bayraklı/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:32395858812

KATILAN :121- CEVDET BOZKURT, Fazlı ve Zeha oğlu, 01/01/1969 
NİZİP doğumlu, GAZİANTEP, KARKAMIŞ, Yurtbağı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. Saip Sk. No:14 İç 
Kapı No:2  Nizip/ GAZİANTEP adresinde oturur. TC Kimlik 
No:35977424146

KATILAN :122- CEYRULLAH ARSLAN, Hasan ve Ülfet oğlu, 05/12/1964 
ELDELEKLİ doğumlu, KIRIKKALE, BALIŞEYH, Eldelek 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fetih Mah. Karşehir Sit.Manolya 
Apt. Kat:3/16 Karatay/ KONYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:24664942940

KATILAN :123- ÇOŞKUN YÜKSEL, Mehmet Cengiz ve Lale oğlu, 
09/12/1963 ANKARA doğumlu, ANKARA, POLATLI, 
Sarıoba mah/köy nüfusunda kayıtlı. Barış Mahallesi Ada 
Çiftliği Caddesi Megakent Sevda  Apt No:7/59 Beylikdüzü 
Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:13126217542

KATILAN :124- DENİZ DİLMEN, Mahmut ve Mübeccel kızı, 14/06/1977 
MARDİN doğumlu, MARDİN, MERKEZ, Şehidiye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gültepe Mah. Şahinler Sk. No:5 İç Kapı 
No:14  Küçükçekmece/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:31043179996

KATILAN :125- DENİZ KILIÇ, Mehmet Sıddık ve Sabiha kızı, 12/07/1976 
MUŞ doğumlu, AYDIN, SULTANHİSAR, Yağdere mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Örnek Mah. Neyzen Aziz Dede Sok. No:19 
D:3 Ataşehir/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:34280101492

KATILAN :126- DİLEK GÖLET, Ferdun ve Kadriye kızı, 05/01/1976 
GEBZE doğumlu, ESKİŞEHİR, MİHALICÇIK, Dinek mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hacı Halil Mahallesi 1201/3 Sokak No:2 
Kat:4 Daire:14 Gebze/Kocaeli Gebze/ KOCAELİ adresinde 
oturur. TC Kimlik No:21967879492

KATILAN :127- DİLEK GÖRGÜLÜ, Süleyman Sabit ve Nazik kızı, 
05/12/1960 DEVEKOVAN doğumlu, Ankara, Şereflikoçhisar, 
Devekovan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ayşe Bezci Mesleki Ve 
Teknik Anadolu Lisesi Kızılcahamam/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:20092008180

KATILAN :128- DOĞAN YILDIZ, Hamdi ve Nesibe oğlu, 25/01/1971 
ARPAÇAY doğumlu, KARS, ARPAÇAY, Taşlıağıl mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bayrampaşa Mahallesi Vali Hüseyin Atak 
Bulvarı No:84  Kars Merkez/ KARS adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:19763099756



  

KATILAN :129- DÖNE YILMAZ, İsmail ve Rabia kızı, 05/04/1969 
ÇİÇEKDAĞI doğumlu, Kırşehir, Çiçekdağı, Büyükteflek 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 100. Yıl Mah. Merkez Sahil Sitesi. 
409. Sok. No:10/4 Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:35512851864

KATILAN :130- DURDANE ÖLMEZ, Mümin ve Ayşe kızı, 01/08/1965 
Ereğli doğumlu, AFYONKARAHİSAR, SULTANDAĞI, 
Yeşilçiftlik Sıra mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çamlık Mahallesi 
Selçuklu Caddesi Selçuklu Evleri No:32 C/13 Pendik/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:22945157724

KATILAN :131- DURMUŞ ALİ AŞKIN, Şaban ve Fatma oğlu, 03/03/1965 
ELMALI doğumlu, NİĞDE, ULUKIŞLA, Elmalı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Şehitler Tepesi  Mah. 3682  Sok Güneykent 
Sitesi  No:5, A Blok, Kat:6/16 Tarsus  Tarsus/ MERSİN 
adresinde oturur. TC Kimlik No:37058030062

KATILAN :132- EKREM ATA, Hüseyin ve Server oğlu, 11/07/1963 
ÇAYIRCIK doğumlu, KASTAMONU, ABANA, Hacıveli 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atakent Mah. Dadaloğlu Cad. 
No:44 İç Kapı No:6  Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:29407779982

KATILAN :133- EKREM KARAKAŞ, Mustafa ve Lütfiye oğlu, 01/03/1970 
YILDIZELİ doğumlu, SİVAS, YILDIZELİ, Selamet mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No:43 
İç Kapı No:2  Çekmeköy/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:14792312470

KATILAN :134- ELİF DÖNMEZ, Mehmet ve Hafe kızı, 01/05/1977 
MALATYA doğumlu, MALATYA, BATTALGAZİ, Cirikpınar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı.  Hacı Abdi Mah. Hasanbey 
Caddesi, Nakkaş1.Sokak, Bilkent Sitesi, C Blok, No:36-1, 
Malatya Malatya Merkez/ MALATYA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:12014724056

KATILAN :135- ELİF GÜNEŞ, Kadir ve Müberrah kızı, 01/10/1978 BİGA 
doğumlu, ÇANAKKALE, BİGA, Şakirbey mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Eski Sayıştay Binası A 
Blok No:1 Ulus Anakara Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. 
İş adresi: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Eski Sayıştay Binası A 
Blok No:1 Ulus Anakara Keçiören/ ANKARA. TC Kimlik 
No:15025836718

KATILAN :136- EMİNE BİLİR, Ramazan ve Şayeste kızı, 01/01/1968 
YENİKÖY doğumlu, BURSA, OSMANGAZİ, Bahar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Şirinevler Mah. 92. Sk. No:4 İç Kapı No:1 
Yıldırım/ BURSA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:34543157204

KATILAN :137- EMİNE ÖZDEMİR, Hüsnü ve Ayşe kızı, 25/12/1975 
ARAPKİR doğumlu, ELAZIĞ, AĞIN, Demirçarık mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ahmet Zeyneloğlu İlkokulu  Arapgir/ 
MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik No:32848413902

KATILAN :138- EMİNE ŞİRVAN, İbrahim ve Gülende kızı, 21/12/1968 



  

EYÜP doğumlu, ÇANKIRI, ILGAZ, Bozatlı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hırka-İ Şerif Mah. Akşemsettin Cad. No:64 
İç Kapı No:8  Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:41062169830

KATILAN :139- EMİNE TAŞKIN, Durmuş ve Ayşe kızı, 10/09/1971 
AKDAĞMADENİ doğumlu, SİVAS, SUŞEHRİ, Cumhuriyet 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karapürçek Mah. 436 Sk. No:7 İç 
Kapı No:18  Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:35303262756

KATILAN :140- EMİNE YILDIZ ŞEN, Yusuf ve Ayşe kızı, 13/01/1976 
İSTANBUL doğumlu, SİVAS, SUŞEHRİ, Yeşilyayla mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Başakşehir Mah. Şehzade Sk. Temizkent 
Sitesi, No:8B İç Kapı No:8, Onurkent Başakşehir / İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:44509299596

KATILAN :141- EMİNE YILMAZ, Rıdvan ve Ünzüle kızı, 01/02/1968 
ULUKÖY doğumlu, SAMSUN, CANİK, Soğuksu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Sefa Mahallesi Bahçelievler Caddesi 
No:37/12 Yenidoğan  Sancaktepe / İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:31481273256

KATILAN :142- ENGİN UYSAL, Mehmet ve Elmas oğlu, 03/07/1972 
İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, BEYOĞLU, Sütlüce 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sütlüce Mahallesi, Bade Sokak, 
No:6 Daire:10 Beyoğlu Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:20708179846

KATILAN :143- ENGİN YILMAZ, Osman ve İnci oğlu, 17/03/1975 
SCHMEİRFURT/B.ALMANYA doğumlu, BALIKESİR, 
BANDIRMA, Çakıl mah/köy nüfusunda kayıtlı. 17 Eylül Mah. 
Fatih Cad No D 1 Balıkesir Merkez/ BALIKESİR adresinde 
oturur. İş adresi: Bahçelievler Mah. Mehmetcik Cad. Torun 
Sok. No:5 D:3 Merkez/ BALIKESİR. TC Kimlik 
No:13609677986

KATILAN :144- EROL GÜNDÜZ, Abdurrahman ve Hamdiye oğlu, 
16/04/1962 ERDEMLİ doğumlu, MERSİN, AKDENİZ, Yeni 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ksü Kahramanmaraş Merkez/ 
KAHRAMANMARAŞ adresinde oturur. İş adresi: Ksü 
Kahramanmaraş Merkez/ KAHRAMANMARAŞ. TC Kimlik 
No:33022629614

KATILAN :145- ERSAN ERGÜR, İsmet ve Amire oğlu, 30/07/1969 
ELAZIĞ doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Yenimahalle mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Mehmet Akif Ersoy Ad. No:21 Yeşilyayla 
Durakkent Sit. C Blok Kat :6  Daire:13 Onurkent  Başakşehir / 
İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Bahçeköy Caddesi 
No:35 Çayırbaşı Sarıyer/ İSTANBUL. TC Kimlik 
No:17425939808

KATILAN :146- ESRA NUR ÇORUHLU, Faik ve Esin kızı, 03/04/1966 
SAMSUN doğumlu, SAMSUN, İLKADIM, Selahiye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Cerrah Paşa Cad. Şemimoğlu Sok. 4/4 
Aksaray/İstanbul Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 



  

Kimlik No:12749897568
KATILAN :147- FADİME ÇELEBİ, Adem ve Ayşe kızı, 01/01/1966 

TERME doğumlu, SAMSUN, HAVZA, Kocaoğlu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 19 Mayıs  Mah. Meşrutiyet Sk. No:11 İç 
Kapı No:1  İlkadım/ SAMSUN adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:18032716738

KATILAN :148- FAİK HASAR, Ramazan ve Fikriye oğlu, 01/11/1967 
PÜTÜRGE doğumlu, MALATYA, PÜTÜRGE,  mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kazım Karabekir Mah. 815.Sokak No:20/5 
Gaziosmanpaşa-İstanbul Bakırköy/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:32525045624

KATILAN :149- FATIMA ZEHRA BAYRAK, Ahmet ve Hasibe kızı, 
13/07/1982 KÜTAHYA doğumlu, ERZİNCAN, KEMALİYE, 
Kotan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fatih Mahallesi 27 Mayıs 
Cadesi Sümerbank Blokları No:58/5  Küçükçekmece/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:39295793502

KATILAN :150- FATIMATÜZZEHRA TOPRAK, Necmi ve Nur kızı, 
08/10/1980 ANKARA doğumlu, SİİRT, TİLLO, Fakirullah 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hilal Mahallesi 6. Cadde 667. 
Sokak No:6/8 Çankaya Ankara Çankaya/ ANKARA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:14911365370

KATILAN :151- FATİH YILDIRIM, Kemal ve Tuncay oğlu, 20/04/1964 
ORTAKIŞLA doğumlu, KONYA, YUNAK, Ortakışla mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çelebi Mah. Tarakçı Sokak No.2/2 Karatay/ 
KONYA adresinde oturur. TC Kimlik No:53383316732

KATILAN :152- FATİME GEÇİCİ, Fikri ve Nahide kızı, 05/01/1973 
ERZURUM doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, ELBİSTAN, 
Güvercinlik mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çöşnük Mah. Cami Sk. 
No:14 İç Kapı No:7  Malatya Merkez/ MALATYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:20819507934

KATILAN :153- FATİME HIŞIROĞLU, Yaşar ve Adalet kızı, 10/10/1965 
AKÇAABAT doğumlu, KASTAMONU, İNEBOLU, Alaca 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yedikule Mah. Hacı Evhaddin Cad. 
No:73A1 İç Kapı No:6  Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:41971585752

KATILAN :154- FATMA ENGİNAR, İbrahim ve Miyase kızı, 21/04/1966 
KAYASU doğumlu, ORDU, ÇAYBAŞI, Çay mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gölevi Mah. Güvenevler Sk. No:8 İç Kapı 
No:26  Ünye/ ORDU adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:24485453724

KATILAN :155- FATMA KALYONCU, Mustafa ve Muazzez kızı, 
17/11/1968 BAKIRKÖY doğumlu, TRABZON, YOMRA, 
Kaşüstü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yunus Mah. Kartal Sk. 
Fidan Sitesi B Blok Da:27  Kartal/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:38717115250

KATILAN :156- FATMA KURTCUOĞLU, Süleyman ve Nimet kızı, 
23/07/1968 ÜRGÜP doğumlu, ANKARA, MAMAK, Şirintepe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Saimekadın Mah. Çalıkavak Sk. 



  

No:26 İç Kapı No:7  Mamak/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:10435293298

KATILAN :157- FATMA ÖRGEL, Mustafa ve Havva kızı, 23/08/1975 
ELMALI doğumlu, ANTALYA, ELMALI, Gölova mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ferhat Paşa Asm, Yavuz Selim Mahallesi, 
Mehmetçik Sokak, No:55, Esenler Esenler/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:17563423696

KATILAN :158- FATMA TÜRKKOL, Mehmet Salih ve Aynur kızı, 
03/07/1981 OLTEN/İSVİÇRE doğumlu, DENİZLİ, 
BOZKURT, Hamdiye mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sarıgöl 
Mahallesi, Okul Sokak, No:6 A D:3 Gaziosmanpaşa 
Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:19720769944

KATILAN :159- FATMANUR AKBAŞ, Vasif ve Sadise kızı, 01/01/1969 
ERZURUM doğumlu, TEKİRDAĞ, ÇORLU, Reşadiye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kayaşehir 5.Bölge C-32 Daire:51 
Kayaşehir Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:58693226214

KATILAN :160- FEHİME DEMİR, Kamil ve Fikriye kızı, 29/05/1966 
İSTANBUL doğumlu, KASTAMONU, DEVREKANİ, 
Baltacak mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sümbülefendi Mahallesi 
Burhanettin Tepsi Sokak No: 11 D: 2 Kocamustafapaşa  Fatih/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:51367269852

KATILAN :161- FETHİ ACAR, Şemsittin ve Fevkiye oğlu, 01/03/1942 
ÇAL doğumlu, KASTAMONU, ARAÇ, Çal Köyü mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Platin Sokak No.16/16 Çankaya/ ANKARA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:40129636742

KATILAN :162- FETHİYE ATLI, Temur ve Zahide kızı, 16/04/1963 
GÖKBELEN doğumlu, ELAZIĞ, KEBAN, Akçatepe mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Şehremini Mahallesi, Ahmet Vefik Paşa 
Caddesi, Didem Apartmanı, 33/B, Daire:11, Fatih Fatih/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:43294072360

KATILAN :163- FEYZA KAYA TOB, Ahmet ve Mesudiye kızı, 
05/05/1975 İZMİR doğumlu, AYDIN, NAZİLLİ, Esenköy 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yıldıztepe Mah. 142 Sk. No:64 İç 
Kapı No:7  Nazilli/ AYDIN adresinde oturur. TC Kimlik 
No:10867718536

KATILAN :164- FİGEN İŞIKER, Mehmet ve Nevin kızı, 20/04/1982 
MARDİN doğumlu, MARDİN, MERKEZ, Diyarbakırkapı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yenişehir Mah. Barış Caddesi, 
Fesleğen Apartman, No:22/1 Mardin  Mardin Merkez/ 
MARDİN adresinde oturur.  TC Kimlik No:21032513276

KATILAN :165- FİLİZ BAĞCI, Mehmet ve Aliye kızı, 01/01/1979 
DOĞUBAYAZIT doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, 
EKİNÖZÜ, Maarif mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilyurt Mah. 
Kıpcak Sk. No:3 İç Kapı No:3/5  Elbistan/ Kahramanmaraş 
adresinde oturur. TC Kimlik No:19333288894

KATILAN :166- FİLİZ İŞIKER, Mehmet ve Nevin kızı, 25/02/1981 



  

MARDİN doğumlu, MARDİN, ARTUKLU, Diyarbakırkapı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hürriyet Mah. Tekin Sk. Fettahoğlu 
Apartmanı, No:41 İç Kapı No:15 Şirinevler Bahçelievler/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:21041512994

KATILAN :167- FÜSUN SEVİNÇ, Nabi ve Kazimet kızı, 09/12/1966 
DERİNKUYU doğumlu, BURSA, MUSTAFAKEMALPAŞA, 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçe Sk. Üçevler Mah. No:20 İç 
Kapı No:1  Nilüfer/ BURSA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:16870731586

KATILAN :168- GALİP ALURAL, Lütfi ve Nimet oğlu, 05/08/1960 BOLU 
doğumlu, BOLU, MERKEZ, Karacaağaç mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Umutkent Mah. Ada 20 Sk. No:10 İç Kapı No:2  Bolu 
Merkez/ BOLU adresinde oturur.  TC Kimlik No:33523130190

KATILAN :169- GAMZE KARABAĞ, Taner ve Perihan kızı, 15/10/1977 
İSTANBUL doğumlu, ARDAHAN, MERKEZ, Sulakyurt 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sümer Mah. Hattat Emin Barın 
Cad. No: 61/6 Ayşe Nine Apt. Merkez Bolu  Bolu Merkez/ 
BOLU adresinde oturur. TC Kimlik No:16409964706

KATILAN :170- GAZİ KEMAL ALSANCAK, Şevki ve Emine oğlu, 
01/08/1970 KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, BAHŞİLİ, 
Bahşili Merkez mah/köy nüfusunda kayıtlı. Büyüksinan 
Mah.Yanıkses Sk.No:14 Karatay/ KONYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:11343108742

KATILAN :171- GÜL GÖRMEZ, Şahin ve Şehdiye kızı, 13/02/1974 VAN 
doğumlu, VAN, İPEKYOLU, Şerefiye mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Bardakçı Mah. Y.Y.Ü Toki Sk. No:1K2-25 İç Kapı 
No:11  Tuşba/ VAN adresinde oturur. TC Kimlik 
No:29512839526

KATILAN :172- GÜLAY ARSLAN, Arif ve Melek kızı, 09/03/1974 
MERZİFON doğumlu, AMASYA, MERZİFON, Çayırözü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çayırözü Mevkıı No:7 Çayırözü 
Sarıbuğday  Merzifon/ AMASYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:27250076548

KATILAN :173- GÜLSEREN ERDEN, Hüseyin ve Şadıman kızı, 
AKÇAABAT doğumlu, BALIKESİR, ERDEK, Ormanlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cevdet Paşa Mahallesi Emniyet 
Caddesi Can Sitesi A Blok 11 VAN adresinde oturur. TC 
Kimlik No:10003814962

KATILAN :174- GÜLSÜM PEKER ALPAY, Ahmet ve Hatice kızı, 
18/01/1975 BURSA doğumlu, SAKARYA, SAPANCA, 
Yenimahalle mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akşemsettin Mah. 
Sürreemini Sk. No:9 İç Kapı No:5  Fatih/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:32159103240

KATILAN :175- GÜLÜZAR DAŞO, Abdullah ve Gülperi kızı, 02/01/1978 
ELBİSTAN doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, ELBİSTAN, 
Karaelbistan Kasabası mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zaviye Mah. 
Ege (Tevfik Temelli Cad 35) Sk. No:27 İç Kapı No:3  Malatya 
Merkez/ MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik 



  

No:45766676502
KATILAN :176- GÜNER ÇAKMAK, Ekrem ve Gülfinaz kızı, 02/07/1967 

ARDAHAN doğumlu, BURSA, GEMLİK, Osmaniye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Osmaniye Mahallesi Eskipazar Caddesi Akın 
Sokak No:3 Daire:3 Gemlik/ BURSA adresinde oturur. İş 
adresi: İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi Kimya Öğretmeni 
Balat Mahallesi Teyyareci Selahattin Sokak No:1 Fatih/ 
İSTANBUL. TC Kimlik No:18172666894

KATILAN :177- GÜRŞAH DEMİR, Sami ve Meliha kızı, 19/05/1977 
KAHRAMANMARAŞ doğumlu, MARDİN, NUSAYBİN, 
Yıldırım mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yüzüncüyıl Mah. 85069 
Sk. Ortak 2 Apt A Blok Kat:3 No:25  Çukurova/ ADANA 
adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:60157216334

KATILAN :178- GÜZİN AKTAŞ, Alaattin ve Seher kızı, 01/01/1962 GÖLE 
doğumlu, ORDU, KABATAŞ, Alankent mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Mimarsinan  Mah. 157 Sk. No:17 İç Kapı No:5  Atakum 
/ SAMSUN adresinde oturur. TC Kimlik No:26420395618

KATILAN :179- HABİBE GÜNEŞ, Durmuş ve Ayşe kızı, 27/02/1980 
KARABÜK doğumlu, İZMİR, KARŞIYAKA, Şemikler 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Mah. İsmet Özcin Sk. No:5 İç 
Kapı No:2  Eskipazar/ KARABÜK adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:36662301490

KATILAN :180- HACER OKUDAN, Fevzi ve Hatice kızı, 08/09/1981 
BREMEN/ALMANYA doğumlu, ANTALYA, MANAVGAT, 
Taşağıl mah/köy nüfusunda kayıtlı. Burhanettin Onat Caddesi, 
1380 Sokak, M.Kemal Ekin Apartmanı, No:34, Kat:1, Daire:4 
Muratpaşa/Antalya Muratpaşa/ ANTALYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:13201587546

KATILAN :181- HAKAN BAŞTÜRKMEN, Mahmut ve Muazzez oğlu, 
05/09/1971 GEMLİK doğumlu, NİĞDE, MERKEZ, Efendibey 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kurtköy Mah.Eftelya Sk, Mesken 
Konutları, B2 Blok, Daire:28, Pendik  Pendik/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:43102824600

KATILAN :182- HALİL CEYLAN, Mehmet ve Ayşe oğlu, 06/02/1965 
BÜĞDÜZ doğumlu, BURDUR, MERKEZ, Büğdüz mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Halıkent Mahallesi 244 Cadde İmar Sitesi B1 
36/7 Isparta Merkez/ ISPARTA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:35878069118

KATILAN :183- HALİL ERTAN, Akif ve Ayşe oğlu, 01/03/1971 
ALAŞEHİR doğumlu, MANİSA, ALAŞEHİR, Akkeçili 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Alaşehir Devlet Hastanesi  Alaşehir/ 
MANİSA adresinde oturur. TC Kimlik No:49126499374

KATILAN :184- HALİT BAĞDATLI, Ahmet ve Saadet oğlu, 18/09/1951 
DOĞANŞEHİR doğumlu, MALATYA, DOĞANŞEHİR, Sürgü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yazır Mah. Bestami Sk. No:16 İç 
Kapı No:2  Selçuklu/ KONYA adresinde oturur. İş adresi: 
Nakipoğlu Mah. Köprübaşı Cad Şehit Fahri Sok. No:1 
Altınbaşak Gençlik Eğitim Kültür Araştırma Derneği  Karatay/ 



  

KONYA. TC Kimlik No:33416005888
KATILAN :185- HALİT ERDOĞAN, Ali ve İmiş oğlu, 01/12/1959 

ERKİLET doğumlu, KAYSERİ, KOCASİNAN, Erkilet 
Arabıdın mah/köy nüfusunda kayıtlı. General Emir Mh.Fevzi 
Çakmak Cd.1.Sokak No:20/4 Erkitlet  Kocasinan/ KAYSERİ 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:15578484350

KATILAN :186- HANDAN DEMİRTAŞ, Recai ve Gülşan kızı, 24/05/1977 
ELAZIĞ doğumlu, ELAZIĞ, PALU, Umutkaya mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Esentepe Mah. Baytar Sk. No:1 İç Kapı 
No:15  Nilüfer/ BURSA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:11762127850

KATILAN :187- HANDAN GÜLTEKİN, Mehmet Emin ve Neriman kızı, 
25/03/1972 ADANA doğumlu, SİVAS, ŞARKIŞLA, 
Kayalıyokuş mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fevzi Çakmak Mah. 
Fevzi Çakmak Cad. Kiptaş Sefaköy Evleri A4/1 Küçükcekmece 
Küçükçekmece/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:16195317564

KATILAN :188- HANDAN KIRILMAZKAYA, Ali ve Ayşe kızı, 
13/02/1976 MADEN doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Kızılay 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zafer Mah. Kefil Sk. No:6 İç Kapı 
No:30  Battalgazi/ MALATYA adresinde oturur. İş adresi: 
Yeşiltepe Anadolu Lisesi Merkez/ MALATYA. TC Kimlik 
No:35494028926

KATILAN :189- HARUN TEKTAŞ, Abdullah ve Hanife oğlu, 01/02/1965 
BAŞKÖY doğumlu, KAYSERİ, YEŞİLHİSAR, Başköy 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Derbentbaşı Köyü No:103 
Yeşilhisar/ KAYSERİ adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:28388076158

KATILAN :190- HASAN HÜSEYİN KORU, Muharrem ve Ganime oğlu, 
02/06/1966 KEMAH doğumlu, SİVAS, HAFİK, Yarhisar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yazır Mah. Akkonak Sk. Yenikent 
Sitesi C Blok No:8/40  Selçuklu/ KONYA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:22913415726

KATILAN :191- HATİCE BULADI, Osman ve Aliye kızı, 01/10/1960 
ULUBEY doğumlu, ORDU, FATSA, Gölköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Beştelsiz Mah. Seyitnizam Cad. No:150/1 İç 
Kapı No:54  Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:67909007042

KATILAN :192- HATİCE DEMİR, Mahmut ve Ayişe kızı, 01/01/1969 
ERZİNCAN doğumlu, ERZİNCAN, MERKEZ, Ilıdere 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad. 
No:18 İç Kapı No:10  Küçükçekmece/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:38551219442

KATILAN :193- HATİCE KÖSEOĞLU, Abdullah ve Saide kızı, 
15/04/1977 KASTAMONU doğumlu, SAMSUN, HAVZA, 
Mısmılağaç mah/köy nüfusunda kayıtlı. Havaalanı Mah. Gaziler 
Çıkmazı Sk. No:3 İç Kapı No:4  Esenler/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:40915954074



  

KATILAN :194- HATİCE SEVÜK KANAN, Rasim ve Azize kızı, 
01/08/1968 KESKİN doğumlu, ÇORUM, UĞURLUDAĞ, Saz 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tepebaşı Mah. Foça Sk. No:63 İç 
Kapı No:12  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:13042984764

KATILAN :195- HATİCE TAŞDEMİR, Memet ve Hürü kızı, 10/11/1975 
ELBİSTAN doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, EKİNÖZÜ, 
Maarif mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilyurt Mah. Vatan Cad. 
No:92 İç Kapı No:1  Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ adresinde 
oturur. TC Kimlik No:29426220984

KATILAN :196- HATİCE YILDIZ, Yaşar ve Nuriye kızı, 16/04/1978 
TAVŞANLI doğumlu, MARDİN, ÖMERLİ, Cumhuriyet 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kavaklı  Mah. Cumhuriyet Cad. 
No:27 İç Kapı No:1  Tavşanlı/ KÜTAHYA adresinde oturur. İş 
adresi: Durak Mah.Kavuncular Sokak No: 14 Tavşanlı/ 
KÜTAHYA. TC Kimlik No:45169603846

KATILAN :197- HATİCE ZENGİN, Hasan Tahsin ve Fatma kızı, 
09/09/1964 BEYPAZARI doğumlu, TOKAT, ZİLE, Nakkaş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Türkkonutsebat Sitesi 20-B 
Çayyolu Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:38338909474

KATILAN :198- HATİCE AYŞE ŞAHİNKOÇ, Mahmut Mehmet ve Saade 
kızı, 18/03/1971 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, 
ZEYTİNBURNU, Yeşiltepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Veliefendi Mah. 75. Sk. No:11 İç Kapı No:2  Zeytinburnu/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:13079483094

KATILAN :199- HATİCE DUDU ÖZKAL, Ali İhsan ve Şükran kızı, 
13/09/1966 BOLVADİN doğumlu, AFYONKARAHİSAR, 
BOLVADİN, Emrullah mah/köy nüfusunda kayıtlı. Devlet Su 
İşleri Misafirhanesi Altındağ/ ANKARA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:19483212404

KATILAN :200- HİKMET ALTUNTAŞ, Ömer ve Fatma kızı, 22/11/1971 
KAYSERİ doğumlu, SAMSUN, ÇARŞAMBA, Ahubaba 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Rami  Yeni  Mahalle  Yalnızcıkt 
Sokak  No:15   İç  Kapı  No: 8  Eyüp/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:54454498968

KATILAN :201- HİKMET ÇAĞLAR, Osman ve Halime oğlu, 01/05/1965 
KÜTAHYA doğumlu, KÜTAHYA, MERKEZ, Körpe mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gaziler Mah. 1715. Sk. No:23 İç Kapı No:2 
Gebze/ KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:25358258750

KATILAN :202- HİKMET KARALI, Mehmet ve Ayşe oğlu, 09/01/1967 
AKHİSAR doğumlu, MANİSA, AKHİSAR, Gökçeler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hacıishak Mah. 249 Sk. Toki Evleri No. 112 
D:4 Akhisar/ MANİSA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:32129062454

KATILAN :203- HİLAL ATICI, Mehmet ve Nermin kızı, 31/05/1973 
BALIKESİR doğumlu, HATAY, ERZİN, Karamustafalı 



  

mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başakşehir Mah. Onurkent Sitesi 
Mimar Kemalettin Bulvarı Kutlu Sk. Ortaklar Apt No:2 İç Kapı 
No:2  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:19736040280

KATILAN :204- HİMMET GÖÇER, Halil İbrahim ve Dönüş oğlu, 
15/08/1970 KIRLANGIÇ doğumlu, KIRIKKALE, BALIŞEYH, 
Kırlangıç mah/köy nüfusunda kayıtlı. Susuz Yaylası 
Yaylaevlerı No:9 Susuz Merkez  Araç/ KASTAMONU 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:47092195658

KATILAN :205- HUBAN ŞAHİN, Ahmet ve Elif kızı, 30/06/1979 BAHÇE 
doğumlu, ADIYAMAN, BESNİ, Sarıkaya mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Güzeltepe  Mah. Çamlıktepe Cad. No:20 İç Kapı No:3 
Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26783635932

KATILAN :206- HÜLYA BOZKURT, Ekrem ve Türkan kızı, 01/01/1971 
AŞKALE doğumlu, SİVAS, İMRANLI, Borular mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çamlık Mah. Bahar Sk. No:2F İç Kapı No:8 
Çekmeköy/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:36566136624

KATILAN :207- HÜLYA CİGERCİ, Sabri ve Hanife kızı, 06/06/1973 
ŞİŞLİ doğumlu, GÜMÜŞHANE, MERKEZ, Süle mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. Arabayolu Cad. No:37 İç 
Kapı No:5  Sarıyer/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:19361037594

KATILAN :208- HÜLYA ÇELİK, Muzaffer ve Nermin kızı, 01/05/1978 
MALATYA doğumlu, MALATYA, KULUNCAK, Karıncalık 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başakşehir 4.Etap 2.Kısım D 10 D 
44  Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:41740733896

KATILAN :209- HÜSEYİN ARI, Halil İbrahim ve Zekiye oğlu, 02/04/1947 
AKKİSE doğumlu, KONYA, EREĞLİ, Gülbahçe mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yazır Mah Gülsaray Cad No:107/7 Selçuklu/ 
KONYA adresinde oturur. İş adresi: Bbp Başk.Yard. KONYA. 
TC Kimlik No:29714080900

KATILAN :210- HÜSEYİN ERGÜN, Alı ve Huri oğlu, 26/06/1969 
DAĞBAŞI doğumlu, TRABZON, ARAKLI, Kükürtlü mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Merkez Mah. 1 Nolu Hilal Sk. No:7 İç Kapı 
No:4  Araklı/ TRABZON adresinde oturur. İş adresi: Rize Cad. 
Otogar Karşısı, No.89,  Araklı/ TRABZON. TC Kimlik 
No:27254475736

KATILAN :211- HÜSEYİN CEVAT UÇAR, Mustafa ve Nuran oğlu, 
29/09/1961 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, ŞİLE, Göçe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. İmarmaraevleri Şemsibey Cad. 2E/2 
Yakuplu Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: 
İmarmaraevleri Şemsibey Cad. 2E/2 Yakuplu Beylikdüzü / 
İSTANBUL. TC Kimlik No:28513959226

KATILAN :212- İBRAHİM DİRİCANLI, Tayyar ve Hanım oğlu, 
01/04/1962 ALACA doğumlu, ÇORUM, ALACA, Küçükdona 



  

mah/köy nüfusunda kayıtlı olup Mevlana Mahallesi Melikşah 
Caddesi No:3/16 Talas Kayseri adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:15532862002

KATILAN :213- İBRAHİM GELEBEK, İbiş ve Gülizar oğlu, 01/02/1958 
İSLAHİYE doğumlu, GAZİANTEP, İSLAHİYE, Ortaklı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atakent Mah. Atakan Caddesi, 
Tonguç Sk. No:44A İç Kapı No:1  Ümraniye/ İSTANBUL 
adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:33388508288

KATILAN :214- İBRAHİM GÜNGÖR, Mehmet ve Hatice oğlu, 20/08/1969 
ISPARTA doğumlu, ISPARTA, MERKEZ, Çünür mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ayazmana Mah 4418 Sok Muratkent Sitesi D 
Blok Kat 5 No 10 Isparta Merkez/ ISPARTA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:48181225898

KATILAN :215- İBRAHİM KELEŞ, Nevzat ve Sadet oğlu, 25/11/1963 
SUŞEHRİ doğumlu, SİVAS, SUŞEHRİ, Küçükgüzel mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Mevlana Celaleddin Rumi Cad. Başak Mah. 
No:31C İç Kapı No:9  Başakşehir / İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:12626938704

KATILAN :216- İBRAHİM TÖRE, Kemal ve Fatma oğlu, 10/04/1961 
KÜRTLER KY doğumlu, AMASYA, MERZİFON, Çayırözü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kısıklı Mah.Ferah Cad.Yusuf 
Kemal Sokak No:17/5 Büyükçamlıca Üsküdar/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:27796058374

KATILAN :217- İLHAMİ TAN, Yusuf ve Behice oğlu, 14/11/1963 
ERZİNCAN doğumlu, ERZİNCAN, MERKEZ, Ortayurt 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Beştepe Mah. Zübeyde Hanım Sk. 
No:28 İç Kapı No:12  Yenimahalle/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:43615088162

KATILAN :218- İLKAY BUZKAN, Habip ve Hüsniye kızı, 18/05/1976 
İZMİR doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Abdigör mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gülyaka Mah. 2987 Sk. No:49 İç Kapı No:1 
Karabağlar/İZMİR . TC Kimlik No:37144354270

KATILAN :219- İLKCAN KABAKÇI, Bayram ve Ayşe oğlu, 16/02/1972 
ÇAY doğumlu, AFYONKARAHİSAR, ÇAY, Aydoğmuş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Savran Köyü  Milas/ MUĞLA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:13993400368

KATILAN :220- İLKER KUGU, Halil ve Sevinç oğlu, 10/04/1972 
İSTANBUL doğumlu, GİRESUN, ÇANAKÇI, Bakımlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. BRUXELLES /BELÇİKA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:31411607632

KATILAN :221- İSA BAŞTUĞ, Necmi ve Nazmiye oğlu, 16/08/1971 
DEVREKANİ doğumlu, KASTAMONU, DEVREKANİ, 
Karayazıcılar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Vezir Odaları 
Çıkmazı, Çakmak Apartmanı No:13 İç Kapı No:13 
Cerrahpaşa/Fatih Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:24875153050

KATILAN :222- İSMAİL ÇAKIR, Hasan ve Sabahat oğlu, 10/03/1966 
KARAAĞAÇ doğumlu, BALIKESİR, GÖMEÇ, Karaağaç 



  

mah/köy nüfusunda kayıtlı. Memiş Mah. Mithatpaşa Cad. 
No:65B İç Kapı No:4  Burhaniye/ BALIKESİR adresinde 
oturur. İş adresi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Altıeylül/ 
BALIKESİR. TC Kimlik No:21868420786

KATILAN :223- İSMAİL YÜCE, Selim ve Emine oğlu, 09/09/1976 NİĞDE 
doğumlu, NİĞDE, MERKEZ, Aşağı Kayabaşı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Efendibey Mah. Yeni Niğde Evleri Candan 
Sok. Kamer Apt. No:2/8  Niğde Merkez/ NİĞDE adresinde 
oturur. İş adresi: Kazım Karabekir Mah. Hacı Bayram Veli Cad. 
1042 Sok. No. 79/1  Esenler/ İSTANBUL. TC Kimlik 
No:17774668848

KATILAN :224- KADIR OKUR, Salih ve Elif oğlu, 10/02/1963 
AKÇAKALE doğumlu, ŞANLIURFA, MERKEZ, Akçahisar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yavuz Sultan Selim Mah. Müftü 
Hamamı Sk. No:18 İç Kapı No:1  Fatih/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:15209912504

KATILAN :225- KADİR ÇAKIROĞLU, Ekrem ve Mediha oğlu, 
01/01/1973 ULUYOL KÖYÜ doğumlu, Kastamonu, İnebolu, 
Uluyol mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kazım Karabekir Mah. 
1005. Sk. No:61 Daire:3 Esenler Esenler/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:46255443452

KATILAN :226- KAZIM ARSLAN, Mehmet ve Gülbeyaz oğlu, 10/08/1959 
YOZGAT doğumlu, YOZGAT, MERKEZ, Sarıhacılı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 4 Cad. 66 Sok. 1/8 Öveçler  ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:66880216580

KATILAN :227- KERİM AKÇAKOYUN, İbrahim ve Cennet oğlu, 
01/01/1963 KILIÇLI doğumlu, ADANA, SARIÇAM, Kılıçlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güzelyalı Mah. 81207 Sk. Özcan 
Sitesi No:8/A İç Kapı No:02  Çukurova/ ADANA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:19831134594

KATILAN :228- LEVENT DENİZALTI, Alaettin Yılmaz ve Melahat oğlu, 
14/07/1971 SAMSUN doğumlu, İSTANBUL, FATİH, 
Binbirdirek mah/köy nüfusunda kayıtlı. Piyalepaşa Mah. 613. 
Sok. No: 19 Dai: 3 41650 Gölcük/ KOCAELİ adresinde oturur. 
TC Kimlik No:27619956320

KATILAN :229- MAHİYE GEÇELİ, Mükremin ve Döne kızı, 01/03/1975 
DEVELİ doğumlu, KAYSERİ, DEVELİ, Sindelhöyük Köyü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sindel Höyük Köyü Gülen Sokak 
No:1/1 Camikebir Mahallesi  Develi/ KAYSERİ adresinde 
oturur. İş adresi: Develi Devlet Hastanesi Ebe Hemşiresi 
Develi/ KAYSERİ. TC Kimlik No:26000131766

KATILAN :230- MECİT ÖZTÜRK, Dursunali ve Variyet oğlu, 18/03/1970 
İKİZDERE doğumlu, RİZE, İKİZDERE, Ilıca mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İstasyon Mah.Eskihisar Cad. No:1492 Sokak, 
No:1 Gebze Gebze/ KOCAELİ adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:17321716558

KATILAN :231- MEDİHA KILLI, Mehmet ve Gürcü kızı, 25/07/1970 
YUMURTALIK doğumlu, ADANA, YUMURTALIK, 



  

Zeytinbeli mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esenkent Mh. Kanipaşa 
Cd. Sunpark Sitesi B-Blok No : 12  Maltepe/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:36178515916

KATILAN :232- MEHMET BAŞ, Kemal ve Hanım oğlu, 27/07/1970 
ELAZIĞ doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Yenikapı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çankaya Mahallesi, Kaptüs Sokak, No:29/8, 
B Blok, Kat:4 Eskişehir Eskişehir Merkez/ ESKİŞEHİR 
adresinde oturur. TC Kimlik No:32113452674

KATILAN :233- MEHMET ÇAKIROĞLU, Ekrem ve Huriye oğlu, 
20/11/1963 UMURLU doğumlu, AYDIN, EFELER, Umurlu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Dumlupınar Mah. Altındağ  Sk. 
No:4 İç Kapı No:7  Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:10678750442

KATILAN :234- MEHMET ÇETİN, Osman ve Hatice oğlu, 04/03/1965 
İZMİR doğumlu, İZMİR, MENDERES, Karakuyu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Atıf Bey Mahallesi 64 Sokak No:1/E 
Gaziemir/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:58069010942

KATILAN :235- MEHMET DOĞAN, Hilmi ve Cennet oğlu, 04/05/1965 
DEVELİ doğumlu, KAYSERİ, DEVELİ, Yeniköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Mehmet Akif Mah. Gürgenağacı Sk. No:6 İç 
Kapı No:17  Selçuklu/ KONYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17309421894

KATILAN :236- MEHMET ERCAN, Yılmaz ve Meliha oğlu, 25/09/1960 
SELİMİYE doğumlu, BALIKESİR, MERKEZ, Selimiye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kuvayi Milliye Mah. Edremit Cad. 
No:16  Balıkesir Merkez/ BALIKESİR adresinde oturur. İş 
adresi: Tunalı Hilmi Cad N.82/B 5  Kavaklıdere  Çankaya/ 
ANKARA. TC Kimlik No:14065702724

KATILAN :237- MEHMET ERDEM, Yunis Nadi ve Saadet oğlu, 
31/08/1960 NİKSAR doğumlu, TOKAT, NİKSAR, Taşmektep 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçeler İçi Mahallesi Gülistan 
Sokak  Mevsim Apartmanı No:4/7  AMASYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:38572898886

KATILAN :238- MEHMET GÜLEN, İsa ve Fatma oğlu, 26/01/1964 
ORHANİYE doğumlu, KONYA, AKÖREN, Orhaniye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Şeyh Şamil Mah. Eminönü Cad. No:7 İç 
Kapı No:12  Selçuklu/ KONYA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:22670014316

KATILAN :239- MEHMET HARDAL, İbrahim ve Fatma oğlu, 10/03/1971 
ÇAYELİ doğumlu, RİZE, ÇAYELİ, Selimiye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kastanienweg 22 41540 Dormagen/ 
ALMANYA adresinde oturur. TC Kimlik No:32396210084

KATILAN :240- MEHMET KANMAZ, Hacı Ahmet ve Fatma oğlu, 
02/06/1960 OSMANİYE doğumlu, OSMANİYE, MERKEZ, 
Gökçedam mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bedir Mah. Zembilli 
Cad. No:10 İç Kapı No:13  Selçuklu/ KONYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:28025598234

KATILAN :241- MEHMET KOÇULU, Mustafa ve Zahide oğlu, 15/04/1969 



  

AFŞİN doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, AFŞİN, Tanır 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Afşinbey Mah. Yeşil Evler Sitesi 3 
Küme Evleri No:16 İç Kapı No:1  Afşin/ Kahramanmaraş 
adresinde oturur. TC Kimlik No:48754571988

KATILAN :242- MEHMET KURT, Bekir ve Remziye oğlu, 31/03/1956 
ÇENGELLİ doğumlu, KIRKLARELİ, LÜLEBURGAZ, 
Çengelli mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atakent Mahallesi, Atakan 
Caddesi, Haldun Taner Sokak, No:7 Ümraniye Ümraniye/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:22934261784

KATILAN :243- MEHMET TAŞKESEN, Hüseyin ve Fatma oğlu, 
01/04/1967 NİZİP doğumlu, GAZİANTEP, NİZİP, Akçakent 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Eyüp Sultan Mah. Osman Gazi Sk. 
No:5 İç Kapı No:8  Nizip/ GAZİANTEP adresinde oturur. TC 
Kimlik No:26434743306

KATILAN :244- MEHMET YURTSEVEN, Ahmet ve Fatma oğlu, 
10/11/1965 SİRKELİ doğumlu, ANKARA, PURSAKLAR, 
Sirkeli mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sirkeli Yeşilyurt Mah. Sütçü 
İmam Cad. No:13 İç Kapı No:2 Pursaklar/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:12859126060

KATILAN :245- MEHMET ABDULLAH KAPLAN, Selahattin ve Afife 
oğlu, 01/01/1962 BATMAN doğumlu, DİYARBAKIR, 
BİSMİL, Yukarıharım mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akşemsettin 
Mah. Sarı Abdullah Sok. 23/7  Fatih/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:10016120326

KATILAN :246- MEHMET ALİ YAVUZ, Mustafa ve Rahime oğlu, 
27/04/1949 ÇUMRA doğumlu, KONYA, ÇUMRA, İçeriçumra 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Durunday Mah. Kaynaklar Sk. 
No:41  Meram/ KONYA adresinde oturur. İş adresi: Vekili Av 
Ramazan Yavuz-Cinnah Caddesi   80/A 2-6  Çankaya  Merkez/ 
ANKARA. TC Kimlik No:41338689338

KATILAN :247- MEHMET ŞÜKRÜ BATUR, Mehmet Şefik ve Halime 
oğlu, 01/01/1968 ERUH doğumlu, SİİRT, MERKEZ, Ulus 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Manyasızade Card.Birliksaray 
Apt.No:49/6 Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:51835062954

KATILAN :248- MELEK DEMİREZ YILMAZ, Mihrali ve Cevriye kızı, 
01/12/1966 SOLAKUŞAĞI doğumlu, ERZURUM, İSPİR, 
Yeşilyurt mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mimar Sinan Mah. İncesu 
Cad. No:144 İç Kapı No:7  Çankaya/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:19138928988

KATILAN :249- MELEK İNCE, Hüseyin ve Ayişe kızı, 02/12/1977 
ADANA doğumlu, ADANA, KARATAŞ, Çağşırlı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Belediye Evleri Mah. Çoban Yurtçu Bulvarı 
No:5 İç Kapı No:01  Çukurova/ ADANA adresinde oturur. İş 
adresi: . TC Kimlik No:20473045544

KATILAN :250- MELEK SERT, Recep ve Meliha kızı, 10/01/1974 
BAKIRKÖY doğumlu, KASTAMONU, TOSYA, Ortalıca 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atakent Mah. Reşit Paşa Caddesi, 



  

Harika Sk. Çağdaş Apt, No:7 İç Kapı No:18  Ümraniye/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:23219221776

KATILAN :251- MELİHA AYDINLI, Mehmet ve Şehriye kızı, 05/03/1972 
NİĞDE doğumlu, AKSARAY, MERKEZ, Kılıçaslan mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Başakşehir Mah. Nurettin Topçu Cad. 
No:11C İç Kapı No:7  Başakşehir / İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:73930006480

KATILAN :252- MEMİŞ CEYHAN, Hasan ve Hacer oğlu, 09/04/1972 
KARABÜK doğumlu, KONYA, AKŞEHİR, Yazla/Merkez 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Havzan Mahallesi Ebussuudefendi 
Caddesi No:41/1 Meram  Karatay/ KONYA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:31037023212

KATILAN :253- MERAL ÖZPÜRÇÜKLÜ, Mehmet ve Fatma kızı, 
07/03/1978 MALATYA doğumlu, MALATYA, DARENDE, 
Beybağı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilyurt Mah. Nazım 
Kaynak Bulvarı, İsa Yusuf Alptekin Caddesi, Erdoğan 
Apartman, Kat:5, Daire:18, Afşin  Afşin/ Kahramanmaraş 
adresinde oturur. TC Kimlik No:29980776750

KATILAN :254- MERYEM ALTINTAŞ, Sabri ve Ayşe kızı, 08/02/1971 
SUÇATI doğumlu, SAKARYA, KAYNARCA, Karamanlar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mahalesi 4.Etap 1. Kısım 
D16 Daire:20  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:33560185900

KATILAN :255- MERYEM DÖNMEZ, Hasan Tahsin ve Şükriye kızı, 
25/12/1977 EYÜP doğumlu, ERZİNCAN, KEMALİYE, 
Apçağa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Seyyid Ömer Mah. Vezir 
Cad. No:39 İç Kapı No:2  Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:17677949280

KATILAN :256- MERYEM EREN, Ali ve Hüsne kızı, 15/07/1974 
DOĞANŞAR doğumlu, BURSA, MUSTAFAKEMALPAŞA, 
İncilipınar mah/köy nüfusunda kayıtlı. M.Emin Saraç Anadolu 
İmam Hatip Lisesi  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. 
İş adresi: M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Başakşehir / İSTANBUL. TC Kimlik No:23464511646

KATILAN :257- MERYEM VARGÜN, Muzaffer ve Zahide kızı, 
10/08/1973 DİGOR doğumlu, KARS, MERKEZ, Alaca 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ümit Mah. 2483 Cad. No:12A İç 
Kapı No:30  Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:50143290172

KATILAN :258- METİN KAYABAŞI, Mustafa ve Satı oğlu, 19/02/1974 
ÇANKIRI doğumlu, ÇANKIRI, MERKEZ, Şeyhosman 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Antalya Adliyesi Araştırma Bürosu 
Antalya Merkez/ ANTALYA adresinde oturur. İş adresi: 
Antalya Adliyesi Araştırma Bürosu Antalya Merkez/ 
ANTALYA. TC Kimlik No:24835541552

KATILAN :259- MEVLÜT GEYİK, Nuri ve Fadime oğlu, 02/05/1959 
ÇARŞAMBA doğumlu, SAMSUN, ÇARŞAMBA, Damlataş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cihangir Mah. Zemzem Sk. No:6 İç 



  

Kapı No:5  Avcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: 
Oğuzlar Mahallesi 1570 Sokak Yıldız -91 Sitesi 9D Blok 
Elvankent Etimesgut/ ANKARA. TC Kimlik No:25403467540

KATILAN :260- MİNE BEKTAŞ, Hüseyin ve Fikriye kızı, 03/03/1963 
BAYBURT doğumlu, ÇANKIRI, ÇERKEŞ, Kiremitçi mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeşilpınar Mah. Köknar Sk. No:23 İç Kapı 
No:8  Eyüp/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:23059590452

KATILAN :261- MUALLA KÖSE, Hızır ve Ayşe kızı, 11/01/1971 
KIRŞEHİR doğumlu, KOCAELİ, KÖRFEZ, Tütünçiftlik 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Pendik Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Pendik 
Anadolu İmam Hatip Lisesi  Pendik/ İSTANBUL. TC Kimlik 
No:57145146070

KATILAN :262- MUAMMER AKINCILAR, Hilmi ve Saime oğlu, 
31/12/1965 ERZİNCAN doğumlu, ERZİNCAN, MERKEZ, 
Mollagüzel mah/köy nüfusunda kayıtlı. Emek Mahallesi 
Kroman Çelik Sanayii A,Ş, Aşıroğlu Caddesi No:155  Darıca / 
KOCAELİ adresinde oturur. İş adresi: Kroman Çelik San A.Ş. 
Aşıroğlu Caddesi, No:175 - Çayırova - Gebze/ KOCAELİ. TC 
Kimlik No:31195500914

KATILAN :263- MUGADDER DEĞİRMENCİ, Halil ve Kerzik kızı, 
13/07/1968 İSTANBUL doğumlu, KASTAMONU, MERKEZ, 
Akmescit mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tatlısu Mah. Elalmış 
Caddesi  Seyhan Sk. Yağmur Apt No:1 İç Kapı No:12 
Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:51241279472

KATILAN :264- MUHAMMET ÖZTÜRK, İsmail ve Atiye oğlu, 
22/12/1972 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, KAĞITHANE, 
Gürsel mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gürsel Mah. Aytaç Sk. 
No:35 İç Kapı No:8  Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:25520050762

KATILAN :265- MUHSİN POLAT, Ömer ve Güllü oğlu, 01/03/1967 
KADIŞEHRİ doğumlu, YOZGAT, KADIŞEHRİ, Çaypınar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yenişehir Mah. Doğacan Sk. No:51 
İç Kapı No:1  İzmit / KOCAELİ adresinde oturur. İş adresi: 
Ankara Bölge Tapu Müdürlüğü Kavaklıdere  ANKARA. TC 
Kimlik No:26450562752

KATILAN :266- MUSA YERİŞENOĞLU, Şükrü ve Hacer oğlu,  ÜNYE 
doğumlu, ORDU, ÜNYE, Pelitliyatak-Merkez mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi Yeni 
Petekçiler Sitesi No:23 /5 A Blok No:13  Pendik/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:16322742726

KATILAN :267- MUSTAFA GEZER, Mehmet ve Nuriye oğlu, 04/04/1974 
ÇAYKARA doğumlu, TRABZON, ÇAYKARA, Köknar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kanarya Mah. Şahin Cad. No:10-1 
İç Kapı No:4  Küçükçekmece/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:23786596994



  

KATILAN :268- MUSTAFA İLHAN, Ahmet ve Peruza oğlu, 14/02/1971 
ÇALLI doğumlu, SİVAS, MERKEZ, Çallı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Gürün İlçe Müftülüğü, Gürün/Sivas Gürün/ SİVAS 
adresinde oturur. İş adresi: Gürün İlçe Müftülüğü, Gürün/Sivas 
Gürün/ SİVAS. TC Kimlik No:21623076210

KATILAN :269- MUSTAFA KAHRAMANYOL, İbrahim ve Zarife oğlu, 
01/07/1944 YENİPAZAR doğumlu, BURSA, YILDIRIM, 
Namazgah mah/köy nüfusunda kayıtlı. 1980 Sok. No:13 
Mutlukent Mah. Ümitköy Çankaya/ ANKARA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:15901796716

KATILAN :270- MUSTAFA KOCABAŞ, Ahmet ve Fatma oğlu, 
01/04/1964 EMET doğumlu, KÜTAHYA, HİSARCIK, Beyköy 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Korucuk Mah. 2968 Küme Evleri 
No:4Kardelen İç Kapı No:22  Adapazarı / SAKARYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:20390422800

KATILAN :271- MUSTAFA ÖDEMİŞ, Ali ve Fatma oğlu, 17/07/1964 
DERE doğumlu, KONYA, MERAM, Kurtuluş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Toprak Sarnıç Mah. Başkapı Sk. No:7 İç 
Kapı No:1  Meram/ KONYA adresinde oturur. İş adresi: Konya 
Ticaret Odası Vatan Cad. No: 1 Merkez/ KONYA. TC Kimlik 
No:42874658420

KATILAN :272- MUSTAFA SADOĞLU, Saadettin ve Fatma oğlu, 
ÇAYKARA doğumlu, TRABZON, ÇAYKARA, Eğridere 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kurtköy Köyü, Merkez Camii 
Lojmanı, No:283, Kurtköy BİLECİK adresinde oturur. TC 
Kimlik No:67570137444

KATILAN :273- MUSTAFA TEMUR, Selahattin ve Naime oğlu, 
15/04/1973 ALTINTAŞ doğumlu, KÜTAHYA, ALTINTAŞ, 
Saraycık mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yunusemre Mahallesi, 
Mescid-İ Aksa Caddesi, Ufuk Sitesi, B Blok No:20/7 Kütahya 
Kütahya Merkez/ KÜTAHYA adresinde oturur. İş adresi: 
KÜTAHYA ADLİYESİ İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ. TC 
Kimlik No:44728606670

KATILAN :274- MUSTAFA YILDIRIM, Ahmet ve Zeliha oğlu, 19/01/1967 
GAZİANTEP doğumlu, GAZİANTEP, ŞEHİTKAMİL, 
Hacıbaba mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kılıç Ali Cad. Sarıgüllük 
Mah. No:21 İç Kapı No:1  Şehitkamil/ GAZİANTEP adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:47779049120

KATILAN :275- MUSTAFA UFUK ERTUĞRUL, Ahmet Fikret ve Türkan 
oğlu, 03/09/1958 ZEYNEPKAMİL doğumlu, İSTANBUL, 
BEYKOZ, Beykoz mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hüseyin Hoca 
Mah. Orkinos Sk. No:2Bt İç Kapı No:Bt  Karamürsel/ 
KOCAELİ adresinde oturur.  TC Kimlik No:20267190412

KATILAN :276- MÜCELLA TEKİN, Ferudun ve Sermin kızı, 10/08/1969 
KIBRISCIK doğumlu, KARAMAN, MERKEZ, Mansurdede 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Diyanet İşleri Başkanlığı 
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 147/A Çankaya/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:38417202434



  

KATILAN :277- MÜNÜRE DÖNMEZ, Ahmet ve Şahide kızı, 03/03/1958 
AŞVAN doğumlu, KONYA, MERAM, Şükran mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Karapürçek Mahallesi 379. Sokak No:3/4 
Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:57160182336

KATILAN :278- MÜRÜVVET AKTAŞ, İsmail ve Lütfiye kızı, 26/02/1968 
KARABÜK doğumlu, ELAZIĞ, AĞIN, Bademli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Etlik Mah. Bağcı Cad. No:9 İç Kapı No:6 
Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:11408128500

KATILAN :279- MÜRÜVVET SAYLAM, İbrahim ve Raziye kızı, 
01/06/1966 KARAİSALI doğumlu, KIRŞEHİR, BOZTEPE, 
Boztepe Merkez mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kirazlıtepe Mah. 
Ayvalık Caddesi, Ayvacık Çıkmaz Sokak, Sancaktutan Blokları 
B Blok No: 5/8 Üsküdar/İstanbul Üsküdar/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:34117898168

KATILAN :280- NACİYE KARAKAYA, Osman ve Arife kızı, 01/01/1974 
ÇEREKEK doğumlu, YOZGAT, SORGUN, Aşağıkarakaya 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. Zekai Gökşin 
Sok. No:2/11  Çubuk/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:11514060558

KATILAN :281- NALAN ALKAN, İhsan ve Zehra kızı, 17/08/1974 
KİEL/ALMANYA doğumlu, AYDIN, NAZİLLİ, Karaçay 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Silivrikapı Mahallesi, Karakulak 
Sokak, Tobkan Apartmanı No:19 Daire:9 Kocamustafapaşa/ 
Fatih/ İSTANBUL.  TC Kimlik No:26092241770

KATILAN :282- NALAN BOLAT, Ramazan ve Şahine kızı, 10/06/1976 
ADANA doğumlu, MERSİN, TARSUS, Yüksek mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeşilyurt Mahallesi, 70212 Sokak, No:3, 
Kat:1, Seyhan  Seyhan/ ADANA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:11239340812

KATILAN :283- NAMIK KEMAL URHAN, Sebahattin ve Jale oğlu, 
12/07/1958 ŞAVŞAT doğumlu, ARTVİN, ŞAVŞAT, Çavdarlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Serhat Mah. 1284 Sok. No:1 
Gümüşevler A Blok Kat.10  D.44  Yenimahalle/Ankara 06374 
Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Üsküp Caddesi 
No:16/24 Çankaya/Ank Merkez/ ANKARA. TC Kimlik 
No:19798411684

KATILAN :284- NEBİ ÖZDER, Mustafa ve Fatma oğlu, 02/02/1973 
GÖLCÜK doğumlu, KOCAELİ, GÖLCÜK, Hamidiye mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeşilyurt Mah. Karınca Sk. No:15 İç Kapı 
No:3  Başiskele / KOCAELİ adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:50197373128

KATILAN :285-NECLA BALCI, Necati ve Şadiye kızı, 17/07/1972 
ARAPKİR doğumlu, TUNCELİ, ÇEMİŞGEZEK, Yukarıbudak 
Köyü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mah.4.Etap 1.Kısım B 
29, Daire 4, Başakşehir Başakşehir / İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:40510469638



  

KATILAN :286- NECMETTİN KELEŞ, Mehmet ve Müyesser oğlu, 
05/05/1963 ERCİŞ doğumlu, VAN, ERCİŞ, Bayazıt mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Başak Mah. Yunus Emre Cad. No:24B İç 
Kapı No:3  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:40729835446

KATILAN :287- NERGİZ AKTAŞ, Hüseyin ve Aysel kızı, 26/09/1965 
KONYA doğumlu, MANİSA, ALAŞEHİR, Işıklar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Başak Mah. Yunus Emre Cad. No:37B İç 
Kapı No:12  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:35044968986

KATILAN :288- NEŞE ÖZHAN, İhsan ve Nevin kızı, 20/04/1964 
MALATYA doğumlu, MALATYA, MERKEZ, Kernek 
mah/köy nüfusunda kayıtlı.  Şık Şık Mah. 2 Sok. No: 12 
Malatya Merkez/ MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:20195451906

KATILAN :289- NEZİHA SAĞLAM, Harun ve Şükran kızı, 22/03/1965 
DARICA doğumlu, SAMSUN, TERME, Yenicami mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bulgurlu  Mah. Dervişoğlu Sk. No:5-7 İç 
Kapı No:10  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:46129791122

KATILAN :290- NİHAL YÜCE, Muzaffer ve Fevziye kızı, 16/12/1967 
İSTANBUL doğumlu, TOKAT, REŞADİYE, İsmailiye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mah. Mimar Sinan Cad. 
No:2Y İç Kapı No:20  Başakşehir / İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No: 12815949740

KATILAN :291- NİYAZİ BUDAK, Mahmut ve Hatice oğlu, 02/01/1968 
HAYRABOLU doğumlu, TEKİRDAĞ, HAYRABOLU, 
Delibedir mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karaağaç Mh. 1855 Sok. 
Özfatih Apt. No:3 Daire:14 Isparta Merkez/ ISPARTA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:17531783500

KATILAN :292- NİZAMETTİN PERÇİN, Ali ve Şerife oğlu, 24/10/1967 
DÜZCE doğumlu, DÜZCE, KAYNAŞLI, Darıyeri Hasanbey 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Borazanlar Mah Mehmet Akif 
Ersoy Bulvarı Mavi Ladin Sitesi A Blok Kat: 1 Daire: 3 Bolu 
Merkez/ BOLU adresinde oturur. TC Kimlik No:60964505454

KATILAN :293- NURAL ÜN, Hacı ve Asiye kızı, 02/10/1974 AKÇADAĞ 
doğumlu, ISPARTA, GÖNEN, Pazar mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Sümer Mah. 8/3 Sok. Özgöller Sit. B1 A Blok No:63 
Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No: 
24943999290

KATILAN :294- NURCAN BERBER, Metin ve Şengül kızı, 27/11/1972 
ARGUVAN doğumlu, MALATYA, MERKEZ, Hasanvarol 
mah/köy nüfusunda kayıtlı.  Cukurdere Mah. Divan Efendi 2. 
Sok Elif Apt. No:10/2 Malatya Merkez/ MALATYA adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:62044056580

KATILAN :295- NURCAN YAVUZYİĞİT, Mehmet ve Zehra kızı, 
26/05/1981 ESKİŞEHİR doğumlu, SAKARYA, KARASU, 
Kuzuluk mah/köy nüfusunda kayıtlı. Oğuzlar Mah. Barış 



  

Manço Cad. No:59 İç Kapı No:16  Çankaya/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:44404122012

KATILAN :296- NURDAN CEVHER, Mehmet ve Ümmü kızı, 02/04/1977 
ADANA doğumlu, ADANA, ALADAĞ, Ceritler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yurt Mahallesi, 71517 Sokak, No:33 Etibey 
Apartmanı, B Blok, Kat:10, Daire:20 Çukurova Çukurova/ 
ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:10903322482

KATILAN :297- NURGÜL ULUTÜRK, Hüseyin ve Rabia kızı, 15/03/1968 
KARAAĞAÇ doğumlu, ANKARA, KALECİK, Tilki mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hürel Mah. 22/1 Sk. No:2 İç Kapı No:16 
Mamak/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:16795049438

KATILAN :298- NURİ ONAY, Neşet ve Fatma oğlu, 13/02/1960 
SAKARYA doğumlu, SAKARYA, ADAPAZARI, Mithatpaşa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 5 Etap  1 Kısım İntinye Sitesi B 10 
D37 Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:39928450314

KATILAN :299- NURTEN DEDEOĞULLARI, Abdullah ve Müzeyyen kızı, 
12/12/1967 BIYIKALİ doğumlu, HATAY, KIRIKHAN, 
Kurtuluş mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mah. Ertuğrul Gazi 
Cad. No:18Y İç Kapı No:18  Başakşehir / İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:26602819352

KATILAN :300- OĞUZ YILMAZ, Rifat ve Döne oğlu, 20/05/1971 
TOMARZA doğumlu, KAYSERİ, TOMARZA, Cumhuriyet 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mansurdede Mah. 91. Sk. No:2 İç 
Kapı No:5  Karaman Merkez/ KARAMAN adresinde oturur. 
TC Kimlik No:45622497302

KATILAN :301- ORHAN KÖSEOĞLU, Mehmet ve Ayfer oğlu, 01/09/1962 
İSTANBUL doğumlu, AYDIN, NAZİLLİ, Yeni mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bahçeleriçi Mah. Alice Sk. No:17 Amasya 
Merkez/ AMASYA adresinde oturur. İş adresi: S.Ş. Devlet 
Hastanesi Baştabipliği Merkez/ AMASYA. TC Kimlik 
No:19147473646

KATILAN :302- OSMAN KAÇMAZ, İsmail ve Hatice oğlu, 09/08/1960 
KÜTAHYA doğumlu, KÜTAHYA, MERKEZ, Meydan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mah 4 Etap 1 Kısım D 35/36 
Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:26942205280

KATILAN :303- OSMAN SUKÜT, Hacı Ahmet ve Hacıkız oğlu, 
12/02/1972 SİVAS doğumlu, SİVAS, MERKEZ, Akcaeniş 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Selçuklu Mh. Katar Sk. No:23 
Melikgazi/ KAYSERİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:53092027042

KATILAN :304- ÖMER EROL, Aziz ve Hanım oğlu, 01/04/1962 ÇUBUK 
doğumlu, ANKARA, ÇUBUK, Camili mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Cumhuriyet Mah. Çember Sk. No:7 İç Kapı No:13 
Çubuk/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:12334147634



  

KATILAN :305- ÖMER FARUK İLHAN, Ahmet ve Emindudu oğlu, 
30/10/1969 KONYA doğumlu, KONYA, ILGIN, Behlülbey 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ethemonbaşı  Cd.Hilal Yapı Koop. 
B Blok No:4/14 NİĞDE adresinde oturur. TC Kimlik 
No:28820115636

KATILAN :306- ÖMER YALÇIN AKYÜZ, Hasan ve Fetiye oğlu, 
20/09/1967 BEYPAZARI doğumlu, ANKARA, NALLIHAN, 
Eymir mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çukurambar Mah. 
Öğretmenler Cad. No:5/5 Kardelen Apt.Balgat Çankaya/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:17029083358

KATILAN :307- ÖZDEN SUNAR, Mustafa ve Zehra kızı, 29/06/1963 
ERMENEK doğumlu, TOKAT, ERBAA, Gaziosmanpaşa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Büyükihsaniye Mah. Yahya Kemal 
Cad. No:5/3 Selçuklu/ KONYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17534790444

KATILAN :308- PAKİZE AKINCI, Ahmet ve Sevinç kızı, 22/09/1980 
ÇAYELİ doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, GÖKSUN, 
Köprübaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. 4.Etap, 1.Kısım, D5 
Blok, Daire:24, Başakşehir Başakşehir / İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:53668510756

KATILAN :309- PERMİN ÖZDEMİR, İhsan ve Nevin kızı, 24/08/1969 
MALATYA doğumlu, MALATYA, MERKEZ, Tecde mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Şıkşık Mah. 2. Sk. No:13 İç Kapı No:2 
Malatya Merkez/ MALATYA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:20177452570

KATILAN :310- PERVİN KAPLAN, Veysi ve Fadime kızı, 26/02/1971 
MALATYA doğumlu, MALATYA, ARGUVAN, Parçikan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atatürk Mah. Bahçevanlar Sk. 
No:68 İç Kapı No:13  Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:37915851526

KATILAN :311- RAFİYE KIZILHAN, Ahmet ve Nazife kızı, 10/08/1977 
KINIK doğumlu, GİRESUN, ÇAMOLUK, Dulundas mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 
Caddesi Itır Sokak No:24/1 Üsküdar/İstanbul Üsküdar/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:60052050378

KATILAN :312- RECEP AKBUDAK, Mehmet ve Muazzez oğlu, 
13/12/1959 KEMAH doğumlu, ERZİNCAN, KEMAH, Atma 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mah. Yunus Emre Cad. 
No:4H İç Kapı No:12  Başakşehir / İSTANBUL adresinde 
oturur. İş adresi: Vekili Av.Berna Kaçar Öcal - Çukurçeşme 
Cad.Aşıcı  İşhanı No:19 Kat:1 D:40-41  Gaziosmanpaşa/ 
İSTANBUL. TC Kimlik No:36499320220

KATILAN :313- RECEP SUCU, Veli ve Hanife oğlu, 25/04/1969 KUMRU 
doğumlu, ORDU, KUMRU, Tekke mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Hürriyet Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Türkü Sokak No:21/4 
Kartal/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:33377056486

KATILAN :314- RUHİYE DÜCCAR, Abdurrahman ve Miyase kızı, 



  

15/04/1966 BOLU doğumlu, BOLU, MERKEZ, Akpınar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Nurtepe Mah. Bennur Sk. No:11, 
Elmas Firuze Konakları, D Blok, Daire:4, Kağıthane Kağıthane/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:46723639134

KATILAN :315- RUKİYE ÖZDEMİR ŞİMŞEK, Hasan Basri ve Nevriye 
kızı, 23/10/1977 KEBAN doğumlu, KONYA, SELÇUKLU, 
Selçuk mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karahacımusa Mahallesi 
1405.Cadde Kb-1/13 Daire:3, Memursen Evleri Merkez Düzce 
Düzce Merkez/ DÜZCE adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:36745290758

KATILAN :316- RUŞEN ŞAHİN, Kamil ve Safiye oğlu, 25/03/1961 AĞLI 
doğumlu, KASTAMONU, AĞLI, Ağlı Merkez mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yayalar Mahallesi , Dumankaya Yeni Şehir 
Evleri F-3 D.19 Pendik/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:48418359822

KATILAN :317- RÜMEYSA ZEYNEP UYLAŞ, Ömer ve Münevver kızı, 
11/04/1980 ISPARTA doğumlu, ERZURUM, YAKUTİYE, 
Dervişağa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Küplüce  Mah. Ali Ulvi 
Kurucu Sk. Menekşe Ap. No:48 İç Kapı No:9  Üsküdar/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:31297497372

KATILAN :318- SABRİYE DOYDUK, Şerif ve Hediye kızı, 24/12/1976 
OSMANİYE doğumlu, ADANA, YÜREĞİR, Kamışlı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Güzelyalı Mah. 81042 Sk. No:8, Çukurova 
Çukurova/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No: 
11227390072

KATILAN :319- SADIK GÜRAY BALATEKİN, Hamdi ve Müşerref oğlu, 
25/03/1966 EREĞLİ doğumlu, KONYA, SELÇUKLU, Tarla 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esenevler Mah. Divit Sk. No:20 İç 
Kapı No:2  Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:36571554376

KATILAN :320- SAFİYE YILMAZ, Durmuş Ali ve Ümmü kızı, 26/02/1973 
TEFENNİ doğumlu, ANTALYA, MANAVGAT, Kızılot 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sütlüce  Mah. Binektaşı Sk. No:11 
İç Kapı No:3  Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:29704046800

KATILAN :321- SAĞRA GÖBEL, Hüseyin ve Fatma kızı, 07/01/1968 
İSTANBUL doğumlu, SİVAS, DOĞANŞAR, Devrişağa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Alemdağı Cad. Karadut  Sk N9/1 
Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:22157056266

KATILAN :322- SALİHA AYDIN, Mehmet ve Fatma kızı, 22/07/1974 
BOLU doğumlu, BOLU, MERKEZ, Demirciler mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Demirciler Köyü No:38  Bolu Merkez/ 
BOLU adresinde oturur. TC Kimlik No:29797254038

KATILAN :323- SALİHA ÇELİK, Gültekin ve Nebahat kızı, 28/01/1969 
MARDİN doğumlu, MARDİN, MİDYAT, Estel mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bağlarbaşı Mahallesi, Nilgün Sokak, 
Barışkent Sitesi, B Blok, Daire:6, Darıca Darıca / KOCAELİ 



  

adresinde oturur.  TC Kimlik No:35447033212
KATILAN :324- SAMİ AYAYDIN, Cafer ve Fatma oğlu, 01/01/1971 

BEYKOZ doğumlu, İSTANBUL, BEYKOZ, Cumhuriyet 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Piyalepaşa Mahallesi, Süleyman 
Ateş Caddesi, 570.Sokak, Yazar Apartmanı, No:8 Gölcük 
Kocaeli Gölcük/ KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik 
No:41626479054

KATILAN :325- SATILMIŞ EZGİN, Mehmet ve Fadime oğlu, 01/02/1956 
OSMANCIK doğumlu, ÇORUM, OSMANCIK, Yazı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çamtepe Mahallesi Papatya Sokak No:25 
Kat:2 Daire:7 Narlıdere/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:30145405170

KATILAN :326- SELAHATTİN BABUR, Mustafa ve Emine oğlu, 
15/10/1960 ZİLE doğumlu, TOKAT, ZİLE, Akdoğan mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hürriyet Mah. Akdeniz Cad. No:66/3 
Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17699597520

KATILAN :327- SELMA YILMAZ, Nizam ve Naciye kızı, 02/09/1974 
ANKARA doğumlu, ERZURUM, OLUR, Boğazgören mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İslambey Mahallesi .Bülbülderesi Caddesi 
Arifoğlu Sokak Hicret Ap.No.2/8 Eyüp/ İSTANBUL adresinde 
oturur. İş adresi: Şehit Salim Akgül Cad.Kalender Sokak Sezer 
Apt.No:8/10 Pursaklar Pursaklar/ ANKARA. TC Kimlik 
No:40462234858

KATILAN :328- SELVET YILDIZ, Celil ve Emine oğlu, 05/07/1963 
KARACABEY doğumlu,BALIKESİR, BANDIRMA, Dedeoba 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Paşakonak Mah. 1019 Sk Kocabay 
Sit A Blok No 48/7 Bandırma/ BALIKESİR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:32554046548

KATILAN :329- SEMA YETİŞ, Hamdi ve Emine kızı, 01/09/1977 RİZE 
doğumlu, ADIYAMAN, MERKEZ, Kapcami mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Turgut Reis Mah. Zey Cad. No:21 İç Kapı 
No:2  Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN adresinde oturur. TC 
Kimlik No:19195198812

KATILAN :330- SEMRA ERYILMAZ, Ramazan ve Cemile kızı, 
01/05/1975 BREMEN doğumlu, BURDUR, ÇAVDIR, 
Anbarcık mah/köy nüfusunda kayıtlı. 29 Ekim Mahallesi 
Mevlana Caddesi Toki İlksan Konutları K 12 No.8 Sincan 
/Ankara  Sincan/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No: 
10609906696

KATILAN :331- SERPİL PENEZ ŞAHİN, Seyit ve Semiha kızı, 03/10/1974 
ÇORUM doğumlu, ÇORUM, MERKEZ, Büyükgülücek 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mehmet Akif Ersoy Mah. 269. Sk. 
No:9 B Blok Adalet Sitesi D:16 Kat:3 Urankent Yenimahalle/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:13057964690

KATILAN :332- SERVET ARMAĞAN, Mustafa ve Hanım oğlu, 
18/05/1939 ŞANLIURFA doğumlu, İSTANBUL, FATİH, 
Zeyrek mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ali Kuşçu Mah. 



  

Darüşşafaka Cad. No:34 İç Kapı No:12  Fatih/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No: 17525304018

KATILAN :333- SEVDİYE YILDIZ ALTUN, Hüseyin ve Nesibe kızı, 
01/01/1971 YALOVA doğumlu, KONYA, SELÇUKLU, 
Tepekent Kasabası mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gazi Osman 
Paşa Mah. Yenidoğan 4. Sk. No:2 İç Kapı No:9  Yalova 
Merkez/ YALOVA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:29380793876

KATILAN :334- SEVGİ HATİCE SAĞMAN, İbrahim ve Gülende kızı, 
10/12/1973 EYÜP doğumlu, ERZİNCAN, KEMALİYE, Avcı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akşemsettin Mah. Emir Buhari Sk. 
No:18 İç Kapı No:5  Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:41086169038

KATILAN :335- SEVİM ARSLAN, Necip ve Nazmiye kızı, 05/02/1965 
DAĞÇUKURÖREN doğumlu, ORDU, PERŞEMBE, Boğazcık 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Turgut Özalmah.21.Cadde (Yeni 
21/3 Cadde) No:10/A7 Daire Batıkent Yenimahalle/ ANKARA 
adresinde oturur. İş adresi: Şehit Demet Sezen Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi ANKARA. TC Kimlik No:56212409414

KATILAN :336- SEVİM İŞÇİ, Mehmet Nezir ve Nasiha kızı, 20/05/1982 
CİZRE doğumlu, ŞIRNAK, CİZRE, Dağkapı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Sefa Mah, Didenur Sk, No:8/20, Yenidoğan 
Sancaktepe / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No: 
73165058094

KATILAN :337- SEVİM TOPRAK, Bayram ve Söhilla kızı, 04/02/1975 
VAN doğumlu, VAN, İPEKYOLU, Cevdetpaşa mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Hafiziye Mah. Gölbaşı Sokak, Emir Sitesi, 
Cblok, Zemin Kat, No:1, Van  VAN adresinde oturur.  TC 
Kimlik No: 19973157406

KATILAN :338- SEVİM YALINIZ, Duran ve Fatma kızı, 02/06/1977 
KOZAN doğumlu, ADANA, KOZAN, Çokak mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 100.Yıl Mahallesi 85096 Sokak, No:7/3 
Ortak2 Sitesi, C Blok, Daire:5, Çukurova  Çukurova/ ADANA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:12916304196

KATILAN :339- SEVİNCAN ERDEN, Rasim ve Hamidiye kızı, 01/05/1951 
TURGUTLU doğumlu, KIRKLARELİ, VİZE, Balkaya 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Talatpaşa Mah. Terasevler Sitesi F5 
Daire 10 Kağıthane/İstanbul  Kağıthane/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:29030064868

KATILAN :340- SITKI GÜLGÖNÜL, Eroğlu ve Raciye oğlu, 01/01/1966 
HALKAPINAR doğumlu, BALIKESİR, KARESİ, Halkapınar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ali Hikmet Paşa Mah. 3_Altay Cad. 
No:54 İç Kapı No:5  Balıkesir Merkez/ BALIKESİR adresinde 
oturur. TC Kimlik No:10921806322

KATILAN :341-SİBEL BAYRAMOĞLU, Muzaffer ve Fevziye kızı, 
03/09/1966 İSTANBUL doğumlu, OSMANİYE, KADİRLİ, 
Yedimart mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tantavi Mah. Köroğlu 
Cad. No:4 İç Kapı No:14  Ümraniye/ İSTANBUL adresinde 



  

oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:17162957738
KATILAN :342- SİBEL ÖZPÜRÇÜKLÜ, Süleyman ve Şerife kızı, 

05/11/1976 TOMARZA doğumlu, MALATYA, DARENDE, 
Beybağı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hacıderviş Mah. Kamil 
Sürenkök Cad. Toki 2.Etap, B-2, Kat:6, No:29, Darende 
Darende/ MALATYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:33121914598

KATILAN :343- SİBEL SARAÇ, Mehmet ve Hatice kızı, 18/01/1978 
AVANOS doğumlu, ÇORUM, ALACA, Yıldızhan mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Güneşli Mah. Evren Cad, 19. Sk. Bakırkent 
A1 Blok, Kat:5, Daire:22, Bağcılar  Bağcılar/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:20246574752

KATILAN :344- SİNAN KALKAN, Kemal ve Aysel oğlu, 19/12/1968 
KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, BALIŞEYH, Beyobası 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bağlarbaşı Mah. 956 Sk. No:14 İç 
Kapı No:1  Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE adresinde oturur. İş 
adresi: Ankara Cad. Türmenoğlu İşhanı Kat:4  Merkez/ 
KIRŞEHİR. TC Kimlik No:48922134328

KATILAN :345- SÜREYYA İLBAN, Süleyman ve Hatice oğlu, 03/06/1966 
SUSURLUK doğumlu, BALIKESİR, SUSURLUK, Karapürçek 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karapürçek Kasabası İnkılap Mah. 
10600 Susurluk/ BALIKESİR adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:20173514340

KATILAN :346- ŞABAN YILDIZ, Davut ve Ayşe oğlu, 18/03/1971 
YILDIZELİ doğumlu, SİVAS, YILDIZELİ, Çubuk mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Gaziosmanpaşa Mahallesi, Küme Evleri, 
No:3, Deli İlyas Kasabası, Altın Yayla, Sivas  Sivas Merkez/ 
SİVAS adresinde oturur.  TC Kimlik No:53899008114

KATILAN :347- ŞADİYE GÜNEŞ, Yusuf ve Müyesser kızı, 01/03/1969 
Dinar doğumlu, AFYONKARAHİSAR, DİNAR,  mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bağlık Mah Kamil Erdem Cad, Hatice Erdem 
Apartmanı, 2/16, Kdz.Ereğli Ereğli/Zonguldak/ ZONGULDAK 
adresinde oturur. TC Kimlik No:13342429132

KATILAN :348- ŞADİYE YÜRÜKOĞULLARI, Hüseyin ve Gülsen kızı, 
25/03/1971 SAMSUN doğumlu, BALIKESİR, BANDIRMA, 
Bezirci mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mah. Yunus Emre 
Cad. No:6A İç Kapı No:41  Başakşehir / İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:27082229518

KATILAN :349- ŞEREF MALKOÇ, Ali ve Memnune oğlu, 17/07/1960 
ARSİN doğumlu, TRABZON, ARSİN, Işıklı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çukurambar Mahallesi 1467. Sokak Bahar 
Apartmanı 7/15 Balgat Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. İş 
adresi: Yelken Plaza İş Merkezi, 139/41 Balgat Çankaya/ 
ANKARA. TC Kimlik No:15149882042

KATILAN :350- ŞERİFE BAHAR, İsmail ve Senay kızı, 23/09/1976 
ADANA doğumlu, ADANA, KARAİSALI, Aşağıbelemedik 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Huzurevleri Mahallesi 77146 
Sokakyurtlar Apt A Blok D:2/4 Çukurova/ ADANA adresinde 



  

oturur. TC Kimlik No:20200045250
KATILAN :351- ŞERİFE NİHAL ZEYBEK, Ali Rıza ve Münüre kızı, 

01/02/1984 ALTINDAĞ doğumlu, MANİSA, SELENDİ, 
Satılmış Köyü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karapürçek 
Mahallesi 380. Sokak No:8/13 Altındağ/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:57157182400

KATILAN :352- ŞULE PİŞKİN, Recep ve Huriye kızı, 04/01/1969 
İSTANBUL doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, ELBİSTAN, 
Kızılcaoba mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başakşehir Mah. Erciyes 
Sk. No:6 İç Kapı No:20  Başakşehir / İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:14111731098

KATILAN :353- ŞÜKRAN TOPCU, Dursun ve Cemile kızı, 25/04/1964 
MUSALLA doğumlu, KASTAMONU, BOZKURT, Ortasökü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başak Mah.1.Etap D.3 Blok Daire 
21 Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:52360247762

KATILAN :354- ŞÜKRAN ÜZEL, Mehmet ve Zeliha kızı, 01/01/1974 
BULANIK doğumlu, ELAZIĞ, ALACAKAYA, Guleman 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cd. 
Ekşioğlu Özyener Detay Sit. D Blok N:22  Üsküdar/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:11534124988

KATILAN :355- TUBA AKSOY, Süleyman ve Fadime kızı, 13/09/1979 
KOZAN doğumlu, KARAMAN, MERKEZ, Taşkale mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Aşağı Yahyalar Mah. 983 Cad. No:25 İç 
Kapı No:48  Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:53131712878

KATILAN :356- ÜLFET YILDIZ, Ahmet ve Ayşe kızı, 08/03/1968 
PAZARYERİ doğumlu, ÇORUM, KARGI, Gümüşoluğu 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şahintepe Mah. 647 Sk. No:9 İç 
Kapı No:13  Mamak/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:36775165538

KATILAN :357- ÜLKÜ ÖZ, Mehmet Ali ve Emişe kızı, 10/03/1974 
BEYŞEHİR doğumlu, SİNOP, DİKMEN, Kadı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İstiklal Mah. İstek Sk. No:8 İç Kapı No:12 
Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:48904439540

KATILAN :358- ÜNAL İŞGÖREN, Hasan ve Seher oğlu, 15/01/1965 
AKÇAKOCA doğumlu, DÜZCE, AKÇAKOCA, Osmaniye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bağlarbaşı Mah Feyzullah Cad 
Tuğra Apta No:109/2 Maltepe/ İSTANBUL adresinde oturur. İş 
adresi: Tepeüstü Mah. Alemdağ Cad. No:560 Ümraniye/ 
İSTANBUL. TC Kimlik No:34100397906

KATILAN :359- VEHBİ KARA, Sedrettin ve Türkan oğlu, 23/04/1965 
İSTANBUL doğumlu, ERZURUM, HORASAN, Yukarı Horum 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Muratpaşa Mahallesi Rahmetli 
Sokak N:4 D:10 Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: 
Muratpaşa Mahallesi Rahmetli Sokak N:4 D:10 Fatih/ 
İSTANBUL. TC Kimlik No:20371882876



  

KATILAN :360- VEYİS CANSU, Ali ve Sultan oğlu, 02/06/1967 
AKSARAY doğumlu, AKSARAY, MERKEZ, Bağlıkaya 
Çimeli mah/köy nüfusunda kayıtlı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü 
Şehitkamil/ GAZİANTEP adresinde oturur. İş adresi: İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü Şehitkamil/ GAZİANTEP. TC Kimlik 
No:73111034134

KATILAN :361- VEYSEL AYDEMİR, Çerkez ve Saniye oğlu, 06/08/1967 
SELİM doğumlu, KARS, SELİM, Benliahmet mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Fevziçakmak Mah. Cengiz Topel Caddesi, 
Balkan Sk. No:13 İç Kapı No:2, Darıca Darıca / KOCAELİ 
adresinde oturur. TC Kimlik No:18008370636

KATILAN :362- VEYSEL SOYSAL, Mehmet Ali ve Ayşe oğlu, 12/10/1968 
EĞERLİDERE doğumlu, ANKARA, KIZILCAHAMAM, 
Eğerlidere mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yayla Mah. 1428 Sk. 
No:17 İç Kapı No:7  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:14386157500

KATILAN :363- VEYSİ BUVET, İsmail ve Fatma oğlu, 28/09/1966 
BATMAN doğumlu, KOCAELİ, GÖLCÜK, Değirmendere/ 
Yalı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Orman Genel Müdürlüğü İzmit 
Orman İşletme Müdürlüğü İzmit KOCAELİ adresinde oturur. İş 
adresi: Orman Genel Müdürlüğü İzmit Orman İşletme 
Müdürlüğü İzmit KOCAELİ. TC Kimlik No:47821452632

KATILAN :364- VİLDAN ERDOĞAN, Mehmet ve Emine kızı, 26/01/1970 
BAKIRKÖY doğumlu, SİNOP, SARAYDÜZÜ, Cuma Kayalı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilova Mah. Akdeniz Cad. No:31 
İç Kapı No:5  Küçükçekmece/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:21527628744

KATILAN :365- YAKUP BAYKAN, Celal ve Elife oğlu, 05/01/1963 
ERKİLET doğumlu, KAYSERİ, MERKEZ, Erkilet Dere 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çıldır Mah. 162 Sk. No:3 İç Kapı 
No:7 Marmaris/ MUĞLA adresinde oturur. İş adresi: Şehit 
Ahmet Benler Caddesi, No:74 Ege Evleri D Blok Daire 6 
Armutalan Marmaris/ MUĞLA. TC Kimlik No:52594250552

KATILAN :366- YAKUP KADRİ KAYA, Talip ve Halime oğlu, 
24/06/1970 MERZİFON doğumlu, SAMSUN, HAVZA, 
Beyören mah/köy nüfusunda kayıtlı. YENİKENT 29 EKİM 
MAH. 814. SOK. NO:24, İLKSAN SİT. K-59 BLK, D:22 - 
06930 SİNCAN / ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik No: 
42073915102

KATILAN :367- YALÇIN İNAÇ, Mustafa ve Şerife oğlu, 23/03/1974 
GÜLNAR doğumlu, MERSİN, GÜLNAR, Şeyhömer mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Havzan Mah.Merasim Sokak No:39  Meram/ 
KONYA adresinde oturur . TC Kimlik No:11672457924

KATILAN :368- YASEMİN AYDINLI, Mehmet ve Şehriye kızı, 
04/02/1974 AKSARAY doğumlu, AKSARAY, MERKEZ, 
Kılıçaslan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başakşehir Mah. Nurettin 
Topçu Cad. No:11C İç Kapı No:7  Başakşehir / İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:73927006554



  

KATILAN :369- YASEMİN KARAKIŞ, Hayrettin ve Fikriye kızı, 
03/05/1968 MALATYA doğumlu, SİVAS, YILDIZELİ, Subaşı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çilesiz Mah. F.Kayahan Bulv. 7. 
2.Ara Sk. No:3 İç Kapı No:10  Malatya Merkez/ MALATYA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:47371226530

KATILAN :370- YASEMİN KILIÇ, Yüksel ve Hanım kızı, 01/09/1977 
AHMETLİ doğumlu, SİVAS, ŞARKIŞLA, Konalga mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yıldırım Mah. Belkent Sokak, Mevlana 
Sitesi, H Blok No:6, Sarkışla Şarkışla/ SİVAS adresinde oturur. 
TC Kimlik No:25907497272

KATILAN :371- YAŞAR DAMA, İbrahim ve Gülşişe oğlu, 08/02/1963 
ÇAYKARA doğumlu, MANİSA, AKHİSAR, Reşatbey 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Basın Sitesi Mah. 175/4 Sk. No:4 İç 
Kapı No:7  Karabağlar / İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No: 57928202184

KATILAN :372- YILMAZ AKBUDAK, Tahir ve Hanife oğlu, 18/01/1969 
BEŞPINAR doğumlu, BALIKESİR, ALTIEYLÜL, Beşpınar 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zeytinköy Mah. 4088 Sk. No:24 İç 
Kapı No:2  Akköy/ DENİZLİ adresinde oturur.  TC Kimlik No: 
19120532452

KATILAN :373- YILMAZ AYDIN, Hasan ve Naciye oğlu, 01/01/1966 
ERZURUM doğumlu, ERZURUM, ILICA, Kapulu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bağlarbaşı Mah. Kadife Sokak. No:15 İç 
Kapı No:2  Darıca / KOCAELİ adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:28297621142

KATILAN :374- YURDANUR ACUN, Hüseyin ve Hayriye kızı, 
01/12/1973 BEYOĞLU doğumlu, SİNOP, MERKEZ, Korucuk 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çeliktepe Mah. Çakır Sk. No:3 İç 
Kapı No:4  Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:54037543696

KATILAN :375- ZAFER POLAT, Nizamettin ve Neziha oğlu, 02/05/1970 
BOSTANLIK doğumlu, KAYSERİ, TOMARZA, Bostanlık 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. General Emir Mah.20.Sokak No:47 
Erkilet Kocasinan Kayseri Melikgazi/ KAYSERİ adresinde 
oturur. TC Kimlik No:10379672296

KATILAN :376- ZEHRA ZEYBEK, Celal ve Ayşe kızı, 04/12/1964 
MERZİFON doğumlu, İZMİR, KONAK, Tepecik mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Başakşehir Mah. İshakpaşa Sk. No:2A İç 
Kapı No:40  Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No: 12098536330

KATILAN :377- ZEHRA BİRSEN ELÇİ, Hüsnü Bilgin ve Hatice kızı, 
10/12/1971 SULUOVA doğumlu, AKSARAY, GÜLAĞAÇ, 
Demirci/Eskicami mah/köy nüfusunda kayıtlı.  adresinde oturur. 
 TC Kimlik No:11400089496

KATILAN :378- ZEKİ BERBER, Hüseyin Hilmi ve Ayşe oğlu, 25/08/1963 
AHMETÇE doğumlu, ÇANAKKALE, AYVACIK, Ahmetçe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. 30 Ağustos Mahallesi, 1773.Cadde, 
1757 Sokak, No:7, B Blok, Daire:4, Akınkent Sitesi, Etimesgut 



  

Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:36259122538

KATILAN :379- ZEKİYE DEMİRCAN, Necat ve Hatice kızı, 01/10/1972 
MARDİN doğumlu, ŞANLIURFA, KARAKÖPRÜ, Külaflı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şirinevler Mah. Mahmutbey 4. Sk. 
No:4 İç Kapı No:1  Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:56305337754

KATILAN :380- ZEYNEL İNLİ, Hüseyin ve İzver oğlu, 06/04/1962 
İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Topkapı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler Mahallesi 509/12 Sokak No:9 
Daire:3  Karabağlar / İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:55654029488

KATILAN :381- ZEYNEP MEN, Lütfü ve Fatma kızı, 15/03/1974 
ÇAYKARA doğumlu, TRABZON, ÇAYKARA, Akdoğan 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yakacık Yeni Mah. Samandıra 
Caddesi Gülbağ Sk.  Güneşevler Apartmanı No:3 İç Kapı No:16 
 Kartal/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:36959157724

KATILAN :382- ZEYNEP ORHAN, Ramazan ve Mürvet kızı, 28/04/1982 
VİZE doğumlu, BURSA, MUSTAFAKEMALPAŞA, Güvem 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kayhan Mahallesi, Ahmeddai 
Sokak, Kasapoğlu Apt. No:4, Daire:7 Osmangazi  Osmangazi/ 
BURSA adresinde oturur.  TC Kimlik No:17737702442

KATILAN :383- ZEYNEP ÖZŞAHİN, Yılmaz ve Tamam kızı, 10/06/1974 
ANKARA doğumlu, KASTAMONU, ARAÇ, Köse mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kayaşehir 8.Bölge B1-46 Blok Daire:44 
Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No: 
20465292482

KATILAN :384- ZİYA ÖKÇE, Hacı Mehmet ve Gülfidan oğlu, 25/07/1966 
AKSARAY doğumlu, AKSARAY, MERKEZ, Bozcatepe 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ahi Evran Mah, Tenzile Sk, 
No:23/12, Sincan Sincan/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:31625417010

KATILAN :385- ZÜBEYDE ERDOĞAN, Mehmet ve Güneş kızı, 
10/05/1977 CEYHAN doğumlu, ADANA, FEKE, Kırıkuşağı 
Köyü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tufanpaşa Mahallesi, Orçan 
Hüseyin Sokak, Sevgi Apartmanı, No:18, Kat:9, Kozan Kozan/ 
ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:13210269532

KATILAN :386- ZÜHEYLA ZEYBEL, Nejdet ve Hüriye kızı, 01/03/1963 
ERZURUM doğumlu, ERZURUM, YAKUTİYE, Kırmacı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cerrahpaşa Mah. Davutpaşa 
Çeşmesi Sk. No:8 İç Kapı No:2  Fatih/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:20383894546

KATILAN :387- ZÜLEYHA YILMAZ, Mehmet ve Halime kızı, 05/05/1972 
DARENDE doğumlu, OSMANİYE, BAHÇE, Kızlaç mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeşilyurt Mah. 70212 Sk. No:3 İç Kapı No:1 
Seyhan/ ADANA adresinde oturur.. TC Kimlik 
No:35032949522



  

KATILAN :388- ZÜLFE KOCABAŞ, Mehmet ve Emine kızı, 01/11/1968 
ADABÜK doğumlu, SAMSUN, ATAKUM, İncesu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Soğanlı Mah. Aşiyan Sk. No:20 İç Kapı No:3 
 Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:37112086356

SANIK :1-ABDURRAHMAN YAVUZ GÜRCÜOĞLU, Mehmet Beşir 
ve Edibe oğlu, 26/11/1944 MARDİN doğumlu, MARDİN, 
ARTUKLU, Teker mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mavişehir Mah. 
3044 Sk. No:5/5 İç Kapı No:1  Yenihisar/ AYDIN adresinde 
oturur. TC Kimlik No:44014747674

MÜDAFİİ : Av. EROL YILMAZ ARAS, Cinnah Caddesi 71/10  Çankaya 
Çankaya/ ANKARA

 Av. NECLA YILDIRIM ÖCAL, Farabi Sok. 17/7 - Çankaya 
Çankaya/ ANKARA

 Av. OKAN ÖÇER, Yüksel Cad. Yüksel Apt No:33/12 
Kızılay/Ankara  06520 Çankaya/ ANKARA

  Av. MERVEGÜL SAADET, Yüksel Caddesi 33/12  Kızılay 
Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 14/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :2- ADEM DEMİR, Kemal ve Safinaz oğlu, 13/09/1972 
GEREDE doğumlu, BOLU, GEREDE, Koçumlar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Beştelsiz Mah. Prof. Dr. Muammer Aksoy 
Cad. No:32Aı İç Kapı No:8  Zeytinburnu/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:28447290006

MÜDAFİİ : Av. KADİR KOCALAR, Korkut Reis Mahallesi Cihan Sokak 
12/18 Sıhhıye Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 26/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 14/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :3- AHMET AKA, Kadri ve Muazzez oğlu, 07/04/1958 
ANKARA doğumlu, ESKİŞEHİR, TEPEBAŞI, Güllük 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aşağı Öveçler Mah. 1322 Cad. 
No:54 İç Kapı No:9  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:42889172720

MÜDAFİİ : Av. METİN ŞENAY, Strazburg Caddesi 24/8 - Sıhhiye 
Altındağ/ ANKARA

 Av. MUSA TEBEROĞLU, Strazburg Caddesi Dinçer Apartmanı 
24/8 - Sıhhiye  Altındağ/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 03/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013



  

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :4- AHMET ÇÖREKÇİ, Abdullah ve Sıddıka oğlu, 10/06/1932 
OSMANCIK doğumlu, ÇORUM, OSMANCIK, Yazı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Konaklar Mahallesi Org.İzzettin Aksalur 
Caddesi 1/4/6  Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:35305233150

MÜDAFİİ : Av. ALİ AYDIN AKPINAR, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 99/5 
Maltepe  Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 29/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 05/09/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :5- AHMET DAĞCI, Satılmış ve Akkız oğlu, 01/11/1968 
ANKARA doğumlu, ANKARA, KIZILCAHAMAM, Salın 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kardelen Mah. 2040 Sk. No:2E İç 
Kapı No:24  Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:15277128104

MÜDAFİİ : Av. KADİR GÜNDOĞAN, Fevzi Çakmak Sokak 22/7 Kızılay 
Çankaya/ ANKARA

  Av. CİHAN KOÇ, Fevzi Çakmak 1 Sokak Ümit Apartmanı 22/7 
 Kızılay Çankaya/ ANKARA

  Müdafii Av. YAŞAR KADİR TÜRKAN, Şehit Adem Yavuz 
Sokak Arı Apartmanı No:8/21 - Kızılay  Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :6- AHMET ATALAY EFEER, Hüseyin Avni ve Sevim oğlu, 
01/03/1947 SEFERİHİSAR doğumlu, İZMİR, KARŞIYAKA, 
Donanmacı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fenerbahçe Mah. Dr. 
Faruk Ayanoğlu Cad. No:56 İç Kapı No:9  Kadıköy/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:35047761294

MÜDAFİİ : Av. RECAİ RAHİM GÖRGÜLÜ, Ataç 1 Sokak 24/9 - Kızılay 
Çankaya/ ANKARA

  Av. AYÇA MÜHÜRDAROĞLU TUÇ, Ataç 1 Sokak No:24/9 
Kızılay Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :7- AHMET NAZMİ SOLMAZ, Mehmet ve Güldane oğlu, 
15/02/1950 İZMİR doğumlu, İZMİR, KARŞIYAKA, Alaybey 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Birlik Mah. 462. Sokak No:2/5 
Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 



  

No:39079626484
MÜDAFİİ : Av. AHMET ALPASLAN, Korkutreis Mahallesi İlkiz Sokak 

Taşkın İş Merkezi No:26/19 Sıhhiye Çankaya/ ANKARA
 Av. ÖZLEMNUR ALPASLAN, Korkutreis Mahallesi İlkiz 

Sokak Taşkın İş Merkezi No:26/19 Sıhhiye Çankaya/ ANKARA
TUTUKLAMA TARİHİ : 02/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :8- AHMET ZİYA ÖZTOPRAK, Hüseyin ve Bedriye oğlu, 
24/05/1948 İSABEYLİ doğumlu, AYDIN, NAZİLLİ, İsabeyli 
Cumhuriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yaşamkent Mah. 3250 
Cad. No:1C İç Kapı No:5  Yenimahalle/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:27640191370

MÜDAFİİ : Av. RECAİ RAHİM GÖRGÜLÜ, Ataç 1 Sokak 24/9 - Kızılay 
Çankaya/ ANKARA

  Av. BAHAR DİDEM SAĞIN KARAMAN, Ataç 1 Sokak 24/9 
Kızılay Altındağ/ ANKARA

  Av. AYÇA MÜHÜRDAROĞLU TUÇ, Ataç 1 Sokak No:24/9 
Kızılay Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :9- ALİCAN TÜRK, Ali ve Behiye oğlu, 07/03/1962 ANKARA 
doğumlu, BİLECİK, BOZÜYÜK, Akçapınar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Batıkent Mah. Çay Sk. No:14 İç Kapı No:11 
Tepebaşı/ ESKİŞEHİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:34366044910

MÜDAFİİ : Av. ABDULLAH ATİLA BİNGÖL, Necatibey Caddesi  Günay 
Apt.25/17  Kızılay Altındağ/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 15/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 14/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :10-HİKMET KÖKSAL, Servet ve Fatma oğlu, 01/05/1932 
YUSUFELİ doğumlu, ARTVİN, YUSUFELİ, Kılıçkaya 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fenerbahçe Mahallesi Iğrıp Sokak 
28-27/10 Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur.TC Kimlik 
No: 25612223036

MÜDAFİİ : Av. ABDULLAH ATİLA BİNGÖL, Necatibey Caddesi  Günay 
Apt.25/17  Kızılay Altındağ/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 29/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 05/09/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 



  

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :11- KENAN DENİZ, Enver ve Hatice oğlu, 16/04/1948 
GÜZELCE doğumlu, İSTANBUL, BÜYÜKÇEKMECE, 
Güzelce mah/köy nüfusunda kayıtlı. Erenköy Mah.Nurettil Ali 
Bersol Sokak A Blok No:25/11  Kadıköy/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:38482591426

MÜDAFİİ : Av. ABDULLAH ATİLA BİNGÖL, Necatibey Caddesi  Günay 
Apt.25/17  Kızılay Altındağ/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 22/06/2012
TAHLİYE TARİHİ : 19/12/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :12- ALTAÇ ATILAN, Zeki ve Sabahat oğlu, 26/06/1943 
DEĞİRMENDERE doğumlu, KOCAELİ, GÖLCÜK, 
Değirmendere Merkez mah/köy nüfusunda kayıtlı. Erenköy 
Mah.Ethemefendi Cad.No:49/15 Kadıköy/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No: 12362634434

MÜDAFİİ : Av. ÇAĞRI AYHAN ŞENEL, Zia-Ur Rahman Cad. No:23-4 
Gaziosmanpaşa Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ :13/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ : Gizli İttifak 

SANIK :13- KÖKSAL KARABAY, Mehmet Neşet ve Zehra oğlu, 
26/07/1946 ARTVİN doğumlu, ESKİŞEHİR, GÜNYÜZÜ, 
Çardaközü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Acarlar Mah. 74.Sk.9/2 
Beykoz/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:35320421358

MÜDAFİİ : Av. ÇAĞRI AYHAN ŞENEL, Zia-Ur Rahman Cad. No:23-4 
Gaziosmanpaşa Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ :13/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ : Gizli İttifak 

SANIK :14-ARSLAN DAŞTAN, Muzaffer ve Müşüre oğlu, 01/01/1952 
KARNUS doğumlu, SİVAS, GÖLOVA, Çukuryurt mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Aşağı Dikmen Mah. Turan Güneş Bulvarı 
No:173 İç Kapı No:6  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:46015819374

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ALİ BULUT, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
24/10 Demirtepe Çankaya/ ANKARA

 Av. KENAN TANGÜLÜ, Necatibey Caddesi No:40/8 - 
Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 



  

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :15-ASLAN GÜNER, Mustafa ve Fatime oğlu, 03/01/1948 
AKÇAABAT doğumlu, TRABZON, AKÇAABAT, Kaleönü 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Konaklar Mah. Org. İzzettin 
Aksalur Cad. No:1/4 İç Kapı No:7  Beşiktaş/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:36734156690

MÜDAFİİ : Av. EROL YILMAZ ARAS, Cinnah Caddesi 71/10  Çankaya 
Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :16- ERGİN CELASİN, İlyas ve Fatma Mediha oğlu, 
04/01/1938 ÇANAKKALE doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, 
Çankaya mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çankaya Mah. Üsküp Cad. 
No:54 İç Kapı No:13  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:13762062568

MÜDAFİİ : Av. EROL YILMAZ ARAS, Cinnah Caddesi 71/10  Çankaya 
Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :17- HAYRİ BÜLENT ALPKAYA, Ahmet Şevki ve Nuriye 
oğlu, 26/02/1940 TRABZON doğumlu, İSTANBUL, FATİH, 
İskenderpaşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Konaklar 
Mah.Org.İzzettin Aksalur Cad.Generaller Lojmanları (Harp 
Akademileri Lojmanları) 4 Blok No:1/2 Beşiktaş/ İSTANBUL 
adresinde oturur. TC Kimlik No:40792526678

MÜDAFİİ : Av. EROL YILMAZ ARAS, Cinnah Caddesi 71/10  Çankaya 
Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ :13/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 01/10/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :18- İSMAİL HAKKI KARADAYI, İsmail ve Hacer oğlu, 
25/04/1932 ÇANKIRI doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, 
Namık Kemal mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fenerbahçe Orduevi 
Fenerbahçe Mahallesi İğrip Sokak Org.Fahrettin Altay 
Lojmanları Blok No:28-26 İçkapı No:6 Kadıköy/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:10201184850

MÜDAFİİ : Av. EROL YILMAZ ARAS, Cinnah Caddesi 71/10  Çankaya 
Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :19- İSMAİL RUHSAR SÜMER, Mehmet Reşat ve Mürvet 



  

oğlu, 23/09/1944 ANKARA doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, 
Seyranbağları mah/köy nüfusunda kayıtlı. İzzettin Kabadayı 
Sok. No:33/19 Dumankaya Gizlibahçe Botanik Mah. Blok A-3 
Aydınlı  Tuzla/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: . TC 
Kimlik No:10333180874

MÜDAFİİ : Av. EROL YILMAZ ARAS, Cinnah Caddesi 71/10  Çankaya 
Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ :15/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 01/10/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek,

SANIK :20- AYDAN EROL, Mehmet Nuri ve Fatma Hayriye oğlu, 
05/03/1940 KÜTAHYA doğumlu, İSTANBUL, BEYOĞLU, 
Küçükpiyale mah/köy nüfusunda kayıtlı. Altunzade  Mahallesi 
Sırma Perde Sokak Grurur Sitesi D Blok Daire 11 Üsküdar/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:28213929208

MÜDAFİİ : Av. FETHİ ÖZTÜRK, Barış Manço Caddesi (2.Cadde) No:13/3 
Balgat - Çankaya  06430 Çankaya/ ANKARA

 Av. ALİ ALTAY, Fidanlık Mah. Adakale Sok. Işık Apt. 
No:22/13 Yenişehir Kızılay Çankaya/ ANKARA

  Av. NİMET HANDAN DOĞAN, Fidanlık Mahallesi, Adakale 
Sokak, No:22, Işık Apartmanı, Kat:3, Daire:13 Çankaya

  Av. GENCO YILDIRIM, Korkutreis Mahallesi Hanımeli Sokak 
No:36/3 Sıhhiye Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ :15/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek,

SANIK :21- AYDIN KARAŞAHİN, Lütfi ve Leyla oğlu, 18/10/1960 
ILICA doğumlu, AYDIN, SÖKE, Konak mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Pınartepe Mah. Köprü Sk. No:1L İç Kapı No:1 
Büyükçekmece/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:18433502602

MÜDAFİİ : Av. AHMET GÜNDEL, Necatibey Cd. Dinç Apt. 84/13 
Altındağ/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :22- AYHAN CANSEVGİSİ, Mehmet ve Sadiye oğlu, 
07/11/1941 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Seyyid 
Ömer mah/köy nüfusunda kayıtlı. Germiyan Mah. Altınhavuz 
Sitesi Sk. No:1-33  Çeşme/ İZMİR adresinde oturur. İş adresi: . 
TC Kimlik No:22940123496

MÜDAFİİ :Av. SABİT HALAT, Koşuyolu Cad. Cenap Şehabettin Sok. No: 
16 Kadıköy/ İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ :14/02/2013



  

TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek,

SANIK :23-BAHADDİN ÇELİK, Cafer ve Zekiye oğlu, 10/02/1959 
ŞAVŞAT doğumlu, ARTVİN, ŞAVŞAT, Cevizli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Eymir Mah. Çıldır Gölü Cad. No:2E İç Kapı 
No:15  Gölbaşı/Ankara/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:31231030542

MÜDAFİİ : Av. MUAZZEZ EDA KANTARCIOĞLU, Kabil Caddesi 
1327.Sokak 8/7 - Öveçler Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek,

SANIK :24- İZZETTİN İYİGÜN, Memet Sefer ve Nuriye oğlu, 
19/08/1938 KİLİS doğumlu, KİLİS, MERKEZ, Yeni mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Caddebostan Mah.Kantarcı Rıza Sokak 
No:12/9  Kadıköy/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:65095355244

MÜDAFİİ : Av. MUAZZEZ EDA KANTARCIOĞLU, Kabil Caddesi 
1327.Sokak 8/7 - Öveçler Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 06/03/2013
TAHLİYE TARİHİ : 05/09/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek,

SANIK :25- BERKAY TURGUT, Ali Rıza ve Şerife oğlu, 09/05/1958 
GEMLİK doğumlu, BURSA, GEMLİK, Balıkpazarı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çankaya Mah. Şehit Ersan Cad. No:6 İç Kapı 
No:3  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:25390425998

MÜDAFİİLERİ : Av.SELEN KILIÇ AY, Tunus Caddesi No:83/10  Kavaklıdere 
Çankaya/ ANKARA

 Av.AKIN ŞENOL, Tunus Cad. 72/5 Kavaklıdere 06680 
Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 09/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek,

SANIK :26- ŞEVKET TURAN, Mustafa ve Melahat oğlu, 02/05/1943 
GEMLİK doğumlu, BURSA, GEMLİK, Kayhan mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Zühtüpaşa Mah. Şehirkahya Sokak 30/11 
Gülpınar Apt.  Menderes/ İZMİR adresinde oturur.  TC Kimlik 



  

No: 32566186928
MÜDAFİİ : Av. SELEN KILIÇ AY, Tunus Caddesi No:83/10  Kavaklıdere 

Çankaya/ ANKARA
 Av. AKIN ŞENOL, Tunus Cad. 72/5 Kavaklıdere 06680 

Çankaya/ ANKARA
TUTUKLAMA TARİHİ : 15/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ : Gizli İttifak 

SANIK :27- CELALETTİN BACANLI, Behiç ve Servet oğlu, 
25/12/1959 YOZGAT doğumlu, YOZGAT, MERKEZ, 
Aşağınohutlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Üniversiteler Mah. 
Tsk Reh. Ve Bak.Merkezi. Küme Evleri No:21  Çankaya/ 
ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik No:18512827756

MÜDAFİİLERİ : Av. HACER DİLEK BACANLI, Çankaya Mahallesi Şehit 
Ersan Caddesi No:4/5 Çankaya/ ANKARA

  Av. FAHRİ ARTUNÇ, Strazburg Cad 19/14 Sıhhıye   Çankaya/ 
ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 09/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek,

SANIK :28- CEMAL HAKAN PELİT, Mehmet Necdet ve Güner oğlu, 
12/08/1960 MİLAS doğumlu, İSTANBUL, ÜSKÜDAR, 
Zeynep Kamil mah/köy nüfusunda kayıtlı. Altıevler Mah. 
Poyraz Sk. No:3  Narlıdere/ İZMİR adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:53776122070

MÜDAFİİ :Av.ÜMİT KARA/Sağlık 1 Sokak 9/3 Yenişehir Çankaya Ankara
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :29- CENGİZ ÇETİNKAYA, Eflatun ve Nurhayat oğlu, 
17/07/1956 YALVAÇ doğumlu, ISPARTA, YALVAÇ, Kızılca 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fener Yolu Mahallesi Fener Yolu 
Sokak No:6/9 Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:16100302104

MÜDAFİİ : Av. MÜŞTEBA AYDIN, İzmir 1.Cadde Elgün Sokak 8/10 
Kızılay/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 15/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :30- YÜKSEL SÖNMEZ, Ömer Faruk ve Fatma oğlu, 
10/02/1955 SAFALI doğumlu, KIRŞEHİR, ÇİÇEKDAĞI, 



  

Safalı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 
2292. (509.) Sk. No:1A İç Kapı No:22  Esenyurt/ İSTANBUL 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:43945571020

MÜDAFİİ : Av. MÜŞTEBA AYDIN, İzmir 1.Cadde Elgün Sokak 8/10 
Kızılay/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 15/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 14/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :31-CENGİZ KOŞAL, Hikmet ve Fatma oğlu, 16/03/1947 
BAYRAMİÇ doğumlu, ÇANAKKALE, ECEABAT, Merkez 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yavuz Selim Mah. 8 Cad. No:8 İç 
Kapı No:20  Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: 
Yavuz Selim Mah. 8. Cad. 556 Sk Güzelgöl Sitesi No: 8/20 
Etimesgut/ ANKARA. TC Kimlik No:15451829780

MÜDAFİİLERİ : Av. HAYDAR ULUSOY, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 12/134 
Kızılay Çankaya/ ANKARA

  Av. NACİ SÖZEN, Gmk Bulvarı Onur İşhanı No:12 Kat:6/134 
Kızılay Çankaya/ ANKARA

  Av. GENCO YILDIRIM, Korkutreis Mahallesi Hanımeli Sokak 
No:36/3 Sıhhiye Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :32- ABDULLAH KILIÇARSLAN, Salih ve Radiye oğlu, 
10/03/1956 REŞADİYE doğumlu, TOKAT, REŞADİYE, 
Kaşpınar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Birlik Mah. 408. Sok. 
Çağıl Apt. 14/7  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No: 44482894238

MÜDAFİİLERİ : Av. METİN ŞENAY, Strazburg Caddesi 24/8 - Sıhhiye 
Altındağ/ ANKARA
Av. ÖMER FARUK ÖZEROĞLU, Tuna Caddesi 18/14 
Kızılay/Ankara 

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 05/09/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :33- ÇETİN DİZDAR, İlhan ve Leman oğlu, 05/03/1942 
ERZİNCAN doğumlu, SİVAS, MERKEZ, Eskikale mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Feneryolu Mah. Boztepe Sk. No:4 İç Kapı 
No:17  Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:35425614976



  

MÜDAFİİ : Av. MELİH SINAR, Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi  Anıt 
Apartmanı 14/2 Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 09/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ,

SANIK :34- ÇETİN DOĞAN, Arif ve Müzeyyen oğlu, 15/05/1940 
MAÇKA doğumlu, BALIKESİR, SUSURLUK, Han mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Silivri 4 Nolu Cezaevinde Tutuklu 
İSTANBUL adresinde oturur. 

MÜDAFİİLERİ :  Av. HÜSEYİN ERSÖZ, Eski Büyükdere Cad. No:14 Park 
Plaza K:11 Maslak 34398 Sarıyer/ İSTANBUL  
AV.İSMAİL TEPECİK - Dr.Faruk Ayanoğlu Cad. No:7 K:3/6 
Fenerbahçe Kadıköy/ İSTANBUL. TC Kimlik No:30331175092

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 19/12/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :35- ÇETİN SANER, Mustafa Vecihi ve Sıdıka Feriha oğlu, 
10/10/1939 İZMİT doğumlu, İSTANBUL, ŞİŞLİ, Meşrutiyet 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mordoğan Mah. Palmiye Sk. No:9 
Karaburun/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No: 
52720154174

MÜDAFİİ : Av. MURAT TANFER TÜREMEN, Abdullah Cevdet Sokak 
24/10  Çankaya / ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 09/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 05/09/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :36-ÜMİT ŞAHİNTÜRK, Salim ve Sıddıka oğlu, 16/11/1951 
ULUKIŞLA doğumlu, NİĞDE, ALTUNHİSAR, Ulukışla 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mustafa Kemal Mah. 2083 Cad. 
No:9 İç Kapı No:2  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:33158151928

MÜDAFİİ : Av. MURAT TANFER TÜREMEN, Abdullah Cevdet Sokak 
24/10  Çankaya Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :37- ÇEVİK BİR, Hamit ve Zehra oğlu, 14/05/1939 BUCA 
doğumlu, İZMİR, BUCA, Valirahmibey mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Konaklar Mah. Org. İzzettin Aksalur Cad. No:1/4 İç 
Kapı No:10  Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 



  

Kimlik No: 41422543454
MÜDAFİİ : Av. ÜMİT KARA, Sağlık Mah. Sağlık1 Sokak 9/3 Yenişehir 

06660 Çankaya/ ANKARA
TUTUKLAMA TARİHİ : 15/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 19/12/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :38- DOĞAN TEMEL, Necip ve Hatice Nezihe oğlu, 
01/01/1946 ESKİŞEHİR doğumlu, İSTANBUL, ÜSKÜDAR, 
Mimarsinan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Konaklar Mah. Org. 
İzzettin Aksalur Cad. No:1/3 İç Kapı No:1  Beşiktaş/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:17711325636

MÜDAFİİ : Av. AYTEKİN EROL, Strazburg Caddesi No: 24/15 Sıhhıye 
06430 Altındağ/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :39- ENGİN ALAN, Kazım ve Ayşe oğlu, 31/03/1945 
ÜSKÜDAR doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Zeyrek mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Bahçeli Evler Mah. Şafak Sitesi No:18 
Gölbaşı/Ankara Gölbaşı/Ankara/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:42070485998

MÜDAFİİ : Av. ERHAN TOKATLI /Korkut Reis Mahallesi Necatibey 
Caddesi  Necatibey Apartmanı 56/14/Çankaya /Ankara

TUTUKLAMA TARİHİ : 22/10/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :40- ERDAL CEYLANOĞLU, Kemal ve Şükriye oğlu, 
25/10/1945 KAYSERİ doğumlu, VAN, MERKEZ, Bostaniçi 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fenerbahçe Mah. İğrip Sk. 
No:28-23 İç Kapı No:5  Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No: 20432142536

MÜDAFİİ : Av. EROL YILMAZ ARAS, Cinnah Caddesi 71/10  Çankaya 
Çankaya/ ANKARA

 Av. AHMET YİĞİT, Necatibey Caddesi No:21/22 Kızılay 
Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :41- ERDOĞAN ÖZNAL, Mustafa ve Şahinde oğlu, 03/05/1938 
TEKİRDAĞ doğumlu, TEKİRDAĞ, SÜLEYMANPAŞA, 



  

Yavuz mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mutlukent Mah. Tual Sk. 
No:2 İç Kapı No:12  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:31702752614

MÜDAFİİ : Av. METİN ŞENAY, Strazburg Caddesi 24/8 - Sıhhiye 
Altındağ/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :42-ERKAN YAYKIR, Remzi ve Bahriye oğlu, 31/08/1961 
KONYA doğumlu, MANİSA, TURGUTLU, Camikebir 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kırkkonaklar Mah. 379 Sk. No:3 İç 
Kapı No:3  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:11936760340

MÜDAFİİ : Av. ŞULE NAZLIOĞLU EROL, Şehit Ersan Caddesi No:30/4 
Çankaya/ ANKARA

  Av. GÜLSER ERKOÇ, İvedik Caddesi  Demetgül Mah. Uzay 1 
Pasajı  107/24  Kat : 2 06200 Yenimahalle/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :43-EROL ÖZKASNAK, Osman ve Rabia oğlu, 10/09/1946 
İSTANBUL doğumlu, ÇORUM, MERKEZ, Kale mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yalıkavak Beldesi Geriş Mahallesi Çoban 
Sk.No:3  Bodrum/ MUĞLA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:26446516172

MÜDAFİİ : Av. ÖMER ÇELİKKESEN, Atatürk Bulvarı No: 72/15 Kızılay 
ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 19/12/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :44- MEHMET ALİ YILDIRIM, Kemal ve Zeynep oğlu, 
18/01/1956 AKDERE doğumlu, SİVAS, GÜRÜN, Güllübucak 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mutlukent Mah. Günışığı Sk. No:8 
İç Kapı No:28  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur.  TC 
Kimlik No :42796927444

MÜDAFİİ : Av. ÖMER ÇELİKKESEN, Atatürk Bulvarı No: 72/15 Kızılay 
ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 09/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :45-ERSİN YILMAZ, Ahmet ve Zübeyde oğlu, 23/07/1942 
SİLİFKE doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Akşemsettin mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çukurambar Mah.1425.Cad.Şelale Apt. 



  

No:3/4 Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:10217545454

MÜDAFİİ : Av. EMRE BAYKURT, Esat Caddesi No:34/5 - Küçükesat 
Çankaya/ ANKARA

SUÇ :  Gizli İttifak 

SANIK :46- ERTUĞRULGAZİ ÖZKÜRKÇÜ, Fehmi ve Mahide oğlu, 
16/02/1962 ESKİŞEHİR doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, 
İncesu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yukarıbahçelievler 
Mah.Akdeniz Cd.45A/18 Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:11953124804

MÜDAFİİLERİ : Av. ABDURRAHMAN LEVENT KOÇER, Gmk Bulvarı 
No:;42/9 Maltepe  Çankaya/ ANKARA

  Av. SÜLEYMAN AYHAN, Strazburg Cad. No: 32/15 Sıhhiye 
Altındağ/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :47- FEVZİ TÜRKERİ, Mustafa ve Habibe oğlu, 25/05/1941 
HEDİ doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Aydınlar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ankara Çankaya Birlik Mahallesi 435. Cadde 
52/36 Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: . TC 
Kimlik No:25735663108

MÜDAFİİLERİ : Av. YASİN TEKAKÇA, Hoşdere Caddesi No:49/8 Yukarı 
Ayrancı Çankaya/ ANKARA

  Müdafii Av. AYKANAT KAÇMAZ, Bayraktar Mahallesi Koza 
Caddesi No:138/8  Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 26/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 01/10/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :48- LOKMAN EKİNCİ, Abdullah ve Ummahan oğlu, 
10/05/1962 KARANDERE doğumlu, Ankara, Şereflikoçhisar, 
Karandere mah/köy nüfusunda kayıtlı. Alacaatlı Mah. 3346. Sk. 
E Blok No:60 E İç Kapı :No:18  Yenimahalle/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:14986177250

MÜDAFİİ : Av. YASİN TEKAKÇA, Hoşdere Caddesi No:49/8 Yukarı 
Ayrancı Çankaya/ ANKARA

  Müdafii Av. AYKANAT KAÇMAZ, Bayraktar Mahallesi Koza 
Caddesi No:138/8  Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 26/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 14/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek



  

SANIK :49- FUAT BÜYÜKCİVELEK, Nazif ve Nuriye oğlu, 
14/03/1945 KAYSERİ doğumlu, KAYSERİ, MELİKGAZİ, 
Tavlusun mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yukarıbahçelievler 
Mah.76.Sok.5/7 Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No: 48976375784

MÜDAFİİLERİ : Av. HASAN AYDIN TANSU, 4.Sokak (Eski 84. Sokak) 
No:2/7 Emek 06510 Çankaya/ ANKARA

  Av. OKTAY TUYAN, Ali Suavi Sokak No:1/20 Maltepe 
Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :50- HALİL KEMAL GÜRÜZ, Hakkı ve Özcan oğlu, 
19/05/1947 İZMİR doğumlu, İZMİR, KONAK, Muratreis 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hilal Mah.Rabindranth Tagore 
Cad.No:60/8 Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No: 15236431016

MÜDAFİİLERİ : Av. NEVRA DİDEM YAŞAR, Tunus Caddesi 19/8 - 
Kavaklıdere Çankaya/ ANKARA

 Av. SEDAT AKSAKALLI, Atatürk Bulvarı Celal Bayar İş 
Merkezi No:211/26 Kavaklıdere Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 25/06/2012
TAHLİYE TARİHİ : 05/09/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :51-HAMZA ÖZALTUN, Hasan ve Asiye oğlu, 28/01/1946 
ETMİNİK doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, Birlik mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Birlik Mahallesi 415 Cadde No:35A/3 
Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:12487105222

MÜDAFİİ : Av. UĞUR POYRAZ, Güzeltepe Mahallesi Sedat Simavi 
Sokak No:32/1 Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :52-HÜSNÜ DAĞ, Yusuf ve Fatma oğlu, 10/03/1950 KİĞI 
doğumlu, İSTANBUL, KADIKÖY, Acıbadem mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ayrancı Mah. Reşat Nuri Sk. No:104 İç Kapı 
No:26 Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:33802770796

MÜDAFİİ : Av. RECEP KARAHAN, Aşağıöveçler Mahallesi Lizbon Cad. 
No:19/8 06400 Çankaya/ ANKARA

 Av. ÖMER FARUK ÖZEROĞLU, Tuna Caddesi 18/14 
Kızılay/Ankara

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013



  

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :53- İBRAHİM SELMAN YAZICI, İbrahim Halim ve Semahat 
oğlu, 01/02/1945 İZMİR doğumlu, İZMİR, KARŞIYAKA, 
Bahariye mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ümit Mah. 2467. Sokak 
Nob:7-A/5 Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No: 53257153944

MÜDAFİİ : Av. ÜMİT GÖKUÇ, Özveren Sok. 5/8 Demirtepe ANKARA
TUTUKLAMA TARİHİ : 02/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :54- İDRİS KORALP, Mehdi ve Fatma oğlu, 14/11/1948 
BURSA doğumlu, BURSA, OSMANGAZİ, Yahşibey mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yeşilyurt Mah. Ekin Sk. No:19/1 İç Kapı 
No:1 Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur.TC Kimlik 
No:14956813850

MÜDAFİİ : Av. AKIN ŞENOL, Tunus Cad. 72/5 Kavaklıdere 06680 
Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 19/12/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :55- İLHAN KILIÇ, Halil Haşim ve Hanife oğlu, 01/10/1936 
İSTANBUL doğumlu, İZMİR, KARŞIYAKA, Alaybey 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fenerbahçe Mah. İğrip Sk. 
No:28-30 İç Kapı No:5  Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:40696572504

MÜDAFİİ : Av. YAKUP ARSLANTAŞ, Korkutreis Mah. İlkiz Sok. No: 
21/20 Sıhhıye/Ankara 06430 Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 29/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 05/09/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :56- İSMAİL HAKKI ÖNDER, Vehbi ve Beyhan oğlu, 
14/06/1960 KAVAK doğumlu, ERZİNCAN, ÜZÜMLÜ, 
Karakaya mah/köy nüfusunda kayıtlı. Devlet Mah. İnönü 
Bulvarı No:33G İç Kapı No:4  Çankaya/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:23512768824

MÜDAFİİLERİ : Av. HACER DİLEK BACANLI, Çankaya Mahallesi Şehit 
Ersan Caddesi No:4/5 Çankaya/ ANKARA

 Av. YASİN TEKAKÇA, Hoşdere Caddesi No:49/8 Yukarı 



  

Ayrancı Çankaya/ ANKARA
 Av. MÜŞTEBA AYDIN, İzmir 1.Cadde Elgün Sokak 8/10 

Kızılay/ ANKARA
TUTUKLAMA TARİHİ : 26/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 14/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :57- İSRAFİL AYDIN, Mustafa ve Nazlı oğlu, 05/08/1961 
SARIKAMIŞ doğumlu, ANKARA, MAMAK, Mutlu mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Eryaman Mah. 276 Sk. No:1/B İç Kapı No:5 
Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:11182268188

MÜDAFİİLERİ : Av. MEHMET GENCEL ERGÜL, Büklüm Sokak 63/65 - 
Kavaklıdere Çankaya/ ANKARA

  Av. ŞULE NAZLIOĞLU EROL, Şehit Ersan Caddesi No:30/4 
Çankaya/ ANKARA

  Av. YELDA GİZEM ASLAN, Dögol Caddesi No:37/8 Beşevler 
Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 14/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :58- İZZETTİN GÜRDAL, Memiş ve Emine oğlu, 20/01/1944 
AYDIN doğumlu, ARTVİN, ARDANUÇ, Aydın mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Mutlukent Mah. 1920 Cad. No:52 İç Kapı 
No:31 Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:11116688518

MÜDAFİİ : Av. AHMET ALPASLAN, Korkutreis Mahallesi İlkiz Sokak 
Taşkın İş Merkezi No:26/19 Sıhhiye Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :59-KAMURAN ORHON, Halil ve Emine oğlu, 01/02/1940 
SEFERİHİSAR doğumlu, İZMİR, SEFERİHİSAR, Hıdırlık 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Camii Kebir Mahallesi İzmir 
Caddesi 84/2 Sokak No:4/1 Seferihisar/ İZMİR adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:41740562458

MÜDAFİİLERİ : Av. HAYRİYE KILIÇ, Cinnah Caddesi 74/5 - Çankaya 
Çankaya/ ANKARA

  Av. AYKANAT KAÇMAZ, Bayraktar Mahallesi Koza Caddesi 
No:138/8  Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 03/06/2012
TAHLİYE TARİHİ : 05/09/2013
SUÇ : Gizli İttifak 



  

SANIK :60- KURTULUŞ ÖĞÜN, Reşat ve Cennet oğlu, 28/09/1948 
SARIKAMIŞ doğumlu, ERZURUM, YAKUTİYE, Cedit 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Göktürk Merkez Mah. Batı Yolu Sk. 
No:16 İç Kapı No:3  Eyüp/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC 
Kimlik No:41914176306

MÜDAFİİ : Av. ÖMER OĞUR, Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi 
1059.Cadde 19/11  Dikmen Çankaya/ ANKARA

 Av. AHMET ALİ BANZAROĞLU, İstanbul Dünya Ticaret 
Merkezi Egs Blokları B3-Blok K:13 Yeşilköy Bakırköy/ 
İSTANBUL

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :61- MEHMET AYGÜNER, İzzet ve Nejla oğlu, 06/04/1954 
AYVALIK doğumlu, BALIKESİR, AYVALIK, Sakarya 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sahrayı Cedit Mah. Mümin Deresi 
Sk. No:41 İç Kapı No:3  Kadıköy/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:21832397656

MÜDAFİİ : Av. HİKMET İŞLER, /İlkiz Sokak 12/14 Sıhhiye Ankara 
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :62- YAHYA CEM ÖZARSLAN, Celal ve Aysel oğlu, 
09/07/1966 ANKARA doğumlu, ANKARA, ÇUBUK, 
Yıldırımelören mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yaşamkent Mahllesi 
3281 Sokak No:8A/16 Yenimahalle/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:10897189306

MÜDAFİİ : Av.GÜLSER ERKOÇ /Ankara barosu
TUTUKLAMA TARİHİ : 15/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :63- MEHMET BAŞPINAR, Abdullah ve Faika oğlu, 
05/05/1942 HAL doğumlu, ELAZIĞ, MERKEZ, Hal mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Birlik Mah. Zirvekent 2 Etap C 2 Blok 
No.60/ 25  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:12938091722

MÜDAFİİ : Av. ELİF GAMZE SAĞKAN, Simon Bolivar Caddesi Ebu Ziya 
Tevfik Sokak No:16 Kat:4  Çankaya Çankaya/ ANKARA

 Av. RAMİZ ERİNÇ SAĞKAN, Simon Bolivar Caddesi Ebu 
Ziya Tevfik Sokak No:16/4 Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :64- MEHMET CUMHUR YATIKKAYA, İsmail Bahri ve 



  

Ayşe Nuray oğlu, 28/02/1965 İZMİR doğumlu, İZMİR, 
KONAK, Kocatepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Konaklar Mah. 
Org. İzzettin Aksalur Cad. No:3Altay İç Kapı No:7  Beşiktaş/ 
İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No:11081569348

MÜDAFİİLERİ : Av. ABDULLAH ATİLA BİNGÖL, Necatibey Caddesi  Günay 
Apt.25/17  Kızılay Altındağ/ ANKARA

  Müdafii Av. ALİ RİZA BİLDİK, Bayraktar Mahallesi Koza-1 
Caddesi No:138/8  Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :65- MEHMET FARUK ALPAYDIN, Abdi ve Ayten oğlu, 
02/12/1959 KİLİS doğumlu, KİLİS, MERKEZ, Şıhlar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Emrah Mah. Basın Cad. No:81 İç Kapı No:6 
Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:63016424444

MÜDAFİİ : Av. ABDURRAHMAN LEVENT KOÇER, Gmk Bulvarı 
No:;42/9 Maltepe  Çankaya/ ANKARA

 Av. SİMAY ALPAYDIN TEMİZKAN, Levent Mah. Cömert 
Sok. Yapı Kredi Plaza, No: 1-A A Blok K.16 Beşiktaş/ 
İSTANBUL

  Av. BATUHAN KURNAZ, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 42/3 - 
Demirtepe  Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ :  09/05/2012
TAHLİYE TARİHİ :  12/07/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :66- MEHMET ŞİNASİ ÇALIŞ, Ali ve Melahat oğlu, 
27/01/1954 ISPARTA doğumlu, İZMİR, KARŞIYAKA, 
Atakent mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yıldızevler Mah. 722 
Sokak Görkem  Sitesi   2 Blok  Daire  : 18 Çankaya/ ANKARA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:54490113894

MÜDAFİİ : Av. HULUSİ COŞKUN, Atatürk Bulvarı 231/13  Kavaklıdere 
Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :67- MUSTAFA BABACAN, Hasan ve Hatem oğlu, 15/05/1953 
MERİÇ doğumlu, EDİRNE, MERİÇ, Büyükdoğanca mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. İstasyon Mahallesi Vatan Caddesi No:117|1/5 
Tuzla/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik No: 
32521413090

MÜDAFİİ : Av. HULUSİ COŞKUN, Atatürk Bulvarı 231/13  Kavaklıdere 
Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 14/06/2013



  

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :68- METİN KEŞAP, Burhan ve Sevim oğlu, 18/06/1961 
TRABZON doğumlu, TRABZON, YOMRA, Kaşüstü mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No:33 
İç Kapı No:24  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: 
Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No:33/24 Çankaya 
/Ankara Merkez/ ANKARA. TC Kimlik No:46612852026

MÜDAFİİ : Av. YASİN TEKAKÇA, Hoşdere Caddesi No:49/8 Yukarı 
Ayrancı Çankaya/ ANKARA

 Av. MÜŞTEBA AYDIN, İzmir 1.Cadde Elgün Sokak 8/10 
Kızılay/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ   : 09/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 14/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :69- METİN YAŞAR YÜKSELEN, Şükrü ve Sultan oğlu, 
25/12/1943 BÜNYAN doğumlu, ESKİŞEHİR, ODUNPAZARI, 
Paşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yukarı Dikmen Mah. 645 Sk. 
No:6 İç Kapı No:5  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC 
Kimlik No:21709879766

MÜDAFİİ : Av. YASİN TEKAKÇA, Hoşdere Caddesi No:49/8 Yukarı 
Ayrancı Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/02/2013
TAHLİYE TARİHİ          : 01/10/2013
SUÇ : Gizli İttifak

SANIK :70- YAHYA KEMAL YAKIŞKAN, Zekeriya ve Saide oğlu, 
15/03/1964 SİVRİHİSAR doğumlu, ESKİŞEHİR, Sivrihisar, 
Kaymaz /Altınçay mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aşağı Dikmen 
Mah. 583 Sk. No:5 İç Kapı No:16  Çankaya/ ANKARA 
adresinde oturur. TC Kimlik No:15440101972

MÜDAFİİ : Av. YASİN TEKAKÇA, Hoşdere Caddesi No:49/8 Yukarı 
Ayrancı Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 26/04/2012
TAHLİYE TARİHİ :13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :71- METİN YAVUZ YALÇIN, Nusret Baha ve İkbal oğlu, 
23/06/1948 ANKARA doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, 
Barbaros mah/köy nüfusunda kayıtlı. Emirhan Caddesi Bayındır 
Sokak N0:1/17 Balmumcu Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:10078183772



  

MÜDAFİİLERİ : Av. ŞULE NAZLIOĞLU EROL, Şehit Ersan Caddesi No:30/4 
Çankaya/ ANKARA

 Av. SALİM ŞEN, Halaskargazi Cad. Uygar Apt. No:43/6 
Harbiye Şişli/ İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/05/2012
TAHLİYE TARİHİ :13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :72- MUHİTTİN ERDAL ŞENEL, Sabahaddin ve Hanım oğlu, 
10/03/1941 ANKARA doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, 
Remzi Oğuz Arık mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çayyolu Mah. 
Angora Bulvarı Beysu Park Sitesi Yamaç Evler No:201 
Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:12463109770

MÜDAFİİ : Av. MEHMET SEVER, Strazburg Caddesi No 30/7 Erler İşhanı 
Sıhhıye Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 09/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 01/10/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 
 
SANIK :73- MUSTAFA BIYIK, Muharrem ve Emine oğlu, 24/11/1952 

KARABEDİR doğumlu, GİRESUN, KEŞAP, Karabedir 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçekapı Mah. Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı No:279B İç Kapı No:10  Etimesgut/ ANKARA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:24337852712

MÜDAFİİLERİ : Av. HULUSİ COŞKUN, Atatürk Bulvarı 231/13  Kavaklıdere 
Çankaya/ ANKARA
  Av. GÜRKAN COŞKUN, Atatürk Bulvarı 231/13  Kavaklıdere 
Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 09/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :74- MUSTAFA KÖSEOĞLU, Muharrem ve Günay oğlu, 
18/04/1965 PÜLÜMÜR doğumlu, AMASYA, MERKEZ, 
Ziyaret mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yenikale Mah. Sütçüler Cad. 
Akgün Apt. No:134/9 Narlıdere/ İZMİR adresinde oturur. TC 
Kimlik No:12328563730

MÜDAFİİ : Av. ALİ MEHMET KOCAOĞLU, Ankara Barosu
TUTUKLAMA TARİHİ : 26/04/2012
TAHLİYE TARİHİ :13/06/2013
SUÇ : Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek



  

SANIK :75- OĞUZ KALELİOĞLU, Hüseyin Sadi ve Durdane oğlu, 
23/04/1945 ARTVİN doğumlu, KOCAELİ, İZMİT, Ömerağa 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ayrancı Mah. Kuveyt Cad. 30/20 
Çankaya/ ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:23795258944

MÜDAFİ :Av.Porf.Dr Av. ALİ MEHMET KOCAOĞLU, /Ankara Barosu
TUTUKLAMA TARİHİ : 15/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 01/10/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :76- MUSTAFA ÖZBEY, Mehmet Selim ve Pakize oğlu, 
01/01/1946 ANKARA doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, 
Devlet mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zekeriyaköy Mah. 
Acarlar-Manolya Sk. No:12E İç Kapı No:12  Sarıyer/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:11326143944

MÜDAFİİ : Av. FETHİ ÖZTÜRK, Barış Manço Caddesi (2.Cadde) No:13/3 
Balgat - Çankaya  06430 Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :77- MUSTAFA HAKAN BURAL, Yüksel ve Çiğdem oğlu, 
07/08/1963 KARS doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Zeyrek 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kazım Özalp Mah. Ziaur Rahman 
Cad. No:34 İç Kapı No:1  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:47659299652

MÜDAFİİ : Av. CİHAN KOÇ, Fevzi Çakmak 1 Sokak Ümit Apartmanı 
22/7  Kızılay Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :78- MUSTAFA İHSAN TAVAZAR Eyüp Sabri ve Nebahat 
oğlu, 12/03/1963 BANDIRMA doğumlu, İZMİR, 
KARŞIYAKA, Aksoy mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kışla 
Mah.Mithat Özsan Bulvarı 14H/8 Yüreğir/ ADANA adresinde 
oturur. İş adresi: Kışla Mah.Mithat Özsan Bulvarı 14H/8 
Yüreğir/ ADANA. TC Kimlik No:31483879586

MÜDAFİİLERİ : Av. LEVENT ÖZÇELİK, Dögol Caddesi Üstündağ Apartmanı 
7/1  Tandoğan Çankaya/ ANKARA
Av. NAMIK ÖZTÜRK,  Atatürk Bulvarı 223/13  06680 
Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013



  

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :79- MUSTAFA KEMAL SAVCI, Muzaffer ve İfakat oğlu, 
28/01/1954 EDREMİT doğumlu, ERZİNCAN, MERKEZ, 
Karaağaç mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ufuk Üniversitesi 
Cad.No:32/34 Çukurambar Çankaya/ ANKARA adresinde 
oturur. TC Kimlik No:31921476698

MÜDAFİİ :Av. ABDULLAH ATİLLA BİNGÖL/Necatibey Caddesi Günay 
Apt.  25/17 Çankaya Ankara

TUTUKLAMA TARİHİ : 02/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :80- NECDET BATIRAN, Hasan ve Fikriye oğlu, 18/12/1966 
İNÖNÜ doğumlu, ESKİŞEHİR, İNÖNÜ, Dutluca mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yenibağlar Mah. Karargah Sok. No:11 İç Kapı 
No:5 Tepebaşı/ ESKİŞEHİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:30664577952

MÜDAFİİ : Av. DİLEK YILMAZ ŞAHİN, Korkutreis Mah. Hanımeli Sok. 
No: 29/4 - Sıhhiye  Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :81- ORHAN NALCIOĞLU, Mevlüt ve Ayşe Fethiye oğlu, 
03/10/1955 ZODAMA doğumlu, İSTANBUL, KADIKÖY, 
Erenköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. Göztepe Mahallesi 2. Orta 
Sokak No:22/3 Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur. TC 
Kimlik No:32617810604

MÜDAFİİLERİ : Av. AYTEKİN EROL, Strazburg Caddesi No: 24/15 Sıhhıye 
06430 Altındağ/ ANKARA
  Av. HÜSEYİN BARAN, İzmir Cd. 5/11 Kızılay ANKARA
Av. BURAK NALCIOĞLU, Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi 
No:2-6 İstanbul Beyoğlu/ İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :82- ORHAN YÖNEY, Hasan ve Şerife oğlu, 04/06/1942 
BURSA doğumlu, BURSA, OSMANGAZİ, İvazpaşa mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Kazım Özalp Mah.Firhanlı Sokak No6/3 
Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17482728100

MÜDAFİİLERİ : Av. ÇAĞRI AYHAN ŞENEL, Zia-Ur Rahman Cad. No:23-4 
Gaziosmanpaşa Çankaya-Ankara  Altındağ/ ANKARA



  

  Av. NUH ÇETİNKAYA, Kennedy Cad. No: 29/4  Kavaklıdere 
ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 13/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ : Gizli İttifak

SANIK :83- OSMAN BÜLBÜL, İbrahim ve Ayşe oğlu, 07/07/1958 
TÜRKÖNÜ doğumlu, İZMİR, ÖDEMİŞ, Türkönü mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Donanmacı Mah. 1734 Sk. No:35 İç Kapı 
No:4  Karşıyaka/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik 
No:34195810922

MÜDAFİİ : Av. ERHAN TOKATLI, Necatibey Caddesi 56/14 Sıhhıye 
Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 14/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :84- OSMAN ATİLLA KURTAY, Oktay ve Fatma Fethiye 
oğlu, 19/09/1961 ANKARA doğumlu, ANKARA, ALTINDAĞ, 
Anafartalar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sahrayı Cedit Mah. Uçar 
Sk. No:10 İç Kapı No:48  Kadıköy/ İSTANBUL adresinde 
oturur. TC Kimlik No:12379030106

MÜDAFİİ : Av. ZEYNEL YÜKSEL, Atatürk Bulvarı 72/21Altındağ/ 
ANKARA

TUTUKLAMA TARHİ : 26/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :85-REFİK ZEYTİNCİ, Hasan ve Fatma oğlu, 24/08/1945 
KILIÇ doğumlu, YALOVA, ÇİFTLİKKÖY, Kılıç mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. 370 Sokak No:25 Daire:2 Elit Apartmanı 
Bahçelievler Mahallesi  Karabağlar / İZMİR adresinde oturur. 
TC Kimlik No:63286408366

VEKİLİ : Av. ÇAĞATAY SAKAOĞLU, Ankara Barosu
TUTUKLAMA TARİHİ : 14/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 17/11/2013
SUÇ :Gizli İttifak

SANIK :86-RUŞEN BOZKURT, Nurullah ve Azize oğlu, 04/08/1962 
GÜMÜŞ doğumlu, AMASYA, GÜMÜŞHACIKÖY, Yeni Cami 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güvenevler Mah. Güvenlik Cad. 
113/4  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: Turan 
Güneş Bulvarı Cezayir Ca. No:6 İç Kapı No:7 Çankaya/ 
ANKARA. TC Kimlik No:15403455456



  

MÜDAFİİ : Av. COŞKUN ÖZBUDAK, Çeltikçi Mah. Kurtuluş Cad. No: 
28/2 09200 Söke/ AYDIN

TUTUKLAMA TARİHİ : 15/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :87- SALİH ERYİĞİT, Halit ve Melahat oğlu, 27/12/1957 
ALTUNTAŞ doğumlu, İSTANBUL, BAKIRKÖY, Zuhuratbaba 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:48577122152 (ÖLÜ)

MÜDAFİİ : Av. ALTAN ÖKTEM, Şehitler Mah. Yakıcı Sok. No:17 
Turgutlu/ MANİSA

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek

SANIK :88- SEDAT ARITÜRK, Mehmet Sıdık ve Ayşe Hanım oğlu, 
15/04/1931 ÇERMİK doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, 
Yücetepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Feneryolu Mah. Feneryolu 
Sk. No:46/1 İç Kapı No:25  Kadıköy/ İSTANBUL adresinde 
oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:14752034534

MÜDAFİİLERİ : Av. BATUHAN KURNAZ, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 42/3 - 
Demirtepe Çankaya/ ANKARA
 Av. BEKİR DÜZGÜN, İlkiz Sok. 8/3 Sıhhıye ... Çankaya/ 
ANKARA
 Av. HASAN PEMBEÇİÇEK, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
Leventler Apt.No:42/3 - Maltepe Çankaya/ ANKARA

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :89- SERDAR ÇELEBİ, Selahattin ve Nermin oğlu, 06/01/1956 
ANKARA doğumlu, BALIKESİR, BANDIRMA, Çınarlı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Koru Mah. 499. Arı Sitesi No:50 
Ümitköy ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:17008563864

MÜDAFİİLERİ : Av. MÜŞTEBA AYDIN, İzmir 1.Cadde Elgün Sokak 8/10 
Kızılay/ ANKARA
  Av. EMRE EVCİLİOĞLU, Korkut Reis Mahallesi İlkiz Sokak 
28/12 - Çankaya Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 15/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :90- SEYFULLAH SÖNMEZ, Cemal ve Yıldız oğlu, 



  

12/03/1961 IĞDIR doğumlu, ORDU, PERŞEMBE, Hamidiye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gayrettepe Mah. Cemil Arslan 
Güder Sk. No:5 İç Kapı No:9  Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde 
oturur.  TC Kimlik No:40009949498

MÜDAFİİ : Av. MUSTAFA BOZKURT, Güzeltepe Mahallesi Ahmet 
Mithat Efendi Sokak No:28/5 - Çankaya  Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :91- SEZAİ KÜRŞAT ÖKTE, Ertuğrul Zekai ve Neriman oğlu, 
13/06/1957 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, 
Sultanahmet mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mutlukent Mah. Dicle 
Cad. No:83 İç Kapı No:4  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. 
TC Kimlik No:38302601564

MÜDAFİİLERİ : Av. RÜŞTÜ BURAK EKE, Konaklar Mah. Akasyalı Sok. 
No:11/4 4.Levent Beşiktaş/ İSTANBUL
  Av. SAİT KARABULUT, Konaklar Mah.Akasyalı Sk.No.11/2 
4.Levent 34950 Beşiktaş/ İSTANBUL
  Av. CANAN ALİOĞLU UNCU, 

TUTUKLAMA TARİHİ : 14/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :92-ŞÜKRÜ SARIIŞIK, İbrahim ve Fatma oğlu, 29/03/1945 
KONYA doğumlu, BURSA, OSMANGAZİ, Tayakadın mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Şenlikköy Mah. Saruhan Sk. No:10 İç Kapı 
No:1  Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: 
Şenlikköy Mah Saruhan Sokak No 10 Daire 1 Bakırköy/ 
İSTANBUL. TC Kimlik No:16798752342

MÜDAFİİ :  Av. ALİ FAHİR KAYACAN, Ankara Barosu
TUTUKLAMA TARİHİ : 21/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ : Gizli İttifak

SANIK :93- TEOMAN KOMAN, İsmail Hakkı ve Eşref Nedime oğlu, 
07/07/1936 İSTANBUL doğumlu, İZMİR, KARŞIYAKA, 
Aksoy mah/köy nüfusunda kayıtlı.  TC Kimlik No: 47503345528 
(ÖLÜ)

VEKİLİ : Av. CELAL ÇELİK, Ankara Barosu
TUTUKLAMA TARİHİ : 03/06/2012
TAHLİYE TARİHİ  : 03/09/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 



  

SANIK :94-TEVFİK ÖZKILIÇ, Halit ve Sebahat oğlu, 11/03/1954 
DURSUNBEY doğumlu, İZMİR, KARŞIYAKA, Bahariye 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:52786169600 (ÖLÜ)

MÜDAFİİLERİ :  Av. AHMET ONUR KESKİN, Atatürk Bulvarı Celal Bayar İş 
Merkezi No:211 Kat:4 Kavaklıdere ... Çankaya/ ANKARA
 Av. AYLA PARLAK, Atatürk Bulvarı Celal Bayer İş Merkezi 
No:211 Kat:4 - Kavaklıdere    Çankaya/ ANKARA
 Av. HALUK PEKŞEN, Ankara Barosu
 Av. KORAY ÖZYURT, Atatürk Bulvarı No:211 Kat:4 Daire:14 
Kavaklıdere Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 09/05/2012
TAHLİYE TARİHİ  : 07/11/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :95- ÜNAL AKBULUT, Ali ve Meliha oğlu, 12/09/1958 
GÜMÜŞHACIKÖY doğumlu, AMASYA, GÜMÜŞHACIKÖY, 
Hacıyahya mah/köy nüfusunda kayıtlı. Huzur Mah.Kültür 
Sk.Oyak Sit. 8 Blok A-1  Şişli/ İSTANBUL adresinde oturur. 
TC Kimlik No:26890071722

MÜDAFİİ : Av. COŞKUN ÖZBUDAK, Çeltikçi Mah. Kurtuluş Cad. No: 
28/2 09200 Söke/ AYDIN

TUTUKLAMA TARİHİ : 15/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :96- VELİ SEYİT, Mehmet ve Melahat oğlu, 16/10/1964 
İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Demirtaş mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Akarbaşı Mah. Çiçekçi Sk. No:11 İç Kapı 
No:7  Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:55225036334

MÜDAFİİLERİ : Av. ŞULE NAZLIOĞLU EROL, Şehit Ersan Caddesi No:30/4 
Çankaya/ ANKARA
 Av. HATİCE ÇAĞLAR, Şehit Ersan Caddesi No:30/4  Çankaya/ 
ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :97- VURAL AVAR, İsmail ve Feruzan oğlu, 05/01/1938 
BİTLİS doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, Küçükesat mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Aktur Tatil Sitesi F Mahallesi No:714/2 
Datça/ MUĞLA adresinde oturur.  TC Kimlik No:12796097898



  

MÜDAFİİ : Av. ÜMİT KARA, Sağlık Mah. Sağlık1 Sokak 9/3 Yenişehir 
06660 Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 28/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 07/11/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :98- YILDIRIM TÜRKER, Ahmet Nafiz ve Fatma oğlu, 
27/09/1941 SARIKAMIŞ doğumlu, MERSİN, TARSUS, İnceark 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Birlik Mah. 429 Sk. No:3 İç Kapı 
No:16  Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No: 
20930155892

MÜDAFİİLERİ : Av. AYTEKİN EROL, Strazburg Caddesi No: 24/15 Sıhhıye 
06430 Altındağ/ ANKARA
Av. SAHRA SANEM BAYRAK, Aşağıöveçler Mahallesi 
1335.Sokak No:15/20 Çankaya/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 26/04/2012
TAHLİYE TARİHİ : 01/10/2013

SANIK :99-YÜCEL ÖZSIR, Mehmet Emin ve Ayşe oğlu, 03/03/1942 
TOKAT doğumlu, AYDIN, KARACASU, Cabi mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No:212 İç 
Kapı No:5  Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur.  TC Kimlik 
No:30268084146

MÜDAFİİ :Av. ŞÜKRÜ GÜN, İlkiz Sokak 8/16 Sıhhıye Çankaya/ 
ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 27/02/2013
TAHLİYE TARİHİ : 01/10/2013
SUÇ : Gizli İttifak

SANIK :100- ZİYA BATUR, Kadir ve Yeter oğlu, 01/06/1959 KEMAH 
doğumlu, ERZİNCAN, KEMAH, Kerer mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2728 Cad. No:3 
Çankaya/ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:21733812388

MÜDAFİİLERİ : Av. ERKAN İNCİRCİOĞLU, Strazburg Caddesi 24/5 - Kızılay 
Çankaya/ ANKARA
  Av. MEHMET RİFAT BACANLI, Kızılırmak Mah. Ufuk 
Üniversitesi Cad. No: 11/32 Arma Kule Çukurambar  06010 
Çankaya/ ANKARA
  Av. ADNAN SERBES, Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi 58/2 
Sincan/ ANKARA

TUTUKLAMA TARİHİ : 07/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 13/06/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek



  

SANIK :101- CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK, Mustafa Hasip ve 
Lütfiye Türkan oğlu, 18/11/1945 SARIKAMIŞ doğumlu, 
NEVŞEHİR, MERKEZ, Camiatik mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Yıldızevler Mah. 722.Sokak 1A/22 Çankaya/ ANKARA 
adresinde oturur.  TC Kimlik No:59479270902

MÜDAFİİ :Av.AYTEKİN EROL/Ankara Barosu
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :102- ESER ŞAHAN, Mehmet ve Fatma oğlu, 22/11/1949 
SALİHLİ doğumlu, İZMİR, ÖDEMİŞ, Bademli mah/köy 
nüfusunda kayıtlı.  TC Kimlik No: 32797857154 (ÖLÜ)

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek 

SANIK :103-HAKKI KILINÇ, Mehmet ve Fatmana oğlu, 15/07/1940 
HORUZ doğumlu, BURDUR, YEŞİLOVA, Horuz mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yücetepe Mah.İlk Sokak 22/5  Çankaya/ 
ANKARA adresinde oturur.  TC Kimlik No:34483120252

MÜDAFİİ :Av. AHMET BAHA ÇELİKTEN /Ankara Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ : 09/05/2012
TAHLİYE TARİHİ : 05/09/2013
SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 

Vazife Görmekten Cebren Men Etmek
SUÇ TARİHİ : 1997 YILI  
SUÇ YERİ : ANKARA
KARAR TARİHİ : 13.04.2018

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan yargılama 
sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İ D D İ A : 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın (TMK 10. Madde ile  Görevli ve Yetkili) 

22.05.2013 tarihli, 2013/307 soruşturma, 2013/35 esas, 2013/27 sayılı iddianamesi ile 
sanıklar hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Düşürmeye, Devirmeye 
İştirak Etmek” suçundan dolayı, 765 sayılı TCK'nın 64, 147, 31, 33, 40. maddeleri gereğince 
cezalandırılmaları istemiyle iş bu kamu davası açılmıştır.

Hazırlanan iddianamenin,  6 ana başlık halinde düzenlendiği, buna göre;
1.bölümünde; “Soruşturmanın Başlaması” başlığını taşıdığı, bu bölümde atılı suça 

ilişkin  soruşturmanın nasıl başladığı ve yapıldığının anlatıldığı,
2. Bölümünde; “28 Şubat 1997 Öncesi Sosyal ve Siyasi Gelişmeler” başlığını 

taşıdığı, bu bölümde seçim sonuçları, Refah Partisinin Yükselişi ve Anayol Hükümeti 
Dönemi, Refahyol Hükümeti Dönemi alt başlıklarıyla 28 şubat öncesi yaşanan siyasi ve 
sosyal olayların anlatıldığı,
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3.Bölümünde; soruĢturma kapsamında elde edilen delillerin ana baĢlıklar ve alt 

baĢlıklar halinde detaylı olarak anlatıldığı, 

4.Bölümünde; müĢteki  ve mağdur  ifadeleri (siviller ve TSK‟dan Atılanlar, 

TSK‟dan Emekli Olmak Zorunda Kalanlar, Halen Görevde Olan Askerler Ġle Emekli Ġken 

Mağdur Olanlar, Harp Okullarından Atılan Öğrenciler Ģeklinde ayrı ayrı  baĢlıklar altında), 

tanık ifadeleri Ģeklinde ayrı baĢlık altında ele alındığı, sayılanların ifadelerine ve dilekçelerine   

yer verilmekle birlikte  ayrıca söz konusu kiĢilerle  ilgili kanaatlere ve varsa dosya içerisinde 

onunla iliĢkilendirilen belgelere değinildiği,  

5.Bölümünde; “ġüphelilerin Ġfadeleri ve BÇG ile Ġrtibatları” baĢlığını taĢıdığı, bu 

bölümde Ģüphelilerin ifadelerine yer verilerek, BÇG içindeki faaliyetlerinin anlatıldığı ve  

Ģüphelilerle iliĢkilendiren belgelere, delillere  yer verildiği, ayrıca Ģüpheli sıfatıyla ifadeleri 

alınan tanık beyanlarına yer verildiği,  

6.Bölümünde; “Değerlendirme ve Sonuç” baĢlığını taĢıdığı, bu bölümde modern 

devletlerde asker siyaset iliĢkisinin anlatıldığı, Milli Güvenlik Kurulu yapısı hakkında bilgi 

verildiği, Askeri Müdahale Kavramının açıklandığı, 1960 Askeri Darbesi, 12 Mart 1971 

Muhtırası, 12 Eylül 1980 Askeri Darbelerinden ve BÇG‟den bahsedilerek iddia makamının 

vardığı sonuç ile sevk maddelerinin belirtildiği görülmektedir.  

Bu bölümlere özet halinde yer verilecektir. 

 

Ġddianamenin 1.Bölümü,  “SoruĢturmanın BaĢlaması‟‟ baĢlığını taĢımaktadır.  
Bu bölümde özetle;“Batı ÇalıĢma Grubu” soruĢturması, sivil toplum örgütleri, siyasi 

partiler ve kamuoyunda “28 ġubat süreci” olarak adlandırılan dönemin mağduru olduğunu 

bildiren Ģikâyetçilerce Ankara C.BaĢsavcılığı‟nın CMK‟nın 250. maddesiyle görevli 

Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliği‟ne verilen dilekçeler üzerine baĢlamıĢtır. Türkiye‟nin değiĢik 

yerlerinde bulunan Cumhuriyet BaĢsavcılıkları‟na verilen Ģikâyet dilekçeleri de yetkisizlik 

kararları verilmek suretiyle BaĢsavcı Vekilliğimize gönderilmiĢtir. Yetkisizlik kararı verilmek 

suretiyle gönderilen soruĢturma dosyaları ve farklı soruĢturma numaraları üzerinden yürütülen 

tüm soruĢturmalar birleĢtirme kararları ile 2011/206 sayılı soruĢturma dosyasında toplanmıĢ 

ve soruĢturma bu dosya üzerinden yürütülmüĢtür.Yasa değiĢikliği nedeniyle soruĢturmaya 

TMK‟nın 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğince devam edilmiĢtir. 

SoruĢturma kapsamında CumhurbaĢkanlığı, TBMM Darbeleri AraĢtırma 

Komisyonu, MGK Genel Sekreterliği, MĠT MüsteĢarlığı ve YÖK BaĢkanlığı baĢta olmak 

üzere ilgili tüm kurumlara yazılar yazılmıĢ, soruĢturma konusu edilen dönemle ilgili 

yazıĢmalar, toplantı tutanakları, raporlar ile tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenmiĢtir. 

Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığınca, kamuoyunda Ergenekon ve Balyoz adıyla 

bilinen soruĢturmaları kapsamında yapılan aramalarda elde edilen tüm bilgi ve belgeler ile 

Batı ÇalıĢma Grubu ile ilgili olabileceği değerlendirilen tüm bilgi ve belgeler ile müĢteki 

Tamer Tatar‟ın Ġstanbul CMK‟nun 250. maddesiyle görevli Cumhuriyet BaĢsavcı vekilliğine 

teslim ettiği ve kendisine kargo yoluyla tanımadığı bir kiĢi tarafından gönderildiğini iddia 

ettiği ıslak imzalı belgeler ile Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD soruĢturma dosyasına 

gönderilmiĢtir.   

Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığınca gönderilen ıslak imzalı belgeler ile iddianame 

içeriğinde “Genelkurmay antetli CD” olarak geçecek olan CD‟nin incelenmesinden; 

Genelkurmay BaĢkanlığında “Batı ÇalıĢma Grubu” adıyla bir yapılanmanın kurulduğu 

tespit edilmiĢtir.  

SoruĢturma sırasında elde edilen deliller çerçevesinde soruĢturma geniĢletilmiĢ, Batı 

ÇalıĢma Grubu ile koordineli çalıĢan tüm gerçek ve tüzel kiĢiler, sivil toplum örgütleri, medya 

grupları, gazeteciler, resmi ve özel kurumlar mercek altına alınmıĢtır. Toplanan deliller 

çerçevesinde Batı ÇalıĢma Grubu ile irtibatı bulunan askeri personel ile resmi devlet 
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görevlileri soruĢturmaya dâhil edilmiĢtir. Bu kapsamda Batı ÇalıĢma Grubu temel 

belgelerinde açık irtibatı tespit edilen YÖK BaĢkanlığında görevli Ģahıslar soruĢturmaya 

dâhil edilmiĢtir.  

SoruĢturma konusu yapılan dönemin üzerinden geçen sürenin uzunluğu, kamu 

arĢivlerinde bulunan belgelerin bir kısmının yasa gereği, bir kısmının yasal imha edilmemesi 

gerekirken kasten veya ihmal suretiyle imha edilmiĢ olması, bazı kamu kurumlarının 

personelini koruma anlayıĢıyla soruĢturma konusu edilen dönemle ilgili belgelerin 

gönderilmesinde beklenen özeni göstermemesi nedeniyle Batı ÇalıĢma Grubu emrinde 

çalıĢmıĢ, amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet icra edenlerin tespitinde zorluklar 

yaĢanmıĢtır. 

SoruĢturmanın baĢından beri “delilden Ģüpheliye ulaĢma” ilkesi doğrultusunda 

soruĢturmayı yürüten savcılığımız, soruĢturma sırasında elde ettiği deliller ıĢığında 

soruĢturmayı geniĢletmiĢtir. Halende çok farklı alanlardan Batı ÇalıĢma Grubu ile irtibatlı 

olabilecek Ģahıslarla ilgili araĢtırmalarımız devam etmektedir. Dönemin mali ve ekonomik 

analizinin yapılabilmesi için MASAK’tan çalıĢma yapması istenmiĢtir.  
Kamuoyunda “28 ġubat süreci” olarak adlandırılan soruĢturma konusu dönemde; 

Batı ÇalıĢma Grubu ile irtibatlı pek çok Ģahsın olduğuna iliĢkin ihbarlar ve anlatımlar olmakla 

birlikte “delilden sanığa ulaĢma ilkesi” kapsamında yürütülen soruĢturma kapsamında suç 

tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu‟nu kuran, kurulmasına müsaade eden, bu grup içinde 

çalıĢan, bu grubun emir ve direktifleri doğrultusunda faaliyette bulanan asker 

Ģüpheliler ile bu Ģüphelilerle kesin irtibatı tespit edilen YÖK personeli hakkında kamu 

davası açılmıĢtır.  
Sonuç olarak; soruĢturma kapsamında Batı ÇalıĢma Grubu ile fiili ve hukuki irtibatı 

tespit edilip, delillerle ortaya konan asker veya sivil Ģahıslar hakkında iddianame 

düzenlenmeye devam edilecektir. Hukuk devleti ve adil yargılanma  hakkı ilkeleri uyarınca 

soruĢturma kapsamında tutuklu Ģüphelilerin bulunması nedeniyle ana yapılanması tüm 

yönleriyle tespit edilen Batı ÇalıĢma Grubu ve bu grupla irtibatı tespit edilen Ģüpheliler 

hakkında kamu davası açılması gerektiği kanaatine ulaĢılmıĢtır.” denilerek soruĢturmanın 

nasıl baĢladığı ve yapıldığı anlatılmıĢtır. 

 

Ġddianamenin 2. Bölümü “28 ġubat 1997 Öncesi Sosyal ve Siyasi GeliĢmeler” 

baĢlığını taĢımaktadır. 
Bu bölümde özetle; 

“TMK 10. Madde ile görevli Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğimizce literatürde “28 

ġubat süreci” olarak isimlendirilerek ülkeyi derinden etkileyen birçok sosyal ve siyasi 

geliĢmelerin yaĢandığı bir dönüm noktası olarak değerlendirilen iddianameye konu olan bu 

döneme iliĢkin yazılan eserlerin incelenmesi sonucunda tüm kaynakların sentezi 

niteliğindeki akademik bir çalıĢma olan Prof. Dr. Erkan Yüksel‟in 2004 yılında 

yayınlanan Medya Güvenlik Kurulu, 28 ġubat sürecinde Medya, MGK ve Siyaset 

Bağlantısı isimli eserinden alıntılar yapılmıĢtır. Yazarların kendi ifadelerinden aynen 

alıntılanan aĢağıdaki bölümde iddianamenin ilerleyen bölümlerinde yapılacak hukuki 

değerlendirmelerin anlaĢılmasına katkı sağlayacağı düĢüncesiyle 28 ġubat sürecinde 

yaĢanılanların ülke aydınının zihninde ve toplumda oluĢturduğu kanaat ortaya konmaya 

çalıĢılmıĢtır.” denilerek,  devamında söz konusu dönemde yaĢanan   olaylar anlatılmıĢtır.  

Bu bölümün alt kısımlarında;  

Seçim Sonuçları baĢlığı altında 27 Mart 1994 tarihinde yapılan mahalli idareler 

seçim sonuçları ve 24.12.1995 tarihinde yapılan 20. Dönem milletvekili genel seçim 

sonuçlarına yer verilmiĢ, Refah Partisinin YükseliĢi ve Anayol Hükümeti Dönemi, Refahyol 

Hükümeti Dönemi, baĢlıkları altında söz konusu dönemlere iliĢkin  seçim sonuçları, seçim 
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sonucu partilerin çıkardığı milletvekili sayıları belirtilerek bu dönemlere iliĢkin 

değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

 

Ġddianamenin 3.Bölümünde SoruĢturma Kapsamında Elde Edilen Deliller 

incelenmiĢtir. 

Bu bölümde soruĢturma kapsamında elde edilen deliller baĢlıklar ve alt baĢlıklar 

altında ele alınmıĢ ve deliller hakkında açıklamalarda bulunulmuĢtur.  

Bu   bölümde  özetle; 

           

17 OCAK 1997 TARĠHĠNDE CUMHURBAġKANI‟NA VERĠLEN BRĠFĠNG 

VE ĠÇERĠĞĠ baĢlığında; 
Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 yılına ait  tarihçesinde; 17 Ocak 1997 

günü CumhurbaĢkanı Süleyman DEMĠREL‟e Genelkurmay‟da Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığı koordinatörlüğünde saat 09:00-11:00‟de Ġstihbarat BaĢkanlığı ĠKK ve Güv.Daire 

BaĢkanlığı tarafından Ġnönü Salonunda özel bir takdimde bulunulduğu belirtilerek, Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen “Sayın CumhurbaĢkanına Genelkurmay 

Karargahında verilen brifingte yapılan konuĢmalar” baĢlıklı 17 Ocak 1997 tarihli 3 sayfadan 

oluĢan belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

 

MGK GENEL SEKRETERLĠĞĠNDEN GÖNDERĠLEN BELGELER  

baĢlığında,  
 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden 09.10.2012 tarihinde iĢ bu soruĢturma 

dosyası ile ilgili olarak 28 ġubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ait 

tutulan tutanaklar ile ses kayıtlarının BaĢsavcılığa gönderilmesinin talep edildiği,Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hukuk MüĢavirliği‟nin BaĢsavcılığa  hitaben yazdığı 

10.10.2012 tarih ve B.02.1.MGK.0.61.641.03.1659 sayılı ve belge talebi konulu  cevabi 

yazılarında; “2945 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Kanununun 10‟ncu maddesi ile 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 47 ve 125‟nci 

maddeleri uyarınca bu aĢamada talebinizin yerine getirilmesi mümkün görülmediğinin  

bildirildiğinin belirtildiği, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin 21 Aralık 2012 tarihli 

yazısı ile BaĢsavcılığa gönderilen ve emanetin 2012/296 sırasında kayda alınan yazı ekindeki, 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı  baĢlıklı, kiĢiye 

özel-gizli kaĢeli, irticai faaliyetler konulu M.G.K.Gn.Sek.Ġlhan KILIÇ ismi yazılı  toplam 65 

sayfa belgenin, her sayfasının altında “14 kopyası” yazılı olduğu ve belgenin, 

CumhurbaĢkanlığı arĢivinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri AraĢtırma 

Komisyonuna gönderilen, talep  üzerine de TBMM BaĢkanlığı‟nın soruĢturma dosyasına  

gönderdiği belgeler arasında 65 sayfadan oluĢan irticai faaliyetler konulu belge ile aynı 

olduğunun görüldüğü belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢ  ve bu belge içeriğinin  Batı 

ÇalıĢma Grubunun hazırladığı diğer belge içerikleri ile benzerlik gösterdiği ve Refahyol 

Hükümetinin açıkça hedef alındığının anlaĢıldığı, bu belgenin Genelkurmay antetli 

CD‟den çıktısı alınarak oluĢturulan (13) numaralı klasör içerisinde bulunan “Ġrticai 

Faaliyetler” baĢlıklı, “Sayın Komutanım” ibaresi ile baĢlayan gizli kaĢeli (31 sayfalık) tamamı 

büyük harflerle sık olarak yazılmıĢ belge ile uyum gösterdiği  ve içerik olarak birbirine 

benzediği, bu belgenin söz konusu ana belgenin hazırlık, taslak hali olabileceğine dair 

değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

   

TBMM DARBELERĠ ARAġTIRMA KOMĠSYONUNCA GÖNDERĠLEN 

BELGELER  baĢlığında;  
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“Ġrticai Faaliyetler ve CumhurbaĢkanlığında Yapılan ÇalıĢmalar” BaĢlıklı Belge  

alt baĢlığında; 
17 Ocak 1997 tarihli,Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara yazılı ve amblemli, 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı baĢlıklı gizli, Ġrticai Faaliyetler konulu 65 sayfadan oluĢan 

belgenin her sayfasının sağ alt köĢesinde (1.sayfa sağ üst köĢede) CumhurbaĢkanlığı 

Süleyman Demirel ArĢivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357/156-223  (her sayfaya 156‟den 

223‟e kadar numara verildiği) yazılı  olduğu,  “irticai faaliyetler ve CumhurbaĢkanlığında 

yapılan çalıĢmalar” baĢlıklı belgede;  CumhurbaĢkanına 17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay 

BaĢkanlığında “Ġrticai Faaliyetler” konulu bir brifing verildiği (brifingle birlikte irticai 

faaliyetler baĢlıklı  65 sayfa belge metni de verildiği) ve Brifing metninin CumhurbaĢkanlığı 

Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz tarafından incelenerek 10 sayfalık kiĢisel bir görüĢ 

hazırlandığı, bilahare görüĢmelerden sonra  Gnkur. Brifing metninde 20. sayfadan sonra yer 

alan iddiaların 54 madde Ģeklinde doğru olup olmadığının  tespitinin  yapılarak sıralandığı, 

“Ġrticai Faaliyetler ve CumhurbaĢkanlığında Yapılan ÇalıĢmalar” baĢlıklı CumhurbaĢkanlığı 

ArĢivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-439 sayılı yazıları gereği TBMM Darbeleri 

AraĢtırma Komisyonuna gönderilen belgede; CumhurbaĢkanına 17 Ocak 1997 tarihinde 

Genelkurmay BaĢkanlığında “Ġrticai Faaliyetler” konulu bir brifing verildiği, brifing 

sonrasında yukarıda belirtildiği üzere CumhurbaĢkanına Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı 

tarafından hazırlanan Ġrticai Faaliyetler baĢlıklı 65 sayfadan oluĢan belgenin teslim edildiği, 

bu belge ile ilgili olarak CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğinde bir çalıĢma yapıldığı, bu 

çalıĢmada, brifing metninin CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz tarafından 

incelenerek 10 sayfalık kiĢisel bir görüĢ hazırlandığı, bilahare görüĢmelerden sonra  

Gnkur.Brifing metninde 20.sayfadan sonra yer alan iddialarla ilgili olarak 54 maddeden 

oluĢan tespitler yapıldığı belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

      

24 OCAK 1997 TARĠHĠNDE GÖLCÜK DONANMA KOMUTANLIĞINDA 

YAPILAN SEMĠNER (2.Kls. S:45-46)  baĢlığında; 
TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonu BaĢkanlığı ve Genelkurmay BaĢkanlığından 

gönderilen Genelkurmay 1997 yılı tarihçesinde; 22-24 Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük‟te 

Donanma Komutanlığında bir seminer yapıldığı, 24 Ocak 1997 Cuma günü Gölcük 

Donanma Komutanlığında geniĢletilmiĢ aylık komutanlar toplantısına Genelkurmay 

BaĢkanı Ġsmail Hakkı KARADAYI, Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik BĠR, Kuvvet 

Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Ordu Komutanları, Harp Akademileri Komutanı, 

Donanma Komutanı, ilgili Genelkurmay J.BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Adli MüĢavir ve 

ilgili personelin katıldığı bu toplantıda; Ġç Güvenlik Harekat Değerlendirmesi hakkında 

Tuğgeneral Kenan DENĠZ, Psikolojik Harekat Değerlendirmesi hakkında Kur.Alb.Oğuz 

KALELĠOĞLU, Ġç Ġstihbarat Değerlendirmesi hakkında Tümgeneral Fevzi TÜRKERĠ‟nin 

bilgi arzında bulundukları, Genelkurmay Personel BaĢkanlığı koordinatörlüğünde Harp 

Akademileri Komutanlığı, Gnkur.Personel BaĢkanlığı, GATA K.lığı,  Gnkur.Özel Kuvvetler 

Komutanlığı, Gnkur. GES Komutanlığı, Gnkur. MUDEKO Komutanlığı ve HaydarpaĢa 

Eğitim Hastanesi Komutanlığı temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı yapıldığının belirtildiği,  

23-24 Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin 

ev sahipliğini yapan o tarihte Gölcük Donanma Komutanı Salim DERVĠġOĞLU‟nun  13 

Ocak 2001 günü Kanal 6 televizyonunda Hulki CEVĠZOĞLU‟nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV 

programına katılarak  katılımında özetle; Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan 

toplantıda, seminerde, ülkedeki laiklik ihlali konusunda herkesin kendi müĢahadelerini 

söylediğini, katılanların fikir ve görüĢlerinin alındığını, katılanların hepsinin aynı teĢhis 

üzerinde birleĢtiklerini, hemfikir olduklarını, 28 ġubat kararlarının merkezinin Gölcük’te 

yapılan seminer ve toplantı olduğunu, 28 ġubat’ın bir reaksiyon olduğunu, Bu reaksiyonun 

da muhatabının hükümet olduğunu ifade ettiği, Hulki CEVĠZOĞLU‟nun yazdığı, Ceviz 
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Kabuğu yayınlarından çıkan “GENERALĠNDEN 28 ġUBAT ĠTĠRAFI POSTMODERN 

DARBE” isimli 352 sayfalık kitapta; 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 Televizyon kanalında 

yayınlanan CEVĠZ KABUĞU isimli TV programının çözümünün olduğu, programın 

sunuculuğunu Hulki CEVĠZOĞLU‟nun yaptığı ve programa konuk olarak eski Deniz 

Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim DERVĠġOĞLU‟nun katıldığı, TV  programına telefonla 

bağlanan eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol ÖZKASNAK‟ın  

konuĢmalarının yer aldığı 26 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağından bahsedilerek  araĢtırma 

tutanağının içeriğine özetle yer verilmiĢtir. 

        

 04 ġUBAT 1997 TARĠHĠNDE TANKLARIN YÜRÜTÜLMESĠ (124.Kls. S:130-

134) baĢlığında,  
 Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara, gizli antetli 08 Kasım 2012 tarihinde Zırhlı 

Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığına ait 3 sayfadan oluĢan BarıĢ Ceridesinin 

gönderildiği belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. Gönderilen belge içeriği: “03 ġubat 

1997 tarihinde saat 19:45‟te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay BaĢkanı (Doğu Aktulga - 

Ölü) 20:00 da EDOK. K.lığının Ģifahi emirleri ile Kırmızı Tb.Akıncılar GSP bölgesine 04 

ġubat 1997 de saat 07:30‟da  tatbikat için hareket etmesi emri verildiği, 04 ġubat 1997‟de saat 

07:30‟da Gösteri Tatbikat Taburu Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncılar istikametinde 18 tank, 

4 ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı), 10 ZPT (Zırhlı Personel TaĢıyıcı), 5 tekerlekli araç, 8 Sb. 11 

Astsb. 92 erbaĢ ve er (toplam 111)  ile GSP uygulaması tatbikatına çıkıldığı, ayrıca Merkez 

Komutanlığından 1 subay, 4 astsubay, 22 erbaĢ ve er (toplam 27) - j.birlikleri 3.Komando 

timinden 5 subay, 6 astsubay, 60 erbaĢ ve er (toplam 71) toplam 209 personelin katıldığı 

ayrıca bu personeli taĢıyan ve eskortluk eden araçların bulunduğu belirtildiği, 04 ġubat 1997 

tarihinde saat 17:00‟de kıĢlaya dönüldüğü” Ģeklinde belirtilerek   bu olayla ilgili yetkili 

birimden gelen belgelerin içeriği anlatılmıĢ ayrıca yine bu baĢlık altında  basın-yayın 

organlarınca olayla ilgili olarak atılan manĢetlere değinilerek, “Genelkurmay 2. BaĢkanı 

Çevik BĠR‟in bilgisi dahilinde Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet KÖKSAL‟ın emri ve 

K.K.Kurmay BaĢkanı Doğu AKTULGA ve K.K. EDOK Komutanı Ġzzettin ĠYĠGÜN‟ün 

talimatları üzerine Ankara‟nın ilçesi Sincan‟ın iĢlek caddelerinde  tankların ve zırhlı araçların 

04 ġubat 1997 tarihinde yürütülmesi olayının planlı bir tatbikat ve harekat olmayıp, 03 ġubat 

1997 akĢamı acilen verilen bir talimat üzerine tanklar Sincan‟ın en iĢlek caddesinden 

yürütülmüĢ, basın yayın organlarına da haber verilmiĢtir. ManĢetten verilen haberlerde 

tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin hükümete karĢı askeri müdahale hazırlığı olarak 

değerlendirilmesinin de toplum tarafından hükümete karĢı bir eylem olarak algılandığı,  

BaĢbakan, BaĢbakan Yardımcısı, Bakanlar ve birçok milletvekilinin tankların ve zırhlı 

araçların yürütülmesi olayını askeri müdahalenin habercisi olarak nitelendirdiği anlaĢılmıĢtır.” 

denilerek konuyla ilgili değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

04 NĠSAN 1997 TARĠHLĠ “ÇALIġMA GRUBU OLUġTURULMASI” 

KONULU BELGE (8.Kls-S: 266)  baĢlığında;  
Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD den elde edilen  T.C. Genelkurmay BaĢkanlığı 

Ankara antetli Genelkurmay II. BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı 4 Nisan 1997 tarihli  

GENSEK: 3050155-97/ĠCRA SB. Sayılı ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu, Genelkurmay 

Personel BaĢkanlığına hitaben yazılan, kiĢiye özel-ivedi kaĢeli olduğu  belirtilen belgenin   

içeriğine yer verilerek söz konusu belge ile ilgili olarak bazı  sanıkların ifadelerine yer 

verilmiĢtir. Sanıkların ifadeleri: 

“ġüpheli  Çevik BĠR 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; 4 Nisan 1997 tarihli  ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu belge ile ilgili 

olarak, Gensek Ġcra Subayı tarafından hazırlandığını ve kendisi tarafından imzalandığını 

belirtmiĢtir. 
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 ġüpheli Erol ÖZKASNAK 20.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle; 04 Nisan 1997 tarihli ÇalıĢma Grubu oluĢturulması konulu belgenin 

hazırlanması konusunda Çevik BĠR‟in kendisini çağırarak bir grup kurulması emrini vermesi 

üzerine 04 Nisan 1997 tarihli emri hazırlayarak kendisine imzalattığını, belge içeriğinin doğru 

olduğunu belirtmiĢtir.   

ġüpheli Çetin DOĞAN 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde belge ile ilgili olarak özetle; J baĢkanları, daire baĢkanları, genelsekreter, 2. BaĢkan 

ve harekat baĢkanı olarak kendisinin de katıldığı bir toplantı yapıldığını, bir çalıĢma 

yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine 04 Nisan 1997 tarihli belgenin genelsekreter 

tarafından hazırlandığını ve yayınlandığını belirtmiĢtir.” Ģeklinde belirtilerek, 4 Nisan 1997 

tarihli ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu belgenin ekinde bulunan el yazması iki sayfadan 

oluĢan “ÖZEL OTURUM ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġ VE ÖNERĠLER” baĢlıklı not içeriğine  yer 

verilmiĢtir. 

 

07 NĠSAN 1997 TARĠHLĠ “ĠRTĠCA KONUSUNDA ALINACAK 

TEDBĠRLER” BAġLIKLI BELGE (3.Kls. S:263-268)    baĢlığında; 
7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler baĢlıklı gizli ibareli 6 

sayfadan oluĢan belgenin aslının emanetin 2013/10 sırasında kayıtlı olduğu, belgenin onaylı 

suretinin Genelkurmay BaĢkanlığının 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekinde BaĢsavcılığa 

gönderildiği,  yazı  ekinde Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 yılı tarihçesinin 7 Nisan 

1997 pazartesi gününe ait sayfalarının suretini de gönderildiği belirtilerek belgenin içeriğine 

yer verilmiĢtir. Belge içeriğinde; 07 Nisan 1997 Pazartesi günü  Ġnönü Salonunda yapılan  

toplantıya katılanların ayrıntılı olarak kimlikleri, yaptıkları konuĢmalar belirtilmiĢ ve    

sanıkların toplantı ile ilgili ifadelerine yer verilmiĢtir. Sanıkların ifadeleri: 

“ġüpheli Çetin DOĞAN 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde belge ile ilgili olarak özetle; J baĢkanları, daire baĢkanları, genelsekreter, 2. BaĢkan 

ve harekat baĢkanı olarak kendisinin de katıldığı bir toplantı yapıldığını, bir çalıĢma 

yapılmasına karar verildiğini belirtmiĢtir.  

  ġüpheli Cengiz KOġAL 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına belge  Ġle 

ilgili olarak verdiği ifadesinde özetle;  Belirtilen toplantının Genelkurmayda yapıldığını, 

kendisinin de telefonla çağrılması sebebiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı ĠKK ve Plan 

Yönetim Daire BaĢkanı Albay olarak toplantıya katıldığını, Çevik BĠR dahil toplantıya 

katılan herkesin serbestçe düĢüncelerini söylediğini, bu toplantıda çalıĢma grubunun 

adının “Batı ÇalıĢma Grubu” olarak benimsenerek karar verildiğini belirtmiĢtir. 

 ġüpheli Metin YaĢar YÜKSELEN 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına belge  

ile ilgili olarak verdiği ifadesinde özetle; Genelkurmay karargahında belirtilen toplantıya 

Genelkurmay Ġstihbarat Yönetim Plan ve Koordine Dairesi BaĢkanı olarak katıldığını, 

toplantıda Batı ÇalıĢma Grubu teĢkil edilsin diye konuĢulduğunu, ayrıca irticanın 

geliĢtiğine dair genel söylemlerin konuĢulduğunu, irtica konusunun değerlendirildiğini, 

diğer konuĢmalar ile kendi konuĢmaları hatırlamadığını belirtmiĢtir.” Ģeklinde 

belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığında Ġnönü Salonunda 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan 

irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya katılanlar: Genelkurmay 

BaĢkanlığından 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldıkları belirtilen isimlerin 

listesinin istendiği ve 28 Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekindeki listede yazılı isimlerin    

belirtildiği,  yazı ve eklerin emanetin  2013/14 sırasında kayda alındığı ve  onaylı suretinin  

250. klasör  sayfa 558-567‟de olduğu belirtilmiĢ ve sırayla bahsedilen isimlere yer verilmiĢtir. 

Söz konusu isimler; 

              1- Genelkurmay II.BaĢkanı ġüpheli Çevik BĠR  

GENELKURMAY  “J” BAġKANLARI  
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2- J-1 (Gnkur.Per.BĢk.) ġüpheli Yıldırım TÜRKER  

3- J-2 (Gnkur.Ġsth.BĢk.) ġüpheli Çetin SANER  

4- J-3 (Gnkur.Hrk.BĢk.) ġüpheli Çetin DOĞAN  

5- J-4 (Gnkur.Loj.BĢk.) ġüpheli Kamuran ORHON  

6- J-5 (Gnkur.GNPP.BĢk.) ġüpheli Vural AVAR  

7- J-6 (Genkur.MEBS.BĢk.) ġüpheli Hayri Bülent ALPKAYA   

KUVVET VE J.GN.K.LIĞI HAREKAT BAġKANLARI  
8-  (K.K.Hrk.BĢk.) ġüpheli ġükrü SARIIġIK  

9-  (Dz.K.Hrk.BĢk) ġüpheli Altaç ATILAN  

10-(Hv.K.Hrk.BĢk.)Temel Batmaz DANDĠN (yurtdıĢı)  

11-(J.Gn.K.Hrk.BĢk.) Hakkı KILINÇ   

DAĠRE BAġKANLARI  
12- (Gnkur.MEBS.Pl.ve Koor.D.BĢk.) ġüpheli Ayhan CANSEVGĠSĠ  

13- (Gnkur.ĠKK ve Güv.D.BĢk.) ġüpheli Fevzi TÜRKERĠ  

14- (Gnkur.Strj.D.BĢk.) ġüpheli Orhan YÖNEY  

15- (Gnkur.Loj.D.BĢk.) ġüpheli Ersin YILMAZ  

16- (Gnkur.Pl.Hrk.D.BĢk.) ġüpheli Köksal KARABAY  

17- (Genkur.Per.D.BĢk.) ġüpheli Doğan TEMEL  

18- (Gnkur.Svn.Pl.ve Kay.Ynt.D.BĢk.) ġüpheli Mehmet BAġPINAR  

19- (Gnkur.Sağ.D.BĢk.) ġüpheli Kadri ÖZER (ÖLÜ)   

20- (Gnkur.Ġs.D.BĢk.) ġüpheli Ġzzettin GÜRDAL (yurtdıĢı)  

21- (Gnkur.Ġç.Güv.Hrk.D.BĢk.) ġüpheli Kenan DENĠZ  

22- (Gnkur.Mrk.D.BĢk.) ġüpheli Fuat BÜYÜKCĠVELEK (yurtdıĢı)  

23- (Gnkur.Slhl.ve Svn.ArĢt.D.BĢk.) ġüpheli Aslan GÜNER  

24-(Gnkur.Slz.veUA Güv.ĠĢl.D.BĢk)ġüp. Abdullah Cahit SARSILMAZ (yurtdıĢı)  

25- (Gnkur.Eğt.ve TĢk.D.BĢk)  ġüpheli Metin Yavuz YALÇIN  

26- (Genkur.BASHALK.D.BĢk.) ġüpheli Hüsnü DAĞ  

27- (Gnkur.Psik.Hrk.D.BĢk.)ġüpheli Oğuz KALELĠOĞLU  

28- (Gnkur.Yunanistan-Kıbrıs D.BĢk.) ġüpheli Mustafa ÖZBEY  

29- (Genkur.Ġsth.D.BĢk.) ġüpheli Ġsmail Ruhsar SÜMER  

30- (Gnkur.And.D.BĢk.) ġüpheli ġevket TURAN  

31-(Gnkur.Kom.Kont.D.BĢk.) ġüpheli Ahmet Atalay EFEER  

32-(Gnkur.Ġsth.Ynt.Pl.veKoor.D.BĢk.)ġüpheli Metin YaĢar YÜKSELEN  

33- (Gnkur.Bil.Sis.D.BĢk) ġüpheli Ahmet Ziya ÖZTOPRAK  

34- Gnkur.MUDEKO BaĢkanı, ġüpheli Yalçın ATAMAN (yurtdıĢı)   

DĠĞER PERSONEL  
35- (Gnkur.Gensek) ġüpheli Erol ÖZKASNAK  

36- (Özel Kuv.K.) ġüpheli Engin ALAN  

37- (Gnkur.Ad.MüĢv.)ġüpheli M.Erdal ġENEL  

38- (Slh.Kuv.Ġsth.Okl.K.)  ġüpheli Refik ZEYTĠNCĠ  

39- (Hv.K.Ġsth.BĢk.) ġüpheli Yücel ÖZSIR  

40-(Hv.Ġsth.Kur.Alb) ġüpheli Cengiz KOġAL, Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

10 NĠSAN 1997 TARĠHLĠ “BATI ÇALIġMA GRUBU” KONULU BELGE  

(8.Kls. S:269-270 Belge) -  (8.Kls. S:265 BÇG ġeması) baĢlığında; 
T.C. Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara antetli, Genelkurmay BaĢkanı namına 

Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı, 10 Nisan 1997 tarihli  HRK:7200-77-

97/ĠGHD.(PL-2) sayılı, Batı ÇalıĢma Grubu konulu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına  hitaben 

yazılı,2 saydadan oluĢan, kiĢiye özel-gizli-121134-120717-000078  kaĢeli olduğu belirtilen 

belgenin dağıtım ve bilgi için göndrildiği birimler belirtilerek belgenin Genelkurmay antetli 
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CD den elde edilen 10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu konulu belge ile aynı olduğu 

belgenin gönderilen makamının Genelkurmay Personel BaĢkanlığı olduğunun tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığının 13 ġubat 2013 tarih ve AD.MÜġ.26702250-9140-

31013/M.O.A.sayılı yazısı ile BaĢsavcılığa  gönderilen yazının EK A sında bulunan 10 Nisan 

1997 tarihli ”BATI ÇALIġMA GRUBU” Konulu Yazının  Dağıtım Planı Açık Hali  

belirtilerek belge içeriğine özetle yer verilmiĢ belge ile ilgili  bir kısım sanıkların    ve ġüpheli 

sıfatıyla ifadesi alınan  tanığın  ifadelerine yer verilmiĢtir. Ġfadeler: 

“ġüpheli, Çevik Bir 15/04/2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde; 10 Nisan 1997 tarihli  Batı ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu belge ile ilgili 

olarak, belgenin doğru olduğunu, kendisinin hazırladığını, bu emir doğrultusunda Kara, Hava, 

Deniz ve Jandarma Komutanlıklarında ġube bazında Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulduğunu, 

bunların faaliyetlerini, çalıĢmalarını ve tüm bilgilerini Genelkurmayda merkezi bulunan Batı 

ÇalıĢma Grubuna gönderdiklerini, analiz ve değerlendirmelerin burada yapıldığını  

belirtmiĢtir. (Kls.306)  

ġüpheli Çetin DOĞAN 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde belge ile ilgili olarak özetle; Genelkurmay 2. BaĢkanı Çevik BĠR‟in Genelkurmay 

BaĢkanı ile görüĢtükten sonra kendilerini toplayarak “Bakanlıklar gibi bir çalıĢma yapalım” 

demesi üzerine 4 Nisan 1997 tarihli Çevik BĠR imzalı yazılar gereği 10 Nisan 1997 tarihli 

belgeyi kendisinin hazırladığını, J .BaĢkanları ile koordine edip görüĢ alarak Çevik BĠR‟e 

sunduğunu, silsile gereği Genelkurmay BaĢkanına arz edildiğini, belgenin Ek-A‟sında bulunan 

BÇG Ģemasını da hazırlayıp imzaladığını, Batı ÇalıĢma Grubu BaĢkanı olduğunu  belirtmiĢtir. 

(Kls.307)  

ġüpheli Ġdris KORALP 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; 10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Çevik BĠR imzalı belgeyi kendi 

emrinde çalıĢan proje subayları olan Ünal AKBULUT, RuĢen BOZKURT, Ziya BATUR ve 

Faruk ALPAYDIN‟dan birisinin hazırladığını, Ünal AKBULUT‟un kıdemli olması sebebiyle 

kendisine vekalette ettiğini, onun hazırlamıĢ olabileceğini, paraflayarak yukarı silsile ile 

komutanlarına arz edildiğini, yazının ekinde bulunan Batı ÇalıĢma Grubu Ģemasının ve 

krokisinin de doğru olduğunu belirtmiĢtir. (Kls.313)  

ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ömer ÖZKAN 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini 

ve çalıĢtığını, talimat üzerine 10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasına dair 

belgeyi kendisinin yazdığını belirtmiĢtir.  ”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

 Batı ÇalıĢma Grubu Yapılanmasına ĠliĢkin ġema, alt baĢlığında; 
 Genelkurmay BaĢkanlığı 10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubunun kurulmasına 

dair belgenin EK-A‟ da bulunan Batı ÇalıĢma Grubu ġemasını gösteren belgenin A-1 gizli 

121134-120717 antetli olduğu, Genelkurmay Harekat BaĢkanı  Korgeneral Çetin DOĞAN 

imzalı Batı ÇalıĢma Grubunun Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik BĠR‟e bağlı olduğu, Batı 

ÇalıĢma Grubu BaĢkanının Genelkurmay Harekat BaĢkanı Çetin DOĞAN olduğu, Batı 

ÇalıĢma Grubu Koordinatörünün Genelkurmay ĠGHD.BaĢkanı Kenan DENĠZ olduğu ve 

Ġstihbarat ve Değerlendirme Bölümü, Planlama Bölümü, Ġstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü 

ile Cari Harekat Bölümlerinden ve hangi nitelikte ve sayıda personel görevlendirileceğinin  

yer aldığı belirtilerek  söz konusu Ģema gösterilmiĢtir. ġemada, grubun hangi görevlilerden 

oluĢtuğu ortaya konmuĢ, belgeyle ilgili bazı sanıkların  ve ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan  

tanığın  ifadelerine yer verilmiĢtir. Ġfadeler: 

“ġüpheli, Çevik Bir 15/04/2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde; 10 Nisan 1997 tarihli  Batı ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu belgenin Ek-A 

sında bulunan Batı ÇalıĢma Grubu TeĢkilat Yapısı ve Krokiyle ilgili olarak, söz konusu 
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belgeyi Çetin Doğan‟ın Harekat BaĢkanı olarak imzaladığını,bu belge doğrultusunda Batı 

ÇalıĢma Grubu oluĢturulduğunu, Batı ÇalıĢma Grubunun fiziki çalıĢma alanını gösterir 

belgeninde doğru olduğunu belirtmiĢtir.  

ġüpheli Çetin DOĞAN 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde belge ile ilgili olarak özetle; 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi kendisinin hazırladığını, 

J BaĢkanları ile koordine edip görüĢ alarak Çevik BĠR‟e sunduğunu, silsile gereği 

Genelkurmay BaĢkanına arz edildiğini, belgenin Ek-A‟sında bulunan BÇG Ģemasını da 

hazırlayıp imzaladığını belirtmiĢtir. 

ġüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Ömer ÖZKAN 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini 

ve çalıĢtığını, talimat üzerine 10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasına dair 

belgeyi kendisinin yazdığını, belgenin EK A sında bulunan BÇG Ģemasını kendisinin veya 

katip Serhat ALTAY‟ın hazırladığını belirtmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu BaĢlıklı Belge,  alt baĢlığında; 
“T.C. Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral 

Çevik BĠR imzalı 10 Nisan 1997 tarihli  HRK:7200-77-97/ĠGHD.(PL-2) sayılı Batı ÇalıĢma 

Grubu  konulu belgenin 9. maddesinde belirtilen “Daha evvel teĢkil edilen Kriz Masası 

Grubu çalıĢmalarına aĢağıda esaslara uygun olarak devam edeceği” 9/a maddesinde, 

çalıĢmalara Gnkur. ĠKKve Güv.Daire BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire 

BaĢkanlığı Temsilcisi, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat 

BaĢkanları ve temsilcilerinin katılacağı belirtilmiĢ olup, bu doğrultuda Batı ÇalıĢma Grubu 

Kriz Masası Grubunun kimlerden oluĢtuğuna dair hazırlanan belge,      

Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD ile ilgili olarak yapılan üçlü bilirkiĢi raporunun 

EK-1/6.sayfasında  “BCG/CD5/Bcg/bornova/Ġdris/KRĠZ-MS.DOC” isimli word belgesinin,  

19.06.1997 tarihinde oluĢturulduğu ve son kaydetme iĢleminin ise 19.06.1997 tarihinde 

yapıldığı, belgede görev yerleri, rütbe, isim ve  dahili telefon numaralarına yer verildiği 

anlaĢılmıĢtır. Belgenin ĠGHD.Pl.ġ.Md Kur.Kd.Alb. Ġdris KORALP imzasına açıldığı” 

denilerek söz konusu  belgede  kurulun kimlerden oluĢtuğu, kurulda adı geçenlerin telefon 

numaraları,  kurulun çalıĢma usul ve esasları anlatılmıĢtır. Kurul hakkında bazı sanıkların ve 

Ģüpheli sıfatıyla ifadesi alınan  tanığın  ifadelerine yer verilmiĢtir. Ġfadeler:    

“ġüpheli Ġdris KORALP Cumhuriyet Savcılığına 14.04.2012  tarihinde verdiği 

ifadesinde özetle, belge ile ilgili olarak; sözkonusu belgenin 10 Nisan 1997 tarihli Batı 

ÇalıĢma Grubu kurulması konulu belgenin 9. maddesi ile örtüĢtüğünü ve bu belge ile 

uyumlu olarak hazırlandığını, kendisinin alt bölümünde çalıĢanların yada plan 

subayları tarafından hazırlanmıĢ olabileceğini  belirtmiĢtir. 

ġüpheli Hamza ÖZALTUN 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 

ifadesinde özetle; ĠGHD ġube Müdürü Ġdris KORALP‟in talimatı üzerine Batı ÇalıĢma 

Grubunda Ġdari ĠĢler Astsubayı olarak çalıĢtığını, asil görevine de devam ettiğini, Batı 

ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu adlı belgeyi ĠGHD ġube Müdürü Ġdris KORALP‟in 

hazırladığını,   

ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ömer ÖZKAN 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini 

ve çalıĢtığını, talimat üzerine belgeyi kendisinin yazmıĢ olabileceğini belirtmiĢtir. “Ģeklinde 

belirtilmiĢtir. 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu konulu belgenin gereği olarak Batı 

ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulunun oluĢturulduğuna dair   değerlendirmede bulunularak, 

Ģüpheli Çevik Bir’ in;  Kriz Masası Grubu  ile ilgili olarak,  10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma 

Grubu kurulması ile ilgili belgenin 9. maddesinde belirtildiği Ģekilde kriz masası kurulup 



169 

 

çalıĢmalar yaptığını ve bu maddede belirtilen o tarihteki  görevde bulunan Komutanların 

oluĢturduğunu ifade ettiği 15/04/2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığı ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

Batı ÇalıĢma Grubunda Görevlendirilen ġüphelilere Sürekli GiriĢ Kartı 

Verilmesi Konulu Belge, alt baĢlığında;  
T.C. Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Ġç Güvenlik Harekat 

Daire BaĢkanı Tuğgeneral Kenan DENĠZ imzasına, Pl.Sb.Yb.Ü.AKBULUT, Pl.ġb.Md.Alb. 

Ġ.KORALP parafına açılan, mayıs 1997 tarihli, HRK.4130-97/ĠGHD.Pl.ġ(2) sayılı Sürekli 

GiriĢ Kartı konulu belgenin, Genelkurmay Merkez Daire BaĢkanlığına hitaben Gnkur. 

BĢk.lığının 10 Nisan 1997 gün ve HRK:7200-77-97/ĠGHD.(PL.2) sayılı emrine (Batı ÇalıĢma 

Grubunun kurulmasına iliĢkin) istinaden yazıldığı; Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD ile 

ilgili olarak yapılan üçlü bilirkiĢi raporunun EK-1 / 6. sayfasında BCG/CD5/Bcg/bornova/ 

Kenan/Gir-Yet.doc” isimli word belgesinin, 07.05.1997 tarihinde oluĢturulduğu ve son 

kaydetme iĢleminin ise 08.05.1997 tarihinde yapıldığının belirtildiği,  belge içeriğinde;  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerinin Genelkurmay Ġç Harekat Dairesi Bölgesinde  tahsis edilen 

bölümde yürütüleceğinin, bu kapsamda görevlendirilen personelin isim listesi ile bu personele 

sürekli giriĢ kartı verilmesinin istendiği  belirtilerek, Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen 

personel ve Batı ÇalıĢma Grubu alanına giriĢ yetkisi verilen personel isim  listesine  ve  

belgeyle ilgili olarak bazı sanık   ve ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan  tanıkların   ifadelerine yer 

verilmiĢtir. Ġfadeler:  

“ġüpheli Ġdris KORALP 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 

ifadesinde; kendisi ve çalıĢtığı arkadaĢları ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu, emrinde 

bulunan Plan Proje Subaylarının veya katiplerin belgeyi hazırlamıĢ olabileceklerini 

belirtmiĢtir.  

 ġüpheli Hamza ÖZALTUN 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 

ifadesinde özetle; ĠGHD ġube Müdürü Ġdris KORALP‟in talimatı üzerine Batı ÇalıĢma 

Grubunda Ġdari ĠĢler Astsubayı olarak çalıĢtığını, asil görevine de devam ettiğini, Batı 

ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma Alanına giriĢ yetkisi verilen personelin 

isim listesi ile ilgili olarak belgede belirtilen isimlerle birlikte Batı ÇalıĢma Grubunda 

çalıĢtıklarını, verilen emir gereği ĠGHD Bölümünde çalıĢan herkesin Batı ÇalıĢma Grubunda 

çalıĢtığını, dıĢarıdan gelerek çalıĢanların da olduğunu, listeyi hazırlayanın amirleri Ġdris 

KORALP olduğunu belirtmiĢtir.   

 ġüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Ömer ÖZKAN 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini 

ve çalıĢtığını, talimat üzerine belgeyi kendisinin hazırladığını belirtmiĢtir.  

ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Mehmet ÖZBEK 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini 

ve çalıĢtığını,  talimat üzerine CD5/BÇG/Bornova/Kenan/Gir-Yet.doc isimli word belgesinden 

Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma Alanına giriĢ yetkisi verilen 

personelin isim listesi ile ilgili belgeyi amirlerinin kendisine müsvette olarak verdiğini ve 

verilen emir üzerine kendisinin hazırladığını belirtmiĢtir.  

ġüpheli Salih ERYĠĞĠT 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; belgenin doğru olduğunu belirtmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

Batı ÇalıĢma Grubu ĠĢbölümüne ĠliĢkin Belge, alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD ile ilgili olarak yapılan üçlü bilirkiĢi raporunun 

EK-1/8. sayfasında “BCG/CD5/Bcg/bornova/Ziya/GÖREV-BL-DOC” isimli word belgesinin, 

11.02.1997 tarihinde “ÖMER ÖZKAN” kullanıcısı tarafından oluĢturulduğu ve “MEHMET 

ÖZBEK” tarafından 30.04.1997 tarihinde en son kaydetme iĢleminin yapıldığı belirtilen  

belgede; Batı ÇalıĢma Grubu Cari Harekat Bölümü, Batı ÇalıĢma Grubu Planlama Bölümü,  
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Batı ÇalıĢma Grubu Ġstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü, Batı ÇalıĢma Grubu Ġstihbarat ve 

Değerlendirme Bölümlerinde çalıĢan kiĢilerin isim, rütbesi ve görevlerinin yer aldığı 

belirtilerek söz konusu bölümlerde  görevli olanların isimleri, görev konularının ne olduğu ve 

aralarındaki iĢ bölümü ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır.   

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubunun OluĢturulmasına iliĢkin belgenin Ek/A 

sında bulunan Genelkurmay Harekat BaĢkanı Korgeneral Çetin DOĞAN imzalı Batı ÇalıĢma 

Grubu Ģemasını gösteren bir sayfadan oluĢan belgede;  Batı ÇalıĢma Grubunun Genelkurmay 

II.BaĢkanı Çevir BĠR‟e bağlı olarak Genelkurmay Harekat BaĢkanı Çetin DOĞAN‟ın 

BaĢkanlığında Genelkurmay ĠGHD BaĢkanı Kenan DENĠZ koordinatörlüğünde,  1-Ġstihbarat 

ve Değerlendirme Bölümü, 2-Planlama Bölüm 3-Ġstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü 4-Cari 

Harekat Bölümünden OluĢtuğu ve bu bölümlerde kimlerin çalıĢacağının yer aldığı belirtilerek  

belge ile bazı sanıkların  ve ve ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan  tanıkların ifadelerine yer 

verilmiĢtir. Ġfadeler: 

“ġüpheli Ġdris KORALP 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 

ifadesinde; emrinde bulunan subay veya katiplerin hazırlamıĢ olabileceğini belirtmiĢtir.  

 ġüpheli Hamza ÖZALTUN 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 

ifadesinde özetle; ĠGHD ġube Müdürü Ġdris KORALP‟in talimatı üzerine Batı ÇalıĢma 

Grubunda Ġdari ĠĢler Astsubayı olarak çalıĢtığını, asil görevine de devam ettiğini, Batı 

ÇalıĢma Grubunda çalıĢanların görevlerinin belirtildiği belge ile ilgili olarak belgedeki 

belirtilen isimlerle birlikte Batı ÇalıĢma Grubunda birlikte çalıĢtıklarını ve ĠGHD Bölümünde 

çalıĢan herkesin Batı ÇalıĢma Grubunda çalıĢtığını, dıĢarıdan gelerek çalıĢanların da olduğunu 

belirtmiĢtir.  

 ġüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde Ömer ÖZKAN; BÇG de sivil memur olarak 

görevlendirildiğini ve çalıĢtığını, talimat üzerine belgeyi kendisinin hazırladığını belirtmiĢtir.  

 ġüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde Mehmet ÖZBEK; “BCG/CD5/Bcg/bornova/ 

Ziya/ GÖREV-BL-DOC” isimli word belgesinden elde edilen Batı ÇalıĢma Grubu Cari 

Harekat Bölümü, Batı ÇalıĢma Grubu Planlama Bölümü,  Batı ÇalıĢma Grubu Ġstatistik ve 

Veri Hazırlama Bölümü, Batı ÇalıĢma Grubu Ġstihbarat ve Değerlendirme Bölümlerinde 

çalıĢan kiĢilerin isim, rütbesi ve görevlerinin yer aldığı belgeyi amirlerinin kendisine müsvette 

olarak verdiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin  hazırladığını  belirtmiĢtir.”  

 

  BÇG ÇalıĢmaları Devir-Teslim Memorandumu BaĢlıklı Belge, alt baĢlığında; 
  Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD ile ilgili olarak yapılan üçlü bilirkiĢi raporunun 

EK-1/2. sayfasında “BCG/ CD5/ Bcg/ dokuman/ FOÇA/ BÇG.ÇALIġMALARI. DEVĠR- 

TESLĠM. DOC” isimli word belgesinin, 22.07.1998 tarihinde “VTAS5” kullanıcısı tarafından 

oluĢturulduğu ve son kaydetme iĢleminin ise 30.07.1998 tarihinde “VTAS5” kullanıcısı 

tarafından yapıldığı, belgenin baĢlığının “BÇG ÇALIġMALARI DEVĠR-TESLĠM 

MEMORANDUMU” olduğu, belgede çalıĢan kiĢiler ile birlikte görevlerinin yer aldığı 

belirtilerek belge içeriği anlatılmıĢtır. Söz konusu belgede  her görevlinin hangi konular 

üzerinde çalıĢıp rapor hazırlayacağı, çalıĢanların elde ettikleri bilgi ve belgeleri üst amirlerine 

nasıl, hangi günlerde sunacaklarına dair açıklamalar yer almaktadır. ArĢiv çalıĢmaları baĢlığı 

altında, hangi personelin hangi belgelerden sorumlu olacağı belirtilerek  bazı sanıkların konu 

ile ilgili savunmalarına da yer verilmiĢtir. Sanık ifadeleri:  

“ġüpheli Ahmet DAĞCI 20/04/2012 Tarihinde Cumhuriyet Savcılığına VermiĢ 

Olduğu Ġfadesinde; Yukarıda Belirtilen BÇG ÇalıĢmaları Devir Teslim Memorandumu 

baĢlıklı 4 sayfadan oluĢan belge ile ilgili olarak; belgenin doğru olduğunu belirtmiĢtir. 

ġüpheli Salih ERYĠĞĠT 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; belgenin doğru olduğunu belirtmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

(BÇG) ĠGHD.PL.ġ.Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi, alt baĢlığında; 
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(BÇG) Ġghd.Pl.ġ.Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi baĢlıklı bir sayfadan 

ibaret olduğu belirtilen  belgede; haftanın hangi günlerinde, hangi saatlerde, hangi olayların 

sunum ve değerlendirilmesinin yapılacağı anlatılmıĢtır. 

 

Batı ÇalıĢma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı BaĢlıklı Belge, alt 

baĢlığında,  
Genelkurmay antetli CD den elde edilen 1 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin 

içeriğinden bahsedilmiĢ, söz konusu belgenin içeriğinin; Kriz Masası Grubu olarak 

adlandırılan Batı ÇalıĢma Grubu Üst Kurulu‟nun kimlerle toplandığı,  çalıĢma gün ve 

saatleri, çalıĢma usulleri ile ilgili  olduğu anlaĢılmıĢ olup konu ile ilgili bazı sanıkların 

savunmalarına yer verilmiĢtir. Sanık ifadeleri:  

“ġüpheli Ümit ġAHĠNTÜRK 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde; “ĠGHD.PLġ Haftalık Brifing Arz ve Toplantı çizelgesi” baĢlıklı 1 sayfadan 

oluĢan belgenin BÇG‟nin toplantıları ile ilgili olduğunu belirtmiĢtir.  

 ġüpheli Ġdris KORALP 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 

ifadesinde; emrinde bulunan subay veya katiplerin hazırlamıĢ olabileceğini belirtmiĢtir.  

 ġüpheli Ahmet DAĞCI 20/04/2012 Tarihinde Cumhuriyet Savcılığına VermiĢ 

Olduğu Ġfadesinde yukarıda belirtilen (BÇG) ĠGHD.PL.ġ.Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı 

Çizelgesi ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin doğru olduğunu, toplantılar yapıldığını 

belirtmiĢtir.  

 ġüpheli Salih ERYĠĞĠT 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; belgenin doğru olduğunu verilen emirler doğrultusunda bu kapsamda 

faaliyet gösterdiğini belirtmiĢtir.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

      

29 NĠSAN 1997 TARĠHLĠ “BATI ÇALIġMA GRUBU RAPOR SĠSTEMĠ” 

KONULU BELGE (8.Kls.S:249-255) baĢlığında; 
T.C. Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara antetli, Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral 

Çevik BĠR imzalı 29 Nisan 1997 tarihli HRK:3429-15-97/ĠGHD.Pl.ġ (3) sayılı Batı ÇalıĢma 

Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin Genelkurmay Personel BaĢkanlığına hitaben yazılan, 

belgenin kiĢiye özel-gizli kaĢeli olduğu,  2 sayfadan oluĢtuğu,  Ek A sında  Batı ÇalıĢma 

Grubu Günlük Durum Raporu (BATGÜNDURAP)  Ek B sinde Batı ÇalıĢma Grubu Olay 

Bildirim Raporu (BATOLBĠLRAP)  olduğu belirtilerek dağıtım planı belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜġ.9140-30312/ 

M.O.A.sayılı yazısı ile BaĢsavcılığa gönderilen yazının EK A sında bulunan 29 Nisan 1997 

tarihli ”BATI ÇALIġMA GRUBU RAPOR SĠSTEMĠ” Konulu Yazının  Dağıtım Planı Açık 

Haline yer verilerek, yazı aslının emanetin 2012/214 esas sırasında kayda alınmıĢ olup, 

emanet makbuzu ve onaylı suretlerinin 250.Klasör S:77-295 de bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Batı çalıĢma grubu rapor sistemi konulu belgede; Ġlgi (a) Gnkur.BĢk.lığının 10 Nisan 

1997 gün ve HRK.:7200-77-97/ĠGHD.(Pl2) sayılı emri .(HAY) ( Batı ÇalıĢma Grubunun 

kurulması konulu) Ġlgi (b) Türk Silahlı Kuvvetleri Rapor Sistemi Yönergesi(Silkuvrap)MY 

227-1  Ġlgi (c) Genkur.BĢk.lığının 16 Nisan 1997 gün ve HRK.:3429-13-97/ĠGHD. Pl. ġ (2) 

sayılı yazılarının ilgi olarak verildiği, ġüpheli Çetin DOĞAN Savcılık ifadesinde ilgi (c)‟de 

belirtilen belgeyi bizzat ibraz ettiği belirtilmiĢ olup; Genelkurmay Harekat BaĢkanı 

Korgeneral Çetin DOĞAN imzalı, 16 Nisan 1997 tarihli Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu  

belgede özetle; Garnizon Komutanlıklarınca öncelikle Cuma ve Bayram namazları olmak 

üzere verilen tüm hutbe ve vaazların personel görevlendirmek suretiyle takibinin ve tespit 

edilen hususların yer ve zaman belirtilerek rapor edilmesinin, görevlendirilecek personelin 

seçimi ve görevin icrasının bizzat takip ve kontrol edilmesi Genelkurmay BaĢkanı emriyle, 

dağıtım gereği olarak kuvvet komutanlıklarına gönderildiği, bilgi için MGK Genel 

Sekreterliğine ve Gnkur.Ġsth.BĢk.lığına gönderildiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 



172 

 

“Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi”konulu belgenin içeriğine yer verilerek; Batı 

Eylem Planı  ile ilgili olarak Genelkurmay BaĢkanlığından gönderilen Jandarma Genel 

Komutanlığı Harekat BaĢkanlığına ait 180 sayfadan oluĢan imha edilen arĢiv malzeme 

envanterinin 1.sayfasında 4.sırasında gizli, tarih ve sayısının (29.04.1997, Gnkur.BĢk.lığı. 

HRK: 3429-15-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3), konusunun (Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi) ve sayfa 

adedinin (7) belirtildiği belge ile uyuĢtuğu ve Jandarmada bulunan bir nüshasının imha 

edildiği belirtilmiĢtir.   

 

Batı ÇalıĢma Grubu Günlük Durum Raporu BaĢlıklı Belge, alt baĢlığında,  
29 Nisan 1997 günlü Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi Konulu yazının EK-A sında 

bulunan Genelkurmay ĠGHD.Pl.ġ.Md.Kur.Kd.Alb. Ġdris KORALP imzalı iki sayfadan oluĢan 

gizli kaĢeli,  “Batı ÇalıĢma Grubu Günlük Durum Raporu” baĢlıklı belgenin içeriğine yer 

verilmiĢtir. Belge içeriğinde; Raporun amacı, kimler tarafından kimlere ne Ģekilde 

gönderileceği,gönderme zamanı, gizlilik derecesi, muhteviyatı, rapor bilgi setleri baĢlıklarının 

olduğu ve  bir örnek verildiği görülmüĢtür. 

 

Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu BaĢlıklı Belge, alt baĢlığında,  
29 Nisan 1997 günlü Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi Konulu yazının EK-B sında 

bulunan Genelkurmay ĠGHD.Pl.ġ.Md.Kur.Kd.Alb. Ġdris KORALP imzalı bir  sayfadan oluĢan 

“Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu” baĢlıklı belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge 

içeriğinde; Amaç, gönderecek makamlar, alacak makamlar, gönderme zamanı,gönderme Ģekli, 

kategori ve ivedilik derecesi gizlilik derecesi, özel hususlar muhteviyatı gnkur emniyetli fax 

ve telefon numaraları baĢlıklarının olduğu, EKB‟sinde lahika 1 ve lahika 2 olduğu 

görülmüĢtür. 

“Ġstanbul CMK 250. maddesiyle görevli Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğince Gölcük 

Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda elde edilen 11 nolu CD içerisinde bulunduğu 

belirtilen 29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu Çevik BĠR imzalı 

Genelkurmay tarafından Jandarma Genel Komutanlığına, Genelkurmay BaĢkanlığı emriyle 

gönderilen  2 sayfadan oluĢan belge ve EK A‟sı Batı ÇalıĢma Grubu Günlük Durum Raporu 

(BATGÜNDURAP) baĢlıklı Ġdris KORALP imzalı 2 sayfadan oluĢan belge ile EK B si Batı 

ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBĠLRAP) baĢlıklı Ġdris KORALP imzalı 1 

sayfadan oluĢan belge, belgenin EK-B Lahika-1‟de 1 sayfadan oluĢan  Batı ÇalıĢma Grubu 

Olay Bildirim Raporu (BATOLBĠLRAP) (boĢ hali), EK-B Lahika-2 Genelkurmay emniyetli 

fax ve telefon numaraları baĢlıklı fax ve telefon numaralarının bulunduğu 1 sayfadan oluĢan 

belge bulunduğu tespit edilmiĢtir. (6.Kls. S:13-19) MüĢteki Bülent Orakoğlu‟nun ibraz ettiği 

belgeler arasında ve Hanefi Avcı‟nın ikametinde Yapılan aramada elde edilen 8 ile 

numaralandırılan Cd‟den elde edilen belgeler arasında (111.Kls. S:244-245) 29 Nisan 1997 

tarihli Batı ÇalıĢma Grubu rapor sistemi konulu belgenin ve eklerinin Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına Genelkurmay BaĢkanı emriyle gönderildiği ve belgenin üzerinde Deniz 

Kuvvetleri Komutanı Güven ERKAYA‟nın parafının bulunduğu tespit edilmiĢtir.”denilerek bir 

kısım sanıkların  ve Ģüpheli sıfatıyla ifadesi alınan  tanığın  ifadelerine yer verilmiĢtir. 

Ġfadeler: 

“ġüpheli, Çevik Bir 15/04/2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; 29 Nisan 1997 tarihli  Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi  konulu belge ile 

ilgili olarak, belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu, o dönemde ĠGHD Plan ġube müdürü 

Ġdris KORALP ve Plan Proje subayları tarafından hazırlandığını, belgenin eklerinin de Ġdris 

KORALP tarafından imzalandığını belirtmiĢtir.  

ġüpheli Çetin DOĞAN 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde belge ile ilgili olarak özetle; belgenin doğru olduğunu, BÇG faaliyeti kapsamında 

bu rapor sisteminin uygulandığını, belge doğrultusunda Kuvvet Komutanlıklarından ve 



173 

 

ordulardan istenilen raporların düzenlenerek Genelkurmayda kurulan Batı ÇalıĢma Grubuna 

24 saati kapsayacak Ģekilde gönderildiğini belirtmiĢtir. 

 ġüpheli Ġdris KORALP 14.04.2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; 29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ve 

eklerini kendi emrinde olan proje subayları olan Ünal AKBULUT, RuĢen BOZKURT, Ziya 

BATUR ve Faruk ALPAYDIN‟dan birisinin hazırladığını, ekindeki yazılarda kendisinin 

imzasının mevcut olduğunu, ekleri Batı ÇalıĢma Grubu Günlük Durum Raporu 

BATGÜNDURAP ve Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu BATOLBĠLRAP‟ı ĠGHD 

ġube Müdürü olarak imzaladığını, yazıyı ise sıra ile amirlerine proje subayının götürerek 

imza ettirdiğini, Kenan DENĠZ ve Çetin DOĞAN‟a paraf ettirildiğini, Çetin DOĞAN‟ın da J-

2 ve J-5 in parafını aldığını, Çevik BĠR‟in evrakı imzalayarak dağıtım yaptığını, Genelkurmay 

BaĢkanına bilgi verdiğini belirtmiĢtir.  

 ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ömer ÖZKAN 14.02.2012 tarihli beyanında özetle; 

BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını, talimat üzerine belgeyi 

kendisinin hazırladığını belirtmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

         

LAĠKLĠK ALEYHTARI FAALĠYETLER KONULU BELGE  baĢlığında; 
ġüpheli Çetin DOĞAN‟ın 29 Nisan 1997 günlü Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi 

Konulu yazının ilgi (c) sinde belirtilen ve kendi imzasını taĢıyan belge fotokopisini Ankara 

Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğinde  avukatı huzurunda vermiĢ olduğu ifade sırasında   ibraz 

etmiĢ olduğu belirtilerek, belgenin Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara antetli Genelkurmay 

BaĢkanı emriyle  Harekat BaĢkanı Korgeneral Çetin DOĞAN imzalı, 16 Nisan 1997 tarih ve 

HRK:3429-13-97/ĠGHD.Pl.ġ.2) sayılı ve Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu  gizli-kiĢiye 

özel kaĢeli, 1 sayfada ibaret olduğu belirtilerek belge içeriğine özetle yer verilmiĢtir.  

 Laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu belge ile ilgili olarak Genelkurmay 

BaĢkanlığından soruĢturma dosyasına gönderilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekat 

BaĢkanlığına ait 180 sayfadan oluĢan imha edilen arĢiv malzeme envanterinin 2. sırasında 

tarih, dosya numarası, konusu, gizlilik derecesinin uyuĢtuğu ve imha edildiğinin  bildirildiği   

belirtilmiĢtir. 

           

05 MAYIS 1997 TARĠHLĠ “BATI ÇALIġMA GRUBU BĠLGĠ ĠHTĠYAÇLARI” 

KONULU BELGE baĢlığında;  
Söz konusu belgenin, müĢteki Mağdur Hasan Celal GÜZEL'in Ankara Devlet 

Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın 1997/285 hazırlık evrakına sunmuĢ olduğu 

belgelerde bulunduğu ve Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın 29 Temmuz 1997 tarihli ĠKK ve 

Güv.Daire BaĢkanı Fevzi TÜRKERĠ imzalı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına hitaben 1997/285 sayılı hazırlık soruĢturmasına vermiĢ olduğu cevabi 

yazılarında gerçek belge olduğunun  bildirildiği belirtilmiĢtir.  

MüĢteki mağdur Bülent ORAKOĞLU'nun  BaĢsavcılığımıza bu belgenin 

fotokopisini ibraz ettiği, Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nca Ankara Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı‟na  kamuoyunda Ergenekon soruĢturması olarak bilinen soruĢturma kapsamında 

yakalanan Ģüpheliler Doğu PERĠNÇEK ve Hikmet ÇĠÇEK‟ten  Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi 

Ġhtiyaçları konulu Aydan EROL imzalı belgenin ele geçirildiği bildirilerek birer suretini 

gönderdiği, 

MüĢteki Arslan DEĞĠRMENCĠ‟nin soruĢturma dosyasına  teslim etmiĢ olduğu CD 

ler içerisinde de Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları konulu Aydan EROL imzalı  belgenin  

tespit edildiği,  MüĢtekiler Av.ġeref MALKOÇ, Mehmet BEKAROĞLU, Kazım ARSLAN, 

Teoman Rıza GÜNERĠ ve ġamil TEKĠR‟in iĢ bu soruĢturma dosyasına 24.02.2012 tarihinde 

vermiĢ oldukları dilekçeleri ile teslim edilen CD içerisinde de Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi 

Ġhtiyaçları konulu Aydan EROL imzalı belgenin  tespit edildiği, Genelkurmay tarafından 
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gönderilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ġsth.BĢk.lığı Ġç Ġsth.ġ.Ġrt.Faal.Ks.17 sayfalık ait yok 

edilecek arĢiv malzeme tutanağının 6.sayfasında 147.sırasında belirtildiği evrakın tarih, sayı, 

konu ve gizlilik derecesi ile birebir uyuĢtuğunun tespit edildiği, bu belgenin müĢteki mağdur 

Bülent ORAKOĞLU‟nun BaĢsavcılığımıza  ibraz etmiĢ olduğu belgeler arasında ve  Hanefi 

AVCI‟nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisinde de bulunduğu belirtilmiĢtir. Söz 

konusu belge ile ilgili olarak bir kısım  ifadelere  yer verilmiĢtir. Ġfadeler:  

“ġüpheli Aydan Erol 15.02.2013 Tarihinde Cumhuriyet Savcılığına VermiĢ Olduğu 

Ġfadesinde belgenin doğru olduğunu, imzanın kendisine ait olduğunu, BÇG kapsamında Deniz 

Kuvvetlerine bağlı tüm komutanlıklardan Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları adı altında bu 

bilgilerin istendiğini belirtmiĢtir.   

Altaç Atılan 13.02.2013 Tarihinde Cumhuriyet Savcılığına VermiĢ Olduğu Ġfadesinde, 

Belgedeki parafın kendisine ait olduğunu, belgeyi Mehmet AYGÜNER ile Eser ġAHAN‟ın 

hazırladıklarını, belgenin dağıtım gereği gönderilen yerlerden gelen bilgilerin Deniz 

Kuvvetleri Ġstihbarat BaĢkanlığına geldiğini, daha sonrada Batı ÇalıĢma Grubuna, 

Genelkurmaya gönderildiğini belirtmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

  5 Mayıs 1997 tarihli ve ĠSTH:3429-3-97/ĠKK.ġ.(317) sayılı Batı ÇalıĢma Grubu 

Bilgi Ġhtiyaçları konulu gizli ibareli, gizli - kiĢiye özel kaĢeli Deniz Kuvvetleri Komutanı 

Namına/ emriyle ĠKK.ġ.Md.Bnb.M.AYGÜNER ve Ġsth.D.BĢk.E.ġAHAN paraflı, Koordine 

eden Hrk.BĢk.Tüma.A.ATILAN paraflı Kurmay BaĢkanı Koramiral Aydan EROL imzalı, ilk 

sayfasında üst tarafta Sayın K.öncesiyle birlikte arz.Ģeklinde el yazısı ile yazılıp paraflanan iki 

sayfadan oluĢan  belgenin, Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları konulu olduğu belirtilerek 

belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.  Belgenin EK A sında Bilgi formatları  bulduğu belirtilerek  

belgenin içeriğine  yer verilmiĢtir. 

 

06 MAYIS 1997 TARĠHLĠ “BATI HAREKÂT KONSEPTĠ” KONULU BELGE 

(8.Kls.S:271-282) baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD den elde edilen  Gnkur.BĢk.lığının 06 Mayıs 

1997 gün ve HRK.3429-26-97/ ĠGHD.Pl.ġ(2) sayılı Genelkurmay Personel BaĢkanlığına 

hitaben yazılan  “batı harekat konsepti”konulu olduğu, 12 sayfadan oluĢan gizli ve kiĢiye özel 

kaĢeli  Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR tarafından imzalı belgenin dağıtım planı 

açık hali gösterilmiĢtir. Genelkurmay BaĢkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜġ.9140-

303-12/M.O.A. sayılı yazısı ile BaĢsavcılığa gönderilen yazının EK A sında bulunan 06 Mayıs 

1997 tarihli “Batı Harekat Konsepti” konulu belgenin dağıtım planın açık hali belirtilmiĢtir. 

Batı Harekat Konsept  konulu belge içeriğine  yer  verilmiĢ, Batı Harekat 

Konsepti konulu belgede; 

    1. Durum baĢlığı adı altında 

  “a.ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLERĠN HALĠ HAZIR DURUMU :  Türkiye Cumhuriyeti 

hali-hazırda kuruluĢundan bugüne kadar en büyük irticai tehdit ile karĢı karĢıya 

bulunmaktadır. Milli GörüĢçüler (Refah Partisi), Radikal Ġslamcılar, ve tarikatlar gibi 

grupların müĢterek amacı, Ģeriata dayalı Ġran benzeri bir „Ġslam Cumhuriyeti‟ kurmak” olarak 

ifade edilmiĢ, Türkiye Cumhuriyetinin tarihinin hiçbir döneminde görülmeyen irticai bir 

tehdit altında bulunduğu, ülkemizin içinde bulunduğu durumun tehlikeli bir gidiĢin 

sinyallerini verdiği, ülkemizin sonu belli olmayan bir karanlığa doğru hızla yol aldığı 

belirtilmiĢtir.   

Değerlendirme;  belgede soyut ve hukuki bir veriye dayalı olmayan tespitlerin 

yapıldığı,        

“b.ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLERĠN YAKIN GELECEKTEKĠ DURUMUNA DAĠR  

DEĞERLENDĠRME 

1. Gelir dağılımı dengesizliğinden kaynaklanan tehdit, 

2. ĠĢsizlikten kaynaklanan tehdit, 
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3. Türk Milletinin dinine, örf ve adetlerine bağlılığından kaynaklanan tehdit, 

4. Eğitim sisteminden kaynaklanan tehdit, 

5. Diğer devletlerin rejim ihraç faaliyetlerinden kaynaklanan tehdit, 

6. Ġrticai örgüt, tarikat, vakıf ve derneklerin mali gücünden kaynaklanan tehdit baĢlığı 

altında, 

Belediyelerin sağladığı destekler cümlesi ile birlikte, 1994 Mahalli idareler seçim 

sonuçlarına göre 14 büyük Ģehir belediyesinden 6 sında (Ankara, Ġstanbul, Diyarbakır, 

Erzurum, Kayseri ve Konya) ayrıca 65 ilden 17 sinde olmak üzere, toplam 23 ilde Refah 

adaylarının belediye baĢkanlıklarını kazandıkları belirtilmiĢtir.  

Değerlendirme; Refahyol Hükümetinin büyük ortağı ve baĢbakanın genel 

baĢkanlığını yaptığı Refah Partisinin tehdit olarak gösterildiği,  

7. Yazılı ve görsel basın yayın organlarından kaynaklanan tehdit, 

8.Anayasal ve yasal mevzuat baĢlığı altında; “Anayasa‟da Türkiye Cumhuriyeti, 

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmakta ise de; Son yıllarda seçim 

sistemi ve siyasi partilerin yaklaĢımlarından kaynaklanan nedenler, diğer taraftan seçmenin 

ekonomik sıkıntısından yararlanacak biçimde oyların ekonomik çıkar karĢılığı satın alınması 

olaylarının çokça yaĢanması, Bugünkü parlamentonun ve bu seçim sistemiyle seçilecek yeni 

parlamentoların demokratik kurallara uygunluğunu ve demokrasi açısından meĢruluğunu 

tartıĢılır hale getirmektedir” ifadelerinden sonra;  “Milli Ġradenin üstünlüğü aldatmacası” ve 

“Demokrasinin nimetlerinden istifade ederek iktidar olduklarında aynı yöntemlerle iktidardan 

uzaklaĢtırılabileceklerini ummak ise gaflettir” ifadelerine yer verilmiĢtir. 

Değerlendirme; Anayasada belirtilen milli iradenin üstünlüğü esasına 

aldatmaca denildiği, demokratik seçimlerle iktidara gelindikten sonra demokratik 

yollarla iktidardan gidilemeyeceğini, demokratik yollar dıĢında iktidarın görevden 

uzaklaĢtırılabileceği Ģeklinde ön kabuller yapılarak Anayasa ve Yasalara aykırı olarak 

demokratik sistemlerin evrensel ilkeleri ile bağdaĢmayan tespitler yapıldığı görülmüĢtür.    

10 ncu fıkranın sonunda ise “….Eğer bugünden ciddi ve köklü tedbirler alınamaz ise 

önümüzdeki birkaç yıl içinde müdahale etme ve önlem alma imkanının bile kalmayacağı 

değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verilmiĢtir.   

Değerlendirme; ciddi ve köklü tedbirler ve müdahale etme Ģeklinde beyanlar 

kullanılarak Anayasa ve Yasalara aykırı olarak askeri müdahale imkanının kalmayacağı 

açıkça vurgulanmıĢtır. 

“Batı Harekat Konsepti” konulu belgenin “2. MÜCADELE ESASLARI” baĢlığı 

altında;   “Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda;   

 a.Mücadele baĢlatacağı,  

 b.Köklü tedbirler alacağı,   

 c.Bütün ağırlığını irticanın daha fazla mesafe katetmesini  önlemede kullanacağını,   

 d.TSK ya zararlı davranıĢlardan kaçınılacağı,  

 e.ĠĢbirliği yapılacak diğer unsurların seçileceği,  

 f.Atatürkçü çizgide olan kurum, kuruluĢ, dernek, basın ve yayın organlarının 

devreye girmesinin sağlanacağı,  

 g.Bazı uygulamalar ve çalıĢmalar yapılacağı,  

 h.Bir aksiyon planı hazırlanacağı,  

 ı.Ġlmi yetersizlik ve yol yöntem bilmeme nedeniyle tepkisini gösteremeyen veya 

yanlıĢ yöntemlerle hareket ederek fayda sağlamak yerine Ġrticanın daha fazla değer 

kazanmasına sebep olan kiĢi kurum ve kuruluĢların temsilcileri ile basın ve yayın organlarının 

mensupları aydınlatılıp ve yönlendirileceği,  

 j.YanlıĢ metotlardan kaçınılacağı,   
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 k.Basın yayın  organları,  Bilim adamları, üniversite  öğretim  üyeleri,  Din adamları, 

Halk arasında itibar sağlamıĢ değerli Ģahsiyetlerin;  Yönlendirileceği,  Yüreklendirileceği,  

Samimi iliĢkiler içerisinde bulunulacağı ve  Onlardan yararlanma yollarının araĢtırılacağı,  

 l.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen TÜRKĠYE 

CUMHURĠYETĠNĠ KORUMA VE KOLLAMA GÖREVĠNĠ yapacağı” belirtilmektedir.  

Değerlendirme; yukarıda belirtilen ifadelerden Batı ÇalıĢma Grubu tarafından 

açıkça hükümete karĢı bir darbenin hedeflediği ve bu kapsamda hükümeti devirmek 

için hangi yapılmaların yapılacağı belirlenmiĢtir.  

 “m. Devlet organlarındaki irticai yapılaĢma ve kadrolaĢma dikkatle izleneceği, kilit 

makamlara getirilen insanların faaliyetlerinin takip edileceği ve tespit edilen usulsüzlüklerin 

güvenilir Ģahıslar marifetiyle  adli makamlara intikal ettirilmesinin sağlanacağı” ifadesine yer 

verilmiĢtir.  

Değerlendirme; Türk Silahlı Kuvvetlerinin belli makamdaki kiĢileri izlemesi, 

takip etmesi ve bu takipler sonucunda belli tespitlerde bulunmasının yasal bir dayanağı 

bulunmamaktadır.    

  “n. Subay/astsubay ve güvenilir devlet memurlarının, öğretmen eĢlerinin gönüllü 

olarak irtica faaliyetleri beĢiği durumundaki okul ve dersanelerin kontrol altında tutulabilmesi 

için bu okul ve dersanelerde görev almalarının sağlanacağı” belirtilmektedir.   

Değerlendirme; subay, astsubay ve güvenilir devlet memurlarının ve öğretmen 

eĢlerinin belirli okul ve dersanelerde görev almaları sağlanarak bir istihbarat elemanı 

gibi istihdam edilmesinin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.  

 “o. Ġrticai örgütlerin kontrolündeki  öğrenci yurtları, özel okullar, dersanelerin takip 

edileceği,  

p. Halkın destek ve güveninin sağlanması için bazı projelerin geliĢtirileceği, 

r. “Bilmesi gereken prensibin” uygulanacağı,  

s. Er ve erbaĢ ile yedek subayların yetiĢtirilmesine önem verileceği,  

t. Ġrtica ile mücadelede kullanılacak en güçlü öğe psikolojik harekattır” 

denilmektedir. 

Değerlendirme; Batı çalıĢma gruplarında ve konuyla ilgili görevlerde 

çalıĢtırılacak personelin bir plan dahilinde psikolojik harekat kursundan geçirileceği 

belirtilmektedir  

u.  Halkın siyasal islamın amaçları konusunda bilgilendirileceği,  

v. Ekonomik ve sosyal hayatın iyileĢtirilmesi için siyasi mekanizmanın devreye 

sokulacağı, 

y.   Türk aydınının halktan kopuk olduğu ve çözümleri,  

z. “Temiz toplum” yolunda baĢlatılan mücadelenin kamuoyunu tatmin edecek 

biçimde sonuçlandırılması ve halkın buna inanmasının önemli olduğu,   

aa.EMASYA ve Sıkıyönetim Planlarının uygulanmaya konulması halinde takip 

edilecek hareket tarzları, kontrol altında tutulması gereken kritik noktalar ve topluluklar iyi 

analiz edilerek muhtelif hareket tarzlarının belirleneceği” belirtilmektedir.  Değerlendirme; bu 

ifadelerde; irtica tehlike olarak gösterilerek  27 mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 askeri 

darbelerinde olduğu gibi askeri müdahale planının devreye sokulabileceği belirtilmektedir.   

ab. Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulan her kademede, Ġrtica ve faaliyetleri ile ilgili bilgi 

bankası oluĢturulacağı, Faaliyetleri takip etmek için istihbarat ağı kurulacağı, Bu sistemde 

görev yapacak personel karĢı güçlerin desinformasyon faaliyetlerine karĢı eğitileceği” 

belirtilmektedir.  Değerlendirme; anayasa ve yasalara aykırı olarak batı çalıĢma grubunun 

kendisine özel mit, emniyet ve jandarma istihbarata alternatif bir istihbarat ağı ve bilgi 

bankası kurulmuĢtur.  

ac.Batı ÇalıĢma Grubu rapor sisteminin iĢletilmeye baĢlanacağının belirtildiği,  
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ad. KOMBASSAN, Ġhlas, Asya, Ülker, YimpaĢ, Beğendik v.b. gibi holding ve 

finans kuruluĢları ile büyük küçük bütün irticai ticari organların faaliyetleri dikkatle 

izlenecek, bu kuruluĢların askeri ihalelere girmesi, ordu pazarları, orduevleri, askeri 

gazinolar ve askeri personelin bu merkezlerden alıĢveriĢ yapmalarının önleneceği” 

belirtilmiĢtir.   

Değerlendirme; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde serbest 

rekabet koĢulları  altında kurulmuĢ ve tamamen yasal prosedüre dayalı ticari faaliyet 

yürüten ve ilgili organlarca denetlenmeye açık olan Ģirketlerin izlenmesi, askeri 

ihalelere, ordu pazarları, orduevleri ve askeri gazinolara girmelerinin yasaklanması ve 

askeri personelin bu merkezlerden alıĢveriĢ yapmalarının önlenmesi yasalara aykırıdır.   

 ae. Ġrtica örgütlerinin silahlanma gayretleri olduğu, kısa ve uzun namlulu silahlar ve 

özellikle pompalı tüfeklere ait ruhsat iĢlemlerinin polis ve jandarma bölgeleri dikkate alınarak 

yeniden düzenlenmesi gerektiği,  

 af. Atatürk‟ün Türk ulusu için söylediği “Asıl olan iç cephedir” sözü TSK içinde 

esas alınmalı ve irticai görüĢe sahip olmuĢ veya eğilimli personelin derhal temizleneceği” 

belirtilmiĢtir.  

Değerlendirme; konsept belgesi ve TSK‟nın hiçbir dokumanında “irticai görüĢe 

sahip olma” veya “irticai eğilimli personel” ifadelerinin tanımlanmadığı, bu tespitlerin 

nasıl yapılacağına iliĢkin kriterler getirilmediği anlaĢıldığından, söz konusu ifadelerin 

Batı ÇalıĢma Grubunca hedeflenen askeri müdahaleye karĢı çıkacak TSK personelinin 

TSK‟dan ihraç edilmesi ve emekliye sevk edilmesi için oluĢturulmuĢ, yasal olmayan 

ancak kanunsuz emirlerle yasal görünüme büründürülmeye çalıĢılmıĢ bir ön kabul 

olduğu değerlendirilmiĢtir.      

Belgenin sonuç bölümünde ise;  

3. SONUÇ:  

a.1946 yılından itibaren çok partili siyasi hayata geçiĢ ile birlikte dinin yeniden 

siyasete alet edinilmeye  baĢlandığı,  
b.Ġrticai kesimin devlet politikaları ile önlenebileceği,  

c.Sorun bir yanı ile siyasi iktidar meselesidir. Bu nedenle soruna halkın sahip 

çıkması ve geniĢ bir cephe oluĢturulması gerekmektedir. TSK fazla öne çıkmadan günlük 

siyasi mücadelenin içerisinde görünmeden Atatürkçü güçlere gereken desteği vermeli ve 

Cumhuriyetin temel niteliklerini korumak için anayasa ve yasalarla belirlenen çerçevede 

azami gayreti sarfedeceğinin belirtildiği,  

d.Bu mücadelede baĢarıya ulaĢmak için 29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu 

Rapor sisteminde belirtilen teĢkilatlanma ve esaslar örnek alınarak irticai resmi görecek bir 

yapılanmaya girilmeli ve her kademede görev alacak Ģekilde teĢkilatlanacaktır” ifadeleri yer 

almaktadır.” denilerek söz konusu belge içeriği anlatılmıĢ, içeriğine dair değerlendirmelerde 

bulunularak sanıkların  ve Ģüpheli sıfatıyla ifadesi alınan  tanığın söz konusu belgeyle ilgili 

ifadelerine yer verilmiĢtir. Ġfadeler: 

“ġüpheli, Çevik Bir 15/04/2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde 06 Mayıs 1997 tarihli  Batı ÇalıĢma Grubu  Batı Harekat Konsepti konulu belge ile 

ilgili olarak, belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu, söz konusu belgeleri Genelkurmay 

BaĢkanlığı ĠGHD Plan ġube Müdürlüğünde çalıĢan plan proje subaylarının hazırladığını ve 

Ģube müdürünün koordine ettiğini, emir komuta zinciri doğrultusunda kendisine geldiğini, 

belgenin doğru olduğunu, belirtmiĢtir.  

 ġüpheli Çetin DOĞAN 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde belge ile ilgili olarak özetle; Belgenin doğru olduğunu, belgenin kendisi tarafından 

koordine edildiğini belirtmiĢtir.  

 ġüpheli Ġdris KORALP 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekat Konsepti konulu 
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belgenin kendi emrinde bulunan proje subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlanarak 

kendisine geldiğini, kendisinin ĠGHD BaĢkanı Kenan DENĠZ‟e arz ettiğini, daha sonra 

Harekat BaĢkanı Çetin DOĞAN‟a arz edildiğini, Çetin DOĞAN‟ın da koordine parafı 

yaparak J-2 Ġstihbarat BaĢkanı, J-5 PlanPrensipler BaĢkanına arzedip değiĢikliklerini alıp 

Çevik BĠR‟e sunulduğunu, Çevik BĠR‟in Genelkurmay BaĢkanına bilgi sunumu yaptıktan 

sonra evrakın dağıtımının gereğinin yapıldığını belirtmiĢtir.  

 ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ömer ÖZKAN özetle; BÇG de sivil memur olarak 

görevlendirildiğini ve çalıĢtığını, talimat üzerine belgeyi kendisinin hazırladığını 

belirtmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekat Konsepti ile ilgili olarak Genelkurmay 

BaĢkanlığından soruĢturma dosyasına  gönderilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekat 

BaĢkanlığına ait 180 sayfadan oluĢan imha edilen arĢiv malzeme envanterinin 8.sayfasında 

81.sırasında gizli, tarih ve sayısının (06.05.1997, Gnkur.BĢk.lığı.HRK:3429-2697/ĠGHD. Pl.ġ. 

(2), konusunun (Batı Harekat Konsepti) uyuĢtuğu ve Jandarmada bulunan bir nüshasının imha 

edildiği belirtilmiĢtir. (131.klasör S:259)  

 

 27 MAYIS 1997 TARĠHLĠ “BATI EYLEM PLANI” KONULU BELGE (1 Kls. 

S:204-235);(8.Kls. S:189-208) baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın 14 Mart 2012 gün ve AdmüĢ. 9140-303-12- sayılı yazı 

ekinde “Batı Eylem Planı” konulu belge ve Genelkurmay II. BaĢkanı Çevik Bir imzalı üst 

yazısının gönderildiği, belgenin aslının adli emanetin 2012/75 sırasında kayda alındığı  

belgenin  fotokopisinin  ise; dosya içerisinde olduğu belirtilmiĢtir. Batı Eylem Planı konulu 

belgenin, Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara antetli, Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik 

BĠR imzalı, 27 Mayıs 1997 tarihli olduğu belirtilerek dağıtım planına yer verilmiĢtir. 

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planı Çevik BĠR‟in  üst yazısı 

ile dağıtım gereği Gizli-KiĢiye özel olarak  Genelkurmay Adli MüĢavirliği‟ne hitaben yazılan 

yazının içeriğine yer verilerek,dağıtım planı belirtilmiĢtir. Söz konusu belgenin, kiĢiye özel-

ivedi kaĢeli olduğu, belgenin Çevik BĠR imzası ile 27 Mayıs 1997 tarihli  yazısının EK A 

sında bulunan, “BATI ÇALIġMA GRUBU EYLEM PLANI” baĢlıklı, 19 sayfadan oluĢan 

gizli kaĢeli Genelkurmay ĠGHD.Pl.ġ.Md. Kur.Kd.Alb.Ġdris KORALP tarafından imzalı belge 

olduğu  belirtildikten sonra Belgenin; KONU/ FAALĠYET; ALINACAK TEDBĠRLER / 

EYLEMLER; ĠCRA MAKAMI VE ĠCRA ZAMANI baĢlıklarından oluĢtuğu  belirtilerek 

faaliyet planının neler  olduğu, Ġcra Makamının kimler olduğu , Ġcra Zamanı    teker teker 

açıklanmıĢ  ve faaliyet planın bentleri  açıklanarak  değerlendirmede bulunularak,  Batı Eylem 

Planı  ile ilgili olarak Genelkurmay BaĢkanlığından soruĢturma dosyasına  gönderilen 

Jandarma Genel Komutanlığı Harekat BaĢkanlığına ait 180 sayfadan oluĢan imha edilen arĢiv 

malzeme envanterinin 9. sayfasında 86. Sırasında  gizli, tarih ve sayısının (27.05.1997, 

Gnkur.BĢk.lığı.HRK:3429-64-97/ĠGHD.Pl.ġ.(2), konusunun (Batı Eylem Planı) uyuĢtuğu ve 

Jandarmada bulunan bir nüshasının imha edildiği belirtilmiĢtir 

Batı Eylem Planında Ġcra Makamı Olarak Gösterilen Birimler ve O Dönemde 

Bu Birimlerin BaĢında Olan ġüpheliler, alt baĢlığında; 
Batı eylem planında icra makamı olarak gösterilen birimler ve o dönemde bu 

birimlerin baĢında olan  sanıklar aĢağıda belirtildiği Ģekilde gösterilmiĢtir. 

1-Gnkur.Gn.Sek.liği (Genelkurmay Genel Sekreterliği)  ġüpheli Erol ÖZKASNAK 

2-Gnkur.Ad.MüĢ.liği (Genelkurmay Adli MüĢavirliği)ġüpheli Muhittin Erdal ġENEL  

3-Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Kuvvet K.lıkları)    ġüpheli Ahmet ÇÖREKÇĠ 

4-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Kuvvet K.lıkları)   ġüpheli Güven ERKAYA (ölü) 

5-Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Kuvvet K.lıkları)    ġüpheli Hikmet KÖKSAL  

6-J.Gn.K.lığı (Jandarma Genel Komutanlığı) ġüpheli Teoman KOMAN   

7-Gnkur.ĠGHD. (Genelkurmay Ġç Güvenlik Harekat Dairesi)  ġüpheli Kenan DENĠZ 
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8-Gnkur.Psk.Hrk.D.(Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesi)ġüpheli Oğuz 

KALELĠOĞLU 

9-Gnkur.Eğt.TĢk.D. (Genelkurmay Eğitim TeĢkilat Dairesi) ġüpheli Metin Yavuz 

YALÇIN  

10-Gnkur.Hrk.BĢklığı (Genelkurmay Harekat BaĢkanlığı)  ġüpheli Çetin DOĞAN  

11-Gnkur.Ġsth.BĢk.lığı (Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı)   ġüpheli Çetin SANER  

12-Gnkur.Per.BĢk.lığı(Genelkurmay Personel BaĢkanlığı)ġüpheli Yıldırım TÜRKER  

13-Gnkur.Gn.P.P.BĢk.lığı (Genelkurmay Genel Plan Prensipler BaĢkanlığı) ġüpheli 

Vural AVAR  

14.Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı (Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ) ġüpheli Engin 

ALAN   

15-Gnkur.Loj.BĢk.lığı (Genelkurmay Lojistik BaĢkanlığı) ġüpheli Kamuran ORHON  

16-MGK.Gn.Sek.liği (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği)ġüpheli Ġlhan 

KILIÇ  

Ġstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliği 

20.12.2011 tarihinde MüĢteki Tamer TATAR‟ın Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığına müracaat 

ederek 28 ġubat süreci ile ilgili  bir klasör belge ve iki adet CD/DVD teslim etmesi üzerine bu 

belgeleri 21.12.2011 tarihinde Ankara BaĢsavcı Vekilliğine  gönderdiği, bu klasörün 28 ġubat-

Batı ÇalıĢma Grubu adlı 2011/206 SoruĢturma adlı dosyasının 3. Klasörü olarak kaydedildiği 

ve klasörde (161-180) Sayfalarda bulunan Batı ÇalıĢma Grubu Batı ÇalıĢma Eylem Planının 

Genelkurmay Personel BaĢkanlığına gönderilen nüshası olduğu ve yukarıda belirtilen 

Genelkurmay BaĢkanlığının talep üzerine iĢ bu soruĢturma dosyasına  göndermiĢ olduğu Batı 

ÇalıĢma Grubu Eylem Planı ile  birebir aynı olduğunun  tespit edildiği belirtilerek belgeyle 

ilgili olarak bazı sanık ifadelerine de yer verilmiĢtir. Sanık  ifadeleri: 

“ġüpheli, Çevik Bir 15/04/2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde 27 Mayıs 1997 tarihli  Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planı konulu Çevik Bir 

imzalı üst yazı ve Ek-A sında bulunan 19 sayfadan oluĢan Ġdris Koralp imzalı Batı ÇalıĢma 

Grubu Eylem Planı belgesiyle ilgili olarak,   Batı Eylem Planının kuvvet komutanlıklarına ve 

ilgili yerlere gönderme üst yazısını kendisinin imzaladığını, yazının Ek-A sında bulunan Batı 

ÇalıĢma Grubu Eylem Planını ĠGHD Plan ġube Müdürü Ġdris Koralp‟in imzaladığını, 

belgenin emir komuta silsilesi doğrultusunda iĢlem gördüğünü belirtmiĢtir.  

ġüpheli Ġdris KORALP 14/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; 27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planı konulu Çevik 

BĠR imzalı yazının EK-A‟sında bulunan 19 sayfadan oluĢan ĠGHD.Pl.ġ.Md.Ġdris KORALP 

imzalı Batı ÇalıĢma Grupu Batı Eylem Planındaki imzanın kendisine ait olduğunu, doğru 

olduğunu, bu belgenin o tarihte plan subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlandığını, 

ĠGHD BaĢkanı Kenan DENĠZ‟e yolladığını, Kenan DENĠZ‟in de düzeltmesini yapıp paraf 

ettiğini, ondan sonra Harekat BaĢkanı Çetin DOĞAN‟a çıktığını, onun da parafını atıp 

düzeltmeleri yaptığını, kendisine eĢ ilgili birimlerde olan Ġstihbarat BaĢkanı (J-2) nin Stratejik 

Plan Daire BaĢkanı (J-5) kanunlara ve yasaya uygun mu diye yan koordine imzası attıklarını, 

tahminince adli müĢavirlik parafının da alınmıĢ olabileceğini, daha sonra Çevik BĠR‟e plan 

subayının evrakı çıkarıp imzalattığını, Çevik BĠR‟in de Genelkurmay BaĢkanlığına evrakı 

bilgi olarak sunduğunu belirtmiĢtir. 

ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ömer ÖZKAN özetle; BÇG de sivil memur olarak 

görevlendirildiğini ve çalıĢtığını, talimat üzerine Batı ÇalıĢma Grubu ile bu belgeyi kendisinin 

hazırladığını belirtmiĢtir. “Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

   

 BÇG‟YE GELEN EVRAKLARIN KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMINI 

GÖSTEREN LĠSTE  baĢlığında; 
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 10 nisan – 01 aralık 1997 tarihleri arasında BÇG‟ye  gelen evrakların kaynaklarına 

göre dağılımına iliĢkin tabloya yer verilerek buna iliĢkin sanık ifadelerine ve ġüpheli sıfatıyla 

ifadesi alınan tanık beyanını  yer verilmiĢtir. Ġfadeler: 

“ġüpheli Ümit ġahintürk 15.04.2012 Tarihinde Cumhuriyet Savcılığına VermiĢ 

Olduğu Ġfadesinde Özetle (Kls. 39 ve 300);Genelkurmay antetli CD den elde edilen 

CD5\Bcg\bornova\Bnb.Salih klasöründe yer alan “EVRAK CIZELGESI.DOC” isimli word 

belgesinde 10 Nisan 1997-1 Aralık 1997 tarihleri arasında BÇG‟ye gelen evrakların 

kaynaklara göre dağılımını gösteren evrak listesinin kendisi tarafından yapıldığını belirtmiĢtir.  

ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Mehmet ÖZBEK özetle; BÇG de sivil memur olarak 

görevlendirildiğini veçalıĢtığını,talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/BNB.SALĠH/EVRAK 

ÇĠZELGESĠ.doc isimli word belgesinden elde edilen 10 Nisan 01 Aralık 1997 tarihleri 

arasında BÇG na gelen evrakların kaynaklarına göre dağılımı (1-575 arası) baĢlıklı belgenin 

amirleri tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda 

kendisinin hazırladığını belirtmiĢtir.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

 1997 YILI GENELKURMAY GENEL SEKRETERLĠĞĠ TARĠHÇESĠ  (2.Kls. 

S:141-152)  baĢlığında; 
1997 tarihli Genelkurmay Genel sekreterliği tarihçesinde Batı ÇalıĢma Grubu ile 

ilgili toplantılar belirtilmiĢtir.(08.05.1997 PerĢembe, 22.05.1997PerĢembe, 26.05.1997 

Pazartesi, 29.05.1997 PerĢembe, 02.06.1997Pazartesi, 05.06.1997 PerĢembe, 09.06.1997 

Pazartesi, 12.06.1997 PerĢembe, 16.06.1997 Pazartesi, 02.07.1997 ÇarĢamba) 

Batı ÇalıĢma Grubu toplantılarına katılanlar alt baĢlığında; kimlerin ne zaman  

toplantıya  katıldıkları belirtilmiĢtir. 

BÇG Özel Takdimine Katılan General/Amiraller alt baĢlığında;  
Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde 02.07.1997 ÇarĢamba günü 

Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde Ġnönü Salonunda Genelkurmay 

II.BaĢkanı,  Genelkurmay J.BaĢkanları, Karargahta görevli General/Amiraller, Genelkurmay 

Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun katılımı ile 

Özel takdim yapıldığı ve toplantıya katılanların isimleri belirtilmiĢtir. Ġsimler Ģu Ģekilde 

belirtilmiĢtir: 

ġüpheli Çevik BĠR (Org.)  Genelkurmay II.BaĢkanı, ġüpheli Erol ÖZKASNAK 

(Tümg.) Genelkurmay Genel Sekreteri, ġüpheli Muhittin Erdal ġENEL (Tuğg) Genelkurmay 

Adli MüĢaviri, ġüpheli Yıldırım TÜRKER (Korg)  J- 1 – Genelkurmay Personel BaĢkanı 

ġüpheli Çetin SANER  (Korg) J-2 – Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı, ġüpheli Çetin DOĞAN  

(Korg) J-3 Genelkurmay Harekat BaĢkanı, ġüpheli Kamuran ORHON  (Korg)  J-4 – 

Genelkurmay Lojistik BaĢkanı, ġüpheli Vural AVAR (Korg)  J-5 – Genhelkurmay Genel Plan 

ve Prensipler Daire BaĢkanı, ġüpheli Hayri Bülent ALPKAYA (Kora) J-6 –Genelkurmay 

Muh. ve Elektronik Bilgi Sis. BaĢkanı, ġüpheli Ayhan CANSEVGĠSĠ (Tümg)  

Gnkur.MEBS.Pl ve Kood.D.BĢk., ġüpheli Fevzi TÜRKERĠ (Tümg) Gnkur.ĠKK ve 

Güv.D.BĢk., ġüpheli Orhan YÖNEY (Tümg) Gnkur.Strj.D.BĢk.,ġüpheli Ersin YILMAZ 

(Tümg) Gnkur.Loj.D.BĢk., ġüpheli Köksal KARABAY (Tümg) Gnkur.Pl.Hrk.D.BĢk., ġüpheli 

Doğan TEMEL (Tümg) Gnkur.Per.D.BĢk., ġüpheli Mehmet BAġPINAR (Tümg) –

Gnkur.Svn.Pl.ve Kay.Ynt.D.BĢk., ġüpheli Ġzzettin GÜRDAL (Tuğg) Gnkur.Ġs.D.BĢk., ġüpheli 

Kenan DENĠZ (Tuğg) Gnkur.Ġç,Güv.Hrk.D.BĢk., ġüpheli Fuat BÜYÜKCĠVELEK (Tuğg) 

Gnkur.Mrk.D.BĢk., ġüpheli Aslan GÜNER (Tuğg.) Gnkur.Slhl.ve Svn.ArĢt.D.BĢk., ġüpheli 

Metin Yavuz YALÇIN (Tuğg) Gnkur.Eğt.ve TĢk.D.BĢk., ġüpheli Mustafa ÖZBEY (Tüma) 

Gnkur.Yunanistan-Kıbrıs D.BĢk., ġüpheli Ġsmail Ruhsar SÜMER (Tuğa) Gnkur.Ġsth.D.BĢk., 

ġüpheli ġevket TURAN (Tümg), Gnkur.And.D.BĢk., ġüpheli Ahmet Atalay EFEER (Tuğg) 

Gnkur.Kom.Kont.D.BĢk., ġüpheli Metin YaĢar YÜKSELEN (Tuğg) Gnkur.Ġsth.Ynt.Pl.ve 

Koor.D.BĢk., ġüpheli Yalçın ATAMAN (Tuğg) Gnkur.Mu.Bil.Sis.Des.K.,ġüpheli Refik 
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ZEYTĠNCĠ (Tuğg) Slh.Kuv.Ġsth.Okl.K., ġüpheli Engin ALAN (Tümg) Özel Kuv.K., ġüpheli 

KurtuluĢ ÖĞÜN (Tuğg) Gnkur.Elkt.Sis(GES)K. 

1997 Yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçesinde Batı ÇalıĢma Grubu 

Toplantıları  alt baĢlığında; 
ġüpheli Abdullah KILIÇARSLAN'ın Ankara - Çankaya, Birlik Mahallesi, 408 

Sokak, No:14/7 sayılı ikametinde 12/04/2012 tarihinde yapılan aramada el konulan; Silahlı 

Kuvvetler Ajandasının 1996 yazılı 1'den 274'e kadar numaralandırılmıĢ ve Ģüpheli tarafından 

paraflanmıĢ olduğu, incelenmesinde; “196 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; "Ġrticai 

faaliyetler ile ilgili olarak bir çalıĢ baĢlatılacak, bir faaliyet baĢlatacağız.  Ġrtica örgütleniyor 

Türbanlı öğretmenler Slh.Kuv.civarına yerleĢtiriliyor. Asts.lar ve uzmanlar içerisinde bir 

çalıĢma baĢlatalım. Ġmam Hatip kökenli uzmanların durumu ilk etapta bakılacak. Kimlik kartı 

olmayan uzmanlar var. Sivil memurlar" Ģeklinde yazının olduğu,  202 ile numaralandırılan 

sayfada el yazısı ile; "Üniversitelerdeki Ģeriatlerle ilgili konu gazeteden kesilecek Ģeriatlerle 

ilgili çalıĢma sonuçlanacak. " Ģeklinde yazının olduğu,   

245 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile;  "4/4/1997  K.TOPLANTISI. 1. 28 

ġUBAT MGK kararlarını tekrar oku.  2. 20 Nisan 97 de gündeme gelecek konu. 3. Ayrı bir ... 

çalıĢma yapılacak.  4. Maksat: Bu kararlar uygulanacak ..... Silahlı kuvvetleri din duĢmanı 

olarak gostermek, komutanlar .... ayrılık gostermek. 5. He ulus bu isten çıkmak için ne gibi 

tedbirler alman gerektiği konu da bir çalıĢma yapılacak 6. Özel kuv.K.lığı olarak bir çalıĢma 

yapmalıyız * MGK kararları hayata geçirmek için gerekli alınabilecek tedbirler neler olabilir.  

1. Zorunlu eğt.8 yıla çıkartıl. Her 18 maddeyi kocu baĢlığı alıp  1 nci tedbir: Alınabilecek 

legal tedbirler neler olabilir. " Ģeklinde yazının olduğu,  246 ile numaralandırılan sayfada el 

yazısı ile; "Kuran kursları: MEB bağlanacak. 2 nci örtülü tedbirler. 3 üncü bu tedbir ile ilgili 

uygulanabilecek Tsk.Hrp faaliyetleri. Devlette kadrolaĢmayı önlemek için ne gibi tedbirler 

alınabilir. Merkez ve TaĢra TeĢkilatlanma...." Ģeklinde yazının bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

(115. Klasör) (1) adet askeri kamuflaj ciltli 1'den 190'a kadar numaralandırılan el yazması 

ajandanın 72. Sayfasında; 26/6/1997 tarih  BATI ÇALIġMA GRUBU TOPLANTISI  J. Gn. 

K.lığı önerileri: ÇalıĢma Grubu Toplantısının baĢlangıcından bugüne yazılan yazılar olaylar 

duyumların sayıları anlatıldı.  Duyum sayısının az olması sonucu da irticai kesimin gizlilik 

kesvesine büründüğü bunun olumsuz olduğu.  Fetullah Gülenin açıklığa girmekte olduğu bu 

meyanda aldığı tedbirle Hükümet ne Ģekilde kurulursa kuruluna kurulsun - Çiller Ailesi - RP 

ve BBP nin durumu. Gen Sb.ların siyasi olaylar içine girmemesi Buradaki faaliyetler 

komutanlara aktarılacak Daha çok gençlerde olan simgesel baĢörtüye karĢı tedbir alcak ama 

yaĢlı olan .. örtüsüne" Ģeklinde,  73. Sayfasında el yazısı ile ; "Her söylediğinizi ve her 

yaptığınızı ispat edecek durumda değilseniz söylemeyin.  Ortaya çıkan hususları yazılı olarak 

verilmesini emrettiler.  Oyakın sermayesi ile ilgili OYAK bir açıklama yapsın.  DıĢ politika 

Ġrtica ile mücadele kesin olarak devam etmelidir.  Seçim dönemi tüm olumsuzlukları 

ekranlara aksettirilmeli. Demokrasi ... Meclis çatısı altında  Kötü icraatları gösterelim gerekli 

bu tür olaylara girenlerin iliĢiği kesilmeli Metin SAĞLAM'ın kitabını devreye sokalım. "   

160. Sayfasında el yazısı ile; "KOMUTANIN EMĠRLERĠ Çok gizli, kiĢiye özel.  (Tesettürlü 

kadınlar, ellerinde paketlerle adamlar çocuklar gördüm.) Lojmanlarda bu Ģekilde aile var.  

Böyle adamlar Öz. Kuv. de var diye kulağıma geldi. Bu adamlara lojmanlar blg  (Yb. Serdar 

Bsk.Bnb.Lokman, Yzb.Arif, Yzb Göksel Yzb Kamil) çok özel bir faaliyet yapılacak hafta 

sonu.  Eylül atamalarında derhal gönderilecek. Alay ve b.k.larına da söylenecek. Yzb Kamil 

de Pk.Hrk.ile ilgili arza gelecek. Orhan Alb konuĢulacak (Mitle yapılanlar öğrenilecek)"  

Ģeklinde yazının olduğu tespit edilmiĢtir. (115. Klasör)” denilerek aramada ele geçenlerin  

içeriğine yer verilmiĢtir. 

ġüpheli Abdullah KILIÇARSLAN’ın ikametinde yapılan aramada yukarıda belirtilen 

el yazısı notların  elde edilmiĢ olup notların incelenmesinde; 26/6/1997 tarihinde Batı 
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ÇalıĢma Grubu Toplantısının yapıldığı, bununla ilgili öneri ve faaliyetlerin sıralandığı, 

4/4/1997 tarihinde de Batı ÇalıĢma Grubu ile ilgili K.Toplantısının yapıldığının tespit edildiği,  

Genelkurmaydan talepleri üzerine gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 

1997 yılı tarihçesinde yukarıda belirtilen 26/6/1997 tarihinde Gnkur.Hrk.BĢk.lığı 

koordinatörlüğünde; Hrk.BĢk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.BĢk., 

Hv.K.K.Ġsth.BĢk., Gnkur.ĠKK ve Güv.D.BĢk., J.Gn.K.Hrk.BĢk., KKK.Ġsth.BĢk., Gnkur. 

ĠGHD. BĢk., Gnkur.Psk.Hrk.D.BĢk., Dz.K.K. Ġsth.BĢk., ve ilgili personelin katılımı ile Ġç 

Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldığı belirtildiğinden, Batı ÇalıĢma Grubu 

toplantılarının tarihçede belirtilen Ġç Güvenlik Değerlendirme Toplantıları adı altında 

yapıldığı, Batı ÇalıĢma Grubu toplantılarından önce Ġç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı 

yapılmadığı, Batı ÇalıĢma Grubu toplantıları sonunda ve aynı günlerde BÇG toplantıları, 

BÇG toplantılarına katılan Ģüphelilerin katılımı ile Ġç Güvenlik Değerlendirme Toplantıları adı 

altında yapıldığına dair kanaat oluĢtuğuna dair değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

Tarihçede 4/4/1997 tarihinde Gnkur.Hrk.BĢk.lığı koordinatörlüğünde, 107 No.lu 

Brifing Salonunda Gnkur II nci BĢk., Gnkur. “J” BĢk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Ad.MüĢ., 

ilgili personelin katılımı ile Haftalık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı belirtildiğinden Batı 

ÇalıĢma Grubu Toplantılarının tarihçede belirtilen Ģekliyle Haftalık Değerlendirme Toplantısı 

adı altında yapıldığı, 

ġüpheli Serdar ÇELEBĠ’nin  15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle; ĠGHD‟de toplantılar yaptıklarını, bu toplantıların kamuoyunda BÇG 

olarak bilindiğini, fakat kendilerine Ġç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı olarak söylendiğini 

ifade ettiği,  

Ayrıca her iki belirtilen toplantının Genelkurmay Harekat BaĢkanlığı 

koordinatörlüğünde yapıldığının belirtilmiĢ olduğu, 10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma 

Grubunun kurulması ile ilgili Çevik BĠR imzalı belgenin Ek-A‟sında bulunan Çetin DOĞAN 

imzalı BÇG Ģemasında, BÇG‟nin BaĢkanının o dönemde Genelkurmay Harekat BaĢkanı olan 

Çetin DOĞAN olduğu, ayrıca Çetin DOĞAN  Savcılık ifadesinde BÇG‟yi kendisinin 

kurduğunu ve baĢkanı olduğunu belirttiğinden, tarihçede belirtilen Ġç Güvenlik Değerlendirme 

Toplantıları ve Haftalık Değerlendirme Toplantılarının Genelkurmay Harekat BaĢkanlığı 

Koordinatörlüğünde yapıldığından, bu toplantıların Batı ÇalıĢma Grubu toplantıları olduğu 

kanaatine ulaĢıldığı,   

1997 yılı tarihçesinde Batı ÇalıĢma Grubu toplantılarının Pazartesi ve PerĢembe 

günleri yapıldığının belirtildiği,  ayrıca iç Güvenlik Değerlendirme Toplantılarının  da 

Batı ÇalıĢma Grubu toplantıları yapılmadığı günlerde Pazartesi ve PerĢembe günleri 

yapıldığı,  Batı ÇalıĢma Grubu toplantılarına ve Ġç Güvenlik Değerlendirme 

toplantılarına aynı kiĢilerin veya vekillerin katıldığı,   

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin incelenmesinde; 08 Mayıs 

1997 PerĢembe günü ilk BÇG toplantısının yapıldığının belirtildiği ve devamında 22 Mayıs 

1997 PerĢembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 Mayıs 1997 PerĢembe, 2 Haziran 1997 

Pazartesi, 5 Haziran 1997 PerĢembe, 9 Haziran 1997 Pazartesi, 12 Haziran 1997 PerĢembe, 16 

Haziran 1997 Pazartesi günleri Batı ÇalıĢma Grubu Toplantılarının yapıldığının belirtildiği, 

16 Haziran 1997 tarihine kadar Ġç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldığının 

belirtilmediği,  Ġlk defa son BÇG toplantısı yapıldığı 16 Haziran 1997 Pazartesinden sonraki 

19 Haziran 1997 PerĢembe günü Ġç Güvenlik Değerlendirme Toplantılarının  baĢlamıĢ  olduğu 

ve 1997 yılı sonuna kadar Pazartesi ve PerĢembe günleri Batı ÇalıĢma Grubu toplantılarına 

katılan Ģüphelilerin Ġç Güvenlik Değerlendirme Toplantılarına devam ettikleri, bu toplantılara 

ait bölümlerin  Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinden bire bir alınarak  

çıkartıldığı,  

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin incelenmesinde; 3 Mart 

1997 Pazartesi, 10 Mart 1997 Pazartesi, 21 Mart 1997 Cuma, 4 Nisan 1997 Cuma tarihlerinde 
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ve devamında aĢağıda belirtildiği üzere BÇG Ģüphelileri “Haftalık Değerlendirme Toplantısı” 

yaptıkları, ilk “Aylık Komutanlar Toplantısı” 24 Mart 1997 Pazartesi günü yapılmıĢ ve 25 

Mart 1997 Salı günü “Aylık Komutanlar Toplantısı” adı altında tekrar yapıldığının  tespit 

edildiği,  bu tarihlerin  Batı ÇalıĢma Grubunun faaliyete geçtiği tarihten önceki tarihler olup 

BÇG‟den önceki toplantılar olduğu kanaatine varıldığı,  bu toplantılara ait bölümlerin  

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinden bire bir alınarak  çıkartıldığı,  

daha sonra 17 Haziran 1997 Salı ve 13 Ekim 1997 Pazartesi günleri “GeniĢletilmiĢ Aylık 

Komutanlar Toplantısı”, 16 Ekim 1997 PerĢembe ve 22 Aralık 1997 Pazartesi günleri 

“GeniĢletilmiĢ Aylık Komutanlar Toplantısı” yapılmıĢ  olduğu ve bu toplantıların  devam 

etmiĢ olup bu toplantılara da BÇG Ģüphelilerinin katıldığının  tespit edildiği,  bu toplantılara 

ait bölümlerin  Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinden bire bir alınarak  

çıkartıldığına dair değerlendirmede bulunularak,  toplantıların isimleri,  zamanı ve 

katılımcıları belirtilerek teker teker gösterilmiĢtir. 

 

BÇG HAKKINDA VERĠLEN SORU ÖNERGESĠNE VE TBMM ĠNSAN 

HAKLARI ĠNCELEME KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA GENELKURMAY 

BAġKANLIĞINCA VERĠLEN CEVAPLAR (1 Kls. S:292-305, 342)  baĢlığında; 
“Batı ÇalıĢma Grubu ile ilgili tüm belgelerin istenmesi üzerine Genelkurmay 

BaĢkanlığının 15 Mayıs 2012 tarihli cevabi yazılarının 3 ncü maddesinde Batı ÇalıĢma Grubu 

ile ilgili göndermiĢ olduğu belgeler arasında;   

Milli Savunma Bakanlığı‟nın konu ile ilgili olarak yazı soru önergeleri nedeniyle 

Genelkurmay BaĢkanlığı ile yapmıĢ olduğu yazıĢmaların gönderildiği bu belgelerde de özetle;  

Adana Milletvekili Orhan KAVUNCU‟nun 07.08.1997 tarihinde Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyetlerine iliĢkin TBMM BaĢkanlığı‟na Milli Savunma Bakanı tarafından 

cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdiği, bu önerge doğrultusunda Genelkurmay 

BaĢkanlığına yazı yazıldığı,  

Genelkurmay BaĢkanlığı Milli Savunma Bakanlığı‟na vermiĢ olduğu 02 Eylül 1997 

tarihli HRK:3429-230-97/ĠGHD.PL.ġ.(6) 467(17) sayılı soru önergesi konulu Çevik BĠR 

imzalı cevabi yazılarında özetle; Batı ÇalıĢma Grubunun Genelkurmay Karargahı olmak 

üzere TSK bünyesinde Genelkurmay BaĢkanlığı emri ile karargah çalıĢması yapmak üzere  

teĢkil edildiği, Genelkurmay BaĢkanlığınca verilen kamuoyunu aydınlatma brifinglerinin Batı 

ÇalıĢma Grubunun da dahil olduğu, Genelkurmay BaĢkanlığının karargah çalıĢması 

sonucunda hazırlandığı, Batı ÇalıĢma Grubunun yasal dayanağını ve görevlerini TSK‟nın 

yetki ve görevlerini düzenleyen mevzuatın oluĢturduğu denildiği,  

TBMM Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu BaĢkanlığı Komisyon BaĢkanı Aydın 

Milletvekili Dr.Sema PĠġKĠNSÜT 15.01.1998 tarihli Milli Savunma Bakanlığından Batı 

ÇalıĢma Grubunun oluĢumu, hukuki dayanağı, tarihçesi, faaliyetleri ve bugünkü durumu 

hakkında bilgi istemesi üzerine, Genelkurmay BaĢkanlığı Milli Savunma Bakanlığı‟na vermiĢ 

olduğu 04 ġubat 1998 tarihli HRK:3429-39-98/ĠGHD.PL.ġ.(3)109 sayılı Batı ÇalıĢma Grubu 

hk. konulu Oktar ATAMAN imzalı cevabi yazılarında özetle;Batı ÇalıĢma Grubunun baĢta 

Genelkurmay Karargahı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Genelkurmay 

BaĢkanının emri ile karargah çalıĢması yapmak üzere teĢkil edildiği, Batı ÇalıĢma Grubunun 

yasal dayanağını ve görevlerini, TSK‟nın yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal 

düzenlemelerin oluĢturduğu Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

ġÜPHELĠLERĠN ĠKAMETLERĠNDE YAPILAN ARAMALARDA ELDE 

EDĠLEN DELĠLLER  baĢlığında; 
 ġüpheli  Hüsnü Dağ, Ģüpheli  Çevik Bir, Ģüpheli  Hakkı Kılınç, Ģüpheli  Ġdris Koralp,  

Ģüpheli Ġbrahim Selman Yazıcı, Ģüpheli  Oğuz Kalelioğlu, Ģüpheli  RuĢen Bozkurt, Ģüpheli  

Veli Seyit, Ģüpheli  Alican Türk, Ģüpheli  Abdullah Kılıçarslan, Ģüpheli  Lokman Ekinci, 
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Ģüpheli  Yahya Kemal YakıĢkan, Ģüpheli  Mustafa Hakan Bural, Ģüpheli  RuĢen Bozkurt, 

Ģüpheli Halil Kemal Gürüz, Ģüpheli Erkan Yaykır dan ele geçen belge, gazete küpürleri 

,CD,bilgi yazıları vs. detaylı  Ģekilde anlatılmıĢtır. 

 

ġÜPHELĠ TEVFĠK ÖZKILIÇ‟A AĠT SES KAYDI  baĢlığında; 
14.05.2012 günü http://www.dailvmotion.com/ video/ xqszk8k_28- yubatta-

soruvturması-4-dalga isimli internet adresinde “Ģubat soruĢturması 4. dalgada 

tutuklananlardan Tevfik Özkılıç‟ın Ģok ses kaydı” baĢlıklı bir videonun  internet adresinden 

indirilerek CD ye kaydedildiği ve CD içerisindeki videonun  çözümünün yapıldığı belirtilerek   

CD‟nin içerisindeki videonun çözümüne yer verilmiĢtir. CD içerisindeki videonun yapılan 

çözümü:“Ġçimizde hainler var yani, Ġçimizdeki hainler nerde? Okul karargahında öğrenci 

alayında, dekanlıkta, öğrenciler içinde, lojistik destek komutanlığında, ASEM‟de,bir yerde. 

Bakın size ilginç bir olay anlatayım. Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesinden (AYĠM) özel bir 

kiĢi ile bir görüĢme yaptım. Bunların hepsini bir paketle atacaktık. Tamamını. Atma iĢleminde 

4.sınıf öğrenciler de var. Yani teğmen olacaklardan baĢlayacaktık. Diğerlerini de peyderpey 

sürece yayacaktık. 3, 2, 1.sınıflardakilerle ilgili. Ama birinden Ģüphelendiğiniz zaman bir 

Ģekilde adamı, jandarmanın birtakım imkanları var. Biz bazen ajitasyon için asılsız ihbar 

yapardık. Bir ihbarı yaptığımız internet cafeden ikinci ihbarı için kullanmıyorduk gibi yani 

istersen çok değiĢik yöntemler bulabilirsin yani. Talat AYDEMĠR iki kere isyana teĢebbüs 

etmiĢ, Bu okulda, birinci de ĠNÖNÜ affetmiĢ bunları, Ġkincide de yapınca Kıbrıs olaylar var. 

1964 Aralığı, Ġngiltere‟den dönmüĢ, iki günlüğüne. DemiĢler ki Talat AYDEMĠR yeniden 

isyana teĢebbüs etti, O da demiĢti usulüne uygun yargılayın ve asın demiĢ Ġsmet ĠNÖNÜ, Biz 

adamı usulüne uygun yargılarız asarız. Delile ihtiyaç yok. Böyle bir delile ihtiyaç yok. Yeter 

ki emin olalım biz. Biz burda bir öğrenci için emin olalım. Siz deyin ki bu adam bundan. Delil 

yok, hiç gerek yok, biz onu atarız, nasıl atarız onu?Yani bize bazen 5-6 aylık bir süreç gerekir 

sadece. Adamı atarız, bir ben böyle oturup diğer adamlar bu tür siyasi delil kullanılmasına 

zaten fikren karĢıyım, bizim baĢka yetkilerimiz var. Subaylar için Yüksek Askeri ġuraya girip 

atılacaklar için de gerek yok yargı yolu kapalı, Kuvvet (KKK) inandıktan sonra subayı atmak 

daha kolay. Öğrenciyi atmak daha zor. Subayı atmak çok kolay.Siz karar verin.ġura‟ya sokun. 

Yargı yolu kapalı. Tık diye ilk ġura‟da Aralık‟ta ġura var, çıkartır atarlar hepsini. Ben Sincan 

olayları sırasında 3 sene Genelkurmay‟da özel bir grupla karĢılaĢtım. O dönemde yılda iki 

Ģura yapılırdı. Bir yükselme Ģurası bir kanun, kararname, terfi Ģurası. Herbirinde 100 küsür 

olmak üzere 600 kiĢi attık okuldan. Hepsi de çalıĢma komisyonundan,  kurmay albaylar 

vardı.Hakim albaylar vardı, teğmen vardı, baĢçavuĢ vardı, sivil memurlar vardı hepsi gittiler. 

Hepsi ha atılan o adamlar da acaba çok emin miydiniz) Derseniz,çok değildik arkadaĢlar 

neden? Tanımıyoruz ki adamı.Komutanı demiĢ bu böyle, ama bazen kurunun yanında yaĢ da 

yanar arkadaĢlar….”  Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından BaĢsavcılığa gönderilen evraklar içerisinden, 26-

27 Temmuz 1999 tarihli ayırma iĢlemi yapılacak personel konulu (58) adet evrakta 

Per.D.BĢk.V.Alb.T.ÖZKILIÇ adına açılmıĢ paraf bulunduğu  belirtilerek, adına açılmıĢ paraf 

bulunan kiĢilerin isimleri belirtilmiĢtir. 

    GÖLCÜK DONANMA KOMUTANLIĞINDA YAPILAN ARAMADA ELDE 

EDĠLEN 28 ġUBAT-BATI ÇALIġMA GRUBU SORUġTURMA DOSYAMIZLA 

ĠRTĠBATLI OLAN BELGELER  (7.KLASÖR)  baĢlığında; 
 Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı CMK.250. mad.ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet 

BaĢsavcı Vekilliği‟nin 2010/1003 sayılı soruĢturma dosyası kapsamında Gölcük Donanma 

Komutanlığı Ġstihbarat Kısım Amirliğinde 06/12/2010 günü yapılan aramada soruĢturma 

kapsamında el konulan; (15) adet Hi8 video kamera kaset, (30) adet Mini DV video kamera 

kaset, (41) adet VHS kaset, (58) adet Teyp kaset, (28) adet Micro kaset ve (1) adet EC-45 

kaset olmak üzere toplamda (173) adet kasetin incelemesi sonucu Cumhuriyet BaĢsavcı 



185 

 

Vekilliği‟nin 28 ġubat soruĢturmasına ilgi olarak gönderildiği belirtilerek deliller alt baĢlıklar 

altında incelenmiĢtir. 

Kaset Ġnceleme Tutanağı alt baĢlığında; 
Gölcük Donanma Komutanlığı Ġstihbarat ġube Müdürlüğü‟nde 06.12.2010 günü 

soruĢturma savcısı tarafından yapılan aramada Ġstihbarat Kısım Amirliğinin giriĢinde gizli 

bölümde, toplam (10) adet poĢet içerisinde birçok doküman, kaset ve dijital malzeme 

bulunarak el konulduğu, el konulan malzemelerin  Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize 

Suçlarla Mücadele ġube Müdürlüğüne teslim edildiği  ve soruĢturma savcısının 07.12.2010 

tarih ve SoruĢturma No:2010/1003 sayılı talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının 

istendiği,  el konulan malzemeler içerisinde, diğer malzemelerin yanı sıra(30) adet Mini DV 

video kamera kaseti,(15) adet Hi8 video kamera kaseti, (41) adet VHS Kaseti, (58) adet Teyp 

Kaseti, (28) adet Micro Kaset ve (1) adet EC-45 kasetin bulunduğu belirtilerek  kasetlerin 

yapılan incelemesi 

-Mini DV Kasetlerin Ġncelemesi 

-Hi8 Kasetlerin Ġncelemesi 

-VHS Kasetlerin Ġncelemesi 

-Teyp Kasetlerinin Ġncelemesi 

-Micro Kasetlerin Ġncelemesi, baĢlıkları altında yapılmıĢtır.  

MĠNĠ DV KASETLERĠN ĠNCELEMESĠ  alt baĢlığında; 
El konulan (30) adet Mini DV video kamera kasetin yapılan incelemesinde; yapılan 

kayıtların genel olarak 2004-2005 yıllarına ait görüntülü kayıtlar olduğu, bu kayıtlarda bazı 

dini grupların yapmıĢ oldukları etkinliklerin gizlice kayda alındığı, yine bazı vakıf, dershane, 

iĢyeri ve ikametlerin gizlice kayda alındığı, ayrıca bazı derneklerin düzenlenmiĢ oldukları 

konferansların kayda alındığı ve bu konferanslara katılan kiĢilerin yüzlerinin görüntülendiği 

belirtilerek, Menzil grubuna yönelik yapılan gizli çekimler, Migros alıĢveriĢ merkezi önünde 

yapılan çekimler, Dini konferanslarda çekilen görüntüler, Vakıf, dersane, iĢ yerleri ve 

ikametlerin gizlice kayda alınması, diğer kayıtlar baĢlıkları  altında  kayıtların içerikleri 

incelenerek, çeĢitli adlarla adlandırılan farklı DVD‟ lerden  ve söz konusu kayıt içeriklerinden 

bahsedilmiĢtir. 

HĠ8 KASETLERĠN ĠNCELEMESĠ alt baĢlığında; 
El konulan (15) adet Hi8 video kamera kasetin yapılan incelemesinde, yapılan 

kayıtların genel olarak 1997 ve 2003-2004 yıllarına ait görüntülü kayıtlar olduğu, bu 

kayıtlarda iĢyeri ve ikametlerin gizlice kayda alındığı, bu yerlere giren çıkan kiĢilerin 

yüzlerinin görüntülendiği, ayrıca özellikle 1997 yılına ait kayıtlarda bazı astsubayların takip 

görüntülerinin bulunduğu, 2004 yılına ait kayıtların bir kısmında ise Deniz Kuvvetlerinde 

görevli olan ve istihbarat sınıfına geçmek isteyen bazı subay/astsubayların mülakat 

görüntülerinin bulunduğu belirtilerek, dini gruplara yönelik yapılan gizli çekimler,  bazı TSK 

personeline yönelik yapılan gizli çekimler, istihbarat sınıfına geçmek isteyen subayların 

mülakat kayıtları, diğer kayıtlar alt baĢlıkları  altında  kayıtlar  incelenerek, söz konusu kayıt 

içeriklerinden bahsedilmiĢtir. 

VHS KASETLERĠN ĠNCELEMESĠ alt baĢlığında; 
El konulan (41) adet VHS kasetin yapılan incelemesinde, 1997-2005 yılları arasına 

ait görüntülü kayıtların olduğu, içeriğinde misyonerlik faaliyeti yürüten kiĢilere yönelik gizli 

çekimler, bazı dini grupların gizlice takip edildiğine dair çekimler, Donanma Komutanlığı 

Ġstihbarat ġube'de görev yapan askeri personele bilgi veren Ģahısların gizlice kayda alındığı 

çekimler, askeri tatbikatlara ve askeri alanlara ait görüntüler, çeĢitli dernek etkinliklerinin ve 

televizyon programlarının görüntülerinin olduğu belirtilerek; gizli çekim kayıtları, askeri 

tatbikatlara ve askeri alanlara ait görüntüler ve  diğer kayıtlar baĢlıkları altında  kayıtlara  yer 

verilerek  söz konusu kayıt içeriklerinden bahsedilmiĢtir. 

TEYP KASETLERĠNĠN ĠNCELEMESĠ alt baĢlığında; 
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El konulan (58) adet Teyp Kasetinin yapılan incelemesinde; kayıtların 1997-2001 

yılları arasında yapıldığı, içeriğinde bir astsubayın ev telefonun dinlendiği, ayrıca Donanma 

Komutanlığı Ġstihbarat görevlilerinin kendilerini farklı kiĢiler olarak tanıtarak, bazı 

astsubaylarla telefon görüĢmesi yaptıkları ve bu görüĢmeleri kayda aldıkları, bazı askeri 

Ģahısların dini yönleri nedeniyle sorgulandığı, sivil Ģahıslardan çeĢitli kiĢiler hakkında fiĢleme 

tarzı bilgilerin alındığı, dini içerikli yayın yapan bazı radyo programlarının kaydedildiği ve 

bazı kasetler içerisinde de çeĢitli müziklerin bulunduğu  belirtilerek   telefon görüĢme 

kayıtları, ortam dinleme kayıtları, dini içerikli radyo kayıtları baĢlığı altında  kayıt 

içeriklerinden bahsedilmiĢtir. 

MĠKRO KASETLERĠN ĠNCELEMESĠ alt baĢlığında; 
El konulan (28) adet mikro kasetin yapılan incelemesinde, 1998-1999 yıllarına ait 

Donanma Komutanlığı Ġstihbarat ġube görevlilerince yapıldığı ve ortam dinlemesi olduğu 

değerlendirilen kayıtlarının olduğu, kayıtların içeriğinde bazı askeri Ģahısların dini yönleri 

nedeniyle sorgulandığı, ayrıca sivil Ģahıslardan çeĢitli kiĢiler hakkında fiĢleme tarzı bilgilerin 

alındığı belirtilerek   ele geçen kayıtların içeriklerinden bahsedilmiĢtir.  

 

MÜġTEKĠ TAMER TATAR‟IN 16.01.2013 TARĠHĠNDE 

BAġSAVCILIĞIMIZA ĠBRAZ ETTĠĞĠ BELGELER (3.Kls.269-276) baĢlığında; 
Faks çıktısı olan iki sayfadan oluĢan belgenin birinci sayfası üzerinde el yazısı ile 

büyük harflerle; J.ASYġ.K.lığı Kurmay BaĢkanı Kurmay Albay Süleyman CANPOLAT‟a 

teslim edilecek ibaresinin olduğu, Hakkari Dağ ve Komd.Tug.Hrk.ve Eğt.ġ. yazılı olduğu ve 

tekrar siyah dolmakalem ile üzerine büyük harflerle  Batı çalıĢma grubu dosyasına ibaresi 

yazılıp, paraflandığı, ikinci sayfasında faks çıktısı olan bir sayfadan oluĢtuğu belirtilen  

belgenin içeriğine  yer verilmiĢtir. 

Belgenin içeriğinde; Hakkari il Güvenlik Komutanlığı bölgesinde, Emniyet 

Müdürlüğüne ait personel ve araç durumunun bildirildiği, belgenin  alt kısmının  Kurmay 

BaĢkanı Kurmay Albay Ġzzet Ocak tarafından imzalandığı, tüm belgelerin  faks ile 

gönderildiği, üzerinde 20-JUN-1997 11:50-11:54 saat aralığında 90 312 419 24 17  P01-P06 

yazan 6 adet belgenin olduğu  belirtilerek, belgeye  ilgi tutulan belgelerin  içeriği, belgenin 

üzerinde yazılanlar  hakkında bilgi verilmiĢtir.  Faaliyet planı baĢlıklı, tüm belgelerin faks ile 

gönderildiği, üzerinde 20-jun-1997 11:50-11:54 saat aralığında 90 312 419 24 17  p01-p06 

yazan 6 adet belgenin olduğu,  belgelerin konu, faaliyet,  alınacak tedbirler , eylemler   icra 

makamı ve icra zamanı baĢlıklarından oluĢtuğu  belirtilerek, içeriğine yer verilmiĢtir. 

 

BATI ÇALIġMA GRUBUNDA ÇALIġANLARA VERĠLEN TAKDĠRLER 

baĢlığında; 
 Bu baĢlık altında; ġüpheliler; Mustafa Hakan Bural ,Yahya Kemal YakıĢkan , Adem 

Demir,  Kenan Deniz,  Mehmet ġinasi ÇalıĢ, Ertuğrul Gazi Özkürkçü, Yahya Cem Özarslan, 

Ziya Batur, Bahaddin Çelik,Yüksel Sönmez, Salih Eryiğit ,RuĢen Bozkurt, Mehmet Faruk 

Alpaydın, Osman Bülbül, Fevzi Türkeri, Muhittin Erdal ġenel, Erol Özkasnak, Oğuz 

Kalelioğlu, Hüsnü Dağ, Ümit ġahintürk‟e verilen takdirnamelere yer verilmiĢ takdirnamelerin 

içerikleri belirtilmiĢtir.  

 

ġÜPHELĠ AHMET DAĞCI‟NIN GÖREVLENDĠRME YAZISI baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara Gizli-Hizmete Özel 120595-120147-122212 antetli, 

25 Temmuz 2003 tarihli MEBS:4086-03/Bil.Sis.D.YGġ.(174) 64011886 sayılı yazısı ekindeki 

Genelkurmay Harekat BaĢkanlığına hitaben yazılmıĢ Taner EZGÜ Koramiral Gnkur. 

MEBS.BaĢkanı tarafından imzalanmıĢ  olduğu belirtilen yazının içeriği belirtilmiĢtir. Belge 

içeriği: “...Genelkurmay Bilgi Sistemleri Daire BaĢkanlığı Yazılım GeliĢtirme ġube 

Müdürlüğünde ileri Program Subayı kadrosunda görevli olan Mu.Yzb.Ahmet DAĞCI‟ (1989-
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5) ilgi (a) (Batı ÇalıĢma Grubunun Kurulmasıyla ilgili) emir kapsamında teĢkil edilen çalıĢma 

grubunda görev almak üzere Genelkurmay MEBS BaĢkanlığı temsilcisi olarak Ģifahi emirle 

11 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Harekat BaĢkanlığında görevlendirildiği, bilahare ilgi 

(b) görevlendirme yazısı ile Ģahsın dosyası Genelkurmay Ġç Güvenlik Harekat Daire 

BaĢkanlığına gönderildiği, 2003 yılında Genelkurmay Bilgi Sistemleri Daire BaĢkanlığı YGġ 

Müdürlüğü Program Subaylığı kadrosuna intibak tayini yapıldığı, personelin yerine atama 

teklifi yapılamadığı bahsekonu kadrolar görevindeki personel eksikliği bu görevlerin ifa 

edilmesinde yetersizliklere sebebiyet verdiği, personelin atandığı kadro görevine iade 

edilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde anılan personelin kadro görevine atama teklifi 

yapılabilmesini teklif etmek maksadıyla Genelkurmay Harekat BaĢkanlığında uygun bir 

kadroya atamasının yapılmasının uygun olacağı, Eylül ayı atamalarında gerekli idari 

düzenlemelerin yapılabilmesi için konu hakkındaki görüĢlerin 01 Ağustos 2003 tarihine kadar 

Genelkurmay MEBS BaĢkanlığına bildirilmesi istenilmiĢtir.” Ģeklinde belirtilerek, belgede 

özetle; ġüpheli Ahmet DAĞCI‟nın 11 Nisan 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubunda 

görevlendirildiği ve belge tarihi olan 25 Temmuz 2003 tarihinde de BÇG de fiilen çalıĢtığının  

anlaĢıldığı ve söz konusu belgenin adli emanetin  2012/197 sırasında kayıtlı olduğu 

belirtilmiĢtir. 

 

BATI ÇALIġMA GRUBU TELEFON REHBERĠ  (8.Kls. S:210)  baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen 

ve CD içerisinde “CD5/Bcg/Bornova/Kenan” klasöründeki “BÇG TEL.REH.doc” isimli word 

belgesinin Savcılık tarafından  yaptırılan bilirkiĢi incelemesi neticesinde 02.05.1997 tarihinde 

oluĢturulduğu ve son kaydetme iĢleminin ise 02.06.1997 tarihinde gerçekleĢtirildiği, belgeden 

anlaĢılacağı üzere Batı ÇalıĢma Grubunun çalıĢma alanına özel bir dahili telefon ağının 

kurulduğunun anlaĢıldığı, belgede BÇG de çalıĢan kiĢilerin adı soyadı, görevi, rütbesi ve 

telefon numaralarının  yer aldığı belirtilerek rehberde yer alan bilgilere yer verilmiĢtir. 

29 Nisan 1997 tarihli  Çevik BĠR imzalı Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi 

belgesinin EK-B LAHĠKA 2 de bulunan A.KILIÇ/2556-2560-2561-2562-2590-2751 

(GÜNDÜZ), B.KILIÇ/2586-2623-2564-2760 (GECE); Genelkurmay Emniyetli faks ve 

telefon numaralarının yukarıdaki belgede belirtilen Ġdris KORALP 2556, Ahmet Nazmi 

SOLMAZ 2586,, Ünal AKBULUT 2590, Faruk ALPAYDIN 2590, RuĢen BOZKURT 2561, 

Ziya BATUR 2560, Hamza ÖZALTUN 2751, Necdet BATIRAN 2751, Mustafa Kemal 

SAVCI 2590, Bahaddin ÇELĠK 2590, Ahmet DAĞCI 2751, ĠGHD Nöb. Sb. 2564 telefon 

numaralarının örtüĢtüğü ve birebir aynı olduğunun  tespit edildiği belirtilerek belgeyle ilgili 

sanık ifadelerine  ve Ģüpheli sıfatıyla ifadesi alınan tanık beyanına yer verilmiĢtir. Ġfadeler:  

“ġüpheli Ġdris KORALP 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği  

ifadesinde;  belgede yazılanlar ve yanında emrinde çalıĢanların doğru olduğunu belirtmiĢtir. 

 ġüpheli Hamza ÖZALTUN 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 

ifadesinde özetle; ĠGHD ġube Müdürü Ġdris KORALP‟in talimatı üzerine Batı ÇalıĢma 

Grubunda Ġdari ĠĢler Astsubayı olarak çalıĢtığını, asil görevine de devam ettiğini, Batı 

ÇalıĢma Grubu Telefon Rehberi adlı belge ile ilgili olarak Batı ÇalıĢma Grubunda çalıĢan 

kiĢilere ait görev, rütbe, isim ve telefon numaraları olduğunu belirtmiĢtir. 

 ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ömer ÖZKAN özetle; BÇG de sivil memur olarak 

görevlendirildiğini ve çalıĢtığını, talimat üzerine belgeyi kendisinin hazırladığını belirtmiĢtir. 

ġüpheli Salih ERYĠĞĠT 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; belgenin doğru olduğunu belirtmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

BATI ÇALIġMA GRUBUNUN ÇALIġMALARI ve BRĠFĠNGLER ĠLE ĠLGĠLĠ 

GÖRÜġLER” baĢlığında; 
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Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD ile ilgili olarak yapılan üçlü bilirkiĢi 

raporunun EK-1 / 2. Sayfasında; 
“BCG/CD5/Bcg/Cankaya/tak.doc” isimli word belgesinin, 09.07.1997 tarihinde 

“GNPP” kullanıcısı tarafından oluĢturulduğu ve son kaydetme iĢleminin ise 09.07.1997  

tarihinde “GNPP” kullanıcısı tarafından yapıldığı belirtilmiĢ,  

Genelkurmay BaĢkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreteri, Jandarma Genel Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Kurmay BaĢkanının Batı ÇalıĢma Grubunun çalıĢmaları ve brifingler ile ilgili 

görüĢlerinin yer aldığı üç sayfadan oluĢan gizli antetli, belgenin   içeriğine yer verilmiĢtir. 

Belge içeriği: 

“Genelkurmay BaĢkanı ġüpheli Ġsmail Hakkı Karadayı; 

-Herhangi bir kimseye eğer bu brifingi verirsek, brifing metninde Dz. K.K.lığındaki 

olayı yazmayın.  

-Öneme” kelimesi “önemi” olarak düzeltilmeli.  

-Bir Ay Önce KadrolaĢma 167000 DemiĢtiniz, ġimdi Neden 150000 Diyorsunuz.  

-Takdim Metninde Geçen Ġsimleri Çok Ġyi Etüd Edin.  

-Acil Ve Müessir Önlemler (Tekliflerde Yer Almalı) 

-400 Milyon DM. Bunu Takip Edin Salı Günü Bana Bildirin.  

-Takdimler ĠĠĠ.  

-KadrolaĢmayı Gözden Geçirin, ġüphe Yaratacak Pürüzler Olmasın.  

-Doğru Olduğuna Kani Olunan Bir Uslüple Yazılsın.  

-Özellikle Ġslami Sermaye Takdimini Maliyeciler Ve Hukukçular Görsün.  

-Bizim Ana Fikir Ortaya Koymamız Lazım.  

-Parasal Kaynağın Kötü Kullanıldığını Vurgulamamız Lazım.  

-Holdingler Yasalarla Kontrol Altına Alınmalı.  

-Ġstanbul Belediyesindeki Teberru ĠĢini AraĢtırın.  

-Acaba Cezayir‟deki Olayların Safahatını Vurgulasak mı? 

-RP‟nin seçim broĢürü belki vurgulanabilir.  

-Polisin silahlanma ve teknik malzeme alımı. Top ve havan gibi. Bunlar nerede. 

Arayalım. Ne kadar gelmiĢ, kanuna göre Genelkurmay‟dan habersiz olmaması lazım.  

-Camilerde Bazı Silahların Olduğu Ve Bunların Yer DeğiĢtirdiği,  

-Hergün 13,5 cami kuruluyor. Doğru ise bunu da koymak olabilir. (?) 

-Takdimlerden hedef ne? Bunu ortaya çıkartalım ve hangi etkili kesime, kime 

verileceğini tespit edelim.  

 Hava Kuvvetleri Komutanı ġüpheli Ahmet Çörekçi; 

-Vakıfbank‟ta Halil Ürgen var. Bursa milletvekili ÇAĞLAR‟ın yeğeni,  

-Siyasal islamın ismini RP olarak mı algılayacağız? 

-Çünkü irtica baĢka, siyasal islam baĢkadır.  

-Necati Özkanat 18 yıllık müsteĢar. Dikkat etmek lazım.  

-Orman Bakanlığı üzerinde durulmadı. Bu bakanlıkta cuma namazını kıldıktan sonra 

toplu halde sokaklara dağılan görevliler vardır.  

-Kültür Bakanlığı (özellikle kütüphaneler ve il müdürlükleri bunlarla dolu).  

Mgk. Gen.Sek. ġüpheli Ġlhan Kılıç; 

-Kime takdim edilecekse takdim metninde geçen isimlerin ona göre değiĢik olması 

lazım.  

-Ġslami kesim (bu kelimeyi kullanmamak lazım. radikal, irticai kesim gibi kelimeler 

anlamlarına uygun olarak kullanılabilir). 

-Türk Ġslam Vakfı baĢka, radikal cemiyetler baĢkadır. Hepsi bu iĢin içine girmemesi 

lazım, iyi tasnif edilmeli.  

-Basit Konularda Hata Yapmamalıyız.  
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-MGK. Kararları derhal yürürlüğe girmelidir deniyor. Zaten yürürlükte ve 

uygulamaya kondu. Biz bunu zaten sağlıyoruz.  

-% 16 din kökenli parlamenter, bu ne kadar doğru olur. (Tekliflerdeki maddeye 

istinaden) 

-Takdim kısaltılabilir.  

J.Gn.K. ġüpheli Teoman Koman; 

-Vali ve Kaymakamlar bizi ilgilendirmez. Bu takdime yönelik herhangi bir cevaba 

karĢılık bizim cevap bulmamız lazım.  

-Hiçbir Rapor Delil Olarak Kullanılmamalı.  

-Devletin kurumlarında istihbarat yapılmaz. Onun için cevap bulmamız lazım.  

-Ġsimlere Dikkat Edilmeli.  

-Mükerrerler Var Ve Takdim Çok Uzun, Özellikle Ġslami Sermaye Takdimi.  

-Cümle Ve Telaffuz Bozuklukları Var.  

-% 16 nasıl indirilecek. bunlar kanunla olur. Din kökenli parlamenter deyimi yanlıĢ 

gibi.  

-MĠT‟in ekonomik istihbaratı derlemedir, itibar etmeyin.  

-Eğer Bu Hususlar Düzeltilirse Takdimin Ne Olacağına Sonra Karar Verebiliriz.  

K.K.K.Kur.BĢk. ġüpheli Doğu Aktulga (Ölü); 

-Tablo Vahim, Amacımız Ne?  

-Brifingin Doğruluğunu Tespit Ġçin Yıllarca ÇalıĢmamız Lazım.  

-Milli Gençlik Vakfı (Bunlar Silahlanıyorlar, Bunlar Ġran‟daki Devrim 

Muhafızlarının KarĢıtı),  

-Güç vakıflardadır. Kontrol altına alınmalı.  

-400 milyon DM. M.S.B.lığına bildirdim.  

Hv.K.K. ġüpheli Ahmet Çörekçi; 

-Siyasi otoritenin bu teklifleri yerine getirmesi mümkün değil. Sıkıntı var.  

-KadrolaĢma takdimi doğru. Fakat KOMBASSAN, YĠMPAġ vb. Hususları kamuoyu 

biliyor. Bunları önceden söyledik. Bunlar genel Ģeyler. Yazılı olduğu tespit 

edilmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Belge Ġle Ġlgili Yapılan AraĢtırma Tutanağı  alt baĢlığında; 
Belge ile ilgili olarak 18.02.2013 tarihli 82 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağında 

özetle; Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetleri ve çalıĢmaları kapsamında Genelkurmay baĢkanı 

(Ġsmail Hakkı KARADAYI), MGK.Genel Sekreteri (Ġlhan KILIÇ), Jandarma Genel Komutanı 

(Teoman KOMAN), K.K.K.Kurmay BaĢkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı (Ahmet 

ÇÖREKÇĠ)‟nin bir toplantı yaptıkları belirtilerek belge içeriğine iliĢkin tespitlere yer 

verilmiĢtir. 

 

13.02.2012  TARĠHLĠ BĠLĠRKĠġĠ RAPORU (36.Kls. S:257-380)  baĢlığında; 
SoruĢturma dosyasına  Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığınca gönderilen ve müĢteki 

Tamer TATAR‟ın kendisine kargo ile  gelen ve Cumhuriyet Savcılığına teslim etmiĢ olduğu 

(1206 433+R  E D 13212 numaralı) 1 adet DVD ve (seri nosu A..3278 olan gizlilik derecesi-

Daire ġube Konu baĢlıkları bulunan, A5J2112222525 seri numaralı) l adet CD‟nin  emanetin 

2012/3 sırasında kayda alındığı  TÜBĠTAK‟ta görevli 2 Bilgisayar Mühendisi ve 1 Elektronik 

Mühendisi olmak üzere  3 bilirkiĢiye tevdi edildiği belirtilerek  13.02.2012 tarihli 4 sayfalık 

bilirkiĢi raporu ve eklerine  göre inceleme sonuçları belirtilmiĢ, incelemelerde EnCase 

v6.18.1.3 yazılımı, EXIF Tool yazılımı ve özel olarak geliĢtirilmiĢ betikler kullanıldığı  

belirtilerek  Ġncelenen CD ve DVD ye ait bilgiler tablo Ģeklinde sunulmuĢ, DVD de yer alan 

tek dosyada   “kaset 2.WMV” isimli dosya olduğu buna iliĢkin  teknik analiz sonuçlarının da 

tablo Ģeklinde sunulduğu belirtilerek,  
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 Yapılan inceleme sonucunda CD de yer alan dosyaların ofis dosyaları (word. Excel 

ve Powerpoint) ve resim dosyaları (jpg ve bmp) olduğunun görüldüğü,  DVD de ise bir adet 

video dosyasının yer aldığı, DVD içinde yer alan video dosyası 10.05.2011 günü 21:04 

saatinde kodlandığı,  Yani daha önce baĢka bir formattaysa (VHS, avi, vb) wmv formatına 

belirtilen gün ve saatte dönüĢtürüldüğü, CD içerisinde yer alan resim dosyalarının 

oluĢturuldukları tarihler incelendiğinde 764 adet JPEG dosyasının 2007 yılında, 1 adet JPEG 

dosyasının 2002 yılında, 135 adet BMP dosyasının ise 1998 yılında oluĢturulduğunun 

görüldüğü,  CD içerisinde yer alan ofis dosyalarının oluĢturuldukları tarihlerin 1997-2000 

yılları arasında olduğunun  görüldüğü,  bu ofis son kaydedildiği word, poverpoint ve excel 

programlarının sürümleri ve bu sürümlerin kullanıma sunuldukları tarihlerin  karĢılaĢtırıldığı, 

Ofis dosyalarının  1997-2000 yılları arasında son olarak kaydedilmiĢl oldukları,  Bu zamanlar 

tablo 3‟te sunulan “Microsoft Word Sürümleri ve Piyasaya ÇıkıĢ Tarihleri” tablosundaki 

verilerle karĢılaĢtırıldığında bu verilerin tutarlı olduklarının görüldüğüne dair 

değerlendirmede bulunulmuĢ ve bilirkiĢi raporunun eklerine yer verilmiĢtir. 

 

MĠLLĠ GÜVENLĠK KURULU GENEL SEKRETERLĠĞĠNDEN 

GÖNDERĠLEN BELGELER (250.Kls. S: 320-476) baĢlığında; 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği‟nden 09.10.2012 tarihinde, 28 ġubat 1997 

tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ait tutulan tutanaklar ile ses kayıtlarının  

gönderilmesinin talep edildiği, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hukuk 

MüĢavirliği‟nin 10.10.2012 tarih ve B.02.1.MGK.0.61.641.03.1659 sayılı ve belge talebi 

konulu  cevabi yazılarında, 2945 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliği Kanununun 10‟ncu maddesi ile 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 

47 ve 125‟nci maddeleri uyarınca bu aĢamada talebin  yerine getirilmesi mümkün 

görülmediğinin bildirildiği  belirtilmiĢtir.  

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği‟nin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 

gönderilen ve   emanetin  2012/296 sırasında kayda alınmıĢ olmuĢ yazı ekindeki belgeler; 
“1-Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli  Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı  

baĢlıklı kiĢiye özel-gizli kaĢeli, irticai faaliyetler konulu M.G.K.Gn.Sek.Ġlhan KILIÇ ismi 

yazılı  toplam 65 sayfa belgenin her sayfasının altında “19 kopyanın 14 kopyası” yazılı belge, 

2- Genelkurmay BaĢkanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığı  baĢlıklı ĠRTĠCAĠ Faaliyetler 

konulu M.G.K.Genel Sekreteri Ġlhan KILIÇ isminin yazılı olduğu 25 sayfa belge, 

3-Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı 

Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri ve Ġslami Sermaye baĢlıklı  GĠZLĠ ibareli, 

a-Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri (17 sayfa) 

b-Ġslami Sermaye (28 sayfa) 

c-Genel Değerlendirme,Sonuç ve Teklifler Bölümlerinden (10 sayfa) oluĢan belge, 

4- Sayın CumhurbaĢkanı‟na Genelkurmay Karargahında verilen brifing‟te yapılan 

konuĢmalar baĢlıklı  3 sayfadan oluĢan GĠZLĠ ibareli ve KAġELĠ 17 Ocak 1997 tarihli 

belge,”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

“Ġrticai Faaliyetler” Konulu (1) Nolu Belge  alt baĢlığında; 
 Belgenin, Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığı  baĢlıklı kiĢiye özel-gizli kaĢeli, irticai faaliyetler konulu M.G.K.Gn.Sek.Ġlhan 

KILIÇ ismi yazılı toplam 65 sayfa sunum için yansı Ģeklinde büyük harflerle hazırlanan 

belgenin her sayfasının altında “19 kopyanın 14 kopyası” yazılı  olduğu,  CumhurbaĢkanlığı 

arĢivinden gelen Ġrticai Faaliyetler konulu belge ile aynı olduğu ve CumhurbaĢkanlığı 

Genelkurmayda 17 Ocak 1997 tarihinde verilen özel takdimde bizzat verilen belge olduğu 

belirtilerek Belge içeriğinin Batı ÇalıĢma Grubunun belge içerikleri ile benzerlik göstermekte 

olduğu ve belgede Refahyol Hükümetinin  açıkça hedef alındığı Ģeklinde değerlendirme 

yapılmıĢtır.  
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Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliğinden Gönderilen Ġrticai Faaliyetler konulu 1 

numaralı belge olan Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli  Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığı  baĢlıklı KiĢiye Özel-Gizli KaĢeli, ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER konulu toplam 65 

sayfa büyük harflerle sunum için yansı Ģekilde hazırlanan belgenin, 

SoruĢturma dosyasında bulunan benzer  belgelerle karĢılaĢtırmasında; 

Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD‟den çıktısı alınarak oluĢturulan (13) numaralı 

klasör içerisinde (13 kls. S:248-278) bulunan “Ġrticai Faaliyetler” baĢlıklı, “Sayın 

Komutanım” ibaresi ile baĢlayan Gizli kaĢeli (31 sayfalık) tamamı büyük harflerle sık olarak 

yazılmıĢ belgenin genel itibari ile aynen uyuĢtuğu, içerik olarak birbirine benzedikleri, söz 

konusu ana belgenin hazırlık taslak hali olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiĢtir. 

“Ġrticai Faaliyetler” Konulu (2) Nolu Belge  alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı  

baĢlıklı, gizli-kiĢiye özel kaĢeli, Ġrticai Faaliyetler konulu baĢlıklı sağ alt köĢede M.G.K.Genel 

Sekreteri Hv.Orgeneral Ġlhan KILIÇ ismi yazılı sunum için yansı Ģeklinde büyük harflerle 

hazırlanan 25 sayfa olduğu belirtilen belgeden bahsedilerek  belge içeriğine özetle yer 

rilmiĢtir. Belge özeti: 

“Sayın Komutanım, 

Öncelik ve özellikle; 
Çok partili sisteme geçiĢi müteakip siyasi beklentileri nedeniyle Atatürk ilke ve 

inkılapları aleyhine verilen tavizlerin sonucu olarak, irticai kesim, demokrasi Ģemsiyesi 

altında  toplum içinde de teĢkilatlanma çalıĢmalarına hız vermiĢ, laik devlet olgusu, yasal bir 

teminat olmasına rağmen sulandırılmıĢtır. 

Bu bağlamda, 
Ulu önder Atatürk‟ün ortaya koyduğu çağdaĢ ve Laik Cumhuriyet, tehdit altına girme 

temayülü göstermiĢ, T.C.nin temel nitelikleri yıpratılarak, irticai hareketler maksatlı bir 

Ģekilde desteklenmek suretiyle ülke ve millet sonu olmayan bir karanlığın içine çekilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Diyanetin yurtiçinde ve yurtdıĢında görev yapmamasından ortaya çıkan boĢluk, 

tarikatlar ve milli görüĢ teĢkilatı tarafından doldurulmakta böylece örgütlenme faaliyetleri 

hızla artmaktadır. 

GeliĢen bu durum muvacehesinde; 

Özellikle; son 11 aylık dönem içinde bazı Ġslam devletlerince de geliĢtirilip 

desteklenen Ģeriat düzenine dayalı radikal Ġslami tehdit, laik Cumhuriyeti yıkmaya yönelik 

faaliyetlerini siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olaylarla entegreli olarak arttırmıĢtır. 

Haziran 1996 ayında, bugünkü  koalisyon hükümetinin oluĢturulmasını müteakip 

irticai kesimin siyasal islamı gerçekleĢtirme yolunda baĢta teĢkilatlanma ve kadrolaĢma olmak 

üzere tüm alanlarda yoğun faaliyetlere giriĢtiği görülmüĢtür. 

Son dönemlerde, basına da yansıyan tarikat olaylarında kendilerini Ģeyh olarak ilan 

eden ve sayıları 5 bin civarında olduğu bilinen bu insanların büyük bir yüzdesi Güneydoğu 

kökenlidir. Bu tip insanlar, din kimliği altında ekonomik sıkıntı ve sosyal sınıf farkı karĢısında 

çıkıĢ arayan bölge halkını, kendi saflarına katmak suretiyle siyasal islamın öncülüğünü 

yapmaktadırlar. 

TSK lerine yönelik olarak; 

GerçekleĢtirdikleri yoğun propaganda faaliyetleri ile bir taraftan TSK ni dine karĢı 

göstermeye çalıĢmıĢlar, diğer yandan “TSK.belli güçlerin değil, halkın ordusudur. Ordu 

peygamber ocağıdır” gibi belli çevrelere sıcak mesajlar göndererek, silahlı kuvvetlerin emir-

komuta yapısını yıpratmaya yönelik gayret içinde görünmüĢlerdir. 

Propaganda yoluyla; 

Ġrticai kesim sahip olduğu 19 gazete, 110 dergi, 51 radyo ve 20 televizyon istasyonu 

ile taban geliĢtirmeye yönelik propaganda faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmüĢtür. 
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Siyasal Ġslam, taraftarlarının sahip oldukları 2500 dernek, 500 vakıf, binin üzerinde 

Ģirket, 1200 yurt, 800 ün üzerinde özel okul ve dersaneler ile oldukça yüksek bir ekonomik 

güce kavuĢmuĢ ve bu yöndeki çalıĢmalarına devam ettiği görülmüĢtür. 

ĠRAN, LĠBYA, SUUDĠ ARABĠSTAN, Sudan 

(Ġrticai kesime maddi ve manevi destek sağladıkları) 

Halen sadece kayıtlı Kur‟an kurslarına devam edenlerin sayısı 1 milyon 685 bin 

olarak belirlenmiĢ, yapılan incelemede her beĢ yılda bir bu sayının iki katına çıktığı tespit 

edilmiĢti. Bu durumda 2005 yılında bu rakamın 7 milyona çıkacağı değerlendirilmektedir. 

Bu rakamlara izinsiz olarak faaliyet sürdüren Kur‟an kurslarındaki öğrenci sayısıda 

ilave edildiğinde, ulaĢılacak rakamın büyüklüğü takdirlerinize maruzdur. 

Ġrticai kesimin Ġslam devletinin kalesi olarak gördükleri Ġmam Hatip Okullarında ise, 

durum dahada düĢündürücüdür. 1995 verileri ile yapılan bir çalıĢmada, ülkemizdeki 561 

Ġmam Hatip Lisesinde 492 bin 809 öğrenci bulunduğu ve yılda 53 bin 553 kiĢinin mezun 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

Öte yandan 92 bin 700 din görevlisinin mevcut olduğu Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının 

yıllık din hizmetlerinde istihdam edilecek personel ihtiyaç sayılı 2 bin 255 kiĢi olarak 

belirtilmiĢtir. 

Bu durumda adından da anlaĢılacağı üzere din hizmetlerinde istihdam edilmesi 

gereken Ġmam Hatip Lisesi mezunlarından 51 bin 345 kiĢinin halen açıkta olması 

gerekmektedir. 

TSK lerini durumdan vazife çıkarmak ve iç hizmet kanununa göre verilen ana 

görevleri doğrultusunda tehdidi yeniden değerlendirilmesi keyfiyetini ortaya çıkarmıĢtır. 

Bu noktadan hareketle; 

Bilindiği üzere; 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet 

Kanununun 35 nci maddesinde “Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiĢ olan Türkiye 

Cumhuriyetini kollamak ve Korumaktır” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu madde 1935 tarihli eski 

Ġç Hizmet Kanununda da aynı Ģekilde ifade edilmektedir. 

Bu görev TSK Ġç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1 nci maddesinde “Vazifesi, Türk Yurdu 

ve Cumhuriyetini iç ve dıĢa karĢı, lüzumunda silahla korumak” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

Bu nedenle, dıĢarıdan gelebilecek bir tehlikenin bertaraf edilmesi Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin bir görevi olduğu gibi, Anayasa tarafından belirlenen Cumhuriyetin niteliklerini 

değiĢtirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak içeriden ve dıĢarıdan gelecek tehlikelere 

karĢı Türk yurdunun ve Anayasa ile tayin edilmiĢ Türkiye Cumhuriyetinin koruma ve 

kollanması TSK nın görevidir. TSK bu görevini yapabilmek için dıĢ tehdidi olduğu gibi iç 

tehdidi de değerlendirmek zorundadır……. 

Ġç tehdidin değerlendirilmesi bağlamında, TSK lerinin mevcut mekanizmaya aykırı 

bir iĢlemi söz konusu olmayın, kendisine yasa ile verilmiĢ olan görevin gerektirdiği 

değerlendirmeyi yaptığı ortadadır. Bu durum, diğer bir kurumun görevine müdahale Ģeklinde 

düĢünülemez. Bilakis Gnkur.BĢk.lığının yasa gereği resen yapmak zorunda olduğu bir 

görevdir. 

Diğer taraftan, TSK için, durumdan  vazife çıkarmak ve gerekli tedbirleri almak da 

bir görevdir. Dolayısıyla T.C‟ ni iç ve dıĢ tehdite karĢı koruma ve kollama görevini yaparken, 

mevcut ve muhtemel tehditleri devamlı olarak izlemek ve değerlendirmek durumundadır. 

Bunun yanı sıra; 

2945 sayılı MGK ve MGK.Genel Sekreterliği Kanununun 2 nci maddesinin, “A” 

fıkrasında düzenlenen MGK.kavramının tanımında, iç ve dıĢ tehditten bahsedilmesi, iç ve dıĢ 

tehdit değerlendirmesinin münhasıran MGK veya Milli Ġstihbarat TeĢkilatı tarafından 

yapılacağı anlamına gelmez. 
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Diğer taraftan, 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı 

Kanununun 5 nci maddesinde de, Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına devlet 

istihbaratına iliĢkin olarak kendi konularında, görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluĢturmak 

görevi verilmiĢtir. Milli Ġstihbarat TeĢkilatına aynı yasa tarafından Milli Güvenlik 

Ġstihbaratına, devlet çapında oluĢturma görevi verilmiĢ olması da, Genelkurmay BaĢkanlığının 

görevine ait tehdit değerlendirmesine esas olacak istihbaratı oluĢturmasına engel teĢkil etmez. 

Bu itibarla; 

Türkiye‟deki irticai faaliyetlerin yarattığı tehditin, Genelkurmay BaĢkanlığınca 

bölücü terör tehdidiyle aynı düzeye çıkarılmasında izlenen usül de yürürlükteki mekanizmaya 

uygundur. 

Nitekim, Bakanlar Kurulunun 17 Eylül 1992 tarih ve 92/3514 sayılı kararnamesiyle 

onaylanan “M.G.Siyaseti Belgesi”nde Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehdit, iç ve dıĢ tehdit 

olmak üzere iki ayrı baĢlık altında incelenmiĢtir. 

Bu çerçevede; bölücü terörist faaliyetler söz konusu dökümanın yazıldığı 1992 yılı 

itibariyle, ulaĢtığı boyutlar nedeniyle Türkiye‟nin karĢı karĢıya olduğu tehdit nevileri içinde 

birinci önceliği olan ve partiler üstü bir anlayıĢla ele alınması gereken bir mahiyette ve bir 

devlet sorunu olarak görülmüĢtür. 

Yine iç tehdit baĢlığı altında, bazı Ġslam devletlerince geliĢtirilip desteklenen Ģeriat 

düzenine  karĢı, ciddi bir tehlike teĢkil ettiği belirtilmiĢtir. Bu doküman, ömrü belli bir süre ile 

sınırlanmıĢ bir belge olmayıp geliĢen siyasi, askeri ve sosyal olaylarla  bağlı olarak her yıl 

Aralık ayında, ilgili kurum ve kuruluĢlardan gelen öneriler kapsamında güncelleĢtirilen bir 

dökümandır. 

Bu bağlamda; son dönemde Türkiye‟de ivme kazanan, devletin sosyal, siyasi, 

ekonomik ve hukuki temel nizamlarını tamamen veya kısmen değiĢtirerek Ģer‟i esaslara 

dayalı bir düzen kurmayı amaçlayan irticai faaliyetler, TSK. tarafından değerlendirilerek, 28 

ġubat 1997 tarihinde toplanan MGK da baĢlıca gündem maddesi olmuĢtur. 

Ancak bundan sonradır ki, TSK., irticai faaliyetleri iç tehditte, bölücü terör ile aynı 

seviyeye, yani birinci önceliğe yükseltilmiĢ ve bu duruma  bağlı olarak, yeni bir teĢkilatlanma 

içinde Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmuĢ ve faaliyete geçirilmiĢtir.” Ģeklinde belirtilerek, belge 

içeriğinin Batı ÇalıĢma Grubunun belge içerikleri ile benzerlik göstermekte  olduğu ve 

Refahyol Hükümetinin açıkça hedef alındığının görüldüğü Ģeklinde değerlendirmede 

bulunulmuĢtur.  

Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliğinden gönderilen Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara 

amblemli  Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı  baĢlıklı, gizli kaĢeli, Siyasal Ġslami Ġrticai 

Faaliyetler konulu M.G.K.Genel Sekreteri Hv.Orgeneral Ġlhan KILIÇ ismi yazılı sunum için 

yansı Ģeklinde büyük harflerle hazırlanan 25 sayfadan oluĢan 2 nolu  belgenin,  Genelkurmay 

antetli CD‟den çıktısı alınarak oluĢturulan (20) numaralı klasör içerisinde bulunan “Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet yönetiminin Ġslami kurallara göre düzenlenmesini esas alan siyasal 

Ġslam” ibaresi ile baĢlayan Gizli kaĢeli (26) sayfalık tamamı büyük harflerle seyrek yazılmıĢ 

belge ve Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığınca Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına  gönderilen, 

kamuoyunda ERGENEKON soruĢturması olarak bilinen soruĢturma kapsamında yakalanan 

Ģüphelilerden, Ģüpheli Erkut ERSOY‟dan ele geçirilen, “Genelkurmay BaĢkanlığı Ġrtica 

Brifingi” 11 Haziran 1997 baĢlıklı tamamı sık ve küçük harflerle yazılmıĢ (15) sayfalık 

belgelerle genel itibari ile aynen uyuĢtuğu, içerik olarak birbirine benzedikleri, söz konusu 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen belgenin hazırlık taslak hali 

olabileceğine dair  değerlendirilmede bulunulmuĢtur.  

Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri ve Ġslami Sermaye Konulu 

Belge alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı  

baĢlıklı kiĢiye özel-gizli kaĢeli, Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri ve Ġslami 
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Sermaye konulu sunum için yansı Ģeklinde büyük harflerle hazırlandığı,Siyasal Ġslamı 

Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri,Ġslami Sermaye,Genel değerlendirme, sonuç ve teklifler 

bölümlerinden oluĢtuğu belirtilen belge içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belgede özetle; 

 

“SĠYASAL ĠSLAMĠ KESĠMĠN KADROLAġMA FAALĠYETLERĠ, 

Türkiye‟de Siyasal Ġslam; bu ana strateji kapsamında, devlette kadrolaĢmanın 

mümkün olmasını sağlamak üzere, baĢlangıçtan itibaren siyasi partilerle çıkar iliĢkilerine 

girmiĢ, bu partiler içinde yer almıĢ, ayrı bir siyasi parti kurarak önce iktidar alternatifi 

boyutuna ulaĢmıĢ, bilahare merkezde bulunan farklı sağ siyasi partileri de etkileyerek iktidar 

olmuĢtur. 

Özellikle Refahyol Hükümeti döneminde nihai hedefine ulaĢmak maksadıyla, ana 

stratejisi doğrultusunda bir yandan bağımsız gelir kaynaklarını süratle artırırken diğer yandan 

eğitim ve kadrolaĢmaya ağırlık vermiĢ,bugün itibariyle amacına büyük ölçüde ulaĢmıĢtır. 

Özellikle son 12 aylık dönemde kadrolaĢarak ileride telafisi mümkün olmayacak 

riskleri de beraberinde getirmiĢtir. 

Tüm bu kadrolaĢma faaliyetleri 

Bu büroktarik görevlendirme son 12 aylık dönem içinde azami boyuta ulaĢmıĢ, 

böylelikle demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti siyasal islamın amaçları doğrultusunda 

aĢındırılmıĢtır. 

Bu kesim; öncelikle Anayasal düzen içinde son üç dönem belediye seçimlerinde 

oylarını %100 artırarak tabanını geniĢletmiĢ, 1994 yılında yapılan belediye seçimlerinde baĢta 

nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Ġstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelinde %19.1 

oranında bir neticeye ulaĢmıĢtır.  

Bu suretle, 

-15 BüyükĢehir Belediyesinin 6 sını, 

-65 il belediye baĢkanlılğının 17‟sini, 

-80 ilçe belediye baĢkanlığının 23 ünü 

-Toplam 2670 ilçe ve belde belediyesinin 331 ini alarak illerde %28.75 lik, ilçe ve 

beldelerde %12.39 luk bir baĢarı elde etmiĢtir. 

Yönetim erklerinde bulunan belediyelerde taban ve tavan kadrosu oluĢturmuĢlardır. 

Öte yandan siyasal Ġslami kesim, 

1995 yılında yapılan genel milletvekili seçimlerinde Türkiye genelinde %21.32 

oranında bir neticeye ulaĢmıĢ, bu suretle, toplam 550 milletvekilinin 160‟ını alarak birinci 

parti ve iktidar konumuna gelmiĢtir.  

550 milletvekili incelendiğinde, 98 nin din okullarından, bunun 37 sinin Yüksek 

Ġslam Enstitüsünden, 61 nin ise Ġmam Hatip Liselerinden mezun olduğu, böylelikle 

parlamentonun aritmetik yapısının %16 sının, diğer meslek gruplarından farklı olarak, din 

eğitimi kökenli üyelerden oluĢması dikkat çekmektedir. 

-80 il valisinin 37 ni 

-874 ilçe kaymakamının 437 sini siyasal Ġslam yönünde kadrolaĢtırmıĢtır. 

Bu 37 validen, 

32 si Fethullahçı, 

5 i Refahçı, 

437 kaymakamın tamamı ise milli görüĢe destek veren elemanlardan oluĢmuĢtur…. 

Diğer taraftan 

- Yargının ve emniyet teĢkilatının önemli bir kısmını, 

- Yurtiçinde ve yurdıĢında 167 basın yayın kuruluĢunu, 

- 2541 derneği, 166 vakfı, 268 Ģirketi, 1657 kurs ve pansiyonu, 626 dershaneyi, 9 

sendikayı, 52 özel okulu siyasal Ġslam amaçları doğrultusunda kadrolaĢtırmıĢ, bu kuruluĢların 

oluĢumuna destek sağlamıĢtır. 
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Bunun yanı sıra; 

40 ilde Milli Gençlik Vakfı organizasyonuna yardım ederek yurt sayısını 60‟a, 

öğrenci evini 58‟e ve üye sayısını 150000‟e çıkartarak genç kesime siyasal islamı enjekte 

etme faaliyetlerine giriĢmiĢtir. 

Ġrticai alt yapının kuvvetli olduğu 34 ilde vakıf, dernek ve tarikat sayılarını arttırma 

çabaları içerisine girmiĢ ve bugün itibariyle toplam 654 adet siyasal islama destek sağlayan 

kuruluĢa sahip olmuĢtur.  

Refahyol koalisyon hükümetinin kurulmasını müteakip 12 aylık süre içerisinde 

BaĢbakanlık merkez teĢkilatına alınan eleman sayısı 1000‟in üzerine çıkmıĢ,…. 

Refahyol Koalisyon döneminde, DYP‟nin yönetiminde olmasına rağmen, ĠçiĢleri 

Bakanlığının ana hizmet, taĢra, yardımcı birimler ve bağlı kuruluĢlarını oluĢturan bölgelere ve 

danıĢma ve denetim birimlerine irticai kesime destek veren elemanların atandırılmasına, 

koalisyon hükümetinin verdiği referansların önemli rol oynadığı belirlenmiĢtir. 

Bir Kuvvet K.lığının Ġstihbarat biriminde askerlik görevini yapan polis kökenli er 

talimatlandırılmıĢ, bu suretle, devletin kurumları arasındaki güven ve iĢbirliğini sarsıcı bir 

mahiyet taĢıyan, yasalara göre de suç teĢkil eden eylemlerde bulunulmuĢtur. 

Sözkonusu kiĢiler hakkında, Gnkur.BĢk.lığınca ilgili makamlar nezdinde suç 

duyurusunda bulunulmuĢ, görevden alınmaları sağlanmıĢ, mahkemeye verilerek haklarında 

yasal iĢlem baĢlatılmıĢtır. 

Refahyol koalisyon döneminde DYP li bir bakanın yönetiminde olmasına rağmen, 

Milli Eğitim Bakanlığı, 

Özetle, bu kesim kendi kadrolarını oluĢturabilmek amacıyla, iĢ baĢına geldiği 

dönemden bugüne kadar geçen süre içinde sadece devlet sektöründe 150 binin üzerinde kiĢiyi 

devlet memuru olarak iĢe almıĢ, 1200‟ün üzerinde yargıç ve savcı ile 100‟ü aĢkın vali, 40‟ın 

üzerinde emniyet müdürü, 1300‟ün üzerinde kaymakamın yerini değiĢtirmiĢ, 17 bini Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığında olmak üzere toplam 29 Bin yeni kadro ihdas etmiĢtir. 

Devlet kademelerinde siyasal islamın oluĢumuna yönelik kadrolaĢmanın, tasfiye 

edilmeden devam etmesi halinde, bu yöndeki tehdidin Ģiddetleneceği ve sonucunun da ağır bir 

bedelle ödenebileceği ihtimal dahilindedir. 

ĠSLAMĠ SERMAYE 

1.GĠRĠġ 
1980 sonrasında serbest piyasa ekonomisine geçiĢin sağladığı koĢullar Ġslamcı 

grupların oluĢturduğu sosyal çevrede, Ġslami eğilimli giriĢimler için doğal Pazar oluĢturmuĢ 

ve yasal zeminde Ģirket ve yapılanmalar ortaya çıkmıĢtır. 

2.ĠSLAMĠ SERMAYENĠN TANIMI 
ĠSLAMĠ SERMAYE; 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde siyasal islamın gerçekleĢtirilmesi yönündeki 

faaliyetlere strateji belirleyerek, her türlü mali ve ekonomik destek sağlayan, Ġslami yöndem 

ve usulleri bir model olarak benimseyen vakıflar, dernekler, ticari kuruluĢlar, holdingler, 

finans kuruluĢları ve aracı bankaların oluĢturduğu ekonomik güçtür. 

3.ĠSLAMĠ SERMAYENĠN ETKĠ ALANLARI VE HEDEFĠ 
Hedeflerine ulaĢmak için insan ve para faktörlerinin önemini çok iyi kavramıĢ olan 

siyasal Ġslamcıların din olgusunuda ön plana çıkararak parasal destekle beraber bu ortamı çok 

iyi istismar ettikleri, gerek 1994 mahalli idareler seçimleri ve gerekse 1995 yılında yapılan 

milletvekili seçimleri sonuçlarında açıkça görülmüĢtür. 

4.ĠSLAMĠ SERMAYENĠN YURTDIġI TEġKĠLATI VE DESTEĞĠ, 
Ġslami sermayeye yurtdıĢı destek, milli görüĢ Ġslam toplumu, yabancı kökenli finans 

kuruluĢları, tarikatların yurtdıĢı organizasyonları ile dıĢ ülkeler tarafından doğrudan 

sağlanmaktadır. 

MĠLLĠ GÖRÜġ TEġKĠLATI :  
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Refah Partisinin Avrupa'da yaĢayan vatandaĢlarımıza yönelik finansal kaynakların en 

önemlisi eski adıyla Milli GörüĢ TeĢkilatı yeni adıyla Milli GörüĢ Ġslam Toplumudur. 

Yıllık geliri bir milyar dolar (150 trilyon tl) civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu teĢkilat tarafından Refah Partisine 60 milyon Alman Markı gönderilmesi ….. 

Yine benzer geliĢme Milli GörüĢ Ġslam Toplumu ile Refah Partisi arasinda kuryelik 

görevi yapan Süleyman Mercümek davasında da yaĢanmıĢtır. 

YURTDIġI KÖKENLĠ FĠNANS KURULUġLARI: 

A.Faisal Finans Kurumu 

B.Albaraka Türk Özel Finans Kurumu AĢ 

C.Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu AĢ 

Ġkibuçuk trilyon sermayeye sahip olan bu üç finans kurumu para piyasasında 1 

milyar 600 milyon dolarlık (250 trilyon TL) mevduata sahiptir. 

Süleymancılar; 

Refah Partisine doğrudan yardım sağlayan yabancı kuruluĢlar; 

Libya,…. 

S.Arabistan… 

Kuveyt.. 

Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin.. 

Milli GörüĢ Ġslam toplumu Refah Partisi adına topladığı paraya süvari parası ismi 

vermektedir. Süvari adının parti propagandasını cihad olarak adlandıran Necmettin 

ERBAKAN tarafından parti faaliyetlerini yürüten Ģahısların cihad eden askerler olarak 

nitelendirilmesinden kaynaklanmaktadır. 

5.ĠSLAMĠ SERMAYENĠN YURTĠÇĠ TEġKĠLATI VE DESTEĞĠ 

A.BU KAPSAMDA BAġLICA DERNEKLER 
1.Kısa Adı Müsiad Olan, Müstakil Sanayici Ve ĠĢadamları Derneği 

2.ĠĢ Hayatı DayanıĢma Derneği, 

B.TĠCARĠ ġĠRKETLER 
Ġslami sermayenin önemli bir bölümünüde ticari Ģirketler oluĢturmaktadır. Bu 

Ģirketlerden, faaliyetleri istihbari bilgilerle tespit edilebilenler Ģu Ģekilde gruplandırılmaktadır. 

-FETHULLAH GÜLEN GRUBUNA AĠT   203 ġĠRKET 

-NAKġĠBENDĠ KESĠME AĠT      56 ġĠRKET 

-MĠLLĠ GÖRKÜġÇÜLERE AĠT      47 ġĠRKET 

-SÜLEYMANCILARA AĠT                 29 ġĠRKET 

-RADĠKAL ĠSLAMCI       31 ġĠRKET 

-YENĠ NESĠL GRUBUNA AĠT        6 ġĠRKET 

-YENĠ ASYA GRUBUNA AĠT        6 ġĠRKET 

-VE KADĠRĠ KESĠMĠNE AĠT        7 ġĠRKET 

TOPLAM 385 ġĠRKETĠN TOPLAM SERMAYESĠ 500 TRĠLYONDUR. 

              C.ĠSLAMĠ HOLDĠNGLER, 

1.Kombassan Holding A.ġ. 

2.YimpaĢ Holding 

3.Ġhlas Holding 

ÖZEL FĠNANS KURUMLARI 
1.Ġhlas Finans Kurumu A.ġ. 

2.Asya Finans Kurumu A.ġ. 

3.Anadolu Finans Kurumu A.ġ. 

E.Milli Gençlik Vakfı 

Refah Partisinin Gençlik kolu olarak ülkemizde 80 ilde kurulu 1800 Ģube ile faaliyet 

göstermektedir. Milli Gençlik Vakfının 60 yurt, 58 öğrenci evi, sahip olduğu 2000 Ticari 
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iĢletme ve üye aidatından elde ettiği yıllık 50 milyon dolar (7,5 trilyon TL) geliri, Refah 

Partisine düzenli olarak aktardığı tahmin edilmektedir. 

F.Türk Diyanet Vakfı 

1976 yılında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının bünyesinde kurulan Türk Diyanet Vakfı 

halen 800 Ģubesi ve 4 trilyon TL.lık sermaye gücü ile Türkiye‟nin en büyük vakıflarından biri 

haline gelmiĢtir. 

G.Belediye Desteği 

Refah Partili belediyeler sahip olduğu 23 il ve 331 ilçe/belde baĢkanlığı ile, 

kadrolaĢmanın yanı sıra, irticai faaliyetlere büyük mali destek sağlamaktadırlar. 

H.Hükümet Desteği 

Siyasal islamın gerçekleĢmesine vasıta olan ve yansıda görülen 48 dernek ve 272 

vakıf, ilim, kültür, eğitim ve yardımlaĢma gibi masum görüntü altında faaliyet 

göstermektedirler. 

I.Kurban Derisi Geliri 

Ülkemizde her yıl yaklaĢık olarak 4 milyon kurban kesilmektedir. Kesilen 

kurbanların %83‟ ünün derileri Türk Hava Kurumu dıĢında yetkisiz Ġslami ağırlıklı kuruluĢ ve 

tarikatlar tarafından toplanmaktadır. 

6.ĠSLAMĠ SERMAYENĠN REFAH PARTĠSĠNE OLAN KATKILARI 
Uygulamanın çok etkili sonuçlar verdiği son mahalli ve genel seçimlerde Refah 

Partisinin ekonomik gelir seviyesi düĢük yerleĢim birimlerinde aldığı oy oranından açıkça 

anlaĢılmaktadır. Bir örnek olmak üzere, Ġstanbul‟un 71 ilçe ve belde belediyesinin bu 

durumdaki 21 yerleĢim biriminin tamamını Refah Partisi kazanmıĢtır. (Bağcılar, Esenler, 

Güngören gibi) bu örgütlü çalıĢmalar neticesinde elde edilen seçim sonuçları yansıda 

görülmektedir 

ġu anda ülkemizde irticaya hizmlet eden 20 televizyon, 50 radyo, 19 gazete, 110 

dergi mevcuttur. 

Refah Partisi, geriye kalan 5 milyar dolarlık (800 trilyon TL) bölümü eğitim ve burs 

maksadıyla kullanmaktadır. 

Mısır‟da El-Ezher üniversitesinde Refah Partisi tarafından özel olarak gönderilen 

kontrolsüz 400 öğrenci ile birlikte toplam 1.432 Türk öğrenci öğrenim görmekteydi. Bu yıl 

itibariyle bu öğrenci sayısının 1.000 öğrenci ilavesi ile 2.500‟e ulaĢılacağı edinilen bilgiler 

arasındadır. 

Benzer Ģekilde Fetullah GÜLEN‟e ait mevcut 138 okulda öğrenim gören 

öğrencilerinde; Türkiye‟de siyasal islamın oluĢması halinde bu islami kadrolarda görev alacak 

Ģekilde eğitildiği elde edilen bilgiler arasındadır. 

Bu nedenle her ne pahasına olursa olsun Refah Partisine, yapılan parasal desteğin 

kesilmesi kaçınılmaz hale gelmiĢtir.  

SĠYASAL ĠSLAMĠ KESĠMĠN KADROLAġMA FAALĠYETLERĠ VE ĠSLAMĠ 

SERMAYE ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL DEĞERLENDĠRME SONUÇ VE TEKLĠFLER 

GENEL DEĞERLENDĠRME 
Konu; çok daha vahim, çok daha kapsamlı kökleri derinlerde yatan ve baĢlı baĢına 

bir tehdit oluĢturan, örgütlenme, kadrolaĢma ve ekonomik gücü gerekli kılan faaliyetlerle iç 

içe çoğu kez halkın önemli bir kesimini yanına alabilecek boyutta siyasal Ġslami bir tehdit ile 

karĢılaĢmıĢ bulunmamızdır. 

Ancak gerekli ve acil önlemler alınmadığı takdirde; ülkemiz sonucu belli olmayan 

ağır bir bedelle karĢı karĢıya kalabilecektir. 

Özellikle bugün; 

Halkın %99‟u Müslüman olan ülkemizde okuma yazma bilen vatandaĢ sayısındaki 

oranın düĢüklüğü, halkın dinine saygılı yapısı, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yaĢam 



198 

 

standardındaki düĢüklük özellikle Refahyol döneminde siyasal Ġslami kesime ortam teĢkil 

edecek uygun vasatı kendiliğinden oluĢturmuĢtur. 

Nitekim; 

Refahyol Koalisyon Hükümetinin kurulmasını müteakip özellikle Refah Partili 

bakanlara bağlı kamu kurum ve kuruluĢlarla siyasal Ġslam yanlılarının kadrolaĢma 

faaliyetlerinin yoğun bir Ģekilde yürütüldüğü müĢahade edilmiĢtir. 

Özetle; bu kesim, iĢbaĢına geldiği dönemden itibaren kendi kadrolarını 

oluĢturabilmek için sadece devlet sektöründe 150000‟in üzerinde kiĢiyi iĢe almıĢ, 29000 yeni 

kadro ihdas etmiĢtir. Böylelikle sorun ülke bazında fevkalede vahim bir boyuta eriĢmiĢtir. 

1983 yılından sonra uygulamaya konulan “serbest piyasa ekonomik modeli” ile 

devletin ekonomideki kontrolu ve yönlendirmesi ortadan kaldırılmıĢtır. 

Ġslami kesim devletin ekonomideki kontrolunun kaldırılması ve sağlanan serbesti 

ortamında her türlü fırsatı ve yasal boĢlukları istismar ederek, Türkiye bütçesinin 1/3‟nü 

oluĢturan 15 milyar dolarlık bir sermaye birikimini gerçekleĢtirmiĢtir. 

Sayın Komutanım; 

Sınırlı zaman ve kısıtlı imkanlarla yapılan bu çalıĢma ile gerçek tehdidin sadece 

küçük bir kesiti sunulabilmiĢtir…Günümüz ekonomi ortamındaki karlılık oranları dikkate 

alındığında bu rakamın üç veya dört katına çıkabileceği kıymetlendirilmektedir. 

Gerçekten Ġslami sermayenin bugün ulaĢtığı durum, ….. Ġslami kapitalizmin 

yaratılması için “ekonomik bir devrim” den baĢka bir Ģey değildir. 

Siyasal Ġslam taraftarlarının; 

12 aylık iktidarları döneminde Ġslami sermayeyi kullanabilecek yeterli bilgi ve 

tecrübeden yoksun olmaları nedeniyle bu potansiyeli tam olarak kullanamamıĢlardır. 

Bu tecrübelerini muhalefet döneminde arttıracak ve iktidara geldiklerinde tehditin 

boyu daha da büyüyecektir. 

Arzedilen hususlar doğrultusunda irticai tehdidin temelini teĢkil eden kadrolaĢma ve 

Ġslami sermayenin yükseliĢinin önlenmesi maksadıyla; tekliflerimiz Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir 

KadrolaĢmayla ilgili olarak; 

Özellikle Refahyol Döneminde oluĢan kadrolaĢma süratle tasfiye edilmelidir.  

Gerekli yasal ve idari tedbirler alınmalıdır. 

8 yıllık kesintisiz temel eğitim öncelikle önümüzdeki eğitim ve öğretim yılından 

itibaren uygulamaya sokulmalıdır. 

Ġmam Hatip Lisesi mezunlarının yalnız mesleğe yönelik ve ihtiyaç kadar 

yetiĢtirilerek bunlar yüksek öğrenim için sadece Ġlahiyat Fakültelerine yönlendirilmeli, ihtiyaç 

fazlası Ġmam Hatip Liselerinin ise meslek okullarına dönüĢtürülmesi için gerekli yasal ve idari 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

Yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Yasasındaki 16 ncü maddeye benzen bir hüküm 

yeniden yasalaĢtırılmalıdır.  

Siyasi partiler kanununda gerekli değiĢiklikler yapılmalıdır. 

BaĢta seçim ve siyasi partiler kanunları olmak üzere alt yapı oluĢturmadan ülkeyi 

daha büyük bunalımlara sürüklememek için erken bir seçime gidilmemesi gerekli 

görülmektedir. 

Din kökenli parlementerlerin T.B.M.M.ndeki halen %16 olan temsil oranlarını makul 

seviyeye indirmek için her türlü tedbir vakit geçirilmeden alınmalıdır. 

Yeni bir vakıflar yasası 

Ġrtica ile en ufak iliĢkisi tespit edilen her kuruluĢun bütün mensul ve gayrimenkul 

varlıklarına el konulmasına imkan veren yasalar derhal çıkarılmalıdır. 

Büyük bir sektör haline gelen hac organizasyonu ile kurban derilerinin toplanması 

tamamen devlet tekeline alınmalıdır. 
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 “Siyasi Partiler yabancı devletlerden, uluslararası kuruluĢlardan, Türk uyruğunda 

olmayan gerçek ve tüzel kiĢilerden maddi yardım alamazlar” (Md.69) hükmü çerçevesinde 

Refah Partisi hakkında sürdürülen yasal iĢlemler çabuklaĢtırılmalıdır., 

Ġrticai örgütlenmelere ve Refah Partisine çeĢitli yollardan destek sağlamakta olan, 

Ġran, Suudi Arabistan, Libya, Kuveyt gibi Ġslami ülkelere karĢı ortak bir eylem planı 

çerçevesinde gereken her türlü siyasi, ekonomik ve mali tedbirler alınmalı ve derhal icra 

edilmelidir. Bu ülkelere karĢı vize uygulamasına geçilmelidir.” Ģeklinde belirtilerek,  belge 

içeriğinin Batı ÇalıĢma Grubunun belge içerikleri ile benzerlik gösterdiği  ve Refahyol 

Hükümetinin açıkça hedef alındığına dair  değerlendirilmede bulunulmuĢtur. Söz konusu 

belgenin;  Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD‟den çıktısı alınarak oluĢturulan (9) numaralı 

klasör (9 kls S:123-140) Ġçerisinde bulunan “Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri” 

baĢlıklı, “Gizli kaĢeli (18 sayfalık) tamamı büyük harflerle seyrek olarak yazılmıĢ belge 

,Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD‟den çıktısı alınarak oluĢturulan (13) numaralı klasör (13. 

Kls  S:63-91)  içerisinde bulunan “Ġslami Sermaye” baĢlıklı Gizli kaĢeli (28) sayfalık tamamı 

büyük harflerle seyrek yazılmıĢ belge , Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD‟den çıktısı 

alınarak oluĢturulan (11) numaralı klasör içerisinde bulunan “Ġslami Sermaye” baĢlıklı Gizli 

kaĢeli (34) sayfalık tamamı büyük harflerle seyrek yazılmıĢ belge (11.Kls S:112-145) ve  

Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD‟den çıktısı alınarak oluĢturulan (11) numaralı klasör 

içerisinde bulunan “Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri ve Ġslami Sermaye ile 

ilgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” baĢlıklı Gizli kaĢeli (8) sayfalık tamamı 

büyük harflerle seyrek yazılmıĢ belgelerle yapılan karĢılaĢtırmasında  belgelerin  genel itibari 

ile aynen uyuĢtuğu, içerik olarak birbirine benzedikleri, söz konusu Milli Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliğinden gönderilen belgenin hazırlık taslak hali  olabileceğine dair 

değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

 

TBMM DARBELERĠ ARAġTIRMA KOMĠSYONUNDAN GÖNDERĠLEN 

BELGELER (253.Kls. S:1-295) baĢlığında; 
1-17 Ocak 1997 tarihi bulunan Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara yazılı ve amblemli 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı baĢlıklı GĠZLĠ ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER konulu  65 

sayfadan oluĢan belgenin her sayfasının sağ alt köĢesinde (1.sayfa sağ üst köĢede) 

CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel ArĢivi Dolap No:91703, Fhrist No:22357/156-223  (her 

sayfaya 156‟den 223‟e kadar numara verildiği) yazılı  olduğu ve  

a)Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 

BaĢsavcılığımıza gönderilen  ve emanetimizin 2012/296 sırasında kayda alınan CD den 

elde edilen; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli  Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı  

baĢlıklı KĠġĠYE ÖZEL-GĠZLĠ KAġELĠ, ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER konulu 

M.G.K.Gn.Sek.Ġlhan KILIÇ ismi yazılı  toplam 65 sayfa belgenin her sayfasının altında “19 

kopyanın 14 kopyası” yazılı belge ile aynı olduğu  belirtilmiĢtir. 

ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER VE CUMHURBAġKANLIĞINDA YAPILAN 

ÇALIġMALAR BAġLIKLI (Yukarıda belirtilen 65 sayfadan oluĢan Ġrticai Faaliyetler 

konulu belge ile ilgili olarak) 

CumhurbaĢkanlığı ArĢivi Dolap No:91703, Fhrist No:22357-439 sayılı yazıları 

gereği TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna gönderilen belgede, 

CumhurbaĢkanına 17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay BaĢkanlığında “Ġrticai 

Faaliyetler” konulu bir brifing verildiği, (brifingle birlikte irticai faaliyetler baĢlıklı  65 sayfa 

belge metni de verildiği) 

Brifing metni CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz tarafından 

incelenerek 10 sayfalık kiĢisel bir görüĢ hazırlandığı, bilahare görüĢmelerden sonra 
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Gnkur.Brifing metninde 20.sayfadan sonra yer alan iddialar 54 madde olarak tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

b)Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilen ve 

CumhurbaĢkanlığı  ArĢivinden TBMM ne gönderilen yukarıda belirtilen “ĠRTĠCAĠ 

FAALĠYETLER” konulu 65 sayfalık belge ; 
Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD den çıktı alınarak oluĢturulan soruĢturma 

dosyasının  13 numaralı klasörü içerisinde bulunan “Ġrticai Faaliyetler” baĢlıklı Sayın 

Komutanım ibaresi ile baĢlayan Gizli kaĢeli 31 sayfa  tamamı büyük harflerle sık olarak 

sunum yansı için hazırlanan belge ile genel itibari ile aynen uyuĢtuğu, Milli Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliğinden ve CumhurbaĢkanlığı arĢivinden gelen 65 sayfalık belgenin taslak hali 

olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiĢtir. 

Bu belgede “Ġrticai unsurlar, irticai kesim, anılan gruplar, Ģeriatçı kesim” olarak 

belirtilen yerlerin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Sekreterliği tarafından gönderilen 

belgede “Refah Partisi” olarak yazılmıĢ olduğunun  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

 2-Ġrticai Faaliyetler BaĢlıklı Gizli- 29 Sayfadan OluĢan Belgenin Her Sayfasının Sağ 

Alt KöĢesinde (ilk sayfa sağ üst köĢe) CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel arĢivi Dolap 

No:91704, Fhrist No:22357/582-611 (her sayfaya 582‟den 611‟e kadar numara verildiği) 

yazılı  olduğu ve belgenin ekinde 20 Mayıs 1997 tarihli TSK‟nın Cumhuriyeti koruma ve 

kollama görevi ile ilgili Kemalettin ALĠKAġĠFOĞLU‟nun (Huk.Ġ.Kan.Kar.BaĢkanı) 2 

sayfadan oluĢan bir değerlendirmesinin bulunduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 

BaĢsavcılığımıza gönderilen ve emanetimizin 2012/296 sırasında kayda alınan  
Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli  Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı  

baĢlıklı –GĠZLĠ-KĠġĠYE ÖZEL KAġELĠ, Ġrticai Faaliyetler konulu baĢlık sağ alt köĢede 

M.G.K.Genel Sekreteri Hv.Orgeneral Ġlhan KILIÇ ismi yazılı sunum için yansı Ģeklinde 

büyük harflerle hazırlanan 25 sayfa  belge ile benzer olduğu, bazı paragraf baĢlarının 

değiĢtirildiği, bazı cümlelerin eklendiği, bu eklemelerin 

“26 sayfada” 4 Mart 1929 tarihinde Devrin BaĢbakanı Merhum Ġsmet ĠNÖNÜ, 

TBMM de yaptığı tarihi bir konuĢmada; “Efendiler tehlike kapının eĢiğine gelinceye kadar 

sabreden büyük meclis, Cumhuriyeti kurtarmak için keskin ölçülerin zamanı geldiğine 

hükmetmiĢ, dinin, devletten ve siyasetten uzaklaĢtırılması da geçen devirde tamamlanmıĢtır. 

VatandaĢ mabedinde kendi itikadı ve vicdanı ile serbest bırakılmıĢ, onun arık ve 

temiz inancı bu dünyanın karıĢık iĢlerinden kurtarılmıĢtır. Hiç kimse bir vatandaĢa, dini 

inancından, ibadetinden ötürü bir engel çıkarmaya nasıl muktedir olmayacaksa, dindar silahı 

ile de hiç kimse TBMM‟nin herhangi bir kanununa, bir vatandaĢın emniyet ve haysiyetine dil 

uzatmaya imkan bulamayacaktır” demiĢtir.(AlkıĢlar) 

Yine bu tarihi konuĢmada; BaĢbakan Ġsmet ĠNÖNÜ; 

“Cumhuriyet Adliyesi bu memleketi fesada, vatandaĢ haysiyet ve Ģerefine ne kadar 

örtülü ve sanatlı olsa da, isnat ve iftiraya karĢı müdafaa edecek değerdedir” diyerek 

konuĢmasını noktalamıĢtır.(AlkıĢlar) 

Oysaki bugün; 

Mensuplarına barıĢ, saygı ve sevgi, karĢılıklı yardımlaĢma ve iyi ahlaki öğütleyen, 

toplumu ayıran değil kaynaĢtıran, diğer dinlere dahi hoĢgörü ile yaklaĢan dinimize aykırı 

olarak; 

(27 Sayfada) “Dinimize küfrettiler” sloganları ile insan boğazlayan caniler, Abbasi 

döneminden bile geri bir ilkelliği açıkça sergilemektedir. 

Nitekim, hazırladıkları sözde Ġslam Anayasasında da; 

Nihai hedefleri olan, bir din devleti kurmak için, halkı, sonu olmayan bir karanlığın 

içine çekmek üzere, her türlü yola baĢvurmayı, mubah saymaktadırlar. 
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ĠĢte bu anlayıĢtır ki; bugün bu kesim, bilinçli bir Ģekilde TSK‟lerini din düĢmanı 

olarak göstermektedir. ġeklinde yazıldığının tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Yukarıda belirtilen 29 sayfadan oluĢan “Ġrticai Faaliyetler” konulu büyük harflerle 

yansı ile sunum için hazırlanan belgenin baĢında bulunan CumhurbaĢkanlığından gönderilen 

ve CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel ArĢivi Dolap No:91704, Fhrist No:22357-579/581 

sayısı verilen GĠZLĠ ibareli toplam 3 sayfadan ibaret belge üzerinde el yazısı ile 

Gnkur.BĢk.lığınca Basın‟a ve diğer kuruluĢlara verilen Ġrtica Brifingi Haziran 1997 Ģeklinde 

not düĢüldüğü, 

Belge içeriğinde; 

(Çetin SANER) 

Değerli Konuklar 

Genelkurmay BaĢkanlığı karargahına hoĢ geldiniz. 

Sizin gibi böyle değerli bir topluluğu aramızda görmekten son derece bahtiyarız.  

Sizleri bugün buraya, anayasada esasları belirtilen Cumhuriyet rejimimizi yıkarak, 

yerine dini esaslara dayalı siyasal islam düzeninin kurmak isteyen, irticai unsurların ulaĢtığı 

boyutlarla ilgili değerlendirmemizi sunmak için davet etmiĢ bulunuyoruz.  

Bu takdim, detaya girmeden genel çizgileri ile olayın yakın bir gelecekte ortaya 

koyacağı boyutların önemini vurgulayacaktır. Söylenen her hususun delilleri elimizde mevcut 

olup bunların saklı tutulmasında ülke huzuru bakımından fayda görülmüĢtür. Bundan dolayı 

ayrıntılara girilmeyecektir.  

T.S.K.‟leri bu değerlendirmeyi, anayasamızın 1 ve 2 nci maddeleri ile bu maddelerin 

değiĢtirilemeyeceğini ifade eden 4 ncü maddesi ile Ġç Hizmet Kanununun 35 ve Ġç Hizmet 

Yönetmeliğinin 85 nci maddelerine göre, kendisine verilen vazifeye istinaden yapmaktadır.  

T.S.K.‟leri iç tehditle ilgili böyle bir değerlendirmeyi daha önce de yapmıĢtır.  

1984‟den bu yana bölücü terör örgütünün yarattığı tehdit yine tarafımızdan 

değerlendirilerek iç güvenlik hareket konsepti oluĢturulmuĢ ve bu konseptle teröre karĢı etkin 

bir mücadele sürdürülmüĢtür. Malumları olduğu üzere bu mücadele halen devam etmektedir.  

Bugün ise bölücü terör tehdidinin yanı sıra irticai unsurlar eylem ve faaliyetleri ile 

Cumhuriyet rejimimizi aĢındırmıĢ ve halen ulaĢtığı boyutlar itibariyle bölücü terör tehdidi ile 

birlikte iç tehdit değerlendirmesinde birinci öncelikli tehdit konumuna gelmiĢ bulunmaktadır.  

T.S.K.‟leri yasaların kendisine verdiği vazife doğrultusunda giderek artan irticai 

faaliyetleri değerlendirmiĢ ve buna istinaden “Batı Harekat Konsepti”ni oluĢturmuĢ ve nasıl ki 

daha önce iç güvenlikle ilgili bir teĢkilat yapmıĢsa, bu konsepte istinaden de irtica ile 

mücadele için, “Batı ÇalıĢma Grubu” adı altında yeni bir teĢkilat kurmuĢ ve bu teĢkilat siyasal 

islamın resmini oluĢturmak için çalıĢmalarını ülke genelinde baĢlatmıĢtır.  

Bu mücadele; Cumhuriyet rejimimizin anayasada öngörülen esaslar doğrultusunda 

korunması ve kollanması mücadelesidir.  

Bu mücadelede siyaset yoktur. T.S.K.‟ni siyaset dıĢında tutmak için ne gerekiyorsa 

yapılmaktadır. Bu nedenle biraz sonra arkadaĢlarım tarafından takdim edilecek 

değerlendirmemizin siyasi bir maksadı ve mesajı olmayıp, tamamen yasaların T.S.K.‟ne 

vermiĢ olduğu vazife doğrultusunda objektif verilere göre hazırlanmıĢ olduğu görülecektir.  

ġimdi size arkadaĢlarım bu konuda önemli mesajlar verecek ve resmi çizeceklerdir. 

Amaç yapılan durum tespitine bağlı olarak sizlerin de irtica ile mücadeledeki katkılarınıza 

yardımcı olmaktır.  

Hepinize saygılar sunuyor ve sözü takdimci arkadaĢım Tümgeneral Fevzi 

TÜRKERĠ‟ye bırakıyorum.(111.Kls. S:58-60) 

Değerli konuklar; 

ArkadaĢlarım sizlere, Cumhuriyet rejimimizin temellerini aĢındıran siyasal Ġslamın 

resmini bütün çıplaklığı ile ortaya koydular.  
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75 yıldır ülkemizde Cumhuriyet rejiminin yerleĢmesi için bizden önceki nesiller çok 

Ģeyler yapmıĢtır. Onların zamanında da irtica vardı. Ancak onlar, irtica karĢısında yılmadan 

baĢarıyla mücadele ederek Cumhuriyeti günümüze kadar taĢıdılar.  

Bugün bizlere düĢen görev, bu emaneti daha da iyileĢtirerek bizden sonraki nesillere 

intikal ettirmektir.  

Bu nedenle bugün, Cumhuriyet rejimine gönülden bağlı olanların yanı sıra, tüm 

kurumların irticaya karĢı kararlı bir Ģekilde mücadelesi kaçınılmaz olmuĢtur.  

Mücadele öncelik, insanlarımızın aydınlatılarak irticai unsurların kurdu tuzaklara 

düĢmelerini önlemektir.  

Bu mücadelede herkese görev düĢmektedir. Devlet ise Cumhuriyetten yana taraf 

olmak zorundadır. Bu anayasal bir görevdir.  

ĠĢte Türk Silahlı Kuvvetleri bu bilinç ve görev anlayıĢı ile irticaya karĢı mücadeleyi 

baĢlatmıĢtır.  

Bugün sizlere takdim etmiĢ olduğumuz değerlendirme ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

irticaya karĢı mücadeledeki kararlılığını teyiden ifade ediyor ve hepinize teĢriflerinizden 

dolayı teĢekkürlerimi sunuyorum.”yazılı olduğu belirtilmiĢtir. 

 

 ARAġTIRMA KARġILAġTIRMA TUTANAKLARI (111 Kls. S: 62-195) 

baĢlığında; 
 31.01.2013 tarihli 122 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağına özetle yer verilmiĢtir. 

Tutanak içeriğinde özetle; 11 Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay Karargahında Basın 

mensuplarına, öğretim üyelerine, iĢadamlarına ve sivil toplum örgütlerine brifing verildiği, 

bu brifingin Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı Korgeneral Çetin SANER’in aĢağıda 

belirtilen  sunumu ile baĢladığı ve arkasından Genelkurmay ĠKK Güv.Daire BaĢkanı 

Tümgeneral Fevzi TÜRKERĠ’nin irticai faaliyetlerle ilgili brifing verdiği, bu brifing 

içeriğinin  CumhurbaĢkanlığı arĢivinden gönderilen 29 sayfadan oluĢan irticai faaliyetler 

konulu belge ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen 25 sayfadan 

oluĢan Ġrticai faaliyetler konulu belge içeriği ile aynı olduğunun  tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

Yapılan araĢtırmada sunuĢ konuĢmasını Çetin SANER‟in yaptığı ve söz konusu 

sunuĢ konuĢması CumhurbaĢkanlığı arĢivinden Meclise gönderilmiĢ ordan da talep üzerine iĢ 

bu soruĢturma dosyasına gönderildiği belirtilmiĢtir. 

Brifingi Fevzi TÜRKERĠ‟nin verdiğini, brifing sonunda çıkıĢta Ġsmet ĠNÖNÜ‟nün 

BaĢbakan olarak TBMM de Takrir-i Sükun Kanununun süresinin bitmesi nedeniyle yaptığı 

konuĢmanın küçük bir broĢür halinde dağıtıldığı, bu broĢürdeki konuĢma metninin  Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gelen metinde bulunmadığı, CumhurbaĢkanlığı 

arĢivinden meclise gönderilen metinde bulunduğu  belirtilmiĢtir. 

11 Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay Karargahında  verilen brifingin  12 Haziran 

1997 tarihli Sabah, Cumhuriyet, Radikal gazetelerinde tam metin olarak yer aldığı belirtilerek 

gazete manĢetlerine yer verilmiĢtir. 

  Brifingte Genelkurmay Genel Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Genelkurmay Adli 

MüĢaviri Muhittin Erdal ġENEL, Ġstihbarat Daire BaĢkanı Ġsmail  Ruhsar SÜMER, 

BaĢbakanlık Askeri DanıĢmanı ve Ġç Güvenlik Daire BaĢkanı Kenan DENĠZ‟inde hazır 

bulunduğu, brifingin öğleden sonraki oturumuna ise ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği, 

ÇağdaĢ Hukukçular Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, BirleĢik Kadın Platformu 

üyelerinin katıldığı (Yeniyüzyıl gazetesinin 6.sayfasında 3 brifing üst üste baĢlıklı haberde 

YÖK BaĢkanı Prof.Dr.Kemal GÜRÜZ baĢkanlığındaki YÖK üst kurulu ve 61 üniversite 

rektörünün de brifinge katıldığı),  

MüĢteki Tamer TATAR‟a kargo ile gönderilen ve Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

teslim ettiği, soruĢturma dosyasına gönderilen 1 adet DVD‟nin çözümünde 13.06.1997  tarih 
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ve saat 15:01 de Tuğamiral Ġsmail Ruhsar SÜMER tarafından Powerpoint sunum ile yansı 

Ģekilde yansıtılarak yaklaĢık 1 saat 3 dakikalık sunum yaptığı, sunumun içeriğinin  

CumhurbaĢkanlığı ArĢivinden gönderilen ve MGK Genel Sekreterliğinden gönderilen irticai 

faaliyetler konulu belge ile birebir örtüĢtüğü brifing ile ilgili yapılan araĢtırmada 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı “Ġrticai Faaliyetler” konulu 383 slaytla (192 sayfa), 

Genelkurmay BaĢkanlığında 11 Haziran 1997 günü basın mensuplarına verilen brifing 

içeriğinin birebir aynı olduğunun araĢtırma tutanağından  anlaĢıldığı belirtilmiĢtir. 

12 Haziran 1997 tarihli Sabah, Cumhuriyet ve Radikal Gazetelerinde yer alan 

brifingin tam metninin,MüĢteki Tamer TATAR‟a kargo ile gönderilen ve Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına teslim ettiği, soruĢturma dosyasına gönderilen 1 adet DVD içerisindeki bir saat 

2 dakika 59 saniyelik video içerisinde bulunan Tuğamiral Ġsmail Ruhsar SÜMER tarafından 

takdimin, CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel arĢivi içerisinde (Dolap No:91704 Fhrist 

No:22357-582/611) numaralı Ġrticai Faaliyetler baĢlıklı tamamı büyük harflerle yazılmıĢ 29 

sayfalık takdim metni ile bu takdimin açılıĢ konuĢması olan (Dolap No:91704 Fhrist 

No:22357-579-580-581) numaralı üç sayfalık sunuĢ metninin, Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği tarafından  Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına  gönderilen gizli ibareli 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrticai Faaliyetler baĢlıklı alt sağ köĢesinde MGK Genel 

Sekreteri Hv.Orgeneral Ġlhan KILIÇ yazılı 25 sayfalık takdim metninin, Genelkurmay 

BaĢkanlığı antetli CD içerisinde yer alan (28.klasörde) Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı 

Ġrticai Faaliyetler baĢlıklı 192 sayfadan (383/yansı) oluĢan sunumun karĢılaĢtırması 

yapılarak;11 Haziran 1997 günü Genelkurmay BaĢkanlığında basın mensupları, iĢ adamları, 

YÖK BaĢkanı, Üniversite rektörleri ve sivil toplum kuruluĢlarına verilen brifing, Tuğamiral 

Ġsmail Ruhsar SÜMER tarafından sunulan takdim, CumhurbaĢkanlığı ve MGK Genel 

Sekreterliğinden gelen takdim metinleri ile Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrticai 

Faaliyetler konulu 192 sayfadan (383 yansı) oluĢan sunumun aynen uyuĢtuğu belirtilmiĢ,  

CumhurbaĢkanlığı, MGK Genel Sekreterliği ve Tuğamiral Ġsmail Ruhsar SÜMER tarafından 

sunulan takdim ile Genelkurmayda 11 Haziran 1997 günü verilen brifingin Genelkurmay 

Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrticai Faaliyetler konulu 192 sayfadan (383 yansı) oluĢan sunum 

olduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

Konuya iliĢkin  Recep Durlanık‟ın Ģüpheli sıfatıyla ifadesinde özetle;BÇG de sivil 

memur olarak çalıĢtığını, yukarıda belirtilen Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrticai 

Faaliyetler baĢlıklı belgeyi amirlerinin vermiĢ olduğu emir doğrultusunda yazarak 

hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını  ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilen ve 

CumhurbaĢkanlığı ArĢivinden TBMM‟ye  gönderilen yukarıda belirtilen “ĠRTĠCAĠ 

FAALĠYETLER” konulu  belgenin, Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD den çıktı alınarak 

oluĢturulan iĢ bu soruĢturma dosyasının 20 numaralı klasörü (20.Kls. S:147-172) içerisinde 

bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yönetiminin Ġslami Kurallara göre düzenlenmesini esas 

alan Siyasi Ġslam ibaresi ile baĢlayan Gizli kaĢeli  26 sayfalık tamamı büyük harflerle sunum 

yansı için hazırlanan belge ile genel itibari ile aynen uyuĢtuğu belirtilerek  Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliğinden ve CumhurbaĢkanlığı arĢivinden gelen belgenin taslak hali 

olabileceği Ģeklinde değerlendirildiği belirtilmiĢtir. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilen ve 

CumhurbaĢkanlığı ArĢivinden TBMM ne gönderilen  “ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER” 

konulu  belge ile; Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığınca  gönderilen  iĢ bu soruĢturma 

dosyasının  içerisinde bulunan Kamuoyunda Ergenekon soruĢturması olarak bilinen 

soruĢturmada Ģüpheli Erkut ERSOY‟dan ele geçirilen Genelkurmay BaĢkanlığı Ġrtica Brifingi 

11 Haziran 1997 baĢlıklı 15 sayfalık belge ile genel itibari ile aynen uyuĢtuğu  belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı 

siyasal islami kesimin kadrolaĢma faaliyetleri ve islami sermaye baĢlıklı,  gizli ibareli 
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belgelerden siyasal islami kesimin kadrolaĢma faaliyetleri baĢlıklı belgenin;       

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı siyasal  islami 

kesimin kadrolaĢma faaliyetleri baĢlıklı gizli ibareli, her sayfanın sağ üst köĢesinde 

cumhurbaĢkanlığı arĢivi dolap no:91704, fhrist no:22357-528/545 (her sayfaya 528 den 545‟e 

kadar numara verildiği) yazılı olduğu ve milli güvenlik kurulu genel sekreterliğinin 21 aralık 

2012 tarihli yazısı ile Ankara Cumhuriye BaĢsavcılığına   gönderilen  ve emanetin  2012/296 

sırasında kayda alınan cd den elde edilen; genelkurmay baĢkanlığı ankara amblemli  

genelkurmay istihbarat baĢkanlığı  baĢlıklı kiĢiye özel-gizli kaĢeli, siyasal islami kesimin 

kadrolaĢma faaliyetleri konulu sunum için yansı Ģeklinde büyük harflerle hazırlanan siyasal 

islamı kesimin kadrolaĢma faaliyetleri,islami sermaye,genel değerlendirme, sonuç ve teklifler 

bölümlerinden oluĢan belgelerden “siyasal islami kesimin kadrolaĢma faaliyetleri” 

belgelerinin karĢılaĢtırıldığı belirtilerek,  karĢılaĢtırmada milli güvenlik kurulundan 

gönderilen (17 sayfa)(250 kls.S:426-444) ile CumhurbaĢkanlığından gönderilen (18 

sayfa)(253.Kls. S:83-100) belgelerin aynen uyuĢtuğu, içerik değiĢtirmeyecek Ģekilde kısmi 

farklılıklar bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile Ankara 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına  gönderilen  ve emanetin 2012/296 sırasında kayda alınan CD den 

elde edilen Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri baĢlıklı belge ile; Genelkurmay 

BaĢkanlığı antetli CD den çıktı alınarak oluĢturulan Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma 

Faaliyetleri baĢlıklı Gizli kaĢeli  18 sayfalık tamamı  büyük harflerle sunum yansı için 

hazırlanan belge ile genel itibari ile aynen uyuĢtuğu belirtilerek Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliğinden ve CumhurbaĢkanlığı arĢivinden gelen belgenin taslak hali olabileceğinin 

değerlendirildiği belirtilmiĢtir. Milli Güvenlik Kurulundan ve CumhurbaĢkanlığından 

gönderilen  Ġslami Sermaye  adlı her iki belgede de Refahyol ve Refah Partisi ismi 

kullanıldığı belirtilmiĢtir. 

 Genelkurmay baĢkanlığı Ankara amblemli, genelkurmay istihbarat baĢkanlığı siyasal 

islami kesimin kadrolaĢma faaliyetleri ve islami sermaye baĢlıklı gizli ibareli, “islami sermaye 

baĢlıklı belgenin;Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara Amblemli, Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığı siyasal islami kesimin kadrolaĢma faaliyetleri ve islami sermaye baĢlıklı gizli 

ibareli, cumhurbaĢkanlığı arĢivi dolap no:91704, fhrist no:22357-546/558) (her sayfaya 546 

den 558‟e kadar numara verildiği) yazılı olduğu ve milli güvenlik kurulu genel sekreterliğinin 

21 aralık 2012 tarihli yazısı ile Ankara Cumhuriyet baĢsavcılığına   gönderilen  ve emanetin  

2012/296 sırasında kayda alınan cd den elde edilen Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara 

amblemli, Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı  baĢlıklı,  kiĢiye özel-gizli kaĢeli, siyasal islami 

kesimin kadrolaĢma faaliyetleri ve islami sermaye konulu sunum için yansı Ģeklinde büyük 

harflerle hazırlanan, siyasal islamı kesimin kadrolaĢma faaliyetleri, islami sermaye, genel 

değerlendirme, sonuç ve teklifler bölümlerinden oluĢan belgelerden “islami sermaye” baĢlıklı 

belgenin  karĢılaĢtırmasının  yapıldığı belirtilerek  karĢılaĢtırmada;milli güvenlik kurulundan 

gönderilen (28 sayfa) (250.Kls.S:398-425) ile CumhurbaĢkanlığından gönderilen (13 sayfa) 

(253.Kls. S:50-63) belgelerin aynen uyuĢtuğu, içerik değiĢtirmeyecek Ģekilde kısmi 

farklılıklar bulunduğu belirtilmiĢtir.  

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile Ankara 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına  gönderilen  ve emanetin  2012/296 sırasında kayda alınan CD den 

elde edilen Ġslami Sermaye  baĢlıklı belge ile  Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD den çıktı 

alınarak oluĢturulan soruĢturma dosyasının 13 numaralı klasörü (13 Kls. S: 64-91) içerisinde 

bulunan Ġslami Sermaye baĢlıklı Gizli kaĢeli  28 sayfalık tamamı büyük harflerle sunum yansı 

için hazırlanan belge ile genel itibari ile aynen uyuĢtuğu belirtilerek Milli Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliğinden ve CumhurbaĢkanlığı arĢivinden gelen belgenin taslak hali 

olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiĢtir.Milli Güvenlik Kurulundan ve 
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CumhurbaĢkanlığından gönderilen  Ġslami Sermaye  adlı her iki belgede de Refah Partisi ismi 

kullanıldığı belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı 

Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri ve Ġslami Sermaye baĢlıklı  GĠZLĠ ibareli 

belgenin ; 

Genel Değerlendirme Sonuç ve Teklifler baĢlıklı belgenin; 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı 

Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri ve Ġslami Sermaye baĢlıklı gizli ibareli, 

CumhurbaĢkanlığı arĢivi Dolap No:91704, Fhrist No:22357-559/566) (her sayfaya 559 den 

566‟e kadar numara verildiği) yazılı olduğu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 

21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına   gönderilen  ve emanetin  

2012/296 sırasında kayda alınan CD den elde edilen Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara 

amblemli  Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı  baĢlıklı KiĢiye özel-gizli kaĢeli, Siyasal Ġslami 

Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri ve Ġslami Sermaye konulu sunum için yansı Ģeklinde büyük 

harflerle hazırlanan, Siyasal Ġslamı Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri,Ġslami Sermaye,Genel 

değerlendirme, sonuç ve teklifler bölümlerinden oluĢan belgelerden Genel Değerlendirme, 

Sonuç ve Teklifler baĢlıklı belgenin  karĢılaĢtırıldığı belirtilerek Milli Güvenlik Kurulundan 

gönderilen (10 sayfa) (250.Kls. 388-397)  ile CumhurbaĢkanlığından gönderilen (8 sayfa) 

(253.Kls. 13-20) belgelerin aynen uyuĢtuğu, içerik değiĢtirmeyecek Ģekilde kısmi farklılıklar 

bulunduğu belirtilmiĢtir. 

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile  Ankara 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilen  ve emanetin  2012/296 sırasında kayda alınan CD den 

elde edilen Ġslami Sermaye  baĢlıklı belge ile Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD den çıktı 

alınarak oluĢturulan iĢ bu soruĢturma dosyasının  11 numaralı klasörü (11 Kls. S:28-35) 

içerisinde bulunan Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri ve Ġslami Sermaye ile 

ilgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler baĢlıklı Gizli kaĢeli  8 sayfalık tamamı  büyük 

harflerle sunum yansı için hazırlanan belge ile genel itibari ile aynen uyuĢtuğu, Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden ve CumhurbaĢkanlığı arĢivinden gelen belgenin 

taslak hali olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiĢtir.Milli Güvenlik Kurulundan ve 

CumhurbaĢkanlığından gönderilen Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler  adlı her iki 

belgede de Refahyol Koalisyon  Hükümeti,  Refahyol isimleri kullanıldığı belirtilmiĢtir. 

TBMM Meclis AraĢtırma Komisyonundan Ankara Cumhuriyet  BaĢsavcılığına  

Gönderilen Belgeler Ġle SoruĢturma Dosyadaki  Belgelerin  karĢılaĢtırmasının yapıldığı 

belirtilerek;  TBMM Meclis AraĢtırma Kurulundan BaĢsavcılığımıza gönderilen 07.07.1997 

tarihli Vali Teoman ÜNÜSAN ile Korgeneral Çetin DOĞAN imzalı, Genelkurmay ve ĠçiĢleri 

Bakanlığı arasında 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunun 11/D Maddesi gereğince alınması gereken 

MüĢterek Tedbirlere iliĢkin 6 sayfalık Protokol ile, Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD den 

çıktı alınarak oluĢturulan iĢ bu soruĢturma dosyasının 9  (9.Kls.156-161) numaralı klasörü 

içerisinde bulunan MüsteĢar Teoman ÜNÜSAN ile Korgeneral Çetin DOĞAN isimleri 

bulunan tarihsiz ve imzasız, paraf kısmında Bnb.Z.Batur, Alb. Ġ.Koralp, Tugg.Kenan DENĠZ, 

Tümg.K.KARABAY, Tuğg.E.ġENEL, Korg.Ç.SANER isimleri bulunup paraf bulunmayan 

Genelkurmay ve ĠçiĢleri Bakanlığı arasında 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunun 11/D maddesi 

gereğince alınması gereken MüĢterek Tedbirlere iliĢkin 6 sayfalık protokol (Emasya 

Protokolü) ile Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD den çıktı alınarak oluĢturulan iĢ bu 

soruĢturma dosyasının 9 (9.Kls.S:150-155) numaralı klasörü içerisinde bulunan Korg.Çetin 

DOĞAN, Org.Çevik BĠR isimleri bulunan tarihsiz ve imzasız, paraf kısmında Bnb.Z.Batur, 

Alb. Ġ.Koralp, Tugg.Kenan DENĠZ, Tümg.K.KARABAY, isimleri bulunup paraf bulunmayan 

Genelkurmay ve ĠçiĢleri Bakanlığı arasında 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunun 11/D maddesi 

gereğince alınması gereken MüĢterek Tedbirlere iliĢkin 6 sayfalık protokol ile karĢılaĢtırılması 

yapılmıĢ  karĢılaĢtırmada;   belgelerin içeriklerinin genel itibarı ile aynen uyuĢtuğu belirtilerek  
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iĢ bu soruĢturma dosyasında  bulunan belgelerin, TBMM Darbeleri AraĢtırma 

Komisyonundan gelen belgenin taslak hali olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiĢtir. 

Jandarma Genel Komutanlığının 15 ġubat 1996 tarihli, HRK.:2052-10-96/EĞT.ġ. 

(204) sayılı denetleme emri no:58 konulu Orgeneral Teoman KOMAN imzalı, gizli kaĢeli 4 

sayfalık belge ile müĢteki Mustafa HACIMUSTAFAOĞULLARI‟nın Ankara Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına   vermiĢ olduğu belgeler içerisinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığının 

15 ġubat 1996 tarihli, HRK.:2052-10-96/EĞT.ġ.(204) sayılı Denetleme emri no:58 konulu, 

Orgeneral Teoman KOMAN imzalı gizli kaĢeli 4 sayfalık belge karĢılaĢtırması yapılmıĢ 

karĢılaĢtırmada her iki belge içeriğinin aynen uyuĢtuğu  belirtilmiĢ ve belge içeriğine özetle 

yer verilmiĢtir. Özetle verilen belge içeriği: 

 “MüĢterek hususlar baĢlığı altında 

 f bendi : …..ibadet bir ihtiyaç olmakla birlikte devlet mevzuatı resmi dairelerde cami 

ve mescit açılmasına cevaz vermemektedir. 

 Bundan böyle ihtiyaç halinde mescit açılabilirse de büyük masraflarla cami yapımına 

gidilmeyecektir. Mevcutlar maksadına uygun Ģekilde muhafaza edilecektir. Devlet parası sarf 

edilerek herhangi bir iĢe yaramayan bidonların kaynaklanması suretiyle yapılan minareler 

yıkılacaktır. 

 Mescitlere rütbeli personel (Sb. Astsb, Uz.J.ÇvĢ.) ile sivil memur ve iĢçiler 

girmeyecek, bunlar dinimizin hoĢ görüsüne sığınarak ibadetlerini evlerinde ve sivil kıyafetli 

olmak kaydıyla herkese açık camilerde yapacaklardır. Ancak gerek kıĢla içinde gerekse 

dıĢarıda yapılacak ibadette mesai saatlerine riayet esas alınacaktır. KıĢla mescitlerinde ve 

camiilerinde ezan okunmayacak, bunun için askeri maksatlarla verilmiĢ ses yayın cihazları 

kullanılmayacak, mevcutlar sökülerek yerlerinde kullanılacak, ezan dıĢarıdaki camilerden 

dinlenecek veya saate göre ibadet baĢlatılacaktır.  

 …abdest almak için gözden uzak ve kıyafet kararnamesi için disiplini bozmayan 

tertipler alınacaktır.  

Mescit ve camilerde bulunan ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına mensup imamların resmi 

kıyafeti olan cüppe ve sarıklar kullanılmayacak, Silahlı Kuvvetler Kıyafet Kararnamesinde 

belirtilen haki renkli imam latası ve sarık seferde görevlendirilecek rütbeli din görevlilerine 

mahsus olduğu göz önüne alınarak, imamlık görev yapan kiĢiler normal er kıyafeti ile bu 

görevi yürüteceklerdir. 

 Cami ve mescitlerde duvarlarda manası bilinmeyen eski Türkçe yazılar kaldırılacak, 

rahle, tesbih, takke gibi T.S.K.Kıyafet Kararnamesine uygun olmayan malzeme 

kullanılmayacağı” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğine hitaben 

yazılmıĢ olan 2 Haziran 1997 tarihli, 3500-54-97/ĠKK ve Güv.D.Güv.ġ.1 sayılı, Emniyet 

genel personeli konulu, Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Ġsmail Hakkı KARADAYI imzalı, 

gizli ve kiĢiye özel 7 sayfalık yazı ve ekleri ile müĢteki Arslan DEĞĠRMENCĠ‟nin Ankara 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına ibraz etmiĢ olduğu CD içerisinden çıkarılarak iĢ bu soruĢturma 

dosyasına  konulan, Genelkurmay BaĢkanlığından ĠçiĢleri Bakanlığına hitaben yazılmıĢ olan 2 

Haziran 1997 tarihli, 3500-54-97/ĠKK ve Güv.D.Güv.ġ.1 sayılı, Emniyet genel personeli 

konulu, Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Ġsmail Hakkı KARADAYI imzalı, gizli ve kiĢiye 

özel 7 sayfalık yazı ve ekleri karĢılaĢtırılmasında her iki belge içeriğinin genel itibari ile aynı 

olduğu, sadece baĢlık kısmının farklı olduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yazılan 29 Nisan 1997 tarihli  HRK.:3429-15-

97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı II.BaĢkan Orgeneral Çevik BĠR imzalı “Batı ÇalıĢma Grubu Rapor 

Sistemi” konulu belge ile,Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığınca Cumhuriyet BaĢsavcılığına  

gönderilen iĢ bu soruĢturma dosyasının  4 nolu klasörü içerisinde bulunan Kamuoyunda 

Ergenekon soruĢturması olarak bilinen soruĢturmada Ģüpheli Doğu PERĠNÇEK‟in ikametinde 

ele geçirilen “Genelkurmay BaĢkanlığı 29.04.1997 tarihli HRK.3429-15-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) 
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sayılı, Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu Gizli ibareli belge, Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığınca Cumhuriyet BaĢsavcılığına  gönderilen iĢ bu soruĢturma dosyasının  5 nolu 

klasörü içerisinde bulunan Kamuoyunda Ergenekon soruĢturması olarak bilinen soruĢturmada 

Ģüpheli Ahmet Tuncay ÖZKAN‟a ait depodan ele geçirilen, Genelkurmay BaĢkanlığı 

29.04.1997 tarihli, HRK.3429-15-97/ĠGHD.Pl.(3) sayılı Batı ÇalıĢma Rapor Sistemi konulu 

gizli ibareli belge ,Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığınca Cumhuriyet BaĢsavcılığa gönderilen 

iĢ bu soruĢturma dosyasının 6 nolu klasörü içerisinde bulunan Kamuoyunda Balyoz 

soruĢturması olarak bilinen soruĢturmada Gölcük‟ten ele geçirilen Genelkurmay BaĢkanlığı 

29.04.1997 tarihli, HRK.3429-15-97/ĠGHD.Pl. (3) sayılı Batı ÇalıĢma Rapor Sistemi konulu 

gizli ibareli belge ,müĢteki Arslan DEĞĠRMENCĠ‟nin Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına   

ibraz ettiği CD içerisinden çıkartılarak iĢ bu soruĢturma dosyasına konulan Genelkurmay 

BaĢkanlığı 29.04.1997 tarihli, HRK.3429-15-97/ĠGHD.Pl.(3) sayılı Batı ÇalıĢma Rapor 

Sistemi konulu gizli ibareli belge ,müĢteki Av.ġeref MALKOÇ, Kazım ARSLAN, Mehmet 

BEKAROĞLU, Teoman Rıza GÜNERĠ, ġamil TEKĠR‟in 24.02.2012 tarihli dilekçeleri 

ekinde Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına  ibraz edilen CD içerisinde çıkartılıp iĢ bu 

soruĢturma dosyamıza konulan Genelkurmay BaĢkanlığı 29.04.1997 tarihli, HRK.3429-15-

97/ĠGHD.Pl.(3) sayılı Batı ÇalıĢma Rapor Sistemi konulu gizli ibareli belgelerin 

karĢılaĢtırılmasının yapıldığı belirtilerek bu belge içeriklerinin tarih, sayı, konu ve gizlilik 

derecesi itibari ile aynen uyuĢtuğu, yazı içeriğinde (fotokopi çekiminden olabileceği 

değerlendirilen) kısmen farklılık bulunduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel ArĢivi Dolap No:91704, Fhrist No:22357-

668/728) numaralı Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı “Ġrtica Ne Durumdadır” baĢlıklı 

tamamı küçük harflerle seyrek olarak yazılmıĢ (60) sayfalık belge ile, Genelkurmay antetli 

CD den çıktısı alınarak oluĢturulan iĢ bu soruĢturma dosyasının 13 numaralı klasörü  (13.Kls. 

S: 144-209) içerisinde bulunan “Ġrtica Ne Durumdadır” baĢlıklı gizli kaĢeli 66  sayfalık 

tamamı küçük harflerle seyrek yazılmıĢ dökümanın karĢılaĢtırıldığı belirtilerek her iki 

belgenin genel itibarı ile aynen uyuĢtuğu,  iĢ bu soruĢturma dosyasındaki  belgenin 

CumhurbaĢkanlığı arĢivinden gelen belgenin taslak hali olabileceğinin değerlendirildiği 

belirtilmiĢtir. 

CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel ArĢivi Dolap No:91704, Fhrist No:22357-

668/728 numaralı Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı “Ġrtica Ne Durumdadır” baĢlıklı, 

tamamı küçük harflerle seyrek olarak yazılmıĢ (60) sayfalık belge ile Genelkurmay 

BaĢkanlığı antetli CD den çıktısı alınarak oluĢturulan iĢ bu soruĢturma dosyasının  14 

numaralı klasörü (14.Kls. S:16-65)  içerisinde bulunan “Ġrtica Ne Durumdadır” baĢlıklı gizli 

kaĢeli 50 sayfalık tamamı küçük harflerle seyrek yazılmıĢ dökümanın karĢılaĢtırılmasının 

yapıldığı belirtilerek her iki belgenin genel itibarı ile aynen uyuĢtuğu belirtilerek iĢ bu  

soruĢturma dosyasındaki belgenin CumhurbaĢkanlığı arĢivinden gelen belgenin taslak hali 

olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiĢtir. 

 

ADD Genel Merkezinde Yapılan Aramalarda Elde Edilen (76) Sayfalık Batı 

Olayları BaĢlıklı Belgeyle TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna Ġlgili Bakanlıklar 

Tarafından Gönderilen FiĢleme Listeleri ve Genelkurmay Antetli Cd Ġçerisindeki 

FiĢleme Bilgilerinin KarĢılaĢtırmasında; 
Kamuoyunda 28 ġubat Süreci (Batı ÇalıĢma Grubu) olarak bilinen süreç ile ilgili 

Ergenekon operasyonlarında elde edilen belgelerin incelendiği belirtilerek  ADD Genel 

Merkezinde yapılan aramalarda elde edilen 5 ve 13 Nolu CD‟ler de bulunan (76) sayfalık Batı 

Olayları baĢlıklı belgenin gizli gizlilik dereceli, 09-10-12-16-17 Haziran 1998, 29/07/1998, 

17/12/1998 tarihli, “GnKur.Ġghd.BĢk.lığı tarafından hazırlanmıĢtırTlf,:2563” ve 

“Gnkur.ĠGHD.BĢk.‟lığı tarafından hazırlanmıĢtır.Tel.:2590” ibareli belge olduğu ve içerisinde 

Türkiye genelinde meydana gelen  olayların Ġrticai Faaliyet, Olumlu GeliĢme, Ġrticai Beyanat, 
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Ġrticai Eylem ve Diğer Olay Ģeklinde sınıflandırıldığı, kamu kurumları ve özel kuruluĢlarda 

görev yapan Ģahıslar ilgili fiĢleme bilgilerinin bulunduğu belirtilmiĢtir. 

YÖK Personeli KarĢılaĢtırması;  
Batı olayları belgesinde ismi geçen YÖK Personeli ile soruĢturma kapsamında 

Yüksek Öğretim Kurulunda yapılan aramada elde edilen Mavi ve YeĢil Ajanda‟da bulunan 

isimlerin karĢılaĢtırıldığı belirtilerek, Batı Olayları belgesinde ismi geçen YÖK Personelinden 

(43) tanesinin Mavi ve YeĢil ajandadaki isimlerle BĠREBĠR ÖRTÜġTÜĞÜ  belirtilmiĢtir.Batı 

olayları belgesinde ismi geçen YÖK Personelinden (44) tanesinin Genelkurmay antetli CD 

içerisindeki “CD5/bornova/Bnb.Salih/kadrolaĢma/YOK PERSONELI.doc” isimli 40 sayfalık 

listede geçen isimlerle birebir örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Personeli KarĢılaĢtırması ; 
Batı olayları belgesinde ismi geçen Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı personelinden (11) 

tanesinin TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca gönderilen 

19.10.2012 tarihli B.02.1.DĠB.0.71.05.00-090.02-123 sayılı yazı ekinde bulunan, irtica 

suçlamasıyla hakkında iĢlem yapılan personel listesiyle birebir örtüĢtüğü, Batı olayları 

belgesinde ismi geçen Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı personelinden (16) tanesinin Genelkurmay 

antetli CD içerisindeki “CD5/bornova/Bnb.Salih/kadrolasma/DIYANET PERSONELI.doc” 

isimli 23 sayfalık listede geçen isimlerle birebir örtüĢtüğü  belirtilmiĢtir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli KarĢılaĢtırması alt baĢlığında;  
Batı olayları belgesinde ismi geçen Milli Eğitim Bakanlığı personelinden (21) 

tanesinin TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 

12.09.2012 tarihli B.08.0.SGB.0.20.01.00/6294 sayılı yazı ekinde bulunan irtica suçlamasıyla 

hakkında iĢlem yapılan personel listesiyle birebir örtüĢtüğü, Batı olayları belgesinde ismi 

geçen Milli Eğitim Bakanlığı personelinden (55) tanesinin Genelkurmay antetli CD 

içerisindeki “CD5/bornova/Osman/IRTICAI FAAL.MEB.PERSONELI.doc” isimli 139 

sayfalık listede geçen isimlerle birebir örtüĢtüğü  belirtilmiĢtir. 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların KarĢılaĢtırması alt baĢlığında;  
Batı olayları belgesinde ismi geçen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan (16) 

tanesinin Genelkurmay antetli CD içerisindeki “CD5/bornova/Osman/IRTICAI 

FAAL.OKULLAR.doc” ve “CD5/bornova/Osman/IRTICAI FAAL.TESBIT EDILEN 

OKULLAR.doc” isimli listelerde geçen okullarla birebir örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

ĠçiĢleri Bakanlığı Personeli KarĢılaĢtırması alt baĢlığında;  
Batı olayları belgesinde ismi geçen ĠçiĢleri Bakanlığı personelinden (Kaymakam 

+Emniyet Mensubu) (13) tanesinin TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna ĠçiĢleri 

Bakanlığınca gönderilen ../10.2012 tarih, B.05.0.PGM.0.71.00.01-663.09/ sayı ve 06.09.2012 

tarih B.05.1.EGM.0.71-802(91244)168726 sayılı yazı eklerinde bulunan irtica suçlamasıyla 

hakkında iĢlem yapılan personel listeleriyle birebir örtüĢtüğü, Batı olayları belgesinde ismi 

geçen ĠçiĢleri Bakanlığı personelinden (Kaymakam) (4) tanesinin Genelkurmay antetli CD 

içerisindeki “CD5/bornova/Umit/BCG1.doc” isimli 64 sayfalık listede geçen isimlerle birebir 

örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

Sağlık Bakanlığı Personeli KarĢılaĢtırması alt baĢlığında; 
Batı olayları belgesinde ismi geçen Sağlık Bakanlığı Personelinden (45) tanesinin 

Genelkurmay antetli CD içerisindeki “CD5/KadrolaĢma/SAĞLIK BAKANLIĞI 

PERSONELĠ” isimli 24 sayfalık listede geçen isimlerle birebir örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

Radyo/Televizyon KarĢılaĢtırması alt baĢlığında;  
Batı olayları belgesinde ismi geçen Radyo/Televizyonlardan (1) tanesinin (Sivas SRT 

TV) TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna RTÜK Ġzleme ve Değerlendirme Dairesi 

BaĢkanlığınca gönderilen 18.10.2012 tarih ve B.02.6.RTÜ.0.06.00.00-041.02/1161 sayılı yazı 

ekinde bulunan irtica suçlamasıyla hakkında iĢlem yapılan Radyo/TV listesiyle birebir 

örtüĢtüğü  
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Belediye BaĢkanları KarĢılaĢtırması alt baĢlığında; 
Batı olayları belgesinde ismi geçen Belediye BaĢkanlarından (2) tanesinin 

GenelkurmayantetliCDiçerisindeki“CD5/bornova/Bnb.Salih/kadrolasma/BELEDIYEBASKA

NLARI .doc” isimli 4 sayfalık listede geçen isimlerle birebir örtüĢtüğü  belirtilmiĢtir. 

Milletvekilleri KarĢılaĢtırması alt baĢlığında; 
Batı olayları belgesinde ismi geçen Milletvekillerinden (8) tanesinin Genelkurmay 

antetliCdiçerisindeki“CD5/bornova/ahmet/calismalar/tablolar/serdar/tarikatçımilletvekilleri.d

oc” isimli belgede geçen isimlerle birebir örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

FiĢleme Bilgilerinin KarĢılaĢtırması  alt baĢlığında;  
Genelkurmay antetli CD içerisinde CD5/Bornova/Bnb.Salih/kadrolaĢma dosya 

yolunda bulunan DĠYANET PERSONELI.doc isimli dosyanın “Ġrticai Faaliyette Bulunan 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Personeli” baĢlıklı, gizli ibareli (23) sayfalık belge olduğu ve 

içerisinde (181) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı personelinin ismi, görev yeri ve fiĢleme bilgilerinin 

bulunduğu , “TBMM Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile 

Demokrasiyi ĠĢlevsiz Kılan Diğer Bütün GiriĢim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile AraĢtırılarak 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan AraĢtırma Komisyonuna” 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca gönderilen 19.10.2012 tarihli yazı ekinde bulunan “1997-2002 

Yılları Arası Olağan DıĢı Uygulamalara Dair Rapor” içerisinde bulunan (7) sayfalık EK-1 ve 

(9) sayfalık EK-7 belgelerinde 1997-2002 yılları arasında görev yapan (148) Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı personeli hakkında irtica suçlamasıyla cezai iĢlem yapıldığı, Genelkurmay antetli 

CD içerisindeki listeyle TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığınca gönderilen listelerin (EK-1 ve EK-7) yapılan karĢılaĢtırmasında (38) kiĢinin 

isminin  (332.Kls. S:75-119)birebir örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay antetli CD içerisindeki CD5/Bornova/Osman/IRTICAI FAAL.MEB. 

PERSONELI.doc isimli 139 sayfalık belge içerisinde “ĠRTĠCAĠ FAALĠYETTE BULUNAN 

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠ” baĢlığı altında (1419) personelin isim, görev 

yeri ve fiĢleme bilgilerinin bulunduğu, Ayrıca TBMM Ülkemizde Demokrasiye Müdahale 

Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi ĠĢlevsiz Kılan Diğer Bütün GiriĢim ve 

Süreçlerin Tüm Boyutları ile AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 

Amacıyla Kurulan AraĢtırma Komisyonuna Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 12.09.2012 

tarih ve B.08.0.SGB.0.20.01.00/6294 sayılı yazı ekinde bulunan CD içerisindeki “disiplin 

cezası alanlar, görevine son verilenler, inceleme safhasında kalan, müsteĢarlık çalıĢması 

TÜM, soruĢturma, Strateji GeliĢtirme B. Dosya” isimli dosyalarda Milli Eğitim Bakanlığında 

haklarında irtica suçlamasıyla iĢlem yapılan personelin isim ve bilgilerinin yer aldığı, 

Genelkurmay antetli CD içerisindeki IRTICAI FAAL.MEB.PERSONELI.doc isimli listedeki 

(362) kiĢinin TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 

CD içerisinde bulunan haklarında irtica suçlamasıyla iĢlem yapılan personel listelerinde de 

bulunduğu açıklanarak  birebir örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

RTÜK Tarafından Gönderilen FiĢleme Listeleriyle  Genelkurmay Antetli Cd 

Ġçerisindeki FiĢleme Bilgilerinin KarĢılaĢtırma Tutanağı  alt baĢlığında; 
Genelkurmay antetli CD içerisinde CD5/Bornova/Bnb.Salih dosya yolunda bulunan 

ĠRTĠCAĠ TV.RADYO.doc isimli dosyanın “ĠRTĠCAĠ Yayın Yaptığı Tespit Edilen Televizyon 

Ve Radyo Ġstasyonları” baĢlıklı, (25) sayfalık belge olduğu, belge içeriğinde (86) televizyon 

kanalı ve (81) radyo istasyonunun irticai yayın yaptığı gerekçesiyle fiĢlendiği, “TBMM 

Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar Ġle Demokrasiyi ĠĢlevsiz 

Kılan Diğer Bütün GiriĢim ve Süreçlerin Tüm Boyutları Ġle AraĢtırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan AraĢtırma Komisyonuna” RADYO VE 

TELEVIZYON ÜST KURULU Ġzleme ve Değerlendirme Dairesi BaĢkanlığı‟nca gönderilen 

18.10.2012 gün ve B.02.6.RTÜ.0.06.00.00-041.02/1161 sayılı yazı ekinde “01.01.1994-

31.12.2001”tarihleri arasında toplam (9) televizyon kanalı ve (39) radio istasyonu hakkında 
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irtica suçlamasıyla iĢlem yapıldığı,Genelkurmay antetli CD içerisindeki listeyle TBMM 

Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna  Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ġzleme ve 

Değerlendirme Dairesi BaĢkanlığı‟nca gönderilen listenin yapılan karĢılaĢtırmasında (6) 

Televizyon Kanalı ve (21) radyo istasyonunun birebir örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

 

ADD Genel Merkezinde Yapılan Aramalarda Elde Edilen  “Ġrtica Eğilimli Ġl 

Valileri” Ve “Ġrtica Eğilimli Kaymakamlar” BaĢlıklı Belgeyle ĠçiĢleri Bakanlığı 

Tarafından Gönderilen FiĢleme Listelerinin KarĢılaĢtırması alt baĢlığında; 
Kamuoyunda 28 ġubat Süreci (Batı ÇalıĢma Grubu) olarak bilinen süreç ile ilgili 

Ergenekon operasyonlarında elde edilen belgeler incelenmiĢ ADD Genel Merkezinde yapılan 

aramalarda ele geçirilen (5) ve (10) numaralı CD‟ler içerisinde bulanan 14 Sayfalık “Ġrtica 

Eğilimli Ġl Valileri” Ve “ĠRTĠCA Eğilimli Kaymakamlar” baĢlıklı belgede ismi geçen Vali, 

Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan (139) tanesinin TBMM Darbeleri AraĢtırma 

Komisyonuna ĠçiĢleri Bakanlığınca gönderilen ../10.2012 tarih ve B.05.0.PGM.0.71.00.01-

663.09/ sayılı yazı ekinde bulunan irtica suçlamasıyla hakkında iĢlem yapılan personel 

listesiyle birebir örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

Bakanlıklar Tarafından Gönderilen FiĢleme Listeleriyle Genelkurmay Antetli 

Cd Ġçerisindeki FiĢleme Bilgilerinin KarĢılaĢtırması alt baĢlığında;  
Genelkurmay antetli CD içerisinde; 

CD5/Bornova/Bnb.Salih dosya yolunda bulunan S.DEMIREL FEN LISESI.doc 

isimli dosya ve CD5/HAYMANA dosya yolunda bulunan kamuper.doc isimli dosyalarda  

Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Zekeriya YELMEN, 

Malatya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı Abdullah AYDOĞMUġ, 

Malatya ili YeĢilyurt içesi Kaymakamı Mehmet ġAHĠN, 

Malatya ili YeĢilyurt içesi Karakol Amiri Murat DEMĠRTAġ  

isimli kamu görevlileriyle ilgili fiĢleme bilgilerinin bulunduğu belirtilerek bu 

isimlerle, TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna Milli Eğitim ve ĠçiĢleri Bakanlıklarınca 

gönderilen 1997-2002 yılları arasında personel hakkında yapılan iĢlemleri gösteren 

listelerdeki isimlerin  karĢılaĢtırıldığı, Komisyona gönderilen listelerdeki isimlerle bu  

isimlerin birebir örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay antetli CD ile TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna Milli 

Eğitim ve ĠçiĢleri Bakanlıklarınca gönderilen listelerin karĢılaĢtırılması alt baĢlığında;  
CD5/Bornova/Bnb.Salih dosya yolunda bulunan S.DEMIREL FEN LISESI.doc 

isimli dosyanın (EK-A) Çankırı S.Demirel Fen Lisesi Kimya öğretmeni Emine Okan 

tarafından 27 Mart 1998 günü Genelkurmay BaĢkanlığı‟na Ģahsen baĢvurarak yaptığı ihbar 

olduğu, ihbarda Sakarya Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan siyasi propaganda kitapçığının 

Okul Müdürü Zekeriya YELMEN‟e gösterildiği ancak okul müdürünün kitabı sakıncalı 

bulmadığı bilgilerinin yer aldığı, TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna Milli Eğitim 

Bakanlığınca gönderilen 12.09.2012 tarihli yazı ekinde bulunan CD içerisinde Strateji 

GeliĢtirme B.dosya.xlsx (EK-B) isimli dosyada Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi 

Müdürü Zekeriya YELMEN hakkında Din kültürü öğretmeninin müfredat dıĢına çıkması ile 

ilgili gerekli iĢlemi yapmadığı gerekçesiyle soruĢturma açıldığı ve kınama cezası istendiğinin  

görüldüğü, her iki belgede de Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Zekeriya 

YELMEN olarak geçen Ģahsın aynı Ģahıs olduğu,  ayrıca Genelkurmay antetli CD içerisinde 

CD5/HAYMANA dosya yolunda bulunan kamuper.doc isimli dosyada (EK-C)Malatya ili 

YeĢilyurt ilçesinde görev yapan Kaymakam Mehmet ġAHĠN ve öğretmen eĢi, Ġmam Hatip 

Lisesi Müdürü, Ġmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni, Malatya Tabipler Odası BaĢkanı, 

Hakim, YeĢilyurt Karakol Amiri Murat DEMĠRTAġ ve Malatya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünde 

ġube Müdürü Abdullah AYDOĞMUġ ile ilgili fiĢleme bilgilerinin yer aldığı, TBMM 

Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 12.09.2012 tarihli 
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yazı ekinde bulunan CD içerisinde Strateji GeliĢtirme B.dosya.xlsx    (EK-B), inceleme 

safhasında kalan.xlsx (EK-D) ve müsteĢarlık çalıĢması TÜM.xlsx    (EK-E) isimli dosyalarda 

Malatya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olduğu anlaĢılan Abdullah 

AYDOĞMUġ hakkında Kılık kıyafet yönetmeliğine uymayanlarla ilgili kayıtsız kalma 

gerekçesiyle inceleme baĢlatıldığı ve Aylıktan Kesme-Ġl DıĢı Yer DeğiĢikliği cezası teklif 

edildiği, belgelerde  Malatya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıĢan Abdullah AYDOĞMUġ 

olarak geçen Ģahsın aynı Ģahıs olduğu,  

TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna ĠçiĢleri Bakanlığı Personel Genel 

Müdürlüğünce gönderilen .../10/2012 tarih ve B.05.0.PGM.0.71.00.01-663.09 sayılı yazı 

ekinde bulunan listede (EK-F) YeĢilyurt Kaymakamı Mehmet ġAHĠN hakkında BaĢbakanlık 

ve ĠçiĢleri Bakanlığınca yayımlanan bölücü, yıkıcı ve irticai faaliyetlere müteallik genelgeleri 

de göz önünde bulundurularak genel tutum ve davranıĢlarının değerlendirilmesi gerekçesiyle 

soruĢturma baĢlatıldığı ve soruĢturma sonucunda Hukuk ĠĢleri Müdürü olarak Yozgat iline 

atandığı,her iki belgede de YeĢilyurt Kaymakamı  Mehmet ġAHĠN olarak geçen Ģahsın aynı 

Ģahıs olduğu, TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel 

Müdürlüğünce gönderilen 06.09.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.71-802(91244) 168726 sayılı 

yazı ekinde bulunan (EK-G)183 sayfalık listede YeĢilyurt Karakol Amiri Murat DEMĠRTAġ 

hakkında,görevli iken radikal islami görüĢe sahip olduğu Ģeklinde bilgilerin intikal etmesi 

üzerine konuyu incelemek üzere Polis BaĢmüfettiĢleri görevlendirildiği, müfettiĢlerin 

hazırladıkları raporda iddialar asılsız olduğundan soruĢturma açılmasına gerek 

bulunmadığının belirtildiği,her iki belgede de YeĢilyurt Karakol Amiri Murat DEMĠRTAġ 

olarak geçen Ģahsın aynı Ģahıs olduğu,  Genelkurmay antetli CD içerisinde Çankırı Süleyman 

Demirel Fen Lisesi Müdürü Zekeriya YELMEN, Malatya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünde 

çalıĢan Abdullah AYDOĞMUġ, YeĢilyurt Kaymakamı Mehmet ġAHĠN, YeĢilyurt Karakol 

Amiri Murat DEMĠRTAġ isimli kamu görevlileriyle ilgili fiĢleme bilgilerinin bulunduğu  

belirtilmiĢ, belirtilen isimlerle, TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna Milli Eğitim ve 

ĠçiĢleri Bakanlıklarınca gönderilen 1997-2002 yılları arasında personel hakkında yapılan 

iĢlemleri gösteren listelerdeki isimler karĢılaĢtırılmasının yapılmasında  Komisyona 

gönderilen listelerdeki isimlerle bu isimlerin  birebir örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

 

MÜġTEKĠ BÜLENT ORAKOĞLU HAKKINDAKĠ BELGE baĢlığında; 
Belgenin,Genelkurmay BaĢkanı Ġsmail Hakkı KARADAYI‟nın CumhurbaĢkanlığı‟na  

Batı ÇalıĢma Grubu-Bülent ORAKOĞLU, Kadir SARMUSAK la ilgili yazdığı yazı olduğu 

belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğine hitaben 

yazılmıĢ olduğu gizli ibareli, gizli-kiĢiye özel kaĢeli 02 Haziran 1997 tarih ve ĠSTH: 3500-54-

97/ĠKK.ve Güv.D.Güv.ġ.1.sayılı Emniyet Genel Md.lüğü Personeli konulu Genelkurmay 

BaĢkanı Orgeneral Ġsmail Hakkı KARADAYI imzalı olduğu,  gereği ve bilgi için nereye 

yazıldığı belirtilerek belge içeriğine  özetle yer verilmiĢtir. Belge içeriği özeti: 

“1.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat Daire BaĢkanlığı emrinde askerlik 

hizmetini ifa eden, Emniyet kökenli Dz.Onb.Kadir SARMUSAK (96/2-3363)‟ın görevi 

süresince, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli aĢağıda kimlikleri belirtilen Ģahıslarla 

birlikte ve onların talimatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahına yönelik personel ve 

diğer konularda TSK.leri aleyhine istihbari bilgi ve belge toplamaya çalıĢtığı, son olarak adı 

geçen askerin “GĠZLĠ” gizlilik dereceli ve askeri hizmete iliĢkin bir yazı ve ek‟ini bahsekonu 

kuruma sızdırdığı belirlenmiĢtir. Bu husustaki personel kimlikleri ve ifade tutanakları 

EK‟tedir. 

2.Diğer taraftan Emn.Gn.Md.lüğü Ġsth.D.BĢk.Bülent ORAKOĞLU‟na atfen basında 

yer alan ve Silahlı Kuvvetleri Ġtham ve tehdit eden bir haber ile ilgili olarak ĠçiĢleri 
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Bakanlığına gönderilen 7 MART 1997 tarih ve GENSEK:2050-119-97/Ġcra Sb.sayılı yazımıza 

da bugüne kadar bir cevap alınamamıĢtır 

3.Bu itibarla adları geçen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında gerekli idari 

incelemenin yapılmasını ve gereğini rica ederim.”Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

 

 MĠLLĠ ĠSTĠHBARAT TEġKĠLATINDAN GÖNDERĠLEN BELGELER  (331. 

kls. S.1- 223)  baĢlığında; 

1.Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından Harekat BaĢkan Vekili iĢ bu dosya  Ģüphelisi 

Kenan DENĠZ imzalı 14 Mayıs 1997 tarihli HRK.:3429-54-97/ĠGHD.(Pl.ġ.) (BÇG‟nin 

faaliyet gösterdiği bölüm) sayılı yazıları ile MĠT MüsteĢarlığına Genelkurmay BaĢkanı 

Namıyla yazmıĢ olduğu yazılar; “Ġrticai örgüt ve kuruluĢların bilfiil devlet kurumları 

tarafından da desteklenmekte olabileceğinin değerlendirildiği, bu değerlendirmeyi 

destekleyen dokümanların baĢında Faik BULUT‟un “Tarikat Sermayesinin YükseliĢi” isimli 

kitabının gelmekte olduğu ve bu kitapta “DPT TeĢvikler Daire BaĢkanlığı ele geçirilmedikçe 

tarikat sermayesinin kaynağı kurulmaz” ifadelerinin durumun önemini vurguladığı, 

özelleĢtirme kapsamında anılan KĠT‟lere daha çok “Ġslamcı Sermaye”nin talip olduğu, örnek 

olarak Petlas‟ın Kombassan tarafından alındığı, yapılan inceleme ıĢığında;a. DPT TeĢvikler 

Dairesi BaĢkanlığının Ġrticai kurum/kuruluĢlara yasa dıĢı teĢvik verip vermediğinin 

araĢtırılması,b. Ġslamcı sermayenin yoğunluk kazandığı MÜSĠAD, ĠġHAD ve AGĠAD gibi 

derneklerle ĠHLAS Holding, KOMBASSAN Holding, ÇETĠNKAYA, ÜLKER, YĠMPAġ, 

JET-PA, ASYA FĠNANS, ANADOLU FĠNANS KURUMU, AL BARAKA TÜRK, FAYSAL 

FĠNANS, KUVEYT TÜRK EVKAF ve IġIK SĠGORTA gibi kurumların, (1) Kurucuları, (2) 

Sermayeleri, (3) Devletten yasa dıĢı teĢvik alıp almadıkları, (4) Yasa dıĢı kuruluĢlara (irtica) 

maddi destek verip vermedikleri, (5) Bünyelerinde yasa dıĢı faaliyet gösteren personele görev 

verip vermedikleri hususlarının tespit edilmesi,c. Türk vatandaĢları tarafından kurularak yurt 

dıĢında faaliyet gösteren kuruluĢların (Milli GörüĢ TeĢkilatı vb.) Türkiye‟de irticayı beslemek 

amacıyla gösterdiği maddi faaliyetler, d. Yabancı devletlerin (Suudi Arabistan vb.) Türkiye‟de 

irticai faaliyetleri desteklemek amacıyla yaptığı parasal destek faaliyetlerinin tespit edilmesi, 

hususlarında elde edilecek bilgilerin 13 Haziran 1997 tarihine kadar Genelkurmay 

BaĢkanlığına gönderilmesi talep edilmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 2. (Genelkurmay BaĢkanlığının 14 Mayıs 1997 gün ve 3429-54-97/ĠGHD (Pl.ġ.) 

(Batı ÇalıĢma Grubunun Faaliyet gösterdiği bölüm) sayılı yazıları ile MĠT‟ten talep ettiği 

bilgilerin MĠT MüsteĢarlığı tarafından 13/06/1997 tarihinde Kubilay GÜNAY MüsteĢar a. 

Ġstihbarat BaĢkan Yrdc. Tarafından Genelkurmay BaĢkanlığına 51 sayfadan oluĢan bilgi notu 

Ģeklinde gönderilen belgelerden bahsedilerek belge içeriklerine özetle yer verilmiĢtir.Belge 

içeriği özetle; “GiriĢ kısmından sonra  

ĠRTĠCAĠ EĞĠLĠMLĠ ÜST BĠRLĠKLER  

1. MÜSĠAD (Müstakil Sanayici ve ĠĢadamları Derneği)  

2. ĠĢ Hayatı DayanıĢma Derneği (ĠġHAD) ve Diğer ĠĢveren Yapılanmaları (AGĠAD – 

Anadolu ĠĢ Adamları Derneği vs.) 

3. Özel Finans KuruluĢları,  

4. Yabancı Kökenli KuruluĢlar  

a. Faisal Finans Kurumu A.ġ. 

b. Albaraka Tük Özel Finans Kurumu A.ġ. 

c. Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ġ. 

5. Türkiye Kökenli Finans KuruluĢları 

a. Ġhlas Finans Kurumu A.ġ. 

b. Asya Finans Kurumu A.ġ. 

c. Anadolu Finans Kurumu A.ġ.  

6. KuruluĢ AĢamasında Bulunan Özel Finans Kurumları,  
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7. Ġslami Sermayeli Ticari KuruluĢlar,  

Önemli Holdingler,  

a. Kombassan Holding 

b. YimpaĢ Holding 

c. Ġhlas Holding 

d. IĢık Sigorta 

e. Çetinkaya Mağazaları 

f. Ülker Gıda Sanayi 

Milli GörüĢ Ġslam Toplumu (IGMG) Kanalıyla Refah Partisine Ġntikal Eden 

Yardımlar, 

Tarikat Gruplarının YurtdıĢı Organizasyonları,  

REFAH PARTĠSĠNĠN Yabancı Ülke ve Yabancı Ülke Destekli KuruluĢlardan Aldığı 

Yardımlar, 

Sonuç,  

Milli GörüĢçü ġirketlerin ülke genelindeki isimleri,  

Süleymancı Kesime Ait ġirketler,  

Esat COġAN Grubu NakĢibendi Kesime Ait ġirketler,  

Kadiri Kesime Ait ġirketler,  

Musa TOPBAġ Grubu NakĢibendi Kesime Ait ġirketler,  

IĢıkçı (Ġhlas) Kesime Ait ġirketler,  

ReĢit Erol Grubu NakĢibendi Kesime Ait ġirketler,  

Fethullah GÜLEN Grubuna Ait ġirketler,  

Yeni Asya Grubuna Ait ġirketler,  

Yeni Nesil Grubuna Ait ġirketler,   

Mehmet KIRKINCI Grubuna Ait ġirketler,  

Radikal Ġslamcı ġirketler,    

Genç ĠĢadamları Derneğinin ġubeleri,  

ĠĢ Hayatı DayanıĢma Derneği ġubeleri,  

Hür ĠĢadamları Derneği ġubeleri,  

Aktif Sanayici ve ĠĢadamları Derneği ġubesi,  

Anadolu Genç ĠĢadamları Derneği ġubeleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu,” Ģeklinde 

belirtilerek, 

“Devamında Uluslararası Ġslam‟a Çağrı Derneği BaĢlıklı, “Milli GörüĢ TeĢkilatı 

Genel BaĢkanı Prof. Necmettin ERBAKAN‟ın sekreteri olarak ben BeĢir TARÇIN, 1-3 Nisan 

1988 tarihleri arasında Avusturya‟nın Viyana kentinde düzenlenecek olan Avrupa 

Müslümanları ikinci konferansına harcanmak üzere Ġslam‟a Çağrı Derneği‟nin Türkiye 

temsilcisinden yalnız $150.000 (Yüzellibindolar) aldığımı ikrar ederim” BeĢir TARÇIN imza 

bulunan bir sayfadan oluĢan belge,Uluslararası Ġslam‟a Çağrı Cemiyetinden BeĢir TARÇIN‟ın 

500.000 $ Dolarlık çek aldığına dair bir sayfadan oluĢan belge , Paris 07-04-1989 tarihli 

500.000 $ Dolar meblağlı çek fotokopisi, Uluslararası Ġslama Çağrı Cemiyetinin 12.02.1989 

tarihli bir sayfadan oluĢan belgesi,  07/04/1989 tarihli 1 sayfadan oluĢan Arapça belge, 

Uluslararası Ġslama Çağrı Cemiyetinin Refah Partisi Necmettin ERBAKAN‟a Mayıs 1989 

tarihinde 500.000 Amerikan Doları Partiye yardım ettiğine dair imzasız bir sayfa teslim 

tesellüm belgesi, Semih Ofset tarafından bir sayfadan oluĢan Ġslama Çağrı Cemiyetine 

13/04/1992 tarihinde kitap basımı, malzeme ve iĢçilik bedeli olarak 35.000.000 TL‟lik (35 

Milyon) fatura fotokopisi, Üzerinde 89/2/12 tarihi bulunan bir sayfa belgelerin” 

gönderildiğinin anlaĢıldığı belirtilmiĢtir. 

 3.Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına MĠT MüsteĢarlığı tarafından 13/06/1997 

tarihinde Ġrticai Sermaye konulu irticai unsurların sermaye sektöründeki faaliyetlerine iliĢkin 

etüd gönderildiği ve bu etüdün  güncelleĢtirilmesi konusundaki talebi üzerine  Mit 
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MüsteĢarlığı 15/07/2002 tarihinde Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına Ġrticai Sermaye 

konulu irticai unsurların sermaye sektöründeki faaliyetlerine iliĢkin 27 sayfadan oluĢan etüdü 

güncelleĢtirerek E.Bülent AKĠT MüsteĢar a. Ġstihbarat BaĢkan Yardımcısı tarafından 

gönderdiği belirtilerek  etüd içeriğine özetle  yer verilmiĢtir. Etüd özeti: 

 “ĠRTĠCAĠ ġĠRKETLER OLARAK;  

1. YimpaĢ Holding, 

2. Kombassan Holding,  

3. Ġhlas Holding,  

4. Jet-Pa Holding,  

5. IĢık Sigorta,  

6. Ülker Gıda Sanayii ve Ticaret A.ġ. 

7. ÇGS – Çetinkaya Giyim Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

 

ĠRTĠCAĠ FĠNANS KURULUġLARI OLARAK; 

1. Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.ġ. 

2. Anadolu Finans Kurumu A.ġ.  

3. Asya Finans Kurumu A.ġ. 

4. Family Finans Kurumu A.ġ. (Faisal Finans Kurumu A.ġ.) 

5. Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ġ. 

 

ĠRTĠCAĠ MESLEK KURULUġLARI OLARAK; 

1. Anadolu Genç ĠĢ Adamları Derneği (AGĠAD),  

2. Müstakil Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği (MÜSĠAD),  

3. ĠĢ Hayatı DayanıĢma Derneği (ĠġHAD),  

Ġrticai ġirketler,  Ġrticai Finans KuruluĢları, Ġrticai Meslek KuruluĢları olarak 

nitelendirilen bu kuruluĢların; 

Yöneticileri,  

Sermaye Miktarı,  

Sermaye Dağılım Oranları,  

Devletten Yasal TeĢvik Alıp Almadığı,  

Devletten Usulsüz TeĢvik Alıp Almadığı,  

Ġrticai Organizasyonlara Maddi Destek Verip Vermediği,  

Bünyelerinde Drijan veya AĢırı Unsurlar Barındırıp Barındırmadıkları,  

Yurt dıĢından Maddi Yardım Yapılıp Yapılmadığı, alt baĢlıkları ile değerlendirildiği 

ve sonunda bir sayfadan oluĢan değerlendirmenin bulunduğu anlaĢılmıĢtır.”  Ģeklinde 

belirtilmiĢtir. 

4.Genelkurmay Harekat BaĢkanlığı tarafından Harekat BaĢkanı iĢ bu dosya Ģüphelisi 

Çetin DOĞAN imzalı 23 Temmuz 1997 tarihli HRK.:3429-58-97/ĠGHD.PL.ġ.(8) (BÇG) 

sayıları ile MĠT MüsteĢarlığına Genelkurmay BaĢkanı Namıyla yazmıĢ olduğu yazılarında; 

Ankara – Etlik, Ayvalı Mahallesinde bir apartman dairesinde Kur‟an Kursu adı altında Ģüpheli 

faaliyetlerin icra edildiğine iliĢkin ihbar mektubunun bu konunun tetkiki için gönderildiği 

belirtilmiĢtir. 

5.Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından Ġstihbarat BaĢkanı dosyamız Ģüphelisi Çetin 

SANER imzalı 26 Haziran 1997 tarihli ĠSTH.3590-900-97/ĠKK VE GÜV.D.ĠÇ ĠSTH.ġ.(900) 

sayılı yazıları ile MĠT MüsteĢarlığına Genelkurmay BaĢkanı Namıyla yazmıĢ olduğu 

yazılarında;Malezya‟dan Ġslami Fonlara Yapılan Yardım konulu, Malezya Deniz Kuvvetlerine 

Deniz üssü inĢa etmek üzere giriĢimlerde bulunan ÖZTAġ Firmasının ve ilgili olan kiĢilerle 

ilgili olarak gerekli araĢtırmanın yapılmasının istendiği,  belirtilmiĢtir. 

6.Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından Ġstihbarat BaĢkanı iĢ bu dosya Ģüphelisi Çetin 

SANER imzalı 13 Haziran 1997 tarihli ĠSTH.3590-205-97/ĠKK.Güv.D.ĠKK.ġ.2. sayılı 
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yazıları ile MĠT MüsteĢarlığına Genelkurmay BaĢkanı Namıyla yazmıĢ olduğu yazılarında; 

Ġstanbul‟da bulunan bir MKE ġubesinden polislerin adı gösterilerek tabanca mermisi alındığı, 

bu mermilerin de irticai faaliyet gösteren özellikle Milli GörüĢ Vakfı mensuplarına para 

karĢılığı çok miktarda merminin verildiği duyumunun araĢtırılmasının istendiği, belirtilmiĢtir. 

7. Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından Ġstihbarat BaĢkanı iĢ bu dosya  Ģüphelisi Çetin 

SANER imzalı 03 Nisan 1997 tarihli ĠSTH.:3570-68-97/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.1/C sayılı 

yazıları ile MĠT MüsteĢarlığına Genelkurmay BaĢkanı namıyla yazmıĢ olduğu yazılarının 

ekinde irticai unsurların faaliyetlerini içeren bir sayfa bilgi notu gönderildiği belirtilerek  bilgi 

notu içeriği özetle verilmiĢtir. Bilgi notu özeti; “Türkiye‟de siyasi partilerin ve belli bir 

kesimin Ģeriatı getireceklerine dair beyanlar verdikleri ve bu doğrultuda illegal faaliyetler 

yürüttükleri, bunlara Ġran‟dan maddi destek sağlandığı, bu desteği alan bölge ve Ģahısların 

aĢağıda belirtildiği, Küçükçekmece – Halkalı – AltınĢehir Bölgeleri için ġıh Selahattin 

ÖZGÜNDÜZ, Fatih Bölgesinde Hoca Naim, Eminönü Bölgesinde Fettullah Hoca, Beyoğlu 

Bölgesinde Nurullah Hoca ve Belediye BaĢkanı, Sultanbeyli Belediye BaĢkanı olduğu, bu 

durumdan T.KARAMOLLAOĞLU, H.H.CEYLAN, S.TEKĠR, ġ.KAZAN ve Ġ.A.EMRE‟nin 

bilgileri olduğu, 700 bin ĠBDA-C örgütü mensubu, 500 bin Nurcu, 1 Milyon 200 bin çeĢitli 

dini örgüt mensubu bulunduğu iddia edilmektedir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 8.Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından Ġstihbarat BaĢkanı dosyamız Ģüphelisi Çetin 

SANER imzalı 12 Kasım 1996 tarihli ĠSTH.:3570-214-96/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.1D sayılı 

yazıları ile MĠT MüsteĢarlığına Genelkurmay BaĢkanı namıyla yazmıĢ olduğu yazıların 

özetine yer verilmiĢtir.Yazı özetinde Güvenilir bir kaynaktan Ankara BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı Melih GÖKÇEK, Muradiye Vakfı ve Milli GörüĢ TeĢkilatı hakkında elde edilen özet 

bilgilerin gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

 9.Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığının Ġstihbarat BaĢkanı Çetin SANER imzalı 

MĠT MüsteĢarlığına gönderilen 09 Nisan 1997 tarih ve ĠSTH:3570-71-97/ĠKK ve 

Güv.D.Ds.ġ.2/A sayılı duyum konulu yazılarında, Gebze Ġlçesi TavĢanlı Köyü AkĢemseddin 

Mezrada, irticai unsurların ileri gelen iĢadamlarına ait villalarda, irtica yanlısı gençlere silah 

eğitimi verdiği iddialarının tetkiki  ile neticenin bildirilmesinin istendiğinin tespit edildiği 

belirtilmiĢtir, 

10. Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığının Ġstihbarat BaĢkanı Çetin SANER imzalı 

MĠT MüsteĢarlığına gönderilen 01 Mayıs 1997 tarih ve ĠSTH:3590-284-97/ĠKK ve 

Güv.D.Ġç.Ġsth.ġ.(284) sayılı Ġrticai faaliyetler konulu yazılarında, Kocaeli il merkezinde 

bulunan “Mehmet Ali PaĢa Camii ve Külliyesi” ile ilgili bilgilerin istendiğinin tespit edildiği 

belirtilmiĢtir.  

11. Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığının Batı ÇalıĢma Grubu Kurulduktan sonra 

MĠT MüsteĢarlığına 01.05.1997 tarih ve 3590-284-97/ĠKK ve Güv. D.ĠKK.ġ.2 sayı ile 

gönderdiği yazıya istinaden, MĠT MüsteĢarlığının 03/06/1997 tarihinde Mikdat ALPAY 

MüsteĢar a. Ġstihbarat BaĢkan V. Tarafından Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına Kocaeli Ġl 

Merkezinde bulunan M.Ali PaĢa Külliyesindeki irticai faaliyetler, Selam TV ve Ahmet 

Mahmut ÜNLÜ ile ilgili olarak yapılan araĢtırma sonucu derlenen bilgilerin 3 belge Ģeklinde 

gönderildiği, belirtilmiĢtir. 

12.Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığının Batı ÇalıĢma Grubu Kurulduktan sonra 

MĠT MüsteĢarlığına 09.04.1997 tarih ve 3570-71-97/ĠKK ve Güv. D.Ds.ġ.2/A sayı ile 

gönderdiği yazıya istinaden, MĠT MüsteĢarlığının 22/05/1997 tarihinde Mikdat ALPAY 

MüsteĢar a. Ġstihbarat BaĢkan V. Tarafından Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına 

Kocaeli/Gebze‟deki irticai unsurlar tarafından silah eğitimi yaptırıldığı iddiaları ile ilgili 

olarak yapılan araĢtırma sonucu derlenen 1 sayfadan oluĢan bilgi notu gönderildiği 

belirtilmiĢtir. 

13.MĠT MüsteĢarlığı tarafından 10/07/1997 tarihinde Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına Milli GörüĢ Ġslam Topluluğu (ĠGMG)‟nun 14 Haziran 1997 günü 
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Almanya/Dortmund-Westfalenstadion‟da yapılan 3. Kongresi hakkında hazırlanan 15 

sayfadan oluĢan bilgi notunun gönderildiği belirtilerek belge özetine yer verilmiĢtir. Belge 

özeti; “ Kongrenin içeriği, KonuĢmaların Mahiyeti, Alman Makamlarının Tutumu, Diğer 

Avrupa Ülkelerinin Tutumu, Sonuç, 3. Genel Kurulda IGMG Genel BaĢkanı Ali YÜKSEL‟in 

konuĢma metni bulunduğu”Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

14.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD.BaĢkanı ve 

Gen.Sek.Yrdc. Bilgi BÜYÜKÜNAL imzalı 3 ġubat 1997 tarihli MĠT MüsteĢarlığına yazılan 

Bilgi ihtiyacı konulu yazılarında; hazırlanacak olan bir dokümana yardımcı olması açısından 

ihtiyaç duyulan iliĢikteki bilgilerin 25 ġubat 1997 tarihine kadar MGK. Genel Sekterliğinde 

bulundurulmasının istendiği, belirtilerek  ekindeki belge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge 

içeriği:“Bilgi Ġhtiyaçları Listesi,  

1. DĠN VE DĠNĠ GRUPLAR: 

a. Tarihi Süreç Ġçinde Dini Grupların OluĢması,  

b. Dini Grupların Ayrımları, Özellikleri,  

c. Tarikatlar-Dini Cemaatler,  

d. Cumhuriyetten bu yana Dini Grupların GeliĢme imkanı bulduğu Ģartlar,  

2. DĠNĠ GRUPLARDA LĠDERLĠK: 

a. Dini Karizmanın Kaynakları ve OluĢumu,  

b. Dini Lider Tanımlaması ve Liderin Özellikleri,  

c. Dini Liderlik Gelenekleri,  

3. DĠNĠ GRUPLARIN KUVVETLĠ VE ZAYIF YÖNLERĠ: 

a. Dini Grupların Örgütlenmeleri,  

4. DĠNĠ GRUPLARIN BÖLÜNMESĠ: 

a. Bölünme Olgusu,  

b. Bölünmenin Nedenleri,  

c. Gruplar Arası Bölünmenin Sonuçları,  

5. DĠNĠ GRUPLARIN FAALĠYETLERĠ VE GELĠġ KAYNAKLARI: 

a. Ġnsan Kazanma ve Kullanmaları,  

b. Maddi Kaynaklar ve Kullanılması,  

6. DĠNĠ GRUPLAR – SĠYASET ĠLĠġKĠLERĠ,  

7. DĠNĠ GRUPLARIN DIġ ÜLKELER ĠLE ĠLĠġKĠLERĠ: 

a. Dini Grupların YurtdıĢındaki Türklerle ĠliĢkileri,  

8. RESMĠ DĠN, DĠNĠ EĞĠTĠM KURUMLARI VE MEDYA ĠLE ĠLĠġKĠLERĠ 

9. DĠNĠ GRUPLARIN ETNĠK OLAYLARA BAKIġI VE ĠLĠġKĠLERĠ,  

10.DĠNĠ GRUPLARIN LAĠK GÜÇLERE BAKIġI, ĠLĠġKĠLERĠ, 

a. Laik Hukuka KarĢı Tutumlar, Laik Hukukun Dini Gruplar Üzerindeki Etkisi” 

Ģeklinde belirtilmiĢtir. Sanık Ġbrahim Selman YAZICI‟nın ifadesine yer vererek  ifadesinde 

BÇG Kriz Masası kurulunda MGK Temsilcisi olarak kendisini (yukarıdaki belgede imzası 

bulunan) Bilgi BÜYÜKÜNAL‟ın görevlendirdiğini ifade ettiği belirtilmiĢtir.  

15.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD.BaĢkanı ve 

Gen.Sek.Yrdc. Bilgi BÜYÜKÜNAL imzalı 17 Mart 1997 tarihli Genel Sekreter Namıyla MĠT 

MüsteĢarlığına yazılan Ġrticai Faaliyetler konulu yazılarında ne istendiği belirtilmiĢtir. 

“Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yapılan çalıĢmalarda kullanılmak 

amacıyla irticai çevrelerce kurulan ve/veya anılan çevrelerce organik bağı belirlenen, 

köktendinci faaliyetler içinde yer aldıkları tespit edilen; 

-Vakıf,   

-Dernek,  

-Kur‟an Kursu,  

-Yurt-Pansiyon,  

-Okul, 
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Gibi oluĢumların Ġl bazında; 

a.Ġsimleri,  

b.MenĢei (Bağlı olduğu irticai grup),  

c.Amacı,  

d.Yapısı,  

e.Faaliyet Alanı (Eğitim, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi),  

f.Etkinliği,  

g.ĠliĢkili olduğu irticai kuruluĢlar (Yurtiçi-YurtdıĢı),  

h.Yayınları,  

ı.Öğrenci Kursiyer ve Üye sayısı,  

j.Yöneticilerin isimleri,  

konularında bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.”denilerek Ġhtiyaç duyulan bilgilerin 

gönderilmesi‟nin istendiği  belirtilmiĢ ve  Ģüphelisi Ġbrahim Selman YAZICI 14/04/2012 

tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilerek ifadesinde  özetle; 

BÇG Kriz Masası kurulunda MGK Temsilcisi olarak kendisini (yukarıdaki belgede imzası 

bulunan) Bilgi BÜYÜKÜNAL‟ın görevlendirdiğini ifade ettiği belirtilmiĢ, “27 Mayıs 1997 

tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında MGK Genel Sekreterliği, Ġcra Makamında 

bulunmaktadır”Ģeklinde not düĢülmüĢtür. 

16.MĠT MüsteĢarlığı tarafından 27.01.1997 tarihli Genelkurmay BaĢkanlığına  

yazılan Telefon numaraları  konulu yazılarında, ÇalıĢtıkları gazetelerde Türk Silahlı 

Kuvvetleri ile ilgili haberlere yer veren gazetecilerin hakkında 10 sayfadan oluĢan 

kullandıkları telefon numaralarını da belirten bilgi notu tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

17.MĠT MüsteĢarlığı tarafından 31.03.1997 tarihli Genelkurmay BaĢkanlığına  

yazılan Ġslamcı Unsurların MGK Kararlarına iliĢkin tutumları konulu yazılarında Ġslamcı 

Unsurların MGK Kararlarına iliĢkin tutumları konulu 2 sayfadan oluĢan bilgi notunun 

gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

18.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan V.   M.A. imzalı 

07.07.1997  tarihli Genelkurmay BaĢkanlığına (ilgi Genelkurmay BaĢkanlığının 13.06.1997 

tarih ve ĠSTH:3590.205.97/ĠKK.ve Güv.D.ĠKK.ġ.2 sayılı) yazılan GümüĢsuyu MKE deki 

Mermi SatıĢı konulu yazılarında, 2 sayfadan oluĢan GümüĢsuyu MKE deki mermi satıĢı ile 

ilgili bilgilerin gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

19.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkanı K.G. imzalı 

22.01.1998  tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi Genelkurmay BaĢkanlığının 16 

Aralık 1997 tarih ve 3590.1254.97/ĠKK.ve Güv.D.Ġç.Ġsth.ġ.1254 sayılı) yazılan irticai 

faaliyetler konulu yazılarında; Ġzmir ve bölgesindeki para toplama, irticai faaliyetler, ĠBDA-C, 

Milli Gençlik Vakfı, Refah-Yol, R.EROL Grubu NakĢibendi, Adalet Kültür Vakfı ile ilgili 2 

sayfadan oluĢan bilgi notunun  gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

20.MĠT MüsteĢarlığı tarafından Genelkurmay BaĢkanlığına yazılan Akit Gazetesine 

gönderilen dökümanlar  konulu yazılarında;Emekli Tümamiral Gökmen KEÇECĠ‟ye ait bilgi 

notunun gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

21.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkanı K.G. imzalı 

22.01.1998 tarihli  Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi Genelkurmay BaĢkanlığının 18 

Mart 1999 tarih ve 3050-88-99/ĠKK.ve Güv.D.Ds.ġ.(144) sayılı) yazılan yazılarında; Star 

Gazetesi, Fatih ÇEKĠRGE, Erdal SAĞLAM, Cafer YARKENT, Orhan OLCAY, Recai 

ZEYREK, Yılmaz ÖZDĠL ile ilgili bilgi notu ve ekinde Gürkan ZENGĠN, Nazmi BĠLGĠN, 

Mehmet Ümit TURPÇU, Zafer Yusuf GEDĠK, Saygı ÖZTÜRK, Halil Sezai ġENGÜN 

hakkında 6 sayfadan oluĢan bilgi notunun gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

22.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan V. M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 17.02.1999  tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi 

Genelkurmay BaĢkanlığının 05.02.1999 tarih ve ĠSTH:3590.39.99/ĠKK.ve Güv.D.Ds.ġ.(67) 
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sayılı) yazılan araĢtırma talebi konulu yazılarında; Kanal 7 TV ile ilgili 6 sayfadan oluĢan 

bilgi notunun gönderildiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

23.MĠT MüsteĢarlığı tarafından 15.04.1999  tarihli Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığına (ilgi Genelkurmay BaĢkanlığının 16 Aralık 1997 tarih ve 3590.1254.97/ĠKK.ve 

Güv.D,Ġç.Ġsth.ġ.1254 sayılı) yazılan irticai faaliyetler konulu yazılarında;Ġzmir ve 

bölgesindeki para toplama, irticai faaliyetler, ĠBDA-C, Milli Gençlik Vakfı, Refah-Yol, 

R.EROL Grubu NakĢibendi, Adalet Kültür Vakfı ile ilgili 2 sayfadan oluĢan bilgi notunun  

gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

 24.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan V.M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 19.08.1999 tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi Genelkurmay 

BaĢkanlığının 02.08.1999 tarih ve ĠSTH:3050-40-99/ĠKK.ve Güv. D. Ds. ġ. (451) sayılı) 

yazılan AraĢtırma talebi konulu yazılarında;Ülker Gıda ve Sanayi ve Ticaret A.ġ.hakkında 2 

sayfadan oluĢan bilgi notunun gönderildiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

25.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan V.M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 30.09.1999  tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi 

Genelkurmay BaĢkanlığının 22.09.1999 tarih ve 3590-324-9/ĠKK.ve Güv.D.Ds.ġ.(564) sayılı) 

yazılan Pendik Tersanesi konulu yazılarında; Pendik Tersanesinde çalıĢan 8 kiĢiye ait 9 sayfa 

bilgi notunun gönderildiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

 26.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan V.M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 11.06.1999  tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi 

Genelkurmay BaĢkanlığının 12.05.1999 tarih ve 3050-161-99/ĠKK.ve Güv.D.Ds.ġ.(256) 

sayılı) yazılan Arifhan FM konulu yazılarında, Arifhan FM hakkında 2 sayfadan oluĢan bilgi 

notunun gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

 27.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan V.M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 29.09.1999 tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi Genelkurmay 

BaĢkanlığının 21.09.1999 tarih ve ĠSTH:3050-323-99/ĠKK.ve Güv.D.Ds.ġ. (563) sayılı) 

yazılan AraĢtırma talebi konulu yazılarında,Ġnsan Hak ve Hürriyetleri ve Ġnsani Yardım Vakfı 

(ĠHH) ve 6 kiĢiye ait 7 sayfalık bilgi notunun gönderildiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

28.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan V.M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 08.11.1999  tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi 

Genelkurmay BaĢkanlığının 11.10.1999 tarih ve 3050.333.99/ĠKK.ve Güv.D.Ds.ġ.(594) 

sayılı) yazılan Pendik Tersanesi konulu yazılarında,Pendik Tersanesinde çalıĢan 28 kiĢiye ait 

28 sayfa bilgi notunun gönderildiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

29.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan V.M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 04.10.1999  tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi 

Genelkurmay BaĢkanlığının 21.09.1999 tarih ve 3590-530-99/ĠKK.ve Güv.D.Ġç.Ġsth.ġ.(530) 

sayılı) yazılan Deprem Sonrası faaliyetler konulu yazılarında, Deprem Sonrası irticai, yıkıcı 

ve bölücü unsurların faaliyetleri konulu 31 sayfa belgenin gönderildiğinin   tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

30.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan V.M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 30.09.1999  tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi 

Genelkurmay BaĢkanlığının 22.09.1999 tarih ve 3050.324.99/ĠKK.ve Güv.D.Ds.ġ.(564) 

sayılı) yazılan Pendik Tersanesi konulu yazılarında, Pendik Tersanesinde çalıĢan 8 kiĢiye ait 9 

sayfa bilgi notunun gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

31.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan V. M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 09.06.2000  tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi 

Genelkurmay BaĢkanlığının 23.05.2000 tarih ve ĠSTH:3050-188-00/ĠKK.ve Güv.D.Ds.ġ(290)  

sayılı) yazılan MEMUR-SEN Konfederasyonu konulu yazılarında, Bilgi talebinde bulunulan 

Memur-Sen Konfederasyonu konusu hakkında derlenen 3 sayfalık  bilgilerin gönderildiğinin   

tespit edildiği belirtilmiĢtir. 
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  32. MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan Yardımcısı Ertunç 

ERKAN imzalı 26.09.2000 tarihli Genelkurmay BaĢkanlığına (ilgi Genelkurmay 

BaĢkanlığının 13.09.2000 tarih ve ĠSTH:3050-315-00/ĠKK ve Güv.D.3.Ġç.TĠġ.(485) sayılı) 

yazılan ĠGMG ve “Eğitim 2000” Programı konulu yazılarında,Konu ile ilgili 1 sayfadan 

oluĢan bilgi notunun gönderildiğinin   tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

33.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkanı M.Cemal UZGÖREN 

imzalı 04.06.2001 tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi Genelkurmay 

BaĢkanlığının 25.05.2001 tarih ve ĠSTH:3590-91-01/ĠKK.ve Güv.D.1.Ġç.TĠġ. (131) sayılı) 

yazılan Milli GörüĢ TeĢkilatının yurtdıĢı yapılanması konulu yazılarında, Milli GörüĢ 

TeĢkilatının yurtdıĢı Ģeması ve bölge baĢkanlıkları ve bölge baĢkanlarının bulunduğu yurtdıĢı 

yapılanma ile ilgili toplam 3 sayfadan oluĢan bilgi notunun gönderildiğinin  tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

34. MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan Yrd.E.Bülent AKĠT  

imzalı 18.06.2001 tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi Genelkurmay 

BaĢkanlığının 06.06.2001 tarih ve 3590-114-01/ĠKK.ve Güv.D.3.Ġç.TĠġ.(416) sayılı) yazılan 

Bilgi talebi konulu yazılarında, Bilgi talebinde bulunulan (NakĢibendi, Kadiri, Milli GörüĢ, 

Genel Ġslamcı, F.Gülen, IĢıkçı, Yeni Asya Grubu okul ve dershanelerle ilgili) hususlar 

hakkında yapılan araĢtırma sonucu derlenen bilgilerin 13 sayfalık liste halinde gönderildiğinin 

tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

35.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkanı M.Cemal UZGÖREN 

imzalı 06.03.2002 tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi Genelkurmay 

BaĢkanlığının 19.0.2002 tarih ve 3590-37-02/ĠKK.ve Güv.D.3.Ġç.TĠġ.(56) sayılı) yazılan Bilgi 

talebi konulu yazılarında; Ankara Üniversitesi türbancı öğrencilerin mektup kampanyası ile 

ilgili 1 sayfadan oluĢan bilgi notunun gönderildiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

36.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkanı M.Cemal UZGÖREN 

imzalı 31.10.2002 tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına (ilgi Genelkurmay 

BaĢkanlığının 10.10.2002 tarih ve 3590-176-02/ĠKK.ve Güv.D.1.Ġç.TĠġ.(287) sayılı) yazılan 

Bilgi talebi konulu yazılarında, Antalya‟da Süleymancılık faaliyetleri baĢlıklı 2 sayfadan 

oluĢan bilgi notu gönderildiği belirtilmiĢtir. 

37.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkanı a.M.C.U.imzalı 

26.11.2002 tarihli Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı, MĠT MüsteĢarlığı tarafından 

21.11.2002 tarihli MüsteĢar ad.MüsteĢar Yardımcısı C.Ö.imzalı MGK Genel Sekreterliğine 

talepleri doğrultusunda EK:1: Ġrticai unsurların kontrolü altında bulunan dernek(62 sayfa) 

EK:2: Ġrticai unsurların kontrolü altında bulunan vakıflar (18 sayfa) EK:3: Ġrticai unsurların 

kontrolü altında bulunan okullar (16 sayfa) EK:4: Ġrticai unsurların kontrolü altında bulunan 

dersaneler (15 sayfa) EK:5: Ġrticai unsurların kontrolü altında bulunan yurtlar (85 sayfa)  

(331.Kls. S:191-192) olarak belirtilen belgelerin gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

38.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Gensek.BĢyrdc.Korgeneral 

Necdet TĠMUR imzalı 17 Haziran 1997 tarihli Genel Sekreter Namıyla MĠT MüsteĢarlığına 

yazılan Ġrticanın Devlete Sızması konulu yazılarında;“Yapılacak bir çalıĢmaya esas olmak 

üzere, son bir yıl içinde radikal dinci grup ve tarikat mensubu kiĢilere kamu kurum ve 

kuruluĢlarında görev verilmesinin hangi düzeyde olduğu konusunda;Mümkün oldu takdirde 

isim, kurum ve adet bazında bilgilere ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Elde 

mevcut veya elde edilebilecek bilgilerin MGK Genel Sekreterliği‟ne bildirilmesi”nin 

istendiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

39.DıĢiĢleri Bakanlığı Ġstihbarat ve AraĢtırma Genel Müdürlüğü tarafından 15 Eylül 

1997 tarihli MüsteĢar Vekili Büyükelçi Korkmaz HAKTARIN imzalı EKĠ‟nde 34 sayfa belge 

(dosya) bulunan MĠT MüsteĢarlığına yazılan Ġrtica faaliyetleri konulu 

yazılarında;“YurtdıĢındaki irticai faaliyetler konusunda, Bakanlığımızca hazırlanan bir dosya 

iliĢikte sunulmaktadır.Ġrticai faaliyetlerin ve ve dıĢ boyutu konusunda, müsteĢarlıklarınca da 
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Bakanlığımız ilgili birimlerinin bilgilendirilmesinin yararlı olacağı düĢünülmektedir. Bu 

husus MüĢteĢarlıklarınca da paylaĢıldığı takdirde müĢtereken tespit edilecek bir tarihte, 

Bakanlığımızda veya TeĢkilatlarında bir brifing verilmesinin sağlanmasının” istendiğinin  

tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

40.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD BaĢkanı ve 

Gen.Sek.Yrdc.Bilgi BÜYÜKÜNAL imzalı 18 ġubat 1998 tarihli Genel Sekreter Namına Milli 

Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığına ve dağıtım olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan 

Bilgi ihtiyacı konulu yazılarında; Türkiye genelinde Milli Gençlik Vakfı (MGV)‟na ait 

kuruluĢların, “Bulundukları iller, öğrenci yurt ve pansiyonların dağılımı ile bu yurt ve 

pansiyonlardan kalan öğrenci sayısı” hakkında bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirtilerek  Gerekli 

bilginin sağlanmasının istendiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

41. ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Harekat BaĢkanı 

Tümgeneral Osman ÖZBEK imzalı 25 Mayıs 2001 tarihli Jandarma Genel Komutanı Namına 

Milli Ġstihbarat TeĢkilatı BaĢkanlığına yazılan Ġrticai terör örgütleri, Radikal Dini Gruplar ve 

Tarikat Liderlerinin Fotoğrafları konulu yazılarında; Yapılacak bir çalıĢmaya esas olmak 

üzere; ülkemizde faaliyet gösteren irticai terör örgütleri, radikal dini gruplar ve tarikatların 

liderlerinin (56 kiĢi içerisinde gazeteciler ve baĢka kiĢilerin de bulunduğu) fotoğraflarına 

ihtiyaç duyulduğu, Ek listede belirtilen Ģahısların fotoğraflarından kayıtlarda mevcut ise 

gönderilmesinin istendiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

42.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkanı M.C.U. imzalı 

30.05.2001 tarihli Jandarma Genel Komutanlığı Harekat BaĢkanlığına (ilgi Jandarma Genel 

Komutanlığının 25.05.2001 gün ve 3592-41-01/AsyĢ.D.Ter.Oly.ġ.(185360) sayılı) yazılan 

bilgi talebi konulu yazılarında,Ġlgi yazı ile talep edilen fotoğraflarla ilgili olarak hazırlanan 3 

sayfadan oluĢan çalıĢmanın gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

43.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD BaĢkanı ve Gensek. 

Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb.Abdullah ARMAĞAN imzalı 21 Eylül 2001 tarihli Genel 

Sekreter Namıyla MĠT MüsteĢarlığına ve dağıtım gereği olarak ĠçiĢleri Bakanlığına, Milli 

Eğitim Bakanlığına, J.Gn.K.lığına, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına, Emn.Gn.Md.lüğüne yazılan 

bilgi talebi konulu yazılarında; 

“1. Yapılacak bir çalıĢmada istifade etmek maksadıyla, 1996-2001 (dahil) döneminde 

yasadıĢı olarak irticai unsurlar tarafından düzenlendiği tespit edilen, Kur‟an Kursları 

hakkında, iller ve yıllar bazında, aĢağıda yazılı olan bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.  

a. Kaç kiĢinin eğitim gördüğü,  

b. Hangi irticai unsur tarafından düzenlendiği,  

2. Söz konusu bilgilerin 19 Kasım 2001 tarihine kadar temini”nin istendiğinin tespit 

edildiği belirtilmiĢtir. 

44-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD BaĢkanı ve Gensek. 

Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb.Abdullah ARMAĞAN imzalı 21 Eylül 2001 tarihli Genel 

Sekreter Namıyla MĠT MüsteĢarlığına ve dağıtım gereği olarak ĠçiĢleri Bakanlığına, 

J.Gn.K.lığına, Emn.Gn.Md.lüğüne yazılan bilgi talebi konulu yazılarında; 

“1. Yapılacak bir çalıĢmada istifade etmek maksadıyla, ülke genelinde ve/veya 

mahallinde irticai nitelikli yayın yapan basın ve medya ile ilgili 1996 yılı ile 2001 yılı 

arasındaki dönemi kapsayan, iller ve yıllar bazında aĢağıda yazılı olan bilgilere ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

a. Adı,  

b. Yayın türü (gazete, dergi, TV, Radyo),  

c. Yayın Periyodu (günlük, haftalık, aylık) 

d. Yayın yeri,  

e. Yıllık ortalama baskı tirajı,  

f. TV ve radyonun izlenme reytingi,  
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g. Halen yayınlanıp yayınlanmadığı,  

l. Hangi irticai unsur ile iltisaklı olduğu,  

2. Söz konusu bilgilerin 19 Kasım 2001 tarihine kadar temini”nin istendiğinin tespit 

edildiği belirtilmiĢtir. 

45-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD BaĢkanı ve Gensek. 

Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb.  Abdullah ARMAĞAN imzalı 28 Eylül 2001 tarihli Genel 

Sekreter Namına Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığına, Dağıtım, Gereği, ĠçiĢleri 

Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan bilgi talebi konulu yazılarında; 

“1. Yapılmakta olan bir çalıĢmada kullanılmak üzere, Nurcu unsurların (Gülen 

Grubu, Kutlular Grubu, Yeni Nesil Grubu) yönettiği/yönlendirdiği her seviyedeki kurs, 

dershane, okullar, dernek ve vakıflar hakkında aĢağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

a. Adı, 

b.Faaliyet Türü, 

c.ÇalıĢanların/üyelerin sayısı, 

d.Kursiyer ve/veya öğrenci sayısı, 

e.Hangi gruba ait olduğu, 

f.Ġrticai faaliyetten dolayı haklarında herhangi bir yasal/idari iĢlem yapılıp 

yapılmadığı, 

g.Halen faaliyette olup olmadığı, 

2. Yukarıda açıklanan bilgilerin 1996-2001 yılları itibariyle ve iller bazında 

düzenlenerek gönderilmesinin” istenildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

46.Milli Güvenlik Kurumu Genel Sekreterliği tarafından BTAD BaĢkanı ve Gensek. 

Yardımcısı Emin ERSAN imzalı 26 Kasım 2001 tarihli Genel Sekreter Namına MĠT 

MüsteĢarlığına ve dağıtım gereği olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan bilgi talebi 

konulu yazılarında; yapılacak bir çalıĢmada istifade etmek maksadıyla, Kadirilik Tarikatı ile 

ilgili elde mevcut bilgilerin temininin istendiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

47.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD BaĢkanı ve Gensek. 

Yardımcısı Emin ERSAN imzalı 01 ġubat 2002 tarihli Genel Sekreter Namıyla MĠT 

MüsteĢarlığına ve dağıtım gereği olarak Genelkurmay BaĢkanlığına ve Emn.Gn.Md.lüğüne 

yazılan bilgi talebi konulu yazılarında; 

“1. Yapılacak bir çalıĢmada istifade etmek maksadıyla, aĢağıdaki bilgilere ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

a. Ġrticanın eğitim alanındaki faaliyetleri,  

 (1) Okullarda faaliyetler,  

  (a) Sekiz yıllık eğitim,  

  (b) Ġmam-Hatip liseleri,  

  (c) Özel Okullar,  

  (d) Yüksek Öğretim Kurumları,  

 (2) Öğrenci yurtlarındaki faaliyetler,  

 (3) Dershanelerdeki faaliyetler,  

 (4) Kur‟an Kurslarındaki yürütülen faaliyetler,  

 (5) Ġrticanın eğitim alanındaki faaliyetlerinin kontrol, denetim ve etkilerinin 

asgari seviyeye indirilmesi amacıyla alınan ve/veya alınması öngörülen tedbirler,  

 (6) Değerlendirme,  

b. Ġrticanın kadrolaĢma faaliyetleri,  

 (1) Ġrticanın kadrolaĢma faaliyetlerine iliĢkin kriterler, 

  (a) Kamu kesiminde,  

  (b) Özel kesimde,  

 (2) KadrolaĢmanın önlenmesi konusunda alınması öngörülen yasal tedbirler,  

 (3) Uygulama ve denetim sistemi nasıl olmalıdır,  
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 (4) Değerlendirme,  

c. Yurt dıĢındaki hali hazır irticai faaliyetler,  

          (1) Avrupa ve ABD‟deki radikal Ġslamcı örgütler ve faaliyetleri,  

 (2) Asya, Afrika ve Körfez ülkelerindeki radikal Ġslamcı örgütler ve faaliyetleri,  

 (3) Değerlendirme,  

2. Söz konusu bilgilerin 19 Kasım 2001 tarihine kadar temini”nin istendiğinin  tespit 

edildiği belirtilmiĢtir. 

48.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından MGK Gensek. BaĢyardımcısı 

Ġlker BAġBUĞ imzalı 08 Nisan 2002 tarihli Genel Sekreter Namıyla MĠT MüsteĢarlığına ve 

dağıtım gereği olarak Genelkurmay BaĢkanlığına ve RTÜK BaĢkanlığına yazılan ideolojik 

amaçlı yayın yapan özel radyo ve televizyonlar konulu yazıları ekinde derlenen bilgilerde; 

“Bölücü, yıkıcı ve irticai faaliyette bulunan radyo ve televizyonlar hakkında 

hazırlanan Andıç‟ın 15 Ocak 2002 tarihinde arz edildiği, yayın yapan kuruluĢların aĢırı sol 

kesim, aĢırı sağ kesim, radikal Ġslamcı kesim, bölücü kesim Ģeklinde sınıflandırıldığı, 

değerlendirme bölümünde Milli GörüĢ ağırlıklı yayınların çok fazla, Haydar BAġ grubunun 

ise düĢünülenin üzerinde yayın gücüne sahip olduğunun dikkat çektiği, cezalara rağmen 

yayınlarını sürdürdükleri, radyo ve televizyonların kamuoyunu etkileme ve bilgilendirme 

gücünün, bölücü ve yıkıcı mihraklar tarafından ciddi bir biçimde kullanıldığı belirtilerek 

ekinde 7 adet illere göre özel radyo ve televizyonlara göre tabloların bulunduğu 

belirtilmiĢtir.”denilerek içeriğine yer verilmiĢtir.   

49.Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından ĠKK ve Güv.D.BaĢkanı Tümgeneral A.Ġhsan 

GÜRCĠHAN imzalı 10 EKĠM 2002 tarihli Genelkurmay BaĢkanı Namına MĠT 

MüsteĢarlığına yazılan Süleymancılar hk. konulu yazılarında; 

“1. Radikal dini gruplar içerisinde yer alan Süleymancıların Antalya bölgesindeki 

faaliyetleri çerçevesinde; 

a. Söz konusu grubun, 

(1)Son dönemde özellikle Antalya/Alanya bölgesindeki faaliyetlerini yoğunlaĢtırdığı, 

(2)Özellikle yaz döneminde evlerde ve güvenlik güçleri tarafından denetlenmesi zor 

olan yaylalarla küçük yaĢtaki çocuklara eğitim verdiği, 

(3)Yapılacak denetimleri önceden öğrenmek ve yerel yöneticilerle yakın iliĢkiler 

kurmak suretiyle yönetimi yurtların etkin ve amaçlarına uygun olarak denetlenmesini 

önlediği, 

 b. Lideri A.Arif DENĠZOLGU‟nun Antalya Milletvekili adayı olması nedeniyle 

bölgedeki bürokratların Süleymancılara karĢı daha müsamahalı hareket ettikleri iddia 

edilmektedir. 

2. Konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve mevcut/elde edilecek bilgilerin gönderilmesinin” 

istendiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

50. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD BaĢkanı ve Gensek. 

Yardımcısı Emin ERSAN imzalı 11 Kasım 2002 tarihli Genel Sekreter Namıyla MĠT 

MüsteĢarlığına dağıtım gereği olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan bilgi talebi konulu 

yazıda;  

“1.  Ġrticai unsurlarının her birinin 2002 yılı itibariyle son durumları ile ilgili olarak; 

a.  Vakıf ve dernekleri, 

b.  Okul ve dershaneleri, 

c.  Yurt ve pansiyonları, 

d.  ġirketleri, hakkında mevcut derlenecek bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.  Sözkonusu bilgilerin temininin” istendiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

51.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan v. M.A. imzalı 

13.01.1997  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine (MGK.13 Ocak 1997 gün ve 
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BTADB:3502-1-97/ADBM.sayılı yazısı) yazılan 11.011.01.156/18512 sayılı dosya bilgisi 

konulu yazılarında; 

Gazeteciler Cemal DEĞER, Yusuf Timuçin MERT, Kurtul ALTUĞ, Hulki 

CEVĠZOĞLU, Ergin KONUKSEVER, MüĢerref HEKĠMOĞLU, Ġsmail KARAHAN, Deniz 

BANOĞLU hakkında 10 sayfadan oluĢan bilgi notunun gönderildiğinin tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

52.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan v. M.A imzalı 

20.03.1997  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine (ĠLGĠ: MGK.3 ġubat 1997 

gün ve BTADB 0500-1-97/AABU sayılı yazısı) gönderilen 11.011.03.153/36366 sayılı bilgi 

ihtiyacı konulu 1 sayfadan oluĢan yazılarında; Ġrticai grup ve unsurlara ait bilgiler mevcut 

olup, ilgi yazı ile istenen ve akademik mahiyette bir etüd çalıĢması gerektiren hususlarda bilgi 

bulunmadığının bildirildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

53.MĠT MüsteĢarlığı tarafından 05/09/1997 tarihinde BaĢbakanlık Askeri 

BaĢdanıĢmanlığına (ġüpheli Kenan DENĠZ- Genelkurmay ĠGHD BaĢkanı, BÇG‟nin 

koordinatörü) ve MGK Genel Sekterliğine (ġüpheli Ġlhan KILIÇ – 27 Mayıs 1997 tarihli Batı 

ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamı olarak gösterilen MGK‟nın Genel 

Sekreteri) gönderilen irticai unsurlar hakkında hazırlanan 11 sayfadan oluĢan bilgi notundan 

bahsedilerek bilgi notunda  özetle; 

“Milli GörüĢçülerin Muhtemel Tutum ve DavranıĢları 

1. GiriĢ,  

2. Refah-Yol Koalisyonu Döneminin Ġrdelenmesi,  

3. Kapatma Davasına ĠliĢkin Tutum ve DavranıĢlar,  

4. Kapama Kararı Alınması Durumunda Muhtemel Milli GörüĢ Stratejisi 

5. Sonuç baĢlıklarının “bulunduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

54.MĠT MüsteĢarlığı tarafından 30/06/1997 tarihinde Ġstihbarat BaĢkan V. MüsteĢar 

a. Mikdat ALPAY tarafından dağıtım gereği olarak Genelkurmay BaĢkanlığına ve MGK 

Genel Sekreterliğine gönderilen Milli GörüĢçü unsurların (ĠLGĠ. MGK Gen.Sek. 17.Haziran 

1997 tarih ve TĠB-0621-4-97/YFP.BĢ.MüĢ.V.sayılı yazısı) kadrolaĢma faaliyetine iliĢkin 

olarak hazırlanan bilgi notu ve üst düzey kadrolaĢmayı gösteren çizelgenin gönderildiği 

belirtilerek belge ekinde özetle; 

“Milli GörüĢçü Unsurların KadrolaĢma Faaliyetleri baĢlığında, 

1. BaĢbakanlık ve Bağlı KuruluĢlar,  

2. Devlet Bakanlıkları ve Bağlı KuruluĢlar,  

3. Maliye Bakanlığı,  

4. Kültür Bakanlığı,  

5. Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı,  

6. Çevre Bakanlığı,  

7. Enerji Bakanlığı,  

8. ÇalıĢma Bakanlığı,  

9. Adalet Bakanlığı, alt baĢlıklarında Refah Partili ve Milli GörüĢçü kiĢilerle ilgili 

bilgi verildiği, Milli GörüĢçü Unsurların KadrolaĢma Faaliyetleri baĢlığında 12 sayfadan 

oluĢan 321 kiĢinin çalıĢtığı kurumların gösterildiği listenin bulunduğu”nun tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

55.MĠT MüsteĢarlığı tarafından 10/07/1997 tarihinde MGK Genel Sekreterliğine 

gönderilen Refah-Yol Hükümetinin iktidarı sürecinde kamu bankaları kullanılarak, bazı 

kesimlere kaynak aktarılmasına iliĢkin bir sayfadan oluĢan bilgi notu olduğu belirtilerek   

bilgi notunda özetle; 

“Ġrticai Unsurlara Kamu Bankaları Kanalıyla Yapılan Para Transferi baĢlığında, 

Maliye Bakanlığının talimatı üzerine, T.C. Merkez Bankası tarafından 01.01.1997 – 
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27.06.1997 döneminde para transferi yapılan yerler ve miktarlarından dikkat çekici görülenler 

arasında; 

-Ġl Özel Ġdarelerine    : 4.865.350.000.000.TL,  

-Belediyelere    : 7.158.803.000.000.TL, 

-Ankara BüyükĢehir Belediyesine   : 5 Trilyon  

-Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesine  : 2 Trilyon  

-Kırım Türk Kültür Derneğine  : 1.045.950.000.000.TL. 

-Ġlim Yayma Cemiyetine   :  45.125.000.000.TL. 

-Milli Gençlik Vakfına   :  35.625.000.000.TL. 

-Türk  Din Eğitimi Vakfına   :  14.962.000.000.TL. 

-Atatürkçü DüĢünce Derneğine  :  2.375.000.000.TL.   

Transfer gerçekleĢtiği” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

56.MĠT MüsteĢarlığı tarafından 12.10.1997 tarihinde MGK Genel Sekreterliğine ve 

Genelkurmay BaĢkanlığına gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri ile MGK‟nu yıpratma 

faaliyetleri konulu 1 sayfadan oluĢan belgeden bahsedilerek belge içeriğinin özetine yer 

verilmiĢ, belgede  özetle: 

“1. 406 sayılı MGK kararlarının uygulama durumu ile ilgili icracı birimlerden alınan 

bilgilerin iĢlendiği bir tablonun, üzerinde tahrifat yapılmak suretiyle 13.10.1997 günü 

yayınlacak olan Akit Gazetesi‟nde manĢet haber olarak yer alacağı öğrenilmiĢtir. 

2. Diğer tarafından … Tuğgeneral Doğu SĠLAHÇIOĞLU imzalı ve Ġstanbul‟daki 

mevcut Kur‟an kursları, bu kursların adresleri, yöneticileri ve telefon numaralarını içeren 

bilgilerin yanı sıra, Kur‟an kurslarının bundan sonraki durumlarının ne olacağı yönündeki 

açıklamalarının yeraldığı bir raporun, anılan gazete tarafından önümüzdeki günlerde 

yayınlanacağı ilgili çevrelerde ifade edildiği”  belirtilmiĢtir. 

57.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.MüsteĢar Yardımcısı M.A. imzalı 

17.03.1998  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine (ĠLGĠ : MGK.Gen.Sek.nin 

18.02.1998 tarih ve 3500-1-98/ADBM sayılı yazısı) yazılan 11.011.03.152.33683 sayılı MGV 

konulu yazılarının ekinde; Milli Gençlik Vakfı (MGV) hakkında 4 sayfadan oluĢan bilgi 

notunun gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

58.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan v. M.C.U. imzalı 

18.09.1999  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine yazılan 11.011.01.156/21550 

sayılı (ĠLGĠ : MGK Genel Sekreterliğinin 23.07.1999 gün ve 3505-78-99/BTDMP sayılı 

yazısı) Bilgi talebi konulu yazılarında; Gazeteciler  Ġlhan SELÇUK, Ahmet Taner KIġLALI, 

Taha AKYOL, Hasan Cemal KAYA, Fatih ALTAYLI, Ferai TINÇ, Gülay GÖKTÜRK, Murat 

BĠRSEL, Mehmet BARLAS, Necati DOĞRU, Mehmet Murat Kadri BELGE, Ġsmet 

BERKAN, Mim Kemal ÖKE, Veysel GANĠ, Hasan ÜNAL, Ahmet SELĠM haklarında 24 

sayfadan oluĢan bilgi notlarının gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

59.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan v.,M.C.U. imzalı 

17.02.2000  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine (ĠLGĠ: MGK.02.02.2000 tarih 

ve BTADB:3505-22-00/BTDBM sayılı yazısı) yazılan 11.011.03.151/9549 sayılı araĢtırma 

talebi konulu yazıları ekinde;  Deniz Feneri YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneğine iliĢkin 1 

sayfadan oluĢan bilgi notunun gönderildiğinin   tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

60.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkanı M.C.U. imzalı 

13.02.2001  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bilgi Toplama, AraĢtırma ve 

Değerlendirme BaĢkanlığına yazılan (ĠLGĠ: MGK Gen.Sek.nin 19/12/2000 tarih ve BTADB-

3500-29-00-ADBM -8 sayılı yazısı)  11.011.03.151 sayılı Bilgi talebi konulu yazılarında; ; 

Almanya‟daki irticai unsurların faaliyetleri baĢlıklı bilgi notu (7 sayfa)Almanya‟da Ġslam 

BaĢlıklı soru önergesi raporu özet metni (2 sayfa), Schröder Hükümeti tarafından 

parlamentoya sunulan rapor (93 sayfa Almanca) gönderildiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 
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61.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan M.C.U. imzalı 

08.10.2001  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bilgi Toplama, AraĢtırma ve 

Değerlendirme BaĢkanlığına yazılan (MGK Gen.Sek.nin 21.09.2001 gün ve 3500-183-

01/BTDBM (Ġ-52) ve MGK.Gen.Sek.nin 28.09.2001 gün ve 3500-195-01/BTDBM (Ġ-59) 

sayılı yazıları) 11.011.03.153 /7741 sayılı Bilgi talebi konulu yazılarının Ekinde Nurcu 

Grupların - Yapılanmanın Organizasyonları - 38 sayfadan oluĢan belgenin gönderildiğinin  

tespit edildiği, Kur‟an kursları ile ilgili 447 sayfanın gönderilmediği ve not olarak 

düĢüldüğünün   tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

62.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan M.C.U. imzalı 

11.10.2001 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bilgi Toplama, AraĢtırma ve 

Değerlendirme BaĢkanlığına yazılan 11.011.03.153/7747 sayılı Bilgi talebi konulu 

yazılarında,Talep edilen irticai nitelikli yazılı (EK-1) , görsel-iĢitsel (EK-2) yayınlara ait 

listelerin; Ġrticai kesim denetimindeki yayınlar (6 sayfa), Ġrticai kesim denetimindeki radyo 

televizyonlar (4 sayfa) Ģeklinde gönderildiği belirtilmiĢtir. 

63.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.Ġstihbarat BaĢkan M.C.U. imzalı 

29.11.2001 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bilgi Toplama, AraĢtırma ve 

Değerlendirme BaĢkanlığına yazılan (ĠLGĠ : MGK.Gen.Sek.nin 26.11.2001 tarih ve BTADB 

3500-290-01/ĠGADBM sayılı yazısı) 11.011.03.153/71549 sayılı Bilgi talebi konulu 

yazılarında;Kadirilik ile ilgili istenen hususların 5 sayfadan oluĢan bilgi notu olarak 

gönderildiğinin   tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

64.MĠT MüsteĢarlığı tarafından MüsteĢar a.MüsteĢar Yardımcısı C.Ö.imzalı 

13.02.2002 tarihli MGK.Genel Sekreterliği (Bilgi Toplama, AraĢtırma, Değerlendirme 

BaĢkanlığına) yazılan bilgi talebi konulu 3 sayfadan oluĢan belge özetine yer verilmiĢtir. 

 Belgede özetle;“…Ġrticai çevrelerin eğitim alanındaki faaliyetleri, gençlik kesimini 

vasat olarak kullanma amacında odaklaĢmaktadır. Dolayısıyla, Ġmam Hatip Liseleri (ĠHL), 

özel okullar, üniversiteler, yurtlar, dersaneler ve Kur‟an kurslarındaki etkinlikler bu amaç 

doğrultusunda yürütülmektedir. Özel okullar ve dersanelerin diğer fonksiyonu da, irticai 

çevrelere bol ve düzenli kazanç sağlamasıdır.  

Bu meyanda, 8 yıllık zorunlu temel eğitim yasası ve bu yasa kapsamında ĠHL nin 

yapısından meydana gelen radikal değiĢikliğin, anılan çevrelerin amaçlarına indirilmiĢ ağır 

darbe olması nedeniyle aldığı yoğun tepki halen devam etmektedir. 

Keza, ĠHL de uygulanan türban yasağı da irticai çevrelerce yer yer protesto 

eylemlerine dönüĢtürülmektedir.  

Bu geliĢmelere karĢılık, 8 yıllık zorunlu temel eğitim yasasının ve meslek lisesi 

mezunlarının üniversite giriĢ sınavlarında kendi branĢlarına yönlendirilmelerine yönelik 

yapılan düzenlemelerin ĠHL ne olan ilgiyi büyük oranda düĢürdüğü belirlenmiĢtir. 

Nitekim, 1996-1997 öğretim döneminde ĠHL de 511.502 öğrenci öğrenim görürken, 

2000-2001 öğretim yılında bu sayı 91.620 ye gerilemiĢtir. 

Türban konusu, irticai çevrelerin üniversitelerdeki en önemli etkinlik vasıtası olma 

özelliğini korumaktadır. Özellikle ilahiyat fakültelerindeki uygulamalara uluslararası boyut 

kazandırma çalıĢmalarında artıĢ olduğu söylenebilecektir ifadeleri yer almaktadır.  

Bu cümleden olarak, Ocak 2002 ayında 350 türbanlı üniversite öğrencisi adına 

Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine müracaatta bulunulduğu öğrenilmiĢtir.” denildiği 

belirtilmiĢtir.          

65.MĠT MüsteĢarlığı tarafından 06/01/2000 Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına 

gönderilen Ġslamcı Gruplar konulu, Ġslamcı Grupların yurt içi ve yurt dıĢındaki 

örgütlenmelerinin tanıtımını yapan metin ve Ģemaların gönderildiği, ekinde Ġslamcı Gruplar 

baĢlıklı metin ile Milli GörüĢ (Yurt içi ve Yurt dıĢı), Tarikatlar Genel ve ĠĢlevine göre, 

NakĢibendilik (Türkiye Kökenli ve Yabancı Kökenli), Kadirilik, Nurculuk, Süleymancılık, 

IĢıkçılık, Caferilik, ĠBDA/C, Müslüman Gençlik Platformu, Hizbullah, Ġslami Hareket 
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Örgütü, Mazlum-Der, Kaplancılar, Diğer Radikal Ġslamcı Gruplar, Yabancı Ġslamcı örgütler 

baĢlıklarından oluĢan 20 sayfalık Ģema bulunduğunun  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

66.Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından Harekat BaĢkanı dosyamız Ģüphelisi Çetin 

DOĞAN imzalı 31 Temmuz 1997 tarihli HRK.3429-175-97/ĠGHD.PL.ġ.(8) (BÇG‟nin 

faaliyet gösterdiği birim) sayılı, MĠT MüsteĢarlığına ve dağıtım gereği olarak 

MGK.Gensek.liğine ve YÖK.BaĢkanlığına gönderilen, irticai kadrolaĢma konulu yazıda, 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinde okuyan 18 

öğrencinin laik ve Atatürkçü öğretim elemanlarının görevlerinden uzaklaĢtırılarak, irticai 

kadro oluĢturulduğu iddialarını içeren dilekçelerin gönderildiği, diğer taraftan bir kısım yerel 

basının Çanakkale 18 Mart Üniversitesini konu alan haber ve yazılarının da dilekçe 

sahiplerinin iddialarını doğrular nitelikte görüldüğü, konunun tetkikinin istenildiği ve yazının 

ekinde 6 sayfalık fotokopi ile gazete kupürlerinin gönderildiği belirtilmiĢtir. 

67.Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından Harekat BaĢkanı imzalı 08 Ekim 1997 tarihli 

HRK.3429-285-97/ĠGHD.Pl.ġ.(6) 559(BÇG‟nin faaliyet gösterdiği birim),MĠT 

MüsteĢarlığına gönderilen dağıtım gereği olarak MGK Gensek.iğine, J.Gn.K.lığına 

gönderilen, Ġrticai Faaliyetler konulu; Elazığ, MuĢ ve Bingöl illerinde irticai faaliyetlerde 

bulundukları duyumu alınan kamu kurum ve kuruluĢlarında görevli personelin isim listesinin 

ve faaliyetlerinin belirtildiği, 3 kaymakam, 1 Cumhuriyet BaĢsavcısı, 1 hakim, 5 öğretmen, 2 

memur, 1 muhtar ve ailesi, 1 imam hakkında irticai faaliyetleri sebebiyle gerekli tetkik ve 

takibi için Genelkurmay BaĢkanı namıyla yazı yazıldığının tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

68.MĠT MüsteĢarlığına Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından dosyamız Ģüphelisi Çetin 

SANER imzası ile 10 Aralık 1997 tarihinde ĠSTH.:3590-1232-97/ĠKK VE GÜV.D.ĠÇ 

ĠSTH.ġ.(1232) sayılı Ġrticai Faaliyetler konulu Genelkurmay BaĢkanı Namıyla yazılan yazıda 

Erzurum Valisi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü ve yardımcısı hakkında irticai 

faaliyetleri sebebiyle 4 sayfadan oluĢan bilgi notunun gönderildiğinin tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

69.MĠT MüsteĢarlığına Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından dosyamız Ģüphelisi Çetin 

SANER imzası ile 16 Aralık 1997 tarihinde ĠSTH.:3590-1254-97/ĠKK VE GÜV.D.ĠÇ 

ĠSTH.ġ.(1254) sayılı Ġrticai ve Bölücü Faaliyetler konulu Genelkurmay BaĢkanı Namıyla 

yazılan yazıda; 

“1. Ġzmir bölgesindeki irticai ve bölücü faaliyetlerle ilgili alınan duyumlardan; 

a. Milli Gençlik Vakfının, eskisinden daha fazla dayanıĢma içerisinde olduğu ve 

gittikçe daha da teĢkilatlı ve kuvvetli bir yapılaĢmaya gittiği,  

b. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan bölücü terör örgütü taraftarları, eylemci 

gruplar ve irticai faaliyetlerde bulunanlara Adli Makamlarca hiçbir iĢlem yapılmadığı ve 

serbest bırakıldıkları, güvenlik güçlerinin görevlerini güçlükle yürüttükleri,  

c. Parasal güçlerini arttırmak üzere, milyarlarca lira toplama faaliyetlerinin devam 

ettiği,  

d. Mevcut Külliye yapımını Valinin dahi durduramadığı öğrenilmiĢtir.  

2. Belli çevrelerin üstlerine devlet güçlerini sıçratmadan, yavaĢ yavaĢ daha da 

güçlendikleri ve faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilmektedir.  

3. Konu ile ilgili detaylı istihbarat çalıĢması yapılmasını ve neticenin bildirilmesi”nin 

istendiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

70.Genelkurmay ĠKK.Ve Güv.D.BaĢkanı Fuat BÜYÜKCĠVELEK imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına yazılan 05 ġubat 1999 tarih ve 

ĠSTH:3050-39-99/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.(67) sayılı yazıları ile Kanal-7 televizyonu ve yayın 

politikası hakkında derlenecek bilgilerin gönderilmesinin istendiğinin tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

71.Genelkurmay ĠKK.Ve Güv.D.BaĢkanı Fuat BÜYÜKCĠVELEK imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına yazılan 16 Mart 1999 tarih ve 
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ĠSTH:3590-4-99/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.(137) sayılı yazıları ile E.Tümg.Orhan ATEġ, 

E.Tuğg.Adnan TANRIVERDĠ, E.Tuğg.Hasan SAĞLAM‟ın siyasi faaliyetlerinin araĢtırılarak, 

derlenecek bilgilerin gönderilmesinin istendiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

72.Genelkurmay ĠKK.Ve Güv.D.BaĢkanı Fuat BÜYÜKCĠVELEK imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına yazılan 18 Mart 1999 tarih ve 

ĠSTH:3050-88-99/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.(144) sayılı yazıları ile Star Gazetesi ve BRT (B Radyo 

Televizyon) kanalı ile Sezai ġENGÜN (Star Gazetesi), Saygı ÖZTÜRK (Star Gazetesi), Zafer 

GEDĠK (Star Gazetesi), Ümit TURPÇU (Star Gazetesi), Nazmi BĠLGĠ (BRT), Gürkan 

ZENGĠN (BRT) hakkında derlenecek bilgilerin gönderilmesinin istendiği  belirtilmiĢtir. 

73.Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı dosyamız Ģüphelisi Fevzi TÜRKERĠ imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına gönderilen 12 Mayıs 1999 tarihli 

ĠSTH.:3050-161-99/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.(256) sayılı yazıları ile Arifan FM isimli özel radyo 

kanalının devlet aleyhine irtica yanlısı yayın yaptığı, bu tür yayın organlarının takip edilmesi, 

yasal çerçevede denetlenmesi ve gerekirse kapatılmasının uygun olacağının 

değerlendirildiğinin bildirildiği belirtilmiĢtir. 

74.Genelkurmay ĠKK ve Güv.D.BĢk.Vk. Dz.P.Kur.Kd.Alb.M.Ertuğrul Köylüoğlu 

imzası ile Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına gönderilen 02 Ağustos 1999 

tarihli ĠSTH:3590-40-99/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.(451) sayılı yazıları ile Ülker ġirketler Grubu 

tarafından 55 Ģehit çocuğuna öğrenim bursu verilmek istendiği, Ülker ġirketler Grubu ve 

yöneticileri hakkında toplanacak bilgilerin gönderilmesinin istendiği  belirtilmiĢtir. 

75.Genelkurmay ĠKK.Ve Güv.D.BaĢkanı Fuat BÜYÜKCĠVELEK imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına yazılan 21 Eylül 1999 tarih ve 

ĠSTH:3050-323-99/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.(563) sayılı yazıları ile Ġnsan Hak ve Hürriyetleri ve 

Ġnsani Yardım Vakfı (ĠHH) vakfı ve yöneticileri hakkında derlenecek bilgilerin 

gönderilmesinin istendiği  belirtilmiĢtir. 

76.Genelkurmay ĠKK ve Güv.D.BĢk.Vk. Dz.P.Kur.Kd.Alb.M.Ertuğrul Köylüoğlu 

imzası ile Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına gönderilen 03 Ağustos 1999 

tarihli ĠSTH:3590-43-99/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.(456) sayılı yazıları ile Müstakil Sanayici ve ĠĢ 

Adamları Derneği (MÜSĠAD)‟ın TSK ihtiyaçlarının karĢılanmasında yerli sanayi payını 

arttırmaya yönelik olarak askeri tesislerde görüĢme ve incelemelerde bulunmayı talep etmeleri 

sebebiyle MÜSĠAD ve yöneticileri hakkında toplanacak bilgilerin gönderilmesinin istendiği  

belirtilmiĢtir. 

77.Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı dosyamız Ģüphelisi Fevzi TÜRKERĠ imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına gönderilen 21 Eylül 1999 tarihli 

ĠSTH.:3050-530-99/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.(530) sayılı yazıları ile 17 Ağustos 1999 tarihinde 

Marmara bölgesinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında irtica yanlıları olmak üzere 

yasadıĢı örgütlerin yoğun faaliyetleri nedeniyle, iç güvenliğimizi tehdide yönelik uygun bir 

ortam meydana gelmeye baĢladığı belirtilerek gerekli raporların faks ile gönderilmesinin 

istenildiği, ekinde irticai örgütler, sol örgütler, PKK terör örgütü hakkında 5 sayfadan oluĢan 

bilgilerin bulunduğu  belirtilmiĢtir. 

78.Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı dosyamız Ģüphelisi Fevzi TÜRKERĠ imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına gönderilen 22 Eylül 1999 tarihli 

ĠSTH.:3050-324-99/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.(564) sayılı yazıları ile irticai faaliyetlerde 

bulunduğu belirtilen Pendik Tersanesinin devrine olumsuz bakan Ģahıslarla ilgili yazı ekinde 2 

sayfadan oluĢan bilgi notu doğrultusunda gerekli araĢtırmanın yapılmasının istendiği 

belirtilmiĢtir. 

79.Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı dosyamız Ģüphelisi Fevzi TÜRKERĠ imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına gönderilen (Gnkur.Ġsth.BĢk.lığının 22 

Eylül 1999 ve ĠSTH:3050-324-99/ĠKK.ve Güv.D.Ds.ġ.(564) sayılı yazısı) 11 Ekim 1999 

tarihli ĠSTH.:3050-333-99/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.(594) sayılı yazıları ile Pendik Tersanesinin 
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Deniz Kuvvetlerine devri konusunda olumsuz davranıĢları bulunan ve Hizbullah Örgütünün 

faaliyetlerini içeren yazı ekinde 3 sayfadan oluĢan bilgi notu doğrultusunda ismi geçen 

Ģahıslar hakkında gerekli araĢtırmanın yapılmasının istendiği belirtilmiĢtir. 

80.Genelkurmay ĠKK.Ve Güv.D.BaĢkanı Fuat BÜYÜKCĠVELEK imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına yazılan 23 Mayıs 2000 tarih ve 

ĠSTH:3050-188-00/ĠKK ve Güv.D.Ds.ġ.(290) sayılı yazıları ile Memur- Sen Konfederasyonu 

hakkında derlenecek bilgilerin gönderilmesinin istendiği belirtilmiĢtir. 

 81.Genelkurmay ĠKK.Ve Güv.D.BaĢkanı Ali Ġhsan GÜRCĠHAN imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına yazılan 13 Eylül 2000 tarih ve 

ĠSTH:3050-315-00/ĠKK ve Güv.D.3 ĠÇ TĠġ.ġ.(485) sayılı yazıları ile Fazilet Partisi yan 

kuruluĢu olan ve Almanya‟da faaliyet gösteren Ġslam Toplumu Milli GörüĢ (IGMG) 

örgütünün Eğitim 2000 adı altında irticai eğitim verdiği öğrenilmiĢ olup kampanya hakkında 

mevcut bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istendiği belirtilmiĢtir. 

82.Genelkurmay ĠKK.Ve Güv.D.BaĢkanı Ali Ġhsan GÜRCĠHAN imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına yazılan 09 Ocak 2001 tarih ve 

ĠSTH:3050-14-00/ĠKK ve Güv.D.3 ĠÇ TĠġ.ġ.(17) sayılı yazıları ile Yeni ġafak Gazetesi Genel 

Yayın Yönetmeni Selahattin SADIKOĞLU hakkında derlenecek bilgilerin gönderilmesinin 

istendiği belirtilmiĢtir. 

83.Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı Hüseyin GÖKSU imzası ile Genelkurmay 

BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına yazılan 19 ġubat 2002 tarih ve ĠSTH:3090-37-02/ĠKK 

ve Güv.D.1 ĠÇ TĠġ.ġ.(156) sayılı yazıları ile 12 Aralık 2001 tarihinden itibaren Ankara 

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesindeki kız öğrencilerin türban konusundaki mektup kampanyası 

ile ilgili olarak bu kampanyayı yönlendiren, destekleyenler hakkında mevcut veya elde 

edilecek bilgilerin gönderilmesinin istendiği belirtilmiĢtir. 

84.Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı Hüseyin GÖKSU imzası ile Genelkurmay 

BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına yazılan 01 Mayıs 2002 tarih ve ĠSTH:3090-85-02/ĠKK 

ve Güv.D.1 ĠÇ TĠġ.ġ.(124) sayılı 5 sayfadan oluĢan yazıları ile; 

Ġlgi (a) Gnkur.BĢk.lığının 14 Mayıs 1997 gün ve 3429-54-97/ĠGHD(Pl.ġ.) sayılı 

yazısı,  

(b) MĠT MüsteĢarlığının 13 Haziran 1997 gün ve SAYI:11.011.03.152/39954-16244 

sayılı yazısı,  

Ġle ilgi konu ile gönderilen bilgilerden yapılan çalıĢmada istifade edildiğini, 

Günümüz itibariyle aynı konuda yapılması planlanan bir çalıĢmada faydalanılmak üzere, 

irticai kesime ait veya bu kesimi destekleyen yurt içi ve yurt dıĢındaki kurum/kuruluĢlarla 

ilgili olarak ilgi (b)‟de yer alan bilgilerin güncelleĢtirilerek gönderilmesinin istendiği 

belirtilmiĢtir. 

85.Genelkurmay ĠKK.Ve Güv.D.BaĢkanı Ali Ġhsan GÜRCĠHAN imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına yazılan (MĠT MüsteĢarlığının 06 Ocak 

2000 tarih ve 9506 sayılı raporu) 25 Mayıs 2001 tarih ve ĠSTH:3050-91-01/ĠKK ve Güv.D.3 

ĠÇ TĠġ.ġ.(131) sayılı 2 sayfadan oluĢan yazıları ile Milli GörüĢ TeĢkilatının yurt dıĢı 

yapılanması, faaliyetleri, yönetici kadrosu, kuruluĢları vb. hakkında ekte gönderilen Ģemaya 

ilave bilgilerin gönderilmesinin istendiği  belirtilmiĢtir. 

86.Genelkurmay ĠKK.Ve Güv.D.BaĢkanı Ali Ġhsan GÜRCĠHAN imzası ile 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla MĠT MüsteĢarlığına yazılan 06 Haziran 2001 tarih ve 

ĠSTH:3050-114-01/ĠKK ve Güv.D.3 ĠÇ TĠġ.ġ.(416) sayılı yazıları ile irticai grupların 

kontrolünde bulunan ülke genelindeki özel okul ve dershaneler ile yöneticilerinin hangi 

görüĢe mensup olduklarını belirten güncel listelere ihtiyaç duyulduğu, ekte gönderilen mevcut 

bilgilere göre hazırlanmıĢ son durumu gösteren teyit edilmiĢ bilgilerin derlenerek 

gönderilmesinin istendiği belirtilmiĢtir. 
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87.Arz Notu baĢlıklı 3 sayfadan oluĢan Ahmet ġAHĠN (ĠB.SĠB.Yrdc.V.) tarafından 

hazırlanan belge özetine yer verilmiĢtir. Belge de özetle;  

“MĠT MüsteĢarlığı tarafından 28 Nisan 1998 tarihinde Yükseköğrenim Kurulu 

(YÖK)„na verilen istihbarat doğrultusunda YÖK tarafından YÖK BĢk.V.Ġsmail TOSUN 

imzası ile  üniversite rektörlerine, “KiĢiye Özel, Gizli” 3 talimat gönderildiği,  

Kanal 7 TV‟nin 21 Mayıs 1998 günü yapılan Haber Saati programına Mazlum-Der 

Ġstanbul ġubesi BaĢkanının stüdyo konuğu olarak katıldığı ve YÖK tarafından üniversite 

rektörlerine  “kiĢiye özel, gizli” 3 talimat gönderildiğini, bu talimatların haber merkezlerinde 

bulunduğunu söyleyerek talimatların içeriğini açıkladığı,  

YÖK‟ün üniversite rektörlerine gönderdiği ifade edilen talimatlardan “Mazlum-

Der‟in BaĢörtüsünü Ġzleme Komitesi”nin yapmayı planladığı faaliyetler ile ilgili açıklamanın 

MĠT MüsteĢarlığınca 28 Nisan 1998 günü YÖK BaĢkanlığına gönderilen istihbaratı yansıttığı, 

MĠT Ġstihbarat MüsteĢar Yardımcısının talimatı üzerine Ahmet ġAHĠN‟in, YÖK 

BaĢkanı Kemal GÜRÜZ ile 01 Haziran 1998 günü makamında görüĢtüğü, görüĢmeye YÖK 

BĢk.lığı görevlisi  DurmuĢ YALÇIN‟ın da katıldığı,  

Kemal GÜRÜZ‟e YÖK BaĢkanının bilgilendirilmesi amacıyla MĠT tarafından 

gönderilmiĢ bulunan istihbaratın bir Ģekilde Mazlum-Der‟e sızdırıldığı, MĠT‟in çalıĢmalarını 

olumsuz yönde etkileyeceği ve kaynakları zedeleyeceğinin ifade edildiği, 

Kemal GÜRÜZ‟ün de YÖK BaĢkanlığına intikal eden bu v.b.istihbaratı üniversite 

rektörlerine göndermek zorunda olduğunu, metinlerin mümkün olan ölçüde esastan 

uzaklaĢmayacak Ģekilde değiĢtirilerek yazılması talimatı bulunmasına karĢın bu uygulamanın 

uzmanlık gerektirmesi nedeniyle yeterince uygulanamadığını, Kemal GÜRÜZ‟ün ilgili 

metinleri telefonla istemesi üzerine metinleri getiren sorumlu kiĢi Kemal GÜRÜZ‟ün sorusu 

üzerine; MĠT‟ten gelen istihbaratın hassasiyeti nedeniyle çok dar çerçevede tutulduğunu, 

dağıtımının her zamanki bölümden değil kendisi ve güvenilir iki personel  tarafından 

yapıldığını ifade ettiği”  denildiği belirtilmiĢtir. 

28 ġubat 1997 Tarihli MGK‟da  MĠT‟in Takdimi  alt baĢlığında; 
MGK Genel Sekreteri Ġlhan KILIÇ‟ın  31 Ocak 1997 tarihinde MĠT MüsteĢarlığına 

yazmıĢ olduğu yazılarında Milli Güvenlik Kurulunun 28 ġubat 1997 tarihinde yapılacak 

toplantısında MĠT MüsteĢarlığı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik irtica 

tehdidinin boyutları nelerdir? Ve bunlara karĢı alınması gereken önlemler neler olmalıdır?” 

baĢlığı altında MĠT MüsteĢarlığının 20 dakikalık takdim ve takdim için katılacak personel 

istenmesi üzerine MĠT MüsteĢarlığı tarafından 31 sayfadan oluĢan “MĠT MüsteĢarlığı MGK 

Takdim Metni” hazırlandığı ve o dönemde MĠT istihbarat BaĢkanı M.A., Daire BaĢkanı M.D., 

Bl.Yön.Yrd.E.Ö., Memur S.Ç.nin görevlendirildiği belirtilerek takdim metnine yer verilmiĢtir. 

Belgede Türkiye‟deki irticai gruplar baĢlığı altında mahkemelerce terör örgütü olarak 

kabul edilen Hizbullah, ĠBDA-C v.b., terör örgütlerinin yanında Refah Partisi, Milli GörüĢ, 

Refah Partili Belediye BaĢkanları, NakĢibendi, Nurcu ve Süleymancıları da saydıklarının  

belirlendiği belirtilmiĢtir. 

MĠT MüsteĢarlığının bu belgeler haricinde gönderdiği belgeler arasında alt 

baĢlığında; 
Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete YÜKSEL‟e elden teslim edildiği belirtilen, Ankara 

DGM Cumhuriyet BaĢsavcılığına Mazlum-Der hakkında yürüttüğü soruĢturma sebebiyle MĠT 

MüsteĢarlığı tarafından 07.06.1999 tarihinde 44 sayfadan oluĢan belge, Genelkurmay 

BaĢkanlığı 29 Nisan 1997 tarihli HRK:3429-15-97/ĠGHD.PL.ġ.(3) sayılı 2 sayfadan oluĢan 

Çevik BĠR imzalı Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi ve ekleri, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığının 05 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları konulu Deniz 

Kuvvetleri Kurmay BaĢkanı Aydan EROL imzalı Deniz Kuvvetlerine bağlı tüm birimlere 

gönderilen 2 sayfadan oluĢan belge, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tekirdağ 8.Mekanize 

Piyade Tugay Komutanlığının 19 ġubat 1997 tarihli TSK‟leri personeli ile eĢ ve çocuklarının 
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koruma ve kollama görevi dahilinde haber toplama vasıtası olarak her türlü belge, bilgi ve 

haberi üst komutanlığa ulaĢtırması ve bu hususta bilgilendirilmesi ile ilgili yazı, Genelkurmay 

BaĢkanlığı Nisan 1997 tarihli 11 sayfadan oluĢan Batı Harekat Konsepti konulu belge, 

Genelkurmay Harekat BaĢkanı Çetin DOĞAN imzalı 16 Nisan 1997 tarihli Laiklik Aleyhtarı 

Faaliyetler konulu Cuma ve Bayram namazları dahil tüm hutbe ve vaazların personel 

görevlendirmek suretiyle takibi ve rapor edilmesi ile ilgili Kuvvet Komutanlıklarına yazmıĢ 

olduğu yazı, MĠT MüsteĢarlığının yukarıda ifade edilen belgeler dıĢında  gönderdiği belgeler 

olarak belirtilmiĢtir.  

 

OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK ASKERĠ ġURA (YAġ) TOPLANMASI ĠLE ĠLGĠLĠ 

BELGELER” baĢlığında; 

Belge asıllarının emanetin  2013/19 sırasında kayda alındığı,   onaylı suretlerinin 

dosya içerisinde olduğu belirtilerek söz konusu belgeler 8 alt baĢlık halinde anlatılmıĢtır. 

Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına   hitaben 

yazılan 23 Ocak 2013 tarih ve AD.MÜġ.9140-50-13/M.O.A.90037412 sayılı YaĢ toplantıları 

hk. konulu yazı ekinde; 

1-Mayıs-Haziran 1997 aylarında Olaganüstü Y.A.ġ toplantısının yapılıp 

yapılmaması konusunda görüĢ alınması için; 

a.Olağanüstü Y.A.ġ.toplantısına gerek duyulup duyulmadığı, 

b.Gerek duyulduğu takdirde toplantının zamanının hangi tarihlerde olması gerektiği, 

c.TSK dan iliĢiklerinin kesilmesi istenilen subay ve astsubayların miktarlarının 30 

Nisan 1997 tarihine kadar Gnkur.Per.BĢk.lığına “KiĢiye Özel-Gizli” gizlilik derecesi ile 

gönderilmesine iliĢkin belgenin Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik BĠR imzasıyla K.K.K.lığına, 

Dz.K.K.lığına, Hv.K.K.lığına ve J.Gn.K.lığına 16 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay BaĢkanı 

emriyle Proje Sb.Per.Yb. K.SAVCI, ġ.Md.Kur.Alb.C.AKġĠT, Per.D.BĢk.Tümg.D.TEMEL, 

Per.BĢk.Korg.Y.TÜRKER, Koordine Ad.MüĢ.Hak.Tuğg.E.ġENEL parafıyla hazırlanıp 

gönderildiği belirtilmiĢtir. 

2-Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 

Genelkurmay BaĢkanlığına hitaben yazılan  24 Nisan 1997 tarih ve PER: 4122-83-

97/Tay.D.Sb ve Astsb.Kd. ġ.(607) sayılı Olağanüstü Y.A.ġ Toplantısı konulu Kara 

Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet KÖKSAL imzalı;  

Bilgi için Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, J.Gn.K.lığına gönderilen  üzerinde Sn.K.na arz. 

Diğer Kuv.lerde aynı durumda, Dosya miktarı artmıĢ durumda, Böyle bir ġüra‟nın yapılması 

kaçınılmaz, Tensiplerinize el yazısı ile not düĢülen 28/4 paraflı belge içeriğinin, 

“1.Ağustos 1996 tarihindeki Yüksek Askeri ġura (Y.A.ġ) toplantısından sonra 

yapılan araĢtırmalar sonucu, K.K.K.lığına bağlı bazı birlik ve kurumlarda görevli toplam 58 

kadar subay ve astsubayın laiklik karĢıtı düĢüncelere sahip oldukları ve irticai faaliyetlere  

karıĢtıkları tespit edilmiĢ ve bu personel hakkında, “Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun 

Değildir.” Kanaati ile iliĢik kesme dosyaları tanzim edilmekte olup bu hazırlıklar, 15 MAYIS 

1997 tarihine kadar tamamlanabilecektir. 

2.Bu konudaki araĢtırma ve incelemeler yoğun bir Ģekilde sürdürülmekte olup, anılan 

faaliyetlere karıĢan ve Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyen personel miktarının 

tespit edilenlerin oldukça üzerine çıkabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, tespit edilen ve 

dosyaları tanzim edilmekte olan personelin, bulunduğu görevlerde zararlı faaliyetleri ve kendi 

taraflarına eleman temin etme gayretleri devam ettiğinden, bir an önce iliĢiklerinin 

kesilmesinin yararlı olacağı düĢünülmektedir. 

3.Tespit edilen sakıncalı personelin bir an önce Silahlı Kuvvetlerden iliĢiklerinin 

kesilmesini sağlamak ve AĞUSTOS 1997‟de yapılacak Y.A.ġ.toplantısında bu konuda 

görüĢülecek dosya miktarını asgari düzeye indirmek maksadıyla, MAYIS 1997 ayının ikinci 
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yarısında Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce bir olağanüstü Y.A.ġ. toplantısı 

düzenlenmesinin uygun  olacağı değerlendirilmektedir. 

 Tensip ve emirlerini, arz ederim.”Ģeklinde olduğu belirtilmiĢtir. 

3-  ANDIÇ BaĢlıklı,  

Y.A.ġ Olağanüstü Toplantısı konulu, kime gönderildiği kimden gönderildiği 

belirtilen, yazıyı hazırlayanın Tlf.No:1148 olarak belirtilen Proje Sb.Per.Yb.K.SAVCI, 

Per.BĢk.Korg.Y.TÜRKER, II nci BĢk.Org.Ç.BĠR paraflı, Per.D.Per.Ynt.ġ.Md.Kurmay Albay 

Cihangir AKġĠT imzalı olduğu  belge, içeriğinden bahsedilmiĢtir.belge içeriği konu,öncesi, 

inceleme, sonuç ve teklifler baĢlıklarında ele alınarak incelenmiĢtir.  Belge içeriği: 

ĠLGĠ a) 17.7.1972 tarih ve 1612 sayılı Y.A.ġ.‟nın KuruluĢ ve Görevleri Hakkında 

Kanun (Kanun No:2938, Kabul Tarihi:1.11.1983)   b)K.K.K.nın 24.4.1997 gün ve PER.:4122-

83-97/Tay.D.Sb.ve Astsb.Kd.ġ(607)sayılı yazısı   

1.KONU     Olağanüstü Y.A.ġ.toplantısı 

2.ÖNCESĠ  Laiklik karĢıtı düĢüncelere sahip olan ve irticai faaliyetlere karıĢtıkları 

tespit edilen subay ve astsubaylardan AĞUSTOS 1996 tarihinde toplanan Y.A.ġ „da 18 subay 

ve astsubay, ARALIK 1996 tarihinde toplanan Y.A.ġ.da 58 subay ve astsubay T.S.K.nden 

iliĢiği kesilmiĢtir. 

3.ĠNCELEME : K.K.K.lığının ilgi (b) yazısı ile, a.AĞUSTOS 1996 tarihindeki 

Y.A.ġ.toplantısından sonra yapılan araĢtırmalar sonucu, K.K.K.lığında görevli 58 kadar subay 

ve astsubayın laiklik karĢıtı düĢünceler ve irticai faaileyetlere karıĢtıklarının tespit edildiği, 

b.AraĢtırmalar ve incelemeler sonucunda, anılan faaliyetlere karıĢan ve Silahlı Kuvvetlerde 

kalması uygun görülmeyen personel miktarının tespit edilen miktarın oldukça üzerine 

çıkabileceğinin değerlendirildiği, c.Ayrıca tespit edilen personelin, bulunduğu görevlerde 

zararlı faaliyetleri ve kendi taraflarına eleman temin etme gayretlerinin devam ettiği, d.Tespit 

edilen sakıncalı personelin T.S.K.den iliĢiğinin kesilmesini sağlamak ve AĞUSTOS 1997‟de 

yapılacak Y.A.ġ.toplantısında dosya miktarını asgariye indirmek maksadıyla MAYIS 1997 

tarihinde M.G.K. toplantısından önce toplanmasının uygun olacağının değerlendirildiği 

Gnkur.BĢk. lığına bildirilmiĢtir.  

4.SONUÇ VE TEKLĠFLER Tespit edilen personelin, bir an önce iliĢiklerinin 

kesilmesinin yararlı olacağı, bu nedenle Y.A.ġ.ilgi (a) Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 26-

27 MAYIS 1997 tarihinde toplanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Olağanüstü 

Y.A.ġ.ya karar verildiği takdirde diğer BĢk.lıklara ait ilave konulara da yer 

verilebilecektir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 4-Genelkurmay BaĢkanlığı nın 2 Mayıs 1997 tarih Per:4122-12-

97/Per.D.Ynt.ġ.(4) sayılı, Olağanüstü Yüksek Askeri ġura Toplantısı konulu Proje 

Sb.Per.Yb.K.SAVCI, ġ.Md.Kur.Alb.C.AKġĠT, Per.D.BĢk.Tümg. D.TEMEL paraflı 

Personel BaĢkanı Korgeneral Yıldırım TÜRKER imzalı, 
Dağıtım Gereği, Genkur. Ġsth.BĢk.lığına, K.K.Per.BĢk.lığına, Dz.K.Per.BĢk.lığına, 

Hv.K.Per.BĢk.lığına, J.Gn.K.Per.BĢk.lığına, Gnkur.Ad.MüĢ.liğine gönderilen  belge içeriğine 

yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 

ĠLGĠ a) K.K.K.nın 24.4.1997 gün ve PER.4122-83-97/Tay.D.Sb.ve Astsb.Kd.ġ.(607) 

sayılı yazısı 

b)17.7.1972 gün ve 1612 sayılı Yüksek Askeri ġura‟nın KuruluĢ ve Görevleri 

Hakkında Kanun 

1.K.K.K.lığının ilgi (a) ile gönderilen disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle ayırma 

iĢlemine ihtiyaç duyduğu personelin durumunun görüĢülmesi için Olağanüstü Yüksek Askeri 

ġura toplantısı yapılması hakkındaki teklifi genel hatları ile uygun görülmüĢtür. 

2.Buna göre, 26 Mayıs 1997 günü Olağanüstü Yüksek Askeri ġura yapılması ile ilgili 

olarak çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Bu konu hariç, Yüksek Askeri ġura‟da görüĢülecek diğer 

konular ayrı bir emir ile bildirilecektir. 
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3.Disiplinsizlik ve ahlaki nedenle Yüksek Askeri ġura‟da görüĢülmesi istenen 

personele ait tekemmül etmiĢ dosyaların tamamının en geç 16 Mayıs 1997 tarihine kadar 

gönderilmesini, bu dosyalardan iĢlemi daha önce bitenlerin Genelkurmay‟daki hazırlığı daha 

kısa zamanda yapılması için 16 Mayıs tarihini beklemeden peyderpey elden gönderilmesini 

arz/rica ederim.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

5-Genelkurmay BaĢkanlığının  05 Mayıs 1997 tarihli, GENSEK: 2031-/-

97/ĠD.ġ.sayılı ve Y.A.ġ.Üyeleri Olağanüstü Toplantısı konulu Genelkurmay BaĢkanı 

emriyle II.BaĢkan ve Yük.As.ġura Gensek.Orgeneral Çevik BĠR imzalı, 
Dağıtım Gereği Y.A.ġ.üyelerine gönderildiği belirtilen belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

Belge içeriği 

Ġlgi: 1612 Sayılı Yüksek Askeri ġura Kanunu 

1.Yüksek Askeri ġura, Türk Silahlı Kuvvetleri‟nden disiplinsizlik ve ahlaki 

nedenlerle ayrılacakların durumlarını görüĢmek maksadıyla, 26 Mayıs 1997 pazartesi günü 

ilgi kanun gereği olağanüstü toplanacaktır. 

2.Yüksek Askeri ġura üyeleri, olağanüstü toplantı maksadıyla, 24 Mayıs 1997 

Cumartesi günü saat 16.00 ya kadar Ankara‟da hazır bulunacaklardır. 

Arzederim.” Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

6-Olaganüstü Yüksek Askeri ġura Toplantısı Ġle Ġlgili Mesaj Formu; Olağanüstü 

Yüksek Askeri ġura (Y.A.ġ) toplantısının 16 Haziran 1998 tarih Salı günü Genelkurmay 

Karargahında yapılacağına iliĢkin Çevik BĠR imzalı Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından 03 

Haziran 1998 tarihinde Gensek.0045-187-98/Prot.ġb.(254) sayılı mesaj formlarının 

BaĢbakanlık ve ilgili kurumlara gönderildiği belirtilmiĢtir. 

7- YaĢ Kararı Ġle T.S.K.Nden ĠliĢiği Kesilenlerle Ġlgili  Takip Edilecek Hususlar; 

gündem BaĢlıklı, YAġ kararı ile T.S.K.nden iliĢiği kesilenlerle ilgili takip edilecek hususlar 

konulu, 2 sayfadan oluĢan belge içeriğinden bahsedilmiĢtir.Belge içeriği : 

1.Bu konuda önceden yayınlanan emirler ve yapılan toplantılar: 

a. TSK nden ayırma sismeti ile ilgili olarak Gnkur.BĢk.lığının 16 Nisan 1997 gün ve 

PER.:4022-1-97/Per.D.Ynt.ġ.(4) sayılı emri ile "T.S.K.den ayırma sisteminin" nasıl olacağı 

yayımlanmıĢtır. Bu emirde; (Belge yukarıda Genelkurmay BaĢkanlığının gönderdiği belgeler 

arasında 1.sırada bulunmaktadır) 

1-Subay/Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 99,100, 53 ve 54 ncü maddelerine bağlı 

olarak "disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle ayırması ile ilgili esaslar" mevcut olup, 5 

maddeden ibarettir. 

2-Ayırma iĢleminde hangi maddelerin uygulanacağı ve izlenecek usüller belirtilmiĢtir 

 b. ARALIK 1997 yılında Per.BĢk.lığı seviyesinde yapılan toplantıda aĢağıda 

belirtilen kararlar alınmıĢtır. 

1-Yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlerde bir boĢluk ya da eksikliğin 

olmadığı, meydana gelen aksaklıklardan sicil amirlerinin yeterli tecrübe, bilgi ve eğitime 

sahip olmamasından kaynaklandığı tespit edilmiĢtir. 

2-Ayırma iĢlemlerinden sorumlu sıralı sicil amirlerinin ilgili yasa, yönetmelik, 

yönergeler ve emirleri çok iyi bilmeleri gerektiği vurgulanmıĢtır. 

3-Ayırma sistemi ile ilgili olarak; konferans, seminer ve toplantılar tertip edilmek 

suretiyle, personelin eğitilmesinin sağlanması ve ilgili mevzuat ve emirlerin yeniden gözden 

geçirilmesi karara bağlanmıĢtır. 

c. Ayırma dosyalarının hazırlanması, 15 Temmuz 1997 gün ve PER.:4123-108-

97/Per.D.Ynt.ġ.(4) sayılı emri ile standart hale getirilmiĢtir. 

2- Y.A.ġ.da hazırlanan dosyalarda görülen aksaklıklar ve hatalar Ģunlardır: 

a.Bundan böyle subay ve astsubayların resimleri ile beraber eĢlerinin de resimleri 

gelecek ve resimlerin subay ve astsubayların son rütbelerine ait olmasına özen gösterilecektir. 
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b.Ġstihbarat raporlarında yazılan her hususun mutlaka belgesi olacak ve ayırılması 

teklif edilen personel hakkında kalıplaĢmıĢ aynı ifadeler kullanılmayacaktır. 

 c.Ġstihbarat raporları hazırlanırken, Sayın Genelkurmay BaĢkanının 02 Ağustos 1996 

kadrosuzluk direktifinde yer alan (Belge 8.sırada bulunmaktadır.) 

1-Tarikat ve yasadıĢı örgüt içinde olanlar, 

2-Bu tür toplantılara fiilen katılanlar, 

3-T.S.K.Personeline, bu tür irticai, yıkıcı, bölücü düĢüncelerin propagandasını 

yapanlar, 

4-Bu türyasadıĢı faaliyetlerde fiilen bulunduğu tespit edilenler, 

5-Ġkazlara rağmen ıslah olmayanlar, dikkate alınacaktır 

 d.Özet bilgi formuna sicil notları, takdir ve taltifleri ile sağlık durumu yazılacaktır. 

 e.Son rütbede en az bir ve daha fazla ceza almıĢ olmaları sağlanacaktır. 

f.Dosya gönderildikten sonra, adi malul durumunda olanların istifa etmelerine 

meydan verilmeyecektir. 

g.Evsaf kartındaki bilgiler özet bilgi formuna yansıtılacaktır.(Cezaları gibi) 

h.Y.A.ġ.da görüĢülmek üzere hakkında dosya düzenlenen personel hastaneye sevk 

edilmeyecek ve T.S.K.nde görev yapamaz raporu almalarına imkan yaratılmayacaktır. 

ı.Y.A.ġ.da görüĢülmek üzüre sevk edilen personele, Y.A.ġ.kararı tebliğ edilebilmesi 

için görevde bulunmalarına dikkat edilecektir.Personelin firarda olması veya akibetinin 

bilinmemesi Kuvvet Komutanının kararı ile ayırmayı gerektirecektir. 

j.Hava Kuvvetleri Komutanlığı uygulaması örnek alınacak ve ayrılacak personelle 

diyalog kurularak son kez ikaz edilmeleri sağlanacaktır. 

k.Ayırma dosyası gönderilip son anda istifa dilekçesi vererek ayrılmayı talep eden 

adi malul personelin, dosyayı gönderilmeyecek ve alınacak tedbirle ayırma iĢlemi, 

kararnamesi Y.A.ġ. Tarihinden önce Bakana imzalatılarak tamamlanacaktır. 

l.Ayırma dosyalarına konu olan eylem, suç teĢkil eden yaralama, saldırı vs. Olaylarla 

ilgili yapılan kanuni takibat ve mahkeme kararları açıkça ifade edilecektir. 

m.Dosyaya, ayırılması düĢünülen personelle ilgili olarak "Ģahsın sadece sempatizan 

olduğu" gerekçesi ile itirazı Ģerh koymak doğru değildir.Aksi bir durumda, yani fiilen anarĢist/ 

terörist olan bir personeli Y.A.ġ. ya sevk etmek yerine iĢlediği suçtan dolayı mahkemeye verip 

ayırmak gerekir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

8. Genelkurmay baĢkanının direktifleri (02 ağustos 1996) baĢlıklı, EK-J olarak 

belirtilen 8 sayfadan oluĢan sayfa altlarında J-1 olarak belirtilen (Genelkurmay antetli CD den 

CD5\BCG\Dokuman\Aksu\Al.doc klasöründe yer alan A1.doc isimli 8 sayfadan oluĢan 

belgeden bahsedilmiĢ  

Belgenin ilk sayfasının: 

-Tarikat ve yasadıĢı örgütler içinde bulunanlar, 

-Bu tür örgüt toplantılarına fiilen katılanlar, 

-T.S.K.personeline, bu tür irticai/yıkıcı, bölücü düĢüncelerin propagandasını 

yapanlar. 

-Bu tür yasadıĢı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler, 

-Ġkazlara rağmen ıslah olmayanlar,Y.A.ġ.kararı ile ayrılmalıdır.” Ģeklinde olduğu  

belirtilmiĢtir. 

  

SORUġTURMA KAPSAMINDA GENELKURMAY BAġKANLIĞINDAN 

GÖNDERĠLEN BELGELER  (250 Kls. S:284) baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığının 27 Ağustos 2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına  göndermiĢ olduğu Batı ÇalıĢma Grubu ile ilgili  Genelkurmay MEBS 

BaĢkanlığı tarafından 1997 dönemine ait 29.06.2011 tarihinde düzenlenen arĢivlik veya arĢiv 
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malzemesi envanterinin üç kiĢilik ilk-son tasnif kurulu ayıklama ve imha komisyonundan 

oluĢan bir sayfa arĢivlik veya arĢiv malzemesi envanteri listesinde 4 adet arĢivlik malzemenin, 

29.06.2011 tarihinde imha edildiği ve onaylandığı, belgenin; 29.06.2011 onay tarihli, 

MEBS.Pl.Hrk.ġ.Md.Hv.Muh.Kur.Alb.Mehmet ÜNAL imzalı, Evrakın  Sıra No, Dosya 

Numarası, Çıkaran makam, tarihi/TSG, Dosya (Desimal) Numarası, Konusu, Gizlilik 

Derecesi, Sayfa (Ġkincil Evrakla Birlikte) Adedi, Ġmha Yılı bölümlerinden  oluĢtuğu belge 

içeriğinin; ÇalıĢma Grubu OluĢturulması, MGK Kararlarına iliĢkin çalıĢma grubu 

oluĢturulması, Batı ÇalıĢma Grubu, Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi  Ģeklinde olduğu 

belirtilerek; Batı ÇalıĢma Grubu Tarafından 04.04.1997 Tarihli ÇalıĢma Grubu OluĢturulması, 

10.04.1997 Tarihli Batı ÇalıĢma Grubu OluĢturulması, 29.04.1997 Tarihli Batı ÇalıĢma Grubu 

Rapor Sistemi OluĢturulmasına Dair Belgelerin Genelkurmay MEBS BaĢkanlığına  (J-6) 

Gönderildiği ve belgelerin 29.06.2011 tarihinde  imha edildiğinin  belirtildiğine dair 

değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

Genelkurmay BaĢkanlığının, 27 Ağustos 2012 (EK C) ve 20 Eylül 2012 tarihlerinde 

talep  üzerine Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına   göndermiĢ olduğu Batı ÇalıĢma Grubu ile 

ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Harekat BaĢkanlığı 1997-2009 ArĢiv dönemine ait 180 

sayfa arĢiv malzemesi envanteri listesinin 28 Mayıs 2009 tarihinde düzenlendiğinin  

bildirilerek gönderildiği  ve emanetin  2012/214 ve 226 sırasında kayda alındığı belirtilerek 

dosya içeriklerine yer verilmiĢtir.  

Ġçeriklerine yer verilen belgelerin incelenmesinde; Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Jandarma Bölge Komutanlıkları, Batı ÇalıĢma Grubunun istediği bilgi ve belgeler ile batı 

çalıĢma grubu rapor sisteminde belirtilen ve batı çalıĢma grubu tarafından istenen  

BATOLBĠLRAP (Batı ÇalıĢma Grubu olay bildirim raporu) belgelerini 1997 yılı nisan ayında 

göndermeye baĢladığı ve 10.12.2003 tarihine kadar devam ettiği, bu tarihten itibaren batı 

çalıĢma grubu rapor sisteminde belirtilen batolbilrap adının yerine sıra numarası devam 

edecek Ģekilde  olay bildirim raporlarını ve batı çalıĢma grubunun istediği bilgi ve belgeleri 

13.03.2009 tarihine kadar batı çalıĢma grubuna gönderdiklerine dair değerlendirmede 

bulunularak  söz konusu değerlendirmeye esas alınan belgeler (1-2013 numaralarıyla)  teker 

teker sayılmıĢtır. 

Söz konusu  belgelerle iĢ bu soruĢturma dosyasında  bulunan belgelerin 

karĢılaĢtırılması alt baĢlık altında ele alınmıĢ; 

Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na  

gönderdiği kamuoyunda Ergenekon soruĢturması olarak bilinen soruĢturma kapsamında 

yakalanan Ģüpheliler Doğu PERĠNÇEK ve Ahmet Tuncay ÖZKAN‟da ele geçirilen Batı 

ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi Konulu Belge,Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın Ankara 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na  gönderdiği kamuoyunda Balyoz soruĢturması olarak bilinen 

soruĢturma kapsamında Gölcük‟te gele geçirilen Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi Konulu 

Belge, müĢtekiler Bülent ORAKOĞLU, Arslan DEĞĠRMENCĠ, Av.ġeref MALKOÇ, Mehmet 

BEKAROĞLU, Kazım ARSLAN, Teoman Rıza GÜNERĠ ve ġamil TEKĠR in iĢ bu  

soruĢturma dosyasına sunduğu belgeler arasında bulunan Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi 

Konulu belge ile, Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından gönderilen Jandarma Genel 

Komutanlığı Harekat BaĢkanlığı, ArĢiv Daire BaĢkanlığının 180 sayfalık yok edilecek arĢiv 

malzeme tutanağının 1.sayfasının 4.sırasında   belirtildiği evrakın tarih, sayı, konu ve gizlilik 

derecesi ile birebir uyuĢtuğunun  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay antetli CD  içerisinde bulunan Batı Harekat Konsepti konulu belgenin, 

Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na  gönderdiği 

kamuoyunda Ergenekon soruĢturması olarak bilinen soruĢturma kapsamında yakalanan Erkut 

ERSOY‟dan Batı Harekat Konsepti konulu belge,Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın 

Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na  gönderdiği kamuoyunda Ergenekon soruĢturması olarak 

bilinen soruĢturma kapsamında yakalanan Habip Ümit SAYIN‟ın bilgisayarında Batı Harekat 
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Konsepti konulu belgenin, Genelkurmay BaĢkanlığı  tarafından gönderilen Jandarma Genel 

Komutanlığı Harekat BaĢkanlığı, ArĢiv Daire BaĢkanlığının 180 sayfalık yok edilecek arĢiv 

malzeme tutanağının 8.sayfasının 81.sırasında  belirtildiği evrakın tarih, sayı, konu ve gizlilik 

derecesi ile birebir uyuĢtuğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığınca Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına  gönderilen 

Genelkurmay antetli CD de bulunan Batı Eylem Planı konulu belge ile Genelkurmay 

BaĢkanlığı tarafından gönderilen  Jandarma Genel Komutanlığı Harekat BaĢkanlığı, ArĢiv 

Daire BaĢkanlığının 180 sayfalık yok edilecek arĢiv malzeme tutanağının 9.sayfasının 

86.sırasında belirtildiği evrakın tarih, sayı, konu ve gizlilik derecesi ile birebir uyuĢtuğunun 

tespit edildiği belirtilerek  belgenin  talep üzerine   Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından 

gönderildiği belirtilmiĢtir.  

Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na  

gönderdiği kamuoyunda Ergenekon soruĢturması olarak bilinen soruĢturma kapsamında 

yakalanan Mustafa Hüseyin BUZOĞLU‟nda ele geçirilen Kignston marka bellekten ele 

geçirilen Batı ÇalıĢma Grubu Ġnceleme Sonuçları konulu belgenin, (belge ODA TV de yapılan 

aramada KOZĠNOĞLU klasöründen elde edilen belgeler arasında da bulunmuĢtur) 

Genelkurmay tarafından gönderilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekat BaĢkanlığı, ArĢiv 

Daire BaĢkanlığının 180 sayfalık ait yok edilecek arĢiv malzeme tutanağının 10.sayfasının 

103.sırasında  belirtildiği evrakın tarih, sayı, konu ve gizlilik derecesi ile birebir uyuĢtuğunun 

tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığının talep üzerine  27 Ağustos 2012 tarihli yazısı ile Ankara 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına   göndermiĢ olduğu Batı ÇalıĢma Grubu ile ilgili belgelerin Hava 

Kuvvetleri Komutanlığının 26 Mart 2012 tarihinde imha edildiğine dair kayıtların  (EK Ç) de 

bulunan 1 sayfadan oluĢan belgede, Sıra Numarası, Evrakı Çıkaran Makam, Evrak Tarihi, 

Desimal Numarası, Konusu ve açıklaması bulunan toplam 50 adet gizli, kiĢiye özel evrakın 

26.03.2010 tarihinde MY.75-1(B) yönergesine uygun olarak imha edildiği, tutanağın altında  

Üye Emin MERT Hava Ġstihbarat Kurmay Albay ĠKK.ġ.Müdürü imzası,  Üye Erdogan 

ARSLANTAġ Hava Pilot Tuğgeneral Ġstihbarat Plan Yönetim D.BĢk.imzası, Onay Mehmet 

Yılmaz ERDOĞAN Hava Pilot Tümgeneral Ġstihbarat BaĢkanının imzasının bulunduğu  

belirtilerek söz konusu belgede belirtilen 50 adet  belge  teker teker  belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığ‟ının talep üzerine 27 Ağustos 2012 ve 20 Eylül  2012 tarihli 

yazıları ile Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına  göndermiĢ olduğu Batı ÇalıĢma Grubu ile 

ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġç Ġsth.ġ.Ġrtc.Faal.Ks.Yok Edilecek 

ArĢiv Malzeme Tutanağı baĢlıklı  belgede Ġrtc.Faal.ĠĢlm.ġb.Ġsth.Kd.Bnb.Zeki Bahçe‟nin yok 

etmeye karar veren olduğu ve 16.07.2002 tarihinde ilk tasnifin yapıldığı ve kıyılarak imha 

edildiğinin bildirildiği, 17 sayfa yok edilecek arĢiv malzeme tutanağının emanetin  2012/214 

ve 226 sırasında kayda alınmıĢ olduğu belirtilmiĢtir. Belgenin baĢında Sıra No, 

Ev.Kay.Def.S.No, Sayı, Geldiği Makam, Gittiği makam, Konusu özeti, tarih, Gizlilik derecesi, 

ekler, sayfa adedinin belirtildiği 441 evrak ve ekleri listesine özetle yer verilmiĢtir. 

Tutanakların Ġncelenmesi alt baĢlığında; 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 29.04.1997-03.11.2000 tarihleri arasında Batı ÇalıĢma 

Grubu ile ilgili alt birlikleri olan (4.Kor.K.lığı, EDOK Kom., 15.P.Er.Eğt.Tug., ĠKK ve 

Güv.ġb., ĠKK.Ġç Ġsth.ġ., Per.Okl.Eğt.K., Loj.K.lığı, Sah.Depolar K.lığı) kurumlardan gelen 

BÇG ile ilgili bilgi, belge ve BÇG raporları olan  BATOLBĠLRAP ve BATGÜNDRAP‟ları 

Genkur.Hrk.-Ġsth.BaĢkanlığına (BÇG‟ye) gönderdiği, 

Jandarma Genel Komutanlığı 02.05.1997-22.12.2000 tarihleri arasında BÇG ile ilgili 

bilgi, belge ve BÇG raporları olan BATOLBĠLRAP ve BATGÜNDRAP‟ları Genkur.Hrk.-

Ġsth.BaĢkanlığına (BÇG‟ye) gönderdiği, 
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı 07.05.1997-19.08.1998 tarihleri arasında BÇG ile ilgili 

bilgi toplanması ve BÇG raporu olan BATGÜNDRAP‟ları Genkur.Hrk.-Ġsth.BaĢkanlığına 

(BÇG‟ye) gönderdiği, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 28.04.1997-10.09.1997 tarihleri arasında BÇG Bilgi 

Ġhtiyaçları, BÇG Rapor Sistemi kapsamında elde edilen bilgiler, irticai faaliyetler ve BÇG 

raporu olan BATGÜNDRAP‟ları Genkur.Hrk.-Ġsth.BaĢkanlığına (BÇG‟ye) gönderdikleri, 

MüĢtekiler Hasan Celal GÜZEL, Bülent ORAKOĞLU, Arslan DEĞĠRMENCĠ, 

Av.ġeref MALKOÇ, Mehmet BEKAROĞLU, Kazım ARSLAN, Teoman Rıza GÜNERĠ ve 

ġamil TEKĠR in iĢ bu soruĢturma dosyasına  sunduğu ve Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza gönderdiği kamuoyunda Ergenekon soruĢturması olarak 

bilinen soruĢturma kapsamında yakalanan Ģüpheliler Doğu PERĠNÇEK ve Hikmet 

ÇĠÇEK‟ten de Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları konulu Aydan EROL imzalı belge ile, 

Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından gönderilen yukarıda belirtilen Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Ġsth.BĢk.lığı Ġç Ġsth.ġ.Ġrt.Faal.Ks.17 sayfalık ait yok edilecek arĢiv malzeme 

tutanağının 6.sayfasında 147.sırasında belirtildiği evrakın tarih, sayı, konu ve gizlilik derecesi 

ile birebir uyuĢtuğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

 Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın 15 Mayıs 2012 tarihinde BaĢsavcılığa  göndermiĢ 

olduğu Batı ÇalıĢma Grubu ile ilgili Genelkurmay Ġç Güvenlik Harekat Dairesi (ĠGHD) 

BaĢkanlığı Koordinasyon ġubesine ait 36 sayfa dosya fihristlerini talep  üzerine gönderildiği 

üst yazısında 36 sayfa dosya fihristinin Genelkurmay 2 nci kademe arĢivinde evrakların 2003-

2004 yılları arasında teslim alındığı, 2 nci kademe arĢivinde birkaç ay kaldıktan sonra  

gönderen birime iade edildiği, halen bu evrakın ve imha edildiklerine iliĢkin evrakın 

bulunamadığının bildirildiği ve  emanetin  2012/131 sırasına kaydının yapıldığı belirtilerek 

dosya içeriklerine özetle yer verilmiĢtir. Ayrıca; 36 sayfadan oluĢan dosya fihrist suretlerinin 

incelenmesinde; batı çalıĢma grubuna gönderilen isimli ve isimsiz ihbar mektupları ve 

telgraflar, BÇG ye Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığından ve ayrıca bu komutanlıkların alt 

birimlerinden düzenli olarak gönderilen BÇG raporları, BÇG nin istediği bilgiler ve BÇG nin 

bu komutanlıklara göndermiĢ olduğu BÇG ile ilgili bilgi ve belgelerin bulunduğunun tespit 

edildiğine dair değerlendirmede bulunulmuĢtur.  

Ġmha Belgeleri  alt baĢlığında;  
Genelkurmay BaĢkanlığının 12 Ekim 2012 tarih ve ADMÜġ.9140-303-12/M.O.A. 

sayılı Ayırma Dosyaları hk.konulu  cevabi  yazısının içeriğine özetye yer verilmiĢtir. Belge 

içeriği özeti: 

“Dz.K.K.lığınca iliĢiği kesilen…..111 kiĢiye ait “ayırma ile ilgili dosyaları” EK-Ç de 

gönderilen ArĢiv Malzemesi envanterinde yazılı olduğu Ģekilde imha edildiği belirtilerek 

yazının ekinde;  

EK Ç‟de bulunan Deniz K.K.lığı Ġstihbarat BaĢkanlığı ĠKK ve Güv.D.BaĢkanlığı 

ĠKK.ġ.Md.lüğünün 26 Mart 2012 tarih ve imha konulu arĢivlik veya arĢiv malzemesi 

envanterinin, BaĢkan ĠKK.ġ.Md.ĠsthKur.Yb.Hakan ERBAġ, Üyeler Ġnc.ve Def.Sb. Ġsth.Yzb. 

Salih DAĞBAġI, Ġnc.ve Değ.Sb.Ġsth.Yzb.Ali KILIÇDOĞAN, Ġnc.ve Değ.Astsb. Ġsth.BçvĢ. 

Menduh TAġÇI ile  Ġnc.ve Değ.Astsb.Ġsth.Kd.ÜçvĢ.Adil BAġARAN‟dan oluĢan ayıklama ve 

imha komisyonu tarafından 926 sayılı TSK Personel Kanunu geçici 32. madde ve MY 114-1 

(c) TSK Ġstihbarata KarĢı koyma, Koruyucu Güvenlik ve ĠĢbirliği Yönergesi ve ĠĢbirliği 

Yönergesi 8.Bölüm gereğince 26 Mart 2012 tarihinde imha edildiğine iliĢkin belgelerin 

incelenmesinde;   

44 sayfadan oluĢtuğu, her sayfada her belge ile ilgili olarak belgenin Sıra No, 

Çıkaran Makam, Tarihi/TSG., Dosya (Desimal) Numarası, Konusu, Gizlilik Derecesi,  Sayfa 

Adedi (Ġkincil Evrak Dahil) Ġmha Yılı bölümlerinin bulunduğu ve toplam evrak sayısının 

2007 adet olduğu (birçok evrakın ekleri ile birlikte birden fazla olduğu) 
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Ġmha edilen evrakların 2007 adet olduğu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 

Donanma Komutanlığı, Sıkıyönetim Komutanlığı, Y.A.ġ.Genel Sekreterliği, Milli Savunma 

Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri, Cumhuriyet BaĢsavcılıkları, Gölcük Deniz Ana Üs 

Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Genelkurmay BaĢkanlığı, E.Deniz Bölge 

Komutanlığı, Milli Ġstihbarat TeĢkilatı, Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı, Kuzey Deniz Saha 

Komutanlığı, 600 Yataklı Mevki Asker Hastanesi, TCG Cezayirli Gazi HasanpaĢa K.lığı, TCG 

Alçıtepe K.lığı, 4 ncü Deniz Üs Tabur K.lığı, Karamürsel Synt.K., Mayın Filosu K.lığı, 

Çanakkale Boğaz K.lığı, Karadeniz Bölge K.lığı, Personel BaĢkanlığı,TCG Yunus K.lığı,, 

Askeri Yargıtay, Güney Deniz Saha K.lığı Askeri Mahkemesi, Sahil Güvenlik K.lığı, Fatih 

Harp Karargahı ve Muhabere Elektronik Tesisler Komutanlığı, TCG Kocatepe K.lığı, Konca 

Krh.K.lığı, Ana Mayın Grup K.lığı, TCG.Dolunay K.lığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 6 ncı 

Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Harp Filosu K.lığı, TCG Yıldırım K.lığı, Kuzey 

Deniz Saha K.lığı, Aksaz Deniz Üs.K.lığı, Çıkarma Filosu K.lığı, TCG Ç-149 K.lığı, 

Denkom, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, Genelkurmay Askeri Savcılığı, 600 

Yataklı Deniz Hastanesi BaĢtabipliği, 200 Yataklı Deniz Hastanesi, Ġskenderun Deniz Üs 

K.lığı, Deniz Astsubay Hazırlama Okulu K.lığı, 1.Ordu K.lığı, Ġstanbul Merkez K.lığı, 

Üsküdar Ġnzibat Bölge Komutanlığı, MĠT, Ġstanbul Boğaz K.lığı, Çanakkale Boğaz K.lığı, 

Deniz Birlikleri K.lığı, Ankara Ġl Jandarma K.lığı, Karamürsel Eğitim Merkezi K.lığı, Eğitim 

Filosu Komodorluğunca çıkaran makam olarak belirtildiği ve Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığında görev yapan personelin atılması ile ilgili olarak Komisyon toplantı 

tutanakları, istihbarat raporları, uyarılar, sicilleri, irticai faaliyetleri, sicil üstü kanaatleri, 

görüĢme raporları, özel kanaat raporları, iliĢik kesme belgeleri, güvenlik soruĢturması, 

istihbarat durumu, dilekçeler, araĢtırma talebi, Ģikayet mektupları, ihbar mektupları, araĢtırma 

talebi, inceleme sonucu, kategorili personelin takip ve kontrolü, TSK den ayrılıĢlar, 

mektuplar, sakıncalı personel, ziyaret raporları, irticai faaliyetlere karıĢan personel, Silahlı 

Kuvvetlerden ayrılması istenen personeller, Ģüpheli personel konulu  birçok belgenin imha 

edildiği belirtilmiĢtir.” Ģeklinde  belirtilerek,  imha edilen belgelerin tarihlerinin 

incelenmesinde; en son belge tarihinin 31.12.2010 tarihi olduğunun tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

GörüĢme Tutanakları alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen 

görüĢme tutanakları baĢlığında; Genelkurmay II.BĢk.Çevik Bir‟in ġubat 1996 da Ġsrail ile 

yapmıĢ olduğu ziyaret ile ilgili gizli, alt kısmında GĠZLĠ/01/03/ġK ibareli, imzalı Gnkur Özet 

Formunun kime, imza, ne maksatla ve kimden bölümlerinden oluĢtuğu,kime baĢlığı altında 

Gnkur BĢk. II.BĢk. 1/3, HRK.BĢk.01/3, D.BĢk.29/02, ġ.Md.29/2 yazılarak paraflandığı, 

kimden baĢlığı altında Harekat BaĢkanlığı ilgili subay N.Anbar Dz.Kur.Yb. Tel No: 1599  

yazılı olduğu, HRK.4013-96/ASEĠġ.ġ.(NA) sayılı ve MART 1996 tarihli, Ġsrail Ziyareti 

konulu olduğu belirtilerek; içeriği: “Gnkur.II nci BĢk.Org.Çevik BĠR‟in Türkiye-Ġsrail Askeri 

Eğitim ĠĢbirliği AnlaĢmasını imzalamak üzere 21-23 ġubat 1996 tarihleri arasında Ġsrail‟e 

yapmıĢ olduğu ziyaretin sonuç raporu ve Ġsrail Silahlı Kuvvetleri As.Ġsth.BĢk.Tümg.Moshe 

YAALON ile yapmıĢ olduğu görüĢmeye ait tutanak ile konuya iliĢkin direktifleri kapsayan 

yazıyı tensip ve emirlerine arz ederim.” Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

Gnkur.Gensek.liğinin KASIM 1996 gün ve Gensek:0045-96/ÖZSEK.sayılı 

yazısına EK-A (GörüĢme tutanağı) (9.Kls. S:380-383)  Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral 

Çevik BĠR‟in Ġsrail Askeri Ġstihbarat BaĢkanı Tümgeneral Moshe Y. ile yaptığı gizli ibareli II 

nci BĢk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER  imzasına açılan  4 sayfadan oluĢtuğu belirtilen  

görüĢme tutanağının özetle içeriğine yer verilmiĢtir. Tutanak özeti: 

“TÜMGENERAL Y. : Açık sözlü olmak gerekirse koalisyon hükümeti kurulduğu 

zaman basında yer alan haberlere bakarak imzalamıĢ olduğumuz anlaĢmanın 

uygulanamayacağı gibi bir endiĢeye kapıldık. Ancak aradan geçen zaman içinde 
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faaliyetlerimizdeki süreklilik ve geliĢen iĢbirliği bizi biraz rahatlattı. ġu anda sizden duymuĢ 

olduğum sözler de, kiĢisel olarak duyduğum endiĢeleri nispeten giderdi, ancak bu konuda, 

hala geleceğe yönelik endiĢeler taĢıdığımızı ifade etmeliyim. 

ORGENERAL BĠR: EndiĢe etmenizin nedenlerini anlıyorum. Ama az önce de ifade 

ettiğim gibi, bu anlaĢmanın uygulanmasında herhangi bir kısıtlama olmayacak. 

TÜMGENERAL Y.: Gelecekte Refah Partisi daha güçlü olursa o zaman ne olacak? 

ORGENERAL BĠR : Bunun pek mümkün olacağını zannetmiyorum. Kamuoyunda 

yer alan haberlere göre, Ģu ana kadar ki uygulamaları ile Refah Partisi oy kaybetmektedir. 

Refah Partisine oy veren kiĢiler arasında Refah Partisi‟nin bu iĢi götüremeyeceği görüĢü hızla 

yayılmaktadır. 

Türkiye‟nin %80‟i Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ve Refah Partisi‟nin karĢısında 

olan bir kesimdir, 10 Kasım günü yapılan törenlerde 10 milyon kiĢi Anıtkabir‟i ziyaret 

etmiĢtir. Bu mesaj bile, Türk Halkı‟nın gelecekte ne istediğinin açık bir iĢaretidir. Yılmaz ve 

Çiller aynı görüĢe sahip iki siyasi parti genel baĢkanı olarak bir araya gelip hükümet 

kuramamaktadırlar. Bu nedenle her iki partiden de fazla miktarda milletvekili kendi parti 

liderlerini değiĢtirerek iki partiyi birleĢtirmek ve yeni bir lider bulmak gayreti içindedirler. 

TÜMGENERAL Y.: Ekonominize baktığım zaman kötüye gittiğini görüyorum. 

Ekonomik koĢullardaki bozukluk radikalizmin daha çok taraftar toplamasına neden olur. Bu 

konuya ne diyorsunuz? 

ORGENERAL BĠR: Onlar iktidara gelmeden önce Ġslami kuralları uygulayarak 

ekonomiyi düzelteceklerini söylediler. Ancak geçen süre içinde bu gerçekleĢmedi. Bu 

nedenden ötürü bu partiye duyulan güven ve sempati azalıyor. 

Unutmayacağınız bir husus Ģudur. Atatürk Türk Toplumuna hedef olarak batıyı 

göstermiĢtir. Türkiye‟nin bu hedefinin değiĢtirilmesi mümkün değildir. 

TÜMGENERAL Y.: BaĢbakanınız Ġran ve Libya‟ya dıĢ geziler yaptığı zaman, biz, 

Türkiye‟nin geleneksel dıĢ politikasında değiĢiklik olacağı gibi bir izlenime kapıldık. Ancak 

sizin anlattıklarınızla bunun mümkün olamayacağını görüyorum. 

ORGENERAL BĠR: Türkiye ve Ġsrail iki demokratik ülke olarak bölgelerinde 

demokrasi ile yönetilmeyen diğer ülkeler için güzel birer örnek oluĢturmaktadırlar. Her ne 

kadar karar verme mekanizması yavaĢ yürüse de her iki ülke demokrasi rejiminin 

avantajlarından istifade etmektedir. Aramızdaki iĢbirliğinin artmasıyla bölge barıĢına olan 

katkımızın daha da artacağına inanıyorum. 

TÜMGENERAL Y.: Türkiye ile Ġsrail arasındaki iĢbirliğinin, hem askeri alanda ve 

hemde sivil alanda artırılmasını, asker ve sivil bütün Ġsrail yetkilileri desteklemektedir. 

ORGENERAL BĠR: TürkSilahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin de Ġsrail ile 

yapılan anlaĢmayı tam olarak desteklediğini bilmenizi isterim.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Gnkur.Gensek.liğinin 22 Ocak 1997 gün ve Gensek:0045-97/ÖZSEK.sayılı 

yazısına EK-A (GörüĢme tutanağı) baĢlığında; Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik 

BĠR‟in ABD Kongresi AraĢtırma Servisi Ortadoğu Uzmanı Bayan Carol M. ile yaptığı gizli 

ibareli  II nci BĢk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER  imzasına açıldığı ve  8 sayfadan 

oluĢtuğu belirtilen  görüĢme tutanağının içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Tutanak özeti: 

SAYIN M. :Refah Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye‟ye ilk geliĢim. Aradan 

geçen zaman içinde Türkiye‟de ne gibi değiĢiklikler oldu? Mesela iç politikada durum nasıl? 

DıĢiĢleri Politikanızda bir değiĢim görülüyor. Bu değiĢim ne kadar etkili olacak? Türk -Yunan 

sorunlarındaki son durum nedir? Dün Sayın CAVANAUGH ile bir görüĢme yaptığınızı 

biliyorum. Kıbrıs‟la ilgili olarak en son geliĢmeler nelerdir? Bu sorularımı ihtiva edecek genel 

bir değerlendirme yaparmısınız? 

ORGENERAL BĠR :ġu anda iktidarda bulunan Refah Partisinin etkisiyle 

Türkiye‟nin dıĢ politikasında bazı değiĢik uygulamalar görülmektedir. Bu uygulamalar 

nedeniyle Türkiye Batı‟dan uzaklaĢarak Doğu‟ya ve diğer Ġslam ülkelerine kayıyor Ģeklinde 
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değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değiĢik uygulamalar Refah Partisi‟nin kendi fikirlerinden 

kaynaklanan bazı sapmalardır. Ancak Türkiye‟deki mevcut kurumlar ve kamuoyu Türkiye‟nin 

Atatürk tarafından çizilmiĢ istikamet ve hedeflerinin değiĢtirilmesine kesinlikle müsaade 

etmeyecektir. Halkımız termometre içindeki civa gibi hareketlidir. Gerekli gördüğünde derhal 

harekete geçerek kendini ve gücünü gösterir. Halkımız Türkiye‟nin Atatürk tarafından 

çizilmiĢ olan hedeflerinin değiĢtirilmesine asla müsaade etmez. 

SAYIN M.:Üzgünüm ama sizinle aynı düĢünceleri paylaĢmıyorum. Refah Partisi‟nin 

yavaĢ yavaĢ kendi felsefesini uygulama alanına koyduğumu düĢünüyorum.  

ORGENERAL BĠR :Refah Partisi genel seçimlerde %20 civarında oy almıĢtı, son 

zamanlarda yapılan kamuoyu yoklamaları Refah Partisi‟ne sağlanan bu desteğin azaldığını 

göstermektedir. Bugünlerde görsel ve yazılı basında hemen hemen hergün bunların yaptığı 

yanlıĢ ve çirkin uygulamalar tartıĢılıyor. Refah Partisi‟ni destekleyen kesim bunların gerçek 

yüzünü görüyor ve bu partiye verdiği desteği geri alıyor. 

SAYIN M.: ġu anda Türkiye‟de, siyaset alanında, bir bölünmüĢlük yaĢanmaktadır. 

Bu dağınıklık içinde %20 lik bir oy oranı her zaman karĢısındaki bölünmüĢ durumdaki %80 

üzerinde etkin olmaktadır. Türk Siyasetçilerinin bu duruma sebep olması ve seyirci kalması 

çok ilginç. 

ORGENERAL BĠR :GörünüĢ olarak söylediklerinize katılıyorum. T.B.M.M.de 

Refah Partisi karĢıtı olan %80 arasında bir bölünmüĢlük vardır. Ancak bu %80 gerektiği 

zaman müĢterek hareket edebilmektedir. Bunun en son örneğini geçtiğimiz günlerde yaĢadık. 

Refah Partisi üniversite Rektörlerinin seçilmesinde etkili olabilmek için Yüksek Öğrenim 

Kurumu (YÖK) ile ilgili kanunu değiĢtirmek istemiĢtir. Ancak Milletvekilleri Refah 

Partisi‟nin eğitim sistemine etki edebilmek için gerekli gördüğü bu değiĢiklik teklifini 

Meclis‟te red etmiĢlerdir. Bu çok olumlu bir yaklaĢımdır. Ülkenin çıkarları söz konusu olduğu 

zaman milletvekilleri kendi iradeleri ile bir araya gelerek tepki göstermektedirler. Milli 

çıkarların söz konusu olduğu bir durumda, milletvektillerinin parti çıkarlarını bir kenara 

bırakarak milli çıkarlar doğrultusunda hareket edeceğini düĢünüyorum.  

SAYIN M.: DıĢiĢlerinizde bazı önemli geliĢmeler var.Atılan bazı adımların, sanki 

Türkiye ile ABD arasındaki iliĢkileri gerginleĢtirmek ve nihayetinde koparmak için atıldığı 

Ģeklinde değerlendirildiğini söylemeliyim. Bu geliĢmeler ıĢığı altında Mesut YILMAZ‟ın 

tekrar iktidara gelmesinin bu iliĢkileri canlandırabileceği ifade edilmektedir. 

ORGENERAL BĠR : Bu hükümetten önce kurulan hükümet bir icraat hükümeti 

olarak karĢımıza çıkmıĢtı. Ancak Mesut YILMAZ, bu fırsatı Tansu ÇĠLLER‟den kurtulmak 

için bir vasıta olarak kullanmak istedi. Bu nedenden ötürü de bu hükümet bozularak DYP-RP 

hükümeti kuruldu. Daha sonra bir Susurluk olayı patlak verdi ve Yılmaz bunda da aynı 

mantıkla hareket etti. Bu koalisyon bozulduğu takdirde YILMAZ‟ın Erbakan ile bir 

koalisyona gitmesi mümkün görülmemektedir.  

Erbakan her zaman, Türkiye‟nin dıĢ iliĢkilerinde önceliğinin, Batı Dünyası değil, 

doğu dünyası ve diğer Müslüman ülkeler olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu 

düĢüncesinden hareketle de iktidara geldiğinde ilk dıĢ gezisini Müslüman ülkelere 

yapmıĢtır.Bu ziyaretlerin Türk DıĢ politikasında çok büyük bir fayda sağlamadığı açıktır. 

Türkiye‟deki insanların %80 i Türkiye‟nin hem bölgede ve hem de dünyada etkili olmak 

istiyorsa, bunun yolunun ABD ile müĢterek hareket etmekten geçtiğini bilmektedir. ABD ile 

çatıĢarak olumlu neticeler alınmasının mümkün olamayacağını biliyoruz. Bu nedenle 

Atatürk‟ün bize gösterdiği hedefe ulaĢabilmek için ABD ile iĢbirliğine büyük önem veriyoruz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diplomatlar bu Ģekilde düĢünüyor...”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

21 ġubat 1997 Cuma tarihinde Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik 

BĠR‟in ABD de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları esnasında, ABD Güvenlik 

Birimleri (ĠNSA BġK., DIA BġK., CIA BġK.YRDC. ve CIA BġK.VEKĠLĠ) Yetkilileri ile 
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yaptığı GĠZLĠ ibareli  II nci BĢk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER imzasına açılan 4 

sayfadan oluĢan görüĢme tutanağından bahsedilerek özetle içeriğine yer verilmiĢtir.Tutanak 

özeti: 

“SORU: Yazılı basın ve görsel basında Türkiye ile ilgili değiĢik haberler okumakta 

ve izlemekteyiz. Bu konuda sizden bir değerlendirme alabilirmiyiz? Türkiye Nereye gidiyor? 

ORGENERAL BĠR : Refah Partisinin iktidara gelmesi büyükbir hata idi. 

Hatırlayacağınız gibi Ġtalya‟da Kominist Partisi diğer partiler tarafından dıĢlandı ve iktidara 

gelemeyen bu parti zaman içinde eridi gitti. 

Asker olarak bizler, Refah Partisi‟nin iktidara gelmesi durumunda neler yapabileceği 

konusunda ilgili yerleri ikaz ettik. Bizim değerlendirmemize göre, Refah Partisi, Ġslami 

Fundamentalizmi gerçekleĢtirmek istiyor. Türkiye‟nin Ġran benzeri bir sisteme sahip olmasını 

arzu ediyor.  

Refah Partisi‟nin Ģu anda uyguladığı bir plan var. Bu plana göre hareket ediyorlar. 

Zaman zaman tepki çekecek bazı uygulamalar yapıyor, halkın ve kamuoyunun bu 

uygulamaya karĢı olan tepkisini ölçüyor ve buna göre de karĢı tedbir alarak hareket ediyorlar. 

BaĢbakan‟ın ve bakanların açık herhangi bir faaliyetleri yok. Ancak partinin alt kademesi 

yoğun çalıĢma içinde. 

Kayseri Refah Partisi il baĢkanı yaptığı konuĢmada Ġslami fundamentalizmin 

Türkiye‟ye geleceğini beyan etti. Ayrıca Sincan‟da da aynı Ģey oldu ve Ġran Büyükelçisi 

Ġran‟da ki sistemin er veya geç Türkiye‟de yerleĢeceğini beyan etti. Sincan Belediye BaĢkanı 

gözetim altında tutulurken, maalesef Adalet Bakanımız kendisini hapishanede ziyaret ederek 

bir saat süre ile görüĢtü. 

BaĢbakan iktidara gelir gelmez dıĢ gezilerini Ġran‟a ve Libya‟ya yaparak Türkiye‟nin 

yüzünü doğuya döndürmeye çalıĢtı. BaĢbakanlıkta yeni bir büro kurdu. Bu büro vasıtasıyla 

özellikle savunma sanayii ile ilgili faaliyetleri doğu ülkeleri ile gerçekleĢtirmek istiyor. 

Çiller DıĢiĢleri Bakanı olmasına rağmen, Devlet Bakanı A.GÜL DıĢıĢleri Bakanı gibi 

hareket ediyor. Bu da Türkiye‟nin dıĢ politikasında çeliĢkiler yaratıyor. 

BaĢbakan bazen yabancı ülke mensupları ile özel görüĢmeler yapıyor ve bu 

görüĢmelere hiç kimseyi almıyor, Dolayısıyla içeride konuĢulan konular Refah Partisi‟nin 

bilgisi  dahilinde kalıyor. 

Refah Partisi‟nin Ġslami fundamentalizmi getirmek için yaptığı çalıĢmalar karĢısında 

muhalefetteki partiler, maalesef sessiz kalıyor ve adeta uyuyorlar, Halbuki bu partilerin oy 

potansiyeli %80 civarındadır. 

CumhurbaĢkanı Demirel bizlerle hemen hemen aynı görüĢleri paylaĢmaktadır. Son 

yaptığı laiklik taraftarı açıklamalar bunun bir tezahürüdür. 

SORU  :Refah Partisi‟nin planı nedir? 

ORGENERAL BĠR :Refah Partisi kendi görüĢlerini adım adım uygulamaya 

çalıĢmaktadır. Ġktidara gelir gelmez Ramazan ayı süresince mesai saatlerinde değiĢiklik 

yaparak yeni bir uygulama baĢlattılar. Ancak bunda muvaffak olamadılar. Fakat önümüzdeki 

yıl Cuma ve Cumartesi günlerini hafta sonu tatili olaak değiĢtirmeye çalıĢabilirler.  

Ġstatistiklere göre Ģu an Türkiye‟de 400 kiĢiye bir cami düĢmektedir. Buna karĢılık 

yeterli okulumuz yoktur. Bu durumu bile bile cami yapılmasını teĢvik etmek, ülke için faydalı 

bir hareket değildir. 

ORGENERAL KILIÇ :Laiklik demokrasinin bebeği gibidir. Bu bebek zaman zaman 

hastalanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri bir doktor rolünü üstlenmiĢ ve bebeği hastalığın 

Ģiddetine göre ilaç vererek tedavi etmektedir. Ġlacın dozu bazen az, bazen kuvvetli olabilir. 

SORU: Bu ilacın ne olduğunu öğrenebilirmiyiz? 

ORGENERAL BĠR :Kendi sistemimiz içinde Milli Güvenlik Kurulu adı altında bir 

organ vardır. Bu kurulda CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Milli Savunma Bakanı, ĠçiĢleri Bakanı, 

Genelkurmay BaĢkanı, Kuvvet Komutanlığı ve ilgili bakanlar bulunmaktadır. Komutanlar 
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konu ile ilgili görüĢlerini bu kurulda dile getirerek ülkeyi yöneten kiĢileri bilgilendirmektedir. 

Ancak bu kurul hükümete sadece tavsiyelerde bulunabilir.  

Refah Partisi siyasal faaliyetlerinin yanı sıra kendi elemanlarını silahlandırmaktadır. 

ġu ana kadarki tespitlere göre Refah Partisi üyelerinin elinde 50.000 adet çok etkili bir silah 

olan pompalı tüfek bulunmaktadır. Bu faaliyetleri ile Refah Partisi Cezayir olayını kendisine 

örnek almıĢ gözüküyor.  

Ġran rejim değiĢikliğine uğradıktan sonra Ġslami fundamentalizmi diğer ülkelere ihraç 

etme gayreti içinde girdi. Bu kapsamda Türkiye‟nin doğusundan itibaren bu faaliyetler 

gittikçe artan bir Ģekilde uygulamaya konuldu. Fundamentasitlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine 

nüfuz etme gayretlerini yakınen takip ediyoruz. Sayıca fazla olmamakla beraber bu konuya 

kendini kaptırmıĢ olan askeri personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden uzaklaĢtırılmaktadır. 

ġu an Ġran, Türkiye‟de bulundurduğu elemanları ile her türlü yasadıĢı faaliyetleri 

gerçekleĢtirebilir. 

SORU:Erbakan‟dan sonra Refah Partisi‟ni kim yöneteçek. 

ORGENERAL BĠR :ġu an iki aday var.Biri Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

Melih GÖKÇEK, diğeri ise Ġstanbul Belediye BaĢkanı Recep Tayyip ERDOĞAN‟dır. 

SORU:ġu anda hafif dozajda ilaç kullandığınızı biliyoruz. Ne zaman kuvvetli dozaj 

kullanacaksınız? 

ORGENERAL KILIÇ:Bizim elimizde bir kontrol listesi olarak kabul ettiğimiz 

Atatürk‟ün prensipleri vardır. Refah Partisi‟nin Ģu anki uygulamaları bu prensipleri ortadan 

kaldırmaya yöneliktir. Ne zaman ki Atatürk prensipleri büyük oranda zarar görür, o zaman 

ilacın dozajını artırmak zamanın geldiğini kabul edebiliriz. 

ORGENERAL BĠR :….Ancak geliĢmeler bu Ģekilde devam ederse 1,5 yıl sonra 

durum Ģu anki durumdan daha kötü olabilir. 

ORGENERAL KILIÇ:Biz olayların içinde yaĢadığımız için meydana gelen 

geliĢmeleri tam olarak tespit edemiyoruz. Ancak yavaĢ yavaĢ düĢüncelerini uygulama alanına 

koyuyorlar. Ġran‟da bu olayı anlayamamıĢtı. 

ORGENERAL BĠR :…..Refah Partisi oy miktarını gittikçe artırmaktadır. Diğer 

partiler ise bu durum karĢısında hareketsiz kalıyorlar. Hatta bazı partiler dini açıdan halka 

Ģirin gözükerek Refah Partisinin oylarını alabileceklerini düĢünüyorlar. Bu yaklaĢımları ile 

Refah Partisi‟nin faaliyetlerine yardımcı olduklarını düĢünmüyorlar. Refah Partisi‟nin oy 

tabanından oy çalmak pek mümkün değil. 

Türkiye‟de siyasi parti liderleri “Lider Diktatoryası” kurmuĢlardır. Parti üyelerinin 

liderlerinden kurtulması pek mümkün olamamaktadır.Bu da Türk demokrasisinin geliĢmesinin 

önünde büyük bir engeldir."Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

21 ġubat 1997 Cuma tarihinde Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik 

BĠR‟in ABD „de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları esnasında Jewıs Instıtute 

Natıonal Securıty Affaırs (Jınsa) Yetkilileri ile Yaptığı GĠZLĠ ibareli II nci BĢk.Özsek 

P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER  imzasına açılan  2 sayfadan oluĢan görüĢme tutanağından  

bahsedilmiĢ ve  özetle içeriğine yer verilmiĢtir. Tutanak özeti: 

“ORGENERAL BĠR:ABD Genelkurmay II nci BaĢkanı Orgeneral Joseph Ralston ile 

huzur harekatı yerine geçen “Operatıon Northern Watch” Harekatı ile ilgili görüĢmelerde 

bulunduk. Bu konu ile ilgili mevcut sorunları çözdük. 

ABD Savunma Bakanı Wıllıam Cohen ile görüĢtük. GörüĢme çok olumlu bir Ģekilde 

geçti ve kendisi çok olumlu değerlendirmeler yaptı. Bu değerlendirmeleri esnasında ABD 

Hükümeti ve ABD VatandaĢlarının Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin Türkiye‟deki demokrasi‟yi  

dengelediği görüĢünü taĢıdığını ifade etti. Savunma Bakanımız TAYAN‟ın ABD Savunma 

Bakanı Cohen ile görüĢmesinin gerçekleĢmesi için harcadığınız çabaya çok teĢekkür 

ediyoruz. 
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ġu anda ABD ve Türkiye arasındaki iliĢkilerde bir momentum mevcuttur. Bunu 

artırmak için desteğinizi istiyoruz. 

Türkiye ile ilgili bütün sorunlar hakkında bilgi sahibisiniz. Bu nedenle ben 

sorularınız varsa onlara cevap vereyim.  

ORGENERAL BĠR :Sincan‟da düzenlenen bir gecede Ġran Büyükelçisi Türkiye‟ye 

Ģeriatın geleceğini ifade etti. Büyükelçi, bu beyanatları üzerine Türkiye‟den ayrılmak zorunda 

kaldı. 

Türkiye –Ġran sınırının 10 km.içerisinde PKK ya ait kamplar var. Ortak operasyon 

yapmak konusunda çeĢitli müracaatlarımız olmasına rağmen Ġran tarafı bugüne kadar samimi 

olarak bu konuya eğilmedi. Ortak operasyon yapma teklifimize evet diyorlar. Ancak 

operasyon yapılacak bölge ile ilgili bilgileri aldıktan sonra PKK yı ikaz ediyorlar ve bölgede 

hiçbirĢey bulamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ġran sınırından Türkiye‟ye sızan teröristler 40 

askerimizi karakolda Ģehit ettiler.Bu olaylar halkımızın Ġran‟a olan tepkisini 

artırmaktadır..”Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

 

20 ġubat 1997 PerĢembe tarihinde Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik 

BĠR‟in ABD‟de Amerıcan Turkısh Councıl toplantıları esnasında yaptığı takdimden sonra 

20 ġubat 1997 PerĢembe günü sorulan sorulara verdiği cevaplara iliĢkin GĠZLĠ ibareli II nci 

BĢk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER  imzasına açılan  2 sayfadan oluĢan belgenin özetine 

yer verilmiĢtir.Belge özeti:  

“…. 

SORU:Türkiye nin dıĢ politikasında son zamanda büyük değiĢiklikler 

gözlenmektedir. Refah Partisiin etkisinden kaynaklanan bu değiĢiklikler Doğru Yol Partisi 

tarafından da kabul ediliyor mu? Ġran konusunda ne düĢünüyorsunuz? 

ORGENERAL BĠR :…Ona DıĢiĢleri Bakanlık MüsteĢarı ÖYMEN cevap 

verebilir...”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Gnkur.Gensek.liğinin 26 Mart 1997 gün ve Gensek:0045- 97/ÖZSEK.sayılı yazısına 

EK-A (GörüĢme tutanağı)  baĢlığında; 

Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR‟in Avrupa Parlemantosu Sosyalist 

Grup BaĢkanı Bayan Paulıne Green ve Beraberindeki heyet ile yaptığı GĠZLĠ ibareli  II nci 

BĢk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER  imzasına açılan 12 sayfadan oluĢan görüĢme 

tutanağından bahsedilmiĢ ve belge özetine yer verilmiĢtir. Belge özeti 

ORGENERAL BĠR :Söylediklerinizde haklısınız. Çiller söz verdi. Ancak, verdiği 

sözün aksine Refah Partisi ile koalisyon kurarak bu partiyi iktidara taĢıdı. Bu bizim için 

sıkıntılı bir durum. Bir ikilem yaratmaktadır. Bu nedenle Milli Güvenlik Kurulunda çıkan 

tavsiye kararları herkesin dikkatini çekti. 18 maddelik kararların bir maddesi de Avrupa 

Birliği‟ne üye olmak idi. 

……. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Kanununun 35 nci maddesi, Türk Silahlı 

Kuvvetleri‟ne Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiĢ Türkiye Cumhuriyeti‟ni kollamak 

ve korumak görevini vermiĢtir. Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk prensiplerini ve Anayasanın 

uygulanmasını takip etmektedir. Bizlerin bu yaklaĢımı Türk halkının  büyük bir çoğunluğu 

(%80 i) tarafından da desteklenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye‟deki diğer 

demokratik kuruluĢlar Anayasal hususların uygulanmasının takipçisidir. 

SAYIN G.:Demokratik geliĢme içinde böyle bir Ģey olmaması lazım. Eğer halk 

isterse Anayasa‟yı değiĢtirebilir. Böyle bir Ģey benim  ülkemde olsa sivil savaĢ olurdu. 

ORGENERAL BĠR :Sizin ülkenizde zaten yazılı bir Anayasa yoktur. Buna ihtiyaç 

duyulmamıĢtır. Zaten bizde de değiĢtirilemeyecek olan Anayasanın ilk üç maddesidir. 

Anayasayı halk %92 gibi bir çoğunlukla benimsemiĢtir. Bu nedenle değiĢiklik yapılması pek 

kolay olmaz. Ancak değiĢiklik yapılmak istenirse, tabiî ki bunun demokratik yolu vardır. Bu 
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yol da Anayasada belirtilmiĢtir. Geçtiğimiz dönemde de Anayasanın bazı maddeleri 

değiĢtirilmiĢtir. 

Yasalarla bizlere verilen görevlere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye 

Cumhuriyeti‟ni kollamak ve korumak ile görevlidir. Cumhluriyetin niteliklerinden biri olan 

Laiklik özelliğinin korunması ve Anti-Laikbir yönetimin iktidara gelmemesi için tedbirler 

alınmalıdır. 

SAYIN C.:Refah Partisi‟nin oy oranı %20 civarındadır. Nasıl oluyorda bu parti bu 

kadar güçlü bir tavır sergiliyor. 

ORGENERAL BĠR :Çiller‟in partisi Refah Partisi ile koalisyon kurunca, Refah 

Partisi iktidar imkanlarını kullanmaya baĢladı. Gerçi Çiller, Ģu ana kadar laik Cumhuriyetin 

prensiplerini ihlal eden herhangi bir kanunu Meclisten geçirmediklerini iddia etmektedir. 

Ancak, Ģu aĢamada önemli olan bu tip kanunların çıkarılıp çıkarılmaması değildir. Sıkıntı, Ģu 

anki yönetimin mevcut kanunları uygulamamasından kaynaklanmaktadır. Daha açık bir 

deyiĢle Refah Partisi yetkilileri mevcut kanun ve prensiplerin yerine, bazı baĢka kural ve 

prensipleri kullanma ve uygulama gayreti içindedirler. 

ORGENERAL BĠR :Biz Silahlı Kuvvetler olarak, ülke sınırlarını korumanın yanı 

sıra, kanunların bize verdiği görev gereği, Cumhuriyet‟in kendisinin ve temel niteliklerinin de 

korucusuyuz. 

……………… 

ORGENERAL BĠR :Biz Türkiye olarak Yunanistan ile Türkiye arasındaki diyaloğun 

artmasını, sorunların görüĢmeler yolu ile çözülmesini ve insanlarımızın refahını artırmak 

istiyoruz. Bu nedenle yapılacak her türlü olumlu öneriye açığız. Bu bağlamda NATO 

Genelkurmay BaĢkanlığı toplantısında (125 nci MC/CS) askeri komite baĢkanı Türk ve Yunan 

Genelkurmay BaĢkanlarına, diyalog için bir araya gelmeleri ile ilgili bir teklif götürdü. 

Genelkurmay BaĢkanımız Orgeneral KARADAYI bu teklifi derhal kabul etti. Ancak Yunan 

Genelkurmay BaĢkanı bu teklifi kabul etmedi. Yunan politikacılarının buna müsaade 

etmeyeceğini ifade etti. Bu öneri NATO üyesi bütün Genelkurmay BaĢkanları‟nın desteklediği 

bir öneri idi. Ama buna rağmen, Ģu ana kadar, bu teklifin kabul edildiğine dair bir cevap 

alamadık.  

SAYIN R.:Yunan Genelkurmay BaĢkanı‟nın verdiği cevap normal bir cevaptır. 

Çünkü, Yunanistan‟daki askerler politikacıların kontrolündedir. …Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

 

Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR‟in “Americın Jewısh Congress 

(AJC)” Heyeti ile yaptığı GĠZLĠ ibareli  II nci BĢk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER  

imzasına açılan  5 sayfadan oluĢan görüĢme tutanağına özetle yer verilmiĢtir.Belge özeti: 

“...ORGENERAL BĠR:….1965 yılında T.B.M.M de kabul edilen Ġç Hizmet 

Kanununumuzun 35 nci maddesi de Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne Türk Yurdunu ve nitelikleri 

Anayasa‟da belirtilen Cumhuriyeti korumak ve kollamak görevi vermiĢtir. Türk Silahlı 

Kuvvetleri‟nin bütün giriĢimleri Anayasa ve kanunlarda kendisine verilen görev ve 

sorumluluklara istinaden yapılmaktadır. Bizim yaptığımız Türkiye‟nin karĢı karĢıya 

bulunduğu tehdidi ortaya koyarak resmi çizmek ve herkesin anlamasını sağlamaktır. Bütün 

demoktarik kuruluĢlar ve halkımızın çoğunluğu bunu anlamakta ve bizi desteklemektedir. 

ABD Silahlı Kuvvetleri‟nin elbette böyle görevleri yok. Ama bizim görevimiz ve 

sorumluluğumuz var. Ülkemizin geleceği için bu görev ve sorumluluklarımıza sahip 

çıkmamız gerekmektedir. 

ġu anda Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin iç politika ile ilgilendiği konusunda görüĢler var. 

Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri Ģu parti ülkeyi yönetsin demiyor. Eğer öyle desek iç politika ile 

uğraĢmıĢ oluruz.Biz sadece kanunların ve Anayasa‟nın bize verdiği görev ve sorumluluklara 

göre hareket ediyoruz. 
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ġubat ayında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin görüĢleri 18 madde halinde tavsiye olarak sunulmuĢtur. CumhurbaĢkanı, 

BaĢbakan ve toplantıya katılan bütün bakanlar bu kararları imzalamıĢtır. Ancak hükümet, 

daha sonra bu kararları uygulamamak için çeĢitli manevralar içine girmiĢtir. Refah Partisi 

içinde Türkiye‟yi Ġran‟a benzetmek için çaba harcayanlar vardır. 

SORU:Bizler de dahil, büyük çoğunluk Türk Silahlı Kuvvetleri‟ni demokratik dejimi 

korumak ve ülkedeki istikrarı devam ettirmek için bir garanti olarak görüyoruz. Öncelikle 

bunu bilmenizi isterim. Ancak Türkiye‟de Silahlı Kuvvetler‟in siviller tarafından kontrolunun 

nasıl yapıldığı konusunda bilgi almak isterdim. Bu konunun bizim düĢündüğümüz gibi olması 

gerekmez. Ġkinci soru Anayasa‟nın değiĢtirilemeyeceğini ifade ettiniz, eğer Türkiye‟deki 

çoğunluk laik rejimin değiĢmesini isterse ne olur? 

ORGENERAL BĠR : ġu anki devlet protokolunda Genelkurmay baĢkanı dördüncü 

sırada yer almaktadır. Savunma Bakanı daha sonra gelmektedir. Bu uygulama Avrupa‟dan 

farklıdır. Ancak bunun da çeĢitli nedenleri vardır. 

Ülkemizde 1950 li yıllarda Genelkurmay BaĢkanı Savunma Bakanı‟na bağlı idi. 

Ayrıca Savunma Bakanları, kendi parti çıkarlarına ve kendi kiĢisel çıkarlarına birinci 

önceliği verdiklerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri içine politikayı sokmamaktadırlar. Bu 

nedenle Ģu aĢamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut konumunun muhafaza edilmesi 

tarafımızdan uygun mütalaa edilmektedir. Ancak zaman geldiğinde ve bizim politikacılarımız 

da sizdeki politikacılar gibi düĢünmeye baĢladığında  bu sıra değiĢebilir.  

Erken bir seçim Meclis tarafından kabul edilmeyecektir. Seçime giderken Seçim 

Kanunu ve diğer uyum kanunlarının çıkartılması lazımdır. Seçmen kütüklerinin yenilenmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde demokratik bir seçim olmaz. Basın ve kamuoyu bu görüĢte. 

SORU:Eğer bu dediğiniz olmazsa askerler isteklerini zorla kabul ettirir mi? 

ORGENERAL BĠR :Biz demokrasi içinde kalarak mücadelemizi sürdürüyoruz. 

Ġnsanlarımızı ve demokratik kuruluĢları uyararak politik yaĢantıya daha aktif katılımlarını 

sağlamaya çalıĢıyoruz. Silahlı Kuvvetlerin Müdahalesi en son çaredir.Ancak Ģunu kesinlikle 

ifade etmeliyim ki, Türkiye Ġran‟a benzer bir ülke olamaz. 

SORU:Avrupa ülkelerinde yüksek rütbeli askerler emekliliklerinde politik hayata 

geçer ve tecrübelerini kullanırlar. Böyle bir yaklaĢım sizin için bin yol olabilir mi?. Bunun 

Türkiye‟deki uygulaması nasıldır? Böylece Laik rejimin devamı için askerlerin etkinliği 

devam eder. 

ORGENERAL BĠR :Ülkemizde genç rütbede emekli olan subayların bir kısmı 

politikaya atılmaktadırlar. Ancak emekli generallerin politikaya girmeleri pek yaygın değildir. 

Çünkü politikacıların emekli generallere davranıĢları olumsuzdur. En son Genelkurmay 

BaĢkanımız Orgeneral Doğan GÜREġ, Çiller‟in partisinden politikaya atıldı. Ancak köĢe 

yazarları kendisini küçük düĢürücü davranıĢlarda bulundular, saygınlığını yitirdi.  

…… 

Ġsrail‟e yaptığım gezi esnasında müĢterek bir arama ve kurtarma tatbikatı yapılması 

için görüĢmelerde bulunduk……BaĢbakanımız dahil Refah Partisi‟ne mensup kiĢiler bu 

tatbikatı abarttı ve farklı yorumlar getirdi. 

SORU:BaĢbakanınız bunu neden yaptı? 

ORGENERAL BĠR :Radikalleri memnun etmek için 

TÜMGENERAL YÖNEY:Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk Demokrasisi içindeki 

yerini daha iyi anlayabilmeniz için, bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye‟de 

demokrasi ve Cumhuriyet askerler tarafından 70 yıl önce ve tepeden aĢağıya doğru 

kurulmuĢtur. Bu nedenle demokrasi ve laik Cumhuriyet rejimi, biz askerlerin bebeği gibidir. 

SORU:Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk Demokrasisi için yaptıklarından gerçekten 

çok etkilendik. ġu ana kadar ki uygulamalarınızda elinizde bulunan gücü kullanacağınıza dair 

hiçbir emare gözükmemektedir. Diğer ülkelerde Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koyacağına 
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dair iĢaretler hemen ortaya çıkar. Türkiye‟de de bazı kesimler yönetime el koyacağınızı ima 

ve ifade ediyor. Ancak sizde bu emare yok. Elinizde büyük bir güç olduğu halde demokrasiyi 

korumaya çalıĢıyorsunuz. Bunu nasıl baĢarıyorsunuz? 

ORGENERAL BĠR : Biz, az öncede ifade ettiğim gibi Anayasa ve yasaların bize 

verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Amacımız, 

demokratik kuruluĢların ve halkın demokrasisinin iĢleyiĢine daha çok katılımını sağlamaktır. 

Ancak kamuoyunda bir adamsendecilik vardır. 

Refah Partili bir milletvekili hem meclisi ve hemde milletvekillerini küçük düĢürücü 

beyanatta bulunmasına rağmen büyük bir tepki görmedi. Ġnsanlar sesini yükseltmeli. 

Demokrasinin iĢleyiĢine daha çok katkıda bulunmalı. Halk her Ģeyi askerden bekliyor. Az 

önce de ifade ettiğim gibi Türkiye hiçbir zaman Ġran‟a benzemeyecektir. Ġnsanlar ile Tanrı 

arasına üçüncü kiĢi girmemelidir. Biz 21 nci yüzyılı yaĢamak istiyoruz. Araplar 15 ve 16 ncı 

yüzyılı yaĢıyorlar” Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

Sayın Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR‟in Prof.Bernard L. ile 

yaptığı GĠZLĠ ibareli  II nci BĢk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER  imzasına açılan  6 

sayfadan oluĢan görüĢme tutanağına özetle yer verilmiĢtir. Tutanak özeti: 

“...SAYIN L.: Son geliĢlemelerden sonra kendime Ģu soruları soruyorum.Türkiye‟de 

ne oluyor? Türkiye nereye gidiyor? 

ORGENERAL BĠR : ġu anda parlementoda ülke çoğunluğunu temsil eden partilerin 

baĢındaki liderler, ne yazık  ki, birbirleri ile sanki sağırlar diyaloğu içindeler. Yeni bir 

hükümetin kurulması için aralarında bir anlaĢma sağlamaları çok zor. Hepsi kendi kiĢisel 

çıkarları ve parti çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Bu nedenden ötürü de biraraya 

gelemiyorlar. Erbakan‟da bu durumdan çok iyi istifade ederek Çiller‟le kurduğu koalisyon 

hükümetini sürdürüyor. Ancak koalisyon hükümetinde yer alan Bakanlar, kendi partilerinin 

prensipleri doğrultusunda hükümet iĢlerini yürütmeye çalıĢıyorlar. Bu durum hükümetin iki 

ayrı istikamete gittiği ve iki baĢlı olduğu gibi bir izlenim yaratıyor. Yabancı konuklarla 

yapılan görüĢmelerde, aynı konuda, iki ayrı mesaj verildiği hususunda endiĢelerimiz var. 

SAYIN L.: DıĢarıdan bakan bir kiĢi olarak, sanki Türkiye‟de iki ayrı yönetim iki ayrı 

hükümet var gibi hissediyorum. 

ORGENERAL BĠR : Maalesef bu izleniminiz doğru. Refah Partisi, devletin her 

kademesinde kadrolaĢma peĢinde ve kendi elemanlarını uygun görevlere yerleĢtirmeye 

çalıĢıyor. Erbakan, ülkenin lehine bazı Ģeyler yapılıyor gibi gözükse de aslında kadrolaĢmakla 

meĢgul.Çoğunluğu oluĢturan diğer dört parti içindeki milletvekillerinin bu durumu görüp bir 

Ģeyler yapmasını bekliyoruz. Bu konuda bazı olumlu iĢaretler var. Ayrıca partilere mensup 

milletvekilleri, birbirleri ile görüĢüp neler yapılabileceğini tartıĢıyorlar. 

Türkiye‟de parti liderlerinin seçilmesinde uygulanan seçim sistemi, maalesef siyasi 

partilerde bir hider hegemonyası yaratmakta ve parti lideri olan bir kiĢi kolay kolay 

değiĢtirilememektedir. Parlamenterler öncelikle bu sistemi değiĢtirerek, parti liderlerinden 

kurtulmak gayreti içindeler. 

SAYIN L.: ġu anki parlamento aritmetiği içinde böyle bir Ģeyi gerçekleĢtirmek 

mümkün mü? 

ORGENERAL BĠR : Bu parlamenterlere bağlı bir konu. Bunun bir an önce 

yapılması lazım, aski takdirde ülke gün geçtikçe daha kötü bir duruma giriyor. Çiller, herhangi 

bir icraat yapamadan sadece konuĢuyor. Erbakan ise az önce de söylediğim gibi bir Ģeyler 

yapar gibi gözüküyor ve kadrolaĢmasına devam ediyor. 

SAYIN L.: Refah Partisi‟nin Ģu anda yaptığı hükümet iĢlerini yavaĢlatmak ve kendi 

prensipleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktır. 

ORGENERAL BĠR : Bir sıkıntıyı dile getirdiğimiz zaman BaĢbakan; derhal bir 

toplantı yapalım ve tartıĢalım diyor. Toplantıyı yapıyoruz, konuyu tartıĢıyoruz, ancak hiçbir 

netice alamıyoruz. 
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Bu gidiĢe dur diyebilmek için demokratik kuruluĢların daha faal bir Ģekilde tepki 

göstermesi gerektiği kanaatindeyim. 

SAYIN L.: Meclis‟te bulunan  siyasi parti liderlerinin bu iĢi yapması mümkün 

değilmi ? 

ORGENERAL BĠR: Maalesef değil, hepsi kendi kiĢisel çıkarları için mücadele 

ediyor. 

SAYIN L.: BaĢbakan Erbakan, belkide dünyanın en sessiz BaĢbakanı. Hic sesi 

çıkmıyor desem abartmamıĢ olurum. ġu ana kadar ciddi olarak hiçbir basın açıklaması ve 

basın toplantısı yapmadı. Beni hayrete düĢüren birbaĢka husus da Türk Halkının tepkisizliği, 

olan olaylar karĢısında Türk Halkı da sessiz kalmayı tercih ediyor. Mesela, Erbakan‟ın Libya 

gezisi esnasında, Libya Lideri Kaddafi‟nin Türkiye aleyhinde söylemiĢ olduğu sözlere 

karĢılık, çok daha fazla tepki gösterilmesini bekliyordum, ancak bu gerçekleĢmedi. 

ORGENERAL BĠR :10 Kasım nedeniyle yapılan törenler esnasında, Türk Halkının 

ve demokratik kurumlarımızın göstermiĢ olduğu tepki, Atatürk prensiplerinden ve özellikle 

Laiklikten taviz verilemeyeceğinin bir iĢaretiydi. 

Bu arada kiĢisel görüĢüme göre, BaĢkanlık sistemi Türkiye için gerekli olan bir 

sistemdi. Bunun için uygun bir seçim kanunu ile yeniden seçim yapıldığında bir takım 

sıkıntılardan kurtulabiliriz.  

SAYIN L.:BaĢkanın doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesini mi 

kastediyorsunuz? 

ORGENERAL BĠR :Evet bunun için öncelikle CumhurbaĢkanı Meclisi fesh edebilir 

ve seçim hükümeti kurarak gerekli kanunları çıkartıp yeni bir seçime gidebilir. 

SAYIN L.:Bildiğim kadarıyla CumhurbaĢkanınız‟ın Ģartlar oluĢtuğunda, meclisi fesh 

etme hakkı var. Ancak bu meclis aritmetiği içinde, bu sistem değiĢikliğine gidilebilir mi? 

Bunu bilemiyorum ve bana pek mümkün gibi gelmiyor. Bunun gerçekleĢtiğini farz etsek bile. 

Yeni seçimlerin sonucunda, arzu ettiğiniz nitelikte bir baĢkana sahip olabilecekmisiniz? 

HerĢeyden önemlisi de CumhurbaĢkanınız bunu yapmaya hazır mı? 

ORGENERAL BĠR :CumhurbaĢkanımız‟ın engin bir tecrübesi var. Bilgili bir kiĢi. 

Türkiye‟nin bulunduğu bu durumdan çıkması için Ģu an için en uygun kiĢi o. 

SAYIN L.:CumhurbaĢkanınız‟ın iki defa askeri darbe tecrübesi yaĢadığını da 

unutmayın. 

SAYIN L.:Terör ile mücadele polisin iĢi değil mi? 

ORGENERAL BĠR :Doğru. Ancak askeri birliklerin bu mücadelede kullanılması 

gerekebilir. Örnek olarak ABD de Los Angeles‟de olan olaylar esnasında, askeri birlikler 

görev almıĢtı. Bizde de durum aynıdır. Sivil idareciler, ihtiyaç durumunda askeri birliklerin 

kullanılması için talepte bulunduklarında bu talep uygun ölçülerde tarafımızdan karĢılanır. 

ORGENERAL BĠR :Her ihtimal dikkate alınıyor. Ne yazık ki Türkiye‟nin Doğu ve 

Güneyindeki komĢuları demokrasi dıĢı rejimlerle idare edilmektedir. Bu durum ülkemizdeki 

istikrarı olumsuz etkilemektedir. 

Bugün Albay Preston Hughes ile görüĢtüğümde, ABD ne bir heyet göndermemizi ve 

bu heyet tarafından Türkiye‟nin sorunlarının ABD de konferanslar düzenleyerek 

anlatılmasının faydalı olacağını söyledi. Bu konuyu sizlere iletmemi istedi. Biz Genelkurmay 

olarak, uygun üniversite ve kurumlarda konferanslar verebilecek bir ekip gönderebiliriz. 

SAYIN L.:Çok güzel bir düĢünce. Ancak çok dikkatli olunması gereken bir olay. 

SAYIN L.:Az önce sözünü ettiğiniz konferanslarla ilgili olarak bazı Ģeyler söylemek 

istiyorum. Bu gerçekten çok önemli bir adım. Ancak çok iyi planlanmalı ve uygulanmaladır. 

ABD de her büyük Ģehirde uluslararası iliĢkilerle meĢgul olar bir merkez vardık. Bu 

merkezler zaman zaman yabancı konuĢmacıları misafer ederler. Konferans vermeye askerler 

gelirse sadece askerlerle görüĢür. Polis gelirse hükümet organları ile görüĢebilir. Konferans 

verecek kiĢinin veya kiĢilerin Ġngilizce‟yi çok iyi bilmeleri ve ABD toplumunu ve düĢüncesini 
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anlamaları lazımdır. Sadece Ġngilizce bilgisi yeterli olmayabilir. Bu toplantılar çok baĢarılı 

olabileceği gibi kötü bir netice de verebilir.  

BAYAN K.:Bence de bu çok güzel bir fikir. 4-5 günlük bir süre içinde değiĢik 

merkezlerde düzenlenecek konferanslar, Türkiye‟nin sorunlarının tam olarak anlaĢılması için 

faydalı olur. Bu konferanslar dizisine ben ilk önce Sayın Bir‟in katılmasının çok etkili 

olacağını düĢünüyorum. 

SAYIN L.:Belki bu konferansları basına kapalı ve sadece bilgilendirmek amacı ile 

yapmalıyız. Üzerinde çok iyi düĢünmemiz lazım. …… 

ORGENERAL BĠR :ABD RP ile iyi iliĢkiler içine girerse, bu büyük bir hata olur. 

ABD yönetimindeki baı kiĢiler bu tip yaklaĢımı destekliyorlar. RP, ABD den destek gördüğü 

düĢüncesine kapılırsa, faaliyetlerinde daha cüretkar olabilir ve Türkiye Ġran‟a dönebilir. 

ORGENERAL BĠR :ABD nin Türkiye‟ye karĢı yürütmüĢ olduğu politika çok sessiz. 

ABD sanki sadece seyrediyor gibi, Halbuki ABD nin daha aktif olması ve Türkiye‟yi 

desteklemesi gerekmektedir. 

SAYIN L.:Ġran bu konuda çok aktif davranıyor. Diğer bütün ülkelerde Ġslami 

fundamentalizmi yerleĢtirmek için çaba harcıyar. Bu arada basında Ġmam Hatip Lisesi 

mezunlarının Harp Okuluna girmesi ile ilgili olarak tartıĢmaları izliyorum. Türk Silahlı 

Kuvvetleri‟nin bu konudaki tutumu nedir? Ayrıca bildiğim kadarıyla hala zorunlu askerlik 

sistemini uyguluyorsunuz. Bu gerekli mi? Profesyonel bir ordu terörist ile daya iyi mücadele 

edebilir. 

ORGENERAL BĠR :Türk Silahlı Kuvvetleri olarak biz her türlü maksatlı dini 

telkinlere kapalıyız...”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

Gnkur.Gensek.liğinin MAYIS 1998 gün ve Gensek:0045-98/ÖZSEK.sayılı 

yazısına EK-A (GörüĢme tutanağı) baĢlığında; 
Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR‟in (E ) Tümg.Davıd I. (Savunma 

Bakanının Stratejik Konulardaki BaĢ DanıĢmanı) ile yaptığı GĠZLĠ ibareli II nci BĢk.Özsek 

Top.Kur.Alb.Atilla GÜRDERE imzalı 5 sayfadan oluĢan görüĢme tutanağından özetle 

bahsedilmiĢtir.Tutanak özeti: 

     “... 

ORGENERAL BĠR :…….. 4 ncü Türkiye- Ġsrail diyalog toplantısı  

E.TÜMG.I. :Biz sizi bu konuda destekliyoruz. Almanya‟nın Türkiye‟yi Avrupa‟da 

istemediğine katılıyoruz. Bunu kırmak için gayret gösteriyoruz. 

ORGENERAL BĠR :Onların Türkiye üzerinde oynamaya çalıĢtığı bu oyunlar için 

karĢı bir “Psikilojik Harekat” uygulamamızın faydalı olacağını düĢünüyorum...Ģeklinde  

belirtilmiĢtir. 

 

14 Mart 2012 Tarih Ve 9170-303.12.Ad MüĢ.Sayılıyazısı Ekinde Ġrtica Brifingi 

Konulu Mesaj Formları alt baĢlığında; 
Talep doğrultusunda gönderilen belge asıllarının emanetin 2012/206 sırasında kayda 

alındığı ve belge fotokopilerinin dosya içerisinde yer aldığı belirtilmiĢtir.  

GENELKURMAY BAġKANLIĞI MESAJ FORMU baĢlıklı ,Genelkurmay 

BaĢkanlığından Tarih Saat Grubu Bölümünde 301700  C MAY 97 (30 Mayıs 1997 Saat 17:00) 

Gizlilik Derecesinde gizli, Mesaj Numarasında GENSEK:0045-2-97/ĠCRA SB.yazılı, Ġrtica 

Brifingi konulu, 120917 VE KONTROLU YAPILMIġTIR kaĢesi bulunan, üst köĢesindeTS 

kaĢesinin karĢısında 15054 numarası bulunan, Gensek.V.Kurk.Kd.Alb.H.DAĞ isminin 

karĢısının 30/05 yazılarak paraflandığı, Koordinasyon Dairesi bölümünde Gnkur 

Ġsth.BĢk.Korgeneral Çetin SANER‟in isminin yazılarak (Y) yerine Fevzi TÜRKERĠ‟nin 

imzasının, Müsaade eden isim ve imzasının bulunduğu bölümde II.BaĢkan Orgeneral Çevik 
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BĠR‟in imzasının bulunduğu belirtilerek  gereği ve bilgi için gönderildiği makamlar 

belirtilmiĢtir. 3 sayfadan oluĢan mesaj formunun içeriğine yer verilmiĢtir. 

GENELKURMAY BAġKANLIĞI MESAJ FORMU BaĢlıklı Genelkurmay 

BaĢkanlığından Tarih Saat Grubu Bölümünde 171700  C HAZ 97 (17 Haziran 1997 

Saat:17:00), Gizlilik Derecesinde GĠZLĠ, Mesaj Numarasında GENSEK:0045-5-97/ĠCRA 

SB.yazılı 120917 kaĢesi bulunan,üst köĢesinde 16835 numarası bulunan, Gensek.Tümg. 

E.ÖZKASNAK isminin karĢısının 17/6 yazılarak paraflandığı, Koordinasyon bölümünde 

ĠKK.ve Güv.D.BĢk.Tümgeneral Fevzi TÜRKERĠ‟nin imzasının, Müsaade eden isim ve 

imzasının bulunduğu bölümde II.BaĢkan Orgeneral Çevik BĠR‟in imzasının bulunduğu, 

belirtilerek  gereği ve bilgi için gönderildiği makamlar belirtilmiĢtir. 2 sayfadan oluĢan mesaj 

formunun içeriğine yer verilmiĢtir. 

GENELKURMAY BAġKANLIĞI MESAJ FORMU BaĢlıklı Genelkurmay 

BaĢkanlığından Tarih Saat Grubu Bölümünde 201615 C HAZ 97 (20 Haziran 1997 saat 

16:15) Gizlilik Derecesinde Hizmete ÖZEL, Mesaj Numarasında GENSEK:0045-6-97/ĠCRA 

SB.yazılı 120917 sayısı ve kontrolu yapılmıĢtır kaĢesi bulunan, üst köĢesinde TS kaĢesinin 

karĢısında 17139 numarası bulunan, Gensek.Tümg.E.ÖZKASNAK isminin karĢısının 19/6 

yazılarak paraflandığı,Koordinasyon Dairesi Kısmında Ġsth.Ynt.Pl.ve Koor.D.BĢk. Hv.Tuğg. 

Metin YÜKSELEN‟in imzasının, Müsaade eden isim ve imzasının bulunduğu bölümde 

II.BaĢkan Orgeneral Çevik BĠR‟in imzasının bulunduğu,belirtilerek  gereği ve bilgi için 

gönderildiği makamlar belirtilmiĢtir. 2 sayfadan oluĢan mesaj formunun içeriğine yer 

verilmiĢtir. 

GENELKURMAY BAġKANLIĞI MESAJ FORMU BaĢlıklı Genelkurmay 

BaĢkanlığından Tarih Saat Grubu Bölümünde 231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997 Saat 

16:15), Gizlilik Derecesinde Hizmete ÖZEL, Mesaj Numarasında GENSEK:2030-9-97/ĠCRA 

SB.yazılı 120917 sayısının ve kontrolu yapılmıĢtır kaĢesi bulunan, üst köĢesinde TS kaĢesinin 

karĢısında 17435 numarası bulunan, Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ isminin karĢısının 23/06 

yazılarak paraflandığı, Koordinasyon Dairesi Kısmında ĠKK ve Güv.D.BĢk.Tümgeneral Fevzi 

TÜRKERĠ‟nin imzasının, Müsaade eden isim ve imzasının bulunduğu bölümde II.BaĢkan 

Orgeneral Çevik BĠR‟in imzasının bulunduğu,belirtilerek  gereği ve bilgi için gönderildiği 

makamlar belirtilmiĢtir.2 sayfadan oluĢan mesaj formunun içeriğine yer verilmiĢtir. 

GENELKURMAY BAġKANLIĞI MESAJ FORMU BaĢlıklı Tarih Saat Grubu 

Bölümünde 231615 C HAZ 97  (23 Haziran 1997 Saat 16:15) Gizlilik Derecesinde Hizmete 

ÖZEL, Mesaj Numarasında GENSEK:2030-10-97/ĠCRA SB.yazılı 120917 kaĢeli, üst 

köĢesinde TS kaĢesinin karĢısında 17431 numarası bulunan, Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ 

isminin karĢısının 23/06 yazılarak paraflandığı, Koordinasyon Dairesi Kısmında 

Ġsth.D.BĢk.Tuğamiral Ruhsar SÜMER‟nin imzasının,  Müsaade eden isim ve imzasının 

bulunduğu bölümde II.BaĢkan Orgeneral Çevik BĠR‟in imzasının bulunduğu,belirtilerek  

gereği ve bilgi için gönderildiği makamlar belirtilmiĢtir.2 sayfadan oluĢan mesaj formunun 

içeriğine yer verilmiĢtir. 

 Genelkurmay antetli CD nin bilirkiĢi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen 

CD\5\Bcg\Haymana\Ġrtica klasöründeki brifin.doc isimli word belgesinde; Birifingi verecek 

heyet içerisinde Ģüpheliler Tümg.Fevzi TÜRKERĠ, Tuğg.Kenan DENĠZ, Tuğg.Metin 

YÜKSELEN, Tuğa.Ruhsar SÜMER, Kur.Kd.Alb.Ümit ġAHĠNTÜRK‟ün isimlerinin 

bulunduğu ve listede brifingin verileceği tarih, gün, saat ,yer, brifingin verileceği birlik kurum 

ve birifingi verenin isimlerinin bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay antetli CD nin bilirkiĢi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen 

CD\5\Bcg\Haymana\Ġrtica klasöründeki brf.doc isimli word belgesinde Brifing programından, 

gruplarından bahsedilmiĢ listeye göre  1.Grupta Brifing heyetinin Tümg.Fevzi TÜRKERĠ, 

Tuğg.Kenan DENĠZ ve Bir Bilgisayarcı olarak belirtildiği 2.Grupta Brifing heyetinin 

Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN, 1.Kur.Sb.(ĠGHD), 1 Kur.Sb.(Ġç Ġsth.ġb.Md.lüğünden), 1 
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Bilgisayarcı olarak  gösterildiği,3.Grup Brifing heyetinin Tuğa.Ġ.Ruhsar SÜMER, 

1.Kur.Sb.(ĠGHD), 1 Kur.Sb.(Ġç Ġsth.ġb.Md.lüğünden), 1 Bilgisayarcı olarak  belirtilerek  her 

bir grup için  Brifing verilecek okul, yer, tarih, gün ve saatleri açıkça gösterilmiĢtir. 

Genelkurmay antetli CD nin bilirkiĢi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen 

CD\5\Bcg\Haymana\Ġrtica klasöründeki brif.doc isimli word belgesinde; Terör ve Ġrtica Ne 

Durumdadır BaĢlıklı Brifing yer ve zamanlarının belirtildiği heyet baĢkanının Tümg.Fevzi 

TÜRKERĠ olduğu, heyette Tuğg.Kenan DENĠZ, Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN, Tuğa.Ruhsar 

SÜMER, Kur.Kd.Alb.Ümit ġAHĠNTÜRK‟ün bulunduğu  belirtilerek liste Tarih, gün, saat, 

yer, açıklamalar bölümünün olduğu belirtilerek belirtilen Ģekilde açıkça gösterilmiĢtir. 

“Hv.Harp Ok.K.lığındaki brifing, Tuğg.Metin YÜKSELEN baĢkanlığında 3 kiĢilik bir heyet 

tarafından verilecektir. Bu heyet diğer brifinglere katılmayacaktır.” “Dz.Harp Ok.K.lığındaki 

brifing, Tuğa.Ruhsal SÜMER baĢkanlığında 3 kiĢilik bir heyet tarafından verilecektir. Bu 

heyet diğer brifinglere katılmayacaktır.”Ģeklinde notlara yer verilmiĢtir. 

1.Grup Heyet BaĢkanı Tümg.Fevzi TÜRKERĠ‟nin olduğu Prj.Sb.  ve Bilgisayarcının 

katıldığı brifing,2.Grup olarak Heyet BaĢkanı Tuğg.Metin YÜKSELEN‟in olduğu Prj.Sb.  ve 

Bilgisayarcının katıldığı brifing, 3.Grup olarak Heyet BaĢkanı Tuğa.Ruhsal SÜMER‟in 

olduğu Prj.Sb.  ve Bilgisayarcının katıldığı brifing, 4.Grup Heyet BaĢkanı Tuğg.Kenan 

DENĠZ‟in olduğu Prj.Sb. ve Bilgisayarcının katıldığı brifing listesi tarih, gün, saat, yer 

açıklamalar bölümüyle yer aldığı belirtilerek   bu Ģeklide brfinglerin açıkça gösterilmiĢ haline 

yer verilmiĢtir. 

Genelkurmay   karargahında   10   Haziran  1997   tarihinde     Yargı   mensuplarına 

11 Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, iĢadamları, sivil toplum 

örgütleri, YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ baĢkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 üniversite 

rektörüne irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, Brifingin öğleden sonraki oturumuna 

ise ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği, ÇağdaĢ Hukukçular Derneği, Türk Üniversiteli 

Kadınlar Derneği, BirleĢik Kadın Platformu üyelerinin katıldığı,Brifinglerde  Genelkurmay  

Genel Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli MüĢavir Muhittin Erdal ġENEL, Ġstihbarat Daire 

BaĢkanı Ġsmail Ruhsar SÜMER, ĠGHD BaĢkanı Kenan DENĠZ‟in hazır bulunduğu,  Brifingin 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı Çetin SANER‟in sunusu ile baĢladığı,  Çetin SANER‟in 

sunumundan sonra Genelkurmay Ġstihbara KarĢı Koyma ve Güvenlik Dairesi BaĢkanı Fevzi 

TÜRKERĠ‟nin irticai faaliyetlerle ilgili brifingi verdiği, Ġrticai faaliyetler ile ilgili brifingin o 

dönemde gazetelerin vermiĢ olduğu brifing metni ile MGK Genel Sekreterliğinden gönderilen 

ve CumhurbaĢkanlığı arĢivinden TBMM ye ordan da iĢ bu soruĢturma dosyasına  gönderilen 

ve daha evvelden değerlendirilen ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER baĢlıklı belge ile birebir 

örtüĢtüğünün tespit edildiği belirtilmiĢtir . 

 

“ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER” KONULU BRĠFĠNGLER  baĢlığında; 
  ġüpheli Ġsmail Ruhsar SÜMER‟in vermiĢ olduğu brifing alt baĢlığında  brifing 

tablolar halinde gösterilmiĢ ayrıca sunumların özetle metin haline getirilmiĢ haline yer 

verilmiĢtir. 

 ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER KONULU BRĠFĠNGLER SONRASI GAZETE 

MANġETLERĠ ve KÖġE YAZILARI  baĢlığında;      
Bu baĢlık altında Ġrticai Faaliyetler Konulu Brifing sonrasında  basında çıkan  bazı 

gazete manĢetlerine, köĢe yazılarına yer verilmiĢ ve konuyla ilgili sanık  ve Ģüpheli sıfatıyla   

ifadeleri alınan tanık beyanlarına yer verilmiĢtir. 

 “11 Haziran 1997 tarihli hürriyet Gazetesinde “ASKERDEN RP NE ġOK 

SUÇLAMALAR, GEREKĠRSE SĠLAH BĠLE KULLANIRIZ.”  denildiği 12 Eylül 

Brifingi  
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12 Haziran 1997 tarihli SABAH Gazetesinde “TÜRKĠYE SĠZĠNLE GURUR 

DUYUYOR” Batı Harekat Grubu Kuruldu. Ordu irticayı izlemek için komite kurdu. Ġrticaya 

karĢı  müdahale doktrini, hâlâ ne bekliyorsunuz.  

12 Haziran 1997 tarihli SABAH Gazetesinde “MUHTIRA GĠBĠ BRĠFĠNG” DYP 

de Çekilelim Sesleri, Tehlike Büyük, Silahla Koruma, Hükümete Göndermeler, Ġrticaya KarĢı 

Özel TeĢkilat (BATI ÇALIġMA GRUBU-BÇG) (Brifingin tam metninin verildiği) 

12 Haziran 1997 tarihli MĠLLĠYET Gazetesinde “ORDUDAN SON UYARI, 

Genelkurmay, rejimi silahla korumaktan söz etti. Batı ÇalıĢma Grubu Kuruldu.” 

12 Haziran 1997 tarihli CUMHURĠYET Gazetesinde “GEREKĠRSE SĠLAHLA 

KORURUZ. Batı ÇalıĢma Grubu.  Brifing‟in tam metni gazetede verildi.”  

12 Haziran 1997 tarihli YENĠYÜZYIL Gazetesinde “ORDUDAN SON ĠHTAR” 

TSK Ġç hizmet yasası gereği Cumhuriyeti koruma ve kollama ile görevlidir. Ordu her‟an 

göreve hazır.  Batı ÇalıĢma Grubu Kuruldu. Genelkurmaydan Muhtıra 

12 Haziran 1997 tarihli RADĠKAL Gazetesinde “GEREKĠRSE SĠLAHLA” 

Genelkurmay Brifinginde daha önceki askeri müdahalelere yasal dayanak oluĢturan Ġç Hizmet 

Kanunu‟nun ilgili hükümleri hatırlatıldı. Ve “gerektiğinde görev silah kullanarak 

yapılacaktır.” denildi. Askeri müdahale havası. Meclisi darbe korkusu sardı. Ordudan son 

uyarı irtica brifinginin tam metni 

12 Haziran 1997 tarihli POSTA Gazetesinde “KORUYACAĞIZ” Meclisi darbe 

korkusu sardı, gerekirse silahla koruyacağız ve kollayacağız.”  Ģeklinde gazete baĢlıkları 

belirtilmiĢtir. 

12 Haziran 1997 Milliyet Gazetesinde (Fikret BĠLA) “Durumdan Vazife Çıkarmak” 

baĢlığı altında, 12 Haziran 1997 tarihli Yeniyüzyıl gazetesinde (Bilal ÇETĠN) “Ġrtica ve 

Hükümetin Sonu…” baĢlığı altında, 12 Haziran 1997 tarihli hürriyet  gazetesinde (Oktay 

EKġĠ) “Gerekirse Silah da Kullanarak” baĢlığı altında, 12 Haziran 1997 tarihli Türkiye  

gazetesinde (Sebahattin ÖNKĠBAR) “Terör Uyarısı” baĢlığı altında 12 Haziran 1997 tarihli 

Hürriyet gazetesinde (Ertuğrul ÖZKÖK) “Nereye Kadar” baĢlığı altında özetle; 30 Nisan 

1997 tarihli Hürriyet Gazetesinde (Ertuğrul ÖZKÖK) “Kim iktidarda” baĢlığı altında, 30 

Nisan 1997 tarihli Cumhuriyet  Gazetesinde (Mustafa BALBAY) “GÜNDEM -

Genelkurmay‟ın Brifingi…Erbakan‟ın Fingi”” baĢlığı altında, 13 Haziran 1997 tarihli Radikal 

Gazetesinde (Ġsmet BERKAN) “Batı ÇalıĢma Grubu ve Meleklerin Cinsiyeti” baĢlığı altında, 

30 Nisan tarihli (Ali KIRCA) “PaĢalar “Üç” Dediler” baĢlığı altında,12 Haziran 1997 tarihli 

Hürriyet Gazetesinde (Fatih Altaylı) “Brifing Naklen Yayılmalı” baĢlığı altında, 13 Haziran 

1997 tarihli Hürriyet Gazetesinde (Fatih Altaylı) “Bunlar 11 ayda olmadı ki” baĢlığı altında, 

12 Haziran 1997 tarihli Sabah Gazetesinde (Fatih Çekirge) “Son Uyarı! Ve Yolun Sonu-

Brifingin en hassas noktası Ģudur, DYP, irticai faaliyetlere yataklık eden bir parti durumuna 

düĢmüĢtür.” baĢlığı altında yazılan yazılara özetle yer verilmiĢtir. Ġfadeler: 

Sanık  Ġsmail Ruhsar SÜMER 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcısına verdiği 

ifadesinde özetle; MüĢteki Tamer TATAR‟a kargo ile gönderilen ve Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına teslim ettiği, Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığının da BaĢsavcılığımıza 

göndermiĢ olduğu bir adet DVD nin çözümünde  13.06.1997 tarihinde Ġsmail Ruhsar SÜMER 

tarafından irticai faaliyetler konusunda yaklaĢık bir saat slayt sunu/yansı gösterisi eĢliğinde 

brifing verildiği, bu brifing çözümünün soruĢturma dosyamızda bulunan 28.klasördeki 383 

sayfa ile örtüĢtüğü tespit edilmiĢ olup, brifing ile ilgili,ġüpheli ifadesinde; belgelerin doğru 

olduğunu, brifingi verdiğini, Çevik BĠR‟in talimatı doğrultusunda hazırlanmıĢ yansı ve 

içerikleri kendisine verilen emir doğrultusunda ilgili birliklerde brifing olarak sunduğunu, 

emir gereği bu brifingleri sunucu eleman bulunamadığından kendisi tarafından verildiğini, 

brifing içeriklerini kendisinin hazırlamadığını  ifade ettiği,  

Sanık  Metin YaĢar YÜKSELEN 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği  

ifadesinde özetle;Batı ÇalıĢma Grubunun planlamıĢ olduğu brifingler çerçevesinde Batı 
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ÇalıĢma Grubu tarafından hazırlanan metinleri verilen görev gereği Ankara GATA ve Bursa 

IĢıklar Askeri Lisesinde Batı ÇalıĢma Grubu tarafından hazırlanan metnin aynen sunumunu 

yaptığını, Bursa‟da Hava Oto UlaĢtırma Komutanlığı personelinin de sunuma katıldığını, Batı 

ÇalıĢma Grubu tarafından hazırlanan metnin sunumunu yaptığını,  Batı ÇalıĢma Grubunun 

planlamıĢ olduğu brifinglerle ilgili görevlendirdiği kiĢiler, tarih, yer ve saati gösteren 

programlar olduğunu, belgelerde  kendisinin de görevlendirildiğinin anlaĢıldığını ifade ettiği, . 

 ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Serhat ALTAY özetle; BÇG de sivil memur olarak 

çalıĢtığını, teknik ressam olduğunu, BÇG nin kendisine klasörlerle gösterilen tüm Powerpoint 

sunumlarını, tüm grafik çizimlerini kendisinin yaptığını, doğru olduğunu, bunları yapmadan 

önce bu bilgilerin kendisine verildiğini, bu bilgileri kendisinin Powerpoint sunum veya 

grafiklere döktürdüğünü,  kendisinin bu bilgileri toplayıp içerik olarak hazırlamadığını, 

verilen emir ve talimatlar doğrultusunda kendisine klasörlerle gösterilen BÇG nin Powerpoint 

sunum ve grafik çizimlerini hazırladığını ifade ettiği,  

   ġüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Recep DURLANIK özetle; Genelkurmay Ġstihbarat 

baĢkanığı ĠKK ve Güvenlik Dairesi Ġç Ġstihbarat ġubesinde 1989-2001 yılları arasında sivil 

memur daktilograf, sonra veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni, dökümantasyon ve arĢiv 

uzmanı olarak görev yaptığını,  kendisine gösterilen ilk 30 klasördeki belgelerle ilgili olarak 

ifadesinde; 1996, 1997, 1998 tarihli Genelkurmay BaĢkanlığı Ġsth (Ġstihbarat): .ĠKK ve 

Güv.D.Ġç.Ġsth.ġ.(Ġstihbarata KarĢı Koyma ve Güvenlik Dairesi Ġç Ġstihbarat ġubesi)  

Yazılarının görev yaptığı bölümden çıktığını, genelde bu yazıları da komutanlarının talimatı 

doğrultusunda kendisinin hazırladığını, Serhat ALTAY‟ın tüm powerpoint ve grafiklerin 

çizimlerini yaptığını, 10. Klasörün sonunda Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı amblem ve 

yazılarının olduğu ve irtica baĢlığı ile baĢlayan 142 sayfadan oluĢan gizli damgalı powerpoint 

sunumunu komutanlarının talimatı doğrultusunda kendisinin hazırladığını” ifade ettiği 

belirtilmiĢtir. 

 

BATI ÇALIġMA GRUBUNUN ĠCRA ETTĠĞĠ PSĠKOLOJĠK HAREKAT 

PLANLARI (9.Kls. S: 288-:321) baĢlığında;  
 Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara gizli antetli  29 Temmuz 1997 tarihli, HRK: 3958-

31-97/Psk.Hrk.D.Pl.Hrk.ġ.sayılı MY-31-2 Gnkur.Psk.Hrk.Grup K.lığı Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları Yönergesi Konulu, Genelkurmay BaĢkanı emriyle II.BaĢkan Orgeneral Çevik 

BĠR imzalı BAġEMĠR baĢlıklı 1 sayfadan oluĢan   belge içeriğine özetle yer verilmiĢtir. 

Belge içeriği özeti 

-MY 31 - 2 Gnkur.Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları Yönergesi hazırlanarak yayınlanmıĢtır. 

-Bu Yönergenin uygulanmasından bütün Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay Harekat BaĢkanlığı 

sorumludur.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev, Yetki 

Sorumlulukları Yönergesi belgesinin ilk sayfasına Gizli, MY 31-2 numarası verildiği, sayfa 

altında ANKARA GENELKURMAY BASIMEVĠ 1997 ibaresi bulunduğu, belgenin sağ üst 

köĢesinde T.C. GENELKURMAY BAġKANLIĞI PSĠKOLOJĠK HAREKAT GRUP 

KOMUTANLIĞI ANKARA kaĢesi basıldığı, el yazısıyla 1 Ġnci Psk.Hrk.TB. notu düĢüldüğü, 

26 Ağustos 1997 kaĢesi basıldığı, 01 numarası verilerek yuvarlak içine alındığı, belgenin alt 

sağ tarafında 1 Tb. Notunun el yazısı ile  yazıldığı, Genelkurmay BaĢkanlığı Psikolojik 

Harekat Grup Komutanlığı Görev, Yetki Sorumlulukları Yönergesinin dağıtım planında 

Genelkurmay BaĢkanlığının hangi birimlere dağıtılacağının yer aldığı belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev, Yetki 

Sorumlulukları Yönergesinin içindekiler baĢlığı altında, 2 sayfadan oluĢan belgenin Ģekli 
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olarak baĢlıklarından, bir kısım baĢlıkların içeriğinden  ve ekler baĢlığında eklerinden 

bahsedilmiĢtir. 

  

Batı ÇalıĢma Grubu Psikolojik Harekat Faaliyet Planı alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığının gizli ibareli, Temmuz 1997 tarih ve HRK:3429- -

97/Psk.Hrk.D.Cari ĠĢl.ġ.sayılı Psk.Hrk.Faaliyet Planı konulu Prj.Sb.Bnb.C.ÇETĠNKAYA, 

Prj.Sb.SÖKTE, Cari ĠĢl.ġ.Md.Alb.M.UÇAR, Psk.Hrk.D.BĢk.Alb.O.KALELĠOĞLU, ĠGHD. 

BĢk.Tuğg. K.DENĠZ‟in parafına, Harekat BaĢkanı Korgeneral Çetin DOĞAN‟ın imzasına 

açılan bir sayfadan ibaret belgenin  dağıtım ve gereği için gönderilen makam ve belge içeriği 

ilgilerle birlikte  açıklanmıĢtır bu belgeye , Genelkurmay antetli CD den  Hanefi AVCI‟nın 

ikametinden,   Av.ġeref MALKOÇ ve arkadaĢlarının Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına  ibraz 

etmiĢ oldukları CD den elde edildiği belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak Temalar (Eski Genelkurmay BaĢkanı DYP Milletvekili Doğan 

GÜREġ‟le Ġlgili Psikolojik Harekat Planı) baĢlıklı 1 sayfadan oluĢan belge içeriğinden özetle 

bahsedilmiĢtir. Belge özeti:  

T.C.Devleti,  Dini istismar ederek iktidarı ele geçirenlerin geliĢtirdiği tehditle karĢı 

karĢıya kaldı. Bu iktidara destek vermek sizi rahatsız etmiyormu? 

Yarım asırlık askerlik hayatınızda ulaĢtığınız makam ve rütbelerin hatırası bu kadar 

mıydı? Türk Ordusuna komuta etmiĢ bir komutanın gafleti, dalaleti ve hiyanetinin dıĢında 

bunu bizim kadar halkımızda görüyor ve değerlendiriyor. 

Mensubu bulunduğunuz siyasi partiden bakanlık görevini terk ederek ayrılanlar size 

birĢey ifade etmiyormu? Çok mu zor partiden ayrılmak? Bu sizce Vefa örneği mi? Komuta 

ettiğiniz orduya vefa borcunuz yok mu? 

Türk ordusuna din düĢmanlığını yakıĢtıran siyasi zihniyete destek vermenizden 

utanmanın da ötesinde rahatsız oluyoruz. 

Sizde mi takiyye yapıyorsunuz? 

ġevki YILMAZ‟ın görüĢlerine katılıyormusunuz? ġevki  YILMAZ‟a Refah sahip 

çıkıyor, böyle bir partinin iktidarda kalmasına destek vermek sizi rahatsız etmiyor mu? 

ġevki YILMAZ ve benzerleri sizleri ortak olarak , ne maksatla ve nereye kadar kabul 

ediyor. 

H.Ġbrahim ÇELĠK, H.H.CEYLAN Sincan Belediye BĢk. Kayseri Belediye BĢk.ların 

davranıĢlarına sizde mi destek veriyorsunuz? Vermiyorsanız niçin tepki göstermiyorsunuz? 

Siz bugün Gnkur.BĢk.olsaydınız YAġ veya MGK kararları çıkmayacak mıydı?”  

Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR‟in 04 Haziran 1997 tarihinde  

“Americın Jewısh Congress (AJC)” Heyeti ile yaptığı GĠZLĠ ibareli  II nci BĢk.Özsek 

P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER  imzasına açılan  5 sayfadan oluĢan görüĢme tutanağındın 

özetine yer verilimiĢtir. 

Belge özetinde: 

SORU:Avrupa ülkelerinde yüksek rütbeli askerler emekliliklerinde politik hayata 

geçer ve tecrübelerini kullanırlar. Böyle bir yaklaĢım sizin için bir yol olabilir mi?. Bunun 

Türkiye‟deki uygulaması nasıldır? Böylece Laik rejimin devamı için askerlerin etkinliği 

devam eder. 

ORGENERAL ÇEVĠK BĠR:Ülkemizde genç rütbede emekli olan subayların bir 

kısmı politikaya atılmaktadırlar. Ancak emekli generallerin politikaya girmeleri pek yaygın 

değildir. Çünkü politikacıların emekli generallere davranıĢları olumsuzdur. En son 

Genelkurmay BaĢkanımız Orgeneral Doğan GÜREġ, Çiller‟in partisinden politikaya atıldı. 

Ancak köĢe yazarları kendisini küçük düĢürücü davranıĢlarda bulundular, saygınlığını yitirdi.” 

ġeklinde cümlelerin geçtiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Bazı tarihlerde gazete haberlerine özetle yer verilmiĢtir. 
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30 Haziran 1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde özetle; Doğan GÜREġ‟in resmi 

verilerek “Asker Ocağı Sizi Asla Affetmeyecek” Ģeklinde yapılan haberde emekli bir askerin 

Genelkurmay eski baĢkanı ve DYP Milletvekili Doğan GÜREġ‟e yolladı mektupta “Atatürk 

ve ilkelerine ihanet içinde olanlara hükümet olabilme imkanını verecek “ikna” oluĢunuzu 

anlamıĢ değilim.Sayın Çiller‟in sizi milletvekili yapmasının diyetini Atatürk inkılaplarını ve 

de laik Cumhuriyetimizi hiçe sayarak ödemeniz halinde bu millet ve yetiĢtiğiniz ocak 

mensupları sizi asla affetmeyecektir.  Cümlelerinin yer aldığının tepit edildiği,  

29 Haziran 1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde “GüreĢ sor durumda” baĢlığı altında 

özetle; Genelkurmay eski BaĢkanı ve DYP Kilis Milletvekili Doğan GÜREġ‟in DYP‟nin RP 

ile koalisyona gitmesi zor duruma soktu, GüreĢ‟in kendisine bakanlık teklifi yapıldığını ve 

reddettiğini söylediğini, koalisyonun güvenoylaması için meclise gitmeyeceğini söyleyen 

emekli general, GüreĢ‟in bazı arkadaĢlarının kendisine “Meclise gidip ret oyu ver, sana bu 

yakıĢır” Ģeklinde baskı yapıldığının belirtildiğinin tespit edildiği, 

1 Temmuz 1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde manĢetten “PaĢa‟dan U dönüĢü” baĢlığı 

altında özetle; daha önce Refah gelirse darbe olur imalarıyla Türkiye‟yi ayağa kaldıran 

Genelkurmay eski BaĢkanı ve DYP Kilis Milletvekili Doğan GÜREġ bu hükümet baĢarılı 

olursa ilk alkıĢlayan ve desteğini veren ben olacağım demeye baĢladı, yakın zamana kadar RP 

ile hükümete tepki gösteren ve hükümetin kurulduğu gün de güvenoyu için meclise 

gitmeyeceğini söyleyen G.Kurmay Eski BaĢkanı GüreĢ görüĢ değiĢtirdi. Doğan GÜREġ‟in bir 

hükümet kuruldu, hükümetin iyisi kötüsü olmaz, kabinede Ģu an beni rahatsız eden isim yok, 

Ģimdilik kabineyi fena bulmuyorum, seçime gidildiği takdirde daha güçlü bir RP‟nin iktidara 

gelme durumu olabilir dediğini, Ankara kulislerinde acaba PaĢaya TBMM BaĢkanlığı sözü 

mü verildi diye yorumlandığını, GüreĢ‟in Çiller‟e bağlılığını yine kanıtladığının haberlerinin 

verildiği”nin tespit edildiği, 

9 Temmuz 1996 Salı tarihli Hürriyet Gazetesinde manĢette “Refah Ġktidarda” 

Refahyol Hükümeti Güvenoyu Aldı, BBP Çiller‟i kurtardı baĢlığı altında, GüreĢ eve kapandı, 

Geçti paĢam çıkabilirsiniz haberi ile GüreĢ‟in resim ve evinin fotoğrafı verilerek haber 

yapıldığının tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Siyasal Ġslam Yanlıları Ve Onları Destekleyen Kesimin TSK‟yı Yıpratmaya Yönelik 

Faaliyetleri De Dahil Olmak Üzere Günümüzde Takip Ettikleri Strateji, baĢlıklı gizli, 12 

sayfadan oluĢan, büyük harflerle power point sunum Ģeklinde hazırlanan   BASIN39.DOC 

isimli belge özetine yer verilmiĢ ,belge özeti:  

“Refahyol Hükümetinin iktidara geliĢinden 28 ġubat 1997‟ye kadar olan dönem, 28 

ġubat kararlarından Refahyol hükümetinin sonuna kadar olan dönem, Mesut YILMAZ 

hükümetinin iĢbaĢına geliĢinden bugüne kadar olan dönem baĢlığı altında  iller verilerek, 

RP, DYP, BBP ve YDP mensuplarının sorumsuz demeçleri de hatırlatılarak, basının 

takip edildiğini, RP nin kapatılması durumunda hangi yolu izleyeceği belirtildikten sonra 

alınacak tedbirler baĢlığı altında, 

Siyasal Ġslam taraftarları ile doğrudan polemiğe girilmeyecek Ģekilde ve TSK 

tarafından örtülü olarak desteklenen faaliyetlerle; 

-RP hariç olmak üzere diğer partilerin lider kadrosu ve DYP dahil bütün 

milletvekilleri nezdinde yapılacak psikolojik etkileme, 

-MEDYA patronları ve üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere yönlendirilmesi, 

basın ve yayın çevreleri harekete geçirilerek etkili bir Ģekilde kampanyalar baĢlatılması,  

-Yüksek Yargı Organı BaĢkan ve Üyeleri ile iyi iliĢkiler geliĢtirmek,  

-BaĢbakanın konuĢmalarında TSK‟ya karĢı yapılan haksız saldırılarla karalama 

kampanyasının durdurulması temasını iĢlenmesini sağlaması yönünde yönlendirilmesi,  

-Basın ve yayın organlarında siyasal Ġslam taraftarları ile kesinlikle bir polemiğe 

girilmemesinin belirtildiği bilgi notu” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 
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  Genelkurmay Harekat BaĢkanı Çetin DOĞAN imzası ile Genelkurmay Psikolojik 

Harekat Dairesi BaĢkanlığına gönderilen 10 Haziran 1997 tarihli 3429-85-97/ĠGHD.PL.ġ.(6) 

sayılı dağıtım gereği için Gnkur.Genel Sekreterliğine ve Gnkur.Psk.Hrk.D.BĢk.lığına 

gönderilen belgede; Kuzey Irak‟ta düĢen helikopterde Ģehit olan TSK personeli için 05 

Haziran 1997 tarihinde yapılan cenaze törenine basında geniĢ yer ayrılmasına rağmen 06 

Haziran 1997 tarihli Akit ve Selam Gazetelerinde bu konudan hiç bahsedilmediği belirtilerek 

sözkonusu durumun kamuoyunun bilgisine sunulması maksadıyla değerlendirilmesinin rica 

edildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

 

ġüpheli Hüsnü Dağ‟ın Ġkametinde Yapılan Aramada Elde Edilen Belgede alt 

baĢlığında; 
53 -54 ile numaralandırılan, "GAZETECĠLERE VERĠLECEK TEMALAR” baĢlığı 

altında belgeden bahsedilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

Refah Partisi Rize Milletvekili ġevki Yılmaz‟ın Tsk‟ni Hedef Alan Yıkıcı 

Propagandasına KarĢı Eylem Planı  baĢlıklı belgeden bahsedilmiĢ belge içeriğine yer 

verilmiĢtir. 

Genelkurmay Harekat BaĢkanlığı Psikolojik Harekat Dairesi Faaliyetleri 

(33.Klasör 18-19) baĢlıklı, büyük harflerle yazılan, 2 sayfadan oluĢan belge özetine yer 

verilmiĢ 

Belgede özeti: 
“Psikolojik Harekat Dairesi BaĢkanının rahatsız olması sebebiyle yerine Kenan 

DENĠZ‟in vekalet ettiğini,  

Dairenin 5 Ģubeden oluĢtuğunu,  Diyarbakır, Elazığ ve Ġstanbul‟da toplam 150 kadar 

subay ve astsubaydan oluĢan gruplar olduğunu,  

Dairenin geçen yıl en önemli faaliyeti  Doğruyol Partili Milletvekillerinin 

partilerinden istifa etmesinin sağlanması ve Refahyol Hükümetinin düĢürülmesiydi. Bu 

konuda milletvekillerine “PaĢamızın selamı var mümkünse istifanızı istiyorlar” demek 

yeterliydi.  

Yapılan faaliyetler; 

-Refah Partisi aleyhine bazı haberler hazırlayarak basına vermek ve yayınlanmasını 

sağlamak, Dairede hazırlanan 20 den fazla haber gazetelerde yayınlandı,  

-ÇĠLLER‟in ġerefsiz OnbaĢı sözüne tepki olarak DYP Genel Merkezi önünde 

yapılan faaliyetlerin dairece hazırlandığı,  

-Genelkurmaya yakın olarak gözüken bazı gazetecilere RP nin kapatılmasını 

destekler mahiyette ricada bulunuldu, bunlara konu ile ilgili kullanabilecekleri psikolojik 

harekat temaları verildi. 

-Gnkur. son zamanlarda TSK aleyhinde irticai kesimden gelen yoğun eleĢtiri ve 

bazen de hakaretler nedeniyle son derece yıpranmıĢ ve kızgın durumda söylenene göre 

yakında kontgerilla dedikleri hareketin psikolojik olanı “kontrhaber” üretilmeye baĢlanacak. 

Özellikle Ġslami kesimi birbirine düĢürecek haber ve hareketlere ilk bahardan itibaren 

baĢlanabilecek. Ancak Refah Partisinin kapatılması Gnkur‟da bir zafer havası yaratacak 

rahatlama sağlayabilir, aksi takdirde ordunun sertleĢeceği kesin görünüyor. 

-Refah Partisi ve çeĢitli cemaat ve tarikatlar için raporlar hazırlanıyor, bu konudaki 

bilgiler basına sızdırılıyor. 

-Geçen yıl Refah Partisi hakkında bir broĢür hazırlanarak basına gönderildi. 

-Bazı sivil devlet görevlilerinin yönlendirilmesi yapılıyor, 

-Psikolojik Harekat Dairesinde  önemli görülen konu ve kiĢiler hakkında kampanya 

kontrol formu denilen plan hazırlanıyor. Bu planlar bir aydan altı aya kadar uzanabiliyor. ġu 

anda RP nin kapatılması için böyle bir plan uygulamada. Plan da basına verilecek haberler, 
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kaç mektubun kimlere yazılacağı ve hangi köĢe yazarlarına temalar verileceği ayrıntılı olarak 

yer almakta.  

-Bütün günlük gazeteler ayrıntılı bir biçimde inceleniyor üzerinde gerekli çalıĢmalar 

yapılıyor, gerekirse tehdit, gerekirse takdir kampanyaları baĢlatılıyor. ġu an Genelkurmaya en 

yakın gazete olarak Sabah görülüyor.  Fatih ÇEKĠRGE ve Emin ÇÖLAġAN‟ın yeri bir baĢka. 

Sabahattin ÖNKĠBAR‟da yakın olarak biliniyor.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

   

DYP Genel BaĢkanı Tansu Çiller Aleyhinde Kampanya Kontrol Formu; baĢlıklı 

belgede imzası bulunan ġüpheli HAYRĠ BÜLENT ALPKAYA‟nın  belge ile ilgili olarak 

13/02/2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı‟na vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢ ifadesinde 

özetle; Belgenin Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Güney Deniz Saha Komutanlığına 

geldiğini, Güney Deniz Saha Komutanlığına bağlı alt birimlere de kendi yazı ve imzasının 

ekinde belirtilen kampanya kontrol formunun dağıtıldığını  ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Güney Deniz Saha Komutanlığının EYLÜL 1997 

tarih ve HRK:3500- - 97/ĠSTH.ĠKK.ġ.sayılı kampanya konulu gizli, kiĢiye özel ibareli belge 

içeriği belirtilmiĢtir. Ek A belge içeriği incelenmiĢ, belgenin ekinde bulunan kiĢiye özel kaĢeli 

“Kampanya kontrol formu” içeriğinde; DYP Genel BaĢkanı Tansu ÇĠLLER‟in Samsun‟da 

yaptığı konuĢmada sarfettiği "Bir komutan iktidarın önüne bir tabela kaymuĢ, ardından bir 

masa ve iskemle koymuĢ ve atanmıĢ BaĢbakan o iskemleye oturmuĢ ama Ģimdiye kadar 

seçilmiĢ hiçbir genel baĢkan onbaĢı olma Ģerefsizliğini göstermedi” ifadesinin yer aldığı 

belirtilerek, belge;  yapılacak faaliyetler, kullanılacak araçlar, kimler adına kampanyaya 

iĢtirak edileceği, kampanyada kullanılacak temalar, baĢlıklarıyla incelenerek baĢlıkların 

detaylarına yer verilmiĢtir. Söz konusu belgenin Hanefi AVCI‟nın evinde yapılan aramada 

elde edilen 8 No.lu CD‟den elde edildiği ve  buna iliĢkin 06.03.2013 tarihli 32 sayfadan 

oluĢan araĢtırma tutanağının dosya içerisinde yer aldığı belirtilerek, bu  belgeye konu olayla 

ilgili gazete haberlerine de yer verilmiĢtir. 

Nazlı Ilıcak‟ın “Boğaziçine Askeri Gecekondu” BaĢlığı Yazıları Sebebiyle 

Hakkında Psikolojik Harekat Uygulanması baĢlığıyla;1 sayfadan oluĢan belgede, AkĢam 

Gazetesinin 20 ve 24 Eylül 1997 tarihli nüshalarında yer alan ve fotokopileri sunulan haberde 

Nazlı ILICAK‟ın Boğaziçine Askeri Gecekondu baĢlığı altında yazılarının yer aldığı 

belirtilmiĢtir.Bu yazılara tepki olarak bir mektup kampanyasının baĢlatılmasının  Sayın 

Gnkur.II nci BaĢkanı tarafından emredildiği,  Bu konudaki mektupların bu akĢam saat 

16.00‟ya kadar cari iĢlem Ģube müdürlüğüne tesliminin istendiği belgede özetle; iĢ bu dosya 

Ģüphelisi  Cengiz ÇETĠNKAYA‟nın Cari ĠĢlemler ġube Müdür Vekili olarak imzasına açıldığı 

belirtilerek  belgenin alt kısmında, 

Kullanılacak Temalar baĢlığı altında, 

Sizin görüĢ alanınız mı daraldı. Boğazı yeterince seyredemiyormusunuz? 

Boğaza hep bu devleti dolandıran, halkı kandırarak büyük miktarda rantlar elde 

edenler mi inĢaat yapabiliyor. 

Sizin askerlerle ilgili bir sorununuz mu var? Askerler sizi yeteri kadar tatmin 

edemiyor mu? 

Boğazda hep sizin gibi h..sızlar, o..pular ve Ģ..fsizler mi oturacak, 

Bu inĢaatın ne amaçla yapıldığı hakkında bir malumatınız varmı ki, bilmeden ahkam 

kesiyorsun,  

Bu memleketi hem sizin gibi ordu düĢmanlarına, bölücülerine ve dıĢ düĢmanlara 

karĢı koruyan ordu mensuplarının boğazda oturma hakkı yok mu? 

Minarenin kılıfına uydurulması iĢi ise sizin ihtisas yaptığınız ve çok baĢarılı 

olduğunuz bir konu. 

Yoksa bu inĢaat alanına siz mi bina yaparak genelev mi iĢletecektiniz. Bu niyetinizi 

bilseydik inanın baĢlamazdık. 
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Senin çok sevgili ve asker kaçağı oğlun eninde sonunda asker olunca bu binalarda 

askerlik yapması için kimbilir kimlere yaltaklanacaksın. 

Kocan Kemal ILICAK‟ı nasıl kandırdığın ve onunla nasıl evlendiğin, sonunda da 

ağamcağızı öldürerek sermayesinin üzerine nasıl oturduğunu herkes çok iyi biliyor. Yoksa bu 

sermaye seni yeterince tatmin etmedi mi?”cümlelerinin kullanıldığı belirtilmiĢtir. 

 AkĢam Gazetesinin 20 Eylül 1997 Cumartesi tarihli nüshasında Nazlı ILICAK‟ın 

“Boğaziçine askeri gecekondu” baĢlığı ile ilgili bir köĢe yazısı yazdığı ve bu yazıda özetle; 

“Askerler, Boğaziçi Ġmar Müdürlüğü‟nün itirazına rağmen, öngörünüm bölgesinde, üstelik, 

koruya katılacak alanda ve Hazine arazisi üzerinde 1000 metrekare tabana oturan, muazzam 

bir inĢaat baĢlattı. 1993‟de, Savunma Bakanlığı, CHP‟li belediyeden, plan tadili istemiĢ ve 

yeĢil alan gerekçesiyle bu talep reddedilmiĢti.  

1993‟de istediklerini kabul ettiremeyince inĢaata baĢlayamamıĢlar. “Ġrtica tehlikesi” 

Türkiye‟yi sarınca her halde Batı ÇalıĢma Grubunun Boğaziçini gözetleme kulesi olarak(!) bu 

binayı yapma kararı almıĢlar.  

Türkiye‟yi bir askeri cunta mı yönetiyor ki görevini yapan sivil memurları 

kıĢkıĢlıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarına tabi değil misiniz? 

Kaçak inĢaat bütün hızıyla sürüyor. Hazine arazisi üzerinde üstelik yeĢil alanda 

gecekondu yapıyorlar. 

Bu inĢaatın tam karĢı tepesinde CumhurbaĢkanlığı için köĢk yapılıyor. Boğaziçi Ġmar 

Müdürlüğünden bu köĢk için inĢaat ruhsatı, askeri tesis diye alınmıĢ. Çünkü köĢk, sadece 

askeri tesis yapılmasına izin verilen askeri bölgede. Minare kılıfına uydurulmuĢ. 

CumhurbaĢkanlarının asker olması dönemi bitti. Fakat oturdukları köĢkler askeri 

tesis! Bu durumda sivilleĢme yarım kalmıĢ olmayacak mı?” denildiği belirtilmiĢtir. 

AkĢam Gazetesinin 24 Eylül 1997 ÇarĢamba tarihli nüshasında Nazlı ILICAK‟ın 

Küçük Amerika baĢlığı altında; 

“Bir hay, iki bay bay, biraz hamburger, bir çift blucinle, küçük Amerika olmaya 

özendik, Ama bakın ABD‟ye BaĢkan‟a, kamu telefonunu siyasi amaçla nasıl kullandın diye 

sorabiliyor. Clinton hakkında, cinsel tacizden bile dava açılıyor. 

Türkiye‟de ne bacanağın, ne kayınbiraderin ne de eniĢtenin hesabı veriliyor. YeĢil 

alana, izinsiz, askeri tesis yapılıyor. Askeri tesis diye izin alınıp Kalender Tepesine 

CumhurbaĢkanlığı köĢkü inĢa ediliyor. BaĢkanlık sistemi için Anayasa değiĢikliği normal 

ahvalde gerçekleĢmez. GerçekleĢse bile laikperest bir asker veya sivilin karĢısına 

çıkaracağınız demokrat kiĢi mutlaka seçimi kazanır.” denildiği  belirtilmiĢtir. 

AkĢam Gazetesinin 19 Eylül 1997 tarihli nüshasında ĠĢte Refah‟ın Ġddia Ettiği Kaçak 

ĠnĢaat manĢeti ile RP li Mehmet Ali ġAHĠN‟in gündeme getirdiği;  Ġstanbul Boğaziçinde 

birinci derecede imara yasak olan bölgede yapılan kaçak inĢaat tartıĢması 3 gün önce AkĢam 

Gazetesinde yayınlanan haber üzerine ortaya çıktığının belirtildiği ve haber yapıldığı 

belirtilmiĢtir. 

 

DYP Genel BaĢkan Yardımcısı Mehmet Gölhan Hakkında Psikolojik Harekat 

Planı  alt baĢlığında; 
Akit Gazetesinin 19 Eylül 1997 tarihli nüshasında yer alan ve fotokopileri sunulan 

haberde Doğruyol Partisi Genel BaĢkan Yardımcısı Mehmet GÖLHAN‟ın “55.Hükümet 

devletin içinde örgüt olduğunu söylüyor. Tabi, doğru. ĠĢte size çete, BÇG (Batı ÇalıĢma 

Grubu)” Ģeklinde bir ifade kullandığı, bu yazılara tepki olarak aĢağıdaki temaları iĢleyen bir 

mektup kampanyasının baĢlatılmasının  Sayın Gnkur.II nci BaĢkanı tarafından emredildiği,  

Bu konudaki mektupların bu akĢam saat 16.00‟ya kadar cari iĢlem Ģube müdürlüğüne 

tesliminin istendiği , belgenin iĢ bu dosya Ģüphelisi Cengiz ÇETĠNKAYA‟nın Cari ĠĢlemler 

ġube Müdür Vekili olarak imzasına açıldığı, belirtilerek belgede kullanılacak temalar baĢlığı 

altında; 
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MSB lığı yapmıĢ bir kiĢi olarak nasıl böyle bir ithamda bulunabilirsiniz. 

Muhalefete düĢünce Ģahsi çıkar hesaplarınız açık vermeye mi baĢladı. 

Yalan ve Ģahsi çıkar üzerine RP ile kurduğunuz 54 ncü hükümetin Türkiye‟yi ne hale 

getirdiğini gördük. 

Kendi çetelerinizi kamufle etmek için mi memleketin selameti için yapılan 

çalıĢmaları çete olarak niteliyorsunuz,” Ģeklinde cümlelerin kullanıldığı belirtilmiĢtir. 

Akit Gazetesinin 19 Eylül 1997 Cuma günü “DYP‟li Mehmet GÖLHAN „Çeteler 

BÇG‟nin Ġçinde, Batı ÇalıĢma Grubu‟nu sert bir dille eleĢtirdi. Gölhan, “55. Hükümet, 

devletin içinde örgüt olduğunu söylüyor. Tabii, doğru. ĠĢte size çete;BÇG” dedi.” BaĢlığı 

altında özetle; devletin kendi içindeki çeteleri çözmesi gerektiğini, “55. Hükümetin devletin 

valisini, kaymakamını, gazetecileri fiĢleyen bir kuruluĢ olan BÇG‟yi daha fazla zarar 

vermeden lav etmesi gerekiyor. Susurlukta aslan kesilen Yılmaz nerede?” Ģeklinde haberler 

yapıldığının tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

 

Psikolojik Harekat Daire BaĢkanlığının teĢkilini müteakip Cari ĠĢler ġube 

Müdürlüğü tarafından icra edilen faaliyet ve projeler baĢlığı altında 4 sayfadan oluĢan 

belgede özetle;“Aczimendilerin yapmıĢ olduğu faaliyetler ve artan taraflar grubunu önlemek 

ve 29 Ekim 1996 Cumhuriyet Bayramında Ankara‟da yapacağı yürüyüĢü engellemek 

amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına yazı yazıldığı, Aczimendilerin çarpık 

ideolojileri ile niyet ve maksatlarının halka yansıtılması amacıyla kamuoyunun tepkisini 

yükseltecek bir haber programının yayınlanmasının sağlandığı, 

Ġrtica tehdidi ile ilgili TSK mensupları için konferans metni hazırlandığı, Temmuz 

1997 de ordu komutanlıkları seviyesinde tüm personele verilmesinin sağlandığı, 

Dini siyasete alet eden legal kisveli kiĢi ve kuruluĢlarla TSK aleyhine çalıĢanlarla 

ilgili olarak kitle haberciliği yapanlara mektup kampanyaları yapılarak müdahale edildiği, 

gözden düĢürülmesine çalıĢıldığı, bahse konu faaliyetlere devam edildiği”nin belirtildiği bilgi 

notuna yer verilmiĢtir. 

 

Lise ve Üniversite Gençliği ile halk arasında TSK aleyhinde yapılan yıkıcı 

propagandaya karĢı psikolojik harekat uygulaması konulu 4 sayfadan ibaret belge 

içeriği; Açıklama, değerlendirme, teklifler, kamuoyuna duyuru( konu,açıklama, 

değerlendirme, teklif) baĢlıklarıyla detaylı bir Ģeklide anlatılmıĢtır. Söz konusu belgenin   

Hanifi AVCI‟nın ikametinde yapılan aramada elde edilen CD içerisinde bulunan belgeler 

arasında  bulunduğu belirtilmiĢtir. 

ġeref Malkoç ve arkadaĢlarının Cumhuriyet Savcılığına ibraz ettiği CD den çıkan 

“SAKINILACAK TEMALAR” baĢlıklı belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

Gizli Ġbareli 1999 Tarihli MGK.GENSEK.LĠĞĠ Kopyası olan ve ekleriyle 

birlikte 64 sayfadan oluĢan Yavuz Psikolojik Harekat Planı  belgesinden özetle 

bahsedilmiĢtir. 
Yavuz Psikolojik harekat planın  ilk olarak  30 Aralık 1992 de yürürlüğe konduğu 7 

Ağustos 1995 tarihinde yenilendiği ve en son 1999‟da tekrar yinelendiği belirtilmiĢtir.  

Söz konusu belge;  Durum Ve Durum Değerlendirmesi , Vazife,Ġcra(a.Harekat Tasarısı,  

b. Hedef Kitleler, c. UlaĢılacak Psikolojik Hedefler,d.GerçekleĢtirilecek Falivetler, 

e.Kullanılacak Temalar,f.Kullanılması Sakıncalı Temalar, g.Ġcracı Birimler ve Görevleri, 

h.Kullanılacak HaberleĢme Vasıtaları ,ı.MüĢterek Faaliyetler (koordinasyon)), Mali Ve Ġdari 

Konular, Yönlendirme alt baĢlıklarıyla detaylı Ģekilde  anlatılmıĢ ve belge eklerine yer 

verilmiĢtir. 

 

Batı ÇalıĢma Grubunun Hasan Celal Güzel Tarafından Ankara Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Cumhuriyet BaĢsavcılığına ġikayet Ve Ġhbar Edilmesi; 
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ĠĢ bu  SoruĢturma dosyasında  mağdur müĢteki ve tanık olarak ifade veren Hasan 

Celal GÜZEL‟in  28.07.1997 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına vermiĢ olduğu Ģikayet dilekçesinin 1997/285 soruĢturma numarasına 

kaydedilmiĢ olduğu belirtilerek dilekçe içeriğine özetle yer verilmiĢtir.ġikayet dilekçesi özeti: 

O tarih itibariyle Çevik BĠR, Çetin DOĞAN ve Genel Kurmay BaĢkanının “Batı 

ÇalıĢma Grubu” nda faaliyet gösteren kiĢilerin, 

-Anayasa ile kurulan düzeni tebdil, tağyir ve ilgaya, Anayasa ile teĢekkül etmiĢ 

TBMM‟yi vazifesini yapmaktan men‟e cebren teĢebbüs (TCK Md.146), 

-Hükümeti vazife görmekten men‟etme (TCK Md.147), 

-Askeri komutanlıkların (görev ve yetki sınırları dıĢına çıkılarak baĢka amaçlarla) 

gaspı (TCK Md.152), 

-Askerli kanunları karĢı itaatsizliğe teĢvik (TCK Md.153) 

-Özellikle asker aileleri efradını kanunlara itaatsizliğe (TCK Md.312) ve suç 

iĢlemeye teĢvik (TCK Md.311), Suçlarını veya bu suçlara teĢebbüslerini iĢledikleri” Ģeklinde 

belirtilmiĢtir. Ayrıca Ģikayet dilekçesine, kendisine posta vasıtasıyla gönderilen ve basın yayın 

organlarında yayınlanan belgeleri eklediği belirtilmiĢtir. 

ġikâyet ve Ġhbar Dilekçesinin Ekinde Bulunan Belgeler alt baĢlığında;  
Batı Harekat Konsepti konulu gizli ibareli 11 sayfadan oluĢan Genelkurmay 

BaĢkanlığı Ankara antetli, Nisan 1997 tarihli belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belgenin alt 

kısmında  el yazısı ile “Çevik BĠR imzalı” yazının bulunduğu belirtilmiĢtir.  Söz konusu belge 

ile 8. Klasör S:271-282. Sayfalarda bulunan Çevik BĠR imzalı ve Ģüpheli Çevik BĠR 

tarafından doğru olduğu belirtilen ve iddianamenin BÇG ile ilgili belgeler bölümünde 

açıklanan belge karĢılaĢtırıldığında son paragraf hariç metnin aynı olduğunun tespit edildiğine 

dair değerlendirmede bulunulmuĢtur.  

Diğer belgenin Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu Genelkurmay BaĢkanlığı 

antetli Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı 29 Nisan 1997 tarihli  

HRK:3429-15-97/ĠGHD.Pl.ġ (3) sayılı Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu, kiĢiye 

özel-gizli kaĢeli olduğu, 2 sayfadan oluĢtuğu belirtilerek belge içeriğine özetle yer verilmiĢtir. 

Söz konusu belge ile 8. Klasör S:249-255. Sayfalarda bulunan Çevik BĠR ve Ġdris KORALP 

imzalı, Ģüpheliler Çevik BĠR ve Ġdris KORALP tarafından doğru olduğu belirtilen ve 

iddianamenin BÇG ile ilgili belgeler bölümünde açıklanan belge karĢılaĢtırıldığında son 

paragraf hariç metnin aynı olduğunun tespit edildiği,    Ġddianamenin 52-58. sayfalarında daha 

önce belirtilen belge ile karĢılaĢtırıldığında metnin birebir aynı olduğunun tespit edildiğine  

dair değerlendirmede bulunulmuĢtur.  

Dilekçe ekinde yer alan diğer belgenin Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları Konulu 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Namına/Emriyle Kurmay BaĢkanı Koramiral Aydan EROL imzalı 

5 Mayıs 1997 tarihli ve ĠSTH:3429-3-97/ĠKK.ġ.(317) sayılı gizli - kiĢiye özel kaĢeli iki 

sayfadan oluĢtuğu  belirtilerek gereği için, bilgi için hangi birimlere dağıtılacağı ve ekleri 

belirtilmiĢ belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

Dilekçe ekinde yer alan diğer belgenin Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler Konulu 

Genelkurmay BaĢkanlığı Gizli kiĢiye özel antetli 16 NĠSAN 1997 TARĠHLĠ VE HRK:3429-

13-97/ĠGHD.(Pl.ġ.2) sayılı Genelkurmay Harekat BaĢkanı Korgeneral Çetin DOĞAN imzalı 

1 sayfadan oluĢan belgenin dağıtım gereği için KKK.K.lığına,  Dz.K.K.lığına, Hv.K.K.lığına, 

J.Gn.K.lığına, Bilgi Ġçin Mgk.Gen.Sek.liğine, Gnkur.Ġsth.BĢk.lığına gönderildiği belirtilerek 

belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 günü Ankara Cumhuriyet BaĢsavcıvekilliğinde  

avukatı huzurunda vermiĢ olduğu ifadesinde; kendi imzasını taĢıyan belgenin fotokopisini   

BaĢsavcılığa  ibraz etmiĢ olup, belgenin   söz konusu  belge ile birebir aynı olduğunun tespit 

edildiği belirtilmiĢtir.  



259 

 

Dilekçe ekinde yer alan Haber Toplama Konulu Kara Kuvvetleri Komutanlığı 8 Nci 

Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tekirdağ kiĢiye özel antetli, 19 ġubat 1997 tarihli Tugay 

Komutanı emriyle Kurmay BaĢkanı Kurmay Albay Mahmut SANCAR imzalı belgenin  

içeriğine yer verilerek;  Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Mezhepçi Yapılanma BaĢlığı Ekinde 12 

Sayfadan oluĢan bazı subay, astsubay ve sivil kiĢilerin yer aldığı Ģema ve krokiler Hasan Celal 

GÜZEL‟in 31.07.1997 tarihinde basın toplantısı ile basına da dağıttığı bu belgeler ile 

28.07.1997 tarihinde Ģikayet ve ihbar dilekçesi ekindeki belgelerin aynı olduğunun  

soruĢturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlenen 04.08.1997 tarihli  

(1997/285 hz.) inceleme tutanağı ile tespit  edildiğine dair değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

2011/206 Sayılı SoruĢturma Dosyasında  03.05.2012 Tarihinde Hasan Celal Güzel‟in 

mağdur müĢteki tanık olarak alınan ifadesine özetle yer verilmiĢtir.  

 

Mağdur MüĢteki Tanık Hasan Celal Güzel‟in SoruĢturma Dosyamıza Ġbraz 

Ettiği Belgeler alt baĢlığında;  
Söz konusu belgelerin Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet BaĢsavcılığı 

1997/285 soruĢturma dosyasına ibraz ettiği belgelerin fotokopileri ile ekinde ibraz ettiği 

belgeler olduğu belirtilerek belgelere  yer verilmiĢtir. Söz konusu belgeler: 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara gizli antetli, 13 Ekim 1997 tarihli AD.MÜġ. 7501-

1027-97 sayılı suç duyurusu konulu, Kayseri Cumhuriyet BaĢsavcılığına hitaben yazılı 

Genelkurmay BaĢkanı namına Genelkurmay II. BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı  EK 

sında Ġlgi (a) toplantı tutanağını bulunan belgenin  dağıtım gereği, bilgi için gönderildiği 

birimler belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara Gizli Antetli, 13 Mart 1997 tarihli Ad. MüĢ. 70501-

285-P7 sayılı Suç duyurusu konulu, Adalet Bakanlığına hitaben yazılı,  Genelkurmay BaĢkanı 

Namına Genelkurmay II BaĢkanı Çevik BĠR imzalı olduğu beliritilen  belgenin,ekler 

kısmında gazete küpürü bulunduğu, dağıtım gereği, bilgi  gereği gönderildiği birimler 

belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

 Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara Antetli, 3 Temmuz 1998 tarihi Ad.MüĢ.7501-602-

98 sayılı Suç duyurusu konulu Adalet Bakanlığına hitaben yazılı Genelkurmay BaĢkanı 

Namına II nci BaĢkan V. Hv. Korgeral Vural AVAR imzalı olduğu belirtilen belgenin, ekinde 

bant çözümü olduğu, dağıtım gereği  ve bilgi için gönderildiği birimler  belirtilerek belge 

içeriğine yer verilmiĢtir. 

 Genelkurmay II nci BaĢkanı Orgenaral Çevik BĠR imzalı Ankara Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına hitaben yazıldığı belirtilen belgenin   içeriği   açıklanmıĢtır. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara gizli antetli, 28 Mayıs 1998 tarih ve AD.MÜġ. 

7501-450-98 sayılı, Suç duyurusu konulu Konya Cumhuriyet BaĢsavcılığına hitaben yazılı 

Genelkurmay BaĢkanı Namına Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı  olduğu 

belirtilen belgenin  ekinin gazete yazı sureti olduğu, dağıtım ve bilgi için gönderildiği birimler 

belirtilerek belge  içeriğine yer verilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara antetli, 20 MAYIS 1997 tarihli AD.MÜġ.7501-396-

97 sayılı, suç duyurusu konulu Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına hitaben yazılı, 

Genelkurmay BaĢkanı Namına Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı olduğu 

belirtilen belgenin,  ekinde  TV ana haber bülteninde H.Celal GÜZEL‟ tarafından yapılan 

konuĢmanın metni buluduğu, dağıtım gereği, bilgi için gönderildiği birimler belirtilerek  belge 

içeriğinden bahsedilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara gizli antetli, 13 Mayıs 1997 tarih ve AD.MÜġ. 

7501-486-97 sayılı, Suç Duyurusu konulu, Bakırköy Cumhuriyet BaĢsavcılığına hitaben 

yazılı, Genelkurmay BaĢkanı Namına Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı   

olduğu belirtilen belgenin,  ekinde gazete küpürünün bulunduğu,dağıtım gereği, bilgi için 

gönderildiği birimler belirtilerek   belge içeriğine yer verilmiĢtir. 



260 

 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara gizli antetli, 16 mayıs 1997 tarihli AD.MÜġ. 7501-

447-97 sayılı, Suç Duyurusu konulu, Bakırköy Cumhuriyet BaĢsavcılığına hitaben yazılı    

Genelkurmay BaĢkanı Namına Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı  olduğu 

belirtilen belgenin,  ekinde gazete küpürünün bulunduğu, dağıtım gereği, bilgi için 

gönderildiği birimler belirtilerek   belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara gizli antetli, 13 mayıs 1997 tarihli AD.MÜġ.7501-

479-97 sayılı, Suç Duyurusu konulu, Ġstanbul Bakırköy Cumhuriyet BaĢsavcılığına hitaben 

yazılı, Genelkurmay BaĢkanı Namına Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı 

olduğu   belirtilen belgenin  ekinde gazete küpürünün bulunduğu, dağıtım gereği, bilgi için 

gönderildiği birimler belirtilerek   belge içeriğinden bahsedilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara gizli antetli, 11 ağustos 1999 tarih ve AD.MÜġ. 

7501-744-98 sayılı, Suç duyurusu konulu, Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına hitaben yazılı 

Genelkurmay BaĢkanı Namına Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı olduğu 

belirtilen belgenin  içeriğine yer verilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara gizli antetli, 11 ağustos 1998 tarih Ad.MüĢ: 7501-

744-98 Sayılı, Suç duyurusu konulu, Adalet Bakanlığına hitaben yazılı, Genelkurmay BaĢkanı 

namına Genel Kurmay II BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı olduğu belirtilen belgenin 

ekinde 1 adet video bant,  bant Çözümü bulunduğu, dağıtım gereği, bilgi için gönderildiği 

birimler belirtilerek   belge içeriğine yer verilmiĢtir.  Bu Ġhbarla ilgili olarak Ankara Devlet 

Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet BaĢsavcılığının 20.10.1998 tarih, 1998/400 hazırlık ve 

1998/93 sayılı kararı ile takipsizlik kararı verildiğinin anlaĢıldığına dair değerlendirmede 

bulunulmuĢtur. 

Hasan Celal Güzel Hakkında SoruĢturma alt baĢlığında; 
Hasan Celal GÜZEL hakkındaki Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi‟nin 

1997/155 esas sayılı dosyasının, dosya içerisinde bulunduğu, Ankara Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Cumhuriyet BaĢsavcılığı 1997/285 sayılı hazırlık dosyasında müĢteki Hasan 

Celal GÜZEL‟in ihbarda ve Ģikayette bulunduğu kiĢilerle ilgili olarak 04.08.1997 tarih, 

1997/285 soruĢturma ve 1997/77 sayılı takipsizlik kararı verildiği,Hasan Celal GÜZEL 

hakkında Ģüpheli sıfatıyla 1997/296 sayılı hazırlık dosyası açıldığı  belirtilmiĢtir. 

Hasan Celal GÜZEL hakkındaki  1997/296 sayılı hazırlık dosyasında Ankara 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube Müdürlüğüne 04.08.1997 tarihinde  müzekkere 

yazıldığı, yazılan müzekkerede; 

Devletin emniyeti açısından gizli kalması gereken belgeleri ifĢa etmek suretiyle TCK 

nun 136/1.maddesine muhalefet eden Yeniden DoğuĢ Partisi Genel BaĢkanı Hasan Celal 

GÜZEL‟in gözaltına alınması, 

Savcılığımızdan gözetim süresi istenilmesi, 

Ekte gönderilen belgelere göre sorgusunun yapılması ve evrakın ikmalen Ģüphelinin 

mevcutlu olarak Savcılığımızda hazır bulundurulması” nın istenildiği, 04.08.1997 günü saat 

15:30 da tutanak tutularak Hasan Celal GÜZEL‟in  gözaltına alındığı, 05.08.1997 günü Devlet 

Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı tarafından Ģüpheli sıfatıyla ifadesinin  alındığı  

ifadesinde özetle; “Kendisinin BaĢbakanlık müsteĢarlığı, Bakanlık yaptığını ve bir siyasi  

partinin genel baĢkanı olduğunu belirterek Batı ÇalıĢma Grubunun gayri kanuni ve Anayasaya 

aykırı olarak oluĢturulmuĢ bir yapı olduğunu, bunlara ait belgelerin gizli belge olarak kabul 

edilemeyeceğini, Batı ÇalıĢma Grubunun Türk Silahlı Kuvvetlerini kapsamadığını, bu 

belgelerin kendisine posta ile gönderildiğini, çoğunun da basında yer aldığını, Batı ÇalıĢma 

Grubunun yargı organlarına verilen brifinglerde bu belgeleri açıkladığını belirterek 

suçlamaları kabul etmediği”, Hasan Celal GÜZEL tutuklama talepli olarak Ankara 1 Nolu 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakimliğine sevkedildiği, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik 

Mahkemesi 1997/144 D.iĢ.sayılı kararı ile 05.08.1997 günü tutuklamaya iliĢkin talebin reddi 

ile salıverilmesine karar verildiği, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
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BaĢsavcılığınca 1997/296 hazırlık, 1997/256 esas ve 1997/89 sayılı iddianamesi ile Ankara 2 

Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi BaĢkanlığına 07.08.1997 tarihinde Hasan Celal GÜZEL 

hakkında Devletin emniyeti, dahili ve beynelminel siyaseti açısından gizli kalması gereken 

belgeleri ifĢa etmek suçundan (5237 sayılı TCK 136/1) maddeleri gereğince cezalandırılması 

talebiyle kamu davası açıldığı, Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi 1997/155 esas 

1998/55 karar sayılı kararı ile 13.05.1998 tarihinde yasal suçun unsurlarının oluĢmaması 

nedeniyle  beraat kararı verildiği,  Yargıtay 9.Ceza Dairesi 1998/3039 esas, 199/2148  karar 

sayılı kararı ile 10.05.1999 tarihinde de onandığı belirtilmiĢtir. 

Hasan Celal GÜZEL hakkında 13/06/1998 günü Kayseri Fuar alanında düzenlenen 

Ġnsan Hakları Mitinginde yaptığı konuĢmayla ilgili olarak “Din farklılığı gözeterek halkı kin 

ve düĢmanlığa açıkça tahrik etmek” suçundan Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı 17/11/1998 tarih 1998/296 1998/217 Esas sayılı Ankara 1 Nolu 

Devlet Güvenlik Mahkemesine Kamu Davası açılmıĢ olup Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik 

Mahkemesinin 27/01/2000 tarih 1998/167 Esas 2000/14 Sayılı Kararı ile 1 yıl hapis ve 

160.000 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Hasan Celal GÜZEL„in 

22/06/1998 tarihinde Afyon ilinde Ensar Vakfının düzenlemiĢ olduğu “Türk Demokrasisi ve 

sorunları” konulu konferansta yapmıĢ olduğu konuĢmayla ilgili olarak “halkı sınıf, ırk, din, 

mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düĢmanlığa açıkça tahrik etmek suçundan 

14/05/1999 tarih 1998/473 Hazırlık ve 1999/121 Esas sayılı iddianame ile Ankara 2 Nolu 

Devlet Güvenlik Mahkemesine Kamu Davası açılmıĢ olup Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik 

Mahkemesinin 24/01/2001 tarih 1999/81 Esas 2001/13 Sayılı Kararı ile Davanın Kesin 

hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verildiği belirtilmiĢtir. 

MüĢteki Tamer Tatar‟ın Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na müracaat ederek 28 

ġubat ile ilgili bir klasör belge ve iki adet CD teslim etmesi üzerine bu belgeler ile Ġstanbul 

CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğince yürütülen 

soruĢturmalarda elde edilen iĢ bu dosya ile ilgili belgeleri Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı‟nın 21.12.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine  göndermesi 

üzerine müĢteki Tamer Tatar‟ın verdiği 1 klasöre 3 no‟lu klasör numarası verildiği belge 

asıllarının emanete alınarak onaylı suretlerinin dosyaya konulduğu, Ġstanbul CMK 250 Madde 

ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğince yürütülen soruĢturmalarda elde edilen  

iĢ bu dosya  ile ilgili gönderilen belgelerin bulunduğu klasörlere 4-5-6-7 numaraları verildiği, 

Genelkurmay antetli CD içerisinden elde edilen belgelere 8-30 (dahil) klasör numaraları 

verildiği, teslim ettiği DVD nin çözümünden ise Ģüpheli Ġsmail Ruhsar Sümer‟in BÇG 

kapsamında vermiĢ olduğu brifing kaydının bulunduğunun tespit edildiği,   

MüĢteki Tamer Tatar‟ın 16.01.2013 tarihinde Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

vermiĢ olduğu Ģikayet dilekçesi ve  bu soruĢturma dosyası  ile ilgili ibraz ettiği belgelerin  

emanete alınarak onaylı suretlerinin  3.klasöre eklendiği belirtilmiĢtir.  

 

BATI ÇALIġMA GRUBU ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER BELGELER  baĢlığında;   
Ġstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliği 

20.12.2011 tarihinde MüĢteki Tamer TATAR‟ın Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığına müracaat 

ederek 28 ġubat süreci ile ilgili bir klasör belge ve iki adet CD/DVD teslim etmesi üzerine bu 

belgeler ile birlikte toplam 5 klasör gönderildiği,  2 adet CD/DVD ile bir klasör belgeyi teslim 

eden Tamer TATAR‟ın 20.12.2011 tarihinde alınan beyanında özetle; “1997 yılı Aralık ayında 

Yüksek Askeri ġurasında ordudan ihraç edildiğini, çalıĢmakta olduğu Çorlu Devlet 

Hastanesine MNG kargo ile 19 Aralık 2011 tarihinde kendi adına 28 ġubat süreci ile ilgili 

bazı belgelerin gönderildiğini, belgeleri sekreterin aldığını, gönderen olarak belirtilen kiĢiyi 

tanımadığını, bu belgeler ile 2 adet CD/DVD yi Savcılığa teslim etmek üzere geldiğini” 

belirttiği,  belgeler ile 2 adet CD/DVD ve MNG kargo gönderici ve alıcı zarf etiketini ibraz 

ettiği bellirtilmiĢtir. Klasör halinde gelen belgelerde; 



262 

 

3. Klasör Ġçinde Bulunan Belgeler    alt baĢlığında;      
1.belgenin 1 sayfa A4 kağıdında Ġsimsiz ve imzasız olduğu belirtilmiĢ belge içeriğine 

yer verilmiĢtir. Belge içeriği:  

“Sayın, 

Öncelikle kendimi tanıtarak bu mektuba baĢlamak isterdim. Ancak, geriye dönüp 

yaĢadıklarınızı hatırlamanız neden ismimi veremediğim konusundaki haklı gerekçemi açıkça 

ortaya koyacaktır. AnlayıĢ göstereceğinizi umuyorum. 

O dönemi yaĢamıĢ ve mağduriyetlere tanık olmuĢ bir kurum çalıĢanı olarak, uzun 

zamandır özel arĢivimde bulunan bu belgelerin benimle birlikte bir meçhule bürünmesini 

istemedim. Zaman zaman imha etmek veya yakmak geçse de içimden, tarihe ve ulusa ihanet 

olacağını düĢündüğümden elim varmadı. 

Bilemiyorum belki bir kitap çalıĢması ile toplumsal hafızayı tazeleyen faydalı bir 

çalıĢmanın temelini teĢkil edecek; bir dönem gizliden gizliye yürütülmüĢ ve neticesinde bir 

kartopu gibi büyüyüp devletin bütün katmanlarına sirayet ettirilen ürkütücü bir süreci gözler 

önüne serecek, 

Bilemiyorum, belki mağdur edilmiĢ, gıyabında alınan bir kararla bütün geçmiĢine, 

birikimlerine, emek ve gayretlerine bir anda bir sünger çekilip sıfırlanarak sokağa atılmıĢ 

birisi olarak ortaya koyacağınız daha farklı bir çalıĢmaya destek olacak…Ama ne olursa 

olsun, bende durduğu sürece her geçen gün yıllanmanın ve eskimenin ötesinde bir anlam 

taĢımayan bu belgeler mağduriyeti yaĢamıĢ ellerde belki de ete kemiğe bürünecek.Takdir 

sizin” Ģeklinde olduğu, C.BaĢsavcı V.imzası ile 20.12.2011 tarihinde havale edildiği 

belirtilmiĢtir. 

2.Belgenin  KK. Ġstihbarat BaĢkanlığı 13.03.1997 tarih, 09:15 saat, 3852 sayısı 

verilen Sekreterlik, Plan Harekat ġubesi, TĢk. Eğt. ġubesi, DıĢ Ġsth. ġubesi, Tak. Hdf. Ġsth. 

ġubesi, Ġ.K.K.ġubesi, Güvenlik ġubesi, Ġç Ġsth. ġubelerinin belirtildiği ve Gereği için 

Güvenlik ġubesinin iĢaretlendiği 13/3 yazılarak paraflandığı notlar bölümünde ise el yazısı ile 

Gnkur. Ġsth.‟a yazalım-gönderelim ibaresinin yanında 13/3 yazılarak paraflanan kayıt belgesi 

olduğu belirtilerek belge ekinde Genelkurmay BaĢkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

Ankara GĠZLĠ KĠġĠYE ÖZEL antetli 14 Mart 1997 tarihli ve ĠSTH:3590-64-97/Güv.ġ.(44) 

sayılı Doküman konulu Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına hitaben yazılan Kara Kuvvetleri 

Komutanı Namına Ġstihbarat BaĢkanı Tümgeneral Cevat T.ÖZKAYNAK imzalı ve 

Gü.ġ.Md.P.Kd.Alb.A.GÜNER paraflı belgenin bulunduğu bu belgeye de 1 adet 1 sayfa ek  

belge eklendiği belirtilerek söz konusu  belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 

1-10 MART 1997 tarihinde 0 (312) 419 24 26 faks numarası ile Atatürkçü DüĢünce 

Derneği Genel Merkezi baĢlıklı ve Genel BaĢkan M.Suphi GÜRSOYTRAK imzalı doküman 

K.K.K.lığına gönderilmiĢtir. 

2-Doküman; Ģeriat yanlılarının örgütlenmesi, Ġmam Hatip okulları, Kur‟an Kursları 

ve Kur‟an Kursları Yemini hakkında bilgiler ihtiva etmekte olup, fotokopisi EK‟te 

sunulmuĢtur. Arz ederim. “Ģeklinde  belirtilmiĢtir.  

Genelkurmay BaĢkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Atatürkçü DüĢünce 

Derneği genel merkezinden faksla gelen belgeye doküman denilerek sanki askeri hiyerarĢi 

içerisindeki bir kurumdan gelmiĢ gibi iĢlem yapıldığı ve Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına 

gönderildiği, Atatürkçü DüĢünce Derneğinden gönderilen belgede belirtilen kur‟an kursları,  

imam hatip okulları, vakıflar, okul, kurs v.b. kurumlar ile ilgili Genelkurmayda daha sonra 

kanunsuz bir Ģekilde kurulan Batı ÇalıĢma Grubunun çalıĢmaları olduğu, Batı ÇalıĢma 

Grubu‟nun Atatürkçü DüĢünce Derneğinden gelen belgelerde belirtilen konular üzerinde 

çalıĢmalar yürüttüğünün tespit edildiğine dair değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

Belgenin EK-A‟sında belirtilen dokümanın; 

Atatürkçü DüĢünce Derneği Genel Merkezi antetli, Atatürkçü DüĢünce derneği 

Genel BaĢkanı M.Suphi GÜRSOYTRAK imzalı, Atatürkçü D.D.faks no 90 312 419 24 26 
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numarasından fakslanan ve üzerinde kırmızı TASNĠF DIġI-ĠVEDĠ-07 MART 1997-

MOMERANDUMA ALINDI- MESAJ KONTROL KISMI GĠRĠġ KAYIT NO.22478,  

DAĞITIM ĠġLEM KAġELĠ - GENSEK 10/03 PARAFLI, G2-Gnkur‟a bilgi ibareli 12/03 

paraflı olduğu belirtilerek  07.03.1997 tarihli Basın Açıklamasında  

Ġlgilinin dikkatine  

Çok partili hayatın baĢlamasından bu yana laik Türkiye Cumhuriyeti devletini ve 

toplumunu kabul etmek istemeyenlerin Ģeriat devletinin yeniden oluĢabilmesi için çeĢitli isim 

ve adlar altında örgütlenerek sürdürdükleri faaliyetleri gittikçe gün yüzüne çıkarak devam 

ettirmiĢlerdir. 

Atatürkçü aydınlanmanın Anadolu‟ya yayılması özellikle kırsal kesimdeki çocukların 

meslek sahibi olmalarında çok büyük etkisi olan halkevleri, halkodaları, köyenstitüleri 

bunların yerine ABD ile yakın iĢbirliği halinde bulunan Ġslam ülkelerinde olduğu gibi yeĢil 

kuĢak politikası uygulattırılması sonucu Hatip Okulları ve Kuran Kursları açılmıĢtır. Geçen 

süre zarfında vakıfların da devreye girmesiyle bu alanda eğitim yapan okul, kurs ve benzeri 

kurumların adedi artmıĢtır. 

Nitekim Avrupa‟ya iĢçi olarak giden Türklerin yoğun olarak bulunduğu Almanya‟da 

da bu tür kurumlar ve kurslar örneğin Cemalettin KAPLAN örgütleri açılmıĢ bulunmaktadır. 

Bu okullarda, Kuran kurslarında çocuklarımıza yaptırılan yemin, 

Ben Muhammed Müslüman ümmetindenim…Türkiye laik bir memleket haline 

gelmiĢtir. Hayatımı, Mustafa Kemal dinsizliği ile savaĢa adayacağıma, Türkiye‟yi bir din ve 

Ģeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceğime…Kemal PaĢa zamanında çıkarılan 

dinsiz kanunların tatbikini önleyeceğime…Kısa zamanda ümmet esasına dayanan Ģeriat 

devletinin kurulması için çalıĢacağıma, Dinim, Allah‟ım ve bütün mukaddesatım üzerine 

yemin ve kasem ederim””Ģeklinde olduğu belirtilerek, bu yemin suretinin Kaynağı; Dr.Niyazi 

KÖYMEN‟in “Dinsel bunalımdan gerçek hak yoluna” Ġzmir, 1977 S-170; yine Doç.Dr.Zeki 

BaĢer “Tarihte-Tıp Tarihinde-Yemin” “Atatürk‟ün yayınların 1973, Keza Prof.Dr.Fehmi 

YAVUZ‟un “Ölüm Duyuruları” 1.Baskı, Eylül 1983 S-16 yine Eğitimci-Yazar Mustafa 

COġTUROĞLU‟nun “Toplumsal Çözülme” (Toplumsal Patoloji) 1992 yılı Basım s-146 ve 

dip not-140 adlı eserlerde   bulunacağı belirtilmiĢtir. 

3.Belgenin, Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planı olduğu belirtilerek; 

T.C.Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara gizli antetli, Genelkurmay II. BaĢkanı 

Orgeneral Çevik BĠR imzalı, 27 Mayıs 1997 tarihli  HRK: 3429-64-97/ĠGHD.PL.ġ(2) sayılı 

Genelkurmay Personel BaĢkanlığına hitaben yazılı Batı Eylem Planı konulu, belgeden 

bahsedilmiĢ,Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planının, Genelkurmay BaĢkanlığından 

gönderilen Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planı ile birebir aynı olduğunun tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

4.Belge, Askeri lojman bölgelerine giriĢ ile ilgili düzenleme  olarak belirtilerek; 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara  gizli antetli,  gizli-kiĢiye özel Kırmızı kaĢeli 13 

Haziran 1997 tarih, HRK:3429 -89-97/ĠGHD.Pl.ġ.(6) sayılı Askeri Lojman Bölgelerine GiriĢ 

ile ilgili Düzenleme konulu Kara Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılı, Genelkurmay 

BaĢkanı emriyle  Harekat BaĢkanı Korgeneral Çetin DOĞAN imzalı olduğu belirtilen 

belgenin dağıtım gereği gönderilecek birimler belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge 

içeriği: “1-Askeri birlik ve sosyal tesislere giriĢte çağdıĢı kıyafetler giyilmesini önlemek 

maksadıyla tedbirler alınmıĢ olmasına rağmen, bugüne kadar orduevlerine, sosyal tesislere ve 

askeri lojman bölgelerine giriĢ ile ilgili ortak bir düzenleme getirilmemiĢtir. 

2-Ortak bir düzenleme yapılabilmesi maksadıyla; 

a.ÇağdıĢı kıyafet giyilmesi ile ilgili olarak bugüne kadar çıkarılmıĢ olan tüm 

emirlerin birer suretinin gönderilmesini, Kuvvet Komutanlıklarından ve Jandarma Genel 

Komutanlığından, 
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b.Tesettür ve simgesel kıyafet ile halk tipi giyim ve baĢörtüsü arasındaki farkı 

belirtmek maksadıyla görüĢ bildirilmesini, Genelkurmay Personel BaĢkanlığından, 

c.Çevresi tecrit edilmiĢ nizamiyesi olan lojmanlara, Ģehir içinde halka açık bölgede 

yer alan lojmanlara ve birlik dıĢında ancak çeĢitli seviyedeki askeri yasak bölgeler içinde 

bulunan lojmanlara giriĢ çıkıĢta giyilecek ve giyilemeyecek kıyafetlerle ilgili kısıtlamalar 

yapılıp yapılamayacağı konusunda detaylı görüĢ bildirilmesini,  Genelkurmay Adli 

MüĢavirliğinden, 

Arz ederim,” Ģeklinde  belirtilerek, Batı ÇalıĢma Grubu Ģemasında baĢkan olarak 

belirtilen Genelkurmay Harekat BaĢkanı Korgeneral Çetin Doğan‟ın Batı ÇalıĢma Grubunun 

bir faaliyeti olarak askeri birlik ve sosyal tesislere giriĢte batı çalıĢma grubu tarafından çağdıĢı 

kıyafetler nitelemesi yapılarak çağdıĢı kıyafetler giyilmesini önlemek maksadıyla tedbirler 

alındığı ve ortak bir düzenleme yapılacağı belirtilmiĢ ve bayanların giyimi ile ilgili olarak 

tesettür, simgesel kıyafet, halk tipi giyim, baĢörtüsü Ģeklinde fark ve ayrımlara gidildiği, 

kendilerinin istediği Ģekilde giyinmeyenlere de çağdıĢı, irticacı damgası vurulduğuna, aĢağıda 

belirtilecek  resmi belgelerde de lojmanlarda,  lojman giriĢ ve çıkıĢlarında  bayanların 

fiĢlendiğine dair değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

5.Belge, Lojmanlardaki Faaliyetler (Ġsth.BĢk.Lığının Dikkatine) olarak belirtilerek;  

Gizli kiĢiye özel ivedi kırmızı kaĢeli Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara  Merkez 

Komutanlığı antetli, 17 Haziran 1997 tarihli GÜV.GR.: 3590-203-97/309 sayılı 

Lojmanlardaki faaliyetler (isth.BĢk.lığının dikkatine) konulu Kara Kuvvetleri Komutanlığına 

hitaben yazılı olduğu,  Merkez Komutanı Tuğgeneral Erdal EGE imzalı,  ek kısmında  

Faaliyet sonuç raporunun bulunduğu ,dağıtım gereği gönderilen birim belirtilerek belge 

içeriğine yer verilmiĢtir. 

Belgenin EkA sında bulunan; Gizli ibareli 3 sayfadan oluĢan  Güv.ġb.Topçu 

Yzb.Mehmet ġAHĠN ile Güv.Sb.Topçu Bnb.Halil AVAN imzalı Ġz.Güv.Gr.K. Tnk.Kd.Alb. 

Nazım ÇAĞLAR onayına sunulan ve imzalanan, 13 MART 1997 / 30 MAYIS 1997 Tarihleri 

Arasında Oran/ Çankaya/ Çiğiltepe /Yenimahalle Lojmanları Bölgelerinde Yapılan Faaliyet 

Sonuç Raporudur baĢlıklı  belgeden bahsedilerek, belge  içeriğine yer verilmiĢtir.Söz konusu 

belgede; Oran Lojmanlar Bölgesinde, Çankaya Lojmanları Bölgesinde, Y.Mahalle/DıĢkapı-

Etlik Lojmanları Bölgesinde, Çiğiltepe Lojmanları Bölgesinde lojman faaliyetleri 

belirtilmiĢtir. Söz konusu raporlara açıkça yer verilmiĢtir. 

6.Belge: MHP-BBP-Ülkücü grup içinde yer alan personel faaliyetlerine iliĢkin rapor  

olarak belirtilerek;  

Genelkurmay BaĢkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Ankara özel 

antetli, özel-kiĢiye özel kırmızı kaĢeli, 10 Ağustos 1998 tarih ve ĠSTH:3590-299-98 sayılı 

Elde Edilen Bilgiler konulu Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına hitaben yazılı, 

Ġsth.ġ.Md.Hv.Ġsth.Kd.Alb.R.ÖZYAVUZ parafına açılan ve Akademi Komutanı, Askeri Tıp 

Fakültesi Dekanı Prof.Tbp.Tümgeneral Fahrettin ALPASLAN imzalı belgenin ekinde  4 sayfa 

rapor bulunduğu  belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

Belgeye ekli  4 sayfadan oluĢan  özel – kiĢiye özel kırmızı kaĢeli rapor içeriğine yer 

verilmiĢtir.Rapor:  

“GATA Komutanlığında MHP/BBP Siyatesinde olup Ülkücü Grup içinde Yeralan 

Personel ve Faaliyetlerine ĠliĢkin Olarak Kaynaklarla Yapılan GörüĢmede; 

1-DiĢ Hekimliği Bilimleri Merkez BaĢkanlığında görevli Prof.DiĢTbp.Alb.Yılmaz 

GÜNEYDIN, Doç.DiĢ Tbp.Alb.Kemal KARAKURUMER, DiĢ.Tbp.Alb.KürĢat ESER 

(Re‟sen emekli), Doç.DiĢ.Tbp.Alb.Erman AKBULUT‟un anılan ülkücü grup içinde yer alan 

personel oldukları, 

2-Prof.Dz.DiĢ.Tbp.Alb.(Emekli oldu)Tanju AKBAY OCAK 1997 tarihinde bir 

rahatsızlığı nedeniyle GATA Üroloji Kliniğine yattığında MHP Genel BaĢkanı Alpaslan 

TÜRKEġ tarafından DiĢ.Tbp.Alb.KürĢat ESER‟in refakatinde Tanju AKBAY‟ı ziyaret ettiği, 
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ziyaretten haberi olan Kemal KARAKURUMER, Yılmaz GÜNAYDIN ve Erman 

AKBULUT‟un kendilerine zamanında haber vermediği için KürĢat ESER‟e öfkeyle tepki 

gösterdikleri, 

3.BBP Genel BaĢkanı Muhsin YAZICIOĞLU‟nun değiĢik zamanlarda GATA DiĢ 

Hekimliğine ziyaret/tedavi amacıyla geldiği, bu ziyaretlerden birinin 09 OCAK 1997 saat 

10:00 da Erman AKBULUT‟un odasında gerçekleĢtiği, bu sırada Yılmaz GÜNAYDIN ve 

Kemal KARAKURUMER‟in de odada yer aldığı, 

4.Yılmaz GÜNAYDIN‟ın AĞUSTOS 1997‟de re‟sen emekli edilen Prof.Tbp.Kd. 

Alb. Mustafa KAHRAMANYOL‟un muayenehane ortağı olduğu ve anılan muayenehane‟de 

söz konusu grubun Muhsin YAZICIOĞLU‟nun da iĢtirakiyle bir araya geldiği, 

5. KEÇĠÖREN Belediye BaĢkanının da anılan gruba zaman zaman ziyaret/tedavi 

amacıyla geldiği, bu ziyaretlerden birinin 12 MART 1998 SAAT :09.30 da yapıldığı, 

6.GATA Ġlk Yardım ve Acil Mrz.BĢk.lığında görevli Doç.Tbp.Alb.Nadir BARINDIK 

hakkında, daha önce Gnkur. Ġsth.BĢk.lığına gönderilen bilgilere ilave olarak;  

a.MHP Genel BĢk.Alpaslan TÜRKEġ‟in muayene amacıyla kendisine geldiğini, 

b.Prof.Tbp.Kd.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL (re‟sen emekli) dosyasında ismi 

geçen Doç.Tbp.Alb.KürĢat ESER (RE‟SEN emekli) ile yakın iliĢki içinde olduğu, bu iliĢkinin 

KürĢat ESER‟in emekli edilmesinden sonra da devam ettiği,  

c.DiĢTbp.Alb.Erman AKBULUT ile ideolojik anlamda iliĢkilerinin sürdüğü, 

d.Prof.Tbp.Kd.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL‟un re‟sen emekli edilme hususu 

konuĢulurken “Ülkücülükten atılması gereken birisi varsa önce beni atmaları lazım” dediği, 

e.KEÇĠÖREN Belediye BaĢkanı Turgut ALTINOK ile ideolojik bağlantısı olduğu, 

f.MHP/Ülkücü siyaseti savunan ORTADOĞU Gazetesini izlediği, 

g.Ofisine gelen ziyaretçiler arasında militan tipli ülkücüler olduğu, 

h.Albay rütbesinde bir personel olmasına rağmen ülkücülüğünü saklamadığı ve 

militan kimliği ve tavrı içinde olduğu, 

ı.BBP Genel BaĢkanı Muhsin YAZICIOĞLU‟na karĢı bir tavır içinde olduğu ve 

kendisini ihanetle suçladığı, 

7.DiĢ Hekimliğinde görevli Doç.DiĢ Tbp.Bnb.Mehmet DALKIZ‟ın ülkücü grup 

içinde yer aldığı, 

8.TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELER‟in Genel Müdür MüĢaviri olduğu ifade edilen 

Ġlhami ALTINOK (Keçiören Belediye BaĢkanı Turgut ALTINOK‟un kuzeni)‟un ülkücü 

ideolojide bir kiĢi olduğu, zaman zaman TKĠ yemekhanesinde iftar yemeği toplantıları 

yaptığı, bu toplantılara Doç.Tbp.Alb.Nadir BARINDIK, Prof.Tbp.Kd.Alb.Mehmet KAYA, 

DiĢ Tbp.Alb.Erman AKBULUT ve Tbp.Alb.Mehmet GÖKTEPE (GATA Acil ve Ġlk 

Yrd.Mrk.BĢk.lığından TATVAN As.Hst.ne atandı)‟ nin katıldığı, 

9.Yukarıda adı geçen Prof.Tbp.Kd.Alb.Mehmet KAYA‟nın Ülkücü ideolojide bir 

personel olarak tanındığı ve diğer ülkücülerle iltisaklı olduğu, anılan personelin 1996 yılında 

“DÜġÜNDÜREN DÜġÜNCELER” isimli bir kitap yayınladığı, bu kitapta dini motif ve 

efsanelere, hadislere yer verildiği, Ġslam‟da birlik, Türk-Arap dostluğunun yararları gibi 

konuların anlatıldığı (Konuya iliĢkin hazırlanan rapor EK-A LAHĠKA-l‟ dedir) 

10.1993 yılı NĠSAN ayında Ahmet ÖRS Hastanesinde faaliyet raporu Ģeklinde 

düzenlenen yemeğe Prof.Tbp.Kd.Alb. (Emekli) Remzi SAĞLAM BaĢkanlığında 

Prof.Tbp.Kd.Alb.Mehmet KAYA, Prof.Tbp.Kd.Alb.Mahmut BÜLBÜL (istifa ettiği), Doç. 

Tbp. Bnb. YaĢar ÖZGÖK ve ZAMAN gazetesi genel yayın yönetmeninin katıldığı, toplantı 

sırasında Dincilik propagandası yapılmaya baĢlayınca Mehmet KAYA ve Mahmut 

BÜLBÜL‟ün toplantıdan ayrıldıkları, 

11.GATA Acil ve Ġlk Yardım Eğitim Merkez BaĢkanlığında görevli iken 1997 yılı 

atamaları ile 100 Yataklı As.Hastane TATVAN‟a atanan Tbp.Yb.Mehmet GÖKTEPE‟nin de 

ülkücü olup, MHP siyaseti izleyen bir kiĢi olduğu, MHP Genel BĢk.Alpaslan TÜRKEġ Acil‟e 
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geldiğinde Nadir BARINDIK ile beraber karĢıladıkları, BAHÇELĠEVLER katliamı ile iliĢkisi 

nedeniyle yargılanan ve MHP Genel BaĢkan adayı olan Ġbrahim ÇĠFTÇĠ‟nin Mehmet 

GÖKTEPE‟nin odasına gelerek kendisini ziyaret ettiği ve kendisinin “Alevi bir grup GATA‟yı 

yönetiyor” Ģeklinde söylemleri olduğu, 

12.Psikiyatri AD.BaĢkanlığında görevli Doç.Tbp.Yz.Aytekin ÖZġAHĠN‟in BBP 

yanlısı Nizam-ı Alem ülkücüsü olduğu BBP nin Ģölenine katılması için kendisine 10 adet 

davetiye gönderildiği, eĢinin kara çarĢaflı ve eldivenli Ģekilde tesettürlü olduğu, ancak daha 

sonra takiye yaparak eĢinin çağdaĢ kıyafete geçtiği, YAġ dönemlerinde atılacağından tedirgin 

olduğu, 

13.OCAK 1998 ayında Üroloji A.D.BaĢkanlığında görevli Doç.Tbp.Yb.YaĢar 

ÖZGÖK‟ ün K.K.K.nı Org.KIVRIKOĞLU‟na giderek; GATA‟da Prof.Tümg.Fahrettin 

ALPASLANve Prof.J.Tbp.Kd.Alb.Naki SELMANPAKOĞLU önderliğinde alevi gruplanması 

vardır ve bu grup GATA‟yı yönetmektedir” Ģeklinde Ģikayette bulunduğu ve aynı bölümde 

görevli olup, Hv.K.K.nına yakın bir Öğretim Üyesine aynı yönde Ģikayet etmesi yolunda 

telkinlerde bulunduğu, 

Tbp.Yb.YaĢar ÖZGÖK‟ün; Atğm.‟liğini GATA K.B.B.Anabilim Dalı BĢk.lığında 

yapıp halen KONYA Selçuk Üniversitesinde Prof.olan ve Fetullah GÜLEN‟in sağ kolu olarak 

nitelenen ġerif Ali isimli öğretim üyesi ile yakın temasının olduğu ve sürdüğü hususunda 

bilgiler öğrenilmiĢtir,” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Belge Ekinde Bulunan Mhp Ve Mevkii Hastanesi Konulu Belge de; Genelkurmay 

BaĢkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Ankara antetli özel-kiĢiye özel 

kırmızı kaĢeli, 10 Ağustos 1998 tarih ve ĠSTH:3590-300-98 sayılı Elde edilen bilgiler konulu 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına hitaben yazılan Ġsth.ġ.Md.Hv.Ġsth.Kd.Alb. 

R.ÖZYAVUZ parafına açılan ve Akademi Komutanı, Askeri Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof.Tbp.Tümgeneral Fahrettin ALPASLAN imzalı belgenin ekinde 3 sayfa rapor bulunduğu 

belirtilirek üst yazı içeriği belirtilmiĢtir. 

Belgenin EK A sında bulunan 3 sayfadan oluĢan , Özel – KiĢiye Özel Kırmızı KaĢeli 

Belge Ġçeriğine yer verilerek, belge içeriği: 

Rapor  

Mevkii Hastanesinde yürütülen MHP siyasetinde yapılanma ve faaliyetlere iliĢkin 

olarak kaynaklarla yapılan görüĢmede;  

Hastane Komutanı Tuğg. Metin DENLĠ‟nin ELAZIĞ‟da Hastane komutanı olarak 

görevli olduğu dönemde bağlı olduğu Komutan ile aynı ideolojiyi (ülkücülük) paylaĢtığı 

nedeniyle, Komutanı tarafından Ģahsi dosyasındaki olumsuz evrakın imha edilerek yüksek 

sicil verilmek suretiyle general olmasına zemin hazırlandığı, 

Hastane karĢısında bulunan “MEVKĠ ECZANESĠ” ile yoğun bir reçete alıĢveriĢi 

olduğu bunun Eczanenin sahibi ile aynı ideolojide olmasından kaynaklandığı (Mevki 

Eczanesinin sahibinin GATA karĢısındaki Bilge Eczanesi sahibi Bilge HEPER‟in eĢi olduğu) 

Mevki Hastanesine kendi adamları dıĢında hiçbir personelin tayin edilemeyeceği 

kanaatinin hakim olduğu, 

Cildiye Servis ġefi Tbp.Yb.Nihat ÖZKAN ve Dahiliye Servis ġefi Tbp.Yb.Uğur 

ORDULU‟nun Tuğg.Metin DENLĠ‟nin yakın adamı oldukları ve Tuğg.Metin DENLĠ‟den 

“Bizim Önderimizdir” Ģeklinde bahsettikleri, 

Tbp.Yb.Nihat ÖZKAN‟ın K.K.K.lığı tayin dairesinde Tabip Subayların tayinlerine 

bakan Bnb.Emin ile yakın iliĢkide olduğu ve Mevki Hastanesine yapılan tayinleri ayarladığı, 

Bnb.Emin‟in de ülkücü idelojide olduğu, 

Tuğg.Metin DENLĠ‟nin izine giderken Nöbetçi Amirine “DönüĢte aynı rütbe ile 

karĢılaĢmayacağız” ifadesini kullandığı, 
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ISO 14000 Çevre Belgesinin HAZĠRAN ayı içinde alındığı bu belgenin AĞUSTOS 

YAġ toplantısından önce alınabilmesi için Tuğg.Metin DENLĠ‟nin personeli çok sıkıĢtırdığı 

ve bu belgenin çok kısa süre içinde alınmasını sağladığı,  

Tbp.Yb.Uğur ORDULU‟nun yaptığı konuĢmalarda “GATA” da yönetimi elinde  

bulunduran bir alevi grup var, el öptüren dedeler var, Çevik BĠR‟de alevidir” Ģeklinde ifadeler 

kullandığı, bayan hastalarını Ģeriata uygun olarak muayene ettiği, mesai sonrasında çalıĢtığı 

polikliniğin Ģeriat yuvası olarak tanımlandığı, 

Pazartesi günleri Tuğg. Metin DENLĠ‟nin bütün klinikleri denetlediği ve bu esnada 

saat:08.00 den denetleme bitinceye kadar (saat:10.00‟a kadar) Askeri marĢlar çaldırdığı, bu 

arada muayenelerin durdurulduğu, bu hususun hastalar tarafından öfkeyle karĢılandığı, her 

Cuma 14:00-16:00 arasında askeri marĢların çalındığı, 

Yakın geçmiĢte bir gün asker kaçağı bir mafya babasının hastaneye geldiğinde 

“Bizim Metin buranın KomutanıymıĢ, çağırın gelsin” dediği ancak Tuğg. Metin DENLĠ‟nin 

kendisine yok dedirttiği, 

BBP BaĢkanı Muhsin YAZICIOĞLU‟nun zaman zaman Hastaneye görüĢmek üzere 

geldiği, KEÇĠÖREN Belediye BaĢkanı Turgut ALTINOK‟un ise sıklıkla hastaneye gelerek 

Tuğg. Metin DENLĠ ve Tbp.Yb.Nihat ÖZKAN ile görüĢtükleri, bunun dıĢında hakim 

subayların Hastane Komutanı ile ziyaret maksadıyla görüĢmek üzere geldiklerinin gözlendiği, 

Tbp.Yb.Uğur ORDULU (Dahiliye Servisi ġefi)‟nun Tuğg.Metin DENLĠ‟nin adamı 

olması nedeniyle istediği zaman göreve gelip gittiği, Tuğg.Metin DENLĠ‟nin Hastane 

personeli üzerinde katı bir disiplin uygulaması/baskısı olduğu halde Uğur ORDULU‟ya 

hoĢgörü gösterdiği, 

1997 yılında Oral ÇELĠK‟in askerlik yoklaması için Hastane‟ye geldiğinde önce 

Tuğg.Metin DENLĠ‟yi sonra Tbp.Yb.Nihat ÖZKAN‟ı aradığı, onları bulamayınca muayene 

iĢlemlerinin Tbp.Yb.Uğur ORDULU tarafından yaptırıldığı. 

Tbp.Yb.Uğur ORDULU‟nun yaptığı konuĢmalar sırasında ATATÜRK‟ün özel 

yaĢamını eleĢtirdiği ve tarikat Ģeyhlerine vefasızlık yaptığını söylediği ve nasıl olsa beni 

atacaklar dediği, 

Alpaslan TÜRKEġ‟in vefatında törene gitmedikleri, sorulduğunda “Gidilmeyecek” 

Ģeklinde emir aldıklarını ifade ettikleri, 

Sağlık Kurulunda görevli Astsb.Erdem‟in Oral ÇELĠK‟in düğününde halay çekenler 

arasında görüldüğü, 

Psikiyatri Servis ġefi Tbp.Yb.Hüseyin ÖZÖĞRETMEN‟in Diyarbakır As.Hst.ne 

oradaki yapılanmayı sağlamak üzere KKK tayin dairesinde görevli Bnb.Emin‟in katkılarıyla 

atanmasının gerçekleĢtirildiği, 

Askeri ve Tıbbi hiyerarĢiye uymadan Sağlık Kurulu raporlarının kendi seçtikleri 

elemanları (ideolojik yandaĢları) tarafından düzenlendiği, 

GATA Eğitim ġubesinde görev iken ülkücü görüĢleri ile tanınan Ütğm.Taci ile 

Tuğg.Metin DENLĠ ve Tbp.Yb.Uğur ORDULU‟nun sıklıkta Hastanede görüĢtükleri (anılan 

subay halen K.K.K.lığı Tabip Sb.atama masasında görevlidir) 

Mevki Hastanesin‟de görevli Tbp.Bnb.Sezai DEMĠRBAġ (Dahiliye Servisinde) ve 

Tbp.Bnb.Osman‟ın (Genel Cerr.) GATA Komutanı ve Gnkur. 2 nci BaĢkanını alevi gruba 

önderlik yapmakla suçladıkları, Sezai DEMĠRBAġ‟ın Fatih Üniversitesi Ahmet ÖRS 

Hastanesiyle iliĢkili olduğu, 

Tuğg.Metin DENLĠ ile GATA‟da görevli  Tbp.Alb.Ġbrahim  SOMUNCU arasında 

birbirlerine hasta göndermek Ģeklinde bir bağlantı olduğu, 

Mevki Eczanesi sahibinin Tuğg.Metin DENLĠ, Tbp.Yb.Nihat ÖZKAN ve 

Tbp.Yb.Uğur ORDULU üzerinde etkin bir yaptırımı olduğu, K.K.K.tayin dairesi ve Asal 

D.BĢk.lığında etkin bir kiĢi olduğu, bu kiĢinin TEB (Türk Eczaneler Birliği)‟de RP/MHP 

grubu içinde yer aldığı ve etkili bir kiĢi olduğu, 
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Tbp.Yb.Uğur ORDULU‟nun Elazığ‟da görevli iken burada görevli bir DiĢ Tabibi 

Subayın öldürülmesi olayı ile iliĢkisi olduğu hususunun personel arasında konuĢulduğu 

Ģeklinde bilgiler öğrenilmiĢtir” Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

7.Belge, Sultanbeyli‟de 23 Nisan Bayramı Kutlamaları olarak belirtilerek; 

Genelkurmay BaĢkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli antetli gizli-

kiĢiye özel kırmızı kaĢeli, 5 mayıs 1997 tarihli ve ĠSTH:3590-99-97/Güv.ġ.(79) sayılı 

Sultanbeyli‟de 23 Nisan Bayramı Kutlamaları konulu Genelkurmay BaĢkanlığına hitaben 

yazılı, Kara Kuvvetleri Komutanı namına Kurmay BaĢkanı Orgeneral Doğu AKTULGA 

imzalı ve Güv.ġ.Md.P.Kd.Alb.A.GÜNER ile Ġsth.BĢk.Tümg.C.T.ÖZKAYNAK tarafından 

paraf edilen belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge Ġçeriği: 

“1.Ġstanbul Sultanbeyli ilçesinde 23 NĠSAN 1997 günü kutlanan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile, bu ilçeye ait genel müĢahadeler müteakip maddelere 

çıkarılmıĢtır.    

a.Bayram töreni, Sultanbeyli Atatürk Anıtı ve futbol sahasında olmak üzere, iki ayrı 

yerde yapılmıĢ, törene 1 General, 48 Sb. 131 Astsb, 46 Uz.Erb. olmak üzere toplam 226 

Askeri personel de katılmıĢtır.  

b.Belediye BaĢkanı Y.Naci KOÇAK; Atatürk Anıtı‟ndaki çelenk koyma törenine 

gelmemiĢ, yerine Belediye BaĢkan Yardımcısı Cabbar ġĠġMAN‟ı göndermiĢtir. 

c.Belediye BaĢkanı KOÇAK, Atatürk Anıtı‟na çelenk koyma töreninden sonra, 

Kaymakam ve Garnizon Komutanı ile birlikte halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamak 

üzere futbol sahasına önceden gelmiĢ, protokol oturma planında, Tugay Komutanına ayrılan 

yere oturmuĢtur. Yapılan ikaz üzerine yeri değiĢtirilmiĢtir. 

d.Ġlkokullar geçiĢ yapmak üzere sahada yerlerini aldıklarında; Özel Sultanbeyli 

Ġlkokulu öğretmenleri ile diğer resmi ilkokul öğretmenlerinden bazılarının türbanlı oldukları 

görülmüĢtür. Durum Ġlçe Milli Eğitim Müdürüne iletilerek böyle bir geçiĢe müsaade 

edilemeyeceği bildirilmiĢtir. Ġkaz üzerine türbanlı öğretmenlerin tören alanına terk etmeleri 

sağlanmıĢtır. 

e.Tören alanında bekleyen öğrenciler arasında; “Özel Sultanbeyli Ġlkokulu‟ndaki” iki 

öğrencinin fesli ve türbanlı bir kıyafette olduğu görülmüĢtür.Yapılan araĢtırmada öğrencilerin 

“KATĠBĠM” isimli bir temsili oynamak üzere orada hazır bulundukları cevabı alınmıĢtır. 

Durum Ġlçe Milli Eğitim Müdürüne iletilmiĢ, anılan kıyafetle temsilin oynanmasına müsaade 

edilemeyeceği bildirilmiĢtir. Daha sonra, okul öğretmenlerinin itirazına rağmen, erkek 

öğrencinin fesi çıkarılmıĢ,türbanlı kız öğrenci ise sahadan ayrılmıĢtır.Temsil sergilenmemiĢtir.  

f.Tören öncesinde, gerek Atatürk Anıtı çevresinin ve gerekse futbol sahasının tertip 

ve tanziminde Belediye BaĢkanlığının ve Kaymakamlığın yardımcı olmadıkları ve gizli bir 

direniĢ içinde bulundukları gözlemlenmiĢ ve töreni izlemeye gelen 2 nci Zh.Tug.personeline 

sahada oturma yeri tahsisinde sorun yaratılmıĢtır. Ancak, Atatürkçü düĢünceye sahip Milli 

Eğitim Müdürü Hasan YILDIZ‟ın çabalarıyla hazırlıklar tamamlanabilmiĢ ve gerekli tertip 

alınabilmiĢtir. 

g.Kaymakam Ali ARAMACI; KahramanmaraĢ Ġmam Hatip Lisesi 2 nci sınıfından 

sonra klasik liseye nakil yaptırarak (Nakil tarihinin, imam hatip okulları mezunlarının, 

üniversitelere girmelerinin yasal olarak mümkün olmadığı döneme rastladığı 

değerlendirilmektedir.) buradan mezun olmuĢ, müteakiben Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu 

Yönetimi bölümünü bitirmiĢtir. Sultanbeyli‟deki görevinden önce Trabzonún bir ilçesinde 

kaymakam olarak görev yapmıĢtır. Trabzon Milletvekili ġevki YILMAZ ve Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tayyip ERDOĞAN‟ın giriĢimleri ile Sultanbeyli ilçesine 

atandırıldığı istihbar edilmiĢtir. Halen görevini, Belediye‟nin tahsis ettiği kaymakamlık 

binasında sürdürmektedir. 
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h.Sultanbeyli‟de yerel yönetim her Ģeye egemen olup, ilçe halkı, yapılan 

uygulamalardan dolayı, Devlet yönetiminin yerine yerel yönetime tabi olmuĢ durumdadır. 

Belediyenin halk üzerinde uyguladığı iki yöntem vardır. 

1.Yasalarla tanınan hakları, bazı kiĢilerin istifadesine sunarak, yandaĢ bir menfaat 

kitlesi yaratmak 

2.Yasaların tanıdığı hakları, yandaĢ olmayan kiĢilerden esirgeyerek sindirilmiĢ kitle 

yaratmak. 

ı.Menfaat kitlesinin oluĢturulması için; kökten dinci, Ģeriat yanlısı görüĢteki kiĢiler 

tüm imkanlardan yararlandırılmaktadırlar. (Arazi tahsisi, emlak alım-satımı, inĢaat ruhsatı, 

ticari iĢletme ruhsatı verilmesi, alt yapı hizmetlerinden öncelikle istifade gibi) sağlanan 

imkanlarla ekonomik gücü artan kiĢiler, sistem için yeni katılımcıları/ yandaĢları 

yetiĢtirmektedir. 

j.Artan ekonomik gücün büyük kısmı, ihtiyaç olmadığı halde Kuran kursları, öğrenci 

yurtları ve imam hatip okulları inĢasına tahsis edilerek, yandaĢ kitlenin çoğaltılması 

sağlanmaktadır. (Ortaöğrenim binası için inĢaat alanı göstermeyen Belediye‟nin, imam hatip 

okulu için yer tahsis ettiği ileri sürülmektedir.) 

k.Bunun yanında; Ģeriata karĢı olan çok az sayıdaki alevi mezhebindeki kiĢilerin, 

inĢaat yapmalarına müsaade edilmediği, bu kiĢilerin yaptıkları inĢaatlara ruhsat verilmediği ve 

yüklü para cezasına çarptırıldıkları söylenmektedir. Aynı görüĢteki esnaf, para cezası ve ruhsat 

iptali ile tehdit edilmekte, uymayanların ticari hayatına son verilmektedir. (Ġlçede büfelerde, 

bakkallarda ve lokantalarda, alkollü içki satıĢı ve servisine müsaade edilmemektedir.) 

l.Seçmenlerin; sokak - sokak, mahalle bilgisayara kaydedildiği, sandık oy sayım 

sonuçlarına göre, oy vermeyenlerin belirlenmesi için her yöntemin (yemin, tehdit, menfaat 

temini v.b.) kullanıldığı ifade edilmektedir. 

2.Yukarıda belirtilen konularda gerekli iĢlemlerin yapılmasını tensiplerine 

arzederim.” Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

7.Belge Devamında Bulunan Belge  olarak belirtilerek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

1 nci Ordu Komutanlığı Selimiye Ġstanbul antetli  ÖZEL-KĠġĠYE ÖZEL kırmızı kaĢeli 28 

NĠSAN 1997 tarih ve ĠSTH: 3590-124-97/ĠKK.GÜV.ġ.(5)(364) sayılı 2 nci Zh.Tug.K.lığının 

Sultanbeyli ilçesinde katıldığı 23 Nisan Kutlamaları  konulu Ankara Kara Kuvvetleri 

Komutanlığına hitaben yazılmıĢ Ordu Komutanı Namına Kurmay BaĢkanı Tümgeneral 

Hüseyin GÖKSU tarafından imzalanmıĢ belgenin ekinde  2 nci Zh.Tug.K.lığının 23 Nisan 

Kutlamalarına katılımı ile ilgili yazısı bulunduğu belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

Belge ekinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 Nci Zırhlı Tugay Komutanlığı 

Maltepe Ġstanbul Gizli Antetli Gizli KiĢiye Özel Kırmızı KaĢeli 25 Nisan 1997 Tarihli Ġsth: 

3590-31-97/230 Sayılı Sultanbeyli‟de 23 Nisan 1997 Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 

Kutlamaları Konulu Ġzmit 15 Nci Kolordu Komutanlığına Hitaben YazılmıĢ Tugay Komutanı 

Tuğgeneral O.Doğu Silahçıoğlu Tarafından Ġmzalanan belge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge 

içeriği: 

“1.Sultanbeyli ilçesinde icra edilen 23 NĠSAN 1997 Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı kutlamaları ile, ilçeye iliĢkin genel  müĢahadeler müteakip maddelere çıkarılmıĢtır.  

2.Bayram töreni; Atatürk Anıtı‟nda ve Sultanbeyli futbol sahasında olmak üzere; iki ayrı 

yerde yapılmıĢ, törene; 1 General, 48 Sb, 131 Astsb., 46 Uz.Erb.olmak üzere toplam 226 

personel katılmıĢtır. 3.Belediye BaĢkanı Y.Nabi KOÇAK; Atatürk Anıtı‟ndaki çelenk koyma 

törenine gelmemiĢ, yerine Belediye BaĢkan Yardımcısı Cabbar ġĠġMAN‟ı göndermiĢtir. 

4.Ancak; Belediye BaĢkanı KOÇAK, Atatürk Anıtı‟na çelenk koyma töreninden sonra, 

Kaymakam ve Garnizon Komutanı ile birlikte halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamak 

üzere futbol sahasına önceden gemli, protokol oturma planında, Tugay Komutanına ayrılan 

yere oturmuĢtur. Yapılan ikaz üzerine yeri değiĢtirilmiĢtir. 5.Ġlkokullar geçiĢ yapmak üzere 

sahada yerlerini aldıklarında; Özel Sultanbeyli Ġlkokulu öğretmenleri ile diğer resmi ilkokul 
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öğretmenlerinden bazılarının türbanlı oldukları görülmüĢtür. Durum Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürüne iletilerek böyle bir geçiĢe müsaade edilemeyeceği bildirilmiĢtir. Ġkaz üzerine 

türbanlı öğretmenlerin tören alanına terk etmeleri sağlanmıĢtır. 6.Tören alanında bekleyen 

öğrenciler arasında; “Özel Sultanbeyli Ġlkokulu‟ndaki” iki öğrencinin fesli ve türbanlı bir 

kıyafette olduğu görülmüĢtür.Yapılan araĢtırmada öğrencilerin “KATĠBĠM” isimli bir temsili 

oynamak üzere orada hazır bulundukları cevabı alınmıĢtır. Durum Ġlçe Milli Eğitim Müdürüne 

iletilmiĢ, anılan kıyafetle temsilin oynanmasına müsaade edilemeyeceği bildirilmiĢtir. Daha 

sonra, okul öğretmenlerinin itirazına rağmen, erkek öğrencinin fesi çıkarılmıĢ, türbanlı kız 

öğrenci ise sahadan ayrılmıĢtır. Temsil sergilenmemiĢtir.  7.Tören öncesinde, gerek Atatürk 

Anıtı çevresinin ve gerekse futbol sahasının tertip ve tanziminde Belediye BaĢkanlığının ve 

Kaymakamlığın yardımcı olmadıkları ve gizli bir direniĢ içinde bulundukları gözlemlenmiĢ ve 

töreni izlemeye gelen 2 nci Zh.Tug.personeline sahada oturma yeri tahsisinde sorun 

yaratılmıĢtır. Ancak, Atatürkçü düĢünceye sahip Milli Eğitim Müdürü Hasan YILDIZ‟ın 

çabalarıyla hazırlıklar tamamlanabilmiĢ ve gerekli tertip alınabilmiĢtir. 8.Kaymakam Ali 

ARABACI; KahramanmaraĢ Ġmam Hatip Lisesi 2 nci sınıfından sonra klasik liseye nakil 

yaptırarak (Nakil tarihinin, imam hatip okulları mezunlarının, üniversitelere girmelerinin 

yasal olarak mümkün olmadığı döneme rastladığı değerlendirilmektedir.) buradan mezun 

olmuĢ, müteakiben Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiĢtir. 

Sultanbeyli‟deki görevinden önce Trabzonún bir ilçesinde kaymakam olarak görev yapmıĢtır. 

Trabzon Milletvekili ġevki YILMAZ ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tayyip 

ERDOĞAN‟ın giriĢimleri ile Sultanbeyli ilçesine atandırıldığı istihbar edilmiĢtir. Halen 

görevini, Belediye‟nin tahsis ettiği kaymakamlık binasında sürdürmektedir. 9.Sultanbeyli‟de 

yerel yönetim her Ģeye egemen olup, ilçe halkı, yapılan uygulamalardan dolayı,  Devlet 

yönetiminin yerine yerel yönetime tabi olmuĢ durumdadır. Belediyenin halk üzerinde 

uyguladığı iki yöntem vardır. a.Yasalarla tanınan hakları, bazı kiĢilerin istifadesine sunarak, 

yandaĢ bir menfaat kitlesi yaratmak b.Yasaların tanıdığı hakları, yandaĢ olmayan kiĢilerden 

esirgeyerek sindirilmiĢ kitle yaratmak.  10.Menfaat kitlesinin oluĢturulması için; kökten dinci, 

Ģeriat yanlısı görüĢteki kiĢiler tüm imkanlardan yararlandırılmaktadırlar.(Arazi tahsisi, emlak 

alım-satımı, inĢaat ruhsatı, ticari iĢletme ruhsatı verilmesi, alt yapı hizmetlerinden öncelikle 

istifade gibi) sağlanan imkanlarla ekonomik gücü artan kiĢiler, sistem için yeni 

katılımcıları/yandaĢları yetiĢtirmektedir. 11.Artan ekonomik gücün büyük kısmı, ihtiyaç 

olmadığı halde Kuran kursları, öğrenci yurtları ve imam hatip okulları inĢasına tahsis edilerek, 

yandaĢ kitlenin çoğaltılması sağlanmaktadır. (Ortaöğrenim binası için inĢaat alanı 

göstermeyen Belediye‟nin, imam hatip okulu için yer tahsis ettiği ileri sürülmektedir 

12.Bunun yanında; Ģeriata karĢı olan çok az sayıdaki alevi mezhebindeki kiĢilerin, 

inĢaat yapmalarına müsaade edilmediği, bu kiĢilerin yaptıkları inĢaatlara ruhsat verilmediği ve 

yüklü para cezasına çarptırıldıkları söylenmektedir. Aynı görüĢteki esnaf, para cezası ve ruhsat 

iptali ile tehdit edilmekte, uymayanların ticari hayatına son verilmektedir. (Ġlçede büfelerde, 

bakkallarda ve lokantalarda, alkollü içki satıĢı ve servisine müsaade edilmemektedir.) 

13.Seçmenlerin; sokak - sokak, mahalle mahalle bilgisayara kaydedildiği, sandık oy sayım 

sonuçlarına göre, oy vermeyenlerin belirlenmesi için her yöntemin (yemin, tehdit, menfaat 

temini v.b.) kullanıldığı ifade edilmektedir. Arzederim”, Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

8.Belgenin, Genelkurmay BaĢkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli 

antetli gizli kiĢiye özel kırmızı kaĢeli, 25 Aralık 1996 tarih ve ĠSTH: 3590-175-

96/Güv.ġ.(165) sayılı  Tesettürlü Öğretmen Atamaları konulu  Kara Kuvvetleri Komutanı 

emriyle Kurmay BaĢkanı Doğu AKTULGA imzalı ve Güv.ġ.Md.P.Kd.Alb.A.GÜNER ile 

Ġsth.BĢk.Tümg.C.T.ÖZKAYNAK tarafından paraflandığı belirtilerek, belgenin dağıtım gereği 

gönderildiği birim belirtilerek  belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge içeriği: 

“1.ġeriatçi kesimin, subay ve astubay ailelerinin yoğum biçimde bulundukları lojman 

ve garnizonlardaki ilkokullara ve kreĢlere, bilinçli bir Ģekilde tesettürlü ve kendi ideolojisini 
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benimseyen kiĢileri öğretmen olarak atadıkları ve bu yolla subay ve astsubay çocuklarını 

kendi düĢünceleri yönünde etkileme giriĢimlerinde bulundukları tespit edilmiĢtir.  

2.16 ARALIK 1996 tarihinde BAYRAK GARNĠZONU‟na sadece gözleri görünen 

tesettürlü bir bayan baĢvuruda bulunarak, BAYRAK Garnizonu‟ndaki ilkokula öğretmen 

olarak atandığını ve bu nedenle garnizona giriĢ için müracaatta bulunmak istediğini, ifade 

etmiĢtir. 

3.Konu ile ilgili yapılan araĢtırmada, tesettürlü bayanın GÖLBAġI Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünce atamasının yapıldığı ve kendisinin kıyafet nedeni ile BAYRAK Garnizonu‟na 

alınmamasını, GÖLBAġI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ģikâyet ettiği tespit edilmiĢtir. 

4.Ġrticai kesimin, bilinçli olarak yukarıda belirtilen olaylara benzer giriĢimlerini 

sürdürebileceği, askeri lojman ve küçük garnizonlardaki ilkokullara çağdaĢ kıyafet taĢımayan 

öğretmen atamalarını artırabileceği değerlendirilmektedir. Bu maksatla;  askeri lojman, 

garnizon ve bu yerlerin yakınlarındaki ilkokullara yapılan öğretmen atamaları yakından takip 

edilerek, T.S.K.leri mensuplarının sahip olduğu çağdaĢ yaĢam koĢullarına ters kılık kıyafet ve 

davranıĢ Ģekillerine sahip kiĢilerin, bu okullarda görev almalarının engellenmesi için ilgili 

devlet birimleri nezdinde süratle giriĢimde bulunulacak  ve durum ivedilikle K.K.K.lığına 

bildirilecektir,  Ģeklinde”belirtilmiĢ  belgenin arkasında ve belgenin devamında bulunan gizli 

kırmızı kaĢeli havale kağıdında yazılanlar belirtilmiĢtir. 

8. Belgenin Devamında Bulunan  Gizli - kiĢiye özel-106508 kırmızı kaĢeli gizli 

antetli, 18 Aralık 1996 tarih, ĠSTH:3500-231-96/ĠKK.ve GÜV.D.Des.ġ.(867) sayılı Tesettürlü 

Öğretmen Atamaları konulu Kara Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan Genelkurmay 

BaĢkanı Emriyle II.BaĢkan Orgeneral Çevik BĠR imzalı, 2 sayfadan oluĢan el yazılı 

belgenin;dağıtım gereği gönderildiği birim belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge 

içeriği: 

“1.ġeriatçı kesimin, subay ve astsubay ailelerinin yoğun biçimde bulundukları 

lojman ve garnizonlardaki ilkokullara ve kreĢlere, bilinçli bir Ģekilde tesettürlü ve kendi 

ideolojisini benimseyen kiĢileri öğretmen olarak atadıkları ve bu yolla subay ve astsubay 

çocuklarını kendi düĢünceleri yönünde etkileme giriĢimlerinde bulundukları tespit edilmiĢtir. 

2.Bu bağlamda, 16 ARALIK 1996 tarihinde BAYRAK GARNĠZONUNA sadece 

gözleri görünen tesettürlü bir bayan baĢvuruda bulunarak, BAYRAK Garnizonu‟ndaki 

ilkokula öğretmen olarak atandığını ve bu nedenle garnizona giriĢ için müracaatta bulunmak 

istediğini, ifade etmiĢtir. 

3.Konu ile ilgili yapılan araĢtırmada, tesettürlü bayanın GölbaĢı Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünün haberi olmaksızın doğrudan Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünce atamasının 

yapıldığı ve kendisinin  taĢıdığı kıyafet nedeni ile BAYRAK Garnizonu‟na alınmamasını, 

GÖLBAġI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ģikayet ettiği, tespit edilmiĢtir. 

4.Ġrtica-i kesimin, bilinçli olarak yukarıda belirtilen olaylara benzer giriĢimlerini 

sürdürebileceği, askeri lojman ve küçük garnizonlardaki ilkokullara çağdaĢ kıyafet taĢımayan 

öğretmen atamalarını artırabileceği değerlendirilmektedir. Bu maksatla;  askeri lojman, 

garnizon ve bu yerlerin yakınlarındaki ilkokullara yapılan öğretmen atamaları yakınen takip 

edilerek, TSK.leri mensuplarının sahip olduğu çağdaĢ yaĢam koĢullarına ters kılık kıyafet ve 

davranıĢ Ģekillerine sahip kiĢilerin, bu okullarda görev almalarının engellenmesi için ilgili 

devlet birimleri nezdinde süratle giriĢimde bulunulacak  ve durum ivedilikle üst kademeleri 

intikal ettirilecektir.Arz ederim.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

9.Belgenin,  KK. Ġstihbarat BaĢkanlığı 10.06.97 tarih, 14.10 saat, 8674 sayısı verilen 

Sekreterlik, Plan Harekat ġubesi, TĢk. Eğt. ġubesi, DıĢ Ġsth.ġubesi, Tak.Hdf.Ġsth.ġubesi, 

Ġ.K.K.ġubesi, Güvenlik ġubesi, Ġç Ġsth.ġubelerinin belirtildiği ve Gereği için Güvenlik 

ġubesinin iĢaretlendiği 10/6 yazılarak paraflandığı notlar bölümünde ise el yazısı ile 10/6 ve 

11/06 yazılarak ayrı ayrı paraflanan kayıt belgesi olduğu belirtilerek  9.belgenin ekinde  gizli-

çok ivedi,18 haziran 1997, mesaj kontrol kısmı giriĢ kayıt no: giriĢ TSG:42215, dağıtım 
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iĢlem: G2 bilgi: gensek kırmızı kaĢeli, 10/06/ paraflı belgenin, Ġrtica Brifingi konulu olduğu, 

belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

10.Belgenin,  Genelkurmay BaĢkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli 

antetli gizli-kiĢiye özel kırmızı kaĢeli, 20 Haziran 1997 tarih ve ĠSTH:3590-152-97/Güv.ġ. 

sayılı, Gebze Belediyesi Hakkında konulu Kara Kuvvetleri Komutanı Namına Ġstihbarat 

BaĢkanı Tümgeneral Cevat T.ÖZKAYNAK imzalı ve Güv.ġ.Md.P.Kd.Alb.A.GÜNER 

tarafından 23/6 yazılıp paraflandığı belirtilen belgenin,  dağıtım gereği  gönderildiği birim 

belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

Belge Ġçeriği:  “1.Gebze Belediye ve Cumhuriyet BaĢsavcısı ile ilgili elde edilen 

bilgiler aĢağıya çıkartılmıĢtır. 

a.Gebze Belediyesinin çevre düzenlemesi, tanzimi vs.gibi iĢlerini ihale yoluyla bir 

kısım vakıflara özellikle Milli Gençlik Vakfı ve Hak-Yol Vakfına verdiği ancak iĢlerin yine 

Belediye elemanlarınca yapılarak bu yoldan vakıflara kaynak sağladığı, 

b.Belediyenin büyük çaplı iĢlerinin bir kısmını Marmara Uzmanlar ġirketi adında bir 

Ģirkete verdiği, gerçekte Ģirketin Belediyede bir kısım yetkililerin güdüm ve kontrolünde 

olduğu, bu yolla belli çevrelere maddi kaynak aktarılmaya çalıĢıldığı, 

c.Gebze Cumhuriyet BaĢsavcısının Gnkur.da yapılan brifinge katılım giriĢimlerini 

engellemeye çalıĢtığı, irticacı bir düĢünceye sahip tutum ve davranıĢlar sergilediği, 

d.Gebze 99.0 MHZ frekansında yayın yapan Mesaj FM hakkında yapılan yoğun 

giriĢimlerin sonuç verdiği, yayın yapanların savcılık tarafından ifadelerinin alındığı, ilgili 

yayınların kasetlerinin savcılıkça temin edildiği, polis tarafından ilgili radyonun her gün 

dinlemeye alındığı, savcılık tarafından RTÜK ve DGM ye yazı yazıldığı, 

2. Gebze MĠT temsilciliğinin personel kadrosunun yetersiz olduğu, bunun da irticai 

ve bölücü faaliyetlerin takibinde ve bilgilerin temininde zorluklar doğurduğu belirlenmiĢtir. 

Arz/Rica ederim,” Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

10.belge ekinde bulunan  Gizli- Ġvedi-19 Haziran 1997, Mesaj Kontrol Kısmı GiriĢ 

Kayıt No: GiriĢ Tsg:44814, Dağıtım ĠĢlem: Ġsth.BĢk.Lığı 19/6 Bilgi: Kırmızı KaĢeli,  495/19 

Yazılı  G20/06/ paraflı belge içeriğine yer verilmiĢ belge içeriği:  

“Genkur. BĢk.lığına rapor 20/06 el yazısı ile yazılı ve paraflı 

1.Haber ve kaynak doğruluğu C3 kategorisindeki bir kaynaktan alınan bilgiler 

ıĢığında Gebze Belediyesinin çevre düzenlemesi, tanzimi vs.gibi iĢlerini ihale yoluyla bir 

kısım vakıflara özellikle Milli Gençlik Vakfı ve Hak-Yol Vakfına verdiği ancak iĢlerin yine 

belediye elemanlarınca yapılarak bu yoldan bu vakıflara kaynak sağlandığını, 

2.Belediyenin büyük çaplı iĢlerinin bir kısım Marmara Uzmanlar ġirketi adında bir 

Ģirkete verdiği gerçekte Ģirketin Belediyede bir kısım yetkililerin güdüm ve kontrolünde 

olduğu bu yolla belli çevrelere maddi kaynak aktarılmaya çalıĢıldığını, 

3.Gebze Cumhuriyet BaĢsavcısının Genelkurmayda yapılan brifinge katılım 

giriĢimlerini engellemeye çalıĢtığı irticacı bir düĢünceye sahip tutum ve davranıĢlar 

sergilediğini,     

4.Gebze 99.0 MHZ frekansında yayın yapan Mesaj FM hakkında yapılan yoğun 

giriĢimlerin sonuç verdiğini yayın yapanların savcılık tarafından ifadelerinin alındığını, ilgili 

yayınların kasetlerinin savcılıkça temin edildiğini, polis tarafından ilgili radyonun hergün 

dinlemeye alındığını, savcılık tarafından RTÜK‟e yazı yazıldığının bildirildiğini, yayın 

yapanlar hakkında DGM‟ce dava açılması için DGM ye bildirildiğini,   

5.Gebze MĠT temsilcisinden arzu edilen kayda değer bilgiler alınmakta güçlük 

çekildiğini, MĠT temsilcisi tarafından etkin bir bilgi ağının tesis edilemediğini ve kadrosunun 

güçlendirilmesini uygun olarak değerlendirildiğini, 

6.ĠSTH ve ĠKK.Takip ve kontrol konularında faaliyetlerin titizlikle 

sürdürüldüğünü”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 
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10. Belge Ekinde Bulunan(3.Kls.S:111)  KK.ĠSTĠHBARAT BAġKANLIĞI 20.06.97 

tarih, 10.00 saat, 9338 sayısı verilen Sekreterlik, Plan Harekat ġubesi, TĢk.Eğt. ġubesi, DıĢ 

Ġsth.ġubesi,Tak.Hdf.Ġsth.ġubesi, Ġ.K.K.ġubesi, Güvenlik ġubesi, Ġç Ġsth.ġubelerinin 

belirtildiği ve Gereği için Güvenlik ġubesinin iĢaretlendiği notlar bölümünde  el yazısı ile 

20/6 yazılarak  paraflanan kayıt belgesi,   

10. Belge Ekinde Bulunan (3.Kls.S:110) GĠZLĠ- ĠVEDĠ-19 HAZĠRAN 1997, 

MESAJ KONTROL KISMI GĠRĠġ KAYIT NO: GĠRĠġ TSG:44814, DAĞITIM ĠġLEM: G2 

BĠLGĠ: KIRMIZI KAġELĠ,  495/19 YAZILI 20/06/ paraflı  Belge içeriğinin, 1.Haber ve 

kaynak doğruluğu C3 kategorisindeki bir kaynaktan alınan bilgiler ıĢığında Gebze 

Belediyesinin çevre düzenlemesi, tanzimi vs.gibi iĢlerini ihale yoluyla bir kısım vakıflara 

özellikle Milli Gençlik Vakfı ve Hak-Yol Vakfına verdiği ancak iĢlerin yine belediye 

elemanlarınca yapılarak bu yoldan bu vakıflara kaynak sağlandığını, 2.Belediyenin büyük 

çaplı iĢlerinin bir kısım Marmara Uzmanlar ġirketi adında bir Ģirkete verdiği gerçekte Ģirketin 

Belediyede bir kısım yetkililerin  güdüm ve kontrolünde olduğu bu yolla belli çevrelere maddi 

kaynak aktarılmaya çalıĢıldığını, 3.Gebze Cumhuriyet BaĢsavcısının Genelkurmayda yapılan 

brifinge katılım giriĢimlerini engellemeye çalıĢtığı irticacı bir düĢünceye sahip tutum ve 

davranıĢlar sergilediğini,  4.Gebze 99.0 MHZ frekansında yayın yapan Mesaj FM hakkında 

yapılan yoğun giriĢimlerin sonuç verdiğini yayın yapanların savcılık tarafından ifadelerinin 

alındığını, ilgili yayınların kasetlerinin savcılıkça temin edildiğini, polis tarafından ilgili 

radyonun hergün dinlemeye alındığını, savcılık tarafından RTÜK‟e yazı yazıldığının 

bildirildiğini, yayın yapanlar hakkında DGM „ce dava açılması için DGM ye bildirildiğini,  

5.Gebze MĠT temsilcisinden arzu edilen kayda değer bilgiler alınmakta güçlük çekildiğini, 

MĠT temsilcisi tarafından etkin bir bilgi ağının tesis edilemediğini ve kadrosunun 

güçlendirilmesini uygun olarak değerlendirildiğini, 6.ĠSTH ve ĠKK.Takip ve kontrol 

konularında faaliyetlerin titizlikle sürdürüldüğünü Ģeklinde yazılı olduğu,   

11.Belgenin, Genelkurmay BaĢkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı 

Ankara-özel antetli kiĢiye özel-özel kırmızı kaĢeli, 5 Ekim 1997 tarihli ĠSTH: 3590-248-97 

sayılı Tbp.Kd.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL konulu, Askeri Tıp Fakültesi Dekanı Akademi 

Komutanı, Prof.Tbp.Tümgeneral Fahrettin ALPASLAN imzalı Ġsth. Ve ĠKK.Sb.Top. 

Bnb.E.BOZOĞLU, Ġsth.ġ.Md.Hv.Ġsth.Kd.Alb.R.ÖZYAVUZ ve Kur.BĢk.P.Kur. Kd. Alb.ġ. 

ERTEKĠN tarafından paraflanan samankağıdı olduğu belirtilerek , belgenin ekinde  1 adet dizi 

pusulası,5 adet dizi pusulası muhteviyatının bulunduğu belirtilmiĢ, dağıtım gereği  

gönderildiği birim belirtilerek belge içeriğine ve ekine  yer verilmiĢtir. Belge içeriği özetle;  

Emekli Tbp.Kd.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL‟un Ģüpheli Personel dosyasının sunulması 

olduğu belirtilmiĢtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 11.Belge Devamında Bulunan  gizli ivedi - K.K.LOJĠSTĠK K.LIĞI MUHABERE 

MERKEZĠ ÇIKIġ TSG :042310 Ağu Kayıt No: 149/47 kaĢeli olduğu belirtilen belgenin 

içeriğine yer verilmiĢtir.Belge içeriği:  

“1. Birliğiniz emrinde görevli Tbp.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL (1970-12) ın 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden disiplinsizlik nedeniyle Re‟sen ayırma iĢlemlerinin yapılmasına 

Yüksek Askeri ġura tarafından 1 Ağustos 1997 tarihinde karar verildiğini (müspet) 

2.5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39/E maddesi gereğince re‟sen 

ayrılmalarının 4 Ağustos 1997 gün ve 37 sayılı üçlü kararname ile onaylandığını (müspet) 

3. Adı geçen personelin iliĢiğinin en geç 14 Ağustos 1997 tarihinde kesilerek aĢağıda 

yazılı bilgi ve belgelerin ivedi gönderilmesini, 

ĠSTENEN BĠLGĠ VE BELGELER 

A. ĠliĢiğinin kesildiği tarih ve ikametgah adresi 

B. Muvazzaflık kimlik kartı ve sağlık fiĢi (aile efradı dahil) 

C. Son iki aylık OYAK kesenek cetveli 

D. MaaĢ Derece ve kademesi 
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E. Kıt‟a özlük dosyası ve terhis belgesi 

F. Dört adet nüfus cüzdan sureti 

4.ĠliĢiği kesilen personel yasal olarak ateĢli silah taĢıma ve bulundurma hakkını 

kaybettiğinden, personele ait tabanca/tabancaların birlik komutanlığınca emanete alınmasını, 

menĢei belgesi tanzim edilmez üzere emanete alınan tabancaların çap, marka ve numarasının 

KARKOMORDDA BaĢkanlığına bildirilmesini” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

11. Belge Devamında Bulunan, Genelkurmay BaĢkanlığı Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi Komutanlığı Ankara gizli antetli, kiĢiye özel - ivedi  - gizli kaĢeli 21 Haziran 1997 

tarih ve ĠSTH: 3590-135-97 sayılı Prof.Tbp. Alb. Mustafa KAHRAMANYOL konulu 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına hitaben yazılan Askeri Tıp Fakültesi Dekanı Akademi 

Komutanı, Prof.Tbp. Tümgeneral Fahrettin ALPASLAN imzalı Ġsth. ve ĠKK. Sb. Top. Bnb. 

E.BOZOĞLU, Ġsth. ġ.Md. Hv. Ġsth. Kd. Alb. R.ÖZYAVUZ ve Kur. BĢk.P. Kur. Kd. Alb. 

ġ.ERTEKĠN tarafından paraflanan belgenin EK A‟ sında Ġki sayfa belge bulunduğu 

belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge Ġçeriği: “ 

1. Gülhane Askeri Tıp Akademisi K.B.B. Ana Bilim Dalı BaĢkanlığında görevli 

Prof.Tbp.Alb Mustafa KAHRAMANYOL (1970-12) hakkında elde edilen bilgilerden 

a. Kendisinin SIRBĠSTAN Göçmeni olduğu, ilkokulu SIRBĠSTAN‟da okuduğu 

ve SIRPÇA dilini iyi konuĢtuğu, 

b. K.B.B.Uzmanı olduktan sonra Belçika‟da sağlık ateĢesi olarak görev yaptığı, 

c. Prof.Tbp. Tümg.(E) Necati KÖLAN‟ın GATA Komutanı olduğu dönemde 

benzin kıtlığı nedeniyle kendisine müracaat ederek “At, seyis, saman ve ahır” isteğinde 

bulunduğu ve Akademi Komutanı tarafından sert bir Ģekilde terslenerek, cezalandırıldığı, 

d. SIRPÇA‟ya iyi konuĢtuğu için, BOSNA-HERSEK görüĢmelerin de 

BAġBAKANLIK danıĢmanı olarak görev yaptığı, 

e. Çocukluğunda ailesine ve Türklere yapılan zulüm nedeniyle gençlik 

döneminde Milliyetçiliğe yakınlık duyduğu ve MHP/Alpaslan TÜRKEġ‟in siyasi görüĢünü 

benimsediği, 

f. 1983 yılında Ülkücü faaliyetleri nedeniyle Genelkurmay BaĢkanlığı 

Kirazlıdere Tahkikat Komisyonunda sorgulanan ve halen Mevki hastanesi BaĢtabibi olan 

Tbp.Tuğg.Metin DENLĠ ile belirtilen yıllar itibariyle yakın iliĢkide olduğu, 

g. Alpaslan TÜRKEġ tutuklu olarak GATA ve Mevki Hst.de yatarken kendisiyle 

Metin DENLĠ ile birlikte ilgilendikleri, gereken sosyal yardımı yaptıkları, 

h. Son üç yıllık dönemde kontrolumuz dıĢında BaĢbakanlıkta çalıĢtığı için 

hakkında yeterli bilgi elde edilemediği, ancak sempatizan ülkücü olduğunun belirlendiği, 

ı.    Görev yaptığı bölümde; bilimsel katkısının olmadığı, karısını ihmal ettiği, sosyal 

bir kiĢi olmadığı, 

2. Alınan diğer duyumlara göre; oturduğu “Binses Sitesi 5 nci Cad. 107 nci sok. 

No:13 Ümitköy adresindeki triplex villasının doğalgaza dönüĢümü nedeniyle çıkan fuel-oil 

kazanını bir camiye hibe ettiği” ve  2 ay kadar önce 2 nci karısının 2 çocuğuyla evini terk 

ettiği, ilk karısının ise tesettürlü olduğu ve sosyal faaliyetlere iĢtirak etmediği yolunda teyide 

muhtaç bilgiler alınmıĢtır. 

3. Anılan personelin ilgi yönerge gereğince takip ve kontrol altına alınıp, 

alınmaması hususunu tensip ve emirlerine arz ederim.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Belge EK A Sında Bulunan,  GATA Ġsth.ġ.Md.Hv.Ġsth.Kd.Alb.Recai ÖZYAVUZ 

imzalı Ekteki yazılar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Ġstihbarat ġube Müdürlüğü 

arĢivinden bulunmuĢ olup, imzalanmıĢ olmamakla beraber Ģahıs hakkında bilgi vermek 

amacıyla sunulmuĢtur notunun ekinde; 

Genelkurmay BaĢkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Ankara gizli 

antetli, gizli- kiĢiye özel kaĢeli   ..10.1989 tarih ve ĠSTH:3590-..-89 sayılı Dilekçe Hk.konulu  
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Genelkurmay BaĢkanlığına hitaben yazılmıĢ isimsiz ve imzasız belge olduğu belirtilerek 

belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 

“1.Son zamanlarda eylem ve yayılma giriĢimlerini arttıran, belli mihraklardan sevk 

ve idare edilen sağ faaliyetlerin bilhassa Silahlı Kuvvetlerin eğitim kuruluĢlarına sızma 

giriĢimleri dikkate değer mahiyettedir. Silahlı Kuvvetlerin bir cüz-i ve aynı zamanda en üst 

seviyede bir eğitim ve öğretim müessesesi durumunda bulunan GATA Komutanlığında da bu 

bahtsız giriĢimlerin izlerine rastlanmaktadır. 

2.Atatürk ilkelerinin koruyucusu, Cumhuriyet bekasının tek dayanağı Siahlı 

Kuvvetlerin bu kabil kiĢilerden ve fikirlerden arındırılmıĢ olması, devletine ve milletine karĢı 

vecibelerini yerine getirmesinin esaslarından birini teĢkil etmektedir. 

3.Bu düĢünce ve inanç ıĢığında GATA Komutanlığı Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim 

Dalı BaĢkanlığında görevli Doç.Tbp.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL (1970-12) un EK‟te 

sunulan dilekçesi Komutanlığımızca incelenmiĢ ve EK-B de tutulan tutanaktan da 

anlaĢılabileceği gibi olayların tamamen çarpıtıldığı, alınan duyumlardan kendi ideolojisi ile 

karĢı ideolojideki kiĢilerle karĢı karĢıya gelme durumundan çekindiği için Ģahsının can ve mal 

güvenliğinin korunmasını istediği tahmin edilmektedir. 

4.Anılan personelin Alparslan TÜRKEġ ile halen görüĢtüğü, doktor hasta iliĢkileri 

Ģeklinde gösterip, o ideolojinin savunuculuğunu yaptığı, 12 Eylül 1980 senesinden evvel eski 

Akademi Komutanınından mesaiye gidip gelmek için at ve seyis istediği, Genelkurmay 

BaĢkanlığında yüksek rütbeli general ve amiraller tanıdığı, Hükümet içinde bazı bürokratlarla 

yakın iliĢkide  bulunduğunu  bazı yerlerde söylediği hususunda duyumlar alınmıĢtır. 

5.Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının Silahlı Kuvvetlere en üst düzeyde 

hizmet vermesi ve halkla temasının yoğunlugu nedeniyle Ġstihbarata KarĢı Koyma ve Emniyet 

konuları üzerinde titizlikle durulmaktadır. 

6.Doç.Tbp.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL‟un, sakıncalı ve Ģüpheli personel kaydı 

olmamasına rağmen alınan duyumların, Milli Ġstihbarat TeĢkilatınca tetkik ve kontrol 

ettirildiğinde açıklığa kavuĢacağı ve alınan duyumların doğru olacağı kanaatindeyim,” 

Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

11.Belge Ekinde Bulunan (3.Kl. S.101-102) Genelkurmay BaĢkanlığı Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Ankara gizli antetli, gizli-kiĢiye özel kaĢeli ..10.1989 

tarihli ĠSTH:3590-…-89 sayılı Dilekçe hk. konulu Genelkurmay BaĢkanlığına hitaben yazılan 

Akademi Komutanı Prof.Tbp.Tümgeneral Ömer ġARLAK imzasına açılan belgenin EK A 

sında (Doç.Tbp.Alb.M.Kahramanyol‟un dilekçesi) EK B (Tutulan rapor) yazılı olduğu 

belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge Ġçeriği: 

1.GATA Komutanlığı Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim Dalı BaĢkanlığına görevli 

Doç.Tbp.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL (1972-12) EK-A da sunulan dilekçesinde, Ģahsi 

arabasına hasar verildiğini, bu olayın Ģahsına yönelik sabotaj olduğunu bu nedenle can ve mal 

güvenliğinin teminini istemektedir. 

2.Anılan personelin verdiği dilekçesi incelendiğinde; kedi ve köpeklerin boğuĢma 

neticesinde, motor bölümünde bazı kabloların parçalandığı, EK-B de sunulan rapordan 

anlaĢılmaktadır. 

3.Doç.Tbp.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL‟un sakıncalı ve Ģüpheli personel kaydı 

olmamasına rağmen, Alparslan TÜRKEġ ile halen görüĢtüğü, doktor hasta iliĢkileri Ģeklinde 

gösterip, o ideojinin savunuculuğunu yaptığı, 1980 senesinden evvel eski Akademi 

Komutanından at ve seyis istediği hakkında duyumlar alınmıĢtır.  

4.Kıt‟a dıĢı faaliyetlerinin izlenerek ne gibi iĢlem yapılacağının bildirilmesini tensip 

ve emirlerini arz ederim,” Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

11.Belge Ekinde, 5 EYLÜL 97 TARĠHLĠ GÜNAYDIN GAZETESĠ‟nin ĠġTE 

“ĠRTĠCACI” DĠYE KOVULAN KAHRAMAN Balkanlar‟da çok özel görevleri kahramanca 

yerine getiren albay namaz kılıyor diye ordudan atıldı baĢlıklı gazete küpürü fotokopisi ile 
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ĠĢte Mürteci  diye kovulan kahraman baĢlıklı Demirel‟in baĢbakanlık yaptığı dönemde 

Balkanlar‟da “çok özel” görevleri kahramanca yerine getiren Albay “Mürteci” diye ordudan 

ihraç edildi baĢlıklı, 1 yılda “mürteci” oldu, “tam bir milliyetçiydi”, gazetemize içini döktü 

bölümlerinden oluĢan gazete küpürü fotokopisinin bulunduğu belirtilmiĢtir. 

11.Belge Ekinde Bulunan, Genelkurmay BaĢkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

Komutanlığı Ankara özel antetli kiĢiye özel-özel kaĢeli 3 Temmuz 1997 tarih ve ĠSTH:3592-

153-97 sayılı Tbp.Kd.Alb. Mustafa KAHRAMANYOL konulu, Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığına hitaben yazılan Askeri Tıp Fakültesi Dekanı V.Akademi Komutanı, Prof.Tbp. 

Tuğgeneral M.Ali GÜNDOĞAN imzalı ĠKK.Sb.Top.Bnb.E.BOZOĞLU, Ġsth.ġ.Md.Hv.Ġsth. 

Kd. Alb. R.ÖZYAVUZ ve Kur. BĢk.P. Kur. Kd. Alb. ġ.ERTEKĠN tarafından paraflanan 

belgenin EK A sında 1 adet Ģüpheli personel bilgi formunun bulunduğu belirtilerek belge 

içeriğine yer verilmiĢtir.Belge Ġçeriği: “... 

1.Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı 

BaĢkanlığında görevli Prof.Tbp. Kd. Alb. Mustafa KAHRAMANYOL (1970-12)  ilgi (a) 

emirle Ģüpheli personel kategorisine alınmıĢtır. 

2.Ġlgi (b) yönergeye göre tanzim edilen Ģüpheli personel bilgi formu EK‟tedir.Arz 

ederim,” Ģeklinde olduğu belirtilmiĢtir. 

Belgenin Ek A Sında Bulunan (3.Kl. S.97) özel  EK A kaĢeli GATA 

Ġst.ġ.Md.Hv.Ġsth.Kd.Alb.Recai ÖZYAVUZ imzalı, ġüpheli Personel Bilgi Formu na yer 

verilmiĢtir. 

11. belge ekinde, Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara-özel antetli kiĢiye özel-özel kaĢeli 

27 Haziran 1997 tarih ve ĠSTH:3592-244-96/ĠKK.Güv.D.ĠKK.ġ.2/ĠSTH.527 sayılı Tbp.Alb. 

Mustafa KAHRAMANYOL konulu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına hitaben 

yazılan Genelkurmay BaĢkanı emriyle Ġstihbarat BaĢkanı Korgeneral Çetin SANER imzalı 

Belgenin dağıtım ve bilgi gereği gönderildiği birimler belirtilerek belge içeriğine yer 

verilmiĢtir. 

11. Belge ekinde,  Genelkurmay BaĢkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

Komutanlığı Ankara ÖZEL antetli KĠġĠYE ÖZEL-ÖZEL-ĠVEDĠ kırmızı kaĢeli, 5 Kasım 

1997 tarih, ĠSTH:3592-275-97 sayılı Prof.Tbp.Kd.Alb. Mustafa KAHRAMANYOL hk.  

gönderilen rapor konulu Askeri Tıp Fakültesi Dekanı Akademi Komutanı Prof.Tbp. 

Tümgeneral Fahrettin ALPASLAN imzalı, Ġsth.ġ.Md.Hv.Ġsth.Kd.Alb.R.ÖZYAVUZ ve 

Kur.BĢk.P.Kur.Kd.Alb. ġ.ERTEKĠN tarafından paraflanan saman kağıdı belgenin dağıtım 

gereği gönderildiği birim belirtilerek belge içeriği belirtilmiĢtir. 

Belge Ġçeriği:“...1.Prof.Tbp.Kd.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL (RE‟SEN emekli) 

hakkında ilgi yazı EK‟in de gönderilen raporun 11.maddesinde; OCAK 1997 tarihinde 

ÜMĠTKÖY‟de anılan personelin evinde yapılan toplantıya katılan personel arasında 

Yrd.Doç.Tbp.Yb.Mehmet ASLAN‟ın katıldığı hususunda sehven yanlıĢlık yapıldığı, kaynakla 

yapılan son görüĢmede tespit edilmiĢtir. 

2.Söz konusu görüĢmede kaynak elindeki notlara dayanarak toplantıya katılan kiĢinin 

GATA lojmanlarında SERTER Apt.No:23 de oturduğunu eĢinin iri sarıĢın ve BoĢnak kökenli 

bir bayan olduğunu ve telefonlarının 323 47 67 olduğunu ifade etmiĢtir. 

3.Kaynağın verdiği bilgiler çerçevesinde yapılan incelemede toplantıya katılan 

kiĢininYrd.doç.Tbp.,Yb.Mehmet ASLAN değil GATA Ġlk Yardım ve Acil Eğt.Mrk.BĢk.lığında 

görevli Doç.Dbp.Alb.Nadir BARINDIK olduğu anlaĢılmıĢtır.  

4.Doç.Tbp.Alb.Nadir BARINDIK hakkında yapılan araĢtırmada kendisinin ülkücü 

olduğu ve MHP siyasetini benimsediği, MHP BaĢkanı Alpaslan TÜRKEġ‟in doktoru olduğu 

yolunda bilgiler öğrenilmiĢtir.  

5.Anılan toplantıya katılan kiĢilerden birinin de “ETLĠK Camii karĢısı Yonca 

Apt.D:11 de oturan ve eĢinin ismi NeĢe olan” bir doktor subay olduğu hususunun raporda yer 

alması üzerine, belirtilen apartmanda yapılan araĢtırmada sözkonusu kiĢinin GATA Ġlk Yardım 
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ve Acil Eğt.Mrk.BĢk.lığında görevli Tbp.Alb.Mehmet GÖKTEPE (100 Yt.As.Hst.TATVAN 

atandı) olduğu tespit edilmiĢtir. 

6.Tbp.Alb.Mehmet GÖKTEPE hakkında yapılan araĢtırmada ise; kendisinin MHP 

siyasetini benimseyip, ülkücü grup içinde yer aldığı, Savcı Doğan ÖZ‟ün öldürülmesi 

olayında sanık olarak yargılanıp beraat eden ve MHP Genel BaĢkanlığına aday olup sonra 

çekilen Ġbrahim ÇĠFTÇĠ‟nin Tbp.Alb.Mehmet GÖKTEPE‟nin Ġlk Yardım ve Acil Eğt.Mrk. 

BaĢkanlığındaki odasına ziyarete geldiği (1996 yılı) kaynaklar tarafından ifade edilmiĢtir. 

7.Dolayısıyla ilgi yazı EK‟in de gönderilen raporun 11 nci maddesinde 

Yrd.Doç.Tbp.Yb.Mehmet ASLAN olarak belirtilen ismin silinerek Doç.Tbp.Alb.Nadir 

BARINDIK olarak düzeltilmesini tensip ve emirlerine arz ederim.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

11.Belge ekinde, üzerinde (Barındık+Göktepe) M.ASLAN ile ilgili düzeltme 

yazısının kopya (Dosya) sının ekine koyalım (Kaynağa gösterildi/konu teyid edildi) yazılı zarf 

içerisinde iki adet küçük resim bulunduğu belirtilmiĢtir. 

12.Belgede  SIKIYÖNETĠM PLANI baĢlığında ; 

Belgenin baĢında bir sayfadan oluĢan dizi pusulasında 

ĠÇĠNDEKĠLER  
1.BaĢemir 

2.Sıkıyönetim Harekat Emri 

a.Görev bölümü 

b.Sorumluluk bölgeleri 

c.Sıkıyönetim Karargah TeĢkilatı 

d.Sıkıyönetim Karargahı Görev ve Sorumlulukları 

e.Sıkıyönetim Karargahı YerleĢme Planı 

f.Ġlk aĢamada uygulanacak tedbirler 

g.Muhabere irtibatları 

h.Sıkıyönetim ilk bildirisi baĢlıklarının bulunduğu, 

1995 tarihli Sıkıyönetim BaĢ Emrinde;  
Genelkurmay BaĢkanlığı 1.Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı Selimiye baĢlığı ile 

Komutan adına imzaya açılmıĢ imzasız belgede özetle; 

“Ülke genelinde her geçen gün hızını artıran anarĢi, terör ve bölücülük akımlarının 

önlenmesinde yetersiz kalınması sonucu devletimizin bölünmez bütünlüğü tehlikeye girdiği 

belirtilerek sıkıyönetim ilan edildiği, bununla ilgili görev ve sorumluluklar belirtilerek” 

komutan imzasına açılmıĢtır. 

1. Ordu ve Ġstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri Sıkıyönetim 

Komutanlığı Selimiye baĢlıklı harekat emri konulu 26 sayfadan oluĢan  komutan imzasına 

açılan imzasız belgede; 

Siyasi durum baĢlığında özetle; 
Ülkenin içinde bulunduğu son derece önemli siyasi ve sosyal sorunlar yanında her 

geçen gün hızını biraz daha artıran anarĢi, terör ve bölücülük devletin bekasını tehdit eder 

boyutlar kazanmıĢtır. 

Ülkenin mevcut sorunlarından baĢka yakın çevremizde her an silahlı bir çatıĢmaya 

dönüĢebilecek ciddi geliĢmeler cereyan etmesine rağmen bazı anayasal kuruluĢlar verimli ve 

uyumlu çalıĢma düzenine girmeyerek ülke sorunlarına köklü önlemler alamamıĢ, yasaların 

uygulanmasında çeĢitli ideolojik tercihlere ağırlık verilerek ülkeyi uçurumun kenarına 

getirmiĢlerdir”. denilerek  

Tehdit bölümünde; 
Ülkemizdeki etnik grupların muhtemel ayaklanmasının dıĢ müdahaleleri davet 

edebileceği, doğu ve güneydoğu Anadolu‟dan kaynaklanan bölücü iç tehdidin Yunanistan ve 

Kıbrıs Rumları ile birlikte Türkiye için büyük tehlike ve tehdit olabileceği; teokratik bir düzen 

kurulmasına Ġran yönetiminin her türlü desteği yapabileceği ihtimal dahilindedir, 
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BaĢlığı ile birlikte Ġstanbul dahil Marmara bölgesindeki Sıkıyönetim 

Komutanlıklarının  

Görev yerleri,  

Görev yetki ve sorumlulukları, 

(Sıkıyönetim Komutan Yardımcıları gerektiği halde sanıkları azami 15 gün gözetim 

altına alma yetkisine sahip oldukları, 48 saat içerisinde hakim önüne çıkarılmasının esas 

olduğu, toplam sürenin hiçbir Ģekilde 45 günü geçemeyeceği, tüm konutlar, dernekler, 

sendikalar, siyasi partiler, özel tüzel müesseselerin aranabileceği, basın yayın organlarının 

denetlenebileceği, 

Sıkıyönetim Ġcrası, 

Ġdare ve lojistik 

Emir komuta ve muhabere  

BaĢlıklarından oluĢtuğu, ekinde 1.Ordu Sıkıyönetim Komutanlığının 3 sayfadan 

oluĢan hangi birliğin nerde konuĢlanacağı ve bağlı olduğu sıkıyönetim komutanlığının 

belirtildiği çizelge bulunmaktadır. 

1.Ordu Sıkıyönetim Komutanlığına ait harita, 

Sıkıyönetim Komutanlığı Karargah TeĢkil ġeması, Sıkıyönetim Karargahı Personel 

Dökümü,  

1.Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı Karargah Ünitelerinin görev ve sorumlulukları 

baĢlıklı EK D olarak belirtilen 13 sayfadan oluĢan belge,  

1.Ordu Sıkıyönetim Komutanlığının yerleĢme planı 

Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Hakimleri yerleĢme planı 

Sıkıyönetim Ġlan Halinde ilk aĢamada uygulanacak hususlarla iliĢkin yapılacak iĢlem, 

esas  ve sorumluluklar baĢlıklı EK B olarak belirtilen 10 sayfadan oluĢan belge, 

Muhabere irtibatlı baĢlıklı EK G olarak belirtilen 7 sayfadan oluĢan belge 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ġstanbul 1.Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı baĢlıklı EKH 

olarak belirtilen bir sayfadan oluĢan 1 numaralı bildiri, 

Ġstanbul 1.Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının bir sayfadan oluĢan EK J olarak 

belirtilen özel dağıtım planı” Ģeklinde olduğu  belirtilerek, 

Sıkıyönetim Planları Ġle Ġlgili Olarak; Genelkurmay BaĢkanlığı Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Ankara gizli antetli gizli kaĢeli 19 ġubat 1997 tarih ve HRK:1221-1097/Pl.Hrk. 

ve TĢk.D.Hrk.ġ.(1) (83 sayılı Plan çalıĢmaları konulu 1 nci Ordu Komutanlığına hitaben 

yazılan Kara Kuvvetleri Komutanı emriyle Kurmay BaĢkanı Orgeneral Doğu AKTULGA 

imzalı belgenin, ekler kısmından bahsedilmiĢ ve belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği 

özetle; 

1.Ġlgi   (a) direktif esasları ilgi (b) veçhe ile yayımlanmıĢtır. 

2.Ġlgi (a) direktifin ilgi (c) EK-0 (SIKIYÖNETĠM)‟su EK-A da sunulmuĢ olup, 

mevcut planlar buna göre gözden geçirileceği, 

3.Ġlgi (d) ile yayımlanan EMASYA Direktifinde, EMASYA Bölge K. olarak görev 

yapan ve EK-B‟de belirtilen Or.ve Kor.K.lıklarının; ilgi (d) ek-B‟sin de bulundukları illerde 

doğrudan valinin kuvvet talep edeceği komutanlık durumunda oldukları, ancak aynı direktifin 

EK-A‟sında ise diğer illeri kapsayan büyük bir bölge itibariyle olaylara daha geniĢ bir açıdan 

bakan ve kendi bulunduğu il dahil bölgesindeki bütün komutanlıkları yöneten bir üst 

komutanlık Ģeklinde görevlendirildikleri  

4.EMASYA Bölge Komutanlığının, bulunduğu ilde EMASYA Tali Bölge Komutanı 

gibi görev yapmasına sebep olan ve EK-B de yer alan durumunu, Sıkıyönetim Planları da göz 

önüne alınarak incelenmesini ve bu konudaki görüĢ ve önerilerin 24 MART 1997 tarihine 

kadar gönderilmesi,  

Kara Kuvvetleri komutanı emriyle istenilmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Belgenin Ekinde; Ġlgi (c ) de belirtilen Genelkurmay BaĢkanlığı ġubat 1995 tarihli   
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TSK. GESSAP PLANLAMA DĠREKTĠFĠ (11001)‟NE EK-0 (SIKIYÖNETĠM) 

baĢlıklı gizli kaĢeli, Sıkıyönetim ilan edilen bölge veya bölgelerde nelerin yapılacağı, 

Sıkıyönetim Komutanlarının Genelkurmay BaĢkanlığına karĢı sorumlu olduğu belirtilen 

Genelkurmay Harekat BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı Genelkurmay II.BaĢkanı 

Hv.Orgeneral Ahmet ÇÖREKÇĠ onaylı belge ve gizli kaĢeli  GESSAP PLANLAMA 

DĠREKTĠFĠNE EK-0, LAHĠKA-1 BaĢlıklı 3 sayfadan oluĢan Sıkıyönetim Komutan ve 

Yardımcıları ile Sıkıyönetim Sorumluluk Bölgeleri Çizelgesinin Plan Harekât Daire BaĢkanı 

Tümgeneral Orhan YÖNEY imzalı olduğu, B-1 olarak belirtilen GĠZLĠ kaĢeli 

K.K.Hrk.BĢk.lığının 19 ġUBAT 1997 gün ve HRK.:1221-10/97/PL.HRK.VE TġM.D.HRK. 

ġ.(1) (83) SAYILI EMRĠNE EK-B (EMASYA BÖLGE/TALĠ BÖLGE K.LIKLARININ 

ÇALIġMA DURUMU) baĢlıklı Harekat ġube Müdürü Kurmay Albay Mustafa TOKGÖZ 

imzalı Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kocaeli (Gölcük ve Karamürsel ilçeleri hariç), Malatya 

vilayetlerinin kuvvet  talep edileceği komutanlıklar baĢlıklı belge,EMASYA, SIKIYÖNETĠM 

DĠREKTĠFĠ, GESSAP ve EVREN PLANLARINA göre illerin sorumluluk sahalarını gösterir 

1 sayfadan oluĢan çizelgenin bulunduğu  belirtilerek, belgelerin tamamının  birlikte 

incelenmesinde askeri bir darbe döneminde sıkıyönetimin nasıl uygulanacağı ile ilgili bir 

çalıĢma olduğuna dair değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

Batı  ÇalıĢma Grubu‟nun Faaliyetlerine ĠliĢkin Belgeler (5-12 Eylül 1997) 

(3.Klasör) alt baĢlığında; 
12 Eylül 1997 tarihli ĠGHD. Yazılı gizli ibareli,  üç sayfadan oluĢan Sayın 

Komutanım diye baĢlayan belgenin  evrak teslim eden formundan bahsedilerek formda 

gönderilen, teslim alan kiĢiler,imza ve tarih belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetleri (5-12 Eylül 1997)evrak teslim formunun ekinde 

bulunan gizli-12 Eylül 1997 tarihinde Genelkurmay BaĢkanlığı ĠGHD-tarafından hazırlanan 

belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği:  

“Sayın Komutanım, 

Batı ÇalıĢma Grubu “Batı Harekat Konsepti” ve “Batı Eylem Planı” doğrultusunda 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Hükümet; 8 yıllık kesintisiz eğitim konusunda kararlı bir tutum izlemesine ve devlet 

kademesindeki irticai kadrolaĢmanın tasfiye edilmesi konusunda duyarlı bir görünüm 

sergilemesine rağmen iç politik baskılar ve oy beklentisi gibi nedenlerle irtica ile mücadelede 

beklenen baĢarıya ulaĢamamaktadır. 

Hafta içerisinde; 

*Meydana gelen olayların mukayesesi, yansıda görülmektedir. Geçen hafta cereyan 

eden 25 olaya karĢılık bu hafta 29 olay tespit edilmiĢtir. Coğrafi dağımına baktığımızda, 

dönem içerisinde en fazla olayın meydana geldiği bölge Marmara bölgesi olmuĢtur. Olay 

trendi ve illere göre dağılım yansıda görülmektedir. Olayların yoğunlaĢtığı iller yeĢil renkle 

gösterilmiĢtir. 

*8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim yasasının 242 ret oyuna karĢılık 277 oyla kabul 

edilmesinden sonra hükümetin bu konuda uygulamasını içine sindiremeyen irticai kesim 

medya aracılığı ile halkı galeyana getirmeye ve ayaklanmaya teĢvik etmeye devam etmiĢtir. 

*ġeriatçı basın ile birlikte 8 yıl kesintisiz eğitim karĢıtları CumhurbaĢkanı, Hükümet, 

TSK ve 8 yıllık eğitimi destekleyen kiĢi ve kuruluĢlara hakarete varacak derecedeki 

saldırılarını sürdürmüĢlerdir.  

*Ġrticai kesimin eylemleri bayrak açma, namazlardan sonra gösteri Ģeklinde Ģeriatçı 

basının yol gösterdiği tarzda olmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte veli ve öğrencilerin 

tahrik edilerek olayların diğer terör örgütlerinin de istismarı ile tırmandırılacağı ve 

yaygınlaĢtırılacağı değerlendirilmiĢ, birliklerin müteyakkız bulunmaları için kuvvetlere yazı 

yazılmıĢ, ĠçiĢleri Bakanlığınca da 80 il valisine gönderilen genelge ile tedbirlerin artırılması 

istenmiĢtir. 
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Yasanın kabulünden sonra yurt sathında; 

-129 olay meydana gelmiĢtir. Bunların: 

-50 adedi beyanıt, 

-79 adedi izinsiz gösteri Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 

Ġzinsiz gösterilen meydana geldiği 20 il ve olay sayısı yansıda görülmektedir. 79 

izinsiz gösterinin 69 adedi 11 ilde meydana gelmiĢtir. Bu iller Ġstanbul, Ankara, Bursa, Konya, 

Kütahya, NevĢehir, Erzurum, ġanlıurfa, Kocaeli, Kayseri, KahramanmaraĢ‟tır. Olaylar sonucu 

863 kiĢi gözaltına alınmıĢtır. Gösteriler irticai alt yapının kuvvetli olduğu illerde 

gerçekleĢmektedir. Adı geçen illerin alt yapısı yansıda görülmektedir. Bu olayların meydana 

gelmesinde RP‟li Belediye BaĢkanları ve baĢta Akit Gazetesi ile kanat 7 olmak üzere irticai 

medyanın, özellikle Abdurrahman Dilipak‟ın yönlendirici rol oynadığı değerlendirilmektedir. 

-Dönem içerisinde tespit edilen olumlu geliĢmeler Ģunlardır: 

*Refahyol Hükümeti tarafından iĢbaĢına getirilen üst düzey görevlilerden 96 sı 

görevlerinden alınmıĢtır. Alınananların çoğunluğunu, BaĢbakanlık, Maliye ve Kültür 

Bakanlığından alınanlar teĢkil etmektedir. 

*Refahyol hükümeti döneminde irticai kadrolaĢmanın yoğun Ģekilde yaĢandığı 

Maliye Bakanlığında, sakal ve türban yasağı genelgeni yeni Maliye Bakanı tarafından 

yayınlanmıĢtır. 

*Ġmam Hatip Liselerinde kılık-kıyafet, eğitim Ģekli ve diğer hususlarda düzenleme 

çalıĢmaları devam etmektedir. 

*Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü, muhtemel eylemlere karĢı özellikle Ġslami terör 

örgütlerine karĢı seri operasyonlar baĢlatmıĢtır. 

*Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Mısır‟daki Ģeriatçı El Ezer Üniversitesi‟nin Türk 

öğrencilere verdiği diplomaların denklik belgelerini iptal kararı almıĢtır. 

*Özbek Hükümeti, ülkesinde tarikat toplantıları yapıldığı duyumu üzerine Fethullah 

Gülen‟in okullarını takibe almıĢtır. 

-Dönem içerisinde Batı ÇalıĢma Grubu tarafından iĢlem yapılan irticai faaliyetlerden 

önemli olanlar Ģunlardır. 

*Milli Gazetede Mehmet TALU adlı Ģahıs tarafından yazılan yazıda irticai kesimin 

müstakbel bir savaĢ için silahlanmaya çağırılması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuĢtur.  

*NakĢibendî tarikatı liderlerinden ġeyh Nazım ADIL‟ın Kıbrıs/Güzelyurt Ramazan 

camiinde hakkaniyet adlı gazetesini halka dağıttığı, haftalık “cümbüĢ” adlı bir bildiriyi de 

Lefke‟de dağttırdığı ve bu yayınlarla laik devlet düĢmanlığı yaptığı bildirilmiĢtir, konu takip 

edilmektedir. 

*Çanakkale 18 Mart ve Samsun 19 Mayıs Üniversitelerinde laik ve Atatürkçü 

öğretim elemanlarının tasfiye edilerek irticai kadrolaĢmaya uygun bir ortam hazırlandığına 

dair alınan bilgiler hakkında gerekli iĢlem yapılmıĢtır. 

*Refahyol Hükümeti döneminde RP‟li Kültür Bakanı Ġsmail KAHRAMAN‟ın, 

içinde Gençlik Parkının da bulunduğu Ulus‟taki trilyonluk dev araziyi 20 yıllığına hiçbir ücret 

almadan Ankara BüyükĢehir Belediyesine devrettiği öğrenilmiĢtir. Yine aynı dönemde RP‟li 

Tarım Bakanı Musa DEMĠRCĠ‟nin Ankara ġehirlerarası Otobüs terminalini 30 yıllığına 100 

milyar lira bedelle RP li BüyükĢehir Belediyesine devrettiği öğrenilmiĢtir. BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı M.GÖKÇEK‟in ise yıllık 1.5 trilyon lira geliri olan AġTĠ‟yi 180 milyar 

liraya BUKSAġ adlı Belediyeye ait paravan bir Ģirkete kiraladağı öğrenilmiĢtir. Konuyla ilgili 

araĢtırmalara devam edilmektedir. 

*SEKA Ġzmit Fabrikaları yönetiminin irticaya destek verdiği ve 54 ncü hükümet 

zamanında büyük bir maddi güce ulaĢıldığı konusundaki ihbar, tetkik ve takip edilmesi için 

ilgili makamlara bildirilmiĢtir. 
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*Konya‟da RP‟li milletvekilleri Belediye BaĢkanı ve KOMBASSAN‟ın iĢbirliği ile 

Konya Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi (KEDAġ)‟nin kurulduğu öğrenilmiĢ, konu 

incelenmek üzere ilgili makamlara bildirilmiĢtir. 

*Anadolu Kalkınma Vakfı‟nın irticai faaliyet gösteren yasadıĢı unsurlara para desteği 

sağladığı ve PKK terör örgütü ile irtibat halinde olduğu öğrenilmiĢ, konu gereği için ilgili 

makamlara bildirilmiĢtir. 

*Ġrticai propaganda yapan küçük TV ve radyo kanallarının yayınları kontrol 

edilememekte, RTÜK‟ün verdiği cezalar yeterli olmamakta ve isteyen TV ve radyo kanalı 

istediği mesajı vererek en fazla bir gün süre ile kapatma cezası almaktadır. Konu ilgili 

makamlara bildirilmiĢtir.  

*ġam‟da bulunan EBU NUR Ġslam Cemiyeti adlı Ģeriat okulunda okumakta olan bir 

öğrencinin gönderdiği mektupta “Arap ülkelerindeki Ġslam okullarının Libya‟daki Ġslama 

Çağrı Cemiyeti tarafından desteklendiği” ve okulda “Türkiye‟deki Müslümanların baskı 

altında olduğu, laikliğin Türkiye‟de din düĢmanlığı olarak algılandığı” konularının iĢlendiği 

ifade edilmektedir.Konuya iliĢkin olarak ilgili bakanlıklar devreye sokulmuĢtur. 

*Hollanda /Deventer‟deki Milli GörüĢ Camiasının yatılı bir okul açmak için 

belediyeye baĢvurduğu bölge halkının okulu istemediği fakat belediyenin açılacak olan Ġmam 

Hatip Okulu‟na olumlu baktığı öğrenilmiĢtir. Konu takibedilmektedir. 

Değerlendirme; 
*8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitime karĢı eylemlerin okulların açılmasıyla birlikte 

artacağı, 

*Ġrticai kesimin laiklik ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine propaganda faaliyetlerine 

devam edeceği, 

*Ġrticai eğitim ve silahlanmanın devam edeceği ve diğer illegal örgütlerle (PKK gibi) 

birleĢebilecekleri, 

*YurtdıĢı teĢkilatları vasıtası ile yurtdıĢında da eylemlerin baĢlayabileceği, 

*Ġrticai sermayenin yükselmesinin yurtiçinde engellenmesine karĢı yurtdıĢı desteğine 

ağırlık verebilecekleri değerlendirilmektedir. 

Sonuç; 

*Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet‟in temel 

ilkelerine, iç barıĢ ve milli güvenliğe aykırı yayın yapan medya organlarının (Akit gazetesi ve 

Kanal 7 gibi) uygun bir Ģekilde uyarılması, sorumluların uzun süre gözaltına alınarak 

sorgulanması, 

*Eylemlerin durdurulması için caydırıcı önlemlerin alınması, katılanlar hakkında 

yapılacak iĢlemlerin ve hukuksal boyutunun basın ve TV aracılığı ile ilan edilmesi,  

*Kamuoyu ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bu tür yayınlardan etkilenmesini 

önleyecek bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi, 

*Ġrticai medyaya karĢı etkin bir psikolojik harekatın baĢlatılması, 

*Çıkabilecek olaylara karĢı birliklerin planlanan emniyet tedbirlerini devam ettirmesi 

için uygun mütalaa edilmektedir. 

Arz ederim.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Haftalık Brifing (12 Eylül 1997),  baĢlıklı üç sayfadan oluĢan belgede; Yunan Deniz 

Faaliyetleri, Yunan  Hava Faaliyetleri, Yunanistan, Değerlendirme,  GKRY, Değerlendirme, 

RF, Değerlendirme, Azarbeycan/ RF/ Çeçenistan/DağıĢtan/Yukarı Karabağ, Değerlendirme, 

Yunanistan Ermenistan ve Suriye ile ilgili Harp Ġkaz ve Emareleri baĢlıkları ile bu konularla 

ilgili bilgilerin bulunduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Lojmanlardaki AraĢtırma Konulu Belge  alt baĢlığında; 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Merkez Komutanlığı tarafından Kara 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, gizli ibareli, gizli, ivedi-kiĢiye özeL-07 06 10 1  

kırmızı kaĢeli, 04 Aralık 1997 tarih ve GÜV.GR.3590-357-97/759 sayılı Lojmanlardaki 
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AraĢtırma (Ġsth. BĢk.lığı Dikkatine) konulu, Merkez Komutanı Tuğgeneral Erdal EGE imzalı 

belgenin EK‟in de EK-A sonuç raporu bulunduğu,dağıtım gereği gönderilen birim belirtilerek 

belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge Ġçeriği: 

“...  1.Ġlgi ile baĢlatılan lojmanlardaki araĢtırma iĢlemlerine 30 KASIM 1997 nüfus 

sayımı ve seçmen tespiti faaliyeti fırsat bilinerek aĢağıda belirtilen dört lojman grubunda 

devam edilmiĢtir. 

2.ORAN-ÇANKAYA-AKDENĠZ Mh. ve DEVLET Mahallesi lojmanlarında yapılan 

araĢtırma neticesinde tespit edilenler EK‟de sunulmuĢtur. Arz ederim.”Ģeklinde belirtilmiĢtir 

Belgenin EK A sında bulunan  gizli ibareli, gizli-07 06 10 1 kırmızı kaĢeli belgenin 

içeriğine yer verilmiĢ, belgenin ekinde bulunan Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına hitaben yazılan gizli 

ibareli, gizli-kiĢiye özel kırmızı kaĢeli, 16 Aralık 1997 tarih ve ĠSTH:3590-368-97/ Güv.ġ. 

sayılı Lojmanlardaki faaliyetler konulu Güv.ġ.Md.Hv.Svn.Kd.Alb. S.AYDIN 15/12 yazılarak 

paraflanan, Ġstihbarat BaĢkanı Tümgeneral Cevat T.ÖZKAYNAK tarafından imzalanan 

belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği:  

“...Ankara Merkez Komutanlığının 30 Kasım 1997 tarihinde yapılan nüfus sayımı 

esnasında ORAN, ÇANKAYA, AKDENĠZ ve DEVLET mahallesi Askeri Lojmanları 

bölgesinde yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda ilgi yazı EK‟in deki raporda isimleri geçen personele 

ilave olarak, Özel Kuv.K.lığında görevli Mu.Kd.ÜçvĢ. R.Ç. ve Mu.BçvĢ.M.A.‟nın eĢlerinin 

türbanlı, Yine Özel Kuv.K.lığında görevli Per.Kd.ÜçvĢ.M.H.T. ve Dz.K.K.lığında görevli 

Dz.Kd.BçvĢ.Ġ. Ö.‟nün eĢlerinin ise eĢarplı oldukları tespit edilmiĢtir. Arz ederim,” Ģeklinde  

belirtilmiĢtir. 

KadrolaĢma Faaliyetleri Konulu Belge  alt baĢlığında; 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Merkez Komutanlığı  tarafından, Genelkurmay 

BaĢkanlığına hitaben yazılmıĢ, gizli ibareli, gizli-kiĢiye özel-30.07.97*600094  kırmızı kaĢeli, 

30 Temmuz  1997 tarih ve ĠSTH: 3590-197-97/Güv.ġ. sayılı KadrolaĢma Faaliyetleri konulu, 

Kara Kuvvetleri Komutanı Namına Güv.ġ.Md.P.Kd.Alb.A.GÜNER ve 

Ġsth.BĢk.Tümg.C.T.ÖZKAYNAK tarafından paraflanan, Kurmay BaĢkanı Orgeneral Doğu 

AKTULGA imzalı  belgenin, ekler  kısmının olduğu belirtilerek yazı sonunda K.K.K.na 

arzedildi 30/7 Ģeklinde el yazısı ile yazılarak paraflandığı belirtilerek  belge içeriğine yer 

verilmiĢtir. Belge içeriği: 

“1.Kara Kuvvetleri Komutanlığına güvenilir kaynaktan intikal eden bilgilerde; 54 

ncü hükümet tarafından Milli Eğitim Bakanlığında kadrolaĢma faaliyetinde bulunulduğu, 

yasalara aykırı olarak kendi yandaĢlarına bir takım imkanların sağlandığı belirlenmiĢtir. 

2.Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde orta öğretim kurumlarında görevlendirilmek 

üzere 100 öğretmen yönerge hilafına Milli Eğitim Bakanlığı DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürü 

Fikret GÖKDEMĠR (DYP Milletvekili Ayvaz GÖKDEMĠR‟in kardeĢi) tarafından seçilmiĢtir. 

Söz konusu seçim sonucu yurt dıĢına görevlendirilen kiĢilerin genellikle belirli görüĢe 

mensup oldukları bildirilmiĢtir. Yönergeye göre görevlendirilecek öğretmenlerin Kültür 

Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı‟ndan teĢkil 

edilecek kurul tarafından seçilmesi gerekirken, kasıtlı olarak ve bir anlamda özel bir tedbirle 

seçilmiĢ oldukları anlaĢılmaktadır. 

3.Yurt dıĢında Eğitim MüĢaviri ve Eğitim MüĢavir Yardımcısı seçimleri de 

yönergeye aykırı olarak ve 2 nci maddede arz edilen yaklaĢımla, Gazi Üniversitesi öğretim 

üyelerinden seçilmiĢtir. Yönergeye göre bu personel üniversite görevlileri olmayıp Milli 

Eğitim Bakanlığı Personelinden temayüz etmiĢ kiĢilerden oluĢması gerekmektedir. Bu 

faaliyeti de gerçekleĢtiren yine Milli Eğitim Bakanlığı DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürü Fikret 

GÖKDEMĠR‟dir. 

4.Fotokopisi EK-A‟da sunulan Milli Eğitim Bakanlığı‟nın teĢkilat ve görevleri 

hakkında kanunun 12 a maddesi gereğince “Muhtelif (çok) Programlı Liselerin” açılması 
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görevi Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne verilmiĢtir. Aynı kanunun 17 nci maddesinde ise Din 

Öğretimi Genel Müdürlüğünün söz konusu okullara iliĢkin olarak “Bu okullarda okutulan din 

kültürü ve ahlak derslerini düzenlemek.”le sorumlu olduğu görülmektedir. 

Ancak, kanunun amir hükmüne rağmen sadece Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne ait 

olan bu yetki Milli Eğitim Bakanı onaylı bir genelge ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü de 

dahil olmak üzere diğer genel müdürlüklere de verilmiĢtir.  

Bu genelgeye dayanarak 1997 yılı basımlı Milli Eğitim Bakanlığı APK Kurulu 

BĢk.lığının “milli eğitimle ilgili bilgiler” dökümanında (EK-B Sahife 30) Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne 30 adet çok programlı lisenin bağlanmıĢ olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu 

okulların bünyesinde açılan Ġmam Hatip Ortaokulu ve Liseleri doğrudan bu isimle anılmadığı 

için 8 yıllık eğitim çalıĢmaları çerçevesinde gözardı edilebileceği, bildirilmiĢtir. 

Milli Eğitim Bakanlığının 1996 yılında yayımlanan bilgiler dökümanında Din 

Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Çok Programlı Lise bulunmadığı dikkate alıdığında bu 

yapılaĢmanın son bir yıl içinde gerçekleĢtirildiği değerlendirilmektedir. 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Çok Programlı Liseler bünyesindeki Ġmam 

Hatip Ortaokulu ve Liselerinin veya Ģubelerinin haftalık ders dağıtım çizelgeseni EK-C de 

sunulmuĢtur.  Bu çizelgelerin tetkikinden de normal Ġmam Hatip Ortaokul ve Liselerinde 

uygulanan ders dağıtım çizelgelerinin söz konusu okullar için de aynen kullanıldığı tespit 

edilmiĢtir. 

Diğer taraftan mevcut Ġmam Hatip Okullarının açılması konusu durdurulmuĢ 

olmasına rağmen Ģube olarak ayrı bir bina yapılmak suretiyle çoğalmaya devam etmektedirler.   

5.54 ncü hükümet tarafından yürütülen din eğitimi programları ve 

görevlendirilmeler, kanun ve yönergelere aykırı yapıldığından, bu faaliyetin yürütülmesindeki 

yetkilerin iptal edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Arz ederim” Ģeklinde 

belirtilmiĢtir. 

 Belgenin EK A sında 4 sayfadan ibaret Milli Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun , Belgenin ek B sinde Milli Eğitim Bakanlığı AraĢtırma Planlama 

ve Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığı baĢlıklı Milli Eğitim ile ilgili bilgiler-Ankara-1997 yazılı 

yazı ve ekinde; Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar (1996-1997 öğretim yılı) 

baĢlıklı belgede Ġmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Lise, Anadolu Ġmam Hatip Lisesi ve 

Anadolu Ġmam Hatip Liselerinin Okul Sayısı, Ortaokul-Lise öğrenci sayısı ile öğretmen 

sayılarının  toplam olarak verildiği, belgenin EK C sinde Ġmam Hatip Liseleri Orta kısım 6-7-

8 .sınıfların ders isimlerini ve ders saatlerini içeren Ġmam Hatip Liseleri orta kısım  haftalık 

ders çizelgesi ile Ġmam Hatip Liseleri 9-10-11-12. sınıfların ders isimleri ve ders saatlerini 

gösteren Ġmam Hatip Liseleri Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesinin bulunduğu belirtilmiĢtir. 

ġeker Fabrikalarındaki Ġrticai Faaliyetler konulu belge   alt baĢlığında;  
Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 

Genelkurmay BaĢkanlığına hitaben yazılan gizli ibareli, gizli-kiĢiye özel-30.09.97-600109 

Kırmızı kaĢeli, ĠSTH:3590-282-97/Güv.ġ.(-) sayılı ġeker Fabrikalarındaki irticai faaliyetler 

konulu, Kara Kuvvetleri Komutanı Namına Güv.ġ.Md.Hv.Svn.Kd.Alb.S.AYDIN 30/9, 

Ġsth.BĢk.Tümg.C.T.ÖZKAYNAK 30/9 paraflı, Kurmay BaĢkanı Orgeneral Necdet TĠMUR 

30/9 imzalı üç sayfadan oluĢan belgenin  ekler kısmından bahsedilerek belge içeriğine yer 

verilmiĢtir.Belge içeriği: 

“1.Niğde/Bor ġeker Fabrikası Ziraat Müdürü Yılmaz SEVĠM tarafından 16.05.1997 

tarihinde Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ.Zirai Genel Müdür Yardımcısı Hacı Duran 

GÖKKAYA‟ya gönderilen bir doküman K.K.K.lığına intikal ettirilmiĢtir. 

2.Bahse konu dökümanın incelenmesinde; 

a. Yılmaz SEVĠM‟in irticai tandanslı atama görmesini istediği tarım biriminden 32 

kiĢilik personel listesini Hacı Duran GÖKKAYA‟ya gönderdiği, bunlardan 26 kiĢinin 
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kendilerine yakın olduğunu ifade ederek karĢılarına çarpı iĢareti koyduğu ve her göreve layık 

olduklarını söylediği, 

b. 9 Haziran tarihinde yapılacak toplantıda, konu hakkında daha geniĢ bilgi 

vereceğini ifade ederek konunun aralarında gizli kalmasını istediği, 

c. KahramanmaraĢ “Akyazılı Orta ve Yüksek Öğretim Vakfı Göksun ġubesine” ait 

malzeme ihtiyaç listesini de gönderdiği, belirlenmiĢtir. 

3.Gönderen Ģahsın yaptığı açıklamalardan; 

a.Yılmaz SEVĠM‟in; 

1)1947 Burdur Doğumlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1970 yılı mezunu olduğu, 

1992 yılında kendisine ve baĢkalarına menfaat sağlamak amacıyla Ģirket belgelerini bilerek 

yok etmek veya tahrif etmek suçlarından dolayı bir daha görev almamak kaydı ile Ģirketten 

çıkarılmasına dair disiplin kurulu kararı alınmıĢ olmasına rağmen, verilen bu cezanın 2 yıl 

süresince uygulanmaması nedeniyle zaman aĢımına uğratıldığı, 

2)1993 yılında MuĢ ġeker Fabrikası Ziraat Müdürü iken Yönetim Kurul BaĢkanlığını 

yürüttüğü pancar kooperatifinin faaliyetlerinde dini amaçlı takvimler bastırdığı, dini ağırlıklı 

vakıf ve derneklerden destek sağlamak için reklam aldığı, takvimleri resmi makam odalarına 

asılmak üzere dağıttığı, bu konuda da kınama cezası aldığı,  

3)Aralık 1995 Belediye BaĢkanlığı seçimlerinde Burdur ili Karamanlı Beldesinde 

Refah Partisi‟nden aday olduğu, seçimi kaybedince memuriyete geri döndüğü, 

4)ġirket içindeki kadrolaĢma hareketinde kendine uygun personeli Genel 

Md.Yrd.Hacı Duran GÖKKAYA‟ya tavsiye eden lider konumunda bir kiĢi olduğu, 

b.Hacı Duran GÖKKAYA‟nın, 

1)1995 Göksun/KahramanmaraĢ Doğumlu, Ankara Kamu Yönetimi mezunu olduğu, 

BaĢbakanlık BaĢmüfettiĢliği görevinde bulunduğu, Refal-Yol Hükümeti zamanında 

14.04.1997 tarihinde Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ.ne Genel Md.Yrd.olarak atandığı, 

2)Maliye-Hazine Hesap MüfettiĢi olup, Tansu ÇĠLLER‟in malvarlığını araĢtırma 

komisyonunda üyelik yaptığı, 

3)Dini vakıf ve derneklerle çok yakın iliĢkilerinin bulunduğu, aynı siyasi görüĢü 

paylaĢan BOR ġeker Fab.Ziraat Md.Yılmaz SEVĠM ile çok sık görüĢtüğü, 

4)Tarımsal birim genel tayinlerinden hemen önce Bor ġeker Fabrikasına giderek, 

gelecekte yapacağı siyasi çalıĢmaların parelelinde Elbistan Fabrikası ve Göksun‟a kendi 

fikirlerine uygun elemanlar aradığı ve tayin listesi hazırladığı, 

5)Bir haftalık Özbekistan gezisine gittiği ve yanında 100 den fazla dini kaynaklı 

kitap götürdüğü, Özbekistan dönüĢü tayinlerin değiĢtirildiğini öğrenince tepki gösterdiği, 

c.Nihat ARAS‟ın; 

1)1954 Iğdır Doğumlu olduğu, son genel tarım birimi tayinlerinden hemen önce 

Konya/Ereğli ġeker Fab.Ziraat Md.lüğünden Türkiye ġeker Fab.A.ġ. Genel Md.lüğü Tarımsal 

Üretim Dairesi BĢk.lığına getirildiği, 

2)Hangi siyasal görüĢten desteğe sahip olduğu genelde belli olmayan, ancak devamlı 

iktidar partilerinin yanında olmayı tercih eden bir kiĢiliğe sahip olduğu,  

3)Son tayinlerde Yılmaz SEVĠM ve Hacı Duran GÖKKAYA organizasyonunda 3 ncü 

adam olduğu ve uygulamadaki listeleri hazırlayıp onaya sunan yetkili makamda bulunduğu 

öğrenilmiĢtir. 

4)Adı geçen Ģahısların irticai faaliyet içerisinde bulundukları ve kendi yandaĢlarını 

Türkiye ġeker Fab.A.ġ.nin önemli bölümlerine yerleĢtirmek maksadıyla yoğun gayret 

gösterdikleri, ancak olayın açığa çıkması sonucu Türkiye ġeker Fab.Genel Md.V.Mustafa 

TURAN‟ın yapılan tayinleri değiĢtirmeye baĢladığı, bu geliĢme üzerine iĢyerlerinde irticai 

kesime mensup kiĢilerin tayinlere tepkilerinin arttığının müĢahade edildiği ifade edilmektedir. 
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5)Refah-Yol döneminin bitmiĢ olmasına rağmen etkinlikleri az da olsa sürmekte, 

halen onay aĢamasında bulunan Türkiye ġeker Fabrikaları Genel Md.lüğüne yapılacak olan 

Gen.Md.ataması da belirtilen nedenlerle engellenmeye çalıĢılmaktadır. 

6)Konu devlet kadrolarında irticai yapılanmanın bir örneğini teĢkil etmesi ve 

yapılanmanın önlenmesi bakımından, incelenmesi uygun mütalaa edilmektedir, tensiplerine 

arz ederim.” Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

Belgenin EK A sında; K.K.K.lığının EYLÜL 1997 gün ve ĠSTH:3590- -

97/Güv.ġ.sayılı yazısına EK A dır-gizli ibareli ve gizli-30.09.97-1600109 kırmızı kaĢeli, 

Ziraat Servisi Personel Tayin Listesi baĢlıklı belge içeriğinin FAB.MD.YRD.(TARIM) baĢlığı 

altında; 7 kiĢinin isminin yazılı olduğu, 4 ünün karĢısında kırmızı (X iĢaretinin konulduğu, 

Tarım Uzmanı BaĢlığı altında, 6 kiĢinin isminin yazılı olduğu,3 ünün karĢısında kırmızı (X) 

iĢaretinin bulunduğu, Bölge ġefi baĢlığı altında; 10 kiĢinin isminin yazılı olduğu, bütün 

isimlerin karĢısında kırmızı (X) iĢaretinin bulunduğu, Bölge ġef Yrd. BaĢlığı altında, 9 kiĢinin 

isminin yazılı olduğu, bütün isimlerin karĢısında kırmızı (X) iĢaretinin bulunduğu, (x) . Çok 

iyi tanıdığımız arkadaĢlardır her göreve layıktırlar açıklamasının yazıldığı, Belgenin EK-B 

sinde  GĠZLĠ ibareli ve GĠZLĠ-30.09.97-1600109 kırmızı kaĢeli Akyazılı Orta ve Yüksek 

Eğitim Vakfı Göksun ġubesi baĢlıklı 1 sayfadan ibaret Malzeme ihtiyaç listesinin 

bulunduğu,Belge ekinde 16.5.1997 tarihli Yılmaz SEVĠM imzalı Sayın Hacı Bey diye 

baĢlayan el yazısı ile yazılmıĢ bir sayfadan ibaret notun bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Ek Bilgiler BaĢlıklı, Türkiye ġeker Fabrikaları ile ilgili 4 sayfadan oluĢan el yazması 

notta, Refah-Yol döneminden sonra yazıldığı ve notta Ģeker fabrikalarında üst düzey yönetici 

olarak çalıĢan kiĢiler ile ilgili bilgiler bulunduğu, Ekindeki Ziaart Servisi Fabrikalar baĢlıklı el 

yazılı listenin Fabrika Md.Yd.sı (Tarım) baĢlığı altında 7 kiĢinin isminin yazılı olduğu, 4 ünün 

karĢısında kırmızı (X) iĢaretin bulunduğu, Tarım Uzmanı BaĢlığı altında, 6 kiĢinin isminin 

yazılı olduğu 3‟ünün karĢısında kırmızı (X) iĢaretin bulunduğu, Bölge ġefi baĢlığı altında; 10 

kiĢinin isminin yazılı olduğu, tümünün karĢısında kırmızı (X) iĢaretinin bulunduğu, Bölge ġef 

Yd.sı baĢlığı altında; 9 kiĢinin isminin yazılı olduğu ve tümünün karĢısında kırmızı (X) 

iĢaretinin bulunduğu, (X): Çok iyi tanıdığımız arkadaĢlardır. Her göreve layıktırlar, notunun 

yazılı olduğu belirtilmiĢtir. 

El yazısı ile yazılan belge  baĢlığında;  
Güv.ġ.(Kırmızı kalemle yazılmıĢ) 

Top.Kur.Bnb.Mehmet TEK (Mavi kalemle yazılmıĢ) 

EĢi tesettürlü, ikaz edilmiĢ 

Top.Kr.Bnb.A.Ercan ÇAKMAK (Mavi kalemle yazılmıĢ) 

RP.Üye.Tnk.Alb.KantaĢ ER (emekli)  diplomat  

Top.yzb.Baki KAYA (mavi kalemle yazılmıĢ) 

Ġrtica-i faaliyet 

Mu.Bnb.Levent ALTUNCU (mavi kalemle yazılmıĢ, isminin önüne turuncu yıldız 

iĢareti bırakılmıĢ) 

Hk.duyum var.araĢtırıldı temiz. 

Tbp.Yzb.Ümit AYKAN (mavi kalemle yazılmıĢ) 

DHMP-C örgüt üyesi, dökümanda ismi geçmiĢ, 

Tnk.Kur.Yb.Bekir MEMĠġ  (mavi kalemle yazılmıĢ) (YKF.2‟de de var) 

Demokrasi gazetesinde yayınlanan bir yazıda (BĢk.ait emri yayınlamıĢ) ismi var” 

Ģeklinde el yazılı belgeye yer verilerek; belgeye ataĢ ile tutturulmuĢ gizli kaĢeli, 

K.K.Ġstihbarat BaĢkanı Tümgeneral Cevat T.ÖZKAYNAK imzalı bir sayfadan ibaret,Sakınca 

Durumları Nedeniyle Aday Olamayacak Subay ve Astsubaylar BaĢlıklı S.No, Sınıf ve 

Rütbesi, Adı ve Soyadı, Sicil No ve DüĢünceler bölümünden oluĢtuğu ve toplam 14 kiĢi 

hakkında bilgilerin yer aldığı belgenin,1996 yılı Genel Dil 1 nci aĢama sınav sonuçlarına göre 

40.00 ve daha fazla not alıp 2.aĢama sınavına girecek personelden; 15.01.1997 tarihi itibariyle 
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K.K.Ġsth.BĢk.lığında yukarıda listelenen 12 subay ve 2 astsubay olmak üzere toplam 14 

personelin sakınca kaydı mevcuttur yazılı belgeden bahsedilmiĢtir. 

Ġzzet Baysal‟ın Mektubu konulu belge alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığına hitaben yazılan gizli ibareli, gizli kırmızı 

kaĢeli, 17 Mart 1997 tarih ve ÖZ.KLM.3500-25-97(92) sayılı Özel Kalem Müdürü Tnk.Kur. 

Kd. Albay Sinan ERTUNG imzalı ekinde 1 adet mektup bulunan belgenin içeriğine yer 

verilmiĢtir.Belgenin ekinde; Ġzzet Baysal Vakfı (Tersane cad.Ġzsal Han. Asma kat Karaköy 

Ġstanbul Tel.0 212 255 44 86, Faks 255 44 94 Ġstanbul 27.02.1997 tarihli Kara Kuvvetleri 

Komutanı Orgeneral Hikmet KÖKSAL‟a hitaben yazılan Ġzzet BAYSAL imzalı iki sayfadan 

ibaret, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesinde açılmasına karar verilen Tıp ve Mühendislik 

Fakültelerinin kurulmasının hükümet tarafından geciktirilmesi konulu belge olduğpu 

belirtilerek belĢge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge içeriği: “Oysa son aylarda yaĢadığımız 

korkutucu geliĢmeler karĢısında son derece kaygılı ve endiĢeliyim… 

Halkın ise Ģu anda, meĢruiyet sınırları içinde bir Ģey yapabilme imkanı gecenin belirli 

saatinde ıĢığını bir dakika söndürmekten öte SIFIR! 

Tek çare ve tek ümit, ne kadar arzu etmeseniz de öyle görünüyor ki, yine sizlersiniz! 

Bu milletin bağrından çıkan Ordumuz ve onun değerli Komutanları! Biliniz ki ve bir kere 

daha bizleri affediniz ki, tek ümidimiz ve güvencemiz gene sizlersiniz!….”Ģeklinde  

belirtilmiĢ ve diğer eklere yer verilmiĢtir. 

YasadıĢı Örgüt Konulu Belge alt baĢlığında; 
K.K.K.Ankara 4.Kolordu Komutanlığı tarafından K.K.Ġstihbarat BaĢkanlığına 

hitaben yazılan gizli ibareli, gizli-kiĢiye özel kırmızı kaĢeli, 10 NĠSAN 1996 tarihli 

ĠSTH:3590-119-96/ĠKK.Ks.(205) sayılı YasadıĢı örgüt konulu 6 sayfadan ibaret Kolordu 

Komutanı namına Kurmay BaĢkanı Kurmay Albay Cahit METĠNGÜ imzalı belgenin 

içeriğine yer verilmiĢtir.Belge içeriği: “...1.Ġlgi (a) emir gereğince, 4 üncü Kolordu K.lığı 

Emasya sorumluluk sahasında, yasadıĢı Hizbullah örgütüne ait elde edilen bilgiler aĢağıya 

çıkarılmıĢtır. 

2.Ġlgi (b) ile gönderilen ve Kayseri ilinde anılan yasadıĢı örgüte ait elde edilen 

bilgiler, 

a. Kayseri Bölgesinde örgütün bugüne kadar eylemsel bir faaliyeti tespit 

edilmemiĢtir. 

b.”Birlik Kültür” adlı kitapevi sahibinin teokratik düzen sempatizanı olarak faaliyet 

gösterdiği, Kayseri FM ve Çağrı FM adlı yerel radyo istasyonlarının teokratik düzen 

propagandasına yer verdikleri, 

c.Yapılan değerlendirmede, bölgenin sosyal yapısının din ağırlıklı devlet düzenine 

sempati duyulmasına elveriĢli olduğu, Ģartlar uygun olduğu taktirde, çeĢitli kesimlerin daha 

açık propaganda ve eylemlere giriĢmesinin ihtimal dahilinde olduğu sonucuna varıldığı 

bildirilmiĢtir. 

3.Ġlgi ( c) ile gönderilen ve Amasya ilinde anılan yasadıĢı örgüte ait elde edilen 

bilgiler …BaĢlığı altında Adıyaman Menzilciler, ĠBDA-C, Hizbullah ile ilgili bilgiler 

bulunduğu.., 

3.Ġlgi (d) ile gönderilen ve Ankara ilinde anılan yasadıĢı örgüte ait elde edilen bilgiler 

a. Halen Türkiye genelinde 30 kadar radikal dinci grup içerisinde en önemlileri ve 

etkin olanları hakkında elde edilen özet bilgiler Ģu Ģekildedir. 

1) Ġslamcı Büyükdoğu Akıncılar Cephesi (ĠBDA-C) Necip Fazıl KISAKÜREK‟in 

ortaya attığı “Büyük Doğu Ġdeolojisi” fikri, Doğu Anadolu, Ortadoğu ve Kafkaslar ile bütün 

bu bölgedeki Müslüman halkların birleĢtirilmesi suretiyle “BirleĢik Ġslam Ġdeolojisini hayata 

geçirmektir. Türkile lideri, Salih Ġzzet ERĠġ (Mirzabey oğlu adıyla da bilinir, Sivaslı‟dır) 

faaliyet alanı, Ġstanbul, K.MaraĢ, G.Antep, Ankara, Erzurum ve Bursa‟dır. Bu bölgelerde taban 
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bulmuĢtur. Ankara‟da 80 civarında üyesi olduğu tahmin edilmektedir. %80 i üniversitelerde 

bulunmaktadır. Bunları %35-40 ı kız öğrencidir. 

GeçmiĢte MHP nin bölünmesiyle ayrılan BBP nin gençlik teĢkilatı olan Nizam-ı 

Alem ocakları içinden çıkan daha sonra BBP‟ne yaklaĢarak Muhsin YAZICIOĞLU ile “Yeni 

OluĢum” adı altında eylemsel bir parti olmayı deneyen aktif üyelerinin 500 civarında olduğu 

tahmin edilen, elebaĢılarının halen hapiste olduğu için münferit bir görünüm arzeden bir 

örgüttür. 

Örgütte cepheleĢme had safhadadır. 3-5 kiĢilik gruplar halinde 50 civarında cephe 

hareketi vardır. CepheleĢme hareketi sol tadanslı hareketlere benzemektedir. Diğer bir 

yapılanma bu örgütte görülmemektedir. Hedefleri arasında T.C. ve T.S.K.leri olduğundan 

dolayı PKK örgütü ile zaman zaman iĢbirliğine girmiĢlerdir. TSK„lerine sızma hareketine 

karĢı olduklarından benimsemezler. 

Örgüt 1993 yılında Posta Caddesi Ulus/Ankara‟da “Taraf” dergisi çıkarmıĢ, daha 

sonra kendiliğinden kapatmıĢtır. Halen aktif olarak Akıncı Yolu dergisini çıkarmaktadırlar. 

2.Ġslam Hareket Müslüman Gençlik ve Hizbullah: Bu örgütün Ankara‟da genel bir 

örgütlenme yapısı yoktur. Hizbullah görüĢüne sahip üniversite gençlerinden münferit gruplar 

vardır. Eylem olarak, toplantı, seminerler, basın açıklamaları yapmak, el ilanları dağıtmak, 

kadrolaĢma çalıĢmaları yapmak, fikri eğitime önem vererek alt yapı çalıĢmalarını 

sürdürmektir. 

Esas olarak Ġstanbul ve Ġzmir‟de faaliyet göstermekmektedir. Ankara/ Kızılay da 

bulunan YenikuĢak Kitapevi örgütün kontrolündedir. Ayrıca kendilerine ait bir akademik test 

merkezi bulunmaktadır. 

3.Ġnsan Hakları ve Mazlumlar için DayanıĢma Derneği (Mazlum-Der) : Genel 

Merkezi Necatibey cad.No:22/23 te bulunan dernek ardının da üzerinde olduğu gibi, Ġslamcı 

çevrelerin haklarını aramak ve takip etmek amacıyla kurulmuĢtur. Avukat Mehmet Ġhsan 

ASLAN yönetim kurulu üyesidir. Yönetim kurulu genelde avukatlardan oluĢmuĢtur. 8-9 

büyükĢehir ve ilçede faaliyet göstermektedir. 

4.Tevhid Grubu: Yayın hayatı ile fikirlerini yaymaktadır. Haftalık “Selam” gazetesi 

Ġstanbul‟da basılarak dağıtılır. Ankara Bürosu, Ġlkiz sokak Sıhhıye‟dedir. 

5.Yeryüzü Grubu: Ġslamcı radikal unsurlar içinde Ankara‟da faaliyet gösteren bir 

gruptur. Diğer radikal unsurlardan ĠBDA-C, Hizbullah ve Müslüman Gençluk taraftarları ile 

irtibatlıdırlar. Fatma Zehra Kültür DayanıĢma Derneği Öz Elif Sitesi Pursaklar/Ankara da 

faaliyet göstermektedir. BaĢkanı Özden SÖNMEZ‟dir. Necatibey cad./Ankara‟da reklam 

ajansı (Acar Reklam) ve radyo istasyonu Umut FM halen faaliyettedir. 

6.Caferi Cemaati: Ġran tarafından destekli Cemaat‟in Dostluk ve kültür Derneği adı 

altında bir bürosu Kırıkkale‟de, Ġsmet Tiryaki ĠĢ Merkezi Atatürk Bulvarı/Ankara da Tuğba 

Basın ve Yayın bürosu bulunmaktadır. Cemaat‟in yayın organı Ġstanbul‟dadır. 

7.Fetullah GÜLEN Grubu: Nurcu kesimin liderliğini yapan Fetullah hoca lakaplı 

Fetullah GÜLEN tarafından yönetilen grup yurtiçi ve yurtdıĢı teĢkilatlanması ile nurculuğun 

yaygınlaĢtırılmasına gayret sarfetmektedir. Dershane ve kolejler vasıtası ile genç bir taban 

oluĢturmaya çalıĢmaktadır. Grupların içerisinde TSK lerine sızmak için en fazla gayret 

gösteren gruptur. 

Arzederim,” Ģeklinde belirtilmiĢ  siyah dolmakalem ile el yazısı ile yazıldığı 

belirtilmiĢtir. 

Mektup konulu belge alt baĢlığında; 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı tarafından Kara 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben sarı saman kağıdına yazılan 24 Ekim 1997 tarih ve 

EĞT.BġK.3500-51-97/Ġsth.ve ĠKK.ġ.(477) sayılı Mektup konulu gizli ibareli,gizli-kiĢiye özel 

kırmızı kaĢeli, EK A sında 1 adet mektup fotokopisi bulunan Eğitim ve Doktrin Komutanı 
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Namına Kurmay BaĢkanı Tümgeneral Osman PAMUKOĞLU imzalı belgenin içeriğine yer 

verilmiĢtir. Belge içeriği:  

“...1.Konya‟da eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren “Konya Özel Ġdeal Ġlkokulu” 

öğretmenlerinden Ümit BÖRÜ imzalı ihbar mektubu Garnizon Komutanlığına gönderildiği 

ilgi ile bildirilmiĢtir. 

2.Bahse konu mektup fotokopisi ek‟te sunulmuĢtur. 

Arz ederim” Ģeklinde  belirtilerek, belgenin ekinde  1 sayfadan ibaret el yazısı ile 

yazılan 17.10.1997 tarihli Ümit BÖRÜ imzalı, Sayın Komutanım diye baĢlayan mektuptan 

bahsedilerek mektup içeriğine yer verilmiĢtir.  El yazısı ile yazılı mektup içeriği özetle; “Bazı 

okullar sıralanarak bu okullarda kılık kıyafet yönetmeliği yasasının çiğnendiği belirtilerek 

42..(Sarıklı ve cübbeli siyah mercedes kullanıyor. Her gün düzenle alay edercesine sırıtarak 

bu adam Konya‟da tur atıyor. Yanında da Kara çarĢaflı bir kadın var)… 

Pekçok daire baĢkanının odasında Atatürk‟ün resminin olmadığını, birçok 

öğretmenin kitaplardaki belirtilen Atatürk ve Laiklik ile ilgili konuları iĢlemediğini, bazı Fen 

ve  Anadolu liselerinde mescitlerin bulunamayacağını ama mevcut olduğunu, 5 yıldır Sayın 

Karadayı‟ya KOMBASSAN ve Ģirketlerinin Konya‟nın gıda sektörünü nasıl ele geçirdiklerini 

yazdığını, MĠGROS‟un açtırılması için ne mümkünse yapılsın belki belleri kırılır, 29 Ekim 

gecesi ünlü bir pop Ģarkıcısının getirtilerek Ģölen yapılsa ve fener alayı havai fiĢeklerle Konya 

sarsılsa derim, bu Ģarkıcılar mutlaka koĢarak gelirlerdi.Bazı yazıların gazetelerde çıktığını, 

mansiyon aldığını, okunduğunu, mücadelemi yılmadan yapacağım çünkü yürekli 

komutanlarıma ve orduma güveniyorum, lütfen taviz vermeyelim ve göz açtırmayalım” 

Ģeklinde belirtilmiĢtir.   

Basın Ve Yayın Organı Ġsteği Konulu Belge baĢlığında; 
Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığından Kara 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan hizmete özel ibareli, hizmete özel kırmızı kaĢeli, 

24 ġubat 2000 tarih ve ĠSHAB:3420-41-00/Ġsth.ve ĠKK.ġ.(54)91 sayılı  Basın ve Yayın 

Organi Ġsteği konulu Eğitim ve Doktrin Komutanı Namına Kurmay BaĢkanı Tümgeneral 

Erdal CEYLANOĞLU imzalı, EK A sında Ġhtiyaç duyulan basın ve yayın organları bulunan, 

dağıtım  ve  bilgi için gönderildiği birimler belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge 

içeriği: 

1.Etiler KıĢlasına konuĢlanmasını tamamlayan K.K.Ġsth.Ok. ve Eğt.Mrk.K. lığı 

Kasım 1999 tarihinden itibaren teĢkilatlanmasını tamamlayarak 17 Ocak 2000 tarihinde 

eğitim ve öğretim faaliyetlerine baĢlamıĢtır. 

2.Öğretim BaĢkanlığı kuruluĢunda bulunan Bilgi Toplama ve Yayın Kısmının 

yeteneğini arttırmak, yurtiçi ve yurtdıĢı güncel geliĢmeleri incelemek, bu geliĢmelerden ilgili 

olanları ders konu kapsamlarına ithal etmek amacıyla ek listede sunulan basın ve yayın 

organlarına da ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir. 

3.Sözkonusu basın ve yayın organlarının temin edilmesini veya basın özetlerinden 

bir suret de K.K.Ġsth.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığına gönderilmesini, 

Arz ederim” Ģeklinde  belirterek, belgenin ekinde K.K.Eğt. ve Dok.K.lığının 24 

ġubat 2000 gün ve ĠSHAB:3420-41-00/Ġsth.ve ĠKK.ġ.(54)-91 sayılı yazısına EK-A dır 

hizmete özel ibareli ve hizmete özel kırmızı kaĢeli, Ġsth.ve ĠKK.ġ.Md. Ġsth.Kd.Alb. Ġsmail 

YOLCU imzalı Ġstenen Basın ve Yayın Organları baĢlıklı belgeden bahsedilmiĢ   belgenin 

içeriğinin günlük, haftalık/aylık yayınlar olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 Ġstanbul CMK 250. Madde ile görevli ve yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı 

Vekilliğince yürütülen soruĢturmalarda yapılan operasyonlarda elde edilen 28 ġubat – 

Batı ÇalıĢma Grubu ile ilgili Belgeler  alt baĢlığında; 

Genelkurmay BaĢkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli antetli gizli-

kiĢiye özel kaĢeli, 24 Mart 1997 tarih ĠSTH:3590-90 97/ĠKK.ġ.YKF.2.(168) sayılı ĠKK 

Raporları konulu Kara Kuvvetleri Komutanı Namına/Emriyle Ks.A.Top.Kd.Alb. 
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R.DEMĠRCAN(21/03),Md.Kur.Alb.Ġ.KUĞUOĞLU(21/03),Ġsth.BĢk.Tümg. C.T.ÖZKAYNAK 

(21/3) paraflı Hrk.BĢk.Tümg.ġ.SARIIġIK (21/03) Koordine paraflı Kurmay BaĢkanı 

Orgeneral Kurmay BaĢkanı Doğu AKTULGA imzalı belge olduğu belirilerek belge içeriğine 

yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 

1-Görülen lüzum üzerine, ilgi (a:b) Rapor Sistemi Yönergelerindeki Ġstihbarata KarĢı 

Koyma Raporları, Ordu, EMASYA Bölge ve Tali Bölge Komutanlıklarınca, Nisan 1997 

tarihinden itibaren verilmeye baĢlanacaktır. 

 2-Raporun ikinci maddesinin her alt bendi aĢağıdaki hususları ihtiva edecek Ģekilde 

ayrıntılı olarak hazırlanacaktır. 

a.Görsel ve yazılı basın 

b.Okul ve yurtlar 

c.Vakıf ve dernekler 

d.Siyasi KuruluĢlar 

e.Kamu kurum ve kuruluĢları 

f.Yasa dıĢı kuruluĢlar 

3.Ayrıca, ivedi ve önemli bir olay vukuu bulduğu zaman Ġstihbarata KarĢı Koyma 

Raporu (ĠKK-ĠSRAP) gönderilecektir. Bu raporu, Ordu ve EMASYA Bölge Komutanlıkları 

ile Tali Bölge Komutanlıkları doğrudan doğruya K.K.K.lığına ve üst komutanlıklarına 

göndereceklerdir. 

4-Kara Kuvvetleri Birliği bulunmayan yerleĢim merkezleri ile ilgili bilgi ve haberleri 

jandarma birlik komutanlığı ile yapacakları Ģifai müracaatla alacaklar ve raporlarına dahil 

edeceklerdir. 

5.Raporlar GĠZLĠ, KĠġĠYE ÖZEL gönderilecek, zarflarının üzerine konunun 

önemine ve ivediliğine binaen K.K.K.lığı için, Kur.BĢk. veya Ġsth.BĢk., Or.K.lığı için 

komutan veya Kur.BĢk.diğer birlikler için komutan tarafından açılacaktır ifadesi 

yazılacaktır.”Ģeklinde belirtilerek BÇG ile birlikte yukarıda belirtilen Ġstihbarata KarĢı Koyma 

(ĠKK) raporlarının tüm ordu ve emasya bölge ile tali bölge komutanlıklarınca belgede 

özellikle belirtilen a.görsel ve yazılı basın, b.okul ve yurtlar c.vakıf ve dernekler d.siyasi 

kuruluĢlar e.kamu kurum ve kuruluĢların ayrıntılı olarak istendiği, aynı bilgilerin BÇG 

tarafından da  istendiğinin tespit edildiğine dair değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

Batı ÇalıĢma Grubu Belgeler/Bçg Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisinde Yer Alan 

Belgeler  alt baĢlığında; 

Genelkurmay BaĢkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli antetli kiĢiye 

özel-gizli kaĢeli, 12 AĞUSTOS 1998 tarih ve ĠSTH:3429-430-98/PL.YNT.D. (ĠKK.ġ)/154569 

sayılı Bilgi toplanması ĠGHD. (BÇG) Batı ÇalıĢma Grubunun dikkatine konulu Genelkurmay 

Harekat BaĢkanlığına hitaben yazıldığı Hava Kuvvetleri Komutanı Namına Hava  

Tümgeneral Çetin DĠZDAR ĠMZALI  Ek A‟sında  (2 sayfa elde edilen bilgiler) bulunan  

Fethullah GÜLEN grubu IĢıkevleri ve Askeri okulda okuyan öğrencilerle ilgili olarak alınan 

duyumlarla ilgili belgenin bulunduğu, belgenin  Ek-A‟sında;Hv.K.K.lığının 12 Ağustos 1998 

gün ve ĠSTH:3429-439-98/PL.YNT.D.(ĠKK.ġ) 154569 sayılı 1 sayfadan oluĢan askeri 

okullara girecek öğrencilerin dini kesim tarafından “IġIK EVLERĠ” adı altında oluĢturulan 

evlerde yetiĢtirildiği ile ihbarın alındığına dair  ilgili belgenin Hv.K.K.lığının 19 Ağustos 1998 

gün ve ĠSTH:3429-439-98/PL.YNT.D.(ĠKK.ġ) 154569  sayılı Hv.Yer.Yzb.Ġnceleme Subayı 

Hakan BÜYÜK imzasına açılan imzasız 1 sayfadan oluĢan duyumlarla ilgili askeri okullara 

girecek öğrencilerin kaldığı evlerin tespiti ve takibi ile ilgili belgenin, Hv.K.K.lığının 12 

Ağustos 1998 gün ve ĠSTH:3429-44098/PL. YNT.D.(ĠKK.ġ) 158769 sayılı Hv.Yer.Yzb. 

Ġnceleme Subayı imzasına açılan imzasız 1 sayfadan oluĢan askeri öğrencilerin okulda ve 

dıĢarıda takip edilmesi ve  abdest alma ve namaz kılmaları ile abdest alma ve namaz kılma 

Ģekillerinin  takip edildiğine iliĢkin duyumların alındığına dair belgenin bulunduğu 

belirtilmiĢtir. 
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Ġstanbul‟da KonuĢlu Adalet Bakanlığı Birimleri Ġle Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesindeki Ġrticai Faaliyetler BaĢlıklı 1 Sayfadan OluĢan Belge alt baĢlığında ;       

Belge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge içeriği: 

“Refahyol döneminde Ġstanbul cezaevlerine alınan 1000 kadar personelin çoğunun 

aĢırı dinci düĢünce yapısında olduğu, 

BayrampaĢa cezaevi birinci müdürü Arif KAYA‟nın irticai faaliyetleri desteklediği, 

Belediyede iĢlerin ancak irticai vakıflara bağıĢ yapmak suretiyle hallolduğu, 

Söz konusu irticai vakıflar vasıtasıyla fakültelerde okuyan Anadolu kökenli 

öğrencilerine el atıldığı, 

Ġrticai vakıfların bünyesindeki lokal ve öğrenci yurtlarının milyonlarca liralık elektrik 

ve su borcunun Ġstanbul Belediye BaĢkanı‟nın talimatıyla tahsil edilemediği, 

ĠĢe almalarda FP Ġstanbul Milletvekili M. Ali ġAHĠN‟in Ġstanbul‟daki yazıhanesinin 

üs olarak kullanıldığı, 

Ġhalelerin irticai faaliyetlerde bulunan Ģirketlere veya kiĢilere fahiĢ fiyatlarla 

verildiği, bu Ģirketlerden en önemlisinin Tuzlada bulunan Dearsan gemi sanayi Ģirketi olduğu, 

yine belediyenin Fatih FevzipaĢa Caddesinin tretuar değiĢim ve kaldırım düzenlemesini alan 

Ģirketin ANKARA‟daki aĢırı dinci Muradiye  

Ġle yakın iliĢkisi olan SurtaĢ Madencilik A.ġ. tarafından taĢlarını temin edeceği, 

Faaliyetlerin Fatih, Eyüp, BayrampaĢa üçgeninde yönetildiği, varoĢ tabir edilen 

yerlerde oy için her olanaklarını kullandıkları, örneğin Fatih Eyüp, Bağcılar, Güngören‟den 

düzenlemiĢ oldukları sünnet törenleriyle oy almaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, bu 

törenlere TGRT‟deki sanatçıların da katıldığı, ĠETT‟ye alınacak 400 kiĢiyi kendi fikirleri 

doğrultusundaki kiĢilerden seçecekleri ifade edilmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

BÇG Bilgi Toplanması Konulu Belge  alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli antetli kiĢiye 

özel kaĢeli 24 Ağustos 1998 tarihli ĠSTH:3429-459-98/PLYNT.D.(ĠKK.ġ.)161673 sayılı Bilgi 

Toplanması (ĠGHD.BÇG.DĠKKATĠNE) konulu Genelkurmay Harekat BaĢkanlığına hitaben 

yazılan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Namına Hava Tümgeneral Ġstihbarat BaĢkanı Oktay 

TEZSEZEN tarafından imzalanan 3 sayfadan oluĢan belgenin  EK A‟SINDA 2 sayfa elde 

edilen bilgiler olduğu belirtilerek belge içeriğine özetle  yer verilmiĢtir.Belge içeriği özetle; 

“1.Kayseride Ġl Emniyet Komisyon toplantısı 05/Ağustos/1998 günü yapılmıĢtır. 

2.Toplantıda;  

a.AġIRI SOL FAALĠYETLER 

b.BÖLÜCÜ FAALĠYETLER 

c.ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER 

1.Milli Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen “Ġnsanlık tarihinde insan hakları” konulu 

konferansa 600-650 kiĢi katıldı, toplantıların olaysız tamamlandığı,  

2.Fazilet Partisi Kayseri il ve ilçe teĢkilatlarında görevli yöneticilerine Merkez 

tarafından istifa edin baskılarının geldiği, bu sebeple yöneticilerin kısa bir süre içinde istifa 

edeceği ve yerine Taner YILMAZ adlı Ģahsın baĢkanlığında teĢkilatın yeniden oluĢturulacağı  

3.FP nin seçimler nedeniyle; illerdeki teĢkilatlarının bir an önce tamamlanması, 

laiklikle ilgili hiçbir konuĢma yapılması, adil düzen ile ilgili açıklamalar yapılmaması, seçime 

giderken yeni isimlerin tercih edilmesi, RP imajının silinmesi konularında kararların alındığı, 

4. Yeni Vakıf yönetmeliği Milli Gençlik Vakfı‟na ait bazı mahalle temsilciliklerinin 

kapatıldığı,  

5.Fethullah GÜLEN grubunun devlet ve hükümet yanlısı tavırlara devam 

edeceği,…Cemaat toplantılarının toplu yapılmaması konusunda kararların alındığı  

6.Kayseri Yeni Asya Grubunun Said-i Nursi‟nin kitaplarını yazdığı Isparta‟ya bir 

ziyaret gezisi planladığı 
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7.ġura grubu yaptığı toplantılarda; sahip olunan yerlere giriĢ ve çıkıĢ kontrollerinin 

daha sıkı yapılması, elde edilecek gelirlerin tümünün eğitime aktarılması konularında 

kararların alındığı 

8.NakĢibendlerin tarafından yapılan toplantılarda; gelir elde etmek amacıyla çok 

ortaklı Ģirket kurulması ve elde edilecek gelirlerin eğitime ve yardımlara ayrılması konusunda 

kararların alındığı, 

9.Mazlum-der temsilcilerinin sözde baĢörtüsü zülmü için üst makamlara mektup 

gönderilmesi ve basın açıklamasında bulunulması konusunda kararlar alındığı bildirilmiĢtir. 

DEĞERLENDĠRME 

-MGV (Milli Gençlik Vakfı) üyelerinin seçim sebebiyle FP (Fazilet Partisi) üyesi gibi 

tüm Türkiye genelinde çalıĢacakları 

-Fethullah GÜLEN grubunun yurt dıĢındaki okullarının artık kendi mali imkânlarıyla 

ekonomik olarak kendilerini idame gücüne ulaĢtıkları  

-FP sinin seçim öncesinde sözde baĢörtüsü zulmü konusunu iĢleyeceği ve iktidara 

gelebilmek için her türlü gayreti göstereceği  

-Üniversite mezuniyet diplomalarında Mehmet SAĞLAM „ın Milli Eğitim Bakanı 

olmasıyla resimlerinin kaldırıldığı, bunun sonucunda da kılık kıyafet genelgesinin ortadan 

kalktığı, diplomaların yeniden fotoğraflı verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

-.Uzunyayla Kafkas Kültür ġenliği ve MHP‟nin düzenlediği “3ncü vuslat günleri” 

etkinlikleriyle ilgili ilde edilen bilgiler ektedir.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Batı Olayları BaĢlıklı Belge  alt baĢlığında;  
Belgede; “Adana, KahramanmaraĢ, 10 Haziran 1998 tarihli Ġrticai Faaliyet olayı 

olarak belirtilen Çukurova ve KahramanmaraĢ Üniversitelerinde 6 öğretim elemanının 

Üniversitesi irticai faaliyetler içinde yer aldığı, bu faaliyetleri desteklediği, Sütçü Ġmam 

Üniversitesindeki ġube Müdür ve Yardımcılarının irticai faaliyetler içinde yer aldıkları, 

Rektör O.T.‟e karĢı tavır aldıkları tespit edildiği (Kara Kuvvetleri Komutanlığı), Elazığ 10 

Haziran 1998 tarihli Ġrticai Faaliyet olayı olarak belirtilen Elazığ Anadolu lisesinde Öğretmen 

olarak görev yapan R.T.nin mesai ortamında türban taktığı tespit edilmiĢtir.(Kaynak: 

K.K.K.LIĞI)”denilerek  Çukurova Üniversitesi, Ġçel Meslek Yüksek Okulu, KahramanmaraĢ 

Sütçü Ġmam Üniversitesindeki personel hakkında fiĢlemelerin bulunduğunun tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

Batı Olayları BaĢlıklı Belge  alt baĢlığında; 
Belgelerde, Malatya Ġl Sağlık Müdürlüğünde, Merkez Devlet hastanesinde, Akçadağ, 

Kale , Arapgir, Arguvan, Darende, DoğanĢehir, Doğanyol, YeĢilyurt, Battalgazi, Kulancak, 

Pötürge Yazıhan‟da bulunan bir kısım isimleri tek tek belirtilen uzman doktor, doktor, 

hemĢire, memur, ebenin fiĢlendiği, Malatya‟da görev yapan vali, yazı iĢleri müdürü,  

Malatya‟da görev yapan bir kısım kaymakamlar, Malatya Valiliğinde görev yapan bir kısım 

müdürler,  Malatya‟nın ilçelerinde görev yapan bir kısım müdürler, Malatya Ġl Müftüsü, bir 

kısım ilçe müftüleri, bir kısım imam, müezzinlerin fiĢlendiği, Malatya, Doğanyol, Kuluncak, 

YeĢilyurt‟da görev yapan bir kısım hakim ve savcıların fiĢlendiği,  Malatya‟da çalıĢan makine 

mühendisleri, Malatya Köz Hizmetlerinde görevli mühendis, Malatya Tekel Sigara 

Fabrikasında çalıĢan bir kısım personel, Malatya il ve ilçelerinde bulunan  Tarım 

Müdürlüğünde görevli bir kısım personelin fiĢlendiği belirtilerek  belirtilen tüm belgelerin her 

sayfasının sol alt tarafında “Gnkur.-ĠGHD.BĢk.lığı tarafından hazırlanmıĢtır.Tlf.2563” 

ibaresinin bulunduğu  belirtilmiĢtir. 

Batı Olayları BaĢlıklı Belge  alt baĢlığında;  
Adana, 10 Haziran 1998 tarihli Ġrticai Faaliyet olayı olarak belirtilen Adana, Ġçel, 

Ġskenderun, K.MaraĢ ve Adıyaman illerinde isimleri yazılı Diyanet Görevlilirinin irticai 

faaliyetleri içinde yer aldığı, bu düĢüncelerini yaymaya çalıĢtıkları, bazıları nurculuk 
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propaganda yaptıkları Atatürk ve rejim aleyhinde progapanda yaptıkları belirtilerek bir çok 

imam ve müftünün fiĢlendiği belirtilmiĢtir. 

Batı Olayları BaĢlıklı Belge alt baĢlığında;  
Belgede, KahramanmaraĢ ve Adana illeri 10 Haziran 1998 tarihli Ġrticai Faaliyet 

olayı olarak belirtilen PTT müdürlükleri, Tarım Müdürlüğü, Tarım Kredi Müdürlüğü, 

Kaymakamlık Yazı ĠĢleri Müdürlüğünde görevli bir kısım personelin fiĢlendiği belirtilmiĢtir. 

Batı Olayları BaĢlıklı Belge  alt baĢlığında; 
Belgelerde, Artvin, Ġstanbul, Konya, Ankara, Bursa, Hollanda, Antakya, Samsun, 

Erzurum, Ġzmir, Elazığ, Tunceli, Kayseri, Iğdır, Sivas, Manisa illerinde 9-10 Haziran 1998 

tarihlerinde irticai faaliyet, irticai eylem, olumlu geliĢme, irticai beyanat, irticai beyan, 

faaliyet konularından oluĢan bu il ve ilçelerde birçok olayın anlatıldığı, özetle; BÇG nin takip 

ettiği konular olduğu-Belediye BaĢkanı Halil ÜRÜN‟ün Recep Tayyip ERDOĞAN‟a destek 

verdiğinin belirtildiği, Ġmam Hatip Lisesi, MGV, öğrenci yurtları, Kur‟an kurslarının, 

üniversitelerin, fakültelerin, kaymakamların, Ģirketlerin, TSK dan ihraç edilenlerin, Milli 

Eğitim Personelinin, öğretmenlerin, dersanelerin ve birçok kiĢinin  faaliyetlerinin takip edilip 

fiĢlendiği tespit edilmiĢtir.  Gn kur. ĠGHD. BĢk.lığı tarafından hazırlanmıĢtır. Tlf.2563 

denilerek  Ġstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliği‟nin 

gönderdiği bu CD lerden Genelkurmay BaĢkanlığı Özel antetli CD içerisindeki dosyaların 

çıktılarından elde edilen Cd içerisinde “CD5/Bcg/Bornova/Kenan” klasöründeki “BÇG 

TEL.REH.doc” isimli word belgesinin Savcılığımızca yaptırılan bilirkiĢi incelemesi 

neticesinde 02.05.1997 “ĠGHD” kullanıcısı tarafından oluĢturulduğu ve son kaydetme 

iĢleminin ise 02.06.1997 tarihinde “ĠGHD” adlı kullanıcı tarafından gerçekleĢtirildiği, 

belgeden anlaĢılacağı üzere Batı ÇalıĢma Grubunun çalıĢma alanına özel bir dahili telefon 

ağının kurulduğu anlaĢılmaktadır.2563 nolu telefon numarasını kullanan Ģüphelilerin 

Psk.Hrk.Pl.Sb.Öğr.Yzb.Alican TÜRK, Psk.Hrk.Pl.Sb.P.Kur.Bnb.Sezai ÖKTE (Sezai KürĢat 

ÖKTE), BÇG Plan Sb.J.Bnb.Salih ERYĠĞĠT, BÇG.Pl.Sb.Top.Yzb.Hakan BURAL, 

BÇG.Pl.Sb.Mu.Yzb.Y.Cem ÖZARSLAN (Yahya Cem ÖZARSLAN) olduğu BÇG telefon 

rehberi listesinden (8.Kls. S.210) anlaĢıldığına dair değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

ĠçiĢleri Bakanlığı Ġzleme Kurulu BaĢkanlığına 08.06.1998 TARĠHLĠ 

B054VLK4400400-10/234 Sayılı Serhat Dersanesi konulu Ankara ĠçiĢleri Bakanlığına 

(Ġzleme Grubu BaĢkanlığı)  hitaben yazılan Vali M.Ġrfan KURUCU imzalı ekinde bir 

adet rapor bulunan üzerinde Ġzl.G.01.03./6.936-12.6.98 el yazılı havale bulunan Belge  alt 

baĢlığında; 
Belgede Serhat Dersanesi  Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilen raporun sunulduğu 

belirtilmiĢtir. Belge Ekinde Bulunan T.C.KırĢehir Valiliği Emniyet Müdürlüğü baĢlıklı tarihsiz 

B.05.1.EGM.4.40.00.06. 700/37 (528-98) sayılı Serhat Dershaneleri konulu KırĢehir Vilayet 

Makamına hitaben yazılan Ġl Emniyet Müdürü 1.Sınıf Em.Müdürü Bahri BAYKAL tarafından 

imzalanmıĢ rapor içeriğine yer verilmiĢtir.Rapor Ġçeriği:  

“...Ġlgi sayılı yazıda ĠçiĢleri Bakanlığı MüsteĢarlığı Ġzleme Grubu BaĢkanlığının 

29.05.1998 tarih, ve Ġzl.Grb.01.03/Ç-75 sayılı yazılarında MGK Genel Sekreterliğinden 

intikal eden bir yazıda ilimizde bulunan Serhat Dershanesinde öğrencilere irticai fikirler 

aĢılanarak Astsubay okullarına sokulduğu, bu Ģahısların sınavlara girmeden önce 

dershanedeki kayıtlarının silindiği ve BBP Genel BaĢkanı Muhsin YAZICIOĞLU tarafından 

araya sokulan bazı rütbeli Ģahısları devreye sokarak yardımcı olunduğu bildirilmiĢ olup konu 

hakkında yapılan çalıĢmada;  

Sözkonusu Serhat Dershanesinin ilköğretim ve lise öğrencilerine olmak üzere ilimiz 

Burhan Ulutan Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinde iki ayrı yerde faaliyetlerini yürüttükleri, 

Serhat Dershanesinde 1997-1998 öğretim yılında ÖSYM sınavlarına hazırlanmak için 

dershaneye devam eden 10 kadar öğrencinin kayıtlarını sildirdiği, ancak bunlarında ÖSYM 

nin 1.Basamak sınavlarını kazanamayan veya düĢük puan alanların olduğu, 
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Bazı Öğrenci Velilerinin Fethullah GÜLEN‟e yakın dershaneler ve okullar üzerinde 

son dönemlerde yapılan irticai çalıĢmalar ve teftiĢleri basından takip ettikleri kadarıyla 

rahatsız olukları, kendi çocuklarının da Askeri okulların sınavlarına girip kazanmaları 

durumunda karĢılarına engel teĢkil olabileceği kanaati taĢıdıkları, bu nedenlerden dolayı 

çocuklarının kayıtlarını sildirme eğiliminde oldukları, ancak Ģu ana kadar ilköğretim 

öğrencilerinden herhangi bir kayıt sildirme giriĢiminde bulunulmadığı, Serhat Dershanesinde 

görev yapan öğretmenlerin çoğunluğunun BBP (Büyük Birlik Partisi) nin fikirlerini 

benimsedikleri Ģeklinde bilgiler derlenmiĢtir. Bilgilerinize arz ederim.” Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Belgeler /Bçg ÇalıĢmaları Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisinde 

Yer Alan Belgeler alt baĢlığında;  

Orgeneral Sayın Ġsmail Hakkı Karadayı Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay BaĢkanı 

Ankara baĢlıklı KiĢiye özel kaĢeli  belge içeriğinden bahsedilmiĢtir. Belge içeriğinde özetle 

Bilindiği gibi “Zaman” gazetesi sermayesi açısından çok ortaklı “dinci bir kuruluĢtur. 

denilerek Zaman gazetesi, Said-i Nursi, Nurculuk, Fethullah GÜLEN hakkında bilgilerin 

verildiği belirtilmiĢtir. 

Batı Olayları BaĢlıklı Belge  alt baĢlığında;  
Batı olayları baĢlıklı 21 sayfadan oluĢan belgede irticai faaliyetler konulu 1998 

yılının 6 ve 7. Aylarında Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Aydın, Burdur, Adana, Antep, Urfa, Batman, 

Ġzmit, Kocaeli, Bursa, Denizli, Hatay, Bartın, Kırıkkale,  Almanya, Çanakkale,  Malatya, 

Edirne, Niğde, Kütahya, Çorum, Adıyaman,  Erzurum, Ġskenderun, K.MaraĢ, illerinde, 

Birçok Cuma namazlarından sonra camilerde para toplanması, Ġmam Hatip Lisesi 

müdür, öğretmen, öğrencileri ve kız öğrencileri, il ve ilçelerdeki Milli Eğitim Müdürlüğünde 

görevli personelle ilgili, Cüppeli Ahmet ÜNLÜ, Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki personel, 

ilköğretim müdür, öğretmen ve öğrencileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri, ilçelerdeki 

müdür ve personel, kütüphane müdür ve personeli, Bağkur Müdür ve personeli, üniversite 

rektör ve fakülte dekan ve öğretim görevlileri, gazete haberleri, baĢörtüsü ile ilgili Meral 

AKġENER ve Hasan Celal GÜZEL‟in katılacağı toplantı, MGV Vakfının tertip ettiği 

toplantılar, bir kısım kaymakamlar, FP nin Radikal olarak bilinen milletvekilleri Abdullah 

GÜL denilerek 8 milletvekilinin takip edildiği, bir kısım belediye baĢkanlarının takip 

edilmesi, bir kısım imamların, bir kısım RP‟li milletvekillerinin takip edilmesi, vakıf ve 

derneklerin, BBP Genel BaĢkanı Muhsin YAZICIOĞLU‟nun takip edilmesi birçok lisede 

görev yapan müdür, öğretmen ve personelin takip edilmesi, partilerin milletvekili sayılarının 

takibi, karayollarında görev yapanların takip edilmesi, FP, MHP, BBP Milletvekillerinin 

takıldığı toplantıların takip edilmesi, bakanlıklardaki personellerin takip edilmesi konuları ile 

ilgili takip ve fiĢlemelerin bulunduğunun tespit edildiği belirtilmiĢ ve  tüm belgelerin her 

sayfasının sol alt tarafında “Gnkur.ighd.bĢk.lığı tarafından hazırlanmıĢtır.Tlf.2590 ” ibaresinin 

bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Belgeler/Bçg1 ÇalıĢmaları Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisinde 

Yer Alan Belgeler   baĢlığında; 

Batı Olayları BaĢlıklı Belge  alt baĢlığında;  
42 sayfadan oluĢan belgede irticai faaliyetler konulu 1998 yılına ait Türkiye 

genelinde bir çok ilde il bazında birçok olayın takip edildiği, özetle; 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığının faaliyetleri, DSP Genel BaĢkanı ve Milletvekilleri, Fethullah GÜLEN, Esat 

COġAN, Süleymancılar, Tarikatlar, ANAP milletvekilleri, DYP milletvekilleri, TSK dan ihraç 

edilen personel, özel okullar ve dersaneler, milli Eğitim Bakanlığı personeli, Sağlık Bakanlığı 

personeli, ĠçiĢleri Bakanlığı personeli, CHP Milletvekilleri, Özel ġirketler, YÖK‟te 

kadrolaĢma baĢlığı altında, birçok öğretim görevlisi, birçok kaymakam, birçok ilköğretim 

okulu ile Fen, Anadolu ve  lise müdür, öğretmen, personel ve öğrencileri, vali ve 

kaymakamlar, birçok ildeki müdür ve kamu görevlisi, irtica, kadrolaĢma adı altında tüm 
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illerde bulunan kamu görevlileri, TCDD personelinin takip edilerek fiĢlendiği ve hakkında ne 

iĢlem yapıldığının belirtildiğinin  tespit edildiği belirtilerek tüm belgelerin her sayfasının sol 

alt tarafında “Gnkur.ighd.bĢk.lığı tarafından hazırlanmıĢtır.Tlf.2590 ” ibaresinin bulunduğu 

belirtilmiĢtir. 

Ġrtica ile Mücadelede Uygulanacaklar Strateji BaĢlıklı 11 sayfadan oluĢan belge 

alt baĢlığında; 
Tehdit, irtica ile mücadelenin genel esasları, alınması gereken tedbirler, sonuç 

bölümlerinden oluĢan belgenin özetine yer verilmiĢtir. Belge özeti:  

“1-TEHDĠT, 

-Siyasi alanda teĢkilatlanmayı muhafaza ve ulaĢmıĢ olduğu oy potansiyelini 

geliĢtirerek iktidarı ele geçirme, 

-Dini bireysellikten çıkararak tam anlamı ile siyasallaĢtırma ve bundan siyasi kazanç 

elde etme gayretlerini yoğun olarak sürdürmektedir. 

Bu gayretlerde; demokrasinin tüm meĢru vasıtaları, bu kapsamda okul, yurt, Ģirket, 

dernek, vakıf, yazılı ve görsel basın toplumu örgütleme ve yönlendirmede etkili olarak 

kullanılmaktadır. 

Ayrıca elde edilen maddi imkanlar ile halk iradesi satın alınmaya çalıĢılmaktadır. 

Ġrticai hareket, tüm bu kazanımları ve siyasi iktidarda alternatif konumu ile, mevcut 

kadroları irtica ile mücadelede hareketsiz ve kararsız kılmayı da baĢarmıĢ ve irtica ile 

mücadeleye alınmıĢ veya alınması muhtemel tüm tedbirleride istismar ederek kendi lehine 

kamuoyu oluĢturabilecek etkili bir proganda ve karĢı propaganda gücüne ulaĢmıĢtır. 

2-ĠRTĠCA ĠLE MÜCADELENĠN GENEL ESASLARI, 

Ġrtica ile mücadelede; 

-Dinin siyasete alet edilmesinin önlenmesi, 

-Ulusun dinden kaynaklaran bölünmüĢlüğünün ortadan kaldırılarak, birlik ve 

beraberliğinin en üst düzeyde gerçekleĢtirilmesi, 

-Toplumda din adamlarının değil, halk iradesi hakimiyetinin hakim kılınması, 

-Bazı Ġslam diktatörlüklerinin Türk toplumunu kendi görüĢleri doğrultusunda 

etkilemesinin önlenmesi ve böylece temel nitelikleri Anayasa ile garanti altına alınmıĢ olan 

demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin korunması nihai hedef olmalıdır. 

Belirtilen irticai tehdit ve genel esaslar dikkate alınarak “irtica ile mücadelede 

uygulanacak strateji” Ģu Ģekilde tesbit edilmiĢtir : 

-Ġrticai hareket kesinlikle küçümsenmeleri ve ceddiye alınmalı, 

-Ġrticanın öncelikli hedefi olan, laikliğe bağlı sessiz çoğunluğun motive edilmesi, 

hareketlendirilmesi ve irtica ile mücadeleye aktif olarak katılımı sağlanmalı, 

3-ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLER, 

A.GENEL 

B.KISA VADEDE ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLER 

…..Bünyesinde askeri kiĢilerinde olacağı etkin bir teĢkilata acilen ihtiyaç olduğu 

değerlendirilmektedir. Bu teĢkilat süratle hayata geçirilmelidir. 

6…Ġrtica ile mücadelede toplum desteğini sağlayabilmek için organize bir psikolojik 

harekat uygulanmasına konu temaları titizlikle seçilerek baĢlanmalıdır. 

18-Her türlü kuruluĢ ve kurumun etkili denetime tabi tutulabilmesi için yeterli bir 

denetim ve rapor sistemi oluĢturulmalıdır. 

19……irticai harekete destek verenlerin cezalandırılması için gerekli yasal tedbirler 

alınmalıdır. 

27-Ġrtica tehdidinin karĢılanmasında en önemli ve son hukuksal garanti olan TCK 

nun 312 nci maddesinde öngörülen suçun yumuĢatılmasına veya unsurlarının değiĢtirilmesine 

yönelik tasarılara kesinlikle müsaade edilmemelidir, 

C.ORTA VADELĠ TEDBĠRLER 
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D.UZUN VADELĠ TEDBĠRLER 

2-Türkçe ibadete geçiĢin alt yapısı hazırlanmalı ve uygulamaya geçilmelidir. 

SONUÇ 

Türkiye…ciddi bir irtica tehdidi ile karĢı karĢıyadır. 

Tüm kurumları ile tehdidin boyutlarında bu tehdidi yok etmek için alınacak 

tedbirlerde bir anlayıĢ birliği sağlamaktır...”Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Belgeler/Muhtelif Rapor Ve Değerlendirmeler Ġsimli Sıralı 

Klasör Ġçerisinde Yer Alan Belgeler  alt baĢlığında; 

Genelkurmay BaĢkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli antetli kiĢiye 

özel-gizli kaĢeli, 18 Aralık 1995  tarih ve ĠSTH:3590-1482-951PL.YNT D. (ĠKK.ġ.)721 sayılı 

Ġç Tehdit ve Yıkıcı-Bölücü Faaliyetlere karĢı Koyma konulu  Hava Kuvvetleri Komutanı 

Hava  Orgenaral Ahmet ÇÖREKÇĠ imzalı el yazısı ile yazılmıĢ olan belgenin içeriğine özetle 

yer verilmiĢtir. 

Belge Ġçeriği Özetle; 

 “...1.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

parçalamak, ATATÜRK ĠLKELERĠ doğrultusunda çağdaĢ anlayıĢı yıkarak, kendi görüĢ ve 

fikirlerinin etkin olduğu bir rejim kurmak için faaliyet gösteren yıkıcı ve bölücü örgütler 

amaçlarına ulaĢmada Türk Silahlı Kuvvetlerini en büyük engel olarak görmektedir. 

2.Hava Kuvvetleri görevlilerini, özellikle yeni subay ve astsubayları yıkıcı-bölücü 

faaliyetlerin etkisinden uzak tutmak ve onları, geçmiĢ örneklerde görüldüğü gibi cazip hedef 

haline getirmemek için, her seviyedeki Birlik Komutanı ve kurum Amirleri tarafından EK‟teki 

önlemler alınacaktır. 

3. Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

ayrılmaz bir parçası olan Hava Kuvvetler Mensuplarını, her türlü ideolojik akımların 

etkilerinden korumak, her kademedeki komutan ve amirlerin en önemli görevlerinden bir 

olduğu unutulmayacaktır. Birlik, karargah ve kurumlarda ideolojik faaliyetlerin görülmesi 

veya terbil edilmesi halinde faaliyetler içinde, yer alanların haklarında gerekli idari ve yasal 

iĢlemler süratle yapılacaktır.  

4. Emrin “Bilmesi Gereken Prensibi” esas alınarak ilgili personele imza karĢılığı 

tebliğ edilmesini ve takibini rica ederim.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Hv.K.K.lığının Ankara GĠZLĠ antetli -GĠZLĠ kaĢeli, 18 Aralık 1995  tarih ve 

ĠSTH:3590-1482-951PL.YNT D. (ĠKK.ġ.)721 sayılı Ġstihbarat BaĢkanı Hava 

Tümgeneral Yücel ÖZSIR tarafından imzalanan 13 sayfadan oluĢan  ek a (el yazısı ile 

yazılmıĢ) belge içeriğinde özetle; 
“…… 

Yıkıcı-Bölücü Unsurların Hava Kuvvetlerine Sızmalarına KarĢı Alınacak önlemler 

9I.SAKINCALI VE ġÜPHELĠ kategorisine alınan personel yürürlükteki emir ve 

yönergelere göre titizlikle takip ve kontrol altında bulundurulacaktır. Aktif faaliyetleri tesbit 

edilen personelin sicil yoluyla Hava Kuvvetlerinden iliĢkilerinin kesilmesi cihetine 

gidilecektir. Bu maksatla, yeterli delillerin sicil amirleri tarafından oluĢturulmasına gayret 

gösterilecektir. Bunun için; 

1. Ev ve iĢ telefonları  yasalara ve yönergelere göre gerekli müsaade alınarak; 

MĠT  Bölge Temsilcilikleri ve Mahalli Emniyet Makamları ile gerekli koordinelerde 

bulunularak, dinletilecektir. 

2. Aktif sakıncalı ve Ģüpheli personele mümkün olduğu nispette düĢük sicil 

verilecektir. 

3. Askerlik terbiye ve nezaket kurallarına uymayan en küçük hareket ve davranıĢ 

disiplinsizlik olarak telakki edilecek ve disiplin amirlerinin yetkileri dahilinde 

cezalandırılacaktır. 
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4. EĢ ve çocuklarının giyiniĢlerine dikkat edilecek, eĢleri ve çocukları belli bir 

ideolojiyi temsil edecek Ģekilde giyinen personel uyarılacaktır. Bu personelin eĢ ve 

çocuklarının faaliyetleri, uyarılara uyup uymadıkları takip edilecektir. 

5. Ġç Hizmet Yönetmeliği ve yönergelere uygun Ģekilde fotoğraf çektirmemiĢ 

personelin eĢ ve çocuklarına askeri kimlik kartı ve sağlık fiĢi verilmeyecektir. 

6. Personel ile eĢ ve çocuklarından çağdaĢ olmayan kıyafetli olanlar 

Orduevlerine, askeri gazinolarına ve misafirhanelerine alınmayacaktır. Direnme halinde, 

çirkin bir olaya meydan vermemek için durum orduevi ve Askeri Gazino Müdürleri tarafından 

Merkez Komutanlığına bildirilecek, girenlerin Orduevi ve Askeri Gazinolardan çıkarılması 

sağlanacak,  haklarında kovuĢturma açılmak üzere düzenlenecek dosya Merkez Komutanlığı 

ve bağlı oldukları komutanlığa gönderilecektir. 

m.Tüm sicil amirleri ve birlik komutanları, personelini ve ailelerin iyi tanıyacak, aĢırı 

akımlara meyledenleri ikaz ve ikna edecek, eğilimlerini değiĢtirmeyenler hakkında T.S.K. 

Ġstihbarata KarĢı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve ĠĢbirliği Yönergesine göre iĢlem yapacaktır. 

o-Takip ve kontrol altında bulundurulan personelin kanaat raporları yönergeye uygun 

olarak, gerçeği yansıtacak Ģekilde sicil amirleri tarafından itina ile doldurulacaktır. 

p-Birliğindeki sakıncalı ve Ģüpheli personelin takip ve kontrolün da ihmali görülen, 

yıkıcı-bölücü faaliyetlere karĢı ilgisiz kalan birlik komutanlarının bu davranıĢ ve tutumları 

sicillerine yansıtılacaktır. 

r-Yıkıcı-bölücü faaliyetlerle ilgili yazıĢmalara “GĠZLĠ KĠġĠYE ÖZEL” gizlilik 

derecesi verilecek, bu konulardaki uygulama emirleri el yazısı ile yazılarak gönderilecektir. 

Kontrollü evrak gibi çok sıkı takip ve muhafaza edilerek, fotokopi ile çoğaltılmayacak, 

bilmesi gerekenlerin dıĢındaki hiçbir personelin nüfuz etmesine imkan verilmeyecektir.  

s-Ġstihbarata KarĢı Koyma ve Güvenlik konularındaki detaylı bilgiler; 

1. T.S.K. iç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, 

2. T.S.K. ĠKK, Koruyucu Güvenlik ve ĠĢbirliği Yönergesi.(MY 114-1A) 

3. Hava Kuvvetleri Güvenlik Yönergesi (HKY 37/15) nde mevcut olup, sicil 

amirleri ve birlik komutanları bunları bilmek ve uygulamakla yükümlü olduklarını 

unutmayacaklardır.” yazılı olduğu belirtilmiĢtir. 

4. ADD (Atatürkçü DüĢünce Derneği) Genel Merkez Yönetim Kurulu BaĢlıklı 

Genel BaĢkan M.Suphi GÜRSOYTRAK imzalı,  Genel BaĢkan, 2 Genel BaĢkan Yardımcısı, 

Genel Sekreter, 2 genel sekreter yardımcısı, Genel Sayman, 4 Genel Yönetim Kurulu 

Üyesinin isimleri, üye numaraları, adres ve telefon numaralarının yer aldığı 1 sayfadan oluĢan 

belge , ADD (Atatürkçü DüĢünce Derneği) Genel Merkez Denetleme Kurulu baĢlıklı baĢkan,  

sayman, ve 3 üyenin isimlerinin, üye numaralarının, adres ve telefon numaralarının yazılı 

olduğu 1 sayfadan oluĢan belge,ADD (Atatürkçü DüĢünce Derneği) Genel Merkez Onur 

Kurulu baĢlıklı baĢkan, sekreter ve 3 üyenin isim, üye numaraları, adres ve telefon 

numaralarının yazılı olduğu 1 sayfadan oluĢan belge  bu baĢlık altında belirtilmiĢtir. 

Personel Durum Takip Çizelgesi baĢlıklı Dönemi : ../../1996 tarihli bir sayfadan 

oluĢan belge; 
“Adı-Soyadı, Rütbesi ve Sicili, Birliği Görevi, Sicil Amiri bölümlerinin bulunduğu, 

Sıra No, Giyim-YaĢam Tarzı, Sosyal Faaliyetler, Proganda Faaliyetleri ve Müspet 

veya Menfi GeliĢmeler Kanaat baĢlıklarından oluĢtuğu, 

Giyim KuĢam Tarzı BaĢlığı altında, 

ÇarĢaf, Türban, Tarikatları simgeleyen giyim, BaĢörtü ve çağdaĢ giyim 

Sosyal Faaliyetler BaĢlığı altında, 

-KarĢı Cins ile tokalaĢma, 

-Birlikte yapılan aile toplantıları katılıp katılmadığı, 

-BayramlaĢmalara katılıp katılmadığı, 
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-Çay, kermes vb.sosyal faaliyetlere katılıp katılmadığı, 

-Aile ziyaretleri ve misafirliklerde haremlik, selamlık uygulaması olup olmadığı, 

-Evinde süs eĢyası, biblo, resim olup olmadığı, 

Propaganda Faaliyetler baĢlığı altında, 

A.Atatürk ve Atatürkçülük Aleyhinde, 

B.Laiklik aleyhinde, 

-Subay ve astsubaylara yönelik propaganda faaliyetleri, 

-ErbaĢ ve erlere yönelik propaganda faaliyetleri, 

-Ailelere yönelik propaganda faaliyetleri, 

-Sivil kesime yönelik propaganda faaliyetleri, yazılı olduğu,”belirtilerek Müspet 

veya Menfi GeliĢmeler ve Kanaat bölümünün ise boĢ olduğu belirtilmiĢtir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ġl Jandarma Komtanlığı Kars (101-66-74)-GĠZLĠ 

baĢlıklı,  KĠġĠYE ÖZEL VE GĠZLĠ kaĢeli, 07 ġubat 1997 tarih, PER: 4006-5-97-(41)-

(455) sayılı, Evlenme Cüzdanı ve Sağlık FiĢlerine YapıĢtırılan Fotoğraflar konulu Ġl 

J.Komutanı J.Kd.Albay Halil AYAN imzalı, belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge 

içeriği :“... 

1.Bölge Komutanlığı Bağlılarında görevli bazı Subay, astsubay ve özellikle Uzman 

Jandarma ÇavuĢlarla ilgili olarak yapılan incelemede evlenme cüzdanlarına yapıĢtırılan eĢ ve 

fotoğraflarının tesettürlü olduğu tespit edilmiĢtir. 

2.Bu durumdaki personel, eĢlerine sağlık fiĢi ve askeri kimlik kartı almak için 

müracaat ettiklerinde eĢlerinin çağdaĢ görünümlü fotoğraflarını bu belgelere yapıĢtırmakta, 

ancak günlük yaĢamında yine tesettür giymeye devam etmektedirler. 

3.Yapılacak bir çalıĢmaya esas olmak üzere bizzat birlik komutanlarınca, 

a.Evlenme cüzdanlarında tesettürlü fotoğrafı bulunan ve bu kıyafet ile yaĢamlarını 

sürdüren Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma ÇavuĢ kimlik ve görev yerlerinin, 

b.Evlenme cüzdanlarında tesettürlü fotoğraflar bulunan ancık halen çağdaĢ kıyafetli 

olan, Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ÇavuĢ kimliklerinin tespit edilmesi, ilgi emirle 

istendiğinden 12 ġubat 1997 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim,” Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

Öğretim BaĢkanlığı Haber Toplama ile ilgili Emir ve Ġstekler Ġçin Esaslar 

BaĢlıklı GĠZLĠ-EK-B ibareli Per.ĠĢl.Sb. Top.Yzb.Alaattin KAPLAN imzalı 2 sayfadan 

oluĢan belgenin  Belirli Emir Ve Ġstekler Ġçin Esaslar Bölümüne yer verilmiĢ, 

Belirli Emir Ve Ġstekler Ġçin Esaslar Bölümü: 
“1-ġüpheli ve sakıncalı (sağ,sol,irticai) kategorisindeki subay, astsubay ve bunlarla 

yakın iliĢki içerisinde bulunan personelin ve elde ettiğiniz bilgileri bildiriniz. 

2.ArĢiv araĢtırma belgelerinde (aĢırı sağ, sol, irticai) faaliyeklerle ilgili kaydı bulunan 

Yedek Subaylar ve bunlarla yakın iliĢki içerisinde bulunan personel ve iliĢkilerini bildiriniz. 

3.Resmi-gizli güvenlik soruĢturması sonunda kendisi ve yakınları hakkında (aĢırı 

sağ, sol, irticai) duyumlar elde edilen sivil personel ve bunlarla yakın iliĢki içerisinde bulunan 

personeli ve durumları bildiriniz. 

4.AĢırı sağ, sol, irticai yayınlara (kitap, dergi, gazete….) abone olan ve devamlı takip 

eden personel ve öğrenciler ile yayınların isimlerini bildiriniz. 

5.AĢırı sağ, sol irticai yayınları öğrencilere tavsiye eden rütbeli personeli ve tavsiye 

ettiği yayınları bildiriniz. 

6.Laiklik kavramına tepki gösteren, laiklik kavramını dinsizlik olarak yorumlayan 

personeli bildiriniz. 

7.Dil inkılabına tepki gösteren personeli bildiriniz. 

8.Kıyafet inkılabına tepki gösteren eĢleri türban takan (baĢörtüsü hariç) aĢırı 

derecede örtünen personeli bildiriniz. 

9.Ziyaretçileri dikkat çeken personelin ve ziyaretçilerinin bildirilmesi, 
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10.AĢırı derecede (TV seyretmeyen, sineme ve tiyatroya gitmeyen, sol elle yemek 

yemeyen, karĢı cins kiĢiyle tokalaĢmayan v.b.) davranıĢları görülen personelin bildirilmesi, 

11.ġüpheli-sakıncalı (aĢığı sağ,sol, irticai) personel kategorisindeki sb. Ve astsb.ve 

bunlarla yakın iliĢki içerisindeki personeli ve elde ettiğiniz bilgileri bildiriniz. 

12.Bölücü Kürtçe yayınları (dergi, broĢür, kitap, kaset vb.) takip eden yada 

bulunduran personeli ve yayınların ismini bildiriniz. 

13.Çevre birliklerdeki Ģüpheli faaliyetlerin bildirilmesi 

14.Fiziki güvenlikle ilgili ihbar mektuplarını bildiriniz. 

15.Gizlilik dereceli görevlere aĢırı istekli personeli bildiriniz. 

16.Ruhsal durumu bozuk, uyuĢturucu bağımlısı, kumara düĢkün personeli bildiriniz. 

17.Kaybolan giriĢ ve kimlik kartlarını bildiriniz. 

18.Özel yaĢantısında ciddi problemleri olan, alkolik, kadına aĢırı düĢkün personeli 

bildiriniz. 

19.Ġmzasızda olsa personel hakkında yazılan ihbar ve Ģikayet mektuplarını bildiriniz. 

20.Personel hakkında elde ettiğiniz tüm olumsuz bilgileri bildiriniz. Ģeklinde yazılı 

olduğu,”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 nci Kolordu Komutanlığı Gelibolu baĢlıklı 13 

Ocak 1997 tarihli, Muharebeye Hazırlık Seviyesinin Yükseltilmesi konulu, Kolordu 

Komutanı Korgeneral Hasan MURATLI imzalı 4 sayfadan oluĢan Belge içeriğinden 

özetle bahsedilmiĢtir. Belge Ġçeriği Özetle: 

“1-GENEL 

Milletimizin ve Ülkemizin düĢmanları zon zamanlarda kötü niyetlerini açığa vuran 

davranıĢlar içerisine girmiĢlerdir. DüĢmanların kötü niyetlerini ortadan kaldıracak tek vasıta 

elimizdeki silahları etkili kullanmaktadır. 13 OCAK 1997‟den 15 Nisan 1997 ye kadar 2 nci 

Kolordu tüm gayretlerini sefere dönük planların baĢarı ile uygulanması için hazırlık 

faaliyetlerini artırmaya hasredecektir. Bir günlük zafer için bilinçle harcanmıĢ yıllara ihtiyaç 

olduğunu üniforma giymeyi hak eden herkes bilir. Türkiye Cumhuriyetinin tüm düĢmanları 

ülkemize dönük bir savaĢın politik, ekonomik ve psikolojik tüm boyutlarını alabildiğine 

uygulamaktadırlar. DıĢ düĢmanlarımızla açıktan silahlı mücadele mevcut değildir, fakat 

onların uzantıları olan iç düĢmanlarla silahlı mücadeleye de girmiĢ bulunmaktayız. Ne zaman 

baĢlayacağı belli olmayan silahlı mücadehe için içerisinde bulunduğumuz zaman dilimi bir 

ateĢkes dönemi olarak değerlendirilip muharebeye dönük her türlü hazırlığımızı yukarıda 

belirtilen  zaman dilimi içerisinde en yüksek duruma çıkararak ulaĢmıĢ olduğumuz seviyeyi 

muhafaza edeceğiz. Bunu yapmak için :…..” Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

K.K.K.95 nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Malkara antetli GĠZLĠ-KĠġĠYE ÖZEL 

kaĢeli, 13 ġubat 1996 tarih ve ĠSTH:3592-2-96/47 sayılı, Gizli tebligat konulu Kurbay 

BaĢkan Kurmay Albay Can TEKER Ġmzalı El Yazısı Ġle YazılmıĢ Belge içeriğine yer 

verilmiĢtir.Belge içeriği: “... 

1. Son zamanlarda ülkeyi içten yıkmaya azmetmiĢ dıĢ düĢmanlar iç mihrakları 

vasıtasıyla irticai akımları ülke içerisinde etkin kılma gayreti içerisindedir. 

2. Ülkenin içerisinde bulunduğu bu durumda, laik Cumhuriyeti korumaya yemin 

etmiĢ TSK nın her personeli bilerek ve bilmeden tutum ve davranıĢlarıyla irticai akımlara 

eğimli ve yardım eden, destekleyen görüntüyü dahi vermemek zorundadır. 

3. EĢi ve çocuklarıyla TSK nın dıĢ görüntüsünü oluĢturan Türk sb/astb.ların ve 

ailesinin örf ve adetlerimize, Atatürkçü görüĢe uygun çağdaĢ kıyafetleri giymek, sosyal 

faaliyetlere etkin olarak katılmak, astlarına her yönüyle örnek olmak, edilen yemine bağlı 

kalmanın gereğidir. Bu hususlar size de tebliğ edildiği gibi KKK.lığının 9 nolu prensip 

emrinde belirtilmiĢtir. 

4. 95 nci Zırhlı Tugay Komutanlığında görev yaptığınız dönem içerisinde tutum ve 

davranıĢlarınızla bu kurallara harfiyen uymadığını, görevli olduğunuz dönem içerisinde bir 
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kısım sosyal faaliyetlere katılmadığınızı, eĢinizin TSK mensubu bir astsubay eĢine 

yakıĢmayan belirli bir ideolojnin simgesi haline getirilmiĢ kılık ve kıyafelere büründüğü 

müteaddit zamanlarda tespit ve müĢahade edilmiĢtir. Bu nedenmle sizi öncelikle düĢünce, 

tavır ve hareketlerinizde ve ailenizin medeni bir kıyafete bürünerek 9 nolu prensip emir 

çerçevesinde hareket etmeniz konusunda uyarıyorum. 

Rica ederim” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

BÇG Ġnternette Çıkanlar Ġsimli Klasör Ġçerisindeki Belgeler alt baĢlığında ; 
Ġrtica Eğilimli Ġl Valileri  BaĢlıklı 3 sayfadan oluĢan belgede; “ NevĢehir,   Gaziantep,   

GümüĢhane,   Kars,   Adana,   Denizli,   Kocaeli,   Afyon,   Bursa, ġanlıurfa,   Çankırı,   

Karaman,   Kırıkkale,    Burdur,    Karabük,    Denizli,    Yozgat    Ġl valilerinin isimlerinin 

bulunduğu belirtilerek  düĢünceler kısmında özetle; “Ġrticai eğilimlidir, EĢi ve kızları 

türbanlıdır, Atatürkçü DüĢünce Derneği Ģubesinin açılıĢına katılmamıĢtır, takiye 

uygulamaktadır, milletvekili adayı olmuĢtur, irticai faaliyetler açısından en tehlikeli olandır, 

irtica eğilimlidir, türbana yumuĢak davranır, kılık kıyafet kararnamesini dikkate almaz, 

valiliğin açtığı kurslarda tesettürlüler bulunmaktadır, kutsal tarikatçıdır, ütüsüz pantolon giyer, 

ildeki irticai kurs, derneklere müsaade eder, belli gruplarla - belli ekiplerle (B.Aksoy, M.Ağar) 

temas halindedir, bu ekip tarafından atanmıĢtır, bu ekip tarafından kullanılmaktadır, bu 

ekiptendir, Refahyol döneminde Refah kanadı ile irtibatlıdır, ANAP içindeki eski RP yanlısı 

grupla teması vardır,  kurban derisi toplayanlara taviz vermiĢtir”  denildiği belirtilerek takip 

edilip fiĢlendiklerinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Ġrticai Eğilimli Kaymakamlar BaĢlıklı 11 sayfadan oluĢan belgede iller  karĢılarında 

bazı ilçeler gösterilmiĢtir. Belgenin düĢünceler bölümünde özetle; “Ġrtica eğilimlidir, eĢi 

tesettürlüdür, eĢi türbanlıdır, aĢırı muhafazakârdır, siyasal islamı savunur, tarikat 

sempatizanıdır, irticai faaliyetlerde bulunmaktadır, kıyafet yönergesine aykırı giyinir, 

irticacıdır, eĢi protokollere katılmaz, kılık kıyafet yönetmeliğini uygulatmamaktadır, alkol 

kullanmaz, irticai kesimle iliĢki içerisindedir, irtica eğilimli olup 8 yıllık eğitime karĢıdır, kılık 

kıyafet genelgesini uygulamayanlara müsamaha göstermektedir, irticai görüĢlü kiĢileri 

makamında kabul eder, mesai saatlerinde namaza gitmektedir, Türkiye gazetesi okur, laikliğe 

karĢıdır, antilaik görüĢtedir, sosyal faaliyetlere katılmaz” Ģeklinde belirterek  takip edilerek 

fiĢlendiklerinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Ġrticai Faaliyeti Tesbit Edilen Meb.Lığı Ġçindeki Personel hakkında; 1 sayfadan 

oluĢan belgede, Ġstanbul ili Merkez, Kilis ili Musabeyli ilçesi, ġanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesi, 

Adana ili Tufanbeyli ilçesi, Malatya da toplam 9 doktor ve hemĢirelerin irticai faaliyetlerde 

bulunmaktadır, tesettür giyimlidir Ģeklinde fiĢlendiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir.   

 Ġrticai Faaliyette Bulunan Ssk Hastaneleri Personeli baĢlıklı belgede, Antakya, Ġzmir, 

Antalya, Ankara ve Erzincan illerinde doktor, hastane müdürü, memur, teknisyen ve 

personelden oluĢan 12 kiĢinin takip edilip fiĢlendiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir.   

Ġrticai Faaliyette Bulunan Sağlık Bakanlığı Personeli baĢlıklı 16 sayfadan oluĢan 

belgede,  bazı iller ve ilçeleri gösterilerek Ġl sağlık müdürleri, Sağlık Bakanlığı MüfettiĢleri, 

Doktorlar, DiĢ Tabipleri, Ġl Sağlık Müdürleri, uzman doktorlar, baĢhekimler, ebeler, 

hemĢireler, il sağlık grup baĢkanları, sağlık memurları, hastane müdürleri, müdür 

yardımcıları, sağlık meslek lisesi öğretmenleri, Lab. Teknisyenleri, mutemetler ve 

Personelden oluĢan 283 kiĢinin takip edilip, fiĢlendiğine dair belge olduğunun  tespit edildiği 

belirtilmiĢtir.  

Ġstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı 

Vekilliğince yürütülen soruĢturmalarda Yapılan Operasyonlarda 7 Nolu Klasör Ġçesinde 

Yer Alan Doğu Perinçek Ġsimli ġahsın Ġkametinden Elde Edilen 1‟den 21‟e Kadar 

NumaralandırılmıĢ Doküman  alt baĢlında; 

TSK  Personeli Ve Aileleri Birer Haber Toplama Vasıtasıdır alt baĢlığında; 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 8nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tekirdağ 

gizli antetli kiĢiye özel kaĢeli 19 ġubat 1997 tarihli ĠSTH:  Haber Toplama  konulu Kara 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan ve Tugay Komutanı Emriyle Kurmay Albay 

Kurmay BaĢkanı Mahmut SANCAK  tarafından imzalanan belgenin  içeriğine yer verilmiĢtir.  

Belge Ġçeriği : 

“... 

1-Türkiye Cumhuriyetini ve Silahlı Kuvvetleri iç ve dıĢ tehditlere karĢı koruma ve 

kollamalı, her Türk vatandaĢının olduğu kadar T.S.K. leri personeli ve onların eĢ ve 

çocuklarınında en büyük milli görevidir. 

2-Bu bakımdan Kara Kuvvetlerinin tüm personeli ve aileleri birer haber toplum 

vasıtasıdır. 

3-Tüm kara kuvvetleri personeli ve ailelerinin elde edeceği her türlü belge, bilgi ve 

haberi bu konunun üst komutanlık tarafından bilinip bilinmediği yorumunu yapmadan 

silsileler yoluyla üst komutanlığa ulaĢtırması ve personelin bu hususta bilgilendirilmesi ilgi ile 

emredilmiĢtir.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara Gizli antetli kiĢiye özel kaĢeli  16 nisan 1997  tarihli  

HRK: 3429-13-97/ĠGHD. (PLġ-2)sayılı Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler  konulu, Genelkurmay 

Harekat BaĢkanlığına hitaben yazılan ve Genelkurmay BaĢkanı Emriyle, Korgeneral Harekat 

BaĢkanı Çetin DOĞAN tarafından imzalanan  belge içeriğine yer verilmiĢtir. ElĢyazısı ile 

yazılı olduğu belirtilen  belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge içeriği: 

“1-Muhtelif kaynaklardan camilerimizde laiklik aleyhtarı vaazlar verildiği, bu vaazın 

içeriğinin kanunen suç teĢkil eden ibareler olduğu, hutbe ve vaazların verilmesinde Diyanet 

BaĢkanlığınca yayınlanan dokümana uyulmadığı öğrenilmiĢtir. 

2-Garnizon komutanlıklarınca, öncelikle Cuma ve Bayram namazları olmak üzere 

ayrı muayyen zamanlarda verilen hutbe ve vaazların personel görevlendirmek suretiyle 

takibinin ve tespit edilen hususların yer ve zaman belirterek rapor edilmesinin laiklik aleyhtarı 

tutum ve davranıĢları önlemeye yönelik çalıĢmalar için faydalı olacağı değerlendirilmektedir.” 

Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara gizli antetli kiĢiye özel-gizli kaĢeli, 29 Nisan 1997 

tarih ve HRK. 3429-15-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu 

Genelkurmay BaĢkanı emriyle II.BaĢkan Orgeneral Çevik BĠR imzalı iki sayfadan oluĢan 

belge olduğu belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi Eki alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara gizli antetli kiĢiye özel-gizli kaĢeli, 29 Nisan 1997 

tarih ve HRK. 3429-15-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu 

Genelkurmay BaĢkanı emriyle II.BaĢkan Orgeneral Çevik BĠR imzalı iki sayfadan oluĢan 

belgenin EK A sında  bulunan Dernekler, Vakıflar, Meslek KuruluĢları, ĠĢveren Sendikaları, 

Konfederasyonlar, Basın Yayın KuruluĢlmarı ile ilgili bilgiler baĢlıklı bir sayfadan oluĢan 

bilgi formatı  olduğu belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları Konulu  ;Gizli antetli gizli-kiĢiye özel kaĢeli, 

5 Mayıs 1997 tarihli ĠSTH:3429-3-97/ĠKK.ġ.(317) sayılı Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları 

konulu  Deniz Kuvvetleri Komutanı Namına/emriyle Kurmay BaĢkanı Koramiral Aydan 

EROL imzalı iki sayfadan oluĢan belge belirtilmiĢtir. 

 Personel Durum Takip Çizelgesi BaĢlıklı Dönemi, ../../1996, Adı, Soyadı, Rütbesi, 

Sicili, Birliği, Görevi, Sicil Amiri BaĢlıklı belgenin,Sıra Numarası, Giyim KuĢam Tarzı, 

Sosyal Faaliyetler, Propaganda Faaliyetler, Müspet veya Menfi GeliĢmeler ve kanaat 

bölümlerinden oluĢtuğu, 

“ Giyim KuĢam Tarzı Bölümünde 
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ÇarĢaf, 

Türban, 

Tarikatları Simgeleyen Giyim, 

BaĢörtü, 

ÇağdaĢ Giyim, 

Sosyal Faaliyetler Bölümünde, 
KarĢı Cins ile tokalaĢma, 

Birlikçe yapılan aile toplantıları katılıp katılmadığı, 

BayramlaĢmalara katılıp katılmadığı, 

Çay, kermes vb.sosyal faaliyetlere katılıp katılmadığı, 

Aile ziyaretleri ve misafirliklerde haremlik-selamlık uygulaması olup olmadığı, 

Evinde süs eĢyası, biblo, resim olup olmadığı, 

Propaganda faaliyetleri bölümünde, 

A.Atatürk ve Atatürkçülük aleyhinde, 

B.Laiklik aleyhinde 

Subay ve astsubaylara yönelik propaganda faaliyetleri, 

ErbaĢ ve erlere yönelik propaganda faaliyetleri, 

Ailelere yönelik propaganda faaliyetleri, 

Sivil kesime yönelik propaganda faaliyetleri 

Müspet ve Menfi GeliĢmeler ve Kanaat bölümünden” oluĢtuğu  belirtilmiĢtir. 

BaĢbakanlık BaĢ MüĢavirliğinin Gizli Raporları BaĢlıklı Üç sayfadan oluĢan 

belgede; 
Çiller Özer Örgütünün “DıĢ Türkler” sorumlusu BaĢbakan BaĢdanıĢmanı Süleyman 

YÜCEORAL, çok önemli raporlar hazırladı, DıĢ Türklerden sorumlu bakanlara ve hükümete 

sunulan raporlar baĢlığı ile 4 raporun özetlenerek ilgili bakanlara verildiğinin belirtildiği,  

BaĢbakan BaĢmüĢaviri S.Kamil YÜCEORAL imzalı Afganistan, BaĢbakan 

BaĢmüĢaviri S.Kamil YÜCEORAL imzasına açılan DağıĢtan‟la ilgili üç adet dört sayfadan 

oluĢan gizli bilgi notu  olduğu belirtilmiĢtir. 

Ġstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı 

Vekilliğince yürütülen soruĢturmalarda Erkut Ersoy Ġsimli ġahıstan Elde Edilen “Batı 

Harekat Konsepti” Ġsimli Belge  alt baĢlığında; 

Batı Harekat Konsepti baĢlığında;  
Genelkurmay BaĢkanlığı Batı Harekat Konsepti baĢlıklı Orgeneral Çevik BĠR adına 

imzaya açılan Batı Harekat Konseptinin word belgesi Ģeklinde A-4 kağıdına yazılmıĢ 13 

sayfadan oluĢan belgenin incelenmesi yapılarak  bu belgenin 06 Mayıs 1997 tarihli Çevik BĠR 

imzalı Batı ÇalıĢma Grubu Konseptinin hazırlık-taslak çalıĢması olabileceği kanaatine  

varıldığına dair değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

 Belgenin baĢlığında, Belge 2: Genelkurmay BaĢkanlığının gizli belgeleri arasında 

bulunan “Batı Harekat Konsepti” Ümit SAYIN‟ın bilgisayarına kayıtlı belgeler arasındadır 

ibaresinin bulunduğu belirtilerek belge içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge içeriği özeti:                      

“1.DURUM BAġLIĞI ALTINDA 

a.Ġrticai faaliyetlerin halihazır durumu  

1.Türkiye Cumhuriyeti halihazırda kuruluĢundan bugüne kadarki en büyük irticai 

tehdit ile karĢı karĢıya bulunmaktadır. Milli görüĢçüler, radikal Ġslamcılar ve tarikatlar gibi 

bütün irticai grupların müĢterek amacı, Ģeriata dayalı Ġran benzeri bir “Ġslam Cumhuriyeti” 

kurmaktır.  

2. Bu gruplar önemli mesafeler kat ettikleri gözlenmektedir.  

3.Anılan kesim, kurumlaĢma ve kadrolaĢma faaliyetlerine ağırlık vermiĢ 

bulunmaktadır. 
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4.ġirketler ve bazı belediyelerin desteği ile toplanan bağıĢlarla büyük bir ekonomik 

güce sahip olmuĢlardır.  

5.Ġrticai kesim, ülkedeki mevcut ortamdam azami derecede istifade etmiĢlerdir. 

6.TCK nun 163 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması ve mevcut yasaların 

uygulanmaması irticai kesimin önünü açmıĢ, böylece irticai akımların büyük bir ivme 

kazanmasına neden teĢkil etmiĢtir.  

7.Birçok devlet kadrosu irticai kesimin eline geçmiĢ bulunmaktadır. Milli Eğitim ve 

Emniyet teĢkilatına sızılmıĢ birçok mahalli idare ve kamu iktisadi teĢebbüslerinin büyük bir 

bölümünde altyapı tesis edilmiĢtir.  

8.Ġrticai kesim, amaçlarına ulaĢmada en büyük engel olarak TSK ni görmektedir. 

9.Ġrticai kesimin küçük rütbeli asker kiĢilere ulaĢmaya çalıĢtığı  

10.Ġrticai gruplar TSK personeline ulaĢmaya çalıĢtığı, 

11.TSK nın dine karĢı bir kuruluĢ olarak gösterilmeye çalıĢıldığı, 

12.Özel okullar ve 8 yıllık eğitimle ilgili konular, 

13.Bölge ve belgelerde kılık kıyafet kanununa aykırı giyimler, 

14.Yayın yapan görsel ve yazılı basın, 

15.Atatürk ilke ve ınkılaplarının mimarının Yahudiler olduğunun empoze edildiği, 

16.Fetih gecesi kutlamaları, 

17.Tarikat ve radikal islamın faaliyetlerine göz yumulduğu, 

18.Milli Gençlik Vakfı (MGV) 

19.Güneydoğu sorunu, kürt benliği, Müslüman kardeĢliği,  

20.Din birliği, ulus bilincini kaldıracağı, 

21.Ġrticai kesim, ümmet toplumu,  

22.Türkiye Cumhuriyeti Ġrticai bir tehditle karĢı karĢıya bulunmaktadır. Ülkenin 

içinde bulunduğu tehlikeli bir gidiĢin sinyallerini vermektedir. Ülkemiz sonu belli olmayan bir 

karanlığa doğru hızla yol almaktadır.  

b.Ġrticai faaliyetlerin yakın gelecekteki durumuna dair değelendirme alt baĢlığı 

altında 

1.Gelir dağılımı dengesizliğinden kaynaklanan tehdit, 

2.ĠĢsizlikten kaynaklanan tehdit, 

3.Türk milletinin dinine, örf ve adetlerine bağlılığından kaynaklanan tehdit, 

4.Eğitim sisteminden kaynaklanan tehdit, 

5.Diğer devletlerin rejim ihraç gayretlerinden kaynaklanan tehdit, 

6.Ġrticacı örgüt tarikat, vakıf ve derneklerin mali gücünden kaynaklanan tehdit,  

e.Belediyelerin sağladığı destekler,  

I.1994 mahalli idareler seçim sonuçlarına göre: 14 büyük Ģehir belediyesinden 6 

sında (Ankara, Ġstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri ve Konya) ayrıca 68 ilden 17 sinde 

olmak üzere toplam 23 ilde refah adayları belediye baĢkanlıklarını kazanmıĢlardır.  

 II.Bu illerde özellikle Ankara, Ġstanbul, Kayseri ve Konya‟da irticacı icraatlar 

dikkati çekecek kadar ileri götürülmüĢtür. Bu belediyelerde fakir ve yoksul halk üzerinde çok 

etkili olunmuĢtur. Bu insanlara yapılan maddi yardımlarla irticacı eylem ve faaliyetlerde 

bulunmaları sağlanmaktadır.  

7.Yazılı ve görsel basın ve yayın organlarından kaynaklanan tehdit.  

8.Anayasal ve yasal mevzuat 

a.Bu seçim sistemi ile seçilecek yeni parlemantoların demokratik kurallara 

uygunluğu ve demokrasi açısından meĢruluğunu tartıĢılır hale getirmektedir. 

b.Laiklik karĢıtı görüĢler, milli iradenin üstünlüğü aldatmacası altında, topluma 

özümsetilmeye çalıĢılmaktadır.  

c. Demokrasinin nimetlerinden istifade ederek iktidar olduklarında aynı yöntemle 

iktidardan uzaklaĢtırılabileceklerini ummak ise gaflettir. 
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9.Gerici çevreler devleti ele geçirmek için militan kadrolarını tamamlamıĢlar, 

10.Ġrticai örgüt ve partiler 2000 yılında meĢru yoldan iktidarı ele geçirecekler, 

Eğer bugünden ciddi ve köklü tedbirler alınamaz ise önümüzdeki birkaç yıl içinde 

mücadele etme ve önlem alma imkanının bile kalmayacağı değerlendirilmektedir.  

2.MÜCADELE ESASLARI BAġLIĞI ALTINDA 

a.Ġrticai faaliyetler ciddi bir tehdit oluĢturmaya baĢlamıĢ ve terörle mücadelede 

olduğu gibi bu tehdide de TSK birinci önceliği vererek girmiĢtir ve kararlı bir mücadele 

baĢlatma ve ısrarla sürdürme zaruriyeti doğmuĢtur.  

b.Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza etmek maksadıyla köklü tedbirler 

alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

c.TSK Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini koruma ve kollama yükümlüğünün 

bilincinde olarak, bütün ağırlığını irticanın daha fazla mesafe katetmesini önlemede 

kullanacaktır.  

d.TSK titizlikle davranacaktır. 

e.TSK nın kullanacağı temaların çok titiz olarak seçilmesi, halkın manevi 

duygularının incitilmemesi ve iĢbirliği yapılacak diğer unsurların seçimi büyük önem 

arzetmektedir.  

f.Atatürkçü çizgide olan kurum, kuruluĢ, dernek, basın veyayın organlarının devreye 

girmesini sağlamak ve onlara destek vererek halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmak bir 

yöntem olarak tercih edilmelidir. 

g.halkla bütünleĢerek desteğinin tam olarak sağlanması. 

h.Ġrticai unsurların ve yayın organlarının bu tür yıpratıcı faaliyetlerine karĢı bütün 

ülke sathında infial ve tepki uyandıracak projeler geliĢtirilmeli ve bir aksiyon planı 

hazırlanarak,Silahlı Kuvvetler temsilcilerinin dıĢındaki Atatürkçü kiĢi ve kurumların neler 

yapabileceği planlanmalıdır.  

i.Ġrticanın daha fazla değer kazanmasına sebep olan kiĢi, kurum ve kuruluĢ 

temsilcileri ile basın ve yayın mensupları aydınlatılması ve yönlendirilmelidir.   

k.Basın ve yayın organları ile laik Türkiye Cumhuriyeti‟nin yetiĢtirdiği mümtaz 

bilim ve din adamlarının yönlendirilmeleri ve yüreklendirilmeleri..Bu nedenle mahalli basın 

ve yayın organları da dahil olmak üzere üniversite öğretim üyeleri, aydın din adamları ve halk 

arasında itibar sağlamıĢ değerli Ģahsiyetlerle samimi iliĢkiler içinde bulunulmalı ve onlardan 

yararlanma yolları araĢtırılmalıdır. 

l.TSK nın anayasa ve kanunlarla kendisine verilen Türkiye Cumhuriyeti‟ni koruma 

ve kollama görevini yapacağını doğal bir Ģekilde izah ederken, özellikle irtica ile mücadeleyi 

Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne ihale eden bu laik kesime de toplumsal görevlerini yerine 

getirmeleri, 

m.Emekli Silahı Kuvvetler personelinin Ģahısları adına da olsa basın ve yayın 

organlarında açıklama yapmaları önlenmeli veya en azından kontrol altında 

bulundurulmalıdır. 

n.Devlet organlarındaki irticai yapılaĢma ve kadrolaĢma dikkatle izlenmelidir. Kilit 

makamlarına getirilen insanların faaliyetleri takip edilmesi ve tespit edilen usülsüzlüklerin 

güvenilir Ģahıslar marifetiyle adli makamlara intikal ettirilmesi sağlanmalıdır. 

o.Ġrticai faaliyetlerin beĢiği durumundaki okul, dershane ve kursların kontrol altına 

alınabilmesi için subay/astsubay ve güvenilir devlet memurlarının öğretmen eĢlerinin gönüllü 

olarak bu okullar ve dershanelerde görev almaları sağlanmalıdır.  

p.Ġrticai örgütlerin kontrolü ancak öğrenci yurtları, özel okullar, dershaneler takip 

edilmeli, Cumhuriyet ilke ve niteliklerine aykırı tutum ve faaliyetleri mutlaka yargıya intikal 

ettirilerek en azından takip ve kontrol edildikleri izlenimi uyandırılmalıdır.  

q.halkın destek ve güveninin sağlanmasıdır. Bu maksada matuf bazı projelerin 

geliĢtirilmesinde fayda mütalaa edilmektedir. 
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r.”bilmesi gereken prensibi” çerçevesinde sıralı komutanlıklarca alınmalıdır. 

s.Er ve erbaĢlar ile yedek subayların Atatürk ilkeleri, laik ve demokratik hukuk 

devleti normları doğrultusunda yetiĢtirilmesi büyük önem arzetmektedir. 

t.Ġrtica ile mücadelede kullanılacak en güçlü öge, psikolojik harekattır. Batı ÇalıĢma 

Grubunda ve konuyla ilgili görevlerde, çalıĢtırılacak personelin bir plan dahilinde psikolojik 

harekat kursunda geçirilmeleri sağlanmalıdır.  

u.Halkın Ģeriat düzeni veya baĢka bir deyiĢle siyasal Ġslam‟ın amaçları konusunda 

bilgilendirilmesi gerekli görülmekte, bu görev de laik düĢünceye inananlara düĢmektedir. Bu 

aĢamada Tük Silahlı Kuvvetleri‟nin rolu ise bu kiĢileri bularak devreye sokmaktır. 

w.Türk aydınının halktan kopukluğuna karĢılık din elitinin halka yakınlığı da Ġslami 

Hareketin güç kazanmasında önemli bir etkendir. 

x.Medyanın kamuoyunu bilinçlendirmedeki rolü son derece önemlidir..Bu konuda 

medya patronlarının ve çalıĢanlarının yönlendirilmesi büyük önem arzetmektedir. 

y.”temiz toplum” yolunda baĢlatılan mücadelenin kamuoyunu tatmin edecek biçimde 

sonuçlandırılması büyük önem taĢımaktadır. Türk halkının demokratik rejimin temizbir 

topluma ulaĢmayı sağlayacak güçte olduğuna inanması, alternatif rejimlere özenmemesi 

bakımından büyük önem taĢımaktadır.  

z.EMASYA ve sıkıyönetim planlarının uygulamaya konulması halinde takip edilecek 

hareket tarzları kontrol altında tutulması gereken kritik noktalar ve topluluklar iyi analiz 

edilerek muhtelif harekat tarzları belirlenmeli  

aa.Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulan her kademede irticai olay ve faaliyetlerle bir bilgi 

bankası oluĢturulmalıdır. Bilgi bankasını oluĢturmak ve cari faaliyetleri takip etmek 

maksadıyla çok iyi bir istihbarat ağı kurulmalı ve bu sistemde görev yapacak personel irtica 

yanlılarının ve irtica karĢıtı güçlerin dezenfor-masyon faaliyetlerine karĢı eğitilmelidir. 

bb.Türk Silahlı Kuvvetleri içinde, kendi bünyesi içinde esas alınmalı ve irticai görüĢe 

sahip olmuĢ veya eğilimli personel derhal temizlenmelidir.  

SONUÇ baĢlığı altında; 

1946 yılından itibaren çok partili demokrasiye geçiĢ ile birlikte din yeniden siyasete 

alet edilmeye baĢlanmıĢ,  

Sorun bir yanıyla bir siyasal iktidar meselesidir.Bu nedenle soruna halkın sahip 

çıkması ve geniĢ cephe oluĢturması gerekmektedir. TSK gereğinden çok fazla öne çıkmadan 

ve günlük siyasi mücadelenin içerisinde görünmeden, Atatürkçü güçlere gereken desteği 

vermelidir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Ġstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı 

Vekilliğince yürütülen soruĢturmalarda Hasan Atilla Uğur Ġsimli ġahıstan Elde Edilen 

“Batı_Calisma_Grubu_Raporu_Ntv_Arsiv” Ġsimli Belge  alt baĢlığında; 
Batı ÇalıĢma Grubunun Raporu baĢlıklı 4 sayfadan oluĢan belge içeriğinde;Batı 

ÇalıĢma Grubu tarafından hazırlanarak Milli Güvenlik Kurulunun da dikkatine sunulan 72 

sayfalık Fazilet Partisi, Cemaat, tarikat, dernek ve vakıflarla ilgili değerlendirme, kısa, orta, 

uzun vadede amaçları baĢlıklı teklifler bölümlerinden oluĢan son paragrafta ise bütün hakkı 

saklıdır 1999-NTV ibaresinin bulunduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Ġstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı 

Vekilliğince yürütülen soruĢturmalarda elde edilen Habib Ümit Sayın Ġsimli ġahıstan 

Elde Edilen  32 Nolu Disket Ġçerisindeki “Bcgraporu, Ġrticabrifingi”  Ġsimli Belgeler Ġle 

Dell Laptop (300..89) Fujitsu 01003586 20 Gb Hard Disk Ġçerisindeki “Gnkur2” Ġsimli 

Belgeler  alt baĢlığında; 

Batı ÇalıĢma Grubunun Raporu baĢlıklı belgenin,  Batı ÇalıĢma Grubu tarafından 

hazırlanarak Milli Güvenlik Kurulunun da dikkatine sunulan 72 sayfalık Fethullah Gülen 

raporunda, cemaatin hedefi, stratejisi, yurt içi ve yurtdıĢı faaliyetleriyle bu tehdide karĢı 

alınacak önlemlere iliĢkin teklifler sıralanıyor, Raporun ana hatları özetle Ģöyle ibaresiyle 



305 

 

baĢlayan yurtdıĢı faaliyetleri, değerlendirme, amaçları, kısa, orta, uzun vadede  teklifler 

baĢlıklarından ve 5 sayfadan oluĢan belge olduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

Genelkurmay BaĢkanlığı Ġrtica Brifingi 11 Haziran 1997 alt baĢlığında;  

Genelkurmay BaĢkanlığı Ġrtica Brifingi  11 Haziran 1997 baĢlıklı 15 sayfadan oluĢan 

Cumhuriyet Gazetesinin 12.06.1997 tarihli nüshası kaynak olarak gösterilen word belgesi 

belge olarak gösterilmiĢtir. 

Batı Harekat Konsepti; Genelkurmay BaĢkanlığı Batı Harekat Konsepti baĢlıklı 
Orgeneral Çevik BĠR adına imzaya açılan Batı Harekat Konseptinin word belgesi Ģeklinde A-

4 kağıdına yazılmıĢ 11 sayfadan oluĢan belgenin Ġstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve 

Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğince yürütülen soruĢturmalarda Erkut ERSOY isimli 

Ģahıstan elde edilen Smartdisksamsung SO42J10L853725 80 gb kapasiteli Harddisk 

içerisindeki “Batı Harekat Konsepti” Ġsimli Belge .(4.Kls. S:138-150) ile birebir aynı 

olduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Bu belgenin 06 mayıs 1997 tarihli çevik bir imzalı batı çalıĢma grubu konseptinin 

hazırlık-taslak çalıĢması olabileceği kanaatine varıldığına dair değerlendirmede 

bulunulmuĢtur.  

Ġstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı 

Vekilliğince yürütülen soruĢturmalarda Hikmet Çiçek Ġsimli ġahsa Ait 16 Nolu Disketin 

Yapılan Ġnceleme Ve Değerlendirme Raporunun Ġlgili Sayfaları al baĢlığında;  
Ġnceleme ve Değerlendirme Raporu baĢlıklı 4 sayfadan oluĢan belgenin içeriğine yer 

verilmiĢtir. 

Dijital medyalar üzerindeki incelemede özetle; 
Hikmet ÇĠÇEK isimli Ģahsa ait 16 Nolu Disket üzerinde yapılan incelemede 

“BÇG/Aydan Erol” isimli bir metin belgesinin  tespit edildiği, “BÇG/Aydan Erol” isimli 

dosyanın adı, özellikleri ve örnek teĢkil edeceği düĢüncesiyle alınan ekran çıktısında; 

Full Path: Case 1/16_Nolu Disket\Genkur/Belgeler/Genelkurmay Belgeleri\BÇG/ 

Aydan Erol yazıl gizli-kiĢiye özel kaĢeli 5 mayıs 1997 tarihli isth:3429-3-97/kk.fi(317) sayılı 

batı çalıĢma grubu bilgi ihtiyaçları konulu belge olduğu belirtilerek belge içeriğine yer 

verilmiĢtir.Belge içeriği: 

“...1.Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak ilgi ile gönderilmesi istenen 

bilgi ve raporlara ilave olarak aĢağıda belirtilen bilgilerin de derlenmesi ihtiyacı doğmuĢtur. Ġl 

ve ilçelerdeki, 

a.Tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluĢları, iĢçi ve iĢveren sendikaları ve 

konfederasyonları 

b.Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüleri) 

c.Yurtlar (Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kurum ve kuruluĢları bağlı yurtlar), 

d.Üst düzey yöneticiler (Vali, Kaymakam, BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Belediye 

BaĢkanlığı) ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, Daire BaĢkanlığı) ait 

biyografiler, anılan Ģahısların siyasi görüĢ/yönleri, 

e.Ġl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyeleri, 

f.Siyasi Parti  il ve ilçe yönetim kadroları, 

g.Yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diğer basın yayın kuruluĢları, 

2.Anılan bilgilerin değerlendirilmesine gizlice azami dikkat gösterilecek, 

gerektiğinde, bölgedeki diğer askeri makamlar ile iĢbirliği yapabilecektir. Temin olunan 

bilgiler 12 MAYIS 1997 tarihine kadar Ek‟te belirtilen formatlara uygun olarak bilgisayar 

ortamında hazırlanarak yazılı ve disketlere kayıtlı olarak Deniz Kuvvetkleri Komutanlığına 

GĠZLĠ ve KĠġĠYE ÖZEL gizlilik derecesinde gönderilcektir. Bu tarihe kadar temin 

edilemeyenler, teminini müteakip bekletilmeksiztin aynı usullerle gönderilecektir, 

Arz/rica ederim,” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 
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HĠKMET ÇĠÇEK isimli Ģahsa ait 16 nolu disket üzerinde yapılan incelemede “Ġ-

Genelkurmay/elge-2” isimli bir metin belgesi tespit edilmiĢtir. “Ġ-Genelkurmay/Belge-2” 

isimli dosyanın adı, özellikleri ve örnek teĢkil edeceği düĢüncesiyle alınan ekran çıktısında, 

Full Path: Case 1/16_Nolu Disket\Genkur/Belgeler/Genkur/Ġrtica /Kitap\Ġ-

Genelkurmay/Belge-2 yazılı OnbaĢı Kadir SARMUSAK tarafından Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığından çalınan aĢağıdaki belge, Emniyet Genel Müdürlüğü Ġstihbarat Dairesi 

BaĢkan Vekili Bülent Orakoğlu tarafından Tansu ÇĠLLER ve Meral AKġENER‟e iletildi. 

Aynı belge, YDP Genel BaĢkanı Hasan Celal GÜZEL tarafından kamuoyuna açıklandı. Belge, 

Batı ÇalıĢma Grubunun bazı kurumlar hakkında bilgi toplanması için yayınlanan emri 

içeriyor, ġeriatçi faaliyetlere destek veren ve karlı çıkanların saptanması isteniyor. Belgenin 

gereğinin yapılması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birimleri ve bilgi için de 

Genelkurmay BaĢkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gönderildiği anlatılıyor.”denilerek 

disket üzerinde yapılan incelemeye yer verilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi ihtiyaçları baĢlıklı 5 Mayıs 1997 tarihli belge içeriği: 
“... 

1.Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak ilgi ile gönderilmesi istenen bilgi 

ve raporlara ilave olarak aĢağıda belirtilen bilgilerin de derlenmesi ihtiyacı doğmuĢtur. Ġl ve 

ilçelerdeki, 

a.Tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluĢları, iĢçi ve iĢveren sendikaları ve 

konfederasyonları 

b.Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüleri) 

c.Yurtlar (Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kurum ve kuruluĢları bağlı yurtlar), 

d.Üst düzey yöneticiler (Vali, Kaymakam, BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Belediye 

BaĢkanlığı) ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, Daire BaĢkanlığı) ait 

biyografiler, anılan Ģahısların siyasi görüĢ/yönleri, 

e.Ġl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyeleri, 

f.Siyasi Parti  il ve ilçe yönetim kadroları, 

g.Yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diğer basın yayın kuruluĢları, 

2.Anılan bilgilerin değerlendirilmesine gizlice azami dikkat gösterilecek, 

gerektiğinde, bölgedeki diğer askeri makamlar ile iĢbirliği yapabilecektir. Temin olunan 

bilgiler 12 MAYIS 1997 tarihine kadar Ek‟te belirtilen formatlara uygun,”Ģeklinde belirtilerek  

Değerlendirme Grubu  Ahmet UĞURLU ve Zafer KETENCĠ isimlerinin yazılı 

olduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir.. 

Ġstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcı 

Vekilliğince yürütülen soruĢturmalarda Yapılan Operasyonlarda Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de 12 No‟lu Batı ÇalıĢma Grubu Belgeler Ġsimli 

Klasörde Yer Alan Belgeler  alt baĢlığında;  

Ordu Ve Emasya Bölge Komutanlıklarından Ġstenen ilk raporları; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli antetli gizli-

kiĢiye özel kaĢeli, 24 Mart 1997 tarih ĠSTH:3590-90-97/ĠKK.ġ.YKF.2.(168) sayılı ĠKK 

Raporları konulu Kara Kuvvetleri Komutanı Namına/Emriyle Ks.A.Top.Kd.Alb .R. 

DEMĠRCAN (21/03) ġ.Md.Kur.Alb. Ġ.KUĞUOĞLU (21/03), Ġsth.BĢk.Tümg. C.T. 

ÖZKAYNAK (21/3) paraflı Hrk.BĢk.Tümg.ġ.SARIIġIK (21/03) Koordine paraflı Kurmay 

BaĢkanı Orgeneral Kurmay BaĢkanı Doğu AKTULGA imzalı olduğu belirtilen belge içeriğine  

özetle yer verilmiĢtir. Belge içeriği özeti:  

1-Görülen lüzum üzerine, ilgi (a:b) Rapor Sistemi Yönergelerindeki Ġstihbarata KarĢı 

Koyma Raporları, Ordu, EMASYA Bölge ve Tali Bölge Komutanlıklarınca, Nisan 1997 

tarihinden itibaren verilmeye baĢlanacaktır. 

2-Raporun ikinci maddesinin her alt bendi aĢağıdaki hususları ihtiva edecek Ģekilde 

ayrıntılı olarak hazırlanacaktır. 
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a.Görsel ve yazılı basın 

b.Okul ve yurtlar 

c.Vakıf ve dernekler 

d.Siyasi KuruluĢlar 

e.Kamu kurum ve kuruluĢları 

f.Yasa dıĢı kuruluĢlar 

3.Ayrıca, ivedi ve önemli bir olay vukuu bulduğu zaman Ġstihbarata KarĢı Koyma 

Raporu (ĠKK-ĠSRAP) gönderilecektir. Bu raporu, Ordu ve EMASYA Bölge Komutanlıkları 

ile Tali Bölge Komutanlıkları doğrudan doğruya K.K.K.lığına ve üst komutanlıklarına 

göndereceklerdir. 

4-Kara Kuvvetleri Birliği bulunmayan yerleĢim merkezleri ile ilgili bilgi ve haberleri 

jandarma birlik komutanlığı ile yapacakları Ģifai müracaatla alacaklar ve raporlarına dahil 

edeceklerdir. 

5.Raporlar gizli, kiĢiye özel gönderilecek, zarflarının üzerine konunun önemine ve 

ivediliğine binaen K.K.K.lığı için, Kur.BĢk. veya Ġsth.BĢk., Or.K.lığı için komutan veya 

Kur.BĢk.diğer birlikler için komutan tarafından açılacaktır ifadesi yazılacaktır.”Ģeklinde 

belirtilerek  söz konusu belgenin, Ergenekon soruĢturmasında yapılan operasyonlarda ADD 

(ATATÜRKÇÜ DÜġÜNCE DERNEĞĠ) Genel Merkezinde Elde Edilen 5 Nolu Cd‟de 28 

ġubat – Batı ÇalıĢma Grubu Ġle Ġlgili (4.Kls. S.344- 345) 1 Nolu  Belge ile aynı olduğunun  

tespit edildiğine dair değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

Ġstanbul‟da KonuĢlu Adalet Bakanlığı Birimleri Ġle Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesindeki Ġrticai Faaliyetler   baĢlıklı bir sayfadan oluĢan  belge ye iliĢkin; Ergenekon 

SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ADD Atatürkçü DüĢünce Derneği) Genel 

Merkezinde Elde Edilen  5 Nolu Cd‟de  2 Nolu Klasör Ġçesinde Yer Alan Batı ÇalıĢma Grubu 

Belgeler/Bçg Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisinde Yer Alan Belge  ile birebir aynı olduğunun tespit 

edildiğine dair değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

BÇG Bilgi Toplanması alt baĢlığında;  
Genelkurmay BaĢkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli antetli kiĢiye 

özel kaĢeli 24 Ağustos 1998 tarihli ĠSTH:3429-459-98/PLYNT.D.(ĠKK.ġ.)161673 sayılı Bilgi 

Toplanması (ĠGHD.BÇG.DĠKKATĠNE) konulu Genelkurmay Harekat BaĢkanlığına hitaben 

yazılan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Namına Hava Tümgeneral Ġstihbarat BaĢkanı Oktay 

TEZSEZEN tarafından imzalanan 3 sayfadan oluĢan belgenin Ergenekon SoruĢturmasında 

Yapılan Operasyonlarda ADD Atatürkçü DüĢünce Derneği) Genel Merkezinde Elde Edilen  5 

Nolu Cd‟de  2 Nolu Klasör Ġçesinde Yer Alan Batı ÇalıĢma Grubu Belgeler/Bçg Ġsimli Sıralı 

Klasör Ġçerisinde Yer Alan Belgeler ile birebir aynı olduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

BÇG –Batı olayları alt baĢlığında;  

BaĢlıklı FiĢleme Dosyaları ,Ergenekon soruĢturmasında yapılan operasyonlarda ADD 

(Atatürkçü DüĢünce Derneği) genel merkezinde elde edilen  5 nolu CD‟de 2 nolu klasör 

içesinde yer alan Batı ÇalıĢma Grubu belgeler/BÇG isimli Sıralı klasör içerisinde yer alan 

belgelerin  fiĢleme dosyaları ile aynı olduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

Serhat Dersanesi alt baĢlığında; 

08.06.1998 tarihli B054VLK4400400-10/234 Sayılı Serhat Dersanesi konulu Ankara 

ĠçiĢleri Bakanlığına (Ġzleme Grubu BaĢkanlığı)  hitaben yazılan Vali M.Ġrfan KURUCU 

imzalı bir adet belge ve ekindeki  T.C.KırĢehir Valiliği Emniyet Müdürlüğü baĢlıklı tarihsiz 

B.05.1.EGM.4.40.00.06.700/37 (528-98)  sayılı Serhat Dershaneleri konulu KırĢehir Vilayet 

Makamına hitaben yazılan Ġl Emniyet Müdürü 1.Sınıf Em.Müdürü Bahri BAYKAL tarafından 

imzalanmıĢ Rapor Ġçeriğinin  Ergenekon soruĢturmasında yapılan operasyonlarda ADD 

(Atatürkçü DüĢünce Derneği) genel merkezinde elde edilen  5 nolu cd‟de 2 nolu klasör 

içesinde yer alan batı çalıĢma grubu belgeler/BÇG isimli Sıralı klasör içerisinde yer alan 

belgeler (4 kls. S.311-312)  ile aynı olduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 
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ĠçiĢleri Bakanlığı MüsteĢarlığı Ġzleme Grubu BaĢkanlığı antetli, gizli-kiĢiye özel-

günlü kaĢeli FAKS-29.05.1998 tarihli Ġzl.Grb.01.03/Ç-58 sayılı Ġzmir Gaziemir ilçesinde 

irticai faaliyetler konulu Bakan a.MüsteĢar, Vali Yahya GÜR imzalı belge ile,ĠçiĢleri 

Bakanlığı MüsteĢarlığı Ġzleme Grubu BaĢkanlığı baĢlıklı kiĢiye özel-günlüdür kaĢeli, FAKS-

29.05.1998 gün ve Ġzl.Grb.01.03/Ç-60 sayılı Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Beldesi Öğretmen 

Lisesinde irticai faaliyet konulu Ankara Valiliğine hitaben yazılan Bakan a.MüsteĢar Ġzleme 

Gru.Vali Yahya GÜR imzalı belge içeriğinin Ergenekon soruĢturmasında yapılan 

operasyonlarda ADD (ATATÜRKÇÜ DÜġÜNCE DERNEĞĠ) Genel Merkezinde Elde Edilen 

5 Nolu Cd‟de 28 ġubat – Batı ÇalıĢma Grubu Ġle Ġlgili 2 Nolu  Belge ile aynı olduğunun tespit 

edildiği belirtilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturması Kapsamında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli Ahmet 

HurĢit Tolon‟dan  Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 13 Nolu BÇG Ġsimli Klasör 

Ġçerisindeki Belgeler alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli antetli kiĢiye 

özel-gizli kaĢeli, 12 ağustos 1998 tarih ve ĠSTH:3429-430-98/PL.YNT.D.(ĠKK.ġ)/154569 

sayılı Bilgi toplanması ĠGHD Batı ÇalıĢma Grubunun dikkatine konulu Genelkurmay Harekat 

BaĢkanlığına hitaben yazılan  Hava Kuvvetleri Komutanı Namına Hava  Tümgeneral Çetin 

DĠZDAR imzalı  Ek A‟sında  (2 sayfa elde edilen bilgiler) bulunan, Ek-A‟sında bulunan 

Hv.K.K.lığının 12 Ağustos 1998 gün ve ĠSTH:3429-439-98/PL.YNT.D.(ĠKK.ġ) 154569 sayılı 

1 sayfadan oluĢan askeri okullara girecek öğrencilerin dini kesim tarafından “IġIK EVLERĠ” 

adı altında oluĢturulan evlerde yetiĢtirildiği ile ihbarın alındığına dair  ilgili belge,EK A‟sında 

bulunan Hv.K.K.lığının 19 Ağustos 1998 gün ve ĠSTH:3429-439-98/PL.YNT.D.(ĠKK.ġ) 

154569  sayılı Hv.Yer.Yzb.Ġnceleme Subayı Hakan BÜYÜK imzasına açılan imzasız 1 

sayfadan oluĢan duyumlarla ilgili askeri okullara girecek öğrencilerin kaldığı evlerin tespiti ve 

takibi ile ilgili belge, EK A‟sında bulunan Hv.K.K.lığının 12 Ağustos 1998 gün ve 

ĠSTH:3429-44098/PL. YNT.D.(ĠKK.ġ) 158769 sayılı Hv.Yer.Yzb.Ġnceleme Subayı imzasına 

açılan imzasız 1 sayfadan oluĢan askeri öğrencilerin okulda ve dıĢarıda takip edilmesi ve  

abdest alma ve namaz kılmaları ile abdest alma ve namaz kılma Ģekillerinin  takip edildiğine 

iliĢkin duyumların alındığına dair belgelere iliĢkin Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan 

Operasyonlarda ADD (Atatürkçü DüĢünce Derneği) Genel Merkezinde Elde Edilen  5 Nolu 

Cd‟de  2 Nolu Klasör Ġçesinde Yer Alan Batı ÇalıĢma Grubu Belgeler/BÇG Ġsimli Sıralı 

Klasör Ġçerisinde Yer Alan Belgeler  ile birebir aynı olduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli  Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan  Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 14 Nolu BÇG ÇalıĢmaları Ġsimli Klasör 

Ġçerisindeki Belgeler alt baĢlığında;  
Batı Olayları baĢlıklı fiĢleme belgelerinin (S:45-63)  Ergenekon  soruĢturmasında 

yapılan operasyonlarda ADD (ATATÜRKÇÜ DÜġÜNCE DERNEĞĠ) Genel Merkezinde 

Elde Edilen 5 Nolu Cd‟de 28 ġubat – Batı ÇalıĢma Grubu Ġle Ġlgili 2 Nolu  Belge ile aynı 

olduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli  Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 15 Nolu Muhtelif Rapor Ve 

Değerlendirmeler Ġsimli Klasör Ġçerisinde Belgeler alt baĢlığında 

Ġç Tehdit Ve Yıkıcı-Bölücü Faaliyetlere KarĢı Koyma alt baĢlığı; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli antetli kiĢiye 

özel-gizli kaĢeli, 18 Aralık 1995  tarih ve ĠSTH:3590-1482-951PL.YNT D. (ĠKK.ġ.)721 sayılı 

Ġç Tehdit ve Yıkıcı-Bölücü Faaliyetlere karĢı Koyma konulu  Hava Kuvvetleri Komutanı 

Hava  Orgenaral Ahmet ÇÖREKÇĠ ĠMZALI el yazısı ile yazılmıĢ olduğu, EK A sında (Yıkıcı 

Bölücü Unsurların Hava Kuvvetine Sızmalarına KarĢı Alınacak Önlemler)Hv.K.K.lığının 

Ankara GĠZLĠ antetli -GĠZLĠ kaĢeli, 18 Aralık 1995  tarih ve ĠSTH:3590-1482-951PL.YNT 

D. (ĠKK.ġ.)721 sayılı Ġstihbarat BaĢkanı Hava Tümgeneral Yücel ÖZSIR tarafından 
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imzalanan 13 sayfadan oluĢan el yazısı ile yazılmıĢ  olduğu belirtilen belgenin Ergenekon 

SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ADD (Atatürkçü DüĢünce Derneği) Genel 

Merkezinde Elde Edilen 5 Nolu Cd‟de Batı ÇalıĢma Grubu Belgeler/Muhtelif Rapor Ve 

Değerlendirmeler isimli sıralı klasör içerisinde yer alan belgelerle  aynı olduğu tespit edilmiĢ 

olduğu belirtilmiĢtir.  

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli  Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan  Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 16 Nolu BÇG ÇalıĢmaları/2kor Ġsimli 

Sıralı Klasör Ġçerisindeki Belgeler alt baĢlığında;  
 Niteliği irticai olarak belirtilen il, miktarı adı ve hangi gruba ait olduğu ve 

açıklamalar bölümünden oluĢan   2 Nci Kol. Böl. Faaliyet Gösteren Okullar/Dershaneler ve 

Yurtlar; 

Vakıf -Dernekler; Yasa DıĢı KuruluĢlar belirtilmiĢtir. 

 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli  Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan  Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 17 Nolu Ġlk BÇG ÇalıĢmaları/3ordu 

Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisindeki Belgeler  Alt BaĢlığında;  
Niteliği irtica olarak belirtilen 3 ncü Ordu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dershaneler, 

Okul Ve Yurtlar, Dershaneler, Okul ve Yurtlar, Faaliyet Gösteren Gazete ve Dergiler, Kılık 

Kıyafet Kanununa Aykırı Giyinilen Yerler, Kur‟an Kursları, Yasa DıĢı Örgütler  Gösteren  

Radyo/Tv,Tarikatlar Dernekler; Mezhepler, Vakıflar belirtilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan  Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 18 Nolu Ġlk BÇG ÇalıĢmaları/4kor Ġsimli 

Sıralı Klasör Ġçerisindeki Belgeler Alt BaĢlığında;  
 4 ncü kolordu bölgesinde faaliyet gösteren radyo/tv,  örgütler,  akımlar,  görsel 

basın-yayın,  cemaat, dergahlar, dernekler, okullar dershaneler ve  yurtlar, okullar dershaneler 

ve yurtlar,kıyafet kanununa aykırı giyinilen yerler, kur‟an kusları, tarikatlar;vakıflar 

belirtilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli     Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan  Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 19. Sıralı Ġlk BÇG ÇalıĢmaları /5 Kor  

Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisindeki Belgeler  BaĢlığında; 
Niteliği Ġrtica olarak belirtilen  5 nci Kolordu Bölgesinde Faaliyet Gösteren kur‟an 

kursları, vakıf ve dernekler, okul ve yurtlar belirtilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli  Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan  Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 20 Sıralı Ġlk BÇG ÇalıĢmaları/5kor1 

Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisindeki Belgeler  Alt BaĢlığında;  
Niteliği Ġrtica olarak  5 nci Kolordu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yazılı Ve Görsel 

Basın, Okul Ve Yurtlar, Vakıf Ve Dernekler belirtilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli  Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 21 Sıralı Ġlk BÇG ÇalıĢmaları/6kor  

Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisinde Belgeler  BaĢlığında; 

Niteliği irtica olarak belirtilen 7 nci kolordu bölgesinde faaliyet gösteren tarikatlar, 6 

ncı kolordu bölgesinde faaliyet gösteren okul ve yurtlaryazılı ve görsel basın, kur‟an kursları, 

yasa dıĢı örgütler, tarikatlar, vakıf ve dernekler,  yasa dıĢı örgütler vakıflar belirtilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 22.Sıralı Ġlk BÇG ÇalıĢmaları/7kor 

Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisinde Belgeler  Alt BaĢlığında; Niteliği Ġrtica olarak belirtilen 7 nci 

Koolordu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yazılı Ve Görsel Basın, Vakıf Ve Dernekler, Kılık 

kıyafet yasasına uygun giyinilmeyen yerler,  kur‟an kursları ve medreseler,  yasa dıĢı örgütler, 

tarikat ve cemaatler, okul ve yurtlar, yazılı ve görsel basın,  kanuna aykırı giyinilen yerler, 

türbeler belirtilmiĢtir. 
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Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 23 Sıralı Ġlk BÇG ÇalıĢmaları/1ordu 

Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisinde Belgeler  Alt BaĢlığında;  
Niteliği Ġrtica olarak belirtilen   2 nci Ordu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dernekler, 

1 nci Ordu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yazılı ve Görsel Basın, Örgütler, Okul Yurt ve 

Kur‟an Kursları, 15 nci Kolordu Bölgesinde Faaliyet Gösteren  Vakıf ve Dernekler, Tarikatlar, 

Yazılı ve Görsel Basın, Okul Ve Yurtlar, Kılık Kıyafet Yasasına Uygun Giyinilmeyen 

Yerler,Kur‟an Kursları ve Medreseler,  YasadıĢı Örgütler, 9 ncu Kolordu Bölgesinde Faaliyet 

Gösteren Vakıf ve Dernekler belirtilmiĢtir, 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan  Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 24.Sıralı Ġlk BÇG ÇalıĢmaları/2ordu 

Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisinde Belgeler  BaĢlığında; 
Niteliği Ġrtica olarak belirtilen 2 nci Ordu Bölgesinde faaliyet gösteren mescit,  okul 

ve öğrenci yurtları, radyo/tv, yaĢa dıĢı örgütler, dernekler, yazılı ve görsel basın, kur‟an 

kurslar  vakıflar belirtilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan  Elde Edilen48 Nolu Cd‟de Bulunan 25.Ġlk BÇG ÇalıĢmaları/Edok Ġsimli 

Sıralı Klasör Ġçerisinde Belgeler alt baĢlığında; Niteliği Ġrtica olarak belirtilen   

K.K.Edok.K.K.Lığı Bölgesinde  faaliyet gösteren  yazılı ve görsel basın,  kur‟an kursları, yasa 

dıĢı kuruluĢlar,tarikatlar,okul ve yurtlar, vakıf ve dernekler, okul ve yurtlar belirtilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan  Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 26.Sıralı Ġlk BÇG ÇalıĢmaları/ Egeor 

Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisinde Belgeler  alt baĢlığında; 
Niteliği Ġrtica olarak belirtilen  Ege Ordu Bölgesinde  faaliyet gösteren dershane, 

okul ve yurt, kur‟an kursları, tv/radyo, vakıf ve dernekler belirtilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan  Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 28 Sıralı Ġlk BÇG ÇalıĢmaları/Kkloj 

Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisinde Belgeler alt baĢlığında; 
Niteliği Ġrtica olarak belirtilen  K.K.Loj.K.Lığı Bölgesinde Faaliyet Gösteren  kur‟an 

kursları, okul ve yurtlar,faaliyet gösteren yazılı ve görsel basın,kılık kıyafet yasasına aykırı  

davranılan yerler, tarikatlar, vakıf ve dernekler  belirtilmiĢtir 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan Elde Edilen48 Nolu Cd‟de Bulunan 29.Sıralı Ġlk BÇG ÇalıĢmaları/Listeler 

Ġsimli Sıralı Klasör Ġçerisinde Belgeler alt baĢlığında; 
Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Özetleri belirtilerek Ġçindekiler BaĢlıklarıyla Türkiye 

Genel Toplamları ve illerin sorumluluk bölgelerindeki illerin yer aldığı belirtilmiĢtir. 

Ġller/Konular, Konu BaĢlıklı Kur‟an Kursu Öğrenci Sayısı, Basında Çıkan Öğrenci 

Sayısı, Okul Yurt Parsiyon Öğrenci Sayısı, Vakıf/Tarikat Dergah taraftarları baĢlıklarıyla bazı 

illerdeki bu konuya iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. 

Ġller/Konular, Konu BaĢlıklı Tarikat, Mezhep, Dergah, Tekkeler, Türbeler, Mescitler, 

Vakıflar, Dernekler, Örgütler, T.V, Radyo, Gazete-Dergi, Okul, Yurt-Pansiyon, Kuran Kursları, 

Basındaki Miktar, Kanuna Aykırı Giyilen Mahaller baĢlıklarıyla  bazı illerdeki bu konuya 

iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. 

 Ġller/Konular, Konu BaĢlıklı Kuran Kursu Öğrenci Sayıları, Okul–Yurt-Pans. 

Öğrenci Sayısı, Vakıf/Tarikat Dergah Taraftarı baĢlıklarıyla  bazı illerdeki bu konuya iliĢkin 

bilgilere yer verilmiĢtir. 

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli Ahmet HurĢit 

Tolon‟dan Elde Edilen 48 Nolu Cd‟de Bulunan 30.Sıralı Ġlk BÇG Klasörü Ġçerisindeki 

“BATI ÇalıĢma Grupu Raporu NTVArĢiv”Ġsimli Belge  alt baĢlığında; 
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Batı çalıĢma grubunun raporu baĢlıklı 4 sayfadan oluĢan belge içeriğinde;  Batı 

ÇalıĢma Grubu tarafından hazırlanarak Milli Güvenlik Kurulunun da dikkatine sunulan 72 

sayfalık Fazilet Partisi, Cemaat, tarikat, dernek ve vakıflarla ilgili değerlendirme, kısa, orta, 

uzun vadede amaçları baĢlıklı teklifler bölümlerinden oluĢtuğu, son paragrafta ise bütün hakkı 

saklıdır 1999-NTV ibaresinin bulunduğu açıklanarak, bu belgenin  Hasan Atilla Uğur dan da 

elde edildiği belirtilmiĢtir. 

Ergenekon soruĢturmasında yapılan operasyonlarda Ģüpheli Mustafa Hüseyin 

BUZOĞLU‟na ait kingston_ch101108 2 gb kapasiteli bellek içerisindeki 31.”Batı 

ÇalıĢma Grubu Yurt Geneli Ġmam Hatiplerle, Siyasi Partilerle, Tarikatlarla Ġlgili 

ÇalıĢmalar” isimli belge(5.Kls. S:99-142) baĢlığında; 

(M.Hüseyin Buzoğlu‟na ait Kingston- CH101108 2 GB bellek içerisindeki “Batı 

ÇalıĢma Grubu Yurt Geneli Ġmam Hatiplerle, Siyasi Partilerle tarikatlarla ilgili 

çalıĢmalar” isimli belge) olduğu belirtilerek; 
Tarikatların yurt dıĢındaki okul durumu baĢlıklı 1 sayfadan oluĢan ülke ve ülkedeki 

okuldaki sayısını gösteren belge,Ġllere göre yakın döğüĢ spor salonu veya külüplerin miktarı 

kursiyer sayısını gösteren milli görüĢçüler ilgili not bulunan 1sayfadan oluĢan belge, 

 80 Ġlde Ġrticai Alt Yapı baĢlığıyla not belirtilerek; Ortalama her ilde 104 irticai 

merkez(birim) amaçları doğrultusunda beyin yıkama faaliyetleri yürütmektedir Ģeklinde 

değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

Avrupa milli görüĢ teĢkilatı baĢlıklı RP yanlısı denilerek milli görüĢün faaliyetleri 

hakkında bilgi verildiği,Milli Gençlik Vakfının illere göre dağılımını gösteren tabloda vakfın 

40 ilde bulunduğu ve yüz bin üyeye sahip olan Milli Gençlik Vakfının RP nin gençlik kolu 

gibi çalıĢtığı belirtilmektedir.AĢırı sağ ve irticai unsurların yurt dıĢındaki dernekleri baĢlıklı 8 

ülkedeki Avrupa milli görüĢ  teĢkilatı ve  Avrupa Ġslam kültür merkezinin dernek sayılarını 

gösteren tablo,Ġslamcı Unsurların Gücü (Mart 1996) BaĢlığı altında Ġslamcı unsurlar baĢlığı 

adı altında  milli görüĢ, Süleymancılar, Nurculuk, Radikal Ġslamcılık, Diğer Tarikatların Yurt 

Ġçi Ve Yurt DıĢındaki Yayın, Dernek, Vakıf, ġirket, Kurs/Pansiyon, Dersane, Sendika, özel 

okul sayılarının belirtildiği tabloda not olarak Hak-iĢ federasyonu ve bağlı sendikaları aĢırı 

Ġslamcı unsurları yönetimi altındadır ibaresi bulunmaktadır.Yurtiçinde Yayın Yapan Ġslamcı 

Radyo Ve Televizyonlar BaĢlığı altında Radyo ve TV ler sıralanarak Türkiye‟deki iller ile 

yurtdıĢındaki ülke ve illerde belirtilerek ait olduğu grupların yazıldığı 1 sayfadan oluĢan gizli 

belge,AĢırı Ġslamcıların Yayın Organları BaĢlığı altında gazete ve dergiler sıralanarak ait 

olduğu grupların yazıldığı 1 sayfadan oluĢan gizli belge ,Refah Partisine Yakın Dernekler 

BaĢlıklı  1 sayfadan oluĢan belge içeriğinde;Hukuk AraĢtırmaları Derneği(HUDER),  Milli 

Gençlik Vakfı(MGV), Ġnsan Hakları ve Mazlumlar için dayanıĢma Derneği (MAZLUMDER), 

Vahdet Eğitim, YardımlaĢma ve Dostluk Vakfı, Ekonomik ve Sosyal AraĢtırmalar Merkezi 

(ESAM),  Ġslami Ġlimleri AraĢtırma ve Yayma Vakfı (ĠSĠDAV),  Mahalli Ġdareler derneği,  

Sağlık Derneği, Tarımsal Kalkınma Vakfı(TAKVA),  Teknik Elemanlar Derneği( TEK-

DER),Toplu Konut, ĠnĢaat ve Tesisat Müteahhitleri Derneği (TĠMDER),  Yönetici, iktisatçı ve 

muhasebeci muĢavirleri derneği(YĠM-DER),  Müstakil Esnaf ve Sanatlar Derneği (MES-

DER), Belediyeler Teknik Hizmet Organizasyonu Derneği( BTH), Memur Sendikaları 

Konfederasyonu (MEMUR-SEN)Hv.K.K.lığının 27 ġubat 1997 gün ve  ĠSETH: 3570-386-

96/PL.YNT.D.(ĠKK.ġ.) sayılı yazısının EK-A‟sında gizli örnek kitap listesi baĢlıklı kitabın 

adı, yazar, yayınevinin bulunduğu Erkan CENGĠZ Hv.Yer.Ütğm. Ġnc. Subayı imzalı belge  

belirtilerek çeĢitli yayınlara yer verilmiĢtir. 

80 ilde bulunan gazete, dergi, radyo, TV lerin sayısını gösteren 1 sayfadan oluĢan 

belge ; “Ana Hatları  

BaĢlıklı 19 sıradan oluĢan belge.içeriğinde (5 Kls S:128) 

1. Laiklik ilkesi hassasiyeti korunmalı, yasalar uygulanmalı, gerekirse yeni 

düzenleme yapılmalı. 
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2.  Tarikatlara bağlı özel yurt ve okullar Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli 

Eğitim Bakanlığı‟na devredilmeli. 

3. Genç nesillerin körpe dimağlarının Atatürk, vatan, millet sevgisiyle 

bilinçlendirilmesi için; 

a) 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamaya konmalı 

b) Kur‟an kursları Milli Eğitim Bakanlığı‟na verilmelidir. 

4. Atatürk inkılaplarına sadık din adamları yetiĢtirmek için, eğitim kurumları 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu‟nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.  

5. Dini tesisler Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nca incelenerek gerçekleĢtirilmelidir. 

6. 677 sayılı yasa ile menedilmiĢ tarikatların faaliyetlerine son verilmelidir. 

7. Ġrticai faaliyetleri nedeniyle ordudan atılan personel konusunu istismar ederek 

orduyu dine karĢı gösteren medya yayınları kontrol altına alınmalıdır. 

8. Ġrtica nedeniyle ordudan atılan personelin diğer kamu kuruluĢlarında istihdama 

imkan verilmemelidir. 

9. Orduya dinci kesimden sızmaları önlemek için alınan tedbirler diğer kamu 

kuruluĢlarında da uygulanmalı. 

10. Bu maddeyi, Türkiye‟nin uluslararası iliĢkilerini ilgilendirdiği için 

yayınlıyoruz. 

11. AĢırı dinci kesimin mezhep ayrılıklarını körükleyerek milletimizi kamplara 

ayıracak faaliyetleri önlenmelidir. 

12. Belediyeler Yasası‟na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında 

yasal iĢlem yapılmalı. 

13. Kıyafet Kanunu‟na aykırı olarak ortaya çıkan uygulamalara kesinlikle mani 

olunmalı. 

14. Silah ruhsat iĢlemleri yeniden düzenlenmeli, pompalı tüfeklere olan talep 

dikkatle değerlendirilmelidir. 

15. Kurban derilerinin rejim aleyhtarı örgütler tarafından toplanmasına mani 

olunmalıdır. 

16. Özel üniforma giymiĢ korumalar ve bunu sorumlulurı hakkında yasal iĢlemler 

ivedilikle sonuçlandırılmalıdır. 

17. “Millet Yerine Ümmet Kavramı”nı getirmeye çalıĢan giriĢimciler yasal ve idari 

yollardan önlenmelidir. 

18. Atatürk Aleyhine iĢlenen suçlar hakkındaki Kanun‟un istismar edilmesine fırsat 

verilmemelidir. 

19. Faizsiz Ġslami bankacılık (Özel Finans Kurumları)” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 54. Hükümet döneminde yapılan atamalar baĢlığı adı altında toplam 468 atamanın 

hangi bakanlıkta kaç kiĢinin atandığını gösterir 1 sayfadan oluĢan belge,3 Genel Ve 3 Yerel 

Seçimin Değerlendirilmesi BaĢlıklı 1 sayfadan oluĢan not içeriğinde (5 Kls S:126); “1.Hem 

merkez sağ hem de sol partiler birbirleri ile amansız bir mücadelenin içine girmiĢler, 

birbirlerini bloke etmiĢler; RP ile mücadele etmemiĢler, halkın gözünde baĢarısız olmuĢlar, 

halkın umutlarını tüketmiĢlerdir. 

2.YıpranmamıĢ RP farklılığını ve vaadlerini iyi bir zamanlamayla ortaya koyarak 

arayıĢ içindeki halk nezdinde yeni bir umut haline gelmiĢtir. 

3.Serbestçe inançların yaĢayan halkımızın özlemini Ģeriat olduğu için RP 

yükselmemiĢtir. 

Halk, ağır yaĢamsal sorunlarını çözemeyen partilerin baĢarısızlıkları karĢısında bir de 

RP ni deneyelim yaklaĢımının bir sonucu olarak RP‟ne yönelmiĢtir. 

4.Gelinen bu noktadan itibaren tam bir toplumsal uzlaĢmaya ihtiyaç vardır.  
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Artık laik- Demokratik Cumhuriyetçi kadroların halkın gözünde ve gönlünde 

baĢarısız olmak gibi bir Ģansları kalmamıĢtır. Bir Ģansları kalmamıĢtır. Kendilerine çeki düzen 

vermeleri bir zorunluluk  haline gelmiĢtir.”denilerek belgeler belirtilmiĢtir.  

AĢırı Sağ Ġslamcı Unsurların Tarihi GeliĢimi baĢlıklı 1 sayfadan oluĢan notta, 

Osmanlı devletinden sonra Türkiye Cumhuriyeti bölümünde bir sayfadan oluĢan belge olduğu 

belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 

“Türkiye Cumhuriyeti   

1920: Anadolu isyanları 

1925: ġeyh Sait isyanı 

1930: Kubilay olayı 

1950-1960: KadrolaĢma  

1960-1980: Legal faaliyetler (partileĢme) 

1980-1994: Yurtiiçi ve yurt dıĢında örgütlenme faaliyetleri.  

1994-1997: 80 il belediyesinin 23‟ünü , 

-2670 ilçe ve belde belediyelerinin 331‟ini  

-550 millet vekilinin 160‟ını, 

- 80 il valisinin 37‟sini, 

- 874 ilçe kaymakamlığının %50‟sini, 

-Yargının ve Emniyet TeĢkilatının önemli bir kısmını, ele geçiren; devlette 

kadrolaĢmaya hız veren, 

-Yurt içinde ve Yurt dıĢında  

-167 basın ve yayın kuruluĢunun, 

-2541 derneğin, 

-166 vakıfın, 

-268 Ģirketin, 

-1657 kurs ve pansiyonun, 

-626 dersanenin, 

-9 sendikanın, 

-52 özel okulun oluĢumunu ve desteğini sağlayan ve bu büyük organizasyona 5011 

izinli Kuran kursu, bilinmeyen sayıda izinsiz Kuran kursu ve 601 imam hatip lisesi ile eleman 

yetiĢtiren RP‟li Laik sistemi tehdit eder bir seviyeye ulaĢmıĢtır.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

80 ilin Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, Kaymakam Adayı, Mülkiye 

BaĢmüfettiĢlerinin toplam sayılarını gösterir 1 sayfadan oluĢan liste  Ġrticai Durum 

Değerlendirmesi (Genelkurmay BaĢkanlığı-Emniyet Müdürlüğü)BaĢlıklı Genel Kurmay 

BaĢkanlığı tarafından, 15 ilden Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Konya, Sakarya, Sivas, 

ġanlıurfanın artı olarak iĢaretlendiği 15 ilin mülki idare, vali, kaymakam sayısı, vakıf-dernek 

tarikat sayısı, yurt pansiyon sayısı, okul kurs dersane sayısı, irticai olay sayısı baĢlığı adı 

altında sayıların belirtildiği 1 sayfadan oluĢan belge ,Emniyet Genel Müdürlüğü Raporu 

(23.6.1997) BaĢlıklı 80 ildeki bazı illerdeki öğrenci sayıları toplamı belirtildikten sonra  

değerlendirme baĢlığı adı altında 1 sayfadan ibaret yazı bu baĢlık altında belirtilerek son 

olarak belirtilen belge ile ilgili olarak;  “23 Haziran 1997‟de Emniyet Genel Müdürlüğünden 

alınan ve 80 ildeki irticai durumu yansıtan rapora göre;  

- 30 ilde faaliyet gösteren irticai vakıf ve derneklerin bünyesindeki  yurt ve 

kurslarda 30200  öğrenci eğitim görmektedir. 

- 50 ilde öğrenci sayısı verilmemiĢ, özellikle Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 

Ġstanbul, KırĢehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, NevĢehir, Rize, Sakarya, Sivas, Gibi irticaya 

fazlası ile müzahir illerin durumunun yansıtılmamasının oralardaki mülki idare yapısının 

objektif olmamalarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.” Ģeklinde belirtilmiĢtir.        

Yargıtay Ve DanıĢtaya Seçilen Yeni Üyeler Hakkında Bilgi Notu (FiĢleme)BaĢlığı adı 

altında Yargıtaya seçilen 17 yeni üyenin ve DanıĢtaya yeni seçilen 3 üyenin isimleri 
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yazıldıktan sonra önüne Ġslami kesimle bağlantılı olmayanlar, Ġslami kesimle bağlantılı 

olanlar, Ġslami kesime meyilli olanlar Ģeklinde fiĢlendiğine dair 1 sayfadan oluĢan belge, 

belirtilmiĢtir. 

Yıllara Göre Din Eğitimi Alan Seçmen Sayısındaki GeliĢmenin Milletvekili Genel 

Seçimlerini Etkilemesi baĢlığıyla Bir sayfadan oluĢan belge  belirtilmiĢ Bu belgenin birebir 

aynısı Genelurmay antetli CD den de elde edildiği not Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Yıllara Göre Din Eğitimi Alan Seçmen Sayısındaki GeliĢmenin Milletvekili Genel 

Seçimlerini Etkilemesi baĢlığı: “ 

 Yıl,    Oy Oran,   Milletvekili Sayısı 

 1997   %28   276 

 2000   %34   335   

 2005   %67 Mutlak iktidar” Ģeklinde belirtilerek bu belgenin 

birebir aynısının  Genelkurmay antetli CD den de elde edilmiĢ  olduğı ve dosya içerinde 

olduğu belirtilmiĢtir. 

Kuran Kursu Sayısı (Merkezi)BaĢlığı altında tüm illerdeki Kuran Kursları sayıları 

belirtilerek yasal kuran kursu sayısı:8.598, 160.000 öğrenci  yasal olmayan kuran kursları ile 

birlikte 15.000 kuran kursu, 190.000 öğrenci bulunduğu  açıklanarak Bu belgenin birebir 

aynısı  Genelurmay antetli CD den de elde edilmiĢ  olduğu ve dosya içerisinde bulunduğu 

belirtilmiĢtir. 

Ġmam Hatipleri Kim Açtı? BaĢlığı adı altındaki belge içeriğinde yıllar ve hangi 

dönemde (siyasetçi isimleriyle) ne kadar okul açıldığı belirtilmiĢtir. 

Hangi okula ne kadar öğretmen düĢüyor baĢlığı altında okul, öğrenci sayısı, 

öğretmen sayısı, öğretmen/öğrenci oranı belirtildikten sonra el yazısı ile imam hatip okulunun 

ok ile gösterilerek 120.000 civarında kız öğrenci, 318.775 orta okul, 192.729 lise eklenerek 

ülke çapında okul sayısı 68.690, cami sayısı 72.124, Ģeklinde not düĢülldüğü belirtilerek bu 

belgenin birebir aynısı Genelkurmay antetli CD den de elde edildiği ve dosya içerisinde 

bulunduğu belirtilmiĢtir. 

BaĢbakanlık MüsteĢarı Ve Yardımcılarının Görevleri baĢlıklı, 2 sayfadan oluĢan 

müsteĢar ve müsteĢar yardımcılarının adları ve görevlerinin belirtildiği belge  belirtilerek Bu 

belgenin birebir aynısının  Genelkurmay antetli CD den de elde edilmiĢ  olduğu belirtilerek 

dosya içerisinde yer aldığı belirtilmiĢtir. 

54 ncü T.C. Hükümeti Üyeleri BaĢlıklı 08/07/1996 tarihli BaĢbakan, baĢbakan 

yardımcı ve bakanların adlarıyla partilerinin gösterildiği 1 sayfadan oluĢan belge   belirtilerek  

Bu belgenin birebir aynısı Genelkurmay antetli CD den de elde edilmiĢ olduğu ve 

dosya içerisinde bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Rp‟nin Ġller Bazında BaĢarı Öncelikleri BaĢlığı adı altında; illerin önüne yerel seçim 

ortalaması belirtilerek belediye baĢkanlığını Refah Partisinin aldığı yerlere artı iĢareti 

konulduğu, bazı illerin valilerine de artı iĢareti konulduğu ve notlar bölümünde; 

*23 ilin belediye baĢkanı RP‟lidir, *36 ilin valisi RP yanlısıdır, *15 ilin Hem 

belediye baĢkanı hem de valisi RP‟lidir denildiği belirtilerek bu belgenin birebir aynısının 

Genelkurmay Antetli CD den de elde edilmiĢ    olduğu  Ģeklinde not düĢülmüĢtür. 

Milletvekilleri BaĢlığı altında illerin önünde Refah Partili, diğerleri ve toplam olarak 

milletvekilleri sayıları belirtildikten sonra notlar baĢlığı adı altında; Toplam 550 

milletvekilinin 160‟ RP‟lidir*98 Milletvekili Din Okullarından mezundur*37 milletvekili 

Yük. Ġslam Enstitüsü mezunu *61 Milletvekili Ġmam Hatip Lisesi mezunu (47 RP,7 Anavatan, 

6 DYP, 1 BBP) olduğunun belirtildiği açıklanarak, bu belgenin birebir aynısının  

Genelkurmay antetli CD den de elde edilmiĢ olduğu ve dosya içerisinde bulunduğu 

belirtilmiĢtir. 

Dini Okullardan Mezun Olan Milletvekillerinin Sayısı  baĢlığındaki belgenin, 

Genelkurmay antetli CD den elde edilen 14.Klasör  Sayfa 188 de belgenin Ergenekon 
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soruĢturmasında yapılan operasyonlarda Ģüpheli Mustafa Hüseyin BUZOĞLU‟na ait 

Kinston_CH101108 2 GB kapasiteli bellek içerisindeki 31. “Batı ÇalıĢma Grubu yurt geneli 

imam hatiplerle, siyasi partilerle, tarikatlarla ilgili çalıĢmalar” isimli  belge ile aynı olduğunun 

tespit edildiği belirtilmiĢ parti isimleri belirilerek parti simleri baĢlıklarının altına  isimlere yer 

verimiĢtir. 

Refah Partisinin Belediyelerdeki Durumu BaĢlığı altında Refah Partisinin iller 

bazında kazanmıĢ olduğu BüyükĢehir Blediye BaĢkanlığı,Ġlçe Mrk. Belediye BaĢkanlıklarının 

kaçını kazandığı ve alt kademe Belediye BaĢkanlıklarının kaçını kazandığına dair listenin 

altında notlar baĢlığı adı altında  RP‟nin belediye seçimlerinde aldığı oy oranları  ve belediye 

baĢkanlıkları sayısı belirtilmiĢtir. Bu belgenin birebir aynısnın ı  Genelkurmay antetli CD den 

de de elde edilmiĢ olduğu belirtilerek  dosya içerisinde yer aldığına dair not düĢülmüĢtür.  

En Güçlü Ġrticai Vakıflar BaĢlıklı Vakfın ismi ve faaliyet gösterdiği il sayısının 

belirtildiği 1 sayfadan oluĢan belgede, vakıflar  belirtilmiĢtir. Bu belgenin birebir aynısının   

Genelkurmay  antetli CD den de elde edilmiĢ olduğu ve dosya içerisinde olduğuna dair not 

düĢülmüĢtür. 

En Güçlü Ġrticai Dernek Ve Cemiyetler BaĢlıklı Dernek ve Cemiyetlerin ismi ve 

faaliyet gösterdiği il sayısının belirtildiği 1 sayfadan oluĢan belgede dernek isimlerine ve 

sayılarına yer verilmiĢ,Bu belgenin birebir aynısının Genelkurmay antetli CD den dede elde 

edilmiĢ olduğu belirtilerek  dosya içerisinde yer aldığına dair not düĢülmüĢtür.  

Ġrticai Alt Yapının Kuvvetli Olduğu Ġller baĢlıklı belgede, Ġllere göre vakıf-dernek 

tarikat sayısı belirtilmiĢtir. “Genel olarak irticai alt yapının kuvvetli olduğu bu illerde RP yerel 

ve genel seçimlerde yüksek oy almıĢ olup bu unsurlar RP denizini besleyen nehir etkisini 

sahiptirler.”Ģeklinde olduğu belirtilerek bu belgenin birebir aynısının   Genelkurmay antetli 

CD den de elde edilmiĢ olduğu ve dosya içerisinde bulunduğuna dair not düĢülmüĢtür. 

Rp‟nin Belediye Ve Genel Seçim Sonuçları BaĢlığı altında RP‟nin il bazında 1984 

Belediye seçim oy oranları, 1987 Genel Seçim oy oranları, 1989 Belediye seçim oy oranları, 

1991 Genel Seçim oy oranları, 1994 Belediye seçim oy oranları, 1995 Genel Seçim Sonuçları 

Oy Oranları gösterildikten sonra ortalamaları belirtildikten sonra Türkiye genelinde RP‟nin  3 

grafik  Ģeklinde gösterildiği 1 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin  birebir aynısı nın  

Genelkurmay antetli CD den de elde edilmiĢ olduğu belirtilerek dosya içerisinde bulunduğuna 

dair not düĢülmüĢtür. 

ANAP  ve  DYP‟NĠN Genel Ve Belediye Seçim Sonuçları BaĢlığı altındaki belgenin  

oy oranları ve seçim tarihlerini gösterir 2 adet grafik olduğu belirtilerek bu belgenin birebir 

aynısının  Genelkurmay antetli CD den de de elde edilmiĢ olduğu belirtilerek  dosya 

içerisinde yer aldığına dair not düĢülmüĢtür.  

DSP  VE CHP‟nin Genel Ve Belediye Seçim Sonuçları BaĢlığı altında oy oranları ve 

seçim tarihlerini gösterir 2 adet grafik ve merkez sağ, merkez sol ve RP‟nin 11 yıllık oy 

durumunu gösterir karĢılaĢtırmalı liste ve tüm partilerle ilgili değerlendirme bulunduğu 

belirtilerek Bu belgenin birebir aynısının  Genelkurmay Antetli CD‟ den de elde edilmiĢ 

olduğu belirtilerek  dosya içerisinde yer aldığına dair not düĢülmüĢtür.  

 Türkiye Haritası Üzerinde  baĢlığında;12/06/1997 tarihli Türkiye haritası üzerinde 1 

nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci derece hassas iller olarak bazı illerin iĢaretlendiğine dair 1 

sayfadan oluĢan belge olduğu belirtilerek bu belgenin birebir aynısı Genelkurmay antetli CD 

den de de elde edilmiĢ olduğu belirtilerek  dosya içerisinde yer aldığına dair not düĢülmüĢtür.  

Ġrticai Üst Yapı, Alt Yapı baĢlığında; 12/06/1997 tarihli irtica üst yapı baĢlığı altında 

seçim bölümünde tüm illerin RP milletvekili sayıları, ve belediye baĢkanları iĢaretli, Mülki 

idari yapı baĢlıklı Vali, vali yardımcısı, kaymakam, kaymakam adayı, mülkiye baĢmüfettiĢi, 

sayılarının belirtilerek toplamının alındığı, irticai alt yapı baĢlığı altında vakıflar, dernek ve 

cemiyetler, örg.tarikat. cemaat, gazete, dergi, radyo, televizyon, yurt, pansiyon, okul, 

kurs/dershanelerin il bazında sayıları ile toplamının belirtildiği liste olduğu belirtilerek Bu 
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belgenin birebir aynısının  Genelkurmay antetli CD den de de elde edilmiĢ olduğu belirtilerek  

dosya içerisinde yer aldığına dair not düĢülmüĢtür.  

Ġrticai (GENEL) Hassas Ġller Türkiye Haritası Üzerinde baĢlığında; Türkiye haritası 

üzerinde 1nci,2nci, derece hassas iller olarak bazı illerin iĢaretlendiğine dair 1 sayfadan 

oluĢan belge belirtilerek Bu belgenin birebir   aynısının Genelkurmay antetli CD den de elde 

edilmiĢ olduğu  ve dosya içerisinde yer aldığına dair not düĢülmüĢtür.  

 Ġrticai Genel Durum BaĢlığı adı altında tüm illerin 31 MAYIS 1997 tarihli Mülki ve 

Mahalli Ġdare, Ġrtica alt yapı, irtica olaylar, tarihi isyan, durumları çarpı ile iĢaretlenmiĢ hassas 

durumları ise sayı ile belirtilen  1 sayfadan oluĢan belge belirtilerek  bu belgenin birebir 

aynısının Genelkurmay antetli CD den de elde edilmiĢ olduğu belirtilerek  dosya içerisinde 

yer aldığına dair not düĢülmüĢtür.  

Mülki Ve Mahalli Ġdarede Hassas Ġller (MĠLLETVEKĠLĠ, Vali Ve Belediye BaĢkanı) 

baĢlığında; Türkiye haritası üzerinde 31 Mayıs 1997 tarihi itibariyle Hassas illerin 

iĢaretlendiği 1 sayfadan oluĢan belgenin, birebir aynısı  Genelkurmay antetli CD den de de 

elde edilmiĢ olduğu belirtilerek  dosya içerisinde yer aldığına dair not düĢülmüĢtür.  

Ġrticai Alt Yapıda Hassas Ġller (GAZETE-DERGĠ,RADYO,TV,YURT-PANSĠYON, 

OKUL,KURS-DERSHANE, Dernek Ve Cemiyet,Vakıflar, Tarikat-Cemaat) baĢlığında; 

Türkiye haritası üzerinde 31 Mayıs 1997 tarihi itibariyle Hassas illerin iĢaretlendiği 1 

sayfadan oluĢan belgenin  birebir aynısının  Genelkurmay antetli CD den de de elde edilmiĢ 

olduğu belirtilerek  dosya içerisinde yer aldığına dair not düĢülmüĢtür.  

Ġrticai Olaylarda Hassas Ġller (Nisan-Mayıs) baĢlığında;  Türkiye haritası üzerinde 31 

Mayıs 1997 tarihi itibariyle Hassas illerin iĢaretlendiği 1 sayfadan oluĢan belge  belgenin 

birebir aynısının  Genelkurmay antetli CD den de elde edilmiĢ olduğu belirtilerek   ve dosya 

içerisinde yer aldığına dair not düĢülmüĢtür.  

Ergenekon SoruĢturmasında Yapılan Operasyonlarda ġüpheli M.Hüseyin 

Buzoğlu‟na Ait Kingston_Ch101108 2 Gb Bellek Ġçerisindeki 32.Sıralı BÇG Seçim 

Haritaları Ve Listeleri” Ġsimli Belge Alt BaĢlığında; 
M.Hüseyin Buzoğlu‟na ait Kingston- CH101108 2 GB bellek içerisindeki “BÇG 

seçim haritaları ve listeleri” isimli belge belirtilerek; 

1998‟De Yapılacak Genel Seçimde Oy Oranı Ġtibariyle Partilerin Birinci Olacağı Ġller 

baĢlığıyla; Türkiye haritası üzerinde 1998‟de yapılacak genel seçimde oy oranı itibariyle RP, 

DYP, ANAP, DSP, CHP nin 1. Olacağı illerin ayrı ayrı renklerle gösterildiği 1 sayfadan oluĢan 

belge belirtilmiĢtir. 

Genel Seçimlerde Partilerin Oy Oranları baĢlığıyla; Grafik Ģeklinde 1987, 1991, 

1995 tarihleri itibariyle RP, DYP, ANAP, DSP, CHP nin oylarını gösterir 1 sayfadan oluĢan 

belge   belirtilmiĢtir. 

1995 Genel Seçimde Oy Oranı Ġtibariyle Partilerin Birinci Olduğu Ġller baĢlığıyla;  

Türkiye haritası üzerinde 1995 genel seçimde oy oranı itibariyle partilerin 1.olduğu 

illerin RP, DYP, ANAP, DSP, CHP nin ayrı ayrı renklerle gösterildiği 1 sayfadan oluĢan belge  

belirtilmiĢtir. 

Değerlendirme baĢlığı altında Afyon, Ankara, KırĢehir, Mardin, Niğde, Samsun, 

Yalova, Karabük illerinde RP‟nin oy oranı, mevcut durum baĢlığı altında bu illerde DYP ve 

ANAP‟ın oy oranları, RP‟li belediye baĢkanlarının artı olarak iĢaretlendiği, bu illerdeki vali, 

kaymakam, merkez kaymakam adaylarının sayılarının iĢaretlendiği, vakıf dernek tarikat 

sayıları ile TV, yurt, pansiyon, okul, kurs/dershane sayılarının gösterildiği    1 sayfadan oluĢan 

belge belirtilmiĢtir. 

1994 Belediye Seçimlerinde Oy Oranı Ġtibariyle Partilerin Birinci Olduğu Ġller 

baĢlığıyla;  Türkiye haritası üzerinde 1994 belediye seçimlerinde oy oranı itibariyle partilerin 

1.olduğu illerin RP, DYP, ANAP, DSP, CHP nin ayrı ayrı renklerle gösterildiği 1 sayfadan 

oluĢan belge   belirtilmiĢtir.  
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1994 Belediye Seçimlerinde Partilerin Oy Oranları baĢlığıyla; RP, DYP, ANAP, DSP, 

SHP, CHP, MHP‟nin iller bazında oy oranı gösterir 1 sayfadan oluĢan tablo   belirtilmiĢtir. 

 1995 Genel Seçimlerinde Partilerin Oy OranlarıbaĢlığıyla; RP, DYP, ANAP, DSP, 

SHP, CHP, MHP‟nin iller bazında oy oranı gösterir 1 sayfadan oluĢan tablo belirtilmiĢtir. 

1991 Genel Seçiminde Oy Oranı Ġtibariyle  Partilerin Birinci Olduğu ĠllerbaĢlığıyla; 

Türkiye haritası üzerinde 1991 genel seçimde oy oranı itibariyle partilerin 1.olduğu 

illerin RP, DYP, ANAP, DSP, CHP nin ayrı ayrı renklerle gösterildiği 1 sayfadan oluĢan belge 

belirtilmiĢtir. 

1991 Genel Seçimlerinde Partilerin Oy Oranları baĢlığıyla;    RP, DYP, ANAP, DSP, 

SHP‟nin iller bazında oy oranı gösterir 1 sayfadan oluĢan tablo  belirtilmiĢtir. 

1989 Belediye Seçimlerinde Oy Oranı Ġtibariyle  Partilerin Birinci Olduğu Ġller 

baĢlığıyla; Türkiye haritası üzerinde 1989 belediye seçimlerinde oy oranı itibariyle partilerin 

1.olduğu illerin RP, DYP, ANAP, DSP, SHP, CHP nin ayrı ayrı renklerle gösterildiği 1 

sayfadan oluĢan belge  belirtilmiĢtir. 

1989 Belediye Seçimlerinde Partilerin Oy Oranları baĢlığıyla; 

RP, DYP, ANAP, DSP, SHP,‟nin iller bazında oy oranı gösterir 1 sayfadan oluĢan 

tablo  belirtilmiĢtir. 

1987 Genel Seçiminde Oy Oranı Ġtibariyle  Partilerin Birinci Olduğu Ġller baĢlığıyla; 

Türkiye haritası üzerinde 1987 genel seçimde oy oranı itibariyle partilerin 1.olduğu 

illerin RP, DYP, ANAP, SHP, DSP‟ nin ayrı ayrı renklerle gösterildiği 1 sayfadan oluĢan belge 

belirtilmiĢtir. 

1989 Belediye Seçimlerinde Partilerin Oy Oranları baĢlığıyla;  

RP, DYP, ANAP, DSP, SHP‟nin iller bazında oy oranı gösterir 1 sayfadan oluĢan 

tablo belirtilmiĢtir. 

1984 Belediye Seçimlerinde Partilerin Oy Oranları baĢlığıyla;  RP, DYP, ANAP, HP, 

SODEP, MDP‟nin iller bazında oy oranı gösterir 1 sayfadan oluĢan tablo belirtilmiĢtir. 

1984 Belediye Seçimlerinde Oy Oranı Ġtibariyle Partilerin Birinci Olduğu Ġller 

baĢlığıyla; Türkiye haritası üzerinde 1984 belediye seçimlerinde oy oranı itibariyle partilerin 

1.olduğu illerin RP, DYP, ANAP, SODEP, HP, MDP‟nin ayrı ayrı renklerle gösterildiği 1 

sayfadan oluĢan belge  belirtilmiĢtir. 

 

ERGENEKON SORUġTURMASINDA YAPILAN OPERASYONLARDA ODA 

TV‟DE YAPILAN ARAMADA KOZĠNOĞLU KLASÖRÜNDEN ELDE EDĠLEN 

BELGELER (5.Kls. S:4/19)  
Batı ÇalıĢma Grubu Ġnceleme Sonuçları konulu belgede, gizliliğinin kalkmadığı 

açıklamalar bölümünde GnKur  2.nci BĢk.Org.Çevik Bir imza bloğu ile hazırlanmıĢ (imzalı), 

ekleri ĠGHD.PĠ.ġ.Md Kur.Kd.Alb.Ġdris KORALP imza bloğu ile hazırlanmıĢ (imzalı), Batı 

ÇalıĢma Grubu Ġnceleme Sonuçları konulu 14 sayfa metin belgesidir. Ġbaresi bulunan gizli 

Ek-A dan oluĢan, üst yazısı 1 sayfa olan belge olduğu belirtilerek, bu belge ile ilgili olarak, 

Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın 27 ağustos 2012 (ek c) ve 20 eylül 2012 tarihlerinde talep  

üzerine Ankara Cumhuriyet  BaĢsavcılığı‟na  göndermiĢ olduğu batı çalıĢma grubu ile ilgili 

Jandarma Genel Komutanlığı harekat baĢkanlığı 1997-2009 arĢiv dönemine ait 180 sayfa 

arĢiv malzemesi envanteri listesinin 28 mayıs 2009 tarihinde düzenlendiği bildirilerek 

gönderildiği ve emanetin 2012/214 ve 226 sırasında kayda alındığı. (250 kls. s:77-295) 

Genelkurmay tarafından gönderilen jandarma genel komutanlığı harekat baĢkanlığı, arĢiv 

daire baĢkanlığının 180 sayfalık ait yok edilecek arĢiv malzeme tutanağının 10.sayfasının 

103.sırasında belirtildiği evrakın tarih, sayı, konu ve gizlilik derecesi ile birebir aynı 

olduğunun   tespit edildiğine dair değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

Batı ÇalıĢma Grubu Ġnceleme Sonuçları baĢlığında;Gizli kiĢiye özel kırmızı kaĢeli 

T.C.Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara 04 Haziran 1997 tarihli HRK.: 3429-72-
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97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı,  Batı ÇalıĢma Grubu Ġnceleme Sonuçları konulu Hava Kuvvetleri 

Komutanlığına hitaben yazılan Orgeneral Çevik Bir imzalı, Ġlgi olarak Gnkur.BĢk.lığının 29 

Nisan 1997 gün ve HRK.: 3429-15-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı Batı Rapor Sistemi konulu emri, 

Ġlgi emir ile istenen Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi içerisinde Kuvvet Komutanları ve 

Jandarma Genel Komutanlığından elde edilen irticai temel bilgiler çerçevesinde yapılan 

çalıĢmalar neticesinde hazırlanan; Ġrticai Faaliyetlerin Türkiye Geneline iliĢkin değerlendirme 

ve sonuçları EK-A: F olarak gönderildiği belirtilerek  Dağıtım. Gereği, Bilgi için gönderildiği 

birimler belirtilerek  ekleri; EK-A: (Mülki ve Mahalli Ġdarede Hassas Ġller),  EK-B: (Ġrticai Alt 

Yapıda Hassas Ġller), EK-C: (Ġrticai Olaylarda Hassas Ġller),  EK-D: (Tarihi Ġsyanlarda Hassas 

Ġller),  EK-E: (Ġrticai (genel) Hassas Ġller),   EK-F: (Sonuç ve Değerlendirme)  Ģeklinde 

belirtilmiĢtir. 

Söz konusu belgenin EK-A sı olan gizli kırmızı kaĢeli mülki ve mahalli idarede 

hassas iller baĢlıklı ĠGHD. PL.ġ.MD. KUR.KD.ALB. Ġdris KORALP imzalı olduğu belirtilen 

belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 

“Gnkur.BĢk.lığının 04 Haziran 1997 gün ve HRK., : 3429-72-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) 

sayılı yazısının EK-A‟sidir. 

1-Son Yerel ve Genel seçimler oy potansiyelleri, belediye baĢkanı ve il valilerinin 

siyasi düĢünceleri dikkate alınarak yapılan çalıĢma neticesinde;  

-Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, 

Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, GümüĢhane, Ġstanbul, 

Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, K.MaraĢ, Mardin, MuĢ,  NevĢehir, Niğde, Rize, 

Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, ġanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, 

Karaman, Kırıkkale, Kırıkkale,  Batman, Yalova, Karabük, olmak üzere toplam 46 ilde 

mahalli ve mülki iderede irtica eğilimli Ģahıslar aktif olarak görev yapmaktadırlar. (LAHĠKA-

1 :  Mülki ve mahalli idarede hassas iller) 

2- Bu değerlendirmeye göre; 

A-23 ilin Belediye baĢkanı refah partilidir. 

B-36 il Valisi refah partisi yanlısıdır. 

C-15 ilin hem belediye baĢkanı hem de valisi refah partilidir. 

D-Refah partisi son yerel ve genel seçimlerde 40 ilde % 20‟nin üzerinde oy almıĢtır.” 

Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

 EK-A Lahika-1 Olarak Belirtilen Gizli Kırmızı KaĢeli Mülki Ve Mahalli Ġdarede 

Hassas Ġller (Milletvekili, Vali Ve Ġl Belediye BaĢkanı) baĢlıklı belgenin,  31 Mayıs 1997 

tarihli Türkiye haritası üzerinde bazı illerin renklendirilerek hassas iller olarak belirtildiği  ve 

belgenin 1 sayfadan  oluĢtuğu belirtilmiĢtir. 

Söz konusu  yazının EK-B si olan gizli kırmızı kaĢeli irticai alt yapıda hassas iller 

baĢlıklı ĠGHD.PL.ġ.MD. KUR.KD.Alb.Ġdris Koralp imzalı belgenin, Gnkur.BĢklığının 04 

Haziran 1997 gün ve HRk. : 3429-72/ĠGHD.Pl.(3) sayılı yazısının EK-B‟si olduğu belirtilerek  

belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği: “ Batı rapor sisteminin iĢletilmeye baĢlanmasıyla 

Emasya Bölge Komutanlıklarından il bazında gönderilen bilgilerin derlenmesi sonucu 

baĢlığyla irticai vakıf, dergi, gazeten, pansiyon, öğrenci yurdu, okul, kurs ve dershane ... 

faaliyet gösterildiği ve sayılarının belirtildiği, Ülke Genelindeki irticai örgüt, tarikat ve 

cemaatler ile aktif illerin sayıs baĢlığında   sayılarıyla   örgüt, tarikat ve cemaatlerin 

belirtildiği, Bu mülahazalar çerçevesinde ülke genelinde toplam 34 ilde irticai alt yapının 

kuvvetli olduğunun tespit edildiği belirtilerek söz konusu illerin isimleri gösterilmiĢtir.” 

Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

EK-B  LAHĠKA-1 olarak belirtilen gizli kırmızı kaĢeli irticai alt yapıda hassas 

iller(gazete-dergi, radyo,tv, yurt-pansiyon, okul, kurs-dershane, dernek ve cemiyet, vakıflar, 

tarikat- cemaat) BaĢlıklı 31 Mayıs 1997 tarihli Türkiye haritası üzerinde bazı illerin 
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renklendirilerek irticai alt yapıda hassas iller olarak belirtildiğine dair 1 sayfadan oluĢan belge 

belirtilmiĢtir. 

Yazının EK-C SĠ olan gizli kırmızı kaĢeli irticai olaylarda hassas iller baĢlıklı 

ĠGHD.PL.ġ.MD. KUR.KD.ALB.idris KORALP imzalı belgenin Gnkur.BĢk.lığının 04 

Haziran 1997 gün ve HRK.3429-72-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı yazısının EK-C‟si Ģeklinde 

belirtildiği, Batı ÇalıĢma Grubu rapor sisteminin tesis edilmesinden bu yana ülke genelinde 

meydana gelen 321 irticai olayın yoğunlaĢtığı iller olarak; Afyon,   Ankara,   Antalya,   Bursa,   

Diyarbakır,   Erzurum,   EskiĢehir, Gaziantep,  Ġçel,  Ġstanbul,  Ġzmir,  Kayseri,  KırĢehir,  

Kocaeli,  Konya, Kütahya,  Malatya,  NevĢehir,  Rize,   Sakarya,  Samsun,  Sivas,  Trabzon,  

ġanlıurfa,  Yozgat,  Kırıkkale,  Batman‟ın Tespit edildiği,Nisan ve Mayıs Aylarında olayların 

yoğunlaĢtığı illere iliĢkin harita LAHĠKA-1 (Ġrticai olaylarda hassas iller)‟de olduğu 

belirtilmiĢtir. 

EK-C LAHĠKA-1 olarak belirtilen gizli kırmızı kaĢeli irticai olaylarda hassas iller 

(nisan- mayıs) baĢlıklı, 31 Mayıs 1997 tarihli Türkiye haritası üzerinde bazı illerin 

renklendirilerek irticai Olaylarda hassas iller (Nisan-Mayıs) olarak belirtildiğine dair 1 

sayfadan oluĢan belge belirtilmiĢtir. 

Yukarıda belirtilen yazının EK-D SĠ olan gizli kırmızı kaĢeli tarihi isyanlarda hassas 

iller baĢlıklı iGHD.PL.ġ.MD. KUR.KD.ALB.ĠDRĠS KORALP imzalı belgede; 

Gnkur.BĢk.lığının 04 Haziran 1997 gün ve HRK.:3429-72-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı yazısının 

EK-D‟si  Ģeklinde belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği:“Ġrticai kapsamda 

değerlendirilen tarihi isyanlar incelendiğinde ise; 

A.Türk Ġstiklal harbi ve Cumhuriyet döneminde meydana gelen irticai 

ayaklanmaların nedenleri ve sonuçları (EK-D LAHĠKA-1) 

B.Türk Ġstiklal Harbi ve Cumhuriyet Döneminde Ġrticai Ayaklanmalar,(EK-D 

LAHĠKA-2)2.Bu mülahazalar göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, 

Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Ġzmir, Kastamonu, Kocaeli, 

Konya, Manisa, Mardin, Niğde, Sakarya, Sivas, Tokat, Tunceli, ġanlıurfa, Yozgat ve Bayburt 

olmak üzere toplam 20 il tarihi isyanlarda hassas il kapsamında değerlendirilmektedir. (EK-D 

LAHĠKA-3 : Tarihi isyanlarda hassas iller haritası)”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

EK-D LAHĠKA-1 Olarak Belirtilen Gizli Kırmızı KaĢeli Türk Ġstiklal Harbi Ve 

Cumhuriyet Döneminde Ġrticai Ayaklanmalar S.No, Tarih, Yer, Ayaklanma Sebebi, Sonuç 

BaĢlıklı 1 Sayfadan OluĢan Belge içeriğinden bahsedilmiĢ içeriğinde tarihlerle isyanlar ve 

bastırılmaları belirtilmiĢtir. 

EK-D  LAHĠKA-2 olarak belirtilen gizli kırmızı kaĢeli irticai ayaklanmalar (TÜRK 

Ġstiklal Harbi Ve Cumhuriyet Döneminde) baĢlıklı belge içeriğine yer verilmiĢ, belgede bazı 

iller ve ayaklanmalar belirtilmiĢtir. 

 EK-D LAHĠKA-3 olarak belirtilen gizli kırmızı kaĢeli tarihi isyanlarda hassas iller 

BaĢlıklı 31 Mayıs 1997 tarihli Türkiye haritası üzerinde bazı illerin renklendirilerek tarihi 

isyanlarda hassas iller olarak belirtildiğine dair 1 sayfadan oluĢan belge belirtilmiĢtir. 

Yukarıda belirtilen yazının EK-E SĠ olan gizli kırmızı kaĢeli  irticai hassas iller 

baĢlıklı ĠGHD.PL.ġ.MD. KUR.KD.ALB.ĠDRĠS KORALP imzalı belgenin Gnkur.BĢk.lığının 

04 Haziran 1997 gün ve HRK.: 3429-72-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı yazısının EK-E‟sidi Ģeklinde 

belirtilerek   içeriği Yerel ve Genel seçimlerdeki oy potansiyeli, belediye baĢkanı ve il 

valilerinin siyasi düĢünceleri, irticai alt yapı kapsamında değerlendirilen (Gazete, dergi, 

radyo, tv, yurt-pansiyon, okul, kurs-dersane, dernek ve cemiyet, vakıflar, tarikat-cemaat), 

meydana gelen iritcai olaylar ve tarihi isyanlar esas alınarak birinci derecede hassas iller  

ikinci derecede hassas iller baĢlıklarıyla çeĢitli iller olduğu Ģeklinde belirtiĢmiĢ,  (LAHĠKA-1 

: Ġrticai (Genel) Hassas iller), Ġrticai genel duruma iliĢkin çizelgenin LAHĠKA-2‟de olduğu 

belirtilmiĢtir. 
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EK-E LAHĠKA-2 olarak belirtilen gizli kırmızı kaĢeli irticai genel durum baĢlığı adı 

altında  tüm illerin Mülki ve Mahalli Ġdare,Ġrtica alt yapı, irtica olaylar, tarihi isyan, durumları 

çarpı ile iĢaretlenmiĢ hassas durumları ise sayı ile belirtilen  1 sayfadan oluĢan belge  ve  EK-

E LAHĠKA-1 olarak belirtilen gizli kırmızı kaĢeli Ġrticai (GENEL) Hassas Ġller baĢlıklı 31 

Mayıs 1997 tarihli Türkiye haritası üzerinde bazı illerin renklendirilerek irticai (genel) hassas 

iller olarak belirtildiğine dair 1 sayfadan oluĢan belge  belirtilmiĢtir. 

Yukarıda belirtilen yazının EK-F SĠ olan gizli kırmızı kaĢeli Değerlendirme Ve 

Sonuç BaĢlıklı ĠGHD.PL.ġ.MD. KUR.KD.ALB.ĠDRĠS KORALP imzalı belgenin 

Gnkur.BĢk.lığının 04 Haziran 1997 gün ve HRK.:3429-72-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı yazısının 

EK-F‟si olduğu belirtilerek  belge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge içeriği: “ 

1. “Ortaya konulan hususların ıĢığı altında; 

A. Ġrticai kesim tarafından halkı, ordu aleyhine kıĢkırtma faaliyetlerinin devam 

edeceği, 

B. Kıyafet kanununa aykırı giyinenlere karĢı baĢlatılan uygulamaya karĢı 

protestoların artacağı, 

C. Ġrticai kadrolaĢmanın yoğunlaĢtırılması maksadıyla, vakıflar bankası ve ziraat 

bankasında baĢlatılan köktendinci kadrolaĢmanın diğer kamu teĢkillerinde de hızlandırılacağı, 

Değerlendirilmektedir. 

2. Bu Faaliyetlere karĢı; 

A. Birinci ve ikinci derecede irticanın teĢkilatlandığı illerde; 

1-   GeliĢmelerin yakından izlenmesi, 

2-  Ġl Bazında, Mahalli idareler ile yurt, vakıf ve derneklerdeki köktendinci 

örgütlenmelerin üzerine gidilmesi, 

3-   Kamu kuruluĢlarında hızlandırılan köktendinci kadrolaĢmanın durdurulması ve 

tasfiye edilmesi için anayasal kurumlar ve mahalli yargı nezdinde bireysel ve toplu 

giriĢimlerin baĢlatılması, 

B. Ġrticai kesimin, halkı ordu ile karĢı karĢıya getirme gayretlerine özel dikkat 

gösterilmesi,  

Uygun mütalaa edilmektedir.”Ģeklinde belirtildikten sonra  

Batı ÇalıĢma Grubu ile ilgili olarak talebip  üzerine Genelkurmay BaĢkanlığınca 27 

ağustos 2012 (ek c) ve 20 eylül 2012 tarihlerinde BaĢsavcılığa göndermiĢ olduğu Batı 

ÇalıĢma Grubu ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Harekat BaĢkanlığı 1997-2009 arĢiv 

dönemine ait 180 sayfa arĢiv malzemesi envanteri listesinin 28 mayıs 2009 tarihinde 

düzenlendiği bildirilerek gönderilmiĢ (Emanetin  2012/214 ve 226 sırasında kayda alınmıĢ 

olup, belge suretleri 250 kls. s:77-295) ve 10. sayfasında 103. sırasında belirtilen gizli,  tarih 

ve sayısı (iddianamenin ilgili bölümünde yazılmıĢtır) (04.06.1997 tarih Ggnkur.BĢk.lığı 

Hrk:3429-72-97/ighd.pl.Ģ.(3), konusu (Batı ÇalıĢma Grubu inceleme sonuçları), ve sayfa 

adedinin aynı olduğu ve imha edildiğinin belirtildiği Ģeklinde değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

 

ERGENEKON SORUġTURMASINDA YAPILAN OPERASYONLARDA 

ġÜPHELĠ AHMET TUNCAY ÖZKAN‟a AĠT BATI ÇALIġMA GRUBU ĠLE ĠLGĠLĠ 

RAPORUN 3 ADET FOTOKOPĠLERĠ   baĢlığında; 
 ġüpheli Ahmet Tuncay Özkan‟a ait Küçükçekmece Halkalı dereboyu caddesi no.14 

sayılı yerde bulunan depoda yapılan aramada ele geçirilen ek (69)-1 adet 65 sayı ile 

numaralandırılmıĢ ġeffaf föy dosya içeriğinde 35. Sıralı kiĢiye özel gizli kaĢeli 29 Nisan 1997 

tarihli Org.2.baĢkanı Çevik Bir imzalı Batı ÇalıĢma Grubu ile ilgili raporun 3 adet fotokopileri  

bu baĢlık altında belirtilmiĢtir. 

T.C. Genelkurmay BaĢkanlığı gizli 29 NĠSAN 1997 tarihli 2.BaĢkan Orgeneral Çevik 

Bir imzalı 3 sayfadan oluĢan Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin bir (2 adet) 

ve son sayfalarının bulunduğu belirtilmiĢtir. 
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Ġrticai Faaliyetlerde Bulunduğu Ġstihbar Edilen Belediye BaĢkanları baĢlığında; 
Genelkurmay antetli CD den elde edilen (Bornova/Bnb. Salih/KadrolaĢma/Belediye 

BaĢkanları) irticai faaliyetlerde bulunduğu istihbar edilen belediye baĢkanları baĢlıklı 4 

sayfadan oluĢan belgede 112 kiĢinin fiĢlendiğinin tespit edildiği belirtilerek belge içeriğine 

özetle yer verilmiĢtir. Belgede, belediye baĢkanlarının  isimlerine ,görev yerlerine ve belgeyi 

hazırlayanların o kiĢi ile ilgili  tespitlerinin yer   yer verilmiĢtir. Belge ile ilgili Ģüpheli 

sıfatıyla ifadesi   alınan Mehmet ÖZBEK‟in ifadesine yer verilmiĢ, ifadesi özetle; “BÇG de 

sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/ 

BNB.SALĠH/KADROLAġMA/BELEDĠYE BAġKANLARI isimli word belgesinden elde 

edilen Ġrticai faaliyetlerde bulunduğu istihbar edilen belediye baĢkanları baĢlıklı belgenin 

amirleri tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda 

kendisinin hazırladığını  ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

 

BALYOZ DARBE PLANI SORUġTURMASI KAPSAMINDA GÖLCÜK‟TE 

ELDE EDĠLEN 28 ġUBAT- BATI ÇALIġMA GRUBUYLA ĠLGĠLĠ ELDE EDĠLEN 

BELGELER baĢlığında;  
Balyoz-Gölcük-BÇG Belgeleri- 2 Nolu Harddisk Ġçerisindeki  3 Adet Belge olduğu 

belirtilmiĢtir. 

-T.C.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli BaĢlıklı 

Gizli ibareli Ocak 2001 tarihli, ĠSTH: 3590- 01/ĠKK.Ks.(BAAOO)  sayılı Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına hitaben (Dosya) yazılmıĢ, Takip/Kontrol Altında  Bulunan Personel konulu, 1 

sayfadan oluĢan  belge belirtilerek belge içeriğinde bahsedilmiĢtir. Belge içeriği: 

“...Takip /Kontrol altında bulunan personel hakkında ilgi gereğince tanzim edilen 

kanaat raporları Ekte gönderilmiĢtir. 

Arz ederim”Ģeklinde belirtilerek  Donanma Komutanı namına, Sey/Tak.Kont.Evr. 

ĠSTH.ĠKK. ve Güv.ġ.Md.Dz.Kur.Yb.A.Gür. Mustafa Özbey Tümamiral Kurmay 

BaĢkanı olduğu belirtilerek eki Takip /Kontrol Altında Tutulan Personel Ġlerleme Raporu 

Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

-T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli BaĢlıklı 

Gizli ibareli Mayıs 2000 tarihli, ĠSTH:3590- 01/ĠKK.Ks (BAAOO)  sayılı Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına hitaben (Dosya) yazılmıĢ, Takip/Kontrol Altında  Bulunan Personel konulu, 1 

sayfadan oluĢan  belge belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 

 “ĠLGĠ: (a)Donanma K.nın 25 Nisan 2000 gün ve ĠSTH: 3590-247- 

00/ĠKK.Ks.BAAOO) sayılı  yazısı 

 (b)Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 11 ġubat 2000 gün ve ĠSTH : 3590-141-

00/ĠKK.ġ. sayılı yazısı. 

Takip/Kontrol altında bulunan personel hakkında ilgi (a) ile bilahare gönderildiği 

bildirilen kanaat raporları EK-A ve EK-B‟de  gönderilmiĢtir.Arz ederim.” Ģeklinde belirtilerek 

Donanma  Komutanı namına sey/Tak.kont.Evr. ĠSTH.ĠKK. ve Güv.ġ.Md. Dz.Kur.Yb. A.Gür : 

Mustafa Özbey Tümamiral Kurmay BaĢkanı  olduğu belirtilerek ekinde  EK-A (Takip/Kontrol 

altına alınmasına rağmen hakkında kanaat gönderilmeyen personel listesi, EK-

B(Dz.K.K.lığına kaydı bulunmayan personel listesi) bulunduğu belirtilmiĢtir. 

EK-A Gizli Ġbareli Olarak Belirtilen Takip/Kontrol Altında Bulunmasına Rağmen 

Hakkında Kanaat Gönderilmeyen Personel Listesi  BaĢlıklı Rütbesi, Adı Soyadı, sicil no, 

görev yaptığı birlik, Kıta içi takip ve kontrolleri neticesinde elde edilen bilgiler, sicil amirleri 

kanaati konulu 16 sayfadan, 150 kiĢiden oluĢan belge  belirtilmiĢtir. 

EK-B Gizli Ġbareli Olarak Belirtilendeniz Kuvvetleri Komutanlığında Kaydı 

Bulunmayan Personel Listesi BaĢlıklı Rütbesi, adı soyadı, sicil no, görev yaptığı birlik, 

Personel hakkındaki bilgi,  Kıta içi takip ve kontrolleri neticesinde elde edilen bilgiler, sicil 

amirleri kanaati konulu 15 sayfadan,102 kiĢiden oluĢan belge ĠSHK. ĠKK ve Güv.ġ.Md. 
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Dz.Kur.Yb. Ahmet Gür adına imzaya açıldığı belirtilerek belge  içeriğine yer verilmiĢtir.Belge 

içeriği: 

“Personel hakkında bilgi bölümünde;  

-EĢi tesettürlüdür, 

-Lojmana tesettürlü ziyaretçisi gelmiĢtir, 

 -EĢinin sosyal faaliyetlere modern giyimli katıldığı halde, dıĢarıda kapalı giyimli 

gezdiği, 

-MHP tandanslı uyumlu olduğuna dair duyum vardır, 

-5 vakit namaz kıldığı, walkman ile vaaz dinlediği,  

-Çocuğunu … dersanesine gönderdiği, ibarelerinin bulunduğu,  

 Kıta içi takip ve kontrolleri neticesinde elde edilen  bilgiler bölümünde; 

-EĢi tesettürlü olup, sosyal faaliyetlere iĢtirak etmemektedir, 

-Durumu takip edilmekte, daha somut bilgiler toplanmaya çalıĢılmaktadır, 

-Sosyal faaliyetlere katılmamaktadır, 

-Yapılan kontrollerde annesinin baĢörtüsü kullandığı tespit edilmiĢtir, 

-Kayınvalidesi baĢörtüsü kullanmaktadır, 

-EĢi çağdaĢ kıyafetlidir, 

-EĢi yöresel örf ve adetlere uygun baĢörtü kullanmaktadır, Laiklik karĢıtı siyasi bir 

akımın simgesi sayılabilecek kılık ve kıyafette olmayıp, sosyal faaliyetlere iĢtirak etmektedir.”  

Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Takip/Kontrol Altına Alınmasına Rağmen Hakkında Kanaat Gönderilmeyen Personel 

Listesi BaĢlıklı, gizli ibareli 1 sayfadan oluĢan belgenin içeriğine yer verilmiĢ belgede;  

Subay,  Astsubay,   Devlet  memuru, ĠĢçi, Uzman ErbaĢ,  Temize çıkarılması teklif edilen,    

Takip/kontrol altında kalması teklif edilen, Bilahare Gönderilecek,Emekliye Ayrıldı  

isimlendirmesiyle   sayıları belirtilmiĢtir.    

 -Deniz Kuvvetleri Komutanlığı‟nda kaydı bulunmayan personel listesi BaĢlıklı gizli 

ibareli 1sayfadan oluĢan belgenin,  Astsubay , Devlet Memuru, ĠĢçi,  Uzman ErbaĢ,  Temize 

çıkarılması teklif edilen , Takip/Kontrol altında kalması teklif edilen   Bilahare gönderilecek,   

Atamaya tabi tutulan, ġüpheli Personel Kategorisine alınması teklif edilen isimlendirmesiyle   

sayıları belirtilmiĢtir.    

 

BALYOZ DARBE PLANI SORUġTURMASI KAPSAMINDA GÖLCÜK‟TE 

ELDE EDĠLEN 28 ġUBAT- BATI ÇALIġMA GRUBUYLA ĠLGĠLĠ ELDE EDĠLEN 

BELGELER BaĢlığında; 
Balyoz-Gölcük-BÇG belgeleri- 4 nolu harddisk içerisinden elde edilen belgeler  alt  

baĢlığında; 

Sakıncalı personel isim listesi baĢlıklı, gizli, 2 Kasım 1999 tarihli, Subay, Astsubay, 

ĠĢçi, Por.Er olmak üzere toplam 59 kiĢinin rütbesi, sicili, birliği, belirtildikten sonra durumu 

bölümünde sağ/sol bölücü diye nitelendirilen 2 sayfadan ibaret belge belirtilmiĢtir. 

Sakıncalı personel isim listesi BaĢlıklı, Gizli, 2 Kasım 1999 tarihli, Subay, Astsubay, 

ĠĢçi olmak üzere Toplam 63 kiĢinin rütbesi, sicili, birliği, belirtiltildikten sonra durumu 

bölümünde sağ/sol bölücü diye nitelendirilen 2 sayfadan ibaret belge belirtilmiĢtir. 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli 

BaĢlıklı; gizli ibareli, Ekim 1999 tarihli, 3590-99/ĠKK.Ks ĠSTH‟li, Takip/Kontrol Altında 

tutulan Personel konulu, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Mustafa ÖZBEY adına imzaya 

açılmıĢ,1 sayfadan oluĢan belgenin içeriğinden  bahsedilmiĢtir. Belge Ġçeriği:  

“ĠLGĠ : (a) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı‟nın 14 Ekim 1999 gün ve ĠSTH: 3590-

653-99/ĠKK.ġ.   sayılı yazısı (HAY) 

(b) Silahlı Kuvvetler ĠKK, Koruyucu Güvenlik ve ĠĢbirliği Yönergesi (MY 114-1A). 
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(c) Donanma Komutanlığı‟nın 17 Eylül 1998 gün ve ĠSTH : 3590-335-98/ĠKK.Ks. 

sayılı    yazısı. 

1.Takip ve kontrol altında tutulan personel hakkında birliklerinden yeterince 

tamamlayıcı bilgi itikal etmemesi nedeniyle kategoriye alınma veya temize çıkarılma 

iĢlemlerinin yapılmasında güçlüklerle karĢılaĢıldığı ilgi(a) ile bildirilmiĢtir. 

2. Haklarında kategori iĢlemi yapılamayan bahse konu personelin halihazırdaki 

statülerinin; atama, kurs, yurtdıĢı görev ve taltif gibi hususlarında personel aleyhinde kara 

verilmesine, dolayısıyla personelin mağdur olasına neden olduğu değerlendirilmektedir. 

3. Anılan personel hakkında nihai iĢlemlerin yapılabilmesi maksadıyla; kıta içi takip 

ve kontrolleri sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda “Temize Çıkarılması Uygundur” 

veya “Kategori iĢlemi Yapılması Uygundur” kanaatlerinin bildirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

4. “Kategori ĠĢlemi Yapılması Uygundur” Ģeklinde kanaat belirtilen personel 

hakkında elde edilen yeni/geliĢtirilmiĢ bilgiler Donanma Komutanlığı‟na gönderilecek, 

müteakiben ilgi (b) yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde Dz.K.K.Ġsth.D.BĢk.lığınca 

kategori iĢlemi yapılacaktır. 

5. Bu nedenle; personel hakkında belirtilecek kanaatler ve varsa geliĢtirilmiĢ bilgiler 

aĢağıdaki formata uygun olarak tanzim edilerek 08 Kasım 1999 tarihine kadar Donanma 

Komutanlığı‟na gönderilecektir.Arz ederim...”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBĠLRAP) BaĢlığında Donanma 

Komutanlığının Nisan 1998 gün ve ĠSTH:  3429-98/ĠKK. Ks (BAAOO) sayılı yazısının Ek-

A‟sında  1 sayfadan oluĢan belgeden bahsedilmiĢ  ve belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge 

rapor Ģeklinde olup belgenin “..Olayın Kısaca Açıklaması Ve Sonucu baĢlığında; 

a. 24 Nisan 1998 günü saat 15.00‟da Gölcük Belediye BaĢkanlığı ve Gölcük 

Müftülüğünce düzenlenen “Peygamberimize ikbas etmenin önemi” konulu Ģiir ve makele 

yarıĢmasının yapılacağı, 

b. 25 Nisan 1998 günü saat 20.30‟da Gölcük Belediye BaĢkanlığı‟nca “uyuĢturucu ve 

bağımlılık yapan maddelere karĢı Peygamberimizin tavrı” konulu panelin düzenleneceği ve 

konuĢmacı olarak Prof.Dr.Orhan KARMIġ katılacağı, öğrenilmiĢtir.”denildiği Varsa Alınan 

Tedbirler baĢlığında “Bahsekonu yarıĢma ve panel‟in içeriği hakkında bilgi edinilmesi için 

gerekli tedbirler alınmıĢtır.” denildiği belirtilmiĢtir. 

Milli Güvenlik Bilgisi Öğretmenlerinin Ders Verdiği Okullarla Ġlgili Rapor 

Tutarak BÇG ye Gönderilmesi baĢlığında; 
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli BaĢlıklı; 

gizli ibareli,Aralık 1998 tarihli, 3429-98/ĠKK.Ks (BAAOO) ĠSTH‟li, Milli Güvenlik Bilgisi 

Dergisi konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı 

Tümamiral Alper Ç.TEZEREN adına imzaya açılmıĢ,1 sayfadan oluĢan belgenin içeriğine yer 

verilmiĢ, belge içeriği: 

“ĠLGĠ:  Milli Güvenlik Bilgisi Öğretim Yönetmeliği. 

Ġlgi yönetmeliğinin 11 nci maddesine göre Milli Güvenlik Bilgisi dersi için Gölcük 

Ġmam Hatip Lisesi‟ne öğretmen olarak tefrik edilen Dz.Kur.Bnb.Hakan ÜSTEM (85-5751) 

tarafından tanzim edilen rapor Ek‟te gönderilmiĢtir. Arz ederim.”Ģeklinde belirtilerek 

DONANMA KOMUTANI NAMINA olduğu belirtilip ekinde 1 Ad.Rapor olduğu 

belirtilmiĢtir. 

Belgenin EK A sındaki  rapordur  baĢlıklı, gizli ibareli, 28 Aralık 1998 tarihli, 

Dz.Kur.Bnb. Hakan ÜSTEM adına imzaya açılmıĢ 1 sayfadan oluĢan belge olduğu belirtilerek 

içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği:  

“1. Gölcük Ġmam Hatip Lisesi‟nde erkek öğrencilere Milli Güvenlik Bilgisi Dersi 

verilmesine devam edilmektedir. 
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2. Okul yönetiminin yapmıĢ olduğu telkinler sonucunda 16 ARALIK 1998 tarihinde 

kız öğrencilerin %35 „i baĢlarını açarak derse girmeye baĢlamıĢlardır. 

3. 24 ARALIK 1998 tarihinde kız öğrencilerin baĢını açarak derse girme oranı 

%507ye yükselmiĢtir. 

4. Kız öğrencilerin baĢlarını açarak derse girmeye baĢlaması nedeniyle bazı 

öğrencilerin ve velilerin azınlık durumuna düĢme endiĢesiyle, adli kurumlarda haklarını 

arayacaklarına dair konuĢmalar yaparak okul yönetimine ve Ģahsıma baskı yapmaya 

çalıĢtıkları gözlenmiĢtir. 

5. Okul yönetimi genel olarak yayınlanmıĢ olan genelge ve karanamelere uymaya 

çalıĢmaktadır. Ancak özellikle türban konusunda yayınlanmıĢ genelge ve kararnamelere Milli 

Güvenlik Bilgisi Dersi öğretmeninden baĢka riayet eden öğretmen yoktur. Öğrencilerden, 

velilerden ve hatta bazı öğretmenlerden aksi yönde gelen baskılar karĢısında okul yönetimi 

zaman zaman geri adım atmakta ve mevzuatı tavizsiz uygulaması nedeniyle sadece Milli 

Güvenlik Bilgisi Öğretmeni konunun takipçisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

6. Ġmam Hatip Lisesi‟ndeki türban konusunun ikinci yarıyılda da aynı Ģekilde devam 

edeceği, önümüzdeki yıldan itibaren (199-2000 eğitim-öğretim yılı) sorunun büyük oranda 

çözüme kavuĢacağı değerlendirilmektedir. Arz ederim.”Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

Deniz Kuvvetlerine Gönderilen Raporlar alt baĢlığında;  
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli BaĢlıklı; 

gizli ibareli,Aralık 1997 tarihli, 3590-97/ĠSTH.ĠKK.ġ.(BAAOO) HRK‟li, GörüĢme Raporu 

konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral 

Metin ATAÇ adına imzaya açılmıĢ, 1 sayfadan oluĢan belge olduğu belirtilerek belge içeriğine 

yer verilmiĢtir. Belge Ġçeriği: 

“1. Gölcük Tersanesi Komutanlığı Dizayn BaĢ Müh. (240 Müdürü) 

Yük.Müh.Alb.M.Naci TAHMAZ (75-0003) ile irticai faaliyetlerle ilgili olarak tespit edilen 

hususları kapsayan bir görüĢme yapılmıĢ olup, görüĢme raporu Ek‟te sunulmuĢtur. 

2. Yapılan görüĢmede; TIME Dergisinin ATATÜRK‟ün Son Yüz Yılın Devlet Adamı 

YarıĢması‟na katılım için yapılan çalıĢmalarda; Gölcük Tersanesi Komutanlığı 240 

Md.lüğün‟de görevli Teknik Ressam Faruk KURTOĞLU (iĢçi) (11613), De.Me. Tülay 

RODOP (DZ-6306) ve De.Me. Nejdet RODOP (DZ-6303)‟un kampanyaya katılmak 

istemedikleri ve De.Me.Mehmet Kazım UĞUR (DZ-6809)‟un dini konularda görüĢlerini 

yaymaya çalıĢtığı tespit edilmiĢtir. 

3. Anılan Ģahısların; irticai görüĢ ve düĢüncede olduklarına dair elde edilen bilgiler 

nedeniyle tutum ve davranıĢlarının takip ve kontrol altında tutulmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.Arz ederim.”Ģeklinde belirtilmiĢ ve DONANMA KOMUTANI 

NAMINA MUR/RAPOR001 ĠSTH.ĠKKBġ.Md.Dz.kur.Bnb.E.YAYKIR Ģeklinde olduğu 

belirtilerek ek A sında  GörüĢme Raporu  olduğu belirtilmiĢtir. 

Belgenin EK A sında bulunan görüĢme raporu baĢlığında; Donanma Komutanlığının 

Aralık 1997 gün ve HRK:  3590-97/ĠSTH.ĠKK.ġ.(BAAOO) sayılı yazısının Ek-A‟sında 2 

sayfadan oluĢan belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği:“... 

GÖRÜġÜLEN KONULAR  : 

1.Gölcük Tersanesi Komutanlığı Dizayn BaĢ. Müh. (240 Müdürü) 

Yük.Müh.Alb.M.Naci TAHMAZ ile irticai faaliyetlerle ilgili olarak tespit ettiği hususları 

kapsayan bir görüĢme yapılmıĢ olup, elde edilen bilgiler müteakip maddelerde belirtilmiĢtir. 

2.TIME Dergisinin ATATÜRK‟ün Son Yüz Yılın Devlet Adamı YarıĢması‟na katılımı 

için yapılan çalıĢmalarda; Gölcük Tersanesi Komutanlığı 240 Md.lüğü‟nde görevli Teknik 

Ressam Faruk KURTOĞLU (ĠĢçi) (11613), De.Me.Tülay RODOP (DZ-6306) ve 

De.Me.Nejdet RODOP (DZ-6303)‟un “bu bizim Ģahsi tasarrufumuzdur” Ģeklinde beyanda 

bulunak kampanyaya katılmak istemedikleri, Yüh.Müh.Alb.M.Naci TAHMAZ‟ın ikazı ve 

mesai arkadaĢlarından gelen tepki üzerine katılmak zorunda kaldıkları ifade edilmiĢtir. 
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3.Nejdet RODOP (DZ-6303) ve eĢi De.Me.Tülay RODOP (DZ-6306)‟un 

Dumlupınar Mah. 381.Sok.No:3 GÖLCÜK‟te ikamet ettikleri, kendi görüĢ ve düĢüncelerini 

uzun süre sakladıkları ve Fethullah GÜLEN grubunu destekledikleri duyumunun alındığı 

De.Me.Tülay RODOP (DZ-6306)‟un mesaide sürekli uzun etek giydiği ve genelde kimseyle 

konuĢmadığı, TIME Dergisi‟nin yarıĢmasına katılım için gelen tepkilerden sonra 

Y.Müh.Alb.M.Naci TAHMAZ ve mesai arkadaĢlarına soğuk davranmaya baĢladıklarının 

gözlendiği belirtilmiĢtir. 

4. Tek.Ressam Faruk KURTOĞLU (ĠĢçi) (11613) eĢinin kara çarĢaf giydiğinin tespit 

edildiği ifade edilmiĢtir. 

5. De.Me.Mehmet Kazım UĞUR (DZ-6809)‟un; Gölcük‟te dolaĢırken karĢılaĢtığı 

mesai arkadaĢı De.Me.Göktürk PEKEL (DZ-7518)‟i evde kimsenin olmadığı söylenerek 

evine çay içmeye davet ettiği, evinde televizyon olmadığı, çok miktarda Arapça yazılı kitap ve 

resimler olduğu, Göktürk PEKEL‟e dini konularda telkinde bulunduğu Ģeklindeki tespitler, 

De.Me.Göktürk PEKEL tarafından Yük.Müh.Alb.M.Naci TAHMAZ‟a iletilmiĢtir. Ayrıca 

De.Me.Mehmet Kazım UĞUR (DZ-6809)‟un mesaide kravat takmaya direnç gösterdiği ve bu 

konuda sürekli uyarıldığı ifade edilmiĢtir. 

6. De. Me. Mehmet Kazım UĞUR (DZ-6809) halen geçici görevli olarak Gölcük 

Tersanesi Komutanlığı 290 Md.lüğü emrinde görev yapmaktadır. 

7. Anılan Ģahısların; irticai görüĢ ve düĢüncede olduklarına dair elde edilen bilgiler 

nedeniyle tutum ve davranıĢlarının takip ve kontrol altında tutulmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Arz ederim. Erkan YAYKIR Dz.Kur.Bnb. ĠSTH.ĠKK.ġ.Md.”Ģeklinde 

belirtilmiĢtir. 

 T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli BaĢlıklı; 

gizli ibareli,Ocak 1998 tarihli, 3590-98/ĠSTH.ĠKK.ġ.(BAAOO) HRK‟li, GörüĢme Raporu 

konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral 

Metin ATAÇ adına imzaya açılmıĢ,1 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin içeriğine yer 

verilmiĢtir. Belge Ġçeriği: 

“1. Güvenilir bir kaynak ile; Deniz Hava Üs Komutanlığı‟nda Ġkmal Bakım 

Komutanı olarak görev yapan Mk.Kd.Alb. Mehmet Ali ABAY (70-0096) hakkında tespit 

edilen hususları kapsayan bir görüĢme yapılmıĢ olup, görüĢme raporu Ek‟te sunulmuĢtur. 

2. Yapılan görüĢmede özetle; Mk.Kd.Alb.Mehmet Ali ABAY (70-0096)‟ın irticai 

faaliyetleri tespit edilen bir kısım personelle yakın iliĢkide olduğu ve bu Ģahısları himaye 

ettiği, birlik dıĢı faaliyetlerini gizleme eğiliminde olduğu, ticari çevrelerle yakın iliĢki 

kurmaya çalıĢtığı belirtilmiĢtir. 

3. Deniz Hava Üs Komutanlığı emrinde görevli Mk.Kd.Alb.M.Ali ABAY (70-0096) 

hakkında elde edilen bilgiler neticesinde anılan Ģahsın irticai gruplarla iltisaklı olduğu ve sivil 

Ģahıslarla ticari iliĢkilerinin bulunduğu değerlendirildiğinden kıt‟a içi ve kıt‟a dıĢı tutum ve 

davranıĢlarının takip ve kontrol altında tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Arz ederim. DONANMA KOMUTANI NAMIN MUR/RAPON00 ĠKK.Ks.A.Dz. Yzb.N. 

SARI ĠSTH.ĠKK.ġ.Md.Dz.Kur.Bnb.E.YAYKIR”Ģeklinde belirtilerek Ek A‟sında  GörüĢme 

Raporu olduğu belirtilmiĢtir. 

Belgenin EK A sında bulunan görüĢme raporu baĢlığında; Donanma Komutanlığının 

Ocak 1998  gün ve HRK:  3590-98/ĠKK.Ks.(BAAOO) sayılı yazısının Ek-A‟sında  2 sayfadan 

oluĢan belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.  “Belge Ġçeriği ... 

1.  Güvenilir bir kaynak ile; Deniz Hava Üs Komutanlığı‟nda Ġkmal Bakım 

Komutanı olarak görev yapan Mk.Kd.Alb.Mehmet Ali ABAY  (70-0096) hakkında tespit 

edilen hususları kapsayan bir görüĢme yapılmıĢ olup, elde edilen bilgiler müteakip 

maddelerdedir. 

2. Deniz Hava Üs k.lığı Ġkmal Bakım Komutanı Mk.Kd.Alb.M.Ali ABAY (70-

0096)‟ın; 



326 

 

a. Son iki üç ay öncesine kadar TGRT FM‟i dinlediği, 

b. YAġ kararları ile 26 Mayıs 1997‟de TSK‟nden iliĢiği kesilen Astsubay Ahmet 

DEMĠR hakkında yanlıĢ yapıldığını ve yanlı tutum içinde bulunulduğunu belirttiği, Ahmet 

DEMĠR‟e “yanlıĢlık oldu, seni geri getireceğim” diye güvence verdiği Ģeklinde duyumların 

alındığı ve ailesi ile de çok sık ve iyi Ģekilde görüĢtüğü, 

c. U/B Kd.BçvĢ. Muhammet MACAR (75-22223) ve diğer talep edilen Ģahıslara 

mesai saati içinde Cuma Namazı için camiye gitmelerine izin verdiği, 

d. “SAKINCALI PERSONEL” kategorisinde bulunan ve 1997 yılı içinde istekle 

emekli olan U/B Kd.BçvĢ.Hüseyin TURAN (74/2221) ve YAġ karaları ile 26 Mayıs 1997‟De 

TSK‟nden iliĢiği kesilen H.Hüseyin ÖZDERELĠ‟nin faaliyetlerini bildiği halde iĢlem 

yapmadığı, 

e. U/B Kd. BçvĢ.Mustafa KAYA (75/22228)‟nın faaliyetleri konusunda daha önce Üs 

Komutanı tarafından kendisine tedbir alması, araĢtırma yapması emredilmesine rağmen iĢlem 

yapmadığı, 

f. Zaman zaman kendisinin hocalarla görüĢtüğünü beyan ettiği ve izinli olarak birlik 

dıĢına çıktığında bulunacağı adres ve telefonları birliğine bırakmadığı, 

g. Gölcük‟te 25 Ekim 1993 tarihinde EĢi Selver ABAY adına beyaz eĢya dükkanı 

açtığı, daha sonra baskı üzerine 31 Mayıs 1994 tarihinde kapattığı(Vergi No:; 0010043277) 

olarak tespit edilmiĢtir). Bu dükkanda genelde PHILCO marka beyaz eĢyalar ile Em.Astsb. 

Çetin YANKI‟nın getirdiği malzemeleri sattığı duyumunun alındığı, 

h. Birlikte görev yaptıkları süre içerisinde Em.Astsb.Çetin YANKI‟yı birlik dıĢında 

bulunduğu zamanlarda birlik mevcutlarında var gösterdiği, ayrıca Donanma Komutanlığı 

Askeri Mahkemesi‟nde daha önce dolandırıcılık suçundan yargılanan Çetin YANKI‟nın 

emekli olmasında yardımcı olduğu, 

ı.KardeĢlerinden birisinin (ağabeyi de olabilir) ĠZMĠR‟de bir ayçiçeği yağı 

fabrikasında müdürlük yaptığı, bu vesile ile lojman kantinine yağ satmak istediği, (Konu ile 

ilgili olarak tanzim edilmiĢ olan rapor Lahika-1‟de sunulmuĢtur) 

j.Deniz Hava Üs Komutanlığında görevine baĢladığında ev eĢyası dıĢında 

malvarlığnın olmadığını, ancak Ģu anda Renault Toros marka 93 model arabasının (0 km. 

aldı), bir veya iki yazlık evinin, bir kıĢlık evinin olduğunu, her iki çocuğunu da özel okulda 

okuttuğunu, tüm malı ve Ģu anki durumunu tek maaĢla yaptığını ifade ettiği, 

k.Grummann (S2E D/K uçağı) ve Agusta (AB 212 Helikopteri) Firmaları ile 

iliĢkilerinin iyi olduğu ve 1987 yılında alınan son grup S2E D/K uçaklarının alınması 

konusunda yoğun çaba harcadığına dair duyumların alındığı, 

l. Bir ara emekli olup Orman Bakanlığı Yangın Söndürme uçağı projesine katılmayı 

düĢündüğü, 

m.ġu anda aĢırı ATATÜRK‟çü göründüğü ve ĠSTANBUL FM‟i dinlediği, 

n.Hüseyin TURAN ve U/B Kd.BçvĢ. Mustafa KAYA (75/22228) „nın 

ATATÜRKÇÜLÜK Konferansına katılmadıklarını içeren KiĢiye özel evrakı alt birimlerine 

açık olarak göndererek olayı deĢifre ettiği, 

o. Gölcük, Ġzmit, Adapazarı ve çevre beldelerde çeĢitli kesimlerle (özellikle ticaretle 

uğraĢan kiĢilerle) kendisinin sadece arkadaĢlık olduğunu ifade ettiği iliĢkilerinin bulunduğu, 

oturduğu lojmana gelen ve dökümü Lahika-2‟de sunulan ziyaretçi sayısının fazla olduğu, 

p. EĢinin sık sık Yahya Kaptan‟a gittiği, burada Ahmet DEMĠR, Deniz Hava Üs 

K.lığı emrinden atanan ve Ģu anda Çanakkale Boğaz K.lığı emrinde görevli U/B Kd. BçvĢ. 

Mustafa DĠKERLER ve Rad.Kd.BçvĢ.Mustafa SEYREK‟ĠN aileleriyle görüĢtüğü, ifade 

edilmiĢtir. 

3. Deniz Hava Üs Komutanlığı emrinde görevli Mk. Kd.Alb. M. Ali ABAY (70-

0096) hakkında elde edilen bilgiler neticesinde anılan Ģansın irticai gruplarla iltisaklı olduğu 
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ve sivil Ģahıslarla ticari iliĢkilerinin bulunduğu değerlendirildiğinden kıt‟a dıĢı tutum ve 

davranıĢlarının takip ve kontrol altında tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Arz ederim.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. Lahika1 (1 ad.Rapor)  ve Lahika 2 (ziyaretçi 

listesi)  olduğu belirtilmiĢtir. 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/ Kocaeli BaĢlıklı; 

gizli ibareli, Mart 1998 tarihli, 3590-98/ĠKK.ġ.(BAAOO) HRK‟li, Yıkıcı/Bölücü Faaliyetler 

konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral 

Metin ATAÇ adına imzaya açılmıĢ,1 sayfadan oluĢan belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge 

içeriği: “Gölcük Bölgesi‟nde yıkıcı bölücü faaliyetler kapsamında elde edilen bilgiler Ek‟de 

gönderilmiĢtir. Arz ederim DONANMA KOMUTANI NAMINA”Ģeklinde belirtilerek EK‟ A 

sında rapor olduğu belirtilmiĢtir.     

Belgenin EK A sında bulunan görüĢme raporu baĢlığında;  

Gölcük Bölgesindeki Yıkıcı/Bölücü Faaliyetler BaĢlığında Donanma Komutanlığının 

Mart 1998  gün ve HRK:  3590-98/ĠKK.Ks.(BAAOO) sayılı yazısının Ek-A‟sında  2 sayfadan 

oluĢan belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. “Belge içeriği :  

ĠLGĠ : (a) Donanma Komutanlığı‟nın 13 ġubat 1998 gün ve HRK: 3590-230- 

98/ĠSTH.ĠKK.ġ.  (BAAOO) sayılı yazısı. 

 (b) Donanma Komutanlığının 06 ġubat 1998 gün ve HRK:3590-191-     

98/ĠSTH.ĠKK.ġ.  (BAAOO) sayılı yazısı. 

1.Gölcük Bölgesi‟nde yıkıcı bölücü faaliyetler kapsamında elde edilen bilgiler 

müteakip maddeler sunulmuĢtur. 

2. Ġlgi (a) ile bildirilen faaliyetlere ilave olarak; 

a. HADEP Gölcük Ġlçe TeĢkilatını‟nın kuruluĢ çalıĢmalarında ġükrü KILIÇ ve 

Feyzullah DANIġ‟ın da yer aldıkları, 

b.“Ensar Vakfı” nın 07 Aralık 1997 tarihinde açıldığı,. 

c.Vakfın açılıĢına Prof. Hayrettin KAHRAMAN‟ın katıldığı ve LAHĠKA-1‟de 

dikkati çeken konuĢma metinleri ile birlikte gönderilen kasetteki konuĢmayı yaptığı, 

d.Vakfın; 17 Ocak 1998 tarihinde saat 20:00‟da düzenlendiği konferansa Uludağ 

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ‟un katıldığı ve 

LAHĠKA-2 „de dikkati çeken konuĢma metinleri ile birlikte gönderilen kasetteki konuĢmayı 

yaptığı, 

e. Bahsekonu vakfın; Sağlık Derneği‟nce Harp-iĢ Sendikası himayesinde yaklaĢık 15 

gün önce yapılan Hepatit –B konulu konferansa çelenk gönderdiği öğrenilmiĢtir. 

3. Gölcük Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nce mühürlendiği Ġlgi (b) ile bildirilen 

Dumlupınar Mahallesi 64 ncü Sokak No: 9 adresindeki izinsiz açılan yatılı kız öğrenci 

yurdunun;Gölcük Kaymakamlığı‟nın izni ile 24 ġubat 1998 tarihinde boĢaltılarak, evin sahibi 

Hasan Basri AKMAN‟a teslim edildiği öğrenilmiĢtir. 

4. YaklaĢık 5 ay önce, Kavaklı mah. Yavuz cad.OkumuĢ Apt. No.47 adresindeki 

binanın 1nci katının sol kısmında, garaj görünümündeki paravanlı mahalde, katlı bir Ģekilde 

toplu zikir yapıldığı, ancak geçen süre içerisinde aynı mahal hakkında herhangi bir tesbitin 

olmadığı öğrenilmiĢtir.”Ģeklinde belirtilerek Lahika 1‟in 1 Ad.Kaset ve Dikkati Çeken 

KonuĢma Metinleri,Lahika 2‟nin 1 Ad.Kaset ve Dikkati Çeken KonuĢma Metinleri olduğu 

belirtilmiĢtir. 

 Ensar Vakfı BaĢkanı (YAġAR Kaya Olabilir) Ve Prof. Hayrettin Kahraman‟ın 

KonuĢmasını Ġçeren Kasetteki  Dikkati Çeken KonuĢma Metinleri BaĢlığında Donanma 

Komutanlığının Mart 1998  gün ve HRK:  3590-98/ĠKK.Ks.(BAAOO) sayılı yazısının eki 

olan LAHĠKA-1‟de 3 sayfadan oluĢan  belgenin, 1. Ensar Vakfı BaĢkanı (YaĢar KAYA  

olabilir)‟nın KonuĢmasındaki Dikkati Çeken Bölümler,2. Prof. Hayrettin KAHRAMAN‟ın 

KonuĢmasındaki Dikkati Çeken Bölümler baĢlıklarından oluĢtuğu belirtilmiĢtir. 
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Ensar Vakfı‟nın 17 Ocak 1998 Tarihinde Düzenlediği Konferansda, Doç.Dr.Yunus 

Vehbi Yavuz‟un KonuĢmasını Ġçeren Kasetteki Dikkati Çeken KonuĢma Metinleri BaĢlığında 

Donanma Komutanlığının Mart 1998  gün ve HRK:3590-98/ĠKK.Ks.(BAAOO) sayılı 

yazısının eki olan LAHĠKA-2‟de 2 sayfadan oluĢan belge belirtilmiĢtir. 

 

Deniz Kuvvetlerine Gönderilen Rapor Ve Tespitler alt baĢlığında;  
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/ Kocaeli BaĢlıklı; 

gizli ibareli, Mart 1998 tarihli, 3590-98/ĠKK.Ks.(BAAOO) HRK‟li, Tespitler konulu, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Metin ATAÇ adına 

imzaya açılmıĢ,1 sayfadan oluĢan belge içeriğinde bahsedilmiĢtir. Belge içeriği : 

“1. Kapatılan Refah Partisi Gölcük Ġlçe TeĢkilatının, 25 Ocak 1998 günü Kongre 

Sarayı‟nda Kadir Gecesi iftar yemeği düzenlediği ve yemeğe katılan RP milletvekillerinden 

ġevket KAZAN, Necati ÇELĠK ve Osman PEPE‟nin katıldığı tespit edilmiĢtir. 

2. Adı geçen milletvekilleri ile diğer Ģahısların Gölcük Kongre Sarayı‟nda 

düzenlenen bahse konu yemekte yaptıkları konuĢmaların video ile dikkati çeken konuĢma 

metinler Ek‟te gönderilmiĢtir. DONANMA KOMUTANI NAMINA”Ģeklinde belirtilerek  Ek 

A „sında 1 adet videa kaset ve dikkati çeken konuĢma metinleri bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Belgenin Ek A Sında Bulunan;Kapatılan Refah Partisi Gölcük Ġlçe TeĢkilatının 25 

Ocak 1998 Günü Kongre Sarayında Düzenlediği Kadir Gecesi Ġftar Yemeğinde Alınan Video 

Görüntüsündeki Dikkati Çeken KonuĢma Metinleri BaĢlığında Donanma Komutanlığının 

Mart 1998  gün ve HRK:  3590-98/ĠKK.Ks.(BAAOO) sayılı yazısının eki olan EK-A‟da 2 

sayfadan oluĢan belgenin içeriğinden bahsedilmiĢtir.Belge içeriği:  

“1. Ġftar yemeğine; kapatılan Refah Partisi milletvekillerinden ġevkat KAZAN, 

Necati ÇELĠK ve Osman PEPE katılmıĢlardır. 

2. Video görüntüsündeki önemli bölümlerin yer bulma gösterge numaraları aĢağıda 

olduğu gibidir. 

 

YER BUL.GÖS.NO:   KONU 
00.00-01.45   Yemeğe katılanların salona giriĢleri 

01.45-04.00   Ġlçe teĢkilatı baĢkanı konuĢmaları 

04.00-06.30   Necati ÇELĠK‟in basın konuĢmaları (cep telefonu ile  

    Necmettin ERBAKAN‟la görüĢmesi) 

07.00-08.00   Ömer TANTA‟nın Ģiir okuması 

08.20-12.00   Alaattin GÖKSEL Beyin konuĢmaları (Ġl baĢkanı 

olabilir) 

12.00-14.45   Osman PEPE‟nin basın konuĢmaları 

15.00-17.00   ġevket KAZAN‟ın KONUġMALARI 

3. Gölcük Ġlçe TeĢkilatı BaĢkanı ġenol ġEN , 16 Ocak 1998 tarihinde RP‟ni 

kapatılması kararı ile ilgili yaptığı konuĢmasında; “Türkiye‟de hukuk cinayeti olmuĢtur.Bu 

karar sonucu çok muhterem genel baĢkanımızın ve genel baĢkan yardımcılarının siyasi 

yasaklı haline getirilmeleri hepimizi üzmüĢtür.Üzgünüz, sadece üzgünüz. Ama asla ve asla 

yılgın değiliz. ĠnĢallah bu teĢkilat, bütün kadroları ile birlikten bundan sonraki yoluna devam 

edecektir.” 

 4. Kocaeli RP milletvekili Necati ÇELĠK cep telefonu ile Genel BaĢkan Necmettin 

ERBAKAN‟ı arayarak yaptığı konuĢmasında; “Hocam Selamun Aleyküm. Hürmet 

ederim.Efendim Ģu an ġefket bey, Osman bey ve Ben, Kocaeli ve ilçe teĢkilatları ile birlikte 

bir iftardayız. Ben sözü size bırakıyorum. Hürmetle selamlıyoruz cemaat olarak.” Dediği, 

(Necmettin ERBAKAN‟ın ise salona hitaben söylediği sözler anlaĢılamamaktadır.) telefonu 

kapatırken ise “Hocam alkıĢı duydunuz.Mesajınızı cemaatımız aldılar. Sizlere çok teĢekkür 

ediyoruz.Hürmetlerimizi arz ediyoruz. Efendim sağolun hayırlı akĢamlar sağolun.” 
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5. Ömer TANTA (Gölcük‟lü Ģair) „nın; Kapatılan Refah Partisini övücü bir Ģiir 

okumuĢtur, 

6. Kapatılan RP Kocaeli Ġl BaĢkanı Alaaddin KÖKSAL yaptığı konuĢmasında; “ Yeni 

bir Türkiye‟de buluĢmak üzere el ele gönül gönüle vermek mecburiyetindeyiz. 25 yıldır bu 

ülke terörle boğuĢmaktadır. 35 yıldan beri siyasi istikrara kavuĢamamıĢtı. 45 yıldan beri 

demokratik olamamıĢtır. Genel baĢkanımız karardan sonra Allah‟a Ģükrediyor ve “ulusal 

televizyona çıkaraktan sabredin. Sabırlı olun. Bu karara saygılı olun. Hayırlı olacaktır” diyor 

ve o zaman bütün gönüller ferahlıyordu. Bizde kin yok, nefret yok, bizde hak var, adalet var.”  

7. Kapatılan RP Kocaeli Milletvekili Osman PEPE‟nin konuĢması;  “Ülkemizin 

yargısı iyi iĢlemiyor. Ülkemizin yargısının, hukukun kolu kanadı kırık.Niye kırık? Çünkü bir 

millet hakimleri o kadar çok alkıĢlandı ki, adil karar verecek kadar dermanı kalmamıĢ.” 

8. Kapatılan RP Kocaeli Milletvekili ġevket KAZAN, yaptığı konuĢmasında; “ O 

günlerde bazı tecrübeli siyasetçi arkadaĢlarımız hatta parlemento dıĢındaki siyasetçi 

arkadaĢlarımız sizin için en büyük tehkike baĢarılı olmanızdır. Eğer mahalli iktidarda da 

baĢarılı olursanız bi daha değil iktirdar olmak, parlementoda muhalefet Ģansını dahi elde etme 

imkanı kaybetme korkusu ile diğer siyasi partileri akıl almayacak parlamento dıĢı oyunlarla 

sizin mutlaka yolunuzu keserler demiĢlerdi. Onlar tam tersine demokrasi- demokrasi derken 

demokrasi yolundan ayrıldılar. ġu hale bakın. Refah Partisi hakkında bu parti rejime ayak 

uyduramıyor. Bu parti demokrasiye ayak uyduramıyor diyenler, demokrasi yolundaki 

mücadelede Refah Partisini meydanda yapayalnız bıraktılar ve kendilerini demokrasi mürĢidi 

olarak Refahın üzerine geldiler. Onun için demokrasi konusunda kimse Refah Partisi‟nin eline 

su dökemez.Zaten insan hakları, demokrasi ve özgürlük dendiği zaman elbette meydanda 

Refah Partisinden baĢka parti yoktur. 

Maalesef yıllarca demokrasi konuĢan Türkiye diye halkın bir ölçüde Güvenini 

kazanmıĢ ve bunun neticesinde CumhurbaĢkanlığı makamından gelmiĢ zatın dahi onlara alet 

olması ile hükümetten uzaklaĢtırıldım. 

Türkiye‟de maalesef anayasa bakıldığı zaman devleti devlet yapan temel müesseseler 

yasama, yürütme ve yargı organlarıdır. Bu üç organın görevlileri anayasada belirtilmiĢtir. Her 

bir organın kendisine ait görevle meĢgul olması lazımken organlardan biri öbürünün, öbürü 

ötekinin iĢine burnunu sokmuĢtur. Dolayısıyla bugün Türkiye‟de bu kapatma kararının 

temelinde yatan sebebi budur. Yani yargıya siyaset karıĢmıĢtır. 

Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiĢ olan kararla Türkiye‟de hukuk devletinin 

çöküĢünün simgesidir. Maalesef maalesef. Biz devletin ayakta durduğu sabit olması için 

savunmamızda elimizden gelen gayreti gösterdik. 

Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‟ne gideceğiz ve ĠnĢallah orada mücadelemize 

devam edeceğiz. Ġyi güzel de Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‟nde mücadele vereceksiniz de 

seçim geliyor. Biz hangi partiye oy vereceğiz diye siz bana sorabilirsiniz. Biz Refah 

Partisi‟nin itibar mücadelesini vereceğiz. Kapatılsa da resmi gazetede ilan edilse de bir 

yandan vereceğiz. Ama öbür yandan elbette partimizi kuracağız. Elbette partimizi kuracağız. 

Her olanda bir hikmet vardır. Allah‟ın ol dediği olur, olma dediği olmaz.” Ģeklinde 

belirtilmiĢtir. 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Gönderilenkur‟an Kursları Ve Vakıflarla Ġlgili 

Bilgiler  baĢlığında;  
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/ Kocaeli BaĢlıklı; 

gizli ibareli, Mart 1998 tarihli, 3590-98/ĠKK.Ks.(BAAOO) HRK‟li, Kur‟an Kursları ve 

Vakıflar konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı 

Tümamiral Metin ATAÇ adına imzaya açılmıĢ,1 sayfadan oluĢan belge  içeriği belirtilmiĢtir. 

Belge içeriği :”ĠLGĠ :Silahlı Kuvvetler ĠKK, Koruyucu Güvenlik ve ĠĢbirliği 

Yönergesi (MY114-1A). 

Gölcük Müftülüğü‟ne bağlı Kur‟an kurslarının son durumu Ek-A‟da,  
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Kurulu ve faaliyette bulunan vakıflar listesi Ek-B‟de gönderilmiĢtir. 

Arz ederim.DONANMA KOMUTANI NAMINAMUR/BATRP006 ĠSTH.ĠKK.ġ. 

Md. Dz. Kur.Bnb.E.YAYKIR”Ģeklinde belirtilerek belgenin  EK-Asında  Gölcük Kur‟an 

Kurslar ve EK-Bsinde Gölcük Bölgesinde Kurulu ve Faaliyette Bulunan Vakıflar olduğu 

belirtilmiĢtir. 

Belgenin Ek B si Gölcük Bölgesinde Kurulu Ve Faaliyette Bulunan Vakıflar  

BaĢlığında Donanma Komutanlığının Mart 1998  gün ve HRK:  3590-98/ĠKK.Ks.( BAAOO) 

sayılı yazısının eki olan EK-B   belgesinde, Adı, Adresi, BaĢkanının belirtildiği 1 sayfadan 

oluĢan belgesinde vakıf isimleri belirtilmiĢtir. 

Deniz Kuvvetlerine Gönderilen Ġmam Hatiplerle Ġlgili Bilgi baĢlığında; T.C. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/ Kocaeli BaĢlıklı; gizli ibareli, 

Mart 1998 tarihli, 3590-98/ĠKK.Ks.(BAAOO) HRK‟li, Ġmam Hatip Lisesi konulu, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Metin ATAÇ adına 

imzaya açılmıĢ,1 sayfadan oluĢan belgede “Gölcük Ġmam Hatip Lisesi‟nde görevli bayan 

öğretmenlerin çoğunluğunun ve kız öğrencilerin tamamının okula ve derslere, türbanlı/ 

tesettürlü girmeye devam etmelerinin tespit edilmesi üzerine, 1997-1998 eğitim ve öğretim 

yılı baĢlangıcından itibaren bahse konu lisede Milli Güvenlik Bilgisi Dersi öğretmenliği 

görevini yürüten Dz.Kur.Yb.Ġsa. YAMAK‟ın 02 MART 1998 tarihinde Silahlı Kuvvetler 

Akademisinde öğrenime baĢlamasını müteakip Gölcük Ġmam Hatip Lisesi MGB dersi 

öğretmenliği görevine personel tefrik edilmemiĢtir. Bahse konu okulun faaliyetleri yakından 

izlenmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığı Kılık/Kıyafet Yönetmeliğinin uygulanmasını 

müteakip MGB dersine öğretmen tefriki yapılacaktır.”denildiği belirtilmiĢtir. 

Deniz Kuvvetlerine Gönderilen Gölcük Kocaeli Ġle  Ġlgili Tespitler baĢlığında;  
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli BaĢlıklı; 

gizli ibareli, Nisan 1998 tarihli, 3590-98/ĠKK.Ks.(BAAOO) ĠSTH‟lı, Tespitler konulu, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Metin ATAÇ adına 

imzaya açılmıĢ,1 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. 

 “1.  1997 yılında yurt olarak faaliyetini sürdürürken daha sonra misafirhane olarak 

isim değiĢtiren Gölcük/Halıdere Beldesi Milli Gençlik Vakfı‟na bağlı müstakil ve okul 

görünümünde 3-4 katlı bir binanın; 27 Mart 1998 tarihinde yurt olarak faaliyet gösterdiğinin, 

19-20 yaĢlarında 80 kız öğrencinin üniversiteye ve dıĢarıdan lise bitirme sınavlarına hazırlık 

mahiyetinde eğitim gördüklerinin, binada ranzalar bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 

süresiz olarak kapatıldığı ve mühürlendiği, vakıf yöneticilerini olan Murat KURT ve 

arkadaĢlarının mahkemeye sevk edilmelerini  müteakip, önce tutuksuz yargılanmak üzere 

serbest bırakıldıkları, 5 Nisan 1998 tarihinde ise tutuklandıkları tespit edilmiĢtir. 

2. Kurban derilerinin toplanması kapsamında; 

a. Millli Gençlik Vakfı Karamürsel ġubesinin kurban derilerini toplamak üzere Ek‟te 

sunulan broĢürü dağıttığı, durumun Karamürsel Ġnzibat Karakol K.lığı ve Gölcük Merkez 

Komutanlğı‟nca Ġlçe Emniyet Müdürlüklerine iletilmesi sonrasında gerekli tedbirlerin 

aldırıldığı, 

b. Kurban Bayramı öncesinde? Gölcük Cami Yaptırma ve YaĢatma Derneği) adına 

Gölcük‟te “deri toplama” içerikli pankart asıldığı, söz konusu pankartın Gölcük Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü‟nce indirildiği, pankartı asan Ģahsın 2860 sayılı kanuna muhalefetten dolayı 

savcılığa sevkedilmesine müteakip serbest bırakıldığı, tespit edilmiĢtir.” denilerek belge 

içeriğinin özeti belirtilmiĢtir. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Gönderilen Ġrticai Faaliyetler Konulu Belge 

baĢlığında;  
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/ Kocaeli BaĢlıklı; 

gizli ibareli, Nisan 1998 tarihli, 3429-98/ĠKK.Ks.(BAAOO) ĠSTH‟lı, Rapor konulu, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Metin ATAÇ adına 
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imzaya açılmıĢ,1 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge 

içeriğinde raporun tanzim edildiği  ve ekinde sunulduğu belirtilmiĢtir. 

Belgenin Ek A Sı Ġrticai Faaliyetler Ġle Ġlgili Rapor baĢlığında; T.C. Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/ Kocaeli BaĢlıklı; gizli ibareli, Mayıs 1999 

tarihli, 3590-99/ĠKK.Ks.(BAAOO) ĠSTH‟lı, Ġrticai Faaliyetler konulu, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Alper Ç. TEZEREN adına 

imzaya açılmıĢ,1 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge Ġçeriği: 

“ĠLGĠ: KOCAELĠ Valiliği‟nin 30 Nisan 1999 gün ve SAYI : B054.VLK.44.10400-

12/248 sayılı   yazısı (HAY)  

1. ACISU Beldesi‟ndeki Acısu Ġlköğretim Okulu Müdürü Yılmaz AYDIN‟ın; 

a. Fazilet Partisi yanlısı bir tutum ve davranıĢ izlediği, 

b. 21 nci Dönem Milletvekili ve Mahalli Ġdareler Genel Seçimlerinde Fazilet 

Partisinin bayrağını evinin balkonuna astığı, 

c. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yaptığı konuĢmanın, bayramın 

anlam ve önemini belirtmekten uzak olduğu, 

d. Okula yeni atanan din bilgisi öğretmenini etkileme gayreti içinde olduğu, Ģeklinde 

duyumların alındığı ve okul müdürü Yılmaz AYDIN ve müdür yardımcısı Mahmut TÜRK 

hakkında inceleme ve soruĢturma baĢlatıldığı, tedbir olarak yer değiĢikliği iĢlemi yapıldığı ilgi 

ile bildirilmiĢtir. 

2. Okul müdürü Yılmaz AYDIN Ġzmit Fatih Ġlköğretim Okuluna, müdür yardımcısı 

Mahmut TÜRK Ġzmit AĢağı Doğantepe Ġlköğretim Okuluna 30 Nisan 1999 tarihinden geçerli 

olmak üzere naklen atanmıĢlardır. Arz ederim...”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Sakıncalı Personel Ġsim Listesi BaĢlıklı, Donanma komutanlığının Temmuz 1999 

gün ve ĠSHT : 3590-99 ĠKK.K.s (BAAOO)  sayılı yazısının Eki. EK-A‟sı. 59 kiĢinin rütbesi, 

sicili, birliği ile birlikte durumu baĢlığı altında sağ/sol ibaresinin bulunan, 3 sayfadan oluĢan 

belgenin  ĠSHT ĠKK. Ve Güv. ġ.Md. Dz.Kur. Kd. Bnb. Erkan Yaykır adına imzaya açıldığı 

belirtilmiĢtir. 

 ġüpheli Personel Ġsim Listesi BaĢlığında; Donanma Komutanlığının Gizli ibareli, 

Temmuz 1999 gün ve ĠSTH: 3590-99/ĠKK.Ks.(BAAOO) sayılı yazısının eki olan EK-C 

belgesinde, 73 kiĢiden oluĢan, Rütbesi, Adı  ve Soyadı Sicil No, Durumu Sağ/Sol olarak 

belirtilmiĢ, Birliğini içerir ĠSTH.ĠKK ve GÜV.ġ.Md.V. Gv. Kd. Dz.Kur.Kd.Bnb.Erkan 

YAYKIR  adına imzaya açılmıĢ 3 sayfadan oluĢan belge olduğu belirtilmiĢtir. 

Sakıncalı / ġüpheli Personel Ġsim Listesi BaĢlığında;Belgenin Donanma 

Komutanlığının Gizli ibareli, Ağustos 1999 gün ve ĠSTH: 3590-99/ĠKK.Ks.( BAAOO) sayılı 

yazısının eki olan EK-A belgesinde, 10 kiĢiden oluĢan,Rütbesi, Adı  ve Soyadı Sicil No, 

Durumu Sağ/Sol olarak belirtilmiĢ, Birliğini içerir ĠSTH.ĠKK ve GÜV.ġ.Md.V. Gv. Kd. Ütğm. 

Cemil CAMANAK adına imzaya açılmıĢ 1 sayfadan oluĢtuğu belirtilmiĢtir. 

Gölcük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Bçg Olay Bildirim Raporları (BATOLBĠLRAP) baĢlığında; 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/ Kocaeli BaĢlıklı; 

gizli ibareli,Ocak 1998 tarihli, 3429-98/ĠSTH.ĠKK.ġ(BAAOO) HRK‟li, Rapor konulu, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Metin ATAÇ adına 

imzaya açılmıĢ, belgenin içeriği belirtilmiĢ içeriğinin emir kapsamında rapor tanzim edildiği 

ve yazı ekinde sunulduğu belirtilmiĢtir. 

Belgenin EK-A sı Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBĠLRAP) 

BaĢlıklı, gizli ibareli 1 sayfadan oluĢan belgenin içeriğinden bahsedilmiĢtir.  

Belgenin rapor Ģeklinde düzenlendiği,  olayın kısaca açıklaması ve sonucu kısmında 08-09 

Aralık 1997 Tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi‟nin çeĢitli birimlerinde FĠLĠSTĠN davasını 

öven Ġsrail‟i ve Türkiye‟yi yeren bir bildiri dağıtıldığı ilgi (b) ile bildirildiği,  Anılan Bildirinin 

Lahika-1‟De Olduğu  varsa alınan tedbirler baĢlıklı bölümünde; “Kocaeli Valiliğince; Kocaeli 
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Üniversitesi, bağlı fakülte ve yüksek okullarda öğrenim gören öğrenciler üzerinde gerekli 

hassasiyet gösterilerek mevcut tedbirler arttırılmıĢ ve denetimler sıklaĢtırılmıĢtır. Alınan 

tedbirlerin arttırılarak uygulanması Ġl Emniyet Komisyon Toplantısında karar altına 

alınmıĢtır.”Ģeklinde olduğu lahika olarak bildiri fotokopisinin yer aldığı belirtilmiĢtir. 

EK-A Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBĠLRAP) BaĢlıklı 

belgenin  gizli ibareli 1 sayfadan oluĢtuğu belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge 

rapor Ģeklinde olup, olayın kısaca açıklaması ve sonucu baĢlığında;  

“KOCAELĠ Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı emniyet görevlilerinin Deniz Hava 

Üs Komutanlığı Ġstihbarat ĠKK personeli ile yapmıĢ oldukları ortak çalıĢmalar esnasında;  

a. Genelde milliyetçi muhafazakar görüĢ beyan ettikleri,  

b. Yüksek Askeri ġura kararları ile TSK‟nden iliĢiği kesilen personelin sadece namaz 

kıldıkları için atıldıklarını düĢündüklerini beyan ettikleri, halkın belli kısmının da aynı görüĢte 

olduğunu ve bunun orduyu yıprattığını belirttikleri,  

c. Çuhane Cephane Depo Komutanlığı Güvenlik Bölgesinde NAKġĠBENDĠ Tarikatı 

Ģeyh ve müritlerince yaptırılan camiye bitiĢik ve yasalara aykırı olan ilave yapılarının valilik 

emri ile yıktırılmasının yanlıĢ olduğunu halkın çoğunluğunun bu olayı protesto ettiğini ve bu 

protestoyu sessiz Ģekilde yaptıklarını ifade ettikleri,  

d. Anılan personelin genelde Türk solu ve PKK konusunda hassas davrandıkları ve 

çok yardımcı oldukları, ancak sağ tandanslı konularda ise aĢırı ketum ve umursamaz tutum 

takındıkları,  

Ġlgi (b) ile bildirilmiĢtir” denildiği,varsa alınan tedbirler kısmında “Yukarıda 

belirtilen görüĢleri ifade eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kimlik bilgilerinin 

tespit edilerek Donanma Komutanlığı‟na bildirmesi ve bahse konu görüĢlere sahip emniyet 

personeli ile ortak çalıĢmaların ve koordinasyonun yapılmaması konusunda Deniz Hava Üst 

Komutanlığına direktif verilmiĢtir.”denilerek belge içeriği belirtilmiĢtir. 

Gölçük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Ġrticai Faaliyetlerle Konulu Bilgi baĢlığında; T.C. Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı  Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli BaĢlıklı belgenin  gizli ibareli,ġubat 

1998 tarihli, 3590-98/ĠSTH.ĠKK.ġ(BAAOO) HRK‟li, Ġrticai Faaliyetler konulu, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Metin ATAÇ adına 

imzaya açılmıĢ olduğu belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 

“ĠLGĠ: (a) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı‟nin DZ/0482, ĠSTH: 3590-061-

98/ĠKK.ġ.sayılı mesajı 

(b) Silahlı Kuvvetler ĠKK, Koruyucu Güvenlik ve ĠĢbirliği Yönergesi (MY 114-1A). 

 

1. Gölcük Dumlupınar Mahallesi 64 ncü Sokak No: 9 adresinde izinsiz olarak 

açıldığı ilgi (a) ile bildirilen yatılı kız öğrenci yurdu ile ilgili olarak elde edilen bilgiler 

müteakip maddelerde sunulmuĢtur. 

2. Yurdun sahibi Hasan Basri AKMAN isminde, 65 yaĢlarında, sakallı, sivil bir Ģahıs 

olup, söz konusu yurt üç katlı binanın ikinci katındadır. Binanın alt katı depo olarak 

kullanılmaktadır. 

3. Ġzinsiz olarak yeniden faaliyet göstermek üzere hazırlık yapıldığı tespit edilen yurt 

binasına Gölcük Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nce 27 Ocak 1998 tarihinde bir operasyon 

düzenlenmiĢ olup,  yurt binasında kullanılmaya hazır vaziyette on sekiz adet ranza, otuz iki 

adet elbise dolabı,  on yedi adet çeĢitli ebatlarda arap harfleri ile yazılmıĢ tabela ve otuz 

kiĢinin oturabileceği Ģekilde hazırlanmıĢ minderli oturma yeri tespit edilmiĢtir. 

4. Anılan yurt binası Gölcük Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nce mühürlenmiĢ, göz altına 

alınan Hasan Basri AKMAN çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest 

bırakılmıĢtır. Arz ederim...”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 
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Gölçük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Ġrticai Faaliyetlerle Konulu Bilgi baĢlığında; 
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli BaĢlıklı; 

gizli ibareli,ġubat 1998 tarihli, 3590-98/ĠSTH.ĠKK.ġ(BAAOO) HRK‟li, Yıkıcı/Bölücü 

Faaliyetler konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı 

Tümamiral Metin ATAÇ adına imzaya belirtilen belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge 

içeriği: 

1.Gölcük Bölgesi‟de yıkıcı bölücü faaliyetler kapsamında güvenilir kaynaklardan 

elde edilen müteakip maddelerde belirtilmiĢtir. 

2. HADEP Gölcük Ġlçe TeĢkilatını oluĢturma çalıĢmalarının, ÖDP Gölcük Ġlçe 

TeĢkilatı binasında sürdürüldüğü, bu kapsamda; 

a. BağıĢ toplandığı ve Ġlçe TeĢkilatının kurulma aĢamasına geldiği, 

b. Gölcük‟te ikamet eden ve ġIRNAK nüfusuna kayıtlı sivil Ģahıslardan; Ahmet 

TUTAL (Gölcük‟te kahvehane iĢletiyor), Mustafa ATA ve Abdullah KALKAN‟ın Ġyçe 

TeĢkilatınını kuruluĢ çalıĢmalarında yer aldıkları öğrenilmiĢtir.  

3. Gölcük‟te ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 47 Kat: 2 Daire : 3 ) 

“Ensar Vakfı” adı adlında irticai faaliyet gösteren yeni bir vakıf kurulduğu, anılan vakfın; 

a. Vahdet Vakfı ile iliĢkili olduğu, 

b. Kurulmasını müteakip yapılan toplantıya, Prof.Mustafa KAHRAMAN‟ın 

konuĢmacı olarak iĢtirak ettiği ve bu toplantıya Vahdet Vakfı üyelerinin de katıldığı, 

c. Ġsmini Peygamberin yakınları/Allah dostu olarak değerlendiren “Ensar” 

kelimesinden aldığı, 

d. BaĢkanının YaĢar KAYA, baĢkan yardımcısının Durkaya ÖZER ve tespit edilen 

üyelerinin ise Ömer KUMAġ, Mehmet KARADAYI ve Erkan TOSUN olduğu öğrenilmiĢtir.  

4. Gölcük Ġlçesi‟nde faaliyet gösteren Fethullah GÜLEN grubuna ait Marmara IĢık 

Dersaneleri kapsamında; 

a. Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 83 (Eski ÇoĢkun Oteli binası)‟de bulunan 

Marmara IĢık Dersanesinin, mevcut binanın iki-üç katını kullandığı, dersane erkeklerin 

gündüz ve gece yatılı olarak eğitim gördükleri, diğer katlarda ise Fethullah GÜLEN grubu 

mensubu ailelerin ikamet ettiği,  

b. Merkez Mahallesi Donanma Caddesi No: 7‟de bulunan Marmara IĢık 

Dersanesi‟nde sadece yurt olarak kullanıldığı, 

c. Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No: 29‟da (Ġhlas Mağazasının üstünde) yer 

alan Marmara IĢık Dersanesi‟nde ise kız öğrencilee gündüz ve gece yatılı olarak eğitim 

verildiği öğrenilmiĢtir. 

5.Daha önce YAġ Kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri‟nden iliĢiği kesilen; Melih 

ZOPA‟nın Eminönü Belediye BaĢkan Yardımcısı (Temizlik ĠĢleri Sorumlusu), Emin 

ALTINTAġ‟ın Eminönü Belediye BaĢkan Yardımcısı,Orhan SĠPAHĠOĞLU‟nun Fatih 

Belediyesi BaĢkan Yardımcısı olarak görev aldığı ve iki polis korumasında makam aracının 

bulunduğu tespit edilmiĢtir. Arz ederim...”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Balyoz Darbe Planı SoruĢturması Kapsamında Gölcük‟te Elde Edilen 28 ġubat- 

Batı ÇalıĢma Grubuyla Ġlgili Elde Edilen Belgeler baĢlığında; Belge olarak, Balyoz-

gölcük-bçg belgeleri- 5 nolu harddisk içerisinden elde edilen belgeler  belirtilmiĢtir. 

Gölçük Donanma Konanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Bçg Ġle Ġlgili Raporlar alt baĢlığında;T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  

Donanma Komutanlığı Gölcük/ Kocaeli BaĢlıklı; gizli ibareli, Nisan 2003 tarihli, 3429-

03/ĠKK.Ks(0009) ĠSTH‟lı, Rapor konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, 

Kurmay BaĢkanı Tümamiral M.Aydın GÜRÜL adına imzaya açılmıĢ olduğu belirtilen 

belgenin ekleri belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge içeriği, emir paralelinde 

tanzim edilen raporlardır. Ek‟lerde gönderilmiĢtir. 
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Gölcük Bölgesinde Faal Olan Kuran Kursları BaĢlığında;Donanma 

Komutanlığının ġubat 2003 gün ve ĠSTH: 3429-03/ĠKK.Ks.( BAAOO) sayılı yazısının eki 

olan EK-A  belgesinde 9 adet Kuran kursunun adı, bulunduğu yer, öğreticinin adı soyadı ve 

öğrenci miktarının gösterir 2 sayfadan oluĢan gizli belgenin ĠKK Ks.A. Ġsth.Yzb. Kemaletin 

Yakar adına imzaya açıldığı   belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢ  belge içeriğinde  kuran 

kurslarının isimlerine yer verilmiĢtir. 

Gölcük bölgesi‟nde kapalı olan kuran kurslar BaĢlığında; Donanma 

Komutanlığının ġubat 2003 gün ve ĠSTH: 3429-03/ĠKK.Ks.( BAAOO) sayılı yazısının eki 

olan EK-B belgesinde  5 adet Kuran Kursunun adı, bulunduğu yer, gerekçesi bilgilerini 

gösterir 1 sayfadan oluĢan gizli belgenin ĠKK Ks.A. Ġsth.Yzb. Kemaletin YAKAR adına 

imzaya açıldığı belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢ  belge içeriğinde  kapalı olan  kuran 

kurslarının isimlerine yer verilmiĢtir.   

Gölcük Bölgesi‟nde Bulunan Vakıflar BaĢlığında; Donanma Komutanlığının 

ġubat 2003 gün ve ĠSTH: 3429-03/ĠKK.Ks.( BAAOO) sayılı yazısının eki olan EK-C 

belgesinde 3 adet vakfın  adı,vakıf baĢkanı, adresi, telefon, faaliyeti,bilgilerini gösterir 1 

sayfadan oluĢan gizli belgenin ĠKK Ks.A. Ġsth.Yzb. Kemaletin YAKAR adına imzaya açıldığı   

belirtilerek  belge içeriğinde belirtilen vakıf isimleri belirtilmiĢtir. 

Gölcük Bölgesi‟nde Bulunan Öğrenci Yurtları BaĢlığında;Donanma 

Komutanlığının ġubat 2003 gün ve ĠSTH: 3429-03/ĠKK.Ks.( BAAOO) sayılı yazısının eki 

olan EK-D belgesinde  3 adet Yurt  adı, bağlı bulunduğu birim, hizmet türü, kapasitesi, 

barınan öğrenci sayısı, personel sayısı, telefon, ve adres bilgilerini gösterir 1 sayfadan oluĢan 

gizli belgenin ĠKK Ks.A. Ġsth.Yzb. Kemaletin YAKAR adına imzaya açıldığı   belirtilerek 

belge içeriğinde belirtilen öğrenci yurtlarının isimlerine yer verilmiĢtir. 

Gölcük Bölgesinde Bulunan Hassas Dernekler BaĢlığında;Donanma 

Komutanlığının ġubat 2003 gün ve ĠSTH: 3429-03/ĠKK.Ks.( BAAOO) sayılı yazısının eki 

olan EK-E belgesinde12 adet Derneğin adı, bulunduğu yer, üye sayısını gösterir 1 sayfadan 

oluĢan gizli belgenin ĠKK Ks.A. Ġsth.Yzb. Kemaletin YAKAR adına imzaya açıldığı  

belirtilerek belge içeriğinde yer alan dernek isimlerine yer verilmiĢtir. 

Gölçük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Bçg Olay Bildirim (BATOLBĠLRAP)Raporu baĢlığında; 
Belgenin, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/ 

Kocaeli BaĢlıklı; gizli ibareli, Nisan 2003 tarihli, 3429-03/ĠKK.Ks(0009) ĠSTH‟lı, Rapor 

konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Erdal 

Bucak adına imzaya açılmıĢ olduğu  ve ekinde 1 adet rapor olduğu belirtilmiĢtir. Belge içeriği,  

emir paralelinde tanzim edilen raporun  Ek‟te gönderilmesidir. 

Batı çalıĢma grubu olay bildirim raporu (BATOLBĠLRAP) BaĢlıklı, gizli ibareli, 

Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Deniz Kurmay Kıdemli Albay  Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. H. Nejat 

AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma Komutanlığının Nisan 2003 gün ve ĠSHT : 

3429-04/ĠKK.K.s sayılı yazısının Eki olduğu belirtilen belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. 

Belge, rapor Ģeklinde olup, olayın kısaca açıklaması ve sonucu kısmında“a. Halıdere Petrol 

Ofisinin karĢısındaki 27. Sokak 10/a nolu  yerde iĢletine cay ocağında NakĢibendi tarikatına 

mehsup kiĢilerin toplandığı,b. Afyon ve Adıyaman‟a ücretsiz otobüs seferlerinin organize 

edildiği,.c. Özellikle kamu kurumlarında çalıĢan personelin kendi aralarına katmak için yoğun 

bir çalıĢma yaptıkları, Ģeklinde duyumlar alınmıĢtır.”denildiği, varsa alınan tedbirler 

kısmında; Bölgede ikamet eden askeri personelin çay ocağına gidip/gitmediğinin tespiti 

konusunda araĢtırmaların devam ettiği belirtilmiĢtir. 

Gölçük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen BÇG Olay Bildirim (BATOLBĠLRAP)raporu  baĢlığında, 
Belgenin T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/ 

Kocaeli  BaĢlıklı; gizli ibareli, Mayıs 2003 tarihli, 3429-03/ĠKK.Ks(0107) ĠSTH‟lı, Rapor 
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konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Erdal 

Bucak adına imzaya açılmıĢ olduğu ve ekinde 1 adet raporun bulunduğu, belgenin içeriği, 

emir paralelinde tanzim edilen rapor olup eki olduğu belirtilmiĢtir. 

Olay bildirim raporu BaĢlıklı, gizli ibareli, Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Deniz Kurmay 

Kıdemli Albay  Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. H. Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma 

Komutanlığının Kasım 2003 gün ve ĠSHT :3429-04/ĠKK.K.s (0107)  sayılı yazısının Eki 

olduğu belirtilen belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge,rapor Ģeklinde olup olayın kısaca 

açıklaması ve sonucu kısmında; 

 a.Süleyman MURTAZAOĞLU isimli Ģahsa ati olan Merkez Mah.60.Sokak 

Murtazaoğlu Apt.K-2 NO-3 (Gözde Giyim Üstü)  adresindre Vahdet Vakfı üyesi kiĢilerin 

haftanın PerĢembe-Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri 20.00-23.30 C saatleri arasında 

toplandığı, 

b. Toplantılara ayrı ayrı gruplar halinde 8-9 kiĢinin katıldığı, 

c. Toplantıyı Gölcük Ġmam Hatip Lisesinde görevli Din Bilgisi Öğretmeni Mehmet 

Ali Ünlü isimli kiĢinin yönettiği, 

d.  Çoğunluğunun aynı Ģahısların oluĢturduğu grubun Ali SARI isimli Ģahsa ati olan 

ve Cedit Mah. Turan GÜNEġ cad. 3. Bostanlar NO: 8 ĠZMĠT adresinde faaliyet gösteren 

Ġzmit Kitap Kulübünde Cumartesi günleri 14.00-17.00 C saatleri arasında toplandıkları, 

Ģeklinde duyumlar alınmıĢtır.”denildiği, varsa alınan tedbirlerbölümünde; Bölgede ikamet 

eden askeri personelin bahse konu faaliyetlere iĢtirak edip /etmediğinin tespiti konusunda 

araĢtırmaların devam ettiği belirtilmiĢtir.   

Gölçük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Bçg Olay Bildirim (BATOLBĠLRAP)raporu baĢlığında;  
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı  Gölcük / Kocaeli 

BaĢlıklı; gizli ibareli, Mayıs 2003 tarihli, 3429-03/ĠKK.Ks(0143) ĠSTH‟lı, Rapor konulu, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Erdal Bucak 

adına imzaya açılmıĢ  belgenin içeriğinin  emir paralelinde tanzim edilen rapor olduğu 

belirtilerek ekinin olduğu belirtilmiĢtir.  

Olay bildirim raporu BaĢlıklı, gizli ibareli, Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Deniz Kurmay 

Kıdemli Albay  Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. H. Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma 

Komutanlığının Kasım 2003 gün ve ĠSHT : 3429-04/ĠKK.K.s (0143)  sayılı yazısının Eki olan 

belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belgenin rapor Ģeklinde olduğu, olayın kısaca açıklaması ve 

sonucu kısmının;  

a. Atatürk Mahallesi Yalı Yolu Caddesi Ġpek Sokak No-15‟de faaliyet gösteren 

Değirmendere Talebe Yurduna gelir seviyesi düĢük kız öğrencilere ucuz fiyatlarla barınma 

imkanı sağlandığı, müteakiben öğrencilere baĢörtüsü takmaları ve namaz kılmaları konusunda 

baskı yapıldığı,  

b.Yurt Müdürünün Ekrem GÜNGÖR isimli Ģahıs olduğu, ancak Muhsin 

ASLANOĞLU isimli Ģahsın yöneticilik yaptığı,  

c.Gölcük Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin baĢörtülü olarak okula giriĢ yaptıkları, 

Ģeklinde duyumlar alınmıĢtır.  

d.Kız öğrencilerin kıyafetlerine iliĢkin çekilen fotoğraflar LAHĠKA-1 

„dedir.”Ģeklinde belirtildiği, varsa alınan tedbirler  kısmının Konunun  Haziran 2003 ayında 

yapılan Ġl Emniyet Komisyon Toplantısında gündeme getirileceği belirtilmiĢtir. 

Gölçük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Bçg Olay Bildirim (BATOLBĠLRAP)Raporu baĢlığında;  
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli BaĢlıklı; 

Gizli Ġbareli, Kasım 2003 Tarihli, 3429-03/Ġkk.Ks(0850) Ġsth‟lı, Rapor Konulu, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Erdal Bucak adına 
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imzaya açılmıĢ olan belgenin  içeriğine yer verilmiĢ belgenin içeriği, emir paralelinde tanzim 

edilen rapor olup eki olduğu belirtilmiĢtir. 

Olay bildirim raporu BaĢlıklı, gizli ibareli, Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Deniz Kurmay 

Kıdemli Albay  Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. H. Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma 

Komutanlığının Kasım 2003 gün ve ĠSHT : 3429-04/ĠKK.K.s (0850)  sayılı yazısının Eki 

Olan belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge rapor Ģeklinde olup, Olayın Kısaca Açıklaması 

Ve Sonucu kısmının; 

a. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Acısu belediyesine; Türk- Fransız KardeĢlik 

Ġlköğretim Okulunun boyanması maksadıyla 32 patlak boya ile 35 torba çimento gönderildiği 

ancak okulun belediye tarafından 4 patlak boya ile boyandığı ve çimentonun belediye 

deposuna kaldırıldığı,  

b. Ġl Milli Eğitim müdürlüğünce aynı kapsamda çevre belediyelere de, okullarda 

kullanılmak üzere 200 torba çimento gönderildiği duyumunun alındığı,  

c. Acısu Belediye BaĢkanı‟nın Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olması ve Ġl milli 

Eğitim Müdürü‟nün de mevcut iktidar döneminde atanması ve 2004 yılı içerisinde yerel 

yönetim Ģeçimlerini yapılacağı dikkate alındığında, devlet imkanlarının kendi yandaĢlarının 

kullanımına sunulacağı değerlendirilmektedir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Gölçük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Bçg Olay Bildirim (BATOLBĠLRAP)raporu baĢlığında; 
Belgenin, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/ 

Kocaeli BaĢlıklı; gizli ibareli, Aralık 2003 tarihli, 3429-03/ĠKK.Ks(0967) ĠSTH‟lı, Rapor 

konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Erdal 

Bucak adına imzaya açılmıĢ  olduğu belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge içeriği, 

emir paralelinde tanzim edilen rapor olup eki olduğu belirtilmiĢtir 

 Olay bildirim raporu baĢlıklı, gizli ibareli, isth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Deniz Kurmay 

Kıdemli Albay  Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. H. Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma 

Komutanlığının Aralık 2003 gün ve ĠSHT:3429-04/ĠKK.K.s (0967) sayılı yazısının Eki Olan 

belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge rapor Ģeklinde olup,  olayın kısaca açıklaması ve 

sonucu  kısmı“a. Gölcük Kız Meslek Lisesi ve Ġmam Hatip Lisesi öğrencilerinin baĢörtülü 

olarak okula giriĢ yaptıkları Ģeklinde duyumlar alınmıĢtır. b. Kız öğrencilerin kıyafetlerine 

iliĢkin fotoğraflar iliĢikte sunulmuĢtur.”Ģeklinde belirtilerek varsa alınan tedbirlerkısmında 

konu hakkında Gölcük Kaymakamı ile görüĢme yapılmdığı ve gerekli önlemlerin alınmasının 

sağlandığı belirtilmiĢtir. 

 Olay bildirim raporu BaĢlıklı, gizli ibareli, Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Deniz Kurmay 

Kıdemli Albay  Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. H. Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma 

Komutanlığının Aralık 2003 gün ve ĠSHT : 3429-04/ĠKK.K.s (0967)  sayılı yazısının  Eki 

Olan belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge rapor Ģeklinde olup, olayın kısaca açıklaması ve 

sonucukısmının “a.  Kitap Cafenin Gölcük Merkez ÇarĢısı Ak Parti Ġlçe TeĢkilatı üstü Kat-

4‟te faaliyet gösterdiği, b. Cafenin 2 odadan ibaret olduğu, 1 nci odada 9-10 yaĢ grubunda 

olan çocukların düzeyinde eğitim araç-gereçlerinin olduğu, 2nci odada ise lies düzeyindeki 

öğrencilere için gazete ve dergilerin mevcut olduğu ( Yeni Asya, Yeni ġafak, Zaman 

Gazeteleri ve Dergiler ile Kuran Tefsirleri ) tespit edilmiĢtir. c. KonuĢmaya iliĢkin fotoğraf 

iliĢikte sunulmuĢtur.”Ģeklinde belirtilerek  varsa alınan tedbirler kısmının Anılan mahalde 

Donanma Komutanlığının mensubu personel va ailesi görülmeyip olup takip edildiği 

belirtilmiĢtir. 

Olay bildirim raporu baĢlıklı, gizli ibareli, isth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Deniz Kurmay 

Kıdemli Albay  Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. H. Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma 

Komutanlığının Aralık 2003 gün ve ĠSHT : 3429-04/ĠKK.K.s (0967)  sayılı yazının Eki Olan 

belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge rapor Ģeklinde olup, olayın kısaca açıklaması ve 

sonucu kısmının “a. Kitapevinin Hacı Ömer Ağa Mah. Merkez Cami Sokak NO: 
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13/G/KARAMÜRSEL adresinde faaliyet gösterdiği, b. Kitapevine gelen kiĢilerin genelde 

çember sakallı ve cübbeli kiĢimer olduğu ve toplu olarak dini konuĢmaları dinlemek üzere 

Adapazarı‟na gittikleri, c. KonuĢmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri hedef alınıp 

subay/astsubayların bir an önce Allah yoluna dönmesi gerektiği, gerekirse bedelini kanlarıyla 

ödeyeceklerini beyan ettikleri,d. Adapazarı‟nda faaliyet gösteren Hakikat Vakfına yeni 

müritler kazandırmayı amaçladıkları Ģeklinde duyumlar alınmıĢtır. e. Konuya iliĢkin 

fotoğraflar iliĢikte sunulmuĢtur.”Ģeklinde belirtilerek  varsa alınan tedbirler kısmının Anılan 

mahalde Donanma Komutanlığı mensubu personel ve ailesinin görülmeyip takip edildiği 

belirtilmiĢtir. 

Olay bildirim raporu  baĢlıklı, gizli ibareli, isth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Deniz Kurmay 

Kıdemli Albay  Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. H. Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma 

Komutanlığının Aralık 2003 gün ve ĠSHT : 3429-04/ĠKK.K.s (0967)  sayılı yazısının Eki Olan 

belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge rapor Ģeklinde olup, olayın kısaca açıklaması ve 

sonucu kısmının “a. Kitapevinin Mehmet Ali PaĢa Mah. BaĢak Caddesi NO:88/ĠZMĠT 

adresinde faaliyet gösterdiği,b. Kitapevi sahibinin Mustafa CANYEMĠġ adlı kiĢi olduğu, 

anılan Ģahsın Karamürsel‟deki Hakikat Kitapevine gelip buradan topluca Adapazarı‟na 

gittikleri, c. Mustafa CANYEMĠġ isimli Ģahsın dükkan üzerinde 2 katlı evinde vaaz verdiği, 

topluca cemaat Ģeklinde namaz kılındığı, konuĢmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli 

için “ bu kiĢileri teker teker yakmak lazım, bunlar öldüğü zaman Ģehit olmuyorlar” kıĢkırtıcı 

sözler kullandığı, d.Adapazarı‟nda faaliyet gösterenHakikat Vakfına yeni müritler 

kazandırmayı amaçladıkları Ģeklinde duyumlar alınmıĢtır. e. Konuya iliĢkin fotoğraflar iliĢikte 

sunulmuĢtur.”Ģeklinde düzenlendiği varsa alınan tedbirler kısmının  anılan mahalde donanma 

komutanlığı mensubu personel ve ailesinin görülmeyip takip edildiği belirtilmiĢtir. 

 Olay bildirim raporu baĢlıklı, gizli ibareli, isth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Deniz Kurmay 

Kıdemli Albay  Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. H. Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma 

Komutanlığının Aralık 2003 gün ve ĠSHT : 3429-04/ĠKK.K.s (0967)  sayılı yazısının Eki Olan 

belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge rapor Ģeklinde olup, olayın kısaca açıklaması ve 

sonucu kısmının “a. Çay ocağının Hacı Arif Mah. KardeĢler Apt. altı NO:134/Ereğli-

KARAMÜRSEL adresinde faaliyet gösterdiği,b. Çay ocağını gelen kiĢilerin genelde çember 

sakallı ve cübbeli kiĢiler olduğu ve bu kiĢilerin çevre köylerde etkili propaganda yaptıkları, 

toplu olarak hatim yaptıkları ve cemaat Ģeklinde namaz kıldıkları, c. Çay ocağının Yakup 

ÖMER isimli Ģahıs tarafından iĢletildiği, d. Adıyaman grubuna dergah olarak hizmet verdiği 

Ģeklinde duyumlar alınmıĢtır. e. Konuya iliĢkin fotoğraflar iliĢikte sunulmuĢtur.” denilerek  

varsa alınan tedbirler  kısmında  Anılan mahalde Donanma Komutanlığı mensubu personel ve 

ailesinin görülmeyip takip edildiği belirtilmiĢtir. 

Gölçük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Bçg Olay Bildirim (BATOLBĠLRAP)Raporu baĢlığında;  
Belgenin T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli 

baĢlıklı; gizli ibareli, Ocak 2004 tarihli, 3429-04/ĠKK.Ks(0024) ĠSTH‟lı, Rapor konulu, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Erdal Bucak adına 

imzaya açılmıĢ olduğu belirtilerek belge içeriği belirtilmiĢ belgenin içeriği, emir paralelinde 

tanzim edilen rapor olup eki olduğu belirtilmiĢtir. 

Olay bildirim raporu baĢlıklı, gizli ibareli, isth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Deniz Kurmay 

Kıdemli Albay  Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. H. Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma 

Komutanlığının Ocak 2004 gün ve ĠSHT: 3429-04/ĠKK.K.s(0112)  sayılı yazısının eki olan 

belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge rapor Ģeklinde olup, olayın kısaca açıklaması ve sonucu 

kısmının “a. Sakarya‟da  bulunan Tekbir Kitapevi(Yeni Doğan Mah. Fabrika Cad. No: 11A), 

ġeyma Kitap Kırtasiye (Yeni Doğan Mah. Fabrika Cad. No:6) ve Tekbir Kitapevi yanında 

cami haline getirilmiĢ mahalde (Yeni Doğan Mah. Fabrika Cad. No: 12) irticai faaliyetlerin 

yoğun olak yürütüldüğü,  Hakikat Vakfına yakın çevrelerin bu mahallerde sıklıkla görüldüğü 
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tespit edilmiĢtir. b.Bahsekonu mahallerde “bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair olan 2596 

kanuna” aykırı giyim tarzında dolaĢan Ģahıslara ve mahallere iliĢkin fotoğraflar iliĢikte 

sunulmuĢtur. “Ģeklinde belirtilerek varsa alınan tedbirler kısmında olmadığı belirtilmiĢtir. 

 Gölçük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Bçg Olay Bildirim (BATOLBĠLRAP)Raporu baĢlığında; 
Belgenin, T.C Deniz kuvvetleri komutanlığı  donanma komutanlığı gölcük/ kocaeli 

baĢlıklı; gizli ibareli, Ocak 2004 tarihli, 3429-04/ĠKK.Ks(0026) ĠSTH‟lı, Rapor konulu, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Erdal Bucak adına 

imzaya açılmıĢ olduğu belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir.Belge içeriği, emir 

paralelinde tanzim edilen rapor olup eki olduğu belirtilmiĢtir. 

 Olay bildirim raporu baĢlıklı, gizli ibareli, isth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Deniz Kurmay 

Kıdemli Albay  Ġsth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. H. Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma 

Komutanlığının Ocak 2004 gün ve ĠSHT : 3429-04/ĠKK.K.s (0112)  sayılı yazısının eki Olan 

belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge rapor Ģeklinde olup, olayın kısaca açıklaması ve 

sonucu kısmının ;“a. M.Bülent ÖZYÜREK  Çok Programlı Lisesi‟nden 77 AE 564 VE 77 AV 

978 plakalı servislerle Topçular Talebe Yurdu‟na tahminen 46 öğrencinin götürülerek irticai 

eğitim verildiği duyumu alınmıĢtır.b. 03 Ocak 2004 günü Yurtta yapılan araĢtırmada; 

 (1) Yurdun her tarafının halı ile kaplı olduğu, (Yurda ait fotoğraflar LAHĠKA- 1 „de 

sunulmuĢtur) 

 (2) Bazı odaların mescit Ģeklinde halı kaplı olduğu ve mescit olarak kullanılabilecek 

boĢ alanların bulunduğu, 

 (3) Kütüphanede güncel kitapların bulunduğu, 

 (4) Dinlenme salonunda günlük normal gazetelerin bulunduğu, 

 (5) Dinlenme salonunda TV bulunduğu ancak izlenmesine izin verilmediği,  

 (6) Öğrencilere okullardaki tenis, dans gibi sosyal içerikli kurs ve sosyal faaliyetlere 

iĢtirak edilmemesi konusunda ikazlarda bulunulduğu, 

 (7) Yurdun müdürlüğünde Sahil Mahallesi Bahar Sokak No: 45/5 

Çiftlikköy/YALOVA adresinde ikamet eden, Feyzullah YAMAN isimli Ģahsın yaptığı, anılan 

kiĢinin 1972 Alanya doğumlu olduğu, 26 Kasım 1991 tarihi itibari ile Pendik/ĠSTANBUL 

ANAP ilçe merkezinde kaydı olduğu, Alanya‟da herhangi bir ideolojik faaliyeti olmadığı 

bugüne kadar çalıĢtığı bölge dahil GBT kaydı olmadığı, (Feyzullah YAMAN‟a ait nüfus 

bilgileri LAHĠKA-2‟de sunulmuĢtur.) 

 (8) Yurtta 4 personelin görev yaptığı bunlardan Feyzullah YAMAN‟ın Yurt Müdürü, 

Mustafa ARICI‟nın Belletici,Ramazan PARLAK‟ın Yönetim Memuru ve Recep TOPRAK‟ın 

aĢçı olarak görev yaptığı, 

 (9) Yurdun 6 katlı 65 öğrenci kapasiteli olduğu, 

 (10) Yurtta, seminer salonu, yemekhane, mutfak, kiler, lavabo, tuvalet, banyo, 

dinlenme odası, kütüphane, revir, personel odaları, belletici odası ve etüt odalarının 

bulunduğu, görevli odaları, yemekhane, belletici odası ve etüt odalarında Türk Bayrağı, 

Atatürk resmi, Ġstiklal MarĢı ve Atatürk‟ün Gençliğe Hitabelerinin bulunduğu, 

 (11) Öğrencilerin tüm ihtiyaçların Altınova Topçular Ġlim ve Kültür Hizmet Derneği 

(Yurt binasında konuĢlu) ve Ġlm Milli Eğitim Müdürlüğü‟nce karĢılandığı, 

 (12) DıĢarıdan gelen gıda ve ihtiyaç malzemelerini de yardım olarak kabul ettikleri, 

 (13) Öğrencilerin  velilerinden herhangi bir yardım talebinde bulunmadıkları, ancak 

durumu iyi olan velilerin yardımlarını makbuz karĢılığında kabul ettikleri,  

 (14) Öğrencilerin okuldan yukarıda plakaları belirtilen servislerle ders sonrasında 

yurda getirildiği, öğrenci baĢına 22.5 milyon TL.lık servis ücretinin yurt müdürü tarafından 

karĢılandığı, yurtta tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu,  
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 (15) Yurtta; Ġstanbul‟un Pendik (19) ve Kartal (5) diğer muhtelif ilçelerinden (16) 

olmak üzere toplam 40, Yalova‟dan (6), Ağrı‟dan(2), Kdz.Ereğli‟den (1) olmak üzere toplam 

49 öğrencinin bulunduğu, 

 (16) Öğrencilerin yıllık 460 Milyon TL. ücretle Ġstanbul‟dan getirildikleri,  

 (17) Öğrencilerin derslerde uyumalarının sebebinin sabah namazından sonra 

dinlenme imkanı bulamamaları olduğu,  

 (18) Yurt müdür yardımcısı Mustafa ARICI‟nın, M. Bülent ÖZYÜRÜK Çok 

Programlı Lisesini ziyaret ettiği ve yurt hakkında çevrede menfi anlamda söylentiler 

çıkarılmıĢ olduğunu, durumun gerçekte öyle olmadığının ve yerinde tetkik yapılabileceği 

Ģeklinde gerekçelerle okul göretmenlerini yurda davet ettiği, 

 (19)Öğreciler tarafından öğretmenelere verilen 02264656054 ve02264656590 nolu 

yurt telefonlarını ertesi gün o numaralar yanlıĢtı, doğruları bunlar Ģeklinde yanlıĢ telefon 

numaraları verilerek değiĢtirildiği, 

 (20) Yurt yöneticileri tarafından öğrencilerin yardıma muhtaç çocuklardan oluĢtuğu 

ve para alınmadığından beyan edildiği, bazı öğrenciler tarafından ise babalarının avukat, 

müteahhit ve ticaret adamı olduğunu söylediği Ģeklinde çeliĢkili ifadeler olduğu,  

 (21) Bazı öğrenci velilerinin öğrencilerin özel yaĢamları hakkında soru sordukları 

gerekçesi ile bazı öğretmenleri mahkemeye vereceğini söylediği, ancak sonra bu iĢlemden 

vazgeçtikleri, 

 (22) Anılan öğrencilerden 2‟sinin (Veli ÇĠÇEK ve Gürhan BALTA); Yalova-Altınova 

bölgesinde irticai faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen Erzurum‟lu hoca lakaplı bir Ģahıs ve 

internet aracılığı ile faaliyetlerini destekleyen oğulları ile irtibata geçmesi nedeniyle yurttan 

atıldıklar, (Erzurumlu hoca lakaplı Ģahsın evine ait fotoğraflar LAHĠKA-3‟de sunulmuĢtur.) 

tespit edilmiĢtir. 

c. Yurttan atılan Veli ÇĠÇEK ve Gürkan BALTA hakkında 10 Ocak 2004 tarihinde 

elde edilen bilgiler aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

(1)  Veli ÇĠÇEK‟in ; ( Öğrenci ve ailesine iliĢkin fotoğraflar LAHĠKA-4 „de 

sunulmuĢtur.) 

(a)  Çankırı iline kayıtlı, babasının Mustafa ÇĠÇEK, annesinin Zeynep ÇĠÇEK 

olduğu, 

(b)  Babasının inĢaatçılık yaptığı, 

(c)  Maddi durumlarının bozuk olduğu, 

(d)  Babasının çocuğunu yurtta okutmak için 700-800 Milyon TL. borçlandığı, 

(e)  Veli ÇĠÇEK‟in yurtta kalmamak için kendini yurttan attırdığı, 

(f)  Sürekli internete gittiği, internette tanıĢtığı genç birisinin (anılan Ģahsın 

Erzurumlu hocanın oğlu olduğu değerlendirilmektedir) kendisine daha güzel bir yurt 

ayarlayacağını söyleyerek bu yurttan ayrılmasını istediği, kendisine cinlerle konuĢmayı, daha 

iyi bir eğitim ve dini dersleri görebileceği bir yer ayarlanacağını ifade ettiği,  

(g)  Bu olaydan 1 hafta sonra yurttan uzaklaĢtırma haberinin geldiği, babasının 

yurttan alarak Ġstanbul‟a götürüldüğü, 

(h)  Yurttan ayrılmasından 1 hafta sonra ise Ġstanbul‟daki evlerine gelen Ģahısların 

(Erzurumlu hocanın adamları oludğu değerlendirilmektedir) Veli ÇĠÇEK‟i iyi bir yurda 

yazdırabileceğini söylediği fakat babasının kabul etmediği, 

(ı)  Adresinin Esenyalı Mah. Toros Sok., No: 11/2 Pendik/ĠSTANBUL olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

(2)Gürkan BALTA‟nın;(Öğrenci ve ailesine iliĢkin fotoğraflar LAHĠKA-5 „te  sunulmuĢtur) 

a.GümüĢhane iline kayıtlı, babasının Murat BALTA, annesinin Emine BALTA 

olduğu, 

b. Babasının maddi durumunun çok iyi olduğu, 
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c. Babasının yurtta kalması için baskı yaptığı, 

d. Ġnternet cafe‟ye Veli ÇĠÇEK ile birlikte gittikleri, orada tanıĢtığı bir Ģahıs (anılan 

Ģahsın Erzurumlu hocanın oğlu olduğu değerlendirilmektedir) sayesinde yurttan atıldığı,  

e.Yurttan dini eğitim verdilmediği için ayrılmak zorunda kaldığı,  

f.Behzat BALTA adında bir akrabalarının Jandarma Genel Komutanlığı‟nda general 

rütbesinde olduğunu ifade ettiği,  

g. Adreslerinin Esenler Mah. Özgür Sok. No: 23/3 Pendik/ĠSTANBUL olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

d.M.Bülent ÖZYÜRÜK Çok Programlı Lisesinde öğrenim gören ve Topçular Talebe 

Yurdunda kalan öğrenciler ile Çok Programlı Lisede görev yapan öğretmenlerle yapılan 

görüĢmelerde öğretmenlerin öğrencilerden aldığı bilgilere göre; 

(1) Yurtta kalan öğrencilerin 05.30‟da kaldırılarak namaz kıldırıldığı, 

(2) Öğrencilerin geç vakitlere kadar baĢlarındaki hocalar nezaretinde dini sohbetlere 

iĢtirak ettirildiği, 

(3) Okuldaki beden eğitimi dersinde öğretmenlerin “diz üstü pozisyonu al” komutu 

ile yurtta kalan çocuklar hariç diğer çocukların daha önce öğretilen normal diz üstü pozisyonu 

aldığı, yurtta çocukların ise namaz pozisyonuna geçtiğini görüldüğü, 

(4) Erkek öğrencilere kız arkadaĢlarını baĢörtüsü kullanmaları konusunda baskı 

yapıldığı, 

(5)Notları zayıf olan öğrencilere ceza verildiği ve ailelerin yanların gitmek için izin 

verilmediği,  

(6)Yurda çorap ve çıplak ayakla sokulduğu ve ayakkabı ile girmenin yasak olduğu 

ifade edilmiĢtir.  

e. Topçular Talebe Yurdu hakkında Yalova Ġl Jandarma Komutanlığı‟ndan temin 

edilen dosya LAHĠKA-6 „da sunulmuĢtur. 

f. Yukarıda arz edilen bilgiler ıĢığı altında; topçular talebe  yurdu‟nda ihbar 

öncesinde din eğitim verildiği, ihbar nedeniyle ortaya çıkan söylentileri değerlendiren yurt 

müdürünün tedbir aldığı, irticai faaliyette bulunmadığını ispat etmek üzere öğretmenleri yurda 

davet ettiği bu nedenle yurdun normal bir yurt görünümünde büründüğü, öğrencilerin saat 

21.30‟da yatırıldığı ve normal vakitlerde kaldırıldığı, 2 öğrencinin yurttan atılmasının gerçek 

nedeninin; fethullah gülen tarafından desteklenen ilim ve kültür hizmet derneğinin prensipleri 

ile öğrencilerin irtibata geçtiği irticacı grubun prensiplerinin birbiri ile çeliĢmesi sonucu 

ortaya çıkan çıkar çatıĢması olduğu değerlendirilmektedir.”Ģeklinde olduğu belirtilerek varsa 

alınan tedbirler kısmının, M.Bülent ÖZYÜRÜK Çok Programlı Lisesinde görevli 

öğretmenlerden askeri personel eĢi olanların uyarıldığı  temin edecekleri ilave bilgileri 

Donanma Komutanlığı‟na bildirmelerinin istendiği belirtilmiĢtir. LAhikalar  Yurda Ait 

Fotoğraflar Feyzullah YAMAN‟a ait Nüfus Bilgileri, Erzurumlu Hoca Lakaplı ġahsın Evine 

Ait Fotoğraflar, Veli Çiçek ve Ailesine ĠliĢkin Fotoğraflar, Gürkan Balta ve Ailesine ĠliĢkin 

Fotoğraflar, Topçular Talebe Yurdu Hakkında Temin Edilen Dosya olarak belirtilmiĢtir. 

Gölçük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Bçg Olay Bildirim (BATOLBĠLRAP)Raporu baĢlığında;  
Belgenin T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  Donanma Komutanlığı 

Gölcük/Kocaeli baĢlıklı; gizli ibareli, Ocak 2004 tarihli, 3429-04/ĠKK.Ks(0112) ĠSTH‟lı, 

Rapor konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı 

Tümamiral Erdal Bucak adına imzaya açılmıĢ olduğu belirtilerek  belge içeriğine yer 

verilmiĢtir. Belge içeriği, emir paralelinde tanzim edilen rapor olup eki olduğu belirtilmiĢtir. 

Olay bildirim raporu baĢlıklı, gizli ibareli, isth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Dz.Kur.Kd.Alb. H. 

Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma Komutanlığının Ocak 2004 gün ve ĠSHT : 

3429-04/ĠKK.K.s (0112)  sayılı yazısının eki Olan belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge 

rapor Ģeklinde olup, olayın kısaca açıklaması ve sonucu kısmının: “ a. Gölcük Merkez ÇarĢısı 
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AK Parti Ġlçe TeĢkilatı üstü Kat-4 „te faaliyet gösterdiği, Donanma Komutanlığı‟nın 30 Aralık 

2003 gün ve ĠSTH : 3429-921-03/ĠKK.Ks. sayılı yazısı ile bildirilen Kitap Cafe  23 Ocak 

2004 günü kapatılmıĢ olup, kapatma kararı LAHĠKA-1 dedir. b. Cafeyi iĢleten Mehmet 

AVġAR hakkında yapılan araĢtırmada güvenilir kaynak tarafından tespit edilen bilgiler 

LAHĠKA-2‟dedir.”Ģeklinde belirtilerek varsa alınan tedbirler  kısmında olmadığı belirtilmiĢtir. 

(Kitap Cafe‟nin Kapatma Kararı, Mehmet AVġAR Hakkında Tespit Edilen Bilgiler lahika 

olarak belirtilmiĢtir. 

Gölçük Donanma Komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

Gönderilen Bçg Olay Bildirim (BATOLBĠLRAP)Raporu baĢlığında;  
Belgenin, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  Donanma Komutanlığı Gölcük/ 

Kocaeli BaĢlıklı; gizli ibareli, Ocak 2004 tarihli, 3429-04/ĠKK.Ks(0115) ĠSTH‟lı, Rapor 

konulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmıĢ, Kurmay BaĢkanı Tümamiral Erdal 

Bucak adına imzaya açılmıĢ, belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği, emir paralelinde 

tanzim edilen rapor olup eki olduğu belirtilmiĢtir. 

Olay bildirim raporu baĢlıklı, gizli ibareli, isth.ĠKK ve Güv.ġ.Md. Dz.Kur.Kd.Alb.H. 

Nejat AKGÜNER adına imzaya açılmıĢ, Donanma Komutanlığının Ocak 2004 gün ve ĠSHT : 

3429-04/ĠKK.K.s (0115)  sayılı yazısının eki Olan belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge 

rapor Ģeklinde olup, olayın kısaca açıklaması ve sonucu kısmının ;“28.01.2004 günü saat 

13:50 sıralarında Gölcük Ġlçe Alt Denetleme Komisyonu tarafından yapılan denetlemede 

Merkez Mahallesi 38.Som.18/B adresinde faaliyet gösteren, müstecirliğini Emekli Deniz 

Astsubay Halit TOSUN‟un yaptığı ve yine lokanta kısmında Emekli Deniz Astsubay Osman 

YARALI‟nın iĢlettiği ve çalıĢtığı tespit edilmiĢ, bu kapsamda; ġĠMġEK KAFETERYA 

hakkında edinilen istihbarat aĢağıda sunulmuĢtur. 

a. Binaya giriĢe göre kapının sağında çay ocağı, sol tarafında lokanta devamında 

salon, burada sehpa ve taburelerin olduğu,  

b. Çay servisi yapılan salonun bitiminde camekanlı kitaplığın içerisinde dini, tarih ve 

roman türü kitaplar ile kasetlerin bulunduğu,  

c. GiriĢten soldan aĢağı bodrum katına inildiğinde giriĢe göre sağ tarafta tuvalet, 

lavobaların bitiĢiğinde mutfak olduğu,  

d. Aynı katta geniĢ bir salonun olduğu, buranın halıfleksle döĢeli olduğu, 

e. Salonun Güney tarafında bulunan ve mihrap olduğu söylenen duvar kısmının 

Gölcük Kaymakamlığı tarafından yapılan denetleme esnasında iki iĢçi tarafından kırıldığı, bu 

salonda da duvara monteli ahĢap rafların olduğu bu raflarda dini kitap ve ansiklopedilerin 

olduğu,  

f.Bodrum katındaki ayakkabılığın sağ tarafında bulunan küçük odada oturmak için 

koltuklar bulunduğu, bu oda içerisinde bir adet çelik kasanın olduğu, 

g. Bodrum katında bulunan salonun mescit görünümünde olduğu, tespit edilmiĢ, 

anılan yer iĢletime kapatılmıĢ ve ilgilileri hakkında adli iĢlem baĢlatılmıĢtır. Konuya iliĢkin 

evraklar LAHĠKA‟larda sunulmuĢtur.”Ģeklinde belirtilerek, varsa alınan tedbirler kısmında, 

Söz konusu adresin  5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunun 32.maddesinin ç bendi uyarınca 

Kaymakamlık Makamının 28.01.2004 günü onayı ile kapatılmasının  uygun görüldüğü  ve 

bahse konu yerin  aynı gün kapatıldığı belirtilmiĢtir. Gölcük Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün 

Yazısı, Gölcük Kaymakamlığı‟nın Yazısı,2 Sayfa Tutanak, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma ruhsat 

lahika olarak belirtilmiĢtir. 

BÇG Belgelerinin Ġmha Edildiğine Dair Tutanak baĢlığında;  
Ġmha tutanağı baĢlıklı batı çalıĢma grubuna ait 5 sayfadan oluĢan, son belge tarihi 17 

kasım 2006 olan, 81 kalem, batı çalıĢma grubu rapor sistemi, batı çalıĢma grubu bilgi 

ihtiyaçları, batı çalıĢma grubu faaliyetleri konulu ve batı çalıĢma grubuna gönderilen 

belgelerin Kemalettin Yakar(isth. Bnb. ĠKK. Ks.A.), Ġlhan KayıĢ(Ġsth. Alb. Ġsth. ĠKK. ve 

Güv.ġ.Md.), Onay  Bülent Bostanoğlu (Kurmay BaĢkanı, Tümamiral)  tarafından kırpılarak 



342 

 

imha edildiğine dair imha tutanağından bahsedilerek içeriğine özetle yer verilmiĢ ve imha 

edilen belgeler teker teker sayılmıĢtır.  

Gölcük Bölgesindeki Kuran Kursları BaĢlığı altında Donanma Komutanlığının Mart 

1998 gün ve Hrk. 3590-98/ĠSTH. ĠKK.ġ(BAAOO) sayılı yazısının Eki olan EK-A belgesinde 

13 adet Kuran kursunun Adı, adresi, Öğrenci Miktarı, öğreticisi, Günübirlik/Yatılı, 

kız/erkek, açıklama, onay tarihini gösterir 1 sayfadan oluĢan belge  delil olarak belirtilmiĢtir 

 Balyoz Darbe Planı SoruĢturması Kapsamında Gölcük‟te Elde Edilen 28 

ġubat- Batı  ÇalıĢma Grubuyla Ġlgili Elde Edilen Belgeler baĢlığında;  
Balyoz-Gölcük-Bçg Belgeler- 11 Nolu Cd Ġçerisindeki Belgeler delil olarak 

belirtilmiĢtir.  

Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından gizli, kiĢiye özel, damgalı, Jandarma Genel 

Komutanlığına gönderilen  29 Nisan 1997 tarihli HRK:3429-15-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı, Batı 

ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu, Çevik Bir imzalı, 2 sayfadan oluĢan, EK-A sında, Batı 

çalıĢma grubu günlük durum raporu (BATGÜNDURAP),  EK-B LAHĠKA-1‟inde,Batı 

ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu(BATOLBĠLRAP), EK-B LAHĠKA-2 Genelkurmay 

Emniyetli Fax ve Telefon Numaralarının bulunduğu  belirtilen belge delil olarak belirtilmiĢtir. 

Balyoz darbe planı soruĢturması kapsamında Gölcük‟te elde edilen 28 Ģubat- 

batı  çalıĢma grubuyla ilgili elde edilen belgeler, BALYOZ-GÖLCÜK-BÇG belgeleri- 13 

nolu  cd içerisindeki belgeler baĢlığında; 
Takdim Planı  BaĢlıklı, Ġrtica nedir?, 28 ġubat Kararları ile ilgili yapılan iĢler- 

yapılmayan iĢler, Tespit edilen legal veya illegal irticai örgütler, radikal dini gruplar, tarikatlar, 

vakıflar, dernekler, yurtlar, kuran kursları, okullar ve külliyeler baĢlıklarından oluĢtuğu  

takdimin yansıyla yapıldığı 12 sayfadan oluĢan sunum delil olarak belirtilmiĢtir. 

Batı harekat konsepti  baĢlığında; söz konusu belgeden bahsedilmiĢ iddianamenin 

önceki bölümünde  söz konusu belgeye detaylı olarak yer verilmiĢtir.  

Batı çalıĢma grubunun kurulması  baĢlığında; söz konusu belgeden bahsedilmiĢ 

iddianamenin önceki bölümünde   söz konusu belgeye detaylı olarak yer verilmiĢtir. 

  ÇalıĢma Grubunun OluĢturulması  baĢlığında; söz konusu belgeden bahsedilmiĢ, 

iddianamenin önceki bölümünde  söz konusu belgeye detaylı olarak  yer verilmiĢtir.  

 Batı çalıĢma grubu Ģeması baĢlığında; söz konusu belgeden bahsedilmiĢ, 

iddianamenin önceki bölümünde söz konusu belgeye detaylı olarak  yer verilmiĢtir.  

Özel oturum ile ilgili görüĢ ve öneriler baĢlığında;  söz konusu belgeden bahsedilmiĢ, 

iddianamenin önceki bölümünde söz konusu belgeye detaylı olarak yer verilmiĢtir 

Batı çalıĢma grubu alanına giriĢ yetkisi verilen personel baĢlığında;  söz konusu 

belgeden bahsedilmiĢ, iddianamenin önceki bölümünde söz konusu belgeye detaylı olarak  

yer verilmiĢtir. 

Batı çalıĢma grubu rapor sistemi baĢlığında;söz konusu belgeden bahsedilmiĢ, 

iddianamenin önceki bölümünde söz konusu belgeye detaylı olarak  yer verilmiĢtir 

Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetleri (15 Nisan 1997 – 17 Eylül 1998)  baĢlığında;  
 Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Yazılan Yazılar baĢlığı altında Askeri Birlik ve 

Kurumlara Yazılan Yazıların hangi kurumlara yazıldığı ve sayılarına yer verilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetleri Analizi  alt baĢlığında; Belgede, evrakların 

gönderildiği ilgili makam,gönderilen evrak, iĢlem, iĢleme devam Ģeklinde evrakların durumu 

belirtilmiĢtir. Söz konusu belge ile ilgili ġüpheli Ġdris KORALP 14.04.2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesine yer verilmiĢ ifadesinde; 20 sayfadan oluĢan belgenin 

ġube Müdürlüğündeki gelen giden evraka bakan emri altındaki personel tarafından 

hazırlandığını ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

 Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetlerinin Analizi  alt baĢlığında, Belgede S.No, Evrağın 

Tarihi, Konusu, Kaynağı ve Gittiği Adres baĢlıklarından oluĢtuğu belirtilerek evrakların neler 

olduğuna yer verilmiĢtir. 



343 

 

 TAK. DOC gizli Ġbareli Batı ÇalıĢma Grubunun Faaliyetleri Ġle Ġlgili Genelkurmay 

BaĢkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Mgk Gen.Sek., J.Gn.K., K.K.K.Kur.BĢk., 

Hv.K.K.,GörüĢlerini Açıkladıkları Belge bu kısımda ismen belirtilerek Ġddianamenin baĢında 

açıklandığı belirtilmiĢtir. 

 

  CUMHURBAġKANLIĞINDAN TBMM DARBELERĠ ARAġTIRMA 

KOMĠSYONUNA GÖNDERĠLEN BELGE KARġILAġTIRMASI baĢlığında; 
AĢağıda belirtilen belge içeriği ile CumhurbaĢkanlığından gönderilen ve 

CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel ArĢivi Dolap No:91704, Fhrist No:22357-579/581 

sayısı verilen gizli ibareli toplam üç sayfadan ibaret belge içeriklerinin aynı olduğu, 

CumhurbaĢkanlığından gönderilen belgenin üzerinde el yazısı ile Gnkur.BĢk.lığınca Basın‟a 

ve diğer kuruluĢlara verilen Ġrtica Brifingi Haziran 1997 Ģeklinde not düĢüldüğü belirtilmiĢtir. 

“Devir Teslim Muhtırası” ismiyle belirtilen belgenin, Genelkurmay BaĢkanlığının 

Haziran 1998 tarihli, “Hizmete Özel” ibareli, HRK: 2030-   98/ĠGHD.Pl.ġ.(5) sayılı Devir – 

Teslim Muhtırası konulu Ġç Güv. Hrk. D. BĢk. Tuğgeneral Kenan DENĠZ imzasına açılmıĢ   

ve  Genelkurmay Harekat BaĢkanlığı Sekreterliğine hitaben yazılmıĢ  olduğu ve ekinin olduğu 

belirtilmiĢtir. Söz konusu belge: 

GENELKURMAY ĠÇ GÜVENLĠK HAREKAT DAĠRESĠ ÖNEMLĠ 

PROJELERĠ “Gizli” 
Konu  :Terörle Mücadelede Sorumluluğun KKK.lığına devredilmesi.. 

Konu  :Terörle Mücadelede Problem Sahaları ve Alınması Gereken 

Tedbirler… 

Konu  :Genelkurmay BaĢkanlığı ile ĠçiĢleri Bakanlığı arasında yapılan 

“MüĢterek Protokol” 

Açıklama : Terörle mücadeleye etkinlik kazandırmak maksadıyla, 5442 Sayılı Ġl 

idaresi 11 d. Maddesinde yapılan değiĢiklik gereği; Genelkurmay BaĢkanlığı ile ĠçiĢleri 

Bakanlığı arasında toplumsal olaylara müdahalede mülki amirlerin askeri birlikten kuvvet 

talep etme esasları, MüĢterek Ġstihbarat Merkezleri açılması ve Polis Özel Harekat Timlerinin 

kullanılması esasları 21 Temmuz 1997 tarihinde protokol altına alınmıĢtır. Böylece EMASYA 

Komutanlıklarına, gerektiğinde mülki makamlardan kuvvet talebi olmaksızın da olaylara 

müdahale imkanı (irticai toplumsal olaylar için), iller arasında kuvvet kaydırılması ve “Ġl ve 

Ġlçe Güvenlik Koordinasyon Kurulları”nın toplumsal olaylara müdahale için devreye 

sokulması imkanları sağlanmıĢtır.  

Konu : EMASYA Direktifinin güncelleĢtirilmesi 
Açıklama :16 Nisan 1997 tarihinde yayımlanan direktif ile EMASYA Bölge 

Komutanlıkları ile EMASYA Tali Bölge Komutanlıklarının sorumluluk sahaları; kuvvet 

durumu, emir-komuta ve hiyerarĢik bağlantılar da göz önünde bulundurularak, 80 ile göre 

yeniden belirlenmiĢtir. MüĢterek protokol gereği, mülki amirlerin askeri kuvvet talep etme 

esasları ile “Ġl/Ġlçe Güvenlik Koordinasyon Komisyonları”nın toplumsal olaylara müdahale 

için devreye sokulması, EMASYA direktifine dahil edilmiĢtir.  

Konu :BATI ÇALIġMA GRUBUNUN TEġKĠLĠ, BATI HAREKAT 

KONSEPTĠ, BATI RAPOR SĠSTEMĠ VE BATI EYLEM PLANI 
Açıklama :Terörle birlikte birinci öncelikli tehdit haline gelen irtica ile mücadele 

maksadıyla, 10 Nisan 1997 tarihinde Gnkur.Hrk.BĢk.lığı ĠGHD. Bünyesinde teĢkil edilen Batı 

ÇalıĢma Grubu tarafından “Batı Harekat Konsepti”, “Batı Rapor Sistemi” ve “Batı 

Eylem Planı” hazırlanmıĢ ve uygulamaya konulmuĢtur.  

Konu :Sınırötesi Operasyonlar Esasları (ÇOK GĠZLĠ) 

Konu :OHAL Kapsamının daraltılması …  

Konu :OHAL‟in geleceği ve Jandarma AsayiĢ Komutanlığı‟nın 

Statüsünün Belirlenmesi” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 
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Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu  isimli belge  bu baĢlık altında yer almıĢ 

iddianamenin önceki kısımlarında bu belge detaylı olarak anlatılmıĢtır. 

Kampanya Kontrol Formu isimli belge bu baĢlık altında yer almıĢ  iddianamenin 

önceki kısımlarında bu belge detaylı olarak anlatılmıĢtır. 

 Senaryo ve Ģirketler isimli belgenin, genelkurmay baĢkanlığının haziran 1997 tarihli, 

per.: 3050-    97/Per.D.Ynt.ġ.(   ) sayılı “Senaryo ve ġirketler” konulu, Personel BaĢkanı 

Korgeneral Yıldırım TÜRKER imzasına açılmıĢ, EK-A: Senaryo (9) Adet, EK-B: Yapım 

ġirketi Bilgileri ekli, Gnkur.Psk:Hrk.D.BĢk.lığına ve Gnkur.Gensek.liğine dağıtım gerekli, 

Gnkur.Hrk.BĢk.lığına dağıtım bilgisi bulunan bir sayfadan ibaret  olduğu belirtilmiĢtir. 

Batı Eylem Planı isimli belgeye bu  ana baĢlık altında yer verilmiĢ iddianamenin 

önceki kısımlarında bu belge detaylı olarak anlatılmıĢtır. 

 

GĠZLĠ” Ġbareli SOSYAL SĠGORTALAR KURUMU‟NDAKĠ BÖLÜCÜ VE 

MEZHEPÇĠ KADROLAġMA ĠLE YAPILMAKTA OLAN YOLSUZLUKLAR(8.Kls 

S:179 – 185)  baĢlığında; 
Belgenin içeriği: 

Kemal KILIÇDAROĞLU, kuruma personel alımlarında bölücü, mezhepçi, örgüt 

mensubu, sabıkalı olan yandaĢlarına, akrabalarına, hemĢehrilerine öncelik vermiĢ; bu 

maksatla alımlarda her türlü hileye ve yolsuzluğa baĢvurmuĢtur . 

Ġstanbul‟da 1994 yılında yapılan iĢçi alım sınavında kazanan 357 kiĢinin hemen 

hemen tamamı kürt kökenli ve alevidir. Bu Ģahısların çoğunluğu Tunceli, Sivas, Erzincan 

doğumlu veya Dersim isyanını takiben baĢka illere geç etmiĢ vatandaĢlardır.  Ayrıca yapılan 

sınavlarda aynı aileden birçok kiĢinin aynı anda iĢe alınması gibi durumlara da sıklıkla 

rastlanmaktadır.  Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından iĢe alınan veya terfi ettirilen bölücü, 

mezhepçi, sabıkalı veya geçmiĢi itibariyle devlet memuru olması sakıncalı olan pek çok kiĢi 

mevcuttur. Bunlardan tespit edilebilen 29 kiĢinin isim, görev ve niteliklerini gösteren bir liste 

ekte yer almaktadır. Kılıçdaroğlu‟nun 60000 personeli bulunan kuruma 1992-1998 yılları 

arasında 10.000‟e yakın kiĢiyi aldığı düĢünüldüğünde durumun vahameti iyice açığa 

çıkmaktadır.  SSK‟na 18.000 kiĢinin alınması için yetki verilmesi gündemdedir. ġayet bu 

gerçekleĢirse 2.800.000‟i emekli, dul ve yetim; 6 milyonu aktif sigortalı olmak üzere, aileleri 

de düĢünüldüğünde yaklaĢık 30 milyon vatandaĢımıza hizmet eden bu kurumun hemen hemen 

tamamının bölücü ve mezhepçilerin eline geçmesi kaçınılmazdır.  2 Katrilyon ile 22 

Bakanlığın bütçesinin toplamından fazla bir bütçeye sahip olan Sosyal Sigortalar Kurumu 

Genel Müdürlüğünden, daha üst bir makam olan MüsteĢar Yardımcılığı‟na atanma kararını 

DanıĢtay‟a baĢvurarak durduran Kemal KILIÇDAROĞLU‟nun bu imkandan Ģahsi ve 

ideolojik maksatlarla yararlanmayı düĢündüğünü anlamak pek zor olmayacaktır. Adı geçen 

Ģahsın kürt kökenli alevi müteahhitlere bugüne kadar verdiği toplam değeri 25 trilyonu bulan 

ihale de bu konuyu gerçeklemektedir.  Kemal KILIÇDAROĞLU kurumu menfaatleri ve 

ideolojileri doğrultusunda keyfi olarak idare etmektedir.  Kendisi, kurumun taĢınmazlarını 

evvelce satılmak üzere Emlak Bankası‟na devretmiĢtir. ġu anda ise sağlık tesisi yaptırmak 

için arsa aramaktadır.  Kemal KILIÇDAROĞLU Kürt Alevisi ve yakını olan inĢaat 

müteahhitlerine Ģaibeli ihaleler vermek suretiyle onlara menfaat temin etmesi kapsamında; - 

SSK‟daki hemĢire fazlalığı nedeniyle sağlık meslek liseleri kapatılırken, kendi bölgesi olan 

Tunceli‟de sağlık meslek lisesi inĢaatına baĢlatmıĢ ve ihaleyi yakını ve hemĢehrisi olan A. 

Rıza OLCAY‟A vermiĢ; yersiz yatırımın baĢına dert açacağını bildiğinden maliyeti 1 Trilyonu 

geçen okulu 100 Milyar TL‟ye Milli Eğitim Bakanlığı‟na devretmiĢtir.  - SSK. Ġstanbul Kartal 

Hastanesi onarım inĢaatı,  - SSK Göztepe Hastanesi genel onarım inĢaatı, - Ġstanbul 

GaziosmanpaĢa Dispanser ve Sigorta Md.lüğü binası inĢaatı, - SSK. Afyon Hastanesi tevsi 

inĢaatı, - Ankara Dispanser binası inĢaatı, - Ankara SSK DiĢ Tedavi Protez Merkezi Onarım 

ĠnĢaatı ihalesinde kurumu trilyonlarca lira zara uğratmıĢtır. Ayrıca; - Yargıtay tarafından 
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Libya‟da iĢ yapan müteahhitler için Türk prim oranı uygulanmasına dair verilmiĢ mükerrer 

kararlarına rağmen, görevini kötüye kullanarak ve yasa kararlarını hiçe sayarak bu kararları 

uygulamaması nedeniyle kendisine ve iliĢkili olduğu müteahhitlere trilyonlarca liralık 

menfaat temin etmiĢ, hazineyi ve kurumu ise trilyonlarca liralık zarara uğratmıĢtır.  

Ġdeolojileri doğrultusundaki keyfi uygulamalarına baĢka bir örnek olarak; Ankara / Kızılay 

Piknik ĠĢhanındaki bir iĢyerini M. Faruk PARLAMIġ adlı PKK ile iliĢkileri olan bir Ģahsa 

kiraya vermiĢ, Ģahsın yüksek kira borcu olmasına rağmen hemen yanındaki iĢyeri de kardeĢi 

olan Hanefi PARLAMIġ‟a kiralamıĢtır. M. Faruk PARLAMIġ‟ın iĢyeri bir süre AMED adı ile 

çalıĢtırılmıĢ olup Ģu andaki adı Medya Tatlıcısı‟dır.  SSK Kurulduğu 1945 yılından bu yana ilk 

kez 1992 yılında bütçe açığı vermiĢ olup bu açığın 1998 yılında 750 Trilyon dolayında 

gerçekleĢeceği hesaplanmaktadır.  10 Haziran 1998 Tarihi itibariyle kurumun Demirbank, 

Ġnterbank, ĠĢbankası ve Vakıfbank‟ta toplam 73.154.700 ABD Doları, 85.186.000 Alman 

Markı, 7 Mayıs 1998 tarihi itibariyle 435.209.940 Ġsviçre Frangı mevcut olup bunlar %6-7 

faiz getiren vadeli hesaplarda hazineden gizlenirken, 1998 yılı için 750 Trilyon liralık açık 

hesaplanmakta ve önceki yıllarda olduğu gibi devletten trilyonlarca yardım alınması 

planlanmaktadır.” Ģeklinde   belirtilerek belgenin düz yazılı olduğu ve ekinde 4 tablodan 

oluĢan iki adet belge olduğu belirtilmiĢtir. 

   Diğer belge ise:  

 ““Gizli” ibareli;  

“1. Konu  : Sosyal Sigortalar Kurumu  

2. Açıklama : 

A. Genel  :  
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü Kemal KILIÇDAROĞLU‟nun kurumda 

kürtçü, mezhepçi ve bölücü faaliyetlerde bulunduğu ve bu yönde bir yapılanmayı 

gerçekleĢtirdiği iddia edilmektedir.  

 B. Ġnceleme  : 
 Genel Müdür hakkındaki iddialar özet olarak Ģu Ģekildedir: 

- Gerçek soyadı Karabulut olup, Dersim isyanına katılan KureyĢan AĢiretindendir.  - 

Genel Müdürlüğü döneminde 10.000‟e yakın kiĢiyi iĢe almıĢ olup, bunların çoğunluğu Alevi-

Kürt‟tür. 

- 100‟den fazla PKK, TKLP, KDP, DEV-YOL militanını kuruma yerleĢtirmiĢtir.  - 

Kurumun yaptığı ihalelerde kendisine yakın Alevi-Kürt müteahhitlere 25 Trilyon TL.lik ihale 

kazandırmıĢtır. 

- Ġdare Mahkemeleri ve DanıĢtay Hakimleri ile yakın iliĢkiler kurarak kendisi ve 

yandaĢları için lehte kararlar çıkmasını sağlamıĢtır. 

- Kendisine müzahir olmayan kurum yöneticilerini tasfiye etmiĢtir. 

- Akrabalarından 100‟e yakın kiĢiyi kurumda iĢe almıĢtır. 

- Batıdaki illerde ve özellikle büyük Ģehirlerde %50‟ye varan personel noksanlığına 

rağmen, Tunceli, Sivas, Elazığ ve Amasya gibi bölgelerde %80 fazla personel istihdam ederek 

bölgecilik ve mezhepcilik yapmıĢtır 

- Ayrıca; 

• Kurumun bankalardaki parasını gizleyerek,  

• Bina ve arsaları Emlak Banka devrederek,  

• Kurumun sağlık tesislerini iĢlemez hale getirip, sigortalının özel sağlık 

merkezlerine yönelmesine sebep olarak,  

• Libya‟da iĢ yapan müteahhitlere yanlıĢ prim oranı uygulayarak devleti trilyonlarca 

lira zarara soktuğu iddiaları mevcuttur.   

 3. Sonuç  : 
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 -Ülkemizin bu en önemli Sosyal Güvenlik Kurumunda bir numaralı yönetici olan 

genel müdürün özellikle mezhepçilik ve kürtçülük faaliyetleri içinde olduğu iddialarının 

araĢtırılmaya değer nitelikte olduğu kıymetlendirilmektedir.   

-Bu araĢtırmanın ilgili bakanlıkça veya BaĢbakanlıkça yapılması kurulun 

takdirindedir.” Ģeklinde belirtilmiĢtir.           

 

BATI ÇALIġMA GRUBU FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ baĢlığında; 

17 Eylül 1998 tarihli belgeye yer verilmiĢtir. Belgede iĢlem yapılan olaylar ve 

kaynak analizi baĢlıklarında  sayısal veriler yer almaktadır. 

Batı ÇalıĢma Grubunun Aldığı Kararlara Uygun Olarak Yapılan ĠĢlemler 

baĢlığında; 
Belgenin  17 Eylül 1998 tarihli “Batı ÇalıĢma Grubu toplantılarında alınan kararlara 

uygun olarak Bakanlıklar ve Ġlgili makamlara gönderilen yazılara yapılan iĢlemler” konulu 

belge olduğu belirtilerek içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği, Batı ÇalıĢma Grubu 

toplantılarında alınan kararlara uygun olarak Bakanlıklar ve ilgili makamlara 17 Eylül 1998 

tarihi itibariyle  gönderilen 364 adet yazının, 149 adedine  verilen cevap ve cevap veren  

kurumlarla ilgilidir. 

ĠGHD.PL.ġ.Haftalık Brifing, Arz Ve Toplantı Çizelgesi isimli belgeye bu baĢlık 

altında yer verilmiĢ, Belge iddianamenin önceki bölümlerinde  anlatılmıĢtır. 

 BÇG ÇalıĢmaları  Devir-Teslim Memorandumu, isimli belgeye bu baĢlık altında yer 

verilmiĢ, belge iddianamenin önceki bölümlerinde anlatılmıĢtır. 

 Batı ÇalıĢma Gurubu  Üst Kurul Toplantısı Cereyan Tarzı isimli belgeye bu baĢlık 

altında yer verilmiĢ, Belge iddianamenin önceki bölümlerinde  anlatılmıĢtır. 

Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetleri baĢlığında, 
Belge içeriği:“ Refahyol Hükümetinin iktidara gelmesiyle Türkiye Cumhuriyetinin 

laik ve demokratik yapısını hedef alan irticai faaliyetler ciddi bir tehdit oluĢturmaya baĢlamıĢ 

ve terörle mücadele olduğu gibi bu tehdit de Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci öncelikli 

vazifesi haline gelmiĢtir.  

28 ġubat 1997 Tarihinde icra edilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan 

kararlar doğrultusunda terörle mücadelede olduğu gibi PKK ile beraber irtica ile mücadelenin 

de birinci öncelikli tehdit durumuna geldiği değerlendirilmiĢtir. Bu tehditle mücadele 

maksadıyla Genelkurmay BaĢkanlığı karargahında Ġç Güvenlik Harekat Dairesi bünyesinde 

Batı ÇalıĢma Grubu teĢkil edilmiĢtir.  

Bu çalıĢma grubu; 

-Ġrtica ile mücadele konseptini oluĢturmuĢ,  

-Bu konsepte bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde teĢkilatlanmayı sağlamıĢ ve,  

-Ülke çapında demokratik kitle örgütleri ile iletiĢim ve kamuoyunun 

bilinçlendirilmesi esaslarını belirtmiĢtir.  

Bu esaslara göre 11 Nisan 1997 tarihinde teĢkilatlanmasını tamamlayan Batı ÇalıĢma 

Grubu; istihbarat ve değerlendirme, planlama, istatistik ve veri hazırlama ve cari harekat 

bölümlerinden oluĢmuĢtur.  

Ayrıca, irtica ile mücadelenin daha alt kademelerde de sürdürülebilmesi için Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel komutanlığında “Batı ÇalıĢma Grubu”na benzer Ģekilde 

teĢkilatlanma yapılmıĢtır.  

Türkiye‟nin “Ġrticai Taktik Resmi”nin çıkartılması maksadıyla; 29 Nisan 1997 

tarihinde Kuvvet Komutanlıkları seviyesinde “Batı Rapor Sistemi” yayınlanmıĢ ayrıca 

Türkiye‟nin “Ġrticai Trendi”nin takibi için, “Günlük Ġrticai Olay Rapor Sistemi” kurulmuĢtur.     

14 Nisan 1997 Tarihinde Kuvvet Komutanlıklarının da görüĢleri alınarak “Batı 

Harekat Konsepti” yayınlanmıĢtır.  

Bu konsept ıĢığında 27 Mayıs 1997 Tarihinde “Batı Eylem Planı” hazırlanmıĢtır.  
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Batı ÇalıĢma Grubu‟nun faaliyetleri Pazartesi ve PerĢembe günleri Kuvvet 

Komutanlıkları ve MGK Temsilcilerinden oluĢan bir heyete, Salı günleri Gnkur.BaĢkanı‟na ve 

Cuma günleri de “J” BaĢkanlarına arz edilmektedir.  

Refahyol Hükümetinin istifasına kadar Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetlerine aralıksız 

devam etmiĢtir.  

Haziran 1997‟de 54 ncü Hükümetin istifası ve müteakiben 55 nci hükümetin iĢ 

baĢına geçmesi ile irticai olay ve faaliyetlere bu kesimin miting, gösteri ve tedhiĢ olayları 

ilave olmuĢ, propaganda, eğitim, sermaye ve kadrolaĢma faaliyetlerinde yavaĢlama 

görülmediği gibi aksine bir artıĢ meydana gelmiĢtir.  

Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın izleme, analiz ve sorumluları uyarma Ģeklindeki 

faaliyetleri devam ederken, irticai yayılımın ciddiyetini kavrayan hükümet de bu mücadeleyi 

yürütmek için ayrı bir organizasyona ihtiyaç olduğunu değerlendirerek 11 Aralık 1997 

tarihinde BaĢbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu‟nu kurmuĢ ve çalıĢtırmaya 

baĢlamıĢtır.  

BaĢlangıçta BaĢbakanlık MüsteĢarı BaĢkanlığı‟nda ilgili Bakanlık MüsteĢarları, ilgili 

kuruluĢların BaĢkan ve Genel Müdürlerinden oluĢturulan bu kurulda Genelkurmay 

BaĢkanlığı‟nın da temsil edilmesi için BaĢbakanlığa talepte bulunulmuĢtur.  

Talebin kabul görmesi üzerine kurul çalıĢmalarına iĢtirak edilmeye baĢlanmıĢ hatta 

Genelkurmay BaĢkanlığı temsilcileri, kurulda hem tespit edilen irticai olay ve faaliyetlerin 

gündeme getirilmesi hem de irtica ile daha ciddi ve kapsamlı bir mücadele yürütülmesi 

açısından bir itici güç olarak görev icra etmeğe baĢlamıĢlardır.  

Ġlk zamanlarda ayda bir toplanan kurul, daha sonra konuların çok geniĢ ve detaylı 

olduğunun görülmesi üzerine haftada bir toplanmaya ve her hafta baĢka bir Bakanlık veya 

kurum ile ilgili konuları detayı ile görüĢmeğe baĢlamıĢtır.  

Tespit edilen irticai olay ve faaliyetler alınan kararlara uygun olarak ya BaĢbakanlık 

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu vasıtası ile yahut yazı ile doğrudan ilgili makama 

iletilmektedir.  

Kurulda Ģu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu, Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu baĢkanlığı ile ilgili konular görüĢülmüĢtür.  

Bunun dıĢında ĠçiĢleri Bakanlığı‟nda Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu ile 

paralel çalıĢan bir kurul ve ülke genelinde “Ġlçe Merkezli Denetim sistemi” adıyla 

komisyonlar oluĢturulmuĢtur. Garnizon ve Jandarma Komutanlıklarının temsilcileri de bu 

kurulun toplantılarına katılmak suretiyle, söz konusu komisyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri 

temsil edilmektedir.  

Batı ÇalıĢma Grubu tarafından 10 Nisan 1997 tarihinden bugüne kadar alınan 

kararlara paralel olarak BaĢbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kuruluna 380 Adet 

konu iletilmiĢ ayrıca Genelkurmay BaĢkanlığınca ilgili makamlara doğrudan 400‟den fazla 

yazı yazılmıĢtır.  

Bunun yanında ilgili makamlara yüz yüze veya telefon ile görüĢmek suretiyle temasa 

geçilerek bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır.  

55 nci Cumhuriyet Hükümeti‟nin de bu tehdide karĢı mücadele kapsamında, 8 yıllık 

kesintisiz zorunlu eğitimin yasalaĢtırılması ve Kur‟an kursları konusundaki kararla 

yaklaĢımları gibi faydalı giriĢimleri olmaktadır. Ancak bu giriĢimlerin yeterli olduğunu 

söylemek mümkün olamayacağı gibi iktidar ortağı partilerin mensuplarının da aralarında 

bulunduğu bazı milletvekillerinin, hatta hükümet üyelerinin politik kaygılarla zaman zaman 

takındıkları tavırlar ile beyan ve uygulamaları irticai kesimin moralini yükseltmekte, 

faaliyetlerine geçit vermektedir.  

Hükümetin ve Milletvekillerinin bu tutumu mülki amirler baĢta olmak üzere bazı 

devlet görevlilerinin irtica ile mücadele konusundaki uygulamalarda tereddüde düĢmesine 
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neden olmakta, halen temizlenemeyen irticai görüĢlü kadroların faaliyetlerinin de etkisiyle 

zaten yetersiz olan irtica ile mücadele uygulamaları etkinliğini iyice kaybetmektedir.  

Bu nedenle, gelinen aĢamada Batı ÇalıĢma Grubunun çalıĢmalarına aynı hızla devam 

ederek irticai faaliyet, olay ve yapılanmayı sürekli olarak izlemesinin ve tedbir almakla 

görevli makamlar nezdindeki uyarı ve bilgilendirmelere devam edilmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.  

Bu bağlamda, irtica ile mücadeleye ivme kazandırmak ve bu mücadeleyi halka mal 

etmek için; siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri vasıtasıyla, dolaylı tutum yöntemi 

uygulayarak, münferit irticai olaylar yerine, irticai faaliyetleri örgütleyen elebaĢı kadrolar ile 

irticai sermaye kuruluĢları üzerinde siklet merkezi tesis edilmesinin aciliyet arz ettiği 

öngörülmektedir.  

Arz ederim.”  Ģeklinde belirtilerek 4 sayfadan ibaret olduğu ve  aynı yazı içeriğine 

sahip slayt haline getirilmiĢ 5 sayfadan oluĢan belge olduğu belirtilmiĢ belge ile ilgili  

Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilerek ifadesinde özetle; BÇG de 

sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  talimat üzerine CD5/BCG/ BORNOVA/ 

ZĠYA/BCG FAALĠYETLERĠ(2) doc.isimli  word belgesinden elde edilen Batı ÇalıĢma Grubu 

Faaliyetleri  baĢlıklı belgenin amirleri tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve 

verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetleri alt baĢlığında; 
Belgenin gizli ibareli olduğu belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 

“28 ġubat 1997 Tarihinde icra edilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan 

kararlar doğrultusunda terörle mücadelede olduğu gibi PKK ile beraber irtica ile mücadelenin 

de birinci öncelikli tehdit durumuna geldiği değerlendirilmiĢtir. Bu tehditle mücadele 

maksadıyla Genelkurmay BaĢkanlığı karargahında Ġç Güvenlik Harekat Dairesi bünyesinde 

Batı ÇalıĢma Grubu teĢkil edilmiĢtir. 

Türkiye‟nin “Ġrticai Taktik Resmi”nin çıkartılması maksadıyla; 29 Nisan 1997 

tarihinde Kuvvet Komutanlıkları seviyesinde “Batı Rapor Sistemi” yayınlanmıĢ ayrıca 

Türkiye‟nin “Ġrticai Trendi”nin takibi için, “Günlük Ġrticai Olay Rapor Sistemi” kurulmuĢtur.   

14 Nisan 1997 Tarihinde Kuvvet Komutanlıklarının da görüĢleri alınarak “Batı 

Harekat Konsepti” yayınlanmıĢtır.  

Bu konsept ıĢığında 27 Mayıs 1997 Tarihinde “Batı Eylem Planı” hazırlanmıĢtır.  

Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın izleme, analiz ve sorumluları uyarma Ģeklindeki 

faaliyetleri devam ederken, irticai yayılımın ciddiyetini kavrayan hükümet de bu mücadeleyi 

yürütmek için ayrı bir organizasyona ihtiyaç olduğunu değerlendirerek 11 Aralık 1997 

tarihinde BaĢbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu‟nu kurmuĢ ve çalıĢtırmaya 

baĢlamıĢtır.  

BaĢbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu; BaĢbakanlık MüsteĢarı 

BaĢkanlığı‟nda, Genelkurmay ĠGHD.BĢk., ilgili bakanlık MüsteĢarları, ilgili kuruluĢların 

BaĢkan ve Genel Müdürlerinden oluĢmaktadır. 

Ġlk zamanlarda ayda bir toplanan kurul, daha sonra konuların çok geniĢ ve detaylı 

olduğunun görülmesi üzerine haftada bir toplanmaya ve her hafta baĢka bir Bakanlık veya 

kurum ile ilgili konuları detayı ile görüĢmeğe baĢlamıĢtır.  

Tespit edilen irticai olay ve faaliyetler alınan kararlara uygun olarak ya BaĢbakanlık 

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu vasıtası ile yahut yazı ile doğrudan ilgili makama 

iletilmektedir.  

Kurulda Ģu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu, Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı ile ilgili konular görüĢülmüĢtür.  

Bunun dıĢında ĠçiĢleri Bakanlığı‟nda Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu ile 

paralel çalıĢan bir kurul ve ülke genelinde “Ġlçe Merkezli Denetim sistemi” adıyla 
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komisyonlar oluĢturulmuĢtur. Garnizon ve Jandarma Komutanlıklarının temsilcileri de bu 

kurulun toplantılarına katılmak suretiyle, söz konusu komisyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri 

temsil edilmektedir.  

Batı ÇalıĢma Grubu tarafından 10 Nisan 1997 tarihinden bugüne kadar alınan 

kararlara paralel olarak BaĢbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kuruluna 380 Adet 

konu iletilmiĢ ayrıca Genelkurmay BaĢkanlığınca ilgili makamlara doğrudan 400‟den fazla 

yazı yazılmıĢtır.  

Bunun yanında ilgili makamlara yüz yüze veya telefon ile görüĢmek suretiyle temasa 

geçilerek bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır.  

55 nci Cumhuriyet Hükümeti‟nin de bu tehdide karĢı mücadele kapsamında, 8 yıllık 

kesintisiz zorunlu eğitimin yasalaĢtırılması ve Kur‟an kursları konusundaki kararla 

yaklaĢımları gibi faydalı giriĢimleri olmaktadır. Ancak bu giriĢimlerin yeterli olduğunu 

söylemek mümkün olamayacağı gibi iktidar ortağı partilerin mensuplarının da aralarında 

bulunduğu bazı milletvekillerinin, hatta hükümet üyelerinin politik kaygılarla zaman zaman 

takındıkları tavırlar ile beyan ve uygulamaları irticai kesimin moralini yükseltmekte, 

faaliyetlerine geçit vermektedir. 

Bu çalıĢmalar neticesinde;  

-ĠçiĢleri Bakanlığından ………., 

-Adalet Bakanlığından ………., 

-Sağlık Bakanlığından ………., 

-Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığından ………., 

-Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından ………., 

-ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ………., 

-Orman Bakanlığından ………., 

-Milli Eğitim Bakanlığından ………., 

-Yüksek Öğretim Kurumundan ………., 

Olmak üzere toplam 5448 personelin irticai faaliyetlere karıĢtığı tespit edilmiĢ, 

bunların 2833‟ü hakkında iĢlem yapılmıĢtır.  

Meslek gruplarına göre irticai faaliyetlere karıĢtığı tespit edilen en fazla personel 

MEB.‟da; bu personelin yoğunlaĢtığı iller ise Malatya, K.MaraĢ, Kayseri ve Ġçel‟dir.  

Ayrıca, irticai faaliyetlere karıĢtığı tespit edilen ve ĠçiĢleri Bakanlığı‟na bildirilen 398 

mülki amirden 124 Kaymakam ile ilgili Bakanlık soruĢturması tamamlanmıĢ, bunları %60‟ı 

ile ilgili tespitlerin doğruluğu teyid edilerek, haklarında yasal iĢlem yapılmıĢtır.  

Sonuç olarak, Batı ÇalıĢma Grubunun irtica ile mücadele faaliyetleri neticesinde; 

-8 yıllık kesintisiz eğitim yasa tasarısı çıkarılmıĢ ve bunun sonucu bu sene Ġmam 

Hatip Liselerine kayıtlarda büyük bir düĢme olmuĢ, 

-Kur‟an kursları ve cami yapımları Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın kontrolüne girmiĢ,  

-Ġrtica ile mücadele kapsamında 15 yasa tasarısı Meclise sevk edilmiĢ, özel ve 

tüzelkiĢilerin yaptırdığı cami ve mescitlerin diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟na devredilmesi ile 3194 

Sayılı Ġmar Kanununda yapılan değiĢiklikle cami yapılacak yerlere ait düzenlemeler 

yasalaĢmıĢ,  

-Ġrticaya müzahir mülki amirlerin önemli bir kısmı tasfiye edilmiĢ,  

-Yüksek Öğretim Kurumu ile temas edilerek ÖSYM sınav sistemi değiĢtirilmiĢtir.  

Türkiye Cumhuriyeti‟nin, laik ve demokratik yapısını hedef alan ve devlet düzenini 

değiĢtirmeyi amaçlayan irticai tehdide karĢı; siyasi partiler arasındaki görüĢ ayrılığından 

kaynaklanan zafiyeti ortadan kaldırmak için, gelinen aĢamada; 

Batı ÇalıĢma Grubunun çalıĢmalarına aynı hızla devam ederek irticai faaliyet, olay 

ve yapılanmayı sürekli olarak izlemesinin ve tedbir almakla görevli makamlar nezdindeki 

uyarı ve bilgilendirmelere devam edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  



350 

 

Bu bağlamda, irtica ile mücadeleye ivme kazandırmak ve bu mücadeleyi halka mal 

etmek için; siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri vasıtasıyla, dolaylı tutum yöntemi 

uygulayarak, münferit irticai olaylar yerine; irticai faaliyetleri örgütleyen elebaĢı kadrolar ile 

irticai sermaye kuruluĢları üzerinde siklet merkezi tesis edilmesinin aciliyet arz ettiği 

öngörülmektedir. Arz ederim”  Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

EMASYA Direktifi DeğiĢikliği  alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığının Nisan 1997 tarihli, gizli ibareli, HRK.:7130-   -

97/ĠGHD.Pl.ġ. sayılı, “EMASYA Direktifi DeğiĢikliği” konulu II nci BaĢkan Orgeneral Çevik 

BĠR imzasına açılmıĢ, iki sayfadan oluĢan yazının  EK-A ve EK-B Ģeklinde ekleri  olduğu 

belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetleri  Ve Batı ÇalıĢma Grubuyla Ġlgili Bilgi Notu  alt 

baĢlığında; 
Belgenin, Gizli bareli, 1. Gelen Rapor / Evraklara yapılacak iĢlem, 2. Günlük 

Toplantılar, 3. Haftalık Toplantılar, 4.BaĢbakanlık‟ta Yapılacak Toplantılar alt baĢlıklarından 

oluĢan bir sayfa dan ibaret belge ve eki olduğu belirtilerek ekindeki bilgi notunun içeriğine 

yer verilmiĢtir. 

Bilgi Notu: 

“ Konu  : 

Batı ÇalıĢma Grubu KuruluĢ ve Amacı 

 Açıklama  : 

… Ġrtica ile mücadeleyi koordineli ve etkin bir Ģekilde yürütebilmek maksadıyla 

Genelkurmay Karargahında Genelkurmay BaĢkanı‟nın emriyle Batı ÇalıĢma Grubu 

kurulmuĢtur. ÇalıĢma Grubu teĢkili; bir çalıĢma yöntemi olup, bir konu üzerinde bir çok 

baĢkanlık, kurum veya kuruluĢun koordineli çalıĢması gerektiğinde teĢkil edilir. DeğiĢik 

konular üzerinde çalıĢmıĢ veya halen çalıĢmasına devam eden Barbaros, güven, emek, barıĢ 

vb. çalıĢma grupları gibi. … 

KuruluĢu  : 

 * Batı ÇalıĢma Grubu Genelkurmay Harekat BaĢkanlığı bünyesinde diğer BaĢkanlık 

temsilcilerinin de katılımıyla teĢkil edilmiĢ olup tam gün çalıĢmaktadır.  

* Ayrıca Batı ÇalıĢma Grubu Kapsamında: 

 - Gnkur.ĠKK ve Güvenlik D.BĢk. 

 - Gnkur. Psikolojik Harekat D.BĢk. 

 - Gnkur. Ġç Güvenlik Harekat D.BĢk. 

 - Gnkur.Adli MüĢavir ve Basın Halkla ĠliĢkiler Daire BĢk.lığı temsilcileri 

 - Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları 

 - Milli Güvenlik Kurulu Temsilcisi 

Gnkur.Harekat BaĢkanı‟nın baĢkanlığında haftada iki kez toplanarak durum 

değerlendirmesi yapmakta ve alınacak tedbirleri belirlemektedir.  

ÇalıĢma ġekli : 

* Batı ÇalıĢma Grubu irticai faaliyetleri takip edebilmek için bir rapor sistemi 

kurmuĢtur.  

* Rapor edilen bilgiler Batı ÇalıĢma Grubu tarafından değerlendirilmekte, suç teĢkil 

edenler gereğinin yapılması için ilgili makamlara ve yargıya intikal ettirilmektedir.  

* Batı ÇalıĢma Grubuna intikal eden tüm bilgiler ve yapılan iĢlemler Gnkur. 

BaĢkanına arz edilip emirleri alınmaktadır.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

  28 ġUBAT 1997 TARĠHLĠ MGK KARARLARININ UYGULANMA 

DURUMU(8.Kls S: 27-59)   baĢlığında; 
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 Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığınca hazırlanan Gizli ibareli, “Milli Güvenlik 

Kurulu 28 ġubat 1997 Gün Ve 406 Sayılı Kararının Uygulama Durumu” baĢlıklı olduğu 

belirtilen yazılı slaytın içeriğine yer verilmiĢtir. 

“Ġçindekiler: 1. 28 ġubat 1997 Tarih ve 406 Sayılı MGK Kararı (18 Maddeden 

oluĢun 5 sayfa) 

(Rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karĢı alınması gerekli tedbirler) 

2. Kararların Uygulama Durumu (406 Sayılı MGK Kararının Uygulama Durumu (28 

ġubat 1997 Kararları) baĢlıklı , Tedbir No: / MGK‟ca Alınması Ġstenen Tedbirler / Uygulama 

Durumu alt baĢlıklı, 3 sütun halinde, 18 tedbirden oluĢan, değerlendirmelerin bulunduğu 19 

Sayfa)  

3. YasalaĢan Kanun Tasarıları (Rejim Aleyhtarı Ġrticai Faaliyetlerle Mücadele Ve 

Laikliğin Korunması Konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına Sunulan Ve 

YasalaĢan Kanun Tasarıları baĢlıklı, Sıra No / Tedbir No / Kanun Tasarısının Adı ve Amacı / 

Son Durum alt baĢlıklı, 8 sıradan ibaret, 3 sayfadan oluĢan slayt)  

 4. YasalaĢmayan Kanun Tasarıları (Rejim Aleyhtarı Ġrticai Faaliyetlerle Mücadele Ve 

Laikliğin Korunması Konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına Sunulan Ve 

YasalaĢmayan Kanun Tasarıları baĢlıklı, Sıra No / Tedbir No / Kanun Tasarısının Adı ve 

Amacı / Son Durum alt baĢlıklı, 3 sayfadan oluĢan, 8 tedbirden oluĢan slayt)  

5. Sorunlar baĢlığında;  

Halen TBMM‟nde bulunan 8 adet yasa tasarısı ile hükümete geri dönen “Türk Ceza 

Kanunu Tasarısı”nın yasalaĢmasına olan ihtiyaç devam etmektedir. Yasa tasarılarının 

öncelikle ve ivedilikçe sonuçlandırılması önem arz etmektedir.  

Ġrticai kadrolaĢma mevcut durumunu muhafaza etmektedir.  

Kamu kurum ve kuruluĢları ile öğretim kurumlarında kıyafet yönetmeliklerinin etkin 

olarak uygulanamayıĢı sorunu devam etmektedir” denilerek  yazılı slayt tablosunda 

değerlendirmelerin bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Batı Eylem Planına Lahika-1 Psikolojik Harekat Faaliyet Planı baĢlığında; 
 Gizli ibareli Genelkurmay BaĢkanlığının Temmuz 1997 tarihli HRK.:3429-  -

97/Psk.Hrk.D.Cari ĠĢl. ġ. sayılı “Psk. Hrk. Faaliyet Planı” konulu, Harekat BaĢkanı 

Korgeneral Çetin DOĞAN imzasına açılmıĢ  olan belgeye bu baĢlık altında yer verilmiĢ, 

Belge iddianamenin önceki bölümlerinde detaylı olarak anlatılmıĢtır. 

 

Ġç Ġstihbarat Nöbetçi Subaylarına Talimat  Ve Eki alt baĢlığında;  
 Ġç Ġsth. ġ. Müdürü Kur. Alb. Bülent DAĞSALI imzasına açılmıĢ talimat olduğu 

belirtilen   Belgenin içeriğine yer verilmiĢtir.Belge içeriği: 

“ 1. RP‟nin kapatılmasından dolayı; 

 A.Meydana gelebilecek her türlü olay, eylem, gösteri vb. hususlar hakkında elde 

edilen bilgiler, 

B.Alınan duyumlar, 

C.Birlik ve kurumlardan gelen, görüĢ ve değerlendirmeler ile bu konudaki her türlü 

bilgi Ġç Ġstihbarat ġube Müdürüne bildirilecektir. Alınan talimata göre konu ĠKK. Ve Güv. D. 

BĢk. Ve Ġstihbarat BaĢkanına arz edilecekti.  

2. J.Gn.K.lığı Hrk. Mrk. Ġle irtibat kurularak geliĢmeler hakkında bilgi alınacaktır.  

3. J. Gn. K.lığı HNrk. Mrk. Telefonu 974/ 4332‟dir.  

4. Ġlgili telefon numaralı ġube Müdürünün arkasındaki panodadır.  

5. Bu talimat, Ġç Ġstihbarat Kıdemli Nöbetçi Subayları tarafından birbirlerine imza 

karĢılığı devredilecektir. Gereğini rica ederim.” Ģeklinde belirtilerek ,Yazılı, Ġç Ġsth. ġ. 

Müdürü Kur. Alb. Bülent DAĞSALI imzasına açılmıĢ talimat olduğu belirtilmiĢtir. 

 Ġç Ġstihbarat Rapor Ve Bukletlerin Dağıtım baĢlığında söz konusu belgeden 

bahsedilerek belge belirtilmiĢtir. 
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 Brifing Programları baĢlığında; belgenin, gizli ibareli,  olduğu “Haymana/ 

Brfporg.doc yazılı, Tümg. Fevzi TÜRKERĠ, Tuğg. Kenan DENĠZ, Hv. Tuğg. Metin 

YÜKSELEN, Tuğa. Ġ. Ruhsar SÜMER, Tümg.Fevzi TÜRKERĠ, Alb. Bülent DAĞSALI, 

Tuğg.Kenan DENĠZ, Alb.Ümit ġAHĠNTÜRK‟ün katılımcı olarak gösterildikleri, ayrıca iki 

sayfa Brifin baĢlıklı yazı ile brifing yeri ve tarihlerinin belirtildiği Gizli ibareli  yazı  olduğu 

belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetler Ġrticai Durum Tespiti baĢlığında; 
Belgenin, gizli ibareli olduğu belirtilerek;Ġrticanın faaliyet alanları, Ġrticanın hedef ve 

taktikleri,Eğitim alanındaki faaliyetleriYayın alanındaki faaliyetleri,Sermaye alanındaki 

faaliyetleri,Sonuç ve değerlendirme baĢlıklarından oluĢtuğu 9 sayfadan ibaret 

değerlendirmelerin bulunduğu  belirtilmiĢtir. 

 

 ANDIÇ‟IN HAZIRLANMASI ĠLE ĠLGĠLĠ BELGE baĢlığında; 
 Genelkurmay Antetli Cd Den Elde Edilen Belgenin, Andıç baĢlığı adı altında gizli 

antetli Nisan 1998 tarihli 3 sayfadan Ġsth.BĢk.V.Tümg. Fevzi TÜRKERĠ ve Ġç 

Ġsth.ġ.Md.Kur.Alb.Bülent DAĞSALI‟nın imzasına ve Uygundur/ Uygun Değildir ibaresinin 

altına II.BaĢkan Orgeneral Çevik BĠR imzasına açıldığı belirtilerek belge içeriğine yer 

verilmiĢtir.Belge içeriği, konu kısmında güçlü eylem planı olduğu belirtilerek; 

“...1.KONU : 

TSK.‟nın baĢarılı bir operasyonu ile yakalanan üst düzey teröristlerden biri olan 

ġemdin SAKIK‟ın sorgulanması sonucu alınan ifadelerin psikolojik harekat ve basın 

uygulamamarı açısından değerlendirilmesi maksadıyla; ilgi(a) emirle çalıĢma grubu teĢkil 

edilmiĢ ve bu grup tarafından uygulama zamanlarını ihtiva eden bir eylem planı 

hazırlanmıĢtır. 

2.ÖNCESĠ : 

Bölücü Terör Örgütü PKK‟nın çökertilmesi için gerekli bilgilerin elde edilmesi ve 

sorgulamanın yönlendirilmesi maksadıyla; Bölücü Terör Örgütü PKK‟nın çökertilmesi için 

sorgunun yönlendirilmesi, TSK‟nın  ve Özel Kuv.K.lığının baĢarısının iç ve dıĢ kamuoyuna 

yansıtılması ve PKK‟nın dağılma süreci esnasında örgüte alternatif olabilecek  VEJĠN ve 

KAWA gibi örgütlerin, legal veya illegal siyasi oluĢumların eylem safhasında çökertilmesi 

maksatlarına yönelik olarak ilgi (b) direktif yayınlanmıĢ ve bu direktif sorgulama esnasında 

uygulamaya baĢlanmıĢtır. 

3.ĠNCELEME : 

7 nci Kor.K.lığınca; hazırlanan özel sorgulama sonuçları incelenmiĢ ve genel esasları 

ihtiva eden bir değerlendirme yapılmıĢtır.Bu değerlendirmede; 

a.PKK terör örgütünün çeĢitli basın ve yayın organlarında konu ile ilgil olarak 

yapacağı propagandanın etkisizleĢtirilmesi amacıyla yoğun propağanda icrasının, 

b.ÇeĢitli kurum/kuruluĢ, legal/illegal örgütlerin yapacağı propagandanın önlenmesi 

amacıyla; MED TV.‟nin kapatılması için DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından gerekli argümanların 

hazırlanarak Ġngiltere nezdinde kullanılması ve ayrıca diğer ülkelerde uydu kiralanmasının 

önlenmesi için giriĢimlerde bulunulmasının, 

c.PKK terör örgütünün uyuĢturucu trafiğinde rolünü ortaya koyan propagandaya 

devam edilmesini (uyuĢturucu kaçakçılığının örgüte sileh ve malzeme temininde en etkin 

kaynak olduğu teması iĢlenerek), 

d.Bölücü Terör Örgütü lider kadrasunda Zeki ġemo (K) ġemdin SAKIK‟ın örgütten 

ayrılması ve bilahare Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakalanmasının, örgütün özellikle 

taban ve orta kadrosunda olumsuzluklar yaratacağının, 

e.Ġfade de adı geçen kiĢilerin, örgüt iliĢkilerinin, bölgesel değerlendirmelerin çok 

yeni ve çarpıcı bilgileri ihtiva etmediğini, ancak Türkiye‟de demokratik ortamdan istifaed 

ederek Bölücü Terör Örgütünün uzantısı olarak faaliyet gösteren siyasilerin, gazetecilerin, 
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HADEP ve Ġnsan Hakları Derneği gibi kuruluĢları hakkında elde edilen bilgilere önce 

kamuoyu oluĢturulmasının ve müteakiben yasal sürecin baĢlatılmasının, 

f.Olaf Palme‟nin PKK tarafından öldürülmüĢ olduğu iddiasının ayrıntılandırılarak 

Dünya kamuoyunda kullanılabilecek nitelikte önemli bir bilgi olduğunun, 

g.Bölücü Terör Örgütü ile bütünleĢen ve her türlü desteği veren Suriye ile bu ülke 

vasıtasıyla örgüt ile irtibatını devam ettiren Yunanistan hakkında yeni elde edilen bilgilerin 

DıĢiĢleri Bakanlığına aktarılarak uluslararası temaslarda kullanılmasının, 

h.Bu kapsamda yürütülecek yasal faaliyetlerin ve özellikle mahkeme safhasında 

yargılanmanın, kamu güveniliği, kamu düzeni, Ģahsın güvenliği ve yukarıda belirtilen 

maksatların tahakkuku için; 

(1) DuruĢmaların “GĠZLĠ” yapılmasının, 

(2) ġahsın,yargılanma süresince diğer tutuklulardan ayrı bir bölümde tecrit edilmiĢ 

olarak muhafazasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

4. SONUÇ VE TEKLĠFLER : 

a. Sonuç : 

Ġlk sorgu sonuçlarının, iç kamuoyuna yönelik faaliyetlerin, iç ve dıĢ kamuoyuna 

yönelik faaliyetlerin, yurt dıĢı bağlantılar ve sanığın (ġemdin SAKIK) basına çıkarılması 

safhalarını ihtiva edecek Ģekilde hazırlanan Güçlü Eylem Planının G günü (24 Nisan 1998) 

emirle icraya baĢlanılmasının uygun olacağı kıymetlendirilmektedir. 

b. Teklifler : 

Güçlü Eylem Planı‟nın Faaliyet Takviminde belirtilen zaman ve esaslar 

doğrultusunda gecikmeksizin icrasına baĢlanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” 

Ģeklinde belirtilerek belge ile ilgili Ģüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Recep DURLANIK‟ın 

ifadesine yer verilerek ifadesinde  özetle; BÇG de sivil memur olarak çalıĢtığını Andıç 

baĢlıklı belgeyi amirlerinin vermiĢ olduğu emir doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik 

olarak belge hazırlamadığını ifade ettiği belirtilmiĢtir.  

  Andıç:Güçlü Eylem Planı alt baĢlığında; Genelkurmay Antetli Cd Den Elde 

Edilen Belgenin güçlü eylem planı  baĢlıklı Gizli,12 sayfadan oluĢan, faaliyetler, maksatlar, 

kullanılacak yöntemler, icra edecek makamlar, koordine edilecek makamlar, icra zamanları 

baĢlıklarından oluĢan belgede , 

“Sırasıyla; Faaliyet baĢlığı adı altında, 

1. ĠÇ KAMU OYUNA YÖNELĠK FAALĠYETLER 

Maksat baĢlığı adı altında, 
Elde edilen bilgilerden istifade edilerek 

-Yurt içinde örgütle bağlantılı, siyasiler, gazeteciler, iĢadamları, parti ve derneklerin 

deĢifre edilmesi suretiyle örgüte sağladıkları destek ve vatan hainliklerinin sergilenmesi,  

-Bu kiĢiler ve dernekler hakkında bilgi ve belgelerin ordtaya konulması suretiyle 

yasal iĢlemlerin baĢlatılmasıdır. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
A.ÖRGÜTÜN YAPISI VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA BĠLGĠLERĠN KAMUOYUNA 

AKTARILMASI 

Maksat baĢlığı adı altında, 
-ġemdin Sakık‟ın örgüt‟ün yapı ve iĢleyiĢi, eylemleri hakkında belge ve delillere 

sahip olduğunu kamuoyuna yansıtmak suretiyle inandırıcılığını ve güvenini sağlamak,  

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Yapılan, katliamlar ve kanlı eylemlerin, günahsız kiĢilere yöneltilen faaliyetlerin 

tamamen terörist baĢı tarafından emredildiği ve her eylemden haberdar olduğunu içeren bir 

bilgi notu hazırlanması, 

-Bir merkez, komite üyesinin örgüt içinde bilmesi ve yapması gereken görevlerle 

ilgili bilgi notunun hazırlanması, 
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Ġcra edecek makam olarak Genelkurmay Hrk BĢk.lığı gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak Genelkurmay Ġsth.BĢk.lığı gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 23 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Sakık‟ın ifade ettiği veya bildiğini belirttiği belge ve diğer delillerin açıklığa 

kavuĢturulması, elde edilmesi ve GNKUR. BAġ.LIĞINA intikalinin sağlanması 

Ġcra edecek makam olarak  ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak K.K.K.LIĞI gösterildiği, 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
Hazırlanan bilgi notunun yazılı ve görsel basına atarılması,  

Ġcra edecek makam olarak GENSEK gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
B.SĠYASĠ PARTĠLER VE DERNEKLER 

 (1) HADEP  

Maksat baĢlığı adı altında, 
Bu partilerin Türkiye‟deki demokratik ortamdan istifade ederek, PKK‟nın siyasi 

uzantısı olarak faaliyet gösterdiğini ortaya çıkarmak.  

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 

-HADEP ile terörist örgüt arasında ihtilaf yaratacak ve bunu sürdürecek tarzda 

baĢlatılan faaliyete devam edilmesi, 

-Leyla ZANA, Hatip DĠCLE, Murat BOZLAK ile terörist baĢının Ģahsi temas 

kurduğu ve yabancı heyetler vasıtasıyla mesaj ilettiği, 

-Bu partinin il ve ilçe teĢkilatının örgüte eleman temin ettiği temalarını iĢleyen bilgi 

notunun hazırlanması 

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 23 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-J.GN.K.LIĞI, Mit  ve EMN.GN.MD.LÜĞÜNE HADEP-PKK iĢbirliğini ortaya 

çıkarmak yönelik istihbarat isteğinde bulunulması. 

Ġcra edecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak K.K.K.LIĞI GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 

-Etkin köĢe yazarlarından seçilen birine ifadeden HADEP‟le ilgili bilgilerin 

aktarılması, 

-Televizyonda HADEP ve geçmiĢi ile ilgili haber programların yayınlanmasının 

sağlanması. 

Ġcra edecek makam olarak GENSEK gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI, ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı nezdinde giriĢimde bulunarak, 1999 yılında 

yapılması düĢünülen genel ve yerel seçimlere bu partinin girmemesinin sağlanması, 

-Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısına gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesi. 

Ġcra edecek makam olarak ADLĠ MÜġAVĠR gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI, ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998‟den itibaren belirtilmiĢtir. 



355 

 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
2. ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ(ĠHD) 

Maksat baĢlığı adı altında, 
Bu derneğin PKK güdümünde olduğu konusunu ortaya koyarak, sağladığı desteği 

açıklamak ve kapatılmasını sağlamak.  

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
PSK.HRK.D.BġK.LIĞINCA; 

-Elde edilen bilgilerin uygun bir Ģekilde düzenlenerek basına verilecek bilgi notu 

Ģekline getirilmesi 

-ĠHD.BġK. Akın Birdal ve ĠHD. Hakkında bilgi notunun hazırlanması. 

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak GENSEK. gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 23 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-J.GN.K.LIĞI, MĠT ve EMN.GN.MD.NE ĠHD ve Akın Birdal‟ın PKK ile iĢbirliği 

ortaya çıkarmaya yönelik istihbarat isteğinde bulunulması, 

Ġcra edecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak K.K.K.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Etkin köĢe yazarlarından birine ve televizyonlarda ĠHD ve Akın BĠRDAL ile ilgili 

bilgilerin aktarılması. 

Ġcra edecek makam olarak GENSEK gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK. BġK.LIĞI, ĠSTH. BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-ĠHD‟nin kapatılması için dernekler Kanununa aykırı faaliyet gösterdiği konusunda 

ĠçiĢleri Bakanlığı nezdinde giriĢimler bulunulması, 

Ġcra edecek makam olarak ADLĠ MÜġAVĠR gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak ĠSTH. BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998‟den itibaren olarak belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
(3) FAZĠLET PARTĠSĠ  

Maksat baĢlığı adı altında, 
Refah Partisinin PKK ile iĢbirliğini ortaya koyarak Fazilet Partisini yıpratmak.  

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 

FP‟nin müteakip seçim döneminde PKK ile iĢbirliği yapacağı temasını iĢleyen bir 

bilgi notunun hazırlanması 

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak ĠSTH. BġK.LIĞI olarak gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 23 Nisan 1998‟den tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-RP ile bölücü örgütün amaç için ortak hareketlerini açıklayan ifadeler dayanarak 

benzer bir iliĢkinin Fazilet Partisi ile bölücü terör örgütü arasındaki mevcudiyetinin 

araĢtırılması ile ilgili istihbarat isteğinin MĠT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, 

Ġcra edecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak K.K.K. BġK.LIĞI olarak gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi  belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
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-Etkin köĢe yazarlarından birine ve televizyonlarda ifadeden Refah Partisi ile bölücü 

örgüt arasındaki ortak amaç doğrultusundaki faaliyetleri kapsayan kısmın aktarılması. 

Ġcra edecek makam olarak GENSEK. gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI, ĠSTH.BġKLIĞI olarak 

gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi  belirtilmiĢtir. 

 Faaliyet baĢlığı adı altında, 
(4) AġIRI SOL PARTĠ VE ÖRGÜTLER  

Maksat baĢlığı adı altında, 
-Örgüt ve parti mensuplarının, sempatizanlarının PKK‟nın bu örgüt ve partiler 

üzerindeki amaç ve hedefleri hakkında bilgilendirilmesi. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Elde edilen bilgilerin maksata uygun tarzda düzenlenerek bilgi notu hazırlanması. 

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak GENSEK. gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 28 Nisan 1998 tarihi  belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-AĢırı sol örgütler ile PKK Arasındaki iĢbirliğini ortaya çıkaracak ilave bilgilerin 

J.GN.K.lığı, MĠT, EM.GN.MD.lüğünden istenmesi 

Ġcra edecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak K.K.K.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 28 Nisan 1998 tarihi  belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 

 Hazırlanan bilgi notunun yazılı ve görsel basına iletilmesi. 

Ġcra edecek makam olarak GENSEK. gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.lığı gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 29 Nisan 1998 tarihi  belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
(5) GKK‟LARA YÖNELĠK FAALĠYETLER    

Maksat baĢlığı adı altında, 
-GKK.‟larından örgütün aĢırı ölçüde çekindiği, bu maksatla GKK‟ların örgüt 

tarafından sürekli baskı altında tutulması amacıyla yoğun bir propaganda yürüttüğü hakkında 

bilgilendirilmeleri, 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Elde edilen bilgilerin maksata uygun tarzda düzenlenerek bilgi notu hazırlanması, 

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak GENSEK. gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 23 Nisan 1998 tarihi  belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
- Hazırlanan bilgi notunun yazılı ve görsel basına iletilmesi,  

Ġcra edecek makam olarak GENSEK. gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi  belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
D.SĠYASĠLERĠN DESTEĞĠ  

(1) MĠLLETVEKĠLLERĠ 

 -SELĠM ENSARĠOĞLU(DĠYARBAKIR/DYP) 

 -FETHULLAH ERBAġ (VAN/FP) 

 -SEGBATULLAH SEYDAOĞLU (DĠYARBAKIR/ANAP) 

(2 )ESKĠ MĠLLETVEKĠLLERĠ 
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 -MUHĠTTĠN MUTLU (BĠTLĠS) 

 -ABDÜLMELĠK FIRAT(ERZURUM/DYP) 

 -LEYLA ZANA (DĠYARBAKIR/DEP) 

(3)DĠĞER SĠYASĠLER   

 -MEHMET MENGĠ (HADEP DĠYARBAKIR ĠL BAġKANI) 

 -TURGUT ATALAY (DĠYARBAKIR ESKĠ BELEDĠYE BAġKANI) 

 -MURAT BOZLAK (HADEP GENEL BAġKANI) 

(4) DĠCLE VE LĠCE BEDEDĠYE BAġKANLARI 

Maksat baĢlığı adı altında, 
-Adı geçen milletvekillerinin PKK ile iliĢkilerinin ortaya konularak siyasi platformda 

yıpranmalarının sağlanması 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
Mevcut ifadeden elde edilen bilgilere; çeĢitli ilaveler yapılarak; 

A.Parti içerisinde yıpratılmalarını sağlayacak, 

B.Siyasi kariyerlerini etkilemek amacıyla bir bilgi notunun hazırlanması, 

C.Mektup kampanyasının baĢlatılması, 

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak ĠSTH.BġK., GENSEK. gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 23 Nisan 1998 tarihi  belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
J.GN.K.LIĞI, MĠT ve Emniyet Genel MD.lüğüne söz konusu kiĢilerin PKK ile 

iĢbirliğini ortaya çıkaracak istihbarat isteğinde bulunulması, 

Ġcra edecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak K.K.K.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi  belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
Elde edilen bilgilerin ve bilgi notunun yazılıve görsel basına aktarılması, 

Ġcra edecek makam olarak GENSEK. gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK..LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi  belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Ġlgili Cumhuriyet BaĢsavcısına suç duyurusunda bulunulması. 

-Belediye BaĢkanlarının görevden alınması için ĠçiĢleri Bakanlığı nezdinde giriĢimde 

bulunulması, 

Ġcra edecek makam olarak AD.MÜġ.gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998‟den itibaren olarak   belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
E.ĠġADAMLARI: 

(1)1992 YILINDA HAZRO‟DA SU KANALI ĠNġAATI YAPAN MÜTEAHHĠT. 

(2)1993 YILINDA BATMAN BARAJ ĠNġAATINI YAPAN MÜTEAHHĠT. 

(3)CANTÜRK AĠLESĠ DĠYARBAKIR‟DA DEMĠR OTELĠ SAHĠBĠ 

(4)BATMAN PETROLLERĠ 

Maksat baĢlığı adı altında, 
-Örgüte maddi destek sağlayan kiĢi ve kuruluĢlar hakkında kamuoyunun 

bilgilendirilmesini sağlamak, adli tahkikat baĢlatmak suretiyle; örgütün maddi kaynaklarını 

kurutmak, 

-Örgüte maddi destek sağlayacak diğer kiĢileri etkilemek suretiyle caydırıcılık 

sağlamak. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 



358 

 

Elde edilen bilgiler ile örgütün maddi desteğini ortadan kaldıracak Ģekilde ilave 

bilgiler ile takviye edilerek bilgi notunun hazırlanması. 

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI  gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak GENSEK. gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
Bu kiĢiler hakkında J.GN.K.lığı., MĠT ve EMN.GN.MD.lüğünden istihbarat 

isteğinde bulunulması, 

Ġcra edecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI  gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak K.K.K.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 27 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
Bilgi notunun yazıl ve görsel basına verilmesi 

Ġcra edecek makam olarak GENSEK gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 25 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
ġahıs ve ġirketlerin tespitini müteakip suç duyurusu hususunun değerlendirilmesi, 

Ġcra edecek makam olarak AD.MÜġ. gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 27 Nisan 1998‟den itibaren olarak belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

F.GAZETECĠLER 

 -M.Ali Birand 

 -Cengiz Çandar 

 -Yalçın Küçük 

 -YaĢar Parlak 

 -Mahir Kaynak 

 -Mahir Sayın 

 -Ġlave edilmesinin fayda sağlayacağı değerlendirilen gazeteciler (Yavuz Gökmen, 

Altan kardeĢler gibi) 

Maksat baĢlığı adı altında, 
-Adı geçen gazetecilerin kamuoyunda saygınlığın azaltılması ve itibarının 

düĢünülmesi ile terör örgütüne sağladığı dolaylı destek ile ilgili aleyhlerine kamuoyu 

oluĢturulması, 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Örgütün para ile her Ģeyi kendine müzahir gazetecilere yaptırdığının gazete 

sahipleri, seçilen köĢe yazarlarına ve televizyonlara aktarılması,  

-Televizyonlarda basın ahlak yasası açısından konunun tartıĢılmasının sağlanması,  

Ġcra edecek makam olarak GENSEK  gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 05 Mayıs 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
Bazı basın mensuplarının terör örgütünün oyuncağı olduğuna iliĢkin bir bilgi notu 

hazırlanması, 

-Mektup kampanyası, 

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 04 Mayıs 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
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ĠÇ VE DIġ KAMUOYUNA YÖNELĠK FAALĠYETLER  

Maksat baĢlığı adı altında, 
Örgütün yurt dıĢı bağlantılarını ve yurt dıĢında iĢlediği cinayetleri ortaya koymak 

suretiyle özellikle AB ülkeleri nezdinde kamuoyu oluĢturmak,  

Olof Palme cinayeti ile ilgili elde edilen bilgilerin etkin bir Ģekilde kullanılması 

suretiyle PKK‟nın kanlı bir terör örgütü olduğunun iç ve dıĢ kamuoyuna yansıtılması ve 

özellikle örgüten Avrupa‟dan sağladığı desteğin kesilmesi,  

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
Bahse konu gazeteciler hakkında araĢtırma yapılması maksadıyla J.GN.K.lığı, MĠT 

ve EMN.GN.MD.lüğüne yazı yazılması, 

Ġcra edecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI  gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak K.K.K.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 05 Mayıs 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
Olof Palme cinayeti ile ilgili elde edilen bilgilerin düzenlenerek örgütün kanlı 

eylemleri ve Avrupa‟da iĢlediği diğer cinayet ve kundaklama eylemleri hakkında iç ve dıĢ 

kamuoyunun aydınlatılması için bir bilgi notu hazınlanması,  

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI  gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 23 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Bölücü terör örgütünün Olof Palme cinayeti ile iliĢkisini ortaya koyan bilgilerin 

DıĢiĢleri Bakanlığınca 27 Nisan 1998 tarihinde yerli ve yabancı basın mensuplarına bir 

toplantı yapılması suretiyle aktarılmasının sağlanması, 

-DĠB.nın Ġsveç Büyükelçiliği nezdinde giriĢimde bulunarak cinayetle ilgili bilgilerin 

aktarılmasını sağlanması, 

Ġcra edecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak DĠP.LIĞI TOPLANTI 27 NĠSAN 1998, DĠB.LIĞI 

27 NĠSAN 1998 tarihi gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Olof Palme cinayeti ile ilgili bilgi notunun 25 Nisan 1998 günü yerli bir veya iki 

gazete ile TDN gazetesinde geniĢ bir Ģekilde yer almasını sağlayacak Ģekilde basın 

mensuplarına bir senaryo dahilinde verilmesi, 

Ġcra edecek makam olarak GENSEK  gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 25 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Eylemde adı geçen sorumlularının (Halen Fransa‟da ikamet etmektedir) 

yakalanması ve yakalandığı ülkede yargılanması veyahut Avrupa suçların iadesi anlaĢması 

gereği yargılayacak ülkelere (Ġsveç ve Türkiye‟ye) iadesi hususunun sağlanması konusunda 

gerekli giriĢimlerde bulunması,  

Ġcra edecek makam olarak AD.MÜġ.  gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak DĠB.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 28 Nisan 1998‟den itibaren olarak belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
YURT DIġI BAĞLANTILARININ AÇIKLANMASI 

Maksat baĢlığı adı altında, 
Yunanistan, Suriye ve Ġran‟ın BTÖ‟ne sağladığı desteğin ortaya konularak, hükümet 

tarafından;  
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-Yunanistan‟ın terör örgütüne sağladığı desteğin AB ve NATO üyeleri nezdinde 

Argüman olarak kullanılması, 

-Bu ülkelerin teröre destek veren ülkeler listesine dahil edilmesi için giriĢimde 

bulunulması, 

-Suriye‟ye karĢı uygulanacak yaptırımların ve tedbirlerin ivedi olarak planlanması, 

yabancı ülkelerden örgüte sempati duyan kiĢi ve kurumların bölgeye giriĢini engellemek için 

gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, 

-Örgüte müzahir yazılı ve görsel basının yayınlarının engellenmesi, (MED TV. Gibi)  

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Elde edilen bilgilerin değerlendirilerek basına yansıtmak üzere bilgi notlarının 

hazırlanması, 

-Müteakip safhada; Almanya, Irak,Erm.,Gürcistan ile ilgili bilgilerin kullanılması 

suretiyle P/H faaliyetine devam edilmesi,  

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 27 Nisan 1998 DEVAMLI  olarak belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
Elde edilen bilgilerin DıĢiĢleri Bakanlığına intikal ettirilmesi,  

Ġcra edecek makam olarak ĠSTH.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak DEP.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 28 Nisan 1998 tarihi  olarak belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
Hazırlanan bilgi notlarının yazılı ve görsel basına verilmesi,  

Ġcra edecek makam olarak GENSEK  gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 28 Nisan 1998 tarihi  olarak belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
PKK UYUġTURUCU ĠLĠġKĠSĠ HAKKINDA ÖZELLĠKLE DIġ KAMUOYUNUN 

BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ  

Maksat baĢlığı adı altında, 
Pkk‟nın Gelir kaynaklarından önemli bir kısmının uyuĢturucu kaçakçılığı yolu ile 

sağlandığı hakkında kamuoyu oluĢturmak, 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Elde edilen bilgilerin uygun Ģekilde düzenlenerek maksada uygun bilgi notu 

hazırlanması, 

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK.LIĞI  gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 28 Nisan 1998 tarihi  olarak belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-MĠT,EMN.GN.MD.lüğü‟nden konu ile ilgili ilave bilgi istenmesi, 

Ġcra edecek makam olarak ĠSTH.BġK.lığı  gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak K.K.K.lığı gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 29 Nisan 1998 tarihi  olarak belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Hazırlanan bilgi notunun yazılı ve  görsel basına verilmesi, 

Ġcra edecek makam olarak  GENSEK gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.lığı gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 29 Nisan 1998 tarihi  olarak belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
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PKK‟nın FĠNANS KAYNAKLARI HAKKINDA ĠÇ VE DIġ KAMUOYUNUN 

BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ, 

Maksat baĢlığı adı altında, 
-Finans kaynakları hakkında kamuoyu oluĢturmak ve kaynakların kesilmesini 

sağlamak, 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Elde edilen bilgilerin uygun Ģekilde düzenlenerek maksada uygun bilgi notu 

hazırlanması, iĢlenecek temalarda özellikle Ġstanbul‟daki oteller gibi hususların eklenmesi, 

Ġcra edecek makam olarakHRK.BġK.lığı gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 28 Nisan 1998 tarihi  olarak belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-MĠT,EMN.GN.MD.LÜĞÜNDEN konu ile ilgili ilave bilgi istenmesi, 

Ġcra edecek makam olarak ĠSTH.BġK.lığı  gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak K.K.K.lığı gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 28 Nisan 1998 tarihi  olarak belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Hazırlanan bilgi notunun yazılı ve görsel basına verilmesi, 

Ġcra edecek makam olarak GENSEK gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.lığı gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 29 Nisan 1998 tarihi  olarak belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
-Adı geçen otellerin suratle denetim ve kontrol altına alınması için ilgili Bakanlıklar 

nezdinde giriĢimde bulunulması,  

Ġcra edecek makam olarak AD.MÜġ.gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak ĠSTH.BġK.lığı ilgili Bakanlıklar gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 29 Nisan 1998‟den itibaren  olarak belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
ġ.SAKIK‟IN BASIN ÖNÜNE ÇIKARILMASI,  

Maksat baĢlığı adı altında, 
-Örgütün çöküĢ sürecine katkı sağlamak, 

-Katılımları engellemek, 

-Kendine Müzahir kitlenin topluca örgütten kaçıĢını sağlamak, 

-Örgütte sağlanan iç ve dıĢ desteğin maddi ve siyasi boyutları hakkında kamuoyu 

bilgilendirmek.  

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 

1 NCĠ SAFHA : 
Gerekirse, yönlendirmeyi, nispeten somut bilgilerin elde edilmesi ve ikna edilmesini 

müteakip, kontrol altında;  

-Terörist baĢı hakkında açıklamalar, 

-Örgüt içindeki görev ve yetkileri, 

-Kendine müzahir gruplara yönelik mesajların verileceği ve sadece TRT TV.da 

hazırlanan bir metin üzerinden konuĢma yapması, 

-Diğer TV. Kanallarından da bu konuĢmanın yayınlanması, 

-DuruĢma safhasında görüntü alınması, 

2NCĠ SAFHA: 
Gerekirse, geliĢen duruma ve teröristin tutumuna bağlı olarak bir TV.mensubu ile ( 

TRT) soru cevap Ģeklinde banttan bir röportajın yayınlanması, 

-Diğer TV. Kanallarından da bu programın yayınlanması, 

3.SAFHA: 
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Gerekirse, geliĢen duruma ve teröristin tutumuna bağlı olarak, basın mensuplarının 

katılacağı soru cevap periyodlu TV. Programına çıkarılması, 

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK. lığı gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak Bilahare tespit edilecek olarak belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 
YARGILANMA SAFHASINDA ĠCRA EDĠLECEK FAALĠYETLER 

Maksat baĢlığı adı altında, 
-Yargılama safhasında; 

- Basın Yayın Organlarının,  

- Örgüte müzahir çeĢitli kurum ve kuruluĢların, 

- ġemdin SAKIK‟ın kendisinin, 

- Ve Diğer ülkelerde aleyhimize olabilecek muhtemel davranıĢlarının önlenebilmesi,  

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
ġemdin Sakık‟ın bugüne kadar planladığı ve icra ettiği bütün eylemleri ile ilgili bilgi 

notlarının hazırlanması,  

Ġcra edecek makam olarak HRK.BġK. lığı gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak  K.K.K.lığı, ĠSTH.BġK.lığı GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak Bilahare tespit edilecek olarak belirtilmiĢtir. 

Kullanılacak yöntem baĢlığı adı altında, 
Hazırlanan bilgi notlarının yazılı ve görsel basına aktarılması,  

Ġcra edecek makam olarak GENSEK gösterildiği, 

Koordine edilecek makam olarak HRK.BġK.lığı gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak Bilahare tespit edilecek olarak belirtilmiĢtir.”denilerek belge 

içeriği belirtilmiĢtir. 

 Güçlü Eylem Planının özeti Ģeklinde olan 2 sayfadan oluĢan belgenin içeriği: 

“Faaliyet baĢlığı adı altında, 

ĠÇ KAMUOYUNA YÖNELĠK FAALĠYETLER   

A. Örgütün yapısı, iĢleyiĢi 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Kamuoyuna inandırıcılık sağlamak, 

Ġcra edecek makam olarak J-2,J-3, GENSEK  gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 25 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

B. SĠYASĠ PARTĠLER VE DERNEKLER:  

(1)HADEP 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Seçimlere katılmasını engellemek, 

Ġcra edecek makam olarak J-2, J-3, GENSEK,AD.MÜġ.  gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 25 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

B. SĠYASĠ PARTĠLER VE DERNEKLER:  

(2)ĠHD  

Maksat baĢlığı adı altında, 

Kapatılmasını sağlamak, 

Ġcra edecek makam olarak J-2,J-3, GENSEK,AD.MÜġ.  gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 25 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 
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Faaliyet baĢlığı adı altında, 

B. SĠYASĠ PARTĠLER VE DERNEKLER:  

(3)FAZĠLET PARTĠSĠ 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Yıpratmak, 

Ġcra edecek makam olarak J-2,J-3, GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 Nisan 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 25 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

B. SĠYASĠ PARTĠLER VE DERNEKLER:  

(4) AġIRI SOL ÖRGÜTLER 

Maksat baĢlığı adı altında, 

 Bilgilendirme ve yıpratma, 

Ġcra edecek makam olarak J-2,J-3,GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 28 Nisan 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 29 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

B. SĠYASĠ PARTĠLER VE DERNEKLER:  

(5) GKK 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Bilgilendirme, 

Ġcra edecek makam olarak J-3, GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 25 Nisan 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 26 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

C. SĠYASĠLER, BELEDĠYE BAġKANLARI 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Yıpratmak,görevden uzaklaĢtırmak. 

Ġcra edecek makam olarak J-3, GENSEK,AD.MÜġ. gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 25 Nisan 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 26 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

D. ĠġADAMLARI 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Maddi kaynakları kesmek, caydırmak. 

Ġcra edecek makam olarak J2,J-3, GENSEK,AD.MÜġ. gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 25 Nisan 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 26 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

E. GAZETECĠLER 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Saygınlığı azaltmak, yıpratmak. 

Ġcra edecek makam olarak J2,J-3, GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 04 Mayıs 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 05 Mayıs 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

 Faaliyet baĢlığı adı altında, 

ĠÇ VE DIġ KAMUOYUNA YÖNELĠK FAALĠYETLER 

A.OLOF PALME SUĠKASTI 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Kamuoyu oluĢturmak, dıĢ desteği kesmek, 
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Ġcra edecek makam olarak J2,J-3, GENSEK,AD.MÜġ.DĠB. gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 24 NĠS BĠLGĠ NOTU, 26 NĠS BAS.VERME, 28 NĠS-DĠB 

BAS.TOP.  belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 27:28 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

ĠÇ VE DIġ KAMUOYUNA YÖNELĠK FAALĠYETLER 

B.YURTDIġI BAĞLANTILARININ AÇIKLANMASI 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Hükümet tarafından tedbir alınmasını sağlamak. 

Ġcra edecek makam olarak J2,J-3, GENSEK,DĠB. gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 29 Nisan 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 30 Nisan 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

 Faaliyet baĢlığı adı altında, 

PKK-UYUġTURUCU ĠLĠġKĠSĠ 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Kamuoyunu bilgilendirmek, 

Ġcra edecek makam olarak J2,J-3, GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 30 Nisan 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 01 Mayıs 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

FĠNANS KAYNAKLARI 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Finans kaynaklarını kesmek, 

Ġcra edecek makam olarak J2,J-3, GENSEK, AD.MÜġ. gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak 01 Mayıs 1998 tarihi belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi olarak 02 Mayıs 1998 tarihi belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

BASIN ÖNÜNE ÇIKARMA, 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Katılımları engellemek, 

Ġcra edecek makam olarak K.K.K., J-3, GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak EMĠRLE belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi ----------- olarak belirtilmiĢtir. 

Faaliyet baĢlığı adı altında, 

YARGILAMA 

Maksat baĢlığı adı altında, 

Aleyhimize davranıĢları önlemek,  

Ġcra edecek makam olarak K.K.K., J-2, J-3, GENSEK gösterildiği, 

Ġcra zamanı olarak EMĠRLE belirtildiği, 

Etki Değerlendirmesi -----------” Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

Belge ile ilgili Ģüpheli Çevik Bir 15/04/2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesine yer verilerek ifadesinde özetle; Andıç-Güçlü Eylem Planı ile ilgili olarak 

kendisine sunum yapıldığını, imzalayıp komutana arz ettiğini, yayınlanmadığını, bunun 

sebebinin de ġemdin SAKIK‟ın Ġfadenin son sayfasında imzasının bulunduğunu, daha 

sonra ifadesine ilaveler yapıldığını belirterek ifadesinden vazgeçmesi olduğunu daha 

sonra kendisinden habersiz bu belgelerin kullanıldığının, basında yer aldığını ifade ettiği 

belirtilmiĢtir.  

 

 GENELKURMAY ANTETLĠ CD DEN ELDE EDĠLEN BELGELER  

baĢlığında;  
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BaĢörtüsü Türban – ANDIÇ alt baĢlığında; 
1) ANDIÇ BaĢlıklı gizli ibareli ağustos 1998 tarih ve TĠB: 3500- -98/YĠPB( ) sayılı 

Yüksek Öğretim Kurumları‟nda BaĢörtüsü/Türban sorunu konulu YĠP BaĢmüĢavirliğinden 

Komutanı Katına yazılan Yazıyı Hazırlayanın Tlf.No:62 48 olarak belirtilen YĠP BĢmüĢv.Alb. 

H.ÜNLÜBAġ 27/8, T.Ġ.BĢk.ve Gensek.Yrdc.Tümg.E.KIRIġOĞLU 27/8 yazılarak 

paraflandığı, Koordine kısmında Huk.MüĢ.M.AĞAOĞLU 278, MGS.BĢk.V.Ġ. Barutçuoğlu 

27/08,Gensek.BĢyrdc.Korg.T.AKBAġ 31/8 yazılarak paraflandığı, MüĢavir Dz.Kur.Yb.Turgut 

AK imzalı, uygundur/uygun değildir ibareli, 1 Eylül 1998 tarihinde MGK Genel Sekreteri 

Hv.Orgeneral Ergin CELASĠN tarafından imzalandığı, Toplantı sonunda miadlı, somut icraata 

yönelik kararlar çıkar notu düĢülmüĢ 9 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin içeriğine yer 

verilmiĢtir. 

Belge içeriği:  

“1.KONU 
2.ÖNCESĠ (a, b, c maddelerinden oluĢtuğu), 

3.ĠNCELEME 
a.Genel (4 maddeden oluĢtuğu), 

b.BaĢörtüsü/Türban ile ilgili hukuki düzenlemeler (9 maddeden oluĢtuğu ayrıca 9 ncu 

maddenin de 3 maddeden oluĢtuğu) 

c.BaĢörtüsü/Türban Konusunda Alınabilecek Önlemler 

1.Kısa vadede (4 maddeden oluĢtuğu, b maddesinin de ayrıca 5 maddden oluĢtuğu)  

2.Orta vadede alınabilecek önlemler (10 maddeden oluĢtuğu, c maddesinin 4 

maddeden, d maddesinin 6 maddeden oluĢtuğu) 

3.Uzun Vadede Alınabilecek Önlemler (4 maddeden oluĢtuğu) 

4.SONUÇ: Siyasal Ġslam yanlılarının Yüksek Öğretim Kurumları‟ndaki yıkıcı 

faaliyetlerini önlemek, baĢörtüsü/türban sorununun kayuoyunun gündeminden düĢmesini 

sağlamak, “Ġnananlar-Ġnanmayanlar”, “Müslümanlar-Laikler” Ģeklindeki suni bir ayrımcılığı 

gidermek maksadıyla; inceleme bölümünde belirtilen, kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin 

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme getirilmesini, tensip ve 

emirlerinize arzederim” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 

2) Nisan 1998 tarihli GĠZLĠ ibareli TĠB: 1474 -  -98/ÖFY.BĢmüĢv.(  ) sayılı, 

Üniversitelerde, Ġmam Hatip Okullarında ve Resmi Dairelerdeki Türban/BaĢörtüsü 

Sorunu konulu; ÖFY BaĢmüfettiĢliğinden Komuta katına yazılan Yazıyı Hazırlayanın 

Tel.No:63 25 olarak belirtilen GKY.MüĢv.O.COġKUN 24/4, T.Ġ.BĢk.Yrdc.E.VAR 24/4, 

T.Ġ.BĢk.ve Gensek.Yrdc.Tümg.E.KIRIġOĞLU e.r.28/4, Gensek. BĢyrdc.Korg.T.ERKAN 29/4 

yazılarak paraflandığı, GKY Uzman Yardımcısı Özgül EREN imzalı, uygundur/uygun 

değildir ibareli../Mayıs//1998 tarihli MGK.Genel Sekreteri Hv.Orgeneral Ergin CELASĠN 

imzasına açıldığı, Sn.Gensek.arz. Dağıtım konusunun Ģimdilik Gnkur., MĠT ve gerekirse 

YÖK seviyesinde olabileceği ve Bunu BaĢbakanlık koordinasyon kuruluna götürüp BaĢbakan 

MüsteĢarlığından gereken yazının çıkarılması daha uygun olur notları düĢülerek imzalandığı , 

9 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin  içeriğine yer verilmiĢtir. Ġçeriğinde 10 ilgi bulunduğu 

belirtilerek belge içeriğinin;KONU, ÖNCESĠ, ĠNCELEME (a,b,c,d maddelerinden ve d 

maddesinin 6 maddeden, (5.maddenin 4 maddeden, 6.maddenin a,b,c,d,e maddelerinden, e 

maddesinin de 10 maddeden oluĢtuğu),SONUÇ VE TEKLĠFLER bölümünün Sonuç ve 

Teklifler  (9 maddeden oluĢtuğu)den oluĢtuğu belirtilmiĢtir. 

10.Klasör alt baĢlığında; 
Ġç tehdit dökümanı baĢlıklı gizli ibareli, 40 sayfadan oluĢan, sunum ve yansı için 

büyük harflerle  hazırlanmıĢ belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. 

Ġç Tehdit Ve Silahlı Kuvvetler Bakımından Önemi BaĢlığı altında,  
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Ġç tehdit:T.S.K.leri iç tehdit karĢısında, güvenliğin ve devlet otoritesinin 

sağlanmasında, iç hizmet kanunun 35 nci maddesinde kendisine verilmiĢ olan “Türk yurdunu 

ve Anayasa ile tayin edilmiĢ olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumak” vazifesi ile 

yükümlü olduğunun belirtildiği bilgi notu  belge olarak belirtilmiĢtir. 

 Ġç Tehdit KarĢısında TSK‟nin Görev Ve Sorumlulukları  BaĢlığı altındaki belge 

delil olarak  belirtilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. Bilgi notunun içeriği: 

“1.Ülke genelinde ve/veya bölgesel olarak iç tehdit unsurları ve faaliyetleri hakında 

bilgi toplamak ve bunlar hakkında genel değerlendirmele yapmak 

2.Resim kuruluĢlar arası iç tehdit ve iç güvenlik ile ilgili çalıĢmalara katılmak 

3.Anasaya ve diğer yasalarda belirtildiği gibi, normal ve olağanüstü yönetim 

Ģekillerinde gerektiğinde iç güvenliği sağlamak, 

4.Ġç tehdit unsurlarının silahlı kuvvetlere sızmasını önleyici tedbirler almak ve TSK 

mensuplarına iç tehdit unsurları ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek, 

5.Ġç güvenlik konusunda birlik ve personel eğitmek”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 Ġrticai Örgüt Ve Tarikatlar BaĢlığı altında,  
Bilgi notu delil olarak belirtilmiĢ belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

Bilgi notu  içeriği:  

“1.Milli GörüĢ, 

2.Ġslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (ĠBDA-C) 

3.Türkiye Hizbullahı 

4.Anadolu Federe Ġslam Devleti (AFĠD) 

Ġslam Cemiyeti ve Cemaatleri birliği(ĠCCB) 

5.Ġslami Hareket Örgütü 

6.Nurculuk 

7.Süleymancılık 

8.Kadiri Tarikatı 

9.NakĢibendi Tarikatı 

10.Adnan Oktar Grubu 

11.Ġskender Evranosoğlu Grubu” Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

 

TSK.Lerin Ġç Tehdit KarĢısında Sorumluluğunu Belirleyen Yasalar BaĢlığı 

altında; Bilgi notu belge olarak belirtilmiĢ ve bilgi notunun içeriğine yer verilmiĢtir.Bilgi 

notunun içeriği: 1.Anayasa, 2.Ġl Ġdaresi Kanunu,3.Olağanüstü Hal Kanunu, 4.Sıkıyönetim 

Kanunu,5.Seferberlik ve savaĢ hali Kanunu, 6.Ġç Hizmet Kanunu”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Ġç Tehdit Dökümanı baĢlığı altında; 
 Söz konusu belgenin,  gizli ibareli, 21 sayfadan oluĢtuğu, sunum ve yansı için büyük 

harflerle hazırlanmıĢ olduğu belirtilerek  belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. 

“Belgenin giriĢ kısmı, 

“1. Konu : 

Ġç tehdit dokümanının güncelleĢtirilmesi, 

2. Açıklama; 

1985 basımlı içi tehdit dokümanı, Gnkur. Harekat BĢk.lığı kuvvet komutanları, 

J.Gn.K.Lığı ve MGK Genel Sekreterliğinin görüĢleri de alınmak suretiyle güncelleĢtirilerek 

“taslak Ġç tehdit dokümanı” olarak yeniden hazırlanmıĢtır.”denilerek taslak iç dokümanın, 9 

bölümden meydana geldiği, bu bölümlerde açıklanan hususların  özet olarak verildiği 

belirtilerek bölümlerdeki açıklanan husulara yer verilmiĢtir. 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM baĢlığı altında, 

A. BĠRĠNCĠ BÖLÜM,GENEL HUSUSLARIN ELE ALINDIĞI BÖLÜMDÜR 

(1) BĠRĠNCĠ KISIMDA, Ġç tehdit ve iç tehdidin silahlı kuvvetler bakımından önemi 

baĢlığı adı altında, 
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(A) Ġç tehdit kavramı açıklanmak suretiyle, Türkiye‟ye yönelik tehdit önceliğinde 

bölücü faaliyetler ile irticai faaliyetlerin birinci önceliği aldığı, 

(B) Ġç hizmet Kanunun 35 nci maddesinde, iç tehdit karĢısında ülke güvenliği ve 

devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik olarak TSK.lerinin “Türk yurdunu ve Anayasa ile 

tayin edilmiĢ olan Türkiye Cumhuriyeti‟ni kollamak ve korumak” vazifesi 

vurgulanmaktadır.”denilerek  söz konusu belgenin içeriğine yer verilmiĢ diger sayfalarda  9 

bölüm hakkında  açıklayıcı bilgilerin verildiği belirtilmiĢtir. 

Ġç tehdit değerlendirmesi baĢlığı altında, gizli ibareli, 8 sayfadan oluĢan, büyük 

harflerle yazılmıĢ (ıctehdıt.doc) ibaresiyle kayıtlı belge delil olarak belirtilerek, 

“1. kürtçülük Faaliyetleri (PKK) 

2.Yıkıcı Faaliyetler 

   a.AĢırı sol unsurlar 

    b.Irkçı unsurlar 

    c.Azınlıklar, Ermeni vb. unsurlar. 

3.Ġrticai Faaliyetler 

BaĢlığı altında 54. Refah Yol Hükümetinin kurulması ile irticai faaliyetlerin 

tırmanmaya baĢladığı, 28 ġubat 1997 tarihinde MGK da alınan kararlar Refahyol Hükümeti 

tarafından göstermelik bazı tedbirlerin dıĢında baĢka bir iĢlem yapılmadığı, 55.Hükümetin 

irtica tehdidinin üzerine gidileceği açıklamasında bulunulduğu, aradan geçen üç ay içerisinde 

irticai unsurların faaliyetlerine devam ettiği,  

Ġrticai kesimin önümüzdeki dönem içerisinde; 

Kendisini perde arkasında tutarak siyasi Ġslam ağırlıklı  Türk-Ġslam sentezi 

taraftarlarına  

(RP, DYP, MHP, BBP ve ANAP içindeki bazı muhafazakarlar) destek sağlayacağı, 

Netice olarak; birinci öncelikli tehdit olarak irticai faaliyetler ve kürtçülük 

faaliyetleri iç tehdit unsurları olarak belirlenmiĢtir.”denilerek belge içeriğine yer verilmiĢtir. 

RP DOC Adıyla kaydedilen, Ankara Valiliğinin; Refah Partisinin kapatılması halinde 

irticai grupların eylem planladığı hakkındaki yazısı baĢlıklı, gizli ibareli,  2 sayfadan oluĢan, 

sunum ve yansı için hazırlanan belge delil olarak belirtilerek içeriğinde özetle bazı grupların 

eylem yapacağı hakkındaki bilgiler vereceği belirtilmiĢtir. 

Ġrticai faaliyetler gösteren örgütler, tarikatlar ve cemaatler baĢlığı altında, 46 

adet olarak gösterilen grupların örgütlendiği il sayısının belirtildiği, 46 adedin içerisinde terör 

örgütleri, vakıf, dernek, tarikat ve cemaatlerin gösterildiği 1 sayfadan oluĢan belge delil olarak 

belirtilmiĢtir. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Ankara Gizli  antetli MGK Genel 

Sekreterliği Nisan 1998 amblemli, Ankara MGK GENSEK 1988 tarihli, gizli ibareli; Dine 

saygı nerede baĢlar?, Ġrtica nerede baĢlar?, Ġkisinin arasında sınır nedir?, Denge nedir?, 

Ġrticaya karĢı duyarlı bir hükümetin yükümlülükleri nelerdir? BaĢlıklarından oluĢan 9 

sayfadan oluĢtuğu belirtilen belge delil olarak belirtilmiĢtir. 

Ġç istihbarat durumu (09-15 nisan 1997) baĢlıklı,  
1. Değerlendirme 

2. Yurtiçi Faaliyetleri 

3. YurtdıĢı Faaliyetleri 

Maddelerinin yazılı olduğu ,Gizli ibareli olduğu, (HAFTADEG\HAFDEG95.DOC) 

ibaresiyle kayıtlı, 6 sayfadan oluĢtuğu, Genelkurmay BaĢkanlığı amblemi bulunduğu, sunum 

ve yansı için büyük harflerle  hazırlanmıĢ olduğu belirtilen  belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. 

Belge içeriği: 

“Değerlendirme baĢlığı adı altında, 

Ġrticai Faaliyetler; 
Ġrticai Kesimin; 
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1.Ülke ağırlıklı olarak gündemi oluĢturan Sekiz yıllık kesintisiz eğitime karĢı 

tepkilerini sürdürerek, kamuoyu oluĢturma gayretlerine devam edecekleri, bu maksatla ortak 

bildiriler, imza kampanyaları, yürüyüĢ ve gösteriler düzenleyebilecekleri, 

2.YAġ kararlarıyla ordudan atılan Subay ve astsubayların demoktarik ortamdan 

istifade ederek dernek, vakıf vb, oluĢumlarla TSK.ni insan haklarına riayet etmeyen bir 

kuruluĢ gibi gösterme ve yıpratma faaliyetlerini sürdürecekleri, 

3.Laiklik karĢıtı konuĢma ve gösterilerini, fırsat bulduklarında her türlü platformda 

yapacakları değerlendirilmektedir bilgileri bulunmaktadır.  

Yurtiçi Faaliyetleri BaĢlığı adı altında; 

Ġrticai Faaliyetler : 
1.8 yıllık temel eğitimle ilgili MGK kararının irticai unsurların gündemini 

oluĢturmaya devam ettiği, 

2.Erzurum‟da Ġmam Hatip Liselerinin orta kısmının kapatılmaması için imza 

kampanyası baĢlatıldığı ve kapatmak isteyenlerle mücadele kararının alındığı, 

3.Kamu Kurum ve KuruluĢlarında kadrolaĢma faaliyetlerinin sürdüğü, 

4.Yüksek Askeri ġura kararıyla irticai faaliyetlerinden dolayı ordudan atılan subay ve 

astsubayların “Ġnsani Değerleri Koruma, YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı” adı altında bir 

vakıf kurdukları, 

5.Bir öğretmenin orta-2 nci sınıf öğrencilerine Cezayir‟deki (FĠS) mücahitlerinin 

mücadelesini anlatan “Güller ağlar ülkemde” adlı romanı dağıtarak özet çıkarmalarını istediği 

öğrenilmiĢtir. 

Yurtiçi Faaliyetleri BaĢlığı adı altında; 

Ġrticai Faaliyetler : 
1. 8 Yıllık temel eğitime tepkiler 

2.KadrolaĢma faaliyetleri 

3.Ordudan atılan SB. Ve Astsb.ların vakıf kurması 

4. Kökten dinci hareketleri öven romanın öğrencilere okutulması”Ģeklinde 

belirtilerek, Recep DURLANIK‟ın  Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ, ifadesinde; 

BÇG de sivil memur olarak çalıĢtığını,  belgeyi amirlerinin vermiĢ olduğu emir doğrultusunda 

yazarak hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını ifade ettiği belirtilmiĢtir.   

 Ġç Ġstihbarat Durumu (16-29 NĠSAN 1997) baĢlıklı belgenin, 
1. Değerlendirme 

2. Yurtiçi Faaliyetleri 

3. YurtdıĢı Faaliyetleri 

Maddelerinin yazılı olduğu, Gizli ibareli olduğu, (HAFTADEG\HAFDEG95.DOC) 

ibaresiyle kayıtlı, 6 sayfadan oluĢtuğu, Genelkurmay BaĢkanlığı amblemi bulunduğu, sunum 

ve yansı için büyük harflerle hazırlanmıĢ olduğu belirtilen belgede;  

Ġrticai Faaliyetler baĢlığı altında 

1-ġeriatı temsil eden yeĢil bayrakların satılması, 

2-NakĢibendi tarikatına sempatizan kazandırma gayretleri, 

3.Sözde sosyal ve kültürel etkinliklerle propaganda faaliyetleri cümlelerinin 

bulunduğu  belirtilerek,  Recep DURLANIK‟ın  Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ, 

ifadesinde;  BÇG de sivil memur olarak çalıĢtığını,  belirtilen belgeyi amirlerinin vermiĢ 

olduğu emir doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını ifade 

ettiği belirtilmiĢtir.   

Ġç Ġstihbarat Durumu (19-25 Mart 1997) baĢlıklı, 
1. Değerlendirme 

2. Yurtiçi Faaliyetleri 

3. YurtdıĢı Faaliyetleri 
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Maddelerinin yazılı olduğu, Gizli ibareli olduğu, (altında HAFTADEG/ 

HAFTEG91.doc yazılı) (HAFTADEG\HAFDEG95.DOC) ibaresiyle kayıtlı olduğu, 9 

sayfadan oluĢtuğu, Genelkurmay BaĢkanlığı amblemi bulunduğu, sunum ve yansı için büyük 

harflerle hazırlanmıĢ olduğu belirtilen  belgede irticai faaliyet bölümünün değerlendirme 

baĢlığı adı altında yer alan Ġrticai Faaliyetler kısmına yer verilmiĢ, 

Ġrticai Faaliyetler kısmı: 
“1.Ülkenin ağırlıklı olarak gündemini oluĢturan sekiz yıllık kesintisiz eğitime karĢı 

tepkilerini sürdürerek, kamuoyu oluĢturma gayretlerine devam edecekleri, bu maksatla ortak 

bildiriler, imza kampanyaları, yürüyüĢ ve gösteriler düzenleyebilecekleri, 

2. T.S.K.‟ni yıpratmak için T.S.K.‟ni dine karĢı bir kuruluĢ gibi gösterme gayretlerini 

ve tiyatro oyunu vb. gösterilerle halk ile silahlı kuvvetleri karĢı karĢıya getirmeye yönelik 

propagandalarını devam ettirecekleri, 

3. Devlet kademesindeki kendine müzahir Ģahıslar vasıtasıyla, devlet imkanlarını 

kullanarak etkinlik sağlamaya yönelik propaganda faaliyetlerinde bulunabilecekleri, 

4. Laiklik karĢıtı konuĢma ve gösterilerin yanı sıra, hac esnasında hazırlanan 

propaganda materyallerini amaçları doğrultusunda kullanma, gayretlerini sürdürecekleri 

değerlendirilmektedir bilgileri bulunmaktadır.”Ģeklinde belirtilerek Recep DURLANIK‟ın  

Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ, ifadesinde;  BÇG de sivil memur olarak 

çalıĢtığını, belirtilen belgeyi amirlerinin vermiĢ olduğu emir doğrultusunda yazarak 

hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını ifade ettiği belirtilmiĢtir.  

M.G.B.D. (Milli Güvenlik Bilgisi Dersi) Öğretmenlerinin Kontrol Ettiği Öğretim 

Kurumlarından Ġrticai Faaliyet Tespit Edilenler Ve M.G.B.D.  Öğretmeni Çekilenler  

baĢlığı adı altında, S.No, cinsi, Kont. Edilen okul, irticai faal.tespit edilen., M.G.B.D. 

öğrt.çekilen, Düz.üzerine tekrar öğrt.görev.in belirtildiği 1 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belge 

tablo Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

BÇG evrak kayıt formu baĢlığında; 
Evrak kayıt formu baĢlıklı, hizmete özel, 7 sayfadan oluĢtuğu, 17.06.1998-

15.07.1998 tarihleri arasını kapsayan, sıra numarası 581‟den baĢlayıp 681‟de biten toplam 

101 evrakın dosya numarası ile birlikte geldiği makam olarak; EDOK, 1. Ordu Komutanlığı,  

Ege Ordu Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, 4.Kolordu Komutanlığı, 3. Ordu 

Komutanlığı, 15. Kolordu Komutanlığı,  2.Ordu Komutanlığı, Personel Okul ve Eğitim 

Merkez Komutanlığı, 7.Kolordu Komutanlığı, 6.Kolordu Komutanlığı, 5.Kolordu 

Komutanlığı,  Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı,Top ve Füze Okul Eğitim 

Komutanlığı, MEBS Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Genelkurmay BaĢkanlığının 

belirtildiği, konusu bölümünde; Mahalli Basın Haberleri, irticai faaliyetler,  Tamısrap, Alınan 

duyum, ĠKK.raporları,  sorgulama subayı, ĠKK-ĠSÖZ raporu, BATGÜNDURAP, 

BATOLBĠLRAP, Cuma hutbesi,  ihbar mektubu, posta ile gönderilen mektup, TV basın 

haberleri, il ve ilçelerdeki faaliyetler,  gazete haberlerinin bulunduğu evrak kayıt formu delil 

olarak belirtilmiĢtir. 

Ġstihbarat BĢk.Nın Karargahta Bulunmadıkları 19 ġubat-04 Mart 1998 

Tarihleri Arasındaki Ġç Ġsth.ġ.Md.Lüğünün Önemli Faaliyetleri, baĢlıklı, gizli ibareli, 

büyük harflerle yazılan 1 sayfadan oluĢtuğu, belgenin özetinde; Ġrtica brifingi ile ilgili, Ġrtica 

Ne Durumdadır? Konulu brifing notu hazırlandı ve görüĢ bildirilmesi amacıyla Kuvvet 

Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderildi ve görüĢlerinin geldiğinin 

belirtildiği, F.GÜLEN hakkında hazırlanan dosyanın  Em.Oramiral Güven ERKAYA‟ya ve 

Dz.K.Komutanı Oramiral Salim DERVĠġOĞLU‟na verildiğinin belirtildiği belge delil olarak 

belirtilerek,  Recep DURLANIK‟ın  Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ, ifadesinde; 

BÇG de sivil memur olarak çalıĢtığını,  belirtilen belgeyi amirlerinin vermiĢ olduğu emir 

doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını  ifade ettiği 

belirtilmiĢtir. 
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Gizli ibareli,1 sayfadan oluĢan (10.Kls. S:262)  belge delil olarak belirtilerek 

belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. 

Belge içeriği: 

“-BaĢbakan  Necmettin Erbakan, BaĢbakan olur olmaz Konya'ya yaptığı ilk yurtiçi 

gezisinde "Müslüman BaĢbakan", "Müjdeler olsun Refah geldi" gibi slogan ve pankartlarla 

karĢılanmıĢ, bu durumdan hiç bir rahatsızlık duymadığı gibi, Humeyni'nin Ġran Ġslam devrimi 

sonrasında Tahran'a giriĢini andıran bir tarzda, Konya'da gövde gösterisi yapmıĢ ve Konya'yı 

"Ġslam'ın BaĢĢehri" yapacağını ilan ederek Konya'nın ikinci bir "Kum kenti" olacağı mesajını 

vermiĢtir. 

-Devlet'i temsil eden mülki makamlara sızmalar, büyük bir ivmeyle devam 

etmektedir. Doğuanadolu‟da mevcut illerin vali ve vali yardımcıları ile Ġlçe kaymakamlarının 

%80 'ninin imam hatip kökenli ve eĢlerinin tesettürlü olduğu tespit edilmiĢtir. Örnek olarak, 

Ardahan ilinin valisi, iki vali yardımcısı ve beĢ ilçenin kaymakam eĢlerinin hepsi tesettürlü 

olup, hiçbir sosyal faaliyete katılmamaktadırlar. 

-09  Kasım 1996 günü Konya Belediye ve Milli Gençlik TeĢkilatı tarafından, 

Konya'da "Hükümetin kılık-kıyafet kanun tasarısına kamuoyu desteği sağlamak" konulu bir 

miting düzenlenmiĢ, mitinge 2500-3000 civarında çarĢaflı ve türbanlı kadın katılmıĢ ve bu 

mitingde Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Halil Ürün yaptığı konuĢmada, BaĢörtüsüne ve 

Ģeriata sahip çıkılmasını istemiĢtir. Mitingde Türk bayrağı taĢınmamıĢ, Milli Gençlik flaması 

ve çeĢitli pankart ve flamalar taĢınmıĢtır. Sloganlardan "Bacımın örtüsü batmakta rezilin 

gözüne, acırım Türklüğe billahi tükürsem yüzüne" son derece dikkat çekmiĢtir.”Ģeklinde 

belirtilmiĢtir. 

Avrupa Milli GörüĢ TeĢkilatı baĢlıklı  Gizli ibareli, tüm sayfaların en alt sol 

kısmında  gizli/mgorus.doc ibaresi bulunan belgede özetle;-Genel, -Tarihçesi ve YurtdıĢı 

Yapılanması, -Amaç ve Stratejisi, -YurtdıĢı faaliyetleri -Sonuç ve Değerlendirme ara 

baĢlıklarından oluĢtuğu, EK B sinde Milli GörüĢ Ġslam Toplumu (IGMG)‟nun Faaliyetleri, ve 

Avrupa Milli GörüĢ TeĢkilatının Dortmund Gösterisi baĢlıklı belgede özetle, 14 Haziran 1997 

günü Almanya‟nın Dortmund kentinin Westfalen Stadında Avrupa Milli GörüĢ TeĢkilatının 3 

ncü genel kurul barıĢ ve kültür Ģenliğine otuz bin kiĢinin katıldığı, Ģenliğe Türkiye‟den Refah 

Partisi Milletvekillerinden Devlet Bakanı Cemil TUNÇ, Kültür Bakanı Ġsmail KAHRAMAN, 

Ġstanbul Milletvekili Osman YUMAKOĞULLARI (Eski AMGT.BaĢkanı), Refah‟lı Belediye 

BaĢkanları Nabi KOÇAK, Recep Tayyip ERDOĞAN, Melih GÖKÇEK, Yeni DoğuĢ Partisi 

Lideri Hasan Celal GÜZEL ve çok sayıda Refah Partili vatandaĢın katıldığı,  devamında 

toplantıya katılıp konuĢma yapan Devlet Bakanı Cemil TUNÇ, Ġstanbul BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı Tayyip ERDOĞAN, Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Melih GÖKÇEK,  Avrupa 

Milli GörüĢ TeĢkilatı Genel Sekreteri Mehmet Sabri ERBAKAN (Necmettin ERBAKAN‟ın 

yeğeni), Avrupa Milli GörüĢ TeĢkilatı BaĢkanı Ali YÜKSEL, Avrupa Milli GörüĢ TeĢkilatı 

Eski BaĢkanı ve Halen RP Ġstanbul Milletvekili olan Osman YUMAKOĞULLARI, Yeni 

DoğuĢ Partisi Lideri Hasan Celal GÜZEL‟in konuĢmalarının özet halinde bulunduğu, 

devamında Avrupa Milli GörüĢ TeĢkilatı ile ilgili ATV‟ye ait bir kaset çözümünün, Kanal D 

ye ait kaset çözümünün, Akçeli konular baĢlığının bulunduğu 14 sayfadan oluĢtuğu belirtilen 

belge delil olarak bu bölümde belirtilmiĢtir. (10 Kls. S:243-256) 

TBMM Göç AraĢtırma Komisyonu ġu Milletvekillerinden OluĢmaktadır, baĢlığı 

altında, 13 milletvekilinin partileri, seçildikleri iller ve Türk –Kürt kökenli olduklarının 

belirtildiği 1 sayfadan oluĢan belge bu bölümde delil olarak belirtilmiĢtir. 

 Göç AraĢtırma Komisyonu Raporunun TBMM GörüĢme Tutanakları (02 

haziran 1998), baĢlığı altında, belgenin   6 sayfadan oluĢtuğu sunum ve yansı için büyük 

harflerle  hazırlanmıĢ   olduğu belirtilerek  belgenin içeriğinin ; “Haziran 1998 ĠGHD. 

Ġbaresinin bulunduğu, komisyon üyesi milletvekillerinin konuĢmalarının özetlenmesinden 

sonra değerlendirme bölümünde Güneydoğu Anadolu Göç AraĢtırma Raporunun Meclis 
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Genel Kurulunda görüĢülmesinde de Kürt kökenli milletvekillerinin bölücü terör örgütünün 

sözcüsü gibi konuĢmalar yaptıkları, Gayrimüslüm tebaları, kürt kimliğinin tanınması için 

emsal gösterdikleri, Bölücü terör örgütünün siyasallaĢma sürecine hizmet ettikleri, 

Değerlendirilmektedir” Ģeklinde olduğu belirtilmiĢtir. 

 17 ġubat 1998 Günü Show Tv‟ de Yayınlanan 32 Nci Gün Programında Akevler 

Ġsimli Dini Akım Hakkında   Elde Edilen Bilgiler, baĢlığı adı altında 2 sayfadan oluĢan 

belge bu bölümde delil olarak belirtilmiĢtir. 

T.C. Genelkurmay BaĢkanlığı  Ankara Hizmete Özel antetli  AĞUSTOS 1998 

tarihli ve ĠSTH: 3590-  - 98/ĠKK VE GÜV.D.ĠKK.ġ.1. sayılı, Askeri Birlik ve Kurulara GiriĢ 

Usulleri  konulu, Hava Kuvvetleri Ġstihbarat BaĢkanlığına hitaben yazılan ġ.Md.Kur.Alb.E. 

KÖYLÜOĞLU ve D.BĢk.Tuğg.F.BÜYÜKCĠVELEK parafına, Ġstihbarat BaĢkanı Tümgeneral 

Fevzi Türkeri imzasına açılmıĢ 2 sayfadan oluĢan belge delil olarak belirtilerek belge 

içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge içeriği özetle: 

 “08 Temmuz 1998 tarihinde EskiĢehir Hava Garnizonu içerisinde bulunan askeri 

mahkemeye dava iĢlerini takip amacıyla gelen Avukat Y.Ç. isimli Ģahsın saç ve sakalının 

inkılap kanunlarına aykırı olduğu, dini ve bir ideolojiyi simgelediği ve içeriye alınmaması 

sebebiyle vermiĢ olduğu dilekçe ile ilgili olarak Hava Kuvvetleri Ġstihbarat BaĢkanlığına 

Genelkurmaydan verilen cevabi yazıda, sanık kiĢilerin baĢka savunucuların hukuksal 

yardımına baĢvurmasında hukuksal bir engel bulunmadığı Anayasa‟nın 4.madde ve ilgi (b) de 

belirtilen yazılar gereğince çağdıĢı bir kılık, kıyafet ve sakala sahip kiĢilerin TSK ya ait, 

birlik, karargah, kurum ve sosyal tesislere sokulmaması yolundaki uygulamaları devam 

edilmesi istenmiĢtir.”Ģeklinde belirtilerek Recep DURLANIK‟ın  Ģüpheli sıfatıyla alınan 

ifadesine  özetle yer verilmiĢ, ifadesinde; BÇG de sivil memur olarak çalıĢtığını,  belirtilen 

belgeyi amirlerinin vermiĢ olduğu emir doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik olarak 

belge hazırlamadığını ifade ettiği belirtilmiĢtir.   

Mersin‟deki Opera Ve Bale Sahnesinde Ezan Ve Kur‟an YarıĢması, konulu 28 

Nisan 1997 tarihli 1 sayfadan oluĢan bilgi notu delil olarak bu bölümde gösterilmiĢtir.Bilgi 

notunda:  “açıklama bölümünde; Ġmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Kur‟an ve Ezan 

okuma bölge yarıĢması, 26 Nisan 1997 tarihinde, Kültür Bakanlığına bağlı Mersin Kültür 

binasındaki devlet opera ve balesi sahnesinde gerçekleĢmiĢtir. Halkın da tepkilerine neden 

olan bu uygulama ile radikal dinci grupların, kendi amaçları doğrultusunda devlet imkanlarını 

alenen kullanmaktan çekinmediklerini göstermektedir. Değerlendime bölümünde; Radikal 

dinci grupların, devlet kademesindeki kendine müzahır Ģahıslar vasıtasıyla devlet imkanlarını 

kullanarak etkinlik sağlamaya yönelik propaganda faaliyetlerini sürdürdükleri 

değerlendirilmektedir”denildiği belirtilmiĢtir. 

Ġrticai Faaliyetler , baĢlığı adı altında , 01.05.1997 tarihli 6 sayfadan oluĢan BÇG‟ 

nin faaliyetlerinin bilgi notu Ģeklinde hazırlandığı belirtilen belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. 

Belge Ġçeriği: 

“ANKARA : 

-Radikal dincileri destekleyen bir gazetenin köĢe yazarı tarafından "Cumhuriyet 

tarihi boyunca ilk kez bir hükümet, MGK. Kararlarını en azından eleĢtirmeye açık hale 

getirdi. Toplumun geniĢ kesimleri, MGK.nun iĢlevini ve sistemdeki yerini tartıĢmaya 

baĢladılar" Ģeklinde bir yazı yazılmıĢtır. 

DEĞERLENDĠRME : Söz konusu medya ve yazarların; MGK.nun varlığını ve 

alınan kararları yozlaĢtırmak için kamuoyu oluĢturma gayretlerine devam edecekleri 

değerlendirilmektedir. 

TÜRKĠYE :  

-"Milli eğitime tarikatlar egemen" baĢlıklı haberde; 

+Talim ve terbiye kurulunun baĢkan ve üyeleri, bilimsel ve teknik yeteneklerine göre 

değil "Türk-Ġslam sentezcisi" olup olmadıklarına bakılarak atandığı, 
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+Mısır'dan sahte ilahiyat fakültesi diploması alan yüzlerce kiĢinin, Bakanlık 

kadrolarına yerleĢtirildiği, 

+Tarikatlara; özel okullar, liseler, yurtlar, dersaneler açma izni verildiği iddia 

edilmektedir. 

DEĞERLENDĠRME : Ġrticai kesimin devlet kademelerindeki kadrolaĢma 

faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilmektedir. 

ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER : (02.05.1997) 

ĠSTANBUL : 

- Ġstanbul Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi kitaplığında bulunan " Büyük Türkçe 

sözlükte "LaikleĢmek" sözcüklerinin karĢılığı "DinsizleĢmek" olarak tanımlanıyor. 

- Söz konusu sözlüğü aynı zamanda Akit Gazetesi yazarı ve RTÜK üyesi Mehmet 

DOĞAN'ın hazırladığı belirlendi. 

ANKARA : 

-Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde; "DTFC'li Müslüman 

Öğrenciler" imzasıyla dağıtılan bildiride; 

+ T.S.K. Anayasa Mahkemesi gibi kurumların üst düzey yöneticilerinin yanısıra 

RP'ne karĢı da "Koltukçu, yalakalık yapmak" ve "Rejime karĢı teslim olmak" suçlamaları 

yapıldığı, 

+ Cezayir ve Türkiye arasında paralellik kurularak, iki ülke'de "demokrasinin yalan 

olduğu" belirtilmektedir. 

ĠSTANBUL :  

- Son günlerde irticai faaliyetlerin yoğun olarak gözlenmesi ile gündeme gelen 

bağcıların ilçe kaymakamı ve RP'li belediye baĢkanı; Bağcılar halkına "Haksızlık yapıldığını, 

böyle giyinmenin (ÇarĢaf-sarık) bir cezası yok. Öyleyse T.B.M.M. Önce bunun cezasını 

çıkarsın" dediği, irticanın Bağcılardan uzak durduğunu, Ġlçenin geliĢmeye açık bir yer 

olduğunu söylediği, 

- Ġrticai kesimin önde gelen yazarları tarafından Genelkurmay Karargahında verilen 

brifing hakkında;  

Genelkurmay brifinginde „Ümmetçi çizginin‟, „Ġrticai-PKK iĢbirliği‟ örnek olarak 

sunulması, eğer bu konulardaki derin belirsizliğin değilse, çok köklü bir saplantının sonucu 

olarak değerlendirilebilir yorumunun yapıldığı, 

Ayrıca Genelkurmay‟ın “irticanın PKK tehditinin önüne geçtiği” değerlendirmesinin 

NATO kaynaklı olduğunun iddia edildiği, 

ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER : (03.05.1997) 

ANKARA : 

-RP Milletvekili Mustafa Kamalak, T.B.M.M. Genel Kurulunda yaptığı konuĢmada; 

+“8 yıllık kesintisiz eğitimin tarihi bir hata olacağını, 

+Ġmam-Hatipleri kapatmanın terörü hızlandırmak anlamına gediğini, 

+58 bin hükümlünün içinde kaç imam-hatipli var, meclisi bile Ġmam-Hatipliler 

yönetiyor. Onlardan ne zarar gördünüz? DemiĢtir. 

ĠSTANBUL : 

-ġeriatçı kesime ait basın organları tarafından “kitabıma ve okuluma dokunma” 

kampanyası baĢlatıldı. 

8 yıllık eğitim için hazırlanan tasarıya imza koyan 66 milletvekilinin ismi verilerek 

hedef gösterildi. 

DEĞERLENDĠRME : ġeriatçı kesimin 8  yıllık eğitimi isteyen çevreleri baskı 

altına almaya çalıĢtığı değerlendirilmektedir. 

ANKARA : 
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-Çevre Bakanı‟nın Ordu‟dan atılan eniĢtesi Yzb. Cengiz Ton Bakanlıkta bürokrat 

yapıldı. 

DEĞERLENDĠRME:YAġ‟ın “ġeriatçı faaliyetlere katıldıkları” gerekçesiyle 

T.S.K.‟ den uzaklaĢtırdığı, subay ve astsubayları, kendisine bağlı belediyelerde 

yerleĢtiren RP‟nin, MGK‟nun bu konudaki sert tepkilerine karĢın, uygulamayı kamu 

iktisadi teĢebbüslerine taĢımaya çalıĢtığı değerlendirilmektedir. 

KIRġEHĠR : 

-Hizbullah terör örgütü mensuplarının maddi destek için önce Almanya‟ya daha 

sonra da kamp ve eğitim çalıĢmaları için Sudan‟a gidecekleri, 

-Eğitimi müteakip sabah gazetesi ve ATV Televizyonu tesislerine eylem yapacakları, 

-Ġstanbul‟daki Yahudi iĢadamları ile Ġsrail DıĢiĢleri Bakanı ve BaĢbakanı‟na 

Türkiye‟ye geliĢlerinde suikast yapacakları,(J.GN.K-1) 

ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER : (04.05.1997) 

DĠYARBAKIR : 

-Silvan-Yolaç köyü kırsalında Hizbullah terör örgütü ilim grubuna ait bir sığınağın 

bulunduğu ve sığınağın nöbetçiler tarafından korunduğu, sığınakta elleri ve ayakları zincirle 

birbirlerine bağlı, ağızları bantlı kiĢilerin bulunduğu, 

ANKARA : 

-ġeriatçı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle ordudan atılan J.Yzb.Mehmet Emin 

EKEMEN‟in Tarım Bakanlığında Savunma Sekreteri yapıldığı, 

-Ġrticai unsurların Devlette kadrolaĢma faaliyetlerine devam edeceği 

değerlendirilmektedir. 

ĠSTANBUL : 

- Ġrtica yanlısı birçok vakıf ve derneğin 8 yıllık kesintisiz eğitime karĢı olduğu, ĠHL 

ve Kur‟an kurslarının kapatılamayacağına dair bildiri yayınladığı, 

-Ġrticai unsurların MGK kararlarına karĢı kamuoyuna tepki göstermeye 

yönlendireceği değerlendirilmektedir. 

DEĞERLENDĠRME: Ġrticai unsurların Devlette kadrolaĢma faaliyetlerine 

devam edeceği, MGK kararlarına karĢı kamuoyunu tepki göstermeye yönlendireceği 

değerlendirilmektedir. 

ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER : (05.05.1997) 

KAYSERĠ :  

-Kayseri‟de faaliyet gösteren gönüllü kültür teĢekkülleri (GTK) tarafından 8 yıllık 

kesintisiz eğitim ve illegal Kur‟an kurslarının kapatılması ile ilgili geliĢmelerin protesto 

edilmesi amacıyla 11 Mayıs 1997 tarihinde Kayseri‟de bir miting tertiplenmesi kararı alındığı, 

-Bahse konu teĢekküller tarafından CumhurbaĢkanlığı, Genelkurmay BaĢkanlığı, 

BaĢbakanlık, MGK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Siyasi Parti Genel Merkezlerine protesto 

mektupları ve faks gönderilmesi yönünde bir çalıĢmaya baĢlandığı. 

ĠÇEL :  

-Gülnar ilçesi Ulupınar ve ÇavuĢlar köyü imamlarının öğle namazı sonrası Ulupınar 

Köyünde; Kur‟an kursları ile imam hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılması ve 8 yıllık 

kesintisiz eğitime karĢı halktan imza topladıkları, bu faaliyetle ilgili olarak yönlendirmenin 

Gülnar Ġlçe müftülüğünce yapıldığı, 

NĠĞDE :  

-Niğde kapalı spor salonunda merkez ilçe ve kasabaları arasında yapılan liseler arası 

bilgi yarıĢmasında, Niğde Ġmam Hatip lisesinin birinci olmasından sonra kapalı spor 

salonundan çıkan 100-150 kiĢilik bir öğrenci grubunun sloganlar atarak gösteri yürüyüĢü 

yaptığı. 
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ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER (06.05.1997) 

ĠZMĠR: 

-Ġzmir/Konak Kız Ġmam Hatip Lisesinde öğrencilere tuz ve poĢet dağıtıldığı,koyun 

postu getirene 250.000 TL., inek postu getirene 500.000. TL. verileceği vaad edildiği, 

DEĞERLENDĠRME: Benzer uygulamaların, diğer Ģehirlerde de uygulanmıĢ 

olabileceği değerlendirilmektedir. 

ĠRAN: 

- Ġran‟da Ġngilizce yayınlanan ve DıĢiĢleri Bakanlığının görüĢlerini yansıttığı bilinen 

Tehran Times Gazetesinde; “Türk Generaller ABD-Ġsrail çıkarlarına hizmet ediyor” baĢlıklı 

bir yazı çıkmıĢtır. Söz konusu yazıda “Uzun dönemde Cezayir‟de olanlar Türkiye‟de 

tekrarlanabilir” yorumu yapılmıĢtır. 

DEĞERLENDĠRME: Türkiye‟de irticai basında yer alan benzer iddiaların Ġran 

basınında da yer alması, Ġran‟ın Türkiye‟deki irticai kesimlerle iĢbirliği içinde olduğunun bir 

göstergesi olduğu değerlendirilmektedir. 

ANKARA :  

-Sincan 100. Yıl Ġlköğretim Okulunda bazı öğretmenlerin türbanlı ve topuklarına 

kadar pardüsü giydiği, söz konusu öğretmenlerin milli bayram ve bayrak törenlerine 

katılmadığı, böyle günlerde okul müdürü tarafından hastaneye sevk edildiği, diğer 

öğretmenlere baskı yapıldığı, 

-Okuldaki öğrencilerden bir kısmının “Sincan Talebe Yurdunda yatılı olarak kaldığı 

ve irticai konularda eğitime tabi tutuldukları, 

-Sincan Ġlçesinde de irticai yaĢam tarzının çeĢitli Sosyo-Ekonomik nedenlerden 

dolayı yaygın hale geldiği, kiraların ucuz olması nedeni ile bazı askeri personelin Sincan‟da 

ikamet ettiği, 

DEĞERLENDĠRME: Ġrticai kesimin; genelde gelir seviyesi düĢük halk kesimlerine 

ucuz yaĢam sağlayarak, bilinen uygulamalarını ve dini esaslara dayalı bir yaĢam tarzını kabul 

ettirmeye çalıĢtıkları değerlendirilmektedir. 

ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER ( 08.05.1997) 

ANKARA : 

-Fetullah GÜLEN‟e ait 45 ülkede 200, Türkiye‟de 125 Okul bulunduğu,Fethullah 

GÜLEN‟in Ankara YükseliĢ Koleji‟ni Fatih Üniversitesi olarak açmak üzere satın almaya 

çalıĢtığı, 

-Halkı Devlet kuvvetlerine karĢı silahlı isyana teĢvik suçundan tutuklanan (23) Ġzmir 

Fetih sahnesi oyuncularının; Elmadağ Kapalı Cezaevinde RP.Amasya Milletvekili Cemalettin 

LAFÇI tarafından ziyaret edildiği, 

ÇANAKKALE :  

-Yenice müftüsü Zekeriya AYYILDIZ‟ın köyleri dolaĢarak minarelerden halka 

seslendiği ve “ġeriata dil uzatan nemruttur. Ġmam Hatip okullarını kapatılamazlar. Ġslamın 

önünde kimse duramaz” Ģeklinde propaganda yaptığı,  

Köylülerin Ģeriat yanlısı müftü hakkında soruĢturma açılmasını istedikleri, 

DEĞERLENDĠRME : 

-Ġrticai kesimin; “MGK kararlarını dinsizlik ve islama karĢı bir hareket göstererek 

halkın dini duygularını istismar etmeye çalıĢtığı, sözkonusu karaların dinsizlikle ilgili 

olmadığını bilen Türkmenli köyünde olduğu gibi Aydın vatandaĢlarının örnek bir tutum 

sergiledikleri değerlendirilmektedir. 

SAKARYA : 

-Necmi Bayraktar isimli bir Ģahsın kahvehanede gazete okurken; 
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+  “ġahsiyetsizler, namertler, dinimle alay ediyorlar, bu ne biçim ordu, bu orduya 

hizmet edilir mi” Ģeklinde orduya lisanen hakaret ettiği, 

+  ġahsın yakalanarak, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest 

bırakıldığı, 

ĠSTANBUL : 

-8 yıllık zorunlu temel eğitim çerçevesinde, imam hatip liseleri orta kısımlarının 

kapatılmaması amacıyla; Ġmam Hatip lisesi mensupları mezunları derneği (Önder) tarafından; 

+   10 Mayıs 1997 günü Türkiye genelinde muhtelif illerde, 

+  11 Mayıs 1997 günü Ġstanbul/Sultanahmet meydanında miting düzenlenmesinin 

planlandığı, 

+   Mitinglerin yasal izin alınmak suretiyle gerçekleĢtirileceği, 

DEĞERLENDĠRME: 

- Bahse konu etkinliklerin imam hatip okulları aleyhine bir imaj yaratmaması için, 

yasal ve demokratik bir çizgide gerçekleĢtirilmeye çalıĢıldığı değerlendirilmektedir. 

ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER :  (09.05.1997) 

-Ġrticai kesimlerin halkın dini duygularını istismar ederek “temel eğitimin kesintisiz 

(8) yıla çıkarılmasını önlemek maksadıyla yurt genelinde protesto ve imza kampanyası 

baĢlatacakları, devlet büyüklerine telgraf çekecekleri, 

KAYSERĠ :   

-Kayseri‟de bulunan Ġslamcı vakıf ve derneklerin oluĢturduğu gönüllü kültür 

teĢekkülleri tarafından, (8) sekiz yıllık kesintisiz eğitim ve Kur‟an kurslarının kapatılmasına 

iliĢkin geliĢmelerin protesto edilmesi amacıyla 11 Mayıs 1997 tarihinde bir miting 

düzenlenmesinin kararlaĢtırıldığı, 

-BaĢta Ġslamcı vakıf ve dernek mensupları ile imam hatip lisesi öğrenci ve velilerinin 

iĢtiraki ile geniĢ bir katılımın amaçlandığı, 

ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER  : (10.05.1997) 

BĠNGÖL: 

-Bingöl‟de Cuma namazından çıkan bir grup Ģeriat yanlısı slogan atarak izinsiz 

yürüyüĢ yaptığı, yürüyüĢte çıkan olaylarda 1 kiĢi yaralandığı, 24 kiĢi gözaltına alındığı, 

TRABZON : 

-Sürmene Ġlçe Merkezinde; imam hatip okullarının kapatılmasını protesto etmek 

maksadıyla; 35 kiĢilik öğrenci grubunun sürmene PTT‟sinden Devlet üst organlarına ve siyasi 

parti liderlerine telgraf çektiği, 

ĠRTĠCAĠ FAALĠYETLER : (12.05.1997) 

ERZURUM : 

-Ġrticai tabanda; Erzurum J.Bölge komutanı Tuğgeneral O.ÖZBEK‟e duyulan 

husumet nedeniyle, Ģahsına veya eĢine yönelik olarak kiĢisel bir saldırının muhtemel olduğu, 

ĠSTANBUL : 

-Ġlim Yayma Cemiyeti ve Ġmam Hatip liseleri okul aile birliklerinin düzenlediği 

“Ġmam Hatibime ve Kur‟an kurslarıma Dokunmayın” mitingi Ġstanbul/Sultanahmet‟ te 

yapılmıĢtır. 

-Mitingde Prof.Dr. Nevzat YALÇINTAġ, Salih KAPUSUZ, Hasan Celal GÜZEL, 

Yasin HATĠPOĞLU, RP Ġstanbul milletvekilleri ve kalabalık bir topluluk katılmıĢtır. 

-KonuĢmacılar üstü örtülü olarak silahlı kuvvetleri eleĢtirmiĢ ve hedef göstermiĢtir. 

-YDP baĢkanı Hasan Celal GÜZEL “MGK üyeleri eğitimden ne anlar, MGK 

kararları anayasa ve insan haklarına aykırıdır.” Diyerek daha önceki tahrik edici 

konuĢmalarına bir yenisini eklemiĢtir. 
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-Masum bir halk gösterisi Ģeklinde lanse edilebilmesi maksadıyla mitinge Türk 

bayrağı dıĢında hiçbir bayrak, flama getirilmemesi, cübbe, sarık, giyilmemesi, yeĢil bayrak 

açılmaması ısrarla vurgulanmıĢ olmasına rağmen yeĢil, siyah ve mavi renkler üzerine Arapça 

yazılar ihtiva eden bayraklar açılmıĢ, yer yer “yaĢasın Ģeriat” sloganı atılmıĢtır. 

ĠRĠTĠCAĠ FAALĠYETLER : (13.05.1997) 

KONYA  : 

-BeyĢehir Ġlçesinde faaliyet gösteren “Huğulu”  silah fabrikasında görevli bazı 

iĢçilerin; 

+ Fabrikadan temin ettikleri numarasız silah parçalarını iĢe yaramaz, hatalı, hurda 

parça Ģeklinde dıĢarıya çıkardıkları, 

+  Bu parçaları kendi atölyelerinde monte ederek pompalı av tüfeği yaptıkları, 

+ Yapılan silahların bazı irticai unsurlar tarafından aracı Ģahıslar gönderilmek 

suretiyle atölyelerden satın alındığı, 

+ Öncelikle Rize, Samsun ve Amasya illerindeki sempatizanlarına çok düĢük fiyatlar 

karĢılığı verilmek suretiyle vatandaĢların silahlandırıldığı, 

-Bu irticai unsurların silah imal eden baĢka firmalarla da iliĢki halinde oldukları 

öğrenilmiĢtir, 

ġANLIURFA : 

-Suruç ilçesi Kapıcı köyü muhtarı ve dört vatandaĢın Hizbullah terör örgütü adına 

faaliyette bulundukları, Suruç ilçesinde örgütsel toplantılar düzenledikleri ve köylerde 

propaganda yaptıkları öğrenilmiĢtir. 

KAYSERĠ :  

-Kayseri il merkezinde yayın yapan ġafak, Fetih ve Birlik radyolarının gece 24:00‟ 

den sonra dini ve irticai yayınlarla halkı kıĢkırtıcı propagandalar yaptığı, 

-Bazı evlerde propaganda amaçlı zikir ve toplantılar düzenlediği öğrenilmiĢtir, 

KÜTAHYA : 

-Ġmam Hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılmasını protesto etmek suretiyle 

kalabalık bir grubun toplandığı, 

+Gruba hitaben yapılan konuĢmalarda çeĢitli dernek ve sendikaların ortak olarak 

imzaladığı yazılı basın bildirisinin okunduğu, 

+Bildirinin okunması esnasında ve sonrasında; 

*Muhammedin Ordusu kafirlerin korkusu, 

*Ġmam Hatipe uzanan eller kırılsın, 

*Kur‟an‟a uzanan eller kırılsın, 

*Kanımız aksada zafer islam‟ın, 

* ġeriat canımız feda olsun kanımız, gibi sloganlar atıldığı öğrenilmiĢtir. 

ĠZMĠR :  

-Bazı camilerde yapılan Cuma hutbelerinden sonra makbuzsuz yardım parası 

toplandığı öğrenilmiĢtir” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

  

Ġç Güvenlik Harekatı Ġle Ġlgili Yayınların GüncelleĢtirilmesi baĢlığında; 

Ġç Güvenlik Harekatı Ġle Ġlgili Yayınların GüncelleĢtirilmesi konulu Ocak 1997 tarihli  

ĠSTH:3590-96/ĠKK ve GÜV.D.ĠÇ.ĠSTH.ġ.sayılı Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından 

Ġstihbarat BaĢkanı Çetin SANER adına imzaya açıldığı, Genelkurmay Harekat BaĢkanlığına 

hitaben yazılan ilgi (a) da Gnkur. BaĢkanlığının 171500 C MAY 96 gün ve HRK.:7130-229-

96 ĠGHD.VHZ.ġB.(353) sayılı yazısının belirtildiği belgede, Ġç Güvenlik Harekatı ile ilgili 

yayınların Ġstihbarat bölümleri ilgi gereği yeniden incelenerek güncelleĢtirildiği ve hazırlanan 
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dökümanın EK-A da sunulduğu belirtilen 1 sayfadan oluĢan belge delil olarak bu bölümde 

belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrtica, baĢlıklı 142 sayfadan oluĢan 

CD5/BCG/Haymana/Genoryan/GensemirPPT.dosyasında bulunan power point sunumunda 

özetle; Ġrticai gruplar baĢlığı altında terör örgütü olarak kabul edilen örgütlerin yanında Refah 

Partisi, Milli Gençlik Vakfı ile birlikte tüm tarikatların sayıldığı, Refahyol Hükümetini irtica 

olarak göstererek Batı ÇalıĢma Grubunun kurulduğunu, bir denetim sisteminin, bir rapor 

sisteminin oluĢturulduğunu, iç tehdite birinci öncelik verildiğini, irtica ile mücadelede tüm 

devlet kadrolarını bu mücadelede görevlendirmeyi amaçlayan ilçe merkezi denetim sistemi 

oluĢturulduğunu, bu teĢkilatlanma ile paralel bir rapor sistemi de kurularak iĢletilmeye 

baĢlandığını, BaĢbakanlık UTKK kurulduğunu belirtilerek  Recep DURLANIK‟ın  Ģüpheli 

sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ ifadesinde özetle; CD5/BCG/Haymana/ 

Genoryan/Gensemir dosyasındaki Powerpoint sunumu komutanlarının talimatı üzerine 

kendisinin hazırladığını  ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

 

11.Klasör  alt baĢlığında; 
Ġrticai Faaliyetler, baĢlıklı  10-13.07.1997 tarihleri belirtilerek ülke genelinde irticai 

faaliyetler sıralanarak son cümlesinde; Kültür Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasında yaygın 

kültürel eğitim faaliyetleri çerçevesinde Osmanlıca kurslarının açılacağının belirtildiği 2 

sayfadan oluĢan bilgi notu bu bölümde delil olarak belirtilmiĢtir. 

Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri, baĢlıklı 18 sayfadan oluĢtuğu,  

gizli ibareli büyük harflerle yazılı bilgi notu olduğu belirtilen  belgede  özetle; Refahyol 

hükümetinin yapmıĢ olduğu atamalar özetlenerek sorunun ülke bazında fevkalade ciddi bir 

boyuta eriĢtiği, topyekun bir mücadele gerekliliğini ortaya çıkardığını tasfiye edilmeden 

devam etmesi halinde bu yöndeki tehdidin Ģiddetleneceği ve sonucunun daha ağır bir bedelle 

ödenebileceğinin ihtimal dahilinde olduğunun belirtildiği tespit edilmiĢtir. 

Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri Ve Ġslami Sermaye Ġle Ġlgili 

Genel Değerlendirme Sonuç Ve Teklifler, baĢlıklı 8 sayfadan oluĢan, gizli ibareli büyük 

harflerle yazılı her sayfanın sol alt köĢesinde KAD.DOC. ibaresi bulduğu belirtilen belgede 

özetle, Refahyol hükümetinin faaliyetlerinin anlatılarak alınacak tedbirlerin sıralandığının 

tespit edildiği   belirtilmiĢtir. 

Ġrtica Kaynakları, baĢlıklı 4 sayfadan oluĢtuğu  ve bilgi notu olduğu belirtilen  

belge özetine yer verilmiĢ belgede özetle; “Ġrticanın; NakĢibendilik, Biberilik, Ticanilik, 

Kadirilik, Rifailik, Nurculuk ve Süleymancılık gibi çeĢitli tarikatlardan kaynaklandığını, 

Sivrisineğin bataklıkta üremesi gibi irticanın da dini istismar eden bu cehalet bataklıklarında 

üreyip serpildiği belirtilerek,NakĢibendi tarikatı, Süleymancılık, Süleymancılığın batıl 

inançları,Süleymancılığın alameti, Nurculuk faaliyetleri, Türkiye‟de aĢırı milliyetçi 

faaliyetler,  Türkçülük konusunda aleyhe bilgiler verildiği”   denildiği belirtilmiĢtir. 

Ġrtica Ġle Mücadelenin Neresindeyiz, baĢlıklı 7 sayfadan oluĢtuğu ve bilgi notu 

olduğu belirtilen belgenin gizli, her sayfada IRTKART.DOC büyük harflerle yazılı 

Powerpoint sunuda irticanın halihazır durumu baĢlığı altında 97 ve 98 yılları özetlenerek 

siyasi iradenin irtica ile mücadelede yeterli kararlılığı gösteremediği belirtilerek irticai 

kesimin faaliyetlerine devam ettiğinin belirtildiği tespit edilmiĢtir. 

Ġrtica Tehditi,  baĢlığında;Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrtica Tehdidi, baĢlıklı 

31 sayfadan oluĢan gizli, konferans notu Ģeklinde hazırlanan belgenin GiriĢ, Genel, Ġrticai 

unsurların amaç ve stratejileri, irticai unsurların tarihi geliĢimi, örgütsel yapıları, yurtdıĢı 

teĢkilatı, yurtiçi ve yurtdıĢı faaliyetleri, irticai örgütler baĢlığı altında Türkiye mahkemeleri 

tarafından terör örgütü olarak kabul edilen terör örgütlerinin yanında Türkiye‟deki tarikat, 

cemaat, grup ve partilerin de birlikte sayıldığı ve bunlar hakkında bilgiler verilerek, mücadele, 

sonuç ve değerlendirme kısımlarının bulunduğunun  belirtildiği tespit edilmiĢtir. 
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 Ġslami Sermaye baĢlıklı, gizli 34 sayfadan oluĢan büyük harflerle yazıldığı 

belirtilen belge özetine yer verilmiĢ, belgede özeti; 

“Ġslami Sermayenin tanımı, etki alanları ve hedefi, yurtdıĢı teĢkilatı ve desteği, Milli 

GörüĢ TeĢkilatı, Refah Partisi, Faisal Finans Kurumu, Albaraka Finans Kurumu, Kuveyt Türk 

Finans Kurumu, yurtdıĢındaki bazı ülkelerin isimleri, MUSĠAD, ĠĢ Hayatı DayanıĢma 

Derneği, Ticari ġirketler, Kombassan, YimpaĢ, Ġhlas, Ġhlas Finans,  Asya Finans, Anadolu 

Finans, Milli Gençlik Vakfı, Türk Diyanet Vakfı, Refah Partisi Hükümet Desteği, Kurban 

Derisi, Ġslami Sermayenin Refah Partisine olan katkılarının belirtildiği”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Siyasal Ġslama Destek Sağlayan Özel Finans KuruluĢları,  baĢlıklı 43 Sayfadan 

oluĢtuğu  belirtilen  büyük harflerle yazılan belgenin  Yukarıda belirtilen Ġslami Sermaye adlı 

belgenin power point sunu Ģeklinde hazırlanmıĢ olduğu belirtilmiĢtir. 

 Ġrtica Ġle Mücadelenin Neresindeyiz? baĢlıklı, “Gizli” ibareli, 76 sayfadan oluĢan, 

her sayfanın sol alt köĢesinde “YAS98.DOC” ibaresi bulunduğu belirtilen belgenin özetine 

yer verilmiĢtir. Belgede özetle;“Ġrtica ve irtica ile mücadelenin geliĢimi, irtica ile mücadelenin 

analizi, irticanın hali hazır durumu, sonuç ve teklifler baĢlıkları altında, sunum olduğu, 

Refahyol Hükümeti dönemini irticai faaliyet olarak belirtildiği” belirtilmiĢtir. 

Dinin Toplum Üzerindeki Etkisin Yön Veren Temel Ve Ġrticaya Yön Veren Temel 

Parametreler, baĢlıklı, “Özel” damgalı, 70 sayfadan oluĢan belgede özetle;Ġnsanın doğası ile 

ilgili temel ihtiyaçları, inanç sistemlerinin temel ilkeleri, çağdaĢ dünya toplumlarında dinin 

etkisi, laik ve kültürel değiĢimler, toplumda din eğitimine dayalı elitin ortaya çıkıĢı, tarikatlar, 

rakidal Ġslami hareketler, laik düzende Kur‟an olgusu, Ġslamda demokrasi olgusu, Ġrticaya yön 

veren temel parametreler baĢlığı altında, irticanın eğitim alanındaki faaliyetleri, gelir 

dağılımındaki dengesizlik, iĢsizlik, irticanın yayın alanındaki faaliyetleri, irticai vakıfların 

faaliyetleri belirtilerek sonuç ve değerlendirme kısımlarından oluĢtuğu” belirtilmiĢtir. 

Ġrticai Faaliyetler, baĢlıklı, 86 sayfadan oluĢan, el yazısı ile 12.02.1997, 24.2.1998 

günlerini kapsayan ülke genelinde Batı ÇalıĢma Grubu tarafından irticai faaliyet olarak 

değerlendirilen faaliyetlerin değerlendirmesinin yapıldığı belgede özetle; Refah Partisi, Milli 

GörüĢ, Milli Gençlik Vakfı,  Ġmam Hatip Liseleri, Alevilik, NakĢibendilik, Süleymancılık, 

Fetullah GÜLEN, kesintisiz 8 yıllık eğitim, tarikat gruplarının tutumu konularında 

değerlendirmelerin bulunduğu”belirtilmiĢtir. 

Tarikatlar, baĢlığı altında, Türkiye‟deki tarikat ve cemaatlerle ilgili hareket tarzları, 

organizasyonları, eğitim faaliyetleri, ekonomik güç ve faaliyetleri ile ilgili 30 sayfadan oluĢan 

belge bu bölümde delil olarak belirtilmiĢtir. 

Rp‟nin Aldığı Oy Miktarı Ve Yüzdeleri, baĢlıklı, 7 sayfadan oluĢan belgenin Ek-C 

olarak belirtildiği ve Refah Partisinin 1987, 1991, 1995 genel seçimlerinde Türkiye genelinde, 

il il, belirtilerek oy yüzdesi ve oy miktarının çıkarıldığı grafik çizelge bu bölümde delil olarak 

belirtilmiĢtir. 

12.Klasör alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Ġrticai Faaliyetler, baĢlıklı 417 sayfadan oluĢan 

CD5/BCG/Bornova/ĠRTĠCA/ĠRFAKA dosyasında bulunan power point sunum bu bölümde 

delil olarak belirtilmiĢtir. 

13.Klasör alt baĢlığında; 
YeĢil Sermaye,  baĢlıklı, “geliĢmesi-mevcut durumu-geleceği üstüne, bir ön 

araĢtırma, Ağustos 1997 Ġstanbul” baĢlıklı, ekleriyle birlikte 52 sayfadan oluĢan belge ve 

eklerinde özetle; 

Ġslam Kisveli Sermaye,  

Alternatif Finans KuruluĢu ArayıĢları – Özel Finans Kurumları,   

YeĢil Sermaye, 

Ġhaleciler ve Menfaat Ortakları – Eski Tefeciler, Yeni Kâr Payı Tacirleri,   

Yasalara Uyum Sağlayan KuruluĢlar – Paranın Kaynakları,  
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Toplanan Paranın Kullanım Yerleri - Ekonomik Tutumlar, 

YeĢil Sermayenin Yapısı ve ĠĢleyiĢi,  

YeĢil Sermayenin Tanımı – Sermaye Gruplarının Özellikleri,  

Finansal Analiz – Ġhlas Örneği,  

Sonuç ve Öneriler, 

Bulguların Özeti – YeĢil Sermayenin Geleceği – Öneriler 

ġemalar – Tablolar baĢlıklarından oluĢan, bu kuruluĢların aleyhine bir çalıĢma 

belgesi” olduğu belirtilmiĢtir. (13.Kls. S:1-63) 

Ġslami sermaye, baĢlıklı belgenin   gizli ibareli, 28 sayfadan oluĢan, tamamı büyük 

harflerle yazılmıĢ olduğu belirtilerek belge içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge içeriği 

özetle:“Ġslami Sermayenin Tanımı, Ġslami Sermayenin Etki Alanları ve Hedefleri, Yurt dıĢı 

TeĢkilatı ve Desteği, Faisal Finans, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Yurt Ġçi TeĢkilatı ve Desteği, 

MÜSĠAD, ĠġHAD, Ġslami Holdingler, KOMBASSAN, YĠMPAġ, ĠHLAS Finans, ASYA 

Finans, ANADOLU Finans, Milli Gençlik Vakfı, Türk Diyanet Vakfı, Belediye Desteği, 

Hükümet (Refah) Desteği baĢlıklarından”oluĢtuğu belirtilerek Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliğinden ve CumhurbaĢkanlığı arĢivinden gönderilen Ġslami Sermaye baĢlıklı 

belgelerle içerik olarak birbirine benzediğinin  tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrticai Vakıflar, baĢlıklı, 27 sayfadan oluĢtuğu  

Ek-A‟sında 12 sayfa bulunduğu, “ÖZEL.IRTVAKAS.doc” kaĢeli  olduğu belirtilen belgenin, 

“Türkiye genelinde bulunan 170 vakfı, irticai vakıf olarak niteleyerek (niçin irticai vakıf 

olduğu açıklanmadan), bu vakıflarla ilgili bilgi verilerek alınması gereken tedbirler ve sonuç 

değerlendirmesi yapıldığı, ayrıca anılan vakıfların kurucu, yönetici ve üyeleri arasında DYP, 

ANAP, RP, MHP ve BBP gibi parti milletvekillerinin, siyasi Ģahsiyetlerin ve büyük 

iĢadamlarının da yer aldığı belirtilerek siyasiler ile irticai vakıfların iç içe olduğu 

belirtilmiĢtir.” denilerek içeriğine yer verilmiĢtir. 

 Ġrticai Vakıflar, baĢlıklı, gizli, 48 sayfadan oluĢan, büyük harflerle yazılı, power 

point sunum Ģeklinde hazırlanmıĢ yukarıdaki belgenin sunu Ģekline getirilmiĢ hali bu bölümde  

delil olarak belirtilmiĢtir. 

 Ġrtica, baĢlıklı, 11 sayfadan oluĢan, büyük harflerle yazıldığı belirtilen belgenin 

içerğine özetle yer verilerek  belgede özetle; Ġrticanın 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren 

geliĢmesi, Refahyol iktidarında irticanın gösterdiği aĢama anlatılarak sonuç olarak “irticayı 

RP‟den, RP‟yi irticadan ayırmak mümkün değildir” ibarelerinin bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Ġrtica Ne Durumdadır?, baĢlıklı,  gizli, 66 sayfadan oluĢtuğu  ve  takdim metin 

belgesi olduğu belirtilen belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge özeti:  

“Ġrtica tehdidinin geliĢimi, hali hazır stratejisi ve hedefleri, eğitim alanındaki 

faaliyetleri, kadrolaĢma faaliyetleri, yayın alanındaki faaliyetleri, sermaye alanındaki 

faaliyetleri, TSK‟ne yönelik faaliyetleri, irtica ile mücadelenin analizi, sonuç ve teklifler 

baĢlıklarından oluĢtuğu, belgenin içeriğinden, belgenin ġubat 98 tarihinde hazırlandığı, Refah 

Partisini ve Refahyol Hükümetini hedef aldığı ve irtica ile özleĢtiren” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Bosna Hersek‟te Faaliyet Gösteren Ġslami Örgütler, baĢlıklı, 3 sayfadan oluĢtuğu 

belirtilen bilgi notunun içeriğine özetle yer verilerek  belgede özetle;14 dernek ve 

organizasyon hakkında bilgiler verilerek değerlendirmelerin yapıldığı  belirtilmiĢtir.  

Ġrticai Faaliyetler, baĢlıklı,  gizli, IRTAKA.doc damgalı, 19 sayfadan oluĢtuğu ve  

büyük harflerle takdim için hazırlandığı belirtilen belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢtir. 

Belge özeti: 

“Genel” baĢlığında, “…1950 yılından baĢlayarak seçimler… Bu bağlamda; önceleri 

Demokrat Parti desteklenerek, Cumhuriyetin devrimci kuĢakları ile açıktan hesaplaĢmaya 

giriĢilmiĢ, bu hesaplaĢma 1961 sonrası Adalet Partisi içinde sürdürülmüĢtür. 1970 Yılında 

kurulan Milli Nizam Partisi ise Ġslami hareketin ilk ciddi siyasal örgütlenmesidir…. MNP‟nin 

yerini 1972 yılında kurulan Milli Selamet Partisi almıĢtır. MNP‟nin devamı olmasına ve 
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amacı bilinmesine rağmen bu partinin geliĢmesine ve hatta iktidar ortağı olmasına mani 

olunamamıĢtır…12 Eylül 1980 müdahalesi “Ġslami Hareket”in partileĢme sürecine kısa bir ara 

vermiĢ ise de 1984 yerel seçimlerinden itibaren MSP yerine kurulan Refah Partisi seçimlere 

katılmaya baĢlamıĢ ve %4 ile baĢladığı oy oranını meclise ilk girdikleri yıl olan 1991‟de 

%17‟lere çıkarmıĢtır.1994 yılı ise Ġslami Hareketin zafer yılı olarak ifade edilebilir. RP. Yerel 

yönetim seçimlerinde ülke genelinde %19‟a yükselen oy oranı ile Ġstanbul ve Ankara dahil 28 

ilin Belediye BaĢkanlığı ile toplam 338 diğer Belediye BaĢkanlığı kazanılmıĢtır. Bu baĢarı 

RP‟ne hem yerel yönetimlerde kadrolaĢma, hem de ekonomik açıdan güçlenme ve genel 

seçimler için önemli bir propaganda desteği sağlamıĢ, bu destek RP‟ni 1995 genel 

seçimlerinde %21.4‟e yükselen oy oranı ile en büyük parti durumuna getirmiĢtir…” denildiği,  

“RP-DYP ĠKTĠDARI” baĢlığında, “…Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi 211 

Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Kanununun 35 nci maddesinde Türk Yurdunu ve 

Anayasa ile tayin edilmiĢ olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır Ģeklinde 

belirlenmiĢtir. Bu madde 1935 tarihli Ġç Hizmet Kanununda da ayın Ģekilde ifade 

edilmektedir. Bu görev Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1 nci 

maddesinde de vazifesi Türk yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dıĢa karĢı, lüzumunda silahla 

korumak Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Ġslami Hareketin oluĢturduğu bu tehdidin her Ģeyden önce 

ciddi bir güvenlik sorunu olduğu bilincinde olarak, TSK‟lerinin giriĢimleri ile konunun, Milli 

Güvenlik Kurulunda görüĢülmesi gerçekleĢtirilmiĢ ve 28 ġubat 1997 tarihinde yapılan MGK 

toplantısında bir dizi kararın alınması sağlanmıĢtır. MGK tarafından alınan kararlar 

doğrultusunda görsel ve yazılı basındaki geliĢmeler olayları tüm çıplaklığı ile ortaya 

koymasına rağmen, siyasal Ġslami kesim her alanda cephe oluĢturarak bu kararları 

uygulatmamak için dayanıĢma içine girmiĢtir…. Ancak bu brifinglerden sonra tehdidin 

büyüklüğünün farkına varabilen kamuoyunun tepkileri giderek artmaya baĢlamıĢ, bunun 

somut bir sonucu olarak 21 Mayıs 1997‟de Yargıtay BaĢsavcısı RP‟nin kapatılması için 

Anayasa Mahkemesine dava açmıĢtır. Haziran 1997 sonunda Refahyol Hükümeti iktidarı 

bırakmak zorunda kalmıĢ ve RP‟nin laikliğe karĢı faaliyetleri nedeniyle kapatıldığı 16 Ocak 

1998 günü Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanmıĢtır…”Ģeklinde belirtilerek Siyasal 

Ġslamın TSK‟ne yönelik faaliyetleri baĢlığında da değerlendirmeler bulunduğunun tespit 

edildiği belirtilmiĢtir. 

  Ġrticai Faaliyetlerin Halihazır Durumu, baĢlıklı, 9 sayfadan oluĢan, büyük 

harflerle yazılı, takdim metni belge olduğu belirtilen belgenin içeriğine  özetle yer verilmiĢtir. 

Belge  içeriği özetle: “ Ġrticanın hali hazır hedef ve taktikleri, eğitim alanındaki faaliyetleri, 

yayın alanındaki faaliyetleri, sermaye alanındaki faaliyetleri belirtilerek sonuç ve 

değerlendirme kısmının bulunduğu”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Ġrticai Faaliyetler baĢlıklı,  gizli, 31 sayfadan oluĢan, büyük harflerle yazılı, takdim 

metni belgesinin  Refah Partisi, Milli GörüĢ ve Refahyol Hükümetinin hedef alındığı 

belirtilerek bu bölünde delil olarak belirtilmiĢtir.  

 Ġrtica Ve Türk Silahlı Kuvvetleri,  baĢlıklı, gizli, BRF.doc damgalı, 10 sayfadan 

oluĢan  ve  büyük harflerle yazılı belgede özetle;MNP, MSP, RP, Refahyol iktidarı baĢlığı 

altında bu partiler ve Refahyol Hükümetini irticanın kaynağı olarak gösterildiği belirtilmiĢtir.  

PKK Terör Örgütünün Dini Faaliyetleri Ve Ġrticai Çevreler Ġle ĠĢbirliği 

ÇalıĢmaları, baĢlıklı,  gizli, ĠRAN1127.PPT damgalı, 27 sayfadan oluĢan, büyük harflerle 

yazılı, power point Ģeklinde hazırlanmıĢ bilgi notu bu bölünde delil olarak belirtilmiĢtir.  

14.Klasör alt baĢlığında 

 Ġrticai Tehdit,  baĢlıklı, gizli ibareli ,15 sayfadan oluĢtuğu ve  büyük harflerle 

yazıldığı belirtilen   belgede; irticai tehdidin geliĢimi, stratejisi ve hedefleri,  eğitim alanındaki 

faaliyetleri, kadrolaĢma, yayın alanındaki sermaye alanındaki, TSK Kuvvetlerine yönelik 

faaliyetleri ve sonuç baĢlıklarından oluĢtuğu belirtilerek belge içeriğine özetle yer verilmiĢtir. 

Belge içeriği özetle; “Refah Partisinin belediye ve genel seçimlerde 1984 ten beri aldığı oy 
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oran ve yüzdeleri belirtilerek Refahyol hükümetinin kurulması ile irticai faaliyetlerin 

tırmanıĢa baĢladığı belirtilerek Refah Partisi ve Refahyol hükümetinin hedef alındığı”  

Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Ġrtica Ne Durumdadır? baĢlıklı, gizli ibareli, 50 sayfadan oluĢtuğu  belirtilen 

belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge özeti:  

“Bu konferansın amacı diye baĢlayan ve devamında Ġrticanın hali hazır stratejisi ve 

hedefleri, eğitim alanındaki, kadrolaĢma, yayın alanındaki, sermaye alanındaki, yerel 

yönetimlerdeki, TSK ne yönelik faaliyetleri, irtica ile mücadelede Atatürkçülük eğitiminin 

önemi sonuç ve değerlendirme baĢlıklarından oluĢtuğu, irticanın çok partili hayata geçiĢin 

baĢlangıcı olan 1946 dan  günümüze kadar sürdüğü, 1950-1970 seçimleri ile Milli Nizam 

Partisi, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi ve Doğruyol –Refahyol Hükümetinin faaliyetleri 

anlatılarak bu partilere ve Refahyol hükümetine irtica adı verildiği,  

Ġrticai tehdit için kamuoyu oluĢturan kesimler baĢta olmak üzere Türk milletine bir 

dizi bilgilendirme brifingleri verildiği ve tehdidin büyüklüğünün farkına varan kamuoyunun 

tepkilerinin somut bir sonucu olarak 21 Mayıs 1997 de Yargıtay BaĢsavcısı RP nin 

kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açtığı, Haziran 1997 sonunda Refahyol 

Hükümetinin iktidarı bırakmak zorunda kaldığı, Ġmam Hatip Liseleri, 8 yıllık eğitim, 

F.GÜLEN cemaati hakkında aleyhe bilgilerin verildiği, Türkiye genelinde gazete, dergi ve TV 

lerin %70 nin irticai nitelik taĢıdığı belirtilmiĢtir”Ģeklinde belirtilerek Recep DURLANIK‟ın  

Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine özetle yer verilmiĢ ifadesinde  özetle; BÇG de sivil memur 

olarak çalıĢtığını,  belirtilen belgeyi amirlerinin vermiĢ olduğu emir doğrultusunda yazarak 

hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını ifade ettiği belirtilmiĢtir.  

Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri,  baĢlıklı, gizli ibareli ,19 

sayfadan oluĢan  ve büyük harflerle yazılı olduğu  belirtilen belge içeriğine özetle yer 

verilmiĢtir. Belge özeti: “ Ġrticanın Refah Partisi ve Refahyol Hükümeti olarak belirtildiği, 

Refah Partisinin belediyelerde büyük baĢarı sağladığı, devlette kadrolaĢtığı, Milli Gençlik 

Vakfı v.b. vakıf ve derneklerin çoğunun irticai nitelikte olduğu”  Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Tarikatların Genel Yapısı, baĢlıklı, özel kaĢeli, 26 sayfadan oluĢtuğu ve  7 adet eki 

bulunduğu belirtilen belge içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge özeti: “Tarikatlar baĢlığı 

altında NakĢibendi, Kadiri, Rüfai, Mevlevi, Halveti, Cerrahi, Ticani, Mevlevi, Mihr-i Grubu, 

Nurculuk, Süleymancılık, IĢıkcılık sayılarak NakĢibendiliği Ġskender PaĢa (Esat COġAN) 

Grubu, Adıyaman/Menzil (RaĢit EROL) Grubu, Ġsmail Ağa (Mahmut USTAOSMANOĞLU) 

Grubu, Erenköy (Musa TOPBAġ) Grubu ve tüm gruplar hakkında bilgiler verilerek irticai 

tehdit olarak nitelendirildiği ve bu gruplara ait televizyon, radyo, gazete ve dergilerin adları 

verilmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

Genelkurmay Harekat BaĢkanlığı  Türban Sorunu baĢlıklı özel kaĢeli, 20 

sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge özeti:“Türban 

veya baĢörtüsünün irticai kesim tarafından kendi amaçları doğrultusunda Türkiye gündeminde 

tutulduğunu, kullanılacak temalar baĢlığı altında türbanın bir Kur‟an hükmü ve ifadesi 

olmadığını, türban ve baĢörtüsünün irticai kesim için Ġslam devleti kurma yolunda sadece bir 

baĢlangıç olduğunu, irticai kesimin simgesi v.b. Ģeklinde temaların verildiği, sakınılacak tema 

ve terimler baĢlığı altında türban ve baĢörtüsü aynı Ģeydir, üniversiteler ilim yuvasıdır, kılık 

kıyafetle uğraĢmaz, Kur‟an dili Arapçadır, hadisler Kur‟anın anlaĢılmayan ayetlerini 

açıklamaktadır,  dünyada halen birçok Ġslam devleti vardır v.b.Ģekilde temaların verildiği, 

TSK nın türban konusundaki yaklaĢımı baĢlığı altında devletin kamu kurum ve kuruluĢlarında 

kılık kıyafet düzenlemesi yapmasının gerekli olduğunu, mevcut sınırlamaların uygun 

olduğuna inanıldığı belirtilerek baĢörtüsü veya türban ile ilgili hukuki mevzuatın verildiği 

devamında islamda örtünme baĢlığı altında Kur‟an ve hadisler verilip yorumlanarak, 

kadınların zorla örtüye büründürüldüğü, kıyafetlerin zamanla değiĢebileceği, salt dıĢ 

örtünmenin bir anlam  taĢımayacağı  belirtilmiĢtir.”Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 
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Genelkurmay BaĢkanlığı Kamu Kurum Ve KuruluĢlarındaki Kıyafet 

Düzenlemesi, baĢlıklı, özel kaĢeli, 28 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin  yukarda belirtilen 

Türban sorunu adlı belge ile içerik olarak birbirine benzediği belirtilerek belge içeriğine 

özetle yer verilmiĢtir. Belge içeriği özeti: “ türban ve baĢörtüsü ile ilgili olarak  kullanılacak 

temalar, sakınılacak temalar, TSK nın türban konusuna yaklaĢımı, baĢörtüsü ve türban yasağı 

ile ilgili hukuki mevzuat, Ġslam ve örtünme baĢlıklarından oluĢtuğu,  not olarak ise,Bu kitabın 

belgenin irticai unsurların baĢörtüsü veya türbanı simge yaparak, demokratik ve laik 

Cumhuriyet aleyhine karĢı baĢlattıkları gerici giriĢimlerin nedenlerini, devletin kamu kurum 

ve kuruluĢlarında uyguladı, kılık-kıyafet düzenlemelerinin hukuki gerekçelerine, örtünme ile 

ilgili olarak Kur’an da yer alan hükümleri ve TSK personelinin konuya yaklaĢımının nasıl 

olması gerektiğini açıklamak ve bir fikir vermek maksadıyla hazırlandığı belirtilmiĢtir.” 

Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

  Ġran‟ın Devrim Ġhracı Politikası, baĢlıklı 11 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belge 

içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge özeti:“Dünden bugüne Türk filmlerinde oynayan filmler 

çerçevesinde Ġran‟ın devrim ihracı politikası anlatılarak Ġran‟ın Türkiye‟deki yasadıĢı aĢırı 

dinci örgütlere destek sağladığı, ülkemize yönelik rejim ihracı siyasetini sürdürdüğü, basın 

yayın yoluyla Türkiye aleyhine yayınlar yaptığı, PKK terör örgütünü Türkiye‟ye karĢı 

kullanabileceği bir koz olarak elinde bulundurmak istediği ve desteklediği belirtilmiĢtir.” 

Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Ġrticai (SĠYASAL Ġslam) Faaliyetlerine KarĢı  Yürütülecek Mücadelenin 

Stratejisi baĢlıklı, gizli ibareli, 15 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin içeriğine özetle yer 

verilmiĢtir. Belge özeti: “Laiklik,  irticai faaliyetler (siyasal Ġslam), durum ve değerlendirmesi, 

mevcut durum ve muhtemel geliĢmeler baĢlıkları altında Milli GörüĢ, Refah Partisi, 

Tarikatlar, Radikal Ġslamcı Gruplar sayılarak strajenin baĢlangıcı için temel baĢlıklar verilerek 

eğitim alanındaki strateji baĢlığı altında Ġmam Hatip, Özel Okullar, Yükseköğretim, yurtlar, 

dershaneler, kur‟an kursları, hukuk ve idari mevzuat konusunda bilgiler verildiği tespit 

edilmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrticai Faaliyetler, baĢlıklı, gizli ibareli, 

büyük harflerle yazıldığı ve 29 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin içeriğine  özetle yer 

verilmiĢ belgede özetle; Refahyol Hükümetinin faaliyetleri sıralanarak Refah Partisi=Milli 

GörüĢ=Refahyol Hükümeti=Siyasal Ġslam=Ġrtica Ģeklinde olduğu belirtilerek,belgenin  Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden ve CumhurbaĢkanlığı ArĢivinden gönderilen irticai 

faaliyetler belgesi ile birebir aynı olduğunun tespit edildiğine dair not   belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ġrtica Ġle Mücadelenin Neresindeyiz? baĢlıklı, gizli, 

YAS98.DOC ibareli, 30 sayfadan oluĢan büyük harflerle yazılı ve  takdim belgesi olduğu 

belirtilen belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge özeti: “Ġrtica ve irtica ile mücadelenin 

genel değerlendirmesi, irtica ile mücadelenin analizi, irticanın halihazır durumu, sonuç ve 

teklifler baĢlıklarından oluĢtuğu, Ġmam Hatip Liseleri, Milli Eğitim, Vakıf ve Dernekler, 

kurban derileri, TCK 163.maddenin kaldırılması, 1997 yılında Refahyol Hükümeti, 28 ġubat 

MGK Kararları, 55.Hükümet, 13 adet yasa tasarısından 4 ünün TBMM de kabul edilmesi,  

TBMM nin irtica ile ilgili çalıĢmaları, türban, baĢörtüsü, Milli Güvenlik Bilgisi öğretmeni 

subaylar, Refahyol Hükümetinin irticai faaliyet olarak faaliyetlerinin sıralandığı, üniversiteler, 

üniversitelerdeki irticai kadrolaĢma anlatılarak idarenin irtica ile mücadalede kaybedecek 

vaktimiz kalmadığı değerlendirilmektedir cümlesi ile son bulmaktadır.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Ġrtica Ġle Mücadelenin Neresindeyiz? baĢlıklı, gizli ibareli, 24 sayfadan oluĢtuğu 

belirtilen  belgenin yukarıda belirtilen belgenin ön taslak hazırlık metni olabileceği, içerik 

olarak aynı olduğunun  tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

15.Klasör alt baĢlığında; 
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Genelkurmay BaĢkanlığı Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri, 

baĢlıklı 361 sayfadan oluĢan CD5/BCG/Bornova/BRĠFĠNG/AMIRSAĞ dosyasında bulunan 

power point sunum bu bölümde delil olarak belirtilmiĢtir. 

16.Klasör alt baĢlığında; 
Siyasal Ġslamın Yayılması,baĢlıklı, 20 sayfadan oluĢtuğu, büyük harflerle yazılı 

olduğu belirtilen belgenin içeriğine  özetle yer verilerek  belgede  özetle; ülkemizdeki siyasal 

islamın yayılımının analizi ve geleceğe yönelik projeksiyonunu gösteren bu çalıĢma, devletin 

resmi kurumlarından, Devlet Ġstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama TeĢkilatı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu Ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığnını istitastiki kaynaklarından 

yararlanılarak hazırlandığı belirtilerek , belgenin bir aslının  Ģüpheli Halil Kemal GÜRÜZ‟ün 

ikametinde elde edilmesi sebebiyle orada geniĢ ve kapsamlı olarak açıklandığına dair not 

düĢülmüĢtür. 

Milli Güvenlik Kurulunun Yapısı Ve ĠĢlevinin DeğiĢtirilmesi,baĢlıklı, 21 Ocak 

1997 tarihli, 2 sayfadan oluĢtuğu belirtilen  belgede,  Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili görüĢler 

dile getirilerek sonuç kısmında “Milli Güvenlik Kurulunun konumunu ve iĢlevini eleĢtiren 

görüĢ ve eleĢtirilerin asıl hedefinin Türk Milli Güvenlik sistemini çökertmek ve ülkemizin 

milli güvenliğini tehlikeye düĢürmektir, bu görüĢ ve önerilerin demokratikleĢme veya 

sivilleĢme/tabanı geniĢletme gibi kavramlarla alakası yoktur” ibaresinin bulunduğu  

belirtilmiĢtir.  

Ġrtica Ne Durumdadır? baĢlıklı, 34 sayfadan oluĢtuğu, gizli ibareli  takdim olduğu 

belirtilen belgenin içeriğine özetle yer verilerek belgede özetle; Ġrticai tehdidin geliĢimi, 

halihazır stratejisi ve hedefleri, eğitim alanındaki, kadrolaĢma, yayın alanındaki, sermaye 

alanındaki faaliyetleri ve TSK ne yönelik faaliyetleri irtica ile mücadelenin analizi, sonuç ve 

teklifler baĢlıklarından oluĢtuğu, Refah Partisinin irtica olarak nitelendirildiği, TCK 

163.maddesinin kaldırılmasının yanlıĢ olduğunu, 54.Refahyol Hükümetinin irtica olarak 

nitelendirildiği belirtilerek Recep DURLANIK‟ın  Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer 

verilerek ifadesinde; BÇG de sivil memur olarak çalıĢtığını, belirtilen belgeyi amirlerinin 

vermiĢ olduğu emir doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını  

ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

Ġrtica Ġle Mücadele Yasa Tasarıları, baĢlıklı, 3 sayfadan oluĢtuğu belirtilen 

belgenin içeriği, BÇG‟nin yasalaĢmasını istediği 13 yasanın konusu, durumu ve Meclisteki 

safahatının belirtildiği, not bölümünde ise 13 adet yasa tasarısından 8 adet yasa tasarısı 

komisyonlarda görüĢülerek kabul edilmiĢtir, henüz hiçbir yasa tasarısı yasalaĢmamıĢtır 

ibaresinin bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Öğrenci Seçme Ve YerleĢtirme Sisteminde Uygulanan Ortaöğretim BaĢarı Puanı 

Uygulanmasının Ġrticai Gruplarca Ġstismar Edilmesi, baĢlıklı, 6 sayfadan oluĢtuğu, büyük 

harflerle yazılı, her sayfanın alt köĢesinde OSS.DOC ibaresi bulduğu, power point sunu 

belgesi olduğu belirtilen belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belgede özetle; sonuç olarak 

ÖYS‟ne az bir zaman kalmıĢ olması nedeniyle kanuni düzenlemenin gecikmesinden doğacak 

mahzurun önüne geçilmesi için YÖK‟ün en kısa zamanda bu kanun kendisine verdiği 

ayarlama yapma yetkisini kullanarak puan ve katsayıları milimize etmesi suretiyle çözüme 

kavuĢturması uygun görülmektedir ibaresi ile son bulduğu belirtilerek  Recep DURLANIK‟ın 

Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ,  ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak 

çalıĢtığını,  belirtilen belgeyi amirlerinin vermiĢ olduğu emir doğrultusunda yazarak 

hazırladığını, içerik olarak  belge hazırlamadığını  ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

BÇG ÇalıĢmaları Devir-Teslim Memorandumu,  baĢlıklı, 4 sayfadan oluĢtuğu, 

büyük harflerle yazılmıĢ olduğu belirtilen belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belgede 

özetle; BÇG‟de çalıĢan bir kısım kiĢilerin görevleri, toplantıları, çalıĢmalardan elde edilen 

sonuçların değerlendirilme yöntemleri, arĢiv çalıĢmalarının, iĢ bölümünün belirtildiği 

belirtilmiĢtir. Bu belge  iddianamenin önceki bölümlerinde detaylı olarak ele alınmıĢtır. 
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Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetleri,  baĢlığında, söz konusu belgeden bahsedilmiĢ 

iddianamenin önceki bölümünde  söz konusu belgeye detaylı olarak yer verilmiĢtir.  

Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetleri Analizi, baĢlığında, söz konusu belgeden 

bahsedilmiĢ iddianamenin önceki bölümünde  söz konusu belgeye detaylı olarak yer 

verilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Telefon Rehberi, baĢlığında, 1 Sayfadan oluĢan Ģemada, Batı 

ÇalıĢma Grubunda görev alan kiĢilerin, rütbesi, görevi, telefon numaralarının bulunduğu 

belgede özellikle BÇG Plan Subaylarının da bulunduğu  belirtilmiĢtir. Söz konusu belgeye  

iddianamenin önceki bölümünde   detaylı olarak yer verilmiĢtir.  

Andıç Güçlü Eylem Planı  baĢlıklı, ġemdin SAKIK‟ın ifadelerinden yola çıkılarak 

hazırlandığı, gizli ibareli, 14 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgede Andıç Güçlü Eylem 

Planının faaliyet, maksat, kullanılacak yöntem, koordine edilecek makamlar, icra edecek 

makam ve icra zamanının gösterildiği belirtilmiĢtir. Söz konusu belgeye  iddianamenin önceki 

bölümünde   detaylı olarak yer verilmiĢtir.  

Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu  baĢlıklı  belgeden bahsedilmiĢ 

iddianamenin önceki bölümünde  söz konusu belgeye detaylı olarak yer verilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetlerinin Analizi baĢlıklı, 20 sayfadan oluĢan belgede, 

toplam 369 evrakın 4 Nisan 1997 tarihinde baĢlamak üzere 10 Eylül 1998 tarihli BÇG 

evraklarının kaynağını ve gittiği adreslerin belirtildiği tablo Ģeklinde olduğu belirtilen belgeye 

iddianamenin önceki bölümünde  söz konusu belgeye detaylı olarak yer verilmiĢtir. 

 Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetlerinin Analizi baĢlıklı, 1 sayfadan oluĢan, 17 Eylül 

1998 tarihli, iĢlem yapılan olayların analizi baĢlığı altında, irticai faaliyetler olarak toplam 

369, kaynak analizi baĢlığı altında gazete, tv vb. konular baĢlığı altında toplam 369 olarak 

belirtilen belgeye iddianamenin önceki bölümünde  söz konusu belgeye detaylı olarak yer 

verilmiĢtir. 

  Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetleri baĢlıklı, 1 sayfadan oluĢtuğu belirtilen  belgede, 

BÇG‟ye gelen rapor, evraklara yapılacak iĢlemler, günlük toplantılar (Albay Serdar‟ın 

baĢkanlığında), haftalık toplantılar (Albay Serdar koordinatörlüğünde hazırlıklar Yzb.Veli 

tarafından yapılacak), BaĢbakanlık‟ta yapılacak toplantıların anlatıldığı belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetleri, Gizli ibareli, 4 sayfadan oluĢtuğu, büyük harflerle 

yazılı belgede, Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması, Batı Rapor Sistemi, günlük irticai olay 

rapor sistemi, Batı Harekat Konsepti, Batı Eylem Planından bahsedilerek BÇG‟nin 

faaliyetlerinin anlatıldığı  belirtilmiĢtir. 

BÇG Faaliyeti baĢlığında, Batı ÇalıĢma Grubu toplantılarında alınan kararlara 

uygun olarak Bakanlıklar ve ilgili makamlara gönderilen yazılara yapılan iĢlemler 17 Eylül 

1998 BÇG baĢlıklı, 1 Mayıs 1997 tarihinden baĢlamak üzere 17 Eylül 1998 tarihi itibariyle 

364 adet yazının gönderildiği, bu yazılardan 149 adedine cevap verildiği, cevap veren 

makamların belirtildiği, 11 sayfadan oluĢan belge iddianamenin önceki bölümlerinde  

anlatılmıĢtır. 

ANDIÇ – Güçlü Eylem Planı, baĢlığında, 12 Sayfadan oluĢan, Andıç Güçlü Eylem 

Planının, faaliyet, maksat, kullanılacak yöntem, icra edecek makam, koordine edilecek 

makamlar, icra zamanının belirtildiği, ġemdin SAKIK‟ın ifadelerinden yola çıkılarak 

hazırlandığı belirtilen belge iddianamenin önceki bölümlerinde anlatılmıĢtır. 

BÇG‟nin Ġç ÇalıĢma Düzeni, baĢlığında, Batı ÇalıĢma Grubunun iç çalıĢma düzeni 

ile ilgili, gelen giden evraklara neler yapıldığı ve hazırlanan belgelerle ilgili faaliyetlerin 

anlatıldığı, toplam 5 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belge delil olarak belirtilmiĢtir.  

Genelkurmay BaĢkanı baĢlığında, gizli, 3 sayfadan oluĢtuğu, sol alt köĢesinde 

TAK.DOC ibaresi bulunduğu, Genelkurmay BaĢkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, 

MGK.Gen.Sek., J.Gn.K., K.K.Kur.BĢk.‟nın BÇG belgeleri üzerindeki görüĢ ve önerilerinin 

bulunduğu belirtilen belge delil olarak belirtilmiĢtir. 
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Ġstihbarat BaĢkanından Alınan Dosya Dağıtım Çizelgesi,baĢlıklı belgenin, sol alt 

köĢesinde J-2DOSYAÇĠZ.DOC ibaresi bulunduğu, evrakın konusu belirtilerek teslim edilen 

Ģube/daire bölümünde ise ĠKK ġube – Güvenlik ġube – Yb.As.AtĢ.ġube – Destek ġube – Ġç 

Ġsth.ġube – Ġsth.Dairenin bulunduğu, evrak konusu bölümünde ise özetle; hükümete verilen 

brifing, irticai faaliyetler takdimi, MĠT MüsteĢarlığının kadrolaĢma faaliyeti konulu 

30/06/1997 tarihli yazısı, irticanın engellenmesine yönelik inceleme, Akın BĠRDAL, ġenar 

YURDATAPAN, Kerim YILDIZ hakkında bilgi notu, irticai faaliyetler konulu bilgi dosyası 

olduğu belirtilmiĢtir. Kasörlerin içeriğine yer verilerek içeriklerinde: 

“Ġrtica klasörü No.1 içindekiler; irtica ne durumdadır?, brifingi müteakip 

komutanların yapmıĢ olduğu değerlendirme, irtica takdimi, bölücü terör ile irticanın 

bağlantısı, irticai faaliyetlerin takdimi, irticai unsurlar tarafından TSK‟ne yönelik sürdürülen 

faaliyetlerin takdimi, irticai faaliyetler konulu takdim, Türkiye‟de irticai yapılanma ve son 

dönemleri faaliyetleri konulu inceleme, irtica konulu takdim, siyasal islamın yayılması ve 

RP‟nin stratejisi (Mart 1997), siyasal Ġslami kesimin kadrolaĢma faaliyetleri konulu takdim, 

TSK‟nin iç tehdit değerlendirme sorumluluğu konulu inceleme, irticai faaliyetler konum 

inceleme, irticai faaliyetler konulu inceleme, irtica yansıları, 1997 ĠGHD değerlendirmesi,   

Ġrtica klasörü No.2 içindekiler; irtica ile mücadelenin neresindeyiz?, irtica ne 

durumdadır?, irtica ne durumdadır?, delil dosyası yansıları?,  

MĠT Değerlendirmeleri klasörü No:3/a, içindekiler; Ġç tehdit inceleme 5 Mart 1997, 

19 Mart 1997, 10 Temmuz 1997, 19 Eyl 1997, 15 Ekim 1997, 5 Ekim 1997, 8 Ekim 1997, 28 

Ekim 1997, 5 Kasım 1997, 11 Aralık 1997, 3 Aralık 1997, 13 Ocak 1998, 27 Ocak 1998,  

MĠT Değerlendirmeleri klasörü No:3/b, içindekiler; eylem analizi Ocak 1998 – Ġç 

Tehdit değerlendirmesi 19 ġubat 1997, 12 ġubat 1997, 3 ġubat 1997, 29 Ocak 1997,  

MĠT Değerlendirmeleri klasörü No:3/c, içindekiler; iç tehdit değerlendirmesi, 30 

Nisan 1997, 6 Mayıs 1997, 16 Mayıs 1997, 21 Mayıs 1997, 7 Haziran 1997, 13 Haziran 1997, 

31 Temmuz 1997, 8 Haziran 1997, 12 Ağustos 1997, Ağustos 1997, Eylül 1997, 13 Kasım 

19997, Kasım 1997, Aralık 1997, 

MĠT Değerlendirmeleri klasörü No:3/d, içindekiler; Ġç tehdit değerlendirmesi, Mayıs 

1997, Mayıs 1997, Mayıs 1997, Haziran 1997, Haziran 1997, Temmuz 1997, Temmuz 1997,  

2 nci Ordu K.lığının 1997 ĠGHD Değerlendirmesi,  

Mart 1997 Ġrticai Faaliyetler ve Yabancı Ġslamcı Örgütler,  

Gnkur.Ġsth.BĢk.lığı irticai faaliyetler değerlendirmesi (2 Adet),  

Ġç Tehdit değerlendirmesi,  

MGK.Sek.liğinin Ocak 1998 Psikolojik Harekat Faaliyetleri,  

Avrupa Milli GörüĢ TeĢkilatı – Alevilik – EMASYA Semineri (4 Mart 1997) – Ġç  

Güvenlik Semineri (17 – 18 Eylül 1997),  

Ġrtica Klasörü No:4, içindekiler; Hatay Valiliği Raporu – Diyanette ve Ġlahiyatlarda 

Laiklik KarĢıtı söylem ve faaliyetlerle ilgili belge ve yorumlar – Siyasal islama destek veren 

valiler – Cemaatler, tarikatlar, dergahlar – Kur‟an kursları andı – Ġran B.Elçisinin Sincan‟da 

yaptığı konuĢma – Ġrticanin tarihi geliĢimi – MĠT MüsteĢarlığının irtica konulu takdimi – Ġç 

tehdit incelemesi – irtica ile mücadelenin neresindeyiz konulu inceleme – Ġrtica ne 

durumdadır konulu inceleme – Ġrtica ne konumdadır konulu inceleme – Ġrticai faaliyetlerin 

hali hazır durumu – Basında “Hükümete irtica brifingi” haber küpürleri,  

Gnkur.Harekat BaĢkanlığı 16 Nisan 1997 gün ve laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu 

yazısı – 13 Aralık 1996 Haftalık istihbarat koordinasyon konulu yazı dosya sureti,  

Ġrticai faaliyetler video kaseti,  

Teke Tek programı video kaseti,  

Ġstihbarat BaĢkanlığı MGK Kararlarının uygulanması ile ilgili değerlendirmesi,  

Siyasi islamın yayılması broĢürü,  
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“ModernleĢme, Laiklik ve Demokrasi” isimli kitapta adı geçen Mümtaz‟er 

TÜRKÖNE hakkında özet, 

Türkiye‟deki irticai yapılanma ve son dönem faaliyetleri hakkında özet,  

Türkiye‟deki irticai faaliyetlerin halihazır durumu ve alınması gereken tedbirler,  

GeniĢletilmiĢ Komutanlar Toplantısı, Ġsth.BĢk.lığı takdimi,  

MGK Toplantısında arz edilecek irtica ile takdimden sonra tartıĢılacak konular,  

Türkiye‟deki irticai faaliyetlerin halihazır durumu ve alınması gereken tedbirler,  

Ġrtica ile ilgili alınması gereken tedbirler, 

Türkiye‟deki irticai faaliyetlerin hali hazır durumu,  

Terörle mücadele ve irticai faaliyetler,  

Kökten dinci akımların tırmanmasının önlenmesi,  

Teke Tek programındaki “RP‟nin gerçek yüzü” konulu video kasetin çözümü”olduğu 

belirtilmiĢtir.  

BÇG‟DE Görevlendirilen Personele Ait Ġsim Listesi baĢlıklı belgenin; 

Genelkurmay Ġç Güvenlik Harekat Daire BaĢkanı Kenan DENĠZ adına imzasına açıldığı, 

Genelkurmay Merkez Daire BaĢkanlığına (Dosya) Mayıs 1997 tarih 4130 - 97/ĠGHD.Pl.ġ.(2) 

sayılı Sürekli GiriĢ Kartı konulu, ilgi bölümünde BÇG‟nin kurulduğu 10 Nisan 1997 tarihli 

Çevik BĠR imzalı belgenin gösterildiği ve BÇG‟nin faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekat 

Dairesi bölgesinde tahsis edilen bölümde yürüteceği, bu kapsamda görevlendirilmiĢ bulunan 

personele ait isim listesinin ekte olduğu, söz konusu personele sürekli giriĢ kartı verilmesinin 

istendiği, belgeyi hazırlayan olarak Ünal AKBULUT, Ġdris KORALP‟in parafının açıldığı,  

Belgenin Ek-A‟sının ise Ġdris KORALP‟in imzasına açıldığı ve Batı ÇalıĢma Grubu Alanına 

GiriĢ Yetkisi Verilen Personel baĢlığı altında 45 kiĢinin isminin bulunduğu 2 sayfadan 

oluĢtuğu belirtilmiĢ, söz konusu belgeye Batı ÇalıĢma Grubunda Görevlendirilen ġüphelilere 

“Sürekli GiriĢ Kartı Verilmesi” Konulu Belge baĢlığında detaylı  olarak yer verilmiĢtir. 

BÇG Ġle ilgili bilgi notu baĢlığında; 
Söz konusu belgeye iddianamenin  “Batı ÇalıĢma Grubu Faaliyetleri Ve Batı ÇalıĢma 

Grubuyla Ġlgili Bilgi Notu” baĢlığında da yer verilerek detaylı olarak anlatılmıĢtır. 

17.Klasör   alt baĢlığında; 

Genelkurmay BaĢkanlığı Tarihimizde, Ġrticai düĢünce ve faaliyetlerin ortalama 

800 yıllık bir süreç içinde ortaya çıktığı, yok edilip zaman içinde tekrar hortladığı 

malumlarıdır,  baĢlıklı 34 sayfadan oluĢan CD5/BCG/Bornova/Brifing dosyasında bulunan 

power point  sunum, Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrtica konulu 195 sayfadan oluĢan 

CD5/BCG/Bornova/Brifing/Gen3 sayılı dosyasında bulunan power point sunum, 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrticai Unsurların KadrolaĢma Faaliyetleri BaĢlıklı 301 

sayfadan oluĢan CD5/BCG/Bornova/Brifing/KadrolaĢma dosyasında bulunan power point 

sunumlar delil olarak belirtilmiĢtir. 

18.Klasör   alt baĢlığında; 
Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrtica, konulu 179 sayfadan oluĢan 

CD5/BCG/Haymana/Ġrtica dosyasında bulunan power point sunum Türkiye‟deki Ġrticai 

Faaliyetlerin Ortaya ÇıkıĢ Nedenlerinin Muhtelif Parametreler Açısından Ġncelenmesi BaĢlıklı 

gizli ibareli 180 sayfadan oluĢan CD5/BCG/Haymana/Ġrtica dosyasında bulunan tamamı 

büyük harflerle yazılmıĢ yansı/sunu belgesi delil olarak belirtilmiĢtir. 

19.Klasör  alt baĢlığında; 
 82 Sayfadan oluĢan Genelkurmay BaĢkanlığı baĢlıklı Ġrtica ile ilgili power point 

sunu delil olarak belirtilmiĢtir.Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġç Tehdit Değerlendirmesi 

BaĢlıklı 256 sayfadan oluĢan CD5/BCG/ĠRTĠCA/GEN dosyasında bulunan power point 

sunum delil olarak belirtilmiĢtir. 
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20.Klasör  alt baĢlığında; Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Zorunlu Eğitim 

Konusunun  Dünyadaki Uygulaması baĢlıklı 21 sayfadan oluĢan CD5/BCG/Haymana/Ġrtica/8 

Yıl Eğt.Dünya dosyasında bulunan power point sunum delil olarak belirtilmiĢtir. 

Kanal 7 televizyonu, baĢlıklı, 5 sayfadan oluĢtuğu, büyük harflerle sunu Ģeklinde 

hazırlandığı belirtilen  belgede özetle; Kanal 7 TV nin altyapısının RP lideri Necmettin 

ERBAKAN‟ın talimatları doğrultusunda Milli GörüĢ, Milli Gazete ve Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesinin desteği ile  kurulduğu belirtilerek TV hakkında bilgiler verildiğinin tespit 

edildiği belirtilmiĢtir. 

Ġrtica- Sol- Bölücü-Irkçı, Ģeklinde 1, 2, 3 ncü Ordu Komutanlıkları, Ege Ordu 

Komutanlığı, diğer birlikler baĢlığı altında bu birliklere bağlı birliklerin yetki alanı içerisinde 

bulunduğu yerlerde dönem belirtilerek  meydana gelen irtica-sol-bölücü-ırkçı faaliyetlerin 2 

sayfadan oluĢan çizelgesi delil olarak belirtilmiĢtir. 

GörüĢme Tutanağı, baĢlıklı, gizli ibareli, 2 sayfadan oluĢan BaĢbakan Askeri 

BaĢdanıĢmanı dosya Ģüphelisi Kenan DENĠZ adına imzaya açıldığı belirtilen belgenin 

içeriğinde   özetle; 11 Eylül 1996 günü BaĢbakan Askeri BaĢdanıĢmanı Kenan DENĠZ‟in 

BaĢbakanın talep ettiği bilgileri iletmek üzere BaĢbakanı ziyaret ederek görüĢmesi ile ilgili 

bilgi notu olduğu  belirtilerek, bilgi notunda özetle; PKK terör örgütünün Ġran‟dan Aksipi sınır 

karakoluna yönelik saldırısında 7 erbaĢın Ģehit olması ve 3 erbaĢın yaralanması, 1 erin 

kaybolması ile ilgili bilgiler aktardığını ve bu konunun BaĢbakan tarafından Ġran yetkililerine 

aktarıldığını, bu konularda bilgi verildiği belirtilmiĢtir. 

Sayın BaĢbakanla Askeri BaĢdanıĢmanı Arasındaki GörüĢme, baĢlıklı 06 ġubat 

1997 tarihli 2 sayfadan oluĢtuğu belirtilen bilgi notunun içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Bilgi 

notu özeti:“Refah Partili ELKATMIġ‟ın “Darbeciler boylarının ölçüsünü aldı” haber yazısını 

BaĢbakan‟a verdiğini, BaĢbakan‟ın ELKATMIġ‟ı aradığını, ELKATMIġ‟ın olayı inkar 

ettiğini, böyle bir demeç vermediğini,  BaĢbakanın tekzip etmesini istediğini, ELKATMIġ‟ın 

bunu derhal düzelteceğini ifade ettiğini, BaĢbakanın ekonomideki olumlu geliĢmeleri 

kamuoyuna aktarılamadığını, hükümet olarak parti olarak TSK nın prestijini sarsacak 

hususlardan kaçındıklarını, ordumuz bizim en kutsal en değerli varlığımızdır, 

gözbebeğimizdir, ülkenin huzura ihtiyacı olduğunu,  bunu ne medya ne de siyasi beklentiler 

nedeniyle milletvekillerinin, hiç kimsenin bozmaya hakkı olmadığını, diyaloga ihtiyaç 

olduğunu, Genelkurmay BaĢkanı ve onun çalıĢma arkadaĢlarına arzı hürmet ederim 

cümlelerinin yer aldığı tespit edilmiĢtir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

BaĢbakan Askeri BaĢdanıĢmanından, 
14 ġubat 1997 tarihli As.BaĢ.Dan. baĢlıklı gizli ibareli, 3 sayfadan oluĢtuğu belirtilen 

belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge özeti:“Sayın Komutanım diye baĢlayan askeri 

baĢdanıĢmanlığa çeĢitli kaynaklardan intikal eden bilgiler doğrultusunda hazırlanan “Siyasal 

Ġslamın yayılması” faaliyetlerine iliĢkin raporu arz ediyorum, Refah Partisi iktidara geldikten 

sonra  Ġran‟da icra edilen Ġslam Devriminin Türkiye‟de gerçekleĢtirilebilmesi amacıyla Refah 

Partisinin Ġran ile iĢbirliğini artırdığını, bu iĢbirliğinde, Ġran CumhurbaĢkanı Rafsancani‟nin 

Bakan olan kızının, Ġran‟daki temas noktası olduğunun tahmin edildiği, Türkiye‟yi ziyareti 

sırasında “Türkiye ġah dönemindeki Ġran‟ın son zamanlarına benziyor” mesajından bunun 

çıkarıldığını,  

Ġran devriminin yapılabilmesi için 5000  mollanın görevlendirildiğini,  Türkiye‟de 

Ġmam Hatip Okullarının bu faaliyeti üstlendiğini, camilerdeki imam ve müezzinlerin 

teĢkilatlanmada aktif rol oynadıklarının gözlemlendiğini,  

Ekonomik sıkıntı, sosyal sınıf farkı, terör, adaletsizlikler karĢısında insanları 

örgütleyerek silahlandırdıkları, Medya‟ya da yansıdığı gibi  pompalı tüfeklerle 

silahlandırıldığı, Refah Partisinin kontrolü altında bulunan bölgelerde atıĢ talimleri yapıldığı 

duyumlarının alındığı, Refah Partisinin, örgütlenme, silahlandırma ve eğitim faaliyetleri 

incelendiğinde”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 
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Kombassan‟ın Rp Ġle Olan ĠliĢkisi, baĢlıklı 1 sayfadan oluĢtuğu belirtilen   bilgi 

notu özetine yer verilmiĢtir. Belge özeti: “KOMBASSAN Holdingin  Refah Partisi ile irtibatlı 

olduğu, Milli Gençlik Vakfı, Milli GörüĢ TeĢkilatı ile iliĢkileri olduğu” Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

BÇG Tarafından Milli Eğitim Bakanlığı‟na  Gönderilen Konular, baĢlıklı, 2 

sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin  içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge özeti: “19 evrakın 

01 Mayıs 1997-12 Kasım 1997 tarihleri bulunduğu, evrak kaynaklarının gazete, TV, K.K.K., 

Erzurum J.Bl.K.lığı, ihbar mektubu, J.Gn.K.lığı, Ege Or.K.lığı, evrakların Milli Eğitim 

Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, MGK.Genel Sekreterliği, Gnkur. Adli MüĢavirliği, YÖK ile 

askeri birimlere gönderildiği,  

Evrakların konularının ise özetle; Yozgat /Merkez OsmanpaĢa kasabasında bazı 

öğretmenlerin takke giydiği (kılık-kıyafet kanununa muh), Ankara Sincan 100.Yıl Ġlköğretim 

okulu (irticai eğitim), Büyük Türkçe Sözlük (irticai yayın), Ġrtica ile ırkçı bölücülüğün 

amaçlarının aynı olduğu (Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret), Sızıntı gazetesi idarecileri 

(irticai faaliyet), Ġstanbul/Beykoz‟da Fetih külliyesi (irticai faaliyet), Mersin Ġmam Hatip 

Lisesi Md. (TSK.ne hakaret), Erzurum ilinde irticai faaliyetler (irticai faaliyet), Sultanbeyli 

Milli Eğitim Md.Hasan YILDIZ (irticai faaliyet), NevĢehir milli Eğitim Md.Yrd.(irticai 

eğitim), Ġlköğretim MüfettiĢi Mehmet AKÇASOY (irticai faaliyetler), Ankara/ġereflikoçhisar 

ticaret Meslek Lisesi (irticai faaliyet), Bultay ÇINBAY‟ın faksı (irticai faaliyet), Yaz Okulu 

(irticai eğitim), Erzurum ilinde meydana gelen irticai faaliyetler (irticai faaliyet), Türk 

Cumhuriyetlerindeki faaliyetler (irticai kadrolaĢma), Ebu Nur Ġslam cemiyetinde okuyan Türk 

öğrenciler (irticai faaliyetler), Urfa Ġl Milli Eğitim Md.(irticai kadrolaĢma), Milli Güvenlik 

Dersi (irticai faaliyet) olarak belirtildiği”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Görme Özürlüler Ġle Ġlgili Derneklerdeki  Ġrticai Faaliyetler baĢlıklı  1 sayfadan 

oluĢtuğu ve  büyük harflerle yazıldığı belirtilen  belge içeriği:“Görme özürlü vatandaĢlara 

hizmet etmek maksadıyla kurulan derneklerden bir kısmının Körler Federasyonu‟ndan ayrı 

olarak faaliyet gösterdiği ve bu derneklerin bir bölümünün de irticai faaliyetlere karıĢtığı 

öğrenilmiĢtir. Ġrticai faaliyet icra eden derneklere ait bilgiler aĢağıda olduğu gibidir. 

1.Beyaz Ay Derneği : Merkezi Ġstanbul‟da olup Ġzmir, Antalya ve Erzurum‟da 

Ģubeleri vardır. Körler Federasyonu‟nun denetimi dıĢında kalmak için kendisine körlerle ilgili 

olmayan bir isim seçmiĢtir. Derneğin Erzurum ġube BaĢkanı Ġsrafil BAYRAKÇI RP li 

Erzurum Belediyesinde meclis üyesidir. Dini vakıfların desteğinde yaz kampları adı altında 

irticai eğitim vermektedir. 

2.Görmeyenler Kültür ve BirleĢtirme Derneği :Eski adı Nur-IĢık Derneği‟ dir. 

Irkçı ve Nurcu unsurları bünyesinde toplamıĢtır. 

3.Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği : Merkezi Ġstanbul‟dadır. 

ġubelerinde yoğun irticai faaliyetler yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 

ÇELENK, Ġskender EVRANOSOĞLU tarikatındandır. EĢya piyangosu satmak için 

Genelkurmay BaĢkanlığı‟na müracaat etmeyi düĢünmektedirler. 

4.Beyaz Baston Körler Derneği   : Merkezi Antalya‟dadır. Ankara Ģubesinde irticai 

faaliyet icra edilmektedir. Ankara BüyükĢehir Belediyesinden maddi destek almaktadır. 

Ankara ġube BaĢkanı Avukat ġükrü GÜN‟ün çeĢitli tarikatlar ve FP ile yakın iliĢkisi vardır. 

5.Körler Birlik ve Beraberlik Derneği   : Merkezi D.Bakır‟da olup baĢkanı Hacı 

Ahmet YENER RP‟li Diyarbakır Belediyesinde Meclis Üyesi olduğu belirtilmiĢtir.” Ģeklinde 

belirtilerek, belge ile ilgili Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla ifadesine yer verilmiĢ 

ifadesinde özetle ; BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  talimat 

üzerine “CD5/BCG/BORNOVA/SERDAR ALB./GORME OZURLULER.DOC isimli word 

belgesinden elde edilen Görme Özürlüler ile ilgili derneklerdeki irticai faaliyetler baĢlıklı 

belgenin amirleri tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir 

doğrultusunda kendisinin hazırladığını ifade ettiği belirtilmiĢtir. 
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Ġhlas Holging-Bilgi Notu, baĢlıklı 4 sayfadan oluĢan  ve 1 sayfadan oluĢan, gizli 

ibareli, büyük harflerle yazılmıĢ olduğu belirtilen belgenin özetine yer verilmiĢtir. Belgede 

özetle; Ġki belgenin de birbiri ile aynı olduğu ve Ġhlas Holding ve sahibi hakkındaki 

faaliyetlerin anlatıldığı  belirtilerek,  Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer 

verilmiĢ, ifadesinde  özetle;  BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  

talimat üzerine “CD5/BCG/BORNOVA/SERDAR ALB./BĠLGĠ NOTU-ĠHLAS HOLDĠNG 

isimli word belgelerinden elde edilen belgelerin amirleri tarafından kendisine müsvette olarak 

verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını  ifade ettiği belirtilmiĢtir.  

Kütahya Belediye BaĢkanı Süleyman Canan, baĢlıklı 1 sayfadan oluĢan büyük 

harflerle yazılı olduğu belirtilen belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belgede özetle; 

Kütahya Belediye BaĢkanı emekli Levazım Yarbay Süleyman CANAN koyu bir eski RP 

yanlısı olup, çember sakallı olarak dolaĢmakta ve tüm faaliyetlerini, irticai görüĢ 

doğrultusunda gerçekleĢtirmektedir cümlesinin altında belediyede yoğun irticai kadrolaĢma ve 

faaliyet bulunduğunun belirtildiği  açıklanarak,  Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla alınan 

ifadesine yer verilmiĢ ifadesinde  özetle;  BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve 

çalıĢtığını,  talimat üzerine CD5/Bcg/bornova/Serdar.Alb/Kütahya Belediye BĢk.DOC” isimli 

word belgesinden elde edilen Kütahya Belediye BaĢkanı Süleyman CANAN baĢlıklı belgeyi 

kendisinin yazmıĢ olabileceğini  ifade ettiği belirtilmiĢtir.  

YAġ Kararı Ġle TSK‟dan ĠliĢiği Kesilip Kamu KuruluĢlarında ÇalıĢtığı Tespit 

Edilen Tabip Subaylar, baĢlıklı 1 sayfadan oluĢan belgede,YAġ Kararı Ġle Tsk‟dan ĠliĢiği 

Kesilip Kamu KuruluĢlarında ÇalıĢtığı Tespit Edilen Tabip Subayların ad,soyadlarına yer 

verilerek ilgili kurumlara yazı yazılarak verilen cevaplar belirtilmiĢtir. Hüseyin ULUDAĞ, 

Hasan Fehmi GÜVEN, Mustafa DEMĠRCĠ,Hasan IRMAK isimleri belirtilen subaylardır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün  Durumu Hakkında Rapor, baĢlıklı 4 sayfadan 

oluĢan büyük harflerle yazılı belgede özetle;Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalıĢan Mustafa 

KETEN, Yusuf MANAP, Turan KILIÇ, N.Kemal DEMĠR, A.Taha ÖZAYDIN, Tahsin FIRAT, 

Hasan ÇETĠNKAYA, Ahmet ĠNAN, Süleyman DĠNÇ, Abdülgaffar YEġĠLÇĠMEN, Metin 

ÖNAL, Mehmet ÖZCAN, Ġsa ALTUN, Mahmut GEDEN, Suat GÜVENTÜRK, Sabit 

DEĞERLĠ, Ergün NARTGÜN, Hüdavendigar AKMAYDALI,  Ahmet ġAHĠN, Mustafa 

SAKAOĞLU, Mehmet SARICA, Mehmet AKKAYA, Ali EREN,  Ahmet SIVACI, Osman 

EROĞLU, Osman GÜLEÇ, Yahya KABZE, Ġbrahim ALTINTAġ, Ġsmail KAYA, Mustafa 

EMEK, Mustafa EKĠCĠ, Mürsel YILDIRIM, Yunus ZABUN, Ünal ÖZEN, Mehmet Ali 

ÖZGÜ, Ahmet DAL, Selah AKAY, Ġsmail KARABASMAZ, Ali Kemal KURTĠPEK, Remzi 

KÖYE, Mustafa BATU, BeĢir YILMAZ, Metin SERTÇELĠK, Arif DÜLGER‟in irticacı diye 

fiĢlendikleri belirtilmiĢtir. 

YÖK BaĢkanlığına Ġncelenmek Üzere Gönderilen Konular, baĢlıklı 1 sayfadan 

oluĢan belgede; 

YÖK‟le ilgili 11 adet evrakın olduğu belirtilerek belgeler: 

“1. 12 Mayıs 1997 tarihli Doç. Dr. Hikmet ÖZDEMĠR (TSK‟ne hakaret) konulu 

Dz.K.K.Kaynaklı belgenin gittiği adres olarak YÖK BĢk., Gnkur. Ad.MüĢ., MGK.Gensek.liği 

2.  12 Mayıs 1997 tarihli Kırıkkale Üniversitesinde görevli bazı öğretim üyeleri 

(irticai faaliyet) konulu Ġhbar mektubu kaynaklı belgenin gittiği adres olarak ĠçiĢleri 

Bakanlığı, MĠT MüsteĢarlığı, YÖK.BĢk., MGK.Gensek. ve Gnkur.Ġsth.BĢk.lığı, 

3.   03 Temmuz 1997 tarihli Kırıkkale Üniversitesinde bazı öğretim üyeleri (irticai 

faaliyet) konulu, MĠT MüsteĢarlığı kaynaklı belgenin gittiği adres olarak YÖK, 

MGK.Gensek.liği, 

4.  06 Temmuz 1997 tarihli  Erzurum ilinde meydana gelen irticai faaliyetler (irticai 

faaliyet) konulu J.Gn.K. ve MĠT MüsteĢarlığı kaynaklı belgenin gittiği adres olarak ĠçiĢleri 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve MGK.Gensek.liği, 
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5.  31 Temmuz 1997 tarihli Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (irticai kadrolaĢma) 

konulu ihbar mektubu kaynaklı belgenin gittiği adres olarak MGK.Gensek.,  MĠT 

MüsteĢarlığı ve YÖK BĢk.lığı, 

6.  31 Temmuz 1997 tarihli Siyasi Parti Korumaları konulu Dz.K.K.kaynaklı 

belgenin gittiği adres olarak MGK.Gensek., MĠT MüsteĢarlığı ve YÖK.BĢk.lığı, 

7.  31 Temmuz 1997 tarihli Çanakkale 19 Mart Üniversitesi (irticai kadrolaĢma) 

konulu ihbar mektubu kaynaklı belgenin gittiği adres olarak MGK.Gensek., MĠT 

MüsteĢarlığı, YÖK BĢk.lığı, 

8.  24 Kasım 1997 tarihli Prof.Dr.Bilge AYKURT tarafından gönderilen dosyalar 

(irticai faaliyet) konulu, ihbar mektubu kaynaklı belgenin gittiği adres olarak YÖK, 

9.   02 Aralık 1997 tarihli Gaziantep Üniversitesi Rektöyü Hüseyin FĠLĠZ (irticai 

faaliyet) konulu Gnkur. kaynaklı belgenin gittiği adres olarak YÖK BĢk.lığı, 

10.  31 Ocak 1998 tarihli 19 Mayıs Üniversitesi (irticai kadrolaĢma) konulu Ġhbar 

mektubu kaynaklı belgenin gittiği adres olarak YÖK BĢk.lığı, 

11. 15 Mayıs 1998 tarihli Ġrticai faaliyetleri nedeniyle TSK den iliĢiği kesilen 

personel (irticai faaliyet) konulu Dz.K.K.lığı kaynaklı belgenin gittiği adres olarak 

YÖK.BĢk.lığı” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

 ABD deki irticai faaliyetler, konulu Genelkurmay Harekat BaĢkanlığı Tarafından 

MGK Genel Sekreterliğine Ekim 1997 tarih 3590-97/ĠGHD.PL.ġ.(4) sayılı yazılarında, 

Atatürk, Society Of America (ASA) AraĢtırma Grubu adına internet aracılığıyla K.K.K.lığına 

gönderilen ilgi (a) ön raporda, ABD‟de Büyük çoğunluğunun burslu olarak devlet adına 

okuyan irticai görüĢe mensup üst düzey lisans öğrencileri ve diğer kiĢilerin bölücü örgütlerle 

de iĢbirliği yaparak irticai propaganda yaptıkları, bu kiĢilerin isimlerinin ekte gönderildiği, 

bunların faaliyetlerinin önlenmesi için gerekli giriĢimlerin baĢlatılması istenen Harekat 

BaĢkanı Korgeneral Oktar ATAMAN imzasına, Prj.Sb.Bnb.O.BÜLBÜL, ġ.Md.Alb.Ü. 

ġAHĠNTÜRK, D.BĢk.K.DENĠZ parafına açıldığı,  EK A sında ilgi (a) ön rapor bulunduğu 

belirtilmiĢtir. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının Ġrtica Ġle Mücadele Stratejisi, Konulu 4 

bölümden oluĢan Haziran 1998/ĠGHD ibaresi bulunan 2 sayfadan ibaret olduğu belirtilen 

belgenin  içeriğine özetle yer verilmiĢtir.Belge özeti: 

“KISA VADEDE 
Meclis gündeminde bulunan irticai ile mücadele yasa tasarıları ivedilikle çıkarılmalı,  

Ġrticai kadrolaĢma tasfiye edilmeli,  

Polis Okulu Ve Akademilerinde irticai-ülkücü öğrenci ve öğretmen kadrolaĢması 

tasfiye edilmeli, 

Devlet-öğretim kurumlarında kılık-kıyafet yönetmeliği tavizsiz uygulanmalı,  

Yaz okulları Valiliklerce kontrol altında bulundurulmalı, 

Ġmam Hatip Liseleri, Meslek Liselerine dönüĢtürülmeli,  

Ġrticai Sermaye denetimleri artırılmalı, 

Cami ve Mescitlerin yapımı kontrol altına alınmalı, 

Ġrticai yayınların kontrolü, 

Hapishanelerde irticai faaliyetlerin önü kesilmeli, 

ORTA VADEDE 
Devrim Kanunları tavizsiz uygulanmalı,  

Okul ve öğretim kurumlarında okutulan ve Türk Ġslam Sentezini iĢleyen kitaplar 

müfredattan kaldırılmalı,  

Belediyeler ve çeĢitli kuruluĢlarca verilen öğrenci bursları, devlet denetimi altına 

alınmalı,  

Üniversitelere giriĢte ortaöğretim baĢarı puanı kaldırılmalı, 

Öğretmen yetiĢtirme programları tamamen devlet denetimi altına alınmalı, 
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Kamu kurum ve kuruluĢlarındaki cami ve mescitlerin durumu açıklığa 

kavuĢturulmalı, 

Devlet destekli psikolojik harekata baĢlanmalı, 

Tarikatlara bağlı, özel yurt, pansiyon ve okullar Milli Eğitim Bakanlığına 

devredilmeli,  

Ġrticai medyaya kanal ve frekans tahsis edilmemeli, 

UZUN VADEDE, 
Vakıf ve derneklerden irticai faaliyetlere karıĢanların kapatılabilmesi için gereken 

yasal düzenlemeler yapılmalı, 

Kesintisiz 8 yıllık ilköğretim 11 yıla çıkarılmalı, 

Eğitim kademeleri arasındaki geçiĢler yeniden düzenlenmeli, 

Ġrticai finans kuruluĢlarının yatırımları kontrol altına alınmalı, 

Hükümet ve partilerde adı yolsuzluk, dolandırıcılık ve Mafyaya karıĢmıĢ kiĢiler 

Adalet önüne çıkarılmalı”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Garnizon, KıĢla, Karargah Ve Kurumlarda Ġrticai Faaliyetlere Mani Olmak 

Maksadıyla Alınacak Tedbirler, BaĢlıklı, gizli, 07.07.1998 tarihli 7 sayfadan oluĢtuğu 

belirtilen belgenin içeriğine  özetle yer verilmiĢtir. Belge özeti: 

“Bu kurumlardan türbanlı, sakallı, çarĢaflı  kiĢilerin istifade edemeyeceği, irticai 

faaliyetlere sempatizan olduğu belirlenen kiĢiler  uyarılarak vazgeçmeleri istenir, 

vazgeçmeyenler hiçbir askeri kuruma ve sosyal tesislere alınmazlar,  

Ġrticai faaliyetler içinde olan ve destekleyen Vali, Kaymakam, Belediye BaĢkanı ve 

kamu kurum, kuruluĢ yönetici ve temsilcileri hiçbir suretle TSK nın yaptığı etkinlik ve 

törenlere davet edilmezler, ordu pazarları irticai sermaye olarak belirlenen kuruluĢlardan 

alıĢveriĢ yapamazlar, 

Subay, astsubay, erbaĢ ve erleri ziyarete gelen türbanlı ve çarĢaflı yakınları sadece 

ziyaretçi ile kontrollü olarak görüĢtürülür,  

Namaz vakti ezan okunmaz, müezzin ve imam olarak namaz kıldıranlar cübbe ve 

sarık gibi kıyafetler giymezler,  

GATA‟ya türban veya çarĢafla gelen sivil personel alınmaz, klinik ve poliklinik 

muayeneleri yapılmaz,  

Türbanlılar ikaz edilir ve uymayan yurtlardan çıkarılır, 

ErbaĢ ve erleri ziyarete gelen türban ve çarĢaflı yakınları sadece özel olarak 

yapılacak ziyaretçi yerinde kontrollü olarak görüĢtürülür.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Ġrticai Faaliyetler, baĢlıklı,  gizli ibareli 17 sayfadan oluĢan büyük harflerle yazılmıĢ 

IRTICA.DOC isimli belgede; Batı ÇalıĢma Grubuna, Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi 

doğrultusunda gelen bilgilerin özetlendiği, ayrıca çeĢitli basın yayın organlarında yayınlanan 

haberlerin özetlendiği, il il Refah Partisi ve Doğruyol Partisinin Milletvekili ve mensuplarının 

konuĢma ve faaliyetlerinin özetlendiği belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ġrtica baĢlıklı, gizli, 49 sayfadan oluĢan 

CD5/BÇG/Haymana/Brifing/Takdim1 dosyasında bulunan Powerpoint sunumda  özetle;  

“Anayasının 163.maddesinin kaldırılması ile irtica lehine pekiĢtirilmiĢtir. RP‟ne ait 

tüm malvarlıkları ve parasal kaynaklar devletten bağımsız kiĢi ve kuruluĢlarda  toplanarak 

konularının sağlamlaĢtırıldığının belirtildiği, irtica baĢlığı altında Kur‟an kursları, özel 

okullar, imam hatip liseleri, üniversiteye hazırlık kursları, ilahiyat fakülteleri belirtilerek 

Refah Partisinin belediye yerel seçimlerdeki oy oranları belirtilerek DYP-RP koalisyon 

hükümetinin atadığı kiĢilerin irticacı olarak gösterildiği, 

Genelkurmay BaĢkanlığı Batı ÇalıĢma Grubu ve ast birliklere uzanan rapor verme 

sistemini aynen devam ettirmeli, 28 ġubat MGK kararlarının takipçisi olmalı, Refah Partisi ve 

Fethullahçıların izlenmesine devam etmeli, bütün bu faaliyetler için medyaya büyük bir önem 

vermeli ve desteğini tam olarak sağlamalıdır ibarelerinin bulunduğu”belirtilmiĢtir. 
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Siyasal Ġslamın KadrolaĢması Ve Mali Kaynakları Genel Değerlendirme Sonuç 

Ve Teklifleri, baĢlıklı, gizli ibareli, KAD.DOC.ibareli büyük harflerle yazılmıĢ 10 sayfadan 

oluĢan belgenin konuĢmacısının Ģüpheli Tümgeneral Fevzi TÜRKERĠ olduğu, konuĢmaya 

SAYIN KOMUTANIM diye baĢladığı, Refah Partisi ve Refahyol Koalisyon Hükümeti 

dönemindeki kadrolaĢma, mali kaynakları sıralanarak 8 yıllık kesintisiz eğitim, TCK 

163.maddeye benzer bir hükmün yeniden yasalaĢtırılması, seçim sistemi, siyasi partiler 

kanunu, din kökenli parlamenterlerin TBMM deki halen %16 olan temsil oranları, Ġslami 

sermaye, finans kurumları, Hac Organizasyonu, kurban derilerinin toplanması, Refah Partisi 

hakkında sürdürülen yasal iĢlemlerin çabuklaĢtırılmasının istendiği belirtilerek Recep 

DURLANIK‟ın  Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ ifadesinde  özetle; BÇG de 

sivil memur olarak çalıĢtığını, yukarıda belirtilen belgeyi amirlerinin vermiĢ olduğu emir 

doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını ifade ettiği 

belirtilmiĢtir. 

ġura Üyelerine Takdim, konulu, büyük harflerle yazılan 14 sayfadan oluĢan hazırlık 

takdiminde özetle; Personel yönetim Ģube müdürü Albay ġevki AKSU yazılı belgede “Sayın 

BaĢbakanım, Sayın Komutanım” diye baĢladığı belirtilmiĢtir. 

21.Klasör  alt baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Ġrtica Ne Durumdadır? baĢlıklı 416 sayfadan oluĢan 

CD5/BCG/Bornova/SERDAR ALB./ĠRTĠCANE dosyasında bulunan power point sunum delil 

olarak belirtilmiĢtir. Genelkurmay BaĢkanlığı Türkiye‟deki Ġrticai Yapılanma Ve  Son Dönem 

Faaliyetleri, konulu 101 sayfadan oluĢan CD5/BCG/Çankaya/MGK dosyasında bulunan 

power point sunum delil olarak belirtilmiĢtir. 

22.Klasör alt  baĢlığında; 
Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Özel Finans KuruluĢları baĢlıklı 545 sayfadan 

oluĢan CD5/BCG/Haymana/Ġrtica/Finans dosyasında bulunan power point sunum delil olarak 

belirtilmiĢtir. 

23.Klasör alt  baĢlığında; 
Siyasal Ġslam Ġle Mücadele Ġçin Alınması Gereken Tedbirler, baĢlıklı, 3 sayfadan 

oluĢan belgede, Refah Partisinin büyümesinin engellenmesi ile ilgili tekliflerin sıralandığı  

belirtilmiĢtir. 

 Refah Partisinin Kapatılmasından Sonra Muhtemel GeliĢmeler, baĢlıklı 4 

sayfadan oluĢan büyük harflerle yazıldığı belirtilen belgenin özetine yer verilmiĢtir. Belgede 

özetle; Refah Partisinin gerekçeli kararın yayınlanmasına kadar geçecek süreyi iyi kullanarak 

suçlu konumdan mağdur konuma geçmeye yöneleceği ve parti içindeki geliĢmeler 

anlatıldıktan sonra yapılan bir ankette RP li seçmenlerin %50‟sinin oylarını yeni kurulacak 

aynı yolda bir partiye vereceklerini, %15 nin oy kullanmak istemediklerini, %3 er için BBP, 

ANAP ve DYP  ye oy verebileceğini gösterdiğini, sonuç olarak  özellikle diğer siyasi partiler 

baĢta olmak üzere demokratik kuruluĢların RP nin demokrasi mağduru değil, onu yıkmaya 

çalıĢan bir suçlu olduğunu ortaya koyan temalar ile kamuoyunu yönlendirmelerinin bu 

partinin propagandalarının etkisini azaltabileceğinin  değerlendirildiğinin anlatıldığı 

belirtilmiĢtir. 

RP‟nin Kapatılmasından Sonra, baĢlıklı 1 sayfadan oluĢan belgenin yukarıda 

belirtilen Refah Partisinin kapatılmasından sonra muhtemel geliĢmeler baĢlıklı belge ile 

birebir aynı olduğu ve bu belgenin Ģema ve çizelge halinde gösterilmiĢ hali olduğunun tespit 

edildiği belirtilerek  Mehmet ÖZBEK‟in Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ 

ifadesinde  özetle; BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını, talimat 

üzerine CD5/BÇG/BORNOVA/ÜMĠT/RP.KAPATILDIKTANSONRA-1.DOC/ isimli word 

belgesinden elde edilen Refah Partisinin Kapatılmasından sonra Muhtemel GeliĢmeler  ve  

CD5/BÇG/BORNOVA/ÜMĠT/RP.KAPATILDIKTANSONRA isimli word belgesinden elde 

edilen Refah Partisinin Kapatılmasından Sonra baĢlıklı belgeleri amirlerinin kendisine 
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müsvette olarak verdiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin yazdığını ifade ettiği 

belirtilmiĢtir.  

BaĢbakanlık Uygulamayı Takip Ve Koordinasyon Kurulu (UTKK) 

ÇalıĢmalarının Analizi, baĢlıklı, gizli ibareli, 4 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin özetine 

yer verilmiĢtir. Belge özeti: “kuruluĢun maksadı, faaliyetleri,  Genelkurmay BaĢkanlığı 

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu iliĢkileri anlatıldıktan sonra sonuç olarak; 

Hükümetin bu kurul ile irtica ile mücadele ediliyor görüntüsü vererek bir yandan 

zaman kazanmaya, diğer yandan Genelkurmay BaĢkanlığı bünyesindeki  Batı ÇalıĢma 

Grubunu (BÇG) pasifize etmeye çalıĢtığının görüldüğü, bunun en önemli kanıtının uygulama 

aĢamasına getirilmiĢ hatta uygulanması için emir verilmiĢ bazı idari tedbirlerin 

uygulanmaması ve uygulayıcı durumda olanlara son türban olaylarında olduğu gibi “Biz 

MGK böyle istediği için bu kararı aldık, ancak uygulanmasına karĢıyız” denilmesidir.” 

Ģeklinde belirtilerek Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ 

ifadesinde özetle;  BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını, talimat 

üzerine CD5/BÇG/Bornova/Ümit/Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu (UTKK).doc 

isimli word belgesinden elde edilen belgeyi amirlerinin kendisine müsvette olarak verdiğini 

ve verilen emir doğrultusunda kendisinin yazdığını ifade ettiği belirtilmiĢtir.  

Ġrtica (ĠSLAMĠ Hareket) Ve Türk Silahlı Kuvvetleri, baĢlıklı, 16 sayfadan 

oluĢtuğu   belirtilen  Refah Partisi, Refahyol Hükümetinin faaliyetleri ve çalıĢmaları ile ilgili 

faaliyetlerin anlatıldığı  belge delil olarak belirtilmiĢtir. 

Ġrticai Faaliyetlerin Halihazır Durumu 24 Aralık 1997/ĠGHD.GAOB, baĢlıklı 5 

sayfadan oluĢan gizli ibareli büyük harflerle yazılan takdim metni olduğu belirtilen belgenin 

özetine yer verilmiĢtir. Belge özeti:  

“Ġrticanın eğitim alanında, yayın alanında, sermaye alanında faaliyetleri, sonuç ve 

değerlendirme baĢlıklarından oluĢan belge içeriğinde; 8 yıllık kesintisiz eğitim, Ġmam Hatip 

Liseleri, sayıları, yurt ve pansiyonlar, dersane ve kurslar,  Türkiye genelindeki radyo ve 

TV.ler, Holdingler, Ģirketler, özel finans kuruluĢları, vakıflar, dernekler ve 28 ġubat MGK 

kararları ile ilgili bilgilerin olduğu tespit edilmiĢtir” Ģeklinde belirtilerek Mehmet ÖZBEK‟in  

Ģüpheli sıfatıyla alınan  ifadesine yer verilmiĢ,  ifadesinde özetle;BÇG de sivil memur olarak 

görevlendirildiğini ve çalıĢtığını, talimat üzerine CD5/BÇG/Bornova/Ümit/GAOB Brifingi 

(24 Aralık Metin) isimli word belgesinden elde edilen belgeyi amirlerinin verdiği emir 

doğrultusunda kendisinin yazmıĢ olabileceğini ifade ettiği  belirtilmiĢtir.  

 Refah Partisi, baĢlığında, gizli, 6 safyadan oluĢan, Refah Partisinin amacı, hedefi, 

stratejisi, tarihçesi, Refah Partisinin kapatılmasından sonraki muhtemel geliĢmeler, muhtemel 

senaryolar, uygulayacakları değerlendirilen strateji, sonuç ve değerlendirme baĢlıklarından 

oluĢtuğu belirtilen belge delil olarak belirtilmiĢtir. Aynı zamanda aynı içerikleri power point 

sunum Ģeklinde hazırlanmıĢ 10 sayfadan oluĢan  belge delil olarak belirtilmiĢtir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Ġle Ġlgili Hususlar, baĢlıklı 2 sayfadan oluĢan  belgenin 

içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge özeti: 

“Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi içinde pek çok bilginin intikal ettiğinin bunların 

toplamının bu güne kadar 2.749‟ u geçtiğini, 592 okul ve yurt ile ilgili bilgi geldiğini, 320 

sinde ciddi irticai faaliyetin mevcut olduğunu,  bunların dağılımının EK 1 de gösterildiğini, 

türbanlı öğretmen ve öğrenciler ve diğer bazı faaliyetlerle ilgili EK 2 de belirtildiğini,  okul, 

öğretmen ve idarecilerle ilgili faaliyetlerin EK 3 te toplam 659 personelin isminin bulunduğu 

belirtilmiĢtir.” Ģeklinde belirtilerek belge ile ilgili  Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla alınan 

ifadesine yer verilmiĢ, ifadesinde özetle;BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve 

çalıĢtığını, talimat üzerine CD5/BÇG/BORNOVA/ÜMĠT/MEB ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR doc. 

isimli word belgesini amirlerinin kendisine verdiği emir doğrultusunda kendisinin yazmıĢ 

olabileceğini ifade ettiği belirtilmiĢtir.  
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Ġrtica Faaliyetleri Tespit Edilen Okul, Yurt Ve Dersanelerin Analizi, baĢlıklı, 19 

Mart 1998 tarihli, özel okullar, özel öğrenci yurtları, imam hatip liseleri, devlet okulları, 

meslek liseleri, özel dershaneler olmak üzere toplam 267‟sinin takip edilerek fiĢlendiğine dair 

23 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belge delil olarak belirtilmiĢtir. 

Malatya‟da Ġrticai Faaliyetlere KarıĢan Kamu Personeli, baĢlıklı, 5 sayfadan 

oluĢan, Gizli, KAMUPER ibaresi bulunan, belgede özetle; Malatya il ve ilçelerindeki kamu 

görevlilerinin takip edilerek fiĢlendiğinin ifade edildiği belirtilmiĢtir. 

YÖK BaĢkanı Tarafından Sn.Genelkurmay BaĢkanına Arz Edilen Hususlara 

ĠliĢkin Bilgi Notu, baĢlıklı, 2 sayfadan oluĢan belgenin; YÖK BaĢkanı dosya Ģüphelisi Kemal 

GÜRÜZ‟ün Genelkurmay BaĢkanına arz ettiği hususlara iliĢkin bilgi notu olduğunun tespit 

edildiği belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Konferans Salonu(28-29 Nisan 1997) Katılanlar Listesi 
baĢlıklı, 1 sayfadan oluĢan belgenin, katılan kiĢilerin adı, görevinin belirtildiği, Ankara 

Üniversitesi Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Dekan, Dekan Yardımcıları, Müdür, 

Müdür Yardımcılarının bulunduğu 38 kiĢilik liste olduğu belirtilmiĢtir. 

Harp Akademileri Komutanlığı Konferans Salonu (02 Mayıs 1997) Katılanlar 

Listesi baĢlıklı, 7 sayfadan oluĢan belgede, katılan kiĢilerin adı, görevi ve kuruluĢun 

bulunduğu, kuruluĢ olarak TĠSK, TÜSĠAD, Atatürkçü DüĢünce Derneği, DĠSK, ÇağdaĢ 

Eğitim Vakfı, Ticaret Odaları, Rotary 2420, Barolar, Üniversitelerden kiĢilerin bulunduğu 348 

kiĢinin isminin bulunduğu belirtilerek, Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine 

yer verilmiĢ, ifadesinde özetle;  BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını, 

talimat üzerine CD5/BÇG/dokuman/foça/Atılla/brif.kat.doc isimli word belgesinden elde 

edilen Harp Akademileri Komutanlığı Konferans Salonu (02 Mayıs 1997) Katılanlar Listesi 

baĢlıklı belgeyi amirlerinin kendisine müsvette olarak verdiğini ve verilen emir doğrultusunda 

kendisinin yazdığını  ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

28 ġubat 1997 Tarihinde Yapılan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Ġle Ġlgili 

Basında Çıkan Siyasilerin Beyanları, baĢlıklı, 1 Mart 1997 tarihli, 30 sayfadan oluĢan, 

siyasi parti liderleri ve milletvekillerinin basında çıkan beyanlarının özet halinde toplandığı 

belge delil olarak belirtilmiĢtir. 

 Ġrticai Faaliyetlerin Halihazır Durumu, baĢlıklı, gizli, 24 sayfadan oluĢan, 

belgenin sağ üst köĢesinde 05 Ocak 1998 ĠGHD ibaresinin bulunduğu,  Sayın Komutanım 

diye baĢlayan takdimin yansı ile verildiği belirtilerek belge içeriğine özetle yer 

verilmiĢtir.Belge özeti: 

“Refah Partisi ve Refahyol Hükümetinin hedef alındığı, BÇG tarafından verilen irtica 

brifinglerinden sonra tehdidin büyüklüğünün farkına varabilen kamuoyunun tepkilerinin 

giderek artmaya baĢladığı, bunun somut bir sonucu olarak 21 Mayıs 1997‟de Yargıtay 

BaĢsavcısı RP‟nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açtığı,    

Sivil demokratik güçler diye isimlendirilen örgütlerin, ortak bir tavır içine girmeleri, 

partiler ve TBMM de dahil diğer kuruĢları da harekete geçirmiĢ ve bilinen geliĢmelerden 

sonra Haziran 1997 sonunda Refahyol Hükümet iktidarı bırakmak zorunda kaldığı 

belirtilerek, bu konuda ihtiyaç duyulan yeni yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasının 

istendiği anlaĢılmıĢtır.”Ģeklinde belirtilerek, Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla alınan 

ifadesine yer verilmiĢ, ifadesinde  özetle; BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve 

çalıĢtığını,  talimat üzerine CD5/BÇG/Bornova/Ümit/Ġrticai faaliyetlerin hali hazır durumu 

isimli word belgesinden elde edilen Ġrticai faaliyetlerin hali hazır durumu baĢlıklı belgeyi 

kendisinin yazmıĢ olabileceğini ifade ettiği belirtilmiĢtir.  

Suç Duyurusu, konulu ġubat 1998 tarihli, Hizmete Özel ibareli, HRK:3429-

98/ĠGHD.PL.ġ.(6) sayılı (BÇG nin faaliyet yürüttüğü Ģube) Genelkurmay Harekat 

BaĢkanlığından Genelkurmay Adli MüĢavirliğine hitaben yazılan suç duyurusunda; Akit 

gazetesinin 18-19 ġubat 1998 tarihli nüshalarında yer alan ve ekte sunulan YaĢar KAPLAN‟a 
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ait “Ülke Tehlikede, Bunları Durdurunuz-Ordu Ġçinde Mezhepçi KadrolaĢma Çabaları” 

baĢlıklı yazılarında TSK aleyhine ifadelerin yer aldığı belirtilerek Akit Gazetesi sorumluları 

ve adı geçen yazar hakkında suç duyurusunda bulunulmasının rica edildiği belirtilerek  1 

sayfadan oluĢtuğu belirtilen belge ile ilgili olarak Mehmet ÖZBEK‟in Ģüpheli sıfatıyla alınan 

ifadesine yer verilmiĢ,  ifadesinde özetle;  BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve 

çalıĢtığını, talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/YÜKSEL/SUÇ DUYURUSU (YAġAR 

KAPLAN).DOC isimli word belgesinden elde edilen belgeyi amirlerinin kendisine müsvette 

olarak verdiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin yazdığını  ifade ettiği belirtilmiĢtir, 

Suç Duyurusu, konulu  Mayıs 1998 tarihli, Hizmete Özel ibareli, HRK:3429-

98/ĠGHD.PL.ġ.(6) sayılı (BÇG nin faaliyet yürüttüğü Ģube) Genelkurmay Harekat 

BaĢkanlığından Genelkurmay Adli MüĢavirliğine hitaben yazılan suç duyurusunda; 12 Mayıs 

1998 tarihinde gönderilen ihbar mektubunda Niğde ili Merkez ilçeye bağlı Kayırlı Kasabası 

Belediye BaĢkanı ve Akit Gazetesi Yazarı YaĢar KAPLAN‟ın kardeĢi olan Lisani 

KAPLAN‟ın Atatürk‟e, Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin tüm yönetici ve 

komutanlarına ağır hakaretlerde bulunduğu, yetkilerini ve belediyenin imkanlarını irticai 

propaganda için kullandığı, halkı isyana teĢvik ettiği iddia edildiğinden söz konusu ihbar 

mektubunun incelenerek suç unsuru tespit edildiği takdirde Lisani KAPLAN hakkında suç 

duyurusunda bulunulmasının rica edildiği 1 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belge ile ilgili olarak 

Mehmet ÖZBEK Ģüpheli sıfatıyla alınan  ifadesine yer verilerek, ifadesinde özetle;   BÇG de 

sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını, talimat üzerine CD5/BÇG/ BORNOVA/ 

YÜKSEL/SUÇ DUYURUSU (KAYIRLI).DOC isimli word belgesinden elde edilen belgeyi 

amirlerinin kendisine müsvette olarak verdiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin 

yazdığını ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına BÇG Tarafından  Ġncelenmek Üzere Gönderilen 

Belgeler, baĢlıklı, D5\Bcg\bornova\Yuksel\DIYANET ISLERI BCG GOND-YAZI(OZET). 

doc isimli dosyadan elde edilen  1 sayfadan ibaret S.No, Evrağın tarihi, konusu, kaynağı ve 

gittiği adres baĢlıklarından oluĢtuğu belirtilen belgenin içeriğinde  9  adet belge  teker teker 

sayılmıĢ belge ile ilgili sanık  Yüksel SÖNMEZ‟in  15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcısına verdiği ifadesine yer verilerek ifadesinde özetle; bu belgeyi kendisi ile aynı 

dönemde Plan ġubede görevli Bahattin ÇELĠK‟in hazırlaması ve yapması gereken görevler 

olduğunu, sağlık sorunları sebebiyle onun yokluğunda gerekli yazıları hazırlamak zorunda 

kaldığını ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟na Bçg Tarafından  Yazılan Yazılara Yapılan ĠĢlemler 
baĢlıklı, CD5\Bcg\bornova\Yuksel\DIYANET BCG YAZILAN YAZI.doc isimli; dosyadan 

elde edilen 1 sayfadan oluĢtuğu belirtilen belgenin içeriğinde 9 adet belge teker teker 

sayılmıĢ, belge ile ilgili  sanık Yüksel SÖNMEZ 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcısına 

verdiği ifadesine yer verilerek  ifadesinde özetle; bu belgeyi kendisi ile aynı dönemde Plan 

ġubede görevli Bahattin ÇELĠK‟in hazırlaması ve yapması gereken görevler olduğunu, sağlık 

sorunları sebebiyle onun yokluğunda gerekli yazıları hazırlamak zorunda kaldığını ifade ettiği 

belirtilmiĢtir. 

Adalet Bakanlığına Ġncelenmek Üzere Gönderilen Konular, baĢlıklı, 1 sayfadan 

oluĢan belgede, gazete ve TV kaynak olarak gösterilen, 7 Mayıs 1997 tarihli, bazı 

cezaevlerinde irticai kıyafet “Kılık Kıyafet Kanununa Muhalefet” konulu belgenin Adalet 

Bakanlığı ve MGK Genel Sekreterliğine gönderildiğine dair BÇG belgesi delil olarak 

belirtilmiĢtir. 

24.Klasör  alt baĢlığında; 
Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġslami Sermaye,  baĢlıklı gizli 178 sayfadan 

oluĢan CD5/BCG/Bornova/Serdar Alb/bgs.  dosyasında bulunan power point sunum delil 

olarak belirtilmiĢtir. 
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Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Siyasal Ġslamın KadrolaĢması Ve Mali 

Kaynakları Doğrultusunda Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler, baĢlıklı, gizli 

ibareli, 126 sayfadan oluĢan CD5/BCG/Bornova/Serdar Alb/Murat dosyasında bulunan power 

point sunum delil olarak belirtilmiĢtir. 

25.Klasör alt  baĢlığında; 
Genelkurmay BaĢkanlığı Ġrtica Ve Türk Silahlı Kuvvetleri baĢlıklı 544 sayfadan 

oluĢan CD5/BCG/Haymana/Konferans dosyasında bulunan power point sunum delil olarak 

belirtilmiĢtir. 

26.Klasör alt  baĢlığında, 
Örgütlerle Ġlgili Bilgiler, baĢlığında; PKK, Hizbullah, Anadolu Federe Ġslam Devleti 

(AFĠD), Ġslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği (ĠCCB), ĠBDA-C, Milli GörüĢ, Nurculuk, 

Süleymancılık, NakĢibendi Tarikatı, DHKP/C, TKP, TKP/ML, THKO adlı örgütlerle ilgili 

bilgilerin bulunduğu 40 sayfadan oluĢan dokümanda terör örgütlerinin yanında teröre 

bulaĢmayan gruplarda terör örgütü gibi sayıldığı belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Laiklik Ve Türkiye‟deki Grupların 

Cumhuriyet Rejimini Tehdidi (ĠÇ Tehdit Ve Ġç Tehdit Değerlendirmesi), baĢlıklı 338 

sayfadan oluĢan CD5/BCG/Haymana/brifing/konyabir dosyasında bulunan power point 

sunum delil olarak belirtilmiĢtir. 

27.Klasör baĢlığında,  
Ġrtica Ne Durumdadır? baĢlıklı, gizli, takdim belgesinin 57 sayfadan oluĢtuğu 

belirtilerek belge içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge içeriği özeti: “ irticai tehdidin geliĢimi, 

stratejisi, hedefleri, eğitim, kadrolaĢma, yayın, sermaye ve TSK‟ya yönelik faaliyetleri, irtica 

ile mücadelenin analizi ve sonuç baĢlıklarından oluĢan belgede özetle; Refah Partisi ve 

Refahyol Hükümeti irticai tehdit olarak görüldüğü, emirle BÇG‟nin kurulduğunun 

belirtildiği”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Ġrticai Faaliyette Bulunan Sağlık Bakanlığı Personeli, baĢlıklı, 24 sayfadan 

oluĢan; Türkiye genelinde iller belirtilerek 356 Sağlık Bakanlığı personelinin, adı, soyadı, 

görev yeri, görevi belirtilerek takip edilerek fiĢlendiği, sonuç kısmında ise bunlar hakkında 

yapılan iĢlemlerin  yapıldığının belirtildiği belge içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge özeti: 

 “Açıklamalar bölümündeki yapılan fiĢlemeler; Radikal Ġslami görüĢe sahiptir, 

modern görünümlü olup türban takmamaktadır ancak irticai gruplara sempati duymaktadır, 

RP yanlısıdır, 8 yıllık eğitime karĢıdır, türban takmaktadır, irtica eğilimlidir, Ģeraitçidir, dini 

grupların faaliyetlerine göz yummaktadır, türbanlı mesai yapmaktadır, eĢi Vakıflarla 

irtibatlıdır, tesettür giyimlidir,  tarikatçıdır, Atatürk ve TSK karĢıtıdır,  irticai faaliyetleri 

desteklemektedir, irtica eğilimlidir,  MGV üyesidir, eĢi türbanlıdır, eĢi sosyal faaliyetlere 

katılmaz, baĢörtülüdür, irticai faaliyet içerisindedir, tesettürlüdür”Ģeklinde belirtilerek 

Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ,  ifadesinde özetle; BÇG de 

sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  talimat üzerine CD5/BCG/ BORNOVA/ 

BN. SALĠH/ KADROLAġMA/ SAĞLIKBAKANLIĞI PERSONELĠ. doc isimli word 

belgesinden elde edilen Ġrticai faaliyette bulunan Sağlık Bakanlığı personeli baĢlıklı belgeyi 

kendisinin yazmıĢ olabileceğini ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

 Dini Eğitim Veren Okullardan Mezun Olan Milletvekilleri, baĢlıklı belgede, 

Fazilet Partisi:58, Anavatan Partisi:7, Doğruyol Partisi:5, Milliyetçi Hareket Partisi:1, Büyük 

Birlik Partisi:1, Toplam: 72 ibaresinin bulunduğu belirtilerek parti adlarına ve milletvekilleri 

adlarına açıkça yer verilmiĢtir. 

 Milletvekilleri, baĢlıklı 1 sayfadan oluĢan belgede özetle, nurculuk Sempatizanı 

Miletvekilleri baĢlığı altında parti adlarına ve milletvekillerinin adlarına yer verilmiĢtir. 

MGB (Milli Güvenlik Bilgisi) Dersi Öğretmenlerinin Geri Çekildiği 

Okullar,baĢlıklı, 4 sayfadan oluĢan belgede özetle, Milli Güvenlik Bilgisi dersi 

öğretmenlerinin hangi okullardan geri çekildiği, çekileceği ikaz edilen, ikaz üzerine düzelen, 
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düzeltmeyi müteakip tekrar öğretmen görevlendirilen okulların bulunduğu ve niçin geri 

çekildiğinin belirtildiği,belgenin sol alt kısmında “Gnkur.ĠGHD.Tarafından hazırlanmıĢtır. 

Tel.2590” ibaresinin yer aldığının tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Türkiye Genelinde Vakıf, Dernek, Tv, Radyo, Gazete, Dergi, Okul, Yurt, Kur‟an 

Kursu Vb. Çizelgesi, baĢlığında, Türkiye Genelinde, Ġl Bazında Tarikat, Mezhep, Dergah, 

Tekke, Türbe, Mescit, Vakıf, Dernek, Örgüt, Tv, Radyo, Gazete, Dergi, Okul, Yurt-Pansiyon, 

Kur‟an Kursu, Basındaki Miktarı, Kanuna Aykırı Giyilen Mahaller baĢlıkları altında 

rakamların verilerek oluĢturulan çizelge delil olarak belirtilmiĢtir. 

 Ġrticai Faaliyette Bulunan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Personeli, baĢlıklı, 22 

sayfadan oluĢan belgede, 181 Diyanet Personelinin adı, soyadı, o tarihteki görev yeri, görevi 

belirtilerek faaliyet bölümünde takip edilip fiĢlendiği, sonuç bölümünde ise hakkında yapılan 

iĢlemlerin belirtildiği belgede fiĢleme bölümlerinde özetle; Siyasi islamı benimsemiĢtir, irticai 

vaaz vermiĢtir, irticai faaliyetlerde bulunur, izinsiz olarak Türkiye dıĢına çıkmıĢtır, irticai 

kesimle irtibatlı, irticai düĢünce yapısındadır, Milli Gençlik Vakfı ile irtibatlıdır, irtica 

eğilimlidir,  irticai propaganda yaparak köylüyü ikiye ayırmıĢtır,  Refah Partisini övmüĢtür,  

devlet sizin okullarınızı kapattı Ģimdi de deri  istiyor Ģeklinde ifadeler kullanarak vaaz 

vermiĢtir,  23 adet kurban derisi toplamıĢtır, irticai propaganda yapmaktadır, RP nin 

propagandasını yapmaktadır. FP nin propagandasını yapmaktadır, ġehit töreninde “ġehidimiz 

islamı yaymak uğruna,  din uğruna Ģehit olmuĢtur” demiĢtir, Atatürk ve TSK aleyhine 

propaganda yapar, tarikat mensubudur, irticai görüĢ ve düĢünceler ile ilgili propaganda 

yapmaktadır, Hizbullah sempatizanıdır, eĢi evinde izinsiz Kur‟an kursu açmıĢtır, camilerde 

kadrosuz vekil imamları görev yapmaktadır,  antilaik görüĢtedir, halkla birlikte toplu zikir 

ayinleri yapmaktadır cümlelerinin yer aldığının tespit edildiği belirtilerek belge ile ilgili 

Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ,  ifadesinde özetle;BÇG de 

sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını, talimat üzerine CD5/BCG/ BORNOVA/ 

BNB.SALĠH/KADROLAġMA/DĠYANET.PERSONELĠ DOC. isimli word belgesinden elde 

edilen Ġrticai Faaliyette Bulunan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Personeli baĢlıklı belgenin amirleri 

tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin 

hazırladığını  ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

 Ġrticai Yayın Yaptığı Tespit Edilen Televizyon Ġstasyonları, baĢlıklı, Hizmete 

Özel, 23 sayfadan oluĢan belgede, Türkiye genelinde illerde bulunan, televizyon istasyonları 

ve radyo istasyonlarının belirtildiği, RTÜK bölgesel/yerel satıĢ ihalesine giren TV ve 

radyolarla ilgili fiĢlemelerin ve bu geliĢmeleri anlatan bilgi notlarının bulunduğu belirtilmiĢ 

ve belge ile ilgili olarak  Mehmet ÖZBEK‟in Ģüpheli sıfatıyla alınan  ifadesine yer verilerek, 

ifadesinde özetle;   BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  talimat 

üzerine CD5/BCG/BORNOVA/BNB.SALĠH/ĠRTĠCAĠ TV.RADYO.DOC isimli word 

belgesinden elde edilen Ġrticai yayın yaptığı tespit edilen televizyon istasyonları baĢlıklı 

belgeninn amirleri tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir 

doğrultusunda kendisinin hazırladığını ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

 Ġrticai Faaliyet Gösteren Vakıflar, baĢlığı altında toplam 124 vakfın örgütlendiği il 

sayısının da belirtildiği belge ve devamında bu vakıfların bağlı bulunduğu tarikat ve dini 

akımların isimlerinin bulunduğu 4 sayfadan oluĢan  belge delil olarak belirtilmiĢtir. 

 Kurban Derilerinin Toplanması, baĢlıklı 3 sayfadan oluĢan 6 bölümlü büyük 

harflerle yazılı, 6 bölümün sol alt köĢelerinde GNKUR.ĠGHD BġK.LIĞI TARAFINDAN 

HAZIRLANMIġTIR. TLF.2563 ibaresinin bulunduğu, kurban derileri ile ilgili bilgilerin yer 

aldığı  belirtilen belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢ, belgede özetle; Kurban derisi toplama 

yetkisinin THK ndan alınarak Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına verilmesi ile 

irticai kesimin  kurban derisi toplama iĢinde organize olarak çok büyük rant elde ettiğini, 

THK nun aleyhine propaganda yapıldığı, kurumun karĢı propaganda yapamadığını ve 

topladığı derilerden diğer kurumlara vermesi gereken payı son yıllarda verememiĢ olması 
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belirtilerek teklifler kısmında THK nın kurban derisi, fitre ve zekat toplamaya devam etmesini 

sağlayacak karar değiĢikliği yollarının aranması, bu olmadığı takdirde hükümetin aldığı 

kararın irticai kesimin bir zaferi olarak gösterilmesini önleyecek bir kamuoyu 

bilgilendirmesinin ivedilikle yapılması ve THK‟na bütçesinin %65 e yakın bir kısmını teĢkil 

edilen kurban derisi yerine bütçeden imkan sağlanması uygun mütalaa edilmektedir 

ifadelerinin yer aldığı belirtilerek belge ile ilgili olarak Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla 

alınan ifadesine yer verilmiĢ, ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak 

görevlendirildiğiniveçalıĢtığını, talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/BNB.SALĠH/ 

KURBAN DERĠLERĠNĠN TOPLANMASI DOC. isimli word belgesinden elde edilen 

Kurban Derilerinin Toplanması baĢlıklı belgenin amirleri tarafından kendisine müsvette 

olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını ifade ettiği 

belirtilmiĢtir. 

Ġrticai Faaliyette Bulunan Yök Personeli, baĢlıklı, gizli, 40 sayfadan oluĢan 

belgede, Türkiye genelindeki üniversitelerde görevli öğretim görevlilerinin ve personelin, adı, 

soyadı, o tarihteki görevi belirtilerek takip edilerek fiĢlendiğine dair belge,Ġrticai Faaliyette 

Bulunan YÖK Personeli baĢlıklı, Gizli, 34 sayfadan oluĢan belgede yukarıda belirtilen belge 

içeriği ile benzer olduğu tespit edilen, üstteki belgeden önce hazırlanan, daha sonra bazı 

isimler eklenerek yukarıdaki belgenin oluĢturulduğu kanaatine varılan belge delil olarak 

belirtilerek  bu belgelerle ilgili olarak Mehmet ÖZBEK‟in Ģüpheli sıfatıyla alınan  ifadesine 

yer verilmiĢ,  ifadesinde özetle;  BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  

talimat üzerine CD5/BÇG/Bornova/Hakan/Üniversitede Ġrtica.Ġllere Göre doc. Ve 

CD5/BÇG/Bornova/Bnb.Salih/Yök Personeli doc. isimli belgelerinden elde edilen Ġrticai 

faaliyette bulunan YÖK Personeli baĢlıklı belgelerin amirleri tarafından kendisine müsvette 

olarak verildiğini ve kendisininde verilen emir gereği bu belgeleri yazdığını ifade ettiği 

belirtilmiĢtir. 

SSK Genel Müdürlüğündeki Bölücü KadrolaĢma, baĢlıklı, Gizli, 3 sayfadan 

oluĢan belgede özetle; o tarihte SSK Genel Müdürü olan Kemal KILIÇDAROĞLU ilk sırada 

olmak üzere 29 SSK personelinin adı, soyadı, görevi ve takip edilerek fiĢlendiği belirtilmiĢtir. 

Bugüne Kadar Haklarında SoruĢturma Açılan Kamu Görevlileri, baĢlıklı, 2 

sayfadan oluĢan belgede özetle; Kaymakam, Doktor, Öğretmen, Polis, HemĢire, Ebe ve diğer 

kiĢiler hakkında önceki dönem açılan soruĢturma, bu dönem açılan soruĢturma ve 

toplamlarının verildiği ve bunlar hakkında yapılan iĢlemlerin, verilen cezaların istatistiğinin 

verildiği  belirtilerek belge ile ilgili Mehmet ÖZBEK‟in Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer 

verilerek  ifadesinde özetle;  BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  

talimat üzerine CD5/BÇG/Bornova/Hakan/Bugüne kadar haklarında soruĢturma açılan kamu 

görevlileri.doc isimli word belgesinden elde edilen Bugüne kadar haklarında soruĢturma 

açılan kamu görevlileri baĢlıklı belgeyi kendisinin yazmıĢ olabileceğini  ifade ettiği 

belirtmiĢtir.  

Fetullah Gülen‟in Diğer Siyasi Ve Ġrticai Gruplarla ĠliĢkileri baĢlıklı, 4 sayfadan 

oluĢan belgede özetle; Türk-Ġslam sentezi görüĢü ile FP‟den ayrıldığı, ancak “Emellerinin 

Türkiye dıĢına taĢdığı gerçeği, Türk Ġslamcılığı düĢüncesini de Ģimdilik kaydıyla benimsediği 

sonucunu doğurduğunun belirtildiğinin tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

 Ġrticai Faaliyeti Tespit Edilen Okullar, baĢlıklı, 12 safyadan oluĢan belgede ülke 

genelinde 133 okulun bulunduğu il ile birlikte liste halinde sıralandığı, tespit edilen faaliyetler 

bölümünde ise okuldaki çalıĢanların, öğrencilerin ve faaliyetlerin takip edilerek notların 

alındığının tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

Ġrticai Faaliyette Bulunan SSK Hastaneleri Personeli, baĢlıklı, 2 sayfadan oluĢan 

belgede özetle; 26 SSK hastane personelinin adı, soyadı, görev yeri, görevi belirtilerek takip 

edilip fiĢlendiğinin tespit edildiği belirtilerek belge ile ilgili Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli 

sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ ifadesinde özetle;BÇG de sivil memur olarak 
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görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  talimat üzerine CD5/BÇG/Bornova/ Osman/Ġrticai. 

Faal.Tesbit Edilen SSK.HST.PER.doc isimli word belgesinden elde edilen Ġrticai Faaliyette 

Bulunan SSK Hastaneleri Personeli baĢlıklı belgeyi kendisinin yazmıĢ olabileceğini ifade 

ettiği  belirtilmiĢtir. 

Ġrticai Faaliyeti Tespit Edilen Meb.Lığı Ġçindeki Sağlık Personeli,baĢlıklı 1 

sayfadan oluĢan belgede, Milli Eğitim Bakanlığı içindeki Malatya ilinde görev yapan 2 

doktor, 3 hemĢirenin takip edilerek fiĢlendiği belirtilerek  Mehmet ÖZBEK‟in Ģüpheli sıfatıyla 

alınan  ifadesine yer verilmiĢ ifadesinde özetle;BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini 

ve çalıĢtığını,  talimat üzerine CD5/BÇG/Bornova/Osman/Ġrticai.Faal.Tesbit Edilen MEB.ĠÇĠ 

SAĞLIK PERSONELĠ.doc isimli word belgesinden elde edilen Ġrticai Faaliyeti Tespit Edilen 

Meb.Lığı Ġçindeki Sağlık Personeli belgeyi kendisinin yazmıĢ olabileceğini  ifade ettiği 

belirtmiĢtir. 

Ġrticai Faaliyette Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli, baĢlıklı, 139 

sayfadan oluĢan belgede özetle; toplam 1379 MüfettiĢ, Müdür, ġube Müdürü, Okul Müdürü, 

Milli Eğitim Müdürü, Öğretmen, Memur, Hizmetli olan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin, 

adı, soyadı, görev yaptığı yer, görevi ve açıklamalar kısmında özetle; “EĢi türbanlı, radikal 

Ġslami görüĢü benimser, BBP yanlısıdır, okulda kıyafet yönergesini uygulamaz, kız 

öğrencilerin derslere tesettürlü girmesine göz yumar, irtica referansıyla göreve atanmıĢtır, 

irticai propaganda yapar, tarikatçıdır, tarikatçı, irticai faaliyetlerde bulunur, türbanlı derse 

girer, eĢi çarĢaflıdır, irtica eğilimlidir, türban takma konusunda raporludur, kıyafet genelgesine 

uymamaktadır, tesettürlüdür, kılık kıyafet yönergesine aykırı hareket etmektedir, sivil 

savunma odasını - vakıflar odasını mescit gibi kullanmaktadır, hacca gitmiĢtir, kurslara 

baĢörtüsü ile devam eder, bilgi talebe yurdunda yapılan toplantılara katılmaktadır, RP‟ye 

meğilli hareket eder, RP‟lidir, Cuma namazlarına gider, okul binasındaki Atatürk posterleri 

eski olmasına rağmen Osmanlı‟daki PadiĢah ve Devlet Adamlarının resimleri yenidir, 

Hz.Hüseyin‟in ölüm yıldönümü gününde okulda aĢure günü düzenlemiĢtir, aĢırı sol görüĢü 

benimser, derslerinde Turancılığı iĢlemektedir, Hacca ve Umreye gider, Milli GörüĢçü, normal 

yaĢantılarında türban takar, derslere türbanlı girer, Hizbullah-Ġlim grubu ile irtibatı vardır” 

Ģeklinde takip edilerek fiĢlendiklerinin tespit edildiği belirtilerek belge ile ilgili olarak  

Mehmet ÖZBEK „in Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer verilmiĢ  ifadesinde özetle;  BÇG de 

sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  talimat üzerine CD5/BÇG/BORNOVA/ 

OSMAN/ĠRTĠCAĠ.FAAL.MEB.PERSONELĠ.DOC isimli word belgesinden elde edilen 

Ġrticai Faaliyette Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli baĢlıklı belgeyi kendisinin yazmıĢ 

olabileceğini ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

Ġrticai Faaliyet Tespit Edilen Okullar, baĢlıklı, 18 sayfadan oluĢan belgede özetle; 

Türkiye genelinde 276 adet, Özbekistan‟da 1 adet, okulların adı ve ili belirtilerek takip edilip 

fiĢlendiğinin tespit edildiği  belirtilerek belge ile ilgili olarak Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli 

sıfatıyla alınan  ifadesine yer verilerek ifadesinde özetle;  BÇG de sivil memur olarak 

görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/OSMAN/ĠRTĠCAĠ 

FAAL.TESBĠT EDĠLEN OKULLAR.DOC.dosyasında bulunan irticai faaliyeti tespit edilen 

okullar baĢlıklı belgeyi kendisine verilen emir üzerine yazmıĢ olabileceğini  ifade ettiği 

belirtilmiĢtir. 

24 Ġlde Ġrticai Faaliyette Bulunduğu Tespit Edilen Kamu Personeli baĢlıklı, 3 

sayfadan oluĢan belgede, Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, Belediye BaĢkanı, Milli Eğitim 

Bakanlığı Personeli (Md./ġb.Md./Okul Md./Öğretmen), Emniyet Personeli, Yargı Personeli, 

Sağlık Bakanlığı Personeli (Doktor-HemĢire-Ebe), Öğretim Görevlisi, Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı Personeli (Müftü-Ġmam), Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢları, Diğer Hizmetlerde 

(Memur) memurların illere göre, sayılarının ve toplamlarının çıkarıldığı 2 adet çizelge ve 

çizelgenin boĢ hali olduğu belirtilerek, belgenin alt kısmında, “Gnkur.ĠGHD.BĢk.lığı 

tarafından hazırlanmıĢtır. Tel.2590” ibaresinin yer aldığının tespit edildiği belirtilmiĢtir. 
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Ġrticai Faaliyetleri Tespit Edilen Okul, Yurt Ve Dersaneler,baĢlıklı, Gizli, Özel 

Okullar:73, Özel Öğrenci Yurtları:70, Ġmam Hatip Liseleri:44, Devlet Okulları:42, Meslek 

Liseleri:32, Özel Dershaneler:6, Toplam:267 adet okulun ve dershanenin belirtildiği 

belirtilerek örnek belgelere yer verilmiĢtir. 

ĠçiĢleri Bakanlığındaki Ġmam Hatip Lisesi (ĠHL) Kaynaklı Üst Düzey 

Bürokratlar,baĢlıklı, Gizli, 9 sayfadan oluĢan belgede, 85 kiĢinin adı, soyadı, eğitim süreci 

ve o tarihteki görevinin belirtildiği belirtilmiĢtir. 

ĠçiĢleri Bakanlığındaki Ġmam Hatip Orta Kısmından Mezun (ĠHOK) Üst Düzey 

Bürokratlar, baĢlıklı, Gizli, 3 sayfadan oluĢan belgede, 27 kiĢinin, adı, soyadı, eğitim süreci 

ve o tarihteki grevinin belirtildiği fiĢleme belgesi olduğu belirtilmiĢtir. 

 ĠçiĢleri Bakanlığı Merkezinde Veya TaĢrada Görevli Olup Ġmam Hatip Lisesi 

Mezunları Ġle Yakın Teması Bulunduğu Değerlendirilenler baĢlıklı, Gizli, 7 sayfadan 

oluĢan, 78 kiĢinin, adı, soyadı, eğitim süreci ve o tarihteki görevinin belirtildiği fiĢleme 

belgesi olduğu belirtilmiĢtir. 

 BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğündeki 

Fazilet Partisine Müzair Personel Listesi baĢlıklı, Gizli, 2 sayfadan oluĢan, belgede, 22 

kiĢinin adı, soyadı ve o tarihdeki görevlerinin belirtildiği fiĢleme belgesi olduğu belirtilmiĢtir. 

 BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 

Protokol Listesinde Yer Alan Fazilet Partisine Müzair Personel Listesi baĢlıklı, Gizli, 1 

sayfadan oluĢan belgede, 9 kiĢinin adı, soyadı ve o tarihteki görevinin belirtildiği fiĢleme 

belgesi olduğu belirtilmiĢtir. 

Siyasal Ġslamı Destekleyen ġirketlere Verilen TeĢviklerin Çizelgesi,baĢlıklı 6 

sayfadan oluĢan belge  delil olarak belirtilmiĢtir. 

28.Klasör  alt baĢlığında,  
Genelkurmay‟da Basın Mensuplarına Verilen Ġrtica Brifingi baĢlığında,11 

Haziran 1997 Günü, Genelkurmay BaĢkanlığında basın mensuplarına verilen irtica brifingi ile 

ilgili 51 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağında özetle; brifing ile ilgili gazete manĢet ve 

haberleri ile brifingin tam metnini veren gazeteler ile soruĢturma dosyamıza müĢteki Tamer 

TATAR‟ın ibraz etmiĢ olduğu power point sunumlar ile karĢılaĢtırıldığı belgede, 11 Haziran 

1997 günü Genelkurmay BaĢkanlığında basın mensuplarına verilen irtica brifinginin 

soruĢturmamızın 28. Klasöründe bulunan Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Ġrticai 

Faaliyetler baĢlıklı sunu ile bire bir örtüĢtüğü ve aynı olduğunun  tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ġrticai Faaliyetler, baĢlıklı 383 sayfadan OLUġAN 

CD5/BCG/HAYMANA/BRF37 dosyasında bulunan power point sunum. Delil olarak 

belirtilmiĢtir. 

29.Klasör baĢlığında, 
Ġç Tehdit Ve Ġç Tehdit‟in Silahlı Kuvvetler Bakımından Önemi baĢlıklı, 464 

sayfadan oluĢan, (CD5/BCG/HAYMANA/DOKUMAN/ĠCTEHDÖ word belgesinden elde 

edilen) belge içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belge içeriği özeti:“1950‟lerden bu yana Ġç 

Hizmet Kanunu 35. Maddesinde TSK‟ya verilmiĢ olan kollamak ve korumak vazifesinin ıĢığı 

altında iki defa ülke yönetimini devralma, bir defa da mevcut hükümete muhtıra vermek 

zorunda kaldığı,  

Bu nedenle TSK‟lerin ileride muhtemel bu tip bir göreve hazır olması yasa gereği 

olduğu gibi iç tehdidi dıĢ tehdit ile birlikte değerlendirilmesinin gerektiği, bütün bu 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için iç tehdidi tanımak ve bilmekle mümkün olduğunu,  

Bölücü unsurlar, aĢırı sol unsurlar, irticai unsurlar, azınlıkların iç tehdit olarak 

değerlendirildiği,  

Hizbullah ve ĠBDA/C terör örgütleri hakkında bilgilerin verildiği,  

Milli GörüĢ, Adnan OKTAR grubu, Ġskender EVRANOSOĞLU Grubu, Ġslami 

Hareket Örgütü, Nurculuk, Süleymancılık, Kadiri Tarikatı ile ilgili bilgiler verildiği,  
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Ġrticai Unsurlar ve Faaliyetleri baĢlığında Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, 

Refah Partisinin sayıldığı,  

Ġrticai örgütler olarak Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından terör örgütü 

olarak kabul edilen örgütlerin yanında Milli GörüĢ, Adnan OKTAR Grubu, Nurculuk, 

Süleymancılık, Kadiri Tarikatı ve NakĢibendi tarikatının sayılarak bunlar hakkında bilgilerin 

verildiği”  Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

30.Klasör baĢlığında, 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ġrtica Ne Durumdadır Konulu Takdime Yapılan 

Ġlaveler, baĢlıklı gizli ibareli 362 sayfadan oluĢan CD5/BCG/Haymana/ĠRTĠCA/nc.ppt. 

dosyasında bulunan power point sunum delil olarak belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı  Adalet Bakanlığı 450 Yeni Hakim Ve Savcı Ġçin Açılan 

Sınav,baĢlıklı 164 sayfadan oluĢan irticai kadrolaĢma ile ilgili power point sunum delil olarak 

belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı Anayasa‟da Esasları Belirtilen Cumhuriyet 

Rejimimizi Yıkarak, Yerine Dini Esaslara Dayalı Siyasal Ġslam Düzenini Kurmak 

Ġsteyen, Ġrticai Unsurların UlaĢtığı Boyutlarla Ġlgili Değerlendirmemiz, baĢlıklı 10 

sayfadan oluĢan CD5/BCG/Haymana/Ġrtica/KonuĢma dosyasında bulunan power point 

sunumda özetle; iç tehdit değerlendirmesinde irticai tehdit ile bölücü tehdidin eĢit seviyeye 

geldiği, irticai tehdit değerlendirmesi sonucu Batı ÇalıĢma Grubunun kurulduğunun 

belirtildiği belirtilmiĢtir. 

 

MÜġTEKĠ BÜLENT ORAKOĞLU‟NUN CUMHURĠYET SAVCISINA 

YAPMIġ OLDUĞU ġĠKAYETĠNDE BĠZZAT ĠBRAZ ETMĠġ OLDUĞU 

KLASÖRLERDE BÇG ĠLE ĠLGĠLĠ BELGELER”baĢlığında,  
Bülent Orakoğlu‟nun  Batı ÇalıĢma Grubunun ilk belgelerini ortaya çıkarması 

sebebiyle hakkında psikolojik harekat uygulandığı  ve kendisi hakkında aleyhine  “Köstebek, 

Casus vb. ” Ģekilde kampanyalar yürütüldüğü belirtilmiĢtir. 

MüĢteki Bülent ORAKOĞLU‟nun Cumhuriyet Savcılığına ibraz etmiĢ olduğu iĢ su 

soruĢturma dosyasında  45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 79 numaraları alan klasörlerde 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığının 1997/950 esas, 1997/193 karar 05 Ağustos 

1997 tarihli iddianame ve eklerinde karar ve ekleri, Dz.K.K.lığı Askeri Mahkemesinin 

1997/252 esas, duruĢma tutanakları ve ekleri, Dz.K.K.Askeri Mahkemesinin 1998/28-95 esas-

karar sayılı gerekçeli hükmü ve ekleri ile 08.07.1997 tarihli Askeri Yargıtay kararı, müĢtekinin 

yargılandığı iddianame ve mahkeme kararları, hakkında açılan davalarla ilgili belgeler, 28 

ġubat - BÇG ile ilgili belge, bilgi, gazete haberleri olduğu belirtilerek bu klasörlerde BÇG ile 

ilgili belgeler  belirtilmiĢtir. Söz konusu belgeler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 -Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi Adlı Belge  ; söz konusu belgeye 

iddianamenin önceki bölümlerinde detaylı olarak yer verilmiĢtir. 

 -Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları, söz konusu belgeye iddianamenin önceki 

bölümlerinde detaylı olarak yer verilmiĢtir. 

-DZ.K.K.Lığı Ġstihbarat Daire BaĢkanlığının Askeri Savcılığa Yazdığı Yazı Ve 

Ekleri, 
Deniz Kuvvetleri Ġstihbarat Daire BaĢkanlığından Deniz Kuvvet Komutanlığı Askeri 

Savcılığının talebi doğrultusunda Ġstihbarat Daire BaĢkanı Eser ġAHAN imzalı 

M.AYGÜNER tarafından yazılan 09 Temmuz 1997 tarihli Kadir SARMUSAK, Bülent 

ORAKOĞLU ve arkadaĢları hakkında yapılan soruĢturma sebebiyle daha önce gönderilen 

belgelere ilave istenilen belgelerin gönderildiğine dair belgenin ekinde belgelerin gönderildiği 

belirtilmiĢtir. 

-Dz.K.K.lığı Ġstihbarat Daire BaĢkanlığından Askeri Savcılığa gönderilen 

Cevabi Yazıda, 
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1-Karargah içi mütalaa kağıdı baĢlıklı gizli ibareli, gizli-kiĢiye özel kaĢeli, gizli 

gizlilik dereceli, Ġsth.D.BĢk.ndan Askeri Savcılığa hitaben yazılan 11 Temmuz 1997 tarih ve 

ĠSTH:3590-294-97/ĠKK.ġ.(546) sayılı SoruĢturmalar konulu Yazan 

Dz.P.Kd.Bnb.M.AYGÜNER 3392 yazılı Ġstihbarat Daire BaĢkanı Dz.Kur.Kd.Alb.Eser 

ġAHAN imzalı belge içeriğine yer verilmiĢ belge içeriği:  

“ĠLGĠ   a) Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığının 11 Temmuz 1997 gün ve Dosya no: 

1997/950 esas sayılı yazısı. 

b)Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın 29 Nisan 1997 gün ve HRK:3429-15-

97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı yazısı.(Batı ÇalıĢma Grubu Rapor sistemi) 

1.Ġlgi (a) ile talep edilen mesaj formatına iliĢkin bilgiler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

2.Söz konusu mesaj formatı, ilgi (b) emir doğrultusunda “Batı ÇalıĢma Grubu Rapor 

Sistemi” içinde Dz.K.K.lığı bağlısı ana ve tali garnizon komutanlığı görevleri olan birlikler 

tarafından Türkiye‟nin irticai taktik resminin ortaya çıkarılması amacıyla; 

a) Derledikleri irticai faaliyetlere iliĢkin her türlü bilginin Dz.K.K.lığına, 

b) Dz.K.K.lığına intikal eden bilgilerin de Genelkurmay BaĢkanlığı‟na, 

gönderilmesinde kullanılmak amacıyla hazırlanmıĢtır. 

3.Bahse konu mesaj formatının gizlilik derecesi “GĠZLĠ/KĠġĠYE ÖZEL”dir. 

Arz ederim.” Ģeklinde belirtilerek, bu belgenin  Hanefi AVCI‟nın ikametinde yapılan 

aramada ele geçirilen CD içerisinde bulunan belgeler arasında da bulunduğu belirtilmiĢtir. 

-Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 

Savcılığına BÇG Ġle Ġlgili Verilen Cevabi Yazı,  
  Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 

Savcılığına hitaben yazılan GĠZLĠ ibareli, GĠZLĠ-KĠġĠYE ÖZEL kaĢeli 14 Temmuz 1997 

tarih ve ĠSTH:3590-930-97/ĠKK ve Güv.D.Ġç.Ġst.ġ.(930) sayılı SoruĢturmalar konulu, 

Genelkurmay BaĢkanı Emriyle Ġstihbarat BaĢkan V.Tümgeneral Fevzi TÜRKERĠ tarafından 

imzalanan iki sayfadan ibaret olduğu belirtilen belgenin içeriğine yer verilmiĢ  

Belge içeriği: 
“ĠLGĠ : Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığının 11 Temmuz 1997 gün ve SAYI: 1997/950 

Esas M.Y.sayılı yazısı. 

1. Ġlgi yazı ile; Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığı tarafından, TCK‟nun 132/1 maddesine 

muhalefet suçundan sanıklar Onb.Mehmet Kadir SARMUSAK, Bülent ORAKOĞLU ve 

arkadaĢları hakkında yürütülen hazırlık soruĢturması sebebiyle, sanık M.Kadir SARMUSAK 

tarafından Dz.K.K.lığı Ġstihbarat Dairesinden sızdırarak Emniyet Gn.Md.lüğü görevlilerine 

verilen belgelerin, devletin güvenliğine iliĢkin evrak veya vesika niteliğinde olup, olmadığı 

sorulmaktadır. 

2. Ġlgi yazı ek‟inde gönderilen; EK-A (Beykoz Külliyesi hakkında yazı), EK-B (Batı 

ÇalıĢma Grubu hakkında yazı), EK-C (Örnek mesaj formatı) ve EK D (Dz.K.K.lığı Ġstihbarat 

D.BĢk.lığının yazısı) ayrı ayrı incelenmiĢtir. 

a. 211 sayılı TSK Ġç Hizmet Kanununun 35 nci maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerine 

Anayasa ile Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumak görevi verilmiĢtir. Bilindiği gibi, 

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa ile belirlenen, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan, 

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu nedenle, Anayasa tarafından belirlenen 

Cumhuriyetin niteliklerini değiĢtirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik hareketler de Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin, Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiĢ Türkiye Cumhuriyetini 

koruma ve kollama görevidir. 

b.Bu görevin doğal bir sonucu olarak, Türkiye‟de ivme kazanan, Devletin; sosyal, 

siyasi, ekonomik ve hukuki temel nizamlarını tamamen veya kısmen değiĢtirecek, Ģeri 

esaslara dayalı bir düzen kurmayı amaçlayan irticai faaliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri 

tarafından değerlendirilerek 28 ġUBAT 1997 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulunda 

baĢlıca gündem maddesi olmuĢtur. Bu toplantı sonucunda, 18 madde halindebelirlenen bu 
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irticai tehlike, Milli Güvenlik Kurulunun tüm üyelerince aynen kabul edilerek hükümete 

bildirilmiĢtir. Hükümet; 18 maddelik bu kararları benimsediğini ve uygulayacağını 

kamuoyuna açıklamıĢtır. Bu durumu dikkate alan Türk Silahlı Kuvvetleri,  irticai faaliyetleri 

iç tehditle, bölücü terör ile aynı seviyeye yani birinci önceliğe yükseltmiĢtir. Türk Silahlı 

Kuvvetleri, kendisine yasa ile verilen görevin bir gereği olarak, birinci önceliğe yükselen 

irtica ile ilgili Batı ÇalıĢma Grubunu oluĢturmuĢtur. Gnkur.BĢk.lığının emri ile teĢkil edilen, 

Batı ÇalıĢma Grubu, tamamen emir komuta zinciri içinde faaliyetlerini yürütmekte olup, 

amacı; irticai tehdidin Türkiye genelinde resmini ortaya çıkarmak ve bu çerçevede ayrıca 

5442 sayılı il idaresi kanununun 11 nci maddesinin D.fıkrasının uygulanmasına iliĢkin olarak 

hazırlanan “Emniyet AsayiĢ ve YardımlaĢma (EMASYA)” planlarını güncel hale getirmektir. 

c. Batı ÇalıĢma Grubu, bu amaçla, gerekli bilgilerin elde edilmesine yönelik olarak, 

Türk Silahlı Kuvvetleri Rapor Sistemi Yönergesi (MY-227-1) çerçevesinde ihtiyaç duyulan 

bilgiler sıralanmak suretiyle bir rapor sistemi geliĢtirmiĢtir. Hazırlık soruĢturmasına konu olan 

ve çalınan sözkonusu bu belgeler, belirtilen ihtiyaçları karĢılayan bir metindir. Bu belgeler ve 

belgelerde yer alan bilgiler tümüyle hizmete iliĢkin olup, Türk Silahlı Kuvvetleri planlarının 

harekat ihtiyaçlarına yöneliktir. 

3.Açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere, devletin güvenliğine iliĢkin evrak veya 

vesika niteliğinde olup olmadığı sorulan belgeler, doğrudan Devletin iç güvenliğine iliĢkin 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalıĢmaları hakkında bilgileri içermektedir. Sözkonusu bu belgeler 

“GĠZLĠ” gizlilik derecesine haiz olup, içerikleri itibariyle ayrıca iç tehditte bölücü terör 

örgütü ile birlikte birinci önceliğe yükselen irticai tehlike hakkında yürütülen güvenlik 

tedbirlerine ve faaliyetlerine iliĢkindir ve bilmesi gerekenin dıĢında kimsenin vakıf 

olamayacağı, gizli kalması Devletin emniyeti icabatından olan belgelerdir. Rica ederim” 

Ģeklinde  belirtilerek  söz konusu belgenin Hanefi AVCI‟nın ikametinde yapılan aramada elde 

edilen CD içerisinde bulunan belgeler arasında da bulunduğu belirtilmiĢtir. 

-Bilgi Formatları,Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sisteminin Eki , 
Söz konusu belgeye iddianamenin önceki bölümlerinde yer verilmiĢtir.Belgenin 

Hanefi AVCI‟nın ikametinde yapılan aramada elde edilen CD içerisinde bulunan belgeler 

arasında da bulunduğu belirtilmiĢtir. 

-BÇG belgeleri ile ilgili yazı , 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığına 

hitaben yazılan GĠZLĠ ibareli, gizli-kiĢiye özel kaĢeli 29 Temmuz 1997 tarih ve ĠSTH:3500-

90-97/ĠKK.ġ.(642) sayılı Kurmay BaĢkanı Koramiral Aydan EROL imzalı  EK A sında (1 

nüsha ilgi a yazı fotokopisi),EK B sinde (1nüsha ilgi b yazı fotokopisi) bulunduğu belirtilen 

belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 

“ĠLGĠ a)Genelkurmay baĢkanlığının 16 Nisan 1997 gün ve HRK:3429-13-97/ĠGHD 

(Pl.ġ.2) sayılı yazısı. 

b)Genelkurmay BaĢkanlığının 29 Nisan 1997 gün ve HRK:3429-15-97/ĠGHD 

Pl.ġ.(3)   sayılı yazısı. 

1.Yeniden DoğuĢ Partisi Genel BaĢkanı Hasan Celal GÜZEL tarafından 27 Temmuz 

1997 günü Parti Genel Merkezinde yapılan basın toplantısında EK-A ve EK-B de yer alan 

yazıların fotokopileri basın mensuplarına dağıtılmıĢtır. 

2.Genelkurmay BaĢkanlığı çıkıĢlı bahse konu yazılar ile ilgili yapılan araĢtırmada, 

basına verilen yazılardaki “GĠZLĠ” ve “KĠġĠYE ÖZEL” damgaları ile Dz.K.K.lığına 

gönderilen orijinal nüshalardaki damgaların yer ve özellik itibariyle hemen hemen aynı 

olduğu görülmüĢ ve Dz.Onb.M.Kadir SARMUSAK tarafından gerçekleĢtirilen belge sızdırma 

eylemiyle iltisaklı olduğu değerlendirilmiĢtir. 

Gerekli iĢlemin yapılmasını rica ederim “Ģeklinde olduğu belirtilerek söz konusu 

belgenin, Hanefi AVCI nın evinde yapılan aramada elde edilen CD içerisindeki belgeler 

arasında da bulunduğu belirtilmiĢtir. 
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-Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler,  
Genelkurmay BaĢkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan gizli 

ibareli, gizli-kiĢiye özel kaĢeli Genelkurmay BaĢkanı emriyle Harekat BaĢkanı Orgeneral 

Çetin DOĞAN imzalı 16 Nisan 1997 tarih ve HRK:3429-13-97/ĠGHD.Pl.ġ.2) sayılı ve 

“Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler” konulu  belgede özetle; camilerde cuma ve bayram namazları 

dahil verilen hutbe ve vaazların personel görevlendirmek suretiyle takibinin ve tespiti ve rapor 

edilmesinin istendiği belirtilerek belgenin gereği ve bilgi için gönderildiği birimler belirtilerek 

söz konusu belgenin Hanefi AVCI‟nın ikametinde yapılan aramada elde edilen CD 

içerisindeki belgeler arasında da bulunduğu belirtilmiĢtir. 

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemine uygun Ģekilde BÇG ye gönderilen belge, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Genelkurmay (ĠGDH-BCG) ye hitaben yazılan 

gizli kiĢiye özel ibareli, kalemle DZ/3249 yazılı, ĠSTH:3590-006-97/ĠKK.ġ.sayılı Ġstihbarat 

Daire BaĢkanı  Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ġAHAN imzalı yazı içeriğinin;”Ġçel ili Erdemli ilçesinde 

kutlanan 19 May Gençlik ve Spor Bayramı sırasında günün anlam ve önemini belirten 

konuĢmayı yapan Erdemli ĠHL öğrencisinin kendisinde bulunan konuĢma metnine 

uymayarak, konuĢmasını “Esselamunaleyküm” Ģeklinde kelime kullanarak tamamladığı, 

konuĢma metninin kutlamalardan önce Ġlçe Milli Eği.Md.lüğünce kontrol edilip 

onaylandığından konuĢma metni ile öğrencinin konuĢması arasındaki farkın tespit edilemediği 

(menfi) konuyla ilgili olarak Kaymakamlıkça idari soruĢturma baĢlatıldığını ancak Ġçel 

Valiliğince bu uygulamanın yeterli görülmeyerek öğrenci hakkında M.E.B. Ortaöğretim 

kurumları ödül ve disiplin yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli disiplin iĢleminin 

yapılması istenmiĢtir” Ģeklinde olduğu belirtilerek söz konusu belgenin,  Hanefi AVCI‟nın 

evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisindeki belgeler  arasında da bulunduğu 

belirtilmiĢtir. 

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemine uygun Ģekilde BÇG ye gönderilen belge,  
 Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Genelkurmay Ġsth.Har.(ĠGHD/BCG) ye hitaben 

yazılan kiĢiye özel ibareli, KiĢiye Özel-Gizli kaĢeli  DZ/3051/ĠSTH:3590-212-9 181/77 

ĠKKġ(367) sayısının el yazısı ile yazıldığı Ykf.S b.Dz.Kd.Yzb.Hakan PELĠT ve Ġstihbarat 

Daire BaĢkanı Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ġAHAN imzalı belge içeriğinin,dönem içinde duyum ve 

istihbari bilgi intikal etmediğini (menfi) Ģeklinde olduğu ve söz konusu belgenin  Hanefi 

AVCI‟nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisinde de bulunduğu belirtilmiĢtir. 

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemine uygun Ģekilde BÇG ye gönderilen belge, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Genkur.(ĠGHD-BCG) ye hitaben yazılan gizli-

kiĢiye özel ibareli, ĠSTH:3590-  97/ikk.Ģ(  ) sayılı ĠKK.ġ.Md.Bnb.M.AYGÜNER parafına, 

Ġstihbarat Daire BaĢkanı Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ġAHAN imzasına açılan  belge içeriğine yer 

verilerek söz konusu belgenin Hanefi AVCI‟nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD 

içerisinde de bulunduğu belirtilmiĢtir. 

-Mesaj Formatı, 
PP 051836 C MAY 97 ZPW :061800 C MAY 97 yazılı Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığından Kuzey Deniz Saha Komutanlığına hitaben yazılan gizli-kiĢiye özel  ibareli 

ĠSTH:3500-52-97/ĠKK.ġ.(323)/ DZ/2726 sayılı Gazetede yer alan haberler konulu 

ĠSTH.d.BĢk.Alb.E.ġAHAN paraflı, Dz.P.Kd.Bnb.ĠKK.ġ.Md.Mehmet AYGÜNER ve Kurmay 

BaĢkanı Koramiral Aydan EROL imzalı olduğu belirtilen belgenin içeriğine yer verilmiĢ belge 

içeriği: “5 MAY 97 tarihli “Yeni Yüzyıl” Gazetesinde yayınlanan Beykoz/Çelgeldere köyünde 

inĢa edilmekte olan “Fetih “ isimli külliye hakkındaki “Ġzinsiz ġeriat Külliyesi” baĢlıklı haber 

ile ilgili olarak bölgede detaylıbir araĢtırma yapılacak ve sonuç DENKOM‟ a bildirilecektir 
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Ģeklinde” Ģeklinde belirtilerek söz konusu belgenin Hanefi AVCI‟nın ikametinde ele geçirilen 

CD içerisinde bulunan belgeler arasında da bulunduğu belirtilmiĢtir. 

-Karargah Ġçi Mütalaa Kağıdı, 
Belgenin, Karargah Ġçi Mütalaa Kağıdı baĢlıklı 07 Temmuz 1997 tarihli Deniz 

Kuvvetleri Ġstihbarat Daire BaĢkanlığından Deniz Kuvvetleri Askeri Savcılığına Bnb. M. 

AYGÜNER tarafından yazılan M.Kadir SARMUSAK, Bülent ORAKOĞLU ve arkadaĢları 

hakkında yapılan soruĢturma nedeniyle  istenen mesaj ve yazı fotokopileri ve M.Kadir 

SARMUSAK‟a ait ifade tutanaklarının fotokopilerinin Ġstihbarat D.BaĢkan Vekili Hüseyin 

KÖSE imzası ile gönderildiği belirtilmiĢtir. 

-ERGENEKON soruĢturması kapsamında elde edilen ve iĢ bu soruĢturma dosyasına  

gönderilen ve soruĢturma dosyasında bulunan, 

Genelkurmay BaĢkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Gizli antetli kiĢiye 

özel-gizli kaĢeli, 18 Aralık 1995  tarih ve ĠSTH:3590-1482-951PL.YNT D. (ĠKK.ġ.)721 sayılı 

Ġç Tehdit ve Yıkıcı-Bölücü Faaliyetlere karĢı Koyma konulu  Hava Kuvvetleri Komutanı 

Hava  Orgenaral Ahmet ÇÖREKÇĠ ĠMZALI el yazısı ile yazılmıĢ belge belirtilmiĢ söz 

konusu belgeye iddianamenin önceki bölümlerinde de yer verilmiĢtir. 

Hv.K.K.lığının Ankara GĠZLĠ antetli -GĠZLĠ kaĢeli, 18 Aralık 1995 tarih ve 

ĠSTH:3590-1482-951PL.YNT D. (ĠKK.ġ.)721 sayılı Ġstihbarat BaĢkanı Hava Tümgeneral 

Yücel ÖZSIR tarafından imzalanan 13 sayfadan oluĢan belgenin  1. A-11, A-12 ve A-13 

Ġstihbarat BaĢkanı Yücel ÖZSIR imzalı olduğu belirtilmiĢ söz konusu belgeye iddianamenin 

önceki bölümlerinde de yer verilmiĢtir. 

-Genelkurmay BaĢkanı Ġsmail Hakkı KARADAYI‟nın kendi imzası ile 02 

Haziran 1997 tarihinde BaĢbakanlığa yazmıĢ olduğu yazılarında, 
Deniz Kuvvetleri Ġstihbarat Daire BaĢkanlığında askerlik hizmetini ifa eden emniyet 

kökenli M.Kadir SARMUSAK‟ın (BÇG) bazı bilgi ve  belgeleri  toplayarak emniyete 

sızdırdığı, bununla ilgili olarak Bülent ORAKOĞLU ve arkadaĢları hakkındaki  07 Mart 1997 

tarihli yazılarına bugüne kadar cevap verilmediğini, Bu personel hakkında gerekli idari 

incelemenin gereğinin yapılmasının istendiği, belgenin ekinde emniyet genel müdürlüğü 

personel (Bülent ORAKOĞLU, Hanefi AVCI, Mehmet TOMRUK ile 3 kiĢi) kimlikleri, 

SARMUSAK‟ın ifade tutanakları, M.Kadir SARMUSAK‟ın bağlantı ağının bulunduğu 

belgelerin yer aldığı belirtilmiĢtir. 

-Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik BĠR imzası ile 19 Haziran 1997 tarihinde 

ĠçiĢleri Bakanlığına yazmıĢ olduğu yazılarında özetle;Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

karargahında TSK aleyhine istihbari bilgi ve belge toplamaya çalıĢan emniyet genel 

müdürlüğü personeli hakkında ilgi (a) da belirtilen  02 Haziran 1997 günü yazılan ve 23 

Mayıs 1997 günü Deniz Hava Üs Komutanlığı nizamiyesinde birliğin giriĢ kapısını zorlayan 

Fuat SARITAġ ve yanında bulunanlar ile ilgili yapılan iĢlem hakkında bugüne kadar bir cevap 

verilmediği, Konunun önemine binaen iĢlem yapılmasını, aksi takdirde Genelkurmay 

BaĢkanlığınca doğrudan gerekli yasal iĢlemlere baĢlanacağı, Genelkurmay BaĢkanı namıyla 

bildirildiği belirtilmiĢtir. 

-DYP Milletvekili ĠçiĢleri Eski Bakanı Meral AKġENER‟in 08 Temmuz 1997 

tarihli Basın Açıklamasının Bant Çözümü BaĢlıklı büyük harflerle yazılmıĢ 10 sayfadan 

oluĢan belgede özetle; Değerli Basın Mensupları diyerek baĢladığı açıklamadan sonra soru 

cevap Ģeklinde  devam ettiği  özetle;  Emniyet Genel Müdürlüğü Ġstihbarat Daire 

BaĢkanlığının kanunun resen verdiği görevi yerine getirdiğini, bu konu ile ilgili hiç kimsenin 

talimat vermesine gerek olmadığını, kanunun resen verdiği bir görev olduğunu,  silahlı 

kuvvetler içerisinde oluĢabilecek yasadıĢı bir teĢebbüsle ilgili olduğunu, bu araĢtırmanın 

hedefinin TSK nin kendisi olmadığını, Anayasa ve hukuk düzenimizde izahı mümkün 

olmayan bir takım organizasyonlara teĢebbüs edildiği Ģüphesinin doğduğunu, Batı ÇalıĢma 

Grubu örgütlenmesinin hukuki dayanağı olmadığı yolunda ciddi endiĢelerin ortaya çıktığını, 



406 

 

Batı ÇalıĢma Grubunun çalıĢmalarının irtica ile sınırlı olmadığının açıkça görüldüğünü, 

Bülent ORAKOĞLU‟nun Ģahsında tüm istihbarat dairesi elemanlarını tebrik ettiğini, bu konu 

üzerinde son derece büyük bir spekülasyon yapıldığını, casusluk, köstebek, çete iddialarının 

yanlıĢ olduğunu,  her Ģeyin hukuk çerçevesinde olduğunu, belge ve bilgilerin hükümet 

hiyerarĢisi içinde devletin en üst kademelerine iletilmiĢ ve gereğinin yapılmasının 

beklendiğini,  bir hukuk devletinde kanunsuz görevin olamayacağını,Türkiye‟nin 50 yılık 

demokrasi tecrübesinde 3 kere silahlı müdahale olduğunu, geriye dönüp baktığımızda 

bunların Türkiye‟ye çok Ģey kaybettirdiğini, Türkiye‟nin bu müdahalelerin hepsini de 

seyretmek, müdahale olup geçtikten sonra da demokrasi kahramanı kesilenlere tanık olmak 

gibi bir garipliği yaĢadığını, belgelerin içeriğinin tartıĢılması yerine belgeyi ortaya 

çıkaranların mağdur edildiğinin yer aldığı belirtilmiĢtir. 

-ANDIÇ : 1982 Anayasası DeğiĢiklik Teklifleri, 
ANDIÇ baĢlığı altında Kara Kuvvetleri Ġstihbarat BaĢkanlığından Komuta Katına 

1982 Anayasası DeğiĢiklik Teklifleri konulu 5 sayfadan oluĢan belge özetine yer verilmiĢ 

belgede özetle: 

“Konu:1982 Anayasası değiĢiklik Teklifleri Nelerdir? bu değiĢiklik tekliflerinin 

ülkeye zarar vermemesi için alınacak tedbirler nelerdir? 

Parlamentoda grubu bulunan Fazilet Partisinin Anayasa değiĢiklik teklifi, Anavatan 

Partisinin Anayasa değiĢiklik teklifi, Demokratik Sol Partinin tutumu, Milliyetçi Harekat 

Partisinin tutumu,  

Yargıtayın Anayasa değiĢiklik önerisi,  

TUSĠAD‟ın hazırlattığı “Türkiye‟de demokratik standartların yükseltilmesi raporu” 

Özetlendikten sonra, 

Sonuç ve Teklifler bölümünde özetle; 1982 Anayasasını %92 gibi bir oranla halkın 

kabul ettiğini, daha sonra Anayasayı en çok tenkit edenlerin bölücü ve irticai çevreler 

olduğunu, bunlara 2 nci Cumhuriyetçiler, Solcular, Aydınlar  ve diğer baskı grupları da 

katılınca kamuoyunda 1982 Anayasasına karĢı çıkmak demokratik ve çağdaĢlığın bir ölçüsü 

olarak algılanmaya baĢlanıldığı, buna karĢılık 1982 Anayasasının savunucularının 

kamuoyunda sesini duyuramadıkları,  

Tüm partilerin üzerinde anlaĢtığı 10-15 madde bulunduğunu,  

MGK koordinatörlüğünde bir çalıĢma grubu kurularak değiĢtirilmesi halinde ülkenin 

üniter yapısını ve Cumhuriyetin temel niteliklerini tehlikeye düĢürecek Anayasa maddelerinin 

belirlenmesini, 

CumhurbaĢkanı BaĢkanlığında parlamentoda grubu bulunan parti liderlerinin 

toplanarak bu maddelerin öneminin vurgulanmasını, 

GörüĢleri ile silahlı kuvvetlerini destekleyen köĢe yazarlarının üniversitelerin bu 

konularıiĢleyerekkamuoyunuyönlendirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” 

Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

-Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı Fevzi TÜRKERĠ imzasına açılan 1 sayfadan oluĢan 

Haziran 2000 tarihli MGK Genel Sekreterliğine hitaben yazıldığı belirtilen belgede  belgede ; 

CHP Parti Meclis Üyesi Fikri SAĞLAR‟ın CHP Eski Genel BaĢkanı Deniz BAYKAL yanlısı 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki CHP Ġl teĢkilatlarını ele geçirme gayreti 

doğrultusunda HADEP yönetimi ile temasa geçerek destek arayıĢında bulunduğunun istihbar 

olunduğunun öğrenildiğinin yer aldığı belirtilmiĢtir. 

-Genelkurmay istihbarat BaĢkanlığı tarafından CHP tarafından “Halkla Birlikte 

Çözüm  Projesi” adı altında Güneydoğu illerinde yapılan toplantılarla ilgili 17 sayfadan 

oluĢan bilgi notunun bulunduğu belirtilmiĢtir. 
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HANEFĠ AVCI‟NIN ESKĠġEHĠR ĠLĠNDEKĠ ĠKAMETĠNDE YAPILAN 

ARAMADA ELDE EDĠLEN VE 8 ĠLE NUMARALANDIRILAN CD ĠÇERĠSĠNDEKĠ 

BATI ÇALIġMA GRUBU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE BELGELER baĢlığında; 

 

-Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığından Genelkurmay BaĢkanlığı Ġstihbarat Daire 

BaĢkanlığına gönderilen yazı, 
Genelkurmay BaĢkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Askeri Savcılığından 

Genelkurmay BaĢkanlığı Ġstihbarat Daire BaĢkanlığına hitaben yazılan 11 Temmuz 1997 

tarihli 1997/950 esas M.Y. sayılı  soruĢturmalar konulu GĠZLĠ kaĢeli Dz.K.K.As.Savcısı 

Dz.Hakim Albay Mehmet YENĠGÜN imzalı, EK A sında (Beykoz Külliyesi hakkında yazı) 

EK B sinde (Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları hakkında yazı),EK C sinde (Örnek mesaj 

formatı),EK D sinde (Dz.K.K.Ġstihbarat D.BĢk.lığının yazısı) olduğu belirtilen belgenin 

içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 

“TCK nun 132/1 maddesine muhalefet suçundan sanıklar Onb.Mehmet Kadir 

SARMUSAK, Bülent ORAKOĞLU ve arkadaĢları hakkında yapılmakta olan hazırlık 

soruĢturması sebebiyle; 

Sanık M.Kadir SARMUSAK tarafından Dz.K.K.lığı Ġstihbarat Dairesinden 

sızdırılarak Emniyet Genel Müdürlüğü Ġstihbarat Dairesi görevlerine verildiği anlaĢılan 

belgeler Ek‟te gönderilmiĢtir. 

Belgelerin devletin güvenliğine iliĢkin evrak veya vesika niteliğinde olup 

olmadığının bildirilmesini, 

Arz ederim” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

-Gnkur.BĢk.lığının 29 Nisan 1997 gün ve HRK.7130-15-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı 

yazısının EK A‟sıdır baĢlıklı  Ġki sayfadan ibaret ĠGHD.Pl.ġ.Md.Kur.Kd.Alb.Ġdris KORALP 

imzalı  Batı ÇalıĢma Grubu Günlük Durum Raporu (BATGÜNDURAP) bu bölümde delil 

olarak belirtilmiĢ söz konusu belgeye iddianamenin önceki bölümlerinde detaylı olarak yer 

verilmiĢtir. 

-Gnkur.BĢk.lığının 29 Nisan 1997 gün ve HRK.7130-15-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı 

yazısının EK B‟sıdır baĢlıklı  bir sayfadan ibaret ĠGHD.Pl.ġ.Md.Kur.Kd.Alb.Ġdris KORALP 

imzalı  Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim  Raporu (BATOLBĠLRAP) belge delil olarak bu 

bölümde belirtilmiĢ söz konusu belgeye iddianamenin önceki bölümlerinde detaylı olarak yer 

verilmiĢtir. 

-Gnkur.BĢk.lığının 29 Nisan 1997 gün ve HRK.7130-15-97/ĠGHD.Pl.ġ.(3) sayılı 

yazısının EK B lahika-1 DĠR baĢlıklı  bir sayfadan ibaret Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim 

Raporu (BATOLBĠLRAP) –(EK B-LAHĠKA-19 bu bölümde delil olarak belirtilmiĢ  söz 

konusu belgeye iddianamenin önceki bölümlerinde yer verilmiĢtir. 

-DYP Genel BaĢkanı Tansu Çiller Aleyhinde Kampanya Kontrol Formu, bu bölümde 

delil olarak belirtilmiĢ,  söz konusu belgeye iddianamenin önceki bölümlerinde yer 

verilmiĢtir.  

-Kampanya kontrol formu, yukarda belirtilen belgenin ekinde bulunan belge  bu 

bölümde delil olarak belirtilmiĢ,  söz konusu belgeye iddianamenin önceki bölümlerinde yer 

verilmiĢtir. 

-Haber toplama, Tekirdağ 8 nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının 19 ġubat 

1997 tarihli gizli ibareli, kiĢiye özel kaĢeli, Tugay Komutanı emriyle  Kurmay BaĢkanı 

Kurmay Albay Mahmut SANCAR imzalı Haber Toplama konulu  belge bu bölümde delil 

olarak belirtilmiĢ,söz konusu belgeye iddianamenin önceki bölümlerinde yer verilmiĢtir. 

-Ġhbar, içerikli bir sayfadan oluĢan belge; 

“Gnkur.BĢk.lığına telefon ederek bazı irticai faaliyetler hakkında bilgi vermek 

isteyen 2 kiĢi ile irtibat kurulmuĢ, edinilen bilgiler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 
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1.Longman Yayıncılık Ltd.ġt.adına Batı Karadeniz Bölgesi temsilcisi olarak görev 

yapan Bultan CĠNBAY, görevi icabı gittiği Bolu Anadolu Ġmam Hatip Lisesinde Müdür 

Yardımcısı olarak görev yapan Muhammet YĠĞĠT‟in öğrencilere Milli Gençlik Vakfı (MGV) 

rozeti sattığını gördüğünü, bu olayla ilgili bilgi almak isteyince de kendisinin bölge 

yetkililerinden biri olduğunu beyan ettiğini ve bununla da gurur duyduğunu belirttiğini,  

Aynı okulun Ġngilizce öğretmeni olan Tülay DURMAZ‟ın da bu olayı doğruladığını 

ve adı geçen öğretmenin okulun yatılı bölümündeki öğrencileri sıkı bir eğitime tabi tuttuğunu, 

öğrencilere özellikle Ġngilizce kitaplar sattığını ve bu satıĢlardan vakfa gelir sağladığını da 

belirttiğini, 

Bultay CĠNBAY isimli bu Ģahıs görev yaptığı bölgedeki diğer dinci okullar ve 

benzeri okullar hakkında da bilgi vermeye hazır olduğunu beyan ettiğini,  

2.Yüzüncü Yıl Kız Meslek Okulunda öğretmenlik yapan Cemile KARAMAHMUT 

isimli bayan da oğlunu Emek civarındaki bir dersaneye yazdırdığını, oğlunun daha sonra 

öğrendiği Tacettin Vakfı üyeleri tarafından 3 öğrenci daha getirmesi gerektiğini söyledikleri, 

getirilen her öğrenci için vakfın puan verdiğini, bu puanlar ile dersanenin yukarı katındaki 

bilgisayar ve atari salonlarında bedava oynayabileceğini belirttiklerini, dersane sahibinin 

profesör olduğunu ancak bu durumlar karĢısında dershaneye güvenemediğinden oğlunu 

dersaneden almak zorunda kaldığını, Tacettin Vakfının incelenmesi gerektiğini 

belirttiği”denilerek belge içeriğine yer verilmiĢ, sözkonusu belgenin bir suretinin Av.ġeref 

MALKOÇ ve arkadaĢlarının Cumhuriyet Savcılığına ibraz etmiĢ oldukları CD den de elde 

edildiği  ve dosya içerisinde bulunduğu belirtilmiĢtir. 

-Bilgi Notu Beyaz Kurdela Ve Ġran Örneği…!; 

“Türkiye‟deki bazı çevrelerin devrim öncesinde Ġran‟da görülen irticai faaliyetleri 

örnek aldığı ve aynı metodu kullanarak teokrasiye geçiĢi sağlamaya çalıĢtığı öğrenilmiĢtir. 

Tarikat yanlıları ile Refah Partili bazı belediyeli baĢkanları ile gazetelerin Ġran‟da kurulan 

teokratik rejimi Türkiye‟ye ithal etmek için bu ülkede gerçekleĢen devrim sürecini tahlil 

ettikleri ve metod olarak benimsedikleri çeĢitli örnekleriyle görülmeye baĢlanmıĢtır. Özellikle 

Ankara Belediyesi tarafından, çevre düzenlemesi olarak yapılan fıskıyeli çeĢmelerin 

Tahran‟da görülenlerin bir benzeri olduğu ve her iki Ģehri görenler için Ankara-Tahran 

arasında psikolojik iliĢki kurmayı amaçladığı anlaĢılmaktadır. Bunun yanında edinilen 

bilgilere göre, Cuma namazları sonrası sekiz yıllık kesintisiz eğitimi protesto eden 

göstericilerin Ġran‟da gerçekleĢen Teokratik Devrim öncesinde yaygın olarak uygulanan 

Yakalama Beyaz Kurdela Takma eylemine giriĢebilecekleri öğrenilmiĢtir. Bilindiği gibi Beyaz 

Kurdela Takma Eylemi Ġran‟da devrim öncesinde büyükbir ilgi görmüĢ ve devrim sürecinde 

önemli bir simge haline gelmiĢtir. 

Edinilen bilgilerden,ülkede yaĢanan 163 ncü madde, 8 yıllık kesintisiz eğitim ve 

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki “Din KarĢıtlığı” tartıĢmalarının kendilerine tepki taraftarı 

kazandırdığını gören radikal Ġslamcılar, sözkonusu tartıĢmaları gerginliğe dönüĢtürerek halkı 

sokağa dökme çabalarını yoğunlaĢtıracaklardır. Özellikle, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki 

“Din KarĢıtlığı” iddiası etrafında toplanan yalan haberlerin kendilerini güçlendirdiğini gören 

irticai unsurların sahip oldukları basın yayın organları aracılığıyla bu konudaki kıĢkırtıcı 

kampanyalarına devam edecekleri ve basın ahlak yasasının aksayan yönlerini çıkarları 

doğrultusunda değerlendirecekleri anlaĢılmıĢtır. 

Bütün bunların yanında, ülkemizde yaĢanan sosyal,siyasal ve ekonomik sıkıntıların 

taraftar kazanmalarına yardımcı olduğunu gören irticai unsurların sözü edilen sorunları da 

suistimal ederek ülkedeki krizi arttırmaya çalıĢacakları da olası görülmektedir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın halkın ziyaretine açılması ile TSK aleyhinde yapılan 

propagandanın etkisiz kılınmaya çalıĢılması, 

AÇIKLAMA, 
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Bilindiği üzere,yıkıcı bölücü çevrelerde Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine yoğun bir 

kampanya yürütülmekte, özellikle “Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin halk için meçhul kuruluĢ 

olduğu, bir takım yasa dıĢı gizli iĢlerin yapıldığı” iddiaları bulunmakta olup, TSK için 

“TABU” ifadesi kullanılmaktadır. 

Batı ülkelerinde, özellikle de Amerika BirleĢik Devletleri‟nde halka bütünleĢmek adı 

altında askeri birliklerin, özellikle de pentagon‟un siviller tarafından belli kurallar içerisinde 

gezilmesine izin verilmektedir. Böylece, Amerika için hayati kararların alındığı bir yerin 

halkla yakın hissetilmesi sözkonusu olabilmektedir. 

TEKLĠF: 
Yukarıda açıklanan görüĢler ve de gazetecilerin OHAL bölgesi gezisinin olumlu 

sonuç vermesi dikkate alındığında Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın haftanın belli bir gününde 

halkı bir iki saat süreyle ziyarete açılması uygun görülmekte olup konunun ayrıntılarının 

tesbiti için Psikolojik Harekat Daire BaĢkanlığında bir çalıĢma grubunun oluĢturulması 

faydalı görülmektedir. Bu ziyaret esnasıda; 

1-Belli bir güzergah tespit edilmesi, 

2-Gizlilik ve güvenlik konularına dikkat edilmesi, 

3.Ziyaretçiler için gezinin sonunda uygun görülen bir yerde ayaküstü ikram 

yapılması ve bu mekanda Türk Silahlı Kuvvetleri‟ni tanıtıcı, hangi zor koĢullarda görev 

yaptığını belirleyici pano ve fotoğraflar konulması, TSK yi tanıtıcı kısa bir sinevizyon 

gösterisinin yapılması ve yine aynı amaçlı küçük bir broĢürün yapılarak halka verilmesinin 

yararlı olacağı mütalaa edilmektedir. 

4.Ayrıca, çeĢitli meslek gruplarına özel günler tahsis edilmesi ve özellikle liseler ile 

üniversitelerin geziye katılmalarının sağlanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki 

propagandalara karĢı olumlu etki yaratacağı düĢünülmektedir.”denilerek belge içeriği 

belirtilmiĢtir. Söz konusu belgeye iddianamenin önceki bölümlerinde de yer verilmiĢtir 

-EMASYA MüĢterek Protokolü, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 48. Piyade Komutanlığınca Valilik Makamına hitaben 

yazılmıĢ ….EYLÜL 1997 tarih ve HRK.7130-326-97/618 sayılı gizli ibareli ve gizli kaĢeli 

MüĢterek protokol konulu 2 sayfadan ibaret belge delil olarak belirtilmiĢtir. 

-Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Son GeliĢmeler, baĢlıklı Ekinde:13 adet belge (34) 

sayfa bulunduğu belirtilen 3 sayfadan oluĢan belge içeriğine yer verilmiĢ belge içeriği: 

“Elde edilen ve bir kısmı ekte sunulan belge ve dökümanlar, muhtelif kaynaklardan 

alınan bilgiler ve son zamanlarda ülke genelinde olup biten olayların birlikte 

değerlendirilmesinde, 

Silahlı kuvvetlerce ordu içerisindeki irticai faaliyetleri önleme adı altında alınan 

karar ve uygulamaların son zamanda hem içerik hem de yöntem olarak amacını aĢarak 

demokratik kuralları hiçe sayan bir anlayıĢla yalnız silahlı kuvvetler içerisindeki zararlı 

unsurları bertaraf  etmek değil tüm toplumu yönlendirmek ülkedeki demokratik ve siyasi 

yapıyı bozmayı, kendi düĢünce ve dünya görüĢleri doğrultusunda ülkeyi yönlendirmeyi 

amaçlayan bir uygulama içerisine girdikleri; 

1-Genelkurmay baĢkanlığınca “BATI HAREKAT KONSEPTĠ” adı altında hazırlanan 

plan çerçevesinde tüm kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında “BATI 

ÇALIġMA GRUBU” adı altında gizli bir oluĢum yaratıldığı, 

Tespit edilen Harekat  konseptine göre Anayasamıza göre tanınan hak ve özgürlükleri 

kısıtlayıcı, vatandaĢların hak ve menfaatlerinde eĢitlik ilkesine aykırı tutum alınması 

konusunda emir ve uygulama istendiği,  

Bu çerçevede; 

1-Tüm eğitim kurumları, özel okul ve kursların inanç, düĢünce vs. açıdan 

sınıflayarak farklı iĢlemlere tabi tutulmasını istedikleri,  
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2-Orta okul ve lise çağına yeni girecek 14-15 yaĢında küçük çocukları bile ailelerine 

göre tasnif ederek, askeri okul ve memuriyete alınmalarda ayrımcalık yapılması konusunda 

talimatlar verdikleri, bu kapsamda tespit amacıyla baĢvuru formlarına anne babalarınını da 

resminin konmasını istedikleri, askeri okullara Anadolu‟dan öğrenci alınmasını önlemek 

amacıyla, subay/astsubaylar çocuklarının alınması veya rütbeli bir subayın referansı ile 

öğrenci müracaatının yapılmasının kararlaĢtırıldığı, 

3-Subay ailelerinin Türbanlı olması, misafirlarinin kapalı kiĢiler olmasının bile 

sakıncalı personel kapsamına alınmada ve bilahare ordudan ihraç edilme için yeterli sebep 

kabul edilmesinin emredildiği,  

4-Görevini iyi yapan, çalıĢkan kiĢilerin bile sicillerinin bozulması, mükerrer bozuk 

sicil verilmesi gibi, bugünkü dünya koĢullarında hiçbir sistemde varolmayan anti-demokratik 

uygulamaların istendiği,  

5-Vali, Kaymakam, Belediye BaĢkanı, Emniyet Müdürü, Bürokratlar, Radyo, TV, 

Gazete sahipleri baĢta olmak üzere, tüm üst düzey kamu görevlileri gibi etkin kiĢilerin siyasi 

görüĢ ve düĢünceleri dahil haklarında her türlü bilgi topladıkları ve araĢtırma yaptıkları,  

Harekat konseptini uygulamak amacı ile kurulan Batı ÇalıĢma Grubu‟nun TSK nın 

görev alanına girmemesine rağman dolaylı yol ve yöntemlerle; 

1-Yalnız TSK  içerisindek irticai faaliyetler ile ilgili tedbir alınmaları gerekirken, bu 

sınırlar aĢarak, yasal olarak görevli olmadıkları ülke genelindeki tüm faaliyetleri takip ve 

değerlendirerek, karĢı tedbirleri geliĢtirdikleri ve gizli kararlar alarak uygulamaya koydukları,  

Ülke genelinde alınacak her türlü tedbir ve uygulamaların, diğer güvenlik ve 

istihbarat makamları ile özellikle de ĠçiĢleri Bakanlığı koordinesinde organize edilmesi, hatta 

bu iĢlemleri Silahlı Kuvvetlerin kullanılmadığı bölgelerde hiç karıĢmamaları gerekirken, tüm 

bunları bir kenara bırakarak, doğrudan Ġrticai guruplara karĢı aktif tavır aldırtma adı altında, 

bazı dernek ve kuruluĢları tahrik ederek suni eylemlere itmeye böylece toplumsal 

kutuplaĢmalara ve karĢılıklı kamplaĢmalara zemin hazırladıkları, bu çerçevede gerçekleĢen 

eylemlere subayların ve ailelerinin katılımını teĢvik ettikleri, bazı personelin bu çerçevede 

provakatif rol üstlendiği, 

2-Yine aynı Ģekilde irticai faaliyetlere karĢı psikolojik harekat adı altında basın 

kuruluĢlarına gizli kalması gereken bilgileri sızdırarak istedikleri istikamette yayın 

yapılmasına çalıĢtıkları, daha sonra yayınlattıkları bu bilgileri somut delil olarak öne 

sürdükleri, psikolojik harekatın ancak yurtdıĢında uygulanması gereken Ģekli ile hedefe zarar 

vermekten baĢka ölçüsü olmayan yöntem ve usulleri yurt içinde uygulayarak kiĢi ve 

kurumları zor durumda bırakmak suretiyle suni buhran yaratacak hareketlerin baĢlatılmaya 

çalıĢıldığı,  

3-Diğer Kamu Kurumların ile MĠT, emniyet gibi güvenlik birimleri ile iĢbirliği veya 

onların bilgileri yerine, sivil ve genellikle belli ideolojik yapıları olan kiĢi ve kuruluĢlardan 

çeĢitli yollarla alınan bilgileri resmi bilgiler gibi göstererek, bazı guruplara karĢı toplumun 

diğer kesimlerni yönlerdirmeye çalıĢtıkları,  

4-Basın, Üniversiteler, Yargı organları, Aydınlar gibi toplumu etkiyelen en hassas 

guruplar üzerinde, devlet imkanları kullanılarak, aldatıcı, kanat ve düĢünce sahibi olmalarını 

sağlamak suretiyle toplumu Askeri istekler doğrultusunda kanalize etmeye çalıĢtıkları, 

5-Subay ve astsubaylar hakkında bilgi toplamak, istihbarat oluĢturmak amacı ile 

diğer subay ve astsubayların eĢ ve çocuklarını haber toplama elemanı, haber kaynağı gibi 

kullanmak suretiyle usulsüz iĢlemler, kiĢisel tatmin ve yalan keyfi uygulamalara açık bir 

yöntem kullanmaya kalktıkları, Bu Ģekilde bilgi istenen bazı subayların olayları abartarak 

üstlerini yanılttıkları örneğin av tüfeği bayisinde silah almak isteyen bir subayın bayi 

civarındaki camiye gelene sakallı kiĢilerle ilgili olarak “yüzlerce sakallı kiĢi bayide silah 

almak için sırada bekliyorlar silahlanıyorlar” diye rapor vermesi gibi 
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6-Kimliği gizliyor diye uydurulan sahte gerekçeler ileri sürerek türbanlı mantolu 

ailelerin lojman giriĢlerinde türban ve mantolarının çıkarttırılarak lojmana alındığı ve kiĢilerin 

özel yaĢam ve giyinmelerine müdahale edilerek tahrik edildikleri, asıl amacın dini inançlarına 

göre giyinen kiĢilere zorla müdahale etmek olup, kimlik belirleyememe bahanesinin ileri 

sürüldüğü, 

7-Alkol almayan, aleykümselam diye selamlaĢan, namaz kılan, türbanlı misafiri 

gelen, ailesinde türbanlı olan, dans partilerin katılmayan tüm subay ve astsubayların irticai 

faaliyet gösteriyor diye takip ve denetime alındığı, yukarıda sayılanlardan birini yapmanın 

sakıncalı personel olarak fiĢlenme için yeterli kabul edilerek kıĢla içinde ve dıĢında takip 

edildiği, telefonlarının dinlendiği, haklarında bozuk sicil tanzim edildiği, bozuk sicil 

vermeyen üstlerin tehdit edilerek bozuk verilmesinin istendiği, 

8-Y.A.ġ.‟ya dosyası getirilerek ihracı istenen ordu mensuplarının ekseriyeti hakkında 

hazırlanan dosyalarda hiçbir delil ve dökümanın olmadığı, sadece yukarıda sayılan 

hareketlerden birini yapması gibi dıĢ görünüĢ ve yaĢayıĢları ile dikkati çektiklerinden bozuk 

sicil tanzim edilerek subjektif kanat ve düĢüncelerin raporlarla ifade edilmesinden baĢka 

somut bir delil ve emarenin olmadığı, önümüzdeki dönemde 300 civarında subay/astsubayın, 

uzaklaĢtırılabilmesi için yoğun Ģekilde çalıĢmaların yürütüldüğü, bu nedenle de ordu 

içerisinde ciddi huzursuzluk ve tedirginliğe yol açıldığı, 

Bazı subayların bu uygulamalara karĢı aĢırı derecede rahatsız oldukları 

9-Subayların Türbanlı fotoğrafı olan eĢ ve çocuklarına sağlık karnesi, orduevi ve 

sosyal tesislere giriĢ kartı vs. gibi belgelerin verilmediği ve verilmemesi için emir verildiği, 

kılık kıyafetle ilgili mevzuata aykırı olmasa bile türbanlı, uzun etek, palto giyen subay eĢ ve 

ailelerinin orduevi, askeri gazino ve misafirhanelere alınmayarak keyfi uygulamaların 

yapıldığı, bu tür uygulamaların eleĢtirisine dahil tahammül edilmeyerek, eleĢtiren personelin 

askeri mahkemeye emre itaatsizlik ….. vs. suçlardan sevk edilmesi için talimat verildiği, 

Netice itibariyle, yalnız Anayasa düzeni tehdit eden tehlikeli cereyanlara karĢı tedbir 

alma değil, tüm topluma hükmetme, yönlerdirme, bütün kurumlara hakim olma suretiyle 

Askeri Diktatörlük oluĢturma çabası içerisinde olunduğu, bu amaçların gerçekleĢtirilebilmesi 

için organize hareket edildiği ve hedeflerini irtica ile mücadele adı altında maskeledikleri, 

toplumun hassasiyetini istismar suretiyle gayri hukuki fiili iĢlemlere giriĢerek bunlara 

meĢruluk kazandırmaya çalıĢtıklarına dair ciddi ve inandırıcı bilgiler derlenmiĢtir. 

Arz” Ģeklinde   belirtilmiĢtir. 

-Haklarında Sakıncalı Kaydı Bulunan Ve YaĢ Gündemine TaĢınarak TSK‟dan 

Atılması Teklif Edilen Subaylarla Ġlgili Bilgilerden Örnekler baĢlıklı 1 sayfadan ibaret 

belge içeriğine yer verilmiĢtir. Belge içeriği: 
-EĢinin tesettürlü olduğu, çağdıĢı kıyafet giydiği ve sosyal toplantılara  katılmadığı, 

-Personelin sosyal toplantılara katılmadığı 

-Ġçki içmediği, 

-Dindar bir yapıya sahip olduğu, 

-Dini kurallara bağlı olduğu ve namaz kıldığı, 

-Ailesinin kapalı ve dini bir yapıda olduğu, 

-Hakkında dini düĢüncelerinin ağır bastığı yönünde bilgiler intikal ettiği, 

-Gizli olarak namaz kıldığı 

-Türkiye ve Zaman Gazetelerini okuduğu, 

-TGRT ve STV gibi muhafazakar bilinen kanalları seyrettiği, 

-Dini konularda duyarlı olduğu, 

-Dini birtakım toplantılara katıldığı yönünde duyumlar alındığı” Ģeklinde  

belirtilmiĢtir. 

 

ARAġTIRMA TUTANAĞI baĢlığında; 
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25.02.2013 tarihli 62 sayfadan ibaret AraĢtırma Tutanağında Özetle; “Türkiye Büyük 

Millet Meclisi “Ülkemizde demokrasiye müdahale eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile 

Demokrasiyi iĢlevsiz kılan diğer bütün giriĢim ve süreçlerin tüm boyutları ile araĢtırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis AraĢtırma Komisyonu” 

tarafından düzenlenen komisyon raporundaki CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel  ArĢivi 

içerisinde bulunan takdim metinleri ve MGK Genel Sekreterliği tarafından Ankara 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilen takdim metinleri ile Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına (CMK 250.Madde ile Yetkili ve Görevli) müracaat eden Tamer TATAR‟ın 

ibraz ettiği belgeler ve dijital verilen karĢılaĢtırılmıĢ yapılan karĢılaĢtırma neticesinde; 

24.Klasör içerisinde yer alan “Ġslami Sermaye” baĢlıklı 89 sayfadan (178 slayt) 

oluĢan sunumla, MGK Genel Sekreterliği tarafından gönderilen “Siyasal Ġslami Kesimin 

KadrolaĢma Faaliyetleri Ve Ġslami Sermaye” ana baĢlıklı metnin içerisinde yer alan “ĠSLAMĠ 

SERMAYE” baĢlıklı 28 sayfalık takdim metninin birebir örtüĢtüğü, CumhurbaĢkanlığı 

Süleyman Demirel arĢivi (Dolap:91704)(Fhrist:22357-546/558) numaralı “ĠSLAMĠ 

SERMAYE” baĢlıklı, tamamı büyük harflerle seyrek olarak yazılmıĢ (13) sayfalık takdim 

metni ise genel itibariyle aynen uyuĢtuğu,  

24.klasör içerisinde yer alan “Siyasal Ġslam‟ın KadrolaĢması Ve Mali Kaynakları 

Doğrultusunda Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler” baĢlıklı 64 sayfadan (126 slayt) 

oluĢan sunumla, MGK Gênel Sekreterliği tarafından gönderilen “Siyasal Ġslami Kesimin 

KadrolaĢma Faaliyetleri Ve Ġslami Sermaye Ġle Ġlgili Genel Değerlendirme, Sonuç Ve 

Teklifler” baĢlıklı 10 sayfalık takdim metninin birebir örtüĢtüğü, CumhurbaĢkanlığı Süleyman 

Demirel ArĢivi (Dolap:31704), (Fhrist:22357-559/566) numaralı “Siyasal Ġslami Kesimin 

KadrolaĢma Faaliyetleri Ve Ġsmali Sermaye Ġle Ġlgili Genel Değerlendirme Ve Sonuç Ve 

Teklifler” baĢlıklı tamamı büyük harflerle seyrek olarak yazılmıĢ (8) sayfalık takdim metni ile 

ise genel itibariyle aynen uyuĢtuğu,  

28.Klasörün içerisinde yer alan Genelkurmay BaĢkanlığı “Ġrticai Faaliyetler “ baĢlıklı 

192 sayfadan (382 slayt) oluĢan sunumla, CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel ArĢivi 

(Dolap:91704) (Fhrist:22357-582/611) numaralı “Ġrticai Faaliyetler” baĢlıklı, tamamı büyük 

harflerle seyrek yazılmıĢ (29) sayfalık takdim mektinin birebir örtüĢtüğü, MGK.Genel 

Sekreterliği tarafından  gönderilen “Ġrticai Faaliyetler” baĢlıklı 25 sayfalık takdim metni ile 

genel itibariyle aynen uyuĢtuğu, 

30.Klasörün içerisinde yeralan “Ġrtica Ne Durumdadır?” konulu içerisinde yer alan 

“Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri” baĢlıklı 181 sayfadan (362 slayt) oluĢan 

sunuların CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel ArĢivi (Dolap 91704) (Fhrist:22357-528/545) 

numaralı “Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri” baĢlıklı tamamı büyük harflerle 

seyrek olarak yazılmıĢ (18) sayfalık takdim metninin birebir örtüĢtüğü, MGK Genel 

Sekreterliği tarafından gönderilen “Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri”baĢlıklı 

17 sayfalık takdim metni ile genel itibariyle aynen uyuĢtuğu tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel ArĢivi içerisinde bulunan takdim 

metinleri ve MGK Genel Sekreterliği tarafından Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

gönderilen takdim metinlerinin, Tamer TATAR‟ın Savcılığa vermiĢ olduğu Batı ÇalıĢma 

Grubu (BÇG) belge, doküman ve sunumlarıyla içerik itibariyle uyuĢtuğu anlaĢılmıĢtır. 

MGK Genel Sekreterliği ile CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel ArĢivinden gelen 

takdim metinleriyle Tamer TATAR‟ın ibraz ettiği dijital veriler içerisinde yer alan brifinglerin 

(12-15-17-18-19-21-22-24-25-26-28-30.klasör) içerik itibariyle birbirleriyle uyuĢtuğu, bu 

sebeple yukarıda belirtilen klasörlerdeki brifinglerin MGK Genel Sekreterliği ile 

CumhurbaĢkanlığı Süleyman Demirel ArĢivinden gelen takdim metinlerinin yansı haline 

getirilmiĢ hali olabileceği değerlendirilmiĢtir” denilerek belgelerle yapılan karĢılaĢtırma ve 

değerlendirmeye yer verilmiĢtir. 
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BATI ÇALIġMA GRUBU-YÜKSEK ÖĞRETĠM KURUMU ĠRTĠBATI 

baĢlığında; 

Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı  alt baĢlığında, 
10 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik BĠR imzası ile Genelkurmay 

Ġç Güvenlik Harekat Dairesi (ĠGHD) bünyesinde “Batı ÇalıĢma Grubu”nun  oluĢturulduğu ve 

15 Nisan 1997 tarihinden itibaren veri tabanı oluĢturmak üzere raporların gönderileceğinin 

belirtildiği, bu kapsamda;   29 Nisan 1997 tarihli Çevik BĠR imzası ile “Batı ÇalıĢma Grubu 

Rapor Sistemi” konulu yazı ile Batı ÇalıĢma Grubu Günlük durum Raporu 

(BATGÜNDURAP) ile Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBĠLRAP) 

düzenlenerek Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığınca, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve 

kuruluĢları ile istihbarat teĢkilleri gibi çeĢitli kanallardan elde edilen bilgilerin gecikmeksizin 

Batı ÇalıĢma Grubuna aktarılması sağlanacağının belirtildiği, 06 Mayıs 1997 tarihli Çevik 

BĠR imzalı Batı Harekat Konsepti‟nin 9. sayfasında Mücadele Esasları olarak; 

“Basın ve yayın organları ile laik Türkiye Cumhuriyeti‟ nin yetiĢtirdiği mümtaz bilim 

ve din adamlarının yönlendirilmeleri ve yüreklendirilmeleri halinde mücadeleye çok büyük 

fayda sağlayacakları ve irticacıları kendi silahlarıyla vuracakları değerlendirilmektedir. Bu 

nedenle mahalli basın ve yayın organları da dahil olmak üzere üniversite öğretim üyeleri, 

aydın din adamları ve halk arasında itibar sağlamıĢ değerli Ģahsiyetlerle samimi iliĢkiler 

içinde bulunulmalı ve onlardan yararlanma yolları araĢtırılmalıdır.” Ģeklinde konsept  

belirlediği belirtilmiĢtir.  

27 Mayıs 1997 tarihli Çevik BĠR imzalı Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planın  bu 

bölümle ilgili olar kısımları anlatılmıĢ, bu belgenin detayına iddianamenin önceki 

bölümlerinde yer verilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları alt  baĢlığında,  
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bağlı birliklere gönderilen Kurmay BaĢkanı 

Aydan EROL imzası ile  05 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları konulu 

belge içeriğine yer verilmiĢ söz konusu belge iddianamenin önceki bölümlerinde detaylı 

olarak anlatılmıĢtır.  

10 Nisan 1997 tarihli Çevik BĠR imzalı  Batı ÇalıĢma Grubunun kurulmasına dair 

belgenin 9.maddesinde belirtildiği üzere daha evvel teĢkil edilen Kriz Masası Grubu esas 

alınarak oluĢturulan, 

Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu baĢlıklı altında ĠGHD.Pl.ġ.Md.olarak ĠDRĠS 

KORALP‟in ismi bulunan belgenin not kısmında 4. Madde olarak, 

“YÖK.BĢk.lığına gönderilecek evraklar elden kurye ile (a: Prof.Dr.Sedat ARITÜRK 

YÖK Dnt.Krl.BĢk.; b: E.Korg.Erdoğan ÖZNAL YÖK üyesi) gönderilecek.” Ģeklindeki 

ibarelerden Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası kurulunda alınan YÖK‟le ilgili kararların kurye 

ile YÖK Denetleme Kurulu BaĢkanı Prof.Dr.Sedat ARITÜRK‟e ya da YÖK Üyesi Emekli 

Korgeneral Erdoğan ÖZNAL‟a gönderilmek suretiyle gereğinin yapıldığının anlaĢıldığı 

belirtilmiĢ söz konusu belge iddianamenin önceki bölümlerinde detaylı olarak anlatılmıĢtır.  

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinde belirtildiği üzere; 

11.06.1997 ÇarĢamba günü Genelkurmay Orbay Salonunda üniversite mensuplarına irticai 

faaliyetler konusunda brifing verildiğinin  tespit edildiği belirtilmiĢ söz konusu belge 

iddianamenin önceki bölümlerinde detaylı olarak anlatılmıĢtır.  

YÖK BaĢkanlığından Gelen Belgeler alt baĢlığında, 
YÖK BaĢkanlığından 18.04.2013 tarihli resmi yazı ile YÖK Büyük arĢivinde 

bulunan 1996-2003 yılları itibariyle personel bölümü ile Hukuk MüĢavirliği arĢivlerinin 

istenmesi üzerine YÖK‟ten alınan belgeler  belirtilmiĢtir. 

1.Belge; Genelkurmay BaĢkanlığından Genelkurmay Harekat BaĢkanı Vekili 

dosyamız Ģüphelisi Kenan DENĠZ imzası ile Gizli ve KiĢiye Özel damgalı YÖK BaĢkanlığına 

12 Mayıs 1997 tarihinde HRK:3429-41-97/ĠGHD.PL.ġ.(6) (BÇG‟nin faaliyet yürüttüğü 
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birim)  sayılı Kırıkkale Üniversitesinde görevli bazı öğretim üyeleri konulu belge özetine yer 

verilmiĢ   belge özetinde:  

 1. Kırıkkale Üniversitesinde görevli bazı öğretim üyeleri ile ilgili olarak alınan 

bilgiler aĢağıda olduğunun belirtildiği,   

a. Rektör Prof. B.A. 1-1,5 ay süre ile Ġran‟a gittiği, halen yazar Rasim 

ÖZDENÖRENCĠ grubu (Müslüman Gençlik Örgütü) mensubu olduğunu,     

b. Öğretim görevlisi M.V.‟nin 7 ġubat 1997 tarihinde Ġran‟dan döndüğü duyumu 

alındığı,  

c. Öğretim görevlileri Ġ.B., A.D., Y.Ö.‟nün  Ġran yanlısı tutum izledikleri, Kırıkkale 

merkezinde kurmuĢ oldukları Birlik Vakfında zaman zaman sohbet düzenledikleri,  

2. Adı geçen Ģahısların faaliyetlerinin takip edilerek yeterli bulguların toplanmasını 

müteakip yasal iĢlem baĢlatılması Genelkurmay BaĢkanı namıyla istenilmiĢtir.”denilerek 

belgenin dağıtım gereği olarak; ĠçiĢleri Bakanlığı, MĠT MüsteĢarlığı, YÖK BaĢkanlığına,  

Bilgi olarak; MGK Gensek.liğine, Gnkur.Ġsth.BĢk.lığına gönderildiği anlaĢılmıĢtır. 

2. Belge; Yukarıdaki belgede Rektör B.A. olarak belirtilen kiĢi ile ilgili olarak 2 

sayfadan oluĢan bilgi notunun alt kısmında “Ġstihbari nitelikte olan bu bilgiler hukuki bir delil 

olarak kullanılamaz” ibaresinin bulunduğu belirtilerek belge içeriğine özetle yer verilmiĢ 

belge özetinde: “Milli GörüĢ yanlısı, MTTB taraftarı, 1973 MSP Erzurum Ġl Kongresine 

katıldığı, Erzurum‟a gelen Necmettin ERBAKAN‟ı karĢıladığı, Ġran-Tarhan‟a gittiği, 

kendisine Erzurum Ġran BaĢkonsolosluğu tarafından kitap ve Kur‟an gönderildiği , 27 Nisan 

1983 günü 9. Kolordu Sıkıyönetim Komutanlığınca Erzurum‟da yakalandığı, ifadesinin 

alındığı hususlarının istihbar edildiği belirtilmiĢtir.”denilmiĢtir. 

3. Belge; Kırıkkale Üniversitesinde görev yapmakta olan Ġslamcı kesim ile iltisaklı 

öğretim görevlileri baĢlıklı belgede,   

“Kırıkkale Üniversitesinde görev yapmakta olan Ġslamcı kesim ile iltisaklı öğretim 

görevlileri hakkında yapılan araĢtırma sonucu derlenen bilgilerin aĢağıda sunulduğu,  

Anılan Üniversitede görev yapmakta olan Ġslamcı kesimle iliĢkide bulunan 34 

öğretim görevlilerinin isimleri, görev yaptıkları fakülte ve yüksekokullar ile anılanların 

faaliyetlerini içeren tabloların Ek-1‟de gönderildiği,  

Mezkur öğretim görevlilerinin bağlı bulundukları Ġslami grup ve cemaatlere göre 

dağılımlarını içeren ve Ek-2‟de sunulan istatistiki veriler tetkikinden, anılan üniversitede 

islamı grupların dağılımının dengeli olduğu,  

Rektör B.A.‟nın çabası ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreter 

Yardımcısı Ö.L‟nin baĢka bir kurumdan bu üniversiteye tayin edildiği, aynı biçimde daha 

önce Sakarya Üniversitesinde görev yapmakta olan ve NakĢibendi tarikatı mensubu 

Prof.V.Ç.‟nin 1996 yılında Kırıkkale Üniversitesine tayin edildiğini, önümüzdeki dönemde de 

bahse konu üniversitede idari ve akademik kadrolara benzer atamaların yapılarak Ġslami grup 

ve cemaatlerin etkinlikleri arttırılabileceği belirtilmiĢtir.”denilerek belgenin içeriğine yer 

verilmiĢtir. 

4.Belge ; Kırıkkale Üniversitesinde Görev Yapan Ġslamcı Kesim Ġle ĠliĢkili Öğretim 

Görevlileri baĢlıklı belgede, 34 öğretim görevlisinin adı, soyadı, görevi ve tandansının 

belirtildiği belgede, tandansı olarak “Milli GörüĢçü Ġdeolojiyi benimsemektedir, radikal Ġslami 

görüĢü benimsemektedir, Nurcu kesim ile iltisaklıdır, Esat COġAN grubu NakĢibendi tarikatı 

mensubudur” Ģeklinde fiĢleme belgeleri bulunduğu belirtilerek, belgenin yukarıda 3. Sırada 

belirtilen belgede bahsedilen “34 öğretim görevlisinin isimleri, görev yaptıkları fakülte ve 

yüksekokullar ile anılanların faaliyetlerini içeren tabloların Ek-1‟de gönderildiği” 

belirtildiğinden, bu belgenin 3. Sıradaki belgenin Ek-1‟i olduğu kanaatine varıldığı 

belirtilmiĢtir. 

5.Belge; Belgenin, Kırıkkale Üniversitesinde Görevli Ġslamcı kesim ile iltisaklı 

öğretim görevlilerinin bağlı bulundukları gruplara göre dağılımları baĢlıklı daire Ģeklinde 
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grafikte Milli GörüĢ, Radikal, NakĢibendilik, Nurculuk ve Diğer olarak yüzdelerinin farklı 

renklerde ve % oranlarının gösterildiği grafik olduğu belirtilerek, belge, yukarıda 3. Sırada 

belirtilen belgede bahsedilen “Öğretim görevlilerinin bağlı bulundukları Ġslami grup ve 

cemaatlere göre dağılımlarını içeren ve Ek-2‟de sunulan istatistiki veriler tetkikinden, anılan 

üniversitede islamı grupların dağılımının dengeli olduğu” belirtildiğinden, bu belgenin 3. 

Sıradaki belgenin Ek-2‟si olduğu kanaatine varıldığı belirtilmiĢtir. 

6. Belge; Genelkurmay BaĢkanlığından Genelkurmay Harekat BaĢkanı Vekili dosya 

Ģüphelisi Kenan DENĠZ imzası ile Gizli ve KiĢiye Özel damgalı YÖK BaĢkanlığına 12 Mayıs 

1997 tarihinde HRK:3429-47-97/ĠGHD.PL.ġ.(6) (BÇG‟nin faaliyet yürüttüğü birim)  sayılı 

Ġrticai faaliyetler konulu belgede özetle; 

“1. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde Müslüman öğrenciler tarafından 

dağıtılan bildirinin Ek-A‟da gönderilmiĢ olup, bildiride Türk Silahlı Kuvvetlerine ve mevcut 

sisteme ağır eleĢtiriler ve suçlamalar yer aldığı,  

2. Konunun tahkiki ve sorumlular hakkında gerekli iĢlemin yapılması Genelkurmay 

BaĢkanı namıyla istenmiĢtir.”Ģeklinde belirtildiği, belgenin ekinde 1 sayfalık bildirinin yer 

aldığı, belgenin dağıtım gereği olarak; ĠçiĢleri Bakanlığına ve Yüksek Öğretim Kurumu 

BaĢkanlığına, bilgi olarak; MGK. Genel Sekreterliğine ve Gnkur. Adli MüĢavirliğine 

gönderildiği belirtilmiĢtir.  

7. Belge; Genelkurmay BaĢkanlığından Genelkurmay Harekat BaĢkanı Vekili dosya 

Ģüphelisi Kenan DENĠZ imzası ile Gizli ve KiĢiye Özel damgalı YÖK BaĢkanlığına 12 Mayıs 

1997 tarihinde HRK:3429-44-97/ĠGHD.PL.ġ.(6) (BÇG‟nin faaliyet yürüttüğü birim)  sayılı 

Doç.Dr.H.Ö. konulu belgede özetle; 

“1. Marmara Üniversitesi Doçenti Dr.H.Ö. 07.03.1997 günü Ġstanbul – 

GaziosmanpaĢa Bolluca Merkez camiinde verdiği vaazında MGK kararlarını eleĢtirerek 

“Ordunun din düĢmanı olduğunu, millete ve milletin inançlarına düĢman olduğunu, temel 

amacın Ġslami geliĢmeye ket vurmak olduğunu, bu nedenle imam hatip liseleri ile Kur‟an 

kurslarını kapatmak istediğini, buna kimesnin gücünün yetmeyeceğini” beyan ettiği, adı geçen 

Ģahsın aynı zamanda Milli GörüĢ yanlısı Ekonomik ve Sosyal AraĢtırmalar Merkezi (ESAM) 

Ġstanbul ġube BaĢkanı ve Türkiye Ġlmi ve Ġçtimai Hizmetler Vakfı BaĢkanı olduğu,  

2.Hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ve gerekli iĢlemin yapılması 

Genelkurmay BaĢkanı namıyla istenmiĢtir.”belirtildiği, belgenin dağıtım gereği olarak; 

Yüksek Öğretim Kurumu BaĢkanlığına, Gnkur.Ad.MüĢ.liğine,bilgi olarak; MGK. Genel 

Sekreterliğine gönderildiği   belirtilmiĢtir. 

Yukarıdaki Belgelere ĠliĢkin AraĢtırma Tutanağı alt baĢlığında, 
Yukarıda belirtilen YÖK‟ten elde edilen 7 belgedeki fiĢlemelerde adı geçen kiĢilerle 

ilgili 19/04/2013 tarihli 2 sayfadan ibaret araĢtırma tutanağında ve ekinde bulunan belgelerde 

özetle; “YÖK‟te elde edilen ve tutanağın Ek-2‟sinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi ile ilgili 

bilgi notunda belgelerde adı geçen Kırıkkale Üniversitesinde görev yapan Rektör Prof.B.A. 

dinci kadrolaĢma nedeniyle görevden alındığının belirtildiği,  

Yukarıda 1. Belgede öğretim görevlisi olarak isimleri bulunan M.V., A.D. ve 

Y.Ö.‟nün YÖK BaĢkanlığından elde edilen ve fiĢleme amaçlı kullanılan ajandalarda fiĢlenmiĢ 

olarak bulunduğu tespit edilmiĢtir. (AraĢtırma tutanağı Ek-3‟e alınmıĢtır.) 

Yukarıdaki 1. Belgede M.V. ile 4. Belgedeki H.E.‟ni isimlerinin YÖK‟ten elde edilen 

ajandalarda fiĢlenmiĢ olarak bulunduğu tespit edilmiĢtir. (Ajandanın ilgili sayfaları araĢtırma 

tutanağı Ek-3‟e alınmıĢtır.)  

Yukarıdaki 1. Belgede isimleri geçen B.A., M.V., Ġ.B, Y.Ö. ile A.D.‟nin isimlerinin 

müĢteki Tamer TATAR tarafından savcılığımıza ibraz edilen Genelkurmay antetli CD‟den 

elde edilen 23. Klasörde (S:230-231)”YÖK BaĢkanı tarafından Sn. Genelkurmay BaĢkanına 

arz edilen hususlara iliĢkin bilgi notu” baĢlıklı 2 sayfadan oluĢan belgede isimlerinin 

bulunduğu tespit edilmiĢ olup aynı zamanda araĢtırma tutanağının ekinde de belge mevcuttur.   
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Yukarıdaki 1. Belgede M.V. ile 4. Belgedeki H.E.‟nin isimlerinin müĢteki Tamer 

TATAR‟ın Savcılımıza ibraz etmiĢ olduğu Genelkurmay antetli CD‟den elde edilen 27 no.lu 

klasör içerisinde bulunan “Ġrticai faaliyette bulunan YÖK Personeli” baĢlıklı belgenin 

Kırıkkale Üniversitesi bölümünde 1. Ve 2. Sırada fiĢlendikleri tespit edilmiĢ olup, belgenin bu 

sayfaları araĢtırma tutanağına eklenmiĢtir.”denilerek yukarıda belirtilen YÖK‟e yazılan 

belgelerde imzası bulunan Ģüpheli Kenan DENĠZ 10 Nisan 1997 tarihli Çevik BĠR imzalı Batı 

ÇalıĢma Grubunun kurulması ile ilgili belgenin Ek-A‟sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı 

BÇG Ģemasında BÇG‟nin koordinatörü olarak bulunduğu belirtilmiĢ ve belgelerin emanete 

alındığı belirtilmiĢtir. 

 8.Belge; YÖK Antetli, kırmızı Gizli kaĢeli, mühürlü, Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığı tarafından 26.08.1996 tarihinde APK 8088-16560 sayılı, YÖK BaĢkanı Kemal 

GÜRÜZ imzalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Mevlüt BAYDAR hakkında 

yazılan yazının içeriğinin:“Devletin güvenlik makamlarından alınan bilgilerden, Üniversiteniz 

araĢtırma görevlisi olarak lisansüstü eğitimi amacıyla yurtdıĢına gönderilen ve ekli listede 

adları belirtilenlerin ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden bölücü veya aĢırı akımlarla 

iliĢkileri olduğu anlaĢılmaktadır. Bu kiĢilerin yurtdıĢına eğitimlerine devam etmeleri sakıncalı 

bulunduğundan, yüksek lisans derecelerini tamamlayıp henüz doktora eğitimine baĢlamamıĢ 

veya yüksek lisans eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini tamamlamalarını 

takiben, yurda geri çağırılmaları ve kalan eğitimlerini ülkemizde tamamlamaları gerekli 

görülmektedir. Bu kiĢiler yurda dönüĢlerinde üniversitenizce mutlaka gözetim altında 

bulundurularak her türlü faaliyetlerinin takip edilmesini, yeterli delil elde edildiği taktirde de 

haklarında idari ve adli soruĢturma açılmasını önemle rica ederim.” Ģeklinde olduğunun tespit 

edildiği belirtilmiĢtir. 

9. Belge; YÖK Antetli, Gizli kaĢeli, mühürlü, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

tarafından 26.08.1996 tarihinde APK 8114-16587 sayılı, YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ 

imzalı, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet SARIBIYIK, Hamza ATEġ haklarında 

yukarıda 8. Belgede belirtildiği Ģekilde idari ve adli soruĢturma açılması için yazı yazıldığının  

tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

10. Belge; YÖK Antetli, Gizli kaĢeli, mühürlü,  Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

tarafından 26.08.1996 tarihinde APK 8092-16564 sayılı, YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ 

imzalı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Ġbrahim KAYA hakkında yukarıda 

8. Belgede belirtildiği Ģekilde idari ve adli soruĢturma açılması için yazı yazıldığı tespit 

edildiği belirtilmiĢtir. 

11. Belge; Gizli kaĢeli, YÖK BaĢkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığına 

(Yükseköğretim Genel Müdürlüğü) 06.03.1997 tarihinde 2078-4101 sayılı, Genel Sekreter 

Atilla KONAÇ imzalı belgede; “2547 Sayılı Kanun‟un 33. Maddesi uyarınca lisansüstü 

eğitim amacıyla  yurtdıĢına gönderilen araĢtırma görevlilerinden bir kısmının aĢırı akımlarla 

iliĢkileri olduğu, CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği, BaĢbakanlık Güvenlik ĠĢleri 

BaĢkanlığı ve DıĢiĢleri Bakanlığı Ġstihbarat ve AraĢtırma Genel Müdürlüğü tarafından 

Kurulumuza gönderilen yazılardan anlaĢılmıĢtır.  

Yapılan değerlendirmeler neticesinde bu durumda olan araĢtırma görevlilerinin yurt 

dıĢındaki eğitimlerine devam etmelerinin sakıncalı olduğu, bu nedenlerle bu gibilerin geri 

çağırılarak eğitimlerini Türkiye‟de tamamlamalarının gerekli olduğu sonucuna varılmıĢ ve 

belirtilen sebeplerle görev süresi uzatılmayan araĢtırma görevlilerinin yurda dönüĢlerinde 

üniversitelerince gözetim altında bulundurulması, her türlü faaliyetlerinin takip edilmesi, 

yeterli delil elde edildiği takdirde haklarında idari ve adli soruĢturma açılması gerekitği ilgili 

üniversitelere duyurulmuĢtur. 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi adına lisans üstü eğitim amacıyla yurt dıĢına gönderilen 

araĢtırma görevlisi Ġsmail Yakup Turgut bu gerekçeyle bursu kesilen araĢtırma görevlilerinden 

olup üniversitesinden eğitimen Türkiye‟de devam etmesi istenmiĢtir. 
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Bilgilerinize arz ederim ”  denildiği belirtilmiĢtir. 

12. Belge;  “Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla Ġngiltere‟de Bulunan 

AraĢtırma Görevlileri” baĢlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde; 1 numarası verilen belgede; 

“Konu: Ġngiltere‟de Masterv e Doktora Öğrenimi Görmekte olan AraĢtırma Görevlileri. 

Ġngiltere‟de master ve doktora öğrenimi görmekte olan araĢtırma görevlileri hakkında 

kayıtlarımızın tetkikinden derlenen bilgiler aĢağıda sunulmuĢtur. Yüksek Öğretim Kurumu 

(YÖK) tarafından master ve doktora öğrenimi görmek için Ġngiltere‟ye gönderilen 702 

öğrenciden, 46‟sı hakkında kayıtlarımızda bilgiye rastlanmıĢtır. Bu öğrencilerden; 30‟unun 

Ġslamcı (Ek-1), 13‟ünün AĢırı Sol (Ek-2), 3‟ünün Bölücü (Ek-3) kesimle iltisaklı oldukları 

öğrenilmiĢtir.” ”ifadelerinin yer aldığının tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

13. Belge; “Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla Ġngiltere‟de Bulunan 

AraĢtırma Görevlileri” baĢlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde; 

2 numarası verilen belge; “Ġngiltere‟de Master ve Doktora Öğrenimi Görmekte olan 

AraĢtırma Görevlileri” baĢlığında,  

 Sakınca Durumu      Öğrenci Sayısı 

 Ġslamcı Faaliyetlerle Ġltisaklı  30 

 AĢırı Sol Faaliyetlerle Ġltisaklı             13 

 Bölücü Faaliyetlerle Ġltisaklı    3 

 Toplam                46 ifadelerinin yer aldığının  tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

14. Belge;“Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla Ġngiltere‟de Bulunan 

AraĢtırma Görevlileri” baĢlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde; 3-4-5 numarası verilen 

belgelerde; “Ġngiltere‟de Master ve Doktora Öğrenimi Görmekte Olan Ġslamcı Kesim Ġle 

Ġltisaklı AraĢtırma Görevlileri” baĢlığında, Adı Soyadı, Adına Öğrenim Gördüğü Üniversite, 

Öğrenim Dalı, Ġngiltere‟de Öğrenim Gördüğü Üniversite, Tandansı baĢlıklarında çeĢitli 

üniversite ve bölümlerden; Mete GÜNDOĞAN, Turgut TEMEL, Ekrem TATOĞLU, M.Ali 

SÖZEN, Bayram YILMAZ, Mehmet HAYTA, Ahmet ALTUNCU, Musa TÜRKER, Zafer 

SOYGÜDER, Gürkan ÖZTÜRK, Mesut KOYUNCU, Oğuz TEKELĠOĞLU, Nurten AKSOY, 

ġahin AKSOY, Mehmet Can HALLAC, Mustafa SARI, Abdullah ġAHĠN, Sami 

ĠMAMOĞLU, Gani KOZA, Mehmet SARIBIYIK, Hamza ATEġ, Murat SARI, Necip 

ÇAMUġÇU, Selim ERASLAN, Hüseyin BALIK, Murat EKĠNCĠ, Ġ.Hakkı ERASLAN, 

Ramazan KURT, Mehmet PAK, Ġsmail ORAKÇIOĞLU‟nun “Ġslamcı Kesim Ġle Ġltisaklıdır” 

Ģeklinde   Ģeklinde  olduğu belirtilmiĢtir. 

    15. Belge; “Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla Ġngiltere‟de Bulunan 

AraĢtırma Görevlileri” baĢlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde; 6-7 numarası verilen 

belgelerde; “Ġngiltere‟de Master ve Doktora Öğrenimi Görmekte Olan AĢırı Sol Kesim Ġle 

Ġltisaklı AraĢtırma Görevlileri” baĢlığında, Adı Soyadı, Adına Öğrenim Gördüğü Üniversite, 

Öğrenim Dalı, Ġngiltere‟de Öğrenim Gördüğü Üniversite, Tandansı baĢlıklarında çeĢitli 

üniversite ve bölümlerden; Mustafa KUMRAL, Mehmet Melih PINARCIOĞLU, Necmi 

ERDOĞAN, Rezzan USLU, Aytaç Sertuğ ÇĠÇEK, Sabri YANIK, Nihat Evren EREM, 

Mustafa DURAN, Metin REYHANOĞLU, Sürhan ÇAM, NeĢe ÖZDEN, Ali ERDEM ve 

Ġbrahim KAYA‟nın “AĢırı Sol Kesim Ġle Ġltisaklıdır”  Ģeklinde olduğu belirtilmiĢtir.  

16. Belge; “Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla Ġngiltere‟de Bulunan 

AraĢtırma Görevlileri” baĢlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde; 8 numarası verilen belgede; 

“Ġngiltere‟de Master ve Doktora Öğrenimi Görmekte Olan Bölücü Kesim Ġle Ġltisaklı 

AraĢtırma Görevlileri” baĢlığında, Adı Soyadı, Adına Öğrenim Gördüğü Üniversite, Öğrenim 

Dalı, Ġngiltere‟de Öğrenim Gördüğü Üniversite, Tandansı baĢlıklarında çeĢitli üniversite ve 

bölümlerden; Mukadder ATMACA, Göksel KIZIL ve Murat KIZIL‟ın “Bölücü Kesim Ġle 

Ġltisaklıdır”  Ģeklinde  olduğu  belirtilmiĢtir. 
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17. Belge; “Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla Ġngiltere‟de Bulunan 

AraĢtırma Görevlileri” baĢlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde; 9 numarası verilen belgede; 

Gizli olarak, “Salih ġAHĠN, Ali – Zehra oğlu, 1964 Tokat / Almus doğumludur. Halen 

Pamukkale Ünivirsetis Hastanesi‟nde Beyin Cerrahı olarak çalıĢmaktadır. Alevi orjinli olup, 

“Türkiye Devrim Partisi” (TDP) mensubudur. HADEP‟le iltisaklıdır. Ġzmir / Buca Cezaevinde 

tutuklu ve hükümlü bulunan aĢırı sol örgüt mensuplarına ilaç temin etmektedir.”Ģeklinde 

bilgilerin bulunduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

SoruĢturma Kapsamında YÖK‟ten Elde Edilen Belgeler (21) Ġle 

NumaralandırılmıĢ YeĢil Ajanda alt baĢlığında, 
Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığınca (TMK 10. Madde ile Yetkili ve Görevli) 

yürütülen 2011/206 sayılı soruĢturma ile birleĢtirilen Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığınca 

yürütülen 2011/91239 sayılı soruĢturma kapsamında; Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı 

tarafından 22.02.2012 günü AsayiĢ ġube Müdürlüğüne teslim edilen, üzerinde “Fihrist 20” 

ibaresi bulunan, aramaya katılan görevlilerce (21) numara ile numaralandırılan, yeĢil renkli, 

ilk sayfasında (1), son sayfasında (311) yazan (2 – 3 – 4 – 5 yazılı sayfalar yok) ajandanın 

yapılan incelemesinde;  

Ajandanın harf ayrımı yapılmıĢ bir fihrist olduğu, içerisinde alfabetik sıraya uyularak 

bazı isimlerin yer aldığı, ön kapağın arkasında, 

“Ġsimleri yazılı olanlar için” 

-UTTK, 

-DĠĞER KURULUġLAR, 

-MĠT.  Ģeklinde yukarıda yazıldığı gibi siyah, mavi ve yeĢil renklerle belirtildiği, (6) 

yazılı sayfadan itibaren (1001) adet kayıt tutulduğu, kayıtlardan bazılarının Ģahıs ismi, 

bazılarının ise üniversite adı olduğu, üniversite adı yazan kayıtların altında o üniversitedeki 

irticai faaliyet hakkında bilgi verildiği, aynı üniversiteyle ilgili birden fazla kaydın olabildiği, 

isimleri yazılı bulunan kiĢilerin yukarıdaki gibi renklendirildiği, ajanda içeriğinde (789) tane 

öğretim görevlisi, (38) tane öğrenci, (56) tane memur ve diğer görevliler hakkında fiĢleme 

bilgisi olduğu, Ģahıs isimlerinin yanında unvanları ile hangi üniversitede çalıĢtığının yazıldığı, 

ayrıca Ģahıslarla ilgili “TARĠKAT YANLISI”, “ĠRTĠCAĠ EĞĠLĠMLĠ”, “NURCU”, 

“ATATÜRK ĠLKE VE ĠNKILAPLARINA KARġI DÜġÜNCEDE”, “TÜRBAN TAKTIĞI”, 

“ġERĠATÇI GÖRÜġÜ YAYMAYA ÇALIġTIĞI”, “SÜLEYMANCI”, “MĠLLĠ GÖRÜġ”, 

“NUR TARĠKATI ÜYESĠ OLDUĞU VE SAĠD-Ġ NURSĠNĠN KĠTAPLARINI OKUDUĞU”, 

“ĠRTĠCAĠ GRUPLARIN LĠDERĠ OLDUĞU”, “ĠRTĠCAĠ KADROLAġMAYA GĠTTĠĞĠ”, 

“RADĠKAL ĠSLAMCI”, “EVĠNDE DĠNĠ TOPLANTILAR YAPTIĞI”, “ÖĞRENCĠLERĠ 

NOT TEHDĠDĠYLE TOPLANTILARA ÇAĞIRDIĞI” gibi bilgilerin yer aldığı, ayrıca 

Ģahıslarla ilgili yapılan iĢlemlerin ve hangi tarihte yapıldığının  yer aldığı belirtilerek   örnek 

sayfa isimler kapatılarak verilmiĢtir. 

 -Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığınca (TMK 10.Madde ile Yetkili ve Görevli) 

yürütülen 2011/206 sayılı soruĢturma ile birleĢtirilen Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığınca 

yürütülen 2011/91239 sayılı soruĢturma kapsamında; Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı 

tarafından 22.02.2012 günü AsayiĢ ġube Müdürlüğüne teslim edilen, Mavi Renkli, üzerinde 

“Dilek ĠnĢaat” ibaresi bulunan ve arama sırasında görevliler tarafından (56) ile 

numaralandırılan, (170) sayfadan oluĢan ajandanın yapılan incelemesinde; Ajanda da toplam 

(177) adet kayıt bulunduğu, (177) kaydın bir kısmında sadece üniversite ismi ve o 

üniversitedeki irticai faaliyetlerin yazıldığı, kayıtlardan (112) tanesinin öğretim görevlisi, (2) 

tanesinin öğrenci, (14) tanesinin de diğer görevliler hakkında olduğu ve Ģahıslarla ilgili olarak 

fiĢleme bilgilerinin bulunduğu, fiĢlemelerin “ĠRTĠCAĠ GRUPLARA DESTEK VERDĠĞĠ”, 

“TÜRBANA GÖZ YUMDUĞU”, “ATATÜRK DÜġMANI VE LAĠKLĠK KARġITI 

OLDUĞU”, “AÇIKÖĞRETĠM SINAVLARINDA 2 TÜRBANLI ÖĞRENCĠYE ĠZĠN 

VERĠLMESĠ”, “ĠRTĠCAĠ FĠKĠRLERE SAHĠP ÖĞRENCĠLERE DESTEK VERDĠĞĠ”, 
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“RADĠKAL DĠNĠ ÖRGÜTLERLE ĠLTĠSAKLI OLDUKLARI”, “ARġ. GÖR., DEKAN 

YRD., DR., VE ÖĞRETĠM ÜYELERĠNĠN NURCU OLDUKLARI (KIRKINCI GRUBU)”, 

“KÖKTENDĠNCĠ VE TARĠKATÇILIKLA UĞRAġTIKLARI” Ģeklinde yapıldığının  tespit 

edildiği belirtilerek , mavi ajandaya ait örnek bir sayfa isimlerle birlikte belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay Antetli Cd‟den Elde Edilen Belge alt baĢlığında; 
Öğrenci Seçme Ve YerleĢtirme Sisteminde Uygulanan Ortaöğretim BaĢarı Puanı 

Uygulanmasının Ġrticai Gruplarca Ġstismar Edilmesi, baĢlıklı, 6 sayfadan oluĢan, büyük 

harflerle yazılı, her sayfanın alt köĢesinde OSS.DOC ibaresi bulunan power point sunu 

belgesinde özetle; sonuç olarak ÖYS‟ne az bir zaman kalmıĢ olması nedeniyle kanuni 

düzenlemenin gecikmesinden doğacak mahzurun önüne geçilmesi için YÖK‟ün en kısa 

zamanda bu kanun kendisine verdiği ayarlama yapma yetkisini kullanarak puan ve katsayıları 

milimize etmesi suretiyle çözüme kavuĢturması uygun görülmektedir ibaresi ile son bulduğu 

belirtilerek belge ile ilgili olarak Recep DURLANIK‟ın Ģüpheli sıfatıyla alınan ifadesine yer 

verilmiĢ  ifadesinde özetle;   BÇG de sivil memur olarak çalıĢtığını, yukarıda belirtilen 

belgeyi amirlerinin vermiĢ olduğu emir doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik olarak 

belge hazırlamadığını ifade ettiği belirtilmiĢtir.   

Genelkurmay antetli CD‟den elde edilen ve 23. Klasörde 230-231 sırasında yer 

alan 2 sayfadan oluĢan belgede; 
YÖK BaĢkanı Tarafından Sn.Genelkurmay BaĢkanına Arz Edilen Hususlara ĠliĢkin 

Bilgi Notu, baĢlıklı, 2 sayfadan oluĢan belgede; 

“1. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nun, Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ile birlikte 

aldıkları karar gereği, Mısır El Ezher, Suudi Arabistan Medine Ġslam, Irak Bağdat ve Pakistan 

Karaci Üniversiteleri BaĢta olmak üzere toplam 14 üniversiteden mezun olan (Toplam 135) 

tüm Türk öğrencilerin diplomalarına verilmiĢ denklik belgelerini iptal kararı aldığı, bahse 

konu Ģeriatçı üniversiteleri “Yasaklı Üniversiteler” kapsamına aldığı ve bu öğrencilerin 

diplomalarına “ġartlı Denklik Belgesi” vererek “Yalnız Diyanet ĠĢlerinde Kullanılacağı” 

ibareli belge düzenleneceği öğrenilmiĢtir.  

2. 7. Nur Cemaatinin Fetullah GÜLEN kanadının yurt dıĢı kolej atağı Sovyetler 

Birliğinin yıkılıĢıyla baĢlamıĢtır. Türk Cumhuriyetleri yoğunlukta olmak üzere toplam 188 

Eğitim ve Öğretim Merkezi 27 ülkeye yayılmıĢ durumdadır. Bahse konu merkezlerde 30 bin 

öğrencinin öğrenim gördüğü belirlenmiĢtir.  

Türk Cumhuriyetlerinde ise; toplam 110 okulda 23.000 öğrencinin öğrenim gördüğü 

öğrenilmiĢtir.  

Sosyo – Ekonomik ihtiyaçları fazla olan Türk soylu Müslüman ülkelerin taban 

kazanmak için kullanıldığı,  

Finansmanın; birinci aĢamada Türkiye‟deki sponsor firmalar tarafından sağlandığı, 

ikinci aĢamada ise sponsorluğun yerel cemaatlere devredildiği tespit edilmiĢtir.  

3. Kırıkkale Üniversitesi rektörü B.A.‟nın 1980 sonrası Milli GörüĢ unsurlarının 

lideri konumuna geldiği, 1982 yılında devrim kutlamalarına katılmak üzere Ġran‟a gitti, 

Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde Ġslami grup ve cemaat mensubu kiĢilerin atanmalarına 

yardımcı olduğu,  

- Kırıkkale Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi M.V.‟nin MGV Erzurum ġubesinin 

kurucularından olduğu, aynı zamanda Esat COġAN grubu NakĢibendilerine ait Hakyol 

Vakfına de üye olduğu,  

- Kırıkkale Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Ġ.B.‟nin de MGV. Erzurum 

ġubesinin kurucularından aynı zamanda Esat COġAN Grubu NakĢibendilerine ait Hakyol 

Vakfına üye olduğu, birlik vakfı Kırıkkale ġubesinde öğrencilere Arapça ve Kur‟an dersleri 

verdiği, çevresinde Cumhuriyet ve laiklik karĢıtı bir Ģahıs olarak tanındığı,  
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- Yine Kırıkkale Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Y.Ö. ve A.D.‟nin de 

Esat COġAN Grubu NakĢibendilerine ait Hakyol Vakına üye olduğu, çevresinde Esat 

COġAN‟ın talebesi olarak tanındığı,  

4. Söz konusu programların yürütülmesi ve gerçekleĢtirilmesi amacıyla “YÖK” 

bünyesinde bir “Bilim Kurulu” oluĢturulduğu,  

5-6. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)‟nun ilköğretim okulları ve liseler için din 

öğretmeni yetiĢtirmek amacıyla yeni düzenlemeler yaptığı,  

- Bünyesinde eğitim fakülteleri bulunan üniversitelerin (Atatürk, Çukurova, Dicle, 9 

Eylül, Erciyes, Ġstanbul, Marmara, 19 Mayı, Selçuk ve Uludağ) Ġlahiyat Fakültelerinin ilahiyat 

programlarına ek olarak açılacak 4 yıllık lisans düzeyindeki “Ġlköğretim din kültürü ve ahlak 

bilgisi öğretmenliği” programında yetiĢtirileceği,  

- Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesince Sosyal Bilimler Enstitüsünde kurulacak 

bir ana bilim dalı çerçevesinde, liselerde ders verecek “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi” 

öğretmenlerinin üç yarıyıla eĢ değer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programında 

yetiĢtirilmesine karar verildiği tespit edilmiĢtir.”denilmiĢtir. 

Genelkurmay antetli CD den elde edilen,  

1-CD/Bornova/Hakan/Üniversitede irtica illere göre.doc. belgesinde irticai faaliyette 

bulunan YÖK Personeli baĢlığı altında ülke genelinde üniversitelerde görev yapan kiĢilerin 

fiĢlendiği,  

2-CD5/Bornova/Bnb.Salih/KadrolaĢma/YÖK.Personeli.doc. belgesinde irticai 

faaliyette bulunan YÖK personeli baĢlığı altında ülke genelinde üniversitelerde görev yapan 

kiĢilerin fiĢlendiğinin  tespit  edildiği belirtilerek, belge ile ilgili olarak Mehmet ÖZBEK‟in  

Ģüpheli sıfatıyla alınan  ifadesine yer verilmiĢ ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak 

görevlendirildiğiniveçalıĢtığını,talimatüzerineCD5/BCG/BORNOVA/HAKAN/ÜNĠVERSĠTE

DE ĠRTĠCA ĠLLERE GÖRE isimli word belgesinden elde edilen Ġrticai faaliyette bulunan 

YÖK Personeli baĢlıklı belgenin amirleri tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve 

verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını ifade ettiği  belirtilmiĢtir.  

 Ġrticai Faaliyette Bulunan YÖK  Personeli baĢlığında, üniversite isimleri, personelin 

ad soyadı ve açıklama kısımları yer almıĢtır. Belgenin sonunda CumhurbaĢkanı Süleyman 

DEMĠREL tarafından göreve getirilen yeni rektörler baĢlığı altında 13 üniversite ve 

rektörlerinin isimlerinin bulunduğu, YÖK Genel Kurulu tarafından 32 fakülteye atanan 

dekanlar baĢlığı altında 31 fakültenin ve dekanların isimlerinin bulunduğu belirtilerek belge 

ile ilgili olarak Mehmet ÖZBEK‟in  Ģüpheli sıfatıyla alınan  ifadesine yer verilmiĢ ifadesinde 

özetle; BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıĢtığını,  talimat üzerine 

CD5/BCG/BORNOVA/BNB.SALĠH/KADROLAġMA/YÖK PERSONELĠ isimli word 

belgesinden elde edilen Ġrticai faaliyette bulunan YÖK Personeli baĢlıklı belgenin amirleri 

tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin 

hazırladığını ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

KarĢılaĢtırma ve AraĢtırma Tutanağı alt  baĢlığında; 
Yukarıda belirtilen YÖK‟ten elde edilen mavi ve yeĢil renkli ajandalarda toplam 

1011 üniversitede görevli akademik ve idare personel ile öğrenci hakkında el yazısı fiĢleme 

notları ile, BÇG‟nin oluĢturduğu, CD/Bornova/Hakan/Üniversitede irtica illere göre.doc. 

belgesinde 27 farklı üniversiteden (327) fiĢlenen YÖK personelinin isminin bulunduğu, bu 

isimlerden (312) tanesinin YÖK‟ten elde edilen Mavi ve YeĢil renkli ajandadaki fiĢlenen 

isimlerle birebir uyuĢtuğu, BÇG‟nin oluĢturduğu, CD5/Bornova/ Bnb.Salih/ KadrolaĢma/ 

YÖK. Personeli.doc belgesinde 33 farklı üniversiteden (387) fiĢlenen YÖK personelinin 

isminin bulunduğu, bu isimlerden (356) tanesinin YÖK‟ten elde edilen Mavi ve YeĢil renkli 

ajandadaki fiĢlenen isimlerle birebir uyuĢtuğu, BÇG‟nin oluĢturduğu “Ġrticai Faaliyette 

Bulunan YÖK Personeli” baĢlıklı yukarıda belirtilen belgeler ile YÖK‟ten elde edilen mavi ve 

yeĢil ajandalar içerisinde fiĢlenen isimlerin birebir uyuĢan YÖK Personeli listeleri ile mavi ve 
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yeĢil ajandalarda isimleri bulunan personel listesinin 01.04.2013 tarihinde tutulan tutanağa 

eklendiği belirtilmiĢtir. 

Yükseköğretim Kurul BaĢkanlığınca Ġrtica Ġle Mücadelede Yapılan Faaliyetlerle 

Ġlgili Olarak Hazırlanan Rapor (Aralık 2000) 
Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığınca (CMK 250.Madde ile Yetkili ve Görevli) 

yürütülen 2011/206 sayılı soruĢturma ile birleĢtirilen Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığınca 

yürütülen 2011/91239 sayılı soruĢturma kapsamında; Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı 

tarafından 22.02.2012 günü AsayiĢ ġube Müdürlüğüne teslim edilen belgeler içerisinde 

görevlilerce (33) numara ile numaralandırılan, klasör sırtlığında “Genel Ġrtica” ibaresi 

bulunan, sarı renkli klasör içerisindeki Ģeffaf kapaklı sarı renkli dosya içerisinde bulunan (42) 

sayfalık “Yükseköğretim Kurul BaĢkanlığınca Ġrtica Ġle Mücadelede Yapılan Faaliyetlerle 

Ġlgili Olarak Hazırlanan Rapor Aralık 2000” baĢlıklı belgenin 8 sayfalık raporun ilk 

sayfasında içindekiler fihristinin bulunduğu, raporun 17 maddeden oluĢtuğu belirtilerek 

maddeler sayılmıĢtır. Raporda  özetle; 

 1. maddesinde “yükseköğretim kurulu ve üniversiteler irtica ile ciddi olarak 

mücadele azmi ve kararı içindedirler. bu konuda hiç bir taviz verilmeyeceği kesindir. 

mücadele yekneksak değil, ortama uygun olarak yürütülmektedir.” Ģeklinde irtica ile 

mücadele edileceği,  

2. maddesinde “Yükseköğretim Kurulu'nda irticai faaliyetlerin takibi için 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanının BaĢkanlığında Bir Birim OluĢturulmuĢtur.” Ģeklinde YÖK 

içerisinde irtica ile mücadele ile ilgili bir birim oluĢturulduğu, 

3. maddesinde Ġrtica ile mücadelede Yükseköğretim Kurulunca uygulanan mevzuat 

baĢlığıyla baĢörtüsü yasağı konusunda yargı kararlarının bulunduğu, yargı kararlarının 

üniversitelerde baĢörtüsü yasağının uygulanmasında bir sakınca olmadığını belirtmesi 

üzerine, üniversitelere baĢörtü yasağı kararını uygulamada herhangi bir hukuki sakınca 

olmadığını anlatabilmek için Yükseköğretim Kurulunca yazılı bir metin hazırlandığını, bu 

metnin de isteyen üniversite tarafından kullanılabilmesi için internete verildiğini, isteyen 

üniversitenin baĢörtüsü konusundaki ilgili mevzuat, yargı kararları ve YÖK tarafından 

hazırlanan rapora ulaĢabileceği, 3.maddenin e) bendinin (1) sayfalık, f) bendinin (3) sayfalık  

g) bendinin (4) sayfalık  i) bendinin (2) sayfalık belgelerle  sunulduğu, 

4. maddesinde “Rektör ve dekan seçimlerinde her türlü olumsuz Ģartlara rağmen, 

Atatürkçü düĢünce mücadelesinden vazgeçmeyecek ve irticai faaliyetlere taviz vermeyecek 

akademik personel arasından seçim yapılmasına gereken gayret gösterilmekte ve gösterilmeye 

devam edecektir.” Ģeklinde rektör ve dekan seçiminde dikkat edilen kriterlerin belirlendiği,  

5. maddesinde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları 

Disiplin Yönetmeliği'nin 11.madde (a) fıkrasının aĢağıda belirtilen Ģekilde değiĢtirilmesi 

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 17.09.1998 tarihli toplantısında uygun görülmüĢ ve bu 

karar 7 Kasım 1998 tarih ve 23516 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği, 

6. maddesinde Ġrtica Ġle Mücadelede Disiplin Faaliyetlerinin Madde Madde Ele 

Alındığı, Bu Maddenin; 

a) bendinde (28.02.1997-14.12.2000) tarihleri arasında Yükseköğretim Yüksek 

Disiplin Kurulu tarafından irticai faaliyetleri nedeniyle "kamu görevinden çıkarma" cezası 

alanlara iliĢkin dağılımın  belgesiyle sunulduğu, 

 Çizelge No:1 baĢlığıyla sunulan (5) sayfalık  belgesinin (28.02.1997-14.12.2000) 

tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından irticai faaliyetleri nedeni ile kamu 

görevinden çıkartma cezası alanlara iliĢkin dağılımı isim listesiyle birlikte gösterdiği,  

- Dağılıma göre Üniversite Yöneticilerinden 2‟si Rektör, 2‟si Dekan olmak üzere 

toplam (4) kiĢiden 3‟ünün yönetim görevinden ayrıldığı, 1 tanesinin kamu görevinden 

çıkartıldığı, 
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- Üniversite Akademik Personeli olan 3‟ü Profesör, 6‟sı Doçent, 9‟u Yardımcı 

Doçent, 5‟i (Öğretim Görevlisi + Okutman + Uzman), 21‟i AraĢtırma Görevlisi olmak üzere 

toplam (44) kiĢinin kamu görevinden çıkartıldığı, 

-   Üniversitelerde 657 Sayılı Yasaya Göre ÇalıĢan 5‟i Genel Ġdari Hizmetler, 102‟si 

Sağlık Hizmetlerinden olmak üzere toplam 107 (95 HemĢire + 2 Sağlık Teknisyeni + 1 Sağlık 

Teknisyen Yrd. + 1 ebe + 1 laborant + 1 hasta bakıcı + 1 diyetisyen) kiĢinin Kamu 

Görevinden Çıkartıldığı AnlaĢılmıĢtır.  

Ayrıca toplam 155 kiĢilik isim listesinden sonra -285- numara verilmiĢ sayfa 

üzerinde el yazısıyla yazılmıĢ bazı bilgiler olduğu, bu bilgilerin de öncekiler gibi bazı öğretim 

görevlisi ve hemĢireler hakkında irticai faaliyetleri dolayısıyla kamu görevinden 

çıkartıldıklarına dair bilgiler olduğu anlaĢılmıĢtır. El yazısındaki bilgilere göre çeĢitili 

üniversite isimleri belirtilerek gerekçesi bazı Ģahısların  Kamu Görevinden Çıkartma cezası ile 

cezalandırıldıkları anlaĢılmıĢtır. 

b) bendinde BaĢbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu'nca (UTKK) 

irticai faaliyetlerde bulundukları iddia edilen üniversitelerde görevli personel ve üniversiteler 

hakkında yapılan iĢlemleri gösterir çizelgenin  belgesiyle sunulduğu, 

Çizelge no: 2-A baĢlığıyla sunulan (3) sayfalık  belgenin “BaĢbakanlık Uygulamayı 

Takip Ve Koordinasyon Kurulunca” Ġrticai Faaliyetlerde bulundukları iddia edilen 

üniversitelerde görevli personel hakkında yapılan iĢlemleri gösterdiği,  Personel ile ilgili 

iddialar kısmında ilgili kurumlara bildirilen personel sayısının gösterildiği,  

Çizelge no: 2-b baĢlığıyla sunulan Ġddialar Hakkında Yapılan ĠĢlemlerin Sonuçları 

baĢlıklı belgede ĠĢlem Sonucu kısmında; ne tür iĢlemler uygulandığının sayısıyla birlikte 

belirtildiği,  

Ayrıca KiĢi Ġsmi Zikredilmeden Sadece Üniversiteye Yönelik Ġddiaların Yer Aldığı 

Yazılara Ait Üniversiteler baĢlığı altında 13 üniversiteye yer verildiği ve Ġrticai Faaliyetleri 

Nedeniyle Takip Edilmelerinin Yanısıra Yönetim Kadrosuna Veya Bir Üst Kadroya Teklifleri 

Yapılmayanlar baĢlığı altında 14 öğretim görevlisi ismine yer verildiğinin tespit edildiği,  

c) bendinde Ġrticai sebeplerinden dolayı yukarıda a ve b maddelerinde açıklananlar 

dıĢında üniversite tarafından görev süreleri uzatılmayarak üniversiteden uzaklaĢtırılanlar ile 

irticai faaliyetleri sebebiyle istifa ettirilenler rektörleri gösteren çizelgenin  sunulduğu, 

Çizelge No : 3 BaĢlığıyla Sunulan 1 Sayfalık  Belgesinde; Ġrticai faaliyetleri 

nedeniyle üniversiteler tarafından görev süreleri uzatılmayarak üniversiteden uzaklaĢtırılanlar 

kısmında 3 öğretim görevlisinin isim unvan ve üniversitesinin de bulunduğu,  

Çizelge no : 4 baĢlıklı kısımda; irticai faaliyetleri nedeniyle görevinden istifa ettirilen 

rektörler kısmında 2 ismin, üniversite ve tarihlerinin de bulunduğu, 

d) bendinde idari ve akademik personele verilen diğer disiplin cezalarının de  

belirtildiği, (1) sayfalık belgede yer alan tabloda akademik ve idari personele üniversiteleri 

tarafından verilen disiplin cezalarının yer aldığı,tarihleriyleceza nevi ve ceza uygulanan 

kiĢilerin sayılarının belirtildiği,  

e) bendinde kılık kıyafet ile ilgili yargı kurallarına uymayan öğrencilere verilen 

disiplin cezalarını gösterir dağılımının   da sunulduğu, 6 sayfalık belgede Aralık 1998 – 

Haziran 2000 tarihleri arasında ve 28 Haziran 2000 tarihinde çıkan 4584 Sayılı Kanundan 

sonraki dönemde kılık-kıyafet kurallarına uymayan öğrencilere verilen disiplin cezalarının 

gösterildiği,Aralık 1998 – Haziran 2000 tarihleri arasında kılık-kıyafet kurallarına uymayan 

öğrencilere yapılan iĢlemlerin nevi ve sayılarının gösterildiği,  28 Haziran 2000 tarihinde 

çıkan 4584 Sayılı Kanundan sonraki dönemde kılık-kıyafet kurallarına uymayan 

öğrencilerden öğrencilere yağılan iĢlemlerin nevi ve sayılarının gösterildiği ve genel toplam 

sayının belirtildiği,  
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f) Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığınca üniversitelerde irticai faaliyetlerde 

bulundukları iddia edilenlerin takip edilmesi için ve sayılarının (1) sayfalık  belgesiyle 

sunulduğu anlaĢılmıĢtır. 

 7. maddesinde Denklik Konusunda Yürütülen Faaliyetler baĢlığıyla sunulduğu, 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 10.12.1997 tarihli toplantısında YurtdıĢı Yükseköğrenim 

Diplomaları Denklik iĢlemlerinde; 

1-Bundan böyle yurtdıĢı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve denklik 

belgesi talep eden öğrencilerin, öğrenim programlarında T.C. Anayasasının Temel Ġlkeleri ile 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4.ve 5.maddesinde belirlenen temel amaç ve ilkelere 

aykırı dersler bulunması halinde almıĢ oldukları diplomalara hiçbir surette denklik belgesi 

verilmemesine, 

2-GeçmiĢ yıllarda Kurul tarafından ilahiyat alanında verilen lisans denklik 

belgelerinin ve denklik iĢlemine esas teĢkil eden belgelerin, öğrenim süresi, devam, sınav ve 

değerlendirme ve benzeri eğitim-öğretim esasları ile bu belgelerde maddi hata bulunup 

bulunmadığı yönlerinden yeniden incelenmesine; yukarıda belirtilen hususlarda eksiklik, 

aykırılık, uygunsuzluk veya maddi hata bulunduğunun tespiti halinde daha önce verilmiĢ olan 

lisans denklik belgelerinin iptaline; yukarıda belirtilen hususlara uygunluğu tespit edilen 

durumlarda ise daha önce verilmiĢ olan lisans denklik belgelerinin 09.01.1996 tarihli Ġlahiyat 

Uzmanlık Komisyonu Raporu doğrultusunda önlisans denklik belgesine dönüĢtürülmesine ve 

bu belgelere, 2547 Sayılı Kanunun 43.maddesinin hükümlerine dayanılarak, "bu belge 

öğretmen atamalarında geçerli değildir." Ģeklinde Ģerh konulmasına, 

3-Ġlahiyat alanında ön lisans ve lisans düzeyinde verilen denklik belgelerine "Diyanet 

iĢlerinde kullanılabileceği" Ģeklinde konulan Ģerhin, 2547 Sayılı Kanunun 43.maddesi 

hükümlerine dayanılarak "Bu belge öğretmen atamalarında geçerli değildir." Ģeklinde 

değiĢtirilmesine, karar verilmiĢtir. (Karar No: 97.44.3167) 

Buna göre; Karar alındıktan sonra geriye dönük çalıĢmalarda; kiĢi sayısı belirtilerek 

yapılan iĢlemlerin belirtildiği,  

10. maddede Ġnönü Üniversitesi Darende Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.N.Ç.'nin 

tarikatlarla iliĢkisi olduğu, Fakültede yasal olmayan uygulamalara göz yumduğu, Dekan 

Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.H.O ile Bölüm BaĢkanları Yrd. Doç. Dr. ġ.U. ve Yrd.Doç.Dr.N.A.'nın 

doktora tezlerinin baĢka tezlerden çalıntı olduğu halde kabul edilerek Yrd.Doç.oldukları, bu 

geliĢmelere dekanın göz yumduğu ve tarikatların fakülteye hakim olduğu iddiaları üzerine söz 

konusu fakülte Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından incelemeye alındığı, 

11. maddede Fatih Üniversitesi'ne bağlı Ankara Meslek Yüksekokulu yönetimi 

hakkında Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan inceleme sonucu; söz konusu okulun 

yöneticilerinin dinci olduğu, çalıĢanlarının ve sağlık personelinin hepsinin türbanlı oldukları 

ve okulda dinci bir havanın egemen olduğu; yüksekokulun Fethullah Gülen cemaatine ait 

olduğu, Cuma günü derslerin erken bitirildiği ve dinci öğrencilerin hocalar tarafından 

kayırıldığının tespit edildiği belirtilerek, Fatih Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr.E.Y., 

halihazır Rektör Vekili Prof.Dr.F.G., Rektör Yrd.ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.U.D., Sağlık 

Bilimleri Y.O.Eski müdürü Doç. Dr.Y.K., Ģimdiki müdürü O.Ö., Ankara MYO Eski Müdürü 

Dr.M.A. ile Ģimdiki müdürü Doç.Dr.A.F.B. haklarında disiplin ve ceza soruĢturması açılmıĢtır. 

ġuan disiplin ve ceza soruĢturmasının Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nca devam ettiği,Bu 

üniversiteye Devlet yardımının kesilerek kontenjan artırımının yapılmadığı 

12. maddede Dumlupınar Simav Teknik Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof.Dr. A.I. 

hakkında, irticai faaliyetlerde bulunduğu, karısının baĢörtülü olduğu ve öğrencilerin notlarını 

usulsüz olarak değiĢtirmeye çalıĢtığı iddiaları üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nca 

soruĢturma baĢlatıldığı, 

13. maddede BaĢbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu'ndan alınan; 

"Alınan tedbirlerle üniversitelerde tahsil imkanı bulamayan türbanlı öğrencilerin, Kuzey 
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Kıbrıs'a yöneldikleri ve baĢta Doğu Akdeniz Üniversitesi olmak üzere Kıbrıs üniversitelerinde 

yoğunlaĢıp örgütlenmeye baĢladıkları" Ģeklindeki iddianın gerekli önlemlerin alınması 

amacıyla KKTC BaĢbakanlığına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ayrıca T.C LefkoĢa 

Büyükelçiliğine bildirildiği, 

15. maddede 2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesine göre yurtdıĢında lisansüstü eğitim 

için gönderilen araĢtırma görevlilerinden Devletimizin istihbarat ve güvenlik birimlerince 

irticai faaliyetlerde bulundukları iddia edilenlerden (60) kiĢinin, yurtdıĢında eğitimlerine 

devam etmeleri sakıncalı bulunduğundan, bu kiĢilerin Türkiye'de bağlı bulundukları 

üniversitelere; 

a)Yüksek lisans derecelerini tamamlayıp henüz doktora eğitimine baĢlamamıĢ veya 

yüksek lisans eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini tamamlamalarını takiben, 

yurda geri çağrılmaları ve kalan eğitimlerini ülkemizde tamamlamaları, 

b)Doktora eğitimine baĢlamıĢ olanların ise yakından izlenmelerinin, gerekli 

görüldüğü; bu sebeple bu kiĢilerin yurda dönüĢlerinde üniversiteleri tarafından mutlaka 

gözetim altında bulundurulmaları, her türlü faaliyetlerinin takip edilmesi, yeterli delil elde 

edildiği takdirde ise haklarında idari ve adli soruĢturma açılması bildirilerek gereğinin 

yapılması istenmiĢtir. 

1996 yılında geliĢen bu konuyu müteakip söz konusu kiĢiler hakkındaki son 

durumunun niteliği ve sayısının belirtildiği,  

17. maddenin de "Ġrticai (Siyasal Ġslam) Faaliyetlerine KarĢı Yürütülecek Mücadele 

Stratejisi" gereğince Yükseköğretim Kurulunca alınacak tedbirler kararlılıkla 

uygulanmaktadır. Yürütülen faaliyetlerin yanı sıra üniversite öğretim elemanları, öğrenciler, 

idari personel, üniversitelerin bulundukları illerin kamuoyunun irticai faaliyetlere karĢı 

aydınlatılması için, konferans, açıkoturum, panel gibi bilimsel nitelikli faaliyetlerde 

bulunulduğu , Ģeklinde belirtildiği,  

Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı Memur Suçları SoruĢturma Bürosunun 

yürütmüĢ olduğu 2011/91239 sayılı soruĢturma kapsamında; 28.02.2012 tarih ve 

2011/92139 sayılı yazıları ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) BaĢkanlığı tarafından 

gönderilmiĢ olan dokümanların incelemesi neticesinde halen Ankara Cumhuriyet BaĢsavcı 

Vekilliği tarafından yürütülmekte olan “28 ġubat” soruĢturması ile ilgili olabileceği 

değerlendirilen (32) Klasör belge ve dokümanın  BaĢsavcı Vekilliğine  gönderildiği 

belirtilmiĢtir. 

Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığında 28.02.2012 tarihinde yapılan aramada 

da birçok bilgi, belge ve dijital verilere el konularak gerekli incelemelerin yapıldığı 

belirtilmiĢtir. 

YÖK BaĢkanlığında bulunan Toplumsal Faaliyetler Biriminde S.D.‟nin kullanmıĢ 

olduğu 216 numaralı odada bulunan bilgisayar içindeki WMAV2S2530 seri numaralı 320 GB 

HDD‟ nin incelemesi ile ilgili araĢtırma tutanağı ve ekinde, Karar 99.57 baĢlıklı (3) sayfalık 

dokümanda özetle; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden alınan 09.09.1999 tarihli 

yazıda Milli Güvenlik Politikaları çerçevesinde hazırlanan ve psikolojik harekat faaliyetleri 

olarak değerlendirilen programların icra edilebilmesi için ilgili kurumlarda psikolojik harekat 

birimi oluĢturulması konusunda ısrarlı bir tutum içerisine girmesi neticesinde BaĢkanlık 

bünyesinde 1999 yılı Ocak ayı içerisinde “toplumsal faaliyetler birimi” adı altında bir birim 

oluĢturulduğu   belirtilmiĢtir. 

 MGK Genel Sekreterliği, Genelkurmay BaĢkanlığı Batı ÇalıĢma Grubu tarafından 

Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığına bildirilen duyumlar YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ 

tarafından ilgili Üniversitelere yazılmak suretiyle “Ġdeolojik amaçla Üniversitenin huzur ve 

sükununu bozan faaliyetler vuku bulduğunda belirtilen elemanların tutum ve davranıĢlarının 

yakından izlenilmesi” talimatı verildiği belirtilerek bu talimatlarda;  değiĢik üniversitelerde 
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görev yapan Profesör, Doçent, Yrd.Doçent, Doktor ve Öğretim görevlisi olarak görev yapan 

personellerin isimlerinin bulunduğu belirtilmiĢ ve  ad soyadları baĢ harfleriyle belirtilmiĢtir 

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden Yüksek Öğretim Kurulu 

BaĢkanlığına Yazılan Belge baĢlığında;  
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığına 

yazılan 25 Mart 2001 tarih ve 4047 sayılı gizli-kiĢiye özel kaĢeli, MGK Gensek 

BaĢyardımcısı Korgeneral Ġlker BAġBUĞ imzalı yazıda; Edirne Müftüsü A.E. eĢi G.E. ve 

oğlu olan Selçuk Üniversitesinde asistan olarak görev yapan F.E. hakkında bilgiler verilerek 

inceleme yapılarak sunucu hakkında bilgi talep edilmiĢ, YÖK BaĢkanlığının 16.07.2001 

tarihli Prof.Dr.Tugmaç SAYRAÇ imzalı cevabi yazısda Selçuk Üniversitesi tarafından gerekli 

inceleme yapıldığı, F.E.‟ nin Üniversitedeki görevinin atama süresi sonunda uzatılmayarak 

iliĢiğinin kesilmesi ayrıca burslu yurtdıĢı görevlendirme talebinin uygun görülmediğinin 

bildirildiği belirtilmiĢtir. 

9 Mayıs 2002 tarih ve BTADB:3504-25-02/ĠGĠADBM sayılı, MGK Gensek.BĢyrdc. 

Korg.Ġlker BAġBUĞ imzalı belge ile Milli Güvenlik Sekreterliğine ulaĢan Van 100. Yıl 

Üniversitesi ile Rektörü Prof.Dr.Y.A. ile ilgili iki adet Ģikayet mektubunun gönderildiği, bu 

yazıya cevaben 16.09.2002 tarih ve 0210 sayılı YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ imzalı yazı ile 

“Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Y.A. ve eĢleri Oya Hanımefendi Türk 

Milletine ve Türk Devletine bağlı, ülkesini yürekten seven çok değerli insanlardır. Van‟ a 

giderek üniversitede yaptığım incelemelerde Sayın Rektörün büyük bir özveriyle neleri 

baĢardığını bizzat gördüm. Kendisine her konuda kefil olabileceğim Prof.Dr.Y.A. ile ilgili 

yapılan ve yapılacak aslı olmayan ihbarlara itibar edilmemesi hususunu saygılarımla arz 

ederim” Ģeklinde yazı yazıldığı belirtilmiĢtir. 

MGK Gensek BaĢyardımcısı Korgeneral Ġlker BAġBUĞ baĢlıklı, 22 Mart 2000 

tarihli, el yazmalı ve imzalı resmi yazı olmadığı anlaĢılan dokümanda “Sayın BaĢkanım Fırat 

ve Atatürk Üniversitelerine iliĢkin bize iletilen raporu size sunuyorum, Saygılarımla” ibareli 

not yazıldığı, notun ekinde Atatürk Üniversitesi Raporu baĢlığı ile baĢlayan birçok Profesör, 

Doçent, Yrd. Doçent ve Öğretim görevlileri “Milli GörüĢçü, NakĢibendi, Nurcu, F.GÜLEN 

Grubu Nurcu, Kırkıncı Grubu” Ģeklinde fiĢleme bilgileri bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı, Ġç Güvenlik Harekat Daire BaĢkanlığı içerisinde 

kurulduğu anlaĢılan Batı ÇalıĢma Grubunun yazıĢmalarda kullanmıĢ olduğu (HRK: 

7130-  -ĠGHD.PL.ġ.) yazıĢma kodu ile yazılmıĢ olan;  
15/05/1998 tarih, HRK.:7130-104-98/ĠGHD.PL.ġ.(6)248 (BÇG) sayılı, gizli ve 

kiĢiye özel kaĢeli, Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığına hitaben II nci BaĢkan Orgeneral 

Çevik BĠR imzalı yazı ile; 28 ġubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararları içinde yer 

alan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden Yüksek Askeri ġura kararı ile iliĢiği kesilen personelin 

kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢtırılmamasını öngören karara rağmen, irticai 

faaliyetlerinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden iliĢiği kesilen aĢağıda kimliği yazılı 

personelin Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yrd. Doçent olarak görev 

yaptığının tespit edildiği, Ġrticai faaliyetleri nedeniyle TSK‟dan iliĢiği kesilen Hasan IRMAK 

isimli personelin BaĢkanlığınıza bağlı kurum/kuruluĢlarda çalıĢtırılmasının önlenmesi ve 

neticeden bilgi verilmesinin istenildiği, 24/06/1998 tarih ve 13201 sayılı YÖK BaĢkanlığından 

Genel Kurmay BaĢkanlığına hitaben yazılan BaĢkan Kemal GÜRÜZ imzalı yazı ile “Öğretim 

üyelerinden Hasan IRMAK isimli personelin sicil özetinin incelenmesi sonucu eksik evrak 

beyanında bulunduğu tespit edildiğinden görev ile iliĢiğinin kesildiğinin bildirildiği 

belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığı, Ġç Güvenlik Harekat Daire BaĢkanlığı içerisinde 

kurulduğu anlaĢılan Batı ÇalıĢma Grubunun yazıĢmalarda kullanmıĢ olduğu (HRK: 

7130-  -ĠGHD.PL.ġ.) yazıĢma kodu ile yazılmıĢ olan; 



426 

 

Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı‟na hitaben 

yazmıĢ olan 14 Temmuz 1998 tarih ve HRK.:7130-106-98/ĠGHD.PL.ġ.(6)362 sayılı 010306 

kaĢe numaralı gizli, kiĢiye özel ibareli, II nci BaĢkan Orgeneral Çevik BĠR imzalı “ÖSY‟ de 

Uygulanan Ortaöğretim BaĢarı Puanı” konulu yazının özetine yer verilmiĢ yazı özeti: 

“Genelkurmay BaĢkanlığına ulaĢan bilgilerden, Yüksek Öğrenim kurumlarına 

öğrenci seçiminde etkili olan Ortaöğretim BaĢarı Puanı (OBP) uygulamasının Ġrticai gruplarca 

istismar edildiği belirtilerek 2547 sayılı kanunun değiĢtirilerek 1999 yılı ve takip eden yıllar 

için Ortaöğretim BaĢarı Puanı uygulamasının kaldırılması, Kanuni düzenlemenin 

gerçekleĢtirmesinde gecikme söz konusu olduğu taktirde, 2547 sayılı kanunun Yüksek 

Öğretim Kurulu‟ na tanıdığı “Ayarlama Yapma” yetkisinin kullanılarak katsayıların minimize 

edilmesinin ve böylece bahse konu istismarların etkisinin azaltılması, Ortaöğretim 

kurumlarının 1998 yılı için yaptığı Ortaöğretim BaĢarı Puanı hesaplarının kontrolü 

maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullardaki kayıtların ve hesaplama 

yöntemlerinin öğrenci yerleĢtirme faaliyetleri sona ermeden önce denetlenmesinin uygun 

olacağı” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Atatürkçü DüĢünce Derneği Genel BaĢkanlığı tarafından Yüksek Öğretim 

Kurulu BaĢkanlığına hitaben yazılmıĢ olan; 24.05.2000 tarih ve 2000/1961 sayılı, ADD 

Genel BaĢkanı Yekta Güngör ÖZDEN imzalı yazıda; bir üyesinden almıĢ oldukları Atatürk 

Üniversitesi, Erzincan Hukuk Fakültesindeki Ģeriatçı yapılanma ile ilgili raporu konunun 

güncelliği nedeniyle ekte bilgilerinize sunar, gereğini ilgilerinize rica ederiz” Ģeklindeki 

yazının ekinde bulunan elle yazılmıĢ listede “A.U. AĢırı ırkçı bir anlayıĢa sahip Ģeriatçı, M.D. 

Siyah çarĢaflı ve peçeli bir eĢe sahip NakĢibendi tarikatı üyesi, A.D. NakĢibendi Tarikatı 

üyesi, ġ.Y. Kırkıncı cemaati üyesi” Ģeklinde fiĢleme içerikli bilgilerin bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Yine Atatürkçü DüĢünce Derneği Genel BaĢkanlığı tarafından CumhurbaĢkanı Sayın 

Ahmet Necdet SEZER‟e hitaben yazılmıĢ olan 04.09.2000 tarihli yazıda ADD Konya 

ġubesinin Selçuk Üniversitesi ile ilgili Ģikayetlerinin iletildiği  belirtilmiĢtir. 

Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu Tarafından Ġrticai Faaliyetler Nedeni ile 

Kamu Görevinden Çıkartma Cezası Alanlara ĠliĢkin Dağılım (28.02.1997-14.12.2000) baĢlıklı 

belgede; Çizelge No:1‟de  Üniversitede personele uygulanan ceza ve  ceza alan personel isim, 

unvan ve üniversiteleri belirtilerek listelenmiĢtir. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığına 

yazılan 21 Eylül 2001 tarih ve  BTADB: 3500-186-01/BTDBM.(Ġ-55) sayılı BTAD BaĢkanı 

ve Gensek. Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb. Abdullah ARMAĞAN imzalı yazı ile 1996-2001 

tarihleri arasında Yüksek Öğretim Kurulu ve bağlı kuruluĢlarında görev yapan, irticai 

faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle haklarında adli ve idari iĢlem yapılan personelin sayısal 

durumu ile yapılan iĢlemlerin  talep edildiği belirtilerek , 30.10.2001 tarihinde YÖK BaĢkanı 

Kemal GÜRÜZ tarafından imzalanan belge ekinde bulunan Üniversitelerimizde 1996-2001 

tarihleri arasında Ġrticai faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle hakkında  Adli ve Ġdari iĢlem 

yapılan personelin sayısal durumu baĢlıklı çizelgede; üniversitelerimizde 1996-2001 yılları 

arasında irticai faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle haklarında adli ve idari iĢlem yapılan 

personelin sayısal durumunu gösteren çizelge belirtilmiĢtir. 

Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı  BaĢlıklı  “YAVUZ Ph Planı Çerçevesinde 

1997 Yılında GerçekleĢtirilen Faaliyetler Hakkında Yüksek Öğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca Hazırlanan Rapor” (12 Mayıs 1998 ) baĢlığında; 

Yavuz PH Planı 1997 Faaliyet Programı gereğince Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca icra edilecek faaliyetlerin periyodik olarak rapor halinde sunulduğu belirtilmiĢ 

ve rapor içeriklerine özetle yer verilmiĢtir.Rapor özetleri: 

Aydınlatma Faaliyetleri kapsamında; Yavuz PH Planı çerçevesinde yapılacak 

aydınlatma hizmetlerinde; laiklik ilkesi, din ve vicdan hürriyeti, hoĢgörü, Laik-Antilaik 

çatıĢmasını önleyici tedbirler, Din-Devlet iliĢkisi, sosyo-kültürel yapımız, mezhep ayrımcılığı, 
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Anayasal yapımıza yönelik yıkıcı faaliyet temalarını içeren konular hakkında aday 

memurların, orta ve yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencileri ile kamuoyunun 

aydınlatılmaları için bilimsel çalıĢmalar yapılması üniversitelere 14.05.1997 tarih ve 87650 

sayılı bir genelge duyurulduğu ve yapılan faaliyetler raporlarla gönderildiği, 

Güvenlik Ve Disiplin Faaliyetleri Kapsamında; Yavuz PH Plânı 1997 yılı faaliyet 

programında yer alan (2.madde) gerek iç hukukumuz ve gerekse devletlerarası hukuku ihlal 

eden kiĢi örgüt ve devletlere karĢı; kamu görevlilerine karĢı yasal iĢlemler yapılması ve de 

ilgili mevzuata iĢlerlik kazandırılması hükümlerine göre Yükseköğretim Yüksek Disiplin 

Kurulu'nca; Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.S.A.,Kırıkkale Üniversitesi Rektörü 

Prof.Dr.B.A.,Uludağ Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.H.A. yönetim görevlerinden 

ayrıldığı,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli 16 hemĢire kılık kıyafet 

yönetmeliklerinde belirtilen esaslara uymadıklarından kamu görevinden çıkartıldığı

 Denklik ile ilgili bölümde;Daha önce verilen denklik belgelerinin yeniden incelenerek 

eksiklik, aykırılık, uygunsuzluk veya maddi hata bulunanların iptal edileceğini, bununla ilgili 

kararların verildiğini, buna göre daha önce lisans denkliği alan 16.7.1997 tarihli kararımız 

hükümleri uyarınca denklik belgeleri iptal edilenlerin baĢvuru dosyaları yukarıda açıklanan 

10.12.1997 tarihli karar uyarınca yeniden incelemeye alındığı, Ġncelemeye alınan dosyalardan 

denkliklerinin iptali gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu aleyhine dava açanlara öncelik 

tanınmıĢ olup, 10.12.1997 tarihinden bugüne kadar; 

Daha önceden lisans denkliği alan 71 kiĢinin denklik belgeleri önlisansa 

çevrilmiĢ,Daha önceden lisans denkliği  alan 8 kiĢinin ise denklikleri iptal edildiği,daha 

önceden denkliği reddedilen 15 kiĢiye önlisans denkliği verildiği,  daha önceden denkliği 

reddedilen 16 kiĢinin ise denklikleri tekrar reddedildiği,. Ģeklinde belirtilerek üniversitenin 

faaliyetlerinin anlatıldığı belirtilmiĢtir. 

Ümit Psikolojik Harekat Planı baĢlığında; 
5 Mart 1998 tarih ve TĠB:4693-8-98/ÖFY BĢmüĢv (45) sayılı yazı ile Ümit 

Psikolojik Harekat Planının  Uygulamaya konulduğu anlaĢıldığı belirtilmiĢtir. 

 Üniversite Gençliğinin Durumu olarak; özellikle irticai faaliyetlerde bulunarak 

baĢörtüsü istismarı yapan öğrenciler, öğrenci danıĢmanları ve üniversitede görevli üst düzey 

yöneticiler tarafından ikna yoluyla baĢörtülerini çıkarmaya davet edildiği, ikna olmayanlara 

gereken disiplin cezaları verildiğinin   yer alığı belirtilmektedir. 

Genelkurmay antetli CD den elde edilen belgeler arasında bulunan YÖK BaĢkanı 

Ģüpheli Kemal GÜRÜZ‟e hitaben Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yazıldığı belirtilen 

belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢ Belge özeti: 

“Sayın BaĢkan Kemal GÜRÜZ, 

Yüksek öğrenim baĢkanı olarak “TÜRBAN” konusundaki kararlılığınızı takdirle 

karĢılıyoruz. Özellikle rektörlerin bu konudaki farklı uygulamalarını netleĢtirdiniz ve 

tartıĢmalarda son verdiniz. ayrıca öğrenci disiplin yönetmeliğine, bu konuda getirmiĢ 

olduğunuz bazı tedbirlerle, rektörlerin yetkilerini artırdığınızı öğrendim. Ayrıca rektörlerin 

söz konusu kararlılığı devam ettirmesi gerekiyor. 

8 yıllık zorunlu eğitim yasası nedeniyle 9 ncu sınıftan itibaren öğrenci almaya 

baĢlayan imam hatip liselerinin, üniversitelere giriĢte uygulanacak tek basamaklı sınav 

sistemi ve türbanla ilgili alınan müeyyideler nedeniyle artık ilgi görmediği, imam hatip 

liselerine müracaatların % 15’lere düĢtüğü ve bu öğrencilerin büyük bölümünün meslek-

teknik liselerine kayıt olmaları sevindirici bir geliĢme… 

Türbanın çıkarılması konusunda “ikna” yönteminin çok baĢarılı olduğunu müĢahade 

ediyorum. Psikolojik danıĢma ve rehberlik hizmetlerinin devreye sokulması menfi faktörleri 

elimine etmiĢtir. 

Bu çevrelerin üniversitelerde kadrolaĢması çok tehlikeli, ancak, Çanakkale 18 Mart 

üniversitesi rektörü Abdurrahman  GÜZEL ile Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü 
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Mehmet Arif AKġĠD’in görevlerinden istifa ettiklerini öğrendim. Mutlaka sizlerin baskısı 

olduğunu değerlendiriyorum. 

Hakkında soruĢturma yürütülen Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

ġahabettin YĠĞĠTBAġ’ın YÖK tarafından istifaya zorlandığını da basından öğrenmiĢ 

bulunuyorum. 

Üniversite sınavlarının tek basamaklı sisteme dönüĢmesi, dershanelerin iĢlevlerini 

büyük ölçüde azalttı. Dolayısıyla bu durumun, irticayı destekleyen finans kaynaklarının 

kesilmesini sağladığını düĢünüyorum. Bu önemli bir sonuç. 

Ġrticai faaliyetler nedeniyle iliĢiği kesilen öğrenim üyelerinin mahkemeye baĢvurarak 

geri gelmesi, haylice sıkıntılı. Yargı sıkıntılı… 

“Ġyi kanunlar yoktur, iyi yargıçlar vardır.” Ġlkesi eğitimde de geçerlidir. 

Üniversitelerimizin Atatürkçü, Demokratik ve Laik hukuk düzenine yönelen her türlü 

tehdidi bertaraf etmek için almaları gereken tedbirleri kendilerinin tespit ederek 

uygulamalarının, gerçekçi bir yöntem olduğunu değerlendiriyorum. 

Önümüzde ders yılı için YÖK baĢkanlığı’nca bu konuda alınmakta olan tedbirler 

memnuniyetle karĢılanmakta olup Genelkurmay BaĢkanlığı olarak dileğimiz bundan böyle 

Üniversitelerimizde; 

-Öncelikle Tarikatçı ve dinci kesimlere taviz veren öğretim üyelerinin süratle 

temizlenmesi ve yeniden yuvalanmalarına imkân vermeyecek Ģekilde tedbir alınması, 

-ÇağdıĢı kıyafetlerin boy göstermemesi, 

-YasadıĢı, irticai faaliyetler ve izinsiz gösterilerin tekrarlanmaması ve, 

-irticai görüĢlü Ģahısları kayırmak maksadıyla yetkilerin kötüye kullanılmasına son 

verilmesidir.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığınınyavuz Psikolojik Harekat Planı 

Kapsamında  YapmıĢ Olduğu Faaliyetler baĢlığında;  
Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığından, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 

yazılmıĢ olan BaĢkan Vekili Prof. Dr. Ġsmail TOSUN imzalı, 06.03.1998 tarih, 4408 sayılı 

belgede YAVUZ PH doğrultusunda 1997 Ekim - 1998 Ocak döneminde BaĢkanlıkça icra 

edilen faaliyetlerin rapor halinde sunulduğu belirtilerek rapor içeriğine özetle yer verilmiĢ, 

Rapor özeti: 

“ Radikal dini unsurların yıkıcı-bölücü ve laiklik karĢıtı faaliyetlerini engellemek ve 

Türkiye Cumhuriyeti hukuk düzeninin kurulmasını sağlamak amacıyla Yüksek Öğretim 

Kurulunca icra edilen faaliyetler aĢağıda belirtilmiĢtir.  

YurtdıĢındaki Yükseköğretim Kurumlarından alınan diplomaların denklik iĢlemlerine 

iliĢkin uzmanlık ve alt komisyon raporları ile "YurtdıĢı Yükseköğretim Diplomaları Denklik 

Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yeniden yapılanan çalıĢma ve değerlendirmeler 

neticesinde, Haziran-Eylül 1997 dönemine ait raporumuzda sunulan Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu'nun 16.07.1997 tarih ve 97.24.1701 sayılı kararının; 

 (a) bendinin, " Bundan böyle yurtdıĢı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve 

denklik belgesi talep eden öğrencilerin, öğrenim programlarında T.C. Anayasası'nın Temel 

Ġlkeleri ile 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu'nun 4. Ve 5. maddelerinde belirlenen temel 

amaç ve ilkelere aykın dersler bulunması halinde almıĢ oldukları diplomalara hiç bir surette 

denklik belgesi verilmemesine" Ģeklinde tavzihine, 

  (b) bendinin "GeçmiĢ yıllarda kurulumuz tarafından ilahiyat alanında verilen lisans 

denklik belgelerinin ve denklik iĢlemine esas teĢkil eden belgelerin, öğrenim süresi, devam, 

sınav ve değerlendirme ve. benzeri eğitim-öğretim esasları ile bu belgelerde maddi hata 

bulunup bulunmadığı yönlerinden yeniden incelenmesine; yukarıda belirtilen hususlarda 

eksiklik, aykırılık, uygunsuzluk veya maddi hata bulunduğunun tespiti halinde daha önce 

verilmiĢ olan lisans denklik belgelerinin iptaline; yukarıda belirtilen hususlara uygunluğu 

tespit edilen durumlarda ise, daha önce verilmiĢ olan lisans denklik belgelerinin 09.01.1996 
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tarihli Ġlahiyat Uzmanlık Komisyonu Raporu doğrultusunda önlisans denklik belgesine 

dönüĢtürülmesine ve bu belgelere, 2547 Sayılı Kanunun 43. maddesinin hükümlerine 

dayanılarak "Bu belge öğretmen atamalarından geçerli değildir." Ģeklinde Ģerh konulmasına" 

Ģeklinde tavzihine, 

 Aynı kararın (c) bendi uyarınca ilahiyat alanında ön lisans ve lisans düzeyinde 

verilen denklik belgelerine "Diyanet iĢlerinde kullanılabileceği" Ģeklinde konulan Ģerhin, 

2547 Sayılı Kanunun 43. maddesi hükümlerine dayanılarak, "Bu belge öğretmen 

atamalarından geçerli değildir" Ģeklinde değiĢtirilmesine Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 

10.12.1997 tarihli toplantısında karar verildiği, 

 Buna göre; daha önce lisans denkliği alan ve 16.07.1997 tarihli kararımız 

hükümlerine denklik belgeleri iptal edilenlerin baĢvuru dosyaları yukarıda açıklanan 

10.12.1997 tarihli karar uyarınca yeniden incelemeye alınmıĢtır. Ġncelemeye alınan 

dosyalardan denkliklerinin iptali gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu aleyhinde dava açanlara 

öncelik tanınmıĢ olup, 10.12.1997 tarihinden bugüne kadar 74 baĢvuru dosyası incelenmiĢ, 

bunlardan 15 tanesi yeniden reddedilmiĢ, 59 baĢvuruya ise önlisans denklik belgesi 

verilmesine ve belgede "Bu belge öğretmen atamalarında geçerli değildir" Ģeklinde Ģerh 

konulmasına karar verildiği.”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Yavuz PH Plânı Ġle Ġlgili Olarak  Üniversiteler Tarafından  Yapılan Ve Yapılacak 

Faaliyetler baĢlığında;  
“Yavuz PH Plânı 1997 yılı taslak faaliyet programının 2. maddesinde belirtilen 

Güvenlik ve Disiplin Faaliyetlerinin A bendindeki "Kamu Görevlileri Hakkında Yasal ĠĢlem 

Yapılması" hükmüne göre, Haziran-Eylül 97 raporumuzun 4. maddesinde belirtilen konular 

hakkında Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.12.1997 tarihinde yaptığı toplantıda kesin 

karara varılmıĢtır. Buna göre; 

a)Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu'nca Harran Üniversitesi eski Rektörü 

Prof.Dr. S.A. hakkında alınan "Yönetim Görevinden Ayırma" disiplin cezasının iptaline iliĢkin 

DanıĢtay kararı hakkında yapılan inceleme ve görüĢmeler sonucunda; Yüksek Disiplin Kurulu 

Kararının, DanıĢtay Kararı ile; "Karar veren Kurulda Milli Eğitim Bakanlığının seçtiği 

üyelerin bulunmasının Anayasaya aykırı olduğu ve iĢlem sonucunda CumhurbaĢkanının 

Kararının alınmadığı" gerekçesiyle usul yönünden Ġptal edildiği, CumhurbaĢkanlığının 

5.12.1997 tarih ve B.01.0.0.KKB.0.83-722/97 sayılı yazısı ile; "Adı geçenin Üniversiteye 

CumhurbaĢkanı kararı Ġle Rektör ataması yapılmıĢ olması halen bu makamın dolu olması 

nedeniyle yargı kararının uygulanma kabiliyetinin bulunmadığı" bildirilmiĢ, 

Bu nedenle; Harran Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Servet ARMAĞAN'ın 

Rektörlük görevine döndürülmesinin hukuken mümkün olmadığına, adı geçenin 15.11.1996 

tarihi ile 15.12.1997 tarihi arasındaki akçalı haklarının ödenmesine, usul yönünden iptal 

edilen Yüksek Disiplin Kurulu kararının, Yüksek Disiplin Kurulunda yeniden tezekkür 

edilmek üzere Yüksek Disiplin Kurulu gündemine alınmasına karar verildiği. 

b)Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. BeĢir ATALAY 10.09.1997 tarihinde 

Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında, üniversite yönetiminin 2547 Sayılı 

Yasanın 4 ve 5. maddelerinde belirtilen ilke ve amaçlara uymayan, bu konuda kuĢkular 

uyandıran bir sevk ve idare tarzında olduğu, üniversitede kökten dinci kadrolaĢma 

faaliyetlerinde bulunduğu sebebiyle açılan soruĢturmanın selameti için rektörlük görevinden 

alındığı Haziran-Eylül 1997 dönemine ait raporumuzda bildirilmiĢ, bu konu hakkında alınan 

97.10.154 sayılı yeni bir karar ile adı geçen rektörün 2547 Sayılı Kanun'un Ek 1 nci maddesi 

gereğince atanmasındaki usule uygun olarak rektörlük görevinden alınmasının 

CumhurbaĢkanlığı makamına sunulmasına karar verildiği, 

c)Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli 16 HemĢire, sağlık personeli ve 

mevcut kılık kıyafet yönetmeliklerinde belirlenen esaslara aykırı olarak görevleri sırasında 

türban takmaları sebebiyle haklarında, Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu'nun 
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05.11.1997 tarih ve 1997/43-59 sayılı kararları ile bir daha görevlerine dönmemek üzere kamu 

görevlerinden çıkartılmaları  kararı alındığı, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.T.A. tarafından 

yazılan ve Atatürk Ġlkeleri ve inkılâp Tarihi Bölümü yayını olarak yayımlanan "Türk Ġnkılâp 

Tarihi" isimli kitap hakkında Prof.Dr.E.C., Prof.Dr.E.A. ve Prof.Dr.Ü.Y. tarafından hazırlanan 

rapor gereğince kitapta Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına, Cumhuriyet yönetimine ters düĢen, 

padiĢah dönemlerini öven ifadeler kullanılması sebebiyle adı geçen ve kitabı yayına koyan 

komisyon üyeleri hakkında soruĢturma açılması istenilmiĢtir. 

YÖK BaĢkanlığı ve Üniversitelerde konu hakkındaki çalıĢmaların sürdürüldüğü, 

sonuçlardan periyodik olarak 4 ayda bir Genel Sekreterliğe bilgi sunulacağı 

belirtilmektedir.”denilerek belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢtir. 

YÖK‟ten Elde Edilen (7) Adet  Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defteri 

baĢlığında; 
Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı (CMK 250. Madde ile Yetkili ve Görevli)'nm 

28.02.2012 tarihli yazısına istinaden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/175 D.Îġ 

sayılı kararı ile Bilkent'te bulunan Yüksek Öğretim Kurumu BaĢkanlığı arĢivinde 28.02.2012 

günü yapılan arama neticesinde elde edilen (7) adet Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defterinin 

(8-9-10-11-12-13-14 Sayılı Yüksek Disiplin Karar Defterleri)nin incelemesinin yapıldığı   

belirtilerek  141 kiĢi hakkında irticai faaliyetlerinden dolayı karar verildiğinin anlaĢıldığı 

belirtilmiĢtir. 

18.09.1996 tarihindeki oturumda 24 kiĢi hakkında irticai faaliyetler ve kılık kıyafet 

yönetmeliğine uymamakla ilgili karar verildiği görülmüĢ, 6 Ekim 1993 tarihinden 18.09.1996 

tarihine kadar irticai görüĢ veya kılık kıyafetinden dolayı hakkında soruĢturma yürütülen 

kimse olmadığı, bu tarihten sonra yani REFAHYOL hükümetinin göreve baĢladığı dönemden 

sonra irticai faaliyetler ve kılık kıyafet yüzünden çok sayıda kiĢi hakkında soruĢturma 

açıldığının tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

ERGENEKON adlı soruĢturma kapsamında Ġstanbul CMK 250 C.BaĢsavcı 

Vekilliğinin  2008/1756 sayılı soruĢturma dosyasında hakim kararına istinaden Ģüpheli Halil 

Kemal GÜRÜZ‟ün 07.01.2008 tarihinde avukat huzurunda Ankara‟daki ikametinde yapılan 

aramada 28 ġubat - Batı ÇalıĢma Grubu dosyamız ile ilgili elde edilen belgeler: 

1-) 10 Ekim 1997 tarihli Erdoğan ÖZNAL (Emekli Korgeneral) tarafından bir üst 

yazı ile yazılmıĢ, Gizli ibaresi bulunan Eylül 1997 tarihli Siyasi Ġslamla Mücadele Yöntemleri 

baĢlıklı (85) sayfadan ibaret kitapçık, 

2-) Gizli ibareli Fetullah GÜLEN baĢlıklı, Nurculuk, Biyografi, Bilgi, Hedefi, 

Stratejisi, Yurtiçi faaliyetleri, YurtdıĢı faaliyetleri, Sonuç ve Teklifler içerikli kitapçık, 

3-) Ankara Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğince yürütülen 2011/206 sayılı soruĢturma 

ile ilgili olduğu tespit edilen “Siyasi Ġslamın Yayılması” baĢlıklı (20) Sayfadan ibaret (2) adet 

kitap, 

4-) Tamer TATAR‟ın ibraz ettiği belgeler içerisinde 16.klasörde de yer alan  “Siyasi 

Ġslamın Yayılması” baĢlıklı (20) Sayfadan ibaret kitap  delil olarak belirtilmiĢtir. 

1-Siyasal Ġslamın Yayılması BaĢlıklı, 
Delilin, ülkemizdeki siyasal islamın yayılımının analizi ve geleceğe yönelik 

projeksiyonunu gösteren bir çalıĢma olduğu,Türkiye‟de islamın siyasi yönden yayılımı Milli 

görüĢçüler –Refah Partisi tarafından yapıldığı, Milli görüĢçülerin bu faaliyetlerini iki ana 

baĢlık altında analiz ve etüt edilmelerinin ön görüldüğü, geleceğin seçmen ve yöneticilerinin 

din eğitimi ile yerleĢtirilme ve yönlendirildiği, gelir dağılımındaki dengesizliğin irticai 

faaliyetlere etkisinden bahsedildiği  

Siyasal islamın yayılma çalıĢmaları ve “Din” Evrensel kimliği adı altında sürdürülen 

faaliyetler, Siyasal Geleceğin seçmen ve yöneticilerinin din eğitimi ile yetiĢtirilme ve 
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yönlendirilmeleri,  baĢlıklarının verildiği belirtilmiĢ, bazı sayısal veriler verilerek  tablolardan 

bahsedildiği belirtilmiĢtir. 

Burada belirtilen rakamların  TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonuna 

CumhurbaĢkanlığı ArĢivinden gelen ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına MGK Genel 

Sekreterliğinden gelen Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri ve Ġrticai Faaliyetler  

baĢlıklı takdim metinleri ile 2011/206 sayılı soruĢturma kapsamında Genelkurmay antetli CD 

içerisinde bulunan Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri ve Ġrticai Faaliyetler 

baĢlıklı brifinglerde   geçen rakamlarla birebir örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

2-Dosya Ģüphelisi olan Erdoğan ÖZNAL‟ın 10 Ekim 1997 tarihinde el yazısı   ile 

YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ‟e “Sayın BaĢkanım” yazarak imzaladığı  ve 1 

sayfadan oluĢan belgede özetle;  
“Ülkemizin son yıllarda karĢılaĢtığı en önemli sorunlardan biri olan “SĠYASĠ 

ĠSLAM” olarak tanımlanan sorunla mücadele her Türk vatandaĢı için ulusal bir görev haline 

geldiği,  

Bu düĢünceden hareketle hazırlanan ve iliĢikte sunulan çalıĢmanın bu uğurda verilen 

mücadeleye katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. ÇalıĢma tamamen Ģahsi fikir ve 

düĢüncelerimi içermektedir. 

Bu çalıĢmanın esas amacının siyasi islamla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin 

temel felsefesini ortaya koymaktadır.  

Yazı üslubunda alaĢılmıĢın dıĢına çıkılmıĢ bunun nedeninin olayları yaĢayarak ve 

baĢkaları tarafından sözlü olarak kolaylıkla kullanmalarına imkan sağlamaktır.  

Yazılanların hepsinin doğru olduğunu,  

Derin saygılarımın kabulünü arz ederim.” denildiği belirtilmiĢtir. 

3- Siyasi Ġslamla Mücadele Yöntemleri, baĢlıklı Gizli ibareli Eylül 1997 tarihli 89 

sayfadan oluĢan belgenin içeriğine özetle yer verilmiĢtir. Belgede içindekiler kısmı olduğu 

belirtilerek diğer kısımlar baĢlıklar halinde ele alınmıĢtır. 

Ġçindekiler 

-Siyasi Ġslami Kurma Çabaları, 

Bu baĢlık altında belgenin içeriğinde; 
“Tesettürü desteklemeleri ve uygulamaları, Türban üzerinde çok ısrarla durmaları 

.Taksime ve Çankaya‟ya cami yapılması,Tarikat liderlerine BaĢbakanlık konutunda devlet 

parasıyla akĢam yemeği verilmesi,D-8 TeĢkilatının kurulması,BaĢbakan ERBAKAN‟ın ilk 

resmi ziyaretini ĠRAN‟a yapması, müteakip ziyaretlerin Libya, Nijerya, Ve Malezya gibi 

Ġslam ülkelerine yapılması, Onbir aylık iktidarları esnasında BaĢbakan‟ın hiçbir batı ülkesine 

resmi ziyaret yapmaması,Büyükelçilerde oruç tutsun,.. RP li komisyon üyelerinin dilekleri, 

T.C.nin yurt dıĢı temsilciliklerinde türbanlılara iyi davranılsın, türbanlı-türbansız 

ayrımı yapılmasın, DıĢıĢleri Bakanlığı‟na memur alınırken Arapça dilide, Fransızca ve 

Ġngilizce gibi aranan diller arasına sokulsun (16 Kasım 1996 Hürriyet),Belediye baĢkanı rp‟li 

olan 800.000 nüfuslu Sultanbeyli ilçesine garnizon komutanının Atatürk heykeli yapma 

giriĢimini kabul etmemesi, Milli Bayramlarla, siyasi Ġslam taraftarı gazetelerde…sanki 

normal bir günmüĢ gibi yayın yapmaları, Ġmam Hatip öğrencilerinin en çok tercih ettikleri 

meslekler, kaymakamlık, öğretmenlik ve subaylıktır..Ayasofya‟yı cami haline çevirmek ve 

ibadete açmak,Ayasofya‟yı Cuma günleri ziyarete kapamak,Anadolu liselerinde Ġngilizce 

okunan fen derslerini, Türkçe okutmak, Bütün gerici gazeteler Anadolu liselerinde yabancı dil 

olmasın diyorlar,600 e yakın kaymakamın yarısına yakını, kadın eli sıkmamaktadır. Bunların 

tümüne yakını imam hatip okullarında yetiĢmiĢtir.Adalet Bakanı ġ.KAZAN..,Ayasofya 

Ġbadete açılmadıkça Türkiye‟de ne enflasyon düĢer, ne terör biter,ABD de muhtelif 

üniversitelerde T.C.parasıyla master, doktora yapan siyasi Ġslam zihniyetli öğrencilerin.. 

Birçok bölgede olduğu gibi, BALIKESĠR yöresinde de kızları, haftalık  150 ABD dolarına 

karĢı çarĢafa sokup, gar, otobüs terminalleri gibi yerlerde dolaĢtırıyorlar. 
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Adalet Bakanı ġ.KAZAN 11 aylık iktidarlarında 2500 savcının yerini değiĢtirdi.Bu 

tüm savcıların 1/3 ü demektir.ġ.KAZAN Genelkurmay brifingine katılan 1200 savcıyı, tayin 

kararnamesine aldı.21 Mayıs 1997 günü TBMM de yapılan REFAHYOL aleyhindeki 

gensorunun ön oylamasında, milletvekillerine dağıtmak üzere 1 milyon dolar para 

sarfetmiĢlerdir. Elazığ RP.li Belediye BaĢkanı,.. Belediyeye ait 60 milyarlık arsayı 60 milyona 

Ġmam Hatip derneğine bağıĢladı. RP.Libya‟daki Ġslami Çağrı Cemiyetinden 500.000 ABD 

doları yardım aldı. Bu iddiayı soruĢturmak isteyen Cumhuriyet BaĢsavcısını ÇĠLLER ve 

KAZAN engelledi, KAHĠRE‟den bilgi istenmesine mani oldular.…Adalet Bakanı 

ġ.KAZAN,..Konya‟da Ģehirde 5 TV..RP,yasagın yerine GÜNAH‟ı koyuyor.EL EZHER den 

mezun olan 61 kiĢinin öğretmen olarak okullara atanması, (Bu atamalar Ağustos 1997 de yeni 

hükümet tarafından iptal edildi.)Devlet Bakanı Abdullah GÜL ve RP‟li Çevre Bakanı Kıbrıs‟a 

geldiğinde ne yapıp yapıp gizlice mutlaka ġeyh NAZIM‟ı ziyaret ediyorlar.Ne kadar yüksek 

derecede eğitim verirsek verelim, biz aydın din adamı yetiĢtiremiyoruz. Koskoca profesörler 

bile irtica içinde. Ya bizim eğitim sistemimizde bir yanlıĢlık var, ya da bizim dinimizde. Aydın 

din adamı parmakla sayılacak kadar az.Ġmam Hatip mezunlarının en çok istediği meslekler 

kaymakamlık, öğretmenlik, subaylık… 

SHP 1989 da Bağcılar‟da %38 oy aldı, Ancak 1994 seçimlerinde bu kez RP %39 oy 

aldı. Bu insanlar birdenbire dinci olmadı. RP sol politikalarla bunları etkiledi. Yani RP nin 

%21 oyunun tümü dinci oy değil, reaksiyon oyları da var. 

Ġmam Hatipte açılacak, Kuran kursuda açılacak merak etmeyin (Çiller‟in halka hitabı 

Nisan 1997)Bir Siyasal Ġslam Modeli, Konya, Türkiye için bir “model” teĢkil ediyor. Refah 

Partisi‟nin ve Ġslamcıların kurtarılmıĢ bölgesi olan Konya....Yüzlerce cami, türbeler, çeĢmeler, 

ilahilerin söylendiği konserler..Konya‟da kimse baĢını örtsün diye zorlanmasa da, zihinsel 

tesettürden kaçamıyorlar…Kimse çıkıp “Ben Cuma namazı kılmıyorum, Bana saygı 

duyulmasını istiyorum” diyemiyor.  

Yalnızca rutinleĢmiĢ islami yaĢama ayak uyduruluyor…Tekel bayiinden içi satın alan 

kimse, “içkimi gazete kağıdına sarıp sonra siyah poĢete koymayın”  diyemiyor...istatistiklerde 

Konya içki tüketiminin en fazla olduğu il olarak görünüyor..Taksim‟e cami, Çankaya‟ya cami 

meselesi abartılı  Ģovlarla bizzat BaĢbakar Erbakan tarafından TVlerde ilan ediliyor..Taksim‟e 

camiyi 1980‟de DEMĠREL imzalamıĢtı…Erbakan‟ın amacı, tabanına selam göndermek ve 

dini politikaya alet etmekle siyasi islama puan kazandırmaktır.Çoğu cami Cuma‟dan Cuma‟ya 

doluyor, diğer zamanlar boĢ,..Cami sayısının okul sayısını aĢtığı Antalya‟da 45 cami inĢaatı da 

devam ediyor. BU DĠN SÖMÜRÜCÜLÜĞÜ DEĞĠL DE NEDĠR?..Türkiye tarikatların 

geleceği konusunda ciddi bir karar vermek durumundadır. Ya bunlar tamamen kapatılacaklar 

veya görmezlikten gelinerek Ģimdiki durumlarında faaliyet göstermeye devam 

edeceklerdir…”Ģeklinde ayrı ayrı cümleler Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

-Siyasi Ġslamı ġiddete Dayalı Olarak Kurma Çabaları alt baĢlığında; 
“ġu anda Türkiye sathında birbirinden bağımsız, silahlı emir aldığında  derhal 

harekete geçebilecek 20 civarında siyasi Ġslam tedhiĢ grubu mevcuttur (Genelkurmay 

BaĢkanlığı brifingi)RP sempatizanı ve seçmenlerinde 100 bin pompalı tüfek var. Pompalı 

tüfek saldırı silahıdır. Pompalı tüfeklerin toplatılmasına en çok karĢı çıkan parti RP dir. Sebebi 

de muhtemel bir gerici ayaklanmada onlardan istifade etmektir.”Ģeklinde içerik açıklanarak 

birçok gazete haberleri ve birçok kiĢinin beyanlarının alınarak not edildiği belirtilmiĢtir. 

-Bölücülük GiriĢimleri baĢlığında;O dönemde (30.03.1997 tarihinde) BaĢbakan 

olan Erbakan‟ın konuĢmalarına yer verilerek ayrımcılık ve bölücülük yaptığının belirtildiği 

ifade edilmiĢtir. 

- Siyasi Ġslamın Takiyye Ve Yalanları,baĢlığı altında o tarihte Refah Partisi Genel 

BaĢkanı ve BaĢbakan olan Erbakan‟ın Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olan Recep 

Tayip ERDOĞAN‟ın gazetelerde çıkan beyanlarının verildiği belirtilmiĢtir. 
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-Atatürk Ve Laik Cumhuriyet Aleyhindeki Söylemleri baĢlığında; 1996-1997 

yıllarında  basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin yer aldığı belirtilmiĢtir.s 

- Ordu-Siyasi Ġslam ĠliĢkileri baĢlığında, 1996-1997 yıllarında  basın ve yayın 

organlarında çıkan haberlerin yer aldığı belirtilmiĢtir. 

-Siyasi Ġslamla Mücadele baĢlığı; 
Mücadelenin Nihai Hedefi Ne Olmalıdır? 

Mücadelenin Ana Stratejiler 

Siyasi Ġslamın YumuĢak Karnı 

Organizasyon 

Alınması Gerekli Öncelikli Tedbirler 

Alınması Gerekli Tedbirler 

Eğitim-Öğretim kurumlarında Alınacak Tedbirler 

Yüseköğretim Kurumları 

Ġstismar Tedbirleri, baĢlıklarında incelenmiĢtir. 

- Siyasi Ġslamın Kuvvetli Argümanları,  
Halk kitlesini etkileyecek argümanlar olarak nitelendirdikleri  cümlelerden 

bahsedilmiĢtir. 

- Laik Cephenin Kuvvetli Argümanları Ve Sloganlar, 
Bu baĢlıkta: “Atatürk 22 Eylül 1924 de SAMSUN da aĢağıdaki veciz söylemi 

yapmıĢtır. 

“Efendiler yeryüzünde 300 milyonu aĢkın Müslüman var, bunlar ana baba, hoca 

eğitimiyle, eğitim ve terbiye almaktadırlar. Ancak üzülerek söylüyorum. Bunlaın çoğu Ģunun 

bunun kölesidir. Aldıkları dini eğitim ve terbiye, onlara bu kölelik zincirlerini kırabilecek 

insanlık değerlerini verememiĢtir, veremiyor. Çünkü eğitimlerinin hedefi bili bir eğitim 

değildir.  

Siyasi islamın en önemli çeliĢkilerinden biri de Ģudur: Siyasi Ġslam, imal hatip 

okullarının ihtiyaçtan fazla olduğu iddiası karĢısında “Bunları halk yapıyor, vatandaĢ dinini 

öğrensin diye çocuklarını imam hatiplere veriyor, sana ne? Diyerek cevap veriyordu. Bu ilk 

bakıĢta doğru bir argüman olarak kabul edilebilir. Ancak imam hatip okullarında okuyan 

çocuklarla yapılan anketlerde gerçeklerin hiçte böyle olmadığı ortaya çıkmaktadır. 1089 imam 

hatipli örenci ile yapılan mülakatta, öğrencilerin ancak % 20 si din adamı olmak istediğini, % 

80 ise mühendis, tıp, hukuk, öğretmen, subaylık gibi meslekleri tercih ettiklerini 

belirtmiĢlerdir. Gerçekler bu kadar ortada iken, RP nin imam hatipleri kapattırmam, dinime 

dokundurtmam gibi sloganların arkasında bu okulları istismar ederek, bu okullar üzerinden 

siyaset yaparak, siyasi islamı güçlendirmek istedikleri, kıĢla ve cami ile beraber okullara 

dasiyaset sokmak istediklerinin açık bir ispatıdır.”denilmiĢtir. 

-Siyasi Ġslam Bundan Sonra Ne Yapabilir? 
 Bu baĢlık altında: “..Anayasa Mahkemesi kapatma kararı vermese dahi, siyasi Ġslam 

hareketinin bölünebileceği değerlendirilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri faktörünü çok iyi 

anlamıĢ olmaları gerekir.Yalan, Ġftira, Ġnkar Ve Takiyye‟lerinden vazgeçmesi mümkün 

görülmemektedir.Ġktidardan, TSK, MGK, BÇG veya dayatmacı, demokrasi dıĢı kuvvetlerin 

etkisiyle ayrıldığını savunarak, daha çok demokrasi istiyoruz, Avrupa‟daki kadar, ABD deki 

kadar insan hakları istiyoruz diyerek mağdur rolünü baĢarıyla oynayabilir.R.Tayyip 

ERDOĞAN‟ın söylediği gibi bıkmadan, usanmadan, “kaldığımız yerden, ev-eve, bire-bir 

mücadelemize devam edeceğiz” sözlerini büyük ölçüde hayata geçirebilirler. sonuç ..Temel 

amaç, belirtilen tedbirleri uygulamak suretiyle siyasi islamı kabul edilebilir bir seviyeye 

indirerek, onun marjinal bir siyasi felsefe haline gelmesini sağlamaktır.Alınmakta olan bazı 

tedbirler daha Ģimdiden olumlu etkilerini göstermeye baĢlamıĢtır. Bu nedenle bıkmadan, 

usanmadan, bilimsel metodlarla mücadeleye devam etmekten baĢka çare değildir”denilmiĢtir. 
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Genelkurmay BaĢkanlığından YÖK BaĢkanı Kemal Gürüz‟e Hitaben Yazılan 

Belge baĢlığında; 
Genelkurmay antetli CD‟den elde edilen belgeler arasında bulunan YÖK BaĢkanı 

Ģüpheli Kemal GÜRÜZ‟e hitaben Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yazılan belgeye 

iddianamenin önceki bölümlerinde detaylı olarak yer verilmiĢtir. 

Yurt dıĢı Denklik Belgesi Ġptali Konusu baĢlığında; 

Konu ile ilgili YÖK ile yapılan yazıĢmada bu ve benzeri durumda olan kiĢilerin 

listesinin evraklarıyla birlikte gönderilmesi istenmiĢ, 22.06.2012 ve 16.08.2012 tarihli gelen 

yazılar ve CD‟lerde; Mısır, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Libya, Pakistan ve benzeri Ġslam 

ülkeleri üniversitelerinden ilahiyat programı çerçevesinde lisans ve lisansüstü diploma alıp 

denkliği iptal edilen toplam 745 kiĢiye yer verildiği belirtilerek, Ģahsıların ülkelere göre 

dağılımı  tablo Ģeklinde belirtilmiĢtir.    

Denklik iptali ile ilgili gelen cevabi yazılarda Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

(YÖK) Yürütme Kurulunun aldığı kararlara yer verildiği kararların incelenmesi sonucunda 

kurulun aldığı kararlarda 02.04.1997 tarihinde yapılan 11. oturumundan itibaren farklılık 

olduğu görüldüğü belirtilerek, o tarih ve sonrasında  alınan kararların içeriğinde 

bahsedilmiĢtir. Karar içerikleri: 

-Mısır El-Ezher Üniversitesinin tüm fakültelerinde eğitim düzeyinin düĢük olduğu ve 

öğrenci baĢarı değerlendirmelerinin objektif esaslara dayandırılmadığı anlaĢıldığından, bu 

programlarda alınan eğitimin ülkemizdeki eğitim programlarına eĢdeğer olmadığı, bu sebeple 

tüm fakültelerinden alınan diplomalara denklik belgesi düzenlenmemesine, (27.06.1997 

tarihli 97.20.1487 sayılı 20.oturumda alınan karar)  . (116.Kls. S.49) 

-Bundan böyle yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarının ilahiyat programlarından 

ve bu programların bulunduğu yükseköğretim kurumlarının tüm diğer programlarından da 

alınmıĢ olan diplomalara hiçbir suretle denklik verilmemesine, (16.07.1997 tarihli 97.24.1701 

sayılı 24.oturumda alınan kararda) (116.Kls. S.48) 

-GeçmiĢ yıllarda ilahiyat alanındaki programlardan mezun olanlar ile bu 

programların bulunduğu yükseköğretim kurumlarının tüm diğer programlarından da mezun 

olanlar adına düzenlenmiĢ olan önlisans (2 ve 3 yıllık) ve lisans düzeyindeki tüm denklik 

belgelerinin iptal edilmesine, (16.07.1997 tarihli 97.24.1701 sayılı 24.oturumda alınan 

kararda) (116.Kls. S.48) 

-Daha önce Kurulumuzdan almıĢ oldukları 2 ve 3 yıllık önlisans denklik belgeleri ile 

Ankara ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde lisans denklik tamamlama programlarına kayıt 

yaptıranlardan bu programı tamamlayanlar için "belgenin sadece diyanet iĢlerinde 

kullanılabileceğine" iliĢkin ibare konulmak suretiyle Ģartlı bir denklik belgesi 

düzenlenmesine, bu düzenlemenin geçmiĢte verilmiĢ olan tüm denklik belgelerine de teĢmil 

edilmesine, (16.07.1997 tarihli 97.24.1701 sayılı 24.oturumda alınan kararda) (116.Kls. S:48) 

-Daha önce yurtdıĢındaki üniversitelerin ilahiyat ve dengi fakültelerinden mezun 

olmak suretiyle Kurulumuzdan aldıkları 2 ve 3 yıllık önlisans denklik belgeleri ile Ankara ve 

Dokuz Eylül Üniversiteleri Ġlahiyat Fakültelerinin lisans denklik tamamlama programlarına 

kayıt yaptıranların bu programları tamamlamalarına, bu programlara Ģu anda kayıtlı olan 

öğrenciler dıĢında yeni öğrenci alınmamasına, mevcut öğrenciler mezun olduktan sonra bu 

programların kapatılmasına; yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversitelerimizin 

ilahiyat fakültelerine hiçbir Ģekilde yatay ve dikey geçiĢ yapılmamasına, (02.09.1997 tarihli 

97.29.2165 sayılı 29.oturumda alınan kararda) (116.Kls. S:47) 

-Yükseköğretim Kurulunca 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren 

tanınmamasına karar verilen yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans 

öğrenimini tamamlayan veya halen bu yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimi 

görmekte olanların denklik baĢvurularının reddedilmesine, (17.09.1997 tarihli 97.31.2345 

sayılı 31.oturumda alınan kararda) (116.Kls. S.46) 
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-GeçmiĢ yıllarda Kurulumuz tarafından ilahiyat alanında verilen lisans denklik 

belgelerinin ve denklik iĢlemine esas teĢkil eden belgelerin, öğrenim süresi, devam, sınav ve 

değerlendirme ve benzeri eğitim-öğretim esasları ile bu belgelerde maddi hata bulunup 

bulunmadığı yönlerinden yeniden incelenmesine: yukarıda belirtilen hususlarda eksiklik, 

aykırılık, uygunsuzluk veya maddi hata bulunduğunun tespiti halinde daha önce verilmiĢ olan 

lisans denklik belgelerinin iptaline; yukarıda belirtilen hususlara uygunluğu tespit edilen 

durumlarda ise, daha önce verilmiĢ olan lisans denklik belgelerinin 09.01.1996 tarihli Ġlahiyat 

Uzmanlık Komisyonu Raporu doğrultusunda önlisans denklik belgesine dönüĢtürülmesine ve 

bu belgelere, 2547 sayılı Kanunun 43. Maddesinin hükümlerine dayanılarak, "Bu belge 

öğretmen atamalarında geçerli değildir." Ģeklinde Ģerh konulmasına" Ģeklinde tavzihine, 

(10.12.1997 tarihli 97.44.3167 sayılı 44.oturumda alınan kararda) (116.Kls. S:45) 

-Ġlahiyat alanında önlisans ve lisans düzeyinde verilen denklik belgelerine "Diyanet 

iĢlerinde kullanılabileceği" Ģeklinde konulan Ģerhin, 2547 sayılı Kanunun 43. maddesi 

hükümlerine dayanılarak, " Bu belge Öğretmen atamalarında geçerli değildir." Ģeklinde 

değiĢtirilmesine karar verilmiĢtir. (10.12.1997 tarihli 97.44.3167 sayılı 44.oturumda alınan 

kararda) (116.Kls. S:44-45)”Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Ayrıca Yavuz Psikolojik Harekat Planı Ek-F/Lahika-13 bölümünde YÖK 

BaĢkanlığının görevleri 13 maddeyle belirlendiği,bu görevlerden 12.sinin “Türk öğrencilerin 

Mısır, Suriye, Ürdün, Pakistan ve benzeri Ġslam ülkeleri üniversitelerinden ilahiyat programı 

çerçevesinde almıĢ oldukları lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini ahdi hukuk esasları 

dahilinde değerlendirecektir” Ģeklinde olduğu bu maddenin yukarıda YÖK Yürütme 

Kurulunun aldığı kararlarla örtüĢtüğü belirtilmiĢtir.  

Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından 22.02.2012 günü Ankara Emniyet 

Müdürlüğüne teslim edilen belgeler içerisinde görevlilerce (33) numara ile numaralandırılan, 

klasör sırtlığında “Genel Ġrtica” ibaresi bulunan, sarı renkli klasör içerisindeki Ģeffaf kapaklı 

sarı renkli dosya içerisinde bulunan (42) sayfalık Yükseköğretim Kurul BaĢkanlığınca Ġrtica 

Ġle Mücadelede Yapılan Faaliyetlerle Ġlgili Olarak Hazırlanan Rapor Aralık 2000 baĢlıklı 

belgenin  içeriğine yer verilmiĢ bu belge iddianamenin önceki bölümlerinde detaylı olarak 

belirtilmiĢtir. 

Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığının (CMK 250 SMY) 22.06.2012 tarih ve 2011/206 

sayılı talimatı gereğince; Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığınca yürütülmekte olan 2008/1756 

sayılı soruĢturma kapsamında, Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığının 2008/119 

Teknik Takip numaralı arama kararına istinaden; Ġzmir ili Konak ilçesi Murat Reis nüfusuna 

kayıtlı Eski YÖK BaĢkanı Halil Kemal GÜRÜZ‟ün Ankara ili Çankaya ilçesi Hilal Mahallesi 

R.Tapore Caddesi No 60/8 sayılı adresinde yapılan aramada; 

10 Ekim 1997 tarihli Erdoğan ÖZNAL (Emekli Korgeneral) tarafından bir üst yazı 

ile yazılmıĢ, Gizli ibaresi bulunan Eylül 1997 tarihli Siyasi Ġslamla Mücadele Yöntemleri 

baĢlıklı (85) sayfadan ibaret kitapçık  ele geçirildiği belirtilmiĢ kitapçığın içeriğine yer 

verilmiĢtir. 

Ele geçen “Siyasi Ġslamın Yayılması” baĢlıklı (20) Sayfadan ibaret (2) adet kitabın 

içerisinde bulunan  YurtdıĢı Yüksek Öğretim Ġmkanları baĢlıklı yazıda; Lisans, Master, 

Doktara eğitimi için özel kaynaklardan 28297, resmi kaynaklardan 1.112 kiĢi olmak üzere 

toplam 29.409 kiĢinin yurtdıĢında eğitim gördüğünü, bu rakamlara Mısır‟daki El- Ezher 

Üniversitesinde okuyan yaklaĢık 3000 öğrenci ile diğer ülkelerdeki dini eğitim veren 

okullarda okuyan öğrencilerinde dahil olduğu, özel burslar vasıtası ile yurtdıĢında yüksek 

lisans eğitimi görenlerin % 90‟ nın, resmi bursla eğitim görenlerin ise % 50‟ den fazlasının 

tarikat yanlısı olduklarının öğrenildiği Ģeklinde ibarelerin yer aldığının tespit edildiği 

belirtilmiĢtir. 

2547 Sayılı Kanun Uyarınca Yurt DıĢına Gönderilen AraĢtırma Görevlilerinden 

Yök BaĢkanlığınca Geri Çağrılanlar baĢlığında; 
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Konu ile ilgili YÖK ile yapılan yazıĢmada bu ve benzeri durumda olan kiĢilerin 

listesinin evraklarıyla birlikte gönderilmesinin istendiği,  22.06.2012 ve 02.07.2012 tarihli 

yazılardaki listelerde (Ek-42) toplam 93 araĢtırma görevlisinin o dönemde 2547 Sayılı 

Kanunun 33.maddesi uyarınca çeĢitli sebeplerle YÖK BaĢkanlığınca geri çağrıldığını 

görüldüğü,  

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 2012/175 D.ĠĢ sayılı kararı ile Bilkent‟te 

bulunan Yüksek Öğretim Kurumu BaĢkanlığı arĢivinde 28.02.2012 günü yapılan arama 

neticesinde yurt dıĢından geri çağrılan araĢtırma görevlileriyle ilgili belgelerin ele geçrildiği 

belirtilerek belgelerden bahsedilmiĢtir. 

Söz konusu belgeler: 

“Milli Eğitim Bakanlığınca YÖK‟e hitaben yazılan, 29.01.1996 tarihli, 

B.08.0.YÖG.0.16.01.02 sayılı, Resmi-burslu statüde ABD‟de öğrenim gören öğrencilerden 

bazılarının yasalara aykırı tutum ve davranıĢları hakkında iddialar konulu, Milli Eğitim 

Bakanı Turhan TAYAN imzalı yazıda; 28.01.1996 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Emine 

KAPLAN tarafından yazılan “ABD‟de Devlet Bursuyla ġeriatçılık” baĢlıklı ve aynı gazetenin 

29.01.1996 tarihli nüshasında Mustafa BALBAY‟ın “Malum Eğitim Bakanlığı” baĢlıklı 

yazıların içeriğinde Atatürk Amerika Cemiyetinin Bakanlığa ve YÖK‟e gönderdiği belirtilen 

bir mektubun kaynak olarak verildiği, mektupta ABD‟ye gönderilen çoğu torpilli öğrencilerin 

Ģeriatçı eylemler içerisinde olduğu, internet yoluyla Atatürk‟e hakaret edildiği, Cuma 

günlerinin tatil ilan edildiği, Ģeriatın mükemmelliği ile ilgili konferanslar düzenlendiği, sarıkla 

dolaĢıldığı, doktora tezlerinde Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin yanlıĢlığı, Türk toplumuna 

kaybettirdikleri iddialarını iĢledikleri, ulusal bayramları kutlamadıkları, tam tersi propaganda 

yaptıkları Ģeklinde bilgilerin yer aldığı, yazıdaki iddiaların incelenerek sonucun bilgi, belge ve 

kanaatinizle birlikte Bakanlığa iletilmesinin istendiği anlaĢılmaktadır.      

YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ‟ün imzasıyla Abant Ġzzet Baysal Üniversitesine 

gönderilen 26.08.1996 tarihli, B.30.0.APK.0.00.00.03/02-8086 sayılı yazıda; ekli listede adı 

belirtilen araĢtırma görevlisi G.K.‟nın ülkemizi tehdit eden bölücü veya aĢırı akımlarla 

iliĢkilerinin olduğu belirtilerek yurtdıĢında eğitimlerine devam etmeleri sakıncalı 

bulunduğundan yüksek lisans derecelerini tamamlayıp henüz doktora eğitimine baĢlamamıĢ 

veya yüksek lisans eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini tamamlamalarını 

takiben, yurda geri çağrılmaları ve kalan eğitimlerini ülkemizde tamamlamaları gerekli 

görülmekte, bu kiĢilerin yurda dönüĢlerinde üniversitenizce mutlaka gözetim altında 

bulundurularak her türlü faaliyetlerinin takip edilmesi, yeterli delil elde edildiği takdirde 

haklarında idari ve adli soruĢturma açılmasını rica ettiği anlaĢılmaktadır.  

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesinin YÖK‟e hitaben 19.09.1996 tarih ve B.30.2. 

ABÜ.0.70.71.00-2679 sayılı, ArĢ.Gör.G.K. konulu, Rektör Vekili Prof.Dr.A.Ali KARACA 

imzasıyla yazılan cevabi yazı içeriğinde; adı geçen araĢtırma görevlisi G.K.‟nın 11.09.1996 

tarih ve 14 sayılı Yönetim kurulu toplantısında alınan 1996/336 nolu kararla görev süresi 

uzatılmayarak geri çağrıldığı belirtilmiĢtir.  

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulunun 11.09.1996 tarihli 14 nolu 

1996/336 sayılı kararında AraĢtırma Görevlisi G.K.‟nın yüksek lisans öğrenimi süresince 

gösterdiği performansın üst düzeyde bulunmaması ve kendisine ihtiyaç duyulması sebebiyle 

geri çağrılmasının uygun olacağı belirtilmiĢtir.  

Bu Ģekilde YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ imzasıyla aĢağıda belirtilen üniversitelere 

toplam 85 araĢtırma görevlisi hakkında yazı yazılmıĢtır.” Ģeklinde belirtilerek geri  çağıralan 

araĢtırma görevlileri ve üniversitelere ait tablo belirtilmiĢtir. 

Genelkurmay antetli CD‟den elde edilen 20.Klasör içerisinde; Genelkurmay 

BaĢkanlığı tarafından MGK Genel Sekreterliğine hitaben yazılan Ekim 1997 tarihli, 

HRK:3590- -97/ĠGHD.PL.ġ.(4) sayılı, ABD‟deki Ġrticai Faaliyetler konulu, Harekat BaĢkanı 

Korgeneral Oktar ATAMAN adına düzenlenen, Prj.Sb.Bnb.O.BÜLBÜL, ġ.Md.Alb. 
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Ü.ġAHĠNTÜRK ve D.BĢk.Tuğg.K.DENĠZ‟e paraf yeri ayrılmıĢ yazıda, yukarıda belirtilen 2 

Mayıs 1996 tarihli Atatürk Society of America (ASA) derneğinin K.K.K‟lığına gönderdiği 

yazısı ilgi tutulmuĢ, ABD‟de burslu olarak devlet adına okuyan lisansüstü öğrencilerin yıkıcı, 

bölücü ve irticai propaganda yaptıkları değerlendirilmiĢ, ekli listeye isimlerinin yazıldığı 

belirtilerek bu faaliyetlerin önlenmesi için gerekli giriĢimlerin baĢlatılmasının taĢep edildiği 

belirtilmiĢtir. 

20.02.1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde Yalçın BAYER‟in köĢesinde “ġeriatçı 

kadrolar Amerika‟da Filizleniyor” baĢlığıyla verilen yazının son kısmında Hüdai YAVALAR 

Amerika Atatürk Derneği BaĢkanı/WASHINGTON ibaresinin bulunduğu, yazının en sonunda 

Yalçın BAYER‟in notu olarak (Bizim notumuz: YÖK BaĢkanı Prof. Kemal GÜRÜZ, bu 

konuyu incelemek üzere, beraberinde bazı rektörlerle 10 Mart‟ta Amerika‟ya gidecek.) 

Ģeklinde ibarenin bulunduğu  belirtilmiĢtir. 

Yazı içeriğinde ise yukarıda belirtilen mektuba paralel bilgilerin yer aldığı, Ģeriat 

yanlısı öğrencilerin gerek e-mail gerekse kendi içlerinde yoğun bir örgütlenme içinde olduğu, 

bu örgütlenmenin büyük olasılıkla Türkiye‟yi karıĢtırmak isteyen farklı güçler tarafından 

desteklendiği, internette Atatürk‟e hakaret edildiği, bu öğrencilerin bir tanesinin yıllık 

maliyetinin 30.000 dolar olduğu, bazı eyaletlerde sarıklarla ve Türkiye‟deki yerel kıyafetlerle 

dolaĢmayı sürdürdükleri, Cuma gününü tatil ettikleri, Müslümanlığın ve Ģeriatın 

mükemmelliği ile ilgili paneller düzenledikleri, milli bayramları önlemeye çalıĢtıkları, 

öğrencilerin seçimi konusunda TÜBĠTAK‟a danıĢılmadığı, en kısa zamanda ABD‟ye 

Atatürkçü bir müfettiĢ gönderilerek bu öğrencilerin tespit edilmesi gerektiği, gerekli önlemleri 

almaları için YÖK ve MEB‟i uyardığının anlaĢıldığı belirtilmiĢtir. 

Gazetede yayınlanan bu yazıya istinaden CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği 

tarafından YÖK‟e hitaben yazılan, BaĢbakanlık, DıĢiĢleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile 

YÖK‟e dağıtımı yapılan, 11.03.1996 tarihli, B.01.0.YKB.02-57-255-811 sayılı, ABD‟deki 

öğrencilerin Atatürk aleyhtarı eylemleri konulu, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz ÖZBĠLGĠN 

imzası bulunan yazıyla, 20.02.1996 tarihli gazetedeki iddiaların incelenmesi ve sonucundan 

bilgi verilmesinin istendiği belirtilmiĢtir. 

2 Mayıs 1996 tarihli, ASA AraĢtırma grubu adına BaĢkan Hüdai YAVALAR imzası 

bulunan, Atatürk Society of America isimli kuruluĢun ilgili makama yazdığı, 

“ĠNTERNETTEKĠ ġERĠATÇI AKTĠVĠTE HAKKINDAKĠ ÖN RAPORDUR” baĢlıklı 4 

sayfalık yazı içeriğinde ABD‟de 5000‟e yakın burslu lisansüstü öğrencisinin olduğu, bu 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun internet sitelerini kullanarak Ģeriat propagandası yaptığı, 

öğrencilerin birbirleriyle sıkı iliĢkilerinin bulunduğu, pek çok derneğin gerici ve Ģeriatçı 

öğrencilerin kontrolünde bulunduğu, üniversitelerin ücretsiz internet imkanını kullanarak 

Türkiye aleyhinde Ģeriatçı propaganda yaptıkları ve Atatürk‟e saldırdıkları, bu kiĢilerin günün 

birinde Türkiye‟ye dönerek mücadeleyi daha ön saflarda yürüteceklerini ve konu hakkında 

önlemler alma zamanının geldiği, görevi Atatürk devrimlerini korumak olan devletin halen 

uyumakta olduğu, bu öğrencilerin Ģeriatçılık yaptığının daha önce Türkiye‟de çıkmıĢ bazı 

yayınlarda açıklandığı, Hatta Yök BaĢkanının Bir Ekiple Abd‟ye Durumu TeftiĢe Gelerek 

Olayı Yerinde Ġncelediği ġeklinde Bilgiler Mevcuttur. Ayrıca Yazı Ekinde Amerika‟da 

Bulunan ġeriatçı, Atatürk Ve Ordu DüĢmanı KiĢilerin Ġsimleri BaĢlığıyla; 

YÖK tarafından yurtdıĢından geri çağrılan araĢtırma görevlileri listesi düzenlendiği 

belirtilmiĢtir. 

MGK Genel Sekreterliği tarafından YÖK‟e hitaben yazılan, 24.02.1998 tarihli, 

TĠB:3092-69-98/MüĢv.(83) sayılı, Dövizle Bedelli Askerlik Hizmetine tabi tutulan 

yükümlülerle yapılan anket ve sonucunda elde edilen bilgiler konulu, Genel Sekreter 

BaĢyardımcısı Korgeneral Teoman ERKAN imzalı yazı içeriğinde 15 Aralık 1997-15 Ocak 

1998 tarihleri arasında Burdur‟da Dövizle Bedelli Askerlik Hizmetine tabi tutulan 69ncu 

dönem yükümlülerle yapılan anketlerde elde edilen bilgiler sonucunda, MEB‟in bursu ile 
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yurtdıĢında okuyan, lisansüstü öğrenim gören bir kısım öğrencinin yıkıcı ve bölücü faaliyetler 

içinde oldukları tespit edilerek burslarının iptal edilmesi gerektiğinin  ifade edildiği 

belirtilmiĢtir. 

Ġddianamenin önceki bölümlerinde detaylı olarak anlatılan Yükseköğretim Kurul 

BaĢkanlığınca Ġrtica Ġle Mücadelede Yapılan Faaliyetlerle Ġlgili Olarak Hazırlanan Rapor 

Aralık 2000 baĢlıklı belgenin 15.maddesine bu bölümde yer verilmiĢtir. 

Ayrıca Yavuz Psikolojik Harekat Planı Ek-F/Lahika-13 bölümünde YÖK 

baĢkanlığının görevleri 13 maddeyle belirlendiği bu görevlerden 13.sünün “Türkiye 

Cumhuriyet, Devletinin sağladığı burs ve kredilerle yurtdıĢında öğrenim gören öğrencileri sıkı 

bir Ģekilde, kendi imkanları ile yurt dıĢında öğrenim gören öğrencileri ise imkanlar nisbetinde 

takip edecek; bunlardan irticai faaliyetlere karıĢanlar hakkında iĢlem yapacaktır. Bu konudaki 

çalıĢmaları ilgili kuruluĢlarla koordinasyon ve iĢbirliği içerisinde yürütecektir. ” Ģeklinde 

olduğu belirtilerek  bu maddenin   yukarıda belirtilen resmi yazılarla örtüĢtüğü belirtilmiĢtir. 

ġüpheli Halil Kemal GÜRÜZ‟ün Ankara ili Çankaya ilçesi Hilal Mahallesi R.Tapore 

Caddesi No 60/8 sayılı adresinde yapılan aramada ele geçirilen; 10 Ekim 1997 tarihli Erdoğan 

ÖZNAL (Emekli Korgeneral) tarafından bir üst yazı ile yazılmıĢ, Gizli ibaresi bulunan Eylül 

1997 tarihli Siyasi Ġslamla Mücadele Yöntemleri baĢlıklı (85) sayfadan ibaret kitapçık 

içerisinde; 44.sayfasında Eğtim-Öğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirler bölümünde;  

“YurtdıĢında MEB‟ lığı veya YÖK bursu ile okuyan öğrencilerin siyasi islam ile ilgili 

faaliyetlerinin çok yakından takip edilmesi, bu konuda bir mekanizma oluĢturulması, 

gerekirse haklarında yasal iĢlem yapılarak eğitimlerine son verilmesi maddesinin bulunduğu 

“belirtilmiĢ,  

“Siyasi Ġslamın Yayılması” baĢlıklı (20) Sayfadan ibaret (2) adet kitabın içerisinde 

bulunan YurtdıĢı Yüksek Öğretim Ġmkanları baĢlıklı yazıda; Lisans, Master, Doktara eğitimi 

için özel kaynaklardan 28297, resmi kaynaklardan 1.112 kiĢi olmak üzere toplam 29.409 

kiĢinin yurtdıĢında eğitim gördüğünü, bu rakamlara Mısır‟daki El- Ezher Üniversitesinde 

okuyan yaklaĢık 3000 öğrenci ile diğer ülkelerdeki dini eğitim veren okullarda okuyan 

öğrencilerinde dahil olduğunu, özel burslar vasıtası ile yurt dıĢında yüksek lisans eğitimi 

görenlerin % 90‟ nın, resmi bursla eğitim görenlerin ise % 50‟ den fazlasının tarikat yanlısı 

olduklarının öğrenildiği Ģeklinde ibarelerin yer aldığının tespit edildiği belirtilmiĢtir.  

BaĢbakanlık Milli Ġstihbarat TeĢkilatından Talebimiz Üzerine Batı ÇalıĢma 

Grubu  28 ġubat SoruĢturma Dosyamıza Gönderilen YÖK Ġle Ġlgili Belgeler  baĢlığında; 

Arz Notu baĢlıklı 3 sayfadan oluĢtuğu , Ahmet ġAHĠN (ĠB.SĠB.Yrdc.V.) tarafından 

hazırlandığı belirtilen belgenin özetine yer verilmiĢtir. Belge içeriği iddianamenin önceki 

bölümlerinde anlatılmıĢtır. 

Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından Harekat BaĢkanı dosyamız Ģüphelisi BÇG‟nin 

baĢkanı Çetin DOĞAN imzalı 31 Temmuz 1997 tarihli HRK.3429-175-97/ĠGHD.PL.ġ.(8) 

(BÇG‟nin faaliyet gösterdiği birim) sayılı, MĠT MüsteĢarlığına ve dağıtım gereği olarak 

MGK.Gensek.liğine ve YÖK.BaĢkanlığına gönderilen, irticai kadrolaĢma konulu yazı 

içeriğine yer verilmiĢ, belge içeriği iddianamenin önceki bölümlerinde anlatılmıĢtır. 

Batı ÇalıĢma Grubu YÖK ile irtibatını Batı ÇalıĢma Grubu eylem planında icra 

makamında bulunan MGK Genel Sekreter ve çalıĢanları aracılığıyla BÇG‟nin direk YÖK ile 

yazıĢmaları ile BÇG‟nin YÖK‟le ilgili konularda kimi zaman MĠT MüsteĢarlığı aracılığıyla 

10 Nisan 1997 tarihli Çevik BĠR imzalı Batı ÇalıĢma Grubu Kurulmasına Dair Belgenin 

9.maddesi doğrultusunda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Kurulu belgesinin NOT 

bölümünün 4.maddesinde YÖK.BĢk.lığına gönderilecek evraklar elden kurye ile ġüpheli 

Sedat ARITÜRK (YÖK Dnt.Krl.BĢk) ve ġüpheli Erdoğan ÖZNAL (YÖK üyesi)‟a 

gönderileceği belirtilmiĢtir. YÖK‟ün o dönemde BÇG‟nin Ģubesi gibi çalıĢtığı ve faaliyet 

gösterdiği BÇG‟nin amacı ve faaliyetleri doğrultusunda icraatlarda bulunduğu BÇG‟nin 
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talimatlarını yerine getirdiğinin  belirtilen belgelerden anlaĢıldığına dair değerlendirmede 

bulunulmuĢtur. 

 

 Ġddianamenin 4. Bölümde  müĢteki, mağdur ve tanık  ifadelerine  dilekçeleri 

olan müĢtekilerin dilekçelerine yer  verilmiĢtir. 
Bu bölümde, müĢteki,mağdur ifadelerine, dilekçeleri olan mağdurların dilekçelerine  

ve tanık ifadelerine yer verilmiĢ, müĢteki  ifadeleri siviller ve TSK‟dan Atılanlar, TSK‟dan 

Emekli Olmak Zorunda Kalanlar, Halen Görevde Olan Askerler Ġle Emekli Ġken Mağdur 

Olanlar, Harp Okullarından Atılan Öğrenciler Ģeklinde iki ayrı baĢlık altında belirtilmiĢtir. Bu 

bölümde ifadelere yer verilmekle birlikte   ayrıca ifadesine yer verilen kiĢi ile ilgili kanaatlere 

ve varsa dosya içerisinde onunla iliĢkilendirilen belgelere değinilmiĢtir. 

 

 Ġddianamenin  5. Bölümü “ġüphelilerin Ġfadeleri   ve BÇG  ile Ġrtibatları” baĢlığını 

taĢımaktadır. Bu bölümde Ģüphelilerin  ifadelerine   özet olarak yer verilmiĢ, Ģüphelillerin 

BÇG içindeki faaliyetleri anlatılarak Ģüphelilerle iliĢkilendiren belgelere yer verilmiĢtir.Bu 

bölümde ayrıca Ģüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan tanık beyanlarına da yer verilmiĢtir. 

Bu bölümde özetle; 

 

1-ġÜPHELĠ ĠSMAĠL HAKKI KARADAYI  

30 Ağustos 1994 ile 30 Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay BaĢkanı olarak 

görev yaptığı,  

Batı ÇalıĢma Grubunun 10 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay karargâhında 

kurulmuĢ  olduğu ve Batı ÇalıĢma Grubu ile ilgili aĢağıda belirtilen;  

-10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması konulu,  

-29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu,  

-6 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu,  

-27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem planı konulu belgelerin 

Genelkurmay 2. BaĢkanı Çevik BĠR tarafından dağıtım gereği olarak Genelkurmay BaĢkanı 

emriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Hava Kuvvetleri 

Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve ilgili yerlere gönderildiği,  

Genelkurmay BaĢkanı olan Ġsmail Hakkı KARADAYI’nın Batı ÇalıĢma Grubunun 

karargâhta kurulmasından ve Batı ÇalıĢma Grubu belgelerinden haberinin olmamasının  

düĢünülemeyeceği,   

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdim yapıldığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 

Genelkurmay Harekât BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde Gnkur.Harekât BaĢkanı, Genkur.Adli 

MüĢaviri, KK.Ġsth.BĢk.,Dz.K.K.Ġsth.BĢk.,J.Gn.K.Ġsth.BĢk,J.Gn.K.Hrk.BĢk.,Hv.K.K.Ġsth.BĢk, 

Gnkur. ĠKK ve Güv.D.BĢk.Gnkur.ĠGHD.BĢk., katılımı ile 08.05.1997 PerĢembe, 22.05.1997 

PerĢembe, 26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 PerĢembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 

PerĢembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 PerĢembe, 06.06.1997 Pazartesi, 02.07.1997 

ÇarĢamba günleri Batı ÇalıĢma Grubu toplantıları yapılmıĢtır. 

 

MĠLLĠ GÜVENLĠK KURULU SEKRETERLĠĞĠNDEN GÖNDERĠLEN  

BRĠFĠNGTE YAPILAN KONUġMALAR, baĢlıklı 4 numaralı Sayın CumhurbaĢkanı‟na 

Genelkurmay Karargâhında verilen brifing‟te yapılan konuĢmalar baĢlıklı  oluĢan gizli ibareli 

ve kaĢeli 17 Ocak 1997 Tarihli 3 sayfadan oluĢan belgenin içeriğine yer verilmiĢtir. Belgede; 
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“Sn.CumhurbaĢkanı: 
-Bu konu MGK da görüĢülmek üzere gündeme getirilmiĢtir. ġu ana kadar 

görüĢülemedi. Benim elimde de böyle bir dosya mevcut. 

-Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu tür tehditler olmuĢtur. Bir komünist 

devleti kurulması tehlikesi de vardı. Her zaman bu tür tehlikeler oluĢmuĢtur. Önemli olan 

Türkiye‟yi idare edilemez duruma getirmemektir. Devlet‟in alacağı tedbirlerle bu tehdit 

tesirsiz hale getirilebilir. 

-Söylenenlerin bir kısmı yeni değildir. Bir kısmı günceldir. Ben öncelikle ülkenin 

güvenliğini düĢünürüm. Hukuk devletinin kurallarını ayakta tutarak gereken tedbirleri almayı 

düĢünürüm. 

-Ġç savaĢa gitmeden gerekli tedbirler alınmalıdır. 

-Ġrtica gibi Kürtçülük‟te var. Bunlar birleĢebilir mi?Maksatları ayrı 

-Alınması gereken pratik tedbirler var. Bunları alarak mani olabiliriz. 

-Ülkenin dengesini bozacak yasalara engel oluyoruz.Bunun için ben ve Anayasa 

Mahkemesi var. Altı aydan beri istemediğim hiçbir kanunu geçirtmedim. 

-MĠT, TRT, Üniversiteler gibi kurumlarda tahribat yaptırmayız. 

-Üniversiteler tasarısını hazırlayanlara haber gönderdim. Çıkaramazsınız dedim. 

-Bazı üniversitelere sızmıĢ öğretim üyeleri var. Ancak rektör seviyesinde temizledim. 

Harran Üniversitesinde mani oldum. Van‟ı iki yıl önce temizledim. Erzurum Üniversitesi 

Rektörü Vatanperver‟dir. Eksik varsa gözyaĢlarına bakmam. Üniversitelerde genellikle çok 

rahatsız edici bir durum yoktur. Dosyada yazılı olanlara teker teker bakacağım. Çoğu ile 

uğraĢtım.  

-BaĢsavcı için bugün yarın karar vereceğim. 

-Devletin büyük kuruluĢlarının baĢında rejim düĢmanı kimseyi barındırmam. 

-Birçok tayin geliyor.HerĢeyine bakılıyor, DYP kanadından gelen tayinler daha kolay 

oluyor. Hemen geri çeviriyorum. Bir daha önüme getirmiyorlar. 

-ġimdi valiler kararnamesi hazırlanıyor. Teker teker bakacağım. Pırıl pırıl valiler var. 

Vali sağlam olmalı. Onlar komutanlara benzer tarzda görev yapıyor. 

-Birçok iddia ve tesbitler var.Hepsine bakacağım. 

-Devleti rahatsız hale getirecek, devletin Ģeklini değiĢtirecek hiçbirĢey yaptırmayız. 

Devleti kimseye teslim etmeyiz. Nasıl halledeceğim? Biraz düĢünmem lazım. Tepeden tırnağa 

gözden geçireceğim. Bir kısmı böyle olmayabilir. 

(Sn.CumhurbaĢkanı; irticai faaliyetler baĢlıklı MĠT raporun göstererek, bu size 

geldimi dedi? Olmadığı söylendi.) 
-TRT ile ilgili üçüncü adayı dört aydır önüme getiremediler. Hakkında söylentiler 

olan kiĢi gelirse ona hiçbir zaman yol vermem. En büyük zorluk yerel TV ve radyolarda. 

Bunlar dibimizi oyuyorlar. RTÜK‟e gittim, Çare bulur dedim.  

-Devlet BaĢkanı ve vatandaĢ olarak görevimi yaparım. Sizlerle iĢbirliği yaparım. Üç 

beĢ gün çalıĢmam lazım.Kendi arĢivimle mukayese edeceğim. 

-Parlamentoda bu meseleyi takip eden vatansever kiĢiler var. En önemli olan Ģey 

Cezayir durumuna düĢülmeden bu durumdan çıkılmasıdır. 

-Devletin kendini koruma mekanizmasında bir noksanlık yok. Bunları iĢleteceğim. 

Yeni BaĢsavcının birinci iĢi bu olacaktır. 

Sn.Genelkurmay BaĢkanı 
Size bunları aktarmak durumundayız. Fiili bir durum var. Yasaların iĢletilmesi 

gerekir. Fatih‟te bayanlar kısa kollu gezemiyor. Jilet atılıyor. Tren ve benzeri vasıtalarda 

tesettürlü bayanlar para karĢılığı dolaĢtırılıyor. Fiili durum giderek geniĢliyor. 

Sn.CumhurbaĢkanı 
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-Sizin düĢüncelerinizi bilmem gerekir ki tedbir alayım. Silahlı Kuvvetler 

BaĢkomutanı‟nın temsilcisi olarak sizin rahatsızlığınızı bilmem gerekir. Siz rahatsanız sistem 

rahat iĢler. 

-Maalesef son olaylarla ilgili tartıĢmalar ve yazılar hadiseyi ve kiĢileri bırakıp devleti 

hedef almaya yöneldi ve devletin çalıĢmasını zorlaĢtırdı. Bir süre sonra polisi çalıĢtıramayız. 

Ġstanbul‟da son 2,5 aydır Emniyet Müdürü tartıĢması bizi çok sıkıntıya düĢürdü. Çok talihsiz 

bir olaydır Ġstanbul polis teĢkilatı ve yeni emniyet müdürü çok sağlamdır. Birkaç gün 

içerisinde Ġstanbul oturur. 

Sn.Genelkurmay BaĢkanı: 
-Parlamentoda kilitlenme var. 

-EndiĢemiz %80 nin %20 nin Zebunu yani esiri olmasıdır. Bunu açacak kilidin 

olmaması sıkıntı yaratıyor. 

-Siyasetin dıĢındayız. Özenle siyasete girmekten kaçınıyoruz. 

-ġahsi tecrübe ve konumunuz ile sizin Anayasal düzen içinde bu sorunları 

çözeceğinize inanıyoruz. Kanunların yolu açılmalıdır. 

-Bu brifingte parti ismi kullanıp kullanmamayı çok düĢündük. Sadece size bu Ģekilde 

takdim ediyoruz. Bu hususu özellikle dikkatlerinize sunarım. 

Sn.CumhurbaĢkanı : 
-Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğim. 

-1982 Anayasası‟nın noksanı CumhurbaĢkanı‟na meclisi fesh etme yetkisi vermemiĢ 

olmasıdır. Benim elimde böyle bir yetki olsa kullanmama bile gerek kalmayabilir. Partiler ve 

milletvekilleri ne yaparlarsa yapsınlar dönem içinde kimsenin kendilerine dokunamayacağını 

biliyorlar. Mesele bundan ileri geliyor.  

-Halk cıva gibidir. Kimsenin arkasında devamlı durmazlar. 

-Tekrar teĢekkür ederim. Brifing vatansever ve temiz duygularla hazırlanmıĢ. 

Yararlandım. Ġnceleyeceğim.” denildiği tespit edilmiĢtir. 

CUMHURBAġKANLIĞI ARġĠVĠNDEN GÖNDERĠLEN BELGE baĢlığında, 
TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonu‟nun 28 ġubata iliĢkin BaĢsavcılığa  

gönderdiği belgelerden CumhurbaĢkanlığı ArĢivinden kendisine gelen belgeler arasında 17 

Ocak 1997 tarihli Genelkurmay BaĢkanlığı Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı tarafından 

hazırlanan Ġrticai Faaliyetler konulu 65 sayfadan oluĢan belge gönderildiği belirtilerek, 

CumhurbaĢkanına Genelkurmayda 17 Ocak 1997 tarihinde brifing verildiği, brifingle birlikte 

brifingle ilgili bu belgenin verildiği kanaatine ulaĢıldığı, 

TBMM Darbeleri AraĢtırma Komisyonu tarafından Cumhuriyet BaĢsavcılığa 

gönderilen CumhurbaĢkanlığı arĢivinden kendisine gelen belgeler arasında bulunan ĠRTĠCAĠ 

FAALĠYETLER VE CUMHURBAġKANLIĞINDA YAPILAN ÇALIġMALAR baĢlıklı 

çalıĢmada CumhurbaĢkanına 17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay BaĢkanlığında “Ġrticai 

Faaliyetler” konulu brifing verildiği, brifing sonrasında da CumhurbaĢkanına Genelkurmay 

Ġstihbarat BaĢkanlığı tarafından hazırlanan irticai faaliyetler baĢlıklı 65 sayfadan oluĢan 

belge teslim edildiği, bu belge ile ilgili olarak CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğinde bir 

çalıĢma yapıldığı, bu çalıĢmada, brifing metni CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri Necdet 

SEÇKĠNÖZ tarafından incelenerek 10 sayfalık kiĢisel bir görüĢ hazırlandığı, bilahare 

görüĢmelerden sonra Gnkur.Brifing metninde 20. sayfadan sonra yer alan iddialarla ilgili 

olarak 54 maddeden oluĢan tespitler yapıldığı, 

CUMHURBAġKANLIĞI ARġĠVĠNDEN GÖNDERĠLEN BELGE, baĢlığında,  

Genelkurmay BaĢkanı Ġsmail Hakkı KARADAYI’nın CumhurbaĢkanlığına Batı 

ÇalıĢma Grubu-Bülent ORAKOĞLU, Hanefi AVCI, Kadir SARMUSAK ve 4 polis memuru ile  

ilgili yazdığı belge, 

Genelkurmay BaĢkanlığının CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğine hitaben yazmıĢ 

olduğu GĠZLĠ ibareli, GĠZLĠ-KĠġĠYE ÖZEL kaĢeli 02 Haziran 1997 tarih ve ĠSTH: 3500-
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5497/ĠKK.ve Güv.D.Güv.ġ.1.sayılı Emniyet Genel Md.lüğü Personeli konulu Genelkurmay 

BaĢkanı Orgeneral Ġsmail Hakkı KARADAYI imzalı (Üzerinde CumhurbaĢkanlığı Süleyman 

Demirel arĢivi Yer No:…Desimal No:43, Dosya No:….Fhrist No:1-1 EK A‟sında 

(Emn.Gn.Md.lüğü personel kimlikleri), EK B‟sinde (23.5.1997 tarihli ifade tutanağı) EK 

C‟sinde (29.5.1997 tarihli ifade tutanağı) EK D‟sinde (M.Kadir SARMUSAK‟ın bağlantı ağı) 

olduğu belirtilen, DAĞITIM  Gereği için, ĠçiĢleri Bakanlığına,Bilgi Ġçin, CumhurbaĢkanlığı 

Gn.Sekreterliğine, BaĢbakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen belgenin  

içeriğinde özetle;  

“1.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat Daire BaĢkanlığı emrinde askerlik 

hizmetini ifa eden, emniyet kökenli Dz.Onb.Kadir SARMUSAK (96/2-3363)‟ın görevi 

süresince, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli aĢağıda kimlikleri belirtilen Ģahıslarla 

birlikte ve onların talimatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhına yönelik personel ve 

diğer konularda TSK.leri aleyhine istihbari bilgi ve belge toplamaya çalıĢtığı, son olarak adı 

geçen askerin “GĠZLĠ” gizlilik dereceli ve askeri hizmete iliĢkin bir yazı ve ekini bahse 

konu kuruma sızdırdığı belirlenmiĢtir. Bu husustaki personel kimlikleri ve ifade tutanakları 

EK‟tedir.  

2.Diğer taraftan Emn.Gn.Md.lüğü Ġsth.D.BĢk.Bülent ORAKOĞLU‟na atfen basında 

yer alan ve Silahlı Kuvvetleri itham ve tehdit eden bir haber ile ilgili olarak ĠçiĢleri 

Bakanlığına gönderilen 7 MART 1997 tarih ve GENSEK:2050-119-97/Ġcra Sb.sayılı 

yazımızada bugüne kadar bir cevap alınamamıĢtır.  

……  

5.Bu itibarla adları geçen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında gerekli idari 

incelemenin yapılmasını ve gereğini rica ederim.” Ģeklinde yazılı olduğu,  yazının içeriğinde; 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığından elde edilen 5 Mayıs 1997 

tarihli Batı ÇalıĢma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu belgelerle ilgili olması, Genelkurmay 

BaĢkanı Ġsmail Hakkı KARADAYI‟nın bu tarih itibariyle Batı ÇalıĢma Grubundan 

haberinin olduğunu gösterdiği belirtilerek, belgenin doğru olduğunun   Ģüpheliler Aydan 

EROL, Aytaç ATILAN, Mehmet AYGÜNER‟in ifadeleri ile  sabit olduğu, 
-Genelkurmay antetli CD ile ilgili yapılan teknik incelemeler neticesinde, 

“CD5\Bcg\Cankaya” klasöründe yer alan “tak.doc” isimli 3 sayfadan oluĢan word belgesi 

elde edildiği, belge ile ilgili olarak 18.02.2013 tarihli 82 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağı da 

düzenlendiği, (Kls.200) Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetleri ve çalıĢmaları kapsamında 

Genelkurmay BaĢkanı (Ġsmail Hakkı KARADAYI), MGK.Genel Sekreteri (Ġlhan KILIÇ), 

Jandarma Genel Komutanı (Teoman KOMAN), K.K.K.Kurmay BaĢkanı, Hava Kuvvetleri 

Komutanı (Ahmet ÇÖREKÇĠ)‟nin bir toplantı yaptıkları, BÇG’nin hazırlamıĢ olduğu Ġrticai 

Faaliyetler, Siyasal Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri Ve Ġslami Sermaye, Ġrtica Ne 

Durumda takdim ve belgeleri üzerinde  görüĢlerini dile getirdikleri bir toplantı yaptıkları ve 

bununla ilgili aĢağıda belirtilen belgenin oluĢturulduğu, Belgede;  

GENELKURMAY BAġKANI  
-Herhangi bir kimseye eğer bu brifingi verirsek, brifing metninde DZ.K.K.lığındaki 

olayı yazmayın.   

-Öneme” kelimesi “önemi” olarak düzeltilmeli.   

-Bir ay önce kadrolaĢma 167000 demiĢtiniz, Ģimdi neden 150000 diyorsunuz.  

-Takdim metninde geçen isimleri çok iyi etüd edin.   

-Acil ve müessir önlemler (tekliflerde yer almalı)  

-400 milyon DM. Bunu takip edin salı günü bana bildirin.   

-Takdimler iyi.   

-KadrolaĢmayı gözden geçirin, Ģüphe yaratacak pürüzler olmasın.   

-Doğru olduğuna kani olunan bir uslüple yazılsın.   

-Özellikle islami sermaye takdimini maliyeciler ve hukukçular görsün.   
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-Bizim ana fikir ortaya koymamız lazım.   

-Parasal kaynağın kötü kullanıldığını vurgulamamız lazım.   

-Holdingler yasalarla kontrol altına alınmalı.   

-Ġstanbul belediyesindeki teberru iĢini araĢtırın.   

-Acaba Cezayir‟deki olayların safahatını vurgulasak mı?  

-RP’nin seçim broĢürü belki vurgulanabilir.   

-Polisin silahlanma ve teknik malzeme alımı. Top ve havan gibi. Bunlar nerede. 

Arayalım. Ne kadar gelmiĢ, kanuna göre genelkurmay‟dan habersiz olmaması lazım.  

-Camilerde bazı silahların olduğu ve bunların yer değiĢtirdiği,   

-Hergün 13,5 cami kuruluyor. Doğru ise bunu da koymak olabilir. (?)  

-Takdimlerden hedef ne? Bunu ortaya çıkartalım ve hangi etkili kesime, kime 

verileceğini tespit edelim.   

HAVA KUVVETLERĠ KOMUTANI  
-Vakıfbank‟ta Halil ÜRGEN var. Bursa milletvekili ÇAĞLAR‟ın yeğeni,   

-Siyasal islamın ismini RP olarak mı algılayacağız?  

-Çünkü irtica baĢka, siyasal islam baĢkadır.   

-Necati ÖZKANAT 18 yıllık müsteĢar. Dikkat etmek lazım.   

-Orman Bakanlığı üzerinde durulmadı. Bu bakanlıkta cuma namazını kıldıktan sonra 

toplu halde sokaklara dağılan görevliler vardır.   

-Kültür Bakanlığı (özellikle kütüphaneler ve il müdürlükleri bunlarla dolu).   

 MGK. GEN.SEK.  
-Kime takdim edilecekse takdim metninde geçen isimlerin ona göre değiĢik olması 

lazım.   

-Ġslami kesim (bu kelimeyi kullanmamak lazım. Radikal, irticai kesim gibi kelimeler 

anlamlarına uygun olarak kullanılabilir).  

-Türk Ġslam Vakfı baĢka, radikal cemiyetler baĢkadır. Hepsi bu iĢin içine girmemesi 

lazım, iyi tasnif edilmeli.   

-Basit konularda hata yapmamalıyız.   

-MGK. Kararları derhal yürürlüğe girmelidir deniyor. Zaten yürürlükte ve 

uygulamaya kondu. Biz bunu zaten sağlıyoruz.   

-% 16 din kökenli parlamenter, bu ne kadar doğru olur. (tekliflerdeki maddeye 

istinaden)  

-Takdim kısaltılabilir.   

 J.GN.K.  
-Vali ve Kaymakamlar bizi ilgilendirmez. Bu takdime yönelik herhangi bir cevaba 

karĢılık bizim cevap bulmamız lazım.   

-Hiçbir rapor delil olarak kullanılmamalı.   

-Devletin kurumlarında istihbarat yapılmaz. Onun için cevap bulmamız lazım.   

-Ġsimlere dikkat edilmeli.   

-Mükerrerler var ve takdim çok uzun, özellikle islami sermaye takdimi.   

-Cümle ve telaffuz bozuklukları var.   

-% 16 nasıl indirilecek. Bunlar kanunla olur. Din kökenli parlamenter deyimi yanlıĢ 

gibi.   

-MĠT’in ekonomik istihbaratı derlemedir, itibar etmeyin.   

-Eğer bu hususlar düzeltilirse takdimin ne olacağına sonra karar verebiliriz.   

 K.K.K.KUR.BġK.  
-Tablo vahim, amacımız ne?   

-Brifingin doğruluğunu tespit için yıllarca çalıĢmamız lazım.   

-Milli Gençlik Vakfı (bunlar silahlanıyorlar, bunlar Ġran’daki devrim 

muhafızlarının karĢıtı),   
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-Güç vakıflardadır. Kontrol altına alınmalı.   

-400 milyon DM. M.S.B.lığına bildirdim.   

 HV.K.K.  

-Siyasi otoritenin bu teklifleri yerine getirmesi mümkün değil. Sıkıntı var.  

-KadrolaĢma takdimi doğru. Fakat KOMBASSAN, YĠMPAġ vb. Hususları kamuoyu 

biliyor. Bunları önceden söyledik. Bunlar genel Ģeyler.” Ģeklinde son bulduğunun tespit 

edildiği, 

-Genelkurmay antetli CD ile ilgili yapılan teknik incelemeler neticesinde, 

“CD5\dokuman\aksu\a1.doc” klasöründe yer alan 8 sayfadan oluĢan word belgesinde, 

(Belgenin baĢında bulunan) (2 Ağustos 1996) tarihli Sn.Genkur.BĢk.nın direktifleri   “Tarikat 

ve yasadıĢı örgütler içinde bulunanlar, Bu tür toplantılarına fiilen katılanlar, 

T.S.K.personeline, bu tür irticai/yıkıcı , bölücü düĢüncelerin propagandasını yapanlar, Bu tür 

yasadıĢı faaliyetlerde fiilen bulunduğu tespit edilenler, Ġkazlara rağmen ıslah olmayanlar, 

Y.A.ġ kararı ile ayrılmalıdır.”denildiği belirtilerek, sanık Ġsmail Hakkı Karadayı‟nın 

03.01.2013 tarihinde  Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

2-ġÜPHELĠ ÇEVĠK BĠR 
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay II.BaĢkanı olarak görev 

yaptığı,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin EK-A sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı Batı ÇalıĢma Grubu Ģemasında Batı 

ÇalıĢma Grubunun baĢında bulunduğu, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 

4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde; BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli 

talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, 

Genelsekreter, 2. BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, 

belge oluĢturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların 

benzeri paralelinde bir çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin 

Genelsekreter tarafından hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

04 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasına dair yazıyı gereği için 

Gnkur "J"BĢk.larına (Genelkurmay Personel BaĢkanlığına (J-1), Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığına (J-2), Genelkurmay Harekât BaĢkanlığına (J-3), Genelkurmay Lojistik 

BaĢkanlığına (J-4), Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler BaĢkanlığına (J-5), Genelkurmay 

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri BaĢkanlığı (J-6), Genelkurmay Askeri Tarih ve 

Stratejik Etüt BaĢkanlığına (J-7), Gnkur.Ad.MüĢ.liğine ve Gensek.BASHALK.D.BĢk.lığına 

gönderdiği,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubunun kurulduğuna dair yazı ve ekinde Batı 

ÇalıĢma Grubu TeĢkilat Yapısını Ģemasını  gereği için (A-3 Planı, 1,8 hariç (Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel 

Komutanlığı,) B Planı (10,11 hariç) (Genelkurmay Personel BaĢkanlığına (J-1), Genelkurmay 

Ġstihbarat BaĢkanlığına (J-2), Genelkurmay Harekât BaĢkanlığına (J-3), Genelkurmay Lojistik 

BaĢkanlığına (J-4), Genelkurmay Plan ve Prensipler BaĢkanlığına (J-5), Genelkurmay 

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri BaĢkanlığına (J-6), Genelkurmay Askeri Tarih ve 

Stratejik Etüt BaĢkanlığına (J-7)) Genelkurmay Genel Sekreterliğine, Genelkurmay Adli 

MüĢavirliğine) gönderdiği, 
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29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemini ve eklerini hazırlatarak 

gereği için (A1 planı -1 hariç Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına, Harp 

Akademileri Komutanlığına, Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına), Harp Ak.K.lığına, 

Gnkur.Ġsth.BĢk.lığına gönderdiği, 

6 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konseptini hazırlatarak 

gereği için K.K.K.lığına, Dz.K.K.lığına, Hv.K.K.lığına, J.Gn.K.lığına, Harp Akademileri 

K.lığına,  B Planı -3,7,10 hariç (Genelkurmay Personel BaĢkanlığına, Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığına, Genelkurmay Lojistik BaĢkanlığına, Genelkurmay Ğenel Plan ve Prensipler 

BaĢkanlığına, Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri BaĢkanlığına, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğine, Genelkurmay Adli MüĢavirliğine), Bilgi için Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderdiği,  

27 Mayıs 1997 tarihinde 19 sayfadan oluĢan Batı ÇalıĢma Grubu eylem planını 

hazırlatarak gereği için K.K.K.lığına, Dz.K.K.lığına, Hv.K.K.lığına, J.Gn.K.lığına B Planı- 3, 

7, 10 hariç- (Genelkurmay Personel BaĢkanlığına J-1, Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına J-

2, Genelkurmay Lojistik BaĢkanlığına J-4,  Genelkurmay Plan ve Prensipler BaĢkanlığına J-5, 

Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri BaĢkanlığına J-6, Genelkurmay Genel 

Sekreterliğine, Genelkurmay Adli MüĢavirliğine), bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliğine aĢağıda belirtilen üst yazı ile gönderdiği, 

Üst yazının; 

1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 

alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2- Eylem planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek 

Komutanlıklar/BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve 

icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/BaĢkanlıklar tarafından 29 

Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor 

edilecektir.  

3- Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.” Ģeklinde olduğu,  

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, Genelkurmay Adli 

MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun katılımı ile yapılan 

özel takdime Genelkurmay II.BaĢkanı olarak katıldığı,  
Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu.  Kriz yönetimi oluĢturulması.  Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın  gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların   gündeme geldiği toplantıya 

katıldığı, 

Toplantıda (Gnkur II.BĢk.olarak) 

“-Ġrtica konusunda tarihi toplantı yapıyoruz, 

-Gnkur. BĢk.direktifi gereği irtica iç güvenlikle birlikte 1 nci önceliğe haizdir, 

-Toplantının maksadı, irtica konusunda nasıl bir teĢkilatlanmaya gidilmesidir.  
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GNKUR. II.BĢk 
-10 emekli orgeneral bir araya gelse muhtıra verseler, (E) Org.GüreĢ'in tutumu 

değiĢir. 

GNKUR. II.BĢk 
-Bu tarihi bir toplantıdır, 

-Aynı frenaknstayız, mutluyum, 

-Strateji: Ülke Cezayir ve Ġran olmayacak, 

-Öncelikle hükümetin devamını önleyecek, demokratik müesseseleri devreye 

sokacak çalıĢmalar yapılmalıdır. 

-Daimi teĢkilatlanma zorundayız (Ġç güvenlik gibi) 

-Kamuoyunu aydınlatma Ģart, 

-TSK içinde ve dıĢında ne yapacağız? 

-TeĢkilatlanma kuvvetlerde de daimi olmalıdır. 

-Bu çalıĢma belki TÜMAS'ta da değiĢiklik gerektirecek, 

-Herkesi aydınlatmalıyız. 

-Ġç güvenlik dairesi var, tecrübeli ĠKK nın ilgilileri ile takviye edilir. 

-Toplantının maksadı, irtica konusunda nasıl bir teĢkilatlanmaya gidilmesidir” 

Ģeklinde konuĢtuğu, 

Genelkurmay II nci BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR‟in 4 Haziran 1997 ÇarĢamba Saat 

17:00-18:00‟de Genelkurmay ġeref Salonunda American Jewısh Congress AJC heyeti ile 

görüĢme yaptığına dair tutanakta toplantıda Çevik BĠR‟in heyet üyelerine yapmıĢ olduğu 

soru- cevap konuĢmasında; 

“Orgeneral BĠR: … Ayrıca savunma bakanları kendi parti çıkarlarına ve kendi 

kiĢisel çıkarlarına birinci önceliği verdiklerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri içine politikayı 

sokmaktadırlar. Bu nedenle Ģu aĢamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut konumunun 

muhafaza edilmesi tarafımızdan uygun mütalaa edilmektedir… Erken bir seçim meclis 

tarafından kabul edilmeyecektir. Seçime gidersek Seçim Kanunu ve diğer uyum kanunlarının 

çıkartılması lazımdır. Seçmen kütüklerinin yenilenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

demokratik seçim olmaz. Basın ve kamuoyu bu görüĢte…  

Soru: Eger bu dediğiniz olmazsa askerleri isteklerini zorla kabul ettirir mi?  

Orgeneral BĠR: Biz, demokrasi içinde kalarak mücadelemizi sürdürüyoruz. 

Insanlarımızı ve demokratik kuruluĢları uyararak politik yaĢantıya daha aktif katılımlarını 

sağlamaya çalıĢıyoruz. Silahlı Kuvvetlerin müdahalesi en son çaredir….  

Türkiye‟de politikaya atılanların baĢlıca iki maksadı vardır. Parası olanlar meĢhur 

olmak için, parası olmayanlar da para kazanmak için politikaya atılırlar… 

BaĢbakanımız dahil Refah Partisine mensup kiĢiler Ġsrail ile tatbikatı abarttı ve farklı 

yorumlar getirdi.  

Soru: BaĢbakanınız bunu neden yaptı? 

Orgeneral BĠR: Radikalleri memkun etmek için.  

Soru: .. Türkiye‟de de bazı kesimler yönetime el koyacağınızı ima ve ifade ediyor… 

Orgeneral BĠR: Biz, az önce de ifade ettiğim gibi anayasa ve yasaların bize verdiği 

görev ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Amacımız, demokratik 

kuruluĢların ve halkın demokrasinin iĢleyiĢine daha çok katılımını sağlamaktır. Ancak 

kamuoyunda bir adam sendecilik vardır.  

Refah Partili bir milletvekili, hem meclisi ve hem de milletvekillerini küçük 

düĢürücü beyanatta bulunmasına rağmen büyük bir tepki görmedi. Ġnsanlar sesini yükseltmeli. 

Demokrasinin iĢleyiĢine daha çok katkıda bulunmalı. Halk herĢeyi askerden bekliyor…", 

Ģeklinde beyanların bulunduğunun tespit edildiği,   

- ĠRTĠCA BRĠFĠNGĠ (Genelkurmay BaĢkanlığından talep  üzerine gönderilen) 
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Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan oluĢan mesaj 

formunda; Gensek 0045-2-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Misab, Karkom, 

Denkom, Havkom, Jangenkom, Birorkom (ivediliğinden), Ġkiorkom (ivediliğinden), Üçorkom 

(ivediliğinden), Egeorkom (ivediliğinden), Donankom (ivediliğinden), Harpakkom, LSE 

Tür.Kd.Sb.lığı/ Ġzmir, Kuzdenkom (ivediliğinden) Gündemkom (ivediliğinden), Havaeğtkom 

(ivediliğinden), Kıbbarkuvkom, OnbeĢkorkum (ivediliğinden), Gatakom, Karaharpkom, Sahil 

güvkom, Genkur.”J”BaĢkanlıkları, BaĢbakan Askeri BaĢdanıĢmanı, GenkuradmüĢ, Gnkur 

ÖZKUVKOM., Genkurges., Gnkurmubıldeskom., Genkuristhokkom., TSK Spor Okulu, 

Cumhuhalkom.,SıhhıyeOrev, MerkezOrev, GaziOrev, Genkuranıtkamkom., Genkurbasyahida/ 

elden, Genkurkhdsgrkom/elden, Genkurprot/elden, Genkurhemnsb.lığı/elden, GenkurevriĢl/ 

elden, GenkuridĢ/elden, Genkur II nci BĢk.Özsek/elden gönderilen,  

 “Ġrtica faaliyetler” konusunda personeli bilgilendirmek maksadıyla aĢağıda belirtilen 

tarihlerde irtica brifingi verileceği, brifingin sinevizyon cihazı üzerinden takdim edileceğini, 

takdim süresinin bir saat olduğu,  

Genkur.Kh.da, Gnkur.Kh. personeli ve Gnkur.bağlı birlikleri için Orbay 

Salonunda yapılacak takdimlere zorunlu olarak görevde bulunması gerekenler hariç 

bütün personelin katılacağı, 
Brifing yeri ve tarihleri  

3 Haziran 1997(11.00) KKK.lığı 

3 Haziran 1997(16:00) Kara Harp Okulu (As.Öğrenciler Dahil) 

4 Haziran 1997(11:00) Dz.K.K.lığı (Sahil Güvenlik K.lığı Dahil) 

4 Haziran 1997 (14:30) Hv.K.K.lığı  

    (Ankara Garnizonundaki Hv.K.K.lığı birlikleri dahil) 

5 Haziran 1997 (11:00) 1 nci Ordu Komutanlığı 

                                             (Ġstanbul Garnizonundaki Dz.,Hava ve J.Birlikleri           

1.Or.K.lığınca verilerek kontenjan dahilinde brifinge katılacaklardır.) 

5 Haziran 1997 (15:00) Harp Akademileri Komutanlığı 

6 Haziran 1997 (14:00) (3 üncü Kor.K.lığı Dahil) Donanma Komutanlığı (15 nci  

                                             Kolordu K.lığı Dahil)  

9 Haziran 1997 (11:00) Jandarma Genel Komutanlığı 

9 Haziran 1997 (14:30) Gata Komutanlığı 

10 Haziran 1997 (11:00) Gnkur.Kh.Personeli 

10 Haziran 1997 (14:30) Gnkur.Bağlı Birlikleri 

11 Haziran 1997 (14:30) Sivil Kesim 

13 Haziran 1997  Kıbrıs BarıĢ Kuvvetleri Komutanlığı 

    (Saati Kıbbarkuvkom‟ca tespit edilecektir) 

19 Haziran 1997 (14:30) Ege Ordu K.lığı 

                                             (Ege Ordu Birlikleri, LSE,Hava Eğt.K.lığı, Güney Deniz 

Sahil K.lığı ve diğer garnizon birlikleri dahil) 

16 Haziran 1997 (14:30) MSB.lığı personeline verilmesinin Milli Savunma 

Bakanlığının tensiplerine maruz olduğunu, 

Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ‟ın parafının ve El yazısı ile brifingin daha çok 

personel tarafından izlenmesinin temini için Gnkur.BĢk. lığınca video kasete alınıp 

dağıtımının yapılacağı notunun bulunduğu, Koordinasyon Dairesi ve ġahıs bölümünde 

Gnkur.Ġsth.BĢk. Korgeneral Çetin SANER‟in adının bulunduğu bölümün “Y” konularak 

yerine Fevzi TÜRKERĠ tarafından imzalandığı, müsaade eden isim ve imzası bölümünde 

Çevik BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu,  

ġüphelinin ikametinde yapılan aramada elde edilen 1'den 42'ye kadar 

numaralandırılan CD'lerden 38 numaralı CD'nin yapılan incelenmesine dair 11.02.2013 tarihli 

4 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağında da belirtildiği üzere; 
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38 no.lu CD içerisinde Osmanlı Takdimi isimli CD açıldığında Osmanlı - Sağ, 

Osmanlı - Sol isimli power point dosyaları ile Takdimmetin isimli word dosyasında 31 

sayfadan oluĢan takdimde,   

Ġrticai unsurların hedefleri baĢlıklı konuların olduğu 21. Sayfada bulunan bu baĢlık 

altında geçen 26. Sayfada "Simge haline gelmiĢ türbanı eĢinin kafasına takmıĢ dolaĢtıran 

subay, astsubay kim olursa olsun ağzından tek bir kelime çıkmasa dahi propaganda yapmıĢ 

sayılır ve bu orduda barınamaz. Cumhuriyetin temel ilkelerini savunan Silahlı Kuvvetler bu 

anlayıĢta olamaz. Laiklik aklı hakim kılmaktadır." ibarelerinin bulunduğu,   

ġüphelinin ikametinde yapılan aramada elde edilen 26 numaralı CD içerisinde 

yapılan inceleme ve araĢtırmada CD'de özetle; “Bu film Cumhuriyet değerleri konusunda 

duyarlı, sivil toplum kuruluĢlarınca kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıĢtır” ile 

baĢlayan Refah Partisi Genel BaĢkanı Necmettin ERBAKAN'ın görüntü ve konuĢmalarından 

alıntıların olduğu, Fetullah GÜLEN'in çeĢitli illerdeki vaaz ve sohbetlerinden alıntılar olduğu, 

bazı miting görüntülerinin olduğu, ġevki YILMAZ'a ait görüntü ve sözlerin yer aldığı, çeĢitli 

toplumsal olaylarda çekilmiĢ görüntülerin yer aldığı, Müslüm GÜNDÜZ'e ait görüntü ve 

sözlerinden alıntılar, Ahmet Mahmut ÜNLÜ'ye ait görüntü ve sözlerinden alıntıların yer 

aldığının tespit edildiği belirtilerek, sanık  Çevik BĠR‟in  15/04/2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

3-ġÜPHELĠ ÇETĠN DOĞAN 
1995-1997 Ağustos ayları arasında Genelkurmay Harekât BaĢkanı olarak, 1997 yılı 

Ağustos ayı ile 1999 yılı arasında AsayiĢ Komutanı olarak görev yaptığı, 

Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Harekât BaĢkanı (J-3) olarak 

görev yaptığı, (1995-1997 Ağustos), 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin EK-A‟sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı Batı ÇalıĢma Grubu Ģemasında “Gnkur. 

Hrk.BĢk.- Batı ÇalıĢma Grubunun BaĢkanı” olarak bulunduğu, 

 04 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için Genelkurmay Harekât BaĢkanı olan (J-3) olan Ģüpheli Çetin DOĞAN' a  

gönderdiği,   

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için  Genelkurmay Harekât BaĢkanı (J-3) olan  Ģüpheli Çetin DOĞAN'a 

gönderdiği, 

 29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in bilgi için Genelkurmay Harekât BaĢkanı (J-3)  olan Ģüpheli Çetin DOĞAN'a 

gönderdiği, 

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planını Çevik BĠR‟in aĢağıda 

belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği olarak “Gizli-KiĢiye Özel” olarak Ģüpheliye   

gönderdiği, üst yazının; 

“1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 

alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2- Eylem planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek 

Komutanlıklar/BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve 

icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/BaĢkanlıklar tarafından 29 

Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor 

edilecektir.  

3- Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.” Ģeklinde olduğu,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında 

Genelkurmay Harekât BaĢkanı olarak bulunduğu, 
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04 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulması, 10 Nisan 1997 tarihli Batı 

ÇalıĢma Grubu kurulması, 29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi, 27 Mayıs 

1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planı belgeleri hazırlanırken belgelerin Genelkurmay 

Harekât BaĢkanı olması sebebiyle kendisine koordine için gönderildiği,   

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-3 BaĢkanı olarak katıldığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay 

Harekât BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 PerĢembe, 22.05.1997 PerĢembe, 

26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 PerĢembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 PerĢembe, 

09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 PerĢembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı 

ÇalıĢma Grubu toplantılarına katılarak koordinatörlük görevi yaptığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Harekât BaĢkanı olarak katıldığı, 

Toplantıda 

(J-3 olarak) 

-Batı ÇalıĢma Grubu kurulmuĢtur. 

-Bu grubun görev tanım ortaya konacaktır. 

-Yarından itibaren çalıĢmalara baĢlanacaktır. 

-Kuvvet komutanlıklarında da benzeri çalıĢma ile bu ağ örülecektir. 

-Bir emir yayınlacak resim tam olarak ortaya konacaktır. 

BroĢürde yer alan konulara ne gibi tedbirler alabiliriz, konusu tespit edilecektir.” 

Ģeklinde konuĢma yaptığı belirtilerek sanık Çetin Doğan‟ın 28.05.2012 tarihine Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine  yer verilmiĢtir. 

 

4-ġÜPHELĠ EROL ÖZKASNAK  
Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulduğu dönemde (1995-1998) Genelkurmay BaĢkanlığı 

Genel Sekreteri olarak görev yaptığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu belge 

ile ilgili olarak ifadesinde; BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan sonra 

Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. BaĢkan, 

Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan önce bir 

toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir çalıĢma 

yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   
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Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği, 

04 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasına dair yazıyı Erol 

ÖZKASNAK'ın hazırlayarak Çevik BĠR'e sunduğu ve Çevik BĠR'in gereği için Genel 

Sekreter Erol ÖZKASNAK'a gönderdiği, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için Genelkurmay Genel Sekreteri olan Ģüpheli Erol ÖZKASNAK'a gönderdiği, 

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in bilgi için Genelkurmay Genel Sekreteri olan Erol ÖZKASNAK'a gönderdiği, 

06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gereği için Genelkurmay Genel Sekreteri olan Ģüpheli Erol ÖZKASNAK'a 

gönderdiği,   

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planını Çevik BĠR‟in aĢağıda 

belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği için “Gizli-KiĢiye Özel” olarak   Genelkurmay Genel 

Sekreteri olan Ģüpheliye  gönderdiği üst yazının; 

“1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 

alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2- Eylem planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek 

Komutanlıklar/BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve 

icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/BaĢkanlıklar tarafından 29 

Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor 

edilecektir.  

3- Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.”Ģeklinde olduğu, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Genelkurmay 

Genelsekreterliği’nin Ġcra Makamında bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdimi Genelkurmay Genel Sekreteri olarak koordine ettiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

katıldığı , 

Genelkurmay BaĢkanlığının 17 Haziran 1997 tarihli mesaj formunun 1. 

sayfasında Gnkur. Gensek 0045-5-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Denkom, 

Havkom. Donankom(ivediliğinden), HavHarpokkom(ivediliğinden),Genkuristh., Gnkurloj‟a 

gönderilen “Ġrticai Faaliyetler” Konusunda Ege Ordu Komutanlığı, Donanma Komutanlığı ve 

Hava Harp Okulu personelini bilgilendirmek maksadıyla brifing verileceğini,  

19 Haziran 1997 tarihinde Ege Ordu Komutanlığındaki brifingi Tuğa. Ruhsar 

SÜMER‟in vereceğini, brifing ekibinin Tuğa.SÜMER dahil 3 kiĢi olduğunu,  
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23 Haziran 1997 günü saat 16:00 da Hava Harp Okulundaki brifingi Tuğg.Metin 

YÜKSELEN‟in vereceğini, brifing heyetinin Tuğg.M.YÜKSELEN dahil 4 kiĢi olduğunu,  

04 Temmuz 1997 günü saat 14:00 da Donanma Komutanlığındaki brifingi 

Tuğa.Ruhsar SÜMER‟in vereceğini, brifing heyetinin Tuğa.Ruhsar SÜMER dahil 4 kiĢi 

olduğunu,  brifinglere salon kapasitesi oranında azami miktarda general/amiral, subay, 

astsubay, sivil memurun katılımı, brifingin sinevizyondan eĢ zamanda iki taraflı yansı ve 

video ile verileceği,  takdim süresinin bir saat olduğu, mesaj formunun 2.sayfasında 

Gensek.Tümg.E.ÖZKASNAK‟ın parafının, Koordinosyan Dairesi ve ġahıs Bölümünde 

ĠKK.ve Güv.D.BĢk.Tümgeneral Fevzi TÜRKERĠ‟nin isminin ve imzasının, Müsaade Eden 

isim ve imza bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu, 

Genelkurmay BaĢkanlığının 20 Haziran 1997 tarihli 2 sayfadan oluĢan mesaj 

formunun 1. sayfasında Gnkur.Gensek 0045-6-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan 

Havkom.,Birtakhvkuvkom(ivediliğinden),Ġkitakhvkuvkom(ivediliğinden),Hveğtkom(ivediliği

nden)Hvlojkom(ivediliğinden),Gnkurloj.,Gnkuristh.,Gnkurdesktgrpkom.,hvulĢgrpkom/eti/ive

diliğinden gönderilen “Ġrticai Faaliyetler” Konusunda personelini bilgilendirmek maksadıyla 

Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN tarafından brifingler verileceği, brifinglere salon kapasitesi 

oranında azami miktarda general, subay, astsubay, sivil memur, iĢçi ve askeri öğrencilerin 

katılımı, brifingin sinevizyondan eĢ zamanda iki taraflı yansı ve video ile verileceği,  takdim 

süresinin bir saat olduğu,brifing yer ve tarihleri   koordine makamı ve  katılacakların 

belirtildiği,brifing ekibinin Hv.Tuğg.M.YÜKSELEN dahil 4 kiĢi olduğunu, mesaj formunun 

2.sayfasında Gensek.Tümg.E.ÖZKASNAK’ın parafının, Koordinosyan Dairesi ve ġahıs 

Bölümünde Ġsth.Ynt.Pl.ve Koor.D.BĢk.Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN‟in isminin ve imzasının, 

Müsaade Eden isim ve imza bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu, 

ARAġTIRMA TUTANAĞI (2.Kls. S:176-193) baĢlığında; 
Hulki Cevizoğlu‟nun yazdığı,Ceviz Kabuğu yayınlarından çıkan “Generalinden 28 

ġUBAT ĠTĠRAFI POSTMODERN DARBE” isimli 352 sayfalık kitapta,  

13 Ocak 2001 günü Kanal 6 Televizyon kanalında yayınlanan CEVĠZ KABUĞU 

isimli TV programının çözümü olduğu, programın sunuculuğunu Hulki CEVĠZOĞLU‟nun 

yaptığı ve konuk olarak eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim DERVĠġOĞLU‟nun 

katıldığı, TV programına telefonla bağlanan eski Genelkurmay Genel Sekreteri  Tümgeneral 

Erol ÖZKASNAK‟ın konuĢmalarının yer aldığı 26 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağında 

özetle;  

Hulki CEVĠZOĞLU: Ġyi geceler Sayın ÖZKASNAK Buyurun 

Erol ÖZKASNAK: “28 ġubat Süreci” ni herkesin bildiği gibi, Genelkurmay 

Karargâhında yapılan faaliyetler açısından, Genelkurmay BaĢkanı’nın baĢkanlığında kuvvet 

komutanlarının da katılımıyla bir silahlı kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Ben de, 

bu faaliyetler içerisinde üzerime düĢen rolü oynayan veya rol verilen bir kiĢiyim. 

Bu sürece de çok güzel bir isim takmıĢlar; “post-modern darbe”  demiĢler. Aslında 

”post-modern darbe” bence buna yakıĢtırılan en iyi isim. Bu post-modern darbe, 

tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen bir Ģekilde, hiç kan akıtmadan, hiç 

kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir Ģekilde demokratik uygulamalarla, Milli Güvenlik 

Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin  baĢındaki en büyük insandan ilgili bakanlara 

kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın ortak edilerek sivil toplum kuruluĢları 

vasıtasıyla, çok  baĢarılı bir Ģekilde yürütülen bir süreçtir. 

BaĢta Genelkurmay BaĢkanı ve Genelkurmay Ġkinci BaĢkanı olmak üzere, o zamanın 

Kuvvet komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde olmuĢlardır.  

Hulki CEVĠZOĞLU: “Post-modern darbe” ve “28 ġubat”‟ı bir kez daha 

değerlendirmenizi istiyorum. 

Erol  ÖZKASNAK: Her Ģey, Genelkurmay BaĢkanı’nın kontrolü, komutasında 

cereyan etmiĢtir bu olaylar. Yani hiç kimse Sayın Genelkurmay BaĢkanı’nın müsaadesini 
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almadan, emrini almadan; ne Genelkurmay Ġkinci BaĢkanı’nın ne de benim Ģahsımın böyle 

bir eyleme, uygulamaya geçmemiz, çeĢitli konuĢmalar yapmamız  mümkün değildir; askerlikte 

böyle bir Ģey olmaz. Emir-komuta zinciri ”28 ġubat Süreci ” içerisinde bütün usul ve 

prensipleriyle tam olarak iĢlemiĢtir. 

O bakımdan sayın eski Genelkurmay BaĢkanı‟nın adının az geçmesi bir üslup ve usul 

meselesidir. 

Hulki CEVĠZOĞLU: Kamuoyundaki imaj açısından sordum. 

Erol ÖZKASNAK: Genelkurmay BaĢkanı, Genelkurmay Ġkinci BaĢkanı’na ve Genel 

Sekreter’e konuĢma ve söz hakkı verir, kendi adına konuĢmaları yaptırır, nitekim o süreç 

içerisinde de bunlar yapılmıĢtır. 

28 ġubat Süreci‟ndeki “post-modern darbe” olarak adlandırılan, isim verilen bu olayı 

konuĢacak olursak; burada yasaya ve kanunlara aykırı hiçbir Ģey yapılmamıĢtır; Asıl  yasaya 

ve kanunlara  aykırı iĢlemler, o zamanın meĢru Hükümeti tarafından yapılmıĢtır. Anayasa 

laik, Atatürkçü, milliyetçi niteliklere uygun olarak esasları belli edilen Cumhuriyetin  

temelleri sarsılmak istenmiĢtir. 

Dolayısıyla burada kanuna, Anayasa‟ya aykırılık varsa, bu “28 ġubat Süreci”nde rol 

alan askerler tarafından değil, bizatihi o zamanın meĢru Hükümeti tarafından yapılmıĢtır. 
Tabi baĢlangıçta Genelkurmay Karargâhında baĢlatılan bu “28 ġubat Süreci”nde, 

daha sonra Kuvvet Komutanlarımız ki, Oramiral Güven ERKAYA, Orgeneral Ahmet 

ÇÖREKÇĠ, Orgeneral Hikmet KÖKSAL, Teoman KOMAN‟ın da adını unutmak yanlıĢ olur. 

“28 ġubat Süreci”nin baĢlangıcı 11Ocak 1997 diyebilirim. CumhurbaĢkanı‟nın 

(Süleyman DEMĠREL) Genelkurmay BaĢkanlığına davet edilip (17 Ocak 1997), kendisine 28 

ġubat 1997‟de verilen brifingin hemen hemen bir benzerinin verilmesiyle baĢlayan bu 

süreçtir.”denildiği belirtilerek sanık Erol Özkasnak‟ın 20/04/2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir.  

 

 5-ġÜPHELĠ MUHĠTTĠN ERDAL ġENEL  
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Adli MüĢaviri olarak görev 

yaptığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde; BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın  toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

04 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasına dair yazıyı gereği için 

Genelkurmay adli müĢaviri  olan  olan Ģüpheli Muhittin Erdal ġENEL'e Ģüpheli Çevik BĠR'in 

gönderdiği,   

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için  Genelkurmay Adli MüĢaviri olan Ģüpheli Muhittin Erdal ġENEL'e 

gönderdiği, 

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in bilgi için Genelkurmay Adli MüĢaviri olan Ģüpheli Muhittin Erdal ġENEL'e  

gönderdiği, 
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06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gereği için Genelkurmay Adli MüĢaviri olan Ģüpheli Muhittin Erdal ġENEL'e  

gönderdiği,  

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planını Çevik BĠR‟in aĢağıda 

belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği için “Gizli-KiĢiye Özel” olarak Genelkurmay Adli 

MüĢaviri  olan  olan Ģüpheliye  gönderdiği üst yazının; 

1-06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate alınarak 

hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2-Eylem planında,alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/ 

BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri 

faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/BaĢkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir.  

3- Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.” Ģeklinde olduğu,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında 

bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, , 

Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun katılımı ile yapılan özel 

takdime Genelkurmay Adli MüĢaviri olarak katıldığı,  

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 08.05.1997 

PerĢembe Genelkurmay Harekât BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde yapılan Batı ÇalıĢma Grubu 

toplantısına katıldığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Adli MüĢaviri olarak katıldığı,  

Toplantıda(Tuğg.E.ġENER olarak)“-Personel ikiz görevli olmamalıdır. -DıĢardan 

(MĠT vb.)kimse alınmamalıdır.” Ģeklinde konuĢma yaptığı belirtilerek, sanık Muhittin Erdal 

ġenel‟in 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

6-ġÜPHELĠ KENAN DENĠZ  
Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulduğu dönemde Genelkurmay Ġç Güvenlik Harekât 

Daire (ĠGHD) BaĢkanı olarak görev yaptığı aynı zamanda BaĢbakanlık Askeri BaĢdanıĢmanı 

olduğu, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde; BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 
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önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin EK-A sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı Batı ÇalıĢma Grubu Ģemasında 

(Gnkur.ĠGHD.BaĢkanı) Batı ÇalıĢma Grubu koordinatörü”  olarak bulunduğu,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında 

Genelkurmay Ġç Güvenlik Harekât Daire (ĠGHD) BaĢkanı olarak bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral olarak 

katıldığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay 

Harekât BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 PerĢembe, 22.05.1997 PerĢembe, 

26.05.1997 Pazartesi, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 PerĢembe, 09.06.1997 Pazartesi, 

12.06.1997 PerĢembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı ÇalıĢma Grubu 

toplantısına katıldığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

katıldığı , 

30 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubunun teĢkili ve çalıĢmalarının yürütülmesi 

ile ilgili olarak takdir belgesi verildiği (Genelkurmay BaĢkanlığından talep üzerine gönderilen 

takdir belgesi), 

25 Mart 1998 tarihli Batı ÇalıĢma Grubunun çalıĢmalarının yürütülmesinde 

gösterdiği gayreti nedeniyle takdir belge verildiği (Genelkurmay BaĢkanlığından talep üzerine 

gönderilen takdir belgesi), 

..Temmuz 97 tarihli  Genelkurmay II. BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı Ģüpheli 

Kenan DENĠZ'in “Gnkur.Ġç.Güv.Hrk.D.BĢk.olarak görev yaptığı, bazı çevrelerin tahrik ve 

karalama kampanyalarının boĢa çıkarılmasında, T.S.K. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına 

göz diken Ģer güçlerine hakettikleri dersin verilmesine yönelik çalıĢmalarından” dolayı takdir 

belgesi verildiği (Genelkurmay antetli CD‟den elde edilen takdir belgesi ),  

Batı ÇalıĢma Grubu telefon rehberinde (ĠGHD BaĢkanı olarak) isminin geçtiği 

belirtilerek, sanık Kenan DENĠZ‟in 22/06/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu  ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

7-ġÜPHELĠ ĠLHAN KILIÇ 
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1995 Ağustos – 1997 Ağustos arasında MGK Genel Sekreteri olarak görev yaptığı, 

1997-1999 yılları arasında Hava kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı,  

Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 

olarak görev yaptığı,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubunun Kurulması konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR‟in Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan bilgi için Ģüpheli Ġlhan KILIÇ‟a 

gönderdiği, 

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan Ģüpheli Ġlhan KILIÇ'a 

gönderdiği, 

06 Mayıs1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan Ģüpheli Ġlhan KILIÇ'a 

gönderdiği,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu yazıyı Ģüpheli Çevik BĠR'in bilgi için 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan Ģüpheli Ġlhan KILIÇ'a   gönderdiği,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planında Ġcra Makamında  Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak bulunduğunun tespit edildiği, 

Genelkurmay antetli CD ile ilgili yapılan teknik incelemeler neticesinde, 

“CD5\Bcg\Cankaya” klasöründe yer alan “tak.doc” isimli 3 sayfadan oluĢan word belgesi 

elde edildiği, belge ile ilgili olarak 18.02.2013 tarihli 82 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağı da 

düzenlendiği, (Kls.200)  

Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetleri ve çalıĢmaları kapsamında Genelkurmay BaĢkanı 

(Ġsmail Hakkı KARADAYI), MGK.Genel Sekreteri (Ġlhan KILIÇ), Jandarma Genel Komutanı 

(Teoman KOMAN), K.K.K.Kurmay BaĢkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı (Ahmet 

ÇÖREKÇĠ)‟nin bir toplantı yaptıkları, BÇG‟nin hazırlamıĢ olduğu Ġrticai Faaliyetler, Siyasal 

Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri Ve Ġslami Sermaye , Ġrtica Ne Durumda takdim ve 

belgeleri üzerinde  görüĢlerini dile getirdikleri bir toplantı yaptıkları ve bununla ilgili aĢağıda 

belirtilen belgenin oluĢturulduğu,belgede; 

“GENELKURMAY BAġKANI 
-Herhangi Bir Kimseye Eğer Bu Brifingi Verirsek,brifing metninde DZ.K.K.lığındaki 

olayı yazmayın.  

-Öneme” kelimesi “önemi” olarak düzeltilmeli.  

-Bir ay önce kadrolaĢma 167000 demiĢtiniz, Ģimdi neden 150000 diyorsunuz.  

-Takdim metninde geçen isimleri çok iyi etüd edin.  

-Acil ve müessir önlemler (tekliflerde yer almalı) 

-400 milyon DM. Bunu takip edin salı günü bana bildirin.  

-Takdimler iyi.  

-KadrolaĢmayı gözden geçirin, Ģüphe yaratacak pürüzler olmasın.  

-Doğru olduğuna kani olunan bir uslüple yazılsın.  

-Özellikle islami sermaye takdimini maliyeciler ve hukukçular görsün.  

-Bizim ana fikir ortaya koymamız lazım.  

-Parasal kaynağın kötü kullanıldığını vurgulamamız lazım.  

-Holdingler yasalarla kontrol altına alınmalı.  

-Ġstanbul belediyesindeki teberru iĢini araĢtırın.  

-Acaba cezayir‟deki olayların safahatını vurgulasak mı? 

-RP‟nin seçim broĢürü belki vurgulanabilir.  

-polisin silahlanma ve teknik malzeme alımı. Top ve havan gibi. Bunlar nerede. 

Arayalım. Ne kadar gelmiĢ, kanuna göre genelkurmay‟dan habersiz olmaması lazım.  

-Camilerde bazı silahların olduğu ve bunların yer değiĢtirdiği,  

-Hergün 13,5 cami kuruluyor. Doğru ise bunu da koymak olabilir. (?) 
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-Takdimlerden hedef ne? Bunu ortaya çıkartalım ve hangi etkili kesime, kime 

verileceğini tespit edelim. 

 HAVA KUVVETLERĠ KOMUTANI 
-Vakıfbank‟ta Halil ÜRGEN var. Bursa milletvekili ÇAĞLAR‟ın yeğeni,  

-Siyasal islamın ismini RP olarak mı algılayacağız? 

-Çünkü irtica baĢka, siyasal islam baĢkadır.  

-Necati ÖZKANAT 18 yıllık müsteĢar. Dikkat etmek lazım.  

-Orman bakanlığı üzerinde durulmadı. Bu bakanlıkta cuma namazını kıldıktan sonra 

toplu halde sokaklara dağılan görevliler vardır.  

-Kültür bakanlığı (özellikle kütüphaneler ve il müdürlükleri bunlarla dolu). 

MGK. GEN.SEK. 
-Kime takdim edilecekse takdim metninde geçen isimlerin ona göre değiĢik olması 

lazım.  

-Ġslami kesim (bu kelimeyi kullanmamak lazım. Radikal, irticai kesim gibi kelimeler 

anlamlarına uygun olarak kullanılabilir). 

-Türk islam vakfı baĢka, radikal cemiyetler baĢkadır. Hepsi bu iĢin içine girmemesi 

lazım, iyi tasnif edilmeli.  

-Basit konularda hata yapmamalıyız.  

-MGK. Kararları derhal yürürlüğe girmelidir deniyor. Zaten yürürlükte ve 

uygulamaya kondu. Biz bunu zaten sağlıyoruz.  

-% 16 din kökenli parlamenter, bu ne kadar doğru olur. (tekliflerdeki maddeye 

istinaden) 

-Takdim kısaltılabilir. 

J.GN.K. 
-Vali ve Kaymakamlar bizi ilgilendirmez. Bu takdime yönelik herhangi bir cevaba 

karĢılık bizim cevap bulmamız lazım.  

-Hiçbir rapor delil olarak kullanılmamalı.  

-Devletin kurumlarında istihbarat yapılmaz. Onun için cevap bulmamız lazım.  

-Ġsimlere dikkat edilmeli.  

-Mükerrerler var ve takdim çok uzun, özellikle islami sermaye takdimi.  

-Cümle ve telaffuz bozuklukları var.  

-% 16 nasıl indirilecek. Bunlar kanunla olur. Din kökenli parlamenter deyimi yanlıĢ 

gibi.  

-MĠT‟in ekonomik istihbaratı derlemedir, itibar etmeyin.  

-Eğer bu hususlar düzeltilirse takdimin ne olacağına sonra karar verebiliriz. 

K.K.K.KUR.BġK. 
-Tablo vahim, amacımız ne?  

-Brifingin doğruluğunu tespit için yıllarca çalıĢmamız lazım.  

-Milli Gençlik Vakfı (bunlar silahlanıyorlar, bunlar Ġran‟daki devrim muhafızlarının 

karĢıtı),  

-Güç vakıflardadır. Kontrol altına alınmalı.  

-400 milyon DM. M.S.B.lığına bildirdim.  

HV.K.K. 
-Siyasi otoritenin bu teklifleri yerine getirmesi mümkün değil. Sıkıntı var.  

-KadrolaĢma takdimi doğru. Fakat KOMBASSAN, YĠMPAġ vb. Hususları kamuoyu 

biliyor. Bunları önceden söyledik. Bunlar genel Ģeyler.” Ģeklinde son bulduğunun tespit 

edildiği, sanık Ġbrahim Selman YAZICI‟nın 14/04/2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle; BÇG Kriz Masası kurulunda MGK‟yı temsilen görevlendirme 

sonucu bulunduğunu  ifade ettiği belirtilerek, sanık  Ġlhan KILIÇ‟ın  28.05.2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 
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8- ġÜPHELĠ YILDIRIM TÜRKER   
1996-1999 yılları arasında Genelkurmay Personel BaĢkanı olarak görev yaptığı,  

Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Personel BaĢkanı (J1) 

olarak görev yaptığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 

4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını  belirttiği,  

04 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasına dair yazıyı gereği için 

Genelkurmay Personel BaĢkanı olan (J-1) olan Ģüpheli Yıldırım TÜRKER'e Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gönderdiği,   

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in bilgi için Genelkurmay Personel BaĢkanı (J-1) olan Ģüpheli Yıldırım 

TÜRKER'e  gönderdiği, 

06 Mayıs1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu  yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gereği için Genelkurmay Personel BaĢkanı (J-1) olan Ģüpheli Yıldırım 

TÜRKER'e  gönderdiği,   

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planını Çevik BĠR‟in aĢağıda 

belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği için “Gizli-KiĢiye Özel” olarak Genelkurmay Personel 

BaĢkanı “J-1” olan Ģüpheliye  gönderdiği üst yazının; 

“1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 

alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2-Eylem planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/ 

BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri 

faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/BaĢkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir.  

3-Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.” Ģeklinde olduğu,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında 

Genelkurmay Personel BaĢkanı olarak bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-1 BaĢkanı olarak katıldığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
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Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Personel BaĢkanı olarak katıldığı,Toplantıda(J-1  olarak) “Halen ÇalıĢan 

TeĢkilat muhafaza edilmelidir” Ģeklinde konuĢma yaptığı, 

-ġüphelinin avukatı Aytekin EROL vasıtasıyla 25.02.2013 tarihinde soruĢturma 

dosyaya  göndermiĢ olduğu 8 sayfadan oluĢan imzalı dilekçesinde özetle;  Genelkurmay 

BaĢkanlığının 10 Nisan 1997 tarihinde imzalanıp yayınlanan BÇG emri gereğince,  BÇG„de  

(Per. D.BĢk.ı ile beraber) Hava Kur.Bnb.Bahattin ÇELĠK'i uygun bularak 

görevlendirdiğini, baĢka personel görevlendirmediğini, personelin iĢlediği bir suç varsa 

sorumlusunun da kendisi olduğunu ifade ettiği, sanık Yıldırım TÜRKER„in 26.04.2012 

tarihinde Cumhuriyet Savcılığına  vermiĢ olduğu  ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

9- ġÜPHELI  ÇETĠN SANER  
1995 Ağustos  - 1998 Ağustos tarihleri arasında Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı (J-

2) olarak görev yaptığı 

Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı (J2) olarak 

görev yaptığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını, bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan 

emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği, 

04 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasına dair yazıyı gereği için 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı (J-2) olan Ģüpheli Çetin SANER'e Ģüpheli Çevik BĠR'in 

gönderdiği,   

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gereği için Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı (J-2) olan Ģüpheli Çetin SANER'e  

gönderdiği, 

06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu  yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gereği için Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı (J-2) olan Ģüpheli Çetin SANER'e 

gönderdiği,   

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planını Çevik BĠR‟in aĢağıda 

belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği için “Gizli-KiĢiye Özel” olarak Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanı “J-2” olan Ģüpheliye   gönderdiği üst yazının; 

1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate alınarak 

hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2- Eylem planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/ 

BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri 

faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/BaĢkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir.  

3- Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.” Ģeklinde olduğu,  
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27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı olarak bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-2 BaĢkanı olarak katıldığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

katıldığı, 

Toplantıda  

(J-2 olarak) 
-Mevcut teĢkilatın devamlılığı, yeni bir daireye gerek yoktur. 

-Kuvvetlerde de benzeri teĢkilat olmalıdır. 

-Bu teĢkilat kolordu seviyesine kadar yaygınlaĢtırılmalıdır. 

-Garnizon K.ları seviyesine kadar raporlaĢma sistemi tesis edilmelidir. 

-Polisin durumu (EM.Gn.Md.nün değiĢmesi) 

-MGK Kararlarının uygulanması için kesin muhtıra verilmesi, Synt hazırlığı 

yapılmalıdır. 

J-2 
MGK kararlarına iliĢkin çalıĢma nisan ayı MGK toplantısından sonra J-3'e 

devredilecektir. 

Kurum kuruluĢlara verilecek brifingte, broĢürü ilgili müesseselere nasıl vereceğiz? 

konusu incelensin.” Ģeklinde konuĢma yaptığı, 

11 Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay Karargâhında verilen Ġrticai Faaliyetler 

konulu brifingin sunuĢ konuĢmasını yaptığı belirtilerek, sanık  Çetin SANER‟in 09.05.2012 

tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

10-  ġÜPHELĠ KAMURAN ORHON  
1995 yılı Ağustos -1997 Ağustos ayları arasında Genelkurmay Lojistik BaĢkanı “J-4” 

olarak görev yaptığı,  

Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Lojistik BaĢkanı (J-4) olarak 

görev yaptığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 
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çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

04 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için Genelkurmay Lojistik BaĢkanı BaĢkanı olan (J-4) olan Ģüpheli Kamuran 

ORHON 'a  gönderdiği,   

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için  Genelkurmay Lojistik BaĢkanı (J-4) olan Ģüpheli Kamuran ORHON'a 

gönderdiği, 

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in bilgi için Genelkurmay Lojistik BaĢkanı (J-4) olan Ģüpheli Kamuran ORHON'a  

gönderdiği, 

06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu  yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gereği için Genelkurmay Lojistik BaĢkanı (J-4) olan Ģüpheli Kamuran 

ORHON'a  gönderdiği,   

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planını Çevik BĠR‟in aĢağıda 

belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği için “Gizli-KiĢiye Özel” olarak Genelkurmay Lojistik 

BaĢkanı “J-4” olan Ģüpheli Kamuran ORHON‟a gönderdiği üst yazının; 

1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate alınarak 

hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2- Eylem planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/ 

BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri 

faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/BaĢkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir.  

3- Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.” Ģeklinde olduğu,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında  

Genelkurmay Lojistik BaĢkanı olarak bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-4 BaĢkanı olarak katıldığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

“J-4”  BaĢkanı olarak katıldığı,  

Toplantıda 

(J-4 olarak) 
-Ġrtica önleme harekât merkezi adı altında bir merkez teĢkil edilmelidir. 

-Devamlı görev yapacak Ģekilde takviye edilmelidir. 
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-Kaynakları kesilmelidir. 

-Her "J" BaĢkanlığana düĢen görevler var.” Ģeklinde konuĢma yaptığı belirtilerek 

sanık Kamuran ORHON‟ın 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

11- ġÜPHELĠ VURAL AVAR   
1996 Ağustos -1998 Ağustos ayları arasında Genelkurmay BaĢkanlığında “J-5” 

olarak tanımlanan Plan Prensipler BaĢkanı olarak görev yaptığı,  

Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Genel Plan Prensipler 

BaĢkanı (J-5) olarak görev yaptığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 

4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;  BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât  BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği, 

04 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasına dair yazıyı gereği için 

Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler BaĢkanı olan (J-5) olan Ģüpheli Vuray AVAR'a Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gönderdiği,   

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için  Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler BaĢkanı (J-5) olan Ģüpheli Vural 

AVAR'a   gönderdiği, 

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in bilgi için Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler BaĢkanı (J-5)  olan Ģüpheli 

Vural AVAR'a gönderdiği, 

06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu  yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gereği için Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler BaĢkanı (J-5) olan Ģüpheli 

Vural AVAR'a  gönderdiği,   

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planını Çevik BĠR‟in aĢağıda 

belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği için “Gizli-KiĢiye Özel” olarak Genelkurmay Genel 

Plan ve Prensipler BaĢkanı (J-5) olan Ģüpheliye   gönderdiği üst yazının; 

1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate alınarak 

hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2- Eylem planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/ 

BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri 

faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/BaĢkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir.  

3- Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.” Ģeklinde olduğu, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında 

Genelkurmay Genel Plan Prensipler BaĢkanı olarak bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
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Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-5 BaĢkanı olarak katıldığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

katıldığı, 

Toplantıda  

(J-5 olarak) 
-Vazife: Ġrticayı durdurma ve geriletme 

-Ġlk aĢamada hükümetin değiĢimi gereklidir. 

-Ana prensipleri belirleyerek teĢkilatlanmaya gidilmelidir. 

-Yetki talimatı verilmelidir. 

-Kendi içimizi temizleme 

-Sivil toplum örgütleri ve medya ile iĢbirliği yapacak bilgili, geniĢ bir teĢkilat, 

-Çok geniĢ istihbarat alanı, 

J-5 
-TeĢkilat, 

-Bilgi toplayan bir grup, 

-Bilgiyi eyleme dönüĢtüren bir grup, 

Eylem grubu-Psikolojik harekât” Ģeklinde konuĢma yaptığı belirtilerek, sanık  Vural 

AVAR‟ın 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

12- ġÜPHELĠ HAYRĠ BÜLENT ALPKAYA  
1996 Ağutos – 1997 yılı Ağustos ayı arasında Genelkurmay Muhabere Elektronik ve 

Bilgi Sistemleri (MEBS) BaĢkanı (J-6) olarak görev yaptığı, 

Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Muhabere Elektronik BiliĢim 

Sistemleri (MEBS) BaĢkanı (J-6) olarak görev yaptığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde; BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

04 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri BaĢkanı olan (J-6) 

olan Ģüpheli Hayri Bülent ALPKAYA'y'a gönderdiği,   
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10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için Genelkurmay Muhabere Elektronik BiliĢim sistemleri BaĢkanı (J-6) olan 

Ģüpheli Hayri Bülent ALPKAYA'ya gönderdiği, 

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in bilgi için Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri BaĢkanı (j-6) 

olan Ģüpheli Hayri Bülent ALPKAYA 'ya  gönderdiği, 

06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu   yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gereği için Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri BaĢkanı (J-6) 

olan Ģüpheli Hayri Bülent ALPKAYA'ya  gönderdiği,   

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planını Çevik BĠR‟in aĢağıda 

belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği için “Gizli-KiĢiye Özel” olarak  Ģüpheliye  gönderdiği 

üst yazının; 

“1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 

alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2- Eylem planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/ 

BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri 

faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/BaĢkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir.  

3-Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.” Ģeklinde olduğu,  

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-6 BaĢkanı olarak katıldığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

katıldığı , 

Toplantıda 

(J-6 olarak), 
-Eylemleri çeĢitli kuruluĢlarla koordineli olarak yürütmek Ģarttır, 

-Ast.K.lıklara ne yapılacağı belirtilmelidir. 

-ĠKK içinde Ģube olabilir (PSĠ.Hrk.ile koordineli) 

-Dini bilen kiĢilerde bu grubun içinde olmalıdır” Ģeklinde konuĢma yaptığı, 

DYP GENEL BAġKANI TANSU ÇĠLLER ALEYHĠNDE KAMPANYA 

KONTROL FORMU baĢlığında, 
-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Güney Deniz Saha Komutanlığının EYLÜL 1997 

tarih ve HRK:3500- - 97/ĠSTH.ĠKK.ġ.sayılı Kampanya konulu Gizli, KiĢiye Özel ibareli üst 

yazıda;  

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Güney Deniz Saha Komutanlığına faks 

ile gönderilen kampanya katılım formunun ekte gönderildiği,  
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2. BaĢlatılması istenen kampanyaya  iĢtirak edecek kiĢiler ve kampanyada 

kullanılacak temalar sözkonusu formda belirtildiği, 

3. Ekte gönderilen form gereğince kampanyanın baĢlatılması hususunu rica ettiği 

içeren belgeyi Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Bülent ALPKAYA olarak imzaladığı, 

Belgenin Ek-a‟sında 1 adet kampanya kontrol formu, dağıtım gereği olarak B 

dağıtım planı uygulandığı,  

Ek-A belgede; 

KAMPANYA KONTROL FORMU 
DYP Genel BaĢkanı Tansu ÇĠLLER‟in Samsun‟da yaptığı konuĢmada sarfettiği "Bir 

komutan iktidarın önüne bir tabela kaymuĢ, ardından bir masa ve iskemle koymuĢ ve atanmıĢ 

BaĢbakan o iskemleye oturmuĢ ama Ģimdiye kadar seçilmiĢ hiçbir genel baĢkan onbaĢı olma 

Ģerefsizliğini göstermedi” ifadesi, 

YAPILACAK FAALĠYETLER 
1-Ana ast komutanlıkların durumdan haberdar edilmesi ve kampanya iĢtirakinin 

sağlanması, 

2-Emekli sb ve astsb derneği,gaziler derneği ve buna benzer kuruluĢlarla Ģahsı temas 

sonucu faaliyete iĢtiraklerinin sağlanması, 

KULLANILACAK ARAÇLAR 

1- FAKS  : DYP MECLĠS GRUBU  : 0 312 4205297 

     DYP GENEL MERKEZĠ  : 0 312 4175968 

2- TELGRAF : DYP GENEL MERKEZĠ/ANKARA 

3- TELEFON :DYP MECLĠS GRUBU  : 0 312 4205285 

    DYP GENEL MERKEZĠ  : 0 312 4172240 

4. MEKTUP :DYP GENEL MERKEZĠ/ANKARA 

KĠMLER ADINA KAMPANYAYA ĠġTĠRAK EDĠLECEĞĠ 
1.Askerde çocuğu olan anne ve babalar, 

2.Halen askerlik görevini onbaĢı olarak yapanlar, 

3.Askerlik görevini onbaĢı olarak yapmıĢ vatandaĢlar, 

4.Subay ve astsubaylar 

5.Emekli subay ve astsubaylar, 

6.OnbaĢılar/ÇavuĢlar köyü isimli yerleĢim yerlerindeki vatandaĢlar. 

KAMPANYADA KULLANILACAK TEMALAR 
1.OnbaĢı rütbesinin TSK de ilk rütbe olma Ģerefi, 

2.VatandaĢların bir çoğunun lakap olarak Hasan OnbaĢı, Veli OnbaĢı gibi tabirlerle 

çağrıldığı ve bu kiĢilerin bu lakaplardan gurur duydukları, 

3.Halen görev yapan onbaĢı rütbesindeki askerlerimizin gururla bu rütbeyi taĢıdıkları 

ve bu rütbe  ile seve seve ölüme gidebilecekleri,  

4.Askerliğini er olarak yapan birinin manga komutanı olan onbaĢısını unutamadığını, 

5.OnbaĢı olabilmek için erlerin gösterdiği gayretin boĢa olmadığı, 

6.Bazı yörelerde askerliği esnasında onbaĢı olamayanlara kız verilmediği ve bu 

sebeple bu köylerin “OnbaĢılar köyü, ÇavuĢlar köyü” gibi isimler aldıkları”yer almaktadır. 

(111.Kls. S:210) Ģeklinde belirtildiği,  sanık  Hayri Bülent Alpkaya‟nın 13/02/2013 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

13 -ġÜPHELĠ  HĠKMET KÖKSAL  
1996 Ağustos 1997 Ağustos ayları arasında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev 

yaptığı,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için  Kara Kuvvetleri Komutanı olan Ģüpheli Hikmet KÖKSAL'a gönderdiği, 
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06 Mayıs1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu  yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gereği için Kara Kuvvetleri Komutanı olan Ģüpheli Hikmet KÖKSAL'a  

gönderdiği,   

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı gereği için 

Kara Kuvvetleri Komutanı olan Ģüpheli Hikmet KÖKSAL'a Ģüpheli Çevik BĠR'in gönderdiği, 

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planını Çevik BĠR‟in aĢağıda 

belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği için “Gizli-KiĢiye Özel” olarak Ģüpheli Kara 

Kuvvetleri Komutanı olan Ģüpheliye  gönderdiği üst yazının; 

1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate alınarak 

hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2- Eylem planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/ 

BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri 

faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/BaĢkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir.  

3- Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.” Ģeklinde olduğu,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında 

bulunduğu, 

 4 ġubat 1997 tarihinde vermiĢ olduğu talimat üzerine zırhlı araç ve tankları 

Ankara- Sincan‟ın en iĢlek caddesinde sabah ve akĢam yürütüldüğü,  

Ergenekon soruĢturması kapsamında Atatürkçü DüĢünce Derneği Genel 

Merkezinden elde edilen 5 no.lu CD de yer alan iki sayfadan oluĢan belgenin Ġstanbul 

Cumhuriyet BaĢsavcılığınca  Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına  gönderildiği, belgede özetle; 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 24 Mart 1997 tarihli GĠZLĠ ve KĠġĠYE ÖZEL 

kaĢeli, ĠKK raporları konulu Kurmay BaĢkanı Doğu AKTULGA imzalı, koordine olarak 

Hrk.BĢk.ġükrü SARIIġIK olarak, hazırlayan Ġsth.BĢk.Tümg.C.T.ÖZKAYNAK olarak 

parafının bulunduğu belgede birer aylık dönemlerde Ordu ve EMASYA Bölge 

Komutanlıklarından; 

a) Görsel ve yazılı basın 

b) Okul ve yurtlar 

c) Vakıf ve Dernekler 

d) Siyasi kuruluĢlar 

e) Kamu kurum ve kuruluĢları, 

f) Yasa dıĢı kuruluĢlar hakkında rapor istenmiĢtir, Ģeklinde belirtildiği,  

ġüpheli ġükrü SARIIġIK Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu, 21/02/2013 

tarihli ifadesinde özetle; (KKK Harekât BaĢkanı) Kara Kuvvetleri karargâhında Batı ÇalıĢma 

Grubu ile ilgili çalıĢmalar ve faaliyetlere o dönemde Kara Kuvvetleri Kurmay BaĢkanı Doğu 

AKTULGA ve Ġstihbarat BaĢkanı olan Cevat Temel Özkaynak‟ın muhatap olduğunu, Kara 

Kuvvetleri Komutanlığında Batı ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerinin Ġstihbarat 

BaĢkanlığınca yürütüldüğünü, Kara Kuvvetleri Komutanının talimatı doğrultusunda 

BÇG’nin Ġstihbarat BaĢkanlığında Ģubesinin kurulduğunu, BÇG ile ilgili tüm belge ve 

bilgilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığına geldiğini,  

Ergenekon soruĢturması kapsamında Atatürkçü DüĢünce Derneği Genel 

Merkezinden elde edilen 5 no.lu CD de yer alan iki sayfadan oluĢan belgede özetle; 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 24 Mart 1997 tarihli GĠZLĠ ve KĠġĠYE ÖZEL 

kaĢeli, ĠKK raporları konulu Kurmay BaĢkanı Doğu AKTULGA imzalı, koordine olarak 

Hrk.BĢk.ġükrü SARIIġIK olarak, hazırlayan Ġsth.BĢk.Tümg.C.T.ÖZKAYNAK olarak 

parafının bulunduğu belgede birer aylık dönemlerde Ordu ve EMASYA Bölge 

Komutanlıklarından; 

a) Görsel ve yazılı basın 
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b) Okul ve yurtlar 

c) Vakıf ve Dernekler 

d) Siyasi kuruluĢlar 

e) Kamu kurum ve kuruluĢları, 

Yasa dıĢı kuruluĢlar hakkında rapor istenilmesi ile ilgili olarak, belgenin Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığı tarafından hazırlandığı, Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Kurmay BaĢkanı tarafından imzalandığını, kendisinin de harekât baĢkanı olması 

sebebiyle paraf ettiğini, hazırlayan ve icra eden makam olmadığını, belgede belirtilen çalıĢma 

sonucu elde edilen tüm bilgi ve belgelerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat 

baĢkanlığına geldiğini, ifade ettiği belirtilerek, sanık  Hikmet Köksal‟ın  28.05.2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına verdiği  ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

14- ġÜPHELĠ AHMET ÇÖREKÇĠ  
1995 Ağustos 1997 Ağustos tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanı olarak 

görev yaptığı,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için Hava Kuvvetleri Komutanı olan Ģüpheli Ahmet ÇÖREKÇĠ'ye gönderdiği, 

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı gereği için 

Hava Kuvvetleri Komutanı olan Ģüpheli Ahmet ÇÖREKÇĠ'ye Ģüpheli Çevik BĠR'in 

gönderdiği, 

06 Mayıs1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gereği için Hava Kuvvetleri Komutanı olan Ģüpheli Ahmet ÇÖREKÇĠ'ye  

gönderdiği,   

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planını Çevik BĠR‟in aĢağıda 

belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği için “Gizli-KiĢiye Özel” olarak Hava Kuvvetleri 

Komutanı olan Ģüpheliye  gönderdiği üst yazının; 

1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate alınarak 

hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2- Eylem planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/ 

BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri 

faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/ BaĢkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir.  

3-Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.” Ģeklinde olduğu,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında 

bulunduğu, 

Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet ÇÖREKÇĠ imzalı 18 Aralık 1995 tarihli “iç tehdit 

ve yıkıcı bölücü faaliyetlere karĢı koyma” konulu belgede “her seviyedeki birlik komutanı ve 

kurum amirleri tarafından Ek‟teki önlemlerin alınacağı, emrin  bilmesi gereken Prensibi esas 

alınacak ilgili personele imza karĢılığı tebliğ edilmesini ve takibi istendiği” yazının EK-A 

sında bulunan “yıkıcı bölücü unsarların Hava Kuvvetlerine sızmalarına karĢı alınacak 

önlemler” baĢlıklı Hava Kuvvetleri Ġstihbarat BaĢkanı Yücel ÖZSIR imzalı belgede özetle; 

sakıncalı ve Ģüpheli kategorisine alınan personelin sicil yoluyla Hava Kuvvetlerinden 

iĢiliklerinin kesilmesi cihetine gidileceği, yeterli delillerin sicil amirleri tarafından 

oluĢturulmasına gayret gösterileceği, bunun için ev ve iĢ telefonları yasalara ve yönergelere 

göre gerekli müsaade alınarak MĠT Bölge Temsilcilikleri ve Mahalli Emniyet Makamları ile 

gerekli koordinelerde bulunularak dinletileceği, düĢük sicil verileceği, en küçük hareket ve 

davranıĢları disiplinsizlik olarak cezalandırılacağı, eĢ ve çocuklarının giyiniĢlerine dikkat 

edileceği, eĢleri ve çocuklarının belli bir ideolojiyi temsil edecek Ģekilde giyinen personelin 

uyarılacağı, bu personelin eĢ ve çocuklarının faaliyetleri, uyarılara uyup uymadıklarının takip 
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edileceği,  personel ile eĢ ve çocuklarından çağdaĢ olmayan kıyafetli olanların Orduevlerine, 

askeri gazinolara ve misafirhanele alınmayacağı, direnme halinde, çirkin bir olaya meydan 

vermemek için durumun orduevi ve askeri gazino müdürleri tarafından merkez komutanlığına 

bildirileceği, girenlerin orduevi ve askeri gazinolardan çıkarılmasının sağlanacağı, haklarında 

kovuĢturma açılmak üzere düzenlenecek dosyanın merkez komutanlığı ve bağlı oldukları 

komutanlıklara gönderileceğinin belirtildiği,  

Genelkurmay antetli CD ile ilgili yapılan teknik incelemeler neticesinde, 

“CD5\Bcg\Cankaya” klasöründe yer alan “tak.doc” isimli 3 sayfadan oluĢan word 

belgesi elde edildiği, 
Belge ile ilgili olarak 18.02.2013 tarihli 82 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağı da 

düzenlendiği,  

Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetleri ve çalıĢmaları kapsamında Genelkurmay baĢkanı 

(Ġsmail Hakkı KARADAYI), MGK.Genel Sekreteri (Ġlhan KILIÇ), Jandarma Genel Komutanı 

(Teoman KOMAN), K.K.K.Kurmay BaĢkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı (Ahmet 

ÇÖREKÇĠ)‟nin bir toplantı yaptıkları, BÇG‟nin hazırlamıĢ olduğu Ġrticai Faaliyetler, Siyasal 

Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri Ve Ġslami Sermaye , Ġrtica Ne Durumda takdim ve 

belgeleri üzerinde  görüĢlerini dile getirdikleri bir toplantı yaptıkları ve bununla ilgili aĢağıda 

belirtilen belgenin oluĢturulduğu,“Belgenin; 

GENELKURMAY BAġKANI 
-Herhangi Bir Kimseye Eğer Bu Brifingi Verirsek,brifing metninde DZ.K.K.lığındaki 

olayı yazmayın.  
-Öneme” kelimesi “önemi” olarak düzeltilmeli.  
-Bir ay önce kadrolaĢma 167000 demiĢtiniz, Ģimdi neden 150000 diyorsunuz.  

-Takdim metninde geçen isimleri çok iyi etüd edin.  

-Acil ve müessir önlemler (tekliflerde yer almalı) 

-400 milyon DM. Bunu takip edin salı günü bana bildirin.  

-Takdimler iyi.  

-KadrolaĢmayı gözden geçirin, Ģüphe yaratacak pürüzler olmasın.  

-Doğru olduğuna kani olunan bir uslüple yazılsın.  

-Özellikle islami sermaye takdimini maliyeciler ve hukukçular görsün.  

-Bizim ana fikir ortaya koymamız lazım.  

-Parasal kaynağın kötü kullanıldığını vurgulamamız lazım.  

-Holdingler yasalarla kontrol altına alınmalı.  

-Ġstanbul belediyesindeki teberru iĢini araĢtırın.  

-Acaba cezayir‟deki olayların safahatını vurgulasak mı? 

-RP‟nin seçim broĢürü belki vurgulanabilir.  

-polisin silahlanma ve teknik malzeme alımı. Top ve havan gibi. Bunlar nerede. 

Arayalım. Ne kadar gelmiĢ, kanuna göre genelkurmay‟dan habersiz olmaması lazım.  

-Camilerde bazı silahların olduğu ve bunların yer değiĢtirdiği,  

-Hergün 13,5 cami kuruluyor. Doğru ise bunu da koymak olabilir. (?) 

-Takdimlerden hedef ne? Bunu ortaya çıkartalım ve hangi etkili kesime, kime 

verileceğini tespit edelim. 

HAVA KUVVETLERĠ KOMUTANI (ġüpheli Ahmet ÇÖREKÇĠ) 
-Vakıfbank’ta Halil ÜRGEN var. Bursa milletvekili ÇAĞLAR’ın yeğeni,  

-Siyasal islamın ismini RP olarak mı algılayacağız? 

-Çünkü irtica baĢka, siyasal islam baĢkadır.  

-Necati ÖZKANAT 18 yıllık müsteĢar. Dikkat etmek lazım.  

-Orman bakanlığı üzerinde durulmadı. Bu bakanlıkta cuma namazını kıldıktan 

sonra toplu halde sokaklara dağılan görevliler vardır.  

-Kültür bakanlığı (özellikle kütüphaneler ve il müdürlükleri bunlarla dolu). 
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MGK. GEN.SEK. 
-Kime takdim edilecekse takdim metninde geçen isimlerin ona göre değiĢik olması 

lazım.  

-Ġslami kesim (bu kelimeyi kullanmamak lazım. Radikal, irticai kesim gibi kelimeler 

anlamlarına uygun olarak kullanılabilir). 

-Türk islam vakfı baĢka, radikal cemiyetler baĢkadır. Hepsi bu iĢin içine girmemesi 

lazım, iyi tasnif edilmeli.  

-Basit konularda hata yapmamalıyız.  

-MGK. Kararları derhal yürürlüğe girmelidir deniyor. Zaten yürürlükte ve 

uygulamaya kondu. Biz bunu zaten sağlıyoruz.  

-% 16 din kökenli parlamenter, bu ne kadar doğru olur. (tekliflerdeki maddeye 

istinaden) 

-Takdim kısaltılabilir.  

J.GN.K. 
-Vali ve Kaymakamlar bizi ilgilendirmez. Bu takdime yönelik herhangi bir cevaba 

karĢılık bizim cevap bulmamız lazım.  

-Hiçbir rapor delil olarak kullanılmamalı.  

-Devletin kurumlarında istihbarat yapılmaz. Onun için cevap bulmamız lazım.  

-Ġsimlere dikkat edilmeli.  

-Mükerrerler var ve takdim çok uzun, özellikle islami sermaye takdimi.  

-Cümle ve telaffuz bozuklukları var.  

-% 16 nasıl indirilecek. Bunlar kanunla olur. Din kökenli parlamenter deyimi yanlıĢ 

gibi.  

-MĠT‟in ekonomik istihbaratı derlemedir, itibar etmeyin.  

-Eğer bu hususlar düzeltilirse takdimin ne olacağına sonra karar verebiliriz.  

K.K.K.KUR.BġK. 
-Tablo vahim, amacımız ne?  

-Brifingin doğruluğunu tespit için yıllarca çalıĢmamız lazım.  

-Milli Gençlik Vakfı (bunlar silahlanıyorlar, bunlar Ġran‟daki devrim muhafızlarının 

karĢıtı),  

-Güç vakıflardadır. Kontrol altına alınmalı.  

-400 milyon DM. M.S.B.lığına bildirdim.  

HV.K.K. (ġüpheli Ahmet ÇÖREKÇĠ) 
-Siyasi otoritenin bu teklifleri yerine getirmesi mümkün değil. Sıkıntı var.  

-KadrolaĢma takdimi doğru. Fakat KOMBASSAN, YĠMPAġ vb. Hususları kamuoyu 

biliyor. Bunları önceden söyledik. Bunlar genel Ģeyler.” Ģeklinde son bulduğunun tespit 

edildiği, 

ġüpheli Yücel ÖZSIR 27.02.2013 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; Batı ÇalıĢma Grubunda görev almadığını, faaliyette bulunmadığını, o 

dönemde Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet ÇÖREKÇĠ’nin ve Kurmay BaĢkanı Ergin 

CELASĠN’in BÇG toplantılarına katılması için Hava Kuvvetleri Ġstihbarat Daire BaĢkanı 

Çetin DĠZDAR’ı görevlendirdiğini, bu sebeple Batı ÇalıĢma Grubunun toplantılarının 

tamamına Çetin DĠZDAR‟ın Ģifahen görevlendirmesi üzerine katıldığını,10 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair belgenin 2.sayfasında 9.maddesinde belirtilen Kriz 

Masası Kurulunda Hava Kuvvetleri Ġstihbarat BaĢkanı olan Çetin DĠZDAR‟ın 

görevlendirildiğini, erkek kardeĢinin eĢinin baĢörtülü olduğunu, evine, orduevine ve askeri 

kamplara kaç defa kendisini ve ailesini ziyarete geldiklerini, üst kademede bu sebeple 

kendisine karĢı bir rahatsızlık oluĢtuğunu ve 1997 yılı YAġ kararı ile emekli edildiğini  ifade 

ettiği belirtilerek,  sanık Ahmet Çörekçi‟nin  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 

vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 
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15-ġÜPHELĠ TEOMAN KOMAN  
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Jandarma Genel Komutanı olarak görev 

yaptığı, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için Jandarma Genel Komutanı olan Ģüpheli Teoman KOMAN'a gönderdiği, 

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı gereği için 

Jandarma Genel Komutanı olan Ģüpheli Teoman KOMAN'a Ģüpheli Çevik BĠR'in gönderdiği, 

06 Mayıs1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu  yazıyı Ģüpheli 

Çevik BĠR'in gereği için Jandarma Genel Komutanı olan Ģüpheli Teoman KOMAN'a  

gönderdiği,   

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planını Çevik BĠR‟in aĢağıda 

belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği Gizli-KiĢiye Özel olarak Jandarma Genel Komutanı 

olan Ģüpheliye   gönderdiği üst yazının; 

1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate alınarak 

hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuĢtur.  

2-Eylem planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek 

Komutanlıklar/BaĢkanlıklar belirtilmiĢtir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve 

icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/BaĢkanlıklar tarafından 29 

Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor 

edilecektir.  

3- Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 

toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.” Ģeklinde olduğu,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında 

bulunduğu, 

TBMM MECLĠS ARAġTIRMA KOMĠSYONUNDAN BAġSAVCILIĞIMIZA 

GÖNDERĠLEN BELGELER ARASINDA BULUNAN baĢlığında;  

 Jandarma Genel Komutanlığının 15 ġubat 1996 tarihli, HRK.:2052-10-96/EĞT.ġ. 

(204) sayılı denetleme emri no:58 konulu Orgeneral Teoman KOMAN imzalı, gizli kaĢeli 4 

sayfalık belge (  243 Kls. S:526-529),içeriğinde özetle; 

 MüĢterek hususlar baĢlığı altında 

 f bendi : …..ibadet bir ihtiyaç olmakla birlikte devlet mevzuatı resmi dairelerde cami 

ve mescit açılmasına cevaz vermemektedir. 

 Bundan böyle ihtiyaç halinde mescit açılabilirse de büyük masraflarla cami 

yapımına gidilmeyecektir. Mevcutlar maksadına uygun Ģekilde muhafaza edilecektir. Devlet 

parası sarf edilerek herhangi bir iĢe yaramayan bidonların kaynaklanması suretiyle yapılan 

minareler yıkılacaktır. 

 Mescitlere rütbeli personel (Sb. Astsb, Uz.J.ÇvĢ.) ile sivil memur ve iĢçiler 

girmeyecek,bunlar dinimizin hoĢ görüsüne sığınarak ibadetlerini evlerinde ve sivil kıyafetli 

olmak kaydıyla herkese açık camilerde yapacaklardır. Ancak gerek kıĢla içinde gerekse 

dıĢarıda yapılacak ibadette mesai saatlerine riayet esas alınacaktır. KıĢla mescitlerinde ve 

camiilerinde ezan okunmayacak, bunun için askeri maksatlarla verilmiĢ ses yayın cihazları 

kullanılmayacak, mevcutlar sökülerek yerlerinde kullanılacak, ezan dıĢarıdaki camilerden 

dinlenecek veya saate göre ibadet baĢlatılacaktır.  

 …abdest almak için gözden uzak ve kıyafet kararnamesi için disiplini bozmayan 

tertipler alınacaktır. 

 Mescit ve camilerde bulunan ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına mensup imamların resmi 

kıyafeti olan cüppe ve sarıklar kullanılmayacak, Silahlı Kuvvetler Kıyafet Kararnamesinde 

belirtilen haki renkli imam latası ve sarık seferde görevlendirilecek rütbeli din görevlilerine 
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mahsus olduğu göz önüne alınarak, imamlık görev yapan kiĢiler normal er kıyafeti ile bu 

görevi yürüteceklerdir. 

 Cami ve mescitlerde duvarlarda manası bilinmeyen eski Türkçe yazılar kaldırılacak, 

rahle, tesbih, takke gibi T.S.K.Kıyafet Kararnamesine uygun olmayan malzeme 

kullanılmayacağının belirtildiği, 

Genelkurmay antetli CD ile ilgili yapılan teknik incelemeler neticesinde, 

“CD5\Bcg\Cankaya” klasöründe yer alan “tak.doc” isimli 3 sayfadan oluĢan word 

belgesi elde edildiği,  
Belge ile ilgili olarak 18.02.2013 tarihli 82 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağı da 

düzenlendiği,  

Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetleri ve çalıĢmaları kapsamında Genelkurmay baĢkanı 

(Ġsmail Hakkı KARADAYI), MGK.Genel Sekreteri (Ġlhan KILIÇ), Jandarma Genel Komutanı 

(Teoman KOMAN), K.K.K.Kurmay BaĢkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı (Ahmet 

ÇÖREKÇĠ)‟nin bir toplantı yaptıkları, BÇG‟nin hazırlamıĢ olduğu Ġrticai Faaliyetler, Siyasal 

Ġslami Kesimin KadrolaĢma Faaliyetleri Ve Ġslami Sermaye , Ġrtica Ne Durumda takdim ve 

belgeleri üzerinde  görüĢlerini dile getirdikleri bir toplantı yaptıkları ve bununla ilgili aĢağıda 

belirtilen belgenin oluĢturulduğu,Belgenin; 

“GENELKURMAY BAġKANI 
-Herhangi Bir Kimseye Eğer Bu Brifingi Verirsek,brifing metninde DZ.K.K.lığındaki 

olayı yazmayın.  

“Öneme” kelimesi “önemi” olarak düzeltilmeli.  

-Bir ay önce kadrolaĢma 167000 demiĢtiniz, Ģimdi neden 150000 diyorsunuz.  

-Takdim metninde geçen isimleri çok iyi etüd edin.  

-Acil ve müessir önlemler (tekliflerde yer almalı) 

-400 milyon DM. Bunu takip edin salı günü bana bildirin.  

-Takdimler iyi.  

-KadrolaĢmayı gözden geçirin, Ģüphe yaratacak pürüzler olmasın.  

-Doğru olduğuna kani olunan bir uslüple yazılsın.  

-Özellikle islami sermaye takdimini maliyeciler ve hukukçular görsün.  

-Bizim ana fikir ortaya koymamız lazım.  

-Parasal kaynağın kötü kullanıldığını vurgulamamız lazım.  

-Holdingler yasalarla kontrol altına alınmalı.  

-Ġstanbul belediyesindeki teberru iĢini araĢtırın.  

-Acaba cezayir‟deki olayların safahatını vurgulasak mı? 

-RP‟nin seçim broĢürü belki vurgulanabilir.  

-polisin silahlanma ve teknik malzeme alımı. Top ve havan gibi. Bunlar nerede. 

Arayalım. Ne kadar gelmiĢ, kanuna göre genelkurmay‟dan habersiz olmaması lazım.  

-Camilerde bazı silahların olduğu ve bunların yer değiĢtirdiği,  

-Hergün 13,5 cami kuruluyor. Doğru ise bunu da koymak olabilir. (?) 

-Takdimlerden hedef ne? Bunu ortaya çıkartalım ve hangi etkili kesime, kime 

verileceğini tespit edelim.  

HAVA KUVVETLERĠ KOMUTANI 
-Vakıfbank‟ta Halil ÜRGEN var. Bursa milletvekili ÇAĞLAR‟ın yeğeni,  

-Siyasal islamın ismini RP olarak mı algılayacağız? 

-Çünkü irtica baĢka, siyasal islam baĢkadır.  

-Necati ÖZKANAT 18 yıllık müsteĢar. Dikkat etmek lazım.  

-Orman bakanlığı üzerinde durulmadı. Bu bakanlıkta cuma namazını kıldıktan sonra 

toplu halde sokaklara dağılan görevliler vardır.  

-Kültür bakanlığı (özellikle kütüphaneler ve il müdürlükleri bunlarla dolu).  

MGK. GEN.SEK. 
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-Kime takdim edilecekse takdim metninde geçen isimlerin ona göre değiĢik olması 

lazım.  

-Ġslami kesim (bu kelimeyi kullanmamak lazım. Radikal, irticai kesim gibi kelimeler 

anlamlarına uygun olarak kullanılabilir). 

-Türk islam vakfı baĢka, radikal cemiyetler baĢkadır. Hepsi bu iĢin içine girmemesi 

lazım, iyi tasnif edilmeli.  

-Basit konularda hata yapmamalıyız.  

-MGK. Kararları derhal yürürlüğe girmelidir deniyor. Zaten yürürlükte ve 

uygulamaya kondu. Biz bunu zaten sağlıyoruz.  

-% 16 din kökenli parlamenter, bu ne kadar doğru olur. (tekliflerdeki maddeye 

istinaden) 

-Takdim kısaltılabilir.  

J.GN.K. (ġüpheli Teoman KOMAN) 
-Vali ve Kaymakamlar bizi ilgilendirmez. Bu takdime yönelik herhangi bir cevaba 

karĢılık bizim cevap bulmamız lazım.  

-Hiçbir rapor delil olarak kullanılmamalı.  

-Devletin kurumlarında istihbarat yapılmaz. Onun için cevap bulmamız lazım.  

-Ġsimlere dikkat edilmeli.  

-Mükerrerler var ve takdim çok uzun, özellikle islami sermaye takdimi.  

-Cümle ve telaffuz bozuklukları var.  

-% 16 nasıl indirilecek. Bunlar kanunla olur. Din kökenli parlamenter deyimi yanlıĢ 

gibi.  

-MĠT’in ekonomik istihbaratı derlemedir, itibar etmeyin.  

-Eğer bu hususlar düzeltilirse takdimin ne olacağına sonra karar verebiliriz.  

K.K.K.KUR.BġK. 
-Tablo vahim, amacımız ne?  

-Brifingin doğruluğunu tespit için yıllarca çalıĢmamız lazım.  

-Milli Gençlik Vakfı (bunlar silahlanıyorlar, bunlar Ġran‟daki devrim muhafızlarının 

karĢıtı),  

-Güç vakıflardadır. Kontrol altına alınmalı.  

-400 milyon DM. M.S.B.lığına bildirdim. 

HV.K.K. 
-Siyasi otoritenin bu teklifleri yerine getirmesi mümkün değil. Sıkıntı var.  

-KadrolaĢma takdimi doğru. Fakat KOMBASSAN, YĠMPAġ vb. Hususları kamuoyu 

biliyor. Bunları önceden söyledik. Bunlar genel Ģeyler.” Ģeklinde son bulduğunun tespit 

edildiği belirtilerek, sanık  Teoman Koman‟ın 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 

vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

   

16-ġÜPHELĠ  ĠDRĠS KORALP 
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Ġç Güvenlik Harekât Dairesi 

(ĠGHD)  Plan ġube Müdürü  (Pl.ġ.Md.) olarak görev yaptığı, 

27 Mayıs  1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planını hazırlatarak 

imzaladığı, 

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sisteminin hazırlatarak eklerini 

imzaladığı,  
10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair yazıyı hazırlattığı,  

06 Mayıs1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Harekât Konsepti konulu  yazıyı 

hazırlattığı,   
Batı ÇalıĢma Grubu Planlama Bölümünde Plan ġube Müdürü olarak görev yaptığı 

ve görevlerinin; bölümler arası koordinasyon, direktif ve planların yönlendirilmesi, istatistik 
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ve veri hazırlama faaliyetlerinin yönlendirilmesi, cari harekâtın yönlendirilmesi olduğunun 

belirtildiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinin kendi 

ismine imzaya açıldığı, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (ĠGHD Plan ġube Müdürü olarak)  isminin 

geçtiği, 

ġüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen; 
(22) ile numaralandırılan video kasetin incelenmesine dair 14 sayfadan oluĢan 

11/02/2013 tarihli araĢtırma tutanağında; 

1. Star Tv televizyon kanalında yayınlanan Necmettin ERBAKAN'ın Kayseri 

Mitingindeki Özel Korumalarına dair haberin görüntüleri,  

2. Star Tv televizyonu kanalında yayınlanan Mesut YILMAZ, Süleyman DEMĠREL 

ve Necmettin ERBAKAN'a hediye edilen altın kaplama silahların konu alındığı haberin 

görüntüleri,  

3. Kanal 6 televizyon kanalında Serkan ORAL tarafından sunulan haber programında 

dönemin BaĢbakanı Necmettin ERBAKAN tarafından tarikat liderlerine iftar yemeği 

verilmesi ile ilgili haberin görüntüleri olduğu,  

4. TRT 1 televizyon kanalında yayınlanan haber programında Kayseri Kadı 

Burhanettin Camii Ġmamı Aydın AYDIN'ın koordinesinde düzenlenen sünnet töreni ile ilgili 

haberin görüntülerin olduğu,  

5. Star Tv televizyon kanalında yayınlanan ve Çankırı'da iki adet Atatürk heykelinin 

10 Kasım gecesi kırmızıya boyanması ile ilgili haberin görüntüleri olduğu,  

6. Kanal 7 televizyon kanalında yayınlanan Polit Teğmen Bünyamin YAPCAK'ın 

orduevinde düzenlenen düğün törenine aile üyelerinden baĢörtülü olanların orduevine 

alınmaması ile ilglii haberin görüntüleri olduğu,  

7. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Ģeriatçı ordudan atılan subaylar ve bu 

subaylara Refah Partisinin kucak açtığı yönündeki haberin görüntüleri olduğu,  

8. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan dönemin Sultanbeyli Belediye BaĢkan 

Yardımcısı Mustafa Birlik'in 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Doğu Silahçıoğlu'nun 

izinsiz diktirdiği Atatürk Heykeli için mahkemeye verdiğine dair haberin görüntüleri olduğu,  

9. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Kazım Karabekir Ġmam Hatip Lisesi 

bina açılıĢ töreninde dönemin Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı R.Tayyip ERDOĞAN'ın 

"Ġmam Hatip Okulları" ile ilgili konuĢmasına ait haberin görüntüleri olduğu,  

10. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan 32. Gün programında Refah Partili 

Belediye BaĢkanlarının cadde ve sokak isimlerini Ġslamcı ve muhafazakar isimler ile 

değiĢtirmesi ve Refah Partisi Ġl BaĢkanı Rıfat ÖZCAN'ın, RP Kayseri Ġl BaĢkanı ġerafettin 

ELMASTAġ'ın, Sincan Belediye BaĢkanı Bekir YILDIZ'ın, Batman Belediye BaĢkanı Salih 

GÖK'ün, Diyarbakır Belediye BaĢkanı Ahmet BĠLGĠN'in "Atatürk, Atatürkçülük ve Laiklik" 

hakkındaki konuĢma görüntülerinin olduğu,  

11. Show TV televizyon kanalında yayınlanan 32. Gün programında tarikatlara ve 

cemaatlere ait bilgilerin verildiği, tarikat ve cemaatlerin Türkiye'yi bir ağ gibi sardığı, 

Necmettin ERBAKAN ile Turgut ÖZAL'ın tarikat üyesi oldukları gibi iddialara dair 

görüntülerin olduğu,  

12. ATV televizyon kanalında yayınlanan Sondurak isimli haber programında Ġslami 

örgütler ile tarikatların siyasi görüĢleri, NakĢibendi Tarikatı ġeyhi Nazım KIBRISĠ'nin 

"Abdullah GÜL'ün Kendisini Ziyaret Ettiğine" dair konuĢmasını, RP Gaziantep Milletvekili 

Bedri ĠNCETAHTACI'nın "Tarikatlardan oy alabilmek için gayret sarf ettiklerine" dair 
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konuĢmasını ve Tansu ÇĠLLER'in tarikatlara dair konuĢmasını içeren haberin görüntüleri 

olduğu,  

13. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Mahmut Esad COġAN'ın "Necmettin 

ERBAKAN'ı eleĢtirir vaziyetteki konuĢmasına dair haberin görüntüleri olduğu,  

14. Show TV televizyon kanalında yayınlanan 32. Gün programında dönemin 

BaĢbakanı Necmettin ERBAKAN'ın "Atatürk Ġlkeleri" hakkında konuĢmalarını içeren haberin 

görüntüleri olduğu,  

15. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Teke Tek programında dönemin 

BaĢbakanı Necmettin ERBAKAN'ın "Allah'ın gönderdiği Hak ve Adalet" konulu 

konuĢmalarını içeren görüntüler olduğu,  

16. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Teke Tek programında dönemin RP 

Rize Milletvekili ġevki YILMAZ'ın "CumhurbaĢkanı ve BaĢbakanın Ġslam Nizamı Ġle 

Yönetmeleri Gerektiği" konusunda Hacda yaptığı konuĢmayı içeren haberin görüntüleri 

olduğu,  

17. Show TV televizyon kanalında yayınlanan Küçükçekmece Milli Gençlik Vakfı 

gecesinde RP Rize Milletvekili ġevki YILMAZ'ın "Rejim ve Belediyeler" hakkında 

konuĢmalarını içeren haberin görüntüleri olduğu,  

18. Star TV televizyon kanalında yayınlanan Küçükçekmece Milli Gençlik Vakfı 

gecesinde RP Rize Milletvekili ġevki YILMAZ'ın "Batı Medeniyeti ve Kadın Hakları" 

hakkında konuĢmalarını içeren haberin görüntüleri olduğu,  

19. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan RP Rize Milletvekili ġevki 

YILMAZ'ın "Laiklik, Ġslami Nizamı, CumhurbaĢkanı ve BaĢbakan" hakkında Hacda yaptığı 

konuĢmasını içeren haberin görüntüleri olduğu,  

20. ATV televizyon kanalında yayınlanan Refah Partisi Genel BaĢkan Yardımcısı 

Hüseyin CEYLAN'ın "ġeriat, Ġmam Hatip Okulları Mezunlarının Askeri Okullara 

Girememesi" konularında 1994 yılında Hollanda'da yaptığı konuĢmaları içeren görüntüler 

olduğu,  

21. MED TV televizyon kanalında yayınlanan Hazar MEZARCI ile yapılan "Atatürk 

Milliyetçiliği ve Kemalizm" konulu röportaja ait görüntüler olduğu,  

22. ATV televizyon kanalında yayınlanan Özel Haber Programında dönemin RP 

Milletvekili Abdullah GÜL ile yapılan "Hürriyet, Demokrasi ve Yüksek Askeri ġura 

Kararları" konulu röportaja dair haberin görüntüleri olduğu,  

23. STV teleevizyon kanalında yayınlanan Haber Kritik programında Yusuf Korkut 

ÖZAL'ın "Milletin önünün açılması için darbeler" konulu haberin görüntüleri olduğu,  

24. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan RP Milletvekili Temel 

KARAMOLLAOĞLU'nun oğlu Muhammet Zahit KARAMOLLAOĞLU'nun Ali 

KALKANCI'nın arkadaĢı ve müridi olduğuna dair haberin görüntüleri olduğu,  

25. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan Temel KARAMOLLAOĞLU'nun 

tarikat müridi olması ile ilgili haberin görüntüleri olduğu,  

26. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan Genelkurmay BaĢkanlığının suç 

duyurusunda bulunduğu dönemin ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati ÇELĠK'in 

"Genelkurmay'ın kendisi hakkındaki suç duyurusunda bulunması" hakkında konuĢmalarını 

içeren haberin görüntüleri olduğu,  

27. ATV Televizyon kanalında yayınlanan dönemin Kayseri Belediye BaĢkanı ġükrü 

KARATEPE'nin 10 kasım günü RP Ġl divan toplantısında yaptığı "Ġçinde bulundukları zor 

Ģartlar" hakkında konuĢmalarına dair görüntüler olduğu,  

28. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan 32. Gün programında dönemin 

Kayseri Belediye BaĢkanı ġükrü KARATEPE'nin "Laiklik ve Atatürkçülük" hakkında 

konuĢmalarına dair görüntülerin olduğu,  
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29. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan Fethullah ERBAġ'ın "PKK sorununun 

çözümüne" dair konuĢma görüntülerinin olduğu,  

30. Atv Televizyon kanalında yayınlanan Siyaset Meydanı programında araĢtırmacı-

yazar Mehmet METĠNER'in "Demokrasi ve Ülkemizdeki yasaklar" hakkında konuĢmalarını 

içeren görüntülerin olduğu,  

31. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Teke Tek programında RP Milletvekili 

Ahmet TEKDAL'ın hacda yaptığı "Hak ve Adalet" içerikli konuĢmalara dair görüntülerin 

olduğu,  

32. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan dönemin Sultanbeyli Mezarlıklar 

Müdürü Ġmdat KAYA'nın yaptığı "Demokrasi, Türklük ve Ġslam" konulu konuĢma 

görüntülerinin olduğu,  

33. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Arena programında Ali 

KALKANCI'nın eĢi Emine Ersoy KALKANCI ile yapılan "Ali KALKANCI ile görüĢen 

siyasiler ve tanınmıĢ kiĢiler" konulu röportaj görüntülerinin olduğu,  

34. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan haber programına Emire Ersoy 

KALKANCI'nın "Ali KALKANCI ile dönemin Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

R.Tayyip ERDOĞAN'ın görüĢtükleri" konulu telefon bağlantısını içeren görüntülerin olduğu,  

35. Star Tv televizyon kanalında yayınlanan ismi bilinmeyen ve yabancı olduğu 

değerlendirilen bir Ģahsın "Türkiye'deki Ġslami Hareket" konulu yaptığı konuĢmaya dair 

görüntülerin olduğu,  

36. Star TV televizyon kanalında yayınlanan Sincan'da düzenlenen Kudüs Gecesini 

ve dönemin Sincan Belediye BaĢkanı Bekir YILDIZ'ın bu gecede yaptığı "BaĢbakanlıkta 

Tarikat Liderlerinin Ġftar Yemeğine Davet Edilmesi" konularını içeren haberlerin görüntüleri 

olduğu,  

37. Star televizyon kanalında yayınlanan dönemin Sincan Belediye BaĢkanı Bekir 

YILDIZ'ın yılbaĢı kutlamalarına yasaklar koyduğu iddiaları ile ilgili haberin görüntüleri 

olduğu,  

38. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan "Ġrtica ve Komutanların Refah Partisi 

Konusundaki DüĢünceleri" konulu haberin görüntüleri olduğu,  

39. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan dönemin BaĢbakanı Necmettin 

ERBAKAN'ın "Laiklik ve Ġnanlar" konulu konuĢmasını içeren haberlerin görüntüleri olduğu,  

40. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan haber programında YılbaĢı ile 

Ramazan Bayramının aynı güne rastlaması haberi ile dönemin baĢbakanı Necmettin 

ERBAKAN'ın "Çankaya yapılacak olan camii" konulu konuĢma görüntüleri olduğunun tespit 

edildiği belirtilerek, sanık Ġdris Koralp‟in 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 

vermiĢ olduğu  ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

17-ġÜPHELĠ FEVZĠ TÜRKERĠ  
1994 -1996 yılları arasında Özel Kuvvetler Komutanı, 1996-1998 yılları arasında 

Genelkurmay Ġstihbarata KarĢı Koyma ve Güvenlik Daire BaĢkanı, 1998-2000 yılları arasında 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanı olarak  görev yaptığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   
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Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9.maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı (Fevzi TÜRKERĠ)), Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, 

Gnkur.Psikolojik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı 

temsilcisi, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve 

temsilcilerinin katılacağının  belirtildiği, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz 

Masası Kurulu adlı belgede Gnkur.Ġsth.ve ĠKK.D.BĢk.Tümg.Fevzi TÜRKERĠ –Kılıç 1960- 

418 89 78 olarak isminin bulunduğu,  

Genelkurmay Genel Sekreterliği‟nin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 

katıldığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay 

Harekât BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde 22.05.1997 PerĢembe, 26.05.1997 Pazartesi, 

29.05.1997 PerĢembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 PerĢembe, 09.06.1997 Pazartesi, 

12.06.1997 PerĢembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı ÇalıĢma Grubu 

toplantısına katıldığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim  ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu.Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu  yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Ġstihbarata KarĢı Koyma ve Güvenlik Daire BaĢkanı olarak  katıldığı , 

Toplantıda 

(Tümg.F.TÜRKERĠ olarak) 
-Bir daire görevlendirilmelidir. 

-Kuvvetlerde de bu iĢle ilgilenen bir organizasyon olmalıdır. 

-Aralarında çok hızlı bilgi akıĢı olmalıdır. 

-Kuvvetlerde Ģube/daire olabilir. 

-Günlük/haftalık/aylık durum değerlendirmesi yapılmalı. 

-PSĠ.Hrk.ile müĢterek çalıĢılmalı.” Ģeklinde konuĢma yaptığı, 

-11 Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay Karargâhında verilen Ġrticai Faaliyetler 

konulu brifing verdiği, 

-ĠRTĠCA BRĠFĠNGĠ (Genelkurmay BaĢkanlığından talepleri üzerine gönderilen) 

baĢlığında, 

Genelkurmay BaĢkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan oluĢan mesaj 

formunda; Gensek 0045-2-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Misab, Karkom, 

Denkom,Havkom,Jangenkom,Birorkom(ivediliğinden),Ġkiorkom(ivediliğinden), Üçorkom 

(ivediliğinden),Egeorkom(ivediliğinden),Donankom(ivediliğinden),Harpakkom,LSE Tür.Kd. 
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Sb.lığı/Ġzmir,Kuzdenkom(ivediliğinden)Gündemkom(ivediliğinden),Havaeğtkom (ivedili 

ğinden), Kıbbarkuvkom,OnbeĢkorkum(ivediliğinden),Gatakom, Karaharpkom, Sahilgüvkom, 

Genkur.”J”BaĢkanlıkları,BaĢbakan Askeri BaĢdanıĢmanı,GenkuradmüĢ,Gnkur ÖZKUV 

KOM.,Genkurges. Gnkurmubıldeskom., Genkuristhokkom, TSK Spor Okulu, Cumhuhalkom. 

Sıhhıye Orev, Merkez Orev, Gazi Orev, Genkuranıtkamkom., Genkurbasyahida/elden, 

Genkurkhdsgrkom/elden, Genkurprot/elden, Genkurhemnsb.lığı/elden, GenkurevriĢl/elden, 

GenkuridĢ/elden, Genkur II nci BĢk.Özsek/elden gönderilen “Ġrtica faaliyetler” konusunda  

personeli bilgilendirmek maksadıyla aĢağıda belirtilen tarihlerde irtica brifingi verileceği, 

brifingin sinevizyon cihazı üzerinden takdim edileceğini, takdim süresinin bir saat olduğu,  

Genkur.Kh.da, Gnkur.Kh. personeli ve Gnkur.bağlı birlikleri için Orbay 

Salonunda yapılacak takdimlere zorunlu olarak görevde bulunması gerekenler hariç 

bütün personelin katılacağı, 

Brifing yeri ve tarihleri  

3 Haziran 1997(11.00) KKK.lığı 

3 Haziran 1997(16:00) Kara Harp Okulu (As.Öğrenciler Dahil) 

4 Haziran 1997(11:00) Dz.K.K.lığı (Sahil Güvenlik K.lığı Dahil) 

4 Haziran 1997 (14:30) Hv.K.K.lığı  

    (Ankara Garnizonundaki Hv.K.K.lığı birlikleri dahil) 

5 Haziran 1997 (11:00) 1 nci Ordu Komutanlığı 

(Ġstanbul Garnizonundaki Dz.,Hava ve J.Birlikleri 1.Or.K.lığınca verilerek kontenjan 

dahilinde brifinge katılacaklardır.) 

5 Haziran 1997 (15:00) Harp Akademileri Komutanlığı 

6 Haziran 1997 (14:00) (3üncü Kor.K.lığı Dahil) Donanma Komutanlığı(15 nci  

    Kolordu K.lığı Dahil)  

9 Haziran 1997 (11:00) Jandarma Genel Komutanlığı 

9 Haziran 1997 (14:30) Gata Komutanlığı 

10 Haziran 1997 (11:00) Gnkur.Kh.Personeli 

10 Haziran 1997 (14:30) Gnkur.Bağlı Birlikleri 

11 Haziran 1997 (14:30) Sivil Kesim 

13 Haziran 1997  Kıbrıs BarıĢ Kuvvetleri Komutanlığı 

    (Saati Kıbbarkuvkom‟ca tespit edilecektir) 

19 Haziran 1997 (14:30) Ege Ordu K.lığı 

                                            (Ege Ordu Birlikleri, LSE, Hava Eğt.K.lığı, Güney Deniz 

Sahil K.lığı ve diğer garnizon birlikleri dahil) 

16 Haziran 1997 (14:30) MSB.lığı personeline verilmesinin Milli Savunma 

Bakanlığının tensiplerine maruz olduğu, 

 Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ‟ın parafının ve El yazısı ile brifingin daha çok 

personel tarafından izlenmesinin temini için Gnkur.BĢk. lığınca video kasete alınıp 

dağıtımının yapılacağı notunun bulunduğu, Koordinasyon Dairesi ve ġahıs bölümünde 

Gnkur.Ġsth.BĢk. Korgeneral Çetin SANER’in adının bulunduğu bölümün Y konularak 

yerine Fevzi TÜRKERĠ tarafından imzalandığı, Müsaade eden isim ve imzası bölümünde 

Çevik BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu,  

Genelkurmay BaĢkanlığının 17 Haziran 1997 tarihli mesaj formunun 1. 

sayfasında Gnkur.Gensek 0045-5-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Denkom, 

Havkom. Donankom(ivediliğinden), HavHarpokkom (ivediliğinden),  Genkuristh., 

Gnkurloj‟a gönderilen “Ġrticai Faaliyetler” Konusunda Ege Ordu Komutanlığı, Donanma 

Komutanlığı ve Hava Harp Okulu personelini bilgilendirmek maksadıyla brifing verileceği, 

19 Haziran 1997 tarihinde Ege Ordu Komutanlığındaki brifingi Tuğa. Ruhsar SÜMER‟in 

vereceğini, brifing ekibinin Tuğa.Sümer dahil 3 kiĢi olduğunu, 23 Haziran 1997 günü saat 

16:00 da Hava Harp Okulundaki brifingi Tuğg.Metin YÜKSELEN‟in vereceğini, brifing 
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heyetinin Tuğg.M.YÜKSELEN dahil 4 kiĢi olduğunu, 04 Temmuz 1997 günü saat 14:00 da 

Donanma Komutanlığındaki brifingi Tuğa.Ruhsar SÜMER‟in vereceğini, brifing heyetinin 

Tuğa.Ruhsar SÜMER dahil 4 kiĢi olduğunu,  brifinglere salon kapasitesi oranında azami 

miktarda general/amiral, subay, astsubay, sivil memurun katılımı, brifingin sinevizyondan eĢ 

zamanda iki taraflı yansı ve video ile verileceği,  takdim süresinin bir saat olduğu, mesaj 

formunun 2.sayfasında Gensek.Tümg.E.ÖZKASNAK‟ın parafının, Koordinosyan Dairesi ve 

ġahıs Bölümünde ĠKK.ve Güv.D.BĢk.Tümgeneral Fevzi TÜRKERĠ’nin isminin ve 

imzasının, Müsaade Eden isim ve imza bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının 

bulunduğu, sanık  Fevzi Türkeri‟nin 26.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

18-ġÜPHELĠ ÇETĠN DĠZDAR  
1996 yılında Hava kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Ġstihbarat Daire BaĢkanlığına 

atandığı, 1997 yılında da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanı olduğu ve 1998 yılı 

Ağustos ayında da EskiĢehir‟e atandığı, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9. maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu 

adlı belgede Hv.K.K.lığı Ġsth.BĢk.Hv.Plt.Tuğg.Çetin DĠZDAR-Kartal 2580 – 425 55 37,  425 

35 55  olarak isminin bulunduğu,  

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay 

Harekât BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 PerĢembe, 22.05.1997 PerĢembe, 

26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 PerĢembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 PerĢembe, 

09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 PerĢembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı 

ÇalıĢma Grubu toplantısına katıldığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

katıldığı, 

Toplantıda 

(Tuğg.Ç.DĠZDAR olarak) 
-Kriz yönetimi oluĢturalım, (MGK.ENSEK, MĠT'le takviyeli) 

-Kurulacak teĢkilat sadece bu iĢle uğraĢmalıdır. 

-Yetkileri arttırılmalıdır. 

-Kuvvetlerde müstakil unsurlar olmamalıdır” Ģelinde konuĢma yaptığı, 

ġüpheli Yücel ÖZSIR’ın 27.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcına vermiĢ olduğu 

ifadesinde özetle; Batı ÇalıĢma Grubunda görev almadığını, faaliyette bulunmadığını, o 

dönemde Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet ÇÖREKÇĠ’nin ve Kurmay BaĢkanı Ergin 
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CELASĠN’in BÇG toplantılarına katılması için Hava Kuvvetleri Ġstihbarat Daire BaĢkanı 

Çetin DĠZDAR’ı görevlendirildiğini, bu sebeple Batı ÇalıĢma Grubunun toplantılarının 

tamamına Çetin DĠZDAR’ın Ģifahen görevlendirme üzerine katıldığını, 10 Nisan 1997 tarihli 

Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair belgenin 2. sayfasında 9. maddesinde belirtilen Kriz 

Masası Kurulunda Hava Kuvvetleri Ġstihbarat BaĢkanı olan Çetin DĠZDAR’ın 

görevlendirildiğini  ifade ettiği belirtilerek sanık  Çetin Dizdar‟ın 09.05.2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

19-ġÜPHELĠ HAKKI KILINÇ 
1996 Ağustos-1997 Ağustos ayları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik 

BaĢkanlığında Harekât BaĢkanı olarak, 1997 yılı Ağustos ayından sonra Jandarma Okullar 

Komutanı, 1998 yılı Ağustos ayından 2000 yılı Ağustos ayına kadar Jandarma Eğitim 

Komutanı olarak  görev yaptığı,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9. maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu 

adlı belgede J.Gn.K.lığı Hrk.BĢk.Tüm.Hakkı KILINÇ Kaplan 4300-425 12 92  olarak isminin 

bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay 

Harekât BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde 22.05.1997 PerĢembe, 26.05.1997 Pazartesi, 

29.05.1997 PerĢembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 PerĢembe, 09.06.1997 Pazartesi, 

12.06.1997 PerĢembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı ÇalıĢma Grubu 

toplantısına katıldığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

katıldığı,Toplantıda; 

(J.Gn.K.lığı Hrk.BĢk.H.KILIÇ olarak) 
-30 Ağustosa kadar tedbir alınmazsa, durum çok vahimleĢecektir. 

-Zaman geçtikçe alınacak tedbirler güçleĢecektir. 

-Halka ulaĢılmalıdır. 

-Genç subaylar 18 maddenin ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyor, 

-Ġran, Cezayir'in yaĢadığı kötü örnekler halka anlatılmalıdır. 

-Sadece izliyoruz, zaman geçiyor, acele karar verelim.” Ģeklinde konuĢma yaptığı, 

ġüphelinin ikametinde yapılan aramada elde edilen üzerinde Genelkurmay 

Karargâhı baĢlıklı ve antetli Eğt. D. Gen./Amiral Ory. Seminer Takdimleri (2001 Yılı) konulu 

A04358 seri no.lu 663 ile numaralandırılan, Gizli gizlilik dereceli virüs kontrolü yapılmıĢtır 

yazılı CD içeriğinde özetle;  
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YAġ'ta ayırma iĢlemlerine iliĢkin belge ve bilgilerin hazırlanmasında iĢleme tabi 

tutulacak kiĢinin yıkıcı bölücü ve irticai faaliyetlerle tarikat bağlantıları gruplaĢma gibi 

eylemlerin ön plana çıkarılması gerektiği, öncelikle bu gibi faaliyetler öne çıkarılmadan 

personelin okuduğu yayınların ve eĢinin türbanlı olması gibi konuların ayırma iĢleminin 

doğrudan ve tek baĢına bir etkisi olduğu izlenimi yaratılmasından kaçınılmasının önem arz 

ettiği, bu gibi özel hususların kiĢinin izlenmeye alınması açısından bir etkisi olduğu, ancak 

irticai faaliyetleri ayrıca tespit edilmeden ayırma iĢlemi yapılmayacağı hususunun ön planı 

çıkarılması AĠHM baĢvuraların kabul görmemesi açısından önemlidir Ģeklinde bilgilerin 

yer aldığı,  

Ġrtica ile mücadele baĢlığı altında (General/Amiral Oryantasyon Brifingi - Aralık 

2001) Refahyol Hükümeti aleyhine Batı ÇalıĢma Grubunun hazırlamıĢ olduğu bilgilerin 

özetlendiğinin görüldüğü belirtilerek, sanık Hakkı Kılınç‟ın  09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

20-ġÜPHELĠ MUSTAFA BIYIK  
Ağustos 1996-Ağustos 1997 arasında Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat 

BaĢkanı olarak görev yaptığı, 1997 yılı Ağustos ayında Uzman Jandarma Okul Komutanlığı 

görevine atandığı,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9. maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

Daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu- Kriz Masası 

Kurulu adlı belgede J.AsyĢ.K.lığı Mustafa BIYIK –Kaplan 4200- 418 21 15  olarak isminin 

bulunduğu,  

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay 

Harekât BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 PerĢembe günü yapılan Batı ÇalıĢma 

Grubu toplantısına katıldığı belirtilerek, sanık Mustafa Bıyık 09.05.2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

21-ġÜPHELĠ ĠBRAHĠM SELMAN YAZICI  
1979 yılında Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına atandığı, 17 yıl süre ile burada 

görev yaptığı, 1996 Haziran ayında MGK Genel Sekreterliği Bilgi Toplama Dairesi 

BaĢkanlığına atandığı, 30 Ağustos 1997 yılında emekli olduğu, 

ġüphelinin BÇG kapsamında oluĢturulan Kriz Masası Kurulunda MGK’yı temsilen 

bulunduğu,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9.maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu 

adlı belgede MGK.Gn.Sek.Hv.Kd.Alb.Selman YAZICI-289 68 29 olarak isminin bulunduğu,  

ġüphelinin ikametinde yapılan aramada elde edilen 4 GB HDD'de elde edilen 

dokümanların incelenmesine dair 11/02/2013 tarihli araĢtırma tutanağında özetle; 
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ÇarĢaflı ve sarıklı kiĢilerin fotoğrafların yer aldığı slayt görüntülerinde Bir KarĢı 

Devrimdir Bu, bir çok yanıltma yöntemi kullanırlar, kimse sesini çıkartmıyor, bana 

dokunmayan yılan bir yaĢasın diye ibarelerini içerir slayt gösterisinin bulunduğu,  

BaĢbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ı konu alan, kendisini ve yakın çevresini önemli 

yerlere getirerek zenginliklerini kat kat arttırdığını belirtir slayt görüntülerinde özetle; Recep 

Tayyip ERDOĞAN'ın 1980'li yıllarda yapmıĢ olduğu bir yeminin verildiği, AKP dönemindeki 

kimlerin hangi devlet kademelerine getirildiklerini isim isim belirtilerek AK Parti ve Recep 

Tayyip ERDOĞAN aleyhine yazıların bulunduğu,  

Köstebek isimli belge içeriğinde Köstebek Din Tüccarlarının ġah Damarlarına Darbe 

baĢlıklı ATATĠM (Atatürkçü Türkiye Ġlerme Merkezi) tarafından hazırlanan kitap içeriği word 

belgelerde özetle, TSK'nın yıpratıldığı konularına yer verildiği, laikliğin tehdit altında olduğu, 

çözüm önerileri baĢlığı altında TSK'nın yapması gereken 11 maddenin sıralandığı, bunların 

özetle TSK'ya sızmaların engellenmesi, ordudaki köstebeklerin ordudan uzaklaĢtırılması, 

devrime karĢı hareketlere cevap verilmesi, yurt burs kurs Ģeytan üçgenine dikkat edilmesi, 

inanç hortumcularına karĢı duruĢ sergilenmesi, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının yeniden 

düzenlenmesi, kolluk kuvvetlerinin dernek vakıf yurt vb. yerlerde rahatlıkla baskın ve arama 

yapabilmesinin sağlanması ve denetime tabi tutulması, 163. Maddenin kaldırılmasından 

doğan boĢluğun derhal giderilmesi, kadrolaĢmalara TSK kadar tüm kurumlar hassasiyet 

göstermeli ve tüm yandaĢlar ihraç edilmeli, bu kiĢilerin tüm ekonomik yolları kesilmeli ve tüm 

mal varlıklarına el konulması konularını içerdiği ve Kösteb"Ek" adlı kitapçığın tam metnini 

içerdiğinin tespit edildiği belirtilerek, sanık  Ġbrahim Selman Yazıcı‟nın  14/04/2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu  ifadesine yer verilmiĢtir.  

 

22-ġÜPHELĠ ABDURRAHMAN YAVUZ GÜRCÜOĞLU  
1995 yılından 30.08.1997 tarihine kadar  Ankara‟da Özel Kuvvetler Komutanlığında 

Seferberlik Bölge BaĢkanı olarak görev yaptığı,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9.maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu 

adlı belgede ÖKK.lığı Tem.top.Kd.Alb.Yavuz GÜRCÜOĞLU – 402 16 95 olarak isminin 

bulunduğu,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Top.Kd.Alb.Yavuz GÜRCÜOĞLU olarak isminin bulunduğunun anlaĢıldığı,  Özel Kuvvetler 

Komutanı olan Engin ALAN tarafından BÇG'de görevlendirildiği belirtilerek, sanık  

Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu‟nun 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

23-ġÜPHELĠ SERDAR ÇELEBĠ  
1996-1998 yılları arasında BaĢbakan Askeri DanıĢmanlığı görevinde bulunduğu, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9.maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
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BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu 

adlı belgede BB.As.BĢk.Dan. Gn.Sek.Dz.Kur.Yb.Serdar ÇELEBĠ – Kılıç 4183 olarak isminin 

bulunduğu belirtilerek, sanık Serdar Çelebi‟nin  15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 

vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

24-ġÜPHELĠ MUSTAFA BABACAN  
1996-1998 yılları arasında Genelkurmay BaĢkanlığı Genelsekreterliği Basın ve Yayın 

Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı Basın Ġnceleme ve Değerlendirme ġube 

Müdürlüğünde ilk bir yıl proje subayı, son bir yıl ise Ģube müdürlüğü görevini yürüttüğü,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9.maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu 

adlı belgede Gnkur.Bak.Hlk.ĠliĢ.D.BĢk.lığı Tem.Tnk.Yz.Mustafa BABACAN-Kılıç 1037 olarak 

isminin bulunduğu,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Tnk.Yzb.Mustafa BABACAN olarak isminin bulunduğu belirtilerek, sanık  Mustafa 

Babacan‟ın 14.04.2012 tarihinde  Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer 

verilmiĢtir. 

 

25-ġÜPHELĠ ORHAN NALCIOĞLU  
1995-1999 yılları arasında Genelkurmay Adli MüĢavirliğinde Askeri Hakim statüsü 

ile Ceza Hukuku ġube Müdürü olarak görev yaptığı, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9. maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

Daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu 

adlı belgede Ad.MüĢ.Tem.Hakim Yb.Orhan NALCIOĞLU –Kılıç 3008 olarak isminin 

bulunduğu belirtilerek, sanık Orhan Nalcıoğlu‟nun 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

26-ġÜPHELĠ ĠSRAFĠL AYDIN  
1996-1999 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat baĢkanlığı Plan 

Ġstihbarat ġubesinde Milli Plan Subayı olarak görev yaptığı,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9.maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
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Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu 

adlı belgede KKK.lığı Ġsrafil AYDIN-Kılıç 2284  olarak isminin bulunduğu  belirtilerek, sanık  

Ġsrafil Aydın‟ın 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer 

verilmiĢtir. 

 

27-ġÜPHELĠ CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK 
BÇG‟nin kurulduğu tarihlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanı 

olduğu,   

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9.maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı” belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası 

Kurulu adlı belgede KKK.lığı Ġsth.BĢk.Tümg.Cevat Temel ÖZKAYNAK –Kılıç-4657-418 86 26 

olarak isminin bulunduğu,  

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay 

Harekât BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 PerĢembe, 22.05.1997 PerĢembe, 

26.05.1997 Pazartesi, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 PerĢembe, 09.06.1997 Pazartesi, 

12.06.1997 PerĢembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı ÇalıĢma Grubu toplantısına 

katıldığı,  

Ergenekon soruĢturması kapsamında Atatürkçü DüĢünce Derneği Genel 

Merkezinden elde edilen 5 no.lu CD de yer alan iki sayfadan oluĢan belgenin Ġstanbul 

Cumhuriyet BaĢsavcılığınca Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza gönderildiği, belgede özetle; 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 24 Mart 1997 tarihli GĠZLĠ ve KĠġĠYE ÖZEL 

kaĢeli, ĠKK raporları konulu Kurmay BaĢkanı Doğu AKTULGA imzalı, koordine olarak 

Hrk.BĢk.ġükrü SARIIġIK olarak, hazırlayan Ġsth.BĢk.Tümg.C.T.ÖZKAYNAK olarak 

parafının bulunduğu belgede birer aylık dönemlerde Ordu ve EMASYA Bölge 

Komutanlıklarından; 

f) Görsel ve yazılı basın 

g) Okul ve yurtlar  

h) Vakıf ve Dernekler  

i) Siyasi kuruluĢlar  

j) Kamu kurum ve kuruluĢları,  

k) Yasa dıĢı kuruluĢlar hakkında rapor istendiği,  

ġüpheli ġükrü SARIIġIK Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu, 21/02/2013 

tarihli ifadesinde özetle;  
(KKK Harekât BaĢkanı) Kara Kuvvetleri karargâhında Batı ÇalıĢma Grubu ile ilgili 

çalıĢmalar ve faaliyetlere o dönemde Kara Kuvvetleri Kurmay BaĢkanı Doğu AKTULGA ve 

Ġstihbarat BaĢkanı olan Cevat Temel ÖZKAYNAK‟ın muhatap olduğunu, Kara Kuvvetleri 

Komutanlığında Batı ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerinin Ġstihbarat BaĢkanlığınca 

yürütüldüğünü, Kara Kuvvetleri Komutanının talimatı doğrultusunda BÇG‟nin Ġstihbarat 

BaĢkanlığında Ģubesinin kurulduğunu, BÇG ile ilgili tüm belge ve bilgilerin Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığına geldiğini belirttiği,  

Ergenekon soruĢturması kapsamında Atatürkçü DüĢünce Derneği Genel 

Merkezinden elde edilen 5 no.lu CD de yer alan iki sayfadan oluĢan belgede özetle; 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 24 Mart 1997 tarihli GĠZLĠ ve KĠġĠYE ÖZEL 

kaĢeli, ĠKK raporları konulu Kurmay BaĢkanı Doğu AKTULGA imzalı, koordine olarak 



483 

 

Hrk.BĢk.ġükrü SARIIġIK olarak, hazırlayan Ġsth.BĢk.Tümg.C.T.ÖZKAYNAK olarak 

parafının bulunduğu belgede birer aylık dönemlerde Ordu ve EMASYA Bölge 

Komutanlıklarından; 

l) Görsel ve yazılı basın  

m) Okul ve yurtlar  

n) Vakıf ve Dernekler  

o) Siyasi kuruluĢlar  

p) Kamu kurum ve kuruluĢları,  

q) Yasa dıĢı kuruluĢlar hakkında rapor istenilmesi ile ilgili olarak belgenin Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığı tarafından hazırlandığı, Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Kurmay BaĢkanı tarafından imzalandığını, kendisinin de harekât baĢkanı olması 

sebebiyle paraf ettiğini, hazırlayan ve icra eden makam olmadığını, belgede belirtilen çalıĢma 

sonucu elde edilen tüm bilgi ve belgelerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat 

baĢkanlığına geldiğini  belirttiği,  

- ġüpheli Cevat Temel ÖZKAYNAK hakkında Ankara 2 No.lu TMK.10. Maddesi Ġle 

Görevli Hakimliğinin 27/02/2013 gün ve 2011/206 SoruĢturma 2013/74 D.ĠĢ sayılı kararı ile 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye TeĢebbüs Etme, Hükümeti Cebren Devirmek ve Engellemek” suçundan “Atılı 

suç ile ilgili kuvvetli suç Ģüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, Ģüphelinin 

CMK.247.Maddesi gereğince hakkındaki soruĢturmanın ve kovuĢturmanın sonuçsuz 

kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanıyor olmaları veya yabanca ülkede 

bulunmaları ve kendilerine ulaĢılamaması nedeniyle kaçak durumda bulunması” nedeniyle 

Yokluğunda Tutuklama Müzekkeresi düzenlendiği belirtilmiĢtir. 

28-ġÜPHELĠ ESER ġAHAN  
Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulduğu dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  

Ġstihbarat Daire BaĢkanı olarak görev yaptığı, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9.maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası Kurulu 

adlı belgede Dz.K.K.lığı Ġsth.D.BĢk.Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ġAHAN –Serdar 2082- 418 25 05 

olarak isminin bulunduğu,  

BATI ÇALIġMA GRUBU BĠLGĠ ĠHTĠYAÇLARI  baĢlandığında, 
ġüpheli Eser ġAHAN‟ın aĢağıda belirtilen belgede Ġstihbarat Daire BaĢkanı olarak 

parafı bulunduğu, belge içeriğinde; 

5 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu Deniz Kuvvetleri 

Komutanına arz edilip paraflanan, Deniz Kuvvetleri Kurmay BaĢkanı Koramiral Aydan EROL 

imzalı, koordine olarak Harekât BaĢkanı Tümamiral A.ATILAN paraflı, evrakı hazırlayan 

Ġstihbarat Daire BaĢkanı Albay Eser ġAHAN ve ĠKK ġ.Md.Bnb.M.AYGÜNER paraflı, 

Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak; 

Ġl ve ilçelerdeki tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluĢları, iĢçi ve iĢveren sendikaları 

ve konfederasyonları,  

Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler) 

Yurtlar (Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı, Kurum KuruluĢları bağlı, Özel yurtlar),  

Üst düzey yöneticiler (Vali, Kaymakam, BüyükĢehir Belediye BaĢkanları, Belediye 

BaĢkanları) ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, Daire BaĢkanları) ait 

biyografiler, anılan Ģahısların siyasi görüĢ/yönleri,  
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Ġl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri,  

Siyasi Parti Ġl ve Ġlçe teĢkilatları yönetim kadroları,  

Yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diğer basın-yayın kuruluĢları,  

Anılan bilgilerin derlenmesinde gizliliğe azami dikkat gösterilecek, gerektiğinde 

bölgedeki diğer askeri makamlar ile iĢbirliği yapılarak bilgisayar ortamında Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına gönderilmesi istendiği,  

Belgenin dağıtım gereği olarak Deniz Kuvvetlerine bağlı olan Donanma 

Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Eğitim 

ve Öğretim Komutanlığı, Çıkarma Filosu Komutanlığı, Ġstanbul Boğaz Komutanlığı, 

Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Akdeniz Bölge Komutanlığı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, 

Ġskenderun Deniz Üs Komutanlığı, Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Lisesi Komutanlığı, 

Erdek Deniz Komutanlığı, Bartın Deniz Üs Komutanlığına gönderildiğinin belirtildiği,   

27 Mayıs 1997 tarihli ĠSTH:3590-006-97/ĠKK.ġ sayılı Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı tarafından Genelkurmaya (ĠGHD-BÇG) gönderilen BATGUNDURAP / 

DENKOM 006/MAY Ġçel ili Erdemli ilçesinde kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 

ile ilgili Ġstihbarat Daire BaĢkanı Eser ġAHAN imzalı mesaj formu belge ile ilgili olarak 

Ģüheli Cemal Hakan PELĠT Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadede; belgenin kendi 

Ģubesinde hazırlandığını belirttiği,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Kurulmasına Dair belgenin 
4.maddesinde  BÇG’nin Genelkurmay ĠGHD Merkezinde faaliyet yürüteceğini, benzer bir 

teĢkilatlanmanın Kuvvet Komutanları bünyesinde oluĢturulacağı belirtildiği ve 29 Nisan 1997 

tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin ekinde bulunan Rapor Sistemine 

göre kuvvet komutanlıklarına da Batı ÇalıĢma Grubu raporlarının gönderileceği 

belirtildiğinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığında da Ġstihbarat BaĢkanlığı Ve Ġstihbarata 

KarĢı Koyma bölümünde yukarıda belirtildiği Ģekilde BÇG benzeri bir teĢkilatlanma 

kurulduğu, Deniz Kuvvetleri kendisine bağlı tüm birliklerden BÇG‟nin istediği rapor, belge  

ve bilgileri toplayarak Genelkurmayda bulunan BÇG Merkezine gönderdiğinin belgelerden 

anlaĢıldığı,  

ġüpheli Eser ġAHAN hakkında Ankara 2 No.lu TMK.10. Maddesi Ġle Görevli 

Hakimliğinin 27/02/2013 gün ve 2011/206 SoruĢturma 2013/74 D.ĠĢ sayılı kararı ile 

“Hükümeti Cebren Devirmek ve Engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye TeĢebbüs Etme” suçundan “Atılı suç ile 

ilgili kuvvetli suç Ģüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, Ģüphelinin 

CMK.247.Maddesi gereğince hakkındaki soruĢturmanın ve kovuĢturmanın sonuçsuz 

kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanıyor olmaları veya yabanca ülkede 

bulunmaları ve kendilerine ulaĢılamaması nedeniyle kaçak durumda bulunması” nedeniyle 

Yokluğunda Tutuklama Müzekkeresi düzenlendiği belirtilmiĢtir. 

 

29- ġÜPHELĠ HALĠL KEMAL GÜRÜZ  
ġüpheli Halil Kemal GÜRÜZ‟ün 05 Aralık 1995-Aralık 2003 tarihleri arasında YÖK 

BaĢkanlığını yaptığı, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9. maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası 

Kurulu adlı belgenin 4.maddesinde YÖK.BĢk.lığına gönderilecek evraklar elden kurye ile 



485 

 

(a.Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK.Dnt.Krl.BĢk.na, b.E.Korg.Erdogan ÖNAL YÖK üyesi)   

gönderileceği Ģeklinde isimlerinin bulunduğunun  tespit edildiği,  

ERGENEKON adlı soruĢturma kapsamında Ġstanbul CMK 250 C.BaĢsavcı 

Vekilliğinin  2008/1756 sayılı soruĢturma dosyasında hakim kararına istinaden Ģüpheli 

Halil Kemal GÜRÜZ’ün 07.01.2008 tarihinde avukat huzurunda Ankara’daki ikametinde 

yapılan aramada 28 ġubat - Batı ÇalıĢma Grubu dosyamız ile ilgili elde edilen belgeler 
olarak;  

1-SĠYASAL ĠSLAMIN YAYILMASI BAġLIKLI, 
20 sayfadan oluĢan belgede özetle; (87. Kls. S: 329-339) 

Ülkemizdeki siyasal islamın yayılımının analizi ve geleceğe yönelik projeksiyonunu 

gösteren bir çalıĢma olduğunu  

1.Siyasal islamın yayılma çalıĢmaları ve “Din” Evrensel kimliği adı altında 

sürdürülen faaliyetler, ġiiliğin temsilcisi Ġran için Ģeriata dayalı Ġslam birliğinin 

oluĢturulması çalıĢmalarının olduğu, Türkiye’de islamın siyasi yönden yayılımı milli 

görüĢcüler tarafından yapıldığı, Bu çalıĢmalarda Türkiye‟nin dini yönden odak noktası 

olmasının en önemli sebebi, dünya Müslümanlarının “ateĢ nerede sönerse tekrar orada yanar, 

halifelik nerede sona erdiyse orada tekrar baĢlar” yaklaĢımıdır. 

2. Siyasal Geleceğin seçmen ve yöneticilerinin din eğitimi ile yetiĢtirilme ve 

yönlendirilmeleri,  
A-Kur‟an kursları ile tablo verilerek  

1-Daimi Kur’an kursları,  

2-Yaz Kur’an Kursları, 

3.AkĢam Kur’an kursları, 

B-Milli Eğitim bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı  imam hatip 

ortaokulu ve liseleri ile ilgili tablo verildiği, 

C-1983-1995 döneminde Ġmam Hatip Okulları Mesleki ve Teknik Okullar ile genel 

ortaokulların okul ve öğrenci artıĢ mukayesesi ile ilgili tablo ve grafik, 

D-1983-1995 yılları arasında Ġmam Hatip liseleri ve diğer mesleki ve teknik liselerin 

öğrenci artıĢ ve mukayesesi ile ilgili tablo ve grafik, 

E-Meslek Liseleri ile Meslek ortaokullarının öğrenci sayısı mukayesesi tablo ve 

grafiği, 

F-Öğretmen baĢına düĢen öğrenci sayısı tablosu, 

G-Dini yüksek öğretim kurumları tablosu, 

H-YurtdıĢı Yüksek öğretim imkanları tablosu, 

I-Bazı tarikat ve diğer cemaatlerin yurtdıĢında açtıkları okul ve camilerin eğitim 

faaliyetleri tablosu, 

Ġ-Ġhtiyaç fazlası imam hatip okullarının ve ilahiyat fakültelerinin incelenmesi 

tablosu, 

1-Sistemdeki mevcut personel ve ayrılanlar tablosu, 

2-1995 yılı Ġmam Hatip Okulları ve ilahiyat fakültelerinin yıllık öğrenci sayısı ve 

yıllık mezun miktarı tablosu 

Sağlık eğitim ve güvenlik alanındaki personel arzı ve ihtiyacı projeksiyonu ile ilgili 

tablo  

2-Dosyamız Ģüphelisi olan Erdoğan ÖZNAL‟ın 10 Ekim 1997 tarihinde el yazısı   

ile YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ‟e “Sayın BaĢkanım” yazarak imzaladığı belgede 

özetle; 
 SĠYASĠ ĠSLAMLA MÜCADELE YÖNTEMLERĠ baĢlıklı Gizli ibareli Eylül 

1997 tarihli 89 sayfadan oluĢan belgede özetle; (87.Kls. S:243-326) 

ĠÇĠNDEKĠLER 

-SĠYASĠ ĠSLAMĠ KURMA ÇABALARI 
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-BÖLÜCÜLÜK GĠRĠġĠMLERĠ 
O dönemde (30.03.1997 tarihinde) BaĢbakan olan Erbakan‟ın konuĢmalarına yer 

verilerek ayrımcılık ve bölücülük yaptığının belirtildiği,  

-SĠYASĠ ĠSLAMIN TAKĠYYE VE YALANLARI 
BaĢlığı altında o tarihte Refah Partisi Genel BaĢkanı ve BaĢbakan olan Erbakan‟ın 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olan Recep Tayip ERDOĞAN‟ın gazetelerde çıkan 

beyanlarının verildiği 

-ATATÜRK VE LAĠK CUMHURĠYET ALEYHĠNDEKĠ SÖYLEMLERĠ 
1996-1997 yıllarında  basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin yer aldığı 

-ORDU-SĠYASĠ ĠSLAM ĠLĠġKĠLERĠ 
1996-1997 yıllarında  basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin yer aldığı 

-SĠYASĠ ĠSLAMLA MÜCADELE 

*Mücadelenin Nihai Hedefi Ne Olmalıdır? 
Refah Partisinin oylarının ilk genel seçimde bir iki puan dahi olsa düĢmesinin son 

derece önemli olduğu, yakın bir hedef olarak RP oyları önce %20 nin altına, bilahare %15 in 

altına ve son aĢamada tekli rakamlara indirilerek RP nin marjinal bir parti haline gelmesi, 

Türk demokrasisinin bir süsü olarak demokratik sistem içindeki yerini almalıdır.  

RP nin seçimlerden 1 nci parti olarak çıkması 21.8 oranında oy alması tamamen 

diğer seçmenlerin sandık baĢına gitmemesi sonucu meydana gelmiĢtir. Bu sebeple seçmenin 

sandık baĢına gitmesinin sağlanması nihai hedefe ulaĢmada ilk basamağı teĢkil edecektir.  

*Mücadelenin Ana Stratejiler 

Ġç barıĢ tehlikededir, devletin temel nitelikleri tehlikededir,Laik düzen tehlikededir. 

Demokrasi tehlikededir. Laik güçler organize olmalıdır. Siyasi islami hareket bölünmelidir. 

Siyasi islamla mücadele,merkezi olarak planlanmalı ve yürütülmelidir. 

Mücadele çok ciddi bir Ģekilde ve kesintisiz olarak yapılmalıdır. 

Bu mücadele ince uzun bir yoldur ve en az 10-15 yıllık süreci gerektirir. 

Bu mücadelede TSK dahil, parlamento, yargı, hükümet, eğitim-öğretim kurumları, 

sendikalar, medya ve diğer sivil toplum örgütlerinin, neleri, ne zaman yapacakları bir takvime 

bağlanmalıdır. 

Temel esas, bu tehdidi demokratik mücadele ile bertaraf etmektir. Anayasal ve yasal 

çizgide kalmak çok önemlidir. Ancak siyasi Ġslam bilinçli bir Ģekilde mevcut demokratik 

ortamdan istifade ederek, baĢka bir deyimle, oyunu kuralların dıĢına çıkarak 

oynamakta, ancak bizden oyunun kuralları içinde kalmamızı istemektedir. Bu kabul 

edilebilir bir durum değildir. Biz de gerektiğinde BASKI, ZORLAMA, SĠNDĠRME, 

PASĠFĠZASYON, YALAN, ĠFTĠRA, ĠNKAR (Hakaret ve küfür hariç) gibi onların 

yöntemleri ile mücadele etmeliyiz. 

Mücadele savunmadan çok taarruz Ģeklinde olmalı, karĢı taraf savunmada 

bırakılmalıdır.  

YaĢanılan krizde, milli güç unsurlarından sadece askeri güç unsuru, oda kısıtlı 

olarak kullanılmıĢtır. Bu ciddi tehditte askeri güç, en son olarak kullanılması 

gerekirken… 

..TSK ve MGK geri planda kalarak, organize etme, takip etme, baskı yapma, zorlama 

ve ısrarcı olma Ģeklideki tavırlarına devam etmelidir. 

*Siyasi Ġslamın YumuĢak Karnı 

*Organizasyon 

*Alınması Gerekli Öncelikli Tedbirler 

*Alınması Gerekli Tedbirler 
MĠT MüsteĢarlığı görevi geçmiĢte olduğu gibi asker kökenli Ģahıslara verilmelidir. 

Hasan Celal GÜZEL‟in çok fazla hakaret edici tavırla konuĢması engellenmelidir.  
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RP'li belediye baĢkanlarının söz ve eylemleri garnizon komutanlıkları 

tarafından izlenmeli, gerekirse tecrit edilmelidir. 

Çiller ailesinin hakkındaki iddialar ciddiyetle ve ivedilikle soruĢturulmalıdır. 

Ancak iddiaların varit alması halinde Siyasi Ġslam veya RP hareketi bundan son derece 

olumsuz etkilenir. Bu nedenle bu konunun sonuna kadar gidilmelidir.  

Kuran’ın Türkçe okunması, tesettür, dinde zorlama olmaması, Ģeriat, cami, oruç, 

namaz, kuran, gibi günümüzde tartıĢma konusu yapılan ana hususlar tek tek ortaya konmalı,.. 

RP oylarının dağılıĢı çok iyi analiz edilmelidir… 

Faik BULUT, Ġsmail NACAR gibi laik felsefeye inanmıĢ yazarlarla tanıĢılmalı, 

kitaplarının bastırılmasına yardımcı olunmalı bu ve bunun gibi insanlar örgütlenmelidir.  

Silahlı Kuvvetlerin tüm personeli ve aileleri, bu bilgi üst makamlarda vardır, 

yoktur demeden, haber toplama vasıtası olmalıdır. Bu konu organize edilmelidir. 

BATI ÇALIġMA GRUBU kaldırılmamalı, çok mecbur kalınırsa baĢka ad ve 

organizasyon Ģeklinde aynı fonksiyonları icra etmeye devam etmelidir.  

BaĢta Ġstanbul ve Ankara olmak üzere, en kısa zamanda RP li belediye 

baĢkanlarından kurtulma yolları bulunmalıdır… 

..MEDYA MUTLAKA VE MUTLAKA ORGANĠZE EDĠLMELĠ VE 

KULLANILMALIDIR. 

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞININ ISLAHI 

… 

*Eğitim-Öğretim kurumlarında Alınacak Tedbirler 

Yükseköğretim Kurumları 

El-Ezher ve benzeri üniversite/fakülte mezunları Milli Eğitim Bakanlığı 

camiasındaki görevlerinden bir süreç için uzaklaĢtırılmalıdır. 

El-Ezher ve benzeri üniversite/fakülte mezunları, çok ihtiyaç olsa dahi orta 

öğretim kurumlarında öğretmen olarak istihdam edilmemelidir.  

Daha önceden istihdan edilmiĢ EL-EZHER meznu öğretmenler bu 

görevlerinden uzaklaĢtırılmalıdır. 
YurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye‟deki ilahiyat fakültesine yatay 

geçiĢ imkanı kaldırılmalıdır. 

Ortaöğretim Kurumları 

*Ġstismar Tedbirleri 
RP, REFAHYOL iktidarında imam hatip okulları hariç, Türk eğitiminin hiçbir sorunu 

ile ilgilenmemiĢtir. Onlar için var mı yokmu Ġmam Hatip eğitimi, 

Çiller‟in RP ve ERBAKAN hakkında söylediği sözler ve RP ve ERBAKAN‟ın 

ÇĠLLER hakkında söylediği çirkin sözler ve bilahare hiçbirĢey olmamıĢ gibi koalisyon 

yapmaları, devamlı istismar edilmelidir. 

BaĢta Ankara ve Ġstanbul olmak üzere siyasi  Ġslam taraftarı belediye baĢkanlarının 

yandaĢlarına, akrabalarına ve RP‟lilere sundukları avantajlar, basında tefrika edilmelidir. Bu 

yayın bir günle sınırlı kalmamalı, sıra ile ANKARA, ĠSTANBUL, KAYSERĠ, KÜTAHYA 

vb.RP.li belediyelerden baĢlayarak diğerlerine gelinmelidir. 19 Ağustos 1997 tarihli Sabah 

gazetesinin bu konuda yayını güzel bir örnek olabilir. 

-SĠYASĠ ĠSLAMIN KUVVETLĠ ARGÜMANLARI 
 “Batı ÇalıĢma Grubu kaldırılmalıdır. Demokrasilerde böyle kurumlar olmaz. Eğer 

ülkede bir irtica tehdidi varsa, esas itibariyle bunun değerlendirilmesi ve gereklerinin 

yapılması Genelkurmay’ın değil hükümetin iĢidir.” 

KarĢı Cevap:  Batı ÇalıĢma Grubu Genelkurmay’ın bir iç tasarrufudur. 

Genelkurmay istediği zaman istediği çalıĢma grubunu kurar veya kaldırır. Bu onun bileceği 

bir iĢtir. GeçmiĢte de ve halihazırda da birçok çalıĢma grubu kurulmuĢ,iĢi bitince 

kaldırılmıĢtır. Batı ÇalıĢma Grubunun kurulmasında da Genelkurmay, irtica tehdidini 
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birinci öncelikli bir tehdit olarak değerlendirmiĢ ve böyle bir çalıĢma grubu kurmuĢtur. 

Hükümet bu tehdidi yeterince algılayamadığı için Genelkurmayda durumdan vazife 

çıkararak böyle bir giriĢimde bulunmuĢtur. Silahlı kuvvetlerin durumdan vazife çıkarmasını 

gerektirecek durum ortadan kalkınca, Batı ÇalıĢma Grubu‟da doğal olarak kaldırılacaktır.  

Refah Partisinin kapatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi‟nde devam eden davanın 

iddianamesini, baĢsavcı değil askerler hazırladı ve ona verdi (Abdullah GÜL) 

-LAĠK CEPHENĠN KUVVETLĠ ARGÜMANLARI VE SLOGANLAR 

-SĠYASĠ ĠSLAM BUNDAN SONRA NE YAPABĠLĠR? 
Ġktidardan, TSK, MGK, BÇG veya dayatmacı, demokrasi dıĢı kuvvetlerin etkisiyle 

ayrıldığını savunarak, daha çok demokrasi istiyoruz, Avrupa‟daki kadar, ABD deki kadar 

insan hakları istiyoruz diyerek mağdur rolünü baĢarıyla oynayabilir.  

R.Tayyip ERDOĞAN‟ın söylediği gibi bıkmadan, usanmadan, “kaldığımız yerden, 

ev-eve, bire-bir mücadelemize devam edeceğiz” sözlerini büyük ölçüde hayata geçirebilirler.  

-SONUÇ 
..Temel amaç, belirtilen tedbirleri uygulamak suretiyle siyasi islamı kabul 

edilebilir bir seviyeye indirerek, onun marjinal bir siyasi felsefe haline gelmesini 

sağlamaktır. 

-DĠZĠN  

GENELKURMAY BAġKANLIĞI TARAFINDAN YÖK BAġKANI ġÜPHELĠ 

KEMAL GÜRÜZ‟E HĠTABEN YAZILAN BELGE 
- Genelkurmay antetli CD den elde edilen belgeler arasında bulunan özetle;  

Sayın BaĢkan Kemal GÜRÜZ, 
Yüksek öğrenim baĢkanı olarak “TÜRBAN” konusundaki kararlılığınızı takdirle 

karĢılıyoruz.Özellikle rektörlerin bu konudaki farklı uygulamalarını netleĢtirdiniz ve 

tartıĢmalarda son verdiniz. ayrıca öğrenci disiplin yönetmeliğine, bu konuda getirmiĢ 

olduğunuz bazı tedbirlerle, rektörlerin yetkilerini artırdığınızı öğrendim. Ayrıca rektörlerin 

söz konusu kararlılığı devam ettirmesi gerekiyor. 

8 yıllık zorunlu eğitim yasası nedeniyle 9 ncu sınıftan itibaren öğrenci almaya 

baĢlayan imam hatip liselerinin, üniversitelere giriĢte uygulanacak tek basamaklı sınav 

sistemi ve türbanla ilgili alınan müeyyideler nedeniyle artık ilgi görmediği, imam hatip 

liselerine müracaatların % 15’lere düĢtüğü ve bu öğrencilerin büyük bölümünün meslek-

teknik liselerine kayıt olmaları sevindirici bir geliĢme… 

Türbanın çıkarılması konusunda “ikna” yönteminin çok baĢarılı olduğunu 

müĢahade ediyorum. Psikolojik danıĢma ve rehberlik hizmetlerinin devreye sokulması menfi 

faktörleri elimine etmiĢtir. 

Bu çevrelerin üniversitelerde kadrolaĢması çok tehlikeli, ancak, Çanakkale 18 Mart 

üniversitesi rektörü Abdurrahman GÜZEL ile Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü 

Mehmet Arif AKġĠD‟in görevlerinden istifa ettiklerini öğrendim. Mutlaka sizlerin baskısı 

olduğunu değerlendiriyorum. 

Hakkında soruĢturma yürütülen Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

ġahabettin YĠĞĠTBAġ‟ın YÖK tarafından istifaya zorlandığını da basından öğrenmiĢ 

bulunuyorum. 

Üniversite sınavlarının tek basamaklı sisteme dönüĢmesi, dershanelerin iĢlevlerini 

büyük ölçüde azalttı. Dolayısıyla bu durumun, irticayı destekleyen finans kaynaklarının 

kesilmesini sağladığını düĢünüyorum. Bu önemli bir sonuç. 

Ġrticai faaliyetler nedeniyle iliĢiği kesilen öğrenim üyelerinin mahkemeye baĢvurarak 

geri gelmesi, haylice sıkıntılı. Yargı sıkıntılı… 

“Ġyi kanunlar yoktur, iyi yargıçlar vardır.” Ġlkesi eğitimde de geçerlidir. 
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Üniversitelerimizin Atatürkçü, Demokratik ve Laik hukuk düzenine yönelen her türlü 

tehdidi bertaraf etmek için almaları gereken tedbirleri kendilerinin tespit ederek 

uygulamalarının, gerçekçi bir yöntem olduğunu değerlendiriyorum. 

Önümüzde ders yılı için YÖK baĢkanlığı‟nca bu konuda alınmakta olan tedbirler 

memnuniyetle karĢılanmakta olup Genelkurmay BaĢkanlığı olarak dileğimiz bundan böyle 

Üniversitelerimizde; 

-Öncelikle Tarikatçı ve dinci kesimlere taviz veren öğretim üyelerinin süratle 

temizlenmesi ve yeniden yuvalanmalarına imkân vermeyecek Ģekilde tedbir alınması, 

-ÇağdıĢı kıyafetlerin boy göstermemesi, 

-YasadıĢı, irticai faaliyetler ve izinsiz gösterilerin tekrarlanmaması ve, 

-Ġrticai görüĢlü Ģahısları kayırmak maksadıyla yetkilerin kötüye kullanılmasına son 

verilmesidir.  

Genelkurmay antetli CD‟den elde edilen YÖK BAġKANI TARAFINDAN 

SN.GENELKURMAY BAġKANINA ARZ EDĠLEN HUSUSLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ 

NOTU 
BaĢlıklı, 2 sayfadan oluĢan belgede; YÖK BaĢkanı dosyamız Ģüphelisi Kemal 

GÜRÜZ‟ün Genelkurmay BaĢkanına arz ettiği hususlara iliĢkin bilgi notu olduğu tespit 

edildiği,  

ġüpheli Muhittin Erdal ġENEL (Genelkurmay Adli MüĢaviri) 09.05.2012 

tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde özetle;   
04 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubunun OluĢturulmasına iliĢkin belge ile ilgili 

olarak ifadesinde; Belgenin 4 ncü maddesinde ülke genelinde kitle örgütleri ile iletiĢim 

kurmaktan bahsedilmesi ile ilgili olarak, laiklik karĢıtı davranıĢlarda bulunduğu düĢünülen 

üniversitelere iliĢkin YÖK BaĢkanlığı ile irtibata geçildiğini, zaten Genelkurmay temsilcisinin 

aynı zamanda YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olduğunu, kitle örgütleri ile Genelkurmay 

arasında bir koordinasyon bulunduğunu, sivil toplum kuruluĢları, gazeteciler ve iĢadamları 

ile kamuoyunun yönlendirilmesi amacıyla görüĢüldüğünü, o dönemde durumdan vazife 

çıkaran sivil toplum kuruluĢları ve gazeteciler, iĢadamlarının üye oldukları derneklerin 

Genelkurmay Genel Sekreterinden randevu alıp Genelkurmay BaĢkanı veya II.BaĢkanıyla 

görüĢmek istediklerini duyduğunu, o dönem gazetecilerin, sivil  toplum örgütlerinin 

Genelkurmay BaĢkanlığına irticai tehdidi kastederek “Niçin Harekete Geçmiyorsunuz, Daha 

Etkin Önlemler Alın” dediklerini duyduğunu, 28 ġubat döneminde TSK‟nin Sivil Toplum 

KuruluĢlarını devreye sokarak yani silahsız kuvvetleri aracı kılarak yürütmenin aklını baĢına 

toplamasını sağlamaya çalıĢtığını, 

28 ġubat döneminde TSK'nın darbe yapma niyetinde olmadığını, bu dönemde silahsız 

kuvvetler dediği sivil toplum kuruluĢları ve medya aracılığı ile mevcut yönetimin görevden 

ayrılmak zorunda bırakılmasını sağladığını düĢündüğünü  ifade ettiği belirtilerek, sanık 

Halil Kemal Gürüz‟ün  25.06.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine 

yer verilmiĢtir. 

 

30-ġÜPHELĠ SEDAT ARITÜRK 
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde YÖK Denetleme Kurulu BaĢkanı olarak 

görev yaptığı, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9.maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası 
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Kurulu adlı belgenin 4.maddesinde YÖK.BĢk.lığına gönderilecek evraklar elden kurye ile 

(a.Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK.Dnt.Krl.BĢk.na, b.E.Korg.Erdogan ÖNAL YÖK üyesi) 

gönderileceği Ģeklinde isminin bulunduğu,  

Batı ÇalıĢma Grubundan YÖK BaĢkanlığına gönderilecek evrakların  elden kurye ile 

kendisine gönderildiği,  

 ġüpheli Sedat ARITÜRK hakkında CMK.250.Mad.Ġle Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 07/04/2012 gün ve 2011/206 SoruĢturma 2012/696 D.ĠĢ sayılı kararı ile  

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye TeĢebbüs Etme, Hükümeti cebren devirmek ve engellemek” suçundan Yakalama 

Emri düzenlendiği belirtilerek sanık  Sedat Arıtürk‟ün 22/06/2012 tarihinde  Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

31-ġÜPHELĠ ERDOĞAN ÖZNAL  
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde YÖK Üyesi olarak görev yaptığı, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması konulu Çevik BĠR imzalı 

belgenin 9.maddesinde “daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu çalıĢmalarına aĢağıda 

esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde ÇalıĢmalara Gnkur.ĠKK ve Güvenlik 

daire BaĢkanı, Gnkur.Ġç Güvenlik Harekât Daire BaĢkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiĢ olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı ÇalıĢma Grubu Kriz Masası 

Kurulu adlı belgenin 4.maddesinde YÖK.BĢk.lığına gönderilecek evraklar elden kurye ile 

(a.Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK.Dnt.Krl.BĢk.na, b.E.Korg.Erdogan ÖNAL YÖK üyesi) 

gönderileceği Ģeklinde isminin bulunduğu,  

Batı ÇalıĢma Grubundan YÖK BaĢkanlığına gönderilecek evrakların elden kurye ile 

kendisine gönderildiğini belirttiği,    

2-Dosyamız Ģüphelisi YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ‟ün evinde yapılan aramada 
10 Ekim 1997 tarihinde el yazısı ile YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ‟e  “Sayın 

BaĢkanım” yazarak imzaladığı belgede özetle;  

- SĠYASĠ ĠSLAMLA MÜCADELE YÖNTEMLERĠ 
BaĢlıklı Gizli ibareli Eylül 1997 tarihli 89 sayfadan oluĢan belgede özetle; (87.Kls. 

S:243-326) 

ĠÇĠNDEKĠLER 

-SĠYASĠ ĠSLAMĠ KURMA ÇABALARI 

-BÖLÜCÜLÜK GĠRĠġĠMLERĠ 
O dönemde (30.03.1997 tarihinde) BaĢbakan olan Erbakan‟ın konuĢmalarına yer 

verilerek ayrımcılık ve bölücülük yaptığının belirtildiği,  

-SĠYASĠ ĠSLAMIN TAKĠYYE VE YALANLARI 
baĢlığı altında o tarihte Refah Partisi Genel BaĢkanı ve BaĢbakan olan Erbakan‟ın 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olan Recep Tayip ERDOĞAN‟ın gazetelerde çıkan 

beyanlarının verildiği 

-ATATÜRK VE LAĠK CUMHURĠYET ALEYHĠNDEKĠ SÖYLEMLERĠ 
1996-1997 yıllarında  basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin yer aldığı 

-ORDU-SĠYASĠ ĠSLAM ĠLĠġKĠLERĠ 
1996-1997 yıllarında  basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin yer aldığı 

-SĠYASĠ ĠSLAMLA MÜCADELE 

*Mücadelenin Nihai Hedefi Ne Olmalıdır? 
Refah Partisinin oylarının ilk genel seçimde bir iki puan dahi olsa düĢmesinin son 

derece önemli olduğu, yakın bir hedef olarak RP oyları önce %20 nin altına, bilahare %15 in 
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altına ve son aĢamada tekli rakamlara indirilerek RP nin marjinal bir parti haline gelmesi, 

Türk demokrasisinin bir süsü olarak demokratik sistem içindeki yerini almalıdır.  

RP nin seçimlerden 1 nci parti olarak çıkması 21.8 oranında oy alması tamamen 

diğer seçmenlerin sandık baĢına gitmemesi sonucu meydana gelmiĢtir. Bu sebeple seçmenin 

sandık baĢına gitmesinin sağlanması nihai hedefe ulaĢmada ilk basamağı teĢkil edecektir.  

*Mücadelenin Ana Stratejiler 
Ġç barıĢ tehlikededir, devletin temel nitelikleri tehlikededir,Laik düzen tehlikededir. 

Demokrasi tehlikededir. Laik güçler organize olmalıdır. Siyasi islami hareket bölünmelidir. 

Siyasi islamla mücadele,merkezi olarak planlanmalı ve yürütülmelidir. 

Mücadele çok ciddi bir Ģekilde ve kesintisiz olarak yapılmalıdır. 

Bu mücadele ince uzun bir yoldur ve en az 10-15 yıllıksüreci gerektirir. 

Bu mücadelede TSK dahil, parlamento, yargı, hükümet, eğitim-öğretim kurumları, 

sendikalar, medya ve diğer sivil toplum örgütlerinin, neleri, ne zaman yapacakları bir takvime 

bağlanmalıdır. 

Temel esas, bu tehdidi demokratik mücadele ile bertaraf etmektir. Anayasal ve yasal 

çizgide kalmak çok önemlidir. Ancay siyasi Ġslam bilinçli bir Ģekilde mevcut demokratik 

ortamdan istifade ederek, baĢka bir deyimle, oyunu kuralların dıĢına çıkarak oynamakta, 

ancak bizden oyunun kuralları içinde kalmamızı istemektedir. Bu kabul edilebilir bir durum 

değildir. Biz de gerektiğinde BASKI, ZORLAMA, SĠNDĠRME, PASĠFĠZASYON, YALAN, 

ĠFTĠRA, ĠNKAR (Hakaret ve küfür hariç) gibi onların yöntemleri ile mücadele etmeliyis. 

Mücadele savunmadan çok taarruz Ģeklinde olmalı, karĢı taraf savunmada 

bırakılmalıdır.  

YaĢanılan krizde, milli güç unsurlarından sadece askeri güç unsuru, oda kısıtlı olarak 

kullanılmıĢtır. Bu cidi tehditte askeri güç, en son olarak kullanılması gerekirken… 

..TSK ve MGK geri planda kalarak, organize etme, takip etme, baskı yapma, zorlama 

ve ısrarcı olma Ģeklideki tavırlarına devam etmelidir. 

*Siyasi Ġslamın YumuĢak Karnı 

*Organizasyon 

*Alınması Gerekli Öncelikli Tedbirler 

*Alınması Gerekli Tedbirler 
MĠT MüsteĢarlığı görevi geçmiĢte olduğu gibi asker kökenli Ģahıslara verilmelidir. 

Hasan Celal GÜZEL‟in çok fazla hakaret edici tavırla konuĢması engellenmelidir.  

RP li belediye baĢkanlarının söz ve eylemleri garnizon komutanlıkları tarafından 

izlenmeli, gerekirse tecrit edilmelidir. 

Çiller ailesinin hakkındaki iddialar ciddiyetle ve ivedilikle soruĢturulmalıdır…. 

Ancak iddiaların varit alması halinde Siyasi Ġslam veya RP hareketi bundan son derece 

olumsuz etkilenir. Bu nedenle bu konunun sonuna kadar gidilmelidir.  

Kuran’ın Türkçe okunması, tesettür, dinde zorlama olmaması, Ģeriat, cami, oruç, 

namaz, kuran, gibi günümüzde tartıĢma konusu yapılan ana hususlar tek tek ortaya konmalı,.. 

RP oylarının dağılıĢı çok iyi analiz edilmelidir… 

Faik BULUT, Ġsmail NACAR gibi laik felsefeye inanmıĢ yazarlarla tanıĢılmalı, 

kitaplarının bastırılmasına yardımcı olunmalı bu ve bunun gibi insanlar örgütlenmelidir.  

Silahlı Kuvvetlerin tüm personeli ve aileleri, bu bilgi üst makamlarda vardır, yoktur 

demeden, haber toplama vasıtası olmalıdır. Bu konu organize edilmelidir. 

BATI ÇALIġMA GRUBU kaldırılmamalı, çok mecbur kalınırsa baĢka ad ve 

organizasyon Ģeklinde aynı fonksiyonları icra etmeye devam etmelidir.  

BaĢta Ġstanbul ve Ankara olmak üzere, en kısa zamanda RP li belediye 

baĢkanlarından kurtulma yolları bulunmalıdır… 

..MEDYA MUTLAKA VE MUTLAKA ORGANĠZE EDĠLMELĠ VE 

KULLANILMALIDIR. 
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DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞININ ISLAHI 

… 

*Eğitim-Öğretim kurumlarında Alınacak Tedbirler 

Yükseköğretim Kurumları 

El-Ezher ve benzeri üniversite/fakülte mezunları Milli Eğitim Bakanlığı 

camiasındaki görevlerinden bir süreç için uzaklaĢtırılmalıdır. 

El-Ezler ve benzeri üniversite/fakülte mezunları, çok ihtiyaç olsa dahi orta öğretim 

kurumlarında öğretmen olarak istihdam edilmemelidir.  

Daha önceden istihdan edilmiĢ EL-EZHER meznu öğretmenler bu görevlerinden 

uzaklaĢtırılmalıdır. 
YurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye‟deki ilahiyat fakültesine yatay 

geçiĢ imkanı kaldırılmalıdır. 

Ortaöğretim Kurumları 

*Ġstismar Tedbirleri 
RP, REFAHYOL iktidarında imam hatip okulları hariç, Türk eğitiminin hiçbir sorunu 

ile ilgilenmemiĢtir. Onlar için var mı yokmu Ġmam Hatip eğitimi, 

Çiller‟in RP ve ERBAKAN hakkında söylediği sözlerve RP ve ERBAKAN‟ın 

ÇĠLLER hakkında söylediği çirkin sözler ve bilahare hiçbirĢey olmamıĢ gibi koalisyon 

yapmaları, devamlı istismar edilmelidir. 

BaĢta Ankara ve Ġstanbul olmak üzere siyasi  Ġslam taraftarı belediye baĢkanlarının 

yandaĢlarına, akrabalarına ve RP‟lilere sundukları avantajlar, basında tefrika edilmelidir. Bu 

yayın bir günle sınırlı kalmamalı, sıra ile ANKARA, ĠSTANBUL, KAYSERĠ, KÜTAHYA 

vb.RP.li belediyelerden baĢlayarak diğerlerine gelinmelidir. 19 Ağustos 1997 tarihli Sabah 

gazetesinin bu konuda yayını güzel bir örnek olabilir. 

-SĠYASĠ ĠSLAMIN KUVVETLĠ ARGÜMANLARI 
 “Batı ÇalıĢma Grubu kaldırılmalıdır. Demokrasilerde böyle kurumlar olmaz. Eğer 

ülkede bir irtica tehdidi varsa, esas itibariyle bunun değerlendirilmesi ve gereklerinin 

yapılması Genelkurmay‟ın değil hükümetin iĢidir.” 

KarĢı Cevap:  Batı ÇalıĢma Grubu Genelkurmay‟ın bir iç tasarrufudur. Genelkurmay 

istediği zaman istediği çalıĢma grubunu kurar veya kaldırı. Bu onun bileceği bir iĢtir. 

GeçmiĢte de ve halihazırda da birçok çalıĢma grubu kurulmuĢ,iĢi bitince kaldırılmıĢtır. Batı 

ÇalıĢma Grubunun kurulmasında da Genelkurmay, irtica tehdidini birinci öncelikli bir tehdit 

olarak değerlendirmiĢ ve böyle bir çalıĢma grubu kurmuĢtur. Hükümet bu tehdidi yeterince 

algılayamadığı için Genelkurmayda durumdan vazife çıkararak böyle bir giriĢimde 

bulunmuĢtur. Silahlı kuvvetlerin durumdan vazife çıkarmasını gerektirecek durum ortadan 

kalkınca, Batı ÇalıĢma Grubu‟da doğal olarak kaldırılacaktır.  

Refah Partisinin kapatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi‟nde devam eden davanın 

iddianamesini, baĢsavcı değil askerler hazırladı ve ona verdi (Abdullah GÜL) 

-LAĠK CEPHENĠN KUVVETLĠ ARGÜMANLARI VE SLOGANLAR 

-SĠYASĠ ĠSLAM BUNDAN SONRA NE YAPABĠLĠR? 
Ġktidardan, TSK, MGK, BÇG veya dayatmacı, demokrasi dıĢı kuvvetlerin etkisiyle 

ayrıldığını savunarak, daha çok demokrasi istiyoruz, Avrupa‟daki kadar, ABD deki kadar 

insan hakları istiyoruz diyerek mağdur rolünü baĢarıyla oynayabilir.  

R.Tayyip ERDOĞAN‟ın söylediği gibi bıkmadan, usanmadan, “kaldığımız yerden, 

ev-eve, bire-bir mücadelemize devam edeceğiz” sözlerini büyük ölçüde hayata geçirebilirler.  

-SONUÇ 
..Temel amaç, belirtilen tedbirleri uygulamak suretiyle siyasi islamı kabul edilebilir 

bir seviyeye indirerek, onun marjinal bir siyasi felsefe haline gelmesini sağlamaktır. 

-DĠZĠN,Ģeklinde olduğu, 
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- ġüpheli Erdoğan ÖZNAL hakkında Ankara 2 No.lu TMK.10. Maddesi Ġle Görevli 

Hakimliğinin 27/02/2013 gün ve 2011/206 SoruĢturma 2013/74 D.ĠĢ sayılı kararı ile “Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

TeĢebbüs Etme, Hükümeti Cebren Devirmek ve Engellemek” suçundan “Atılı suç ile ilgili 

kuvvetli suç Ģüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, Ģüphelinin CMK.247. maddesi 

gereğince hakkındaki soruĢturmanın ve kovuĢturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak 

amacıyla yurt içinde saklanıyor olmaları veya yabanca ülkede bulunmaları ve kendilerine 

ulaĢılamaması nedeniyle kaçak durumda bulunması” nedeniyle Yokluğunda Tutuklama 

Müzekkeresi düzenlendiği belirtilmiĢtir. 

 

32-ġÜPHELĠ ENGĠN ALAN 
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde (1996 yılı 2000 yılları arasında) 

Genelkurmay BaĢkanlığı Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yaptığı, 

Batı ÇalıĢma Grubu Eylem Planında Ġcra Makamında Genelkurmay Özel Kuvvetler 

Komutanı olarak  bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

katıldığı, Belgenin ilk sayfasında toplantıya katılanlar arasında Özel Kuv.K. Ģeklinde yazılı 

bulunduğu,  

ĠRTĠCA BRĠFĠNGĠ baĢlığında, (Genelkurmay BaĢkanlığından talepleri  üzerine 

gönderilen) 

Genelkurmay BaĢkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan oluĢan mesaj 

formunda özetle; Gensek 0045-2-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan… Genkur.”J” 

BaĢkanlıkları, BaĢbakan Askeri BaĢdanıĢmanı, GenkuradmüĢ, Gnkurözkuvkom., Genkurges. 
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Gnkurmubıldeskom., Genkuristhokkom, .. Genkur II nci BĢk.Özsek/elden gönderilen “Ġrtica 

faaliyetler” konusunda  personeli bilgilendirmek maksadıyla aĢağıda belirtilen tarihlerde irtica 

brifingi verileceği,brifingin sinevizyon cihazı üzerinden takdim edileceğini, takdim süresinin 

bir saat olduğu,  

Genkur.Kh.da,Gnkur.Kh. personeli ve Gnkur.bağlı birlikleri için Orbay Salonunda 

yapılacak takdimlere zorunlu olarak görevde bulunması gerekenler hariç bütün personelin 

katılacağını, 
Brifing yeri ve tarihleri …. 

10 Haziran 1997 (11:00) Gnkur.Kh.Personeli 

10 Haziran 1997 (14:30) Gnkur.Bağlı Birlikleri 
11 Haziran 1997 (14:30) Sivil Kesim … 

… Müsaade eden isim ve imzası bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının 

bulunduğu, Ģüpheli Engin ALAN‟ın o dönemde Özel Kuvvetler Komutanı (Gnkurözkuvkom) 

olarak görev yaptığı belirtilerek, sanık  Engin Alan‟ın  28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

33-ġÜPHELĠ AYHAN CANSEVGĠSĠ  
1996 ile 1998 yılları arasında (J-6‟ ya bağlı) Genelkurmay Muhabere Elektronik ve 

Bilgi Sistemleri BaĢkanlığında (MEBS) Planlama ve Koordinasyon Daire BaĢkanı 

(Gnkur.MEBS.Pl.ve Koor.D.BĢk.) olarak görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 

4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri BaĢkanlığı (MEBS) Planlama ve 

Koordinasyon Daire BaĢkanı (Gnkur.MEBS.Pl.ve Koor.D.BĢk.) olarak katıldığı, 
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Toplantıda 

(Tüm.A.CANSEVGĠSĠ olarak) 
“-Yeni bir daireye gerek yoktur. 

-Ġç güvenlik dairesi takviye edilmelidir.” Ģeklinde konuĢma yaptığı belirtilerek, sanık  

Ayhan Cansevgisi‟nin 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesine yer 

verilmiĢtir. 

 

34-ġÜPHELĠ ORHAN YÖNEY 
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay BaĢkanlığı Strateji Daire 

baĢkanı olarak görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

 Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

o dönemde Genelkurmay Strateji Daire BaĢkanı olarak katıldığı , 

Toplantıda, 

(Tümg.Orhan YÖNEY olarak) 

-Silahlı Kuvvetler kesin kararlı görülmüyor. 

-Sahaya indik, ancak karĢı tarafta indi, sessiz çoğunluğu sahaya indirelim, entegre 

edelim. 

-KarĢı tarafın zayıf ve kuvvetli taraflarını tespit edelim (Din+para) 

-Savunmayalım taarruz edelim. 

-Halkı yanımıza değil, önümüze almalıyız. 

-Yargı ve kamu yöneticilerine destek/tehdit 

-Polis kaybolma noktasına gelmiĢtir, havuç ve sopayı gösterelim. 

-Üniversitelerde, sendikalarla bütünleĢelim, cesaret verelim. 
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-30.000 dernek var, harekete geçilmelidir. 

-Siyasilerden istifade edilmelidir. 

-TeĢkilat daimi olmalı, her türlü öneriye açık olmalı, bilgi süratle aktarılmalı, 

teĢkilatın baĢka bir görevi olmamalıdır“ Ģeklinde konuĢma yaptığının tespit edildiği,  

Genelkurmay II nci BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR‟in 4 Haziran 1997 ÇarĢamba Saat 

17:00-18:00‟de Genelkurmay ġeref Salonunda American Jewısh Congress AJC heyeti ile 

görüĢme yaptığına dair tutanakta Tümgeneral Orhan YÖNEY‟in toplantıya katıldığı, 

toplantıda Çevik BĠR‟in heyet üyelerine yapmıĢ olduğu soru – cevap konuĢmasında özetle;  

“Orgeneral BĠR: … Ayrıca savunma bakanları kendi parti çıkarlarına ve kendi 

kiĢisel çıkarlarına birinci önceliği verdiklerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri içine politikayı 

sokmaktadırlar. Bu nedenle Ģu aĢamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut konumunun 

muhafaza edilmesi tarafımızdan uygun mütalaa edilmektedir… Erken bir seçim meclis 

tarafından kabul edilmeyecektir. Seçime gidersek Seçim Kanunu ve diğer uyum kanunlarının 

çıkartılması lazımdır. Seçmen kütüklerinin yenilenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

demokratik seçim olmaz. Basın ve kamuoyu bu görüĢte…  

Soru: Eger bu dediğiniz olmazsa askerleri isteklerini zorla kabul ettirir mi?  

Orgeneral BĠR: Biz, demokrasi içinde kalarak mücadelemizi sürdürüyoruz. 

Insanlarımızı ve demokratik kuruluĢları uyararak politik yaĢantıya daha aktif katılımlarını 

sağlamaya çalıĢıyoruz. Silahlı Kuvvetlerin müdahalesi en son çaredir….  

Türkiye‟de politikaya atılanların baĢlıca iki maksadı vardır. Parası olanlar meĢhur 

olmak için, parası olmayanlar da para kazanmak için politikaya atılırlar… 

BaĢbakanımız dahil Refah Partisine mensup kiĢiler Ġsrail ile tatbikatı abarttı ve farklı 

yorumlar getirdi.  

Soru: BaĢbakanınız bunu neden yaptı? 

Orgeneral BĠR: Radikalleri memkun etmek için.  

Tümgeneral YÖNEY: … Türkiye’de demokrasi ve cumhuriyet askerler tarafından 

70 yıl önce ve tepeden aĢağıya doğru kurulmuĢtur. Bu nedenle demokrasi ve laik Cumhuriyet 

rejimi, biz askerlerin bebeği gibidir..  

Soru: .. Türkiye‟de de bazı kesimler yönetime el koyacağınızı ima ve ifade ediyor… 

Orgeneral BĠR: Biz, az önce de ifade ettiğim gibi anayasa ve yasaların bize verdiği 

görev ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Amacımız, demokratik 

kuruluĢların ve halkın demokrasinin iĢleyiĢine daha çok katılımını sağlamaktır. Ancak 

kamuoyunda bir adam sendecilik vardır.  

Refah Partili bir milletvekili, hem meclisi ve hem de milletvekillerini küçük 

düĢürücü beyanatta bulunmasına rağmen büyük bir tepki görmedi. Ġnsanlar sesini yükseltmeli. 

Demokrasinin iĢleyiĢine daha çok katkıda bulunmalı. Halk herĢeyi askerden bekliyor..“ 

Ģeklinde beyanların bulunduğunun tespit edildiği   belirtilerek,   Orhan Yöney„in 13/02/2013 

tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine  yer  verilmiĢtir. 

 

35-ġÜPHELI ERSĠN YILMAZ  
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Lojistik Daire BaĢkanı olarak 

görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
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4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Lojistik Daire BaĢkanı olarak katıldığı,  

Toplantıda 

(Tuğg.Ersin olarak) 
-Ġç güvenlik dairesi bu iĢi yapmalıdır. 

-Taarruzi psikolojik harekât yapılmalıdır. 

-Bilgiler paylaĢılmalıdır. 

-Basınla açık/kapalı temas, basını arkamıza almalıyız, 

-Kendi TV mizi kuralım. 

-2 li, 3 lü ğruplar oluĢturmalı ve sivil kuruluĢlarla temas sağlanmalıdır.” Ģeklinde 

konuĢma yaptığının  tespit edildiği  belirtilerek  Ģüpheli Ersin Yılmaz‟ın  13/02/2013 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

Genelkurmay BaĢkanlığının 13 ġubat 2013 tarihli Tuğg.Ersin Hk. Konulu cevabi 

yazılarında 7 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanağında toplantıya katıldığı belirtilen kiĢiler 

arasında adı ya da soyadı Ersin olan Tuğgeneral bulunmadığı, 7 Nisan 1997 tarihinde TSK‟da 

görevli adı ya da soyadı Ersin olan general ve amirallerin isim ve görev yerlerinin aĢağıya 

çıkartıldığı,  

Listenin;  

Tümgeneral Ersin Ramazan KÖġER - Ġstanbul Piyade Okul Komutanı   

Tümgeneral Ersin YILMAZ – Ankara Genelkurmay Lojistik Daire BaĢkanı 

Tuğamiral Ersin GÜLER – Gölcük Tersanesi Komutanı 

Tuğamiral Ömer Vedat ERSĠN – Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı” 

Ģeklinde belirtildiği, 

Belgede belirtildiği üzere 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik BĠR‟in 

yapmıĢ olduğu toplantıya daire baĢkanlarının katıldığı belirtildiğinden yukarıda 

belirtilenlerden Tümgeneral Ersin YILMAZ‟ın Ankara Genelkurmay Lojistik Daire BaĢkanı 

olduğundan Cumhuriyet Savcısı olarak bu toplantıya katıldığının değerlendirildiği, belgede 

adı ve soyadı Ersin olan bir Tuğgeneral bulunmadığı, Tuğamiral bulunduğu da göz önüne 

alındığında toplantıya katılanın  o tarihte daire baĢkanı olan Ģüpheli Ersin YILMAZ olduğu 

kanaatine varıldığı  belirtilmiĢtir. 
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36-ġÜPHELĠ KÖKSAL KARABAY 
1995-1998 yılları arasında Genelkurmay Plan Harekât Daire BaĢkanı, 1998-1999 

yılları arasında Mamak‟ta 1.Mekanize Piyade Komutanı olarak görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,   

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Ģüpheli Köksal KARABAY‟ın Genelkurmay Plan Harekât Daire BaĢkanı olarak katıldığı,  

 Toplantıda  (Tümg.K.KARABAY olarak) 

-Tehdit tam olarak ortaya konmalıdır. 

-Eylem planı (senkranizasyon önemli) 

-Ġç güvenlikten ayrı devamlı bir teĢkilat olmalıdır. 

-Devlet kuruluĢları, iĢ çevreleri, sendikalar ile irtibat.” Ģeklinde konuĢma yaptığının 

tespit edildiği, 

ġüpheli Hakkı KILIÇ‟ın ikametinde mahkeme kararına istinaden yapılan aramada el 

konulan 63 nolu CD içerisinde “General/amiral Oryantasyon Semineri 2000-2001” word 

belgesinde 7 sayfadan oluĢan “06Ġrtica” Ġrtica ile mücadele baĢlıklı General Amiral 

Oryantasyonu Brifingi Aralık 2001 tarihli belgenin harekât baĢkanı olarak Köksal 

KARABAY‟ın onayına sunulduğu, belge içeriğinin Batı ÇalıĢma Grubu belgelerindeki 

içeriklerle aynı olduğu ve 2001 yılı ile ilgili olarak güncellendiğinin tespit edildiği belirtilerek 

sanık Köksal Karabay‟ın 13.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

37-ġÜPHELĠ DOĞAN TEMEL 
1995 Ağustos 1997 Ağustos yılları arasında Genelkurmay BaĢkanlığı Personel Daire 

BaĢkanı olarak görev yaptığı, 1997 yılı Ağustos ayında Kıbrıs‟a atandığı, 
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Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,   

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay BaĢkanlığı Personel Daire BaĢkanı olarak katıldığı,  

ĠĢ bu dosya Ģüphelisi olan Yıldırım Türker avukatı Aytekin EROL vasıtasıyla 

25.02.2013 tarihinde soruĢturma dosyamıza göndermiĢ olduğu 8 sayfadan oluĢan imzalı 

dilekçesinde özetle;Genelkurmay BaĢkanlığının 10 Nisan 1997 tarihinde imzalanıp 

yayınlanan  BÇG emri gereğince,BÇG’de (Per. D.BĢk.ı ile beraber) Hava Kur.Bnb..Bahattin 

ÇELĠK'i uygun bularak görevlendirdiğini, baĢka personel görevlendirmediğini, personelin 

iĢlediği bir suç varsa sorumlusunun da kendisi olduğunu belirttiği, 

30 Mayıs 1997 tarihinde Personel Daire BaĢkanı olarak Dr. A. S.‟nin 23 Mayıs 1997 

tarihli Genelkurmay BaĢkanına hitaben yazmıĢ olduğu 6 sayfadan oluĢan mektubu “Ġlgi 

mektubun görev sahanıza girdiğinden ekte gönderilmiĢtir” denilerek Psikolojik Harekât Daire 

BaĢkanlığına göndermesi ile ilgili olarak yazının Genelkurmay BaĢkanına hitaben yazıldığını, 

mektupta özetle; “…Sizlerin iki yüzlü, menfaatçi, yıkıcı kesimler tarafından haince planları 

ile rencide edilip dejenere edilmiĢ bir hale getirilme uğraĢlarını görünce duyarlı bir insan 

olarak olumsuz etkilenmekteyim… sessiz çoğunluk tarafından da hissedilmekte…inançlı bir 

Kemalist olarak artık ikinci bir kuvayi milliye örgütlenmesine sıra geldiğine inanıyorum… 

Lüks Ģekilde yaĢayan siyasetçiler ve buna ne lazımcı olan burjuva kesimi tarafından eğitimsiz, 

sabit beyinli, bölücü yıkıcılara peĢkeĢ çekilmesine…kuvayi milliyeci gençler olarak 

örgütlenmesini sağlamak amacıyla sizlerden ve kurumlardan yardım istiyorum… Böyle bir 

oluĢum tarafınızdan yapılıyor ise içinde yer almak istiyorum.. Sizlerin yardımı ile 

oluĢturacağımız gençlik dernekleri…. Bizim kuvaiye milliyeci gençlerimiz iç ve dıĢ hainlere 

karĢı savaĢmasını bilen ve isteyerek de savaĢan gençler haline getirilecektir… Yobaz 

akımlarla mücadele etmeye baĢlarken çevremde pısırık, bananeci, sözde Atatürkçü arkadaĢlar 
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tarafından yalnız bırakıldım… Bunu fırsat bilen yobaz yurt temsilcileri, gerici ve sözde 

ülkücü öğrenciler üzerime yolladılar… Mücadele ederken bir anda sol idolde kendimi 

buldum… Sessiz çoğunluğa sahip çıkın…” denildiğinin tespit edildiği belirtilerek sanık  

Doğan Temel‟in  21.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer 

verilmiĢtir.  

 

38-ġÜPHELĠ MEHMET BAġPINAR  
1995 Ağustos ayından 1998 Ağustos ayına kadar Mali Plan Program Daire 

BaĢkanlığı daha sonra adı değiĢen Genelkurmay BaĢkanlığı Savunma Planlama ve Kaynak 

Yönetim Daire BaĢkanlığı görevinde bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Ģüpheli Mehmet BAġPINAR‟ın Gnkur. Svn.Pl.ve Kay.Ynt.Daire (Genelkurmay Savunma 

Planlama ve Kaynak Yönetim Daire) BaĢkanı olarak katıldığı, 

Genelkurmay antetli CD‟de yapılan bilirkiĢi teknik inceleme neticesinde 

CD5\Bcg\Çankaya klasöründe yer alan “takd.doc” isimli word belgesinde; 

TAKDĠM SIRASI 

 

S.No:    KONU   SÜRE  BAġLIK TAKDĠMCĠ  

   

1   Siyasal Ġslami Kesimin 30 DK  J-2 Tümg.Fevzi TÜRKERĠ 

              KadrolaĢma Faaliyetleri 

2          Ġslami Sermaye  20 DK           J-3 Kur.Alb.Ġdris KORALP 

3   Genel Değerlendirme, 15 DK           J-2 Tümg.Fevzi TÜRKERĠ 
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   Sonuç ve Teklifler  

4          Dinlenme   20 DK   

5   Mali Hususlar  10 DK  J-5 Tümg.Mehmet BAġPINAR 

6   Kıbrıs-Yunanistan Sorunu 20 DK  J-5 Tümg.Mustafa ÖZBEY 

7          Sınır Ötesi Harekât ve 20 DK  J-3 Kur.Alb.Ġdris KORALP 

            K.Irak‟taki Son GeliĢmeler  

   TOPLAM                            135 DK. ġeklinde olduğu,       

ġüphelinin Batı ÇalıĢma Grubunda görev yapan  Ģüpheliler Fevzi TÜRKERĠ, Ġdris 

KORALP, Mustafa ÖZBEY ile birlikte brifingler verdiği, üç Ģüphelinin BÇG faaliyeti 

kapsamında brifing verdikleri, Ģüpheli Mehmet BAġPINAR’ın da Mali suçlar konusunda 

beraber brifing verdiğinin tespit edildiği belirtilerek,  sanık Mehmet BaĢpınar‟ın  27.02.2013 

tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

39-ġÜPHELĠ FUAT BÜYÜKCĠVELEK  
1996-1998 yılları arasında Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay Personel 

BaĢkanlığına bağlı olarak Genelkurmay Merkez Daire BaĢkanı olarak görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya; 

 06 Nisan 1997 ile 10 Nisan 1997 tarihleri arasında görev gereği Makedonya 

ziyaretinde bulunduğu  Genelkurmay BaĢkanlığının 16 Nisan 2013 tarihli cevabi yazı ve 

ekinde bulunan Makedonya  Ziyareti Sonuç Raporu, fotoğraflar, pasaport fotokopilerinden 

anlaĢılmakla adı geçenin  07 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılmadığının anlaĢıldığı 

belirtilerek  sanık Fuat Büyükcivelek‟in 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

40-ġÜPHELĠ HÜSNÜ DAĞ   
1996 Ağustos -1998 Temmuz ayı arasında Genelkurmay Genel Sekreterliğine bağlı 

Basın ve Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanı olarak görev yaptığı, 

4 Nisan 1997 tarihli Çevik BĠR imzalı ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu belgenin 

dağıtım gereği olarak Gensek.BASHALK.D.BĢk.lığına gönderildiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 
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BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

katıldığı, 

...Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik BĠR imzalı Ģüpheli Hüsnü 

DAĞ'ın Genelkurmay basın Yayın Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Daire BaĢkanlığı görevini 

yaptığı, basın ve sivil kuruluĢarla son günlerde oluĢan iliĢki trafiğinin son derece düzenli ve 

aksaksız olarak yürütülmesine, basına; zamanında sağlıklı ve yeterli bilgi akıĢının sağlanması 

sebebiyle takdir belgesi verildiği, (MüĢteki Tamer TATAR'a kargo ile gönderilen ve 

soruĢturma dosyamıza teslim edilen CD den elde edilen takdir belgesi) 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Top.Kur.Kd.Alb.Hüsnü DAĞ olarak isminin bulunduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Basın ve Halkla ĠliĢkiler Topçu Kurmay 

Kıdemli Albay  olarak)  isminin geçtiği,  

 ĠRTĠCA BRĠFĠNGĠ (Genelkurmay BaĢkanlığından talep üzerine gönderilen) 

Genelkurmay BaĢkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan oluĢan mesaj 

formunda Gensek 0045-2-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Misab, Karkom, 

Denkom,Havkom,Jangenkom,Birorkom(ivediliğinden),Ġkiorkom(ivediliğinden),Üçorkom(ive

diliğinden),Egeorkom(ivediliğinden),Donankom(ivediliğinden),Harpakkom,LSETür.Kd.Sb.lı

ğı/Ġzmir, Kuzdenkom(ivediliğinden) Gündemkom(ivediliğinden),Havaeğtkom(ivediliğinden), 

Kıbbarkuvkom,OnbeĢkorkum(ivediliğinden),Gatakom,Karaharpkom,Sahilgüvkom,Genkur.”J

”BaĢkanlıkları, BaĢbakan Askeri BaĢdanıĢmanı, GenkuradmüĢ, GnkurÖZKUVKOM., 

Genkurges. Gnkurmubıldeskom., Genkuristhokkom, TSK Spor Okulu, Cumhuhalkom. 

Sıhhıye Orev, Merkez Orev, Gazi Orev, Genkuranıtkamkom., Genkurbasyahida/elden, 

Genkurkhdsgrkom/elden, Genkurprot/elden, Genkurhemnsb.lığı/elden, GenkurevriĢl/elden, 

GenkuridĢ/elden, Genkur II nci BĢk.Özsek/elden gönderilen “Ġrtica faaliyetler” konusunda  

personeli bilgilendirmek maksadıyla aĢağıda belirtilen tarihlerde irtica brifingi verileceği, 

brifingin sinevizyon cihazı üzerinden takdim edileceğini, takdim süresinin bir saat olduğu,  

Genkur.Kh.da, Gnkur.Kh. personeli ve Gnkur.bağlı birlikleri için Orbay 

Salonunda yapılacak takdimlere zorunlu olarak görevde bulunması gerekenler hariç 

bütün personelin katılacağı, 
Brifing yeri ve tarihleri  

3 Haziran 1997(11.00) KKK.lığı 

3 Haziran 1997(16:00) Kara Harp Okulu (As.Öğrenciler Dahil) 

4 Haziran 1997(11:00) Dz.K.K.lığı (Sahil Güvenlik K.lığı Dahil) 

4 Haziran 1997 (14:30) Hv.K.K.lığı  

    (Ankara Garnizonundaki Hv.K.K.lığı birlikleri dahil) 

5 Haziran 1997 (11:00) 1 nci Ordu Komutanlığı 

(Ġstanbul Garnizonundaki Dz.,Hava ve J.Birlikleri 1.Or.K.lığınca verilerek kontenjan 

dahilinde brifinge katılacaklardır.) 

5 Haziran 1997 (15:00) Harp Akademileri Komutanlığı 
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6 Haziran 1997 (14:00) (3 üncü Kor.K.lığı Dahil) Donanma Komutanlığı 

(15 nci Kolordu K.lığı Dahil)  

9 Haziran 1997 (11:00) Jandarma Genel Komutanlığı 

9 Haziran 1997 (14:30) Gata Komutanlığı 

10 Haziran 1997 (11:00) Gnkur.Kh.Personeli 

10 Haziran 1997 (14:30) Gnkur.Bağlı Birlikleri 

11 Haziran 1997 (14:30) Sivil Kesim 

13 Haziran 1997  Kıbrıs BarıĢ Kuvvetleri Komutanlığı 

    (Saati Kıbbarkuvkom‟ca tespit edilecektir) 

19 Haziran 1997 (14:30) Ege Ordu K.lığı 

                                          (Ege Ordu Birlikleri, LSE,Hava Eğt.K.lığı, Güney Deniz 

Sahil K.lığı ve diğer garnizon birlikleri dahil) 

16 Haziran 1997 (14:30) MSB.lığı personeline verilmesinin Milli Savunma 

Bakanlığının tensiplerine maruz olduğu, 

 Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ’ın parafının ve El yazısı ile brifingin daha çok 

personel tarafından izlenmesinin temini için Gnkur.BĢk. lığınca video kasete alınıp 

dağıtımının yapılacağı notunun bulunduğu, Koordinasyon Dairesi ve ġahıs bölümünde 

Gnkur.Ġsth.BĢk.Korgeneral Çetin SANER‟in adının bulunduğu bölümün Y konularak yerine 

Fevzi TÜRKERĠ tarafından imzalandığı, Müsaade eden isim ve imzası bölümünde Çevik 

BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu,  

-Genelkurmay BaĢkanlığının 23 Haziran 1997 tarihli 2 sayfadan oluĢan mesaj 

formunun 1. sayfasında Gnkur.Gensek 2030-10-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan 

Denkom, Kuzdzsahkom. Denharpokkom, Gnkuristh.BĢk‟na gönderilen  “Ġrticai Faaliyetler” 

Konusunda Deniz Harp Okulunda Personeli bilgilendirmek maksadıyla 27 Haziran 1997 

günü saat 14:30 da bir brifing verileceği brifinglere salon kapasitesi oranında azami 

miktarda subay, astsubay, sivil memur ve askeri öğrencilerin katılımı, brifingin sinevizyondan 

eĢ zamanda iki taraflı yansı ve video ile verileceği,  takdim süresinin bir saat olduğu, Deniz 

Harp Okulundaki brifingi Tuğa. Ruhsar SÜMER‟in vereceğini, brifing ekibinin Tuğa.Sümer 

dahil 3 kiĢi olduğunu, mesaj formunun 2. sayfasında Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ’ın 

parafı, Koordinasyon Dairesi ve ġahıs Bölümünde Ġsth.D.BĢk.Tuğamiral Ruhsar SÜMER‟in 

imzası, Müsaade eden isim ve imza bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu,   

ġüpheli Hüsnü DAĞ’ın 12.04.2012 tarihinde ikametinde yapılan aramaya 

Cumhuriyet Savcısı, Ankara Barosu temsilcisi, Hüsnü DAĞ’ın avukatı,  Hüsnü DAĞ ve eĢi, 

apartman görevlisi, mahalle muhtarı, teknik bilirkiĢi, zabıt katibi ve görevli polis 

memurlarının  katıldığı, 

ġüpheli  Hüsnü DAĞ'ın ikametinde yapılan aramada elde edilen 196 numarası ile 

numaralandırılan; 

"Genelkurmay BaĢkanlığı Genel Sekreterliği Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler ve 

Tanıtım Dairesi Basında Bugün" baĢlıklı belgenin Milliyet Gazetesi köĢe yazarı F.B.'nin 

07/05/1998 tarihli "Kurban Derisi" baĢlıklı köĢe yazısı olduğu, köĢe yazısının altında el yazısı 

ile yazılmıĢ ve paraflanmıĢ halde "SAYIN KOMUTANIM, BU MAKALEYĠ BĠZ 

YAZDIRDIK.GENSEK" yazısının bulunduğu,   

ġüpheli Hüsnü DAĞ'ın ikametinde yapılan aramada elde edilen 6 sayfadan ibaret 

44'den 49'a kadar numaralandırılan el yazısı belgelerde;  

44 ile numaralandırılan el yazısı belgede; 16 Nisan 1999  

Sn.Ġ.H.KARADAYI ile yapılan görüĢme saat 12:30 - 18:30 arası  

1.M.Yılmaz mafya ile iliĢkisi var. MĠT Kumarbazdır. Bodrum’da hükümeti kurmak 

için çalıĢırken kendisine 7 madde saydım. ġimdi onları uyguluyor. Kaldığı gece 2‟de 

kumarhaneye gidip kumar oynadı.  
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2. B.Ecevit hasta Allah gecinden versin ne olacağı belli değil, Çiller'i ve Yılmaz'ı 

yargılanmaktan kurtardı. Ecevit'ten sonra baĢa gelecek CHP'li... 

3.Sol mutlaka iktidar olmalı, bu ülkenin geleceği buna bağlıdır CHP 

desteklenmelidir. CHP mutlaka Meclise girmelidir. Basında Hasan Cemal yazdı. CHP ve 

Ank.'da Karayalçın desteklenmelidir. Cumhuriyet için sol çok önemlidir. Bunlar basına 

duyurmak yazı yazmalılar bizim ağzımızdan değil tabi.  

4. Kumarbazdan CumhurbaĢkanı olur mu buna çalıĢıyorlar. 

5. D.Baykal önemli değildir. Kim Gnl.BĢk.olursa olsun.   

6. Ben bir hizmet beklediğim için bunları söylemiyorum, ülkenin geleceği önemlidir.  

7. Ben politikacıları yakından tanıdım, kaliteleri çok düĢük. Çoğu askerin tırnağı 

bile olamaz. Askerin dünyaya bakıĢı onlardan çok ilerde Ben bir bakana " 

45 ile numaralandırılmıĢ el yazısı belgede; 

Bakanım tarikatların çok etkin faaliyetleri oluyor dedim. Bakan bana "PaĢam siz 

merak etmeyin biz onları hem idare ederiz hem de oyunu alırız" ben de "Bakanım sen daha 

duruma bile girememiĢsin dedim" tabi o duruma girememiĢ ne olduğunu da anlamadı. Bunlar 

böyle. 28 ġubatta çok önemli Ģeyler yapıldı. Ben konuĢursam Türkiye yerinden oynar. 

Onun için bir yıla kadar konuĢmayacağım..  

...Sizlere çok güvendim. Çok güzel iĢler yaptınız. " 

46 ile numaralandırılmıĢ el yazısı belgede; 

"...Bu günlerde bana Çevik PaĢa gelecek, senin için konuĢacağım...Star gazetesi ile 

ilgili konuĢuldu. C.BĢk.seçimi ile ilgili konuları konuĢtuk. B.Ecevit ile Yılmaz tekrar 

Demirel'i seçmeye çalıĢıyorlar...  

47 ile numaralandırılmıĢ el yazısı belgede;  

"Çevik PaĢa ile görüĢün. Gazeteden ve sizden bahsettim. Çok büyük yatırım 

olduğunu anlattım. Benden trajı ne kadardır diye sordu, 600 bin dedim. Bu gazeteyi bu 

seviyede tutmalıyız, gazete orta tabakının üstünde, yönetim kademelerinde de okunacak hale 

gelmelidir. Tabi daha çok yeni. Böyle kısa bir sürede oturmaz, bile çok büyük baĢarı, güçlü bir 

kadro kurmak lazım, mevcutları kötülemiyorum, yönetim kademelerinde sizden baĢka okunan 

kimse yok" 

53 -54 ile numaralandırılmıĢ gazetecilere verilecek temalar baĢlıklı belgede; 

"GAZETECĠLERE VERĠLECEK TEMALAR 

1.Refah Partisi'nin, kendisinden olmayanları müslüman kabul etmeyerek topluma 

nifak tohumları ektiği,  

2.Refah Partisi yöneticilerinden ve milletvekillerinden pek çoğunun yaptıkları 

konuĢmalarıyla baĢta Atatürk olmak üzere, TBMM'ne, TSK'ye ve Türk Ulusu'nun diğer 

değerlerine hakaret ettikleri, toplumdaki huzuru bozmaya çalıĢtıkları,  

3.Kendisinden olmayanları müslüman görmediklerinden onlar üzerinde her türlü 

oyunu sergilemeyi kendileri için bir hak, daha doğrusu Allah rızasını kazanmada bir yol 

gördükleri, 

4.Bir yıllık koalisyon hükümeti zamanında Türkiye'yi her açıdan yağmalayarak 

kadrolarını oluĢturdukları, binlerce milyarder ve trilyoner yaratarak Ġslamcı sermayeye destek 

sağladıkları, bunun da rejim aleyhindeki faaliyetleri hızlandırdığı,  

5.Refah Partisi GenelbaĢkanının Atatürk, laiklik ve demokrasiye yönelik tüm 

davranıĢ ve sözlerinin çok açık biçimde riya ve takiyye olduğunun herkes tarafından kabul 

edildiği,  

6.Dokunulmazlıkları olmasaydı Refah Partisi milletvekillerinin azımsanmıyacak 

sayıda olanlarının mahkum olacakları, bu milletvekillerinin çoğunlukla da ülkede "Hak" ve 

"Batıl" ayrıma yaparak vatandaĢlar arasında gerginliğe neden oldukları,  
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7.Bazı Refah milletvekillerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine konuĢarak, "Halka 

zulüm, PKK karĢısında baĢarısız olma, Türk Devleti'nin ırk ayırımı yaptığı" temalarını 

iĢledikleri,  

8.Refah Partisi'nin bazı mensuplarının yayınladıkları eserlerde Atatürk ve demokrasi 

aleyhindeki düĢüncelerini net olarak ortaya koydukları, bunlar arasında Hasan Hüseyin 

CEYLAN (H.H.CEYLAN; Din - Devlet iliĢkileri, II Cilt) ile ġükrü KARATEPE'nin 

(ġ.KARATEPE; Darbeler - Anayasa ve Demokrasi) eserlerinin sayılabileceği,  

9.Refah Partisi'nin bir yıllık koalisyon iktidarındaki geliĢmeler dikkate alındığında, 

Türkiye'nin büyük bir gerginlik yaĢadığı, bundan da önemli parti yöneticilerinin doğan 

gerginlikte paylarını kabul etmeyerek yaptıkları her iĢi, ya demokrasiye ya da Ġslamın 

gerekliliğine dayandırdıkları,  

10.Refahyol hükümeti dönemine ait gazete kolleksiyonları tarandığında gerginlik 

haberleri ve laik basının "Demokrasinin içine düĢtüğü tehlikeli durmun'a yönelik haberlerinin 

görüldüğü, bunların; Ģimdi bazı laik basın yazarları tarafından unutulmak ya da unutturulmak 

istendiği,  

11.Hukukun gereğinin yapılması gerektiği, Refah Partisi kapatılırsa gerginlik doğar 

mantığıyla konuya yaklaĢmanın son derece yanlıĢ oldğuu, aynı mantığın "Çetelerin üzerine 

gitmeyelim, bazı sırları açıklamayalım" sözleriyle de kendisini gösterdiği, yıllardır topluma 

egemen olan  bu mantık nedeniyle "Türk devleti kanunsuz iĢ yapandan hesap sormaz, 

soramaz" inancının güçlendiği, Refah Partisinin kapatılmaması durumunda bu inancın 

kuvvetleneceği ve laik çevrelerde demokrasinin geleceği konusunda ciddi endiĢelere neden 

olacağı,  

12.Refah Partisinin, gerek koalisyon iktidarı öncesi ve gerekse de iktidarı döneminde 

icraatları ve sözleri nedeniyle büyük tepki topladığı ve bu nedenle de partide dahi "Biz ne 

yapıyoruz?Ġçimizdeki bazı arkadaĢlarımız bize zarar veriyor, yıpranıyoruz, kendimize 

gelelim" Ģeklindeki tepkiler oluĢtuğu, parti kapatılmadığı takdirde, genel olarak adı geçen 

partide "Zafer Naraları" atılacağı, suçluluk duygusuyla susanların "Haklılık ve Doğruluk" 

kazandıklarını düĢünerek belki de eskisine göre daha açık, daha tehditkar davranacakları, laik 

kesimi kendilerine haksızlık yapmakla suçlayacakları, hatta Anayasa Mahkemesi'nin ve 

devletin gücünün partiyi kapatmaya yetmediği, kapatılma durumunda doğacak olaylardan 

korkulduğunu iddia edebilecekleri,  

13.Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve laik-demokratik yapıya karĢı çıkanların, 

Refah Partisi'ni destekleyen gazete ve dergiler olduğu, bu basın organlarının irticai görüĢe 

sahip olarak Refah Partisi'ni desteklemelerinin tesadüf olmadığı,  

14.Refah Partisi ve diğer siyasal Ġslamcıların son bir yılda Türkiye'de her yaĢta 

insanlar arasında laik-antilaik ayrımını körükledikleri ve bunun da ülkedeki milli birlik ve 

beraberliğe zarar verdiğinin açıkça görüldüğü,  

15.Refah Partisi'nin Ġran ve Suudi Arabistan gibi teokratik dikta altında yaĢayan 

ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'ne yeğledikleri, bu ülkelere daha çok saygı duyduklarının çok 

açık gerçekler olduğu,  

16.Refah Partisi'nin bazı uluslararası teĢkilatlara üye olduğu ve bunlarda ikinci 

derecede rol oynadığı, Libya gibi ülkeyi dahi Türkiye Cumhuriyeti üzerinde gördüğü, bu 

nedenle de Ġslam Komuta Konseyi'nde Kaddafi'nin yardımcılığının kabul edildiği" Ģeklinde 

yazının bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek sanık Hüsnü Dağ‟ın 14.04.2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

41-ġÜPHELĠ OĞUZ KALELĠOĞLU  
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi 

BaĢkanı olarak görev yaptığı, 
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27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında 

Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi BaĢkanı olarak bulunduğu, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi BaĢkanı olarak katıldığı , 

Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay II.BaĢkanı Orgeneral Çevik BĠR imzalı Ģüpheli 

Oğuz KALELĠOĞLU'nun Genelkurmay Psikolojik Harekât Daire BaĢkanlığını görevini 

yürüttüğü, Psikolojik Harekât Daire BaĢkanlığının teĢkili, TSK çapında kısa süre içerisinde 

teĢkilat ve kuruluĢ çalıĢmalarının tamamlanması, Türkiye'ye karĢı oluĢan iĢ ve dıĢ tehditlerle 

ilgili etkili psikolojik harp faaliyetlerinin planması ve yürütülmesindeki katkılarından dolayı 

takdir belgesi verildiği, (Genelkurmay antetli CD den elde edilen takdir belgesi) 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde    

Top.Kur.Kd.Alb.Oğuz KALELĠOĞLU olarak isminin bulunduğu, 

Daha sonra Ģüpheli Oğuz KALELĠOĞLU'nun Diyanet ĠĢleri BaĢkanı danıĢmanı 

olarak görevlendirildiği,  

ġüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilenlerin incelenmesine dair 22 

sayfadan oluĢan 11/02/2013 tarihli araĢtırma tutanağında da belirtildiği üzere; 

23 ile numaralandırılan CD'den özetle;  

Camiilerin Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına devir ve kontrol altına alınması konulu ile 

ilgili bir sayfadan oluĢan yazı ve ekinde  

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının taĢra teĢkilatı baĢlıklı yazının sonuç ve teklifler 

kısmında 28 ġubat kararlarından sonra bütün camiilerin ve müĢtemilatlarının mülkiyeti 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının sorumluluğuna verilmelidir,TV lerde yapılacak dini programların 

ulusal TV'ler için Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı görüĢünün alınması, mahalli TV ler için il ve ilçe 

müftülüklerinin görüĢünün alınması esas olmalıdır ibarelerinin bulunduğu, 

Eğitim Faaliyetleri baĢlığında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığında hizmet içi eğitim ile ilgili 

bilgiler bulunduğu, 3500 personelin hizmet içi eğitildiğini, tüm kilit personelin eğitileceğinin 

belirtildiğini, Diyanet BaĢkanı dahil üst düzey yöneticilerin de her dönem iki personelin Milli 

Güvenlik Akademisinden 2 personelin de MGK Genel Sekreterliğinin açtığı Kamu 

Diplomasisi Kursundan mezun olduğu, konferans ve panel konularının Ek-A'da belirtildiği,  

Gizli 2 sayfadan oluĢan GüneĢ Psikolojik Harp Planı bulunduğu, 

HACCA GĠDEN MĠLLETVEKĠLLERĠ 

Eyüp AġIK           ANAP  Akif GÜLLE    FP 

M.Zeki ÇELĠK   FP  Mehmet ÖZYOL  FP 

Mustafa Niyazi YANMAZ  FP  Yasin HATĠPOĞLU  FP 

Rıza ULUCAK   FP  Osman PEPE   FP 

Mustafa GEÇER   FP  Özkan ÖKSÜZ  FP 

Ahmet Nurettin AYDIN  FP  Sevgi ESEN   DYP 
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Doç.Dr.Hüseyin ÇELĠK  DYP  Celal ADAN   DYP 

Faris ÖZDEMĠR   DYP  Ġsmail KÖSE   MHP 

Namık Hakan DURHAN  MHP  Nail ÇELEBĠ   MHP 

Hasan ÇALIġ   MHP  Mükremin TAġKIN  MHP 

Mehmet SERDAROĞLU  MHP  Ġ.Halil ORAL   MHP 

Basri COġKUN   MHP  Bozkurt YaĢar ÖZTÜRK MHP 

Armağan YILMAZ   MHP  Osman MÜDERRĠSOĞLU MHP 

Ġlhami YILMAZ   MHP  Yusuf KIRKPINAR  MHP 
 

Hizmete Özel ibareli MSB.lığının 31 Mart 2000 gün ve MĠY.:3050-49-00/Per.D. 

Dismor.ve Sos.ĠĢ.ġ.Dismor.Ks.(156) sayılı yazısının Ek-A sında ĠSTĠHDAM EDĠLEN 

EMEKLĠ GENERAL/AMĠRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN KĠMLĠKLERĠ baĢlıklı 

yazıda Oğuz KALELĠOĞLU (KKK Top.Kur., Kd.Alb.(966-2) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

DanıĢman olarak belirtilen belge bulunduğu,  

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının irtica ile mücadelede personel problemlerinden Vaizlik 

baĢlıklı bir sayfadan oluĢan belge,  

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının Ġrtica ile Mücadelesi baĢlıklı 6 sayfadan oluĢan belgede 

özetle; birinci gruptakiler, radikal dinciler, siyasal islamcılar, ikinci gruptakiler entellektüeller, 

üçüncü gruptakiler muhafazakarlar ve dindarlar, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının yeri, Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığının irtica ile mücadele stratejisi baĢlığı altında 3 baĢlıktan oluĢan ana 

esasların özetlendiği ve irtica ile mücadelemizde ana prensipler baĢlığı altında Batı ÇalıĢma 

Grubunun Diyaneti yönlendirmeye çalıĢtığı,  

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının Kur'an Kurslarının durumu ve Kur'an Kursları 

Yönetmeliği hakkında 26/04/2000 tarihli bilgi notu ve ekinde bir sayfadan oluĢan sonuç ve 

teklifler bulunduğu,  

Oğuz KALELĠOĞLU'nun Emniyet Müdürleri Kemal Bey, Kemal SONUNUR, Uğur 

Bey, MSB MüsteĢar Yardımcısı Salih GÜLOĞLU'na, Orgeneral Oktar ATAMAN, 

Tümg.Hasan ISSIZ,, Tümg. Ergun SAYGUN, Tümg.Zafer ÖZKAN, Orgeneral HurĢit 

TOLON, Orgeneral Tuncer KILINÇ'a tebrik mesajları bulunduğu,  

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığında 01/11/1999 tarihi itibariyle Camii ve Kur'an kursu 

sayısını gösterir belgenin bulunduğu,  

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının yurt dıĢı faaliyetleri ile ilgili 1 sayfadan oluĢan belge,  

T.C. Devletinin Özellikleri ve Bekası baĢlıklı Oğuz KALELĠOĞLU'nun adının 

açıldığı 3 sayfadan oluĢan belge,  

Ankara'nın ilçelerindeki Kur'an kurslarının kapasitesi ve sayılarının belirtildiği liste,  

24/06/1999 tarihli Sayın Komutanım diye baĢlayan italik el yazısı Ģeklinde bilgisayar 

çıktısı mektupta özetle;  

Sayın komutanım Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı bünyesinde yeni bir çalıĢma ve eğitim 

dönemi baĢlatıyoruz. Her kademedeki din görevlilerine Atatürkçülük, Atatürk'ün din ve 

milliyetçilik anlayıĢı, laik devletin üstünlüğü, din görevlisinde aranan vasıflar ile güncel 

olaylar hakkında uzmanlardan oluĢan bir heyetle bir seri konferanslarla ve diğer faaliyetlerle 

bilinçlendirme porgramı uygulayacağız, TSK'da ilk defa Psikolojik Harekât Dairesini ve 

onun icra organı olan psikolojik harekât grup komutanlığının kurulduğu belirtilmiĢtir.  

1 sayfadan oluĢan belgede özetle Malatya Ġli Yazıhan Ġlçesi Müftüsü ġ.T. Radikal 

Ġslami görüĢü benimsediği iddiası, Malatya Ġl Emniyet Müdürlüğü ile Ġl Jandarma 

Komutanlığından ve Yazıhan Kaymakamlığı ile Ġlçe Jandarma Komutanlığından alınan yazılı 

bilgilerle mahallinde yapılan inceleme sonucunda söz konusu iddiaları doğrulacağı herhangi 

bir bilgi ve belgenin bulunmadığının tespit edildiği, 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının 2000 yılında Kur'an kursu sayıları ve denetimlerine 

iliĢkin bir sayfa çizelge, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının 1997-1998-1999 yıllarında Kur'an kursu 
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sayıları ve denetimlerine iliĢkin bir sayfa çizelge,Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının bir sayfadan 

ibaret 1995-1999 yılları arasındak ipersonel öğrenim durumu, Bir sayfadan ibaret Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığındaki cami ve mescitlerin istatistiği, Bir sayfadan ibaret 31 Ağustosz 2000 

itibariyle Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının cami ve mescitlerdeki personel durumu ,Bir sayfadan 

ibaret Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının 1996-1999 yıllarına ait kadrolarında görev yapan Ġmam 

Hatip Lisesi mezunu personelden yüksek öğrenim görenlerin durumu, 1997-2000 yıllarına ait 

Yaz Kur'an kursları ile ilgili öğrenci sayısı ile ilgili bilgi,  

Ġrtica Faaliyetlerine KarĢı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca alınacak tedbirler konulu gizli 

ibareli 8 sayfadan oluĢan belgede özetle; 18 konu tedbirin ve yapılan uygulamaların 

belirtilerek ekleri bulunduğu, ekinde de Laiklik ile ilgili 3 sayfadan ibaret bilgi notu 

bulunduğu,     

ġüphelinin ev aramasında elde edilen 77'den 83'e kadar numaralandırılan Sayın 

Komutanım ibaresi ile baĢlayan ve son sayfasında Arz Ederim ibaresiyle son bulan el yazısı 

dokümanda, 11/02/2013 tarihli 2 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağında da belirtildiği üzere,  

102 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; 

                       SUĠKASTE KURBAN GĠDENLER 

                 SĠVĠLLER                        ASKERLER 

Turgut ÖZAL                    Ora.Kemal KAYACAN 

Alparslan TÜRKEġ          Org.Adnan ERSÖZ  

Muhsin YAZICIOĞLU                   Korg.Hulusi SAYIN 

Taner KAHVECĠ                    Korg.Ġsmail SELEN 

Ahmet Taner KIġLALI        Tuğg.Bahtiyar AYDIN 

Necip HABLEMĠTOĞLU        Tümg .... CĠNGÖZ 

Uğur MUMCU         Org.EĢref BĠTLĠS 

Abdi ĠPEKÇĠ, 

Hrant DĠNK  
Ġsimlerinin yazılı olduğunun  tespit edildiği, 

TSK'da Alevi Yapılanmayla Ġlgili Belge; 
ġüphelinin ikametinde yapılan aramada el konulan 1-76 ile numaralandırılmıĢ 

bilgisayar çıktısı dokümanda 11/02/2013 tarihli 2 sayfadan oluĢan AraĢtırma Tutanağı (Oğuz 

KALELĠOĞLU) yazılı tutanakta da belirtildiği üzere,  

Evet Ben Aleviyim.... Ama ibaresi ile baĢladığı, 76. Sayfasında Alevi haklarının 

ezilmiĢliğinden bahisle bölücülük faaliyetlerine devam ediyor diye son bulan belgede özetle, 

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde alevi yapılanmasını anlatan çok sayıda Ģahıs hakkında 

bilgiler verildiği, bilgisayar çıktısı doküman olduğu,  

5 ile numaralandırılan sayfanın son kısmında "Alevi olmayan ama baĢarılı olan 

komutanlar takunyalı tarikatçı diye yıpratılarak daha fazla yükselmesi engellelenecek. Yakın 

Çevrem; irtica ile savaĢı biz yaptık, kendimizi riske attık, artık bizi kimse engelleyemez, 

2000'li yıllar bizim olacak... Diyen maceracılarla dolu. Önlem alınmazsa, sadece sünniler 

değil, masum aleviler de zarar görecek. Önlem alınacağı umudu ile arz ederim.." Ģeklinde 

yazı olduğu,   

Dokümanda yer alan konu baĢlıklarında ise; 

6 ile numaralandırılan sayfada; 002 Dedeler Komutanlardan daha tesirli baĢlığının 

altında yer alan yazının bir bölümünde, Emniyet Müdürlüğünden komiser yardımcısı H. Ç.de 

örgütün emniyet ayağını oluĢturmaktadır" ibarelerinin yer aldığı,  

003 Ege Ordu komutanı Org Çetin DOĞAN ve Doğu SĠLAHÇIOĞLU'nun adamı 

Ġs.Tekns.Kd.BçvĢ. 

7 ile numaralandırılan sayfada; 004 Haydarın Marifetleri, 005 Atatürk Ģeyhliği, 

derviĢliği kaldırıp, tekkeleri kapatmıĢtı. Fakat bugün ordusunda alevi dedeleri ve Ģıhlardan 

geçilmiyor. Atatürk herhalde bunları görseydi kahrolurdu... 
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8 ile numaralandırılan sayfada; 006 Torpilli Tayin 

9 ile numaralandırılan sayfada 007 Deniz Kuvvetleri Alevilere emanet 

11 ile numaralandırılan sayfada; 008 Dz. Kuvvetlerindeki Alevi Destekli Devrimci 

Örgütlenme,  

12 ile 21 arası numaralandırılan sayfalarda; Aleviliğin Anayasası baĢlığı altında 

Ġsmail METĠN tarafından yazıldığı ve Mart 1999 tarihinde Akyüz Yayıncılık tarafından 

çıkarıldığı anlaĢılan kitabın bir bölümünün internet çıktısı olduu,  

22 ile numaralandırılan sayfada; 009 Alevi örgütlenmesinden bir kesit... Buz dağının 

görünen yüzü, 

24 ile numaralandırılan sayfada, 010 Geliboludaki Alevi Örgütlenmesi,  

27 ile numaralandırılan sayfada, 011 Hadımköy Ekibi, 012 H.A. 1964-74 

(Tls.Tekns.) Hv.Svn.Ok.Ve Eğit.Mrk.Ds.K. Ġstanbul,  

28 ile numaralandırılan sayfada 013 Kınay Sülalesi, 014 Ankara Mubildeskom Ekibi,  

29 ile numaralandırılan sayfa içeriğinde; En yakın görüĢtüğü diğer örgüt elemanı Ord 

Tekns Kd BçvĢ. M. K. 1981-336 yıllardır Gnkur.Mubildeskom Ankara Blg. Mu. Brl. Mu. ĠĢ. 

Bl. De çalıĢır. Kürt alevilerindendir ve bulunduğu yerin lideridir... PKK ya destek veren 

konuĢmalar yapar ve bir dönem Safranbolu Cumhuriyet BaĢsavcılığı yapmıĢ olan bacanağının 

bu konudaki el altından yapmıĢ olduğu çalıĢmalarını arkadaĢlarına örnek olsun diye anlatır. 

Evinde bol miktarda silah bulundurur. 16 lık Lema marka tabancası Kıbrısa giden Kur.Albay 

B.K.'ye verilmiĢtir ve onunla hiyerarĢiye sığmayacak Ģekilde senli benli konuĢur" Ģeklinde 

yazıların bulunduğu,  

30 ile numaralandırılan sayfada; 015 Mu Tekns KTd ÜçvĢ G.K. (1989-1), 016 

Tarakçı Albayın Alevi Örgütü 

32 ile numaralandırılan sayfada; 020 YasadıĢı MLKP Örgütüne üye, 021 Rekabet 

Liyakat, EĢitlik ve ÇalıĢkanlık=Hırsızlık, koruma ve kollama,  

33 ile numaralandırılan sayfada, 022 KKK Mu Ds Birliği Ekibi... 

36 ile numaralandırılan sayfada; 023 DHKP-C C-4 Bombalarını bu Ģahıslardan temin 

etmektedirler 

37 ile numaralandırılan sayfada; 024 IĢıklarda Hristiyanlık propagandasına 

Tümg.A.Ġ.G.'den destek,  

38 ile numaralandırılan sayfada; 025 Haksızlık ve Usulsüzlük Ama; KadrolaĢmak 

Ġçin... 

39 ile numaralandırılan sayfada; 026 Kaymakçıoğlunun Alevi Örgütlenmedeki 

ÇalıĢmaları, 027 Ankara Kara Harp Okulu (KHO) baĢlıklı konu içeriklerinin bulunduğunun 

tespit edildiği belirtilerek,  sanık Oğuz Kalelioğlu‟nun  15.04.2012 ve  04.07.2012 tarihlerinde  

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

42-ġÜPHELĠ METĠN YAVUZ YALÇIN  
1995 Ağustos-1997 yılı Ağustos ayları arasında Genelkurmay Eğitim ve TeĢkilat 

Dairesi BaĢkanı olarak görev yaptığı, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Eylem Planında Ġcra Makamında 

Eğitim TeĢkilat Dairesi BaĢkanı olarak bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
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4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,    

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi.Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu.Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı  yapılması.Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise  havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların   gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Eğitim ve TeĢkilat Dairesi BaĢkanı olarak katıldığı belirtilerek, sanık Metin 

Yavuz Yalçın‟ın 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer 

verilmiĢtir. 

 

43-ġÜPHELĠ MUSTAFA ÖZBEY   
1996 yılı Ağustos ayından 1998 yılı Ağustos ayına kadar Genelkurmay BaĢkanlığı 

Plan Prensipler BaĢkanlığı Yunanistan-Kıbrıs Daire BaĢkanı olarak görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümamiral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 
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yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay BaĢkanlığı Plan Prensipler BaĢkanlığı Yunanistan-Kıbrıs Daire BaĢkanı olarak 

katıldığı,  

Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda ele geçirilen belgelerde  

Gölcük Donanma Komutanı Kurmay BaĢkanı Tümamiral Mustafa ÖZBEY olarak Ģüphelinin 

ismine imzaya açılan Ekim 1999 tarihli  ĠSTH:3590- 99/ĠKK.Ks. sayılı ve ve takip/kontrol 

altında tutulan personel ile  belgenin alt kısmında rütbeli kiĢinin adı soyadı, sicili, kıta için 

takip ve kontrolleri neticesinde elde edilen bilgiler  (aile bireyleri tesettürlüdür. Sosyal 

faaliyetlere katılmaz, yayınını/gazetesini takip eder v.b.kanaat) yazıları mevcut olduğu, 

Gölcük Donanma Komutanı Kurmay BaĢkanı Tümamiral Mustafa ÖZBEY olarak 

Ģüphelinin ismine imzaya açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan Nisan 2000 

tarih ve ĠSTH:3590-  -99/ĠKK.Ks.(BAAOO) sayılı takip/kontrol altında bulunan personel 

konulu, takip/kontrol altında bulunan personel hakkında ilgi gereğince tanzim edilen EK A ve 

EK B de gönderilen kanaat raporlarının, 

EK A sında 15 sayfada 150 subay ve astsubayın belirtildiği, 

EK B sinde 13 sayfada 102  subay ve astsubayın belirtildiği, bunlarla ilgili olarak 

personel hakkında bilgi bölümünde, -EĢi tesettürlüdür, -Lojmana tesettürlü ziyaretçisi 

gelmiĢtir, -eĢinin sosyal faaliyetlere modern giyimli katıldığı halde dıĢarıda kapalı giyimli 

gezdiği, -MHP tandanslı uyumlu olduğuna dair duyum vardır, -5 vakit namaz kıldığı, 

walkman ile vaaz dinlediği, -çocuğunun---dersanesine gönderdiği ibarelerinin bulunduğu,  

Kıta içi takip ve kontrolleri neticesinde elde edilen bilgiler bölümünde 

-EĢi tesettürlü olup, sosyal faaliyetlere iĢtirak etmemektedir, -Durumu takip 

edilmekte, daha somut bilgiler toplanmaya çalıĢılmaktadır, -Sosyal faaliyetlere 

katılmamaktadır, -Yapılan kontrollerde annesinin baĢörtüsü kullandığı tespit edilmiĢtir, -

kayınvalidesi baĢörtüsü kullanmaktadır, -eĢi çağdaĢ kıyafetlidir, -eĢi yöresel örf ve adetlere 

uygun baĢörtü kullanmaktadır. -Laiklik karĢısı siyasi bir akımın simgesi sayılabilecek kılık 

ve kıyafette olmayıp, sosyal faaliyetlere iĢtirak etmektedir yazıldığının tespit edildiği 

belirtilerek sanık  Mustafa Özbey‟in 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

44-ġÜPHELĠ ĠSMAĠL RUHSAR SÜMER   
1996 yılı Ağustos ayından 1999 Ağustos ayına kadar Tuğgeneral rütbesi ile “J-2” ye 

bağlı olan Genelkurmay Ġstihbarat Daire BaĢkanı olarak görev yaptığı 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğamiral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde; BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 
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çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Ġstihbarat Daire BaĢkanı olarak katıldığı , 

Genelkurmay BaĢkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarında ekinde Ġrticai 

faaliyetler konusunda brifing verilmesi ile ilgili Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından 

gönderilen 11 sayfadan oluĢan mesaj formlarında brifing veren, brifingleri koordine eden 

olarak Ruhsar SÜMER’in adının geçtiği,  

ĠRTĠCA BRĠFĠNGĠ baĢlığında, (Genelkurmay BaĢkanlığından talep üzerine 

gönderilen) 

Genelkurmay BaĢkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan oluĢan mesaj 

formunda Gensek 0045-2-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Misab, Karkom, 

Denkom,Havkom,Jangenkom,Birorkom(ivediliğinden),Ġkiorkom(ivediliğinden),Üçorkom(ive

diliğinden), Egeorkom(ivediliğinden), Donankom(ivediliğinden),Harpakkom, LSE Tür.Kd.Sb. 

lığı/Ġzmir,Kuzdenkom(ivediliğinden),Gündemkom(ivediliğinden),Havaeğtkom(ivediliğinden), 

Kıbbarkuvkom,OnbeĢkorkum(ivediliğinden),Gatakom,Karaharpkom,Sahilgüvkom,Genkur.”J

”BaĢkanlıkları, BaĢbakan Askeri BaĢdanıĢmanı, GenkuradmüĢ, GnkurÖZKUVKOM., 

Genkurges. Gnkurmubıldeskom., Genkuristhokkom, TSK Spor Okulu, Cumhuhalkom. 

Sıhhıye Orev, Merkez Orev, Gazi Orev, Genkuranıtkamkom., Genkurbasyahida/elden, 

Genkurkhdsgrkom/elden, Genkurprot/elden, Genkurhemnsb.lığı/elden, GenkurevriĢl/elden, 

GenkuridĢ/elden, Genkur II nci BĢk.Özsek/elden gönderilen, “Ġrtica faaliyetler” konusunda  

personeli bilgilendirmek maksadıyla aĢağıda belirtilen tarihlerde irtica brifingi 

verileceği,brifingin sinevizyon cihazı üzerinden takdim edileceğini, takdim süresinin bir saat 

olduğu,  

Genkur.Kh.da, Gnkur.Kh. personeli ve Gnkur.bağlı birlikleri için Orbay 

Salonunda yapılacak takdimlere zorunlu olarak görevde bulunması gerekenler hariç 

bütün personelin katılacağı, 
Brifing yeri ve tarihleri  

3 Haziran 1997(11.00) KKK.lığı 

3 Haziran 1997(16:00) Kara Harp Okulu (As.Öğrenciler Dahil) 

4 Haziran 1997(11:00) Dz.K.K.lığı (Sahil Güvenlik K.lığı Dahil) 

4 Haziran 1997 (14:30) Hv.K.K.lığı  

    (Ankara Garnizonundaki Hv.K.K.lığı birlikleri dahil) 

5 Haziran 1997 (11:00) 1 nci Ordu Komutanlığı 

                                           (Ġstanbul Garnizonundaki Dz.,Hava ve J.Birlikleri                 

                                           1.Or.K.lığınca verilerek kontenjan dahilinde brifinge 

katılacaklardır.) 

5 Haziran 1997 (15:00) Harp Akademileri Komutanlığı 
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6 Haziran 1997 (14:00) (3 üncü Kor.K.lığı Dahil) Donanma Komutanlığı 

                                           (15 nci Kolordu K.lığı Dahil)  

9 Haziran 1997 (11:00) Jandarma Genel Komutanlığı 

9 Haziran 1997 (14:30) Gata Komutanlığı 

10 Haziran 1997 (11:00) Gnkur.Kh.Personeli 

10 Haziran 1997 (14:30) Gnkur.Bağlı Birlikleri 

   11 Haziran 1997 (14:30) Sivil Kesim 

   13 Haziran 1997  Kıbrıs BarıĢ Kuvvetleri Komutanlığı 

    (Saati Kıbbarkuvkom‟ca tespit edilecektir) 

19 Haziran 1997 (14:30) Ege Ordu K.lığı 

                                             (Ege Ordu Birlikleri, LSE,Hava Eğt.K.lığı, Güney Deniz 

Sahil K.lığı ve diğer garnizon birlikleri dahil) 

16 Haziran 1997 (14:30) MSB.lığı personeline verilmesinin Milli Savunma 

Bakanlığının tensiplerine maruz olduğu, 

 Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ‟ın parafının ve El yazısı ile brifingin daha çok 

personel tarafından izlenmesinin temini için Gnkur.BĢk. lığınca video kasete alınıp 

dağıtımının yapılacağı notunun bulunduğu, Koordinasyon Dairesi ve ġahıs bölümünde 

Gnkur.Ġsth.BĢk.Korgeneral Çetin SANER’in adının bulunduğu bölüma Y konularak yerine 

Fevzi TÜRKER tarafından imzalandığı, Müsaade eden isim ve imzası bölümünde Çevik 

BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu, 

Genelkurmay BaĢkanlığının 17 Haziran 1997 tarihli mesaj formunun 1. sayfasında 

Gnkur.Gensek 0045-5-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Denkom, Havkom. 

Donankom(ivediliğinden),HavHarpokkom (ivediliğinden),Genkuristh., Gnkurloj‟a gönderilen  

“Ġrticai Faaliyetler” Konusunda Ege Ordu Komutanlığı, Donanma Komutanlığı ve Hava Harp 

Okulu personelini bilgilendirmek maksadıyla brifing verileceği brifinglere salon kapasitesi 

oranında azami miktarda general/amiral, subay, astsubay, sivil memurun katılımı, brifingin 

sinevizyondan eĢ zamanda iki taraflı yansı ve video ile verileceği,  takdim süresinin bir saat 

olduğu,19 Haziran 1997 günü Ege Ordu Komutanlığındaki brifingi Tuğa. Ruhsar SÜMER’in 

vereceğini, brifing ekibinin Tuğa.Sümer dahil 3 kiĢi olduğunu, 04 Temmuz 1997 günü saat 

14:00 da Donanma Komutanlığındaki brifingi de Tuğa.Ruhsar SÜMER‟in vereceğini, brifing 

heyetinin Tuğa.Ruhsar SÜMER dahil 4 kiĢi olduğu, mesaj formunun 2.sayfasında 

Gensek.Tümg.E.ÖZKASNAK‟ın parafının, Koordinosyan Dairesi ve ġahıs Bölümünde 

ĠKK.ve Güv.D.BĢk.Tümgeneral Fevzi TÜRKERĠ‟nin isminin ve imzasının,. Müsaade Eden 

isim ve imza bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu, 

Genelkurmay BaĢkanlığının 23 Haziran 1997 tarihli 2 sayfadan oluĢan mesaj 

formunun 1. sayfasında Gnkur.Gensek 2030-10-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan 

Denkom, Kuzdzsahkom. Denharpokkom, Gnkuristh.BĢk’na gönderilen  “Ġrticai Faaliyetler” 

Konusunda Deniz Harp Okulunda Personeli bilgilendirmek maksadıyla 27 Haziran 1997 

günü saat 14:30 da bir brifing verileceği brifinglere salon kapasitesi oranında azami 

miktarda subay, astsubay, sivil memur ve askeri öğrencilerin katılımı, brifingin sinevizyondan 

eĢ zamanda iki taraflı yansı ve video ile verileceği,  takdim süresinin bir saat olduğu, Deniz 

Harp Okulundaki brifingi Tuğa. Ruhsar SÜMER’in vereceğini, brifing ekibinin Tuğa.Sümer 

dahil 3 kiĢi olduğunu, mesaj formunun 2. sayfasında Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ‟ın parafı, 

Koordinasyon Dairesi ve ġahıs Bölümünde Ġsth.D.BĢk.Tuğamiral Ruhsar SÜMER‟in imzası, 

Müsaade eden isim ve imza bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu,  

04 Temmuz 1997 günü saat 14:00 da donanma Komutanlığındaki birifingi 

Tuğa.Ruhsar SÜMER‟in vereceğini, heyetin Tuğa.Ruhsar SÜMER dahil 4 kiĢi olduğunu, 

Gensek. Tümg.E.ÖZKASNAK‟ın parafı, Koordinasyon Dairesi ve ġahıs Bölümünde ĠKK.ve 

Güv.D.BĢk.Tümgeneral Fevzi TÜRKERĠ‟nin imzası ve Müsaade Eden isim ve imza 

bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu, 
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MüĢteki Tamer TATAR’a kargo ile gönderilen ve Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına teslim ettiği, Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığının da Ankara Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına göndermiĢ olduğu bir adet DVD nin çözümünde  13.06.1997 tarihinde 

Ġsmail Ruhsar SÜMER tarafından irticai faaliyetler konusunda yaklaĢık bir saat slayt 

sunu/yansı gösterisi eĢliğinde brifing verildiği, bu brifing çözümünün iĢ bu soruĢturma 

dosyabında  bulunan 28.klasördeki 383 sayfa ile örtüĢtüğünün tespit edildiği,  

Genelkurmay antetli CD nin çözümünde elde edilen  Genelkurmay BaĢkanlığının 

Haziran 1997 tarihli Çevik BĠR imzalı Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı Görevini yaptığı ve 

özellikle iç ve dıĢ tehdit değerlendirmelerine yönelik brifinglerin hazırlanmasındaki 

çalıĢmalarından dolayı takdir belgesi verildiği, 

Genelkurmay antetli CD nin bilirkiĢi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen  

CD\5\Bcg\HAYMANA\ĠRTĠCA klasöründe brifin.doc, isimli word belgesinde; hazırlanan 

brifing programı listesinde brifingi verecek heyet içerisinde Tuğa.Ruhsar SÜMER olarak 

isminin bulunduğu ve Batı ÇalıĢma Grubu kapsamında, 

12.05.1998 Salı günü Saat 15:00 da Ġstanbul Dz.Astsb.Okulunda, 

13.05.1998 ÇarĢamba günü saat 11:00 da Ġstanbul Derince Eğitim Merkez 

Komutanlığında, 

20.05.1998 ÇarĢamba günü saat 14:00 da Ġzmir Güney Deniz Saha Komutanlığında, 

06.05.1998  ÇarĢamba günü saat 11:00 da Gölcük Donanma Komutanlığında, 

07.05.1998 PerĢembe günü saat 11:00 da Kuzey Deniz Saha Komutanlığında, 

07.05.1998 ÇarĢamba günü saat 16:00 da Ġstanbul Deniz Harp Okulunda, 

11.05.1998 Pazartesi günü saat 15:00 da Ġstanbul Deniz Lisesinde,  

13.05.1998 ÇarĢamba günü saat 15:00 da Ġstanbul Karamürsel Eğitim Merkez 

Komutanlığında brifingleri  verdiğinin  tespit edildiği, 

- Genelkurmay antetli CD nin bilirkiĢi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen  

CD\5\Bcg\HAYMANA\ĠRTĠCA klasöründe brifgurp.doc,   isimli word belgesinde;Terör ve 

irtica ne durumdadır konulu brifingler verileceği hazırlanan brifing programı listesinde 

brifingi verecek , 

3.Grup ve Heyet BaĢkanı Tuğa.Ruhsar SÜMER olarak belirtilen 

Brifing yer ve zamanları 
05 ġubat 1998 PerĢembe             15:00   Dz.K.K.lığı 

06 ġubat 1998 Cuma  15:00  J.Gn.K.lığı 

19 ġubat 1998 PerĢembe 11:00  Dz.Harp Ok.K.lığı 

20 ġubat 1998 Cuma  11:00  Donanma K.lığı 

Terör ve irtica ne durumdadır konulu brifingler verileceği hazırlanan brifing 

programı listesinde brifingi verecek heyet içerisinde Tuğa.Ruhsal SÜMER ve ve 

Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN olarak isimlerin bulunduğu 

Brifing yer ve zamanları 
19 ġubat 1998 PerĢembe    15:00  K.K.K.lığı 

20 ġubat 1998 Cuma  15:00  J.Gn.K.lığı 

24 ġubat 1998 Salı  15:00  Dz.K.K.lığı(Tuğa.Ruhsar SÜMER) 

03 Mart 1998 Salı  11:00  1.nci Ordu K.lığı 

04 Mart 1998 ÇarĢamba 11:00  Harp Ak.K.lığı 

05 Mart 1998 PerĢembe 11:00  Ege Ordu K.lığı  

09 Mart 1998 Pazartesi 15:00  Hv.K.K.lığı(Hv.Tuğg.Metin 

YÜKSELEN tarafından) 

10 Mart 1998 Salı  11:00  2 nci Or.K.lığı 

11 Mart 1998 ÇarĢamba 11:00  3 ücü Or.K.lığı 

12 Mart 1998 PerĢembe 15:00  K.H.O. 

17 Mart 1998 Salı  11:00  Hv.H.O. 
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18 Mart 1998 ÇarĢamba 11:00          (Hv.EĞT.K.lığı(Hv.Tuğg.Metin 

YÜKSELEN tarafından) 

19 Mart 1998 PerĢembe 11:00  1 nci Tak.Hv.K.K.lığı 

20 Mart 1998 Cuma  11:00  2 nci Tak.Hv.K.K.lığı 

23 Mart 1998 Pazartesi 11:00  Dz.H.O. (Tuğa.Ruhsar SÜMER ) 

24 Mart 1998 Salı  11:00  Donanma K.lığı (Tuğa.Ruhsar 

SÜMER tarafından) 

25 Mart 1998 ÇarĢamba 15:00  GATA(Hv.Tuğg.Metin 

YÜKSELEN tarafından) 

26-27 Mart 1998 PerĢembe-Cuma  K.T.B.K.K.lığı 

NOT:K.T.B.K.K.lığındaki brifing saatleri K.T.B.K.K.lığınca belirlenecektir. 

NOT 1: Hv.Harp Ok.K.lığındaki Brifing, Tuğg.Metin YÜKSELEN baĢkanlığında 3 

kiĢilik bir heyet tarafından verilecektir. Bu heyet diğer brifinglere katılmayacaktır. 

NOT 2: Dz.Harp Ok.K.lığındaki brifing, Tuğa.Ruhsal SÜMER baĢkanlığında 3 

kiĢilik bir heyet tarafından verilecektir. Bu heyet diğer brifinglere katılmayacaktır, denildiği,  

 Genelkurmay antetli CD nin bilirkiĢi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen  

CD\5\Bcg\HAYMANA\ĠRTĠCA klasöründe brf.prog.doc. isimli word belgesinde; hazırlanan 

brifing programı listesinde; 

3.Grup olarak Tuğa.Ġ.Ruhsar SÜMER, 1 Kur.Sb.(ĠGHD), 1.Kur.Sb.(Ġç 

Ġsth.ġ.Md.lüğünden), 1 Bilgisayarcı olarak belirlenen heyetin, 

28 Nisan 1998 Salı günü saat 14:00 da Ġzmir Maltepe Askeri Lise Komutanlığında, 

29 Nisan 1998 ÇarĢamba günü saat 14:00 da Ġzmir Gaziemir UlaĢtırma Okul 

K.lığında, 

30 Nisan 1998 PerĢembe günü saat 11:00 da Ġzmir Narlıdere Ġstihkam Okul 

K.lığında, 

01 Mayıs 1998 Cuma günü saat 11:00 da Balıkesir Ordudonatım Okul K.lığında, 

05 Mayıs 1998 Salı günü saat 15:00 da Ankara Mızıka Okul K.lığında, 

06 Mayıs 1998 ÇarĢamba günü Saat 14:00 da Sonya Personel Okul K.lığında, 

11 Mayıs 1998 Pazartesi günü saat 15:00 da Ġstanbul Tuzla Deniz Harp Okulunda, 

12 Mayıs 1998 Salı günü saat 15:00 da Ġstanbul Tuzla Deniz Lisesi K.lığında, 

13 Mayıs 1998 ÇarĢamba günü Ġstanbul Beylerbeyi Deniz Astsb.Sınıf Okul 

K.lığında, 

14 Mayıs 1998 PerĢembe günü saat 11:00 da Ġstanbul Küçükyalı Levazım,Maliye 

Okul K.lığında brifing vereceği belirtilerek, sanık   Ġsmail Ruhsar Sümer‟in  15.02.2013 

tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

Genelkurmay baĢkanlığı 15 ġubat 2013 tarihli cevabi yazılarında  E.Tuğa.Ġsmail 

Ruhsar SÜMER‟in Dz.K.K.lığı arĢivlerindeki Ģahsi dosyasında yapılan inceleme neticesinde; 

07 Nisan 1997 tarihinde yurt dıĢında bulunduğuna dair herhangi bir bilgi veya belgeye 

rastlanmadığı belirtildiği ve ekinde gönderilen Ģüphelinin görevinden ayrılıĢ ve görevine 

katılıĢları ile ilgili kayıtlarda 26.01.1997 tarihinde ayrılıĢ, 30.01.1997 tarihinde katılıĢ, 

13.04.1997 tarihinde ayrılıĢ, 18.04.1997 tarihinde katılıĢ olarak belirtildiği,  

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ġube Müdürlüğünün 15.02.2013 tarihli cevabi 

yazılarında; Ġsmail Ruhsar SÜMER‟in 1997 yılı yurtdıĢına çıkıĢ ve giriĢ kayıtları ile ilgili 

tutanakta Ģüphelinin yurtdıĢına 2 çıkıĢ 3 giriĢ yaptığı tespit edilmiĢ olup, NATO görev belgesi 

yada seyahat belgesi gibi belgelerle pasaportsuz bir Ģekilde yurttan çıkıĢ yapmıĢ 

olabileceğinin bildirildiği belirtilerek sanık  Ġsmail Ruhsar Sümer‟in 15.02.2013 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

45-ġÜPHELĠ ġEVKET TURAN   
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1996 Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına kadar Genelkurmay AndlaĢmalar Daire 

BaĢkanı olarak Tümgeneral rütbesi ile görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay And.D.BaĢkanı (Genelkurmay AndlaĢma Daire BaĢkanı) olarak katıldığı,  

Toplantıda 

(Tümg.ġ.TURAN olarak) 
-Durum çok vahimdir, 

-Yargı, Adalet Bakanlığı, MEB, Sosyal Sigortalar gitmiĢtir. 

-Hükümetin istifası öncelikle Ģarttır. 

-Önemli olan kadroların temizlenmesidir. 

-Üniversitelerden bu iĢi bilenler alınmalıdır. 

-Arapça eğitim terk edilmelidir. 

-Daimi teĢkilatlanma olması gerekir. 

-Gelecek hükümette bize müzakir bakanlar olmalıdır.” Ģeklinde konuĢma yaptığı 

belirtilerek, sanık ġevket Turan‟ın  15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

46-ġÜPHELĠ METĠN YAġAR YÜKSELEN   
1995-2000 yılları arasında Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığında Ġstihbarat Yönetim Plan ve Koordine Dairesi BaĢkanı olarak görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
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Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya  

katıldığı, 

Toplantıda 

(Tuğg.M.YÜKSELEN olarak) 
-Durum tespit edilmiĢtir. 

-28 ġubat kararları havada kalmaladır. 

-Lojmanları temizleyelim, (kara çarĢaflılar) 

-Kıyafet konusu hemen gündeme getirilmelidir. 

-Basını aydınlatalım, bilgilendirelim.” Ģeklinde konuĢma yaptığı, 

ĠRTĠCA BRĠFĠNGĠ baĢlığında,(Genelkurmay BaĢkanlığından talep üzerine 

gönderilen) 
Genelkurmay BaĢkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan oluĢan mesaj 

formunda Gensek 0045-2-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Misab, Karkom, 

Denkom,Havkom,Jangenkom,Birorkom(ivediliğinden),Ġkiorkom(ivediliğinden),Üçorkom(ive

diliğinden),Egeorkom(ivediliğinden),Donankom(ivediliğinden),Harpakkom,LSETür.Kd.Sb.lı

ğı/Ġzmir, Kuzdenkom(ivediliğinden) Gündemkom(ivediliğinden),Havaeğtkom(ivediliğinden), 

Kıbbarkuvkom,OnbeĢkorkum(ivediliğinden),Gatakom,Karaharpkom,Sahilgüvkom,Genkur.”J

”BaĢkanlıkları, BaĢbakan Askeri BaĢdanıĢmanı, GenkuradmüĢ, GnkurÖZKUVKOM., 

Genkurges. Gnkurmubıldeskom., Genkuristhokkom, TSK Spor Okulu, Cumhuhalkom. 

Sıhhıye Orev, Merkez Orev, Gazi Orev, Genkuranıtkamkom., Genkurbasyahida/elden, 

Genkurkhdsgrkom/elden, Genkurprot/elden, Genkurhemnsb.lığı/elden, GenkurevriĢl/elden, 

GenkuridĢ/elden, Genkur II nci BĢk.Özsek/elden gönderilen, “Ġrtica faaliyetler” konusunda  

personeli bilgilendirmek maksadıyla aĢağıda belirtilen tarihlerde irtica brifingi 

verileceği,brifingin sinevizyon cihazı üzerinden takdim edileceğini, takdim süresinin bir saat 

olduğu,  
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Genkur.Kh.da, Gnkur.Kh. personeli ve Gnkur.bağlı birlikleri için Orbay 

Salonunda yapılacak takdimlere zorunlu olarak görevde bulunması gerekenler hariç 

bütün personelin katılacağı, 
Brifing yeri ve tarihleri  

3 Haziran 1997(11.00) KKK.lığı 

3 Haziran 1997(16:00) Kara Harp Okulu (As.Öğrenciler Dahil) 

4 Haziran 1997(11:00) Dz.K.K.lığı (Sahil Güvenlik K.lığı Dahil) 

4 Haziran 1997 (14:30) Hv.K.K.lığı  

    (Ankara Garnizonundaki Hv.K.K.lığı birlikleri dahil) 

5 Haziran 1997 (11:00) 1 nci Ordu Komutanlığı 

                                             (Ġstanbul Garnizonundaki Dz.,Hava ve J.Birlikleri                   

                                           1.Or.K.lığınca verilerek kontenjan dahilinde brifinge                

                                            katılacaklardır.) 

5 Haziran 1997 (15:00) Harp Akademileri Komutanlığı 

6 Haziran 1997 (14:00) (3 üncü Kor.K.lığı Dahil) Donanma Komutanlığı 

                                            (15 nci Kolordu K.lığı Dahil)  

9 Haziran 1997 (11:00) Jandarma Genel Komutanlığı 

9 Haziran 1997 (14:30) Gata Komutanlığı 

10 Haziran 1997 (11:00) Gnkur.Kh.Personeli 

10 Haziran 1997 (14:30) Gnkur.Bağlı Birlikleri 

11 Haziran 1997 (14:30) Sivil Kesim 

13 Haziran 1997  Kıbrıs BarıĢ Kuvvetleri Komutanlığı 

    (Saati Kıbbarkuvkom‟ca tespit edilecektir) 

19 Haziran 1997 (14:30) Ege Ordu K.lığı 

                                            (Ege Ordu Birlikleri, LSE,Hava Eğt.K.lığı, Güney Deniz                    

                                            Sahil K.lığı ve diğer garnizon birlikleri dahil) 

16 Haziran 1997 (14:30) MSB.lığı personeline verilmesinin Milli Savunma 

Bakanlığının tensiplerine maruz olduğu, 

 Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ‟ın parafının ve El yazısı ile brifingin daha çok 

personel tarafından izlenmesinin temini için Gnkur.BĢk. lığınca video kasete alınıp 

dağıtımının yapılacağı notunun bulunduğu, Koordinasyon Dairesi ve ġahıs bölümünde 

Gnkur.Ġsth.BĢk.Korgeneral Çetin SANER‟in adının bulunduğu bölümün Y konularak yerine 

Fevzi TÜRKERĠ tarafından imzalandığı, Müsaade eden isim ve imzası bölümünde Çevik 

BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu,   

Genelkurmay BaĢkanlığının 17 Haziran 1997 tarihli mesaj formunun 1. sayfasında 

Gnkur.Gensek 0045-5-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Denkom, Havkom. 

Donankom(ivediliğinden),HavHarpokkom(ivediliğinden), Genkuristh., Gnkurloj‟a gönderilen 

“Ġrticai Faaliyetler” Konusunda Ege Ordu Komutanlığı, Donanma Komutanlığı ve Hava Harp 

Okulu personelini bilgilendirmek maksadıyla 23 Haziran 1997 günü saat 16:00 da bir brifing 

verileceği brifinglere salon kapasitesi oranında azami miktarda general/amiral, subay, 

astsubay, sivil memurUN katılımı, brifingin sinevizyondan eĢ zamanda iki taraflı yansı ve 

video ile verileceği,  takdim süresinin bir saat olduğu, 23 Haziran 1997 günü saat 16:00 da 

Hava Harp Okulundaki  brifingi Tuğg.METĠN YÜKSELEN‟in vereceğini, brifing ekibinin 

Tuğg.M.YÜKSELEN dahil 4 kiĢi olduğunu, mesaj formunun 2.sayfasında Gensek.Tümg. 

E.ÖZKASNAK‟ın parafının, Koordinosyan Dairesi ve ġahıs Bölümünde ĠKK.ve 

Güv.D.BĢk.Tümgeneral Fevzi TÜRKERĠ‟nin isminin ve imzasının,. Müsaade Eden isim ve 

imza bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu, 

Genelkurmay BaĢkanlığının 20 Haziran 1997 tarihli 2 sayfadan oluĢan mesaj 

formunun 1. sayfasında Gnkur.Gensek 0045-6-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan 

Havkom.,Birtakhvkuvkom(ivediliğinden),Ġkitakhvkuvkom(ivediliğinden),Hveğtkom(ivediliği
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nden),Hvlojkom(ivediliğinden),Gnkurloj.,Gnkuristh.,Gnkurdesktgrpkom.,hvulĢgrpkom/eti/ive

diliğinden gönderilen “Ġrticai Faaliyetler” Konusunda personelini bilgilendirmek maksadıyla 

Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN tarafından brifingler verileceği, brifinglere salon kapasitesi 

oranında azami miktarda general, subay, astsubay, sivil memur, iĢçive askeri öğrencilerin 

katılımı, brifingin sinevizyondan eĢ zamanda iki taraflı yansı ve video ile verileceği,  takdim 

süresinin bir saat olduğu,  

 

Brifing Yer ve Tarihleri          Koordine makamı    Katılacaklar 

24 Haziran 1997 (10:00)  1.Tak.Hv.K.Klığı/EskiĢehir 1 nci Tak.Hv.K.K.lığı 

     (14:00) (Ġki periyod halinde)  1 nci Ana Jet Üs K.lığı 

       Hv.Kont.Grp.K.lığı 

       EskiĢehir Hv.Hastanesi 

25 Haziran 1997 (10:00)     1nciHv.Ġkm.Bkm.Mrk.K.lığı    1nciHv.Ġkm.Bkm.Mrk.K.lığı   

    EskiĢehir 

25 Haziran 1997(13:30) Hv.Eğt.K.lığı Ġzmir  Hv.Eğt.K.lığı 

       Hv.Lis.Ok.K.lığı 

       Ġzmir Hv.Hastanesi 

             (15:45) Hv.Loj.Ok.K.lığı/ĠZMĠR       Hv.Tek.Ok.K.lığı 

26 Haziran 1997 (10:00) Hv.Loj.K.lığı Ankara              Lv.Loj.K.lığı 

   (Ġki periyod halinde)  Etimesgut Hv.Hastanesi 

       Hv.UlĢ.Grp.K.lığı 

27 Haziran 1997  (14:00) 2 nci Tak.Hv..K.lığı  2 nci Tak.Hv.K.lığı 

            Diyarbakır  8 nci Ana Jet Üs K.lığı 

       Hv.Kont.Grp.K.lığı 

30 Haziran 1997 (10:00) 2 nci ĠKM.Bkm.Mrk.K.lığı 2 nci Ġkm.Bkm.Mrk.K.lığı 

    Kayseri 

             (15:30)                 12 nci Üs K.lığı 

             (14:00)   (Üç periyot halinde) 

Brifing ekibinin Hv.Tuğg.M.YÜKSELEN dahil 4 kiĢi olduğunu, mesaj formunun 

2.sayfasında Gensek.Tümg.E.ÖZKASNAK‟ın parafının, Koordinosyan Dairesi ve ġahıs 

Bölümünde Ġsth.Ynt.Pl.ve Koor.D.BĢk.Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN‟in isminin ve imzasının,. 

Müsaade Eden isim ve imza bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının bulunduğu, 

- Genelkurmay antetli CD nin bilirkiĢi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen  

CD\5\Bcg\HAYMANA\ĠRTĠCA klasöründe brifin.doc  isimli word belgesinde; hazırlanan 

brifing programı listesinde brifingi verecek heyet içerisinde Tuğg.Metin YÜKSELEN olarak 

isminin bulunduğu ve Batı ÇalıĢma Grubu kapsamında, 

20.05.1998 ÇarĢamba  10:00  Ġzmir 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığında, 

20.05.1998 ÇarĢamba  14:00  Hava Teknik Okullan Komutanlığında, 

05.05.1998 Salı    15:00  Ankara GATA‟da, 

25.05.1998 Pazartesi  10:00  EskiĢehir 1 nci Taktik Hava Kuvvet K.lığında, 

25.05.1998 Pazartesi  15:00  Bursa Hava UlaĢtırma Okul K.lığında, 

26.05.1998 Salı    15:00 Bursa IĢıklar Hava Lisesinde, 

27.05.1998 ÇarĢamba  15:00  Ġstanbul Hava Harp Okulunda brifing verdiği 

tespit edilmiĢtir. 

Genelkurmay antetli CD nin bilirkiĢi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen  

CD\5\Bcg\HAYMANA\ĠRTĠCA klasöründe brifgurp.doc,   isimli word belgesinde;Terör ve 

irtica ne durumdadır konulu brifingler verileceği hazırlanan brifing programı listesinde 

brifingi verecek , 

2.Grup ve Heyet BaĢkanı Tuğg. Metin YÜKSELEN olarak belirtilen 

Brifing yer ve zamanları 
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04 ġubat 1998 ÇarĢamba              15:00   Hv.K.K.lığı 

27 ġubat 1998 Cuma  11:00  Hv.Harp Ok.K.lığı 

Terör ve irtica ne durumdadır konulu brifingler verileceği hazırlanan brifing 

programı listesinde brifingi verecek heyet içerisinde Tuğa.Ruhsal SÜMER ve ve 

Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN olarak isimlerin bulunduğu 

Brifing yer ve zamanları 
19 ġubat 1998 PerĢembe    15:00  K.K.K.lığı 

20 ġubat 1998 Cuma  15:00  J.Gn.K.lığı 

24 ġubat 1998 Salı  15:00  Dz.K.K.lığı (Tuğa.Ruhsar SÜMER 

tarafından) 

03 Mart 1998 Salı  11:00  1.nci Ordu K.lığı 

04 Mart 1998 ÇarĢamba 11:00  Harp Ak.K.lığı 

05 Mart 1998 PerĢembe 11:00  Ege Ordu K.lığı  

09 Mart 1998 Pazartesi 15:00        (Hv.K.K.lığı(Hv.Tuğg.Metin 

YÜKSELEN tarafından) 

10 Mart 1998 Salı  11:00  2 nci Or.K.lığı 

11 Mart 1998 ÇarĢamba 11:00  3 ücü Or.K.lığı 

12 Mart 1998 PerĢembe 15:00  K.H.O. 

17 Mart 1998 Salı  11:00  Hv.H.O. 

18 Mart 1998 ÇarĢamba 11:00        

(Hv.Eğt.K.lığı(Hv.Tuğg.MetinYÜKSELEN tarafından) 

19 Mart 1998 PerĢembe 11:00  1 nci Tak.Hv.K.K.lığı 

20 Mart 1998 Cuma  11:00  2 nci Tak.Hv.K.K.lığı 

23 Mart 1998 Pazartesi 11:00  Dz.H.O. (Tuğa.Ruhsar SÜMER 

tarafından) 

24 Mart 1998 Salı  11:00  Donanma K.lığı (Tuğa.Ruhsar 

SÜMER tarafından) 

25 Mart 1998 ÇarĢamba 15:00  GATA (Hv.Tuğg.Metin 

YÜKSELEN tarafından) 
26-27Mart 1998PerĢembe-Cuma  K.T.B.K.K.lığı 

 

NOT:K.T.B.K.K.lığındaki brifing saatleri K.T.B.K.K.lığınca belirlenecektir. 

NOT 1: Hv.Harp Ok.K.lığındaki Brifing, Tuğg.Metin YÜKSELEN baĢkanlığında 3 

kiĢilik bir heyet tarafından verilecektir. Bu heyet diğer brifinglere katılmayacaktır. 

NOT 2: Dz.Harp Ok.K.lığındaki brifing, Tuğa.Ruhsal SÜMER baĢkanlığında 3 

kiĢilik bir heyet tarafından verilecektir. Bu heyet diğer brifinglere katılmayacaktır,denildiği, 

Genelkurmay antetli CD nin bilirkiĢi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen  

CD\5\Bcg\HAYMANA\ĠRTĠCA klasöründe brf.prog.doc,   isimli word belgesinde;Terör ve 

irtica ne durumdadır konulu brifingler verileceği hazırlanan brifing programı listesinde 

brifingi verecek , 

2.Grup listesinde Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN, 1 Kur.Sb.(ĠGHD), 1.Kur.Sb.(Ġç 

Ġsth.ġ.Md.lüğünden, 1 bilgisayarcı olarak belirtilen brifing heyetinin, 

28 Nisan 1998 Salı   15:00   Ankara Güvercinlik Kara Havacılık 

Okul.K.lığı, 

29 Nisan 1998 ÇarĢamba  15:00   Ankara Güvercinlik J.Okullar K.lığı, 

30 Nisan 1998 PerĢembe  15:00   Ankara Beytepe Uzman J.Okul K.lığında, 

05 Mayıs 1998 Salı   15:00   Bursa IĢıklar Askeri Lise Okul K.lığı, 

06 Mayıs 1998 ÇarĢamba  11:00   Bursa Motorlu Araçlar Okul K.lığı, 

18 Mayıs 1998 Pazartesi  14:00   Çankırı Astsb.Hazırlama Okul K.lığı, 

26 Mayıs 1998 Salı   14:00   Ġstanbul YeĢilyurt Hava Harp Okulu, 
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27 Mayıs 1998 ÇarĢamba  11:00   Ġzmir Çiğli 2.Ana Jet Üs K.lığı, 

28 Mayıs 1998 PerĢembe  15:00   Ġzmir Gaziemir Hv.Teknik Okullar K. 

29 Mayıs 1998 Cuma 11:00    Samsun Sıhhıye Okul K.lığında 

 brifing verdiğinin tespit edildiği belirtilerek sanık Metin YaĢar Yükselen‟in  

14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği  ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

47-ġÜPHELĠ AHMET ZĠYA ÖZTOPRAK  
1996-1999 yılları arasında Genelkurmay Bilgi Sistem Daire BaĢkanı olarak Kurmay 

Kıdemli Albay rütbesiyle görev yaptığı, 

Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde “J-6” ya bağlı Genelkurmay Bilgi Sistem 

Daire BaĢkanı  (Genkur.Bl.Sis.D.BĢk.) olarak görev yaptığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya  

Genelkurmay Bilgi Sistem Daire BaĢkanı  (Genkur.Bl.Sis.D.BĢk.) olarak katıldığı belirtilerek 

sanık  Ahmet Ziya Öztoprak‟ın  14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

48-ġÜPHELĠ ġÜKRÜ SARIIġIK  
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât 

baĢkanı olarak görev yaptığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

K.K.K.lığı Harekât BaĢkanı olarak katıldığı, 

Toplantıda 

(K.K.K.lığı Hrk.BĢk.Tümg.S.SARIIġIK olarak) 
“-ġu aĢamada üst kademedeki komutanlardan bir beklenti var. Üst komutanlar 

zaman geldikçe açık ve net mesajlar vermelidir. Tavır ve hareketler net olarak ortaya 

konmalıdır. 

-Ġki emekli tümgeneralin verdiği mesaj yeterli değildir, Daha üst rütbeden emekli 

olanlar vermelidir. 

TÜMG.SARIIġIK 
-Ġrticaya bulaĢmıĢ sb.astsb.lar için daha etkin tedbirler alınmalı, 
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-Emekli subayların irtica yanlısı medyaya çıkıp, demeç vermesi önlenmelidir. Bu 

konu bir yazı ile emekli Sb.lara duyurulmalıdır. 

-Ġç güvenlik harekâtı halka çok iyi duyurulmalıdır. 

-Gnkur.BĢk.lığında son durumu açıklayan bir direktif yayınlanmalıdır.” Ģeklinde 

konuĢma yaptığının tespit edildiği,  

Ergenekon soruĢturması kapsamında Atatürkçü DüĢünce Derneği Genel 

Merkezinden elde edilen 5 no.lu CD de yer alan iki sayfadan oluĢan belgenin Ġstanbul 

Cumhuriyet BaĢsavcılığınca Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza gönderildiği, belgede özetle; 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 24 Mart 1997 tarihli GĠZLĠ ve KĠġĠYE ÖZEL 

kaĢeli, ĠKK raporları konulu Kurmay BaĢkanı Doğu AKTULGA imzalı, koordine olarak 

Hrk.BĢk.ġükrü SARIIġIK olarak Ģüpheli ġükrü SARIIġIK‟ın da parafının bulunduğu belgede 

birer aylık dönemlerde Ordu ve EMASYA Bölge Komutanlıklarından; 

r) Görsel ve yazılı basın  

s) Okul ve yurtlar  

t) Vakıf ve Dernekler  

u) Siyasi kuruluĢlar  

v) Kamu kurum ve kuruluĢları,  

w) Yasa dıĢı kuruluĢlar hakkında rapor istenmiĢtir, denildiği  belirtilerek sanık ġükrü 

SarııĢık‟ın 21.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer 

verilmiĢtir. 

 

49-ġÜPHELĠ ASLAN GÜNER  
1996 yılından 1997 yılı Ağustos ayına kadar Genelkurmay “J-5” BaĢkanlığına bağlı 

olarak Genelkurmay Silahlanma ve Savunma AraĢtırma Daire BaĢkanı olarak görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
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edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Ģüpheli Aslan GÜNER‟in Genelkurmay Silahlanma ve Savunma AraĢtırma Daire BaĢkanı 

olarak katıldığı  belirtilerek, sanık  Aslan Güner‟in 27.02.2013 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu  ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

50-ġÜPHELĠ AHMET ATALAY EFEER  
1996 Ağustos ayından 1998 Ağustos ayına kadar Genelkurmay Komuta Kontrol 

Daire BaĢkanı olarak Tuğgeneral rütbesi ile görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Komuta Kontrol Daire BaĢkanı olarak katıldığı belirtilerek  sanık Ahmet Atalay 

Efeer‟in  15.03.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢ, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ġube Müdürlüğünün 15.02.2013 tarihli cevabi 

yazılarında Ģüpheli Ahmet Atalay EFEER‟in yurtdıĢı giriĢ-çıkıĢ kayıtlarının gönderildiği, 

incelenmesinde Ģüphelinin 03 Nisan 1997 tarihinde yurtdıĢına çıkıĢ yaptığı, 04 Nisan 1997 

tarihinde de giriĢ yaptığının tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

 

51-ġÜPHELĠ REFĠK ZEYTĠNCĠ  
1996 yılı Ağustos ayında tuğgeneral rütbesiyle “J-2” ye bağlı Genelkurmay Ġstihbarat 

Okul Komutanı görevine baĢladığı, 30 Ağustos 1997‟de emekli olduğu,  

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
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Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Ġstihbarat Okul Komutanı olarak katıldığı , 

Toplantıda 

(Tuğg.R.ZEYTĠNCĠ olarak) 
-ĠKK.Dairesi kontrolünde yürütülmelidir. (PSĠ.Hrk.ile koordineli) 

-850 kaymakam'dan 535 i ele geçirilmiĢtir. 

-MGK Gensek devreye sokulmalıdır. 

-Basına hakimiyet  sağlanmalıdır.” Ģeklinde konuĢma yaptığı, 

ĠRTĠCA BRĠFĠNGĠ baĢlığında, (Genelkurmay BaĢkanlığından talep üzerine 

gönderilen) 
Genelkurmay BaĢkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan oluĢan mesaj 

formunda özetle, (iddianamede kapsamlı olarak belirtilmiĢtir.) Gensek 0045-2-97/Ġcra 

Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan… Genkur.”J”BaĢkanlıkları, BaĢbakan Askeri 

BaĢdanıĢmanı, GenkuradmüĢ, Gnkurözkuvkom., Genkurges. Gnkurmubıldeskom., 

Genkuristhokkom, .. Genkur II nci BĢk.Özsek/elden gönderilen “Ġrtica faaliyetler” konusunda  

personeli bilgilendirmek maksadıyla aĢağıda belirtilen tarihlerde irtica brifingi 

verileceği,brifingin sinevizyon cihazı üzerinden takdim edileceğini, takdim süresinin bir saat 

olduğu,  

Genkur.Kh.da, Gnkur.Kh. personeli ve Gnkur.bağlı birlikleri için Orbay Salonunda 

yapılacak takdimlere zorunlu olarak görevde bulunması gerekenler hariç bütün personelin 

katılacağı, 

Brifing yeri ve tarihleri …. 

 10 Haziran 1997 (11:00) Gnkur.Kh.Personeli 

 10 Haziran 1997 (14:30) Gnkur.Bağlı Birlikleri 

 11 Haziran 1997 (14:30) Sivil Kesim … 
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… Müsaade eden isim ve imzası bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının 

bulunduğu , 

ġüpheli Refik ZEYTĠNCĠ‟nin  o dönemde Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Ġstihbarat 

Okul Komutanı ( Gnkuristhokkom ) olarak görev yaptığı,Genelkurmay BaĢkanlığı 03 Mart 

2013 tarihli cevabi yazılarında Slh.Kuv.Ġsth.Ok.K.(Silahlı Kuvvetler Ġstihbarat Okul 

Komutanlığı)  Genelkurmaya bağlı birlikler olarak belirtildiği, Genelkurmay Karargâhı 

dağıtım planında F.planı (bağlı birlik ve üniteler bölümünde)  4. sırada Silahlı Kuvvetler 

Ġstihbarat Okul Komutanlığı olarak belirtildiği belirtilerek, sanık Refik Zeytinci‟nin 

14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

52-ġÜPHELĠ YÜCEL ÖZSIR  
1995 yılı Ağustos ayı ile 1997 yılı Ağustos ayı arasında Hava Kuvvetleri Ġstihbarat 

BaĢkanı olarak görev yaptığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya  

katıldığı, 

Toplantıda 

(Hv.K.K.lığı Ġsth.BĢk.Tümg.Y.ÖZSIR olarak) 
-Ġrtica serbest ve süratli bir Ģekilde kadrolanmakta, tasfiye sürmektedir. 

-28 Ģubat kararlarının uygulanması için yazılı muhtıra verelim. 

-Son birkaç sene içinde astsb.lar arasında irtica yayılmıĢtır. 

-1989-1992 yılları arasında Etimesgut'ta kurulan bir merkezde bulut adı verilen bir 

proje yürütülmüĢ ve 160 kiĢinin iliĢiği kesilmiĢtir. 

-Bulut projesine benzer bir sistem oluĢturulmaıdır. 

-Ġrticaya karıĢan personel kesin delilleri ile ortaya çıkarılmalıdır. 

-Senede iki kez yapılan yaĢ personelin atılmasına yeterli değildir, Ağustos Ģurasından 

önce olağanüstü Ģura toplanmalıdır. 

-Ġrticai faaliyete karıĢanları öncelikle birlik K.ları takip etmelidir. 

-Cami, mescit konuları Gnkur.BĢk.lığının bir emri ile düzenlenmelidir. 

-Garnizon komutanları bölgelerindeki irticai geliĢmeyi daha etkin izlemeleri için 

bilgilendirilmelidir. 

-Güncel brifing herkese dağıtılmalıdır. 

-Ġsth.karĢı koyma ve koruyucu güvenlik yönergesi yenilenmelidir.” Ģeklinde konuĢma 

yaptığı, 

-Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet ÇÖREKÇĠ imzalı 18 Aralık 1995 tarihli “iç 

tehdit ve yıkıcı bölücü faaliyetlere karĢı koyma” konulu belgede “her seviyedeki birlik 

komutanı ve kurum amirleri tarafından Ek‟teki önlemlerin alınacağı,  emrin  bilmesi gereken 

Prensibi esas alınacak ilgili personele imza karĢılığı tebliğ edilmesini ve takibi istendiği” 

yazının EK-A sında bulunan “yıkıcı bölücü unsarların Hava Kuvvetlerine sızmalarına karĢı 

alınacak önlemler” baĢlıklı Hava Kuvvetleri Ġstihbarat BaĢkanı Yücel ÖZSIR imzalı belgede 

özetle; sakıncalı ve Ģüpheli kategorisine alınan personelin sicil yoluyla Hava Kuvvetlerinden 
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iĢiliklerinin kesilmesi cihetine gidileceği, yeterli delillerin sicil amirleri tarafından 

oluĢturulmasına gayret gösterileceği,  bunun için ev ve iĢ telefonları yasalara ve yönergelere 

göre gerekli müsaade alınarak MĠT Bölge Temsilcilikleri ve Mahalli Emniyet Makamları ile 

gerekli koordinelerde bulunularak dinletileceği, düĢük sicil verileceği, en küçük hareket ve 

davranıĢları disiplinsizlik olarak cezalandırılacağı, eĢ ve çocuklarının giyiniĢlerine dikkat 

edileceği, eĢleri ve çocuklarının belli bir ideolojiyi temsil edecek Ģekilde giyinen personelin 

uyarılacağı, bu personelin eĢ ve çocuklarının faaliyetleri, uyarılara uyup uymadıklarının takip 

edileceği,  personel ile eĢ ve çocuklarından çağdaĢ olmayan kıyafetli olanların Orduevlerine, 

askeri gazinolara ve misafirhanele alınmayacağı, direnme halinde, çirkin bir olaya meydan 

vermemek için durumun orduevi ve askeri gazino müdürleri tarafından merkez komutanlığına 

bildirileceği, girenlerin orduevi ve askeri gazinolardan çıkarılmasının sağlanacağı, haklarında 

kovuĢturma açılmak üzere düzenlenecek dosyanın merkez komutanlığı ve bağlı oldukları 

komutanlıklara gönderileceğinin belirtildiği belirtilerek sanık Yücel Özsır‟ın 27.02.2013 

tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

53-ġÜPHELĠ CENGĠZ KOġAL  
1995-1997 Ağustos yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı ĠKK ve Plan 

Yönetim Daire BaĢkanı olarak görev yaptığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ĠKK ve Plan Yönetim Daire BaĢkanı olarak katıldığı , 

Toplantıda 

(Alb.KOġAL olarak) 
“-ĠKK dairesi yeniden teĢkilatlandırılmalıdır. 

 -Din iĢlerinde akıl kimseler kullanılmalıdır.“ Ģeklinde konuĢma yaptığı belirtilerek 

sanık Cengiz KoĢal„ın  14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine 

yer verilmiĢtir. 

 

54- ġÜPHELĠ KURTULUġ ÖĞÜN  
1993 Ağustos 1997 Ağustos tarihleri arasında Genelkurmay Elektronik Sistemler 

Komutanı (Genkur.Elk.Sis.(GES) K.) olarak görev yaptığı,1997 Ağustos ayında Belçika‟ya 

dıĢ göreve gittiği,  

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral olarak 

katıldığı, 

ġüpheli Çetin DOĞAN  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
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4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği, 

ĠRTĠCA BRĠFĠNGĠ  baĢlığında,(Genelkurmay BaĢkanlığından talep üzerine 

gönderilen) 
Genelkurmay BaĢkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan oluĢan mesaj 

formunda özetle;Gensek 0045-2-97/Ġcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan… Genkur.”J” 

BaĢkanlıkları, BaĢbakan Askeri BaĢdanıĢmanı, GenkuradmüĢ, Gnkurözkuvkom., Genkurges. 

Gnkurmubıldeskom., Genkuristhokkom, .. Genkur II nci BĢk.Özsek/elden gönderilen “Ġrtica 

faaliyetler” konusunda  personeli bilgilendirmek maksadıyla aĢağıda belirtilen tarihlerde irtica 

brifingi verileceği,brifingin sinevizyon cihazı üzerinden takdim edileceğini, takdim süresinin 

bir saat olduğu,  

Genkur.Kh.da, Gnkur.Kh. personeli ve Gnkur.bağlı birlikleri için Orbay 

Salonunda yapılacak takdimlere zorunlu olarak görevde bulunması gerekenler hariç 

bütün personelin katılacağı, 
Brifing yeri ve tarihleri …. 

10 Haziran 1997 (11:00) Gnkur.Kh.Personeli 

10 Haziran 1997 (14:30) Gnkur.Bağlı Birlikleri 
11 Haziran 1997 (14:30) Sivil Kesim … 

… Müsaade eden isim ve imzası bölümünde Çevik BĠR‟in adının ve imzasının 

bulunduğu , 

ġüpheli KurtuluĢ ÖĞÜN‟ün o dönemde Genelkurmay Elektronik Sistemler 

Komutanı (Genkur.Elk.Sis.(GES) K.) olarak olarak görev yaptığı, Genelkurmay BaĢkanlığı 03 

Mart 2013 tarihli cevabi yazılarında Genelkurmay Gnkur.Elk.Sis.(GES) K.lığının 

Genelkurmaya bağlı birlikler olarak belirtildiği, Genelkurmay Karargâhı dağıtım planında  

F.planında  (bağlı birlik ve üniteler bölümünde) 2. sırada GES Komutan.lığı olarak belirtildiği 

ifade edilerek sanık KurtuluĢ Öğün‟ün  12.03.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

55-ġÜPHELĠ ALTAÇ ATILAN  
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât 

baĢkanı (1995 Ağustos - 1997 Ağustos) olarak görev yaptığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya  

katıldığı , 
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Toplantıda 

(Dz.K.K.lığı Hrk.BĢk.Tüma.A.ATILAN olarak) 
“-Ġrtica hakkında yeterli bilgi yok (Biyografik isth.dernekler, vakıflar, hakkında bilgi) 

-Devletin tüm yapısı incelenmelidir. (Ġrtica ile ilgileri tespit) 

-Medya (verici istasyonlar, frekanslarına kadar) yüksek öğrenim kurumları, yurtlar 

hakkında bilgi toplanmalıdır. 

-Muhtemel bir sıkıyönetim uygulamasında hassas, kritik tesislerin nereler olması 

gerektiği tespit edilmelidir. 

-Kolordu seviyesine kadar teĢkilatlanma ve görevlendirme yapılmalıdır.” Ģeklinde 

konuĢma yaptığı, 

BATI ÇALIġMA GRUBU BĠLGĠ ĠHTĠYAÇLARI baĢlığında, 
ġüpheli Altaç ATILAN‟ın aĢağıda belirtilen belgede Harekât BaĢkanı olarak parafı 

bulunduğu, belge içeriğinin;5 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu 

Deniz Kuvvetleri Komutanına arz edilip paraflanan, Deniz Kuvvetleri Kurmay BaĢkanı 

Koramiral Aydan EROL imzalı, koordine olarak Harekât BaĢkanı Tümamiral A.ATILAN 

paraflı, evrakı hazırlayan Ġstihbarat Daire BaĢkanı Albay Eser ġAHAN ve ĠKK 

ġ.Md.Bnb.M.AYGÜNER paraflı, Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak; 

Ġl ve ilçelerdeki tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluĢları, iĢçi ve iĢveren sendikaları 

ve konfederasyonları,  

Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler) 

Yurtlar (Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı, Kurum KuruluĢları bağlı, Özel yurtlar),  

Üst düzey yöneticiler (Vali, Kaymakam, BüyükĢehir Belediye BaĢkanları, Belediye 

BaĢkanları) ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, Daire BaĢkanları) ait 

biyografiler, anılan Ģahısların siyasi görüĢ/yönleri,  

Ġl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri,  

Siyasi Parti Ġl ve Ġlçe teĢkilatları yönetim kadroları,  

Yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diğer basın-yayın kuruluĢları,  

Anılan bilgilerin derlenmesinde gizliliğe azami dikkat gösterilecek, gerektiğinde 

bölgedeki diğer askeri makamlar ile iĢbirliği yapılarak bilgisayar ortamında Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına gönderilmesi istendiği,  

Belgenin dağıtım gereği olarak Deniz Kuvvetlerine bağlı olan Donanma 

Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Eğitim 

ve Öğretim Komutanlığı, Çıkarma Filosu Komutanlığı, Ġstanbul Boğaz Komutanlığı, 

Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Akdeniz Bölge Komutanlığı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, 

Ġskenderun Deniz Üs Komutanlığı, Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Lisesi Komutanlığı, 

Erdek Deniz Komutanlığı, Bartın Deniz Üs Komutanlığına gönderildiğinin belirtildiği,   

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Kurulmasına Dair belgenin 4. maddesinde  

BÇG’nin Genelkurmay ĠGHD Merkezinde faaliyet yürüteceğini, benzer bir teĢkilatlanmanın 

Kuvvet Komutanları bünyesinde oluĢturulacağı belirtildiği ve 29 Nisan 1997 tarihli Batı 

ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin ekinde bulunan Rapor Sistemine göre kuvvet 

komutanlıklarına da Batı ÇalıĢma Grubu raporlarının gönderileceği belirtildiğinden Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığında da Ġstihbarat BaĢkanlığı Ve Ġstihbarata KarĢı Koyma bölümünde 

yukarıda belirtildiği Ģekilde BÇG benzeri bir teĢkilatlanma kurulduğu, Deniz Kuvvetleri 

kendisine bağlı tüm birliklerden BÇG‟nin istediği rapor, belge ve bilgileri toplayarak 

Genelkurmayda bulunan BÇG Merkezine gönderdiğinin belgelerden anlaĢıldığı belirtilerek  

sanık  Altaç Atılan‟ın  13.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine 

yer verilmiĢtir. 

 

56-ġÜPHELĠ AYDAN EROL  
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1995  Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Kurmay BaĢkanı olarak, 1997 Ağustos ayından 1998  Ağustos ayına kadar Kuzey Deniz 

Saha Komutanı olarak görev yaptığını, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasına dair yazıyı Ģüpheli Çevik 

BĠR'in gereği için  Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderdiği,  

BATI ÇALIġMA GRUBU BĠLGĠ ĠHTĠYAÇLARI baĢlığında,  

-Hanefi Avcı'nın ikametinde yapılan aramada elde edilen (Kadir Sarmusak'ın elde 

edip yargılandığı),  

MüĢtekiler Hasan Celal GÜZEL, Bülent ORAKOĞLU'nun Savcılığımıza sunmuĢ 

oldukları  5 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Bilgi Ġhtiyaçları konulu iki sayfadan ibaret  

içeriğinde; 

Batı ÇalıĢma Grubu...il ve ilçelerdeki, 

a)Tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluĢları, iĢçi ve iĢveren sendikaları ve 

konfederasyonları, 

b) Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte,yüksek okul ve entsitüler) 

c) Yurtlar (Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı, kurum kuruluĢlara bağlı, özel yurtlar) 

d) Üst düzey yöneticiler (Vali, Kaymakam, BüyükĢehir Belediye BaĢkanları, Belediye 

BaĢkanları) ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, daire baĢkanları) ait 

biyografiler, anılan Ģahısların siyasi görüĢ/yönleri, 

e) Ġl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyeleri, 

f) Siyasi Parti Ġl ve Ġlçe TeĢkilatları yönetim kadroları, 

g)Yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diğer basın yayın kuruluĢlarından bilgi 

istendiğine dair  gereği için Deniz Kuvvetlerine bağlı tüm komutanlıklara gönderilen belgenin 

Kurmay BaĢkanı Koramiral Aydan EROL  imzalı olduğu, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Kurulmasına Dair belgenin 4.maddesinde  

BÇG‟nin Genelkurmay ĠGHD Merkezinde faaliyet yürüteceğini, benzer bir teĢkilatlanmanın 

Kuvvet Komutanları bünyesinde oluĢturulacağı belirtildiği ve 29 Nisan 1997 tarihli Batı 

ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin ekinde bulunan Rapor Sistemine göre kuvvet 

komutanlıklarına da Batı ÇalıĢma Grubu raporlarının gönderileceği belirtildiğinden Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığında da Ġstihbarat BaĢkanlığı Ve Ġstihbarata KarĢı Koyma bölümünde 

yukarıda belirtildiği Ģekilde BÇG benzeri bir teĢkilatlanma kurulduğu, Deniz Kuvvetleri 

kendisine bağlı tüm birliklerden BÇG‟nin istediği rapor, belge ve bilgileri toplayarak 

Genelkurmayda bulunan BÇG Merkezine gönderdiğinin belgelerden anlaĢıldığı belirtilerek 

sanık Aydan Erol‟un 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine 

yer verilmiĢtir. 

 

57-ġÜPHELĠ MUSTAFA HAKAN BURAL 
1996 yılı Ağustos ayında Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına atandığı, ĠKK 

Güvenlik Dairede proje subayı olarak görev yaptığı,  

1 Temmuz 1997 tarihli Ģüpheli Mustafa Hakan BURAL'ın Batı ÇalıĢma Grubu proje 

subayı olarak çalıĢması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının 

yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla 

önemli proje ve istatistiki çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının 

düzenlenmesindeki görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi bulunduğu, 

(ġüphelinin Ankara'da bulunan ikametinde aramada el konulan takdir belgesi, 

Genelkurmaydan talep yazımız üzerine gönderilen takdir belgesi ve MüĢteki Tamer TATAR'a 

kargo ile gönderilen ve iĢ bu soruĢturma dosyasına  teslim edilen CD den elde edilen takdir 

belgesinin bulunduğu),  
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Genelkurmay BaĢkanlığının 14 Haziran 1998 tarihli Ġç Güv.Hrk.D.BĢk. Tuğgeneral 

Kenan DENĠZ imzalı plan subayı olarak irtica tehdidi ile mücadeledeki katkılarından dolayı 

verilen takdir belgesi,(Genelkurmay BaĢkanlığından talep üzerine gönderilen takdir belgesi) 

BÇG ÇalıĢmaları Devir Teslim Memorandumunda belirtildiği üzere Batı ÇalıĢma 

Grubunda  çalıĢtığı ve belirtilen görevlerinin 

A.BNB.SALĠH ERYĠĞĠT\YZB.HAKAN BURAL 

(1)Gelen Evrak, Mektup, Gazeteler, Basın Özetlerini Alır, Tetkik Eder, Ġlk Elemeyi 

Yapar, Günlük Toplantıya Getirir. 

(2) ArĢivi düzenler 

-Alınan Kararlar 

-Günlük Batı Olayları 

(3) Bazı Konularda Ġlave Bilgi Almak Ġçin Telefon Temaslarını Yapar  

(4)Ġhbar Ġçin Gnkur.BĢk.Lığı‟na Gelen VatandaĢlarla GörüĢür. 

4. ARġĠV ÇALIġMALARI 

ġÜPHELĠ SALĠH ERYĠĞĠT 

ġÜPHELĠ MUSTAFA HAKAN BURAL 

ġÜPHELĠ OSMAN BÜLBÜL 

ġÜPHELĠ YÜKSEL SÖNMEZ 

ġÜPHELĠ VELĠ SEYĠT 

A. Gelen Evrak, Metup Ve Yazılar Ġle Alt Kurulda Alınan Kararlar Ve Günlük Batı 

Olayları Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan BURAL‟dadır (ġüpheliler Salih ERYĠĞĠT-

Mustafa Hakan BURAL) 

B. Listelenen bilgiler (isim, olay vs.) Ġle salı\cuma takdimleri, ayrıca özel konularda 

hazırlanmıĢ bazı dosyalar Bnb.Osman BÜLBÜL‟dedir (ġüpheli Osman BÜLBÜL) 

C. YazıĢmalar, BUTKK ile ilgili dosyalar, kararlar Bnb. Yüksel SÖNMEZ‟dedir 

(ġüpheli Yüksel SÖNMEZ) 

D. Pt/PerĢ. Toplantı Tutanakları Yzb.Veli SEYĠT‟DEDĠR 

E. Daha Önceki BUTKK Toplantıları Ġçin Hazırlanan Dosyalar, Hazırlanan 

Takdimler, Kararlara Kaynak Olarak Kullanılan Mektuplar Ve Yazılar, ġ.Md.‟nün Odasındaki 

Tahta Dolaptadır 

F. Bnb.Osman BÜLBÜL, Bnb.Yüksel SÖNMEZ ve Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb. 

Hakan BURAL (ġüpheliler Salih ERYĠĞĠT-Hakan BURAL) tarafından hazırlanan konular 

bilgisayarlarda veya disketlerdedir. Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan BURAL‟ın (Ģüpheliler 

Salih ERYĠĞĠT-Mustafa Hakan BURAL) bilgisayar programında ilkel de olsa kelime veya 

tarih girerek özel olarak aranan bilgileri bir araya toplama özelliği mevcuttur.Ģeklinde olduğu, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Top.Yzb.Hakan BURAL olarak isminin bulunduğunun anlaĢıldığı, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde BÇG.PL.SB (Batı ÇalıĢma Grubu Plan 

Subayı olarak) isminin geçtiği belirtilerek, sanık  Mustafa Hakan Bural‟ın 20.04.2012 

tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

58-ġÜPHELĠ YAHYA KEMAL YAKIġKAN  
Aralık 1995 – 10 Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Ġç Güvenlik (ĠGHD) 

Veri Toplama ve Analiz ġubesinde OBĠ Subayı olarak görev yaptığı,  
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1 Temmuz 1997 tarihli Ģüpheli Yahya Kemal ÇalıĢkan'ın Batı ÇalıĢma Grubu proje 

subayı olarak çalıĢması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının 

yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla 

önemli proje ve istatistiki çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının 

düzenlenmesindeki görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi (ġüphelinin Ankara'da bulunan 

ikametinde ele geçirilen takdir belgesi, Genelkurmaydan talepleri  üzerine gönderilen takdir 

belgesi ve Genelkurmay antetli CD den elde edilen takdir belgesinin aynı olduğu) 

16 Aralık  1997 tarihli  ĠGHD.Veri Topl.ve Anlz.ġ. Md.Top. Kur.Kd.Albay Erkal 

BEKTAġ imzalı iç güvenlik harekâtını icra eden birliklerin yönlendirilmesi, emir komuta 

birliği ve gerekli koordinasyonun sağlanmasındaki çalıĢmalarından dolayı verilen takdir 

belgesi, (Ġkametinde aramada el konulan) 

Batı ÇalıĢma Grubu Ġstatistik ve Veri Hazırlama  Bölümünde OBĠ Plan Program 

Subayı  olarak görev yaptığı, görevlerinin otomasyon ihtiyaç tespiti ve giderilmesi, mevcut 

programların bakımı, bilgisayar kullanıcıları organizasyon eğitimi, raporlar ve toplantılar  

olduğu, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Mu.Yzb.Yahya Kemal YAKIġKAN olarak isminin bulunduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Veri Anl.ġ.OBĠ.Subayı olarak)  isminin 

geçtiği belirtilerek,  sanık Yahya Kemal YakıĢkan‟ın 26.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

59-ġÜPHELĠ ADEM DEMĠR  
1995 – 1998 yılları arasında Genelkurmay Ġç Güvenlik Harekât Dairesi (ĠGHD) Veri 

Analiz ġubesi idari iĢler astsubayı olarak çalıĢtığı, bu tarihten sonra da ĠGHD BaĢkanlığı 

emrinde çalıĢmaya devam ettiği, 

1 Temmuz 1997 tarihli Ģüpheli Adem DEMĠR'in Batı ÇalıĢma Grubunda Ġdari ĠĢler 

Astsubayı olarak görev yaptığı, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının 

yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla 

önemli proje ve istatistiki çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının 

düzenlenmesindeki görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep  

üzerine gönderilen takdir belgesi ve Genelkurmay antetli CD den elde edilen takdir belgesi) 

Batı ÇalıĢma Grubu Ġstatistik ve Veri Hazırlama  Bölümünde Ġdari ĠĢler Astsubayı 

olarak görev yaptığı, görevlerinin Ġdari faaliyetler ve veri hazırlama kontrolu olduğunun 

belirtildiği, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde Veri Anl.ġ.Astsubayı Mu.ÜçvĢ. Adem 

DEMĠR olarak isminin geçtiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde    

Mu.ÜçvĢ.Adem DEMĠR olarak isminin bulunduğu belirtilerek, sanık Adem Demir‟in  

26/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

. 

60-ġÜPHELĠ MEHMET ġĠNASĠ ÇALIġ  
1996 yılı Temmuz ile 1998 yılı Ağustos ayları arasında Genelkurmay Lojistik 

BaĢkanlığı Ġstihkam Dairesi Nato Altyapı Ģubesinde Karar Proje Subayı olarak çalıĢtığı, 
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18 Temmuz 1997 tarihli Ģüpheli ġinasi ÇALIġ'ın Batı ÇalıĢma Grubu proje subayı 

olarak çalıĢması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının yönlendirilmesi ve 

koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla önemli proje ve istatistiki 

çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının düzenlenmesindeki 

görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep  üzerine gönderilen takdir 

belgesi) 

1 Temmuz 1997 tarihli Ģüpheli ġinasi ÇALIġ'ın Batı ÇalıĢma Grubu proje subayı 

olarak çalıĢması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının yönlendirilmesi ve 

koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla önemli proje ve istatistiki 

çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının düzenlenmesindeki 

görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep  üzerine gönderilen takdir 

belgesi ve Genelkurmay antetli CD den elde edilen takdir belgesi) 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Ġs.Yb.ġinasi ÇALIġ olarak isminin bulunduğu belirtilerek, sanık  Mehmet ġinasi ÇalıĢ‟ın  

14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

61-ġÜPHELĠ ERTUĞRUL GAZĠ ÖZKÜRKÇÜ  
1996-1999 yılları arasında Genelkurmay Genel Plan Prensipler BaĢkanlığı Türk – 

Yunan ĠliĢkileri Dairesi Kıbrıs ġube Müdürlüğünde Proje Subayı olarak görev yaptığı,  

01 Temmuz 1997 tarihli Ģüpheli Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ'nün Batı ÇalıĢma Grubu 

proje subayı olarak çalıĢması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının 

yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla 

önemli proje ve istatistiki çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının 

düzenlenmesindeki görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep   

üzerine gönderilen takdir belgesi ve Genelkurmay antetli CD den elde edilen takdir belgesi) 

Batı ÇalıĢma Grubu Planlama Bölümünde Plan Prensipler Plan Subayı  olarak görev 

yaptığı, görevlerinin Çeçenistan, Bosna Hersek,Türki Cumhuriyetler, Kanun ve 

Yönetmelikler, TBMM, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri  olduğunun belirtildiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Top.Kur.Kd.Yzb.Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ olarak isminin bulunduğu   belirtilerek sanık  

Ertuğrul Gazi Özkürkçü‟nün 21/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

62-ġÜPHELĠ YAHYA CEM ÖZARSLAN  
1995-1999 yılları arasında Genelkurmay BaĢkanlığı ĠKK ve Güvenlik Daire 

BaĢkanlığında Proje subayı olarak görev yaptığı,  

01 Temmuz 1997 tarihli Yahya Cem ÖZARSLAN'IN Batı ÇalıĢma Grubu proje 

subayı olarak çalıĢması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının 

yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla 

önemli proje ve istatistiki çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının 

düzenlenmesindeki görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep 

üzerine gönderilen takdir belgesi ve Genelkurmay antetli CD den elde edilen takdir belgesi) 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 
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bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Mu.Yzb.Yahya Cem ÖZARSLAN olarak isminin bulunduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon rehberinde BÇG.PL.SB (Batı ÇalıĢma Grubu Plan 

Subayı olarak)  isminin geçtiği belirtilerek, sanık Yahya Cem Özarslan‟ın  15.04.2012  

tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

63-ġÜPHELĠ ZĠYA BATUR 
1996 Yılı Ağustos 1997 Yılı Eylül ayının sonuna kadar Genelkurmay BaĢkanlığı Ġç 

Güvenlik Harekât Dairesi (ĠGHD) BaĢkanlığı Plan ġube Müdürlüğünde proje subayı olarak 

çalıĢtığı, 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulduğu dönemde Genelkurmay ĠGHD BaĢkanlığı Plan 

ġube Müdürlüğünde proje subayı olarak çalıĢtığı,  

01 Temmuz 1997 tarihli Ģüpheli Ziya BATUR'un Batı ÇalıĢma Grubu proje subayı 

olarak çalıĢması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının yönlendirilmesi ve 

koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla önemli proje ve istatistiki 

çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının düzenlenmesindeki 

görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep  üzerine gönderilen takdir 

belgesi ve Genelkurmay antetli CD den elde edilen takdir belgesi) 

30 Kasım 1998 tarihli Ģüpheli Ziya BATUR'un iç güvenlik harekâtını icra eden 

birliklerin yönlendirilmesi, emir komuta birlik ve koordinasyonun sağlanması, irticai 

faaliyetlere karĢı Batı ÇalıĢma Grubunda yaptığı ve komutanlıklara sunulan tekliflerdeki 

katkılarından dolayı verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep  üzerine gönderilen takdir 

belgesi) 

Batı ÇalıĢma Grubu Planlama Bölümünde Harekât Plan Subayı olarak görev yaptığı, 

görevlerinin TeĢkilat, emasya, görev talimatı, CumhurbaĢkanı bilgi notu, haftalık 

Gnkur.BĢk.arz, Batı Avrupa, Sendikalar, Siyasi Partiler, Gençlik Kolları ve Kadın kolları 

olduğunun belirtildiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 

ÇalıĢma Grubu içerisinde görevlendirilerek faaliyet yürüttüğü, Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının 20.12.2011 tarihinde  BaĢsavcılığımıza göndermiĢ olduğu Genelkurmay 

BaĢkanlığı özel antetli CD ile ilgili olarak yapılan üçlü bilirkiĢi incelemesinde 

"BCG/CD5/Bcg/bornova/Kenan/Gir-Yet.doc" isimli word belgesinin 07.05.1997 tarihinde 

oluĢturulduğu ve son kaydetme iĢleminin ise 08.05.1997 tarihinde yapıldığı, belgenin 

içeriğinde  Batı ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde 

tahsis edilen bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen 

personele ait isim listesinde  Ġs.Kur.Bnb.Ziya BATUR olarak isminin bulunduğu , 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon rehberinde (Plan ġube Eğitim TeĢkilatı Plan Subayı 

olarak)  isminin geçtiği belirtilerek,  sanık Ziya Batur‟ un 07/05/2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

64-ġÜPHELĠ BAHADDĠN ÇELĠK  
1996 yılı Ağustos ayında Genelkurmay Personel Daire BaĢkanlığı Plan ġubeye proje 

subayı olarak atandığı, 1998 yılı Haziran ayında 6 ay süreyle Ġstanbul Silahlı Kuvvetler 

Akademisine eğitim almak için gittiği, oradan da Hava Kuvvetleri Komutanlığı TeĢkilat 

ġubeye atandığı, 

01 Temmuz 1997 tarihli Ģüpheli Bahattin ÇELĠK'in Batı ÇalıĢma Grubu proje subayı 

olarak çalıĢması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının yönlendirilmesi ve 

koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla önemli proje ve istatistiki 

çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının düzenlenmesindeki 
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görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep  üzerine gönderilen takdir 

belgesi ve Genelkurmay antetli CD den elde edilen takdir belgesi) 

Batı ÇalıĢma Grubu Planlama Bölümünde Personel Plan Subayı olarak görev yaptığı, 

görevlerinin TeĢkilat, emasya, görev talimatı, CumhurbaĢkanı bilgi notu, haftalık 

Gnkur.BĢk.arz, Batı Avrupa, Sendikalar, Siyasi Partiler, Gençlik Kolları ve Kadın kolları  

Dernekler, YÖK, Milli Eğitim, Okul ve Kurslar, Öğrenci Yurtları ve Özel Dershaneler 

olduğunun belirtildiği,   

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Hv.Kur.Bnb.Bahattin ÇELĠK olarak isminin bulunduğu , 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde BÇG.PL.SB (Batı ÇalıĢma Grubu Plan 

Subayı olarak)  isminin geçtiği, 

Dosya Ģüphelisi olan Yıldırım TÜRKER avukatı Aytekin EROL vasıtasıyla 

25.02.2013 tarihinde iĢ bu soruĢturma dosyasına  göndermiĢ olduğu 8 sayfadan oluĢan imzalı 

dilekçesinde özetle;Genelkurmay BaĢkanlığının 10 Nisan 1997 tarihinde imzalanıp 

yayınlanan  BÇG emri gereğince,  BÇG’de  (Per. D.BĢk.ı ile beraber) Hava Kur.Bnb..Bahattin 

ÇELĠK'i uygun bularak görevlendirdiğini, baĢka personel görevlendirmediğini, personelin 

iĢlediği bir suç varsa sorumlusunun da kendisi olduğunu belirttiği ifade edilerek  sanık  

Bahaddin Çelik‟in  20/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer 

verilmiĢtir. 

 

65-ġÜPHELĠ YÜKSEL SÖNMEZ  
Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde ĠGHD Plan ġubede Proje subayı olarak 

çalıĢtığı,  

01 Temmuz 1997 tarihli Ģüpheli Yüksel SÖNMEZ'in Batı ÇalıĢma Grubu proje 

subayı olarak çalıĢması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının 

yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla 

önemli proje ve istatistiki çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının 

düzenlenmesindeki görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep 

üzerine gönderilen takdir belgesi ve Genelkurmay antetli CD den elde edilen takdir belgesi) 

24 Nisan 1998 tarihli Ģüpheli Yüksel SÖNMEZ'in Batı ÇalıĢma Grubu içinde yapmıĢ 

olduğu çalıĢmalar nedeniyle verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep  üzerine gönderilen 

takdir belgesi) 

BÇG ÇalıĢmaları Devir Teslim Memorandumunda belirtildiği üzere Batı ÇalıĢma 

Grubunda  çalıĢtığı ve belirtilen görevlerinin “ 

D. BNB.YÜKSEL SÖNMEZ 

(1)Alınan Kararları Dosyalar 

(2)UTKK‟ya Gönderilecekleri Düzenler, Toplantıya Katılanlar Ġçin Üç Nüsha Dosya 

Hazırlar 

(3)Alınan Kararlar Doğrultusunda YazıĢmaları Yapar, Gelen Cevapları ġ.Md.‟Ne Arz 

Eder, YazıĢmaları Dosyalar 

4. ARġĠV ÇALIġMALARI 

ġÜPHELĠ SALĠH ERYĠĞĠT 

ġÜPHELĠ MUSTAFA HAKAN BURAL 

ġÜPHELĠ OSMAN BÜLBÜL 

ġÜPHELĠ YÜKSEL SÖNMEZ 

ġÜPHELĠ VELĠ SEYĠT 
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A. Gelen Evrak, Metup Ve Yazılar Ġle Alt Kurulda Alınan Kararlar Ve Günlük Batı 

Olayları Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan BURAL‟dadır (ġüpheliler Salih ERYĠĞĠT-

Mustafa Hakan BURAL) 

B. Listelenen bilgiler (isim, olay vs.) Ġle salı\cuma takdimleri, ayrıca özel konularda 

hazırlanmıĢ bazı dosyalar Bnb.Osman BÜLBÜL‟dedir (ġüpheli Osman BÜLBÜL) 

C. YazıĢmalar, BUTKK ile ilgili dosyalar, kararlar Bnb. Yüksel SÖNMEZ‟dedir 

(ġüpheli Yüksel SÖNMEZ) 

D. Pt/PerĢ. Toplantı Tutanakları Yzb.Veli SEYĠT‟DEDĠR 

E. Daha Önceki BUTKK Toplantıları Ġçin Hazırlanan Dosyalar, Hazırlanan 

Takdimler, Kararlara Kaynak Olarak Kullanılan Mektuplar Ve Yazılar, ġ.Md.‟nün Odasındaki 

Tahta Dolaptadır 

F. Bnb.Osman BÜLBÜL, Bnb.Yüksel SÖNMEZ ve Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb. 

Hakan BURAL (ġüpheliler Salih ERYĠĞĠT-Hakan BURAL) tarafından hazırlanan konular 

bilgisayarlarda veya disketlerdedir. Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan BURAL‟ın (Ģüpheliler 

Salih ERYĠĞĠT-Mustafa Hakan BURAL) bilgisayar programında ilkel de olsa kelime veya 

tarih girerek özel olarak aranan bilgileri bir araya toplama özelliği mevcuttur.”Ģeklinde 

olduğu, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 

ÇalıĢma Grubu içerisinde görevlendirilerek faaliyet yürüttüğü, Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının 20.12.2011 tarihinde  BaĢsavcılığımıza göndermiĢ olduğu Genelkurmay 

BaĢkanlığı özel antetli CD ile ilgili olarak yapılan üçlü bilirkiĢi incelemesinde 

"BCG/CD5/Bcg/bornova/Kenan/Gir-Yet.doc" isimli word belgesinin 07.05.1997 tarihinde 

oluĢturulduğu ve son kaydetme iĢleminin ise 08.05.1997 tarihinde yapıldığı, belgenin 

içeriğinde  Batı ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde 

tahsis edilen bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen 

personele ait isim listesinde  J.Bnb.Yüksel SÖNMEZ olarak isminin bulunduğu , 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Özel Harekât Plan Subayı olarak)  isminin 

geçtiği belirtilerek, sanık  Yüksel Sönmez‟in 15/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 

vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

66-ġÜPHELĠ SALĠH ERYĠĞĠT  
1996-1999 yılları arasında Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı ĠKK Daire Destek 

ġubede Proje Subayı olarak görev yaptığı, 

01 Temmuz 97 tarihli Ģüpheli Salih ERYĠĞĠT'in Batı ÇalıĢma Grubu proje subayı 

olarak çalıĢması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının yönlendirilmesi ve 

koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla önemli proje ve istatistiki 

çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının düzenlenmesindeki 

görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep yazımız üzerine gönderilen 

takdir belgesi ve Genelkurmay antetli CD den elde edilen takdir belgesi) 

BÇG ÇalıĢmaları Devir Teslim Memorandumunda belirtildiği üzere Batı ÇalıĢma 

Grubunda  çalıĢtığı ve belirtilen görevlerinin: “ 

A.BNB.SALĠH ERYĠĞĠT\YZB.HAKAN BURAL 

(1)Gelen Evrak, Mektup, Gazeteler, Basın Özetlerini Alır, Tetkik Eder, Ġlk Elemeyi 

Yapar, Günlük Toplantıya Getirir. 

(2) ArĢivi düzenler 

-Alınan Kararlar 

-Günlük Batı Olayları 

(3) Bazı Konularda Ġlave Bilgi Almak Ġçin Telefon Temaslarını Yapar  

(4)Ġhbar Ġçin Gnkur.BĢk.Lığı‟na Gelen VatandaĢlarla GörüĢür. 
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4. ARġĠV ÇALIġMALARI 

ġÜPHELĠ SALĠH ERYĠĞĠT 

ġÜPHELĠ MUSTAFA HAKAN BURAL 

ġÜPHELĠ OSMAN BÜLBÜL 

ġÜPHELĠ YÜKSEL SÖNMEZ 

ġÜPHELĠ VELĠ SEYĠT 

A. Gelen Evrak, Metup Ve Yazılar Ġle Alt Kurulda Alınan Kararlar Ve Günlük Batı 

Olayları Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan BURAL‟dadır (ġüpheliler Salih ERYĠĞĠT-

Mustafa Hakan BURAL) 

B. Listelenen bilgiler (isim, olay vs.) Ġle salı\cuma takdimleri, ayrıca özel konularda 

hazırlanmıĢ bazı dosyalar Bnb.Osman BÜLBÜL‟dedir (ġüpheli Osman BÜLBÜL) 

C. YazıĢmalar, BUTKK ile ilgili dosyalar, kararlar Bnb. Yüksel SÖNMEZ‟dedir 

(ġüpheli Yüksel SÖNMEZ) 

D. Pt/PerĢ. Toplantı Tutanakları Yzb.Veli SEYĠT‟DEDĠR 

E. Daha Önceki BUTKK Toplantıları Ġçin Hazırlanan Dosyalar, Hazırlanan 

Takdimler, Kararlara Kaynak Olarak Kullanılan Mektuplar Ve Yazılar, ġ.Md.‟nün Odasındaki 

Tahta Dolaptadır 

F. Bnb.Osman BÜLBÜL, Bnb.Yüksel SÖNMEZ ve Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb. 

Hakan BURAL (ġüpheliler Salih ERYĠĞĠT-Hakan BURAL) tarafından hazırlanan konular 

bilgisayarlarda veya disketlerdedir. Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan BURAL‟ın (Ģüpheliler 

Salih ERYĠĞĠT-Mustafa Hakan BURAL) bilgisayar programında ilkel de olsa kelime veya 

tarih girerek özel olarak aranan bilgileri bir araya toplama özelliği mevcuttur.”Ģeklinde 

olduğu,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde    

j.Kd.Bnb.Salih ERYĠĞĠT olarak isminin bulunduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde BÇG.PL.SB. (Batı ÇalıĢma Grubu Plan 

Subayı olarak)  isminin geçtiği belirtilerek  sanık  Salih Eryiğit‟in 14.04.2012  tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

67-ġÜPHELĠ RUġEN BOZKURT 
1996-2001 yılları arasında ve Batı ÇalıĢma Grubunun kurulduğu ve faaliyetlerine 

devam ettiği dönemde Genelkurmay Harekât BaĢkanlığı Ġç Güvenlik Harekât Dairesi 

(ĠGHD) Plan ġubede Plan ve Proje Subayı olarak çalıĢtığı, 

1 Temmuz 1997 tarihli, 18 Temmuz 1997 tarihli Ģüpheli RuĢen BOZKURT'UN  Batı 

ÇalıĢma Grubu proje subayı olarak çalıĢması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve 

kuruluĢlarının yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması 

makdasıyla önemli proje ve istatistiki çalıĢmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda 

bilgi arzlarının düzenlenmesindeki görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi 

(Genelkurmaydan talep  üzerine gönderilen takdir belgesi ve Genelkurmay antetli CD den 

elde edilen takdir belgesi) olduğu,  

6 Ocak 1998 tarihli Ģüpheli RuĢen BOZKURT'un Batı ÇalıĢma Grubu Proje Subayı 

olarak çalıĢması, komuta katına sunulan değiĢik kurum ve kuruluĢlarda verilen brifinglerin 

hazırlanması ve zamanında aksaksız verilmesinden dolayı verilen takdir belgesi 

(Genelkurmaydan talep  üzerine gönderilen takdir belgesi) olduğu, 
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30 Kasım 1998 tarihli Ģüpheli RuĢen BOZKURT'un Batı ÇalıĢma Grusunda yaptığı 

çalıĢma ve değerlendirmeler ile üst komutanlıklara sunulan tekliflerdeki katkılarından dolayı 

verilen takdir belgesi (Genelkurmaydan talep  üzerine gönderilen takdir belgesi)olduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu Planlama Bölümünde Harekât Plan Subayı olarak görev yaptığı, 

görevlerinin MGK Brifingleri, basın röportajları, toplantı ve konferanslar, brifingler, aylık 

komutanlar toplantısı, aylık karargâh brifingi, Cezayir ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı olduğunun 

belirtildiği,   

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

J.Kur.Bnb.RuĢen BOZKURT olarak isminin bulunduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Plan ġube Harekât Plan Subayı olarak)  

isminin geçtiği, 

ġüphelinin ikametinde yapılan aramada elde edilen Laptop bilgisayardan elde edilen 

Mükafat Belgeleri Doc isimli dosya içeriğinde Mükafat Belgeleri Çizelgesi Hizmeti Özel 4 

sayfadan oluĢan B.Baskın ÖZBALCI Kur.Kd.Alb.ĠGHD Pl.ġ.Md. Adına imzaya açılmıĢ ve 

sonunda "Yukarıda yazılı 38 adet mükafat belgesi J.Kur.Bnb.RuĢen BOZKURT'a aittir" 

ibaresi ile son bulan 21/01/1986 - 16/03/1999 tarihlerini kapsayan takdirnameleri gösteren 

belgede;  

27. Sırada 14.05.1997 tarihinde Jandarma Genel Komutanı Teoman KOMAN 

tarafından Ġç güvenlik harekâtının planlanmasında üstün baĢarı nedeniyle harekât Ģerit rozet 

beratı,  

28. Sırada 01.07.1997 tarihinde Ġdris KORALP (ĠGHD Plan ġube Müdürü) 

tarafından Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetlerinde disiplinli çalıĢma nedeniyle takdirname, 

29. Sırada 18.07.1997 tarihinde Kenan DENĠZ (ĠGHD BaĢkanı) tarafından Batı 

ÇalıĢma Grubu faaliyetlerinde disiplinli çalıĢma nedeniyle takdirname, 

30. Sırada 06.01.1998 tarihinde Ümit ġAHĠNTÜRK (ĠGHD Plan ġube Müdürü) 

tarafından Ġç Güvenlik Plan ġube ve Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetlerinde disiplinli çalıĢma 

nedeniyle takdirname, 

33. Sırada 14.06.1998 tarihinde Kenan DENĠZ (ĠGHD BaĢkanı) tarafından Ġrtica ile 

mücadelede üstün baĢarı nedeniyle idari ve lojistik hizmet Ģerit rozeti teklif takdirnamesi,  

34. Sırada 30.06.1998 tarihinde Çevik BĠR (Genelkurmay 2. BaĢkanı) tarafından 

irtica ile mücadelede üstün baĢarı nedeniyle Ġdari ve Lojistik Hizmet ġerit Rozet Beratı ile 

ödüllendirildiğinin tespit edildiği belirtilerek,  sanık RuĢen Bozkurt‟un  15/04/2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

68-ġÜPHELĠ MEHMET FARUK ALPAYDIN  
1995 Ağustos ayından 1998 Haziran ayları arasında Genelkurmay BaĢkanlığı Ġç 

Güvenlik Harekât Dairesi (ĠGHD) Plan ġubede Plan Proje subayı olarak görev yaptığı,  

14 Haziran 1998 tarihli Ģüpheli Mehmet Faruk ALPAYDIN'ın ĠGHD Plan ġubesinde 

Harekât Plan Subayı olarak görev yaptığı, üstün planlama yeteneği, yapıcı ve yaratıcı 

gayretleri ile irtica tehidi ile mücadelede çok önemli katkılar sağladığından dolayı verilen 

takdir belgesi (Genelkurmaydan talep üzerine gönderilen takdir belgesi)  olduğu,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

P.Kur.Kd.Bnb.Faruk ALPAYDIN olarak isminin bulunduğu, 
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Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Plan ġube Harekât Plan Subayı olarak)  

isminin geçtiği belirtilerek  sanık  Mehmet Faruk Alpaydın 09/05/2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

Savcılık ifadesinde Ģüpheli müdafii tarafından ibraz edilen 3 fotokopi belgenin;  

1. ġüpheli Mehmet Faruk ALPAYDIN‟ın 20/09/1995 – 21/06/1998 tarihleri arasında 

Gnkur.Ġç Güv.Hrk.D.BĢk.Ġç Güv. Pl.ġ.Hrk.Pl.Sb. olarak görev yaptığı ve tarihten sonra 

GATA‟ya atandığı,  

2. M.Faruk ALPAYDIN‟ın Silahlı Kuvvetler Akademisinin 3 Mart 1997 tarihinde 

baĢlayan ve 25 Temmuz 1997 tarihinde sona eren 67 nci dönemde öğrenim gördüğünü,  

3. Faruk ALPAYDIN‟ın 02/10/1995 – 16/02/1996 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri 

Lisan Okulunda kurs gördüğüne dair belgeler olduğunun tespit edildiği belirtilmiĢtir. 

 

69-ġÜPHELĠ  OSMAN BÜLBÜL  
1996 Temmuz ayından 1997 yılı sonlarına kadar Genelkurmay Lojistik BaĢkanlığı 

Ġstikam Dairesi NATO altyapı Ģubesine Muhabere Plan Subayı olarak görev yaptığı, 1998 

yılında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı (MUBĠLDESKOM) 

nda görev yaptığı, 

14 Haziran 1998 tarihli Ģüpheli Osman BÜLBÜL'ün ĠGHD Plan ġubesinde plan 

subayı olarak çalıĢtığı, üstün planlama yeteneği, yapıcı ve yaratıcı gayretleri ile irtica tehdidi 

ile mücadelede çok önemli katkılar sağladığından dolayı verilen takdir belgesi,  

BÇG ÇalıĢmaları Devir Teslim Memorandumunda belirtildiği üzere Batı ÇalıĢma 

Grubunda  çalıĢtığı ve belirtilen görevlerinin: “ 

B.BNB.OSMAN BÜLBÜL 

ġÜPHELĠ OSMAN BÜLBÜL 

ġÜPHELĠ AHMET DAĞCI 

(1)Özel Sahalardaki ÇalıĢmaları Yapar, GüncelleĢtirir 

(Ġsim Listeleri, Vakıf\ġirket Listeleri Vs.) 

(2)Salı Arzlarını Hazırlar, ġ.Md.Nün Onayını Alır, (ġüpheli Ahmet Dağcı) 

Ütğm.Ahmet‟e Takdim Kartlarını Yaptırır 

(3)Cuma Arzl(3) Cuma arzyarını Hazırlar, ġ.Md.‟Nün Onayını Alır, (ġüpheli Ahmet 

Dağcı) Ütğm.Ahmet‟e Yansılarını Yaptırır. 

(DĠKKAT: Kararların ve gelen evraklardan çıkarılacak Ģahıs, Ģirket, okul vs. 

isimlerinin, günlük batı olaylarının bnb.osman‟a gösterilmesi çok önemlidir. aksi takdirde 

tuttuğu kayıtlar güncelliğini kaybeder, yaptığı değerlendirmeler gerçeği aksettirmez.) 

4. ARġĠV ÇALIġMALARI 

ġÜPHELĠ SALĠH ERYĠĞĠT 

ġÜPHELĠ MUSTAFA HAKAN BURAL 

ġÜPHELĠ OSMAN BÜLBÜL 

ġÜPHELĠ YÜKSEL SÖNMEZ 

ġÜPHELĠ VELĠ SEYĠT 

A. Gelen Evrak, Metup Ve Yazılar Ġle Alt Kurulda Alınan Kararlar Ve Günlük Batı 

Olayları Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan BURAL‟dadır (ġüpheliler Salih ERYĠĞĠT-Mustafa 

Hakan BURAL) 

B. Listelenen bilgiler (isim, olay vs.) Ġle salı\cuma takdimleri, ayrıca özel konularda 

hazırlanmıĢ bazı dosyalar Bnb.Osman BÜLBÜL‟dedir (ġüpheli Osman BÜLBÜL) 

C. YazıĢmalar, BUTKK ile ilgili dosyalar, kararlar Bnb. Yüksel SÖNMEZ‟dedir 

(ġüpheli Yüksel SÖNMEZ) 

D. Pt/PerĢ. Toplantı Tutanakları Yzb.Veli SEYĠT‟DEDĠR 
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E. Daha Önceki BUTKK Toplantıları Ġçin Hazırlanan Dosyalar, Hazırlanan 

Takdimler, Kararlara Kaynak Olarak Kullanılan Mektuplar Ve Yazılar, ġ.Md.‟nün Odasındaki 

Tahta Dolaptadır 

F. Bnb.Osman BÜLBÜL, Bnb.Yüksel SÖNMEZ ve Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan 

BURAL (ġüpheliler Salih ERYĠĞĠT-Hakan BURAL) tarafından hazırlanan konular 

bilgisayarlarda veya disketlerdedir. Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan BURAL‟ın (Ģüpheliler 

Salih ERYĠĞĠT-Mustafa Hakan BURAL) bilgisayar programında ilkel de olsa kelime veya 

tarih girerek özel olarak aranan bilgileri bir araya toplama özelliği mevcuttur.” Ģeklinde 

olduğu, belirtilerek  sanık  Osman Bülbül‟ün 20.04.2012 Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu  ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

70-ġÜPHELĠ ÜMĠT ġAHĠNTÜRK  
09/09/1997 tarihinde Genelkurmay ĠGHD BaĢkanlığı Plan ġube Müdürlüğüne 

Ģüpheli Ġdris KORALP‟in yerine atandığı, 11.08.1998 tarihinde de Ģüpheli Kenan DENĠZ‟in 

yerine Genelkurmay ĠGHD BaĢkanı olarak atandığı ve 3 yıl süreyle bu göreve devam ettiği,  

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulduğu ĠGHD Plan ġube Müdürlüğüne 09.09.1997 

tarihinde atanarak Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetlerine katıldığı ve 11.08.1998 tarihinden 

itibaren 3 yıl süreyle de Çetin DOĞAN imzalı BÇG Ģemasında koordinatör görevi verilen 

ĠGHD BaĢkanının yerine atanarak bu süre içerisinde BÇG koordinatörü olarak görev yaptığı,  

09 Aralık 1997 tarihinde Ģüpheli Ümit ġAHĠNTÜRK'ün Genelkurmay Ġç Güvenlik 

Harekât Dairesi Plan ġube Müdürü olarak görev yaptığı, Batı ÇalıĢma Grubunda yaptığı 

değerlendirmeler ve üst komutanlıklara sunulan tekliflerdeki katkılarından dolayı takdir 

verildiği, (Genelkurmaydan talep üzerine gönderilen takdir belgesi) 

Genelkurmay antetli CD den elde edilen CD5\Bcg\bornova\Bnb.Salih klasöründe yer 

alan “EVRAK CIZELGESI.DOC” isimli word belgesinde 10 Nisan 1997 – 1 Aralık 1997 

tarihleri arasında BÇG’ye gelen evrakların kaynaklara göre dağılımını gösteren evrak 

listesini hazırladığı, 

Batı ÇalıĢma Grubuna BÇG rapor sistemi doğrultusunda Ģüphelinin görev yaptığı 

dönemde de raporların gelip gitmeye devam ettiği,   

Genelkurmay antetli CD’den elde edilen “ĠGHD.PLġ Haftalık Brifing Arz ve 

Toplantı çizelgesi” baĢlıklı 1 sayfadan oluĢan belgenin BÇG’nin toplantıları ile ilgili 

olduğunun belirtildiği, belirtilerek sanık  Ümit ġahintürk‟ün 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

71-ġÜPHELĠ AHMET DAĞCI  
1996 yılı Ekim ayında Genelkurmay MEBS‟e atandığı, 11 Nisan 1997 tarihinden 

2005 yılına kadar BÇG‟de görevlendirildiği,  

Genelkurmay BaĢkanlığının 26 Temmuz 2012 tarihli cevabi yazılarının ekinde 

bulunan 25 Temmuz 2003 tarihli Gnkur.MEBS BaĢkanlığı tarafından Gnkur.Harekât 

BaĢkanlığına hitaben yazılan yazıda; Batı ÇalıĢma Grubunda görev almak üzere Genelkurmay 

MEBS BaĢkanlığı temsilcisi olarak Ģifahi emirle Ģüpheli Ahmet DAĞCI'nın 11 NĠSAN 1997 

tarihinde Genelkurmay Harekât BaĢkanlığında görevlendirildiği ve 2005 yılına kadar bu 

görevde çalıĢtığı,  

BÇG ÇalıĢmaları Devir Teslim Memorandumunda belirtildiği üzere Batı ÇalıĢma 

Grubunda  çalıĢtığı ve belgede : “ 

B.BNB.OSMAN BÜLBÜL 

ġÜPHELĠ OSMAN BÜLBÜL 

ġÜPHELĠ AHMET DAĞCI 

(1)Özel Sahalardaki ÇalıĢmaları Yapar, GüncelleĢtirir 

(Ġsim Listeleri, Vakıf\ġirket Listeleri Vs.) 
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(2)Salı Arzlarını Hazırlar, ġ.Md.Nün Onayını Alır, (ġüpheli Ahmet Dağcı) 

Ütğm.Ahmet‟e Takdim Kartlarını Yaptırır 

(3)Cuma Arzlarını Hazırlar, ġ.Md.‟Nün Onayını Alır, (ġüpheli Ahmet Dağcı) 

Ütğm.Ahmet‟e Yansılarını Yaptırır 

(DĠKKAT: Kararların ve gelen evraklardan çıkarılacak Ģahıs, Ģirket, okul vs. 

isimlerinin, günlük batı olaylarının bnb.osman‟a gösterilmesi çok önemlidir. aksi takdirde 

tuttuğu kayıtlar güncelliğini kaybeder, yaptığı değerlendirmeler gerçeği aksettirmez.)” 

denildiği, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Mu.Ütğm.Ahmet DAĞCI olarak isminin bulunduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon rehberinde BÇG.PL.SB (Batı ÇalıĢma Grubu Plan 

Subayı-Ġç Güvenlik Harekât Dairesi Nöbetçi Subayı olarak)  isminin geçtiği belirtilerek sanık  

Ahmet Dağcı‟nın  20/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer 

verilmiĢtir. 

 

72-ġÜPHELĠ VELĠ SEYĠT 
1994 -1997 Ağustos ayına kadar Ankara Ahlatlıbelde bulunan Hava Radar Mevzii 

Komutanlığında görev yaptığı, 1997 Yılı Ağustos ayında Genelkurmay BaĢkanlığı Plan 

Prensipler BaĢkanlığına bağlı olan Yunanistan Kıbrıs Dairesi BaĢkanlığı Yunanistan ġubesine 

hava sahası proje subayı olarak atandığı, 2000 yılına kadar burada çalıĢtığı, 

BÇG ÇalıĢmaları Devir Teslim Memorandumunda belirtildiği üzere Batı ÇalıĢma 

Grubunda  çalıĢtığı ve görevlerinin belirtildiği,  

Belgede;  

“ C. YZB. VELĠ SEYĠT  

ġÜPHELĠ VELĠ SEYĠT 

ġÜPHELĠ SEYFULLAH SÖNMEZ 

(1)Bnb.Seyfullah Sönmez(ġüpheli Seyfullah Sönmez) Tarafından Kendisine Verilen 

Günlük Kararları Yazar\Yazdırır 

(2)Pazartesi Ve PerĢembe Günleri Sunay Salonu‟nda Yapılan Toplantılara Hazırlık 

Yapar, Toplantı Salonunun Düzenini Ve Emniyetini Sağlar, Toplantılara Katılacaklar Ġle 

Gerektiğinde Muhabere Sağlar 

(3)Pazartesi Ve PerĢembe Günleri Kendisine Yazılı Olarak Verilen Toplantıda 

GörüĢülen Konular Ve Alınan Kararları Harekât BĢk.‟Na Verilmek Üzere El Kartı Haline 

Getirir. 

E. BNB.SEYFULLAH SÖNMEZ  

ġÜPHELĠ SEYFULLAH SÖNMEZ 

ġÜPHELĠ VELĠ SEYĠT 

(1)Günlük Toplantılarda Kararları Yazarak Yzb.Veli Seyit‟e Verir (ġüpheli Veli Seyit) 

(2)Pazartesi Ve PerĢembe Toplantılarında Sekreterlik Görevini Yapar, Toplantı 

Sonunda Hazırladığı Tutanağı Yazılmak Üzere Yzb.Veli Seyit„E Verir (ġüpheli Veli Seyit) 

2. TOPLANTILAR 

A. GÜNLÜK 

(1)Hergün 10.00‟da Pl.ġ.De Yapılır 

(2)Alınan Kararların Yazılmasını Müteakip ġ.Md.nün Onayına Sunulur 

(3)Md.1‟de Yazılı Olan Tüm Subaylar Ve Psk.Hrk.D.BĢk.Lığı Temsilcisi Katılır 
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B. PAZARTESĠ-PERġEMBE 

(1)Normal Olarak 14.00‟de Sunay Salonu‟nda Yapılır 

(2)HRK.BġK.BaĢkanlığında, GNKUR. ĠKK. ve GÜV.D.BġK., PSK.HRK.D.BġK., 

ĠGHD.BġK, Kuvvet ĠSTH.BġK.LARI, ĠGHD.PL.ġ.MD., MGK Gensek.LĠĞĠ TEM., 

GNKUR.Basın HLK.ĠLġ. ve TNT.D.TEM., Adli MüĢ.TEM., Sekreterya ve PRJ.SB. katılır 

(3)Alt Kurulda Alınan Kararlar PL.ġ.MD. Tarafından Arz Edilir. Üst Kurulun Onayı 

Alınır 

(4)Toplantı sonrasında tutanak hazırlanır. Ayrıca HRK.BġK. Ġçin Yukarıda 

Bahsedilen El Kartı Hazırlanır. 

4. ARġĠV ÇALIġMALARI 

ġÜPHELĠ SALĠH ERYĠĞĠT 

ġÜPHELĠ MUSTAFA HAKAN BURAL 

ġÜPHELĠ OSMAN BÜLBÜL 

ġÜPHELĠ YÜKSEL SÖNMEZ 

ġÜPHELĠ VELĠ SEYĠT 

A. Gelen Evrak, Metup Ve Yazılar Ġle Alt Kurulda Alınan Kararlar Ve Günlük Batı 

Olayları Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan BURAL‟dadır (ġüpheliler Salih ERYĠĞĠT-Mustafa 

Hakan BURAL) 

B. Listelenen bilgiler (isim, olay vs.) Ġle salı\cuma takdimleri, ayrıca özel konularda 

hazırla nmıĢ bazı dosyalar Bnb.Osman BÜLBÜL‟dedir (ġüpheli Osman BÜLBÜL) 

C. YazıĢmalar, BUTKK ile ilgili dosyalar, kararlar Bnb. Yüksel SÖNMEZ‟dedir 

(ġüpheli Yüksel SÖNMEZ) 

D. Pt/PerĢ. Toplantı Tutanakları Yzb.Veli SEYĠT‟DEDĠR 

E. Daha Önceki BUTKK Toplantıları Ġçin Hazırlanan Dosyalar, Hazırlanan 

Takdimler, Kararlara Kaynak Olarak Kullanılan Mektuplar Ve Yazılar, ġ.Md.‟nün Odasındaki 

Tahta Dolaptadır 

F. Bnb.Osman BÜLBÜL, Bnb.Yüksel SÖNMEZ ve Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan 

BURAL (ġüpheliler Salih ERYĠĞĠT-Hakan BURAL) tarafından hazırlanan konular 

bilgisayarlarda veya disketlerdedir. Bnb.Salih ERYĠĞĠT\Yzb.Hakan BURAL‟ın (Ģüpheliler 

Salih ERYĠĞĠT-Mustafa Hakan BURAL) bilgisayar programında ilkel de olsa kelime veya 

tarih girerek özel olarak aranan bilgileri bir araya toplama özelliği mevcuttur” denildiği   

ġüpheli Veli SEYĠT'in 19/04/2012 günü ikametinde yapılan aramada el konulan 39 

ile numaralandırılan CD'nin yapılan incelemesine dair 11/02/2013 tarihli 3 sayfadan oluĢan 

tutanak ve ekinde özetle; iç tehdidin öncelikli tehdit olarak TSK tarafından kabul edildiği, 

TSK Ġç Hizmet Kanunu 35 ve yönetmelik 85. Maddesi gereği kollama ve koruma görevi 

silahla korumayı da gerektirdiği, irtica konusunda brifingler verildiği ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun kurulduğunu, Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konseptinin emrinin yayınlanarak 

üst düzeydeki birliklere gönderildiği, BÇG faaliyetlerinin anlatıldığı, subay, astsubay ve 

güvenilir devlet memurları eĢlerinin kurs, dersane ve yurtları denetlemeleri, TSK'da irticaya 

kayanların temizlenmesi, BÇG'nin faaliyetleri, amaçları, çalıĢma sonuçları, alınan tedbirler, 

uygulamalar ile o dönemde iktidarda bulunan hükümet ve sonraki hükümet hakkındaki 

bilgilerin yer aldığı tespit edildiği belirtilerek sanık  Veli Seyit‟in  20/04/2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

73-ġÜPHELĠ SEYFULLAH SÖNMEZ  
1996 yılında 8.Ana Jet Komutanlığında görevli olduğu, 1997 yılı Temmuz ayında 

Ankara BaĢbakanlık Askeri BaĢdanıĢmanlığına Proje Subayı olarak atandığı, 1997 yılı 

Eylül ayı sonunda Silahlı Kuvvetler Akademisine 6 ay süreliğine katıldığı, bu süre sonunda 
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1998 yılı Mart ayı ortalarında BaĢbakanlıktaki BaĢbakanlık Askeri BaĢdanıĢmanlığı görevine  

geri döndüğü,  

BÇG ÇalıĢmaları Devir Teslim Memorandumunda belirtildiği üzere Batı ÇalıĢma 

Grubunda  çalıĢtığı ve belirtilen görevlerinin:  

D.YZB. VELĠ SEYĠT  

ġÜPHELĠ VELĠ SEYĠT 

ġÜPHELĠ SEYFULLAH SÖNMEZ 

(1)Bnb.Seyfullah Sönmez(ġüpheli Seyfullah Sönmez) Tarafından Kendisine Verilen 

Günlük Kararları Yazar\Yazdırır 

(2)Pazartesi Ve PerĢembe Günleri Sunay Salonu’nda Yapılan Toplantılara Hazırlık 

Yapar, Toplantı Salonunun Düzenini Ve Emniyetini Sağlar, Toplantılara Katılacaklar ile 

Gerektiğinde Muhabere Sağlar. 

(3)Pazartesi Ve PerĢembe Günleri Kendisine Yazılı Olarak Verilen Toplantıda 

GörüĢülen Konular Ve Alınan Kararları Harekât BĢk.‟na Verilmek Üzere El Kartı Haline 

Getirir. 

E.BNB.SEYFULLAH SÖNMEZ  

ġÜPHELĠ SEYFULLAH SÖNMEZ 

ġÜPHELĠ VELĠ SEYĠT 

(1)Günlük Toplantılarda Kararları Yazarak Yzb.Veli Seyit‟e Verir (ġüpheli Veli Seyit) 

(2)Pazartesi Ve PerĢembe Toplantılarında Sekreterlik Görevini Yapar, Toplantı 

Sonunda Hazırladığı Tutanağı Yazılmak Üzere Yzb.Veli Seyit„e Verir (ġüpheli Veli Seyit) 

2. TOPLANTILAR 

A. GÜNLÜK 

(1)Hergün 10.00‟da Pl.ġ.De Yapılır 

(2)Alınan Kararların Yazılmasını Müteakip ġ.Md.nün Onayına Sunulur 

(3)Md.1‟de Yazılı Olan Tüm Subaylar Ve Psk.Hrk.D.BĢk.Lığı Temsilcisi Katılır 

B. PAZARTESĠ-PERġEMBE 

(1)Normal Olarak 14.00‟de Sunay Salonu‟nda Yapılır 

(2)HRK.BġK.BaĢkanlığında, GNKUR. ĠKK. ve GÜV.D.BġK., PSK.HRK.D.BġK., 

ĠGHD.BġK, Kuvvet ĠSTH.BġK.LARI, ĠGHD.PL.ġ.MD., MGK Gensek.LĠĞĠ TEM., GNKUR 

.Basın HLK.ĠLġ. ve TNT.D.TEM., Adli MüĢ.TEM., Sekreterya ve PRJ.SB. katılır 

(3)Alt Kurulda Alınan Kararlar PL.ġ.MD. Tarafından Arz Edilir. Üst Kurulun 

Onayı Alınır. 

(4)Toplantı sonrasında tutanak hazırlanır. Ayrıca HRK.BġK. Ġçin Yukarıda 

Bahsedilen El Kartı Hazırlanır.”Ģeklinde olduğu,  

Batı ÇalıĢma Grubu Planlama Bölümünde Harekât Plan Subayı olarak görev yaptığı, 

görevlerinin Toplantılar, Ġdari Tahkikat Faaliyetleri, Ġran, Afganistan, Jandarma Gn.K.lığı, 

MĠT olduğunun belirtildiği ifade edilerek sanık  Seyfullah Sönmez‟in 20.04.2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

74-ġÜPHELĠ ÜNAL AKBULUT  
1996-1997 yılı Temmuz döneminde Genelkurmay BaĢkanlığı Ġç Güvenlik Harekât 

BaĢkanlığı (ĠGHD) Plan Proje Subayı olarak görev yaptığı, 

Batı ÇalıĢma Grubu Planlama bölümünde Harekât Plan Subayı olarak görev yaptığı 

ve görevlerinin, direktif, harekât konsepti, eylem planı, Suuri Arabistan BirleĢik Arap 

Emirlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarikat ve Ġbadet Evlerinin olduğunun belirtildiği,   

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 
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bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Top.Kur.Yb.Ünal AKBULUT olarak isminin bulunduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Plan ġube Harekât Plan Subayı olarak)  

isminin geçtiği, 

06 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubuna ait Batı Harekât Konsepti belgesini 

hazırladığı ve 10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu kurulması ile ilgili belgenin Ek-

A‟sında bulunan Batı ÇalıĢma Grubu Ģemasında belirtilen BÇG Planlama Bölümünde görev 

alıp çalıĢtığı,  

ġüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ġube müdürlüğüne vermiĢ olduğu 

ifadesinde 2 adet kurs katılım belgelerinin fotokopilerini ibraz etmiĢ olup, bu belgelerin; 

1. Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Kurs Belgesinde Ģüpheli Ünal AKBULUT‟un 

02/10/1996 ile 07/02/1997 tarihine kadar Arapça Tek öğretim kursuna devam ettiği ve 

bitirdiği,  

2. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığında Ģüpheli Ünal AKBULUT‟un 26 

Mayıs 1997 ve 20 Haziran 1997 tarihlerinde Ġç Güvenlik kursuna katıldığına dair kurs 

belgerinin fotokopilerinin olduğunun  tespit edildiği belirtilerek sanık  Ünal Akbulut‟un  

15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

75-ġÜPHELĠ AYDIN KARAġAHĠN   
Ağustos 1995-Haziran 1997 tarihleri arasında Genelkurmay Lojistik Daire 

BaĢkanlığında subay olarak görev yaptığı, Haziran 1997 de Hava Kuvvetleri Hava Savunma 

Dairesi BaĢkanlığına Plan Subayı olarak tayin olduğu,  

Batı ÇalıĢma Grubu Planlama Bölümünde Lojistik Plan Subayı olarak görev yaptığı, 

görevlerinin Örgüt Kaynakları, Vakıflar, Devlet Planlama TeĢkilatı,Huzur evleri, Kimsesiz ve 

Çocuk YetiĢtirme Yurtları olduğunun belirtildiği ifade edilerek  sanık Aydın KaraĢahin‟in 

14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

ġüpheli Mehmet ġinasi ÇALIġ’ın  14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 

verdiği ifadesinde özetle; .. 26 Mayıs 1997 tarihinden itibaren birbuçuk ay süre ile Batı 

ÇalıĢma Grubu içerisinde yer aldığını, …bunun sebebinin ismini hatırlayamadığı aynı yerde 

çalıĢan bir binbaĢı arkadaĢının baĢka bir birliğe atanması nedeniyle esas görevinin yanında 

kısa bir süreliğine BÇG‟de görevlendirildiğini, ….(Savcılık tarafından BÇG belgelerinin 

kendisine gösterilmesi üzerine) Daha önce ifadelerinde belirttiği gibi, kendisinden önceki 

görevlinin isminin Aydın KARAġAHĠN olduğunu hatırladığını  ifade ettiği belirtilmiĢtir. 

 

76-ġÜPHELĠ HAMZA ÖZALTUN  
1995-1998 yılı 01 Ocak tarihleri arasında Genelkurmay Harekât Dairesi Harekât 

ġubesi Ġdari ĠĢler Astsubayı olarak görev yaptığı, 

Batı ÇalıĢma Grubu Planlama Bölümünde Ġdari ĠĢler Astsubayı olarak görev yaptığı, 

görevlerinin Evrak Dosyalama, Evrak Takibi, kırtasiye hizmetleri, arĢivleme, döküman 

hizmetleri, kütüphane hizmetleri olduğu belirtilmiĢtir.  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Top.Kad.BçvĢ.Hamza ÖZALTUN olarak isminin bulunduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Plan ġube Harekât Plan Astsubayı olarak)  

isminin geçtiğinin  tespit edildiği belirtilerek  sanık Hamza Özaltun‟un 15.04.2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 
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77-ġÜPHELĠ SEZAĠ KÜRġAT ÖKTE  
Mart 1997 ile Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Karargâhında plan 

subayı olarak görev yaptığı, 

Batı ÇalıĢma Grubu Cari Harekât Bölümünde Psikolojik Harekât Plan Subayı olarak 

görev yaptığı, görevlerinin TSK.Personel, KKTC, Emniyet Genel Müdürlüğü, MGK.Gensek. 

Avrupa  olduğunun belirtildiği, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 

ÇalıĢma Grubu içerisinde görevlendirilerek faaliyet yürüttüğü, Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının 20.12.2011 tarihinde  BaĢsavcılığımıza göndermiĢ olduğu Genelkurmay 

BaĢkanlığı özel antetli CD ile ilgili olarak yapılan üçlü bilirkiĢi incelemesinde 

"BCG/CD5/Bcg/bornova/Kenan/Gir-Yet.doc" isimli word belgesinin 07.05.1997 tarihinde 

oluĢturulduğu ve son kaydetme iĢleminin ise 08.05.1997 tarihinde yapıldığı, belgenin 

içeriğinde  Batı ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde 

tahsis edilen bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen 

personele ait isim listesinde  P.Kur.Bnb.Sezai KürĢat ÖKTE olarak isminin  geçtiği,  

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Psikolojik Harekât Plan Subayı olarak)  

isminin geçtiği belirtilerek  sanık Sezai KürĢat Ökte‟nin  14/04/2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

78-ġÜPHELĠ CENGĠZ ÇETĠNKAYA 
1994 yılında Psikolojik Harekât ġubesinde proje subayı olarak göreve baĢladığı, 

1996 yılında Ģubenin Psikolojik Harekât Dairesi olduğu, 1998 yılı Nisan ayına kadar buradaki 

görevinin devam ettiği,  

Batı ÇalıĢma Grubu Cari Harekât  Bölümünde Psikolojik Harekât Plan Subayı 

olarak görev yaptığı, görevlerinin yazılı ve görsel basın ile ilgili iĢlemler, broĢür, afiĢ, bildiri, 

el ilanı, Ġran ve Arap ülkeleri  olduğunun belirtildiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 

ÇalıĢma Grubu içerisinde görevlendirilerek faaliyet yürüttüğü, Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının 20.12.2011 tarihinde  BaĢsavcılığımıza göndermiĢ olduğu Genelkurmay 

BaĢkanlığı özel antetli CD ile ilgili olarak yapılan üçlü bilirkiĢi incelemesinde 

"BCG/CD5/Bcg/bornova/Kenan/Gir-Yet.doc" isimli word belgesinin 07.05.1997 tarihinde 

oluĢturulduğu ve son kaydetme iĢleminin ise 08.05.1997 tarihinde yapıldığı, belgenin 

içeriğinde  Batı ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde 

tahsis edilen bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen 

personele ait isim listesinde  Hv.Svn.Bnb.Cengiz ÇETĠNKAYA olarak isminin bulunduğu 

belirtilerek  sanık Cengiz Çetinkaya‟nın  15/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

79-ġÜPHELĠ AHMET AKA  
1996 yılı Temmuz ayından 23 ġubat 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Harekât 

BaĢkanlığı Psikolojik Harekât Dairesi Temel Ġnceleme subayı olarak görev yaptığı,  

Batı ÇalıĢma Grubu Cari Harekât Bölümünde 3 ncü sırada Psikolojik Harekât Plan 

Subayı olarak görev yaptığı, görevlerinin Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Siyasi Partiler, Dernekler, 

Diğer kurumlar, Halk Evleri, Kadın Kolları ve Tarikat ve Ġbadet evleri  olduğunun belirtildiği 

ifade edilerek sanık  Ahmet Aka‟nın 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

80-ġÜPHELĠ ALĠCAN TÜRK  
1996 - 2005 yılları arasında Genelkurmay Psikolojik Harekât Daire BaĢkanlığında 

görev yaptığı, 
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Batı ÇalıĢma Grubu Cari Harekât Bölümünde Psikolojik Harekât Plan Subayı olarak 

görev yaptığı, görevlerinin YÖK, Milli Eğitim, BTÖ/Ġrticai kesim arasındaki iliĢki, Cezayir, 

Afganistan, Okullar ve kurslar, Çocuk YetiĢtirme Yurtları, Yatılı Okullar ve Öğrenci Yurtları 

ile Özel Dershaneler olduğunun belirtildiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Öğr.Yzb.Alican TÜRK olarak isminin bulunduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Psikolojik  Harekât Plan Subayı olarak)  

isminin geçtiği, 

ġüphelinin ikametinde yapılan aramada; 

11 ve 12 ile numaralandırılan 2 adet CD ile ilgili 11/02/2013 tarihli 5 sayfadan 

oluĢan araĢtırma tutanağı ve eklerinde; 

11 ile numaralandırılan CD'de irticai unsurlar baĢlıklı hizmete özel gizlilik dereceli 

irticai terör örgütleri baĢlığı altında power point sunusunun 7 sayfalık metni bulunduğu, 

power point 32 sayfalık sunuda terör örgütleri yanında teröre bulaĢmayan grupların da 

beraber gösterildiği her iki belgenin de içeriklerinin aynı olduğu, Ġç Tehdit Değerlendirmesi 

(Ġrtica) baĢlığı altında power point sunusunda takdim planında üstteki belgelerle aynı içerikte 

olduğununu tespit edildiği,   

11 numaralı CD içerisinde; 

Genelkurmay BaĢkanlığının Temmuz 2003 gün ve HRK: 2700-  03/ĠGHD Koor.ġ.(  ) 

sayılı yazısının EK-A'sı olan 74 sayfadan oluĢan belgede özetle;  

...Siyasal islamcılar 1945-1950 yıllarında, gerek iktidardaki, gerek muhalefetteki 

siyasal örgütlerde etkin olmaya baĢlamıĢlar, tek partili dönemde yapılan devrimleri ağır 

Ģekilde eleĢtirmiĢlerdir  

Siyasal islamcıların Türkiye'de demokratik yolla sistemi ele geçirme mücadelesi 27 

Ağustos 1951'de Ġslam Demorasi Partisi (ĠDP), kurulmasıyla baĢlamıĢ, Milli Nizam Partisi 

(MNP), Milli Selamet Partisi (MSP), Refah Partisi (RP) ve Fazilet partisi ile devam ederek 

bugünlere kadar gelmiĢtir...  

...Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra sözde yenilikçi islamcılığı öne çıkaranlar 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) misyonlarını sürdürmeye baĢlamıĢlardır. 

...Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinde yolsuzluk ve kayırmacılık olarak 

nitelendirilebilecek, ayrıca organize suç odaklarının oluĢturulmasına, yıkıcı, bölücü, irticai 

odaklara kamu kaynaklarının aktarılmasına ya da bu zihniyet sahiplerinin kamu 

kaynaklarından ücret ödenerek istihdam edilmelerine yönelik bir çok uygulama yapıldığı ve 

bu kadrolarda bulunan kiĢilerin de AKP'nin kurucu üyesi ve milletvekili oldukları 

anlaĢılmaktadır. 

3 Kasım 2002 tarihli genel seçimlerin değerlendirilmesi baĢlığı adı altında, AKP ile 

ilgili yorum ve değerlendirmelerin yapıldığı,  

Ġrtica tehlikesinin ortadan kaldırılması için alınması gereken yasal ve idari tedbirler 

ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafıdan alınması gereken tedbirlerin sıralandığı, 

Genelkurmay BaĢkanlığının Temmuz 2003 gün ve HRK: 2700-   03/ĠGHD Koor.ġ.( )    

sayılı yazısının EK-C'sinde irtica tehlikesinin ortadan kaldırılması için alınması gereken yasal 

ve idari tedbirler ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınması gereken tedbirler olarak;       

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN 

ÖNERĠLER VE AÇIKLAMALAR ÇĠZELGESĠ YASAL DEĞĠġĠKLĠK GEREKTĠREN 

ÖNERĠLER   
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1-37 sayfalarında 69 öneri baĢlığının bulunduğu, hali hazırdaki durumunun 

belirtildiği, değerlendirme bölümünün olduğu, ilgili baĢkanlık/dairenin bulunduğu tespit 

edilmiĢ olup;  

17. Sırada Öneride "Devlet içerisindeki irticai kadrolaĢmanın önlenmesi için 

atamalar takip edilerek basında yer alması sağlanmalı, devletin üst düzey organlarında dile 

getirilmeli, CumhurbaĢkanı ve yargı organları bilgilendirilmelidir" denildiği,  

Bununla ilgili Değerlendirmeler bölümünde "Bu konudaki çalıĢmalar 

Gnkur.Hrk.BĢk.lığı ĠGHD tarafından yakından takip edilmekte ve geliĢmeler düzenli olarak 

Komuta katına sunulmaktadır. Olumsuz geliĢmelerin tamamı CumhurbaĢkanlığı Makamında 

ve MGK'nda gündeme getirilmektedir. " denildiği,  

Genelkurmay BaĢkanlığının Temmuz 2003 gün ve HRK: 2700-    03/ĠGHD Koor.ġ.()    

sayılı yazısının EK-C'sinin 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÖNERĠLER VE 

AÇIKLAMALAR ÇĠZELGESĠ TSK TARAFINDAN DEĞĠġĠKLĠK GEREKTĠREN 

ÖNERĠLER 

38- 53. Sayfalarında  Sayfasından baĢlayarak 53. Sayfada biten 32 öneriler baĢlığının 

bulunduğu, hali hazırdaki durumunun belirtildiği, değerlendirme bölümünün olduğu, ilgili 

baĢkanlık/dairenin bulunduğu tespit edilmiĢ olup;  

Değerlendirme baĢlığı altında çoğu bölümde: 

Konunun mevcut "Ġrtica ile mücadele stratejisi"nin geliĢtirme çalıĢmaları ve 

"irtica ile mücadele konsepti"nin yeniden oluĢturulması çalıĢmalarına dahil edilmesinin 

ve yakından takip edilmesine devam edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir " 

ibaresinin  bulunduğu belirtilerek  sanık Alican Türk‟ün  15/04/2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

81-ġÜPHELĠ OSMAN ATĠLLA KURTAY  
1993 yılından 1997 Temmuz ayına kadar Genelkurmay BaĢkanlığında Ġç Güvenlik 

Harekât Dairesi BaĢkanlığında (ĠGHD) proje subayı olarak çalıĢtığı,  

Batı ÇalıĢma Grubu Ġstatistik ve Veri Hazırlama  Bölümünde Ġstatistik Subayı olarak 

görev yaptığı, görevlerinin veri tabanı hazırlama, değerlendirmeler için veri oluĢturma, devlet 

kurumları, özel kuruluĢlar ve okullar  olduğunun  belirtildiği, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Dz.Yzb.Atilla KURTAY olarak isminin bulunduğu  belirtilerek, sanık  Osman Atilla Kurtay‟ın  

26/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

82-ġÜPHELĠ TEVFĠK ÖZKILIÇ  
1996 Ağustos – 1999 Ağustos yıllarında Genelkurmay Personel BaĢkanlığı General 

ve Amiral ġube Müdürü olarak görev yaptığı 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Kr.Plk.Kur.Alb.Tevfik ÖZKILIÇ olarak isminin bulunduğu , 

ġüpheli Tevfik ÖZKILIÇ ile ilgili olarak;  

14.05.2012günü http://www.dailymotion.com/video/xqsz8k_28-yubatta-soruyturmasi-

4-dalga isimli internet adresinde 28 Ģubatta soruĢturması 4. dalgada tutuklananlardan tevfik 
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özkılıç‟ın Ģok ses kaydı baĢlıklı bir video internet adresinden indirilerek CD içerisine atılmıĢ, 

CD içerisindeki videonun yapılan çözümünde; 

“Ġçimizde hainler var yani. içimizdeki hainler nerde? okul karargâhında, öğrenci 

alayında, dekanlıkta, öğrenciler içinde, lojistik destek komutanlığında, asem'de, bir yerde. 

bakın size ilginç bir olay anlatayım. askeri yüksek idare mahkemesi'nden (ayim) özel bir kiĢi 

ile özel bir görüĢme yaptım. bunların hepsini bir paketle atacaktık, tamamını. atma iĢleminde 

4.sınıf öğrenciler de var. 

Yani teğmen olacaklardan baĢlayacaktık. diğerlerini de peyderpey sürece yayacaktık. 

3, 2, 1. sınıflardakilerle ilgili. 

Ama birinden Ģüphelendiğiniz zaman bir Ģekilde adamı, jandarmanın birtakım 

imkanları var. biz bazen ajitasyon için asılsız ihbar yapardık.  

Bir ihbarı yaptığımız internet cafeden ikinci ihbarı için kullanmıyorduk gibi yani 

istersen çok değiĢik yöntemler bulabilirsin yani. talat aydemir iki kere isyana teĢebbüs etmiĢ. 

bu okulda. birincide inönü affetmiĢ bunları. ikincide de yapınca kıbrıs olayları var. 1964 

aralığı, ingiltere'den dönmüĢ. iki günlüğüne. 

DemiĢler ki talat aydemir yeniden isyana teĢebbüs etti. o da demiĢti usulüne uygun 

yargılayın ve asın demiĢ ismet inönü. biz adamı usulüne uygun yargılarız asarız. delile ihtiyaç 

yok. böyle bir delile ihtiyaç yok. 

Yeter ki emin olalım biz. biz burda bir öğrenci için emin olalım. siz deyin ki bu adam 

bundan. delil yok. hiç gerek yok. biz onu atarız. nasıl atarız onu? yani bize bazen 5-6 aylık bir 

süreç gerekir sadece. 

Adamı atarız. bir ben böyle oturup diğer adamlar bu tür siyasi delil kullanılmasına 

zaten fikren karĢıyım. bizim baĢka yetkilerimiz var. subaylar için yüksek askeri Ģuraya girip 

atılacaklar için de gerek yok. yargı yolu kapalı. kuvvet (kkk) inandıktan sonra subayı atmak 

daha kolay. 

Öğrenciyi atmak daha zor. subayı atmak çok kolay. siz karar verin. Ģura'ya sokun. 

yargı yolu kapalı. tık diye ilk Ģura’da. aralık’ta Ģura var. çıkartır, atarlar hepsini. ben sincan 

olayları sırasında 3 sene genelkurmay'da özel bir grupla çalıĢtım. o dönemde yılda iki Ģura 

yapılırdı. bir yükselme Ģurası bir kanun, kararname, terfi Ģurası. 

Herbirinde 100 küsür olmak üzere 600 kiĢi attık okuldan. hepsi de çalıĢma 

komisyonundan. kurmay albaylar vardı, hâkim albaylar vardı, teğmen vardı, baĢçavuĢ vardı, 

sivil memurlar vardı hepsi gittiler. hepsi. ha atılan o adamlar da acaba çok emin miydiniz (?) 

derseniz, çok değildik arkadaĢlar. neden? tanımıyoruz ki adamı. komutanı demiĢ bu böyle. 

ama bazen kurunun yanında yaĢ da yanar arkadaĢlar..." Ģeklinde ibarelerin geçtiği   ve CD 

nin  tutanağa eklendiği,  

Videodaki sesin sahibi olduğu iddia edilen Tevfik ÖZKILIÇ‟ın Genelkurmay 

BaĢkanlığı tarafından Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza gönderilen evrak içerisinden 26-27 

Temmuz 1999 tarihli YAġ kararlarında  “Ayırma ĠĢlemi Yapılacak Personel” konulu (58 Adet 

evrakta Per.D.BĢk.V.Alb.T.ÖZKILIÇ adına açılmıĢ paraf bulunduğu, bu isimlerin; 

1.Per.Bnb.Ġlhan YAġBEK (1985-Yd-1), 2.Tbp.Yb.Uğur ORDULU (1982-15), 

3.Tbp.Bnb.Uğur YILMAZ (1987-90) 4.Öğ.Yzb.Ġbrahim KELEġ (1986-Fel.-2), 

5.Top.Yzb.Alpaslan YEġĠLKAYA (1987-64), 6.Mu.Yzb.ġaban TÜRKER (1987-61), 

7.Ord.Yzb.Mustafa DAMAR (1988-12), 8. P.Ütğm.Ali TORAMAN (1995-22), 

9.P.Tğmn.Ahmet DOĞAN (1996-175), 10.Kr.Plt.Yzb.Ahmet Rasim ġAHĠN (1989-Top.-2), 

11.Ord.Tek.BçvĢ.Hikmet KARALI (1985-62), 12. Ord.Tek.BçvĢ.Sami YAZICI (1986-227), 

13.U/H.Tek.BçvĢ.Fikri MERĠÇ (1983-489), 14. U/H.Tek.BçvĢ.Mehmet ARSLAN (1986-

126), 15.Mu.Tek.Kd.ÜçvĢ.Hüseyin Caner AKKURT (1987-109), 16.Mu.Tek.Kd.ÜçvĢ.Baki 

ÇAYIR (1989-23), 17.Ord.Kd.ÜçvĢ.Adnan PEHLĠVANLI (1989-11), 18.Tnk.ÜçvĢ.Osman 

SÜKUT (1990-99), 19.P.ÜçvĢ.Nuri TULAN (1992-261), 20.P.ÜçvĢ.MemiĢ CEYHAN (1991-
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233), 21.Ord.Tek.Kd.ÜçvĢ. Halil KÜÇÜKGÜNAY (1988-17), 22. Mu.ÜçvĢ.Bekir GÜDEK 

(1996-89), 23.Mu.ÜçvĢ.Ertan DURUKALP (1995-2), 24.P.Kd.ÇvĢ.Mehmet GÜR (1994-34), 

25.P.Kd.ÇvĢ.Servet SEZGĠN (1993-182), 26.Tnk.Kd.ÇvĢ.Mustafa POYRAZ (1993-94), 

27.P.Kd.ÇvĢ.ġendoğan YAĞCI (1994-129), 28.Tnk.ÜçvĢ.Erol ERKAN (1989-56), 

29.Ord.Kd.ÇvĢ.Metin KAYABAġI (1993-13), 30.Tnk.Kd.ÇvĢ.Ġsmail YÜCE (1995-109), 

31.Ord.Astsb.ÇvĢ.Burhan KANIġ (1996-45), 32. U/H.Tek.Kd.ÇvĢ.Mustafa ÖZKOLCU 

(1993-17), 33. Eln.ÜçvĢ.Bülent UZMAN (1991-21418), 34.Tek.ÜçvĢ.Serdal ÇAYIRLI (1992-

2226), 35.Mot.ÜçvĢ.Atilla DĠNGĠL (1990-21130), 36. Elk.Kd.ÜçvĢ.Yusuf SEVĠMLĠ (1989-

21236), 37.Top.Kd.ÜçvĢ.Deniz GÜLGÜN (1989-20133), 38.Dz.Ütğm.Ġlker KUĞU (1995-

7571), 39.Eln.BçvĢ.Salih ÖZARSLAN (1982-21430), 40.Ord.Tek.BçvĢ.Uğur ÖZTUĞ (1984-

160), 41.Dz.Hak.Yzb.Ahmet KARAMANLI (1986-2), 42. Dz.Yzb.Ali Haydar KORKUT 

(1989-6471), 43.Hv.Per.BçvĢ.Erkan KORKMAZ (1986-32), 44.Hv.SSS.Ütğm.Ġlyas ÇELEBĠ 

(1992-114), 45.Hv.Tbp.Bnb.YaĢar EKREN (1984-F-12), 46.Eln.Kd.ÇvĢ.Salih YÜCEL (1994-

21451), 47.Hv.Ġsth.Kd.ÜçvĢ.Hüseyin ÜMĠTLĠ (1990-7), 48. Hv.Uçb.Kd.ÜçvĢ.Lokman 

ERDEM (1987-163), 49.Hv.Per.ÜçvĢ.Resul KÜÇÜK (1992-28), 50.J.Ütğm.Adem ESELĠK 

(1995-13),51.J.Kd.ÜçvĢ.Süleyman ARSLAN (1988-434),52. J.Bnb.ÜçvĢ.Nadir 

KARACABEY (1991-2), 53.J.ÜçvĢ.Abdullah KAPLAN (1992-242), 54. J.ÜçvĢ.Bekir 

ġAHĠN (1991-139) 55. J.ÜçvĢ.Uğur KAYNAR (1992-401), 56.J.Kd.ÇvĢ.Engin DEMĠR 

(1996-Uzm.-890), 57.J.ÜçvĢ. (1996-Uzm.505), 58.J.Kd.ÇvĢ.Taner TÜRKGÜLSÜM (1996-

Uzm.-359) olduğunun tespit edildiği belirtilerek sanık Tevfik Özkılıç‟ın  09/05/2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

ġüphelinin Ġbraz Ettiği Belgeler baĢlığında; 

Genelkurmay BaĢkanlığı MY 33-2 Türk Silahlı Kuvvetleri Psikolojik Harekât 

Yönergesi (Ankara Genelkurmay Basımevi 1997) K.K.K. EDOK Komutanlığı Kütüphanesi 

kaĢesi bulunan yönergeyi ifadesinde Ģüpheli ibraz etmiĢtir.  

Personel BaĢkanı Ġshak CEYLAN imzalı, 8 Mayıs 2012 tarihli belge eklerinde; 

1-Tevfik ÖZKILIÇ‟ın 15/07/1996- 09/08/1999 tarihleri arasında Gnkur.Per.D.BĢk. 

Gen.Amr.ġ.Md.   

2-Berkay TURGUT‟un 02/08/1994 – 29/06/1997 tarihleri arasında Gnkur.Per.D.BĢk. 

Pl.ġ.Pl.ve Tat.Prj.Sb. 

3- Emin Cihangir AKġĠT‟in 28/04/1995 – 01/08/1997 tarihleri arasında 

Gnkur.Per.D.BĢk. Per.Ynt.ġ.Md. olarak görev yaptığının belirtildiği,  

Genelkurmay Per.Pl.ve Ynt.D.BĢk.Erdoğan AKYOL imzalı 08 Mayıs 2012 tarihli 

belge eklerinde;  

1- Doğan TEMEL‟in Gnkur.Per.D.BĢk. olarak 21/08/1995 – 18/08/1997 tarihlerinde 

görev yaptığı,  

2-Türk Kara Kuvvetleri Birlik Ziyaret Defteri fotokopisinde Birlik: BH. (Bosna 

Hersek) Türk BarıĢ Gücü Görev Kuvvet Komutanlığı ve ziyaretçiler bölümünde Tarih/Yer 

bölümünde 4/4/1997, 4/10/1997, Tümg.Doğan TEMEL Genkur.Per.D.BĢk. 4/4/1997, 5/6/97, 

10/5/97, 15/5/97, 18/5/97 tarihleri bulunduğu, M.Serdar SEVGĠLĠ tarafından “Aslı Gibidir” 

denildiği,  

3-Türk Tugayı Sfor Muhafız Bölüğünü Ziyaret Eden Büyüklerimiz baĢlıklı Levent 

D.TURGUT imzalı M.Serdar SEVGĠLĠ tarafından “Aslı Gibidir” denilen belgede “25 Nisan 

1997 Tümgeneral Doğan TEMEL’in ziyaretleri” ibarelerinin yer aldığı  belirtilmiĢtir. 

 

83-ġÜPHELĠ MUSTAFA KEMAL SAVCI  
1996 Yılı Temmuz-1998 Ağustos ayı arasında Genelkurmay BaĢkanlığı Personel 

Dairesi Yönetim ġube Kanun Kararname Takip Subayı olarak görev yaptığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 
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bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Per.Yb.Kemal SAVCI olarak isminin bulunduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde BÇG.PL.SB. (Batı ÇalıĢma Grubu Plan 

Subayı olarak)  isminin geçtiği belirtilerek sanık  Mustafa Kemal Savcı‟nın 14.04.2012 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

84-ġÜPHELĠ BERKAY TURGUT  
1996 yılı dahil 1997 yılı Haziran ayına kadar Genelkurmay Personel BaĢkanlığı Plan 

ġube Tatbikat Proje Subayı olarak görev yaptığı,  

12/07/1998 tarihinden 2001 yılına kadar Genelkurmay BaĢkanlığı Plan ġube Müdürü 

olarak görev yaptığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Top.Kur.Yb.Berkay TURGUT olarak isminin bulunduğu   belirtilerek  sanık  Berkay 

Turgut‟un 09/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer 

verilmiĢtir. 

ġüpheli Berkay TURGUT‟un Hizmet Safahatı baĢlıklı Personel BaĢkanı Ali 

KARAHAN onaylı belgede 02/08/1994 – 29/06/1997 tarihlerinde Gnkur.Per.D.BĢk.Pl.ġ.Pl.ve 

Tatb.Proje Sb. olarak görev yaptığı ve 30/06/1997 – 11/07/1998 tarihlerinde Azerbeycan KHO 

Öğr.Tb.Komutanı, 12/07/1998 – 07/07/2001 tarihlerinde Gnkur.Per.D.BĢk.Pl.ġ.Md. olarak 

görev yaptığı,   

Personel Daire BaĢkanı Doğan TEMEL tarafından imzalanan KiĢiye Özel 24 Ocak 

1997 tarihinde “Terfiin kadro esasına bağlanması” gibi zor bir projenin baĢarıyla 

sürdürülmesinde ve 9-10 Aralık 1996 tarihlerinde icra edilen Yüksek Askeri ġura 

ÇalıĢmalarının yine baĢarıyla sonuçlanmasında katkıları sebebiyle takdir belgesi verildiği 

belirtilmiĢtir. 

 

85-ġÜPHELĠ ARSLAN DAġTAN  
20 Ekim 1996 – Mayıs 1997 tarihleri arasında Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığında 

Ġç Ġstihbarat ġube Müdürü olarak görev yaptığı  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Tnk.Kur.Alb.Arslan DAġTAN olarak isminin bulunduğu , 

ġüpheli Ġsmail Hakkı ÖNDER‟in avukatı olan Av. Yasin TEKAKÇA Kara Kuvvetleri 

Komutanlığına 11.02.2013 tarihinde vermiĢ olduğu dilekçesinde “müvekkili Ġsmail Hakkı 

ÖNDER’in 1997 yılında 1.sicil amiri olan Kur.Alb.Arslan DAġTAN’ın 1997 yılında Kıta 

komutanlığına atanması üzerine hangi tarihte Gnkur.BĢk.lığı Karargâhındaki Ġç 

Ġsth.ġ.Md.lüğü görevinden ayrı kaldığı ve tarihte ayrıldığının” bildirilmesini istenmesi üzerine 

Genelkurmay BaĢkanlığının 28 ġubat 2013 tarihli BaĢsavcılığımıza göndermiĢ olduğu, ekinde 

Arslan DAġTAN‟a ait 3 sayfa belgenin onaylı fotokopisinin gönderildiği,  

1-Subay ve Astsubaylar için kurs bitirme belgesine Arslan DAġTAN‟ın Gnkur.ĠKK 

ve Güv.BĢk.lığı Tnk.Kur.Kd.Alb.olarak 02 Haziran 1997 tarihinde açılan ve 13 Haziran 1997 

tarihine kadar devam eden 11 nci dönem Tuğ.K.Yrd.lığı/A.K.lığı kursunu takip ettiği, 
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2-Kara Harp Okulu Komutanlığı kurs belgesinde Gnkur.Ġstihbarat BaĢkanlığında 

görevli Arslan DAġTAN‟ın 16-20 Haziran 1997 tarihleri arasında açılan Askeri Yönetim 

Kursunu takip ettiği,  

3-Mesaj formunda 28 nci Mknz.P.Tug.K.Yrd.Görevine atanan Tnk.Kur.Alb. Arslan 

DAġTAN‟ın (1973-11) 17 Temmuz 1997 tarihinde göreve baĢladığının belirtildiği,belirtilerek   

sanık  Arslan DaĢtan‟ın 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine 

yer verilmiĢtir. 

 

86-ġÜPHELĠ ĠSMAĠL HAKKI ÖNDER  
1996 yılı Ağustos ayından 1998 yılı Ağustos ayına kadar Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığı ĠKK ve Güvenlik dairesi BaĢkanlığında iç istihbarat Ģubesinde proje subayı olarak 

görev yaptığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde    

P.Kur.Kd.Bnb.Ġsmail Hakkı ÖNDER olarak isminin bulunduğu , 

ġüpheli Ġsmail Hakkı ÖNDER‟in avukatı olan Av. Yasin TEKAKÇA Kara Kuvvetleri 

Komutanlığına 11.02.2013 tarihinde vermiĢ olduğu dilekçesinde “müvekkili Ġsmail Hakkı 

ÖNDER‟in 1997 yılında 1.sicil amiri olan Kur.Alb.Arslan DAġTAN‟ın 1997 yılında Kıta 

komutanlığına atanması üzerine hangi tarihte Gnkur.BĢk.lığı Karargâhındaki Ġç 

Ġsth.ġ.Md.lüğü görevinden ayrı kaldığı ve tarihte ayrıldığının” bildirilmesini istenmesi üzerine 

, Genelkurmay BaĢkanlığının 28 ġubat 2013 tarihli BaĢsavcılığımıza göndermiĢ olduğu, 

ekinde Arslan DAġTAN‟a ait 3 sayfa belgenin onaylı fotokopisinin gönderildiği,  

1-Subay ve Astsubaylar için kurs bitirme belgesine Arslan DAġTAN‟ın Gnkur.ĠKK 

ve Güv.BĢk.lığı Tnk.Kur.Kd.Alb.olarak 02 Haziran 1997 tarihinde açılan ve 13 Haziran 1997 

tarihine kadar devam eden 11 nci dönem Tuğ.K.Yrd.lığı/A.K.lığı kursunu takip ettiği, 

2-Kara Harp Okulu Komutanlığı kurs belgesinde Gnkur.Ġstihbarat BaĢkanlığında 

görevli Arslan DAġTAN‟ın 16-20 Haziran 1997 tarihleri arasında açılan Askeri Yönetim 

Kursunu takip ettiği,  

3-Mesaj formunda 28 nci Mknz.P.Tug.K.Yrd.Görevine atanan Tnk.Kur.Alb.Arslan 

DAġTAN‟ın (1973-11) 17 Temmuz 1997 tarihinde göreve baĢladığının belirtildiği belirtilerek   

sanık  Ġsmail Hakkı Önder‟in  26.04.2012 Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine 

yer verilmiĢtir. 

 

87-ġÜPHELĠ AHMET NAZMĠ SOLMAZ  
1996 Ağustos -1998 Ağustos tarihleri arasında Genelkurmay Harekât BaĢkanlığına 

bağlı ĠGHD Harekât ġube Müdürü olarak çalıĢtığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Top.Kur.Kd.Alb.Nazmi SOLMAZ olarak isminin bulunduğu , 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon rehberinde (ĠGHD Harekât ġube Müdürü olarak)  

isminin geçtiği belirtilerek sanık  Ahmet Nazmi Solmaz‟ın  14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

88-ġÜPHELĠ NECDET BATIRAN  
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1995 yılı Eylül atamaları ile Genelkurmay Ġç Güvenlik Harekât Dairesi (ĠGHD) Ġdari 

ĠĢler Astsubayı olarak atandığı, 1997 yılı 2 nci yarısında  Genelkurmay Harekât BaĢkanlığı 

Sekreterliği emrine atandığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Tnk.Kd.ÜçvĢ.Necdet BATIRAN olarak isminin bulunduğu , 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Plan ġube Harekât Plan astsubayı olarak)  

isminin geçtiği belirtilerek, sanık Necdet Batıran‟ın 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

89-ġÜPHELĠ MEHMET ALĠ YILDIRIM 
1996 Ağustos – 1998 Ağustos yılları arasında Genelkurmay BaĢkanlığı Lojistik Daire 

BaĢkanlığında proje subayı olarak görev yaptığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

P.Kur.Yb.Mehmet Ali YILDIRIM olarak isminin bulunduğu , 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde BÇG.PL.SB (Batı ÇalıĢma Grubu Plan 

Subayı olarak)  isminin geçtiği belirtilerek, sanık  Mehmet Ali Yıldırım‟ın  09/05/2012 

tarihinde cumhuriyet savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

90-ġÜPHELĠ METĠN KEġAP   
1996 yılı Haziran baĢı ile 1998 yılı Mart baĢı arasında Genelkurmay Ġstihkam Daire 

BaĢkanlığı Plan ġubede proje subayı olarak çalıĢtığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Ġs.Kur.Kd.Bnb.Metin KEġAP olarak isminin bulunduğu , 

 Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde BÇG.PL.SB (Batı ÇalıĢma Grubu Plan 

Subayı olarak)  isminin geçtiği belirtilerek, sanık  Metin KeĢap‟ın  09/05/2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu  ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

91-ġÜPHELĠ CELALETTĠN BACANLI  
1996 Ağustos ayından 1999 Ağustos ayına kadar Genelkurmay BaĢkanlığı Kuvvet 

Plan Dairesinde Kuvvet Plan ve Program ġubesinde (sonradan ismin Savunma Plan ve 

Kaynak Yönetim Dairesi olarak değiĢtiğini ) Karar Plan Subayı olarak görev yaptığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Ġs.Kur.Kd.Bnb.Celalettin BACANLI olarak isminin bulunduğu belirtilerek, sanık Celalettin 

Bacanlı‟nın 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu  ifadesine yer 

verilmiĢtir. 

 

92-ġÜPHELĠ MUSTAFA KÖSEOĞLU  



552 

 

05.08.1996-01.08.1999 tarihleri arasında Genelkurmay BaĢkanlığı Silahsızlanma ve 

UluĢlararası Güvenlik ĠĢleri Daire BaĢkanlığında çalıĢtığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Top.Yzb.Mustafa KÖSEOĞLU olarak isminin bulunduğu belirtilerek, sanık  Mustafa 

Köseoğlu‟nun  26.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu  ifadesine yer 

verilmiĢtir. 

 

93-ġÜPHELĠ MEHMET CUMHUR YATIKKAYA  
1994 Ağustos ayından 1997 Temmuz ayı baĢına kadar Genelkurmay BaĢkanlığı 

Merkez Daire BaĢkanlığı Savunma ĠĢbirliği Ofisinde emniyet takım komutanı,  bölük 

komutanı olarak görev yaptığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

P.Yzb.Cumhur YATIKKAYA olarak isminin bulunduğu  belirtilerek sanık  Mehmet Cumhur 

Yatıkkaya‟nın  27.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu  ifadesine yer 

verilmiĢtir. 

 

94-ġÜPHELĠ MUSTAFA ĠHSAN TAVAZAR  
1996 yılı Haziran ayında Genelkurmay Genelsekreterliği Basın Yayın ve Halkla 

ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığında plan subayı olarak göreve baĢladığı, Mayıs 1998 – Ocak 1999 

tarihlerinde Genelkurmay Genelsekreterliği Ġcra Subaylığı yaptığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde  

Top.Kur.Kd.Yzb.Mustafa Ġhsan TAVAZAR olarak isminin bulunduğu  belirtilerek sanık  

Mustafa Ġhsan Tavazar‟ın  Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu  ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

95-ġÜPHELĠ ABDULLAH KILIÇARSLAN  
1996 Ocak ayında Ankara Özel Harekât ġube Müdürlüğünde göreve baĢladığı, 1997 

ġubat ayında Özel Kuvvetler Kurmay BaĢkanlığına vekalet ettiği, 24 Nisan 1997 de Kurmay 

BaĢkanlığı görevine baĢladığı, 1998 Mayıs ayında Nahçıvan‟a atandığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde    

Mu.Kur.Alb.Abdullah KILIÇARSLAN olarak isminin bulunduğu, 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Özel Kuvvetler Harekât ġube Müdürü 

olarak)  isminin geçtiği, 

ġüpheli Abdullah KILIÇARSLAN'ın Ankara - Çankaya, Birlik Mahallesi, 408 

Sokak, No:14/7 sayılı ikametinde 12/04/2012 tarihinde yapılan aramada el konulan; 

“Üzerinde Din Eğitimi yazılı 115 ile numaralandırılan 22 Mart 2005 tarihinde 

oluĢturulan CD'nin çözümüne iliĢkin 11/02/2013 tarihli 23 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağı 

ve ekinde bulunan CD'den elde edilen power point sunu ve word belgelerinde özetle; Ġmam 

Hatip Liseleri ve Ġlahiyat Fakültelerinin hangi hükümet döneminde hangi yıllarda kaç adet 
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kurulduğunun grafiklerle salyt ve power point sunusu Ģeklinde bilgileri bulunduğu, aynı CD 

içerisinde Türkiye'de Ġrtica ve Uluslararası Boyutu baĢlıklı power point sunusu, Muzaffer 

GEZER P.Yzb. yazan 1923-1945 dönemi, Soğuk SavaĢ dönemi baĢlığı altında devletin din 

eğitimini üstlendiğini, bugün irticanın yuvası olarak gösterilen Ġmam Hatip Liseleri ve 

Ġlahiyat Fakültelerinin açılmaya baĢlandığı ve Türkiye'de çok partili siyasi sisteme geçildiği, 

ezanın yeniden Arapça olarak okunmaya baĢlaması ile birlikte tarikatçılığın beslenip 

diriltilmeye çalıĢıldığı, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan Milli Nizam Partisi, Milli 

Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve onun bugünkü uzantısı olan siyasal akımlar 

aynı yobazlığın değiĢik düzenini oluĢturduğu, soğuk savaĢ sonrası dönem baĢlığı altında 

açıklamalar yapılarak sonlandırıldığı, CD'de Ġrtica Forum - Takdimler - Takdim 3 Ġrticai 

Örgütler 3, word ve power point sunumlarda Türkiye'de irticai örgütler ve Faaliyetleri baĢlıklı 

Nuh ALTINSOY Topçu Yzb. Ismi ile baĢlayan power point sunumda irticai örgütlerin Milli 

GörüĢçüler, Dini Motifli Terör Örgütleri, Radikal Dini Gruplar, Tarikat ve Dini Cemaatler, 

Yurt DıĢındaki Radikal Dini Gruplar olarak sayıldığı, Milli GörüĢçülerin vakıf, dernek, yurt, 

dersane, okul, TV, gazete, Ģirket, radyo ve dergi sayıları belirtilmektedir. Aynı konularla ilgili 

olarak Türkiye Ġrticai Örgütler ve Faaliyetleri baĢlıklı 57 adet power point sunusundan oluĢan 

belgenin de bulunduğu, bu belgede de teröre bulaĢmamıĢ olan tüm tarikat ve dini cemaatlerin 

irticai örgütler kapsamında gösterildiği, devamında yukarıda belirtilen power point sunusunun 

6 sayfalık ve 1 sayfalık world belgesi halinin bulunduğu, Türkiye'de Ġrtica ve Uluslararası 

Boyutu konulu Muzaffer GEZER P.Yzb. Adının yazıldığı power point takdim belgesi, takdim 

belgesinde Türkiye'de Ġrticai, 1923-1945 dönemi, soğuk savaĢ dönemi, soğuk savaĢ sonrası 

dönem, sonuç sıralarından oluĢan 65 sayfalık power point sunu olduğu, yukarıda belirtilen 

belgenin power point sunumu olduğu, Ġmam Hatip Liselesi ve Ġlahiyat Fakülteleri baĢlıklı 

Ruhi BAĞCĠVAN Hv. Svn.Yzb. adının yazıldığı power point sunuda, takdim sırasında, giriĢ, 

tarihçe, günümüzdeki durum, ders kapsamları, çeĢitli yaklaĢımlar ve görüĢler, bu okullara 

yönelik eleĢtiriler, sonuç ve değerlendirme sılarından oluĢan 42 sayfalık sunu olduğu, bu 

power point sununun 8 sayfadan oluĢan world belgesi halinde de bulunduğu,  

Üzerinde Genelkurmay Karargâhı baĢlıklı ve antetli Per.BĢk.lığı, Gen./Amr. 

Oryantasyon Semineri konulu A24113 seri no.lu 801 ile numaralandırılan, Gizli gizlilik 

dereceli virüs kontrolü yapılan 13 Ocak 2005 tarihinde oluĢturulan CD'nin çözümüne iliĢkin 

11/02/2013 gün ve 16 sayfadan oluĢan araĢtırma tutanağı ve CD'den çıkan power point ve 

word sayfalarında özetle; yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyette bulunmaları sebebiyle Yüksek 

Askeri ġura Kararı ile iliĢiği kesilenlerden Arvupa Ġnsan Hakları Mahkemesine baĢvuranların 

sayısının 108'e ulaĢtığı, bununla ilgili savunma hazırlandığı, savunma metninde özetle, sadece 

personelin okuduğu yayınların veya eĢinin giyim tarzı veya türban gibi konuları ön plana 

çıkarılması AĠHM açısından uygun olmayacağı belirtilerek belge ve bilgiler hazırlanması 

istendiği, Ġrtica Ġle Mücadele baĢlıklı sunum içerisinde özetle tüm bu kazanımlara karĢı ön 

önemli tehdit olan irticanın unsurların irticai terör örgütleri, radikal dini gruplar, dini motifli 

siyasal grup (Milli GörüĢ), Dini gruplar ve tarikatlar olmak üzere dört ana baĢlıkta 

sınıflandırıldığı, Refah Partisi ve Refahyol Hükümeti tehlike olarak gösterildiği, irticaya 

destek verdikleri tespit edilen kamu görevlilerin dağılımının belirtildiği grafikler, vakıf, 

dernek, radyo, televizyon, gazete, dergi ve basılı eserlerin irticai tehlike olarak belirtildiği,  

3 Kasım 2002 tarihli seçimlerde AKP %34,3 ile 363 milletvekili çıkardığı belirtilerek  

Milli GörüĢçülerin devamı niteliğinde olan partinin tek baĢına iktidar olmayı baĢardığı ve 58. 

ve 59. Hükümetlerin yaklaĢık 2 yıllık icraatı içinde BaĢbakan, Bakanlar ve Meclis BaĢkanı ile 

ilgili bilgiler verilerek siyasi ve irticai kadrolaĢmaya gidildiğinin çeĢitli kurumlardan örnekler 

verilerek anlatıldığı, hükümetin faaliyetleri eleĢtirilerek hükümetin laik cumhuriyetin 

kazanımlarını aĢındırma yönünde kararlı olduklarını gösterdikleri, hükümetin icraatları 

medya, basın ve yayın organları ile resmi ve özel tüm kaynaklar takip edilmekte cumhuriyetin 
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kazanımları aleyhinde olabilecek kararlar ve bu kazanımları tehdit eden tutumlarda sınırı aĢan 

eylemlere karĢı hazırlıklı olunarak uygun platformalarda gerekli tepkiler gösterilmektedir.  

Bu mücadelede il ve ilçelerdeki irticai faaliyetlerin takip ve rapor edilmesinde TSK 

unsurlarına büyük görevler düĢmektedir.  

Bu konuda;  

Ġl emniyet komisyonu toplantıları açıklanırken bu toplantılara garnizon 

komutanlarının katılması ve irticai faaliyetlerin tespitinde komisyonun yönlendirilmesine,  

Milli Güvenlik Bilgisi dersinin öğretmenlerinin derslerde ve değiĢik zamanlarda 

okula gitmeleri ve tespit ettikleri konuları birlik istihbarat subaylarına bildirmeleri,  

Birlik Ġstihbarat Subaylarının (S-2, G-2) bölgelerindeki irticai faaliyetleri daha 

dikkatli izlemesi ve sağlam delillerle rapor etmelerine ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.     

Ġçinde bulunulan ağır koĢullarda dahi Türk Silahlı Kuvvetleri, iĢaret edilen 

medeniyet yolunun en sadık bekçisi olmaya devam edecektir. " Ģeklinde belgenin bulunduğu 

tespit edilmiĢtir.  

ġüphelinin ikametinde yapılan aramada el yazması belgelerden 36 ile 

numaralandırılan el yazması belgede; 

"NA'dak irticai Tğm. Ġçin K.K.K.lığına mesaj çekilecek.  

NA'daki Tğm. Kara Harp Ok.dan mezun mu soralım.  

Konu ile ilgili olarak mesaj komutana fakslanacak. " ibarelerinin bulunduğu tespit 

edilmiĢtir.  

(4) ile numaralandırılmıĢ belgede Genelkurmay BaĢkanlığı Ankara baĢlıklı Genel 

BaĢkan Recep Tayyip ERDOĞAN adına açılmıĢ, imzasız, Dr. Paul Wolfowitz Savunma 

Bakan Vekil Pentagon Washington DV, 20301 Ford 4. Kasım 2002 tarihinde gönderilmiĢ 

seçim sonuçları ile ilgili oluĢturulmuĢ bir yazı bulunduğu,  

(5) ile numaralandırılan belgede Hava Tümgeneral YaĢar DEMĠRBULAK adının 

bulunduğu ve AKP Irak Harekâtı baĢta olmak üzere Amerikan çıkarlarının korunmasında 

kullanılmak amacı ile ABD tarafından kurduruldu ve tek baĢına iktidar yapıldı yazılarının 

bulunduğu,  

(9) ile numaralandırılan belgede Batmanda veya çevresinde yaĢayıp, Batmanla 

yakından irtibatı olup oy potansiyeline sahip olan aile, aĢiret ve insanların sahip oldukları oy 

potansiyelleri ve geçmiĢte desteklemiĢ oldukları siyasi partileri gösteren tahmini siyasi isim 

Ģeması, ekinde bununla ilgili 11 adet belge bulunduğu,  

184'den baĢlayıp 191'e kadar devam eden ve numara verilen belgelerde; Ocak 2007 

tarihinin bulunduğu, 2006 yılının değerlendirilmesi ve 2007 yılı beklentileri baĢlığı altında 

2003,2004,2005 ve 2006 yıllarında iç politika baĢlığı altında AKP hükümetinin eleĢtirildiği, 

dıĢ politikada Kıbrıs, Irak ve ABD, Türkiye - AB iliĢkileri, diğer geliĢmeler baĢlığı, ekonomi 

ile ilgili değerlendirmeler, 2007 yılı beklentilerinde ise AKP ve hükümet ve CumhurbaĢkanı 

ile ilgili  değerlendirmelerin bulunduğu tespit edilmiĢtir.  

(1) adet askeri kamuflaj ciltli 1'den 190'a kadar numaralandırılan el yazması 

ajandanın 72. Sayfasında; 

26/6/1997 tarih  

BATI ÇALIġMA GRUBU TOPLANTISI  

J. Gn. K.lığı önerileri: 

ÇalıĢma Grubu Toplantısının baĢlangıcından bugüne yazılan yazılar olaylar 

duyumların sayıları anlatıldı.  

Duyum sayısının az olması sonucu da irticai kesimin gizlilik kesvesine büründüğü 

bunun olumsuz olduğu.  

Fetullah Gülenin açıklığa girmekte olduğu bu meyanda aldığı tedbirle 

Hükümet ne Ģekilde kurulursa kuruluna kurulsun - Çiller Ailesi - RP ve BBP nin 

durumu. 
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Gen Sb.ların siyasi olaylar içine girmemesi 

Buradaki faaliyetler komutanlara aktarılacak 

Daha çok gençlerde olan simgesel baĢörtüye karĢı tedbir alcak ama yaĢlı olan .. 

örtüsüne" Ģeklinde,  

73. Sayfasında el yazısı ile ; 

"Her söylediğinizi ve her yaptığınızı ispat edecek durumda değilseniz söylemeyin.  

Ortaya çıkan hususları yazılı olarak verilmesini emrettiler.  

Oyakın sermayesi ile ilgili OYAK bir açıklama yapsın.  

DıĢ politika 

Ġrtica ile mücadele kesin olarak devam etmelidir.  

Seçim dönemi tüm olumsuzlukları ekranlara aksettirilmeli. 

Demokrasi ... Meclis çatısı altında  

Kötü icraatları gösterelim gerekli bu tür olaylara girenlerin iliĢiği kesilmeli 

Metin SAĞLAM'ın kitabını devreye sokalım. "   

160. Sayfasında el yazısı ile; 

"KOMUTANIN EMĠRLERĠ 

Çok gizli, kiĢiye özel.  

(Tesettürlü kadınlar, ellerinde paketlerle adamlar çocuklar gördüm.) 

Lojmanlarda bu Ģekilde aile var.  

Böyle adamlar Öz. Kuv. de var diye kulağıma geldi. 

Bu adamlara lojmanlar blg  

(Yb. Serdar Bsk.Bnb.Lokman, Yzb.Arif, Yzb Göksel Yzb Kamil) 

çok özel bir faaliyet yapılacak hafta sonu.  

Eylül atamalarında derhal gönderilecek. 

Alay ve b.k.larına da söylenecek. 

Yzb Kamil de Pk.Hrk.ile ilgili arza gelecek. 

Orhan Alb konuĢulacak (Mitle yapılanlar öğrenilecek)"  Ģeklinde yazının olduğu 

tespit edilmiĢtir.  

ġüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen Silahlı Kuvvetler Ajandası 1996 

yazılı 1'den 274'e kadar numaralandırılmıĢ ve Ģüpheli tarafdın paraflanmıĢ ajandanın 

incelenmesinde; 

196 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; 

"Ġrticai faaliyetler ile ilgili olarak bir çalıĢma baĢlatılacak, bir faaliyet baĢlatacağız.  

Ġrtica örgütleniyor Türbanlı öğretmenler Slh.Kuv.civarına yerleĢtiriliyor. 

Asts.lar ve uzmanlar içerisinde bir çalıĢ baĢlatalım. 

Ġmam Hatip kökenli uzmanların durumu ilk etapta bakılacak. 

Kimlik kartı olmayan uzmanlar var. 

Sivil memurlar" Ģeklinde yazının olduğu,  

202 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; 

"Üniversitelerdeki Ģeriatlerle ilgili konu gazeteden kesilecek Ģeriatlerle ilgili çalıĢma 

sonuçlanacak. " Ģeklinde yazının olduğu,  

245 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile;  

"4/4/1997 

K.TOPLANTISI. 

1. 28 ġUBAT MGK kararlarını tekrar oku.  

2. 20 Nisan 97 de gündeme gelecek konu. 

3. Ayrı bir ... çalıĢma yapılacak.  

4. Maksat: Bu kararları uygulanacak ..... Silahlı kuvvetleri din duĢmanı olarak 

gostemek, komutanlar .... ayrılık gostemek. 
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5. He ulus bu isten çıkmak için ne gibi tedbirler alman gerektiği konu da bir çalıĢma 

yapılacak 

6. Özel kuv.K.lığı olarak bir çalıĢma yapmalıyız 

* MGK kararları hayata geçirmek için gerekli alınabilecek tedbirler neler olabilir.  

1. Zorunlu eğt.8 yıla çıkartıl 

Her 18 maddeyi kocu baĢlığı alıp  

1 nci tedbir: Alınabilecek legal tedbirler neler olabilir. " Ģeklinde yazının olduğu,  

246 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; 

"Kuran kursları: MEB bağlanacak. 

2 nci örtülü tedbirler. 

3 üncü bu tedbir ile ilgili uygulanabilecek Tsk.Hrp faaliyetleri. 

Devlette kadrolaĢmayı önlemek için ne gibi tedbirler alınabilir. 

Merkez ve TaĢra TeĢkilatlanma...." Ģeklinde yazının bulunduğunun tespit edildiği 

belirtilerek  sanık  Abdullah Kılıçarslan‟ın 14.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına 

verdiği ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

96-ġÜPHELĠ LOKMAN EKĠNCĠ  
1996 yılı Haziran yada Temmuz ayında Ankara‟ya Özel Kuvvetler Komutanlığı 

Eğitim ve Harekât ġube Müdürlüğüne Milli Plan ve Tatbikat Subaylığına atandığı, 1997 

yılının Eylül ayında Ġzmir‟e Ġngilizce kursu için gittiği, 1998 yılının Mayıs yada Haziran 

ayında döndüğü, Özel Kuvvetler Komutanlığı Tabur Komutanlığına atandığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

ÇalıĢma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay Ġç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 

bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma 

Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriĢ yetkisi verilen personele ait isim listesinde    

P.Kur.Bnb.Lokman EKĠNCĠ olarak isminin bulunduğu , 

Batı ÇalıĢma Grubu telefon  rehberinde (Özel Kuvvetler Plan Subayı olarak)  isminin 

geçtiği, 

Evinde yapılan aramada  Abdullah KILIÇARSLAN tarafından 07 Ekim 1996, 20 

ġubat 1997, 21 Mart 1997, 15 Aralık 1997, 15 Nisan 1998 tarihlerinde kendisine takdir 

belgesi verildiğinin tespit edildiği belirtilerek sanık  Lokman Ekinci‟nin 26.04.2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu  ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

97-ġÜPHELĠ ERKAN YAYKIR  
1996 yılı Ağustos ayından – 1997 yılı Aralık ayı arasında Gölcük Donanma 

Komutanlığı Ġstihbarata KarĢı Koyma Kısım amiri olarak atandığı 

ġüpheli Erkan YAYKIR'ın 08/05/2012 günü ikametinde yapılan aramada el konulan 

ACER Marka diz üstü bilgisayarın hard diskinde elde edilen dosyada;  

Balyoz Planına Göre sakıncalı personel baĢlığı altında 77 sayfadan oluĢan Gizli 

ibareli Ġstihbarat BaĢkanı Kurmay Albay Ġzzet OCAK'ın imzasına açılmıĢ Ek-C olarak 

belirtilen word belgesi içeriğinde;  

S.No, Rütbe, Adı Soyadı, Görev Yeri, Ġl-Ġlçe ve Açıklamalar bölümlerinden oluĢan,  

1 nci Or Bölgesinde iliĢiği kesilmesi teklif edilen personel listesi 1-11 sayfa arası 108 

TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/Ģüpheli, irticai görüĢü benimser, siyasal islami 

görüĢleri benimser ve destekler, eĢi çağ dıĢı kıyafet giyer, eĢi irticai eğilimlidir, irticai 

eğilimleri mevcuttur, takipte, irticai görüĢü benimseyen kiĢiler ile iliĢkilidir, mesai saatlerinde 

namaz kılar, aĢırı milliyetçi partiye müzahir, Zaman Gazetesi okur Ģeklinde fiĢlendiği,     

2 nci Kor. Bölgesinde iliĢiği kesilmesi teklif edilen personel listesi 12-30 sayfa arası 

218 TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/Ģüpheli, irticai görüĢü benimser, siyasal 

islami görüĢleri benimser ve destekler, eĢi çağ dıĢı kıyafet giyer, eĢi irticai eğilimlidir, irticai 
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eğilimleri mevcuttur, takipte, irticai görüĢü benimseyen kiĢiler ile iliĢkilidir, mesai saatlerinde 

namaz kılar, aĢırı milliyetçi partiye müzahir Ģeklinde fiĢlendiği,  

3 ncü Kor. Bölgesinde iliĢiği kesilmesi teklif edilen personel listesi 31-40 sayfa arası 

100 TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/Ģüpheli, irticai görüĢü benimser, siyasal 

islami görüĢleri benimser ve destekler, eĢi çağ dıĢı kıyafet giyer, eĢi irticai eğilimlidir, irticai 

eğilimleri mevcuttur, takipte, irticai görüĢü benimseyen kiĢiler ile iliĢkilidir, mesai saatlerinde 

namaz kılar, aĢırı milliyetçi partiye müzahir Ģeklinde fiĢlendiği,  

5 nci Kor. Bölgesinde iliĢiği kesilmesi teklif edilen personel listesi 32-60 sayfa arası 

241 TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/Ģüpheli, irticai görüĢü benimser, siyasal 

islami görüĢleri benimser ve destekler, eĢi çağ dıĢı kıyafet giyer, eĢi irticai eğilimlidir, irticai 

eğilimleri mevcuttur, takipte, irticai görüĢü benimseyen kiĢiler ile iliĢkilidir, mesai saatlerinde 

namaz kılar, aĢırı milliyetçi partiye müzahir Ģeklinde fiĢlendiği,  

15 nci Kor. Bölgesinde iliĢiği kesilmesi teklif edilen personel listesi, 61-70 sayfa 

arası 112 TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/Ģüpheli, irticai görüĢü benimser, 

siyasal islami görüĢleri benimser ve destekler, eĢi çağ dıĢı kıyafet giyer, eĢi irticai eğilimlidir, 

irticai eğilimleri mevcuttur, takipte, irticai görüĢü benimseyen kiĢiler ile iliĢkilidir, mesai 

saatlerinde namaz kılar, aĢırı milliyetçi partiye müzahir Ģeklinde fiĢlendiği,  

Harp Akademilerinde iliĢiği kesilmesi teklif edilen personel listesi, 71-72 sayfa arası 

19 TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/Ģüpheli, irticai eğilimleri mevcuttur, aĢırı 

milliyetçi partiye müzahir, siyasal islami görüĢleri benimser ve destekler, eĢi irtica eğilimlidir, 

mesai saatlerinde namaz kılar Ģeklinde fiĢlendiği,  

Kuleli As. Lis, IĢıklar As. Lis ve Çok Programlı Astsb.Hzl.Ok.nda iliĢiği kesilmesi 

teklif edilen personel listesi, 73-77 sayfalar arası 42 TSK personeli isminin bulunduğu ve 

sakıncalı/Ģüpheli, takipte, irticai eğilimleri mevcuttur, aĢırı milliyetçi partiye müzahir, siyasal 

islami görüĢleri benimser ve destekler, eĢi irtica eğilimlidir, mesai saatlerinde namaz kılar 

Ģeklinde fiĢlendiği,  

Yukarıda belirtilen TSK personeli sakıncalı/Ģüpheli, irticai görüĢü benimser, eĢi 

çağ dıĢı kıyafet giyer, irticai eğilimleri mevcuttur, siyasal islami görüĢleri benimser ve 

destekler, irticai görüĢü benimseyen kiĢilerle iliĢkilidir, mesai saatlerinde namaz kılar, 

aĢırı milliyetçi partiye müzahir, eĢi irtica eğilimlidir vb Ģekilde fiĢlenmiĢlerdir.  (200. 

KLASÖR) 

FiĢlenen kiĢilerle ilgili olarak yapılan araĢtırmada (11.02.2013 tarihli araĢtırma 

tutanağında); 

1. 1 nci Or. Bölgesinde ĠliĢiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel Ġsim Listesinde C-9. 

sayfa 95. sırada yer alan Ord.Tekns.Kd.ÜçvĢ.Ramazan ÖZDEMĠR‟in 16 Haziran 1998 tarihli 

YAġ kararı ile TSK‟dan ayırma iĢleminin yapıldığı,  

2. 3 ncü Kor. Bölgesinde ĠliĢiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel Ġsim Listesinde C-

37 sayfa 68. sırada yer alan Mu.Tekns.BçvĢ.Hakan ġĠMġEK‟in 16 Haziran 1998 tarihli YAġ 

kararı ile TSK‟dan ayırma iĢleminin yapıldığı,  

3. 5 nci Kor. Bölgesinde ĠliĢiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel Ġsim Listesinde C-

52. sayfa 140. sırada yer alan Ord.Tekns.Kd.BçvĢ.Halil YILMAZ‟ın 31 Temmuz 1997 tarihli 

YAġ kararı ile TSK‟dan ayırma iĢleminin yapıldığı, 

4. Kuleli As. Lis., IĢıklar As. Lis. Ve Çok Programlı Astsb.Hzl.Ok.nda ĠliĢiği 

Kesilmesi Teklif Edilen Personel Listesinde C-74 sayfa 9. sırada yer alan Öğ. Bnb. Mehmet 

SEZER‟in 10 Aralık 1996 tarihli YAġ kararı ile TSK‟dan ayırma iĢleminin yapıldığı,     

YAġ kararları ile tespit edilmiĢtir.  (291. Klasörde mevcuttur.)  

Ġstanbul CMK. 250. Mad. Ġle Görevli C.BaĢsavcı Vekilliğinin Gölcük Donanma 

Komutanlığında ve baĢka yerlerde yaptığı aramalarda elde edilen ve Cumhuriyet 

BaĢsavcılığımıza gönderilen belgelerde; 
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ĠSTH.ĠKK.ġ.Md.Bnb. E.YAYKIR‟ın 29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu 

Rapor Sistemi konulu belge içeriğine göre hazırlamıĢ olduğu belgeler,  

Mart 98 Tarihli, RP milletvekillerinden ġevket KAZAN, Necati ÇELĠK ve Osman 

PEPE ile ilgili Ek-A‟da belirtilen 1 adet video kaset ve dikkati çeken konuĢma metinlerini 

ihtiva eden toplam 4 sayfalık belge ve dosyada kalan sureti,   

Mart 98 tarihli, Gölcük'te Kur'an kursları ve vakıflarla ilgili EKA EKB.den oluĢan 

toplam 3 sayfalık belge ve dosyada kalan sureti 

Nisan 98 tarihli, Kur'an kursları ile ilgili 1 sayfa belge ve dosyada kalan sureti, 

Mayıs 98 tarihli, Kur'an kursları ile ilgili bir sayfadan oluĢan  belge ve dosyada kalan 

sureti, 

Mayıs 98 tarihli, Kaçak Kur'an kursu ile ilgili bir sayfadan ibaret belge ve dosyada 

kalan suretleri,  

Mart 98 tarihli, Ġmam Hatip Lisesi MGB dersi öğretmenliği ile ilgili bir sayfadan 

ibaret belge ve dosyada kalan sureti, 

ġubat tarihli, Rad.Astsb.ÇvĢ.Ali DURAN hakkında elde edilen ek bilgilere iliĢkin 

belge ve dosyada kalan sureti ile EK A da bulunan Erkan YAYKIR imzalı iki sayfalık 

görüĢme raporu ve Necmettin SARI'nın imzasına açılan 4 sayfadan ibaret ajanda sayfasının 

çözümü, 

Aralık 97 tarihli,   

1- Gölcük Tersanesi Komutanlığı Dizayn BaĢmühendisi Yük.Müh.Alb.M.Naci 

TAHMAZ'ın irticai faaliyetler ile ilgili görüĢme raporu,  

2-Teknik Ressam Faruk KURDOĞLU, De.me.Tülay RODOP, De.Me.Necdet 

RODOP, De.Me.Mehmet Kazım UĞUR' ile ilgili dini konularda görüĢlerini yaymaya 

çalıĢtığına dair tespit, 

3- Anılan Ģahısların irticai görüĢ ve düĢüncede olduklarına dair elde edilen bilgiler 

nedeniyle tutum ve davranıĢlarının  takip ve kontrol altında tutulmalarının uygun olacağının 

değerlendirilmesine iliĢkin  bir sayfadan ibaret belge ve dosyada kalan sureti,  EKA da 

bulunan  Erkan YAYKIR imzasına açılan 2 sayfadan ibaret Naci TAHMAZ'la Erkan 

YAYKIR'ın görüĢme raporune iliĢkin belge,  

Ocak 98 tarihli, Mk.Kd.Alb.Mehmet Ali ABAY'ın irticai gruplarla iltisaklı olduğu ve 

sivil Ģahıslarla ticari iliĢkilerinin bulunduğu değerlendirildiğinden kıt'a içi ve dıĢı tutum ve 

davranıĢlarının takip ve kontrol altında tutulmasının uygun olacağının değerlendirilmesine 

iliĢkin birsayfadan ibaret yazı ve dosyada kalan sureti EK A da bulunan Erkan YAYKIR 

imzasına açılan  iki sayfadan ibaret Güvenilir kaynak ile Erkan YAYKIR'ın Mehmet Ali 

ABAY hakkındaki  görüĢme raporuna iliĢkin belge,   

Ocak 98 tarihli, iki adet rapor içerikli bir sayfadan oluĢan belge ve dosyada kalan 

sureti ile EK A  2 adet rapor yazılı 

EKA- Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBĠRAP) Deniz Kurmay 

BinbaĢı Erkan YAYKIR tarafından hazırlanan BATOLBĠRAP  (98/1) Kocaeli Üniversitesi 

öğrencilerinin eylemlerine iliĢkin rapor, 

EKA- Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBĠRAP) Deniz Kurmay 

BinbaĢı Erkan YAYKIR tarafından hazırlanan BATOLBĠRAP  (98/2) Kocaeli Emniyet 

Müdürlüğü personelinin hareket tarzları konulu rapor,  

Batı ÇalıĢma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBĠRAP) Deniz Kurmay BinbsaĢı 

Erkan YAYKIR tarafından hazırlanan BATOLBĠRAP (98/09) Gölcük Belediye Kongre 

sarayında düzenlenen Ģiir makale yarıĢması ve uyuĢturucu konulu panele iliĢkin raporuna 

iliĢkin belgede; 

“ġüpheli Mehmet AYGÜNER‟e gönderilen bildirilen Batı ÇalıĢma Grubu Olay 

Bildirim Raporu:Donanma Komutanlığının Nisan 1998 gün ve ĠSTH:3429-98/ĠKK.Ks. 

(BAAOO) sayılı yazının EK-A sında, BATI ÇALIġMA GRUBU OLAY BĠLDĠRĠM 
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RAPORU (BATOLBĠLRAP) 1-Rapor no 98/09. 2-Olayın Meydana Geldiği Zaman 24 ve 25 

Nisan 1998.  3-Olayın Meydana Geldiği Birlik.  4-Olayın meydana Geldiği Yer:Gölcük.  5-

Olayın Türü: Gölcük Belediye Kongre Salonunda düzenlenen Ģiir ve makale yarıĢması ile 

uyuĢturucu konulu panel.  6-Olayın Telefonla Dz.K.K.Ġstihbarat Dairesine Bildirildiği Zaman: 

22 Nisan 1998 17:00.  7. Olayı Bildirenin Kimliği : Dz.Kur.Bnb.Erkan YAYKIR. 8. Olay 

Bildirilenin Kimliği : Dz.P.Yb.Mehmet AYGÜNER.  

9-Olayın Kısaca Açıklaması ve Sonucu :  

a.24 Nisan 1998 günü saat 15:00 da Gölcük Belediye BaĢkanlığı ve Gölcük 

Müftülüğünce düzenlenen Peygamberimize ikbas etmenin önemi konulu siir ve makale 

yarıĢmasının yapılacağı, 

b.25 Nisan 1998 günü saat 20:30 da Gölcük Belediye BaĢkanlığınca uyuĢturucu ve 

bağımlılık yapan maddelere karĢı Peygamberimizin tavrı konulu panelin düzenleneceği ve 

konuĢmacı olarak Prof.Dr.Orhan KARMIġ katılacağı öğrenilmiĢtir.  

10.Varsa Alınan Tedbirler : Bahsekonu yarıĢma ve panelin içeriği hakkında bilgi 

edinilmesi için gerekli tedbirler alındığı” belirtilmiĢtir.  

Sakıncalı personel isim listesi baĢlıklı 59 kiĢinin rütbesi, adı soyadı, sicili, birliği sağ 

sol diye durumlarını ihtiva eden üç sayfadan oluĢan Erkan YAYKIR tarafından hazırlanan EK 

A  belge, 

ġüpheli personel isim listesi baĢlıklı 73 kiĢinin rütbesi, adı soyadı, sicili, birliği sağ 

sol diye durumlarını ihtiva eden üç sayfadan oluĢan Erkan YAYKIR tarafından hazırlanan EK  

belge, 

Nisan 98 tarihli, bir sayfadan oluĢan belge,  

Mart  98 tarihli, bir sayfadan oluĢan belge, EK A sında Gölcük Bölgesindeki yıkıcı 

bölücü faaliyetler baĢlıklı  iki sayfadan ibaret belge lahikalarında;  

LAHĠKA l Ensar Vakfı BaĢkanı (YaĢar KAYA olabilir) ve Prof.Hayrettin 

KAHRAMAN ın konuĢmasını içeren kasetteki dikkat çeken konuĢma metinleriini içeren 3 

sayfadan oluĢan belge, 

LAHĠKA 2  Ensar Vakfının 17 Ocak 1998 tarihinde düzenlediği konferansda 

Doç.Dr.Yunus Vehbi YAVUZ'un konuĢmasını içeren kasetteki dikkat çeken konuĢma 

metinlerine iliĢkin  2 sayfadan oluĢan belge, 

ġubat 98 tarihli, yurt sahibi Hasan Basri AKMAN ile ilgili bir sayfadan oluĢan belge, 

Mayıs 99 tarihli, Acısu Ġlköğretim Okulu Müdürü Yılmaz AYDIN ve Mahmut TÜRK 

ile ilgili bir sayfadan oluĢan belge, 

ġubat 98 tarihli, HADEP, Ensar Vakfı, Dersane, YaĢ kararları ile TSK dan iliĢiği 

kesilenlerle ilgili iki sayfadan oluĢan belge, 

ARAġTIRMA TUTANAĞI; 

Ġstanbul CMK. 250. Mad. Ġle Görevli C.BaĢsavcı Vekilliğinin Gölcük Donanma 

Komutanlığında elde edilen ve Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına  gönderilen ve iĢ bu 

soruĢturma dosyasının  7. klasörü içerisinde bulunan kaset inceleme çözüm tutanakları ile 

ilgili 4 sayfadan oluĢan 22/02/2013 tarihli araĢtırma tutanağı ve eklerinde özetle; 

7. klasörü içerisinde bulunan kaset inceleme ve çözüm tutanaklarının 1998 yılına ait 

olduğu, çözüm içeriğinde Erkan BinbaĢı olarak geçen kiĢinin dosyamız Ģüphelisi emekli 

Kıdemli Albay Erkan YAYKIR olduğu kanaatine varılmıĢtır. Hakan BĠLGĠN isimli askerin 

BinbaĢı Erkan tarafından sorgulanmasına iliĢkin 40 sayfa çözüm tutanağı bulunduğu ve 

sorgulamanın çözüm tutanağına göre 1998 yılı Mart ayında gerçekleĢtirildiği, çözüm 

tutanağının 11. sayfasında Erkan BinbaĢı “…Ġstihbarat ġube Müdürü olarak ve Donanma 

Komutanlığı adına sana Ģunu söylüyorum…” Ģeklindeki konuĢmalarından Erkan BinbaĢının 

Donanma Komutanlığında Ġstihbarat ġube Müdürü olduğunun anlaĢıldığı, çözüm tutanağının 

26. sayfasında Erkan BinbaĢın 2 tane oğlu var ibarelerinin geçtiği, yapılan araĢtırmada ve 

soruĢturmadaki ifadesinde 1996 yılının Ağustos ayında Erkan YAYKIR‟ın binbaĢı olarak 
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Gölcük Donanma Komutanlığı Ġstihbarata KarĢı Koyma Kısım Amiri olarak atandığı, 1997 

yılının Aralık ayından itibaren ise Gölcük Donanma Komutanlığı Ġstihbarata KarĢı Koyma 

ġube Müdürü olarak atandığı, 1999 yılının sonuna kadar bu görevi ifa ettiği ve 2 erkek 

çocuğunun bulunduğu, Erkan BinbaĢının irticai faaliyetler içerisinde oldukları gerekçesiyle 

Hakan BĠLGĠN isimli astsubaya sorduğu isimler arasında yer alan Ahmet Bahadır 

BEYOĞLU isimli Ģahsın 04/12/1998 tarihli YAġ kararıyla ordudan ihraç edilen 1984-2 1244 

sicil sayılı Elk.BçvĢ.Ahmet Bahadır BEYOĞLU isimli Ģahıs olabileceğinin değerlendirildiği 

ve  kararın  da tutanağı eklendiği, (291. Klasör)  

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Kurulmasına Dair belgenin 4.maddesinde  

BÇG‟nin Genelkurmay ĠGHD Merkezinde faaliyet yürüteceğini, benzer bir teĢkilatlanmanın 

Kuvvet Komutanları bünyesinde oluĢturulacağı belirtildiği ve 29 Nisan 1997 tarihli Batı 

ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin ekinde bulunan Rapor Sistemine göre kuvvet 

komutanlıklarına da Batı ÇalıĢma Grubu raporlarının gönderileceği belirtildiğinden Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığında da Ġstihbarat BaĢkanlığı Ve Ġstihbarata KarĢı Koyma bölümünde 

yukarıda belirtildiği Ģekilde BÇG benzeri bir teĢkilatlanma kurulduğu, Deniz Kuvvetleri 

kendisine bağlı tüm birliklerden BÇG‟nin istediği rapor, belge ve bilgileri toplayarak 

Genelkurmayda bulunan BÇG Merkezine gönderdiğinin  belgelerden anlaĢıldığı,   

ġüpheli Erkan YAYKIR görev yaptığı Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığı ĠKK 

ġube Müdürlüğünde BÇG‟nin talimatları doğrultusunda elde ettiği bilgi, belgeleri Deniz 

Kuvvetlerinde BÇG‟nin Ģubesi olarak çalıĢan Ġstihbarat BaĢkanlığı ve Ġstihbarata KarĢı 

Koyma (ĠKK) ġube Müdürlüğüne gönderdiğinin tespit edildiği,  

Gölcük‟te yapılan aramalarda elde edilen Ģüpheli Erkan YAYKIR‟ın BÇG adına 

düzenlemiĢ olduğu birçok rapor ve belgenin  mevcut olduğu, bunların Gölcük‟ten gelen 

belgeler arasında iddianamede  belirtildiği  belirtilerek,  sanık  Erkan Yaykır‟ın 09/05/2012 

tarihinde cumhuriyet savcılığına vermiĢ olduğu ifadesine  yer verilmiĢtir. 

 

98- ġÜPHELĠ MEHMET AYGÜNER  
1996-1998 Ağustos ayı arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat Dairesi 

BaĢkanlığına Ġstihbarata KarĢı Koyma (ĠKK) ġube Müdürü olarak görev yaptığı,  

Hanefi AVCI‟nın evinde yapılan aramada ele geçirilen (Kls.111 S:276) 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığından 29 Nisan 1997 tarihli Batı 

ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemine uygun Ģekilde BÇG‟ye gönderilen belge,  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Genkur.(ĠGHD-BCG) ye hitaben yazılan GĠZLĠ-

KĠġĠYE ÖZEL ibareli, ĠSTH:3590-  97/ikk.Ģ(  ) sayılı ĠKK.ġ.Md.Bnb.M.AYGÜNER 

parafına, Ġstihbarat Daire BaĢkanı Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ġAHAN imzasına açılan  belge 

içeriğinin, 

FM:DENKOM,TO:GENKUR.(ĠGHD-BÇG),KGK:UUA,RAPAD:BATGUNDURAP 

/ DENKOM/ 012/MAY//,GTSG: C MAY 97//,HKG: (A)//,HD: 1//, GURÖZ:1. (METĠN), 

2.(METĠN),3.(METĠN) Ģeklinde yazılı olduğu   

(Belgenin daha önce müĢteki Bülent ORAKOĞLU tarafından BaĢsavcılığa ibraz 

edilmiĢ olup, 47.klasör Sayfa 67 dedir) 

BATI ÇALIġMA GRUBU BĠLGĠ ĠHTĠYAÇLARI, baĢlığında 

ġüpheli Mehmet AYGÜNER‟in aĢağıda belirtilen belgede Harekât BaĢkanı olarak 

parafı bulunduğu, ĠKK ġ.Md.Bnb. olarak imzası bulunduğu,  

5 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu Deniz Kuvvetleri 

Komutanına arz edilip paraflanan, Deniz Kuvvetleri Kurmay BaĢkanı Koramiral Aydan EROL 

imzalı, koordine olarak Harekât BaĢkanı Tümamiral A.ATILAN paraflı, evrakı hazırlayan 

Ġstihbarat Daire BaĢkanı Albay Eser ġAHAN ve ĠKK ġ.Md.Bnb.M.AYGÜNER paraflı, Batı 

ÇalıĢma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak; 
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Ġl ve ilçelerdeki tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluĢları, iĢçi ve iĢveren 

sendikaları ve konfederasyonları,  

Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler) 

Yurtlar (Kredi ve Yurtlar Kurumu‟na bağlı, Kurum KuruluĢları bağlı, Özel yurtlar),  

Üst düzey yöneticiler (Vali, Kaymakam, BüyükĢehir Belediye BaĢkanları, Belediye 

BaĢkanları) ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, Daire BaĢkanları) ait 

biyografiler, anılan Ģahısların siyasi görüĢ/yönleri,  

Ġl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri,  

Siyasi Parti Ġl ve Ġlçe teĢkilatları yönetim kadroları,  

Yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diğer basın-yayın kuruluĢları,  

Anılan bilgilerin derlenmesinde gizliliğe azami dikkat gösterilecek, gerektiğinde 

bölgedeki diğer askeri makamlar ile iĢbirliği yapılarak bilgisayar ortamında Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına gönderilmesi istendiği,  

Belgenin dağıtım gereği olarak Deniz Kuvvetlerine bağlı olan Donanma 

Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Eğitim 

ve Öğretim Komutanlığı, Çıkarma Filosu Komutanlığı, Ġstanbul Boğaz Komutanlığı, 

Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Akdeniz Bölge Komutanlığı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, 

Ġskenderun Deniz Üs Komutanlığı, Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Lisesi Komutanlığı, 

Erdek Deniz Komutanlığı, Bartın Deniz Üs Komutanlığına gönderildiğinin belirtildiği,   

27 Mayıs 1997 tarihli ĠSTH:3590-006-97/ĠKK.ġ sayılı Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı tarafından Genelkurmaya (ĠGHD-BÇG) gönderilen BATGUNDURAP / 

DENKOM 006/MAY Ġçel ili Erdemli ilçesinde kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 

ile ilgili Ġstihbarat Daire BaĢkanı Eser ġAHAN imzalı mesaj formu belge ile ilgili olarak 

Ģüpheli Cemal Hakan PELĠT Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu ifadede; belgenin kendi 

Ģubesinde hazırlandığını belirttiği,  

 10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Kurulmasına Dair belgenin 4.maddesinde  

BÇG‟nin Genelkurmay ĠGHD Merkezinde faaliyet yürüteceğini, benzer bir teĢkilatlanmanın 

Kuvvet Komutanları bünyesinde oluĢturulacağı belirtildiği ve 29 Nisan 1997 tarihli Batı 

ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin ekinde bulunan Rapor Sistemine göre kuvvet 

komutanlıklarına da Batı ÇalıĢma Grubu raporlarının gönderileceği belirtildiğinden Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığında da Ġstihbarat BaĢkanlığı Ve Ġstihbarata KarĢı Koyma bölümünde 

yukarıda belirtildiği Ģekilde BÇG benzeri bir teĢkilatlanma kurulduğu, Deniz Kuvvetleri 

kendisine bağlı tüm birliklerden BÇG‟nin istediği rapor, belge  ve bilgileri toplayarak 

Genelkurmayda bulunan BÇG Merkezine gönderdiğinin  belgelerden anlaĢıldığı belirtilerek 

sanık Mehmet Aygüner‟ün 26.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu  

ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

99-ġÜPHELĠ ERDAL CEYLANOĞLU  
1996 yılı Ağustos ayı ile 1998 yılı Ağustos ayı arasında Ankara Zırhlı Birlikler Okul 

ve Eğitim Tümen Komutanı olarak görev yaptığı, 

04 ġubat 1997 tarihinde Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanı 

olduğu ve 04 ġubat 1997 tarihinde bir gün önce alınan Ģifahi emirle tankları daha önce 

kullandıkları güzergah terkedilerek Ankara Sincan'ın en iĢlek caddesi olan Atatürk caddesinde 

sabah ve akĢam gidiĢ dönüĢ olmak üzere yürüttüğü,  

Tankların yürütülmesi toplumun bir kesimi tarafından hükümete karĢı bir eylem 

olarak algılanıp nitelendirildiği, 

BaĢbakan, BaĢbakan Yardımcısı, birçok Bakan ve birçok milletvekili olayı askeri 

müdahalenin habercisi olarak nitelendirdikleri, 

Tankların Sincan'da yürütülmesi ile birlikte basın yayın organlarında "darbe mi oldu, 

darbeye hazırlık mı, TSK nın refahyol hükümetine karĢı koyduğu en sert tavır, ordu muhalefet 
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ve sivil toplum kuruluĢları hükümeti meclis içinde düĢürmek ve yeni hükümeti kurmak için 

devreye girdiğini, sivil darbe baskısı, sincan'da gövde gösterisi, sincan'da tanklı uyarı, tanklar 

geldi ne oluyar darbe mi yapıldı, meclise tank bombası düĢtü, sincan tankları ankarayı sarstı, 

ordudan 4 uyarı, sincan'da tanklı protesto, hükümeti düĢürme çağrısı, sincan manevrası 

iktidarı sarstı, refahyol dağılıyormu tartıĢması baĢladı, silahlı kuvvetler sincan'da, tanklar 

resmi geçit yaptı, sincan'da tank sesleri" haberleri manĢetten verilerek  askeri müdahale 

hazırlığı ve belirtisi olarak belirtildiği, 

ġüpheli Erdal CEYLANOĞLU'nun o tarihte izinde olduğu fakat o gün saat 13:30 da 

gelerek göreve baĢladığı, tankların bulunduğu bölgeye bizzat giderek denetlediği ve dönüĢ 

güzergahını belirlediğinin anlaĢıldığı, 

Genelkurmay BaĢkanlığından talep üzerine gönderilen, 4 ġubat 1997 tarihinde 

Sincan‟da Tank yürütülmesi olayıyla ilgili olan; Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim 

Tümen Komutanlığına ait 3 sayfadan oluĢan BarıĢ Ceridesinin Tıpkıçekimi bulunan belge 

içeriğinde; 

03 ġubat 1997 tarihinde saat 19:45 te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay BaĢkanı 

(Doğu Aktulga - Ölü) 20:00 da EDOK. K.lığının Ģifahi emirleri ile Kırmızı Tb.Akıncılar GSP 

bölgesine 04 ġubat 1997 de saat 07:30 da tatbikat için hareket etmesi emri verildiği,04 ġubat 

1997 de saat 07:30 da Gösteri Tatbikat Taburu Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncılar 

istikametinde 18 tank, 4 ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı), 10 ZPT (Zırhlı Personel TaĢıyıcı), 5 

tekerlekli araç, 8 Sb. 11 Astsb. 92 erbaĢ ve er (toplam 111) ile GSP uygulaması tatbikatına 

çıkıldığı, ayrıca Merkez Komutanlığından 1 subay, 4 astsubay, 22 erbaĢ ve er (toplam 27) - 

j.birlikleri 3.Komando timinden 5 subay, 6 astsubay, 60 erbaĢ ve er (toplam 71) toplam 209 

personelin katıldığı ayrıca bu personeli taĢıyan ve eskortluk eden araçların bulunduğu 

belirtildiği, 04 ġubat 1997 tarihinde saat 17:00 de kıĢlaya dönüldüğü belirtilerek sanık  Erdal 

Ceylanoğlu‟nun  27.02.2013 tarihinde cumhuriyet savcılığına verdiği ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

100-ġÜPHELĠ ERGĠN CELASĠN  
1994 Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

Kurmay BaĢkanı olarak görev yaptığı,  

ġüpheli Yücel ÖZSIR 27.02.2013 Tarihli Cumhuriyet Savcılığına VermiĢ Olduğu 

Ġfadesinde Özetle; Batı ÇalıĢma Grubunda görev almadığını, faaliyette bulunmadığını, o 

dönemde Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet ÇÖREKÇĠ‟nin ve Kurmay BaĢkanı Ergin 

CELASĠN‟in BÇG toplantılarına katılması için Hava Kuvvetleri Ġstihbarat Daire BaĢkanı 

Çetin DĠZDAR‟ın görevlendirildiğini, bu sebeple Batı ÇalıĢma Grubunun toplantılarının 

tamamına Çetin DĠZDAR‟ın Ģifahen görevlendirmesi üzerine katıldığını belirttiği,  

ġüpheli Ahmet ÇÖREKÇĠ  28/05/2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu 

ifadesinde; Hatırladığı kadarıyla Genelkurmay BaĢkanlığının talebi üzerine kriz masasında 

Hava Kuvvetleri Kurmay BaĢkanının (Ergin CELASĠN) kendisine söylemesi üzerine 

kendisinin bir tane ismi bildirin dediğini, bu Ģekilde Hava Kuvvetleri Ġstihbarat BaĢkanı 

Tümgeneral Çetin DĠZDAR‟ın görevlendirildiğini belirttiği,  

Genelkurmay antetli CD de bulunan, Ağustos 1998 tarihli Yüksek Öğretim 

Kurumlarında BaĢörtüsü/Türban sorunu konulu Andıç baĢlıklı MüĢavir Dz.Kur.Yr.Turgut AK 

imzalı UYGUNDUR/UYGUN DEĞĠLDĠR bölümünde MGK.Genel Sekreteri Hv.Orgeneral 

Ergin CELASĠN olarak imzalanmıĢ el yazısı ile not düĢülmüĢ, 9 sayfadan ibaret belge; 

1-) ANDIÇ BaĢlıklı GĠZLĠ ibareli AĞUSTOS 1998 tarih ve TĠB: 3500- -98/YĠPB( ) 

sayılı Yüksek Öğretim Kurumları‟nda BaĢörtüsü/Türban sorunu konulu YĠP 

BaĢmüĢavirliğinden Komutanı Katına yazılan Yazıyı Hazırlayanın Tlf.No:62 48 olarak 

belirtilen YĠP BĢmüĢv.Alb. H.ÜNLÜBAġ 27/8, T.Ġ.BĢk.ve Gensek.Yrdc.Tümg. 

E.KIRIġOĞLU 27/8 yazılarak paraflanan, Koordine kısmında Huk.MüĢ.M.AĞAOĞLU 278, 

MGS.BĢk.V.Ġ.BARUTÇUOĞLU 27/08, Gensek.BĢyrdc.Korg.T.AKBAġ 31/8 yazılarak 
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paraflanan, MüĢavir Dz.Kur.Yb.Turgut AK imzalı, UYGUNDUR/UYGUN DEĞĠLDĠR 1 

Eylül 1998 tarihinde MGK Genel Sekreteri Hv.Orgeneral Ergin CELASĠN tarafından 

imzalanan, Toplantı sonunda miadlı, somut icraata yönelik kararlar çıkar notu düĢülmüĢ 9 

sayfadan oluĢan belgenin (9.Kls. S:261-269) 

Ġçeriğinin,   

1.KONU 

2.ÖNCESĠ (a, b, c maddelerinden oluĢtuğu), 

3.ĠNCELEME 

a.Genel (4 maddeden oluĢtuğu), 

b.BaĢörtüsü/Türban ile ilgili hukuki düzenlemeler (9 maddeden oluĢtuğu ayrıca 9 ncu 

maddenin de 3 maddeden oluĢtuğu) 

c.BaĢörtüsü/Türban Konusunda Alınabilecek Önlemler 

1.Kısa vadede (4 maddeden oluĢtuğu, b maddesinin de ayrıca 5 maddden oluĢtuğu)  

2.Orta vadede alınabilecek önlemler (10 maddeden oluĢtuğu, c maddesinin 4 

maddeden, d maddesinin 6 maddeden oluĢtuğu) 

3.Uzun Vadede Alınabilecek Önlemler (4 maddeden oluĢtuğu) 

4.SONUÇ: Siyasal Ġslam yanlılarının Yüksek Öğretim Kurumları‟ndaki yıkıcı 

faaliyetlerini önlemek, baĢörtüsü/türban sorununun kayuoyunun gündeminden düĢmesini 

sağlamak, “Ġnananlar-Ġnanmayanlar”, “Müslümanlar-Laikler” Ģeklindeki suni bir ayrımcılığı 

gidermek maksadıyla; inceleme bölümünde belirtilen, kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin 

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme getirilmesini, tensip ve 

emirlerinize arzederim Ģeklinde olduğu, 

Genelkurmay antetli CD de bulunan,  Nisan 1998 tarihli Üniversitelerde, Ġmam Hatip 

Okullarında ve resmi Dairelerdeki Türban/BaĢörtüsü Sorunu konulu GKY Uzman Yardımcısı 

Özgül EREN imzalı, UYGUNDUR/UYGUN DEĞĠLDĠR bölümünde MGK.Genel Sekreteri 

Hv.Orgeneral Ergin CELASĠN olarak imzaya  açılmıĢ, el yazısı ile not düĢülmüĢ; 

Nisan 1998 tarihli GĠZLĠ ibareli TĠB: 1474 - -98/ÖFY.BĢmüĢv.( ) sayılı, 

Üniversitelerde, Ġmam Hatip Okullarında ve Resmi Dairelerdeki Türban/BaĢörtüsü Sorunu 

konulu ÖFY BaĢmüfettiĢliğinden Komuta katına yazılan Yazıyı Hazırlayanın Tel.No:63 25 

olarak belirtilen GKY.MüĢv.O.COġKUN 24/4, T.Ġ.BĢk.Yrdc.E.VAR 24/4, T.Ġ.BĢk.ve 

Gensek.Yrdc.Tümg.E.KIRIġOĞLU e.r.28/4, Gensek. BĢyrdc.Korg.T.ERKAN 29/4 yazılarak 

paraflanan, GKY Uzman Yardımcısı Özgül EREN imzalı, uygundur/uygun değildir 

../Mayıs//1998 tarihli MGK.Genel Sekreteri Hv.Orgeneral Ergin CELASĠN imzasına açılmıĢ, 

Sn.Gensek.arz. Dağıtım konusunun Ģimdilik Gnkur., MĠT ve gerekirse YÖK seviyesinde 

olabileceği ve Bunu BaĢbakanlık koordinasyon kuruluna götürüp BaĢbakan MüsteĢarlığından 

gereken yazının çıkarılması daha uygun olur notları düĢülerek imzalanan 9 sayfadan oluĢan 

belgenin; 

“b. Teklifler;  

Türban / BaĢörtüsü sorununun iki yanı keskin bıçak olma niteliğinden dolayı devletin 

bu sorunu çözebilmesi hem kısa hem de uzun vadeli tedbirleri bir arada içeren bir yaklaĢımla 

mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.  

Ġlk aĢamada devletin gerek eğitim öğretim kurumlarına gerekse devlet dairelerine 

mevcut yasal düzenlemeler gereği ve T.C. Devletine ve hukuk sistemine vücut veren 

Anayasamızın Laiklik ilkesi gereğince baĢörtülü / türbanlı bayanlarımızın alınmayacağı 

konusunda kararlı bir tutum sergilemesi, Türkiye‟de hukuk devleti sisteminin egemen olduğu 

ve bundan dolayı kılık kıyafet konusundaki düzenlemelere herkesin uymak zorunda olduğu 

inancının yerleĢtirilmesi gerekmektedir. Her kurumun Anayasal ve yasal normlara uygun 

olacak bir iç düzeni olduğu ve kılık-kıyafete yönelik muhalefetin devlete, rejime, yasal 

düzene aykırılık teĢkil ettiğinin etkili iletiĢim araçları ve devlet büyükleri tarafından 

anlatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  
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Uzun vadede alınacak tedbirler ise halkın türban ya da baĢörtüsü takma konusundaki 

geleneksel yapısının gevĢetilmesi ve aksi yöndeki bir kültürel alıĢkanlığın sağlanmasıyla 

mümkün olabilecektir. Geleneksel öğeler zamanla oluĢup yerleĢtiği için bu konuda adım 

adım, kararlı ve koordineli bir çalıĢma gerekmektedir. Ġlk aĢamada akla gelebilecek öneriler 

aĢağıda sıralanmıĢtır. 

(1) 8 yıllık temel eğitimde kararlı davranılmasının,  

(2) Ġmam Hatip Liselerinde okuyan kızlarımızın ilgi (c) yönetmeliğe uygun olarak 

sadece kuran derslerinde baĢörtüsü takmaları, bu ders dıĢında müsaade edilmemesinin,  

(3) T.C. Devletine temel niteliğini veren laiklik ilkesinin ve devrim kanunlarının 

öneminin ilköğrenimden baĢlayarak anlatılmasının,  

(4) Siyasal islamın bir simgesi olan baĢörtüsü / türban sorununun çözülmesinde 

devletin kararlı tutumunun toplumdaki meĢruluk zemini oluĢturabilmesi için sokaktaki 

baĢörtülü kadınla, politik baĢörtüsü ayrımının iĢlenmesinin,  

(5) Siyasal islamla baĢörtüsü / türban arasındaki iliĢkinin açığa çıkartılarak topluma 

anlatılması, özellikle baĢörtüsü takanlar – tarikat iliĢkisi, baĢörtüsünü savunan siyasal ve 

toplumsal oluĢumların baĢörtüsü gibi masum gözüken mücadelenin arkasında hangi amaca 

hizmet ettiklerinin kamuoyuna duyurulmasının,  

(6) GeçmiĢ yılların siyasal ve sosyal koĢulları içerisinde gençlerin maddi 

koĢullarından kaynaklanan taleplerinin aĢırı sol ve milliyetçi kesimler tarafından kullanılarak 

aynı toplumun gençlerini birbirine nasıl düĢürdükleri bugün aynı ayrımcılığın siyasal 

Ġslamcılar tarafından aynı toplumun kadınları arasında yapıldığının topluma sivil toplum 

örgütleri, kitle iletiĢim araçları kullanılarak anlatılmasının,  

(7) Kırdan kente göç eden ve siyasal islama büyük destek veren, modern çevreyle 

uyumsuz insanların eğitilmeleri ve yönlendirilmelerinde motiflerin önemi göz önünde 

bulundurularak, bu kesime yönelik olarak ve onlara uygun bir söylem tarzının kullanıldığı 

uzun vadeli bir psikolojik harekât planının oluĢturulmasının,  

(8) Demokratik kitle örgütlerinin bireyi ön plana alan düĢünsel ve eylemsel 

planlarının hayata geçirilmesinde gerekli desteğin sağlanması ve psikolojik ortamın 

hazırlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

(9) Değerlendirmeler sonucu yukarıda teklif edilen tedbirlerin hayata geçirilmesini 

sağlamak amacıyla, BaĢbakanlık dahil olmak üzere ilgili Bakanlık, Kamu Kurum ve 

KuruluĢlarına gönderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” Ģeklinde belirtilerek 

sanık Ergin Celasin‟in  15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu  ifadesine 

yer verilmiĢtir. 

 

101-ġÜPHELĠ ĠZZETTĠN ĠYĠGÜN;  
1994 yılı Ağustos - 2007 yılı Ağustos tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

EDOK‟ta (Eğitim ve Doktrin Okul Komutanlığı) görev yaptığı,  

Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığının EDOK Komutanı 

olarak kendisine bağlı olduğu,  

04 ġubat 1997 tarihinde Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen 

Komutanlığında bulunan tankların yürümesi için 3 ġubat 1997 tarihinde Ģifahi emirle 

yürütülmesi talimatını verdiğini, tankları daha önce kullandıkları güzergah terkedilerek 

Ankara Sincan'ın en iĢlek caddesi olan Atatürk caddesinde sabah ve akĢam gidiĢ dönüĢ olmak 

üzere yürüttüğü,  

Tankların yürütülmesi toplumun bir kesimi tarafından hükümete karĢı bir eylem 

olarak algılanıp nitelendirildiği, 

BaĢbakan, BaĢbakan Yardımcısı, birçok Bakan ve birçok milletvekili olayı askeri 

müdahalenin habercisi olarak nitelendirdikleri, 
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Tankların Sincan'da yürütülmesi ile birlikte basın yayın organlarında "DARBE MĠ 

OLDU, DARBEYE HAZIRLIK MI, TSK NIN REFAHYOL HÜKÜMETĠNE KARġI 

KOYDUĞU EN SERT TAVIR, ORDU MUHALFET VE SĠVĠL TOPLUM 

KURULUġLARI HÜKÜMETĠ MECLĠS ĠÇĠNE DÜġÜRMEK VE YENĠ HÜKÜMETĠ 

KURMAK ĠÇĠN DEVREYE GĠRDĠĞĠNĠ, SĠVĠL DARBE BASKISI, SĠNCAN'DA 

GÖVDE GÖSTERĠSĠ, SĠNCAN'DA TANKLI UYARI, TANKLAR GELDĠ NE 

OLUYAR DARBE MĠ YAPILDI, MECLĠSE TANK BOMBASI DÜġTÜ, SĠNCAN 

TANKLARI ANKARAYI SARSTI, ORDUDAN 4 UYARI, SĠNCAN'DA TANKLI 

PROTESTO, HÜKÜMETĠ DÜġÜRME ÇAĞRISI, SĠNCAN MANEVRASI ĠKTĠDARI 

SARSTI, REFAHYOL DAĞILIYORMU TARTIġMASI BAġLADI, SĠLAHLI 

KUVVETLER SĠNCAN'DA, TANKLAR RESMĠ GEÇĠT YAPTI, SĠNCAN'DA TANK 

SESLERĠ" haberleri manĢetten verilerek  askeri müdahale hazırlığı ve belirtisi olarak 

belirtildiği, 

Genelkurmay BaĢkanlığından talepleri  üzerine gönderilen, 4 ġubat 1997 tarihinde 

Sincan‟da Tank yürütülmesi olayıyla ilgili olan; Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim 

Tümen Komutanlığına ait 3 sayfadan oluĢan BarıĢ Ceridesinin Tıpkıçekimi bulunan belge 

içeriği;03 ġubat 1997 tarihinde saat 19:45 te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay BaĢkanı 

(Doğu Aktulga - Ölü) 20:00 da EDOK. K.lığının Ģifahi emirleri ile Kırmızı Tb.Akıncılar GSP 

bölgesine 04 ġubat 1997 de saat 07:30 da tatbikat için hareket etmesi emri verildiği,04 ġubat 

1997 de saat 07:30 da Gösteri Tatbikat Taburu Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncılar 

istikametinde 18 tank, 4 ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı), 10 ZPT (Zırhlı Personel TaĢıyıcı), 5 

tekerlekli araç, 8 Sb. 11 Astsb. 92 erbaĢ ve er (toplam 111) ile GSP uygulaması tatbikatına 

çıkıldığı, ayrıca Merkez Komutanlığından 1 subay, 4 astsubay, 22 erbaĢ ve er (toplam 27) - 

j.birlikleri 3.Komando timinden 5 subay, 6 astsubay, 60 erbaĢ ve er (toplam 71) toplam 209 

personelin katıldığı ayrıca bu personeli taĢıyan ve eskortluk eden araçların bulunduğu 

belirtildiği, 04 ġubat 1997 tarihinde saat 17:00 de kıĢlaya dönüldüğünün belirtildiği Ģeklinde 

belirtilerek  sanık  Ġzzettin Ġyigün‟ün  06/03/2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu  ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

 102-ġÜPHELĠ CEMAL HAKAN PELĠT  
23/08/1994 – 30/03/1998 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat 

Daire BaĢkanlığı ĠKK ġube Müdürlüğü Yıkıcı Faaliyetler Subayı olarak görev yaptığı,  

ġüpheli Cemal Hakan PELĠT Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ĠKK ġube Müdürü 

BinbaĢı Mehmet AYGÜNER‟in emrinde aynı Ģubede birlikte çalıĢtıkları,  

Hanefi AVCI‟nın evinde yapılan aramada ele geçirilen belgeler arasında bulunan 

(Kls.111 S:277) 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığından 29 Nisan 1997 tarihli Batı 

ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemine uygun Ģekilde BÇG‟ye gönderilen belge, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Genelkurmay Ġsth.Har.(ĠGHD/BCG) ye hitaben 

yazılan kiĢiye özel ibareli, KiĢiye Özel-Gizli kaĢeli  DZ/3051/ĠSTH:3590-212-9 181/77 

ĠKKġ(367) sayısının el yazısı ile yazıldığı Ykf.S b.Dz.Kd.Yzb.Hakan PELĠT ve Ġstihbarat 

Daire BaĢkanı Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ġAHAN imzalı belge içeriğinin, 

FROM:DENKOM 

TO:GENKUR.-ĠSTH.HAR.(ĠGHD/BÇG) 

ĠLGĠ:Genelkurmay BaĢkanlığının 29 Nisan 97 gün ve HRK:7130-15-97/ĠGHD.PL.ġ. 

(3) sayılı emri. 

RAPAD/BATGÜNDURAN/DENKOM/001/MAY//GTSG/191600C MAY 97// 

GÜRÖZ dönem içinde duyum ve istihbari bilgi intikal etmediğini (menfi), ġeklinde yazılı 

olduğu, (Kls.111 S:277) (Belgenin daha önce müĢteki Bülent ORAKOĞLU tarafından 

BaĢsavcılığa ibraz edilmiĢ olup, 47.klasör Sayfa 68 dedir) 
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BATI ÇALIġMA GRUBU BĠLGĠ ĠHTĠYAÇLARI baĢlığında, 
ġüpheli Mehmet AYGÜNER‟in aĢağıda belirtilen belgede Harekât BaĢkanı olarak 

parafı bulunduğu, ĠKK ġ.Md.Bnb. olarak imzası bulunduğu,  

5 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu Deniz Kuvvetleri 

Komutanına arz edilip paraflanan, Deniz Kuvvetleri Kurmay BaĢkanı Koramiral Aydan EROL 

imzalı, koordine olarak Harekât BaĢkanı Tümamiral A.ATILAN paraflı, evrakı hazırlayan 

Ġstihbarat Daire BaĢkanı Albay Eser ġAHAN ve ĠKK ġ.Md.Bnb.M.AYGÜNER paraflı, Batı 

ÇalıĢma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak; 

Ġl ve ilçelerdeki tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluĢları, iĢçi ve iĢveren 

sendikaları ve konfederasyonları,  

Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler) 

Yurtlar (Kredi ve Yurtlar Kurumu‟na bağlı, Kurum KuruluĢları bağlı, Özel yurtlar),  

Üst düzey yöneticiler (Vali, Kaymakam, BüyükĢehir Belediye BaĢkanları, Belediye 

BaĢkanları) ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, Daire BaĢkanları) ait 

biyografiler, anılan Ģahısların siyasi görüĢ/yönleri,  

Ġl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri,  

Siyasi Parti Ġl ve Ġlçe teĢkilatları yönetim kadroları,  

Yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diğer basın-yayın kuruluĢları,  

Anılan bilgilerin derlenmesinde gizliliğe azami dikkat gösterilmesinin, gerektiğinde 

bölgedeki diğer askeri makamlar ile iĢbirliği yapılarak bilgisayar ortamında Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına gönderilmesinin istendiği,  

Belgenin dağıtım gereği olarak Deniz Kuvvetlerine bağlı olan Donanma 

Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Eğitim 

ve Öğretim Komutanlığı, Çıkarma Filosu Komutanlığı, Ġstanbul Boğaz Komutanlığı, 

Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Akdeniz Bölge Komutanlığı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, 

Ġskenderun Deniz Üs Komutanlığı, Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Lisesi Komutanlığı, 

Erdek Deniz Komutanlığı, Bartın Deniz Üs Komutanlığına gönderildiğinin  belirtildiği, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Kurulmasına Dair belgenin 4.maddesinde  

BÇG‟nin Genelkurmay ĠGHD Merkezinde faaliyet yürüteceğini, benzer bir teĢkilatlanmanın 

Kuvvet Komutanları bünyesinde oluĢturulacağı belirtildiği ve 29 Nisan 1997 tarihli Batı 

ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin ekinde bulunan Rapor Sistemine göre kuvvet 

komutanlıklarına da Batı ÇalıĢma Grubu raporlarının gönderileceği belirtildiğinden Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığında da Ġstihbarat BaĢkanlığı Ve Ġstihbarata KarĢı Koyma bölümünde 

yukarıda belirtildiği Ģekilde BÇG benzeri bir teĢkilatlanma kurulduğu, Deniz Kuvvetleri 

kendisine bağlı tüm birliklerden BÇG‟nin istediği rapor, belge  ve bilgileri toplayarak 

Genelkurmayda bulunan BÇG Merkezine  gönderdiği belgelerden anlaĢıldığı belirtilerek 

sanık Cemal Hakan Pelit‟in 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu  

ifadesine yer verilmiĢtir. 

 

103-ġÜPHELĠ ĠZZETTĠN GÜRDAL  
1995 ile 2000 yılları arasında Genelkurmay Ġstihkam Daire BaĢkanı olarak 

tuğgeneral rütbesi ile görev yaptığı, 

Batı ÇalıĢma Grubu kurulduğu dönemde “J-4” e bağlı olarak Genelkurmay Ġstihkam 

Daire BaĢkanı  (Gnkur.Ġs.D.BĢk.) olarak görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

ÇarĢamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ĠNÖNÜ Salonunda 

Genelkurmay II.BaĢkanı, Genelkurmay J BaĢkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 

Genelkurmay Adli MüĢaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı ÇalıĢma Grubunun 

katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğamiral olarak 

katıldığı, 
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ġüpheli Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ 

olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 
4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu OluĢturulması konulu 

belge ile ilgili olarak ifadesinde;BaĢbakanlığın yayınlamıĢ olduğu 14 Mart tarihli talimattan 

sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J BaĢkanları, Daire BaĢkanları, Genelsekreter, 2. 

BaĢkan, Adli MüĢavir, Harekât BaĢkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluĢturulmadan 

önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluĢturulan çalıĢmaların benzeri paralelinde bir 

çalıĢma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 

hazırlandığını,   

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG‟de çıkan emirlere 

katkılarda bulunduklarını belirttiği,  

Refahyol Hükümetini takip ve düĢürmek için faaliyet göstermek üzere Batı ÇalıĢma 

Grubu oluĢturulmasına iliĢkin Genelkurmay BaĢkanlığında Genelkurmay II.BaĢkanı Çevik 

BĠR'in baĢkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 

Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değiĢimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu. Kriz yönetimi oluĢturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 

kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği 

yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 

Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması. Ġki kez yapılan yaĢ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 

edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüĢtüren psikolojik 

harekât yapan bir grup oluĢturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 

Genelkurmay Ġstihkam Daire BaĢkanı  (Gnkur.Ġs.D.BĢk.) olarak katıldığı , 

Genelkurmay BaĢkanlığının 11 Mart 2013 tarihli yazılarında; Temel Batmaz 

DANDĠN ve Ġzzettin GÜRDAL‟ın 7 Nisan 1997 tarihinde Belçika‟yı ziyaret ettiği ve Temel 

Batmaz DANDĠN‟in 08-10 Nisan 1997 tarihleri arasında Brüksel‟de NATO toplantısına 

katıldığı ve buna ait belgelerin gönderildiği belirtilerek sanık  Ġzzettin Gürdal‟ın 15.02.2013 

tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu  ifadesine yer verilmiĢtir. 

        

Ġddianamenin 6. Bölümü “Değerlendirme ve Sonuç” baĢlığını taĢımaktadır. 

 

MODERN DEVLETLERDE ASKER-SĠYASET ĠLĠġKĠSĠ”baĢlığında; 

Genel olarak alt baĢlığında;  
ġüphelilerin hukuki durumlarının değerlendirilebilmesi için modern devletlerde 

asker-siyaset iliĢkisi üzerinde durulmasında yarar  görüldüğü belirtilerek modern devletlerde 

asker siyaset iliĢkisine yer verilmiĢtir. 

Asker kiĢilerin  mesleki görevlerinin gereği olarak devlete yönelik tehlikenin sürekli 

olduğunu düĢündüklerini  ve tehlikenin aciliyetini vurgulama gereği duyduklarını; ancak bu 

görüĢlerinde öznel bir ön yargı mevcut olduğunu,  bu nedenle çoğu zaman tehdit olmasa dahi, 

devletin güvenliğine yönelik tehditler olduğuna inandıklarını, askeri düĢüncenin astlık-üstlük 

iliĢkisi nedeniyle sınırlı olduğunu,  siyasi düĢüncenin ise sınırlarının  belirlenmemiĢ olduğunu  

ve daha katılımcı düĢüncelerle sağlanmıĢ olduğunu, çağdaĢ demokrasilerde bir subayın siyasi 

yargısının  devlet adamlarının siyasi yargılarına oranla daha tercih edilir olmadığını,  devlet 

adamının yüksek düzeyde siyasi erdem sahibi olduğunun  bir gerçek olarak kabul edilmesi 

gerektiğini, askerin devlet adamına fikrini beyan ettikten sonra geri çekilmesi  ve karar verilen 

iĢte elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıĢması gerektiğini, asker kiĢilerin yasama ve 

yürütmeye karĢı görevlerinin  genel hatlarıyla Ģunlar olduğunu;  askerlerin  temsili görevleri 

kapsamında, askeri güvenliğin sağlanması açısından gerekli görülen hususlar hakkında devlet 

yetkililerine bilgi verdiklerini, ayrıca danıĢmanlık görevleri kapsamında, devletin hem ulusal 

hem de uluslararası alandaki askeri hareketlerini incelenip olumlu ve olumsuz yönlerinin 
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tespitiyle rapor ederek devlet yetkililerine sunulmaları  gerektiğini,  ancak bu görevlerini 

yerine getirirken yetki alanlarındaki sınırlar içinde kalıp, kendi askeri kanaatlerinin tam aksi 

yönünde olsa dahi, devletin askeri güvenliğini ilgilendiren yönde alınan kararları 

uyguladıklarını, kısacası siyasi ve sosyal alanda seçilmiĢ kiĢilerce belirlenen hedefin, en iyi 

Ģekilde gerçekleĢmesi için mücadele ettiklerini  ve askeri imkanlarını da bu belirlenen bu 

amaçlara ulaĢılmasını sağlamak için tahsis ettiklerini, asker kiĢinin, devletin bir hizmetkarı 

olarak, devletin meĢru yetkiye sahip organlarının hizmetinde olduğunu, asker kiĢinin devlet 

adamının yasalara uygun verdiği emri yerine getirdiklerini, yasalara uygun olmadığını 

düĢündüğü emirde ise, adli makamların o konudaki yargısını elde etme imkanı varsa, bu yolu 

seçebileceklerini ancak sonrasında belirlenen yargıyı kabul etmek zorunda olduklarını,  Ģayet 

devleti yöneten hükümet usulünce yönetime gelmiĢse, hükümetçe verilen emirlerin  açıklanan 

bu istisnalar dıĢında, görüĢüne tamamen aykırı da olsa yerine getirilmeleri gerektiği 

belirtilerek modern devletlerde asker siyaset iliĢkisine yer verilmiĢtir. 

 

Milli Güvenlik  alt baĢlığında;  
Birinci Dünya SavaĢı‟ndan önce milli savunma kavramıyla sınırlı görülen milli 

güvenlik kavramının savaĢtan sonra farklı boyutları ortaya çıkmıĢ, devletin tüm 

fonksiyonlarının milli güvenliği ilgilendirdiği anlaĢılmıĢ ve milli güvenliği sağlamakla görevli 

kurumsal yapılar oluĢturulmuĢtur. Özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında yaĢanan Soğuk 

SavaĢ dönemi tecrübeleri devletlerin her alanda iç ve dıĢ her türlü tehditlere karĢı güvenlik 

ihtiyacı duymalarına sebep olmuĢtur. (Tayfun Akgüner, 1961 Anayasasına Göre Milli 

Güvenlik Kavramı ve Milli Güvenlik Kurulu, Ġstanbul ĠÜSBF Yayınları, 1983, s.9-10) 

Türk hukuk literatürüne 1961 Anayasası ile giren Milli güvenlik kavramının muğlâk 

ve yoruma elveriĢli oluĢu, yer ve zaman mefhumlarına göre kapsamının değiĢebilmesi ile 

siyasal, ekonomik ve hukuki yönlere sahip oluĢu nedeniyle kesin bir tanımı yapılamamıĢtır. 

(Rona Aybay, “Milli Güvenlik Kavramı ve Milli Güvenlik Kurulu”, AÜSBFD, c:33, S:1-2, 

Mart-Haziran 1978, s.2) Bununla birlikte kavram üzerinde açıklanan bazı görüĢler aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

Tarık Zafer Tunaya milli güvenlik kavramını toplum yararı kavramı içinde 

düĢünmüĢtür. Ona göre toplum yararı geniĢ bir kavramdır ve içinde genel ahlak, kamu düzeni, 

sosyal adalet ve milli güvenlik ölçülerini de barındırır. (Tarık Zafer Tuanaya, Siyasi 

Müesseseler ve Anayasa Hukuku, Sulhi Garan Matbaası, Ġstanbul, 1969, sh.340) 

Yıldızhan Yayla, milli güvenlik kavramını “… Devletin ve ülkenin, savaĢta ve barıĢta 

iç ve dıĢ tehlikelerden korunması; yurt ölçüsünde beliren iç ve dıĢ tehlikelere karĢı Devlet 

tüzel kiĢiliğinin savunma ve güvenlik altına alınması…” olarak tanımlamaktadır. Zamanın 

değiĢen koĢulları sadece milli savunma hizmetleri ile uğraĢan ordunun, geleneksel 

faaliyetlerinin yanında önem derecelerine göre, iç olaylarda da görevlendirilmesine  ve sonuç 

olarak bu yeni durum, milli savunma kavramından daha geniĢ olan, milli güvenlik kavramının 

ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. (Yıldızhan Yayla, Ġdare Hukuku, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 

1985 sh.41) 

Tayfun Akgüner‟e göre milli güvenliğin asli anlamı bir devletin ve milletin varlık 

amacının korunmasıdır. Özgürlüğün,  yabancı diktasından masun olması, bir baĢka deyiĢle iç 

ve dıĢ tehditlerden yoksun olması demektir. Milli güvenliğin tali anlamı ise, özgürlük ve 

güvenliğinizi tehdit eden bir yabancı kuvvetin saldırısından korunmak için topyekün milli 

savunma yapılmasıdır. Bu anlamı milli savunma faaliyetini de kapsamaktadır.  Yukarıdaki 

ifadelerden yola çıkarak “Mili güvenlik, devlet bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü ile millet 

egemenliğinin milli ve milletlerarası alanda gerçek ve yakın bir tehlikeye düĢtüğü 

zamanlarda, anayasanın gösterdiği yetkili organlar tarafından devletin korunması ve 

güvenliğinin sağlanmasıdır. (Akgüner, s.95-96) 
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Lütfi Duran ise, milli güvenlik kavramının askerlik ve milli savunma konularını 

içermekle birlikte çok daha geniĢ bir kapsamı olduğunu, hatta toplum yaĢamında milli 

güvenliği ilgilendirmeyen hiçbir konunun bulunmadığını, çünkü milli güvenliğin dıĢ 

tehditlerden korunmayı gerektirmesinin yanında içte yaĢanabilecek kargaĢadan da korunmayı 

gerektirmektedir. Bu noktadan hareketle milli güvenlik, toplumun kurulu düzeninin bütünüyle 

dıĢ ve iç tehdit ile müdahalelerden masun tutulmasıdır. (Lütfi Duran, “Sosyal Hareketlier ve 

Milli Güvenlik”, Ġktisat ve Maliye, C:17, S:4, Ankara, Temmuz 1970, s.170.) 

Pertev Bilgen‟e göre milli güvenlik denilince akla iç ve dıĢ güvenlik gelmektedir. 

Bilgen, dıĢ güvenlik kavramını, devletin ve ülkenin savaĢta ve barıĢta dıĢ ülkelerden gelen 

tehlikelere karĢı devlet tüzel kiĢiliğinin korunması; iç güvenlik kavramını ise, devletin kendi 

içinde oluĢabilecek silahlı ayaklanma ve yıkıcı eylemlere karĢı korunması olarak 

tanımlamıĢtır. (Pertev Bilgen, 1961 Anayasası‟na göre Sıkıyönetim, Sulhi Garan Matbaası, 

Ġstanbul, 1976, s.96) 

Metin Günday ise milli güvenlik kavramını, içten veya dıĢtan gelen, ülke ve devletin 

birlik ve bütünlüğünü hedef alan saldırılardan ve tehlikelerden korunmak olarak ifade 

etmektedir. (Metin Günday, Ġdare Hukuku, Ġmaj Yayıncılık, Ankara, 1999,sh.296) 

Bülent Tanör‟e göre milli güvenliğin korunması deyimiyle ifade edilmek istenen 

husus, bir devletin devlet olarak ( yoksa Ģu ya da bu siyasi rejim tipinin devleti olarak değil), 

ülkenin de ülke olarak (üzerinde Ģu ya da  bu yönde bir siyasi rejimin var olduğu bir ülke 

olarak değil) korunmasından, ayakta tutulmasından ibarettir. Bir baĢka deyiĢle milli güvenlik, 

belli bir ideoloji ya da siyasi prensibin zıt görüĢlere karĢı korunması değil, devletin ve ülkenin 

iç ve dıĢ yıkıcı saldırılara karĢı korunmasıdır. (Bülent Tanör, Siyasi DüĢünce Hürriyeti ve 

1961 Türk Anayasası, Öncü Kitabevi, Ġstanbul, 1969, sh.146) Eğer bir fiil veya davranıĢ 

Devletin varlığına veya normal iĢleyiĢine yönelen büyük ölçüde ve uzun süreli ise milli 

güvenliği bozduğu gerekçesiyle engellenmelidir. Toplumun siyasi, sosyal ve iktisadi yapı ve 

mekanizmalarını yıkmayı, sarsmayı veya zedelemeyi amaç edinmeyen fiil ve davranıĢlar milli 

güvenlikle ilgili görülmez. Bu nedenle kamu düzenine dokunabilecek her yığın eylemin peĢin 

olarak milli güvenliği bozucu nitelik taĢıdığını kabul etmek ve ona göre iĢlem yapmak doğru 

değildir. (Bülent Tanör, “Sosyal Hareketler ve Milli Güvenlik”, Ġktisat ve Maliye, C:17, S:4, 

Temmuz 1970, sh.170) 

Ümit Cizre ise milli güvenlik kavramı ile ilgili olarak Ģu ifadelere yer vermektedir; 

“Ulusal güvenlik, Soğuk SavaĢ‟tan bu yana, Cumhuriyetçi kavrayıĢa göre, siyasal, sosyolojik, 

kültürel, diplomatik, iktisadi ve hukuksal alanları da kapsayan çok geniĢ bir kavramdır.  

Ulusal güvenlik, objektif kriterlerle belirlenebilen bilimsel bir olgu değildir. Öznel 

algılayıĢları, entellektüel bir birikimi, yaĢama bakıĢ felsefesini yansıtır. Kimin üstlendiğine 

bağlı olarak iktidar sahiplerini, dengesini, dağılımını, ideolojisini hem belirler hem de açığa 

vurur. Kimin oluĢturduğuna ve formüle ettiğine bağlı olarak içeriği ve dolayısıyla hizmet 

ettiği amaçlar değiĢir. Türkiye’de yasal olarak ulusal güvenliği belirleme ve uygulama 

yetkileri sivil hükümet değil MGK’ya verilmiĢtir. Bu hususta hem Anayasanin 118. 

Maddesinde hem de 2945 sayılı Kanunda Ģöyle belirtilmiĢtir: “Ulusal güvenliğin sağlanması 

ve milli hedeflere ulaĢması amacı ile MGK’nın belirlediği görüĢler dahilinde, bakanlar kurulu 

tarafından tespit edilen iç, dıĢ ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti 

ifade eder. Bu strateji, 1992’den beri Milli Güvenlik Siyaset Belgesi adıyla anılan bir resmi 

belgenin muhtevası olarak kamuoyuna açıklanmaktadır. (Ümit Cizre, “ Egemen Ġdeoloji ve 

Türk Silahlı Kuvvetleri”, Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye‟de; Ordu, Der. Ahmet Ġnsel, Ali 

Bayramoğlu, Ġstanbul, Birikim Yayınları, 2009,s.158-159) 

Anayasa metinleri ve kanunlarımızda çokça geçen milli güvenlik kavramı, Milli 

güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev ve yetkilerini 

düzenleyen 1983 tarih ve 2945 sayılı Kanunun 2-a maddesinde Ģöyle tanımlanmıĢtır. Milli 

güvenlik, devletin anayasal düzeninin, milli varlığının bütünlüğünün, milletlerarası alanda 
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siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü iç 

ve dıĢ tehditlere karĢı korunması ve kollanmasını; devletin milli güvenlik siyaseti; milli 

güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaĢılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulu’nun 

belirlediği görüĢler dâhilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dıĢ ve savunma 

hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti “ ifade etmektedir. (Resmi Gazete, 

11/11/1983 tarih s. 18218) Milli güvenlik kavramı iç güvenlik ve dıĢ güvenlik olarak iki ayrı 

Ģekilde değerlendirilmektedir. 

Tayfun Akgüner dıĢ güvenliğin amaçlarını Ģöyle sıralamaktadır. Alınan dıĢ güvenlik 

önlemleri devleti, ülkeyi ve milleti yabancı bir kuvvetin gerçek ve yakın veya olası bir 

saldırısından ve düĢmanca diğer hareketlerinden korumak amacı güder. Milli güvenlik için 

gerekli ve –belli bir milli güvenlik siyasetinin izlenmesinde esas olabilecek- dıĢ istihbaratı 

toplamak; dıĢ güvenliği sağlamanın bir baĢka amacıdır. Diğer bir amaçta, yukarıda sözü 

edilen amaçla bağlantılı olarak, devletin- milli güvenlikle ilgili- askeri ve siyasi bir takım 

sırlarını, yabancı ülke istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine karĢı korumaktır. Bu koruma, 

yalnız milli güvenlikle ilgili sırların yabancı istihbarat örgütlerinin eline geçmesini değil, aynı 

zamanda, bu yabancı örgütlerin ülke içinde ve dıĢında devlete karĢı giriĢtikleri yıkıcı 

faaliyetleri önlemeyi de amaçlar. (Akgüner, s.80-82) 

Genel olarak ülkemizde iç güvenliği bozan haller 1982 Anayasası’nda 119. ve 120. 

maddelerinde belirtilen olağanüstü hal ilanını gerektiren sebepler ile 122. maddesinde 

belirtilen sıkıyönetim, seferberlik ve savaĢ hali durumlarında görülür. 

Türkiye‟de milli güvenlik kavramının tanımı için bakılabilecek en temel kaynak 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği‟nin yayınladığı “Devlet‟in Kavramı ve Kapsamı” 

adlı kitaptır. Burada milli güvenlik kavramı geniĢ anlamda ele alınarak, “devlet, millet ve 

fertlerin” hayatında belirleyiciliği vurgulanmakta ve devlet yönetiminde vazgeçilmez bir yere 

sahip olduğunun altı çizilmektedir. Kitapta, her devletin kendi varlığına yönelik, 

“devamlılığını ve bütünlüğünü hedef alan iç ve dıĢ tehditlere karĢı; varoluĢundan itibaren, bir 

milli güvenlik politikası tespit etmek bunu uygulamak” durumunda olduğu belirtilmekte ve bu 

amaçla “ milli güvenlik hedeflerinin gerçekleĢmesini sağlayacak” Milli Güvenlik Stratejisi 

tanımlanmaktadır. Buna göre, “Milli strateji; bir milletin barıĢta ve savaĢta milli menfaatlerini 

geliĢtirmek ve milli hedefleri elde etmek için ekonomik, siyasal, askeri ve sosyo-kültürel 

güçlerini geliĢtirmek ve kullanmak bilim ve sanatıdır. (Yüksel, s. 178-179)”denilerek milli 

güvenlik kavramının ortaya çıkıĢını ve milli güvenlik kavramına iliĢkin görüĢlere yer 

verilmiĢtir. 

 Milli Güvenlik Kurulu  alt baĢlığında;  
“Devletlerin; coğrafyasına, jeopolitik konumuna, sosyal yapısına, anayasal düzenine 

ve geliĢmiĢlik derecesine bağlı olarak, o ülkenin siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri güçleri 

arasında denge sağlayacak Ģekilde milli güvenlik ihtiyaçlarını karĢılamak üzere 

oluĢturdukları, adı ne olursa olsun, milli güvenlikle ilgili bir düzenlemeleri vardır. Örneğin, 

Fransa‟da “Milli Savunma Yüksek Kurulu ve Komiteleri”, Ġtalya‟da “Savunma Yüksek 

Konseyi”, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği‟nde “Savunma Konseyi”, Cezayir‟de “ 

Yüksek Savunma Kurulu”, Belçika‟da Bakanlar Arası Savunma Komitesi”, Yunanistan‟da 

“DıĢiĢleri Savunma Kurulu” ve Norveç‟te “ Bakanlar Kurulu Güvenlik Komitesi” benzer 

amaçlarla oluĢturulmuĢ kurumlardır. (Yüksel, s. 179-180) 

Milli güvenlik kuruluĢlarının teĢkili ve görevlerinin belirlenmesinde; devletlerin 

coğrafyalarına, jeopolitik konumlarına ve sosyo kültürel yapılarına bağlı olarak oluĢan tehdit 

algılamaları ile anayasal düzenleri önem taĢımaktadır. Bu nedenle, her devlet, milli güvenliği 

ile ilgili kuruluĢlarını bu ölçütlere göre oluĢturmuĢtur. Danimarka, Finlandiya, Hollanda, 

Ġngiltere, Ġsveç ve Lüksemburg‟da MGK benzeri yapılanma bulunmamaktadır. Almanya, 

Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Ġrlanda, Letonya, Polonya, Slovakya ve 

Slovenya‟da MGK benzeri kurumlarla bulunmakla birlikte sadece sivil üyelerden 
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oluĢmaktadır. ABD, Bulgaristan, Estonya, Ġspanya, Ġtalya, Litvanya, Macaristan, Portekiz, 

Romanya ve Yunanistan‟da ise MGK benzeri yapı içinde sadece genelkurmay baĢkanının yer 

aldığı görülmektedir. (Çelik, s.364) 

Türkiye‟de de Milli Güvenlik Kurulu benzeri savaĢ hazırlıkları ve savunma 

hizmetleri yürüten organlar, eskiden beri olmuĢtur.  1922 tarihli “Harp Encümeni”, 1925 

tarihli “Askeri ġura”, 1933 tarihli  “Yüksek Müdafaa Meclisi” adındaki organlar bunun için 

kurulmuĢlardı. ( Seydi Çelik;  Türkiye‟de Askeri Güvenlik Bürokrasisinin Anayasal Sistem 

Ġçindeki Yeri, Doktora Tezi; Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 

Anabilim Dalı, s.294) 

Ġkinci Dünya SavaĢından sonra ortaya çıkan “ topyekün savaĢ ve topyekün savunma” 

konsepti çerçevesinde savunma sorunlarını çözmek amacıyla sivil otorite ile askeri yetkilileri 

teknik kurullarda bir araya getirmek adeta bir zorunluluk Ģeklinde düĢünülmüĢ; savaĢ 

sırasında yaĢanılan karıĢıklıklar ve savaĢ yönteminin politika ile askerlik biliminin kesiĢtiği 

bir alanı oluĢturması, ülkelerin kendi hukuk sistemlerinde yasal düzenlemeler yaparak milli 

savunma hizmetlerinin planlama ve koordinasyonundan sorumlu yeni organlar 

oluĢturmalarına yol açmıĢtır. (Özdemir‟den Aktaran Yüksel, s.180-181)  

Bu çerçevede 30 Mayıs 1949‟da 5399 sayılı kanun çerçevesinde “Milli Savunma 

Yüksek Kurulu ve Genel Sekreterliği” kurulmuĢtur.  Kanuna göre CumhurbaĢkanı‟nın doğal 

baĢkanı olduğu ve BaĢbakan‟ın baĢkanlığında ve onun önerisiyle Bakanlar Kurulu‟nca 

seçilecek bakanlarla, Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay BaĢkanı‟ndan oluĢan Kurul‟a 

seferde Harp Kuvvetleri Genel Komutanı‟nı da katılacaktır. 5399 sayılı Kanun, 1960 askeri 

müdahalesine kadar 12 yıl uygulanmıĢtır. MGK, ilk kez bu ad altında 1961 Anayasası‟nın 

111. maddesinde tanımlanmıĢtır. Anayasada MGK‟nın görevleri, “ Milli güvenlikle ilgili 

kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık etmek üzere, gerekli 

temel görüĢleri Bakanlar Kurulu’na bildirir” Ģeklinde ifade edilir. Ancak daha sonra Kurul‟un 

görevleri, 12 Mart 1971 „de yapılan değiĢiklikle “ gerekli temel görüĢleri Bakanlar Kurulu’na 

tavsiye eder” Ģeklinde yeniden düzenlenmiĢtir. (Yüksel, s. 181) 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin, anayasa ile belirlenmiĢ olan devlet düzenine, 

demokratik ve laik yapısına ve bölünmez bütünlüğüne yönelen her türlü tehdidin 

bertaraf edilmesi; “Ġç Tehdit” için ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın, “DıĢ Tehdit” için ise 

Genelkurmay BaĢkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı sorumluluğundadır. AsayiĢin 

temini ve iç güvenliğin sağlanması için kolluk kuvveti olarak ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde 

“Jandarma Genel Komutanlığı” ve “Polis TeĢkilatı” bulunmaktadır. 3201 sayılı Emniyet 

TeĢkilatı Kanunu’na göre memleketin umumi emniyet ve asayiĢ iĢlerinden ĠçiĢleri Bakanı 

sorumludur. ĠçiĢleri Bakanı bu iĢleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Genel 

Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teĢkilatı 

vasıtasıyla yerine getirir ve luzum halinde Bakanlar Kurulu Kararı ile ordu kuvvetlerinden 

istifade eder. 2803 sayılı Yasaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim 

bakımından Genelkurmay BaĢkanlığına, emniyet, asayiĢ iĢleriyle diğer görev ve hizmetlerin 

ifası yönünden ĠçiĢleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanı, Bakana karĢı 

sorumludur. Olağan durumlarda, iç güvenliğin sağlanmasında bu iki kuvvetin yetersiz kalması 

durumunda; valilere, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu ile askeri kuvvetlerden yardım talep etme 

yetkisi tanınmıĢtır.Söz konusu yasaya göre askeri birlikler bu talebi karĢılamakla yükümlüdür. 

Olağanüstü durumlarda ise asayiĢin temini ve genel güvenliğin sağlanması için Hükümet, 

TBMM tarafından onaylanmak kaydı ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu çerçevesinde 

teĢkil edilen asayiĢ birliklerine, “1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu” çerçevesinde ise askeri 

birliklere görev verebilmektedir. (Çelik, s.280-281) 

Anayasanın suç tarihinde yürürlükte bulunan ve “Milli Güvenlik Kurulu” baĢlıklı 

118. maddesi “Milli Güvenlik Kurulu; CumhurbaĢkanının baĢkanlığında, BaĢbakan, 
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Genelkurmay BaĢkanı, Milli Savunma Bakanı, ĠçiĢleri, DıĢiĢleri Bakanları, Kara, Deniz ve 

Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. 

Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kiĢiler çağrılıp 

görüĢleri alınabilir. 

Milli Güvenlik Kurulu; Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve 

uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki 

görüĢlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin 

bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınması 

zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınır. 

Milli güvenlik Kurulunun gündemi; BaĢbakan ve Genelkurmay BaĢkanının önerileri 

dikkate alınarak CumhurbaĢkanınca düzenlenir. 

CumhurbaĢkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu BaĢbakanın 

baĢkanlığında toplanır. 

Milli güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teĢkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir. 

1982 Anayasasında ise, 28 ġubat sürecinin yaĢandığı dönemde geçerli olan haliyle 

Milli Güvenluk Kurulu Anayasanın 118. maddesinde; 

“Milli Güvenlik Kurulu, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve 

uygulanması konusundaki görüĢlerini Bakanlar Kurulu’na bildirir. Kurul’un devletin varlığı 

ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin 

korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar 

Kurulu’nca öncelikle dikkate alınır” Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

Önceki anayasa metinleri ile karĢılaĢtırıldığında 1982 Anayasasında kurul 

kararlarının Bakanlar Kurulu tarafından “öncelikle dikkate alınması” anayasal bir 

zorunluluk haline getirilmiĢ, önceki metinlerde yer alan “gerekli temel görüĢleri Bakanlar 

Kuruluna tavsiye eder” ifadesindeki, “ gerekli temel görüĢler” ibaresi” çıkarılmıĢ ve böylece 

MGK, devletin tüm sorunları konusunda karar alınabilecek bir karar organı haline 

getirilmiĢtir. Kurulda görüĢülecek konular baĢbakan ve genelkurmay baĢkanının önerileri 

dikkate alınarak CumhurbaĢkanınca belirlenecektir. CumhurbaĢkanı katılmadığı zamanlarda 

Milli Güvenlik Kurulu baĢbakan yönetiminde toplanır. Siyaset bilimciler arasında MGK‟nın 

varlığı ve yasal niteliği hakkında geniĢ bir tartıĢma mevcuttur. MGK‟yı „son derece yararlı 

bulanlar‟ , „anayasal bir kurum olmasının Ģart olmadığını‟ ileri sürenler ve „eĢyanın tabiatına 

aykırı‟ diyenler birbirinden farklı görüĢler savunurlar. (Atay‟dan aktaran Yüksel, s.182) 

Anayasaya göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği‟nin teĢkilatı ve görevleri 

kanunla düzenlenmektedir. 1961 Anayasası‟nın ardından 11 Aralık 1962‟de çıkarılan 129 

sayılı “Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu” ; 1982 

Anayasası‟ndan sonra 11 Kasım 1983 tarihinde 2945 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiĢ ve 

kuruluĢ, görev, yetki, çalıĢma esas ve usulleri tanımlanmıĢtır. 

28 ġubat sürecinin yaĢandığı dönemde geçerli olan haliyle, 2945 sayılı Kanunun “ 

tanımlar” bölümünde “ milli güvenlik” ve “devletin milli güvenlik siyaseti” kavramlarına yer 

verilmiĢtir. Burada “Milli güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, 

bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün 

menfaatlerinin ve ahdi hukukun her türlü dıĢ ve iç tehditlere karĢı korunması ve kollanması” 

ve Devletin Milli Güvenlik siyaseti; milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaĢılması 

amacı ile Milli Güvenlik Kurulu‟nun belirlediği görüĢler dahilinde, Bakanlar Kurulu 

tarafından tespit edilen iç, dıĢ ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaset” 

biçiminde ifade edilmiĢtir. 

Kanunun üçüncü maddesinde MGK‟nın CumhurbaĢkanının baĢkanlığında, 

BaĢbakan, Genelkurmay BaĢkanı, Milli Savunma, ĠçiĢleri, DıĢiĢleri bakanları, Kara, Deniz ve 

Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı‟ndan oluĢtuğu belirtilmiĢtir. 

Kurul toplantılarına üyeler dıĢında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kiĢilerin de 



573 

 

çağrılarak bilgi ve görüĢlerinin alınabileceği; MGK Genel Sekreteri‟nin toplantıya katılacağı 

fakat oylamaya katılmayacağı yine kanunun bu maddesinde tanımlanmıĢtır. 

Kanuna göre MGK’nın görevleri dördüncü madde de Ģöyle sıralanmaktadır; 

Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların 

alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konularında görüĢ tespit eder, 

Devletin milli güvenlik siyaseti doğrultusunda tespit edilen milli hedeflerin ve 

hazırlanan milli plan ve programların gerçekleĢtirilmesine iliĢkin tedbirler belirler, 

Devletin milli güvenlik siyasetini etkileyecek milli güç unsurlarını ve ülkenin siyasi, 

iktisadi, kültürel ve teknolojik durum ve geliĢmelerini sürekli takip ederek değerlendirir; milli 

hedefler yönünde güçlenmelerini sağlayacak temel esasları tespit eder, 

Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur 

ve güvenliğinin korunması hususunda zorunlu gördüğü tedbirleri tespit eder. 

Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik bütünlüğü sağlayıcı, Türk Milleti‟ni 

Atatürkçü düĢünce, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve milli ülkü ve değerler 

etrafında birleĢtirerek milli hedeflere yönlendirici gerekli tedbirleri belirler. Sayılan bu 

hususlara yönelmiĢ yurt içi ve yurtdıĢı tehdide karĢı koymak, bu tehdidi etkisiz kılmak için 

gerekli strateji ve temel esaslar ile birlikte planlama ve uygulama hizmetleri konularında 

görüĢleri, ihtiyaçları ve alınması lüzumlu gördüğü tedbirleri tespit eder, 

Olağanüstü hallerle, sıkıyönetim, seferberlik veya savaĢ hali ilanı için görüĢ tespit 

eder, 

Olağanüstü Hal ile savaĢ, savaĢı gerektiren ve savaĢ sonrası hallerde, kamu ve özel 

kurum ve kuruluĢlar ve vatandaĢlara düĢecek topyekün savunma, milli seferberlik ve diğer 

konularda hizmet ve yükümlülükler ile bu hususlarda yapılacak planlara temel teĢkil edecek 

esasları tespit eder, 

Devletin milli güvenlik siyasetinin öngördüğü hususlar ve topluma yönelik 

hizmetleri ile topyekün savunma hizmetlerinin gerektirdiği mali, ekonomik, sosyal, kültürel 

ve diğer konulara iliĢkin tedbir ve ödeneklerin kalkınma plan program ve yıllık bütçelerde yer 

almasını sağlamak üzere gerekli esasları tespit eder, 

 Milli güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletlerarası 

andlaĢmalar hakkında görüĢ tespit eder. Milli Güvenlik Kurulu tespit ettiği bu görüĢ, tedbir ve 

esasları Kurul kararı halinde Bakanlar Kurulu‟na bildirir ve baĢka kanunlarla verilen diğer 

görevleri yerine getirir. 

Kurul gündeminin CumhurbaĢkanı tarafından düzenlendiğinin ifade edildiği altıncı 

madde de, „ Gündemin hazırlanmasında BaĢbakan ve Genelkurmay BaĢkanı‟nın önerileri de 

dikkate alınır. Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri 

konular, baĢbakanında görüĢü alınarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri vasıtasıyla 

CumhurbaĢkanı‟na iletilir” hükmü yer almaktadır. Çoğunlukla alınan kurul kararları, 

CumhurbaĢkanı‟na ve Bakanlar Kurulu‟nda görüĢülmek üzere baĢbakanlığa, Genel 

Sekreterlik tarafından gönderilmektedir. Yine kanunla, kararların BaĢbakan tarafından “ 

Bakanlar Kurulu gündemine öncelikle alınmak suretiyle” görüĢüleceği ve gerekli kararların 

alınacağı hükme bağlanmıĢtır. (Yüksel, s. 185-186) 

Uygulamayla ilgili olarak, Süleyman Demirel, bir söyleĢisinde MGK toplantılarında 

kararları nasıl alındığını açıklamıĢtır. Buna göre; toplantı sonunda, gündemde yer alan her 

konuda bir oylama yapılmaktadır. Yalnız bu oylama, “ kabul edenler –etmeyenler” Ģeklinde el 

kaldırma usulüyle olmamaktadır; CumhurbaĢkanı, gündemdeki konuya iliĢkin “itirazı olan var 

mı? “ sorusunu yöneltmektedir. Teorik olarak itirazı olanların, itiraz Ģerhi koyma hakkı 

bulunmakla birlikte uygulama da 1993-2000 arasında itiraz olayı gerçekleĢmemiĢtir. Milli 

Güvenlik Kurulu‟nda, son gündem maddesi özel olup, kurulun Anayasa‟da belirtilen üyeleri 

dıĢında diğer katılanlar salondan ayrılmakta kalan asıl üyeler gündemle ilgili en mahrem 

konuları tartıĢmaktadırlar.(Ertuğrul Özkök, “Güniz Sokak‟a Hazırım”, Hürriyet 19 ġubat 
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2000, Aktaran Çelik, s.325” denilerek Milli güvenlik kurulunun oluĢum nedenleri, diğer 

ülkelerde benzer kurumların olup olmadığı, bizim ülkemizdeki Milli Güvenlik Kurulu‟nun  

yapısı ve görevleri anlatılmıĢtır. 

Askeri Müdahale Kavramı alt baĢlığında;  
Darbe-Askeri Müdahalenin kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu tarafından 

hazırlanmıĢ sözlükte; “Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan 

yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiĢtirecek biçimde yönetimi devirme iĢi” 

olarak açıklandığı, 20.yüzyılda askeri darbelerin yaygın olarak Latin Amerika‟da Arjantin, 

ġili, Asya‟da Birmanya, Avrupa‟da Yunanistan ve Türkiye gibi özellikle geliĢmekte olan 

ülkelerde yaĢandığı, bunların yanı sıra birçok az geliĢmiĢ ülkede de askeri darbelerin 

yaĢandığının görüldüğü, genel itibariyle geliĢmemiĢ, az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan 

ülkelerin tarihlerinde yer alan darbe süreçlerinin meydana geldikleri ülkelerde huzur, adalet ve 

demokrasinin geliĢmesi veya yerleĢmesini sağlamadığı, bilakis özgürlüklerin, demokratik 

hakların ve adaletin bu dönemlerde askıya alınmıĢ olduğu, ekonomik kalkınmanın  durmuĢ 

olduğu  hatta bu müdahalelerin siyasi yarıĢmada haksız rekabete neden olduğu, ülkemizde bu 

güne kadar meydana gelen darbelerin-askeri müdahalelerin bir kısmının hiyerarĢik yapılanma 

içerisinde, bir kısmının ise hiyerarĢik yapılanma dıĢında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 

bazı gruplar ya da cuntalar tarafından gerçekleĢtirildiğinin görüldüğü, burada 27 Mayıs 1960 

darbe-askeri müdahalesini, 9 Mart 1971 darbe-askeri müdahale teĢebbüsünü, 12 Mart 1971 

muhtırasını ve son olarak 12 Eylül 1980 darbe-askeri müdahalesinin sayılabileceği 

belirtilmiĢtir.  

1960 Askeri Darbesi alt baĢlığında; 
Demokrat Parti‟nin ülkeyi bir silahlı baskı rejimine ve kardeĢ kavgasına götürdüğü 

gerekçesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 38 subaydan oluĢan ve kendilerini Milli Birlik 

Komitesi olarak adlandıran grubun, 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el 

koyduğu, Anayasa ve TBMM‟nin feshedilerek siyasi faaliyetlerin askıya alındığı 

CumhurbaĢkanı Celal Bayar, BaĢbakan Adnan Menderes ve Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral 

RüĢtü Erdelhun, pek çok bakan ve bürokratların  tutuklanmıĢ olduğu, pek çok general ve 

sayısı binlerle ifade edilen subayın TSK ile iliĢiğinin kesildiği, hukuku ve demokrasiyi askıya 

alan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta zincirini bozan ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinin ilk askeri darbesi olarak tarihe geçen 27 Mayıs 1960 ihtilaline giden süreçte, çeĢitli 

siyasi ve askeri olayların halkın ve ülkenin gündemine getirildiği, 1960 yılı içerisinde Ġstanbul 

ve Ankara‟da üniversitelerde öğrenci olaylarının sıklıkla yaĢanmaya baĢladığı son olarak da 

22 Mayıs 1960 günü Harp Okulu öğrencilerinin Ankara‟da yaptıkları Sessiz YürüyüĢ 

Eylemi‟nin 27 Mayıs 1960 darbesine giden sürecin önemli olayları olarak kayıtlara geçtiği,  

Sonuç olarak; Darbeyi gerçekleĢtiren 38 alt rütbeli subayın, ellerindeki asker ve silahlarla ilk 

olarak ordudaki komuta kademesini etkisiz hale getirip kontrolü ele geçirdikleri, darbe ile 

birlikte Anayasa ve TBMM‟nin feshedildiği, siyasi faaliyetlerin askıya alındığı 

CumhurbaĢkanı Celal Bayar, BaĢbakan Adnan Menderes baĢta olmak üzere birçok 

siyasetçinin, Genel Kurmay BaĢkanı Orgeneral RüĢtü Erdelhun, Ġstiklal SavaĢı 

kahramanlarından   Ali Fuat PaĢa, Kore gazisi  Tahsin Yazıcı ve emekli olduktan sonra DP'den 

milletvekili seçilen eski Genelkurmay baĢkanı Mehmet Nuri Yamut‟un tutuklananlar arasında 

oldukları, kurdukları Milli Birlik Komitesinin baĢına Orgeneral Cemal Gürsel‟in getirildiği ve 

komitenin TBMM‟nin yetkilerine sahip olduğu,tutuklananların yargılanması için Yüksek 

Adalet Divanı isimli bir kurul oluĢturulduğu, bu kurulun  çok sayıda ağır hapis, ömür boyu 

hapis ve idam kararına imza attığı,  BaĢbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin RüĢtü Zorlu ve 

Hasan Polatkan‟ın idam cezalarının 16 ve 17 Eylül 1961‟de infaz edildiği,  235 general ve 

3500 civarında subayın (daha çok albay, yarbay, binbaĢı) emekliye sevk  edildiği, 1402 

üniversite öğretim görevlisinin görevden alındığı  ve bazı üniversitelerin kapatılıp buralara el 
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konulmasıyla üniversitelerin kontrol altına alındığı, 520 hakim ve savcının görevden 

alınmasıyla birlikte yargının kontrol altına alındığı belirtilmiĢtir. 

 

12 Mart 1971 Muhtırası alt baĢlığında; 
27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gruplaĢmalar 

meydana geldiği ve bu grupların bir kısmı zaman içerisinde darbe teĢebbüsünde bulundukları,  

Bu süreçte 16 ġubat 1969‟da Ġstanbul Beyazıt Meydanı‟nda ABD‟nin altıncı filosunu 

protesto etmek için toplanan kalabalık içerisinde iki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü, 200 

kiĢinin ise yaralandığı, bu olayın dönemin gazetelerinde “Kanlı Pazar Olayı” manĢeti ile 

duyurulduğu, 

15-16 Haziran 1970 tarihlerinde sendikalara üye iĢçilerin yeni çıkan iĢ yasası ve 

sendika yasalarını protesto etmek için baĢlattıkları eylemlerde çatıĢmalar ve ölümler meydana 

geldiği, bunun üzerine 60 gün sıkıyönetim ilan edildiği, ayrıca yapılması planlanan sol 

darbeye zemin hazırlamak için Ankara‟daki mason derneğine bomba atıldığı, ABD 

Büyükelçiliği‟nin taranması gibi olayların  meydan geldiği, 15 ġubat 1971‟de kimliği belirsiz 

kiĢilerce Amerikalı bir çavuĢun kaçırıldığı,  aynı yıllarda Ġstanbul Edebiyat Fakültesi‟nin sağ 

görüĢlü bir grup öğrenci tarafından iĢgal edildiği, Ankara‟da Ortadoğu Teknik 

Üniversitesindeki Kennedy Anıtının havaya uçurulması gibi provokatif olayların  artarak ülke 

gündemini iĢgal ettiği, belirtilen gerekçelerle Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kurulmuĢ olan ve 

baĢında emekli Korgeneral Cemal MADANOĞLU‟nun bulunduğu gizli askeri cuntanın 9 

Mart 1971 tarihinde fiilen darbe yapmaya teĢebbüs etttiği, fakat bu durum Milli Ġstihbarat 

TeĢkilatı görevlileri tarafından Genelkurmay BaĢkanına bildirilince dönemin Genelkurmay 

BaĢkanı‟nın 12 Mart 1971‟de muhtıra yayınlayarak mevcut hükümetin istifa etmesini 

sağladığı belirtilmiĢtir. 

 

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi alt baĢlığında; 
12 Mart 1971 muhtırası sonrası ülkede oluĢan askeri ortam ve özellikle sol 

örgütlemeler içinde yapılan tutuklamalar ve hükümet oluĢturmadaki güçlükler nedeniyle 14 

Ekim 1973 genel seçimlerine kadar kaos havasının devam ettiği, 12 Eylül günü Türk Silahlı 

Kuvvetleri tüm komuta kademesinin katıldığı bir müdahale ile yönetime el koyduğu, 

TBMM‟nin lağvedildiği, 1961 Anayasası‟nın yürürlükten kaldırıldığı ve siyasi parti 

faaliyetlerinin yasaklanarak 1983 genel seçimlerine kadar süren askeri dönemin baĢladığı, 

1980 darbesi sonucunda; bu müdahale ile Süleyman Demirel‟in BaĢbakan'ı olduğu hükümetin  

görevden alındığı, TBMM‟nin  lağvedildiği,  1970 sonrasında değiĢtirilen 1961 Anayasası‟nın 

tamamen rafa kaldırıldığı  ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askeri dönemin 

baĢladığı, meclisin yetkilerini  Genelkurmay BaĢkanı ve Kuvvet Komutanlarının içinde yer 

aldığı Milli Güvenlik Konseyinin, CumhurbaĢkanının yetkilerini de MGK‟nın baĢkanının 

kullandığı, 12 Eylül 1980 müdahalesinin ardından bütün siyasi partilerin feshedildiği ve 

yöneticilerine siyaset yasağının koyulduğu,Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve 

Kızılay dıĢındaki bütün derneklerin faaliyetlerinin durdurulduğu, 12 Eylül'den sonra binlerce 

kiĢinin  gözaltına alındığı, tutuklandığı ve Sıkıyönetim Mahkemelerinde yargılandıkları, 

onlarca insanın idama mahkum edildiği  ve bunlardan bir kısmının infazının gerçekleĢtirildiği, 

birçok kamu çalıĢanı ile ilgili soruĢturma açıldığı ve bunların bir kısmının iĢten çıkarıldığı, 

basına yönelik ciddi kısıtlamalar uygulandığı  ve birçok gazete hakkında bu süreçte davalar 

açıldığı, kısaca özetlenen ve ülkemizde bu güne kadar meydana gelen Darbe-Askeri 

Müdahale süreçlerine bakıldığında, hemen hemen tüm darbelerden önce üniversitelerde 

provokatif öğrenci olaylarının yaĢandığı, iĢçi hareketleri ve sendikaların kıĢkırtılarak 

toplumsal gösteri ve yürüyüĢlerin gerçekleĢtirildiği, bunların yanı sıra halkı Alevi-Sünni, laik-

anti laik ve sağ-sol Ģeklinde gruplara bölerek çatıĢmalara sürükleyen siyasi cinayetlerin 

gerçekleĢtirildiği, diğer taraftan çeĢitli siyasi partilere mensup milletvekillerinin etki altına 
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alınarak istifa etmelerinin sağlandığı, böylelikle partilerin bölündüğü, yeni partilerin 

kurulduğu ve siyasi istikrarsızlık meydana getirildiği,ayrıca medya ve her türlü kitle iletiĢim 

araçları ile propaganda ve psikolojik harekât teknikleri kullanılarak geniĢ halk kitlelerini 

tahrik edici yayınlar yapıldığı, bu yayınlarda ülkenin her yanının iĢgal edildiği, vatanın elden 

gittiği evham ve hezeyanları uyandırılarak halkın seçilmiĢ hükümete olan güveninin 

sarsıldığı ve böylelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbe yapmaya teĢvik edildiğinin 

anlaĢıldığı belirtilmiĢtir, 

           

BATI ÇALIġMA GRUBU” baĢlığında; 

Genel Olarak alt baĢlığında; 
SoruĢturma kapsamında ulaĢılan tüm bilgi ve belgelerden; 12 Eylül 1980 askeri 

müdahalesinden sonra devletin tüm yasal organları üzerinde en üst seviyeye ulaĢan askeri 

vesayet denetiminin merhum Turgut Özal‟ın baĢbakan olmasından baĢlamak üzere devam 

eden süreçte sürekli azalma eğilimi gösterdiği, demokratik hukuk devleti adına olumlu olan 

bu geliĢmeden Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı kesimlerin rahatsız olduğu, bazı bilgilere 

göre merhum Turgut Özal‟ın CumhurbaĢkanı seçilmesinden sonra, bazı bilgilere göre ise, 

1994 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Ġstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri 

BüyükĢehir Belediyeleri dahil olmak üzere pek çok belediyede Refah Partili adayların 

belediye baĢkanı seçilmesinden sonra TSK içinde bir grubun askeri müdahalede bulunmak 

için harekete geçtiği, bu kapsamda öncelikle yapılacak olan askeri müdahaleye karĢı 

çıkabilecek TSK personelinin, ordudan iliĢiğinin kesilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerde 

bulundukları, 25 Aralık 1995 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Refah 

Partisinin en çok oyu alıp, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla milletvekili ile temsil 

edilmesi ve kurulacak muhtemel koalisyon hükümetinin büyük ortağı olacağının anlaĢılması 

üzerine askeri müdahale düĢüncesine sahip olan bu yapılanmanın aktif biçimde her türlü 

argümanı kullanarak Refah Partisine ve halka karĢı açıkça psikolojik harekat yürüttüğü, 

Gayri resmi olarak hangi tarihte oluĢturulduğu tespit edilemeyen ve faaliyetlerini 

Batı ÇalıĢma Grubu  adı altında yürüten bu yapılanmanın, 28 ġubat kararlarının alınmasını 

sağladığı, ancak 10 Nisan 1997 tarihine kadar hiçbir resmi belgede bu yapılanmanın izine 

rastlanılmadığı, 10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu oluĢturulması konulu belgede daha 

önce oluĢturulan bir yapılanmadan bahsedildiği, bazı mağdur ve tanıkların da 28 ġubat 1997 

tarihinden çok önce Batı ÇalıĢma Grubu adı altında bir yapılanmanın bulunduğunu, TSK 

içinde bazı subay ve astsubayların Batı ÇalıĢma Grubu (BÇG subayı) subayı olduklarını 

açıkça ifade ettiklerinin anlaĢıldığı belirtilmiĢtir. 

Batı ÇalıĢma Grubunun Kurulması alt baĢlığında; 
SoruĢturma kapsamında elde edilen delillerden Batı ÇalıĢma Grubunun fiilen hangi 

tarihte faaliyete geçtiğinin tespit edilemediği, dönemin Genelkurmay II. BaĢkanı Çevik Bir 

imzalı, 4 Nisan 1997 tarihli, ÇalıĢma grubu oluĢturulması konulu belgede özetle; “irticanın, 

oluĢturduğu tehdit açısından iç güvenliğin önüne geçtiği ve ülkenin bir numaralı sorunu 

haline geldiği, bu maksatla Genelkurmay Harekat BaĢkanlığı koordinatörlüğünde bir çalıĢma 

grubu oluĢturulacağı, bu çalıĢma grubunun diğer (J) BaĢkanlıklarının uygun göreceği 

personelin katılımı ile  hergün toplanacağı” ifade edilerek bu Ģekilde  BÇG‟nin ilk defa resmi 

bir belgede yer aldığı, bu belgenin özel oturum notları bölümünde;  

AMAÇ: Bugünkü ortamda öncelikli hedef DYP’nin çökertilmesi, dolayısıyla 

hükümetin derhal iktidardan çekilmesini sağlayıcı önlemleri almaktır.  

DYP’nin hükümetteki oy potansiyelini kırmak örtülü yapılmalıdır. 

ACĠL TEDBĠRLER :* Hükümetin, RP’nin yumuĢak karnını tespiti,  

-Menfaat çatıĢması yaratmak,  

-Söylenenler ve yapılanlar arasındaki çeliĢkiler,  

-Ahlaki anlayıĢlarının çürüklüğü,  
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-DYP  Liderlerinin sağladığı menfaatler,  

-DYP liderinin düĢürülmesi, 

-Liderden kurtulmanın parti için kazançlı olacağı, 

-Y.A.ġ/TSK’nın kararlılığını göstermek, 

-MGK kararlarında taviz vermemek takipçisi olmak, 

-TSK de içinde irticaya karıĢmıĢ olanları ayıralım 

TSK’nin yumuĢak karnını kuvvetlendirmek 

-Aracı kullanalım 

-Dini konularda bilgilendirme polemiğe girmeden, 

ÇALIġMA ġEKLĠ  (1.Kurul,  2.Kurul,  3.Kurul, kimlerden oluĢacağı) 

1. Kurul: D.BĢk.ları ve ayrılan 1-2 proje sb.  

Bu kurul D.BĢk.larına yrd.olur ve hazırlar. 

2. Kurul: D.BĢk.ları halen olduğu gibi çalıĢmaya devam edenler. (2.ci kurul )  

3. Kurul: Bu kurul bazı konularda fikir birliği sağlayamazsa “J” BĢk.ları toplanır.           

II nci BĢk., Kuv.Kom. BĢk.+”J” .BĢk.ları (3 ncü kurul)  

3 ncü kurul Eylem planlarını onaylar,  katkıda bulunur. 

K.lar için teklif, Hrk.tarzları, MGK, toplantı gündemini tespit ederler” ifadelerine 

yer verilmek suretiyle Batı ÇalıĢma Grubunun resmi olarak kurulmasının temellerinin atıldığı, 

ayrıntısı verilen emirden sonra 7 Nisan 1997 tarihinde, Genelkurmay BaĢkanlığı, Ġnönü 

Salonunda saat 15.00‟te baĢlayan, Genelkurmay II. BaĢkanlığı tarihçesinde general/amiral 

toplantısı olarak geçen, dönemin Genelkurmay II. BaĢkanı Çevik Bir baĢkanlığında yapılan 

toplantıya, Genelkurmay J BaĢkanları (J-7 hariç) Yıldırım TÜRKER, Çetin SANER, Çetin 

DOĞAN,  Kamuran ORHON, Vural AVAR, Hayri Bülent ALPKAYA, Kuvvet ve Jandarma 

Genel Komutanlığı Harekat BaĢkanları, ġükrü SARIIġIK, Altaç ATILAN, Hakkı KILINÇ, 

Daire BaĢkanları Ayhan CANSEVGĠSĠ, Fevzi TÜRKERĠ, Orhan YÖNEY, Ersin YILMAZ, 

Köksal KARABAY, Doğan TEMEL, Mehmet BAġPINAR, Kadri ÖZER (ÖLÜ), Kenan 

DENĠZ, Aslan GÜNER, Metin Yavuz YALÇIN, Hüsnü DAĞ, Oğuz KALELĠOĞLU, Mustafa 

ÖZBEY, Ġsmail Ruhsar SÜMER, ġevket TURAN, Ahmet Atalay EFEER, Metin YaĢar 

YÜKSELEN, Ahmet Ziya ÖZTOPRAK, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol ÖZKASNAK, 

Özel Kuvvetler Komutanı Engin ALAN, Genelkurmay Adli MüĢaviri M.Erdal ġENER, Hava 

Kuvvetleri Ġstihbarat BaĢkanı Yücel ÖZSIR, Hava Kuvvetleri Ġstihbarat BaĢkanlığında görevli 

Cengiz KOġAL‟ın katıldıkları, toplantının konusunun, icra ediliĢ tarzı, katılımcılar ve 

tarihçeden Genelkurmay karargahı ve karargaha bağlı birliklerinde görevli general ve 

amirallerin tamamının toplantıya katılmasının planlandığı, toplantının amacının Batı 

ÇalıĢma Grubunun resmi olarak hayata geçirilmesi için ortak irade oluĢturma, 

resmileĢtirilecek grubun TSK içinde etkin bir Ģekilde faaliyet gösterebilmesi için 

Genelkurmay karargahı ve bağlı birliklerde görevli general ve amirallerin desteğini alma 

olduğunun anlaĢıldığı, deliller bölümünde ayrıntısı verilen toplantı tutanağına göre; 

toplantıya katılanların hükümeti cebir ve Ģiddet uygulamak suretiyle ıskat etmek amacıyla 

bir grubun kurulması konusunda fikir birliği içinde oldukları, oluĢturulacak gruba etkin 

bir iĢ bölümü içinde destek vereceklerini ifade ettikleri, Ģüpheli Çevik Bir tarafından; “Bu 

tarihi bir toplantıdır. Aynı frekanstayız, mutluyum, ülke Cezayir ve Ġran olmayacak, 

öncelikle hükümetin devamını önleyecek, demokratik müesseseleri devreye sokacak 

çalıĢmalar yapılmalıdır. Daimi teĢkilatlanma zorundayız” ifadeleriyle toplantının 

özetlendiği, ġüpheli Çetin Doğan tarafından ise; “Batı ÇalıĢma grubu kurulmuĢtur. Bu 

grubun görev tanımı ortaya konacaktır. Yarından itibaren çalıĢmalara baĢlanacaktır. 

Kuvvet Komutanlıklarında da benzeri çalıĢma ile bu ağ örülecektir. Bir emir yayınlanacak, 

resim tam olarak ortaya konacaktır” ifadeleriyle toplantı sonucunun açıklandığının 

görüldüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri teĢkilat yapısına göre; Genelkurmay II. BaĢkanının, 

Genelkurmay karargahının amiri olduğu, bununla birlikte kendisine bağlı Karargah BaĢkanları 



578 

 

(J BaĢkanları) ile doğrudan Genelkurmay Karargahına bağlı birlik ve kurumları ile, bu 

karargah baĢkanlarına bağlı daire baĢkanları ve bağlı birlik komutanlarının da sıralı amiri 

konumunda olduğu, Genelkurmay karargahının amiri olan Genelkurmay II. BaĢkanı ile 

Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı arasında emir komuta iliĢkisi 

bulunmadığı, buna göre Genelkurmay II. BaĢkanının Kuvvet Komutanları ile Jandarma 

Genel Komutanına emir verme yetkisinin de olmadığı, bu bilgiler ıĢığında 7 Nisan 1997 

tarihli toplantı değerlendirildiğinde; Genelkurmay Karargahında, Genelkurmay II. BaĢkanı 

Çevik Bir baĢkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay II. BaĢkanının emrinde olmayan 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel 

Komutanlığı Harekat BaĢkanları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığında 

görevli bazı personel ile Genelkurmay Adli MüĢavirinin katıldığının görüldüğü, söz konusu 

toplantının Genelkurmay Karargahı ve Karargaha bağlı birliklerde görevli general ve 

amirallerin yanında Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli 

general ve amirallerinde katılımı ile yapılması ve Batı ÇalıĢma Grubunun resmi olarak 

kurulmasının bu toplantıda karara bağlanması karĢısında, hükümeti cebir ve Ģiddet 

kullanmak suretiyle ıskat ve çalıĢamaz hale getirme suçunun sadece Genelkurmay 

Karargahı ve karargaha bağlı birliklerde görevli general ve amirallerle sınırlı kalmadığı, 

Kuvvet Komutanlıklarında ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli en üst rütbeli 

subaylarının da bu suça iĢtirak ettiğinin anlaĢıldığı, bu Ģekilde askeri müdahale sürecine 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarının katılımının amaçlandığının görüldüğü, 7 Nisan 

1997 tarihli toplantının sadece Genelkurmay Karargahında yapılacak faaliyetlerle ilgili 

olmadığı gibi tüm aramalara rağmen resmi bir emir veya davetle gerçekleĢtiğine dair 

belgelere ulaĢılamadığı, öte yandan resmi bir toplantı olarak koordine edilmiĢ olması 

durumunda KKK, Dz.KK. ve J.Gn.K.lığı Harekat BaĢkanları, Hv.K.K.lığı Ġstihbarat 

BaĢkanlığında görevli personelin katılmaması gerektiği gerçeği karĢısında, toplantının içeriği, 

toplantıya iliĢkin olarak öncesinde herhangi davet ve yazıĢma yapılmaması göz önüne 

alındığında söz konusu toplantının resmi faaliyet dıĢı olarak Genelkurmay II. BaĢkanı 

tarafından,Genelkurmay Karargahında ve Karargaha bağlı birliklerde görevli general/ 

amiraller ile Kuvvet Komutanlıklarında ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli bazı 

general/ amirallerin katılımıyla yapıldığının belirlendiği, söz konusu toplantı sonucunda 

Genelkurmay Karargahında ve Karargaha bağlı birliklerde görevli general/amiraller ile 

Kuvvet Komutanlıklarında ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli bazı general/ 

amirallerin ortak kanaati ile Batı ÇalıĢma Grubunun resmi olarak kurulmasına karar verildiği,  

bu ortak iradenin sonucu olarak Genelkurmay Karargahında 7 Nisan 1997 tarihinde 

yapılan toplantıdan 3 gün sonra, 10 Nisan 1997 tarihinde, dönemin Genelkurmay II. 

BaĢkanı Org. Çevik Bir imzalı, “Batı ÇalıĢma Grubu OluĢturulması” konulu emirle 

BÇG’nin  resmi olarak kurulduğu, bu emirde, Batı ÇalıĢma Grubunda yer alacak personelin 

hangi birimlerden görevlendirileceğinin, çalıĢma grubunun nerede faaliyet göstereceğinin de 

ayrıntılı olarak belirlendiği, 10 Nisan 1997 tarihli “Batı ÇalıĢma Grubu OluĢturulması” 

konulu emirde yer verilen “Daha evvel teĢkil edilen kriz masası grubu, çalıĢmalarına 

aĢağıdaki esaslara uygun olarak devam edecektir” ifadesinden, Batı ÇalıĢma Grubunun 

resmi olarak kurulmadan daha önce benzer bir yapının aynı faaliyetleri “kriz masası grubu” 

adı altında yürüttüğünün anlaĢıldığı, soruĢturma sonucunda ulaĢılan kanaate göre; Batı 

ÇalıĢma Grubunun 10 Nisan 1997 tarihinde kurulmasından önce de “kriz masası grubu” adı 

altında faaliyete geçtiği, bu grubun 28 ġubat 1997 tarihli MGK kararlarının alınmasını 

sağladığı, anılan kararların oluĢturduğu siyasi kaos ve basının kamuoyunu hükümete karĢı 

yönlendirmesi sonucu Batı ÇalıĢma Grubunun, hiçbir demokratik ülkede kabul 

edilemeyecek Ģekilde halkın oyları ile seçilmiĢ ve meclisten güvenoyu almıĢ hükümeti cebir 

ve Ģiddet kullanmak suretiyle ıskat etmek amacıyla emir yazılmasını sağlayıp hükümeti 

ıskat etme iradelerini resmileĢtirdiklerinin anlaĢıldığı belirtilmiĢtir. 
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Batı ÇalıĢma Grubunun ÇalıĢma ġekli alt baĢlığında; 
10 Nisan 1997 tarihli “Batı ÇalıĢma Grubu OluĢturulması” konulu, gizli gizlilik 

dereceli emirden; Batı ÇalıĢma Grubunun suç tarihinde, Genelkurmay BaĢkanı Ġsmail Hakkı 

Karadayı,Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı‟nın bilgisi dahilinde 

Genelkurmay II. BaĢkanı Orgeneral Çevik Bir‟e bağlı olarak çalıĢtığı, grubun BaĢkanlığını 

Genelkurmay Harekat BaĢkanı Korgeneral Çetin Doğan‟ın, koordinatörlüğünü ise Ġçgüvenlik 

Harekat Daire BaĢkanı Tuğgeneral Kenan Deniz‟in yaptığı, çalıĢma grubunun  4 alt gruptan 

oluĢtuğu ve bu emirle diğer Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında Batı 

ÇalıĢma Grubu benzeri bir yapının oluĢturulmasının istendiği, “Batı ÇalıĢma Grubu Rapor 

Sistemi” baĢlıklı, Orgeneral Çevik Bir imzalı, 29 Nisan 1997 tarihli emirle; ülkenin tamamını 

içine alacak Ģekilde bir istihbarat ağının oluĢturulduğu, günlük olarak raporların Batı ÇalıĢma 

Grubuna gönderilmesinin istendiği, “Batı Harekat Konsepti” konulu, Orgeneral Çevik Bir 

imzalı, 06 Mayıs 1997 tarihli emirde; hükümetin, hedefi Ġslam devleti kurmak olan irticai 

bir yapılanma olarak görüldüğü, hükümet ile ne Ģekilde mücadele edileceğinin genel 

esaslarının belirlendiği,  

OluĢturulan rapor sistemi ve istihbarat ağı ile baĢta Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 

sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, meslek kuruluĢları, Ģirketler, dernekler ve vakıflar olmak 

üzere toplumun tüm kesimlerinin takibe alındığı, haklarında bilgi toplandığı ve toplanan 

bilgilerin belirli bir sistematik içinde BÇG tarafından arĢivlendiği, böylece TSK‟nın 

hiyerarĢik yapısından bağımsız ve görev tanımları içinde bulunmayan bir istihbarat havuzu 

oluĢturulduğu,  Orgeneral Çevik Bir imzalı, 27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem Planı” baĢlıklı 

belgede; hükümeti cebir ve Ģiddet kullanmak suretiyle ıskat etme amacıyla yapılacak 

faaliyetlerin ayrıntılı olarak kaleme alındığı,  alınacak tedbirler ile bu tedbirlerin hangi 

makam tarafından ve ne Ģekilde icra edileceğinin belirlendiğinin görüldüğü, Batı Eylem 

Planının incelenmesinde; Anayasa ve kanunlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve yetkileri 

içinde bulunmayan pek çok yasadıĢı faaliyetin yapılmasının planlandığı,  

Bunlardan dikkat çekici olanların: 

a) 24 nolu “Devrim yasalarının uygulanması” baĢlığı altında yapılacak faaliyetlerden 

biri “yasal tedbirlerle sonuç alınamadığı takdirde psikolojik ve örtülü harekat icra etmek” 

olarak ifade edilmiĢ, bu faaliyetin Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı, MGK Genel 

Sekreterliği, Genelkurmay Psikolojik Harekat Daire BaĢkanlığı ve Genelkurmay Özel 

Kuvvetler Komutanlığı tarafından icra edileceği, 

b) 26 nolu bölümde “ġeriatçı kadrolaĢma” faaliyetine karĢı alınacak tedbirlerden biri 

“hükümet değiĢikliği fırsatlarından yararlanmak, köktendinci kadrolaĢmaları tasfiye 

etmek” olarak belirtilmiĢ, bu faaliyetin Genelkurmay Genel Sekreterliği ve MGK Genel 

Sekreterliği tarafından icra edileceği, 

c) 31 nolu bölümde; “Müteakip safha tedbirlerinin uygulama aĢamasına konulması” 

baĢlığı altında yapılacak faaliyetlerden biri “yeni hükümete mevcut durum hakkında 

teferruatlı bilgi vermek” olduğu, bu faaliyetin MGK Genel Sekreterliği, Genelkurmay Ġç 

Güvenlik Harekat Dairesi BaĢkanlığı, Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı ve Genelkurmay 

Adli MüĢavirliği tarafından icra edileceği” Ģeklinde belirtildiği, Batı ÇalıĢma Grubu Batı 

Eylem Planında  belirtilen “hükümet değiĢikliği ve yeni hükümet” ifadelerinden fiilen 

görevde olan hükümeti devirme-düĢürme iradesinin açıkça vurgulandığı,  içeriğinden bazı 

örnekler verilen Batı Eylem Planında belirlenen bazı faaliyetlerde Özel Kuvvetler 

Komutanlığı ile Psikolojik Harekat Dairesi BaĢkanlığının icra makamı olarak belirlenmesi 

karĢısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gayri nizami harp unsurlarının barıĢ zamanında 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile toplumu oluĢturan tüm bireylere karĢı kullanılmasının 

planlandığının anlaĢıldığı, Batı eylem planında sıkça vurgulanan kamuoyunun 

yönlendirilmesi amacıyla soruĢturma konusu yapılan dönemde yazılı ve görsel basında sıkça 
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kullanılan Fadime ġahin, Ali Kalkancı ve Müslüm Gündüz olayları da psikolojik harp 

unsurları olarak kullanılması planlanmıĢ ve süreçte söz konusu unsurların kullanıldığının 

belirlendiği, öte yandan, Batı Eylem Planı doğrultusunda icra edilen “irticayla mücadele” 

konulu brifinglerinde kamuoyunu yönlendirme faaliyetlerinden biri olduğu konusunda 

herhangi bir duraksama bulunmadığı,  bilindiği üzere 29 Nisan 1997 tarihinde yapılmaya 

baĢlanan bu brifinglerin baĢta Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, askeri hakim ve savcılar, 

yüksek mahkeme üyeleri ve basın mensupları olmak üzere pek çok kiĢiye verildiği, bu 

brifinglerde Refahyol hükümeti “irticai faaliyetlerin odağı” olarak gösterildiği, brifinglerin,  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kanunlara uygun olarak ülkeyi yönetmekle görevlendirilmiĢ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karĢı gövde gösterisi haline dönüĢtürüldüğü belirtilmiĢtir. 

 

HUKUKĠ NĠTELENDĠRME” baĢlığında;  

Askeri Bürokrasinin Siyasal Alana Müdahale ġekilleri, alt baĢlığında; 
1982 Anayasası‟na göre; Milli güvenliğin sağlanmasından TBMM‟ye karĢı Bakanlar 

Kurulu‟nun sorumlu olduğu, Milli Güvenlik Kurulu‟nun da, devletin milli güvenlik 

siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili olarak tavsiye kararlarını  aldığı  ve gerekli 

koordinasyonun sağlanması konusundaki görüĢlerini Bakanlar Kuruluna bildirdiği, ancak 

iddianameye konu olan dönemde olması gereken ile uygulamanın  farklı Ģekilde gerçekleĢtiği, 

Askeri bürokrasinin, milli güvenlik kavramının tanımlanması ve milli güvenliğin sağlanması 

amacı altında siyasi iktidarı kontrol altında tutmaya çalıĢtığı, iktidarın direnç gösterdiği 

zamanlarda da hükümeti düĢürdüğünün önceki bölümlerde belgeleri ile ortaya konulduğu 

belirtilerek; 

Askeri güvenlik bürokrasisi, sivil siyasete karĢı kendi istekleri doğrultusunda 

eylemde bulunması veya kararlar alması için çeĢitli araçlar kullanarak bir baskı 

oluĢturmaktadır. Bu durum orduyu, demokratik devlet düzeninin olmazlarından sayılan “baskı 

grupları” içinde değerlendirmemiz için yeterli midir? Doktrinde tartıĢmalı olan bu konu 

derinlemesine analiz edilmeye muhtaçtır. Ancak Ģu kadarını söyleyebiliriz ki; hiyerarĢik bir 

düzende örgütlenmiĢ, silahlı insanlardan oluĢan bir yapı olan orduyla, demokratik kitle 

örgütleri arasında belirgin bir nitelik ve nicelik farkı vardır. Bu fark, orduyu kolayca 

demokratik baskı gruplarından biri olarak ilan etmemizi engeller niteliktedir. Buna karĢın, 

devlet organizasyonu içinde konumlanmıĢ bir kamu görevlisi olarak askerlerin de sosyal, 

kültürel ve ekonomik statülerini yükseltmek bakımından sivil siyaseti etkileme hakkına sahip 

bulunduklarını kabul etmek gerekecektir. Aslında güvenlik bürokrasisi, Türkiye’de, güvenlik 

ve savunmayla ilgili konularda Milli Güvenlik Kurulu gibi anayasal kurumlar aracılığıyla 

görüĢ ve önerilerini siyasi iktidara aktarma olanağına sahiptir. Aynı Ģekilde siyasi iktidar 

da, güvenlik ve savunmayla ilgili konularda ve uluslararası geliĢmeler hakkında Milli 

Güvenlik Kurulu yanında, Genelkurmay BaĢkanlığıyla da doğrudan bilgi alıĢveriĢinde 

bulunmakta ve Genelkurmayın görüĢlerine baĢvurmaktadır. Mevzuatında da öngördüğü 

böylesi bir iĢbirliği ve görüĢ alıĢveriĢi olağan ve olması gerekendir. Bu iĢbirliğinden her 

konuda ve her sorun üzerinde tarafların aynı anlayıĢta buluĢması da beklenmemelidir. Son söz, 

sorumluluk makamı durumunda olan, siyasi iradenin olmalıdır. Ancak Genelkurmay bütün bu 

kanallara rağmen ve bu kanalların dıĢında kullandığı bazı yöntemlerle de kamuoyunu 

etkilemeye ve ilgili merciler üzerinde baskı oluĢturmaya dönük faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın resmi internet sitesinde Basın Yayın ve Halkla iliĢkiler baĢlığı 

altında yer alan alt baĢlıklar Ģunlardır. Basın Açıklamaları, Bilgi Notları, TSK Radyo ve TV 

Programları, Tanıtım Filmleri, Ziyaretler, Törenler, Toplantılar, KonuĢmalar ve Yazılı 

Mesajlar. Bunlardan bazıları TSK Radyo ve TV Programları, Tanıtım Filmleri,  sadece site 

ziyaretçilerine özgülenmiĢ görünmektedir. Diğerleri ise Örneğin Basın Açıklamaları, Basın 

Duyuruları, Bilgi Notları, aslında muhataplarına ulaĢtırılmıĢ konular olup ayrıca sitede 
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yayınlanmakla, kamuoyu merakını gidermeye kamuoyuna yönelik etkilemeye ve ilgili 

merciler üzerinde baskı oluĢturmaya dönük olduğu görülmektedir.  

Sözlük anlamıyla brifing, değiĢik konularda ilgili kiĢilere bilgi vermek amacıyla kısa 

ve öz yapılan bilgilendirme sunumlarıdır. Devletin sürekliliği çerçevesinde, göreve yeni 

atanmıĢ bürokratların veya seçimle gelmiĢ siyasetçilerin, görev ifa edeceği yer ve konularla 

ilgili olarak yetkili kiĢilerce bilgilendirilmeleri devlet iĢleyiĢinde gerçekleĢtirilen rutin 

uygulamalardır. Ayrıca, devletin milli güvenlikle ilgili siyasetinin nasıl tespit edileceği 

belirlenmiĢtir. Anayasa, Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile 

ilgili tavsiyelerini Bakanlar Kuruluna bildirmek üzere Milli Güvenlik Kurulunu 

görevlendirmiĢtir.  Böylece Milli Güvenlik Kurulunun asil üyelerinden olan en üst rütbeli 

askerler aracılığıyla askeri güvenlik bürokrasisi, ülke güvenliği ile ilgili siyasetin 

oluĢturulduğu mekanizmanın içinde yer almıĢ olur. Bunun dıĢında Milli Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliği baĢta olmak üzere, Hükümet, devletin ilgili mercilerinden brifing alabilir. 

(Çelik, s.366-368)  

Genelkurmay tarafından organize edilen “bilgilendirme toplantıları” ve 

“brifingler” çeĢitli konular üzerinde hükümete bir ön uyarı, kamuoyu oluĢturma ve 

manüplasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Basın yayın organlarına yönelik olarak 

yayımlanan “Basın Açıklamaları” da aynı kategoridendir. 28 ġubat sürecinde Genelkurmay 

tarafından düzenlenen “irtica brifingleri” gazetecilerin yanı sıra yargı mensuplarına da 

verilmiĢti. 

Brifingler ve Basın Açıklamaları, bazen siyasi iradeye yönelik olarak uyarma iĢlevi 

yüklenmekte, bu haliyle her biri küçük birer “muhtıra” niteliği taĢımaktadır. Son olarak, 

Ahmet Necdet Sezer‟in görev süresinin dolması nedeniyle yeni CumhurbaĢkanı olarak Recep 

Tayyip Erdoğan‟ın adının dolaĢtığı bir ortamda CumhurbaĢkanlığına adaylık sürecinin 

baĢlamasına 4 gün kala yapılan 2007 tarihli basın toplantısı ve ardından Abdullah Gül‟ün 

adaylığının açıklanmasıyla baĢlayıp, gergin geçen ilk tur seçimlerinin tamamlandığı günün 

gecesi saat 23:00‟de yapılan 27 Nisan 2007 tarihli basın açıklaması, bu konudaki en son ve 

çarpıcı örnekleri oluĢturmaktadır. (Çelik, s.371-372) 

Gerçekten de 28 ġubat süreciyle ilgili bir gazeteciye değerlendirmelerde bulunan 

dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, brifingleri “hükümetin demokratik 

yolla sona ermesi için kullandıkları yöntemlerden biri” olarak nitelemiĢtir. SöyleĢide 

aĢağıdaki ifadelere yer verilmiĢtir; Brifinglerle kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Tabi 

çalıĢmalarımızın çoğu milletvekillerini ikna etmeye yöneliktir. Rejimin içine düĢtüğü 

tehlikeyi öncelikle onların görmesi gerekir. (…) Biz bu yola çıkarken Genelkurmay‟da 

toplandık. Muhtemel olumsuzluklara karĢı köklü, alternatif planlar hazırlamaya koyulduk. 

Her olumsuzluğun, bir karĢı koyma tedbirini aldık. Planlar cebimizde. Ama meselenin 

demokratik yollardan çözülmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Parlamento üyelerinin meseleyi 

siyaseten halletmeleri için bekledik. Verdiğimiz mesajları almadılar veya almak istemediler. 

ġimdi ikinci maddeyi uyguluyoruz. Sivil kesimde, kamuoyu oluĢturuyoruz. Ahlaklı kadrolar 

tarafından yeni yasalar hazırlanmasını bekliyoruz. Parlamento‟dan adil bir seçim kanunu 

çıkmasını hararetle bekliyoruz.”  (Hulusi Turgut, Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı 

Güven Erkaya ile Yapılan „Refahyol Krizi Nasıl Atlatıldı?‟ BaĢlıklı SöyleĢi, Sabah, 28 Mayıs 

1998.) 

Genelkurmay tarafından organize edilen “bilgilendirme toplantıları” ve “brifingler” e 

çağrılan katılımcıların genellikle medyadaki genel yayın yönetmenleri ve Ankara temsilcileri 

olmasından hareketle, brifinglerin amacının gazete ve dergilerin yayın politikasını direkt 

olarak etkilemek olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Gerçekten de genel yayın 

yönetmenleri, baĢında oldukları gazete veya derginin yayın politikasını belirleme de etkili 

insanlardır. Genelkurmay, düzenlediği bu tür toplantılara, Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından 

belli değerlendirmeler ıĢığında seçilmiĢ gazetecileri çağırmaktadır. Bu gazetecilere, haber 
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kaynağı tarafından kabullenilmiĢ ve basın toplantılarına çağrılma ayrıcalığına eriĢmiĢ 

anlamında “Akredite gazeteciler” adı verilmektedir. Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın yaptığı 

brifinglere medya temsilcilerini çağırmakla üç Ģey amaçlanmaktadır. Ġlk olarak, ülkede 

yaĢanan çeĢitli olaylara iliĢkin askeri güvenlik bürokrasisinin değerlendirmelerini, görüĢlerini 

ve ilave olarak alınabilecek bazı tedbirleri kamuoyu ile paylaĢmaktır. Ġkinci olarak, paylaĢılan 

konuları medya temsilcileri ile birlikte değerlendirmek ve görüĢlerini almaktır. Son olarak ve 

çok daha önemli görülen amaç ise “medyanın insanların ve toplumun düĢünce ve algı 

çerçevesini belirleme gücünden” ve “yaĢanılan her olay ve her durumdan medyanın 

tutumunun ve duruĢunun çok önemli ve çoğu zaman da hayati oluĢundan” ötürü birlikte 

hareket edebilmeyi gerçekleĢtirmektir. Gazetelerdeki köĢe yazarları, çağrıldıkları brifingler 

dıĢında, gündemdeki konular hakkında da askerlerin düĢüncelerini köĢelerinden kamuoyuna 

aktarmaktadırlar. Kendi kiĢisel haber kaynaklarını kullanarak bu konuları haber haline getiren 

yazarlar olduğu gibi, askerlerin köĢelerinde yazmaları kaydıyla bizzat bilgi aktardıkları 

yazarlar da vardır. Genellikle “bir askeri kaynaktan alınan” bilgi olarak kamuoyuna aktarılan 

haberlerde kullanılan baĢlıklar “asker rahatsız”, “asker ne düĢünüyor” Ģeklinde kamuoyuyla 

paylaĢılmaktadır. ( Çelik, s.374) 

Yukarıda belirtilen yöntemler dıĢında askeri güvenlik bürokrasisi siyaseti etkilemek 

için kullandığı bir yöntemde gücünü göstermek ve yapabileceklerini hatırlatmaktır. Milli 

bayramlarda ve Ģehirlerin kurtuluĢ yıldönümlerinde yaĢanan seremoni ve törenlerde, silahları 

ve disiplinli yürüyüĢleri halkın ve Ģeref tribünün önünden geçen askerlerin görüntüsü, 

herkesin zihninde bir “güç” izdüĢümü oluĢturur. Günün anlam ve önemine dair “kurtarıcı 

meĢru güç” olarak, tankları ve top arabaları gibi her türlü askeri araç ve silahla teçhiz edilmiĢ 

vaziyette kamunun önünden arzı endam eden bu güç, gerçekleĢtirdiği 1961 ve 1982 

darbeleriyle, son kertede neler yapılabileceğini de herkese göstermiĢtir. Böyle teknik ve 

psikolojik üstünlüğe sahip bir kurum, bu haliyle, sivil siyaset üzerinde daha etkin olma 

imkânına her zaman sahip konumdadır. Bu güç gösterisi, askeri güvenlik bürokrasisi 

tarafından zaman zaman kullanılmaktadır. Nitekim 4 ġubat 1997 tarihinde Sincan‟dan geçen 

tanklar gazetelerde “TSK‟nın gövde gösterisi” olarak yer bulmuĢtur. Refahyol koalisyonu 

döneminde Ankara‟nın Sincan ilçesinde düzenlenen Kudüs Gecesi‟nde sahnelenen bir oyun 

Ģeriat propagandasına dönüĢtüğü iddialarının basında yer alması üzerine, Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı‟na bağlı tanklar Sincan caddelerinden 

geçmiĢlerdir. Genelkurmay bu tank geçiĢlerini altı ayda bir yapılan normal eğitim faaliyeti 

olarak açıklamıĢsa da gazetelerin ve yazarların görüĢü bunun bir gövde gösterisi olduğudur. 

(Çelik , s.378)”denilerek  Seydi Çelik‟in Türkiye‟de Askeri Güvenlik Bürokrasinin Anayasal 

Sistem Ġçindeki Yeri isimli doktora tezindeki askerin siyasal alana müdahale araçlarına iliĢkin 

tespitlerine  yer verilmiĢtir. 

 

Hukuki Nitelendirme alt baĢlığında; 
ġüphelilere isnat edilen suçun, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK‟nın 

147. maddesinde düzenlendiği, anılan maddeye göre: “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri 

heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren menedenlerle bunları teĢvik eyleyenlere 

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası hükmolunur” denildiği, 

 Suç tarihinden sonra 01.06.2005 tarihinde 765 sayılı TCK‟nın yürürlükten 

kaldırılarak 5237 sayılı TCK‟nın  yürürlüğe girdiğini, isnat edilen suçun yeni TCK‟nın 312/1. 

maddesinde düzenlendiği, buna göre 312/1. maddesinin: “Cebir ve Ģiddet kullanarak T.C. 

hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen 

engellemeye teĢebbüs eden kimseye ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası verilir” Ģeklinde 

olduğu,  

765 sayılı TCK‟nın 147. maddesinde hükümeti cebren düĢürmek veya vazife görüp 

yetki kullanmaktan cebren yasaklamaktan bahsedilerek suçun teĢebbüsün ötesine geçip tam 
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manası ile hükümetin devrilmesinin  arandığı halde yeni TCK‟nın 312/1. maddesinde bu suça 

teĢebbüs edilmesi ve hatta hükümetin görevlerini yapıp yetki kullanımının kısmen dahi olsa 

engellemeye teĢebbüs edilmesinin suçun tamamlanmıĢ hali olarak düzenlendiği,  

765 sayılı TCK açısından suçun maddi unsuru olarak “cebir” öngürülmüĢken, 5237 

sayılı yeni TCK‟da suçun unsurunun  “cebir ve Ģiddet” olarak düzenlendiği,  her iki yasada 

suçun manevi unsuru olarak saikin dikkate alınmadığı, yani özel kastın aranmadığı ve genel 

suç iĢleme kastının yeterli görüldüğü suç tipi olarak düzenlendiği,  

Kelime anlamı olarak zorlama demek olan cebirin doktrin ve yerleĢik Yargıtay 

uygulamalarına göre maddi  ve manevi cebir olarak ikiye ayrıldığı, zorlamanın etkisine göre, 

maddi cebire Ģiddet, manevi cebire ise tehdit denildiği, maddi cebir yani Ģiddetin, bir engeli 

ortadan kaldırmak için fiziki güç ya da enerji kullanılmasını, manevi cebir ya da tehditin ise 

gerçekleĢmesi failin iradesine bağlı olan gelecekteki kötülüğün gerçekleĢecekmiĢ gibi 

gösterilmesi olduğu,  765 sayılı TCK‟daki düzenlemede cebir; yağma, hürriyeti tahdit v.b. 

suçlarda unsur ya da ağırlaĢtırıcı sebep olarak düzenlemiĢken, 5237 sayılı yeni TCK‟da ise 

108. maddesinde baĢlı baĢına suç olarak düzenlendiği,  yağma, kiĢi hürriyetinden yoksun 

kılma, cinsel saldırı gibi suçlarda ise cebir ve Ģiddetin  suçun unsuru ya da ağırlaĢtırıcı sebebi 

olarak düzenlendiği,  

Hükümeti takip ve devirmek için kurulan Batı ÇalıĢma Grubunu kuran, yöneten ve 

görev alan Ģüphelilerin çoğunun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki silahlı kiĢiler olması, hükümet 

üyeleri aleyhinde biraz evvel belirtildiği gibi cebir, Ģiddet ve tehdit içerikli beyanlarda 

bulunmaları, ülkenin baĢkenti olan Ankara‟nın en iĢlek caddelerinde yurt savunmasında 

kullanmaları gereken zırhlı araç ve tankları hükümete karĢı yürütmeleri, hükümet istifa 

ettikten sonra da Ģüphelilerin vermiĢ olduğu brifinglerde, Batı ÇalıĢma Grubunun sivil 

demokratik güçler, partiler, TBMM ve diğer kuruĢları harekete geçirdiklerini ve 18 Haziran 

1997‟de Refahyol Hükümetinin istifa etmek zorunda kaldığını, bu çalıĢmanın bir “operasyon” 

olarak icra edildiğini ifade etmeleri karĢısında “cebir ve Ģiddet” unsurunun gerçekleĢtiği ve 

böylece suçun oluĢtuğunun anlaĢıldığı,  

Her ne kadar Ģüpheliler savunmalarında, eylemlerinin  suç oluĢturmadığını, TSK Ġç 

Hizmet Kanunun 35. maddesindeki “koruma kollama” görevini yerine getirdiklerini beyan 

etmiĢ iseler de; Anayasanın “Egemenlik” baĢlıklı 6. maddesinin: “Egemenlik kayıtsız Ģartsız 

milletindir. Türk Milleti egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları 

eliyle kullanır. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini 

kullanamaz”,“Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü” baĢlıklı 11. maddesinin: “Anayasa 

hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluĢ ve 

kiĢileri bağlayan temel hukuk kuralları” olduğu ve kanunların Anayasaya aykırı 

olamayacağı”, 28.02.1997 tarihinde yürürlükte olan 118/3. maddesinin “Milli Güvenlik 

Kurulu, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların 

alınmasını ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüĢlerini Bakanlar 

Kuruluna bildirir” Ģeklinde düzenlendiği,  

2001 yılında Anayasanın 118. maddesinin değiĢtirildiği; ancak Milli Güvenlik 

Kurulu kararlarında tavsiye edilen önlemleri, bunların çalıĢmalarını ve bu amaçla kurulacak 

çalıĢma gruplarını Anayasa ve Kanunlar çerçevesinde Bakanlar Kurulu‟nun  yerine 

getirmekle yetkili kılındığı, Bakanlar Kurulu da olsa Milli Güvenlik Kurulu 

kararlarının yerine getirilmesi ve idari teĢkilatlanma için kanun veya Anayasanın 91. 

maddesinde gösterilen Ģekil, sınır ve esaslara uygun çıkarılmıĢ kanun hükmünde 

kararnameye ihtiyaç olduğunu, hukuk devleti ilkesinin bunu gerekli kıldığını, bu nedenle 

Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Kanununun 35. maddesinde yer alan “Silahlı Kuvvetlerin 

vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiĢ olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve 

korumaktır” Ģeklindeki düzenleme ile Anayasa‟nın 119. ve 122. maddelerinde düzenlenen 

olağanüstü yönetim usulleri ve kanunsuz emrin istisnasını gösteren Anayasa‟nın 137/son 



584 

 

fıkrasında yer alan “Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeninin korunması 

için kanunda gösterilen istisnalar saklıdır” hükümlerin askeri makamlar dahil hiç kimseye 

Anayasa ve kanunlarda gösterilen görev, yetki ve sorumlulukların dıĢına çıkmak suretiyle 

meĢru demokratik sisteme müdahale etme, sistemi kesintiye uğratma ve hukuk dıĢına çıkmak 

suretiyle sistemin müesseselerine karıĢma yetkisi vermediği,  

Anayasa ile kurulmuĢ bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinde normlar hiyerarĢisi 

bulunduğu, Normlar hiyerarĢinin en üstünde Anayasa‟nın yer aldığı, kanunların Anayasa 

aykırı olmasının  hukuk devletinde kabul edilemez bir durum olduğu,  bu nedenle kanunların, 

Anayasaya aykırı olamayacakları gibi, kanunla verilen bir yetkinin, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti‟ni cebir ve Ģiddet kullanmak suretiyle ıskat ve çalıĢamaz hale getirme amacıyla 

kullanılmasının da mümkün  olmadığı, dolayısıyla söz konusu hükmün, Anayasa ile kurulmuĢ 

devlet düzeninin temel kurumlarından olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 

kaldırmak amacıyla kullanılamayacağını; ayrıca, Ġç Hizmet Kanununun 35. maddesinin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve Ģiddet kullanılmak suretiyle ıskat ve çalıĢamaz hale 

getirme yetkisi verdiğinin kabul edilmesi halinde, bu  eylemlerin suç olarak düzenlendiği 765 

sayılı Türk Ceza Kanununun  147. maddesinin  bir anlamının kalmayacağı, hatta söz konusu 

35. maddenin hiyerarĢik olarak Anayasa‟nın da üzerinde kabul edilmiĢ olacağını ki bu 

görüĢün hukuk devleti ilkesi ile bağdaĢmasının mümkün olmadığı, hukuk devletlerinde 

kanunların  Anayasaya uygun olmak zorunda olduğu,  

Sonuç olarak, Ġç Hizmet Kanununun 35. maddesinin  Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

hiçbir unsuruna demokratik düzeni ortadan kaldırma, askeri dikta kurulmasına yol açabilecek 

askeri müdahalede bulunma yetkisini vermediği,  

Anayasanın 11. maddesi hükmüne rağmen Anayasaya göre kurulan Refahyol 

Hükümetini takip ve devirmek için TSK Ġç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin birer 

maddesinin dayanak yapılarak kanunsuz emirle Batı ÇalıĢma Grubu kurulmasının, Batı 

ÇalıĢma Grubunu yasal bir kuruluĢ haline getirmeyeceği gibi, yürüttüğü faaliyetlerinde 

yasal olduğu sonucunu doğurmayacağını, 

 Anayasanın “Kanunsuz Emir” baĢlıklı 137. maddesinin; “Konusu suç teĢkil eden 

emir hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz” 

Ģeklinde düzenlendiği, meĢru yollarla kurulmuĢ Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini devirmek 

için yasa dıĢı emirle kurulan Batı ÇalıĢma Grubu faaliyetleri ve bu kapsamda verilen 

emirlerin konusunun suç teĢkil ettiği, bu nedenle, Batı ÇalıĢma Grubunda çalıĢarak veya 

grubun faaliyetleri kapsamında konusu suç teĢkil eden emirleri yerine getiren Ģüphelilerin  

sorumluluktan kurtulamayacağı, 

Her ne kadar bazı Ģüpheliler tarafından Batı ÇalıĢma Grubunun, 28 ġubat 1997 

tarihli Milli Güvenlik Kurulunun 406 sayılı kararları doğrultusunda kurulduğu ifade edilmiĢ 

ise de; soruĢturma kapsamında Batı ÇalıĢma Grubunun gayri resmi olarak 28 ġubat 1997 

tarihinden çok önce kurulduğunun anlaĢılması karĢısında bu savunmanın  dayanaksız kaldığı, 

bununla birlikte  Batı ÇalıĢma Grubunun temel belgelerinin hiçbirinde 406 sayılı MGK 

kararlarına atıf yapılmaması karĢısında bu savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik 

olduğunun  değerlendirildiği,  

Öte yandan, soruĢturma kapsamında incelenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

kuruluĢ, görev, hizmet ve faaliyetlerine iliĢkin kanun, yönetmelik ve yönergelerde irtica ve 

irticai faaliyet tanımlarına yer verilmediği gibi, söz konusu mevzuat hükümlerine göre 

irticayla mücadelenin iç güvenlik harekatının konusu olamayacağı sonucuna ulaĢıldığı, 

 28 ġubat 1997 tarihli MGK‟da vurgulanan irticayla mücadele faaliyetlerinin TSK 

tarafından yerine getirilmesi gerektiğine iliĢkin hiçbir yasal dayanak bulunmadığı,keza, 

MGK‟ya sadece TSK unsurlarının katılmadığı, Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı, 

BaĢbakanı ve Bakanların hazır bulunduğu bu toplantıda irticayla mücadele faaliyetlerini icra 
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edecek makamların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve ĠçiĢleri Bakanı olduğunun her türlü 

izahtan vareste olduğu belirtilmiĢtir. 

 

GÖREVLE ĠLE ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME  baĢlığında; 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu‟nun 10. maddesinin 1 ve 2. fıkralarının; “Bu 

Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar; Adalet Bakanlığının teklifi üzerine 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili kapsayabilecek Ģekilde 

belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülür. Bu mahkemelerin 

baĢkan ve üyeleri adlî yargı adalet komisyonunca, bu mahkemelerden baĢka mahkemelerde 

veya iĢlerde görevlendirilemez.  

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kiĢilere iliĢkin hükümler ile askerî 

mahkemelerin görevlerine iliĢkin hükümler saklıdır” Ģeklinde düzenlendiği, buna göre, kural 

olarak bu suçları iĢleyenler hakkında 4483 ve 3628 sayılı Kanun hükümleri ile öngörülen idari 

prosedürlerin uygulanmayacağı, söz konusu suçlar, görev sırasında veya görevden dolayı 

iĢlenmiĢ olsa bile Cumhuriyet savcısınca re‟sen soruĢturma yapılacağı, maddenin 2. fıkrasında 

“Anayasa mahkemesi ve Yargıtay‟ın yargılayacağı kiĢilere iliĢkin hükümler ile askeri 

mahkemelerin görevlerine iliĢkin hükümler saklıdır” hükmü gereği 10. madde ile 

görevlendirilmiĢ ağır ceza mahkemelerinin madde bakımından yetkili olsa bile sıfat ve 

memuriyetleri bakımından yargılama yapamayacağı istisnai hallerin gösterildiği,  maddede 

öngörülen 1. istisnai düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin yargılamasına iliĢkin düzenleme 

olduğu,  

1982 Anayasasının 148. maddesinin 6. fıkrasının: “Anayasa Mahkemesi 

CumhurbaĢkanını, (Ek ibare:07.05.2010 - 5982 S.K./18.mad) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

BaĢkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, DanıĢtay, Askeri 

Yargıtay, Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi BaĢkan ve üyelerini, BaĢsavcılarını, Cumhuriyet 

BaĢsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve SayıĢtay BaĢkan ve üyelerini 

görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar”,  

7. fıkrasının ise: “ Genelkurmay BaĢkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 

Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce 

Divanda yargılanırlar” Ģeklinde olduğu,  buna göre, Anayasa Mahkemesinde yargılanacak 

kiĢilerin iĢledikleri iddia edilen suçların görevleri ile ilgili olmasının gerektiği, soruĢturma 

konusu edilen ve 765 sayılı TCK’nın 147. maddesinde düzenlenen suçun, suç tarihinde 

muvaazzaf asker olan Ģahısların görevleri arasında hükümeti cebren ıskat ve vazife 

yapamaz hale getirme gibi görevleri bulunmadığından sanıkların Anayasa Mahkemesinde 

ve Askeri Mahkemede yargılanmalarının  hukuken mümkün olmadığı, bu bağlamda 

Ģüphelilere isnat edilen suç sırf askeri suç ve benzeri suç kategorisi içerisinde 

değerlendirilmesinin  mümkün bulunmadığı, aksi yorumun kabulü TMK‟nın 10. maddesinin 

düzenleniĢ amacına ters düĢtüğü gibi tabi hakim ilkesi ile de bağdaĢmadığı, dosyaya konu 

olayların hemen hemen büyük çoğunluğunun kamuoyunu yönlendirmeye yönelik ve sivil 

dünyada gerçekleĢen yürütme organına  yönelik eylem olduğu, bu fiillerin azmettiricisi ve 

planlayıcı olan kiĢilerin asker olmalarının, üniforma taĢımalarının  askeri yargının görevli 

olduğu sonucuna ulaĢılamayacağı, nitekim Askeri Yargıtay 24/03/2009 gün ve 2009/663 

esas 2009/654 karar sayılı ilamında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca hakkında 

kamu davası açılan asker kiĢi hakkındaki davanın karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen Ağır Ceza 

Mahkemelerinde bakılması gerektiğine karar verdiği, açıklanan  nedenler dikkate alındığında 

bir kısmı emekli olan, bir kısmı suç tarihinde ve halen muvazzaf olan askerlerin, görevleri 

sırasında TMK‟nın 10. maddesinde sayılan suçlar kapsamında gerçekleĢtirdikleri eylemlere 

yönelik suçların yargılama yerinin TMK'nın 10. maddesiyle görevlendirilen Adli Yargı 

Mahkemeleri olduğu sonucuna ulaĢıldığı belirtilmiĢtir. 
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SONUÇ baĢlığında; 
Demokrasilerde ve bu sistemin uygulandığı demokratik devletlerde iç ve dıĢ tehdit 

değerlendirmesi ve tespitinin  halkın oylarıyla seçilmiĢ Meclisler ve Hükümetler tarafından 

yapılmasının gerektiği, 28 ġubat döneminde ise bu tespit ve değerlendirmenin  seçilmiĢ meĢru 

hükümete sorulmadan hiç bir yasal dayanağı bulunmadan yasa dıĢı olarak kurulan Batı 

ÇalıĢma Grubu tarafından tespit edilerek meĢru hükümete dayatıldığı, Ģüphelilerden Çevik Bir 

tarafından imzalanan 4 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Gurubu OluĢturulması konulu ve 10 

Nisan 1997 tarihli  Batı ÇalıĢma Grubu Kurulması konulu belgelerde bu hususun  "irticanın 

birinci öncelikli tehdit olduğu" Ģeklinde açıkça yer aldığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

kurumsal hiyerarĢisinin dıĢında, yasa dıĢı olarak kurulan ve bilahare TSK'nın kurumsal 

hiyerarĢisini ele geçiren Batı ÇalıĢma Grubunun  öncelikle yapılacak askeri bir müdahaleye 

karĢı çıkabileceğini düĢündüğü TSK personelinin, asılsız ihbarlar, gerçek dıĢı raporlar, 

personelin askeri görev ve disiplin anlayıĢını yansıtmayan sicil notları ve sahte belgelerle 

ihraç edilmesini sağladığı  ya da çeĢitli baskı ve tehditlerle  personeli emekliliğe zorlayarak 

personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden irtibatlarını kestiği, Ģüphelilerin içerisinde faaliyet 

gösterdiği BÇG‟nin, TSK'nın komuta kademesini tamamen kontrolü altına aldıktan sonra 

hükümet ve toplumun diğer kesimleri üzerinde baskısını giderek arttırdığı, 8 Temmuz 1996 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu alarak göreve baĢlayan Refahyol 

Hükümetinin yapmıĢ olduğu tüm icraatlar ve  özellikle hükümetin büyük ortağı olan Refah 

Partisi’nin irtica  olarak nitelendirildiği, hükümet ve bütün icraatlarının  toplum nazarında 

kötülenerek hükümetin yıpratılmaya çalıĢıldığı,  bu faaliyetlerin  Genelkurmay Psikolojik 

Harekat Daire BaĢkanlığı tarafından yürütüldüğü, söz konusu hususa  27 Mayıs 1997 tarihli 

Genelkurmay BaĢkanlığı  Batı Eylem Planı  baĢlıklı Ģüpheli Çevik Bir imzalı belgede açıkça 

yer verildiği, aynı belgede yapılması planlanan eylem ve faaliyetlerin, hangi makamlar 

tarafından ve hangi zamanda yapılacağının ayrıntılı olarak belirlendiği, 4 ġubat 1997 tarihinde 

TSK'nın en önemli kara silahlarından olan tank ve zırhlı araçların Etimesgut Zırhlı Birlikler 

ve Tümen Komutanlığından hareket ederek Sincan‟da Ģehir merkezinden geçirilmek suretiyle 

o güne kadar oluĢturulan “askeri müdahale olabilir” olgusunun somutlaĢtırılarak “gerekirse 

silah kullanırız” mesajı verilmek suretiyle TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 

toplumu oluĢturan bireylerin  açıkça tehdit edildiği, medya ve kamuoyunda, bu faaliyetin 

askeri bir müdahalenin açık bir iĢareti olduğu yönünde görüĢ ve tartıĢmalara rağmen TSK‟dan 

tankların bakım için Ģehir içinden götürüldüğü yönünde yetersiz açıklama dıĢında açıklama 

yapılmadığı, yapılan soruĢturma sırasında bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı, faaliyetin, 

haklarında dava açılan bir kısım Ģüpheliler tarafından icra edildiği sonucuna ulaĢıldığı, öte 

yandan, tank ve zırhlı birliklerin Ģehir merkezinden geçirilmesi faaliyetinin hükümete ve 

toplumu oluĢturan bireylere karĢı cebir ve Ģiddet unsuru olarak kullanıldığının Ģüpheli Çevik 

BĠR'in Amerika'da katıldığı bir toplantıda söylediği "demokrasiye balans ayarı yaptık" 

Ģeklindeki sözlerinden açıkça ortaya çıktığı, görüldüğü gibi, Türkiye Cumhuriyet 

vatandaĢlarının vergileriyle alınarak, vatan savunmasında kullanılmak üzere TSK'nın 

hizmetine verilen silahların,  milletin temsilcisi TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 

toplumu oluĢturan tüm bireylere karĢı cebir, Ģiddet ve tehdit unsuru olarak kullanıldığı, tarihe 

28 ġubat Kararları olarak geçen 28 ġubat 1997 tarihinde yapılan yaklaĢık 9 saat süren Milli 

Güvenlik Kurulu Toplantısında, TSK tarafından hazırlanan baskı içeren tedbirlerin,  kurulun 

sivil üyelerine dayatıldığı, kamuoyunda ve devletin diğer kurumlarında oluĢturulan “askeri 

müdahale olacak” olgusuyla CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel‟de dahil olmak üzere kurulun 

sivil unsurlarının insiyatif almasının  engellendiği,  kararları imzalamamakta kısa bir süre 

direnen BaĢbakan Erbakan‟ın  askeri müdahale yapılması durumunda ülke ve toplumun daha 

fazla zarar göreceği kanaatiyle kurul kararlarını imzaladığı, 12 Haziran 1997 tarihli Hürriyet 

Gazetesinin, Ģüpheli Çevik Bir'in söylediği: "Gerekirse Silah Bile Kullanırız" manĢetiyle 
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çıktığı, o tarihlerde kendisine atfedilen Ģüpheli Çevik BĠR ve gazete tarafından yalanlanmayan 

bu sözün, gazeteci merhum Mehmet Ali Birand'ın hazırlamıĢ olduğu "Son Darbe 28 ġubat" 

adlı 2012 tarihinde yayınlanan belgeselin ardından, o günlerde Hürriyet Gazetesi yazarı olan 

Emin ÇölaĢan tarafından da doğrulandığı, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planının 26 nolu 

faaliyet planı (d) bendinde: “Hükümet değiĢikliği fırsatından yararlanmak” aynı belgenin 31 

nolu faaliyet planında: “Müteakip safha tedbirlerinin uygulama aĢamasına konulması” 

görevi kapsamında belirtilen (a) bendinde: “Yeni hükümete mevcut durum hakkında 

teferruatlı bilgi vermek” ifadelerinden, belgenin düzenlendiği tarihte Refahyol hükümetinin 

görevde olması ve kuruluĢundan itibaren de yaklaĢık bir yıl geçmiĢ olması karĢısında, 

Ģüphelilerin hazırladıkları belgede hükümet değiĢikliğinden ve yeni hükümete teferruatlı bilgi 

verilmesi hususlarından bahsetmeleri nedeniyle Ģüphelilerin görevde olan Refahyol 

Hükümetini cebir ve Ģiddet kullanmak suretiyle ıskat etmek istedikleri konusunda herhangi bir 

tereddütün bulunmadığı, 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Karargahında yapılan toplantı 

tutanağına göre; Ģüpheliler tarafından kullanılan: “hükümete muhtıra verilmesi, sıkıyönetim 

ilan edilmesi, hükümetin değiĢimi, hükümetin istifası, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 

gelecek hükümetin oluĢumu, kriz yönetimi oluĢturulması, eylem planı, taarruzi psikolojik 

harekat, yargı ve kamu yöneticilerine destek/tehdit, üniversitelere, sendikalara, sivil toplum 

örgütleri ile iĢbirliği yapılması, cesaret verilmesi, basın ve medyaya hakimiyet sağlanması 

yanlarına alınması, Batı ÇalıĢma Grubunun kurulması, kuvvet komutanlıklarında da benzer 

bir yapılanmanın bulunması ve iki kez yapılan Y.A.ġ toplantıları ile personelin atılmasının 

yeterli olmadığı, halkın yanlarına değil, önlerine alınması, taarruz edilmesi, polise havuç ve 

sopanın gösterilmesi, bilgi toplayan eyleme dönüĢtüren psikolojik harekat yapan bir grup 

oluĢturulması” Ģeklindeki ifadeler ile Ģüpheli Çevik Bir'in kapanıĢ konuĢmasında, “Bu tarihi 

bir toplantıdır. Aynı frekanstayız, mutluyum” Ģeklindeki sözlerinden Ģüphelilerin cebir ve 

Ģiddet yoluyla Refahyol Hükümeti devirmek amacıyla faaliyette bulunduklarının açıkça 

anlaĢıldığı, 28 ġubat sürecinde, Hükümetin büyük ortağı olan Refah Partisi ve onun liderine 

psikolojik harekat, cebir, Ģiddet ve tehdit yöntemi uygulanırken diğer ortağı Doğruyol partisi 

ve onun lideri mağdur Tansu Çiller'e karĢıda aynı yöntemlerin uygulandığı, o dönemde DYP 

Genel BaĢkanı ve BaĢbakan Yardımcısı olan Tansu Çiller'in CIA ajanı olduğu iddiasının  

ortaya atıldığı, hakkında Genelkurmay Askeri Savcılığınca Tansu Çiller‟in vatana ihanet 

suçundan hakkında soruĢturma yapılacağına iliĢkin basın yayın organlarında günlerce yayınlar 

yapıldığı,  bununla ilgili olarak gazeteci Emin ÇölaĢan‟ın “Sakıncalı Gazeteci” adlı kitabının 

7. baskısında: DYP'den çok üst düzey ancak Tansu ÇĠLLER'e karĢı olan birinin Tansu 

ÇĠLLER ile ilgili "bu kadın CIA ajanı çıktı, bununla ilgili birilerine 400.000 Dolar para 

verdik, yakında gelecek ve belgeyi yayımlamanız için size vereceğiz" dediğini, belgeyi 

beklediklerini ancak belgenin bir türlü gelmediğini, haftalar sonra bir belgenin geldiğini, 

belgede Çiller'in kod adı olarak "Rose Of Ġstanbul" diye geçtiğini, belgenin düzmece 

olduğunun ilk bakıĢta anlaĢıldığını, "bu yayınlanmaz, baĢımıza bela alırız" dediğini, sonra bir 

dergiye verdiklerini, yayımlandığını ancak hiçbir yankı bulmadığını, bazı uyanıkların Tansu 

ÇĠLLER'e karĢı Demirel de dahil olmak üzere DYP‟de bir kesimi güzelce dolandırdıklarını 

belirttiği, konu ile ilgili olarak 17 Temmuz 1997 tarihli Milliyet Gazetesinde, Genelkurmay 

BaĢkanı Karadayı'nın onayı ile askeri savcılığın Tansu ÇĠLLER hakkında casusluk suçlaması 

ile soruĢturma baĢlattığı haberine yer verildiği, deliller bölümünde ayrıntılı olarak 

açıklandığı üzere mağdur Tansu ÇĠLLER'in hükümetten ayrılması için değiĢik 

Ģekillerde tehdit edildiğinin anlaĢıldığı, tüm bu baskı, tehdit ve yıldırmalar sonucu bir 

askeri müdahale sonucu ülkenin daha büyük zarar görebileceğini değerlendiren 

BaĢbakan Necmettin ERBAKAN ve BaĢbakan yardımcısı Tansu ÇĠLLER‟in yapmıĢ 

olduğu ortak değerlendirme sonucu hükümetin 18.06.1997 tarihinde istifa etmek 

zorunda kaldığının görüldüğü, buraya kadar ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetinin istifası cebir ve Ģiddet yoluyla gerçekleĢtiğinden 765 sayılı 
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TCK‟nun 147. maddesinde düzenlenen suçun tamamlandığı,  dosya kapsamında bulunan Batı 

ÇalıĢma Gurubu Kriz Masası Kurulu baĢlıklı belgenin not kısmında: “YÖK.BaĢkanlığına 

gönderilecek evraklar elden kurye ile (a: Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK Dnt.Krl.BĢk.; b: 

E.Korg.Erdoğan ÖZNAL YÖK üyesi) gönderilecek” Ģeklindeki ifadeden Batı ÇalıĢma Grubu 

Kriz Masası Kurulunda alınan ve YÖK’ü ilgilendiren kararların kurye ile YÖK Denetleme 

Kurulu BaĢkanı Prof.Dr.Sedat ARITÜRK’e ya da YÖK Üyesi Emekli Korgeneral Erdoğan 

ÖZNAL’a gönderileceğinin belirtildiği, bu Ģekilde BÇG‟nin faaliyetleri kapsamında YÖK‟ün 

koordineli olarak çalıĢtığı, YÖK baĢkanı Ģüpheli Kemal Gürüz ile yukarıda isimi geçen 

Ģüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde BÇG‟nin aldığı kararlar doğrultusunda faaliyet 

gösterdiklerinin   anlaĢıldığı,  her ne kadar müĢteki Hasan Celal Güzel‟in Batı ÇalıĢma Grubu 

hakkında, 28.07.1997 tarihli Ģikayet ve ihbarı neticesinde Ankara Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Cumhuriyet BaĢsavcılığının 1997/285 soruĢturma dosyasında 04.08.1997 

tarihinde takipsizlik kararı verilmiĢ ise de bu kararın verilmesinden sonra ortaya çıkan yeni 

delil ve olaylar nedeniyle, 1412 sayılı CMUK’nın 167/2 ve 5271 sayılı CMK’nın 172/2. 

maddesindeki yetkiye dayanılarak yeniden soruĢturmaya baĢlandığı  ve Ģüpheliler hakkında 

kamu davası açıldığı, sonuç olarak yapılan soruĢturma ve toplanan delillere göre; dönemin 

Genelkurmay BaĢkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının bilgileri  

dahilinde, Genelkurmay II. BaĢkanı Çevik Bir ile Genelkurmay karargahı ve bağlı 

birliklerinde görevli general ve amirallerin fikir ve eylem birliği içinde Türk Silahlı 

Kuvvetleri içinde ancak hiyerarĢik yapı dıĢında oluĢturdukları Batı ÇalıĢma Grubunda görevli 

bulunan suç tarihinde muvazzaf askeri personel ile Batı ÇalıĢma Grubu temel belgelerinden 

yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve Ģiddet yoluyla devirme suçuna iĢtirak 

ettiği belirlenen askeri personel ve YÖK personelinin 765 sayılı TCK‟nın 64. maddesi 

aracılığıyla 147. maddesinde düzenlenen suçu iĢledikleri kanaatine ulaĢıldığı, Ģüpheliler 

hakkında iddianame düzenlendiği, Ģüphelilerin yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan 

5237 sayılı TCK‟nın 312/2. maddesi hükmü nazara alındığında daha lehe olan 765 sayılı 

TCK‟nın 64. maddesi yollamasıyla 147, 31, 33, 40. maddeleri uyarınca ayrı ayrı 

cezalandırmalarına  ve adli emanette bulunan delillerin dosyada delil olarak saklanmalarına 

karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunmuĢtur.  

 

SANIKLARIN SAVUNMALARI 
 

1.A. Sanık ABDULLAH KILIÇARSLAN 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına verdiği ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 294);  

 

"1996 Ocak ayında Ankara Özel Harekât ġube Müdürlüğünde göreve baĢladığını, 

1997 ġubat ayında Özel Kuvvetler Kurmay BaĢkanlığına vekalet ettiğini, 24 Nisan 1997‟de 

Kurmay BaĢkanlığı görevine baĢladığını, 1998 Mayıs ayında Nahçıvan‟a atandığını, 1999 

Ağustos ayında Özel Kuvvetler Kurmay BaĢkanlığı görevine geldiğini, 2001 yılı Ağustos 

ayında da Özel Kuvvetler Komutan Yardımcılığı görevine geldiğini, 2003 yılında Malatya 2 

nci Orduya atandığını, 2006 yılında ise Ankara Merkez Komutanlığı görevine atandığını, 

2006 yılı Ağustos ayında emekli olduğunu, BÇG içerisinde görev almadığını,  

  10 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Kurulması konulu belgenin EK A sında 

bulunan Çetin Doğan imzalı BÇG Ģemasında BÇG Cari Harekât Bölümünde Özel 

Kuvvetlerden bir subayın görevlendirildiğini gösteren belgede isminin neden yer aldığını 

bilmediğini, bu belgeyi ilk kez gördüğünü,   

29 Nisan 1997 tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Rapor Sistemi konulu, 06 Mayıs 1997 

tarihli Batı ÇalıĢma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı ÇalıĢma 

Grubu Batı Eylem Planı konulu belgeleri ilk kez gördüğünü, içerikleri ile ilgili bilgisi 

olmadığını,  
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 Batı ÇalıĢma Grubunda çalıĢanların isim ve telefonlarının bulunduğu 

“BÇG.TELREH.doc” belgede isim ve görevinin bulunması ile ilgili olarak belgeyi ilk defa 

gördüğünü, belgenin bir an için doğru kabul edildiğinde telefon listesinin üst bölümünde 

ĠGHD BaĢkanlığının personelinin, alt kısmında ise BÇG Plan Subayı olarak geçici personelin 

görevlendirildiğinin kabul edilebileceğini,  

 Batı ÇalıĢma Grubunda görevlendirilen ve Batı ÇalıĢma Grubu alanına giriĢ yetkisi 

verilen personel isim listesinde (Gir-Yet.doc) isminin bulunması ile ilgili belgenin özel 

kuvvetlere gelmediğini, BÇG‟nin faaliyet gösterdiği belirtilen alana girmediğini, BÇG 

içerisinde yer almadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiĢtir. 

 

1.B. Sanık ABDULLAH KILIÇARSLAN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 15.01.2014 tarihli 58. celsesindeki 

SAVUNMASINDA ÖZETLE; 

 

"Savunmama giriĢ, Ġddianame ile ilgili genel hususlar, Ġddia Makamının iddia ettiği 

Batı ÇalıĢma Grubu temel evrakları ve Batı ÇalıĢma Grubu hakkındaki düĢüncelerim, 

Ġddianamede tarafıma yöneltilen suçlamalara karĢı savunmalarım,Sonuç ve istem BaĢlıkları 

altında arz edeceğim. 

Bu iddianamede, hakkımda ileri sürülen iddiaların hiç birisinin doğru olmadığını, 

hiçbir Ģekilde inandırıcılığının bulunmadığını ve iddia makamının beni suçladığı bu ağır 

suçlama ile en ufak bir ilgimin bulunmadığını ifademin baĢında dile getirmek ihtiyacını 

hissediyorum. 

Ben 30 Ağustos 1971 yılında Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmen olarak 

mezun oldum, 30 Ağustos 2006 yılında Tuğgeneral rütbesinde iken emekli oldum. 31 yıllık 

meslek hayatımın yaklaĢık 16 yıllık bir bölümünü Genel Kurmay BaĢkanlığı Özel Kuvvetler 

Komutanlığı'nın çeĢitli birimlerinde Plan Subaylığı, Bölge BaĢkanlığı, Özel Kuvvet Tabur 

Komutanlığı, ġube Müdürlüğü, Kurmay BaĢkanlığı, Özel Kuvvetler Komutan Yardımcılığı ve 

Seferberlik Tetkik Kurulu Daire BaĢkanlığı gibi görevlerde geçti.  

Suç tarihi olarak ifade edilen Refah-Yol Hükümeti'nin kurulduğu 16 Temmuz 1996 

tarihi ile rahmetli Sayın Erbakan'ın istifa ederek, Refah-Yol Hükümeti'nin sona erdiği 18 

Haziran 1997 tarihleri arasını baz alırsak, Kurmay Albay rütbesinde; Eylül 95-Mayıs 97 

tarihleri arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı Harekat ve Eğitim ġube Müdürü, Mayıs 1997-

Haziran 1998 tarihleri arasında özel Kuvvetler komutanlığı Kurmay BaĢkanlığı görevlerini 

deruhte ettim. 

  Özel Kuvvetler Komutanlığı, o dönemde Genel Kurmay Harekat BaĢkanlığı'na 

bağlı ve Genel Kurmay BaĢkanlığı Karargahı'nın dıĢında Kirazlıdere KıĢlası'nda konuĢlu 

bulunmaktaydı. Birinci Sicil Amirim, Özel Kuvvetleri Komutanı Sayın Engin Alan, ikinci 

Sicil Amirim ise Genel Kurmay Harekât BaĢkanı 20 Ağustos 1997'e kadar Korgeneral Sayın 

Çetin Doğan, o zamanki rütbesi ile, 30 Ağustos 1997 - Haziran 1998 tarihleri arasında ise o 

zamanki rütbesi ile Korgeneral Sayın Oktar Ataman idi. 

 Hakkımda; iddianamede Batı ÇalıĢma Grubu'nda görev yaptığım iddiası diğer 45 

sanık gibi 2 adet imzasız bilgisayar çıktısı ile ikametimde yapılan aramada ele geçen belgelere 

dayanmaktadır. Ġkametimde ele geçen belgeler her ne kadar iddianameye konulmuĢ ise de bu 

belgelerin atılı suçla ilgisi bulunmayan bir takım notlar olduğu görülecektir. 

Ġddianame ile ilgili genel hususlara değinmek istiyorum. Batı ÇalıĢma Grubu- 28 

ġubat iddianamesinin genel özelliklerini Ģu Ģekilde özetlemek istiyorum. Ġddianamenin 

hazırlık safhasında iddia makamının; bütünlük, doğruluk, tutarlılık, gerçeklere uygunluk ve 

hukuki değer açısından Ģu üç konuyu incelemeye gerek görmediği; incelenen konularda ise 

tek taraflı olduğu izlenimi oluĢmuĢtur. 

 



  

 Bunlar bir Türkiye'nin milli güvenlik planlama sisteminin yapısı, esas unsurları ve 
temel belgeleri, anayasal konuların bu sistem içindeki görev ve sorumlulukları, sistemin 
işleyiş tarzı ve iddianamenin kapsadığı dönemdeki mevcut durum. iki, Genel Kurmay 
Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları yapısı, diğer Anayasal kurumlar ile ilişkileri ve 
Karargah çalışma usulleri, üç, Türkiye'nin; iddianamenin kapsadığı dönemdeki siyasi, 
hukuki ve askeri gerçekleridir. İddia makamı hazırlamış olduğu iddianame ile olmayan bir 
suç yaratmıştır. Çünkü Hükümet'e darbe yapılmamış, Hükümet iki parti arasındaki yani 
Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi arasında hazırlanan Temmuz 1996 bilahare de Mayıs 
1997'deki protokoller gereği, Başbakan Rahmetli Erbakan'ın istifa mektubunda belirttiği bir 
istifa sonucu Refah Yol Hükümeti kendiliğinden sona ermiştir.

 İddia makamı önce sonucu yani suçu ve suçluyu tayin ve tespit etmiş, sonra da 
sonuca uygun düşen bilgi, belge ve ifadeleri örneğin Sivil memurların ifadeleri, Tamer 
Tatar'ın ifadesi, imzasız bir mektup ve CD 5 gibi biraz önce arz ettiğim usulleri uygulayarak, 
suçun maddi ve manevi unsurlarının varlığını gösterecek şekilde değerlendirmeler yapmak 
gibi bir çaba içine girmiştir. Hata iddia makamı iddianameye verdiği isimle tartışılmaz bir 
şekilde Batı Çalışma Grubunu 28 Şubat sürecinin olabilecek tüm günahlarını bu grubun 
üstüne daha dava başlamadan peşinen yıkmış gibidir. İddia makamının evrensel hukukun iyi 
niyet varsayılır, kasıt varsayılmaz, olaylar varsayılmaz, kanıtlanır özdeyişleri ile ifade edilen 
temel kurallar ile uyumlu bir iddianame hazırlandığını ileri sürme imkanı maalesef 
bulunmamaktadır.

 İddia makamı, 26 Kasım 2012 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliği'ne doğrudan bir mesaj göndererek, şüphelilerin Genel Kurmay Başkanlığından 
istediği bilgi ve belgelerin kendileri veya müvekkillerine verilmemesini, bu bilgi ve 
belgelerin doğrudan savcılığa gönderilmesini emretmiştir. Bu durum bence adil yargılanmaya 
vurulmuş bir darbedir. Hem hukuksuz hem de haksızdır. 

Mülk, devlet demektir; Devletin egemenlik alanı demektir, o nedenle devletin temeli 
de adalettir. Sadece biçimsel kurallar demetinden ibaret olmayan hukukta, kanunların ruhu, 
adaletin vicdanı vardır. Vicdan yoksa hiç bir şey yoktur; çünkü vicdanın sükûtu yani susması, 
hukukun ufulü yani batması ve insanlığın mevti yani ölümü demektir. Adaletin tarafsız 
dağıtılması için, var olan hukukun bir tarafın hesaplaşma isteğine hizmet etmesine ve intikam 
alma aracı olarak kullanılmasına asla izin verilmemeli, müsamaha gösterilmemelidir. 

İddia Makamının iddia ettiği Batı Çalışma Grubu temel evrakları ve Batı Çalışma 
Grubu Hakkında düşüncelerimi açıklayacağım.  Batı Çalışma Grubunda ve İç Güvenlik 
Dairesi'nde çalıştığını beyan eden Komutan ve arkadaşlarımız yapmış oldukları 
savunmalarında benim Batı Çalışma Grubu'nda hiçbir şekilde çalışmadığımı ve o bölgede 
beni de hiç görmediklerini ifade ettiler. Ben, Batı Çalışma Grubunda hiçbir şekilde 
çalışmadım ve CD 5 olarak adlandırılan CD'den çıkan bilgisayar çıktılarının hiçbirisinde de 
ne imzam, ne parafem, ne adıma düzenlenmiş bir belge, ne de tarafımdan hazırlanmış bir 
belgeye rastlanmamıştır. 

 Çalışma Grubu, büyük karargahlarda, müşterek karargahlarda, uluslar arası 
karargahlarda kullanılan bir çalışma anlayışıdır. Bu anlayış, Genel Kurmay Başkanlığı 
Karargahında da uygulanmaktadır. Genel Kurmay Başkanlığı kadrosu " Barış Kadrosu" 
olarak uygulanmakta olup, buna göre personel miktarı yaklaşık %65 civarındadır. Bu 
nedenle; çalışma grubu oluşturulmasına yönelik çalışmalar, genel olarak personel eksikliği 
dolayısıyla Genel Kurmay Başkanlığı'nda bir prensip çalışması olarak gündeme girmiştir. 
Çalışma Grubu kurulması hususu, Genel Kurmay Başkanlığı'nın Müşterek Yönerge 75-1 (B) 
Türk Silahlı Kuvvetleri Karargah Hizmetleri Yönergesinde de yer almaktadır. 

 Yönergenin 2-11 nci maddelerinde çalışma grubunun nasıl teşkil edileceği ve 
çalışacağı şu şekilde açıklanmıştır. Başkanlıkta bir çalışma grubu oluşturularak, konular 
üzerinde hazırlığa başlanması için bir emir yayımlanır Konular üzerinde, Genel Kurmay 



  

Başkanlığı'nın görüş ve önerilerini belirlemek üzere ilgili daire başkanlığı ve şubelerin 
temsilciliğinden meydana gelen bir çalışma grubu oluşturulur. Bu grubun hangi daire 
başkanlığı ya da şubenin koordinatörlüğünde çalışacağı, gerekirse konuyla ilgili diğer 
karargah, birlik veya kurumlardan da çalışma grubuna temsilci gönderilmesi emirde 
belirtilir. Grup çalışmalarında bütün hazırlıklar müştereken yapılır. Çalışma grubunda 
görevli kişiler gündeme göre, kendi daire başkanlığı ve şubesi ile ilgili konuları inceler ve bu 
konular üzerindeki görüş ve önerilerini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak hazırlarlar. 
Beklenmeyen bir oluşum gündeme geldiğinde, birden çok J Başkanlığını ilgilendiren bir 
çalışma/proje söz konusu olduğunda, özellikle 24 saat esasına dayalı bir çalışma zarureti 
doğduğu takdirde Çalışma Grubu, hangi konu, konu hangi  başkanlığın sorumluluk sahasına 
giriyorsa o başkanlığın, ilgili Daire Başkanlığı'nın, Karargah'ın diğer başkanlıklarından talep 
edilen personelin takviyesi ve katılımı ile 24 saat esasına dayalı olarak görev yapılmasının 
temini anlayışına dayalı bir prensip çalışmasıdır. Örneğin Güven Çalışma Grubu, Emek, 
Barış, Barbaros gibi çalışma gruplarını buna örnek olarak göstermek mümkündür.

 Batı Çalışma Grubu'nun kurulması başka örneği olmayan bir uygulama olmayıp 
sadece irtica ile mücadele amacıyla 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulunda 
alınan 406 sayılı kararın takibine özgü, bir çalışma yöntemidir. 

İddia makamı, Batı Çalışma Grubunun hükümetin bilgisi dışında kurulduğu savında 
bulunmuştur. İsmail Hakkı Karadayı ifadesinde buradaki, huzurunuzda yaptığı savunmasında 
rahmetli Sayın Erbakan ile yaptıkları bir görüşmede, muhtemelen 18 Mayıs 1997 tarihine 
yakın veya hemen sonrasındaki günlerde çünkü kendisin de hatırlayamadı, 18 Mayıs 1997 
tarihinde Refah Yol Hükümeti tarafından Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığında Sürekli 
İzleme Merkezi, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Başkanlığı'nda da Tedbirlerin 
Uygulanmasını İzleme ve Koordinasyon Komisyonu kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Bu 
başbakanlıktan istenecek evraklarda da sabittir, ve şöyle demiştir Sayın Karadayı; Biz bir 
çalışma grubu kurduk, bu çalışma grubu sizin çalışmalara yardım etsin şeklinde aralarında 
bir konu geçtiğini burada beyan etmiştir. Dolayısıyla, hem Sayın Karadayı BÇG'den Batı 
Çalışma Grubundan haberdardır, hem de rahmetli Sayın Erbakan Batı Çalışma Grubundan 
bilgi sahibi olmuştur. 

Ayrıca; Genel Kurmay Harekat Başkanlığı'nca hazırlanan ve BÇG'nin kuruluşu ve 
Rapor Sistemi ve taslak Harekat Konsepti de Milli Güvenlik Kuruluna gönderilmiştir. MGK 
aynı zamanda Başbakan'ında bir karargahıdır. Elde ettiği bilgi, belge ve yaptıkları çalışmaları 
da Sayın Başbakan'a sunarlar. Ayrıca kanunla kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklar 
tahtında Başbakanlık adına direktif, yönetmelik, yönerge ve taslak kanun teklifleri de 
hazırlayarak Başbakan'a arz ederler. 

 Başbakanlığın tarafından yayınlanan 14 Mart 1997 tarihli direktifleri 
doğrultusunda,  kısa, orta ve uzun vadede bakanlık, kurum ve kuruluşlarca alınacak 
tedbirler diyordu, İç İşleri Bakanlığı'nın 28 Mart 1997 tarihli 406 sayılı Milli Güvenlik 
Kurulu Kararını uygulama direktifi Adalet Bakanlığı o zamanki Şevket Kazan'ın 11 Nisan 
1997 tarihindeki imzalı Direktifi ve Genel Kurmay Başkanlığı'nın Batı Çalışma Grubu ve 
faaliyetleri de Milli Güvenlik Kurulu ve dolayısıyla Başbakan'ın bilgisi dahilindedir. 

Ayrıca Batı Çalışma Grubunun; Başbakanlığa doğrudan bildirilmesine de ihtiyaç 
yoktur çünkü, her yıl hazırlanan bütçe kanununa Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro kuruluş ve 
personel miktarları ve ihtiyaç duyduğu ödenek Milli Savunma Bütçesi yoluyla dahil edilir. 

Batı Çalışma Grubu, Genel Kurmay Başkanlığı Karargahındaki J Başkanlıklarının 
mevcut kadrolarında bulunan personelin görevlendirilmesi ile oluşturulmuş bir çalışma 
grubu olduğundan, yeni bir kadro artışı da getirmediğinden Başbakanlığa doğrudan bilgi 
verilmesine de gerek yoktur. 

 Batı Çalışma Grubu bugüne kadar yapılan savunmalardan da anlaşılacağı gibi 
hiyerarşi dışı bir yapılanma, gizli bir grup değildir. Batı Çalışma Grubu  yaptığı çalışmaları 



  

da Başbakanlıkta oluşturulan biraz önce arz ettiğim başbakanlık müsteşarının başkanlığında 
sürekli izleme komitesi ve başbakan müsteşar yardımcılığında da oluşturulan diğer komite'ye 
sürekli bilgi vermiştir.

 Batı Çalışma Grubu hukuki denetimden de geçmiştir. O dönemde Yeniden Doğuş 
Partisi Genel Başkanı olan Hasan Celal Güzel tarafından verilen,  Batı Çalışma Grubu, Batı 
Çalışma Grubunu kuranlar ve Batı Çalışma Grubunda çalışanlar hakkındaki 28 Temmuz 
1997 tarihli şikayet ve ihbar dilekçesi, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından incelenmiş,1997/77 sayılı tarihli kararıyla kovuşturmaya 
yer olmadığı kararı verilmiştir. Aynı şahıs vekillerince bu karara karşı yapılan itiraz İstanbul 
4 nolu DGM Başkanlığı'nın 11 Aralık 1997 tarihli ve 1997/285 sayılı kararı ile de 
reddedilmiştir. Ayrıca, 11 Şubat 1998 tarihinde dönemin Milli Savunma Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın İsmet Sezgin tarafından da Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na Batı Çalışma Grubunun yasal bir kuruluş olduğu yazı ile 
bildirilmiş, ayrıca Adana Milletvekili Orhan Kavuncu tarafından verilen 7/3253 sayılı yazılı 
soru önergesine verdiği cevapta da Batı Çalışma Grubunun yasal bir çalışma grubu olduğunu 
bildirmiştir. 

31 Temmuz 1970 tarihli 1324 sayılı Genel Kurmay Başkanlığı'nın görev ve 
yetkilerine dayalı kanunun 2. Maddesi 1. Fıkrası, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri  İç 
Hizmet Kanununun 35. maddesi, İç Hizmet Yönetmeliği 86. maddesi ve 101-5 Karargahlarda 
Çalışma Usulleri Yönergesi de Genel Kurmay Başkanlığı'nda çalışma grubu kurma ve 
faaliyete geçirme yetkisini yasal olarak vermektedir.

Batı Çalışma Grubunda çalışmadığım gibi iddia makamı tarafından Batı Çalışma 
Grubunun temel belgeleri olarak sunulan, aşağıda açıklamasını yapacağım belgelerin hiç 
birisinin de evet hiçbirisinin de benimde görev yaptığım Özel Kuvvetler Komutanlığı'na 
dağıtımı yapılmamıştır. 

Bu belgeleri ilk kez, 14 Nisan 2012 tarihinde İddia Makamı tarafından şahsıma 
Savcılıkta gösterilmesi sonucu gördüm. Ayrıca, 1996-2000 yılları arasında Özel Kuvvetler 
Komutanı olan Sayın Engin Alan'da huzurda yaptığı savunmasında bu belgelerin hiçbirini 
görmediğini ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dağıtımı yapılmadığını beyan etmiştir. 

Zaten o belgelerin ekindeki dağıtım hanesi incelendiğinde de hariç dedikleri 10'uncu 
madde ise Özel Kuvvetler Komutanlığını belirtmektedir, dağıtım planı 10 hariç demektedir 
altında, 4 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığının bir Çalışma Grubu Oluşturulması 
konulu belge (İddianame Sf.81- 82) 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belge( 
İddianame Sf. 89-93) Batı Çalışma Grubu Kriz Masası konulu başlıklı belge bu belge 
incelendiğinde bu belgede de hiçbir şekilde ismim bulunmamaktadır, (iddianame sayfa 
93-95), 29 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığının Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi 
konulu belge (sayfa 106-112) Ayrıca bu belge ile bağlantılı olan 10 Nisan -1 Aralık 1997 
tarihleri arasında Batı Çalışma Grubuna gelen evrakların kaynaklarına göre dağılımını 
gösteren Ümit Şahintürk Piyade Kurmay Albay İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şube 
Müdürü yazılı belge (iddianame sf 136-137) incelendiğinde, Özel Kuvvetler Komutanlığından 
hiçbir belge Batı Çalışma Grubuna gönderilmemiştir ve alınmamıştır.

 Batı Çalışma Grubu  ile Özel Kuvvetler Komutanlığının hiçbir ilgisi olmamıştır ve 
hiçbir rapor belge, bilgi  bulunulmamıştır.

 6 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığının taslak Batı Hareket Konsepti 
konulu belge bir belgenin taslak yani konseptlerin Türk Silahlı Kuvvetleri Konsept hazırlama 
yönergesine göre belge önce taslak olarak hazırlanır, ilgi kuvvetler ve j başkanlıklarında 
gönderilir oradan görüşler alınır, bu ilk değerlendirmedir, bu ilk değerlendirmeden sonra 
karargah belgeyi çıkartan tekrar yeniden değerlendirilir, genelkurmay ikinci başkanına arz 
edilir, genelkurmay ikinci başkanı, genelkurmay başkanının da görüşleri alınır, bu taslak 
belge eğer istenen seviyede değilse ikinci taslak gönderilir, ikinci taslak sonucunda da 



  

incelemeler yapılır ve bilahare esas konsept metni ortaya çıkar, burada Batı Harekat Konsepti 
demek bence yanlıştır.

 27 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığının sayılı Batı Eylem Planı konulu 
belge (iddianame Sf. 121) Bilgi edinme kapsamı dahilinde Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından 07 Ekim 2013 tarihinde sorduğumuz soruya verilen cevapta, 04 Nisan 1997 ve 26 
Haziran 1997 tarihlerinde Genelkurmay Harekat Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılan 
toplantılara Emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan'ın iştirak edip etmediği ve Özel 
Kuvvetler Komutanlığından bu toplantılara herhangi bir katılım olup olmadığı hususunda bir 
kayda rastlanmadığı cevabı verilmiştir.

 İddianamenin 399 ve 400. sayfalarında Türk Silahlı Kuvvetlerin'den ilişiği kesilmiş 
olan Tamer Tatar simli bir şahıs 20 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
müracaat ederek "Çorlu'da Devlet Hastanesi'nde çalıştığını, kendisine MNG kargo ile 19 
Aralık 2011 tarihinde 2 adet CD-DVD, bir klasör belge geldiğini ve teslim etmek istediğini 
bildirmiş", İstanbul CMK 250. Madde ile görevli ve yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 
aynı gün kendi elinde bulunan diğer bilgi ve belgeleri de ilave ederek, 5 klasör belgeyi 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş ve soruşturma bu şekilde başlanmıştır.

Tamer Tatar'ın teslim ettiği ve CD 5 olarak isimlendirilen CD, 2007 yılında 
üretildiğine göre 13 numaralı CD hangi tarihte üretilmişti? Bence o da 2007 de üretilmişti, 
niye derseniz? çünkü Gölcük'te ele geçirilen belgelerin çoğu 2007 yılı tarihini kapsıyordu, 
Tamer Tatar'ın teslim ettiği belirtilen ve CD 5 olarak adlandırılan CD ile Gölcük'te elde 
edilen 13 nolu CD'den elde edilen bilgisayar çıktıları incelendiğinde iddianamede hepsi 
mevcuttur ikisinin de birebir aynı bilgi ve belgeleri ihtiva ettiği görülecektir. 561 ve buradaki 
belgelerle 5 numaralı CD'deki belgeler tıpkı basım gibi aynıdır.

 İddia makamının Batı Çalışma Grubu temel belgeleri olarak isimlendirdiği 
belgelerin her iki CD'de de personel başkanlığı suretleri yer almaktadır. Bu belgeler birisi 
MNG kargo ile Çorlu da çıkıyor, birisi Balyoz darbe planı ile Gölcük'te çıkıyor, kargo ile 
giden belge de Genelkurmay Başkanlığından çıkan bilgiler içerisinde yer alıyor ve 
Genelkurmay Personel Başkanlığının bilgileri, peki 13 numaralı CD nerede çıkıyor, 13 
numaralı CD Gölcük'te çıkıyor, Peki Gölcük Donanma Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının en önemli ana ast birliği, şimdi Genelkurmay Başkanlığı dağıtım belgesi 
incelendiğinde belgelerin tümünde j başkanlıklarına ve kuvvet komutanlıklarına bu bilgileri 
gönderiyor, CD-5 Personel Başkanlığından çıktı anladık, peki Deniz Kuvvetlerine gönderilip 
de oradan da Donanma Komutanlığına gönderilmesi gereken bu belgeler hala niye 
Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanlığından çıkıyor, Donanma Komutanlığı iddianame 
iddianame 527 Balyoz Darbe Planı soruşturması kapsamında Gölcük'te elde edilen 28 Şubat 
Batı Çalışma Grubu ile ilgili elde edilen belgeler diyor, Balyoz, Gölcük, BÇG belgeleri 2 
nolu Harddisk içerisinde 3 adet belge, hepsi Deniz Kuvvetleri Komutanlığından buraya 
gönderilmiş belgeler, 527'den 561'e kadar bütün belgeler orada çıkan bütün belgeler var, 
hepsi de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı suretleri ama 561'e geliyoruz, 13 numaralı CD'nin 
içinde çıkan belgelerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı belgeleri olması gerekirken ne 
hikmetse hepsi de Genelkurmay Başkanlığının Personel Başkanlığına gönderdiği belgeler, 
peki bu durum bize garip gelmiyor mu? O zaman Donanma Komutanlığında bu belgeler 
çıktıysa hepsi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen belgeler olması gerekir, niye o 
zaman genelkurmayın belgeleri demek ki bir gizli el bu belgeleri Gölcük'e gönderdi.

İddianamede hakkımda ileri sürülen iddialara karşı, savunmamı arz edeceğim. 
Refah Yol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı Çalışma 
Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 
bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
Muhabere Kurmay Albay Abdullah Kılıçarslan olarak ismimin geçtiği  iddiası. Benim 



  

BÇG'de çalışdığıma dair delil olarak önüme konan iki belgenden birisi budur.
Bu sözde belge; CD5 içinde yer alan dosyalardan CD5\Batı Çalışma 

Grubu\bornova\Kenan\Girmeye-Yetkilipersonel.doc" isimli belgedir. Bu belgenin imzalı 
arşiv çıktısı bulunmamaktadır. Belge ile ilgili olarak savcılık soruşturmasında İç Güvenlik 
Harekat Dairesi Başkanı Kenan Deniz'e, Şube Müdürü İdris Koralp'e, bu şubede çalışan plan 
subaylarına ve bu dairede görevli sivil memurlara, belgenin doğruluğunu teyid ettirici 
mahiyette ve bir kısım şüpheliye de orada çalışanların listede yazılı kişiler olup olmadığını 
tespit edici mahiyette sorular sorulduğunu görmekteyiz. Aradan 16 yıl geçtikten sonra 
sorulan sorulara verilen cevaplar incelendiğinde; Sivil memurlardan Ömer Özkan;Söz konusu 
belgeyi kendisinin hazırladığını, diğer bir sivil memur Recep Durlanık; Sözkonusu belgeyi 
sivil memur arkadaşları Ömer Özkan'la Mehmet Özbek'in hazırlamış olabileceğini, Sivil 
memur Mehmet Özbek ise; Kenan Deniz adına düzenlenen ve ekinde Batı Çalışma Grubu 
Alanına Giriş Yetkisi Verilen Personel başlıklı liste bulunan belgeyi görmediğini, öbürü 
diyor ki o hazırladı, bu görmedim diyor, Plan Şubede hazırlanmış olabileceğini, bir kısım 
personeli tanıdığını, bir çoğunu da tanımadığını söylemiş ve Belgede isimleri geçenlerle ilgili 
bilgiler vermiştir. Sivil memur Serhat Altay; Giriş kartı ile iligili belgeyi kendisinin 
hazırlamadığını, bu belirtilen isimlerin BÇG de görevli kişiler olduğunu söylemiş. Batı 
Çalışma Grubunda görevli sivil memurların genel olarak belgenin orada hazırlanmış 
olabileceğini söylemekle beraber isimler hakkında net olarak bilgi veremedikleri 
görülmektedir. 

İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şube Müdürü Sayın Koralp; kendisi ile birlikte ve 
çalıştığı arkadaşları ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu, yani plan şube ile ilgili, İç Güvenlik 
Harekat Dairesi proje subaylarından Ünal Akbulut ifadesinde; Benim bulunduğum dönemde 
BÇG alanına giriş yetkisi olan personel listesi diye bir liste oluşturulmadığını, Ziya Batur; 
Belgeyi ilk kez gördüğünü, kanaatine göre Batı Çalışma Grubunun faaliyet gösterdiği katta 
çalışan herkesin isminin yazıldığını, söylemiştir.

 Genelkurmay Başkanlığı kışlası ve Karargah Binasında emniyet ile ilgili konular 8 
Kasım 1996 tarihli, Genelkurmay Yönerge 119-1(A) Genelkurmay Kışla ve Karargah 
Emniyet Yönergesi ile düzenlenmiştir. Bu yönerge Genelkurmay Başkanlığı Kışlası ve 
Karargahı içinde görev yapan bütün personel ile değişik maksatlarla personel haricinde giriş 
yapan tüm personeli kapsamına almaktadır. Genelkurmay Kışla Emniyetinden Genelkurmay 
Kışla Komutanı, Genelkurmay Karargah Binası Emniyetinden de Genelkurmay Karargah 
Emniyet Subayı Genelkurmay Genel Sekreterine karşı sorumludur. Yönerge esaslarına göre 
sürekli giriş kartları'nı hazırlayıp ilgililere dağıtmaktan Karargah Emniyet Subayı 
sorumludur. Yönergeden de anlaşılacağı üzere 8 Kasım 1996 tarihinden itibaren 
Genelkurmay Karargahına giriş kartı vermeye yetkili makam o tarihe kadar Genelkurmay 
Genel Sekreterliğidir. Bu sorumluluk akıllı kimlik kartı'na yetki verilmek suretiyle belirlenen 
Geçiş Kontrol Sisteminin yürürlüğe girdiği 27 Şubat 2006 tarihine kadar sürmüştür. 

"Bu tarihten itibaren Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığınca Genelkurmay 
Başkanlığı Karargah ve Bağlı Birlik personelini diğer Kara, Deniz, Hava ve Jandarma 
Birliklerinde de kendi Merkez Daire Başkanlık ve şubelerince tüm silahlı kuvvetler 
personeline verilmeye başlanan ve akıllı kimlik kartı denilen personel kimlik kartlarının 
içindeki çipe Karargah ve bağlı birliklerinde devamlı çalışan ve geçici olarak çalışmak ve 
ziyaret amacıyla gelen personelin kimlik kartındaki çipe Merkez Daire Başkanlığınca veya 
oradaki nizamiyedeki şahıslarca gerekli yükleme yapılmakta ve Genelkurmay Başkanlığı 
Karargahına kimlik kartı ile giriş sağlanmaktadır. 

13 Şubat 2012 tarihinde Savcılıkta yaptırılan CD5'in bilirkişi raporuna göre bu CD 
2007 yılında üretilmiştir. Bu belgeyi hazırlayanların 1997 yılında sürekli veya geçici giriş 
kartlarının Karargah Emniyet Subaylığınca verildiğini bilmedikleri ve hazırladıkları bu 
belgeyi merkez daire başkanlığına hitaben yazdıkları açıkça anlaşılmaktadır. Bu durum 



  

dikkate alındığında bu belgenin sonradan üretilmiş bir belge olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bu belge tarihsizdir, imzasızdır, parafesizdir, evrak numaralandırma sistemi eksiktir. 

Bu nedenle bu belge şüpheli bir belgedir. O tarihte Merkez Daire Başkanı olan emekli 
Tümgeneral Fuat Büyükcivelek savunmasında, huzurda, kendilerine böyle bir evrak 
gelmediğini, üstelik giriş kartı verme yetkilerinin olmadığını beyan etmiştir. 

Başka bir şüphe uyandıran husus ise sivil memur Mehmet Özbek ifadesinde bu 
belgeyi kendisinin yazdığını beyan etmiştir. 13 Şubat 2012 tarihinde İddia Makamınca 
yaptırılan bilirkişi raporunda ise yazan ve son kayıt edenin ighd kullanıcısı, yani İç 
Güvenlik harekat daire kullanıcısı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Mehmet Özbek 16 
sene sonra, belgede ismi geçen herkesi de maşallah hatırlıyor. Bu durumda Mehmet Özbek'in 
ifadesinin oldukça şüpheli olduğu değerlendirilmektedir. Bu personel bizce yönlendirilmiştir, 
acaba niye? CD 5 in müşteki Tamer Tatar'a kargo ile gönderildiği kendi ifadesinde 
mevcuttur. Gönderen şahıs ortada yoktur. Bilirkişi raporunda CD nin 2007 yılında 
oluşturulduğu belirtilmektedir. CD üzerindeki belgede Daire, Şube, Konu, Gizlilik Derecesi 
vb. bilgilerin olmaması nedeniyle bu CDnin Genelkurmay Karargahında oluşturulmadığı 
saptanmaktadır.  Üzerinde, belgede daire, şube, konu, gizlilik derecesi ve benzeri gibi 
bilgilerin olmaması nedeniyle bu CD'nin Genelkurmay Karargahında oluşturulmadığı 
saptanmıştır. Genelkurmay Başkanlığının 21 Ocak 2013 gün ve Adli Müşavirlik tarafından 
gönderilen yazısı ile Genelkurmay karargahının ürünü olan bazı emirlerin hukuka aykırı 
yollardan karargah dışına çıkartıldığını ancak halen devam eden dava nedeniyle bu davanın 
tamamlanmasını müteakip soruşturma açacaklarını bildirmişlerdir.

Bu belgenin Genelkurmay Başkanlığının kayıtlarında bulunup bulunmadığı 
sorulmuş, verilen cevapta; "Adı geçen dosyaya Genelkurmay Muharebe Elektronik Bilgi 
Sistemleri Başkanlığınca işletilen ve üzerinde kullanıcılara ait dosyaların saklandığı dosya 
sunucularında ve yedekleme sistemlerinde dosya ismi bazında yapılan arama neticesinde 
bulunamamıştır" denilmiştir. Dolayısıyla bu belgenin sonradan üretilen bir belge olduğu 
şüphesi kuvvetlenmektedir. 

Eylül 96 - 20 Mayıs 97 tarihleri arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı Harekat ve 
Eğitim Şube Müdürü, 20 Mayıs 97 - 6 Haziran 98 tarihleri arasında da Kurmay Başkanlığı 
görevlerinde bulundum. Özel Kuvvetler Komutanı olan Sayın Engin Alan kendisinden 
İddianame sayfa 1153 şifahen BÇG de görevlendirilmek üzere bir personel istendiğini o da 
Topçu Albay Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlunu görevlendirdiğini ifade etmiştir. 

Sayın Gürcüoğlu ifadesinde; sayfa 1132-1133 Batı Çalışma Grubunda çalıştığını, 
kendisini Özel Kuvvetler Komutanı sayın Alan'ın görevlendirdiğini belirtmiştir. Sayın Savcı 
bu listedekilerden kimi tanıyorsunuz dediğinde benim ismimi söylediğini, ancak 11. Ağır 
Ceza da alınan savunmasında ki ayın 15'inde,  iki hususu düzeltmek istiyorum. Bunlardan 
birincisi, 3. sayfa, 4. soruda Abdullah Kıllıçarslan'ın orada görev yaptığı gibi bir mana 
doğmaktadır. O Özel Kuvvetler Kurmay Başkanlığı görevini yapmaktadır, yani Batı 
Çalışma Grubunda görev yapmamıştır, demiştir. Sayın Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu 
huzurda yaptığı savunmada da bu hususu açıkça belirtmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığınca 30 Temmuz 2012 tarihinde tarafıma gönderilen belgede 
de görüleceği üzere Mayıs 97 - Haziran 98 tarihleri arasında Genelkurmay Karargahına iki 
defa gittiğim. Bunlardan birisinin 11 Kasım 97 diğerinin 13 Kasım 97 tarihi olduğu 
görülecektir. Dolayısıyla bu belge de benim BÇG' de görev yapmak amacıyla gitmediğimin 
açık bir kanıtıdır.  Galip Mendi komutan yardımcısı olarak bulunmadığı için dairede ben 
onun katılacağı toplantılara yani 11 Kasım ve 13 Kasim tarihlerinde katıldım.

  Ayrıca 13.02.2012 tarihindeki bilirkişi raporunun incelenmesi halinde adıma 
açılan hiçbir dosyanın bulunmadığı gibi bu CD ve DVD'den çıkartılan dökümlerin hiç 
birisinde de adıma açılmış ne bir belge ne bir parafım ne de imzamın bulunmadığı açıkça 
görülecektir. Özel kuvvetler komutanlığından BÇG'de görevlendirildiği iddiası ile 3 subayın 



  

ismi geçmektedir, bunlardan birisi de benim, aynı şubeden hem şube müdürü olan ben, hem 
de şubede bulunan benden sonraki tek kurmay subay olarak kalan Lokman Ekinci de her 
ikimize de BÇG de çalışıyor, görünmesi hayatın olağan akışına ne kadar uygundur acaba, bir 
şubede 2 kurmay subay var, o şubeyi idare ediyorlar, şubenin zaten yarısı Engin Alan'la 
beraber, Kuzey Irak harekatına gitmiş, geride 2 tane subay kalmış, biri şube müdürü, biri de 
plan subayı, bu ikisini de alıyorsunuz, o zaman ben şubeni kapatayım. Böyle bir 
görevlendirmeyi kimse kabul edemez.

İdris Koralp, huzurda yaptığı savunmasında, Batı Çalışma Grubuna dışarıdan 5-6 
kadar kişinin geldiğini söylemiş, yazılı olarak verdiği ifadesinde bu isimleri saymıştır. Bu 
isimler arasında beni saymamıştır. 

Sayın Ünal Akbulut 26.08.2013 tarihinde verdiği yazılı beyanında benim BÇG'de 
çalışmadığımı, Sayın Ruşen Bozkurt 26.08.2013 tarihinde verdiği yazılı beyanında aynı 
şekilde Batı Çalışma Grubunda çalışmadığımı, Batı Çalışma Grubunda 15-20 gün kadar 
çalıştığını ifadesinde belirten Sayın Cengiz Çetinkaya yine 26.08.2013 tarihinde verdiği 
yazılı beyanıyla, Batı Çalışma Grubunda çalışmadığımı beyan etmişlerdir. 

Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde Özel Kuvvetler, diğer bir belge ise Özel 
Kuvvetler Harekat Şube Müdürü olarak ismimin geçtiği, iddiası ile ilgili açıklamalar. Bu CD 
çıktısında da görüleceği gibi ismimin karşısında Özel Kuvvetler Harekat Şube Müdürü 
yazmaktadır. Özel Kuvvetler Komutanlığında böyle bir kadro yeri yoktur.  Eylül 96-20 Mayıs 
97 tarihleri arasında benim kadro görevim Özel Kuvvetler Komutanlığı Harekat ve Eğitim 
Şube Müdürüdür. Eğer ben BÇG de çalışıyor olsaydım ismimin karşısında da bu görev yeri 
yazılmış olurdu. Bu CD çıktısında adımın karşısında yazılı olan telefon numarasının 1693 
olduğu yazılıdır. Ek-4 olarak sunulan belgede bu numaranın Özel Kuvvetler Komutanlığı 
Kurmay Başkanına ait olduğu, Harekat ve Eğitim Şube Müdürüne ise herhangi bir numara 
tahsis edilmediği bildirilmektedir. Ayrıca Ek-6 olarak sunduğum 1997 yılına ait silahlı 
kuvvetler ankara garnizonu telefon rehberi A-14 sahifesinde Özel Kuvvetler Komutanlığına 
ait telefon listesinde de 1693 no.lu telefon Özel Kuvvetler Kurmay Başkanına ait 
görülmektedir. CD de bulunan bu belgenin son kayıt tarihi 02.06.1997dir. Ben resmen Özel 
Kuvvetler Kurmay Başkanlığı görevine 20 Mayıs 1997de atandığım halde benim ismimin 
karşısında Harekat Şube Müdürü yazmaktadır. Ben göreve daha önce katıldım, 24 Nisan gibi 
katıldığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla ben 20 Mayıs tarihinden daha önce kurmay başkanlığı 
görevine katıldığım halde hala harekat şube müdürü yazıyor ve numara değişmiyor. Demek 
ki CD'deki bu belgeyi düzenleyenler benim hem görev yerimi hem telefonumu hatalı şekilde 
yazmış olmaları göz önüne alındığında bu belgenin sonradan oluşturulmuş bir belge olduğu 
apaçık ortadadır. 

BÇG alanına girmeye yetkili personel listesinde 46 personelin telefon rehberi 
listesinde 26 personelin ismi bulunmaktadır. Batı Çalışma Grubu iş bölümüne ilişkin belge 
olan CD5-bornova-ziyagörev-böl.doc isimli word belgesinde ise istihbarat ve değerlendirme 
bölümü hariç 17 kişi çalışıyor görünmektedir.

İddianame 97-105 de görüleceği gibi Batı Çalışma Grubunda görev alan personelin 
görev ve sorumlulukları ile takip edecekleri faaliyet konuları açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle 
tel-reh. doc. belgesinde ismi bulunan personelden bir kısım personelin ismi görev-böl. doc. 
listesinde bulunmadığından bu listenin doğru olarak dikkate alınması şüphe 
uyandırmaktadır. 

Anılan CD'deki telefon rehberi adlı belgeye Genelkurmay Başkanlığından verilen 
cevapta "Anılan dosyaya Gnkur. MEBS. Başkanlığınca işletilen ve üzerinde kullanıcılara ait 
dosyaların saklandığı dosya sunucularında ve yedekleme sisteminde dosya ismi bazında 
yapılan araştırma neticesinde ulaşılamamıştır." denmektedir. Dolayısıyla telefon rehberi 
belgesinin de sonradan üretilmiş bir belge olduğu aşikardır. Bir belgenin hukuksal olarak 
inkar edilemeyecek şekilde gerçek olabilmesi için nitelikli sertifikaya sahip dijital imza ile 



  

imzalanmış olması gerekir. Dolayısıyla bu belgenin hem Genelkurmay Başkanlığında 
karşılığının bulunamamış olması hem de dijital imza ile imzalanmamış olması bu belgelerin 
gerçekliğini ortadan kaldırmaktadır. Şüpheli Ömer Özkan, bu belgeyi kendisinin yazdığını 
Sayın savcıya ifade etmiş, ancak Sayın savcılıkça 13.02.2012 tarihinde yaptırılmış olan 
bilirkişi raporu ise Ömer Özkan'ı yalanlamaktadır. Bilirkişi raporunda Belgeyi yazanın 
"Genelkurmay" adlı kullanıcı son kaydedenin ise "İç Güvenlik Harekat Dairesi (İghd)" 
yazıcısı olduğu belirtilmektedir. Ömer Özkan belgeyi ben hazırladım diyor, sayın savcıya 
gelen bilirkişi belgesinde Ömer Özkan'ın bu belgede ismi yok. 13.02.2012 tarihli bilirkişi 
raporunun EK-1 sayfa 16-11 ve 15. sıradaki tel-reh.doc. dosyası gir-yet.doc. dosyalarının 
yazan ve son kaydeden kullanıcılar olarak İGHD yazıcısı tarafından yazılmış olduğu 
görülmektedir. 

Ancak iddianame sayfa 97 ye baktığımızda gir- yet.doc. dosyasını hem Ömer Özkan 
hem de Metin Özbek ben hazırladım demektedir. Halbuki İGHD yazıcısı hazırlamış. Demek 
ki ikisi birden doğru söylemiyorlar. Sayın Savcı da bunların ifadelerine önem veriyor ve 
kendilerini de kavuşturmaya yer olmadığı kararı ile dışarı bırakıyor.

 İddianame sayfa 233'e göre de tel-reh.doc. dosyasını Ömer Özkan ben yazdım 
diyor, ancak bilirkişi raporu onu da yalanlıyor. Rapora göre bu dosyayı İGHD yazıcısı 
yazmış. Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere Ömer Özkan ve Mehmet Özbek 
gerçek olmayan beyanda bulunuyorlar. 

 İç Güvenlik Daire Harekat Daire Başkanı Kenan Deniz, 27.09.2013 tarihinde 
huzurda yaptığı savunmasında, sanık avukatlarından Ahmet Alparslan'ın sorusu üzerine, 
BÇG'de özel bir telefon hattı tesis edilmediğini dolayısıyla böyle bir belgenin hazırlanmış 
olmasının söz konusu olamayacağını söylemiştir.

 Nitekim o tarihte Genelkurmay Harekat Başkanı olan Sayın Doğan'da  Telefon 
Rehberi ve Giriş Kartı verilmesi ile ilgili belgelerin gerçek olmadığını, imzasız fotokopiler 
olduğunu, gerçekte 17 kişilik Görev bölümü Listesinin olduğunu, gerçek olanın 17 kişilik 
liste olduğunu söylemiştir.

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen personele verilen takdirler; Bu takdirler 
genel olarak incelendiğinde; Daire başkanları çıkarıldığında 13 personelin BÇG'de aktif 
olarak görev aldığı anlaşılmaktadır. Bana BÇG'de çalışıyor diye herhangi bir takdir 
verilmemiştir. BÇG çalışmaları, Batı Çalışma Grubu Çalışmaları Devir-Teslim 
Memorandumu Belgesi ise bu belgede de benim ismim yer almamaktadır.

Bu bölümde evimde yapılan aramada ele geçen belgeler ve bu belgelerle ilgili 
olarak açıklamalarımı arz edeceğim, Ankara - Çankaya, Birlik Mahallesi, 408 Sokak, No: 
14/7 sayılı ikametimde 12 Nisan 2012 tarihinde yapılan aramada el konulan; Üzerinde Din 
Kültürü ve Ahlak Eğitimi Forumu yazılı 115 ile numaralandırılan 22 Mart 2005 tarihinde 
oluşturulan CD'nin çözümüne ilişkin 11/02/2013 tarihli 23 sayfadan oluşan araştırma 
tutanağı ve ekinde bulunan CD'den elde edilen power point sunu ve word belgeleri, 

Bu CD iddianamede din kültürü, din eğitimi diye geçmiştir, CD'nin orijinal kapağı 
buradadır, bunu şey tarafından alınmamıştır, burada din kültürü ve ahlak eğitim formu 
yazılıdır, bu görüldüğü gibi bunu 30 Mart 2005 tarihinde Kara Harp Akademisi Komutanlığı 
Yeni Leventte yapılan bir formun CD'sidir, bu CD içindeki bilgiler Kara Harp Akademisi 
Yeni Levent İstanbul'da öğrenim gören kurmay subaylara verilmiş bir takdim görevine ait 
sunular ve bilgilerdir. Dosya incelendiğinde sadece 3 kurmay subayın ismi değil asgari 10 
kurmay subayın sunuları mevcuttur. Bu çalışmada hem yurdumuzda hem de diğer ülkelerdeki 
din eğitimi incelenmiştir. Bu çalışmalar da Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Aydın'ın kitabı ile diğer açık kaynaklardan istifade edilerek hazırlanan not ve 
sunulardır. 22 Mart 2005 tarihinde hazırlanmış ve 30 Mart 2005 tarihinde de CD olarak 
dağıtım yapılmıştır. 28 Şubat 1997 ile bir ilgisi bulunmadığı gibi davadan 8 sene sonraki 
Kara Harp Akademisi Komutanlığınca hazırlanmış bir CD olup üzerime atılan suçla hiçbir 



  

ilgisi yoktur.
Üzerinde Genelkurmay Karargahı başlıklı ve antetli Personel Başkanlığı, 

General/Amiral Oryantasyon Semineri konulu A24113 seri no.lu 801 ile numaralandırılan, 
Gizli gizlilik dereceli virüs kontrolü yapılan 13 Ocak 2005 tarihinde oluşturulan CD'nin 
çözümüne ilişkin 11/02/2013 gün ve 16 sayfadan oluşan araştırma tutanağı ve CD'den çıkan 
power point ve word sayfaları. Bu CD; üzerinde de belirtildiği gibi Genelkurmay Personel 
Başkanlığı General Amiral Şubesince hazırlanmıştır. Her yıl General ve Amiralliğe yükselen 
Kurmay Albaylar ile bir üst rütbeye yükselen General Amirallere verilen brifingin 
suretidir. Kasım ve Aralık ayları içerisinde Genelkurmaydaki eğitime katılmamış olan diğer 
general ve amirallere bu CD gönderilmiştir. Bana da bu kapsamda çünkü ben 2001 yılında bu 
general amiral oryantasyon seminerini görmüştüm, bana da 2005 yılında bu CD yine general 
ve amiral şubesi tarafından gönderilmiştir. Tarafımdan hazırlanmamıştır. 22 Şubat 1997 den 
8 yıl sonraki bir tarihe ait ve dava ile ilgili olmayan bir CD dir. Üstelik buradaki konuların da, 
25 Ağustos 2004 tarihinde, o günkü Milli Güvenlik Kurulunda alınan 481 sayılı karar 
Türkiye'deki Nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen'in yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine 
karşı eylem planı hazırlanması, bu konu Taraf Gazetesinde de 17'sinden önce yayınlanmıştı. 
Başbakanlığın 28 Ekim 2004 tarihindeki EK-Eylem Planı-1 Dini Motifli Terör Örgütleri ve 
radikal gruplara yönelik mücadele planları dikkate alınarak hazırlanmış olabileceğini 
değerlendiriyorum. 

Bu 2004 tarihine ait olan MGK kararları başbakanlık müsteşarlığı tarafından 
gönderilen Genelkurmay Başkanlığının Milli Güvenlik Kararları içerisindeki yer almıştır.

 1 adet askeri kamuflaj ciltli 1'den 190'a kadar numaralandırılan el yazması 
ajandanın 72. Sayfasında; 26/6/1997 tarihli batı çalışma grubu toplantısı'nda tutulduğu 
anlaşılan el yazısı notlar bulunması. Ben o tarihte Özel Kuvvetler Kurmay Başkanı olarak 
görev yapmaktaydım. Yukarıda da belirttiğim gibi ne Batı Çalışma Grubunda çalıştım ne de 
toplantılarına katıldım.26 Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay Harekat Başkanlığı 
koordinatörlüğünde Cevdet Sunay salonunda yapılan bu toplantıya katılanlar iddianamenin 
147. Sayfasında belirtilmiştir; benim burada ismim ve Özel Kuvvetler Kurmay Başkanlığı 
makamım geçmemektedir.

 Defterime aldığım notların o zaman Komutan yardımcısı olan Kurmay Albay 
Mustafa Çelik veya Batı Çalışma Grubunda çalıştığını ifade eden Albay Sayın 
Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu tarafından bana aktarılan notlar olabilir.

 Biraz önce ki ismi geçen Kurmay Albay Mustafa Çelik hakkın rahmetine kavuşmuş 
olup, Allah rahmet eylesin diyorum, Genelkurmay Başkanlığında yapılan bu toplantılara 
Özel Kuvvetler Komutanı Sayın Engin Alan; operasyon, denetleme ve benzeri faaliyetlerde 
bulunması halinde bu toplantılara Ağustos 1997'ye kadar Albay Rahmetli Mustafa Çelik 
anılan subay Ağustos 1997 tarihinde Kuzey Irak'ta bir yıl süre ile görevlendirildiğinden, 
onun yerine Komutan yardımcısı olan halen 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, o 
zaman kurmay albay, katılmaktaydı. Ben karargahın amiri olduğum için bu tür toplantılara 
hiçbir zaman katılmadım. Eğer ben BÇG'nin toplantılarına ya da İç Güvenlik Toplantılarına 
katılmış olsaydım, o zaman katılmış olduğum bu toplantılara ait notları da yazmam gerekirdi. 

 Genel Kurmay tarafından 7 Ekim 2013 tarihinde sorduğumuz soruya cevaben 4 
Nisan 1997 ve 26 Haziran 1997 tarihlerinde Genel Kurmay Harekat Başkanlığı 
koordinatörlünde yapılan toplantılara Emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan'ın iştirak 
edip etmediği ve Özel Kuv. Komutanlığı'ndan bu toplantılara herhangi bir katılım olup 
olmadığı konusunda da herhangi bir kayda rastlanmamıştır cevabı verilmiştir. 

Özel Kuvvetler Komutanlığının iç sorunları ile ilgili hususlar olarak görülmektedir. 
Özellikle eşi tesettürlü olanlar ile ilgili husus iddianamenin 426. saifesinde Merkez 
Komutanlığınca lojmanlar bölgesinde yapılan araştırmada Or-An Lojmanlar bölgesinde Özel 
Kuvvetler Komutanlığına tahsis edilen lojmanlarda yapılan araştırmada Özel Kuvvetler 



  

Komutanlığından tespit edilen 3 personelin isimleri 17 Haziran 1997 tarihinde Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına Merkez Komutanlığı tarafından bildirilmiş, oradan da 
Genelkurmay Başkanlığı kanalıyla kişiye özel olarak Komutan Yardımcısına bildirilmiş 
olduğunu değerlendiriyorum. Burada iddianamede ismi geçen 3 astsubay herhangi bir 
şekilde özel kuvvetler komutanlığı tarafından ordudan ilişiği kesilerek ayrılmamıştır, bu 
şahıslar herhangi bir nedenlerle Yüksek Askeri Şur'a kararı ile de ordudan atılmamışlardır.

İkametimde yapılan aramada ele geçirilen silahlı kuvvetler ajandası 1'den 274'e 
kadar numaralandırılmış ajanda ile ilgili suçlamalar: İddianamenin 159uncu sahifesinde 
196 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile bir takım notlar mevcuttur. Bu notlarda 
yukarıda arz edildiği gibi özel kuvvetler komutanlığındaki birlik içi hususlarla ilgili olup, 
yine alay ve tabur komutanlarınında katılmış olduğu bir toplantıda komutan tarafından 
verilmiş emirler olduğunu değerlendirmekteyim. Dolayısıyla buradaki hususların da dava ile 
doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Ne Refah Yol, ne Doğru Yol ne Refah Partisi hiçbir şey 
buralarda geçmemiştir.

 Ayrıca 2002 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; Üniversitelerdeki şeriatlarla 
ilgili konu gazeteden kesilecek şeraitlerle ilgili çalışma sonuçlanacak, yani burada konu 
gazetede şeriatla ilgili bir konu anlatılıyor, bize de emir vermişler, gazetedeki şeriatla ilgili 
konuyu kesin inceleyin bana getirin demiş komutan muhakkak.

 245 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; 4/4/1997 Komutan Toplantısı 
yazıyor. İddianamenin 145'inci sahifesinde görüleceği üzere Genelkurmay Harekat 
Başkanlığı koordinatörlüğünde 107 no.lu brifing salonunda Genelkurmay ikinci Başkanının 
başkanlığında, J Başkanları Genel Sekreter, Genelkurmay Adli Müşaviri ve ilgili personelin 
katılımı ile haftalik değerlendirme toplantısının yapıldığı bildirilmektedir. Bu toplantılara da 
burada ismi yazılı olmamasına rağmen Özel Kuvvetler Komutanı, onun yokluğunda ise 

 Komutan yardımcısının bu toplantıya; İddianamenin 278inci sahifesinde, 
soruşturma kapsamında, Genelkurmay Başkanlığından gönderilen belgeler bölümünde, 
Genelkurmay MEBS Başkanlığından gönderilen imha tutanağının içerisinde 2 inci sırada 
yer alan, MGK kararlarına ilişkin Çalışma Grubu oluşturulması konulu 4 Nisan 1997 gün ve 
Genel Sekreterlik 3050-154-97 icra Subay konulu emir ile, şimdi o gün 2 tane emir 
yayınlanmıştır, iddianamede bu konu 581. sayfada yer almaktadır, 581. sayfa  28 Şubat 1997 
tarihli MGK kararlarını uygulama durumu diye Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca 
Milli Güvenlik Kurulu Kararlarının uygulama durumu başlıklı 5 maddeden oluşan bir de 
bir evrak vardır,  birisi ara numarası 54 olan işte MGK kararlarının takip emri, ikinci emirde 
bir çalışma grubu kurulması ile ilgili harekat başkanlığının 10 Nisan tarihinde çıkarttığın emir 
doğrultusundaki Batı Çalışma Grubunun başlangıç emri, yani bir çalışma grubu oluşturması 
emri, işte burada geçen konular 54 ara numarası olarak verilen Milli Güvenlik Kurulu 
kararlarının yani 18 kararın takibine yönelik faaliyetlerle ilgilidir, burada Türk Silahlı 
Kuvvetleri bunların dışında bir şey yapmamıştır hiçbir şekilde, kimseyi de suçlamamıştır. 
Yukarıdaki yazılmış notların haftalık değerlendirme toplantısında almış olduğu notlardan 
bize aktarılanlar olduğunu değerlendiriyorum. 

 İddianamenin 1258. sahifesinde (4) ile numaralandırılmış belgede; Genelkurmay 
Başkanlığı Ankara başlıklı Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına açılmış, imzasız, Dr. 
Paul Wolfowitz o zamanki Savunma Bakan yardımcısı, Vekili Pentagon Washington DV, 
20301 Ford 4. Kasım 2002 tarihinde gönderilmiş seçim sonuçları ile ilgili oluşturulmuş bir 
yazı bulunması, Ben bu belgeyi hatırlamıyorum. İddianamede belirtildiği gibi imzasızdır. Bu 
belge yaptığımız incelemede hem İnternet'te hem de bazı yayınlarda bulunmaktadır. 

Örneğin Halil Nebilere ait olan Emperyalizm ve İlımlı İslam, Toplumsal Dönüşüm 
Yayınları, Mayıs 2010, sayfa 81 ve İlhami Özturan balyozdan yargılanan albayımız, Elveda 
isimli kitabın Bilgi Yayınevi, sayfa 33 'de yer almaktadır. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi Genel 
Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin'in Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasanın 68/4. 



  

Maddesine aykırı eylemlerin odağı haline gelen AK Parti'nin kapatılması istemi ile açılan 
davada da kullanılmıştır. 

 İddianamenin 1258inci sahifesinde (5) ile numaralandırılan belgede; Hava 
Tümgeneral Yaşar Demirbulak adının bulunduğu ve AKP Irak Harekatı başta olmak üzere 
Amerikan çıkarlarının korunmasında kullanılmak amacı ile ABD tarafından kurduruldu ve 
tek başına iktidar yapıldı yazılarının bulunduğu iddiası, Bu belgeyi yazan generali 
hatırlamıyorum ve tanımıyorum, bilmiyorum. Ben  Milliyetçi Hareket Partisinden 2007 
yılında seçimler için aday adayı olarak Tokat adayı olarak müracaat ettiğimden o tarihte bana 
gönderilmiş bir belge olabilir. 

İddianamenin 1258inci sayfası (9) ile numaralandırılan belgede; Batman da veya 
çevresinde yaşayıp, Batman'la yakından irtibatı olup oy potansiyeline sahip olan aile, aşiret 
ve insanların sahip oldukları oy potansiyelleri ve geçmişte desteklemiş oldukları siyasi 
partileri gösteren tahmini siyasi isim şeması, ekinde bununla ilgili 11 adet belge bulunduğu 
iddiası, bu belgeyi Beşiri-Batmanda ikamet eden Abdülmenaf Kaplan isimli bir kişi 
hazırlamış ve bana vermiş, bana da Milliyetçi Hareket Partisinin teşkilatlardan sorumlu genel 
başkan yardımcısına verdikten sonra bana da getirdi bu bilgiyi verdi.

 İddianamenin 1258inci sahifesinde 184'den başlayıp 191'e kadar devam eden ve 
numara verilen belgelerde; Ocak 2007 tarihinin bulunduğu, 2006 yılının değerlendirilmesi 
ve 2007 yılı beklentileri başlığı altında 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında iç politika başlığı 
altında AK Parti hükümetinin eleştirildiği, dış politikada Kıbrıs, Irak ve Amerika Birleşik 
Devletleri, Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri, diğer gelişmeler başlığı, ekonomi ile ilgili 
değerlendirmeler, 2007 yılı için beklentilerinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi ve hükümet ve 
Cumhurbaşkanı ile ilgili değerlendirmelerin bulunduğunun tespit edildiği ile ilgili belge, bu 
çalışma notunu bana eski devlet bakanı ve  Süleyman Demirel'in başdanışmanlığı da yapmış 
olan dayım Ekrem Ceyhun vermiştir. 

 CD5'in içinde yer aldığı ileri sürülen, 273 adet Word, 5 adet Excel, 32 adet Power 
Point, 135 adet BMP ve 765 adet JPG dosyalarının yer aldığı toplam 1210 adet dijital veri 
veya dijital dosyada veya iddianameye göre 1210 adet belgeler ile bu 1210 adet dijital veri 
ve belgeleri hazırlayanlara ait kimlik bilgilerinin yer aldığı, dosya üst veri bilgilerinin 
hiçbirinde şahsıma ait bir bilgi ve atılı suça yönelik bir eylemim bulunmamaktadır. 

Aynı zamanda iddianamenin eki olan toplam 7 adet dijital klasör, 355 adet PDF 
dosyası ile iki yüz on üç bin, sekiz yüz yetmiş adet sayfadan oluşan (213.870) delillerin 
hiçbirinde yine aleyhime atılı suçla ilgili doğrudan doğruya ve dolaylı olarak tek bir bilgi, tek 
bir belge, tek bir beyan ve iddia da bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, üzerime atılı suçla ilgili olarak, bana yöneltilen iddiaları 
reddediyorum. Ben biraz önce açıkladığım gibi, suç ihtiva eden bir oluşum içinde yer 
almadım. Ben emekli olduktan sonra da demokrasiye olan güçlü inancımdan dolayı siyasetle 
uğraştım. 28 Şubat sürecinde yaşanan gelişmelerde, yasal yolla iktidara gelmiş 54. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet unsuru kullanarak; korkutma, yıldırma, sindirme 
veya tehdit yöntemleri ile ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya 
tamamen engellemeye teşebbüs suçunun işlenmiş olduğu iddiasını hukuki dayanaktan yolsun 
belgelere dayandığı görülmektedir.

 Sonuç olarak; Bütün bu açıklamalarımdan sonra, hükümeti takip ve devirmek için 
kurulduğu iddia edilen Batı Çalışma Grubunda görev yaptığım iddiasıyla, 765 sayılı TCK'nun 
147 nci maddesine göre, ceza kanunlarımızda verilebilecek en ağır cezayı ihtiva eden bir 
suçla suçlanmaktayım. Huzurda yapılan savunmalardan, Batı Çalışma Grubunun 
kuruluşunun ve faaliyetlerinin tamamen irtica ile mücadele ekseninde ve hiyerarşik yapı 
içersinde olduğu, ne hükümeti devirmeye yönelik, ne hükümeti ilgaya yönelik hiçbir faaliyet 
olmadığını ve hiyerarşi dışında olmadığını hepsinin faaliyetlerinin irtica ile mücadele 
ekseninde ve hiyerarşik yapı içinde olduğu, yasa dışı olmadığı, tamamen resmi yazışma 



  

kurallarına göre diğer bakanlık ve kurumlarla yazışmalarını yürüttüğü konusunda inancım 
tamdır. Benim Batı Çalışma Grubunda çalıştığım iddiası, altında imza olmayan CD çıktısı 
sözde iki adet fotokopi ile not defterimde yazılı olan açıklamalara dayandırılmaktadır. Bu 
belge gerçekten hazırlanmış olsa bile, benimle ilgili yoksundur. Not defterimde yazılı olan 
hususları da huzurunuzda  açıklamış bulunmaktayım. Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum. 
Beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

"Ajanda da yer alan notlarla ilgili 26/06/1997 tarihinde batı çalışma grubu 
toplantısı diye başlık atmışsınız bu tarih ile ilgili notta. Şimdi 26/06/1997 tarihli toplantı batı 
çalışma grubu toplantısı mıdır?"

 "Sayın savcım ben o toplantıya katılmadım ancak özel kuvvetler komutan 
yardımcısı katılmış olabilir, yani burada komutan yok kim katılacak Mustafa Çelik rahmetli 
katılacaktı. O da katılmış toplantıya gelmiş bana söylemiş olabilir."

"Notlarda Metin Sağlam'ın kitabını devriye sokalım deniliyor. Kimdir o dönemde?"
 "Sayın Savcım Metin Sağlam'ın kim olduğunu harp akademilerinde öğrenci iken 

84-85 yılında o zaman bir kitap olduğundan bahsediliyordu Metin Sağlam'ın, ne kitabı 
olduğunu da ne gördüm, ne biliyorum. Metin Sağlam'ın emekli bir asker olduğunu 
duymuştum yani kendisi ile de çalışmadım. Mutlaka Atatürkçülük ve din üzerine dinle ilgi 
bir konuda bilgi yazan bir kitap olabilir. Bunu da belki genelkurmay önemli bir kitap diye 
değerlendirerek buradan istifade edilsin diye söylemiş olabilir ve bunu da istifade etmek 
üzere muhtemelen kendi askeri liselere ve harp okulları için tavsiye etmiş bir kitap olabilir 
bilmiyorum."

"04/04/1997 tarihli toplantı, bu toplantıyı da yine toplantı ile ilgili notları 
yazdığınızı söylediniz savunmanızda. Şimdi bu toplantıda bakıldığı zaman K toplantısı 
geçiyor. Siz bunu komutan toplantısı mı yoksa komutanlar ne diye açıkladınız tam olarak?"

 "Sayın savcım ben 4 Nisan 1997 tarihinde her türlü belge ile belgelenmiş şekilde 
özel kuvvetler komutanlığı harekat ve eğitim şube müdürü idim. Benim önümde benden önce 
bir kurmay başkanı, onun önünde bir komutan yardımcısı ve onun önünde bir komutan var. 
Bu da özel kuvvetler karargahında komutanının yapmış olduğu bir toplantıdır."

"Komutanının toplantısı dediğimiz zaman tarihçe ile çelişiyor. Tarihçeye baktığımız 
zaman 04/04/1997 tarihli toplantının haftalık değerlendirme toplantısı olduğu, toplantıya 
genelkurmay ikinci başkanı, genelkurmay j başkanları, genelkurmay GENSEK, genelkurmay 
adli müşaviri ve ilgili personelin katılımı ile yapıldığı belirtiliyor. Bunun bir komutan 
toplantısı olmadığı anlaşılıyor o zaman?"

 "Şimdi siz bu toplantıda konuşulanların size söylenmesi ile not aldığını söylüyor 
ama burada K toplantısı baktığım zaman birinci maddede 28 şubat MGK kararlarını tekrar 
oku yani ibareye baktığımız zaman başkasının kendisine aktarılan bir şey değil de kendisinin 
yapması gereken bir şeyi şeklinde bir durum, oku denmiş sadece."

 "Ama şimdi onun başında bir virgül, şey var orada. Nokta koymuşum diyor ki MGK 
kararları ilgili konu diyor altında. Ben kendim için demişim, ben bilmiyorum. O tarihlerde 
MGK 406 sayılı karar almış. 406 sayılı karar nedir ben bilmiyorum. Kendime diyorum ki Ey 
Abdullah Kılıçarslan, kurmay başkanı olarak aklını başına al bunları oku diyorum. Kendime 
diyorum bunu."

"Bu 26/06/1997 tarihli toplantıda aldığınızı söylediğiniz notlarla ilgili deniyor ki 
daha çok gençlerde olan simgesel başörtüye karşı tedbir alınacak ama yaşlı olanlar olan, 
herhalde bunlara bir şey var, iki nokta denmiş örtüsüne bu farklı bir şey karışılmayacak gibi 
bir anlam çıkıyor. Şimdi burada yani bu değerlendirmede simgesel olması başörtünün nasıl 
anlaşılıyor bu konuda da bilgi vermek isterseniz memnum olurum?"

"Yani sayın savcım bunun atılı suçla ilgisi yok.  burada herkes bunu benim 
samimiyetime inanarak söylüyorum. Ben özel kuvvetler kurmay başkanı olduğumda benim 
annemin ve babamın eski sağlık karneleri vardı. Bunları değiştirmek zorunda kaldım. Bunun 



  

benimle alakası yok Türk silahlı kuvvetlerinin ve de Türk devletinin kimlik kartları ile ilgili 
bir konudur, ben ne yapayım onu yani. Götürdüğüm annemin başörtülü, babamın sakallı 
resmini, e dediler ki olmaz geldi bana personel başkanım, benim emrimdeki adam dedi ki 
komutanım yönergeye göre, yönetmeliğe göre böyle bir şey var. Peki evladım dedim anamı 
babamı çağırdım daha doğrusu eve gönderdim babamı çağırdım sakal traşını yaptırdım 
kurmay başkanıydım, anamın da başörtüsünü açtım fotoğraf çektirdim. Yani şimdi ben ne 
yapayım 80 yaşındaki anamın fotoğrafını öyle yaptırdım e şimdi yani bu kanunda var, 
yazmışlar kanuna, ben yazmadım, bir şey yazmadım yani kimlik kanununda işte bu başörtüsü 
böyle olacak şöyle olacak demişler."

"Milli eğitim bakanlığınca yapılan atamalarda atanan öğretmenin kılık kıyafeti 
irticayi örgütlenmede delil olarak kabul edilebilir mi?"

"Bu soru benim kendi şahsımla ilgili bir soru değil, görevimle ilgili bir soru değil, 
batı çalışma grubu ile ilgili de bir soru değil. İnanıyorum ki BÇG hiçbir kimse ile ilgili bir 
belge tutmadı, fişleme yapmadığını inanıyorum diyorum, görmedim bilmiyorum, inancımı 
söylüyorum. "

"Notlarınızdan yine bir şeye dikkat çekmek istiyorum. İmam hatip kökenliler orada 
söz konusu ediliyor. İmam hatip kökenli olmak bir kişi için potansiyel irtica yanlısı olduğunu 
gösterir mi?"

"Sayın başkanım ben 1995-1996 yıllarında bir yıl özel kuvvetler komutanlığı özel 
kuvvet tabur komutanlığı yaptım. Benim emrimde 117 tane uzman çocuk vardı bunun 80'i 
imam hatip kökenliydi ve bu çocukların 17'sini ben astsubay yaptım. "

 "Güçlü Eylem Planı'nın 12'nci maddesinde siyasi partiler, belediyelerle ilgili 
yasaya aykırı davranışı tespit edilenlerin şikayet edilmesi, haklarında bir işlem yapılmadığı 
takdirde tedricen artan örtülü ve psikolojik harekât tedbirlerinin uygulanması için 
Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na görev yükleniyor."

"Sayın Başkanım Güçlü Eylem Planı 98'e aittir, biliyorsunuz yürürlüğe girmemiştir. 
Buraya da Savcı ne maksatla sayın iddia makamı iddianameye ne maksatla koyduğu 
bilinmemektedir. Bu konu ile ilgili hem sayın Çevik Bir hem de Sayın Çetin Doğan 
ifadelerinde izah ettiler."

"Ajandanızın 160. Sayfasında kayıtlı komutanının emirleri başlıklı yerde tesettürlü 
kadınlar ellerinde paketlerle adamlar, çocuklar gördüm. Lojmanlarda bu şekilde aileler var 
deniliyor. Lojmanlar bölgesinde tesettürlü kadınların ellerinde paketlerle adamlar ve çocuklar 
görülmesi hayreti mücip bir görüntü müdür sizce?"  "Bilmiyorum."

 "Evet ajandanızın yine 196 numaralı sayfasında el yazısı ile kayıtlı irtica 
örgütleniyor, türbanlı öğretmenler silahlı kuvvetler civarına yerleştiriliyor diyorsunuz. Bu 
konuda silahlı kuvvetler civarına yerleştirilen kaç başörtülü öğretmen tespiti yaptınız?"

"Benim konum değil."
" Gölbaşı milli eğitim müdürlüğünce atanan bir adet başörtülü öğretmenin irticanın 

örgütlendiğini gösterir mi?" "Bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum.
"İrticai faaliyetler ile ilgili olarak bir çalışma bir faaliyet başlatacağız diyorsunuz ve 

devamında türbanlı öğretmenlerden bahsediyorsunuz." Çalışma başlatılmış ya işte 10 nisan.
 "Milli eğitim bakanlığı personellerince personeli binlerce başörtülü öğretmenin 

memuriyetten çıkarılması bu faaliyet çerçevesinde mi gerçekleşmiş acaba?"
"Milli eğitim bakanlığına sorun."
"Batı çalışma grubu teşkilatının 28/07/1997 tarihli Hasan Celal Güzel'in şikayeti 

Nuh Mete yüksel tarafından incelendi ve takipsizlik kararı verildiğini söylediniz. Nuh Mete 
Yüksel'in 11-12 Haziran 1997 tarihinde İnönü salonunda yargı mensuplarına verilen brifinge 
katıldığını biliyor musunuz?"  "Bilmiyorum."

 "Yargıçlara brifing veren, Yargıçları yönlendiren brifingciyi, brifing kişiyi ayakta 
alkışlayan bir savcıdan BÇG hakkında dava açmasını bekleyebilir miyiz?" "Bilmiyorum ki."



  

 "Donanma Komutanlığından çıkan belgelerden bahsettiniz, genelkurmaydaki 
yazışmaların orada ne işi var diye, Genelkurmay Başkanlığı ve personel ile ilgili değişik 
kuvvetlerde yani Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetlerinde toplantılar 
yapılmıyor mu? Evet, 23-25 Ocak 97 tarihinde 28 Şubat darbe kararlarının alındığı 
toplantılar Donanma Komutanlığında yapılmadı mı?" "Ben nereden bilim ya."

" Şimdi siz Batı Çalışma Grubu içerisinde yer almadığınızı zikrettiniz, ancak 
12.04.2012 tarihli ev konutunuzda yapılan aramada ele geçirilen ve size ait olduğu ve sizin 
de kabullendiğiniz ajandada el yazısıyla şu, şöyle bir cümle yazılı, 196 ile numaralandırılan 
sayfada el yazısıyla diyor, irticai faaliyetlerle ilgili olarak bir çalış başlatılacak bir faaliyet 
başlatacağız şeklinde bir cümle. Eğer siz Batı Çalışma Grubu bünyesinde çalışan bir subay 
değilseniz ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çalışan birisi iseniz ki öyle olduğunuz açık, bu 
cümlenin Özel Kuvvetler Komutanlığı'yla bir ilgi ve alakasını nasıl bize söyler, söylemek 
istersiniz? "

 "Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilgisi yoktur onun 
için bir çalışma malışma da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda başlatılmamıştır."

"Güven Erkaya'nın bir asker, bir diplomat söyleşisinde Batı Çalışma Grubu'nun 
Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde de teşkilatlandığını ve bazı sanıklar da Kuvvet 
Komutanlıkları'nın istihbarat başkanlığı birimleri altında teşkilatlanma olabileceği şeklinde 
ifadelerde bulundular. Bu Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak bir çalışma yapmalıyız 
cümlesinden bu bir Batı Çalışma Grubu'nun Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki uzantısı 
şeklinde bir değerlendirme yapabilir miyiz?"

 "Yapamazsınız çünkü Özel Kuvvetler'le hiç bu işin alakası yoktu. Çünkü hiçbir 
evrakta Özel Kuvvetler Komutanı'na gelmemiştir."

" Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin 97 tarihçesine baktığımız zaman 
Batı Çalışma Grubu 26.06.1997 tarihinde de toplandığı tarihçeden anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla o toplantıda sizin o toplantıda alınan kararlarla ilgili size ait olan ajanda da bazı 
cümleler, bilgiler bulunmaktadır. Şimdi diyor ki duyum sayısının az olması sonucu da irticai 
kesimin gizlilik kisvesine büründüğü bunun olumsuz olduğu şeklinde bir cümle var. Batı 
Çalışma Grubu veya sizin içinde olduğunuz Özel Kuvvetler Komutanlığı duyum üzerine 
herhangi bir subay ve astsubay hakkında hukuka aykırı bir işlem yaptınız mı yaptığınıza dair 
bir duyum aldınız mı?  "

 "Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan hiçbir subay ve astsubay herhangi bir şekilde 
Yüksek Askeri Şura kararıyla atılmadı demiştim ve  iddianamenin 136 ila 137'nci 
sayfalarında toplam 924 tane evrak gitmiş Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire 
Başkanlığı'ndan ve bu evraklardan gelen ve giden evrak olarak bir tane Özel Kuvvetler 
Komutanlığı yok."

"Size ait ajandanın 73'üncü sayfasında ki siz Batı Çalışma Grubu'nda çalışmadığınızı 
iddia ediyorsunuz ve Özel Kuvvetler'in de böyle bir görevi olmadığına göre buna bir açıklık 
getirmek gerekiyor. Orda diyor ki irtica ile mücadele kesin olarak devam etmelidir seçim 
dönemi tüm olumsuzlukları ekranlara aksettirilmeli.Bu cümle size mi ait " 

"Hatırlamıyorum. Toplantıya katılmış olan birisi gelmiş söylemiş ben de not almışım 
ben bununla ilgili eylem mi var, bunla ilgili herhangi bir şey mi var 18 Haziran tarihinde 
hükümet istifa etmiş gitmiş, yani. "

 "BÇG başlığı altında notları tutmuşsunuz, bir emir ve faaliyet kendi başkanlık veya 
diğer başkanlıklardan görev emri ve görev tanımı ile yapılması gerekir başlıklarınız BÇG 
olduğuna ve öneri ve faaliyetlerin notlarınızda yer almasına göre BÇG askeriye içerisinde 
resmi olarak yer almayan bir yapılanma ve sizin de BÇG üyesi ve irtibatınız olduğunu 
göstermez mi?"

"Bir kere BÇG ile ilgili değil o toplantı notları yani ben artık şey yapacağım, cevap 
vermek zorunda kalacağım, bir tanesi 4 Nisan diyor tarihli Komutan Toplantısı diyor öteki de 



  

26 Nisan tarihli toplantı. Bunlar BÇG ile ilgisi alakası yok, bu toplantılar sadece Özel 
Kuvvetler Komutanlığı'nın bize gelip anlattığı notlardır. Onun da maksatları vardır."

"İstifalar dışında biz kimseye, biz kimseye bir şey yapmadık bu cümleyi siz 
kullandınız."

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak söyledim onu dikkat etmediniz."
 "Bir CD'den bahsediliyor, 2007 yılında oluşturulmuş olduğu zikrediliyor. CD 

üzerine hiçbir şekilde Word belgesi açılamaz. Ancak başka bir bilgisayarda oluşturulmuş bir 
belge CD'ye aktarılabilir. Aktarıldığı tarih de CD'de Word belgesinin oluşturulma tarihidir. 
Başka bir bilgisayarda hazırlanan Word belgesi oluşturulurken bilgisayar adı, tarih bölümü, 
oluşturma, değiştirme ve son erişim bölümleri kapatılabilir. Kapatıldığında CD'ye 
aktarıldığında görülmez bu kısım. Bu belgenin sahih olmadığı anlamına gelmez. CD 
içerisindeki bilgiler yani BÇG isim ve telefon bilgileri sivil memurların yazdıkları belgelerde 
de aynı şekilde var. Buna da doğru değil dediniz fakat 29 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı 
BÇG rapor sistemi ek b layiha 2'de  isim ve telefon numaraları yazılmış. Bu Çevik Bir 
belgesiyle CD ve sivil memurların yazdığı belge içerisindeki bilgiler birbirleriyle örtüşüyor. 
CD'nin doğru bilgi içerdiğini bu çerçevede düşünemez misiniz?"

"Herhalde Çevik Bir imzalı 29 Nisan'daki o belgenin altındaki telefon numaralarını 
iyice dikkat etmemiş. O telefon numaraları İGD'nin numaraları,BÇG'nin değil."

"İfadenizde önce BÇG ile ilginiz olmadığını, herhangi bir çalışma yapmadığınızı 
beyan ettikten sonra ifadenizin devamında bütün BÇG faaliyetlerini savunur bir şekilde ifade 
verdiniz ve BÇG'nin Genelkurmay Başkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu kararlarına göre 
kurulmuş olan legal bir kuruluş olduğunu belirttiniz. Genelkurmay Başkanı BÇG'nin 
kurulduğundan bilgisi olduğunu ancak çalışması sırasında yayınlanmış olan emirlerin 
özellikle üst komutanlıklara, bakanlıklara ve diğer kuruluşlara, dış kuruluşlara giden 
emirlerin kendisi tarafından imzalanması gerekmesine rağmen kendisinin bu belgeleri 
imzalamadığını bu sebeple bu belgelerden bilgisinin olmadığını beyan ediyor ve özellikle 
BÇG'nin kuruluşuna ilişkin emrin kendisi tarafından imzalanması gerektiğini ancak 
imzalanmadığını belirtiyor. Bu BÇG'nin kuruluşunun ve faaliyetlerinin illegal olduğunu 
göstermez mi?"

 "Şimdi ben o soruya cevap vermeyeceğim niye dersen çünkü sayın Genelkurmay 
Başkanı burada yok.  Mahkeme heyetinden Hakim Hakan Oruç bir şey söylemişti Hakan Bey 
dedi ki Erdelhun konsepti mi şeyi mi dedi yaşlı insanlarda bazen öyle olabilir ve ben şu 
ifadesini de okudum ne diyor dedim dedim ki 18 Mayıs veya şu tarihlere rastlayan bir tarihte 
ki o zaman da sürekli inceleme kurulu kurulmuştu ve sayın İsmail Hakkı Karadayı rahmetli 
Erbakan'la konuşurken demişti ki madem siz bir çalışma grubu kuruyorsunuz bizim grup da 
size yardım etsin demişti. Ben de dedim ki burda bu değerlendirme olarak burda dedim hem 
Çevik Bir şeyin haberdardır bu konuşmadan, yani Batı Çalışma Grubu'ndan, İsmail Hakkı 
Karadayı'nın bilgisi vardır hem de bunu Başbakan'a ifade etmiştir dedim."

"Çeşitli kademelerde Silahlı Kuvvetler içerisinde komutanlık yapmış olarak, bir 
kimse olarak siz Tabur Komutanı'yken Alay Komutanı var, Alay Komutanı'nı Tümen 
Komutanı topluyor ve Alay Komutanı Tümen Komutanı'ndan aldığı emirleri hakkında, 
toplantının mahiyeti hakkında Tabur Komutanları'na bilgi verir mi, vermez mi? Yani yaptığı 
toplantı sonuçlarını aşağı kademeye indirir mi ilgili konuları indirmez mi? Silahlı 
Kuvvetler'de böyle bir gelenek var mı yok mu?"

 "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bilmesi gereken prensibine göre bu tür yapılan 
toplantılarda kim, alınan notlar, bilmesi gereken prensibine göre alta kadar devam ettirilir, 
anlatılır."

"4 Nisan 1997 tarihli bir toplantı var, bu toplantıdan sonra komutanınız yahut 
komutan yardımcısı muhtemelen belirttiniz ifadenizde Engin Alan Paşa o zaman Güney 
Doğu'ydu ben de biliyorum, Güney Doğu'da olan bir komutan tabii o toplantıya katılamaz 



  

şunu da biliyorum İkinci Başkan sayın Çevik Bir'in başkanlığında her hafta J Başkanları 
toplanır bana bağlı direkt bağlı olmasına rağmen önemli konular olduğu zaman yani ki o 
zamanda Güney Doğu'da bir operasyonlar söz konusu muhtemelen o çerçevede bilgi vermek, 
yapılan planlamada çalışmalar için o toplantıya Özel Kuvvetler'de komutan yardımcısı 
merhum rahmetli Mustafa Çelik şeyinin Albay'ın o zamanki rütbesi katıldığını sanırım, bu 
toplantı bilgi vermek içindi ve o toplantıda elde ettiği notları mı size verdi bu notlar aldığınız 
o toplantıdan dönüşte yoksa siz başka bir yerden mi aldınız bu notları? Yani bu notlar aynı 
biraz evvel tabur..."

"Bu konuşmamın o bölümüyle ilgili anlatırken de zaten komutan toplantısı 
demiştim,orada toplantıya katılıp gelip bizi ilgilendiren bölümleri, bilmesi gereken prensibine 
göre, karargâh olarak neyi bilmemiz gerekiyorsa onları anlatmıştır, onun da hangi toplantı 
olduğunu söylemiştim 154 ara numaralı Milli Güvenlik Kurulu'nun 406 sayılı kararıyla takip 
edilmesi gereken emir vardı, o konuyla ilgili olduğunu değerlendiriyorum konu başlıklarıyla 
aynı şeyleri kapsıyor."

1.C. SANIK ABDULLAH KILIÇARSLAN MÜDAFİ AV. METİN ŞENAY'IN 
SAVUNMASI

 "Müvekkilim Abdullah Kılıçarslan savunmasına katılıyorum. Öncelikle suç 
tarihinin belirlenmesi ve hükümet üyeleri dışındaki müştekilerin katılma taleplerinin reddi 
talep ediyorum.

Müvekkilim Abdullah Kılıçarslan diğer 102 sanık ile birlikte mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 147. maddesindeki Türkiye Cumhuriyet İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat 
ve vazife görmekten cebren men etmek, bunları teşvik etmek suçlaması ile yargılanmaktadır. 
Bu davada zamanın genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, genelkurmay ikinci başkanı, 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olmak üzere o tarih itibari ile 7 orgeneral, 
genelkurmay j başkanı 6 korgeneral, Kuvvet Komutanlıklarının istihbarat ve harekat 
başkanları ile diğer görevlerden 24 tuğ ve tümgeneral olmak üzere toplam 37 generalin 
yargılandığını görmekteyiz. Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları seviyesinden çok 
çok aşağı seviyelerdeki birçok kişi atılı sözde suçu birlikte ve aynı düzeyde sorumluluk 
taşıyacak şekilde üstlenmiş ve desteklemiş ve yardım etmiş gibi gösterilmiştir.

İddianameye göre müvekkilim hükümeti takip ve devirmek için kurulan Batı 
Çalışma Grubunun bir üyesidir, Batı Çalışma Grubunun yasallığı konusu müvekkilim 
tarafından yeterince analiz edilmiştir. Batı Çalışma Grubunun yasallığı konusu bütün 
sanıkları etkilemektedir, çünkü sanıkların tamamı aynı sevk maddesinden suçun asıl faili 
olarak yargılanmaktadır, yine burada müşteki avukatları sordukları sorularla sözde 28 Şubat 
sürecinde ülkemizde geniş bir kesimin mağdur edildiği, işinden atıldığı, eğitim özgürlüğünün 
engellendiği bütün bunlara Türk Silahlı Kuvvetlerinin sebep olduğu algısını yaratmaya 
çalışmaktadırlar.

  İddianameyi genel olarak değerlendirecek olursak, iddia makamı zamanın Refah 
Partili yönetici milletvekili ve belediye başkanlarının laik Türkiye Cumhuriyetine savaş açar 
tarzda söylemlerine iddianamede yer vermemiştir. İrticanın tehdit boyutunu yok saymıştır. 
Tarikatlarla ilişkili olduğu tespit edilen bir askeri personelin ayırma işlemine tabi tutulması, 
ordudan Yüksek Askeri Şurâ Kararı ile ilişiğinin kesilmesi, komutanların garnizonlarda 
subay astsubayların irticai faaliyetlerde bulunmasını önlemek için hassasiyet göstermesi, 
emirler yayınlaması, iddianamede çokça yer verilen ve söz konusu suçlamanın delili olarak 
iddianameye alınan hususlardır. İddianamenin geneline bakacak olursak sanki dava 
hükümeti devirme suçundan değilde irtica ile mücadeleden açılmış gibi delillendirilmiştir. 
Dava adeta bir türban davası görünümündedir. 

Müşteki olarak dilekçe verenlerin tamamına yakını idari bir işlem sonucu haksızlığa 



  

uğradıkları iddiasındadırlar. Özellikle yüksek öğretim kurumu ile ilgili bölümde kurulun 
yaptığı yargı denetimine açık işlemlerin sevk maddesi ile bir ilgisi olmadığının savunmalarda 
vurgulanmasına rağmen gerek iddia makamında oturan Cumhuriyet Savcısı gerekse müşteki 
vekillerince bunun hükümetin istifası ile ilgili olduğu iddia edilmektedir. 

İddia Makamı irtica ve din kelimesinin geçtiği bütün yazıları iddianameye 
doldurmuştur. Aslında bu soruşturmayı yürüten savcıların ideolojik bir bakış açısı ile konuyu 
ele aldıkları Türk Ceza Kanununda tanımlanan ceza normunun içinde kalmaları halinde 
sonuca varamayacakları görülmektedir.

İddia makamı Refah Yol Hükümeti hedef alındığı için 1997 yılında irticai 
hareketlerde sunu bir tırmanma olduğu iddiasındadır. Oysa 90'lı yıllarda Refah Partisi genel 
başkanı ve bazı milletvekillerinin belediye başkanlarının Laik Cumhuriyeti hedef alan, halkı 
din temelinde bölünmeye götüren, aşırı söylemlerde bulundukları görülmüştür. Nitekim Refah 
Partisi, parti yöneticileri ve milletvekillerinin laiklik karşıtı konuşmalarına dayanılarak 
Anayasa Mahkemesince kapatılmıştır. 

28 Şubat süreci olarak adlandırılan ve hükümetin istifası ile sonlanan süreçte 
anayasal sınırlar içinde kalınıp kalınmadığı sorusuna cevap aramamız gerekmektedir. 28 
Şubat sürecine şöyle bir baktığımızda anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Kurulunun 
tavsiye kararları, başbakanlığın bu kararların uygulanmasına yönelik olarak yayınladığı 
genelge, ardından İçişleri Bakanlığının ve diğer bakanlıkların genelge esaslarına göre kendi 
bakanlık genelgelerini yayınlamaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi içinde bir çalışma 
grubu kurarak irtica ile mücadele etmesi, ordudan ilişiği kesilen personelle yapılan işlemler, 
hükümetin istifasını Cumhurbaşkanına sunması, Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini 
istifa eden hükümetin küçük ortağına vermemesi hadiselerinin tamamı Anayasal meşruiyet 
sınırları içerisinde yer almışlardır. 

Burada demokrasinin işleyişi, askeri vesayetin var olup olmadığı, Milli Güvenlik 
Kurulunun asker ağırlıklı yapısı, Yüksek Askeri Şurâ'nın yargı denetimine kapalı olması 
bakımından eleştirilerde bulunabilirsiniz. Türk siyasi hayatının sancıları içerisinde şekillenen 
bu kurumların yeterince demokratik ve denetime açık olmadığını tartışabilirsiniz. Ancak bir 
hukukçu olarak kendimizi siyasi tartışmalardan soyutlayarak anayasal sınırlar içerisinde 
kalınıp kalınmadığına hukuk dışı bir durumun olup olmadığına bakmak durumundayız.

Hükümetin istifa süreci ile ilgili hususta bunun hukuk dışı olmadığını, 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tamamen anayasal yetkileri içinde kalarak hareket 
ettiğini, kendi verdiği mülakatlarda da bunu açıkça ifade ettiğini görmekteyiz.

 Nitekim Sayın Süleyman Demirel'in yeni hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz'a 
vermesinden sonra Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada aşağıdaki 
ifadelere yer verilmiştir. Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan koalisyonu teşkil eden iki parti 
arasındaki protokole göre hükümetin Doğru Yol Partisi genel başkanı sayın Prof. Dr. Tansu 
Çiller tarafından kurulmasını, Refah Partisi, Doğru Yol Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak 
desteklediklerini beyan eden bir belgeyi de Cumhurbaşkanına tevdi etmişlerdir. 
Cumhurbaşkanı Sayın Prof. Necmettin Erbakan'ın istifasını kabul etmiş ve kendisine Türkiye 
Cumhuriyeti anayasasında kanunlarında ve geleneklerinde başbakanlığın devri diye bir 
durum ve teamülün bulunmadığını ifade etmiştir. Anayasanın 109. maddesinde başbakan, 
cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden atanır şeklinde bir hüküm 
mevcuttur, bu başbakanı atama hakkının cumhurbaşkanına ait olduğunu ifade eter. Zira bu 
atamanın dışarıdan yapılıp, cumhurbaşkanının önüne konulması gibi bir durumun söz konusu 
olmayacağı, cumhurbaşkanınca Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a ifade edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığının bu basın açıklamasında da vurgulandığı gibi hükümetin istifası ile 
sonuçlanan süreçte tamamen anayasal sınırlar içerisinde davranıldığı düşüncesindeyiz.

Bu bölümde de müvekkilimle ilgili iddianamede yer verilen delilere değineceğim. 
Müvekkile isnat edilen suçlamanın dayandığı delillere göz atacak olursak bunları 3 bölümde 



  

inceleyebiliriz. Birinci bölümde sanıkların yarısına yakınının suçlandığı, telefon rehberi ve 
girmeye yetkili personel listesi, ikinci bölümde evinde yapılan aramada ele geçirilen 
CD'ler, üçüncü bölümde yine evinde yapılan, aramada ele geçirilen iki adet ajanda da 
irtica içerikli toplantı ve komutan emirlerinin kaydedildiği kendi el yazısı ile tuttuğu notlar.

 Suçlamadaki delillerin birinci bölümü; Batı Çalışma Grubunda çalışanların 
listelendiği bir telefon rehberi ile Batı Çalışma Grubunda çalışanlara verilecek giriş kartları 
ile ilgili listelerde isminin geçmesine dayandırılmaktadır. Bu listelerle ilgili çok şey söylendi. 
Müvekkil kendisi savunmasında Batı Çalışma Grubunda çalışmadığına dair savunmasını da 
yaptı. Orada görev yapan personel bugüne kadar verdikleri ifadelerinde böyle özel bir telefon 
hattı tesis edilmediğini ve özel bir telefon rehberi olmadığını, Batı Çalışma Grubunda geçici 
olarak görevlendirilen personele telefon tahsisi ve telefon numarası verilmediğini mevcut 
telefon ağında ve telefon yerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını, diğer 
başkanlıklardan 5-6 kişinin geçici zamanlı olarak geldiklerini huzurlarınızda beyan 
etmişlerdir. Batı Çalışma Grubunda görev aldığı iddia edilen personelin yer aldığı diğer bir 
liste ise Batı Çalışma Grubuna giriş kartı verilen personel listesidir. Bu listede 45 kişi yer 
almış, bu 45 kişiden 40'ı bu davada sanık olmuştur. Müvekkil sözde bu listede yer 
almaktadır. 

Bu bağlamda da savunma yapan sanıklar ve savunma avukatları Batı Çalışma Grubu 
alanına giriş için ayrı bir giriş kartı kullanılmadığını, giriş kartı verme yetkisinin 
Genelkurmay Genel Sekreterliğinde olduğunu, bu evrak gerçek olsa bile yazının yanlış 
adrese yazılmış olduğunu sıklıkla vurgulamışlardır. 

 Sürekli giriş kartı ile aynı zamanda iç güvenlik harekat dairesine ve bu dairenin 
içinde yer alan Batı Çalışma Grubuna acil işlem merkezi dahil Silahlı Kuvvetler Komuta 
Harekat Merkezinin diğer bölümlerine muhabere merkezine girilebilir. Başka bir deyişle 
eline sürekli giriş kartı alan kapıdan girdikten sonra eksi 1, eksi 2 ve eksi 3'üncü katlara aynı 
kartla girme imkanını bulabilmektedir. 

Müvekkilin evinde yapılan aramada ele geçiriline CD'lerden bahsedeceğim. Delil 
klasöründe yer alan bu CD'lerin içeriğini bende merak ettim ve hükümeti devirme ile ilgili 
konular var mı, yok mu öğrenmek için açtım okudum. Bu CD'lerin bir bölümünde Harp 
Akademisi öğrencilerinin hazırladığı power point sunalarının yansılarını ve takdim 
metinlerini görmekteyiz.

 Bu takdimlerden Yüzbaşı Muzaffer Gezer'in hazırladığı Türkiye de irtica ve 
uluslararası boyut isimli takdimde özetle Amerika Birleşik Devletlerine göre komünizmin 
ve sovyet yayılmasının önündeki en büyük engelin din olduğu ve Türkiye de bugünkü 
boyutları ile yaşanan irticanın kuramcısının Amerika Birleşik Devletleri olduğu, Amerika 
Birleşik Devletlerinin kızıl tehlikenin etrafına Nato, Sento, Seato ile yeşil bir kuşak ördüğü, 
yeşil kuşağın ilk uygulamalarının siyasi hayatta kendisini göstermeye başladığı, İmam Hatip 
Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin açılmaya başlandığı anlatılmaktadır. Sununum sonunda 
faydalanılan kaynaklar açıklanmıştır. Kaynaklar açık yayınlardır. 

Yüzbaşı Nuh Altınsoy'un hazırladığı ikinci takdimde ise Türkiye'deki irticai 
örgütler ve faaliyetleri anlatılmaktadır. Bu sunumun sonunda da faydalanılan kaynaklar 
açıklanmıştır. Yani gizli saklı hiçbir şey yoktur. Bu sunumda ayrıca kayıp 1 trilyon davasında 
2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Necmettin Erbakan'ın bu cezasının 4 Ocak 2004 de 
Yargıtayca onandığı ve Saadet Partisi üyeliği ile genel başkanlığının sona erdiği, ayrıca 
Erbakan'ın yüz kızartıcı suçtan aldığı ceza nedeniyle hiçbir siyasi partiye üye olamayacağı 
belirtilmiştir. Bu CD'nin 24 Şubat 2005 tarihinde oluşturulduğu görülmektedir. 

Diğer bir sunum Kara Harp Akademisi ikinci sınıf öğrenicisi hava savunma 
yüzbaşı Ruhi Balcı'nın hazırladığı sunumdur. Bu sunumda ilahiyat fakülteleri ve imam 
hatip liselerinin günümüzdeki durumunu ders kapsamlarını bu okullara çeşitli yaklaşımlar ve 
görüşleri, bu okullara yöneltilen eleştirileri ve sonunda da takdimcinin kendi 



  

değerlendirmelerini anlatan bir sunumdur. Bu sunumda bazı saptamalar yapılmaktadır. İslam 
dininde kadın, din adamı geleneği bulunmadığı, kız öğrencilerinin okutulmasının doğru 
olmadığı, öğrencilerinin yüzde80'inin din adamı olmak istememesi, genel liselerle imam 
hatip liselerinde birbirine ters bakan iki ayrı kuşak yetiştiği vesaire anlatılmaktadır. Yine bu 
takdimde Amerika Birleşik Devletlerinin daha ılımlı bir İslam ile serbest pazar ekonomisini 
benimsemiş demokratik bir kuşak tesis etme gayreti içerisinde olduğu düşüncelerine yer 
verilmektedir. Bu sunum ve biraz önce özetlediğimiz sunumların hiçbir yerinde hükümetin 
istifa ettirilmesi vesair bir imâ dahi bulunmamaktadır. 

Müvekkile isnat edilen suçlar ilgili delillere göz atmaya devam edelim. Burada yine 
bir CD var,13 Ocak 2005'te oluşturulmuş, aslında gerek CD'nin üzerindeki açıklayıcı nottan, 
gerekse içeriğinden ne için hazırlandığı açıkça görülmektedir. Bu CD'de de sunumlar yer 
almaktadır, bu sunumlar general, amiral oryantasyon semineri ile ilgili sunumlardır, 
sunum konuları, uluslararası ceza divanı, askeri yargı, anayasa ve idare hukuku, silahlı 
kuvvetlerin kullanılması, insan hakları hukuku, Yüksek Askeri Şurâ ayırma işlemleri ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konularıdır.

 Burada iddianamenin 1258. sayfasında yer alan bir diğer belgede Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Wolfowitz'e yazdığı sözde bir mektup yer almaktadır. Yine iddianamenin aynı 
sayfasında yer verilen bir başka belgede Hava Tümgeneral Yaşar Demirbulak adının 
bulunduğu büyük harflerle bir sayfaya sığdırılmış ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Irak 
harekatı başta olmak üzere Amerikan çıkarlarının korunmasında kullanılmak amacı ile 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurdurulduğu ve tek başına iktidar yapıldığı yazısı 
iddianameye delil olarak konulmuştur. Bu her iki delil de müvekkilin hükümeti görev 
yapmaktan ıskat etme delili olarak sunulmuştur. Burada eleştirilen hükümet AK Parti 
Hükümetidir. Refah Yol Hükümetinin istifasından çok zaman geçtiği gibi Refah Partisi diye 
bir parti de ortada yoktur. 

Yine iddianamenin aynı sayfasında yer verilen bir diğer belgede de Batman da veya 
çevresinde yaşayıp, Batman'la yakından irtibatı olup, oy potansiyeline sahip olan aile, aşiret 
ve insanların sahip oldukları oy potansiyelleri ve geçmişte desteklemiş oldukları ve siyasi 
partileri gösterin tahmini siyasi isim şemasıdır, belgede yer alan çizelgelere göz attığımızda 
bölgede faaliyet gösteren bir siyasi parti teşkilatının hazırlayabileceği bir saha çalışması 
olduğu görülmektedir. Bununda atılı suçla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

 İddianamenin 1258. sayfasında 2006 yılının değerlendirilmesi ve 2007 yılı 
beklentileri başlıklı 17 Ocak 2007 tarihli bir yazıya yer verilmiştir. Bu düz yazı olarak 
hazırlanmıştır. Belgede iç politika başlığı altında Ak Parti Hükümeti eleştirilmekte, dış 
politikada Kıbrıs, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine ve 
ekonomi ile ilgili değerlendirmelere yer verilmekte, 2007 beklentilerinde ise AK Parti 
Hükümeti ile Cumhurbaşkanı ile ilgili değerlendirmeler yer almaktadır. Bu belge ile ilgili 
olarakta söyleyecek yeni bir şey bulamamaktayız. Çünkü müvekkil emekli olduktan sonra 
siyasi çalışmalar nedeniyle sakladığı veya okuyup bir kenara attığı bir nottur. Bu notun bile 
iddianameye suç delili olarak konmasının nasıl bir izahı olabilir, bunu biz anlamakta güçlük 
çekmekteyiz. 

Bu bölümde yer alan CD'lerle ilgili müvekkilim huzurdaki sorgusunda duruşma 
savcısı müvekkile kaç yılında emekli olduğunu sorarak ve AK Parti aleyhindeki yazılara 
dayanarak AK Parti kurulduktan sonra genelkurmay başkanlığından AK Parti aleyhine 
çalışmalar yapılıyor imasında bulundu. Biraz önce içeriğini açıkladığımız CD'lerden sadece 
general, amiral oryantasyon semineri resmi bir belge olarak ele alınabilir, bu CD'de de AK 
Parti karşıtı bir sunum yer almamaktadır. Diğer CD'lerdeki yazılar açık kaynaklardan alınmış 
resmi niteliği olmayan yazılardır. 

Müvekkilin evinde yapılan aramada ele geçen 2 adet ajanda da tutulan notların 
incelenmesinden iddia makamı 26.06.97 tarihinde Batı Çalışma Grubu toplantısı yapıldığını 



  

ve müvekkilim bu toplantıya katıldığını 04.04.1997 tarihinde ise komutanın Batı Çalışma 
Grubu ile ilgili bir toplantı yaptığı sonucuna varmıştır.

 Genelkurmay Başkanlığı tarihçesine göre 26.06.97 ve 04.04.97 tarihlerinde 
Genelkurmay Başkanlığı karargahında iç güvenlik değerlendirme toplantıları yapılmıştır. 
Huzurda yapılan müvekkilin sorgusunda bu iki toplantı ile ilgili tutulan notlar konusunda 
gerek duruşma savcısı tarafından, gerekse müşteki avukatları tarafından çok sayıda soru 
sorulduğunu gördük, duruşma savcısı tutulan notlardan iç güvenlik konusunun 
konuşulmadığını iddia etmektedir. İddia makamı sadece aleyhe olan hususları iddianameye 
aldığı için toplantı notlarının yer aldığı ajandadaki müteakip sayfalar ile diğer ajandalarda yer 
alan toplam 1500 sayfa notun incelenmesi gerekecektir. Bu ajandaların tamamı 
incelendiğinden müvekkilin görev yaptığı yıllarda ki bu sözde suçun işlendiği tarihleri de 
kapsamaktadır, özel kuvvetler komutanlığının hangi işlerle uğraştığı görülecek ve irtica 
konusunun bu işler arasında yer almadığı kolaylıkla anlaşılacaktır.

 Öte yandan müvekkil bu toplantılara kendisinin katılmadığını, katılımcının 
söylediklerini not ettiğini söylemektedir. Silahlı kuvvetlerde bir emir verildiğinde emri alan 
aldığı bu emri astlarına iletmek durumundadır. Soruşturmayı yürüten ve bu davayı açan 
savcıların Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçeklerinden çok uzakta oldukları görülmektedir. 
Varsayalım müvekkil bu toplantılara katıldı. Harekat Başkanlığının ast unsuru olan özel 
kuvvetler komutanlığından bir subayın bu toplantılara katılması suç teşkil eder mi? 

Diğer bir sorum; toplantılarda konuşulan konular hükümet aleyhine tertip ve 
tedbirler içeriyor mu? Her iki sorunun cevabı da hayırdır. Tutulan notların içeriğinden 
hükümete darbe suçunu imâ eden tek bir kelime dahi yoktur. Biraz önce söylemiştik, bu bir 
türban davasıdır, irtica ve din kelimelerinin geçtiği her şey suç delili olarak iddianameye 
konmuştur. Oysa iddianamenin hiçbir yerinde hükümeti devirmeye yönelik tek bir kelime 
dahi bulunmamaktadır, müvekkil isnat edilen suç tarihinde önce harekat eğitim şube müdürü, 
daha sonra özel kuvvetler komutanlığında kurmay başkanıdır. Özel kuvvetler komutanı sanık 
Engin Alan kendisinin birinci sicil amiri, sanık Çetin Doğan Genelkurmay Harekat Başkanı 
olarak kendisinin ikinci sicil amiridir. Özel Kuvvetler Komutanlığı söz konusu tarihlerde 
ağırlıklı olarak Kuzey Irak bölgesinde iç güvenlik harekatı ile meşgul olmaktadır. 

 Genelkurmay Başkanlığında yurt dışında iç güvenlik harekatını ilgilendiren bir 
toplantı yapılması veya diğer herhangi bir projenin yürütülmesinde özel kuvvetler 
komutanlığından bu tür çalışmalarda ve toplantılarda temsilci bulundurulması, bu nedenle 
müvekkilin kendisinin veya emrindeki ilgili karargah subaylarının iç güvenlik harekat 
dairesinin içinde yer alan Batı Çalışma Grubu alanına gitmesi ve orada görülmesi olağan bir 
durumdur, Sayın Engin Alan da bu duruma savunmasında değinmiştir.

Müvekkil Abdullah Kılıçarslan Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler 
Komutanlığında o tarihte albay rütbesinde bir subaydır. İç güvenlik harekatı sorumluğu 
olan bir komutanlıkta görevlidir. Rütbe ve makam itibari ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
komuta kademesinden çok aşağı seviyelerde olmasına, görev ve sorumlulukları gereği bu 
hiyerarşik yapı içerisinde karar aşamasındaki hiçbir faaliyete iştirak etmemesine rağmen 
genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları ile eş düzeyde sorumlu tutulmuştur. Burada 
iddia makamının görevli astsubayından, orgeneraline kadar herkese eşit sorumlu kabul ederek 
suçun asıl faili göstermesinin yanlış olduğunu düşünmekteyiz. İdari işlerden sorumlu 
astsubaylar bile genelkurmay başkanı ile eş düzeyde tutulmuştur. Böylece daha başlangıçta 
soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilebilecek birçok kişiden biri 
olan müvekkil Abdullah Kılıçarslan sanık yapılmıştır. Sayın Başkan sonuç olarak sözde atılı 
ve iddia olunan hükümeti ıskat etme suçu ile ilgili olarak müvekkille ilgili ortaya konan 
suçlama delilleri, hükümetin istifa süreci ile ilintili konular değildir. Hükümetin istifa 
sürecine yol açan müvekkile atfedilen hiçbir eylem bulunmamaktadır. Bu suçla ilgili 
müvekkili atılı hiçbir fiilin bulunmaması nedenleri ile Abdullah Kılıçarslan'ın beraatına karar 



  

verilmesini talep ediyorum."

2.A. Sanık  ABDURRAHMAN YAVUZ GÜRCÜOĞLU 14.04.2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde özetle (kls. 39 ve 293);

"1995 yılından 30.08.1997 tarihine kadar Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında 
Seferberlik Bölge Başkanı olarak görev yaptığını ve emekli olduğunu, 

 1997 yılı Mayıs ayında Özel Kuvvetler Daire Başkanı Engin ALAN’ın kendisini 
BÇG’de görevlendirdiğini, Genelkurmaya gittiğinde kendisine giriş kartı verildiğini, 
BÇG’deki görevinin gece vardiyasında görev yapmak olduğunu, kendi isteği ile gece 
vardiyasında görev yaptığını, 30.08.1997 tarihinde emekli olduğunu,  

BÇG’ye birçok yerden bilgi geldiğini, ilgili birimlerin bunları alıp dağıttığını, 
kendilerinin de bunları düzenleyip hazırladıklarını, sonra gelen arkadaşlarının da komutanlara 
arzettiğini, kendisinin sadece seferberlik ile ilgili bilgileri düzenlediğini, herhangi bir yorum 
ve değerlendirme yapmadığını, BÇG’nin kimler tarafından hangi amaçla kurulduğunu 
bilmediğini, gelen bilginin hangi birimi ilgilendiriyorsa Lojistik, Harekât, İstihbarat gibi 
birimlere verildiğini,  

BÇG Kriz Masasının gece vardiyasında gelen bilgileri almak üzere 
görevlendirildiğini, Haftada 3-4 gün, gece saat 24:00 a kadar BÇG’de nöbette görev 
yaptığını,   Gelen bilgileri tanzim edip üst birime verdiğini, çalıştığı bölüm içinde BÇG’nin 
Psikolojik Harekât, Lojistik, İstihbarat gibi birimlerini gördüğünü, BÇG’de Abdullah 
KILIÇARSLAN’ın kendisi ile birlikte çalıştığını, gündüzleri Özel Kuvvetlerdeki görevine 
devam ettiğini, akşamları BÇG’ye vardiyaya geldiğini, BÇG’de Özel Kuvvetler 
Komutanlığını ilgilendiren bilgileri derleyip topladığını, değerlendirme yapmadan ilgili üst 
birime ilettiğini, kim görevlendirmiş ise o kişinin gelip kendisinden bu bilgileri aldığını, 
BÇG’de Harita ve Planların bulunduğu yere herkesin giremediğini, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulmasına ilişkin belgenin EK A sında 
bulunan BÇG’nin fiziki  çalışma alanını gösteren krokide belirtilen Cari Harekât olarak 
gösterilen bölümde çalıştığını, BÇG çalışma alanına giriş kartı olmayan hiç kimsenin buraya 
giremeyeceğini,  

Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı (KRIZ-MS.doc) belgede  isminin 
bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; görevlendirildiğinin doğru olduğunu, belgenin 19 
Mayıs 1997 tarihinde yazıldığı göz önüne alındığında kendisinin de o tarihte 
görevlendirildiğini,  belgede belirtildiği üzere Özel Kuvvetler Komutanlığını temsilen BÇG 
Kriz Masası Kurulu gece vardiyasında bulunduğunu, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu Çalışma Alanına 
giriş yetkisi verilen personel listesinde (gir-yet.doc) isminin bulunması ile ilgili olarak 
ifadesinde; BÇG Kriz Masasının çalıştığı salona ancak giriş kartı olan kişilerin 
girebildiğini, bu belgenin de kendi söylediklerini doğruladığını, belgede ismi geçen Oğuz 
Kalelioğlu’nun devre arkadaşı olduğu, Abdullah Kılıçarslan’ı ise aynı dairede çalıştığı için 
tanıdığını, 

BÇG faaliyetlerinde icracı olarak hiç görev almadığını, BÇG içinde nasıl bir görev 
aldığını açıkça anlattığını, darbelere karşı olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
2.B. Sanık ABDURRAHMAN YAVUZ GÜRCOĞLU Ankara 13. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 26.11.2013  tarihli 38. 
celsesindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

"Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Kıdemli Albay rütbesiyle emekli olduğum 30 
Ağustos 1997 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı Seferberlik Tetkik Kurul Başkanı olarak 



  

görev yapmakta idim. Suç tarihinin üzerinden geçen zaman yaş durumum, emeklilik tarihinde 
nazaran iddianın yakın olması sebebiyle ve mesleki mutlatlık içinde ayrı ve özel bir 
ehemmiyet arz etmemesi, tutukluluk sürecinin psikolojik etkisi vesair gibi nedenlerle ancak 
hatırlayabildiğim kadarı ile maddi vaka ve beyanlarım aşağıdaki şekildedir. 

1997 yılı Mayıs ayının sanırım 2. yarısı idi. Görev yaptığım Özel Kuvvetler 
Komutanı o tarih itibariyle Tümgeneral sayın Engin Alan terörle mücadele için Kuzey Irak'ta 
bulunmakta idi. Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Mustafa Çelik tarafıma komutandan 
aldığı bir albayın görevlendirmesi şifahi emrini iletti. Dolayısıyla Genelkurmay 
Başkanlığı'ndaki toplantıya Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı temsilen yani bir manada 
gözlemci olarak katılmamı emrettiler. Basılı iddianame sayfa 92'de yer alan iddianın temel 
dayanağı Batı Çalışma Grubu şemasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı temsilen bir subay 
şeklinde yer almaktadır. Emre uygun olarak Genelkurmay Karargâhı'na gittim. Tam olarak 
hatırlamamakla birlikte birkaç gün bir gün birkaç saat veya üç veya iki defa gece 
vardiyasına katıldım. Bu süre içerisinde Özel Kuvvetler'i temsilen hazır bulunduğum gündüz 
ve gece vardiyalarında bana herhangi bir görev verilmedi. Herhangi bir çalışma yapmadım. 
Herhangi bir emir almadım. Herhangi bir evrak alıp vermedim. 1997 yılı Haziran ayının 
başında planlı yıllık iznimi kullanmak üzere ayrıldım. Daha önce tarafıma emrolunmakla 
gittiğim Genelkurmay Başkanlığı'na benden sonra bir başka kimsenin gitmesi emri verilmedi 
ve tarafımdan kimseye bilgi ve yetki devri yapılmadı. İzin dönüşü emekli olacağımdan 
Temmuz 97 tarihinden itibaren Özel Kuvvetler Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığı görevimi 
devretmek amacıyla hazırlıklarımı yaptım. Bu süre içerisinde Genelkurmay'a bir daha hiçbir 
sebeple gitmedim. Ağustos ayı içerisinde görevimi devir ve lojman faaliyetlerimi devir teslim 
muamelesini tamamladım, 29 Ağustos 97 tarihinde emekli olan diğer subaylarla birlikte 
Genelkurmay Başkanlığı'ndaki askeri veda toplantısına katıldım, 30 Ağustos 97 tarihi 
itibariyle emekli oldum. 

Yukarıda belirttiğim tarihler haricinde başkaca hiçbir sebep ve amaçla Genelkurmay 
Başkanlığı'na gitmedim. Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan komutanım tarafından Özel 
Kuvvetler'i  temsilen bir Albay'ın görevlendirilmesi ve Genelkurmay'daki toplantıya katılması 
tarafıma Kurmay Başkanı tarafından verilmiştir,yani yardımcı komutan tarafından. Bahsi 
geçen toplantılara varsa herhangi bir çalışma veya veya dahil olmak veya katkıda sağlamak 
için değil, Özel Kuvvetleri temsilen komutanlığımla ilgili bilgime başvurulması ihtimaline 
binayen yetki ve görevim dahilinde bir soruya muhatap olduğumda cevaplandırmak üzere 
şifahi emir sebebiyle katıldım. Hiçbir hususta hiç kimseye değerlendirmede bulunmadım, 
evrak alıp vermedim, tarafımdan hiçbir şey istenmedi, hiçbir görev icra etmedim, faaliyetin 
içerisinde de yer almadım. Zira tarafıma bu konuda hiçbir emir okutulmadığı gibi tebliğ 
edilmedi, tebellüğ de etmedim. İddianamede emir ve belgeleri ilk defa Ankara Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde basitçe bir inceleme fırsatı verilmeksizin gördüm. 
Esasen dosyada basılı iddianame sayfa 90'da mevcut iddianın temel dayanaklarından olan a 
ve b dağıtım planlarında da görüleceği üzere Özel Kuvvetler Komutanlığı dağıtım planında 
hariç tutulduğundan komutanlığıma da herhangi bir yazılı emir gelmediği 
anlaşılmaktadır. Böylece hiçbir konuda bilgim bulunmadığı sabit olduğundan iddia edildiği 
gibi haftalık değerlendirme toplantısı, Batı Çalışma Grubu ve üst kurul toplantılarına 
katılmam söz konusu olamaz ve vaki değildir. Bu toplantılara katılımcılar listesinde Özel 
Kuvvetler Komutanlığı yer almamaktadır. Genelkurmay Genel Sekreterliği tarihçesinde de 
toplantı katılımcıları arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı ve şahsım adım soyadım da yer 
almamaktadır. İç Güvenlik Değerlendirme Toplantılarına da katılmış değilim. Katılanlar 
listesinde benim temsil ettiğim Özel Kuvvetler Komutanlığı yer almadığı gibi şahsen fiilen de 
zaten mümkün değildir. Zira Haziran 97 tarihinde yıllık izinde ve devamında da emekli 
olduğum için yukarda bu konu açıklamıştım. 

Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı İnönü Salonu'nda 07.04.97 tarihinde yapılan "İrtica 



  

Konusunda Alınacak Tedbirler" konulu toplantıya da katılanlar isim listesinde Özel 
Kuvvetler Komutanlığı yoktur ve bu toplantıya katılmadığım için yer almamaktayım. Oysa 
rehber giriş yeti listesi gibi birtakım imzasız ve hukuken ispat değeri bulunmayan belgelerde 
soyut olarak farklı yerlerde değişik şekillerde ad ve soyadımın bulunmasına karşılık bir 
durumun gerçekleştikten sonra varlığını gerçek mahiyette gösteren yukarda belirtilen 
katılımcılar listesinde toplantıya katılanlar arasında bulunmadığım hususunu savunmamı 
teyid bakımından takdirlerinize arz ediyorum. 

Bu husus aynı zamanda ve varsa Batı Çalışma Grubu'nun bana verilen şifahi 
emirden önceki faaliyetlerimden bihaber olduğumu da göstermektedir. Basılı iddianame 
sayfa 145'te Batı Çalışma Grubu toplantıları listelenmiş ve katılımcılar gösterilmiştir. 
Belirtilen bu haftalık değerlendirmelerde Batı Çalışma Grubu toplantılarının hiçbirine 
katılmadım. Savcılık sorusunda bana bir isim listesi gösterildi, bunlardan kimleri tanıyıp 
tanımadığım soruldu. Engin Alan komutanımı Özel Kuvvetler Komutanı olması sebebiyle, 
Fevzi Türkeri komutanımı önceki Daire Başkanı'm yani komutanım olması sebebiyle, Oğuz 
Kalelioğlu'nu devre arkadaşım olması sebebiyle, Abdullah Kılıçarslan'ı Özel Kuvvetler 
Kurmay Başkanı olması sebebiyle tanımakta olduğumu, İdris Koralp paşamı ise bizzat 
tanışmamakla birlikte beraber son döneminde aynı taburda farklı zamanlarda çalışmış 
olduğumuzdan ismen hatırladığımı aşamalarda beyan ettim. Ancak bu doğal tanışıklık ve 
beyanların iddianamede beyan ve hakikatten farklı şekilde yer alması hatalı bir yorum ve 
yanlış anlamalara yol açmak maksadıyla bir kez daha aynen tekrar ediyorum. Zira Abdullah 
Kılıçarslan ile birlikte görev yaptığım hususu iddianamede yorum yoluyla hatalı olarak BÇG 
grubunda çalıştığımız şeklinde yer almıştır, oysa sorgu hakimliğinde itiraz etmiştim, 
belirttiğim gibi Abdullah Kılıçarslan Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanı olup 
kendisiyle aynı komutanlıkta görev yapıyorum, çalışıyorum demiştim. Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'nı temsilen emirle geldiğim Genelkurmay Başkanlığı'nda gerek Abdullah 
Kılıçarslan ve gerekse Lokman Ekinci'yi görmedim ve iddia edildiği gibi Abdullah 
Kılıçarslan'la birlikte bir çalışma yapmadım, yapmadık. Benzer şekilde tarafıma sorulması 
üzerine rutin karargâh faaliyetlerini örneklemek suretiyle yaptığım genel açıklamalarda Batı 
Çalışma Grubu karargâh yapısıymış gibi iddianamede yer almıştır. Rutin karargâh 
faaliyetleri konusunda beyanlarım doğru ve aynen geçerlidir ancak genel işleyişiyle ilişkin 
beyanın hatalı yorum yoluyla Batı Çalışma Grubu'nda görev yaptım şeklinde bir algı ile 
uyarlanması isabetli değildir. 

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı temsilen sadece benim katılmam konusunda 
Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Mustafa Çelik görevlendirmişti zaten. İddianamede yer 
alan Kurmay Albay Abdullah Kılıçarslan ve Kurmay Binbaşı Lokman Ekinci Batı Çalışma 
Grubu'nda görev almadılar. Genelkurmay Başkanlığı'na gelmediler. Onları hiç görmedim, 
birlikte herhangi bir çalışma da yapmadım. Son olarak şunu arz etmek istiyorum, belirtilen 
hususlar belki ancak bir şüphenin mevcudiyetini düşündürebilir. Şüphe, kamu davası açılması 
için yeterlidir ancak mahkumiyet için delillerin şüpheden uzak, sürekli ve kesintisiz olması 
gerekmektedir. Müşteki beyanlarında bizzat tarafıma yöneltilmiş hiçbir suçlama yoktur. 
Hakkımda şikayetçi olan kimse de bulunmamaktadır. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini 
talep ediyorum. "

"  Batı Çalışma Grubu'nun fiziki çalışma alanını gösteren kroki diye bir belge 
gösterilmiş size, siz ona verdiğiniz cevapta kriz masasının çalışma yaptığı bölümün 
Genelkurmay'ın neresinde olduğunu şuan hatırlamıyorum ancak ben Genelkurmay'a 
gittiğimde giriş kartım hazırlanmıştı.Giriş kartım hazırlanmıştı, o kart ile içeri giriyordum 
kartı çıkışta orada bırakıyordum, giriş kartı olmayan hiç kimse bu birime giremiyordu, 
demişsiniz. Bu beyanlar doğru mu? Giriş kartlarınız var mıydı veya ayrı bir giriş kartı 
hazırlanıyor muydu? 

"Kimliğimi verdim Genelkurmay Karargâhı'nın nizamiyesinden girdim, kimlik 



  

kartımı verdim, Özel Kuvvetler'den görevli olarak geldiğimi ifade ettim. Bana bir yaka kartı 
verildi. Arz etmek istediğim kart oydu, yani şunu arz etmek istiyordum. Oraya girebilmek 
için bir kart takmanız gerekir, o da giriş kartı, onu taktım ve girdim, ziyaretçi kartı bir nevi. 
Bu her karargâhta rutin bir faaliyettir. Ama BÇG bölümüne girmek için ayrı bir kart 
almadım."

" Batı Çalışma Grubu'nun eylem planında alınacak tedbirler icra makamı diye bir 
bölümler var. Üçüncü maddesinde sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulanması, Kuran 
kurslarının açılmasının önlenmesi vesaire, beşinci maddesinde tarikatlar, vakıf ve 
cemaatlerin açmış olduğu Kuran kurslarının takibi, kapatılması vesaire, mercilerin gerekli 
mercilerin yönlendirilmesi, yedinci maddesinde yine tüm yurtta mevcut dini tesis ve 
derneklerin kontrolü vesaire, bir başka maddede de siyasi partilerin, üniversitelerin 
vesairenin takibi. İcra makamı Kuvvet Komutanlıkları diyor. Yani burada Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'na yüklenmiş bir görev yok mu?"

"Var efendim. Ben savunmamı arz ederken birkaç defa tekrar ettim, hiçbir emri 
görmedim. Hiçbir emri imzalamadım ve tebellüğ etmedim, eğer böyle bir şey iddia edilirse 
ıslak imzalı belgenin bana gösterilmesi gerek. Dolayısıyla buyurduğunuz konular hakkında 
bir bilgi sahibi değilim. "

" Yine BÇG Kriz Masası'nda isminiz var, onu kabul ediyorsunuz zaten."
" İsmim değil efendim, bir subay olarak ifade edilmiş."
"BÇG'nin özel çalışma alanına girişe yetkili olduğunuza dair listede isminiz var ve 

yetkilisiniz. Bu sizin BÇG çalışmalarına katıldığınız anlamına gelmiyor mu?"
"Gelmiyor efendim. Çünkü Özel Kuvvetler'i temsilen ordayım. Batı Çalışma Grubu 

ile ilgili biraz evvel okuduklarınızın hiçbir yerinde bulunmadım. Bir nevi Özel Kuvvetler'le 
ilgili gözlemciydim, belki Özel Kuvvetler'le ilgili bir soruya muhatap olunursa yetkim ve 
bilgim kadar arzım olurdu. "

" BÇG bu kriz masası toplantıları çalışmalarında seferberlikle ilgili gelen bilgileri 
derleyip ilgili makama sunuyorduk diyorsunuz, sunuyoruz."

"Hayır efendim gelseydi sunacaktım. "
"Peki BÇG'nin seferberlikle ilgili bir çalışması var mıydı?"
" Hayır. Bana bir şey verilmedi, benden bir şey sorulmadı."
 "Batı Eylem Planı" konulu belgenin 12 nolu faaliyet planında önce diyor ki 

yasalara aykırı davranışlar tespit edilen personel ve kurumlar hakkında ilgili kuruluşlar 
nezdinde suç duyurusunda bulunmak, b bendinde yapılacak işlemler sonuçlanıncaya 
kadar takip etmek, c bendinde herhangi bir işlem yapılmıyor veya olay kapatılmak 
isteniyorsa görevliler hakkında suç duyurusunda bulunmak, d bendinde ise yine bir işlem 
yapılmıyorsa tedricen artan, örtülü ve psikolojik harekât tedbirlerini uygulamak, icra 
makamı olarak da Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Psikolojik Harekât Dairesi 
olarak gösteriliyor. Bu plan çerçevesinde sizin veya biriminizin yapmış olduğu eylemler 
noktasında bir bilginiz var mıdır, yok mudur? 

" Bu konuyla ilgili en ufak bir görevim yoktur. Böyle bir emri maddeler halinde 
ifadele emri görmedim ve okumadım. Orada da buna muhatap olmadım, benden hiçbir şey 
sorulmadı, hiçbir değerlendirme yapmadım şeklindedir ifadem."

" Batı Çalışma Grubu ile ilgili bölüme girdiğinizde hazırlanan kartı alarak yakanıza 
taktığınızı ve içeri girdiğinizi söylediniz. Devamındaki soruya verdiğiniz cevapta da salonun 
da desteğiyle ziyaretçi kartı olarak ifade ettiniz. Batı Çalışma Grubu bölümüne her isteyen 
ziyaretçi girebiliyor muydu, yoksa Özel Kuvvetler'den gözlemci olarak veya orda görevli 
olarak isminizin bulunması sebebiyle mi bu kart sizin için hazırlanmıştı? Ancak her bölüm 
için hazırlanmış özel kartlar mevcuttur. Her kartla her bölüme girmek mümkün değildir.?

" Efendim bu kart giriş kartıdır. Bütün Silahlı Kuvvetler karargâhlarına ve komuta 
katlarına girdiğinizde alay, tabur hangisi olursa olsun Özel Kuvvetler elinizi kolunuzu 



  

sallayarak giremezsiniz. Hüviyetinizi verirsiniz, askeri hüviyetinizi onun için size bir kart 
verirler, bunun adı yaka kartı, giriş kartıdır efendim. Söylemek istediğim bu. Bakın biraz 
evvel eğer ifademde dikkat buyurursanız nizamiyede gelişimi ifade ettim diyorum. Nerden 
geldiğimi ifade ettim. Dolayısıyla bana o kart verildi hatırladığım kadarıyla bir mihmandarla 
götürüldüm. "

" Yani bu kart sizin Batı Çalışma Grubu ile ilgili bölüme girmeniz için genel olarak 
veya özel olarak hazırlanmış bir karttı?"

" Hayır efendim böyle bir bilgim yok. Bana o kart verildi ve giriş kartıydı. Özel bir 
kart almadım. Girdim, bana bir kart verdiler hüviyetimi verdim bir kart verdiler onla girdim. 
Hatta tek başıma gitmedim ilk girişimde, bir mihmandarla götürüldüm."

"Batı Çalışma Grubu'nun çalıştığı alan işte krokilerle vesaire belirlenmiş bir alan. 
Şimdi buraya verilmiş genel bir giriş kartıyla girilebildiğini kabul ettiğimiz takdirde buradaki 
çalışmalarda bazı sıkıntılar yaşanacağı söylenebilir, yani o zaman buraya her girmek isteyen 
girebiliyor muydu, böyle ziyaretçi kartıyla girebiliyor muydu acaba, bilginiz var mı?"

"Ben aldığım kartla girdim sayın Savcı'm."
"Aldığınız kart Batı Çalışma Grubu bölümüne girmek için verilmiş bir kart mıydı?"
" Hayır, giriş kartı olarak aldım ve mihmandarla beraber gittim."
"Genelkurmay'a giriş kartı olan herkes Batı Çalışma Grubu bölümüne 

girebilir miydi?"
" Böyle bir iddiayi ifade edemem çünkü çalışma şeklini bilmiyorum ama kendimle 

olan ilgiyi arz ediyorum. Beni bir mihmandar aldı, gideceğim salonun kapısına kadar 
götürdü. "

"Mihmandarın nasıl geldiğini, bu kartlar orda sürekli var mıydı yani çok çeşitli 
miktarda kart var, önemli olan o kartlardan birinin size verilmesi miydi, bunu soruyorum."

" Efendim 1997 senesinde bu kartın üzerinde kareler vardır efendim ve bu karelerin 
içinde çarpı işaretleri bulunur. Bu çarpı işaretleri o kartın hamilinin nereye gireceğini 
ifade eder. Yani nereye yetkiliysem oraya girerim. Mesela örnek vermek istiyorum. Harekât 
Başkanlığı'na o kartla girebilir miyim ancak kartın üzerinde o ifade çarpı işareti varsa 
girebilirim, haricinde giremem. Kartın üzerindeki kutuların içindeki çarpı işaretine göre 
yetkili olduğunuz yer bellidir, girebileceğiniz. "

"Siz toplantıya geleceğiniz belliydi, mihmandar istediniz mi telefon edildi mi?"
" Evet biraz bekledim, bir yerle konuşulduğunu sanıyorum çünkü telefonlar edildi. 

Bir üç beş dakika sonra bir mihmandarla oraya götürüldüm. O ilgili bölüme girebileceğim 
yetkili kart verildi."

" Size Genelkurmay Karargâhı nizamiyesinde verilen kart adınıza yazılı bir kart 
mıydı yoksa normal herhangi bir kart mıydı?

" Üzeri, adım ve soyadım ve rütbemin yazılı olmadığı bir kart aldım."
"Kriz Masası Kurulu ile ilgili konular görüşüldüğü için soru soruyorum. Bir iki defa 

girdiğini gündüz ve gece vardiyasında bulunduğunu belirttiler. O çalışmalar esnasında beni 
İsrafil Aydın'ı gördüler mi ben o çalışanlar arasında yer alıyor muydum? Görmedim efendim. 

2.C. SANIK ABDURRAHMAN YAVUZ GÜRCÜOĞLU MÜDAFİ AV. OKAN 
ÖÇER'İN SAVUNMASI 

"Müvekkilimin savunma ve beyanlarına aynen iştirak ediyorum. Öncelikle bizden 
önce beyanda bulunmuş tüm sanık müdafilerinin gerek usule gerekse esasa ilişkin tüm 
beyanlarına aynen ve peşinen, bundan sonra beyanda bulunacak olanlara da şimdiden 
katıldığımızı ifade ediyoruz. Müvekkilimin beyanlarında bahsi geçen hususlar bakımından 
birtakım açıklamaları yapma mecburiyeti doğduğunu düşünüyoruz. Tabii öncelikle Batı 
Çalışma Grubu'nun hukuka uygun şekilde kurulup yine hukuka uygun, meşru faaliyetlerde 



  

bulunduğu hususunun yanı sıra müvekkilimin bu Batı Çalışma Grubu içerisinde şahsen hangi 
eylemiyle, üzerine atılı suçu işlemiş olduğunun iddia edilmesinin de açıklanması gerektiğini 
düşünüyoruz. Müvekkilim beyanlarında yer aldığı üzere Ağustos 1997 tarihinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ndeki görevinden emekli olmuş ve ayrılmıştır. Haziran ayında yıllık iznini 
kullanmıştır ve yine beyanlarında geçtiği şekilde Mayıs ayında Batı Çalışma Grubu 
olduğunu sonradan öğrendiği bir meşru faaliyet grubunun içerisinde kendisine temsil 
ettiği komutanlıkla alakalı olarak sorulacak muhtemel sorulara cevap vermek üzere sadece 
hazır bulunmuş ve başkaca bir eylemi de olmamıştır. Buna göre 28 Şubat tarihinde 
gerçekleşen hadiseden sorumlu tutulması tüm sanıklar bakımından iddianamede Batı Çalışma 
Grubu'nun kuruluşunun belgelere yansıma tarihi olarak Nisan ve sonrası olduğu, öncesinde 
de faaliyetlerinin bulunduğu şeklinde ifade edilerek gerekçelendirilmiştir. Müvekkilimin 
varsa Mayıs 1997 tarihinden önceki faaliyetlerinin neler olduğunun, katıldığı toplantıların 
hangi tarihli toplantılar olduğunun, nerede gerçekleştirildiğinin, hangi kararların alındığının 
ve bu kararların uygulamada ne şekilde sonuçlar doğurduğunun belirlenmesi halinde ancak 
bu hususta savunma yapma hakkımızı saklı tutuyoruz ve bu kısmından da mevcut 
iddianamedeki haliyle sorumlu tutulamayacağını hatırlatıyoruz. 

Müvekkilimin katıldığını beyan ve kabul ettiği toplantılarda hukuka aykırı herhangi 
hiçbir faaliyette bulunulmuş da değildir. Şimdi sorulardan bir zaruret doğdu, bazı hususların 
açıklanması lazım demiştik, bu giriş kartı meselesi, harekât merkezi Genelkurmay 
Başkanlığı içerisinde meşru bir birim ve bu harekât merkezine burada çalışanlar için 
sadece girerken şahsa özel kimlik kartları verilmekte. Bunun haricinde burada çalışanlar 
dışında buraya gelen herkesin bu birime girerken mutat olarak kapıdan verilmesi gerekli 
giriş kartlarından alması gerekiyor. Müvekkilim de harekât merkezine geldiği için adına 
düzenlenen herhangi bir kartla değil, üzerinde fotoğrafı bulunan herhangi bir kartla değil, bir 
başkası harekât merkezine geldiğinde hangi kartı alacak idiyse o kartla girmiş ve o kartı yine 
çıkarken nizamiyeye teslim ederek ayrılmıştır. Dolayısıyla burada devamlı olarak bu işe 
özgülenmiş, şahsa özel bir kart düzenlenmiş, teslim edilmiş ve kullanılmış değildir. Buradaki 
tabi ki biz anlıyoruz yani harekât merkezinin içerisinde çok özel çok gizli toplantılar 
yapılıyordu buraya giriş çıkışlarda çok yine şekli birtakım usullere, kontrollere tabiiydi falan 
gibi bir mana çıkarma gayreti var ama böyle bir mana çıksa ne olacak çıkmasa ne olacak, 
harekât merkezinin zaten mevcudiyeti ve önemi itibariyle Genelkurmay Başkanlığı'nın, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin her kademesinde her biriminde eşdeğer düzeyde önemli, gizli tabi ki 
devlet, memleket, millet menfaati bakımından birtakım çalışmalar yürütülmektedir. 

Buralara girerken de belirli şekil şartlarına tabii tutulmasından daha doğal bir şey 
olamaz. Bugün açık yargılamanın yapıldığı adliyelere girerken de benzer şekilde birtakım 
kontrollerden vesaireden geçerek vatandaşlar girebiliyorlar, hatta avukatlar da. Dolayısıyla 
burda bunun altından bir şey çıkmaz. Yani burada çok özel, çok gizli toplantılar yapılıyordu 
manasına gelmez zaten öyle bir durum da yok.

 İkincisi bir meslektaşımın sorusu üzerine icra makamı olarak Kuvvet 
Komutanlıkları yer aldığı için birtakım belgelerde, imzasız, nerden olduğu belli olmayan 
belgelerde acaba Özel Kuvvetler'in rolü bu konuda ne diye soruldu, şimdi komutanlarımızın 
tabi açıklamaları bu konuda bize çok yön gösterdi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sadece üç tane 
kuvvet var; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları. Jandarma Komutanlığı dahil 
kuvvet komutanlığı değil, Jandarma Genel Komutanlığı olarak geçiyor. Aynı şekilde Özel 
Kuvvetler Komutanlığı da sırf isminde kuvvet kelimesi geçiyor diye bu manada kuvvet 
komutanlığı vasfı kazanmıyor. Kuvvet Komutanlığı şekline dönüşmüyor, dolayısıyla Özel 
Kuvvetler Komutanlığı'nın sorulan sorudaki yanlışlığa dikkat çekmek için söylüyorum, icra 
makamı olarak Kuvvet Komutanlıkları gösterilmiş ise şayet o belgelerde Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'nın sırf kuvvet geçtiği için yer alması mümkün ve doğru değil ve bu komutanlığı 
icracı da kılmaz, bunu belirtmek istedik. 



  

Müvekkilimin ismi işte rehberde geçiyor, yok efendim giriş belgesinde geçmiyor, 
bunlar da çok önemli şeyler değil neden önemli değil, çünkü müvekkilimin ismi her yerde 
farklı farklı şekilde geçiyor. İsminin ne olduğunu daha biz iddianameden farkedip 
anlayamadık bir yerde Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu bir yerde Yavuz Gürcüoğlu, bir yerde 
A.Yavuz Gürcüoğlu bir yerde rütbesiyle ve sınıfıyla vesaire geçiyor, bunlar askeri 
terminolojide yapılabilecek yanlışlıklar değil dolayısıyla bu belgelerin gerçekten bir asker 
şahıs tarafından düzenlenmiş olması ihtimali de olmadığını düşünüyoruz. 

Nitekim Özel Kuvvet Komutanlığı icracı makam olarak gösterilmiş, onların arasında 
beyan edilmiş ama mesela bakın BÇG dağıtım planında Özel Kuvvetler Komutanlığı yok. 
Planlama bölümünde, harekât bölümünde Özel Kuvvetler Komutanlığı yok. "Rapor Sistemi" 
konulu belgede ne gereği ne bilgi için dağıtım listesinde yok. Aynı şekilde "Batı Hârekat 
Konsepti" konulu emrin de dağıtım ve bilgi listesinde yok. Demek ki orada bir Kuvvet 
Komutanlıkları gösterildi diye Özel Kuvvetler'in de icracı olduğunu kabul etmek elbette 
mümkün değil. Ha müvekkilim açısından da şöyle müvekkilim açısından iddianamede 1288. 
sayfada yer alıyor cari harekât bölümü, planlama bölümü, istatistik ve veri hazırlama bölümü, 
istihbarat ve değerlendirme bölümlerinde çalışan personelin isim ve görevlerinin belirtildiği 
belgede benim müvekkilimin ismi yok. Benim müvekkilim Batı Çalışma Grubu 
toplantılarına katılmakla suçlanıyor. Yine aynı şekilde bunlar tabii bu yapılan aramalarda 
ele geçen beşinci CD "Bornova Ziya" klasöründe "görev bl doc " isimli sayfa da yer almıyor. 
Aynı şekilde giriş yetkisi verilen personel listesinde de bunları müvekkilim açıkladı, görev ve 
telefon numaralarının bulunduğu listede yine yok. 

Şimdi kaldı ki müvekkilim de diyor ki ben BÇG toplantılarına görev aldım ve 
gittim katıldım. Burada benim müvekkilimin cezaların şahsiliği ilkesince hangi eyleme 
katılarak hangi davranışıyla üzerine atılı suçu işlediği hususunda bizce herhangi bir açıklık 
yok, müvekkilim belirttiğim gibi Ağustos 97'de emekli olmuş ve bu tarihten sonra da 
kendisine askerlik haricinde yeni bir yaşam kurmuş, düzen kurmuş; aradan geçen bunca 
zamandan sonra gelmiş 15 ay da tutuklu kalmış. Biz bu konuda bu, bu iddianamenin sanığı 
değil mağduru olduğumuzu düşünüyoruz. Ben müvekkilimin beraatine karar verilmesini 
talep ediyorum. 

3.A. Sanık  ADEM DEMİR 26/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 42 ve 296);

" 1995 – 1998 yılları arasında Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi (İGHD) 
Veri Analiz Şubesi İdari İşler Astsubayı olarak çalıştığını, bu tarihten sonra da İGHD 
Başkanlığı emrinde çalışmaya devam ettiğini, görevinin şubesine gelen evrakları şube 
müdürüne çıkarmak ve gelen evrakı zimmet defterine kayıt edip şube müdürünün verdiği 
proje subayına teslim etmek olduğunu,  

Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubunun çalışma alanına 
giriş yetkisi verilen personel listesinde isminin yer alması ile ilgili ve Batı Çalışma Grubu 
İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümünde İd.İşl.Astsb. Üçvş.A.DEMİR (4) olarak adının 
geçtiği, görev olarak idari faaliyetler veri hazırlama kontrolü olarak belirtilmesi ve BÇG 
telefon rehberinde isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG’de çalışmadığını, 
isminin niçin bu belgelerde olduğu konusunda fikri olmadığını, Yahya Kemal YAKIŞAN ile 
çalıştığını, telefon numarasını ortak kullandıklarını, telefonun onun masasında bulunduğunu,  

İsimlerle ilgili olarak kendi şubesinin bağlı olduğu İGHD Başkanlığı bünyesinde 
Harekât Şube Müdürü Nazmi SOLMAZ, aynı şubede Plan Subayı Mehmet 
HAŞİMOĞLU’nu bildiğini, Hamza ÖZALTUN’un Plan Şubenin Astsubayı olduğunu, İdris 
KORALP’in Plan Şubenin Müdürü, Kenan DENİZ’in İGHD’nin başkanı olduğunu, 

 BÇG’de çalışması sebebiyle kendisine takdir verilmesi ile ilgili olarak ifadesinde; 



  

mutad olarak bu belgelerin hazırlandığını, hatırlamadığını, belgede BÇG İdari İşler Astsubayı 
olarak çalıştığı belirtilmiş ise de BÇG’de görev almadığını belirterek suçlamaları kabul 
etmemiştir. 

3.B. Sanık ADEM DEMİR Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 11.12.2013 tarihli 47. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE;

"1995 yılı Eylül ayında Genel Kurmay Başkanlığı karargahına atandım, iddia edilen 
suç tarihinde ve şu anda bu yargılama da sanık durumundaki tüm personel içerisinde en 
kıdemsiz durumda o tarihte astsubay üstçavuş rütbesinde 24 yaşında olan, ayrıca 14 ay 
tutuklu kalan tek ast subay benim, görevim Veri Toplama Veri Şubesinin idari 
astsubaylığıdır, şubemin görevi PKK terör örgütünün faaliyetleridir. Bu görevde 1998 yılı 
Haziran ayına kadar görev yaptım. Aynı odada, aynı masada, aynı giriş kartı ile 
değiştirmeden bu görev dışında ek bir ikinci görev almadım. Genel Kurmay Başkanlığının 
Bilgi Belge Değiştirme konulu yazıda ek veya ikinci görev verildiğine dair bilgi ve belge 
bulunmadığı belirtilmiştir. Benim görev yaptığım şube ile BÇG'nin kurulduğu Plan Şubenin 
ilgisi olmadığı gibi aralarında bir konuda bağlantı söz konusu değildir. Bir dairenin iki 
farklı şubesidir. 

Yapmış olduğum idari astsubaylığının görevleri şunlardır. Şubeye gelen giden 
evrakların dairenin idari kısmından alıp kendi şube müdürüme teslim edilmesi, şubenin 
ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerinin temini, şubede bulunan döşeme, demirbaş, 
malzemelerin bakımı, varsa arıza, telefon elektrik tesisat gibi malzemelerin onarımı gibi, 
şubenin tertip düzeni ve temizliğinin yaptırılması, kontrolü, bunun dışında şubedeki diğer 
idari işlerdir. Bu görevlerin içine bakılırsa hiçbiri suç içeren görevler değildir. Benim bu 
görevler dışında yapmış olduğum bir faaliyetim de söz konusu değildir. Benim belge yazma, 
proje hazırlama, döküman hazırlama, evrak okuma, evraka işlem yapma gibi bir yetkim 
yoktur. Emrimde çalışan personel yoktur. Suç isnat edilen konular benle ve benim görevimle 
ilgili konular değildir. Bu sebeple üzerime atılı suçu işlemem de mümkün değildir. 

Adımın geçtiği belgelere cevabım; sürekli giriş kartı verilmesi konulu belge, 
BÇG'ye giriş kartı verilmesi talebimi içeren listede ismim olmasına rağmen bana hiç kimse 
tarafından BÇG için bir giriş kartı verilmemiş ve tarafımdan alınmamıştır. Adıma kart 
talebinde bulunulmuş ise de bundan haberim yoktur. Atanmış olduğum 1995 yılı Ekim ayında 
almış olduğum kart dışında hiçbir yer veya görev için giriş kartı almadım. Ismimin burada 
yazılmış olması, atama ile gelmiş olduğum görev yaptığım şubenin BÇG ile yan yana 
olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. BÇG isimli world belgesi, telefon rehberindeki 
numara atama ile gelmiş olduğum şubede bulunan bir telefon numarasıdır. Özel bir ağ 
değildir. Genel Kurmay telefon rehberinde kayıtlıdır. Benim görevime şahsıma ait bir telefon 
numarası yoktur. Telefon numarasında gösterilen görev ise 1995 yılında atama ile gelmiş 
olduğum görevdir. Yani doğru bir görevdir. Konu ile ilgili Genel Kurmay Başkanlığından 
gelen yazıda, bu telefon numarasının halen aynı şubede Cografi Bilgi Sistem Subayı 
Makamına ait bir telefon olarak kullanıldığı belirtilmektedir. 1 Temmuz 1997 tarihli 
takdirname İç Güvenlik Dairesi Plan Şube Müdürü tarafından benim şubeme vekalet ettiği 
dönemde verilmiştir. Plan Şube Müdürünün kendi personeline verirken yazıcılar tarafından 
içeriği değiştirilmeden görev ayrımı yapılmadan sadece isim bölümü değiştirilerek içerikleri 
herkesin ki aynıdır. İdari işler astsubayı olarak takdirde yazan projelerin hazırlanması ve 
bilgi aktarımı düzenlenmesi gibi bir görevim yoktur. Ayrıca bunları yapmaya yetkim de 
yoktur. Takdirin verilmesi tamamen Plan Şube Müdürünün görev yaptığım şubeye vekalet 
etmesinden dolayıdır. Kaldı ki takdiri veren sayın İdris Kolarp'de burada yaptığı 
savunmasında 11 kişiye vermiş olduğun takdirin aralarında benim de ismimin yer aldığı 5 



  

kişiyi ifade ederek, takdirin İç Güvenlik Harekatı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarından 
dolayı verdiğini beyan etmiştir. Vekalet yazısı yazılı savunmamın ekindedir.

İşbölümü konulu belge, bu listede bana BÇG yapısı altında oluşturulduğu söylenen 
idari işler ve veri hazırlama işletmeni görevi verildiği iddia edilmektedir. Oysa ben hiçbir 
amirimden böyle bir görev almadığım gibi hiçbir şekilde Batı Çalışma Grubu yapısı altında 
veya görevde çalışma yapmadım. Yazmış olduğum bir tane döküman, belge yoktur. 
Kullanılan hiçbir bilgisayarda benimle ilgili hiçbir belge bilgi yoktur. Zaten o dönemde 
bilgisayar kullanmayı bilmiyorum. 

Ayrıca Batı Çalışma Grubunun kurulmasına dair 10 Nisan 1997 tarihli emrin ekinde 
bulunan teşkilat şemasında istatistik veri hazırlama bölümünde görev yapacak personel 
olarak iki subay, iki sivil memur görevlendirilmesi emredilmiştir. Bu emirde astsubay 
görevlendirilmesi emredilmemiştir. Astsubay görevlendirilmeyen bir yerde ben nasıl görev 
yapabilirim. Ayrıca emirde belirtilen iki veri hazırlama işletmenin görevini İç Güvenlik 
Harekat Dairesinde bulunan sivil memurlar yapmışlardır. Veri hazırlama işletmeni kadrosu 
da zaten sivil memurdur. Nitekim bu sivil memurlar da diğer sivil memurlar da Savcılık 
ifadelerinde gösterilen belgeleri evrakları yazdıklarını yani bu görevi yaptıklarını beyan 
etmişlerdir. 

İsmimin geçtiği bu belgelerle ilgili olarak Mehmet Özbek sivil memur Savcılık 
ifadesinde iki ayrı soruda Astsubay Adem Demir'in BÇG'de görev almadığını, veri toplama 
veri şubesinde idari işler astsubayı olduğumu söylemiştir. Yine aynı şekilde Plan Şubede 
proje subayı olarak çalışan Ruşen Bozkurt da Savcılık ifadesinde yine iki ayrı soruda benim 
yapmış olduğum görevin PKK terör örgütü ile ilgili olduğunu, irtica ile ilgili olmadığını, 
yani BÇG de çalışmadığımı Savcılık ifadesinde beyan etmiştir. 

Bunun dışında kalan 101 sanık içerisinde ismimizi söyleyen bir kişi dahi yoktur. 
Aynı yerde adıma yazılmış olan görevlerden idari işler ile ilgili olarak Batı Çalışma 
Grubunun kurulmuş olduğu Plan Şubede atamalı olarak kıdemli başçavuş Hamza Özaltın 
çalışmaktadır. Savcılık ifadesinde de kendisine emir verildiğini, kendisi de Plan Şubede 
olduğu için Batı Çalışma Grubunun emirle idari işler astsubayı olarak çalıştığını, görev 
yaptığını ifade etmiştir. 

İddianamede yazılı belgeleri yazan düzeltmelerini yapan ve Batı Çalışma Grubunda 
çalışan sivil memurlara takipsizlik kararı verildiğini, yine Savcılık ifadesinde emirle Batı 
Çalışma Grubunda çalıştığını ifade eden astsubay tutuksuz yargılanmış, başka bir şubenin 
idari işler astsubayı olarak ve Batı Çalışma Grubu ile hiç ilgim olmamasına rağmen şahsın 14 
ay tutuklu kaldım ve vahim bir suçlama ile karşı karşıyayım, bu durumu anlamış değilim ve 
kendime de izah edebilmiş değilim. Yetkim ve görevim gereği çalışmadığım ve görev 
almadığım bir oluşum ve görev için ilgim bilgim dışında üçüncü şahıslar tarafından yazılmış 
söz konusu dijital belgelere adımın bu listelere ismimin niçin yazıldığını, ne maksatla 
yazıldığını bilmem mümkün değildir. Benim o zamanki statüme görevime örnek olması ile 
konunun daha iyi anlaşılması maksatıyla bir örnek vermek istiyorum. Şu an burada bulunan 
mübaşir arkadaş ile benim statü ve görevim benzerlik arz etmektedir. Burada bulunan görevli 
mübaşir arkadaş sizlerin verdiği evrakı ve zarfı alıyor, dediğiniz yere teslim ediyor, 
verdiğiniz diğer idari görevleri yerine getiriyor. Bunu veremem yapamam demesi mümkün 
müdür, değildir. Çünkü bu onun görevidir, benim durumum da aynı şekildedir. Kaldı ki şunu 
tekrar belirtmek istiyorum, ben o şubenin idari işler astsubayı değilim, Batı Çalışma 
Grubunda çalışmadım. bu nedenle burada gelişen olay ve konular benimle ilgili değildir. 
Nasıl ki Mahkeme Başkanı ve Heyeti olarak verdiğiniz bir kararı burada bulunan arkadaş 
yorumlayamaz, sizleri etkileyemez, mahkemenin aklından ne geçer bilemezse, verilen 
kararda vicdani ve hukuksal sorumluluğu mahkeme heyetinin ise benim de aynı yetki ve 
statüde olduğumu sizlere belirtmek istiyorum. 

Sonuç olarak üzerime atılı vahim suç bir ere dahi bir saat izin vermeye yetkim 



  

yokken, Türkiye Cumhuriyetini cebren devirmek, hükümetin görevlerini engellemeye 
teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek, bu suçlama Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşisi 
içerisinde son sırada bulunan, yetkisi statüsü herkes tarafından bilinen bir astsubay 
üstçavuşun tahammül bile edemeyeceği yorum yapmasının bile imkansız olduğu bir konudur. 
Bu suçlamada ne emir veren ne de emir alan konumunda asla değilim. 

Adımın geçmiş olduğu ve gösterilen diğer belgeleri Savcılıkta ifademin alınması 
sırasında gördüm ve adımın geçtiğini burada öğrendim. Gösterilen bu belge ve evrakların 
hepsini gizli ve kişiye özel olup, bu evrakları bir astsubay olarak benim görmem ve bilgi 
sahibi olmam mümkün değildir. BÇG kapsamında hiçbir amirim tarafından bana yazılı veya 
sözlü bir emir ve görev verilmemiştir. Daha önce de belirttiğim gibi görevlerim arasında 
belge yazmak, döküman hazırlamak, evraka işlem yapmak, karar verme, öneride bulunma, 
proje hazırlama ve belgeli konular yoktu. Bunlar görevim olmadığı gibi bu konularda yetkili 
ve sorumlu da değilim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısı içerisinde personel 
görevleri makamları yaptıkları iş ve yetkileri dikkate alındığında iddia edilen suçlama ile 
benim görevimin ve yetkimin bilgimin olmadığı açık bir şekilde görülecektir. 25 Mayıs 2012 
tarihinde Kars'ta teknisyen bir astsubay olarak görev yaparken tutuklandım. Eşim annesinin 
evine gitmek zorunda kaldı, ev eşyasını babamın evine sıkıştırdım, 8 yaşındaki kızım 1,5 
yılda üç okul değiştirmek zorunda kaldı. Burada bulunan 103 sanık arasında emekli olmayan 
ve emekliliği dahi hak etmeyen yine tek kişi benim, hiçbir etkimin olmadığı bu korkunç 
suçlamadan dolayı hürriyetimin kısıtlanarak maddi ve manevi olarak benim ve ailemin 
mağdur edilmesini hazmedemiyorum. Bugüne kadar yaşadığım tüm olumsuzluklara rağmen 
adalete halen güveniyorum. Bu haksızlığın vicdanlı adalete inanan, yasaları adil olarak 
uygulayan Savcı Hakimler tarafından görüleceğini ve tamamen masum olduğumun 
anlaşılacağına inancım tamdır. Yukarıda izah edildiği gibi hiçbir delile, gerçek belgeye, 
bilgiye ve tanık şüpheli ifadesine dayanmayan, söz konusu hukuksuz ve adil olmayan 
suçlamada rütbem ve statüm yetkim, yaptığım görevler dikkate alınarak durumumun Yüce 
Mahkemeniz tarafından değerlendirilerek beraat kararı verilmesini talep ediyorum, 
saygılarımla arz ederim"

"Şimdi savunmanızda kabul etmediniz ama, burda bir takım şüphelilerin de 
beyanları var. Ayrıca bu Batı Çalışma Grubu CD5 BCG Bornova Ziya Görev BL Doc 
klasöründe 4 sayfalık belgede de, idari işler astsubayı olarak sizin adınız geçiyor, istatistik 
verileri hazırlama bölümünde, ayrıca burada sizden önce savunma yapan sanık Mustafa 
Hakan Vural'da Batı Çalışma Grubunda çalıştığını kabul etti ve buradaki çalışmanın 
çalışmaların idari işler astsubayı tarafından yukarıya götürüldüğünü söyledi. Bu konuda 
birşey söylemek istermisiniz"

 "İdari İşler Astsubayı olarak beni kastettiğini sanmıyorum, bir tane idari işler 
astsubayı vardır onu da ifademde de belirttim, sayın Hamza Özaltın'dır, kendisi de kabul 
etmiştir, bir tane idari işler astsubayı vardır."

3.C. SANIK ADEM DEMİR MÜDAFİİ AV.KADİR KOCALAR'IN 
SAVUNMASI

" Müvekkilim Adem Demir olay tarihi itibariyle 5 yıllık astsubay olarak görev 
yaparken malesef torba yasaya benzer bir iddianamenin içerisine atılarak şuana kadar burdan 
çıkarma mücadelesi veriyoruz, özellikle Savcılık sorgusunda ifadesi alındıktan sonra sen 
zaten astsubaysın, seninle ilgili dosyada herhangi bir şey yok denilmesine rağmen, sayın 
savcımızın böyle demesine rağmen malesef iddianame kabul edilene kadar 14 ay hapis 
tutuklu olarak kalmıştır. Gerçekten şu dosyayı müvekkilimle ilgili iddia edilen delillere 
baktığımız zaman gerçekten somut bir delilin olmadığı açık ve net. Müvekkilim hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye devirmeye iştirak etmek iddiasıyla bu 



  

dava açılmıştır ve müvekkilimde buna iştirak etmekten suçlanmaktadır. Müvekkilim olay 
tarihinde 6 yıllık astsubaydır. Olay yeri olan Genel Kurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekat 
Başkanlığı Veri Toplama ve Analiz Şube Müdürlüğünde genel atamalar ile yani bu olaydan 
1995 yılı Ekim ayında atanmış ve tekrar atamasının yapıldığı 1998 tarihine kadar da 
görevine devam etmiştir. Görevlendirme yazısını zaten dosyada ekte sunduk. Müvekkilinde 
belirttiği gibi Veri Toplama Analiz Şube Müdürlüğünde idari işler astsubayı olarak görevi 
gelen evrak kısmından şubesine gelen kapalı evrakları almak ve şube müdürüne arz etmek, 
şubesi tarafından hazırlanan evrakları da gelen evrak kısmına teslim etmek, şubede bulunan 
bilgisayar ve elektrikli cihazların faal olarak hazır bulundurulması için takiplerini yapmak, 
arızalı olanları tamire göndermek takibini yapmak, şubesi ile ilgili kırtasiye işlerini takip 
etmek, şubedeki dosyaları düzenlemek, şubenin tertip ve düzenini sağlamaktır. 

Talebimiz üzerine Genel Kurmay Başkanlığından gönderilen görev tanımı da aynı 
bu dediğimiz tanımları içermektedir. Genel Kurmay Başkanlığından gönderilen personel 
görev tanımında da belirtildiği üzere müvekkilin görevi yukarda açıkladığımız gibi olup 
müvekkilin herhangi bir çalışma hakkında analiz yapmak veya proje çalışması yapmak veya 
yapılan çalışmaların analizini yapmak gibi bir görevi bulunmamaktadır. Astsubay olan 
müvekkilimin statüsü gereği bu çalışmaları yapması hukuken fiilen mümkün değildir. Zaten 
bu zamana kadar dinlemiş olduğumuz diğer sanıklar da Batı Çalışma Grubundaki 
faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü, bu faaliyetlerin proje subayları tarafından yapıldığını 
daha sonra da bunların yazıcıdaki sivil memurlar tarafından kaleme alındığını burda açık 
açık belirtmişlerdir. Bu tür çalışmaların proje subayları ve şube müdürleri tarafından 
hazırlanmakta ve yazı işleri odasındaki sivil memurlar tarafından yazılmaktadır. Müvekkilime 
BÇG kapsamında amirleri tarafından herhangi bir görev ve emir verilmediği gibi atama 
olarak görev yaptığı Veri Hazırlama Şubesinde gelen evrakları incelemek, analiz yapmak, 
rapor düzenlemek veya proje subayları tarafından çalışmayı yazmak gibi bir ek görev de 
verilmemiştir. Müvekkilim Batı Çalışma Grubunun hiçbir toplantısına katılmamış. Zaten 
böyle bir iddiada yok iddianamede. Veri Toplama Analiz Şubesinde görev yaptığı süre 
içerisinde kendisine Batı Çalışma Grubu çalışması ile ilgili olarak hiçbir görev verilmemiş, 
zaten orda Genel Kurmay'dan yüksel rütbeli subaylar var, proje subayları var, bunların 
çalışması sırasında zaten 5 yıllık astsubaya herhangi bir gizli görev verilmesi zaten fiilen 
mümkün değil. Zaten hiçbir toplantısına girmesi de zaten fiilen mümkün değil. Hepimiz aşağı 
yukarı askerliği yapmışızdır yani birlikteki astsubayların ordaki statüsü göz önüne getirildiği 
zaman bu tür gizli toplantılara girmesi veya bu tür gizli görev verilmesi mümkün değildir. 
Askeri hiyerarşi içerisinde amirlere ve emirlere mutlak itaat esasdır. Batı Çalışma Grubu ile 
ilgili bir görev verilmiş olsaydı verilen emir açıkça suç olduğu anlaşılmadıkça müvekkil 
tarafından da hele de çalıştığı şubede astsubay olarak en alt statüde olan müvekkilimin bunu 
yerine getirmemesi düşünülemez. Müvekkilime BÇG ile ilgili bir görev verilmiş olsaydı 
BÇG idari işler astsubayı Hamza Özaltın bunu zikrediyor, çünkü kendisi savunmalarında 
ifadelerinde Batı Çalışma Grubu idari işler astsubayı olduğunu kendisi olduğunu beyan 
etmiştir. Hamza Özaltın'da sivil memurlar gibi o da bu görevi açıkça suç olmadıkça yapardı, 
ancak sorgulamanın ta başından beri müvekkilimin belirttiği gibi kendisine  Batı Çalışma 
Grubunun çalışmaları ile ilgili olarak bir görev verilmemiştir. Bu nedenle konusu suç olan bir 
emri yerine getirdiği gibi bir iddia da müvekkilime yöneltilemez. 

İddianamede müvekkilim hakkında ileri sürülen belgeler ile ilgili olarak 
cevaplarımız. İddianamenin 96 sayfasındaki Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı 
Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel isim listesi, yani burda hep liste 
söyleniyor devamlı söyleniyor ama sanki bu liste sanki bu emir gerçek bir emirmiş, böyle bir 
emir yayınlanmış ve fiilen bu emrin gereği yerine getirilerekten bir giriş kartı verilmiş 
noktasından hareket edilerek burda böyle bir anlayış ortaya çıkıyor, halbu ki burda, evet Batı 
Çalışma Grubuna girmeye yetkili personel isim listesi ve giriş kartı listesi iddia edilen emir 



  

bu, bu emre baktığımız zaman bu emrin ana numarası yok, tarihi yok, imzası yok, dolayısıyla 
bu emir üzerinden müvekkilim dosyada 14 ay tutuklu kalmıştır. 

Dosyayı incelediğimiz zaman BÇG ile ilgili tonlarca belgeler var, tonlarca 
yazışmalar var, eğer gerçekten BÇG'ye giriş girmeye yetkili personel listesi bu emir icraya 
konulup da giriş belgesi verilmiş olsaydı muhakkak bu listelerden bir tanesi de bu 
iddianamenin içerisine girerdi, ama malesef iddianamede Batı Çalışma Grubuna giriş kartı 
diye bir giriş kartı yok. Bu nedenle müvekkilime herhangi böyle bir giriş kartı verilmemiştir. 
Böyle bir kart verilmemiştir, böyle bir görev de verilmemiştir. Iddianamenin 97. Sayfasında 
yer alan Batı Çalışma Grubu istatistiki ve veri hazırlama bölümü, burda da müvekkilimin 
adı geçiyor, idari işler astsubayı olarak. Şimdi bu Batı Çalışma Grubu planı şeması, bu şema 
ise zaten iddianamede de bu esas alınmış, referans alınmış, bu listeye baktığımız zaman, 
şimdi buraya da baktığımız zaman biri Analiz Şubesinde subay ve sivil memurlar var. 
Astsubay kadrosu yok, astsubay kadrosu yok. Eğer bu liste doğru ise diğer liste yanlış, 
diğer liste doğru ise bu liste yanlış. Görüldüğü üzere istatiki veri hazırlama bölümünde 
astsubay kadrosu bulunmamaktadır. Müvekkilimin listede adının yer alması Batı Çalışma 
Grubunun şeması ile de örtüşmemektedir. Müvekkilimin bu listeye yazılmasının nedeni 
Veri Toplama Analiz Şubesinde idari işler astsubayı olması nedeniyle planlama sırasında 
adının yazıldığı kanaatindeyiz. 

Müvekkilimin Batı Çalışma Grubunun hiçbir faaliyetlerinde yer almamıştır. 
Dosalıyısıyla müvekkilimin Batı Çalışma Grubunun toplantılarına katıldığına çalışmalarına 
yazdığı ve analizini yaptığı konusunda hiçbir delil bulunmamaktadır.

 Batı Çalışma Grubu faaliyetleri İç Güvenlik Harekat Başkanlığı bünyesinde Plan 
Şubede yürütüldüğü ve yazılarının da sivil memur Ömer Özkan ve Mehmet Özyürek ve 
diğer sivil memurlar tarafından yazıldığı idari işlerin Plan Şube İdari İşler Astsubayı 
tarafından yapıldığı, sivil memurların idari işleri astsubayı Hamza Özaltın'ın ve birçok 
sanığın soruşturma sırasındaki beyanları ile sabittir. Şimdi burdan soruyorum o listede Batı 
Çalışma Grubuna girmeye yetkili olanların listesinde 2. Sayfasına baktığımızda Ömer Özkan 
var, Mehmet Özbey var, bunlarda Batı Çalışma Grubunun içerisinde yer almışlardır, burda 
soruyorum iddia makamından yani bu Ömer Özkan, Mehmet Özbek ve bu iddianamenin 
içerisinde sanık olarak yer almıyor, yani müvekkilimle onlar arasında suç şüphesi noktasında 
ne gibi bir fark var, daha kuvvetli bir delil mi var, yoksa bunlar sırf asker olduğu için az 
öncede belirttiğim gibi iddianame içerisine atılmıştır.

 Iddianamenin 209. Sayfasında yer alan takdir belgesi, bunu az önce bir önceki 
sanıkta izah etti, müşteki vekilleri de sordu, biz burda bir daha izah etmek istiyoruz, çünkü 
biraz sonra aynı soru bir daha sorulacak. Bu takdir belgesi müvekkilim tarafından BÇG'de 
çalışma yapmasından değil, İdris Koralp'in asli görevine ilaveten müvekilimin şubesine 
vekalet ettiği dönemde kendi şubesindeki personelle birlikte yazdığı bir takdirdir. 
Müvekkilime bu takdirname tebliğ edilmemiştir, bu takdiri müvekkile Batı Çalışma Grubu 
idari işler astsubayı verildiği görülmektedir. Oysa astsubay Hamza Özaltın soruşturma 
sırasında verdiği ifadesinde Batı Çalışma Grubu idari işler astsubayı olarak çalıştığını beyan 
etmiştir. Batı Çalışma Grubu idari işler astsubayı Hamza Özaltın'dır, dolayısıyla bu iddia 
tamamen geçersizdir. Veri Toplama Analiz Şube Müdürünün başka bir göreve atanması 
üzerine 12 Mart 1997 tarihinde İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı İdris Koralp'in asli 
görevi uhdesinde kalmak üzere müvekkilimin görev yaptığı Veri Toplama Analiz Şube 
Müdürlüğünde görevini yürütmesi için Genel Kurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi 
Başkanlığı emir yayınlamıştır Ek-6 emiri de savunmamızın ekine koyuyum, yani o tarihte 
görevlendirildiğine dair. Dosyada bulunan İdris Koralp tarafından verilen 1 Temmuz 1997 
tarihli takdir belgesi İdris Koralp'in müvekkilimin şubesine vekaleten baktığı dönemde 
verilen bir takdirnamedir. İdris Koralp huzurda yaptığı savunmasında da 11 kişiye takdir 
verdiğini, bunlardan müvekkilimin de isminin bulunduğu 5 kişiye ilk sicil amiri olarak 



  

vekaleten baktığı dönemde iç güvenlikte yaptıkları çalışmalar kapsamında olduğunu ifade 
etmiştir, iddianame de 3 kez geçen takdir belgesi tek bir belgedir. İddianamenin 221. 
Sayfasında yer alan Batı Çalışma Grubu telefon rehberi, bizden önceki sanık bu konuda 
gerekli açıklamayı yaptı, biz de bu konuda benzer açıklama yapacağız çünkü müvekkilim de 
biraz önce savunma yapan sanık Veri Analiz Şube kısmında beraber görev yapmaktadırlar, 
aynı odada yani. Çünkü şube müdürü ile beraber odada 4 tane, 3 tane subay, 1 tane 
astsubay olarak görev yapmaktadırlar. Dolayısıyla odada 1 tane telefon var, ortak telefon 
var yani, bunun Batı Çalışma Gurubuyla veya Batı Çalışma Grubu kurulduktan sonra tahsis 
edilmiş bir telefon değil. Müvekkilim Veri Toplama Analiz Şubesi İdari İşler Astsubayı 
olarak görev yapmaktadır, kendisine tahsisli bir telefon bulunmamaktadır. Aynı odada görev 
yaptığı proje subayları ile birlikte atanmış olduğu 5 Ekim 1995 yılından görev yaptığı 
süre boyunca 2755 nolu telefon şube personeli olarak ortak olarak kullanılmıştır. Çünkü 
proje subayları ve şube müdürü ile birlikte aynı odada görev yapmaktadır. Herkese ait ayrı 
bir telefon bulunmamaktadır. 2755 nolu telefon BÇG kurulduktan sonra tahsis edilmiş bir 
telefon değildir. 1997 yılında Yüzbaşı Yahya Yakışkan ile aynı odada görev yaptığı için adı 
telefon numarası karşısına Yahya Yakışkan ile birlikte yazılmıştır. Genel Kurmay 
Başkanlığından gönderilen yazıda da 2755 nolu telefonun BÇG emrine tahsis edilip 
edilmediğine dair bir belgenin bulunmadığı, 2755 nolu telefonun halen Veri Toplama ve 
Analiz Şube Müdürlüğünde coğrafi bilgi işlem subayı makamına ait olduğu bildirilmiştir. Öz 
olarak müvekkilim TSK hiyerarşisi içerisinde en kıdemsiz, çalıştığı ortamda hiçbir yetkisi 
olmayan astsubay üstçavuş rütbesinde bir kişidir. Askerlik mesleğinde amirlere ve emirlere 
mutlak itaat esastır. Ancak konusu açıkça suç olan emir yerine getirilmez. Müvekkilime Batı 
Çalışma Grubunda herhangi bir görev verilseydi, açıkça suç değilse bu emir müvekkilim 
tarafından da aynı Batı Çalışma Grubunda çalışan diğer rütbeli personel ve sivil memurlar 
gibi yerine getirilirdi. Yoksa bu verilen emir açıkça kanuna aykırı değilse bu efendim yerine 
getirilmelimi yerine getirilmemelimi askerlik hiyerarşisi içerisinde bu emrin yorumu 
yapılmaz. Ama buna rağmen müvekkilime böyle bir emir verilmemiştir. Müvekkilim 
tarafından bilerek veya bilmeyerek Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri içerisinde bir işlem 
yada eylem yapılmamıştır. Üzerine atılı suçla ilgili olarak müvekkilin hiçbir eylemi veya 
işlemi bulunmamaktadır. Bu nedenle işlendiği iddia edilen suça iştirak etmesi de mümkün 
değildir. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum"

4.A. Sanık AHMET AKA 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 
ifadesinde özetle (Kls. 39, 54 VE 299);

 "1996 yılı Temmuz ayı sonunda Genelkurmay Harekât Başkanlığı Psikolojik 
Harekât Dairesi Temel İnceleme subayı olarak atandığını ve buradan 23 Şubat 1998 tarihinde 
emekli olduğunu, BÇG’de görev yapmadığını, yer almadığını,  

Batı Çalışma Grubu Cari Harekât Bölümünde isminin ve görevlerinin belirtilmesi ile 
ilgili olarak verdiği ifadesinde; çizelgede isminin ve görevinin Cari Harekât Bölümü 3 ncü 
sırada geçtiğini ilk defa gördüğünü, belgede 1 nci bölümde ismi geçen Sezai ÖKTE’nin 
Psikolojik Harekât Dairesi Plan ve Harekât Dairesi Şubesinde, 2 nci bölümde Binbaşı Cengiz 
ÇETİNKAYA’nın Psikolojik Harekât Dairesi Cari İşlemler Şubesinde, 4 ncü bölümde Alican 
TÜRK’ün Psikolojik Harekât Dairesi Eğitim Şubesinde resmi görevlerde bulunduklarını, 
BÇG içerisinde kendisine görev verilmediğini, yer almadığını, belirterek suçlamaları kabul 
etmediğini beyan etmiiştir.

4.B. Sanık AHMET AKA Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 07.01.2014 tarihli 53. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE;



  

"Ben 30 Ağustos 1979 yılında Topçu Teğmen olarak Kara Harp Okulundan mezun 
oldum. İddianame eklerinde gösterilen atama safahatımda belirtildiği gibi, Eylül 1979'dan 
başlayarak 05 Ağustos 1996 tarihine kadar yaklaşık 17 yıllık bu süre içerisinde yurdun 
değişik yerlerinde, sadece topçu birliklerinde görev yaptım. Genelkurmay Karargâhında da 
ise, 05 Ağustos 1996 tarihinden, emeklilik dilekçesini verdiğim Şubat 1998 tarihine kadar 
yaklaşık 17 ay kadar çalıştım. 1996 yılı genel atamaları ile Genelkurmay Psikolojik Harekât 
Dairesi Temel İnceleme Şubesine Yurt Dışı Temel İnceleme Subayı olarak atandım. 

Bu göreve atanırken de kimse bana sormadı. Göreve başladığım tarihten yaklaşık 5 
ay sonra 1997 yılı Ocak ayında emekli olacaktım. Ancak birinci dereceyi hak edersem, 
birinci dereceden emekli memur olarak daha fazla imkanım olabilir düşüncesi ile Ağustos 
1997 ayını beklemek zorunda kaldım. Benim ve eşimin ailesi Ankara'da ikamet etmekte 
olmasına ve daha uzun süre Ankara'da görev yapabileceğimi bilmeme rağmen, meslekten 
herhangi bir beklentim olmaması ve emeklilik dilekçelerinin de Ocak-Şubat aylarında 
verilebilmesi nedeniyle, 23 Şubat 1998 tarihinde dilekçemi vererek Topçu Binbaşı rütbesinde 
kendi isteğimle emekli oldum. Genelkurmay Karargahındaki bu görev yerime kadar Topçu 
birlikleri dışında, herhangi bir özel birlik veya karargâhta da görev yapmadım. Görev 
yaptığım Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na bağlı Psikolojik Harekat Dairesi; İdari Şube, 
Plan Harekat Şubesi, Cari İşlem Şubesi, Eğitim ve Öğretim Şubesi ve Temel İnceleme Şubesi 
olarak 5 şubeden ibaretti. Her şubenin kapısı ayrı olup, her şube kendi odasında müstakil 
olarak çalışırdı. Benim şube müdürüm Temel İnceleme Şube Müdürü Havacı Albay 
Tuncay Koyuncu idi. Şubede benden başka bir de bir sivil memur vardı. Yani Şubede toplam 
3 kişi idik. Şube müdürüm tarafından bana Yunanistan Psikolojik Harekat Temel İnceleme 
Dokümanının güncellenmesi görevi verildi. Bu doküman içerik olarak komşu ülke silahlı 
kuvvetlerinin temel özeliklerinin belirtildiği, yaşayış tarzları, örf ve adetleri, silahlı 
kuvvetlerinin genel konumu ve yapısı gibi ansiklopedik bilgileri içeren bir müracaat 
dokümanı niteliğinde bir dokümandır. Hazırlamakta olduğum Temel İnceleme Dokümanı 
sadece o ülkeye ait bilgiler içermekte olup, takdir edersiniz ki ülkemiz ile ilgili değildi. Daha 
önce de söylediğim gibi ansiklopedik bilgileri içeren müracaat dokümanı niteliğindeydi. Ben 
de Yurtdışı Askeri Ataşeliklerden gelen raporlardan aldığım bilgiler doğrultusunda önce 
taslak olarak dokümana girecek bilgileri hazırlar, şube müdürünün düzeltmeleri ve olurunu 
aldıktan sonra, dokümanın ilgili bölümüne yazılması için sivil memura verirdim. 

Şube müdürüm bana, Daire Başkanının 1997 yılı Ağustos'unda emekli olacağını ve 
terfi değerlendirmesi nedeniyle, yapılacak Askeri Şuradan önce, en geç mayıs 1997 sonuna 
kadar bu dokümanı hazırlamamız gerektiğini söyledi. Bu arada ben 1997 Mayıs ayında 
yapılan Çekiç Harekatına görevlendirildim ve orada 3 hafta kaldım. Bu nedenle Temel 
inceleme dokümanının hazırlanması da biraz gecikti. İmzalanması da Temmuz 1997 başlarını 
buldu. Şubede tek plan subayı olmam nedeniyle çok yoğun olarak çalışıyordum. Benim bu 
yoğun çalışma tempomda BÇG'de görev yapmam zaten imkânsızdı. 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Nisan 2012 gün ve 2011/206 Soruşturma 
sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyetini cebren devirme, Hükümetin görevlerini kısmen veya 
tamamen engellemek, engellemeye teşebbüs etmek suçundan 12 Nisan 2012 tarihinde 
gözaltına alındım. Daha sonra tutuklama istemiyle, Ankara 11 nci Ağır Ceza Mahkemesine 
çıkarıldım. 14 Nisan 2012 tarihinde ve mahkemenin 2012/9 sorgu numaralı kararı ile serbest 
bırakıldım. Daha sonra soruşturma makamının itirazı üzerine tekrar tutuklandım. 14 ay 
cezaevinde kaldıktan sonra Sayın Mahkemenizin Tensip kararı ile tahliye oldum. Genel 
olarak iddianamede, benim hakkımda, 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi uyarınca 
cezalandırılmam iddia ve talep edilmiştir. Yani, Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini, 
cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçlaması ile, bugünkü deyimiyle, 
hükümeti devirmekle suçlanmaktayım. 



  

Benimle ilgili olarak idaanamenin 1240. sayfasında şöyle geçmektedir.Batı çalışma 
grubu cari harekat bölümünde 3. sırada psikolojik harekat plan subayı olarak görev 
yaptığı, görevlerinin diyanet isleri başkanlığı, siyasi partiler, dernekler, diğer kurumlar, 
halk evleri, kadın kolları ve tarikat ve ibadet evleri olduğu iddiası yer almaktadır. 

Benim hakkımda da iddia edilen hükümeti devirme suçlamasının dayanak yapıldığı, 
Batı Çalışma Grubu İşbölümüne İlişkin Belge'nin Cari Harekat Bölümü ise 8. klasör sayfa 
259-264 sayfaları arasında yer almaktadır. Sayın Başkanım şunları müsaade ederseniz 
heyetinize uzatmak istiyorum. İddianamede belirtilen bu belge ile ilgili olarak hazırlanan 
bilirkişi raporuna göre, bu word belgesinin 11 şubat 1997 tarihinde Ömer Özkan kullanıcısı 
tarafından oluşturulduğu ve Mehmet Özbek tarafından 30 Nisan1997 tarihinde en son 
kaydetme işleminin yapıldığı belirtilmektedir. İddia edilen bu belgede; Batı Çalışma Grubu 
Cari Harekat Bölümü, Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü, İstihbarat ve 
Değerlendirme Bölümlerinde çalışan kişilerin isim, rütbesi ve görevlerinin yer aldığı iddia 
edilmektedir. 

Belgenin Cari harekât bölümü'nde ise Psikolojik Harekat Daire Başkanlığından 
benden başka, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Alican Türk 'ün de isimleri de yer 
almaktadır. dikkatlice bakarsak diğer 2 sütunda görevler yazılmış, ancak isim ve rütbe 
belirtilmemiştir. Belgede, benim ismimin altında, sözde görevlerim söyle sıralanmıştır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Siyasi Partiler, Dernekler, Diğer Kurumlar, Halk Evleri, Kadın 
Kolları, Tarikat ve ibadet evleri yazılmıştır. 

 İddianame de benim adımın geçtiği tek doküman belge diye takdim edilen imzasız 
bir word belgesidir. Hakkımda iddianamede başkaca da hiç bir iddia belge dayanak yoktur. 
Görüleceği üzere 4 yapraklı bu belgede, hangi emrin eki olduğunu gösteren bir ibare ve ek 
numarası ile hazırlayanın ismi ve imzası yoktur. Bunları belgede kırmızı kalemle 
belirtmiştim. Bazı bölümlerde ise, yine belgenin bazı bölümlerinde ise isimler yazılmış bazı 
isimler ise boştur. Bu durum tanzim edilen belgenin herhangi bir resmi evrak olmadığını 
hazırlanış tarzı ile bile ortaya koymaktadır. Bu belge delil olamaz, delil diye de sunulamaz. 
Bu durumu yüce mahkemenin takdirlerine arz ederim. 

Ben gerek emniyette gerekse savcılıkta ifade ettiğim gibi, Gizli ve Kişiye Özel 
olduğu için görmemin mümkün olmadığı bana gösterilen tüm belgeler gibi bu belgeyi de ilk 
defa savcılıkta gördüm. Bana, ne Temel İnceleme Şube Müdürüm olan Albay Tuncay 
Koyuncu ne de Daire Başkanım Oğuz Kalelioğlu tarafından BÇG'de görevlendirilmem ile 
ilgili olarak ne yazılı ne de şifahi emir verilmemiş, bir görevlendirme yapılmamış ve 
görevlendirilmemle ilgili herhangi bir tebligat da yapılmamıştır. 

İddianamede de bunun aksini ortaya koyan bir belge de yoktur. Benim Bçg'de görev 
yapıp yapmadığım konusuna gelince, İç Güvenlik Harekat Dairesinde görevli sivil 
memurlardan Mehmet Özbek, savcılık ifadesinde, belgeyi amirlerinin kendisine müsvette 
olarak verdiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını, Belgede ismi 
geçen bazı kişileri tanıdığını, Cari Harekat Bölümünde J-3'ten Psikolojik Harekat 
Dairesinden Cengiz Binbaşıyı hatırladığını, diğer subayları hatırlamadığını, Ahmet Aka'yı 
tanımadığını söylediği görülmektedir. Diğer bir sivil memur Ömer Özkan ise, belgeyi 
kendisinin hazırladığını, belgede geçen isimlerin BÇG'de çalıştığını ifade etmekte, ancak 
BÇG'de kimler çalıştı sorusuna verdiği cevapta ise, BÇG'de beraber çalıştığı isimleri tek tek 
sıralamakta, ancak benim ismimi söylememektedir. Sayın Mahkemenizde Huzurunuzda 
Savunma yapan Sanık ifadelerine göz attığımızda ise; O tarihte BÇG'den de sorumlu olan, İç 
Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şube Müdürü olan Bçg'den de sorumlu olan İç güvenlik 
harekat dairesi plan şube müdürü olan; İdris koralp huzurda yaptığı savunmasında, hangi 
başkanlık ve dairelerden BÇG'de kaçar kişinin geçici personel olarak katıldığını beyan etmiş, 
savunmasının bitiminde yüksek heyetinize sunduğu yazılı savunma metninde BÇG'de görev 
alan bu kişilerin isimlerini de belirtmiştir. Bu isimler arasında da benim ismim yer 



  

almamaktadır. Yine benim çalıştığım psikolojik harekat dairesinde görevli olan Cengiz 
Çetinkaya huzurdaki savunmasında, Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı temsilcisi olarak 
sadece kendisinin BÇG'ye katıldığını, sadece kendisinin gittiğini beyan etmiştir. Yine 
Psikolojik Harekat Daire Başkanı olan Oğuz Kalelioğlu cezaevinden geldiğimiz 15-16 Mayıs 
2013 tarihindeki özgürlük hakimi olarak adlandırılan hakim önünde tutukluluğun 
değerlendirilmesi duruşmasında benim talebim üzerine, Hakim tarafından, o dönem daire 
başkanım olan Oğuz Kalelioğlu'na, benim, Ahmet Aka'nın BÇG'de çalışıp çalışmadığım 
sorulmuş ve Oğuz Kalelioğlu'da Ahmet Aka BÇG içerisinde çalışmamıştır şeklinde cevap 
vermiştir. Özgürlük hakimliğinde verilen bu ifade Oğuz Kalelioğlu'nun söz konusu ifadesi 
mahkeme tutanaklarında mevcuttur. Oğuz Kalelioğlu huzurunuzda 04 Aralık 2013 
tarihindeki savunmasında ise Psikolojik Harekat Dairesi ve personeli, kendi iş 
yoğunluğundan, BÇG'de Cengiz Çetinkaya hariç hiçbir personel görev almamıştır şeklinde 
beyan etmiştir. Yine diğer sanıklardan Ünal Akbulut huzurdaki savunmasında avukatımın 
sorusu üzerine, savcılık ifadesinde söylediği, benim başka bir daireden BÇG'ye geldiğim 
şeklindeki ifadesi ile ilgili olarak, benim de ismimin geçtiği görev bölümü doc. İsimli belge 
ile ilgili sorunun iptal edilmesini talep etmiş ve benim Ahmet Aka'nın BÇG'de çalışmadığını 
beyan etmiştir. Yine BÇG'de çalıştığını kabul eden Salih Eryiğit 11 Aralık 2013 tarihinde 
huzurdaki sorgusunda avukatımın sorusu üzerine, Ahmet Aka'yı BÇG'de görmediğini, 
çalışmadığını beyan etmiştir. Sabahki sorgusunda Hamza Özaltun huzurunuzda yapılan 
sorgusunda; Savcılık ifadesinde benim ismimin geçtiği görev bölümü doc. isimli belge ile 
ilgili olarak, dışarıdan gelip çalıştığım şeklinde verdiği cevap ile ilgili, huzurdaki 
savunmasında ise kendisine sadece telefon rehberi listesinin gösterildiğini, diğer isimleri 
ihtiva eden liste ve çizelgelerin gösterilmediğini, dışarıdan geçici personel olarak Bahattin 
Çelik, Salih Eryiğit, ve Ahmet Dağcı'nın çalıştığını beyan etmiştir. Kendisi benim BÇG'de 
çalıştığımı söylememiştir. 

Benim BCG/CD5/Bcg/bornova/Ziya/GÖREV-BL-DOC isimli imzasız, resmi niteliği 
olmayan bir word belgesinde, ismimin geçmesinden dışında, BÇG ile ilintili olabilecek iddia 
makamının sunduğu başka herhangi bir delil de yoktur. Ayrıca 13 şubat 2012 tarihindeki 
bilirkişi raporu incelendiğinde, CD5 de benim adıma açılan hiçbir dosyanın bulunmadığı, bu 
CD ve DVD'lerden alınan dijital çıktıların hiç birisinde benim adıma açılmış bir belge 
olmadığı görülmektedir. Hiçbir yerde imzam ve parafım da yoktur. BÇG ile ilgili hiçbir 
toplantıya ve brifinge katılmadım ve hiçbir yerde de brifing vermedim. 

 İddianamenin 207-220 nci sayfalarında, BÇG'de çalışmalarından dolayı takdir 
edilen personel isimleri yer almıştır. Bu takdirlerde personelin BÇG'deki görevleri ve ne için 
takdir edildikleri yazılmıştır. Bu liste incelendiğinde, benimle ilgili herhangi bir takdir 
belgesinin yer almadığı görülmektedir. Bana BÇG nedeniyle herhangi bir takdir 
verilmemiştir. Takdirname verilen kişiler arasında da benim ismim yer almamaktadır. Yine 
iddia makamının sanıklara isnat ettiği suçlamanın birisi de CD5\Bcg\Bornova\Kenan 
klasöründe bulunan Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına 
giriş yetkisi verilen isimlerin bulunduğu Gir-Yet.doc. isimli word belgesinde de görüleceği 
üzere benim ismim yoktur. Yine CD5\Bcg\Bornova\Kenan klasöründeki Batı Çalışma 
Grubunda çalışanların isim, görev ve telefon numaralarının bulunduğu bçg telreh.doc isimli 
word belgesinde de benim adım ve benim adıma tahsis edilen bir telefon numarası da yoktur. 
Batı Çalışma Grubunda çalışan personelin isim listelerini ihtiva ettiği iddia edilen diğer iki 
belgeyi, yani telefon rehberi ve Girmeye Yetkili personel listelerini benim ismimin geçtiği 
görev bölümü belgesi ile mukayese edecek olursak; 

BÇG Görev Bölümünün hazırlanış tarihi 11 Şubat 1997, en son gözden geçiriliş 
tarihi 30 Nisan 1997'dir. Halbuki, Telefon Rehberi 02 Mayıs 1997 tarihinde hazırlanmaya 
başlanmış 02 Haziran 1997'de en son gözden geçirilmiş ve kaydetme işlemi yapılmıştır. Batı 
Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen isimlerin bulunduğu belge ise, 07 Mayıs 1997 



  

tarihinde oluşturulmuş, son kaydetme işlemi ise 08 Mayıs 1997 tarihidir. Görüldüğü üzere 
benim ismimin geçtiği belgeye göre daha yeni ve yakın tarihli olan BÇG Alanına Giriş 
Yetkisi verilen Personel Listesi ile BÇG Telefon Rehberinin her ikisinde de benim ismim yer 
almamaktadır. Bunlar da benim BÇG'de çalışmadığımı doğrulamaktadır. 

Bunların yanı sıra İddianamenin 102'inci sayfasında geçen Bçg çalışmaları 
devir-teslim memorandumu başlıklı belgede de ismim geçmemektedir. Ayrıca iddianamede 
hiçbir sanık ve müşteki de benim aleyhimde açıklamalarda bulunmamıştır. 

Sonuç olarak Benim BCG/CD5/Bcg/bornova/Ziya/GÖREV-BL-DOC isimli word 
belgesinde ismimin geçmesinin dışında, iddianamede BÇG ile ilintili olabilecek başka 
herhangi bir belgeye rastlanmamaktadır. Bu belge de hukuki dayanaktan yoksun, hangi emrin 
eki olduğu, tarihi, sayısı, düzenleyenin kim olduğu belli olmayan, isimsiz, imzasız bir 
belgedir. 

Sözde sadece bu belge ile; Hükümeti takip ve devirmek için kurulduğu iddia edilen 
BÇG'de görev yaptığım iddiasıyla, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 147'nci maddesine göre, 
ceza kanunlarımızda verilebilecek en ağır cezayı ihtiva eden bir suçla suçlanmaktayım.  Ben 
BÇG'de görev yapmadım, çalışmalarına katılmadım. Konusu suç teşkil eden hiç bir faaliyette 
de bulunmadım. Hiçbir şekilde hükümeti devirmeyi ya da görevini yapmayı engelleyecek suç 
kastı ile hareket etmedim. Hiçbir beklenti içerisinde olmadım. Bir an önce görev süremin 
dolmasını bekleyerek emekli olmayı düşündüm. Benim binbaşı rütbesiyle, Genelkurmay 
Karargahı gibi en üst Karargahta irade tesis edebilecek rütbe ve makamda olmadığım açıkça 
bellidir. Topçu Binbaşı rütbesinde Şubat 1998'de de emekli oldum. 16 yıldır sivil vatandaş 
olarak hayatımı idame ettirmekteyim. BÇG'de çalışmadım. Hakkımda üzerime atılı 
suçlamayı ret ediyorum. Beraatime karar verilmesini arz ve talep ederim."

" savunmanızda Ömer Özkan'ın ifadesinde hazırlamış olduğu görev.doc isimli 
belgede, belge ile ilgili ifade verirken sizin isminizden bahsetmediğini belirttiniz fakat 
iddianameye baktığımız zaman iddianamede sizinle birlikte başka isimler de vererek batı 
çalışma grubunda görevli olduklarını belirttiği yazılmış, o konuda siz mi bakamadınız yoksa 
acaba ifade iddianameye o şekilde yanlış mı geçti o konuda ne diyorsunuz?"

 "Sayın Savcım ben aynen orayı bir daha müsaade ederseniz okuyayım,  diğer sivil 
memur Ömer Özkan ise, belgeyi kendisinin hazırladığını, belgede geçen isimlerin BÇG'de 
çalıştığını ifade etmekte, o dediğiniz gibi benim ismimin geçtiği belge ile ilgili olarak bunu 
zaten söylemekte bir başka soruda ise ancak BÇG'de kimler çalıştı sorusuna verdiği cevapta 
ise, BÇG'de beraber çalıştığı isimleri tek tek sıralamış, ancak benim ismimi 
söylememektedir."

 "Ordunun değişik kademelerinde topçu subayı olarak çalıştıktan sonra 97 yılında 
karargaha geliyorsunuz, psikolojik harekat subayı olarak görevlendiriliyorsunuz  burada batı 
çalışma grubu ile ilgili size herhangi bir görev verilmediği yönünde savunmanız var, fakat 
size görev olarak Yunanistan ile ilgili, yunanistan ordusu ile ilgili bazı çalışmalar tevdi 
edilmiş, benim bildiğim Türk halkına yıllarca resmi ideoloji ya da devletimiz, milli eğitimler 
neyse en büyük düşmanımız diye Yunanistan'ı gösterdi. Siz topçu subayı olarak çalıştıktan 
sonra o konuda herhangi bir özel çalışmanız vardı mı görevlendirildiniz, yoksa biraz şey 
geldi havada bir görev gibi geldi, bu konuda yoksa rutin böyle mi mesela İran konusunda da 
mı görevlendirilebilirdiniz, ya da suriye veya İsrail gibi yani sorum bu?"

 "Sayın Başkanım bu soru bana iddia edilen suçla ilgili bir şey ihtiva etmemekte 
ancak şunu ifade edeyim, psikolojik harekat dairesi yeni kurulan bir daireydi. Silahlı 
kuvvetlerde de daire ilk defa kurulmuştu, ben de 1996 yılında oraya geldim, zaten dokümanın 
hazırlanış şeklinin bir formatı var, o bölüme girecek bilgiler zaten ateşeliklerden geldiği için 
oradan gelen bilgileri alıp oraya monte ediyorduk. Yani Türk silahlı kuvvetleri Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin en güzide kurumlarından bir tanesi ve sizleri de bizleri de dış 
düşmanlara karşı koruyacak en büyük güvencemiz. Yani düşman nereden gelir, kime karşı 



  

hazırlanılır falan diyerekten bir şeyi bilmiyorum. Bana sadece verilen tek şey bu dokümanın 
hazırlanması güncellenmesi göreviydi."

" Psikolojik harp dairesi askeriye ile alakalı mevzuatta okuduğum için söylüyorum. 
Olası Türkiye'nin girmesi söz konusu olabilecek harp ya da benzeri çatışmaların o dairede 
olası ihtimaller içerisinde konuşulduğu, planlandığı ve tartışıldığı bir daire. Bu bağlamda 
psikolojik harp dairesinde olası darbe planları da konuşuldu mu, tartışıldı mı, istişare edildi 
mi?"

 "Sayın başkanım ben sadece psikolojik harekat dairesi temel inceleme şubede 
çalıştım, sadece temel inceleme dokümanı güncellemesi görevi yaptım, bu konularla da ilgili 
hiçbir bilgim yoktur."

4.C. SANIK AHMET AKA MÜDAFİİ AV. MUSA TEBEROĞLU'NUN 
SAVUNMASI : 

"Müvekkilim Ahmet Aka savunmasına aynen katılıyoruz.Savunmamı iki bölümde 
arz edeceğim. Birinci bölümde iddianame hakkında savunmamı, ikinci bölümde de 
müvekkilime isnat edilen suçlama ile ilgili beyanları arz edeceğim.

Sözlerime başlarken; Şunu ifade etmek isterim ki Batı çalışma grubu iddia edildiği 
gibi illegal değildir. Hele bir örgüt hiç değildir. Batı çalışma grubu emir komuta hiyerarşisi 
içinde kurulmuş, çalışmış, bütün çalışma ve yazışmalarını Harekat Başkanlığı İç Güvenlik 
Harekat Dairesi uhdesinde yapmış, elde ettiği tüm belge ve bilgileri gereği için devletin tüm 
kurumları ile yazışmaları ile paylaşmış, arz etmiş, bir çalışma gurubudur. Ki bugüne kadar 
yapılan savunma ve izahatlarda da bunu kanıtlamışlardır. Ülkemizde 1975-1980 döneminde 
yaşananları, bugün 50 yaşın altındakilerin anlaması ve algılaması mümkün değildir. O 
günlerde kardeşlerden birisi faşist diğeri komünist diye birbirlerine düşman olurken, Türkiye 
üzerinde oynan oyunlara alet olunduğu, yıllar sonra anlaşılmışsa; 28 şubat döneminde ve 
devamında da ülkemizin yaşadığı bölücü ve irticai faaliyetlerin perde arkası da ilerleyen 
süreç içerisinde daha net anlaşılacaktır diye umuyorum. Sayın Demirel'in dediği gibi dünkü 
güneşle bugünkü çamaşırı kurutamazsınız. Yani o yıllarda ki konjoktürel ortamı, o günkü 
meri mevzuatı, toplumun algısını, siyasi durumu bugünkü algı ve mevzuatla yargılamak 
hukuku ve vicdanı yaralar. Aynı şekilde Türkiye'nin bugün yaşadığı ortamını 30 yıl sonra, o 
günkü yasal mevzuata, ve algıya göre yargılarsanız, bu ancak hukukun siyasete alet edilmesi 
ve bitmeyen rövanşlar olarak devam eder gider. 

Huzurdaki sanıklar, ömrünü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Milletine adamış 
insanlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri din ve vicdan hürriyetine inanan, saygı duyan, dinimizin 
emrettiği şehadet mertebesine inanmış, kışlasında bayram namazlarını Mehmetçiği ile kılan, 
Mehmetçiği ile tek tek bayramlaştıktan sonra evinde bekleyen ailesi ile ancak öğleye doğru, 
daha sonra, bayramlaşabilen insanlardır. 

28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu Kararları doğrultusunda irtica ile mücadele için 
çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli ve onu bir parçası Batı çalışma grubu inançlı 
kesime karşıymış gibi dayatmak, ima etmek en hafif deyimiyle haksızlıktır.

 Ayrıca iddia makamının, zamanın Refah Partili bazı yönetici, milletvekili ve 
belediye başkanlarının anayasal düzene, laik Türkiye cumhuriyetine savaş açar tarzda 
söylemlerine iddianamede yer vermeyerek, irtica boyutunu yok sayma yolunu seçmiş olması 
iddianamenin eksik hazırlandığını göstermektedir. İrticai faaliyet ve tarikatlarla ilişkili 
olduğu tespit edilen bir kısım askeri personelin ayırma işlemine tabi tutulması, ordudan YAŞ 
kararıyla ilişiğinin kesilmesi, komutanların garnizonlarda subay astsubayların irticai 
faaliyetlerde bulunmasını önlemek için hassasiyet göstermesi, emirler yayımlanması hususu 
ise bütün bunlar iddianamede çokça yer verilen ve söz konusu suçlamanın delili olarak 
iddianameye alınan hususlardır.



  

 İddianamenin geneline bakacak olursak, sanki dava hükümeti devirme suçundan 
değil de irtica ile mücadeleden açılmış gibi bir algı yaratmaktadır. Burada önceki sanıklar ve 
müdaafıleri tarafından da izah edildiği gibi YAŞ kararı ile ayırma işlemi idari işlemdir. 28 
Şubat öncesinde sonrasında ve bugün de YAŞ kararı ile TSK.dan ayırma işlemi devam 
etmektedir. Ayırma işlemi Personel Başkanlığınca yürütülen idari işlem iken, Harekat 
Başkanlığı kadro kuruluşunda bulunan Batı çalışma grubu ile ne alakası olabilir? Kaldı ki 
atılanların içinde, çoğunluğunun disiplinsizlikten, kanunlara emirlere itaat etmemekten, mesai 
ve memuriyet vecibelerine uymamaktan atılmışlardır. Sabahki sanık arkadaşlarımızdan 
Aydın Karaşahin kendini örnek verdi, burada da görüyoruz ki yasalara uyuyorsa, yasalar 
içinde hareket ediyorsa personelin irticai faaliyetle, sakıncalı şüpheli ya da aşırı kesimlerle bir 
faaliyeti varsa veya yoksa ona göre işlem prosedür yasal olarak uygulanmaktadır, onu da 
kendisi canlı olarak izah etmiş bulunmaktadır.

 Müşteki olarak dilekçe verenlerin tamamına yakını, idari bir işlem sonucu 
haksızlığa uğradıkları iddiasında olan sağlık personeli, öğretmen, idareci, akademisyen, ya 
da kamu görevlisidir. Bunlar idarenin yaptığı ve yargı denetimine açık olan işlemlerin atılı 
suç sevk maddesiyle bir ilgisi olmadığının vurgulanmasına rağmen, gerek iddia makamı, 
gerekse müşteki vekillerince, bunun hükümetin istifasıyla ilgili olduğu iddia edilmektedir. 
İddia makamı, irtica ve din kelimesinin geçtiği bütün bunları iddianameye çokça yazması 
dikkatimizi çekmiştir.  Ancak  bu müştekilerin Batı çalışma grubu ile ne illiyet bağı  var onu 
da çözebilmiş değiliz. onun için bu nedenle müştekilerin katılma taleplerinin reddi talebimiz 
burada da tekrar ediyoruz. 

İddianamenin büyük kısmında ve müvekkilimi de bu konuda delil olarak sunulan 
belgeler arasında  müşteki Tamer Tatar tarafından teslim edilen cd ve dvd'nin delil olarak 
sunulmasıdır. Adı geçen şahıs kendi ifadesi ile 1997 aralık YAŞ kararı ile Türk silahlı 
kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, Tamer Tatar'ın ifadesine göre, kendisine 19 Aralık 2011'de 
kargo ile çalıştığı Hastaneye bir DVD gönderiliyor erkesi gün 20 Aralık'ta İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığına gelerek ifadesi ve malzemeleri teslim ediyor, ertesi gün İstanbul 
Cumhuriyet savcılığı 21 Aralık'ta belgeleri Ankara'ya gönderiyor.

 Olaya dikkat çekmemin sebebi; Söz konusu CD'nin içeriğinde binlerce sayısal 
dijital verinin iddianameye dayanak teşkil etmektedir. Soruşturmada kullanılan bütün 
belgelerin bir CD'ye kaydedilerek Tamer Tatar'a gönderilmesindeki tuhaflığı takdirlerinize 
sunuyorum. 28 şubat iddianamesinin dayandırıldığı temel yanlışlıkları ve gözardı edilen 
hususları dikkatinizi çekmek için efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin İç Güvenliği ile ilgili 
olarak, Anayasal, yetkili organlarında MGK. Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, MİT gibi kabul 
edilmiş tehdit değerlendirilmesine uygun olarak; 1997-2009 döneminde Hükümet ve 
Başbakanlık tarafından uygun görülmüş ve yayınlanmış bir kararın geçmişteki uygulamaları, 
şu an mahkemenizce yapılan yargılamadaki suçlamalara gerekçe olarak kullanılmaya 
çalışılmaktadır.

 Anayasa'nın 118. maddesi uyarınca Milli Güvenlik Kurulu'nun 406 ve 440 sayılı 
kararlarının, Türkiye cumhuriyeti bakanlar kurulu kararları ile uygun görülmesini müteakip 
Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı ile diğer bakanlıklar birçok genelge/yönerge ve talimat 
yayınlamışlar.

 Yayınlanan mevzuatlarda Anayasamızın 24. ve 14. maddeleri ile güvenceye alınmış 
olan dini istismar ve irticanın önlenmesini hedeflemiş düzenlemelerdir. Bunlar Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerince kamu görevlilerinin söz konusu düzenlemelere, bunlara uygun 
olarak yapılması istenmiş. Ancak bu uygulamalar başbakanlık imzalı 14 Aralık 2010 tarihli 
genelge ile yürürlükten kaldırıncaya kadar da, kamu personelince kullanılmış ve geçerli 
olmuş uygulanmış emir ve yönergelerdir bu meyanda iddianamede  14 Mart 1997 tarihli 
Başbakanlığın genelgesi ve bunu takiben 55, 56 ve 57. Hükümetler tarafından irtica ile etkin 
mücadele için yayınlanan belgeler, iddianamede göz ardı edilmiştir. 



  

İddianamede Başbakan Rahmetli Erbakan'ın 18 Haziran 1997 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'e kendi iradesi ile sunduğu istifa dilekçesinin içeriği 
iddianamede yine göz ardı edilmiştir. İddianamede atılı suça dayanak olarak ileri sürülen 
delillerin büyük bölümü 54. Hükümetin istifasından sonraki tarihlerde, bir bölümü de batı 
çalışma grubunun teşkilinden, hatta 28 şubat tarihinden önceki döneme aittir. 

İddianamede söz konusu edilen cd.'lerin yasal delil niteliği taşımadığı bu arada göz 
ardı edilmiştir. Atılı suça dayanak yapılan, özellikle kuvvetli suç şüphesinin varlığı ile 
ilişkilendirilen belgeler fotokopidir ekseriyetle, yetkili kurum ve kişilerce onaylı suretlerinin 
bulunmayışı dikkate alınmamıştır. 

9. Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'in 28 Şubat sürecine ilişkin gerek TBMM darbeleri 
araştırma komisyonunda ve gerekse gazetelerde yaptığı açıklamalar iddianamede hiç dikkate 
alınmamış ve söz edilmemiştir. 

Bizden önce savunmasını yapan Müdafiiler sayın Süleyman Demirei'in dinlenmesini 
talep etmişlerdir. Biz de Sayın Süleyman Demirel'in davet edilerek dinlenmesini talep 
ediyoruz. 

Efendim atılı suçun 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 147. Maddesi açısından 
değerlendirirsek müvekkil sanık Ahmet Aka diğer 102 sanıkla birlikte mülga 147. madde 
gereğince suçlanmakta ve yargılanmaktadır. Öncelikle ifade etmek gerekirse sayın iddia 
makamı sözde suçun asıl faillerini ortaya çıkarmak çabası göstermemiş çok failli suç yerine 
toplu suç kavramını esas almış gözükmektedir. Böylece iştirak kavramını genişleterek tüm 
sanıkları asli fail statüsüne sokarak en ağır cezayı talep etmiştir. 

Bu davada zamanın Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel 
Komutanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Genelkurmay 2. Başkanı olmak üzere o 
tarih itibariyle toplam 37 generalin yargılandığını görmekteyiz.

 Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları seviyesinden çok çok aşağı 
seviyelerdeki bir çok subay; atılı sözde suçu birlikte ve aynı düzeyde sorumluluk taşıyacak 
şekilde üstlenmiş veya desteklemiş ve yardım etmiş gibi gösterilmiştir.

 Müvekkil ile ilgili iddianamede yer verilen suçlamalarla ilgili konuları arz etmek 
istiyorum: Müvekkille ilgili suç isnadı iddianamenin 1240. sayfasında yer almaktadır. Bu 
ise, Batı Çalışma Grubunun Cari Harekat Bölümünde görev aldığı iddiasıdır. İddianamede 
müvekkilin Batı Çalışma Grubu isimli yapılanmada görev aldığına dair isnad nedir. Biraz 
önce müvekkilim zatıalinize dağıttı o belgeyi, sadece bir bilgisayar çıktısı imzası, tarihi, eki 
vesairesi olmayan bu belgede müvekkil ile birlikte 16 kişinin adının yer aldığı word belgesi 
olan 'BÇG İşbölümü' isimli imzasız sözde bir belgedir bunun haricinde, bu gösterilen 
belgenin haricinde diğer iddianamede yer alan delil olarak sunulan şu belgelerde 
müvekkilimin adı yoktur, 

Nedir onlar; 7 kişinin adının yer aldığı BÇG Devir - Teslim Memorandum isimli 
belge, 13 kişinin adının yer aldığı BÇG Toplantılarına Katılanlar isimli listede, 30 kişinin 
adının geçtiği BÇG Özel Takdimine Katılanlar isimli listede, 26 kişinin isminin yer aldığı 
Telefon Rehberinde, 46 kişinin isminin yer aldığı Giriş Kartı Verilen Personel Listesinde, ve 
Takdilerr Listesinde, özellikle de Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetlerine, toplantı ve 
sunumlarına ilişkin hiçbir belgede, müvekkil Ahmet Aka'nın adı yer almamaktadır. 

O halde bu nasıl bir görevlendirmedir ki sanık Ahmet Aka, grubun hiçbir toplantı, 
sunum ve brifinglerine katılmamış, giriş kart verileceklerin listesinde yer almamış, telefon 
tahsis edilmemiş, takdirname de verilmemiş. Nerede adı geçiyor?

 Sadece İş Bölümü denen bir çıktıda adı geçiyor. Bu nasıl belge. İsimsiz, imzasız, 
tarihsiz yarısında hatta belgenin isim var, yarısında da boş bırakılmış bir belge. Bu husus 
dahi, söz konusu çıktının gerçeğe uyarlı olmadığını ortaya koymaktadır. Önemle belirtmek 
gerekir ki, teknik olarak sahte olduğuna dair izlerin bulunduğu bu çıktının teknik tartışmaları 
bir tarafa bırakılsa dahi, bu çıktıya dayanarak Müvekkilin Batı Çalışma Grubunda görev 



  

aldığına kanaat getirilmesi mümkün değildir. Zaten Batı Çalışma Grubu ana emirlerinde, 
çalışacak personel için J Başkanlıklarına kontenjan verildiğini, isim olarak personel tefrik 
edilmediği gönüllülük esasının da batı çalışma grubunda mümkün olmadığı, bu işlerin emir 
komuta ilişkisi içinde yürütüldüğü ve çalışıldığı daha önce de anlatılmıştır. Zaten batı 
çalışma grubundaki görev alan personel ve sanıkların beyanlarıyla hariçten 
görevlendirilen personel listesi ve sayısı zikredilmiştir.

 Ondan da anlaşılıyor ki kamuoyuna yansıtıldığı gibi batı çalışma grubu herşeyi 
yöneten bir yapı değildir. Müvekkilin suçlanmasına delil olarak gösterilen belgelere gelince 
biraz önce müvekkilim arz etti yine BÇG/  /CD5/ Bornova/ Ziva/ görev-bl-doküman isimli 
belgede bu belge Cari Harekat Bölümündeki bir sayfada geçmektedir müvekkilin adı bu 
belge fotokopidir. Belgede imza olmadığı gibi hazırlayanın ismi açılmamıştır. Belgenin EK'i, 
Lahikası vesairesine dair bir kayıt yoktur. Bu durumu ile tek başına delil olma vasfı 
belgenin  taşımamaktadır.

 Belgede 16 subayın ismi bulunmaktadır. Bazı bölümler biraz önce arz ettiğim gibi 
boş geçilmiştir. Belgenin ilk kullanıcı tarafından hazırlanma tarihi olan 11 Şubattır, Batı 
Çalışma Grubunun kuruluş emrinden yani 10 Nisan 1997 tarihinden 2 ay sonra da son 
hazırlama tarihidir. Buna istinaden ise bu belgede adı geçen 16 subay hakkında maalesef 
dava açılmıştır. 

Efendim digital veya imzasız belgelerle iligili yargıtay ceza genel kurulunun 3 tane 
kararı var kısaca onların isimlerini söylüyorum, fazla okumak istemiyorum. Ceza Genel 
Kurulu 2010/162, 2007/6-191, 2003/6-232, sayılı kararlarında özetle ceza yargılamasında 
başvurulan kanıtlama araçlarından biri de belgelerdir.

 Yargılama makamları suç isnadı nedeniyle oluşan uyuşmazlığı çözümlerken 
kendiliklerinden getirdikleri ya da iddia ve savunma doğrultusunda sunulan belgelerin 
güvenilirliğini denetlemek durumundadır. 

Güvenilirliğinin denetlenmesi için belgenin aslının bu mümkün olmadığı takdirde 
aslına uygunluğunun yetkili makam ve kişilerce onanmış örnek ya da kopyalarının dosyaya 
konulması gerekir. Yine Balyoz Davasında çokça tartışılan dijital verilerin bir kısmının 
görevlendirme listeleri geçen ve diğer pek çok kişinin adının geçtiği sıkıyönetim örneğin 
faaliyetlerine ilişkin listelerde. Bu listelerde adı geçen ancak listeleri oluşturan olarak imza 
hanesinde adı gözükmeyen kişilerin bir kısmı yargılamaya dahil edilmiş; bir kısmı hakkında 
ise soruşturma yürütülmemiştir.

 Nitekim yargıtay 9. Ceza Dairesinin haklarında bozma kararı verilen kişilerin 
tamamı bir kısım bir takım listelerde adı bulunan ancak başka hiçbir dijital verinin imza 
hanesinde adı bulunmayan böylelikle suçun işlenmesine ilişkin faaliyetlerde bulunmadığı 
kişilerdir diye özellikle belirtmiştir. 

Yine 9. Dairesi devamında kişilerin bazı listelerde adı olsa dahi bu listenin amacı 
doğrultusunda faaliyet gösterdiğine ilişkin delil yoksa beraat etmeleri gerektiği yönünde 
görüş bildirmiştir. 

Müvekkilin  adının geçmediği diğer belgeler ise biraz önce yine kendi izah etti, 
telefon rehberinde giriş kartı personel listesinde, takdirler listesinde müvekkilimin adı 
geçmemektedir. Yine  cari istihbarat bölümünde bu müvekkilimle geçen isminin olduğu 
sütunun altında müvekkilimle ilgili, Diyanet İşleri Başkanlığı, Siyasi Partiler, Dernekler, 
Diğer Kurumlar, Halk Evleri, Kadın Kolları, Tarikatlar, ibadet evleri yazılmakta başka da bir 
açıklamaya yer verilmemektedir. Taslak bile denemeyecek, bir karalama olduğu ilk bakışta 
göze çarpmaktadır belgenin. Yani şunu söylemek istiyorum ki. Velev ki, bu belge doğru olsa 
bile daha üzerinde hiç çalışılmamış bir karalamadır. Veya bu yazılardan bilgi toplanmasının 
amaçlandığını kabul edelim. Çalışmanın yapıldığının kabul edilebilmesi için, bu bilgilerin 
toplanması, yazışmalar yapılmış olması, müvekkil adına imza blokunun açılmış olması, 
yazıların müvekkil tarafından imzalanması ve onun adına bir dosya olması gerektiğini 



  

iddia ediyor ve öyle düşünüyoruz ve bunlar yoktur. 
Müvekkilin alt görevinde belirtilen konularla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet 

İşleri Başkanlığı, Tarikat ve İbadet yerleri ile ilgili ve benzer yazışmalar yapılmıştır. ama kim 
yapmıştır bu yapılan çalışmaları BÇG'de çalışan sanıklardan daha önceki beyanlarında nasıl 
yaptıklarını hangi kurumlarla suç duyurusunda bulunduklarını, BÇG'de çalışan diğer sanıklar 
ifade etmişlerdir. 

Yani Ahmet Aka'nın bu atfedilen Kurum, Kuruluşlarla, Derneklerle, Tarikatlarla, 
Kadın Kollarıyla, Halk Evleriyle vesaire ile hiçbir yakından uzaktan bir ilgisi ve alakası 
yoktur. Buna dair zaten iddianamede bir iddiada yoktur; belge de yoktur, delil de yoktur. 
Müvekkilim Ahmet Aka'nın Genelkurmay Başkanlığı Psikolojik Harp Dairesinde en alt 
seviyede, emrinde hiç kimse olmayan bir konumda olmasına, üstelik atılı suçlamayla ilgili, 
amaç suça dönük, hiçbir görevi ve sorumluluğu olmamasına, ve hiyerarşik yapı içerisinde 
karar aşamasında hiçbir faaliyete iştirak etmemesine rağmen, Genelkurmay Başkanı ve 
Kuvvet Komutanları ile eş düzeyde sorumlu tutulmuştur. Burada, görevli astsubayından 
orgeneraline kadar herkesi eşit sorumlu kabul ederek suçun asıl faili gösterilmesinde, ne 
kadar çok sanık olursa o kadar muteber bir dava olur faktörünün etkili olduğunu 
düşüncesindeyiz. 

Suçta cezada şahsilik prensibini izah edersek, sanıklara atfedilen fiillerin amaç 
suçtaki rolleri, sanıklara atfedilen fiillerin icra edilememesi halinde amaç fiilin gerçekleşip 
gerçekleşemeyeceğine olan etkisi, suç hali ve suçluların tespitini sağlayacak temel inceleme 
ve değerlendirmelerden özenle kaçınılarak toplu isnad yolu seçilmiştir. Böylece daha 
başlangıçta, soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilebilecek bir çok 
kişiden biri olan Müvekkilim Ahmet Aka sanık yapılmıştır. Failin, bu suç tanımında 
yasaklanan fiilin işlenmesine yönelik genel kastının varlığı bu suçun manevi unsurunun 
oluşması bakımından yeterlidir. Bilerek veya isteyerek bu fiilileri gerçekleştirmek iradesi 
gerekmektedir. Bu suçun taksirle işlenmesi de malumunuz mümkün değildir. 

Özet olarak; Sanıklardan İdris Koralp savunmasında verdiği listede Müvekkilin adı 
yoktur. Müvekkilin çalıştığı Psikolojik Hareket Dairesinden ise Cengiz Çetinkaya huzurda 
Daireyi temsilen sadece kendisinin gittiğini beyan etmiştir. Yine Psikolojik Harekat Dairesi 
Başkanı Oğuz Kalelioğlu Müvekkilin Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını söylemiştir. Yine 
sanıklara bizim sorduğumuz sorularda sanıklardan Sayın Ünal Akbulut, Salih Eryiğit, 
müvekkilin batı çalışma grubunda çalışmadığını İfade etmişlerdir. 

Müvekkilim kendisinin de savunmasında ayrıntılı bir şekilde belirttiği gibi, bugüne 
kadar sorgulaması yapılan sanıklardan hiçbirisi müvekkilin BÇG alanında çalıştığını 
gördüğünü beyan etmemiştir. Hiçbir mağdur, müşteki hakkında da şikayette bulunmamıştır. 
O halde Ahmet Aka'yı BÇG'de kim görmüştür. Bunun cevabı yoktur. Teknik incelemeye 
konu olan CD5'in içinde yer aldığı öne sürülen, toplam 1210 adet dijital veri veya dosyanın 
yaratıcısı, çıktı alanı, çıktısını alan, son kaydedicisi olarak Ahmet Aka ismi yer 
almamaktadır. Ahmet Aka Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında analiz, 
değerlendirme veya herhangi bir çalışma içerisinde bulunmamıştır. Böyle bir kayıt ve evrak 
da yoktur. 28 Şubat Mağduru olan esas müvekkilimdir, Neden mi: Müvekkilim binbaşı 
rütbesinde erken yaşta emekli olunca az emekli maaşı aldığından çalışmak zorunda kalmış bir 
şirkette çalışmakta iken tutuklanmış şirkette işine son vermiştir. Müvekkilin Kızı Başkent 
Üniversitesinde paralı okumaktadır. Müvekkilin emekli maaşı 1.900 TL.dir. Çocuğunun 
yıllık masrafı 20.000TL.dir. Yargılama süreci devam ettiği için iş araması veya iş bulması 
veya iş de verilmesi mümkün değildir. Hakkında Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi 
gereken müvekkil üstelik 14 ay tutuklu kalmış. İşsiz ve biçaredir. Müvekkilim mağdur değil 
de nedir? Sonuç olarak ; sözde atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmaması ve iddia 
olunan hükümeti ıskat etme suçu ile ilgili olarak müvekkile atılı hiçbir fiilin bulunmaması 
nedenleriyle Müvekkilim Ahmet Aka'nın beraatine karar verilmesini, saygılarımızla arz ve 



  

talep ederim."

5.A. Sanık  AHMET ATALAY EFEER 15.03.2013 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifadesinde özetle (kls. 273);

" 1996 Ağustos ayından 1998 Ağustos ayına kadar Genelkurmay Komuta Kontrol 
Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesi ile görev yaptığını, o tarih sonunda tümgeneral 
olarak terfi edip Hava Kuvvetleri Harekât Başkanı olarak atandığını, 2000 yılında da 
Eskişehir’e atandığını, 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik BİR’in yapmış 
olduğu toplantıya katılmadığını, bu tarihlerde görev gereği yurtdışına çok daha sık çıktığını, 
yurtdışında olabileceğini, Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanı olarak görevinin 
yurtiçi ve yurt dışında Türk Hava Sahasının kontrol hava trafik faaliyetleri ve arama kurtarma 
faaliyetleri ile ilgili olduğundan Batı Çalışma Grubunun faaliyet alanı ile uyuşmadığını, Batı 
Çalışma Grubunda çalışmadığını, faaliyette de bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul 
etmediğini beyan etmiştir.

5.B. Sanık AHMET ATALAY EFEER Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 09.12.2013 tarihli 45. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

 "Savunmamı iddianamede adımın geçtiği yerleri esas alarak yapacağım, 40 yılı 
aşkın meslek hayatımda Hava Kuvvetlerinde uçucu bir subay olarak çeşitli muharip 
birliklerde kol uçuculuğu, uçuş öğretmenliği ve komutanlık yaptım, 94 yılında generalliğe 
terfi ederek 2 yıl iç güvenlik bölgesinde hava üst komutanı olarak görev yaptıktan sonra 96 
yılında Hava Pilot Tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay Komuta Kontrol dairesine daire 
başkanı olarak atanarak 2 yıl süre ile bu görevi yürüttüm, takiben korgeneralliğe kadar terfi 
ederek 2006 yılında 1. Hava Kuvveti Komutanlığından kadrosuzluktan emekli oldum, söz 
konusu periyotta başkanı olduğumu Komuta Kontrol Dairesi Harekat Başkanlığına bağlı 
olarak görev yapmış olan bir dairedir, ana görevleri genellikle havacılıkla ilgili olup, 
ihtisasa yönelik görevleri nedeniyle personeli de hava trafik, radar, arama kurtarma, 
elektronik harp, muhabere ihtisaslı olan çoğunluğu havacı personelden oluşmuştur, daire 
başkanı ise genellikle hava pilot generallerinden seçilmektedir, bir bakıma harekat 
başkanının emrinde havacılık konularında danışmanıdır, Komuta Kontrol Dairesinin ana 
görevi; Türk hava sahasının kontrolü, hava trafik konusunda yurtiçi yurt dışı toplantılarda 
genelkurmayın temsili, Ege'de milli ve uluslararası hava sahasında yapılan uçuşlarla 
bunların kontrol koordinasyonu, kara, deniz ve havada olabilecek kaza halinde arama 
kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu, gerginlik ve harp esnasında kullanılacak olan Silahlı 
Kuvvetler Komuta Harekat Merkezinin fail tutulması ve fiziki hazırlığının sağlanması ile 
NATO ve Milli Hava Planları gibi hususlardır.

Savcılık sorgusu esnasında Sayın Savcının söze başlarken sizinle ilgili elimizde 
isminizin geçtiği herhangi bir belge, bilgi, delil yok, ancak o tarihte daire başkanı 
olduğunuz için sizi çağırdık diyerek 7 Nisan tarihli icra konusunda alınacak tedbirler 
başlıklı belge ile ilişkilendirdiklerini ifade etmiştir, iddianame sayfa 89 da; 7 Nisan'da 
yapılan toplantıya katılanlar bölümünde Genelkurmay Başkanlığından gönderilen cevabi 
yazıdaki listeye dayanılarak daire başkanı olarak toplantıya katıldığım, çağrıldı, öyleyse 
katılmıştır mantığı ile hiçbir delile dayanmaksızın farz edilerek iddia edilmektedir, aslında 
Genelkurmay 2. Başkanlığında yapıldığı iddia edilen 7'si daire başkanı olmak üzere 21 
kişinin katılmış olduğu belirtilen bu toplantı tutanağında benim adım yer almamaktadır, 
bunun yanında söz konusu toplantıya katıldığı ileri sürülenler tarafından toplantı esnasında 
ifade edildiği belirtilenler arasında bana ait olduğu belirtilen herhangi bir beyanımda söz 



  

konusu değildir, genelkurmaydan gönderilen yukarıda söz ettiğim liste o tarihte 
genelkurmay karargahında görev yapan daire başkanlarının listesidir, toplantıya fiilen 
katılan kişilerin göstermemektedir, nitekim bu husus daha önceki konuşmacıların da ifade 
ettiği gibi 11 Ekim 2013 tarihli cevabi yazısı ile genelkurmay tarafından açıkça 
belgelenmiştir.

 İddia Makamının elinde toplantıya katılanlar listesi yoktur, toplantıya çağrılan 
herkesin toplantıya katıldığı varsayımı ile iddianame hazırlanmıştır, ayrıca İl Emniyet 
Müdürlüğü Pasaport Şube'den alınan EK-A da sunmuş olduğum giriş çıkış kayıtlarından da 
görüleceği üzere 3-4 Nisan günleri Sayın Cumhurbaşkanının Slovenya gezisine 
genelkurmay temsilicisi olarak katılmış olmam nedeniyle yurt dışında bulunduğumdan söz 
konusu 7 Nisan toplantısına ilişkin sözlü yapıldığı belirtilen toplantı, davet emrini 
almadım, ayrıca Sayın Çetin Doğan'ın çapraz sorgusu esnasında 4 Nisan 97'deki toplantının 3 
Nisan'da ve sadece ilgili J ve ilgili daire başkanlarının katılımı ile sınırlı personelle 
yapıldığını ifade ettiği, Batı Çalışma Grubu oluşturulması hazırlık toplantısına da aynı 
nedenle katılmadım.

Bunun yanında 6-10 Nisan 97 tarihleri arasında genelkurmay başkanımızın 
davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Polonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Henryk 
Szumski'ye ve eşlerine şeref mihmandarı olarak görevlendirildim, Türkiye de bulunduğu 
sürece Ankara, İzmir ve İstanbul da planlanan tüm faaliyet, gezi ve temaslarında kendilerine 
eşim ile birlikte genelkurmay başkanımızı temsilen refakat ettim, bu görev 6 Nisan 97'de 
Ankara da karşılama ile başlayarak 10 Nisan günü İstanbul'dan uğurlamaya kadar kesintisiz 
devam etmiştir, bu husus EK-B de sunulan belgede görüleceği üzere Polonya Cumhuriyeti 
Büyükelçiliği savunma ataşeliği tarafından da teyit edilmektedir, bu belgeyi edinme 
safhamda sayın misafir genelkurmay başkanının vefat ettiğini de öğrenmiş oldum, konuk 
general 7 Nisan günü Ankara programı çerçevesinde öğleden önce Anıtkabir ve Genelkurmay 
Karargahı, söz konusu brifingin 15:00'te yapıldığı ifade edilen öğleden sonra da 4. Ana Jet 
Üssü ve TAI Tesislerinde EK-C fotoğraflarda da görüleceği üzere tarafımdan refakat edilerek 
misafir edilmiştir, bu resimlerde yemek esnasında ve gezi esnasında ayrıca TAI gezi 
esnasında ilgililerle beraberliğimizi göstermektedir, 7 Nisan günü Anıtkabir, ziyaret ve EK-G 
de kopyası sunulan şeref defterini imzalamasının ardından Genelkurmay Karargahına intikal 
edilmiştir, EK-H de belirtilen program çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Sayın Karadayı 
ve İkinci Başkan Sayın Çevik Bir'i ziyaret sonrası İnönü Salonunda karargah brifinginin 
takdiminden sonra akıncı hava üssüne intikal için karargahtan ayrılınmıştır, 4. Ana Jet Üs 
Komutanlığında ise EK-İ de sunulan şeref defterinin imzalanması, öğle yemeğinin ve üs 
tanıtım brifinginin ardından EK-C fotoğraflarda görüleceği üzere üs uçuş eğitim floları 
tesisleri ve bakım kolaylıkları ve silah sergisi gezilmiştir, takiben öğleden sonra ilerleyen 
saatlerde TAI Tesislerine intikal edilmiştir, TAI Genel Müdürü Sayın Jerry R. Jones ve diğer 
ilgililer tarafından karşılama ve tanıtıcı brifing sunulmasının ardınndan TAI tesislerinin 
gezilmesine geçilmiştir, tüm öğleden sonra devam eden bu ziyarete ilişkin şahsım ve konuk 
Genelkurmay Başkanı Henryk Szumski, Genel Müdür Sayın Jerry R. Jones ve diğer 
ilgililerinde yer aldığı fotoğraflar EK-C de sunulmuştur, ayrıca bu ziyarete ilişkin her 3 
kişinin yani genel müdür, konuk general ve şahsımın yer aldığı bir kare fotoğraf, 3 ayda bir 
çıkarılan TAI'nin Sesi dergisinin 1997 Temmuz baskısının ziyaretçilerimiz sayfasında da yer 
almıştır, 97 vasfının söz konusu dergi EK-J de bu ziyaretin Savunma Bakanlığına rapor 
edildiği yazı ise EK-K da sunulmuştur, EK-E de fotoğraflarını sunduğum, kopyalarını 
sunduğum fotoğraflar konuk genelkurmay başkanı, eşi, genelkurmay protokol görevlileri ve 
ilgili diğer personel ile her 3 şehirde ki bunlar Ankara, İzmir, İstanbul birlikteliğimizi 
kanıtlamaktadır, ayrıca geziler için 8, 9, 10 Nisan 97 günleri için uçak tahsisine ilişkin ilgili 
şubenin planlama defterinin ilgili sayfalarının onaylı kopyası EK-F de arz edilmiştir, 
planlamada da görüleceği üzere 8-9 Nisan günleri Polonya Genelkurmay Başkanı adına 



  

görevin İstanbul'da sona ermesinden sonra da protokol ve refakat heyetinin Ankara'ya dönüşü 
için ise Polonya Genelkurmay Başkanı refakatçisi sıfatı ile adıma uçak tahsisi planlanmış ve 
uygulanmıştır.

Ayrıntılarını sunduğum bu görevim nedeniyle 7 Nisan 97 tarihinde saat 15:00'te 
yapıldığı iddia olunan toplantıya katılmış olmam mümkün değildir, bu nedenle asla 
katılmadığım bir toplantı nedeniyle tarafıma isnat edilen suçu reddediyorum.

 İddianame  sayfa 140'ta genelkurmay genel sekreterliğinin 97 tarihçesine göre 2 
Temmuz Çarşamba günü Genelkurmay İnönü Salonunda karargahta görevli general 
amirallerin ve Batı Çalışma Grubunun katılımı ile özel takdim yapıldığı ve bu toplantıya 
katıldığım iddia edilmektedir, ancak 30 Haziran 97 -  4 Temmuz 97 tarihleri arasında 
Almanya'daki Oberammergau NATO okulunda generaller için elektronik harp kursuna 
katıldım dolayısı ile aynı anda her iki yerde bulunamayacağımdan 2 Temmuz 97 tarihinde 
katılmakla suçlandığım özel takdime katılmadım, katılmış olduğum söz konusu kursa ait kurs 
katılım belgesi ve isteğim üzerine NATO okul komutanı tarafından şahsıma iletilen ve söz 
konusu kursa katılımımı doğrulayan e-posta EK-D de sunulmuştur, gerektiğinde bu hususun 
teyidi istenirse NATO okulundan da konuya ilişkin bilgi alınabilir. Ayrıca Emniyet 
Müdürlüğünden alınan ve yurt dışına 29 Haziran 97'de çıkış, 6 Temmuz 97'de giriş 
yaptığımı gösteren belge renkli kalemle işaretlenerek EK-A da sunulmuştur.

Sonuç olarak genelkurmay karargahında yapıldığı iddia edilen söz konusu her 
3 toplantıya da yurt dışı ve yurtiçi görevlerim nedeniyle katılmadım, 4 Nisan 
toplantısında Slovenya'daydım Sayın Cumhurbaşkanının gezisine katılıyordum, 7 Nisan 
toplantısında Genelkurmay başkanına, Polonya Genelkurmay Başkanına refakat ettim, 2 
Temmuz'da Almanya'da elektronik harp kursundaydım, sayfa 1084'te Orgeneral Sayın Çetin 
Doğan'ın ifadesinde o tarihte emrinde görev yapan daire başkanları arasında benim de adım 
geçmektedir, buna bir diyeceğim yoktur, doğal olarak komuta zinciri içinde sadece asli 
görevlerimle ilgili konularda kendilerinin emrinde çalıştım, nitekim çapraz sorgusu esnasında 
Sayın Çetin Doğan'ın huzurlarınızda da ifade ettiği gibi Batı Çalışma Grubunda ne şahsen 
ben ne de dairemden bir başka biri görevlendirilmemiştir, Sayfa 1191 ve devamında 50 
numaralı şüpheli olarak adım geçmektedir, Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 97 tarihçesine 
göre 2 Temmuz günü yapılan özel takdime katıldığım iddiasını reddediyorum, az önce 
belirttiğim gibi bu aynı tarihte NATO okulunda Almanya'daydım, Sayın Komutanım Emekli 
Orgeneral Çetin Doğan'ın ifadesinde yer alan daire başkanlarının katılımı ile yapılan 
hazırlıklara benim komuta kontrol daire başkanı olarak bir katılım ve katkım olmamıştır, 
nitekim Sayın Çetin Doğan ifadesinde; bu toplantılara katılan ilgili daire başkanlarının 
görevlerinin gereği olarak Batı Çalışma Grubunda çıkan emirlere katkılarda bulunduklarını 
ifade etmiştir, komutanımızın ifadesi genel olarak karargahın çalışma prosedürünü 
açıklamaktadır, özel olarak komuta kontrol dairesini ifade etmemektedir, diğer deyimle 
komuta kontrol daire başkanı ilgili başkanlardan biri değildir, çoğunlukla havacılıkla ilgili 
olan faaliyetler için bu daireye genel olarak hava generali atanmaktadır, ben de bu doğrultu 
da görevlendirildiğim için Batı Çalışma Grubunun faaliyet sahası farklı olan söz konusu 
çalışmalarına katılmadım, herhangi bir katkıda bulunmadım, çünkü ben Batı Çalışma 
Grubunun hiçbir faaliyeti içinde bulunmadığım gibi Batı Çalışma Grubu ile ilgili 
yazılanların hiçbirisi bana ve dairem gönderilmemiştir, daha öncede belirttiğim gibi 
hazırlıksız geldiğimden bazı eksikler olmasına rağmen savcılık ifademi kabul ediyorum, 7 
Nisan tarihinde yapılan toplantıya katılmadım, Savcılıkta yurt dışında olabileceğim 
söylemiştim, 16 yıl öncesini kayıtlara bakmadan hatırlamam mümkün değildir, nitekim 
birkaç gün öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı refakatinde bir yurt dışı görevine gidip 4 Nisan 
günü saat 21:10'da döndüğüm resmi kayıtlarla aynı anda doğrulanmıştır, bunun yanında 
müteakip araştırmalarımda 6 Nisan tarihinden başlayarak 10 Nisan 97'e kadar Genelkurmay 
Başkanımızın davetlisi olan ülkemizi ziyaret eden Polonya Genelkurmay Başkanı ve eşine 



  

Türk Genelkurmay Başkanını temsilen şeref mihmandarı olarak eşimle birlikte refakat 
ettiğimi arz etmiştim, bu nedenle 7 Nisan toplantısına katılmadığımı da belirtmek 
durumundayım, ayrıca savcılık sorgusu esnasında hiç sözü edilmeyen 2 Temmuz brifingi 
esnasında da Almaya da kurstaydım daha önce arz ettiğim nedenle bu toplantıya da 
katılmadım, savcılık ifademe de bu hususların ilave edilmesi gerekmektedir, Hava Kuvvetleri 
şahsi dosyamda 7 Nisan tarihinde görevden ayrı olduğuma dair herhangi bir bilgi ve 
belgeye rastlanılmadığı belirtilmiştir, şahsi dosyalarda yıllık izinler, sağlık, hastane ve hava 
değişimi kayıtları, uzun süreli kurs ve görevler ve buna benzer şeyler yer alır, görevim 
gereği olan gün içindeki ayrılışlar bulunmaz, 7 Nisan günüdeki karargah dışındaki ancak 
garnizon sınırları içindeki refakat görevimin bu nedenle kayıtlarda yer almadığını 
değerlendirmekteyim, bunun yanında çok uzun süre önceden söz ettiğimiz için kayıtların 
düzgün olup olmadığını düşünmekte ayrı bir konu olduğunu zannediyorum, sayfa 1298 ve 
devamında Batı Çalışma Grubunun kurulması başlığı altında 7 Nisan toplantısına katılanlar 
arasında adım geçmekte bunu daha önce arz ettim, kesinlikle katılmadım, ayrıca komuta 
kontrol daire başkanı olarak benim görev ve sorumluluk alanım genel olarak havcılıkla ilgili 
olduğu için bu Batı Çalışma Grubunun faaliyet alanının bütünüyle dışında kalmaktaydım, 
efendim burada daha önce bütün sorgulamalar esnasında geçen belgelerin listesi var, Batı 
Çalışma Grubu toplantıları, özel takdimi, çalışma grubu oluşturulması, rapor sistemi, Batı 
Harekat Konsepti, Batı Eylem Planı gibi birçok belge bu emir ve yazılarla hiçbir ilişkim ve 
görev bağlantım olmadığından Batı Çalışma Grubu ile bir illiyet bağı kurulup şahsıma isnat 
edilen Türkiye Cumhuriyetini Cebren Devirmek ve Darbeye Teşebbüs Etmek suçlamalarını 
reddediyorum, iddia edilen dönemde öncesinde veya sonrasında bir darbe girişimine ilişkin 
herhangi bir faaliyete katılmadım, bu tür bir faaliyete ilişkin herhangi bir olaya görgü veya 
duyum tanığı olmadım, gerek resmi, gerek özel toplantı, görüşme ve konuşmalarda darbe 
çağrışımı yapabilecek herhangi bir izlenim edinmedim, şahsımla ilgili olarak hiçbir kimse 
tarafından şikayette bulunulmamış olup iddianameye müstenit konusu suç teşkil eden hiçbir 
faaliyette bulunmadım, iddialar gerçek dışıdır, bana yöneltilen suçlamaları reddediyorum. 
Savunmamdaki gerekçelerin dikkate alınarak duruşmalardan vareste tutulmamı, adli kontrol 
durumumun kaldırılmasını, beraatıma karar verilmesini talep ediyorum, arz ederim."

5.C. SANIK AHMET ATALAY EFEER MÜDAFİİ AV. RECAİ RAHİM 
GÖRGÜLÜ'NÜN SAVUNMASI : 

"Müvekkil 5237 sayılı TCK'nın 312/2. maddesindeki hükmü dikkate alınarak lehe 
olan mülga 765 sayılı TCK'nın 64. maddesinin göndermesi ile 147. maddesindeki Türkiye 
Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men etmek, 
bunları teşvik etmek suçları ile yargılanmaktadırlar.

Müvekkil Atalay Efeer açısından yine müvekkil Ahmet Atalay Efeer kendi ifadesi 
ile hava pilot tuğgeneral rütbesi ile genelkurmay komuta kontrol dairesinde daire başkanı 
olarak 2 yıl süreyle görev yapmıştır. Komuta kontrol dairesi harekat başkanlığına bağlı 
olarak görev yapan bir dairedir. Ana görevleri genellikle havacılık ile ilgili olup ihtisasa 
yönelik görevleri nedeniyle personeli de hava trafik, radar, arama kurtarma, elektronik harp, 
muhabere ihtisaslı çoğunluğu havacı personelden oluşmuştur. Daire başkanı ise genellikle 
hava pilot generallerinden seçilmektedir. Bir bakıma harekat başkanının emrinde havacılık 
konularında danışmanıdır. Görev tanımında iç güvenlik, terör, irtica gibi konular yer 
almamaktadır. Yine müvekkil ifadesinde belirttiği gibi katıldığı varsayılan 4 ve 7 nisan 97 
ile 2 Temmuz 1997 tarihli toplantılara 4 Nisan 1997 tarihinde Slovenya gezisi ile birlikte 
gezisine Cumhurbaşkanı ile birlikte katıldığı için 3-4 Nisan tarihlerinde 7 Nisan 1997 
toplantısında Polonya genelkurmay başkanına refakat etmesi nedeniyle 6-10 Nisan tarihleri 
arasında ve 2 Temmuz 1997 toplantısında da Almanya Nato Okulunda bir kursta bulunması 



  

nedeniyle katılmış değildir. 
Müvekkil kurmay özeni ve disiplini içinde süreçte içinde bulundukları pozisyonları 

özetledi. Sonuç olarak yargılamaya konu sürecin hiç ama hiç bir yerinde katılımları, katkıları, 
işlevleri yok. Aslında yoka yok demenin başka yolu da yok. 

 Yargılamaya konu süreç suç oluşturur mu, bu konuda iddia makamının büyük bir 
gayretle, derme çatma, doğruluğu hatta varlığı kanıtlanamayan deliller oluşturduğu yüksek 
yapı, özellikle son günlerin sıcak gündemi 2004 MGK'sının yalanlanmayan tutanaklarının 
açıklanmasından sonra büyük bir gürültü ile çökmüştür. Savcılık makamı bu kez talep edecek 
olursa ıslak imzaları taşıyan belgeleri kolaylıkla elde edecek ve malum makamlarda bulunan 
şahıslar hakkında dava açabilmek için bu kadar uğraşmak ve usulü de bu kadar zorlamak 
zorunda kalmayacaktır. Bizden önce savunma yapan sanıklar ve avukatları aslında toplamda 
hukuk tekniği açısından iddianamenin yüksek profiline rağmen temellerinin ne kadar zayıf 
olduğunu fevkalade açık ve net şekilde ifade ettiler. Böyle bir suçun işlenmesi çok failli 
olmalı, yoksa inandırıcı olmaz diye düşünüyor. Genelkurmay başkanlığına doğruluğu 
kuşkulu bir toplantının, doğruluğu kuşkulu davet yazısında daire başkanları da davetlidir 
diye yazdığı için bu toplantıya kimler katıldı sorusunu sormak yerine bu daire 
başkanlarının kim olduklarını soruyor. Gelen cevaba göre de bu insanların hepsini 
07/04/1997 toplantısına katılanlar olarak sanık sandalyesine oturtuyor. Sonra her biri için 
mülga 765 sayılı TCK'nın 64. maddesinin göndermesi ile 147. maddesindeki Türkiye 
Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men etmek, 
bunları teşvik etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyor. Bunu isterken 
hiçbir şekilde sanıkların yargılanan sürece hatta yapıldığı iddia edilen toplantılara gerçekten 
katılmış olup olmadığını araştırma gereği duymuyor. 

Tüm ömrünü asker olarak vatana, millete, devlete hizmete hazretmiş insanların 
böyle bir suçlama ile yargılanmasının hatta tutuklu olmasa bile sadece yargılanmasının ne 
kadar ağır bir yük olduğunu hesaplamıyor. Bunun için gerekli özeni, duyarlılığı göstermiyor. 
Yanlış anlaşılmasın, bir suçun varlığının bir şekilde öğrenilmesi halinde elbette savcılık 
tarafından inceleme ve araştırma yapılmalı. Yeterli delil bulunması halinde de şüpheliler 
hakkında dava açılmalıdır. Bu savcının görevidir. Ancak gerçek olup olmadığı dahi 
bilinmeyen kuvvetle muhtemel düzmece belgelerden hareketle hatta genelkurmay 
yazışmasında olduğu gibi gerçeği zorlayarak dava açmak savcılık makamının görev alanında 
olmasa gerek. Hatta kolluk tarafından düzenlenen belgeler ve toplanan deliller arasında usule 
uygun olmayanlar varsa bunları ayıklamak savcının görevi ve yükümlülüğüdür. Yine şüpheli 
hakkında aleyhe olanlar yanında lehe olan delilleri de toplamak CMK.nın 170/5. fıkrası 
gereği Cumhuriyet Savcısının asil görevidir. 

Müvekkil açısından yargılamaya konu süreç ile ilgili herhangi bir eylem de işlem de 
yoktur. Müvekkil kendilerinin de ifade ettikleri gibi ne 07/04/1997 ne de anılan diğer 
toplantılara katılmamışlardır. Yargılama konusu ile ilgili herhangi bir görev ifa 
etmemişlerdir. Esasen görevlerinin niteliği itibariyle kendilerinden bu konuda herhangi bir 
talepte de bulunulmamıştır. Neticede müvekkiller açısından iddianamenin temel dayanakları 
bulunmamaktadır. Yargılamaya konu süreçte müvekkillerin hiçbir aşamada hiçbir şekilde bu 
sürece katkısı, katılımı, görevi olmamıştır. Ama haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası isteyen bir iddianame var. Sayın savcı savcılık sorgusunda müvekkillere ceza hukuku 
literatürlerine girecek bir ifade ile sizin sürece katıldığınıza dair bir bilgi ya da belge 
bulamadık ama siz de suça katılmadığınızı ispat edemediniz. Hele bir özgürlük hakimliğine 
gidin bakalım kendinizi aklayın demiştir. Hatta sonuçta serbest bırakılacağınızı umuyorum 
diye de ilave etmiştir. Gelinen noktada kanaatim bu sürecin sonunda kendisini aklamak 
durumunda olanlar müvekkiller olmayacaktır. Savcıya verilen görev sanığın aleyhine olduğu 
kadar lehine olan delillerin de toplanması gereğidir. 07/04/1997 toplantısına kimler katıldı 
yerine o tarihteki daire başkanları kimlerdi diye sorarsanız gelen cevabı da toplantıya 



  

katılanlar olarak yorumlarsanız samimiyetinizden iyi niyetinizden kuşku duyulur. Aradaki 
farkı bilmemek handikap, bilip de saklamak çok ayrı bir handikap. Söylemim size ağır 
gelebilir ancak düşünün çalışma hayatı adliyede geçen bizler bile yargılamadan ziyadesiyle 
etkileniyoruz. Bir de hayatı orduya hizmette geçmiş, adliye belki hiç girmemiş bir kurmay 
subayı emekli olduktan yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti hükumetini cebren devirmek, 
hükumetin görevlerini kısmen veya tamamen engellemek, engellemeye teşebbüs etmek, 
darbeye teşebbüs etmekle ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile yargılıyorsunuz. 

Bu noktada belki Sokrates'e gönderme yapılabilir. Karısı seni haksız yere 
yargılıyorlar dediğinde haklı yere yargılasalar daha mı iyiydi diyen sokrates'e. Hiç 
yargılandınız mı bilmiyorum efendim ama ben yargılandım. Hem de bir yüksek yargı 
üyesinin kızına icra takibi yaptığım için yargılandım. İcraya konulan senedin üzerine tanzim 
tarihi atmayı unutmuşuz. İtirazı üzerine de senet iptal edildi ve hakkımda şikayette 
bulunuldu, bana haksız yere dava açtı avukat diye. Mahmut Acar bir hayli eğlendi tabi ama 
diyor ki avukat bey bak haksız yere dava açmışsın, ben hiç eğlenmedim. Yargılanmanın ne 
kadar ağır olduğunu birebir yaşadım ve bilebiliyorum. Sizden tek talebim de bu konuda bir 
parça empati kurmaya çalışmanız. Samimiyetle inanıyorum ki yargılama sonunda heyetiniz 
hukuki bir değerlendirme yapacak ve adil bir sonuca ulaşacaktır. Sunulan nedenler ve 
müvekkilin savunmaları doğrultusundan müvekkil hakkında atılı suçun maddi ve manevi 
unsurlarının oluşmaması, ayrıca yargılamaya konu süreç ile ilgili müvekkilin herhangi bir 
ilgisinin ve katılımının bulunmaması nedenleriyle beraatlarına karar verilmesini saygı ile arz 
ve talep ederim. "

6.A. Sanık AHMET ÇÖREKÇİ  28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği  ifadesinde özetle (Kls:59 ve 297);

 1995 Ağustos 1997 Ağustos tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanı olarak 
görev yaptığını, 30 Ağustos 1997 itibariyle emekliye ayrıldığını,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Çevik BİR imzalı belgede dağıtım ve gereği olarak Hava Kuvvetlerine 
gelmiş ise ilgili dairenin evrağın gereğini yapacağını, Genelkurmay Başkanı adına gelmediği 
sürece kendisine arz edilmeyeceğini, evrağı hatırlamadığını, BÇG ve yapılanması hakkında 
bir şey bilmediğini,  

4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; belge ile ilgili bilgisinin olmadığını,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; belge ile ilgili bilgisinin olmadığını, hatırladığı kadarıyla Genelkurmay 
Başkanlığının talebi üzerine kriz masasında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanının kendisine 
söylemesi üzerine, kendisinin “bir tane ismi bildirin” dediğini, bu şekilde Hava Kuvvetleri 
İstihbarat Başkanı Tümgeneral Çetin DİZDAR’ın görevlendirildiğini,  

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; bilgisi olmadığını,  

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; bilgisi olmadığını,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; bilgisi olmadığını, bu konuda çalışması olmadığını, 

Demokratik sisteme ve halkın iradesine saygılı bir kişi olduğunu, demokrasiye ve 
halk iradesine bağlı bir kişi olarak askeri müdahaleyi desteklemediğini, tasvip etmediğini 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.   



  

6.B. Sanık AHMET ÇÖREKÇİ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 20.11.2013 tarihli 35. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

 " Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevime 1995 yılı Ağustos ayı içinde başladım ve 
1997 yılı Ağustos sonunda emekli oldum, bu görevim nedeniyle 1982 Anayasasının 118. 
maddesi ve 2945 sayılı milli güvenlik kurulu ve genel sekreteri kanununa göre milli güvenlik 
kurulunun bir üyesi olarakta iki yıl görev yaptım, savunmamı 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik 
Kurulu Toplantısı, batı çalışma grubu kapsamında şahsıma atılı suç belgeleri, gerçek olmayan 
toplantı ve teklifler, iddianamenin suç  başlama tarihi öncesine ait atılı suç belgeleri 1998 
tarihli imzasız bir belge ve beş nolu CD belgesi sonuç olarak arz edeceğim.

  28 Şubat 1997 tarihli milli güvenlik kurulu toplantısı şöyle ceryan etmiştir, milli 
güvenlik kurulu üyelik görevim süresince anayasamızın 118. maddesine göre milli güvenlik 
kurulu üyesi olarak Cumhurbaşkanı, başbakan, genel kurmay başkanı, başbakan yardımcısı, 
milli savunma iç işleri ve dış işleri bakanları ile kara, deniz ve hava  kuvvetleri komutanları 
ile jandarma genel komutanı bulundular, başbakan yardımcısı milli güvenlik kurulu üyeliğini 
dış işleri bakanlığı ile birlikte yürütüyordu.

Milli güvenlik kurulu devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve 
uygulamasıyla ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli kordinasyon sağlaması konusundaki 
görüşlerini bakanlar kuruluna bildiren anayasal bir kuruluştur bizim görev yaptığımız 
dönemde yürürlükte olan anayasamıza göre milli güvenlik kurulu kararının bakanlar kuruluna 
bildirilmesinden sonra bakanlar kurulunun milli güvenlik kurulunun kararlarına öncelikle 
dikkate alınması hükmü 2001 yılındaki anayasa değişikliğiyle milli güvenlik kurulu kararları 
tavsiye niteliğinde şeklen değiştirilmiştir, milli güvenlik kurulu kararlarının bakanlar 
kuruluna bildirilmesi ve bakanlar kurulunun milli güvenlik kuruluna öncelikle dikkate 
alınması atılı suç tarihinde yürürlükte olan 2945 sayılı kanun ve anayasamızın  o tarihte 
yürürlükte bulunan 118. maddesinin gereğidir.

Milli güvenlik kurulunun bakanlar kuruluna bildirilmesi dayatma yada zorlama 
değildir, anayasal bir işlemdir, milli güvenlik kurulunun gündemi başbakan ve genel 
kurmay başkanlığının dedikleri dikkate alınarak cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve 
sekterya işlemleri milli güvenlik kurulu genel sekreterlik tarafından yürütülür toplantı her 
kurul üyesi bağımsız ve özgür olarak kendi görüş ve önerilerini söyler sonuç oylama ile 
karara bağlanır, basın bildirisi yine  milli güvenlik kurulu genel sekreterince medyaya 
açıklanır karar ve varsa ekleride milli güvenlik kurulu genel sekreteri tarafından birer üst 
yazı ile Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve genel kurmay başkanlığına gönderilir, milli 
güvenlik kurulunun anayasada yer almasının ve tarafsız ve siyaset dışı olması gereken 
Cumhurbaşkanının başkanlık etmesi ilkesi ve nedeni her siyasi iktidarın kendi siyasal ve 
ideolojik görüşlerine göre çalışmasını önlemektir, batı ülkelerine göre Türkiyede milli 
güvenlik kurulunun görev alanının daha geniş kapsamlı olması Türkiyenin iç ve dış 
sorunlarının daha değişik konular olmasından kaynaklanmaktadır, milli güvenlik kurulunun 
çalışmalarında gündem olarak her zaman dış güvenlik konusu kadar iç güvenlik konusuda 
ağırlık kazanmıştır.

 28 Şubat 1997 toplantısı ne Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasete karışma isteğinden 
nede milli güvenlik kurulunun üyelerinin bir makam ve mevki hırsıyla mevcut hükümeti 
devirme amacıyla gelmiştir, sadece anayasa ve diğer kanunların kendilerine verilen görevi 
yapmıştır, hava kuvvetleri komutanı olarak katıldığım milli güvenlik kurulu toplantılarına 
ilişkin milli güvenlik kurulunun gündeminin belirlemesinde toplantı gündemiyle ilgili 
brifinglerin hazırlanmasında yada gündem ile ilgili hususların takdiminde hiç bir etkim 
yada katkım olmamıştır, benim milli güvenlik üyesi olduğum dönemde cumhurbaşkanı 



  

olarak sayın Süleyman Demirel, başbakan olarak sayın Tansu Çiller başbakanlığında 50, 51. 
ve 52. hükümetler, sayın Mesut Yılmaz başbakanlığında 53. hükümeti, merhum Necmettin 
Erbakan başbakanlığında 54. hükümet 28 Haziran 1997 tarihinden itibaren ise sayın Mesut 
Yılmaz başbakanlığında 55. hükümet görev yapmıştır. Bu dönemde genel kurmay başkanı 
sayın İsmail Hakkı Karadayı' dır, katıldığım milli güvenlik kurulu toplantılarının gündemleri 
başbakan ve genel kurmay başkanı tarafından teklif edilmiş, cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanmış ve gündem maddesi kanunlarına göre ilgililerce takdim edildikten sonra milli 
güvenlik kurulunda alınan kararlar hükümet ve kurul üyeleride dahil olmak üzere milli 
güvenlik kurulu üyesi olan kişilerin tamamı tarafından imzalanmıştır.

 2945 sayılı milli güvenlik kurulu ve milli güvenlik kurulu genel sekreterlik 2. 
maddesine göre milli güvenlik devletin anayasal düzeninin milli varlığının bütünlüğünün, 
milletler arasında siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün menfatlerinin ve ahdi 
hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını, devletin milli 
güvenlik siyaseti ise milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla milli 
güvenlik kurulunun belirlediği görüşler dahilinde bakanlar kurulu tarafından tespit edilen iç 
dış ve savunma harekat tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti ifade eder.

 7.maddesine göre milli güvenlik kurulu kararları cumhurbaşkanlığı ve bakanlar 
kurulunda görüşülmek üzere başbakan ile milli güvenlik sekreteri tarafından gönderilir, aynı 
kanunun 8.maddesine göre milli güvenlik kurulu kararları başbakan tarafından bakanlar 
kurulu gündeminin önceliğine almak suretiyle görüşülür ve gerekli kararlar alınır, 
anayasamızda bu yönde hüküm vardır, aynı kanunun 11. maddesine göre milli güvenlik 
kurulu genel sekreterliği başbakana bağlıdır ve kanunun 13.maddesine göre başbakana bağlı 
olan milli güvenlik kurulu genel sekreterliği milli kurulun sekreter görevlerini yürütür,  milli 
güvenlik kurulunca kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir, 2945 sayılı kanunun 
çalışma düzeni başlıklı 18. maddesine göre milli güvenlik kurulu genel sekreterliği bu kanun 
ile diğer kanun ve mevzuata verilen görevleri kendi teşkilatı ve diğer bakanlık kurum ve 
kuruşlarda da müşterek yürütür, yani anayasamızın 118. maddesine ve 2945 sayılı kanunun 
11.maddesine göre milli güvenlik kurulu kararları ile ilgili olarak anayasamızda ve 
kanunlarda belirtilen işlerin yürütülmesiyle başbakan ve ona bağlı olan milli güvenlik kurulu 
sekreterinin görevidir.

Dönemin başbakanı olan merhum Necmettin Erbakan anayasamızın 118.maddesine 
ve 2945 sayılı kanunla biraz  önce bahsettiğim hükümlere göre 28 Şubat 1997 tarihli milli 
güvenlik kurulu kararları ile ilgili olarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını,lüzum 
duyulması halinde bakanlar kurulunda gerekli düzenlemelerin yapılması lüzum duyulması 
halinde bakanlar kurulu  tüm bakanlıklara ve diğer ilgililere göndermiştir.

 Milli güvenlik kurulunda herhangi bir kişi yada zümre hedef alınmamıştır, hiç 
bir milli güvenlik kurumunda batı çalışma grubu adı atlında yada başka adla iddianamede 
belirtilen suçlamalara yönelik işler yapmak üzere bir çalışma grubu kurma konusunda 
asla karar alınmamıştır, böyle bir oluşumun tartışması bile yapılmamıştır.

İddia edildiği gibi milli güvenlik kurulu kararlarında zamanın hükümetinin 
devrilmesi yahut görevlerini yapması engellemeside hedef alınmamıştır, nitekin 28 Şubat 
1997 tarihli milli güvenlik kurulu kararında sayın Başbakanın ve sayın kurul üyesi 
bakanlarının da imzaları bulunmaktadır, milli güvenlik kurulundaki hükümet üyelerinin hiç 
biri ne gündeme ne takdime nede görüşmeler sırasında herhangi bir konuya itiraz etmiş 
değildir, ogünkü mili güvenlik kurulu toplantısı tutanakları yüksek heyetinizce milli güvenlik 
kulurunca istenmiş incelenmiş ve toplumada bir kısmı açıklanmıştır, 2945 sayılı kanunun 
düzenlemesinden anlaşılacağı üzere milli güvenlik kararları milli güvenlik sekreteri 
tarafından başbakanlığa gönderilir ve anayasanın 118. maddesine göre bu kararlar öncelikle 
dikkete alınması gereken bakanlar kurulu kendi uygun gördüğü tedbirleri alır ve 



  

uygulamaları yapar, bu cümleden olmak üzere milli güvenlik kurulu üyeleri kurulda alınan 
kararları bakanlar kurulu tarafından uygulanıp uygulamadığını denetleme yetkisine sahip 
olmadığı gibi uygulanmamışsa veya anayasanın 118.maddesine göre dikkate alınmamışsa, 
neden uygulanmadığı neden dikkate alınmadığını sorma yetkisine sahip değildir, ancak genel 
kurmay başkanı ve başbakanın görüşleri alınarak milli güvenlik kurulunun gündemini 
belirleyen cumhurbaşkanı bir konunun milli güvenlik kurulunda görüşmesini tekrar gündeme 
alarak tekrar görüşüp tekrar karara bağlanırsa 2945 sayılı kanun ve 118. Maddesinde 
belirlenen yukarıda arz ettiğim süreç yeniden işletilir, tüm bu arz ettiklerim çerçevesinde 28 
Şubat 1997 milli güvenlik kurulunda görüşülüp milli güvenlik kurulu kararına bağlanan 
hususlarda milli güvenlik kurulu sekreteri tarafından genel kurmay başkanlığına, 
başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına gönderilmiş ve sayın başbabakan tarafından anayasanın 
118.maddesine göre bakanlar kuruluna sunulmuştur.

Ben milli güvenlik kurulu üyesi olarak milli güvenlik kurulunda alınan kararları, 
hiç bir milli güvenlik kurulundan sonra takip etmedim, milli güvenlik genel sekreterliği 
veya başbakan yada Cumhurbaşkanı görevine giren konularda hiç bir kimseye soru bile 
sormadım, çünkü milli güvenlik kurulu toplantıları ve toplantı sonuçları ile kuruldan alınan 
kararların ilgili yerlere ulaştırılmasının takibi milli güvenlik kurulu üyelerinin görevleri 
arasında yer almaz, milli güvenlik kurulu genel sekreterliğinin de görevleri içinde yer 
almayan bu husus sadece yürütme ve yürütmenin başı sıfatıyla Cumhurbaşkanını 
ilgilendirmektedir, gerek 28 Şubat 1997 tarihli milli güvenlik kararı toplantısı gerekse benim 
katıldığım önceki ve sonraki milli güvenlik kararı toplantılarında alınan kararlar tamamen 
milli güvenlik kurulunun anayasadan ve kanundan kaynaklanan görevlerine uygundur, benim 
anayasa gereğince katıldığım milli güvenlik kurullarında kanunlarla milli güvenlik kuruluna 
verilenlerin dışında hiç bir husus konuşulmamış, verilen görevlerin dışında hiç bir karar 
almamıştır, bunun böyle olduğu mahkemede incelenen fakat kanun gereği bir kısmı dışarı 
açıklanmayan toplantılarda sabittir, milli güvenlik kurulu gündemlerinden doğal olarak milli 
güvenlik toplantısından önce milli güvenlik sekreterinin gönderdiği dosya ile haberim 
olmuştur, ancak gündeme müdahale etmek, değiştirilsini veya görüşülmemesini istemek gibi 
yetkim ve görevim yoktur, gündem konuları içeriğinde ise toplantı brifingi vermek için 
çağrılan kamu görevlileri ve kurul üyeleri gibi katılımcıların sözel ve beyanları nedeniyle 
bilgi sahibi oldum.

 28 Şubat süreci olarak atılan dönemde ilk savcılık sorgulaması ve iddianamede atılı 
suç olarak ileri sürülen batı çalışma grubu ve diğer kurumların kuruluşunda bilgi sahibi 
olmadığım gibi  hiç bir katım ve gruplarla çalışmam olmamıştır, zaten 27 Şubat 1997 
tarihinden itibaren kısa bir süre daha hava kuvvetleri komutanlığı yaptım ve emekli olduktan 
sonra geliştiği iddia edilen süreçte dahilimin olması katkımın ve çalışmamamın olması olağan 
akışmasına uygundur.

Bu sebeplerle merhum Necmettin Erbakan başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin 
istifa ederek hükümet yönetimini bırakmasının 28 Şubat 1997 tarihli milli güvenlik kurulu 
kararlarına bağlanması doğru değildir,Refah Doğru yol hükümetinin ülkede ola gelen hususu 
gidermek ve yeni seçimlere hazırlanmak ve kualisyon protokolünün gerekliliğini yerine 
getirmek üzere istifa ettiğine dair belgeler daha önce savunma yapan kişiler tarafından 
sunulmuştur. Refah partisi doğru yol partisi kualisyon protokolünün 10. maddesine göre 
başbakanlığın iki süreli ve dönüşümlü şekilde olacağı belirtilmiştir, bu protokol dava 
dosyasında vardır, sayın Erbakanın istifasından sonra başbakanlık görevini sayın Çiller'e 
değil önce sayın Yalım Erez'e, sonrada Mesut Yılmaz'a verilmesi nedeniyle yeni RP, DYP 
koalisyonunun kurulamadığı bilinmektedir, eğer hükümet kurma görevi sayın cumhurbaşkanı 
tarafından sayın Tansu Çiller'e verilmiş olsaydı kualisyon protokoli gereğince başbakan ve 
yardımcısının görev değişimi ve hükümetin devam edeceği dosyadaki bilgilerden 



  

anlaşılmaktadır. RP ve DYP nin 54. Koalisyon hükümetinin 17 Haziran 1997 tarihinde ülke 
huzurunu sağlamak ve yeni seçime hazırlanmak amacıyla başbakanın istifasıyla sona erdiği 
malumdur, RP DYP hükümetinin kurulması öncesinde Erbakan ve Çiller arasında ikişer 
dönüşümlük başbakanlık hususunda anlaşma yapılmış olması nedeniyle Erbakan 
cumhurbaşkanına yeni hükümetin Çiller tarafından kurulmasını önermiş ve istifasını 
vermiştir, ancak Çiller tarafından kurulması  önerilen hükümetin mevcut siyasi ortamda bir 
çok milletvekilinin doğru yol partisinden istifa ettiğini gözeterek doğru yol partisi refah 
partisi tarafından kurulacak 55. Hükümetin yeterli güven oyu alamayacağını düşünen sayın 
cumhurbaşkanı bu düşüncesine dayalı olarak yeni hükümeti kurma görevini sayın mesut 
yılmaza vermiştir ve 55. Hükümet 28 Haziran 1997 tarihinde sayın mesut yılmaz 
başbakanlığında kurulmuştur, gerek mahkemenizde dosyaya yansıyan bilgilerde gerek 
TBMM muhtaraları araştırma komisyonu raporunda gerekse ogünlerin basın ve yayın 
organlarında yer alan haberlerinde DYP den istifa eden milletvekillerinin 28 Şubat süreci 
olarak adlandıran bu süreçte şuan yargılanmakta olan asker kişiler ile bu istifaların milli 
güvenlik kurulu ilgili olduğunu hiç bir belge ve bilgiye ve delile rastlanmamıştır. 

İddianamede Erbakan hükümetinin istifasından sonra cumhurbaşkanı Demirel yeni 
hükümeti kurma görevini Tansu Çillere vermemesi, Yalım Erez yahut Mesut Yılmaza 
vermesinden sonra askerlerin yada milli güvenlik kurulundaki asker üyelerin talebin veya 
isteğin olduğunu da yansıtmamıştır.

 28 Şubat 1997 tarihli milli güvenlik kurulu toplantısında batı çalışma grubu veya 
benzer bir grup oluşturması konusunda herhangi bir görüşme olmamış veya bu hususta 
bir karar almamıştır. Genelkurmay başkanı da silahlı kuvvetlerin komutanıdır, hava 
kuvvetleri komutanı olarak ben  başkomutan olarak sayın başbakanın bir astıyım, 211 sayılı 
TSK iç hizmet kanununa göre madde 14 ast amir ve üstüne umumi adapta tam bir hürmek 
göstermeye, amirlerine mutlak suretle itaate kanun ve nizamlara gösterilen hallerde de 
üstlerine mutlak itaate mecburdur, ast muayen olan vazifeleri aldığı emri vaktinde yapar ve 
değiştiremez, haddini aşamaz, icradan doğacak mesuliyetler emri verene aittir, emirler ast 
tarafından değiştirilemez, emirler kaydeden birbirine bağlı makamlar ve kumandanlar 
tarafından bir silsile ile takip edilerek verilir, tüm bu mevzuatı birlikte değerlendirsin diye 
cumhurbaşkanı, genel kurmay başkanının, başbakanın benim üstüm amirim komutanım 
olduğu dolayısıyla milli güvenlik kurulu gündeminin ve kararları bu silsile dikkate alınarak 
değerlendirilmesi şüphesizdir.

28 Şubat süreci olarak bilinen 28 Şubat 1997 tarihinde milli güvenlik kurulu 
toplantısı sebebiyle bu akla alınan sürece eldeki dava dosyası içeriğine göre bugün dahi 
devam ettiği iddia edildiğine göre 16 yıl önce emekli olduğum ve emekli olduktan sonra hiç 
bir konum yada kuruluşta çalışmadığım halde halen suç olduğu iddia edilen ve 16 yıldır 
devam eden bu süreçten sorumlu tutulmam asla doğru değildir, tüm dosya içeriğine göre 
sadece anayasal görevim nedeniyle milli güvenlik kurulu toplantılarına katılmış olmam 
sebebiyle suçlanmaktayım, milli güvenlik kurulu toplantılarına katılmamdan başka suç 
teşkil edilen hiç bir hareketimden bahsedilmemektedir, başka bir deyişle sadece anayasal bir 
kurum olan milli güvenlik kurulu toplantısına katılmış olmam bu suçun faili olarak kabul 
edilmeme gerekçe kabul edilmiştir, atılı suçun dayanağı 28 Şubat 1997 tarihli milli güvenlik 
kurulu toplantısı olarak görüldüğüne göre bu  konudaki yargılama yerinin sayın mahkemeniz 
olmayacağı benle ilgili davaya bakma görevinin yüce divan sıfatıyla anayasa mahkemesidir.

İkinci konu batı çalışma kapsamındaki ilgili konulara geçiyorum, soruşturma 
dosyasına genel kurmay başkanlığı tarafından gönderilen 27 Mayıs 1997 arihli genel kurmay 
başkanlığı batı eylem konulu belge, bu belge ekinde bulunan belgenin devamı niteliğindeki 
batı çalışma grubu eylem planında konu faaliyet, alınacak tedbirler  eylemler başllıklı altında 
ayrıntısı yapılı eylemler belirtilmiş olup bu işlemlerden bir kısmıda benim suç tarihinde görev 



  

yaptığım hava kuvvetleri komutanlığının kuvvet komutanları ismiyle belirtilip icra makamı 
olarak gösterildiği yazılıdır, kim tarafından ve hangi maksatla hazırlandığı bilmediğim bu 
belgelerden haberim yoktur, zaten 1997 Ağustos ayı içinde emekli olduğumdan hava 
kuvvetlerinin kimin tarafından icra makamı olarak gösterildiği bu hava kuvvetleri 
komutanlığının ne icra edeceği nasıl icra edileceği tarafımca bilinmemektedir, bana bu 
konularda sözlü yada yazılı emir verilmiş yada tebliğat yapılmamıştır, esasen bir kuvvet 
komutanına ancak genel kurmay tarafından gelen emirler tebliğ edilir, bu belgeler genel 
kurmay tarafından hazırlanmışsa hala hazır durumda çelişki teşkil eder genel kurmay 
başkanı tarafından hazırlanmamışsa beni bundan haberdar edilmem bilgilendirilmem 
mümkün değildir, esasen böyle bir yazının hava kuvvetlerine gönderildiğine ve yerine 
getirildiğine dair dosyada bilgi ve belgede mevcut değildir.

İddianameyi incelediğimde benimle ilgili olarak zamanın genel kurmay başkanı 
sekreteri tümgeneral Erol Özkasnak ve oramiral Salim Dervişoğlunun katıldığı ceviz kabuğu 
adlı tv programında hiç bilgi ve belgeye dayanmayan atılı suçun delili olarak kabul edildiği 
görülmektedir, bu şahıslardan sayın erol özkasnağın bahse konu tv programında söylediği 
sözlerden aynen aktarıyorum bu dönemde kanunlara aykırı hiç birşey yapılmamıştır, asıl 
kanun aykırı işlemler o zamanın meşru hükümeti tarafından yapılmıştır, dolayısıyla burada 
kanuna aykırılık varsa bu 28 Şubat sürecinde görev alan askerler tarafından değil o zamanın 
meşru hükümetin tarafından yapılmıştır şeklindeki sözleri  soruşturma savcısı tarafından 
ciddiye alınmamıştır, ancak bu şahsın söylediği tabi başlangıçta genel kurmay başkanlığında 
başlatılan bu 28 şubat sürecinde komutanlarımızın adını unutmak yanlış olur sözünede cok 
itibar edilmiştir, adı geçenin bazı sözlerine itibar edip bazı sözlerine itibar edilmemesine dair 
söyledikleri 4 yıl sonrasındaki sözleri bilgiye belgeye dayanmayan sözler olduğunu bu 
sözlerin karşılığında benim açımdan hiç bir delil olmadığını açıklamak istiyorum.

Esasen genel kurmay karargahı ile hava kuvvetleri karargahının ayrı olduğunu, adı 
geçenlerin çalıştığı genel kurmay karargahında iddiaya konu çalışma var ise bile bundan 
haberim olmadığını bu çalışmalara katkım ve desteğimin olmadığını açıklamak isterim, bu 
cümleden olmak üzere iddianameden yer alan tvlerde konuşulan sözlerin bir ilgimin 
olmadığını fiilen böyle bir çalışmanın içinde bulunmadığımı tekrar tekrarlıyorum.

Diğer konuda 29 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grup rapor sistemi konulu belge 
nedeniyle suçlanmaktayım, bu belgeyi de görmediğim için hazırlanmasına katkı 
bulunmadığım hazırlanmasına emir vermediğim için bilmiyorum, bu sebeple belgenin niteliği 
doğru olup olmadığı konusunda açıklama yapamıyorum, ancak iddianame ve ekli belgelerden 
öğrendiğime göre belgenin genel kurmay başkanlığının 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma 
grubu kurulması konulu  emrinin ilgi tutulduğu, TSK' nun rapor seminer eksenin ilgi 
tutulduğu genel kurmay başkanlığının 16 Nisan 1997 gün ve iç güvenlik dairesi başkanlığı 
çıkışlı yazıların ilgi tutulduğu, 16 Nisan 1997 tarihli laiklik alehtarı konulu belge, genel 
kurmay başkanı emriyle dağıtım emri olarak kuvvet komutanlıklarına gönderildiği, bilgi için 
milli güvenlik  kurulu sekreterliğine, genel kurmay istihbarat başbakanlığına gönderildiği 
yazılmıştır, yazının dağıtım planında  kuvvet komutanlıkları yazıldığından benimde hava 
kuvvetleri komutanı olmam sebebiyle bu yazılardan bizzat haberim varmış gibi yazışmaların 
ve batı çalışma grubu adlı oluşumun faliyetlerine  katılmışım gibi iddianamede yer almıştır.

İddianame içeriğinden o tarihte diğer kuvvet komutanlarının ve jandarma genel 
komutanın kim olduğunun sorulduğu gibi hava kuvvetleri komutanlığınında kim olduğu 
sorulduğu ve bahse konu tarihte hava kuvvetleri komutanına ismim bildirilmesi nedeniyle 
sanki bu yazışmalardan bizzat haberim varmış gibi yazışmaların batı çalışma grubunun 
faliyetlerine katıldığım kabul edilerek adımın iddianamede yer aldığı anlaşılmaktadır, 
iddialar doğru değildir, bu belge genel kurmay başkanı dışında benden kıdemsiz başkanlar 
tarafından imzalanmışsa, ilgili personel bana emir veya görev veremez, beni herhangi bir 



  

iş için görevlendiremez, ben bu belgeyi görmedim, bu belgede bahsi geçen hiç bir çalışmada 
bulunmadım, hava kuvvetleri personeline belgede yazılı konularda işlem hususunda hiç bir 
emir vermedim, bu yazılar hava kuvvetliği komutanlığına gelmiş olsa dahi karargahımızda 
herhangi bir işlem veya faliyette bulunduğuna dair bilgim yoktur.

Diğer bir konuda 06 Mayıs 1997 tarihli batı harekat komsepti konulu belge 
nedeniyle ben suçlanmaktayım, bu belgeyide görmedim hazırlanmasına bir katkım olmadı, 
hazırlanması konusunda hiç bir kimseye emir vermedim, iddianame ve ekleri incelendiğinde 
bu belgenin genel kurmay ikinci başkanı orgeneral çevik bir tarafından imzalandığını, kuvvet 
komutanlıklarına dağıtım yapıldığının yazıldığını gördüm, bu belgenin dağıtımında hava 
kuvvetleri komutanlığında hava kuvvetlerininde yer alması nedeniyle belgenin bana bizzat 
iletilip iletilmediği, iletilmiş ise benim belgede belirtilen hususları yerine getirilmesi için bir 
emrinin bir çalışmam olmadığı, belgenin hazırlanmasında benim katkımın olup olmadığı 
araştırılmadan sadece belirtilen tarihte hava kuvvetleri komutanı olmam sebebiyle bu belge 
aleyhime delil olarak değerlendirilip iddianamede yer almıştır, iddianame içeriğinden o 
tarihte diğer  kuvvet komutanlarının ve jandarma genel komutanının  kim olduğu sorulduğu 
gibi hava kuvvetleri komutanıda kim olduğu sorulduğundan bahse konu tarihte hava 
kuvvetleri komutanı olarak ismim bilinmesi sebebiyle sanki bu yazışmalardan bizzt haberim 
varmış gibi yazışmaların ve batı çalışma  grubunun faliyetlerine katıldığım kabul edilerek 
adımın iddianamede yer aldığı anlaşılmaktadır, iddialar asla doğru değildir, bu belgeyi de 
görmedim, hazırlanmasına bir katkım olmadı, hazırlanması konusunda hiç bir kimseyede 
emir vermedim.

Diğer bir belge 27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı konulu belgeylede 
suçlanıyorum taslak olduğu belirtilen bu belgeyide görmedim hazırlanmasına bir katkım 
olmadı, hazırlanması konusunda hiç bir kimseye  emir vermedim.

 İddianamede Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir tarafından imzalanan üst 
yazıyla gönderildiği yazılı olan ve Genelkurmay Adli Müşavirliği'ne hitaben yazıldığı 
anlaşılan 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu belgenin dağıtım planında gereği 
için Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'na 
bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği şeklinde yazılı olduğu için bu belge bizzat 
adıma yazılmamış, parafımdan alınıp imzalanmamış ve gereği için birliklere dağıtılmamış 
olmasına rağmen belgenin dağıtım planında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yazılı olması 
ve benim de o sıra Hava Kuvvetleri Komutanı olmamdan dolayı adımın iddianamede Batı 
Çalışma Grubu oluşumuna ve faaliyetlerine bizzat katılan kişi olarak yer aldığını 
düşünüyorum ve kabul etmiyorum.  İddialar, geçmişte tekrarladığım gibi doğru değildir. Bu 
belgeyi de görmedim, hazırlanmasına bir katkım olmadı, hazırlanması hususunda da hiç 
kimseden emir, hususunda da hiç kimseye emir vermedim. 

Üçüncü konum olan gerçek olmayan ve toplantıyı ve tekliflerini arz edeceğim. 
Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı birlikte 
Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin Batı 
Çalışma Grubu'nun çalışmaları ve brifinglerle ilgili görüşlerinin yer aldığı iddia edilen bir 
belge nedeniyle de suçlanıyorum. Bu belgede benim de görüş bildirdiğimden bahsedilmiş 
olmasına rağmen böyle bir toplantı yapılmışsa bile ben bu tür toplantıya asla katılmadım. 
Orman Bakanlığı ya da Kültür Bakanlığı ile veya bu Bakanlıklar'da çalışan bazı insanlarla 
ilgili olarak yahut Kombassan, Yimpaş gibi kuruluşlarla ilgili olarak hiçbir görüş 
bildirmedim. Söz konusu toplantıda ismi geçen şahısları da asla tanımıyorum. Bu toplantı ve 
iddianamede atfedilen konuşmayı kabul etmiyorum. 

Ayrıca bu toplantının 9 Temmuz 1997 tarihinde yapıldığı yazılıdır. Bu tarihte 
yaklaşık 20 gün önce RP, DYP hükümeti istifa etmiştir. Mesut Yılmaz Başbakanlığı'nda başka 
bir hükümet kurulmuştur. Eğer iddia edildiği gibi RP, DYP hükümetine yönelik bir çalışma 



  

varsa bu hükümet istifa ettikten sonra neden böyle bir çalışma yapılsın? Bu sebeple bahse 
konu olayın atılı suça delil olarak kabul edilmesini anlayabilmiş değilim. Kabul etmiyorum. 
Ayrıca bu belge 2007 yılında kullanılmaya başlanan yazı karakteriyle oluşturulmuştur. 

 Diğer bir suç, gerçek olmayan, iddianamenin suç başlama tarihinin öncesine ait, 
atılı suçlar, Şubat 1995 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri gessap 
planlama direktifi başlıklı belgede sıkıyönetim ilan edilen bölge veya bölgelerde nelerin 
yapılacağı. Genelkurmay Başkanlığı'na karşı sorumlu olduğu belirtilen Genelkurmay Harekât 
Başkanı Çevik Bir tarafından imzalanan ve o tarihte Genelkurmay İkinci Başkanı olmam 
sebebiyle onayladığım Gessap planları direktif sebebiyle suçlanıyorum. Bu konuda 
suçlananlardan zamanın Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanı olarak görev yapmış olan 
sayın Orhan Yöney'in savunmasında verdiği ifadelere de katılıyorum. Dikkat edilirse bu 
belgenin tarihi 1995 yılı Şubat ayıdır. Bu tarihte Refah Partisi DYP hükümeti değil, Tansu 
Çiller Başbakanlığındaki 50'inci hükümet görevdedir. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal 
anayasamızın olağanüstü yönetim usulleri babında 119'uncu maddeden 122'inci maddeye 
kadar olan bölümün de düzenlemiş olup 119'uncu maddede olağanüstü hal ilanının hangi 
hallerde yapılacağı belirtilmiş olup maddenin 2 nolu bendinde şiddet olaylarının 
yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle 120'inci maddesinde 
ise anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya 
şiddet olayı sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde olağanüstü hal ilan 
edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali de anayasamızın 122'nci maddesinde 
anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya 
yönelen olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin 
yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma 
olması veya vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma veya ülkenin ve 
milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin 
yaygınlaşması sebepleriyle Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli 
Güvenlik Kurulu'nun da görüşünü aldıktan sonra süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir 
veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilan edebilir şeklinde 
düzenlemiştir. 

Maddenin devamında sıkıyönetim konuları Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak 
görev yapar, şeklinde düzenleme de mevcuttur. Yine 1402 sayılı sıkıyönetim kanununa 
birinci maddesinin sıkıyönetim ilanı, ikinci maddesine sıkıyönetim yürütülmesi, üçüncü 
maddesinde sıkıyönetim komutanının görev ve yetkileri vesaire düzenlemiştir. Anayasanın 
122'inci maddesine görüldüğü gibi sıkıyönetim sadece savaş halinde değil olağanüstü hal 
ilanının gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, 
savaşı gerektirecek bir durumda başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya 
cumhuriyete karşı kuvvetli veya eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin 
bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması 
sebepleriyle ilan edilebilir. 

Sıkıyönetim, Silahlı Kuvvetler değil Bakanlar Kurulu ilan edebilir ve ilandan sonra 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emniyet 
teşkilatı gibi, Tarım Bakanlığı gibi, Milli Eğitim Bakanlığı gibi, Adalet Bakanlığı gibi ve 
diğer tüm kurum ve kuruluşlar gibi hatta kendisine görev verilebilecek siviller gibi her zaman 
kendisine siyasi otorite tarafından verilecek her türlü görevi yapmak üzere hazır olmak 
durumundadır. Ben 1995 yılı Şubat ayında Genelkurmay İkinci Başkanı'ydım. Hava 
Kuvvetleri Komutanı değildim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi gerek anayasada gerekse 
İç Hizmet Kanunu'nda gerekse diğer mevzuatla bellidir.



  

Sıkıyönetim ilan edilmesini gerektiren bir durum olması halinde Bakanlar Kurulu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sıkıyönetim ilan edildiğinde ülke sınırlarımızın ve 
vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması bakımından hazırlıklı olmak ve bu 
ülkenin iç ve dış güvenliğinden sorumlu asker ve sivil tüm kamu görevlilerinin öncelikli 
görevidir. Bunun için barış içinde bile yeteri kadar asker ve sivil diğer personel hazır 
bulundurulur. Asker savaş için lazımdır, savaş çıkarsa o zaman asker alırız diye 
düşünülemez. Bu nedenle kanunlardan kaynaklanan görevlerimizin doğru olarak yerine 
getirilmesi ve Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarafımdan görev 
verildiğinde verilen görevi yapmaya hazır olması amacıyla 1995 yılı Şubat ayında sayın 
Tansu Çiller Başbakanlığı'nda 50'inci hükümet döneminde yayınladığımız bir genelgenin 
nasıl olup da yaklaşık bir buçuk yıl sonra 28 Haziran 1996 30 Haziran 1997 tarihleri 
arasında görev yapan sayın Necmettin Erbakan Başbakanlığında kurulan 54'üncü hükümetin 
görevlerinin yapmasını engellemeye teşebbüs suçuna delil olarak kabul edildiğini anlamakta 
güçlük çekiyorum. Üstelik 1995 yılı Şubat ayında görevde olan 50'inci hükümetten sonra 
Tansu Çiller başkanlığında 51'inci hükümet yine Tansu Çiller başkanlığında 52'nci hükümet, 
Mesut Yılmaz başkanlığıda ise 53'üncü hükümet görev yaptıktan sonra 28 Haziran 1996 
tarihinde 54'inci hükümet kurulmuştur. 54'ünci hükümetin kuruluşunu ve  kimin tarafından 
kurulacağını bir buçuk yıl sonra, öncesinden ön görüp bu hükümeti bir darbe ile devirmeyi 
veya darbe sonrası sıkı yönetim ilan edilip çalışmayı, çalışma esaslarını belirlemiş olması 
değerlendirmesinin doğru olup olmadığının takdirini sayın Mahkemenin en doğru şekilde 
yapacağına inanıyorum. 

Bu çalışmaların hükümete karşı bir tehdit olarak algılamak darbe döneminde 
sıkıyönetimin nasıl uygulanacağına dair plan olarak görmek doğru değildir. Bu 
çalışmaların batı çalışma grubu faaliyetleri ile ilgisi yoktur. Bu tür çalışmalar benden 
önceki genelkurmay ikinci başkanları tarafından yapıldığı gibi benden sonraki 
genelkurmay ikinci başkanı tarafından da yapılmaktadır. Çünkü zorunludur.

 Diğer 54. Hükumet kurulmasından önce önemli bir konu da hava kuvvetleri 
komutanı olduğum 1995 yılı Ağustos ayından sonra Ankara gizli kişiye özel gizli kaşeli 19 
Aralık 1995 tarihinde yayınladığımız iç tehdit ve yıkıcı bölücü faaliyetlere karşı koyma 
konulu yazıyı iddianamenin değişik sayfalarında yer aldığını gördüm. Bu genelgedeki metin 
el yazısı, yazıyı hazırlayana aittir. Ve imza ise bana ait gibi görünmektedir. Bu genelge 
iddianamede açıklandığı gibi içeriğinin yıkıcı bölücü unsurların hava kuvvetlerine 
sızmalarına karşı alınması gereken önlemler yazılıdır. Bu yazı hava kuvvetlerdeki asker ve 
sivil personele gönderilen bir iç genelge niteliğindedir. İddianamede ilişkilendirilmeye 
çalışıldığı gibi başka hiçbir kimseye ya da kuruluşa siyasi parti ile ilgisi yoktur. Dikkat 
edilirse yıkıcı ve bölücü faaliyetlere dikkat çeken yazıda hiçbir siyasi partinin, hiçbir siyasi 
düşüncenin ima yolu ile bile olsa adı dahi geçmemektedir. Yazının ilgisinde belirttiği gibi 
atılı suçu oluşturan emir silahlı kuvvetler istihbarata karşı koyma koruyucu güvenlik ve 
işbirliği yönergesi MY 114-1 A yönergesi olarak yayınlanmıştır. Bu yönerge 4045 sayılı 
kanun ve bakanlar kurulunun güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine 
uygundur. Genelkurmay MY 114 silahlı kuvvetler istihbarata karşı koyma koruyucu işbirliği 
yönergesi zamana ve duruma bağlı olarak değişikliğe tabi tutulmuş ve yeni yönerge 2011 
yılında yeni genelkurmay başkanlığının baş emri ile yürürlüğe girmiştir. Yeni yönergenin 8. 
Bölümü personel güvenlik incelemesi ile olup 1995 yılında yayınlanmış olan konularla çok 
benzerlik taşımaktadır. 

İddianameye yazının içeriği özet olarak ben de burada iddianamedeki şerhi aynen 
okuyorum. Türkiye cumhuriyet devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü 
parçalamak, Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş anlayışı yıkarak kendi görüş ve fikirlerin 
etkin olduğu bir rejim kurmak için faaliyet gösteren, yıkıcı ve bölücü örgütler amaçlarına 



  

ulaşmada Türk silahlı kuvvetlerini en büyük engel olarak görmektedir. Hava kuvvetleri 
görevlerini özellikle yeni subay ve astsubayları yıkıcı, bölücü faaliyetlerin etkisinden uzak 
tutmak ve onların geçmiş örneklerde görüldüğü gibi cazip hedef halinde görmemek için her 
seviyedeki birlik komutanı ve kurum amirleri tarafından ekteki önlemler alınacaktır. 3. 
Maddesi Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumakla görevli Türk silahlı kuvvetlerinin 
ayrılmaz bir parçası olan hava kuvvetleri mensuplarım her türlü ideolojik akımların 
etkilerinden korumak, her kademedeki komutan ve amirlerin en önemli görevlerinden biri 
olduğu unutulmayacaktır. Birlik karargah ve kurumlarda ideolojik faaliyetlerin görülmesi 
veya tevhil edilmesi halinde faaliyetler içinde yer alanların haklarında gerekli idari ve yasal 
işlemler süratle yapılacaktır. Görüldüğü gibi bu genelgede hiçbir siyasi parti, sağ ya da sol 
siyasi düşünce, ırk, dil, din hedef alınmamıştır. Özellikle belirtiyorum dinle ilgili içinde 
hiçbir husus yoktur. Yani yıkıcı ve bölücü faaliyetler 5237 sayılı Türk ceza kanununda terörle 
mücadele kanununda ve diğer bazı kanunlarda suç sayılmıştır. 

O tarihlerde hava kuvvetlerinin başında olan birisinin sorumluluk sahasında olan 
personelini kanununun suç saydığı eylemden uzak durmalarını, bu tür faaliyetlerde bulunmak 
isteyenlere dikkatli olunmasını isteyerek uyarmaktan daha ne doğal olabilir. Üstelik 52. 
Hükumet zamanında yayınlanmış bu yazı Türk silahlı kuvvetlerinin 114. MY talimatına göre 
hava kuvvetleri komutanlığında personeli terör ve yıkıcı, bölücü faaliyetlerden korumak ve 
uzak tutmak amaçlı olup gerektiğinde görevli olan komutanlar tarafından yayınlanmaktadır.

 Siyasetle, hükumetle ilgisi yoktur. 1995 yılı Ağustos ayında hava kuvvetleri 
komutanlığına atandım. Benden önceki hava kuvvetleri komutanlarının yaptığı gibi ben de 18 
aralık 1995 tarihinde kuvvetimdeki tüm birliklere bir genelge yayınladım. Bu genelgenin 
içeriği yazının konu bölümünden ve yazının metninden de anlaşılacağı gibi hava kuvvetleri 
bünyesindeki yıkıcı  ve bölücü faaliyetlerin hava kuvvetlerine sızmalara karşı alınacak 
önlemlerle ilgili olarak personelimin dikkatini çekmekti. 1995 yılı aralık ayında yayınladığım 
bu genelgenin içeriğinin nasıl olup da 28 haziran 1996 tarihinde kurulacak olan RP-DYP 
hükumetini devirmeye cebren ve şiddetle değiştirmeye teşebbüs unsuru haline getirildiğini 
hala anlayabilmiş değilim."

1998 tarihli imzasız belge ve 5 nolu CD belgesi, hava kuvvetleri komutanlığının 19 
Ağustos 1998 gün ve hava yer yüzbaşı inceleme subayı Hakan Büyük imzasına açılan 
imzasız 1 sayfadan oluşan duyumlarla ilgili askeri okullara girecek öğrencilerin kaldığı 
evlerin tespiti ve takibi ile ilgili belge ile ilişkilendirilerek suçlanıyorum. 1997 yılı ağustos 
ayında emekli oldum. 1998 yılında böyle bir belge ile ilişkimin olmadığını başka nasıl 
açıklayabilirim bilmiyorum. 

Atatürkçü düşünce derneği genel merkezinde elde edildiği söylenen 5 nolu CD'de iç 
tehdit ve yıkıcı, bölücü faaliyetlere karşı koyma konulu hava kuvvetleri komutanlığının 18 
Aralık 1995 tarihli genelgesinin yer aldığından bahsederek tekrar suçlama getirilmişse de bu 
genelgenin 1995 tarihli olduğu, o tarihte sayın Necmettin Erbakan'ın hükumetinin olmadığını, 
Sayın Erbakan hükumetinin 28 haziran 1996 tarihinde kurulduğunu, hem yazının içeriğini, 
hem de tarihi itibariyle sayın Erbakan hükumeti ile ya da başka hükumetle 
ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını, bu genelgenin daha sonra aleyhime delil yaratmak 
için 5 nolu CD'nin içine konulup delil oluşturmaya çalışıldığı aşikardır. Bu CD'yi içeriğini 
kabul etmiyorum.

 Sonuç olarak 16 yıl önce 1997 yılı Ağustos ayında emekli oldum. Batı çalışma 
grubu ile adlandırılan oluşumdan haberim yoktur. Ne kuruluşuna katıldım, ne de 
faaliyetlerine. Bu oluşum nedeniyle genelkurmay genel sekreterliği, genelkurmay harekat 
başkanlığı veya ikinci başkanlığı tarafından yapıldığı söylenen veya bu şahıslar tarafından 
imzalanıp tüm askeri birliklere gönderildiği söylenen yazılardan kesinlikle haberim 
olmamıştır. Hiçbirinde görüldüğüne dair olsa bile imzam ve parafem yoktur. Görseydim 



  

imzam ve parafem olurdu. Zaten genelkurmay başkanı tarafından imzalanmayan veya 
emredilmeyen bir yazının bana takdim edilmesi benim astım olan genelkurmay ikinci 
başkanından veya genelkurmay başkanı GENSEK'ten emir ve talimat almam veya bir kuvvet 
komutanının bu rütbedeki kişiler tarafından her ne sebeple olursa olsun görevlendirmesi, 
icra makamı olarak gösterilmesi yasalar gereğince mümkün değildir. 

Tarafımdan ya da kuvvetlerimize bu konularla ilgili hiçbir faaliyet yapılmamıştır. 
Türk silahlı kuvvetleri hizmet yönetmeliğinin 19. maddesi amirler maiyetlerini yapmaya 
selayetli oldukları işlere mücbir sebepler olmadıkça karışmamalıdırlar. Lüzumsuz karışmak 
amire karşı duyduğu sevgi ve emniyeti sarsar, teşebbüs kuvvetini azaltır. Yetişme istidadını 
söndürür. Yalnız mahiyetin selayetini kullanması yüzünden işler çığırından çıkarsa veya 
çıkacağı hükmolunursa o zaman amirin işe karışması, düzeltme yoluna koyması, bir hak ve 
vazife olur şeklindedir. 

Dosyadaki benim astım olan genelkurmay ikinci başkanı tarafından yazıldığı 
söylenen bahse konu emir ve talimatlar genelkurmay başkanının emri ile yazılıp 
gönderilse dahi asla kuvvet komutanı olarak bana arz edilmez. Eğer bana arz edilseydi 
benim imzam yada parafem olurdu. Bu evraklarda benim parafım ve imzam olmaması 
yazıların bana arz edilmediği, dolayısıyla benim yazı içeriğinden haberim olmadığını 
gösterir. İlk başlangıçta cumhuriyet savcılığında ifademde Çetin Dizdar tümgeneralin ki 
tuğgeneral olarak söylemem gerekirdi. Genelkurmay başkanlığındaki yapılan toplantılara 
görevlendirdiğimi söylemiştim. Hazırlanmasına katılmadığım, hiçbir bilgimin olmadığı bu 
belgelerde görüldü yada havale paraflarım olmadığı dikkate alındığında benden habersiz 
olarak düzenlenmiş olan hiçbir belge sebebi ile sorumluluğumun olmayacağı açıktır. Bu 
sebeple dosyadaki hava kuvvetlerinin icra makamı olarak gösteren yazılar ve varsa planlar 
tamamen bu yazıyı yazan veya planları yapan kişilerin kendi bilgi ve sorumluluğundadır. Ne 
ben ne de bilgim dahilinde komutam altındaki kuvvet böyle bir hazırlığın içinde olmamıştır. 
Aleyhime olan ve imzam ve parafımı taşımayan hiçbir bilgiyi kabul etmiyorum. 

Sonuç olarak iddianamede hükumeti ortadan kaldırmak ve görevlerini yapmasını 
kısmen veya tamamen engellemek için cebir ve şiddet kullanılıp kullanılmadığını, cebir ve 
şiddet kullanılmışsa bunların neler olduğunu, cebir ve şiddet dışında hangi eylemlerin 
olduğunu, bu eylemlerle netice alınmamasının nedeni olarak faillerin iradesi dışında hangi 
engeller olduğu, bu engellerin neticenin meydana gelmesinde katkılarının neler olduğu açıkça 
belirtilmemiştir. Esasen bu tür eylemler yoktur, bu nedenle iddianamede yer almamıştır. 
Cebir ve şiddet kullanıldığına dair dosyada hiçbir delil bulunmadığı, soruşturma savcılığında 
sorulan sorulardan da anlaşılmaktadır. Kaldı ki olsa bile cebir ve şiddet kullanarak hükumetin 
görevini engellemek için yola çıkanları, onların elinde olmayan hangi nedenlerin engellemesi 
sonucu netice alamadıkları açıklanmış değildir. Atılı suçu işlemediğim, suçsuzum beraatimi 
diliyorum."

" Ahmet Bey, 28 Şubat MGK toplantısında Genelkurmay Başkanı'nın bir konuşması 
var, önce Türkçe ezandan bahsediyor, önce Türkçe ezanın yasaklanması gibi bir ibare geçiyor 
Genelkurmay Başkanı'nın konuşmasında, biliyorsunuz Türkçe ezan kanunla yasaklanmış 
değil sadece Arapça ezan okunması serbest bırakılmıştı. Bu hususu gündeme getiriyor, daha 
sonra da siz söz alıyorsunuz, tutanaklara geçen ifadeleriniz şöyle; teokratik düzende her şey 
Allah'ın emirlerine göre yürütülür, demokrasilerde ise yürütme erki hükümettir, hükümetler 
Allah'ın yeryüzünde temsilcisi olmadığı gibi demokrasi din ile nasıl bağdaşacak gibi bir 
ifadeniz var. Özellikle demokrası din ile nasıl bağdaşacak gibi bir, bu ifadeniz üzerinde 
durmak istiyorum. Sanki Türkiye'de o dönemde dini bir yönetim varmış gibi bir konuşma 
olduğunu düşünüyorum bu konuşmanın. Bu konuşma önceki konuşmalarla da birlikte 
değerlendirildiğinde Genelkurmay Başkanı'nın konuşmasıyla birlikte değerlendirildiğinde bir 
baskı olarak mı yapıldı, yine Genelkurmay Başkanı'nın toplantı bitimindeki daha önce de 
gündeme gelmişti, 10 dakikada MGK kararlarını hazırlarız şeklindeki ifadeleri dikkate 



  

alındığında bu 406 sayılı MGK kararının taslağı önceden Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından hazırlanmış mıydı?"

"Sayın Genelkurmay Başkanı'mızın o zamanki konuşmasını doğrusu hatırlamıyorum. 
Sizlerin buradaki ifadelerinden ve iddianamede ve çeşitli yerlerde okuduklarımdan 
biliyorum."

 "Yani önce Türkçe ezan ile ilgili var, sonra darbeler ve darbelerin okumuşsanız 
daha sonda darbelerin gelişiyle ilgili bazı ibareler var."

"Söylemiş olabilir, bu konuda herhangi bir yorumum yok.  Din, inançlı olanlar için 
her tarafta geçerlidir, istediklerini yapabilirler. Ancak devletin, cumhuriyetin nitelikleri belli 
ise, anayasada hükümler belli ise bunlara karşı gelmesi de düşünülemez."

"MGK toplantısında demokrasinin dinle bağlaşması bu konuları niye gündeme 
getirdiniz?" 

 "Efendim gerçekten şimdi hatırlamıyorum, evveliyatının öncesini de bilmiyorum. 
Ben daha önce yalnız Milli Güvenlik Kurulu'na girmeden önce tüm toplantılarda olduğu gibi 
gündem maddelerine göre gerekli çalışmamı yapar o şekilde girerdim belki de o 
buyurduğunuz gibi sosyolojik bir konu olabilir, orda çalışmışımdır. "

"406 nolu MGK kararı önceden hazırlanmış mıydı?"
" Hayır efendim. Her değişik Milli Güvenlik Kurulu'nda gündem maddeleri 

malumunuz bellidir, bu Milli Güvenlik Kurul'larından birisinde de sayın Cumhurbaşkanı'm 
şöyle bir tabir de kullanmıştır sayın Demirel; Askerin iki şapkası vardır, Milli Güvenlik 
Kurulu Üyesi olarak birisi asker şapkası ikincisi de siyasi şapkası. Elbette ben bir Orgeneral 
olarak ve Milli Güvenlik Kurulu'nun bir üyesi olarak kendimi Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'nın ötesinde dışarda Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi gibi de görüyorum. 
Ordaki konular tartışılırken elbetteki çalışacağım, o konularda gerekli düşüncelerimi 
belirteceğim eğer gerekirse orda görüşlerimi açıkça herhangi bir zorlamaya bağlamaksızın 
söylemekte yetkiliyim bu bakımdan ordaki konuşmaların ne konuşmuşsa gerçekten ben 
konuşmuşsam onu kabul ediyorum. "

" Mahkememizdeki savunmanızda Batı Çalışma Grubu'nun temel belgeleriyle ilgili 
bir bilginizin olmadığını söylediniz. Burda BÇG'nin kurulması ile ilgili olarak Güven 
Erkaya'nın beyanları okundu, yine Erol Közkasnak'ın beyanları da okundu o televizyon 
konuşmasındaki gerçi siz o konuda da savunmanızda beyanda bulundunuz bir kısmına itibar 
edilip bir kısmına itibar edilmemesinin doğru olmadığını söylediniz ama burada dosyada 
bulunan evraklardan bazı imha tutanakları var yani özellikle Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'nın imha tutanakları var, mesela Batı Eylem Planı yine Batı Eylem Planı, Batı 
Harekât Konsepti denmiş bunlar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Hava Eğitim 
Komutanlığı'nın imha tutanakları olduğu için size okuyorum ve ayrıca geçen hafta yine 
Hasan Celal Güzel'in şikayeti sonucunda Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen cevabi 
yine Kadir Sarmusak'ın yargılamasıyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
verilen cevabi yazıları da okuduk. Bu evrakların size gelmemiş olması mümkün müdür, yoksa 
hatırlamıyor musunuz veya size iletilmedi mi?

" Efendim sistem bakımından tereddütlerim var. Ben Hava Kuvvetleri 
Komutanı'yım. Ayrı bir görevim var, ayrı bir karargâhım var, ayrı bir binam var. Sadece ve 
sadece görüldüğü gibi Batı Çalışma Grubu veyahut buna benzer konular benim asli 
görevimin içinde değil. Dolayısıyla çalışmalarım içinde günlük çalışmalarım ve yıllık 
çalışmalarım içinde belirtilmiş konularda tonlarca görevler var. Bunların elbetteki Batı 
Çalışma Grubu ile rutin faaliyetler Hava Kuvvetleri'ne Genelkurmay Başkanlığı'ndan ve 
ast birlikten gelmiş gitmiş olabilir. Bu gelmiş gitmiş olan evraklar ne olduğunu ben 
görmedim, bilmiyorum da ama siz bunun çıkması bana kadar gelmesini gerektiğini 
söylerseniz çoğu defa arkadaşlarımız bu konuda kendi bulunuş yerleri ile ast üst ilişkilerinde 
çok söylediler eğer bana gönderilmişse yani bana dediğim, karargâhıma gönderilmiş ise 



  

karargâhımdaki ilgili şube ilgili başkanlık gereğini yapacaktır ve ilgili ast birliklerle bu 
ilişkileri devam ettirecektir ama bana herhangi bir şekilde komutana arz veya da 
Genelkurmay Başkanı'nın imzasıyla bilmem gerekirse veya da Genelkurmay Başkanı'm 
çağırmış da beni bana bir emir vermişse bu şekilde ancak bir ilişki kurabilirim. Bu evrakları 
ben görmedim."

Savunmanızda 18 Aralık 1995 tarihli "İç Tehdit ve Yıkıcı, Bölücü Faaliyetlere Karşı 
Koyma" konulu belgeden bahsettiniz. Bu belgedeki imzanın kendi imzanıza benzediğini 
belirttiniz. Öncelikle belge ekinde Yücel Özsır imzalı bir belge daha var, el yazılı, bu el yazısı 
kime ait öncelikle bunu biliyor musunuz? "

"Efendim isabetli oldu ben de buraya gelirken bu suali sorabileceğinizi düşünerek 
ilgili evrakları da getirdim. Arz etmek istiyorum şu el yazılı evrak, buradaki yazının kime ait 
olduğunu bilmiyorum. İmzanın tam olarak benim olduğunu da bilmiyorum ancak ancak 
gizlilik ve istihbarati yönden ilgili başkanlık şubesinde veyahut başkanlığın içinde bulunan 
herhangi bir subayımıza görevli subaylarımıza daktilo yerine bu gizliliği muhafaza edilmesi 
bakımından elle yazılarak gönderilebilir. Bu evrak onlardan birisi olabilir onlardan birisi 
olabilir kime ait olduğunu yazanı tam kesin olarak bilmiyorum, şubesinden birisi olabilir."

"Şimdi belge içeriğinde bazı bölümler okudunuz savunmanızda ancak okumadığınız 
bazı bölümler var. Şimdi belgenin zannediyorum sonuna doğru iddianamedeki alıntıyı ben 
okumak istiyorum. Personel ile eş ve çocuklarından çağdaş olmayan kıyafetli olanların 
orduevlerine, askeri gazinolara ve misafirhanelere alınmayacağı belirtiliyor. Şimdi bu 
cümlelere baktığımız zaman burdaki hedef alınan ya da tedbir alınması istenen kişilerin 
dini hassasiyeti olan personel olduğu anlaşılıyor çünkü o dönem bölücü terör örgütü 
mensuplarıyla böyle bir çatışma yok, yani kıyafet konusuyla ilgili bir çatışma yok. Belgenin 
yine içeriğinde bir önyargı okunuyor, şuanda okuyacağım cümlelerden, deniyor ki; 
sakıncalı ve sanık kategorisine alınan personelin sicil yoluyla Hava Kuvvetleri'nden 
ilişiklerinin kesilmesi cihetine gidileceği, yeterli delillerin sicil amirleri tarafından 
oluşturulmasına gayret gösterileceği, şimdi burada bir önyargı okunuyor, yeterli delillerin 
oluşturulması isteniyor, arkasından işte telefonların dinlenmesi isteniyor, düşük sicil 
verileceği yani burda da yine bir düşük sicil verilmesi yani bu takdir işte her zaman 
söylenildiği gibi burada savunmalarda birlik personelinin gözlemine personelin çalışma 
başarısına falan bırakılmıyor o takdire de müdahale edilip düşük sicil verileceği, en küçük 
hareket ve davranışları disiplinsizlik olarak cezalandırılacağı, eş ve çocuklarının 
giyinişlerine dikkat edileceği, eşleri ve çocuklarının belli bir ideolojiyi temsil edecek şekilde 
giyinen personelin uyarılacağı deniyor. Yani burada sizin üzerinde üst yazınız bulunan 
yazının ekindeki yazıda bu tür bahsettiğimiz personele karşı bir önyargının olduğu yani 
düşük sicil oluşturulması en küçük davranışlarına bile müsamaha gösterilmeyerek 
disiplinsizlik olarak cezalandırılması şeklinde bir yaklaşım sergilenmesi emrediliyor, 
belgede, siz bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? "

" Düşüncelerinizden, tamamen aksi yönde değerlendiriyorum. Öncelikle elimde 
yazının daktiloya çekilmiş bir kopyası var, bu kopyada iddianame sahipleri yani Savcılık 
kendisine uygun yönleri almış, kendisine uygun olmayan o kadar çok yönleri iyi yönler var ki 
onların hiçbirini almamıştır, birincisi bu. Diğeri de şu yazının içinde din diye bir kelime 
geçiyorsa ben bu sizin söylediklerinizi kabul ediyorum, din isminde bir kelime geçiyorsa 
ben bu sizin söylediklerinizi kabul ediyorum. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum bu yazı 1995 
yılı 18 Aralık tarihinde yayınlanmıştır. Bu yazı malumunuz istihbarata karşı koyma ve 
güvenlik tedbirlerinin Genelkurmay Başkanı'nın direktifleri doğrultusunda hemen hemen her 
yıl yayınlanmaktadır. Personeli korumak bakımından önemli bir yazıdır. Çünkü Türk Silahlı 
Kuvvetleri ayrışmalı personeli kabul edemez, asla kabul edemez. İdeoloji bakımından dini 
bakımdan veyahut da mezhep bakımından çeşitli oluşumlarda olması bizim Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne sakıncalar getirir, biz tek tip görürüz. Personeli korumak Türk Silahlı 



  

Kuvvetleri'nin başında bulunan komutanların Genelkurmay Karargâhları'nın görevidir, 
herhangi bir önyargı yoktur, içinde de din diye bir kelime dahi geçmemektedir, biz bütün 
herkese aynı gözle bakmaktayız ve bu bakımdan verilen emrin veyahut direktifin doğru 
olduğuna inanıyorum."

"Şimdi o dönemde de iddianamede de yer alıyor, personelin asker olmayan 
başörtülü eşlerinin kıyafetlerinin çağdışı olarak değerlendirildiğini, personelin çalıştığı 
birimlerdeki amirlerinin imzalı tutanaklarından anlıyoruz bunlar iddianamede yer alıyor. 
Şimdi böyle değerlendirilince ben de bu belgedeki çağdaş olmayan kıyafetten o şekilde 
anlıyorum yani bunun farklı anlaşılabileceğini de zannetmiyorum,  bölücü terör örgütünün o 
zamanki faaliyetleri ve onlarla mücadele kapsamında böyle bir çağdışı kıyafet tartışmasının 
olduğunu ben hatırlamıyorum, siz varsa söyleyin."

" Ben o günkü havayla sayın Savcı'm 1995 konsey kararlarından bahsediyoruz. o 
yazının sizlerde herhalde tamamı yok siz çünkü kendi arzunuza uygun olanları gelmişsiniz 
iddianameye almışsınız, üç sayfasını, on üç sayfa bu, on üç sayfa sayın Savcı'm. Bu düşünce 
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin vazifesini en iyi yapmak için ve vazifesini yapmak için 
dini veyahut da düşünce veyahut da ideolojik konularda en iyi personelin olması için 
yapılmış düzenlemedir ve eskiden yapılmış ve devamlı da yapılmaktadır."

"Ahmet bey, güzel, pilotlar için açıklıyorsunuz da eşi çağdaş giyinmeyen kişilerden 
bahsediyorsunuz ve bunlarla ilgili nasıl sicil verileceğini belirtiyorsunuz yani bu böyle. Yani 
şimdi eşi o zaman başörtülü olan ya da örtülü olan herkes o zaman şey mi yani suç mu işliyor 
veya tehlike mi?"

"Şimdi bilmiyorum, kanunlarını bilmiyorum. Efendim ben buna cevap 
vermeyeceğim çünkü avukatıma söylüyorum kendisi benim adıma cevap versin. "

" Şimdi iddianamede geçiyor 9.7.1997 tarihli bir toplantı var. Genelkurmay 
Başkanı'nın da katıldığı. Bu toplantıda sizin söylediğiniz sözleri okuyacağım ben. 
Biliyorsunuz ki siyasal islamın isminin Refah olarak mı algılayacağız diyorsunuz. Orman 
Bakanlığı üzerinde durulmadı bu bakanlıkta Cuma namazını kıldıktan sonra toplu halde 
sokaklara dağılan görevliler var, Kültür Bakanlığı özellikle kütüphaneler ve İl Müdürlükleri 
bunlarla dolu diyorsunuz. Toplantıyı hatırlıyor musunuz? "

" Toplantıyı hatırlamıyorum. Toplantıya inanmıyorum. Bu toplantıda söylediğimi 
düşündüğünüz şeyleri asla söylemedim. Tamamen sahte olduğuna inanıyorum. Ordaki 
şahısları asla görmedim, tanımıyorum. 9 Temmuz 1997, 18 Haziran 1997 arasında bir hayli 
fark var. 18 Haziran 1997'de merhum Erbakan'ın hükümeti istifa etmiş, yerine  Mesut Yılmaz 
hükümeti kurulması istenmiş ve 30 veyahut da 28 Haziran'da toplanmışlar, hükümeti kurma 
çabası içine girmişler ve 8 Temmuz'da zannediyorum hükümet güvenoyu almış, 274 oyla bu 
şekilde olan bir oluşumda cebir ve şiddet 9 Temmuz'da düşünülür mü, cebir ve şiddetin 
dışında 9 Temmuz'da toplanarak bu konular konuşulur mu  Savcı'm?"

" Refahyol döneminde de Hava Kuvvetleri Komutanı olduğunuz için yani 
değerlendirmelerinize elbette iddianamede yer verilmiş. "

" Hayır efendim sahte olduğunu kabul edin efendim. Yani orda konuşmalar değil 
sahte olduğunu kabul edin."

" Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat toplantısı öncesi Genelkurmay Karargâhı'nda 
Kuvvet Komutanlıkları'nın bir hazırlık toplantısı yaptığını biliyoruz. Bu toplantıya katılmış 
olmalısınız. Gündem, 28 Şubat toplantısının gündemi konusunda bilgilendirildiğinizi 
varsayarsak irtica konusunda alınacak tedbirlere ilişkin bir ön hazırlık yaptınız mı, 28 Şubat 
toplantısına gitmeden önce?"

" Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde toplantılarından önce toplantıları 
yaparız. Bu çoğunlukta olmaz. 28 Şubat öncesinde malumunuz daha önceki günlerde 
yaptığımız toplantılarda 8 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu'nda bu irticai konuların gündeme 
alınması hususunda teklifler olmuştu. Birisi Ağustos ayında diğeri de Ocak 23 toplantısında 



  

zannediyorum. Bu toplantılarda konuşulanlardan sonra elbetteki biz de ileride 28 Şubat'la 
ilgili böyle bir toplantı yapılacağını düşündük ama sizin dediğiniz irtica konusunda herhangi 
bir orda oturumda herhangi bir konuşma hatırlamıyorum."

" 28 Şubat tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 406 sayılı karar alındı 
malumunuz ve 18 maddede irtica ile mücadele tedbirleri toparlandı. Bu 18 madde ile ilgili 
toplantıda herhangi bir katkınız oldu mu ya da bu 18 maddeye karşı görüş olarak herhangi 
bir görüş bildirdiniz mi?"

"Ben hatırlamıyorum, en asgaride ben katılımda olduğumu düşünüyorum. "
"İfadenizde ben sadece Genelkurmay Başkanı'nın imzaladığı emirleri okurum, 

Genelkurmay Başkanı emriyle imzalanan İkinci Başkan tarafından imzalanan emirleri 
bana arz etmezler dediniz. Bildiğiniz gibi Genelkurmay Başkanı tarafından imzalanan 
emirler çok enderdir. Ancak önemli olan Genelkurmay Başkanı tarafından imzalanmayan 
emirler size karargâhınız ya da kurmay başkanınız tarafından bilgi olarak arz edilir miydi?

" Batı Çalışma Grubu çalışmalarını iddianamede okudum ve inceledim. Gerçekten 
gördüğüm kadar Batı Çalışma Grubu hakkındaki benim görüşüm şimdi Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin ilgili kanunu, Milli Siyaset belgesi, Başbakanlığın göndermiş olduğu genelge, 
adliye bakanlığının ve İç İşleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve komutanın onayı veyahut 
emriyle karargâh içinde kurulmuş 8-10 kişiden oluşan Albay rütbesinde en yüksek rütbeli 
olan bir grup tarafından komutanı bilgilendirmek amacıyla bir çalışma şeklidir, bu çalışma 
kurullar sık sık Genelkurmay Başkanlığı'nda daha evvel de söylediği gibi devamlı 
yapılmaktadır devamlı olmaktadırlar. Bu yazılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yani 
Genelkurmay Başkanlığı'ndan bize gelmiş olabilir, daha başlangıçta da arz ettim biz o 
kadar meşgulüz ki Genelkurmay Başkanlığı'nın dışında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 
yönetimiyle ilgili çok değişik konular vardır, Batı Çalışma Grubu bana göre rutin bir 
çalışmadır rutin bir çalışmadır, o gelen yazılar bizden alabilecekleri bilgileri yahut ast 
birliklerden gelen bilgileri kendileri arasında kıymetlendirecekler ve kıymetlendirdikten 
sonra herhalde uygulamaya veyahut komutana arz edeceklerdir. Benim onlarla gerekli şekilde 
böyle rutin karara götürecek ve Genelkurmay Başkanlığı'yla destekleyecek öyle bir 
düşüncem olmadığı için bana arkadaşlarım getirmemiş olabilirler, eğer önemli bir konu varsa 
ben kendi istihbarat başkanlığımı kurmay başkanlığımı ve ilgili daire başkanlıklarını da 
benim adıma görev yaptıkları için destekliyorum. "

"Sanık Çetin Dizdar, şifahi emirle görevlendirilmesi üzerine Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'nı temsilen BÇG ile ilgili bir kaç toplantıya katıldığını aldığı notları da bizzat 
size ilettiğini belirtmiş ayrıca sayın Dizdar savunmasında da bu ifadelerini teyid eder 
beyanlarda bulunmuştur. Siz de bu konuda bilgi arz edildiğini hatırlıyor musunuz? 

"Evet, C.Başsavcılığı'nın bize sorduğu sorulardan birisi de bu idi. 90 soru soruldu 
hepsine bilmiyorum, bilgim yok şeklinde vermiştim. Sadece buna müspet cevap verdim. Bu 
Çetin Dizdar ile ilgili olarak soru için yani ama ben şimdi iddianamede okuduktan sonra ve 
arkadaşlarımı özellikle Çetin Paşa'mızı ve diğer yeni arkadaşlarımın bazıları söylediler bu 
toplantının yani Çetin Dizdar'ın gittiği toplantının Batı Çalışma Grubu olmadığı, Kriz 
Masası toplantısı olduğunu öğrendim. Dolayısıyla Kriz Masası toplantısıyla Batı Çalışma 
Grubu'nun birbirine karıştırılmaması gerektiğine inanıyorum şimdi kendisini ben gelip de 
ast kademelerden bana Çetin Dizdar'ı Genelkurmay Başkanlığı'ndan istediler, oraya 
görevlendirdik kriz masasına dedikleri zaman uygundur dedim. "

" 30 Ağustos 1997 tarihindeki emekli olduğunu sayın Çörekçi söyledi, 30 Ağustos 
1997  öncesinde müvekkilim Çetin Dizdar'ın görevinin ve sıfatının ne olduğunu hatırlıyor 
mu? "

"30 Ağustos 1997 öncesi Tuğgeneral Çetin Dizdar'dır, benim Savcılığa verdiğim ilk 
ifadede Tümgeneral olarak ifade edilmiştir, Tümgeneral değildir Tuğgeneral'dir; görevi 
İstihbarat Başkanı olarak vermişimdir, yanlıştır, düzeltmek isteyecektim o zaman İstihbarat 



  

Başkanı değil Mühim Daire Başkanlığı'dır."
"Mühim Daire Başkanlığı'nın açılımı nedir?"
"Doğrudan doğruya Hava Kuvvetleri'nin harekâtıyla ilgili savaşıyla ilgili ve 

mühimmatıyla ilgili değişik konularda gücünü gösterecek o konularla ilgilidir."
"18 Ağustos 1995 ile 30 Ağustos 1997 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

yaptınız. Şimdi bugün 8 Ekim 1996 tarihinde Sakız Adası açıklarında Yüzbaşı Nail 
Erdoğan'ın kullandığı F16 uçağın Yunan uçaklarından atılan füze ile düşürülüyor. Ben de bir 
çağrışım yaptı ama böylesi bir çağrışımı doğrusu içime sindiremedim. Bakın darbe ortamını 
hazırlama orada o şekilde ifadeler bunun için ortamı olgunlaştırma, bunun için mevcut 
hükümetin mevcut hükümetin ülkenin içinde ve dışında yalnız olduğunu hissettirme 
noktasında birtakım eylemler, ben bunun böyle olacağına inanmıyorum bunu bir kez de 
sizden duymak istiyorum. "

" Efendim gündemde devam ediyor konu rahmetlinin kızı tarafından takip ediliyor 
konu o günün şartlarında gerçekten çok büyük fiyatlarla 450 metre altındaki bir uçağın 
çıkarılmasını çaba gösterdik mümkün göremedik, yurtdışından bize teklifler geldi 
çıkaramadık fakat ben siyasi tarafına konunun yani o günkü hükümetle devrilme veyahut da 
cebren şiddetle devrilmesiyle ilgili konuya cevap vermiyorum. "

" Batı Çalışma Grubu eylem planında irticaya destek veren holdinglerin kontrol 
altına alınmasıyla ilgili bir kısım kayıtlar var ve bu irticaya destek veren holdingler arasında 
da Kombassan ve Yimpaş'ın ismi de geçiyor. Şimdi Hava Kuvvetleri Komutanı'sınız, o 
tarihlere kadar Hava Kuvvetleri'nin uçaklarının lastiklerini üreten Petlas'ın Kombassan 
tarafından satın alınmasından sonra Hava Kuvvetleri'nin Petlas'tan lastik almamaya 
başladığına ilişkin haberler çıkmıştı. Bu doğru mudur, eğer o alımlar iptal edilmişse sebebi 
nedir? "

 "Cevap veriyorum, hangi yıldan itibaren Kombassan'a geçmiştir bilmiyorum. Ben 
Petlas hakkında hiçbir bilgim yok kuruluşunda bilgim vardı kuruluşunda daha sonra bilgim 
olmadı. Hava Kuvvetleri'nin de oradan lastik alıp almadığını da bilmiyorum. Bunlar lojistik 
konulardır, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ilgili lojistik kurumlar temin eder, alır şirketle 
veyahut da firmayla ilgili değildir. Bize uygun olan nitelikli lastikler önemlidir. "

"Demokrasi ve halk iradesine saygılı  olduğunuzu belirttiniz. Bu Batı Çalışma 
Grubu eylem planları içerisinde o günkü siyasi iktidarın kadrolaşması üzerinde çok 
duruluyor. Hatta kadrolaşmaya ilişkin verilen sayılarda da çok abartılı rakamlar geliyor ki 
Genelkurmay Başkanı bile taaccüb ediyor yani niye böyle dengesizlikler var diye, şimdi 
siyasi iradenin personel alımını kontrol etmek gibi askeriyenin bir görevi var mıdır yoksa 
bu personel alımıyla ilgili hususlar niçin gündeme geldi? "

" Efendim böyle bir konu geçmemiştir, bilgi veremeyeceğim. "
"Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinden olan batı olayları raporunda Hava 

Kuvvetleri tarafından verilen istihbari bilgiler en azından merkeze ulaştırılan bilgilerde 
Bursa İdare Mahkemesi Hakimleri o bu bilgilerden sonraki süreçte yerlerinden sürüldüler ve 
başka yerlere tayin edildiler, disiplin soruşturmaları açıldı. Aynı tarihlere denk gelen sürede 
İstanbul, Edirne, Samsun, Van gibi bir kısım yine şehirlerdeki İdare Mahkemesi Hakimleri 
başörtülü vatandaşlarımızın açtıkları davalarda yürütmeyi durdurma kararı verdikleri için 
soruşturmaya tabii tutularak tayinleri çıkartılmıştır. Bu tayinlerin  Genelkurmay'da yapılan 
brifingler sonrasına rastlaması bir rastlandı mıdır yoksa brifingteki talimata uymayan 
Hakimlerin cezalandırılması cümlesinden bir işlem midir? "

"Avukatım bu konuyu benden daha çok iyi biliyorsunuz. Daha fazla ilave cevap 
veremeyeceğim. "

"28 Şubat 1997 MGK toplantısının ilk görüntüleri yani basına açık bölümünde 
sanıyorum görüntüleri basına verildiği zaman rahmetli Başbakan Erbakan'ın böyle büyük 
boy resimler ile boncuk boncuk terlediğine ilişkin resimleri basına servis edildi ve o resimler 



  

aşağılayıcı bir şekilde kullanıldı basın tarafından. O toplantıda olduğunuza göre sayın 
rahmetli Erbakan'ın terlemesine neden olan ortam çok mu sıcaktı, yoksa Erbakan'ın bir 
hastalığı falan mı vardı terlemesine neden olan  yoksa o gün Batı Çalışma Grubu 
eylemlerinden olan birkaç maddenin imzalatılması yönünde yapılan baskılar mıdır 
terlemesine neden olan? "

" Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında basın tarafından fotoğrafları çekilenler için 
belli bir kaç dakika ayrılır ilgililer tarafından fotoğrafların çekilmesi daha başlangıçta daha 
başlangıçta daha yerleri henüz oturma esnasında veya oturduğumuz esnasında çekilir. 
Çekildikten sonra basın mensupları tamamen dışarı alınır basının toplantının başlangıcından 
sonuna kadar da herhangi bir fotoğraf asla çekilmez. Bu bakımdan boncuk boncuk 
terlediklerini çeken fotoğrafı başkaları tarafından herhalde yaptırılmış özel olarak yaptırılmış 
fotoğraflar olarak düşünebilirim, orada boncuk boncuk sayın Başbakan merhum Başbakan 
terlemedi hiç, terletilmedi de. Terletilmedi o fotoğraflar yanlış, hastalık olup olmadığına 
veyahut da başka bir nedenleri olup olmadığına sayın Başbakan'ımın o kadar yakını değilim, 
bilmiyorum. "

 "Sanık Çetin Dizdar dedi ki ben Batı Çalışma Grubu'na komutanın şifahi emriyle 
görevlendirildim o toplantılara mutat bir şekilde katıldım ordaki kararları da şifahi bir 
şekilde komutana arz ettim şeklinde bir beyanatta bulundu ama siz ise Batı Çalışma 
Grubu'nun kurulması ve faaliyetleri ile ilgili bilginin iddianameden öğrendiğinizi söylediniz, 
bu bir çelişki sizinle Çetin Dizdar arasındaki çok açık bir çelişki, bu çelişkiyi nasıl 
giderirsiniz?"

" Çetin Dizdar ile ilgili biraz evvel ifademde verdim. Çetin Dizdar Kriz Masası 
toplantılarına katılmış olabilir o zaman, kriz masasına nitekim Savcılığa verdiği ifadesinde de 
sonuna doğru pek iyi hatırlamıyorum şuna da bilgi vermiş olabilirim de diyor, dolayısıyla ben 
Çetin Dizdar'ın söyledikleri Kriz Masası ile ilgili olarak diye düşünüyorum, 
görevlendirdiğimizi o emri verilmesi karargâhım tarafından verilmiş ve Genelkurmay 
Başkanlığı'na gönderilmiştir ve ben de uygun gördüm doğrudur."

 "Şimdi bu 24 Ocak 97 tarihli Gölcük toplantısına katıldınız mı? " Katıldım. 
" Ordan ne konuşulduğu noktasında bir bilginiz var mı veya daha doğrusu zihinde 

kalan bir şeyler var mı?"
" Evet 16 yıl sonra zihinde kalan herhangi bir şey yok. Seminer toplantısıydı, bu her 

yıl ordu komutanlıklarında ve Hava Eğitim Komutanlığı gibi bizim komutanlığımızda ve 
gene Donanma Komutanlığı'nda devamlı olarak yapılan toplantılardandır. Gölcük'te de bu 
toplantı yapılmıştır. Ordaki toplantıdaki seminer konuları neler ise Donanma Komutanlığı 
veyahut Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan istenebilir ben şimdi aklımda onların ne 
olduğunu bilmiyorum."

"Güven Erkaya o meşhur söyleşisinde diyor ki biz o toplantıda bazı kararlar aldık 
ve o kararları taslak halinde Milli Güvenlik Kurulu'na götürdük ve onları da ordan onaylattık 
şeklinde bir ifadesi söz konusu. "

 " Güven Erkaya'nın görüşüdür herhangi bir yorum yapamayacağım."
" Yine bir televizyon konuşmasında sayın Dervişoğlu da buna paralel cümleler 

sarfediyor ve bu kararların alınmasında Ahmet Çörekçi'nin de aktif rol oynadığını Erol 
Özkasnak bu sefer söylüyor aynı televizyon konuşmasında"

" Kim söylemiş Ahmet Çörekçi oralarda Ahmet Çörekçi lafının geçtiğini gösterin 
ben size bütün söylediklerini kabul edeceğim, eğer Ahmet Çörekçi lafı geçerse."

" Hemen göstereyim Erol Özkasnak'ın ifadesi daha doğrusu konuşması... 49 sayfa 
çok açık.."

"Efendim ben buna cevap vermiyorum  ispatlamanıza gerek yok."
 "Genelkurmay MGK toplantısından önce Genelkurmay'da bir fikir alışverişi 

yaptınız diğer komutanlarla beraber onu söylediniz ama MGK öncesi bir taslağın olmadığını 



  

ve darbeyle ilgili bir şeyin konuşulmadığı şeklinde beyanatta bulundunuz. Güven Erkaya yine 
o söyleşisinde diyor ki biz Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde Genelkurmay 
Başkanı'nın odasında toplandık ve bazı arkadaşların hemen darbe yapılması gerektiğini ben 
ise Milli Güvenlik Kurulu'nun kullanılarak bu işin üstesinden gelinmesi gerektiği şeklinde bir 
cümlesi var. Dolayısıyla onun bu beyanatıyla sizin biraz önce inkara yönelik beyanatlarınız 
çelişiyor, bu çelişkiyi nasıl giderirsiniz? " Cevap vermiyorum. 

"Milli Güvenlik Kurulu üyeleriyle yani asker kökenli üyelerle sivil hükümetler 
arasında herhangi bir sıkıntının olmadığını diğer hükümetlere yönelik tavrın aynısını yine 
54'üncü hükümet üyelerine de gösterildiğini söylediniz ve dolayısıyla 54'üncü hükümetin 
görevden uzaklaştırılmasına yönelik bir çalışmanın olmadığını Türk Silahlı Kuvvetleri en 
azından komuta kademesi tarafından bir çalışmanın olmadığını söylediniz. Fakat o dönemde 
yine 54'üncü hükümetin Başbakanı'nın danışmanı başdanışmanı İlknur Çevik diyor ki o 
dönemde diyor Erol Özkasnak beni karargâha çağırdı istifa edilmemesi halinde darbe 
yapacağını söyledi ve ben o şekilden ayrılıp Başbakan'a gittiğini söylüyor. Bu konuyla ilgili 
bir bilginiz var mı size ulaşan "

"Hayır efendim, sorunuzun birinci  kısmına kadar tamamen katılıyorum birincisinde 
fakat dedikten sonraki cümlelerinizi asla tasvip etmiyorum ve kabul etmiyorum. "

" Siz bir çok Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katıldığınızı söylediniz. Şu şekilde 
bir kararın alındığına dair başka Milli Güvenlik Kurul kararları olduğunu hatırlıyor 
musunuz?"  Çok değişik kararlar olmuştur. 

" Yani üyelerin imzalarına açılmadan alınan kararları belirtir Milli Güvenlik Kurulu 
kararı olduğunu hatırlıyor musunuz veya tanık oldunuz mu?"

"Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne sorun bu sualin cevabını. Bunu 
hatırlıyorum ama diğerlerinde nasıl olduğunu hatırlamıyorum."

"Müvekkilim Çetin Dizdar'ın o tarihlerde yani 1997 Ağustos ayından önceki 
dönemde mühim daire başkanı olduğunu ve müvekkilimin vermiş olduğu ifadeyle bağlantılı 
olarak hafızası yanıltmıyorsa Kriz Masası Kurulu'nda görevlendirilmiş olabileceği yönünde 
kendisinin olur verdiğini söyledi. Kriz Masası Kurulu veya Kriz Masası her dönem veya her 
zaman kurulur mu, Kriz Masası Kurulu hangi konularda hangi faaliyet alanlarında çalışır, 
çalışmaları süreklilik arz eder mi yoksa belli dönem belli konulara munhasır olarak mı Kriz 
Masası oluşturulur bu konuda Kriz Masası Kurulu'nun oluşturulması ve çalışması ve 
amacıyla ilgili bizi bilgilendirirse sayın Çörekçi mutlu olurum. "

" Efendim müsaadenizle ben bu konuda detaylı bilgi arz edemeyeceğim çünkü konu 
Genelkurmay Başkanlığı'nı ilgilendirmektedir. Benim yeterli seviyede cevap vermiştim."

" 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu toplantılarını ve Batı Çalışma 
Grubu tarafından hazırlanan belli maddelerin işte milli güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin 
ortaya konduğu anlamında bir söz söyledi ki iddianamede de esasen iddianamede de esasen 
Batı Çalışma Grubu'nun milli güvenlik kararlarını bir şekilde Milli Güvenlik Kurulu 
üyelerine empoze ettiği yolunda iddianamede de yer var. Acaba zaten kuruluş tarihi belli 
olan Batı Çalışma Grubu 10 Nisan 1997 tarihinde kurulmuş acaba gerçekten bir grup ismi 
Batı Çalışma Grubu da olmasa bir grup dahil başkanı benim, size gelip bu kararların 
uygulanması yahut başkaları gelip de uygulanması gerektiği yönünde bir telkinlerde bulundu 
mu bir benimsetme harekâtında bulundu mu bunu öğrenmek istiyorum"

" Batı Çalışma Grubu ile ilgili olarak Hava Kuvvetleri Komutanı olarak beni, 
Genelkurmay Başkanlığı'ndan herhangi bir sorumlu personel gelip bir telkinde 
bulunmamıştır."

 Batı Harekât Konsepti 6 Mayıs tarihli ve  27 Mayıs tarihli Batı Eylem Planı. 
Bunların çıkışları da yok ki imha tutanağında yer almasının  arasında hiçbir anlamı yok 
fakat  bütün belgeler sayın komutanımıza gelmez ama Batı Çalışma Grubu'nun kuruluşuyla 
ilgili ve mahricinde çıkış kaydı olan 10 Nisan 1997 tarihli evrak bunun Hava Kuvvetleri 



  

Komutanlığı'na girişi var, ondan sonra 29 Nisan 1997  tarihli Batı Çalışma Grubu rapor 
sistemi konulu evrak var, İkinci Başkan imzalı, bunun ötesinde 16 Nisan 1997 tarihli benim 
imzamla laiklik aleyhtarı faaliyetler var ve 13 Haziran tarihli aynı zamanda bu lojmanlarla 
ilgili, askeri lojman bölgelerine giriş ile ilgili düzenleme, bu emirler var. Bu emirler aslında 
bilgi almaya yönelik emirler son benim imzamı taşıyan imza yetkileri yönergesine göre 
hazırlanmıştır benim tarafımdan bunları hatırlamamış olmasını çok doğal karşılıyorum 
yalnız bunların bize geri dönüşleri var, sistem içerisinde bunların gerekleri yapılmış yani 
rapor sisteminde göre raporlar yayınlanmış. Batı Çalışma Grubu'nun çalışma grubunun 
rapor  sistemiyle ilgili kuruluşuyle ilgili kuvvetlerde de benzer çalışmaların yapılacağıyla da 
ilgili belgeler var ki bunlarla ilgili dönüşler var istihbarat kaynaklı Hava Kuvvetleri'nden ve 
diğer kuvvetlerden gelmiş şeyler var. Kara Kuvvetleri Komutanı da ben yetki verdim 
Kurmay Başkanı'na bu konulardaki bütün yetkileri ben hatırlamıyorum ama onlar 
gereğini yapmıştır dediler. Şimdi bir ihtimal olabilir mi sayın komutanımız Batı Çalışma 
Grubu'ndan hani haberdar olmadığı anlamına gelebilecek bu tür faaliyetlerin dışında 
kaldığını belirten ama buna karşılık Hava Kuvvetleri'nden gelen bilgilerin Kurmay Başkanı 
tarafından kendinden habersiz olarak bize gelmesi olasılığı var mıydı bunu sormak istiyorum"

"Sayın Çetin Doğan'ın belirttiği gibi belgeleri hatırlamamam normaldir bana göre de 
ve belirttiği 6 Mayıs, 27 Mayıs, 29 Mayıs, 16 Nisan gibi değişik belgelerden bahsetmektedir. 
Ben belgeleri görmedim, 10 Nisan eylem belgesini ise Hava Kuvvetleri'ne geldiğini 
arkadaşlarımdan öğrendim daha sonra ve bu belge Harekât Başkanlığı'na gidip tekrar 
İstihbarat Başkanlığı'na geldiğini öğrendim. İddianameyi okuduktan sonra burada gelip de 
muttali olduktan sonra öğrendim elbette ki Batı Çalışma Grubu'nun adı Batı Çalışma Grubu 
olarak değil ama Genelkurmay Başkanlığı'nda irticai faaliyetlerle ilgili çalışmalar olarak 
basından veyahut herhangi arkadaşlarımdan veyahut da Genelkurmay'a gidip geldiğimde 
biliyorum ama hiçbir belgeyi içeriğine de girmedim, hiçbir belge bana arz edilmedi ve bu arz 
edilmesi hususunda da emir komuta zinciri içinde çok değişik zamanlarda belirtildi. İkinci 
Başkan benden kıdemsiz bir arkadaşımızdır.Kendisinin onayı olursa yani adına Genelkurmay 
Başkanı'nın veyahut da komutanımızın imzasıyla olursa bana gelebileceğini defalarca diğer 
arkadaşlarım da söylediler bana böyle bir emir gelmedi, bana bir emir gelmedi arkadaşımızın 
belirttiklerine katılıyorum. Batı Çalışma Grubu faaliyetlerini iddianamede öğrendiğim gibi 
gayri resmi olarak da takip etmiştim onları evet ama resmi olarak şey olduğu zaman şu 
söylenen belgelerin hepsini inceledim, baktım bilmiyorum, bilgim yok diye, yine aynı ifadeyi 
kullanıyorum. "

"Sizin adınıza başka birisi tarafından cevap verilmiş olabilir mi dönüş olarak? "
"Görüş olarak rutin bunlar rutin olarak Kurmay Başkanı'm veyahut onu bilmiyorum 

800 küsür evrak var Kara Kuvvetleri ve değişik birliklerden gelen 39 evrak Hava 
Kuvvetleri'nden gelmiş baktığım zaman bu 39'dan ikisi Ankara'da bulunan birliklerden 
gitmiş 37'si de ast kademelerden gelmiş olduğunu gördüm iddianamede fakat bunların 
çoğuna olumlu bir cevap vermemişler size bilgi olarak gelmemiş tahmin ediyorum içinde 
içeriği de yok içeriği de yok bir ikisi hariç o kadar detayına inmedim. Kurmay Başkanı'm 
veyahut İstihbarat Başkanı'm kendilerinin ifadeleri geldiği zaman hatta istihbarata Karşı 
Koyma Daire Başkanı da cevap vereceklerdir, o kadar detaylı bilmiyorum. Eğer onlar 
biliyorsa onlar Hava Kuvvetleri'nde bu işlemleri yapmışsa Hava Kuvvetleri Komutanı olarak 
aynen kabul ediyorum. "

6.C. SANIK AHMET ÇÖREKÇİ MÜDAFİ AV.ALİ AYDIN AKPINAR'IN 
SAVUNMASI

 Biz savunmamızı siyasi bir savunma olarak kurgulamadık ve dolayısıyla hukuki bir 
savunma yapmaya özen göstereceğiz. Soruşturma aşamasında dosyaya girmiş olup hukuka 



  

aykırı delil niteliğinde bulunan evraklar ve CD'ler vardır. Bunların başında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Muhtıraları ve Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporu gelmektedir. Bu 
raporda araştırma konusu olayla ilgili olarak benim müvekkilim aleyhine tek bir beyan bile 
yoktur. Rapor içeriğinin müvekkilim açısından bu şekilde olması raporun hukuka aykırı delil 
olması niteliğini değiştirmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhtıraları ve Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun 
raporu hukuka aykırı delil niteliğindedir ve dava dosyası içerisinden çıkarılması gerekir. 
Şöyle ki Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasamızda bir hukuk devleti olarak tanımlanmış 
olup anayasamızın 36, 38, 138 ve 142 maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. 
maddesinde adil yargılanma hakkı ve kişi masumiyeti tanımlanmıştır. Adil yargılanma hakkı 
bağımsız hakim önünde tarafların eşit şartlarda olduğu savunma hakkının üstün bir değer 
olarak kabul edildiği yargılama ortamında evrensel insan haklarını ölçüt olarak alan, 
bağımsız güvenceli olma niteliklerini tam anlamıyla bünyesinde barındıran, doğal hakim 
tarafından makul sürede açık biçimde yargılanma olarak tanımlanır.

Adil yargılama hakkında sanığa tanınan güvenceler arasında masumluk karinesi 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu karineye göre bir kişi ancak kesinleşmiş mahkeme kararı ile 
suçlu sayılabilir. Bu ilkenin bir sonucu olarak sanığın kendisinin suçsuz olduğunu ispatlamak 
zorunluluğu yoktur. Sanığın suçlu olduğunu kamu makamlarının yargılama prosedürüne göre 
kanıtlamaları gerekmektedir. Bundan dolayı kesin olarak suçu ispatlanmamış bir kişinin 
kuşkunun kendi lehine değerlendirilmesi hakkı bulunmaktadır.

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10 Şubat 1995 tarihli Raymond Fransa 
Kararı'nda masumluk karinesinin yalnızca yargı organlarını bağlayıcı bir ilke olmadığı 
belirtilmiş bu konuda dönemin Fransız İç İşleri Bakanı ve bazı yüksek polis şeflerinin de 
katıldığı bir basın konferansında başvurucu bir suçtan dolayı suikastin asıl sorumlusu olarak 
nitelendirilmiş bundan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Fransa'yı tazminata mahkum 
etmiş karar da kamuoyuna devam eden soruşturmalarla ilgili bilgi verileceği ancak bu konuda 
masumluk karinesine saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edilmiştir.

 Ceza hukukunda masumluk karinesi temel ilkedir. Anayasamızın 38/4 maddesi 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 11'inci maddesi ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi gibi bu konularda düzenlemeler getirmiştir, 
anayasamızda bu konularda düzenlemeler getirmiştir. 

Sayın mahkemenizin de izlemiş olabileceği gibi başta devlet radyo ve televizyon 
kuruluşunun yayınları olmak üzere TRT, açık olarak söylüyorum, yayınları olmak üzere, 
birçok radyo ve televizyon kuruluşunun yayınlarında halkın haber alma özgürlüğü bulunduğu 
bahanesiyle açık oturumlar, belgeseller ve haberler yapılmış, bu programlarda ilgili ilgisiz 
ilgisi bilgili bilgisiz birçok kişi hukuk yaratmış, müvekkilimin de içinde bulunduğu sanıklar 
hakkında doğru olmayan beyanlarda bulunarak onlar peşinen suçlu ilan edilmişlerdir.

 Özellikle de soruşturma sürecinin devam ettiği aşamada Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Muhtıraları ve Darbeleri Araştırma Komisyonu'na çağırılan insanların komisyonda 
verdiği ifadelerin doğruluğu araştırılmadan alenen basın ve yayın organlarında ifşa edilmesi 
anayasamızın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yukarıda bahsedilen hükümlerin 
açıkça ihlali niteliğinde olduğu gibi bahse konu komisyonun soruşturma sürecindeki 
faaliyetleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve anayasamızın yukarıda zikrettiğimiz 
hükümlerine aykırılık teşkil eder. Anayasamızın 98/3 maddesi meclis araştırmasını belli bir 
konuda bilgi edinmek için inceleme olarak tanımlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Meclis İç Tüzüğü'nün "Meclis Araştırması" başlıklı 104'üncü maddesi meclis araştırmasını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasanın 98'inci maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince 
yapılacağı yapacağı inceleme şeklinde tanımlamıştır. 

Yine İç Tüzüğün "Meclis Araştırma Komisyonu ve Yetkileri" başlıklı 105'inci 
maddesinde de Meclis Araştırma Komisyonu'nun bakanlıklarla genel ve katma bütçeli 



  

dairelerden mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu'ndan, kamu iktisadi teşebbüslerinden, özel kanun il veya il özel  veya özel kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek bilgi istemek ve 
buralarda inceleme yapmak, ilgilileri çağırıp bilgi almak olarak tanımlamıştır. 

Yani Meclis Araştırma Komisyonu'nun görevi bununla sınırlıdır, sadece bu 
kurumlardaki görevlileri çağırıp bilgi almak ama bilindiği gibi isimlerini zikretmeyeceğim 
ama birçok sanatçı bile çağırılarak Meclis Araştırma Komisyonu'nda gel bakalım 28 
Şubat'tan sen ne zarar gördün diye soru sorulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri 
Araştırma Komisyonu anayasamızın 98'inci maddesinin 3'üncü fıkrası ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Tüzüğü'nün iç tüzüğünün 104 ve 105'inci maddelerine göre oluşturulmuştur, 
yetkileri anayasamızın ve meclis iç tüzüğünün mezkur maddeleriyle açıkça belli edilmiştir.

 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bu komisyonun açıklanan anayasa ve iç 
tüzük hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarının ilgilisi durumunda bulunmayan 
kimselerden bilgi almak yetkisi olmadığı halde ilgilisi bulunmayan kimselerden bilgi alma 
yetkisi olmadığı halde bazı basın mensuplarının bazı sanatçıların bazı şirket sahiplerinin veya 
yöneticilerinin bazı siyasi parti mensuplarının ve lüzum gördüğü bazı vatandaşların 
komisyona çağırılacak bilgilerine başvurulduğu bilgilerine başvurulan bazı kişilerin de 
gündem gereği medyada yer almak için basına görüşmelerle ilgili bilgi verdiği görüşmelerde 
komisyona neler söylediğini açıkladığı çoğunun doğruluğu tartışılacak beyanlarla basın yayın 
organlarının yayınlarında yer aldığı görülmüştür. 

Bu haliyle sayın komisyon kendisine anayasamızda ve meclis iç tüzüğünde verilen 
yetkilerin sınırını aşarak bir rapor düzenlemiş olup adil yargılanma hakkını da ihlal eden bu 
rapor hukuka aykırı delil niteliğindedir. Dava dosyasından çıkarılmasını talep ediyoruz.

 Daha önce savunma yapan bazı sanıklar kendilerine atfedilen suça delil olarak 
gösterilen bazı CD kayıtlarının 1997 yılında vuku bulduğu söylenen bazı toplantılara ilişkin 
kayıtlar ve evraklarını içerdiği bu CD'lerin Calibri yazı karakteriyle oluşturulduğunu, Calibri 
yazı karakterinin ise tüm dünyada 2007 yılında kullanılmaya başlandığını dolayısıyla bu ve 
benzeri CD'lerin davaya delil yaratmak maksadıyla 2007 yılından sonra oluşturulduklarını 
bu sebeple içeriğinin doğru olmadığını söylemişlerdir.

 Müvekkilim de savunmasında bu CD'ye değinmiş ve doğru olmayan olayları 
anlatan CD içeriğini kabul etmediğini CD'nin oluşturulma tarihinin oluşturulduğu 
bilgisayarın ve diğer teşhis bilgilerinin yazı karakterlerinin bilirkişi marifetiyle tespitini 
istemiştir. Biz de müvekkilimin bu konudaki taleplerine katılıyoruz. Hukuka aykırı olarak 
elde edildiği iddia edilen CD ve diğer deliller üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasını 
talep ediyoruz. Ayrıca yargı yolu itirazında bulunuyoruz. Müvekkil atılı suç tarihinde Hava 
Kuvvetleri Komutanı'dır, bu görevde bulunmuş olması sebebiyle anayasamızın ve 2945 sayılı 
Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği konulu kanunu 
hükümlerine göre Milli Güvenlik Kurulu üyeliği de yapmıştır. İddianamedeki anlatımlardan 
müvekkilimin katıldığı 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan 
kararların  o tarihte hükümet eden Refah Partisi Doğruyol Partisi koalisyon hükümetini ıskat 
etmek amacıyla alındığı kanaatiyle burada yargılanmakta olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 
atılı suç ancak müvekkilimin görevi nedeniyle ve görevini ifası sırasında işlenebilecek bir 
suçtur. Anayasamızın konuyu düzenleyen hükümlerine göre Hava Kuvvetleri Komutanı olan 
müvekkilimin görev sırasında ve görevi nedeniyle işlediği suçlarla ilgili delillerin takdiri 
Anayasa Mahkemesi'ne aittir. Bu sebeple sayın mahkemenizden müvekkilim Ahmet Çörekçi 
ile ilgili davayı ayırıp davaya bakmakla görevli Anayasa Mahkemesi'ne göndermesini talep 
ediyoruz. 

Davanın esası ile ilgili beyanlarımıza gelince; itham, 1995 yılının Ağustos ayından 
1997 yılının Ağustos ayının sonuna kadar yaklaşık iki yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti 



  

devletinin Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan müvekkilimin Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmek, hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen 
yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek gibi suçlardan 765 sayılı 
Ceza Kanunu'nun 147'nci maddesi ile lehine olması halinde de 5237 sayılı Ceza Kanunu'nun 
312'nci maddesi uyarınca cezalandırılması istenmektedir.

 İthamla ilgili olarak iddianamenin sonuç bölümünde yer alan şu cümleler dikkatinizi 
çekmiştir. Sonuç bölümü şöyledir, sonuç olarak yapılan soruşturma ve toplanan delillere 
göre dönemin  Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nın 
bilgisi dahilinde Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay Karargâhı ve bağlı 
birliklerinde görevli General ve Amirallerin fikir ve eylem birliği içinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma Grubu'nda 
görevli bulunan suç tarihinde muvazzaf askeri personel ile Batı Çalışma Grubu temel 
belgelerinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir ve şiddet yoluyla devirme 
suçuna iştirak ettiği belirlenen askeri personel ve YÖK personelinin 765 sayılı kanunun 
64'üncü maddesi aracılığıyla 147'nci maddesinde düzenlenen suçu işledikleri kanaatine 
ulaşılmış, şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmiş, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 
312/2 maddesi hükmü nazara alındığında 5237 sayılı kanunun 312/2 madde hükmü nazara 
alındığında daha lehe olan 765 sayılı kanunun yollamalıyla yollamalarısa yollamasıyla 147, 
31, 33, 40 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi iddia ve talep 
olunur denilmiştir. 

Bu cümlelerle yani yukarıya aldığımız ilk paragrafta suç tamamlandığı düşünülerek 
sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 147'nci maddelerine göre cezalandırılması istenen cümleler 
ile ikinci paragrafta yer alan 5237 sayılı kanunun 312/2 maddesi hükmü nazara alındığında 
lehe olan 765 sayılı kanunun 147'nci maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi 
talep olunur şeklindeki cümlelerin birbiriyle çeliştiği esasen sanıklara atılı suçun iddianame 
savcısının düşüncelerinde bile netleşmediği görülmektedir. 

Şöyle ki 765 sayılı kanunun 147'nci maddesi ile tamamlanmış bir suç 
cezalandırılmasına rağmen 5237 sayılı kanunun 312'nci maddesinde tamamlanmış suç 
cezalandırılmamakta suçun tamamlanmamış hali yani suça teşebbüs başlı başına müstakilen 
suç sayılmaktadır, işte çelişki buradadır. İddianamede hem atılı suç tamamlanmıştır diyerek 
bu sebeple sanıkların 147'nci madde ceza kanunun eski mülga ceza kanunun 147'nci 
maddesine göre cezalandırılmasını istemek hem de tamamlanmış suçu değil teşebbüsü 
cezalandıran ceza kanununun 312'nci maddesinin uygulanabileceğini ancak bu maddenin 
2'nci fıkrasındaki değerlendirmesiyle 147'nci maddenin sanıkların daha lehine olduğunun 
değerlendirilmesi esaslı bir çelişkidir. Başka bir deyişle suçun tamamlanıp tamamlanmadığı 
konusunda iddianamede bile tereddüt mevcut olup bu durum açıkça hukuka aykırıdır.

 İddianamede suç teşebbüs aşamasında kalmışsa ya da tamamlanmışsa bu açıkça 
belirtilmelidir. Sayın Cumhuriyet Başsavcılığı atılı suçun tamamlanıp tamamlanmadığını 
teşebbüs aşamasında kalıp kalmadığını net bir şekilde açıklamalıdır. Esasen iddianamede 
5237 sayılı kanunun 312/2 maddesi hükmü nazara alındığında daha lehe olan 765 sayılı 
kanunun 147'nci maddeleri uyarınca denildiğine göre 5237 sayılı kanunun 312'nci maddesi 
sanıkların lehine olsaydı bu maddenin uygulanabileceği lehlerine olmadığı için 
uygulanmaması gerektiği kabul edilmiştir. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi 5237 sayılı 
kanunun 312'nci maddesi tamamlanmış suçu değil teşebbüs aşamasında kalmış suçu 
cezalandırmaktadır o halde iddianame ile atılı suçun tamamlanmadığı teşebbüs aşamasında 
kaldığı da açıkça kabul edilmektedir. Bu durumu kabul eden sayın iddianame savcıları 
147'nci maddenin yanına 61 veya 62'nci maddelerinde uygulanması gerektiğini dercetmeleri 
gerekirken bu husus dikkatten kaçmış olmalıdır. Yine 765 sayılı ceza kanunun 147'nci 
maddesinde tamamlanmış suç tanımlandığı halde 5237 sayılı kanunda 765 sayılı kanunun 
147'nci maddesinde tanımlanan suçun yer almadığı başka bir deyişle bilinen tanımıyla 



  

darbenin değil darbeye teşebbüsün suç sayıldığı tamamlanmış eylemlere ceza öngörülmediği 
de sayın Mahkemenin dikkatlerinde olmalıdır. 

Ceza kanununun 2'nci maddesine göre suç ve ceza içeren hükümlerin kapsamı 
yorum yoluyla genişletilemez bu sebeple bir suça teşebbüs müstakilen suç sayıldığına göre 
suçun tamamlanmış hali haydi haydi suç sayılır demek ceza kanununun 2'nci maddesine 
aykırıdır. O halde 765 sayılı ceza kanununun 147'nci maddesinde yer alan suçun 5237 sayılı 
ceza kanununda yer aldığından bahsedilemez. Darbe suçu 5237 sayılı ceza kanununda yer 
almamıştır. Bu durumda müvekkilim lehine olup ceza kanununun 2'nci ve 7'nci maddeleri 
uygulanarak hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

Tüm bu taleplerimiz kabul görmemesi halinde fakat yine de atılı suçu kabul 
ettiğimiz anlamına gelmemek üzere 1997 yılı Ağustos ayında emekli olarak orduyla fiili ve 
hukuki irtibatı kesilen müvekkilim bakımından subut düşünülmesi halinde 765 sayılı kanun 
ile cezanın infazına dair hükümler müvekkilin lehine görülmekte ise de 5237 sayılı kanunun 
312'nci maddesinde yazılı suçun unsurları bakımından beraat etmesini kuvvetle muhtemel 
gördüğümüz müvekkil hakkında bu maddenin daha lehine olduğunu düşünüyoruz. 

5237 sayılı kanunun 312'nci maddesinin daha lehine olduğunu düşünüyoruz. Bu 
sebeple atılı suç bakımından hem yürürlükten kalkmış olan 765 sayılı kanun bakımından hem 
de 5237 sayılı kanun bakımından konunun incelenmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz. Bu 
sebeple ben savunmamı daha önce birçok sanık ve müdafinin bahsettiği şeyleri tekrar ederek 
değil suçun unsurları bakımından değerlendirme yaparak tamamlamak istiyorum. 

Müvekkilin emekli olduğu 97 yılı Ağustos ayında da yürürlükte olan ceza kanunun 
147'nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyeti'ni cebren ıskat veya 
vazife görmekten cebren men edenlerle bunları teşlik  teşvik eyleyenlere idam cezası 
hükmolunur şeklindeydi. Yeni ceza kanununda karşılığını oluşturduğu söylenen fakat bizim 
katılmadığımız 312'nci madde ise cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen 
engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Bu suçun 
işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili 
hükümlere göre cezaya hükmolunur şeklindedir. 765 sayılı kanun dönemindeki düzenlemeye 
göre suç hükümeti cebren devirmekle tamamlanmış olacağından bu suça teşebbüsün suçun 
yarıda kalmış halini düzenleyen 765 sayılı kanunun  61 ve 62'nci maddelerinin suça teşebbüs 
müessesesi kapsamında incelenmesi ve hükümeti devirme sonucuna ulaşmayan faillere daha 
az ceza verilmesi gerekirdi. İddianameye baktığımızda sanıkların 312'nci maddede 
düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya 
veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmekten 
cezalandırılması istendiğine göre iddianame ile de atılı suçun teşebbüs aşamasında kaldığı 
kabul edilmiştir, bu çok önemli bize göre, iddianamede de atılı suçun tamamlanmadığı, 
teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edilmiştir. O halde daha sonra atılı suçun unsurlarının 
bulunmadığına ve müvekkilin beraat etmesine dair savunmamız saklı kalmak üzere bir an 
için suçun sübuta ermiş olabileceğini düşünsek bile müvekkil bakımından 147'nci maddenin 
yanında aynı kanunun eksik teşebbüsle ilgili 61'inci maddesinin de uygulanabileceği, 
uygulanması gerektiği açıktır. Müvekkile atılı suç tarihinde yürürlükte bulunan ceza 
kanununun 146 ve 147'nci maddelerinde icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife 
görmekten cebren men edenlerle bunları teşvik edenlerin anayasanın tamamını veya bir 
kısmını tayir ve teblil veya ilgaya veya büyük millet meclisini ıskata veya vazifesini 
yapmaktan mene cebren teşebbüs edenlerin cezalandırılmasından bahsedildiği halde 312'nci 
maddede cebir ve şiddet terimleri kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve 
görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edenlerin 
cezalandırılacağından bahsedilmektedir. 



  

Mülga kanundaki düzenlemeye göre suç hükümeti cebren devirmekle 
tamamlanacağı için bu suça teşebbüs bakımından ayrı ve müstakil bir düzenleme 
bulunmamakta ve suçlara teşebbüs halinde eski kanunun 61 ve 62'nci maddeleri uygulanarak 
faillere ceza verilmesi gerekeceği açıktır. 

Eski kanunda cebir ve şiddet kavramına değil sadece cebir kavramına yer 
verildiğine dikkat çekmek isteriz. Yeni kanunumuzun 312'nci maddesinde cebir veya şiddet 
denilmemiş cebir ve şiddet kavramına yer verilerek somut olayda hükümeti devirmeye 
yönelik harekette her durumda elverişli hareketlerle fiziksel zorlamanın ve baskının 
varlığının cebir ve şiddetin birlikte aranması gerektiğine işaret edilmiştir. Kanunun 312'nci 
maddesinde cebir ve şiddet suçun maddi unsuru olarak gösterilmiştir. Eski kanunda 146 ve 
147'nci maddelerin suçun tamamlanması için şiddet olmasa da cebirin kullanılmasıyla 
suretiyle hükümetin devrilmesi meclisin lağvedilmesi aranmakta iken yeni kanunun 312'nci 
maddesinde cebir ve şiddetin birlikte kullanılması suretiyle hükümeti devirmeye teşebbüs 
edilmesinden bahsedilmiştir.Yeni kanun teşebbüsü suç saydığından ve teşebbüsü suç sayan 
bir suça da teşebbüs olmayacağından failin ne zaman hazırlık hareketlerinden çıktığını ve 
suç için anlaşma suçunu düzenleyen yeni kanunun 316'ncı maddesinin kapsamına 
girdiğini veya bu kapsamdan çıkıp 312'nci maddeye göre değerlendirmesi gerektiğini net 
bir şekilde tespit etmek gerekir, aksi halde ceza sorumluluğunun alanı çok genişlemiş 
olacağı gibi suçta ve cezada kanunilik prensibi de ihlale uğramış olur. Suç işlemek için 
anlaşmayı düzenleyen ceza kanunun 316'ncı maddesinin ve görevi kötüye kullanma suçunu 
düzenleyen ceza kanunun 257'nci maddesinin unsurlarının bulunup bulunmadığı da 
tartışılmalıdır. Biraz sonra açıklayacağımız gibi sanıklar hükümete karşı suçu elverişli 
hareketlerle işlemek üzere net bir şekilde anlaşmaya varmakla birlikte henüz cebir ve 
şiddete yönelik vasıtaları kullanmaya başlamamışlarsa Türk Ceza Kanunu'nun 316'ıncı 
maddesinin yahut 257'nci maddesinin uygulanması gerekeceği gözardı edilmemelidir. Eski 
kanunda 316'ncı maddenin karşılığı 171'inci maddedir. Suça teşebbüs için vasıtanın hareketin 
elverişli olması gerekir. Teşebbüsü düzenleyen suça teşebbüsü düzenleyen Türk Ceza 
Kanunu'nun 35'inci maddesi kişi işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan 
doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten 
sorumlu tutulur şeklindedir. Neticeyi meydana getirmeye elverişli olmayan bir hareket 
312'nci maddede eski 146'ncı madde anlamında bir hareket su bir hareket sayılmaz. Zaten bir 
fiilin teşebbüs derecesinde kalabilmesi için hareketlerin neticeyi gerçekleştirmeye elverişli ve 
yeterli olması gereklidir. 312'nci maddedeki suçun oluşabilmesi için teşebbüs hali yeterli 
olduğuna göre hareketin uygunluğunu neticeyi meydana getirmeye elverişli olup olmadığını 
aramak mecburiyeti vardır. Durum böyle olunca hareketin tipe uygun neticeyi yaratacak 
nitelikte olması şarttır. Hareketin uygunluğu demek illi değer taşıması ve sonuca göre matuf 
kastı gösterecek bir emare taşıması anlamına gelir.

 Bununla hareketin neticeyi meydana getirebilecek güçte ve mahiyette bulunması 
şartı anlaşılmalıdır. Nasıl ki tamamlanmış suçlarda neticenin yapılan hareketin sonucu olup 
olmadığı yani maddi illiyet ilgisi aranmakta ise teşebbüs durumunda da farazi bir illiyet 
ilişkisi kurulmalı ve olacağı düşünülen netice ile hareket arasında illiyet bağı aranmalıdır. 
Faillerin sahip olduğu elverişli vasıtalarla hükümeti devirmeye teşebbüs suçu ile ilgili 
mağdurlar yani hükümet temsilcileri üzerinde fiziki zorlama icra etmeleri gerekir. Ancak bu 
halde hükümeti devirmeye teşebbüs suçu gerçekleşmiş olur. Aksi halde yani fiziki zorlama 
icra edilmemesi halinde fiil Türk Ceza Kanunu'nun 312'nci maddesinin ihlali olarak değil suç 
için anlaşmayı düzenleyen 316'ncı madde kapsamında değerlendirilebilir.

 Tüm bu söylediklerim kabul anlamında değildir, biz iddianameye göre suçun 
unsurlarını arz ediyorum sayın mahkemeye. Bu noktada suç işleme kastına sahip failin 
elverişli vasıtalar kullanmak suretiyle hükümeti cebir ve şiddet kullanarak devirmeye 
teşebbüs suçuna yönelik icra hareketlerine başlayıp başlamadığının yani suçun neticesini 



  

elde etmeye uygun derecede cebir ve şiddet gücüne sahip hareketlere geçilip geçilmediğinin 
tespiti büyük önem kazanmaktadır. Vasıtanın elverişli olması hareketin de elverişli olmasını 
gerektirir. Teşebbüs durumu meydana gelmiş neticeye uygun olarak cezalandırılmaktadır. 
Öyle ise neticeyi meydana getirmesine imkan bulunmayan hareketler icra hareketi sayılmaz.

 Eski kanunda teşebbüsün unsuru olarak elverişli vasıtadan söz edilirken yeni 
kanunda 35'inci maddede elverişli vasıtadan değil elverişli hareketten bahsedilmektedir. Fark 
şudur, eski kanunda vasıtanın kastedilen suçun neticesini oluşturmaya objektif olarak elverişli 
olması yeterli görülmekte iken yeni kanun elverişli vasıta yerine elverişli hareket ifadesini 
tercih etmekle ayrıca subjektif bir şart daha getirmiş olmaktadır. Buna göre vasıta suçun 
işlenmesi bakımından objektif olarak elverişli olsa dahi fail tarafından neticeyi elde etmeye 
elverişli olacak şekilde kullanılmadığı kullanılamadığı sürece teşebbüsten söz edilemez.

 Doğaldır ki biz teşebbüsü 312'nci maddeden yargılansak bile teşebbüsün olup 
olmadığını 35'inci maddeye göre değerlendirmemiz gerekir. Bu nedenle hazırlık hareketleri 
ile icra hareketleri ayrımı yapması gerektiği yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ceza 
hukukunun evrensel ve geleneksel ilkesi ve ceza kanununda 35'inci maddede düzenlenen 
teşebbüsün unsurları suçun niteliği ağırlığı türü ne kadar ağır veya hafif olursa olsun tüm 
suçlar için geçerlidir. Hazırlık hareketleri hiçbir zaman cezalandırılmaz 220'inci madde 
kapsamında olanlar hariç olmak üzere. Sonuca uzak olup failin iradesinin açık seçik bir 
biçimde hangi suça yönelik olduğunun tespitinin mümkün olmadığı hallerde hazırlık 
hareketleri söz konusu olur ve bunlar cezalandırılmaz. Bu çerçevede hazırlık hareketleri ne 
kadar devam ederse etsin ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın neticede suç meydana gelmez ve 
ortada cezalandırılacak bir fiil yoktur. Bir fiilin bu maddeyi ihlal ettiğinin kabul edilebilmesi 
için kişinin hareketinin somut ve objektif olarak neticeyi yaratmaya yeterliliğinin tespiti ve 
bunun için de failin hukuka aykırı fiilinin kaldığı durumla maddede öngörülen netice arasında 
illiyet bağının bulunup bulunmadığının şüpheye yer vermeyecek şekilde açıklanması ve 
kurulması gerekir. 

Nitekim Yargıtay eski ceza kanununun 146 ve yeni ceza kanununun 309'uncu 
maddesi kapsamında verdiği bir kararda verdiği kararlarında silahlı örgüt kapsamında özel 
olarak cezalandırılan hazırlık hareketleri kapsamını aşan her fiilin bu maddenin ihlali 
anlamına gelmeyeceğini  aksine zorlayıcı eylemin netice yaratmaya uygunluğunun ve 
failin anayasayı ihlal amacıyla hareket etmesini aramaktadır. Örnek olarak aşağıda 
belirtilecek kararlarında Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi anayasal düzeni yıkıp yerine teokratik 
esaslara dayalı bir devlet kurmak amacıyla oluşturulup yönetilen örgütün silahlanmasını ve 
amaca yönelik vahim eylemler planlamasını suça hazırlık hareketi niteliğinde görüp icra 
hareketine dönüşmediği gerekçesiyle anayasayı ihlal suçunu oluşturmayacağını hazırlık 
hareketlerinin yapıldığı esnada başka suçlar olmuşsa bu suçlara mahsus cezaların 
verilmesiyle yetinilmesi gerekeceğini bildirmiştir. Bu çerçevede darbeye teşebbüs suçunun 
oluşabilmesi için eylemin kastedilen neticeyi elde etmeye uygun ve elverişli olması ve 
elverişli hareketlerle cebir ve şiddet içeren eylemlere girişilmiş bulunması yani darbe 
sonucunu doğurabileceğine objektif olarak ihtimal verilen icra hareketinin varlığı zorunludur. 
Eylemin elverişli olup olmadığı ise genel ve soyut belirlemeler ile veya sadece failin 
amacıyla değil eylemin işlenme şekli, zamanı ve diğer bütün şartları birlikte değerlendirilmek 
suretiyle belirlenmesi gereklidir. Bu noktada en önemli soru gündeme gelmektedir. Darbeye 
teşebbüs suçu açısında uygun hareket nedir? Eylemin işlenme şekli, zamanı ve diğer bütün 
şartlar birlikte değerlendirilmek suretiyle darbe sonucu doğuracak objektif olarak ihtimal 
verilen hareketlerin bu kapsamda değerlendirileceğini biraz önce de arz ettim.

 Darbe yapabilmek için silahlı bir gücün ülkede kontrolü tamamen ve büyük ölçüde 
ele geçirmesi zorunludur. Yoksa yaklaşık 700 bin civarında askeri yanılabilirim ben bu 
sayıda 300 bin civarında polis gücü olan bir ülkede darbeye teşebbüs edilmesi darbe 
tehlikesinin ortaya çıkması son derece büyük organize şiddetli ve kararlı eylemlerin ortaya 



  

çıkmasını gerektirir. Türkiye gibi büyük bir ülkede cebir ve şiddet yoluyla ülkenin kontrolünü 
ele geçirmek ne kadar zor ise bu madde kapsamında uygun hareket olarak 
değerlendirilebilecek fiillerin de böyle sıradan basit fiiller olması düşünülemez.

 İddianamede açıklanan fiiller gerçekse bile sıradan ve basit fiillerdir darbe sonucunu 
gerçekleştirecek fiiller değildir. Daha açık bir ifade ile darbeye teşebbüs suçunun 
oluşabilmesi için silahlı kuvvetlerin önemli bir bölümünün belirli bir hiyerarşik yapı 
içerisinde ülkede kontrolü ele geçirmek ve darbe yapmak adına kışladan çıkması ve kendi 
silahlı gücüne dayalı olarak devlet mekanizmasının işleyişine el koyması teşebbüs etmesi 
zorunludur. Bu kapsamda darbeyi gerçekleştirmesi kuvvetle muhtemel miktarda silahlı gücün 
kışlasından çıkıp iktidar gücünü elde etmeye yönelik eylemlere başlaması bu madde 
kapsamında uygun hareket olarak değerlendirilmelidir. 

Bu madde kapsamında cezalandırılabilecek başarısız bir darbe girişiminde darbeye 
teşebbüsten bahsedebilmek için silahlı kuvvetlerin bir bölümünün tüm silahlı gücünü 
kullanarak bir başkaldırıda bulunması gerekir. Silahlı güce dayalı bu başkaldırı şayet devletin 
diğer güvenlik güçlerince bastırılabilirse bu noktada bu madde kapsamında 
cezalandırılabilecek bir darbe girişimi var demektir. 

Çok daha net ifadeyle neticeyi elde edebilecek sayıda tankların yürümediği, neticeyi 
elde edebilecek sayıda uçakların uçmadığı, neticeyi elde edebilecek sayıda askerin 
kışlasından çıkıp başkaldırmadığı durumlarda bir darbe girişiminden bahsedilemez. Yine bu 
madde kapsamında cezalandırılabilecek darbe teşebbüsünün  mütemadi suç niteliği taşıması 
ve uzun süreye dayalı olması da mümkün değildir. Darbe suçu neticesi harekete bitişik bir 
suçtur. Böyle bir darbe girişiminin haftalara, aylara veya yıllara sari olarak yapılması 
mümkün değildir. Böyle bir başkaldırıya ilişkin icra hareketleri başladığı yani silahlı 
kuvvetlerin kışlasından çıktığı anda bu suç oluşur bu başkaldırı da öyle günlere haftalara 
yayılmaz. Böyle bir darbe girişimine yönelik hazırlık hareketleri aylara yıllara dayalı olabilir 
hazırlık hareketleri, aylara yıllara dayalı olabilir ancak darbe girişimi darbeye teşebbüs çok 
kısa bir zaman aralığında işlenebilecek ani hareketli bir suç olarak düşünülmelidir.

 Bu yönüyle de böyle bir darbe girişimine yönelik hazırlık hareketleri ile darbe 
teşebbüsünü birbirine karıştırmamak gerekir. Darbeye hazırlık hareketleri ne kadar uzun 
sürerse sürsün bu kapsamda ne kadar vahim planlar yapılırsa yapılsın, ne kadar vahim 
eylemler işlenirse işlensin darbeye teşebbüsten bahsedebilmek için bir gün gelip bu amaçla 
askerin kışlasından çıkması en azından çıkmaya teşebbüs etmesi zorunludur. Darbeye 
teşebbüs öncesinde darbe teşebbüsü açından açısından uygun hareket oluşturmayan fiilleri 
hazırlık hareketi niteliğinde düşünmek gerekir ve bu fiiller bir suç tipine uygun ise o suç 
tipine göre cezalandırmak gerekir. Diğer bir deyişle cezalandırılan hazırlık hareketi ile 
darbeye teşebbüs suçu arasında başkaca hazırlık hareketleri yer alabilir, örneğin, adam 
öldürme; bombalama; suikast darbeye teşebbüs suçu açısından uygun hareket 
oluşturmamasına karşın hazırlık hareketi niteliği taşıyabilir. Bu durumda söz konusu eylemler 
darbeye teşebbüs suçu olarak değil uygun oldukları suç tiplerine göre cezalandırılacaktır.

 Suçun manevi unsuru, darbe teşebbüsüne yönelik fiillerin çeşitlililik ve süreklilik 
arz etmesi söz konusu olmaz. Çünkü darbeye teşebbüs uzun zamana dayalı olarak 
işlenebilecek temadi eden bir suçtan değildir. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi müvekkilime atılı 
suçla benzerlik gösteren aynı şekilde cebir ve şiddet ibaresini içeren  cebir ve şiddet ibaresini 
içeren ceza kanununun 309'uncu maddesine ilişkin verdiği kararlarında anayasayı ihlal 
suçunun işlenebilmesi için cebir ve şiddetin birlikte kullanılması gerektiğini açıkça ifade 
etmektedir. Sadece ceza kanununda değil terörle mücadele kanununda da değişiklik yapılarak 
terör örgütünün tanımı ile bu kanunda yazılı suçların unsurlarına cebir ve şiddet unsuru 
eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikler Yargıtay kararlarına da yansımıştır. Yargıtay 
Muhammed Metin Kaplan ile ilgili olarak verdiği 25 Ocak 2010 tarihli kararında kararı ben 
daha önce Mahkemenize sunmuştum. Suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı kanunun 



  

146 ya 1 ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı kanunun 309'uncu maddesinde 
tanımlanan anayasayı ihlal suçunun oluşabilmesi için fail tarafından cebir ve şiddet 
kullanılması gerekir sonucuna varmıştır. Aynı konuda Fetullah Gülen hakkında Ankara 
11.Ağır Ceza Mahkemesi 2006 yılında Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanan 
kararında Fetullah Gülen ve ilişkilendirildiği gerçek ve tüzel kişiler hakkında bir bilgi ve suç 
kaydı bulunmadığı cebir ve şiddet kullanarak korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 
yöntemlerinden birisine giriştikleri veya suç teşkil eden eylemler işledikleri tespit 
edilemediği, değişiklik öncesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için yapılan faaliyetin suç 
olabilmesi bakımından yasada belirtilen baskı ve cebir yöntemlerinden birinin benimsenmesi, 
kullanılması ve bu yönde faaliyette bulunarak girişilecek her türlü eylem terör suçu olarak 
tanımlanmıştır. Değişiklikten sonra sayılan yöntemleri benimsemenin ötesinde bu 
yöntemlerin cebir ve şiddet kullanarak uygulanması cebir ve şiddet kullanılarak suç teşkil 
eden eylemlerde bulunulması terör suçu olarak tarif edilmiştir. 

Değişik maddenin ayrıca farkı cebir ve şiddet kullanmada önceki yasadan farklı 
olarak her türlü eylem yerine suç teşkil eden eylemlerde bulunmayı suçun unsuru olarak 
düzenlemesidir şeklinde karar vermiştir. Bu durumda eski ceza kanunu döneminde 147'nci 
madde kapsamında cebirle işlenen ancak şiddet unsuru içermeyen bir fiil nedeniyle yeni ceza 
kanunu madde 312 uyarınca ceza verilmesi mümkün değildir çünkü yeni ceza kanunu suçun 
unsurları açısından sanık lehine yeni bir durum yaratmıştır. Bu nedenle eski ceza kanunu 
dönemine ait olan bir fiilin cebir yanında şiddet de içermesi halinde cezalandırılabileceği 
ortadadır. Belirtilen kararlarında Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi anayasal düzeni yıkıp 
yerine teokratik esaslara dayalı bir devlet kurmak amacıyla oluşturulup yönetilen örgütün 
silahlanmasını ve amaca yönelik vahim eylemler planlamasını suça hazırlık hareketleri 
niteliğinde suça hazırlık hareketleri niteliğinde görüp icra hareketine dönüşmediği 
gerekçesiyle icra hareketine dönüşmediği gerekçesiyle anayasayı ihlal suçunu 
oluşturmayacağını ifade etmektedir. 

Konuyu somutlaştırmak adına akla gelen ve kamuoyunun sıkça tartıştığı 28 Şubat 
süreci ile 27 Nisan Bildirisi hakında genel bir değerlendirme yapmak gerekir. Yeni ceza 
kanunu yürürlükte kanunun yürürlükte olduğu dönemde 27 Nisan 2007 gece yarısına az bir 
zaman kala Genelkurmay'ın resmi internet sitesi üzerinde yapılan açıklamada 
Cumhurbaşkanlığı'na adaylık süreci ile 23 Nisan öncesi yurdun bir çok yöresinde laiklik 
karşıtı ve din bezirganlığı olarak nitelendirildikleri olayların gelişiminin vahim derecede 
olduğu ve bunun rejime meydan okuma olarak değerlendirilmesi gerektiği yer almış bununla 
birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yasalar ile kendine düşen görev ve yetkileri kullanmaktan 
çekinmeyecekleri de dile getirilerek dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın 2009 
yılında katıldığı bir TV programında bu internet açıklamasının kendisi tarafından yazıldığını 
fakat bunun bir muhtıra olmadığını söylediğine dikkat çekmek isteriz. Bildiri süreci şöyle 
gelişmiştir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10'uncu Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
görev süresinin Mayıs ayında dolacak olması sebebiyle başlayan Cumhurbaşkanı seçimiyle 
ilgili olarak özellikle ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin tepedeki 
üç makamında milli görüşçü olmaması ve Cumhurbaşkanı'nın tüm partilerin uzlaşma ile 
seçilmesi gerektiği düşüncesine birçok sivil toplum kuruluşları ile Cumhurbaşkanı'nın Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı sıfatı taşıdığı gerekçesiyle müdahil olması bu görüşlere 
Adalet ve Kalkınma Partisi ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından itibar edilmemesi 
gerginliğe neden olmuştur. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt 12 Nisan'da 
Cumhurbaşkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olması sıfatıyla bu seçimlerin 
kendilerini de yakından ilgilendirdiğini belirtmiş ve seçilecek Cumhurbaşkanı'nın 
cumhuriyetin temel ilke ve kuralları ile Atatürkçülüğün gereklerine özde bağlı olması 
gerektiğini ifade etmiştir. Eski Cumhurbaşkanı ve 12 Eylül harekâtını yapan Kenan Evren 
ordunun gerek gördüğü için böyle bir açıklama yapmış olduğunu ve bunun ordunun görevi 



  

olduğunu belirtmiştir. Mecliste temsil edilen CHP, ANAP, DYP, HYP, SHP ile mecliste 
sandalyesi olmayan DSP, MHP, İşçi Partisi liderleri erken seçim kararı alınarak 
Cumhurbaşkanı seçimlerinin yine meclis tarafından yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu 
bildirinin niteliği tartışılabilir olmakla birlikte yani muhtıra niteliğinde olup olmadığı 
tartışılabilir olmakla birlikte teorik olarak cebir unsurunu taşıdığı iddia edilen bildirinin şiddet 
unsurunu içinde barındıracak şekilde meclise veya hükümete karşı bir eyleme dönüşmediği 
açıktır. Zamanın Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hakkında 312'nci maddesinden 
kanunun 312'nci maddesinden bir soruşturma açılmamasının sebebi de bu olmalıdır, 
bildirinin şiddet unsurunu içermemiş olması olmalıdır. 

Yukarıda bahsettiğimiz Yargıtay kararlarına konu her iki olay da ve 27 Nisan 2007 
tarihli bildiride esas muhatabın o dönemdeki hükümetler olsa bile meclis ile hükümet 
arasındaki ayrımı yapmanın son derece zor olduğu ve daha önceki dönemlerde yapılan askeri 
müdahalelerin de böyle bir ayrım yapmaksızın demokratik düzenin tüm unsurlarını hedef 
aldığı dikkate alınarak bu madde kapsamında bir değerlendirme yapılabilir. Ancak suçun 
diğer unsurlarının varlığı konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmamakla birlikte söz 
konusu sürecin şiddet unsurunu içermediği açıktır. 

Dolayısıyla 28 Şubat sürecinde şayet hukuka aykırı bir fiil var ise bunun eski 
kanunun 147'nci maddesinde teşebbüs kapsamında cezalandırılması imkanı teorik olarak 
mümkün iken yeni ceza kanunu kapsamında bu mümkün değildir çünkü yeni ceza kanunu 
suçun unsurlarında değişiklik yapmış ve cebirle birlikte şiddet unsurunun da bir arada 
bulunmasını zorunlu kılmıştır. Bu bildirinin görevi kötüye kullanma suçu çerçevesinde 
değerlendirilmesi de düşünülebilir. 

Sonuç olarak bir suçun icra hareketlerine kasten başlanmadıkça bu suça teşebbüsten 
söz etmek mümkün değildir. Ceza  hukuku bir suçun icra hareketi niteliğine kavuşmadıkça 
kişilerin düşüncelerindeki ya da henüz hazırlık aşamasındaki davranışlarıyla kural olarak 
ilgilenmez. Bir davranışın ceza hukuku alanına girdiğinden diğer bir ifade ile 
cezalandırılabilir bir durum aldığından söz edebilmek için icra hareketlerinin başlaması 
gerekir. Bu ifadenin doğal sonucu olarak teşebbüs derecesindeki bir suçtan söz edebilmek 
için hazırlık hareketlerinin tamamlanıp da icra hareketlerinin başladığı anın belirlenmesi 
gerekmekte ve bu büyük önem taşımaktadır. Zira icra hareketleri başlamıştır ya da 
başlamamıştır şeklindeki tespit somut olayda kişinin cezalandırılması ya da 
cezalandırılmaması şeklinde bir sonuca ulaşılmasını gerektirecektir. Madde açısından en 
önemli husus cebir ve şiddet kullanılmasıdır. Suçun oluşabilmesi için cebir ve şiddet 
kullanılmakla birlikte hükümetin ortadan kaldırılmasına yönelik icra hareketlerinin başlamış 
olması başka bir ifade ile hazırlık hareketlerinden öte icra hareketlerinin başlamış olması 
gerekir. Bu durum 312'nci maddede yer alan teşebbüs edenler ifadesinden de net bir şekilde 
anlaşılmaktadır. Şu halde velev ki cebir ve şiddet kullanmak suretiyle hükümetin ortadan 
kaldırılması amaçlanmış, istenmiş bu amaçla bir araya gelinmiş ve buna yönelik çeşitli 
planlar yapılmış olması halinde dahi icra hareketleri başlamadığı sürece belirtilen 
faaliyetler planlamalar, hazırlık hareketi düzeyinde kalacağından yani ortada bir teşebbüs 
söz konusu olmayacağından bu suç bakımından cezalandırılabilir bir hareket ve suçtan söz 
edilemeyecektir. Teşebbüsü düzenleyen 35'inci madde gerekçesine göre suça teşebbüste fail 
suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine rağmen elinde olmayan nedenlerden dolayı 
bunu gerçekleştirmemektedir. Dolayısıyla darbe teşebbüsü suçunun koşullarını 
değerlendirirken şayet ortada bir darbe teşebbüsü varsa bunun neden gerçekleştirilemediği, 
neticenin gerçekleşmesini önleyen fakat faillerin elinde olmayan nedenlerin neler olduğu 
hususu da göz önüne alınmalı ve açıklanmalı burada tartışılmalıdır.

 Yani ortada gerçek anlamda bir darbe girişimi varsa bunun failin iradesi ve kontrolü 
dışındaki bir karşı güç ile önlenmiş olması gerekir. Böyle bir karşı güç yani failin elinde 
olmayan ve onu durdurabilecek bir unsur olmamasına rağmen darbe olmamışsa buradan iki 



  

ihtimal ortaya çıkar. Ya gerçekten darbe teşebbüsüne ilişkin icra hareketleri başlamamıştır ve 
bu nedenle de girişimi durduran ve önleyen veya önleyen başka etkenler olmaksızın darbe 
teşebbüsü ortaya çıkmamıştır ya da darbe teşebbüsünün icra hareketlerine başlanmış buna 
karşın sonradan gönüllü vazgeçme olarak vazgeçilmiştir. 

Buradan çıkan sonuçta şayet ortada başarılan bir darbe yoksa ya hukuki anlamda 
cezalandırılabilir böyle bir darbe teşebbüsü hiç olmamış veya cezalandırılabilir bir darbe 
teşebbüsü faillerin ellerinde olmayan dış etkenlerle engellenmiş demektir. Bu cümlelerden 
olmak üzere 1923 doğumlu cumhuriyetimizin cumhuriyetimiz 1946 senesinde çok partili 
hayata geçmiş ve 1960'dan bu yana da demokratik sistem birçok müdahale ile sekteye 
uğramıştır. Hangi gerekçelerle ve hangi koşullarda yapılmış olursa olsun bu müdahalelerin 
tamamı ülkemize verdiği zararların büyüklüğü tamamının ülkemize verdiği zararların 
büyüklüğü ortadadır. Üstelik bu müdahalalerin olma oluşmasına imkan verecek koşulların 
oluşmasında ve bu müdahalelerde dış güçlerin ne derece etkili oldukları toplumumuzun 
malumudur. 

Karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar ne derece büyük olursa olsun üstelik belirli 
güç sahipleri, demokratik sistemin sağladığı özgürlüklerden istifade ederek bu sistemi 
ortadan kaldırmaya çalışsa bile demokratik sistemin işleyişine fırsat vermek ve bu sorunları 
yine demokrasi içerisinde çözmek tartışılmaz bir zorunluluktur. Bu çerçevede demokratik 
sistemin işleyişine zarar verecek her türlü hukuk dışı girişimlere karşı en etkili tedbirlerin 
alınması zorunludur bu nedenledir ki ceza kanunumuzda anayasal düzenin işleyişine yönelik 
fiiller son derece ağır cezalarla yaptırıma bağlanmıştır ancak anayasal düzene yönelen 
suçlarla ilgili yapılan soruşturma ve yargılamalarda en temel hukuk ilkelerinin çiğnenmesi 
genel kuralların dışında özel kurallarla çözüm aranması ve bu suç tipleri açısından kabul 
edilen özelliklerin kabul sebebinin ve mantığının gözönünde bulundurulmaması ceza 
sorumluluğunun temel anayasal kurallarıyla bağdaşmayan demokratik düzenleri açısından 
geçerli olmayan uygulamalara yol açmaktadır.

 Özellikle son dönemde ülke gündemini oldukça meşgul eden darbe girişimi iddiaları 
ve sözde darbe planlarıyla ilgili olarak sözde hukuki yorum ve değerlendirmelerin büyük bir 
çoğu malesef bilimsel temelden tümüyle yoksundur.  Bu nedenle ceza kanununun 312'nci ve 
311 ve 312'nci maddesi çerçevesinde yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda hazırlık 
hareketi icra hareketi ayrımı çok iyi yapılmalı ve bu maddede öngörülen suçun niteliği ve 
unsurları gözönünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde hiçbir hukuki temele dayalı olmayan 
iddia ve isnatlarla bir çok kişinin mağdur edilmesi kaçınılmaz olur. Mahkeme sanıkların 
ceza kanununu ihlal ettikleri düşüncesinde olsa bile yukarda da ayrıntılı olarak 
açıkladığımız gibi iddianameye konu hiçbir hareketin cebir ve şiddet unsurunu birlikte 
taşımadığı bu sebeple bahse konu hareketlerin icra hareketi niteliğinde olmadığı bu 
yüzden suç işlemek için anlaşmayı düzenleyen ceza kanununun 316'ncı maddesi ile görevi 
kötüye kullanmak suçunu düzenleyen aynı kanunun 257'nci maddesinin olayımızda 
uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmasının gerektiği açıktır. 

Tüm bu anlatımlardan sonra müvekkilim bakımından da atılı suçun unsurlarının 
oluşmadığına kısaca değinmek isterim. Müvekkilim 1995 yılı ve 1997 yılı Ağustos ayları 
arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmıştır 
ve bu görevi sırasında anayasa ve kanunlar gereğince üyesi olduğu Milli Güvenlik Kurulu 
toplantılarına katılmıştır. Dolayısıyla 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 
da dahil olmak üzere emekli olduğu tarihe kadar yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına 
anayasal görevi gereği katılmıştır. Tüm dosya içeriğine göre milli güvenlik sadece anayasal 
görevi nedeniyle bu toplantılara katılmış olması sebebiyle suçlanmakta olup Milli Güvenlik 
Kurulu toplantılarına katılmaktan başka suç teşkil ettiği iddia edilen hiçbir hareketinden 
bahsedilmemektedir. Başka bir deyişle sadece Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına katılmış 
olması bu suçun faili olarak kabul edilmesine gerekçe gösterilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu 



  

anayasamın anayasamızın 118'inci maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında 
toplanır ve Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin kimlerden oluşacağı gerek Milli Güvenlik 
Kurulu Kanunu'nda gerekse Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu'nda 2945 
sayılı kanunda düzenlenmiştir. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi Başbakan ve 
Genelkurmay Başkanı'nın görüşleri alınarak Cumhurbaşkanı'nca düzenlenir. Milli Güvenlik 
Kurulu devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmasıyla ilgili alınan 
tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar 
Kurulu'na bildirir. Anayasa'nın o gün yürürlükte olup daha sonra 2001 yılında değiştirilen 
118/3 maddesine göre Bakanlar Kurulu Milli Güvenlik Kurulu kararlarını öncelikle dikkate 
almalıdır. 2945 sayılı kanunun 4'üncü maddesine göre Milli Güvenlik Kurulu'nun tespit ettiği 
görüş tedbir ve esaslar kurul kararı halinde Bakanlar Kurulu'na bildirildiğinde Milli Güvenlik 
Kurulu kararlarının Bakanlar Kurulu'na bildirilmesi kanun gereğidir dayatma ya da zorlama 
değildir. Gerek anayasanın atılı suç tarihinde yürürlükte olan maddesi gerekse 2945 sayılı 
kanun hükümlerine göre Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini belirleyenin kim olduğu 
söylenmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı olarak Milli Güvenlik Kurulu'na katılan müvekkilin 
katıldığı toplantılara ilişkin Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminin belirlenmesinde hiçbir 
etkisi ya da katkısı olmamıştır. O tarihlerde Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel, 
Başbakan 18 Haziran 1997'ye kadar sayın Necmettin Erbakan ve 19 Haziran 1997'den 
itibaren sayın Mesut Yılmaz'dır. Genelkurmay Başkanı sayın İsmail Hakkı Karadayı'dır. 
Müvekkilin görevli olduğu dönemde Milli Güvenlik Kurulu gündemleri bu kişiler tarafından 
hazırlanmış ve Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar Milli Güvenlik Kurulu üyesi de 
olan bu kişilerin tamamı tarafından da hükümet üyesi olan kurul üyeleri tarafından da 
imzalanmıştır. Dönemin Başbakan'ı olan sayın Necmettin Erbakan anayasanın 118'inci 
maddesine göre bütün Bakanlıklara Milli Güvenlik Kurulu kararlarının uygulanması için 
gerekli düzenlemelerin yapılması, lüzum duyulması halinde Bakanlar Kurulu'nun yasal 
düzenlemeler de yapacağının imzalı yazısı ile bildirmiştir. 

 Milli Güvenlik Kurulu kararlarında herhangi bir kişi ya da zümre hedef 
alınmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Halkını her türlü terör tehditinden korumayı 
amaçlayan kararlar olarak alındığı kararlarda hükümet üyelerinin de imzalarının 
bulunduğundan anlaşılmaktadır. İddia edildiği gibi Milli Güvenlik Kurulu kararlarında 
zamanın hükümetinin devrilmesinin hedef alınmadığı bizzat müvekkil tarafından Savcılık ve 
Mahkeme sorgusundaki anlatımında ifade edilmiştir. Sayın Erbakan'ın istifasından sonra 
Başbakanlık görevi Çiller'e değil Mesut Yılmaz'a verilmesi nedeniyle hükümetin sona erdiği 
bilinmektedir. Eğer hükümet kurma görevi Tansu Çiller'e verilmiş olsaydı Başbakan ve 
yardımcısının görev değişimiyle hükümetin devam edeceği dosyadaki bilgilerden 
anlaşılmaktadır. Refah Partisi, Doğruyol Partisi koalisyon hükümetinin Başbakan'ın istifası 
ile sona erdiği yasadışı girişimlerle devrilmediği bir süre Başbakanlık yapan rahmetli 
Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi'nin Doğruyol Partisi'yle yaptığı koalisyon protokolü 
gereği Başbakanlık görevini Tansu Çiller'e devretmek üzere istifa etmesinden sonra dönemin 
Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel'in yeni hükümet kurma görevini  Tansu Çiller'e değil 
önce Yalım Erez'e sonra Mesut Yılmaz'a vermesi Necmettin Erbakan'ın kurduğu hükümetin 
sadece Başbakan ve Başbakan Yardımcılığı görevindeki şahısların değişerek devam etmesine 
engel olmuştur. Nitekim dosyaya Erbakan hükümetinin istifasından sonra Cumhurbaşkanı 
Demirel'in yeni hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e vermemesi Yalım Erez'e yahut 
Mesut Yılmaz'a vermesi yönünde askerlerin talebinin ya da telkinin olduğuna dair bir bilgi 
yansımamıştır. Dönemin Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel hakkında da Türkiye 
Cumhuriyeti'nin anayasasının 105'inci maddesi nedeniyle işlem yapılamadığına dair 
soruşturma savcısının bir kararı mevcut değildir. 

Demek ki gündemi onaylayan Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık eden Milli 
Güvenlik Kurulu kararlarını diğer üyeler gibi imzalayan sayın Cumhurbaşkanı hakkında 



  

soruşturma icrasına bile gerek görülmemiştir. Anayasanın 105'inci maddesinin engel olduğu 
söylenebilir ancak burada sayın Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmaya başlayıp anayasanın 
105'inci maddesinin buna engel olduğuna dair bir karar vermesi usul gereğidir. Başka bir 
deyişle 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararı ceza kanununun 312'nci 
maddesinin ihlal edildiği bir karar olarak görülmekte ise bu kararların alındığı toplantının 
gündemini hazırlayan ve onayan kurula başkanlık eden kişiler için oluştuğu düşünülmeyen 
suçun diğerleri için oluşturduğunu düşünmek oluşturulduğunu düşünmek ceza kanununun 
2'nci maddesine de açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönüyle gündemi hazırlamayan 
onaylamayan hazırlanmasında etkisi ve katkısı olmayan kurul toplantısında gündem lehine 
veya aleyhine konuşması olmayan Milli Güvenlik Kurulu kararlarından birkaç ay sonra 
emekli olan sadece o birkaç aylık dönemde Hava Kuvvetleri Komutanı olan müvekkilimin 
Milli Güvenlik Kurulu'nun sivil üyesi olan İç İşleri Bakanı'ndan, Adalet Bakanı'ndan, 
Başbakan'ından, Milli Savunma Bakanı'ndan hiçbir farkı yoktur. 

Milli Güvenlik Kurulu'nun kararını diğer asker ve sivil üyeler hangi gerekçe ile 
imzalamışlarsa müvekkilim de aynı gerekçeyle imzalamıştır. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanunu'ndaki ast-üst ilişkisine ve yine 14'üncü maddedeki diğer düzenlemelere daha 
önce meslektaşlarım değindiği için burada değinmiyorum burdaki ast-üst ilişkisi çerçevesinde 
Başkomutan olan Cumhurbaşkanı'nın  belirlemiş olduğu gündemle toplanan Milli Güvenlik 
Kurulu'nun aldığı kararları sayın Mahkemenin dikkatine arz ediyorum.

 Tüm bu mevzuat birlikte değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay 
Başkanı'nın müvekkilim üstü, amiri olduğu dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu gündeminin 
veya kararlarının bu silsile dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği şüphesizdir. 
Açıklanan nedenlerle atılı suçun unsurlarının oluşmadığını düşünüyor ve müvekkilimin 
beraatine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum. 

7.A. Sanık AHMET DAĞCI 20/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 40 ve 279); 

"1996 yılı Ekim ayında Genelkurmay MEBS’e atandığını, geçici görevle 6-7 ay 
sonra 1997 yılı içinde Genelkurmay Harekât Başkanlığına İGHD Dairesinde çalıştığını, Cari 
İşlem Şube İç Güvenlik Koordinasyon Şubede 2005 yılına kadar çalıştığını, Batı Çalışma 
Grubunda 4-5 tane bilgisayar bulunduğunu, BÇG’nin Harekât Dairesi ve İGHD’de de 
yapılandığını, BÇG’de gazete ve televizyonların takip edildiğini, toplantılar yapıldığını 
bildiğini, 

 BÇG’de Ünal AKBULUT, Ziya BATUR, Ruşen BOZKURT, Salih ERYİĞİT, 
Mustafa Hakan BURAL, Cem ÖZASLAN’ın çalıştıklarını hatırladığını,  

BÇG İGHD PL.Ş.Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgede “Salı günleri haftalık Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin arzı saat 10 ve 
aşağıda not 2’de her sabah saat 10’da da şubede Batı Çalışma Grubu alt kurul toplantısı 
yapılır ve kararlar alınır” şeklindeki yazılarda belirtildiği üzere dışardan gelen subay ve 
siviller ile orada görevli olan personelin toplantılar yaptığını,

  Batı Çalışma Alanında büyük bir harita olduğunu, hangi ilden ne geldi, hangi 
olaylar var, kaç olay olmuş diye rakamların illerin üzerine konulduğunu ve şube müdürüne 
arz edildiğini, 

 Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde isminin bulunması ile ilgili olarak 
ifadesinde; kendisi ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu, telefon numarasını birkaç kişi ile 
birlikte kullandığını, Batı Çalışma Grubunda bilgisayarcılığının yanında veri hazırlama ve 
kontrol işletmeni gibi çalıştığını, asıl kadro görevinin MEBS’te olduğunu, Batı Çalışma 
Grubunda tali olarak ikinci görev olarak görevlendirildiğini,

  Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma faaliyetlerine tahsis edilen 



  

bölüme girecek personel arasında isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; Batı Çalışma 
Grubunda görevlendirilenlerin buraya gelip çalıştıklarını, birkaç tane de sivil kamu görevlisi 
olduğunu tahmin ettiği kişileri de gördüğünü, kendisi ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu, 
belgenin kendisinden habersiz olarak hazırlandığını, 

 BÇG’de 4-5 tane bilgisayarın bulunduğunu, birini kendisinin kullandığını, 
diğerlerini genelde sivil memurların kullandığını, yazan subay ve astsubayların kendilerinin 
de kullandığını, bunların yazılarını yazan sivil memurların da kimi zaman kendi adlarını, 
kimi zaman yazıyı yazdıran amirlerinin adlarını yazdıklarını,  

Genelkurmay antetli CD ile ilgili yapılan teknik inceleme sonucu elde edilen VHZ, 
ighd, BORNOVA, HAYMANA, Cankaya, FOCA ile ilgili olarak ne manalara geldiği 
hususundaki soruya ifadesinde; VHZ: Veri Hazırlama, İGHD: İç Güvenlik Harekât Dairesi, 
BORNOVA, HAYMANA, Cankaya, FOCA gibi isimlerin bilgisayarlara o tarihte verilen 
adlar olduğunu, bazı isimlerin ise o tarihte Batı Çalışma Grubunda çalışmış olanların isimleri 
olabileceğini, 

 BÇG ÇALIŞMALARI DEVİR TESLİM MEMORANDUMU (CD5\Bcg\ 
DOKUMAN\ FOCA) adlı 4 sayfadan oluşan belgede ÜTĞM.AHMET diye adının geçmesi 
ile ilgili olarak ifadesinde;  Belgede belirtilen BGÇ çalışmalarının doğru olduğunu, burada 
kendisi ile ilgili olan cümlelerde 1-görevler bölümündeki B-Osman BÜLBÜL'ün,  2- Salı 
arzlarını hazırlar, şube müdürünün onayını alır, üstteğmen Ahmet'e takdim kartlarını yaptırır” 
cümlesinin doğru olduğunu, bunların komutanlara arzedilmek üzere hazırlanan bilgi notları 
olduğunu, kendisinin bunu hazırlayıp Osman BÜLBÜL'e verdiğini, onun da şube müdürüne 
verdiğini, “3-Cuma arzlarını hazırlar şube müdürünün onayını alır, üsteğmen Ahmet'e 
yansıları yaptırır” cümlesinin doğru olduğunu, arzlarla ilgili kendisine belgeler verdiğini, 
kendisinin powerpoint ve yansı şekline dönüştürdüğünü,  “ dikkat ” kelimesi ile başlayan 
günlük batı olaylarından kastedilenin ise Batı Çalışma Grubundan, gelen gazetelerden, 
evraklardan günlük olay özetleri olduğunu, Batı Çalışma Grubu adı olduğu için Batı Olayları 
denildiğini, 

Burada görevlendirilmeden önce ODTÜ’de sınav kazanması nedeniyle 8,5 ay 
süreyle Bilgisayar Mühendisliği dersleri aldığını ve MEBS Başkanlığında göreve başladığını, 
asıl kadro görevi MEBS Başkanlığında olmak üzere kendisinin Batı Çalışma Grubunda sözlü 
olarak görevlendirildiğini, takdim ve sunum kartları yaptığını, Genelkurmay 2. Başkanına 
haftalık brifingte arz edilmek üzere power point programında yansı hazırladığını, 
bilgisayarların donanım ve yazılımlarında meydana gelebilecek aksaklıklar ile ilgilendiğini, 
kendisine verilen bilgileri power point programında yansı haline getirdiğini, takdim kartlarına 
girecek bilgileri kart formatına getirip bilgisayardan çıktı aldığını, Batı Çalışma Grubu ile 
ilgili belgelerdeki düşüncelere katılmadığını, askeri hiyerarşi içinde kendisine verilen emirleri 
yerine getirdiğini, suçsuz olduğunu belirtmiştir. 

7.B. Sanık AHMET DAĞCI Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 18.12.2013 tarihli 51. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE;

"Hayatımda bir olağanüstülük var, yani daha önce hiç yaşamadığım kadar meslek 
hayatımda disiplin suçu nedir bilmeyen bir subayım, çok büyük bir duygu fırtınası 
içerisindeyim, doğrusu nasıl başlayacağımı da bilemiyorum, film sahnelerini aratmayacak bir 
şekilde göz altına alındım, istirahat halinde bulunduğum Kızılcahamam'dan evimin aranacağı 
haberini aldığım zaman derhal arabama binip evime doğru yola çıktım, arabada eşim ve 
henüz o dönemde biri 1.5, diğeri 3.5 yaşında 2 çocuğumla beraber bir ölüm sessizliği vardı, 
evim kameralar önünde arandı, benden önce diğer sanıklar ziyadesiyle üzerinde durdular 
nasıl göz altına alındığımız hakkında bilgi sahibisiniz tekrar etmeyeceğim, sabaha karşı saat 



  

4.30 da zindana atıldık, bu sırada eşimin annesi kanserdi, biri 1.5 diğeri 3.5 yaşındaki iki tane 
sübyanı, iki tane sübyanı kayın biraderimin eşine teslim ederken yüreğimde duyduğum acı 
tüm bedenimde hala, 14 aydır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, 14 aydır tutukluluğa 
itirazımda, biraz sonra da sizlere arz edeceğim hususları söylüyorum, ancak sanki bir duvara 
konuşurmuş gibi hiçbir cevap alamadım, aynı atılı suç ve şartlarla hatta aleyhe 
yorumlanabilecek hususlar var ise şahsımdan daha dezavantajlı durumda olan şahıslar 
dışarıdayken ben tutuklu yargılandım, ne için tutuklu yargılandığımı biraz sonra aktaracağım 
mukayese etmenizi, orantılık açısından mukayese etmenizi istirham ederim özellikle bunları 
söylüyorum çünkü Sayın Başkanım savunmamda az sonra ifade edeceğim savunmamın 
tekrarları olabilir, ciddi bir dava çok daha kısa kesebilirdim ancak hakkımda hiçbir şüpheye 
yer bırakmamak adına biraz uzatmış olabilirim, şimdiden özür diliyorum.

Sayın Başkanım, Değerli Üyeler öncelikle şahsım ve sahip olduğum niteliklerle ilgili 
şu önemli hususları savunmamın esasına geçmeden önce ve önemle vurgulamak istiyorum, 
ben uzmanlık alanı bilgisayar olan teknik personelim, Türk Silahlı Kuvvetlerinde otomatik 
bilgi işlem subayı branşında görev yapmaktayım, bu branşın sivil ortamda karşılığı 
bilgisayar teknikerliğidir, haiz olduğum bu sıfat ile Batı Çalışma Grubunun ana faaliyet 
alanı ile bir ilgim yoktur, o dönemde üsteğmen rütbesindeydim, benden önce söz alan ve 
benden çok daha yüksek rütbeye sahip olan sanıklar ile sınıfı ve akademik kariyeri itibarı ile 
şahsımdan daha liyakatli olan sanıklar bile rütbe düşüklüğü ve sahip oldukları rütbelerin 
imkan ve kabiliyetleri konusunda yeterince açıklamada bulundular, sadece iç güvenlik 
harekat dairesinde değil, o tarihte Genelkurmay Başkanlığında bulunan muvazzaf subaylar 
içerisinde ve şu anda burada yargılanan tüm subaylar içerisindeki en düşük rütbeli 
muvazzaf subay ve teknik sınıf mensubu olarak şahsımın durumunu, etkisini, yetkisini 
takdirlerinize bırakıyorum, sahip olduğum bu nitelikler nedeniyle iç güvenlik harekat 
dairesinde üzerime atılı suçun işlendiği iddia edilen tarihe kadar olan 1.5 aylık süre 
zarfında bilgisayar teknikeri olarak sonrasında ise bilgisayar kullanmasını bildiğimden bir 
bilgisayar operatörü olarak yani bir sivil memur gibi görev yaptım, nitekim orada bulunan 4 
- 5 bilgisayardan birini ben, diğerlerini ise haklarında takipsizlik kararı verilen sivil 
memurlar kullanıyorlardı, bu bilgisayar bile şahsıma yansı yaptırılmaya başlandıktan sonra 
tahsis edilmiştir, savunmam esasen bu 3 hususun çevresinde şekillenen ayrıntılar ve tarihsel 
olaylardır.

 Savunmamı dinlerken dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir noktada fazladan bir 
delil toplama çabasına dahi gerek görmeden savcılığın aleyhimde olduğunu iddia ettiği 
kendi delilleri ile suçsuzluğumun sabit olmasıdır, çünkü aynı atılı suç ve hatta şahsımla 
kıyaslandığında aleyhe yorum yapılacaksa benden daha fazla aleyhlerine yorum yapılabilecek 
olan sivil memurlar savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış ve sonrasında 
haklarında takipsizlik kararı verilmiştir, yani bu davada şahsımla aynı hukuki duruma sahip 
şahıslar şu anda burada değildirler, iddianamede yer alan yazı, yansı, bilgi notu ya da 
belgelerin tamamına yakınının bu sivil memurlarca bilgisayarlarca oluşturulduğunu ve 
şahsım adına bir tek belge, yansı ya da yazılı hiçbir evrak olmadığını bu kapsamda önemle 
belirtmek isterim, amacım kimseyi suçlamak değildir, sadece bu davadaki çelişki ve emsal 
teşkil eden bir durumu ve maruz kaldığım haksızlığı ifade etmektir, sivil memurlar hakkında 
verilen bu karar doğrudur, ancak bu doğru karardan şahsımın faydalanmamasının kabul 
etmek mümkün değildir.

Sayın Heyet az evvel arz ettiğim hususları ve özellikle teknik personel olduğumu ve 
sivil memurlarla olan benzerliğimi ilk defa burada vurgulamadığımı, soruşturma safhasının 
en başından bu yana yani içinde bulunduğum tüm mental, ruhsal ve fiziksel olumsuzluklara 
rağmen savcılık sorgulaman sırasında ve sonrasında yaptığım gerek yazılı, gerek sözlü 
tutukluluk itirazlarımda defalarca vurguladığımı ayrıca belirtmek isterim, yoksa bu 
benzerliğin dava açıldıktan sonra ve haklarında takipsizlik kararı verilenler belirlendikten 



  

sonra açıklanmış hususlar olmadığını özellikle vurgulamak şahsım açısından bir gerekliliktir.
Bu kapsamda özellikle arz etmek istiyorum iddianamenin 1233'üncü sayfasında 

şüpheli sıfatıyla savcılıkta vermiş olduğum ifadenin son paragrafının tamamı iddianameye 
alınırken aynı paragraf içerisinde yer alan ve sivil memurlarla aynı görevi yaptığımı 
vurgulamak için sarf ettiğim Powerpoint programında yansı yapan, aynı zamanda teknik 
ressam Serhat Altay da vardı şeklindeki satırların neden iddianameye yansıtılmadığını da 
anlayamadım, savunmamda belirteceğim hususların hemen hepsinin bir tarih bilimci 
olmadan ve tarihsel bir sıralamaya konulmadan karışık olarak savcılık ifademde yer aldığı 
görülecektir, tahayyül edemeyeceğim bir şekilde göz altına alınmam, bu durumun yarattığı 
içinde bulunduğum tüm olumsuzluklar ve aradan 15 sene geçmesi nedenleri ile bir biri peşi 
sıra sorulan hususların değil tarihlerini hatırlamak, bunların bizzat kendisini hatırlamamın 
bile ne kadar güç olduğunu takdirlerinize bırakıyorum, aslına bakarsanız bu tarih bilimci 
eksikliği lehime olan birçok hususun vurgulanmasının da imkansız kılmıştır, bu mealde 
sorgumu yapan sayın savcı tarafından girmesine yetki verilen personel listesi ve telefon 
rehberi isimli dijital dosyaların tarihleri tarafıma ifade edilmesine rağmen şahsıma yansı 
yaptırıldığına ilişkin içerisinde adımın geçtiği devir teslim memorandumu isimli dijital 
dosyanın tarihi tarafıma söylenmemiştir, ancak eğer bu tarihte tıpkı diğer belgelerin tarihi 
gibi tarafıma söylenseydi içeriği tarafımca belirlenmeyen yansı hazırlanma işininde sırf 
bilgisayar bildiğim için atılı suç tarihinden çok sonra bir görev olarak bana verildiğini, atılı 
suç tarihi ve öncesinde bu görevi daha icra ettiğimi hatırlamadığımı hemen orada ifade 
etmem de mümkün olurdu.

 Sayın Başkan, Sayın Üyeler amacım soruşturmamın başından bu yana sergilediğim 
samimiyetimi devam ettirmek ve sadece ve sadece hakkımdaki maddi gerçeğin ortaya 
çıkmasına matuf hususları vurgulamaktır, bunun bu şekilde algılanmasını özellikle belirtmek 
isterim, Sayın Başkanım şimdi müsaadenizle savunmamın esasına geçiyorum,.

Az evvel de belirttiğim üzere o dönemde bilgisayar teknikeri olarak görev 
yapmaktaydım, sınıfım Türk Silahlı Kuvvetlerinde teknik bir sınıf olan muhabere OBİ 
sınıfıdır, kazandığım sınav üzerine 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri adına 8.5 ay süre ile bilgisayar mühendisliği bölümü derslerini aldım, 
mezuniyetime müteakip 1996 yılı ekim ayında otomatik bilgi işlem subayı sınıfına ayrıldım, 
bu sınıfa tefrik edilen personel tamamen bilgisayar donanımı ve yazılımı ile konuları ile 
ilgilenmektedir, halende eğitim ve doktrin komutanlığı uzaktan eğitim merkezi amirliğinden 
ileri program subayı kadrosunda görev yapmaktayım, diğer bir ifade ile müsnet suç tarihi 
öncesinde olduğu gibi bugüne kadar kesintisiz bilgisayar ve bilgisayar sistemleri uzmanı bir 
subay olarak görev yapmaktayım, bu mealde sivil memur Mehmet Özbek ifadesinde 
şahsımla ilgili olarak bilgisayar programcısı ifadesini kullandığı halde bu ifadenin 
iddianameye bilgisayar kullanıcısı olarak hatalı bir şekilde alındığını da bu kapsamda 
ayrıca belirtmek istiyorum, o dönemde asaleten atamalı olduğum kadro görevime ilişkin 
görev tanım formu ve üzerinde çalışmakta olduğum yazıma ilişkin bilgi ve belgeleri 
Genelkurmay Başkanlığından talep ettim, bu belgeler avukatım tarafından size takdim 
edilecektir, asaleten atamalı olduğum muhabere elektronik bilgi sistemleri 
başkanlığından iç güvenlik harekat daire başkanlığına 1997 yılı Nisan ayı sonu, Mayıs 
ayı başlarında sözlü emirle ve geçici olarak muhabere elektronik bilgi sistemleri 
başkanlığındaki asli görevim olan bilgisayar programcılığına da devam etmek ve zaman 
zaman iç güvenlik harekat dairesinde bulunmak üzere kısmen ve ikiz görevli olarak 
kendi teknik sınıfımın ilgi alanı olan bilgisayarlardaki arızalara ve sorunlara müdahale 
etmek ve bilgisayarları çalışır vaziyette tutmak üzere görevlendirildim.

Girmesine yetki verilen personel listesi ve telefon rehberini içeren dijital 
dosyalarda ismimin yer almasının nedeni bu sözlü görevlendirme olabilir, bu sözlü emrin 
verildiği tarih itibari ile muhabere elektronik bilgi sistemleri başkanlığı, bilgi sistemleri daire 



  

başkanlığı yazılım geliştirme şubesinde bilgisayar mühendisi Asteğmen Oğuz Sinanoğlu ile 
birlikte genelkurmay başkanlığının evrak kayıt programını geliştirmekle görevliydim, az 
evvel sözünü ettiğim genelkurmay başkanlığından şahsıma gönderilen gelen cevabi yazıda bu 
şahıs ile ilgili kimlik bilgileri mevcuttur.

Sayın Heyet arzu ederse tanık olarak dinleyebilir, gerek iç güvenlik harekat 
dairesinde görevlendirildiğime dair şahsıma verilen sözlü emir, gerek orada şahsıma verilen 
teknikerlik görevi hizmete ilişkindir bu emrin kapsamı genelkurmay başkanlığı 
karargahının demirbaş malzemeleri olan ve iç güvenlik harekat dairesinde bulunan bir 
kısım bilgisayarların bakımı, onarımı ve faal halinde bulundurulması ve işletilmesidir, bu 
görev ve hizmet ise genelkurmay karargahında o tarihte mensubu olduğum başkanlığımın 
kuruluş amaçlarından biridir, o dönemde muhabere elektronik bilgi sistemleri başkanlığı 
görevinde olan sayın Bülent Alpkaya ve bilgi sistemleri daire başkanım albay Sayın Ahmet 
Ziya Öztoprak bu konu ile ilgili gerekli açıklamaları kendi ifadeleri sırasında yapmışlardır, 
iç güvenlik harekat dairesinde oldukça az sayıdaki bilgisayarlar ve yazılı cihazların doğal 
olarak herhangi bir sorun çıkarmaması nedeniyle bu kapsamda dahi bir veya iki defa yazıcı 
kartuşu değiştirmek dışında hiçbir faaliyetim olmamıştır, bilgisayarların yeni yeni envantere 
girmeye başladığı o yıllarda bilgisayar kullanmasını bilen subay hemen hemen yoktu, bugün 
için böyle bir durumda bir OBİ subayı dahi görevlendirmeye ihtiyaç yoktur, çünkü bugün 
artık hemen hemen her subay astsubay bilgisayar kullanmasını en basit kullanıcı bile kartuş 
değiştirmesini bilir, bana icra ettirilen bu görevin zaman zaman bir odaya gelerek elektrik 
tesisatında bir sorun olup olmadığına bakan bir elektrik teknisyeninin yaptığı görevden farklı 
bir tarafında yoktur, atılı suç tarihine kadar olan 1.5 aylık süre zarfında kısmen 
bulunduğum iç güvenlik harekat dairesinde sadece bilgisayarlarla ilgilendim, bu 
dönemde tarafıma yansı hazırlama görevi bile verilmemiştir, bu dönemle ilgili 
hatırladığım hususlar yanında somut delil ve tespitler ise şöyledir; şahsıma yansı hazırlama 
görevi verildiğini gösteren tek delil devir teslim memorandumu isimli dijital dosyadır, 
bu dokümanın yaratılma tarihi 22 Temmuz 1998 son değiştirilme tarihi ise 30 Temmuz 
1998'dir yani söz konusu doküman Temmuz 1998 tarihine diğer bir ifade ile atılı suç 
tarihinden yaklaşık bir yıl sonrasına aittir, bu dijital dosya ile ilgili olarak Ocak, Şubat 1998 
tarihinden sonra iç güvenlik harekat dairesinde bulunduğunu beyan eden sanık Sayın Osman 
Bülbül başta olmak üzere diğer sanık ve tanıkların ifadeleri de bu dijital dosyanın atılı suç 
tarihinden çok sonraki bir tarihe olduğunun teyit etmektedir.

Savcılık makamı 1997 yılında plan şube müdürü olan sayın İdris Koralp tarafından 
iç güvenlik harekat dairesinde görev yapan personele verilen takdirnameleri aleyhe delil 
olarak kabul etmişse de Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevini yapan personel yönünden olağan 
bir uygulama olan takdirname verilmesinin tek başına sanıklar yönünden atılı suçun 
işlendiğini göstermesi kabul edilebilir bir durum değildir, kaldı ki şahsıma bu dönemde 
verilmiş bir takdirnamede yoktur, diğer bir ifade ile haklarında takipsizlik kararı verilen sivil 
memurlarda dahil tüm personele verildiği söylenen takdirnamelerin tarafıma verilmemesi söz 
konusu dönemde iç güvenlik harekat dairesinde zaman zaman çok kısa süreli ve sadece 
bilgisayarların bakımı için bulunan ve bu kapsamda dahi birkaç yazıcı kartuşu değiştirmek 
dışında bir iş yapmamış olmam nedeniyle görevimin kayda değer görülmediğini göstermediği 
açıktır, ki bu husus sayın İdris Koralp'in takdirnamelerin hak eden personele verildiğine 
ilişkin savunması içeriği ile de sabittir, sayın İdris Koralp'i bir ya da iki defa gördüğümü 
hatırlıyorum, nitekim kendisi de duruşmalı yapılan tutukluluk itirazımız sırasında beni yanına 
çağırarak beni hatırlamadığını ve kim olduğumu sormuştur, orada bulunduğum kısıtlı süre ve 
görevimin niteliği nedeniyle hatırlamaması da normaldir.

Mevcut delillerden 5 numaralı CD'de kayıtlı olan yansıların hazırlanma tarihleri ve 
hazırlayanlar incelendiğinde ne o dönemde ne de daha sonraki tarihlerde tarafımca 
hazırlanmış ne bir belge, ne bir dijital doküman ne de bir yansı yoktur, hakkında takipsizlik 



  

kararı verilen sivil memur Serhat Altay dosyadaki bütün yansıları kendisinin hazırladığını 
zaten ifade etmiştir.

 Sayın Başkanım, değerli üyeler konusu suç olan hiçbir emir almadım ve yerine 
getirmedim, içerik olarak yansı hazırlamadım, içeriği amirim tarafından hazırlanan 
metinleri verilen emir üzerine bilgisayarda yansı haline getirdim, tarafımca bilgisayarda 
oluşturulmuş yansıların hiçbiri dava dosyası içerisinde bulunmamaktadır, rahatsız olmamı 
gerektirecek bir ifade içeren yansı da hazırlamadım, savcılık sorgumda ve daha sora 
tutukluluk itirazlarımda müteaddit defalar ifade ettiğim hususları burada bir kere daha sayın 
heyetin huzurunda vurgulamak istiyorum, üzerime atılı suça ilişkin fiiller ve dokümanlarla 
hiçbir bağlantım, ilgim ve haberim yoktur, bu kapsamda bir kez daha ifade etmek istiyorum, 
ne Batı Çalışma Grubu oluşturması emirlerinden ne Batı Eylem Planından, ne rapor 
sisteminden, ne Batı Harekat Konseptinden bilgim, ilgim ve haberim olmadığı gibi rütbem ve 
sınıfım itibari ile aksinin düşünülmesi de olası değildir, buraya kadar belirttiğim hususlar ve 
bunlara ilişkin delillerden de anlaşılacağı üzere üzerime atılı suçun işlendiği tarihe kadar olan 
1.5 ay gibi çok kısa bir sürede kısmen ve zaman zaman bulunduğum iç güvenlik harekat 
dairesinde bilgisayar teknikeri olarak bir ya da iki defa yazıcı kartuşu değiştirmek dışında 
hiçbir faaliyette bulunmadım, sonraki dönemde yani Temmuz, Ağustos 1997 tarihinden 
sonra ise öncesinde sadece sivil memur tarafından yapılan ve içeriği amirimce oluşturulan 
yansı hazırlama işinde bu sivil memurla birlikte görevlendirildim, iç güvenlik harekat daire 
başkanlığına görevlendirildiğim Nisan ayı sonundan Haziran ayına kadar olan bu 1.5 aylık 
süre zarfından gerek yaptığım teknikerlik görevi, gerek bulunduğum rütbe ve iradem dışında 
isteksiz bir şekilde görevlendirilmem, içinde bulunduğum bu psikolojik durumunda etkisi ile 
orada yapılan işlere kayıtsız kalmam ve en önemlisi zaman zaman orada bulunmam iç 
güvenlik harekat dairesinin ana faaliyet  alanları ile ilgimin olamayacağımı göstermektedir, 
nitekim bu hususu daha önce savcılık sorgulamamda da belirtmiştim, esasen bir bilgisayar 
teknikeri olarak yaptığım görevlerin Batı Çalışma Grubunun ana faaliyet alanı ile bir ilgisi 
yoktur.

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin en üst makamı olan Genelkurmay Başkanlığında o 
tarihte üst teğmen rütbesinde muvazzaf bir subay olarak emir veren değil alan 
konumundaydım, bununla beraber yaptığım teknik iş gereği emir de almadım, bulunduğum 
rütbe ve bilgisayar teknikeri olmam nedeniyle hiçbir belge içeriği kaleme almadım, hiçbir 
belgenin hazırlanmasına katkıda bulunmadım, hiçbir toplantıya katılmadım, bu kapsamda 
fikir belirtmedim, hiçbir belgeyi imzalamadım.

Savcılık sorgulamamda ilk defa gördüğüm dokümanlar başta olmak üzere hiçbir 
belgeye nüfuz etmedim, basın incelemesi ve takibi yapmadım, bu ve benzeri işleri 
kendilerine verilen emir gereği yapan personelin de suç işlediğini düşünmüyorum, ancak ben 
bu ve benzeri işleri de yapmadım, aksine dosyada tek bir delil de yoktur, bu hususları 
yapabilmem de mümkün değildir, esasen hakkımdaki deliler incelendiğinde yukarıdaki 
hususlarla ve belgelerle ilgili bir faaliyetimin ve illiyet bağımın olmadığı ve teknik personel 
olduğum açıkça görülecektir.

 Kenan Deniz savunması sırasında bilgisayar operatörü düzeyindeki personele farklı 
bir görev verilmesinin mümkün olmadığını ve zaten bilgisayar bilen personel sayısı çok az 
olduğundan bu tür personeli sadece ilgili oldukları alanda kullandığını ifade etmiştir.

Bilgisayar bildiğim için şahsıma verilen, içeriği amirlerimce belirlenen yansı 
hazırlama işinde birkaç defa şahsıma hazırlattırılan küçük bilgi notlarını hazırlamakta 
hizmete mütealliktir ve sivil memurlarca da yapılan bir görevdir, bu bilgi notları ve 
yansılarda beni rahatsız edecek ya da şüphemi celp edecek bir ifade ya da ibareye de 
rastlamadım, ifade ettiğim üzere bilgisayarda yansı hazırlama işi esasen atılı suç tarihi olan 
haziran 1997'den sonra tarafıma emirle verilmiştir, net olarak hatırladığım en önemli husus 
şube müdürüm sayın Ümit Şahintürk tarafından kendi el yazısı ile hazırlamış olduğu brifing 



  

metinlerinin tarafıma bizzat kendisi tarafından müsvette olarak verilmesidir, bu metinlerde 
yazan hususları içeriğine yani noktasına ve virgülüne dokunmadan bilgisayara aktararak 
Powerpoint programında yansı hazırlardım, tıpkı siz sayın hakimlerle katibiniz arasındaki iş 
ilişkisinde olduğu gibi, şimdi yansı yaptığım bu döneme ilişkin hatırlayabildiğim hususlara 
kısaca değinmek istiyorum.

Hazırladığım yansıların konusu ve içeriği yasa dışı faaliyetlerle ilgiliydi, bu 
yansıların içeriğinden darbeyi ifade eden, çağrıştıran veya imâ eden en ufak bir emare kelime 
ya da işaret mevcut olmadığı gibi hükümeti hedef alan bir ibarede mevcut değildi, esasen bir 
bilgisayarcı olarak yansıların sadece görsel boyutu ile ilgilendim, şube müdürü tarafından 
metni verilen ve emirle şahsıma yaptırılan yansılar hatırlayabildiğim kadarıyla 
Genelkurmay Başkanlığı karargahında yapılan ve bütün başkanlıklardan temsilcilerin 
katıldığı haftalık bilgilendirme brifinglerine ait olup, iç güvenlik harekat dairesi 
brifinginin bir bölümünü oluşturmaktaydı, bu kapsamda emir komuta zinciri içerisinde şube 
müdürüm ile olan iş ilişkisi niteliği az önce de ifade ettiğim üzere aynen savcı veya siz sayın 
hakimlerin katiple görev ilişkisinde olduğu gibidir, şahsıma hazırlattırılan bu yansılar 8 -10 
slaytlık amatörce hazırlanmış yansılardır, Genelkurmay Başkanlığı karargahında verilen 
haftalık brifingler dışında kalan general amiral oryantasyon brifingi ve diğer brifinglerin 
yansıları sivil memur Serhat Altay tarafından hazırlanırdı, çünkü kendisi bu konuda uzmandı 
ve bu yansıların daha profesyonelce ve titiz hazırlanması gerekiyordu, nitekim kendisi 
ifadesinde yansıları hazırladığını ifade etmiştir, ayrıca bu durum 5 numaralı CD'ye ilişkin 
bilirkişi raporunda da kayıtlıdır, dosyada mevcut deliler arasında yer alan yansıların hiçbiri 
tarafımdan hazırlanmamıştır, bu görev bu sivil memurun iş yoğunluğu bahane edilerek 
sonradan yani atılı suç tarihi olan Haziran 1997'den sonra tarafıma verilmiş, ancak hastane, 
izin vesaire gibi mazeretlerle ben olmadığım zamanlarda ve bazı yansıların daha 
profesyonelce hazırlanması gereken durumlarda kendisi bu görevi yürütmeye devam etmiştir, 
bu durum atılı suça ilişkin dönemde yansı dahi yapmadığımın bu görevin bir bölümünün çok 
sonraları sivil memur Serhat Altay'dan alınarak tarafıma verildiğinin en açık kanıtlarından 
biridir, atılı suç tarihinde öncesinde ve sonrasında orada bulunan bu yansıları ve yazıları 
bilgisayar ortamında hazırlayan Serhat Altay, Ömer Özkan ve Mehmet Özbek isimli sivil 
memurlarının sadece ifadelerinin alınarak serbest bırakılması ve daha sonra haklarında 
takipsizlik kararı verilmesi, öte yandan bu davada şahsıma atılı suç tarihinden sonra 
yaptırılan ve suç unsuru içermeyen ve yine dosyada da mevcut olmayan yansılar nedeniyle 
sanık olmam büyük bir çelişkidir, hukuki hiçbir izahının olmadığını düşünüyorum, yargı 
mensuplarına, medya mensuplarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri dahil diğer kurum 
ve kuruluşlara verilen brifinglerin yansıları tarafıma hazırlattırılmamıştır, esasen bu 
brifinglerle ilgili görüntüler ve deliller incelendiğinde bu brifinglerin kim ya da kimler 
tarafından verildiği görülmektedir, bu brifinglerin tarafıma hazırlattırıldığına ilişkin bir delil 
de mevcut değildir, özellikle ve bir kere daha belirmek istiyorum ki ne bilgisayar teknikeri 
olarak görev yaptığım atılı suç tarihi öncesi ve ne de sonrasındaki dönemde suç teşkil edecek 
hiçbir faaliyette bulunmadım, bu kapsamda şüphemi celp edecek hiçbir şeye de rastlamadım, 
sivil memurların ifadelerinden de açıkça görüldüğü gibi davanın dayanağı olarak gösterilen 
en temel belgeler kendileri tarafından bilgisayarda yazılmıştır, aynı sivil memurlar Batı 
Çalışma Grubu teşkilat şemasında asli personel olarak yer almaktadırlar, tarafıma verilmeyen 
takdir kendilerine verilmiştir.

İsimleri sürekli giriş kartı verilen personel listesinde yer almaktadır, atılı suç tarihi 
öncesi, sırası ve sonrasında orada çalışmışlardır, şahsımla sivil memurların durumu 
arasındaki bütün bu benzerlik ve hatta atılı suçun temeli olarak görülen bazı belgelere 
şahsımın aksine sivil memurlar tarafından nüfus edilmesine rağmen savcılık makamı sivil 
memurların müsnet suçla ilgisinin olamayacağını tespit etmiş ve haklarında takipsizlik kararı 
vermiştir,  hal böyle iken yani haklarında takipsizlik kararı verilen sivil memurlara nazaran 



  

kaleme alınan belgeler başta olmak üzere tüm yaşanan sürecin dışında olmama rağmen 
hakkımda dava açılmasını anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.

Sayın savcının suçlu, suçsuz ayrımı konusunda çektiği bu ince çizgi nereden 
geçmektedir, amacım kimseyi suçlamak değildir, sadece bu davadaki çelişki ve emsal teşkil 
eden bir durumu ve maruz kaldığım haksızlığı ifade etmektir, kaldı ki sivil memurların 
haklarında verilen karar doğrudur, ama bu doğru karardan şahsımın faydalanamamasını 
mümkün değildir.

Asaleten atandığım muhabere elektronik bilgi sistemleri başkanlığından iç güvenlik 
harekat daire başkanlığına görevlendirilmem Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yerleşik usul, esas 
ve hukuki mevzuata uygun olarak hiyerarşik yapı ve emir komuta zinciri içerisinde iradem 
dışında ve hilafına yapılmıştır, hilafına diyorum çünkü kendimi geliştirmek için muhabere 
elektronik bilgi sistemleri başkanlığındaki görevime devam etmek, yeni ve tecrübesiz bir OBİ 
subayı için arzu edilen bir durumdur, kaldı ki iç güvenlik harekat daire başkanlığından 
görevlendirilmek OBİ subayları arasında tercih edilen bir durum olsaydı, her halde bu görev 
o tarihte en düşük rütbeli ve tecrübesiz olan şahsıma verilmezdi, şu hususu da burada 
belirtmeden geçemeyeceğim, iç güvenlik harekat daire başkanlığında göreve başladıktan kısa 
bir süre sonra bir birinden farklı nedenlerle duyduğum rahatsızlık üzerine ve farklı 
zamanlarda iki defa görevden alınmam için o tarihte muhabere elektronik bilgi sistemleri 
başkanlığındaki ilk amirlerim olan Binbaşı Mustafa Taşpınarlı'ya ve akabinde de yerine 
vekalet eden Binbaşı Önder Özdemir'e müracaat ettim, ilk müracaatımın nedeni; göreve 
başladığımda orada bir bilgisayar teknikerine ihtiyaç olmadığını tespit etmiş olmamdır, çünkü 
orada sorumluluğuma verilen 4- 5 bilgisayar ve 1 veya 2 adet yazıcı cihazı vardı, onlarında 
zaten tüm ayarları yapılmış, gerekli ofis programları yüklenmiş ve çalışır vaziyetteydiler, ilk 
birkaç gün, belki birkaç hafta hiçbir iş yapmadan boş oturdum, bu nedenle orada yapılacak 
bir iş olmadığı gerekçesiyle amirim Mustafa Taşpınarlı'ya müracaat ettim, bu müracaatım 
kısmen sonuç verdi ve iç güvenlik harekat daire başkanlığındaki mesaim yarım günü 
geçmeyecek şekilde zaman zaman oraya gidip bir sorun olup olmadığına bakmak şeklinde 
düzeltildi, hatta muhabere elektronik bilgi sistemleri başkanlığındaki asıl görev yerim olan 
yazılım geliştirme şubesinde program yazılım işine devam ettiğim için bazı günler iç 
güvenlik harekat dair başkanlığına hiç gitmedim, ikinci kez müracaatımın nedeni ise iç 
güvenlik harekat daire başkanlığında görevlendirilmemden birkaç ay sonra bana yansı 
yaptırılmaya başlanmasıdır, yansı hazırlamak Türk Silahlı Kuvvetlerinde esasen sivil 
memurlarının görevidir, görev tanım formlarında bu durum açıkçe belirtilmiştir, ancak 
oradaki sivil memurlardan Serhat Altay dışındakiler yansı yapmayı bilmediklerini ve zaten 
çok yoğun çalıştıklarını belirterek bu görevden imtina ettiklerinden bilgisayarcı olmam ve 
rütbeminde çok küçük olması nedeniyle bu işi sivil memur Serhat Altay ile birlikte bana da 
verdiler, Genelkurmay Başkanlığında bu konuda bilgisayar teknikerlerinin yanlış görev 
yerlerinde kullanıldıkları, onlara yansı hazırlamak gibi basit görevler verilmemesi ve aldıkları 
eğitim seviyesine uygun görevlendirilmeleri yönünde emirler yayınlandığını biliyordum, bu 
nedenle duyduğum rahatsızlık üzerine yine o tarihte ilk amirim olan Binbaşı Önder 
Özdemir'e bu durumu ileterek düzeltilmesini istedim, ancak bu girişimlerimden sonuç 
alamadım, bu nedenle ifade ettiğim hususlar hem birinci amirim Binbaşı Önder Özdemir'den, 
hem de ikinci amirim daire başkanı sayın Albay Ahmet Ziya Öztoprak'tan sorulup kendileri 
tanık olarak dinlenebilir.

Ahmet Ziya Öztoprak sanırım burada, kendisi ile beni yüzleştirebilirsiniz veya arzu 
ettiğiniz soruları sorabilirsiniz, kendisi hazır, bu hususta o dönemde bilgi sistemleri dairesine 
görev yapan Sayın Ömer Korkut ve Sayın Fikret Serbest isimli OBİ subayları da ayrıca 
şahittir, heyetiniz uygun görürse yine bu kişilerde dinlenebilir, bu girişimlerin dışında kanser 
olduğu için kemoterapi tedavisi almakta olan rahmetli annemin yanında bulunmak 
maksadıyla 1997 yılı iznimi Haziran ayı içerisinde kullandım, izne ayrılmak isteyişimin en 



  

önemli maksatlarından biri de iç güvenlik harekat dairesindeki sıkıcı ortamdan uzaklaşma ve 
iznim esnasında yerime başka bir personel görevlendirilebilmesi ihtimali ve bu sayede de 
dönüşümde sadece muhabere elektronik bilgi sistemleri başkanlığındaki görevime devam 
edebilmek ihtimal ve arzusuydu, görüldüğü üzere üsteğmen rütbesindeki bir personel olarak 
iç güvenlik harekat daire başkanlığındaki görevimden alınmamı sağlamak için girişimlerde 
bulunduğum, ancak bu girişimlerdeki kastımın temel olarak aldığım eğitim seviyesine uygun 
olarak kullanamayışım olduğu, yoksa şahsıma tevdi edilen ve suç teşkil edilen bir görevden 
kaynaklanmadığı açıktır, görevden alınmam ve tekrar muhabere elektronik bilgi sistemler 
başkanlığındaki görevime dönmem için yaptığım bu girişimler sonuçsuz kalmış ve muhabere 
elektronik bilgi sistemleri başkanlığı bu durumdan rahatsız olarak o tarihe kadar müteaddit 
defalar sözlü olarak yapılan müracaatını yazılı olarak yaparak en son iddianamenin 220'inci 
sayfasında yer alan yazı ile iademi talep etmiştir.

Bu belge sonuçsuz kalan girişimlerimin ve müteaddit defalar yaptığı girişimler ile 
beni geri almaya çalışan muhabere elektronik bilgi sistemleri başkanlığının başvurduğu son 
çarenin bir mahsulüdür, aldığım emirler, bana verilen görev tamamen askeri hiyerarşi ve emir 
komuta zinciri içerisindedir, şahsıma bilgisayar teknikerliği ve operatörlüğü görevinden 
başka bir görev verilmemiştir, bunun dışında başka bir, hiçbir faaliyette bulunmadım ve 
başka bir faaliyeti ilişkin emir de almadım, mevcut delillerde bunu teyit etmektedir, diğer 
yandan bir an için iddia edildiği şekilde bünyesinde görev aldığım Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
cebren atılı suçu işlemeye yönelik faaliyetleri icra ettiği kabul edilse bile, devlet 
mekanizmasının yani Cumhurbaşkanı, başbakan dahil en üstte yer alan kamu görevlilerinin 
bile direnemediği baskıya üsteğmen rütbesindeki şahsımın direnerek karşı koymasını, 
kendisini verilen ve hiçbir suç unsuru bulunmayan bir görevden imtina etmesini beklemek 
çok ciddi bir çelişki ve insaf sınırlarını zorlayan bir kabuldür.

 1998 yılına ait olduğunu tekrar vurgulamak gereğini duyduğum CD-5 de yer alan 
devir teslim memorandumu isimli dijital dosyada şahsıma ilişkin olarak Sayın Osman 
Bülbül'ün görevleri izah edilirken, üsteğmen Ahmet'e yansıları yaptırır, üsteğmen Ahmet'e 
takdim kartlarını yaptırır şeklindeki ifadeler benim oradaki rütbemi, konumumu ve ney ile 
uğraştığımı yeterince gözler önüne sermektedir, diğer bir anlatımla savcılık ifadem 
esnasında sadece şahsımın isminin geçtiği bölümleri tarafıma gösterilerek beyanıma 
başvurulan bu belgede dahi iç güvenlik harekat daire başkanlığı bünyesinde proje ya da plan 
subayı olarak adıma açılmış bir bölüm ve verilmiş görevler yoktur, şahsıma doğrudan bir 
görev verilmediği bu belge içeriği ile de sabittir, ismim bir başka subayın ismi altında tali ya 
da diğer bir ifade ile ikincil olarak geçmektedir, bu dosyada şahsıma yaptırılacağı ifade 
edilen işler yani içeriği şahsımca belirlenmeyen bilgisayarda yansı ve takdim kartı 
hazırlaması işi gerek rütbem, gerek branşımın bir sonucu olan pozisyonumu bir kez daha 
ortaya koymaktadır, kaldı ki yukarıda da ifade ettiğim üzere bu işlerin tarafıma verilmeye 
başlandığı tarih müsnet suç tarihinden çok sonrasıdır, iddianamenin 97'inci sayfasında Batı 
Çalışma Grubunun teşkilatı ve bu teşkilatta yer personelin isim, rütbe ve görevlerinin yer 
aldığı görev bölümü isimli dijital dosyada ismimin bulunmadığını bu vesile ile ayrıca 
belirtmek isterim, savcılık ifademde de defalarca vurguladığım gibi ben iç güvenlik harekat 
dairesinin ana faaliyet alanlarında plan ya da proje subayı olarak görev yapmadım, ben o 
tarihe kadar ve o tarihten sonra bile kendi uzmanlık alanımda dahi tek bir belge 
hazırlamadım, o dönemde resmi yazışma kurallarını bile tam olarak bilmiyordum, adıma 
kayıtlı tek bir yazışma ya da belge olmaması bunun en büyük kanıtıdır, adımın plan subayı 
olarak geçtiği dijital dosyanın içerdiği hatalar ve doğrulukları konusunda benden evvel söz 
alan diğer sanıklar yeterince durdular, evet ben bir proje ya da plan subayı olabilirim, ama 
kendi alanımda başka bir alanda değil, nitekim iç güvenlik harekat dairesinde 
görevlendirilmeden evvel ileri program subayı olarak asaleten görev yaptığım muhabere 
elektronik bilgi sistemleri başkanlığında bilgisayar başında program yazıyordum, benim o 



  

rütbe ve branşta yaptığım, yapacağım proje subaylığı budur, bütün zamanın bilgisayar 
başında geçmiştir, bu proje ile ilgili olarak bile tek bir yazışmam da mevcut değildir, ben 
bulunduğum rütbe ve sınıfım itibari ile kendi başkanlığımda ve nezdinde görevlendirildiğim 
herhangi bir yerde plan ya da proje subayı olarak çalışırsam kendi alanımda çalışırım, bu da 
oturup bilgisayar başında program yazmayı ya da bilgisayar kullanmayı gerektirir, yoksa 
başkanlığımın ve benim ilgi eve eğitim alanımın yani branşımın ötesinde eğitimini almadığım 
bir alanda çalışmayı yazışma yapmayı ya da belge hazırlamayı değil, sivil memurlar 
ifadelerinde içerik olarak belge hazırlamadıklarını söylemişler, içerik olarak değil belge yansı 
bile hazırlamadım, bu konuda sivil memurlarda olduğu gibi hakkımda dijital dosya bile 
yoktur, haklarında takipsizlik kararı verilen sivil memurlar için Sayın Savcının ileri sürdüğü 
gerekçeleri aynen okuyorum, şüpheliler Recep Durlanık, Serhat Altay, Ömer Özkan, Mehmet 
Özbek'in Batı Çalışma Grubunda sivil memur ve katip olarak çalıştıkları, Batı Çalışma 
Grubu faaliyeti kapsamında analiz değerlendirme çalışmalarda bulunmadıkları, haklarında 
iddianame düzenlenen şüphelilerin kendilerine vermiş oldukları belgeleri yazdıkları, ayrıca 
Batı Çalışma Grubu ile ilgili tüm bildikleri samimi şekilde anlattıkları, haklarında kamu 
davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi sebebiyle CMK 172 ve 
devamı maddeleri gereğince haklarında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi 
deniliyor, bu gerekçelerin tamamı hatta daha fazlası şahsım için geçerli değil midir? Şahsım 
için oluşmamış mıdır? 

Anlattığım bu hususlar Batı Çalışma Grubunda çalıştığını ve aldığı görevleri 
ifadesinde kabul eden ve bu ifadesinde ne kadar samimi olduğunu hepimizin şahitlik ettiği 
sayın Salih Eryiğit tarafından kendi savunması sırasında sorduğum soru üzerine teyit 
edilmiştir.

Muhabere elektronik bilgi sistemleri başkanı Sayın Bülent Alpkaya savunmasında 
şahsımla ilgili olarak hatırlayabildiği hususları heyetinizle paylaşmıştır, yine de tarafınızca 
hakkımda hala bir şüpheniz var ise; bunun beni orada gördüğünü ifade eden etmeyen, sanık 
tanık herkese sorabilirsiniz.

Bu noktada savcılık ifadem ve bu ifademin yansıtılma biçimine ilişkin olarakta 
kısaca açıklamada bulunmak istiyorum, bu ifadenin hangi şartlarda verildiğini sözlerimin 
başında belirtmiştim, iki tane küçük çocuğunuzdan ayrılıyorsunuz, fiziki şartlardan hiç 
bahsetmiyorum, biz askeri, biz yeri gelir daha zor şartlara da katlanırız, ben o tarihte evli 
değildim, 97 ve 2006 yılında evlendim yani 9 sene sonra, bu dava daha önce açılmış olsaydı 
ben bekar olarak tek başıma bu cezayı çekecektim, bütün bu şartlara rağmen, içinde 
bulunduğum tüm olumsuzluklara rağmen savcılıkta vermiş olduğum ifadeyi kabul 
ediyorum, BÇG'nin adının bir veba gibi algılandığı, herkesin adını dahi anmaktan kaçtığı 
gözaltına alındığımız dönemde medyanın cayır cayır aleyhine yorum yaptığı bir dönemde 
BÇG de çalıştığımı söylemiş kendimle gurur duyuyorum, arz ettiğim üzere gözaltına 
alınmamla başlayan ve bugüne kadar devam eden tüm süreçteki anlatımlarım samimi ve 
gerçek olan hususlardır ve bu nedenle savcılık ifademi kabul ediyorum, ancak savcılık 
makamınca kaleme alınan iddianameye bakıldığında savcılık ifadem esnasında şahsıma 
gösterilen ve şahsımla ilgili bölümler yönünden doğru olduğunu beyan ettiğim kısımları sayın 
savcılık makamı belgelerin bütününü doğrulamışım anlamına gelecek şekilde iddianameye 
yansıtmıştır, örneğin devir teslim memorandumu isimli dijital dosyada savcılık bana ismimin 
geçtiği bölümü göstermiş ve yukarıda ifade ettiğim üzere bu belgede sayın Osman Bülbül'ün 
şahsıma yansı ve takdim kartı hazırlatacağına yönelik kısmın doğru olduğu, şahsıma yansı ve 
takdim kartı hazırlatıldığı şeklindeki beyanımı savcılık makamı sanki belgenin tümünü 
doğrulamışım gibi iddianameye almıştır, iddianamede şahsımca doğrulandığı iddia edilen 
birçok belge için de aynı tutum takınılmıştır, oysa benim bu belgenin tümünü bilmem ve 
nüfus etmemin mümkün olmadığı ortadadır, yani söz konusu belgenin benimle ilgili bölümün 
doğru olması ile tümünün doğru olmasının aynı şey olmadığı açıktır.



  

Çok önemi bir diğer detay ise savcılık makamının şahsıma yönelttiği Batı Çalışma 
Grubu içerisinde çalıştığımız dönemde kendisine takdir belgesi verilip verilmediği soruldu 
şeklindeki soruya verdiğim cevaptır, bu cevap aynen verilmiş olabilir tam olarak 
hatırlamıyorum şeklindedir, oysa böyle bir takdirname yoktur, bu durum tirajı komiktir, 
çünkü hep üzerinde durduğum haksız gözaltı haletiruhiyesiyle şüpheli şahsımın inkar etmeyi 
değil, olmayan hususları ikrar eder pozisyona nasıl geldiğinin açık kanıtıdır, Sayın Başkan 
sözlerime burada son verirken burada benim o dönemde yaşadığım bir tablonun hemen 
hemen aynısı cereyan ediyor, başkanım hemen alt tarafınızda katip hanımefendi oturuyor, 
hemen onun yanında bir teknisyen arkadaşımız var, katip hanımefendiye siz yaz diyorsunuz 
yazıyor, sil diyorsunuz siliyor, ses teknisyeni arkadaşıma kaydı açalım diyorsunuz açıyor, 
kapatalım diyorsunuz kapatıyor, teknisyen arkadaşım burada bir arıza olduğu zaman onlarla 
ilgileniyor, işte bende o dönemde buradaki arkadaşlar gibi çalıştım, aynı ile vakidir, çok özür 
dilerim, aynı ile vaki değil, çok özür diliyorum, çünkü burada oturan sayın katip hanımefendi 
sizin söylediğiniz hususları bir belge haline getiriyor, bir tutanak düzenliyor, bir belge 
oluşturuyor, bunun oluşumuna katkıda bulunuyor, ben belge de hazırlamadım, benim 
hazırladığım hususlar yansıdır, buradaki teknisyen arkadaşımla da bir farkımız var, kendisi 
burada sürekli bulunuyor, ben sürekli de bulunmadım, zaman zaman geldim, şimdi 
soruyorum sizlere bu iki arkadaşın şu anda burada yürütülmekte olan yargı faaliyetinin 
konusu ile ne kadar ilgileri var, aldığınız kararlara etkileri nedir? Şu iki arkadaştan dahi katip 
hanımefendinin bu konulara vakıfiyeti daha fazladır, yoksa bu ses teknisyeni arkadaşımın 
mı?  suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum, 

Bize özel bir giriş kartı verilmedi, sadece o hususu düzeltmek istiyorum, mahkemede 
verdiğim ifade ile ilgili.

Ahmet Bey bu memorandumla ilgili açıklamalar yapmışsınız.Orada sizinle ilgili 
değil de doğrudan Osman Bülbül ile ilgili bir iş bölümü tarifi var, özel sahalardaki 
çalışmaları yapar güncelleştirir denmiş, Salı ve Cuma arzlarını hazırlar denmiş, sizin de 
isminiz orada üsteğmen Ahmet'e takdim kartlarını yaptırır, üsteğmen Ahmet'e yansıları 
yaptırır şeklinde geçmiş, dikkat diye bir ifade geçmiş, kararların ve gelen evraklardan 
çıkarılacak şahıs, şirket, okul vesaire isimlerinin günlük batı olaylarının Binbaşı Osman'a 
gösterilmesi çok önemlidir, aksi takdirde tuttuğu kayıtlar güncelliğini kaybeder, yaptığı 
değerlendirmeler gerçeği aksettirmez denmiş, bu konuda savcılıkta da ifade vermişiniz 
ayrıntılı bir şekilde gazetelerle ilgili olduğunu söylemişsiniz, fakat biliyorsunuz dinlediyseniz 
Osman Bülbül'de bu konuda açıklama yaptı ve 54. hükümetin istifasından sonra görev 
aldığını söyledi, öncelikle sizde gerçi şeyinizi belirttiniz, hangi tarihte çalışmaya başladınız, 
başladığınız belirttiniz, Sayın Osman Bülbül hangi tarihte BÇG de çalışmaya başladı, bu 
belgede sayılan işleri hangi tarihlerde yaptınız, o konuda bir boşluk olduğunu düşünüyorum."

"Sayın Osman Bülbül'ü ben Ümit paşanın gelişinde Sayın Ümit Şahintürk'ün göreve 
başlamasından çok sonraları geldi diye hatırlıyorum, zira önceleri bu brifing metinlerini 
Sayın Ümit Şahintürk'ten alırdım, sonradan sanırım Osman Bülbül aracılığı ile almaya 
başladım, ya yine şube müdürümüzün hazırladığı brifingler ve Sayın Osman Bülbül sadece 
görsel boyutu ile ilgilendi yansıların yani görsel olarak yansılar daha nasıl güzelleştirilebilir, 
çekici hale getirilebilir boyutu ile ilgilendi, yani içeriği ile ilgilendiğini hatırlamıyorum."

"Yine savcılıkta size değişik belgelerle ilgili sorular sorulmuş, fakat bu belgelerden 
biri ile verdiğiniz cevapta rapor sistemi konulu belge ile verdiğiniz cevapta İdris Koralp 
imzalı Bat. Gün. Dur. Rap., Bat. Ol. Bil. Rap kelimelerinin ve bu raporlarla ilgili bilgiyi 
personel konuşurken duymuştum demişsiniz."

 "Bu raporlarının isminin zikredildiğini duydum, içeriklerini hatırlamıyorum, ha 
şeklen aklımda kalmış olabilir çünkü şeklen bana oradan bir metin yansıya yazdırmış olabilir, 
yansı yaparken kullanmış olabilirim yani, ama içeriklerine dair bir şey hatırlamıyorum."

 "Şimdi Ahmet Bey savcılık ifadenizde her sabah saat 10 da şubede Batı Çalışma 



  

Grubu alt kolu toplantısının yapıldığını söylemişsiniz, birinci sorum bu Batı Çalışma Grubu 
alt kol kimlerden oluşuyordu? İkinci sorumda bununla bağlantılı olarak bir sanıkta Batı 
Çalışma Grubunun üst kurulunda olduğunu zikretmişti ama üyelerinin kimlerden oluştuğuna 
dair bir bilgisinin olmadığını, o da duyum üzerinden bunu öğrendiğini söylemişti, Batı 
Çalışma Grubunun üst kurul diye bir yapısı var mıydı, varsa üyelerinin kim olduğu 
noktasında bir bilginiz var mı?"

 "Şimdi ilk sorunuza cevap vereyim, ben şahsımla ilgili bilgiler ve belgeler bana 
gösterildiği zaman o dijital dosyalar bana gösterildiği zaman şahsımla ilgili bilgilerin doğru 
olduğunu söyledim, belirtmiştim savunmamda, toplantı ile ilgili çizelge de gösterildi, ben 
orada toplantılar yapıldığını hatırlıyorum dedim, bu sorunun bir öncesindeki soruda da şey 
geçiyor, üst kurul nedir bilginiz var mı diye? Üst kuruldan bilgim yok, üst kuruldan bilgisi 
olmayan bir insanın zaten alt kuruldan bir bilgisi olması mümkün değil, orada yapılan 
toplantılarda çok büyütülüyor, bugüne kadar gözlemlediğim, bildiğimiz şube içi yapılan bir 
toplantı olarak addediyordum ben, orada bir toplantı masası vardı herkes bugüne kadar 
yeterince üzerinde durdu, ama kimlerin katıldığı konusunda bir net olarak bilgi sahibi 
değilim, ya alt kurul, üst kurul diye bir şey bilmiyorum ben hatırlamıyorum." 

"Ama alt kurul şeklinde ifadelerinize yansımış."
"Bakın, bakın, işte o savcının, aynen okursanız ben size daha iyi anlatabilirim, bir 

şeyi  eğer ben kabul ediyorsam bir belgeyi, bana gösterilen belgeyi, derim ki belge doğrudur, 
hakkımdaki bilgiler de doğrudur, orada bir laf kalabalığı var, o laf kalabalığının arasına 
çizelgede belirtildiği üzere diye bir bağlaç eklenmiş, çizelgede belirtildiği üzere demişim ben, 
alt kurul toplantıları yapılır demişim, böyle bir şey söz konusu değil."

"Salı günleri haftalık Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin arzı saat 10 ve aşağıda not 
2'de her sabah saat 10'da da şubede Batı Çalışma Grubu alt kurul toplantısı yapılır ve 
kararlar alınır şeklinde bir cümle."

 "Yok alt kurul değil, o toplantılar konusunda benden önce o toplantıya katılan 
sanıklar gerekli açıklamaları yaptılar, ben benim hazırladığım o yansıların verildiği bir salon 
vardı, SKKM de bir brifing salonu, ben çok iyi hatırlıyorum yansıları diskete alırdım oradaki 
OBİ subayına teslim ederdim, bu dediğiniz o Salı günleri ama ben bunu Cuma günü olarak 
hatırlıyorum, Salı günü de değil, Cuma Günü olarak hatırlıyorum, Cuma günleri bütün 
karargahtaki bütün J Başkanlıklarından personelin katıldığı ve bütün konuların konuşulduğu, 
sadece iç güvenlik harekat dairesi konuların değil bütün konuların konuşulduğu bir brifing 
verilirdi, benim hazırladığım yansıların brifingleri de orada Sayın Ümit Şahintürk tarafından 
sunulurdu."

7.C. SANIK AHMET DAĞCI MÜDAFİİ AV. YAŞAR KADİR TÜRKAN 'IN 
SAVUNMASI 

"Müvekkil üsteğmen rütbesi ile Hakkari dağ ve komando tugay komutanlığında 
görevli iken kazandığı sınav üzerine Orta doğu Teknik Üniversitesinde Ocak 1996-Ekim 
1996 tarihleri arasında 8 buçuk ay süren bilgisayar eğitimini tamamlamış, eğitimine müteakip 
TSK'daki sınıfı Obi yani otomatik bilgi işlem subayı olarak değişmiş, ataması genelkurmay 
Mebs muhabere elektronik bilgi sistemleri başkanlığı bilgi sistem dairesi yazılım geliştirme 
şube müdürlüğüne ileri program subayı olarak yapılmıştır. 

İleri program subayı nedir, buna ilişkin soruşturma safhasında anlaşılması için 
müvekkilin görevleri soruşturma safhasında genelkurmay başkanlığından müvekkil talepte 
bulunmuştur, genelkurmay başkanlığınca verilen cevabi yazıda şunlar ifade edilmektedir; 
görev tanımı var tabi genelkurmay verdiği cevapta 1996-1997 yılına ilişkin görev tanımı 
formlarına ulaşılamadığını ancak taleple ilgili olabileceği düşünülen mevcut görev 
tanımlarını müvekkile iletmiştir. 



  

Bu görev tanımlarından müvekkilin 1997 tarihindeki görevi ile örtüşen yazılım 
geliştirme subayına ait görev tanımına bakıldığında yazılım geliştirme subayının görevlerinin 
yazılım geliştirme faaliyetlerinin kapsamında yazılım geliştirmek, tasarım yapmak, 
komfigrasyon yönetimi yapmak, kullanıcı ilişkilerini yönlendirmek ve ihtiyaçları belirlemek 
gibi detaylı analiz yapmak, yazılım dokümantasyonu hazırlamak, kullanıcı eğitimlerini 
vermek, yazılım teknolojilerini takip etmek gibi tamamen teknik görevler olduğu 
görülmektedir. 

Mebs başkanlığı adından anlaşılacağı üzere TSK'nın bilgisayar sistemlerinden 
sorumlu teknik görev icra eden bir daire olup zaman zaman diğer daire veya birimlere obi 
subayı görevlendirmesi yapmakta, görevlendirilen obi subayları gittikleri daire veya 
birimlerde gidilen daire veya birimlerin asli görevlerini değil, gönderildikleri dairenin 
görevleri olan bilgisayar sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamakla ve muhtemel arızalara 
müdahale etmektedirler. Diğer bir anlatımla Mebs'ten görevlendirilen bir obi subayı personel 
dairesine giderse personel dairesinin asli faaliyeti olan personel planlaması veya faaliyetleri, 
istihbarat dairesine giderse istihbarat planlaması ve faaliyetleri, harekat dairesine giderse de 
harekat planlaması veya faaliyetleri ile ilgili görev yapmamakta sadece gidilen birimdeki 
bilgisayar sistemlerinin bakım ve işletilmesi ile çıkabilecek arızalara müdahale görevlerini 
icra etmektedir. 

Müvekkil Mebs başkanlığı bilgi sistemleri daire başkanlığı yazılım geliştirme 
şubesinde Oğuz Sinanoğlu ismindeki bilgisayar mühendisi bir yedek subay ile birlikte evrak 
kayıt programı yazılımı sürecinde görev yapmakta iken 1997 yılının nisan ayı sonu, mayıs 
ayı başında müvekkilin şube müdürü binbaşı Mustafa Taşpınarlı iç güvenlik harekat 
dairesinde obi subayına ihtiyaç duyulduğunu ve bundan sonra iç güvenlik harekat 
dairesindeki bilgisayarların yazılım ve donanım ayarları, bakım işletim ve arızalarına 
müdahale için görevlendirildiği yönünde müvekkile sözlü emir vermiştir. Müvekkil emrin 
verildiği tarih itibariyle yeni sınıfına ilişkin mesleki gelişimini sağlayacak türden yazılım 
geliştirme işi ile uğraşıyor olduğu için bilgisayar işletimi idaresi ve bakımı gibi daha basit bir 
teknik işle görevlendirilmesinden aslında hoşnut olmamıştır. Ancak müvekkilin şubedeki en 
yeni obi sınıfı mensubu ve en düşük rütbeli muvazzaf subay olması karşısında şube 
müdürünün görevlendirme yaparken en tecrübesiz ve en düşük rütbeli personel dışında 
başkaca bir kriterden hareket etmediği açıktır. Müvekkilin iç güvenlik harekat dairesinde 
görevlendirildiğine dair verilen sözlü emir hizmete ilişkindir. Bu emrin kapsamı genelkurmay 
başkanlığı karargahının demirbaş malzemeleri olan ve iç güvenlik harekat dairesinde bulunan 
bir kısım bilgisayarların bakımı, onarımı ve faal halde bulundurulması ve işletilmesidir. Bu 
görev ve hizmet ise genelkurmay karargahında o tarihte mensubu olduğu başkanlığın kuruluş 
aşamalarından biri olup o dönemde mebs başkanlığı görevinde olan sayın Bülent Alpkaya bu 
konu üzerinde gerekli açıklamayı kendi ifadesi sırasında zaten yapmıştır. Günümüz 
koşullarında bilgisayarların bakımı için herhangi bir dairede obi subayı görevlendirilmesi pek 
normal olmasa da o yılları hatırlamak lazım. 1997 yılı itibariyle bilgisayar sistemleri ile 
TSK'nın yeni yeni tanıştığı, pek çok subay, astsubay ve diğer türk silahlı kuvvetleri 
personelinin bilgisayar ve bilgisayar işletim sistemlerini kullanamadığına dikkat edildiğinde 
bu görevlendirmenin aslında bu kadar basit bir amaca matuf olduğu ortadadır. 

Müvekkil mebs başkanlığındaki asli görevine de devam etmek kaydıyla 1 ay gibi çok 
kısa bir süre mebs başkanlığından iç güvenlik harekat dairesine giderek sadece bilgisayar ve 
yazıcıların bakım ve onarımı ile ilgilenmiştir. Esasen zaten oldukça az sayıdaki 
bilgisayarların doğal olarak herhangi bir sorun çıkarmaması nedeniyle müvekkil de az önce 
söyledi, bu kapsamda bir veya iki defa yazıcı kartuşu değiştirmek dışında hiçbir faaliyeti de 
olmamıştır müvekkilin bu kısa süre için, müvekkil kısa bir süre sonra iç güvenlik harekat 
dairesinde sınırlı sayıda bilgisayar olmasına bağlı olarak yapılacak iş olmaması gerekçesiyle 
kendisini görevlendiren amiri Binbaşı Mustafa Taşpınarlı'ya giderek kendisinin geri 



  

alınmasını veya iç güvenlik harekat dairesine daha mesai ayırmasını talep etmiş, bunun 
üzerine iç güvenlik harekat dairesindeki mesaisi yarım günü geçmeyecek şekilde zaman 
zaman oraya gidip bilgisayarlarda bir sorun olup olmadığına bakmak şeklinde düzeltilmiştir. 

Bu arada müvekkil kanser tedavisi görmekte olan ve bu kapsamda kemoterapi 
almakta olan rahmetli annesinin yanında bulunmak maksadıyla 1997 yılı iznini haziran ayı 
içerisinde kullanmıştır. Müvekkil bu hususa ilişkin olarak da soruşturma safhasında 
genelkurmay başkanlığından bilgi ve belge talep etmişse de kendisine verilen cevabi yazıda 
yönerge gereği izin evraklarının 5 sene saklandığı için izin belgelerine ulaşılamadığı 
bildirilmiştir. Müvekkil izin dönüşünün ardından temmuz veya ağustos 1997 tarihinden sonra 
dosyada mevcut yansıları hazırlayan sivil memur Serhat Altay'ın iş yoğunluğu gerekçesi ile 
yeni atanan şube müdürü sayın Ümit Şahintürk tarafından kendi el yazısı ile hazırlamış 
olduğu metinler müvekkile verilerek müvekkilce içeriğine hiç dokunmadan bilgisayara 
aktarılması ve powerpoint programı yansı ile takdim kartı olarak isimlendirilen bilgisayar 
çıktısı küçük bilgi notu hazırlaması görevi müvekkile verilmeye başlanmıştır. 

İçeriği amirlerince kaleme alınan metinlerden müvekkilce yansı veya takdim kartı 
haline getirilenlerin içinde hiçbir suç unsuru veya suçu çağrıştıran bir ifade olmadığı gibi 
dosyada müvekkilce hazırlanan tek bir yansı veya başka bir herhangi bir belge de söz konusu 
değildir. Dava dosyasında mevcut CD-5'teki yansıyı yapanlara ilişkin kayıtlarda hakkında 
takipsizlik kararı verilen kişiler de dahil olmak üzere başka isimler yer alsa da müvekkilin 
ismi mevcut değildir. Esasen müvekkil herhangi bir belge hazırladığı veya herhangi bir 
toplantıya katıldığı ve benzeri bir nedenle suçlanmamakta, yaptığı işin mahiyeti de dikkate 
alınmaksızın sadece verilen emirle iç güvenlik harekat dairesine gittiği ve bilgisayar 
uzmanlığına yönelik hizmete ilişkin kendisine verilen emirleri yerine getirdiği için 
suçlanmaktadır ki bu durumun değildir tipikliği esas alan ceza hukuku alanı ile hukukla da 
ilgisi yoktur.

 Yansı hazırlamanın aslında sivil memurların görevi olması görev tanım formlarında 
bu durumun açıkça belirtilmesi ancak sivil memurların yoğun çalıştıklarını belirterek bu 
görevden imtina etmeleri üzerine müvekkil bir kez daha sıralı amirlerinden özellikle mebs 
dairesindeki şube müdür vekili binbaşı Önder Özdemir'e başvurarak rütbe ve sınıfına uygun 
görev verilmediğini, bu nedenle iç güvenlik harekat dairesindeki görevlendirilmesine son 
verilmesini talep etmiş ancak bu girişimlerinden de herhangi bir sonuç alamamıştır. Yaklaşık 
1 yıldan fazla bir süre sonra 28 ağustos 1998 tarihinde müvekkilin yazılı görevlendirilmesi iç 
güvenlik harekat dairesine yapılmıştır. 

Dikkat çekici olan husus 1997 ve 98 sicilleri iç güvenlik dairesindeki amirleri 
tarafından değil mebs dairesindeki amirleri tarafından verilmiştir. Bu belgeler de sanırım 
dosyada var ama bir kez daha sunacağız. Tüm bu süreçten görüleceği üzere müvekkil bir 
kısım sanıklara izafe edilen veya kendilerince ifade edildiği türden görevlendirildiği iç 
güvenlik harekat dairesinde bu dairesini asli görev alanına yönelik hiçbir faaliyette 
bulunmamış, içeriği kendisince belirlenen hiçbir belge kaleme almamış veya basın ya da 
medyada yer alan haber takibi yapmamış. Bu hususlarda fikir dahi beyan etmemiştir. Kaldı ki 
bu şekilde faaliyet gösteren personelin de kendilerine verilen emir kapsamında hizmet 
gereğini yerine getirdiği ve suç işlemediği açık olmasına rağmen zikredildiği üzere müvekkil 
bu ve benzeri faaliyetlerde de bulunmamıştır. 

Görevi sadece bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin işletimi, bakımı, idamesi 
temmuz-ağustos 1997'den sonra ise işletim ve bakım dışında içeriği amirlerince belirlenen 
powerpoint yansı ve takdim kartı hazırlanması olmuştur. Bu hususların aksine bir kez daha 
söylüyorum dosyada tek bir delil de mevcut değildir. Müvekkil soruşturma safhasında 
kendisine iç güvenlik harekat dairesindeki geçici görevlendirme emri verilirken batı 
çalışma grubu veya irtica ile mücadele edecek bir çalışma grubunda görevlendirildiğinin 
kendisine söylenmediğini, görevlendirmenin çok sonrası gittiği yerin batı çalışma grubu 



  

olarak ifade edildiğini duyduğunu, bu dairenin karargahtaki yerinin neresi olduğunu, iç 
güvenlik harekat dairesinden hatırladığı isimleri ve bildiği diğer hususları savcılık 
sorgusunda tüm samimiyetiyle ifade etmiştir. Az önce müvekkil ifadesi sırasında kendi bu 
samimiyetiyle de kendimle gurur duyuyorum, orada çalıştığımı ifade ettim diyor, buradaki 
ifadesi bu çalışma ortamının olumlamasından ziyade takındığı samimi tutumu ifade etmeye 
yöneliktir. 

Dosyada müvekkilin isminin giriş yetkisi verilen personel listesi, telefon rehberi ve 
devir teslim memorandumu isimli dijital dosyalarda geçtiği görülmekte olup zaten bu 3 
belgede geçiyor. Müvekkil de bu dijital dosya içeriklerinin bütünün doğruluğunu veya 
yanlışlığını bilmese de kendisine ilişkin bölümler yönünden doğru olduğunu soruşturma 
safhasında ifade edildiği üzere bütün samimiyetiyle aktarmıştır. Ancak bu belgelerde ismi 
geçen müvekkilin yukarıda ifade edilen teknik sınıf görevi, üsteğmen olan rütbesi ve konumu 
dikkate alındığında bu belgelerin müvekkile isnat edilen suçun müvekkilce işlendiğini 
kanıtlamaktan uzak olduğu aşikardır. Ayrıca iç güvenlik harekat dairesinde tamamen teknik 
bir sınıf görevi nedeniyle ve üsteğmen rütbesiyle görevlendirilen müvekkilin BÇG telefon 
rehberi isimli dijital dosyada isim ve rütbesinin yanında plan subayı ifadesine yer verilmiş ise 
de yukarıda ifade edildiği üzere teknik sınıf mensubu müvekkilin görevlendirildiği dairenin 
asli görevini yaptığı anlamına gelecek şekilde plan subaylığa bir ilgisi olmamıştır. 

Bu ifadenin hatalı veya önemsenmeden kaleme alınan bir ifade olduğu söz konusu 
belgede plan subayı olarak gösterilen diğer personelin sınıf, rütbe ve görevleri ile müvekkilin 
sınıf, rütbe ve görevleri arasındaki farktan açıkça görülmektedir. Kaldı ki sanıklardan başta 
sayın Salih Eryiğit 11 Aralık tarihli celsede müvekkilin sadece bilgisayar arızalarına 
bakan teknik sınıf mensubu olduğunu ve iç güvenlik harekat dairesindeki asli faaliyet 
alanı ile ilgisi olmadığını açıkça beyan etmiştir. Diğer bir anlatımla söz konusu belgede 
plan subayı olarak ifade edilen bir kısım sanıklara izafe edilen veya kendilerince ifade 
edildiği türden içeriği kendisince belirlenmiş hiçbir belgenin müvekkilce kaleme alınmadığı, 
aksine tek bir dosya delil de olmadığı, dolayısıyla müvekkilin ne iç güvenlik harekat dairesi 
ne de BÇG'de plan veya proje subayı olmadığı, kendisinin sadece mebs başkanlığı yazılım 
geliştirme şube müdürlüğünde teknik sınıf proje subayı olduğu açıktır. 

Kaldı ki 1997 yılı itibariyle iç güvenlik harekat dairesinde üsteğmen rütbesi ile plan 
subayı hiç mevcut olmamıştır. Müvekkilce tam olarak bilinemese de bugün için dahi iç 
güvenlik harekat dairesinde üsteğmen rütbesinde plan subayı yoktur. Hatta genelkurmay 
başkanlığının hiçbir dairesinde üsteğmen rütbesi ile plan subayına rastlanması mümkün de 
değildir. Genelkurmay başkanlığındaki çok az sayıda üsteğmen rütbesinde subay mevcut olup 
çünkü büyük bir karargah, bunlar da tabip, mühendis veya müvekkil gibi obi ve benzeri 
teknik sınıf mensubu subaylardır. Müvekkil de bu düşük rütbesi ile teknik sınıf mensubu yani 
bilgisayar uzmanı olarak kendisinin asli görev yeri olan mebs başkanlığında proje subayıdır 
bir kez daha ifade ediyorum. 

Hal böyle iken BÇG telefon rehberi ve yine giriş yetkisi isimli dijital dosyalarda 
müvekkilin isminin geçmesinin müvekkilin rütbesi ve sınıfından kaynaklanan teknik görevi 
itibariyle müvekkil yönünden BÇG faaliyetlerine katıldığı anlamına gelmeyeceği açıktır. 

Dosyadaki verilere göre 1998 yılında oluşturulduğu açık olan BÇG çalışmaları devir 
teslim memorandumu isimli dijital dosyadan görüleceği üzere ise müvekkilin ismi kendisine 
doğrudan görev verilen personel arasında geçmemekte, sadece müvekkilin üstü binbaşı 
Osman Bülbül'ün müvekkile takdim kartı ve yansı hazırlatacağı ifade edilmektedir. Az önce 
de ifade edildiği üzere müvekkilin üsteğmen rütbesinde ve bilgisayar uzmanı olan teknik bir 
sınıf mensubu olduğu gözetildiğinde müvekkile verilen görevlerin yine iç güvenlik harekat 
dairesinin asli görevlerine yönelik olmadığı, kendisinin bilgisayar uzmanı olmasına dayalı 
görevler verildiği hatta bu görevlerin bir kısmının daha önceden sivil memurlar tarafından 
yapılmasına rağmen bir subaya verilmeyecek basitlikte görevler olduğu ortadadır.



  

 Ayrıca bu dijital dosyanın yaratılma tarihi 22 Temmuz 1998 ve son değiştirme tarihi 
olan 30 Temmuz 1998'den anlaşılacağı üzere bu dosya 1998 yılına aittir. Diğer dosya 
verilerine göre de bu dijital dosyanın temmuz veya ağustos 1998 yılında oluşturulduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü 1997 yılında hazırlandığı iddia edilen giriş yetkisi ve telefon rehberi 
isimli dijital dosyalarda bu dosyada ismi geçen Sayın Osman Bülbül'ün adı olmadığı gibi 
Türk silahlı kuvvetlerinde görev değişimi yani devir teslim de temmuz ve ağustos aylarında 
yapılmaktadır. Hal böyle iken savcılık makamınca itibar edilen ve en erken 1998 yaz 
aylarında oluşturulduğu görülen devir teslim memorandumu isimli dijital dosyada müvekkilin 
isminin geçmesinin müvekkil yönünden müsnet suçlama tarihi olan 18 Haziran 1997 
tarihinden sonraya yönelik olduğu, bu belgede müvekkile açık bir görev verilmediği, 
kendisinin üstü bir subaya görev verilirken müvekkile takdim kartı ve yansı yaptırmasının 
istendiği bu belge ve müvekkilin ifadelerinin örtüştüğü, belge içeriğinin de müvekkilin 
belirleyici bir pozisyonu olmadığını ve kendisine verilen görevlerin haklarında takipsizlik 
kararı verilen sivil memurların görevleri ile örtüştüğünü gösterdiği açıktır. Soruşturma 
safhasında bazı sanıklar iç güvenlik harekat dairesi bünyesindeki batı çalışma grubunda görev 
yapan kişilerden hatırladığı isimleri sayarken müvekkilin de ismini zikretmişlerdir. En düşük 
rütbeli subay ve teknik sınıf mensubu olan müvekkil ise yukarıda ifade edildiği üzere 
kendisinin sınıf görevi olan bilgisayar sisteminin bakımı, işletimi ve sivil memurlar gibi 
içeriği amirlerince belirlenen yansı yapmak dışında hiçbir görev icra etmemiştir. 

Savcılık makamı tarafından müsnet suç tarihi itibariyle iç güvenlik harekat 
dairesindeki görevleri nedeniyle sanıklara verilen takdirnameler de isnat edilen suça yönelik 
delil olarak kabul edilmiştir. Bu tutumun hukuki olmaması bir yana müsnet suça konu 1997 
yılı itibariyle müvekkile verilmiş bir takdirnamede mevcut değildir ki müvekkil de az önce 
bunu söyledi. 

İddianameden görüleceği üzere amirlerinin talimatı üzerine iddianamenin ana 
dayanağı temel belgelerden 10 nisan 1997 tarihli BÇG oluştuğuna dair belgeyi 29 nisan 
1997 tarihli bçg rapor sistemi konulu belgeyi, 6 mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti 
konulu belgeyi, 27 mayıs 1997 tarihli batı eylem planı konulu belgeyi, giriş yetkisi 
belgesini, bçg iş bölümüne ilişkin belgeyi, bçg telefon rehberi isimli belgeyi sivil memur 
Ömer Özkan, 10 nisan 1997 tarihli bçg oluşturulduğuna dair belgede ek-a sında bulunan bçg 
teşkilat şemasını sivil memur Serhat Altay, çok sayıdaki başka belgeyi sivil memur Mehmet 
Özbek ve Recep Durlanık kaleme aldıklarını kabul etmişler ancak savcılık makamınca söz 
konusu kişilerin pozisyonu ve belge içeriklerine bir katkılarının olmadığı düşüncesiyle ve 
hukuka uygun bir biçimde kendileri hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. 

Yine dava dosyasında mevcut yansıların büyük çoğunluğunun CD-5'e ilişkin 
bilirkişi raporuyla da sabit olacak şekilde sivil memur Serhat Altay tarafından hazırlandığı 
görülmesine rağmen savcılık makamı yine hukuka uygun bir biçimde bu kişinin pozisyonu ve 
yansı içeriklerine katkısı olmadığı için yansılar nedeniyle de dava açmamıştır. 

Yargılanan sanıklar arasında üsteğmen olarak en düşük rütbeli muvazzaf subay olan 
ve teknik sınıf mensubu müvekkilce anılan sivil memurlarınkine benzer kaleme alınmış 
hiçbir belge olmamasını, aksinin iddianame ile dahi iddia edilmemesini, müvekkilce 
hazırlandığı iddia edilen tek bir yansının dosyada mevcut olmamasını, müvekkilin de 
haklarında takipsizlik kararı verilen sivil memurlardan farklı bir işe ve görevi olmamasına 
rağmen müvekkil hakkında dava açılmasını anlamak ve kabul etmek mümkün değildir. 

Kamuoyunda balyoz davası olarak bilinen ve aynı ceza normunun ihlal iddiasına 
dayalı başka bir davaya ilişkin olarak yargıtay 9. Ceza dairesinin 9 ekim 2013 tarihli temyiz 
incelemesi neticesinde vermiş olduğu karar yerel mahkemece ihdas edilmiş mahkumiyet 
kararlarının onanması yönünden birçok hukuka aykırılık barındırmasına ve bu hususların 
hukuk çevrelerince uzun süre tartışılacak olmasına rağmen alınan kararla yerel mahkemenin 
mahkumiyet hükmü bir kısım sanık yönünden bozulmuş, bozma gerekçesinde bir kısmının 



  

kendileri için belirlenen görevlerle ilişkin çalışma yaptıklarını, tevdi ettikleri görevlerini 
yerine getirdiği anlaşılan bir kısmının ise faaliyetlerinin bu amaç suç kapsamında olduğunu 
bildiklerine dair her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması ve ayrıca 
eylemlerinin başka bir suç da oluşturmaması karşısında beraatleri yerine yazılı şekilde 
mahkumiyetlerine karar verilmesi şeklindeki tespitle asker olan sanıkların kendilerine 
verilmiş görevleri yerine getirmeleri halinde sanıklara ceza verilmesi için görev ve 
faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bilmelerinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve 
inandırıcı delillerle kanıtlanması gerektiği ifade edilmiştir. Sanık müvekkilin asıl görev yeri 
mebs başkanlığından iç güvenlik harekat dairesinde görevlendirilmesinde en düşük rütbeli 
muvazzaf subay olması dışında başka bir kriterden hareket edilmemesi, kendisine 
görevlendirme emri verilirken değil bçg hangi amaçla oluşturulan çalışma grubunda görev 
yapacağının bildirilmemesi, üsteğmen rütbesi ile görevlendirildiği yerde de en düşük rütbeli 
subay olan müvekkilin iç güvenlik harekat dairesindeki görevi esnasında teknik sınıf 
mensubu olarak sadece bilgisayar ve işletim sistemlerinin bakımı ve onarımını yapması, daha 
sonraları ise haklarında takipsizlik kararı verilen sivil memurlar gibi powerpoint bilmesi 
sebebiyle içeriği amirlerince belirlenen ve önüne konulan metni yansı yapmakla 
görevlendirilmesi, tüm görevi boyunca müvekkilce içeriğinin kendisinin belirlediği hiçbir 
belgenin kaleme alınmaması, aksi yönde dosyada hiçbir delil olmaması özetle; müvekkilin 
soruşturma safhasından bugüne kadar samimiyetle anlatımlarda bulunması, konumu, rütbesi 
ve teknik bir sınıf olması karşısında aynen sivil memurlarda olduğu gibi müvekkille müsnet 
suç arasında bağ kurmanın mümkün olamayacağı aşikardır. 

Yargıtay ceza genel kurulunun 11 mart 2013 tarih, 2003/73 karar sayılı kararından 
bir bölüm okumak istiyorum çok kısa, bu bir bakanlıkta personel daire başkanı olan bir 
sanıkla ilgili bir yargılama neticesinde verilen hüküm. Idari yargı kararını sürekli bir şekilde 
uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor personel daire başkanı, çok 
kısa bir bölümünü okuyorum ceza genel kurulunun konusu suç teşkil eden emir, memur olan 
sanığın haklarındaki davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilen diğer 
sanıklarla birlikte aynı bakanlıkta görev yapmakta olan Haluk adlı kişinin genel müdürlük 
görevinden alınarak bakanlık müşavirliği veya apk uzmanlığı görevine atanması konusunda 
kararnameler hazırladıkları, bu işlemlerle ilgili olarak danıştay ve idare mahkemesince 
verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının gereğini yerine getirir getirmez 
akabinde adı geçeni göreve başlatmakla birlikte tekrar görevden aldıkları açıktır. 

Sanık her ne kadar bu işlemlerin yerine getirilmesinde dönemin bakanının yazılı 
emri bulunduğunu ileri sürmüş ve suçsuz olduğunu savunmuşsa da aynı bakanlık 
görevlilerinin benzer bir olay nedeni ile cezalandırılmalarına karar verildiğini, bu kararın da 
yargıtay ceza genel kurulunun 5 mayıs 1998 gün şu sayılı kararı ile bu konudaki ilkeler 
açıklanmak suretiyle açıklandığını da bildiği açıklanmaktadır. Sanık ceza genel kurulunun 
kararını bildiği şeklinde bir tespit var. Bu tespitlere dikkat edildiğinde idari yargı kararını 
fiilen uygulamama suretiyle görevi kötüye kullanma suçlamasına ilişkin yapılan yargılamada 
bakanlık personel daire başkanı sanık bakanın emri ile işlem yaptığını, diğer bir ifade ile 
mahkeme kararı ile göreve iade edilen kamu görevlisinin hemen akabinde tekrar görevden 
alınması hususundaki emirlerin bakandan geldiğini ve bu emirleri icra etmesinin suç 
olduğunu bilemeyeceğini ifade etmiş, ceza genel kurulu ise aynı bakanlık görevlilerinin 
benzer bir olay nedeni ile cezalandırılmalarına karar verildiğini, bu kararın da yargıtay ceza 
genel kurulunun 5 mayıs 1998 tarihli kararı ile bu konudaki ilkeler açıklanmak suretiyle 
açıklandığını, sanığın bildiğini, diğer bir anlatımla sanığın konusu suç olan bir emri yerine 
getiremeyeceğine ilişkin yasal kurala yönelik olarak emrin konusunun suç teşkil ettiğinin her 
zaman çok açık olmayabileceğini, sanığın bunu ön göremeyeceğini kabul etmiş, ancak somut 
yargılamada sanığın benzer fiillerden ötürü verilen mahkumiyetlerden haberdar olduğu ve bu 
nedenle emrin konusunun suç olduğunu bildiği şeklindeki bir tespite gerek duymuştur. 



  

Kararda bir diğer önemli vurgu ise hukuk kurallarına uygun davranılıp davranılmadığını 
belirleyecek ve davranılmamışsa uygun davranmanın ölçütünü ve yolunu gösterecek olan tek 
mercinin yargı organları olduğu yönündeki tespittir. Bu emsal karar somut yargılama 
yönünden değerlendirildiğinde sanık müvekkilin de aralarında bulunduğu yargılama konusu 
müsnet suçlamaya ilişkin olarak 1997 yılında savcılık makamına ihbarda bulunulduğu, bu 
ihbar dilekçesine ek olarak bugünkü yargılamaya da esas alınan ve batı çalışma grubunun 
kuruluşuna ilişkin bazı temel belgelerin de sunulduğu, savcılık makamının anılan tarih 
itibariyle batı çalışma grubunun oluşumunu hukuka aykırı bulmayarak kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verdiği, karara yapılan itirazın mahkemece reddedildiği ve kararın 
kesinleştiği, yukarıda izah edilen ceza genel kurulu kararındaki tespitten hareketle anılan 
tarih itibariyle batı çalışma grubunun varlığının suç olup olmadığına ilişkin nihai ve bağlayıcı 
karar verme yetisine sahip yargı mercince batı çalışma grubu oluşumunun suç olmadığına 
ilişkin tespitin kesin karara bağlandığı, yine emsal karardan hareketle anılan tarih itibariyle 
batı çalışma grubu oluşumunun suç teşkil ettiğine ilişkin herhangi bir yargı mercii kararının 
müvekkilce bilinmesi olgusu bir yana bu yönde bir kararında söz konusu dahi olmadığı, hal 
böyle iken 1997 yılı itibariyle oluşumu yargı merci kararı ile hukuka uygun bulunan BÇG'de 
görev yaptığı için müvekkile suç isnat edilemeyeceği aşikardır.

Diğer bir anlatımla BÇG'nin oluşumu bir ağacın ana gövdesi olarak kabul edilirse 
bçg'nin varlığı yani bu ana gövdenin suç teşkil etmediği, geçmişte kesinleşen kararla sabittir. 
Ağacın ana gövdesinin suç teşkil etmediği açık iken bu ana gövdeden çıkan çok sayıdaki 
daldan yani çok sayıdaki belgeden veya uygulamadan bir kaçında suç teşkil ettiği düşünülen 
ifadeler veya uygulamalar varsa bu belge asıllarının veya uygulamayı yapan kişilerin 
tespitinin ardından sadece bu belgeleri kaleme alan veya uygulamaları yapan kişilerin sanık 
sıfatıyla yargılanabileceği, bu yapılırken de müsnet suçun sınırlı sayıdaki bu belgeler veya 
uygulamalarla ve bu kişilerce işlenemeyeceği, yani hukuki tabirle müsnet suçu işlemeye 
elverişlilikten bahsedilemeyeceği, suçun ancak görev hudutlarının aşılması suretiyle görevin 
kötüye kullanılması olabileceği, bu suç yönünden de hem eski ceza yasası hem mevcut ceza 
yasasında zaman aşımının fazlasıyla geçtiğinin gözetilmesi gerekir. Buradaki ifade etmek 
istediğim husus şu; yeni delil elde edildiği savcılık makamının şeyi, batı çalışma grubu 1997 
yılı itibariyle ana gövdesi meşru bir yapıdır. Elde edildiği iddia edilen yeni delillerden suç 
oluşturulduğu düşünülenler sadece ilgili kişilere dediğim gibi belge asılları da sunularak 
onlardan sorulmalıdır. Ve suç artık darbe değil olsa olsa görevi kötüye kullanma suçu 
olabilir. Hali hazırda adalet bakanlığının web sayfasında yayınlanan yargıç Reşat Koparan 
tarafından 16 şubat 2005 tarihinde yani bu ve benzeri davalar ve bu davaların dayanağı 
soruşturma tarihlerinden önce kaleme alınan yeni türk ceza kanunu madde 23 ve 24'te 
düzenlenen ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan sebepler başlıklı makalede de bir tespit 
var. Bu makaleyi de şu yönden önemsiyorum, gelinen nokta itibariyle yazılan makalelerin 
nesnelliği belki tartışılır ama dediğim gibi makale tarihi 2005, yayınlandığı yer adalet 
bakanlığının web sayfası, makaledeki ifade, emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin 
kanun tarafından engellendiği hallerde yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur. Bu 
hüküm askeri hiyerarşideki emirler açısından söz konusudur. Türk silahlı kuvvetleri iç hizmet 
kanununun 14. Maddesine göre emir bizatihi suç teşkil etse ve bu emre muhatap olan kişi de 
bu emrin konusunun suç oluşturduğunu bilse bile bu emri yerine getirecektir. Meğer ki emri 
verenin suç işlemek kastı ile hareket etmiş olduğunu bilsin, yani burada kişinin emri yerine 
getirmemesi için sadece emir konusunun suç oluşturduğunu bilmesi yetmiyor. Aynı zamanda 
bu emri veren üstün de bu emri vermekle suç işleme kastını güttüğünü ve böyle bir kasta 
sahip olduğunu da bilmesi lazımdır şeklindeki değerlendirmeden görüleceği üzere türk silahlı 
kuvvetleri iç hizmet kanunu 14. Maddesindeki astın üst ve amirlerine mutlak itaate mecbur 
olduğuna dair hüküm gereği müvekkilin kendisinden daha üst rütbeli amirinden emir alarak 
görev icra etmesi, bir başka kişiye şiddet uygulanması, eşyasına zarar verilmesi, hırsızlık 



  

yapılması, bir başka insanın öldürülmesi gibi kendisine verilen emirlerin konusunu 
tartışmasız bir biçimde suç teşkil edecek kadar açık olmaması karşısında müvekkile suç isnat 
edilmesi mümkün değildir. 

Ayrıca diğer sanık müdafiileri tarafından da dile getirildiği üzere müvekkile yönelik 
olarak da iddianamede somutlaştırılmış eylem ve bir suç isnadı söz konusu değildir. Yine 
ortada cebirle işlenmiş bir suç söz konusu olmamasına rağmen müsnet suça ilişkin eski Türk 
ceza kanunu madde 147'den farklı olarak yeni türk ceza kanunun madde 312'de yasa 
koyucunun eski ceza kanunundaki cebir unsuruna ve bağlayıcıyla şiddeti de ilave ettiği, bu 
durumun cebir ve şiddet ifadelerinin aynı anlama gelmediğini bizzat yasa koyucu tarafından 
da kabul edildiğini gösterdiği, bu ilave ile suçun unsurlarının genişletildiği, müsnet suçun 
yeni ceza kanununu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tek başına cebirle işlenmesinin suç 
olarak kabul edilmediği, bu suç için cebir yanında şiddetin de aranması gerektiği, somut 
suçlamalara açık bir şiddet iddiasının da söz konusu olmadığı, hal böyle iken lehe kanun 
uygulaması gereği müsnet suçlamanın bugün için yasal dayanağının da söz konusu 
olamayacağı başta olmak üzere diğer sanık müdafileri tarafından da dile getirilen müvekkil 
lehine olan tüm hususlara iştirak ettiğimizi tekrardan kaçınarak ayrıca beyan ediyorum.

 Müvekkilin karargah içerisinde başka bir dairedeki bilgisayarların işletimi ve 
görevlendirilmesi tamamen hizmete yönelik bir emir olup bu emrin konusunun suç teşkil 
etmediğinde hiçbir şüphe yoktur. Ancak bir an için konusu tartışmalı bir emir verilseydi bile 
müvekkilin kendisine verilen emre karşı direnmesi söz konusu olabilir miydi  diye düşünmek 
gerekir. 

Bu dosyada sürekli ifade edildiği üzere üsteğmen rütbesindeki müvekkilim askerdir. 
İç hizmet kanunu 14. madde hükmü gereği diğer devlet memurları mevzuatından farklı olarak 
amirine mutlak itaat kavramı ile bağlıdır. Kamu görevlilerinin görevlerini icra ederken 
bağımsızlıklarına göre bulundukları pozisyonu gösteren skalaya bakıldığında skalanın bir 
ucunda mevzuatları gereği tam bağımsız olarak görev icra eden yargıçlar veya bağımsız kurul 
karar organları üyeleri, skalanın diğer ucunda ise mutlak itaat altında görev yapan askerler 
vardır. 

Dolayısıyla yasa ile bağımsız kılınan veya bir askere nazaran çok daha özgür bir 
zeminde görev icra eden hatta yüksek rütbeli askerler ile birlikte oluşturulan kurullarda karar 
alınırken muhalefet şerhi düşme hakkı dahi bulunan yüksek düzeydeki sivil devlet 
yöneticilerinin dahi bu haklarını konjonktür gerekçesi ile kullanmadığı yönündeki son 
dönemdeki basına da yansıyan beyanlarına dikkat edildiğinde müvekkil gibi düşük rütbeli 
asker şahıslardan skalanın diğer ucundaki kamu görevlileri gibi davranmasını beklemek ne 
hukuk, ne yaşamsal gerçekler ne de hakkaniyetle bağdaşan bir tutum değildir. Müvekkilin 15 
sene önce başka bir dairedeki bilgisayarların bakımı ile görevlendirilmesine karşı çıkması 
durumunda askeri ceza kanunu kapsamında emre itaatsizlikte ısrar suçundan askeri 
mahkemede yargılanması ve Türk silahlı kuvvetlerinden çıkarılmasıyla sonuçlanacak bir 
sürece muhatap olacağında da hiçbir kuşku yoktur ki Sayın Çevik Bir'e bu soru diğer 
meslektaşım tarafından sorulmuştur, kendisi de böyle bir tablonun olabileceğini ifade etmiştir.

Kaldı ki dosyada yer alan asker kökenli müştekiler, hizmete yönelik bir emre karşı 
geldikleri veya direndikleri için ordudan çıkarılmamışlardır. Bu müştekilerden herhangi biri 
15 sene önce genelkurmay karargahında müvekkilim gibi üsteğmen rütbesi ile obi subayı 
olarak görev yapsaydı ve kendisine de benzer bir emirle başka bir dairedeki bilgisayarların 
bakımı ile görevlendirilseydi bu müştekilerin de müvekkil gibi hizmete yönelik bu emri 
yerine getireceğinden şüphe yoktur. Kaldı ki ifade ettiğim üzere benzer şekilde hizmete 
yönelik verilen emre direndiği için Türk silahlı kuvvetlerinden çıkarılan müşteki de dosyada 
mevcut değildir. Olsaydı zaten yaş kararları ile değil veya olumsuz sicille değil askeri 
mahkeme kararı ile çıkarılmış olurlardı. Hal böyle iken dosya müştekilerinin dahi, asker 
kökenli müştekilerin dahi farklı davranamayacağı veya davranmadığı süreçlerden dolayı 



  

müvekkile suç isnat edilmesi hukuk ve ifade ettiğim gibi hakkaniyetle bağdaşan bir tablo asla 
değildir. Netice mevcut dosya delilleri kapsamında müvekkilim hakkında beraat kararı 
verilmesini arz ve talep ederim.

8.A. Sanık AHMET NAZMİ SOLMAZ 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 39, 54 ve 277);

 "1996 Ağustos -1998 Ağustos tarihleri arasında Genelkurmay Harekât Başkanlığına 
bağlı İGHD Harekât Şube Müdürü olarak çalıştığını ve 1998 Ağustos ayında K.K.EDOK’a 
atandığını, 

 Görevinin iç güvenlik terör olayları ile ilgili olduğunu, o dönemde Plan Şubede bir 
çalışmanın olduğunu gözlemlediğini, kendisine bilgi vermediklerini, daha sonra BÇG 
olduğunu öğrendiğini, Plan Şubenin de iç güvenliğin planlanması, sınır ötesi hareketlerin 
planlanması işlemlerini yaptığından kendi şubesi ile bağlantılı olduğunu, Batı Çalışma Grubu 
kapsamında bir bağlantısının bulunmadığını, BÇG ile ilgili bilgisi olmadığını, hangi amaçla 
kurulduğunu bilmediğini, BÇG’nin Plan Şubede faaliyet gösterdiği salonda çalışma yaptığını, 
bu salonun girişinde kendi makam odasının bulunduğunu,  burada aynı zamanda İdris 
KORALP’in de Plan Şube Müdürü olarak odasının bulunduğunu, Genelkurmayın -2 nci 
katında yer alan bir birim olduğunu, BÇG’nin faaliyet gösterdiği ve kendi makam odasının 
bulunduğu yere kartla girildiğini, BÇG kurulmadan önce İGHD’den Harekât Şubeye geçiş 
olduğunu, BÇG kurulduktan sonra içerden geçişin kapatıldığını, BÇG kurulduktan sonra yeni 
personellerin de geldiğini gördüğünü, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi 
verilen personel isim listesinde (gir-yet.doc) isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; 
Genelkurmay giriş kartlarının Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığına geldiğini, bu yazının 
da İGHD Plan Şube tarafından buraya yazıldığının anlaşıldığını, belgede tarih Mayıs 1997 
olarak belirtilmiş olduğu göz önüne alındığında belgenin İGHD Plan Şubede tasarlanıp 
hazırlandığını, belki de kabul görmediği için yazının bilgisayarda kaldığı kanaatinde 
olduğunu, bir ihtimal yazının eksik bölümlerinin tamamlanıp yazdırıldıktan sonra 
kaydedilmiş de olabileceğini, kendi isminin Harekât başkanlığı bölümünde yer aldığını, kendi 
görev alanının, oluşturulan BÇG alanı ile aynı yerde olması sebebiyle kendisine de giriş kartı 
verilmesinin talep edilmiş olabileceğini, 

 BÇG’de çalışan kişilerin isim ve telefon numaralarının bulunduğu 
(BÇG.TELREH.doc) isimli word belgesinde isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; 
telefon rehberinin İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanlığı (İGHD) alt birimlerinde çalışan 
personele ait dahili telefon numaralarının olduğunu,  şube müdürü olarak çalışması sebebiyle 
kendi telefon numarasının da yer aldığını, belgede İGHD Plan Şubede çalışan kadrolu 
personelin açıkça görüldüğünü, bunların Ünal AKBULUT, Faruk ALPAYDIN, Ruşen 
BOZKURT, Ziya BATUR, Yüksel SÖNMEZ, Hamza ÖZALTUN, Necdet BATIRAN, 
Alican TÜRK, Sezai ÖKTE’nin Plan Şubede kadrolu personel olduklarını, listedeki Hüsnü 
DAĞ’ın Genelkurmay Genel Sekreterliğine bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı 
olarak görev yaptığını, listede  BÇG.PL.SB. yazılı personelin ise BÇG Plan Subayı olarak 
geçici görevlendirilen isimler olduğunu, bunların Kemal SAVCI, Bahaddin ÇELİK, Mehmet 
Ali YILDIRIM, Metin KEŞAP, Salih ERYİĞİT, Hakan BURAL, M.Cem ÖZASRLAN ve 
Ahmet DAĞCI olduklarını, bunların altındaki Abdullah KILIÇARSLAN, Lokman EKİNCİ’ 
nin ise Özel Kuvvetler’den BÇG’de görevlendirildiğini düşündüğünü, Çetin DOĞAN imzalı 
BÇG’nin şemasında Cari Harekât bölümünde Özel Kuvvetlerden bir subayın 
görevlendirileceğinin anlaşıldığını, Kenan DENİZ’in İGHD Başkanı, İdris KORALP’in de 
İGHD Plan Şube Müdürü olduğunu,

  Batı Çalışma Grubunda görev alanların isim ve görevlerinin belirtildiği 



  

(GOREV.BL.doc) isimli belge ile ilgili olarak ifadesinde; Çetin DOĞAN imzalı BÇG 
şemasında da belirtildiği üzere, Batı Çalışma Grubunun hangi bölümlerden oluştuğu açıkça 
belirtildiğinden, bu şema doğrultusunda BÇG’nin faaliyet gösterdiği Plan Şubede yer alan 
BÇG bölümlerinde fiilen çalıştığı ve görev sahalarının görüldüğünü, burada BÇG’nin 
yapılanması ve görev alanının gösterildiğini,  

Kendisine gösterilen BÇG belgelerinde İGHD PL.Ş.nin yanında (2),(3),(5) 
numaralarının BÇG’nin bölümlerinde çalışan Plan Subaylarının numaraları olduğunu ve 
oradan çıkan yazıların da bu numarayla yazıldığının anlaşıldığını, 

BÇG’de çalışmadığını, görev almadığını, BÇG’nin çalıştığı alanda kendi şube 
müdürlüğünün makam odasının bulunması sebebiyle BÇG belgelerinde kendi adının da 
yazıldığını düşündüğünü belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
8.B. Sanık AHMET NAZMİ SOLMAZ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 13.01.2014 tarihli 56. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu emekli bir mensubu olarak gerekse ailevi 
terbiyem ve kişilik karakterim nedeniyle; tüm aşamalarda  bana sorulanlara ve isnat edilen 
suçlara ilişkin konulara net ve doğru ifadeler sunmama ve suçsuzluğumu da somut belge ve 
diğer şüpheli ifadeleriyle teyit etmeme rağmen 14 ayı geçen süre ile gerçek bir mağdur olarak 
tutuklu kalmamı üzüntüyle karşılıyorum.

Muvazzaf görevimden 2000 yılında Kurmay Albay olarak emekli olduktan sonra 
ailemle huzurlu yaşamımı sürdürürken,12 Nisan 2012 tarihinde Ankara TEM Şube 
ekiplerince, evimde teferruatlı arama yapılmasını müteakip gözaltına alındım.  14 Nisan 2012 
tarihinde, yorgun, uykusuz ve stresli bir ortamda, 4.5 saat ifade verdikten sonra tutuklanmak 
üzere 11. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildim ve gece yarısı nöbetçi sorgu hakimine 
verdiğim ifade sonucunda mevcut delil durumu nazara alınarak yurtdışına çıkmamak adli 
kontrol kararı ile serbest bırakıldım. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın, serbest 
bırakılmama itirazı üzerine,  2 Mayıs 2012 tarihinde tutuklandım. Tensip kararı ile 14 
Haziran 2013 tarihinde tahliye oldum. 

 10 Nisan 1997 tarihli Batı çalışma grubu konulu belgenin 4. maddesi içeriğindeki 
bir bölüm, benim Şube Müdürü olduğum İç güvenlik harekat dairesi harekat şubesinin kadro 
görevinin devamına ve Ek yerleşme şemasında da Batı çalışma grubu dışında tutulan yeni 
çalışma yerimin belirtilmesi net olarak gösterilmesine rağmen İddia Makamınca bu açık 
durum görülmemiş veya değerlendirilmemiştir. 

Görevimle ilgili bana verilen takdir yazılarına da bu anlamda itibar edilmemiştir. 
Ben sayın İddia makamından; adımın yer aldığı ve aleyhimde olduğunu iddia ettiği, iki 
digital word belge dışında da lehime yönelik sunduğum bu gerçek belgelerin ve şüpheli 
ifadelerinin de dikkate almasını, hukuk adına ve adil sorgulama adına ve Cumhuriyet 
Savcılarının görev tanımı içinde beklerdim. Şu bilinmelidir ki, Yalan söylemek veya olanı 
inkar etmek şerefli Türk subayları olarak bizlerin karekterine asla uygun değildir. 
İddianame'nin 1250 ve 1251. sahifelerinde bana yönelik 3 paragrafta gösterilen iddialara ve 
yine müşteki Süreyya İlban'ın 890. sayfada yer alan ifadesinde adımın geçmesi ile ilgili 
açıklamalarımı sırayla yapacağım. 

 1996 Ağustos-1998 Ağustos tarihleri arasında Genelkurmay Harekat 
Baskanlığına bağlı İç güvenlik harekat dairesi harekat şube müdürü olarak calıştığım. 
Güneydoğudaki Kıta Komutanlığı görevimi müteakip Kurmay Albay rütbesi ile Bölücü terör 
örgütü PKK konusundaki karargah ve kıta komutanlığı bilgi ve tecrübem nedeniyle 4 Eylül 
1996 tarihinde Genelkurmay Karargahında İç Güvenlik Harekat Dairesinin üç şubesinden 
biri olan Harekat Şubesine atandırıldım ve bu görevimi 15 Ağustos 1998 yılına kadar 



  

yürüttüm. İç güvenlik harekat dairesinin kadro ve teşkilatı dosya muhteviyatinda 
bulunmaktadır. 

Atanmış olduğum İç güvenlik harekat dairesinin vazifesi, Terörle mücadele görevi 
alan Türk silahlı kuvvetleri unsurları arasında etkin bir işbirliği ile koordinasyonu 
sağlamak, Askeri birliklerin terörle mücadelede uygulayacağı genel harekat konseptini ve 
uygulama esaslarını tesbit etmek, Konseptin ve uygulama esaslarının etkinlikle 
uygulanması için gerekli teşkilat düzenlemeleri ile eğitim esaslarını belirlemek, uygun 
silah, teçhizat ve malzeme temini hakkında ilgili birimler nezdinde gerekli girişimleri 
yapmaktır.

 Atanmış olduğum ve aynı zamanda İç Güvenlik Harekat Merkezi durumunda olan 
Harekat Şubesinin görevi de; Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne kasteden PKK terör örgütüne karşı Terörle mücadele görevi alan Türk silahlı 
kuvvetleri unsurlarının, 24 saat süre ile mesai dışında Kurmay olan subaylarca nöbet hizmeti 
seklinde devam ediyor. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışında yapılan operasyonlarının takibi, 
Operasyonel faaliyetler için kara ve hava desteğinin sağlanması, Meydana gelen terör 
olaylarının takibi ve değerlendirilmesi, Sonuçlarının komuta katına zamanında iletilmesi, 
komuta katından alınan direktif ve emirlerin gereğinin yapılması, Günlük iç güvenlik olayları 
ve iç güvenlik harekatına yönelik raporların ve bilgi notlarının hazırlanması ile Terörle 
mücadele konuları ve Kuzey Irakla ilgili çalışmalardı. 

Ayrıca emir verildiğinde Genelkurmay Karargahında, Başbakanlıkta, Dışişleri 
Bakanlığında ve Milli İstihbarat Teşkilatında yapılan terörle mücadele ve Kuzey Irak'la ilgili 
toplantılara Genelkurmay Harekat Başkanlığı temsilcisi olarak katılıyor ve sınır ötesine 
yapılacak operasyonlar hakkında operasyon öncesi; Sayın Başbakana Merhum Sayın Erbakan 
ve Sayın Mesut Yılmaz'a, Milli Savunma Bakanları Sayın Turhan Tayan ve Sayın İsmet 
Sezgin'e ve Dışişleri Bakanlarının şahsına bizzat bilgi sunuyordum. 

Harekat Şubede olarak ben ve harekat subaylarım görevimiz sırasında dairemiz 
diğer şubesi olan Plan Şube ve Veri Toplama ve Analiz Şubesi ile kordineli çalışmalarımızı 
sürdürüyorduk. Bu koordine ise genel anlamda plan şube ile bu şubenin asıl görevine 
yönelik bulunan, özellikle Tugay seviyesinde yapılacak yurt içi ve yurt dışı operasyon 
planlamaları ile İç Güvenlik Bölgesine yönelik birlik ihtiyaçlarının, intikallerinin ve 
kaydırmalarına yönelik planlama safhasında veri toplama ve analiz şubesi ile de Terör 
olayları ve İç Güvenlik birliklerimizle ilgili, Şubemize intikal eden günlük bilgilerin, ki 
bunlar; şehit, yaralı, meydana gelen terör olayları, terör olayının şekli, ele geçen terörist 
durumu, ele geçen malzeme gibi değerlendirilmesi açısından oluyordu. 

Açıklamaya calıştığım bu görevimle ilgili olarak sıralı amirlerimce dosya EK-A7 
sında sunduğum İç güvenlik harekat daire başkanı  Sayın Kenan Deniz tarafindan 30 Nisan 
1997 ve 9 Aralık 1997'de Harekat Başkanı Sayın Çetin Doğan tarafından 31 Mart 1997, 
sonraki Harekat Başkanım Sayın Oktar Ataman tarafından 11 Mart 1998 de İç Güvenlik 
Harekatına yönelik faaliyet kapsamında Genelkurmay 2.  Başkanı Sayın Çevik Bir tarafından 
21 Kasım 90 yılında takdir edildim. 

 İddia Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubunun faaliyet 
yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde Topçu kurmay kıdemli 
albay Nazmi Solmaz olarak ismimin bulunduğu anlaşılmıştır.

 Açıklamam BCG\CD5\Bcg bornova\Kenan\Girmeye yetkili döküman klasöründen 
elde edilen ve belge eki listenin Harekat Başkanlığı bölümünde Topçu Kurmay Kıdemli 
Albay Nazmi Solmaz olarak adımın yer aldığı  Batı çalışma grubuna girmeye yetki verilen 
personele Sürekli giriş kartı düzenleme talebine ilişkin digital word belgesi hakkında 
savunma yapan Sayın Kenan Deniz, İdris Koralp, Ünal Akbulut ve Ruşen Bozkurt 
açıklamalarda bulunmuştur. 

Sayın Tevfik Özkılıç ise 3 sayfadan oluşan dijital belgedeki 39 adet maddi hatayı 



  

teker teker izah etmiştir. 1996 Eylül ayında katıldığım görevim nedeniyle 2 yıl boyunca 
kullandığım sürekli giriş kartını imza karşılığı teslim aldım ve Genelkurmaydaki 
görevimden ayrıldığımda, aynı kartı imza karşılığı teslim ettim. 14 Nisan 2012 tarihinde 
Savcılık soruşturması sırasında ilk defa gördüğüm ve hataları ilk bakışta karargah tecrübesi 
olan bir subay olarak tespit ettiğim belgenin, yazışma kurallarına uygunsuzluğunu ve yapılan 
maddi hataları sırasıyla arz ettim.

  1996 yılında verilen sürekli giriş kartımda görevimin önemine yönelik olarak 
Genelkurmay Müşterek Muhabere Merkezi dışında komuta katı dahil tüm başkanlık 
bölgelerine girme yetkisi verilmişti. Bana verilen sürekli giriş kartı örneği Ek-C'deki 
savunmada bulunmaktadır. 

Belgenin hukuki olmayan durumu ile böyle bir belgenin gerek dijital kayıtlarda 
gerekse yayınlanmış olan kayıtlarda olmadığı Genelkurmay Başkanlığının sorumuza verilen 
iki ayrı tarihli cevabi yazısında net olarak ifade edilmiştir. Genelkurmay başkanlığının 28 
Haziran 2012 tarihli yazısı dosya muhteviyatında bulunmakta olup yeni gelen Genelkurmay 
Başkanlığının 01 kasım 2013 tarihli yazısı da sunduğum dosyada EK-D olarak 
görülmektedir. Genelkurmay Başkanlığının 28 haziran 2012 tarihli yazısında Genelkurmay 
harekat başkanlığına ait 1997 yılı gelen ve giden evrak kayıt defterleri MY 71-1 Arşiv 
Yönergesi gereği işleme tabi tutularak imha edildiğinden mevcut dokümanlarda ve arşiv 
kayıtlarında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı, Batı çalışma grubu girişi için ayrı 
bir sürekli kart tanzim edilmesi ve tarafıma imza karşılığı teslim edilip edilmediği konusunda 
ise bu konuda herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır yanıtı verilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığının 01 kasım 2013 tarihli yazısında ise 1997 yılında 
Genelkurmay Karargahında sürekli giriş Kartı verme yetkisi, 1996 basımlı Genelkurmay 
Kışla ve Karargah Emniyet Yönerge esaslarına göre Genekurmay Genel Sekreterliği 
teşkilatında bulunan Genelkurmay Karargah Emniyet Subaylığında olduğu, Belirtilen tarihte, 
Merkez Daire Başkanlığının, Genelkurmay Karargahına sürekli giriş kartı verme görev ve 
sorumluluğunun olmadığının tespit edildiği, ayrıca Genelkurmay MEBS Başkanlığınca 
işletilen yönetilen merkezi dosya sunucularında ve yedekleme sistemlerinde dosya ismi 
kullanılarak yapılan aramada BCG\CD5\Bcg.bornova\Kenan\Gir-Yet.doc dosyaya 
ulaşılmadığı, bununla birlikte aynı yazıda, 07 Ekim 2013 tarihi itibariyla, Genelkurmay 
MEBS Başkanlığınca Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde işletilen, yönetilen kurumsal 
bilgisayar ağlarında BÇG isimli kullanıcı adı ve kodunun mevcut olmadığı bildirilmiştir. Bu 
net ve resmi bilgiler ışığında 1997 yılında giriş kartı düzenleme yetkisinin o tarihte geçerli 
olan Genelkurmay Kışla ve Karargah Emniyet Yönergesinde genelkurmay genel 
sekreterliği'ne bağlı Karargah Emniyet Subaylığında olmasına karşın, yazının yetkili makam 
olmayan Genelkurmay merkez daire başkanlığı'na hitaben oluşu, yazınında dosya nüshası 
olmasına rağmen paraf ve yetkili imzanın bulunmaması, Merkez Daire Başkanlığına yazılan 
nüshasının olmayışı, Listede adı geçen Hiçbir personelin böyle bir kart almadığını ifade 
etmesi, ben dahil tüm İç güvenlik harekat dairesi başkanlığı personelinde, ilk göreve 
başladığımızda bir defa verilen ve üzerinde Dairemizinde yer aldığı girmeye yetkili bölüm 
silahlı kuvvetler komuta harekat merkezi olan sürekli giriş kartı olmasına rağmen tekrar 
Daire personelinin listede yazılmasının çelişkisi çok açık görülmektedir. 

Genelkurmay kışla ve karargah emniyet yönergesinde bu anlamda ikinci bir kart 
şeklinin mevcut olmadığı da görülecektir.  Açıkladığım konulara ek olarak, sürekli giriş 
kartlarının tanzimine de ışık tutacak olan bana 1996 Eylül tarihinde verilen Genelkurmay 
sürekli giriş kartı ile ilgili yaşadığım gerçek durumu arz edeceğim. İç güvenlik harekat daire 
başkanlığında 1996 Eylül ayı içinde, benim gibi Daireye yeni atanan personel için sürekli 
giriş kartı talebi üzerine, o zaman Genel sekretere bağlı Karargah emniyet subayı olan 
piyade albay Kemal soyadını anımsamıyorum tarafından emniyet subaylığı ofisine davet 
edildim. Çağrılma nedenim tanzim edilecek giriş kartı için gerekli dijital vesikalık resim 



  

çekimi idi, ofiste bir asteğmen sanıyorum o yıllarda kullanılmaya yeni başlayan digital 
fotoğraf makinası ile fotografımı çekti. Çekimi müteakip düzenleyecekleri Giriş Kartını 
alabileceğimi söylememe rağmen, Albay Kemal tarafından kartın elden tesliminin 
yapılmayacağını yazı ile Daire Baskanlığına gönderileceği söylendi. Ben de Bizim Daireye 
yazı ekinde gelen sürekli giriş kartını imza karşılığı teslim aldım. Sanırım bu durumum 
Sürekli Giriş kartının nasıl ve kimin tarafından verilmesi dışında kullanılmasına da yönelik 
bir açıklama getirmektedir. 

 Batı calisma grubu telefon rehberinde iç güvenlik harekat dairesi harekat şube 
müdürü olarak ismimin geçtiği, 

BCG\CD5\Bcg bornova\Kenan\BCG.TEL.REH.doc klasöründen elde edilen iç 
güvenlik harekat dairesi harekat şube müdürü kurmay kıdemli Albay Nazmi Solmaz olarak 
adımın yer aldığı digital Word belgesi olan telefon rehberi hukuki mülahazalara açıktır. 8. 
Klasör 210. sayfada yer alan bu telefon listesi, EK-E'de görüleceği üzere a4 kağıda yazılı 
Görevi, Rütbesi, Adı Soyadı ve telefon başlıklarına havi olup ne hangi birime ait baslik, ne de 
hazırlayan kişinin veya makamın adı vardır. Belgenin sağ üst köşesinde, sanırım iddia 
makaminca tasnif ve dosyalamak için el yazısı ile tel.reh, soru 46 ve daire içinde 210 
yazılıdır. İddia Makamı bu telefon listesini kendi yorumuyla BÇG telefon rehberi olarak 
kabul etmiş ve ettirmeye çalışmaktadır. Aslında bu telefon rehberi genel anlamıyla, İç 
Güvenlik Harekat Daire Baskanlığının kurulduğu 1995 tarihinden bugüne kadar 
kullanılmaya devam edilen ve Genelkurmay karargahı içindeki ve dışındaki tüm abonelere 
açık İç Güvenlik Daire Baskanlığının Resmi telefon numaralarıdır. Gerek 1997 tarihli 
silahlı kuvvetler ankara garnizonu telefon rehberinin A-13. A-14 sayfalarında gerekse, yine 
Ek-G'de görülen Genelkurmay Başkanlığının 28 Haziran 2012 tarihli yazısının EK-C'sinde 
gönderilen 2003 basımlı Ankara garnizonu telefon rehberinde yer alan ve 2012 tarihinde bile 
kullanılmaya devam edilen İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı bölümüne ait olduğu net 
bir şekilde görülmektedir. Telefon Rehberinde iç güvenlik harekat dairesi harekat şube 
müdürü kurmay kıdemli albay Nazmi Solmaz 2586, 2756 olarak telefonda yer almakta olup 
gerek görevim, rütbem, adım ve telefon numaraları doğrudur. Ben 1996 Eylül ayında 
göreve başladığım zaman bu telefon numaraları mevcuttu, ben bu numaraları ayrıldığım 
ağustos 1998 yılına kadar kullandım. Benden sonra gelen Harekat Şube Müdürleri de bu 
numarayı kullanmaya devam etmişlerdir. Daha ilginç ve gerçek olan ise bu telefon 
numarasının halen İç güvenlik harekat dairesi harekat şube müdürü tarafindan kullanılmaya 
devam edilmesidir. Çünkü telefon numarası diğer resmi kurumlarda olduğu gibi şahsa değil 
makama yöneliktir. Yukarıda ifade ettiğim ve sunduğum 1997 tarihli ve 2003 tarihli Ankara 
Garnizonu Telefon Rehberinin iç güvenlik harekat dairesi bolümü de bunu cok açık şüpheye 
yer vermiyecek şekilde açıklamaktadır. Bu somut belgeler dışında diğer sanık ifadeleriyle de 
bu durum da ayrıca ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Sayın Savcı, dijital word belgesi olan bu telefon rehberinin son kısmında iç güvenlik 
harekat daire başkanlığı kadrolu personelinden sonra yer alan BÇG plan subayı olarak 
belirtilen göreve istinaden Telefon Rehberinin, Batı çalışma grubu telefon rehberi 
olduğunu iddia etmektedir. Halbuki geçici olarak görevli personele de ayrı ve özel bir 
telefon numarası tahsisi yapılmadığı, Plan Şubeye tahsisli aynı telefon numaralarının 
kullanıldığı da cok açık görülmektedir. 

Sayın Savcı delil olarak gösterdiği dijital belgedeki telefon numaraları ile 1995 
tarihinde, Bölücü Terör Örgütüne yönelik olarak kurulan ve Hizmete Özel gizlilik dereceli 
Ankara garnizonu telefon rehberinde de açık olarak yer alan İç Güvenlik Harekat Dairesinin, 
mevcut ve halen devam eden iletişim sistemi içindeki telefon abonelerinin numaralarını 
karşılaştırmamış, değerlendirmemiş ve adeta gözardı etmiştir. 

Ayrıca, dijital belge olan Telefon Rehberinin İddianamenin 110. sayfasında yer 
alan 29 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu rapor sistemi konulu yazının EK-B sinda 



  

bulunan bir sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporunun 
Lahika-2'sinda net olarak yer alan, Genelkurmay emniyetli fax ve telefon numaralarının 
belgedeki telefon numaraları ile örtüştüğü de dikkate alındığında, İddia edildiği gibi, özel 
bir telefon ağı olmadığını aksine Genelkurmay Ana Santralı olan KILIÇ santralına bağlı, 
kıta ve kurumlara açık resmi telefon numaralarının olduğu da görülmektedir. 

Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığının 01 kasım 2013 tarihli yazısında ise 
Genelkurmay MEBS Başkanlığınca işletilen, yönetilen merkezi dosya sunucularında ve 
yedekleme sistemlerinde dosya ismi kullanılarak yapılan arama neticesinde, BCG\CD5\Bcg 
bornova\Kenan isimli klasöre ve BÇG telefon rehberi dokümanına  ulaşılmadığı ile 
Genelkurmay başkanlığı bünyesinde kurumsal bilgisayar ağlarında bcg isimli bir kullanıcı 
adı, kodu mevcut olmadığı bildirilmiştir. 

İddianame'nin 890-891'nci sayfalarında müşteki Süreyya İlban'ın ifadesinde 
adımın geçmesi ile benden ve tüm bçg çalışanlarından şikayetçi olması konusu, Müşteki 
Süreyya İlban, ifadesinde 1990-1993 yılları arasında Ağrı Doğubayazıt ilçesinde Mekanize 
Tugayında astsubay olarak görevli iken şu an 28 Şubat davasından tutuklanan Ahmet Nazmi 
SOLMAZ'ın da aynı Tugayın kurmay başkanı olduğunu, Görevinden dolayı kendisi ile 
arasında anlaşmazlık olduğunu, 1993 yılında ikisinin de tayininin Ankara'ya çıktığını, 
Müştekinin Ankara Etimesgut'ta, Zırhlı Birlikler okul ve Eğitim Tümen 1 nci Er Eğitim Alay 
2'nci Tank Tabur Tank BöIük Astsubayı olarak görev yaparken görevi ile ilgili herhangi bir 
olumsuz sebep yokken sırf eşinin başörtülü olmasından dolayı 1995 yılında bu tarihe bir daha 
dikkatinizi çekiyorum 1995 yılında İstanbul iline sürgün edildiğini, O zaman bu duruma pek 
anlam veremediğini, ancak 28 Şubat davası nedeniyle tutuklanan Ahmet Nazmi Solmaz'ın 
Batı Çalışma Grubu üyesi olduğunu öğrendiğini, Hakkında görevi ile ilgili bir ihmali yokken 
sürgün kararı vererek mağduriyetine sebeb olan Ahmet Nazmi Solmaz isimli şahıs ve bütün 
Batı Çalışma Grubu mensubu olduğu tesbit edilen şahıslardan şikayetçi olduğunu 
belirtmiştir. Öncelikle bu müştekinin şikayetinin atılı suçun mahiyeti ve zamanı ile hiçbir 
ilgisinin olmadığını belirtmek istiyorum. Ancak anlamsız ve mahkemenin de zamanını alan 
şikayetin konusunu yine açıklayacağım. Ben, 1990-1993 yılları arasında Doğubayazıt'ta 
Tugay Kurmay Başkanı görevinde idim. Kurmay Başkanı Tugay Karargahı ile ona bağlı 
Birliklerin amiri durumundadır. Ben bu müştekiyi hiç tanımıyorum. Kendisi, sanırım Tank 
veya Keşif Taburlarının birinde Tankçı astsubaydır. Benim bu kişi ile hiçbir emir ve komuta 
bağlantım olmamasına rağmen nasıl bir anlaşmazlık yaşadığını anlamak da mümkün değildir. 
1993 yılında 4. Kolordu Komutanlığı Mamak / ANKARA'ya tayin oldum ve 1995 yılı 
Ağustos ayında güneydoğuya kıta komutanlığa görevine atandım. Ben, aynı yıl 
Güneydoğudaki göreve atanmanın gururunu yaşarken bu kişinin Ankara'dan İstanbul'a 
sürgün edilmesini ki İstanbul'un nasıl bir sürgün yeri olacağını da düşünerek benimle nasıl bir 
bağlantı kurduğunu anlamam mümkün değildir. Ben Genelkurmay Başkanlığındaki görevime 
ise 1996 yılı Eylül ayında katıldım. Müştekinin,1995 yılında İstanbul'a sürgün edilmesi 
gerekçesini 2 yıl sonra kurulan Batı çalışma grubuna atfetmesini anlamakta zorlandığımı 
belirtmek istiyorum. Sanıyorum kendisinin, sözde 28 Şubat mağduru yaratmak için çaba 
gösteren kişi veya kişilerce, 28 Şubat davasında tutuklu olanlardan tanıdığın varsa sen de 
şikayetçi ol demesi üzerine zaman konusunu düşünmeden bu talebi yaptığı düşüncesindeyim. 
Ancak müştekinin bu bariz zamanlama hatasını görmeden yaptığı şikayetine Sayın Savcının 
Batı çalışma grubu ile ilişkilendirerek İddianamede yer vermesini de cok yadırgadığımı da 
belirtmek istiyorum. Müşteki hakkında yalan beyanda bulunmak konusundaki adli 
soruşturma hakkımı da saklı tutuyorum. 

Görevimle ilgili sanık ifadeleri ve gerçek calışma ortamımla ilgili beyanlarımı arz 
etmek istiyorum. İç güvenlik harekat dairesinin şube müdürleri olarak birer yıl birlikte 
calıştığımız Plan Şube Müdürleri olan Sayın İdris Koralp ve Ümit Şahintürk, Savcılık 
sorgularında bu görevime yönelik beyanlarda bulunmuşlardır. 



  

Bununla birlikte 15/16 mayıs 2013 tarihinde Ankara Adliyesinde yapılan 
duruşmada, benimle emir komuta ve hiçbir menfaat ilişkisi bulunmayan sayın Ruşen Bozkurt, 
Serdar Çelebi, Ünal Akbulut ve Yüksel Sönmez, TMK 10 ncu Madde ile görevli Hakim 
huzurunda beni Batı çalışma grubu faaliyetleri içinde görmediklerine dair ifade 
vermişlerdir. Daire Başkanım ve ilk Amirim olarak bana emir vermeye yetkili Sayın Kenan 
Deniz, 27 eylül 2013 tarihinde, Mahkemeniz huzurunda verdiği ifade de Harekat Şube 
Müdürü olarak görevimin yoğunluğu nedeniyle bana kesinlikle başka bir görev 
vermediğini ve BÇG ile hiçbir faaliyete katılmadığımı net olarak belirtmiştir. 

Son olarak 06 Kasım 2013 tarihinde mahkemeniz huzurunda sayın Ünal Akbulut, 
Avukatımın sorusu üzerine, tekraren beni BÇG faaliyetleri içinde görmediğine dair beyanda 
bulunmuştur. Özellikle İddianamenin 89,90 ve 91 nci sayfalarında yer alan, 10 nisan 1997 
tarihli Batı çalışma grubu konulu belgenin mevcut 9 maddesinin içerikleri İddianamede cok 
geniş yazılmış olup 14 Nisan 2012 tarihinde Sayın Savcı tarafından bana bu belgenin 
1,2,3,4,5 ve 9 ncu maddelerine yönelik 15 soru sorulmuştur. Bu belge EK-I'da sayın 
başkanım bulunmaktadır. Ancak, Belgenin 4. maddesinin baslangıç ve sonuç cümleleri soru 
olarak sorulmuş olmasına rağmen, lehime sonuç sağlayacak olan baslangıç cümlesinin 
hitamında devam eden ve Şube Müdürü Olduğum Harekat Sube ile direkt ilgili olan aynen 
okuyorum Bu birim, yani batı çalışma grubu bir bütün halinde İç Güvenlik Harekat 
Merkezindeki bölgede faaliyet gösterecektir. İç Güvenlik Harekat Dairesi Harekat şubesi ile 
İKK ve Güvenlik Dairesi İç İstihbarat Şubesi, Genelkurmay İdari Destek Harekat 
Merkezine taşınacak ve faaliyetini orada sürdürecektir konusunun, lehime kuvvetli bir 
lehte delil anlamı taşımasına rağmen, Sayın Savcı bunun ne anlam ifade ettiğine yönelik 
bir soru sorma geregi duymamıştır. Arz ettiğim bu durumu Yüce Mahkemenin takdirine 
sunuyorum ve bu durumda, Belge EK'indeki Yerleşim Planı krokisinde gosterilmiş olup 
ayrıca iddianamenin 93. sayfasında açık bir şekilde bölüm bölüm ifade edilerek yazılmıştır.

 Bu nedenle de, Batı çalışma grubu faaliyetlerine ilişkin yayınlanan ve Şubeme 
dağıtımı yapılmayan, hiçbir belgede, görev bölümlerinde adıma ve şubeme yer verilmediği 
de görülmektedir. Sayın İdris Koralp, Ünal Akbulut, Serdar Çelebi, Ruşen Bozkurt, Salih 
Eryiğit savunmalarında ayrı bir birim olarak kurulan Batı çalışma grubunun Plan Şube geniş 
salonunda büyük bir masa etrafında calışmalar yaptığını, ayrı bir mekan ayrılmadığını, 
paravan gibi bir bölünme yapılmadığını belirtmişlerdir. Sanıyorum, Plan Şubenin geniş 
alanının çalışmalar için yeterli ve uygun bulunması nedeniyle, 10 Nisan 1997 tarihli emirde 
Genelkurmay idari destek harekat merkezine taşınması emredilen, benim Şubem ve İKK ve 
Güvenlik Dairesi İç İstihbarat Şubesi olduklarğ yerde kalmışlardır. 

Bu yerleşim ve çalışma şeklimiz de EK-I da görülmektedir. Anımsadığım ise Daire 
Baskanım Sayın Kenan Deniz tarafindan şifahi olarak, Şubemin aynı katta yer alan 
genelkurmay idari destek harekat merkezine taşınmasının söylendiği, benim de bunun 
üzerine İdari destek harekat merkezine nasıl taşınacağımı ve nasıl yerleşeceğime dair bir 
inceleme yaptığımdır. Ancak zaman süreci içinde, Şubemin taşınması konusunda bir 
gelişme olmamış ve Şubem aynı mekanda görevine devam etmiştir. Bu konuda olan tek 
gelişme ise; Şube çalışma odamızın, müşterek wc ye devamında ise İç İstihbarat Şube, 
Dairemiz Veri hazırlama şubesi ile Plan şubeye geçişe olanak sağlayan ikinci kapısının bu 
şubelerde calışan personelin geçiş için kullanmaları sırasında, şubemin yoğun görevini 
etkilemesi, dikkatimizi dağıtmaları ve çalışma düzenimizi rahatsız edici oluşu nedeniyle 
Daire Baskanımızın emriyle 1997 Ağustos ayının sonlarına doğru kapatılması olmuştur. 
Bu durumda Sayın Ümit Sahintürk'ün Savcılık soruşturmasında da belirtilmiştir. 

İddianamede, adıma yönelik bölümdeki özet ifademin içeriği ile cumhuriyet 
savcılığına 14 Nisan 2012 tarihinde verdiğim ifademin içeriği arasındaki fark, yanlış 
anlamalara, tesbıtlere, adları geçen kişileri itham eder nitelik ve değerlendirmelere neden 
olmaktadır. Bunu müsaadenizle açıklamak zarureti duyuyorum. İddianameye yönelik 



  

bölümle ilgili olarak iddianame'nin 1251 sayfasında BÇG'nin faaliyet gösterdiği ve kendi 
makam odasının bulunduğu yere kartla girildiği ifade özetimin, bu şekliyle sanki batı çalışma 
grubu için özel bir kart olduğu ve bunu kullandığım anlamı taşıdığı görülmektedir. Aslında 
ifademin 14 Nisan 2012 tarihli imzalı Sorgulama tutanağının 20 ve 21 'nci sayfasında 97 ve 
99'ncu soruya verdiğim cevabımdaki tam sekli şöyledir. Ben görev yerimin bulunduğu 
Harekat Şubesine ve makam odamın bulunduğu Plan Şube'ye Genelkurmayın 1996 
yılında verdiği işaretleme şeklinde belirtilen kartla giriyordum. Diğer personelin de giriş 
yetkisinin bu şekilde olduğunu biliyorum. Batı çalışma grubu giriş alanına giriş yetkisi için 
sürekli giriş kartı talebi yazısı kapsamında bana kart verilmedi, başkalarına da özel bir kart 
verildiğini görmedim. İfademin asıl durumu budur. 

BÇG telefon rehberi dokümanı isimli word belgesiyle ilgili olarak, belgeyi ilk defa 
Emniyet Müdürlüğünde görmüş olup, rehberdeki isimler ve görevlendirmeler hakkındaki 
değerlendirmeleri kapsayan Savcılıkta verdiğim ifademin sadece  ve sadece gösterilen listeye 
gore düşüncelerimi belirtmekten ibaret olduğunu özellikle belirttim. 

Bu anlamda savcılık ifademde, dijital belge olan, Telefon Rehberindeki Ünal 
Akbulut , Faruk Alpaydin, Ruşen Bozkurt,  Ziya Batur, Yüksel Sönmez, Hamza Özaltun, 
Adem Demir, Necdet Batıran'ı Dairemiz plan şube kadrolu personeli olduğunu doğru 
olarak belirttiğimi, O anki psikolojik ve algılama zayıflığım nedeniyle Plan Şube kadrolu 
personeli olarak belirttiğim Alican Türk ve Sezai Ökte'yi plan şube kadrolu personeli 
olarak yanlış ifade ettiğimi bu kişileri hiç tanımadığımı, bu kişileri ilk defa cezaevinde 
tanıdığımı ve isimlerini öğrendiğimi, rehberde Batı çalışma grubu plan subayı yazılı 
personelin batı çalışma grubunda geçici görevlendirilen isimler olduğunu belirten ifademin 
listeye göre bir değerlendirmeden ibaret olduğunu ve isimleri benim söylemediğimi, Sayın 
Savcının isimleri listeye göre bana söylerken bu isimlerin katipçe yazıldığını, Bu isimlerden 
Kemal Savcı, Mehmet Ali Yıldırım ve Metin Keşap'ı Daire bölgesinde görmediğimi, 
karargahta dahi hatırlamadığımı, bu arkadaşlarımı ilk defa cezaevinde ve 15 Mayıs 2013 
tarihindeki duruşma sırasında tanıdığımı ve isimlerini öğrendiğimi, Yine BÇG plan subayı 
olarak listede adı geçen Hakan Bural ile Ahmet Dağcı'yı 15 Mayıs 2013 tarihinde Özgürlük 
hakimi duruşmasında, Bahattin Çelik, Salih Eryiğit ve Yahya Cem Özaslan ile de Sincan 
cezaevinde karşılaştığımı ve isimlerini öğrendiğimi, ancak karşılaşmalardan sonra bu kişileri 
sima olarak hatırladığımı, ancak görev mahiyetlerini bilmediğimi, Keza Abdullah Kılıçaslan 
ve Lokman Ekinci'yi de o donemde hic tanımadığımı, Daire bölgesinde hiç görmediğimi, 
cezaevinde iken tanıdığımı ve isimlerini öğrendiğimi, ancak Savcılık soruşturması sırasında 
gösterilen bu listeye gore Özel Kuvvetlerden Batı çalışma grubunda görevlendirildiğini 
düşündüğümü belirttiğimi, Yine ifademin devamında; Batı çalışma grubunun şemasındaki 
Cari Harekat Bölümünde özel kuvvetlerden bir subayın görevlendireceği anlaşılmaktadır. 
Ancak burada iki görevlendirme yapıldığı görülmektedir. İfademle bu kişiler hakkındaki 
düşüncelerimi gösterilen liste ve şemaya gore yaptığımı bir kez daha vurgulamak istiyorum.

 Keza İddianamenin 1251. sayfasının son paragrafında geçen Batı Çalışma Grubunda 
görev alanların isim ve görevlerinin belirtildigi görev bölümü doküman isimli belge ile ilgili 
olarak ifadesinde Çetin Doğan imzalı batı çalışma grubu şemasında da belirtildiği üzere, Batı 
Çalışma Grubunun hangi bölümlerden oluştuğu açıkça belirtildiğinden, bu şema 
doğrultusunda  batı çalışma grubunun faaliyet gösterdiği Plan Şubede yer alan BÇG 
bölümlerinde fiilen çalıştığı ve görev sahalarının görüldüğünü burada BÇG'nin yapılanması 
ve görev alanının gösterildiğini şeklinde devam eden cümlede sanki BÇG'da benim fiilen 
görev aldığım algısı oluşmaktadır. Ancak benim 14 nisan 2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcısına verdiğim ve imza altına alınan ifadem aynen şu şekildedir. Batı Çalışma Grubunda 
görev alanların isim ve görevlerinin belirtildiği Görev bölümü doküman isimli belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Çetin Doğan imzalı BÇG şemasında da belirtildiği üzere, Batı Çalışma 
Grubunun hangi bölümlerden oluştuğu açıkca belirtildiğinden bu şema doğrultusunda Batı 



  

çalışma grubunun faaliyet gosterdiği plan şubede yer alan BÇG bölümlerinde kimlerin 
calıştığı ve görev sahalarının görüldüğünü, burada BÇG'nin yapılanması ve görev alanının 
gösterildiğini şeklinde devam eden cümle. İddianamede  fiilen kelimesinin kimlerin kelimesi 
ile karıştırıldığını veya sehven yazıldığını düşünüyor ve bunu da Yüce Mahkemenizin 
değerlendirmesine sunuyorum. 

İddianame dışında 14 nisan 2012 tarihinde Sayın Cumhuriyet Savcısına verdiğim 
ifadeler 48 saatlik stres, yorgunluk ve uykusuzluk sonucu olup, Sayın Savcının yazılı soruları 
göstermeden hatta kendi yorumlarını da katarak şifai olarak sorduğu sorulara yönelikti. 
Ancak, Sayın Savcının 4.5 saate yaklaşan sorgulamanın zaman açısından uzaması, benden 
sonra sorgulanacaklar bulunması, Savcı Mustafa Bilgili'nin telefonla sık sık sorgulamanın 
hızlandırılması talepleri doğrultusunda sorgulama bitiminde, Cumhuriyet Savcısına inancın 
ve saygının önemi ile avukatımla birlikte sadece verdiğim cevapları gözden geçirebilme 
fırsatı buldum. Ancak, Sorgulama sonrası sonuçları beklerken dikkatle incelemeğe çalıştığım 
sorgulama tutanağında, şifahi sorularla yazılı soruların uyuşmadığını, yazılı soruların daha 
kapsamlı, aleyhime suçlayıcı iddialar taşıdığını bu nedenle şifahi sorulara yönelik verdiğim 
cevabi ifadelerimin bir bölümünün uyuşmadığını ve aleyhte bir durum yaratıldığını üzülerek 
tespit ettim. Tutuklanma talebi ile Mahkemeye sevk edildiğimiz kısa ve stresli zaman 
içerisinde yaptığım bu tespitleri de Mahkemede ifade ederek doğru olan şekli ortaya 
koymaya çalıştım. 

Örneğin; sorgulama tutanağının 3'ncü sayfasında yer alan 10'ncu soruyu Sayın Savcı 
bana şifahi olarak Batı çalışma grubu içinde yer aldınız mı? şeklinde sormuş ve ben de bu 
soruya yönelik cevabi ifademde Ben BÇG içinde yer almadım dedim. Ancak bu sorunun 
sorgulama tutanağındaki yazılı durumu şu, Batı çalışma grubu içinde faaliyette 
bulunduğunuz ve aktif olarak görev aldığınız hususunda delililerimiz var? Böyle bir plan 
içinde ver aldığınız görülüyor ne diyorsunuz? Keza sorgulama tutanağının 4'ncü sayfasındaki 
15'nci soruyu Sayın Savcı bana şifahi olarak Silahlı Kuvvetlerde ikiz görev nedir ikiz görev 
hakkında ne biliyorsunuz? şeklinde sormuş ve ben de bu soruya yönelik cevabi ifademde 
Genelkurmayda ikiz görevlendirme; bir birimde görevi devam eden kişinin bir başka birimde 
görevlendirmesidir. İki görevi birlikte yürütmesidir anlamında konuyu anlattım. Ancak bu 
sorunun sorgulama tutanağındaki yazılı durumu ise, Batı çalışma grubunda görev aldığınız 
dönemde BÇG haricinde başka görevleriniz de var mıydı ikiz görev hakkında ne 
biliyorsunuz? yine sorgulama tutanağının 4'ncü sayfasındaki 17'nci soruyu Sayın Savcı bana 
şifahi olarak sizin emrinizde görev alan isimler kimlerdi şeklinde sormuş ve ben de bu soruya 
yönelik cevabımda Benim calıştığım Harekat şubede emrinde çalışan personelin adlarını 
ifade ettim.  Ancak bu sorunun sorgulama tutanağındaki yazılı durumu ise, Batı çalışma 
grubunda göreviniz ne idi? Kime bağlı olarak bu görevi icra ettiniz? Sizin emrinizde görev 
alan isimler kimlerdi? Bu verdiğim örnekler açıkca Sayın Savcı tarafından yanlış 
yönlendirmelere, yanıtlara ve lehime olan ifadelerimin aleyhime kullanılmasını sağlaması 
açısından bakıldığında cok esef verici görülmektedir. Bu çelişkileri, 14 Nisan 2012 
tarihindeki 11'nci Ağır Ceza Mahkemesi Sorgu Hakimine verdiğim ifademde belirtmeme 
rağmen, Savcılık Sorgulaması tutanağındaki şifahi soru ile yazılı sorular arasında farklılıklar 
nedeniyle Sayın Savcıya verdiğim bu ifadeleri kabul etmediğimi bir kez daha ifade ediyorum. 
Mahkemenize verdiğim ifademin esas alınmasını talep ediyorum. 

Netice olarak, öncelikle üzerime atılı suçu asla kabul etmiyorum. İç güvenlik 
harekat dairesi Harekat Şube müdürü olarak,  Eylül 1996 ve Ağustos 1998 yılları arasında, 
Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden PKK terör 
örgütüne karşı Terörle mücadele görevi alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 24 saat 
süre ile; iç güvenlik harekatları ve meydana gelen terör olaylarının takibi ve 
değerlendirilmesi ile Terörle mücadele konuları ve Kuzey Irakla ilgili çalışmaları yoğun 
olarak yürüttüm. 28 Şubat süreci ve Batı Çalisma Grubu ile ilgili hiçbir belgede Şube 



  

Müdürü olduğum İç güvenlik harekat dairesi harekat şubesine ve bana görev verilmediği 
gibi; aksine 10 Nisan 1997 tarihli Batı çalışma grubu konulu belgenin 4'ncü maddesi 
içeriğinde; Şubem Batı çalışma grubu faaliyetleri dışında tutularak yoğun ve devamlılık 
gösteren bu önemli görevimizin sürdürülmesi açık ve net olarak belirtilmiştir. Bu nedenle 
de Batı çalışma grubu ile ilgili hiçbir belge, bana ve Şube Müdürü olduğum İç güvenlik 
harekat dairesi harekat şubeye gönderilmemiştir. Dolayısıyla bu belgelerle ilgili hiçbir işlem 
yapmam söz konusu olmamıştır. Keza; Ben ve Şubemden hiç kimse, iddianamede yer alan 
Batı Çalışma Grubuna veya toplantılarına katılmamıştır. Bu dava nedeniyle; Mamak'ta 
tutuklu iken vefat eden ve suçsuzluğunu adım kadar net bildiğim Şubemde kara harekat 
subayı görevinde bulunan Topçu Albay Mehmet Haşimoğlu savcılık sorgusunda da bunu 
ifade etmiştir. Bana emir vermeye yetkili ilk Amirim olan, İç Güvenlik Harekat Daire 
Başkanı Sayın Kenan Deniz, mahkemeniz huzurunda, yoğun görevim nedeniyle de bana 
Batı çalışma grbunda görev vermediği ve batı çalışma grubu ilgili hiçbir faaliyette 
bulunmadığımı çok açık ifade etmiştir. Bu durumum da yukarıda adlarını saydığım 
huzurunuzda bulunan sanıklarca da teyit edilmiştir. Hakkımda verilecek karara katkı 
sağlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması maksadıyla, benim durumum ve görevimle ilgili, 
adı geçen veya BÇG'de calışan diğer sanıkların ifadelerine başvurulması Yüce 
Mahkemenizin takdirlerine maruzdur. 

Yukarıdaki açıkladığım beyanlar, belgeler ve takdir yazılarım; benim, yoğun ve 
kısıtlı personel ile yürüttüğüm kadro görevim dışında başka bir faaliyette yer almadığımı 
hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde göstermektedir. Bu durumumu kollukta, savcılık 
sorgusunda, Sorgu Hakimliğinde de aynen ifade etmiştim. Ancak yasal olarak kurulan ve 
faaliyet gösteren Batı çalışma grubu konusunda, Daire Başkanım Sayın Kenan Deniz 
tarafindan bana da görev verilseydi aynı sorumluluk duygusu ile calışacağımı da ifade 
etmek istiyorum. Hakkımda kuvvetli suç şüphesinin delili olarak gösterilen hukuki 
mülahazalara açık adımın geçtiği telefon rehberi ve sürekli giriş kartı düzenlemesine ilişkin 
2 adet digital word belge, atılı suça yönelik bir eylem içermemekte olup benim bilgim ve 
iradem dışındadır. Savcılık Sorgusunda, telefon rehberi gerekse giriş kartı talep yazı 
ekindeki listede adı geçen kişilerin, BÇG de çalıştığını ifade eden sivil memur Ömer Özkan 
ve Mehmet Özbek'in, maddi gerçeğin ortaya çıkması amacıyla yüce heyetiniz tarafından 
tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Benim isnat edilen suçu işlemem için suç teşkil 
edecek faaliyetlerden herhangi birine katıldığımın da kesin kanıtı bulunmamaktadır. 
İddianamede böyle bir tesbit yapılmadığından da suç işlemiş sayılmam da söz konusu 
olmamalıdır. Sonuç olarak beraatımı talep ve arz ediyorum."

 "Şimdi Ahmet Nazmi Bey siz savcılık ifadenizde Batı Çalışma Grubu içerisinde yer 
almadığınızı orada da dile getirmişsiniz ve Batı Çalışma Grubunu gözlemleyerek böyle bir 
çalışma içerisine girildiğini söylüyorsunuz, size herhangi bir bilginin verilmediğini 
söylüyorsunuz ama BÇG'nin kurulduğunu, o oradaki o hareketin BÇG olduğunu dile 
getirmişsiniz, sizin orada böyle bir yapılanma olduğunu siz de diğer sanıklar gibi gazetelerde 
falan mı duydunuz yoksa orada çalışan subaylardan mı duydunuz, Batı Çalışma Grubu 
amaçlı bir yapının kurulduğunu?"

"Ben savunmamda plan şube ile koordineli çalıştığımı, çünkü plan şubenin esas 
görevinin iç güvenlik harekatına yönelik konsept, planlama, operasyon planlamasını 
yaptığını ve o şubeleri ben devamlı koordine ettiğimi planlama safhasında söyledim, 
dolayısıyla o salona girip çıkıyorum, koordineli çalıştığımız şube, plan safhasındaki işleri 
yaparken plan bittikten sonra harekat kısmını ben yapıyordum ve ben almıyordum ama plan 
safhasındaki hazırlıkları yapmam için ben o şubeden gerekli bilgileri alıyordum, haritalarımı 
işliyordum, hazırlık yapıyordum, dolayısıyla o bölgedeki çalışmada görüyordum, orada 
böyle bir çalışma olduğunu gördüm, bunu da ifade ettim."

"Yani birebir orada çalışan kişilerden böyle bir çalışmanın olduğunu öğrenmişsiniz, 



  

şimdi yine Batı Çalışma Grubunda çalışan ve çalıştığını kabullenen sanıkların hemen 
tamamının ortak düşüncesi şuydu; biz Batı Çalışma Grubunda herhangi bir fişleme, 
raporlama veya irtica haritasının çıkarılmasına yönelik bir çalışma içerisinde olmadığımızı, 
sadece orada gazete okuyup televizyon seyrettikleri söylediler, siz bu ortamı gözlemleyen 
birisi olarak burada bu tür çalışmalar mı yapılıyordu?"

"Ben ortamı gözleyen bir kişi değildim ve sadece kendi görevimle ilgili oradaki ilgili 
proje subayını koordine ediyordum, diğer konular beni hiç ilgilendirmiyordu, bilinmesi 
gereken prensibine göre ben bu konulara da ilgi duymuyordum, sadece gözlemleyip gidiyor, 
sormadım bile."

 "Savcılık ifadenizde odanız yani Batı Çalışma Grubunun çalışma yaptığı alanın 
karşı karşıya olduğunu söylemişsiniz ondan dolayı ben bunu söyledim." 

 "Hayır benim makam odam, şube müdürü odam, plan şubenin girişinde bir küçük 
bir odaydı, ama benim harekat merkezi şeklinde olan şube müdürü odam plan şubenin tam 
aksi istikamette 3 oda sonra ayrı bir yerdeydi."

"Savcılık ifadenizde BÇG kurulmadan önce İGHD'den harekat şubeye bir geçişin 
olduğunu söylemişsiniz, Batı Çalışma Grubu kurulduktan sonra da o geçişin kapatıldığını 
dile getirmişsiniz.O geçişin ne için kapatıldığına dair bir bilginiz var mıdır ?"

 "Ben savunmamda yanıt verdim buna şimdi benim şube müdürüyüm, bir giriş 
kapısı, bir de WC ye açılan kapısı vardı, WC ye açılan kapının diğer yönde de kapısı vardı, 
diğer yöne açılan kapısı İKK güvenlik şubeye, arkasından veri hazırlama şubeye ve plan 
şubeye açılıyordu, bir koridor düşünün, ben çalışmamıza engel olduğu için, çok girip çıkıyor 
bizim harekat merkezi yoğunda, o kapının, daire başkanına teklif ettim, komutanım kapatın 
bu kapıyı ben burada rahatsız oluyorum dedim, o kapı diğer şubeye açılan kapılar kapandı o 
kadar, Batı Çalışma grubu kurulmasından dolayı değil."

"Bir de size bu verilen giriş kartları ile ilgili siz karargahın her birimine o giriş kartı 
ile giriş yapabiliyor muydunuz?"

"Genelkurmay müşterek muhabere merkezi ait her yere giriyordum."
 "Sizin makamınız Batı Çalışma Grubu oluşturulan eksi 2'inci katta olduğunu 

söylemiştiniz, sorum şu; sizdeki giriş kartı ile BÇG'nin faaliyet gösterdiği yere girip çıkarken 
herhangi bir şekilde siz buraya giremezsiniz, kartınızda işaret yok gibi bir uyarı, ikaz 
söyleniyor muydu, yahut sizin elinizdeki giriş kartı ile oraya da girme yetkisini görüp 
girebiliyor muyudunuz?"

 "Bize sürekli giriş kartı veriliyor genelkurmaya atanan personele ilk defa ve orada 
girecekleri yetki bölümleri var, bizim dairemiz komuta kontrol dairesi ile beraber eksi 2'inci 
katta devam ediyordu ve bize Silahlı Kuvvetler komuta harekat merkezi işareti vardı, 
hepimizde, bende, astsubaylarda, subaylarda, her subayda vardı, bu kartla biz komuta harekat 
merkezine kendi ailemizle giriyorduk, ayrı bir kart yoktu."

 "Sayın Solmaz ifadenizde harekat şube müdürü olarak görev yaptığınızı, Batı 
Çalışma Grubunun plan şubede görev yapması sebebiyle de sizinle birlikte çalıştığını yani 
planları harekete geçirdiğiniz için de mecburen birlikte çalıştığını ancak Batı Çalışma 
Grubunda görev almadığınızı söylediniz, Batı Çalışma Grubu buradaki bir çok sanığın 
ifadesinden de anlaşıldığı kadarıyla Batı Çalışma Grubu plan şubede görev yaptığına göre ve 
bu Batı Çalışma Grubunun görev sahası, çalışma alanı iddianamede ayrıntılı bir biçimde 
öncelikle irtica ile mücadele olduğu belirtildiğine göre Batı Çalışma Grubunun irtica ile 
mücadele konusunda yapmış olduğu planları da siz mi harekete geçiriyordunuz, yani sizin 
şubeniz mi hareket geçiriyordu?"

"Ben savunmanda söyledim plan şube ile yaptığım koordine çalışmalarının iç 
güvenlik harekatı bölgesindeki tugay seviyesindeki operasyonlar ve iç güvenlik birliklerinin 
takviyesi ve intikalleri ile ilgili planlama safhasında sadece bu planla ilgili olduğunu 
söyledim."



  

" Batı Çalışma Grubu ayrı bir birim olarak kurulduğuna ve planlandığına göre sizin 
giriş kartınızında o bölgeye dahi girdiğini belirttiğinize göre buradan isim listesinin ve telefon 
rehberinin doğru olduğu sonucu çıkmaz mı?" 

 "Benim kartımda Silahlı Kuvvetler Komuta harekat merkezine giriş yetkim var ve 
bütün herkeste de bu var, başka kim, BÇG ye, plan şubeye ve iç güvenlik dairesine giriş 
yetkisi olarak bir yetki yok, hepimizin tek giriş yetkisi var, Silahlı Kuvvetler Harekat 
Merkezi. ben plan şube ile ilgili ben iç güvenlik dairesinin 3 ana şubesinden bir şube 
müdürüyüm, plan şube ile koordineli çalışmak zorundayım, plan şubenin esas görevi iç 
güvenlik harekatı, iç güvenlik harekatının planlanması, konseptin, direktiflerin yayınlanması, 
takviyesi, hava harekatı ve desteklerin yapılması konusunda benim görevim onunla ilgili, 
onların bu safhası ile görevi ile ilgili, Batı Çalışma Grubunun birim olarak orada bir masa 
toplanıyorlar, o benim dışımda, ben sadece bu konuda koordine ettim ve görevimi yaptım."

8.C. SANIK AHMET NAZMİ SOLMAZ MÜDAFİİ AV. ÖZLEMNUR 
ALPASLAN'IN SAVUNMASI

 "Müvekkilimin mahkemeniz huzurunda vermiş olduğu savunmasına aynen 
katılıyorum.Müvekkilim Ahmet Nazmi Solmaz, Ankara C.Başsavcılığının mahkemenize 
gönderdiği iddianame ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesinde öngörülen 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men edenlerle 
bunları teşvik eyleyenlere ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası hükmolunur hükmü 
gereğince cezalandırılması talep edilmektedir.  

 1997 yılında Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Harekat Şube Müdürü 
olarak görev yapan müvekkilim Emekli Kurmay Albay Ahmet Nazmi Solmaz'ı; dijital bir 
belge olan CD/5 içeriğinde bulunan; Batı çalışma grubu /CD5 /Bcg /Bornova /Kenan 
/Gir-Yet.doc Word belgesindeki Batı Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş 
yetkisi verilen personele ait isim listesi ile Bcg/Bornova/Kenan klasöründeki bçg 
tel.reh.doc belgesindeki Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde adının bulunduğu iddiası 
ile Batı Çalışma Grubunda görev almakla suçlanmaktadır. 

Müvekkilim Ahmet Nazmi Solmaz, 28 şubat 1997 tarihinde İç Güvenlik Harekat 
Dairesinde Harekat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Kendisinin de arz ettiği üzere Batı 
Çalışma Grubunda görev yapmamıştır. Bu konuya ilişkin olarak somut delillerimiz dosyada 
mevcuttur. 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu konulu belgede ve bu belgeye ilişkin 
krokide görüleceği üzere müvekkilimin çalıştığı İç Güvenlik Harekat Dairesi Harekat Şube 
Müdürlüğüne Batı Çalışma Grubu içerisinde görev verilmediği açık bir şekilde 
anlaşılmaktadır. Bu belgenin 4. maddesinde Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi 
bünyesinde Batı Çalışma Grubu adıyla ayrı bir birim oluşturulacaktır. Bu Birim bir bütün 
halinde İç Güvenlik Harekat Merkezindeki bölgede faaliyet gösterecektir. İç Güvenlik 
Harekat Dairesi harekat şubesi genelkurmay idari destek harekat merkezine taşınacak ve 
faaliyetini burada sürdürecektir denilmiştir. Bu yazılı emir ile; müvekkilimin görev yapmış 
olduğu Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi Harekât Şube Müdürlüğünün daha önce 
çalışmakta olduğu İç Güvenlik Harekat Merkezinden ayrılacağı, burada Batı Çalışma 
Grubunun faaliyet göstereceği, müvekkilin şubesinin terörle mücadele ile ilgili faaliyetlerine 
aynı katta bulunan Genelkurmay İdari Destek Harekat Merkezine devam etmesi 
emredilmiştir. Bu emirden açık bir şekilde anlaşıldığı üzere müvekkilin görevli olduğu iç 
güvenlik harekat dairesi harekat şube müdürlüğüne, batı çalışma grubu içerisinde görev 
verilmemiştir. 

Batı çalışma grubu alanına giriş yetkisi verilen personel başlıklı belge ile batı 
çalışma grubu telefon rehberi belgeleri dijital belgelerdir. Konuyla ilgili uzman bir heyet 
tarafından hazırlanan bilimsel raporda Elektronik ortamda oluşturulan dijital belgelerin 



  

gerek içerikleri, gerekse de yaratılma ve son kaydedilme tarihleri ile yaratılan ve 
değiştirilen kullanıcı ve bilgisayar adları gibi üst veri bilgileri kolayca ve genelde iz 
bırakılmadan istenildiği gibi kurgulanabildiklerinden ve tahrif edilebildiklerinden, başka 
kesin bulgularla desteklenmeyen bu dijital belgeler, tıpkı sıradan bir kağıda basılı imzasız 
bir metin gibi, içeriği veya üst verisinde adı geçen kişileri bağlamaması gerektiği 
bildirilmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bu konudaki yerleşik kararlarında 
bilgisayar kayıtlarının şüphelinin imzasını taşımaması ve kayıtlarda her zaman değişiklik 
yapılmasının mümkün olması nedeniyle tek başına şüpheli aleyhine delil olarak 
kullanılmaması gerektiği, diğer delillerle desteklenmediği takdirde ceza muhakemesinin 
amacı olan maddi gerçeği ortaya çıkarılmasına hizmet edemeyeceği belirtilmektedir. 

Tamer Tatar tarafından Cumhuriyet Savcılığına verildiği iddia edilen 5 Nolu CD'nin 
gerçek olup olmadığı Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında bulunup bulunmadığı 
araştırılmadan, müvekkilimin imzasını taşımayan parafsız, imzasız , sayısız ve tarihsiz ve 
kayıtlarda her zaman değişiklik yapılması mümkün digital bir belge olan giriş kartı listesi ile 
telefon listesinin başka delillerle desteklenmediği takdirde tek başına müvekkil aleyhine 
somut bir suç delili olarak kabul edilmesi hukuken mümkün değildir. 

Kaldı ki, Ankara C.Savcılığına verilen CD'lerin yasa dışı yollarla Genelkurmay 
karargahından elde edildiğinden, CMK.nın 206. maddesi gereğince 5 Nolu CD'nin delil 
olarak değerlendirilmemesi ve red edilmemesi gerekmektedir. Kaldı ki giriş kartı listesinin 
gerçek olmadığı o tarihte yürürlükte bulunan GYK: 119-1 (A) Genelkurmay Kışla ve 
Karargah Emniyet Yönergesi'nden açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Zira bu dijital belge 
Genelkurmay Merkez Dairesine Giriş Kartı düzenlenmesi için yazılmış imzasız ve parafesiz 
bir yazının eki mahiyetindedir. Oysa GYK: 119-1 (A) Genelkurmay Kışla ve Karargah 
Emniyet Yönergesi'ne göre Giriş Kartı yazılarının Genelkurmay Merkez Dairesine değil 
Genelkurmay Genel Sekreterliğinin emrinde bulunan Emniyet Subaylığına yazılması 
gerekmektedir. Müvekkilim Ahmet Nazmi Solmaz'a Batı Çalışma Grubuna girebilmesi için 
ikinci bir kart verilmemiştir. Bu durum müvekkilin dosyaya sunmuş olduğumuz 
Genelkurmay Başkanlığının 28 Haziran 2012 gün ve Admüş : 9140-603-12/H.A. sayılı 
yazısında da açık olarak belirtilmiştir. 

Müvekkilimin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Harekat Şube Müdürü 
olarak kullandığı telefon numarası hem Genelkurmay Başkanlığının 28 Haziran 2012 tarih ve 
ADMÜŞ.: 9140-603-12/H.A. sayılı yazısının ekindeki listede, hem de 1997 tarihli Silahlı 
Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon Rehberinde 2586 olarak geçmektedir. Müvekkilimin 
makam telefonuna ilişkin bu telefon numarasının Batı Çalışma Grubu ile bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Müvekkile Batı çalışma grubunda kendisine özel bir telefon 
numarasının tahsis edildiğine ilişkin belgenin de gerçek olmadığı, bu listenin İç güvenlik 
harekat dairesinde görevli subay ve astsubayların isimlerini ve telefonlarını gösterdiği 
anlaşılmaktadır. 

Genelkurmay Başkanlığında bulunmadığı bildirilen 1997 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Ankara Garnizonu Telefon Rehberinin aslını müvekkilim Mahkemenize sunmuştur. Bu 
telefon rehberinin Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi ile ilgili bölümünün yer aldığı 
A-13. Sayfası incelendiğinde Harekat Şube Müdürü olan müvekkilimin resmi telefon 
numarası ile BÇG telefon listesindeki numaranın aynı olduğu, Batı Çalışma Grubu için özel 
bir telefon ağı kurulmadığı anlaşılacaktır. 

Müvekkilim adına 17 Mayıs 2012 tarihli dilekçe ile Genelkurmay Başkanlığından 
bazı bilgi ve belgeler istenilmiş, Genelkurmay Başkanlığı 28 Haziran 2013 tarihli yazı ile 
dilekçemize cevap vermiştir. Dilekçe ile istenilen bilgi ve belgeler ile verilen cevaplar 
aşağıya çıkarılmıştır. 

Dilekçe ile İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlının Teşkilatı ve Personel Kadrosu ile 
28 Şubat 1997 tarihinde bu dairede kadrolu olarak görev yapan personelin isim ve görev 



  

listesi talep edilmiştir, Genelkurmay Başkanlığı cevabi yazısının EK-B'sinde müvekkilim 
Ahmet Nazmi Solmaz'ın, 28 şubat 1997 tarihinde İç güvenlik harekat dairesinde  Harekât 
Şube Müdürü olarak görev yaptığı belirtilmiştir. 

 Dilekçe ile Genelkurmay Başkanlığında; suç tarihinde Batı Çalışma Grubu Görev 
Bölümü ve burada görevli olan personel kimlikleri hakkında resmi bir belge olup olmadığı, 
varsa gönderilmesi istenilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı cevabi yazısı ile Batı Çalışma 
Gurubu Görev Bölümü ve personel kimliklerine ilişkin mevcut dokümanlarda ve arşiv 
kayıtlarında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır. 

 Dilekçe ile Genelkurmay Başkanlığında; Batı Çalışma Grubu için özel bir telefon 
ağı kurulup kurulmadığı, varsa bu telefon ağının gönderilmesi talep edilmiştir. Genelkurmay 
Başkanlığı cevabi yazısı ile; Batı Çalışma Grubu ile ilgili herhangi bir telefon ağının kurulup 
kurulmadığına dair bir kayda rastlanılmamıştır şeklinde ifadesi bulunmaktadır. 

 Dilekçe ile Genelkurmay Başkanlığında; İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı 
tarafından hazırlanıp, Merkez Daire Başkanlığına gönderilmiş olan Mayıs 1997 gün ve HRK: 
4130- 97/ İç güvenlik harekat dairesi. Plan Şube (2) sayılı ve sürekli giriş kartı konulu 
tarihsiz, numarasız ve imzasız olan yazının ve eklerinin asıllarının bulunup bulunmadığı, 
var ise gönderilmesi, istenilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı cevabi yazısı ile 1997 içerisinde 
gelen ve giden evrak kayıt defterleri imha edildiğinden mevcut dokümanlarda ve arşiv 
kayıtlarında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır denilmiştir. 

 Dilekçe ile yukarıdaki yazı gereğince müvekkilim Emekli Kurmay Albay Ahmet 
Nazmi Solmaz'a Batı Çalışma Grubuna girişi için ayrı özel bir sürekli giriş kartı tanzim 
edilip edilmediği, böyle bir kart tanzim edildi ise müvekkilime imza karşılığı teslim edilip 
edilmediği sorulmuştur, Genelkurmay Başkanlığı cevabi yazısı ile bu konuda herhangi bir 
bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır denilmiştir. 

 Dilekçe ile Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlının 1997 tarihindeki 
telefon rehberi'nin onaylı sureti, istenilmiş, Genelkurmay Başkanlığı cevabi yazısı ile 1997 
yılında Genelkurmay iç güvenlik harekat daire başkanlığında kullanılan dâhili telefon 
numaralarına ilişkin herhangi bir kayda ulaşılamadığını bildirmiştir. 

Müvekkilim adına 23 Eylül 2013 tarihli dilekçe ile Genelkurmay Başkanlığından 
bazı bilgi ve belgeler istenilmiş olup, Genelkurmay Başkanlığı 01 Kasım 2013 tarihli yazı 
ekindeki yazılarla dilekçemize vermiş olduğu cevapta; Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 
yapılan arama neticesinde, Bcg/Bornova/Kenan isimli klasöre ve bçg tel.reh.doc isimli 
dokümana ulaşılamadığı, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde, yapılan arama neticesinde, 
BCG/CD5/BcgBornova/Kenan/Gir-Yet.doc isimli word belgesine ulaşılamadığı, 07 Ekim 
2013 tarihi itibariyle, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Batı çalışma grubu veya  BCG 
isimli bir kullanıcı adı yada kodu mevcut olmadığı, 1997 yılında Genelkurmay Karargahında 
sürekli giriş kartı verme yetkisi 1996 basımlı GYK : 119-1 Genelkurmay Başkanlığı Kışla ve 
Karargah Emniyet Yönergesi esaslarına göre Merkez Daire Başkanlığının herhangi bir 
yetkisinin bulunmadığı, giriş kartı yetkisinin yönerge gereği Genelkurmay Karargahı 
Emniyet Subaylığında olduğu, Sürekli Giriş Kartı; Genelkurmay Karargâhı Kışlası ve 
Genelkurmay Bağlı Birlik Komutanlarında görev yapan personele, görevli oldukları süre 
içerisinde verildiği ve 1997 yılında sürekli giriş kartları hazırlanması ile ilgili olarak 
Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığının görev ve sorumluluğunun olduğuna dair 
herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı bildirilmiştir. 

Müvekkilime 1997 yılı içerisinde sıralı komutanlarsınca verilen takdir belgeleri 
incelendiğinde bunların; yurt içi ve yurt dışında yapılan operasyonların komuta katına 
zamanında arz edilmesi, Cari İç Güvenlik olaylarının takibi ve değerlendirilmesi ile 
zamanında rapor edilmesi, Terörle Mücadele konuları ve Kuzey Irak'la ilgili çalışmalarına 
ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu takdir belgeleri dahi müvekkilin 1997 yılı içerisinde 
kendi görevi dışında bir faaliyet göstermediğini kanıtlamaktadır. Müvekkilimin ilk amiri 



  

olan dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanı Sayın Kenan Deniz 27 
Eylül 2013 tarihinde, Mahkemeniz huzurunda verdiği ifade sonrası kendisine yöneltilen bir 
soru üzerine; Müvekkilimin Harekât Şube Müdürü olarak görevinin yoğun olması 
nedeniyle kendisine başka bir görev vermediğini ve Batı çalışma grubu ile ilgili hiçbir 
faaliyete katılmadığını bildirmiştir. 

1997 yılında İç Güvenlik Harekât Dairesi Plan Şubesinde proje subayı olarak görev 
yapan Sayın Ünal Akbulut Mahkemeniz huzurunda 06 Kasım 2013 tarihinde yapmış olduğu 
savunmasından sonra kendisine sorulan soru üzerine müvekkilime BÇG faaliyetleri içinde 
görmediğini beyan etmiştir. 

Ayrıca soruşturma aşamasında tutukluluk durumunun gözden geçirilmesi için 15/16 
Mayıs 2013 tarihlerinde Terörle Mücadele Kanununun 10 maddesi ile görevli hakim 
huzurunda yapılan sorgu sırasında da sayın Ruşen Bozkurt, Serdar Çelebi, Ünal Akbulut ve 
Yüksel Sönmez'de müvekkilimi Batı çalışma grubu faaliyetleri içerisinde görmediklerini 
beyan etmişlerdir. 

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere müvekkilim Ahmet Nazmi Solmaz'ın Şube 
Müdürü olduğu İç Güvenlik Harekat Dairesi Harekat Şubesine Batı Çalışma Grubu 
içerisinde herhangi bir görev verilmediği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 

4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu gizli gizlilik dereceli belge, 
10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu konulu ve ekinde batı çalışma grubu teşkilat 
yapısını gösterir gizli gizlilik dereceli belge, 29 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu rapor 
sistemi konulu gizli gizlilik dereceli belge, 06 Mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti konulu 
gizli gizlilik dereceli belge, 27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı konulu ve ekinde bulunan 
eylem planını gösterir gizli gizlilik dereceli belge incelendiğinde; bu belgelerin müvekkil 
Ahmet Nazmi Solmaz'a ve/veya müdürü olduğu Harekat Şubesi'ne gönderilmediği 
anlaşılmaktadır. Bu belgelerde müvekkile verilen herhangi bir görev ya da emir de 
bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, söz konusu belgelerden müvekkil sanığın haberdar olması 
mümkün değildir. Zira, savcılık makamında sorgu esnasında bu belgelere ilişkin sorulan tüm 
sorulara müvekkil, haberinin olmadığını ve belgeleri daha önce hiç görmediğini beyan ederek 
cevap vermiştir. 

Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesinde 1997 yılı içinde sivil memur olarak 
görev yapan Mehmet Özbek ile Ömer Özkan'ın Savcılık Soruşturması sırasında tutuklanma 
korkusu ile kendisine gönderilen telefon listesi ve Batı çalışma grubu giriş yetkisi verilenler 
listesinde ismi bulunanların Batı Çalışma Grubunda görev aldıklarını ve bu listeyi 
kendilerinin yazdıkları şeklinde ifadeleri nedeniyle müvekkil 14 ay haksız yere tutuklu 
kalmıştır. Aynı belgeyi iki sivil memurun da yazması mümkün olmadığı gibi Telefon Listesi ve 
batı çalışma grubu giriş yetkisi verilenler listesinde bu iki sivil memurun da ismi 
bulunduğundan, savcılıkta bu şekilde bir ifade vermelerinin mümkün olmadığı 
değerlendirilmektedir. 

 Sonuç olarak, yetkisiz kişiler tarafından Genelkurmay Karargahından yasal olmayan 
yollarla temin edildikten sonra Tamer Tatar'a iletildiği, bu kişi tarafından da Cumhuriyet 
Savcılığına sunulduğu iddia edilen 5 No.lu CD'nin kanuna aykırı olarak elde edildiğinden bu 
delilin Mahkemeniz tarafından red edilmesine, Savcılık Soruşturması sırasında sivil 
memurlar Mehmet Özbek ile Ömer Özkan'ın kendilerine gösterilen Telefon Listesi ile Batı 
Çalışma Grubu Giriş Yetkisi Verilen Personel Listesinde ismi bulunanların Batı Çalışma 
Grubunda görev aldıkları ve bu listeyi kendilerinin yazdıkları şeklinde ifadelerini tutuklanma 
korkusu ve baskı ile verdikleri değerlendirilmektedir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması 
maksadıyla sivil memurlar Mehmet Özbek ile Ömer Özkan'ın mahkeme huzurunda tanık 
olarak dinlenmelerine,Yukarıda da arz edildiği üzere, müvekkilim Ahmet Nazmi Solmaz'ın 
Batı Çalışma Grubunda görev yaptığına ilişkin somut delillerin bulunmaması, dinlenen bazı 
sanık ifadeleri ve 10 nisan 1997 tarihli Batı çalışma grubu konulu belgeden de Batı Çalışma 



  

Grubunda görev yapmadığı anlaşıldığından, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin 
sabit olmaması ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince hakkında delil yetersizliğinden 
beraatine, karar verilmesini saygılarımla bilvekale  arz ve talep ederim."

9.A. Sanık  AHMET ZİYA ÖZTOPRAK  14.02.2013 tarihinde Ccumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 272);

 "1996-1999 yılları arasında Genelkurmay Bilgi Sistem Daire Başkanı olarak 
Kurmay Kıdemli Albay rütbesiyle görev yaptığını, 1999 yılı Ağustos ayında emekli 
olduğunu,  07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik BİR’in yapmış olduğu toplantıya 
katılmadığını, toplantı ile ilgili bilgisi olmadığını, kendisinin o tarihte Kurmay Albay 
olduğunu, Albay KOŞAL’ın katılma ihtimalinin ise istihbaratçı olması sebebiyle katılmış 
olabileceğini, Batı Çalışma Grubunda herhangi bir subay yada sivil memur 
görevlendirmediğini, Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgelerin bağlı olduğu “J-6” Başkanlığına 
gelmiş olabileceğini, Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını, herhangi bir faaliyette 
bulunmadığını, BÇG ile ilgili bir görev verilmediğini, 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan 
toplantıya da katılmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

9.B.  Sanık AHMET ZİYA ÖZTOPRAK Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 09.12.2013 tarihli 45. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

 " 1996-1999 yılları arasında hava kurmay albay rütbesi ile genelkurmay bilgi 
sistemleri daire başkanlığını yürüttüm. Bilgi sistemleri dairesi genelkurmay muhabere 
elektronik bilgi sistemler başkanlığına bağlı yani kısa adıyla j-6'ya bağlı bir daire 
başkanlığıdır. 1997 yılındaki komutanım j-6 başkanı koramiral Bülent Alpkaya'dır. Bilgi 
sistemleri dairesinde subay olarak sadece bilgisayar mühendisleri ve otomatik bilgi işlem 
kısaca Obi ihtisasındaki subaylar görev yapar. Anlaşılacağı üzere asli görevleri otomasyon 
ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlıdır. Genelkurmay karargah binasında bilgi sistemleri 
dairesine ait yerler komuta merkezine bitişik, eksi 1 kattaki bilgisayar merkezi ile onun 
üstündeki ofislerdir. Dairenin görevleri özetle; Genelkurmay karargahındaki bilgisayar ve 
yardımcı cihazları ile kablo alt yapısını ve bunlara ilişkin santralleri 7 gün 24 saat esasına 
göre faal tutmak, kuvvetler arası bilgisayar uyumunu temin etmek, Nato ve kuvvetler arası 
komuta kontrol ve lojistik otomasyon projelerini hayata geçirmek Türk silahlı kuvvetleri 
için Obi ihtisasına sahip subayları yetiştirmektir. Anlaşılacağı gibi bilgi sistemleri daire 
başkanlığı Obi konularıyla uğraşmaktadır. Askeri politik, askeri istihbarat konuları görev 
tanımı dışındadır. Genelkurmay karargahında bilgi sistemleri daire başkanlığının dışında 
diğer j başkanlıklarının bünyesinde her birine ait ayrıca bir Obi şube müdürlüğü vardır. Obi 
şube müdürlükleri kendi bilgisayarları ile yardımcı cihazlarını işletirler. Söz konusu Obi 
şube müdürlükleri şayet kabiliyetleri dışında kalan bir durum veya bir arıza ile karşılaşırlarsa 
bilgi sistemleri daire başkanlığından yardım ve destek talep ederler. 

Burada vurgulamak istediğim 2 husus daha bulunmaktadır. Birincisi 90'lı yıllarda 
bilgisayarlar bir ağ içinde değil müstakil kullanılmışlardır. Ikincisi ise bilgi sistemleri daire 
başkanlığının komuta katı ve j başkanlıklarında müstakil kullanılan bilgisayarlarda 
üretilen veya depolanan bilgilerin akışı ve kullanımı konusunda herhangi bir denetleme 
yapma sorumluluğunun olmayışıdır. 

 7 Nisan 1997 tarihli irticanın önlenmesi için alınacak tedbirler konulu toplantının 
yapılmadığını veya bunun tarihinin 7 nisan olmayıp daha başka, daha öndeki bir tarih 
olduğunu, buna ait tutanağın sahte olabileceğini, bazı brifingler bazı eylem planı dokümanı, 
batı çalışma grubu için sürekli giriş kartı yazısı, batı çalışma grubu telefon rehberi gibi 



  

belgelerin ise şüpheli olduklarını ve bazıları üzerine ise ilave değişikliklerin yapılmış 
olabileceğini ifade ettiler. 

Sayın mahkemeniz toplantı ve belgeler ile ilgili bu durumları değerlendirecektir. Ben 
savunmamda adı geçen dokümanları iddianamede oldukları halleri ile kullanacağım. Bu 
durum benden önceki savunma yapanların aksine olarak adı geçen dokümanların gerçek 
olduklarını iddia ve kabul ettiğim anlamına gelmemelidir. Benim düşüncem de aynı onlarınki 
gibi dokümanlar üzerinde değişiklik ve tahrifat yapılmış olduğu yönündedir. 

Türkiye Cumhuriyetini hükümetini cebren devirmek, darbeye teşebbüs etmekle 
suçlanmaktayım. Ancak 1309 sayfalık iddianamede adım sadece 7 nisan 1997 tarihli irtica 
konusunda alınacak tedbirler başlıklı belge ile ilişkilendirilmektedir. Adım geçmemektedir 
ancak ilişkilendirilmektedir. Cilt 1, madde 3.7, sayfa 83 belge bilindiği gibi 7 Nisan 1997 
tarihinde genelkurmay İnönü salonunda saat 15:00'da yapıldığı iddia edilen general amiral 
toplantısına ait bir tutanaktır. Adı geçen tutanağın açıklamalar bölümünde açıklamaları 
yapanların isim ve görüşlerine yer verildiği halde katılanlar bölümünde özetle; genelkurmay 
ikinci başkanı j başkanları, daire başkanları şeklinde sadece makamlardan söz edilmektedir. 
Delillerin toplanması aşamasında toplantıya katılanlarla ilgili belirsizliği gidermek üzere 
genelkurmay başkanlığından bir açıklama istendiği ve 28 Ocak 2013 tarihinde bir cevap 
alındığı anlaşılmaktadır. 

28 Ocak 2013 tarihinde genelkurmay başkanlığından gelen yazının ekindeki isim 
listesine dayanılarak toplantıya katıldığım iddia edilmektedir. Hatırlanacağı gibi yazı 
ekindeki isim listesinin toplantıya katılanlar değil o tarihteki daire başkanları listesi olduğu 
yönünde itirazlar olmuştur. Bugüne kadar yapılan savunmalar ve sunulan delillere ek olarak 
sayın mahkemenize en son sunulan 11 Ekim 2013 tarihli genelkurmay başkanlığı yazısının 
konu ile ilgili tartışmaları sona erdirdiğini, isim listesinin o tarihte genelkurmay başkanlığı 
karargahında daire başkanlığı görevini yürüten kişiler olduğu gerçeğini pekiştirdiğini, 
bundan dolayı artık sayın heyetinizin de aynı kanaati edinmiş olabileceğini 
düşünmekteyim.

7 Nisan 1997 tarihinde genelkurmay başkanlığı inönü salonunda saat 15:00'da 
yapılan irtica konusunda alınacak tedbirler konulu general amiral toplantısına katılmak 
üzere sözlü bir davet veya yazılı bir emir almadım. Bu sebeple anılan toplantıya iştirak 
etmedim. Doğal olarak doğruluğu teyide muhtaç toplantı tutanağında da herhangi bir 
açıklamam veya görüşüm ve de adım, imzam yer almamaktadır. Benim albay rütbesinde bir 
daire başkanı olarak general amiral toplantısına katılabilmem için o zamanki komutanım 
olan Koramiral Bülent Alpkaya tarafından görevlendirilmem gerekir. Albay rütbesinde bir 
daire başkanının general amiral toplantısına katılmaması olağan bir durumdur. Bunun 
gerekçesi hiyerarşide bilmesi gereken prensipleridir. Eğer benim komutanım benim 
uzmanlığıma ihtiyaç duysaydı albay Öztoprak 7 Nisan 1997'deki toplantı için hazırlık yap, 
görüşelim veya doğrudan toplantıya katıl diye emir verirdi. Hatırlanacağı gibi toplantıya 
katılmam için sözlü veya yazılı bir emir verip vermediği hususunda savunması sırasında 
sayın komutanım Bülent Alpkaya'ya avukatım tarafından sorulmuştur. Komutanım özetle; 
ben kendim o toplantıya katılmadım. Toplantıya katılım için sözlü veya yazılı emir 
vermedim. Hiçbir daire başkanıma da batı çalışma grubunda görevlendirmedim diyerek 7 
Nisan 1997 tarihindeki toplantıya katılmam hususunda şahsıma bir emir vermediğini teyit 
etmiştir.

 Sorgulanmam sırasında da sayın savcıya albay daire başkanı olmam sebebi ile 
anılan general amiral toplantısına katılmadığımı söyledim. Sayın savcı Albay Cengiz Koşal 
toplantıya katılmış. Bu konuda ne diyeceksin sorusunu yöneltince ben de hava kurmay 
albay Cengiz Koşal'ın istihbarat subayı olması sebebiyle amirleri tarafından 
görevlendirilmiş olabileceğini söyledim. Ancak kayda geçirilmiş bu savunmam dikkate 
alınmamıştır. Cengiz Koşal hava kuvvetlerinde görev yapan bir daire başkanıdır. 



  

7 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanağında ne bir açıklamam, ne bir görüşüm ve ne de 
adım, imzam yer almamasına, ayrıca yurt içinde ve yurt dışında görevde olabileceğim hiç 
araştırılmadan varsayımla toplantıda olduğum iddia edilmiştir.

 Hukuk kurallarına göre varsayımla değil açık maddi delillerle toplantıya 
katıldığımın ortaya koyulması gerekmiyor mu, ben neden olmayanı ispatlamaya çalışıyorum. 
Durum böyle olmasına rağmen savcılık makamı tarafından yapılması gereken araştırmayı bir 
kasıt, bir suçlu aramadan zaman darlığı nedeniyle ihmal edilmiş olabileceğini düşünerek 
kendim yaptım. 

7 Nisan 1997 tarihinde yurt dışında olmadığımı pasaport kayıtlarımdan, yurt içindeki 
durumumla ilgili hiçbir kayıt ve belgeye rastlanmadığını ise kendi dairem, bilgi sistemleri 
daire başkanlığından öğrendim. Aradan 16 yıl geçmiş olması sebebiyle evraklar imha 
edilmiş. Toplantıda olmadığımı ispat etmek için başta hava kurmay albay Cengiz Koşal 
olmak üzere diğer general amiral ve subaylar ile yüzleştirilmemi talep ediyorum. Toplantıda 
beni gören veya duyan var mıdır, hiçbir kimsenin beni toplantıda gördüğünü veya duyduğunu 
söyleyemeyeceğinden eminim.

 Sayın başkanım ben buradayım Cengiz Koşal da burada. Lütfen bizi yüzleştirin. 
Sadece Cengiz Koşal ile değil toplantıya kim katılmışsa, toplantı 7 Nisan'da değil 4 Nisan'da 
ise hangi kişi katıldıysa beni yüzleştirin. 14 Şubat 2013 günü birlikte sorgulandığımız 
kişilerden benim gibi tutanakta adı soyadı, imzası ve açıklaması olmayan ve 7 Nisan 1997 
tarihinde yurt dışında görevde olan bir kişi aynı gün geçici görevli olarak bir toplantıda 
olan bir kişi ise adli kontrol altına alındıktan sonra itiraz safhasında serbest bırakılmıştır. 
Benim serbest bırakılma başvurum ise savcılık makamı tarafından geri çevrilmiştir. Bugüne 
kadar yapılan savunmalar 11 Ekim 2013 tarihli genelkurmay başkanlığı yazısı 7 Nisan 1997 
tarihli toplantıya katılmış olduğum iddiasını artık çürütmüş ve bunun bir varsayım olduğunu 
ortaya koymuştur. 

Çünkü yazının 4. Maddesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 
1997 tarihli toplantıya katılanları, katılanların isim listeleri istenmeyip o tarihte belli 
makamlarda görev yapan kişilerin bilgileri istenmiştir. Dolayısıyla gönderilen kimlik 
bilgileri de toplantıya katılanların değil o tarihte belirtilen makamlarda görev yapanların 
bilgileridir denilmektedir. Bu sebeple toplantıya katılma konusunda serbest bırakılanlarla 
benim aramda bir fark kalmamıştır. 

 4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması, 10 Nisan 1997 tarihli batı 
çalışma grubu, 29 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu rapor sistemi, 27 Mayıs 1997 
tarihli batı eylem planı konulu belgelerle bilgi sistemleri daire başkanlığı için ne gereği ve 
ne de bilgi maksatlı bir görevlendirme yapılmamıştır. Ayrıca bu emirlerle şahsıma da bir 
görev verilmemiştir. En önemlisi evraklar sadece j başkanları seviyesinde kişiye özel 
dağıtıma tutulmuşlardır. 

 Kriz masası kurulu içerisinde bulunmamaktayım. Batı çalışma grubuna 
görevlendirilen şüphelilere sürekli giriş kartı verilmesi konulu belgede ismim geçmemektedir. 
Batı çalışma grubu toplantılarına katılanları listesinde yer almamaktayım. Bilindiği gibi 
5'ten çok toplantı vardır. Iddianamede 3.15.2'inci maddesi iddianamenin 3.15.2'inci maddesi 
batı çalışma grubu özel takdimine katılan general ve amiraller başlığını taşımakta, cilt 1 sayfa 
140 ve maddenin içeriğinde 2 Temmuz 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen toplantıya 
katılan general ve amirallerin görev yerleri ile isimleri açıklanmaktadır. Ayrıca bu toplantıda 
batı çalışma grubunda çalışanların da olduğu vurgulanmaktadır. 

Genelkurmay karargahındaki albay rütbesindeki daire başkanları hariç 2 
Temmuz 1997 tarihindeki takdime katıldığı iddia edilen general amiral daire başkanları 
isim listesi 7 Nisan 1997 tarihindeki general amiral toplantısına katıldığı iddia edilen daire 
başkanları listesi ile aynıdır. Buradaki durumu değerlendirmenizi talep ediyorum. Ben eğer 
batı çalışma grubu ile irtibatlandırılıyorsam ve de 7 Nisan 1997 tarihli irticanın önlenmesi 



  

için alınacak tedbirler konulu general amiral toplantısına katıldığım iddia ediliyorsa ki buna 
ilk ve 3 nolu hakimlik sorgularında da şiddetle itiraz ettim. 

O tarihte verdiğim savunmamı okuyorum. Cumhuriyet savcısına verdiğim ifadeler 
doğrudur. Aynen tekrar ediyorum 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya davet edilmedim. Ayrıca 
bu toplantıya katılmadım. O tarihte genelkurmay bilgi sistemleri daire başkanı olarak 
görev yapıyordum. Ben BÇG ile ilgili belgeleri ilk kez bugün gördüm. Bu belgeler bana 
kesinlikle gelmedi. Bana BÇG faaliyetlerine katılmam hususunda ya da brifing vermem, 
brifing dinlemem hususunda hiçbir emir ve talep gelmedi. Ben de bu faaliyetlere 
katılmadım. BÇG'den sadece basından duyduğum kadarıyla haberdar oldum. Bir soru 
soruldu, soru üzerine benim çalıştığım başkanlık genelkurmayın en alt katında bilgisayar 
sistemlerinin bulunduğu alan ile bu alanın üstündeki ofislerden ibarettir. Burada giriş ve 
çıkışlar kontrollüdür. Dışarıdan kimse giremez, suçsuzum savunmam bundan ibarettir, 
tahliyemi talep ediyorum. Ancak bu savunmam kabul görmedi ve de bu sebeple hakkımda 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Bu duruma göre benim 2 Temmuz 1997 
tarihindeki batı çalışma grubu özel takdimine de katılmış olmam gerekmiyor mu, suçlamaya 
bakılırsa elbette katılmış olmam gerekiyor. Ne var ki durum tam tersine ne benim ve ne de 
dairemin adı batı çalışma grubu özel takdimine katılanlar listesi içerisinde yer almıyor. Bu 
husus iddianamede üstüme atılı suçu işlemediğim yönünde lehime olan bir delil midir, değil 
midir. Lehime olan bu hususun ne sebep ve gerekçe ile değerlendirmeden hariç tutulduğunun 
incelenmesini talep ediyorum. X

Netice olarak 7 Nisan 1997 tarihli irticanın önlenmesi için alınacak tedbirler konulu 
general amiral toplantısı ile batı çalışma grubu toplantıları ve de 2 Temmuz 1997 tarihli batı 
çalışma grubu özel takdimine katılmamış olmam, bunlara ilave olarak çalışma grubu 
oluşturulması, batı çalışma grubu kurulması, batı çalışma grubu rapor sistemi, batı çalışma 
grubunda görevlendirilen şüphelilere sürekli giriş kartı verilmesi, batı çalışma grubu rapor 
sistemi, batı harekat konsepti, batı eylem planı gibi emir ve yazılarla hiçbir ilişkim ve görev 
bağlantım olmadığından batı çalışma grubu ile bir illiyet bağı kurulup şahsıma isnat edilen 
Türkiye Cumhuriyetini cebren devirmek, hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen 
engellemek, engellemeye teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek suçlamalarını 
reddediyorum.Savunmamdaki gerekçelerin dikkate alınarak beraatimi talep ediyorum. 
ederim."

"Şimdi kendisine muhabere başkanlığında da çalışan ve eski bir muhabereci olarak 
yani muhabereci subayı olarak orada görev yapması nedeniyle kılıç santralı hem 
genelkurmay, hem de milli savunma bakanlığına hizmet verirken iç güvenlik dairesinde bir 
telefon sistemi kurulması mümkün müdür, böyle bir sistem kurulmuş mudur? bu konuda 
kendisinin bir muhabere subayı olarak bir kurmay albay olarak bilgisine başvurulmasını 
talep ediyorum."

"Genelkurmayın abnom diye muhabere işlerine bakan muhabere merkezini işleten 
ayrı bir kuruluşu vardır. Buradaki santral muhabere merkezi bu komutanlığın emir ve 
komutası altındadır. Genelkurmayda, çünkü orada çalıştığım için biliyorum. Kılıç diye özel 
bir santral vardır. Bu santralin kapasitesi hem milli savunma bakanlığına hem de 
genelkurmay karargahına ve harp karargahına yetecek durumdadır. Dolayısıyla ayrı bir 
santral kurulup da ayrı bir sistem yoktur. Şunun için yoktur diyorum, ben genelkurmay 
karargahında ve türk silahlı kuvvetleri komuta harekat merkezinde eski koaksiyel kabloların 
bilgi sistemleri ile ilgili dijital hale çevrilmesi ile ilgili projenin başından sonuna kadar görev 
yaptım, 3 yıl görev yaptım. Oraya her gün girdim. Eğer mahkemeniz açıklamama devam 
etmemi istiyorsanız bir iki husus daha ilave etmek istiyorum. Güvenlik harekatı ile ilgili 
olarak bölgelerde tespit edilen görüntü, ses, her türlü bilginin türk silahlı kuvvetleri komuta 
hareket merkezine aktarılması istendi. Bununla ilgili Aselsan ile beraber orada çalışma 
yaptık. Ege'deki it dalaşının genelkurmay başkanlığımıza. Kılıç santrali vardır başka bir 



  

santral yoktur. Başka bir şeyin de kurulmasına gerek yoktur. "

9.C. SANIK AHMET ZİYA ÖZTOPRAK MÜDAFİİ AV. RECAİ RAHİM 
GÖRGÜLÜ'NÜN SAVUNMASI : 

"Müvekkil 5237 sayılı TCK'nın 312/2. maddesindeki hükmü dikkate alınarak lehe 
olan mülga 765 sayılı TCK'nın 64. maddesinin göndermesi ile 147. maddesindeki Türkiye 
Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men etmek, 
bunları teşvik etmek suçları ile yargılanmaktadırlar.

 Müvekkil Ahmet Ziya Öztoprak kendi ifadesiyle 1996-1999 yılları arasında hava 
kurmay albay rütbesi ile genelkurmay bilgi sistemleri daire başkanlığı görevini 
yürütmüştür. Bilgi sistemleri dairesi genelkurmay muharebe, elektronik ve bilgi sistemleri 
başkanlığının kısa adı ile j-6'nın altında görev yapan dairelerden bir tanesidir. Bilgi 
sistemleri dairesinde subay olarak sadece bilgisayar mühendisleri ve otomatik bilgi işlem 
kısaca Obi ihtisasındaki subaylar görev yapar. Anlaşılacağı üzere asli görevleri otomasyon 
ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlıdır. Müvekkilin adı 1309 sayfalık iddianamede yalnızca 7 
Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı belge ile ilişkilendirilmiştir. 28 
Ocak 2013 tarihli genelkurmay başkanlığından gelen yazının bir meslektaşımızın sorusu 
üzerine gelen yazının ekindeki isim listesine dayanılarak 07.04.1997 tarihli Genelkurmay 
İnönü salonunda yapıldığı iddia olunan general amiral toplantısına müvekkilin de katıldığı 
iddia edilmektedir. Yazı ekindeki isim listesinin toplantıya katılanlar değil o tarihteki daire 
başkanları listesi olduğu, 11 Ekim 2013 tarihli genelkurmay yazısı ile artık sabit olmuştur. 
Bu cevabi yazı ile konu ile ilgili tartışmalar kanaatimizce sona ermiştir. Esasen albay 
rütbesinde bir daire başkanı olarak müvekkilin general amiral toplantısına ayrıca bir emir ve 
talimat almadan katılabilmesi de söz konusu değildir. Asıl albay rütbesindeki bir daire 
başkanının general amiral toplantısına katılmaması olağan bir durumdur. Bunun gerekçesi 
daha evvel ifade veren sanıklar ve avukatları tarafından ayrıntılı olarak açıklanan askerlikteki 
hiyerarşi ve bilinmesi gereken prensiplerdir. 

Müvekkil kurmay özeni ve disiplini içinde süreçte içinde bulundukları pozisyonları 
özetledi. Sonuç olarak yargılamaya konu sürecin hiç ama hiç bir yerinde katılımları, katkıları, 
işlevleri yok. Aslında yoka yok demenin başka yolu da yok. 

 Yargılamaya konu süreç suç oluşturur mu, bu konuda iddia makamının büyük bir 
gayretle, derme çatma, doğruluğu hatta varlığı kanıtlanamayan deliller oluşturduğu yüksek 
yapı, özellikle son günlerin sıcak gündemi 2004 MGK'sının yalanlanmayan tutanaklarının 
açıklanmasından sonra büyük bir gürültü ile çökmüştür. Savcılık makamı bu kez talep edecek 
olursa ıslak imzaları taşıyan belgeleri kolaylıkla elde edecek ve malum makamlarda bulunan 
şahıslar hakkında dava açabilmek için bu kadar uğraşmak ve usulü de bu kadar zorlamak 
zorunda kalmayacaktır. Bizden önce savunma yapan sanıklar ve avukatları aslında toplamda 
hukuk tekniği açısından iddianamenin yüksek profiline rağmen temellerinin ne kadar zayıf 
olduğunu fevkalade açık ve net şekilde ifade ettiler. Böyle bir suçun işlenmesi çok failli 
olmalı, yoksa inandırıcı olmaz diye düşünüyor. Genelkurmay başkanlığına doğruluğu 
kuşkulu bir toplantının, doğruluğu kuşkulu davet yazısında daire başkanları da davetlidir 
diye yazdığı için bu toplantıya kimler katıldı sorusunu sormak yerine bu daire 
başkanlarının kim olduklarını soruyor. Gelen cevaba göre de bu insanların hepsini 
07/04/1997 toplantısına katılanlar olarak sanık sandalyesine oturtuyor. Sonra her biri için 
mülga 765 sayılı TCK'nın 64. maddesinin göndermesi ile 147. maddesindeki Türkiye 
Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men etmek, 
bunları teşvik etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyor. Bunu isterken 
hiçbir şekilde sanıkların yargılanan sürece hatta yapıldığı iddia edilen toplantılara gerçekten 
katılmış olup olmadığını araştırma gereği duymuyor. 



  

Tüm ömrünü asker olarak vatana, millete, devlete hizmete hazretmiş insanların 
böyle bir suçlama ile yargılanmasının hatta tutuklu olmasa bile sadece yargılanmasının ne 
kadar ağır bir yük olduğunu hesaplamıyor. Bunun için gerekli özeni, duyarlılığı göstermiyor. 
Yanlış anlaşılmasın, bir suçun varlığının bir şekilde öğrenilmesi halinde elbette savcılık 
tarafından inceleme ve araştırma yapılmalı. Yeterli delil bulunması halinde de şüpheliler 
hakkında dava açılmalıdır. Bu savcının görevidir. Ancak gerçek olup olmadığı dahi 
bilinmeyen kuvvetle muhtemel düzmece belgelerden hareketle hatta genelkurmay 
yazışmasında olduğu gibi gerçeği zorlayarak dava açmak savcılık makamının görev alanında 
olmasa gerek. Hatta kolluk tarafından düzenlenen belgeler ve toplanan deliller arasında usule 
uygun olmayanlar varsa bunları ayıklamak savcının görevi ve yükümlülüğüdür. Yine şüpheli 
hakkında aleyhe olanlar yanında lehe olan delilleri de toplamak CMK.nın 170/5. fıkrası 
gereği Cumhuriyet Savcısının asil görevidir. 

Müvekkil açısından yargılamaya konu süreç ile ilgili herhangi bir eylem de işlem de 
yoktur. Müvekkil kendilerinin de ifade ettikleri gibi ne 07/04/1997 ne de anılan diğer 
toplantılara katılmamışlardır. Yargılama konusu ile ilgili herhangi bir görev ifa 
etmemişlerdir. Esasen görevlerinin niteliği itibariyle kendilerinden bu konuda herhangi bir 
talepte de bulunulmamıştır. Neticede müvekkiller açısından iddianamenin temel dayanakları 
bulunmamaktadır. Yargılamaya konu süreçte müvekkillerin hiçbir aşamada hiçbir şekilde bu 
sürece katkısı, katılımı, görevi olmamıştır. Ama haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası isteyen bir iddianame var. Sayın savcı savcılık sorgusunda müvekkillere ceza hukuku 
literatürlerine girecek bir ifade ile sizin sürece katıldığınıza dair bir bilgi ya da belge 
bulamadık ama siz de suça katılmadığınızı ispat edemediniz. Hele bir özgürlük hakimliğine 
gidin bakalım kendinizi aklayın demiştir. Hatta sonuçta serbest bırakılacağınızı umuyorum 
diye de ilave etmiştir. Gelinen noktada kanaatim bu sürecin sonunda kendisini aklamak 
durumunda olanlar müvekkiller olmayacaktır. Savcıya verilen görev sanığın aleyhine olduğu 
kadar lehine olan delillerin de toplanması gereğidir. 07/04/1997 toplantısına kimler katıldı 
yerine o tarihteki daire başkanları kimlerdi diye sorarsanız gelen cevabı da toplantıya 
katılanlar olarak yorumlarsanız samimiyetinizden iyi niyetinizden kuşku duyulur. Aradaki 
farkı bilmemek handikap, bilip de saklamak çok ayrı bir handikap. Söylemim size ağır 
gelebilir ancak düşünün çalışma hayatı adliyede geçen bizler bile yargılamadan ziyadesiyle 
etkileniyoruz. Bir de hayatı orduya hizmette geçmiş, adliye belki hiç girmemiş bir kurmay 
subayı emekli olduktan yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti hükumetini cebren devirmek, 
hükumetin görevlerini kısmen veya tamamen engellemek, engellemeye teşebbüs etmek, 
darbeye teşebbüs etmekle ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile yargılıyorsunuz. 

Bu noktada belki Sokrates'e gönderme yapılabilir. Karısı seni haksız yere 
yargılıyorlar dediğinde haklı yere yargılasalar daha mı iyiydi diyen sokrates'e. Hiç 
yargılandınız mı bilmiyorum efendim ama ben yargılandım. Hem de bir yüksek yargı 
üyesinin kızına icra takibi yaptığım için yargılandım. İcraya konulan senedin üzerine tanzim 
tarihi atmayı unutmuşuz. İtirazı üzerine de senet iptal edildi ve hakkımda şikayette 
bulunuldu, bana haksız yere dava açtı avukat diye. Mahmut Acar bir hayli eğlendi tabi ama 
diyor ki avukat bey bak haksız yere dava açmışsın, ben hiç eğlenmedim. Yargılanmanın ne 
kadar ağır olduğunu birebir yaşadım ve bilebiliyorum. Sizden tek talebim de bu konuda bir 
parça empati kurmaya çalışmanız. Samimiyetle inanıyorum ki yargılama sonunda heyetiniz 
hukuki bir değerlendirme yapacak ve adil bir sonuca ulaşacaktır. Sunulan nedenler ve 
müvekkilin savunmaları doğrultusundan müvekkil hakkında atılı suçun maddi ve manevi 
unsurlarının oluşmaması, ayrıca yargılamaya konu süreç ile ilgili müvekkilin herhangi bir 
ilgisinin ve katılımının bulunmaması nedenleriyle beraatlarına karar verilmesini saygı ile arz 
ve talep ederim. "

10.A. Sanık ALİCAN TÜRK 15/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 



  

vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 298);  

"1996 - 2005 yılları arasında Genelkurmay Psikolojik Harekât Daire Başkanlığında 
görev yaptığını, NATO bünyesinde 1996 yılında Amerika’da, 1998 yılında İngiltere’de 
düzenlenen 4-5 haftalık Psikolojik Harekât Kurslarına katıldığını,Batı Çalışma Grubunda 
görev almadığını, çalışmadığını, isminin geçtiği Batı Çalışma Grubu ilgili belgelerin bir 
taslak planlama çalışması olabileceğini, belgelerde ismi geçen Sezai Ökte’nin kendi dairesi 
içerisinde Kurmay Binbaşı olduğunu, Cengiz Çetinkaya ile çalıştığını, onun da Psikolojik 
Dairesinin elemanı olduğunu, meşru hükümeti devirme gibi bir çalışma içinde bulunmadığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

10.B. Sanık ALİCAN TÜRK Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 08.01.2014 tarihli 54. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE;

  
"İktidarın en yetkili ağızları tarafından da bir kumpasla cezaevlerine tıkıldıkları 

resmen kabul edilen ve halen Silivri, Hasdal, Hadımköy, Maltepe, Şirinyer, Mamak ve 
Sincan'da da yatan tüm komutan ve silah arkadaşlarımı da yine hepinizin huzurunda saygı ve 
sevgi ile selamlıyorum.

 Kişilik olarak ben asla insanları, toplumu geren, kışkırtan, hırçın, kavgacı, bozguncu 
bir yapım yok. Aksine ben uzlaşmacılığı, birleştirici, hoşgörüyü hatta belki de en çok neşeli 
bir insan olmaya özen gösteririm, ancak duygu ve düşüncelerimi her ne pahasına olursa olsun 
her koşulda olursa olsun uygun bir üslupla söylemekten de geri durmadım. Hepimize büyük 
acılar yaşatan bu davayı, davanın iddianamesini ve iddia makamını eleştirmede elimden 
gelen en sert tutumu takınmaktan imtina etmeyeceğim. Ayrıca şahsen ben bu davaların birer 
kumpas olduğunu biliyordum. İddianamede bana isnat edilen suçların hiçbiri ile ilgim 
olmamıştır, hakkımda yazılanların hiçbiri doğru değildir. 

 Sonuçta, bu davanın tarihi niteliğini olduğunu da göz önünde bulundurarak, tarihe 
bir belge bırakmak adına uzun ve detaylı bir savunma yapmakta karar kıldım. Benim sınıfım 
öğretmen, benim branşım sosyoloji. Bilirsiniz sizlerde sosyal bilimlerde olaylar ya da 
olgulara ilişkin nedensellik bağı neden sonuç ilişkisi çok önemlidir. Evet, ben suçluyum, 
Neden suçlu olduğumu savunmamın sonunda açıklayacağım. 

Şimdi kendimi bir sürü olayla ilişkilendirilebileceğini düşünürdüm de bu dava ile 
ilişkilendirileceğim hiç aklıma gelmezdi.

 Silahlı Kuvvetler 2008'den başlamak üzere bir sürü dijital saldırılara maruz kalmış, 
bu saldırılar sonunda pek çok komutan ve silah arkadaşımız başta Ergenekon olmak üzere 
Poyrazköy, Kafes, Islak İmza, Amirallere Suikast, Çürük Çetesi, Askeri Casusluk, Fuhuş ve 
Şantaj, Balyoz ve benzeri davalarla tutuklanmış, cezaevlerine tıkılmışlardı. Yaşanan 
gelişmelere bakarak bu davaların hiç de olağan bir süreç olmadığını biliyordum. Emekli 
olduktan sonra biraz yazmaya karar verdim, ve oturdum önce birkaç makale yazdım, 
ardından da Güneydoğu'da yaşananlar üzerine faili meçhul cinayetler diye bir kitap yazdım. 
Evet, ben AKP’nin bu davalardan beslendiği kanısındayım. Çünkü kabadayı kültürü bu 
toplumda prim yapıyor ve AKP de bunun çok iyi farkında Davos’taki One Minute 
kabadayılığı nasıl toplumun belli kesimlerinde AKP’ye müthiş prim sağladıysa. İşin siyasi 
boyutu olduğunu düşünüyorum.

 28 Şubat döneminde gizli ve yasa dışı bir şekilde kurulan Batı Çalışma Grubunun 
elemanlarından biriymişim, BÇG'ye giriş kartım varmış, yetkim varmış, toplantılarına ve 
faaliyetlerine gidip katılıyormuşum, gerek emniyette, gerek savcılıktaki sorgulamamda 
bana gösterilen belgeleri ilk gez gördüğümü, BÇG'ye hiç gitmediğimi, orada görev 
almadığımı, faaliyetlerine vesaire katılmadığımı, oraya giriş kartımında hiç olmadığını, 



  

adıma tahsisli görünen telefonu hiç kullanmadığımı söyledim.
Beni en çok tedirgin eden husus ceza evine tıkılmama yol açan 28 Şubat döneminde 

ne oldu, ne bitti bunları bilmemekti, öyle insan bilmediği şeyden korkarmış, hatırlamıyorum 
o dönemde daha yüzbaşıyım. Herhalde o dönemde komutanlar hükümetle sürtüştüler işte biz 
de altta eziliyoruz herhalde diye düşündüm, başka aklıma bir şey gelmiyor. Rahmetli Erdal 
İnönü'ye atfedilen ve benimde çok inandığım gerçeklerin er geç ortaya çıkma gibi kötü bir 
huyu vardır.

 Sayın Başbakan bile 98 yılındaki bir açıklamasında 28 Şubat döneminde ordunun 
baskısı olmadığını, sivil kitle örgütlerinin isteklerinin bulunduğunu, Erbakan'ın gerginliği 
ortadan kaldırmak üzere, için, başbakanlığı Çiller'e devretmek üzere ayrıldığını yazmış, 
Sayın Nevzat Bölügiray'ın 28 Şubat isimli kitabının sayfa 1'inci cildinde 84, 85'inci 
sayfalarında var, yani sayın başbakanın da o dönemde askerlerden yana bir şikayeti yok.

Dava sürecinde o günlerin siyasi çekişmeleri, o günlerde yaşanan siyasi bencillikler, 
kaprisler, ayak oyunları, makam hırsları ve özellikle Cumhuriyete duyulan tarihsel kinin 
ülkeyi nasıl açmazlara soktuğu açıkça ortaya çıkacaktır ve birileri bundan da çok rahatsız 
olacaklardır diye düşündüm.

Bütün sanıkların suçu ortak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmek, 
hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen engellemek, engellemeye teşebbüs etmek, 
darbeye teşebbüs etmek. İddia makamı bu suçlarımızın kanıtı olarak da 5 tane evrakı 
gösteriyor ve o evraklarda adı geçen Batı Çalışma Grubu adlı gizli ve yasa dışı grubun 
üyesi olarak görev yaptığımı, o grup vasıtasıyla da yukarıdaki suçları işlediğimi iddia 
ediyor. Bir de evimde yapılan aramada, bir CD'de sözde ele geçen irticai unsurlar başlıklı 
power point sunu ile Genelkurmay Başkanlığı'nın Temmuz 2003 tarihli bir raporu suç kanıtı 
olarak gösteriliyor. 

 Yine askerlik mesleği bir başka husus mutlak itaate dayanır. Yani emir verilir 
yapılır kayıtsız şartsız yerine getirilir. Aksi takdirde ağır yaptırımları vardır. Askerlikteki 
kurallara uymanın zorunluluğuna inandığım için bunu özümsediğim için emir ve talimatlara 
uydum. Aslında adalet doğru sözlülük sadece bizim dinimizin değil yani bütün inanç 
sistemlerinin özünde yatar. 

Suçlanmamda bana gerekçe olarak emniyet ve savcılıkta gösterilen BÇG konulu 
evrakların hepsini ilk defa bu dava kapsamında gördüm. Daha önce bu evrakları ne 
gördüm, ne okudum, ne de bilgim vardı. Onlardan haberdar olmam da zaten mümkün değildi. 
Zaten onlar gizli-kişiye özel gizlilik dereceli ve o tarihte yüzbaşı rütbesinde olan benim gibi 
bir personelin bilmesi, görmesi ve vakıf olması mümkün olmayan evraklardır.

 İkincisi adım BÇG Teşkilatı ve BÇG’ye Giriş İzni verilen, Kartı verilen personel 
listesinde geçiyor.  54. Hükümeti’n temeline dinamit koymayı hedeflemiş BÇG gibi gizli bir 
örgütün üyesi olarak görünüyorum; o örgütün toplantılarına katılmışım, fişleme yapmışım. 
Ben ne 28 Şubat döneminde ne ondan sonra, ne vesaire BÇG’de görev aldım ne BÇG’ye 
gittim, ne de toplantılarına katıldım. Hiç kimse de bana Haydi Yüzbaşım, seni şuraya 
gönderdik git orada kısmen ya da tam gün BÇG'de görev yapan dışarıdan giden insanlar hep 
40 dakika, 45 dakikalık süre ile gittiklerini söylüyorlar bir günde, ne kısmen ne tam gün hiç 
bana bu şekilde emir verilmedi.

İyi de ismim ne arıyor o evraklarda, ben de bilmiyorum. Birkaç izahı var. 
Örneğin birincisi, o evrakın sahte olabileceği, sahte dokümanların ortalıkta bavul bavul 
dolaştığı böyle bir ortamda bunu iddia etmek mümkün, şaşırtıcı da değil. Zaten evrak dijital 
bir dosyadan çıkarılmış. Fotokopi bile olsa üzerinde ne paraf ne imza var. Normal koşullarda 
böyle bir belgenin hukuksal geçerliliği yok, bunu tekrar vurgulamak istiyorum yani adımın 
geçtiği belgenin hukuksal hiçbir geçerliliği yok. Bir suç kanıtı olarak kullanılamaz. 

28 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında İngiltere'de Nato Psikolojik Harekât Kursuna 
katılmışım.  en az 15 gün öncesinden itibaren kurs hazırlıklarına, görev hazırlıklarına 



  

koyulunur. Dolayısıyla yani en geç nisan ayı ortalarından itibaren ben görevden kopmuş 
olmam gerekir. İşte, eğer BÇG görevlendirme listesi diye bir liste var ise bu liste gerçek ise 
beni BÇG'ye seçmiş olsalar da, belki İngiltere'deki kurs nedeniyle bana böyle bir görev 
verilmemiş ya da tebliğ edilmemiş olabilir.Buna ilişkin imzalı böyle bir görevlendirme emri 
yok. 

15 Temmuz tarihli bir Madalya Beratı. Hiç aklıma gelmezdi bu davada bir sürü 
ödüller, aleyhte kullanılıyor ama bir madalya beratı benim bu sefer belki lehime kullanılacak, 
Karadayı paşam imzalı bu belgede terör örgütüne karşı yürütülen sınır ötesini ÇEKİÇ 97 
Harekâtı nedeniyle verilen Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası beratı.  şimdi o 
tarihlerde hatırladığım kadarıyla harekât 12 Mayıs ile 07 Temmuz tarihleri arasında icra 
edilmiş, 2 mayısta İngiltere'de kurs bitmiş, Türkiye'ye dönüşüm herhalde 03-04 Mayıs. Ben 
bu harekat başladığında mayısın 12'si, 13'ü veya belki daha önce güneydoğu'ya gitmişim. 
Güneydoğu'da işte Cengiz Çetinkaya albayım bahsetti, dün Kürşat albayım bahsetti ki onlar 
ben o zaman yüzbaşı onlar binbaşı rütbesinde rütbesinde beraber gittik. 9 Haziran-18 
Temmuz tarihleri arasında psikolojik harekat kursunda kurs komutanı olarak görev yaptım.

 28 şubat konusunda eğrisi ile doğrusuyla, hatasıyla sevabıyla bir sürü şeyi oturur 
tartışırım, konuşurum vesaire lakin ben BÇG'nin yasa dışı bir oluşum olduğuna bir cunta 
yapılanması olduğuna, o grubun hükumeti devirmek için oturup bir darbe planladığına da 
zerre kadar inanmıyorum. 

Yaklaşık 10 yılım benim Genelkurmay karargâhında geçti, bu süre içerisinde 
Karadayı paşadan bilmem Hüseyin Kıvrıkoğlu'na, Çevik paşamla, Çetin Doğan paşamla, 
Engin Alan paşamla, Fevzi Türkeri paşamla Yaşar Büyükanıt paşamla Hilmi Özkök paşamla, 
İlker Başbuğ paşam ben bunlarla onların emri altında görev yaptım.  Ancak her halükarda 
ne bu komutanlarımdan, ne de başka herhangi komutanımdan, ne bir üstümden, ne de bir 
astımdan haydi, ülke elden gidiyor darbe yapacağız, hazırlıklı olun darbe yapacağız bilmem 
asla böyle bir söz ne işittim ne söz ne de bir ima ile karşılaştım.

 28 şubat da dahil söz konusu davaların hepsinin bir büyük plan çerçevesinde 
hazırlanan oynanan senaryolar olduğunu düşünüyorum. Ülkede toplumda bilerek Türk 
Silahlı Kuvvetlerini darbecilikle özdeşleşen bir algı oluşturuluyor. Bu bir psikolojik harekat.

Evimde ele geçtiği söylenen 11 nolu CD'ye ve içeriğine,evet evimde bulundu bu 
CD, bulundu derken saklı maklı bir yerde değil evimde diğer CD'lerimin arasındaydı. 

Peki, ne var bunların arasında, iki tane belge, bunlardan bir tanesi irticai unsurlar 
başlıklı 7 sayfalık metin ve bu metne ilişkin 32 power point sunusundan oluşan belge. O 
belgede terör örgütleri yanında teröre bulaşmayan örgütler de, gruplar da beraber 
gösteriliyormuş. Halbuki söz konusu takdimin yani o 32 slaytın ya da 7 sayfanın takdim 
planına bakılsa bile durum açıkça anlaşılırdı. Zira takdim planında takdim konusunda şunlar 
var, irticanın tanımı, irticanın hedef ve stratejisi, irticai terör örgütleri, radikal dini 
gruplar, dini motifli siyasal gruplar, dini gruplar ve tarikatlar olarak sıralanmış, bu 
çerçevede ilgili slayta sıra geldiğinde yani bu slaytlar akarken şöyle deniyor, irticai 
unsurlar yansıda görüldüğü şekilde irticai terör örgütleri radikal dini gruplar, dini motifli 
siyasal gruplar ve dini grup ve tarikatlar başlıkları altında toplamak mümkündür, yani bir 
tasnif yapılmış ve burada bu tasnifin içerisinde de bütün dini gruplar de terör örgütü 
olarak gösterilmiyor. Ama sanki dini gruplar da tarikatlar da terör örgütü olarak gösterilmiş 
gibi bir algı uyandırılıyor. 

Şimdi bu takdim nereden çıktı bu meselesine, söz konusu metin ve sunum Türk 
Silahlı Kuvvetleri personelini dünyada ve Türkiye'de meydana gelen olaylar hakkında 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, maksatlı çevreler tarafından silahlı kuvvetlere yöneltilen 
menfi propagandayı nötralize etmek maksadıyla sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 
icra edilen ve adına bilgilendirme ve bilinçlendirme denen bir dizi konferans faaliyetlerine 
ilişkindir. 2003 yılı sonlarından itibaren hayata geçirilmiştir ve bildiğim kadarıyla silahlı 



  

kuvvetlerin dâhili internet yani intranet ağı dediğimiz burada tüm personelin 
istifadesine sunulmuştur. 

Peki, bu sadece irticai faaliyetler, irtica meselesine mi odaklıdır. Hayır elbette. 
Aralarında bakın hangi konular, Türkiye'nin Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi,  Balkanlar - 
Kafkaslar ve Ortadoğu, Petrostrateji ve BTC Bakü, Tiflis, Ceyhan Boru Hattı, Hidropolitik ve 
Sınır Aşan Sular, Ermeni Sorunu, Ege Sorunu, Uluslararası Terörizm, PKK Kadek, insan 
hakları, yolsuzluk, aşırı borçlanma, kültürel bozulma, barış için ortaklık, dünyada bu türk 
silahlı kuvvetlerine değişik yerlerden gelen, silahlı kuvvetlerin dünya barışına katkıları, yani 
silahlı kuvvetlerin dünyanın bir sürü ülkesinde askeri var, peki ne yapıyor oraya gidenler, 
toplumsal gelişime destek faaliyetleri, silahlı kuvvetler başta doğu, güneydoğu olmak üzere 
ülkenin her tarafında okul yapıyor ya, yol yapıyor bilmem elektrik götürüyor, ha bunlar 
silahlı kuvvetlerin vazifesi mi değil, buna benzer alt yapı hizmetlerini, buna benzer bir sürü 
faaliyet, işte onları da biz toplumsal gelişime destek faaliyetleri olarak tanımlıyoruz.

 Ha işte bu gibi konular bulunan 30 tane konferans konusu aşağı yukarı, 
bunlardan oluşmuş, bu irticai terör örgütleri de ve faaliyetleri konusu da bunlardan 
yalnızca bir tanesi, peki bu sunu nereden çıktı, çıkmış veya kim tarafından hazırlanmış 
sadece tahmin ediyorum ki bu sunu da genelkurmay başkanlığında istihbara başkanlığı j-2 
dediğimiz istihbarat başkanlığınca hazırlanmış bir sunumun kısaltılmış ve hizmete özel 
gizlilik derecesi hizmete özele düşürülmüş bir halidir. Yani hiç kuşkusuz istihbarat 
başkanlığı da bu bilgilerin Mit'in ve Emniyet'in sağladığı bilgiler çerçevesinde hazırlamıştır. 

 Gelelim diğer belgeye, suç unsuru olarak gösterilen yani genelkurmay 
başkanlığının Temmuz 2003 gün ve harekat 2700 vesaire sayılı İGHD Koordinasyon 
Şube'den çıkmış gibi görünen yazısına.

  İddia makamının suç unsuru olarak gösterdiği bu belge aslında genelkurmay iç 
güvenlik harekatın değil jandarma genel komutanlığı adli müşavirliğinin yani 
jandarmanın en üst hukuk merciince hazırlanan ve genelkurmaya gönderilen irticanın 
gelişimi ve irtica ile mücadelede alınması gereken önlemler başlıklı 74 sayfalık rapordur. 
Rapor bir inceleme, tespit ve öneriler manzumesi olarak hazırlanmış taslak bir çalışmadır. 
10 bölümden oluşmuştur.

 Şimdi ben içeriğini de işte birinci bölümde giriş, bir giriş yapmış din sömürüsü ve 
katı taassubun Osmanlı'daki yıkıcı etkileri vesaire bunları anlatmış 2-3 sayfa, ondan sonra 
üniter ve laik türkiye cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin dayandığı kanunlardan söz etmiş, 
önce 1 Kasım 1922'den, ondan sonra 21 anayasası, 24 anayasası, anayasalardaki 
değişmeler. En son 82 anayasasını almış, 82 anayasasından da 2 tane maddeyi özellikle 
bunların arasına sıkıştırmış, bunları vurgulamak isterim. Madde 14- anayasa yer alan hak ve 
hürriyetlerden hiçbiri laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminden 
kullanılamaz. Madde 24- Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini 
kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi, kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama 
amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan 
şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Siyasi partiler kanunu da bu 87. maddesinde 
siyasi partiler de bu yolla propaganda yapamaz, bunları koymuş raporuna. İnkılap 
kanunlarının korunmasına yönelik madde 174'ten alıntılar yapmış, 3. Bölümde siyasal 
islamın gelişimi, bu nasıl özellikle irticanın gelişmesinde etkili olan sosyal faktörler ülkedeki 
siyasal yozlaşma, rüşvet, adalete güvenin azalması, dürüstlüğün küçümsenmesi, ahlâkî 
değerlerin hızla yok olması, kitle iletişim araçlarının vesaire bunların gelişmesi nasıl etkili 
oluyor, bunlara değinmiş vesaire, örneğin bir takım yasal boşluklardan yararlanarak bazı 
birimler, kurumlar nasıl bir yerler paraların aktarıldığı vesaire bunları oturmuş incelemiş, 4. 
Bölümde irticai faaliyet yürüten siyasal partilerin kapatılması bugüne kadar 1920'lerden 
itibaren hangi partiler kapatılmış, neler olmuş falan ve en son 82 anayasasında da mesela 
Refah partisinin kapatılması, şimdi bütün buradaki alıntılar belki anayasa mahkemesinin 



  

kararlarından vesaire çıkartılmış.Türkiye'yi 28 şubata götüren olaylar ve konuşmaların bir 
kısmı burada zikredilmiş, bunlar da anayasa mahkemesinin kararlarından alınmış, işte 
başörtüsüne selam durulacak. Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen kurulacak. Sorun 
ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak, kansız mı olacak? Ama bunların 
terörizmi karşısında herkes gerçeği açıkça duysun diye bu kelimeleri kullanma mecburiyetini 
duyuyorum. şimdi bunlar o dönemde ilgili partinin yöneticileri, başkan ve yöneticilerinin 
yaptığı konuşmalar, dediğim gibi kapatılma gerekçesinde yer alan hususlar. 5. Bölümde 
mevzuatımızda lâik cumhuriyeti korumaya yönelik düzenlemelerden söz edilmiş Anayasa'da, 
Terörle Mücadele Kanunu'nda neler var Siyasi Partiler Kanunu'nda vesaire 6. Bölümde bir 
Boğaziçi üniversitesinde hazırlanmış, alınmış bir bilimsel araştırma, sosyal Bilimler ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümünden birkaç profesör isimlerini de verebilirim ama Türkiye'de 
Din ve Siyasal Araştırmalar Arasındaki İlişkiler ,7. Bölümde 3 kasım seçimlerinin sonuçları 
ve değerlendirilmesi bölümü var. Bu da yine bir önceki araştırmanın sonuçlarından, 
oralardan alıntılar alınarak konmuş, 8. Bölümde  değerlendirme konmuş, burada önemli 
birşey bakın işte asker niye ilgilenir mi, diyor ki bir kolluk kuvveti, bu jandarmanın raporu 
adli müşavirlik, biz bir kolluk kuvvetiyiz diyor, kolluk kuvveti olarak jandarma genel 
komutanlığının da laik demokratik cumhuriyetin yıkıcı bölücü ve irticai faaliyetlere karşı 
korunmasında görev düşmektedir bize diye, sonra da öneriler getirmiş, bunlar da bu 
öneriler de 3 çeşit 1- yasal öneriler, 69 tane öneri buraya koymuş. TSK Tarafından 
Alınabilecek yani bir de bize düşen kısmı var bunlar da yapılabilir diyor. Onda da altını çize 
çize vurgulamış TSK her zaman siyasi çatışmaların polemiklerin üzerinde kalmalı, kaldığı 
vurgulanmalı falan diye, askeri garnizonlar, ordu evleri bunlar belli birimleri kısmen 
vatandaşa açılsın gibi.

 Şimdi işte suç unsuru olarak gösterilen iddianamede bu bölümlerden alt 
başlıklardan oluşuyor.

 Bu raporu hazırlayan kişi ya da kişiler ne yapmış biliyor musunuz? Prof.Dr. 
Toktamış Ateş'ter, Taner Kışlalı'dan merhum Şerif Mardin'den, Suna Kili'den bunlar hep 
profesör, Mustafa Erdoğan'dan, Necip Hablemitoğlu'ndan, Cengiz Özakıncı'dan, Nevzat 
Bölügiray'dan vesaire, İhsan Dağı'dan alıntılar yapmışlar. Bu kitaplardan makalelerden artı 
anayasa mahkemesi kararlarından alıntılarla bu raporu hazırlamışlar, bu incelemeyi 
hazırlamışlar.

 Sonuç itibariyle, suç unsuru olarak gösterilen bu belge, Jandarma Genel 
Komutanlığı Adli Müşavirliği'nin ben hukuktan anlamam ama hukuk adamı bunu 
hazırlamış, bunun bir incelemesi ve o incelemeye dayanarak bir takım tespitlere ulaşmış ve 
o tespitlere dayanarak da  genelkurmaya diyor ki ya bunları öneri olarak getirelim, nereye 
genelkurmay başkanlığı işte bilmem MGK'da başka bir yerde en stratejik en tepe makam 
olduğu için bunları önerilerden oluşan taslak bir rapor olarak hazırlanmıştır.

 MGK Kararlarına hiç değinilmemesi, örneğin Bakanlar Kurulu Kararları, İçişleri 
Bakanlığının, Adalet Bakanlığının vesaire genelgeleri,  resmi gazetede yayınlanan hükümetin 
istifa kararı, o dönem cumhurbaşkanı Demirel'in konuşmaları, Mit'in ve Emniyetin vesaire 
bunların raporları, hatta müşteki Sayın Kazan'ın kitabındaki hususlar vesaire  bu 
iddianamede bahsedilmemiştir.

Şimdi genelkurmay başkanlığının psikolojik harekât dairesi faaliyetleri başlıklı iki 
sayfalık yazı var. 364-365 şimdi bu yazı normalde resmi bir yazı falan değil, bir evrak değil. 
 bu yazı aynısı Aslan Değirmenci'nin kitabında da var. 97 sonları veya 98 başlarında emniyet 
hazırlamış bir yazı. Ben öyle tahmin ediyorum.Baştan aşağı yalan, iftiralarla dolu bir yazı. 
Neymiş psikolojik harekat dairesi Doğruyol partili milletvekillerinin partilerinden istifa 
etmesini sağlayıp Refahyol hükumetini düşürmeyi başarmış, bu konuda da 
milletvekillerimize paşamızın selamı var, mümkünse istifanızı istiyorlar demek yeterliymiş, 
kim psikolojik harekat dairesi. Psikolojik harekat dairesi Refah partisi hakkında bir broşür 



  

hazırlayarak basına göndermiş. Söylenene göre bakın söylenene göre yakında kontrgerilla 
dedikleri hareketin psikolojik olanı kontrhaber üretilmeye başlanacakmış. 96-97 psikolojik 
dairesinin ilk kurulduğu yıllar doğru dürüst personeli bile yok, toplam 10-12 tane adamı var, 
bu 10-12 tane adamın 5 tanesi şube müdürü albay seviyesinde adam. Onun dışında 6-7 tane 
geri kalanlarda yüzbaşı rütbesi, binbaşı rütbesinde proje subayları. Şimdi o proje subayları 
müdürleri çıkarsanız çünkü pek karışmazlardı onlar, bir taraftan PKK ile bir taraftan 
Yunanistan-Kıbrıs'la bir taraftan bilmem bu eğitimlerle falan böyle bir yerde bir subay 
kalkacak yüzbaşı, binbaşı rütbesinde açacak telefonu, paşamızın selamı var, ya hangi yetki 
ile, hangi inisiyatif ile, hangi güçle, şimdi zaten dikkat edin 10 nisan emrinin ekinde 
psikolojik harekattan 4 tane adam, ya zaten sağdan saysan 5-6 tane, bir tanesinin adı benim 
ben geçiyorum. Ve orada 4 tane kurmay subay ya 4 tane, 1 tane kurmay subay vardı dairede 
işte dün burada şey yapan Sezai Albayımdı. O zaman binbaşıydı, ben öğretmen yüzbaşı 
olarak kurmay kadrosunda orada şey yapacağım.

Şimdi bir başkası Atatürkçü Düşünce Derneği ile ilgili efendim kara kuvvetleri 
komutanlığına giden yazı. Sayfa 400 - 401'de, Atatürkçü Düşünce derneği Başkanı Suphi 
Gürsoytrak 7 Mart 1997 tarihli bir evrak gönderiyor, içinde şeriat yanlılarının örgütlenmesi, 
İmam Hatip Okulları, Kur'an Kursları ve bu kurslarda okutulan yemin metni diye böyle bir 
evrak gönderiyor. Şimdi orada değerlendirme, iddianamemizde değerlendirme, Genelkurmay 
Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Atatürkçü Düşünce Derneği genel 
merkezinden gelen bir faksla, faksla gelen belgeye doküman denilerek sanki askeri hiyerarşi 
içerisindeki bir kurumdan gelmiş gibi işlem yapıldığı ve Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığına gönderildiği, falan falan işte burada imam hatip okulları, vakıflar, kurslar ile 
ilgili Genelkurmayda daha sonra kanunsuz bir şekilde kurulan Batı Çalışma Grubunun 
çalışmaları olduğu, Batı Çalışma Grubu’nun Atatürkçü Düşünce Derneğinden gelen 
belgelerde belirtilen konular üzerinde çalışmalar yürüttüğü tespit edilmiştir.  Atatürkçü 
düşünce derneğinden Kara kuvvetlerine gelen bir evrak, onun içerisinde bir takım bilgiler 
var. Kanımca şu husus bilinmelidir ki, sadece Atatürkçü düşünce derneği değil hangi 
kurumdan gelirse gelsin bu türden ihbar yazıları, mektupları, bilgileri çünkü kara 
kuvvetlerine de genelkurmaya da yüzlerce mektup gelir. Bunlar bakılıp içeriğine göre eğer 
içerisinde istihbari bilgiler istihbarat başkanlığına gönderilir, oraya havale edilir, şimdi bir de 
kaynak gelen bilginin kaynağı, ikincisi doğruluğu, yani ben istihbaratçı değilim. 

13 haziran tarihli sayfa 402'de askeri lojman, orduevleri ve sosyal tesislere giriş 
konusunda ortak bir düzenleme yapılamıyor diyor evrakta. Ey personel başkanlığı bana 
lütfen tesettür ve simgesel kıyafet ile halk tipi giyim, başörtüsü arasındaki farkı belirtmek için 
bana bir görüş ver, ne diyorsun bununla ilgili diyor. İkincisi, adli müşavirliğine diyor ki ya 
kardeşim bak bunun içerisinde yasal olan işte giyilecek, giyilmeyecek kıyafetle ilgili 
kısıtlama yapılıp yapılamayacağına ilişkin bana diyor görüş ver. Ama şimdi iddia makamı bu 
konudaki değerlendirmelerde yine olayı ters yüz etmekten geri kalmıyor, efendim neymiş 
bayanların giyimi ile ilgili olarak tesettür, simgesel kıyafet halk tipi giyim başörtüsü şeklinde 
fark ve ayrımlara gidilmiş, sanki silahlı kuvvetler gitti buna. Bütün kamuoyu, tanımlamalar 
bu şekilde. Bu fark ve ayrımlara gidildi, kendilerinin istediği şekilde giyinmeyenlere de çağ 
dışı irticai damgası vuruldu. Bunun içerisinde böyle bir şey yok. 

 Yök'te türban sorunu konulu bir andıç var. 597, hiç buna değinilmiyor, 
değiniliyor da başlıklar halinde değiniliyor.  MGK'nın bir andıcı, MGK tarafından 
hazırlanan ve başlıkta şu yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü türban sorunu, MGK 
tarafından hazırlanan bu andıçlara iki tane andıç birisi nisanda birisi Ağustos'ta ama ben 
birinde imza yok, imza olmadığı için ona değinmeyeceğim. İmzalı olana değineceğim. O 
dönemde MGK genel sekreterliğince imzalanmış, iddianamede sadece başlıklar halinde 
değiniliyor ama içeriğine ilişkin hiçbir söz edilmiyor,  MGK genel sekreterliğinin imzalı 
yayınlanılan bir andıcı neredeyse yok hükmünde sayılıyor. 



  

Çünkü o andıçlarda türbanın üniversitelerde neden yasak olduğuna ilişkin detaylı 
bilgiler yer alıyor da ondan. Andıç, bir konuda komuta katını bilgilendirmek üzere 
hazırlanmış bir inceleme ve olur alma yazısıdır. İnceleme ve olur alma yazısı, yani bunun 
emirle falan alakası yoktu, bir emir özelliği yoktu.  Onaylar ise emre dönüşür. Onaylamazsa 
dosyaya kaldırılır, klasörler arasına gider. Kısacası bu andıçta görülüyor ki bütün bütün yasal 
mevcut yasal mevzuat ve yargı kararları türbanı siyasal bir simge olarak görmüş o 
dönemde, o dönemde ve üniversitelerde türban kullanımına izin vermemiş. Şimdi bunun 
Silahlı kuvvetlerle ne alakası var? Neden türban meselesi vesaire bütün bunlar ille de silahlı 
kuvvetlerin üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Silahlı kuvvetler sadece şunu istemiyor, içerisinde 
yaşadığım için biliyorum. Siyasal simgeler olmasın aramızda, içimizde bu siyasal 
simgelerden uzak durulsun, yargı kararları var ise ne ise o uygulansın. Bu kadar istenen bu. 

Yavuz psikolojik harekat planı Türk silahlı kuvvetlerinin değil, devletin bir planıdır. 
Ve bütün bu planların altında başbakanların imzası bulunur. Silahlı kuvvetler kendi başına 
böyle bir şeyleri hazırlamaz, hazırlayamaz. Her tür psikolojik harekat ihtiyacının tespiti 
vesairesi milli güvenlik kurulu genel sekreterliğinin görevidir ve genel sekreterlik 
yönetmeliğinin 17. Maddesinde bunlara ilişkin görevler vardır. Planları hazırlar başbakana 
sunar, onayına sunar. Başbakan imzaladıktan sonra yürürlüğe girer.

İddia makamı aslında 28 şubat döneminde yaşanan olayların bir cunta işi olduğunu, 
buna yürekten inanıyorum hareket çıkış noktası bu, askerler ona göre yasa dışı bir cunta 
yapılanması olan BÇG aracılığıyla Refahyol hükumetini devirdiğine kesin olarak inanıyordu. 
Bir inancı vardı ya da BÇG'nin refahyolu devirmek amacıyla kurulduğuna ilişkin. Siyasi 
destek de vardı, çünkü aradan 16 yıl geçtikten sonra bu dava açılamazdı dolayısıyla.

 Bir dönemin o kimsenin dokunamayacağı, kudretli generaller diye bir sürü şeyler 
yazan işte Çevik Bir'ler, Teoman Koman'lar, Erol Özkasnak'lar, o koskoca kuvvet 
komutanları içeri atıldı, böylece artık kamuoyunda güç bizde imajı da yaratılarak hem 
geçmişin intikamının alındığı, bir dönem de başörtüsü nedeniyle dindarlara, müslümanlara 
işte bunları çektirenlere şimdi layığını bulacağı mesajı verilmiş oldu. 

Sonuçta savcılık makamının bile 28 şubatın bir darbe olmadığını kabul etmek 
zorunda kaldığını görüyoruz iddianamede. Evet istemese de bunu zımnen itiraf etmiş 
durumda.Neden bakarsanız iddianamenin 1295. sayfasına askeri müdahale kavramından söz 
ediliyor. Orada o darbeler sıralanırken ne diyor 1960 darbesi, 12 mart muhtırası, ardından 12 
eylül darbesi ve sonra batı çalışma grubu,niye bunun adı eğer darbeyse niye 28 şubat darbesi 
değil. Ha yani böyle bir başlık atılması gerekirdi. Öyle olması beklenirdi.

Asıl psikolojik harekatçılar bu Müslüm Gündüz, Fadime Şahin'i 28 şubatın 
tezgahıdır diyenlerdir. 

 Şimdi bu dava bence cumhuriyet tarihinin en önemli davalarından bir tanesi, 
malum 28 şubat sürecinin yargılandığı bu mahkemede 102'si asker 103 sanık vardır.  Bu 
davalarda yargılanan ne İsmail Hakkı Karadayı, ne Çevik Bir, ne Komanlar vesaire ne Çetin 
Doğan'lar değil. Burada esas yargılanan, sanık kürsüsünde olan Türk silahlı kuvvetleridir. 
Silahlı kuvvetler, şimdi bu dava bizi bağlamaz. O dönemin komutanlarını ve o sürece dahil 
olan isimleri ilgilendirir, Böyle bir şey söylenemez. Bu kurumsal bir davadır. Dolayısıyla 
aynı şekilde silahlı kuvvetlerin de bu konuda bir bilgi vermesi gerekirdi. Kurumların en 
önemli özelliği sürekliliğidir. 

 28 şubat öncesinde mevcut demokratik düzeni yıkıp yerine dini kurallara dayalı bir 
rejim kurmak isteyenler hakkında elde edilen bilgiler neydi, genelkurmaya soruyorum. Bu 
bilgilerin hangileri MİT'ten, hangileri Emniyet genel müdürlüğünden, hangileri hangi 
kurumdan gelmiştir. Bir takım brifingler vesaire bunları verdik, bunların hukuki dayanakları 
nelerdir, niye bu ihtiyacı hissettin, genelkurmay açıklaması lazım burada şahıslar tek tek 
değil. Yine genelkurmaya toplumu kandırmaya, türk silahlı kuvvetleri toplumu kandırmaya, 
aldatmaya yalan bilgilerle maniple etmeye yönelik girişimleri olmuş mudur, var mıydı, varsa 



  

bunlar nelerdir açık açık bunların ortaya konmasını istiyorum veya düşünüyorum.
 Ulusal güvenlik ve veya anayasal düzen açısından tehdit unsuru olarak 

değerlendirilen kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi toplamanın yasal dayanaklarını bizler 
değil o kurumun vermesi gerekirdi. Yine soruyorum silahlı kuvvetlerdeki hiyerarşi o emir - 
komuta zinciri, işleyiş ve disiplin açısından bakıldığında Genelkurmay karargâhında görevli 
üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve hatta yarbay - albay rütbelerinde birinin gizli - kişiye özel 
gizlilik dereceli emirlere nüfuz etme, etse de o emirleri mütalâa etme, gereğini yapmama 
şansı nedir bunu yine genelkurmaya soruyorum. Bugün gelinen noktada, eldeki bilgiler 
değerlendirildiğinde, o gün alınan tedbirlerin yasadışı olduğunu söylenebilir mi genelkurmay, 
ve nihayet son soru Silahlı kuvvetler  o süreçte hata yapmış mıdır, ne gibi hatalar yapmıştır 
bunun da kendisi kurum olarak bu öz eleştiriyi yapsın versin diye düşünüyorum.  Olağanüstü 
durumlar, olağanüstü yaklaşımlar gerektirir diye değerlendiriyorum.

 Gözaltında bana gösterilen, sonuç, bu 10 nisan belgesi bilmem 29 nisan tarihli 
rapor sistemi, bilmem konsept, eylem planı vesaire bakın ben ilk defa bunları gördüğümü 
söylememe rağmen bütün şeylerimde, telefon ağı isim listesinde gösterilen numara bana ait 
çünkü ben genelkurmaydaki numaramı ömür boyunca unutmam, 1881'di. 1881, böyle bir 
kartımın olmadığını her seferinde söylememe rağmen bana isnat edilen suçlar o bçg vesaire 
ya ben her seferinde ya ben gitmedim, yapmadım, etmedim dememe rağmen gitsem de bunu 
saklamam, buna tenezzül etmem dememe rağmen, BÇG'nin yasa dışı bir birim olduğuna asla 
inanmadığımı söylememe rağmen buna karşılık avukatlarım zaman zaman işte tahliye 
talepleri vesaire bilgiler yazdılar, dilekçeler yazdılar.  Bu davanın ben kişisel olarak 
Merhum Erbakan'ın ölümü beklenerek onun ardından tamamen yapay gerekçelerle 
temellendirilmeye çalışılan açık bir psikolojik harekat faaliyet olduğunu düşünüyorum.

 Bana göre ortada suç darbe olmadığını düşünüyorum. nitekim dönemi 
Cumhurbaşkanı ya kardeşim, hangi darbe kim kimi darp etmiş 28 şubat günü var olan devlet 
kurumlarından hangisi 29'unda kapatılmış hangisine el konmuş devlet denetimi veya 
yönetimi değişmiş. Herşey benim kontrolümde, direktiflerimde kararlarımla yapılmıştır, size 
ne oluyor. Dese de kimse dinlemedi. Dediğim gibi darbeleri araştırma komisyonunu beslenen 
bütün umutlar boşa çıktı. Ama sonuç itibariyle ben bu tür davaların inşallah pek çok 
toplumsal gelişmeye gebe olduğunu düşünüyorum.  Dediğim gibi hiç gitmediğim, 
bulunmadığım hiç çalışmadığım halde beni BÇG'nin personeli olmakla suçlayan iddia 
makamının talepleri gözü kapalı onaylandı. Bu yapılırken BÇG hakkında verilmiş bir sürü 
lehte yargı kararları ise gözler kapatıldı. 

 Sonuç olarak Suçlu muyum, başlangıçta dedim ki ben suçluyum evet, itiraf 
ediyorum dedim. Evet ben çalmadım, çırpmadım, yolsuzluklar yapmadım suçluyum, ülkemi 
bölmedim. Vatanımı satmadım, evet suçluyum. İnsanları bunları bizden, bunlar onlardan diye 
ayırmadım evet suçluyum. Atatürk'ün izinde gitmek benim için bir asker olarak bir onurdu, 
böyle gittiğim için suçluyum. Gereğini arz ederim."

"Şüpheli olarak ifadesi alınan, daha sonra haklarında takipsizlik verilen sivil 
memurlar var. Bunlardan Mehmet Özbek değişik sanıklar hakkında beyanda bulunmuş, 
sadece sizin hakkınızda değil, mesela yakın zamanlarda savunmasını aldığımız şahıslardan, 
sanıklardan başlayayım. Sezai Kürşat Ökte'yi tanımıyorum, Bahattin Çelik BÇG'de kısa bir 
süre görev yaptı, görevini bilmiyorum. Ahmet Aka'yı tanımıyorum. A Karaşahin'i 
tanımıyorum, Yüksel Sönmez plan şubede görevliydi, BÇG'ye de katılıyordu, Alican Türk 
plan şubede görevliydi BÇG'ye katılıyordu demiş. Ömer Özkan yine sizin adınızı saymış ve 
BÇG'de birlikte çalıştığınızı söylemiş. Sedat Altay da benzeri beyanlarda bulunmuş. Şimdi bu 
tanıklar yalan mı söylüyorlar, yalan mı veya hatırlamıyorlar mı, diyeceğiniz bir şey var mı?" 

 "Ben ikinci söylediğiniz, yani insanlar yalancılıkla itham etmek istemem ama 15 
sene, 16 sene geçmiş bir aradan sonra bu insanlar yanlış hatırlıyorlar diye değerlendiriyorum. 
Bakın biz iç güvenlik harekat dairesi hergün oralardan rapor alırdık, raporlarda gidip bu sivil 



  

memurlar ben şimdi görsem muhtemelen ben de tanırım ya da isimlerini görünce 
hatırlıyorum, isim hatırlıyorum. Şimdi bunlar da bizi muhtemelen böyle geliyoruz, gidiyoruz 
ha bu adam da geldi, bu da vardı, bu da etti diye bu bir takım şeyde insanların algılarıyla 
şeyde oynandı, eğer böyle değilse yanılıyorlar, yanlış hatırlıyorlar."

"Savunmanızda bazı bölümlerden bahsettiniz. Milletvekillerinin istifasının 
istenmesinin ya da psikolojik harekat uygulanmasının siyasilere söz konusu olamayacağını 
belirttiniz. Ancak iddianamede yer alan ve savunmalarda da kabul edilen karargahtan çıktığı 
anlaşılan ve gönderildiği anlaşılan aynı zamanda kampanya kontrol formu isimli belge ile 
DYP genel başkanı Tansu Çiller'e psikolojik harekat uygulandığı anlaşılıyor. Yani işte adı 
çavuşlar ve onbaşılar köyü olan köylere kadar, köydeki vatandaşlara kadar bir 
hareketlendirme yapılacağı, onbaşılarla ilgili oysa olması gereken nedir, Tansu Çiller böyle 
birşey söylemiştir, gerçekten onbaşılar bundan alınmış ve kendilerine hakaret edildiğini 
belirtiyorlarsa yasal haklarını aramalarıdır ya da onbaşılar ve çavuşlar köyündeki 
vatandaşların kendiliğinden hareket ederek bu şekilde bir hakaret davası açmalarıdır, 
normal olan budur, yoksa devletin yasal bir savunma kurumunun bunu üzerine alarak 
psikolojik harekat uygulamasının veya bir siyasiye dava açılmasını yönlendirmesi 
konusunda harekete geçmesinin veya geçirilmesinin ben yasal, hukuki ve geleneklere 
uygun olmadığını düşünüyorum, siz bu konuda ne dersiniz, açıklama yapabilir misiniz?"

 "Yok hiçbir açıklama, hiçbir değerlendirmede bulunmak istemiyorum,sanki 
iddianamedeki bir ön kabuller yapıldığını düşünüyorum, bilmiyorum, yani başka bir cevabım 
yok."

 "10 Nisan tarihli belgede Batı Çalışma Grubunun kurulması ile alakalı belgede 
kuvvet komutanlıklarında benzer birimlerin oluşturulacağı söyleniyor, ayrı bir istihbarat 
biriminin, ağının kurulacağı söyleniyor, yani bunu hazırlama ihtimali yok derseniz şimdi 
burada imzalı belgede çelişmiş oluruz."

 "Yok tamam, bir değerlendirme yapmak istemiyorum, bir cevap vermek 
istemiyorum."

"  Psikolojik Harekat Dairesi, genelkurmay ya da asker halkın kılık kıyafeti ile 
ilgili plan proje yapması hangi yetki ile olmaktadır? " 

"Şu anda sizin yaptığınız da bir psikolojik harekat biliyor musunuz. Silahlı 
Kuvvetlerin  ısrarlar kaçındığı konu; siyasal simgeler konusu ve mahkemelerde o zamana 
kadar bütün aldıkları kararlarda türban konusunu bir siyasi simge olarak tanımlamışlar, 
eğer öyle ise diyor asker, bu benim çıkarımın bu ben bulunduğum yerlere siyasi simgeler 
vesaire bunları koymam. Diğer memurların da yapmamaları hususunda amirleri ile 
görüşünüz, aksi takdirde halk ile güvenlik güçleri arasında baş gösterecek siyasi kutuplaşma, 
karşılıklı inanç ve güveni azaltacaktır vesaire, bizim derdimiz veya bizim derken ben Silahlı 
Kuvvetlerin mantığı açısından söylemek istiyorum, siyasi sembollerden kaçınmaktı, onun 
dışında kimsenin kılığıyla kıyafetiyle vesaire dert bu değildi diye değerlendiriyorum."

"Yine burada da söylediği gibi başörtüsüne değil siyasi simgelere karşı olunulduğu 
noktasında bir kanaat belirtildi, yani başörtüsünün kendi tabirleri ile türbanın siyasal simge. 
Diyanet İşleri Başkanlığı fetva kurulunun bunun pek çok gazetede yayınlandığını hepimiz 
biliyoruz, başörtüsünün dini bir vecibe olduğunu öngören fetvası hepimiz tarafından biliniyor 
ve yayınlandı, şimdi Diyanet İşleri Türkiye de bulunan bir devlet kurumunun, Diyanet İşleri 
Başkanlığı gibi bir devlet kurumunun başörtüsünün siyasi simge değil, dini bir vecibe olduğu 
noktasındaki fetvası karşısında sayın sanık başörtüsünün veya türbanın siyasal simge olduğu 
noktasında nasıl bir kanaate varıyor.? Örtü türban konusunun siyasal simge olduğu 
noktasındaki kanaatini ben açıkça öğrenmek istiyorum burada, nereden varıyor bu 
kanaate?"Cevap yok.

" Psikolojik Harekat Dairesince sunulan başörtüsü yasağı gösterilen tepkiler ve 
benzer konulardaki Powerpoint sunum sizim tarafınızdan mı sunuldu, kimlere sunum 



  

yaptınız, bu konuda belli başlı isimler de verebilir misiniz bize?"
"Hayır ben böyle bir takdim yapmadım, böyle bir sunuyu da hazırlamadım, eğer 

hazırlamış olsaydım hazırladım derdim ve o sununun nereden hazırlandığını da dün 
anlatmaya çalıştım."

"Psikolojik harekat bölümü ve sizin plan çalışmalarınıza Milli Eğitim, YÖK, 
okullar vesaire görev olarak verildiği görülmektedir, Batı Çalışma Grubu çalışmalarından 
Batı Harekat Konsepti ve Batı Eylem Planı doğrultusunda yapılacak faaliyetlerden İmam 
Hatiplerle ilgili hazırlanan plan gereğince Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşme kararı 
verilmiş ve kılık kıyafet meselesi bu çerçevede öğretmenlerin ve kız öğrencilerin başörtüsü 
kullanmaları raporlu olarak başörtüsü kullananların durumu İmam Hatip okullarına 
karşı talebin azaltılması için İHL, İmam Hatip mezunlarının üniversiteye girişinin 
zorlaştırılması projesinin hazırlanması hangi amaçla böyle bir sunum hazırladınız?"

"Sayın Kibar gerçekten bilmiyorum, bunu hazırlayan ben değilim."
 "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince imzalanmış olduğunu belirttiniz, Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin andıç yayınlama, imzalama görevi yetkisi var mı, bu 
konuda bilginiz nedir?"

 "Şimdi bakın bunu sadece MGK değil, bütün kamu kurumları yayınlar, herkes 
hazırlar,  andıç; komuta katından ya da üst kademeden bir, ona bir bilgi sunma ve onay alma 
faaliyetidir, yani bu bir emir değildir, Milli Güvenlik Kurulunda da, Silahlı Kuvvetlerde de 
veya başka yerlerde bunun adı andıç olmaya bilir de başka bir isim olabilir. MGK ise bunu 
devletin bütün ilgili kurumlarına yayıyor, bize göndermiyor sadece devletin bütün ilgili, 
çünkü MGK o anlamda bütün devletin ilgili kurumları arasındaki koordinatör makamı, ha 
yok eğer bakıyor ilgili komutan ya da ilgili yetkili ya yok bu öneriyi boş ver kaldırın diyorsa, 
bu kaldırılıyor şeye atılıyor, dolayısıyla andıç olumsuz anlamda bakın, andıç üzerinde de bir 
psikolojik harekat var, olumsuz bir kavram değil, andıç, adınçlama, işte andıçlandı o 
dönemde şu andıçlar çıkartıldı dediğim gibi bir inceleme ve onay yazısıdır."

 "Yine Yavuz Psikolojik Harekat Planı Ek-F Lahika-8'de YÖK ile koordineli uzun 
vadeli bir eğitim planlaması yapılması kapsamında İmam Hatip okullarının kapatılması ve 
üniversiteye girişinin önlenmesi, yurt dışındaki okullardan mezun olanların denkliklerinin 
iptal edilmesi hususunda psikolojik harekat dairesinin ya da askerin, genelkurmayın ne 
kazancı oldu, bunlar hangi yetkiye dayanılarak yaptı veya yaptırıldı?"

" Yavuz psikolojik harekat planının bizim planlarımız değil, bu devletin en üst 
kademesinde altında Başbakanın imzası olan planlar, bu planlarla ilgili soruları Başbakanlara 
sorun."

 "Dün yine ifadenizde geçtiği için Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanına yönelik 
Başbakanın tavrını işaret ederek yapılandan rahatsızlık duyduğunuzu burada bizzat ifade 
ettiniz, bu tavrınız ile 28 Şubat darbesinin başında 28 Şubat MGK görüşmeleri öncesi Tel 
Aviv de 21 Mart 97'de ABD'de Yahudi lobisine bilgi vererek darbeye destek arayışları ile 
paralellik arz ediyor yani bu sizin ifadeniz, orada bunu anlatmanız bu 28 Şubat öncesi 24-26 
Şubat tarihlerinde Sayın Karadayı'nın oraya gitmesi hususu var ve gelir gelmez ayağının tozu 
ile de nedir, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katıldığını biliyoruz, İsrail'in 28 Şubat 
darbesine destek verdiği tezini bu hususla güçlendirdiğini görüyoruz, sizin bu konudaki 
kanaatiniz nedir, sizin özellikle Başbakanın "one minute" demesi hususundaki burada jest ve 
mimiklerinden çünkü kayda da girdi hepimiz gördük, rahatsızlığınız gayet net bir şekilde 
anlaşıldı, bu rahatsızlığınızın veya sizin gibi rahatsız olanların bu sebebi nedir yani bizim 
bilmediğimiz bir husus mu var, İsrail ile Türkiye ilişkileri açısından?"

 "Bu toplumda kabadayı kültürü, tırnak içerisinde söylüyorum kabadayı kültürü prim 
yapan bir şey diyorum, şimdi nasıl ki Sayın Başbakan bu davalara ilişkin söyledim, nasıl ki 
Sayın Başbakanın orada kalkıp sert bir üslup kullanarak tavır takınması kendisine siyasi bir 
takım oy, müthiş bir prim sağladıysa evet bunun aksini iddia edebilecek olan var mı? Aynı 



  

şekilde bu davalarda bak bugüne kadar gördün mü, kimsenin dokunamadığı karışamadığı 
askere bile vay anasını nasıl karıştı helal olsun diye, yani yine bir güçlülük olarak 
tanımlandığı ve bu da kendisine siyasi ya bütün bu davalar, kendisine siyasi bir prim 
sağlayacağı nedeniyle bu davaların açıldığını söyledim."

 "Sanık emekli olduktan uzun bir müddet sonra evinde arama yapılıyor ve 11, 12 
nolu CD'ler bulunuyor ve bu CD'lerden 11 nolu CD içerisinde irticai unsurlar başlıklı 
gerçekten geniş bir sunum var, şimdi ordunun dışarısında ve emekli olmuş bir askeri 
personelin emekli olduktan sonra gizlilik, hizmete özel gizlilik içerikli bir belgeyi evinde 
bulundurması hususu doğru bir şey mi, ordunun normal tahammüllerine uygun bir 
davranış mı? İleriye dönük benzer çalışmalar yapmaya yönelik bir amacınız mı var, yoksa 
orduda halen emekli olduktan sonra da farklı bir şeklide görevinize devam mı 
ediyorsunuz?"

"Var ama yok, yok bir şey söylemeyeceğim. Emekli olalı daha 3 yıl oldu, emekli 
oldum, evime çekildim, işte dün size onu arz ettim, bir tane Güneydoğu konusuna ilişkin bir 
kitap yazdım, onun dışında da zaten geri kalan yarısını da ceza evinde geçirdim o kadar. Ordu 
ile ilgili vesaire bir daha hiçbir ilgim olmadı."

"Benim müvekkilim lise de müdürken, kısa bir süre önce bakanlıkça başarıları, 
gayreti ve çalışkanlığı sebebiyle aylıkla ödüllendirilmiştir, o dönemde, yani 28 Şubat 
döneminde ildeki tugay komutanı tümgeneralden kendisine muhtıra gibi bir yazı geliyor, 
daha sonra da maaş kesme cezası vesaireden sonra bir köy ortaokuluna matematik öğretmeni 
olarak sürülüyor, yazı müvekkilime gereği için, il valisini de bilgi için gönderilmiştir, yazı 
müvekkilime gereği için komutanca, il valisini de bilgi için gönderilmiştir, muhtıra gibi 
yazının konusu; İmam Hatip Lisesinde birkaç tesettürlü öğrenci ve öğretmen bulunması 
sebebiyle milli güvenlik dersi öğretmeninin gönderilmeyeceğidir, tugay komutanının bilgi 
için il valisine, gereği için İmam Hatip müdürüne talimat verebilmesindeki gücün kaynağı 
sizce neresidir?" "İlgim yok, bir bilgim yok."

"Paşa bu yazıyı demokratik bir düzende gönderebilir mi, göndermeli midir?"
"Bir yorumum yok."
 "Anadolu da bir ilin tugayında görevli bir tuğgeneralin kullandığı güçü 

Ankara'daki Batı Çalışma Grubundan almış olabilir mi, yoksa tavır bireysel bir tavır 
mıdır?"

"Batı Çalışma Grubunun ne olup olmadığı defalarca ortaya kondu burada, bir 
yanıtım yok."

"Bu belgeler Batı Çalışma Grubunun emirleri kapsamında alt birliklerde de benzer 
çalışmaların yapılacağı, raporların hazırlanacağı doğrultusundaki emir doğrultusunda 
hazırlanmış mıdır?" Hiçbir bilgim yok.

"Buradan da sanki irtica ile yapılmış olan mücadelenin bu örgütlerle ilgili yapıldığı 
intibanı vermek üzere kanaatimce bu savunmayı yaptınız, ben şimdi bunu sormak istiyorum, 
burada belirttiğiniz örgütler ve belirtmiş olduğunuz eylemlere sizden daha önce biz ve 
müvekkillerimiz şiddetle karşıdır, hiçbir zaman böyle bir terörü tasvip etmeleri de mümkün 
değildir, ancak bizim müvekkillerimiz ve yine bu davada müşteki olarak iddianamede de 
belirtilen başörtüsü sebebiyle mağdur olan, dini inançları sebebiyle mağdur olan Silahlı 
Kuvvetlerden ihraç edilen, kamudaki görevlerinden atılmış olan personelin tutum ve 
davranışlarının burada belirttiğiniz eylemlerle ne gibi bir ilgisi olduğunu düşünüyorsunuz?"

 "Şimdi bunu şu anlamda söyledim, birincisi irtica meselesini; sadece Silahlı 
Kuvvetlerin falan bir şeysi değildi, o dönemde devlet bunu görmüş bir tehdit olarak yani 
devletin Anayasada belirtilen siyasi, ekonomik, hukuki ve sosyal alanlardaki temel esaslarını 
yıkarak, yerine dini esaslara dayalı teokratik bir yönetim sistemi kurmayı hedefleyen 
faaliyetler olduğunu, devlet bunu tespit etmiş, bunu görmüş, gözlemiş, bunu da ilk başta 
zaten bizden önce askerlerden önce eğer tespit etmişse emniyet, MİT bunları yapmıştır hep 



  

bize yükleniyor."
"Savunmanızda üstünü ve altını defalarca çizerek kesinlikle BÇG de çalışmadığınızı 

vurgularken saatlerce imzalı olmayan verilerin belgelerin hukuken geçersiz olduğunu 
kanıtlamaya çalıştınız, BÇG ile hiçbir ilgisi olmadığını savunan sanıklar 1 saati bile 
bulmayan savunmaları ile yetinirken, siz darbe sürecini planlayan, takip eden, BÇG'nin 
beyni konumunda olan psikolojik harekat dairesinde çalıştınız ve inkarınızın işe 
yaramayacağını anladığınız için mi saatlerce savunma yaptınız?"

"Ben ne diyeyim ya, yanıt vermiyorum diyeyim."
 "Savunmanızda Türk Silahlı Kuvvetlerin karşı psikolojik harekat yapıldığını, 

Müslüm Gündüz, Fadime Şahin, Ali Kalkancı gibi isimlerin soruşturma konusu 
yapılmamasının bunun kanıtı olduğunu söylediniz, bu davada sadece BÇG'nin 
eylemlerinin yargılandığı, sanıkların biri hariç tümünün askeri personel olduğu, 28 Şubat 
darbesinin diğer bileşenleri ile ilgili ana soruşturmanın devam ettiği, BÇG dışındaki 
kişilerin bu davanın konusu olamayacağı tarafınızca da çok iyi bilinmektedir, para 
karşılığında gösteri yapan bu kişilerin kendisini görevlendirenlerle ilişiksinin boyutunu, 
ana soruşturma yürüten savcı belirleyecektir, bu kişilerin bu davanın sanığı olmasının 
imkansız olduğunu bildiğiniz halde böyle bir savunma yapmanız psikolojik harekat 
taktiklerinizden biri midir?"

 "Bu da sizin psikolojik harekat taktiğiniz midir? Şimdi bakın o Müslüm Gündüz, 
Fadime Şahin vesaire olayları, bu ta o geçmişten itibaren hep asker Türk Silahlı Kuvvetleri 
bunu aldı, kullandı, bilmem hatta, hatta diyor ki Müslüm Gündüz o televizyon programında 
beni diyor Yalova da adı Doğu muymuş neymiş bir paşa diyor çağırmışta, Zihni diye biri 
bana bunu söyledi diyor, böyle bir ifade vermiş, beni çağırmışta, Yalova da gitmişim 
görüşmüşüm de o Doğu paşada bana neler yapmak gerektiğini söylemiş, ya Allah'tan 
korkmuyor mu bu adamlar diyor, şeyden o anlatımlarından, lütfen bunu bütün herkesin, 
adamın o 32.Gün'deki konuşmasını artı, ya bakın neden çağrılmadı, eğer çağrılsaydı o 
döneme ilişkin bir sürü pislik tırnak içerisinde olumsuzluk, yaklaşımlar vesaire bunlar ortaya 
çıkacaktı, onun için Darbeleri Araştırma Komisyonu bile çağıramadı onları, Darbeleri 
Araştırma Komisyonu bile çağıramadı, benim itirazım bunaydı, yani yanlış yönlendirmelere."

"Savunmanızda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terör örgütleri listesi 
hazırlandığını ve bu listede saydığınız birkaç tane İslami grup örgütleri ile birlikte İBDA-C 
örgütünün PKK ile işbirliği yaptığını söylediniz, İBDA-C örgütünün lideri Salih 
Mirzabeyoğlu'dur, 28 Şubat darbesi döneminde çakı bıçağı dahi olmadığı halde 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmış ve halen ceza evinde bulunmaktadır, 
Mirzabeyoğlu ve onun gibi yüzlerce kişi aslı astarı olmayan bu rapor esas alınarak mı 
mağdur ve mahkum edilmiştir, bu konuda bilginiz var mı?"

 "Efendim bakın ben bunu İBDA-C'nin PKK ile bağlantısını buradan okudum, bu 
emniyetin bildirisinden okudum, onun dışında benim hiçbir bilgim yoktu, ben sadece bir 
örnek vermek için ilgisi var mı, bağı var mı, zati bunun sorgusunu bilmem nesini, ne askerle 
bağlantısı var, yapmıştır, ne bir bilgi vardır, bu emniyetle vesaire ile ilgili veya başka 
birimlerle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışındaki birimlerle ilgili bir olaydır, başka da bir şey 
söyleyemeyeceğim."

 "Savunmanızda 28 Şubat darbesine destek veren medyanın uydurmuş olduğu, 
inanmayanlar patates dinindendir, Refah cihat ordusudur gibi sözleri Başbakan Necmettin 
Erbakan'a isnat ettiniz, bir an için dönemin Başbakan'ı Necmettin Erbakan'ın 
savunmanızda dile getirdiğiniz sözleri sarf etmiş olduğunu varsayalım, bu sözleri yaptığınız 
işleri meşru ve haklı göstermek için mi dile getirdiniz, Başbakanın bu sözleri 
Genelkurmayı, BÇG'yi ve askerleri ilgilendirir mi?"

"Bir; merhum Başbakan, o dönemin Başbakanı Erbakan'ın söylediğini söylemedim, 
dedim ki ve bu alıntıları yaptığım yer Anayasa Mahkemesinin Refah Partisini kapatmasındaki 



  

gerekçeli kararında bu bu sözlerden dolayı isim belirtmedim, Refah Partili yöneticiler, 
aralarında belki merhum Erbakan da vardı, ikinci, tamam bu BÇG, ya bunun BÇG ile falan 
alakası yok ama ben sadece şöyle bir değerlendirmede bulunayım; bakın Anayasanın 24. 
maddesinde diyor ki bir başlığı başlıyor, en sonunda; hiç kimse siyasi veya kişisel çıkar yahut 
nüfus sağlama amacı ile her ne suretle olursan olsun dini veya din duygularını yahut dince 
kutsal sayılan şeyleri istismar edemez diyor, bakın bu sözlerin hepsi siyasi kişiliklerin 
ağzından çıkmış birer bu benim kişisel değerlendirmem, kişisel kanaatim, yani Anayasa 
Mahkemesi de böyle karar vermiş zaten, kanaati de o yönde, bunlar birer dini istismar 
konusudur."

"28 Şubat darbesinin önemli aktörlerinden Güven Erkaya'nın vefatını takiben 
Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın hakkımızı helal etmiyoruz dediği için 
aleyhine ceza davası ve tazminat davaları açıldığını, evinin icra yolu ile satışa çıkarıldığını 
biliyor musunuz?"

" Hayır bilmiyorum."
 "Savunmanızda Başbakan onayı olmayan hiçbir planın yürürlüğe giremeyeceğini 

söylediniz, dava dosyasında Başbakanın onayı bir yana hükümet aleyhine yüzlerce planın 
bulunduğu malumunuzdur, sizin tanımınıza göre bu planların tümünün yasa dışı yani 
illegal olduğunu söyleyebilir misiniz?"

 "Hayır, yanıt vermeyeceğim, ya bunları gerçekten oturup sizle dışarıda vesaire ama 
mahkeme ortamında konuşmayacağım, kamuoyunun önünde tartışalım mahkemede değil, 
toplumun önünde konuşalım bunları."

 "Savunmanızda BÇG de çalışmadığınızı söylediğiniz halde evinizde BÇG 
kapsamında psikolojik harekat planları ve bu çerçevede eğitim programlarına ait sunum 
dosyaları belgeler ele geçirilmişir. Evinizde bulunan bu dokümanlar BÇG faaliyetlerine 
katılmadığınız savunmanızla çelişmiyor mu?"

"Çarpıtıyorsunuz, yanıt vermiyorum, hem de yani olağanüstü çarpıtıyorsunuz."
"Eski TCK da idam suçu ile ilgili yargılanan bir davada savunmanızda çok 

rahatsınız, bu kişiliğinizden mi kaynaklanıyor yoksa sosyoloji, psikoloji uzmanı 
olmanızdan mı, yoksa savunmanızın girişinde mahkemenin tutum, davranışlarından dolayı 
şükranlarını ilettiğiniz mahkemeye olan güveninizden mi, yoksa suç işlemediğinize 
inandığınız için kanunlardan mı?"

 "Hiç kimse eğer vicdanı özgür ise ya benim ceza evinde kalmış olmak ben bunu 
yazdım, ilgili adamlara da gönderdim, tekrar, hatta dedim ki yani Sayın Başbakanım ben 
bunu göndermezsem size kendime vicdanen rahatsız dedikoducu olarak hissedecektim, çünkü 
kendisi hakkında çok olumsuz ifadeler kullanarak gönderdim, dedim ki ben bu yazıları 
yazdıktan sonra dışarı çıkmayacağımı tahmin ediyorum ama ben bunların söylemek 
durumundayım, ben hayatım boyunca cezadan korkmadım, beni yaşamım sonuna kadar ceza 
evine tıksanız zerre kadar umurumda değil, benim vicdanım önemli, benim vicdanım, hiç 
kimse vicdanı rahat, özgür olan bir insandan daha özgür olamaz."

"Batı Çalışma Grubu temsilciliklerinin kuvvet komutanlıklarında ve Jandarma 
Genel Komutanlığında temsilciliklerin olduğu ortaya kondu soru içerisinde, böyle bir 
temsilcilikleri var dendi, bu böyle bir temsilciliğin Batı Çalışma Grubu olduğu konusunda 
temsilcinin anlamı bellidir, doğrudan Batı Çalışma Grubuna bağlı onun adına o kuvvete iş 
gören birim demektir, emir komuta zinciri dışında Batı Çalışma Grubunun zaten icra 
yetkisi olmayan Batı Çalışma Grubunun bir Harekat Başkanlığı bünyesi içerisinde 
temsilcilikleri Kuvvet Komutanlıklarında varlığına ilişkin herhangi bir bilginiz, bir 
duyumunuz var mı? "

 "Emir komuta dışında Türk Silahlı Kuvvetlerinde hiçbir şey olmadığını biliyorum 
sadece, Türk Silahlı Kuvvetleri bir yeniçeri ordusu değil, onun dışında ya gerçekten yani 
Kuvvet Komutanlıklarında var mıydı, yok muydu, eğer emir verilmişse kurulmuştur diye 



  

düşünüyorum, eğer yoksa olmamıştır diye değerlendiriyorum."
 "10 Nisan tarihli zaten emrinde, Batı Çalışma Grubu kurulması emrinde bu çok 

açık, Batı Çalışma, Kuvvet Komutanlıkları bilgilendirmeye amaçlı komuta katını, kendi 
içlerinde unsurlar kuracağı söyleniyordu, bunu İstihbarat Başkanlıkları bünyesinde yani özel 
bir birim kurmadan onlara görev vererek bunu yürütmüşler, zaten bütün yazışmalardan da bu 
çıkıyor zaten, yani bir temsilcilik demek bana bağlı birimlerin olması demektir, bu konuya 
açıklık kazandırmak için özellikle bunu ortaya koydum,  andıç mı yayınlanır, yoksa andıçta 
komuta katının onayladığı noktalar ayrı bir emir haline getirilerek mi yayınlanır, bunu biliyor 
musunuz, bu konuda açıklama yapar mısınız, andıç yayınlanır mı?"

 "Girmeyeceğim sadece şunu söyleyeyim, evet andıç yayımlanmaz, andıçta altında 
onay hane,  ben bildiğim kadarıyla söylüyorum, altında onay hanesi vardır, uygun 
bulunmuştur, bulunmamıştır, eğer komutan bunu uygun bulmuşsa işte ilgili kişi alır, ilgili 
birim, daire, başkanlık bunu emir haline dönüştürür, yani oradaki teklifleri şu yapılacaktır, bu 
yapılacaktır, şuraya gidilecektir diye emre dönüştürülür benim bildiğim kadarıyla."

10.C. SANIK ALİCAN TÜRK MÜDAFİ AV. ABDULLAH ATİLA 
BİNGÖL'ÜN SAVUNMASI

 Dün Mehmet Özbek, Ömer Özkan ve Serhat Atalay isimli Sivil memurların 
ifadeleri ile ilgili bir şey geçti. Yanılmıyorsam adı geçen kişiler şüpheli sıfatı ile ifade 
verdiler. Şüpheli sıfatı ile ifade verdikleri için bu kişilerin çok çok büyük ihtimalle kendileri 
üzerinde töhmet kalmaması amacıyla Alican Türk'ü de orada gördüklerini söylemiş 
olabilirler. Aradan 16 yıl geçtikten sonra Alican Türk'ü şimdi getirsek buraya koysak, 5 tane 
adam koysak arasına da Alican Türk'ü koysak hangisi Alican Türk desek kesinlikle 
tanımayacaklardır. Dolayısıyla onların o ifadelerinin dikkate alınmamasını özellikle talep 
ediyorum.

  Güçlü eylem planı ile ilgili olarak bu imzasız, ara numarasız, yayınlanmamış ya da 
işte ne olduğu belli değil, tamamen çarpıtılmış olan bir metnin ortaya çıkartılması 
biliyorsunuz Nazlı Ilıcak tarafından kendi gazetesinde yayınlanmak suretiyle kamuoyuna 
duyuruldu. Sonrasında da 28 şubat davası diye bilinen bu dava sırasında yazmış olduğu bir 
kitap var demokrasiye ince ayar diye bu kitabın içerisinde bahsetmekte. 

Darbeleri araştırma komisyonunun ne maksatla kurulduğu, neden böyle bir 
dönemde kurulduğu, neden bu soruşturmanın hemen öncesinde kurulduğunu biliyoruz ve 
bunun Anayasaya göre Anayasaya aykırı olduğunu da biliyoruz, Anayasanın 138'inci 
maddesinin 2'inci, 3'üncü fıkrasına baktığınızda çok net görürsünüz, hiçbir makam, merci 
yargılamaya ilişkin talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz der, oysa darbeleri 
araştırma komisyonu bu soruşturma dosyası için bilhassa delil toplamaya çalışmıştır, bunu 
anlamak için çok fazla uzağa, fazla kaynağa bakmaya gerek yok, darbeleri araştırma 
komisyonu başkanının komisyon raporunun hazırlandıktan sonra meclis başkanına sunulması 
sırasındaki konuşmasına bakmanız yeterlidir.

Darbeleri araştırma komisyonu raporu o kadar net, o kadar güzel hazırlanmış ki 28 
Şubat ile ilgili, bu dava ile ilgili bir tek yerinde darbedir diye söylemiyor, hatta bir yerinde 
şöyle söylüyor diyor ki; 28 Şubat bir darbe değildir diye cümle bitiyor, 28 Şubat bir darbe 
değildir diye bitiyor, olamaz zaten.

 Tansu Çiller ile ilgili olarak ona karşı yapılmış olan propagandanın da davanın 
sanıkları açısından sanıklarına yönelik olarak bir menfi propaganda olduğunu biz 
değerlendiriyoruz.

 2003 tarihli bir raporun 28 Şubat olayı ile hiç uzaktan yakından ilgisi yok, 
müvekkile yöneltilen sorulardan bir tanesi de 5 belgeden hiç bahsetmediniz, evet bahsetmesi 
söz konusu bile değil, neden? Çünkü müvekkil o 5 belgeyi hiç görmedi, beraber sorguya 



  

girdiğimizde gösteriyorlar işte gördün mü bunu? Görmedim, gördün mü bunu? Görmedim, 
görmesi mümkün değil.

Alican Türk evet psikolojik harekat konusunda uzman, Alican Türk PKK'ya karşı 
yürütülen faaliyetler içi..., Işte söyledi kendisi, çekiç harekatına katıldım, oraya gittim 
katıldım, o konuda uzman, Alican Türk'ün BÇG ile uzaktan yakından ilgisi yok, kaldı ki 
BÇG'nin illegal bir grup olduğunu, illegal bir kuruluş olduğunu falan da söylemiyor, BÇG'nin 
yasal genelkurmayın içerisinde kurulan diğer gruplar gibi kurulan bir grup olduğunu da 
söylüyor, kendisi de bunun farkında bilincinde, Alican Türk İç Güvenlik Harekat Merkezine 
gitmişti midir? İç Güvenlik Harekat Merkezine belki de gitmiştir, gitmiştir de yani, ama neyle 
ilgili gitmiştir, yani Mehmet Özbek, Ömer Özkan, Serhat, bunlar işte gelip gidiyordu, gelip 
gidiyor kısmını belki gördülerse orada görmüşlerdir, PKK ile ilgili ya da bölücü terörle ilgili 
olarak İç Güvenlik Harekat Merkezinde ki raporların alınması ile ilgili olarak belki 
gitmiştir, onun dışında gitmesi de söz konusu olamaz zaten dolayısı ile o 5 belge ile Alican 
Türk'ün uzaktan yakında ilgisi yoktur.

 28 Şubat bir darbe değildir, dolayısıyla buna darbe gibi yaklaşılamaz, darbenin bir 
takım özellikleri var biliyorsunuz, darbeyi yapan kişiler darbeyi yaptıktan sonra yönetime el 
koyarlar, darbeyi yaptıktan sonra yönetimde olanlarla ilgili olarak bir takım geçmişte 
gördüğümüz gibi hukuka uygun olmayan davranışlarda bulunurlar ya da işte hiç beklenmedik 
bir takım sonuçlarla karşılaşılabilir, buradakine nasıl darbe denilebilir, darbenin tanımının 
yakınından geçmez, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir dahili olmadan hükümetin istifa 
etmesini bir Silahlı Kuvvetlere yükleyerek, darbe silahlı olması nedeniyle darbe olarak 
nitelendirmek insafa sığmaz.

28 Şubat süreci nedir biliyor musunuz, 28 Şubat süreci ihtiraslı muhterislerin 
iktidar kavgasının doğal bir sonucudur, 28 Şubat süreci doğal olarak kurulmuş olan bir 
hükümet içiresinde Tansu Çiller'in iktidarı ele geçirmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
yapısını kullanmasıyla diğer ortağını korkutması, istifaya zorlamasıdır, bu çok nettir, bunu 
çok açık ortaya koyacağız, 

Bu dava Tansu Çiller'in bir an önce iktidara gelmek için orduyu kullanarak orduyu 
korkutma vasıtası olarak Erbakan hocaya karşı kullanmak üzere yapmış olduğu bir harekettir, 
bu süreç böyle bir süreçtir bunun sonucunda zaten baktığınızda göreceksiniz, bunun için 
siyaset bilimci olmanıza gerek yok, toplum bilimci olmanıza gerek yok, çok net olarak bunu 
göreceksiniz, nasıl göreceksiniz? Sürekli Başbakana işte ortam gergin, ortam geriliyor, şöyle 
olacak böyle olacak, geçtiğimiz günlerde bir söyleşi sırasında Sayın Bülent Arınç'ın söylediği 
bir şey vardı, öyle bir söylenti çıkartılmış ki 14 Haziran da darbe olacak, duydunuz mu, bunu 
Bülent Bey söyledi, darbe olacak herkes panik, Bülent Bey şöyle söyledi, dedi ki 14 
Haziranda darbe olacağını söylediler bize dedi, 14 Haziran da dedi Ankara da bir tane 
milletvekili göremezdiniz dedi, ben Ankara da oturdum dedi, bu vesile ile araştırdım baktım 
evet, Tansu Çiller ve ekibinin menfi propagandalarından bir tanesini daha orada görürsünüz, 
hükümet ne zaman istifa etti? 18 Haziran, 28 Şubat sürecinin başlangıcı ve devamına bakın, 
başlangıcı ve devamında bunun Türk Silahlı Kuvvetlerini kullanmak suretiyle iktidarı ele 
geçirmeye yönelik bir süreç olduğunu göreceksiniz.

28 Şubat'ın darbe olup olmadığı ile ilgili kısmının iddianamede yeterince 
değerlendirilmediğini düşünüyorum.

 Psikolojik harekat brifingi ile psikolojik harekat brifingi verilip verilmediği, 
İngiltere de Amerika da gördüğü kurslarla ilgiliydi,  kendisi almış olduğu kursla ilgili olarak 
psikolojik harekat konusunda kurslar da vermiştir ama bütün bunlar bölücü terör örgütüne 
yönelik kurslardır.

 Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri ile ilgili olarak şu anda, şuana kadar 
belirtilenlerin dışında hiçbir şey yok, şimdiye kadar belirtilmemiş bir husus vardı, mesela 
Batı Çalışma Grubu fişleme yapıyor, kavramlar konusunda da biraz daha dikkatli olmamız 



  

gerekiyor, fişleme, andıç bilinmeyen kavramları uygun olmayan yerlere yerleştirerek farklı 
farklı anlamlar çıkartabilirsiniz, Batı Çalışma Grubu ile ilgili olarak şuana kadar çıkmamıştır, 
bundan sonra da çıkartamazsınız, hiçbir yerde o anlaşılan anlamı ile bir fişlemeye 
rastlayamazsınız yoktur, bir tek yerde görürsünüz, ben bir tek yerde gördüm,  28 Şubat'ın 
hangi tarafı olursa olsun medya ayağı, işte özel sermaye ile ilgili ayak ya da sivil toplum 
kuruluşları ile ilgili ayak,  Aslan Değirmenci'nin 28 Şubat'ın çözülen kodları diye bir kitabı 
var, kitap yaklaşık 250-300 sayfa civarında bu 250-300 sayfanın 200-250 sayfası neredeyse 
fişlemeler, lütfen okumayanlar okusunlar, bakın fişlemeler evet fişleme var mı, O dönemde 
fişleme yapılmış mı? Var, kim yapmış? O kitaba bakın göreceksiniz, kim yapmış? MİT 
yapmış, kim yapmış? Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış, Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ile 
ilgili olarak buraya çıkan herkes Batı Çalışma Grubunda görev yapan kişiler olarak buraya 
çıkanlar oraya işte gidip gazete okumakla, televizyon seyretmekle bu iş mi, evet bu iş gazete 
okumak, televizyon seyretmekle yapılmaz, yapılmadı da zaten, hükümeti devirmeye yönelik 
bir faaliyet söz konusu değil olamazda.

 Batı Çalışma Grubunda, ha Batı Çalışma Grubuna MİT'ten Emniyet Genel 
Müdürlüğünden bilgiler gelmemiş midir? Gelmiştir,  MİT'in olağan olarak, olağan olarak her 
hafta Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına gelip bilgi alışverişinde bulundukları biliniyor, 
bunu bize İstihbarat Başkanına sormayın, kime sorun? MİT'e sorun, MİT'e sorduğunuzda 
MİT'in hangi temsilcisinin ne zaman ve çok ilginç bir şeydir, orada geldiklerinde istihbarat 
paylaşımı sırasında acaba bir bilgi belge falan filan veriyor muydu? Vermez, vermez MİT'in 
elemanı bilgi, belge vermez, karşılıklı konuşur söyler, bir tane belge bulamazsınız, bir tane 
fişleme bulamazsınız yoktur, çünkü böyle bir şey yapmak Batı Çalışma Grubunun 
oluşturulması amacı değildir.

 Batı Çalışma Grubunun bir çalışma grubu olarak oluşturulmasının amacını ilgili 
kişiler Çetin paşam burada anlattı, İdris Koralp plan şube müdürü olarak ne maksatla 
kurulduğunu anlattı, irticanın resmini çıkartmak için yani gelen bilgilerle komuta katını 
bilgilendirmek, amaç bundan fazla değil, ha işte bunu sadece ikinci başkan işte harekat 
başkanı, iç güvenlik harekat daire başkanı ya da işte orada çalışan plan subayı ve proje 
subaylarının dışında kimse bilmiyor.

28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası alınmış olan kararlar sonrasında 
her ne kadar Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın burada bilmiyorum, 
haberim yoktu, duymadım demesine rağmen herhalde kimse itibar etmedi buna, yani bir 
genelkurmay başkanı kendi bünye, şunun altını çizeyim, genelkurmay başkanı bin kişinin, 
bin beş yüz kişinin çalıştığını bir karargahta elbette yapılan her şeyi anı anına, günü gününe 
bilmek durumunda değildir, ancak bir faaliyet varsa o faaliyetle ilgili mutlak suretle 
bilgilendirilmiştir, kaldı ki genelkurmay başkanı Darbeleri Araştırma Komisyonuna gidip 
orada görüşlerini düşüncelerini söylerken bunları yeni duyduğunu söyleyebilecek kadar 
bana göre ileri gitmiştir, neden? Yani eğer  komutan olarak bunlardan haberi yoksa her gün 
önüne basın brifingi geliyor, basın arzı geliyor, gazetelerde çarşaf çarşaf çıkıyor, kendisi 
altına imza attığı bir belgeyi benim sorum üzerine bilmiyorum haberim yok dedi, ya itibar 
edilir edilmez, mutlaka heyet değerlendirecektir onu, ama 2 Haziran tarihli belgeye bakın, 2 
Haziran tarihli belge Kadir Sarmusak olayı ile ilgili olarak, olay ne, olay ne? Belgenin Kadir 
Sarmusak adlı kişinin sızdırdığı belgenin adı ne biliyor musunuz? Batı Çalışma Grubu bilgi 
ihtiyaçları, belgenin adın Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları, bu belge sızdırıldığı için 
Genelkurmay Başkanı Başbakanlığa bir yazı yazıyor 2 Haziran tarihli, altına imza atıyor, 
bu yazının içerisinde bahsettiği hususlar neler? Bu sızdırma olayı ile ilgili olarak Emniyet 
Teşkilatı içerisindeki İstihbarat Daire Başkanlığındaki adı geçen kişilerin görevden alınması, 
şimdi böyle ciddi, bu kadar önemli bir konu ile ilgili olarak bir emrin daha doğrusu yazının 
altına imza atıyorsunuz, bunun neden olduğunu bilmez mi insan, ekine bakıyorsunuz, Ek-B 
de Kadir Samursak'ın ifadesi var, ifadesinin ekinde bu belgenin kendisi var, şimdi ben buna 



  

bakarak İsmail Hakkı Karadayı ben Batı Çalışma Grubunu bilmiyordum derse buna 
inanabilir miyim? Ha bilmediğini mi söyleyeceğiz, o bilmiyor, onun dışındakiler Batı 
Çalışma Grubu terör örgütünü oluşturuyor.

28 Şubat kararları alınmış, imzalanmış, 14 Mart'ta bir direktif ile herkese görev 
verdi Başbakan, 14 Mart 1997 de direktifle bütün bakanlıklara görev verdi, sonra ne oldu, 
konu ile ilgili en önemli bakanlık hangisi? İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının 
hazırlamış olduğu direktifi, genelgeyi gördünüz mü? Lütfen o genelgeyi herkes okusun,  o 
genelge üzerine o genelgenin sonrasında İsmail Hakkı Karadayı'nın emri üzerine çalışma 
grubu oluşturulmuştur, o emir üzerine oluşturulan çalışma grubu faaliyetlerine 
başlamıştır, o genelgedeki durumları Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren kısımları 
nelerse onunla ilgili olarak çalışma grubu çalışmaya başlamıştır.

 Batı Eylem Planı, konsept gibi, Batı Eylem Planına bakarken, konsepte bakarken, 
lütfen, İçişleri Bakanlığının genelgesini bir tarafa koyun, ben bunların hepsini çıkardım, 
mahkemeye de arz edeceğim bunu daha sonra, Batı Eylem Planı, Konsept, İçişleri Bakanlığı 
Genelgesi, Adalet Bakanlığının Genelgesi bu konu ile ilgili olarak diğer kurum ve 
kuruluşların çıkarmış oldukları genelgeler, emirler, talimatlar, hepsini birbirleri ile 
karşılaştırdım, ortaya şöyle bir şey çıktı; İçişleri Bakanlığının genelgesinde ne yazıyorsa 
konsepte de o yazıyor, eylem planında da o yazıyor, sonra araştırırken, devam ederken, bu 
konuları böyle derinlemesine girerken sonrasında biliyorsunuz 18 Mayıs'ta sürekli izleme 
merkezi ve uygulamayı takip kontrol koordinasyon kurulu gibi kurullar kuruldu, bu 
kurullar sonraki hükümetler döneminde de devam ettirildi, bugüne kadar da geldi, 
bunların faaliyetlerine baktığınızda da bunların faaliyetlerinin de burada yazılı olan 
faaliyetlerin de Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinden eksik kalmadığını göreceksiniz.

 Batı Çalışma Grubu terör örgütü devletin tamamını terör örgütü şekline dönüştürür, 
herhalde devletin tamamı terör örgütüydü.

Yavuz psikolojik harekat planı ile hukuk devleti arasında bir şey var mıdır, 
paralellik var mıdır ya da işte birbiri ile çelişiyor mu, çelişmiyor mu? Demokrasinin 
olmazsa olmaz koşulları vardır, bunları asgari 7 tane, 8 tanedir, sadece işte milli iradeye 
bağlamak, sadece seçime bağlamak söz konusu değildir, temsil var, seçim var, işte kanun 
önünde eşit var, temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması bunlardan hangisin 
çekerseniz o demokrasi çöker, özgürlük diyoruz, özgürlüğü belirlerken diyoruz ki özgürlük 
sınırlıdır, Anayasaya baktığınızda da görürsünüz, sınırsız özgürlük anarşidir, herkes her 
istediğini her istediği yerde yapamaz, devletin de bekası için varlığını sürdürmesi için hangi 
devlete bakarsanız bakın, hangi çeşit devlete bakarsanız bakın, demokratik devlet olabilir, 
anti demokratik devlet olabilir, teokratik devlet olabilir hangisine bakarsanız bakın, meşruti 
yönetilen de olabilir, monarşik de olabilir, hangisine bakarsanız bakın, her devletin kendi 
bekasını sağlamak için almış olduğu bir takım tedbirler vardır, bu tedbirleri her yerde ulu orta 
açık olarak ortaya koymaz.

Türkiye'de geleceği ile ilgili, bekası ile ilgili bir takım tedbirler almak zorundadır, 
almış olduğu bu tedbirler ulu orta açık her yere dökülmez, yavuz psikolojik harekat planının 
bu iddianameye alınması kadar yanlış bir şey yoktur. Bu plan Silahlı Kuvvetlerle yakından 
uzaktan alakası olmayan bir plandır, planı kim hazırlar? Planı Milli Güvenlik Kurulu 
Kararları doğrultusunda Başbakan'ın kontrolünde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
hazırlar, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına herkese, görevi olabilecek kim varsa sadece ona 
gider. Bilmesi gereken prensibine göre ilgisi olmayan kişilerin haberi olmaz.

 Yavuz Psikolojik Harekat Planı olur, ne içindir? Devletin bekası içindir, siz bunu 
işte bunu askerler yapmıştır, işte bunu şöyle yapmışlardır, buna dayanarak yapmışlardır, şunu 
da şöyle yapmışlar, bunun sorgulanacağı yer burası değildir.

2003 tarihli raporun müvekkille hiç uzaktan yakından ilgisi yok, başkası 
tarafından hazırlanmıştır, sanki o hazırlamış da ortaya çıkarılmış gibi suçlanıyor.



  

 Batı Çalışma Grubunun ve buna bağlı olarak işte tüm devlet kurumlarında bu o 
dönemde yapılan faaliyetlerin irtica ile mücadele olduğunun altını çiziyorum, irtica ile 
mücadele, irticanın ne olduğunu herkes çok iyi biliyor, bunu dinle mücadele şekline 
getirirseniz bu çok büyük hata olur, çok vahim hata olur, faaliyet irtica ile mücadeledir, irtica 
dinin kendisine de zarar verir, yapılan mücadele gerek İçişleri Bakanlığının, gereken Adalet 
Bakanlığının da bir genelgesi var biliyorsunuz orada da benzeri durumları görebilirsiniz.

Orada sayılan terör örgütleri Hizbullah'tı, İBDA-C'di vesaireydi, bunların faaliyet 
alanlarının neler olduğu, ne gibi eylemleri giriştikleri, hangi sonuçları elde etmeye 
çalıştıkları, bunları şimdi irtica ile mücadele kapsamının dışına mı çıkarmak gerekiyor ya 
da bunlar işte din adına yapıyorlar o zaman meşrudur mu dememiz gerekiyor asla.

 Alican Türk Batı Çalışma Grubunu bildiğini söylüyor, bilmediğini söyleyen adam 
yalan söyler, o dönemde gerek siviller, gerekse üniformalılar, kim olursa olsun, o dönemde 
yaşayan herkes, aklı başında olan herkes Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri ile ilgili olarak 
bilgi sahibi olmadıklarını söylerlerse yalan söylerler., Batı Çalışma Grubu var mı? Vardı, ha 
detayını bilemez, irticanın resmini çıkarmaya yönelik bir grup olup, bunları bilemez, emirleri 
bilemez falan ama Batı Çalışma Grubu var mı, yok mu? Evet var, biliyor, herkes biliyor.

 Müvekkilin beyanlarına tamamen katılıyorum. Suç tarihini hala belirsiz olması, 
şimdi benim müvekkile sorulduğunda müvekkilim dedi ki işte 18 Haziran da bitti, o öyle 
algılıyor. İddia Makamının bir an önce uygun bir çalışma yaparak suç tarihinin nerede 
başlayıp, nerede bittiğini tam olarak iddianame ya da işte mahkemeye sunmasını bekliyoruz.

İsnat edilen suç hükümeti devirmek, suçun mağduru kim Bakanlar Kurulu, Bakanlar 
Kurulunun dışında hiç kimse müdahillik sıfatını kazanamaz hukuken, Bakanlar Kurulu ile 
ilgili de yine teknik bir değerlendirme, teknik bir analiz yapıldığında Bakanlar Kurulunun 
tüzel kişiliği bulunmadığı için Bakanlar Kurulunun temsilen Başbakanı, Devlet Bakanını, 
İçişleri Bakanını temsilen bir temsilcisi, kanuni temsilcisi olamayacağı için bu davanın 
müdahili olamaz, hiç kimse, hiç bir müşteki bu davanın müdahili olamaz, suç belli korunan 
hukuki yarar belli, mağdur kim olabilecek o belli dolayısı ile hukuki teknik anlamda bir 
sonuca varmak gerektiğinde müşteki olan kişilerin müdahil olma hakları yoktur. 103 sanıklı 
davanın iddianamesi 136 sayfa bunun değerlendirmesini ben mahkemeye ve bizi dinleyenlere 
bırakıyorum.

 Milli Güvenlik Kurulu Kararının ve eklerinin neden konmadığını, ek olarak neden 
konmadığını anlayamıyorum ya da Başbakanlık direktifinin neden konmadığını 
anlayamıyorum, ya da İçişleri Bakanlığı genelgesinin neden değerlendirilmediğini, 
iddianamede neden değerlendirilmediğini anlamıyorum.

 İddia Makamı konsepti ya da eylem planının açıklarken bunlar arasındaki paralelliği 
görmek açısından lehe olan bu İçişleri Bakanlığı genelgesini acaba koysaydı hukuki anlamda 
daha net bir durum söz konusu olmayacak mıydı? Ya da işte Adalet Bakanının genelgesi var, 
Şevket Kazan'ın genelgesi var, bunlar konulmamıştır.

CD-5 imajı alınmamış, burada çok büyük bir teknik hata yapılmıştır. Bu CD'nin 
üretim bir CD olduğunu eğer İddia Makamı usulüne uygun incelemiş olsaydı görecekti. O 
üretim CD'den çıkan aslı astarı olmayan imzasız, parafsız delil niteliğini taşımayan bir takım 
belgelere dayanarak 76 kişi içeride kaldı.

BÇG'nin ne olduğu hala anlaşılmış değil, hala BÇG bir öcü gibi gösterilmeye 
çalışılıyor, sadece BÇG üzerinden bir sonuç elde edilmeye çalışılıyor.

 BÇG Genelkurmay anlamında, Türk Silahlı Kuvvetleri anlamında irticanın 
resmini çıkartıp komutanı bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuş bir gruptur, bunun 
ötesinde hiçbir görevi, amacı, hedefi yoktur, kim bu komutanlar? İşte bu komutanlar Milli 
Güvenlik Kuruluna gidip o bildiklerini söyleyen komutanlar, komutanı irtica ile mücadele 
konusunda bilgilendiren bir gruptur, çalışma grubundur.

1309'uncu sayfadaki o ifade, çerçeveli olan ifade İsmail Hakkı Karadayı'nın buraya 



  

gelip ifadeyi vermesiyle de net olarak bu iddianameyi ortadan kaldırmıştır, bu 1309'daki 
durum neydi, oradaki ifade neyi ortaya koymaya çalışıyordu? BÇG diye bir cunta 
yapılanması, cunta kapalı bir yapılanmadır, BÇG'nin bir tane, bir tane evrakını söyleyin 
bana ki sadece BÇG içeresinde kalmış olsun, BÇG yapılanması içerisinde kalmış bir tane 
evrak, şöyle söyleyebilirsiniz efendim bu tür yapılanmalar kendi kendilerine işte bir takım 
şeyler yaparlar, bunları da kağıda bile dökmezler, sese bile kaydettirmezler,BÇG diye bir 
grup, çalışma grubu çalışıyor yapmış olduğu çalışmaları da ilk amirinden itibaren ta 
Cumhurbaşkanına kadar ulaştırıyor yaptığı çalışmaları, bu mudur cunta? Bu cuntanın dar 
çerçevede bir personel grubu tarafından oluşturulduğu, çalışma grubunun ne bu kadar az 
adamla oluşturulduğunu söyledik, personel tasarrufu, zaman tasarrufu, mekan tasarrufu, 
faaliyete doğrudan yönelmek, bu amaçla yapılmış, işte hiyerarşik olmadığı, komutanın haberi 
olmadığı, komutanın haberinin olduğu, başta Genelkurmay Bakanı dahil olmak üzere dahil 
olmak üzere haberinin olduğu, bunu aynı genelkurmay başkanının, Cumhurbaşkanına kadar 
bildirdiği, herkesin bildiği, sonraki dönemlerde de sonraki Başbakanların da bütün 
bakanların da bildiği, meclisinde bildiği, mecliste soru önergesi veriliyor, soru önergesine 
verilen cevapta açıkça belirtiliyor, o arada çıkan işte o Sarmusak olayı ile ortaya çıkmasından 
sonra yargıya taşınıyor, yargı bu konu ile ilgili olarak bir karar veriyor. DGM Savcılığı bir 
karar veriliyor, ileri gidiliyor itiraz ediliyor, itiraz reddediliyor, herkes biliyor, herkes bir 
şekilde bilgi sahibi, nasıl bir gizli yapılanma bunu anlamak mümkün değil.

 Türkiye'de olan irtica ile mücadele sırasında diğer bakanlıkların da yapmış olduğu 
irtica ile mücadele ile ilgili sevapları, günahları, sevapları gelmiyor ama bütün günahlar 
Batı Çalışma Grubunun yüklenmeye çalışılıyor.

O dönemde Başbakanın direktifi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının yapmış 
olduğu iş nasıl Batı Çalışma Grubuna  nasıl mâl edilebilir, ya da İçişleri Bakanlığından  ya da 
Maliye Bakanlığından atılan vatandaş, o dönemde atılmış olan vatandaş çıkıyor diyor ki Batı 
Çalışma Grubu yüzünden müştekilerin büyük bir kısmında dilekçelerinde de görebilirsiniz, 
Batı Çalışma Grubu yüzünden işimden oldum, ya Batı Çalışma Grubu sana ne yaptı, ne yaptı 
Batı Çalışma Grubu, bu adam atılsın, bu adam bilmem ne yapsın diye şey mi gönderdi, emir 
mi gönderdi, talimat mı gönderdi, senin amirin Batı Çalışma Grubundan emir alıp da onu mu 
yaptı, senin amirinin başındaki bakan geçilipte sana doğrudan emir mi verildi, yok bunların 
hiçbirisi yok, dolayısı ile yani bir suç örgütü işte sadece Batı Çalışma Grubu bu işlere 
bakıyor, irtica ile mücadele ediyor, irtica ile mücadelenin dışına çıktı dinle mücadele ediyor, 
bu nedenle de işte bir sürü insanı mağdur, böyle bir şey söz konusu değildir.

Güven çalışma grubunda nasıl kendine özgü bir yapı varsa Batı Çalışma Grubunda 
da aynen öyle kendine özgü bir yapı vardır.

 Amacının Refah Yolu devirmek olduğu şeklinde bir iddia var, bunu şeyde de 
görüyorum, Sayın Tansu Çiller'in ifadesinde de görüyorum, ben merak ve dikkatle 
bekliyorum Tansu Çiller'in buraya gelmesini ve bu ifadeyi nasıl verdiğini, yazılı olarak 
vermiş gerçi orada da mahkeme huzuruna çıkmamış, ifadesini okuyunca hayretler içerisinde 
kaldım, bir kez daha altını çiziyorum 28 Şubat süreci 1 yıl sonra iktidara gelecek olan Tansu 
Çiller'in iktidar mücadelesinin dışında hiçbir şey değildir, askeri kullanarak iktidar 
mücadelesinin dışında hiçbir şey değildir.

 Tansu Çiller böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuyor, sorasında da şunu söylüyor, 
diyor ki; bana kumpas kuruldu, benim milletvekillerim ayartılarak istifa ettirildi,  bunun bir 
iktidar mücadelesi olduğunu, bu iktidar mücadelesinde de Silahlı Kuvvetlerin kullanıldığını 
açıkça göreceksiniz, 28 Şubat süreci eşittir Tansu Çiller'in iktidar savaşıdır.

 2004 tarihli o Milli Güvenlik Kurulu Kararının çıkması ve buna ilişkin olarak 
karşılıklı neyin ne olduğuna ilişkin fikirlerin beyan edilmesinden sonra bence bu dava 
çökmüştür. 28 Şubat davası 2004 Milli Güvenlik Kurulu Kararı ile bitmiştir.

 Sonuç olarak müvekkilimle ilgili olarak sadece o 2 belge yüzünden içeride yatmış 



  

olması bile çok büyük haksızlık Batı Çalışma Grubu ya da dava konusu ile ilgili olarak isnat 
edilen suçla hiçbir ilgisinin olmadığını, bu nedenle hakkında beraat kararı verilmesini,  arz ve 
talep ediyorum."

11.A. Sanık ALTAÇ ATILAN 13.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 271);

 
1995 Ağustos ile 1997 Ağustos tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Harekât Başkanı olarak görev yaptığını, 1997 yılı Ağustos ayında İzmir Foça Çıkarma 
Filosuna atandığını,  

7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik BİR’in yapmış olduğu toplantıya 
aradan uzun zaman geçmesi sebebiyle katılıp katılmadığını hatırlamadığını, toplantıya 
katılmış ise katılması için kendisine emir verilmiş olması gerektiğini, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı emir 

 vermeden böyle bir toplantıya katılamayacağını, hatırlamamakla birlikte kendisine 
soru sorulmuş, söz verilmiş ve konuşmuş olabileceğini, ama net olarak toplantıyı 
hatırlamadığını, Batı Çalışma Grubunun Deniz Kuvvetlerinde kurulan bünyesinde 
çalışmadığını, istihbaratta olanların çalışmış olabileceğini, Batı Çalışma Grubu ile ilgili 
belgelerin gereği için Deniz Kuvvetlerine gelmiş ise gereği için İstihbarat Başkanlığına 
gönderildiğini, kendisinin Harekât Başkanı olduğunu, Batı Çalışma Grubuna Deniz 
Kuvvetlerinden gidecek raporları İstihbarat Başkanlığı personelinin gerekli çalışmaları 
yaparak o tarihte gönderdiklerini, Batı Çalışma Grubunda görev almadığını, 1997 Ağustos 
başında görev gereği Foça’ya gittiğini,   

5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının kendisine bağlı komutanlıklardan Batı Çalışma Grubu kapsamında istediği 
bilgilerle ilgili olan belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin Batı Çalışma Grubu rapor 
sistemi gereği Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında görev yapan 
İKK.Ş.Md.Bnb.Mehmet AYGÜNER ve İsth.D.Bşk.Alb.E.ŞAHAN tarafından hazırlandığını, 
kendisinin Harekât Başkanı olması sebebiyle koordine için parafladığını, Deniz Kuvvetleri 
Kurmay Başkanı olan Aydan EROL’un belgeyi imzalayarak dağıtım yerleri olan yerlere 
gönderdiğini, dağıtım gereği gönderilen yerlerden bu bilgilerin Deniz Kuvvetleri İstihbarat 
Başkanlığına geldiğini, daha sonra da Batı Çalışma Grubuna Genelkurmay’a gönderildiğini, 
evrakta Güven ERKAYA’nın da parafının bulunduğunu, o tarihte yurt dışında ise “öncesi ile 
birlikte arz” cümlesinin olabileceğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
11.B. Sanık ALTAÇ ATILAN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 01.11.2013 tarihli 28. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;       

"1995 yılından 1997 yılı ağustos ayına kadar tüm amiral rütbesi ile deniz kuvvetleri 
komutanı harekat başkanı olarak görev yaptım. İddianamede 7 nisan 1997 tarihinde saat 
15:00 da Genel Kurmay Karargahında ikinci başkanı orgeneral sayın Çevik Bir’in 
başkanlığında irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya katıldığım ve bazı 
konuşmalar yaptığım belirtilmektedir. Anılan toplantı Genel Kurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinin 7 nisan 1997 gününe ait sayfalarında ise saat 15:00 da general amiral 
toplantısı yapıldığı şeklinde belirtilmektedir. Bu hususta talebimiz üzerine genel kurmay 
başkanlığının 12 haziran 2013 tarihli yazısı ile avukatıma gönderilen belge sureti ile 
belirtilmiştir. Bu belge mahkemenize sunulmuştur. 

İddianamenin 1299 sayfasında anılan toplantı ile ilgili olarak tüm aramalara 



  

rağmen resmi bir emir veya davet ile gerçekleştiğine dair belgelere ulaşılamadığı 
belirtilmektedir. 13 şubat 2013 tarihinde savcılıkta verdiğim ifademde de belirttiğim üzere 
böyle bir toplantıya katılıp katılmadığımı hatırlamıyorum. Zira aradan 16 yıl geçmiştir. 
Toplantıya deniz kuvvetleri komutanlığından sadece benim katılabilmem için bana emir 
verilmesi gerekir. Çünkü emir verilmeden Deniz Kuvvetleri Karargahı dışında bir toplantıya 
katılmam mümkün değildir. Zira o tarihte Genel Kurmay personeli değilim Deniz Kuvvetleri 
personeliyim.  Deniz kuvvetleri komutanı emir vermeden böyle bir toplantıya katılamam. Bu 
nedenle 7 nisan 1997 tarihinde yapılan toplantı öncesinde şahsıma veya görev yaptığım 
Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığına toplantıya katılmam için emir verilip verilmediğini 
verildi ise şahsımın bu emri tebliğ edilip etmediğinin açıklanması için avukatım tarafından 
genel kurmay başkanlığından talepte bulunulmuştur. İstenilen belgeler ile ilgili olarak deniz 
kuvvetleri harekat başkanlığı kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda talep edilen bilgi ve 
belgelere rastlanmadığı Genel Kurmay Başkanlığı’nın 16 Temmuz 2013 tarihli yazısı ile 
avukatıma bildirilmiştir. Bu belgede mahkemenize sunulmuştur. 

İddianamenin 88. sayfasında genel kurmay başkanlığının 28 Ocak 2013 tarihli 
cevabi yazısı ekindeki listede anılan toplantıya katılanların listelendiği belirtilmektedir. 
Ancak bu listeye ilişkin olarak cumhuriyet başsavcılığının 17 Ocak 2013 tarihli yazısı ile 
belgede belirtilen rakamları temsil edilen kişiler ile soyadları belirtilen kişilerin açık 
kimlikleri, rütbe ve görevleri emekli olup olmadıkları, mevcut ise açık adreslerinin 
bildirilmesi Genel Kurmay Başkanlığından talep edilmiştir. Genel Kurmay Başkanlığı ise 28 
Ocak 2013 tarihli yazısı ile istenen personel bilgilerini çizelge halinde belirterek Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu nedenle iddianamenin 88. sayfasındaki toplantıya 
katılanlar listesinin iddia makamı tarafından hazırlanan sanal bir liste olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu konuda yapmış olduğumuz talebe istinaden Genel Kurmay Başkanlığının 
28 Ocak 2013 tarihli yazısında belirtilen kimlik bilgilerinin toplantıya katılanların değil o 
tarihte belirtilen makamlarda görev yapanların bilgileri olduğu Genel Kurmay Başkanlığının 
11 Ekim 2013 tarihli yazısı ile de avukatıma bildirilmiştir. Bu belgede mahkemenize 
sunulmuştur. Ayrıca anılan toplantıya katılım ile ilgili olarak yaptığımız talebe istinaden 
Şubat – Temmuz 1997 tarihleri arasında Genel Kurmay Karargahın da giriş çıkış 
işlemlerine ilişkin olarak 1997 yılına ait ziyaretçi kayıtlarını içeren dosyada şahsıma ait 
herhangi bir kayda ulaşılamadığı da Genel Kurmay Başkanlığının 18 Temmuz 2013 tarihli 
yazısı ile avukatıma bildirilmiştir. Bu belgede mahkemenize sunulmuştur. 

İddianamenin 83. sayfasında 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak 
tedbirler başlıklı belgenin onaylı suretinin Genel Kurmay Başkanlığı  30 ocak 2013 tarihli 
cevabi yazı ekinde başsavcılığa gönderildiği belirtilmektedir. İrtica konusunda alınacak 
tedbirler başlıklı gizli ibareli 6 sayfadan oluşan belgenin sureti talebimiz üzerine Genel 
Kurmay Başkanlığının 12 Haziran 2013 tarihli yazısı ile de avukatıma gönderilmiştir. Bu 
belgede mahkemenize sunulmuştur. Ancak Genel Kurmay Başkanlığınca gönderilen bu 
yazıda anılan belgenin imzasız ve orijinal ya da tıpkı çekim olup olmadığının 
anlaşılamadığı, söz konusu belgenin başlıksız ve imzasız olması dolayısı ile hangi birim 
tarafından yayımlandığının belirlenemediği ayrıca belge üzerinde herhangi bir arşiv kayıt 
şerhinin bulunmadığı ise özellikle belirtilmiştir. Ancak bu husus iddianamede 
belirtilmemiştir. Ne hikmetse soruşturmanın başlamasından çok uzun bir süre sonra yüksek 
askeri şura kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen bir müştekinin kendisine kargo 
yolu gönderildiğini belirttiği bu belgenin arz ettiğim bu hususlar dikkate alındığında ne 
derece gerçek olduğu da taktirlerinize maruzdur. 

 13 Şubat 2013 tarihinde savcılıktaki ifadem sırasında Cumhuriyet Başsavcı vekili 
tarafından bana gösterilen konuşma metinleri belgesi alelade bir kağıda el yazısı ile yazılmış 
resmi belge niteliği taşımayan imzasız ve kimin yazdığı belli olmayan konuşma 
metinleridir. Bu durumda biri bilgisayar çıktısı ki özellikleri daha önce açıklanmıştır. Diğeri 



  

ise el yazısı ile yazılmış metinler olmak üzere imzasız başlıksız, kimin tarafından yazıldığı 
belli olmayan iki ayrı belge bulunmaktadır. Hiçbir delil niteliği taşımayan imzasız ve onaysız 
biri el yazısı diğeri ise bilgisayar çıktısı belge ile şahsıma yönelik bir iddiada bulunulması ise 
hukuki açıdan söz konusu değildir. Toplantı tutanağı iddia edilen belge ile olarak 
mahkemenizden iki talebim bulunmaktadır. Birincisi bu tutanağın el yazısı hazırlanmış 
versiyonu için teknik inceleme yaptırılarak el yazısının o dönem genel kurmay genel 
sekreterliğinde çalışanlardan kime ait olduğunu tespit edilerek o şahsın mahkemeye 
çağrılarak sorgulanmasının sağlanması, ikinci talebim ise yine teknik bir inceleme ile 
bilgisayar çıktısı tutanağın hangi bilgisayara ne zaman kayıt edilmiş olduğunun 
belirlenmesidir. Anılan toplantıya katıldığım ve iddia edilen konuşmaları yaptığım farz ve 
kabul edilse  dahi iddia edilen konuşmalar Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı olarak görev 
ve sorumluluklarımın tamamen dışındadır. Bu nedenle buraya kadar belirtmiş olduğum 
hususlar gerçekler dikkate alındığında 7 Nisan 1997 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığında 
yapılan toplantıya katılmadığımı ve iddia edilen konuşmaları yapmadığımı ve tüm iddiaları 
kabul etmediğimi özellikle belirtmek isterim.

 Genel Kurmay Başkanlığı  10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu ve ekindeki 
Batı Çalışma Grubu şeması konulu belge dağıtım gereği olarak Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına gönderilmiştir. İddianame sayfa 90 dolayısı ile muhatabı değilim. Söz 
konusu belgeyi ilk defa 13 şubat 2013 tarihinde savcılıktaki ifadem sırasında gördüm, belge 
hakkında Deniz Kuvvetleri harekat başkanı olarak Batı Çalışma Grubu ile ilgili olarak bana 
herhangi bir görev verilmediği için hiçbir işlem ve faaliyette bulunmadım. 

İddianamenin 144. ve 156. sayfalarında da görüleceği üzere Batı Çalışma Grubu 
ile de herhangi bir toplantıya da katılmadım. Yine iddianamenin 1199. sayfasında da 
belirttiği üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  bünyesinde istihbarat daire başkanlığı, 
istihbarata karşı koyma bölümünde Batı Çalışma Grubu benzeri bir teşkilat kurulmuştur. 
Bu birim Deniz Kuvvetlerine bağlı tüm birliklerden rapor bilgi ve belgeleri toplayarak Genel 
Kurmay Başkanlığına göndermektedir. 

Genel Kurmay Başkanlığının 6 Mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti konulu 
belgede dağıtım gereği olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderilmiştir. İddianame 
sayfa 116 dolayısı ile muhatabı değilim. Söz konusu belgeyi ilk defa 13 Şubat 2013 tarihinde 
savcılıktaki ifadem sırasında gördüm, belge hakkında belge hakkında hiçbir bilgim yoktur.

 Aynı şekilde Genel Kurmay Başkanlığının 27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı 
konulu belgede dağıtım gereği olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderilmiştir. 
İddianame sayfa 121 dolayısı ile muhatabı değilim. Söz konusu belgeyi ilk defa 13 Şubat 
2013 tarihinde savcılıktaki ifadem sırasında gördüm, belge hakkında belge hakkında hiçbir 
bilgim yoktur. Bu belgede şahsıma hiçbir görev verilmemiştir ve tarafımdan da hiçbir 
faaliyette bulunulmamıştır. Ayrıca Batı Çalışma Grubu ve ekindeki Batı Çalışma Grubu 
Şeması Konulu Belge Batı Harekat Konsepti konulu belge ve batı eylem planı konulu belgeler 
ile ilgili olarak iddianamenin 5. bölüm şüphelilerin ifadeleri ve Batı Çalışma Grubu ile 
irtibatları başlıklı sayfa 1198 ile 1200 de şahsım ile ilgili hiçbir atıfta bulunulmamıştır. Söz 
konusu belgelerin şahsıma veya görev yaptığım Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  Harekat 
Başkanlığı ile bir ilgisinin bulunup bulunmadığı dağıtım şemasında yer alıp almadığı almış 
ise söz konusu belgelerin kime ne zaman tebliğ edildiği şahsımın bu belgeleri imza 
karşılığında tebliğ edip etmediği hususları ile ilgili olarak Genel Kurmay Başkanlığından 
talepte bulunulmuştur. İstenen bilgiler ile ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı 
kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde talep edilen bilgi ve belgelere rastlanmadığı Genel 
Kurmay Başkanlığı  16 Temmuz 2013 tarihli yazısı ile avukatıma bildirilmiştir. Bu belgede 
mahkemenize sunulmuştur. Buna rağmen gerek 14 Haziran 2013 tarihli tensip zaptında ve 
gerekse 12 Temmuz 2013 ve 6 Ağustos 2013 tarihli ara kararlarda söz konusu belgeler 
şahsım ile ilişkilendirilerek üzerime atılı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular 



  

olarak kabul edilmesinin gerektiği şeklinde mütalaa edilmesine anlamak mümkün değildir. 
Bu nedenle gerek tensip zaptında ve gerekse ara kararlarda belirtilen bu mütalaayı kesinlikle 
kabul etmiyorum. Söz konusu belgeler ile hiçbir ilgim ve bilgim olmamıştır.

 İddianamede yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 5 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu belge ise Batı Çalışma Grubu rapor sistemi 
kapsamında Genel Kurmay Başkanlığının emri gereğince Deniz Kuvvetleri İstihbarat 
Daire başkanlığında görevli istihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü Binbaşı Mehmet 
Aygün’e  ve istihbarat Daire Başkanı Albay Eser Şahan tarafından hazırlanmıştır. 
Karargah çalışma usulleri gereği Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı  ki  koordine makamı 
olarak paraf ettikten sonra, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Sayın Aydın Erol tarafından 
imzalanıp dağıtım gereği olarak komutanlıklara gönderilmiştir. Söz konusu belge ayrıca 
Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanının sayın komutana öncesi ile birlikte arz talimatı 
gereğince Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral rahmetli sayın Güven Erkaya’ya arz edilmiş 
ve parafı alınmıştır. Bu belgeye ilişkin olarak koordine makamı olan Harekat Başkanlığının 
herhangi bir işlem sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Bu konuda işlem makamı Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığıdır. Bu 
husus iddianamenin 177. sayfasında da açıkça belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu belge onbaşı 
Kadir Sarmusak tarafından deniz Kuvvetleri Karargahından çalınmış ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Vekili Bülent Orakoğlu tarafından ilgili makamlara 
iletilmiş, yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel tarafından da kamuoyuna 
açıklanmıştır. Konuya ilişkin olarak onbaşı Kadir Sarmusak ve Bülent Orak oğlu hakkında 
yapılan soruşturmalar ve yargı kararlarıda iddianamede yer almaktadır. Bu belgenin 
çalınması ile ilgili olarak askeri mahkeme ve devlet güvenlik mahkemesinde görülen 
davalarda anılan şahıslar beraat etmiş olsalar dahi bu yargılama ile belgenin yasa dışı 
yollar ile elde edildiği tescil edilmiştir. Bu itibarla yasal yollarla elde edilmemiş bir belge 
niteliği taşıdığı bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca bu belge Genel Kurmay Başkanlığınca verilen emir doğrultusunda 
hazırlanmış olup konusu da sadece bilgi toplamaya yöneliktir ve bu faaliyet o tarihte 
mülga 765 Sayılı Kanuna göre de suç teşkil etmemektedir. Yine bu belge ile ilgili olarak 
Hasan Celal Güzel tarafından 28 Temmuz 1997 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda 4 
Ağustos 1997 tarihinde takipsizlik kararı verilmiş ve bu karara yapılan itiraz üzerine İstanbul 
4 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesinin 11 Aralık 1997 tarihli kararı ile İtiraz ret edilmiş 
ve bu suretle takipsizlik kararı kesinleşmiştir.  Yine söz konusu belge nereden ve ne şekilde 
temin ettikleri bilinmemekle birlikte bazı müştekiler tarafından soruşturma dosyasına 
sunulmuş ayrıca başka bir soruşturma kapsamında yakalanan bazı şüphelilerin 
ikametgahlarında yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Ancak söz konusu resmi bir belgenin 
anılan müştekiler ve veya şüpheliler tarafından yasal olmayan bir şekilde nereden ve ne 
şekilde temin ettikleri ise hiç sorgulanmamaktadır. 

İddianamede yer alan müşteki veya tanıkların hiç birisini tanımıyorum ve şimdiye 
kadar hiçbir ilişkim olmamıştır. İddianamede adı geçen müştekilerin ifadeleri incelendiğinde 
hiçbirine şahsımdan doğrudan şikayetçi olmadığı görülmektedir. Zira 2003 yılında emekli 
oldum ve bu nedenle anılan şahıslar üzerinde baskı kurmam ihtimali söz konusu değildir. 

Şahsıma isnat edilen suç, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nın 147. 
maddesine göre Türkiye Cumhuriyet İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife 
görmekten cebren men etmek olarak belirlenmiştir. 54. hükümet 28 Şubat Milli Güvenlik 
Kurulu kararlarından 3 ay 18 gün sonra istifa etmiş ve başbakan tarafından Cumhurbaşkanına 
sunulan yazıda aralarındaki protokol görevinin hükümet kurma görevinin Tansu Çiller’e 
verilmesi istenmiştir. Ancak hükümet kurma görevi sayın Cumhurbaşkanı tarafından Sayın 
Mesut Yılmaz’a verilmiş ve 55. hükümet kurulmuştur. Acaba hükümeti kurma görevi 



  

Cumhurbaşkanı tarafından Sayın Tansu Çiller’e verilse idi sayın başsavcı Mustafa Bilgili 
tarafından 2 Ekim 1997 tarihinde söylendiği gibi başmağdur yine Tansu Çiller olacak mıydı? 
28 Şubat Batı Çalışma Grubu soruşturması yine yapılabilecekmiydi. Bu hususlarda yüce 
mahkemenin dikkatlerine sunuyorum. Bu süreçte tek sorumlu olarak Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin görülmesi ne derece doğru eğer sorumlu arayacaksak o dönemdeki siyasi 
partiler ve mensupları, medya, üniversiteler, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri neden 
sorgulanmıyor. 

28 yılı subay 12 yılı amiral olmak üzere toplam 46 yıl büyük bir gururla taşıdığım 
üniformam ile görev yaptığım sürece hiç bir yasadışı icra ve faaliyette bulunmadım. Görev 
yaptığım birlik ve karargahlarda görev tanımlarına uygun olarak mevcut yasalar 
yönetmelikle, yönergeler ve üst makam emirleri gereğince görev yaptım. Daha önceki 
celselerde gerek sanıklar ve gerekse sanık müdafileri tarafından detaylı olarak açıklanan 9. 
Cumhurbaşkanı sayın Demirel’in, Adalet Bakanı sayın Kazan’ın ve İçişleri Bakanı Sayın 
Akşener’in, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri araştırma komisyonundaki 
beyanları ve gerekse yazmış oldukları kitaplar ve medyaya yansıyan beyanları ile son olarak 
mahkemeniz tarafından açıklanan 28 şubat Milli Güvenlik kararları toplantı tutanakları ve 
buraya kadar arz etmiş olduğum gerçekler dikkate alındığında ben Deniz Kuvvetleri Harekat 
Başkanı Altaç Atılan olarak ne ile nerede ne zaman ve nasıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçuna iştirak 
ettim. Somut bir örnek verilebilir mi. Bu nedenle soruşturma konusu olan Batı Çalışma 
Grubu 28 Şubat iddianamesinde şahsıma atfedilen tüm suçlara kesinlikle kabul etmiyorum. 
Savunmam bu kadardır. Arz ettiğim hususlar dikkate alınarak öncelikle tahliyemi ve 
yargılama sonunda ise beraatımı arz ve talep ediyorum takdir yüce mahkemenindir."

"Deniz kuvvetlerinde çalışmış olduğunuzdan dolayı soruyorum. Biliyorsunuz Gölcük 
Donanma Komutanlığında başka bir soruşturma nedeni ile bir arama yapıldı. Ve bu 
aramada istihbarat dairesinin bazı odalarının zeminine gizlenmiş şekilde bazı belgeler 
bulundu. Ve bu belgelerin büyük bölümü o soruşturma kapsamında kullanıldı ve Yargıtay da 
bu delilleri kabul etti. Dosyada sonuçlandı biliyorsunuz. Bu bulunan delillerden bir kısmı da 
şu anda mahkememizin iddianamesinde bize açılan iddianamesinde delil olarak gösterilmiş 
durumda. Bu belgelerin bu şekilde saklanmış olması normal midir? Bu konuda diyeceğiniz 
bir şey var mı?" Normal olduğunu düşünmüyorum. Usullere aykırıdır.  

" 7 Nisan 1997 tarihli toplantı ile ilgili olarak, genelde konuşan sanıklar ve 
müdafileri bu tutanakların tespit şeklinin yönergelere aykırı olduğunu belirttiler. Şimdi bu 
tutanakların içeriğine baktığımızda suç teşkil etme ihtimali bulunan konuşmalar var. Bu yönü 
ile suç teşkil etme ihtimali bulunan konuşmaların yapıldığı bir toplantının, yönergelere tam 
olarak uygun olarak tespit edilmesi mümkün müdür? Birde hep belirtilen şu idi askeriye 
içerisinde bu şekilde yönergelere aykırı bir uygulama yapılamaz dendi. Fakat dediğim gibi bu 
Gölcük de ki bu aramada anlaşıldı ki bu tür şeyler mümkün ve tabi takdir edersiniz ki her 
kurumda bu tür şeyler olabilir.  Belirttiğim gibi bu tür bir tespit yönergelere aykırı olarak 
böyle bir tespit ve bu tutanakların saklanmış olması mümkün değil midir ?

"Mümkün değil. Aradan 16 yıl yani bizde arşiv talimatına göre 4 kategori evrak 
saklama prensibi vardır. a,b,c,d hepsinin yıl süreleri bellidir. "

"Ama biraz önce Göçlük ile ilgili bağlantılı soruyorum. Sorduğum soru ile orda yani 
böyle bir ihtimal herhalde vardır değil mi? "

"O da yanlıştır. Olmaması lazım. Efendim ihtimal her zaman vardır. "
"Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu belge var. Sizde bu belgede ki parafın 

size ait olduğunu kabul etiniz. Savcılıkta da kabul etmişsiniz. Şimdi bu belgenin içeriği ile 
ilgili bir iki şey okumak istiyorum. Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak ilgi ile 
gösterilmesi istenilen bilgi ve raporlara ilave olarak aşağıda belirtilen bilgilerin derlenmesi 
ihtiyacı doğmuştur denmiştir.  İl ve ilçelerdeki tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, 



  

işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, yüksek öğretim kurumları, fakülte yüksek 
okul ve enstitüleri, yurtlar, kredi ve yurtlar kurumuna bağlı kurum kuruluşlara bağlı özel 
yurtlar, üst düzey yöneticiler, vali kaymakam, büyükşehir belediye başkanları, belediye 
başkanları denmiş ile diğer mülki makamlarda bulunan görevliler. Müdür daire başkanları 
denmiş. Başkanlarına ait biyografileri anılan şahısların siyasi görüşleri denmiş. İl genel 
meclis ve belediye meclis üyeleri siyası parti ilçe teşkilatları yönetim kadroları, yere TV 
radyo gazete, diğer basın yayın kuruluşları ve belgenin dağıtımı da nerdeyse Deniz 
Kuvvetlerinin bütün birimlerine yapılmış yine savcılıkta bununla ilgili ifade vermissiniz. 
Şimdi benim anlamak istediğim şu buradaki geçen biliyorsunuz vali ve kaymakamlar idare 
amirleri, belediye başkanları var ve sayılan kesimlere baktığınızda nerdeyse tüm  toplum 
kesimlerini kapsayan geniş bir kapsama alanı var. Bu bilgilerin askeri istihbarat 
kapsamında hele de deniz kuvvetlerinin istihbaratı kapsamında değerlendirilemeyceğini 
düşünüyorum. Sizce bu şekilde bütün toplum kesimleri hakkında kamu görevlileri 
hakkında bilgi toplanması siyasi görüşlerinin belirlenmesi, normalmi veya Deniz 
Kuvvetlerinin görev alanına girer mi bu husus ? "

"Ben harekat başkanı koordine makamı olarak parafe ettim. Evrakın içerdiği 
konular ile ilgili herhangi bir işlem sorumluluğum da yok. Görev alanımda değil. O yüzden 
hazırlayan makamın bunu cevaplandırmasının daha  doğru olacağını düşünüyorum. "

"28 Şubat döneminde görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan 
Sayın Erkaya’nın bir kitabı var daha  doğrusu bir söyleşi. Taner Baytok’un yaptığı bir 
söyleşi. Bu kitapta Güven Erkaya BÇG nin kuruluşunu anlatıyor ve kendisinin teklifi ile 
İsmail Hakkı Karadayının emri ile kurulduğunu ve birliklerden BÇG ye bilgi akışı 
olduğunu ve kendisine devamlı bilgi verildiğini belirtiyor. Siz böyle bir şeye tanık oldunuz 
mu? Yani bilgi akışı gerçi biraz önceki cevabınızda ve savcılıktaki cevabınızda var. Bu 
şekilde tüm birliklerden veya garnizonlardan BÇG ye bir bilgi akışı oldumu? Ve bu 
konuda kuvvet komutanına yani o zamanki kuvvet komutanına bilgi verdiniz mi veya 
herhangi birinin bilgi verdiğine tanık oldunuz mu?

"Ben savunmamda da belirttim benim görevim Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, 
Bu konular Deniz Kuvvetlerinde İstihbarat Daire Başkanlığında yürütüldüğü için. Hayır hiç 
bir bilgim yoktur. "

"Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu belgeyi kabul ediyorsunuz. Bu belgeye 
bakıldığında toplumda Türkiye Cumhuriyetinde daha doğrusu kamu yetkisini kullanan işte 
özel yetkileri kullanan kurum  ve kuruluşlar bunların temsilcileri herkes hakkında bilgi 
toplanılması konusunda talimat yazılmış. Öncelikle Batı Çalışma Grubu nun bu şekilde 
hakkında herhangi bir olumsuz suç ihbarı ve iddia olmadan tüm toplum kesimleri hakkında 
bilgi toplama yetkisi varmıdır size göre. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ?"

"Ben Deniz Kuvvetleri Harekat başkanıyım. Evrakın içeriği ile herhangi bir bilgim 
ve detaylı  malumatım yok. Bu konuda evrakı kim hazırlamış ise ona sormanız daha doğru 
olacağı kanısındayım. "

"Diğer belgelere baktığımızda da örneğin 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı 
isimli belgenin faaliyet planının 8 nolu maddesinin konu faaliyet bölümünde irticai 
faaliyetlerin tespiti Türkiye sathındaki resminin çıkartılması ve rapor edilmesi denilmektedir. 
10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 5c maddesinde irticanın ülke 
çapında resminin güncel tutulması denilmektedir. Şimdi bu belgelere bakıldığında bu bilgi 
ihtiyaçları konulu belge bu amaçlara gerçekleştirmek için mi hazırlanmıştır. Bu iki belge size 
geldi mi? "

"Gerek 10 Nisan tarihli Batı Çalışma Grubu nun oluşturulması emri ve ekindeki 
şema ile ilgili belge diğeri ise 27 Mayıs tarihli Batı Çalışma Grubu eylem planı ile ilgili belge 
Deniz Kuvvetleri Harekat başkanlığına gelmemiştir. Kayıtlarında olmadığı Genel Kurmay 
tarafından bildirilmiştir. Konu hakkında hiç bir bilgim yoktur. "



  

"İddianameyi incelediniz. Baktığınızda bu bilgi ihtiyaçları konulu belge sizin 
parafınız bulunan belge buradaki amaçları gerçekleştirmek içinmi hazırlanmıştır.?"

"Bilemiyorum her iki belgeyi de görmediğim için 5 Mayıs tarihli bilgi ihtiyaçları 
konulu belgenin ne maksatla hazırlandığı konusunda bir malumatım yok. Ben koordine 
makamı olarak sadece bilgi edinmem amacı ile bana koordine edilmiştir. "

"Gölcük Donanma Komutanlığına en son ne zaman gittiniz. ? Göçlük donanma 
komutanlığı içerisinde faaliyet gösteren istihbarat biriminin fiziki alt yapısı hakkında bilgi 
sahibi misiniz?  

"Yanılmıyorsam 2007 veya 2006 tarihinde. Benim donanmada görev yaptığım 
karargah binası 1999 Ağustos depreminde çökmüştür. Bu bina yeni binadır. Bu binayı hiç 
bilmiyorum. Sadece komuta katında komutana ziyarette bulunmuştum. 

"Peki istihbarat biriminde çalışan özellikle dosyaya konu delillerin ele geçtiği 
istihbarat biriminde çalışan personeli tanıyormusunuz?

"Hayır ben 2003 yılında emekli oldum. Aradan 10 yıl geçti. " 
"5 Mayıs 97 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu belgede 

müvekkilimizin imzası var. Çok yalın bir soru olacak ama. Müvekkil askeri hiyerarşi 
içerisinde bu belgeyi imzalamaktan kaçınabilir miydi?"İmzam yok koordine parafım var 

"Aydan Erol açısından soruyorum. Yani askeri hiyerarşi içerisinde önüne gelen bu 
belgeyi imzalamaktan kaçınabilir miydi?

"Silahlı Kuvvetlerde böyle bir uygulama olabilir mi?"
"Sözü edilen bu belge 5 Mayıs 97 tarihli belge bizim klasörlerden erişebildiğimiz 

askeri yargıya ait olmayan normal Yargıtay’ında temyiz mercii olduğu ceza yargılaması 
içerisinde 3 adet ceza yargılamasına konu edilmiş ve hepsinde sanıkların tamamı ortada 
herhangi bir suç olmadığından bahisle bu belgenin yargılandığı hali ile beraat etmişler. 
Özellikle Orakoğlunun beraat ettiği kararda dosyada sözü edilen 5 mayıs 97 tarihli belgenin 
devletin emniyeti güvenliği ile ilgili olmadığı açık bilgilerin toplanması gerektiği buna ilişkin 
bir belge olduğu belirtilmekte. Ancak Orakoğlu orada yaptığı savunmada sözü edilen belgeyi 
içişleri bakanlığına silsile yolu ile ulaştırdığını yine silsile yolu ile bu belgenin başbakanlığa 
ve cumhurbaşkanlığına kadar iletildiği bunu savunuyor. Atılan içişleri bakanlığına ulaşan bu 
belge ile ilgili içişleri bakanlığının bu  belge ile ilgili herhahgi bir suç duyurusunda bulunup 
bulunmadığı yada herhangi bir işlem yapıp yapmadığı konusunda  bilgi sahibi mi?

"Bu olay ile ilgili yeterli bilgiye sahip değilim. "
"Bu 7 nisan tarihli bir toplantı tutanağının birde el yazması versiyonu varmış. Ben 

şahsen çok sınırlı imkanda bütün şeyleri süratle taramaya çalıştım. Ve bütün ek klasörlerde 
ve hiç bir yerde dava ile ilgili hiç bir yerde bu elyazması belgeyi göremedim. Bu elyazması 
belge acaba siz yanılıyor musunuz yoksa kesin olarak el yazması olarak gördünüz mü? 
Savcı bunu koymuş olması lazımdı. Bir ek klasöre bir yere. Hem onu daktilo ettiriyor. 
Bilgisayar çıktısı diyor. Birde o belgenin kendisi yok ortada bu belge nerde. Siz gerçekten 
yanılıyor musunuz. Yoksa savcı koymaktan mı imtina etti? 

"Savcımızın bana göstermiş olduğu belge el yazısı belgedir. Yaptığım 
araştırmalarda bu belgeye ek klasörlerde rastlayamadım. "

"Koordine parafınız bulunan 5 Mayıs tarihli belgede Genel Kurmay Başkanlığından 
yayınlanan 29 Nisan tarihli rapor sistemi hiç ilgi gösterilmemiştir. İlgi gösterilen 1 Mayıs 
tarihli yine Deniz Kuvvetlerinin yazdığı 29 Nisan tarihli Genel Kurmay emrine isnat edilerek 
yayınladığı 1 Mayıs tarihli emir referans olarak gösterilmiştir. Bu durum şunu mu ortaya 
koyuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kendisi tarafından 1 Mayısta gönderilen evrakın 1 
Mayısta yayınlanan evrakın yetersizliği 1 maddede zaten bu mahiyette bir şey var ondan 
dolayı ilave yani 29 Nisan tarihinde olmayan Genel Kurmay dan yayından olmayan yeni 
unsurlar katması doğrudan doğruya acaba Deniz Kuvvetlerinin komutanının kendi inisiyatifi 
ve iradesi ile verdiği emir sonucundamıdır. Bu konuda bilginiz varmı ?



  

" Sayın başkanım hiç bilmiyorum hiç bir bilgim yok. İlgi yazıyı da bilmiyorum. 
Dolayısı ile hangi ihtiyaçtan kaynaklanarak 5 Mayıs tarihli belge hazırlandı o konuda bir 
bilgim yoktur. "

" 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılmadığınızı söylüyorsunuz. İddianameye 
yansıyan toplantı tutanağında size atfedilen bir cümle daha doğrusu cümlelerden birisi şu 
şekilde. Kolordu seviyesine kadar teşkilatlanmalar ve görevlendirme yapılmalıdır. Şimdi bu 
cümle sizin kabullendiğiniz koordine edilmekle görevli olduğunuz belgenin mahiyeti ile 
örtüşmektedir. Bu belgenin  muhteviyatı aynı zamanda 12 Haziran 1997 tarihli Radikal 
gazetesindeki İsmet Berkant’ın meleklerin cinsi ve BCG başlıklı yazının mahiyeti ile de 
örtüşmektedir. Diğer sanıklar BCG’nin sadece Genel Kurmay bünyesinde merkez karargahın 
da yapılandırıldığını bunun kuvvet komutanlıklarında veya taşradaki teşkilatlarda herhangi 
bir uzantısının olmadığını dile getirdiler. Siz bu konuda bu çelişkiler konusunda ne söylemek 
istersiniz.?

" Müvekkillerin hukuki durumları mahkemeniz tarafından karar altına alınana kadar 
bu aşamada müşteki vekillerinin sorularına cevap vermeyeceğim."

" Bu Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emniyet istihbarat daire başkanlığına 
sızdırılan bir belgeden daha önceden de bahsettik sizde o belgeyi zaten ifadenizde 
kabullendiniz ki dönemin, o dönemde yapılan yargılamalarda, alınan ifadelerde o belgenin 
varlığı kabul edilmiştir. Şimdi o dönemde yapılan yargılamada askeri savcının bir 
mütalaasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  bünyesinden emniyet istihbarat daire 
başkanlığına sızdırılan 50 belgeden bahsediyor ve sadece kamuoyuna yansıyan bir belge 
olduğunu zikrediyor siz bu 50 belgenin daha doğrusu sızdırılan 50 belgenin ve kamuoyuna 
açıklanmayan 48 belgenin muhteviyatı hakkında bir bilginiz var mıdır? Cevap vermiyorum. 

"Bu sizin kabullendiğiniz ve mayıs 97 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları 
konulu belgenin arşiv kayıtları varmı,bu konuda bir bilginiz varmı? Cevap vermiyorum. 

"Bu 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi ihtiyaçları başlıklı sizin 
parafladığınız yazı rutin bir yazı mıdır?"  Cevap vermiyorum. 

"Ben askerliğimi yazıcı olarak yaptım. Şimdi siz parafladığınız için imza sahibi 
olmadığınız için sizden sonra savunmasını verecek olan sayın Aydan Erol tarafından 
imzalanmış bu belge. Sizde bu belgeyi parafladığınızı söylüyorsunuz. Benim bildiğim kadarı 
ile imzalayandan çok imzalayan amirdir ama imzaladığı için sorumludur o belgeden ama o 
belgenin içeriğini imzalayan amirden çok paraflayanlar bilirler ?  

"Ben paraflayan değilim koordine makamıyım dikkatinizi çekerim."
"Ya paraflayanlar yazının ayrıntısını onlar biliyorlardır yazıyı hazırlarlar amire 

sunulur amir imzalar yada amir emir verir amirin emri istikametinde o yazı hazırlanır 
paraflanır. Sonra amir imzasını atar. Hangi şekilde cereyan etmiştir bu konu ile ilgili 
paraflamanız. ?

"Bu konuda savunmamda gerekli belgiyi verdim başka bir şey söylemeyeceğim."
" Savunanızda dediniz ki hani nerde siyasi pardiler siyasi parti temsilcileri bu 

davada basın mensupları sivil toplum kuruluşları, iş adamları hakkında neden kovuşturma 
soruşturma yapılmıyor diye bir savunmada ve  serzenişte bulundu mu. Yani bu cümlelerden 
şunu mu anlamalıyız. Bu suça iştirak eden sivil toplum kuruluşları iş adamları gazeteciler 
siyasi parti mensup ve yöneticileri de var acaba böylemi anlamalıyız ? Evet. Doğrudur. 

"İstihbarat Daire başkanlığı bünyesine Batı Çalışma Grubu oluşturulduğuna dair 
sayın Atılanın bir ifadesi olmuştur. Bu kesin bir bilgiye mi  dayanıyor yada tahmini bir 
düşünceye mi dayanıyor ve 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Bilgi İhtiyaçları belgesinin 
şube müdürü olarak Mehmet Aygüner olarak ben ve istihbarat daire başkanı olarak Eser 
Şahan’ın hazırladığını ifade etmişlerdir. Burada benim de bu belgeyi hazırladığımı 
parafım olmasından dolayımı ileri sürmüşlerdir bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü 
bununla ilgili olarak detaylı bilgiler iddianamenin ilgili sayfalarında bulunmaktadır.?



  

" Batı Çalışma Grubu'nun deniz kuvvetlerindeki kuruluş yeri Deniz Kuvvetleri 
İstihbarat Daire Başkanlığı istihbarata Karşı Koyma Şubesinin içindedir. İkincisi bir evrakta 
proje subayı olarak yer alan istihbarata karşı koyma şube müdürünün paravesi bulunduğuna 
göre ilk parafe kendisinindir evrakı da hazırlayandır. İstihbarat daire başkanlığından 
istihbarata karşı koyma şubesinden çıkmıştır. Hazırlayan da İKK şube müdürü binbaşı 
Mehmet Aygünerdir. "

  
11.C. SANIK ALTAÇ ATILAN MÜDAFİ AV. ÇAĞRI AYHAN ŞENEL'İN 

SAVUNMASI 

" Müvekkilim Altaç Atılan 1995 yılından 1997 yılı Ağustos'una kadar Tümamiral 
rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanı görevini yürütmüştür, 
devamında da Foça İzmir Çıkarma Filosu Komutanlığına atanmıştır. Müvekkile iddianamede 
765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri 
Heyetini cebren iskat ve vazife veya görmekten cebren men etmek suçlaması yapılmaktadır 
ancak iddianameyi dikkatle incelediğimizde müvekkilim açısından bu eylemin ne şekilde 
gerçekleştiği veya bu eylem bu suçu hangi eylemleriyle yaptığına ilişkin herhangi bir delil, 
ifade veya tanık ifadesi bulunmamaktadır.

Bu suçun unsurlarındaki fiili hükümeti cebren vazife görmekten men etmektir ancak 
gerek iddianame gerek dava dosyası ek klasörlerini incelediğimizde bu fiil şartının 
gerçekleşmediğini görmekteyiz bu nedenle de suçun maddi unsurunun gerçekleşmediği 
kanaatindeyiz aynı şekilde müvekkilim Altaç Atılan'ın cebir kastını içeren hangi eyleminin 
bulunduğu iddianamede yer almamıştır, hiçbir şekilde müvekkil bir irade veyahut bir hareket 
birliği içerisinde atılı suçu işlediğine dair herhangi bir bırakın delili emare dahi dava 
dosyasında bulunmamaktadır. 

Atılı suç Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesinde çok açıklıkla şu belirtilmiştir, 
hükümeti devirmek veya vazife görmekten men etmek, bu husus iddianamede defalarca kez 
yinelenmiş olmasına karşın sanıklar açısından tek tek hangi eylemlerin olduğu hangi 
zamanlarda bu eylemlerin işlendiği açıklanmamıştır, torba şeklinde bir suç isnadında 
bulunulmuştur. Aynı şekilde atılı suça ilişkin hazırlık hareketlerinin cezalandırılıp 
cezalandırılmayacağı hususu da tartışmalıdır. Atılı suça ilişkin hazırlık hareketleri olarak 
düşünce aşaması, düşünce etrafında toplanma, silahlı örgüt darbe planlaması hatta ve hatta 
darbeye zemin oluşturma fiilleri dahi hazırlık hareketlerinden kabul edildiği hem öğretide 
hem de içtihatlarda sabittir ve hazırlık hareketlerinin atılı suçla cezalandırılmayacağı da 
izahtan varestedir düşüncesindeyim, bu nedenle müvekkilin iddianamede sadece ve sadece 
bir toplantı belgesinde adı geçmekte ve burda bir konuşma yaptığı iddia edilmektedir, bunun 
atılı suçla nasıl bir illiyet bağı vardır bu husus malesef Savcılık makamınca açıklanmamıştır, 
atılı suçun unsurlarının oluştuğu ya da bunun etkilerinin o zamanki yani 28 Şubat sürecinde 
ülkede görüldüğü hususu açıklanmış mıdır? Hayır, malesef bu husus da açıklanmamıştır.

 Hiçbir siyasi parti kapatılmamıştır, meclis fesholmamıştır, iktidar gücünü elde 
etmeye yönelik eylemler gerçekleşmemiştir, devletin televizyonuna radyosuna el 
koyulmamıştır, hükümet kendi iradesiyle istifa etmiştir bunu da bizzat hükümetin başı sayın 
Başbakan ifade etmiştir, bu nedenlerle atılı suçun hiçbir unsuru bu davada oluşmamıştır, bu 
nedenle de bu suçtan dolayı sanıklar ve özelde de müvekkilim Altaç Atılan hakkında hiçbir 
suç isnadı bulunmayacaktır düşüncesindeyim. 

İddianameyi incelemeye başladığımızda müvekkile suç izafe edilmeyen ancak 
malesef ki mahkeme kararlarında tutuklama gerekçesi olarak gösterilen belgeler yani 4 Nisan 
97 tarihli belge, 10 Nisan 97 tarihli belge, 27 Mayıs 97 tarihli belgeler, bu belgelerin 



  

doğruluğu gerçekliği konusunda muhatapları savunmalarını yaptılar, açıklama yaptılar 
veya yapacaklardır o konuya girmeden bu belgelerin hiçbiri müvekkilin kendisine tebliğ 
edilmemiştir ya da müvekkilin o dönemdeki görev yaptığı Harekât Başkanlığı'na Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı'na gönderilmemiştir bu da zaten belgenin 
içeriklerinden de bellidir, ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'ndan çeşitli defalar talepte 
bulunarak bu belgelerin müvekkile gönderildiği ya da Harekât Başkanlığı'nda bulunup 
bulunmadığına dair bilgi taleplerimizde hiçbir şekilde bir bilgi ve belge kaydına rastlanmadı 
cevabi yazılarda bildirilmiştir, bu cevabi yazıları da mahkemenize sunmak isterim.

 Müvekkilin adı geçen tek belge ünlü artık üzerine çok fazla konuşulan 7 Nisan 
1997 tarihli belgedir. Burada bu belgenin içeriğini tartışmadan sadece müvekkil açısından 
çok önemli bir hususu belirtmek isterim müvekkil o tarihlerde Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı'nda görev yapmaktadır, adı geçen toplantının Genelkurmay Karargâhı'nda 
olduğu belirtilmektedir, öncelikle müvekkilin Deniz Kuvvetleri Karargâhı'ndan 
Genelkurmay'a gelmesi için mutlaka ve mutlaka yazılı bir emrin olması gerekmektedir ve bu 
emir dava dosyasında olmadığı gibi Genelkurmay Başkanlığı'na sorduğumuzda da böyle bir 
emrin yazılı emrin olmadığı tarafımıza söylenmiştir buna ilişkin belgeyi de zaten biraz önce 
ben Mahkemenize sundum. Bu nedenle müvekkilin böyle bir toplantıya katılması söz konusu 
değildir. Müvekkile Savcılık sorgusu aşamasında 7 Nisan tarihli belgeye ilişkin el yazılı, sarı 
teksir kağıt gibi bir el yazılı bir belge gösterilmiştir biz bunu da Genelkurmay Başkanlığı'na 
sorduk, bu hususun da Mahkeme tarafından hem Savcılığa hem de Genelkurmay 
Başkanlığı'na sorularak şayet böyle bir belge var ise ki müvekkile gösterildiğine göre 
varolduğunu düşünmek durumundayız. El yazısı olduğu için de kolaylıkla teknolojik bir 
inceleme neticesinde teknik bir bilirkişi bu belgenin kimin tarafından hazırlandığını ortaya 
koyacaktır, o dönemki görevlilerin yazı karakterleri alınır ve bu çok kolaylıkla tespit 
edilebilir, bu nedenle de biz bu el yazılı kopyanın olup olmadığı hususunun da Genelkurmay 
Başkanlığı'na ve Savcılık makamına tekrar sorulmasını talep ediyoruz. 

Toplantı tutanağı yönergeye her yönüyle aykırıdır, burda şöyle bir husus ortaya 
çıkmıştır, şayet bu toplantı  çünkü iddiaanmede böyle bir  izlenim var, bu toplantı illegal bir 
toplantıysa bunun tutanağı tutulur mu, illegal toplantı olup olmadığı ayrı bir tartışma 
konusudur bunun Savcılık tarafından iddia makamı tarafından ispat edilmesi gerekir ancak 
toplantı belgesine baktığımızda yönerge hiçbir şekilde uymadığı görülmektedir ama 
yönergeden ufak şeylerin de tekrar tekrar yazıldığı, yapılmaya çalışıldığı mesela  gizli 
ibaresi var toplantı tutanağı verilen belgede, tarih var, konu var ama hepsinin yeri yanlış, 
şekli yanlış, bu nedenle biz zaten bu toplantı tutanağının yönergeye aykırı olduğu 
iddiasındayız, bu belgenin sonradan ortaya çıktığı, sonradan hazırlandığı iddiasındayız ve 
iddianamede yine bir husus var bu belgenin Genelkurmay Başkanlığı'ndan onaylandığı gibi 
onaylı sureti gönderildi gibi bir iddiası var, sayın başkan biz Genelkurmay Başkanlığı'na bir 
dilekçe verdiğimizde dilekçenin bize gönderildiği zamanki cevabi yazısında da Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan bir evrak numarası basılarak bize gönderilmiştir ve mesela gizli ifadesi, gizli 
ibaresi kırmızı mühürle basılarak bize gönderilmiştir, bu çok basit bir bilgi talebi yazısında 
dahi bu şekilde ibareler bulunuyorsa zannediyorum Genelkurmay Genel Sekreterliği'nde 
bulunduğu iddia edilen bir belgenin yönergeyle uygun olması gerekir ancak bu husus da 
yoktur ve bu belgenin Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanması söz konusu değildir 
sadece Savcılık tarafından gönderildiğinde bu tutanağa belgeye evrak kayıt numarası basılıp, 
yazının ekine koyularak gönderilmiştir, bunun bir örneği de bizim vermiş olduğumuz 
Genelkurmay'ın bize göndermiş olduğu 12 Haziran 2013 tarihli cevabi yazıda da aynı şekilde 
evrak kayıt numarasının da bize verildiği görülecektir bunun da Mahkemenize örnek teşkil 
etmesi açısından sunmak istedim. İddianame açıklandıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı bu 
7 Nisan tarihli belgeyi bize de gönderdi, bize gönderirken de yine aynı şekilde evrak kayıt 



  

numarasını vurdu ve gönderdi ama bu demek değildir ki bu belgeyi onayladı ya da herhangi 
bir onaylı sureti aslı gibidir bir şerh vurarak bize bu şeyi göndermedi, 7 Nisan 97 tarihli 
belgeye ilişkin olarak hiçbir hukuki delille desteklenmemiştir, üzerinde raportör ismi ve 
imzası bulunmamıştır, MY75/1A yönergesine tamamen aykırıdır, nasıl, ne zaman ve 
nerede hazırlandığı, düzenlendiği tespit edilememiştir, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
da onaysız olduğu, imzasız olduğu, orijinal olmadığı belirtilmiştir, sanıkların isimleri, 
rütbeleri yanlış yazılmıştır ve birbiriyle uyumlu değildir ve bu belge gerçeğe aykırıdır, 
sonradan hazırlandığı çok net bir şekilde ortadadır ve bu nedenlerle müvekkilin tutuklanması 
veya hakkında bu davanın açılmış olması da kanuna aykırıdır. Ben bu belgenin imzasız ve 
onaysız olduğunu Genelkurmay Başkanlığı da teyid etmiştir ve yine Savcılık tarafından 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturması yürütülen, yürütülmüş olan bir 
başka dosyada kamuoyunda "Wikileaks" belgeleri olarak bilinen ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan bir soruşturma dosyası vardır, bu dosyada yine 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmüş ve şüpheli hakkında takipsizlik kararı 
verilmiştir yalnız burda bu takipsizlik kararı verilirken Savcılık makamı çok ilginç bir 
gerekçe ortaya koymuştur, demiştir ki; bu belgelerin hiçbiri Ceza Hukuku'nda delil değeri 
açısından ıslak imzalı belge niteliğinde bulunmamaktadır, herhangi bir kişi tarafından 
uydurularak yazılma ihtimali de en az gerçekliği kadar mümkündür çünkü delil olarak 
sunulan bu Wikileaks belgeleri imzalı değildir, onaylı değildir ve bu nedenle de bu belgelerin 
gerçek olmadığı kanaatine varmıştır ve takipsizlik kararı vermiştir, peki onaysız olan, ıslak 
imzalı olmayan bu belgelerin delil olarak kabul edilemeyeceğini, delil niteliğinde olmadığını 
bizzati Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı belirtiyorsa 7 Nisan 97 tarihli belgenin onaysız 
olduğunu, imzasız olduğunu zaten Genelkurmay Başkanlığı cevabi yazısında söylüyor. 
Neden bu belgeyi delil olarak kabul edip sanıklar hakkında soruşturma açmıştır, 
soruşturmaya devam etmiştir ve tutuklanmalarını talep etmiştir, bu iki farklı kararın aynı 
Başsavcılık tarafından verilen iki farklı kararın Savcılık tarafından açıklanması 
gerekmektedir ve eğer ki onaysız, ıslak imzalı olmayan bir belge sonradan hazırlanabilir gibi 
bir düşünce bir gerekçe var ise aynı haktan müvekkilim de faydalanmalıdır.

Bu toplantıyı ve toplantıya katıldı iddiasını kesinlikle reddetmekle beraber, 
müvekkilin o toplantıda söylediği iddia edilen sözlere de baktığımızda müvekkilin görev 
alanıyla, yetkisiyle, sorumluluğuyla ilgisi alakası olmayan sözlerdir. Müvekkil Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanı'dır ama sözlere baktığınızda kendisinin değil bu 
toplantıda hiçbir toplantıda bu tarz konuşma hem yetkisi yoktur hem görev alanıyla ilgili 
olmadığı için konuşamaz yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle bir usul hiçbir zaman 
olmamıştır zaten, bu nedenle de bu ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. 

İddianamede müvekkilin adı geçen daha doğrusu sadece bir parafının olduğu 5 
Mayıs 97 tarihli bir belge var, müvekkil burdan Aydan Erol imzalı bir belge, müvekkil 
burda bir koordine makamı var, paraf atmıştır, bunu da kendisi kabul etmiştir. Koordine 
makamı olarak paraf atmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sadece ve sadece bilgi amaçlıdır, 
evrakın içeriğine dair, evrakın yapacağı işlemlere dair ya da evrakın gideceği birimlerden 
gelen cevaplara dair herhangi bir sorumluluğu, herhangi bir görevi yoktur. 

Müvekkilin bu belge ile ilgili suçlanması kanuna aykırıdır çünkü biraz önce de 
bahsettim sadece ve sadece bilgi amaçlı müvekkile getirilmiş, müvekkil koordine makamı 
olarak parafını atmış ve evrak dağıtım planındaki ilgili yerlere gönderilmiştir, bu belgeyle 
ilgili olarak belgenin bir hazırlayanlar ya da belgeyi imzalayan sanıklar gerekli açıklamayı 
yapacaklardır mutlaka ancak bir an için bilgi toplama hususunu değerlendirecek dahi olsak 
bilgi toplamak bu iddianamede fişlemek olarak belirtilmektedir. 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'na göre suç değildir, suç olmayan bir husustan dolayı da herhangi bir yargılama ya 
da herhangi bir ceza hükmü kurulamaz bu nedenlerle bu belgeyle ilgili iddianamede 



  

müvekkilin ismi neden geçmektedir anlam verebilmiş değiliz ve bu belgelerle ilişikin olarak 
bu belgenin çalınmasıyla ilişkin olarak yapılan yargılamalar, açılan soruşturmalar 
neticesinde şu husus çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır, bu kararlarda dava dosyasında 
vardır, bu belgeler hiçbir şekilde bir suç unsuru taşımamaktadır. Koordine parafının sivil 
hayatta nasıl bir işlevi olduğuna dair ben biraz kafa yordum ve şöyle bir benzetmenin uygun 
olacağını düşündüm, mahkemelere avukatlar veyahut davanın tarafları dilekçe vermektedir 
ve bu dilekçeler ya Hakimler tarafından ya da Yazı İşleri Müdürleri tarafından havale 
edilmektedir bu belgenin içeriğiyle ilişkin bu havalenin yapılmış olması bu belgenin 
içeriğiyle ilişkin bir görev ya da sorumluluk arz etmemektedir, sadece bir işlemi 
tamamlamaktadır, herhangi bir icrai niteliği yoktur, o belgeyi içeriğinden o belgeyi 
imzalayanlar o belgeyi hazırlayanlar her zaman için sorumludur, müvekkilin yapmış 
olduğu koordine parafının da Hakim havalesinden hiçbir farkı bulunmamaktadır. 

İddianameyi bunun dışında da zaten bu iki husus dışında da zaten müvekkile 
atfedilen 1300 küsür sayfalık iddianamede hiçbir suç isnadı yoktur bir belgede de zaten adı 
geçmemektedir. İddianameyi genel olarak incelediğimiz de de müvekkilin hangi tarihte ya da 
sanıkların hangi tarihte atılı suçu işlediklerine dair açıklamalar bulunmamaktadır, buna ilişkin 
olarak Mahkemenize biz yargılamanın başında da dilekçe verdik ancak iddia makamı bu 
konuda yeni bir açıklama yapmadı. Biz hala bilmiyoruz, müvekkilim Altaç Atılan hangi 
eylemiyle hangi tarihteki hangi eylemiyle atılı suçu işlemiştir. Eğer bir toplantı 
belgesindeki bir ifadesinden bahsediliyorsa zannediyorum hükümeti devirmekten cebren 
men etmekle bu ifadelerin de hiçbir illiyet bağı da bulunmamaktadıra ayrıca.

 İddianamedeki müştekiler konusu tamamen tartışmalıdır ve müştekilerin 
zararlarının ne olduğu ne şekilde zarar gördükleri YAŞ kararlarıyla atılan personelin bu 
davayla ne ilgisi olduğu iddianamede hiçbir şekilde açıklanmamıştır ve bu katılma 
taleplerinin Mahkemece reddedilmesi gerektiğine çünkü bu suçtan yani 147. maddeden zarar 
görme ihtimali olan tek kurum hükümet yani Bakanlar Kurulu olduğudur bu nedenle de bu 
katılma taleplerinin de Mahkemece reddedilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Peki 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla başlayan süreçte ne 
olmuştur? Anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Kurulu toplanmıştır, Başbakan'ın da 
imzalamış olduğu bir kararları yayınlamıştır bunun neticesinde 14 Mart tarihinde 
Başbakanlık bir genelge yayınlamış ve devletin kurumlarını bu konuda görevlendirmiştir, 
bunun neticesinde Genelkurmay Karargâhı'nda daha önce de kurulan daha sonra da kurulan 
çalışma gruplarına benzer bir çalışma grubu kurulmuştur ve bu çalışma grubu irticayla burda 
bunun altını çizmek isterim, irticayla mücadele amacıyla kurulup faaliyetlerine yasal olarak 
devam etmiştir ancak iddianamede Batı Çalışma Grubu'nun yasadışı olduğu izlenimi 
yaratılmaktadır. Ben çok basit bir örnekle bunu açıklamak isterim, bütün iddianamede geçen 
Batı Çalışma Grubu belgelerini incelediğimizde bu belgelerin Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği'ne de bilgi amaçlı gönderildiğini göreceksiniz ve Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği Başbakanlığa bağlı bir kurumdur. Bir an için bunun yasadışı bir faaliyet olduğu 
düşünüldüğünde bu faaliyeti karşı yürüttüğünüz kuruma bağlı bir Genel Sekreterliğe bu 
belgeleri göndermek herhalde açıklanamaz zaten bu hususta hiçbir şekilde iddianamede 
açıklanmamıştır ama tüm belgeler bilgi amaçlı çünkü yapılan faaliyetler yasal olduğu için 
tüm belgeler Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderilmiştir. 

Devamında bu sürecin devamında koalisyon ortakları, siyasi nedenlerden dolayı 
kendi aralarındaki protokolü de değiştirerek hükümetin bir diğer partiye Doğruyol Partisi'ne 
geçmesi için Başbakan'ın istifası konusunda anlaşmışlardır ve Başbakan istifa etmiştir ve 
tarihte bunun bir başka örneği yoktur ki hükümeti cebren devirmek hususunun hükümetin iki 
ortağı arasındaki milletvekillerinden oluşan bir heyet tarafından koalisyon protokolünün 
revize edilerek Başbakanlığın el değiştirmesi şeklinde olsun. Hükümetin istifasından önce her 



  

iki partinin milletvekillerinden oluşan bir grup oluşturulmuş bir heyet oluşturulmuş ve 
protokol şartları yazılmıştır ve bu çalışma neticesinde de Necmettin Erbakan istifa ederek 
Cumhurbaşkanlığı'na görevi iade etmiştir. Bunun nasıl bir hükümeti cebren men etmek 
suçuyla bağı olduğu anlaşılamaz. Bu şekilde bir hükümeti devirmek yöntemi de zaten ne 
Türk tarihinde ne de dünya tarihinde yoktur. Tüm bu belgeleri iddianameyi incelediğimizde 
müvekkil Batı Çalışma Grubu'ndan yer almamıştır, Batı Çalışma Grubu'nda yer aldığına 
dair hiçbir belge ve müvekkile ya da dairesine gönderilmemiştir çünkü müvekkilin görev 
alanı farklıdır, müvekkil o tarihlerde Tümamiral'dir ve dosyanın diğer sanığı Çetin Doğan'ın 
da ifade ettiği gibi bir çalışma grubunda Tümamiral rütbesinde bir başkanlığı yürüten bir 
personelin yer alması askeri usullere de aykırıdır. Kendisine herhangi bir görev de 
verilmemiştir, herhangi bir belge de gönderilmemiştir ve bu nedenle de müvekkilin atılı suçu 
işlediği iddiası dayanaksızdır, mesnetsizdir ve soyuttur. 

Hiçbir suçlamayı kabul etmemekle beraber müvekkil  hakkında suç şüphesi dahi 
bulunmamaktadır. Sadece bir belgede bir kaç ifadesinin bulunması ile atılı suç arasındaki 
bağın olmadığını, bulunmadığını defalarca beyan ettik, ifade ettik. Bu nedenlerle 
müvekkilime suç isnat etmenin kanuna ve hukuka aykırı olduğu gibi hakkaniyete de aykırı 
olduğu düşüncesindeyim. 

Müvekkilin tanık ve müştekilere baskı yapma olasılığı da yoktur zira müştekilerden 
hiçbirinin ifadesinde müvekkilin adı geçmemektedir, hiçbirini tanımamaktadır, tanıkların da 
hiçbiriyle hiçbir irtibatı, bağı daha önceden bir tanışmışlığı da yoktur ve müvekkil yaklaşık 9 
aydır tutukludur, tutuklanmasına en önemli kuvvetli suç şüphesini oluşturan belge 7 Nisan 97 
tarihli belgedir. Burada ben şunu ifade etmek istiyorum, Mahkemeniz 5 Eylül 2013 tarihli ara 
kararında ve geçen hafta zannediyorum 30 Ekim tarihli ara kararında Genelkurmay 
Başkanlığı'na yazı yazılarak 7 Nisan 97 tarihli belgeyle ilgili bilgi talebinde bulunmuştur, bu 
bilgi talebinde bulunulması dahi bu belgenin artık şüpheli, gerçekliğinin tartışmalı hale 
geldiğini göstermektedir, ispat etmektedir; Mahkemenin de bu kanaatte olduğunu 
düşünüyoruz bu nedenle sadece bu belgeye dayalı olarak kuvvetli suç şüphesi gerekçesi artık 
dayanaksız kalmıştır bu nedenlerle ben müvekkilimin öncelikle tahliye edilmesini ve 
yapılacak yargılama neticesinde de beraatine karar verilmesini talep ediyorum."

12.A. Sanık ARSLAN DAŞTAN 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 293);

" 20 Ekim 1996 tarihinde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına İç İstihbarat Şube 
Müdürü olarak atandığını, Mayıs 1997 yılında Ankara Mamak’ta bulunan 28 nci Mekanize 
Tugay Komutanlığına Komutan Yardımcısı olarak atandığını, 

 Batı Çalışma Grubunun faaliyet gösterdiği İGHD’nin bölümünün yan tarafında iç 
istihbarat şube müdürlüğünde çalıştığını, Batı Çalışma Grubu faaliyetlerini İGHD Plan Şube 
Müdürü İdris KORALP’in yürüttüğünü, duyduğuna göre Batı Çalışma Grubunu Çevik BİR, 
İdris KORALP, Faruk ALPAYDIN’ın kurduğunu, BÇG’de Çevik BİR, Erol ÖZKASNAK, 
Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ ve İdris KORALP’in kendilerine yakın olan kişilerle 
çalıştığını, kendisinin bu ikisine çok yakın olmadığını, bu sebeple 1997 yılı Mayıs ayı 
sonlarında İstihbarat Başkanlığındaki görevinden ayrıldığını, sonradan öğrendiğine göre 
BÇG’ye tüm kuvvet komutanlıklarından bilgi geldiğini, BÇG’deki subaylar tarafından analiz 
yapıldığını, gelen bilgilerin aynı yerde dosyalanıp dolaplara konulduğunu, BÇG’de az bir 
süre çalıştığını, BÇG’de Çevik BİR, İdris KORALP, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ, Ümit 
ŞAHİNTÜRK, İsmail Hakkı ÖNDER’in çalıştığını, BÇG’de Hüsnü DAĞ ile Mustafa 
BABACAN’ın basın ve gazeteleri takip edip bu bilgileri Erol ÖZKASNAK ve Çevik BİR’e 
arzettiklerini,    



  

Batı Çalışma Grubunda çalışanların görevlerinin ikinci (ikiz) görev olduğunu, asıl 
kadro görevlerine de devam ettiklerini, Batı Çalışma Grubunda herhangi bir görev 
yapmadığını, herhangi bir toplantıya katılmadığını, toplantıların Harekât Başkanlığının 
koordinesinde yapıldığını,

  Batı Eylem Planını da imzası olması sebebiyle İdris KORALP’in hazırladığını, 
BÇG’nin Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanlığı (İGHD) bünyesinde 
oluşturulduğunu, 

 Batı Eylem Planında belirtilen faaliyetler ile ilgili olarak bir çalışma yapmadığını, 
bilgisi olmadığını, bunların tamamının TSK’nın görevi dışında olduğunu,  

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge 
kapsamında bir çalışma yapmadığını, bilgisi olmadığını, konseptin kapsamının TSK’nın 
görevinin dışında olduğunu,  

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun oluşturulması konulu belgenin 9 ncu 
maddesinde belirtilen Kriz Masası Kuruluna, Fevzi TÜRKERİ, Kenan DENİZ, Hüsnü DAĞ 
ve Mustafa BABACAN’ın katılmış olabileceğini, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Oluşturulması konulu belgenin EK A 
sında bulunan BÇG şemasının Çetin DOĞAN tarafından imzalandığını, BÇG şemasının o 
dönemde orada çalışan plan subayı Faruk ALPAYDIN’ın yapmış olabileceğini,

 Batı Çalışma Grubunda çalışan kişilerin isim ve telefon numaralarının bulunduğu 
“BÇG.TELREH.doc”.isimli belgenin doğru olduğunu,

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu çalışma alanına giriş 
yetkisi verilen personel isim listesinde (gir-yet.doc) isminin bulunması ile ilgili olarak 
ifadesinde;  20 Ekim 1996 tarihinde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İç İstihbarat Şube 
Müdürü olarak atandığını ve 1997 yılı Mayıs ayı sonlarında bu görevinden ayrıldığını, görev 
yeri ve makamının İGHD’nin yanı olduğunu, Batı Çalışma Grubunu kuran ve Batı Çalışma 
Grubunda çalışan kişilerin faaliyetleri ile uyuşamayacağı için kendisine söylemeden belgeye 
ismini yazmış olabileceklerini, fakat kendisinin  Batı Çalışma Grubunda bizzat çalışmadığını, 
daha sonra faaliyetlerini öğrendiğini, Batı Çalışma Grubunun hiçbir faaliyetini de tasvip 
etmediğini, 28 Şubat döneminde kendisinin de mağdur olduğunu, kurmay olmasına rağmen 
terfi ettirilmediğini, resmi yemeklerde alkol yerine meyve suyu içmesi nedeniyle sürekli 
dışlandığını, bu soruşturmanın müştekisi olması gerektiğini, 

 Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinin TSK’nın görevi olmadığını, Batı Çalışma 
Grubunun, savcılıkta kendisine gösterilen belgeler ışığında anladığı kadarıyla o dönemde 
Hükümeti yıkmak için kanunsuz faaliyetler yaptığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

12.B. Sanık ARSLAN DAŞTAN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 09.01.2014 tarihli 55. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Öncelikle iddianamede yer alan hakkımdaki tüm suçlamaları kabul etmediğimi 
beyan etmek istiyorum. Zira aşağıda açıklayacağım gibi Batı Çalışma Grubu'nun varlığını 
Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı görevine başladıktan sonra gazete ve 
televizyondan öğrendim. Bu hususu defalarca sayın Savcı'ya anlatmama ve Emniyet'teki 
sorgumda belirtmeme rağmen özellikle Savcılık sorgusundaki beyanlarımın tamamı dikkate 
alınmadan ve bazı bölümleri beyanlarımdan farklı olarak iddianameye dahil edilmek suretiyle 
müsnet suçu işlemişim gibi hakkımda iddianame tanzim edilmiştir. 

Ben Temmuz 1996'da EDOK Komutanlığı'na, Ekim 1996'da ise mesaj emri ile 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na tayin oldum. Genelkurmay Başkanlığı'nda altı ay 
gibi kısa bir süre Ekim 96, Mayıs 1997 arasında İç İstihbarat Şube Müdürü olarak sadece 
ve sadece kendi kadro görevimi yaptım. Sonuçta Genelkurmay'dan 1 Nisan 1997'de, 1 



  

Nisan 1997'de mesaj emri ile 7 Mayıs 1997'de ise genel atamalarla 28. Mekanize Tugay 
Komutan Yardımcılığı'na tayinim çıktı. 

Nitekim iddianamedeki olaylar akışı incelendiğinde benim atamamın yapıldığı 
dönemde Batı Çalışma Grubu'nun yapılanması yeni başlamış olabilir. Zira ben görevdeyken 
bunu anlamış olsaydım ifadem alınırken ve sayın Savcı sorduğunda ise sonucu ne olursa 
olsun inancım gereği doğruyu sayın Savcı'ya söylerdim. Mamak'taki yeni görevime 
başladığım dönemde basında Batı Çalışma Grubu ile ilgili bilgiler duymaya başlamıştım. Bu 
nedenle samimiyetle ifade ettiğim gibi Genelkurmay'dan ayrıldığım dönemde bu 
yapılanmadan haberim yoktu. Nitekim 30 Eylül 2013'de İç Güvenlik Harekât Daire 
Başkanı 24 Ekim'de 2013'de Plan Şube Müdürü savunmalarında Batı Çalışma Grubu'nun 
ancak Mayıs 1997 sonunda aktif olarak çalışmaya başladığını özellikle belirtmişlerdir. Ben 
30 Mayıs 1997'de Kıta Komutanlığı kursları için Genelkurmay'dan ayrılmıştım. Bununla 
ilgili belgeler sizde 248'inci klasör, sayfa 418-420'de mevcuttur. Genelkurmay'da görev 
yaptığım altı aylık süre içinde kendi kadro görevimin dışında asla başka bir görev yapmadım. 
Sayın Savcı'ya Şube Müdürü olduğumu, Şube Müdürü'nün başka bir Şube Müdürü emrinde 
görev yapmasının teamüllere aykırı olduğunu, ayrıca karakterim gereği böyle bir 
görevlendirme yapılsaydı sonucu ne olursa olsun bunu asla kabul etmeyeceğimi nitekim 
meslek hayatımda bunun örneğinin olduğunu özellikle ifade ettim.

 Şüpheli sıfatı ile 12 Nisan 2012 tarihinde Emniyet'te alınan ifademi Savcılık'ta da 
aynen tekrar etmeme rağmen üzülerek ifade ediyorum ki her iki ifadem arasındaki 
çelişkilerin nedenini ve iddianameye yansıtılma şeklini bir türlü anlayamadım. Kanaatimce 
bu durumun sayın Savcı tarafından sözlerimin sehven farklı yorumlanmasından 
kaynaklandığını belirtmek istiyorum. 

Şöyle ki, sayın Savcı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Kenan Deniz isimli şahıslarla birlikte 
görev yaptınız mı, yapmadıysanız bu şahısların nerelerde görev yaptıklarını biliyor musunuz, 
Batı Çalışma Grubu'nu kim ya da kimler kurdu, Faruk Alpaydın'ı tanıyor musunuz diye 
sordu, Savcılık'taki ifadem sayfa 2. Cevaben, ben Genelkurmay'da iken Çevik Bir, 
Genelkurmay İkinci Başkanı; Çetin Doğan, Harekât Başkanı; Kenan Deniz'in İç Güvenlik 
Harekât Daire Başkanı olduğunu kendimin ayrı bir başkanlık olan İstihbarat Başkanlığı'nda 
görevli olduğumu söyledim. Sayın Savcı'ya Batı Çalışma Grubu'nun adını 28'inci Mekanize 
Tugay Komutan Yardımcılığı görevine başlamayı müteakip medyadan duyduğumu, 
Savcılık'taki ifadem sayfa 2, dolayısıyla Batı Çalışma Grubu'nu kimlerin kurduğu konusunda 
hiçbir bilgimin olmadığını, bilmediğim konuda kimseye iftira edemeyeceğimi ancak gerek 
Emniyet'te gerek sizin gösterdiğiniz belgelere dayanarak Batı Çalışma Grubu'nun Çevik 
Bir'in emriyle kurulduğu, faaliyetlerinin İç Güvenlik Harekât tarafından yürütüldüğü 
anlaşılıyor dedim. Faruk Alpaydın ben Genelkurmay'da iken İç Güvenlik Harekât Plan 
Subayı olduğunu söyledim. Nitekim Faruk Alpaydın'ın Mart 1997'de kursa gittiği, gerek 
sizde mevcut kurs belgelerinden gerekse sicil amirlerinin ifadelerinden gayet net bir şekilde 
anlaşılmaktadır. 

Görüldüğü gibi bizzat Batı Çalışma Grubu hakkında bilgim olmadığı için bana 
gösterilen belgelere dayanarak genel ifade şeklindeki beyanlarımın bir bölümü sayın Savcı 
tarafından kanaatim şeklinde değil bizzat biliyormuşum gibi ifade edilmiştir. Bu nedenle 
Emniyet'teki ifademle bu ifade arasında kanaat açıklaması yönünden farklılık görülmektedir. 
Doğrusu Emniyet'teki beyanlarım gibidir. Yine sayın Savcı Batı Çalışma Grubu'ndaki 
yapılanma şeklini anlatınız diye bir soru sordu, Savcılık'taki ifadem sayfa 2. Sayın başkanım 
dikkatinizi çekerim sadece 2 ve 3'üncü sayfayı arz ediyorum. 19 sayfalık ifademin 2 ve 3'üncü 
sayfasında 2-3 soruyu. Cevaben, ben Batı Çalışma Grubu hakkında bilgim yok. Emniyet'te ve 
sizin gösterdiğiniz belgelerden Batı Çalışma Grubu'nun Nisan 1997'de kurulduğu 
anlaşılıyor. Ben Mayıs 1997 sonunda tayinen Genelkurmay'dan ayrıldım. Genelkurmay'da 
az bir süre çalıştım, Genelkurmay'da az bir süre çalıştım. Batı Çalışma Grubu'nun yapılanma 



  

şekliyle ilgili bilgim yoktur diye cevap verdim. Ancak, ancak benim bu cevabıma karşılık 
ifademden Genelkurmay kelimesi çıkarılmış, aynen az bir süre çalıştığım için yapılanma 
şekliyle ilgili bilgim yoktur şeklinde Savcılık ifade tutanağında yer almıştır. Savcılık ifade 
tutanağı sayfa 3. İddianamede ise bu ifadenin önüne ifade tutanağında dahi olmayan, 
iddianamede ise bu ifadenin önüne ifade tutanağında dahi olmayan Batı Çalışma Grubu'nda 
kelimesi sehven ilave edilmiş ve iddianamede Batı Çalışma Grubu'nda az bir süre çalıştığı 
şeklinde yanlış kanaate varılmıştır. 

Kaldı ki ifademin her aşamasında Batı Çalışma Grubu'nun varlığını tayin olduktan 
sonra medyadan duyduğumu belirtmiştim. Sayın Savcı tekrar Batı Çalışma Grubu'nda kimler 
çalıştı diye sordu. Savcılık'taki ifadem sayfa 3. Cevaben, ben Batı Çalışma Grubu'nun 
varlığını, 28'inci Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı'na tayin olduktan sonra 
duyduğumu, medyadan öğrendiğimi, benim Batı Çalışma Grubu'nda hiçbir bilgim yok dedim 
Batı Çalışma Grubu hakkında hiçbir bilgim yok dedim. 

Bunun üzerine Çevik Bir, Çetin Doğan, İsmail Hakkı Önder, Hüsnü Dağ, Mustafa 
Babacan kim, bunları tanıyor musun dediğinde ben de evet ben Genelkurmay'da iken Çevik 
Bir İkinci Başkan, Çetin Doğan Harekât Başkanı, İsmail Hakkı Önder benim bölücü terör 
örgütünden sorumlu Proje Subayı'mdı, kendisine bu kadro görevinin dışında herhangi bir 
görev vermedim. Hüsnü Dağ ve Mustafa Babacan, kendi kadro görevleri gereği basın ve 
gazeteleri takip ediyor ve Genel Sekreter ile İkinci Başkan'a arz ediyorlardı, şeklinde cevap 
vermiştim. Sayın başkanım buna karşılık cevabım aynen yukarıda belirttiğim gibi Çevik Bir, 
İdris Koralp, İsmail Hakkı Önder çalışıyordu. Hüsnü Dağ ve Mustafa Babacan basın ve 
gazeteleri takip ediyorlardı. Sonra da o bilgileri Genel Sekreter Erol Özkasnak ve İkinci 
Başkan Çevik Bir'e arz ediyorlardı, şeklinde sehven yanlış yazılmıştır. 

Savcılık'taki ifade tutanağı sayfa 3. Halbuki Savcılık'taki ifade tutanağının yukarısı 
dikkatle incelendiğinde sizde de var, bende de var efendim. İsmail Hakkı Önder, Hüsnü Dağ, 
Mustafa Babacan'ın isminin hiç geçmediği görülecektir. Bu soruyla ilgili savunmamda ismi 
geçen kişileri tanımamla ilgili yasal kadro görevlerini anlatmak isterken bu beyanlarım Batı 
Çalışma Grubu ile ilişkilendirilerek geniş yoruma gidilmiştir. 

 Batı Çalışma Grubu'nun varlığını 28'inci Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı'na 
tayin olduktan sonra, Mamak'taki yeni görevim yerinde televizyon ve gazetelerden 
duyduğumu, gerek Emniyet'teki gerek Savcılık'taki ve gerekse Mahkeme'deki ifadelerimde 
defaten belirttim. Görev yapmadığım, duymadığım, görmediğim, bilmediğim bir yerde şunlar 
çalışıyordu diyerek insanlara iftira etmem mümkün mü? Hal böyleyken Batı Çalışma 
Grubu'nda Çevik Bir, Çetin Doğan, İdris Koralp, Faruk Alpaydın, İsmail Hakkı Önder veya 
Hüsnü Dağ, Mustafa Babacan çalışıyor demem ne derece akla, mantığa ve ahlâka uygun? 
İddianame ve dava dosyasına genel olarak bakıldığında Emniyet ve Mahkemedeki 
beyanlarım ile sayın Savcı'ya verdiğim ifade arasında sadece kanaat yönündeki 
açıklamalarımla ilgili küçük de olsa çelişkiler olduğu görülecektir.  Nitekim benden önce 
savunması alınan birçok sanık aynı konuda mağdur olduklarını ifade etmişlerdir. Sayın 
Savcı'nın ağzından çıkanı yorumlayarak değil aynen yazdırması gerekirdi. Sorgum 
tamamlandıktan sonra Mahkemeye sevkim sırasında saatlerce beklememe rağmen gece 
duruşma salonuna girmemden iki üç dakika önce savunmam bana ve avukatıma verildiğinde 
detaylı okuma fırsatı bulamadık. Görebildiğim birkaç hatayı sayın Mahkeme heyetine 
söyleyerek düzelttim ise de Mahkemede verdiğim ifade de mevcut, yukarıda ilgili bölümlerde 
belirttiğim bazı hatalı yerler malesef düzeltilememiştir. Daha sonra benzer yanlış 
yazılmaların diğer şüphelilerin başına geldiğini de dosyayı incelerken gördüm. Zaten 
Emniyet'teki ve Mahkemedeki ifadem arasında bulunan Savcılık ifadesinin bazı bölümlerinin 
farklı oluşu bu beyanlarımı doğrulamaktadır. 

Savcılık'taki 19 sayfa 89 sorudan ibaret ifademin akışı dikkate alındığında sadece ve 
sadece iki üç sorudaki çelişki kendisini gösterecektir. Benim ifadem 19 sayfadır. Genel olarak 



  

benim savunma ve iddialarım hem zamana ve hem de resmi kayıtlara uygun olup bu 
bağlamda Batı Çalışma Grubu içerisinde ne görev, ne zaman ve ne de Şube Müdürü olmam 
dolayısıyla bulunmamın mümkün olmadığı takdirinize şayandır. 

Netice olarak Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda altı ay gibi kısa bir süre 
kendi kadro görevimi yaptım. Bu kısa süre içerisinde kadro görevimin dışında kesinlikle 
başka hiçbir görevde çalışmadım. Emniyet, Savcılık ve Mahkemede verdiğim ifadelerimde 
Batı Çalışma Grubu'nun varlığını Mayıs 1997'de 28'inci Mekanize Tugay Komutan 
Yardımcılığı'na tayin olduktan sonra Mamak'taki yeni görevime başlamayı müteakip gazete 
ve televizyonlardan duyduğumu, bana Batı Çalışma Grubu'yla ilgili herhangi bir emir ve 
görev verilmediğini, Şube Müdürü'nün başka bir Şube Müdürü'nün emrinin görev 
yapmasının teamüllere aykırı olduğunu, ayrıca karakterim gereği böyle bir görevlendirme 
yapılsaydı sonucu ne olursa olsun bunu asla kabul etmeyeceğimi, nitekim meslek hayatımda 
bunun örneği olduğunu ayrıca bana Batı Çalışma Grubu nedir, görevi nedir, nerede faaliyet 
gösterecek şeklinde ne yazılı ne sözlü herhangi bir emir verilmediğini ve herhangi bir bilgi ve 
belge de gösterilmediğini de defalarca anlattım. 

Batı Çalışma Grubu'nda görevlendirilecek olanlara verilmesi istenen 45 kişinin 
isminin olduğu ve benim ismimin de geçtiği tek belge olan Sürekli Giriş Kartı konulu 
bilgisayar çıktısı bana gösterilmiştir. Bu belge hakkımdaki suçlamayla ilgili tek belgedir. 
Benden önce savunması alınanlar tarafından Genelkurmay'da sürekli giriş kartı hangi yönerge 
gereği, hangi şube tarafından verildiği, teslim edilirken ve teslim alınırken mutlaka 
imzalattırıldığı konularında çok detaylı bilgi verilmiştir. Bu belgenin tarafıma imza karşılığı 
teslimi gerekirken böyle bir belgenin teslimine dair evrak mevcut değildir. 

Kanaatimce son kaydetme işlemi 8 Mayıs 97 olan ve tayinimin çıktığı 7 Mayıs 
97'den sonra düzenlenen bu belgenin hatalı olduğunu anlayan ilgili Proje Subayı sehven 
yaptığı yanlışlığı düzeltmek suretiyle son kaydetme işlemi 2 Haziran 97 olan Batı Çalışma 
Grubu Telefon Rehberi adlı belgeden ismimi çıkarmıştır.

İddianame sayfa 211. Sayın Savcı bununla ilgili soruyu senin ismin yok diye 
geçiştirmiştir, Savcılık'taki ifadem sayfa 15. Sürekli giriş kartıyla ilgili olarak  Sayın Savcı'ya 
benim böyle bir belgeden haberim olmadığı gibi ismimi kimin yazdırdığını ve ne maksatla 
yazdırdığını bilmediğimi, bana Batı Çalışma Grubu'na sürekli giriş kartı diye herhangi bir 
kart verilmediğini bir kaç kez ifade ettim. Yine iddianamenin 92, 98, 99, 100 ve 101'inci 
sayfalarında Batı Çalışma Grubu'nda hangi başkanlıklardan, kimlerin görevlendirildiği 
açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca İç Güvenlik Harekât Başkanı ve Plan Şube 
Müdürü savunmalarında hangi başkanlıklardan kaç kişi ve kimlerin Batı Çalışma Grubu'nda 
görev yaptığını açıkça ifade etmişlerdir, benim ismim geçmemiştir. Benim 7 Mayıs 1997'de 
tayinim çıktı. Müteakiben Kıta Komutanlığı kurslarına başlamak üzere 30 Mayıs 1997 
Cuma günü Genelkurmay'dan ayrıldım. Nitekim gerek İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, 
gerek İç Güvenlik Harekât Daire Plan Şube Müdürü savunmalarında Batı Çalışma Grubu'nun 
ancak Mayıs 1997 sonunda aktif olarak faaliyete geçtiğini belirtmişlerdir. 

Hiçbir müşteki ve mağdur benden şikayetçi değildir. Hiçbir tanık ifadesinde ismim 
geçmemektedir. Bir kısım şüpheliler ifadelerinde Batı Çalışma Grubu'nda çalışan tüm 
personele  takdir belgesi verildiğini söylerken bana herhangi bir takdir belgesi 
verilmemiştir. 

Evim, 12 Nisan 2012'de 8 saat arandı. Birçok CD, DVD, Video, Kaset, Harddisk, 
şahsi telefonum bir ay incelendi. Herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. İddianamede Batı 
Çalışma Grubu İş Bölümü'ne ilişkin belgede Batı Çalışma Grubu'nda çalışan kişilerin isim, 
rütbe ve görevlerinin ne olduğu açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Hiçbir yerde ismim 
geçmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini 
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye yönelik en ufak bir çalışmam olmamıştır. 
Ayrıca benim milli iradeye saygım, demokrasiye olan bağlılığım ve dini inancım gereği böyle 



  

bir faaliyette bulunmam mümkün değildir. Bu nedenle davada sanık statüsünde olmam beni 
çok üzmüştür. Yukarıda özet olarak açıkladığım nedenlerle varlığını 28'inci Mekanize 
Tugay'a tayin olduktan sonra televizyon ve gazetelerden öğrendiğim Batı Çalışma Grubu ile 
ilgili hakkımdaki suçlamaları asla kabul etmiyorum. Yargılama sonunda hakkımda beraat 
kararı verilmesini arz ve talep ederim. "

 "Bir soruyu verdiğiniz cevapta sonradan öğrendiğime göre tüm Kuvvet 
Komutanlıkları'ndan buraya bilgi geliyordu demişsiniz. Yine gelen verilerin analizi nerede ve 
nasıl gerçekleştiriliyordu denmiş. Tüm gelen bilgiler Batı Çalışma Grubu'na geliyordu, 
burdaki subaylar tarafından da analiz yapılıyordu demişsiniz. Bu şekilde bunlarda da bir 
farklı bir zapta geçme mi oldu, yoksa bu beyanlarda bulundunuz mu?"

 "Şimdi ben hiçbir şeyden haberim olmadığını bunun bu  Batı Çalışma Grubu'nun 
faaliyetini tayin olduktan sonra duyduğumu arz ediyorum ve ondan sonra bana belgeler 
gösteriliyor işte bunlar Harekât Başkanlığı'ndan çıktı, Kuvvetler'den gelen emirler, benim bu 
konuda söyleyeceğim bir şey yok, eğer öyleyse hakikaten demek ki geliyordur Kuvvet'ten, bu 
şekilde ben söyledim."

"Telefon rehberiyle ilgili belgeye bunun doğru olduğu şeklinde cevap vermişsiniz, 
Kriz Masası Kurulu ile ilgili de şunların katılmış olabileceği şeklinde cevap vermişsiniz. 
Şimdiki ifadenizde de BÇG'yi daha sonra duyduğunuzu söylüyorsunuz. Yani bizim 
anlamamız  gereken Savcılık sorgusundaki bu ifadelerin de mi yanlış geçtiği ya da bunlar 
sizin tahmininiz ya da yorumunuz mudur?"

 "Batı Çalışma Grubu'ndaki o  telefon rehberindeki benim 16 sene sonra aklımda 
tutmam herhalde mümkün değil yani akla mantığa uygun değil. Yani ben nasıl aklımda 
tutayım bunlar doğru diyeyim yani. Yani orda sehven yapılan bir yanlışlık var.

"Kriz Masası Kurulu ile ilgili de sehven yazıldığını düşünüyorsunuz, öyle mi? 
"Ben Kriz Masası'nda şunlar çalışıyordu diye böyle bir şey ben söylemedim bunlar 

çalışıyordu diye söylediysem, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu'nun Oluşturulması 
konulu belgenin 9'uncu maddesinde belirtilen Kriz Masası Kurulu'na Fevzi Türkeri, Kenan 
Deniz, Hüsnü Dağ ve Mustafa Babacan'ın katılmış olabileceği şeklinde...sayın Savcı işte 
evraklar diyor bakın bunlar bunlar katılmış diyor olabilir diyorum ben de." 

" Batı Çalışma Grubu'nda çalışanların görevlerinin ikinci yani ikiz görevler 
olduğunu asıl kadro görevlerine de devam ettiklerini söylüyorsunuz. Burdaki ikiz görev 
yani ikinci görevler hususunu biraz açar mısınız?" 

 "Çok açıklandı bu konu. Yani bir asli görevi vardır birisinin bir de denir ki ya şu 
görevi de en müsait sensin, git o görevde de bulun, o işi de  yap, orda bulun denir işte o ikinci 
verilen görev ikiz görevdir."

"ben 28 Şubat mağduruyum zira resmi yemeklerde içki yerine meyve suyu 
kullandığım için, terfi de ettirilmedim, terfi almadım diyorsunuz, yani bu nedenle bizzat 28 
süreci mağduru olduğunuzu da ifade ediyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak, bu konuyla ilgili 
olarak biraz daha tafsiratlı çünkü bizim müvekkillerimizin önemli bir kesimi bu. "

"Bu bir, ikincisi; bana belgeler gösterildi. İşte efendim bakın Refahyol Hükümeti'ni 
düşürmek için bir cunta yapılanmış, gösteriliyor evraklar. Siz bunu tasvip ediyor musunuz? 
Hayır efendim ben nasıl tasvip ederim yani bir darbeyi, Silahlı Kuvvetler darbe yapmaz da bu 
darbelerden ders almıştır zaten, önceki şeylerden ders almıştır, öyle bir şey asla yapmaz. Artı, 
şu evrak var işte, Çetin, Çevik Bir şunu yapıyormuş bunu yapıyormuş bilmem ne o zaman 
haliyle aklıma geldi yani ya böyle bir cunta kurulduysa İran'da rejim karışıklığı çıkarılacak 
falan böyle kocaman kocaman laflar. E şimdi bunlar olacak e herhalde ben niye tayin oldum 
o zaman altı ay gibi bir süre bir ikincisi ben şahsi dosyamı görmüyorum acaba bir şey mi 
vardı benim şahsi dosyamda bunlar aklıma gelmesi tabii değil mi? Rencide edildiğim 
zamanlar oldu ama beni rencide ne Çetin Doğan etmiştir ne Çevik Bir etmiştir. Silahlı 
Kuvvetler 150 bin tane subay astsubaydır. Üç beş tane kendini bilmez, sözünü bilmez şov 



  

yapmak için bana bunu söyledilerse onları hiçbir zaman Silahlı Kuvvetler'e mâl etmem sayın 
avukat. Dolayısıyla dedim ki ben acaba bunlardan mı dolayı ben takdir almadım, terfi 
ettirilmedim o zaman ben mağdurum, onu söylemeye çalıştım ben efendim, ifademde ben 
onu vurguladım o zaman ben mağdurum dedim yani 28 Şubat mağduru benim."

Bana gösterilen, bana gösterilen bilgi ve belgelere dayanarak, benim de yaşadıklarım 
aklıma geliyor, geriye bakıyorum acaba diyorum ben şahsi dosyamda bir şey mi yazılı. Terfi 
ettirilmedim efendim takdir almadım, bunlar benim aklıma geliyor onun için dedim ki ben 
bakın böyle böyle bunlar da başıma geldi. O zaman ben mağdurum dedim, 28 Şubat 
mağduruyum ben dedim. Ama tekrar ediyorum üç beş tane sözünü bilmez kişinin hiçbir 
zaman söylediği espri olsun şov yapmak için bana söylediği sözler hiçbir zaman Silahlı 
Kuvvetler'e mâl edemem. Silahlı Kuvvetler 150 bin tane subay astsubaydır. Peşinen 
söyleyeyim ve ben Silahlı Kuvvetler'de Yüzbaşı iken keşif bölük komutanı iken keşif 
dershanesini mescit haline çevirdim, orda teravi namazı kıldırdım askerlerime. Hiç kimse de 
bana bir şey söylemedi."

"Diyorsunuz ki resmi yemeklerde alkol yerine bak resmi yemeklerde vurgu yapmak 
istediğim husus o, yerine meyve suyu içmesi nedeniyle yani böyle bir ifade geçiyor yani resmi 
yemeklerde alkol kullanılmak orduda mutat bir hadise midir, olağan bir hadise midir? 

 "Yani alkol içen de var içmeyen de var"
"Şimdi orda bir tarafta Batı Çalışma Grubu'nun basından duyuyorsunuz ama bir 

taraftan da Batı Çalışma Grubu'na mensup personele bazı personellerin de ikiz görevle 
görevlendirildiğini söylüyorsunuz. Bu bir çelişki bana göre. Dolayısıyla bu çelişkiyi siz nasıl 
gidermek istersiniz?"

"Batı Çalışma Grubu'yla ilgili ikiz görev nedir, Batı Çalışma Grubu'na ikiz görev 
verildi mi diye bir şey sormadı, yanlış anlamadıysam, eğer öyle bir şey sorduysa derhal onu 
düzeltirim. İkiz görev nedir diye bana sordu. Ben o şekilde cevap verdim. Şimdi Batı Çalışma 
Grubu'nda ikiz görev ben Batı Çalışma Grubu'nun varlığını bilmiyorum. İkiz görevi tarif 
ettim hepsi bu kadar."

"Güven Erkaya'nın bir asker bir diplomat kitabındaki bir söyleyişinde ki bir cümle 
ile bir tutarlılık arz ediyor, orada diyor ki Sayın Güven Erkaya; Batı Çalışma Grubu 
genelkurmay da kuruldu, grubu Kara, Deniz Hava Kuvvetleri ile Jandarma Komutanlığının 
üyeleri katıldı, gruptaki Deniz Kuvvetleri temsilcimiz bu grubun faaliyetleri ve neler 
yapılacağı hakkında bana muntazaman bilgi verirdi şeklinde bir cümlesi var ki bu söyleyişi 
kameralar kayda alınarak çözümlenmiş bir söyleyişi, 12 Haziran 1997 Genelkurmayda basın 
ve yargı mensuplarına verilen brifingden sonra o brifinge katılan gazetecilerden biri olan 
Sayın İsmet Berkan 13 Haziran 97 tarihli radikal gazetesindeki köşesinde Batı Çalışma 
Grubunun karargahta kurulduğunu ve ülkenin 4 bir yanındaki birliklerden Batı Çalışma 
Grubunun bağlantılı subay ve astsubayların var olduğunu ve bunlardan da oluk oluk bilgiyi 
Ankara'ya akıtıldığını söylemekte, bu 3 beyan birbiri ile tutarlılık arz etmekte ve sizin 
sahiplenmek istemediğiniz beyanda savcılık huzurunda ve avukatınız eşliğinden alınmış bir 
beyan, dolayısı ile bu 3 beyan hakkında ne söylemek istersiniz?"

 " Şimdi böyle bir şeyin benimle ne ilgisi var, 12 Haziran diyorsunuz, ben 12 
Haziran da kurstayım, hiçbir şeyden benim bilgim yok yani."

 "İşte ben onu zaten söylemek istiyorum yani sizin sahiplenmek istemediğiniz 
beyanlar ile Güven Erkaya ve İsmet Berkan'ın beyanları birbirin ile örtüşmektedir."

" Tamam, cevabım yok efendim."

12.C. SANIK ARSLAN DAŞTAN MÜDAFİİ AVUKAT MEHMET ALİ 
BULUT'UN SAVUNMASI

 " Müvekkilimin savunmalarına katılıyorum. Hem emniyetteki hem de savcılıktaki 



  

sorgusunda hazır bulundum. Emniyette hali ile tamamını okudum sorgusunun cevaplarını 
ama Savcılıktaki sorgusunu savcıya biz, hakime savcıya güvenmeyeceğiz de kime 
güveneceğiz. Çelişkili ifadeler yer almış çünkü kes-yapıştır yapıyordu bazı yerlerde. Bunu 
zaptı aldığımızda fark ettik. Alelacele kısa da bir süre vardı sorguda düzeltmeye çalıştık 
çalışabildiğimiz kadar, kalanını da müvekkilimiz burada tamamladı, yazılı olarak da verdi. 
Müvekkilimin zaten genelkurmayda kısa bir süre çalışmıştır. Ondan sonra ifade ettiği gibi 
28. Mekanize tümen komutanlığı yardımcılığına tayin edilmiştir. Iddia edilen örgüt ve batı 
çalışma grubu ile uzaktan yakından herhangi bir ilgisi ve bilgisi yoktur. O bakımdan 
beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. 

12.D. SANIK ARSLAN DAŞTAN MÜDAFİİ AV. KENAN TANGÜLÜ'NÜN 
SAVUNMASI

: "Müvekkilin 1 Nisan 1997'de ataması çıkıyor. Tabi bu ne ile mesaj emri ile. 1 ay 
sonra da yani mayıs ayının başında, 10 Mayıs'ta da normal yayınlanan emirle ataması 
yapılıyor. Silahlı kuvvetlerde atama yapıldığı zaman personel bir dönem yine orada kalır, 
ilişiğini kesmesi, efendim yeni atandığı görev yeri bir kurs veya bir ek bilgilendirme 
gerektiren konularda bir hazırlık evresi geçirir. Ben de bir dönem askeri hakimlik ve askeri 
savcılık yaptım. 

Müvekkilin tayini çıkıyor. Artık ondan sonra eski görevinde çalışmaz. Bu gözden 
kaçtığı için özellikle bazı müdahil vekiller bunu bilmediği için sanki orada 1 gün, 2 günde 
olsa bir şey yapmış, bir görev yapmış, bir hazırlık yapmış gibi addediliyor. Bu kavram tam 
anlaşılsa bu soruların çoğuna da gerek kalmayacaktı.  Dava nedir, hükümetin yasa dışı 
yollardan düşürülmesi. Müvekkilin görevi nedir? Genelkurmay istihbarat dairesinde bir şube 
müdürü olarak görev yapıyor. 1 Nisan 1997'de ataması yapılmış. 10 Mayıs 1997'de de resmi 
olarak yapılmış yani yazılı olarak. Batı çalışma grubunun planlandığı tarihler Nisan ayının 
ortaları, esas faaliyet gösterdiği yani çalışmaya başladığı dönem ise 1997 Mayıs ayının sonu, 
şimdi bunu zaten anlayabilsek bu soruların çoğuna da gerek olmayacaktı. Hatta tam tersi yani 
müvekkil kalkıp da batı çalışma grubu ile ilgili bir şeyler söylemiş olsa ben şunu derdim 
savcı olarak; ya kardeşim senin tayinin çıkmış, sen nereden biliyorsun bunları. Ama biz 
bunları söylemiyoruz, sanki batı çalışma grubunda çalışmış gibi bilmesi gerekiyormuş gibi 
dikte edilen sorularla karşı karşıya kaldı.

Müvekkilin atama emri, ilişik kesme tarihi yeni görevine gitmeden evvel kullandığı 
veya yaptırıldığı, tabi tutulduğu kurslar. İlişik kesmesi, görev yaptığı şube müdürlüğünün 
görev alanları, ne oldu bunlar açık açık belli. Bunlar okunduğunda bu soruların veya bu 
kargaşanın çoğu ortadan kalkacak. 

Müvekkil emniyette bir ifade vermiş, tutuklamaya sevk edildiği sırada da bir ifade 
vermiş. Bu ifadelere bir itiraz yok, buradaki itiraz neye, savcılıktaki verdiği ifadeye, ama 
savcılıktaki ifadeyi tümünü doğru kabul ettiğimiz zaman şu çelişki var hiç bu söylenmiyor. 
Örneğin müvekkil diyor ki ben genelkurmayda o dönemde yani bu batı çalışma grubunun 
kurulduğu iddia edilen dönemde 1 ay çalıştım diyor, genelkurmayda. Tutanakta bu, yani bu 
yanlış anlamalar olmasın diyelim. Bizzat savcının müvekkilime ve avukatına imzalattığı 
tutanakta diyor ki o dönemde 1 ay çalıştım. Batı çalışma grubu lafı yok. Iddianameye 
bakıyoruz, batı çalışma grubunda 1 ay çalıştım diyor. Hadi buyurun ben de diyorum ki bu 
çelişki nereden geliyor. Ağzından böyle birşey çıkmamış, hazırlıkta yok. Bizzat sayın 
savcının aldığı sorguda yok ama iddianamede var. 

Ikinci dikkatinizi çekeceğim nokta şu; müvekkil tutuklamaya sevk edildiği sırada 
bazı beyanlarını değiştiriyor. Şimdi değişmemiş değil, tutuklamaya sevk edildiği sırada da 
ben sayın savcıya verdiğim ifadeyi tekrar ediyorum dese dediğinize katılacağım. Orada diyor 
ki efendim benim bazı beyanlarımı yanlış geçmişsiniz, bu dediğimiz olay şimdi bunu hepimiz 



  

hukukçuyuz biliyoruz yani sorgu yapıldı, bitti. Çıktılar alındı bu arada bir bekleme süresi 
var, çıktı getirilip veriliyor. Müvekkil bunu inceliyor ve tutuklamaya sevk ediliyor. Arada 3-5 
dakikalık bir süre var. Yani bir yerden bizim müvekkile vahiy mi geldi, savcılıkta odada ifade 
verirken söylemediğini tutuklamaya sevk edildiği sırada gitti düzeltti. Işte o esnada hatalı 
yazışma olduğunu veya sehven yapıldığını, bazı beyanların yanlış yorumlanarak veya sayın 
savcılık tarafından değişik yorumlanıp yazıldığı görüldüğü için düzeltme ihtiyacı duyuldu ve 
tutuklama esnasında yani bu sonradan yapılan bir işlem değil, sonradan olsa diyebilirsiniz. 
Avukatı söyledi, bir yerden birisi bir şey söyledi. Bu aynı anda olan olay. Dolayısıyla 
müvekkilimin doğru söylediğinin teyididir bu. Bu iki noktayı açıklamak zorunda kaldık. 
Bunun dışında benim müvekkilimin savunmalarına biz de katılıyoruz çünkü kendisi 
belgelerle ispatlandığı gibi o dönemde genelkurmayda yani batı çalışma grubunun yeni 
kurulduğu dönemde batı çalışma grubunda çalışmamıştır, bilgisi de yoktur, bu nedenle 
beraatini talep ediyoruz."

13.A. Sanık ASLAN GÜNER 27.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 275);

 "1996 yılından 1997 yılı Ağustos ayına kadar Genelkurmay “J-5” Başkanlığına 
bağlı olarak Genelkurmay Silahlanma ve Savunma Araştırma Daire Başkanı olarak görev 
yaptığını, 1997 yılı Haziran ayı ortalarında 3-4 ay görevle Bosna’ya gittiğini, Çevik BİR’in 
Başkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Batı Çalışma Grubu ve irtica 
konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya katılmadığını, Silahlanma ve Savunma 
Araştırma Daire Başkanlığının TSK’nın geleceğine dönük silah sistemlerini yenilemek, 
tedarik etmek için neler yapılabilirliğini araştıran mühendislerden oluşan teknik bir büro 
olduğunu ve Batı Çalışma Grubunda görev almadığını, faaliyette bulunmadığını, Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili kendisine sorulan Batı Çalışma Grubunun eylem ve faaliyetlerinin 
insan haklarına, demokrasiye, milli iradenin üstünlüğüne, Anayasaya uygun olmayan 
düşünceler olarak değerlendirdiğini, görev yaptığı süre içerisinde Anayasa ve yasalara bağlı 
kaldığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

13.B. Sanık ASLAN GÜNER Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 06.12.2013 tarihli 44. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE ;

"Savunmamı kısaca kimliğim 28 Şubat dönemindeki görev yerim, bu görev yerimin 
BÇG ile ilgisi, iddianamede üzerime atılı suçlamalar ve bu suçlamalara karşı açıklamalarım, 
sırası ile yapacağım,yapacağım savunmanın bir yazılı örneğini müsaadenizle makamlarına 
sunuyorum, Sayın Başkanım kısaca kimliğim diye ifade etmiştim sırayı ben çoğu komutan ve 
arkadaşımız gibi toplam 50 yıl üniforma giyen, bu 50 yılın 45 yılı subaylıkla bu dönemin de 
son 18 yılı generallik rütbesinde geçen ve geçen yıl 2012 Ağustosunda orgeneral rütbesinde 
normal süremi tamamlayarak emekli olan bir askerim, bu uzun askeri safahatın içinde 
tuğgeneralliğimin 3. yılında Genelkurmay Karargahında görev aldım, bu göreve 2 yıl süre 
ile terörle mücadele görevi icra ettiğim Tugay Komutanlığından Ağustos Şura'sı sonrası 
çıkan atama neticesinde 26 Ağustos 1996 da gelip katıldım, katıldığım görev Genelkurmay 
Başkanlığı Silahlanma ve Savunma Araştırma Daire Başkanlığıdır, bu daire Genelkurmay 
Başkanlığındaki J-5 yani Genel Plan ve Prensipler Başkanlığına bağlı 6 daireden biridir, 
diğer dairelere kıyasla mütevazı yapısı olan bu dairenin teşkilatı ile görev ve 
sorumluluklarının yazılı dosyada makamlarına takdim etmiş bulunuyorum, ama dosyada 
uzunca anlatılan bu görevleri birkaç cümle ile özetlemek gerekirse; bu daire yurtiçi  ve yurt 
dışı teknolojileri takip ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah sistemlerini yenilemek ve 



  

tedarik etmek için neler yapılabileceğini araştıran, simülasyon programları geliştiren, bu 
konuda teknik, özel eğitim almış 12 kişilik subay ve mühendislerden oluşan bir ARGE 
araştırma geliştirme dairesidir, dairemin BÇG'nin faaliyet alanı ile hiçbir ilgisi 
bulunmamaktadır, diğer bir ifade ile BÇG konuları dairemin ilgi alanı dışındadır. 28 Şubat 
diye anılan sürecin geneli cereyan tarzı, nereye dayandığı, BÇG'nin kuruluşu dahi yaşanan 
gelişmeler birçok değerli sanık ve avukatları tarafından çok detaylı anlatıldığı için ben 
zamanı iyi kullanmak adına savunmamı 28 Şubat diye genelde ifade edilen olayın tümü 
üzerinde değil sadece iddianamede tarafıma yöneltilen suçlamalar ile sınırlı kalarak 
yapacağım.

İddianame öyle olduğu için yaptığım görevin ve o dönemde üzerime atılı suçların 
BÇG ile ilgisini vurgulayarak savunmama devam edeceğim, yoksa BÇG ile ilgili özel bir 
değerlendirmem olduğu için değil, iddianamede üzerime atılı olan suçlar 3 adet toplantıya 
katılmakla ilgilidir, sorgu sırasında bu 3 toplantıdan sadece 7 Nisan olanı bana 
sorulmuştu, ancak iddianamede 4 Nisan ve 2 Temmuz da var, dolayısıyla bunlara sırasıyla 
cevap vermeye çalışacağım, genel olarak burada hem savunma yapanlar ve hem de avukatları 
tarafından ifade edilen bir konu tekrar olsa da benim için de geçerli, onun için vurgulamak 
istiyorum.

 Genelkurmaydan gelen bir liste var, bu o dönemde Genelkurmay Karargahında 
çeşitli kademelerde görev yapan general amiral listesidir ama bir şekilde bu iddianameye bu 
toplantılara katılanlar listesi olarak geçmiştir, o nedenle bu 3 toplantıda da ikisinde daire 
başkanı olduğum için bir tanesinde de general olduğum için katıldığım ifadesi vardır, 
bunlardan 4 Nisan 97 tarihli toplantı iddianameye göre Sayın Çetin Doğan'ın ifadesine 
dayanmaktadır.

Halbuki burada Çetin Doğan oradaki ifadesinden farklı olarak yeniden konuyu 
düşündükten sonra bu toplantının 4 değil 3 Nisan 97'de yapıldığını ve sadece ilgili J ve ilgili 
D Başkanlarının katıldığı sınırlı katılımlı bir toplantı olduğunu belirtmiş bulunmaktadır, 
kısacası bu toplantının ne tarihi ne de katılanları açısından iddianamede belirtilenler gibi 
olmadığı, tarih ve katılım konusunda farklı görüşler olduğu, savunmalar sırasında ortaya 
çıkmış olup ben bu toplantıya katılmadım, diğer toplantı üzerime atılı suç olarak 7 Nisan 
97 tarihli toplantıdır, iddianamede katılanlar kısmında daire başkanları ibaresinin 
bulunması nedeniyle bu tarihte yapılan toplantıya katıldığım iddia edilmektedir, yapıldığı 
iddia edilen bu toplantı ile ilgili tutanak olduğu belirtilen belgede ki bu belge çok 
tartışılıyor malumlarınız, açıkça görüleceği üzere 7 Nisan 97 tarihinde Genelkurmay 
İkinci Başkanlığı Başkanlığında yapıldığı iddia edilen toplantıya toplam 21 kişi katılmış, 
bu toplantı tutanağında benim ismim yer almamaktadır, tutanak belgeye göre toplantıya 
katılanların hepsi konuşma yapmıştır, tarafıma ait bir konuşma olmadığı belge içeriğinden 
açıkça görülmektedir, bunun sebebi benim o toplantıya katılmamış olmamdır.

İddianamenin 88. sayfasında 7 Nisan 97 tarihli toplantıya katılanların listesinin 
Genelkurmay Başkanlığınca gönderildiği belirtilmiş ama birçok avukatımızın da söylediği 
gibi ve resmi yazı ile Genelkurmaydan aldığı gibi bu liste toplantıya katılanların değil 
Genelkurmay Karargahında görev yapanların listesi olduğu anlaşılmıştır. Sayın Avukatın 
sorduğu suale Genelkurmayın verdiği cevabın 4. maddesi dosyanızda da mevcut olup Ankara 
C. Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 97 tarihli toplantıya katılanların isim listeleri 
istenmeyip, o tarihte belli makamlarda görev yapan kişilerin bilgileri istenmiştir, dolayısı 
ile gönderilen kimlik bilgileri de toplantıya katılanların değil o tarihte belirtilen 
makamlarda görev yapanların bilgileridir denilmektedir.

Genelkurmay Karargahında genelde her toplantı için ama özelde de böyle önemli 
olduğu ifade edilen bir toplantı için mutlaka MY 75/1-b'ye göre tutulmuş olması gereken 
belgeler, tutanaklar vardır, ancak böyle bir belge de mevcut değildir.

 Bu genelin dışında biz kendim ile ilgili Sayın Avukatım tarafımdan genelkurmaya 



  

sorulan yazılı soru üzerine alınan cevapta ki; EK-C'de sunulmuştur dosyada, görüleceği üzere 
bu toplantıya katıldığıma ilişkin herhangi bir belge ya da bilgiye rastlanılmamıştır, 
yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere 7 Nisan 97 tarihli toplantıya katıldığım iddiası 
tamamen varsayıma dayalı olup bahsi geçen toplantıya katıldığıma ilişkin somut hiçbir 
delil, bilgi ya da belge bulunmamaktadır, ben bu toplantıya katılmadım.

Üzerime atılı suç olarak belirtilen üçüncü toplantı 2 Temmuz 1997 tarihli toplantıdır, 
iddianamede 97 tarihçesine göre 2 Temmuz 97 tarihinde yapılan özel takdim ile katılanlar 
arasında karargahta görevli general amiraller ibaresi bulunması sebebiyle o toplantıya 
katıldığım iddia edilmektedir, iddianameden de anlaşılacağı üzere BÇG ile ilgili toplantılar 
genelde Genelkurmay Harekat Başkanlığı koordinatörlüğünde icra edilmiştir, bu 
iddianamenin 138. sayfasında bellidir, yine tarihçeden anlaşılacağı üzere 2 Temmuz 97 
tarihli özel takdim toplantısı Genelkurmay Genel Sekreterliğinin koordinatörlüğünde 
yapılmış olup rutin bir karargah bilgilendirme toplantısıdır.

İddia edilen diğer toplantılar gibi bu toplantıya katılımımla ilgili avukatım tarafından 
Genelkurmay Başkanlığından bilgi sorulmuş ve cevabi yazıda ki, dosyada mevcuttur, benim 
bu toplantıya katılımımla ilgili herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanmadığı tarafımıza 
bildirilmiştir, bu toplantıya da katılmadım, diğer yandan bir ek bilgi sunmak istiyorum, ben 
Temmuz ayında 97 Temmuz'unda yurt dışına seçildiğim için, göreve seçildiğim için önce 
izine gönderildim, sonra karargahta gideceğim görevle ilgili, görev başı dediğimiz ilgili 
daireleri dolaşarak görevle ilgili bilgi aldım ve Bosna'da o zaman savaş sonrası istikrarı 
sağlamak için kurulan kısaca SFOR dediğimiz İstikrar gücünde Türkiye'ye verilmiş bir 
tuğgeneral postuna gönderildim ki bu görevi yine aynı J-5 Başkanlığında komşu dairem 
başkanı olan Silahsızlanma Daire Başkanı Tuğgeneral Cahit Sarsılmaz'dan devraldım, 
katıldığım iddia edilen 2 Temmuz 97 tarihli toplantı tarihinin atılı suçun tamamlandığı 
belirtilen tarihten yani 18 Haziran 97 tarihinden sonra olduğu hususunu da Sayın 
Heyetinizin dikkatine sunarım.

Bir özet değerlendirme yaparsam bir defa bir üst amirim olan ve bütün günlük 
yaşamamı, faaliyetlerimi yakından bilen, bir emir alsaydım ondan alacak olduğum aşikar 
olan Genelkurmay J-5 Başkanı Sayın Vural Avar'dan BÇG ile ilgili yazılı veya sözlü hiçbir 
emir almadım, dairemin görev alanı ile ilgisinin olmayışı ve yazılı veya sözlü bir emir 
almadığımdan cihetle ne ben ne de dairemden hiçbir personel BÇG'nin hiçbir faaliyetine 
katılmadı, 97 yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği tarihçesine göre BÇG ile ilgili yapılan 
toplantı tarihleri ve bu toplantıya katılanlar iddianamenin 138, 39, 40'ıncı maddelerinde 
sıralanmıştır, bu toplantının hiçbirinde ne benim ne de dairemin ismi yoktur, çünkü bu 
kapsamda hiçbir toplantıya katılmadım, iddianameye göre Plan Prensipler Başkanlığına 
gönderilen BÇG çıkışlı ilgi yazılar ve belgeler kısaca hatırlasak 4 Nisan 97 tarihli BÇG 
oluşturulmasına ilişkin yazı, 10 Nisan 97 tarihli BÇG kurulmasına ilişkin yazı, 29 Nisan 
97 tarihli BÇG rapor sistemi konulu yazı, 6 Mayıs 97 tarihli BÇG harekat konsepti konulu 
yazı ve 27 Mayıs 97 tarihli BÇG Batı eylem planı konulu yazıdır, yukarıda belirtilen ve 
BÇG çıkışlı olarak iddianameye giren bu yazıların hiçbirisi bana veya daireme gelmemiştir.

Adı geçen bu belgeleri de ilk defa sorgum sırasında gördüm, zaten birinci amirim 
Sayın Vural Avar gerek kendi savunmasında gerekse sorular üzerine bana ya da daireme 
BÇG ile ilgili yazılı veya sözlü hiçbir görev vermediğini çok açık bir şekilde belirtmiştir, 
iddianamede yer alan ve BÇG ile ilgili olduğu belirtilen aşağıdaki teşkilat isim listesi, telefon 
listesi ve kurullarla benim ya da dairemden hiçbir personelin ismi yer almamaktadır, teşkilat 
şeması, görevli personel listesi, üst kurul, telefon listesi, kriz masası kurulu gibi burada çok 
çok konuşulan konular, iddianamede geniş yer verilen ve burada da tartışılan 27 Mayıs 97 
tarihli Batı Eylem Planı başlıklı belgede doğruluğu ya da yanlışlığı ayrı bir konu, bu 
belgede yapılacak faaliyetler, alınacak tedbirler ve bu tedbirlerin hangi makam tarafından 
ne şekilde icra edileceği açıkça gösterilmiştir, bu eylem planı içerisinde benim daireme 



  

yani Silahlanma, Savunma ve Araştırma Dairesine hiçbir görev verilmemiştir, bunların 
dışında hakkımda herhangi bir müşteki şikayeti de yoktur, iddianameye göre BÇG ile ilgili 
gelen ve giden yazılar listesi yer almaktadır geniş olarak, bunların hiçbirinde de benimle ilgili 
ya da dairemle ilgili bir husus yoktur, zaten demin ifade ettiğim gibi yaklaşık 10 ay süre ile 
görev yaptıktan sonra bu daireden dış göreve gittim, Bosna'ya gittim, ben Bosna'da iken 
Ağustos Şura'sı sonrasında verilen bir kararla bu daire lâv edildi, yerine ona benzer ancak 
biraz daha genişletilmiş ve halen o şekli ile devam eden BİL.KAR.DEM. dediğimiz Bilimsel 
Karar Destek Başkanlığı kuruldu, Bosna dönüşü ben Genelkurmay Karargahında ayrı bir 
daire başkanlığına atandım ve göreve başladım.

Sonuç ve istem olarak iddianamede üzerime atılı suç BÇG'nin bazı toplantılarına 
diğer daire başkanları ile birlikte katılmaktan ibarettir, iddianamede ve tüm dosya 
kapsamında isnat edilen bu suç ile ilgili aleyhimde somut, kesin, inandırıcı hiçbir delil 
bulunmamaktadır, ayrıca Genelkurmay Başkanlığından aldığımız resmi yazıdan da 
katılmakla suçlandığım bu toplantılara katılmamış olduğum görülmektedir, sanık olarak 
yargılandığım huzurdaki davada yukarıdaki ayrıntılı olarak yapmış olduğum açıklamaların 
dilekçe ekinde dosyada sunduğum belgeler ve tüm dosya kapsamı birlikte 
değerlendirildiğinde BÇG'nin hiçbir faaliyet içerisinde yer almadığım hususu açıkça 
görülmektedir, bu sebeple yapılacak yargılama neticesinde beraatıma karar verilmesini talep 
ediyorum."

13.C. SANIK ARSLAN GÜNER MÜDAFİİ AV. EROL YILMAZ ARAS'IN 
SAVUNMASI 

"Müvekkilimin savunmasındaki beyanlarına aynen iştirak ediyorum. Olabildiğince 
açık bir şekilde yüklenen suçla hiçbir ilgisinin olmadığının beyan ve kanıtlarını kendisi 
sundu. Ben çok kısa olarak iki cümle ile ifade etmem gerekirse benim de, müvekkilimin iddia 
edilen ve yasa dışı diye nitelendirilen yapılanmanın içinde olduğuna, fikir ve eylem birliği 
içinde hareket ettiğine, toplantılarına katıldığına dair hiç bir delil mevcut değildir. 

İddianamede üzerine atılı suç ve benzeri bir isnadı müvekkilime yüklemek hiçbir 
şekilde mümkün değildir. Ben bu aşamada daha önceki yazılı beyanlarımızı, sorgudaki 
beyanlarımızı, müvekkilimin biraz önceki beyanlarına aynen katıldığımı ifade ediyorum. 
Daha sonra eğer yargılamanın devamında Sayın Savcımız mütalaasında suçlamayı 
değiştirmezse ayrıntılarıyla genel savunmayı yapmak üzere şu anda savunmamızın bundan 
ibaret olduğu saygı ile arz ediyorum."

14.A. Sanık  AYDAN EROL’UN 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 273); 

" 1995  Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını, 1997 Ağustos ayından 1998 Ağustos ayına kadar 
Kuzey Deniz Saha Komutanı olarak görev yaptığını ve emekli olduğunu,  

05 Mayıs 1997 tarihli  Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu Deniz 
Kuvvetlerine bağlı tüm komutanlıklardan Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları adı altında 
yukarıda belirtilen tüm kişilerin biyografileri, siyasi görüş/yönlerinin istendiği, Aydan EROL 
imzalı  belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu, BÇG 
tarafından verilen emir doğrultusunda evrakın hazırlanarak kendisine gönderildiğini, dağıtım 
gereği için imzaladığını, kendi el yazısı ile “Sayın Komutana öncesi ile birlikte arz” şeklinde 
şerhinin olduğunu, Güven ERKAYA’nın da parafının mevcut olduğunu, 

 Hanefi AVCI’nın ikametinde aramada elde edilen “5 Mayıs 1997 tarihli Yeni 
Yüzyıl" gazetesinde yayınlanan Beykoz Çengeldere köyünde inşa edilmekte olan "Fetih" 



  

isimli külliye hakkındaki "İzinsiz Şeriat Külliyesi" başlıklı haber ile ilgili olarak bölgede 
detaylı bir araştırma yapılacak ve sonuç DENKOM'a bildirilecektir" içerikli İstihbarat Daire 
Başkanı Eser ŞAHAN’ın parafının, İKK.Ş.Müdürü Mehmet AYGÜNER’in imzasının, 
Aydan EROL’un imzasının bulunduğu belge ile ilgili olarak ifadesinde; belge ile ilgili 
çalışmayı Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığına bağlı İKK Şube Müdürlüğünün 
yaptığını, evrakı da onların hazırladığını, daha sonra da kendisinin imzaladığını, evrakın 
doğru olduğunu, 

 Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ile hükümetin ayrılmak zorunda kaldığını 
düşünmediğini, BÇG çalışmaları ile hükümetin istifası arasında bir bağlantı olmadığını 
düşündüğünü, kendisinin BÇG içerisinde bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul 
etmediğini savunmuştur.

14.B. Sanık AYDAN EROL Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 04.11.2013 tarihli 29. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE;

"Ben 1995 Ağustos'unda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı 
görevine atandım ve 1997 Ağustos'una kadar bu görevi deruhte ettim. Deniz Kuvvetleri 
Kurmay Başkanı olarak görevlerim özetle komutan emir ve direktiflerine göre Deniz 
Kuvvetleri tüm unsurlarının harbe hazırlık seviyesini, azami etkinlik seviyesine çıkarmak ve 
idame etmek üzere her türlü idari ve lojistik tedbiri almak, Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz 
alaka ve menfaatlerine göre Deniz Kuvvetleri unsurlarının stratejik yapılanma ve kullanma 
konseptini hazırlamak, Genelkurmay Başkanlığı emir ve direktiflerine göre harekât ve 
ihtimalat planlarının her an uygulanmasını sağlayacak hazırlık seviyesini muhafaza etmek, 
Genelkurmay Başkanlığı ve komutan emirlerini karargâh unsurları ve ast komutanlıklara 
iletmektir. Kurmay Başkanlığı görevinden 16, emekli olduktan 15 yıl sonra o tarihte 
yürürlükte olan mülga 765 sayılı TCK.nun 147. maddesi suçlaması ile huzurunuzdayım. 

Atılı suça mesnet teşkil eden asli delil 5 Mayıs 97 tarihli "Batı Çalışma Grubu Bilgi 
İhtiyaçları" konulu iki sayfalık belgedir. Genelkurmay Başkanlığı'nın 29 Nisan 97 tarihli 
"Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi" konulu emri gereğince hazırlanan emir 1 Mayıs 97 
tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ana ast birliklerine Kurmay Başkanı imzası ile 
tarafımdan yayımlanmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı'nın 29 Nisan 97 tarihli emrinde irticai yapılanmalar 
ve örgütler hakkında bütün  bilgilerin toplanması ve rapor formatları ile rapor edilmesi 
emredilmektedir. Bizzat Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bu emrin geliştirilmesi 
doğrultusunda direktifleri ve İstihbarat Daire Başkanlığı'na dikte ettirdiği notlar 
gereğince 5 Mayıs 97 tarihli ve "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" konulu emir 
İstihbarat Başkanlığı'nca hazırlanmış ve Deniz Kuvvetleri Komutanı onayı ve parafı 
alınarak Deniz Kuvvetleri Görev Talimatı esaslarına göre üst komutanlıklara Deniz 
Kuvvetleri Komutanı emri ile üst ve eşiti makamlara Deniz Kuvvetleri Komutanı 
namına ibaresi ile tarafımdan imzalanmıştır. Evrak üzerinde komutana öncelikle arz 
notu ve komutanın onayı görülebilir, bu itibarla bu emir komutan tarafından yayınlanmış 
addedilmelidir ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda benim imzamla yayımlanan gizli ve 
kişiye özel bu belge o tarihte askerlik görevini yapan İstihbarat Başkanlığı'nda görevli Onbaşı 
Kadir Sarmusak tarafından çalınmış ve olay "Köstebek" adı altında medyaya yansımıştır.

 O tarihten bugüne kadar özellikle birkaç şahsın mağduriyetini kanıtlamak ve 
demokrasinin sözde vesayet altına alındığı vurgulamak maksadıyla kullanılan belge 
demokrasiye sözde sevgilerini ifade etmek için kamuoyuna mükerreren gösterilmiş ve 
sunulmuştur. Demokrasi sevgisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan sevgileriyle makusen 
mütenasip bu şahısların kullandığı kişiye özel, gizli ibaresi taşıyan ve benim bu mahkemede 



  

yargılanmama esas olan bu belgenin Emniyet İstihbarat Müdürü Bülent Orakoğlu'nun 
azmettirmesi, er Kadir Sarmusak tarafından Deniz Kuvvetleri Karargâhı'ndan çalındığı 
yüksek malumlarıdır. Bu belgenin Savcılık'ta ifadem alındığında emniyet eski İstihbarat 
Daire Başkanı Hanefi Avcı'nın evinde bulunduğu da belirtilmiştir. Bu belgenin çalınmasıyla 
ilgili olarak Askeri Mahkeme'de görülen davada anılan şahıslar Polis Vazife ve Selahiyetleri 
Kanunu'nun 7. maddesinde o ara yapılan değişiklikler nedeniyle beraat etmiş olsalar dahi bu 
yargılama ile belgenin kanundışı yollarla elde edildiği tescil edilmiştir. Bu nedenle söz 
konusu belgenin delil olarak kabul edilip edilmemesi takdirlerinize maruzdur.

 Bu davada Emniyet İstihbarat Müdürü Bülent Orakoğlu ifadesinde belgenin İç İşleri 
Bakanı vasıtasıyla Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makamlarına sunulduğunu özellikle 
belirtmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral sayın İsmail Hakkı Karadayı, 2 Haziran 97 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne belge ve olayı bildirmiş ve anılan şahıslar 
hakkında idari inceleme yapılmasını talep etmiştir. Bu itibarla anılan belgenin komuta zinciri 
içinde bilinen ve suç unsuru taşımayan bir belge olduğu açıkça görülmektedir. 

Ayrıca bu belge ve Batı Çalışma Grubu kuruluş ve faaliyetlerini içeren diğer bir kaç 
belge için bu başvurudan sonra Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde açılan 
davalarda Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin yasal olmadığına dair hiçbir karar vaz 
edilmemiş ve hiçbir evrakta suç unsuru bulunmamıştır. Dolayısıyla Batı Çalışma Grubu'nun 
komuta zinciri ve askeri hiyerarşi içinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın bilgisi tahtında 
faaliyet gösterdiği de açıkça ortaya çıkmaktadır. 7 Ağustos 97 tarihinde de Adana 
Milletvekili Orhan Kavuncu ve Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün önergeleri ile konu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde incelenmiş, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı'nın görüşleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Meclis başka bir işlem 
yapılmasına gerek görmemiştir. 

28  Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararları ile irticanın tehdit olarak belirlenmesi 
yani niyet ve kabiliyetin Cumhuriyetin temel niteliklerini risk ve tehlike boyutunun üstünde 
hedef almasının tespit edilmesi ve Başbakan Erbakan'ın 14 Mart 97 tarihli direktifinden 
sonra Batı Çalışma Grubu'nun yasallığının ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bekası için 
doğal hukuk gereği muayyen tedbirleri almasının yalnız yasal yahut legal değil aynı zamanda 
meşru "legitimate"  bir hak olduğu da şahsi değerlendirmemdir. 

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu raporunda 28 
Şubat'la fiili bir darbe sürecinin söz konusu olmadığı, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 
emir ve komuta zinciri içinde hareketle askeri ve sivil bürokrasinin ittifak içinde hareket 
ettiği ifadeleri sayfa 919 ve 920'de belirtilmektedir. 

 Bülent Orakoğlu hakkında Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde açılan 
kovuşturmada anılan şahıs beraat etmiş, beraat kararında söz konusu emirde tespit edilmesi 
istenen hususların birçoğunun açık yayınlar, beyanatlar, faaliyetler nedeniyle kamuoyu 
tarafından bilinen hususlara ilişkin bulunduğu belirtilmiştir. Söz konusu emrin konusu sadece 
bilgi toplamaya yöneliktir ve bu faaliyet o tarihte Meri Kanunlar diğer bir ifadeyle mülga 765 
sayılı kanunda halen yürürlükte bulunan 5237 sayılı kanunun 135'inci maddesinde 
öngörülene benzer bir düzenleme olmaması nedeniyle suç teşkil etmemektedir. 5 Mayıs 97 
tarihli "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" konulu belge hakkında Hasan Celal Güzel 
tarafından yapılan suç duyurusuna İstanbul 4 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi 'nce verilen 
takipsizlik kararının soruşturmanın 28 Şubat 97 kararlarını içermesi, yeni delillerin ele 
geçirilmiş olması, takipsizlik kararının Batı Çalışma Grubu'nun diğer faaliyetlerinde ismi 
geçen şahısların ve müştekinin dilekçesinde belirtilen mezhepçi yapılanma faaliyetlerinin 
konusunda yeterli inceleme yapılmadığının anlaşılması gerekçeleriyle İstanbul 12.Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce kaldırıldığı  yüksek Mahkemenizin 3 Eylül tarihindeki duruşmada 
öğrenilmiştir. İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı muvahecesinde dahi benim 
CMK 173/6'ya göre soruşturma ve kovuşturma şartı olan hakkımda başka hiçbir delil 



  

olmadığını önemle tekrar ifade etmek istiyorum. 
Gizli ve kişiye özel bu belgeyi kamuya açıklayan ve ifşa eden müşteki Hasan  Celal 

Güzel hakkında Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda 
anılan mahkemenin beraat kararı Yargıtay 9.Ceza Dairesi'nin onama kararı ile 
kesinleşmiştir. Beraat kararının gerekçesi ve bu gerekçe ile saptanan somut olayların 
huzurdaki dava dosyasında belgenin gizli olamayacağı, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma 
ve yaşatmanın her Türk vatandaşının görevi olduğu, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve 
yaşatmak görevinin gizli bir faaliyet içinde değil koruma kollama faaliyetlerini icabı açıkça 
yürütülmesi gereken bir faaliyet olduğu belirtilmektedir. Bu itibarla belgede suç unsuru 
bulunmayan ve kanunsuz emir olmadığına Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce 
de karar verilen ve Yargıtay'ca onanan bu evrak ve şahsım hakkında bu nokta-i nazarla da 
inceleme yapılmasını takdirlerinize sunuyorum. 

Deniz Kuvvetleri unsurlarının Batı Çalışma Grubu'na gönderilmesi emredilen 
gündüraf ve olay bildirim raporlarını iddianamede de verilen formlarında müşteki 
kanaatlerine istinaden iddia edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı'nda Batı Çalışma 
Grubu benzer bir yapılanmanın olduğu iddiasını açıkça bertaraf etmektedir çünkü raporlar 
doğrudan Batı Çalışma Grubu'na gönderilmektedir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Karargâhı'nda ayrı bir çalışma grubu kurulmamış, faaliyet İstihbarat Daire 
Başkanlığı'nca yürütülmüştür. Diğer taraftan bu rapor sistemi  99 tarihinden sonra kurulan 
yeni hükümetler döneminde de devam etmiştir. 

5 Mayıs tarihli söz konusu belgeyle ilgili olarak iki husus dikkati müstelzimdir. 
Birincisi, Anayasa'nın 137. maddesi son paragrafı, mülga 765 sayılı kanunun 49/1 ve Askeri 
Ceza Kanunu'nun 41/2 maddeleri kapsamında bir emrin yerine getirilmesi nedeniyle tarafıma 
ceza sorumluluğunun yüklenemeyeceği keyfiyetidir. Ayrıca İç Hizmet Kanunu'nun 14. 
maddesi mutlak itaat ilkesini ve emirlerin ast tarafından değiştirilmeyerek uygulanacağına 
amirdir. İkincisi, emrin konusunun bir suç oluşturmamasıdır. Bu emrin mahiyeti bilgi 
toplamaya dönüktür yani icrai bir yönü, kişilerin kişisel hürriyetlerini kısıtlayıcı bir yönü 
yoktur. Bu emrin mahiyeti 1997'de yılında Meri Kanunlar'da diğer bir ifadeyle mülga 765 
sayılı kanunda halen yürürlükte bulunan 5237 sayılı kanunun 135'inci maddesinin benzeri bir 
düzenleme olmaması yani suçun tanımlanmamış olması nedenleriyle suç teşkil etmemektedir. 
Dolayısıyla yasalarda suç teşkil etmeyen bir fiili nedeniyle tarafıma suç atılmasının Meri 
Kanunlarımız muaciyesinde mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir. 

Bilgi toplamanın temeli irticai faaliyetlerdir. İrtica o devirde yukarda arz edildiği 
üzere Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde de öncelikli tehdit olarak tanımlanmıştır. 28 Şubat 
97 Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar Başbakan'ın imzası ile 14 Mart 97 
tarihinde Bakanlıklara ve devletin ilgili birimlerine yayımlanmıştır. Konuya en yoğun şekilde 
muhatap olan ve görevler üstlenen İç İşleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili 
emirleri de çok detaylı ve dikkat çekicidir. Yukarıda arz edilen hususlar dikkate alındığında 
benim bulunduğum makamda Batı Çalışma Grubu ile ilgili bir faaliyetim olmadı ve yalnız 
görevimi yapmaya çalışmış olmam bir gerçektir. Tarafıma atılı bulunan suçun bundan başka 
hangi fiil ve eylemler ile işlediğime dair somut hiçbir delil olmadığı gibi mevcut verilerle 
isnat edilen suç arasında bir illiyet bağı da kurulamamaktadır. 

28 Şubat 97 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısından yaklaşık üç 
buçuk ay sonra 18 Haziran 97 tarihinde Başbakan Necmettin Erbakan hükümetin istifa 
mektubunu Cumhurbaşkanı'na sunmuştur. Söz konusu istifa mektubunda malumlarınız ama 
iki satır okuyayım, Refah Partisi ve Doğruyol Partisi arasındaki koalisyon protokolüne uygun 
olarak bu bir yıllık süreden sonra Başbakanlığın Doğruyol Partisi'ne geçebilmesi için yapmış 
olduğumuz taahhüte ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere görevimden istifa 
ediyorum denmektedir. Görüleceği üzere bu istifa mektubunda ya da kendi beyanlarında 
hükümetin zorla istifaya mecbur kaldığına veya görev yapmasına engellendiğine dair hiçbir 



  

ifade bulunmamaktadır. Ayrıca naip hakimlikçe okunan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısı tutanaklarında Mahkemenizce tespit edilen bölümlerinde Başbakan 
Erbakan'ın yobaz zihniyetten ülke zarar görür, demokrasi ve laikliği korumak için tedbirler 
almalıyız ifadeleri de kararların kendilerine zorla kabul ettirilmediğine dair açık emarelerdir.

  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak imzaladığım 5 Mayıs 97 
tarihli yukarda maruz belgenin imzalanmaması ve yayımlanması halinde isnat edilen 
hükümeti cebren ıskat ve vazife görmekten men etmek fiilinde herhangi bir gecikme ya da 
aksama olmayacağı diğer bir ifadeyle bu fiilin kati surette etki yapmadığını takdirlerinize 
sunmak isterim. Yine evrakın imzalanmış olması da isnat edilen suça iştiraki kapsamayacağı 
çok açık ortaya koymaktadır. 

Tarafıma isnat edilen suçlamayla ilgili diğer belge Hanefi Avcı'nın evinde 
bulunduğu ve yine 5 Mayıs 97 tarihindeki Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde "İzinsiz Şeriat Külliyesi" 
başlığı ile yayınlandığı ifade edilen Beykoz Çengeldere'deki Fetih isimli inşa halindeki 
külliye hakkında bilgi edinilmesini içeren mesajdır. Mesaj metninden mesajın gazetedeki 
haberin teyidi ve özellikle bölgede mevcut askeri yasak sahalar itibariyle tetkili amacıyla 
hazırlanmış olduğu anlaşılmaktadır. İstanbul boğazının her iki yakasında özellikle Beykoz 
bölgesinde çok sayıda deniz birliği bulunmakta olup bu birliklerin çevresinde 2565 sayılı 
kanun muaciyesinde tesis edilmiş birinci ve ikinci derece yasak bölgeler ve güvenlik 
bölgeleri bulunmaktadır. Birliklerin arazilerine vaki olabilecek sınır tecavüzlerinin 
engellenmesiyle birlikte sınır birliklerinin fiziki emniyetlerinin gözden geçirilmesi ve 
arttırılmasına dönük olarak böyle bir mesajın çekilmesi gerekmiş olmalıdır. Bu tür mesaj ve 
emirler mutlaka komutan bilgi direktifleri dahilinde verilir. 5 Mayıs tarihinde Yeni Yüzyıl 
Gazetesi'nde çıkan habere göre konunun tetkiki için mesajın o gün akşam 18.36'da çekilmiş 
olması da doğaldır. Mesajın tarih saat grubu 051836'dır, bu haber merkezinden ilgili 
makamlara gönderildiği zamandır. 

Müşteki Kadir Sarmusak ifadesinde belgede bulunan kayıt sıra numaralarının bir 
gün önce kendisi tarafından hazırlandığını ifade etmektedir. Bir gün önceden evrak çıkış 
kayıtlarının hazırlanması sıra numaralarının yazılması büro iş yönetimi açısından pek tabiidir. 
Kayıt defterinin çıkış numarasının karşısına konu yazılmak suretini işlem tamamlanır ve 
zamandan tasarruf sağlanır. Ayrıca müşteki Kadir Sarmusak haberin bir gün önceden Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nca gazetelere dikte ettirildiği iddiası 
şaşırtıcıdır ve gerçekdışıdır. Hele iddia edildiği gibi bu fiilin bir astsubay tarafından 
yapılması gerçekle bir ilişkisin olmadığını ortaya koymaktadır.

 Silahlı Kuvvetler'de basın ve medyayla ilişkiler yalnız Genelkurmay Başkanlığı'nca 
yürütülür. Kuvvet Komutanlıkları'nda bu yetki yoktur. Yukarda sözü edilen mesajın bizzati 
kendisi basının bir gün önceden yönlendirildiği iddiasını çürütmektedir, öyle olsaydı bu 
mesajın çekilmesine gerek kalmazdı.

Benim verdiğim emir ve fiillerden hiç kimse kişisel zarar görmemiştir, müşteki ve 
mağdur Kadir Sarmusak'ın yargılanması, ceza alması ve işkence gördüğü iddialarına ben 
muhatap olamam. Esasen Kurmay Başkanı sıfatı ve yetkileriyle Savcı ve Yargıçlar Kurmay 
Başkan'dan emir, direktif ve talimat almazlar, savcı ve mahkemeler doğrudan Kuvvet 
Komutanları talimatları ve kuruluş yasasındaki usul ve esaslara göre çalışırlar. 

Benim bulunduğum görevde yaptığım işlerle hükümetin görevini yapmaktan ıskat 
edildiği veya engellendiğini gösterecek, hükümetin herhangi bir şekilde etkilendiğini 
belirtecek hiçbir illiyet bağı yoktur. Yukarda arz etmiş olduğum üzere 5 Mayıs 97 tarihli 
evrakın yasadışı yollarla elde edilmiş bir belge olmasının yargı kararı ile tescil edildiği, 
anılan belgeyi çalanlar hakkında Genelkurmay Başkanı Orgeneral sayın İsmail Hakkı 
Karadayı'nın imzası ve  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden anılan şahıslar hakkında 
idari soruşturma açılmasının talep edilmesi, emrin komuta zinciri içinde verildiğinin, 
kanunsuz emir olmadığının, suç unsuru teşkil etmediğinin açık göstergesi olduğu, 



  

Genelkurmay Başkanlığı'nın 29 Nisan 97 tarihli "Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi" konulu 
emrinde istinaden hazırlanan emirleri ast makamlara yaymamın görevim olduğunu, 5 Mayıs 
tarihli bu evrakın Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın emirlerine göre hazırlandığını ve 
yazıldıktan sonra tekrar komutan onayı alındığını, evrakta 97 yılında yürürlükte olan mülga 
765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suçun tanımlanmamış olması nedeniyle bir 
suç bulunmadığı, iddianamede müşteki ve mağdur ifadelerinden hiçbirinin doğrudan benimle 
ilgili, benim fiillerimden kaynaklanan bir şikayet ve zararlarının bulunmadığı, 5 Mayıs 97 
tarih ve "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" konulu gizli ve kişiye özel belgenin kamuya 
ifşa edilmesi nedeniyle 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde gerek Bülent Orakoğlu 
gerekse Hasan Celal Güzel ile ilgili olarak ayrı tarihlerde açılan davaların sonuçlarında 
sanıklar beraat etmesinin yanında anılan belgede suç unsuru bulunmadığına ve kanunsuz bir 
emir olmadığına yer verildiği ve bu kararlardan Hasan Celal Güzel'e ait olanının Yargıtay'ca 
onandığıydı. Bu nedenlerle Yargılama sonunda ise beraatimi arz ve talep ediyorum. "

"Dün de Altaç Bey'e sormuştum, bu "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" konulu 
belge var, o daha ziyade sizin bilgi sahibi olduğunuzu söylediği için, bu belgede il ve ilçedeki 
tüm dernekler, yüksek öğretim kurumları, yurtlar hakkında bilgi toplanması gerektiği, üst 
düzey yöneticiler, Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, müdür ve daire başkanları 
hakkında bunların sadece bilgi toplanması değil, siyasi görüşlerinin de belirtilmesi  gerektiği 
belirtilmiş, ilgilenen meclis üyeleri, siyasi parti teşkilatları velhasıl kelam toplumun nerdeyse 
tüm kesimleri hakkında bilgi toplanması talep edilmiş. Şimdi bu bilgilerin askeri gereklerle 
ilgili olmaları hele hele Deniz Kuvvetleri'yle bir ilgisi olmadığı açık. Şimdi biraz önce de 
belirttiniz, suç olmadığını da belirttiniz, daha önce de müdafiniz de bu konuda beyanlarda 
bulunmuştu, şimdi normal bir bilgi suç olmayabilir ama bu topladığınız bilgiler nerelerde 
kullanılacaktı, Deniz Kuvvetleri bu bilgilerin toplanmasına niye ihtiyaç hissetti, bu belgeler 
Genelkurmay'a veya BÇG'ye gönderildi mi?"

" Genelkurmay Başkanlığı'nın 29 Nisan tarihli emrini benim imzamla 1 Mayıs 
tarihinde ben ana ast komutanlıklara yaydım ve benim yaydığım emir, o bana ait ve bu emir 
sadece Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca  istenenleri 
muhtevidir ancak bu emir sayın komutanımız Güven Erkaya' nın İstihbarat Daire Başkanı 
Eser Şahan'ı çağırıp  kendisinin emirleridir bu, ona dikte ettirmiştir, bir kısmını söylemiştir, 
bu evrak o evraka yani 1 Mayıs tarihli evraka bir nevi ek olarak yayınlanmıştır. 

Batı Çalışma Grubu'nun rapor sistemiyle ilişkili evraklar malumlarınız çeşitli 
dönemlerde bizim şeyimizden de bizde Garnizon Komutanlığı olan iki bölge vardır; İstanbul 
Boğaz Komutanlığı, bir zamanlar Çanakkale Boğaz Komutanlığı garnizonda diğerlerinde 
Genelkurmay'ın emri il bazında olacağı için günlük raporu ve ani gelişen olaylar dışında 
bizim birliklerimiz zaten bu konuyla ilişkili pasif kalmıştır ancak bu özellikle bu 
buyurduğunuz  yani görevli şahıslar hakkında bilgi edinilmesi doğrudan doğruya komutan 
emridir."

"Peki somut anlamda bu adı geçen şahıslar hakkında bilgi toplandı mı? Yani Vali, 
Kaymakam, Belediye Başkanı gibi yani somut anlamda bildiğiniz bir şey var mı? "

" Muhakkak toplanılmaya çalışılmıştır, komutanın bir nevi emri bu ama yani rapor 
sistemine istinaden bilgilerin Genelkurmay Başkanlığı'na intikal ettiğini biliyorum ama bu tip 
emir belki geldi doğrudan komutana çıktı, komutanımız Güven Erkaya'ydı."

" O dönemde rahmetli Erkaya ile birlikte çalıştığınız için kendisinin, kendisiyle 
beraber yapılan bir röportajdan bir bölüm okumak istiyorum bu bahsetmiştim, Taner 
Baytok'un kitabı, şimdi kendisi diyor ki, sadece MİT'in vereceği bilgiler ile yetinemezdik 
zamanı iktidar yapısı ile MİT'te bu konuda yeterli ve güvenilir bilgiler bulunmayabilirdi bu 
amaçla Genelkurmay'da bir grup kurulmasını Genelkurmay Başkanı'mıza ben teklif ettim ve 
Genelkurmay Başkanı'mızın talimatıyla bu grup Batı Çalışma Grubu olarak Genelkurmay'da 
kuruldu, demiş. Siz de Savcılık'taki ifadenizde bu toplantıya katıldığını Güven Erkaya'nın 



  

hatta geldiğinde heyecanlı olduğunu belirtmişsiniz. Bu konuda sizinle özel olarak bir şey 
konuştu mu? "

"Özel olarak yani özellikle bilgi toplama konusunda konuşmadı ancak ben şunu arz 
etmek isterim, malumunuz 2937 sayılı MİT Yasası bütün içerden ve dışardan bilgi 
toplanmasını öngörmektedir, 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Yasası hem iç tehditin 
değerlendirilmesini Milli Güvenlik Kurulu'na bırakmakta hem de birliklere veya 
komutanlıklara sadece görevleri ile ilişkili toplayabilirler. "

 " Bu mülakatın devamında bundan Milli Güvenlik Kurulu'na, Başbakan'a falan 
haber verdiniz mi diyor konuşan şahıs, sayın Erkaya da hayır gerekmez de  askeri teşkilatın 
kendi görevine dahil bir konuda kendi içinde aydınlanması değerlendirmelerini memleketimiz 
çıkarları doğrultusunda daha sağlıklı yapması için ihtiyaç duyduğu bir grup kurması kendi 
yetkisindedir. Madem ki irticayı bir tehlike olarak kabul ediyoruz bununla ilgili bilgilerin 
toplanması da doğal bir olay haline gelmektedir, demiş ve sonra devamında bu grubun Deniz 
 Kuvvetleri Temsilcimiz bu grubun faaliyetleri ve neler yapılacağı hakkında bana 
muntazaman bilgi verirdi denmiş. Kuvvet Komutanlıklarına veya özelde sizin 
komutanlığınızda Kuvvet Komutanına BÇG faaliyetleri konusunda devamlı bilgi veriliyor 
muydu, bu konuda bilginiz var mı? "

" Resmen verilmiyordu. Bu yalnız İstihbarat Başkanı kişiye özel çoğu evrak olduğu 
için doğrudan İstihbarat Başkanlığı'na gidiyor ve İstihbarat Başkanı muhtemelen komutana, 
şey ama resmen böyle bir şey gelmedi. "

"Erkan Yaykır da tespit edilen bazı belgeler var, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 
eylemlerine ilişkin rapor, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Personeli'nin Harekât Tarzı" konulu 
rapor ve diğer bazı raporlar var. Mesela burda Emniyet Müdürlüğü Personeli'nin harekât 
tarzlarıyla ilgili bir rapor var, değişik değerlendirmeler yapılmış, yani o dönemde Deniz 
Kuvvetleri'nde veya deniz üstlerinde diyelim ki başka kamu kurumları veya kamu personeliyle 
ilgili olarak özelde de polislerle ilgili olarak böyle faaliyetler yapıldı mı haberiniz var mı? "

"Benim böyle bir şeyden emin olun haberim yok ancak şunu biliyorum, bu Kadir 
Sarmusak olayı malumunuz 7. madde çıktıktan sonra ben yanılmıyorsam bir emir verdim,  7. 
Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'na yapılan, o ara yapılan değişiklik onların  her konuda 
istihbarat yapma ve bilgi toplama haklarının olduğunu söyledi dolayısıyla o şartla beraat 
ettiler ve ben şunu ifade ettim hem Karargâh Komutanı'na söyledim yani bundan sonra 
polis arkadaşlarımızı mümkün olduğunca şeye almayalım dedim, harekât ve istihbarat 
çünkü bunlar ikisi de öyle gizli faaliyetlerin yürütüldüğü şeyler, oraya almayalım dedim 
onun haricinde bir şey olmadı. "

"Emniyet'e yönelik istihbarattan haberiniz yok? "  Yok efendim. 
" Şimdi Kadir Sarmusak ile ilgili tanığın beyanlarına yer verdiniz, şimdi ben de 

buradan sormak istiyorum.  Beykoz Çengeldere köyünde inşa edilmekte olan Fetih Külliye 
isimli Fetih isimli külliyedeki belgeyi kendisinin hatırladığını, bu belgeyi bizzat kendisinin 
hazırladığını belgenin üzerinde yer alan ve el yazısı ile yazılan 42 ve 323 ibarelerinin 
kendisinin yazdığı rakamlar olduğunu belirtmiş. Şimdi siz bu belgenin bu şekilde basını 
yönlendirmek amaçlı kullanılmadığını, kullanılamayacağını söylüyorsunuz ancak tanık Kadir 
Sarmusak beyanda şöyle diyor; bu belgenin taslağının bir gün önceden akşam hazırlandığını 
ertesi gün haberin yayınlandığını bir gün sonra da bu belgenin imzalı olarak hazırlandığını, 
yani tanık şunu diyor, haber yaptırılacak konuyla ilgili önceden belgelerin hazırlandığını 
bunun basına verildiğini, basına haber yaptırıldıktan sonra bunun sanki basından duyulmuş 
gibi bu haberin bu haberle ilgili bir belge hazırlandığını bu şekilde basının yönlendirildiğini 
söylüyor. Şimdi yine beyanında basınla ilgili olarak kendisinin Deniz Kuvvetleri İstihbarat 
Başkanlığı'nda çalıştığı sırada B kapı girişine göre sol tarafta kalan toplantı odasının basın 
odası yapıldığını söylüyor. Tüm irtibatın basınla orada yapıldığını, önceleri burada basınla 
irtibatı Mehmet Aygüner'in yaptığını daha sonra LG'nin sağlamaya çalıştığını ifadesinde 



  

bunun kim olduğu da açıkça yazıyor, bu çalışmada önce haber yaptırılarak konunun tespit 
edildiğini daha sonra bunun belge haline getirildiğini, bu şekilde basına yaptırılan 
haberlerin belge haline getirilip bununla ilgili belge hazırlanarak o konuda araştırma 
istendiğini, çalıştığı birimde irtica ile ilgili konuşulanların bir gün sonra hemen basında 
manşet olduğunu bu şekilde Sabah Gazetesi'nde, Hürriyet Gazetesi'nde, Milliyet 
Gazetesi'nde, Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde bazen  de Radikal Gazetesi'nde haberler yaptırıldığını 
belirtiyor. Bu tür haber yaptırılan kişiler kendisinin bizzat görmemekle birlikte Hakan Pelit 
Yüzbaşı ve Mehmet Aygüner Binbaşı'nın kendisine yarın şu saatte şu kanaldaki haberleri 
kaydedeceksin dediğini, yani önceden kanalda yapılacak haberlerle ilgili bilgi aldığını 
söylüyor aldıklarını, bu şekilde haber yaptırılacak kişilerle ilgili konuşmalarda S'ye verdik T 
geldi, T kardeşimiz gelecek diye isimler kullanıldığını belirtmiş. Bu tanığın bu beyanlarını 
doğrulayacak şekilde Şevket Kazan'ın burda da  bahsi geçen kitabında haberlerin %90'ı 
yalandı başlığı altında verilen açıklamasında 28 Şubat sürecinde yoğun bir parlamento dışı 
baskının ucunda baskının bir ucunda askerler, bir ucunda ise sermaye gücü vardı, bir de 
bunlarla işbirliği yapan basının bir bölümü. Böyle bir olgu karşısında direnmek ya da 
denilenlerin karşıtını söylemek mümkün olmuyordu. Bütün gazeteler ve gazetecilerle Erol 
Özkasnak konuşurdu. Bir paşa adına demeç geldi mi bunlar çarşaf çarşaf yayınlanırdı. Yazı 
ismini vermeyen diye yazılırdı ama biz onun kim olduğunu bilirdik. Erbakan hakkında 
yazabildiğince yaz, kimse sana bunu niye yazdın demez, 28 Şubat sürecinde basın kötü sınav 
verdi, özellikle büyük gazete ve televizyonların yaptığı haberlerin %90'ı yalandı. Çok 
bilinçsizce bir süreci gördük, panik halinde yaptığımız her şey hoşgörülmeye başlandı 
şeklinde beyanlara yer veriyor. Şimdi bu belgeleler, tanık beyanları, Can Ataklı'nın bu 
açıklamaları dikkate alındığında o tarihte basının yönlendirildiği ortaya çıkıyor, bu konuda 
ne diyorsunuz? "

"Anlaşıldı sayın Savcı'm ben müsaade ederseniz mesajı okuyorum, Çengeldere için 
çekilen mesajı, bu benim imzamla hazırlanmış sanıyorum zat-ı âlinize de sunulacak efendim. 
5 Mayıs "DEN-KOM" from "DEN-KOM" to "KUN DENSE KOM" gazetede yer alan haber 
5 Mayıs 97 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde yayınlanan Beykoz Çengeldere köyünde inşa 
edilmekte olan Fetih isimli külliye hakkında İzinsiz Şeriat Külliyesi" başlıklı haber ile ilgili 
olarak bölgede detaylı bir araştırma yapılacak ve sonuç DEN-KOM'a bildirilecektir, imza 
Aydan Erol, Mehmet Aygüner; Mehmet Aygüner de burda, yani şimdi efendim biz bir gün 
evvel yani Deniz Kuvvetleri gazeteciler oraya geliyor haber sızdırmak için veya almak için 
olabilir ama bizim Genelkurmay'dan müsaadesiz böyle beyan verip de yani bir senaryo.Basın 
odası ben bilmiyorum. İnşa halindeki yani şey burdaki yegane kaygı bölgede 2595 sayılı 
yasaya göre yasak sahaları tecavüz olmasın, güvenlik bölgelerine tecavüz olmasın 
kaygısından kaynaklanan çekilmiş bir mesajdır."

"Şimdi, halen inşa halindeki bir yapıdan bahsediyoruz ve daha yapılmamış bunun 
ilerde şeriatla, şeriata dönüşeceğini veya şer-i hükümlerin uygulanmasını isteyeceği 
konusunda varsayımı nasıl öngörebiliyoruz yani belge daha bir şey inşa edilmemiş daha 
ortada bir şey yok." Bu gazetenin haberidir.

"Ben Cemal Hakan Pelit Müdafi olarak soru yönelteceğim, bir konunun 
aydınlatılması için sayın Aydan Erol'a. Altaç Atılan savunmasında belirtti Batı Çalışma 
Grubu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurulmuştur dedi siz de demin savunmanızda 
Batı Çalışma Grubu adı altında ayrı bir grup kurulmadı dediniz, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı'nda, konunun açıklığa kavuşması . "

" Batı yani Genelkurmay'dan gelen emirleri veya bizim aslımızdan gelen emirleri ıı 
bilgileri İstihbarat Daire Başkanlığı Koordinatörlüğü'nde şuraya veya buraya geliyor veya 
komutana arz ediliyor veya bana arz ediliyor her neyse fakat çalışma grubu malumunuz diğer 
başkanlıklardan alınan personel ile yapılan bir gruptur ki harekâttan olur lojistikten olur, 
burda genel bir karar verildiği zaman süratle karara ulaşılması için kurulur, burda öyle bir şey 



  

yok yani Batı Çalışma Grubu faaliyetlerini bizde yürüten yer İstihbarat Daire Başkanı ayrı bir 
Deniz Kuvvetleri Batı Çalışma Grubu yahut Doğu Çalışma Grubu, Kuzey Çalışma Grubu bir 
de güney kaldı Güney Çalışma Grubu diye bir şey kurulmadı, kurulmadı yani bu kurulduysa 
benim haberim yoksa ben Kurmay Başkanlığı yapmamışım işte öyle, öyle bir şey olmadığına 
yüzde yüz eminim. Yani benim imzamla Batı Çalışma Grubu adı üstünde malumlarınızdır, 
çalışma grubu her başkanlıktan muayyen personelin alınması ve orda karar teşekkülünde 
sürati sağlamak için yapılan bir faaliyettir, e şimdi gene şeyde söyleyin ıı Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı'nda böyle bir şeye gerek yok ama tabi ki aşağıdan gelen raporları, yukardan 
gelen emirlerin toplandığı, dosyalandığı birikildiği ordan gelen şeylere cevap vermek için 
İstihbarat Daire Başkanlığı'mız bu işle meşguldü. "

" Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ve sizin de kabullenmiş olduğunuz o sivil 
siyasetçilerin, Sivil Toplum Kuruluşları'nın, Vakıfların, kanaat önderlerin fişlenmesiyle ilgili 
daha doğrusu haklarında bilgi tutulmasıyla ilgili bir evrak söz konusu ve muhtemelen de bu 
evrakların gereği yapılmıştır, bu gelen bilgileri siz direkmen Batı Çalışma Grubu yani 
Genelkurmay Başkanlığı'ndaki Batı Çalışma Grubu'na gönderiyordunuz, yoksa komutanla 
bir üst komutanla mı gönderiyordunuz? "

" Ast birliklerimiz Genelkurmay'ın emrettiği rapor sistemi ile ilişkili gerekli bilgileri 
veriyordu. Burda dikkat buyurulursa 5 Mayıs tarihli evrakın son maddesinde bu rapor 
sisteminin dışında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilecek diyor, sanıyorum bu tip 
belgeler komutan tarafından kullanılmak üzere şey yapıldı yani şeye gitmedi, Batı Çalışma 
Grubu'na benim imzamla gitmedi. "

"Şimdi o dönemin muktedir olma noktasında etkili bir gücü olarak öyle ifade edeyim, 
gerçekten o dönemin iktidarına karşı herhangi bir eylem icraat içerisine girilmediğini 
söyleyebilir misiniz, başta sizin tarafınızdan?"

" Sayın Güven Erkaya'nın hareketlerini ben kontrol edemem veya o kendi özgür 
iradesinde hareketlerde bulunmuş ona bir şey söyleyemem yalnız bir şey de bana bu rakı 
olayını anlattı, kokteyldeymiş kendisi rakı içince herkes böyle bir tuhaf oldu dedi bana o 
tarzda anlattı."

"Siz ifadelerinizde de belirttiniz bizim 29 Nisan tarihinde yayınladığımız rapor 
sistemi ki bu rapor sistemi doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetleri Rapor Sistemi 
Yönergesi'ne tıpatıp aynıdır bir tek irticayla ilgili konular ilave edilsin denmiştir, bunun da 
kapsamı olaylarla ilgilidir doğrudan doğruya şahıslarla ilgili kesinlikle değildir. Bu rapor 
sistemine bağlı olarak 1 Mayıs tarihinde siz rapor yayınladınız , bizim emrimize atfen 
dayanak yaparak yayınladığınız mesajı emri yeterli mi görmedi yoksa bunu ayrıca ilave 
olarak bunlar da gerekir diye mi yazdırdı, bu konuda bir düşünceniz var mı?"

" Ben konuyla ilişkili komutanın hangi saikle bu karara vardığını bilmiyorum 
muhtemelen Milli Güvenlik Kurulu'nda kendi dosyalarında bunu sunmak için kullanacağını 
sanıyorum. Ben sayın Kuvvet Komutanı'mın hangi saikle bu tip ilave ilkeleri sahip olma 
nedenini bana söylemedi ama Milli Güvenlik Kurulu üyesi olduğu için orda kullanacağını 
sanıyorum, o ilkeleri, benim bildiğim bu. 

14.C. SANIK AYDAN EROL MÜDAFİ AV.FETHİ ÖZTÜRK'ÜN 
SAVUNMASI

Müvekkil sanık Aydan Erol 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 312/2 maddesi 
hükmü dikkate alınarak lehe olan mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 64'üncü 
maddesinin göndermesiyle 147'nci maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekillerini 
cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men etmek,bunları teşvik etmek suçlamasıyla 
yargılanmaktadır. Öncelikle atılı suçu kabul etmediğimizi belirtmek isterim. 

Atılı suçun mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147'nci maddesi açısından 



  

değerlendirilmesi, genel olarak ifade etmek gerekir ki sayın iddia makamı sözde suçun asıl 
faillerini ortaya çıkarmak çabasını göstermemiş çok failli suç yerine toplu suç kavramını esas 
almış gözükmektedir. 

Böylece iştirak kavramını genişleterek tüm sanıkları asli fail statüsüne sokarak en 
ağır cezayı talep etmiştir halbuki Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları seviyesinden 
aşağıda yer alan ve hiyerarşik yapı içerisinde ikincil üçüncül ve hatta daha aşağı seviyedeki 
birçok kişi atılı sözde suçu birlikte ve aynı düzeyde sorumluluk taşıyacak şekilde üstlenmiş 
veya desteklemiş ve yardım etmiş gibi gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 
hiyerarşiden ayrı bir yapı oluşturulduğu iddia edilmektedir.

Son 50 yıllık geçmişi incelediğimizde 27 Mayıs 1960'dan sonra gerek Talat Aydemir 
olayı ve gerekse 12 Mart 1971'in hemen öncesindeki 9 Mart hadisesi Silahlı Kuvvetler'de alt 
düzeyde hiyerarşi dışı oluşumlara izin verilmeyeceğinin açık kanıtlarıdır.

 İddianamede de açıkça belirtildiği üzere 28 Şubat 97 Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısına götürülen ve Cumhurbaşkanı'nca da gündeme alınması kabul edilen konular 
hakkında Silahlı Kuvvetler'in en üst düzeyde fikir birliği içinde olduğu görülmektedir. Karar 
mevkinde bulunan komutanların bir bölümü tanık sıfatıyla dahi olsun iddianamede yer 
almazken müvekkil Aydan Erol da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak 
hiyerarşik yapı içerisinde ve fakat kararlarla ilgili hiçbir faaliyete iştirak etmemesine ve 
görevi itibariyle de kararlar ve toplantılarla ilgili bulunmamasına rağmen eş düzeyde sorumlu 
tutulmuştur. 

Ceza Hukuku'nun suçta ve cezada şahsilik temel prensibi dolanarak sanıklara 
atfedilen fiillerin amaç suçtaki rolleri sanıklara atfedilen fiillerin icra edilmemesi halinde 
amaç fiilin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine olan etkisi gibi suç hali ve suçluların tespitini 
sağlayacak temel inceleme ve değerlendirmelerden özenle kaçınarak toplu suç isnadı yolu 
seçilmiştir. 

 1997 yılı itibariyle yürürlükte bulunan mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 
147'nci maddesi suçu İcra Vekilleri Heyeti'ni cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men 
etmek olarak tavsif etmektedir. 1997 yılında men ve ıskat eyleminin vuku bulmadığı bizatihi 
devrin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından ifade edilmektedir. 28 Şubat 
toplantısından üç ay 18 gün sonra hükümet kendi isteğiyle diğer bir ifade ile Refahyol 
Koalisyon Sözleşmesi protokolü nedeniyle Başbakanlığın Çiller'e verilmesi amacıyla 18 
Haziran 1997 tarihinde istifa etmiş olduğu da istifa dilekçesinde açıkça belirtilmektedir.

 Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Raporu'nda 919'ncu sayfada 28 
Şubat'ta fiili bir darbe süreci söz konusu olmadığı bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir 
ve komuta zinciri içinde hareketle askeri ve sivil bürokrasinin ittifak içinde hareket ettiği 
Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin süreci açıkça destekledikleri ve sürece 
müdahil olduklarını yansıtan herhangi bir durum tespit edilmedi şeklinde ifade edilmektedir.

 Müştekiler Şeref Malkoç, Kazım Arslan, Cafer Güneş, Mehmet Bekaroğlu, Teoman 
Rıza Güneri, Şamil Tekir 16.1.2012 ve 12.9.2012 tarihli dilekçelerinde atılı sözde suç ve 
sanıklardan  bahisle 54. Cumhuriyet Hükümeti'ni ıskat etmeye teşebbüs ettiğini kısmen de 
olsa çalışamaz duruma getirmeye çalıştığını meşru hükümete karşı basın ve medya 
organlarını kullanarak bu sefer de silahsız kuvvetler halletsin gerekirse silah kullanırız 
şeklinde manşetler attırarak tehditte bulunduğunu ifadelerini kullanmaktadırlar. Bu ifadeler 
kalem sürçmesi değil aksine açıkça hükümetin ıskat edilmediğini ve çalışamaz durumuna 
getirilmediğini doğrulayan ifadeler olup yukarda yer verilen savunmayı doğrulamaktadırlar. 

 Mevcut hükümet Başbakan ve veya Bakanlar Kurulu üyelerinden herhangi bir 
doğrudan tehdit içeren bir söz davranış veya eylemle karşılaşmadıklarını ifade etmekte, 
zamanın Başbakan'ı Profesör Doktor Necmettin Erbakan istifa dilekçesinde aşağıdaki ifadeyi 
kullanarak durumu açıkça beyan etmiş bulunmaktadır ve 28 Şubat 97 tarihinde yapılan Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısından yaklaşık 3,5 ay sonra 18 Haziran 97 tarihinde Başbakan 



  

Necmettin Erbakan hükümetin istifa mektubunu resmi gazetede yayımlanan haliyle 
Cumhurbaşkanı'na sunmuştur. Söz konusu istifa mektubunda Refah Partisi ve Doğruyol 
Partisi arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak bu bir yıllık süreden sonra 
Başbakanlığın Doğruyol Partisi'ne geçebilmesi için yapmış olduğumuz taahhüde ve iki parti 
arasındaki mutabakata uymak üzere görevimden istifa ediyorum demektedir. Görüleceği 
üzere bu istifa mektubunda hükümetin zorla istifaya mecbur kaldığına veya görev yapmasının 
engellendiğine dair hiçbir ifade bulunmamaktadır. 

    Burada 28 Şubat 97'de başından beri tartışılan hükümetin değişmesi değil 
iktidarın değişmesi tartışmasıdır. Hükümeti oluşturan temsil eden Başbakan ve Bakanlar 
görevlerinden çekilmişler yerine beklendiği şekilde sayın Tansu Çiller değil bir başkası 
anayasal usuller içerisinde sayın Cumhurbaşkanı'nca yine meclis içinden yine seçilmişler 
arasından Başbakan olarak görevlendirilmiştir. Bu nedenle 28 Şubat darbe olarak 
vasıflandırılmaktadır eğer sayın Tansu Çiller Başbakan olarak görevlendirilmiş olsaydı 
bugün bu dava müşteki ve mağdur olarak bulunacak mıydı? Bunun cevabı hiç kuşkusuz 
hayırdır. Burada sayın Cumhurbaşkanı'nı yetkilerini o yönde veya bu yönde kullanmaktan 
dolayı suçlayabilir misiniz? Eğer bunun cevabı evet ise o takdirde sayın Cumhurbaşkanı 
Demirel neden sanık tahtında gösterilmiyor veya konmuyor? Hatta bu yaklaşımla belirtilen 
tarihlerde Cumhurbaşkanı'nca yeni atanan Başbakan ve hükümete güvenoyu veren 
milletvekilleri de mecliste darbe mi yapmış sayılmalıdırlar? Darbe yapmış sayılacaklar ise 
onların da yargılanması gerekir ancak o zaman adil ve yansız bir soruşturmadan ve 
yargılamadan söz edilebilecektir.

  28 Şubat 97 Milli Güvenlik Kurulu kararlarından 18 Haziran 97 tarihine kadarki 
süreçte DYP'den 48 milletvekili 47 milletvekili istifa etmiştir. Hükümet güvenoyu 
çoğunluğunu kaybetmiştir. Bazı söylentilere göre gensoru ile düşürülmemek için hükümet 
Refah Partisi ve Doğruyol Partisi arasındaki protokole göre istifa etmesi gereken tarihten 
daha önce istifa etmiştir. 

Şevket Kazan'ın Refah Gerçeği kitabında açıklandığı şekilde ise hükümet 30 Mayıs 
97 tarihinde Refah Partisi ile DYP arasında yeni yapılan ve kısa sürede seçim yapılması 
şartına dayalı protokole göre istifa etmiştir.

 O halde Türk Dil Kurumu lügatında yapılan değişiklik çerçevesinde anılan 47 
milletvekilinin de mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 47'nci maddesi 147'nci maddesi 
çerçevesinde suç işlediğini kabul etmek gerekir, bu milletvekilleri neden iddianame 
kapsamına alınmamıştır anlaşılamamaktadır, bu tanım çerçevesinde. Refah Partisi Anayasa 
ve Siyasi Partiler Kanunu'nun öngördüğü biçimde 21 Mayıs 1997 tarihinde Yargıtay 
Başsavcılığı'nca açılan dava sonucunda 21 Şubat 1998 tarihinde irtica odağı olmak ve irticai 
faaliyetlere göz yummak nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararla 
kapatılmıştır. Bu karar bizatihi 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararlarının içinde mündemiç 
irticai faaliyetlerin hangi boyuta ulaştığının tescilidir.

 Hükümetin 28 Şubat kararları ile düşürülmesi örtülü amaç olarak kabul edilse 
dahi hükümet bu kararlarla veya bu kararlara bağlı olarak istifa etmemiş, suç teşebbüs 
aşamasında kalmış olur bu halinde de 765 sayılı mülga ceza yasasının 147'nci maddesinde 
tanımlanmış bulunan suç oluşmayacaktır ve bu maddeyi ihlalden ceza verilemeyecektir. 
Bunun aksine tecziye yoluna gidilmesi hali ise suçta ve cezada kanunilik prensibinin açık 
ihlali olacaktır. 

Atılı suçun 765 sayılı yasanın 64'üncü maddesi yani iştirak ve suça katılma açısından 
değerlendirmesi, Eren Danışman Artuk Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler 14'üncü baskı 
referans olarak alınmıştır. Genel hususlar bilindiği üzere iştirak açısından ortakların 
sorumluluğunu belirleme hususnda üç temel sistem mevcuttur. Eşitlik sistemi, klasik sistem 
ve subjektif sistem. Eşitlik sistemi ceza ve sorumlulukta eşitlik sistemidir, bu sisteme göre 
başkasının fiiline iştirak eden kimse onun fiilini bütün sonuçlarıyla kendine mâleden 



  

sistemdir. Klasik sistem, ortakların sorumluluğunu suçun işlenişindeki faaliyet hisselerine 
ağırlıklarına göre belirlemek gerekir, bu nedenle ortakların asli fail ve feri fail olarak 
belirlenmesi ve asli faillere verilecek cezanın feri faillere verilecek cezadan fazla olması feri 
faillere daha az ceza verilmesi gerekir. Subjektif sistem, ortakların ceza sorumluluğunu 
birbirinden ayıran ve iştirakte maddi veya manevi ilgi oranlarına göre değil kötülük 
derecelerine göre ceza verilmesini isteyen sistemdir. 

Türk Ceza Kanunu'nun kabul ettiği sistem fiilin gerektirdiği ceza ölçü tutulmakta 
aslı asli faillere verilecek ceza ile suçun bir kişi tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza 
arasında bir fark görülmemekte ancak feri failin cezası indirilmektedir. İştirakin genel 
şartları, manevi unsur; suç ortaklarının belirli bir suçun işlenmesine iştirak ettiklerini bilmiş 
ve bunu istemiş olmaları lazımdır. Yani her failde suça iştirak kastı bulunmalıdır. Aksi halde 
Türk Ceza Kanunu'nun 45'inci maddesi mucibince cürümde kastın bulunmaması cezayı 
kaldırır. Kastın mahiyeti, iştirakin manevi unsuru suça iştirak iradesidir. Bundan ayrı bir irade 
ayrı bir suçun unsuru olabilirse de iştirakin manevi unsuru olamaz. 

  Sanık müvekkil Aydan Erol'a atılı suç açısından iştirak halinin değerlendirilmesi, 
müvekkile ait olduğunu kabul ettiğimiz belgelerdir, özellikle bu yönü ile bu yargılamanın 
içerisinde  kendine özgü bir yer işgal etmektedir. İki suç isnat edilmektedir, bunlar 5 Mayıs 
tarihli "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" konulu evrakı imzalaması ve yine "İstanbul 
Beykoz Çengeldere Köyünde İnşa Edilmekte Olan Külliye İle İlgili Olarak Bölgede Detaylı 
Araştırma Yapılması" konulu 5 Mayıs tarihli evrakı imzalamasıdır. 

5 Mayıs 97 tarihli evrakın hukuki statüsü, atılı suça mesnet teşkil eden yegâne delil 5 
Mayıs 1997 tarihli "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" konulu iki sayfalık belgedir. Oysa 
ortada Genelkurmay Başkanlığı'nın 29 Nisan 97 tarihli emri vardır ve bu emirde il bazında 
varsa değişik mezheplerin, tarikatların yeri ve miktarı, il bazında irticaya müzahir dernek, 
tarikat, dergâh, tekke, zaviye, türbeler, Kuran kursları, İmam Hatip Okulları ve öğrenci 
yurtları miktarı; bunların üye sayıları ve faaliyetlerinin tespit edilmesi, il bazında faaliyet 
gösteren irticai müzahir örgütler hakkında bütün bilgiler, il bazında 2596 sayılı yasaya aykırı 
gidenlerin yaygın olduğu mahalleler ve sayıları ve Genelkurmay Başkanlığı'nın 16 Nisan 97 
tarihli emrine göre camilerde verilen vaazların Garnizon Komutanlıklarınca takip edilmesi 
suretiyle laiklik aleyhtarı ve suç teşkil eden hususların tespit edilmesi emredilmektedir.

 Genelkurmay Başkanlığı'nın bu emri müvekkilin de belirttiği üzere 1 Mayıs 97 
tarihinde ast birliklere yayımlanmıştır. Söz konusu emri doğrultusunda ayrıca komutanın 
emir ve direktifleri gereğince 5 Mayıs 97 tarih ve "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" 
konulu emirde yer alan konulara sarahat getirmek amacıyla hazırlanmış, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı'nın tekraren onayı ve parafı alınarak parafı alınarak Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Görev Talimatı'na göre ast komutanlıklara Deniz Kuvvetleri Komutanı emriyle 
üst ve eşiti makamlara Deniz Kuvvetleri Komutanı namına ibaresiyle müvekkil tarafından 
imzalanmıştır. Evrak üzerinde komutanın onayı ve parafı görülebilir. Bu itibarla bu emir 
komutan tarafından yayınlanmış addedilmelidir.

 Müvekkilin huzurdaki dava dosyası üzerinden sanık tahtında yargılanmasına esas 
olan bu belge Emniyet İstihbarat Müdürlüğü Bülent Orakoğlu'nun azmettirmesiyle Onbaşı 
Kadir Sarmusak tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı'ndan çalınmıştır. 
Çalınan belge imzasız, yani bu çalınan belge önünüzdeki belge değil o ayrı bir bilgisayar 
çıktısı ancak muhteva olarak belge statüsünde olmayan ama aynı olan bir yazıdır. İmzasız, 
kayıt numarası taşımayan bir bilgisayar çıktısıdır. Bu taslak evrakın bir fotokopisinin 
Emniyet eski İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı'nın evinde bulunduğu da iddianamede yer 
almıştır. Bu belgenin çalınmasıyla ilgili olarak Askeri Mahkemede görülen davalarda anılan 
şahıslar Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun 7. maddesine o tarihlerde yapılan 
değişiklikler nedeniyle beraat etmiş olsalar dahi bu yargılama ile belgenin kanun dışı yollarla 
elde edildiği tescil edilmiştir. Bu itibarla yasal yollarla elde edilmemiş bu belgenin kanun dışı 



  

yollarla elde edilmiş bir delil niteliği taşımadığı gerçektir.
 Bu nedenle de Anayasa'nın otuzikin 38'inci ek değişik maddesi kanuna aykırı olarak 

elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 206'ncı 
maddesi ikinci fıkrası delil kanuna aykırı elde edilmesiyle reddolunur hükümleri ile 
Yargıtay'ın süre gelen içtihat ve kararları ve Anayasa Mahkemesi'nin son kararları da dikkate 
alınarak bu belgenin delil olarak kabul edilip edilmemesi yüce Mahkemenizin takdirlerine 
maruzdur.

 İmzasız ve bilgisayar çıktısı olan bu belgeyle ilgili olarak Ankara 2 No'lu DGM 
Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde devletin güvenliğiyle ilgili belgeleri muvakkaten de olsa 
tahsis oldukları yerden başka yerde kullanmak isnadıyla Bülent Orakoğlu hakkında dava 
açılmış, Mayıs 97 tarihli imzasız, parafsız "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" başlıklı ana 
ast birliklere gönderildiği iddia edilen taslak mahiyetindeki bilgisayar çıktısı bağlı bulunduğu 
İç İşleri Bakanı'na ilettiği hususu sabit olmuş ise de atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı 
belirlenmiştir. 

Keza Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine ilişkin sayı ve imza içermeyen ve günü belli 
olmayan Mayıs 97 tarihli bilgisayar çıktısında Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik 
olarak daha önce de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 1.5.97 tarihli yazısıyla gönderilmesi 
istenen bilgi ve raporlara ilave olarak A ile G arasında 7 başlık arasında sıralanan bazı 
kuruluş yöneticileri ile üst düzey yöneticileri biyografileriyle siyasi görüşlerinin tespit 
edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilmesinin istendiği görülmektedir.

 Söz konusu bilgisayar çıktısında tespit edilmesi istenen hususların bir çoğu açık 
yayınlar, beyanatlar ve faaliyetler nedeniyle kamuoyu tarafından büyük ölçüde bilinen 
hususlara ilişkin bulunduğundan devletin emniyetiyle doğrudan ilgili ve yurt savunmasında 
doğrudan ilişkili bir sır niteliğinde olduğunun kabulü mümkün değildir gerekçesiyle beraat 
kararı vermiş karar kesinleşmiştir. Başka bir ifade ile söz konusu belgenin devletin 
emniyetiyle ilgili olmadığı hususu yargısal gerçeklik düzeyinde somut bir olgu olarak 
saptanmıştır.

 Devletin emniyeti terimi içerisinde huzurun huzurda görülmekte olan davada 
müvekkile isnat edilen suç da olmalıdır ve bu suçun delili olduğu belirtilen belge hem 
bilgilerin açık kaynaklardan kolaylıkla temin edilebilecek bilgiler olması ve hem de devletin 
emniyetini ihlal edici bulunmaması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyeti'ni 
cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men etmek, bunları teşvik etmek atılı suçuna 
dayanak oluşturacak nitelikte bir belge değildir.

  5 Mayıs tarihli "BÇG Bilgi İhtiyaçları" konulu belgeyle ilgili olarak Hasan Celal 
Güzel tarafından 28.7.97 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş, Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başsavcılığı'nda yapılacak soruşturma sonucunda 4.8.97 tarihinde 97/285 
hazırlık numarası ve 97/77 karar sayılı dosyayla Aydan Erol hakkında takipsizlik kararı, 
verilmiş ve bu karara karşı yapılan itiraz üzerine İstanbul 4 Numaralı Devlet Güvenlik 
Mahkemesi'nin 11.12.1997 tarihli kararı ile itiraz reddedilmiş ve bu suretle takipsizlik kararı 
kesinleşmiştir. Anılan takipsizlik kararının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19.7.2013 
tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturma sonucu hazırlanmış 
iddianame Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek kovuşturmaya 
başlanmış olması soruşturmanın 28 Şubat 97 kararlarını içermesi, yeni delillerin ele 
geçirilmiş olması takipsizlik kararının Batı Çalışma Grubu'nun diğer faaliyetlerinde ismi 
geçen şahısların ve müştekinin dilekçesinde belirtilen mezhepçi yapılanmanın faaliyetleri 
konusunda yeterli inceleme yapılmadığının anlaşılması gerekçelerine istinaden İstanbul 4 
Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin bu kararının kaldırılması konusunda 18 Temmuz 
2013 tarihli talebi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 19 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiş 12. Ağır Ceza Mahkemesi de aynı gün yukarıda saymış 
olduğumuz gerekçelerle iki 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173/6 maddesi 



  

uyarınca kaldırıldığını mahkemenizin 13 Eylül 2013 tarihindeki duruşmasında öğrenmiştir.
 Öte yandan iddianamede müvekkil Aydan Erol açısından hangi yeni deliller ortaya 

çıkmıştır? Biz bunları bilemiyoruz. Yeni deliller var idiyse bunların iddianamede görülmesi 
gerekirdi, bunları göremiyoruz. Hasan Celal Güzel tarafından 3 Mayıs 2012 tarihinde mağdur 
müşteki tanık olarak Savcılıkça alınan ifadesi sırasında ibraz ettiği belgelere iddianamenin 
393 ve 398'inci sayfaları arasında yer verilmiş olup yeni ibraz edilen 11 adet belgenin hiçbiri 
Aydan Erol'la ilgili değildir. Yani Aydan Erol açısından hiçbir yeni delil yoktur. 

Müvekkilim hakkında yeni delil olarak iddianamede gösterilen deliller takipsizlik 
kararlarında irdelenmiş deliller olup iddianamede yer verilenlerin tamamı çeşitli 
kaynaklardan ele geçmiş aynı evrakın fotokopileridir. Söz konusu delil olarak ifade 
edilenlerin iddianamede yer alan dosya ve sayfa numaraları sıralanmış olup bizim tespit 
edebildiğimiz 23 yerde aynı evrak delil olarak tekrar tekrar gösterilmiştir. 

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173'üncü maddesi 6'ncı fıkrasına göre 
soruşturma ve kovuşturma şartı olan yeni delil ortada yoktur. Gerek Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın talebi ve gerekse İstanbul 12'nci  Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı Aydan 
Erol açısından yerinde değildir ve karar bize göre keenlem yekûndur. Söz konusu takibat 
icrasına mahal olmadığına dair Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nın 
kesinleşmiş kararı kaldırılmadan soruşturma ve kovuşturma yapılması ile yasa ihlal 
edilmiştir. Yargıtay 2'nci Ceza Dairesi'nin 1.3.2012, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 
24.1.2006 sayılı kararları ile öncelikle takipsizlik kararının kaldırılması gerektiği karara 
bağlanmıştır. Müvekkil Aydan Erol 15 Şubat 2013 tarihinden takipsizlik kararının kaldırıldığı 
ki bize göre haksız ve yersiz bir karardır, 19 Temmuz 2013 tarihine kadar hürriyetinden 
yoksun bırakılmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5'inci, Anayasa'nın 19'uncu 
maddeleri ihlal edilmiştir. 

Müvekkilin suçlanmasına tutuklanmasına dayanak olarak gösterilen 5 Mayıs 97 
tarih ve Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu belge yine bir başka yargılamaya konu 
olmuş, gizli ve kişiye özel bu belgeyi kamuya açıklayan ve ifşa eden müşteki Hasan Celal 
Güzel hakkında Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce açılan dava sonucunda 
anılan mahkeme 13.5.98 tarihli kararı ile beraat kararı vermiş ve bu karar Savcılığın temyiz 
talebine istinaden Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nin 15 99 tarihli onama kararı ile 
kesinleşmiştir. Beraat kararının gerekçesi ve bu gerekçeyle saptanan somut olayların 
huzurdaki dava dosyası ve yukarıdaki maruz karar ile belgenin gizli olamayacağı, laik 
Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve yaşatmanın her Türk vatandaşının görevi olduğu, laik 
Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve yaşatmak görevinin gizli bir faaliyet içinde değil koruma, 
kollama faaliyetleri icabı açıkça yürütülmesi gereken faaliyetler olduğu belirtilmektedir.

 Hukuksal niteliği Orakoğlu Güzel kesinleşmiş kararlarında açıkça hüküm altına 
alınan bu nitelikteki belgede bu belgenin dağıtımı uğruna imzası bulunan şahsa kanunsuz 
emirden bahisle suç izafe edilemeyeceği açıktır. 

Müvekkil Aydan Erol yönünden kesin hüküm niteliğindeki bu karar Aydan Erol'un 
sanık sıfatıyla yargılanmasına engeldir. Kesin hükmün yalnızca taraflara inhisar ettiği 
yolunda bir tahdit gerçekte mevcut değildir. Kesin hüküm hangi dava münasebeti hakkında 
ise o münasebet bakımından mutlaktır. Bu mutlak etki davanın sujesi olmak ile üçüncü şahıs 
olmak bakımından fark göstermez. O halde kesin hüküm etkisinin doğrudan doğruya veya 
dolayısıyla veyahut mutlak veya izafi etkiler diye ayrımlara bağlanması doğru değildir. 

Bir sanık hakkında işlendiği iddia edilen fiilin kimse tarafından işlenmediği veya 
işlenen fiilin suç teşkil etmediği hakkında bir kesin hükmün diğer şahıslar hakkında dava 
açılmasına mani olacağı tabii görülmelidir. Bir hüküm verildikten ve kesinleştikten sonra 
sanık bu hüküm ile ister beraat etmiş ister mahkum bulunmuş olsun aynı fiilden dolayı 
yeniden muhakeme edilemez hatta fiilin suç vasfı değişik olarak düşünülürse veya cezaya 
tesir eden kanuni bir sebebin mevcut olduğu ileri sürülse dahi muhakeme tekrarlanamaz. 



  

Kesin hüküm defi davanın her hal ve safhasında dermeyan edilebilir. Burada ibtidai itiraz 
vasfı yoktur hatta Yargıtay safhasında dahi ileri sürülebilir. Bu defi kamu vasfındadır. 
Yukarıda açıklanmış bulunan nedenle müvekkil Aydan Erol'un yargılanmasının durdurulması 
ve derhal tahliyesine karar verilmesi gerekmektedir. 

Müvekkil Aydan Erol Ağustos 95 Ağustos 97 arasında Deniz Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı olarak görev yapmıştır. Kurmay Başkanı görevlerini genel kanun, tüzük, yönetmelik 
ve talimatlara uygun olarak Kuvvet Komutanı emirleri doğrultusunda Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Karargâhı'nı sevk ve idare eder. Bu konuyla ilgili olarak Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı'ndan talebimiz üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Kurmay Başkanı 
görevlerini içeren 25 Mart 2013 tarihli yazı dosyaya konmuştur. Ast makamlara verilecek 
emir ve direktifler komutanın tensip, emir ve direktifleri doğrultusunda Deniz Kuvvetleri 
Komutanı emriyle eşidi ve üst makamlara gidecek yazıları da Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Namına ibaresi ile imzalar. Bunlarla ilgili olarak ya doğrudan evrakın komutana arzıyla ki bu 
durumda komutanın parafası parafı veya imzası evrak üzerinde mutlaka bulunur veya 
evraklar hakkında komutana bilgi verilmek suretiyle komutan bilgilendirilir. Bu nedenlerle de 
kuvvetten çıkan her evrakın kesin ve açık sorumlululuğu komutana aittir. Bu hususlar Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Görev Talimatı ile de belirlenmiştir. 

5 Mayıs tarihli "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" konulu evrak Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 29 Nisan tarihli ve aynı konulu emrinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ast 
birimlerine yayımlanmasından sonra aynı emir çerçevesinde bazı konuların biraz daha 
detaylandırılmasını içermekte olup doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanı rahmetli Oramiral 
Güven Erkaya'nın emriyle hazırlanmıştır.

 Gönderilmeden evvel Güven Erkaya'nın emri alınmış ve evrak üzerinde kendisinin 
de parafı bulunmaktadır. Bu husus iddianamede de bu şekilde yer almıştır yani evrak 
Genelkurmay Başkanlığı'nın emrini yerine getirmesini amaçlanmaktadır. Evrak üzerinde ilgi 
de bunun bağlantısını göstermektedir. Öte yandan bir kişi veya kuruma yaptırıma dönük bir 
mahiyet de  yoktur. 

İddianamede fişleme olarak değerlendirilmekte ve suç unsuru olarak görülmektedir. 
Halbuki 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu fişlemeyi suç olarak görmemiş ve bu yolda bir 
ceza düzenlemesi de yapmamıştır. Fişleme türü faaliyetlerin Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiği 
öne sürülse dahi yasalarla, ceza yasası ile teminat alınmayan ve müeyyide düzenlenmeyen bu 
fiilin suç kabul edilmesi ve cezalandırılması mümkün değildir. Anayasa'nın 38'inci maddesi 
kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 
cezalandırılamaz düzenlemesini getirmiştir. Aynı düzenleme mülga 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu madde 2 ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu madde 7 de de düzenlenmiştir. 
Nitekim fişlemenin suç olarak müeyyidelendirilmesi kanunu 135'inci maddede 
düzenlenmiştir. Ancak ceza yasalarının geriye yürüyemeyeceği temel prensibi Anayasa'nın 
38'inci maddesi ve mülga kanunun ilgili maddesi ve meri Türk Ceza Kanunu'nun lehe 
yasanın uygulanması prensibi karşısında bunun suç olarak kabulü değildir. Bu şekilde bir suç 
isnadı ile Anayasa açıkça ihlal edilmektedir ayrıca bu isnadın 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 271'inci maddesine göre suç uydurma fiiline de indirilmektedir. İddianame 
Anayasa'yı ve diğer yasaları ihlal hakkına sahip değildir. 

Evrak içeriği incelendiğinde ast makamlardan bilgi raporlarının 12 Mayıs 97 
tarihine kadar gönderilmesi istendiği yazılı olmakla birlikte bu emre bağlı olarak ast 
makamlardan gelmiş hiçbir rapor temin edilememiş bu emre bağlı olarak elde edilmiş 
sonuçlar ve bu sonuçların hükümeti istifası ile bağlantılı olarak nerede ve nasıl 
kullanıldığına dair herhangi bir delil ortaya konamamıştır. Dolayısıyla atılı suç 
bakımından iddia makamının suç olarak nitelendirdiği bu fiille amaç atılı fiilin işlenmesine 
ve faillere yardımcı olunduğuna dair hiçbir objektif illiyet bağı ve ilişki kurulamamıştır. Bu 
nedenlerle müvekkil fiil açısından sözde asli fail ve faillerle de hiçbir ilişki içinde 



  

bulunmamaktadır.
 Diğer taraftan aynı bilgiler diğer kuvvetlere ve özellikle Jandarma Genel 

Komutanlığı ki teşkilatı Türkiye çapında en ufak birimlere kadar yayılmış ve belge 
içeriğindeki belgelere sahip olduğu yetki ve sorumluluklar nedeniyle en kolay ulaşabilen 
hatta bunları kontrolden sorumlu teşkilattan  biridir Jandarma Genel Komutanlığı, tarafımdan 
da istenmiş olduğu ve Deniz Kuvvetleri birliklerinin yaygın olmadığı sadece belli bir birime 
dönük olduğu dikkate alındığında bu bilgilerin yani Deniz Kuvvetleri ast birliklerinden gelen 
bilgilerin eksik olması halinde sözde amaç suçun işlenmesine etkisi olmayacağı, iştirakin bu 
yönde de gerçekleşmediği açıktır.

 765 sayılı mülga ceza kanununun 147'nci maddesi kapsamında bir fiil yoktur, 
ortada maddi ve veya manevi cebir yoktur. 28 Şubat adı altında tüm icraat Anayasa ve 
yasalar çerçevesinde meydana gelmiştir.

Müvekkil Aydan Erol suç olmayan bu fiile iştiraki bu halle de söz konusu olamaz 
şayet söz konusu fiil suç olarak kabul edilirse bu suçun asli faaliyetlerinin Milli Güvenlik 
Kurulu üyesi olan Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 
ve hükümetin istifasını kabul ederek yeni hükümeti atayan Cumhurbaşkanı ve bu hükümete 
güvenoyu veren Milletvekilleri'nin olması gerekir. 

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak görev yapmakta olan Aydan Erol için 
asli iştirak söz konusu edilemez. İddianamede Aydan Erol'un alınan kararlar ve 
uygulanmasında asli fail olarak hiçbir iştiraki söz konusu değildir ve bu yolda hiçbir delil 
ortaya konamamıştır. Aydan Erol'un imzaladığı evrakın sonucunda elde edilen bilgilerin 
fiilin işlenmesinde kullanıldığına dair bir bilgi, bulgu ve delil yoktur. Aydan Erol olayda 
asli veya feri iştiraki  olayda söz konusu değildir. Amaç fiilin işlenmesine en küçük bir 
katkısı olmayan müvekkil Aydan Erol'a ceza verilmesi mümkün olamaz.

 İkinci evrak olarak suçlanan ve Beykoz Çengeldere'de inşa edilmekte olan bir 
külliye hakkında aynı tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde neşhedilen "İzinsiz Şeriat Külliyesi" 
konulu haberi tetkik amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Deniz Saha 
Komutanlığı'na çekilen ve bilgi almaya dönük 5 Mayıs 97 tarihli belgenin ise 28 Şubat 97 
öncesi ve sonrası ile hiçbir bağı suç teşkil eden fiille ilgisi ortaya konmamıştır. Kuzey Deniz 
Saha Komutanlığı'nın Beykoz ve İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında çok sayıda birliği 
bulunmaktadır. Bu birlikler  çevresinde 2565 sayılı kanun muvahecesinde tesis edilmiş 
birinci ve ikinci derece yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri bulunmaktadır. Birliklerin ve 
personelin kontrolü personele yönelebilecek her türlü zararlı faaliyetlerin zamanında 
önlenebilmesi, birliklerin arazilare vaki olabilecek sınır tecavüzlerinin engellenmesi ve 
tecavüzlerin men-i bağlamında tedbirlerin alınması ile birliklerin fiziki emniyetlerinin gözden 
geçirilmesine ve arttırılmasına dönük olarak böyle bir mesajın çekilmesi gerekmiştir. Bu tür 
mesajlar ve emirler mutlaka komutan ve bilgi ve direktifleri dahilinde verilir bu mesaj da 
onlardan biridir. Üstelik bu inşa halinde henüz tamamlanmamış gerçek veya hükmi bir 
şahsiyeti olmayan bir yapı hakkında olup ne anayasal ne de yasal hiçbir çerçeveye girmeyen 
bir konudur. İçeriği de suç değildir, iddianameye neden dahil edildiği de anlaşılamamaktadır.

 Müşteki Kadir Sarmusak'ın haberin bir gün önceden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
İstihbarat Başkanlığı'nca gazetelere dikte ettirildiği iddiası şaşırtıcıdır ve gerçekdışıdır. Dikte 
edilen haberin ast makamlardan araştırılmasının istenmesi mantıkla bağdaşmaz hele iddia 
edildiği gibi bu fiilin bir astsubay tarafından yapılması gerçekle hiçbir ilişkisinin olmadığını 
ortaya koymaktadır, müvekkilin belirttiği gibi bu mesajın bizzati kendisi basının bir gün 
önceden yönlendirildiği iddiasını da çürütmektedir.

 Silahlı Kuvvetler'de basın ve medyayla ilişkiler yalnızca Genelkurmay 
Başkanlığı'nda yürütülür. Kuvvet Komutanlıkları'nda bu yetki yoktur. 

 Sonuç olarak yukarıda açıklamış bulunduğumuz nedenlerle sanık Aydan Erol 
işlenmemiş bir suça iştirak nedeniyle yargılanmaktadır, işlenmemiş bir suça iştirak söz 



  

konusu olamaz, bu nedenle ceza verilemez. Eğer suçun işlendiği kabul edilirse müvekkil 
Aydan Erol bu takdirde ancak feri fail olarak yer almış olabilir bunun için de eylemlerinin 
fişleme bilgisi talep etmek ve suç tarihinde meri olan yasada suç olarak tanımlanmadığından 
suç teşkil etmediği suçun oluşumunda kullanılmadığı ve fiilin işlenemez bir suç teşkil etmesi 
nedeniyle cezalandırılması mümkün değildir.

 Batı Çalışma Grubu'nun statüsü ve yasal zemini, iddianamede Batı Çalışma 
Grubu'nun Bülent Orakoğlu ve Hasan Celal Güzel'in değerlendirmelerine dayanarak 
sanıklarca ifade edildiği gibi 28 Şubat 97 sonrasında Başbakanlık'tan verilen emirlere bağlı 
olarak kurulmadığı çok daha önce Kriz Yönetimi Merkezi adı altında kurulduğu ve 28 Şubat 
97 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ile ilgili tüm hazırlıkları yaptığı kuruluşunun yasalara ve 
hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir. 

 Ceza yargılaması kesinlik arayacak, hakikati bulmaya çalışacaktır. Başkalarının 
soyut tahmin ve değerlendirmelerine değil somut gerçeklere göre karar verecektir. 

Sanıklar Çevik Bir ve Çetin Doğan Batı Çalışma Grubu'nun Genelkurmay 
Başkanlığı'nda 10 Nisan 1997 tarihinde kurulduğunu bu grubun başkanının Çetin Doğan 
olduğunu ifade ve ikrar etmektedirler. Bu konuda çıkan emirler ve yazılar ile imzaları 
kendileri tarafından da kabul edilmiştir.

  Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı imzalı 2 Haziran 
1997 tarihli yazı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne belgeler ve olay bildirilmiş ve 
anılan şahıslar hakkında idari inceleme yapılması talep edilmiştir. Konu ayrıca bizzat 
Genelkurmay Başkanı tarafından da sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilmiştir. Cumhurbaşkanı 
konuyla ilgili olarak Başbakan'a gerekli işlemler için yazı göndermiştir, ilgili belgeler delil 
dosyalarında mevcuttur. 

 Öte yandan Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 97/155 esas ve 
98/55 karar sayılı kararında da açıkladığı üzere Haziran 97'den itibaren çeşitli basın yayın 
organlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Batı Çalışma Grubu'nun çalışmaları hakkında bir 
çok haber, makale ve yorumlar yapılmıştır denmektedir, bu da bundan devletin en üst 
kademeleri, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile diğer makamların haberi ve 
bilgisi olmadığı söylenemez, mahkeme kararı ile bu olayların duyulduğunun ve bilindiğinin 
açık göstergesidir. Bu itibarla Batı Çalışma Grubu'nun hiyerarşi dışında oluştuğu 
iddialarını destekleyecek hiçbir somut veri yoktur. 

Aksine her seviyede ast makamlara verilen emirler tamamen hiyerarşi içerisinde 
verilmiştir. Batı Çalışma Grubu nasıl bir gizli örgütlenmedir ki üyeleri olduğu iddia 
edilenlerin bir kısmı hemen 1997 Ağustos ayında emekli oluyor, emekli ediliyor veya başka 
göreve atanıyorlar. Çeşitli komutanlık seviyelerinde de çok küçük rütbelerde bulunan 
görevliler dahi değişiyor ve yerine yenileri geliyor, bir gizli örgütlenmede böyle bir 
değişikliklerin olması mümkün değildir. Gizli örgütlenmelerin özüne ve ruhuna aykırıdır.

 Konunun hukuki zemini araştırıldığında kriz yönetiminin yasal dayanağının 
bulunmadığı saptamasında doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Zira kriz yönetim merkezi 
düzenlemesi mevcuttur ve Bakanlar Kurulu'nun 30.09.1996 tarih 96/80 ve 8716 sayılı 
kararıyla yürürlüğe giren ve 9 Ocak 97 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık Kriz 
Merkezi Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir, bu konuyla 
ilgili olarak yönetmelik konmuştur, ekler olarak konmuştur, incelenebilir, bu yönetmeliğe 
göre de 28 Şubat 97 tarihinden sonra ilçelere kadar Kriz Yönetim Merkezleri sivil ve asker 
cenah tarafından kurulmuş ve faaliyetlerini buna göre yürütmüştür. Başbakanlık 
Uygulama Takip Koordinasyon Merkezi de bu minval üzere kurulmuş ve faaliyetlerini 
yürütmüştür.

 5 Mayıs 97 tarihli "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" konulu evrakın emrin 
yerine getirilmesi amaçlı olması,  evrak Genelkurmay Başkanlığı'nın 29 Nisan 97 tarihli ve 
aynı konulu emrinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ast birimlerine yayınlanmasını 



  

içermektedir. Bu evrak üzerinde de açıkça görüleceği üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı 
emriyle ast makamlara gönderilmiştir, gönderilmeden önce de komutan Oramiral Güven 
Erkaya'nın tekraren emri alınmış ve evrak üzerinde kendisinin de parafı vardır, bu husus 
iddianamede de bu şekilde yer almıştır, yani evrak Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya emrinin yerine getirilmesi amacıyla 
hazırlanmıştır, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın onayı, parafı, nihai emri de alınmıştır. Nihai 
olarak öte yandan bu kişi veya kurumlara yaptırıma dönük bir mahiyeti de yoktur. 
İddianamede fişleme olarak değerlendirilmekte ve suç unsuru olarak görülmektedir. Mülga 
ceza kanunu fişlemeyi suç olarak görmemiş ve bu yolda bir ceza düzenlemesi de 
yapmamıştır. Dolayısıyla burada içeriği suç olan bir emrin yerine getirilmesi söz konusu 
değildir. Müvekkil tarafından imzalanmış bulunan bu belgeyle ıı biraz evvel de arz ettiğim 
gibi bir suç teşkil eden tarafı yoktur.

 Olayda iki husus söz konusudur. Anayasa'nın 137 ve 765 sayılı Mülga Ceza 
Kanunu'nun 49/1, Yeni Ceza Kanunu'nun 24/4, Askeri Ceza Kanunu'nun 41/2 kapsamında 
bir emrin yerine getirilmesi nedeniyle Aydan Erol'a ceza sorumluluğunun yüklenemeyeceği 
açıktır, ayrıca İç Hizmet Kanunu madde 14, mutlak itaat ilkesini ve emirlerin ast tarafından 
değiştirilmeyerek uygulanacağını kabul etmiştir. 

5237 sayılı Ceza Kanunu madde 24 fıkra 4, emrin hukuka uygunluğunun 
denetlenmesi kanun tarafından engellendiği halde yerine getirilmesinden emri veren 
sorumludur, İç Hizmet Kanunu madde 14 fıkra 1, ast amirlerine mutlak itaate ve kanun ve 
nizamlarda gösterilen hallerde de üstlerine mutlak itaate mecburdur, Anayasa madde 37 son 
fıkra askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin 
korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır, İç Hizmet Kanunu madde 6 
kanunlarda nizamlarda yapılması veya yapılmaması yazılmış olan hususlarda amir tarafından 
yazılı yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen şeyler hizmet olarak belirlenmiştir.

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 9.5.2002 tarihli kararında Askeri Ceza Kanunu'nun 
ve uygulanmasının amaçlanan hizmeti kanunlarda ve nizamlarda yapılması veya 
yapılmaması açıkça gösterilmiş olan hükümlerle kanunlarda ve nizamlarda amirlerin 
takdirine bırakılan ahvalde amirlerin bu takdirlerine dayanarak yapılmasını veya 
yapılmamasını istediği hususlar şeklinde tanımlanmıştır.

 İşte bu istisnalar da dikkate alındığında Anayasa'nın bu maddesinin Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin iç işleyişine uygun bir madde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Kanunsuz bir 
emrin verilmesi halinde astsın üstünden yazılı emir istemesi söz konusu olamaz.

 Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi Genel Hükümler madde 342 366 Profesör Doktor 
İzzet Özgenç,İkincisi ise emrin konusunun bir suç oluşturması meselesidir. Bu emrin 
mahiyeti bilgi toplamaya dönüktür yani icrai bir yönü kişilerin kişisel hürriyetlerini 
kısıtlayıcı, rencide edici olup olmadığı meselesidir. İddianamede emrin kapsamı fişleme 
olarak değerlendirilmekte ve suç unsuru olarak görülmektedir. Halbuki 765 sayılı yasa 
fişlemeyi suç olarak görmemiş ve bu yolda bir ceza düzenlemesi de yapmamıştır. 

Ayrıca Danıştay 10'uncu Dairesi'nin bu davada müşteki olarak bulunan bir şahsın 
açmış olduğu dava nedeniyle vermiş bulunduğu 18.04.2013 tarihli kararı ile 28 Şubat 
döneminde fişleme olarak nitelendirilen faaliyetleri fişleme olarak kabul etmemiştir.

 Ceza Hukuku'nun evrensel prensibi kanunsuz suç ve ceza olmaz yani suçun ve 
cezanın kanunilik prensibi mucibince bu emirden dolayı müvekkili yargılamak hukukun 
konusu yapılamaz. Müvekkil işlenemez bir suç ile itham edilmektedir.

 İddianamenin 1305'inci sayfası dördüncü paragrafında Batı Çalışma Grubu'nda 
çalışmak suretiyle veya grubun faaliyetleri kapsamında suç teşkil eden emirleri yerine getiren 
şüpheliler sorumluluktan kurtulamaz denmektedir. 

Müvekkil Aydan Erol'un iddianamenin hiçbir yerinde BÇG üyesi olduğuna dair bir 
ifade yer almamaktadır. Gerçekte de Aydan Erol Batı Çalışma Grubu üyesi değildir ve Deniz 



  

Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı sıfatıyla bu mümkün de değildir. Konusu suç teşkil 
eden emirleri yerine getirmek iddiası ise müvekkilin imzalamış bulunduğu 5 Mayıs 97 tarihli 
evraktan dolayıdır,  yukarıda da açıkladığımız üzere iddianamede açıkça fişleme olarak 
nitelendirilen fiillerin suç olarak düzenlenmediğidir, dolayısıyla konusu suç teşkil eden 
emirleri yerine getirmekten bahsedilemez, iddia makamının bu konudaki değerlendirmeleri 
yerinde değildir. 

 Bilgi toplamanın temelinde irticai faaliyetler yatmaktadır, irtica Milli Güvenlik 
Siyaset Belgesi'nde öncelikli tehdit olarak tanımlanmıştır. Bu doküman Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylı bir belge olup devletin bir numaralı 
dokümanıdır. Tüm devlet kademelerine, Bakanlıklara görev vermektedir.

 28 Şubat 97 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra alınan kararlar 
Başbakan rahmetli sayın Necmettin Erbakan'ın imzasıyla 14 Mart 97 tarihinde devletin tüm 
ilgili birimlerine ve Bakanlıklara yayılmış ve emirler verilmiştir. 

Aynı şekilde konuya en yoğun tarzda muhatap olan ve görevler üstlenen İç İşleri 
Bakanlığı'nda 28 Mart 97 tarihli Anayasa uygulamasında uygulanacak usul ve esaslar konulu 
emri sayın Meral Akşener imzası ile yayınlamıştır. Keza Adalet Bakanlığı da 14 Nisan 97 
tarihli yazısı ile kanunların titizlikle uygulanması hakkında ilgili makamlarına emirler 
vermişlerdir, bu emirler incelendiğinde emirlerin bir bölümünün tamamen istihbarat ve 
bilgi toplamaya dönük olduğu açıktır bu durumda benzer işlemler yapmaya dönük 
Genelkurmay Başkanlığı emrinin suç niteliğinde olduğu nasıl değerlendirilebilir, kaldı ki 
bunu değerlendirmesi gereken kişi komuta seviyesi olmalıdır. 

Öte yandan müvekkil Aydan Erol'un komutan tarafından verilen emri yerine 
getirmemesi halinde Askeri Ceza Kanunu'na ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'na 
göre de suç işlemiş olacağı gibi hakkında resen emeklilik dahil her türlü askeri şura kararına 
muhatap olacağı açıktır. Bu kararlara karşı da Anayasa'nın 125'inci maddesi nedeniyle hiçbir 
hukuki güvencesi de bulunmamaktadır, yani  Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetimi 
dışındadır dolayısıyla müvekkili koruyacak hiçbir yasal merci yoktur. Yasal bir koruma 
sağlanmamıştır. 

Bu emirle ilgili diğer bir husus ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın emredilen 
bilgileri aktif olarak toplama kabiliyetine sahip olmadığıdır, söz konusu bilgiler esas 
itibariyle Garnizon Komutanlıkları tarafından yapılabilecek işlerdir ve onların da 
görevleridir. Garnizon Komutanlıkları yasal olarak tüm il ve ilçelerde devlet ve kolluk 
birimleriyle vali ve kaymakam gözetimi altında birlikte çalışırlar. Halbuki Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı bağlısı birlik ve komutanlıkların Garnizon Komutanlığı görevlerini üstlendiği 
birkaç küçük il dışında birliği yoktur, bunlar da küçük birliklerdir yani kısaca fiili imkansızlık 
hali vardır.

 İddia makamının iddianamede Silahlı Kuvvetler'in istihbarat yapamayacağına 
ilişkin değerlendirme, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
Kanunu'nun 4. maddesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevleri belirlenmiş ve bu görevler 
çerçevesinde kendisi ile ilgili alanlarda Silahlı Kuvvetler'in istihbarat yapabileceği 
belirtilmiştir. Aynı yasanın 5'inci maddesinde bu açıklanmış olmaktadır. 1324 yasa ile 
Genelkurmay Başkanlığı görev ve yetkileri belirlenmiş olup bu yasanın ikinci maddesi 
Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazırlanmasında personel, 
istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim ve lojistik faaliyetlere ait ilke ve önceliklerin ve ana 
programların tespit edilmesine amirdir. Bu itibarla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini 
Genelkurmay Başkanlığı'ndan aldığı emir ve direktiflere göre icra etmektedir. 

Bu nedenle de gerek Genelkurmay Başkanlığı ve gerekse Kuvvet Komutanlıkları bu 
yetki ve görevlere göre teşkilatlanmış olup görevlerini bu çerçevede yürütürler. Bu konuda 
teşkilatlanma ve görev süreci tüm devlet kademeleri ve makamlarca bilinmekte olup şimdiye 
kadar hiçbir kimse ve makam bunun yanlışlığını ileri sürmemiştir.  Ayrıca dünyadaki tüm 



  

Silahlı Kuvvetler'de bu esaslara göre teşkilatlanır ve faaliyetlerini yürütürler. Sayın iddia 
makamının söz konusu yorumu hem dünyada kabul edilmiş gerçeklere hem de hayatın olağan 
akışına aykırıdır. 

Sayın iddia makamının istihbarat faaliyetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri 
unsurlarında yürütülmesinin söz konusu olamayacağı ifadesi kabul edilemez. İç Hizmet 
Kanunu hatta 5442 İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile yapılan Emasya Planları 
gereğince istihbarat faaliyetinin yürütülmesi de sadece yasal değil aynı zamanda meşrudur.

 Müvekkil hakkında Hasan Celal Güzel'in ortaya koyduğu ve DGM Başsavcılığı ve 
Mahkemece incelenmiş olan deliller ki bu deliller Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 
çalınarak elde edilmiştir yani yasal yollarla elde edilmiş deliller değildir, dışında hiçbir yeni 
delil ortaya konamamıştır. Sadece mevcut olan delil yeni evrak dağıtımı ve bir çok makama 
yapıldığı için değişik kaynaklardan elde edilmiştir. Bu delil müvekkil tarafından inkar 
edilmiş bir delil de değildir. Ancak delilin birden fazla kaynaktan elde edilmiş olmasının yeni 
delil elde edilmesi anlamına gelmeyeceği tartışılmaz bir gerçektir bu nedenle müvekkil 
hakkında yeniden soruşturma ve kovuşturma açılması gerek mülga Ceza Muhakemeleri Usul 
Kanunu'nun 164, 167'nci ve gerekse Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172'nci ve 173'üncü 
maddelerine aykırıdır.

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan tüm yargılama işlerinde Kurmay 
Başkanı'nın herhangi bir yetkisinin bulunmaması müşteki ifadeleri incelediğimizde müvekkil 
Aydan Erol'un herhangi bir haksız fiiline muhatap olan kimse yoktur.

 Savcı ve Mahkemeler doğrudan Kuvvet Komutanları talimatları ile ve kuruluş 
yasasındaki usul ve yetkilere göre çalışırlar, nitekim Bülent Orakoğlu ve Kadir Sarmusak'ın 
yargılaması konusundaki istemde Deniz Kuvvetleri Askeri Savcılığı'ndan bizzat komutan 
Oramiral Güven Erkaya'nın imzası ile 3.7.1997 tarihinde yapılmıştır.

 Atılı sözde amaç suçla gerek öncesi, gerek suçun işlendiği tarihte ve gerekse 
sonrasında fiilin işlenmesine katkıda bulunacak, kolaylaştıracak veya fiile doğrudan 
iştirak ettiğini gösterecek herhangi bir fiili bulunmamaktadır. İşlendiği iddia edilen fiiller 
fiilin vuku bulduğu tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre suç 
teşkil etmemektedir. İmzaladığı 5 Mayıs 97 tarihli "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" 
konulu emir 1 Mayıs 97 tarihinde ast makamlara yayınlanan Genelkurmay Başkanlığı 
emrinin Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın şifahi emirleri ile detaylandırılarak yayımlanması 
amaçlı olup ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın tekraren emri ve parafı da alınmıştır. 
Ayrıca emrin içeriği suç değildir, bu nedenle konusu suç olan ve kanunsuz bir emrin 
yerine getirilmesi söz konusu değildir.

 Gerek Hasan Celal Güzel ve gerekse Bülent Orakoğlu'nca yapılan şikayetler ve 
açılan davalarda verilen ve temyiz edilerek kesinleşen kararlarda konu edinen belgelerde suç 
unsuru bulunmadığına ve kanunsuz emir olmadığına yer verilmiştir bu nedenle bu kararlar ve 
hükümler kesin hüküm niteliğinde olup hukuken yeniden yargılamaya konu 
edinemeyeceklerdir. 

 Batı Çalışma Grubu çalışmaları ve benzeri çalışmaların tüm devlet teşkilatı ve 
kademelerinde uygulanması ile ilgili olarak önce bizzat Başbakan Erbakan imzası ile, Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'ne görev verilmiş bilahare 28 Kasım 97 tarihinde irticai 
faaliyetler ve devletin güvenliği ile ilgili konuları görüşmek üzere Başbakanlık Uygulama ve 
Takip Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Ayrıca bu minvalde 1998 ve 1999 yıllarında da 
yayınlanmış Başbakanlık Genelgeleri vardır. Bu kurulun kurulması sırasında Batı Çalışma 
Grubu faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından bilindiği iddianame içinde de 
yer almaktadır. Yukarıda açıkladığımız ceza hukuku kuralı çerçevesinde iddianamede 
Başbakanlık direktifi olmadığı veya gayrımeşru olduğu iddia edilen uygulama ve 
faaliyetlerde meşruiyet kazanmış olmaktadır. Bu kurul faaliyetlerine daha sonra kurulan 
hükümetler döneminde de devam edilmiştir.



  

 Bununla ilgili olarak yine keza Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in 11 Ağustos 
2005 tarihinde medyada yer alan demeci, devletin güvenliği ve irticai faaliyetlerle ilgili 
konuları görüşmeye devam ettiğini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporu'nun 922'nci 
sayfasında yargı laiklik ilkesini savunmak adına irticai unsurlara karşı 28 Şubat 1997 tarihli 
Milli Güvenlik Kurulu kararlarına uygun olarak mücadele yürütmüş ve neticede çok sayıda 
yargı mağduru yaratılmıştır. Özetle Genelkurmay Başkanı tarafından bin yıl yaşayacağı ifade 
edilen 28 Şubat ruhu dönemin yargı kararlarına da sirayet etmiştir denmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ve hukuk tarihinde şimdiden yerini almış olan bu 
davada hiçbir ruhtan etkilenmemiş, salt hukuki ve  vicdani kararlara dayalı adil ve örnek bir 
karar verileceğini umuyor ve bundan şüphe etmiyoruz.

Müvekkilim Aydan Erol'un beraatine karar verilmesi aksi kanaatte bulunur ise lehe 
kanun hükümlerinden yararlandırılmasını, sosyal statüsü ve geçmişte hiçbir suç işlemediği ve 
sicil kaydı bulunmadığı dikkate alınmasını arz ve talep ederiz. "

15.A. Sanık AYDIN KARAŞAHİN 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (KLS. 39 VE 294);

 "Ağustos 1995-Haziran 1997 tarihleri arasında Genelkurmay Lojistik Daire 
Başkanlığında subay olarak görev yaptığını, Haziran 1997’de Hava Kuvvetleri Hava 
Savunma Dairesi Başkanlığına Plan Subayı olarak tayin olduğunu, Ocak  1998’de 
Almanya’ya  tayin olduğunu, 3 sene orada kaldığını, 2007 yılında emekli olduğunu, 

 1997 yılı Nisan ayı sonlarında görev yaptığı yerde kendisini Genelkurmay 
karargâhında bulunan İGHD Başkanlığında yapılacak bir toplantıya görevlendirdiklerini, bu 
toplantıya gittiğini, daha sonra toplam 5-6 defa daha bu tür toplantılara gittiğini, bu 
toplantılarda  irticai faaliyetleri takip edecekleri hususunda ve ülkede o tarihte faaliyet 
gösteren yazılı ve görsel medyadaki haberleri izleyip irticai faaliyetleri tespit etmeye 
çalıştıklarını, bunun Haziran 1997 yılına kadar olan sürede olduğunu, BÇG’de Bahaddin 
ÇELİK ve Ziya BATUR’u hatırladığını, burada görevlendirildiğinde asli görevi olan Lojistik 
Daire Başkanlığındaki görevinin de devam ettiğini,   

Batı Çalışma Grubunda çalışan kişiler ve görevleri ile ilgili (GÖREV-BL.doc) 
belgede kendi isminin de yer alması ile ilgili olarak ifadesinde; Batı Çalışma Grubu 
toplantılarına 5-6 defa emir üzerine katıldığını, tayini çıktığı için bu görevden ayrıldığını, 
kendisinden habersiz olarak Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümünde lojistik plan subayı 
olarak adının yazılarak kendisine belgede yazılmış olan görevlerin de yazılmış olabileceğini, 
kendisine belgede görev olarak yazılan konularda herhangi bir rapor ve belge 
hazırlamadığını, kendisinden habersiz olarak bu görevi vermiş olabileceklerini, BÇG’de 
kendisine tahsis edilen bir bilgisayar olmadığını, konusu suç teşkil eden hiçbir faaliyetin 
içinde olmadığını, hukuk mezunu olduğunu, hukuk ve demokrasiye inanan milli ve manevi 
değerler sahibi emekli subay olduğunu,  Batı Çalışma Grubu ile ilgili plan, eylem ve 
faaliyetleri tasvip etmediğini, belirterek suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

15.B. Sanık AYDIN KARAŞAHİN  Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 07.01.2014 tarihli 53. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

" Öncelikle sizlere savunmamı ve eklerini takdim etmek isterim. Halihazırda sunmuş 
bulunmaktayım. Üzerime atılı suçla ilgili savunmamı yaklaşık 30 dakikalık süre içerisinde 
arz edeceğim. Ben Aydın Karaşahin, Hava Harp Akademisinden Kurmay Subay olarak 
mezuniyetimi müteakip, Ağustos 1995'te Pilot Binbaşı rütbesiyle Genelkurmay Lojistik 



  

Başkanlığı Lojistik Daire Plan Şubesinde Hava Plan Subayı olarak göreve başladım. Bahsi 
geçen görevin niteliğinin ve bazı açıklamalarımın daha iyi anlaşılabilmesi ve savunmamın bir 
bütünlük arz etmesi amacıyla Genelkurmay Başkanlığının teşkilat yapısını kısaca 
hatırlatmam faydalı olacaktır. 

Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde, bir nevi karargahın Komutanı olarak 
nitelendirebileceğimiz Orgeneral rütbesindeki Genelkurmay II. Başkanının altında 
Korgeneral seviyesinde yedi başkanlık yer almaktadır. Bu başkanlıklar; Personel, İstihbarat, 
Harekat, Lojistik, Plan ve Prensipler, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanlıkları 
ile Stratejik Etütler ve Askeri Tarih Başkanlığından ibarettir.

 Her başkanlıkta, Tümgeneral ya da Tuğgeneral seviyesinde birden çok daire 
bulunmaktadır. Her dairede ise Albay seviyesinde birden çok şube ve bu şubelerde çalışan 
yeterli sayıda proje personeli plan subayı ile idari personel mevcuttur. 

1997 yılı itibarı ile Lojistik Başkanlığı bünyesinde; Lojistik, İstihkam ve Sağlık 
Daireleri bulunmaktadır. Lojistik Dairesi altında yer alan 4 ya da 5 şubeden birisi de benim 
görev yaptığım Lojistik Plan Şube Müdürlüğüdür. Lojistik Daire Plan Şube Hava Plan 
Subayı olarak asli görevim, yurt içinde ve/veya yurt dışında yapılan ve Türkiye'nin katıldığı 
NATO tatbikatları ile gerçek duruma dayalı NATO planlarının bakım, ikmal, ulaştırma, 
fınans ve hukuk gibi konuları içeren lojistik ekleri üzerinde çalışmaktı. Bu görev, tabiatı 
gereği İngilizce ağırlıklı olarak yerine getirilen ve itinalı bir çalışma gerektiren bir görevdi. 
İngilizce seviyemin yüksek olması ve Hukuk Fakültesi mezunu olmam bu göreve atanmamda 
etkili olmuştu. Uluslararası niteliği nedeniyle büyük zaman ve özen gerektiren bu görevimin 
yanı sıra; her asker gibi, konusu önceden belirli olsun ya da olmasın, Genelkurmay'da hemen 
hemen her gün yapılan toplantılardan, katılmamın emredildiği çeşitli toplantı ve çalışmalara 
da zaman zaman katılmakta idim. Bahsi geçen toplantı ve çalışmaların niteliğinin daha iyi 
anlaşılabilmesi için, bu toplantı ve çalışmaların düzenleniş şekli hakkında da kısa bir 
hatırlatma yapmakta fayda görüyorum.

 Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde belli bir konuda bir toplantı yapılacağı veya 
bir çalışma grubu oluşturulacağı zaman, toplantı ya da çalışmanın konusu hangi Başkanlığın 
görev alanında bulunuyorsa, toplantı ya da çalışma asli olarak o Başkanlık tarafından 
düzenlenir ve yürütülür. Ancak, diğer Başkanlıklardan da uygun sayıda temsilci istenebilir. 
Bu şekilde bir toplantı ya da çalışmaya katılan temsilcinin, kendi Başkanlığındaki asli 
görevlerini aksatmadan devam ettirmesi gerekir. 

1 Nisan 1997 tarihinde 1998 yılının şubat ayında göreve başlayacak ve 3 yıl görev 
yapacak şekilde, Almanya'da bulunan Nato Awacs üssüne 3. filo harekat subayı olarak 
seçildim. Hava Kuvvetleri Komutanlığından alınan ve bu tayinimi gösteren 22 Mayıs 2012 
tarihli belgenin orijinali halihazırda dosyamda mevcut olup, fotokopisi EK - A'da 
sunulmuştur. Sizlere sunmuş olduğum dosyanın EK-A'sındadır. Bu belge, 1997 yılında 
hemen veya müteakip yıl olan 1998 yılı başlarında yurtdışı göreve gidecek personeli 
kapsamaktadır.  Bahse konu bu yazının ekinde bulunan yurtdışı seçim emrinin 6. maddesinde 
1998 yılında göreve başlayacak şekilde seçilen adaylardan 1997 yılında atama durumunda 
olanlar, imkanlar ölçüsünde seçildikleri yurtdışı görevle ilgili kadrolara atanacaklardır ifadesi 
yer almaktadır.

 Yurtdışı seçim emrinin bu maddesi uyarınca, 10 nisan 1997 tarihinde Awacs 
uçuşları ile ilgili görevleri de olan hava kuvvetleri komutanlığı hava savunma dairesi av plan 
subaylığına atandım ve tayinim bana tebliğ edildi. Bu atamam da yine elinizde bulunan EK - 
A'da açıkça görülmektedir.

 İddianamede en özet şekli ile benim Batı Çalışma Grubunda yer aldığım ve 
faaliyette bulunduğum belirtilerek cezalandırılmam istenmektedir. Ben Batı Çalışma 
Grubunun ne olduğu veya ne yaptığını değil, Batı Çalışma Grubu kapsamında bir 
faaliyetimin olmadığını ve bu kapsamda görev yapmadığımı, ağırlıklı olarak bir fiil 



  

iddianamede yer alan belgelerden hareket ederek ifade edeceğim. 
İddianamede; Batı Çalışma Grubunun kurulmasına 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan 

General/Amiral Toplantısında karar verildiği ve 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
Oluşturulması konulu emirle kurulduğu, grupta hangi birimlerden ne kadar personel 
görevlendirileceğinin belirlendiği belirtilmiştir. 

İddianamenin 1299 sayfasında benim de bağlı olduğum Lojistik Başkanlığından 
anılan grupta bir personel görevlendirilmesinin istendiği görülmektedir.  Çalışma Grubunun 
oluşturulmasına, benim Genelkurmay'dan tayinimin çıktığı tarihten sonra karar verilmiş 
olduğuna özellikle işaret etmek isterim.

 01 Nisan 1997 tarihinde yurtdışı göreve seçilmemden ve 10 Nisan 1997 tarihinde 
genelkurmay başkanlığından hava kuvvetlerine tayinimin çıkmasından sonra, 1997 yılının 
Nisan ayının ortaları ile sonu arasında bir tarihte, mahiyeti hakkında bilgi verilmeden, 
Lojistik Başkanlığını temsilen, daha önce bilgisini verdiğim şekilde her gün onlarcası 
yapılan toplantılar gibi bir toplantıya katılmak üzere Harekat Başkanlığı İç Güvenlik 
Harekat Dairesine gitmem emredildi. Bu toplantıda Lojistik Başkanlığından tek temsilci 
vardı. Toplantı ifadesini başka uygun bir kelime bulamadığım için kullandığım bu ortamda 
bir görüş alış - verişi olmamıştır. Gönderildiğim yerde, fazla bir açıklama yapılmadan, bu 
grubun ne kadar süre ile çalışacağı ve nihai amacının ne olduğu hakkında bilgi verilmeden, 
yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin okunması ve dinlenmesi suretiyle irticanın 
takip edileceği söylendi. Hükümetle ilgili herhangi bir konu geçmedi.

Mevcut soruşturma kapsamında BÇG hakkında bana gösterilen ve dava dosyasında 
yer alan yazı ve dokümanların hiçbirini daha önce görmedim ve bu kapsamda bana bir 
tebliğde bulunulmadı. İddianameden 2000'li yılların ortalarına kadar uzun soluklu bir oluşum 
olarak planlandığı ve yaşadığı anlaşılan Bçg'de bana yer verilmesi mantıklı ve mümkün 
değildir. Çünkü, yukarıda arz ettiğim gibi, tayini çıkan ve genelkurmay başkanlığından 
ayrılmak üzere olan bir personeldim. Lojistik Başkanlığının yapısı ve görev alanı dışında 
bulunan ve görevim ile hiçbir bağlantısı olmayan bu gruba, henüz yeni kurulduğu ve ne 
yapacağının yeni yeni belirlenmekte olduğu bir dönemde, idari bir boşluk olmaması için, 
Genelkurmay Başkanlığından tayini çıkmış bir personel olarak muvakkaten 
gönderildiğimi değerlendirmekteyim. 

İddianamede yer alan ve kendisini mahkeme salonunda tanıdığım sayın Mehmet 
Şinasi Çalış, lojistik başkanlığı istihkam dairesinde görevli olduğunu, 26 mayıs 1997 
tarihinden itibaren bir buçuk aylık süre için yazılı bir emirle geçici olarak Bçg'de 
görevlendirildiğini belirtmektedir. Diğer taraftan, iddianamede müteaddit defalar yer alan 
yazılardan olan Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen personele sürekli giriş kartı 
verilmesi konulu belgenin 07 Mayıs 1997 tarihinde, BÇG Telefon Rehberi konulu belgenin 
ise 02 Mayıs 1997 tarihinde oluşturulduğu ve her iki belgede de benim bulunmadığım 
görülmektedir.

Pilot Subay olduğumu daha önce arz etmiştim, bahsi geçen aynı dönemde hem yıllık 
uçuş mükellefiyetimi yerine getirmek hem de Hava Harp Okuluna yeni girecek olan 
adayların uçuş eğitim ve kontrollerini yapmak üzere T-41 eğitim uçaklarına görevlendirildim 
ve bu uçağa intibakımı gerçekleştirmek üzere 05 - 06 Mayıs 1997 tarihlerinde İstanbul'da 
yer dersi eğitimi aldım. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığından aldığım anılan tarihleri kapsayan Eğitim Belgesi 
EK - B olarak sunulmuştur dosyada yer alan Ek-B iki sayfadan müteşekkildir  ve bunların ilk 
sayfasında benim kursa katılış belgemin fotokopisi, ikinci sayfasında ise aynı kursa katılan 
tüm personelin isim listesi ve katılış tarihi açıkça görülmektedir. 

Soruşturma kapsamında verdiğim ifadelerimde, BÇG salonuna Haziran ayı 
başlarına kadar gönderilmiş olabileceğimi belirtmiştim. Ancak, sayın Çalış'ın açıklamaları 
ve biraz önce bahsettiğim ismimin bulunmadığı 02 ve 07 Mayıs 1997 tarihli yazılar ile 05 - 



  

06 Mayıs 1997 tarihlerinde İstanbul'da olduğumu gösteren belge beraberce düşünüldüğünde, 
başka bir ifade bulamadığım için toplantı olarak adlandırmak durumunda kaldığım fakat 
fikir alışverişi yapılmayan bu salona, en fazla 30 Nisan yada 01 Mayıs 1997 tarihine kadar 
gönderilmiş olduğum anlaşılmaktadır ve bana tebliğ edilen yazılı bir görevlendirme de 
yoktur. 

Bu durumda, nisan 1997 ayı ortaları ile sonu arasındaki bir tarihten 30 nisan 
1997 tarihine kadar olan yaklaşık 1 hafta - 10 günlük bir dönemde, asli görevim olan 
Nato planları ve uluslararası tatbikatları aksatmadan zaman zaman Bçg salonunda 
televizyonda haber dinleyip, yazılı basını okuduğum ifade edilebilir. ancak, konusu suç 
teşkil eden hiçbir faaliyette ve genel olarak hiçbir faaliyette bulunmadım. 

Bu noktada, BÇG'nin faaliyet gösterdiği İç Güvenlik Harekat Şube Müdürü sayın 
İdris Koralp ve Plan Subayı sayın Ünal Akbulut'un savunmalarında yer alan bir hususa 
özellikle dikkat çekmek isterim. Diğer Başkanlıklardan BÇG'ye takviye olarak gelen 
personelin Nisan ayı ortalarında gelmeye başladıklarını ve BÇG'nin Mayıs ayı sonlarına 
doğru tam olarak teşekkül ederek faaliyete geçtiğini ifade etmişlerdir. İç Güvenlik Harekat 
Daire Başkanı sayın Kenan Deniz ise, BÇG'nin tam olarak çalışmaya başladığı tarihin 27 
Mayıs 1997 olduğunu belirtmiştir ki, bu grubun oluşumunun tamamlandığı dönemde benim 
BÇG'de bulunmadığım açıkça anlaşılmaktadır. 

İddianamenin 97. sayfasında yer alan BÇG İşbölümü konulu belge ismimin geçtiği 
tek yazı olup, tamamen iradem ve bilgim dışında ve bana tebliğ edilmeden gıyabımda 
hazırlanmıştır. Daha önce de ifade ettiğim üzere, Genelkurmay Başkanlığından tayinimin 
çıktığının belli olmasına rağmen, o anda görevlendirilecek bir personel bulunamadığı için, 
nasılsa tayini çıkmış bir personel olarak İç Güvenlik Harekat Dairesi'ne sadece idari bir 
boşluk olmaması amacıyla gönderildiğimi değerlendiriyorum. 

BÇG İşbölümü adlı belgenin ise, benim tayini çıkmış bir personel olduğumu 
bilmeyen ve BÇG'de çalışmak üzere görevlendirildiğimi zanneden, düşünen kişi veya kişiler 
tarafından hazırlandığını mütalaa ediyorum, tahmin ediyorum. Nitekim 30 Nisan 1997 
tarihinde son defa kaydı yapılan ve suçlanmama sebep olan bu belgeden hemen sonra 
hazırlanan belgelerde ismim yer almamaktadır. Daha açık bir şekilde ifade etmek 
gerekirse, 02 Mayıs 1997 tarihinde hazırlanan BÇG Telefon Rehberi konulu yazıda, 07 
Mayıs 1997 tarihinde hazırlanan BÇG Sürekli Giriş Kartı konulu yazıda ve müteakip 
hiçbir belgede ismim yoktur. 

02 Mayıs ve 07 Mayıs 1997 tarihleri itibarı ile, TV seyretme ve gazete okumaktan 
ibaret bu etkinliğe katılıyor olsaydım, söz konusu belgelerde ismimin yer alması gerekirdi. 
İddianamenin muhtelif bölümlerinde değişik sanıkların ifadelerinde BÇG'de beraber görev 
yaptıkları isimlere yer verdikleri görülmekte olup, bu isimler arasında benim ismim yer 
almamaktadır. 

Örneğin İç Güvenlik Harekat Şube Müdürlüğü Plan Subaylarından olan ve İç 
Güvenlik Harekat Merkezinde uzun süre görev yapan sayın Ruşen Bozkurt'un belirttiği 
BÇG'de çalışan personel arasında ismim yoktur. Sanık ifadelerinde ismimin geçtiği iki yer 
ise benim verdiğim bilgileri teyit etmektedir. Yukarıda da bahsetmiş olduğu sayın Çalış, 
ismini hatırlayamadığı bir binbaşının başka bir birliğe atanması dolayısı ile BÇG'de 
görevlendirildiğini, savcılık tarafından kendisine bir belge gösterilmesi üzerine ismini 
hatırlayamadığı kişinin Aydın Karaşahin yani ben olduğunu hatırladığını belirtmiştir 
sunmuş olduğum dosyada Ek-C olarak yer alan İddianame, sayfa 1206, 1207 ve 1236. 
Sayfalarında yer alan bu hususa baktığımızda. Birisi bahsetmese hatırlanmadığıma dahi 
dikkat çekmek isterim, o kadar konunun dışındayım. 

Nitekim bahse konu çalışma grubunun kurulmakta olduğu aşamada, 
Genelkurmay'dan tayini çıkmış bir personel olarak idari bir boşluğu doldurmak amacıyla 
kısa bir süre o bölüme gönderilmiş olabileceğimi ve bir faaliyetimin olmadığını ifade 



  

etmiştim. Sayın Mehmet Çalış'ın ifadesi benim söylediklerimi teyid etmektedir. İddianamede 
76. sırada bulunan ve idari bir personel olan Sayın Hamza Özaltun ise ifadesinde Batı 
Çalışma Grubunda gördüğü personel isimlerine yer vermekte ve Aydın Karaşahin'in 
hatırladığı kadarıyla az bir süre bulunduğunu belirtmektedir ki, bu ifade de benim 
söylediklerimi yine teyid etmektedir iddianame sayfa 1237. yer alan ve bir bölümünün 
doğruluğunun Genelkurmay Başkanlığına ve bilirkişiye teyid ettirildiği belirtilen 
dokümanlarda benim ismimin yer almaması birfiil masumiyetimin göstergesi ve delilleridir. 

Şöyle ki: İddianamede 02 Mayıs 1997 tarihinde oluşturulduğu, bilirkişi tarafından 
doğrulandığı belirtilen, iddianameye göre ve bazı sanıklarca da doğruluğunun kabul 
edildiği belirtilen Batı Çalışma Grubu Telefon Rehberinde ismim yoktur Ek-D olarak 
sunduğum İddianamenin 221. sayfasında yer alan bu belge BÇG'de görevli olmadığımın, 
çalışmadığımın ispatıdır. Yukarıda da arz ettiğim gibi, BÇG'nin yeni kurulmakta olduğu bir 
dönemde kaleme alındığı anlaşılan ve iddianamede, yine iddianameye göre üçlü bilirkişi 
raporu ile doğrulandığı belirtilen 07 Mayıs 1997 tarihli BÇG'ye Sürekli Giriş Kartı 
Verilmesi konulu emirde ve Batı Çalışma Grubunda Görevlendirilen personeli içerdiği 
belirtilen emir ekinde ismim yoktur Ek-E olarak yine sunduğum iddianamenin 95. 
sayfasında bu husus yer almaktadır. buna göre bir başka deyişle BÇG'ye girmeye yetkili ve 
görevli personel arasında ben yokum; zaten olamazdım da sayın başkan, çünkü 07 Mayıs 
1997 tarihi itibarı ile yaklaşık 1 ay öncesinde Genelkurmay'dan tayini çıkmış bir 
personeldim. Ek-F olarak sunmuş olduğum iddianamenin 93. Sayfasında yer alan Batı 
Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı belgede ismim yer almamaktadır. 
İddianamenin 207 - 220nci sayfaları arasında, toplam 20 personele Batı Çalışma Grubunda 
görev yapmaları dolayısı ile takdirname verildiği ve bu takdirlerin Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından doğrulandığı belirtilmektedir. Doğal olarak belirli bir çalışma süresinden sonra ve 
ilk defa 01 Temmuz 1997 tarihinde verilmeye başlandığı anlaşılan söz konusu takdir 
belgelerini alan personel arasında ismim yoktur. Takdir alan personelin kendi 
ifadelerinden de anlaşıldığı gibi, takdir belgelerinin BÇG'de görev yapan istisnasız, tüm 
personele takdir, moral ve/veya motivasyon amaçlı verildiği dikkate alındığında 
başlıbaşına bu tespit ile bile benim BÇG' de görev yapmadığımı, bir faaliyette 
bulunmadığımı çok açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Yine iddianamede yer alan 
BÇG Çalışmaları Devir-Teslim Memorandumu başlıklı, savcılığın ifadesine göre, 
muhteviyatında çalışan kişiler ile birlikte görevlerinin de yer aldığı belgede ismim yoktur Ek- 
G olarak sunmuş olduğum iddianamenin sayfa 102'si yine Ek-H olarak sunduğum 
iddianamenin sayfa 108'inde yer alan 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu günlük 
durum raporu başlıklı belgede ve eklerinde de ismim yer almamaktadır.

İddianameye ve Genelkurmay Başkanlığı tarihçesine göre BÇG ilk toplantısını 08 
Mayıs 1997 tarihinde gerçekleştirmiştir ve toplantıya katılanlar bellidir. Katılanlar arasında 
ismim yoktur.EK-İ olarak sunmuş olduğum iddianame sayfa 1069. Yine iddianamede 1997 
ila 2000 yılları arasındaki BÇG yazışmalarını da içerdiği belirtilen ve doğruluğunun 13 Şubat 
2012 tarihli bilirkişi raporu ile teyit edildiği ifade edilen bilgisayar dökümlerinde; yazar, son 
kaydeden kullanıcı veya herhangi bir şekilde ismim yoktur; çünkü adıma tanımlı ya da 
tahsisli bir bilgisayar bulunmamaktadır ve bu kapsamda hiçbir çalışmam yoktur. 

İddianamede yer alan onlarca belgenin yukarıda bahsettiğim 1 adedinin dışında 
hiçbirinde ve yapılan toplantı, görüşme, konferans ve bunun gibi  faaliyetlerin hiçbirinde 
ismim geçmemektedir. 

İddianamenin 156. sayfasından itibaren sanıkların ikametlerinde yapılan aramalarda 
elde edilen delillere yer verilmekte olup, evimde el konulan her türlü belge ve elektronik 
cihaz temiz ve yasal çıkarak tarafıma iade edilmiştir. İddianamenin 716 ila 1068inci sayfaları 
arasındaki müşteki ve mağdur ifadelerine yer verilmekte olup, yine hakkımda hiçbir şikayet 
yoktur. 



  

Gözaltında bulundurulduğum sürede karşılaştığım hiçbir şahsı ve sorgulanmam 
esnasında bana gösterilen ve iddianamede yer alan BÇG ve üst birimleri olduğu belirtilen 
şema ve listelerdeki onlarca isimden ifadelerimde yer alan birkaç kişi dışındaki hiç kimseyi 
tanımıyorum. Örneğin aynı nezarethanede bulunduğumuz 7-8 kişiden hiçbiri, mesela BÇG'de 
çalıştığını belirten sayın Salih Eryiğit beni tanımamaktadır. BÇG'de görev yapsaydım, bu 
personelin beni tanıyor olmaları gerekirdi. Yine İç güvenlik harekat dairesi plan 
subaylarından olan ve bu görevde uzun süre bulunan yukarıda da ismini zikrettiğim sayın 
Ruşen Bozkurt'la mahkeme salonunda karşılaşmadan önce tanışmıyorduk.  Bu personelle 
beraber mesaimiz olmadı. çünkü ben Bçg'de çalışmadım, bir işlem yapmadım. 

 14 Nisan 2012 tarihinde 11. Ağır Ceza Mahkemesinde müdafiim Avukat sayın 
Ahmet Gündel ile beraber ifade ettiğimiz fakat sayın Savcılık makamınca dikkate alınmadan 
iddianameye farklı geçirilen bir hususu düzeltmek istiyorum. Daha doğrusu orijinal haline 
çevirmek istiyorum. Savcılık sorgumda bana 40-45 kişilik bir personel listesi gösterildi ve 
tanıdığım kişiler olup olmadığı soruldu, ben de devre arkadaşım olan 2 kişi dahil birkaç kişiyi 
tanıdığımı, diğer isimleri tanımadığımı söyledim. Vermiş olduğum bu cevabımın iddianamede 
BÇG'de çalışan şu kişileri tanıyorum şeklinde yazıldığını gördüm, sorulan soru bu değildi, 
verdiğim cevap da ona göre vermiş olduğum bir cevaptı. Savcılığın bu yazım şeklini tekrar 
orijinal ifademdeki, mahkeme zaptındaki şekline düzeltiyorum. Yine Emniyet ve Savcılık 
sorgularım esnasında bana çok kalın bazı dosyalar gösterildi. Birkaç dakika göz atmama 
zaman verilen dosyalar 1998, 1999 yıllarına ait, değişik tarihlerde değişik şehirlerde, değişik 
meslek guruplarına mensup bazı isimler ve karşılarında sahip oldukları siyasi veya dini 
görüşleri kapsıyordu. Bana bu dosyalarla ilgim soruldu, ben de bu yıllarda yurt dışında 
olduğumu, pasaport polisinden yurt dışında olduğumun rahatlıkla belirlenebileceğini, ayrıca 
kendisi de sahip olduğu milli manevi değerler dolayısı ile 1982 - 1993 yılları arasında aşırı 
sağ kapsamında yaklaşık 11 yıl sakıncalı personel olarak fişleme mağduru olan ve bu 
nedenle uzun süre kurmay subay olmasına izin verilmeyen birisi olduğumu, fişlenmenin 
acısını bildiğimi, fişleme yapılmasını tasvip etmediğimi, konusu suç teşkil eden hiçbir 
faaliyette bulunmamın ve hiç kimseyi mağdur etmemin mümkün olmadığını, diğer taraftan 
hukuk fakültesi mezunu, hukuk nosyonu olan bir kişi olarak her zaman hukuk dairesinde 
görev yaptığımı belirttim. Çok açık ve net ifadem. Fişleme yapılmasını tasvip etmediğim 
ifadesi iddianameye BÇG faaliyetlerini tasvip etmediğim genellemesi ile alınmıştır. BÇG'nin 
faaliyeti hakkında bir yorum yapmadım, çünkü içinde değilim, bilmiyorum. Yine mahkeme 
zaptındaki orijinal ifade şeklime düzeltiyorum. Bu vesile ile, orijinali dosya muhteviyatında 
yer alan ve bilgi edinme hakkı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından aldığım söz 
konusu sakıncalılık durumumu gösteren yazıyı Ek-J olarak bir defa daha dikkatlerinize 
sunuyorum ne kadar enteresan 11 sene üzüntüsünü çektiğim konuyu burada şimdi kendi 
ispat vesilelerim olarak dile getirmek acısını yaşıyorum. Gerçekten çok acı benim için.

Dosyada yer alan, aynı mahkemede ifadem kapsamında müdafiim Avukat sayın 
Ahmet Gündel'in yaptığı tüm düzeltme, açıklama ve savunmalara bir defa daha ve önemle 
işaret etmek ve incelenmesi için dikkatlerinize sunmak isterim. Bu arada ek bilgi olarak arz 
edeyim sonuçta sakıncalılığımın kaldırılması uygun görüldü kurmay subay olarak şerefle 
hizmet verdim emekli oluncaya kadar. 

Sayın heyet, araştırması ve yargılamasının yapıldığı yaklaşık 9-10 yıllık belki daha 
uzun bir dönemin, belki ilk 8-10 gününde, Genelkurmay'dan tayinimin çıktığının belli 
olmasından sonra ve ilişiğimi kesmeme kısa bir süre kala, bir asker olarak gitmem 
emredildiği için gittiğim ve basit gibi gelebilir ancak gerçek bu, sadece TV seyredip, gazete 
okuduğum ve bu konularla ilgili bir yorumumun, bir yazımın veya bir üst arzımın 
olmadığı, herhangi bir faaliyetimin olmadığı yaklaşık 10 günlük bir dönem sorgulanmakta 
ve en ağır şekli ile cezalandırılmam istenmektedir. 

Fakat iddianamede suç işlediğime dair hiçbir delil yoktur. Hangi konuşma, yazı veya 



  

faaliyetimle suç işlediğim, konusu suç teşkil eden ne yaptığım ile ilgili tek bir belge veya 
delil yoktur, örneğin ismimin geçtiği tek yerin yanında yer alan; Örgüt Kaynakları, Vakıflar, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Huzur Evleri ve Çocuk Yetiştirme Yurtları başlıkları ile ilgili ne 
yaptığım ortaya konmamıştır. Konulamazdı da, çünkü ne bana böyle bir görev verildi, bana 
kimse böyle bir görev vermedi, ne de ben bu konularda bir işlem yaptım. Böyle bir şey yok, 
olmadı. 

Sayın Savcılık makamınca konusu suç teşkil eden bir faaliyetim, bir delil, bir şahit 
ortaya konmadan en ağır şekliyle cezalandırılmam istenmektedir. Sayın Savcının kendisini 
benim yerime koyarak ve yaptığım savunmayı da dikkate alarak iddianameyi tekrar 
incelediği takdirde, mevcut kanunlara göre, hukuk mantığı ve adalet duygusu ile, benim de 
sayın savcının adına hareket ettiği kamunun bir parçası olduğum gerçeği ile benim bu 
iddianamede bulunmamam gerektiği sonucuna ulaşacağına inanmak istemekteyim. 

İddianamede; BÇG'nin kurulmasına karar verenler, bu husustaki yazıları 
hazırlayanlar ve bu kapsamda BÇG'de faaliyette bulunanlar kendi ifadeleri ile de belli 
olup, takdiri tamamen heyetinize ait olmak üzere bu işi neden yaptıklarını 
belirtmektedirler. Ben BÇG'de çalışmadım. BÇG'de görev yapmış olsaydım, neyi niçin 
yaptığımı, bu çalışma grubunda görev yapanlar gibi izah ederek takdirlerinize sunardım. Şu 
anda söylediklerimin aksini gösterecek tek bir delilin, delili bırakınız emarenin dahi olmadığı 
bir suçlamaya karşı kendimi savunma durumundayım. Konusu suç teşkil edecek hiçbir 
faaliyetim yoktur. İddianamede suçun ve cezanın şahsiliği gözden kaçmıştır. Yasadışı bir iş 
yaptığıma dair beni suçlandıracak yazılı veya sözlü hiçbir delil yoktur. Çünkü benim maddi 
ve/veya manevi anlamda işlediğim bir suç veya suç kastım yoktur. Savunmam kapsamında 
belirttiğim hususların ve savunma dilekçelerimin ekinde sunduğum belgelerin doğruluğunu 
teyit için, gerek görüldüğü takdirde Genelkurmay Başkanlığından, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığından ve BÇG'de görev yapan personelden bilgi alınmasının faydalı ve uygun 
olacağını değerlendirmekteyim. Sonuç olarak adaletin tecelli etmesini, dava sonunda 
beraatime karar verilmesini arz ve talep ederim."

"Bu Lojistik Başkanlığındaki görevinizden ne zaman, hangi tarihte ayrıldınız?"
 "Genelkurmay Başkanlığından,Hava Kuvvetleri Komutanlığına geçişim Haziran 

ayının 20'si civarı olmuştur."
 "Savunmanızda BÇG faaliyetlerinde hiç bulunmadığınızı ilk kuruluş safhasında 

başlangıç çok kısa bir süre Hava Kuvvetlerine tayininiz çıkıncaya kadar idari bir boşluk 
olmaması için katıldığınızı söylediniz, iddianameye göre Lojistik Başkanlığından 5 kişi 
katılmış görünüyor iddiaya göre siz Mehmet Ali Yıldırım, Metin Keşap ve Şinasi Çalış 
görünüyor, ben Mehmet Ali Yıldırım adına soruyorum, burada olduğunuz süre içerisinde 
Mehmet Ali Yıldırım'ın BÇG faaliyetlerini yani veyahut toplantı ne denirse, katıldığını 
gördünüz mü veya işittiğiniz mi?"

 "Efendim orada bulunduğum süreyi tahminen belirledik işte burada bir 30 Nisan 
tarihine kadar 97'ye kadar yaklaşık 8 - 10 günlük bir süre demek ki gönderilmişim, kaç defa 
gittiysem, ama bulunduğumuz sürede kısıtlı, o süre için tabi ki benim verecek olduğum 
cevap. Lojistik Başkanlığından tek temsilci vardı, sadece bendim."

Ben Batı Çalışma Grubunda çalışmadım,  1 Nisan 1997 tarihinde benim yurt dışına 
seçimim yapıldı.10 Nisan 1997 tarihinde bu seçim dikkate alınarak benim o seçildiğim 
görevle ilgili olan yurt dışı görevi Hava Kuvvetleri Komutanlığında Avaks ile ilgisi olan A 
Plan Subaylığına tayinim çıktı, 10 Nisan 1997 de ve bana tebliğ edildi. Batı Çalışma Grubu 
10 Nisan 1997 de kuruluyor onunla ilgili Batı Çalışma Grubunun tam olarak faaliyete 
geçmesi 27 Mayıs'ta oluyor. Tayini çıkmış olan bir kişi uzun soluklu olarak görev yapması 
planlanan bir yere görevlendirilir mi? O sırada tayinim çıktığı için bu hakikaten kimseyi 
bulamadılar belki bilemiyorum, neden olduğunu bilemiyorum, git dediler gittim, asker olarak 
git denilen yere gidilir, burada bir suç var mı? Asla yok, peki gittiğim yerde ne dendi, 



  

televizyon seyredilecek gazete okunacak, o sırada ne yapılacağı her halde düşünülüyordu, 
Mayıs ayından itibaren Mayıs'ın sonunda o grup oluşmuş ve Mayıs ayındaki nasıl 
çalışılacağına dair oluşturulan belgelerle çalışmış, ben peki var mıyım o tarihte? Yokum, 
bakın belge ile konuşuyorum, en fazla 30 Nisan'a kadar, Nisan'ın ortası ile sonu arasında 8- 
10 gün gitmişim, bunda bir suç var mı asla yok, televizyon seyrettim, gazete okudum, peki 
televizyon seyredip gazete okuduktan sonra konusu suç teşkil eden bir iş yaptım mı? Bana 
konusu suç teşkil eden bir emir verildi mi? Hayır, irtica takip edilecek dendi, irtica suç mu, 
değil mi? Bunu araştırsın isteyenler, suçsa, suçtur değilse değildir,  ben bir işlem yapmadım.

"Kendisi yurt dışına tayin edildiği sırada göreve gitmezden evvel geçici süre ile Batı 
Çalışma Grubunun daha henüz kuruluş aşamasındayken hazırlık çalışmalarını yaptığı sırada 
8- 10 gün süre ile orada çalıştığını, televizyon ve gazeteleri takip ettiğini söyledi, bu izlemiş 
olduğu televizyon ve gazeteleri normalde herhalde bizim evde izlediğimiz gibi bir dizi veya 
bir program veya bir haber veya belgesel izlemedi, bu izlediği televizyonda elde ettiği verileri 
ne tür bir değerlendirmeye tabi tutup kendisine emir verenleri tevdi ediyordu, yöneltiyordu, 
bu televizyon ve gazetelerle ilgili ne tür bir çalışma yapıyordu, bununla ilgili yapmış olduğu 
çalışmalarla ilgili, elde ettiği verilerle ilgili bize bilgi vermesini sayın sanıktan talep 
ediyorum.Siz burada televizyon izlerken, basını izlerken ne yapıyordunuz, yukarıya ne 
şekilde arz ediyorsunuz? 

"Benim seyretmiş olduğum televizyonlar, okumuş olduğum gazetelerle ilgili 
herhangi bir çıkarımım, herhangi bir yazım, herhangi bir üst arzım olmadı. 

 "Bir kısım gazete ve televizyonlar belli salonda dinlenmiş, izlenmiş, bu gazete ve 
televizyonların isimlerinin söylemesi mümkün mü, yani hangi gazeteler ya da televizyon 
kanalları veya belli bir programlar mı izletiliyordu, bu konuyu söyleyebilir mi?"

 "Özel bir televizyon kanalı seyredilmiyordu, özel bir gazete de okunmuyordu, yazılı 
ve görsel basının, yazılı basının tamamı ve görsel basında yeni yeni kurulmakta olduğu bir 
dönemdi, faaliyete geçmekte olduğu bir dönemde, özel olarak şu kanalı açalım da seyredelim, 
şu gazeteyi okuyalım gibi bir durum olmadı, böyle bir şey söylenmedi, böyle bir şeyi bende 
yapmadım, genel olarak televizyonlara ve tüm yazılı basına bütün gazeteler geliyordu onların 
okunması yapılıyordu ve benim olduğum sürede herhangi bir çıkarım yapılıp işte şu gazetede 
şu yazıyor, dolayısıyla bu falan gibi bir yorum yapıldığını da hatırlamıyorum."

"Siz burada görev yaptığınıza göre bu Batı Çalışma Grubunda çalışan insanların 
her birisinin tek tek hangi eylemi yaptığını savcının tespit etmesinin imkansızlığının önce 
altını çizmek gerekir, bu gazeteler, televizyonlar izlenerek neler yapıldı, mesela manşetler 
attırıldı, bazı gazetelere, bazı gazeteciler işten attırıldı, bazı vakıflara, derneklere 
operasyonlar düzenlendi, yani nihayetinde sonuçları ortada. Ben o dönemde hatırlıyorum 1 
yıl süreyle kapatılan radyolar vardı, televizyonlar sürekli karartılıyordu ekranlar, yani bu 
izlemenizin sonucu değil mi bu olaylar."

" Ben hiçbir faaliyette bulunmadığımı çok açık ve net olarak söyledim,ben orada 8 - 
10 gün bulundum ve faaliyette bulunmadım.Bunu söylüyorum, faaliyette bulunanlar da inkar 
etmiyor, şunu yazdık, bunu gönderdik, şundan dolayı yaptık diyor.

" 10 gün boyunca BÇG salonunda televizyon izleyip gazete okuduğunuzu 
söylediniz, çıkarımda bulunmadığınızı, dolayısıyla arzda da bulunmadığınızı söylediniz, 
şimdi bunlar tamam peki.Sözlü olarak bir arzda bu yaptığınız çalışmaya ilişkin bir arzda 
bulundunuz mu?"

 "Sayın Savcı hayır bulunmadım. Faydam olsa takdirname verilirdi."

15.C. SANIK AYDIN KARAŞAHİN MÜDAFİ AV. AHMET GÜNDEL'İN 
SAVUNMASI

 "Müvekkilim gerçekten çok detaylı bir savunma yaptı, söylememiz gereken şeyleri 



  

her şeyi söyledi, bende aslında çok fazla detaya girmeden bir savunma yapmak 
düşüncesindeydim ama olay sanki biraz çığırımdan çıktı gibi yani böyle sorulan sorular 
gerçekten müvekkilimizin ifade ettiği bütün aşamalardan itibaren ifade ettiği beyanları tekrar 
sanki bunları hiç ifade etmemiş gibi biraz daha maniple etmek suretiyle ortaya konması 
gerçekten bizimde beklemediğimiz bir şeydi neden oldu onu bilemiyorum, ben öncelikle 
sayın başkan ve heyete son derece düzgün anayasaya, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine, 
yasalarımıza, ceza usul yasamıza buralarda gösterilen savunma ile yargı ile ilgili temel hak ve 
özgürlüklere riayet etmek suretiyle yargılama yapmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum 
bu son derece olumlu bir hadise, şimdi müvekkilim gerçekten Batı Çalışma Grubu planlama 
bölümü içerisinde faaliyette bulunduğu iddiası ile bir kamu davası açıldığını görüyoruz, bir 
CD içerisinde Bornova Ziya görev doküman isimli 4 sayfalık iddianamede de yer verilen bir 
CD içerisinde çıkan belgede müvekkilimin isminin altında sorumlu olduğu ifade edilen bir 
çok görevler nedeniyle burada faaliyette olduğu iddia ediliyor, bu görevler olarak örgüt 
kaynakları, devlet planlama teşkilatı, huzur evleri, kimsesizler ve çocuk yetiştirme yurtları, 
şeklinde bir görev taksimi yapılmış, ancak müvekkilim emniyette sorgusuna geldiğinden 
itibaren kendisine yöneltilen sorularda çok samimi bir şekilde belli bir süre içerisinde 
sorulmadan hatta bu konu ona sorulmadan bu biraz önce de ifade ettiği gibi kısa bir süre 
içerisinde birçok kez, birkaç defa bulunduğu Lojistik Daire Başkanlığındaki komutanın 
emri üzerine birkaç defa bir toplantıya katıldığını, orada televizyon o günkü Türkiye'nin 
Türkiye de yayın hayatında bulunan ki o dönemlerde bugünkü gibi değildi gerçekten kısıtlı 
sayıdaki televizyon ve gazeteleri izlemek suretiyle böyle bir ismi toplantıysa toplantı 
içerisinde bulunduğunu bizzat kendisi ifade etti, bunu samimiyetle söyledi, ne diğer 
sanıkların beyanlarında ne herhangi bir belgede hiçbir yerde müvekkilimin böyle bir gazete 
ve televizyon okuduğu şeklinde bir iddia, bir beyan, belge olmadığı halde samimi bir şekilde 
bunu kendisi ifade etti, şimdi biraz önce ifade edildiği gibi tabi ki bu söylendiği zaman bütün 
savunmalar, bütün sanıklar benzer ifadelerde bulunuyor gibi bir karşı düşünce ortaya çıkıyor, 
daire başkanlığındaki bir komutan emrindeki bir görevliye bir toplantıya katılmasını 
söylüyor ve o toplantının içeriğinde herhangi bir suç unsuru söz konusu değil ve o dönemde 
de Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinin ne olduğu belli değil ismi daha o dönemlerde yeni 
telaffuz edilmeye başlanıyor, şimdi bu televizyon ve gazete okuma olayı gerçekten akla ziyan 
bir olay yani siz bir kurmay binbaşıyı, kendi alanında yetişmiş, son derece bilgili, becerili bir 
kurmay binbaşıyı alıyorsunuz işte falanca yere git orada otur televizyon gazete izle 
diyorsunuz, orada işte irticai bir takım haberler, bir takım bilgiler, görüntüler her neyse, başlı 
başına bu zaten ifade ettiğim gibi akla ziyan bir olay, ama emir altındaki bir kişinin burada 
yapabileceği bir şey yok, gidiyor hatta o müvekkilim gönderilirken komutanı da orada niye 
gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz gibi orada dönüşte de bize bunu söyleyin yani nedir oradaki 
durum gibi de bir olay beyan söz konusu, bu şuna benziyor; televizyon seyretmek, gazete 
okumak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya kalkışmak, yani 
eskiden sizde hatırlarsınız Sayın Başkan kıdeminiz uygun, biz de hatırlıyoruz, çalıştığımız 
daha önceki küçük yerlerdeki arzuhalciler olayları abartarak bir takım dilekçeler hazırlar ve 
burada da dilekçeye yazdığı kişilerden daha fazla para almak gibi bir düşünce ile hareket 
ederlerdi, işte tükürmek suretiyle öldürmeye teşebbüste bulundu gibi bir takım dilekçeler, 
savcılıklara gelirdi böyle veya yumruk atmak suretiyle öldürmeye teşebbüs, şimdi baktığımız 
zaman gerçekten gazete okumak suretiyle, televizyon izlemek suretiyle sanık Aydın 
Karaşahin'in Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya kalkıştığı iddiası ile 
karşı karşıyayız, evet ifade ettik müvekkilim kendisi de samimiyetle ifade ediyor, birkaç defa 
bu toplantıya emir üzerine katıldığını beyan ediyor, aşağı yukarı 10 gün civarında olduğu 
anlaşılıyor, biraz önce altı çizildi, 1 Nisan 1997 tarihi itibari ile Batı Çalışma Grubunun 
oluşumu noktasında generalle amiraller toplantısında bir karar alındığı dosyada mevcut, 
yine 10 Nisan 1997 tarihi itibariyle de bu Batı Çalışma Grubunun oluşturulması ile ilgili bir 



  

takım yazılar, yazışmalar var, şimdi tam bu tarihler itibari ile 1 Nisan 1997 tarihi itibari ile 
yani generaller toplantısında bu grubun oluşturulmasının benimsendiği tarih itibari ile 
müvekkilimin yurt dışı Almanya'da Avaks, Nato, Avaks üssünde görevlendirilmek üzere 
seçildiği bir güne tesadüf ediyor, 1 Nisan 1997, Batı Çalışma Grubunun oluşturulması ile 
ilgili 10 Nisan 1997 tarihi itibari ile de müvekkilimin Genelkurmay Başkanlığından Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına ataması çıkıyor ve bir süre sonra da bir fiil bu görevinden 
ayrılıyor, şimdi dosyada isimleri geçen zaten müvekkilimin ismi birkaç yerde geçiyor, bir 
tanesi ifade ettiğimiz bu planlama bölümü ile ilgili belgede ismi geçiyor, yine dosyanın 
sanıklarından Şinasi Çalış ve Hamza Özaltunun beyanlarında ismi geçiyor, burada da 
müvekkilimin isminin geçmesi bu grup içerisinde çok kısa bir süre içerisinde kaldığı, daha 
sonra buradan ayrıldığı noktasındaki beyanlar ve müvekkilimin savunmasını teyit eder tarzda 
beyanlar, şimdi müvekkilimin 10, 15 günlük süre içerisinde orada bulunduğunu teyiden 
şunları ifade etmek istiyoruz;

Zaten biraz önce Batı Çalışma Grubunun 10 Nisan 1997 tarihinden itibaren 
oluşturulmaya başlandığını ifade etmiştik, Mayıs başından itibaren düzenlenen Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili tüm belgelerde müvekkilimin ismi yoktur, 2 Mayıs 1997 günü Batı 
Çalışma Grubu giriş kartları listesinde, keza 7 Mayıs 1997 tarihinde oluşturulduğu, dosya 
içerisindeki CD'lerden anlaşılan Batı Çalışma Grubu evet bu giriş kartları listesi 7 
Mayıs'ta, 2 Mayıs 1997 tarihinde oluşturulan da Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde, 2 
Mayıs'ta oluşturulan Batı Çalışma Grubu telefon rehberi, bundan itibaren oluşturulan bu 
tür listelerde, işte bunun devamında Batı Çalışma Grubu kriz masası, Batı Çalışma Grubu 
devir teslim memorandumu gibi takdir belgeleri gibi listelerde müvekkilimin adı yer 
almamaktadır, zaten bu tarihler itibari ile müvekkilimin atamasının çıkmış olduğunu gerek 
müvekkilim, gerekse biz bunun altını çizmek suretiyle vurguluyoruz, müvekkilime bu 
listelerde ismi yer almadığı gibi bu Batı Çalışma Grubunun takdir belgesi, belgelerinde de 
herhangi bir şekilde ismi geçmiyor, yani bir takdir belgesi de verilmiş değil, biz tabi bunu 
ifade ederken takdir belgesi verilenler ya da işte ismi giriş kartları listesinde, telefon rehberi 
listesinde olanların böyle bir suçun içerisinde olduğunu ifade etmiyoruz, ancak müvekkilimin 
bu listelerde biz olmayışını zaten hem müvekkilim başından itibaren söylüyor, hem biraz 
önce ifade ettiğimiz dosyanın diğer sanıklarının beyanlarında var, hem de 2 Mayıs 1997 
tarihinden itibaren Batı Çalışma Grubu ile ilgili oluşturulan hiçbir belgede müvekkilimin 
ismine yer verilmemiştir, bu nedenle biz rahatlıkla müvekkilimin 10-15 gün, yaklaşık olarak 
10 günlük bir süre içerisinde Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerine birkaç defalık bir surette 
katıldığını ifade ediyoruz, şimdi müvekkilim de ifade etti, biz bunları hep aynı şeyleri 
söylüyoruz yani ortada müvekkilimle ilgili tek bir liste var, bu liste kapsamında da faaliyette 
bulunduğu noktasında hiçbir dosyada delil yok, yani Batı Çalışma Grubu planlama bölümü 
listesinde örgüt kaynakları, vakıflar, devlet planlama, huzur evleri gibi bir görevlendirme 
yapıldığı iddiası noktasında müvekkilimin bu görevlendirme ile ilgili bir toplantıdan zaten 
haberi yoktur ve böyle bir olgudan kendisi dışında oluşturulan böyle bir listeden haberi 
yoktur, bu listeye ve kendisine böyle bir görev verildiğine ilk defa emniyette ve Cumhuriyet 
Savcılığındaki kendisine gösterilen belgelerde buna vakıf oldu.

Dosya içerisinde de buradaki görevlendirme belgesindeki görevlendirildiği iddia 
edilen konular noktasında herhangi bir faaliyet yok zaten, yani bir an için böyle bir 
görevlendirmenin gerçekte var olduğunu varsayalım, biz bunu bilmiyoruz gerçekten böyle bir 
görev verildi mi, verilmedi mi, bu belge ne kadar geçerli bir belge bunu bilmiyoruz, 
varsayalım ki böyle bir belge geçerli, gerçekten kurum içerisinde düzenlenmiş bir belge ama 
müvekkilimin bu belgede gösterilen konularda yaptığı bir çalışma, bu konularla ilgili 
katıldığı bir toplantı söz konusu değil, bunlarla ilgili hazırlanmış bir doküman söz konusu 
değil, sadece biraz önce ifade ettik, orada emir üzerine gönderildiği bir yerde birkaç toplantı 
içerisinde bir gazete, televizyon izleme söz konusu zaten televizyon, biraz önce 



  

meslektaşlarımızda sorular yönelttiler, işte televizyonlar hangi televizyon, ne kadar neler 
yazdı bunları yani içeriği de suç değil bunun yani televizyon ve gazete hani şu olur; 
altınızdaki, emriniz altındaki kişiye el bombasını verirsiniz, götürün şunu şuraya atın dersiniz 
veya işte bunun gibi yasa dışı kanunlarda suç olduğu belirlenen bir fiil için emir verirsiniz, 
emriniz altındaki insanlar bunu yerine getirmez, yerine getirdiği takdirde elbetteki bunun 
sorumluluğu kendisine aittir, bunu bilirler, ama bir komutan Türk Silahlı Kuvvetleri 
bünyesinde ya da Türk Silahlı Kuvvetlerindeki sıkı emir komutayı bırakın normal kamusal 
görev alanlarında ya da özel şirket alanlarında böyle bir talimat verildiği zaman sizin 
patronunuz, amiriniz, komutanınız böyle bir talimat verdiği zaman konusu suç teşkil etmeyen 
böyle bir talimata zaten uymak durumundasınız, televizyon ve gazete izlemek ne zamandan 
beri suç oldu ve bunun içeriği suç değil zaten, yani biraz önce ifade ettik, herkesin izlediği 
televizyon, yani oradaki televizyon yayınları ve gazeteler orada toplananlara hitaben özel bir 
yayın yapmıyor zaten, o gün Türkiye Cumhuriyetinin nüfusu ne kadarsa herkes bunu izliyor, 
herkes orada bir irticai herhangi olgu, haber var mı, yayın var mı, yok mu? Herkes bunu 
görüyor, bu bilinen bir şey zaten ve müvekkilim de açıklıkla söylüyor, sadece orada izleme 
ile yetinilmiş, bununla ilgili zaten herhangi bir rapor düzenlenmemiş, o arada 
müvekkilimin tayini çıktığı için de daha sonra gitmiş ve yerine başkaları görevlendirilmiş, 
bu nedenle biz böyle bir olayında gerçekten herhangi bir suç unsuru bulunmadığını ifade 
ediyoruz.

Müvekkilimle ilgili olay günü göz altına alındıkları gün evinde aramalar icra edildi 
ve birçok CD'ye, belgeye, telefon kartlarına, bilgisayarlara kadar el konuldu, bunların 
yapılan incelemesinde gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olduğu dönemde, gerekse 
ayrıldıktan sonraki döneme ilişkin gerek dava konusu ile ilgili gerekse bunun dışında 
herhangi bir bilgi, belgeye ulaşılmadı, yani müvekkilimin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 
de bu tür yasa dışı diyebileceğimiz bir, yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 
kaldırmaya yönelik bir faaliyetinin olmadığı gibi muvazzaflıktan sonraki döneminde de bu tür 
faaliyetlerle herhangi bir ilgisi olmadı, emekli olduktan sonra Türk Hava Yollarında kendi 
ilgi ve çalışma alında ailesinin geçimini sağlamak üzere bir göreve başlamış ve bugün de 
halen o görevini devam ettiriyor.

Aslında bu dava konusu bir kısım iddiaların da aslında müvekkilim mağdur 
olabilecek durumda olan bir kişi, kendisi de ifade etti, 10 Aralık 1982 tarihinden - 7 Eylül 
1993 tarihine kadar 11 yıllık süre içerisinde aşığı sağ faaliyetlerinden dolayı sakıncalı 
olarak belirlenmiş bu dönem içerisinde takibe alınmış, hatta sorgusu yapılmış, bu 11 yıllık 
dönem içerisinde de mesleği ile ilgili bir takım haklardan mahrum bırakılmış, daha sonra bu 
kısıtlaması kaldırılmış ve Silahlı Kuvvetler içerisinde çalışmaya devam etmiş, tabi bu 
dosyaya intikal eden bir bilgi değil, o dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin 
kesilmesi ile de baş başa kalmış, nüansla ilişiğinin kesilmesinden bir şekilde kurtarmış, böyle 
konumda olan bir insan bugün maalesef burada sanık olarak huzurunuzda bulunuyor.

Biz dediğim gibi sadece savunmamızı iddianamede müvekkilime atfedilen konuya 
ayırdık, Batı Çalışma Grubu yasal mıdır, değil midir, ya da böyle bir grubu çalışması 
neticesinde yapılan hareketler bir darbe midir, değil midir? Elbette bunun takdiri Sayın 
Mahkemeye ait olacaktır, Sayın Mahkeme bu delilleri takdir edecektir, ancak biz 
iddianamedeki bu fiilin içerisinde olmadığımızı ifade ediyoruz, ben burada birkaç defa böyle 
televizyon seyredilmesinin de doğrusu müdahil tarafının sorduğu sorularla abartıldığını 
düşünüyorum, yani bu son derece açık bir olay, müvekkilimin başından itibaren söylediği bir 
olay, üstünüz emir veriyor, gidin şurada bir toplantı var diyor, daha önce Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde sık sık bu tür toplantılar oluyor, müvekkilimi 
gönderende orada ne tür bir çalışmanın olduğunu bilmiyor, ilk gitti zaman da müvekkilim 
orada ne yapacaklarını bilmiyor, fakat gittiği zaman orada televizyon gazete okuma olayının 
olduğunu görüyor, bu nedenle bu biraz önce de ifade ettiğim gibi televizyon ve gazete 



  

okumak suretiyle Türkiye Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırmaya kalkışmak gibi bir 
olayla karşı karşıya olduğumuzu ben düşünüyorum, tabi bütün bunları,bu konu ile ilgili biraz 
daha detaylı olabilecek yazılı savunmamızı da Sayın Mahkemeye dosyaya sunduk." 

16.A. Sanık AYHAN CANSEVGİSİ 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 272); 

"1996-1998 yılları arasında (J-6’ya bağlı) Genelkurmay Muhabere Elektronik ve 
Bilgi Sistemleri Başkanlığında (MEBS) Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı 
(Gnkur.MEBS. Pl. ve Koor.D.Bşk.) olarak görev yaptığını, 1998 yılı Ağustos ayında emekli 
olduğunu,  

07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik BİR’in başkanlığında yapılan 
toplantıya katılmış olabileceğini, toplantıda kendisine atfedilen sözleri de söylemiş 
olabileceğini ama hatırlamadığını, o dönemde çok meşgul bir insan olduğunu, 
Genelkurmayın elektronik muhabere bilgi sistem projelerini yönettiğini, TÜBİTAK’ta 
yönetim kurulu üyesi olduğunu, toplantının tamamında bulunup bulunmadığını da 
hatırlamadığını,   

BÇG’nin kurulduğundan haberdar olduğunu, BÇG’nin iç güvenlik için gerekli bir 
birim olduğu ve bu sebeple kurulduğunun kendisine bildirildiğini, MGK kararı ve 
Başbakanın direktifi doğrultusunda hayata geçirildiği bilgisine o tarihte sahip olduğunu, Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili belgelerin kendisinin bağlı olduğu “J-6” birimine gelmiş olsa bile 
ilgisi nedeniyle “J-6“ nın bünyesindeki Bilgi Sistemleri Daire Başkanına gitmiş olabileceğini, 
kendisine gelmediğini, BÇG’nin faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmadığını, BÇG’nin 
içerisinde yer almadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

16.B. Sanık AYHAN CANSEVGİSİ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 25.10.2013 tarihli 25. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Atılı suçla bir ilgim yoktur. Bu arada suçsuz olduğumu ispatlamak için de 
genelkurmay başkanlığından  katıldığım iddia edilen 7 nisan 1997 tarihli toplantı esnasında, 
karargah da bulunmadığımı gösterecek belgeleri huzurunuza getirmeye çalıştım. Şu ana kadar 
gelen cevaplardan toplantıların olduğu o döneme dair karargah da bulunmadığıma ve söz 
konusu toplantılara katılmış olamayacağımı gösterecek belgelerin imha edilmiş olduğunu 
öğrenmiş bulunuyorum. 54. hükümet döneminde genelkurmay karargahındaki görevim 
muhabere elektronik, bilgi sistemleri, plan ve koordinasyon daire başkanlığı idi. Görevim 
özet olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerinin, barış, kriz ve savaş zamanı iletişim ve elektronik 
ihtiyaçlarını 5 ila 10 yıl gibi orta ve uzun vadede tespit etmek bu ihtiyaçları stratejik hedef 
planı ve 10 yıllık tedarik planı çerçevesinde diğer birimlerle kuvvet komutanlıkları ve Milli 
Savunma Bakanlığıyla koordine etmekti.

 O dönemde TSK ve Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve kilit diğer kurum ve 
kuruluşlarının haberleşmelerinde yüzde yüz’e yakın yabancı ülke kaynaklı muhabere 
elektronik ve bilgi sistemleri donanım ve kripto sistemleri kullanılmaktaydı. Öyle ki ulusal 
bütçeden satın alınan söz konusu donanıma ait yazılımların kaynak kodları verilmediği gibi, 
bunların kripto sistemlerinin periyodik bakımlarının dahi donanımı sağlayan ülkede 
yapılması ön şart oluyordu. Bu durum TSK ve kritik devlet yönetiminde bulunanların gizlilik 
dereceli konuşmalarına kolaylıkla nüfuz edebilme ihtimalini doğuruyordu. Bu güvenlik 
zafiyetini asgariye indirmek amacıyla başlatılan ulusal kaynaklara dayalı tedarik sisteminin 
en önemli birimlerinden biri de başkanlığını yaptığım daire idi. Söz konusu tedarik sistemi ile 
ihtiyaçların yurtiçinden araştırma ve geliştirme ile karşılanması için planlama koordinasyon 



  

faaliyetlerine girişildi. Bu amaçla Aselsan, Havelsan gibi ulusal şirketler, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi ve Bilkent gibi üniversiteler ve Tübitak ile işbirliği alanları araştırılarak yüksek 
donanımlı, güvenlikli ve elektronik ihtiyaçların karşılanabilmesi için koordinasyon ve 
planlama etkinliklerine başlanıldı. 

  Tübitak’daki görevim dışında diğer iletişim ve elektronik koordinasyon 
faaliyetlerinde bizzat yürütmekle yükümlüydüm ki bunlardan önemli olan bazıları şunlardır; 
Gözlem uydusuyla ilgili olarak ülkemizin ve Türk silahlı kuvvetlerinin gözlem uydu 
ihtiyaçlarının milli kaynaklara dayalı olarak karşılanması için teknik planlama ve 
koordinasyon çalışmaları, mobil entegre iletişim sistemi, kriz ve savaş durumunda Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve devletimizin kilit birimlerinin birbiriyle haberleşmesini sağlamak üzere 
uzun mesafeli telsiz telefon ve uydu iletişimini içeren mobil entegre iletişim sistemini ar-ge 
yoluyla gerçekleştirmesi yolunda önemli adımlar atıldı. Söz konusu sistem ilk kez bölgedeki 
iletişim hatlarının çökmüş olduğu 1999 depreminde Ankara’daki hükümet merkezi ile İzmit 
deprem bölgesi arasında kullanıldı.

 Başında olduğum daire’nin görevleri ve faaliyet alanlarını belirtmekteki amacım 
görevimin iletişim ve elektronik alanında teknik planlama ve koordinasyon faaliyetlerini 
yürütmek olduğu icrai bir görevimin bulunmadığını ifade etmekti.

Bu nedenle şahsım ve personelimin irtica’ya karşı alınacak tedbirler konusunda 
yapabileceği hiçbir şey düşünülemez böyle bir toplantı olduysa dahi personelimin ve benim 
toplantıya çağrılmış olmamız mümkün değildir. Kaldı ki TSK’da geçerli olan bilmesi gereken 
prensibine göre bu tür toplantılara ilgili konu da kimler görev alacaksa, bu tür toplantı 
konuları kimlerin faaliyet alanına giriyorsa o kişiler toplantıya katılır, çağrılır ve katılım 
sağlanır. O dönemde bir tarafta üniversiteler ve ulusal şirketlerde ki ar-ge faaliyetlerinin 
MSB ve Kuvvet komutanlıkları ile koordinesi diğer taraftan Gebze yerleşkesin de ki ulusal 
elektronik ve kriptoloji araştırma enstitüsünün etkinlikleri ve Tübitak Marmara araştırma 
merkezi yönetim kurulu üyesi olarak, her ay yapılan toplantılara katılmamdan kaynaklanan 
aşırı yüklü gündemim nedeniyle Genelkurmay karargahında bulunduğum dönemler zaten çok 
sınırlıydı. 

Genelkurmay karargahında yapıldığı iddia edilen 7 nisan 1997 tarihli toplantı 
dahil olmak üzere, görev ve ilgi alanım dışında kalan hiçbir toplantıya katılmadım. 

İddianame’de 2 adet toplantıya katılım eylemim nedeniyle suçlanmaktaysam da 10 
nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu kurulmasına dair belge ve ekindeki şemada ne şahsımın 
ne de personelimin ne de makamının adı geçmekte, sayın savcılıkta zaten şahsıma bu yönde 
bir suçlamada da bulunmamaktadır keza batı çalışma grubu tarafından hazırlanan batı harekat 
konsepti, batı eylem planı gibi belgelerde de ne şahsıma ne makamıma ne de personelime 
dair bi ibare bulunmadığı gibi sayın savcılıkça da şahsım makamım ve personelimin batı 
çalışma grubu’na katılmak batı çalışma grubunun faaliyetlerine destek vermekle 
suçlanmamaktadır. 

Aynı şekilde Şemdin Sakık ile ilgili eylem planı ve uygulamasında ne şahsım ne 
makamım ne personelimin adı geçmekte, sayın savcılık tarafından şahsıma personelime veya 
makamıma bir suçlamada bulunulmamaktadır. 

 Sayın savcılık iddianamesinde 2 adet Toplantıya katılım eylemlerini suçlamakta 
olduğumu ifade etmiştim, bunların 2. olan 2 temmuz 1997 tarihli özel takdim’e katıldığım 
iddiasına karşılık anılan fiilin 54. hükümet istifa ettikten sonra gerçekleşmiş olması nedeniyle, 
herhangi bir savunma yapmama gerek olmadığını düşünüyorum.

 7 nisan 1997’de yapıldığı iddia edilen toplantıya katılmamla ilgili savunmamı arz 
edeceğim. 7 nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı, 1300 küsür 
sayfalık iddianame ve onbinlerce sayfalık klasörlerde görebildiğim kadarıyla adımın geçtiği 
yegane olgudur. Söz konusu toplantıya katılmadım, katılmamla ilgili sözlü ya da yazılı bir 
emir almadım. Kaldı ki toplantıyla ilgili beyanda bulunan sayın Çetin Doğan ve benden önce 



  

söz alan diğer sanık ve müdafileri anılan toplantıya dayanak olarak gösterilen belgenin 
gerçek olmadığını iddia etmişlerdir. 

Silahlı Kuvvetler yazışma ve arşivleme yönergelerine göre isimsiz ve imzasız 
üzerinde herhangi bir arşiv kayıt şerhi bulunmayan, tarihi dahi söz konusu yönergeye aykırı 
atılmış bu belgenin gerçek olmadığına bende inanmaktayım. Benden öncekiler, 
savunmalarında sözde toplantı belgesinin Silahlı Kuvvetler yönergesine göre bariz yanlışlık 
ve noksanlıklarını ortaya koydular. Zamandan tasarruf gayesiyle bunları tekrar etmeyeceğim.

 Anılan belgede, şahsıma ithafen sarfettiğim iddia edilen yeni bir daire’ye ihtiyaç 
yoktur ve iç güvenlik dairesi takviye edilmelidir. Cümlelerini görev ve ilgi alanım nedeniyle 
kullanmam kesinlikle mümkün değildir. Az önce de belirttiğim gibi görev alanım teknik olup, 
Silahlı kuvvetlerin geleceğe yönelik iletişim ve elektronik planlaması ve koordinasyonuyla 
ilgilidir. İddianame sayfa 1154’de yer alan sayın Çetin Doğan 4 nisan 1997 tarihli çalışma 
grubu oluşturulması konulu belgeyle ilgili ifadesinde, belge oluşturulmadan önce bir 
toplantı yapıldığı bu toplantıya daire başkanlarının da katıldığını, bu toplantılara 
katılanların görevleri gereği olarak batı çalışma grubundan çıkan emirlere katkıda 
bulunduklarını belirtmiştir. 

Sayın Çetin Doğan yine 24 Eylül 2013 tarihindeki savunmasında, İrtica’ya karşı 
alınacak tedbirler konulu toplantının iddia edildiği gibi 7 nisan tarihinde değil, 3 nisan 1997 
tarihinde yapılmış olabileceğini ifade etmiştir. Toplantıya tüm daire başkanlarının katılımı 
yerini bir kısım daire başkanlarının katılımı olmuştur demiştir. Ne Sayın Çetin Doğan’ın 
ifade ettiği 3 Nisan ne de yapıldığı iddia edilen 7 nisan 1997 toplantısına kesinlikle 
katılmadım. Müştekiler özellikle eski asker müştekiler arasında, beyanları yoluyla şahsımı 
veya makamımı suçlayan hiç kimse yoktur. 4 yıl görev yaptığım Genelkurmay karargahında 
başkanlığını yaptığım daire personelinin hiç kimsenin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği 
kesilmemiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilenlerin hiçbiri üzerinde aleyhlerine 
olabilecek hukuki bir tasarruf da bulunmadım. 

İddianamede yer alan fikir ve eylem birliği içinde olma iddiasına gelince, BÇG’de 
yer almadım, BÇG ile ilgili yayınlanan hiç emirde ne adım ne makamım ne de personelimden 
herhangi birisi bulunmamaktadır. BÇG ile ilgili giriş kartı telefon numarası verilenler 
listesinde ne şahsım ne makamım ne de personelimden herhangi birisi bulunmamaktadır. 
İrtica ile ilgili alınacak tedbirler çerçevesinde ne kriz masası ne üst kurul ne de benzeri 
oluşumlarda bulunmadım. Bu nedenlerden dolayı, söz konusu fikir ve eylem birliği içinde 
olma iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum.

Savunmamın buraya kadar olan bölümünde görev ve ilgi alanım ile atılı suçla ilgili 
olgular ve suçlamalara yanıt vermeye çalıştım. Sayın iddia makamının somut delil olarak ileri 
sürdüğü ve suçlandığım en önemli belgeye yani 7 nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen 
toplantıya ait sözde belgeye biraz daha yakından bakmak istiyorum. Çünkü hukuki bir belge 
olarak kabul edilemeyecek, bu sözde tutanakta 20’den fazla emekli general, amiral ve bir 
albay ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen şüpheli durumuna düşmüşlerdir ve 
tutuklanmışlardır.

 Sözde belgenin teknik olarak silahlı kuvvetler karargah hizmeti yönergesine göre 
bariz yanlışlık ve eksikliklerinin oluşu, genelkurmay karargahında üretilmemiş oluşu, 
genelkurmay başkanlığından gönderilen sözde belgenin imzasız ve orijinal veya tıpkı çekim 
olup olmadığı anlaşılamayan olarak nitelenmesi ve üzerinde herhangi bir arşiv kaydı 
bulunmamaktadır. 

İddia makamının talebi üzerine, Genelkurmay başkanlığından gönderilen 7 nisan 
1997 tarihi itibariyle Genelkurmay karargahında görevli olan general ve amirallerin listesinin 
iddianame de 7 nisan 1997 tarihinde yapılan irtica konusunda alınacak tedbirler konulu 
toplantıya katılanlar şeklinde yer alışı iddianame’de yer aldığı gibi genelkurmay 
başkanlığından gönderilen sözde toplantı tutanağının onaylı suretinin emanet deki aslında 



  

genelkurmay onayının olmadığı gibi nedenlerden dolayı kuvvetli suç şüphesini kanıtlayan 
kanıtladığı iddia edilen sözde toplantı tutanağı gerçek bir belge değildir. 

Sayın iddia makamının talebi üzerine, Genelkurmay başkanlığından gönderilen 
belgelerin iddianamede yer alışında önemli maddi hatalar yapılmıştır. Şöyle ki, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Ocak 2013 tarihinde Genelkurmay başkanlığına yazdığı yazıda 7 
nisan tarihi itibariyle aşağıda belirtilen makamları temsil eden kişilerin, açık kimlikleri rütbe 
ve görevleri  emekli olup olmadıklar, mevcut ise açık adreslerinin acele bildirilmesini talep 
etmiştir. Buradaki anahtar sözcükler 7 nisan itibariyledir. Genelkurmay başkanlığında 28 
ocak 2013 tarihli cevabi yazısından 7 nisan itibariyle talep edilen görev yerlerinde çalışan 
personelin kimlik ve adres bilgileri ekte gönderilmiştir demektedir.

 Bu cevapta sayın iddia makamının kullanmış olduğu 7 nisan itibariyle sözcükleri 
aynen muhafaza edilmiş, buraya kadar herhangi bir sorun görünmemektedir. Sorun 
genelkurmay başkanlığının 7 nisan itibariyle görev yerlerinde çalışan personelin isim, 
rütbe ve makamlarının iddianame’de yer alışındadır. Genelkurmay başkanlığından 
gönderilen yazıdaki 7 nisan itibariyle görevli personel isimleri iddianame’de 7 nisan 1997 
tarihinde yapılan toplantıya katılan personel olarak yer almaktadır.

 İddianame sayfa 88-89 sayın iddia makamının 7 nisan 1997 toplantısına katıldığım 
iddiasıyla ilgili olarak iddianamede yer alan hukuki olmayan belgeyle ilgili olarak da iddia 
makamı 18 Ocak 2013 tarihinde Genelkurmay başkanlığına göndermiş olduğu yazıya, yasal 
yollarla elde edildiği şüpheli 7 nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağını ek olarak koyarak 
toplantıyla ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesini talep etmiştir. Genelkurmay başkanlığıyla 
30 ocak 2013 tarihinde gönderdiği cevabi yazıda, iddia makamının yazı ekinde bulunan 
yazının orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin mevcut olduğu 
tespit edilmiş ve yazı sureti ekte gönderilmiştir demektedir. 

İddia makamı yasal yollarla elde edildiği kuşkulu bir belgeyi, Genelkurmay 
başkanlığına gönderiyor ve söz konusu toplantıyla ilgili bilgi ve belge talep ediyor. 
Genelkurmay başkanlığında 16 yıl önce yazılmış karargahta herhangi bir işlem görmemiş ve 
silahlı kuvvetler karargah hizmetleri yönergesi esaslarına aykırı, isimsiz ve imzasız sözde 
belgeyi her nasılsa buluyor ve sayın iddia makamının gönderdiği yazının ekindeki belgenin 
aynının orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığını anlaşılamayan bir suretinin mevcut 
olduğunu belirterek iddia makamına gönderiyor. 30 Ocak 2013 tarihinde Genelkurmay 
Başkanlığı’nda aldığı cevabi yazının Ek’inde yer alan sözde tutanağın kendisinde mevcut 
yasal yollarla elde edildiği şüpheli sözde belgeyle benzerlik taşımasını, İddianame’ye  şu 
şekilde intikal ettirmiştir. Aynen iddianame’den okuyorum;

“7 Nisan 1997 tarihli, irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı belgenin onaylı 
sureti Genelkurmay Başkanlığından gönderilmiştir”

Buradaki kilit sözcükler ise, İddianame Sayfa 83’te yer alan “Onaylı Sureti” 
ifadesidir. Yapılan incelemede, sizlerin de göreceği üzere, aslında söz konusu isimsiz ve 
imzasız tutanağın üzerinde Genelkurmay Başkanlığı’nın herhangi bir onayı hiçbir şekilde 
yer almamaktadır. Dolayısıyla biraz önce arz edilen nedenlerden dolayı; 7 Nisan 1997 sözde 
toplantı tutanağının; kuvvetli suç şüphesini kanıtlayan hiçbir hukuki dayanağının olmadığı 
anlaşılmaktadır.

Savunmamın başında, toplantıların yapıldığı iddia edilen dönemde karargahta 
bulunmadığımı ve söz konusu toplantıya katılmış olamayacağımı gösteren belgelerin arşiv 
talimatı gereğince imha edildiklerini öğrendiğimi ifade etmiştim.

Kurumsal standartlar nedeniyle, önce arşive kaldırıldığı; daha sonra da imha edildiği 
belirtilen belgelere ulaşılamazken; kurumsal standartlarının en üst düzeyde olduğuna 
inandığım kurumumdan, Genelkurmay Başkanlığı’ndan,karargahta hiçbir işleme tabi 
tutulmamış, üstelik, isimsiz ve imzasız bir sözde belgenin ansızın ortaya çıkması nedeniyle 
tutuklanıyor ve bugüne kadar tam 254 gün olmuş suçsuzluğumu ispata çalışıyorum. 



  

Sonuç olarak;7 Nisan 1997 ve 2 Temmuz 1997 tarihlerinde yapıldığı iddia edilen 
toplantılarda bulunmadım. Anılan toplantılara katılımımla ilgili herhangi bir emir almadım. 
Bu hususa ek olarak, o dönemde ifa ettiğim görev/ilgi alanım da güncel ile ilgili olmayıp, 5 
ila 10 yıl sonrasının planlamasıyla ilgilidir. Bu nedenle o dönemle ilgili herhangi bir icrai 
fiilimin olması madden mümkün değildir.

Atılı suçla ilgili olarak bana ait ne bir irade beyanı vardır, ne de hiyerarşik yapıda 
yer alan herhangi bir fiil. Atılı suça gerekçe olarak gösterilen olgulardan hiç biri ile ilişkim 
bulunmamaktadır. Yargılama sonucunda da beraatime karar verilmesini saygılarımla arz 
ederim."

"Cumhuriyet Savcılığında bu konuda ifade vermişsiniz. Size 7 nisan 1997 tarihindeki 
toplantıyla ilgili ayrıntılı bir soru sorulmuş.7 nisan 1997 tarihinde saat 15.00’de 
Genelkurmay’da Genelkurmay 2. başkanı Çevik Bir’in başkanlığında, batı çalışma grubu ve 
irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı yapıldığı bununla ilgili olarak 
Genelkurmay’dan 6 sayfadan ibaret belgenin bir suretinin talebimiz üzerine gönderildiği ve 
Genelkurmay genel sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin 7 nisan 97 pazartesi gününe ait 2 
sayfa asıllı suretinin gönderildiği bu belgelerde 7 nisan 97 günü saat 15:00’de Genelkurmay 
2. başkanı Çevik Bir’in General-Amiral toplantısına katıldığı tespit edilmiştir, denmiş. 
Belgede bu toplantıya katılanların makamları sıralanmış, sonra belge içeriği size okunmuş. 
Belgede özetle, hükümete muhtıra verilmesi, sıkıyönetim ilan edilmesi, hükümetin değişimi, 
hükümetin istifası, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, gelecek hükümetin oluşumu, 
kriz yönetimi oluşturulması, eylem planı, taarruzlu psikolojik harekat, yargı ve kamu 
yöneticilerine destek-tehdit, üniversitelere sendikalara sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi, basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması, 
batı çalışma grubunun kurulması, kuvvet komutanlıklarının da benzer bir yapılanmanın 
bulunması ve iki kez yapılan yaş toplantılarıyla personelin atılmasının yeterli olmadığı, gibi 
bilgiler sıralanmış. Bu toplantıyla ilgili daha önce geniş bilgiler verildiği için hepsini 
okumuyorum. Sonra da sizin yaptığınız iddia edilen konuşmalar size okunmuş ve belgeler 
gösterildi denmiş. Sizde buna cevaben o dönemde görevim itibariyle bahsedilen toplantıya 
katılmış olabilirim, toplantıda bana atfedilen sözleri de söylemiş olabilirim ama 
hatırlamıyorum, demişsiniz. Toplantıya katılmış isem de toplantının amacının, 27 mayıs 
1960-12 eylül 1980 benzeri bir darbeyi hedefleyip hedeflemediğini hatırlamıyorum. Ben o 
dönemde çok meşgul bir insandım, toplantının tamamında bulunup bulunmadığımı da 
hatırlamıyorum demişsiniz. Bu anlamda bu belgenin resmi bir evrak niteliğinde bir belge 
olup olmadığını araştırmıyoruz. Çünkü resmi evrakta sahtecilik yargılaması yapılmıyor. Şu 
anda yapılan yargılama gereği tanık beyanları da dahil tüm deliller değerlendirilmektedir. 
Savcılık da o yüzden bunu iddianamesine koymuş. Şimdi, buradaki beyanlarınız mı doğru ? 
Savcılıkta verdiğiniz beyanlar mı doğru ? Böyle bir toplantı yapılmış olabilir mi ? bu 
toplantıya katılmış olabilir misiniz ? veya yukarıdaki konuşulanları okudum, bu kadar önemli 
hususların konuşulduğu bir toplantı hatırlanmayabilir mi ? Yıllar önce yapılmış olsa da.. "  

"Genelkurmay karargahında en az günde 2-3 toplantıya katılan biri olarak, bu 
toplantıya katıldığımı samimiyetle söylemiştim hatırlamıyorum. En önemli nedeni görev ve 
ilgi alanım, o gün 15 saatlik bir yolculuk, İzmir’den köyümden alındım getirildim ve 
beklentiler, stres altında bu şeyi söylemiş olabilirim ama şunu ifade etmek istiyorum burada 
iki temel gerçek var, birincisi toplantıya katıldığımı hatırlamıyorum, bir ikincisi daha var Batı 
Çalışma Grubunu biliyorum diye, bu ikisini eğer anlamlı buluyorsak benim o günkü şeyim 
ifadem budur. "

" Ben diğer sanıklardan bazılarının beyanlarını sormak istiyorum size. Yine hakim 
bey’in anlattığı gibi başsavcılığımızda ifade alınırken bu belgenin içeriği soru olarak 
okunmak suretiyle bir kısım sanıklara sorulmuş. Bunlardan sanık Cengiz Koşal, 14.12.2013 
tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesin de 7 nisan 1997 tarihinde 



  

genelkurmay’da Çevik BİR’in başkanlığında yapılan toplantıyla ilgili olarak Genelkurmay 
Başkanlığında toplantı yapılacağının telefon ile bildirildiğini, Hava kuvvetlerinden değişik 
birimlerinden personelin katılacağını öğrendiğini, toplantıya katıldığını. Şimdi toplantıyla 
ilgili ayrıntılı bilgiler vermiş ve en son kısmında da yine bir ayrıntı, toplantı da herkesin 
düşüncesini söyledikten sonra Çevik Bir’in MGK kararlarının takibi için bir grup 
oluşturulacak dediğini, ismi gündeme gelince batı kelimesinin benimsendiğini belirtmiş, yine 
başka bilgiler de var. 

Sanık Metin Yaşar Yüksel’in 12.02.2013 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde, 
belgeyle ilgili olarak 7 nisan 1997 tarihinde genelkurmay’da yapılan toplantıya katıldığını, 
Toplantıda Batı Çalışma Grubunun teşkili ile ilgili konuşulduğunu. İrticanın değiştiğine dair 
genel söylemlerin konuşulduğunu, genel olarak irtica konusunun değerlendirildiğini 
hükümete muhtıra verilmesi, engellenmesi vs. konuların konuşulduğunu hatırlamadığını 
belirtmiş. Ayrıca 7 nisan 1997 tarihinde yapılan toplantının Batı Çalışma Grubunun 
kurulmasına ilişkin ilk toplantı olduğunu tahmin ettiğini, BÇG’nin karargahta bir kurul olarak 
oluşturulduğunu duyduğunu belirtmiş. Başka bir sanık, 13.03.2013 tarihinde yine belgeyle 
ilgili vermiş olduğu ifadesinde, toplantıyı hatırlamadığını ancak toplantıda kendisine 
atfedilen bazı sözleri hangi nedenle söylediğini belirtmiş. Şimdi siz savunmanızda bu 
belgenin ve doğru olmadığını toplantıya katılmadığınızı veyahutta yapılmadığını konusunda 
savunmalarda bulunuyorsunuz diğer sanıklarda aynı şekilde. Katınılmayan bir ve yapılmayan 
bir toplantıyla ilgili olarak sanıkların isminin konuşulması konusu da dahil olmak üzere bu 
kadar ayrıntılı ifade vermelerini nasıl değerlendiriyorsunuz ? "

 Sayın savcım, ben 16 yıl önceki bir toplantıya katıldığımı hatırlamıyorum diyorum 
onların söylediklerini bilmemem çok normal, bir yorum yapmak istemiyorum. "

"İddianameye dayanak teşkil eden evrakların yazılım biçiminin genelkurmay evrak 
yazım biçimine uygun olmadığını ve genelkurmay kayıtlarında da bulunmadığı şeklinde bir 
beyanda bulundunuz, şimdi sizin bu beyanınız ile sanıklardan Eser Şahan’ın deniz kuvvetleri 
komutanlığı askeri mahkemesine vermiş olduğu ifade ile tutarlılık arz ediyor. Hangi yönde 
tutarlılık arz ediyor, şöyle; Sarımsak tarafından deşifre edilen evrağın herhangi bir arşiv 
kaydının olmadığını numara verilmediğini paraf edilmediğini Eser ŞAHAN zaten kendisi dile 
getiriyor. Dolayısıyla Batı Çalışma Grubunun evraklarının çoğunun arşiv kaydının olmaması 
Eser ŞAHAN zaten ikrarda bulunuyor dolayısıyla sizin bu aşırı derecede evraklara karşı 
itirazınız, sahte olduğu böyle evrakların bizden çıkmadığı yönündeki itirazınız ile Eser 
ŞAHAN’ın bu ikrarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?

"Müştekilerin durumu sayın mahkememizce açıklığa kavuşturulmadığı sürece 
bunlara yanıt vermek istemiyorum. Yalnızca bir not düşmek istiyorum, 1890’lardaki Dreyfus 
olayını hepimiz biliyoruz, bizim 28 Şubat davasına çok benziyor, benzerlikleri var. Elimizde 
olmadan sadece bir kaç sözcük söylüyorum “Gerçek yürüyor” bunun not edilmesini 
istiyorum."

"7 nisan tutanağının arşiv kaydının olmaması mümkün müdür ? Ticaret hukukumuza 
göre de bir tacirin aldığı ve sattığı emtia’yı ticari defterlerine kaydetmek mecburiyeti vardır. 
Fakat yine de piyasada kayıt dışı bir ekonomi yürümektedir. İllegal bir yapının yargılandığı 
bu davada illegal bir evrakın arşiv kaydının bulunmaması doğal değil midir ?" Cevap 
vermiyorum."

16.C. SANIK AYHAN CANSEVGİSİ MÜDAFİİ AV. SABİT HALAT'IN 
SAVUNMASI

"İlk savunmamızı Ayhan Cansevgisi hakkındaki dosyada bulunan suç ile olgulara bu 
olgularla ilişkilendirilen delillere bu delillerin hukuk normları karşısında değerlendirmesine 
ayıracağız. Şimdi bilmeyenler için izah edeyim norm ne demektir. Norm’un kuraldan bir 



  

farkı vardır. Ahlak kuralından din kuralından bir farkı vardır. Norm yasa koyucu tarafından 
belirlenmiş ve bir yaptırımı olan kurallar demektir. Bu yaptırımı olan kurallar yasaya 
uygulayacak tarafından yorumlanır. Otobüste giderken bir bayana yer vermezseniz bu bir 
ahlak kuralıdır bayana yer vermek. Size kimse bir şey demez ama sigara içerseniz cezaya 
çarptırılırsınız.Çünkü Bu bir kuraldır ama bir ahlak kuralı değil hukuk kuralıdır hukuk 
kuralının adına norm denir. Bundan sonraki tekrarlarımda norm sözcüğünü kullanacağım ki 
anlaşılsın diye. Hukuk normlardan ibarettir. Yargılama normlar çerçevesinde yapılır 
esnetilmez eğilmez bükülmez ancak yasa koyucular tarafından sadece yorumlanır. 
Yorumlanma ilkeleri yine normlara bağlıdır. Yani herkes kafasına göre hukuk normlarını 
yorumlayamaz.

Ceza yargılamasında normların en başlangıçlarından bir tanesi delillerin akla 
mantığa uygun olmasıdır. Akla mantığa uygun olmayan hiçbir delil iddianame ye konulamaz 
yargılamaya vicdani kanaate konu olamaz.

Savcının iki tane tezi vardır bu tezlerden bir tanesi 54. hükümetin zor kullanılarak 
cebir ve şiddetle devrildiği tezidir. Biz şu anda bu teze karşı herhangi bir savunma 
yapmayacağız. Çünkü delillerin toplanması gerçeğin açığa çıkarılmasını bekleyeceğiz. İkinci 
tezi ise müvekkilim Ayhan Cansevgisi’nin cebir ve şiddet kullanarak eylemleri hükümeti 
yıkmış olduğu iddiasıdır. Bu teze karşı savunmamızı yapacağız şu anda. Şimdi bu tez de 
sayın savcılık 2 olgudan 2 temel olgudan bahsetmektedir. Bu temel olgulardan bir tanesi 
müvekkilim Ayhan Cansevgisi’nin 2 temmuz tarihinde Genelkurmay karargahında yapılan 
bir toplantıya katılmış olduğu ve bu sayede cebir ve şiddet kullanarak 54. hükümeti yıkmış 
olduğu 2. ise 7 nisan tarihli bir toplantıya katılmış olduğu ve bu sayede cebir ve şiddet olarak 
hükümeti yıkmış olduğudur. 

 Şimdi burada tarihi bir toplantı yapıyoruz. Sayın savcılık sayın mahkemeden bu 2 
temmuz 1997 tarihli karara ilişkin delilin dosyadan ve iddianameden çıkarılmasını arz 
ediyorum çünkü o dönemde 55. Mesut Yılmaz hükümeti iktidardadır. Bir kimse geçmişe 
giderek hükümeti deviremez akıl ve mantığa tamamen aykırı bu delilin dosyada iddianamede 
hükümlerin bulunması yargılamanın ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla bu delili 
sayın mahkemenin de göz ardı etmesini dosyadan çıkarılmasını arz ve talep ediyoruz. Bu 
delil ve olguyu bu şekilde değerlendirirsek geriye müvekkilimle alakalı ben cezaların 
şahsiliği prensibi gereği tüm dosyayla ilgili atılı suçla ilgili genel bir değerlendirmede 
bulunmuyorum.

Dediğim gibi tüm deliller aydınlandıktan sonra ondan sonra esas hakkında 
savunmamıza genel değerlendirme de bulunacağız. Müvekkilim Ayhan Cansevgilisi ile ilgili 
artık geriye bir tek olgu kalmaktadır o olguda 7 nisan 1997 tarihli toplantıya katılmış olması. 

 Delil vicdani delillerse mahkeme tarafından değerlendirilir ama hangi delilin 
vicdani delile kanaat olacağı anayasa da insan hakları mahkemesi kararlarında anayasanın 
138. maddesinde belirtilmiştir. Delilin akla mantığa uygun olması gerekir. Gerçek olması 
gerekir, hiç şüpheye yer bırakmaması gerekir, mecelle’den itibaren bu uygulana gelen bir 
sistemdir. Yoksa her türlü delil değerlendirilemez maalesef akla mantığa aykırı delil 
değerlendirilemez. Akla mantığa aykırı delile vicdani kanaat kurulamaz. 

Dolayısıyla biz şu anda 7 nisan tarihli belgeyle ilgili akla mantığa aykırı olan şeyleri 
sayın mahkemenin huzurunda getiriceğiz. Şimdi bu belge nasıl bir belgedir önce ona bakalım 
bir belge midir ? veyahutta ? 7 nisan tarihli olduğu iddia edilen belge bir toplantı tutanağı 
değerlendirilmektedir. Yani bir illegal toplantı tutanağıdır.Şimdi resmi belgedir tabi ki sayın 
üye dedi resmi belge olmadığını tartışmıyoruz diye ama genelkurmay’dan çıktığına göre 
genelkurmay da bir kamu kurumu olduğuna göre bu resmi belgedir. O zaman resmi belgenin 
unsurlarına sahip midir değil midir ona bakmak gerekir. Nedir resmi belgenin unsurları, 
resmi belgenin 3 tane unsuru vardır 1ncisi bir kamu görevlisi tarafından hazırlanmalıdır. 
2ncisi görevi gereği hazırlanmalıdır. 3ncüsü usul ve şekil kurallarına uygun olmalıdır.



  

 Toplantı tutanağı tutanaklar nasıl olur ? Bunlarda normlarla belirlenmiştir. Sayın 
mahkemenin duruşma tutanağını nasıl yapılacağı normla belirlenmiştir. O normlara uymadığı 
taktirde buna duruşma tutanağı denemez. Yani örnek veriyorum tutanak zabıtlarının hepsi 
zabıt katibi sayın hakimler veyahutta şeyle müdürlükçe imzalanması gerekir. İmzalı değilse 
kurallara uygun değilse hakimin ismi yok dosya numarası yok buna toplantı şey duruşma 
tutanağı diyemezsiniz. Dolayısıyla şimdi bakıyoruz 7 nisan tarihli belgeye birisinin 
bilgisayarda herhangi bir yerde lise çocuğunun yapabileceği bir şeyi ne toplantı tarihi var ne 
yazan belli ne bilmem ne biz buna belge diyoruz .Nasıl diyoruz anlamıyorum yani ?

 Yönlendirmeyle belge deyince aklımızda belge kaldı çıktı. Ceza yargılamasının 
temel amacı gerçeği açığa çıkartmaktır. Bu aynı zamanda sanık lehine olsa dahi olması 
gereken bir kuraldır. Temel normdur. Ceza yargılaması sanığı suçlamak değildir. Sayın 
Savcı’nın bu belgenin gerçek olduğunu ispatlaması gerekirken biz gerçek olmadığını 
ispatlamaya çalışıyoruz.

Şimdi bu toplantıdaki aykırılıklar o kadar fazla ki şimdi bilmesi gereken prensibini 
müvekkilim açıklamaya çalıştı burada ben anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalışıyorum bilmesi 
gereken prensibini.  Bilmesi gereken prensibi müvekkilim teknik bir görev yapmaktadır. 
5-10 sene sonrasının neyini yapacağını planlamaktadır. Şimdi toplantıya katılsa ne olur ne 
yapabilir birime yani 5 sene sonra kaç tane telefon alınacak. Yani akıl ve mantıkla uygun 
değildir bu. Şimdi bunun bir izahı da toplantıdan sonra Batı Çalışma Grubunun kuruluş 
toplantısı deniyor buna. Katıldı ise kendisinin görev alması gerekir. Batı çalışma grubu 
hiçbir belgesinde yok kendisine batı çalışma grubundan hiçbir emir gelmemiş, Batı çalışma 
grubu’nun b’sinden haberi yok. Yani karargah da yüzlerce daire genelkurmay’da yüzlerce 
daire var herkes işine bakar kimse kimsenin işiyle uğraşmaz. Orada bir yerde Batı Çalışma 
Grubu kurulmuş kime ne ? 

Bu belgenin biz tabi iç içe olduğumuz için askeri kişilerle gerçeğe uygun olmayan 
bir belge olduğunu onlardan dinleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu belgedeki gerçeğe aykırılıkların 
tespit edilmesi amacıyla biz bu belgenin kuvvetle askeri bilirkişiye götürülmesini talep 
ediyoruz. Yaklaşık müvekkilim ve diğer askerler tarafından 6 sayfayı bulan aykırılıklar var. 
Yani 47-50 tane falan aykırılık var yani nasıl bir resmi belge düzenlenmelidir diye bunu sayın 
mahkemeye takdir ediyorum. Bilirkişi raporunda esas olmak üzere. İkincisi bu belgeye yine 
müvekkilim izah etmeye çalıştı size nasıl elde edilmiş diye bu belgenin elde edilmesi 
genelkurmay’dan gelen yazıda tıpkı çekim olup olduğu anlaşılamayan bir belgeden 
bahsedilmekte dolayısıyla genelkurmay’dan bu belgeyle ilgili belgenin nerede bulunduğu 
hangi surette bulunduğu genelkurmay belgeyi gönderen genelkurmay adli müşavirinin tanık 
sıfatıyla sorgulanmasını yine sayın mahkemeden talep ediyoruz arz ve talep ediyoruz. 

 Bu belge ile alakamız yoktur. Anayasa 138’e göre olguların akla yakın delillerle 
gerekçelendirilmesi gerekçeleri de esastır.

 Şimdi vicdani kanaat’e gelelim nasıl  vicdani kanaat oluşur. Vicdani kanaat akla ve 
mantığa uygun gerçekliği şüpheye yer bırakmayan olguların gerçekliği şüpheye yer 
bırakmayan deliller ile desteklenmesi ile oluşur. Yoksa farazi olarak yetişme tarzıyla 
veyahutta siyasi fikirle yapmıştır yahu ile şey oluşmaz sayın mahkeme vicdani kanaatini 
kullanırken veya yargılamadaki olan bizler yargılama unsurları bunları dikkate almak 
zorundayız bu anayasamızda yer alan bu hüküm aynı zamanda sayın karar verici makamı da 
korur. Vicdani kanaat oluştururken sadece ve sadece hakimin önüne getirilmiş delillerin 
değerlendirilmesi zorunluluğundan yola çıkarak şu anda bir peki vicdani kanaat nasıl oluşur 
vicdani kanaat de bu delillerin ve olguların zihinde canlandırılmasıyla olur. 

7 nisan 97 tarihli toplantıya katıldığı sübut olsun. Katılmıştır olduğunu varsayıyorum 
ne yapmaktadır müvekkil Ayhan Cansevgisi az önce kendisi ifade etti. Türkiye’nin şu anda 
gurur duyduğu uzay’a gönderilen uydular var ya onların nasıl olması gerektiğinin yani çünkü 
ilk üretiminin 1999 yılında olduğunu kendisi söyledi. Nasıl olması gerektiğine dair teknik 



  

planlama yapmaktadır. Büyük olasılıkla bir proje bir koordinasyon ne kadar vakit alır 
bilmiyordur. Bu konuda da bir uzmana danışabilirler ama en basit Avrupa Birliği projesinin 
bile koordinasyonu çok fazla zaman işidir. Bundan sonraki süreçte müvekkilim masum olan 
müvekkilimin mazluma dönüştürülmesinde yüce mahkemenin yüce vicdani kanaat’in etkili 
olacağına inanıyorum. Belirttiğim nedenlerle müvekkilimin tahliyesini ve beraatini arz 
ediyorum."

17.A. Sanık BAHADDİN ÇELİK 20/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 40 ve 287); 

"1996 yılı Ağustos ayında Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı Plan Şubeye 
proje subayı olarak atandığını, 1998 yılı Haziran ayında 6 ay süreyle İstanbul Silahlı 
Kuvvetler Akademisine eğitim almak için gittiğini, oradan da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Teşkilat Şubeye atandığını,  

 Hatırladığı kadarıyla 1997 yılının Mart ayında çalıştığı Personel Başkanlığı Plan 
Şube Müdürünün şifai olarak kendisine İGHD’de işlerin yoğun olduğunu, oraya yarım destek 
vermesi konusunda emri vermesi üzerine İGHD Plan şubesine gittiğini, kendisine İGHD Plan 
Şubede bir masa verdiklerini, yarım gün Plan Şubede görevine devam ettiğini, Plan Şubede iç 
tehdide yönelik işlere baktığını, ilk başta BÇG faaliyeti olduğunu bilmediğini, televizyonda 
BÇG adını duyduğunda şaşırdığını, BÇG’nin kuruluşundan haberi olmadığını, BÇG’nin 
Genelkurmay Karargâhının 1 ya da 2 alt kat zeminde faaliyet gösterdiğini, BÇG’ye kuvvet 
komutanlıklarından ve ordulardan ilgili o dönem raporlar geldiğini, 

İGHD Plan Şubede bu raporların klasörlerde toplandığını, hangi askeri birlikten 
gelmişse bu bölgedeki bölücü, yıkıcı, irticai faaliyetlerle ilgili tespitlerin geldiğini, bu 
raporlara görevi kapsamında olmamakla birlikte baktığını, belgelere kimin aracılık ettiğini 
bilmediğini, BÇG’de çalıştığı yerde yan masalarda Ziya BATUR ve Ruşen BOZKURT ile 
birlikte çalıştığını, BÇG’de çalışırken Personel Başkanlığı Plan Şubedeki görevinin devam 
ettiğini, BÇG’de İGHD Başkanlığı Plan Şubede ise yarım gün çalıştığını, onun dışında başka 
bir görevinin olmadığını,  İGHD Plan Şube Müdürü İdris KORALP tarafından Temmuz 
1997’de Batı Çalışma Grubu Proje Subayı olarak çalışması sebebiyle kendisine verilen takdir 
belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG’de üstün çalışmaları dolayısıyla değil moral ve 
motivasyonlarını arttırmak amacıyla BÇG’de çalışan tüm personele verildiğini, 

 Batı Çalışma Grubunda çalışan kişiler ve telefon numaralarının bulunduğu 
(bcg.telreh.doc) belgede isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; belgede isimleri 
bulunan Hamza ÖZALTUN, Ziya BATUR, Ruşen BOZKURT, Ünal AKBULUT, İdris 
KORALP’in BÇG’de görev yaptıklarını hatırladığını, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Alanına giriş yetkisi verilen 
personel isim listesinde (gir-yet.doc) kendi isminin de bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; 
yukarıda BÇG alanında gördüğü kişileri belirttiğini,  Batı Çalışma Grubunda çalışan kişiler 
ve görevleri ile ilgili belgede (gorev.bl.doc) isminin olması ile ilgili olarak ifadesinde; 
belgeyi hatırlamadığını, BÇG’de görevlendirildiğini, BÇG’nin faaliyetlerini gösterdiği alanda 
bulunduğunu, yukarıda belirtilenler haricinde kendisine bir iş verilmediğini, BÇG’de 
görevlendirildiği zaman rahatsızlandığını, 20 gün ya da 1 ay rapor aldığını, daha sonra da 
Akademiye öğrenci olarak gittiğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.   

17.B. Sanık BAHADDİN ÇELİK Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 19.12.2013 tarihli 52. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

" Vatan ve rejim muhafızlarının yargılandığı bu davada işlenmemiş suça ilişkin 



  

savunmamı vicdanımın sesini ve gerçekleri dikkate alarak yapacağım. Bu davanın bir 
geçmişi vardır. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra bu dava 13. Ağır ceza mahkemesine intikal 
ettirilmiştir. Diğer sanıklar gibi ve onlarla birlikte hükumeti devirmekle suçlandığım ve 
müebbetle yargılandığım bu davaya ilişkin savunmam kapsamında yapacağım kritik, eleştiri 
ve haklı sitemler mahkemeye yönelik değil, davanın açılmasını sağlayanlara, davanın 
geçmişine ve iddia makamına yönelik olacaktır. 

Ben Bahaddin Çelik olarak Türkiye cumhuriyeti hükumetini cebren devirmek, 
hükumetin görevlerini kısmen veya tamamen engellemek, engellemeye teşebbüs etmek, 
darbeye teşebbüs etmek suçlaması ile Ankara 12. Ağır ceza mahkemesinin 21 Nisan 2012 
tarih ve 2012/9 sorgu sayılı kararı ile tutuklanarak Sincan cezaevine kapatıldım. Bütün ifade 
ve itirazlarıma rağmen masumiyetimi anlatamadım. Yaklaşık 14 ay tutuklu kaldıktan sonra 14 
Haziran 2013 tarihinde toplam 37 kişinin bihakkın tahliyesi kapsamında tutukluluğum 
kaldırıldı.  Emeklilik yaşımda bir gecede özgürlüğümden olup 14 ay sonra başka bir gecede 
özgürlüğüme kavuştum. Bir yanlışlıkla tutuklandığım da 14 ay sonra mı farkedildi. Ceza 
çekmem gerekiyordu da onu mu yerine getirmiş oldum. Yoksa birileri kızdığı için hapse 
atıldım, kızgınlığı geçtiği ve biraz merhamete geldiği için mi çıkarılmış oldum, durumuma 
ilişkin gerçeği tam olarak bilmiyorum. Ama her üç olasılık için de hak, hukuk ve adalet 
bunun neresinde diye sormak istiyorum. Tutuklanma sebebimiz kaçma ve delilleri karartma 
ihtimali üzerineydi. Pek çoğumuz 14 ay sonra tutuksuz yargılanmaya başladık. Ne kaçtık, ne 
de bir delil kararttık. 

Ben Ağustos 1996 tarihinde genelkurmay personel başkanlığı plan şube 
müdürlüğünde binbaşı rütbesinde bir proje subayı olarak göreve başladım. 10 nisan 1997 
tarihli emir gereği iç güvenlik daire başkanlığına ikiz görevle görevlendirildim. Takriben 
30 Nisan 1997 tarihinde iç güvenlik plan şube müdürlüğü emrine katıldım. Bu tarihten 
önce tamamen kadro görevlerini yerine getiren ve 28 şubat süreci ile ilgisi olmayan personel 
konumundaydım. 

Tutuklama müzakeresi belgesinde suç tarihi 28 şubat 1997 olarak yazmaktadır. 
Halbuki benim o tarihte davaya esas süreçle hiçbir ilgim ve alakam yoktu. Bizleri hapiste 
yatıran ve bir kısmımızı da halen hapiste bırakan bu belgeye göre bizler 28 şubat 1997 
tarihinde 54. Refahyol hükumetini cebir ve şiddet uygulayarak devirmişiz, ancak gerçek 
böyle mi elbette değil. Hükumet ne o tarihte ne de ondan sonraki tarihlerde düşürülmemiştir. 
Ben o tarihte personel başkanlığında görevliyim ve tamamen sürecin dışındayım. Tutukluluk 
müzakere belgesinde suç tarihi 28 şubat 1997 olarak somut şekilde yazılmışken iddianamede 
suç tarihi 8 temmuz 1996 ve sonrası diye soyut biçimde ifade edilmiştir. Bu farklı tarihlerden 
hangisi doğrudur. Sonradan yazılan iddianamedeki suç tarihi doğruysa tutukluluk müzakere 
belgesindeki suç  tarihi yanlış mıdır, diğer taraftan tutukluluk müzakere belgesindeki suçun 
tanımı da iddianamede değiştirilmiş, darbe iddiasından vazgeçilmiş, suçun tanımı 54. 
Hükumeti cebir ile devirmek, düşürmek suçuna iştirak etmek biçiminde genelleştirilmiştir. 

Böylece ima, işaret, söz, yazı bile atılan suç kapsamında işlevsel fiiller haline 
getirilmiş ve istenirse herkesin suçun içine çekilmesi son derece kolaylaştırılmıştır. Bunlar 
gözden kaçırılmaması gereken çok önemli ayrıntılardır. Soruşturma ve kovuşturma 
derinleştikçe soyutluktan somutluğa ulaşılması gerekirken burada tam tersi olmuştur. Bu da 
iddia makamının ortaya çıkan gerçekler karşısında somut bilgilere dayalı iddialarında 
tutunamadığını, daha soyut bilgi ve kavramlara doğru kayma ihtiyacı duyduğunu 
göstermektedir. Normal bir davada suça dair maddi gerçeğin izini iddia makamı sürerken bu 
davada masumiyetlerini kanıtlamak için maddi gerçeğin peşine suçlanan sanıklar ve savunma 
makamı düşmüştür. Ne var ki başlangıçtan itibaren bulanık suda balık avlamanın tercih 
edildiği bu davada ateş düştüğü yeri yakıyor ve bizler gerçek dışı tespit, iddia, ima, iftira ve 
sahte bilgi belgelere göre dramatik sonuçları yaşadık ve yaşıyoruz.

 Benim oraya 10 nisan 1997 tarihli emir gereği görevlendirilmem herhangi bir 



  

vasfımdan dolayı değil, tamamen mevcut subayların görev yoğunluğuna bakılarak 
yapılmıştır. 

O dönemin genelkurmay personel başkanı emekli korgeneral Yıldırım Türker 
personel başkanlığından batı çalışma grubuna sadece beni görevlendirdiğini, başka personel 
görevlendirmediğini, yaptığı yazılı ve sözlü savunmalarında açıkça belirtmiştir.

 Bu beyanatlarının doğruluğuna katılırken kendisine bu adaletli, net ve temiz 
tutumundan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yüksek liderlik ve komutanlık vasıflarını 
sergilemiştir. Bu adaletli duruşun ve tutumun herkese örnek olmasını temenni ediyorum. 
Giderken bilmediğim, göreve başladığımda anladığım batı çalışma grubuna 
görevlendirilmiştim. Oraya katıldığımda herhangi bir kurstan geçirilmedim ve göreve 
oryantasyona tabi tutulmadım. Yani özel yetiştirilmiş ve hazırlanmış bir personel değildim. 
Benim diğer tüm personelden bir farkım yoktu. 

Kuruluş aşamasında kimin ne yapacağı henüz belli olmadığından; katılanların 
gazete okuyup, televizyon izlediğini gördüm. ben de öyle yapmaya başladım. Batı çalışma 
grubunu bünyesinde bulunduran plan şübesi tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış olan 
hiçbir evrakı o dönemde görmedim. paraf ve imza atmadım. benim tarafımdan herhangi 
bir yazı hazırlanıp yayınlanmamıştır. Batı çalışma grubu işbölümüne ilişkin belge doğruysa 
o belgenin planlama bölümünde iddianame sayfa 99 benim ismimin altında yazan görevler ki 
bunlar şu şekilde belirtilmiştir; dernekler, yök, milli eğitim, okul ve kurslar,öğrenci yurtları, 
özel dersaneler bana tebliğ edilmedi. Senin görevlerin bunlardır denmedi. Yine bu görevler 
azmış gibi iddianamenin 1212. sayfasında ismimin altında yukarıda saydığım altı adet göreve 
10 adet görev daha ilave edilmiştir bunlar da şu şekilde belirtilmiştir; teşkilat, emasya, görev 
talimatı, cumhurbaşkanı bilgi notu, haftalık genelkurmay başkanına arz, batı avrupa, 
sendikalar, siyasi partiler, gençlik kolları, kadın kolları daha eklenerek yazılmış ve toplam 16 
adet görev bana aitmiş gibi gösterilmiştir. Bana göre; iddianamenin iki ayrı yerinde belirtilen 
iki farklı görev listesi de yanlıştır. Ama iddia makamına göre; hangisi doğrudur diye sormak 
istiyorum? Ben kendisine bağlı personeli ve yardımcıları olmayan bir proje subayı olarak; 
yurt genelinde belirtilen altı görevi de 16 görevi de yerine getirebilmemin tatbiki kabil 
olmadığı açıkça görülmekte ve anlaşılmaktadır. Bu salonda bulunan herkes bu görevleri 
yapmaya memur edilse yine yeterli olmaz. Ben tek başıma bütün bu görevleri nasıl yapmış 
olabilirim? Diğer taraftan batı çalışma grubunun tamamen faaliyete geçmesi ile 54. 
hükümetin istifası arasında 15-20 gün geçmiştir. Bu kadar kısa sürede bir avuç insanın 
yapacağı çalışmalarla hükümetin düşmesi imkansızdır ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır. 
Kaldıki hükümetin düşürülmediği ve devrilmediği, görev değişimi nedeniyle yasalara uygun 
şekilde istifa ettiği bilinen bir gerçektir. 

1 temmuz 1997 tarihinde plan şube müdürü tarafından verilen takdir belgesinin 
muhtemelen kendisi tayin olduğu için şubede bulunan personelin moral ve motivasyonunu 
yükseltmek için verilmiştir. Takdir belgesinde tek standart metin kullanıldığı için, her 
personelin durumunu doğru yansıtmamaktadır. İddianamede yer alan takdir belgesinin metni 
şu şekildedir: bçg proje subayı olarak irtica ile mücadelede siviltoplum örgütleri ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması maksadı ile 
önemli proje ve istatistiki çalışmaların hazırlanması, üst düzey toplantılarda bilgi 
arzlarının düzenlenmesinde yaptığı çalışmalarından dolayı takdir edilmiştir şeklindedir. 
Ben hiç bir sivil toplum örgütü, kamu kurum ve kuruluşu ile koordinede bulunmadım. Üst 
düzey toplantılara katılmadım ve bu toplantılarda bilgi arzı yapmadım. Önemli proje 
çalışmalarında da bulunmadım. Ama velevki bu takdir belgesinde yazanlar doğru olsa bile; 
yasal görevleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinede bulunmak, bilgi 
toplamak, bu bilgileri analiz etmek, özetlemek ve amir/komutanlarına bilgi arz etmek bir 
proje subayının asli görevleridir. bunları yapmanın suçla ve özellikle hükümeti devirme 
suçlaması ne ilgisi olabilir? 



  

Diğer taraftan Batı çalışma grubu hiyerarşi dışı, gayri yasal ve gizli bir suç örgütü ve 
bizler de bu zehirli suç örgütünün üyeleri olsak; o grupta çalışırken bizlere verilen takdir 
belgeleri; bağlı olduğumuz kuvvet komutanlıkları karargahlarına gönderilebilirmiydi? 
Oralarda yasalara uygun olarak çalışan personel tarafından şahsi dosyalarımıza konup 
günümüze kadar muhafaza edilebilirmiydi? Bu belgeler 15-16 yıl sonra savcılık tarafından o 
karargahlardan istenip temin edilebilirmiydi? Gayri yasal ve gizli bir oluşumun; yasal kurum 
ve kuruluşlarla irtibata geçmesi ve onlarla bilgi ve belge alış-verişinde bulunması mümkün 
olabilirmiydi? Bunu yapan herkes de suçlu duruma düşmezmiydi diye sormak istiyorum. 

Sanık Yüksel Sönmez tarafından ifade edilen ve dolaylı da olsa benimle 
ilişkilendirilen yazıların şahsımla ilgisi yoktur. Örnek vermek gerekirse iddianamenin 1217. 
sayfasının 6. paragrafında yer alan, 19-25 ocak 1998 tarihli bir gazeteye ilişkin suç 
duyurusunun benim görevime bakması sebebiyle kendisinin hazırlanmış olduğu iddiası 
gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü rahatsızlığım sebebiyle görevimden 1998 mart ayının 
başlarında ayrıldım. Eğer bu görev bana verilmiş olsaydı bu yazıyı ocak ayında benim 
hazırlamam gerekirdi. Aynı durum diğer yazılar için de geçerli olup, benimle bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Aradan 15-16 yıl geçmiş olması nedeniyle bir kafa karışıklığından dolayı 
böyle söylemiş olabileceğini değerlendiriyorum ve bu yanlışlığın kendisi tarafından 
düzeltileceğini bekliyorum. Kaldıki suç duyurusunda bulunmak bir suç değil, bir vatandaşlık 
hakkıdır. Zaten bu suç duyuruları da hükümet istifa ettikten sonra olduğundan atılan suçla 
bir ilgisinin olmadığı da çok açıktır. 

Toplam 10 ay ikiz görevle çalıştığım Batı çalışma grubu içerisinde üzerimize atılan 
suç kapsamında; benim hiç bir faaliyetim olmadığı gibi, gruptaki arkadaşlarımın da 
herhangi bir faaliyetine tanık olmadım. O birim içerisinde; bana suç niteliğinde emirler 
verilmedi ve ben mahiyeti suç olan bir işlem yapmadım.

 Cumhurbaşkanından sıradan vatandaşına kadar devletin ve tüm unsurlarının rejimi 
koruma derdine düştüğü, verilen irtica brifinglerini 400 yargı mensubunun ayakta alkışladığı 
bir dönemde; olup bitenleri ve sıralı komutanlarımın vermiş olduğu emirleri; suç olarak 
görmem ve değerlendirmem mümkün olamazdı. Nitekim o dönemde sadece ben değil görev 
verilen tüm personel aynı şekilde davranmış, askerliğin gereğini yerine getirmiş ve itirazsız 
görevlerini yapmışlardır. Sadece askerler değil, cumhurbaşkanından başbakana, 
bakanlıklardan valiliklere ve sorumluluğu olan tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından 
sivil toplum örgütlerine kadar herkes rejime sahip çıkmak hususunda üzerine düşeni 
kendiliğinden istiyerek yapmıştır. Ama ne hazindir ki MGK'nda alınan kararların altına imza 
atan ve o kararları uygulamak üzere kapsamlı genelge yayınlıyan dönemin içişleri bakanı da 
bu davada mağdur ve tanık olabilmektedir. Diğer taraftan her ülkenin olduğu gibi Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin de genel bir güvenlik sistemi vardır. 28 şubat 1997 sürecinde alınan 
tüm tedbirler bu güvenlik sistemi ile uyum içindedir ve onun gereğidir. O süreçte olup 
bitenler ve yaşananlar genel güvenlik sistemi ile uyumlu ve onun gereği olmasaydı; bunun 
hesabı mutlaka o dönemde görülür ve sorulurdu. 

Güvenlik sistemi kapsamında; ülkenin iç ve dış güvenliğinden sorumlu anayasal ve 
yasal kurum ve kuruluşlar vardır. Bunların yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş görevleri 
vardır. Belirli bir sitematiğe göre yapılan iç ve dış tehdit değerlendirmeleri vardır. Bakanlar 
kurulu tarafından onaylanan milli güvenlik siyaset belgesi vardır. Buna bağlı olarak milli 
askeri strateji konsepti vardır. Bu temel referansların altında ve onlarla uyumlu olan 
planlar, direktifler ve emirler vardır. 1972 yılından beri milli güvenlik siyaset belgesinde 
yer alan irticai tehdit bu hükümetin yaptığı değişiklik ve düzenlemeler kapsamında; tam 38 
yıl sonra 28 ekim 2010 tarihinde belgeden çıkarılmıştır. Bu hükümet de 8 yıl irticayı bir 
tehdit olarak görmüştür ve 28 şubat kararlarının uygulama durumunu izlemek için kurulmuş 
olan emrindeki başbakanlık uygulamayı takip ve koordinasyon kurulunu da aktif olarak 
işletmiştir. İrtica iyi bir şey olarak görüldüğü için tehdit olmaktan çıkarılmamıştır. 



  

Konjektürel olarak irticanın bir tehdit olmadığı değerlendirilerek belgeden çıkarılmıştır. 
Elbetteki ülkeyi geri ve çağ dışına götürmeyi amaçlayan irtica; dünyanın her yerinde kötüdür. 
Bir kısım ülkeler için de halen tehdittir ve tehdit olmaya devam etmektedir. Aksi takdirde 
irticanın kendisi değil de, irtica ile mücadele salt yasal ve hukuki açıdan suç olarak görülürse; 
irticayi 8 yıl bir tehdit olarak gören, değiştirme yetkisine sahipken değiştirme gereği 
duymayan , 25 ağustos 2004 tarihli MGK kararlarının altına imza atan ve gereğini yerine 
getiren mevcut iktidar da suçlu duruma düşer. 

Daha doğrusu irtica ile mücadele suç olarak görülürse; bu güne kadar irticaya ilişkin 
kararlar alan ve uygulama yapan tüm sivil ve asker şahıslar suçlu duruma düşer. Zaman 
içinde suç unsurlarına karşı algının değişmesi ve yeni düzenlemelerin yapılması; önceki 
zamanlarda suç olarak belirlenmiş fiillere karşı verilen kararları ve yapılan işlemleri haksız, 
hukuksuz göstermez ve yargılanmasını da gerektirmez. Nasıl ki idam cezası kaldırıldıktan 
sonra, kaldırılmadan önceki dönemlerde idam cezası kararları vermiş yargıçların 
yargılanması adil ve yasal olmazsa; 16 yıl önce yasal belgelerde yer alan irticai tehdite karşı 
yapılanlardan dolayı bizlerin yargılanması da yasal olamaz. 

Kaldı ki bize atılan suçla yani 18 haziran 1997 tarihinde tamamlanan 54. hükümeti 
devirmek ve düşürmek suçlaması ile ucu açık bir şekilde irtcanın hesabı sorulamaz. İkisi 
birbirinden farklı şeylerdir. Elbette gücü elinde bulunduranlar herşeyi yapabilirler ama 
yaptıkları gerçek, doğru, iyi, yararlı, ahlaki, insani, vicdani, hukuki ve adaletli olmaz. Diğer 
taraftan şu an doktorundan mühendisine, askerinden polisine, savcısından hakimine; yasa 
dışına çıkmadan sadece görevlerini yapan insanların 15 sene sonra durum ve suç algısı 
değişir de beni de içeri alırlar mı korkusunu ve çekincesini yaşamadan görevlerini 
yapabilmeleri hayati öneme haizdir. Kaş yaparken göz çıkarmaya ve devletin işleyişini felç 
etmeye hiç kimsenin hakkı ve yetkisi olamayacağını özellikle belirtmek istiyorum. 

Anayasal ve yasal kurumların yasal görevlerini yerine getirmeleri değil, 
getirmemeleri suçtur. Bize bu davada niçin görevlerimizi yapmadığımızın değil, niçin 
yaptığımızın hesabı sorulmaktadır. Acı olan dramatik olan da budur. 28 şubat sürecinde 
yasaların ve devletin mevcut güvenlik sistemi dışına çıkılmadığından, aksine yasaları ihlal ve 
ihmal edenlere yasal sınırlar ve sınırlamalar hatırlatıldığından bu dava; aslında doğrudan 
devlete karşı açılmış bir dava konumundadır. Ancak bütün devletin yargılanması tatbiki kabil 
görülmediğinden sembolik bir kurban grup seçilmiştir. O grup şu anda yargılanan bizleriz. 
Bizler kurban seçildiğimizin farkındayız. Ancak vicdan sahipleri bilmelidirler ki; bütün 
kurbanlar gibi bizler de suçsuz, günahsız ve masumuz. Kaldıki o dönemde ülkemizin 
iklimini bozan, halkı bendensin benden değilsin diye bölen, her halleriyle anayasa ile 
güvence altına alınmış olan Türkiye Cumhuriyeti devleti rejimine tehdit, tehlike oluşturan 
ve yasaları çiğneyen; devletin kurumları ve Türk silahlı kuvvetleri değildir. Bunun altını bir 
daha çiziyorum, devletin kurumları ve Türk silahlı kuvvetleri değildir. O dönemdeki yargı ve 
mahkeme kararlarına bakılırsa kimlerin suçlu, kimlerin de suçsuz olduğu açıkça görülecektir. 
Birileri o dönemdeki yargı ve mahkeme kararlarına itibar etmez ve onları tartışılır hale 
getirirse, başka birileri de şimdi verilen yargı ve mahkeme kararlarına itibar etmez ve onları 
tartışılır hale getirir. Yargı kararlarına itibar edilmez ise; senin yargın benim yargım 
tartışması başlar ve durum içinden çıkılmaz bir hale gelir. Kendi amacına uygun olduğunda; 
adaletin gereği diyeceksin, şeriatın kestiği parmak acımaz diyeceksin. İşine gelmediği zaman 
böyle hukuk olmaz, böyle adalet olmaz, bu kararlar ideolojik diyeceksin böyle bir anlayışla 
bir yere varılamaz. 

Toplumun barış ve güvenliği de sağlanamaz. Bu davanın iddianame kapsamında; 
gerçeklerin tahrif edildiği, bozulduğu, saptırıldığı ve abartıldığı yedi çürük halkası vardır. 

Davanın birinci çürük halkası; atılan suçun kendisidir. 54. hükümet devrilmiş ve 
düşürülmüş değildir. Böyle bir suç işlenmemiştir. İşlenmemiş bir suçun delili ve kanıtı 
olamaz, iddianamesi de yazılamaz. Atılan suçla iddianame tam bir uyumsuzluk ve tezatlık 



  

içindedir. Ortaya konan iddianame; 54. hükümeti devirmek ve düşürmek suçunu 
doğrulamıyor ve desteklemiyor. İddianame; işlenmemiş olan atılan suçun iddianamesi değil, 
irtica ile mücadelenin iddianamesidir. İddianame baştan sona irticai duruma ilişkindir. Ancak 
ne var ki; hükümeti devirmek başka, irtica ile mücadele başkadır. İrticaya karşı mücadele; 
hükümete karşı mücadele değil, bizzati irticanın kendisine yöneliktir. Yasalar karşısında; 
hükümeti devirmek suç iken, tehdit haline gelmiş irtica ile mücadele etmek suç değil, 
mücadele etmemek suçtur. O dönemde bir devlet projesi olarak irticaya karşı yürütülen 
mücadelenin hedefinde hükümeti devirmek olsaydı; 54. hükümetin istifa ettiği 18 haziran 
1997 tarihinde irtica ile mücadeleye son verilirdi. Verilmediğine göre demekki sürdürülen 
mücadele hükümetle ilgili değildi. İrticaya karşı mücadelenin asıl amacı hükümeti devirmek 
ise, 54ncü hükümetten sonraki hükümetler döneminde de devam eden irtica ile mücadelenin 
o hükümetlere karşı verildiğini kabul ve iddia etmek gerekir ki bu yaklaşım asla doğru 
değildir. 

Milli güvenlik kurulunda alınan irtica ile mücadele kararlarının altında başbakan ve 
ilgili bakanların da imzaları vardır. İrtica ile mücadele hükümeti deviriyorsa, hükümet 
kendisini deviren ve düşüren kararların altına imza atar mı? Bir an için diğer parti ve 
hükümetlerin laiklikle bir sorunları olmadığı için devrilmediğini düşünürsek, o zaman refah 
partisi ile benzer hayat görüşüne sahip olan ve 25 ağustos 2004 Milli güvenlik kurulu 
toplantısında irtica ile mücadeleye yönelik kararların altına imza atan ve gereğini yapan 
mevcut hükümet düşmemiştir.

 Anlaşılacağı üzere irtica ile mücadelenin hükümet devirmekle bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Ancak bu davayı açabilmek ve cezalandırıcı bir sonuca gidebilmek için bir 
dönem irticaya karşı yapılmış olan mücadele; ısrarla hükümeti devirmek biçiminde 
gösterilmek istenmektedir. Dava hükümeti düşürmekten açılırken, yargılama ve hesap sorma 
irtica ile mücadele üzerinden yürütülmektedir. Atılan suçla ilgisi olmayan ve tamamı irtica ile 
mücadeleye yönelik olan fiileri ucu açık bir şekilde yargılama arzusu ve çabası bu tesbiti 
doğrulamaktadır. Adaletsizlik hiç kimseye yakışmaz, ama adalete hiç yakışmaz. Adaletin 
yapması gereken hileyi şerre sapmak değil, sapılmış ve yapılmış olan hileyi şerleri ortaya 
çıkarmak olmalıdır. Hükümet düşürülmeyip istifa ettiğinden; olmayan bir suç, olmayan bir 
suç örgütü ve olmayan bir örgüt üyeliği var sayılarak hazırlanmış olan bu iddianame 
kapsamında; kanunen suç olmayan irtica ile mücadelenin hesabı açık veya örtülü biçimde 
sorulamaz. Bizim üzerimize atılan 54ncü hükümeti devirmek ve düşürmek suçu silinip onun 
yerine irtica ile mücadele etmek yazılırsa iddianame ile atılan suç uyumlu hale gelir. Ancak o 
zaman irtica ile mücadele dava ve yargılama konusu yapılabilir. Şu ana kadar dava ve 
yargılama yanlış bir zeminde yürütülmeye zorlanmaktadır. Mahkemenin bu hileyi şerri, 
sakatlığı ve çarpıklığı fark edeceğine ve buna bir çare bulacağına inanmak istiyorum. 

Davanın ikinci çürük halkası; atılan suçun tarihinin somut olarak belirlenmemiş 
olmasıdır. 54 ncü hükümet 18 haziran 1997 tarihinde istifa etmiştir. Nasıl istifa ettiği ise 
herkes tarafından iyi bilinmektedir. Suçlamanın bu tarihin ötesine taşınamayacağı çok açıktır. 
18 haziran 1997 tarihinden sonra olmayan 54ncü hükümeti, o tarihten sonraki fiiller nasıl 
düşürmüş olabilir ki dava ve yargılama kapsamına alınabilsin? Suçlamanın ucu açık değil ki 
yargılamanın ucu açık olabilsin. 18 haziran 1997 tarihinden sonra görevlendirilen ve 55. 
hükümetin döneminde çalışan personel hangi filleri ile olmayan 54. hükümeti düşürmüş 
olabilirler ki halen bu dava kapsamında yargılanmaktadırlar? Bunun makul ve mantıklı bir 
izahı olabilir mi? Atılan suçla maddi bir ilgisi olmayan ve onu desteklemeyen fiiller suç bile 
olsa bu dava kapsamında yargılanabilir mi? O fiil ve suçlar için ayrı bir dava açılması 
gerekmez mi? Somutluk, kesinlik ve netlik gerçeğin ve adaletin tecellisi için şarttır. 
Gerçeklerden uzaklaşılarak adalete varılamaz. Bu nedenle hükümetin istifa ettiği tarihten 
sonraki faillerin, fiillerin, sanıkların, müşteki ve şikayetlerinin atılan suçla maddi bir ilişkisi 
kurulamaz. İddianamenin bu bölümlerinin davamızla bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bunların 



  

bu davadan ayıklanması gerekir ve bunun yapılmasını mahkemenizden talep ediyorum. 
Davanın üçüncü çürük halkası; başvuran herkesin incelemeye tabi tutulmaksızın 

davada müşteki olabilmesidir. 54. hükümet istifa ettiği için mi müştekiler mağdur olmuştur? 
Yoksa müştekiler mağdur oldukları için mi hükümet istifa etmiştir? Bu durum şu ana kadar 
açıklığa kavuştrulamamıştır. Atılan suçla müştekilerin şikayetleri arasında bir ilişki 
olmamasına karşın; müştekilerin şikayet, mağduriyet ve hak arayışları maksatlı olarak yanlış 
adrese yönlendirilmekte ve bu dava kapsamına alınmaktadır. Suçların şahsiliği ilkesini 
dikkate alarak; bütün müştekilerin mağduriyet ve şikayetlerine sebep olan somut şahısların, 
olayların ve davaya esas 54. hükümeti düşürmek ve devirmek suçu ile bir ilgisinin olup 
olmağının soruşturularak somut gerçeğin ortaya çıkarılmasının uygun olacağını 
değerlendiriyorum ve bunun yapılmasını da mahkemenizden talep ediyorum.

 Davanın dördüncü çürük halkası; Batı çalışma grubu algısındaki gerçek dışılıktır. 
Batı çalışma grubu bundan 16 yıl önce ilk defa 10 nisan 1997 tarihli kuruluş emrinde telafuz 
edilmiştir. 4 Nisan 1997 tarihli bir grup oluşturulsun emrinde bile Batı çalışma grubu ismi 
geçmezken iddianamede; kanıtlanamamış olmasına karşın batı çalışma grubunun daha önceki 
tarihlerde kurulmuş olabileceğine dair bazı bulguların mevcutiyetinden söz edilmekte ve 28 
şubat Milli güvenlik kurulu kararlarının ve tüm sürecin mimarı olduğu iddia edilmektedir. 
Herhangi bir suçlamaya ilişkin somut bilgi ve belge ortaya çıktığında; şüphelerin, kuşkuların, 
önyargıların, zanların, varsayımların, ihtimallerin ve olasıkların son bulması gerekirken, bu 
davada ısrarla devam ettirildiğine tanık oluyoruz. İşine geldiği zaman fotokopileri, dijital 
çıktıları geçerli belge, duyumları ise gerçek bilgi olarak kabul eden iddia makamı, işine 
gelmediği zaman gerçek belge ve bilgilere bile şüpheyle yaklaşabilmektedir. Bu tutumu; 
hukuk ve adalet adına son derece kaygı verici bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum. 
Gerçek bilgi ve belgelere göre batı çalışma grubu faaliyet konusu hükümeti devirmek değil, 
irticai durumu takip etmek olan, resmi hiyerarşiye ve emir komuta sistemine uygun ve 
yasal zeminden ayrılmayan normal bir çalışma grubudur. Asla gayri yasal bir suç örgütü 
değildir. Batı çalışma grubu ile ilişkilendirilen klasörler dolusu evrakın ve çok sayıda CD'nin 
kapsamında Batı çalışma grubunun hükümet düşürme gibi bir amacı ve faaliyeti yazmazken 
ve kuruluş emrinde irticai durumu takip etmek amacıyla kurulduğu açıkça belirtilirken, 
iddianamede: Batı çalışma grubunun Refahyol hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet 
göstermek üzere oluşturulduğu yazmaktadır.Bu mesnetsiz iddia amaca uygun algı 
oluşturabilmek için defalarca tekrarlanmıştır. En kritik ve en kilit noktada iddianame, 
gerçeklikten uzaklaşmıştır. Halbuki gerçek belgelere ve somut delillere göre iddianame 
yazılmalı ve yargılama da ona göre adaletli bir şekilde yapılmalıdır. 

28 şubat sürecine 10 nisan 1997 tarihli emirle kurulup monte edilen bu çalışma 
gurubu; nasıl oluyor da sürecin ve davanın odağına oturtulabiliyor ve bir suç örgütü gibi 
görülebiliyor? Nasıl oluyor da kurulduğu tarihten önceki fiil ve olaylarla 
ilişkilendirilebiliyor? Nasıl oluyor da çalışan sayısı 15 kişiyi geçmeyen normal ve sıradan bir 
çalışma grubu olan Batı çalışma grubu; algılarda milyon kez büyütülerek ve abartılarak hem 
orduya hem de devletin tümüne hükmeden dev bir suç örgütüne dönüştürülebiliyor? Böylesi 
bir gerçek dışılık masallarda bile kabül görmezken, bizler bu yaratılan gerçek dışı algılara 
dayalı olarak yargılanabilmekteyiz. İddianame hazırlandıktan sonra iki adet Batı çalışma 
grubu ortaya çıkmıştır. Bu iki Batı çalışma grubu fiziksel ve kimyasal olarak birbirinden 180 
derece farklıdır. Bunlardan birisi; iddia makamının mühendisliği ile tasarlanmış ve 
tanımlanmış iddianamedeki GDO'lu gerçeği değiştirilmiş olan Batı çalışma grubudur. Diğeri 
ise, yani gerçekte olan ise; Genelkurmay başkanlığının 10 nisan 1997 tarihli emri ile 
kurulmuş olan orijinal ve organik Batı çalışma grubudur. 

Ben iddianamede yaratılan; emir komuta ve hiyerarşi dışında kurulmuş, 54. 
hükümeti takip etmek ve düşürmek amacıyla oluşturulmuş, gizli faaliyet gösteren,  özel 
telefon rehberi, özel giriş kartı, özel çalışma mekanı olan, insanları fişliyen, orduya ve devlete 



  

hükmeden, yasa dışı faaliyet gösteren bir suç örgütüne, bir zulüm makinasına ve bir cuntaya 
görevlendirilmedim. Ben böyle baş belası bir örgüt bünyesinde kesinlikle bulunmadım ve 
çalışmadım. Kuralları ve disiplini yaşam biçimi haline getirmiş bir insan olarak; yasaları 
çiğniyen böylesi zehirli bir suç örgütünde çalışmaya hiç bir güç beni mecbur edemez. 

Böylesi bir suç örgütüne hizmet etmektense intihar etmeyi tercih ederim. Allah hiç 
kimseyi böylesi bir iftiraya maruz bırakmasın. Ben emir komuta yapısına ve askeri 
hiyerarşiye uygun olan, emirle kurulan, yasal faaliyet gösteren, amacı irticai durumu takip 
etmek olan, bir şube müdürünün emrinde çalışan, sayıları 15 kişiyi geçmeyen ve hükümeti 
devirmekle de hiç bir ilgisi olmayan normal bir çalışma grubuna emirle görevlendirildim. 
İşte benim savcılıkta vermiş olduğum ilk ifademde kabul ve kast ettiğim Batı çalışma grubu; 
bu batı çalışma grubudur. Bu çalışma grubu hiç kurulmamış olsaydı da o dönemde 
Türkiye'nin gündeminde hiç bir değişiklik olmazdı. Bunun altını bir daha çizmek gereği 
duyuyorum, bu çalışma grubu hiç kurulmamış olsaydı da o dönemde Türkiye'nin gündeminde 
hiç bir değişiklik olmazdı. Gündemi etkileme ve belirleme iradesinden yoksun bir grubu; bu 
davanın odağına oturtmak adalet adına vahim bir hatadır.

 Davanın beşinci çürük halkası; atılan suça ilişkin cebir ve şiddetin varlığı 
iddiasıdır. İddiaya göre 54. Refahyol hükümeti cebir ve şiddete maruz kaldığı için 
devrilmiştir. Bu iddiayı doğruluyacak hiç bir somut ve inandırıcı kanıt olmadığı gibi, bu 
iddianın doğru olmadığı dönemin başbakanı ve başbakan yardımcısının sürece ve orduya 
ilişkin beyanatlarından anlaşılmaktadır. Dönemin Başbakanı rahmetli Necmettin Erbakan'ın 
kısa beyanatlarını arz ediyorum: 1 şubat 1997, ordu ile aramızı kimse bozamaz diyor. 3 şubat 
1997: Türkiye'de demokrasi var, istikrar var. Halkın meselelerini çözen bir hükümet var. 
Devlet millet kaynaşması var. Ordu ile aramızı bozamazlar. Biz kahraman türk silahlı 
kuvvetleriyle omuz omuzayız diyor. 4 şubat 1997: Sincan'dan geçen tanklarla ilgili olarak; 
Ccumhuriyet Bayramında 240 tank geçiyor. Ne olmuş yani diyor. 2 mart 1997: 28 şubat 
kararlarından hemen sonra Milli güvenlik kurulu kararlarını birlikte aldık. Türk silahlı 
kuvvetleriyle uyum içindeyiz  diyor. 5 mart 1997: Milli güvenlik kurulu kararlarını imzalıyor. 
10 mart 1997: Milli güvenli kurulu kararları emir değildir. İmzayı; Milli güvenlik kurulu 
kararları yanlış anlaşılıp da orduya helal gelmesin diye üç gün sonra attım diyor. 14 mart 
1997: 28 şubat kararlarına ilişkin tedbirlerin alınması için bakanlıklara yazı yayınlıyor ve 
kararların uygulamasına yönelik ilk adımı atıyor. 26 mayıs 1997: Yüksek askeri şura 
toplantısına ilişkin şu açıklamayı yapıyor; Kahraman ordumuzun en üst seviyesindeki 
komutanlarıyla, 7 saat boyunca ülkemizin iç ve dış meselelerini konuşmak büyük 
bahtiyarlıktır. Memnuniyetle söyleyebilirim ki, ordumuz ile gayet uyum içindeyiz. Hepsi 
bizim gibi inançlı kimseler diyor. 3 haziran 1997:  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
karargahından Emniyet Genel Müdürlüğüne batı çalışma grubu faaliyetlerine ilişkin belgeleri 
sızdıran Kadir Sarmusak hakkında genelkurmay başkanı orgeneral İsmail Hakkı Karadayı 
imzalı mektubu alan Sayın Erbakan gereğinin yapılması için içişleri bakanlığına gönderiyor. 
8 haziran 1997: Türk ordusunun, bütün dünyanın desteğini almış bölücü terör örgütü ile 
mücadelesinde kazandığı başarı ile her zaman övünüyoruz. Son olarak yapılan ölçülü Kuzey 
Irak operasyonunda da ordumuz yine parlak başarılar göstermiştir. Terör örgütünü önemli 
ölçüde bertaraf etmiştir. Ancak dolaylı yoldan yapılan yanlış ve kötü propaganda ile ordumuz 
başarısız gösterilmek isteniyor. Bu tür neşriyatı kınıyorum ve tekzip ediyorum diyor. 13 
haziran 1997: Kahraman ordumuz yasalara saygılıdır. Türkiye'de demokrasinin en büyük 
savunucusu ve koruyucusu bizzat silahlı kuvvetlerin kendisidir diyor. 17 haziran 1997 istifa 
tarihinden 1 gün önce: Hükümetin bir yılını değerlendirdiği basın toplantısında; asker 
emrimizde diyor. 18 haziran 1997: Cumhurbaşkanına verdiği istifa dilekçesinde; her hangi 
bir baskıdan söz etmiyor. İki parti arasındaki protokolün gereği olarak öyle yapmak 
durumunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Rahmetli Erbakan'ın bu beyanatları tarihin 
sayfalarında yerini almışken hükümete karşı bir cebir ve şiddetten söz edilebilir mi? Bu 



  

ifadeleri doğru bulmayanlar Rahmetli Erbakan'ın başbakan ya da istifa ettikten sonra vefatına 
kadarki geçen süreç içerisinde ordunun kendisine baskı yaptığını gösterir herhangi bir 
beyanatını bulup getirebilirler mi? Dönemin başbakan yardımcısı sayın Tansu Çiller'in 
beyanatlarını arz ediyorum, 4 Ekim 1996 : Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Deniz Baykal'ın 
darbe söylemlerine karşı; kimse tahrik etmesin. Türk silahlı kuvvetleri benim memleketimin 
gözbebeğidir. Türk silahlı kuvvetleri demokrasinin teminatıdır diyor.9 ekim 1996: Laikliğin 
teminatı biziz. Hiç kimse kahraman türk silahlı kuvvetlerinin sırtından politika yapmasın 
diyor. 7 mart 1997: Milli güvenlik kurulu kararlarında bizi rahatsız eden bir husus yoktur. 
Kararlara biz uyarız. Hükümet de uymak zorundadır diyor. 10 nisan 1997: Mesut Yılmaz'ın 
darbe söylemlerine tepki vererek darbe fısıltısının ardına sığınarak siyaset yapmak vatan 
hainliğidir diyor ve ilave ediyor her zaman söylüyorum; Türkiye'de demokrasinin bekçisi 
türk silahlı kuvvetleridir. Ordu ülkesinin stratejik önceliğinin demokrasi olduğunu biliyor. 
Demokrasi olmadan Türkiye'nin çağdaş dünyada yerinin olamayacağını biliyor. Ordu bizim 
güvencemizdir diyor. 8 mayıs 1997: Ordu hepimizindir. Siyasal kanaati ne olursa olsun, 
bütün vatandaşlarımızın göz bebeğidir. Ordumuzun da bu bilinç içinde hareket ettiğinden ve 
edeceğinden kuşku duymuyorum diyor. 1 haziran 1997: Sayın Çiller ve Sayın Erbakan basın 
toplantısı ile görev tesliminin bir yıl önceye çekildiğini, görevin sayın Erbakan tarafından 15 
haziran 1997'de Çiller'e devredileceğini açıklıyorlar. 20 haziran 1997: Sayın Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel tarafından hükümet kurma görevinin Anap lideri Mesut Yılmaz'a 
verilmesine çok sert tepki veren Sayın Tansu Çiller; bu görevlendirme parlamenter sisteme 
darbedir. Demokrasi ayıbıdır. Bu çankaya darbesidir diyor. Ama herşey unutuluyor bir darbe 
kelimesi kalıyor ve askerlerin yakasına yapışılıyor. Sayın Tansu Çiller'in bu sürece ve orduya 
ilişkin ifadelerinden bir baskı ve şiddet söz konusu olmadığı gibi, ordu ile ilişkilerinin de iyi 
durumda olduğu anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi 28 şubat 1997 sürecinde 54ncü hükümetin 
başında bulunan iki lider; hem görevlerinin başındayken hem de görevlerinden ayrıldıktan 
sonra ordudan şikayetçi olmuyorlar ve orduyu bir tehdit olarak da görmüyorlar. Aksine 
milletin gözbebeği olarak gördükleri orduya herhangi bir zarar gelmesin diye azami özen ve 
dikkati gösteriyorlar. Aradan 15-16 yıl geçtikten sonra nasıl oluyor da o iki liderin orduya 
ilişkin görüşleri, sözleri, bakışları ve değerlendirmeleri gözardı edilerek, o dönemde daha geri 
planda olan şahısların beyanatları, görüşleri, kin ve nefret dolu tutumları doğrultusunda 
orduya karşı bir linç ve hınç kampanyası başlatılıyor? Diğer taraftan 54ncü hükümetin 
muhalifi ve alternatifi ordu değil ki, iktidarı ele geçirmek gibi bir amacı yok ki onu düşürmek 
istesin. Ordunun böyle bir amacı ve gizli gündemi olsaydı ve 54ncü hükümeti düşürseydi, 
anayasaya uygun şekilde 55nci sivil hükümet kurulabilirmiydi? Darbe dönemlerinde olduğu 
gibi yönetim askerlerin eline geçmezmiydi? Halbuki o dönemde herşey anayasaya ve 
yasalara uygun şekilde cereyan ediyor. Ancak 16 yıl sonra; binbir türlü iddiaya, imaya, 
iftiraya, kuşkuya, şüpheye ve niyet okumalarına dayalı olarak biz ordu mensupları tutuklanıp 
hapislere atılırken ve yargı önünde hesaba çekilirken; o dönemde hükümet değişikliğinde kilit 
rolü oynayan ve gerçeği bilen 9'ncu Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in ilerlemiş 
yaşına rağmen halen ifadesine başvurulmamasını çok manidar bulduğumu bilhassa belirtmek 
istiyorum. Bu cümleden hariketle; daha fazla gecikilmeden Sayın Demirel'in tanık sıfatıyla 
ifadesinin alınmasını mahkemenizden talep ediyorum. Bu davada her nedense dönemin 
Genelkurmay başkanı Sayın Karadayı'nın ifadesi de yapılan ısrarlı taleplere rağmen çok geç 
alınmıştır. İfadeleri ilk önce alınması gerekli olan şahsiyetlerin ifadelerine başvurma 
hususunda; iddia makamının göstermiş olduğu direnci anlamakta ve adalet adına hayra 
yormakta zorlandığımı özellikle belirtmek istiyorum. 

Davanın altıncı çürük halkası; iddianamenin somutluktan uzak ve önyargılarla 
dolu olmasıdır. Bu dava 28 şubat davası ve iddianame de bu davanın iddianamesi olmasına 
karşın; iddianamenin sonuç bölümünde tarihi bir perspektif içinde Türk silahlı kuvvetlerinin 
suçlanması yapılmaktadır. 1960, 1971, 1980 darbe ve askeri müdahalelerinden 



  

bahsedilmekte ve sivil, asker ilişkilerinde askerin ağır bastığı ifade edilmektedir. Türk silahlı 
kuvvetleri; iç politikaya gelişigüzel müdahalelerde bulunan ve canı istediğinde darbeler 
yapan, demokrasiyi kesintiye uğratan bir suç örgütü gibi algılanmakta, görülmekte ve takdim 
edilmektedir. İddia makamının gözünde ve gönlünde darbe karşıtlığı asker karşıtlığına, türk 
silahlı kuvvetleri karşıtlığına dönüşmüş ve bu bakış açısı ile bu iddianame yazılmıştır. Bu 
soyut, genel ve ön yargılarla dolu suçlayıcı değerlendirmelerden anlaşılmaktadır ki; bu 
davada hedef; yargılanan ordu mensuplarının bireysel kimlikleri değil, Türk silahlı 
kuvvetlerinin kurumsal kimliğidir ve onun ağırlığıdır ve etkisidir. Türk silahlı kuvvetlerinin 
fiziğini ve kimyasını kendi istedikleri şekle, biçime ve kıvama getirebilmek için benzerleri 
gibi bu dava da birileri tarafından; düşünülmüş, tasarlanmış, planlanmış ve uygulamaya 
sokulmuştur. Yani bu davada biz kurbanlar yargılansak da aslında ve gerçekte yargılanan ve 
yargılanmak istenen Türk silahlı kuvvetlerinin kurumsal kimliğidir. Bu dava ya da davalar 
aracılığı ile onun iradesi ve ağırlığı kırılmak istenmektedir. Şimdi bir an için 1997 yılına geri 
dönelim: O dönemde açıkça yasaları ihlal ve ihmal eden bir suç işlenmiş olsaydı, hem de bu 
gün yargılanan sadece 103 kişi tarafından bir suç işlenmiş olsaydı; cumhuriyetin savcıları ve 
yargıçları harekete geçip bunun hesabını sormazlarmıydı? O zaman da adalet sistemi, 
mahkemeler ve yargıçlar vardı. Hukuken bir dava açılması gerekli görülseydi bu dava elbette 
açılırdı. Açılmadığına göre demekki yasalar çiğnenmemiştir. Peki o zamandan bu zamana ne 
değişti de bu dava açıldı? Baştan sona hukuki değil, siyasi olan bu 28 şubat davası doğal 
değil, yapay bir davadır. Suçu da suçlusu da gerçek değil sonradan yaratılmış, tasarlanmış ve 
kurgulanmıştır. İşte bu nedenle bulanık suda balık avlandığına tanık oluyoruz. bu nedenle 16 
yıl önce ve 16 yıl boyunca açılma gereği duyulmayan dava günümüzde açılıyor. Bu nedenle 
niyet ve ima okumaları ile iftiralara dayalı olarak bu davanın açıldığına tanık oluyoruz. Bu 
nedenle yargılanmakta olan biz kurbanlar; somut suçumuzu ve suç tarihimizi bilemiyoruz. Bu 
nedenle şahsımızla ilgisi olmayan suçlama, soru ve sorgulamalarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle 
atılan suçla fiiller arasındaki ilgisizlik ve bağlantısızlıklara tanık oluyoruz. Bu nedenle 
kolayca mantığın ve gerçeğin dışına çıkıldığına tanık oluyoruz. Bu nedenle suçların şahsiliği 
ilkesinin ihmal ve ihlal edildiğine tanık oluyoruz. Bu nedenle bir türlü kendimizi ifade 
edemiyoruz, anlatamıyoruz, çığlık ve çabalarımızın karşılığını bulamıyoruz. Bu nedenle 
hukukun ve vicdanların işlevsiz ve yetersiz kaldığına tanık oluyoruz. Bu nedenle 
beklediğimiz adalete bir türlü yaklaşamıyoruz. Bu nedenle kendimizi çaresizlik içinde 
çırpınan bir kurban gibi görüyoruz ve hissediyoruz. Ön yargılarla hazırlanmış iddianamenin 
sonuç ve değerlendirme bölümünden anlıyoruz ki; gerçeklerle bağdaşmayan hükümeti 
devirme suçlaması ve bahanesi altında; bize hem irticai durumun takibinin, hem de 1960, 
1971, 1980 darbe ve askeri müdahalelerinin hesabı sorulmak istenmektedir. Ne hazindir ki o 
eski darbeler döneminde ya doğmamış ya da çocuk yaşlarda sivil yaşamda olan, ekseriyetle 
dar gelirli aile çocukları sonradan orduya subay ve astsubay olarak katılmış, kaderin bir 
cilvesi olarak bu dava kapsamına alınmış, sırf ordu mensubu diye geçmişin hesabını ve 
faturasını ödemeye mahkûm edilmektedirler. Bize bu yapılanların ve yapılmak istenenlerin 
hakla, hukukla, adaletle, vicdanla ve gerçeklerle bağdaşır bir yanı var mı diye sormak 
istiyorum?

 Davanın yedinci çürük halkası; suçların şahsiliği ilkesinin gözardı edilmesidir. 
Öncelikle işlenmemiş bir suç iddiası yani 54ncü hükümeti devirmek ve düşürmek suçlaması 
ortaya atılmış, sonra 28 şubat Milli güvenlik kurulu kararlarına istinaden irticai durumu takip 
etmek amacı ile kurulmuş olan Batı çalışma grubu; fiziği ve kimyası ile birlikte istismar 
edilerek bir suç örgütü algısı oluşturulmuş, daha sonra sayıları 103'ü bulan kurbanlar şu veya 
bu şekilde birbiriyle ve kurgulanan hayali örgütle ilişkilendirilerek örgüt üyeliği görüntüsü 
yaratılmış ve bu davada yargılanmaya başlamışlardır. Tutuklu-tutuksuz sanıklar Allahım ben 
ne yaptım ki bu cadı kazanının içine atıldım, bu fitneye ve fesata nasıl maruz kaldım, bu 
suçlama kapsamında ben 16 yıl önce hangi tarihte hangi suçu işledim ki müebbetle 



  

yargılanan bir sanık durumuna düştüm şeklindeki sorularına yanıt ararken aradan 1,5 yılı 
aşkın bir süre geçmiştir. Çok sayıda sağlık problemi olan ileri yaşlardaki sanıkların hem 
kendileri hem de eş ve yakınları tarifi ve tahammülü çok zor olan maddi ve manevi sıkıntılara 
maruz bırakılmışlardır. Gerçekte ortada hükümeti devirme suçu yok, bir suç örgütü yok, 
örgüt üyeliği yok. Ancak bütün bu yoklar varsayılarak kurgulanmış bu davada; iddia makamı, 
olmayan suçumuzun varlığını bizlere kanıtlıyamadığı için yargılanan biz sanıklardan 
suçsuzluğumuzu kanıtlamamızı ya da suçlamayı kabul etmemizi beklemektedir. Var olan bir 
şeyin yokluğunu, yok olan bir şeyin de varlığını kanıtlamak imkansızdır. Bizleri ve 
mahkemeyi imkansızla uğraştırmaya hiç kimsenin hakkı olmadığını düşünmekteyim. Bir 
dönemde yaşanan her olumsuzluğu yaratılan hayali bir örgüte dayandırmak, sonra da o hayali 
örgütle ilişkilendirilen insanlara dönerek; şahsınıza ait somut suçlarınız olmasa bile bunca 
suçu işlemiş bir örgütle ilişkiniz olduğundan ya da üyesi olduğunuzdan dolayı suçlusunuz 
demek, bunu herkesin nihai güvencesi olan adalet dağıtıcısı yargı üzerinden yapmak ve ilgisi 
olmayan insanlara örgüt yakıştırması ile bedel ödetmek bizleri derinden yaralıyan ve hayal 
kırıklığına uğratan çok vahim bir durumdur. Bundan 16 yıl önce yaşanmış olan o süreçte; 
kendi şahsi ikballeri ve hesapları doğrultusunda konuşanı, yazanı, çizeni, birbirine çelme 
takanı, tozu dumana katanı ve gerilim üreteni hiç bir şey olmamışçasına bu gün yoluna 
devam ederken, yaşanmış ve yaşanmamış her türlü olumsuzluğun faturasını; bütün 
faaliyetlerinde yasal zeminde kalmaya azami özen gösteren askerlere kesmenin; hakla, 
hukukla, vicdanla, adaletle ve gerçeklerle bağdaşır yanı olmadığını özellikle ifade etmek 
istiyorum. 

Sonuç olarak; ben emirle ve ikiz görevle Batı çalışma grubuna katıldığımı, 
personel başkanlığından benden başka personel görevlendirilmediğini başlangıçtan 
itibaren ifade etmekteyim. Batı çalışma grubu kuruluş emri varken ve kaç kişiden oluşacağı 
açıkça belli iken orada çalışanların kesin listesini ortaya çıkarmak çok mu zordur ki şuana 
kadar yapılmadı? Bu yapılmıyor çünkü davanın odağına oturtulmak istenen Batı çalışma 
grubu efsanesi çökecektir. Batı çalışma grubunun azami 15-20 düşük rütbeli personelden 
ibaret olduğu görülecek ve 103 kişinin büyük bir çoğunluğu aklanacak ve beraat edecektir. O 
zaman da böyle küçük bir çalışma grubunun marifeti ile hükümetin düşürülemiyeceği 
anlaşılacak ve dava çökecektir. İşte davanın çökmesine sebep olacak Batı çalışma grubunun 
gerçek yüzü bu nedenle ortaya çıkarılmıyor. Böylesi bir sonuçla karşılaşmamak için iddia 
makamı; gerçeklere, doğrulara, somut bilgi ve belgelere değil; şüphelere, kuşkulara, 
belirsizliklere, imalara, söylentilere, soyut ifadelere, ihtimallere, olasılıklara ve ilgisiz 
bağlantılara sıkıca tutunmakta ve yanlış zeminlerde iddialarını ısrarla sürdürmektedir. 

Çünkü bu davanın devamı; ancak gerçeklerin saptırılması ve sapla samanın 
karıştırılması ile mümkün olabilecektir. Bu dava başlangıçtan itibaren belirsizliklerden 
beslenmekte ve güç almaktadır. Ben batı çalışma grubunda yaklaşık 10 ay ikiz görevle 
çalıştıktan sonra mart 1998'de rahatsızlandım. Ankara Gata hastahanesinde tedavi 
gördükten sonra silahlı kuvvetler akademisi kursuna katıldım. Kursu tamamladıktan sonra 
hava kuvvetleri komutanlığına atandım. Açılan 28 şubat davasına ilişkin; ilk ifademdeki 
durumum ve masumiyetim ne ise şu andaki de odur. Soruşturma, kovuşturma ve ortaya 
konan iddianamede durumumda bir değişiklik olmamıştır. Şahsımdan şikayetçi olan herhangi 
bir kimse de yoktur. Hangi suçu hangi tarihte işlediğimi somut olarak tutuklandığım anda 
bilmiyordum şu anda da bilmiyorum. 54. Refah yol hükümeti düşürülmemiş ve 
devrilmemiştir. Anayasa ve yasalara uygun şekilde istifa etmiştir. Gerçek budur. Bu gerçeğin 
belgesi de, bilgisi de, tanığı da, kitabı da vardır. Bu gerçek görmemezlikten gelinerek; 
olmayan suç, olmayan suç örgütü ve olmayan örgüt üyeliği var sayılarak hazırlanmış olan bu 
iddianame benim nazarımda yok hükmündedir. Bu cümleden hareketle; üzerimize atılı olan 
işlenmemiş suçla ilgisi olmayan ve yasalara göre de suç olmayan irticai durumun takibine 
ilişkin bu iddianame kapsamındaki; gerçeği yansıtmayan bütün suçlamaları reddediyorum ve 



  

hiç birini kabul etmiyorum. Bundan böyle gerçek bir suça dayanmayan bu dava benim için 
bitmiştir. Bu dava benim vicdanımda haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir davadır. Bu dava suçu 
olmayan bir davadır. Yüzde doksan dokuz değil, yüzde yüz suçsuz olduğumu biliyorum. Bu 
nedenle davadan beraatımı  talep ediyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

"BÇG faaliyetlerinin Kuvvet Komutanlıkları ve ordulardaki yapılanması nasıldı diye 
size bir soru sorulmuş, siz de BÇG'nin kuvvet komutanlıkları ve ordulardaki faaliyetlerle 
ilgili o dönem raporlar geliyordu, plan şube de klasörlere toplanıyordu, hangi askeri birlikten 
gelmişse o bölgede bölücü, yıkıcı, irticai faaliyetlerle ilgili tespitler geliyordu, o raporlara ben 
görevim kapsamında olmamakla birlikte bakıyordum. Deniz Kuvvetlerin bir tane belgesi, 
Genelkurmay'ın da benzer nitelikte belgesi var, şöyle diyor; Batı Çalışma Grupları 
faaliyetlerine yönelik olarak ilgi ile gönderilmesi istenen bilgi ve raporlara ilave olarak 
aşağıda belirtilen bilgilerin ve değerlenmesi ihtiyacı doğmuştur, il ve ilçelerde tüm dernekler, 
vakıflar, ne kadar şey varsa işçi ve iş veren sendikaları, yüksek öğretim kurumları, yurtlar, üst 
düzey yöneticiler, bu da çok konuşuldu, il genel meclis üye, belediye meclis üyeleri, siyasi 
parti, il ve ilçe teşkilatları yönetim kadroları, yerel TV, radyo falan diğer basın yayın 
kuruluşları denmiş, bunlarla ilgili bilgi toplanması istenmiş, yine size sorulan bu Bat. Gün. 
Dur. Rap ve Bat. Ol. Bil. Raporlarında da tan dansı denmiş, işte aşırı sağ, sol, bölücü, PKK, 
nurcu, nakşibendi gibi şeyler var, vali, kaymakam, Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye 
başkanları biyografileri serbest metin hainde olacaktır denmiş, bu tür belgeler var, BÇG de 
gördüğünüzü söylediğiniz belgelerin içeriği, yani ne yapılıyordu orada bir şekilde şimdi 
elimizde Batı Çalışma Grubunun bilgi ihtiyaçları var, Deniz Kuvvetleri demiş ki; Batı 
Çalışma Grubu bizden şu şu bilgileri istiyor, sizde Batı Çalışma Grubunda çalışıyorsunuz, 
somut olarak nasıl bilgiler toplanıyordu, bu toplanan bilgiler ne şekilde kullanılıyordu.?

"İşlenmemiş hükümeti devirme suçlaması altında burada irtica ile mücadelenin 
hesabı sorulmak isteniyor, ben bunun farkındayım, bunun farkında olmayan arkadaşlar 
olabilir, burada Türkçe dersinde matematik sorularına cevap verenlerde olabilir, ama ben 
kusura bakmayın vermeyeceğim,susma hakkımı kullanacağım.Bunların tamamı irtica ile 
ilgili belgelerdir, bilgilerdir, çalışmalardır, hükümeti devirmekle hiçbir ilgisi yoktur, Batı 
Çalışma Grubununda hiçbir ilgisi yoktur, bu nedenle bu bağlantısızlığı böyle 
değerlendirdim."

" BÇG de çalıştım diyenlerden de biz BÇG'deki çalışmanın net olarak nasıl 
yürüdüğü konusunda bir bilgi alamadık, savunmanızda BÇG'nin gündemi belirleme 
etkisinden yoksun bir grup olduğunu belirttiniz.Brifingler veriliyor, 11 Haziran 1997 
tarihinde basına veriliyor biliyorsunuz.Bu basına verilen brifingden sonra gazetelere 
baktığımızda atılan manşetler şu şekilde askerden Refah Partisine şok suçlamalar, gerekirse 
silah bile kullanırız, Sabah Gazetesi "Türkiye sizinle gurur duyuyor", yine Sabah Gazetesi alt 
manşetlerde "muhtıra gibi brifing" , Milliyet Gazetesi, "ordudan son uyarı" , Cumhuriyet 
Gazetesi, bu brifing metinini de vermişti zaten,"gerekirse silahla koruruz", Yeni Yüzyıl, 
"ordudan son ihtar" , Radikal, "gerekirse silahla" , Posta, "Koruyacağız" alt başlığında 
meclisi darbe korkusu sardı, gerekirse silahla koruyacağız, kollayacağız, şimdi bir tümgeneral 
Osman Özbek Başbakana ağır kelimelerle hakaret ediyor, hakkında hiçbir adli ve işlem, adli 
ve idari işlem yapılamadığı bir ortamdan bahsediyoruz, bu atılan manşetlerde TSK bir 
değişiklik olmadığı takdirde muhtıra, basın aracılığı ile silah kullanacağını, müdahale 
edeceğini açıkça belirtiyor, şimdi böyle bir ortamda sivil açıklama yapması beklenen 
hükümetten, muhalefet partilerinden, sivil toplum kuruluşlarından hiçbir açıklama 
yapılamıyor, Genelkurmay Başkanlığı tarafından bu manşetlerin hiçbirisi yalanlanmıyor, 
böyle bir ortamda siz BÇG'nin gündemi belirlemeden yoksun olduğunun nasıl 
söyleyebilirsiniz, bu konuda neler diyebilirsiniz?"

 "Bu, bu söylediklerinizin BÇG ile hiçbir ilgisi, yakından uzaktan bir ilgisi yoktur, 
yani hangi güç merkezleri kimler, niye yazdırmış, nasıl yazdırmış, o zaman ki, o zaman ki 



  

madem bu kadar haksızlıklar, hukuksuzluklar saçılıyordu ortaya, yaşanıyordu, o zaman 
Cumhuriyetin Savcıları, Yargıçları o zaman neredeydi diye sormak istiyorum, yani o zaman 
sizlerin görevleriydi bunlar o zaman yapmanız lazımdı, harekete geçmeniz lazımdı, kusura 
bakmayın."

"Siz Personel Başkanlığından Batı Çalışma Grubunda sadece kendinizin 
görevlendirildiğini söylediniz ama iddianameye göre müvekkilimde görevli görünüyor, 
Mehmet Cumhur Yatıkkaya, hiç sizin yerinize görevlendirildiği oldu mu?"

"Ben Cumhur Yatıkkaya'yı ilk defa buruda gördüm, tanımıyorum."
" Bahaddin Bey, iddianamede sürekli giriş kartı verilmesi konulu 45 kişilik bir liste 

var ve bu 45 kişilik listede Personel Başkanlığından siz dahil 5 kişinin adı yer alıyor, 
savunmanızda söylediniz ancak açıklığa kavuşturulması için sormak istiyorum, sizin 
dışınızda adı geçen Tevfik Özkılıç, Berkay Turgut ve Kemal Savcı Batı Çalışma Grubunda 
görev almış mıdır?"

 "Benim o genelkurmayda çalıştığım süre içerisinde böyle bir görevlendirme 
yapılmamıştır, sadece ben görevlendirildim."

"Batı Çalışma Grubu bünyesinde çalışan subayların tamamına yakın ortak 
savunması şu; biz şifahi emirle oraya görevlendirildik ve oranın Batı Çalışma grubu 
olduğunu biz basından öğrendik şeklinde savunmalar yaptılar."

 "Yok ben gidince öğrendim, basından öğrenmedim, ben gidince öğrendim "
"Ancak gerek dönemin genelkurmay ikinci başkanı ve gerekse j başkanlarının 

savunmalarında ise bunun bir yazılı emirle, 10 Nisan 97 tarihli yazılı emirle kurulan bir 
grup olduğu şeklinde dolayısıyla sizin içerisinde çalıştığınız bir grubun ne olduğunu basında 
duymanız, yani hayatın olağan akışıyla çok uygun olmadığı düşüncesindeyim, dolayısıyla siz 
bunu gerçekten sonra mı duydunuz, yoksa ilk aşamada yani çok emin olmadığınızdan veya 
kendinizi çok fazla riske atmamanızdan dolayı mı böyle bir ifade verdiniz?"

"Ben orada yani o sizin belirttiğiniz ifadeyi ben verdim mi, öyle bir şey söyledim mi 
hatırlamıyorum "

 "Savcılık ifadenizde Kuvvet Komutanlıklarından bilgiler geldiğini ve o bilgilerin 
sizin tarafınızdan o birim tarafından arşivlendiğini, dosyalandığını söylemişsiniz, 
savunmanızda ise Batı Çalışma Grubunda fazla bir iş yapmadığınızı, sadece gazete okumakla 
yetindiğiniz şeklinde bir beyanda bulundunuz, dolayısı ile iki ifade arasında çok ciddi çelişki 
var, yani bir tarafta savcılık aşamasında somut olgularla izah etmişsiniz nasıl çalıştığınızı 
evrakların, nasıl tanzim ettiğini ki sizin bu ifadenizi doğrulayan dünkü savunmasını yapan 
Ümit Şahintürk de aynı doğrultuda beyanda bulundu, oraya atandıktan sonra Batı Çalışma 
Grubuna ait evrakların klasörlerde olduğunu ama mahiyetinde olduğu şeklinde bir bilgisinin 
olmadığını söyledi, dolayısıyla bu ifade ile yani Ümit Şahintürk'ün bu ifadesi ile sizin 
savcılık aşamasında vermiş olduğunuz ifade birbiri ile örtüşüyor, ancak bugünkü 
savunmanızdaki ifade ile tamamen zıt."

"Şimdi şöyle arz edeyim ben; tabi hiç beklemediğimiz bir anda beklemediğimiz bir 
şekilde savcılığa götürüldük yani o tarihte, o dönemde ve 15, 16 yıl önce inanın hiçbir şey 
hatırlamıyoruz orada tabi soru soruluyor, hiçbir şey hatırlamıyoruz yani şok vaziyetlerinde 
şey yaptık, dolayısıyla ben orada ne söyledim tam, ne soruldu ben orada tam ne cevap verdim 
inan ki tam hatırlamıyorum, ancak şimdi Sayın Kenan Deniz demişti ki; Batı Çalışma 
Grubunun tam kadro faaliyete geçmesi 30 Mayıs tarihi civarında olmuştur, dolayısıyla 
hükümetin istifa ettiği tarihte 18 Haziran, bu kadar kısa süre içerisinde ne yapılmış olabilir 
sorusu sorulmuştu, şimdi ben bunu birde 1 Haziran da Başbakan ve Başbakan yardımcısı 
kendi aralarında görev değişimi yapacağını beyan ediyorlar basına, açıklıyorlar, yani o 18 
gün de eriyip gidiyor orada, yani 1 Haziran'a çektiğimizde gerçekten Batı Çalışma Grubu 
orada birbirini tanımayan insanlar bir araya gelecek ne yapacağının belli olmayan görev 
tanımları, mörev tanımları hiçbir şey belli değil ortada gelmişler bu şaşkınlık içerisinde 



  

hakikaten ne yapmış olabilirler bu kadar küçük rütbeli personel ki hükümet orada istifa 
etmek zorunda kalsın, bilmem ne yapsın, şimdi dolayısıyla gerçeklerle bağdaşmayan bu 
hususlar durum var ortada, şimdi burada bana göre 18 Haziran'dan sonra, 18 Hazirandan 
sonra artık hiçbir fiil, hiçbir eylem, hiçbir söz olmayan 54. hükümeti düşüremeyeceğinden 
kapsamının dışına alınmaması icap eder, ben her ne kadar 98 Mart'ına kadar çalıştıysam da 
hükümüte düşürmekle atılan suçla ilgisi olmadığından dolayı oranın hesabını vermek zorunda 
değilim, kusura bakmayın, ama ne zaman ki irtica ile mücadele suç haline getirilir, suç değil, 
irtica ile mücadele suç değil, suç haline getirilirse benim de çorbada tuzum ne varsa alnım 
açık yüzüm ak, o zaman ifade edebilirim."

"Siz 54. hükümete yönelik psikolojik bir harekatın olmadığını zikrettiniz ve 
hükümetin düşürülme sürecinde de Batı Çalışma Grubunun herhangi bir inisiyatifinin ve 
rolünün olmadığını zikrettiniz, delil olarakta o dönemin 54. Hükümeti Başbakan olan 
Necmettin Erbakan'ın gazetelere yansıyan bazı beyanlarını okudunuz.Bende, şimdi birkaç 
beyan okuyacağım, o beyanları okuduktan sonra sorumu yönelteceğim, şimdi her ne kadar 
savunmasında ve çapraz sorgusunda da bu soruyu sorduk, bu cümlenin kendisine ait 
olmadığını Sayın Çevik Bir zikretti ancak Türkiye -  Amerika Konseyi balosunda Sayın 
Çevik Bir diyor ki; Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık, yine 28 Şubat 1997 Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısından sonra hemen Güven Erkaya Başbakan Erbakan'a dönüp, bu 
listede yazılanların tümünün uygulanmasını istiyoruz şeklindeki beyanatı, yine 28 Şubat 1997 
MGK kararlarına karşı hükümetin isteksiz davrandığı saikiyle dönemin Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç'ın kararlar uygulanmazsa yaptırımlar gelir şeklindeki 
beyanı ve yine Sayın Erbakan'ın bu Milli Güvenlik Kurulu kararından sonra gazetecilerin 
askerle aranız nasıldır sorusuna karşılık uyum içindeyiz diyor, ancak hemen akabinde 
dönemin genelkurmay genel sekreteri Sayın Erol Özkasnak Türk Silahlı Kuvvetlerinin ancak 
Atatürklerle, Atatürk'ü sevenlerle arası iyi olduğu şeklinde hemen cevabını veriyor, şimdi bu 
2 beyan arasında yani iki farklı kanat arasında ki beyanları arasında çok ciddi çelişkiler var, 
bir taraftan demokrasi sınıfları içerisinde icraatlarını yürütmek isteyen bir hükümet, diğer 
taraftan da hükümete karşı psikolojik harekat yöntemleri ile sindirmeye çalışan beyanlar var, 
bu iki beyan sizce hangisi doğru, gerçekten sizin görüşünüzü almak istiyorum, bu iki beyanda 
nihayetinde gazetelere yansıyan beyanlardır, sizce bu iki beyandan hangisi doğru?"

"Yani görüşleri."
 "Şimdi burada savunma yapan özellikle alt rütbedeki subayların büyük çoğunluğu 

emir verdi uyguladık, askeri sistem ve mevzuat içerisinde başka çaremiz yoktu şeklinde 
savunmanın özü böyle bir savunma yaptılar, sizde bezer savunmayı yaptınız ancak 
savunmanızın devamında iddianamede belirtilen ve bütün sanıklara isnat edilmiş olan 
eylemlerin tümünü savunur doğrultuda açıklamalarda bulundunuz.Elbette irtica ile 
mücadeleyi bir terör örgütlerinin hareketlerine karşı mücadele olarak anlarsak burada hep 
birlikte aynı düşüncedeyiz, ancak irtica ile mücadeleyi iddianamede gelen raporlarda ve 
gönderilmesi istenen raporlama sistemlerinde ayrıntılı bir şekilde belirtildiği gibi Türk 
halkının üniversitelerdeki öğretim üyelerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 
çalışanların, asker şahısların dini görüşleri, namaz kılıp kılmadıkları, eşlerin başlarının 
örtülü olup olmadıkları gibi çok fazla uzatmayacağım iddianameyi okumuşsunuzdur mutlaka 
konuları rapor etmek, bunlarla ilgili bilgi toplamak ve daha sonra bunlar irticai 
davranışlardır şeklinde açıklayıp bu kişileri takibe almak şeklinde değerlendirirsek burada 
sizinle beraber değilim kusura kalmayın, dolayısıyla burada önce sizin anladığınız manada 
irtica nedir, siz ne ile mücadele ettiniz?"

"Peki sizin yaptığınız.Sizin yapmış olduğunuz bu açıklama, yorum değerlendirmenin 
içeriğinin 54. hükümeti devirmek, düşürmek suçlaması ile ne ilgisi var, ne ilgisini 
kurabildiniz. ben zaten iddianamenin tamamen irtica ile ilgili olduğunu düşünüyorum, 
hükümetle ilgili değil zaten, hükümetle ilgili değil zaten, o bakımdan kusura bakmayın irtica 



  

kanunen yasal olarak suç değil, suç olmayan bir şeyle mücadele edilmiş, o da görev 
kapsamında edilmiş, zamanında yapılmış, bundan 16 sene önce şimdi kalkıp burada niye 
yaptınız, niye ettiniz, nasıl oldu, ne etti gibi sorgulamaların ben abeste iştigal etmek 
olduğunu düşünüyorum."

 "Burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin yargılandığı şeklinde bir beyanda bulundunuz 
ancak iddianamede açık bir şekilde belirtildiği üzere de yargılanan Türk Silahlı Kuvvetleri 
değil, Silahlı Kuvvetlerin içerisinde oluşturulmuş olan Batı Çalışma Grubu örgütüdür, bu 
konuda ne demek istersiniz?"

"Ben iddianamedeki Batı Çalışma Grubuna kesinlikle katılmıyorum, böyle bir Batı 
Çalışma Grubunda görevlendirilmedim, böyle bir Batı Çalışma Grubuna tanık olmadım, ben 
emirle kurulmuş olanı anlattım, emirle kurulmuş olan 15 kişi, kişiden meydana gelen bir şube 
müdürünün emrinde çalışan, yasal faaliyet gösteren bunları arz ettim, ben böyle bir Batı 
Çalışma Grubunda çalıştım, o iddianamedeki Batı Çalışma Grubu bizimle hiçbir ilgisi yok, 
tamamen iftiradır."

"10-11 Haziran tarihinde verilen brifingler Batı Çalışma Grubunda mı hazırlandı, 
böyle bir faaliyet içerisinde olundu mu, bunu verenlerin Batı Çalışma Grubu ile herhangi bir 
ilgisi var mıdır, bu konuda bilginiz var mı?"

 "Brifinglerin Batı Çalışma Grubu birimi içerisinde hazırlanmadığını hatırlıyorum o 
zaman.Ben herhangi bir farklı belgeye bilgi yani mevcutları bilmiyordum ki, farklısını da 
bileyim, ancak 98 , Mart 98 tarihinde ayrıldığım için o tarihe kadar bu rapor sistemi 
nedeniyle gelen, değişik yerlerden gelen bilgiler, belgeler olmuştur, ama bunları dediğim gibi 
18, atılan suç, 18 Haziran 1997 tarihinde tamamlandığında bundan sonraki faaliyetlerin 54. 
Hükümetin düşürülmesi kapsamına alınamayacağından ben ondan sonraki faaliyetlerle ilgili 
irticai durumu takip etmek kanunen suç yapılmadığı sürece yani suç olmadığı sürece ben bu 
konularla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmak istemiyorum, dolayısıyla gelen bilgiler, 
belgeler raporlaşma sisteminin gereği olarak gelmiş bilgilerdir, onun dışında herhangi bilgi 
milgi bilmiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

17.C. SANIK BAHADDİN ÇELİK MÜDAFİİ AV. MUAZZEZ EDA 
KANTARCIOĞLU'NUN SAVUNMASI  

"Müvekkile isnat edilen suç cebirle hükümeti düşürmektir, yani hükümetin düşmesi 
müvekkilin cebir niteliğindeki eylemleri nedeni ile olmuştur, iddia bu yöndedir, öyleyse 
müvekkilin hükümetin düşmesine neden olan cebir nitelikli eylemlerini iddianameye göre tek 
tek arz ediyorum, müvekkilin eylemleri iddianameye göre şu şekildedir; 

 1 Temmuz 1997 tarihli sanık Bahaddin Çelik'in Batı Çalışma Grubu proje subayı 
olarak çalışması, 2-Sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yönlendirilmesi 
ile koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla önemli proje ve 
istatistik çalışmalarının hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının 
düzenlenmesindeki görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi, Batı Çalışma Grubu 
planlama bölümünde personel plan subayı olarak görev yaptığı, görevlerinin; teşkilat, 
Emasya, görev talimatı, Cumhurbaşkanı bilgi notu, haftalık Genelkurmay Başkanlığı arzı, 
Batı Avrupa, sendikalar, siyasi partiler, gençlik kolları ve kadın kolları, dernekler, YÖK, 
Milli Eğitim, okul ve kurslar, öğrenci yurtları ve özel dershaneler olduğu belirtilmiştir.

Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerini genelkurmay iç harekat dairesi bölgesinde 
tahsis edilen bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen 
Batı Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim 
listesinde Hava Kurmay Binbaşı Bahaddin Çelik olarak isminin bulunduğu, müvekkilin 
eylemleri bu şekildedir, bu eylemler iddianameye göre cebir niteliğindedir, bu eylemler 
nedeniyle hükümet düşmüştür, müvekkilin cebir sayılan eylemlerin delilleri de şöyle 



  

sıralanmaktadır; Genelkurmay tarafından gönderilen takdir belgesi ve genelkurmay antetli 
CD'den elde edilen takdir belgesi, 2- Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
Hava Kurmay Binbaşı Bahaddin Çelik olarak isminin bulunması ve Batı Çalışma Grubu 
telefon rehberinde Batı Çalışma Grubu plan subayı olarak isminin geçmesi müvekkilin 
hükümeti düşürdüğü iddia edilen cebir eylemlerine ilişkin delillerde bu şekilde belirtilmiştir.

Peki burada müvekkilin hangi eylemi hükümeti düşürmeye yöneliktir, müvekkilin 
aldığı takdir belgesi ve müvekkilin isim ve telefon listesinde adının bulunduğuna ilişkin 
belgeler ile hükümetin düşürülmesi iddiasının hiçbir şekilde bağdaşmadığı, ayrıca binbaşı 
rütbesinde olan müvekkilin sırf almış olduğu takdir belgesine yönelik olarak böyle bir suçun 
muhatabı haline getirilmesi adalete ve vicdana sığmayacak niteliktedir.

Türk Ceza Kanununun 147'inci maddesinde düzenlenen şekli ile belirtilen cebir, 
bilindiği gibi zorlama içermelidir, bu zorlama öyle bir fiziki zorlama olmadır ki, hükümet bu 
zorlama nedeniyle istifa etmiş olmalıdır.

 28 Şubat'a ilişkin iddia edilen eylemlerin olduğu dönemde 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu yürürlüktedir, 765 sayılı yasada hükümeti cebir ve şiddetle yıkmaya teşebbüs suçu 
değil, hükümeti cebirle yıkmak suçu olarak tanımlama yapılmıştır, bu nedenle ortaya çıkan 
durumun suça teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hükümete karşı suçlardaki 
cebir kavarmının hukuki açıklaması ise; eski yasa dönemindeki düzenlemede suç hükümeti 
cebren devirmekti ve tanımlanan suç devirmek fiili ile tamamlanırdı, bugün yürürlükte olan 
tanım ise; cebir ve şiddetle devirmeye teşebbüs olarak gösterilmiştir, önemli olan ciddi 
şekilde ve elverişli vasıtalar ile fiziki güç kullanımı, zorlama ve bu yolla mağdurun iradesi ve 
davranışları üzerine baskı tesis etmek suretiyle istenilen sonuca ulaşmak olarak cebrin 
kullanılıp kullanılmadığı, en azından suçun işlenmesi amacı ile bu yolda icra hareketlerine 
başlanıp başlanmadığıdır, fiziki güç kullanımı ve bu yolla istenilen sonucu ulaşılmaya 
çalışılması bu anlamda gerekmektedir.

Bu zorlama somut olayın özelliklerine, suçun tanımına ve mağdur üzerinde 
oluşturduğu etki dikkate alınmak suretiyle tespit edilmeli, bu yolla suçun beklenen neticesine 
ulaşmaya elverişli olup olmadığı anlaşılmaktadır, iddianamede müvekkile isnat olunan 
eylemler ile ortaya konulan delillerin az önce açıklanmaya çalışılan suçun yani hükümetin 
cebren düşürülmesi suçunu işlemeye elverişli nitelikte olmadığı yeterince açık bir şekilde 
ortadadır, hükümetin tamamen siyasi sebeplerle istifa ettiği çok açıktır ve bu anlamda 28 
Şubat'a siyasi tarihteki gelişmeleri bağlamak imkansızdır, bu büyük haksızlığın takdirini 
yüksek mahkemenize arz ediyorum, 1 Temmuz 1997 tarihinde ve iddianameye göre 
müvekkilin cebir sayılan eylemlerinin delileri arasında yer alan takdir belgesi, standart bir 
metin olup, her personelin durumunu birebir doğru yansıtmamaktadır, şöyle ki müvekkil 
hiçbir sivil toplum örgütü, kamu kurum ve kuruluşu ile koordinede bulunmamış olup, üst 
düzey toplantılarda bilgi arzlarına ilişkin görevlerde ve önemli proje çalışmalarında yer 
almamıştır, plan şube müdürü tarafından verilen takdir belgesinin müvekkilin de sorgusunda 
belirttiği üzere tamamen personelin moral ve motivasyonu açısından faydalı olabileceği 
düşüncesi ile verilmiş olduğu kanaatindeyiz, müvekkil o dönemde Batı Çalışma Grubu 
tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış hiçbir evrakı görmediği gibi tarafına ait hiçbir imza ve 
paraf bulunmamaktadır, belirtilen Batı Çalışma Grubu iş bölümü belgesinde müvekkilin 
isminin altında yazan görevler, dernekler, YÖK, Milli Eğitim, Okul ve kurlar, öğrenci 
yurtları, özel dershaneler olarak belirtilmiş, fakat iddianamede müvekkile verildiği belirtilen 
görevler konusunda bazı çelişkiler mevcuttur, şöyle ki; iddianamenin 99. sayfasında 
müvekkile isnat edilen 6 görev mevcutken, iddianamenin 1212'inci sayfasına baktığımızda 
müvekkile isnat edilen 16 görevden bahsedilmektedir, 98'inci sayfada bulunan sanıklardan 
Ziya Batur'un iddianamede yazılı olan görevleri hiç değiştirilmeden müvekkilim Batı 
Çalışma Grubu iş bölümü belgesinde belirtilen 6 görevine ekleme yapılmıştır, 10 görev 



  

eklemesi ile müvekkilin 16 görevi vardır şeklinde gözüküyor, burada iddianamenin aslında 
bir kopyala yapıştır usulü ile hazırlanmış olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz, 
müvekkil kendisine isnat edilen 6 görevi dahi gerçekleştirmemiş bulunurken, buna ilişkin 
hiçbir imza, paraf, hiçbir belge yokken müvekkilin sorumluluğunda 16 görev olduğunun 
söylenmesinin ne gibi bir dayanağı olabilir? Müvekkile ilişkin demin de söylediğim gibi 
hiçbir imza, paraf, bu görevlere ilişkin hiçbir belge yoktur, ayrıca bu görevlerin tebliğ dahi 
müvekkile yapılmamıştır, hiçbir somut delil bu anlamda mevcut değildir, müvekkilin yarım 
gün çalıştığı bir birimde Türkiye çapında okullar, dershaneler gibi iddianamenin saydığı 16 
görevi binbaşı rütbesinde bir kişinin yerin getirme kabiliyeti bizim bakış açımızla hayatın 
olağan akışına aykırı bir durumdur, müvekkilin Türkiye Çapında bu görevleri 
gerçekleştirdiğinin de iddiasının hiçbir dayanağı yoktur, hiçbir belgede iddianamede yer 
almamıştır, müvekkil iddia olunan görevlerde de çalışmamıştır, müvekkilin Batı Çalışma 
Grubunda görevlendirildiği dönem personel başkanlığı plan şubedeki görevine devam 
ederken Batı Çalışma Grubu iç güvenlik harekat daire başkanlığı plan şubede yarım gün 
çalışmaktaydı, müvekkil bu süreçte herhangi bir kurstan geçirilmiş, özel yetiştirilmiş personel 
konumunda değildir, görevlendirme yapılırken müvekkilin hiçbir vasfı göz önünde 
bulundurulmamış, tamamıyla mevcut subayların görev yoğunluğuna bakılarak müvekkile 
ilişkin bu görevlendirme yapılmıştır, müvekkil bu süreçte yasal bir emri yerine getirmiştir, 
sadece yarım gün destek vermiş daha sonrasında ise rahatsızlığı sebebiyle 1998 Mart ayı 
başlarında görevden ayrılmıştır, müvekkilin beyanlarının doğruluğu belgelerden de 
anlaşılmaktadır, açık ve kesin olarak müvekkilin savunmasının aksini kanıtlayacak hiçbir 
delil mevcut değildir.

Sonuç olarak müvekkile isnat edilen eylemler ile hükümetin istifası arasında hiçbir 
neden sonuç ilişkisi olmadığı, hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde 
ortadadır, mevcut belgeler iddianın delili olamayacağı gibi hiçbir iddiayı da aydınlatacak 
nitelikte de değildir, sevk maddesi delil ve olgularla birlikte değerlendirilmelidir, müvekkil 
askeri mevzuatın açık hükümleri gereği yasal bir görevi yapmak için emrin uygulanmasına 
katılmıştır, Türk Ceza Kanunu 24'üncü maddeye göre kanun kapsamında bir emrin 
uygulanması suç sayılamaz, hiçbir müştekinin müvekkili ile ilgili bir şikayeti 
bulunmamaktadır, ne isnat edilen eylemler ne de delil olarak gösterilen belgeler sevk maddesi 
ile birlikte düşünüldüğünde isnat olunan suçun müvekkil tarafından işlendiğin ortaya koyar 
nitelikte değildir,tüm bu sebepler göz önünde bulundurularak müvekkilin beraatını 
mahkemenizden arz ederim."

18.A. Sanık BERKAY TURGUT 09/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 55 ve 289); 

"1996 yılı dahil 1997 yılı Haziran ayına kadar Genelkurmay Personel Başkanlığı 
Plan Şube Tatbikat Proje Subayı olarak görev yaptığını, 30 Haziran 1997 ile 11 Temuz 1998 
tarihleri arasında Azerbeycan Harp Okulu Tabur Komutanlığına tayin olduğunu, 12/07/1998 
tarihinden 2001 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı Plan Şube Müdürü olarak görev 
yaptığını, 

 BÇG’yi kim ya da kimlerin hangi amaçla kurduğunu, nerede faaliyet gösterdiğini 
bilmediğini, Azerbeycan’dan döndükten sonra 1998 yılı 7. ayında böyle bir grup olduğunu 
duyduğunu, BÇG’nin konusunun kendi görevi ve çalışma alanı dışında olduğunu, Batı 
Çalışma Grubu içerisinde yer almadığını, Genelkurmay Karargâhında görev yaptığı süre 
içerisinde TSK’daki cari olayları takip etmek maksadıyla Personel Başkanlığının temsilcisi 
olarak ayda 3-4 kez nöbet tuttuğunu, bu nöbetlerde TSK’nın tamamında günlük olarak 
cereyan eden olayları toplayıp, özetleyip vardiya amirine teslim ettiğini, bu nöbetleri 
Genelkurmay Harekât Başkanlığı -1 ve -2. katlarda bulunan cari olaylarla ilgili odada 



  

tuttuklarını, BÇG’nin fiziki çalışma alanını gösteren krokide J3 cari harekât bölümü olarak 
belirtilen bölümün bu bölüm olabileceğini, nöbet tuttuğu oda içerisinde her başkanlığın bir 
temsilcisinin proje subayı bazında bulunduğunu, bir de vardiya amiri olarak albay rütbesinde 
birisinin olduğunu, bu tuttuğu nöbetlerin BÇG ile ilgili olmadığını, bu nöbetlerin mesai 
bitiminden başlayıp sabaha kadar devam ettiğini, Personel Başkanlığı temsilcisi olarak 
tuttuğu nöbet yerinin BÇG’nin fiziki çalışma alanı olduğunu bilmediğini, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Alanına giriş yetkisi verilen 
kendi adının da bulunduğu personel listesi ile ilgili olarak ifadesinde; kendisinin ayda 4-5 kez 
nöbet tuttuğu yer olan ve BÇG’nin fiziki çalışma alanı olan alana girebilmek için ve girişteki 
kart kontrolünden geçebilmesi için böyle bir belge oluşturulmuş olabileceğini 
değerlendirdiğini, listede isimleri geçen Cihangir AKŞİT, Tevkif ÖZKILIÇ, Kemal SAVCI 
ve Bahaddin ÇELİK’i tanıdığını, şayet iddia edildiği gibi isimleri geçen bu 5 kişinin BÇG 
faaliyet alanı içerisinde bir nöbet tutmuş olsa ya da bir başka deyişle BÇG içerisinde çalışsa o 
zaman Personel Başkanlığının tüm şubelerinin iş yapamayacağını, bir arada yürütülmesinin 
mümkün olmadığını, BÇG yapılanması içerisinde görev yapmadığını belirterek suçlamaları 
kabul etmediğini beyan etmiştir.

18.B. Sanık BERKAY TURGUT Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 08.01.2014 tarihli 54. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Savunmamı; giriş, kısaca özgeçmişim, ifadem ile iddianame arasındaki çelişkiler, 
söz konusu yıllarda görevlendirildiğim proje, bir kısmı savcılık ifadesinde dahi gösterilmeyen 
ama bütün şüpheliler için ortak delil olarak kullanılan bir kısım gizli ve kişiye özel emirler ile 
ilgili açıklamalar, 13 aydan fazla tutuklu kalmama sebep olan bir adet imzasız bilgisayar 
çıktısı ile ilgili değerlendirmelerim, sonuç ve talepler başlıkları altında yapacağım. 

8 Mayıs 2012 tarihinde 3. ordu kurmay başkanı ve Erzincan garnizon komutanıyım. 
Tümgeneral rütbesindeyim ve terfi sırasındayım. 9 mayıs'ta savcılık ifadesi ve mahkeme 
sorgusunu müteakip tutuklandım. Peki, suçum neydi, beni tutuklatan delil veya deliller neydi, 
ne yapmıştım da farkında olmadan, bilmeden hükümetin görevini yapmasını engellemiş, 
hükümeti düşürmüştüm. 

İşte bütün suçum, bir bilgisayar çıktısında ismimin yazılmış olması. Öyle bir belge 
ki: imzasız, parafsız, ara numarasız, kimin yazdığı belli olmayan, çok sayıda maddi hatayla 
dolu, calibri yazı stiliyle yazılmış, tayinimin çıkacağı bir sene öncesinden belli olduğu halde, 
bunu atlamış, bana tebliğ edilmemiş ve asla görevlendirilmemiş olmama rağmen; yaşamımı 
alt üst eden bir bilgisayar çıktısı. Öyle bir belge ki: benim gibi bir kısım arkadaşımın hayatını, 
tek basına mahvetti.

 Peki, ne oldu, önce tutuklandım, 13 aydan fazla tutuklu kaldım, özgürlüğüm 
elimden alındı. Daha iddianame bile hazırlanmamışken, 2012 Yüksek Askeri Şurada emekli 
edildim, mesleğim elimden alındı. Terfi sırasındaydım, mesleki geleceğim çalındı. Gerçek 
anlamda, 28 şubat mağduru oldum. Sayın Tevfik Özkılıç, mahkemeniz huzurunda, bu 
belgede ismi geçen 45 kişinin başına neler geldiğini net bir şekilde açıklamıştır. 

 Görev safahatım sunduğum dosyada ek-1'dedir. 1972 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne 
girdim. 1979 yılında Kara harp okulundan, 1980 yılında topçu okulu'ndan mezun oldum. 
İzmir'de görevime başlamayı müteakip sırasıyla; Kıbrıs, Sarıkamış, İstanbul akademi eğitimi 
maksadıyla, Tatvan/Bitlis, Ankara, Azerbaycan, Kığı/Bingöl'de görevlendirildim. Terfiyi 
müteakip Ankara'da asal daire başkanı, Keşan/Edirne'de tugay komutanı, Ankara'da Kara 
kuvvetleri denetleme başkan yardımcısı, Kıbrıs'da tümen komutanı ve Erzincan'da 3.0rdu 
kurmay başkanı ve Erzincan garnizon komutanı olarak görev yaptım. 

Bu kapsamda; tabur komutanlığımı, Azerbaycan silahlı kuvvetleri'nin yeniden 



  

yapılandırılması çerçevesinde, Azerbaycan Kara harp okulunun ilk Türk silahlı kuvvetleri 
tabur komutanı olarak icra ettim. Alay, tugay ve tümen komutanlıklarımda, kendi rütbemde 
Türk silahlı kuvvetlerinin en büyük birliklerinden birini emir komuta ettim. Asal daire 
başkanlığı görevimde, Asal teşkilatının çağı yakalamasını ve geçmesini sağlayacak ve son 
yıllarda gündeme gelen birçok projeyi başlatmak, yürürlüğe koymak imkânını bulduk. 1994 
yılı ağustos ayında genelkurmay personel başkanlığı'na atandım ve 1997 yılı 30 haziran'a 
kadar burada terfiin kadro esasına bağlanması isimli tek bir proje ile görevlendirildim. 
Bütün bu süreç içeriside, 40 yıl üniforma giydiğim, 33 yıl boyunca gönülden, şerefle ve 
onurla hizmet ettiğim, çektiğimiz sıkıntıları, yaptığımız özverileri, ailemden ayrı kaldığım 
yılları, askerlik mesleğinin gerektirdiği bir yaşam tarzı olarak kabul ederek, türk silahlı 
kuvvetlerine ve ülkemize faydalı olmak için mücadele ettim. Görevini en iyi yapanın, 
ülkesini en çok seven olduğuna inandım.Bu uzun süre içerisinde bir tek ceza almadığım gibi 
komutanlarımın takdirlerine mazhar olarak, 5 adet ödül, 14 adet şerit rozet, 75 adet takdir ve 
üstün başarı kıdemi ile ödüllendirildim. 

Savunmamın bu bölümünde, savcılıkta verdiğim ifade ile iddianemedeki ifadeler 
arasındaki çelişkilerden ve yanlış anlaşılabilecek cümlelerden bahsetmek istiyorum. 
Öncelikle, iddianamenin 1247. sayfasındaki şahsımla ilgili suçlamayı özetleyen paragrafı 
aynen okumak istiyorum. Bu okuyacağım paragraf birçok kişi için aynen yazılmıştır; 
Refahyol hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan batı çalışma 
grubunun faaliyetlerini, genelkurmay iç güvenlik harekât dairesi bölgesinde tahsis edilen 
bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve batı çalışma grubunda görevlendirilen ve batı çalışma 
grubunun faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde, top. 
kurmay yarbay Berkay Turgut olarak isminin bulunduğu anlaşılmıştır denilmektedir. 

Bu paragrafın benim kişisel gerçeğim ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu 
cümleleri irdelemek istiyorum. Bu kapsamda; batı çalışma grubunun faaliyetlerini, 
genelkurmay iç güvenlik harekât dairesi bölgesinde tahsis edilen bölümde yürüteceğinin 
bildirildiği denilmiştir. Bu ifadenin, iddianamenin benimle ilgili bölümünde neden yer 
aldığını anlamamış olmakla birlikte, vurgulamak isterim ki; batı çalışma grubu bünyesinde 
ve bahsi geçen alanda çalışmakla ilgili olarak, bana yapılan bir bildirim, bir tebligat, sözlü 
ve yazılı emir asla olmamıştır. Eğer savcılığın bu yönde bir bilgisi/belgesi var ise, bunu 
görmeyi talep ediyorum. Yine aynı paragrafta; batı çalışma grubunda görevlendirilen ve batı 
çalışma grubunun faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim 
listesinde, top. kurmay yarbay  Berkay Turgut olarak isminin bulunduğu denilmektedir. Oysa 
batı çalışma grubunda görevlendirilmediğim hususu, amirim konumundaki, o dönem 
personel başkanı olan Sayın Yıldırım Türker tarafından defalarca dile getirilmiştir. 
Personel başkanlığı temsilcisi olarak görevlendirilen kurmay binbaşı Sayın Bahattin Çelik 
de, bunu samimiyetle dile getirmiştir. 9 şüpheli/sanık, personel başkanlığı temsilcisinin kim 
olduğunu ifadelerinde belirtmişlerdir. O dönem, plan şube müdürü olan Sayın İdris Koralp, 
savunmasında batı çalışma grubunda çalışanlar ve görevlendirilenler ile ilgili bilgi 
vermişler, benim batı çalışma grubunda görev almadığımı belirtmişlerdir. Ben de, savcılık 
sorgusunda, avukatlarımca verilen itiraz dilekçelerimde, şahsen, sayın özgürlük hâkimleri ve 
sayın savcıya yazdığım mektuplarda, şahsımla ilgili böyle bir görevlendirme yapılmadığını 
beyan ettim. Ben bu paragrafın hiçbir tarafında kurmay yarbay Berkay Turgut'u göremedim, 
takdir sayın mahkeme heyetinindir. 

İkinci olarak, iddianamenin 1248. sayfasındaki özellikle 1. ve 2. paragrafındaki 
çelişkileri vurgulamak istiyorum; ben, savcılık sorgusunda verdiğim ifadenin 6. sayfasında, 
bütün samimiyetimle; böyle bir çalışma grubu içerisinde yer almadım, teşkilat yapısını 
bilmiyorum, ancak yeri gelmişken şunu ifade etmek isterim ki; genelkurmay karargahında 
görev yaptığımız süre içerisinde Türk silahlı kuvvetlerindeki cari olayları takip etmek 
maksadıyla ayda 3-4 kez nöbet tuttuğumuz olurdu. Ben de nöbet tuttum. Ben, personel 



  

başkanlığı temsilcisi olarak nöbet tuttum. Bu nöbetlerde Türk silahlı kuvvetlerinin tamamında 
günlük olarak cerayan eden kaza, yaralanma, intihar gibi olayları özetleyip, vardiya amirine 
teslim ediyorduk, onlar da ilgili makamlara, o gece cereyan eden olayları arz ediyorlardı 
demiştim. İddianamede ise sadece; Türk silahlı kuvvtlerinin tamamında günlük olarak 
cereyan eden olayları denilmektedir. Hangi olayların olduğu yazılmamıştır. Bu eksiklik, 
yanlış kanı ve değerlendirmelere sebep olabilir. Yine ifademin 6.sayfasında; batı çalışma 
grubunun fiziki çalışma alanını gösteren kroki ile ilgili sorulan soruya verdiğim cevapta; bu 
nöbetlerimizi, genelkurmay harekat başkanlığı -1. veya -2. katında bulunan cari olaylarla 
ilgili odada tutuyorduk. Çok emin olmamakla birlikte, tuttuğumuzu belirttiğim gece 
nöbetlerini bana göstermiş olduğunuz fiziki çalışma alanı şematik çizelgesinin cari harekât 
bölümü-j3 olarak belirtilen bölüm olacağını değerlendiriyorum, çok emin değilim. Aradan 
çok uzun zaman geçtiği için çok emin değilim. Ancak nöbet tuttuğum bu oda içerisinde, her 
başkanlığın bir tane temsilcisi/proje subayı bulunurdu. Herkes kendi görev alanı ile ilgili 
bilgileri topluyordu. Örneğin; askeri bir alanda meydana gelen bir kazada ambulans uçak 
ihtiyacı olduğu zaman lojistik başkanlığı temsilcisi olarak nöbet tutan subay arkadaşımız bu 
konuyla ilgili koordinasyonu sağlıyordu. Tekrar belirtmek isterim ki; tuttuğum nöbetler, Bçg 
ile ilgili olmadı demiştim. İddianamede ise, nöbet tuttuğum yerin Bçg'nin fiziki çalışma 
alanını gösteren krokide j3-cari harekât bölümü olarak belirtilen bölüm olabileceği 
belirtilmiş ancak bundan emin olmadığım ve tuttuğum nöbetlerin Bçg'yle ilgili olmadığını 
beyan ettiğim vurgulanmamıştır. Yine aynı soruya verdiğim cevapta; ambulans uçak örneği 
atlanarak, tuttuğum nöbetin mahiyeti belirsiz bırakılmıştır. 

Savcılık sorgusunda, 16 yıl önce, nöbet tuttuğum yerin ismini ve yerini söylerken, 
emin olmadığımı vurgulamıştım. Nöbet tuttuğum yerde günlük cari olayları takip ettiğimiz 
için, sorulan sorudaki cari harekât bölümü mantıklı gelmişti. Ancak, kısa süre içerisinde 
nöbet tuttuğum yerin doğru isminin, acil işlem merkezi olduğunu ve -3. bodrum katta 
bulunduğunu hatırlayıp bu bilgiyi, aşağıda sıralanan itiraz dilekçelerimizde, derhal, iddia 
makamına ilettik. bu kapsamda: 15/05/2012 tarihli dilekçemizin 3. Sayfasında, 16/05/2012 
tarihli dilekçemizin 4.sayfasının cevap sözcüğü ile başlayan 5'nci paragrafında, 18/03/2013 
tarihli dilekçemizin 3.sayfasının müvekkilin sözcüğü ile başlayan 5, 6 ve 7'nci 
paragraflarında ve ek-2'sinde, bu hususlara yer verildi. Daha önce de izah edildi, ama, bir kez 
daha acil işlem merkezinin ne olduğunu ve buradaki nöbetlerin mahiyetini açıklayarak, bu 
nöbetlerin BÇG ile ilgili olmadığını vurgulamak istiyorum. Acil işlem merkezi; genelkurmay 
karargahının -3'ncü/bodrum katında, komuta-kontrol dairesi sorumluluğunda bulunan 
komuta-kontrol harekat merkezi bünyesinde günlük olayları takip için oluşturulan ve 
genelkurmay karargahında subay, astsubay ve sivil memurların nöbet tuttuğu nöbet 
yerlerinden biridir. Söz konusu merkezin görevi, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan 
birliklerimizde, günlük olarak meydana gelen kara, deniz, hava angajman kuralları 
ihlallerini, sınır olaylarını, acil ambulans uçağı taleplerini, Türk silahlı kuvvetleri 
personelinin içinde bulunduğu kaza, olay, ölüm, yaralanma, intihar, araç kazası ve bu gibi 
olayları takip etmek, bunlarla ilgili raporları özetlemek, derhal karar verilmesi gerekenler 
hakkında ilgili birimleri haberdar etmek ve onaylarını almaktır. Söz konusu merkezde, 
genelkurmay karargahında görevli sivil memur, astsubay, subaylar nöbet tutmakta, şube 
müdürü seviyesindeki kurmay albay rütbesindeki subaylar da aynı merkezde vardiya amiri 
olarak görev yapmaktadırlar. Vardiya amiri üzerinde de nöbetçi general bulunmaktadır. Asıl 
nöbet, akşam mesai sonrası başlamakta, gündüz nöbetçi olan sivil memur ve astsubay, önemli 
bir durumda o gün nöbetçi olan ilgili başkanlık temsilcisine bilgi vermektedir. Sabaha karşı 
meydana gelen olaylar özetlenerek vardiya amirine arz edilmekte, vardiya amiri tarafından da 
sabahleyin silsile yoluyla komuta kademesine arz edilmektedir. Dolayısıyla, acil işlem 
merkezinin, BÇG ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ayrıca, genelkurmay başkanlığı, acil 
işlem merkeziyle ilgili soru sorduğumuz yazımıza, cevaben gönderilen, genelkurmay 



  

başkanlığının 31 ocak 2013 günlü yazısında;  bu yazı dosyada ek-2 olarak bulunmaktadır. 
Genelkurmay silahlı kuvvetler komuta ve harekât merkezi katında önceden acil işlem 
merkezi, hâlihazırda müşterek harekât merkezi olan vardiya/nöbet yerine; Silahlı kuvvetler 
komuta harekat merkezinin -1 bodrum katındaki kapısından giriş yapılarak ve bu kapının 
hemen yanındaki merdivenlerden inilerek, önceden bir bölümü iç güvenlik harekât dairesi, 
hâlihazırda ise yine bir bölümü teröristle mücadele harekât merkezi amirliği olarak 
kullanılan merkez önünden geçilerek gidilebilir. Genelkurmay silahlı kuvvetler komuta 
harekat merkezi -3 bodrum katında yer alan bahse konu vardiya/nöbet yerine, başka bir 
yoldan gidilemez şeklinde harekât başkanı imzasıyla cevap verilmiştir. 

Yine ifademin 16. sayfasında, BÇG alanına giriş yetkisi verilen personel listesi 
hakkında sorulan soruya verdiğim cevapta; bu belgeyi ilk defa görüyorum, bana tebliğ 
edilmedi. Ancak benim nöbet tuttuğum ve günlük cari olayları takip ettiğim alana girebilmek 
için ve girişteki kart kontrolünden geçebilmem için böyle bir belge oluşturulmuş olabilir diye 
değerlendirebilirim. BÇG'nin çalışma alanını bilmiyorum. Bana herhangi bir özel kart 
verilmedi. Genelkurmayda herkesin yaka kartı bulunur. Kime ne yetki verilmişse o yetki ile 
ilgili bölüme gidebilirdi. Tekrar belirtmek isterim ki; BÇG alanına giriş yetkili özel bir kart 
bana verilmedi demiştim. 

İddianamede ise sayfa 1248, 2'nci paragraf, ben nöbet tuttuğum yerden, yani acil 
işlem merkezinden bahsetmeme rağmen, iddianamenin 1248. sayfasının 2. paragrafında; 
kendisinin ayda 4-5 kez nöbet tuttuğu yer olan ve BÇG'nin fiziki çalışma alanı olan alana 
girebilmek için ve girişteki kart kontrolünden geçebilmesi için böyle bir belge oluşturulmuş 
olabileceğini değerlendirdiğini denilmektedir. Benim ifademde; BÇG'nin fiziki çalışma 
alanına girmek için diye bir cümle olmadığına göre, nasıl oluyor da, böyle bir cümle 
iddianameye girebiliyor? Bu cümle, sehven mi yazılmıştır? Eğer ifademin özetlendiği 
söylenecek ise, anlam bütünlüğü gözetilmeksizin taban tabana zıt anlamlar çıkacak şekilde 
özetleme yapılması ne kadar adildir? Ayrıca, CMK 160/2 md.'sinde; Cumhuriyet savcısı, 
maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adli 
kolluk kuvvetleri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak 
muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür şeklinde hüküm 
bulunmaktadır. 

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın 1996- 1998 yıllarına ait iki yıllık 
döneminde kurmay yarbay rütbesindeydim. Söz konusu iki yılın, birinci yılında genelkurmay 
personel başkanlığı personel dairesi plan şubede proje subayı idim. Bana verilen görev, 23 
eylül 1988'de yürürlüğe giren ve 1989 yılı genel terfilerinde uygulanmaya başlanan Türk 
silahlı kuvvetlerinde terfide baraj sisteminin anayasa mahkemesi tarafından 31 aralık 1992 
tarihinde iptalini müteakip, 926 sayılı Türk silahlı kuvvetleri personel kanununda 499 sayılı 
kanun hükmünde kararname ile yapılan bir değişiklikle ilk uygulaması 1997 yılı terfi 
döneminde başlaması öngörülen terfiin kadro esasına bağlanması projesini hayata 
geçirmek idi. Bu  proje safahatına ilişkin yazı ek-3'dedir. Bu proje ile türk silahlı 
kuvvetlerinde; her sınıf ve her rütbede ihtiyaç kadar subaya sahip olmak, emsallerine nazaran 
daha çalışkan, yetenekli ve bilgili olan personelin üst rütbelere yükselmesine imkân 
sağlamak, personeli çalışmaya ve gelişmeye teşvik etmek, otomatik terfi sistemine son 
vermek, en uygun temin, yetiştirme, terfi ve değerlendirme sistemini kurmak, yeni terfi 
sisteminden istenen maksadın elde edilebilmesi için aynı dönemde subay sicil sistemini de 
sonuçlandırmak, hedef kadroları tespit etmek, müşterek hizmet tesisleri kapsamındaki birlik 
ve kurumlara uygula¬nacak kuvvet katkı oranlarını, yeniden belirlemek veya bu tesislerden 
hangilerinin tamamen bir kuvvete verilebileceği konusunu incelemek, tabip, hâkim, 
mühendis ve öğretmen gibi her rütbede aynı görevi yapan ve mahrut oluşturmada yasal 
güçlüklerle karşılaşılan yaş haddi nedeniyle sınıfların tek elden planlanması veya kuvvet 
ayrımının ortadan kaldırılması konusunu incelemek, barışta ve savaşta üniforma 



  

gerektirmeyen ve görevin devamlılığını sağlayacak kadro görev yerlerinden uygun 
görülenleri sivile dönüştürmek, hizmeti asgari yeterli personel ile yürütmek, sınıf 
mahrutlarının 30 ve 60 yıllık simülasyonlarının ikmalini müteakip rütbe bekleme sürelerini 
yeniden düzenleme ihtiyacını tespit etmek,  ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hazırlamak 
hedeflenmiştir. Terfiin kadro esasına bağlanması projesi Türk silahlı kuvvetlerinde devrim 
niteliğinde bir projedir. 1994 yılının eylül ayında başlayan proje çalışmaları, yeni hususların 
ortaya çıkmasıyla 2001 yılına kadar devam etmiştir. Projenin amaçlarına ilişkin yazı, 
ek-4'dedir. Bu kapsamda, genelkurmay başkanlığı'nın 17.02.1994 tarihli emriyle terfiin kadro 
esasına bağlanması özel proje kısmı teşkil edilmiş, mütakiben genelkurmay başkanlığı'nın 
10.06.1996 tarihli emriyle söz konusu geçici kadrolar daimi hale getirilmiştir. Konu ile ilgili 
yazılar ek- 5'dedir.  Söz konusu proje 1994-2001 yılları arasında yaklaşık 7 yıl sürmüştür. 
02.08.1994 tarihinde genelkurmay Personel başkanlığı  personel daire plan şube plan ve 
tatbikat proje subay vekilliğine atanmama rağmen şube müdürüm tarafından doğrudan 
söz konusu proje için görevlendirildim. Konu ile ilgili görevlendirme yazısı ek-6'dadır. Söz 
konusu projede 02.08.1994 - 20.06.1997 tarihleri arasında projede kıdemli proje subayı ve 
koordinatör olarak çalıştım ve tarafıma adı geçen projeden başka hiçbir cari görev veya 
proje ile ilgili görev verilmedi. projenin büyüklüğü ve yoğunluğu nedeniyle, her kurmay 
subayın gittiği ingilizce temel ve tekâmül kursuna dahi gitme imkânım olamadı. Normalde, 2 
yıl süreyle icra edilen ve bu doğrultuda planlaması yapılan tabur komutanlığı görevimi, 
projenin devamlılığını sağlamak, proje ile ilgili bilgi birikimimi devam ettirmek maksadıyla, 
01.07.1997 - 11.07.1998 tarihleri arasında Azerbaycan harp okulu'nda tabur komutanı olarak 
1 yıl süreyle icra ettim. Yarbaylık rütbesinde son yılım olduğu için, bu bir yıllık kıt'a görevini 
yasal olarak mutlaka yapmak zorundaydım. Konu ile ilgili evrak, ek-7'dedir. Bunlara ilave 
olarak, projenin önemine binaen tabur komutanlığı görevim 29.02.1996 tarihli, genelkurmay 
merkez daire başkanlığı tuğgeneral Suat Dicle imzalı önemli görevlerde çalışan kilit kara 
kuvvetleri komutanlığı personelinin atama erteleme teklif listesi kapsamında terfiin kadroya 
bağlanması projesinde önemli personel konumunda olup bu projenin 1996-1997 yılında 
uygulamaya yönelik yoğunlaşan faaliyetleri nedeniyle bir yıl daha bulunduğu görevde 
kalması uygun mütalaa edilmektedir gerekçesiyle bir 1 yıl süreyle ertelenmiştir. Daha açık 
bir ifadeyle, bu erteleme teklifinin kabul edilmesiyle, 1996 yılı mayıs'ında belli olan genel 
atama emri ile 1997 yılı genel atamaları ile mutlaka, genelkurmay karargahından tabur 
komutanlığı için ayrılacağım bir yıl öncesinden kesinleşmiştir. Ayrılacağı kesin olan, 
böylesine önemli bir projede görevlendirilen bir subay, başka bir yerde görevlendirilir mi? 
Atama erteleme teklif listesi ve onayı ek-8'dedir. 

Ayrıca, benimle özdeşleşmiş olan projenin devamlılığını sağlamak, proje planlama 
takvimini aksatmamak maksadıyla, 5 mart 1997'de 2 numaralı direktifi, Azerbaycan kara 
harp okulu için görevimden ayrılmadan önce, 30 haziran1997'ye kadar olan sürede de, proje 
kapsamında 1997 yılı hedef kadrolarını içeren emri hazırladım. yine konu ile ilgili ekler 
ek-9'dadır. Bunlara ilave olarak, Kara kuvvetleri komutanlığının 07 mayıs 1997 tarihli emrini 
müteakip 25-30 mayıs 1997 tarihleri arasında Azerbaycan ön inceleme gezisine, Kara 
kuvvetleri komutanlığının 9 haziran 97 gün sayılı mesaj emri ile, Azerbaycan harp okulu 
lider eğitim grubunda görev alacak personel için, 18-24 haziran 1997 tarihleri arasında zırhlı 
birlik okulu ve eğitim tümen  komutanlığında, 25-30 haziran 1997 tarihleri arasında ise kara 
harp okulu komutanlığında düzenlenen oryantasyon eğitimine iştirak ettim. konu ile ilgili 
belgeler ek-7'dedir. 

Özetlemek gerekirse; savcılık tarafından sorgulanan yukarıda açıklanan iki yıllık 
sürecin, birinci yılında, çok önemli bir projede, koordinatör ve kıdemli proje subayı, ikinci 
yılında ise Azerbaycan kara harp okulunda tabur komutanı olarak görev icra ettim. Bu 
nedenle adı geçen batı çalışma grubunda ikiz görevli olarak görevlendirilmem mümkün 
değildir. Konular ile ilgili bütün belge ve bilgiler savcılığa sunulmuştur. Şahsıma yönelik 



  

suçlama ve tutuklama nedeni olarak, savcılık ifadesinde onlarca soruyu içeren ve ilk defa 
gördüğüm emir ve yazılar arasında adımın geçtiği, imzasız, parafsız, ara numarasız maddi 
hatalarla dolu, düzmece veya acemice hazırlandığı ilk bakışta belli olan, askeri yazışma 
kurallarına tamamen aykırı 1 adet bilgisayar çıktısı ve 3'üncü yargı paketini müteakip 
özgürlük hâkimleri'nin verdiği kararlarda, bütün şüpheliler için ortak delil olarak gösterilen 5 
adet gizli, kişiye özel emir bulunmaktadır. Gizli ve kişiye özel emirlere ilişkin detaylı 
açıklamalar yazılı savunmamda mevcuttur, bu aşamada size kısaca özetlemeye çalışacağım; 
söz konusu gizli ve kişiye özel emirler;04 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması 
konulu belge, 10 Nisan tarihli BÇG konulu belge, 29 Nisan tarihli BÇG rapor sistemi 
konulu belge, 06 Mayıs tarihli BÇG ve batı harekat konsepti konulu belge, 27 Mayıs tarihli 
Genelkurmay başkanlığı batı eylem planı konulu belge ve ekleridir. Bahse konu belgelerden 
bir kısmına ilişkin sorular, savcılık ifadesinde tarafıma yöneltilmiş, bu belgeleri daha önce 
görmediğim ve gizli, kişiye özel olmaları nedeniyle görmemin mümkün olamayacağı ifade 
edilmiştir. Bu kapsamda genelkurmay başkanlığı, 1995 tarihli, my 75-1 (a) silahlı kuvvetler 
karargâh hizmetleri yönergesinin ilgili kısımları, ek- 10'da sunulmuştur. Ayrıca, yönerge aslı 
dosyanızda mevcuttur. İlgili yönergenin 5-9'ncu sayfası, 9'uncu maddesinde; gizli, özel, 
hizmete özel, tasnif dışı evrakın tabi tutulduğu işlem: yine aynı yönergenin, 5-10'ncu sayfası, 
10'ncu maddesinde gizlilik dereceli evrakın gönderilmesi, yine aynı yönergenin, 5-10'ncu 
sayfası, 11'nci maddesinde senetli evrakın zarflanması ve gönderilmesi, yine aynı yönergenin, 
5-12nci sayfası, 13'üncü maddesi, a(2) bendinde evrakın gizlilik derecelerine göre 
muhafazası ve son olarak yine aynı yönergenin, 5-17'nci sayfası, 27'nci maddesi, a,b,c,ç 
fıkralarında kişiye özel'in neyi ifade ettiği belirtilmiştir. 

Kişiye özel; bir gizlilik derecesi olmayıp, evrakın gittiği yerde ve ilk işlemlerinde, 
belirli şahısların komutan veya sadece onun yetkili kıldığı personel açabileceğini, bunların 
dışında herhangi bir şahıs tarafından açılamayacağını ifade eder. Her gizlilik derecesindeki 
evraka bu işaret gerekirse verilebilir. Özetlemek gerekirse gizli ve kişiye özel evrak mutlaka 
senet karşılığı el değiştirir. Kapalı zarf üzerinden işlem görür. Evrak sadece belirli şahıslar 
komutan veya sadece onun yetkili kıldığı personel tarafından açılabilir, bunun dışında 
herhangi bir şahıs tarafından açılmaz. Evrak, çift kilitli, demir kuşaklı, çelik dolaplarda 
muhafaza edilir, evrağın emniyetinden, muhafazasından ve denetiminden gönderen ve alan 
makam sorumludur. Ayrıca, askeri yazışmalarda kullanılan my 75-1 (a)'nın esasları dışında, 
kamu görevleri açısından da resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkındaki 
yönetmeliğin 23. maddesinde, yapılan gizlilik dereceleri belirtildikten sonra kişiye özel ve 
gizli, gizlilik dereceli evrağın çift zarfa konacağı, evrakı alan görevlinin yönetmelik ekinde 
bulunan evrak senedini imzalayarak gönderen makama iade edileceği belirtilmiş, yine 
yönetmelik ekinde bulunan örneklerde kontrollü evrakın nasıl teslim alınacağına dair belge 
gösterilmiştir. 

Yukarıda izah etmeye çalıştığım hususlara dikkat edildiğinde kamuda bir evrağın 
ilgili kişiye senet karşılığı imza attırılmadan tebliğ edilemeyeceğini göstermektedir. 
Tarafıma savcılık ifadesinde gösterilen hiçbir belge tebliğ edilmemiş olup, ilk defa savcılıkta 
görülmüştür. Söz konusu 5 belgeden, ikisi savcılık ifadesinde dahi sorulmamıştır. Yukarıdaki 
hususlara ilave olarak 1996-1997 senesinde görev yaptığım personel başkanlığımda yarbay 
rütbesiyle, onlarca proje subayından biri olarak görev yapmaktaydım. Benim üstüm ve 
amirim konumunda sırasıyla kurmay albay rütbesinde şube müdürü, tümgeneral 
rütbesinde personel daire başkanı ve korgeneral rütbesinde personel başkanı 
bulunmaktadır. Böyle bir hiyerarşik yapı içerisinde, benim üst ve amirlerimi atlayıp, bu 
belgelerin tarafıma tebliğ edilmiş olması, bu belgelerin tarafımdan açılması veya incelenmesi 
mümkün değildir. Bu kapsamda, dosyada beni bu belgelerle ilişkilendirecek herhangi bir 
emare yahut delil de yoktur. Olsaydı, 09.05.2012 tarihindeki savcılık ifadesinde tarafıma 
gösterilmesi gerektiğini değerlendirmekteyim.



  

 Şahsıma yönelik suçlamanın yegane dayanağı olan sürekli giriş kartı konulu 
belgenin, delil niteliğinde olamayacağının açıklanması, söz konusu cd içerisinde, 
cd5/bcg/bornova/kenan klasöründeki 07.05.1997 tarihinde İGHD kullanıcısı tarafından 
oluşturulan ve son kaydetme işleminin 08.05.1997 tarihinde İGHD kullanıcısı tarafından 
yapıldığı tespit edilen, plan subayı yarbay Ünal Akbulut ve plan şube albay İdris Koralp 
tarafından hazırlanarak iç güvenlik harekat daire başkanı tuğgeneral Kenan Deniz adına 
imzaya açılan word belgesinde, BÇG alanına giriş yetkisi verilen ve bu salonda bulunan 
birçok kişinin tutuklanmasına neden olan 45 kişilik listede ismimin bulunmasıdır. 

Bu yazının sahteliğini gösterir tespitler ek-11'dedir. Bu yazı ve ek'teki listeyi ilk defa 
gördüğümü savcılık ifadesinde belirtmiştim. BÇG'nin hukuki durumunu ve grubun MGK 
kararları doğrultusunda kurulduğunu, sayın komutanlarım ve arkadaşlarım defalarca izah 
ettiler. Ben, yeniden BÇG'nin çalışma alanınını bilmediğimi, bu çalışma grubunun içinde 
yer almadığımı, herhangi bir toplantısına veya faaliyetine katılmadığımı ifade etmek 
istiyorum. 

Bu bilgisayar çıktısında, genelkurmay personel başkanlığı'ndan 5 subayın adı 
bulunmaktadır. Gerçekte 6 subay 1 isi yanlışlıkla başka başkanlıkta söylenmektedir. Bu 
subaylar, hava kurmay binbaşı Bahattin Çelik, piyade kurmay kıdemli albay Emin Cihangir 
Akşıt, personel yarbay Kemal Savcı, kara pilot kurmay albay Tevfik Özkılıç ve ben top. 
kurmay yarbay Berkay Turgut'tur. 

10 nisan 1997 tarihli, Çevik Bir imzalı, batı çalışma grubu konulu belgenin 
ek-a'sında korgeneral Çetin Doğan imzalı teşkilat yapısı, planlama bölümünde personel 
başkanlığı'ndan j-l, 1 kurmay subayın görevlendirilmesi emredilmiştir. Hava kurmay binbaşı 
Bahattin Çelik, kendi ifadesinde, personel başkanlığı temsilcisi olarak sadece kendisinin 
görevlendirildiğini, personel başkanlığı plan şube'de, diğer plan subayı arkadaşların 
ellerinde projelerin olduğunu, kendi elinde sadece cari işler bulunduğunu, onların işleri 
yarım kalmasın diye kendisinin görevlendirildiğini, listede adı geçen subayları tanıdığını 
ve bu kişileri söz konusu alanda hiç görmediğini beyan etmiştir. 

Dolayısıyla BÇG alanına girmeye yetkili personel listesindeki personel 
başkanlığından hava kurmay binbaşı Bahattin Çelik dışındaki 4 isim, söz konusu bilgisayar 
çıktısına alakasızca eklenmiştir. Konu ile ilgili teşkilat şeması ek-12'dedir. Bu kapsamda, 
BÇG alanına girmeye yetkili personel listesi, 45 kişiden oluşurken, 26 kişilik BÇG isimli 
telefon rehberi isim listesi ve 16 kişilik BÇG isim listesinin olduğu tespit edilmiştir. İsmim, 
45 kişilik listede yer alırken, diğer 2 listede yer almamaktadır. bu listeler, birbirleriyle sayısal 
olarak çelişmektedir. 

Yazılı savunmamda detaylı olarak ifadelerinden alıntı yaptığım bazı şüpheli 
ifadelerinden kısaca bahsetmek istiyorum bu kapsamda jandarma binbaşı Yüksel Sönmez, 
hava pilot binbaşı Aydın Karaşahin, kurmay yarbay Ünal Akbulut jandarma kurmay binbaşı 
Ruşen Bozkurt, istihkam kurmay kıdemli binbaşı Ziya Batur, top. Kıdemli başçavuş Hamza 
Özaltun, personel başkanlığı temsilcisinin kim olduğunu ifadelerinde belirtmişlerdir. Ayrıca 
emekli Korgeneral Yıldırım Türker 13 şubat 2013'te Ankara C.Başsavcılığına sunduğu 
dilekçesinde; hava kurmay binbaşı Bahattin Çelik ikiz görevli ve geçici olarak iç güvenlik 
harekat dairede kurulacak olan BÇG'de çalışmak üzere personel başkanlığınca 
görevlendirilmiştir. Diğer dört personel hiçbir zaman ve hiçbir şekilde geçici de olsa dahi iç 
güvenlik harekat dairesi başkanlığı emrinde görevlendirilmemişlerdir şeklinde beyanda 
bulunmuşlardır. Ve Sayın Yıldırım Türker devamla plan şube proje subayı olan Kurmay 
Yarbay Berkay Turgut'un çok önemli bir projesi vardı. Birkaç senedir devam ediyordu ve 
birkaç sene daha sürecekti. O da Türk silahlı kuvvetlerinde terfiin kadro esasına bağlanması 
konusudur. Ayrıca yarbay Turgut mayıs 1997 genel atamaları ile kara kuvvetleri 
komutanlığınca Azerbaycan harp okulu öğrenci tabur komutanlığına atandı ve haziran sonuna 
doğru görevden ayrıldı demiştir. Sayın Yıldırım Türker 13 haziran 2013 tarihli dilekçesine 



  

ilave olarak 16 Eylül 2013 tarihinde mahkemenize verdiği dilekçe ve 1 Ekim 2013 
tarihindeki mahkemeniz huzurundaki sorgusunda da şahsıma asli görevinin dışında bir görev 
verilmediğini beyan etmiştir. İlave olarak o dönem plan şube müdürü olan Sayın İdris Koralp 
sorgusunda, genelkurmay personel başkanlığından hava kurmay binbaşı Bahattin Çelik 
dışında başka kimsenin çalışmadığını beyan etmiştir. 

Sonuç olarak,yukarıda arz ettiğim hususlar ve diğer ifadeler birlikte 
değerlendirildiğinde, BÇG'da çalışmadığım çok net şekilde ortaya çıkmaktadır. 

 Batı çalışma grubunda görevlendirilmediğime ve çalışmadığıma yönelik arzımdan 
sonra şimdi de beni ve birçok kişiyi olumsuz etkileyen, ben dâhil bir kısım personelin tek 
başına yaşamını alt üst eden genelkurmay merkez daire başkanlığına adresli, sürekli giriş 
kartı konulu bilgisayar çıktısı evrakla ilgili açıklamalarda bulunmak istiyorum. Bu 
kapsamda daha önce birçok kez açıklanmış olmakla beraber öncelikle gky:119-1(a) 
genelkurmay kışla ve karargâh emniyet yönergesi ek-16'da sayfa 2-1'e göre genelkurmay 
kışlasına nizamiyelerden 4 çeşit kart ile giriş yapılabileceğini vurgulamak istiyorum. Bu 
kartlar; sürekli giriş kartı genelkurmay kışlasında görevli personele verilir. Misafir giriş 
kartı misafirlere verilir. Geçici giriş kartı genelkurmay başkanlığı ile sürekli ilişkide bulunan 
personele verilir. Diğer giriş kartları basın, askeri mahkeme, askeri yargıtay, AYİM, askeri 
savcılık, tabiplik, saymanlık, inşaat, bakım, onarım, destek kıta grup komutanlığı, müşterek 
muhabere merkezi, banka/ptt, ziyaretçi, tatbikat/ toplantı/ seminer, kütüphane, destek kıta 
erbaş, erler için verilen kartlardır. 

Yukarıda açıkladığım üzere sürekli giriş kartı genelkurmay kışlasında görevli 
personele verilmektedir. 1994 yılı ağustos ayından itibaren genelkurmay karargahında 
çalıştığımdan zaten sürekli giriş kartımın olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Yukarıda 
açıklanan hususlara ilave olarak, ek-11'de kırmızı renkle belirtilen hata ve eksiklere tekrar 
bakacak olursak, genelkurmay karargâhında o tarihte yürürlükte olan ve ek-14'de sunulan 
gky:119-1(a) genelkurmay kışla ve karargah emniyet yönergesinin 1-3. sayfasında yer alan 
yetki ve sorumluluklar başlıklı bölümün a bendi uyarınca; giriş kartlarının verilmesi 
yetkisi merkez daire başkanlığnın değil, genelkurmay genel sekreterliğinin 
sorumluluğundadır. Dolayısyla evrağın adresi yanlıştır. Evrağın 3. maddesinde sürekli giriş 
kartı verilmesi talep edilen 45 kişiden 42 kişisi zaten genelkurmay karargahının 
personelidir ve hepsinin giriş kartı mevcuttur. Ayrıca sürekli giriş kartı çıkarılması ihtiyacı 
bulunmamaktadır. Bu evrağı hazırladığı iddia edilen yarbay Ünal Akbulut, şube müdürü 
albay İdris Koralp kendisi ve kendi diğer şube personeline de sürekli giriş kartı verilmesini 
talep etmektedir. Söz konusu personel kendi çalışma alanlarında, o güne kadar kartsız mı 
çalışmıştır? Söz konusu belgenin üst yazı ve ek listesi imzasız, parafsızdır. Evrak ara 
numarası yoktur. Arşiv kategorisi yoktur. Arz/rica ederim ibaresi yanlıştır. Aynı seviyedeki 
makamlar birbirlerine sadece arz ederler. Ekler hanesi yanlış yazılmıştır. Bu tabir birden fazla 
eki olan yazılar için kullanılır. Tek eki olan bir evrakta ek-a denemez. Sadece eki tabiri 
kullanılır. Evrakta gün bazında tarih yoktur. Evrakta koordine sütunu dağıtım sütunu 
bulunmamaktadır. Yazıyı yazanın kimliği bulunmamaktadır. Ekin sayfalarının sayfa 
numarası yoktur. Kim tarafından hazırlandığı belli değildir. Hazırlandığı iddia edilen 
personel tarafından kabul edilmemektedir. Söz konusu evrak, o yıllarda henüz kullanılmayan 
ve 2007'de üretilen calibri karakterinde yazılmıştır. Bu durum, listenin sonradan 2007'de 
oluşturulduğu ve sahteliği iddiasını güçlendirmektedir. 

Nitekim microsoft bilgisayar yazılım hizmetleri ltd. şti. tarafından Ankara 16. Asliye 
Hukuk Mahkemesi'ne sunulan 08.04.2013 tarihli yazıda calibri yazı stilinin 2003 senesinde, 
bir grup araştırmacıyla geliştirme amaçlı paylaşıldığı, wındows vısta sürümüne 08.08.2004 
yılında eklendiği, 2007 senesinde ise piyasaya sürüldüğü ifade edilmiştir. Konu ile ilgili yazı 
ek-15'dedir. Söz konusu listede 8 adet yanlış yazılmış rütbe, sınıf hatası tespit edilmiştir. 
Yazılı savunmamda detayı mevcuttur. Genelkurmay başkanlığı kayıtlarında da böyle bir 



  

yazı, evrağın aslı yoktur. Doğruluğu tartışmalı cd içerisinden alınan digital çıktılardır. 
BÇG alanına giriş kartı yetkisi verilmesine yönelik hiçbir işlem yapılmamış, yani hiçbir 
personele giriş kartı verilmemiştir. Yazı ve listenin her ikisi de yazılı veya sözlü olarak bana 
tebliğ edilmemiştir. Böyle bir liste gerçekten varsa bile, kimin hangi amaçla yazdığının 
anlaşılmadığı ve kanıtlanamadığı, hayata geçmediği, taslak olarak kaldığı 
değerlendirilmektedir.

 Ayrıca 10 nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu konulu belgede, BÇG teşkilatının 
16 kişiden oluşması öngörülmüş iken, iddia edilen liste 45 kişiden oluşmaktadır. Bu durum 
ciddi bir çelişki yaratmaktadır. Yapılan incelemede, BÇG' de çalıştığını beyan edenlerin 
sayısının, BÇG teşkilatında öngörülen personel sayısı ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu 
durumda batı çalışma grubunda bulunmadığım açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca, dikkat çekici 
bir nokta daha bulunmaktadır. 

Bilirkişi raporuna göre, BÇG alanına girmeye yetkili personel listesi 7 mayıs 1997 
tarihinde oluşturulmuş, 8 mayıs 1997 tarihinde güncellenmiş ve son çıktısı alınmıştır. Kara 
kuvvetleri komutanlığının genel atama emri ise 7 mayıs 1997 tarihinde yayınlanmıştır. Bu 
emir ile tayinimin çıktığı belli olmasına rağmen, 8.mayıs'ta belgede yapılan güncellemede 
ismim neden yer almıştır? ayrıca tayinimin çıkacağı 1996 yılı genel atamalarından itibaren 
bilinmektedir. Bu listeyi hazırlayan böylesine önemli bir faaliyetin farkında olmayabilir mi? 
Güncellemede atama emrini dikkate almamazlık yapabilir mi? 

Daha da önemlisi, söz konusu evrağı hazırladığı iddia edilen plan subayı yarbay 
Ünal Akbulut, tabur komutanlığına tayini çıktığı halde, kendi ismini,  Mehmet Ali 
Yıldırım'ın, Cumhur Yatıkkaya ismini de 8 mayıs'ta güncellenen listeye yazabilir mi? Bu 
inandırıcı mı? 

Bütün bu izah ve değerlendirmeler ışığında, alınan ifadeler kapsamında BÇG ile 
ilgili 3 isim listesi bulunmaktadır. Bunlar, 30 nisan tarihli BÇG görev bölümü listesi, 2 
mayıs tarihli BÇG telefon rehberi listesi, 7 mayıs tarihli BÇG alanına girmeye yetkili 
personel listesidir. Bu üç isim listesinin hepsi, imzasız, parafsız, tarih ve sayısı, evrak kontrol 
numarası bulunmayan bilgisayar çıktılarıdır. Dikkat çekici bir diğer nokta da şöyledir, 30 
nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu görev bölümünde 16 personel var iken, 02 mayıs 1997 
tarihinde oluşturulan ve 02 haziran 1997 tarihinde gözden geçirilen batı çalışma grubu telefon 
rehberi.doc isimli word belgesindeki listede, 10 nisan 1997 BÇG emrine aykırı olarak, neden 
26 kişi bulunmaktadır? Bunu kim düzenlemiştir? 2 günde ne olmuştur? Ortada bunu 
açıklayacak herhangi bir belge yoktur. 5 gün sonra da, liste niçin 45 kişiye çıkmıştır? Batı 
çalışma grubu görev bölümü 30.04.1997 tarihli listede yer alan 5 personel, 02 mayıs 1997 
tarihinde oluşturulan telefon rehberi listesinde yer almamıştır. 

Emre göre burada çalışan personel zaten atamalı olarak iç güvenlik harekat dairesi 
plan şubesinin personelidir. Dışarıdan yani diğer başkanlıklardan toplam 6 subay 
istenmesine rağmen neden 45 kişilik liste hazırlanmıştır? Buna göre personel başkanlığından 
1 kurmay subay istenmesine rağmen bu soruşturmaya personel başkanlığından neden 4 
subay çağrılmıştır. Dava kapsamında bulunan 103 kişiden 40'ı bu evrak nedeniyle sanık 
durumundadır. 

Bu evrakla ilgili olarak, iddianamede sayın İdris Koralp yazıyı net olarak 
hatırlayamadığını ifade etmiştir. Sayın Ünal Akbulut bu belgeyi kendisinin hazırlamadığını, 
sahte veya taslak olduğunu ifade etmektedir. Sanık Hamza Özaltun, savcılık sorgusundaki 
ifadesinde evrakta belirtilen isimlerin 45 kişilik listedeki BÇG'de çalıştığını beyan etmişse de, 
07 ocak 2014 günü sayın mahkemeniz önündeki savunmasında ve çapraz sorgu ile yöneltilen 
sorulara verdiği cevaplarda, savcılık sorgusu sırasında 45 kişilik listenin kendisine 
gösterilmediğini, sadece, 26 kişilik telefon rehberi isimli word belgesinin kendisine 
gösterildiğini, batı çalışma grubu alanında ise üç kişinin ismini hatırladığını beyan ederek 
gerçek ve doğru beyanının bu şekilde olduğunu vurgulamıştır. 



  

Ayrıca, 45 kişiyi bçg çalışma alanında gerçekten hiç görmüşler midir? Sorusunu 
sivil memurlar Serhat Altay ve Ömer Özkan'a da sormak isterdim. Onlar da bütün listelerin 
doğru olduğunu beyan etmişlerdir. Bir başka deyişle, onlara göre bilgisayar çıktısı olan bütün 
isim listeleri doğrudur ve listedeki kişiler BÇG'de çalışmışlardır. Gerçekten bu kadar 
personeli hatırlayabilmişler midir? Orada çalışmadığıma göre, bu kişilerin beyanları 
bütünüyle gerçek dışıdır. Ayrıca, Ömer Özkan ve Mehmet Özbek'in her ikisi de ayrı ayrı 
girmeye yetkili personel listesi-sürekli giriş kartı konulu 3 sayfalık evrağı yazdıklarını 
beyan etmişlerdir. Bu üç sivil memur için de takipsizlik kararı verilmiştir. 

 İdris Koralp sorgusunda, BÇG'de kendi şubesinde görevli olan 6 kişi dışında 
diğer j başkanlıklarından gelen 6 takviye personel ile çalıştıklarını, bu personelin belirli 
sürelerle çalıştığını, BÇG için özel bir çalışma alanı, telefon sistemi ve özel giriş kartı 
hazırlanmadığını beyan etmiştir. 

Sonuç olarak; söz konusu evraka yönelik ciddi çelişki, tutarsızlık ve askeri yazım 
kurallarına aykırılık vardır. Böylesi hatalarla dolu bir isim listesine dayanılarak, gerçekte tek 
başına delil olamayacak bir bilgisayar çıktısını dikkate alarak ve bunu kuvvetli suç şüphesi 
kabul ederek, suçsuz insanların aylarca tutuklu kalıp yargılanması kabul edilemez.Bu 
çerçevede bu evrakın resmi olarak hazırlanmadığını ve yayınlanmadığının 
değerlendiriyorum. Evrak muhtemelen maksatlı olarak hazırlanmıştır. 

 CMK 170/4 maddesinde iddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut 
delillerle ilişkilendirilerek açıklanır denmesine rağmen, iddianamede kim tarafından 
oluşturulduğu belli olmayan ve içeriğinde çok fazla miktarda maddi hatalar bulunan dijital 
veri esas alınmış ve sonuç bölümünde ortaya hiçbir maddi delil koymadan tarafım 
suçlanmıştır. Nitekim, Kunter, Yenisey ve Nuhoğlu'nun, muhakeme hukuku olarak ceza 
muhakemesi hukuku adlı eserleri'nin 1103. sayfasında, bilgisayar kayıtlarının, şüphelinin 
imzasını taşımaması ve bu kayıtlarda her zaman değişiklik yapılmasının mümkün olması 
nedeniyle, tek başına şüpheli aleyhine delil olarak kullanılmaması gerekir. Ancak diğer 
delillerle desteklendiği takdirde, ceza muhakemesinin amacı olan maddi gerçeğin ortaya 
çıkarılmasına hizmet edebileceği savunulmaktadır. Bilişim sistemindeki veri, elde tutulan 
ve gözle görülen bir nesne olmadığı için, somutlaştırılarak esas hakkında hüküm verecek olan 
mahkemenin önünde CMK 206 doğrultusunda ikame edilebilecek veya ortaya konulabilecek, 
yani elle tutulur, gözle görülür bir delil haline getirilmedikçe, delil olma niteliği taşımaz 
denmektedir. 

Ceza doktrini haline gelmiş bu bilimsel etüdlerin ışığında, imzasız, parafsız, ara 
numarasız, maddi hatalarla dolu, düzmece bir bilgisayar çıktısından ibaret bir belgeden 
başkaca bir delil olmamasına rağmen; ceza hukukuna aykırı ve mesnetsiz bir usûlle 
suçlanmaktayım. Ayrıca ve özellikle, başka somut ve hukuki delillerle desteklenmeyen, 
kimin hazırladığı ve kimin tarafından, hangi maksatla ismimin yazıldığını bilmediğim bir 
bilgisayar çıktısı, yargıtay ceza genel kurulu ilgili kararı gereği, tek başına delil olarak 
kabul edilemez. 

Bana gösterilen bir adet imzasız, parafsız, ara numarasız, maddi hatalarla dolu, 
sahteliği veya taslak olduğu ortada olan belge ile BÇG arasında doğrudan ilişkimin olduğu 
ifade edilemez. Bu belgede ismimin geçmesi, burada görevlendirildiğim anlamına gelemez. 
Bu kapsamda, hem listelerde hem de savcılık sorgusunda gösterilen diğer belgelerde, isimleri 
yer almasına ve BÇG'de çalıştıklarını beyan etmesine rağmen, bir kısım personelin sorguyu 
müteakip tutuksuz yargılanması veya hiç sorguya çağrılmaması düşündürücüdür. 

Ayrıca, söz konusu dönemde yarbay rütbesinde olduğum bu rütbe ile genelkurmay 
karargâhı gibi en üst karargâhta irade tesis edebilecek, rütbe ve makamda olmadığım, savcılık 
tarafından alınan ifadelerden ve yapılan sorgulamalardan söz konusu grupta 
görevlendirilmediğimin teyit edilmiş olması göz ardı edilmiştir. İlave olarak, hiçbir yerde 
imza ve parafım yoktur. İddianamede ismi en az geçen üç kişiden biriyim. Aleyhime hiçbir 



  

ifade bulunmamakta, hiçbir ifadede ismim geçmemektedir. Hiçbir müştekinin şahsımla ilgili 
şikâyeti yoktur.

 İsmim 45 kişilik sürekli giriş kartı verilmesi istenen sahte ve taslak bilgisayar 
çıktısında bulunmasına rağmen başka hiçbir listede, belgede bulunmamaktadır ve tarafıma 
hiçbir görev verilmemiştir. 

Bugün, emekli olmuş bir subay olarak görevimi en iyi şekilde yerine getirmek 
dışında, hiçbir suçum yokken, bir adet tartışmalı bilgisayar çıktısında ismimin yazılmış 
olması nedeniyle, 13 aydan fazla süre özgürlüğümden mahrum edilmiş olmamın maksadını 
yüreğime, mantığıma ve vicdanıma açıklayamamaktayım. Bugün, işlemediğim suçun, içinde 
görevlendirilmediğim grubun, katılmadığım çalışmaların hesabını vermek zorunda 
bırakılmaktayım. Bugün, yine iddia makamının bulması gereken lehte delilleri bulmaya ve 
suçsuzluğumu ispata zorlanıyorum. Türk silahlı kuvvetlerine adımımı attığım günden bugüne 
kadar, ettiğim yemine bağlı kalarak, başta Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun bağlı tüm 
kurumlarına karşı yasal olmayan hiçbir faaliyetim olmamıştır. Olması da, asla düşünülemez. 
Ben, bana isnat edilen bu suçlamada, suçsuzluğumun ortaya çıkacağına ve adaletin tecelli 
edeceğine yürekten inanıyorum. 

 Demokrasiye gönülden inanan, hukukun temel ilkelerine bağlı, vatan ve millet 
sevgisini yüreğinde kor bir ateş gibi hisseden bir türk subayı olarak, karakterimle asla 
bağdaşmayan böyle bir suçlamayı kesinlikle reddediyorum. Tek istediğim; hakikatin bir an 
önce anlaşılması için yaptığımız itirazların, verdiğimiz belgelerin, ifade ve beyanların hukuk 
ve yasalar içinde kalarak, samimiyetle gerçekten incelenmesi, bir an önce adaletin tesis 
edilerek bu haksızlığa son verilmesidir. Yüreğim ve vicdanım suçsuzluğum konusunda son 
derece rahat. Ancak bu durum, 13 aydan fazla tutuklu kaldığım gerçeğini değiştirmiyor. 
Hukuki anlamda, neden tutuklandığımı o gün de bugün de anlayabilmiş değilim. 
Yüreğimdeki isyana ve yaşadığım bu derin ızdıraba karşın, sabırla ve metanetle bu sürecin 
biran önce bitmesini bekliyor, gerçekten adil bir yargılamanın yapılmasını talep ediyorum. 

Savunmamı 13. Yüzyılda yaşamış Şirazlı Sadi'nin sözü ile noktalıyorum. Dünyanın 
bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Beraatime karar 
verilmesini, saygılarımla arz ediyorum."

"Berkay Bey konuşmanızın başında, ifadenizin başında adalet ve zulüm vurgusuna 
dikkat çektiniz yani onlarla ilgili bu birkaç soruyu empati sorusu olarak 
değerlendirebilirsiniz, bu Batı Çalışma Grubu eylem planı doğrultusunda uygulanan 
işlemlerden birisi evlenme cüzdanında başörtülü fotoğraf bulunan subay ailelerine sağlık 
karnesi ve sağlık fişi verilmemesi ile ilgili bir uygulama var biliyorsunuz, biri bu, diğeri; 
irticai yönleri bulunup bulunmadığını tespit için işte iştima alanlarında bir kısım er ya da ast 
rütbedeki insanlara gündüz vakti su içirerek oruç tutup tutmadığını test etme uygulaması var, 
bu uygulamaları göz önüne aldığınız takdirde adaletle zulüm arasında nerede yer alıyor sizce."

 "Avukat Bey soru için teşekkür ediyorum önce, tabi bu sorunun benimle ilgisi 
olmadığını takdir edersiniz, bu genel bir soru, ama ben şunu söyleyeyim size görev yaptığım 
süre içerisine böyle bir şey asla olmamıştır, bende birlik komutanlığı yaptım, hem de uzun 
yıllar birlik komutanlığı yaptım, bütün makamlarda yaptım bu ana kadar böyle bir şeye asla 
şahit olmadım."

"9 -10 Aralık 96 tarihindeki Yüksek Askeri Şurâ çalışmaları ile ilgili başarılı 
katkılarınızdan dolayı bir takdir belgesi aldığınız sabit, şimdi 9 -10 Aralık 96 tarihli YAŞ 
Kararı, YAŞ tarihinde en çok subayın atıldığı bir YAŞ toplantısı olduğunu düşünürsek, o 
toplantıda atılmasına karar verilen subayların hemen hemen hepsi ile ilgili iddialar bir kısım 
söylentilere dayalı olarak oluşturulmuş dosyalara dayanıyor, bunu nasıl 
değerlendireceksiniz?"

"Çok basit, çok basit bir cevabı var bunun, benim o şurâ'ya katılmamın sebebi, arz 
ettiğim bu proje, bu projeyi Yüksek Askeri Şurâ üyelerine gelişmeleri sunmak için katıldım 



  

bu bir, aldığım takdir de bundan dolayı, zaten takdiri okursanız terfinin o cümleyi atladınız, 
yazıyor orada, iki; bu görüşmenin yapıldığı tarihteki toplantıya benim şubem farklı olduğu 
için benim katılmam zaten mümkün değil."

"Sürekli giriş kartınızın olduğunu kabul ediyorsunuz zaten, bu sürekli giriş kartınızla 
genelkurmay bünyesinde bütün A'dan Z'ye her birime girme imkanınız var mı?"

"Benim şahsımla ilgili Personel Başkanlığı kartları koordine ettiğim için yani orada 
çalıştığımdan dolayı söylüyorum, hangi bölgeye girmeme yetki verilmiş ise kartımın o 
bölgedeki yetkisi var, ama ben aynı zamanda savunmanda izah ettiğim gibi eksi üçüncü katta 
nöbet tuttuğum için, o bölgeye girme yetkim var, bu zaten kartımda belli."

"Yani bu o zaman nereye girebileceğinize ilişkin yetki kartta belirtiliyor mu?"
"Tabi var, zaten yetkili olmayan bölüme bir çarpı işareti koyarlar, o tarafa 

giremezsiniz, yani nereye gireceğim belli."
 "Dolayısıyla iç güvenlik harekat dairesi bölgesinde yapılan toplantılara ya da 

çalışmalara katılabileceğinize ilişkin orada bir işaret var."
 "İç güvenlik değil, yani daha önce birçok arkadaşım izah etti, ben izah ettim, 

genelkurmaydan gelen yazıyı söyledik, bodrum katına girmek için bir tek kapının olduğu bir 
yer var, oradan geçtikten sonra eksi bir, eksi iki, eksi üç bütün bölgeye gitme imkanınız var, 
benim de nöbet tuttuğum yer zaten eksi üçüncü katta, acil işlem merkezi eksi üçüncü katta, 
orada iç güvenlik harekat dairesinin dışında diğer merkezler var, komuta kontrol var, 
harekat merkezi var, acil işlem var, iç güvenlik dairesi var, yani hepsi bir tarafta alt alta."

"Telefon ve isim listelerinin imzasız, mühürsüz olduğunu belirtiniz, doğru, biz de 
baktık öyle bir şeyler yok ama mesela Türkiye de biliyorsunuz bir JİTEM gerçeği yaşandı, 
uzun süre kabul edilmedi, daha sonra olduğu sabit oldu, ve JİTEM ile ilgili birçok belgenin 
imzasız mühürsüz olduğunu biliyoruz, şimdi burada da yasa dışı işler yapmak üzere 
planlanmış bir Batı Çalışma Grubunun bir kısım oluşumunun dışındaki yazışmaları, evrakları 
mühürsüz ve imzasız olması normal değil mi, benzemiyor mu o şeye?"

"Bu konu ile hiç ilgilimin olmadığını, başka yerde çalıştığımı söyledim."
"Biraz önceki ifadenizde isim listelerini ve telefon rehberinin imzasız ve tarihsiz 

olması sebebiyle sahte olduğunu belirttiniz, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir emrin eki olarak 
düzenlenmiş olan belgelerin altında da emri düzenleyen makamın imzası var mıdır?" 
"Vardır."

"Bu belgeler emrin eki olarak düzenlemiş olması sebebiyle isimsiz ve imzasız 
olabilir mi?"

 "Hayır imzası mutlaka vardır, olmaması mümkün değil, her evrakın ekinde ve 
lahikasında imza vardır, bunu her asker bilir."

"YAŞ Kararları ile ilgili bir proje çalışmanızın olduğunu belirttiniz, burada 1996 
yılı ve 97 yıllarında Yüksek Askeri Şurâ Kararı ile ihraçlarda sayının fazla olması ve bu 
sayı içerisinde bulunan personelin çok büyük bir kısmının eşlerinin başının örtülü olması, 
namaz kılması vesaire gibi iddianamede yazılı bir takım sebeplerle ihraç edilmiş olmaları 
Batı Çalışma Grubunun bir faaliyeti olarak değerlendirilmez mi?"

 "Bu soruyu bence Yüksek Askeri Şurâ Üyelerine sormanız lazım, bana değil."

18.C. SANIK BERKAY TURGUT MÜDAFİİ AV. SELEN KILIÇ AY'IN 
SAVUNMASI

"Müvekkile ilişkin iddialar, iddianamenin 1247. ve 1248. sayfalarında yer 
almaktadır. Bu sayfalarda, müvekkilin, olay tarihindeki görevinden ve görev yerinden, Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personel listesinde adının 
geçtiğinden ve son olarak 09 Mayıs 2012 tarihinde savcılık huzurunda verdiği ifadesinden 
bahsedilmektedir. 



  

Esasen, iddianamenin müvekkile ilişkin kısmında; müvekkilin, isnat edilen suçun 
yasal unsurlarını, somut olarak nasıl gerçekleştirdiğinden bahsedilmemekte, birçok şüpheli 
için aynı ve tek tip olan bazı belirlemelerle yetinilmektedir.

Batı Çalışma Grubu'nda görevlendirilen ve Batı Çalışma Alanı'na giriş yetkisi 
verilen, kendi adının da bulunduğu personel listesi ile ilgili olarak ifadesinde; kendisinin ayda 
4-5 kez nöbet tuttuğu yer olan ve Batı çalışma grubunun fiziki çalışma alanı olan alana 
girebilmek için ve girişteki kart kontrolünden geçebilmesi için böyle bir belge oluşturulmuş 
olabileceğini değerlendirdiğini şeklindeki ifadenin, müvekkilin beyanlarıyla uzaktan 
yakından ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilin ayda 4-5 kez nöbet tuttuğu Acil İşlem 
Merkezi'nin, Batı çalışma grubu çalışmalarıyla yahut Batı çalışma grubunun fiziki 
çalışma alanıyla ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkil, bu nöbetlerin kimler tarafından, ne 
amaçla tutulduğunu, gerek savcılık ifadesinde, gerek mahkemeniz huzurundaki sorgusunda 
izah ettiği gibi, tarafımızca savcılığa hitaben yazılan dilekçelerde de bu nöbetlere ilişkin 
ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur. 

Dosyanızda mevcut, Genelkurmay Başkanlığı'nın 31 Ocak 2013 tarihli yazısıyla 
da, bu nöbetlerin mahiyeti ve Genelkurmay Karargâhının -3. katında tutulduğu, 
dolayısıyla Batı çalışma grubunun fiziki çalışma alanında tutulmadığı ortaya çıktığı gibi, 
daha önce sorgusu yapılan kimi sanıkların beyanları ve kendilerine sorduğumuz sorulara 
verdikleri cevaplarla da, bu nöbetlerin Batı çalışma grubu çalışmalarıyla ilgili olmadığı 
açıklığa kavuşmuştur. 

İddianame henüz düzenlenmemişken dahi, Acil İşlem Merkezi nöbetleri ile Batı 
çalışma grubu çalışmaları ve çalışma alanı arasında bir bağlantı olmadığı bu kadar açıkken, 
iddianamede, yukarıda zikredilen ifadenin kullanılmış olmasının, basit bir maddi hata olarak 
değerlendirilmesi maalesef mümkün değildir. 

Müvekkile yönelik, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Düşürmeye, Devirmeye 
İştirak Etmek suç isnadının yegane dayanağı, 07 Mayıs 1997 tarihli, Gir-Yet.doc isimli, Batı 
Çalışma Grubu Alanına Giriş Yetkisi Verilen Personel Listesidir. Öncesinde beyanda 
bulunan meslektaşlar, sanıklar ve müvekkilin, bu listenin sahte ve içeriğinin gerçek dışı 
olduğuna ilişkin detaylı açıklamalarına aynen katılıyor ve bu beyanları tekrarlamakta bir 
fayda görmüyorum. 

Müvekkil, gerek savcılıktaki ifadesinde, gerek ise huzurunuzdaki sorgusunda, bu 
belgede isminin neden yer aldığını bilmediğini ve kendisine Batı çalışma grubu alanına 
girişle ilgili özel bir yetki yahut kart verilmediğini izah etmiştir. Yüklenen suçun, hukuka 
uygun şekilde elde edilen her türlü delille ispat edilebileceği muhakkaktır. Gerek bu listenin, 
gerek ise dosya kapsamındaki başkaca delillerin, elde ediliş biçimine ilişkin itirazlar daha 
öncesinde çok kez dile getirilmiştir. 

Dijital belge niteliğindeki bu listenin, tek başına, isnat edilen suçun işlendiğine 
yönelik bir delil olamayacağına ilişkindir. Dijital delillerin de, hukukumuzdaki delil 
serbestisi ilkesi uyarınca, delil olarak kullanılabilmesi mümkün olmakla birlikte, bu delillerin 
yazılı belgelerden farklı olarak müdahaleye açık oldukları, gelişen teknolojinin de etkisiyle, 
üzerlerinde kolaylıkla değişiklik yapılabileceği unutulmamalıdır. 

Bu delillerin mahiyetlerinden kaynaklanan bu durum, elde ediliş biçimlerinin, 
üzerlerinde değişiklik yapılıp yapılmadığının, dosya kapsamındaki başkaca delillerle 
bağdaşıp bağdaşmadıklarının yahut çelişip çelişmediklerinin dikkatlice değerlendirilmesini 
gerektirir. Bu belgeler, ancak ve ancak dosya kapsamındaki başkaca delillerle 
desteklendikleri yahut doğrulandıkları takdirde delil olarak değerlendirilebilirler. Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi'nin 2013/9110 Esas, 2013/12351 Karar sayılı kararının, dijital belgelerin delil 
niteliğine ilişkin bölümünden aynen aktarıyorum; İspat aracı olan delilin 
değerlendirilmesinde, ceza muhakemesi hukukunda bir delil için öngörülen nitelikleri taşıyıp 
taşımadığı nazara alınıp, genel olarak; somut olayın özellikleri, yüklenen suçun işleniş 



  

biçimi, dosyadaki diğer deliller gibi hususlar gözetilip, özel olarak da; delilin temsil ettiği 
olayın niteliği, ele geçiriliş yeri, şekli ve zamanı, bu delilin sair karakteristik özelliği gibi 
hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Gerek soruşturma, gerek ise mahkemeniz 
huzurundaki kovuşturma sürecinde, bu dijital belgeyi destekler yahut doğrular nitelikte başka 
bir delil ortaya çıkmamıştır, bu dijital isim listesi ve müvekkilin isminin bu listede yer alıyor 
olması, tek başına, savcılığın iddiasını desteklemeye, güçlendirmeye yahut haklı kılmaya 
elverişli değildir. 

Öte yandan, herhangi bir alana giriş yetkisine sahip olmanın ve hatta bu yetkiyle bu 
alana girmenin suç olmadığını ve asla olamayacağını da vurgulamak istiyorum. 
Katılmamakla beraber, savcılık, Batı çalışma grubu oluşum ve faaliyetlerini bir bütün olarak 
suç olarak nitelendirmekte ise de; müvekkilin Batı çalışma grubuna katıldığına yahut bu 
kapsamda faaliyette bulunduğuna ilişkin olarak, az önce bahsettiğim isim listesi haricinde, 
amacına uygun, yani suçu ispata elverişli bir delil sunmuş değildir. Delili bir kenara 
bırakalım, savcılıkça, müvekkilin isnat edilen suçu hangi somut fiille işlediği de halen izah 
edilmemiştir. Bu yönüyle, müvekkilin, aleyhinde hiçbir delil olmaksızın, suçu işlemeye 
elverişli somut herhangi bir fiili dahi belirlenmeksizin, 13 aydan uzun süre tutuklu kaldığını 
üzülerek belirtmek isterim. Müvekkil, Batı çalışma grubu içerisinde bulunmamış, bu grup 
bünyesinde herhangi bir görev almamış ve çalışma yapmamıştır. Müvekkil, kendisine isnat 
edilen suçu işlememiş yahut işlemeye teşebbüs etmemiştir. İzah edilenler kapsamında, 
müvekkil Berkay Turgut'un, CMK'nın 223. maddesinin 2-b bendi uyarınca beraatına karar 
verilmesini saygıyla arz ve talep ederim."

18.D. SANIK BERKAY TURGUT MÜDAFİİ AV. AKIN ŞENOL'UN 
SAVUNMASI

"Genelkurmay karargahındaki çalışma ve işleyiş tarzını bilmediklerinden dolayı 
yargılamaya da katkıda bulunmak amacı ile birçok sorular sorduklarını ve yargılamanın 
ortaya daha açıkça suçun, isnat edilen suçun açıkça ortaya çıkması için sorular yönelttiklerini 
görüyoruz, sürekli giriş kartı konusuna hemen bir açıklık getirmek istiyorum, sürekli giriş 
kartı o karargahta tam sayısını bilmiyorum ama bin, 2 bin kişi çalışıyor herhalde, oradaki 
bütün sivil memurdan en yüksek rütbeli personele kadar herkese verilen bir kart, bu kartta 
dünkü duruşma esnasında bu kartın bir fotokopisi sunuldu, bu kart yakaya takılıyor, sağ 
yakaya takılıyor, bu kartın üzerinde giriş, bir çok bölümün kısa kareleri var, oralara 
giremeyecek iseniz, oralara çarpı konuyor, bu kartla siz genelkurmay başkanlığında herkeste 
olan bu kartla, bu kimlik kartı değil yalnız, sadece bu karargahta görev yapılanlara göreve 
başladığı anda veriliyor, bu kartla siz nereye yetkiliyseniz oraya girebiliyorsunuz, bu nedenle 
müvekkilime yegane delil olarak atfedilen konu ile ilişkilendirilmeye çalışılan sürekli giriş 
kartı verilmesi yönündeki emir gerçekten inandırıcı bir emir değil, böyle bir emre gerek yok, 
sürekli giriş kartı verilmesi için bir emre gerek yok, bu konunun açıklığa kavuştuğuna 
inanıyorum, müvekkilim çalıştığı bölüm Personel Başkanlığının, personel dairesi ve onun 
bağlı olduğu şube müdürlüğünde proje subayı, bakın yukarıdan iniyorum, başkanlık çok daha 
korgeneral seviyesinde bir yer, daire başkanlığı tümgeneral seviyesinde veya tuğgeneral 
seviyesinde onun altında da şubeler var, onlarda albay rütbesinde ve proje subayları var, bu 
çalıştığı yer üçüncü katta tahmin ediyorum, nöbet tuttuğu yer eksi üçüncü katta, Berkay 
Turgut o kadar titiz ve çalışkan bir insan ki, bu konuyu söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi 
diye savcılık sorgusunda tartıştık biz daha girmeden önce tutuklanmadan önce ikimizde aynı 
şeyi söyledik, neyse doğrusu söyleyelim, çünkü yarın karşımıza çıkar dedik bu acil işlem 
merkezinde belki bir çok kişi de nöbet tutmuştur, hiç bunu gündeme getirmedi, biz şimdi bunu 
burada acil işlem merkezinin bir nöbet konusu olduğunu ispatlamaya çalıştık yargılama 
boyunca, savcılık sorgusunda sonra müvekkilim Berkay Turgut 09.05.2012 günü tutuklandı, 



  

tümgeneral rütbesinde iken 3. Ordu kurmay başkanı ve garnizon komutanı olarak yaptığı 
Erzincan'daki iş yeri ve konutunda yapılan aramada el konulan özel notları yaklaşık 70-80 
adet müzik CD'si çoğunlukla ailesinin özel fotoğraflarının arşivlendiği evindeki dizüstü 
bilgisayar hard disk imajını içeren tüm eşyalara el konuldu.

Ankara Emniyetinin Terörle Mücadele biriminde incelendi, hiçbir suç unsuruna ve 
sıra dışılığa rastlanmadığı nedeniyle savcılık bilgisi ve talimatı ile iade edildiği, suçsuzluğu 
kanıtlanırsa, insanlar, insan üzülüyor, benim namahremime ait , benim özel yaşantıma ait 
resimler ve eşyalar elden ele dolaşıp iade edilmesine, iade edildi ki, sıra dışılığa ve suç 
unsuruna rastlanmadı. 

CMK'nın 216. maddesi uyarınca delillerin tartışılması aşamasında beyan ve savunma 
hakkımızı saklı tutarak şimdiden iddianamede müvekkilim ile ilişkilendirilmeye çalışılan Gir. 
Yet. doc isimli yegane belgenin elde edildiği CD'den, CD üzerinden bilgilerin sadece 
kaydetme ve kapasitesiyle ilgili değil sonradan üretilip üretilmediğinin teknik bilimsel 
gerekçelerini bildirir imajının ve inceleme raporunun tarafsız bilişim ve soft fear alanında 
uzmanlığı kanıtlanmış bilirkişi heyeti marifeti ile alınmasını talep ediyorum, çok kısa olarak 
BÇG içinde yer almadım derken biraz hicap duyuyorum, bu BÇG suçta, BÇG çalışmaları 
suçta biz aman ona dokunmayalım uzak kalalım gibi bir tavır içerisinde olduğumuzu da, 
olmadığımızı da belirtmek istiyorum, çünkü orası suç, biz dışındayız, tavrı da bizim 
hoşumuza gitmiyor, müvekkilimin dürüstlüğü ve çalışkanlığından bahsettiğim için 
karakterinden de bahsetmek biraz gerekti, onu yansıtıyorum ve biz BÇG dışında evet 
bulunduğumuz için bunu savunuyoruz, BÇG içinde görev almadık, ama BÇG'nin de suç 
olmadığını düşünüyoruz, BÇG çalışmalarının suç olmadığını düşünüyoruz, işlemlerin yasal 
olduğunu düşünüyoruz, MİT, İçişleri Bakanlığı, çıkarılan MGK kararlarından sonra ifade 
edilen bütün işlemleri yaptığını da görüyoruz, bunlar belgelerle buradaki gerek sanıklar 
gerekse müdafiler tarafından anlatıldı, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bu işlemleri yapmamış 
ki, İçişleri Bakanlığı daha fazlasını yapmış, MİT daha fazlasını yapmış onlarda sorgulansın 
ve halende devam ediyor, elimde belge var, bu da sunuldu mahkemeye 02.08.2005 tarihli 
Mehmet Ali Şahin devlet bakanı, başbakan yardımcısının sayın başbakanın yaptığı bu 
görevlerle ilgili bu belgeyi sundular mahkemeye bu işlemler devam ediyor, 2005 yılında da 
devam ediyor, o zaman onu da mı yargılayacağız, BÇG'nin yapısı, işlemleri ve BÇG de görev 
alanların özellikleri, genelkurmay karargahındadır BÇG, 4, 5, 6 veya 15 kişi tam 
bilemiyorum, bu çalışan kişilere baktığımızda bir kere hiçbir o kişileri zinhar 
küçümsemiyorum ama karargah içerisinde ikinci ikiz bir görev verilebilecek nitelikte daha az 
işi olanları oraya yönlendirilmiş, dünde birkaç sanık burada ifade verirken benim tayinim 
çıkmıştı demişti, tayini çıkmış komutan, çünkü komutanlar genelde, kendi özel personelini 
vermek istemezler, özel personeli değil de kendi daha az işine yarayacak kişiyi gönderir, 
tayini çıkmış gitsin arkadaş idare etsin orada durumu, gerçekten böyledir yani biraz yani 
sizlerin basının abarttığı kadar bu BÇG faaliyetleri, bu büyütüldüğü kadar öcü diye tabir 
edilen korkunç bir çalışma sistemi değil,  iddianamede hiyerarşik yapı dışında TSK çatısı 
altında bir yapılanma olduğuna dayanılarak bu çalışmamın yapıldığı belirtilmektedir, 
hiyerarşik yapı dışında olduğuna dair hangi delil var, ben göremedim, bütün emirler 
yayınlanmış, herkesin haberi var, basın yayın ayyuka çıkmış yani nazi teşkilatında esir 
teşkilatı gibi ayrı subaylar siyah giyinmiş öbürleri biliyorsunuz gri giyerlerdi, böyle bir 
teşkilat mı var?

 Yok, herkes biliniyor, kimin gittiği belli, kapılar açık sürekli giriş kartı, hep böyle 
acayip bir yermiş gibi ifade edilmeye çalışmış, zaten medyaya da saygımız var, medya güçlü 
bir şey, şimdi burada da fazla bir şey söylemek istemiyorum, medyanın eline verin bir 
konuyu sizi istediği yere götürsün, aya çıkarabilir, evet o nedenle o zaman ayyuka çıkan 
konular, gazete haberleri, gazete küpürleri tabi ki vardı. Bu belgeler diyorsunuz hep sahte 
böyle kurtulmaya, hiyerarşik yapı dışında olan belgeler sahtedir zaten demek istiyorsunuz.



  

Tek tek talimnamede geçen bir de o delilin elde ediliş şekli ile itibari ile de mesela 
Tamer Tatar getirmiş teslim etmiş bu 7 Nisan tarihli belge gerçi müvekkilim ile ilgisi yok 
ama yani vurucu bir nokta, diyor ki 7 Nisan tarihli belge ile müzekkere ile burada sordu sayın 
mahkeme heyeti, genel sekreter cevap veriyor; kim tarafından ne şekilde nerede bulundu bu 
belge diye sayın heyet, sayın başkanlığımız sordu, buna cevap gelmiş diyor ki bir tek şıkkını 
okuyacağım, ilgi c yazı kapsamında genel sekreter icra subaylığı kayıt ve arşivlerinde 
yapılan inceleme esnasında icra subaylığı odasındaki arşiv evrakının bulunduğu dolap 
içerisinde ilgi b ile sorulan sayfaların bir benzeri bulunmuştur, bak, bak, bulunan sayfaların 
üzerinde herhangi bir imzanın mevcut olmadığı, sayfaların orijinal mi, yoksa tıpkı çekim mi 
olduğunun anlaşılamadığı ve bulunan sayfalarla ilgili olarak evrak kayıtlarında herhangi bir 
husus olmadığı tespit edilmiştir, evrak kaydı yok, bir dolap düşünün şeyin içerisinde, 
genelkurmayın içerisinde orada bulunuyor, bunu daha önce söylemiştik, bu belge Tamer 
Tatar tarafından getirili verildi, oraya da bir köstebek götürmüş koymuş, bakın bir acziyet 
yani üzülüyorum ben, yani kendi ordumun da böyle bir cevap gelmesini, yani dolaptan çıktığı 
yani olmaz, tartışmayacağım, burada bir konu daha var, suçun daha öncede belirtmiştim, 
daha önceki savunmamda suçun 765 sayılı kanunun 147'ye mi, yoksa yeni kanundaki 312'ye 
göre mi nitelendirileceği, sevk maddesinin kullanılacağı? Tabi burada lehe olan kanunun 
tartıştı arkadaşlarım, bende biraz 312'nin daha lehe olduğunu düşünüyorum, iştirak 
hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı sorunu vardır, suç tarihinin belirsizliği sorunu 
vardır, katılanların tespiti sorunu vardır, şimdi burada mağdur olan bir hükümet var, 
mağdur olan bir hükümet var, bakanlar var olsa olsa belki de binlerce müşteki ve mağdur 
var, müşteki ve mağdurların suçtan zarar gördüklerinin somut olgularla kanıtlanması 
yargıtayın yerleşik içtihatlarında var, yani her tabi ben gerçekten zarar gören her insanın 
hakkını aramasından yanayım, ama şimdi bu davada isnat edilen suçla zarar gören müşteki 
ve mağdurların suçtan zarar görmesini örtüştürmek lazım, illiyet bağını kurmak lazım, 
ordudan ihraçlar var, bende asker kökenli olduğum için üsteğmenlik zamanında ihraç edilen 
bazı subay arkadaşlarımız var, onlarla hala arkadaşlığımızda devam eder, biz çünkü 
arkadaşlığa çok önem veririz, şimdi onlardan bir kısmı bu yeni yasa ile bazı haklar tanındı, 
ben mesela yarbaylıktan emekli oldum kendi isteğim ile onlara albaylık hakkı verildi, şimdi 
komutanım deyip şakalaşıyoruz aramızda hiç hizmet etmediler, albay maaşı da alıyorlar, 
bunları da bilmenizi istirham ediyorum, şimdi burada BÇG'nin isnat edilen suçun oluşmadığı 
ortada iken müvekkilim Berkay Turgut'un ne BÇG'de ne de davada konusunda isnat edilen 
suçla ilişkisinin olmadığı da ortada iken kadere bakın ki 1972 senesinden beri ben Berkay'ı 
tanırım Kuleli Askeri Lisesinde başladım, şimdi müdafiliğini yapıyorum, Berkay Turgut'un 
suçsuzluğuna inanıyoruz, savunmalarımızda bugüne kadar verdiğimiz dilekçelerle teferruatlı 
olarak her şeyi açıkladık, beraatını talep ediyoruz."

19.A. Sanık CELALETTİN BACANLI 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 55 ve 324); 

"1996 yılı Ağustos ayında Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Plan Dairesinde Kuvvet 
Plan ve Program Şubesinde Karar Plan Subayı olarak görev yapmaya başladığını, görevinin 
Kara Kuvvetlerinin harp araç ve gereçlerinin modernizasyonu konusunda planlama yapmak 
olduğunu, bununla ilgili sürekli gelen projeler dolayısıyla yoğun toplantılar yaptığını, 1997 
yılı Ağustos ayında görev yaptığı yerin isminin Savunma Plan ve Kaynak Yönetim Dairesi 
olarak değiştiğini, görevine aynen devam ettiğini, 1999 yılı Ağustos ayına kadar bu görevde 
kaldığını, 1998 yılı içinde Mart Ağustos aylarında yaklaşık 4,5 ay İstanbul’da Silahlı 
Kuvvetler Akademisinde görevlendirildiğini,1998 Ekim ayından sonra 8 ay İstanbul’da 
yabancı dil eğitimi aldığını, görevinin yoğun olduğu için BÇG’de görev almasının mümkün 
olmadığını, BÇG’de çalışması için kendisine sözlü ya da yazılı bir tebligat yapılmadığını, 



  

BÇG’de görev almadığını,
 Adının Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma alanına giriş yetkisi 

verilen personel listesinde bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; belgeyi savcılıkta ilk defa 
gördüğünü, böyle bir belge ya da emrin, kendisine sözlü ya da yazılı olarak tebliğ 
edilmediğini, belgede ismi geçen kişilerle bir çalışma yapmadığını, BÇG’de görev 
almadığını, bilirkişi incelemesi sonucu elde edilen teknik bilgilerde, “BACANLI” 
kelimesinin geçmesi konusunda bilgisi olmadığını,  kimler tarafından hazırlanıp 
kullanıldığını bilmediğini, BÇG ile ilgili bilgi sahibi olmadığını, TSK’nın modernizasyonu 
ile ilgili olarak plan subaylığı dışında hiçbir görev almadığını, BÇG yapılanması içerisinde 
hiçbir görev almadığını, çalışma yapmadığını, BÇG ile ilgili belgeleri ilk defa savcılıkta 
gördüğünü, BÇG’de görevlendirilmiş olsa kendisinin 5 ay Silahlı Kuvvetler Akademisinde, 8 
ay da İstanbul’da yabancı dil eğitimine gönderilmemesi gerektiğini belirterek suçlamaları 
kabul etmediğini beyan etmiştir.

19.B. Sanık CELALETTİN BACANLI Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 15.01.2014 tarihli 58. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Savunmamı, Anayasa'nın 38. ve TCK.nın 20. maddelerindeki Ceza sorumluluğu 
şahsidir temel ilkesi kapsamında yalnızca kendi hukuki durumumla sınırlı olarak yapacağım. 
Önce, o dönemde genelkurmay başkanlığındaki görevim ve durumum hakkında çok özet 
bilgi vermek istiyorum. Ben, İstihkâm Kurmay Binbaşı rütbesi ile Ağustos 1996'da 
Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığına, yani J-5 olarak ta bilinen başkanlığa 
atandım. O dönem J-5 Başkanı Korgeneral Vural Avar'dı. Bu başkanlıkta, o dönemde beş 
daire bulunmaktaydı. Bunlar, Strateji ve Kuvvet Plan Dairesi, Savunma Planlama ve Kaynak 
Yönetim Dairesi, Yunanistan-Kıbrıs Dairesi, Anlaşmalar Dairesi, son olarak da 
Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik İşleri dairesiydi. Ben genelkurmayda bulunduğum 4 
yıllık süre içerisinde bu beş daireden ikisinde görev yaptım. 

Önce Ağustos 1996-Ağustos 1997 arasında Strateji ve Kuvvet Plan Dairesinde 
Kuvvet Plan ve Programlama Şubesinde Plan ve Program Subayı olarak görev yaptım. Bu 
dönemde Daire Başkanım Tümgeneral Orhan Yöney'di. Sonra teşkilat değişikliği 
nedeniyle, şubem Ağustos 1997'de Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim Dairesine 
bağlandı. Burada Daire Bşkanım Emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar'dı, bu daireye bağlı 
olarak da yine aynı şubede Plan ve Program Subayı olarak görev yaptım. Görev yerlerine 
ilişkin resmi belge EK-A'da sunulmuştur. 

Bu süreçteki görevim: TSK'nin mali boyutu yüksek olan tank, top, helikopter gibi 
harp silah ve araç ihtiyaçlarının, projelerinin belirlenmesi ile bunların modernizasyonu, 
Projelerin çalışma gruplarında tartışılması, proje subayları, şube müdürleri, daire ve J 
başkanları seviyesinde incelenmesi-takdim edilmesi ve önceliklendirilmesi, yine bunların 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Genelkurmay Karargâhındaki ilgili başkanlıklarla koordine 
edilmesi, 2. Başkan başkanlığındaki Planlama Program İnceleme Kurulunda takdim edilmesi 
ve değerlendirilmesi, Son olarak da, Genelkurmay Başkanına sunularak onayının alınması ve 
Türk silahlı kuvvetlerinin 10- 20 yıllık Stratejik Hedef Planı ve müteakiben 10 yıllık Tedarik 
Programının hazırlanmasının takibi ve sorumluluğuydu. 

Burada vurgulayacağım esas husus şu; karargahta iş yoğunluğu en fazla olan, her 
hafta iki- üç kez toplantı düzenleyen veya toplantılara katılan, kuvvetlerle sıkı işbirliği yapan, 
geç saatlere kadar mesaiye kalan bir plan, proje subayı olduğumdandır. Bu yoğunluk; hem 
icra  ettiğim faaliyetlerin özelliğinden hem de Genelkurmay karargahında bu işlerin 
koordinesinden sorumlu tek proje subayı olmamdan kaynaklanmaktaydı. Bu anlamda 
yedeğim de bulunmamaktaydı. Bu nedenle, bana Genelkurmay başkanlığındaki görevim 



  

sürecinde hiçbir amirim tarafından belirttiğim görevler dışında ikiz veya geçici bir görev 
verilmemiştir. Nitekim bu konu amirlerim tarafından da ifade ve savunmalarında teyit 
edilmiştir.

 Peki iddianamede bana yöneltilen suçlama nedir? benim bu suçlama ile ilgim var 
mıdır? İddianamede sayfa 1254'de 91 numaralı paragrafta, BÇG'nin faaliyet yürüttüğü 
alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde ismimin bulunduğu belirtilerek bu 
suçun işlendiği iddiasında bulunulmaktadır. Şahsıma isnat edilen son derece haksız, 
mesnetsiz ve bir o kadarda vahim olan bu suçlamayı şiddetle reddediyorum. Öncelikle 
belirtmek isterim ki; şerefli bir Türk subayı olarak hangi şartlarda olursam olayım yalan 
söylemem asla söz konusu olamaz. Bu nedenle, eğer Batı Çalışma Gurubu ile ilgili bir görev 
verilseydi ve BÇG'de bir an bile çalışmış olsa idim, elbette ben de silah arkadaşlarım gibi 
bunu açıkça ve mertçe ifade ederdim. Doğrusu odur ki; hiçbir amirim veya komutanımdan 
BÇG'de çalışma konusunda yazılı veya sözlü emir almadım. BÇG'nin hiçbir faaliyetine, 
toplantısına katılmadım ve BÇG kapsamında hiçbir görev yapmadım. Sonuçta, ne BÇG ile 
ne de isnat edilen suçla yakından uzaktan hiçbir ilgim yoktur. 

Şimdi, iddianamede biraz önce söylediğim ad-soyadımın yer aldığı üst yazı ve eki 
liste nedir onu inceleyelim. Bu yazı-liste herkesin de bildiği gibi bir üst yazı ve iki sayfalık 
Ek'teki 45 kişilik listeden oluşmakta ve listedekiler için BCG'ye girmek için giriş kartı talep 
edildiği belirtilmektedir. Şimdi bu listenin sahih olmadığı yönünde çok ciddi şüpheler ve 
somut veriler bulunmaktadır. 

Öncelikle vurgulanmalıyım ki bu üst yazı ve eki listeyi ilk kez savcılık sorgusunda 
gördüm. Bunu ne yazılı ne de sözlü olarak bana hiçbir kimse tebliğ etmemiştir. Söz konusu 
üst yazı ve 45 kişilik listeye bakıldığında, Genelkurmay başkanlığında ıslak imzalı bir aslı ya 
da fotokopisi yoktur. Ne belgeyi hazırladığı iddia edilen İç Güvenlik Harekât Dairesinde ne 
de muhatap birim olarah hitaben yazıldığı merkez dairesinde evrakın giriş-çıkış kaydı 
bulunmamaktadır.

 Yine Genelkurmayda bahse konu yazı ve eki listenin varlığını ve işlem gördüğünü 
gösteren imha tutanağı gibi herhangi bir kayıt da yoktur. Bu durum, aslı ilk kez mahkemeye 
sunulacak olan EK-B'de sunulan Genelkurmay başkanlığının 19 Nisan 2013 tarihli yazısı ile 
sabittir. Yine üst yazı ve eki liste hazırladığı ve doğruluğunu kabul ettiği iddia edilen 
iddianamede sayfa; 97'de geçiyor bu kişiler, bu kişiler tarafından da kabul edilmemiştir. Bu 
güne kadar bu kişilerden ifadesi alınan Albay İdris Koralp, Yarbay Ünal Akbulut ve 
Binbaşı Salih Eryiğit ve Başçavuş Hamza Özaltun mahkeme huzurundaki savunmalarında 
özetle ilk sorgularında verdikleri ifadelerin zapta yanlış geçirildiğini, yanlış anlaşıldığını, 
bu yazı ve eki listenin doğruluğunu kabul etmediklerini, böyle bir listeyi daha önce 
görmediklerini açık bir şekilde ifade etmişlerdir. 

Yine Genelkurmayda giriş kartı vermeye yetkili birim, 1997'deki mevzuata göre 
Genel Sekreterliğe bağlı Emniyet Subaylığıdır. Bu konu, EK-B'de sunulan yine genelkurmay 
başkanlığından alınan 19 Nisan 2013 tarihli yazısı ve EK-C'de sunulan 1996 basımlı ilgili 
yönergesinde net olarak açıklanmıştır. Eğer bu yazı 1997 yılında hazırlanmış olsaydı o 
günkü mevzuata göre Genel Sekreterliğe hitaben yazılması gerekirdi. Oysa bu yazı Merkez 
Daire başkanlığına hitaben yazılmıştır. Burada dikkat çeken husus aslında 2007'de akıllı 
kart uygulamasına geçilmesi nedeniyle belli bir süre için askeri kimlik kartı, sürekli giriş 
kartı verme yetkisinin Merkez Daireye verilmesi ve yine listenin kayıtlı olduğu tartışmalı bu 
 CD-5'in 2007'de oluşturulmuş olmasıdır. 

Bu durum, listenin 1997'de değil 2007'de düzenlenmiş olduğu ihtimalini ciddi bir 
şekilde kuvvetlendirmektedir. Ayrıca, savunma yapan ve BÇG'de çalıştığını beyan edenlerin 
tamamı, bu yazıda istendiği gibi BÇG için bir giriş kartı verilmediğini belirtmiştir. 
Dolayısıyla, bu talep yazısının konu yönünden de geçerliliği yoktur. Yine, Listede BÇG'nin 
kurulduğu şubenin daimi personeline, yani o şubeye her gün girip çıkanlara da yer 



  

verilmesi ve üst yazıda onlar içinde giriş kartı istenmesi, olayın doğal akışına aykırıdır.
 Yine, 10 Nisan 1997 tarihli BÇG kuruluş emirde BÇG teşkilatı toplam 17 kişi 

olarak öngörülmüşken, listede BÇG için 45 kişinin isminin olması ciddi bir çelişki 
oluşturmakta ve şüphe yaratmaktadır. Ayrıca, yine aynı emirde Genel plan prensipler 
başkanlığından BÇG teşkilatına bir kurmay subay görevlendirilmesi istenmiştir. Ancak, 45 
kişilik listede J-5'ten yani genel plan prensipler başkanlığından 4 subayın ismine yer 
verilmesi ve bu isimlerden Piyade Yüzbaşı Cumhur Yatıkkaya'nın da görev yeri Personel 
Başkanlığı olduğu halde genel plan prensipler başkanlığı bölümünde yer alması da diğer bir 
çelişki ve yanlışlıktır. 

Ayrıca, ek listede ben dahil yedi kişinin rütbesi yanlış yazılmıştır. Mayıs 1997'de 
rütbem İstihkam Kurmay Binbaşı olduğu halde, Mayıs 1997 tarihli listeye İstihkam Kurmay 
Kıdemli Binbaşı olarak geçirilmiştir. Rütbemin bu tarihte İstihkam Kurmay Binbaşı olduğu 
EK-Ç'de sunulan Genelkurmay başkanlığından alınan belge ile sabittir. Ancak, Listeye, o 
tarih itibarıyla henüz hak etmediğim, dört ay sonra, Ağustos 1997'de alacağım rütbemin 
yazılmış olması hayatın doğal akışına aykırıdır. Bunun aslında tek bir izahı vardır. O da 
listenin 1997'de oluşturulmadığı, sonraki yıllarda düzenlendiği gerçeğidir. Zira bir subayın 
geçmiş bir yıldaki rütbesi nedir diye dosyasına ve kayıtlara bakıldığında, o yılın Ağustos 
ayında aldığı kıdem ve rütbesi görülmektedir. Bu somut olayda da liste sonraki yıllarda 
düzenlenirken, 1997 yılında Ağustos ayı itibarıyla farklı bir rütbede olabileceğim gerçeği 
gözden kaçırılmıştır.

 Burada dikkat çeken esas husus da diğer 6 kişiyle ilgili yanlışlıkların da aynı 
şekilde olması ve rütbesi yanlış olan herkesin de BÇG'de hiç çalışmamış kişiler olmasıdır. 
Bu durum da, üst yazı ve ekinin sonradan yazıldığını veya listeye bu 7 kişinin sonradan ilave 
edildiğinin en önemli göstergesidir. 

Diğer taraftan, bçg'de çalışmadığımı ve Genel plan prensipler başkanlığından 
BÇG'de çalışanların kimler olduğunu ortaya koyan somut ifade ve deliller bulunmaktadır. 
Benim BÇG'de görev alıp almadığımı en iyi bilecek olanlar o dönemde emrinde olduğum 
J-5 Başkanı ve Daire Başkanı komutanlarım ile yine o dönem BÇG'de çalıştığını ifade 
eden kişiler olacaktır.

 1996-1998 dönemindeki J-5 Başkanı olan Emekli Korgeneral Sayın Vural Avar 
soruşturma aşamasındaki 16 mayıs 2013 tarihli duruşmada aynen konuşmalarını yaptı ve 
şöyle ayrıca aynen okuyorum. Şüphelilerden Celalettin Bacanlı'nın ismini listede 
gördüğümde o da mı BÇG'de görevlendirilmiş, onu ben görevlendirmedim, sen mi 
görevlendirdin diye amiri olan General Yöney'e sordum, ancak bana kendisinin 
görevlendirmediğini söyledi. 

Ayrıca Şubede tek kişi olduğundan mümkün olmadığını bana anlatmıştı, bunu da 
söyleme ihtiyacı duyuyorum yönünde beyanda bulunmuş ve en son 25 Ekim 2013 tarihli 
huzurdaki savunmasında da bu beyanını tekrarlamış ve teyit etmiştir. Yine Ağustos 
1996-Ağustos 1997 döneminde Daire Başkanı olan Emekli Orgeneral Sayın Orhan Yöney ve 
Ağustos 1997'den sonraki daire başkanım olan yine Emekli Tümgeneral Sayın Mehmet 
Başpınar da benim görev yaptığım bu iki daireden hiç kimseyi BÇG'de 
görevlendirmediklerini açık bir şekilde ifade etmişlerdir.

 İsimleri zikredilen daire başkanlarım, aynı yöndeki beyanlarını mahkemeniz 
huzurundaki savunmalar sırasında da teyit ve tekrar etmişlerdir. Peki BÇG'de çalıştığını 
ifade eden personellerden gerek soruşturma ve gerekse kovuşturma aşamasında benim 
BÇG'de çalıştığımı söyleyen hiç bir kimse var mı ? Kesinlikle hayır. Zaten olamaz da, 
çünkü hiç çalışmadım. 

Peki BÇG Teşkilat Emri gereği Genel plan prensipler başkanlığından görevlendirilen 
kişi veya kişiler belli midir? Evet; bağlı olduğum Genel plan prensipler başkanlığından 
temsilen BÇG'ye birbirini takiben iki subayın görevlendirildiği ve bunların amirlerinden 



  

sözlü ve yazılı emir aldıkları gerek kendi ifadeleri, gerek diğer sanık ifadeleri ve gerekse 
görev veren komutanın ifadesi ile sabittir. J-5 başkanı Emekli Korgeneral Sayın Vural Avar 
huzurdaki ifadesinde Genel Plan prensipler başkanlığına temsilen Ertuğrul Gazi Özkürkçü'ye 
görev verdiğini belirtmiştir. Nitekim yine Gn.P.P teşkilatındaki Yunanistan-Kıbrıs Dairesinde 
görevli olan Topçu Kurmay kıdemli yüzbaşı Ertuğrul Gazi Özkürkçü de; gerek savcılıktaki 
sorgusunda ve gerekse 17 Aralık 2013 tarihindeki huzurdaki savunmasında  mealen özetle 
söylüyorum. Gn.P.P. Başkanlığı tarafından BÇG'de J-5 temsilcisi olarak görevlendirildiği 
yönünde kendisine sözlü emir verildiğini ve Mayıs 1997'den itibaren BÇG'ye gittiğini, 
ancak BÇG faaliyeti dışındaki brifinglerle ilgili görev yaptığını belirtmiştir. Yine aynı 
dairede görevli olan yani Yunanistan-Kıbrıs Dairesinden Hava Yüzbaşı Veli Seyit de 
Özkürkçü'den sonra, Eylül-Ekim 1997'den itibaren üç ay gibi bir süre BÇG'de görev yaptığını 
ve bu konuda yazılı emir aldığını ifade etmiştir.  Bunu ifadesi de Ek-d'de sunulmuştur.

Görüldüğü üzere J-5'ten BÇG'ye görevlendirilenler amirlerinden ya sözlü ya da 
yazılı emir almışlardır. Peki ben böyle bir emir aldım mı ? Hayır. Yukarıda belirtildiği gibi, 
BÇG teşkilat emri gereği J-5'ten aynı anda iki subay görev yapamayacağına göre çünkü tek 
bir subay isteniyor. Bu iki personelin görev yaptığı dönemde benim BÇG'de görev yapmam 
zaten söz konusu olamazdı. Nitekim bu kişilerin, görev yapan kişilerin de bunun aksini 
belirten bir ifadesi söz konusu değildir. Gn.P.P. Başkanlığı tarafından bu iki subayın görev 
yaptığı dönem sonunda ise 14 ay kadar Genelkurmay Karargâhında değildim. Çünkü 07-18 
Şubat 1998'de yurtdışı geçici göreve, 28 Şubat-Temmuz 1998 döneminde İstanbul / 
Ayazağa'da Silahlı Kuvvetler Akademisinde kursuna, üç ay sonra da Ekim 1998- Haziran 
1999'da İstanbul/Küçükyalı'da İngilizce kursuna katıldım. Bunların resmi belgeleri de Ek-e 
ve Ek-f'de sunulmuştur. 

Bütün bu ifade ve anlatılanlar çerçevesinde BÇG'de hiçbir zaman görev 
almadığım, buna karşın J-5'ten kimlerin görevlendirildiği açıkça ortadadır. Diğer taraftan, 
Savcılık sorgu tutanağı ile ilgili söyleyebileceğim tek cümle ise sorulan hiçbir soru, gösterilen 
hiçbir belge ve evrakla yakından, uzaktan ilgi ve bilgimin olmadığı şeklindedir ve ilave 
edeceğim herhangi bir husus da yoktur. Sonuç olarak dosya kapsamındaki belgeler ve iddia 
edilen delillerle ilgisizliğim, bağlı olduğum Genel plan prensipler başkanlığından BÇG'de 
çalışanların ve amirlerimin ifadeleri, diğer kişilerin beyanları benim BÇG'de kesinlikle görev 
almadığımı ve görev yapmadığımı, herhangi bir faaliyetine katılmadığımı hiçbir tereddüde 
meydan vermeyecek şekilde ortaya koymaktadır. Bu nedenle, atılı suçtan beraatimi talep 
ediyorum."

19.C. SANIK CELALETTİN BACANLI MÜDAFİ AV. DİLEK BACANLI'NIN 
SAVUNMASI

 "Sayın iddia makamı iki cilt ve 1309 sayfadan oluşan iddianamede müvekkilimle 
ilgili bölüm yalnızca iki satırdır. Bu iki satırda yer verilen isnat aynen şöyle -BÇG'de 
görevlendirilen ve BÇG'nin faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim 
listesinde isminin bulunduğu anlaşılmıştır. Hepsi bu işte yalnızca bu iki satıra ne olduğu belli 
olmayan imzasız bir listeye istinaden müvekkilim hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası istenmektedir. 

Biraz önce müvekkilim tarafından söz konusu listenin yazanından muhatabına, 
konusundan personel isim, rütbe ve görev yerine kadar gerçek olamayacak kadar hata ve 
çelişki içerdiği, varlığına dair hiçbir iz olmadığı, ayrıntılı ve net bir şekilde ortaya 
konulmuştur. Keza evvelce dinlenen sanık ve müdafiileri de bu konuyu etraflıca işlemişlerdir.

Bu 45 kişilik listeye baktığımızda elektronik ortamda üretilen kaynağını ve kimin 
oluşturduğu bilinmeyen bir CD'de kayıtlı olan dijital bir belge olduğunu görmekteyiz. 
Elektronik ortamda oluşturulan dijital belgelerin içerik, yaratılma ve kaydedilme 



  

tarihleriyle kullanıcı ve bilgisayar adlarının hiçbir iz bırakmadan kurgulanıp tahrif 
edilebileceği bilimsel bir gerçektir. İşte bu nedenle de dijital delillerin başka kesin bulgularla 
desteklenmediği sürece gerek içeriğinde, gerekse üst verisinde adı geçen kişileri bağlaması 
mümkün değildir. İş bu yargılamada müvekkilimin BÇG de görevlendirildiği iddiasına 
dayanak yapılan dijital listeyi destekleyen doğrulayan hiçbir belge, hiçbir ifade, hiçbir bulgu 
yoktur. Şöyle ki BÇG nin oluşumuna ve faaliyetlerin yönelik olarak düzenlenmiş olup da 
doğruluğu imza sahibi makamlarca kabul ve teyit edilen belgelerin hiçbirisinde 
müvekkilimin ismi geçmemektedir. Öte yandan BÇG nin telefon ağı olduğu iddia edilen 26 
kişilik listede, BÇG de çalışanlara verildiği iddia edilen takdir listesinde, BÇG nin görev 
bölümünü içerdiği iddia edilen 16 ve 22 kişilik listelerde ve BÇG ile ilgili toplantı 
tutanaklarında da müvekkilimin ismi bulunmamaktadır. Ayrıca BÇG de çalıştığını beyan 
eden sanıkların ifadelerinde müvekkilimin de orada çalıştığına dair herhangi bir beyanda 
bulunulmamıştır.

 Dolayısıyla bu dijital belgeleri doğrulayan, destekleyen hiçbir bulgu olmadığı gibi 
bu belgenin aksi ve mevcut durum itibarıyla artık sabit olmuştur. Müvekkilimin batı çalışma 
grubunda hiçbir şekilde görevlendirilmediği bizzat görevlendirme mevkiinde olan 
amirlerince huzurlarınızda beyan edilmiştir. Üstelik müvekkilimin görev yaptığı başkanlığı 
temsilen Batı Çalışma Grubunda kimlerin görevlendirildiği gerek amirlerince ve gerekse 
kendilerince yine huzurunuzda açıkça ifade edilmiştir. Gelinen aşamada görülmektedir ki 
isnadın tek dayanağı olan ve dijital bir belgeden ibaret olan bu listede gerçek değildir. 
Sonradan üretilmiştir. Bir delilden beklenen güvenirliği, maddi bir olguyu kanıtlama gücüne 
sahip değildir. Üstüne üstlük içerdiği hususların aksi kanıtlanmıştır. Kaldı ki gerçek olduğu 
kabul edildiğinde dahi bir taslaktan öte anlam ifade etmeyecek ve asla bir suç delili 
sayılamayacak olan listenin gerçekle ilişkisi olmadığını gösteren bunca delil ve bulgu 
karşısında hiç ama hiçbir değer taşıyamayacağı ve bir suçlamaya dayanak 
oluşturamayacağı, izahtan varestedir. Dosya kapsamındaki tüm belge, bilgi ve ifadelerle 
müvekkilimin BÇG de çalışmadığı, bu kapsamda hiçbir çalışma yapmadığı ortaya çıkmıştır. 
Nitekim iddianamede de müvekkilimle ilgili olarak somut hiçbir vakıaya dayanılmamış, suç 
sayılan hiçbir eyleminden söz edilmemiştir. 

Bu iddianamede yalnızca dijital listenin gerçek olduğu ön yargısından listede ismi 
olan herkesin Batı Çalışma Grubunda görevlendirildiği varsayımından ve neticede hükümeti 
düşürmek için BÇG kapsamında faaliyet gösterdiği kabulünden hareket edilmiştir. Gerek 
hareket noktası, gerekse varılan nokta tamamen varsayımsaldır. Oysa ceza yargılaması 
adaletin tecelli etmesini sağlaması gereken bir mekanizmadır ve böyle bir mekanizmada 
varsayımlara asla yer yoktur. Nitekim ceza genel kurulu bir kararı diyor ki, maddi gerçek 
akla uygun, realist olayın bütününü temsil eden kanıtlardan ve kanıtların bir bütün olarak 
değerlendirilmesinden ortaya çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanarak sonuca 
ulaşılması ceza muhakemesinin amacına kesinlikle aykırıdır. Mevcut durumda ceza 
yargılamasının amaç, ilke ve kurallarına aykırı biçimde, varsayımlara ve soyut tahminlere 
dayanarak düzenlenen iddianamedeki suçlamayı reddediyor, masumiyeti kanıtlanan 
müvekkilimin beraatini talep ediyorum."

20.A. Sanık CEMAL HAKAN PELİT 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 59 ve 278); 

"03/08/1992 tarihinde Dz.K.K.lığı İstihbarat Daire Başkanlığı İstihbarata Karşı 
Koyma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Yıkıcı Faaliyetlere Karşı Koyma Subayı olarak 
atandığını, 23/08/1994 tarihinde aynı yerde İKK Şube Müdürlüğü Yıkıcı Faaliyetler Subayı 
Vekili olarak atandığını, bu dönemde İKK Şube ve Güvenlik Şubenin ayrıldığını, 30/03/1998 
tarihinde Güney Deniz Saha Komutanlığı Harekât Başkanlığı İsth. Ve İKK Şube 



  

Müdürlüğüne atandığını,
 BÇG’nin Genelkurmay Karargâhının altında İGHD Başkanlığının bulunduğu yerde 

faaliyet gösterdiğini öğrendiğini, daha sonra BÇG’nin faaliyet gösterdiği bu alanın önünden 
geçtiğinde bu alanda kartlı geçişi bulunan güvenlikli döner kapı bulunduğunu, içeriye 
girmediğini, içerde ne gibi faaliyetler yürütüldüğünü bilmediğini, BÇG’nin faaliyet gösterdiği 
alanın krokisi olarak (10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belgenin Ek-A’sında 
bulunan) gösterilen alanda bulunan İGHD Başkanının odasının karşısındaki arada bulunan 
camlı yerden terörle ilgili iç güvenlik raporlarını aldığını,   

15 günde bir Genelkurmay İGHD Başkanlığından terörle ilgili çıkan raporları elden 
teslim alarak özetlerini çıkarıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dosyasını hazırladığını, 

Mehmet AYGÜNER’in Deniz K.K.Karargâh Güvenlik Subayı olduğunu, daha sonra 
kendisinin amiri olduğunu yani Dz.K.K.İKK Şube Müdürü olduğunu, 

 Şeref KAVALALI’nın Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Eser ŞAHAN’ın İdari 
Astsubaylığını yaptığını,  

Aydan EROL’un Deniz K.K.Kurmay Başkanı olduğunu, 
 O dönemde görev yaptığı Dz.K.K.İKK Şube Müdürlüğünde, Mehmet AYGÜNER 

ile birlikte çalıştığını, Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri ile ilgili çalışmış olabileceğini, çok 
yoğun bir çalışma ortamı olduğunu, bu çalışmaları esnasında BÇG kapsamında gelen 
belgeleri de değerlendirmiş olabileceğini, 

 Kuvvet Komutanlarının kendi aralarında yaptıkları toplantılara görüş ve öneri 
hazırladığını, 

 Deniz K.K. İstihbarat Daire Başkanlığında çalıştığı dönemde Daire Başkanı Eser 
ŞAHAN’ın BÇG ile ilgili konularda çalışması hususunda kendisine sözlü talimat verdiğini, 
bu görevi çalışan sayısının azlığından dolayı yapmak zorunda olduğunu,  

5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu, Deniz K.K. 
Kurmay Başkanı Aydan EROL tarafından imzalı, Mehmet AYGÜNER, Eser ŞAHAN ve 
Aytaç ATILAN’ın isimlerinin bulunduğu belgenin kendisinin çalıştığı Deniz K.K.İKK 
Şubede çıktığını, belgeyi görmediğini,  

27 Mayıs 1997 tarihli İSTH:3590-006-97/İKK.Ş sayılı Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından Genelkurmaya (İGHD-BÇG) gönderilen “BATGUNDURAP / 
DENKOM 006/MAY İçel ili Erdemli ilçesinde kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” 
ile ilgili İstihbarat Daire Başkanı Eser ŞAHAN imzalı mesaj formu belgenin kendi şubesinde 
hazırlandığını, belgeyi hatırlamadığını, 

 1995 yılında yapılan seçim sonuçlarından sonra bir değerlendirme yaptığını, 
değerlendirmesinde “bu seçim sonuçlarına göre RP iktidara gelemezse yani hükümette 
olmazsa bir sonraki seçimde tek başına iktidar olacağı kesin” diye müsvette şeklinde bir 
değerlendirme yaptığını, daha sonra seçim sonuçları ile ilgili olarak “Komutanlar toplanacak, 
konuyu görüşecekler” diye bir analiz istemeleri üzerine hazırlamış olduğu bu konu ile ilgili 
müsvette değerlendirmeyi temize çekerek komutanların yapacağı toplantıya arz edilmek 
üzere şube müdürüne verdiğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
20.B. Sanık CEMAL HAKAN PELİT Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 03.02.2014 tarihli 64. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

" Öncelikle üzerime atılı suçu kabul etmediğimi belirtmek isterim. Bu husus 
Köstebek Davası olarak bilinen dava kapsamında 18.07.1997 tarihinde verdiğim ifadem ve 
diğer şahısların mahkemeye verdikleri ifadeleri ile de açıklık ve kesinlik kazanmıştır. 10 
yıllık gemi komutanlığından sonra, Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı, İstihbarata 
Karşı Koyma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde 1992 - 1998 yılları arasında Yüzbaşı rütbesi 



  

ile kadro görevi olan YFK yani Yıkıcı Faaliyetlere Karşı Koyma Subayı olarak görev yaptım.
 Görev yaptığım tarihte yürürlükte bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat 

Başkanlığı Görev Yönergesine göre, Yıkıcı Faaliyetlere Karşı Koyma Subayının görevleri 
okuyorum; Deniz Kuvvetleri personelinden gerekli olanların, sakıncalı şüpheli personel 
işlemlerini yapmak ve bu tür personelin takip ve kontrolünü sağlamak. Deniz Kuvvetleri 
personelinin zararlı ve yıkıcı faaliyetlerden korunmasını temin edici esasları belirlemek, bu 
tür faaliyetlerin takip ve değerlendirmesini yapmak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 
Deniz Kuvvetleri personelinin yıkıcı faaliyetlere karşı uyanık bulunması için aydınlatıcı ve 
rehber nitelikli dokümanlar temin etmek ve dağıtımını sağlamak. Yıkıcı faaliyetler ile ilgili 
raporların zamanında düzenlenmesini ve gönderilmesini sağlamak bu şeklinde belirtilen 
görevlerim 4982 sayılı kanun kapsamında tarafıma verilen bahse konu Görev Yönergesini 
ek-1 de sunulmuştur, komple istihbarat başkanlığının, Deniz Kuvvetleri İstihbarat 
Başkanlığının 92 ve 95 yılları Kuvvet Komutanları imzalı görev yönergesi. Yıkıcı 
faaliyetlerin tanımı İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği MY 114-1A/B 
yönergesinde olmakla birlikte, 13 Nisan 1990 tarihli resmi gazetede yayınlanan Güvenlik 
Soruşturması Yönetmeliği'nde açık ve ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

 Yukarıda görevimle ilgili faaliyetler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 
görevli askeri personel ile memur ve işçileri kapsamaktadır. İddianame eklerinde bulunan 
sakıncalı şüpheli personel evrakları ve belgeler kanunlara ve Genelkurmay Başkanlığı, 
Kuvvet Komutanlıkları,ilgili bakanlıklar tarafından çıkarılan ikincil mevzuat düzenlemelerine 
dayanan görevime yönelik idari işlemlerle ilgilidir. 

İddianamede yer alan belgelerden de anlaşılacağı gibi, Batı Çalışma Grubunun 
faaliyet alanı Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 Sayılı Kararları 
doğrultusunda hükümetin 13 Mart 1997 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 
almış olduğu ve 14 Mart 1997 tarihli direktifle yayımladığı talimat ve diğer bakanlıkların 
çıkardıkları genelgeler gereği yapılan çalışmalardır. 

Kadro görevim gereği yerine getirdiğim faaliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin idari 
işlemleri kapsamında ve Batı Çalışma Grubu faaliyetleri dışındaki çalışmalardır. Anılan yasal 
faaliyet ilgili Bakanlıklar, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

 Bu kapsamda askeri personel dışındaki sivil şahıslarla ilgili hiçbir çalışmada 
bulunmadım, herhangi bir belge düzenlemedim. batı çalışma grubu ile hiç bir ilgim yoktur. 
İstihbaratta en temel kural olan bilmesi gereken prensibiyle bir gizli evraktan ancak 
görevlerinden dolayı onu öğrenmiş olması gereken, yani onu incelemek, uygulamak ve 
korumakla sorumlu bulunanların bilgi sahibi olması ve yazılanı yap yaptığını yaz temeliyle 
görev yaptım. 

Savcı Kemal Çetin tarafından ifademin alınması esnasında benimle ilgisi 
bulunmayan üç klasör fotokopi belgeyi masanın üstüne koyarak, belgeleri incelememe dahi 
müsaade etmeden, kendisinin çarpıtarak özetlediği hususlar konusunda bilgimin olup 
olmadığını sordu. İfade işlemi başladıktan sonra da bittikten sonra da neyle suçlandığım net 
ve kesin biçimde tarafıma dahi söylenmedi. Ancak daha sonra iddianameyi okuduğum da, 
klasördeki belge içeriklerinin gerçekler gizlenerek olaylar çarpıtılarak aslı olmayan belgelerin 
tamamı ıslak imzalıymış gibi şahsıma gösterilmiş olduğunu ve ifademin açık bir şekilde 
yasak sorgu yöntemi ile alındığını anladım. 

Hatta ifade sırasında hatırlamadığım, ilgim olmayan konu ve kişiler hakkında sorgu 
esnasında tarafıma baskı da yaparak; Siz eşi başörtülü personeli ordudan atıyor muşsunuz, 
Sen Batı Çalışma Grubunda çalışırken bu şahısları nasıl hatırlamazsın şeklinde başlayan 
atılı suçla ve iddianameyle hatta benimle dahi doğrudan ilgisi olmayan konularda ön kabulle 
dayanan ve yönlendirmeli sorular sorulmuştur. Savcının, delilleri doğrudan görmemi ve 
tamamına nüfuz etmemi engelleyen ve somut olarak neyle suçlandığımı söylemeyen tavrı bir 
tür yasak sorgu yöntemidir.



  

Savcı tarafından ifademin 9. sayfasında yer alan şu ön kabullü sorular da 
sorulmuştur; Batı Çalışma Grubunda görev aldığınız dönemde Batı Çalışma Grubu 
haricinde başka göreviniz var mıydı? ikiz görev hakkında ne düşünüyorsunuz? Savcının 
bu yönlendirmeli ön kabullü sorusuyla, kendince, benim Batı Çalışma Grubunda 
çalıştığımı ikrar edeceğim ve bu ön kabulü doğal ve gerçek kabul edip, konuyla ve atılı 
suçla hiç bir ilgisi olmayan ikiz görev sorusuna cevap vereceğimi bu yolla ikrar edeceğimi 
düşündüğü kanaatindeyim. Savcı tarafından hiçbir belge okumam için tarafıma verilmemiş, 
sadece saniyeleri bulacak şekilde gösterilmiştir. İfadem olduğu gibi tutanağa geçirilmemiş, 
ilaveler yapılmış, çarpıtılmış ve ifademin tamamını okumama dahi müsaade edilmemiştir. 
Savcılık sorgusunda aleyhime olan hiçbir hususu kabul etmiyorum.

 İddianame ve savcılık ifadesinde bulunan bir kısım hususlar, verdiğim ifademden 
farklı olarak ve değiştirilerek yazılmıştır; Örnek olarak iddianamenin 1278. sayfasında; 
Astsubay Şeref Kavalalı'nın İstihbarat Başkanı Eser Şahan'ın idari astsubaylığını yaptığını 
tahmin ediyorum cümlesi, iddianamede Şeref Kavalalı'nın Deniz Kuvvetleri İstihbarat 
Başkanı Eser Şahan'ın idari astsubaylığını yaptığı şeklinde yazılmıştır. Kaldı ki mahkeme 
başladıktan sonraki dönemde Şeref Kavalalı'nın Personel Başkanlığında görev yaptığını 
İstihbarat Başkanlığında hiç çalışmadığını öğrendim. Bu soruya verdiğim cevabın ihtimal 
olarak değil de inkar edilemeyecek kesinlikte yazılması o anda bulunduğum şartları en iyi 
şekilde ortaya koymaktadır.

 Biraz önce sözünü ettiğim savcılık sorgusundaki; Batı Çalışma Grubunda görev 
aldığınız dönemde Batı Çalışma Grubu haricinde başka görevleriniz var mıydı ikiz görev 
hakkında ne düşünüyorsunuz? şeklindeki ön kabullü soruya İstihbarat Daire Başkanlığında 
çalıştığım dönemde Daire Başkanı Eser Şahan bana sözlü talimatla vermiş olabilir. Zaten 
Subay olarak ben, Mehmet Aygüner ve Levent Gülmen vardı, her görevi çalışan sayısının 
azlığından dolayı yapmak zorundaydık şeklindeki cevabım, Batı Çalışma Grubunda 
çalıştığımı hiçbir biçimde söylemediğim halde,iddianamenin 1278. sayfasında;Daire Başkanı 
Eser Şahan'ın Batı Çalışma Grubu ile ilgili konularda çalışması hususunda kendisine sözlü 
talimat verdiği şeklinde değiştirilerek yazılmıştır. Yorgunluğum ve daha önce belirttiğim gibi 
aradan 16 yıl geçmesi nedeniyle hatırlayamadığım, ihtimallerden söz ettiğim cümlelerim, 
iddianameye kesin cevaplar şeklinde ve değiştirilerek yazılmıştır. 

Sayın Savcının şahsıma sormuş olduğu Savcılığımızca toplanan belgeler bir bütün 
olarak incelendiğinde Batı Çalışma Grubu yapılanması ve bu çerçevede yapılan çalışmalar 
neticesinde 54. Hükümet kurulduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu 
almış ve programı doğrultusunda icraatlara başlamıştır. Ancak iktidara gelir gelmez başta 
büyük ortağı olmak üzere Hükümet irtica olarak nitelendirilmiş, kendisine karşı psikolojik 
harp başlatılmış, bunun içinde Özel Kuvvetler Komutanlığının psikolojik harp unsurları ve 
Genelkurmayın Psikolojik Harp Dairesi kullanılmıştır. Bu husus Batı Eylem Planında açık 
olarak yer almaktadır. Yapılan bu psikolojik harekatlar sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
en önemli kara silahı olan tanklar Sincan'da yürütülmüştür. Tankların yürütülmesinden 
sonra başbakan, başbakan yardımcısı ve birçok bakanın bu olayı askeri müdahalenin 
habercisi olarak değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. Tankların yürütülmesi toplumun büyük 
kesimi tarafından da hükümete karşı bir eylem olarak algılanmıştır. Bir gün sonra 
yayınlanan günlük gazeteler bu olayı askeri müdahale belirtisi olarak manşetlere taşıdıkları 
ve takip eden süreçte hükümetin ayrılmak zorunda kaldığı açıkça görülmektedir. Bu konuda 
son olarak ilave edeceğiniz bir husus var mıdır? sorusu 1309 sayfalık iddianamenin özeti 
şeklindedir. 

Savcının hakkımda ileri sürdüğü iddialarla hiçbir ilgisi olmayan bu yoruma dayalı 
ve yasak sorgu yöntemi ile sorulmuş ön kabullü soruya verdiğim cevap ise ; 1995 yılında 
yapılan seçim sonuçlarından sonra bir değerlendirme yaptığını, değerlendirmesinde bu 
seçim sonuçlarında Refah Partisi iktidara gelemezse yani hükümette olmazsa bir sonraki 



  

seçimde tek başına iktidarda olacağı kesin diye müsvette şeklinde bir değerlendirme yaptığı 
daha sonra seçim sonuçları ile ilgili olarak Komutanlar toplanacak, konuyu görüşecekler 
diye analiz istemeleri üzerine hazırlamış olduğu bu konu ile ilgili müsvette değerlendirmeyi 
temize çekerek komutanların yapacağı toplantıya arz edilmek üzere şube müdürüne 
verdiğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. Şeklinde iddianamede yer almıştır. 

Benim verdiğim ifademin iddianamede yazılı ifadelerle hiçbir ilgisi yoktur. 
Verdiğim İfademde; savcının neredeyse iddianamenin bir özeti olan sorusunda belirtilen 
hiçbir hususun doğru olmadığını, hatta 1995 seçimlerden hemen sonraki günlerde 
gazetelerde Refah partisinin bu seçim sonucuyla iktidara gelmezse bir sonraki seçimde tek 
başına iktidar olacağı yönünde köşe yazarlarının değerlendirme ve yorumlarının olduğunu, 
ne toplantılarda nede komutanlarımdan bu konularda her hangi bir değerlendirme 
duymadığımı, bu konuyla ilgili hiçbir suçlamanın doğru olmadığını belirttim. Kaldı ki, 
gazetelerden özet çıkartmak gibi basınla ilgili görevler Deniz Kuvvetleri komutanına 
doğrudan bağlı genel sekreterliğin görevi olup, yüzbaşı rütbesinde çok alt düzeyde ve görev 
kapsamı ile hiçbir ilişkisi olmayan İstihbarata Karşı Koyma şube de proje subayı 
konumunda bulunan bir subayın gazete haberlerinden özet çıkartıp komutanlara sunması 
akla ve mantığa da aykırıdır. Bu çarpıtılmış ifadenin benin ifademle hiçbir ilgisi yoktur. Bu 
ifadeyi kabul etmiyorum.

 Sayın Savcı ifadem sırasında son olarak Yusuf Kale isimli şahsın imzalı ihbar 
dilekçesini okumaya başlamıştır, mektubun yarısında kendisine bu ihbarcı Yusuf kale isimli 
şahısla yüz yüze görüşüp görüşmediğini sordum, bana kendisi ile görüştüm cevabını verdi, 
okumasını bitirdikten sonra hakkımdaki suçlamalarla ilgili cevabını sordu, kendisine bu 
şahsın psikolojik durumu bozuk bir şahıs olduğunu görüştüğünüz ise tanıdığınız bu şahsın 
akıl ve ruh sağlığı ile ilgili olarak hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyledim, mektuptaki 
yalan ve iftiraları bir yana bırakın bir subayın evine gizlice gelip, evine dini yayınlar 
konulup, daha sonra da kendi koydukları yayınla evi fotoğrafladıkları ifadesi normal bir 
insanın davranışları değildir dedim, iddianame eklerindeki klasörlerde bulunan YAŞ 
Kararlarının hiçbirisinde bu yönde ve herhangi bir bilgi ve fotoğraf bulunmamaktadır, kaldı 
ki benim YKF görevimle ilgili hiçbir ilgisi de yoktur, bu şahıs iddiasını ispatlamakla 
yükümlüdür, bu tür akla ve mantığa aykırı ispatlanmamış iddialar diğer asılsız ihbar 
dilekçelerinde de yer almaktadır.

İddianame eklerindeki 278 nolu klasörde Yusuf Kale isimli bu şahıs, Ankara 
Cumhuriyet Savcılığına 02 Şubat 2012 tarihinde postaya verilen ve içlerinde benim de 
olduğum 1 oramiral, 1 koramiral, 1 tuğamiral ve albaylar ile bazıları astsubay olmak üzere 17 
askeri personel hakkındaki şikayet dilekçesi göndermiş, daha sonra aynı şikayetini 
12.02.2012 Pazar günü 15:33 tarihli  yusufkale@yahoo.co.uk adresinden gönderdiği e-postası 
ile tekrar etmiştir. Şahsın e-postasına ait alan adı Birleşik Krallık yani İngiltere den alınmıştır. 
Şahsın postayla gönderilen şikayet dilekçesi Cumhuriyet Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen 
tarafından 13 Şubat günü Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye arz edilmiş, aynı gün 
işleme sokularak konunun araştırılması, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğünden istenmiştir, Yusuf Kale'nin 12.02.2012 Pazar günü 15:33 tarihli aynı şikayeti 
içeren e-postası ise 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral tarafından 
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye arz edilmiş, 16.02.2012 günü Cumhuriyet Savcısı 
Bilgili tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden 
konunun araştırılması istenmiştir. 35 nolu klasör de belgeler. Ancak Yusuf Kale'nin, Savcı 
Mustafa Bilgili tarafından savcılık ifadesi alınmamış olup iddianame eklerinde 
bulunmamaktadır. Ayrıca iddianamenin 26. Sayfasında 478 sıra nolu müşteki Yusuf Kale 
GMK Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:87/5,Kızılay/ANKARA ikamet eder notu 
bulunmakta olup, şahsın kimlik bilgileri bulunmamaktadır. Bu adres yaklaşık 800-1000 metre 
mesafede adliyeye. Yusuf Kale'nin 232 nolu klasörde bulunan şahsi dosyasında TC 



  

numarasının 17636663424 baba adı Ramazan ana adı Sultan olduğu, halen Eryaman 
Mahallesi Dildevrimi Caddesi Kayaevleri Sitesi C-18-26/16 Eryaman Ankara'da ikematgah 
ettiği, askeri sicil numarasının 1973-22214 olduğu, Teknik Astsb. Yusuf Kale'nin Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden YAŞ Kararları ile ilişiğinin kesilmediği. 2008 yılında yaş haddinden 
emekliye ayrıldığı anlaşılmaktadır.

 Yusuf Kale'nin şahsi dosyasındaki onlarca imzası ile şikayet dilekçesindeki 
imzasının uzman incelemesini gerektirmeyecek ölçüde farklı olduğu görülmektedir. Ancak 
bütün bu deliller, sahte imzalı ihbar mektubunun bir şebeke tarafından hazırlanarak Yusuf 
Kale ismiyle Ankara savcılığına gönderildiği anlaşılmaktadır. 

 İddianamenin 1277. sayfasında; 19 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
günlük durum raporundan söz edilmekte ve bu belge üzerinden Batı Çalışma Grubu ile 
bağlantım kurulmaya çalışılmaktadır. YFK subayı olarak yasal görevim olan sakıncalı 
şüpheli personel raporlarını hazırlamak dışında, söz konusu rapor da dahil olmak üzere 
herhangi bir rapor hazırlama görevim yoktur. 

Genelkurmayın 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor sistemi konulu yazıdan 
anlaşılacağı gibi; Batı Çalışma Grubu günlük durum raporları Bat. Gün. Dur. Rap. 15 
Mayıs 1997 tarihten başlamak üzere. günlük olarak hergün tanzim edilmek süretiyle 
gönderilmesi istenmektedir. Bu durum bahse konu yazının 2. Maddesi ile içeriği ve 
adından da anlaşılmaktadır. bu ilgi yazı Ek- 4'te. Ancak, iddianamenin 48.klasör sayfa 68 
de ve adımın bulunduğu bölümde yer alan; bu raporların ilki olduğu numarasından 
anlaşılan 01 nolu BÇG Günlük Durum Raporunun Genel Kurmay Başkanlığının 29 Nisan 
1997 tarihli yazı içeriğinden 15 Mayıs 1997 tarihde gönderilmesinin gerektiği 
anlaşılmaktadır. Ancak, 01 Nolu bat. Gün. Dur. Rap. 'ın hazırlanma tarihinin 19 Mayıs 
1997 olduğu görülmektedir. Yani bahse konu rapor 4 gün gecikme ile hazırlanmıştır. Bu 
tarih nöbetçi subay görevini icra ettiğim 19 Mayıs 1997 yani resmi tatil günü olan Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramıdır. Ek- 5'te sunulmuştur. Söz konusu raporu hazırlama 
sorumluluğu bana ait olmuş olsa idi mesai saati içinde ve zamanında hazırlardım. Deniz 
Kuvvetleri Karargahında görevli nöbetçi heyeti; tatil ve bayram günleri ile, mesai saatleri 
dışında, günlük faaliyetlerin takibinden, kendi asli kadrolu görevi dışında olsa dahi, diğer 
başkanlık, şube veya birimlere ait her türlü acil, cari ve o güne miatlı işlemleri takip 
etmekten ve geciktirmeden yürütmekten de sorumludur. Devlette devamlılık ilkesi gereğince 
saydığım faaliyetler nöbetçi heyeti tarafından Karargahın amiri olan kurmay başkanı emriyle 
komutan adına sağlanır. Nöbetçi olduğum 19 Mayıs 1997 günü İstihbarat Başkanı tarafından, 
nöbet mahallinden çağırılarak içeriğini ve ilgili emrini bilmediğim ve istihbarat başkanı 
tarafından dönem içinde duyum ve istihbari bilgi intikal etmediğini menfi yazılmış bir 
mesajın nöbetçi olmam nedeniyle göndermem istenmiş, bu nedenle üzerine adımın yazıldığı 
imza bloğu da açılarak tarafıma verilmiştir. Nöbetçi subay olarak, kayıt defterinden kayıt 
numarası vererek ve haber merkezine iletilmek üzere istihbarat başkanlığında görevli 
Onbaşı Kadir Sarmusak'a verdim. Bu mesajın benimle ilgisi tamamen bu kadardır. içerik ve 
maksadını bilmem söz konusu olmadığı gibi tarafımdan da hazırlanmamış. nöbetçi subay 
olmam nedeniyle yapmış olduğum nöbet görevine ait rutin bir işlemdir. 

Kaldı ki mesajın içeriğinden de herhangi bir bilgi içermediği görülmektedir. İddia 
makamı bu belgeden başka herhangi bir belgeyi de iddianamesinde mahkemenize 
sunamamıştır. Bununla birlikte hakkımda ileri sürüleri tek isnat olan bu mesaj savcılık 
sorgusunda tarafıma gösterilmemiş ve bu mesaj hakkında soru da yöneltilmemiştir.

 İddianamedeki diğer belgelerden de anlaşılacağı gibi; Bahse konu Bat. Gün. Dur. 
Rap. Mesajlarını hazırlama sorumluluğu tarafıma ait değildir. Bu görev İstihbarat Daire 
Başkanı Deniz Kıdemli Kurmay Albay Eser Şahan tarafından Deniz Piyade Yüzbaşı 
Levent Gülmen'e verildiği iddianame eklerinde bulunan belgelerden de anlaşılmaktadır.

 26 Mayıs 1997 tarihli 6 nolu Günlük Durum Raporunda; kaleme alan Levent 



  

Gülmen onay veren makam ise İstihbarat Başkanı Eser Şahan olarak gözükmekte ve imzaları 
bulunmaktadır.

 Hatta; Günlük Durum Raporu formunun boş şablonunda 12 Numaralı boş şablon 
Deniz Piyade Yüzbaşı Levent Gülmen'e ait imza bloğu ve yine aynı şekilde onay veren 
hanesi ise İstihbarat Başkanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Eser Şahan olarak açıkça 
görülmektedir.

Ayrıca; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Savcısı Deniz Hakim 
Albay Mehmet Yenigün tarafından 18.07.1997 günü Köstebek Davası olarak bilinen 
davayla ilgili alınan ifademde bu ifade 47. klasörde bulunmaktadır,  ifadesini okuyorum; 
suç konusu belge ve mesajların hazırlanmasından Levent Yüzbaşı sorumlu idi, bu suç konusu 
belge Deniz Kuvvetlerinden sızdırılan evrak ve mesajlardır. Suç konusu belge ve mesajların 
hazırlanmasından Levent Yüzbaşı sorumlu idi. Levent Yüzbaşı ile biz aynı odada otururuz, 
masalarımız farklıdır, bu belgelerin çalınması olayı hakkında soruşturma başladıktan sonra 
bilgi sahibi oldum, dedi. Sözlerine devamla: Ben sanığın ifadesi alınırken bulunmadım, 
beyanları hakkında bilgim yoktur dedi ekte sunulmuştur. Ek- 8. Ayrıca; Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Askeri Mahkemesi Esas no:1998/28 Karar no:1998/95 gerekçeli hükmünde 
34. ve 35. sayfalarındaki İstihbarat Daire Başkanı Eser Şahan Albay ifadesinde; Batı 
Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamındaki yazı ve mesajlar büyük bir gizlilik içerisinde 
yürütülüyordu. Bu konudaki yazı ve mesajları kendi odamda hazırlıyordum. Sırasında 
odama bilgisayar getirip kendim yazıyordum. Ya da çok güvendiğim astsubaylara bu yazı 
ve mesajları yazdırıyordum. Bu faaliyetlerden bir de İKK Şube Müdürü Yarbay Mehmet 
Aygüner'in bilgisi vardı. Bunların dışında kimse bilgi sahibi değildi dediği belirtmiştir. EK- 
9/1 de sunulmuştur. Eser Şahan'ın bu ifadesi, istihbarat Başkanlığında yazı işlerinde görevli 
Üstçavuş Tayfun Baş'ın Askeri Mahkemede verdiği ifadesinde aynen teyit edilmiştir. 1997 
yılında yürütülen Köstebek davası olarak bilinen davada verdiğim ifadelerden ve istihbarat 
daire başkanı Eser Şahan'ın ifadesinden de anlaşılacağı gibi batı çalışma grubu ile ilişkili 
hiçbir faaliyetle ilgim bulunmamaktadır.

 Batı Çalışma Grubunun faaliyet alanı ile ilgili bir görev bana verilmedi, benim iş 
yoğunluğum nedeniyle bu görev bana verilmedi, Esasen Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri 
de genel rutin faaliyetlerimiz yanında fazla bir şey ifade etmiyordu bunu da yeni gelen başka 
bir arkadaşıma verdiler, bu da dediğim gibi yoğun bir faaliyet değildi bu konuda alt 
birimlerden gelen yazıları üst birimlere aktarmaktan ibaret bir eylemdi ve bu eylemi de ben 
yapmış değilim: dolayısıyla suçlamaları kabul etmiyorum.

Adımın yer aldığı, 01 numaralı Batı Çalışma Günlük Durum Raporu içerik 
bakımından bos bir mesaj olup, herhangi bir bilgi ihtiva etmemektedir, bahse konu bu 
belgenin fotokopi olması nedeniyle de yasal bir değeri yoktur. Yargıtayın konu ile ilgili 
kararı da bu yöndedir. Bahse konu karar mahkeme dosyasında bulunmaktadır. 

İddianamenin 1278. sayfasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında da İstihbarat 
Başkanlığı ve İstihbarata Karşı Koyma Bölümünde belirtildiği şekilde BÇG benzeri bir 
teşkilatlanma kurulduğu, Deniz Kuvvetleri kendisine bağlı tüm birliklerden BÇG' nin istediği 
rapor, belge ve bilgileri toplayarak Genelkurmayda bulunan BÇG merkezine gönderdiği 
belgelerden anlaşılmıştır, denmektedir. Bu iddia benimle ilgili olarak hiçbir hukuki değer 
taşımamaktadır. Zira bu kapsamda her hangi bir faaliyetimin bulunmadığının belgelerini, 
1997 yılına ait dava dosyasında bulunan ifadelerle açıkça ortaya koymuş bulunmaktayım.

 Bununla birlikte; iddianamenin 119. Sayfasında da Batı çalışma gruplarında ve 
konuyla ilgili görevlerde çalıştırılacak personelin bir plan dahilinde psikolojik harekat 
kursundan geçirileceği ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı eğitileceği, iddiasında 
bulunulmaktadır. Bahse konu iddialara cevap olması maksadıyla Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından; Muvazzaf Subay görevim süresince, Psikolojik Harekat kursu ile 
dezenformasyon faaliyetlerine karşı herhangi bir eğitime tabi tutulup tutulmadığımın tarafıma 



  

bildirilmesini 4982 sayılı kanun kapsamında Deniz Kuvvetlerinden talep ettim. Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı, 10 Ekim 2013 Tarihli 125799 sayılı yazısında cevaben; Psikolojik 
Harekat Kursu veya dezenformasyon faaliyetlerine karşı bir eğitime tabi tutulduğunuza 
yönelik herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır cevabı gelmiş, ek-10 da sunulmuştur. 

 İddianamenin sonuç bölümünde yer alan iddialar kapsamında; Deniz Kuvvetler 
Komutanlığı bünyesinde Batı Çalışma Grubu adı altında müstakil veya Genelkurmay 
Başkanlığında teşkil edildiği ifade edilen Batı Çalışma Grubu ile iştirakli ya da devamı 
niteliğinde herhangi bir çalışma grubu oluşturulup oluşturulmadığını, oluşturulmuş ise 
kuruluş emrinin, teşkilat şemasının, faaliyet alanının, görev tanımlamasının ve görev alan 
personel bilgilerinin ve görevlerim dışında herhangi bir faaliyet içinde bulunup 
bulunmadığımın tarafıma bildirilmesini 4982 sayılı kanun kapsamında Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından talep ettim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 4 Ekim 2013 tarihli 122891 
sayılı yazısında cevaben; yukarıda belirtilen konu kapsamında herhangi bir kayda 
rastlanılmadığını belirtilmiş ilgili yazı ekte sunulmuştur. Bu cevaplar, sayın savcının bu 
iddialarının benimle ilgili olarak gerçek olmadığını ortaya koymaktadır. 

 Deniz kuvvetleri komutanlığında ve bağlısı komutanlıklarda batı çalışma gurubu 
veya batı çalışma grubuna bağlı bir grup kurulmamıştır. kurulduğunu gösterir bir teşkilat 
şeması yada görev emri yoktur. bu nedenle batı çalışma grubunun bir üyesi olmam da 
mümkün değildir. Kaldı ki; Dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı sanık Aydan Erol da 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Batı Çalışma Grubu adı altında herhangi bir çalışma 
grubu oluşturulmadığını mahkemenizde savunması sırasında belirtmiştir. Bir çalışma grubu 
oluşturulması için koordinatör bir başkanlık ve bu başkanlığın Kurmay Başkanından 
onaylı, çalışmanın konusu, amacı, çalışma yeri ve saati belirtilen bir emrin olması, çalışma 
sonunda elde edilen bilgilerin komuta katına sunulması gerekmektedir. 

Deniz Kuvvetleri K.lığı Karargahında İstihbarat Başkanlığı Koordinatörlüğünde bir 
çalışma grubu oluşturulmamış, İstihbarat Başkanlığına dışarıdan alınan tek personel olan 
Onbaşı Kadir Sarmusak Deniz Kuvvetleri Komutanı onayıyla görevlendirilmiştir. Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Esas no:1998/28 Karar no:1998/95 gerekçeli 
hükmünün 36. ve 37 sayfasında Onbaşı Sarmusak, Fetih Külliyesi mesajını kendisinin 
hazırladığını söylemekle birlikte İstihbarat Dairesinde görev yaptığı süre içersinde Batı 
Çalışma Grubu yazılarından haberi olmadığını da ileri sürmüştür. Ancak bu şahsın, birden 
zihninin açılıp 28 Şubat davası kapsamında Cumhuriyet savcılığına verdiği 25.05.2012 tarihli 
ifade de tüm belgeleri 16 yıl sonra hatırladığı ve yorum yaptığı görülmektedir, bu ifade 267. 
Klasör de bulunmaktadır. 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında görev yaptığım 1992-1998 yılları 
arasında görevim, rütbem, komuta etme imkanımım olmaması ve hatta karargah içinde 
onay veren olarak imza yetkim bile olmaması nedeniyle iddianamede belirtilen hükümeti 
men suçunu işlememe imkan ve ihtimal yoktur. Bu konuda da 19 Kasım 2013 tarihinde 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, 03 Ağustos 1992 - 24 Mart 1998 tarihleri arasında 4982 
sayılı kanun kapsamında, Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında görev yaptığım dönemde 
hazırladığım, imzaladığım, parafladığım,tebliğ ettiğim ya da yayımladığım herhangi bir evrak 
olup olmadığı, varsa onaylı bir kopyasının tarafıma gönderilmesine ilişkin bilgi talep ettim. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 25 Aralık 2013 tarih ve 156471 sayılı yazısıyla Görev 
yaptığım dönemde hazırladığım, imzaladığım, parafladığım, tebliğ ettiğim ya da 
yayınladığım evraklara ilişkin herhangi bir kayda rastlanılmadığı tarafıma bildirilmiştir.

  13 Nisan 1990 tarihli ve 20491 sayılı resmi gazetede yayınlanan Güvenlik 
Soruşturması Yönetmeliğine göre; İstihbarat; Çeşitli kaynak ve vasıtalardan elde edilen 
haberlerin tasnifi, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonuçtur. 
Güvenlik Soruşturması: Şahsın genel kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı ile 
kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit 



  

bulunup bulunmadığının, ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin, 
sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve mahallinden araştırılmak suretiyle tespit 
edilmesi ve değerlendirilmesidir. 

Güvenlik Soruşturmasında Araştırılacak Hususlar bölümünde; Yıkıcı faaliyetler 
başlığı altında: benim asli görevim Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmamasını 
öngören Anayasanın 14. maddesine aykırı olarak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye 
düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından 
yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak 
veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve 
görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak gibi faaliyetlerde bulunup bulunmadığının 
tespiti ile bu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, grup, klüp, teşkilat ve benzeri 
teşekküllere üye olup olmadığının veya bu çeşit kuruluş mensupları ile sıkı bir ilişki içinde 
bulunup bulunmadığının, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve 
Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığının araştırılması şeklinde tarif 
edilmiş ve arşiv araştırması ile Güvenlik soruşturmasının; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro 
ve kuruluşlarında yer alacak personel bölümünde bu personelin güvenlik soruşturmaları 33-5 
sayılı silahlı Kuvvetler İ.K.K. Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına göre yapılır 
denmektedir. Burada anlatılan konular Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak personelin 
özelliklerini belirtmektedir, yani ilk seçimdeki özellikleri, bu yönetmeliğe göre; yıkıcı 
faaliyetler kapsamında, kişinin ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile 
ilgisinin, sır saklama yeteneğinin, bu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, grup, 
klüp, teşkilat ve benzeri teşekküllere üye olup olmadığının veya bu çeşit kuruluş mensupları 
ile sıkı bir ilişki içinde bulunup bulunmadığının, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 
Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığının 
araştırılması bir görevdir. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki görevime ilişkin temel yönerge Silahlı 
Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi olup, eski numarası 33- 
5, 1990 tarihindeki numarası MY-114 olan İç İşleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genel Kurmay Başkanlığı temsilcileri arasında protokole bağlı 
olarak hazırlanan ve bu protokolü ben 83 yılında hazırlanmış protokolü okudum, 
genelkurmaydan talep ettik gelmedi ve İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına, 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
Başbakana bağlı, yani başbakana da, MİT Müsteşarlığına ve Nato'nun ilgili askeri birimlerine 
dağıtımı yapılan müşterek yönergedir.

  Genel Kurmay Başkanı tarafından imzalanan bu müşterek yönergenin eklerinde 
sakıncalı/şüpheli personel için 6 ayda bir doldurulan form da bulunmaktadır. Şahsın sicil 
amirleri tarafından düzenlenen bu formda kontrol edilecek hususlar tek tek ve somut olarak 
sayılmıştır. Bunlara örnek olarak; Hayır dernekleri de dahil olmak üzere dernek, cemaat, 
tarikat ve siyasi partiler ile ilişkisinin olup olmadığı, birinci derece yakınları da dahil olmak 
üzere ideolojik görüş, tutum ve davranışlarının tespiti ile, bu konuda haklarında yasal işlem 
yapılıp yapılmadığı, kendisi veya ailesinden inkılap kanunlarına aykırı, siyasi ve dini bir 
akım veya ideolojiyi belirleyen kılık ve kıyafette olanların bulunup bulunmadığı, mesleğine 
ve görevine bağlılık derecesi, çevresinde ve astları ile yaptığı konuşmalarda yıkıcı, bölücü ve 
irticai söylem ve propaganda faaliyetlerinde bulunup bulunmadığı, şahsın başka yan geliri 
olup olmadığı, Gelir -gider arasında dengenin olup olmadığı, çocuklarını yıkıcı, bölücü ve 
irticai faaliyet yürüttüğü tespit edilen bu tespitler yurt, okul, dershane ve kurslara gönderilip 
gönderilmediği. Bu tespitler MİT, emniyet ve devletin diğer birimlerinden gelen istihbarat 
raporlarında bu okullar ve yurtlar belirtilmiştir. Yıkıcı, bölücü ve irticai tutum ve 
davranışlarını düzeltmesi konusunda yapılan uyarılara rağmen tutumunu değiştirip 



  

değiştirmediği, Aşırı derecede borçlanma, içki ve kumar alışkanlığı olup olmadığı, hizmeti 
aksatacak şekilde ve görev yaptığı birlik içerisinde benimsemiş olduğu görüş doğrultusunda 
parantez içinde ibadet, toplantı, örgütsel yayın takibi gibi faaliyetlerde bulunup bulunmadığı, 
atatürkçü düşüncede olan ast ve üstlerini yıpratmaya yönelik asılsız ihbar mektubu yazdığı 
yönünde tespitlerin olup olmadığı, gibi konularda tespit ve teyitlerinin yapılması ve bahse 
konu form ile deniz kuvvetleri komutanlığına gönderilmesi her seviyedeki komutanlıklar ile 
sicil amirlerine görev olarak verilmiştir.

 Hatırladığım ve örnek olarak saydığım bu emarelerin varlığı ya da yokluğu tespit 
edilerek, askeri şahsın takip ve kontrol altında tutulması ya da temize çıkarılması yönünde 
bir kanaate ulaşılması emredilmektedir. Bu işlemler, MİT Müsteşarlığından da teyit edilen 
bilgiler doğrultusunda yürütülmektedir.

 Atatürkçü düşüncede olan ast ve üstlerini yıpratmaya yönelik asılsız ihbar mektubu 
yazdığı yönünde tespitin olup olmadığı maddesi EK-3 de sunulan sahte ihbar mektuplarıyla 
teyit edilmektedir. Özetle; Tutum ve davranışları ile Atatürk İlke ve İnkılapları, Demokratik, 
Laik, Sosyal Hukuk Devleti esasların bağlı bulunmadıkları sıralı sicil amirleri, Birlik 
Komutanları, karargah ve kurum amirleri, Garnizon Komutanlıkları, Merkez Komutanlıkları, 
İl Jandarma Komutanlıkları, MİT Müsteşarlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen 
bilgilerden anlaşılanlar, yıkıcı, bölücü, irticai örgüt veya tarikat sempatizanı olduğu, örgüt 
çalışmalarına ve eylemlerine karıştığı, propaganda yaptığı, taraftar kazanma gayretinde 
olduğu yolunda hakkında bilgi bulunanlar bu talimata göre şüpheli personel kategorisine 
alınır. Yine özetle; Yıkıcı, bölücü, irticai örgüt veya tarikatların lideri veya yöneticisi 
durumunda olduğuna, casusluk veya sabotaj faaliyetlerine karıştığı dair yetkili makamlardan 
bilgi alınanlar ile yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerde bulunanlara maddi manevi yardımda 
bulunduğu konusunda yetkili makamlar tarafından tespit edilmiş kesin bilgi bulunanlar, siyasi 
ve ideolojik amaçlı suçlardan dolayı mahkeme kararı bulunanlar sakıncalı  personel 
kategoriye alınırlar. Açıkladığım bu yasal işlemler, kuruluşu mevzuatla belirlenmiş bir 
kadroya verilmiş açık ve yasal görevlerdir. Tüm işlemler emir komuta ve hiyerarşik bağlantı 
içinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmekte olup kanunlara ve 
emirlere uygundur. Onlarca yıldır sürdürülen bu yasal faaliyetlerin Batı Çalışma Grubu ile 
hiçbir ilgisi ve ilişkisi bulunmamaktadır. Açıkladığım sebeplerle tarafıma yönetilmiş 
suçlamaları varit olmadığından beraatımı arz ve talep ederim." 

 "Savcılık ifadenizde 1995 yılında yapılan seçim sonuçlarından sonra bir 
değerlendirme yaptığınızı, değerlendirmenizde bu seçim sonuçlarına göre Refah Partisi 
iktidara gelemezse yeni hükümette olmazsa bir sonraki seçimde tek başına iktidarda olacağı 
kesin diye müsvette şeklinde bir değerlendirme yaptığınızı, daha sonra seçim sonuçları ile 
ilgili olarak komutanlar toplanacak konuyu görüşecekler diye bir analiz istemleri üzerine 
hazırlamış olduğu bir nedir? Hazırlamış olduğu bu konu ile ilgili müsvette değerlendirmeyi 
temize çekerek komutanların yapacağı toplantıya arz edilmek üzere şube müdürüne 
verdiğiniz yazılı, sizin Refah Partisinin 95 yılında yapılmış olan seçimlerinde iktidar 
olamazsa bir daha ki seçimlerde iktidar olma ihtimali konusunda bir endişeniz olduğu 
anlaşılıyor, sizi bu endişeye sevk eden Refah Partisinin tek başına iktidara gelmesinde yani 
endişelendiren husus nedir? Yani Refah Partisinin geçmişi ile ilgili elinizde istihbaratçı 
olduğunuza göre gerçekten yıkıcı, bölücü veya irticai faaliyetlerle ilgili olarak elinizde o 
dönemde geniş bir değerlendirme bir bilgi mi vardı sizi bu endişeye sevk eden hususla ilgili 
sizin böyle bir ifade vermenize sebep olan husus nedir onu öğrenmek istiyorum?"

 "O ifade değiştirilerek yazılmış, benim iradem dışında yazılmıştır, gazetelerde böyle 
değerlendirme olduğunu söyledim, ifademi kabul etmediğimi de belirttim."

"Genelkurmay'a, genelkurmay binasına hiç gittiniz mi?"
 "Genelkurmay'ın iç güvenlik harekat merkezinde 15 günde bir çıkarttığı terörle ilgili 

raporlarını almak için giderim, yani ayda 2 kere telefon edip rapor hazırsa bu raporları 



  

toplayıp terörle ilgili raporları, terörün o ay ki durumunu harita üzerinde koyup terörün hangi 
dış ilişkilerle veya diğer etkenlerle önümüzdeki dönemlerde nerelere sıçrayabileceği 
konusunda değerlendirme yapıyordum, asıl görevim buydu."

 "İç güvenlik harekat dairesi daha önceki sanıkların verdiği ifadeler doğrultusunda 
eksi 2'inci kattaydı, o kata gittiğiniz vakit normal daire başkanlıklarının dışında tahsis 
edilmiş özel bir bölüm, ayrı bir bölüm var mıydı?"

 "Şimdi hatırladım ki, bir kısım ortası camekanlı çalışanlar var yani benim 
gördüğüm, ben direkt bu raporu iç güvenlik harekat merkezi sorumlusundan alıyordum"

 "Bu bahsetmiş olduğunuz özel bölüm veya benim bahsetmiş olduğum girişinde bir 
kapı, turnike bir şey var mıydı?

 "Hatırlamıyorum yani şöyle hatırlamıyorum, yani gazete de gördüğüm yani vardı, 
şey kısım vardı ama kesin hatırlamıyorum, girmediğim için ne olduğunu da bilmiyorum 
benim görevim direkt çıkıp giriş kartlarımı değiştirip en alt zeminden şube müdüründen 
raporları almak idi."

 "İfadenizde bu alanda kartlı geçişi bulunan güvenlikli döner kapı bulunduğunu 
fakat siz girmediğinizi söylemişsiniz sorum şu; size verilen kart genelkurmayın içerisine."

"Geçici giriş kartı."
 "O kartta nerelere gireceğiniz belirtiliyor muydu, yoksa genelkurmay giriş diye 

genel bir kart mıydı?"
 "Bu kart meselesi benim biraz uzmanlık konum bütün kişiler hangi yere girecekse 

oraya göre işaretli olarak geçici giriş bile olsa işareti gider yanına da dışarıdan bu şekilde 
benim gidenlerin yanına yeri bilmediğiniz için girişte bir görevli onbaşı, çavuş güvenlikçi 
verilir tek başına gidilmesine müsaade edilmez, yani askeri şahıs bile olsanız giriş kartı 
verilir, yanınızdaki bir refakatçi ile gidersiniz, çünkü 15 günde bir gidiyorum genelkurmay'ı 
biliyor musunuz girdiğiniz zaman kaybolursunuz içinde, yani o zemin katın girişini bulmak 
için kaybolursunuz, 3 gün dönüp durursunuz. Yani refakatçisiz hiçbir zaman inmedim 
aşağıya ben."

"Savcılığa vermiş olduğunuz ifade de şöyle bir cümle kurmuşsunuz, bu cümlenin 
doğru olup olmadığını önce sormak istiyorum. BÇG'nin genelkurmay karargahının altında 
İGHD Başkanlığının bulunduğu yerde faaliyet gösterdiğini öğrendiğini daha sonra BÇG'nin 
faaliyet gösterdiği bu alanın önünden geçtiğinde bu alanda kartlı geçişi bulunan güvenlikli 
döner kapı bulunduğunu içeriye girmediğini, içeride ne faaliyetler yürüttüğünü bilmediğini 
şeklinde bir cümle kurmuşsunuz savcılık ifadenizde bu ifade doğru mu?

"Bu ifade doğru, şöyle doğru diyorum ki bakın ayda bir ben gazete okuyordum, bu 
olay gazeteye yansımış bir haberdir, oradaki kapının resmi bile vardı, çünkü 16 sene önce 
olmuş olay ve giriş çıkışım benim oraya aşağıya iniş çıkışım benim 2 dakika, 3 dakika 
tutmuyordu, yani rapor hazır gidip alıp direkt çıkıyordum."

 "Eser Şahan'ın 7'inci ayın 21'inde askeri savcılığa vermiş olduğu bir ifade var, o 
ifadede diyor ki işte genelkurmayda yapılan bir iş bölümü var, o iş bölümü çerçevesinde 
bizim de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bazı görsel medyanın takip edilmesi 
görevi verilmişti, dolayısıyla o görev çerçevesinde de bir birimin kurulduğunu ve o birimin 
bize verilen görsel medyanın takip edildiğine dair askeri savcılığına vermiş olduğu bir ifade 
var, o zaman sizin bu ifadenize göre Eser Şahan'ın bu ifadesi doğruyu yansıtmamakta, ki 
Eser Şahan o dönemde İstihbarat daire başkanı Deniz Kuvvetleri Komutanlığında."

 "Televizyon seyretmek, basın odasıysa yani her yerde televizyon ekranının olması 
sizce basın odası sıfatı taşıyorsa benim söyleyecek bir şeyim yok, odada bir tane televizyon, 
bir tane video var. Bu basın odası ile bunun alakası yok, verilen emir gereği belki, yani o 
emiri de ben sorumlu değildim, işte hangi kanalda tartışma programlarının dinlenmesi, mesai 
saatleri dışında da Kadir Sarmusak'ın bunu kaydetmesi isteniyordu, yani benimle alakalı bir 
olayda değil.Benim baktığım personel Deniz Kuvvetlerinin 11 bin astsubay, 7 bin işçi, 2 bin 



  

devlet memuru, 7 bin 500 er bunlarla ilgili tüm yazışmalar benim tarafımdan yapılıyordu."
"Görevleriniz arasında yine biraz önce de genel hatları ile belirttiniz, sakıncalı 

personel raporlarının hazırlanması görevleriniz kapsamında olduğunu ve bu işi de 
yaptığınızı beyan ettiniz, Türk Silahlı Kuvvetlerinden daha sonra Yüksek Askeri Şur'a kararı 
ile ihraç edilen inançları dini görüşleri yaşantısı sebebiyle ihraç edilen personelle ilgili 
raporları da siz mi hazırladınız?"

 "Ben bilgileri toplayıp Personel Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin 
yolu ile kalması uygun olmayanlar personel başkanlığına gönderildi, benim işim bilgi 
toplamaktı, yani bu işlemleri yapmaktı, ama ondan sonrası işte Deniz Kuvvetleri Personel 
Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanlığı ve en son Şurâ'ya sevk 
edileceklerin listesi genelkurmay başkanının imza ve onayı ile olur, bakın şurâ'ya durumu 
görüşülmek üzere sunulma yetkisi genelkurmay başkanına aittir."

" Kadir Sarmusak ve Bülent Orakoğlu ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
belge sızdırmak uyarınca yargılamayı yapan mahkeme başkanı ve mahkeme hakiminin 
öncelikle sakıncalı personel statüsüne ayrılıp sınıfları değiştirilip Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına ayrılmaları, daha sonra Askeri Yüksek idare Mahkemesine açmış oldukları 
davanın kazanılması üzerine tekrar Deniz Kuvvetlerine dönmesi üzerine de bu hakimlerden 
Ahmet Karamanlı'nın Yüksek Askeri Şurâ Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç 
edilmesi ile ilgili olarak ki daha sonra 2000 yılında çıkan anayasa değişikliği ile bu personel 
tekrar emeklilik statüsünü kazanmıştır, yani bilgi ve belgelerin tümü yeniden değerlendirilmiş 
 ve kanunlara uygulamaya ve askeri literatüre uygun aykırı herhangi bir durum olmadığı 
belirlenerek emeklilik hakkı verilmiştir kanun uyarınca, bunlarla ilgili raporları da siz mi 
hazırladınız?"

"Bunu personel başkanlığı yapar, bu istihbaratın görevi değil."
 "Deniz Kuvvetleri Komutanlığında askeri hakim statüsüne ayrılmış ve bunun 

üzerine yargı yolu kapalı olan istem olan Yüksek Askeri Şurâ Kararı ile bu üye hakim olan 
Ahmet Karamanlı da ihraç edilmiş, bunu sormak istiyorum çünkü raporları siz, ben 
hazırlıyor dediniz bununla ilgili belgeleri, raporları, istihbarat bilgilerini ben topluyorum 
ben hazırlıyor dediniz."

 "Belgelerin sakıncalı şüpheli kategoriye alınmasının bütün işlemleri bana aittir, 
buradaki koordinasyonu emniyet, Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte teyit ederek bunları ben 
hazırlar personel başkanlığına sunarım, be de değil yani bunu istihbarat başkanına koyarım 
önüne ister kabul eder, ister kabul etmez, ondan sonrası beni ilgilendirmez, çünkü benim 
vazifem değil, bahsettiğiniz olaylar."

 Şimdi Batı Çalışma Grubu yine kuruluş ve istihbarat bilgi toplama ile ilgili 
emirlerinde Genelkurmay Başkanlığında kurulmuş olan örgüte veya çalışma grubuna sizin 
tabirinizle uygun olarak alt birliklerde de aynı çalışma gruplarının oluşturulacağı belirtilmiş 
ve bu Kuvvet Komutanlıklarına hatta daha ast birlik komutanlıklarında da yayınlanmış, siz 
gerçi Deniz Kuvvetlerinde böyle bir uygulamanın böyle bir çalışma grubunun kurulmadığını 
söylüyorsunuz ama yapmış olduğunuz çalışmalara ve Batı Çalışma Grubundan gelen 
emirlerin istihbarat araştırma raporlarının araştırmaların yapılarak tekrar cevap verilmesi 
konusundaki uygulamalara da bakıldığında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında da böyle bir 
oluşumun bulunduğunu ve bunun da sizin bulunduğunuz birim tarafından yapıldığı 
anlaşılıyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?" 

"Yok böyle bir şey nerede. Maddi imkan yok, isteseniz de yapamazsınız."
"Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 

97/252 sayılı dosyasında tanık olarak ifade vermişsiniz ve bu onbaşı Sarmusak'ın Deniz 
Kuvvetlerinden almış olduğu belgelerle ilgili olarak şöyle demişsiniz, odada uzun süreli 
bulunmadığımız zamanlarda gizli yazıları mutlaka kilitli dolaba kaldırıp kilitliyorduk, açıkta 
bırakmıyorduk, odadan söz gelimi tuvalete gitmek için kısa sürelerle ayrılmalarda evrakta el 



  

sürmemesi için yerini değiştirmemesi için onbaşı Kadir'i 2, 3 defa çok sert ikaz ettiğimiz 
hatırlıyorum demişsiniz, sonraki sorulara verdiğiniz cevapta da şubemizde tespit ettiğimiz bir 
belge kaybı yoktur, belgelerin dosya suretleri kilitli çelik dolaplara saklanmaktadır, giden, 
gelen evrakların kontrolünden ve dosyaların incelenmesinden şubemizde herhangi bir belge 
kaybı olmadığı anlaşılmıştır demişsiniz, yine devamında da şubemizde evrak eksik değil diye 
teyit etmişsiniz, şimdi biliyorsunuz bu bahsettiğiniz belgeler Batı Çalışma Grubu ile ilgili 
belgeler dosyalarda çok zikredildiği için tekrar bahsetmek istemiyorum, yine Kadir 
Sarmusak'ın sizin BÇG de çalıştığınıza dair beyanları var, bu hususlar değerlendirildiğinde 
çalıştığınız birim BÇG'nin taşra teşkilatı olarak mı çalıştı, bunu açıkladınız ama ille taşra 
teşkilatı olması için yüzlerce kişi olması gerekmiyor, çok büyük birliklerde daha büyük 
birimler olabilir, küçük birimlerde küçük birimler olabilir değil mi? Bu anlamda BÇG'nin 
taşra teşkilatı olarak mı çalıştı sizin çalıştığınız birim, artı bu bahsettiğiniz tanık olarak 
verdiğiniz ifadede bahsettiğiniz BÇG belgelerini gördünüz mü?"

"BÇG belgelerini görmedim çünkü Eser Şahan'ın kendi odasında, makamındaydı, 
yazışmalardan da ben sorumlu değildim, bu işi bana vermediler, o zamanki ifademden net 
belirtiyorum, Sarmusak'ın ifadeleri de orada şimdi o Sarmusak'a girmek istemiyorum."

"Ben biliyorsunuz baştaki beyanlarınızı uzun olmasın diye okumadım, fakat siz 
Kadir Sarmusak'ı kendinizin tavsiye ettiğinizi söylemişsiniz kendisine güvenlik yönünden 
sorular sordum polis kökenli olduğunu, istihbaratta çalıştığını, ihtisasının üzerine olduğunu 
öğrendim, şube müdürüne durumu bildirdim, onbaşı Kadir'in güvenli bir şahıs olarak 
kendisinden yararlanabileceğimizi söyledim demişsiniz, yani orada göreve başlamadan önce 
de bir ilişkinizin olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkıyor, yani bunun üzerinde ben 
tartışmıyorum, sadece dediğim gibi bu ortaya çıkan belgeler var. Yani sizin bulunduğunuz 
birimden ortaya çıkan BÇG belgeleri var, ister Sarmusak'tan olsun, ister Hasan Celal 
Güzel'den ister Hanefi Avcı'dan olsun yani ve genelkurmay'ın teyit ettiği belgeler ve siz de 
diyorsunuz ki bu belgeleri el sürmemesi için kendisini uyardım, işte gizli olarak dolaplarda 
saklıyordum, bu anlamda soruyorum bu belgeleri biliyor musunuz, bu belgelerin kaynaklık 
ettiği BÇG'nin şubesi miydiniz? Beyanınızda şubemizde evrak eksik değil demişsiniz, bu 
belgeleri gördünüz mü, eksik olmadığını nasıl tespit ettiniz, biliyorsunuz dava konusu olan bu 
evrakların fotokopilerinin dışarıya sızdırılması."

 "Şimdi en sondan başlayayım, BÇG'nin şubesi diye herhangi bir kuruluş, oluşum 
yoktu Deniz Kuvvetlerinde, orada belgele dediğim bana ait kişisel yazışmalarda bunlar 3 
kombinozlu kilit çelik kasalarda artı bir de dolap üzerinde ayrı bir kilitli sistem var, bunlara 
ancak yani tek yetkili şahıs bendim asli görevim olduğu için. Ben kendimin sorumlu olduğu 
dosya ve bunun nasıl saklandığını söyledim, benimle ilgili."

"Bu kastettiğiniz belgeler hangileri peki şubemizde evrak eksik değil ile 
kastettiğiniz."

"Benimle ilgili orada şube de herhangi bir evrak kaybının olmadığını belirttim. 
Kişisel evraklardan kastım güvenlik soruşturmaları ile ilgili evraklardır."

"Batı Çalışma Grubu genelkurmayda hazırlanan Batı Çalışma Grubu evraklarının 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderildiğini ve buradan cevaplanarak geri gönderildiğini 
izah ederek bunların cevaplanabilmesi için bir grubun teşkil edilmesi gerektiğinden söz etti. 
Malumunuz her başkanlığa sadece istihbarat konularında değil ya da kendi konularında 
değil, harekat, lojistik, personel alarm angajman kuralları bunun gibi daha yüzlerce konuda 
evrak gelir gider, sizin başkanlığınız her evrak kategorisi için ayrı bir grup teşkil etmekte 
miydi? Yoksa bunlar sıradan standart cevaplanan evraklar mıydı?"

"Öyle bir grup kurulmadı, yani kurulmasına da imkan ve ihtimal yok. Batı Çalışma 
Grubu ile ilgili bir çalışma grubu yoktu."

"Sayın Altaç Atılan'ın mahkeme huzurundaki ifadesinde BÇG'nin Deniz 
Kuvvetlerindeki yeri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat dairesi bünyesinde olabilir 



  

şeklinde bir cümle kurmuştu. Siz ise ısrarla Deniz Kuvvetleri Komutanı İstihbarat Dairesinin 
bünyesinde böyle bir yapılanmanın olmadığını dile getiriyorsunuz, hem Sarmusak'ın 
sızdırdığı belgeler hem de sayın Altaç'ın ifadeleri orada bir yapının olduğunu BÇG'nin 
Kuvvet Komutanlığı bünyesinde bir uzantısının olduğunu ortaya koymakta siz bu Altaç Atılan 
Bey'in ifadesi ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz?"

"Avukatım o sırada ikaz etti, Erkan Yaykır itiraz etti ve değiştirdi, Aytaç Atılan'ın 
sorgulama esnasındaki ifadeleri sonradan değişti, olmadığını belirtti."

20.C. SANIK CEMAL HAKAN PELİT MÜDAFİİ AV. ÜMİT KARA'NIN 
SAVUNMASI

 "Öncelikle müvekkilimin beyanlarına katılmakla birlikte onun beyanlarını 
açıklayıcı, ilave, destekleyici bazı müphem konuları da açmaya yarayan beyanları da eklemek 
suretiyle savunmama başlayacağım.  Deniz kuvvetleri komutanlığı istihbarat başkanlığı eski 
adıyla,yeni adıyla dairesi, orada görevli personeli, yargılananlar var, yargılanmayanlar var. 

 Deniz kuvvetleri askeri mahkemesi Türk silahlı kuvvetlerinde eşi görülmemiş bir 
adına da köstebek davası dendi, şimdi yeni Sarmusak adı ile anılıyor. O davada bir kısım 
belgelerin, hem de gizli ibareli belgelerin sızdırıldığı iddiası ile ilgili sadece bu belgeleri 
sızdıran onbaşı değil orada görev yapan istihbarat daire başkanı da aralarında bulunduğu bir 
kısım personeli yargılıyor. 

Batı çalışma grubu belgeleri orada muhafaza ediliyor, tasnif ediliyor. O halde bu 
belgelerin sızdırılması ile ilgili olarak siz ne biliyorsunuz, belgeleri gördünüz mü, şimdi o 
belgeler nedir ona bakmak lazım. O belgeler 3 tanesini ben söyleyeyim. Birincisi benim 
müvekkilimin nöbetçi amiri olarak o belgeyi tanzimle görevli olmadığı halde nöbetçi amiri 
olarak hazırlanan bir mesaj formunu götürüp teslim etmesinden ibaret batdurap dediğimiz 
kısaca batı çalışma grubu durum raporu mesaj formu bu birinci belge, ikinci belge herkesçe 
artık bilinen 29 nisan tarihli rapor sistemi, bu rapor sisteminin bir BÇG emri olmadığını ben 
25 ekim tarihinde Vural Avar müdafii olarak belirtmiştim. Bir de meşhur Fetih külliyesi ile 
ilgili belge, o belge de sızdırılan belge arasında idi, bu üç belge batı çalışma grubu belgesi 
peki deniz kuvvetlerinde ne arıyor, orada bir çalışma grubu mu oluşturuldu. Hayır elbette. 
Orada çalışma grubu oluşturulduğu veya birimi oluşturulduğu için değil, bir karargah emri 
olarak işlem görmesi gerektiği için oradalar.

Bu belgeler orada karargah emri olarak işlem görmüştür. Batı çalışma grubu 
subayları çalışmamaktadır orada istihbaratta. Yönergelere göre görev yapan zaten yıllardır 
istihbarat ile ilgili kendilerine ne emir verilmişse yerine getiren personelce işlem görmüştür. 
Batı çalışma grubu hiç kurulmasaydı dahi o faaliyetleri yerine getirmeye devam edecekti.

O dönemin kurmay başkanı Aydan Erol dedi ki ayrı bir çalışma grubu kurulmamıştır 
ancak batı çalışma grubu ile ilgili bir karargah emri varsa gereğini yapmamamız söz konusu 
değildir. Onunla ilgili belgeler olabilir dedi,

Kadir Sarmusak oradan belge sızdırmadığı için belge çalmadığı için mahkumiyetten 
kurtulmamıştır, yani beraat etmemiştir. Niçin beraat etmiştir, Kadir Sarmusak'ın dışarıya 
sızdırıldığı belgeler fotokopidir. Mahkeme bir fotokopi belgenin aslı ile yani tıpkı çekimi ile 
ayırt edilmesinin zor olabileceği ve yüzde 1 olsa dahi şüpheden sanık yararlanacağı için o 
belgenin fotokopi olması nedeniyle casusluk dediğimiz yani belgeyi çalmak dediğimiz suçtan 
hüküm giyemeyeceğine karar vermiştir. Peki suçun vasfı değiştiğine göre suç ne olmuştur, 
malumatı ifşa, malumatı istihsal diye bir suç vardır askeri ceza kanununda onlara 
dönüşmüştür suç, oradan da ceza almamıştır.

 Müvekkilim Cemal Hakan Pelit kısaca deniz kuvvetleri komutanlığından istihbarat 
başkanlığı yeni adıyla istihbarat daire başkanlığında İKK güvenlik şubesinde YFK olarak 
kısaltacağımız yıkıcı faaliyetler subayı olarak çalışıyor. Yeni bir görev değil irtica ile gelen 



  

bir görev değil, görevinin dayanağını batı çalışma grubu belgelerinden almıyor veya bazı 
komutanların iç tehditle ilgili değerlendirmelerinden de almıyor.Yönergeler mevcut, 
yönergelerin dışına çıktığı zaman sorumlu, görevini yapmadığında sorumlu, ama yönergeler 
içerisinde de yapması zorunlu olan görevleri yerine getiriyor. Bu yönergelere zamanla 
değişir, inceledim onları 1988'de ilk yayınlandığı tarihte de aynı, İrfan Beyazıt komutan 
döneminde de aynı görevler hiç değişmemiş. Yani konjektör değişir, görev de değişir, 
yönergeler değişir böyle bir şey yok. Görevler 4 madde halinde 1988'de ne ise 1992-1995'te 
kuvvet komutanı İrfan Tınaz döneminde de yine bir diğer kuvvet komutanı Vural Beyazıt 
döneminde de aynı kalmış, yani kimse istihbarat dairesini veya başkanlığının görevlerini bir 
iç tehdit değerlendirmesine göre değiştirmemiş, şekil vermemiştir. 

Görüşme tutanaklarında, gönüllü kişi görüşülen kişi eğer ifade vermemişse 
kendisine ifade vermek zorundasın denmemiş, ne anlattıysa o dosyaya alınıp bazı sorular 
sorulmakla genişletilmekle beraber onunla yetinilmiş. Görüşme tutanakları sadece sakıncalı 
şüpheli personel mi bakıyoruz bunlara sadece onlar hakkında yazılmamış, bilgi almak 
amacıyla da alınmış, bu görüşme tutanakları yine iddianamede komisyon toplantılarına esas 
alınmıştır şeklinde bir ifade var. Her görüşme tutanakları komisyon kurulup o toplantıları 
esas alması almaması o ilgili komutanın takdirine diğer eğer varsa belgeler 
değerlendirilmesine ki tabi sicil dosyası var o çok önemli ona bağlıdır. Atılmalar buna göre 
oluyordu, görüşme tutanakları yapıp hatta sakıncalı şüpheli personel kategorisi oluşturup dini 
vecibeleri yerine getirenler göz altına, mercek altına alınıyor ve böylelikle çıkarılmaları 
sağlanıyor. 

Batı çalışma grubu iç güvenlik harekat dairesinde bir birim olarak kurulmamıştır. 
Türk silahlı kuvvetlerinde bir birimin oluşturulması teşkilat malzeme kadro diye özetlenen 
veya türkçesi ile kadro kuruluş diye özetlenen bir birim planlamasına ihtiyaç duyar. Yani batı 
çalışma grubu bir şube olarak, daire olarak kurulmadı diyoruz, nasıl o zaman kuruldu bu, 
çalışma grubu olarak kuruldu. Çetin Doğan'ın 29 mayıs tarihli  ifadesinde söylediği gibi bir 
görev olarak verilmiştir, bir görev emri olarak verilmiştir. Yani ikiz görev dediği de şuydu, 
asıl görevi uhdesinde kalmak kaydıyla verilen bir görevdi. Savunma yapan bazı 
meslektaşlarımızın batı çalışma grubu diye bir birim kurulmadı savunması bu yönü ile tutarlı 
ve doğrudur, böyle bir birim kurulmadı, çalışma grubu kuruldu.

  Müvekkilim Cemal Hakan Pelit, Mehmet Aygüner ile birlikte, şube müdürü ile 
birlikte batı çalışma grubunun has adamı olarak ihbar şikayetleri ile bu davanın 
açılmasından hemen sonra savcılığa başvurmuşlardır. 

Batı çalışma grubunun has adamı Cemal Hakan Pelit ve Mehmet Aygüner, bu 
yorumu kim yapıyor biz de bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz, dilekçenin sahibi Yusuf Kale olarak 
gözüken ve  YAŞ kararı ile ilişiği kesildiği iddia edilen bir müşteki, kendisine 478. Sıra ile 
müşteki numarası verilmiş, şikayet dilekçesi işleme konmuştur. 

Bu grup çalışma grubu üyeleri 28 şubat kararlarının da alınmasını sağlamıştır. Bu 
sebeple atılmalar bu nedenle 312. Maddeyle ve 147. Maddeyle irtibatlıdır. Bize deniliyor ki 
zannetmeyin YAŞ kararlarından atılmalar idari bir konudur bunlar aynı zamanda suçun 
unsurlarıdır ama hiçte öyle değil, genelkurmay başkanlığından 8 kasım 2013 tarihinde 
müvekkilimin yaptığı bir başvuruya aynen şöyle cevap veriliyor. Başvurunuzda TSK 
bünyesinde yapılacağı ileri sürülen askeri müdahaleye karşı çıkabilecek personel ile söz 
konusu personelden oluşan bir grubun varlığının tespit edilip edilmediğini, böyle bir grubun 
varlığına ait bir tespit yapılmış ise bu gruba ait teşkilat şeması, hazırlık faaliyetleri, maksada 
yönelik silah gücüne sahip olup olmadıkları, emir komuta ilişkileri, grup yöneticileri, sivil 
unsurlarla ilgili vesaire faaliyetler kapsamında bilgi, belge ve istihbarat raporları talep 
edilmiştir. Aynı dilekçe ile faaliyetleri BÇG adı altında yürüten yapılanmanın 28 şubat 
kararlarının alınmasını sağladığı yönünde herhangi bir belge ve bilgi, istihbarat raporunun 
bulunup bulunmadığının, bu yapılanmanın 1994-2000 yılları arasında gayri resmi 



  

faaliyetlerde bulunduğuna yönelik herhangi bir bilgi, belge, istihbarat raporunun bulunup 
bulunmadığı talep edilmiştir diyor genelkurmay başkanlığı bunları bizden talep ettiniz. 
Cevap; 8 Ocak 2014 tarihli cevapla J başkanlıkları dediğimiz 7 başkanlığa da biri hariç 
lojistiğe sorulmamış ona gerek görülmemiş herhalde genel sekreterliğe sorulmuş. Konuya 
ilişkin herhangi bilgi belge veya kayda rastlanılmamıştır. 

Genelkurmay başkanlığına müvekkilim tarafından yazılan, yapılan başvuruya 
verilen cevapta, bu asılsız ihbar ve dilekçeler nedeniyle disiplin sicili ile oynanmış, ilişiği 
kesilmiş subay astsubay var mı diye soruluyor, bu soruya verilen cevap da olumsuz, böyle bir 
personele ilişkin bilgi belgeye rastlanmamıştır.

 Dolayısıyla bu iddialar sonuç olarak şunu söylemek gerekir, müştekiler 
dilekçelerinde, müşteki vekillerinin ise sorularında zaman zaman mahkeme heyetinin de 
sorularında yer alan o dönemde özellikle 1996-1997 yılları arasında personelin, mütedeyyin 
personelin tırnak içinde bunu kullanıyorum. Asılsız ihbar mektupları ile ilişiğinin kesilmesi, 
sicilinin bozulması veya benzeri olumsuzluklara maruz bırakıldığı, bunlarında suç teşkil 
ettiği konulara genelkurmay başkanlığının verdiği cevabi yazılarıyla yalanlanmıştır. Bunu 
genelkurmay başkanlığı biz yapmıştık demez herhalde diye soranlar olabilir, yazı belge, bilgi 
istiyoruz. Her türlü belgeyi bu zamana kadar genelkurmay başkanlığı aleyhimize de olsa hatta 
yorumlayarak, 7 nisan tarihli belgede bu olmuştur, yorumlayarak göndermiştir. Türk silahlı 
kuvvetleri sadece kendi personelinin ve tabi sosyal çevre ile ilgili konuların peşindedir.

Diğer bir konu deniz kuvvetleri komutanlığı karargahında çok faal bir BÇG var, 
çalışma grubu kurulmadığını, ayrı bir birlik kurulmadığını biz delilleri ile burada ortaya 
koyacağız. Neden kurulmadı, çünkü bir karargah emri yayınlanmadı, bir görev emri, bir 
teşkilat emri yayınlanmadı, bu teşkilat, malzeme, kadrosu yok. Bir kadro tahsis etmeniz 
gerekir o yok deniz kuvvetleri komutanlığında, her şeyi emekli olduktan sonra bütün içtenliği 
ile anlatan bir komutan elbette kurulan bir çalışma grubunu evet biz de bir çalışma grubu 
kurduk derdi. Peki çalışma grubu Deniz Kuvvetleri Komutanlığında oluşturulmamışsa 
iddianamenin 1265. sayfasında neden Deniz Kuvvetlerinde BÇG'nin şubesi olarak çalışan 
istihbarat başkanlığı ve istihbarata karşı koyma şube müdürlüğü şeklinde ifadeler 
kullanılıyor, Batı Çalışma Grubu nasıl oluşturulduğu emirleri belli, karargah emirleri , onlar 
bir Batı Çalışma Grubu emri değildir, yani Batı Çalışma Grubu şubesi, dairesi başkanının 
emri değildir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  bir Batı Çalışma Grubu kurulsaydı, emirlerde 
bu yayınlanır ve gereği yerine getirilirdi.

Batı Çalışma Grubu kriz masası  ile ilgili olarak 9 Ocak tarihli yönetmelikten önceki 
uygulamayı merak ettik, 9 Ocak 1997 tarihli Başbakanlık tarafından önce Bakanlar Kurulu 
Kararı ile sonra Bakanlar kurulu sekreterliği tarafından yönetmeliğe dönüştürülüp 
yayınlanan yönetmeliği merak ettik,  başbakanlık 9 Ocak tarihli yönetmelikten önce 22 
Temmuz 1976 tarihli bir bakanlar kurulu kararı olduğunu ve bu kararın bakanlar kararının 
gizli olduğunu her ne kadar mülga edilmiş ise de belirten bir cevap verdi ardından bir yazı 
daha geldi, talebiniz üzerine o bakanlar kurulu kararının gizliliği kaldırılmıştır, ama içeriği 
tarafınıza yazılı olarak verilememektedir dendi. Orada Bakanlar kurulunun kararla buhran 
değerlendirme kurulu adını verdiği ve 30 yıl bu adla kullandığı bir kriz masasından söz 
edildiğini göreceksiniz, Batı Çalışma Grubu kriz masası da başbakanlığı bu gizli ama şunda 
bu gizliliği kaldırılan bakanlar kuruluna dayandığı ortadadır.

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığında zaten bir çalışma grubu oluşturulmamıştır, 
müvekkilim bunu zaten kabul etmediğini, kaldı ki orada personel kadro durumu gereğince de 
böyle bir çalışma grubunun oluşturulamayacağını, ihtiyaç olarak söyledi, bu buhran 
değerlendirme kurulu ile ilgili yönetmelik bakanlar kurulu kararı da durumu çok açık 
gösteriyor, Batı Çalışma Grubu kriz masası kurulu ya da üst kurul şeklinde sorulan 
sorulara konu olan bir kurum böyle bir gizli veya üst kurul bulunmamaktadır, bu tamamı 
ile bakanlar kurulu kararına dayanmaktadır.



  

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Balyoz davasında yeni düzenlemeyi kanuna karşı bir yorum 
yaptı ve dedi ki suça katılma derecesini ben belirlerim, suça katılma derecesinde muhakkak 
somut bir fiil aramama gerek yok, ikinci olarak bizim davamızın konusu olan suçun unsuru 
olan bir hareket cebir ve şiddetin kullanılmasına gerek yok, Türk Silahlı Kuvvetleri zaten 
böyle bir techizata sahip olduğu için karar vermesi yeterli, uygulama alanına gitmeden ben 
bunu cebir şiddet olarak sayarım anlamına gelen bence ilke kararı olmaktan çok uzak bir 
karar verdi davamızda uygulanacaktır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında istihbarat faaliyetini yürüten benim müvekkilim 
dahil İKK ve güvenlik şube müdürlüğünde çalışan müvekkilim Cemal Hakan Pelit, Şube 
müdürü keza Mehmet Aygüner o dönemde daire başkanı eski deyimi ile başkan Eser Şahan, 
onların yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak sorulan sorularda çok net isnatlarda bulundu, 
denildi ki; sakıncalı şüpheli personel formları ve benzeri görüşme tutanakları ile ilgili konular 
suç teşkil etmektedir siz bunları TSK'nın görevi olmadan tasnif ettiniz, bu bilgileri 
kıymetlendirdiniz ve takip ettiniz bu sebeple Batı Çalışma Grubu bir suç örgütüdür, 
yargılanmalıdır, bu suç örgütü 28 Şubat kararlarının alınmasını ve daha sonra hükümetin 
düşmesine neden olmuştur denmişti, bunu kabul etmiyoruz, kabul etmekte mümkün değildir.

  Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir personelin ve ailesinin Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde çalışıyorsa görevi yönergelerle belirlenmiş bir personel tarafından kendisi 
hakkında bilgi toplanması nasıl suç teşkil eder veya Batı Çalışma Grubu kurulduktan sonra 
bu faaliyetlerine devam etmesi nasıl suç teşkil eder? Bu sorunun cevabı elbette olumsuzdur.

İstihbarat her kuvvet komutanlığında olduğu gibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 
da istihbarat başkanlığı sonradan teşkilatı değiştirilen istihbarat daire başkanlığı bünyesinde 
yürütülmüş, bunlardan iç istihbaratın görevi farklı istihbarata karşı koyma biriminin görevi 
farklı, güvenlik birleştirildi daha sonra onun görevi farklı , istihbarata karşı koyma ve 
güvenlik şube MY 114/1A sonra 1B ve daha sonra 1C olmuş o yönergeler, müşterek 
yönergedir, tüm karargahta uygulanan bir yönerge olduğunu anlıyoruz burada bunu çok 
duydunuz daha önce 33/5'in yürürlükten kalkıp daha sonra yürürlüğe giren yeni 
zenginleştirilmiş katkı sağlamış yönergeleridir, orada sakıncalı, şüpheli personel formu denen 
Ek-C bir form var.

Burada Genelkurmay Başkanlığına yaptığımız başvuru neticesinde başvuruların 
cevabı ile bize gönderilen ancak bazıları da gizlilik nedeniyle gönderilemeyen ama varlığını 
bildiğimiz mahkemeden de bu formların içeriğine bakılmasını talep ediyoruz.

Yönergeye göre yapmadığı halde, yapmadığı zaman sorumlu olan personel 1992 
değil daha eski tarihlerde beri daha irtica iç tehdit olarak ön plan çıkmamışken ve hatta şu 
anda 2014 yılına kadar tüm personel hakkında istisnasız bir sicil formu doldurur gibi o 
soruları haberleri toplayıp, derleyip, kaydedip, kıymetlendirip, eğer varsa hemen faaliyete 
geçirilmesi gereken bir konu veya araştırılması gereken bir konu komuta aktarmak, üst 
komutana bildirmek ve gereğini yerine getirmek zorundadır, bu bir görevdir Batı Çalışma 
Grubu kuruldu, Batı Çalışma Grubu faaliyetinin nedeniyle bir karargah emri gönderiliyorsa o 
zaman Batı Çalışma Grubu karargah emri nedeniyle bu yerine getirilmiştir, yoksa Batı 
Çalışma Grubu kurulsa da ne olur, kurulmasa da ne olur, Genelkurmay Başkanlığında 
yönerge ile yerine getirilen bir görevdir dolayısıyla şu iddiayı kesinlikle kabul etmiyoruz, suç 
olmasına rağmen mütedeyyin personelin ilişiğini kesmek amacıyla hukuka aykırı şekilde 
istihbarat faaliyeti yürütüldüğü şeklinde ifadeler kullanılmaktadır.

 MY 114/1A yönerge altında işbirliği yönergesi var, altında güvenlik soruşturması 
yönergesi var, bu 3 hukuksal kategori bunu zaten personeli yapması gereken zorunlu olduğu 
bir görev olarak veriyor, peki bunun yasal dayanağı var mı? 2937 sayılı kanun orada Türk 
Silahlı Kuvvetlerine de bir kurum olduğu için hatta herhangi bir askeri özelliği olmayan 
kamu kurumlarına da kendi alanlarında istihbarat toplama görevini veriyor, bir yetki değil bu 
görevlisiniz orada bilgi toplamak, tasnif etmek, bir görev olarak nasıl ifade edilmiş, madde de 



  

diğer bakanlıklar ve diğer kurumlar kendi faaliyetleri ile ilgili konularda ve devam ediyor, 
sadece bu değil yasal dayanak diğer bir yasal dayanak yine Genelkurmay Başkanlığının o 
teşkilat kanunu çok ayrıntılı hükümler içeriyor. Sadece istihbarata ilişkin kuruluş teşkilat 
maddesine değinmek istiyorum orada Genelkurmay Başkanlığının bir savaş hazırlığı olarak 
lojistik, eğitim, nokta nokta devamında istihbarat faaliyetleri ile ilgili görevlerini yapmak 
diyor, Genelkurmay Başkanlığı, genelkurmay karargahı bunu nasıl yapacak kendi altındaki 
ikinci başkan var, j başkanlıkları var, daire başkanlıkları var, karargah dışında nasıl yapacak 
kuvvet komutanlıkları yine onların ast kademeli onlara bağlı ana ast birlikleri bu şekilde 
yapacak bu 2 yasal dayanak varken savcılık makamının BÇG delilleri diye istihbarat 
bilgilerinin tasnif edilmesini bir suç olarak ortaya koyması isnat etmesi kabul edilemez, aynı 
zamanda 312. madde ile bağdaşır bir yanı olmadığını da belirtmek isterim.

 Albay Eser Şahan, İstihbarat Daire Başkanı o dönemde şöyle diyor ifadesinde Batı 
Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında yazı ve mesajlar büyük bir gizlilik içerisinde 
yürütülüyordu.Gizlilik içerisinde yürütülen ne?Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamındaki 
yazı ve mesajlar. Batı Çalışma Grubu faaliyetleri de demiyor, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı'ndaki Batı Çalışma Grubu Şubesi de demiyor, örgütü de demiyor çünkü kendisi 
de o dönemde tutarlı olarak sanki bu davanın açılacağını 98 yılından biliyormuşçasına 
cümlelerini seçerek Batı Çalışma Grubu faaliyetleri demiyor, faaliyetleri sonucu hazırlanan, 
gönderilen yazıları kastediyor. 

Müvekkilim o dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı'nda Batı 
Çalışma Grubu yazışmalarına ben bakmıyordum, bu konuya Levent Gülmen bakıyordu 
demiştir. Buradaki ifadesinde aynı şeyi tekrar etmiştir. 

Batı Çalışma Grubu evrakları, faaliyetleri suç olmasa bile o dönemde Refah 
Partisi'nin kapatılmasına yol açmıştır. Anayasa Mahkemesi her zaman Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin statükonun yanındadır, yanında olmuştur dendi. Bu da çok doğru bir şey değil, 
özellikle sorular sorulurken verilen yargı brifinglerine atıf yapıldı ve denildi ki yargı 
brifinglerinden sonra Refah Partisi kapatıldı. Ancak Refah Partisi aslında yargı 
brifinglerinden sonra kapatıldı ama kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
brifinglerden üç hafta önce açtı. Davayı açması üç hafta önce ama hazırlık aşaması Mayıs 
1996'da. Kendisinin bir basın mensubuna verdiği bir demeçte, mülakat da diyebiliriz, Mayıs 
1996'da ben delil toplamaya başladım, demekte davayı da bir sene sonra açmaktadır, şimdi 
aynı Anayasa Mahkemesi'ni büyüteç altına alalım, 95 Aralık seçimlerinden sonra birbirine 
yakın oy alan üç parti iktidar görüşmeleri, koalisyon görüşmeleri diyebiliriz, görüşmelere 
girişiyor ve Anayol Hükümeti kuruluyor, 53'üncü Anayol Hükümeti kuruluyor. O Anayol 
hükümetinin toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla güvenoyu almadığı gerekçesiyle Refah 
Partisi tarafından bir başvuru yapılıyor Anayasa Mahkemesi'ne, dava açılıyor, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından soruşturma başlatılıyor bir hafta sonra Refah Partisi 
kurulmuş bir hükümete ama güvenoyu almış bir hükümete diyor ki siz meclisin üye tam 
sayısının, katılanların üye tam sayısının salt çoğunluğunu almadınız. Siz güvenoyu almış 
sayılmazsınız diyor, Anayasa Mahkemesi de bu başvuruyu kabul ediyor ve diyor ki 53'üncü 
hükümet güvenoyu almamıştır, bu kararın resmi gazetede yayınlanmasını beklemeyen 
53'üncü Anayol Hükümeti bekleneni yapıyor 14 Mayıs 1996 tarihinde istifa ediyor. Şimdi 
hangi Anayasa Mahkemesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin statükonun dönemin konjonktürünün 
etkisinde kalıyor? Böyle bir kararı verebilen Anayasa Mahkemesi aynı zamanda parti 
hakkında delil toplamaya başlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu konuyu Mahkemenin 
takdirlerine bırakıyorum. 

Denildi ki akabinde o dönemde yine askerler basın açıklamalarıyla yaptıkları 
manevralarla iktidarı etkilemek, her zamanki gibi sivilleri beceriksiz göstermek siyaseti 
lekelemek için açıklamalar yaptılar bunların hepsi maksatlıydı, zaten Batı Çalışma Grubu 
bunun için istihbarat ağı oluşturmuştu, bunun bir diğer yüzü komutanların çok fazla bu 



  

açıklamalarıyla iktidarı sıkıştırmak için harekete geçtiği şeklinde yorumlandı ve sorular 
soruldu. Evet bizce de aslında o dönemde çok fazla basın açıklamaları yapıldı ama en fazla 
basın açıklamaları yapan Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden darbe paranoyacılığı yapan 
basın ve o dönemin sivil aktörleri olmuştur, eğer gerçekten böyle bir basın açıklaması 
yoğunluğu varsa aslında bunu yaratan onlardır. 

 Bizce de 28 Şubat'a çok iyi bakılmalı. Orada ama süslü cümleler de kullanıldığı gibi 
antidemokratik askerler değil üniformalı siviller, siyasetçiler görülecektir diye düşünüyorum. 

28 Şubat süreci kamuoyunda Bülent Orakoğlu'nun İstihbarat Daire Başkan 
Yardımcılığı'na atanmasıyla başlar, o süreçte kamuoyu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil 
iktidarla karşı karşıya olduğu izlenimini almıştır, kendisi de yorumlamıştır. O süreçten sonra 
bakıldığında aslında konunun siyasilerin kendileri arasındaki bir yarışta öne geçme, halkın 
oyunu almak için iktidar asker, asker darbe yapacak söylemleri ile aslında öne geçme belki de 
bu yarışta mağdur rolünü oynama rolünü çok iyi oynadıklarını görüyorum ben kendi 
değerlendirmem, burada paylaşmak zorundayım bu sebeple burada devam eden yargılamada 
verilecek kararın siyasetin içinde bulunmayan, kesinlikle bu konudan uzak kalan askerlerin 
sadece askerlerin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini de etkileyeceğini söyleyerek bu 
hususun da dikkate alınmasını, müvekkilimin yaptığım savunmalar muaciyesinde beraatine 
karar verilmesini  arz ve talep ediyorum."

21.A. Sanık CENGİZ ÇETİNKAYA 15/04/2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde özetle  (Kls. 39 ve 283); 

"1994 yılında Psikolojik Harekât Şubesinde proje subayı olarak göreve başladığını, 
1996 yılında şubenin Psikolojik Harekât Dairesi olduğunu, daire başkanının Oğuz Kalelioğlu 
olduğunu, 1998 yılı Nisan ayına kadar buradaki görevinin devam ettiğini, ara tayin ile 1998 
yılı Nisan ayında Eğitim ve Doktrin Komutanlığına (EDOK) atandığını, 2001 yılında 
İstanbul’a tayin olduğunu,

Psikolojik Harekât Dairesi olarak Harekât Başkanı Çetin Doğan’a bağlı olduklarını, 
Psikolojik Harekât Dairesi Başkanı Oğuz Kalelioğlu’nun kendisine her sabah 

Genelkurmay İGHD Dairesinde yapılacak toplantı ve çalışma grubuna katılmasını ve daireyi 
ilgilendiren konularda kendisini bilgilendirmesini emrettiğini, çalışma grubunun 
sorumlusunun İdris Koralp  olduğunu, toplantılarda en kıdemli kim var ise onun başkanlık 
yaptığını, kendinin katıldığı bu toplantılarda yazılı ve görsel basına çıkan haberlerin 
incelendiğini, TSK’yı ilgilendiren ve yıpratıcı, bölücü yayın yapanların tespit edildiğini ve o 
günkü sorumlu başkana bildirildiğini, bunun haricinde istihbarat birimlerinden gelen bilgi ve 
dokümanların incelendiğini, jandarma birimlerinden gelen bilgilerin, ihbar mektubu olarak 
gönderilen mektupların içeriklerinin değerledirildiğini, kendilerinin tespitleri yapıp o günkü 
başkana bildirip daha sonra ayrıldıklarını, kendi asli görevi gereği PKK ile mücadele 
kapsamında Kuzey Irak’a 2 defa gittiğini, 3-4 kez de Güneydoğu ve Kıbrıs’a gittiğini, bu 
çalışma grubuna fazla katılamadığını, ilk katıldığı sırada buranın Batı Çalışma Grubu 
olduğunu bilmediğini, daha sonraki çalışmalarda buranın ve görevlendirildiği çalışma 
grubunun Batı Çalışma Grubu olduğunu anladığını, Genelkurmay Karargâhında olduğu 
süreler içerisinde toplantılara katıldığını, işlerin yoğunluğu sebebiyle bu toplantılara çoğu 
zaman katılamadığını, BÇG’nin kendi katıldığı toplantılarına istihbarat başkanlığından, adli 
müşavirlikten temsilcilerin katıldığını, Genelkurmay İGHD dairesinde oluşturulan BÇG 
toplantılarına Psikolojik Harekât Dairesini temsilen Başkanı Oğuz Kalelioğlu’nun şifai 
(sözlü) emri doğrultusunda katıldığını, toplantılara katılıp daha sonra asli görevine 
döndüğünü, BÇG toplantılarına temsilci olarak katılması haricinde bir görev icra etmediğini, 
Batı Çalışma Grubu kapsamında herhangi bir faaliyet icra etmediğini, 

 Batı Çalışma Grubunun günlük çalışmasının sonunda komuta kademesine 



  

arzedilmek üzere belirlenen ve tespit edilen konuların sorumlu kişi tarafından “günlük durum 
raporuna yazın” şeklinde emir verildiğini ve raporlar düzenlendiğini, düzenlenen raporun 
komuta kademesine gittikten sonra konularına göre komutanın ilgili başkanlıklara çalışma 
yapmaları için havale ettiğini, 

 Psikolojik Harekât Dairesi Başkanı Oğuz Kalelioğlu’nun 29 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin 5 nci maddesinde belirtilen faaliyetleri ile 
ilgili olarak böyle bir çalışma içerisinde olduğunu bildiğini, camilerde verilecek vaazlar ile 
ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibat halinde olduğunu, haftanın ve ayın önemli günlerine 
göre belirlenen konulara ilişkin vaazlar verilmesine ilişkin koordine yaptığını bildiğini, 
emekli olduktan sonra da Oğuz Kalelioğlu’nun Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine 
devam ettiğini, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubunun çalışma alanına 
giriş yetkisi verilen personel isim listesinde (gir-yet.doc), Batı Çalışma Grubunda çalışan 
kişilerin isim ve görevlerinin bulunduğu (GOREV-BL.doc) belgelerde kendi isminin de 
bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; belgeleri ilk defa gördüğünü , 

 Bilirkişi incelemesi sonucu elde edilen belgelerden “Cengiz” adı bulunan BÇG 
belgeleri ile ilgili olarak ifadesinde; Cengiz isimli klasörlerden çıkartılan ve kendisine ait 
olduğu iddia edilen belgelerde hakaret içermeyen yorumlar ve bilgi notları hazırlamış 
olduğunu hatırlamadığını, 

 Akşam gazetesinin 20 ve 24 Eylül 1997 tarihli nüshalarında yer alan haberde; Nazlı 
ILICAK’ın “Boğaziçine askeri gecekondu” başlığı altında yazılan yazılar ile ilgili olarak, 

Bu yazılara tepki olarak aşağıda temaları işleyen bir mektup kampanyasının 
başlatılması Sayın Genelkurmay II.Başkanı (Çevik BİR)  tarafından emredilmiştir. Bu 
konudaki mektupların bu akşam saat 16:00 a kadar Cari İşlem Şube Müdürüne teslim 
edilmesini arzederim.  Cengiz ÇETİNKAYA Cari İşl.Md.V. imzasına açılan belgede, 

Kullanılacak temalar -Sizin görüş alanınız mı daraldı, boğazı yeterince 
seyredemiyormusunuz? 

-Boğaza hep bu devleti dolandıran, halkı kandırarak büyük miktarda rantlar elde 
edenler mi inşaat yapabiliyor.

 -Sizin askerlerle ilgili bir sorununuz mu var? Askerler sizi yeteri kadar tatmin 
edemiyor mu?

 -Boğazda hep sizin gibi hır..r,  or..r ve şer..zler mi oturacak.
 -Bu inşaatın ne amaçla yapıldığı hakkında bir malumatınız var mı ki, bilmeden 

ahkam kesiyorsun. 
-Bu memleketi hem sizin gibi ordu düşmanlarına, bölücülere ve dış düşmanlara karşı 

koruyan ordu mensuplarının boğazda oturma hakkı yok mu? 
-Minarenin kılıfına uydurulması işi ise sizin ihtisas yaptığınız ve çok başarılı 

olduğunuz bir konu, 
-Yoksa bu inşaat alanına siz mi bina yaparak genelev mi işletecektiniz. Bu niyetinizi 

bilseydik inanın başlamazdık. 
-Senin çok sevgili ve asker kaçağı oğlun eninde sonunda asker olunca bu binalarda 

askerlik yapması için kimbilir kimlere yaltanacaksın.
 -Kocan Kemal ILICAK’ı nasın kandırdığın ve onunla nasıl evlendiğin, sonunda da 

adamcağızı öldererek sermayesinin üzerine nasıl oturduğunu herkes çok iyi biliyor. Yoksa bu 
sermaye seni yeterince tatmin etmedi mi? Belge ile ilgili olarak ifadesinde; Nazlı ILICAK ile 
ilgili bir psikolojik harekât planı hazırladığını  düşünmediğini, Psikolojik Harekât Dairesi 
Başkanlığının teşkilini müteakip Cari İşlemler Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen faaliyet 
raporu başlıklı ve doküman içeriklerinin kendi konumu ile ilgili kendisinden alınıp diğerleri 
ile birleştirilmiş olduğunu düşündüğünü,  

DYP Genel Başkanı Tansu ÇİLLER’in Samsun’da yaptığı konuşmada sarfettiği “bir 



  

komutan iktidarın önüne bir taleba koymuş, ardından bir masa ve iskemle koymuş ve atanmış 
Başbakan o iskemleye oturmuş,ama şimdiye kadar seçilmiş hiçbir genel başkan onbaşı olma 
şerefsizliğini göstermedi” ifadesinden yola çıkarak bir psikolojik harekât faaliyeti 
planlanması ile ilgili olarak ifadesinde; bu konu ile ilgili o dönemde bir çalışma yaptıklarını 
hatırladığını, çünkü “Şerefsiz Onbaşı” sözünün ağır ve alçaltıcı bir söz olduğunu, her 
rütbenin kendileri için önemli ve değerli olduğunu, bu söze kendilerinden önce emekli subay, 
astsubay, vakıflar ve gazilerin tepki gösterdiklerini, kendilerininde böyle bir psikolojik 
planda bulunduklarını …, o günlerde böyle bir psikolojik harekât yaptıklarını 
söyleyebileceğini, gösterilen dökümanı kendisinin hazırladığını düşündüğünü, ancak katkısı 
olmuş olabileceğini, daire de her beraber oturup “ne yapalım” şeklinde bir değerlendirme 
yapılmış olabileceğini, böyle bir psikolojik çalışma yapabilmeleri için, önce Harekât 
Başkanının (Çetin DOĞAN) emir vermesi ve daire başkanının (Oğuz KALELİOĞLU) 
kendilerine talimat ve emir vermesi ile mümkün olabileceğini ve muhtemeldir ki Oğuz 
KALELİOĞLU’nun belirttiği toplantılarda koordine sağladığını, ancak kendilerinin bu 
çalışmayı dönemin DYP Genel Başkanı Tansu ÇİLLER’in ağır ve alçaltıcı sözleri üzerine 
başlattıklarını belirtmiştir. 

 
21.B. Sanık CENGİZ ÇETİNKAYA Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 05.11.2013 tarihli 30. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

" Ben Cengiz Çetinkaya, 1978 yılında Kara Harp Okulu'ndan Topçu Teğmen olarak 
mezun oldum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birlik ve karargâhlarında 31 yıl bilfiil görev 
yaptıktan sonra 2009 yılında Hava Savunma Kıdemli Albay rütbesinde iken kadrosuzluk 
nedeniyle emekli edildim. Bahse konu yıllarda Genelkurmay Harekât Başkanlığı'na bağlı 
Psikolojik Harekât Dairesi, Daire Başkanlığı Cari İşlem Şube Müdürlüğü'nde Proje 
Subayı olarak görev yapan, emrinde bir tek asker veya sivil memuru dahi bulunmayan 
Binbaşı rütbesinde bir Sınıf Subayı'ydım. 

Şimdi sizlere Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda o dönemdeki safahatımı ve 
yaptığım önemli faaliyetleri bahsetmek istiyorum. Dairemizin görevi yurtiçinde PKK Terör 
Örgütü'ne yurtdışında ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı Milli Güvenlik 
Genel Sekreterliği Koordinatörlüğünde ve devlet çapında yürütülen psikolojik harekât 
faaliyetlerine verilen emirler doğrultusunda katkı sağlamaktı. 

Bu kapsamda PKK Terör Örgütü'ne yönelik olarak teslim ol çağrı kampanyaları 
düzenleme, Yunanistan başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin PKK'ya olan desteğini 
tespit ederek komuta katını bilgilendirme, terör örgütüne yönelik broşür ve bildiri hazırlama, 
MED TV'yi izleyerek örgütün muhtemel harekât tarzlarını belirlemeye çalışma gibi 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı ise Kardak Krizi, kara sularının 6 milden 
12 mile çıkarılması diretmesi, S300 Füzeleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 
konuşlandırılmasına engel olma gibi çeşitli görevlerde çalıştım.

 Ben bu görevleri yerine getirmeye çalışırken PKK Trör Örgütü'ne yönelik olarak 
1996 yılının Eylül ve Ekim aylarında 15'er günlük ve yine 1996 yılı Aralık ayından 97 yılı 
Mart ayı ortalarına kadar 3,5 aylık olmak üzere üç defa Diyarbakır, Silopi, Kuzey Irak'ta 
görevlerde bulundum. Mart ayı sonunda görev dönüş raporumu hazırlayıp sıralı amirlerime 
arz ettikten sonra biraz önce arz ettiğim asli görevlerimi yapmaya devam ettim. 

Genelkurmay Başkanlığı'nın 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kuruluş 
Emri'nde Psikolojik Harekât Daire Başkanlığı'na, Batı Çalışma Grubu Cari Harekât 
Bölümü'nde görevlendirilmek üzere dört Kurmay Subay'ın görevlendirilmesi emredilmiş, 
iddianame sayfa 92, bu emir doğrultusunda Daire Başkanım Kurmay Albay Oğuz 
Kalelioğlu'nun şifai emri üzerine Kurmay Subay olmadığım halde Daire Başkanlığı 



  

Temsilcisi olarak diğer daire ve J Başkanlıkları'ndan görevlendirilen 8-10 personel den 
biri olarak Nisan ayı ortalarından itibaren Batı Çalışma Grubu'na katıldım. 

 Batı Çalışma Grubu'nun oluşturulduğu Plan Şube Müdürlüğü'nde aynı mekanı 
kullanan Harekât Şube Müdürlüğü'nden de PKK Terör Örgütü ile ilgili yeni bilgileri almakla 
görevli olduğumdan zaten o bölgeye iki senedir girmeye yetkili bir personeldim. Verilen bu 
yeni emir gereği müsait olduğum mesai günleri sabah saat 10-10.45 arasında 1997 Nisan ayı 
ortalarından Mayıs ayı başına kadar yani 10-15 gün dairemizden 150-200 metre mesafede ve 
ana binanın alt katında bulunan İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı Koordinatörlüğü'nde 
ve Plan Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yeni kurulan bu çalışma grubuna katıldım. Günde 
40-45 dakika süren bu çalışmayı müteakip kendi daireme yani çalışma ofisime dönerek 
yukarıda belirttiğim asli görevlerimi sürdürdüm. Henüz kuruluş aşamasında olan Batı 
Çalışma Grubu'na 10-15 gün kadar katıldıktan sonra Mayıs ayı başında yeni bir emirle 
aynı dairede görev yaptığım ve şuanda bihakkın tahliye olup tutuksuz yargılanan sanık 
Alican Türk ile birlikte Çekiç 97 Sınır Ötesi Harekâtı'nda görevlendirildiğim için ayrıldım. 
Sınır ötesi harekâta başlamadan önce teslim ol çağrı kampanyası kapsamında teröristlere 
teslim ol çağrıları yaptık, bu çağrılar amacına ulaştı ve ilk etapta 18 terorist bu çağrılardan 
etkilendiklerini belirterek Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. 

 Görev dönüşü Çekiç 97 Harekâtı'ndaki başarılı çalışmalarımız nedeniyle dönemin 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı tarafından üstün cesaret ve feragat 
rozeti ve madalyasıyla ödüllendirildik. Görev dönüş raporumu hazırlamayı müteakip 15 
Haziran 10 Temmuz 1997 tarihleri arasında senelik izine ayrıldım. Izinden döndükten sonra 
Yunanistan ve Rusya'dan  ıı Yunanistan'ın Rusya'dan aldığı S300 Füzelerini Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi'ne konuşlandırarak Ege ve Akdeniz Bölgeleri'mizin derinliklerine kadar 
Türkiye'yi tehdit etme girişimini engellemek ve bu plandan vazgeçirmek amacıyla oluşturulan 
bir çalışmada görevlendirildim. 

Kasım ayı sonuna kadar da bu görevi sürdürdüm. 1998 yılı Şubat ayında ayının 
19'unda okuduğum Akit Gazetesi'nde sayın Yaşar Kaplan'ın iddianame sayfa 632.de de geçen 
"Ordu İçinde Mezhepçi Kadrolaşma" başlıklı köşe yazısındaki nokta nokta olarak belirtilen 
komutan isimlerine yaptığım yorum nedeniyle Askeri Mahkeme'ye verildim, bu arada sayın 
Yaşar Kaplan hakkında bilirkişi raporu eklerin 233.sıralarında belirtildiği şekilde Batı 
Çalışma Grubu tarafından Genelkurmay Adli Müşavirliği'ne suç duyurusunda bulunulması 
için yazı yazıldığını öğrendim. Böyle bir konuda mahkemeye verilmem nedeniyle derhal 
Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görevime son verildi ve genel tayinler dahi beklenmeden ara 
bir tayin ile Balgat'taki Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na atandırılarak Genelkurmay 
Başkanlığı Karargâhı'ndan uzaklaştırıldım. Sayın Yaşar Kaplan ile yargılandığımız aynı 
Askeri Mahkeme'den ben de ilk etapta 5,5 ay ceza aldım, bu mahkeme kararı usulden ve 
esastan bozmalar sonucu 7 yıl devam etti. Almış olduğum ceza daha sonra disiplin suçuna 
çevrilerek zaman aşımından düşürüldü, bu süre içerisinde iki defa seçilmiş olduğum yurtdışı 
görevine gönderilmeyerek hak kaybına uğradım.

 2009 yılında emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleştim. Savcılık soruşturmasında 
bana daha önce hiç görmediğim evraklar ile birlikte konuyla ilgisiz birçok soru yöneltildi. İlk 
defa karşılaştığım bu durum karşısında benim ağzımdan çok iyi niyetle dökülen kelimelerin 
sayın Savcı tarafından toparlanıyormuş hissi verilerek yazdırılması ve o gün gününde 
olmayan katibin de her söyleneni yanlış anlaması sonucu şahsımı hukuki yönden zor 
durumda bırakacak kelime ve cümlelerin yazılmış olduğunu çok geç farkettim, daha ilk 
cümlem bile suçlamaları kabul etmiyorum şeklinde olmasına rağmen sorgulama tutanağına 
suçlarımı kabul ediyorum şeklinde yanlış yazılmıştır, ayrıca 14.üncü sayfadaki Psikolojik 
Harekât Kursu'nun konusu irtica ile ilgili değildir, iç güvenlik olayları ile ilgilidir şeklinde 
ifade vermeme rağmen ikinci cümlesi iç güvenlik olayları ile ilgili değildir şeklinde yanlış 
yazılmıştır. Ben o geceki uykusuz, yorgun bir o kadar da şaşırmış halimle gece yarısı 3.30'da 



  

çıkarıldığım mahkemede bu iki cümlenin yanlış yazıldığını görüp düzelttirebildiğimi 
zannediyordum ama daha sonra gördüm ki mahkemedeki suçlamarı kabul etmiyorum 
şeklindeki düzeltilmiş ifadem iddianamede yer almadığı gibi yine iddianamede bütün 
sanıkların ifadelerinin sonu suçlamaları kabul etmemiştir şeklinde bitirildiği halde bana 
yazılmamıştır, yani ilk günkü yapılan hata ile sanki suçlamaları kabul etmişim gibi muamale 
görmeye devam ettim. 

Bu hatanın sorulan diğer soruların anlamlarını da etkilediğini tutanağı detaylı bir 
şekilde inceleme fırsatı bulduğum Sincan Cezaaevi'nde iken ancak farkedebildim. Savcılık 
ifade Savcılık ifademin iddianameye yanlış ve eksik aktarılan kısmına gelince, iddianamede 
benim ile ilgili bölümde, sayfa 1240, sayın Tansu Çiller'in diye başlayan paragrafın 
ortalarında Savcılık ifademde göstermiş olduğunuz dokümanı ben hazırlamadım şeklinde 
ifade vermeme rağmen tutanağa göstermiş olduğunuz dokümanı kendim hazırladığımı 
düşünmüyorum şeklinde yuvarlanarak yazıldığını ve ayrıca iddianameye de yine yanlışlıkla 
olsa gerek gösterilen dokümanın kendisinin hazırladığını düşündüğünü şeklinde olumlu 
olarak yazılmıştır. Diğer ifadelerimin de Savcılık sorgulama tutanağına tam olarak 
yazılmadığını gördüm. Emniyetteki ifademin alınması sırasında gösterilmeyen ve bilgisayar 
çıktısı olan bu kampanya kontrol formunda ne tarih, ne isim, ne imza olmadığından bahse 
konu zamanda Daire Başkanı'm emekli Harekât Başkanlığı'nda tayin olmuş olmasına rağmen 
o tarihte sanki görevleri başında imişler gibi onların isimlerini söylemişim bu nedenlerle ben 
gerek sorgulama tutanağında gerekse iddianamede sayın Tansu Çiller'le ilgili yazıldığı iddia 
edilen kampanya kontrol formu konusundaki  ifademin nazarı itibare alınmamasını talep 
ediyorum. Kampanya kontrol formu ile ilgili olarak şimdi söyleyeceklerim doğrudur. 15 
Nisan 2012 tarihindeki Savcılık sorgulaması sırasında sayın Savcı'nın kolluktaki ifadede 
gösterilmemiş olan kampanya kontrol formunu aniden göstermesi sonucu ben de 15 yıl 
önceki bir olayı hatırlamış olmanın verdiği şaşırmışlık ile evet bu olayı hatırlıyorum, bu 
konuyla ilgili o dönemde bir konuşma yaptığımızı hatırlıyorum çünkü şerefsiz onbaşı sözü 
ağır ve alçaltıcı bir sözdü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk rütbesi olan Onbaşı'lara karşı 
yapılmış olan ağır bir suçlama idi, senelerce Bölük ve Batarya Komutanlığını yapmış ve 
çeşitli zamanlarda da yazılı ve uygulamalı olarak bir çok Onbaşı sınavı yaptırmış subaylar 
olarak Onbaşı'larımıza şimdi ne diyeceğiz diye dairedeki arkadaşlarla aramızda konuştuk. Ne 
istenir bu Onbaşı'lardan bilmem, biz kel Onbaşı deriz bir başkası da Şerefsiz Onbaşı der, 
dedik, sonra Genelkurmay Adli Müşavirliği'nce sayın Tansu Çiller hakkında suç 
duyurusunda bulunulduğunu o günkü gazetelerden okudum, zaten bu sözü öncelikle 
emekli subay ve astsubay dernekleri ile vakıflar ve gaziler tepki gösterdiler. Biz bu 
konuşmayı dönemin Doğruyol Partisi Başkanı sayın Tansu Çiller'in Onbaşılar hakkındaki 
ağır ve alçaltıcı sözleri üzerine yaptık şeklinde düzeltiyorum. 

14 Haziran 2013 tarihli tensip zaptını incelediğimde Batı Çalışma Grubu İş 
Bölümü'ne ilişkin belgede Batı Çalışma Grubu Proje Subayı olarak çalıştığının 
belirtilmesinin Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine katılımının yoğunluğunun bazı gazeteci ve 
siyasetçilere yönelik psikolojik harekâta fiilen katıldığına dair belgelerin müşteki ve tanık 
beyanlarının kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular gerekçe gösterilerek 
hakkımda tutukluluğumun devamına karar verildiğini gördüm. 

 Batı Çalışma Grubu İş Bölümü'ne ilişkin belgede Batı Çalışma Grubu Proje 
Subayı olarak çalıştığımın belirtilmesi. Batı Çalışma Grubu'na 1997 Nisan ayı ortalarından 
itibaren Daire Başkanı'm Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu'nun şifai emri üzerine Daire 
Başkanı Temsilcisi olarak katıldığımı ifade etmiştim. Henüz toparlanma aşamasında olduğu 
için burada bana verilen görev Batı Çalışma Grubu'ndan sorumlu Plan Şube Müdürü'nün de 
savunmasında belirttiği gibi günlük olarak yazılı basında çıkan gazete ve dergilerdeki Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesine yönelik yazı ve  yorumları tespit ederek o günkü 
en kıdemli subaya teslim etmekti. 40-45 dakika süren bu gazete okuma görevi bitince kendi 



  

daireme, çalışma ofisime yani asli görevime dönüyordum, Mayıs ayı başında da Çekiç 97 
Harekâtı'na katılmak üzere ayrıldım, Batı Çalışma Grubu'nun bunun dışında yapılan hiçbir 
faaliyetine katılmadım. Bilgisayar ortamında hazırlanmış ve isimleri yazılı personelin 
haberinin dahi olmadığı belge denilen bilgisayar ortamında yazılmış olan Batı Çalışma Grubu 
İş Bölümü'ne ilişkin yazıda isim ve görevleri yazılı 16 sanıktan 9'unun bihakkın tahliye 
edildiği ayrıca üç sanığın da soruşturmanın başından itibaren tutuksuz olarak 
yargılandıkları toplam 12 kişi sayın mahkemenizin malumudur. 

Batı Çalışma Grubu'ndan sorumlu Plan Şube Müdürü tarafından Batı Çalışma 
Grubu'nda Proje Subayı olarak çalıştıkları ve irticai faaliyetlerdeki başarılı çalışmaları 
nedeniyle bütün Batı Çalışma Grubu Personeli'ne takdir belgesi verilmiştir, iddianame 
sayfa 207. kısa bir süre çalıştığım için bu konuyla ilgili takdir belgesi almadım ve takdir alan 
personel isim listesinde de adım yoktur. Plan Şube Müdürü de zaten savunmasında kısa bir 
süre çalıştığı için takdir belgesi verilmedi diyerek bu konuyu teyid etmiş, teyid etti, ayrıca 
Batı Çalışma Grubu'nda diğer daire ve J Başkanlıkları'ndan takviye olarak 
görevlendirilen personele plan ve proje yapma görevi vermediğini, herhangi bir yazı ve 
belge hazırlattırmadığını hatta imza ve paraf yetkileri olmadığını beyan etmiştir. 

Sonuç olarak toplam  10-15 gün ve günde 40-45 dakika katıldığım Batı Çalışma 
Grubu'nda Proje Subayı olarak görev yapmadım. 

 Ben Batı Çalışma Grubu'na katıldım, katılmadım deseydim beni kimi 
yalanlayacaktı? Beni Batı Çalışma Grubu'nda görevlendirilen görevlendiren Daire Başkanı'm 
Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu'nun zaten kendisi Savcılık ifadesinde şöyle diyor; Cengiz 
Çetinkaya'nın Batı Çalışma Grubu toplantılarına benim emrimle katıldığını kabul etmiyorum, 
katılmışsa da benim emrim dışında katılmıştır. Batı Çalışma Grubu'ndan sorumlu Plan Şube 
Müdürü sayın İdris Koralp de savunmasında ben Cengiz Çetinkaya'yı Sincan Cezaevi'nde ilk 
defa tanıdım, arkadaşlarımın beyanına göre bir hafta kadar katılmıştır demektedir. Aynı 
şubede Plan Subayı olarak görev yapan Kurmay Binbaşı Ruşen Bozkurt kolluktaki 
ifadesinde dün de arz etmişti gösterilen listede Harekât Başkanlığı bölümünde mesai 
arkadaşım olarak Cengiz Çetinkaya, Atilla Kurtay ve Necdet Batıran dışındakileri tanıyor ve 
hatırlıyor demektedir. Şimdi doğru söylediğim için ben yalancı durumuna düştüm. Her doğru 
her yerde söylenmez sözü dururken, doğruluğuna inandığın bir yolda yalnız da olsam 
yürüyeceksin sözünü benimsediğim için bu yol beni Sincan Cezaevi'ne kadar götürdü.

Sonuç olarak ben 10-15 gün kadar da olsa toplanma aşamasında olan Batı 
Çalışma Grubu'na katıldım ve bana verilen günlük basın yayın incelemesi görevini yaptım.

Yukarıda detaylı olarak arz etmeye çalıştığım şekilde ben Batı Çalışma Grubu'na 
yoğun olarak katılmadım, ayrıca Çekiç 97 Harekâtı'na katılmak üzere 30 Nisan 1997 
tarihinde Batı Çalışma Grubu'ndan ve Genelkurmay Karargâhı'ndan ayrıldığımdan 2 Mayıs 
1997 tarihinde oluşturulduğu iddia edilen Batı Çalışma Grubu Telefon Rehberi'nde de adım 
yoktur, iddianame sayfa 221 çevrime dahil edilmedim. 

 Batı Çalışma Grubu ile ilgili bölümü özetleyecek olursak ben 18 ayı aşkın bir 
süredir tutukluluğu devam eden bir kişi olarak bu sürenin 14 ayında 28 Şubat 1997 
döneminde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda görev yapan ve çeşitli vesilelerle 
listelerde ismi geçen personelin tutuklandığını ve benim de bu nedenle tutuklu olduığumu 
düşünüyordum ancak 14 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan tensip zaptı ile 37 kişinin 
bihakkın tahliye edilmesiyle bu fikrim değişti, benim ile aynı konumda olan kişilerin 
bihakkın tahliye olup benim olamam nedeni ile benim hakkımda tahliye olanların benim 
bihakkın tahliye olanlardan ne gibi atılı suç ile ilgili artılarım olduğunu araştırmaya başladım, 
bir artım olmadığı gibi eksilerimin olduğunu gördüm, şöyle ki Batı Çalışma Grubu'na diğer 
daire ve J Başkanlıkları'ndan takviye olarak görevlendirilen on kişiden dokuzunun 
bihakkın tahliye edildiğini biraz önce arz etmiştim, bir tek ben tutuklu kaldığımı, 8 Mayıs 
1997 yılında tarihinde hazırlandığı iddia edilen Batı Çalışma Grubu Alanı'na Girmeye Yetkili 



  

Personel İsim Listesi'nde adı geçen 45 kişiden 39'u biraz önce de detaylı olarak arz edildi, 
bihakkın tahliye olmuştur. Ben zaten 30 Nisan 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu'ndan 
ayrıldığımdan bu listeyi hiç görmedim, yayınlanmışsa bile görmedim. Batı Çalışma Grubu İş 
Bölümü'ne ilişkin belgede isim ve görevleri yazılı 16 kişiden 12'si bihakkın tahliye oldu. 30 
Nisan 1997 tarihinde güncellenen ve çıktısı dahi alınmayan bu yazıyı da hiç görmedim, evrak 
yoğunluğu bakımından ismime kayıtlı ismine kayıtlı 10 32 arasında evrak bulunan 15 kişiden 
12'si bile bihakkın tahliye oldu. Batı Çalışma Grubu'na ait olduğu iddia edilen 26 kişilik Batı 
Çalışma Grubu Personel Telefon Rehberi'nde adım yoktur, Batı Çalışma Grubu'nda Proje 
Subayı olarak çalıştıkları ve irticai faaliyetlerdeki başarılı çalışmaları nedeniyle Batı 
Çalışma Grubu'ndan sorumlu Plan Şube Müdürlüğü tarafından bütün Batı Çalışma Grubu 
personeline verilen 11 kişilik takdir belgesi listesinde adım yoktur, Batı Çalışma Grubu'nda 
Proje Subayı olarak görev yapmadım. Batı Çalışma Grubu'na ait hiçbir yazı ve belgede 
parafım ve imzam yoktur, iddianamede aleyhimde açıklamalarda bulunan hiçbir mağdur, 
tanık ve müşteki de bulunmamaktadır. Evimde yapılan aramada da herhangi bir suç unsuruna 
rastlanılmamıştır. 

Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik psikolojik harekâtı fiilen katıldığıma dair 
belgeler olduğu iddiasına, belge olduğu iddia edilen bu iki bilgisayar çıktısından birisinin 
"Boğaziçi'nde Askeri Gecekondu" başlıklı yazısı dolayısıyla sayın Nazlı Ilıcak'a yönelik 24 
Eylül 1997 tarihinde tepki mahiyetinde yazıldığı iddia edilen bir sayfalık "Kullanılacak 
Temalar" başlıklı yazı olduğu diğerinin ise Doğruyol Parti Genel Başkanı sayın Tansu 
Çiller'in 24 Eylül 1997 tarihinde Samsun'da yapmış olduğu konuşmada 55'inci Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Başbakan'ı sayın Mesut Yılmaz'ı kastederek sarfetmiş olduğu 
şimdiye kadar seçilmiş hiçbir Genel Başkan Onbaşı olma şerefsizliğini göstermedi sözünde 
geçen Onbaşı'lığı aşağıladığı düşüncesiyle 25 Eylül 1997 tarihinde hazırlanmış olduğu iddia 
edilen Kampanya Kontrol Formu'dur, bu iki yazıda da 28 Şubat dönemini çağrıştıracak 
herhangi bir kelime dahi geçmediği halde 28 Şubat iddianamesine neden dahil edildiği merak 
konusudur, bu iki bilgisayar çıktısını içeriğine girmeden bu konularda bazı açıklamalarda 
bulunmak istiyorum.

 Birinci olarak Batı Çalışma Grubu'na ait olduğu iddia edilen bir bilgisayarda 
gıyabında adına açılan bir klasör içerisinde bulunduğu iddia edilen bu iki belgenin ki belge 
niteliği olmayan bilgisayar çıktılarıdır, bir belgenin nasıl olması gerektiği konusunda 25 
Ekim 2013 tarihinde Avukat sayın Sabit Halat tarafından ayrıntılı bir şekilde bilgi 
sunulmuştur. Bu iki belgenin tarihlerine bakacak olursak her ikisinin de iddianamenin 
1309'uncu sayfasında da belirtildiği gibi 54'üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin istifa 
etiği 18 Haziran 1997 tarihinden üç ay altı gün sonrasına ait olduğu görülecektir. Halbuki 
bana atfedilen suçlama 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren düşürmeye, devirmeye 
iştirak etmektir, bu iki bilgisayar çıktısı nasıl oluyor da üç ay altı gün sonra istifa etmiş bir 
hükümete karşı yapılmış bir fiil olarak gösterilebiliyor anlayabilmiş değilim.

 İkinci olarak iddia olunan konuların ne Batı Çalışma Grubu ne irtica ne de 28 Şubat 
dönemiyle hiçbir alakası ve bağlantısı da olmadığı görülmektedir. Bu konular olsa olsa 16 yıl 
önce işlendiği iddia edilen başka bir dava konusu olabilir. Israrla Batı Çalışma Grubu'yla 
ilişkilendirilmek istenmesini de anlamıyorum. 

Üçüncü olarak eğer yine de ortada bir suç olduğu iddia ediliyor ise bu suçun 54'üncü 
Türkiye Hükümeti'ne karşı değil, 55'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı işlenmiş 
olması gerekiyor çünkü malumları olduğu üzere 55'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 30 
Haziran 1997 tarihinde Güven Oyu olarak göreve başlamıştı. Suç olduğu iddia edilen 
olayların tarihleri ise 24 ve 25 Eylül 1997 yani yaklaşık olarak üç aylık yeni hükümet 
dönemindedir. 

Dördüncü olarak, bütün bunlara rağmen ben yine de diyorum ki anılan olaylar ve 
bilgisayar çıktıları ile benim hiçbir ilgim ve alakam yoktur, bu dosyalar da bana ait değildir. 



  

Şimdi de bu iddiamı mahkeme heyetine kanıtlamaya çalışacağım.  Batı Çalışma Grubu'na ait 
bilgisayarlardaki dosyalardan oluşturulduğu iddia edilen biraz önce de detaylı olarak sayın 
Avukat tarafından arz edilen CD 5'in bir an için gerçek olduğunu farz ve kabul edelim.

 Gerek tutuksuz sanık üstteğmen Ahmet Dağcı'nın ve gerekse Batı Çalışma 
Grubu'nda görevli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni dört sivil memurun ifadelerinde 
belirttikleri gibi Batı Çalışma Grubu'nda beş adet bilgisayar varmış, bunlardan bir 
tanesinin üstünde Üstteğmen Ahmet Dağcı kendisinin kullandığını ifade ediyor, geriye 
kalan dört bilgisayar da her bir sivil memura verilmiş ve kime ait olduğu belli olsun diye de 
bilgisayarlara Çankaya, Bornova, Haymana, Foça gibi isimlerin verildiği belirtilmiştir.

 CD 5'in Savcılıkta yaptırılan bilirkişi raporu Ek1'e göre Batı Çalışma Grubu 
bilgisayarları olduğu iddia edilen Çankaya, Haymana, Bornova ve Foça'da toplam 288 dijital 
dosya mevcuttur. CD 5'te ayrıca bu bilgisayarlardan elde edildiği iddia edilen dosyaların 
dışında belgelerin başlığı altında 8 doküman başlığı altında ise 13 olmak üzere toplam 21 
dijital dosyanın daha kayıtlı olduğu görülmektedir. Bana ait olduğu iddia edilen Cengiz 
Klasörü de doküman başlığı altında görülüyor. Batı Çalışma Grubu'na Veri Hazırlama 
Kontrolü İşletmeni sivil memurların kullanmış oldukları bilgisayarlardan başka bilgisayar da 
olmadığına ve bilgisayarlarda her bir sivil memurun kendi özel şifreleriyle girildiğine göre 
Cengiz Klasörünün Batı Çalışma Grubu bilgisayarlarına ait bir klasör olmadığı 
değerlendirilmektedir. Eğer belgelerin ve doküman başlığı altındai dosyaların da Batı 
Çalışma Grubu bilgisayarlarından elde edilen dosyalar oldukları iddia ediliyor ise biraz sonra 
anlatacağım konular ile örtüşmesi gerekecektir. Şimdi de bu dosyaların içeriklerini sırasıyla 
incelemeye çalışacağım. 

Dosyaların içerikleri incelendiğinde bilirkişi inceleme raporu Ek-1'in 32'nci 
sırasındaki dosyanın 24 Eylül 1997 tarihli ve sayın Nazlı Ilıcak'a yönelik bazı temaların 
yazıldığı bir sayfalık bir bilgisayar çıktısı olduğu ve iddianamede de belirtildiği üzere imza 
blokuna ismimin yazıldığı görülmektedir. Ben bu  bilgisayar çıktısını ilk defa 14 Nisan 2012 
tarihindeki kolluktaki ifadem alınırken çok kısa bir süre görebildim, Savcılık ifademde de 
neler yazıldığını tam olarak okuyamadım. Daha sonra cezaevinde iken inceleme fırsatı 
bulduğumda ise çok şaşırdım, aldığım aile terbiyesi ve yapı itibariyle uygun olmayan söz 
konusu kelimeleri kullanmayacağım beni tanıyan herkesin malumudur, bu yazıyı ben 
yazmadım bu konuyla ilgili de hiçbir bilgim yoktur. Eğer bu CD5 Batı Çalışma Grubu'na ait 
olduğu iddia edilen bilgisayarlardan elde edilmiş ise daha önce de arz ettiğim gibi Batı 
Çalışma Grubu'nun bulunduğu bölümde boşta ve herkesin kullanımına açık bir bilgisayar 
olmadığına göre bu dijital dosyanın hangi bilgisayarda ve Batı Çalışma Grubu'nda görevli 
sivil memurlardan hangisi tarafından yazıldığının da belli olması gerekirdi. Batı Çalışma 
Grubu'nda görevli Veri Hazırlama Kontrolü İşletmeni dört sivil memur da bu belgeyi 
yazdıklarını beyan etmemişlerdir, bu dosya kim tarafından yazılıp gıyabında açılmış olan 
klasör içine atılmıştır, bilemiyorum. Ben hiç bir zaman Cari İşlem Şube Müdür Vekilliği de 
yapmadığım halde herhalde daha inandırıcı olsun diye makamım büyütülerek yazılma gereği 
duyulmuştur. Askeri yazım kurallarına uygun olmayan böyle bir yazı resmi bir yazı olarak 
kabul edilemeyeceği gibi Genelkurmay Başkanlığı'ndan da  böyle bir  yazı gönderilmemiştir. 
İmzasız olan bu dijital dosya kesinlikle bana ait değildir, sayın Nazlı Ilıcak da zaten şahsıma 
yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadığı gibi iddianamede de ne mağdur ne müşteki ne 
de tanık olarak ifadesi bulunmamaktadır.

 İddianamede de belirtildiği üzere Savcılıkça yaptırılan bilirkişi incelemesine göre 
bile kimin tarafından yazıldığı belli olmayan imza blokuna makamımın dahi yanlış yazıldığı 
ismimin açılmış olmasının bu belgenin bana ait olduğunun göstermeye yetmeyeceği 
kanaatindeyim. Daha önce de arz ettiğim gibi 54'üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 
istifa etmesinden üç ay altı gün sonrasına ait olan bu bilgisayar çıktısının 16 yıl önce Batı 
Çalışma Grubu'yla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen iddia olunan suç kapsamında oluşmuş bir 



  

suç gibi değerlendirilmesi son derece düşündürücüdür. 
Sayın başkan sayın üyeler dağıtmış olduğum çizelge bilirkişi raporu Ek-1'in ikinci 

sayfasının büyütülmüş şeklidir. Burada turuncu ile dikdörtgen içerisine alınmış alandaki sıra 
numarası 30 ile 42 arasında bulunan 13 adet dosya biraz önce arz ettiğim gibi doküman 
başlığı altındaki dosyalardır ve bunların kimlere ait olduğu görülmektedir. Buradan 32 ile 35 
arasındaki 4 dosya bana ait olmuş bana ait gözükmektedir. Doküman başlığı altındaki 
dosyalardan son kaydeden kullanıcının İbrahim Çelik olarak görüldüğü 4 dosya 
bulunmaktadır, bu dosyalar 33,35,39 ve 40'ıncı sıradaki dosyalardır. Çizelgenin en son 
hanesine bakacak olursak bu dört dosyanın dördünün de İbrahim Çetin tarafından 
"disk1"isimli bir disket tarafından Batı Çalışma Grubu'na ait olduğu iddia edilen bir 
bilgisayar vasıtası ile CD5 içerisine kaydedilmiş olduğu görülecektir, bu dört dosyanın 
haricinde bilirkişi raporu Ek-1'e göre Batı Çalışma Grubu bilgisayarlarından elde edilen 
toplam 309 dijital dosyadan  hiçbiri CD5 içerisine disketten kaydedilmemiştir. 

Bu dört dosyanın haricinde bilirkişi raporu Ek-1'e göre Batı Çalışma Grubu 
bilgisayarlarından elde edildiği iddia edilen toplam 309 dijital dosyadan hiçbiri CD5 içerisine 
disketten kaydedilmemiştir. Bahse konu dijital dosyanın Savcılıkta yaptırılan bilirkişi 
incelemesi sonucunda gıyabında ismime açılmış bir klasörde kayıtlı olduğu Batı Çalışma 
Grubu'nda görevli olmayan ve "Batı Çalışma Grubu Alanına Girmeye Yetkili Personel" 
isim listesinde de adı bulunmayan sivil memur İbrahim Çetin tarafından oluşturulduğu 
görülmektedir. Disketten kaydedilen bu dört dosyanın son değiştirme ve son çıktı alma 
tarihlerine bakacak olursak dördünün de 4 Şubat 1998 tarihinde ve saat ve dakikasının da 
03.22 ile 03.32 arasında olduğu görülecekti. Yani 4 Şubat 1998 tarihinde Batı Çalışma 
Grubu'na girmeye yetkili olmayan sivil memur İbrahim Çetin tarafından 10 dakika içerisinde 
bu dört dosyadan ikisinin Cengiz ikisinin de Mümtaz isimli klasörlere harici disk marifetiyle 
aktarılmış olduğu görülmektedir. Ben sivil memur İbrahim Çetin'e hiçbir konuda yazı 
yazdırmadığım gibi kendisini de hiç tanımıyorum, onun da beni tanıdığını sanmıyorum. 
Cengiz klasörüne aktarılan bu iki dosyadan biri 33'üncü sıradaki faal projeler dosyasıdır 
ancak dosya isminin ortasındaki Cengiz değişikliğinden başka sekiz sütundaki bütün 
bilgilerin tıpatıp aynı olan başka bir dosya daha vardır, 39'uncu sıradaki Mümtaz isimli 
dosya. Her iki dosya incelendiğinde asıl adı Mümtaz olan dosya aynı özellikler ile nasıl 
olmuş da Cengiz adına da açılabilmiştir, bilmiyorum. Sekiz sütundaki bütün bilgiler saniyesi 
saniyesine hepsi aynıdır, bunun mümkün olmayacağını düşünüyorum dolayısıyla bu dosya 
bana ait değildir zaten dosya incelendiğinde de Proje Subayı seviyesindeki bir kişinin de 
yapması gereken işler değildir.

 Cengiz klasörüne aktarılan ikinci dosya ise bilirkişi raporu Ek-1'in 35'inci 
sırasındaki iddianamede bir numaralı mağdur konumunda bulunan Türkiye'nin ilk kadın 
Başbakan'ı Refahyol Hükümetinde de Dış İşleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yapmış 
olan Doğruyol Parti Genel Başkanı sayın Tansu Çiller'in 24 Eylül 1997 tarihinde 
Samsun'da yapmış olduğu bir konuşmada sayın Mesut Yılmaz'ı kastederek sarfettiği, 
"şimdiye kadar seçilmiş hiçbir Genel Başkan Onbaşı olma şerefsizliğini göstermedi" 
sözüne yönelik olarak hazırlanmış olduğu iddia edilen Kampanya Kontrol Formu'dur, 
dosyasıdır. 1997 yılı Ağustos ayında Şube Müdürü'm ve Harekât Başkanı'm tayin olmuş, 
Daire Başkanı'm da emekli olmuştu. Tayin dönemi sonrasına ait olan bu olayı açıklığa 
kavuşturmak için yeni atanmış olan sıralı amirlerim Cari İşlem Şube Müdürü Albay Mustafa 
Yıldız, Daire Başkanı Tümgeneral Utku Güney ve Harekât Başkanı Korgeneral Oktar 
Ataman'ın ifadelerinin alınmasına ihtiyaç vardır, verecekleri ifadeler ile benim bu konuyla 
ilgili hiçbir ilgimin olmadığı anlaşılacaktır ayrıca Batı Çalışma Grubu'nda görevli dört Veri 
Hazırlama Kontrolü İşletmeni sivil memurun da ifadeleri alınmış olmasına rağmen kampanya 
kontrol formunu yazdığı belirtilen sivil memur İbrahim Çetin'in iddia makamınca konuyla 
ilgili ifadesi alınmamıştır. Adı geçen dijital dosya hem isimsiz hem de imzasızdır, sivil memur 



  

İbrahim Çetin tarafından hazırlandığı belirtilen bu kampanya kontrol formu dosyası da 
kesinlikle bana ait değildir, bu formu kesinlikle ben hazırlamadım. Bu konuyla ilgili olarak 
sayın Mahkeme tarafından alınacak ifadelerde gerek sıralı amirlerimden gerekse sivil memur 
İbrahim Çetin'in şahsımı suçlaması durumunda verilecek her türlü cezaya da razı olduğumu 
belirtmek istiyorum. Şimdi kısa bir soru cevap periyodu ile bu konuya biraz daha açıklık 
getirmeye çalışacağım. Adı geçen kontrol formu, kampanya kontrol formu imzalı mıdır? 
Hayır. Peki bu kampanya kontrol formunun altında kimin tarafından hazırlanmış 
olabileceğini gösteren bir bilgi var mıdır? Hayır. Bu formu yazan sivil memur belli midir? 
Evet. CD5'in Savcılık makamınca yaptırılan bilirkişi incelemesine göre raporun teknik 
inceleme sonuçlarını gösteren Ek-1'in 35'inci sırasında dosyanın İbrahim Çetin tarafından 
oluşturulduğu belirtilmektedir ancak bu belgenin Batı Çalışma Grubu bilgisayarlarından 
olmayan bir bilgisayardan CD5 içerisine aktarıldığı düşünülmektedir. Peki sivil memur 
İbrahim Çetin'in Savcılık makamınca bu konuda ifadesi alınmış mı? Hayır. Batı Çalışma 
Grubu'nda görevli bütün sivil memurların ifadeleri alındığı halde Batı Çalışma Grubu alanına 
girmeye yetkili personel isim listesinde adı olmayan sivil memur İbrahim Çetin'in ifadesi 
alınmamıştır. Sivil memur İbrahim Çetin'in ifadesi alınmış olsa kampanya kontrol 
formunu kimin yazdığı ve dolayısıyla hazırlanması için kimin emir verdiği ortaya çıkar mı? 
Evet, büyük bir ihtimalle ve de eğer o da korkmaz ve doğruları söylerse. Bu konuda bir 
girişimde bulunuldu mu? Evet, avukatım ile birlikte gerek sayın Mahkeme'ye verdiğimiz 
dilekçe ve tahliye talebi gerekçelerimizde gerekse sivil memur İbrahim Çetin hakkındaki 
bilgileri öğrenmek ve ifadesinin alınmasını sağlamak amacı ile 19 Temmuz 2013 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığı'na yazdığımız yazıyla bu konu dile getirilmiştir. Genelkurmay 
Başkanlığı'na yazdığımız yazıda 28 Şubat davası ile ilgili alınan bilirkişi raporunda Cengiz 
Çetinkaya'ya ait olduğu iddia edilen dosyalardan iki tanesini yazan yazıcının İbrahim Çetin 
olarak gözüktüğü, İbrahim Çetin'in Savcılık tarafından ifadesi alınmadığından tanık olarak 
Mahkemeden dinletme talebinde bulunacağımızdan İbrahim Çetin'in 1997 yılındaki görevleri 
ve şimdiki adresine ihtiyaç duyulduğunu istenilen belgelerin ivedi olarak tarafımıza 
gönderilmesini talep ettik. Genelkurmay Başkanlığı'ndan gönderilen 8 Ekim 2013 tarihli 
cevabi yazıda ki bayramdan sonra elimize geçti bu yazı 1997 yılında Genelkurmay Harekât 
Başkanlığı'nda veya Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı'nda herhangi bir 
şekilde görevlendirilen kişiler arasında İbrahim Çetin isimli bir personel bulunmadığını 
bulunmadığı belirtilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen bu cevabi yazıdan şu sonuç 
çıkıyor; bilirkişi raporu Ek1'e göre listenin 33'üncü sırasında bulunan "Faal Projeler" dosyası 
ile 35'inci sırasında bulunan ve sayın Tansu Çiller'e yönelik olarak hazırlandığı iddia edilen 
kampanya kontrol formu dosyasını yazdığı belirtilen İbrahim Çetin'in hayali bir şahıs 
olduğu ve Genelkurmay Başkanlığı'nda hayali olarak görev yapmış İbrahim Çetin isimli bir 
kişinin yazmış olduğu iki adet dijital dosyanın bana ait olduğu iddia edilen klasör içinde 
bulunmuş olmasından dolayı da benim 568 gündür tutuklu olduğum, takdir mahkeme 
heyetinindir. Şimdi soru cevaplara devam ediyorum, peki bu girişimlerime ve ben yapmadım, 
ben hazırlamadım dememe rağmen hâlâ benden şüpheleniliyor ise kampanya kontrol 
formunu hazırladığımdan kimlerin haberi olması gerekir? Yani bu form imzalanıp 
uygulanması için Kuvvet Komutanlıkları'na ve Jandarma Genel Komutanlığı'na 
gönderilinceye kadar kaç kişinin parafının alınmasına ihtiyaç duyulmuştur? En başta Eylül 
1997'de görevi başında olan sıralı amirlerimden Şube Müdürü'm Mustafa Yıldız'ın sonra 
Daire Başkanı'm Utku Güney'in sonra Harekât Başkanı'm Korgeneral Oktar Ataman'ın 
daha sonra da Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in haberi olması gerekir. 
Son olarak da Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya arz edilip 
imzalatılmış olması gerekir. Peki 1997 Eylül ayında görevde olan Şube Müdürü, Daire 
Başkanı ve Harekât Başkanı'nın bu konuda ifadelerine başvurulmuş mu? Hayır çünkü sıralı 
amirlerimin ifadesi alınmış olsa zaten benim bu konuyla ilgili ilgim olmadığı bir kez daha 



  

kanıtlanmış olacaktı. Başka biri de imzalamış ve gereği için Birlik Komutanlarına göndermiş 
olamaz mı? Hayır, çünkü kampanya kontrol formunu icra edecek olan birlikler formda da 
belirtildiği gibi Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'dır, iddianamenin 
1299'uncu sayfasındaki değerlendirme bölümünde de belirtildiği üzere bu birliklere emretme 
yetkisini haiz tek kişi Genelkurmay Başkanı'dır. Peki Genelkurmay Başkanı bu yetkisini 
devretmiş olabilir mi? Askerlikte yetki devredilebilir ancak sorumluluk asla diye bir söz 
vardır, bu konunun devredilebilecek yetkilerden olduğunu sanmıyorum, sadece 
Genelkurmay Başkanı'nın bilgisi dahilinde Genelkurmay Başkanı emriyle denilip İkinci 
Başkan tarafından imzalanmış olabilir. Genelkurmay Başkanı eğer bu kampanya kontrol 
formunu imzalamış ise Genelkurmay İkinci Başkanı'nın konudan haberdar olmaması 
mümkün mü? Hayır. Sayın Çevik Bir  savunmasında konuyla ilgili olarak ben Cengiz 
Çetinkaya'yı ilk defa Sincan Cezaevi'nde tanıdım, kendisini hiçbir konuda çağırıp emir 
vermedim demiştir, kampanya kontrol formuyla ilgili soruya ise böyle bir çalışmadan 
haberdar değilim, böyle bir emir vermedim demektedir. 

  Bu kampanya kontrol formu uygulanması için nerede ortaya çıkmıştır? İzmir'de, 
Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda, peki Güney Deniz Saha Komutanlığı bu emri nerden 
aldığını söylüyor? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan faksla. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
bu kampanya kontrol formun uygulaması için formun uygulanması için nereden gönderilmiş 
olabilir? Yalnızca Genelkurmay Başkanlığı'ndan. Peki Genelkurmay Başkanlığı'nda Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı emir verme yetkisine haiz makam 
hangisidir? Biraz önce de arz ettiğim gibi sadece Genelkurmay Başkanı'dır. Genelkurmay 
Başkanı'nın haberi olmadan bir başkası tarafından da imzalanıp gönderilebilir mi? Hayır. 

Sonuç olarak Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı gibi en üst düzeydeki askeri bir 
karargâhta Binbaşı rütbesinde bir subayın emir komuta zinciri içerisindeki görevi üst ve 
amirleri tarafından verilen sözlü veya yazılı emirlere itaat etmektir. Bu nedenle ben de bana 
verilen görevleri yerine getirmek için bir asker olarak elimden gelenin en iyisini yapmak için 
gayret sarfettim, amirlerim tarafından verilen emirlerin kanunlara aykırı olabileceğini hiçbir 
zaman düşünmedim. Genelkurmay Başkanlığı Karargâh'ında görevli bir sınıf subayı olarak 
iki defa 15'er günlük bir defa da 3,5 aylık olmak üzere üç defa Güney Doğu'ya ve Kuzey 
Irak'a git dediler, gittim, son görevden döndükten sonra bir çalışma grubu kuruldu şimdi de 
oraya git katıl dediler, gittim katıldım, aradan 10-15 gün geçtikten sonra Batı Çalışma 
Grubu'ndaki görevini bırak şimdi de Çekiç 97 Harekâtı'na teslim ol çağrı kampanyası yapmak 
üzere Silopi'ye git dediler, emredersiniz dedim gittim, harekâttan döndükten sonra kendim 
için bir şey yaptım ve izne ayrıldım, izin dönüşü S300 Füzeleri'nin Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi'ne konuşlandırılmasına engel olmak amacıyla yapılan bir dizi çalışma için Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne git dediler, gittim. 

Yani ben amirlerimin hizmete mütealik emirlerini bir asker olarak mütalaa 
etmeden yerine getirdim. Sayın Mahkeme heyetinin takdir edeceği gibi Binbaşı rütbesindeki 
bir subayın subay olarak emirleri sorgulama ve yerine getirmeme gibi bir lüksümün 
olmayacağı kanaatindeyim. Savcılıkça iddia olunan suç ile şahsıma isnat ettirilen suç 
arasında uzaktan veya yakından illiyet bağının olması söz konusu değildir. Daire 
Başkanı'mın şifahi emri üzerine 1997 yılı Nisan ayı ortalarından Mayıs ayı başına kadar 
10-15 gün Batı Çalışma Grubu'na katıldım. Bunun dışında hiçbir faaliyetine katılmadım ve 
Batı Çalışma Grubu'nda hiçbir şekilde Proje Subaylığı yapmadım. Telefon rehberinde adım 
yoktur, bu da uzun süreli olarak ve uzun süreli ve yoğun olarak çalışmadığımı gösterir. Batı 
Çalışma Grubu'nda Proje Subayı olarak çalıştıkları ve irticai mücadeleyle ilgili 
çalışmalarımdan dolayı bütün personele verilen takdir belgesi listesinde adım yoktur. Aynı 
tarihlerde Çekiç 97 Harekâtı'nda başarılı çalışmalarım nedeniyle üstün cesaret ve feragat 
rozetim vardır. 1997 yılı tayin döneminden sonrasına ait olan bu olay ve bilgisayar çıktıları 
ile ilgili olarak sıralı amirlerimin sayın mahkeme tarafından ifadelerinin alınması halinde bu 



  

olaylarla hiçbir ilgimin olmadığı görülecektir. Konuyla ilgili olarak sıralı amirlerimden 
herhangi birisinin şahsımı suçlaması durumunda verilecek her türlü cezaya da razı olduğumu 
daha önce belirtmiştim.

Batı Çalışma Grubu'na ait hiçbir evrak ve belgede parafım ve imzam yoktur. 
Savcılık makamı tarafından iddianamenin 1308. sayfasında 54'üncü hükümetin istifası olan 
18 Haziran 1997 tarihinde suçun tamamlandığı belirtilmiş olmasına rağmen iddia olunan suç 
tarihinden 3 ay 6 gün sonrasına ait olan dijital çıktıların atılı suç kapsamında 
değerlendirilmesi hukuken mümkün görünmemektedir. Tensip zaptı ile bihakkın tahliye olan 
37 sanıktan hiçbir farkım olmadığı halde o dönemde emrinde bir tek asker veya sivil memur 
dahi bulunmayan ve Hava Savunma Binbaşı rütbesinde şuanda tutukluluğu devam eden tek 
sınıf subayıyım. Olay üzerinden  16 yıl gibi uzun bir süre geçmiştir, 4 yıldır da emekliyim. 
Evimde yapılan aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Ben Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna ve halklar 
tarafından seçilen hükümetler tarafından yönetilmesi gerektiğine dolayısıyla milli iradenin 
üstünlüğü ve hükümetin demokratik yollarla iktidara gelip gideceklerine inanan emekli bir 
subay olarak arz etmeye çalıştığım hususların yüce mahkeme heyetinizce bir kez daha 
değerlendirilmesini ve yargılama sonunda da beraatime karar verilmesini talep ederim."

 "Siz oraya gittiğinizde, çalışmaya başlamadan veya başlamanız önerildiğinde 
söylendiğinde bu Batı Çalışma Grubu'nun mahiyeti anlatıldı mı size yani bu şunun için 
kuruldu amacı budur, bunun için çalışacak burda toplanacak bilgiler şöyle kullanılacak gibi 
yani mahiyeti Batı Çalışma Grubu neymiş bunla ilgili size bir bilgi verildi mi?"

"Hayır öyle bir bilgi verilmedi ve özelliklerimin de ne olduğunu yani sen bu 
konudan anlıyor musun yani burda faydalı olabilir misin böyle bir şey söylenmedi sadece 
miktar olarak biz oraya gittik, zaten Plan Şube Müdürü de bunu arz etmişti savunmasında 
oraya gittik ne yapacağımızı da bilmediğimiz için ve daha zaten kuruluş aşamasında olduğu 
için bize öncelikle gazete okuma göreviyle başladılar daha sonra da zaten ayın sonunda 
gittiğimden ben diğer yapılanları görmedim ve ilk zaten toplantısında malumlarınız olduğu 
üzere 8 Mayıs gibi yaptığını biliyorum, ben o zaman Güney Doğu'daydım. "

"Savunmanızda da bahsettiğiniz DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'le ilgili Kampanya 
Kontrol Formu başlıklı belge. Bu belgeyi sanıklardan Bülent Alpkaya Başsavcılığımıza 
vermiş olduğu ifadesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Güney Deniz Saha Komutanlığı'nın 
Eylül 1997 tarihli sayılı kampanya konulu gizli, kişiye özel ibareli üstyazısında, 
üstyazısındaki imzasını kabul ediyor, bu belgenin ekinde de söz konusu kampanya kontrol 
formu var. Şimdi siz Başsavcılığımıza verdiğiniz savunmanızda bu belgeyle ilgili bunu 
Başsavcılığımızdaki ifadenizden aldım ben, bu konu ile ilgili o dönemde bir çalışma 
yaptığınızı hatırlıyorum çünkü "Şerefsiz Onbaşı" sözü ağır ve alçaltıcı bir sözdü, her rütbe 
bizim için önemli ve değerlidir. Bu söze bizden önce emekli subay ve astsubaylar, vakıflar, 
gaziler tepki göstermişti, biz de böyle bir psikolojik planda bulunduk orda plan şeklinde 
geçmiş, ancak bu kadar kapsamlı mıydı bilmiyorum, o günlerde böyle bir psikolojik harekât 
yaptığımızı söyleyebilirim. Göstermiş olduğunuz dokümanı kendim hazırladığımı 
düşünmüyorum ancak katkım olmuş olabilir. Dairede hep beraber oturup ne yapalım 
şeklinde bir değerlendirme yapmış, yapılmış olabilir ancak şunu belirtmek isterim ki bizim 
böyle bir psikolojik çalışma yapabilmemiz için önce Harekât Başkanı'nın, Çetin Doğan'ın 
emir vermesi ve Daire Başkanı'mızın Oğuz Kalelioğlu bize talimat ve emir vermesi ile 
mümkün olabilir, muhtemeldir ki Oğuz Kalelioğlu belirttiğim toplantılarda koordine 
sağlamıştır ancak biz bu çalışmayı dönemin DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in ağır ve 
alçaltıcı sözleri üzerine başlattığımızı belirtmek isterim.  Şimdi ayrıca burada savunmanızda 
da belgenin Genelkurmay Karargâhı'nda  hazırlandığını yani söylediniz, Bülent Alpkaya'nın 
savunmasına da değinerek, sanık Bülent Alpkaya'nın bu beyanları sizin beyanlarınız burdaki 
Başsavcılığımızdaki beyanlarınız görev yaptığınız dairenin Psikolojik Harp Dairesi olması ve 



  

belgenin niteliği itibariyle psikolojik harp ile ilgili bir belge olması gözetildiğinde bu belge 
sizce Genelkurmay'ın hangi biriminde hazırlanmış olabilir, bu konudaki kanaatiniz nedir, 
öğrenmek istiyorum. "

"Ben Savcılık'ta verdiğim ifadede yanlış anlaşıldığımı ve yanlış değerlendirmeler 
yapıldığını arz etmiştim, halbuki çalışma yapıldığını, konuştuğumuzu böyle bir şeyler 
yapıldığını hatırladım dedim. Yani ben bundan saklamadım gizlemedim hatta burdakilerin 
hepsinin de düzeltilmiş şeklini biraz önceki ifademde belirttim. Bu kampanya kontrol 
formundan inanın hiç haberim yok ama benim dosyaya nasıl girmiş ben onu anlamamış, 
anlamadım. Ben bu kampanya kontrol formu Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda İzmir'de 
bulunmuş, ona nerden gönderilmiş ne yapılmış en sonunda da Genelkurmay'a kadar 
getiriyorum ama bunun nerden hazırlandığını ben de bilmiyorum, ben de çok merak 
ediyorum zaten onun için diyorum yani İbrahim Çetin'i bulalım, o konuşsun ya Cengiz 
Binbaşı geldi o zaman bana bunu yaptırdı desin ben her şeye razıyım, söylüyorum zaten ama 
ben böyle bir şey yazdırmadım, ben böyle bir şey yapmadım ve şuanda da nerde yapıldığını 
inanın bilmiyorum."

Ben Oğuz Kalelioğlu, dairemde Proje Subayı olarak çalışan Cengiz Çetinkaya 
aradan uzun zaman geçtiği için ve maksadını aşan veya ifade etmediği konular ifadesine, 
iddianameye girmiş halde olduğunu belirtti ki bu bizi de dairemizi de temize çıkaran gerçek 
bilgilerdir. Savcı benim ifademi alırken doğru söylüyorsunuz haklısınız ama sizin 
subaylarınız hakkınızda bazı şikayetlerde bulundu siz bu suçu işlemişsiniz şeklinde deyince 
ben günlerce düşündü, iddianame ortaya çıkınca kimin bana isnatta bulunduğunu öğrendim.

 Daire Başkanı'nın bu 29 Nisan 97 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi'nin 
beşinci maddesinde belirtilen bilgileri temin ettiğini, bu bilgilerin ne olduğunu bilmiyordum 
iddianamenin 108'inci sayfasında gördüm, il bazında varsa değişik  mezheplerin, tarikatların 
yerleri, miktarları, dergâh, tekke, zaviye, türbeler, Kuran kursları bunlar hakkında benim bilgi 
toplamam, topladığım hakkında bir iddiası var arkadaşımın  o ifadesini değiştiriyor mu, 
değiştirmiyor mu ? İkincisi, hep ifadede benim adımı zikrederek şifahi emir verdiğimi söyledi 
verdim mi? Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi'nin 5'inci maddesine göre benim bilgi 
topladığıma dair soruyorum kendisine böyle bir şey var mı, iddiasında mı, değil mi? Akşam 
Gazetesi'nde belirtilen 24 Eylül'de Tansu Çiller ve Nazlı Ilıcak hakkında iki mektup 
kampanyası açılmış, onlara bazı işte söylediği sözleri tenkit edici, askerlerin ifadesi 
söylenmiş tabi bunun da gerçekdışı olmadığını ifade etti çok memnun oldum çünkü benim 
dönemimde böyle bir şey olmamıştı, ben Temmuz ayından itibaren izinliydim, Ağustos ayı 
şurasında da emekli oldum, takdir edin 24 Eylül'de benim ayrılışımdan üç ay sonra yapılan 
konuyu Savcı Bey soruyor, cevaben Daire Başkanı'ndan emir aldım diyor, Şimdi bunu tekrar 
soruyorum benden mi emir almıştır 24 Eylül'de ben ayrıldıktan üç ay sonra yaptığı konuda?"

"Savcılıkta aniden gösterilen bu belgede tarih, isim, imza hiçbir şey olmadığı için 
ben hani acaba 18 Haziran'dan önce mi sonra mı ne zaman yapıldığını bilmediğimden, 
hani teyit olması açısından böyle bir şey yapmış olsak zaten Daire Başkanı'nın, Harekât 
Başkanı'nın haberi olur anlamında söyledim, ondan sonra işin içine girip de tarihleri 
görünce dedim hayır ben boşu boşuna suçlamışım ifademde belirttim ben onların isimlerini 
değiştiriyorum o dönemde tayin olmuş ve emekli olmuş olan Harekât Başkanı'm ve Daire 
Başkanı'mın isimlerini yanlış zikretmişim onun için de ifademin doğrusu budur diye de 
söyledim.

  İkincisinde ise ben Savcılık ifademde hiçbir zaman bu Batı Rapor Sistemi'nin 5'inci 
maddesine istinaden böyle bir şey yapıldı veya Daire Başkanı'm öyle bir şey yaptı demedim, 
benim söylediğim orda Güney Doğu Anadolu bölgesinde gerek namazla ilgili gerek ezanla 
ilgili bazı uygunsuz çekimlerin yapılarak bize elimize geçtiği, bir yerde elimize geçti, onu 
izlediğimizde namazla, namaz kılarlarken ne bileyim uygunsuz şekilde birbirleriyle 
şakalaştıkları, ezan okunurken güldükleri ve alay ettikleri gibi şeyler, Diyanet İşleri 



  

Başkanlığı'yla ilişki kuruldu, bu konularla ilgili ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ne gidecek 
olan imamların zannediyorum ki Daire Başkanı'm seviyesinde bir bilgilendirme toplantısı 
veya kursu bilmem neyi açıldı, ben bunu anlattım ben bunu arz ettim fakat buraya ve bunları 
söylemem için de aksilik Daire Başkanı'm beni zorladı. Yani hiçbir zaman bu Batı Çalışma 
Rapor Sistemi'ne ilişkin böyle bir şey söylemedim zaten ben, Daire Başkanı'mın Diyanet 
İşleri Başkanlığı'yla olan ilişkisini bu şekilde söyledim daha sonra da emekli olduktan sonra 
da orda görev yaptığını duydum dedim."

"Oğuz Kalelioğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'yla irtibat halinde olduğunu, 
haftanın ve ayın önemli günlerine göre belirlenen konularına ilişkin vaazlar verilmesine 
koordine yaptığını bildiğinizi ifade etmişsiniz, Savcılıkta, şöyle soracağım vaazların 
verilmesine ilişkin koordine nasıl yapılıyor, Diyanet ile ilişki nasıl kuruluyor, sizin bunda bir 
etkiniz var mıdır, diğer kurumlarla alakalı da bu şekilde bir ilişki içine geçiliyor mu? "

"Ben biraz önce arz etmeye çalışmıştım zaten bu Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde 
namazla ve ezanla ilgili konunun daha iyi ayrıntılı olarak oraya gidecek olan imamlara 
anlatılması açısından bir irtibata geçildiğini, Daire Başkanı seviyesinde geçildiğini, ben 
gitmedim, görmedim, bilmiyorum ama onlara gitmeden önce nasıl hareket edeceklerini, bu 
konuyu nasıl aşacaklarıyla ilgili bir bilgilendirme yapıldığını duydum."

21.C. SANIK CENGİZ ÇETİNKAYA MÜDAFİ AV. MÜŞTEBA AYDIN'IN 
SAVUNMASI

" Türkiye Cumhuriyeti kanunları askeri hiyerarşisinin nasıl düzenlendiğini kısaca 
açıkladıktan sonra dava ile ilgili açıklamalarda bulunacağım. Askerlik İç Hizmet Kanunu 
madde 6 hizmet tanımından açıkça anlaşılacağı üzere emir komutaya mutlak itaati emreden 
vatan için ölümü seve seve göze alan askerlerin Türk milletine hizmet şeklidir, verilen 
emirler mütalaa edilmeden yerine getirilir. Askerlikte bu derece sıkı kuralların olmasının 
sebebi insanlar ölüme giderken emirleri mütalaa ederlerse görevlerini yapamayabilirler, bu 
sebepten barıştan itibaren askeri personelin verilen emirlere mutlak surette uyması sağlanır. 
Askerlikte hizmetin tanımı İç Hizmet Kanunu madde 6, hizmet, kanunlara nizamlarda 
yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla,  amir tarafından yazı veya söz ile 
emredilen veya yasak edilen işlerdir demektedir. Disiplin, madde 13, kanunlara nizamlara ve 
amirlere mutlak itaat edilmesi gerektiğini söylemekte, askerliğin temelinin de disiplin 
olduğunu belirtmektedir. 14'üncü maddesinde  astın amirlerine mutlak surette itaate mecbur 
olduğunu, İç Hizmet Kanunu madde 20 de emirlerin ast tarafından değiştirilemeyeceğini 
açıkça belirtmiştir. İç Hizmet Yönetmeliği 10'uncu maddesi astın aldığı bir emirden dolayı 
amirine mütalaa da bulunması katiyen yasaktır. Bir emri alırken veya aldıktan sonra 
mırıldanmak doğru bulmadığını sezdirecek hal ve harekette bulunmak cezaya müstelzimdir, 
14'üncü maddesi, amir mahiyetinde mutlak bir itaat beklemeye ve istemeye haklıdır, 28'inci 
maddesinde emri her türlü askeri vazifelerin ve hizmetlerin temelidir, İç Hizmet 
Yönetmeliği'nin 32'inci maddesinde de emrin sözlü ve yazılı olarak verileceği yazılıdır.

 Askeri Ceza Kanunu, 41'inci maddesinde hizmete müteallik hususlarda verilen emir 
bir suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emri veren mesuldur. Amirin emrinin adli ve 
askeri bir suç maksadına ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu kendisince malum ise ast 
ancak bu durumda sorumlu tutulabilmektedir.

 Anayasamızın 137. maddesinde de kanunsuz emir başlığında askeri hizmetlerin 
görülmesi konusunda kanunda istisnalar saklıdır diyerek ayrık tutmuştur, Anayasa bile 
askeri hizmetleri kanunsuz emir astından diğer kamu hizmetlerinden ayırmıştır. Emri 
itaatsizlik suçu Disiplin Mahkemeleri Kanunu 48, emre itaatsizlik suçu Askeri Ceza Kanunu 
87'inci maddesinde ayrıca Askeri Ceza Kanunu'nda askeri itaat ve inkiyadı bozan suçlarda 82 
ve 107'inci maddeler arasında belirtilmiştir, bu suçu işleyenlere çok ağır cezalar 



  

verilmektedir, 1997 yılında bu suçların tecili, paraya çevrilmesi ve hükmün açıklanmasının 
geriye bırakılması bulunmamaktadır, bu suçu işleyen muvazzaf askerlere ayrıca feri ceza 
olarak da rütbeleri sökülerek askerlikten er rütbesiyle ihracını gerekmektedir.

 Müvekkilime  amir olan Psikolojik Harekât Daire Başkanı Kurmay Albay Oğuz 
Kalelioğlu tarafından verilen kısa bir süre için müsait olduğun günlerde sabah 10-10,45 
saatleri arasında BÇG'de çalış sözlü emrinin suç teşkil ettiği kendisince malum olması 
imkansızdır. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlık 1997/285 karar 97/77, 4.8.1997 tarihli 
kararında BÇG'nin illegal faaliyet gösteren bir yapılanma olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri 
ve BÇG faaliyetlerinin devletin anayasal düzenini yıkmak amacıyla değil, tamamen tersine 
niteliklerini, Anayasa'nın 2.maddesinde belirtilen demokratik, laik sosyal hukuk devletini 
korumak amacıyla çalışmalar yaptığını, devlet düzenini korumak amacıyla yapılan 
çalışmalarda bu suçlarla ilişkin kasıt unsurunun olamayacağı sebebiyle takipsizlik kararı 
vermiş ve bu da kesinleşmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele 
Kanunu'nun 10. maddesi ile görevli makamı bile aradan 15 yıl geçtikten sonra suç işlenmiş 
olma ihtimaline binaen yeniden suç iddiası ile soruşturma başlatmış ve iddianame 
hazırlamıştır. İki Savcılık makamının bile suç olup olmadığı konusunda tenakuza düştüğü, 
tespit edemediği bir hususu hukukçu olmayan subaylardan aldığı emirlerin suç olup 
olmadığını kanunsuz emir olduğunu bilmesini beklemek askeri görevlerde ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin katı hiyerarşisi yapısı içerisinde kesinlikle hayatın ve askerliğin kurallarına 
uymamaktadır. Bu açıklamalardan askerlik hiyerarşisi içerisinde üst ve amirlerin vermiş 
oldukları emirlerin yapılmasının zorunluluğu nedeniyle bir suçun manevi unsurunun 
oluşmayacağı bilinen bir konudur. Müvekkil bu konuda sıralı amirlerince verilen emirleri 
görev cümlesinden yerine getirmiştir. Savcılıkça iddia olunan suç ile müvekkilin verilen 
emirler doğrultusunda yaptıkları ile uzaktan yakından illiyet bağının olması söz konusu 
değildir. Müvekkile isnat olunan suçun mevcut deliller karşısında hiçbir unsurunun 
oluşmadığı açıktır. Suç teorisi açısından unsurları itibariyle gerçekleşmeyen bir suçun siyasi 
etki nedeniyle müvekkilime münhasıran bir atıfet içerisinde olması da açıkça hukuka 
aykırıdır. 

 Müvekkilin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma 2011/206 ile 
soruşturma başlatılmıştır. Müvekkilin İstanbul'daki evi 12 Nisan 2012 tarihinde sabah saat 
8'de polisler tarafından arandığında hasta olan kayınpederine bakmak üzere İzmir'dedir, 
eşinin müvekkilimi cep telefonu ile kendisinin de polisler tarafından arandığının söylemesi 
üzerine müvekkilim arandığını öğrenir öğrenmez adalet ve hukuka güveninden dolayı 
otobüse atlayarak Ankara'ya aynı gün akşamında gelmiş ve kendi iradesi ile Ankara Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olmuştur. Evinde yapılan aramada da dava ile ilgili 
herhangi bir bilgi ve belge de bulunamamıştır. Müvekkilim Emniyet ve Savcılık 
sorgularından sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmek, devirmeye 
teşebbüs etmek, hükümet görevlerini kısmen veya tamamen engellemek, engellemeye 
teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek suçlamasıyla çıkarıldığı Ankara 11.Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin 2012/10 sayılı sorgusu ile 16.04.2012 tarihinde tutuklanmıştır. 

Müvekkilim gerek 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gerekse 
15 Nisan 2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sorgulamasında 96-98 yılları 
arasında Genelkurmay Karargâhı'nda yapmış olduğu görevler ve BÇG faaliyetleri ile bilgiler 
ve yazılar sorulmuştur. İddianamede belirtilen ve müvekkilime Savcılık makamınca 
gösterilen yazılar ve bunlarla ilgili sorulan sorular hakkında öncelikle şunu belirtmek isterim, 
Genelkurmay Karargâhı'nda 1997 yılında Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail 
Hakkı Karadayı'nın haberi ve emri olmadan hiçbir çalışma grubu kurulamaz, hiçbir emir 
yayınlanamaz. Genelkurmay Karargâhı'nda Genelkurmay Başkanı hariç tüm rütbeli ve 
rütbesiz tüm askerler Genelkurmay Başkanı'nın astı durumundadırlar. Genelkurmay 



  

Karargâhı tarafından hazırlanan bütün gizli, kişiye özel ve çok gizli emirler hakkında 
hazırlayan, kontrol eden, koordine edilen, imzalayan, askerlikte bilmesi gereken prensibine 
göre dağıtımı yapılan bilgilendiren makamlar ve Genelkurmay Başkanı dışında hiçbir 
askerin haberi ve bilgisi dahi olmaz. Bu tür belgeler o tarihte Binbaşı rütbesinde bir sınıf 
subayı olan müvekkilimin ulaşabileceği belgelerden değildir. 04.04.1997 tarihli "Çalışma 
Grubu Oluşturulması" konulu emir 10.04.1997 tarihli "BÇG" konulu belge ve belge ekindeki 
"BÇG Teşkilat ve Yapılanması" hakkındaki emir, 29.04.1997 tarihli "BÇG  Rapor Sistemi" 
konulu emirler hakkında müvekkilin bu yazıları ilk defa soruşturma aşamasında görülmüş, 
iddianameden teferruatını öğrenmiştir, yazılar konusunda herhangi bir bilgisi de 
bulunmamaktadır. O tarihte binbaşı olan müvekkilimin bilmesine de imkan yoktur. 

6 Mayıs 1997 tarihli "Genelkurmay Başkanlığı Batı Harekât Konsepti" konulu emir, 
27 Mayıs 97 tarihli "Genelkurmay Başkanlığı Batı Eylem Planı" ve ekindeki belgeler 
hakkında da müvekkilin bu yazıları ilk defa soruşturma aşamasında görmüş, iddianamede 
teferruatını öğrenmiştir. Yazı yazıldığı iddia edilen tarihlerde müvekkilim ayrıca Kuzey 
Irak'ta icra edilen Çekiç 97 Sınır Ötesi Harekâtı'nda bulunmaktadır, bilgisi ve haberinin de 
olmasında da fiili imkansızlık vardır. Soruşturmanın esasını teşkil eden ve gerek soruşturma 
makamı gerekse tutukluluğa ve tutukluluğun devamına karar veren mahkemeler tarafından 
delil olarak kabul edilen yukarıdaki belge ve emirlerin haricinde müvekkilim Cengiz 
Çetinkaya'nın tutuklanmasını gerektirecek tek bir neden olarak BÇG bilgisayarlarındaki 
bilgilerden oluştuğu iddia edilen CD5 içerisinde yer alan Word dosyalarının ikisinin de 
adının yer alması olduğunu değerlendiriyordum, bunlardan biri oluşturulduğu iddia edilen 
BÇG alanına girmeye yetkili olan personelin isim listesi, diğeri de BÇG  iş bölümüne 
ilişkin belgelerde isminin bulunmasıdır. 

Müvekkilim 1994 yılında Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'na tayin olmuştur, 
ataması olduğu günden itibaren aynı giriş kartını kullanmıştır. Genelkurmay Harekât 
Başkanlığı'nın iki dairesi olan İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanlığı'yla Psikolojik Harekât 
Daire Başkanlığı PKK Terör Örgütü ile illegal faaliyetleri yürüten iki daire olarak birbirleri 
ile koordineli çalışmaları gayet doğaldır, bu nedenle her iki daire personeli de birbirlerinin 
alanlarına girmeye yetkilidirler, müvekkilim aynı zaman da MED TV yayınlarını izleme ve 
önemli bilgileri İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı'nın Plan Şube Müdürlüğü ile aynı 
mekanı kullanan Harekât Şube Müdürlüğü'ne götürüp teslim etme görevi de olduğundan 
zaten BÇG'nin oluşturulduğu bölgeye girmeye yetkili bir personeldir, bu nedenle ayrıca 
yetkilendirilmesine ihtiyaç yoktur. 

Hazırlandığı iddia edilen BÇG alanına girmeye yetkili personel isim listesi 7 Mayıs 
97 tarihinde oluşturulmuş ve 8 Mayıs 97 tarihinde çıktısı alınmıştır. Müvekkilim zaten 1 
Mayıs 97 tarihinde Çekiç 97 Sınır Ötesi Harekât'ına katılmak üzere BÇG'den ve 
Genelkurmay Karargâhı'ndan ayrıldığından emre dökülmüş olsa bile bu yazı ve bu listeyi 
görmesi de imkansızdır, hiç görmemiştir. 

BÇG iş bölümüne ilişkin belge de BÇG Proje Subayı olarak çalıştığının belirtilmesi, 
BÇG'ye ait bilgisayarlardaki bilgilerden oluşturulduğu iddia edilen CD5'in Savcılık 
tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi Ek-1'in 251'inci sırasında dosyanın BÇG iş 
bölümüne ilişkin bir belge olduğu iddia edilen bilgisayar ortamında yazılmış bir yazıdır, bu 
iş bölümü yazısı incelendiğinde 11 Şubat 1997 tarihinde sivil memur Ömer Özkan tarafından 
 BÇG bilgisayarı olduğu iddia edilen "Bornova" isimli bilgisayarda Plan Şube 
Müdürlüğü'nde çalışan personelin görevlerini belirtmek için Kurmay Binbaşı Ziya Batur 
tarafından hazırlandığı ve çıktısı alındığı görülmektedir. 

BÇG'nin Plan Şube Müdürlüğü sorumluluğunda kurulmaya başlanması ile aynı yazı 
30 Nisan 97 tarihinde yine Binbaşı Ziya Batur tarafından BÇG'ye katılması planlanan 
personelin de ilave edilmesiyle detaylandırılarak bu defa sivil memur Mehmet Özbek 
tarafından güncellenmesi yapılmıştır ancak bilgisayar ortamında yazılmış olan bu yazının 



  

çıktısı alınmamıştır, dolayısıyla BÇG iş bölümüne ilişkin olarak yazılan bu yazı emir haline 
getirilmemiş, imzalanmamış, dağıtımı yapılmamış ve yazıda da görev verilen personele 
tebliğ edilmemiştir. Zaten BÇG'den sorumlu Plan Şube Müdürü sayın İdris Koralp de 
savunmasında böyle bir görev bölümü belgesinin kendisinin dahi görmediğini beyan etmiştir.

 Müvekkilim zaten savunmasında belirttiği gibi 30 Nisan 97 tarihinde Çekiç 97 Sınır 
Ötesi Harekâtı'na katılmak üzere BÇG'den ve hem de Genelkurmay Karargâhı'ndan 
ayrılmıştır. 2 Mayıs 97 tarihinde hazırlandığı iddia edilen BÇG telefon rehberinde de 
müvekkilimin adı bulunmamaktadır. Bunun sebebini ise müvekkilimin 30 Nisan 97 
tarihinde Çekiç 97 Sınır Ötesi Harekâtı'na katılmak üzere BÇG'den ve hem de Genelkurmay 
Karargâhı'ndan ayrıldığı ayrıldığı için olduğunu değerlendirmekteyiz.

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Kurulu kurulu kuruluş emrinde de belirtildiği 
şekilde Psikolojik Harekât Dairesi'nden dört subay istenmiştir, Hava Savunma Binbaşı 
rütbesindeki Cengiz Çetinkaya Psikolojik Harekât Daire Başkanı Kurmay Kıdemli Albay 
Oğuz Kalelioğlu'nun 15 Mayıs 2013 tarihinde tutukluluğun gözden geçirilmesi duruşmasında 
belirttiği gibi kendisine tarafından müvekkile verdi şifahi emir ile müsait olduğu günlerde 
saat 10-10,45 saatleri arasında BÇG'de görevlendirilen bir subaydır. BÇG ilk toplantısını 8 
Mayıs 1997 tarihinde yapıldığı belirtilmektedir, müvekkilin bu tarihte Çekiç 97 Sınır Ötesi 
Harekâtı'ndadır, müvekkilim 10-15 gün gibi kısa bir süre katıldım dediği BÇG 
çalışmalarında gazeteleri ve medyayı incelemişlerdir, zaten BÇG'den sorumlu sayın İdris 
Koralp de bu süre içerisinde BÇG'ye dışardan gelen personelin günlük basın yayın 
incelemesi yaptıklarını söylemiştir. Müvekkilimin de savunmasında belirtiği gibi 10 Nisan 
97 tarihli BÇG kuruluş emrinin yerine getirilmesi amacıyla görevlendirilmiştir, bu çalışma 
grubunda ne iş yapacağı söylenmemiş, bu konulara uygun bilgi birikimi olup olmadığı da 
sorulmamıştır. Müvekkil yine savunmasında belirttiği gibi 28 Şubat 1997 ve sonraki 
tarihlerde PKK Terör Örgütü'ne yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Genelkurmay 
Karargâhı'nda görevliyken  4,5-5 ayını Güney Doğu'da ve Kuzey Irak'ta geçirmiştir, daha 
sonra da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı başlatılan faaliyetler 
kapsamında Kıbrıs'ta görevlendirilmiştir. 

Müvekkilim kendisine verilen emirleri yapmada başarılı bir subaydır, nitekim Çekiç 
97 Sınır Ötesi Harekâtı'ndaki başarısı nedeniyle yapmış oldukları teslim ol çağrı 
kampanyalarından 116 terörist teslim olmuştur. Dönemin Genelkurmay Başkanı sayın İsmail 
Hakkı Karadayı tarafından da üstün cesaret ve feragat şerit rozeti ile ödüllendirilmiştir. 
Müvekkilim yapmış olduğu işlerin yoğunluğu nedeniyle topu topu 10-15 gün kadar o güne 
kadar 40-45 dakika BÇG'ye katılmıştır. Müvekkilimin BÇG'ye hiç katılmadım da 
diyebilirdi, nitekim BÇG'den sorumlu İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı sayın İdris 
Koralp sorulan soruya verdiği cevapta müvekkilim Cengiz Çetinkaya'nın BÇG'ye çok kısa 
bir süre katıldığını bu sürenin bir hafta kadar olduğunu beyan edip müvekkile herhangi 
bir plan proje yaptırmadığını da açıklamıştır, bu açıklamalar müvekkilin Batı Çalışma 
Grubu'nda yoğunluğun ve hem de Proje Subayı olarak çalışmadığını açıkça göstermektedir, 
müvekkilim doğruyu söylediği için bu konumdadır, 10-15 gün gibi kısa bir süre de olsa BÇG 
Batı Çalışma Grubu'na emirle katıldığını soruşturmanın başından beri bu duruma hiç takılma 
gereği duymadan belirtmiştir. 

Müvekkilim bütün bu özverili çalışmaların karşılığı olarak bir de Askeri 
Mahkeme'ye verilmiştir, Akit Gazetesi yazarı "Ordu İçerisinde Mezhepçi Yapılanma" 
başlıklı yazısında nokta nokta koyduğu kısımlar için yaptığı yorum sebebiyle müvekkil 
hakkında Genelkurmay İkinci Başkanı olan Orgeneral Çevik Bir, Genel Sekreteri 
Tümgeneral Erol Özkasnak ve Genelkurmay Halkla İlişkiler Daire Başkanı Kurmay Albay 
Hüsnü Dağ alevi olduklarını ve bir halka oluşturduklarını söylediği iddiasıyla Genelkurmay 
Askeri Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Müvekkilin yaptığı tamamen o... olan isimlere bu 
şahısların isimlerinin harf  olarak uyduğunu belirtip bir yorum yapmıştır. Yerel mahkeme 



  

müvekkile ceza vermiş Askeri Yargıtay'ın bu kararı bozması üzerine Yerel Mahkeme 
kararında direnmiş Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararıyla Genelkurmay Askeri 
Mahkemesi kararı bozulmuş, 27 Aralık 99 tarihinde mezhep belirtmenin suç oluşturmayacağı 
gerekçesiyle beraat etmiştir, müvekkil hakkında daha sonra belirttiğimiz isimler etrafında bir 
halka oluşturdukları söylemi iddiasıyla yeniden Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde dava 
açılmış, Yerel Mahkeme ceza vermiş, Askeri Yargıtay tarafından kararın bozulması üzerine 
Yerel Mahkeme kararında direnmiş Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararı Yerel Mahkeme 
kararını bozmuş bu dava da 2004 yılında görevsizlikle neticelenmiş ve dosya Disiplin 
Mahkemesi'ne gönderilmiştir, orada da zaman aşımı dolayısıyla işlemden kaldırılmıştır. 
Gelişen süreçte müvekkilin hem Genelkurmay ile ilişkisi kesilmiş genel tayinler 
beklenmeden Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi'nden ara bir tayin ile EDOK Eğitim 
Doktrin Komutanlığı'na atanmıştır, bir anlamda Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'ndan 
uzaklaştırılmıştır. 

 Türk Silahlı Kuvvetleri'nde atamalar "Yaz Atamaları" ve "Eylül Atamaları" 
şeklinde iki kere olur, müvekkilim bu atamaların haricinde bu Mahkemeye verilmesinin 
akabinde hemen Genelkurmay Karargâhı'ndan uzaklaştırılmıştır. Gerek 14 Haziran 2013 
tarihli tensip zaptında gerekse 12 Temmuz 2013 ve 6 Ağustos 2013 tarihli ara kararlarda 
müvekkilime yönelik tutukluluk gerekçelerinin incelendiğinde müvekkilimin tutukluluğunun 
devamına karar verilmesinin nedeninin ne BÇG'de Proje Subayı olarak çalışmış olması ne 
BÇG faaliyetlerine katılımının yoğunluğunu ne de tanık ve müşteki ifadelerinin olmadığını 
değerlendirmekteyim.

Geriye bir tek gerekçe kalıyor o da bazı gazeteci ve siyasilere yönelik psikolojik 
harekâta fiilen katıldığına dair belgelerin olduğu iddiasıdır, bu konuda müvekkilim çok 
büyük bir haksızlığa uğradığını değerlendiriyorum, müvekkilim bu konuda çok geniş detaylı 
açıklamalarda bulunmuştur fakat ben de kısaca bazı hususlara değinmek istiyorum. Savcılık 
ifadesinde sayın Nazlı Ilıcak ile ilgili gösterilen ve iddianame müvekkille ilgili bölümde 
belirtilen 54'üncü hükümetin istifasından 3 ay 6 gün sonraki tarihi taşıyan 24 Eylül 97 
tarihli dijital yazı müvekkile ait değildir, bu yazı bilirkişi raporunun Ek-1'inde 32'nci 
sıradadır. Raporu, yazıyı yazan yazıcı belli değildir, yazıcı bölümünde Harekât Başkanı 
yazılıdır, yazıyı kimin yazdığı da belli değildir, Savcılık tarafından ifadesi alınan ve 
iddianamede ifadelerinin özeti bulunan BÇG'de görevli dört sivil yazıcı memur da hiçbiri bu 
yazıyı yazdıklarını beyan etmemişlerdir. Yazı incelendiğinde kimin yazdığı dahi belli 
olmayan bu dijital yazı askeri yazım kurallarına uymamaktadır, yazıda saat 16'ya kadar 
mektupları Cari İşlem Şube Müdürlüğü'ne getirin demektir denmektedir, yazıda 
mektupları kimin getireceği yazılı değildir, icrai faaliyetleri kimin veya kimlerin yapacağı 
belli olmayan bir resmi veya özel kurumlarda dahi böyle bir yazı olamaz bütün yazılarda 
icrai faaliyetlerin kimin yapacağı açıkça belirtilir, yazı altında müvekkilimin adının 
açılması yazının müvekkilim tarafından hazırlandığını göstermez, burada müvekkilim Cari 
İşlem Şube Müdür Vekili yazılmıştır, müvekkilim Cari İşlem Şube Müdürlüğü'nde görev 
yapan bir subaydır, Şube Müdürü Vekili değildir, yazı da imzasızdır. Genelkurmay 
Karargâhı'nda Şube Müdürleri izin, görev gibi sebepler ile vazifelerinin başından ayrıldığı 
zamanlarda aynı daire içerisinde başka Şube Müdürü ek görev olarak o şubeye de vekalet 
eder, ayrıca müvekkil aynı şubede müvekkilimle aynı şubede görev yapan Deniz Binbaşı 
Bülent Ağılönü ile aynı devre ve aynı nasıplı olup aynı kıdemdedir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nde böyle bir durumda aynı nasıplı iki devre arkadaşından birinin diğerine geçici 
de olsa komutanı olarak görev yaptırmaz. Sayın Nazlı Ilıcak'ın iddianamede ifadesi 
bulunmamaktadır. Genelkurmay Karargâhı'ndan resmi olarak istenen evraklar içerisinde 
böyle bir yazı da gelmemiştir, bu açıklamalardan yazının gerçekle ilgisi olmadığı açıktır.

 Ceza Hukuku'nda böyle bir yazı ile kimse suçlanamaz. Savcılık ifadesi ve 
iddianamede müvekkille ilgili bölümde belirtilen sayın Tansu Çiller'le ilgili gösterilen ve 



  

54'üncü hükümetin istifasından üç ay altı gün sonraki tarihi taşıyan 25.9.97 tarihli dijital 
dosya da müvekkilime ait değildir. Sayın Tansu Çiller 24 Eylül 1997 tarihinde Samsun'da 
yaptığı konuşmada zamanın Başbakan'ı Mesut Yılmaz'ı seçilmiş hiçbir  Genel Başkan Onbaşı 
olma şerefsizliğini göstermedi diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Onbaşı'ları şerefsiz 
olarak nitelendirmiştir. Genelkurmay'dan önce başta emekli subay, astsubaylar dernekleri, 
vakıflar ve gaziler olmak üzere tüm toplum bu açıklamaya tepki göstermiştir, bu durum 
basına da yansımıştır bu konuda  sayın Tansu Çiller'e bazı Onbaşı'lar tazminat davası açmış 
ve lehlerine karar almışlardır, basına da yansımıştır, bu yazı bilirkişi raporunun Ek1'inde 
35'inci sıradadır. Yazıcısı sivil memur İbrahim Çetin gözükmektedir, bu dijital yazının 
sonunda isim, imza yoktur. Müvekkile ait olduğuna dair bir emare de bulunmamaktadır. 
Müvekkil, İbrahim Çetin'i tanımamaktadır. Genelkurmay Başkanlığı'ndan Mahkemede tanık 
olarak dinletmek maksadı ile İbrahim Çetin'le ilgili bilgileri talep ettik, Genelkurmay 
Başkanlığı müvekkilin görev yaptığı Daire Başkanlığı'na bağlı olduğu Genelkurmay Harekât 
Başkanlığı'nda ve İç Güvenlik Harekât Dairesinde 1997 yılında herhangi bir şekilde 
görevlendirilen kişiler arasında İbrahim Çetin'in bulunmadığını belirtmiştir. Savcılık makamı 
İbrahim Çetin'in BÇG'de çalıştığına dair giriş yetkisi, telefon çevrimi vesaire evraklarda da 
hiçbir yerde adı geçmediği için ifadesini de almamıştır. Müvekkilin Savcılık ifadesinin hiçbir 
yerinde de bu yazıyı yazdığını da belirtmemiştir fakat Savcılık makamı müvekkilin bu 
konudaki ifadesini sanki müvekkilim yazmış gibi iddianameye yanlış ve eksik belirtmiştir, 
şöyle ki; müvekkilim, Savcılık ifadesinin 23'üncü sayfasında açıkça belli olduğu gibi sayın 
Tansu Çiller'le ilgili müvekkilimin göstermiş olduğunuz dokümanı ben hazırlamadım 
şeklinde ifade etmesine rağmen Savcılık makamı bu cümleyi göstermiş olduğunuz 
dokümanı kendim hazırladığımı düşünmüyorum şeklinde yazdırmıştır, iddianamede 
müvekkille ilgili bölüme sayfa 1240 sayın Tansu Çiller'in diye başlayan paragrafın 
ortalarından geçen cümlede Savcılık makamı gösterilen dokümanı kendisinin hazırladığını 
düşündüğünü diye belirtmiştir, müvekkilin bu konuda söyledikleri iddiaanameye 
müvekkilimle ilgili çok önemli bir konuda yanlış yazılarak veya yanlış aktarılarak sanki 
yazıyı müvekkilim yazmış intibakı verilmeye çalışılmıştır, bu durum maddi hata diyerek de 
açıklanamaz. 

İddianamenin 367. sayfasında Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin sayın Tansu Çiller 
hakkında soruşturma başlattığı, suç duyurusunda bulunduğu bu haberleri de gazetelerin 
yazdığı belirtilmektedir, bu açıklamalarda da bu dosyanın müvekkilimle kesinlikle ilgisinin 
olmadığı açıkça görülmektedir. Ayrıca 54'üncü Türkiye Cumhuriyeti Refahyol Hükümeti 18 
Haziran 1997 tarihinde Başbakanlığın Tansu Çiller'e devredilmesi amacıyla istifa etmiştir. 
Savcılık iddianamenin 1308'inci sayfasında 54'üncü hükümetin istifası olan 18 Haziran 1997 
tarihinde suçun tamamlandığını belirtmiştir. Müvekkilime ait olduğu iddia olunan yazıların 
tamamı iddia olunan suç tarihinden üç ay altı gün sonradır, bu sebeple 18.06.1997 tarihinden 
sonraya ait olan bu yazıların iddia olunan suç kapsamında suç oluşturması da hukuken 
mümkün değildir çünkü görevde 55'inci Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olduğu Mesut 
Yılmaz Hükümeti vardır. Müvekkilim Mesut Yılmaz Hükümeti'ni düşürmeye mi çalışmıştır? 
Böyle bir olay olmadığına göre de bu tarihteki  iddia olunan çıktıların iddianameye konularak 
müvekkilimin aleyhinde delil olarak gösterilmesi açıkça hukuka aykırıdır.

 Müvekkilim tarafından yazıldığı iddia edilen çıktılar 24-25 Eylül 97 tarihlidir, bu 
tarihte müvekkilimin birinci sicil amiri Cari İşlem Şube Müdürü Deniz Piyade Albay 
Mustafa Yıldız, ikinci sicil amiri Daire Başkanı Tümgeneral Utku Güney, üçüncü sicil amiri 
Harekât Başkanı Korgeneral Oktar Ataman'dır. 25 Eylül 97 tarihindeki müvekkilden yüksek 
rütbeli sıralı amirlerin 28 Şubat soruşturmasında ve iddianamesinde adları bulunmamaktadır. 

Müvekkilimin üzerine kayıtlı bilgisayar da bulunmamaktadır. Bilirkişi raporlarına 
göre gelen bilgisayarlarda müvekkilimden habersiz adına gıyabına açılmış bir klasördeki 
dijital, imzasız yazılar da somut delil teşkil etmeyeceği aşikârdır. 



  

Yukardaki detaylı açıklamalar yapılan 24-25 Eylül 1997 tarihli bu iki dijital çıktıda 
ne Batı Çalışma Grubu ne irtica ne de 28 Şubat süreci ile ilgili hiçbir konu geçmemektedir, 
tek bir cümle yoktur. 54'üncü Türkiye Cumhuriyeti Refahyol Hükümeti 18 Haziran 1997 
tarihinde Başbakanlığın Tansu Çiller'e devredilmesi amacıyla istifa etmiştir. Eylül 97 
tarihinde 55'inci Türkiye Cumhuriyeti Mesut Yılmaz Hükümeti iktidardır. Bu iki dijital çıktı 
tarihi ve konusu itibariyle olsa olsa bir hakaret ve tazminat davası konusu olabilir. 
Huzurdaki dava ile yakından uzaktan bir irtibatı olmadığı açıktır. 54'üncü Refahyol 
Hükümeti istifasından 3 ay 6 gün sonrasına ait olduğu iddia edilen dijital çıktıların Eylül 97 
tarihinde iktidarda olmayan Refahyol Hükümeti'ni ıskat, görevini yapmaktan men ile 
ilişkilendirmeyeceği açıktır.

Müvekkil Genelkurmay Karargâhı'nda çalışmanın nasıl yapıldığını açıklamıştır fakat 
müvekkilim aynı soruya verdiği cevapta, ifadesinin 16. sayfasında, benim olay bildirim 
raporu hakkında bir bilgim yok, ben toplantılara temsilci olarak bulunduğum için 
raporları bizzat görmedim, imza atmadım sözleri de iddianamede konuyla ilgili eksik 
yazılmıştır. Sorgulama tutanağının 21. sayfasında belirtildiği şekilde müvekkile sayın Nazlı 
Ilıcak ile dijital çıktı ile birlikte Batı Eylem Planı layika 1, Psikolojik Harekât Planı ekte 
sunulmuşturdan ne anladığı soruldu, bu iki konuda müvekkilim bildiklerini anlattı ancak 
yazılırken sorgusunda açıkça görüldüğü üzere müvekkilin ifadesinde anlaşılacağı üzere her 
iki konu birbirine karıştırılarak yazılmış hangi konuda neyi söylediği anlaşılmıyor, yazılan 
metinde müvekkilimin söyledikleri anlaşılır şekilde yazılmadığı için şimdiki açıklamalarım 
geçerlidir, sayın Nazlı Ilıcak ile ilgili soruya cevaben Cengiz Çetinkaya tarafından 
oluşturulduğu iddia edilen ve "Akşam Gazetesi'nin 20-24 tarihli nüshasında yer alan" 
şeklinde başlayan dijital çıktı  bana ait değildir. Benim yapı itibariyle de bir bayan hakkında 
böyle sözler söylemem söz konusu olamaz şeklinde anlaşılması gerektiği, Batı Eylem Planı 
layika 1 Psikolojik Harekât Planı ekte sunulmuşturdan ne anlıyorsunuz sorusuna cevaben, 
bunla neyin kastedildiğini bilmiyorum, psikolojik harekât planını yapmaya yetkili kişi ben 
değilim, psikolojik harekât Daire Başkanı Plan Harekât Şubesi'dir, dijital çıktı dikkatlice 
bakılacak olursa bu dijital çıktıda iki tane Proje Subayı iki tane Daire Başkanı olduğu 
görülecektir, böyle bir planın üstyazısı olmaz, ben böyle bir plan yapmadım bu planın 
yapılıp yapılmadığından da haberim yoktur şeklinde anlaşılması gerektiği zaten planın 
yapıldığı iddia edilen tarihte 1 Temmuz 97'de müvekkilim izinde olduğu açıktır. Sorgusunun 
21. sayfasında Cengiz isimli klasörden çıkarılan ve bana ait olduğu iddia edilen dijital 
dosyada olduğu gibi hakaret içermeyen yorum ve bilgi notları hazırladığımız oluyordu 
cümlesinden kastedilen bilgi notlarının müvekkile isnat ettirilmeye çalışılan suçlamalardaki 
dosyalarla ilgili olmadığı açıktır, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için yorumlar ve 
bilgi notlarından kastedilen müvekkilimin asli görevi olan PKK Terör Örgütü, Yunanistan, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilgili yorum ve bilgi notları olduğunu da belirtmek isterim.

 Sonuç olarak Genelkurmay Karargâhı adı üzerinde Kurmay Subayların yoğun 
olarak görev yaptıkları  en büyük karargâhtır. Müvekkilim Kurmay olmayan Sınıf Subayları, 
Kurmay Subayların işlerini hafifletmek için Genelkurmay Karargâhı'na tayin edilir. Sınıf 
Subaylarının plan proje yapmak ve bu tür durum karşısında karar verme yetkileri 
bulunmamaktadır. Her türlü plan ve projeler Kurmay Subaylar tarafından yapılır. 
Genelkurmay Karargâhı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük karargâhında Kıta Subayı 
bir Binbaşı olan plan ve proje yapma görevi olmayacağı herkesin malumudur. Ağzından 
çıkacak bir söz veya elinin bir hareketiyle orduları ölüme gönderme yetki ve selayetine sahip 
dönemin Genelkurmay Başkanı ile emrinde tek bir askeri ve sivil memuru dahi olmayan emir 
komuta zinciri içerisinde sadece amirleri tarafından verilen emirleri uygulamakla görevli o 
dönemdeki Binbaşı rütbesinde olan müvekkilim hangi önemli ve etkili görevde bulunmuş 
olabilir ki Genelkurmay Başkanı ile aynı platformda ve aynı dava ortamında 
değerlendirilmesinin uygun olmadığını değerlendirmekteyim.



  

 Hükümeti devirmeye iştirak etmek iddiası ile suçun işlendiği tarihte Hava Savunma 
Binbaşı rütbesindeki bir subayın iddia olunan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren 
eylemleri gerçekleştirmesini fiilen ve hukuken mümkün değildir. Binbaşı rütbesindeki 
subaylar bu tür davalarda sanık değil olsa olsa ancak tanık olarak değerlendirilmelidirler.

 Müvekkilim Hava Savunma Subayı'dır, 28 Şubat 97 döneminden Genelkurmay 
Karargâhı'nda çalışıp da şuan tutukluluğu devam eden Harp Akademisi eğitimi görmemiş 
Kurmay olmayan tek Sınıf Subayı'dır. Müvekkil savunmasında BÇG denilen gruba kısa bir 
süre Daire Başkanı Temsilcisi olarak katılmak dışında bir görev yapmadığını belirtmiştir, bu 
süreler de Batı Çalışma Grubu denen bu grubun kurulma amacının ne olduğu da kesin 
belli değildir bu grubun nihai olarak ya da ayrıntılı olarak ne yaptırmak istediğini de 
Binbaşı rütbesindeki Sınıf Subayı olan müvekkilimin bilmesi mümkün değildir. 
Müvekkilim komuta kademesinin zihninde ne düşündüğünü, ne tasarlandığını, ne olduğunu 
bilmesi de mümkün değildir, bu zihni okumak olur. Müvekkilim konusunda suç teşkil eden 
hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Yukarıda açıkladığım sebeplerle müvekkilimin yargılama 
sonunda beraat kararı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim."

22.A. Sanık CENGIZ KOŞAL 14.02.2013 tarıhınde Cumhurıyet Savcılığında 
verdiği ıfadesınde özetle (Kls. 272);

" 1995 – 1997 Ağustos yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İKK ve Plan 
Yönetim Daire Başkanı olarak görev yaptığını, Ağustos 1997‘de emekliye ayrıldığını, 

07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik BİR’in başkanlığında yapılan 
toplantı ile ilgili olarak; Genelkurmay Başkanlığında toplantı yapılacağının telefon ile 
bildirildiğini, Hava Kuvvetlerinin değişik birimlerinden personelin katılacağını öğrendiğini, 
toplantıya katıldığını, toplantıya katılan bazı kişilerin konuşma yaptığını, toplantıda Çevik 
BİR‘in yaptığı konuşmada toplantının Genelkurmay Başkanının bilgisi dahilinde yapıldığını 
söyleyerek 28 Şubat MGK toplantısında alınan kararlardan bahsettiğini, toplantıya katılan 
herkesin serbestçe düşüncelerini söylediğini, kendisinin de konuşmasında; kimsenin sakın 
muhtıra darbe gibi şeyleri düşünmemesini, 12 Eylül darbesinde yapılan bütün hataların, 
günahın TSK‘nın üstünde bırakıldığını ifade ettiğini, belgedeki kendisine atfedilen İKK‘nın 
yapılandırılması ve din işlerinde kullanılacak kimseler ile ilgili görüş belirtmediğini ve 
toplantıda herkesin düşüncesini söyledikten sonra Çevik BİR’in MGK kararlarının takibi için 
bir grup oluşturalacak dediğini, ismi gündeme gelince “BATI“ kelimesinin benimsendiğini, 
bundan sonra Çevik BİR’in; “Batı Çalışma Grubu oluşturulacak, MGK kararlarının takibini 
bunlar yapacak“ gibi sözler söylediğini, toplantıdan sonra ayrılarak görevlerine döndüklerini, 
Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ile ilgili daha sonra bilgisinin olmadığını, 
Genelkurmay’ın emri olarak BÇG ile ilgili yazıların Hava Kuvvetlerine gönderilmiş 
olabileceğini, istihbaratın baktığını, o tarihte Metin YÜKSELEN’in bir yıl önce general 
olarak terfi ettiği için kendisinin üç ay sonra emekli olacağının kesin olduğunu, üç ay sonra 
emekli olacak bir kişinin de önemli sayılabilecek hiçbir görevle ilişkilendirilemeyeceği, o 
tarihte bu durumda olduğunu, Batı Çalışma Grubunda görev almadığını belirterek suçlamaları 
kabul etmediğini beyan etmiştir.

22.B. Sanık CENGİZ KOŞAL Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 10.12.2013 tarihli 46. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

 "Kamuoyunda 28 Şubat soruşturması olarak isimlendirilen soruşturma kapsamında 
14.02.2013 tarihinde sabah erkenden gözaltına alınarak sorgulandım ve aynı gün gece yarısı 
tutuklanarak Sincan F Tipi Ceza evine gönderildim.Tensiple  14.06.2013 tarihinde tahliye 



  

edildim.
1309 sayfalık iddianamenin 1195. ve 1196. sayfalarında yaklaşık toplam bir sayfada 

adım bir tek nedenle geçtiği için şimdi karşınızda sanık olarak bulunmaktayım, o nedenle 
iddianameye göre Genelkurmay Başkanlığı karargahında 7 Nisan 1997 günü yapıldığı 
belirtilen irticaya karşı alınacak tedbirler konulu toplantıya katılarak bu toplantıda İKK 
dairesi yeniden teşkilatlandırılmalıdır, din işlerinde akil kimseler kullanılmalıdır şeklinde 
sadece ve sadece bu iki cümleyi söylediğim iddiasına dayandırılmaktadır. İşte topu topu bir 
toplantıya katılma ve iki cümlelik bir söz nedeniyle burada sanık olarak karşınızdayım ve 
ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanmaktayım.

Tam 16 yıl 8 ay önce yapılan toplantıyı tam olarak hatırlama mümkün değildir, 
bahse konu bu toplantıyla ilgili hatırladıkların şunlardır, ben o tarihte Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı Karargahında İstihbarat Başkanlığı bünyesinde istihbarat plan yönetim daire 
başkanı olarak kurmay albay rütbesi ile görev yapıyordum, o gün makamımda çalışırken 
amirimin telefon ile verdiği sözlü emri gereği toplantıya katıldım, toplantıya hazırlıklı 
gidebilmek için toplantının konusu ve kapsamını sorduğumda, toplantının konusunu 
kendisinin de bilmediğini belirtti, bu emir sonrasında toplantıya katılmamam söz konusu 
olamazdı, aldığım emir gereği bende toplantıya katıldım, toplantı açılış konuşması o zamanki 
sayın ikinci başkan Orgeneral Çevik Bir tarafından yapılmış olup hatırladığım kadarıyla bu 
konuşmada toplantının sayın genelkurmay başkanının bilgisi dahilinde yapıldığı, 28 Şubat 
tarihinde alınan Milli Güvenlik Kurulu kararları gereği irticaya karşı alınacak tedbirler 
neler olabilir konusunda fikir alışverişi yapılacağı, katılımcıların görüşlerini ve önerilerini 
ifade edecekleri hususları yer almıştır, bilahare katılanlar tarafından da sıradan görüşler 
açıklanmıştır.

İfadelerimde yer aldığı üzere toplantıda söylediğim iddia edilen iki cümleden oluşan 
konuşmayı yapmadım, en azından yaptığımı hiç hatırlamıyorum, toplantı da genel 
mahiyette olmak üzere irtica ile mücadelede dikkatli olunması, Türk Silahlı Kuvvetleri 
aleyhine oluşabilecek söylemlere fırsat verilmemesi konularında görüş belirttiğimi 
hatırlıyorum, bu hususlar ilk ifademde de yer almış olup, sadece savcılık ifademin başında 
yer alan cümleler tutanağa biraz farklı şekilde geçmiştir, şöyle ki konuşmamdan; 
kamuoyunda Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden, yorumların, haberlerin ve medya 
söylemlerinin arttı, bu nedenle dikkatli olunması, 12 Eylül harekatından sonra siviller 
tarafından yapılan bütün hataların Türk Silahlı Kuvvetlerine mâl edildiği, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin haksız yere yıpratıldığı şeklindeki cümleler söylediğimi hatırlıyordum ve 
bunları ifade etmeye çalışmıştım, bu ifadelerim tutanağa biraz farklı şekilde geçmiş olup, 
hatırlayabildiğim hususlar bu arz ettiğim şekildedir.

Şimdiki ifadem; beni 14 Şubat 2013 günü tutuklayan Ankara 3 nolu hakimliğin 
14.02.2013 tarihli ve sorguyla 2013/5 sayılı kararında da hemen hemen aynı şekilde 
mevcuttur, toplantıya katılanları yeterli hazırlıkla gelmediği ve serbest beyin fırtınası 
yöntemi ile beyan edilen fikirlerle 1 saatten az bir süre içinde ne gibi tedbirler alınacağının 
tam olarak belirlenemeyeceği belli olunca bir çalışma grubunun oluşturulması, Kuvvet 
Komutanlıklarının da görüşü alınarak irticaya karşı alınacak tedbirlerin kurulacak 
çalışma grubunca tespit edilmesi ve bilahare 28 Şubat kararlarının uygulama ve takibinin 
bu grup tarafından yapılması benimsenmiştir. İşte Batı Çalışma Grubu bu nedenle 
kurulmuştur, bu toplantıya amirimden aldığım sözlü emir gereği katıldım ve bir asker 
olarakta katılmak zorundaydım.

Savunmalarda ifade edildiği ve herkesçe bilindiği üzere bir kamu kurumunda görev 
yapan kamu görevlilerinin amirlerinden aldığı bir emirle bir toplantıya katılmaları asla suç 
teşkil etmez, kamu görevlilerinin aldıkları emire karşı toplantıya katılmama veya katılmayı 
reddetme gibi bir hakkı olmamaz, kaldı ki askeri yasalara, tüzük ve yönergelere göre amirin 
emrine mutlak itaat şarttır, emri tartışmak, değiştirmek ve geciktirmek gibi eylemleri 



  

yasaklanan biz askerler için alınan emri aynen uygulamak zamanında ve aksaksız olarak 
yerine getirmek ayrı bir zorunluluk içermektedir.

Sorgu sırasında bana gösterilen ve 7 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanağı olarak 
isimlendirilen diğer sanıklar ve müdafileri tarafından da tüm yönleri ile eleştirilip hukuki 
niteliği ve resmi doküman özellikleri yönünden geçerliliği olmadığı açıkça ortaya konulan bu 
sözde belgenin hukuki geçerliliği olmadığı kanaatimi arz ediyorum. 

Başlangıçta el yazmalı olarak ortaya çıkan ve sonrasında bilgisayar çıktısı da görülen 
bu sözde belgenin sahte veya gerçek olup olmadığı hususlarının Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından da belirlenemediği dosyaya gelen cevap yazısında yer almış durumdadır, bu 
tutanak tarihsiz, imzasız, gizlilik kaydı olmayan, kimin tarafından tutulduğu belli olmayan 
her hali ile 16 yıl boyunca nerede ne amaçla ve nasıl saklandığı anlaşılamayan neticede 
resmi belge sıfatı taşıması mümkün olmayan bir belge olduğundan yasal delil sayılmamasını 
ve dosyadan çıkarılmasını arz ve talep ediyorum, bu sözde toplantı tutanağında söylediğim 
iddia edilen sözleri söylemediğimi tekrarlıyorum, diğer taraftan bu sözleri söylemiş olsam 
bile bu cümlelerde hükümete ve faaliyetlerine yönelik veya atılı suçu çağrıştıracak, imâ 
edecek, teşvik edecek veya övecek hiçbir unsur yer almamaktadır.

Üzerime atılı olan darbe suçu yasalarımıza göre şiddet ve cebir kullanılarak 
işlenebilecek bir suç olduğuna, benim söylediğim iddia edilen bu cümleler şiddet, cebir ve 
tehdit içermediklerine göre atılı suçlu işlemediğim, işlemeye teşebbüs etmediği, bu suça 
iştirak etmediğim açıkça anlaşılmaktadır.

Aşırı zorlama yorum yapılsa bile böyle bir sonuca ulaşmak asla mümkün 
değildir,söylediğim iddia edilen din işlerinde akil kimseler kullanılmalıdır ifadesi üzerinde 
durmak istiyorum, eğer bu cümle suç ifadesi olarak kabul edilirse, bugünün birçok siyasetçisi 
gelecekte akil adamlar heyeti teşkil ettikleri ve birçok aydınlar ve sanatçılarda bu heyetlerde 
yer aldıkları için Türkiye Cumhuriyetini bölmeye teşebbüs etmekten yargılanacaklar 
demektir.

Batı Çalışma Grubunun iddianameye göre 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan bu 
toplantıdan sonra oluşturulduğu, faaliyetlere yönelik olan emirlerin takip eden günlerde 
yayınlandığı, BÇG de görevlendirilen personelin toplanmasının ve hazırladıkları emirlerin 
yürürlüğe girmesinin Mayıs 1997 ayı sonlarında gerçekleştiği, tüm belgeler ve ifadeler sabit 
olduğu dikkate alındığında önceki ifadelerin bir tekrarı olacak şekilde iddianameye göre 7 
Nisan 1997 tarihinde yapıldığı belirtilen toplantı dışında BÇG faaliyetleri ile ilgili hiçbir 
ilişkim olmamıştır. BÇG için yayınlanmış olan konsept, eylem planı, raporlaşma sistemi 
dahil hiçbir belgenin hazırlanmasında, imzalanmasında ve uygulanmasında görev almadım, 
ayrıca BÇG ile ilgili olarak iddianame ve delil klasörlerindeki belgeler arasında bulunan 
BÇG görev bölümü listesi, telefon rehberi, giriş kartı talebi, BÇG toplantıları listesi ve 
sonrasında yapıldığı bildirilen muhtelif toplantıların katılımcılar listesi dahil olmak üzere 
hiçbir yerde ismim yer almamıştır.

Müştekilerin beyanlarında da ismim geçmemektedir. Bana amirlerim tarafından 
BÇG faaliyetleri ile ilgili hiçbir emir de verilmemiştir, nitekim Batı Çalışma Grubunda görev 
icra etmediğim konusunda o zaman amirim olan Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Hava 
Tümgeneral Yücel Özsır 15 Mayıs 2013 günü verdiği ifade ile ve dün yapılan sorgusunda 
emrimde çalışan Kurmay Albay Cengiz Koşal kesinlikle Batı Çalışma Grubu içinde yer 
almamıştır şeklinde beyanda bulunmuştur. Katıldığım irticaya karşı alınacak tedbirler 
konulu bu toplantıyı takip eden tarihlerde cereyan eden Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinden 
bilgim olmadı, rütbe bekleme süresi nedeniyle Ağustos 1997 ayında kadrosuzluktan emekli 
olacağım kesindi. Çünkü Hava Kuvvetlerinde istihbarat sınıfının genel kadrosu 1'di ve bu 
kadro 2 yıl önceki terfi ile doldurulmuştu, Haziran 1997 ayında arkadaşıma veda 
ziyaretlerinde bulundum, Temmuz, Ağustos ayları yıllık izin, emeklilik ve lojmandan taşıma 
hazırlıkları ile geçtim ve 30 Ağustos 1997 tarihinde de kadrosuzluktan emekliye ayrıldım, 



  

bu tarihten itibaren de bir daha karargaha hiç gitmedim.
İddianameyi okuyunca ve dinleyince az daha küçük dilimi yutacaktım, sayın savcı 

bu toplantı ile ilgili olarak toplantının konusu, icra ediliş tarzı, katılımcılar ve tarihçeden 
genelkurmay karargahı ve karargaha bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerin 
tamamının toplantıya katılmasının planlandığı, toplantının amacının Batı Çalışma 
Grubunun resmi olarak hayata geçirilmesi için ortak irade oluşturma, resmileştirilecek 
grubu Türk Silahlı Kuvvetleri içinde etkin bir faaliyet gösterebilmesi için Genelkurmay 
Karargahı ve bağlı birliklerde görevli general ve amirallerin desteğini alma olduğu 
anlaşılmaktadır demektedir, peki gerçek nedir? 

Toplantının konusu iddianamenin bizzat kendisinde de açıkça ve resmen irticaya 
karşı alınacak tedbirler olarak belirtilmektedir, toplantı yukarıda arz ettiğim şekilde cereyan 
etmiştir, savcılık iddianamede devam ediyor; deliller bölümünde ayrıntısı verilen toplantı 
tutanağına göre toplantıya katılanların hükümeti cebir ve şiddet uygulamak suretiyle ıskat 
etmek amacıyla bir grubun kurulması konusunda fikir birliği içinde oldukları, oluşturulacak 
grubu etkin bir iş bölümü içinden destek vereceklerini ifade ettiklerini ileri sürmektedir, bu 
delil niteliği taşımayan belge de bile hükümeti cebir ve şiddetle ıskat etmek için bir grup 
kurulmasını bunun için fikir birliği içinde olunduğunu, oluşturulacak gruba etkin bir iş 
bölümü içinde destek vereceklerini gösteren bir hüküm veya sonuç veya karar var mı? Tabi 
ki yok.

 Savcılık tamamen hiçbir dayanağı olmayan yorumlamalar ve soyut çıkarımlar 
yapmıştır,savcılık bunu iddianamede bir çok belge içinde uygulamaktadır, bazı belgelerin 
sadece istediği yerlerini almakta, mahkemece suç tarihi kabul edilen 8 Temmuz 1996, 18 
Haziran 1997 tarihleri dışındaki belgeleri bile kullanmaktadır, iddianame biz sanıkların 
lehine hiç bir belge ve bilgiye de yer verilmemiştir.

Örneğin iddianamede, 1-) 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısında verilen MİT 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü brifinglerin metinleri ve yansıları, 28 Şubat Milli Güvenlik 
Kurulu toplantı tutanakları 28 Şubat'tan sonra 13 Mart 1997'de yapılan Milli Güvenlik 
Kararları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu toplantı tutanakları, 14 Mart 
Başbakanlık Genelgesi, 27 Mart İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile bu genelge ile ilişkili daha 
sonraları yayınlanan genelgeler, Sayın Tansu Çillerin basın danışmanına Sayın Erbakan'dan 
Başbakanlığın alacağını açıklayan basın danışmanının kitabı, Sayın Şevket Kazan'ın 3 ciltli 
kitabı ve kitapta Sayın Erbakan'ın neden istifa ettiğini açıklayan bölümleri, Doğru Yol 
Partisi, Refah Partisi hükümeti seçime gitmek üzere Başbakanlığı DYP'ye devir protokolü, 
Sayın Başbakan Necmettin Erbakan'ın 18 Haziran 1998 tarihli istifa mektubu, Sayın Meral 
Akşener'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği ifadesi ve 
bu ifadesindeki bize 28 Şubat MGK toplantısında asla baskı yapılmadı sözleri, Sayın 
Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri, o zaman ki sayın 
cumhurbaşkanı, Araştırma Komisyonuna verdiği ifadesi ve bu ifadesindeki ne darbesi, darbe 
falan olmadı sözleri, Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Başbakanlık izleme ve takip kurulları 
ile daha sonraki Başbakanlık uygulama takip ve koordinasyon kurulları, bu kurulların 
görevleri teşkilatları ve yaptığı işler, irtica ile mücadele etmek her Türk vatandaşının 
görevidir diyen Yargıtay Kararı ve bugüne kadar savunmasını yapan komutanlarımın, 
arkadaşlarımın ve onların müdafilerinin çok ayrıntılı ve net olarak lehimize olduğu 
belirtildiği diğer belgelerin hiçbiri yok.

Bence iddianamede yapılan en büyük haksızlık o tarihlerde Türkiye Cumhuriyetinin 
başındaki Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların beyan ve imzaladığı belgelere hiç itibar 
edilmeyerek bu devlet adamlarının tarihi saygınlığının zedelenmesi olmuştur, aksine imzasız, 
tarihsiz, kimin tarafından hazırlandığı bilinmeyen, kanunsuz olarak elde edilmiş fotokopi, 
hukuken ve maddeten delil niteliği olmayan bir belgeye dayanarak Türk subayları, 
generalleri, amiralleri ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanıyor, sayın savcılığın 



  

iddianamesinde irticaya karşı alınacak tedbirler konulu bu toplantı ile ilgili olarak tam 37 kez 
Refah Yol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Gurubu oluşturulmasına ilişkin 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantı ifadesi 
kullanılmaktadır, gerçek biraz önce arz ettiğim gibidir, iddianamede bir hususta Batı 
Çalışma Grubunun aslında daha önce kurulduğu, ancak 7 Nisan 1997 tarihide resmileştiği 
ifadesidir, bu asla doğru değildir, kendileri 28 Şubat mağduru olarak göstermek isteyen bazı 
kişilerin uydurması ile sayın savcının Milli Güvenlik Kuruluna katılan komutanların BÇG 
tarafından kontrol altına alındığı ve dolayısı ile 28 Şubat kararlarının dayatıldığı savına 
destek arayışından başka bir şey değildir, sayın savcılık iddianamede 10 Nisan 1997 tarihli 
Batı Çalışma Grubu kurulması emrini ve eklerini hem en önemli delillerden kabul etmekte, 
hem de kabul etmemektedir, çünkü iddianamede bu emrin içeriğindeki her şeyi kabul ediyor 
ama bu emre göre kurulan Batı Çalışma Gurubunun aslında daha önce kurulmuştur, bu emir 
ile resmileştirilmiştir demektedir, peki Batı Çalışma Grubunun daha önce kurulduğuna dair 
varsayımlar hariç tek bir delil veya belge var mıdır? Yoktur, çünkü 10 Nisan 1997 tarihinde 
kurulmuştur, daha önce kurulsaydı bu davanın en önemli delilleri sayılan Batı Konsept ve 
Batı Eylem Planı çok daha önce yayınlanmış olurdu, dikkat edilirse eylem planı 27 Mayıs'ta 
yayınlanmış görülüyor, 54. Hükümet 18 Haziran da istifa etmiştir, yani planın 
uygulanmasına zaman bile olmamıştır, peki bu tarihler arasında Kuvvet Komutanlıklarınca 
hangi cebir ve şiddet içeren eylemler yapılmış ki hükümet etkilenerek istifa etmiş, hepsi 
Genelkurmay Karargahında verilen 2 brifingden başka yapılan bir faaliyet var mı? Cevap, 
hayır yoktur, iddianameden okuduğum kadarıyla o zaman irticanın resmini çizen bu 
brifinglerin cebir ve şiddet içerdiğini ve hükümeti istifa ettirdiğini kim söyleyebilir, o 
brifinglere katılan yüksek yargı organları yargıçları ve savcıları dahil, hiçbir yargıcı ve 
savcının böyle bir değerlendirmesi olmamıştır, eğer olsaydı Cumhuriyet Savcıları derhal ve 
mutlaka soruşturma açarlardı diye değerlendiriyorum.

İddianamede bir başka husus Batı Çalışma Grubunun Türk Silahlı Kuvvetleri 
kurumsal hiyerarşisi dışında kurulduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirdiği 
iddiasıdır. Bu husus iddianamede müştekilerin ifadesinde tam 24 kere yer almaktadır, 
incelediğimde Kara ve Deniz Kuvvetlerinden ihraç edilen küçük rütbeli bu kişilerin aynı 
ortak ifadeyi nasıl bulabildiklerini merak ettim doğrusu, verilen ifadeler ve bizzat 
iddianamenin kendisi ve içindeki belgeler Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay 
Başkanlığının ve kuvvet komutanlarının bilgisi dahilinde 10 Nisan 1997 günü 
kurulduğunu ispat etmektedir, Türk Silahlı Kuvvetlerinde belirli konularda ihtiyaç 
duyuldukça her zaman çalışma grupları kurulur bu şekil çalışma özellikle Genelkurmay ve 
Kuvvet Komutanlıkları karargahlarında olağan ve alışagelmiş bir uygulamadır ve 
yönergelere uygundur.

Yine iddianamede önemli bir iddia da Genelkurmay İkinci Başkanının Kuvvet 
Komutanlıklarına emir veremeyeceği ve bu nedenle irticaya karşı alınacak tedbirler 
konulu toplantının emirsiz ve kanunsuz olduğu iddiasıdır. Genelkurmay karargahında 
hazırlanan ve Kuvvet Komutanlıklarına gönderilen emirlerin yüzde 95'i ikinci başkanın 
imzası genelkurmay başkanı emri ile veya genelkurmay başkanı namına ibaresi ile yayınlanır 
ve bu emirleri ast birlikler tarafından genelkurmay başkanı emri olarak işlem yapılır, 
nereden biliyorum?

 Değişik tarihlerde Genelkurmay Başkanlığı karargahında 8 yıl çalıştım, örneğin; 10 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu emir, genelkurmay başkanı emri ile ifadesi 
ile ve ikinci başkan imzası ile yayınlanmıştır, bu emirler MY 75-1 Türk Silahlı Kuvvetleri 
karargah hizmetleri yönergesine uygundur, bahse konu 7 Nisan 1997 irticaya karşı alınacak 
tedbirler konulu toplantısı için genelkurmay ikinci başkanı kesinlikle yetkiye sahipti ve bu 
toplantı için yazılı emir de yayınlanmıştır, ancak toplantı brifingi yapılmasına dair 
yazılar, günlük faaliyet bültenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 1 yıldan fazla muhafaza 



  

edilmediği için bu toplantının emri ne yazık ki bulunamamaktadır, sayın savcılık 
makamı da bunu aleyhte delil olarak yorumlamaktadır.

Sonuç olarak savunmalarım ve mevcut deliller göz önüne alınarak 28 Şubat süreci 
ve Batı Çalışma Grubu faaliyetleri yönünden iddianameye göre 7 Nisan 1997 de yapıldığı 
belirtilen toplantıya emir gereği katılmak dışında hiçbir faaliyetim olmadığını, Batı 
Çalışma Grubu içinde ve icraatlarında yer almadığımı, atılı suçu işlemek kastı ile icra 
edilmiş, sözlü, yazılı ve fiziki hiçbir eylemim olmadığını, bu suça teşebbüs dahi etmediğimi, 
iştirak etmediğimi, esasen atılı suçun temel unsurlarının da oluşmadığına, suçların 
şahsiliği ilkesinin dikkate alınarak başkalarının söz ve eylemlerinden sorumlu tutulmamama 
nihai olarak savunmalarımın dikkate alınarak yapılacak yargılama sonunda beraatıma karar 
verilmesini saygı ile arz ve talep ediyorum."

 " 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığını, senin kendi katıldığını belirttiğini bu 
toplantıya kimlerin katıldığı konusunda bilgin var mı, isim olarak hatırladığın kimseler var 
mı?"

"Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığından amirin emri gereği ben katıldım. 
İstihbarat başkanı katılmadı,İstihbarat Başkanlığında sadece ben katıldım."

 "Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığından sadece sen katıldın,diğer katılımcılarla 
ilgili bir bilgin var mı, isimlerini söyleyebilir misin?"

 "İnanın hatırlamıyorum, hapiste yatarken katılmış gözken bu belgeye göre Refik 
Zeytinci ve Ayhan Cansevgisi komutanlarımla ilk defa tanıştım, ama belgeye göre katılmış 
gözüküyorlar, çünkü burada bir kişiyi yanlışlıkla hatırlıyorum deseniz hapse giriyor. Çevik 
Bir vardı, Çetin Doğan general hatırlıyorum.Bir de toplantıyı tertip edenlerin proje subayları 
vardı ama isimlerini bilmiyorum."

"Bu toplantı da bir tutanak tutuldu mu, o konuda bilginiz var mı?"
"Benim bildiğim kadarıyla kayıt yapılması lazım, çünkü o salonların kayıt sistemleri 

var, varsa orada mevcut olması lazım.Yazılı bir tutanak tutulduğundan bilgim yok.Kayıt 
görüntü ve ses kaydı olarak yapılıyor."

 "Bizim davamızda bu 7 Nisan tarihli toplantı ile ilgili, birçok itiraz olan tutanak, 
toplantı tutanağı, senin de herhalde itirazların var, bu tutanakta belirtilen kişilere atfedilen 
sözler o toplantı da söylendi mi, yine tekrar soruyorum o tutanakta belirtilen kişiler bu 
toplantıya katıldı mı?"

"Kişileri hatırlamıyorum ama öyle acayip sözler geçmedi toplantıda, yani hükümete 
yönelik herhangi bir söz, devirelim bilmem ne yapalım yok."

 "Bu toplantı general - amiral toplantısı mıydı, o konuda bir bilgin var mı?"
 "Ne şekilde adının general - amiral toplantısı olarak ifade edilip edilmediğini 

bilmiyorum ama bana o zaman ki istihbarat başkanı toplantıya git değinde gittim, ama sadece 
amiral yoktu, gördüm işte, toplantıyı tertip edenlerin proje subayları da vardı hatırladığım 
kadarıyla."

"Sizi görevlendiren amiriniz kimdi?"
"Yücel Özsır."
 "Yücel Özsır'dı, peki, bir de önceki savunmada, Ahmet Ziya Öztoprak'tı 

hatırladığım kadarıyla bu toplantıya katıldığımı belirtiyor, işte yüzleştirme yapılsın gibi bir 
beyanı vardı, Ahmet Ziya Öztoprak'ı tanıyor musunuz, bu toplantıya katıldı mı?"

 "Ahmet Ziya Öztoprak'ı tanıyorum da, toplantıya katılıp katılmadığını 
hatırlamıyorum."

 "Cumhuriyet Savcılığında verdiğiniz ifadenizde Çevik Bir'in MGK kararları için 
bir grup oluşturulacak dediğini, ismi gündeme gelince Batı kelimesinin benimsendiği 
bundan sonra Çevik Bir'in Batı Çalışma Grubu oluşturulacak MGK kararlarının takibini 
bunlar yapacak gibi sözler söylediğini demişsiniz, şimdi yine ifadenizin devamında 10 Nisan 
97 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belge ile ilgili bir soruya da şöyle cevap vermişsiniz, 



  

önce soruyu okuyayım; belgenin 4'üncü maddesinde ülke genelinde kitle örgütleri ile iletişim 
kurmaktan bahsedilmektedir, bahsedilen kitle örgütlerinden bildiklerinizi açıklayınız, bu kitle 
örgütlerinden medya, üniversiteler,  sendikalar ve sivil toplum örgütleri olmak üzere bildiğin 
isimler var ise belirtiniz şeklinde bir soru sorulmuş, siz cevaben: bu konu 7 Nisan tarihli 
toplantı da geçen bir konuydu, sanırım bunu emre dahil etmişler, ben konuşmamda 
muhtıra ve darbe gibi çalışmalardan uzak durulmasını söylediğimde düşüncelerim 
toplantıda büyük destek buldu, bizim yerine toplumu bilinçlendirelim onlar sahip çıksın 
şeklinde fikirler oluştu, sanırım bu fikirlerin emre yansıtılmış halidir demişsiniz, yukarıda 
belirttiğiniz şekilde Sayın Çevik Bir bu şekilde içinde Batı kelimesi geçen cümleler kurdu 
mu, daha sonra devamında sizin belirttiğiniz şekilde konuşmalar yapıldı mı? " 

"Şimdi grup konusu yani savunmamda da arz ettiğim gibi.Yani tam ne gibi tedbirler 
alınabileceği kesin olarak ortaya çıkamayınca grup oluşturulması, onların bu çalışmayı 
yapması düşünüldü, isim ne olsun şeysi oldu, birçok isim teklifleri oldu, ondan sonra Batı 
kelimesini benimsendi, o ifademde sanırım o şekilde olması lazım savcılık.Bizzat ismini 
Çevik Bir generalim şey yaptı,hazırlıksız olunca doğru düzgün bir şey çıkmadı onun için 
grup kurulması ve çalışma yapılması kararlaştırıldı."

" Sayın Koşal toplantıya katıldığınızı hatırladığınızı fakat konuşulan konuları 
hatırlamadığınızı beyan ettiniz, savcılık sorgusundaki ifadeniz ile çelişkiye düşmemek için mi 
mahkeme önünde toplantıya katıldığınızı beyan ediyorsunuz, kesin olarak toplantıya 
katıldığınızı hatırladığınızı destekleyen deliller ve tanıklar gösterebilir misiniz ve toplantı 
hangi tarihtedir, katıldığınız toplantı?"

"Şimdi toplantının kesin olarak tarihini hatırlamadığımı belirttim, toplantıya da 
katıldım."

 "Toplantı süresince orada mıydınız, katıldığınızı kabul ettiğiniz toplantı süresince 
yaşanan olayları ve toplantının ne şekilde kapatıldığını hatırlıyor musunuz, biliyor musunuz?"

 "Kapatılışını hatırlıyorum, Çalışma Grubu kuruldu, ondan ve ismi Batı olarak 
benimsendi o kadar."

"Toplantının sonunda Çevik Bir katılımcılara yönelik bir konuşma yaptı mı? Bu 
konuda bir şey var toplantı tutanağında değerlendirme, sonuç kısmı."

 "Sonunda benim hatırladığım özetle toplantının işte çalışma grubu kurulacaktır, 
bundan sonra MGK kararlarını bu grup takip edecektir şeklinde yani mealinde bir şey kaldı 
aklımda."

 "Savunmanızda 7 Nisan 1997 tarihli belge ile ilgili bir müsvetteden bahsettiniz, el 
yazmasından bahsettiniz, böyle bir belge size gösterildi mi, el yazması 7 Nisan tarihli belge 
ile ilgili?"

"Bana Savcılıkta gösterilen belge.Sanıyorum el yazısı ile yazılmış bir şeyin 
fotokopisi ama büyük harflerle yazılmış şeklindeydi, ilginçtir dünde avukatım bir belge 
getirdi, küçük harfle yazılmış bir belge, şaşırdım yani nasıl olur aynı konu ile ilgili iki tane 
belge, size sunulmuş efendim bu belge."

 "Tüm şüphelilere gösterilen bilgisayar yazısı ile yazılan bir belge varda onun 
dışında size nasıl bir belge gösterilmiş olabilir onu merak ettiğim için soruyorum."

 "Tam hatırlayamıyorum, yani büyük harfle yazılmış bir şeydi ama el yazısı mıydı 
yoksa daktilo mu hatırlamıyorum."

"Yaklaşık olarak bir tarih söyleyebilmeniz mümkün mü, yani toplantı ile ilgili?"
 "Yani bu nereden şey yaparsanız bu 10 Nisan tarihli emirden sonra sanıyorum Çetin 

Dizdar general kriz masası için görevlendirildiğini hatırlıyorum, ondan 1 hafta 10 gün önce 
olması olabilir."

 "Savunmanızda genelkurmay karargahında yapılan toplantıya katıldığınızı 
söylediniz ancak Batı Çalışma Grubunun içerisinde yer almadığınızı dile getirdiniz, şimdi 28 
Şubat 1997 tarihinden sonra MGK'da alınan kararlardan sonra MGK Genel Sekreteri İlhan 



  

Kılıç'ın bunlar bu kararlar uygulanmaz ise yaptırımlar gelir şeklinde kamuoyuna bir 
açıklama yapıyor ve ondan sonra da genelkurmayın karargahında böyle bir toplantı 
yapılıyor, şimdi o toplantıya katılıyorsunuz ancak ondan sonraki yapılan icraatlardan, 
işlemlerden bir haberinizin olmadığını yani Batı Çalışma Grubu denilen yapının içerisinde 
olmadığınızı söylüyorsunuz, bu Batı Çalışma Grubuna ait Batı Çalışma Grubu eylem planının 
24 nolu faaliyet planının C bendinde sizde genelkurmay karargahındaki toplantıda size 
atfedilen bir cümle var; dinle ilgili akil insanların oluşturularak dinin gerçek, doğru dinin 
anlatılması yönünde zannedersem kastettiğiniz odur, ancak o eylem planında ise basın yayın 
organlarının kullanılarak başta Azime'ndi, üfürükçü hoca ve benzeri kişilerin sürekli 
kamuoyunda canlı tutulması ve bunların gerçek mahiyetinin ki bunlardan kasıt herhalde o 
dönem ki siyasal iktidarın ortaklarından birisi olan refah partisi ve onun tabanı olsa gerek 
mahiyetinin anlaşılması şeklinde eylem planında bir madde var, sizin toplantıda kastettiğiniz 
din adamları ile dinin anlatılması için akil adamların oluşturulması yönündeki düşünceniz bu 
muydu, yoksa bu madde size rağmen mi, sizin itirazınıza rağmen mi bu eylem maddesi 
buraya konuldu?"

 "Ben genelkurmay karargahında çalışmadığım için o sıralarda hazırlayan da zaten 
hazır belli, öyle bir şey sözümün oraya konup konmaması ile ilgili hiçbir bilgim yok, ayrıca 
hatırlamadığımı söyledim bu cümleyi kullandığımı, keşke hatırlasam güzel bir cümle, beni 
aklıyor yani, bu davadan da aklıyor, en kolay yolu ondan sonra biraz yalan söyleyip evet 
katıldım, o iki cümleyi de söyledim demek, çünkü hiçbir suç unsuru yok."

 "Batı Eylem Planındaki bu maddenin icra makamlarında birisi de Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı gösteriliyor, bu maddenin Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki icrai birimin 
hangi birim olduğu noktasında bir bilginiz var mı?"

 "Emirler kişiye özel olarak geldiği için kimlere işlem yaptı, kime görev verildi onu 
bilemem."

 "Savunmanızda Batı Çalışma Grubu gibi gruplar Silahlı Kuvvetler içinde yapılan 
çalışmalarda her zaman oluşturulur, adeta rutin olarak gruplar oluşturulur bu nedenle Batı 
Çalışma Grubu ismininde verildiği, sizinde katıldığınızı beyan ettiğiniz toplantının yasal, 
normal bir toplantı olduğuna bir mesnet göstermek istediğinizi algıladım, ben şunu merak 
ediyorum; Batı Çalışma Grubu gibi o dönemde oluşturulan başka gruplar var mıydı?"

"Vardı tabi ki.Güven Çalışma Grubu vardı, sonra onu teşkilatta daireye çevirdiler."
"Güven Çalışma Grubunun görevi nasıl tanımlanmıştı?"
"Hatırladığım kadarıyla bölücü terör örgütüne yönelik bir çalışma grubuydu."
"Batı Çalışma Grubu ismininde verildiği toplantıya verilen emir üzerine 

katıldığınızı, Hava Kuvvetlerini temsilen iştirak ettiğinizi beyan ettiniz, fakat hemen dediniz ki 
ben toplantıya katıldım ama Batı Çalışma Grubunun eylemlerine faaliyetlerine katılmadım, 
siz bu toplantıyla Batı Çalışma Grubu eylemlerini hangi noktadan, tarihten veya 
özelliğinden itibaren ayırıyorsunuz da birine katıldım, diğerine katılmadım diyorsunuz bu 
konuyu bir açar mısınız?" 

 "Toplantıya katıldıktan sonra Batı Çalışma Grubu kuruluş emri yayınlandığını 
biliyoruz, iddianamede ve yazıda çok ilginçtir o zamanki istihbarat başkanım acaba burada 
mı bilemiyorum, bana geldi bakın dedi bu emirde dedi şey isteniyor, Batı Çalışma Grubu 
emrinde kriz masası ile ilgili bir general görevlendirmesi şey, bir personel görevlendirilmesi 
isteniyor, ondan sonra komutanımız Çetin Dizdar generali tasvip etti, sen üzülme dedi, zaten 
emekli olacağım hiç üzülmedim dedim yani, aslında biraz kırıldım tabi, emir verilseydi ben 
katılacaktım."

"İddianameden anladığımız davanın seyirinden de şimdi Batı Çalışma Grubunun 
kurulduğunu ilan edilen ve bundan sonra görevlendirmelerin olacağını, Sayın Çevik Bir'in 
ifade ettiği bu toplantıdan sonra ben katılmadım dediğiniz için, bu arada bir çelişki mi var, 
ben fark ettim burada gayri hukuki bir takım çalışmalar yapılıyor bundan sonra iştirak 



  

etmedim mi demek istiyorsunuz, yoksa hiç mi katılmadım, bunu anlamak istiyorum, çok 
net çünkü suçun kastı iştirakinin maddi gerçeği ortaya çıkması bakımından bunu soruyorum."

 " Toplantıya katıldım, toplantıdan sonra da görev almadım, ama niye görev 
almadım? İşte komutanlarımız başkasını görevlendirmişler almadım, verselerdi aldım, hiç 
tereddütsüz."

 "Milli Güvenlik Kurulu kararları doğrultusunda böyle bir toplantının yapılıp 
karar alındığı sizde, diğer sanıklarda ifade etti, sizde ifade ediyorsunuz, ama bizim 
Anayasamız gayet açık ve net Milli Güvenlik Kurulu tavsiye niteliğinde kararlar alıyor 
ama bütün yasama yürütme yargı erklerini ayırdığımızda yürütme erki Başbakan, 
Bakanlar Kurulu yetkili bu konuda Milli Güvenlik Kurulu kararları hep referans olarak 
söylemlerinize geçiyor, siz bizatihi Başbakanlığını, Bakanlar Kurulunun size, genelkurmay 
verildiği, daha sonra da size de yazılı olarak tebliğ edilmiş bir kararı elinizde var mı, bunu 
uygulamak için mi bir araya geldiniz, yoksa tamamen sözlü talimatlarla mı o toplantıya 
katılıp takip ettiniz?"

 "Benim bulunduğum makamın Milli Güvenlik Kararlarını takip ne bilim işleme, 
uygulama ile ilgili bir düşüncesi veya eylemi, faaliyeti olamaz, Genelkurmay Başkanlığından 
toplantı emri üzerine amiriminde bana sözlü emiri üzerine gittim, onları mütalaa etmek benim 
hiç görevim değil."

 "Katıldığınız toplantıdan ve Batı Çalışma Grubunun çalışmasına ilişkin daha 
sonraki emirlerde alt birliklerde de benzer tarzda oluşumların oluşturulacağı ve çalışmaların 
yapılacağı belirtilmiştir, siz katıldığınız toplantı Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay 
Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu toplantısıdır, yanılıyor muyum?"

 "Hayır, Batı Çalışma Grubunun toplantısı değil, irticaya karşı alınacak tedbirler 
konulu."

 "Batı Çalışma Grubunun kuruluş emirlerinde alt birliklerde de yani Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hatta Ordu 
Komutanlıkları, Kolordu Komutanlıkları daha da alt birliklere kadar benzer tarzda 
oluşumların oluşturulacağı ve çalışmalar yapılacağı belirtildiğinden Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı bünyesinde de benzer tarzda bir oluşum ve çalışma yapıldı mı, burada görev 
aldınız mı?"

 "Kesinlikle öyle bir şey, ağ, istihbarat ağı bilmem ne gibi şeyler, öyle bir şeyler 
kurulmadı.Hava Kuvvetleri İstihbaratı, Hava İstihbaratı diye tabir edilir.Hava Kuvvetlerinin 
yapısı itibari ile 72 birliği vardır, 72 birliğin 70 tanesi garnizon niteliğini taşımaz yani 
garnizon komutanlığını sadece 2 tanesi taşır, bu tip bilgi toplamalarda Garnizon 
Komutanlıkları yetkilidir, Emniyetle, MİT'le temas etmeye, onun için Hava Kuvvetlerine 
böyle bir şey ne kurulur, ne de imkan vardır, yok öyle bir şey kurulmadı."

 "4 Nisan 1997 tarihli karargah içinde yayınlanmış ve iddianamede de yer alan bir 
emir var, burada çalışma grubu oluşturulması ile ilişkin genel sekreterlik tarafından 
hazırlanan ve genelkurmay ikinci başkanı tarafından imzalanan bir emir var, çalışma 
grubunun irticai faaliyetlere karşı bir çalışma grubunun oluşturulması karar ortadayken ondan 
3 gün sonra yapılacak bir toplantıya herhangi bir referans verilmeden çalışma grubu toplantısı 
da daha sonra bununla ilgili bir çalışma grubu toplantısı kararı alınması bunun müzakere 
edilmesi, karar verilmiş bir konuda tekrar masaya atılması sizce bir çelişki değil mi, böyle bir 
şey olması olanağı var mı, yoksa sizin hatırladığınız toplantı 10 Nisan tarihinde yapılan, 
yayınlanan Batı Çalışma Grubu oluşturulması kararından sonra bu emrin bütün ilgili 
kuvvet komutanlarınca doğrudan anlaşılması için sadece benim başkanlığımda ilgili 
kuvvet komutanlıkları ve ilgili J başkanlıklarının katılımı ile emirde neyi kastettiğimizi 
şifahi olarak açıklanmasını içeren bir toplantı yaptım, zaten genel bir toplantı Sunay 
Salonunda harekat başkanlığı bitişiğinde, bundan sonra da bununla ilgili toplantılar, emirde 
de var, her sabah her gün Batı Çalışma Grubu saat 10:00'da toplanıyor, ilgili bu konudaki 



  

dosya muhteviyatındaki yazılardan da anlaşılıyor, sonuç olarak sizin hatırladığınız toplantı 
Batı Çalışma Grubu değil ismi, bir çalışma grubu oluşturulmasına ilişkin karar verildiğine 
göre o toplantı, katıldığınızı sandığınız hatırlayabildiğiniz kadarıyla bu toplantı acaba 
gerçekten çalışma grubunun oluşturulmasına karar verilip, emrin yayınlanmasından sonra 
yapılan bir toplantı olamaz mı, çünkü emir verilmiş bir konuda karargahta tekrar bir toplantı 
yapılması, bunun gözden geçirilmesi anlamında bir toplantı yapılması mutat bir, akla yakın 
bir işlem değil, 4 Nisan da bir emir yayınlanmış bu emirden haberin var mı. Bu 4 Nisan da 
emir yayınlandıktan sonra bu konu ile ilgili bir toplantı yapılması çok mantıklı gelmiyor 
diyor, daha önceki tarihte olmuş olabilir mi, ya da 10 Nisan'dan sonraki kendi başkanlığında 
yapılan bir toplantı olabilir mi, bu konuda bilgin var mı?"

"Ben hatırladığımı arz ettim.Bahsettiğim gibi Çetin Dizdar'ın görevlendirilmesini 
yani emir geldi, kriz masası için istenildi ya oradan hatırlıyorum, ben görevlendirilmediğim 
için hatta biraz kırılmıştım, ondan önce yapıldı, tamam tarihini hatırlamıyorum. Çevik Bir'in 
başkanlığında yapılan bir toplantıya katıldım.

"Güven Çalışma Grubu iç güvenlikle ilgili kurulan önemli bir çalışma grubudur. 
Güven Çalışma Grubu, Batı Çalışma Grubu ile bağlantılı bir grup mudur?"

"Hayır ondan çok seneler önce kurulmuştur."
"Size belge el yazısı mıydı, yoksa bilgisayar yazısı mıydı, daktilo yazısı mıydı, nasıl 

bir yazıydı hatırlıyor musunuz? Onu herhalde tereddüt olmuş beyanlarınız arka arkaya 
anlaşılmamış gibi geliyor."

 "Aklımda kalan büyük harfle yazılmış el yazısı gibi kalmış ama gerçekten hatırımda 
kalan doğru mu değil mi bilemiyorum."

22.C. SANIK CENGİZ KOŞAL MÜDAFİİ AV. NACİ SÖZEN'İN 
SAVUNMASI

 "Savunmama başlamadan önce müvekkilime son sorulmuş olan sorular ile ilgili 
aydınlatıcı bir kaç cümle arz etmek istiyorum. Sorulardan biri, milli güvenlik kurulu 
kararları doğrultusundan görev mi yaptınız şeklindeydi. Dosya kapsamı bilgi ve belgelerde 
sabit olduğu üzere ve savunmamızda da tarih belirlenerek verildiği üzere milli güvenlik 
kurulu kararından sonra başbakanlık direktifi ve takiben içişleri bakanlığı genelgesi 
yayınlanmış, içişleri bakanlığının ayrıntılı genelgesi de tüm valilikler, kaymakamlıklar, 
emniyet genel müdürlüğü genelkurmay başkanlığı ve bakanlıklar dahil bütün birimlere 
yayınlanmıştır, birinci husus bu.

 İkincisi de müvekkilim genelkurmayda veya herhangi bir komutanlıkta çağrıldığı 
toplantıya katıldığı zaman toplantının konusu veya tartışılan konu ile ilgili bu hangi karara 
dayanıyor, kanuna mı dayanıyor, milli güvenlik kuruluna mı, bu konuda savunma 
bakanlığından veya başbakanlıktan emir geldi mi diye bir sorgulaması, böyle bir şey mümkün 
değildir. Böyle bir şey hiç bir konuda mümkün değildir. Dolayısıyla bu soru biraz mantıksız 
kalmıştır. 

Bu faaliyetlerin, BÇG faaliyetlerinin komutanlıklarda istihbarat başkanlığı 
bünyesinde mi yoksa harekat başkanlığı bünyesinde mi cereyan ettiği konusunda önceki 
ifadelerde ve savunmalarda da çelişkiler doğmuştu. Başlangıçta anladığımız kadarıyla 
istihbarat olarak seçilmiş veya karar verilmemiş, fakat daha sonra harekat bünyesinde 
genelkurmayda teşkilatlandığı zaten emirlerin, yayınlanan emirlerden de belli, fakat önceki 
ifadelerin hatırladığım kadarıyla kara kuvvetlerinde bir farklı örgütlenmiş, deniz kuvvetleri 
bir farklı, hava kuvvetlerinde de ilk başta nerede, hangi başkanlığın yürüteceği bilinmediği 
için tahmin ederim konu itibariyle de istihbarattan görevli gönderilmiştir ilk toplantıya. Fakat 
daha sonra faaliyet harekat bünyesinde cereyan etmiş. Bu konu bir kaç komutan ve sanık 
tarafından da farklı ifade edildiği için arz etmek istedim. 



  

Toplantının tarihi, konusu, içeriği konusu savunmamızda var ama hemen arz 
edeyim. 17 seneye yakın bir zaman sonra sorulduğu zaman bu mümkün değil, belgeye 
bakmadan cevap verilemez. Bu kadar zaman sonra konuları hatırlamak da mümkün 
olmayabilir. Genelkurmayda toplantı salonları var, salona girdiğinizde böyle bir sorgu ve 
böyle bir yargı o zaman düşünülseydi her şey not edilebilirdi ama geldiğiniz zaman salonun 
üzerinde hangi salon yazdığına bakmayabilirsiniz, baksanız bile unutursunuz. Dolayısıyla 
daha dün olmuş gibi müvekkilimden ayrıntılı ve açıklayıcı net bilgi istenmesi ve verdiği 
cevaplarda sanki çelişki varmış gibi bir durum yaratılması da haksızlık olmuştur diye arz 
ediyorum. 

Müvekkilim Cengiz Koşal 28 şubat soruşturması kapsamında sorguya alınmış, 
sorgulanmış, tutuklanmış ve Sincan cezaevine gönderilmiştir. Çünkü duruşmaların karar 
aşamasına kadar tutuklama olmayacağı konusunda bir kanaat oluştu. Neticede yüce 
mahkemenizin iddianameyi kabulü ile tensip kararları ile müvekkilim ve bazı arkadaşları 
tahliye edildi. Bu tahliye haberini bana telefonla bildirdiklerinde inanmadım. Çünkü böyle bir 
şey yani mümkün değil gibi gözüküyordu fakat sonra gerçek olduğu anlaşıldı. 

Müvekkilimin sanık olarak yargılanmasına kendi de arz ettiği üzere iddianamede 
yarımşar sayfadan oluşan bir sayfalık bir yerde bu meşhur 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya 
katılması ve o toplantıda yine söylediği gibi İKK dairesi yeniden yapılandırılmalıdır. Din 
işlerinde akil kimseler kullanılmalıdır cümlesini kullanmış olması olarak gösterilmektedir. 
Sürekli olarak ve son biraz önceki savunmasında da arz ettiği üzere toplantıya katıldığını 
hatırlıyor, tarihi konusu zaten hatırlaması net olarak mümkün değil ve bu cümleleri 
kullanmadığını, kurmadığını, en azından hatırlamadığını da arz etti. 

Genel mahiyette kendisine sıra geldiğinde konuştuğunu arz etti. Toplantı 
tutanağında dikkat edersek hem daktilo yazmalı, hem de el yazmalı olan tutanak denen ve 
resmi bir niteliği olmayan bu belgede albay rütbesinde müvekkilim haricinde bir katılım 
yoktur. Tamamına yakını, general amiral, bazılarında da makam belirtilir j-1, j-2 sadece 
albay Cengiz Koşal'dır ve bu belge hakkındaki arzımı ileride yapacağım. 17 yıla yakın bir 
zaman sonra ayrıntıları hatırlaması mümkün değildir. Hatırladığı konuları arz etmiştir. 

İstihbarat başkanlığında, hava kuvvetlerinde daire başkanı iken amirinden aldığı bir 
emirle katıldığını ve toplantıya giderken konusunu da öğrenemediğini arz etmiştir. Bu 
konuda zaten bir tereddüt yoktur. Dolayısıyla toplantıya katılmam diyemezdi. Kamu kurum 
ve kuruluşlarında görevli bir kişinin emir üzerine, emir aldığı üzerine bir toplantıya katılması 
suç teşkil edemez, katılmam da diyemez. Askeri personel içinde arz ettiğimiz üzere mutlak 
itaat nedeniyle bu kaçınılmaz bir durumdur. Dolayısıyla katılmak zorundadır. Bu konudaki 
toplantıya katılımın bir suç olarak algılanması ve buna dayalı tutuklamalar kamuoyunda çok 
tartışıldı. 

Bu davanın soruşturmasından itibaren, bu ceza kanunun ilgili maddelerini hazırlayan 
profesörlere de sordular. Bilimsel toplantılarda açıkladı hocamız, yani bir toplantıya katılmış 
olmaktan suç çıkamaz, zorlasanız, aşırı zorlasanız bile çıkaramazsınız diye. Dolayısıyla 
uzmanlar böyle bir suçun oluşmayacağını defalarca tekrarladılar.

 Toplantıya sayın ikinci başkan Çevik Bir'in başkanlık ettiği, konuyu açtığı, MGK 
kararları ve gelen direktifler doğrultusunda bir çalışma başlatılacağını söylediği ve sırayla 
görüş belirtildiğini de arz etti. Müvekkilimin toplantıda söylediğini hatırladığı cümleler genel 
mahiyette dikkatli olunması, bu zaten her zaman savunduğu bir fikir. Dolayısıyla silahlı 
kuvvetlerin yıpratılmasına, alet edilmesine karşıdır. Ben de aynı görüşü yıllarca taşıdım. 

Ne zaman sivilde daralsak ve kamuoyundaki herkesin birden bire silahlı kuvvetleri 
göreve davet eder gibi sorularla muhatap kalırdık ne duruyor, ne düşünüyor, niye sessiz 
kalıyor. Herkes sorunu biriktirip biriktirip silahlı kuvvetler çözsün daha sonra tekrar gelsinler 
idare etsinler. Bunlar çok kereler yaşandı. O nedenle genel mahiyette ifadeler kullanmıştır.

 İddialardan biri de ikinci başkanlığının toplantı düzenlemiş olması ve birinci 



  

başkanın haberinin olmama ihtimali veya olmadığı iddiasıdır. Genelkurmay karargahında 
aynı dönemde 1996-1999 yıllarında çalıştım. Birinci başkan her konuya karar verse, her 
konuyu imzalasa başka yapacak bir işi kalmaz hatta ikinci başkan için de geçerli bu. O 
çalıştığım süre içinde birinci başkana bir veya iki kere çıktığımı hatırlıyorum. Onun haricinde 
birinci başkanımızı biz dini bayramlardan önceki arefe günü bayramlaşma, koridordaki 
bayramlaşmada görürdük. İkinci başkanımıza da 9-10 kere çıktığımızı hatırlıyorum. Yurt dışı 
görev ve bazı bir kaç tane önemli konunun arzı ve onayı için, onun haricindeki yüzde 90'ın 
üzerindeki benim tahminim faaliyetler j başkanlarının imzası ile komutan namına, komutan 
emri ile komutan yetkisi ile yürür. Çok önemli bir konuda değişik karar ve genelkurmay 
dışına, yurt dışı makamlara veya başka makamlara bir yazı gidecekse ve bir karar 
oluşturulacaksa anca genelkurmay başkanından randevu alınarak heyet olarak gidilir, arz 
edilir ki yani bu ikinci başkanın bu toplantıya yetkisiz olduğunu düşünmek mümkün 
değildir. Çalışma grubu hep genelkurmayda kuruluyor muydu, çalışma grubu var mıydı, bu 
konuda birkaç açıklayıcı bilgi vermek istiyorum. Müvekkilim de dedi her konuda kurulur ve 
hemen soru soruluyor, hangi konuda kuruldu, işte sanki hep suç için kurulurmuş gibi. 
Çalışma grubu demek ortaya çıkan bir konu üzerinde bir  fikir bir karar, bir doküman 
oluşturulacaksa o konuda uzmanlar bir araya getirilir, emir verilir çalışma başlatılır. Daha 
önceki savunmalarda geçti çalışma grubu bir icra makamı değildir. Nato'da 10'un üzerinde 
çalışma grubuna katıldım. Bir proje verilir, ülke temsilcileri gelir onun üzerinde çalışılır eğer 
ihtiyaç varsa ülkelerin teknik araştırma birimleri de devreye sokulur ki Almanya'daki 
kurumların Fransız kurumlarının projelerimizde görev aldığını ve rapor verdiğini 
hatırlıyorum. Sonunda bir doküman hazırlanır ilgili makama sunulur. O konuda bir proje 
üretim başlatılacaksa başlatılır. Çalışma grubunda mutlaka pozitif bir konu çıkacak diye de 
bir kural yoktur. Genelkurmay kendi yetkisi dışında verilen emir gereğince bir çalışma 
yürütebilir.

 7 nisan tarihli toplantı belgesi üzerinde çok tartışıldı. Bu belgenin bir el yazmalı 
nüshası var bunun sonradan yazıldığı da söyleniyor. Daktilo çıktısı veya bilgisayar çıktısı 
olan da var. Bu belgenin resmi bir belge niteliği olmadığı konusunda söylenenleri 
tekrarlamıyorum fakat benim ilavelerim var. 

Ben belge, yazı, çizi, dosyalama, gizliliği belirleme konularında kendim bir uzman 
olarak kabul edilirim. Aynı zamanda kripto emniyet subaylığı da yaptım hava kuvvetlerinin, 
dolayısıyla şöyle bir belge, belge olamaz. 17 yıl boyunca bütün emirler iptal edilmiş, imha 
edilmiş. Fakat tek başına kayda giremeyecek olan, herhangi bir yere konamayacak olan bir 
kağıt ortada kalmış veya saklanmış. Bu akılla izah edilecek bir şey değildir asla, böyle bir 
belge, böyle bir liste dosyaya konamaz, herhangi bir yere konamaz. Çünkü dolaba koymak 
için kaydını yapmanız gerekir. Kaydını yapmak için de bilgi gerekir. Nereden çıkmış hangi 
desibel numarası olur ve eğer bir belge ise tarihi, çıkaran daire, nereye gittiği yazılır. Ve en 
sonunda da birisine teslim ediyorsa parafe alınır belgenin. Dolayısıyla dolaba veya bir yere 
konamaz. Ancak proje subayının çekmecesinde veya çantasında veya evindeki valizde, 
çuvalda olabilir böyle bir belge. Dolayısıyla bütün belgeler imha edilirken bunun kalmış 
olması mümkün değil. 

Genelkurmaydan bu belge istendiğinde benim tahminim ya genelkurmaydaki bu 
işleri ayarlayan kişilerin elindeydi ya da dışarı emekli olup gidenler tekrar genelkurmaya 
bu belgeyi getirdi ve buraya tekrar aynısını göndermeyi sağladı. 

28 şubat döneminde bir tarikat liderinin konuşması yayınlandı. Kamuoyuna da 
yayınlandı. Silahlı kuvvetler, yargı ve bütün kurumlar içerisine yerleştirilen buna imbedit 
diyorlar yani yataklanmış gruplara sesleniyordu ve diyordu ki kimliklerinizi, görevlerinizi 
gizleyin, muhafaza edin, açığa çıkarmayın ortam oluştuğu zaman emir verildiğinde ortaya 
çıkacaksınız ve o zaman görev yapacaksınız diye, o zaman yerleştirilenler şu son dönemde 
bir anda emekli olan bütün belgeyi evine götürmüş ve evinde saklamış ve savcılara, 



  

gazetecilere belge yağmaya başladı. Düğmeye basılmış gibi silahlı kuvvetlerin sanki bir elek 
gibi dışarıya akmaya başladı. 

Türkiye silahlı kuvvetlerde gizlilik derecesi hem Amerikan güvenlik ajansı, hem de 
Nato gizlilik derecelerine paraleldir. Nato çok gizli, milli çok gizli aşağıya doğru gider, 
gizli, özel, hizmete özel, tasnif dışı. Tasnif dışı demek günlük işlerde kullanılan eğitimde 
kullanılan hiçbir özelliği olmayan dokümandır. Fakat yönergelerimizde şöyle der; hiçbir 
özelliği olmasa bile bir doküman, bir kağıt veya bir alet birliğin sınırı dışarısına çıkarılamaz. 
O askeri malzemedir, imha edilecekse birlikte imha edilir. Hatta Nato güvenlik sisteminde 
Nato tasnif dışı, Nato unclassıfıed diye geçer. Ve bir cümle sonra der ki Nato tasnif dışı da bir 
gizlilik derecesidir der. Yani cebine katıp, çantana katıp götüremezsin. Şimdi gelelim bu 
belgelerin nereden nasıl bu kadar gizli, çok gizli belgelerin bunlar en alt seviyede sivil 
memurun, astsubayın, teğmenin veya yüzbaşının götüreceği, toplayacağı iş değil çok gizli 
belgeyi ve bir kere de götürülecek iş değil öyle çantanıza bir belge koyduğunuz zaman 
nizamiyeye, genelkurmaydan çıkarken adamın ayakları titrer. Devamlı emir veriliyordu 
evinize çalışmak için belge götürmeyin. Çünkü görevde yetişmiyordu ve sürekli o zaman 
bilgisayar da yoktu şu parmaklarımızda nasır oluşmuştu kurşun kalem ile yazı yazmaktan. 10 
sene boyunca geçmedi, yani evde çalışmak mecburiyetinde kaldığımız zamanlar oluyordu. 
İşte bu gizli belgeleri birer, ikişer, birer ikişer toplayıp emekli olan gitmiş çantası ile evinde 
muhafaza etmiş, en yüksek rütbeli kişilerden yani bu medyaya da yansıdı, hatta 
Çukurambar'daki bir olayda bir albayın genelkurmayda görevli, belge sızdırma ihbarı üzerine 
gidildiği üzerine söylendi. Yani bu belgeler albay, yarbay ve hatta general rütbesindeki 
insanlar tarafından ancak bu kadar belge bu kadar gizli belge götürülebilir, saklanabilir.O 
nedenle bu belgenin unsurları yok, belge olamaz, belgenin eki olabilir. Bir rapor 
tutulmuşsa raporun eki olabilir. Her toplantı ve her çalışmanın sonunda bir rapor tutulur 
komutanlığa ve başka birimlere arz edilir bu herkes haberdar olsun diye ve bir de bu belge 
her toplantıya, çok toplantı düzenledik ve sayısız toplantıya gittim. 

Toplantıda katılanların imzası alınır. Çünkü ileride katılmadım diyebilir veya bizim 
birimden kim katılmış denebilir. Emirlerin yayınlanması da bu nedenledir. yani yayınlarsınız 
haberdar olmazlarsa emrin gittiğini kayıttan gösterirsiniz. Hatta parafe alma işi de tam bu iş 
içindir. Uygulamaya geçildiği zaman hata olduğunda bize onu sorsaydınız biz onu 
düzeltirdik, şöyle yapardık dedikleri zaman hemen dosya nüshasını uzatırsınız ve parafını 
gösterirsiniz. Evrakı hazırlayan kişinin en üstte, en üstte evrakı hazırlayan kişi vardır ve sol 
tarafta parantez içinde dahili telefon numarası vardır. Her isteyen orayı açar koordine eder. 
Aşağıya doğru silsile yolundan kendi zinciri amirleri vardır. Onun altında da hangi 
başkanlıklar ilgileniyorsa o başkanlığın, korgeneral, koramiral seviyesinde yazılır. Şunu arz 
edeyim bir başkan evrak geldiği zaman kendi bakıp da hemen parafe etmez, bu açıklanmadı. 
Edemez zaten her konuyu bilemez. Başkan o konu hangi daire ilgiliyse oraya gönderir. O 
daire de şubeye gönderir. Şube de proje subayından başlar parafeler ve en son başkana 
geldiği zaman başkan parafe eder. Başkanın isminin ve rütbesinin sol tarafında bazen 9-10 
tane parafe olur, onlara da yan parafe denir, bir özellik bu.

 İkincisi bu kaçırılan, aşırılan, çalınan belgeler genelde yayınlanan belgelerdir. 
Çünkü dosya nüshasının üstünde dosya yazar ve parafeler vardır. Belgeyi çıkaran onu gözü 
gibi korur, kimseye fotokopisini vermez. Kullanılmaz o zaten, dolayısıyla bu belgelerin, bu 
silahlı kuvvetlerden bu kadar gizli ve özel belgelerin nasıl sızdığı, nasıl ettiği kimse akıl 
yürütüyor, içinden çıkamıyor. 

Şimdi bu davamızda bu toplantıdan hareketle BÇG kuruldu, BÇG silahlı kuvvetleri 
ele geçirdi denip ve bir darbeye ulaşıyoruz ama ortada bir darbe yok.

 Sayın Teoman Koman da tutukluluk duruşmasında söylemişti unutmuyorum, ortada 
bir sürü darbeci dolaşıyor ama yapılmış bir darbe yok demişti. Darbe yok sanki darbe 
arıyoruz gibi geliyor bana. Yani bir darbe varsa bulalım arayışı içerisindeyiz. Ve burada 



  

ifade edildi çalışma grubu 9-10 kişiden kurulmuş masa başında toplanan bir kaç subay 
sanki emrinde sayısız güç, sayısız kuvvet ve ülke çapında yayılmış bir kuruluş gibi 
algılanıyor. 9-10 kişi masa başında gazeteleri okuyup komutana arz ediyorlar bitiyor. 

Ama bu çalışma grubu, bu irtica ile ilgili olarak etkin mücadele direktifi ve 
genelgesi doğrultusunda ülke çapındaki tüm kamu kurumlarının sivil toplum örgütlerinin bu 
işin içerisine girdiğini, emniyet güçlerinin ve özellikle bu çalışmaların mit'in brifinglerinden 
başladığını artık dosya kapsamında tamamen var. 

Yani çalışma grubunun evraklarının bir darbeyi çağrıştırır yönüne bakmaktan 
ziyade bundan önceki mit tarafından verilmiş brifinglerde neler geçtiğini, hangi ifadelerin 
geçtiğine bakmak gerekiyor. 

Bu suç darbe suçu veya bütün sanıklar üzerine atılan suç ancak cebir ve şiddetle 
işlenebilir. Hatta kanunumuza göre cebir, şiddet kullanılarak baskı, korkutma, yıldırma, 
sindirme ve tehdit yöntemlerinin biri ile işlenir diyor. Dolayısıyla böyle batı çalışma grubu 
hiçbir, bu tür hiçbir eylemi yok. 

Müvekkilimin katıldığı toplantıdaki yaptığı söylenen konuşmada da bir şiddet veya 
darbeyi öven, veya hükümete yönelik hiçbir cümle, kelime yok. Söylediğini, konuşmasını 
hatırladığı kadar söylediği cümlelerde de herhangi bir darbeye teşvik yok. Aslında bu olay 
irtica ile mücadele, hatta etkin bir şekilde mücadele ve o dönem irticanın ikinci hatta birinci 
öncelik olduğu da tartışıldı ama yetkili sanık açıkladı. Bölücü örgüt birinci, irtica ikinci, 
ondan sonra da aşırı sol, aşırı sağ örgütler. 

Yani irticanın milli siyaset belgesinde ikinci öncelikli belge olduğu dönemden 
bahsediyoruz. O dönemin şartlarını göz önüne almadan bugünkü şartlarda bu belgeden 
irticanın tehdit olduğu konusu çıktıktan sonra değerlendirmek tabiki yanılgıya neden olabilir. 
Müvekkilim bu toplantı yapıldığında kendisi de arz etti, Amiri de beraber emekli olduk dedi. 
Zaten batı çalışma grubunun en son emirleri mayıs ayı sonuna doğru ve şube müdürümüz de 
açıkladı. En son görevli mayısın 20'sinden sonra katıldı diye. Batı çalışma grubu eğer varsa 
ki çalıştıysa mayıs ayının sonlarına doğru anca toplanmış, emirler yayınlanmış, hükümet de 
zaten 18 Haziran'da istifa etmiş. Müvekkilim hazirandan itibaren zaten yaş haddinden emekli 
olacaktı, silahlı kuvvetlerde generallerin görev uzatma, temayül şeyi vardır alışkanlığı fakat 
hiçbir albayın şimdiye kadar görevi uzatılmamıştır.

 Dolayısıyla yaş, kadrosuzluktan emekli olacağı belliydi, emeklilik hazırlığı yapmış 
ve emekli olmuştur ve bu nedenle de veyahutta görevin harekatla istihbarat arasındaki kim 
yürütecek tereddütleri veya tartışmaları ortamında kim nasıl olduysa müvekkilime hiçbir 
belge gelmemiş, görev verilmemiş ve emekli olmuştur. O  günkü amiri de kendisine BÇG ile 
ilgili görev vermediğini, bir görev içerisinde yer almadığını iki kez mahkeme huzurunda 
belirtmiştir. 

Müvekkil üzerine atılı olan suç kısaca darbe olarak da geçmektedir. Müvekkilim 
Cengiz Koşal böyle bir suçu işlememiş, iştirak etmemiş, teşebbüs etmemiştir. 

Savunmamızın bu bölümünde delil dosyalar, evraklar, 28 Şubat sürecinin cereyanı, 
yasal konularda beyanlarımızı arz edeceğim. İddianamede suç tarihleri belirlenmemiş olması 
veya belirlenmemeye çalışılması olayların mağduru ilan edilen 54. Hükümetin kurulması ile 
görevi bırakması tarihlerinin çok önceleri ve çok sonralarına taşacak şekilde uzatılması, bir 
çok olayla da genişletilmesi 1990 yıllarında muhalefet parti liderinin görevi ile ilgili konular 
olmak üzere ithal edilerek 1309 sayfaya çıkarılması, bütün sanıklara aynı suçun isnat 
edilmesi, lehe delillere rağmen aleyhe delillere ve aleyhe tespitlere aleyhe yönerge ve kanun 
maddelerine değinilmemesi, 406 sayılı milli güvenlik kurulu kararlarını öne çıkartmamak 
veya bahsedilmemesi, varlığını veya başbakanlık direktifi veya bakanlık genelgesinin sanki 
yokmuş gibi davranılması, irtica ile mücadelenin öne alınması ve öncelikli irtica ile 
mücadelenin, irticanın öncelikli tehdit olarak algılanması ve siyaset belgesinde geçmesinin 
göz ardı edilir gibi davranılması, bu konuda iddianamede yeterince yer verilmemesi, isabetli 



  

olmadığını düşünüyoruz. 
Bilindiği üzere önceki savunmalarda arz edildiği üzere ülkemiz için iç ve dış 

tehditlerin tayin ve tespiti devletimizin en yüksek organlarına aittir tayini ve onayı da 
cumhurbaşkanımız tarafından yapılmaktadır. Çok gizli gizlilik derecesi ile ve kırmızı kitap 
olarak bilinen bu milli siyaset belgesinde bunlar yayınlanmaktadır. Uzman sanığın verdiği 
bilgiye göre o dönem bölücü terör birinci, irticai faaliyetler ikinci, aşırı sol ideoloji akımları 
üçüncü, aşırı sağ ideoloji akımları da dördüncü olacak şekilde sıralanmış ve uygulanmıştır. 

Yaşanmış olan 28 Şubat süreci ile öncesi ve sonrasında yaşanan irticai eylemler, bu 
eylemlerin sıklığını ve sıkışıklığını gözardı ederek sağlıklı bir değerlendirme yapamayız. O 
dönemde hemen meclisin darbeleri araştırma komisyonunun kronolojik olaylar listesini 
dosyamızda arz ettik. Buraya baktığımızda birinci sırada Sivas otel yangını 1993, hemen 18 
Kasım 1996'ya atlıyor belediye başkanlarının açıklamalarına, o günleri hatırlayacak olursak 
hem belediye başkanları, hem ortaya çıkan birkaç tane milletvekili, şehit tabelalarının 
Sincan'dan toplanması, Hamas militanlarının kılığına girilerek oyunlar oynanması, tarikat 
gösterileri, sahte tarikatlar, yani ülkede adeta düğmeye basılmış gibi bir şeriat gösterisi 
adeta süreci zorlayan ve bu kararların alınmasına neden olan bir dizi olay, aynı dönemde 
Ankara'da olduğumuz için ve bütün olayları, bütün çıplaklığıyla izlediğimiz için, hatta 
belediye başkanlarından biri o zamanın meclisine açıkça küfrediyordu. Hatta hacca gittiğinde 
ibadet anında yakaladığı Türk hacılarını bile millet meclisine hakaret, küfrederek propaganda 
yaptığı o zaman ekranlardan izledik. Yani böyle bir ortamın içinden geçtik. Ve bu listeye 
bakacak olursak arka arkaya bu listede olmayan başka listelerde var, irticai olay yaşandığını, 
sürecin zorlandığını görürüz. Bu milletvekillerinin o zaman Atatürk dahil olmak üzere açıkça 
küfreden ve belge yayınlayan, açıklama yapan milletvekillerinin o tarihlerde kendilerinin 
görüşü olduğunu düşünüyordu herkes ama zaman sonra, yıllar sonra çıktığı televizyon 
programında milletvekili Mezarcı'ydı sanırım. Dedi ki; bizim o hareketlerimiz 
açıklamalarımız kendi fikrimiz değildi. Partinin üst organlarıyla ve yetkili kişileri ile berabet 
tespit ettik dedi. Hatta o dönemde bir de kürtçe yemin krizi vardı. Bir bayan milletvekilinin 
kendi hezeyanı olarak karşılamıştık. Yıllar sonra o da televizyona çıktı dedi ki; bu kendi 
hareketim değildi, parti içinde konuşuldu benim yapmama karar verildi, o nedenle bu 
teşebbüsü ben yaptım dedi, yani karşımızdaki olayların birçoğu organize, planlı, öngörülü ve 
hedefli. Öyle tesadüfen cereyan etmiş olaylar değildi. 

Sayın savcılığın iddianamesinde irticaya karşı alınacak tedbirler konulu anılan 
toplantı ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda çok kere refah yol hükümetini takip ve 
düşürmek için faaliyet göstermek üzere batı çalışma grubunun oluşturulmasına ilişkin 07 
Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantı ibaresi kullanılmaktadır. Bu faaliyet komuta, emir 
komuta zinciri içinde cereyan etmiştir. Hatta ilgili belgeleri ve ilgili dayandığı dokümanlar 
da arz edilmiştir. Çok yerde de BÇG'nin TSK kurumsal hiyerarşisi dışında kurulduğu ve 
TSK'yı ele geçirdiği ifadesine yer verilmiştir. 8-10 kişiden oluşmuş, binbaşı ile yarbay arası 
çünkü albay bile yok, çünkü başlarındaki şube müdürü albay, hatta burada bir hata 
olduğu hala da tam anlaşılmadı. 

Sayın Çetin Dizdar'ın ifadeleri, kendisi tutukluluk duruşmasında konuyu çok güzel 
izah etmişti. Batı çalışma grubu toplantısı ile ilgisi yok, kriz masasında görevlendirilmiş, kriz 
yönergesi çıktıktan sonra fakat duruşmada rahatsızlığından hep batı çalışma grubu geçti, 
vekilini de uyardık bu konu yanlış anlaşıldı diye, geçen gün gene konu oldu aynı konu dün 
veya bir önceki günlerde. Batı çalışma grubunun görevlilerinin rütbesi belli başında da sabit 
görevli şube müdürümüz Koralp kendisi izah etti. Bu emrin içinde tuğgeneral ve tümgeneral 
olamaz zaten yani bu konu yanlış bir değerlendirmeye, bu konuya yönelik sorular da soruldu 
o zaman hatta etik olmayan sorular soruldu. 

İddianamenin 1309. Sayfasında dönemin genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, 
jandarma genel komutanlığının bilgisi dahilinde genelkurmay ikinci başkanı Çevik Bir ile 



  

genelkurmay karargahı ve bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerin fikir ve eylem 
birliği içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturulan batı 
çalışma grubu ifadesine yer verilerek diyerek geçiyor.

TSK'nın yasal kurumsal yapısı ve komuta kademesinin irtica ile mücadele etmekle 
suçlanmak istenmektedir. Yani neticede irtica ile mücadele edilmiş, hükümetle ilgili hiçbir 
not yok. Bir müşteki vekilimiz başlarda şöyle dedi; merhum Erbakan'ın son günlerinde ne 
kadar acı çektiğini biliyor musunuz, hukuk, yargı, ceza yargısı acılarla üzüntülerle ilgilenmez 
bir, ikincisi yani kimin ne kadar, nereden, nasıl acı çektiğini de kimse bilemez. Bu konu ile 
ilgili olarak sanıklar veya vekillerinden merhum Erbakan ile ilgili olarak bir kelime dahi 
söylenmedi. Bu oldukça etik, çağdaş ve ilkeli bir duruştu. Çünkü konunun Sayın Başbakan 
ile ilgisi yok. Neden söylenmedi, birincisi; bu konu bizzat hükümetin de emri ile cereyan 
etmiş bir olay. İkincisi hayatta olmayan bir kişi için herhangi bir şey söylenmez. Üçüncüsü de 
ve bu çok önemli, çok kereler duydum bunu, silahlı kuvvetlerinin en uyumlu çalıştığı 
başbakanlardan biri merhum Erbakan'dır. Bu hep söylenir. İlhan Kılıç komutan da bunu 
söyledi, arz etti. O dönemde ilk başbakanlığında yaş kararları sunulduğunda o zaman da 
duymuştuk bunu. Yaş kararı ile atılanların listesi geldiğinde irticadan atılanlara acaba ne der 
diye açıklama yapmaya başladığında ilgili proje subayı, işte şu şu personel irtica, tarikat 
üyesi, tarikatla bağlantılı dediğinde daha cümlesini bitirmeden merhum Başbakan Erbakan 
TSK mensubunun tarikatla ne ilgisi olabilir, uzatın deyip imzayı attığı söylenir.  Gerçekten 
merhum Erbakan devlette devamlılığı çok takdir eden ve özellikle uyan bir kişi olduğu 
söylenir. İsrail'i politika olarak benimsemediği politika olarak yansımasına rağmen o 
dönemde İsrail ile ikili işbirliği anlaşmasını da kendisi imzalamıştı, onaylamıştı. 

İddianamede BÇG faaliyetlerinin amacının refah yol hükümetini devirmeye yönelik 
olduğu ve bu amaca ulaştığı iddia edildiğine göre müsnet suç fiilinin merhum Erbakan'ın 
hükümetten istifa ettiği 18 Haziran 1997'de bitmiş olması gerekir. Bunu zaten iddianamenin 
bir yerinde tekrar belirtiyor. Şiddet yoluyla gerçekleştiğinden diyor 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesinde düzenlenen suç tamamlanmıştır diyor yani, sanki iddianameyi bugünlere kadar 
uzatırken, bir taraftan da suç istifa ettirilmekle tamamlanmıştır diyor. Şimdi bu süreç 
BÇG'nin ilk telaffuz edildiği söylenen 7 Nisan tarihli toplantı, biraz daha zorlasak geriye 
hükumetin kurulduğu tarihe kadar gidebiliriz. Burada mağdur olan hükumet yani 
başbakan ve bakanlarsa ki onlardan başka mağduriyet söz konusu olamaz.

Müşteki konusunu gelince, herkes bir eylemden veya bir uygulamadan hukuki bir 
menfaatte zarar gördüyse müracaat etmek, zararının giderilmesini talep etme hakkına 
sahiptir. Fakat böyle 10 yıl gerilere gidip ülkenin ücra bir noktasında çalıştığı kurumdaki 
geçerli kurallara uymama nedeniyle ceza almak, takibata uğramak, ondan sonra da gelip 
yıllar sonra veya yıllar öncesine dayanarak zarara uğradım giderilsin demek pek akla uygun 
değil. Bu şikayetlerin belli bir noktadan organize edildiği, teşvik edildiği ve şikayet 
dilekçelerinin cümlelerinin değiştirilerek yeni şekillere sokulduğu söyleniyor ama net bir 
bilgimiz yok. 

 İç hizmet kanununa göre silahlı kuvvetler mensubu mutlak itaat etmek 
zorundadır, emri değiştiremez ve yürürlükten yeni kalkmış olan maddeye göre de Türk 
silahlı kuvvetlerinin vazifesi Türk yurdunu anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyet 
Hükumetini korumak ve kollamaktır, bu maddeleri de göz önünde tutmalıyız. 

Kanunsuz emir olmaz, iddianamede geçiyor ama hemen arkasından askeri 
hizmetlerin görülmesi diye devam eden saklı konu geçmiyor. Buna benzer lehe konular da 
geçmiyor, bu konuyu da uygun bulmadığımızı arz ediyoruz. 

 28 şubat süreci yasal zemin içerisinde anayasal çerçeve içerisinde cereyan 
etmiştir. Bunun en yakın tanığı ve en yetkili sorumlusu Sayın Süleyman Demirel'dir. 
Defalarca bunu açıklamıştır. Ve televizyon karşısında gene sorulduğunda kendi üslubu ile 



  

şöyle demiştir; 28 şubat sürecinde meclis mi tatil edildi, hayır. Hükumete muhtıra mı verildi, 
hayır. Hükumet görevden ıskat mı edildi, hayır. Muhtıra mı yayınlandı, hayır. Zorlama mı 
oldu, hayır. her şey düzenli devam etti, hükumet başka gerekçe ile istifa etti. Başbakanı tayin 
etme yetkisi de bana aittir demiştir o kadar. Silahlı kuvvetler kendi içerisinde zaten bir 
kuruluştur, bir dizaynı vardır, bunun içerisinde bu kuruluşu ayrı bir örgüt gibi algılamak da 
bir yanılgıdır.

 Yani silahlı kuvvetlerin içinde hiyerarşik yapı dışında bir kuruluş arıyormuş gibi bir 
hava vermek veya böyle ifadeler kullanmak yanıltıcıdır. Bu süreç, yine arz ediyorum Mit 
raporları ile başlamıştır, MGK kararları ile devam etmiştir. Başbakanlık yayınladığı 
direktif, bakanlık emirleri ve daha sonraki yayınlanan emirlerle cereyan etmiştir. Bu ilgili 
brifinglerin metinleri dosyada da var. Celp edilmiştir, bakılması uygun olur. Takdim belgeleri 
vardır, meclis darbeleri araştırma komisyonu raporunda bunlar kronolojik olarak sayılmıştır. 
Hükumetin hedef alınmadığı ifade edilmiştir. 

Bu konuda yapılan şikayet bildiğiniz üzere Ankara'da ilgili mahkeme tarafından 
takipsizlik kararı verilmiştir. İstanbul'a yapılan itiraz da reddedilerek kesinleşmiştir. Yasal 
süreç tamamlanmıştır. Aynı konuda tekrar bu soruşturmanın açılması da bir talihsizliktir. 

Önceki iktidar ve önceki siyaset belgesi ve tehdide göre reddedilen hatta burada 
mahkemenin bir kararı var, cümlesi var onu okuyacağım. Durum zaman içindeki uğrayan 
değişikliklerden sonra suç olarak addedilmiş tekrar dava açılmıştır. Bu tam zaman içinde 
yargının farklı karar vereceği konusunda canlı, en can alıcı örnektir. Bu inceleme sırasında 
DGM Başsavcısı şöyle demiş; Proletarya diktatörlüğü ve faşizm gibi rejimi tehdit eden 
hareketlerin yanı sıra laik devlet düzenini tehdit eden irticai faaliyetlerin bölücü ihanet 
hareketi ile birlikte birinci öncelikli tehdit haline geldiği tespitini yapmış, bundan sonra 
demiş ki batı çalışma grubunun illegal bir yapılanma olmadığını, varlığı ve amacını 
kamuoyuna açıkladığını vurgulamış. Batı çalışma grubunun devletin anayasal düzenini 
yıkmak amacıyla değil tam tersine nitelikleri anayasanın 2. Maddesinde yazılı demokratik 
laik, sosyal, hukuk devletini korumak amacıyla çalışma yaptığı saptamasını yapmıştır. 

 Silahlı kuvvetlerde namaz kılanların inançlı kişilerin, başı örtülü kişilerin 
horlandığı, çeşitli cezalara, aşağılanmalara çarptırıldığı ve lojmanlara sokulmadığı gibi çok 
böyle ileri uçlar hatta silahlı kuvvetlerden tart edilen, ihraç edilen bir kişinin yazdığı 
kitaptaki konuları biliyor musunuz, okudunuz mu diye soruldu. Biz buna cevaben bunu 
yansıtmadığını ve örneklerini de verdim. Silahlı kuvvetlerde daha harp okuluna 
girdiğimizden oruç tutuluyordu ve sahura kalkılıyordu. Görev yaptığım Konya'ya gittiğimde 
üstte cami yapıldı. Genelkurmay başkanlarımızdan biri soru üzerine şöyle bir cevap verdi; 
her namaz kılanı ihraç etseydik bu yaş masasının etrafına oturtacak adam bulamazdık 
dedi. Yani namaz kılanla hiç kimsenin bir işi yok ama bunu rejime dayandıranın işi var. 
Rejime dayandıranın ve ben bu şartlarda bu görevi yapmam diyenlerin işi var. Yani 
yönergelere ve mevzuata aykırı olanlarla işi var. Genelkurmayda da oruç tutuluyordu ve 
akşam 6 da mesai bittiği için 5'te iftar açılmadan yemekhaneye gidiliyordu, bekleniyordu 
yemek yenip çıkılıyordu. Hatta bazı birliklerde lojman birlik dışı olduğu için askeri minibüs 
tahsis edildiğini ve teravihe gidildiğini de hatırlıyorum. İntikal ettiğimiz dağlarda radar 
mevzilerinde arkadaşlarımdan ben namaz kılmam lazım ne yapmam dediğinde kimse 
görmeden kıl demişizdir.Ama bana kimse namaz kılanı rapor et demedi ben de hiç aklıma 
gelmedi namaz kılanları rapor etmek, yani böyle bir şey mümkün değildir. 

 Süreç anayasal çizgi içinde cereyan etmiştir. . Müvekkilim Cengiz Koşal atılı suçu 
işlemeyi hiç düşünmemiştir. Böyle bir kast taşımamıştır. Böyle bir eyleme girişmemiş, 
yapmamıştır. Devamlı bu tür olaylara karşı vatanına, milletine son görev noktasına kadar 
hizmet etmiştir. Hem cezaların şahsiliği, hem şüphelerin sanık lehine olması, hem de ceza 
hukukunda mutlak gerçeğe ulaşma, gerçeklik, hakikat ilkeleri dikkate alınarak suçun da yasal 
olarak iddia edilen suç olması gerekir. Bir gerçekleşme olması gerekir.Bağımsız 



  

mahkemenizin yargılama sonunda müvekkilimin beraatına karar vermesini karar vermesini 
arz ediyoruz." 

23.A. Sanık CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK  hakkında soruşturma aşamasında 
"yokluğunda tutuklama müzekkeresi "düzenlendiğinden soruşturma ifadesi alınamamıştır.

23.B. Sanık CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK Ankara 5. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2014/144 esas sayılı 13.11.2014 tarihli 72. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

 "28 Şubat tarihinde Tümgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri İstihbarat başkanlığı 
görevinde bulunmaktaydım. 98 yılı Ağustos ayında da piyade okul komutanlığına atandım, 
bir sene sonra piyade okul komutanlığına atandım.

 Başbakanlık genelgesi gereği Genelkurmay Başkanlığında Batı Çalışma Grubu 
kurulmuş ve ayrıca 10 Nisan tarihinde bir emirle de Genelkurmay Harekat Başkanlığı 
başkanlığında ilgili Genelkurmay J başkanları, Daire Başkanları ve Kuvvetlerin İstihbarat 
Başkanlarından oluşan bir kriz kurulu, Kriz Masası Kurulu oluşturulmuş, hatırladığım 
kadarıyla bu kurul Mayıs ayında faaliyetlerine başlamıştır. Bu oluşturulan kurulun ferdi 
olarak o toplantıların büyük bir kısmına katıldım. Genelkurmay Başkanlığınca bana verilen 
bu görevi İç Hizmetleri Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasları dahilinde 
yerine getirdim. Çünkü verilen bu emir irtica ile eylem edilmesine dairdir. İrtica ile mücadele 
gerek anayasamızın gerekse Milli Güvenlik Kurulu ve Hükümetçe bir tehdit olarak kabul 
edilmiştir. Milli Güvenlik Kurulunun çıkardığı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi iç tehdit 
dokümanı ile Başbakanlığın ve Genelkurmay Başkanlığının bu konuda talimat ve 
dokümanları mevcut. Hatta bu tehdidin değerlendirilmesine uygun olarak 1997-2009 
döneminde hükumet ve Başbakanlık tarafından uygun görülmüş ve yayımlanmış birçok karar 
ve genelge de bulunmaktadır. 

Bu bakımdan bana verilen bu görevi İç Hizmet Kanununun emrettiği esaslar 
dahilinde yerine getirdim. Sayın Savcılıkça bana yöneltilen bir diğer suçlama ise ele geçirilen 
bir evraktır. Bu emir Karakuvvetleri Komutanlığı ast birliklerine gönderilmiş olup açık 
kaynaklardan elde edilecek irticai faaliyetlere yönelik rapor verme sistemidir. Bu evrak bu 
tarihte Karakuvvetleri kurmay başkanı olan merhum Orgeneral Doğu Aktulga'nın beni bizzat 
yanına çağırarak teferruatlı olarak verdiği ve dikte ettirdiği bir emirdir. Bu emir merhum 
Kurmay Başkanı Doğu Aktulga tarafından imzalanmıştır. Bir asker olarak İç Hizmetler 
Kanun ve Yönetmeliğine uyarak bana verilen emirleri yerine getirdim bu bakımdan 
suçsuzum beraatımı talep ediyorum."

 "Batı Çalışma Gurubu kurulduğu tarihte Karakuvvetleri İstihbarat Başkanısınız 
değil mi?"

"Evet"
"1997 tarihli Çevik Bir imzalı belgede BÇG Kriz Masası Kurulu adlı belgede sizin 

de adınız geçiyor doğru mudur?"
 "Evet efendim. Zaten söyledim o kurula atandım ve toplantılarına da katıldım 

dedim."
 "Bu toplantılarda Genelkurmay Harekat Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılan 

8/5, 27/5, 26/5, 2/6/1997,5/6/1997, 9/6/1997, 12/6/1997, 16/6/1997 tarihinde 8 adet Batı 
Çalışma Grubu toplantısına katıldınız mı?"

 "Evet katıldım."16 sında yapılana katılmamış olabilirim, yardımcımı da göndermiş 
olabilirim, ama katıldım yani Karakuvvet İstihbarat Başkanı veya vekil olarak başka bir 



  

arkadaşımız da katılmış olabilir."
 "Bu Atatürkçü Düşünce Derneğinde ele geçirilen  5 nolu CD de yer alan 2 sayfalık 

belgenin okul, yurt, basın gibi yerlerden rapor istemeye yönelik olduğu, bu belgenin ise 
hazırlayan sıfatıyla Cevat Temel Özkaynak olarak paraf ettiğiniz doğru mudur?

 "Evet efendim hatırladığım kadarıyla biraz önce arz ettiğim gibi bu alt kurul olarak 
bana bizzat verilmiş olan emirdir. Evet o belgeyi bizim İstihbarat Başkanlığında 
hazırlanmıştır, ancak merhum Orgeneral Doğu Aktulga Karakuvvetleri İstihbarat Başkanı 
olarak beni bizzat yanına çağırdı, bana dikte ettirdi ve dolayısıyla o emir hazırlandı ve 
yayınlandı. Bundan sonra da zaten Genelkurmay Başkanlığının diğer rapor sistemleri hepsi 
bize gelen emir olarak hepsi yayımlanıyordu."

"Sanığın isminin geçtiği belgeler kendisine tek tek gösterildi, bir bakın."
 "Efendim bu çalışma masası kriz, BÇG  Kriz Masası Kurulunun telefon numarası 

değildir. Bu Genelkurmay Başkanlığının kılıç telefonudur ve benim makamıma da 
konulmuştur o telefonu buraya alıp Kriz Masası Kurulu diye yazmışlar öyle bir telefonumuz 
yoktu efendim. Bizim genel telefonumuzdur bu Genelkurmayla konuştuğumuzda kılıç 
telefonu biz kullanırız direkt olarak çıktığı için."

"Belge doğru mudur?"
"Belge doğrudur, herhalde hatırladığım kadarıyla."
"Altındaki tarihi okuyun"
"Cevat Temel Özkaynak kılıç 46 57, 418 86 26"
"Evet iddianamede Genelkurmaydan gelen ıslak imzalısı Emanette kayıtta olan BÇG 

belgeleri olan, Batı Çalışma Kurulu Bilgi İhtiyaçları belgesi onu size göstereceğiz şimdi bu 
belgeyi gördünüz mü? "Batı Çalışma Grubunun kurulmasına dair Çevir Bir imzalı 10 Nisan 
1997 tarihli belge bunu gösterelim, bunu o dönem gördünüz mü?

 "Evet bunu hatırlıyorum o dönem bir şey vardı, evrak vardı 10 Nisan tarihli zaten 
ana belge."

 "27 Nisan 1997 tarihli Batı Eylem Planı isimli belge bunu gösterelim.  
"Yok efendim bunu hiç hatırlamıyorum, hiç hatırlamıyorum."
"Evet onun dayanağı olan Batı Harekat Konsepti 6 Mayıs 97 tarihli belge gösterelim. 

 "Bunlar Batı Çalışma Grubunda herhalde şey yapıldı biz görmedik efendim bunları, 
bu da aynı, Batı Harekat Konsepti bunu da görmedim."

"Evet Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi 27 Nisan 97 tarihli belge.  
 "Evet bunu gördüm efendim, bize geldi, biz de bunu kendi birliklerimize 

yayınladık."
 "Batı Çalışma Grubunun oluşturulmasına ilişkin 4 Nisan 97 tarihli belge
 "Hayır efendim bunu görmedim. Bize de kuvvete de gelmedi böyle bir emir."
 "Mesaj formlarının yapıldığı belge şunu gösterelim. 
 "Hayır efendim bunu da görmedim. Bu da bizim kuvvete gelmedi, bana da gelmedi 

böyle bir emir."
 "Evet bu sanık Şükrü Sarıışık Cumhuriyet Savcısına vermiş olduğu 21/2/2013 

tarihli ifadede Karakuvvetleri Karargahında Batı Çalışma Grubu ile ilgili faaliyetlerde o 
dönemde Karakuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga ve İstihbarat Başkanı Cevat Temel 
Özkaynak'ın muhatap olduğunu, Karakuvvetleri Komutanlığında Batı Çalışma Grubunun 
faaliyetlerinin İstihbarat Başkanlığınca yürütüldüğünü, Karakuvvetleri Komutanı 
talimatları doğrultusunda BÇG nin İstihbarat Başkanlığı şubesinin kurulduğunu BÇG ile ilgili 
tüm bilgilerin Karakuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına geldiğini söylemiştir bu 



  

doğru mudur? İsminiz geçiyor."
 "Şükrü Sarıışık verdiği ifade doğrudur efendim. Ben muhatap oldum. Şube değil 

yalnız İstihbarat Başkanlığı."
 "Öyle bir şube kurulması sadece benim şeyimden geçiyordu yazılar ben Kriz Masası 

Kuruluna toplantılarına gidiyordum ordan geldiğim, aldığım bilgileri zaten bize bilgi 
veriyorlardı. Batı Çalışma Grubunun işleyişi hakkında bilgi veriyorlardı. İşte şuraya yazı 
yazıldı, buraya bilmem ne yapıldı gibi yazılar şey yapılıyordu. Biz de onları alıyorduk 
Kurmay Başkanına ve Komutana arz ediyorduk. Yani bizim görevimiz Kriz Masası dediği 
masanın görevi bundan başka birşey değildi. Biz bir ulak görevini affedersiniz yaptık yani. "

23.C. SANIK CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK MÜDAFİİ AV. AYTEKİN 
EROL'UN SAVUNMASI 

"Müvekkilimin beyanlarına katılmakla birlikte, önce bir düzeltme yapayım bu şube 
konusunda. Kendisinin ona muhatap olduğunu, şubenin konusunu müvekkilim yeterli dikkat 
göstermedi, düzeltti ama bilmiyorum zayıf kaldı biraz sesi. Yani BÇG şubesinin Kuvvette 
kurulması gibi bir şey söz konusu değil."

Müvekkilimin Karakuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevi zaten fiili bir 
görev olmadığı için o tarihlerde ast birliklerden gelen açık kaynaklardan elde edilen bilgiler 
çerçevesinde yukarıdan istenilen bilgileri aşağıdan yukarıya aktarmak, yukarıdan gelen emir 
ve talimatları da aşağıya iletmekten ibaretti. Bunu evvelden belirtmekte fayda var. 

Savunmamıza gelince biz savunmamızı yazılı olarak sunacağız. Bu savunmamızın 
içerisinde birinci olarak böyle bir suçun zaten oluşmadığını yani 312. veya eski 765 sayılı 
TCK'nın 147.maddesinde belirtilen bir hükumetin cebir veya tehdit ile ortadan kaldırılmış, 
devrilmiş olmadığını, buna ait de bir teşebbüsün olmadığını ayrıntılarıyla daha önceki 
celselerde sunulduğu gibi biz yazılı dilekçemizde sunduk. 

Ayrıca müvekkilimin asker bir şahıs olarak İç Hizmet Kanunu ve diğer kanunlarla 
bağlı bir insan sıfatıyla ve rütbesi ve makamı gereği İç Hizmet Kanunu ve diğer yasaların, 
mevzuatın çerçevesinde kendisine verilen görevi bu mevzuata uygun olarak ifa etmiştir. 
Kendisi o göreve herhangi bir örgüt tarafından atanmamıştır. Batı Çalışma Grubu tarafından 
getirilmemiştir. Normal her Türk askeri gibi yasalara uygun şekilde atama sistemi içerisinde 
gelmiş, orada yerini almış, kendisine verilen görevleri icra etmiştir. Batı Çalışma 
Grubununda aynı şekilde bir suç örgütü olmadığını, nasıl çalıştığını, nelerden oluştuğunu 
ve yapılan faaliyetlerin de 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu yasaları, Hükumet direktifleri 
ve diğer mevzuat çerçevesinde oluştuğunu arz etmiştik. 

Kendisinin burada verdiği cevaplara ilave olarak biz yazılı savunmamız içerisinde 
müvekkilimin adının geçtiği yerlerde ayrıntılı bilgi sunduk sunmaya çalıştık. Malumaliniz bu 
soruşturma safhasında yıllar sonra hiçbir şey hatırlamayan insanların çekilip 4-5 gün 
uykusuz, biz bizzat onları yaşamış insanlar olarak orada hafızasını bile yoklayamayacak bir 
durumda  beyanlarının alındığını ve onların üzerine bir takım kurguların oluşturduğunu 
biliyoruz. Bunları da savunmalarımızda defalarca tekrar ettik. 

Orgeneral Şükrü Sarıışık'ın orada şube diye beyanı ya kendisi zannediyorum düzeltti 
onunla ilgili birtakım açıklamalarda bulundu kendisi savunmasında. Bu tür böyle 
savunmalarda da pek çok şeyler var biz bu düzeltmelerin açıklamaların tamamına iştirak 
ediyoruz. Müvekkilim hakkında ki daha önceki suçun genel savunması içerisinde tüm 
sanıkların ve tanık pozisyonundakilerin söylediği tüm beyanların lehe olan kısımlarına 
katılıyoruz.

 Neticede bu söylediğim çerçeve içerisinde hazırlamış olduğumuz yazılı 



  

savunmamızı da sunarken taleplerimiz olarak ta müvekkilimin beraatına duruşmalardan 
vareste tutulmasına, başta Tamer Tatar ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yoluyla dosyaya 
intikal edilenler olmak üzere diğer sanıklar tarafından da sıhhatli olmadığı belirtilen CD, 
DVD vs tüm dijital belgeler hakkında bilirkişi raporu aldırılmasına, müvekkilimin iş ve 
sağlık nedenleriyle bulunduğu yurt dışından kendi kararıyla dönmüş olduğu dikkate alınarak 
yurt dışına çıkış yasağına gerek olmadığının sayın heyetinizce dikkate alınmasına, 
müvekkilim hakkında katıldığı iddia edilen toplantı tutanakları ve katılım formlarını 
Genelkurmay Başkanlığından istenerek getirtilmesine çünkü İstihbarat Başkanı olarak 
kendisi zaten toplantılara katılıyordu da orada belirtilenler hangisine katıldı hangisine 
katılmadı eğer sayın mahkemenizce önemliyse zaten çağrılan bütün toplantılara gittiğini 
kendisi de beyan ediyor. Ben çağrıldım da gitmedim diyen herhangi bir asker de bugüne 
kadar olmadı zaten. Böyle bir asker de olabileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla bu 
taleplerimizin kabulüne, duruşmalardan vareste tutulmasını saygıyla arz ve talep ederim."

24.A. Sanık ÇETİN DİZDAR 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu ifadesinde (Kls. 55 ve 288); 

"1996 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere İstihbarat Daire Başkanlığına 
(MUHIM) atandığını, 1997 yılında da Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına 
atandığını, 1998 yılı Ağustos ayında da Eskişehir’e atandığını, 2002 yılında emekli olduğunu,

BÇG Kriz Masası Kurulunda Hv.Kv.K.lığı İsth.Bşk.Hv.Plt.Tuğg.Çetin DİZDAR 
olarak ismi geçen kişinin kendisi olduğunu, ismi altındaki emir astsubayı YELKENCİ olarak 
geçen kişinin ise kendisinin emir astsubayı olan Tarık YELKENCİ olduğunu, Tarık 
YELKENCİ’nin herhangi bir fonksiyonunun bulunmadığını, Kartal ibaresi ile görev 
yaptığını, Kartal’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait santralin kodu olduğunu,  

BÇG grubunda Hava Kuvvetleri Komutanlığının şifahi emri ile görevlendirildiğini, 
kendisinin BÇG toplantılarındaki görevinin Hava Kuvvetlerinin temsilcisi olmak olduğunu, 
aradan geçen uzun zaman dikkate alındığında BÇG’de kimlerin görev yaptığını tam olarak 
hatırlamadığını, ancak gösterilen belgedeki isimleri geçen Fevzi TÜRKERİ ile Hakkı 
KILINÇ’ı tanıdığını, diğerlerini şu an için hatırlamadığını, belki görürse tanıyacağını, 
toplantılara kaç kez katıldığını aradan uzun zaman geçtiği için hatırlamadığını, 

 BÇG toplantılarına katılmak amacıyla Genelkurmay Karargâhına gittiğinde 
toplantıların brifing salonlarında ve yine karargâhta bulunan çalışma odalarında yapıldığını, 
Batı Çalışma Grubu belgelerinin görev yapmış olduğu MUHIM (Muhabere İstihbarat Daire 
Başkanlığına)’e gelmediğini, BÇG faaliyetlerine katılmadığını, Batı Eylem Planında Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının icra makamında bulunmadığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
şifahi talimatı ile Hava Kuvvetlerini temsilen BÇG’nin birkaç toplantısına katıldığını, aldığı 
notları da bizzat Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet ÇÖREKÇİ’ye ilettiğini,

 BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığının emri ile kurulduğunu, Kuvvet Komutanlıkları 
ve Jandarma Genel Komutanlığından temsilciler istendiğini, BÇG’nin müstakil bir çalışma 
alanını kendisinin bilmediğini, BÇG Kriz Masası Kurulunda isminin yazılmış olmasının 
kendisinin BÇG içerisinde çok faal ve aktif olarak çalıştığını göstermediğini, ayrıca herhangi 
bir şekilde çalışmadığını, kendisinin gördüğü kadarıyla Genelkurmay ve Kuvvet 
Komutanlıklarından gelen temsilcilerin bir masanın etrafında toplanıp genel mevzuları 
konuştuklarını, kendisine gösterilen belgedeki isimleri geçen herkesin bildiği kadarıyla 
BÇG’de çalıştığını, görevlendirmenin Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanının mı 
veya İstihbarat Başkanın mı yaptığını hatırlamadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.



  

24.B. Sanık ÇETİN DİZDAR Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 24.10.2013 tarihli 24. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

"İddianamede genel olarak bana ve diğer silah arkadaşlarıma atılı suçla hiçbir 
bağlantısı ve ilgisi olmayan olaylar ve şikayetler için yersiz ve gereksiz değerlendirmenin 
yapıldığı ve bu sayede kişilere mağdur sıfatı verilmeye çalışılarak sanki bir suç varmış gibi 
izlenim yaratılmaya çalışılmıştır. 1309 sayfalık iddianamede birkaç yerde ismim 
geçmektedir, öncelikle söylenmesi gereken ortada hiçbir suçun olmadığıdır, iddianamede 
açıklanan olaylar ve suç delili sayılan belgelerin hiçbirisi atılı suçu oluşturmamaktadır, suç 
delili olarak sayılan ve suça dayanak yapılmaya çalışılan CD'den elde edilen belgelerin hiçbir 
hukuki değeri bulunmamaktadır.

Islak imzalı olmayan hiçbir belgenin mahkemenizce suç delili olarak 
değerlendirilmemesi gerekmektedir, zira aradan geçen 15 yıldan sonra yeni deliller elde 
edildi denilerek Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca faaliyetleri 
ile ilgili  takipsizlik kararı verilen Batı Çalışma Gurubu ile ilgili yeniden soruşturma açmak 
için CD'lerden başka yeni bir delil sunulamamıştır. Bu nedenle Sayın Savcı tarafından 
iddialara dayanak yapılan CD'lerden elde edilen belgelerin hiçbirisi gerçek olmayıp yıllar 
sonra kurgulanan bu dava için birileri tarafından hazırlanmış ve savcılığa sunulmuştur, bu 
nedenle öncelikle CD'den elde edildiği belirtilen belgelerin mahkemenizce dikkate 
alınmamasını istiyorum, çünkü ıslak imzalı olmayan kişi ya da kurum tarafından gerçekliği 
onaylanmayan bir fotokopinin bilgisayarda hazırlanabileceği herkes tarafından bilinebilen 
bir gerçektir, bu kapsamda iddianamenin 436. sayfalarında benim ile ilgili olduğu belirtilen 
12 Ağustos veya 19 Ağustos 1998 tarihli belge gerçeğe uygun değildir,  düzmece bir belge 
olduğu anlaşılmaktadır, aynen ifadem öyle, soruşturma sırasında belgenin aslının Hava 
Kuvvetleri Komutanlığından getirtilmesi konusunda taleplerimiz savcılık tarafından 
karşılanmamıştır, bunun üzerine avukatların tarafından bahsi geçen belgenin aslının 
gönderilmesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvurulmuştur, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının 19 Kasım 2012 tarihli cevabi yazısında bu belgenin kayıtlarda olmadığı 
bildirilmiştir, iddianamenin 436. sayfasında aleyhime suç delili olarak gösterilen 12 Ağustos 
98 tarihli belgenin sahte olduğunu ortaya koyan Hava Kuvvetleri Komutanlığının 19 Kasım 
2012 tarihli yazısı avukatım  tarafından mahkemenize sunulmuştur. Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının 19 Kasım 2012 tarihli cevabi yazısı Savcılık Makamına sunulmasına karşın 
lehime olan bu resmi yazıyı görmezlikten gelinerek, CD'den çıktı alınarak ispatlanan belge 
aleyhime delil gibi gösterilmiştir.

 Çok kısa bir dönemde komutanlarımın emri ile birkaç defa toplantılarına 
katıldığım Batı Çalışma Gurubu ile ilgili tarafımdan herhangi bir yazışma yapılmadığını 
hatırlıyorum, Batı Çalışma Gurubu ile ilgili yazışma yaptığım ya da adımın geçtiği başka bir 
belgeden bahsediliyorsa ıslak imzalı olması halinde açık yüreklilikle beyanda bulunacağımı 
ifade ediyorum, unutulmaması gereken bir konu vardır Türk askeri yalan söylemez, doğruyu 
söyler ancak iddianameden anlaşıldığı kadarıyla benim ile ilgili ya da isminin geçtiği emanete 
alınmış ıslak imzalı hiçbir belge de yoktur.

Diğer önemli bir konu  7 Nisan 97 tarihli toplantıdır, meşhur, bahsi geçen toplantı 
ile ilgili benden önce savunma yapan komutan ve arkadaşlarım ayrıntılı açıklamalar yaptılar, 
söz konusu toplantıda söylendiği iddia edilen sözler ile ilgili bahsi geçen belgede herhangi 
bir imza yoktur, dolayısı ile imza olmayan bir belgenin ne kadar doğru ve inandırıcı olacağı 
mahkemenizin takdirindedir, hukukçu bir kimliğim olmamasına karşın bana göre imzalı 
olmayan veya içerik olarak resmi kayıtlarla doğrulanmayan bir fotokopinin hukuki değerinin 
olmaması gerekir bu nedenle hiçbir imzanın olmadığı 7 Nisan 97 tarihli belgenin gerçek 
olmadığı ortadadır, bununla birlikte önemle ve altını çizerek söylüyorum, 7 Nisan 97 



  

tarihinde böyle bir toplantıya katılmadım, Genelkurmay Başkanlığının 28 Ocak 2013 tarihli 
cevabi yazısının ekinde bahsi geçen toplantıya katılanların isimleri iddianamenin 88 ve 89. 
sayfalarında tek tek sayılmıştır, iddianamenin 88 ve 89. sayfalarına dikkatlice bakıldığında 
Genelkurmay Başkanlığının 28 Ocak 2013 tarihli yazısının ekinde gönderildiği belirtilen 
listede Çetin Dizdar adı yoktur, Genelkurmay Başkanlığının kaydına rağmen iddia konusu 7 
Nisan 97 tarihli toplantıya katıldığım gerekçesi ile tutukluluğum devam etmektedir.

Savcılık sorgusu sırasında olayların üzerinden uzun bir süre geçmesi nedeniyle 
sorulan soruları hatırlayabildiğim kadarıyla cevap verdim, savcılık sorgusu sırasında 
söylediğim gibi komutanlarımın emri ile kısa bir dönem içinde Batı Çalışma Gurubunun 
toplantılarına katıldım, ancak bir hususun önerilerine dikkat çekmek istiyorum, Batı Çalışma 
Gurubunun toplantılarına katıldığım dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığında İstihbarat 
Başkanı değildim, o dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığında kısa adı MUHİM olan 
Muharebe İstihbaratı daire başkanı olarak görev yapmaktaydım, MUHİM Daire Başkanlığı 
İstihbarat Başkanlığı bünyesindeki dairelerden bir tanesidir, Batı Çalışma Gurubu 
toplantılarını İstihbarat Başkanı Sıfatı ile değil, Tuğgeneral rütbesinde MUHİM Daire 
Başkanı sıfatı ile katıldım, o dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı 
görevini komutanım Sayın Yücel Özsır yapmıştır. İddianamedeki istihbarat başkanı 
olduğumu iddiası doğru değildir, bu da bana isnat edilen suçun yanlışlığının bir başka 
göstergesini oluşturmaktadır.

İddianamenin 139. sayfasında 8 Mayıs 1997 ile 16 Haziran 97 tarihleri arasında 
toplam 9 defa çalışma gurubunun toplantılarına katıldığım belirtilmiştir, tam tarihlerini ve 
sayısını hatırlamamakla birlikte kısa bir dönem içinde Batı Çalışma Gurubunun toplantılarına 
katıldığım doğrudur, ancak Genelkurmay Başkanlığının 1997 tarihçesinde belirtilen günlerin 
dışında Batı Çalışma Gurubu ile herhangi bir ilgim ve bağım olmamıştır, zaten olması da 
düşünülemez, komutanlarımın emri olmadan kendi başıma gidip Genelkurmay 
Karargahındaki Batı Çalışma Gurubunun toplantılarına katılmam askeri kural ve 
teamüllerinin çerçevesinde söz konusu olamaz, Batı Çalışma Gurubu toplantılarında 
Başbakanlıktan, Milli İstihbarat Teşkilatından, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden 
gönderilen bilgiler paylaşılmış olup, toplantıya katılanlarca bu bilgiler değerlendirilmiştir, 
toplantılardan sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına gelerek Sayın Komutanım 
Sayın Ahmet Çörekçi'ye toplantılardaki değerlendirmeleri arz ettim, bunun dışında Batı 
Çalışma Gurubunun bu toplantılarından başka herhangi bir eylemine katılmadım veya bu 
yönde de bir çalışmam olmamıştır. Kaldı ki iddianamede belirtilenlerin aksine Batı Çalışma 
Gurubu illegal bir kuruluş değildir.

İddia edildiği gibi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat 
Teşkilatı, Başbakanlık Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve diğer birçok kamu kurumu ile yazışma yapılıp bilgi paylaşımında bulunmuşsa 
ve devlet sistemi içinde bu kavramların tümü Batı Çalışma Gurubu ile tüm demokratik 
kurumlara ve liderlerinin bilgisi dahilinde düzenli bir iş birliğine girmişse Batı Çalışma 
Gurubunun yasalara aykırı bir kuruluş olduğundan bahsetmek mümkün değildir, aksi taktirde 
ortada yasalara aykırı bir yapılanma ve faaliyet olduğu iddia ediliyorsa bilgi alan ve bilgi 
veren ve yazışma yapan devletin bütün kurumlarının veya organlarının bu faaliyete ortak 
olması gibi bir durum doğacaktır, o taktirde devletin kurumları, diğer bir ifade ile devlet mi 
suç işlemiştir, dolayısı ile Batı Çalışma Gurubu iddia edildiği gibi yasalara aykırı şekilde 
kurulmuş değildir, laik Cumhuriyete karşı irtica faaliyetlerinin bugüne kadar hiç görülmemiş 
boyutlara ulaşması nedeniyle Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 97 tarihli kararında sonra 
Başbakanlığın 17 Mart 97 tarihli çizelge, genelgesi ve sorasında İçişleri Bakanlığının iki 
genelgesinden sonra Genelkurmay Başkanlığının emri ile o güne kadar oluşturulan diğer 
çalışma gurupları gibi bir çalışma gurubu oluşturulmuştur ki, bu MY müşterek önerge 101-5 
gereğince yapılmıştır, müşterek önerge MY 101-5 daha önce Türk Silahlı Kuvvetler 



  

bünyesinde olan oluşturulan ES300 füzeleri için Barbaros Çalışma Gurubu, Kıbrıs için 
Güven Çalışma Gurubu gibi çalışma guruplarından hiçbir farklılığı yoktur, bu anlamda Batı 
Çalışma Gurubunun yasa dışı bir kuruluş gibi göstermeye çalışılması akla, mantığa ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin teamüllerine bütünü ile terstir, üzerime atılı olan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükumetini düşürmeye çalışmak veya görev yapamaz hale getirmek suçunu kabul 
etmiyorum.

İddia edildiği gibi ortada Refah Yol hükumetini düşürmek gibi bir suç ya da eylem 
bulunmamaktadır, bu çerçevede 1-) Refah Partisi Genel Başkanı Başbakan Rahmetli Sayın 
Erbakan'ın Cumhurbaşkanına sunduğu istifa mektubunun içeriğinde Doğru Yol Partisi ile 
yapılan hükumet protokolü gereğince Başbakanlığın 1 yılın sonunda Doğru Yol Partisine 
devredilmesi amacı ile istifa ettiği açıkça belirtilmiştir, en yakın yol arkadaşı olan sayın 
Şevket Kazan'ın da kitabında rahmetli Erbakan'ın istifası ile ilgili açıklamaları bu gerçeği 
doğrulamaktadır. 2-) Bunun yanında 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Meclis 
Darbeleri Araştırma Komisyonuna yaptığı açıklamalar ve ayrıca Vatan Gazetesi ile Milliyet 
Gazetesinde yaptığı mülakattaki beyanları rahmetli Sayın Erbakan'ın  hiçbir baskı, tehdit ve 
zorlama olmaksızın ülkede yaşanan sıkıntı durumun aşılması ve yine hükumet protokolü 
gereğince istifa ettiği yönündeki açıklamaları iddia edildiği gibi bir suçun bulunmadığını 
açıkça ortaya koymaktadır.

Tüm bunların dışında mahkemenize gönderilen Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat 
97 tarihli toplantısının gizli tutanaklarında da rahmetli sayın Erbakan'ın Laik Demokratik 
Cumhuriyet içerisinde ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlı olarak yetişip bu günlere gelmiş olan 
bizler aynı Laik Cumhuriyette yetişip Yargıç olan sizlerin yargılama sonunda adalete uygun 
karar vereceğinize yürekten inanıyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Batı Çalışma Gurubu 
devletimizin Anayasal düzenini yıkmak amacı ile değil tamamen tersine niteliklerin 
anayasamızın 2. Maddesinde belirtilen Demokratik, Laik, Sosyal hukuk devletini korumak 
amacı ile çalışmalar yapmıştır, açıklamaya çalıştığım nedenlerden ötürü özellikle 
mahkemenize yeni gelen ve gizli olan 28 Şubat 97 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantı 
tutanaklarındaki tespitler ve özellikle soruşturma aşamasında savcılık makamına gönderilen 
28 Ocak 2013 tarihli Genelkurmay Başkanlığının cevabi yazısı ile 7 Nisan 97 tarihli 
toplantıya katılmadığımın anlaşılması karşısında öncelikle tahliyeme karar verilmesini ve 
yine ortada bir suçun olmaması ve emir komuta zinciri içerisinde suç oluşturmayan 
eylemlerine yönelik atılı suçtan ötürü beraatıma karar verilmesini tensiplerini arz ederim."

"Çetin Bey BÇG toplantılarına katıldığınızı söylediniz.Orada birliklerden gelen 
bilgiler değerlendirildi mi? Garnizon Komutanlıklarından veya Kuvvet Komutanlıklarından."

"Evet,aradan 16 yıl geçti, bugün itibari ile 16 yıl geçti hatırlamıyorum, neler 
konuşuldu, ne yapıldı, hatırladıklarımı arz ettim size."

"Peki gelen evraklar arasında şimdi dosyada fotokopileri olan veya değişik 
kaynaklardan gelen.şeyler var, yani Bat. Bil. Rap. Veya Bat. Gün. Dur. Rap. Şeklinde 
raporlandırmaya yönelik belgeler gördünüz mü?" Hayır görmedim.

"Peki bu değerlendirmeler yapılan toplantılardaki değerlendirmeler hangi bilgiler 
üzerinden yapılıyordu?"

"Efendim Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı, 
Başbakanlık Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığından 
ve diğer kamu kurumu ile yazışmalar yapılıp bu bilgiler aktarılmıştır, Batı Çalışma 
Gurubunda çalışanlarda bu çerçevede cevap vermiştir bunlara. başka yazışma yapılmadı"

Garnizon Komutanlıklarına veya Birliklerden gelen bilgiler var mıydı, çünkü daha 
önce sabahta gündeme geldi." Hatırlamıyorum, 

"Şimdi siz o tarihte yani 1997 yılı Şubat ve Ağustos ayları arasındaki dönemde 
Tuğgeneral rütbesi ile bulunuyordunuz doğru mu? Şimdi siz tuğgeneral rütbesi ile muhim 
başkanı olarak bulunduğunuz dönemde sıralı amirleriniz hangi kadrolardaki subaylardı?"



  

"İstihbarat başkanı, kurmay başkanı ve hava kuvvetleri komutanı. Toplantılardan 
sonra komutana toplantı hakkında bilgi vermek askeri örf ve adettendir."

 "Cumhuriyet Savcılığındaki ifadenizde hatırlayamıyorum başkasına da bilgi vermiş 
olabilirim şeklinde bir beyanınız var bu çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?"

"Öyle bir ifade verdiğimi hatırlamıyorum."
"Genelkurmay başkanlığında münhasıran batı çalışma grubu adı ile anılan bir 

toplantıya mı katıldınız, çünkü batı çalışma grubu kendi yönergesine göre 10 Nisan tarihli 
emire de hergün toplanıyor ve gelen bilgileri değerlendiriyor. Yoksa siz genelkurmay 
başkanlığında yapılan çeşitli istihbarat başkanlığı denetimi altında yürütülen istihbarat 
toplantılarına mı katıldınız, tuğgeneralken katıldığınız işgal ettiğiniz makam mühim, muhim 
evet, bu muhabere istihbaratı ama bu signt ve elint ile ilgilidir. Bu konuyu açıkça ifade 
edeyim." Şimdi Çetin bey, soru yani katıldım dediğiniz toplantılar batı çalışma grubu 
toplantısı mı yoksa göreviniz gereği istihbarat ile ilgili toplantılar mı diyor bunları 
karıştırıyor musunuz diye bir soru var?"

 "Sign elit olabilir ancak  iddianamenin 142. Sayfasında 26/06/1997 tarihli batı 
çalışma grubu toplantısı diyor. 26/06 hükümet düşmüş.  1997 yılı Ağustos ayında terfi ederek 
görev yerim değişti, Ağustos ayında. Batı çalışma grubu ile hiçbir ilişkim bile kalmamıştır. 
149. Sayfada 21 Ağustos perşembe yani lafın gelişi öyle bakıyorum şimdi. Genelkurmay 
harekat başkanlığı koordinatörlüğünde harekat başkanlığı Cevdet Sunay toplantı salonunda 
genelkurmay harekat başkanı hava kuvvetleri istihbarat başkanı diyor. Allah canımı alsın 
böyle bir toplantıya girdiğimi hatırlamıyorum.. Istihbarat Başkanı Sayın Yücel Özsır emekli 
olup gitmiştir. Karargahı terketmiştir. 14 Ağustos Halef selef olmuşuz."

"Bu toplantıları normal askeri konularla ilgili toplantılarla karıştırmış olabileceğinizi 
söyledi. fakat birbirinden konu olarak çok uzak konular. Biraz önce kurumlardan gelen, 
değişik kurumlardan gelen bilgilerin değerlendirildiğini söylediniz." 

 "Doğrudur.,Milli Güvenlik Kurulu Genel sekreterliği, Milli İstihbarat Başkanlığı 
teşkilatı, Başbakanlık müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet işleri 
başkanlığı ve diğer kamu kurumu ve kuruluşlarının yazışmalarına cevap verdik biz." 

"Tamam yani bu toplantılar askeri konularla ilgili değildi diyorsunuz?"
"Yani bilemiyorum, hatırlayamıyorum aradan 16 yıl geçti."
"Soru daha net Batı Çalışma Grubu toplantıları ile göreviniz gereği bu istihbarat 

toplantılarını karıştırdınız mı diye soruldu siz başka toplantılara katılıp katılmadığınızı 
söylüyorsunuz bunu karıştırmış olabilir misiniz." Hayır  karıştırmam."

"Savunmanızda Batı çalışma grubu toplantılarına katıldığınızı söylediniz ve bu 
katılma şeklini komutanınızın şifai emri ile olduğu yönünde bir beyanda bulundunuz ki siz 
bunu soruşturma aşamasında da dile getirmişsiniz. Bu yasa gereği kurulan bir grubun 
üyeliğine veya grubun içerisine şifai emirle subayların katılması doğal olan bir uygulama 
mıdır sizce?"

"Tabi yani sen katılacaksın derlerse katılırsınız. Batı çalışma grubu toplantısına 
katıldığınızda genelkurmay başkanlığına gittiğinizde gizli olan bir toplantıda kim bu adam 
demezler mi, derler. Mutlaka bildirmiş ki adamlar yazıyla mazıyla beni kabul ettiler o 
toplantıya. Yazılı emir tebliğ edilmedi şifai bir emirle gittim."

"Dönemin Emniyet Genel müdürü Alaaddin Yüksel 09/01/1997 tarihli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Susurluk komisyonuna bir ifade vermiş, O ifade de iç ve dış istihbaratı 
yapma görevinin MİT teşkilatına ait olduğunu söylüyor. Genelkurmayın da stratejik alanda 
istihbarat toplayabileceğini ve muhatap ülkelerin askeri yapılanmasının ne olduğu yönünde 
genellikle çalışma yapmakla görevli olduğunu söylüyor bu komisyon tutanağında. Siz de 
kendi ifadenizde dediniz ki biz batı çalışma grubu toplantılarında farklı kamu kurumlarından 
gelen bilgileri değerlendirip rapor ettiğinizi söylediniz şimdi bu yaptığınız iş Genelkurmay 
istihbarat yapılanması ile ne kadar uygundur, hukuk devleti ile ne kadar uygun olduğu 



  

sorusuna ne cevap vermek istersiniz?"  Cevap vermek istemiyorum.
 " Deniz Kuvvetleri Komutanlığında dönemin emniyet genel müdürlüğü istihbarat 

şube daire başkanlığına sızdırılan 40 belgeden bir belgeden bahsettim. Ve o belge hem Bülent 
Orakoğlu'na hem de onun yardımcısı olan Hanefi Avcı'ya ulaştırılıyor. Ve Hanefi Avcı bu 
belgeye dayanarak 32. Gün programında şöyle bir ifade kullanıyor.Burada Hanifi Avcı diyor 
ki TSK içinde normalin dışında olmaması gereken bir örgütlenmenin bulunduğu kanısına 
vardıklarını söylüyor ve bundan dolayı da bu bize sızdırılan bilgileri usulüne uygun 
olmayacak bir şekilde üst amirlere bilgi vermeden içişleri bakanlığına gönderdiklerini 
söylüyor. Şimdi Hanifi Avcı'nın bu ifadesi ile sizin bahsettiğiniz bu batı çalışma. Bir de 
Hanifi Avcı'nın bu tespit ettiği TSK içinde olmaması gereken bu yapılanma ile ilgili İçişleri 
Bakanlığına o evrakı gönderiyor. O evrak 2 ay dolaştıktan sonra tekrar Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına geliyor. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Batı çalışma grubu yasal bir şekilde 
kurulmuşsa da icra etmiş olduğu eylemler bakımından hukuk dışı illegal eylemlerin odağı 
olduğu çok açıktır ki siz de ifadenizde kamu kurumlarından gelen bilgiler ışığından işlemler 
yaptığınızı ama bu işlemleri herhangi bir metne dökmediğinizi beyan ettiniz. Şimdi Hanifi 
Avcı bu kanaatine, böyle bir kanaate ulaşır iken batı çalışma grubu bu kamu kurumlarından 
gelen daha doğrusu kamu kurumlarından hangi dayanakla, hangi hukuki gerekçe ile  bu 
bilgileri istiyordu bu konuda bir bilginiz var mıydı?"

"Efendim yoktur, yani herhangi bir benim yorumum yoktur. Hanifi Avcı beyi de 
tanımam etmem yani herhangi bir cevap vermek de durumda değilim."

 "Siz de doğrudan bir ilişki olmayabilir ama çalışma o toplantılara katılmış olmanızı 
ikrar ettiğinizden dolayı bu soruyu size soruyorum, şimdi o günlerde Hürriyet Gazetesinden 
manşetten bir haber çıkıyor ve manşet şu; casusun çaldığı belgede ne vardı diye manşet 
atıyor. Ve hemen altında da asker infial içinde şeklinde bir küçük alt başlıkla bunu açıklıyor. 
Ve diyor ki genelkurmayda irticaya karşı mücadele için oluşturulan batı çalışma grubuna 
ait evet ait hassas talimat belgesinin Erbakan'ın eline ulaşması asker kesimde derin bir 
infial yarattı. İhanete uğradığını düşünen asker kesim bu ihanetin sorumlusu olarak 
Akşener ve Çiller'i görüyor şeklinde bir manşetle o günkü kamuoyuna bu haberi veriyor. 
Şimdi o günlerde batı çalışma grubunun faaliyetlerini en güzel şekilde aslında bu manşet 
belirliyor. Siz veya batı çalışma grubunun içerisindeki diğer arkadaşlar bu haber üzerine 
herhangi bir yere suç ihbarı, suç duyurusu yapıp yapmadığı noktasında bir bilginiz var mı?"

 "Genelkurmay başkanlığının başka işi yokmuş gibi herşey batı çalışma grubu 
üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Genelkurmay başkanlığının da bir sürü işi var. Hanifi Avcı 
bilmem ben o tarihteki Hürriyet Gazetesini nereden bileyim ne yapayım, onun için cevap 
vermek istemiyorum."

"İddianameye dayanak olan klasörlerin birisinde şöyle bir evrak var, Çetin Dizdar 
Hava Tümgeneral şeklinde ve imzalı gözüküyor. Genelkurmay hareket başkanlığına konu 
bilgi toplanması BÇG dikkatine, Fethullah Gülen grubunun Bursa ili ve çevre ilçelerinde 
askeri okullara öğrenci yetiştirmek amacıyla irticai faaliyet gösteren ve deşifre olan bazı 
dershanelerin yerine ışık evleri oluşturulduğuna dair duyumlar alınmış olup bu evlerde 
yürütülen faaliyetler ile ilgili elde edilen bilgiler ektedir. Arz ederim Hava Kuvvetleri 
Komutanı namına, şimdi bu istihbari bilgi yapma sizin göreviniz mi?"

"Eklerine bir bakarmıyız, o biraz önce ifade ettiğim yalan beyan olarak hatta 12 
Ağustos,  19 Ağustos falan olacak  o evrak sahtedir, cevaplandırıyorum işte bu kadar."

24.C. SANIK ÇETİN DİZDAR MÜDAFİİ AV. ULVİ TUNÇ'UN SAVUNMASI 

 Müvekkilime mühim daire başkanı olarak bahsi geçen Nisan 1997'den hükümetin 
iddia edildiği gibi istifasına kadar geçen süre içerisinde müvekkilimin sıfatı ve görevi ile ve 
müvekkilimin aradan 16 sene geçmiş olmasına rağmen mühim daire başkanlığının temel 



  

görevlerini de düşünerek Genelkurmay başkanlığında bazı toplantılara katılmasını, batı 
çalışma grubunun rütbe bazındaki müvekkilimin rütbesi ile paralel olmadığı düşünüldüğünde 
müvekkilimizin istihbarat toplantıları genel kuvvet komutanlıklarının temsilcilerinin 
katıldığı, istihbarat toplantılarına katılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu gibi bir sonuç 
ortaya çıkıyor. Bunun dışında müvekkilimin hayretler içerisinde kaldığı 1997 Ağustos ayında 
müvekkilimin tümgeneral rütbesine terfii ile istihbarat başkanlığı olmasıyla birlikte 
müvekkilimin kuvvet komutanlıklarının istihbarat başkanlarıyla Genelkurmay Başkanlığında 
kendi kuvvet komutanlığı ile ilgili istihbarat paylaşımlarında bulunmuş olması bu 
toplantıların direkt ve doğrudan batı çalışma grubu ile ilgilendirilmesi, ilişkilendirilmesi bize 
doğru gelmiyor. Yani bütün toplantıların, müvekkillerimin katıldığı bütün toplantıların batı 
çalışma grubu ile ilgili toplantılar olduğu doğru değil müvekkilim de bununla ilgili sayın 
yargıcın sorduğu ve Sayın Çetin Doğan'ın sorduğu soruya aslında kendi lehine olmasına 
rağmen bu konuda algı sorunundan ötürü hatırlayamadı veya hepsinin sanki öyle bir algı 
yaratıldı kendisi istemeden batı çalışma grubuymuş, onun toplantılara katılmış gibi bir intiba 
uyandı. Müvekkilimin mühim daire başkanlığı olduğu dönemdeki rütbesi ve sonrasındaki 
tümgeneral olduğu istihbarat başkanlığı olduğu dönemdeki görevleri gereği müvekkilim 
kendi beyanlarının haricinde çok kısa bir dönem sayın Ahmet Çörekçi’ye yaptığı arzlarla 
ilgili onun dışında müvekkilimin bu kısa dönem dışında müvekkilimin batı çalışma grubu 
ile herhangi bir ilgisi, bağlantısı ve toplantılarına katılması söz konusu değil, buna rütbesi 
de görev tanımı da, sorumlulukları da uygun değil önce bu konuyu açıklamak istedim. 

  Savunmama genel olarak müvekkilimin yapmış olduğu açıklamalara ek olarak 
bizim tespit ettiğimiz hukuki bakımdan ve genel anlamda bir takım tespitlere değinmek 
istiyorum. Her şeyden önce iddianamede suç delili olarak suç dayanak yapılan CD'lerden 
oluşan belgelerin hiçbirisinin hukuki değeri yoktur. Bu belgeler Sayın İddia Makamı 
tarafından soruşturma aşamasında tamamen önyargı ile değerlendirilmiş ve hukuki değeri 
olmamasına rağmen iddianamede suç delili olarak sayılmıştır.

İddianamede dikkat çeken başka bir husus da genelkurmay başkanlığı ile Mit 
Müsteşarlığı tarafından koordineli şekilde laik demokratik cumhuriyet aleyhine yürütülmekte 
olan irticai faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve mali analizlerinin yapılması ve yine devletin en 
üst kurumlarının irtica tehdidinin birinci öncelikli iç tehdit olduğu yönündeki algısının 
iddianamede suç delili olarak sayılması olarak gördük. Bu da bizi çok şaşırttı, ya devletin 
kendi savunması reaksiyonunda ve cumhuriyet rejiminin kendini koruması reaksiyonu 
kapsamında irtica ile mücadele anlamında devletin Mit müsteşarlığı başta olmak üzere başka 
kurumlarının irtica tehdidine yönelik olarak yapmış olduğu tespitleri raporları ve bu konudaki 
çalışmaları suç delili gibi iddianamede sayfalar dolusu gösterilmesi, hele hele 300 klasörde 
15 bin sayfa evrak düşünüldüğünde ne kadar çok evrakın gereksiz delil gibi gösterilmeye 
çalışıldığını ayrıca dikkatinize sunuyorum.

 İddianame okunduktan sonra şu şekilde bir algı ortaya çıkmıştır; 28 Şubat 1997 
tarihli 406 sayılı Milli güvenlik kurulu toplantısında yapılan tespitler ve alınan kararlar 
çerçevesinde irticai faaliyetlere karşı devletin bütün kurumlarının birlikte alması gereken 
önlemlerin tamamı sanki Refah Yol hükümetine karşı baskı unsuru olarak kullanılmış gibi 
gösterilmiştir. Laik, demokratik cumhuriyete karşı geçmişten beri yürütülen ve devam eden 
faaliyetleri ile ilgili yapılan tespitler ve alınması gereken önlemlerin tamamı Refah Yol 
hükümetine karşı yapılmış eylemler ve baskılar gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Oysa laik 
cumhuriyete karşı yürütülen faaliyetlere karşı alınan önlemlerin yalnızca Refah Yol 
hükümetinde olmayıp daha önceki hükümetler döneminde de Refah Yol hükümetinin 
istifasından sonra da kurulan hükümetler zamanında da devam etmiştir.

 1997 yılında hazırlanan milli güvenlik siyaset belgesinde de irtica birinci tehdit 
olarak gösterilerek irtica tehdidine yönelik devlet organları tarafından alınması gereken 
önlemler tek tek sayılmıştır. Bu çerçevede iddianamede suç delili olamayacak birçok belge ve 



  

doküman suç delili olarak sıralanmış ve iddianamenin gereksiz şekilde genişlemesine ve 
tekrarlara yol açılmıştır.

 İddianamede suç tarihi açık bir şekilde belirtilmemiştir. Ceza muhakemesi 
kanununun açık emredici hükmü burada bize göre çiğnenmiştir. Suç ceza hukuku açısından 
suça konu eylem temadi ediyorsa bu eylemin başlangıç ve bitiş tarihlerinin açıkça belirtilmesi 
bir çok açıdan önem arz etmektedir. Keza yasal zorunluluktur. Suç örgütü gibi gösterilen batı 
çalışma grubunun kurulduğu ilk 4 Nisan 1997 tarihli emir ve sonrasındaki 10 Nisan 1997 
tarihli emirle önce de faaliyetlerde bulunduğu belirtilmiş ise de iddianamede net bir tarih 
belirtilmemiştir. Atılı suçun kısaca 54. Hükümeti düşürmek olarak nitelendirilmesi 
yapıldığında suça konu faaliyetlerin yöneldiği Refah yol hükümetinin sona erdiği 18 Haziran 
1997 tarihinin suç açısından son bir tarih olarak belirlenmesi gerekiyor. Ancak iddianamede 
batı çalışma grubunun faaliyetlerinin 54. Cumhuriyet hükümetinin istifasından sonra da 
devam ettiği belirtilerek sonraki döneme ait birçok belge, bilgi ve iddialara da yer verilmiştir.

 Dolayısıyla iddia makamı tarafından suç konusu yapılan irticai faaliyetlere yönelik 
alınan önlemlere ilişkin eylemlerin önü ve sonu açık bırakılmıştır. Bu durum ceza 
yargılaması açısından bir çok sakıncaları beraberinde getirecektir. En başta suça konu 
eylemin somutlaştırılmasını önleyecektir. Suçtan ötürü bir zarar varsa zararın niteliğini ve 
niceliğini tespite olanak vermeyecektir. Suçun failinin ve varsa mağdurunun tespitini 
engelleyecektir. Bu nedenlerle her şeyden önce iddia makamı tarafından atılı suçun tarihinin 
açık ve net bir şekilde açıklanması yasal zorunluluk arz etmektedir. 

Bununla birlikte sayın iddia makamı bazı konuları göz ardı ederek lehe olabilecek 
birçok bilgi ve belgeyi bilinçli olarak görmezden gelmiştir. Bu çerçevede başbakanlığa bağlı 
olan Mit müsteşarlığının 28 Şubat 1997 tarihli milli güvenlik kurulu toplantısından önce 
yapmış olduğu istihbarat çalışmaları ve buna göre hazırlanan raporlar ve en önemlisi mit 
müsteşarlığının 28 Şubat 1997 tarihli milli güvenlik kurulu toplantısında yaptığı 
sunumdur. Savcılık makamı irtica tehdidine karşı başbakanlığa bağlı olan ve onun talimatı 
ile yapılan istihbarat çalışmalarını ve raporlarını görmezden gelmiştir. 

Yine müşteki Hasan Celal Güzel'in daha önce yaptığı şikayeti ile Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başsavcılığına sunduğu belgeler hakkında takipsizlik kararı verildiği göz ardı 
edilmiş, aynı belgeler suç delili iddiasıyla yeniden delil gösterilmiştir. Oysa genelkurmay 
başkanlığı tarafından gerçekliği doğrulanan belgelerde hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı 
için söz konusu şikayet üzerine başlatılan soruşturma ile ilgili olarak 4 Ağustos 1997 
tarihinde takipsizlik kararı verilmiştir. 

Yeni delil olarak ileri sürülen belgelerin birçoğu devletin ilgili kurumlarının 
arşivinde bulunan ve yeni olmayan resmi belgeler olmakla birlikte ve yine delil olmayan veya 
ilgili kurumun onayının bulunmadığı belgelerdir. Yeni olay olarak ileri sürülen ve 
iddianamede sayfalar dolusu sıralanan şikayet dilekçelerinin batı çalışma grubu ile 
irtibatlandırılan müvekkilimiz ile direkt ve doğrudan bir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Medyatik 
özelliği siyasi konjüktöre bağlı anlam ve önemden ötürü verilen şikayet dilekçelerinin içerik 
ve neden sonuç ilişkisi bakımından müvekkillimizle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. 
Soruşturması yapılıp ve takipsizlik kararı verilen bir olayla ilgili yeniden yapılacak 
şikayetlerde soyut iddialara dayalı fiili ve hukuki açıdan irtibatlandırılamayan ve hukuken 
geçerliliği olmayan belgelere dayalı yapılan şikayetler hakkında ceza muhakemesi kanunu 
172/2. maddesi uyarınca takipsizlik kararı verilmesi gerektiği açıktır. Bu objektif gerekliliğe 
karşı takipsizlik kararı verilen bir olay ile ilgili kötü niyetli ve kasıtlı bir tertiple bilgisayar 
ortamında hazırlandığı açık olan, yasal kanıt olamayacak binlerce evraka dayalı olarak kişisel 
önyargılarla ve subjektif değerlendirmelerle kamu davası açılabileceğini sayın iddia makamı 
göstermiştir. 

İddianamede irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler ile ilgili 
başbakanlığın 14 Mart 1997 tarihli talimatı ile sonrasında İçişleri bakanlığının aynı 



  

doğrultudaki genelgesi göz ardı edilmiştir. Bununla birlikte merhum başbakan Necmettin 
Erbakan'ın istifa dilekçesinin içeriği hiç dikkate alınmamıştır. Yine merhum erbakan'ın istifa 
dilekçesini sunarken aralarında geçen diyalog ile ilgili 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları yine görmezden gelinmiştir. 

Sanıkların aleyhine birçok kitaptan alıntı yapılmasına karşın merhum Necmettin 
Erbakan'ın en yakını olan, en yakınında olan ve yol arkadaşı sayılan müşteki Şevket Kazan'ın 
54. Cumhuriyet hükümetinin neden istifa ettiğine dair çarpıcı açıklamalarının yer aldığı 
kitaplarındaki açıklamaları yine gözardı edilmiştir. Başbakanın istifa etmesinin nedenini 
Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında imzalanan koalisyon protokolü gereği 
başbakanlığın doğru yol partisine geçmesini sağlamak amacıyla yapıldığını, bu hükümetin 
Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan'ın ifadeleri açıkça ortaya koymaktadır. Ancak iddia 
makamı aleyhe yorumladığı birçok kitaptan alıntı yapmasına karşın sayın Şevket Kazan'ın bu 
kitabındaki açıklamalarını bilinçli olarak görmezden gelmiştir.

 İddianamenin ana konusu olan batı çalışma grubu ile ilgili müvekkilim ve diğer 
değerli komutanlar tarafından açıklama yapılmıştır. Iddia makamının batı çalışma grubunun 
kurulması ve faaliyetleri ile ilgili suç isnadına karşılık bizden önceki yapılan ayrıntılı 
savunmaların tamamında batı çalışma grubunun yasadışı bir yapılanma, gizli bir teşkilat 
olmadığı vurgulanmıştır. Batı çalışma grubunun kurulmasına ilişkin emir ve sonrasındaki 10 
Nisan 1997 tarihli emrin yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç hizmet kanununun 35. 
Maddesi ve yine iç hizmet kanunu yönetmeliğinin 85. maddesine ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin çalışma prensiplerine ve teamüllerine tamamen uygundur. 

Batı çalışma grubunun daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan ve 
faaliyet gösteren barbaros çalışma grubu veya güven çalışma grubundan herhangi bir 
farklılığı yoktur. Irtica ile mücadele kapsamında özellikle kendi personelinin aynı düşüncede 
olup olmadığı ile ilgili disiplin yönetmeliği çerçevesinde çalışma yapmasının hukuka aykırı 
hiçbir yönü bulunmamaktadır. Aksine dünyanın en disiplinli ordularından birisi olan Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin savaşta ve barışta birlikte görev yapacağı personelinden varlık sebebi 
olarak belirlediği laik ve demokratik cumhuriyete Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çağdaş 
yaşam anlayışına sahip olmasını beklemesi en doğal hakkıdır. Titiz araştırmalar sonucunda 
somut verilerle bu kriterlere uymayan personelinin tespit edilmesinden sonra disiplin 
yönetmeliği gereğince sıralı komutanların denetiminden geçecek şekilde devletin en üst 
kurumlarında olan yüksek askeri şura kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işleminin 
yapılması anayasaya uygun ve yasal mevzuat çerçevesinde olmuştur. 

Bu çerçevede batı çalışma grubu yasalara aykırı bir çalışma grubu olmadığı gibi 
bütün faaliyetleri genelkurmay karargahı içinde kayıt altına alınmış bir çalışma grubu, 
olağan bir çalışma grubu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yasal bir oluşum olduğu içindir 
ki iddia makamı tarafından her türlü bilgiye, belgeye kayda ulaşılabilmiştir. Bu kapsamda 
iddianamenin 575. Sayfasında batı çalışma grubunun aldığı kararlara uygun olarak yapılan 
işlemler başlıklı paragrafta 17 Eylül 1998 tarihli ki bu tarih iddia konusu hükümetin görevden 
ayrılmasından sonraki bir tarihtir. O tarihten sonra da batı çalışma grubunun çalışmalarına 
değiniliyor. 17 Eylül 1998 tarihli batı çalışma grubu toplantılarında alınan kararlara uygun 
olarak bakanlıklarla ve ilgili makamlara gönderilen yazılara yapılan işlemler konulu 
açıklamalarda 17 Eylül 1998 tarihi itibariyle 364 adet yazının gönderildiği ve bu yazılara 
karşılık olarak bakanlıklar ve diğer devlet makamlarının gönderdiği cevapların sayıları tek 
tek belirtilmiştir. Yasa dışı olduğu iddia edilen bir kuruluşun devletin bakanlıklarına ve diğer 
makamlara yazılar yazıp bilgi istemesi bilgi vermesi, bilgi ve belge istemesi mümkün 
olamayacağı gibi ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından muhatap alınarak cevap verilmesi 
de mümkün olamayacağı çok net ve açıktır. Hele hele baskı ve tehdit altında olduğu iddia 
olunan ilgili hükümete bağlı bakanlıkların hiçbir şekilde batı çalışma grubunu muhatap alarak 
yazılarına cevap veremeyeceğini düşünmek gerekmektedir. 



  

Yine dönemin adalet bakanı Sayın Şevket Kazan'ın belirttiği gibi Ankara 
Cumhuriyet Başsavcısı ile diğer hakim ve savcıların brifinglerine katıldığı hatta hakimler ve 
savcılar yüksek kurulu ve yargıtay üyesi yüksek hakimlerin brifingine katıldığı, batı çalışma 
grubunun yasadışı olduğunu söylemek garip hatta komik bir tespittir.

 İddianamede dikkat çeken bir diğer konu da müştekilerin iddia ve açıklamalarından 
sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinden yüksek askeri şura kararı ile ilişiği kesilen müştekiler ile 
ilgili olarak iddia makamı tarafından kişisel değerlendirmeler ve yorumlarda bulunmasıdır. 
Bir kısım müşteki ifadelerinden sonra yüksek askeri şura kararlarının değerlendirilmesi ve 
yorumlanması çok garip bir durumdur zira anayasal bir kurum olan yüksek askeri şura 
kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olduğu iddia makamının malumu olmasına karşın 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen müştekilerin sözde mağduriyetlerine gerekçe 
yapılması açıkça anayasa ve ceza muhakemesi kanununa aykırı düşmüştür. Bu durumla ilgili 
olarak iddianamenin 954. ve devamı sayfalarında isimleri geçen birçok müştekinin Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmeleri ile ilgili yorum ve değerlendirmeler yapılarak o 
tarihlerde yargı yolu kapalı olan yüksek askeri şura kararlarının tartışılması hatta yüksek 
askeri şura kararlarının yanlış olduğunun değerlendirilmesi hukuk mantığına ve ceza 
muhakemesi kanununa açıkça ters düşmüştür.

 Keza Yök kararları ile ilgili yada idari soruşturmalar sonucu kamu idareleri 
tarafından memuriyetten uzaklaştırılan müştekilerin şikayetleri özetlenirken bu müştekilerin 
idari yargıdaki başvuruları ve temyiz incelemeleri sonucu kesinleşen idari yargı kararlarının 
batı çalışma grubu üyelerinin idari yargıda görev yapan hakim ve yüksek hakimleri etkilediği 
yada yönlendirdiği şeklindeki değerlendirmeleri hukukçu kimliği olan sayın savcıdan 
beklenilmeyeceği düşüncesindeyiz. Zira böylesi bir yaklaşım kesinleşmiş olan bütün 
mahkeme kararlarının tartışılır olmasının önünü açmakla birlikte hukuki facia olacaktır. Bu 
nedenle iddia makamı tarafından soruşturmanın hukuksal temelden yoksun, önyargı ile 
yapıldığı bu saptamalarımız açıkça göstermektedir. 

Bununla birlikte iddianamede müşteki olarak isimleri geçen kişilerin hiçbirisini 
müvekkil tanımamaktadır. Müştekilerin de müvekkilimiz hakkında doğrudan bir şikayetleri 
yoktur. Müvekkilimin müştekilere karşı doğrudan bir eylemleri de olmamıştır, eylemi de 
olmamıştır. Kaldı ki müvekkilim yönünden ortada bir suç olmamasında karşın atılı suçun 
mağduru kişiler değil yürütme organı olan hükumet ve dolayısıyla devlettir. Bu nedenle atılı 
suçun düzenlendiği 147. madde 765. Sayılı Türk Ceza Kanununun devlete karşı işlenecek 
suçlara ilişkin bölümünde yer almıştır. Yine atılı suçun düzenlendiği 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 312. maddesi de hükumete karşı suç başlığı taşımakta olup millete karşı ve 
devlete karşı suçlar ve son hükümler başlıklı 4. Kısmının devletin egemenlik alametlerine ve 
organlarının saygınlığına karşı suçlar başlıklı 3. Bölümünde düzenlenmiştir. Bu nedenle atılı 
suçun düzenlendiği hem 765. Sayılı Türk Ceza Kanununun 147. maddesinde hem de 5237. 
Sayılı Türk Ceza Kanununun 312. maddesinde düzenlenen suçun mağdurunun kişiler 
olamayacağı açıkça ortadadır. Bu yönüyle müşteki olarak savcılığa başvuran kişilerin atılı 
suçla ilgili olarak mağduriyetlerinden ve muhtemel bir zararlarından bahsedilemeyeceği çok 
açıktır. Diğer bir deyişle yargılaması yapılan suçla müştekilerin mağduriyetlerinin hiçbir 
illiyet bağı yoktur. İste bu nedenle suç tarihinin açıkça belirtilmesinin yasal bir zorunluluk 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Suç konu eylemlerin zaman itibariyle önünün ve sonunun açık 
bırakılması ile hiç ilgisi olmayan kişilerin mağdur sıfatıyla davaya müdahale edebilmesi 
sağlanmıştır. Bu nedenle iddianamede açıklanan olaylarla ve atılı suçla hiçbir ilgisi ve 
bağlantısı olmayan kişilerin müdahale istemlerinin mahkemece reddine karar verilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 

Batı çalışma grubunun gizli kurulan yasadışı bir örgüt olmadığı ve tek amacının 
Refah Yol hükumetine karşı faaliyet yürütmek olmadığı, Refah Yol hükumetinden sonra 
da faaliyetlerini 2010 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde devam ettirmesinden 



  

anlaşılmaktadır. Refah Yol Hükumeti döneminde ve öncesinde anayasada güvence altına 
alınan Cumhuriyetin temel niteliklerine ve özellikle laikliğe karşı yaşanan olaylara bağlı 
olarak bu dönemde irticanın birinci öncelikli iç tehdit olduğu, milli güvenlik kurulunun kararı 
ve milli güvenlik siyaset belgesi ile ortaya konulmuştur. Laiklik karşıtı eylem ve 
söylemlerinden ötürü kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anayasa 
mahkemesine de dava açılması Refah Partisinin laiklik karşıtı eylemlerde bulunduğu ve refah 
yol hükumeti ile laiklik karşıtı eylemlerin ivme ve yoğunluk kazandığı açıkça görülmektedir. 
Sonrasında anayasa mahkemesi tarafından refah partisinin kapatılmasına karar verilmesi 
refah partisinin laiklik karşıtı bir parti olduğunu apaçık ortaya koymuştur. Genelkurmay 
başkanlığının Mit müsteşarlığı ile koordineli şekilde laiklik karşıtı eylemleri mercek altına 
alınması ve yapılan tespitleri devletin bütün kurumları ile paylaşması ve yine devletin başı 
olan Cumhurbaşkanına yazılı ve sözlü olarak sunması ve sonrasında anayasa mahkemesinin 
refah partisinin kapatılması yönündeki kararı gözetildiğinden iddianamede tüm bu eylemlerin 
suç delili gibi gösterilmeye çalışılması anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve ceza 
muhakemesi kanununa açıkça aykırı düşmüştür.

 İddianamede emir komuta zinciri sonucunda gerçekleşen olaylarda eylemleri yapan 
sanıkların cezai sorumluluktan kurtulamayacağı iddia edilmektedir. Bu mantıkla yola 
çıkıldığında iddia makamı tarafından emir komuta zinciri ile batı çalışma grubunun 
faaliyetlerine katılan bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin neden sanık yapılmadığı 
merak konusudur. 

Müvekkilimizin komutanları olan Sayın Ahmet Çörekci, Sayın Ergin Celasin ve Sayıl 
Yücel Özsır'ın emirleri ile toplantılarına katılması suç sayıldı ise müvekkilimizin emri 
altındaki bütün hava kuvvetleri komutanlığındaki görev yapan subay, astsubay ve erbaşın 
sanık yapılması ve hatta en başta suça dayanak yapılan Sincan'da tankların yürütülmesi için 
emirleri yerine getiren subay astsubay ve eratın sanık yapılması hatta ve hatta korkuya ve 
baskıya neden olarak hükümeti istifaya zorladığı neden olunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
bütün personelinin bu iddianamede sanık, neden sanık yapılmadığı bir türlü 
anlaşılamamıştır. 

Yani bu iddianame ile eğer batı çalışma grubu burada bir suç örgütü ise ve buradaki 
değerli komutanlar bir suç işlediyse komutanların vermiş olduğu emirler ve diğer sıralı 
emirlerle ve diğer emirleri altındaki subayların da bu davada sanık ve hatta Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin tümünün sanık edilmesi gerekir. 

 Müvekkilimiz Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet kanununun 13, 14 ve ilgili maddeleri 
uyarınca üstlerinin emirlerini yerlerine getirmenin dışında hiçbir eylemde bulunmamıştır. 
Hiçbir yasadışı eylemi olmamıştır, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce kurulan çalışma 
gruplarından hiçbir farklılığı bulunmayan çalışma grubunun faaliyetleri suç sayılmamalıdır. 
Bu anlamda gizli bir örgüt de değildir. 

 Amirlerine emirleri ile kısa bir dönemde batı çalışma grubunun toplantılarına 
katılmaları suç sayılıyorsa iç hizmet kanununun 14. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca 
sorumluluğun müvekkilimize yüklenmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Müvekkilimiz 
yüklendiği hizmetin gereği üstlerinin emirlerini yerlerine getirmiştir. Aksi bir davranışta 
bulunması zaten düşünülemez. Bu çerçevede müvekkilimize yüklenecek hiçbir suç 
olmamakla birlikte bir an için bir suç olduğu düşünülse dahi verilen emirleri yerine 
getirmekten başka bir eylemi olmayan müvekkilimizin Türk Ceza Kanununun 24. Maddesi 
gereğince hukuki ve cezai sorumluluğunun olmayacağının düşünüyoruz. Bu nedenle atılı 
suçun unsurları manevi ve maddi unsurları oluşmadığı inancındayız ve müvekkilimizin 
beraatine karar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Belgelerden birincisi CD'den elde edildiği belirtilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
antetli 12 ağustos 1998 tarihli belgedir. Bu belgenin dijital ortama kayıtlardan çıktısı 
tarafımızdan uzun zamandan sonra tekrar görülmüş ve dikkat çekmesi açısından belgenin 



  

garipliğini ve çarpıcılığını göstermek bakımından alınan çıktıyı mahkemenize tekrar 
sunacağım dilekçemle birlikte. Bu belge hakkında soruşturma aşamasında Cumhuriyet 
Savcısına birden çok talepte bulunmamıza rağmen bu belgenin sıhhati ile ilgili hava 
kuvvetleri komutanlığından araştırma yapılmamış olduğu için tarafımızdan hava kuvvetleri 
komutanlığından bu belge hakkında aslının gönderilmesi veya böyle bir belgenin olup 
olmadığı konusunda yazılı talepte bulunulmuştur. 

Bu belgenin verilen cevap 19 Kasım 2012 tarihli cevapta böyle bir belgenin 
olmadığı, kayıtlarda olmadığı açıkça belirtilmiş ve bu belgenin aslını mahkemenize bir 
önceki duruşma sırasında dilekçem ekinde mahkemenizin dikkatine sunmuştum. Bu 
iddianamede konu yapılan ve müvekkilimizin aleyhine delil kabul edilen 12 Ağustos 1998 
tarihli hiçbir yazışma usulüne uymayan bu belgeyi tekrar sunacağım. Ilk dikkat çeken hava 
kuvvetleri komutanlığı genelkurmaylığı başlığı anteti böyle bir yazışma usulünün hava 
kuvvetleri komutanlığında hatta hatta silahlı kuvvetlerin hiçbir biriminde olmayacağı ilk 
bakışta anlaşılıyor. Keza imza bloğunda müvekkilimin ismi ve rütbesinin üzerinde 
müvekkilimizin imzası çok büyük şekilde yer almakta bu da müvekkilimin böyle bir belge 
hazırlamadığını ve imzalamadığını açıkça gösteriyor. Yani sonradan monte edildiği çok 
çarpıcı. Bununla birlikte yine söz konusu belgede 12 Ağustos 1998 tarihli belgenin ekinde 
silahlı kuvvetlerin hiçbir yazışmasında sıfatın ve ismin yanlış yazılması mümkün değildir.

 Çünkü bir belge veya bir emir veya görüş veya sunum hazırlanırken o bir kişinin 
kontrolünden geçmez, birden çok kişinin kontrolünden geçerek komutana arz edilir. Bu 
belgenin altındaki isim de Hakan Büyük yazılacağına Hakaan yani imla hatası ile başka bir 
isim gibi bir yanlışlık yapılmış, belgenin sahte ve gerçek olmadığını açıkça ortaya koyuyor. 

 Savcılık sorgusunda müvekkilimize gösterilmeyen 7 Nisan 1997 tarihli toplantı 
tutanağıdır. Bu belgenin sıhhati ile ilgili daha önce savunma yapan değerli komutanlar 
açıklama yapmışlardır. Sonradan savcılık makamına ulaştırılan fotokopi olan bu belgede 
hiçbir imzanın olmadığı dikkate alındığında hukuki bir delil niteliğini taşımayacağı açıkça 
ortadadır. Bahsedilen şekilde bir toplantının  yapılmadığı veya hatırlayamadıklarını 
savunma yapan sanıkların hemen hepsi söylemişlerdir. Müvekkilim de böyle bir toplantıda 
yer almadığını savunmasında açıkça dile getirmiştir.

 İddianamede CD'den elde edildiği belirtilen 7 Nisan 1997 tarihli belgede 
müvekkilimizin adı ve söylediği iddia edilen birkaç cümleden bahsedilmesine karşın yine 
iddianamenin 88 ve 89. Sayfalarında Genelkurmay Başkanlığının 30 Ocak 2013 tarihli üst 
yazısı ekinde bahsi geçen toplantıya katılanların isimleri tek tek sayılmıştır. Ancak bu 30 
Ocak 2013 tarihli cevabi yazı genelkurmayın cevabi yazısı ekindeki varsayılan böyle bir 
toplantıya katıldığı varsayılan kişilerin isimlerinin arasında müvekkilim Çetin Dizdar'ın 
isminin olmadığı çok açıktır. 7 Nisan 1997 tarihli müvekkilimin katılmadığı genelkurmayın 
cevabi yazısıyla da belli olan bu belgedir. 

Müvekkilim hiçbir suç işlememiştir. Müvekkilim komutanlarının verdiği emirleri 
yerine getirmiştir. Emirleri yerine getirmemesi zaten düşünülemez.Müvekkilim zaten bir suç 
işlemediği kanısıyla komutanlarının emirleriyle hele hele bugünkü oturumda müvekkilimin 
bizim de bilmediğimiz mühim daire başkanlığının sayın Çetin Doğan'ın açıklamalarıyla 
görevleri de düşünüldüğünde müvekkilin batı çalışma grubu toplantılarına katıldığı da 
aslında şüpheli bir durum almıştır zira bahsedildiği gibi müvekkilim istihbarat başkanı 
olmuştur hava kuvvetleri komutanlığının ondan sonra mühim daire başkanı sıfatıyla daha 
önceki tuğgeneral rütbesi ile rütbesi düşünüldüğünde batı çalışma grubu toplantılarına 
katılmadığı bizce apaçık ortadadır çünkü müvekkilimin rütbesi o toplantılara katılmasını 
mümkün kılmamaktadır.  Bu nedenle müvekkilimin  hiçbir suç işlemediği için suç unsurları 
da oluşmayan atılı suçtan ötürü müvekkilimin beraatine karar verilmesini arz ve talep 
ediyorum."



  

25.A. Sanık ÇETİN DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307)

"1991-1994 yıllarında Genelkurmay Plan Harekât Başkanı, 1994 yılında Mamak 
Tümen Komutanı, 1995-1997 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı Harekât Başkanı olarak 
görev yaptığını, 1997 yılı Ağustos ayı ile 1999 yılı arasında Asayiş Komutanlığı görevini 
yürüttüğünü, 1999 yılında Ege Ordu Komutanı, 2001 yılında da İstanbul 1. Ordu Komutanı 
olduğunu, 2003 yılında da orgeneral rütbesi ile emekli olduğunu,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belge ile Ek-A’sında bulunan Batı 
Teşkilat Grubu Teşkilat Yapısı ve Batı Çalışma Grubu Fizik Çalışma Alanını gösteren 
belgeler ile ilgili olarak ifadesinde; 

Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanı ile görüştükten sonra 
kendilerini toplayarak “Bakanlıklar gibi bir çalışma yapalım” demesi üzerine, 4 Nisan 1997 
tarihli Çevik BİR imzalı Çalışma Grubu oluşturulması konulu yazıları gereği belgeyi 
kendisinin hazırladığını, Ek-A’sında bulunan BÇG şemasını da karargâh çalışması olarak 
hazırlayıp imzaladığını ve Çevik BİR’e sunduğunu, belge ile ilgili olarak J başkanları ile 
koordine edip görüş alarak taslak emri çıkarıp Çevik BİR’e sunduğunu, silsile gereği bu 
belgenin Genelkurmay Başkanına arz edildiğini, 

Belgenin Ek-A’sında bulunan kendi tarafından imzalanmış BÇG şemasında 
belirtildiği üzere BÇG’nin 4 ayrı bölümden oluştuğunu, bu bölümlerin şemada belirtildiğini, 
şemada belirtildiği üzere J başkanlarının BÇG’ye personel görevlendirdiklerini, Gensek. – 
Genelkurmay Genel Sekreterliği, İstihbarat Başkanlığı Destek Şubenin ise BÇG’ye istihbarat 
sağlayan şubeler olduğunu, asıl desteği İstihbarat Başkanlığının sağladığını, 

Yayınlamış oldukları BÇG emirleri doğrultusunda kuvvet komutanlıkları ve 
orduların, emir doğrultusunda teşkilatlarını kurduklarını ve emirler doğrultusunda BÇG’ye 
bilgi aktardıklarını, Kuvvet Komutanlıklarından gelen bilgilerden anlaşılacağı üzere BÇG’nin 
kuvvetlerde İstihbarat Başkanlıkları bünyesinde kurulduğunun anlaşıldığını,  

Belgenin 1. maddesi ile ilgili; TSK’nın vazifesinin İç Hizmet Kanununun 35. 
maddesinde belirlendiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini korumak olduğunu, devletin 
niteliklerinden birinin de laiklik olduğunu, bu düzeni bozucu irtica varlığının Milli Güvenlik 
Kurulunun 28 Şubat tarihli kararında, Başbakanlığın genelgelerinde ve hükümetin gizli 
toplantılarında açıkça belirtildiğinden belgede irticanın ciddi bir tehdit olduğunu ve TSK’nın 
birinci öncelikli vazifesi haline geldiğinin belirtildiğini, 

O dönemde birinci önceliğin iç tehdit olarak PKK olduğunu, PKK zayıfladığı ve 
eylem yapamaz hale geldiği için iç tehdit olarak irticanın güçlendiğini, bu sebeple irticanın 
birinci öncelikli tehdit olarak belirtildiğini, 

Belgenin 4. maddesi ile ilgili; BÇG’nin kuvvet komutanlıkları ve jandarma 
bölgesinde de aynı benzer teşkilatlanmanın yapılanmasının istendiğini, hangi başkanlığın 
bünyesinde çalışma grubu kurulmuş ise o başkanlığın bünyesinde yayınlandığını, örnek 
olarak kuvvet komutanlıklarında ve istihbarat başkanlıklarında, kendi döneminde 
Genelkurmay Harekât Başkanlığında kurulduğu için Harekât Başkanlıklarında 
teşkilatlanmaya gidildiğini, 

Belgenin 4. maddesi ile ilgili; “Yalnızca Genelkurmay’daki bir çalışma görüntüsü 
vermesin” diye kitle örgütleri ile iletişim kurmaktan bahsedildiğini, bunun sebebinin de 
çalışma ve faaliyetlerde kopukluğun meydana gelmemesi için olduğunu, kitle örgütlerine o 
dönemde brifing ve sunumlarla bilgi verildiğini, basın mensuplarına BÇG kapsamında 
Ankara’da ve İstanbul’da birer kez brifing verildiğini, bunların sorularını, soru cevap 
kısmında kendisinin cevapladığını, 

Belgenin 5/a maddesi ile ilgili; Refahyol iktidarı kurulduktan sonra Genelkurmay 



  

karargâhında bütün başkanların katıldığı, kapsamlı bir çok konunun yanında irtica ve irticai 
örgütlenmelerle ilgili konuların da olduğu bir brifingin hükümete verildiğini,  

Belgenin 5/b maddesi ile ilgili; duyumlardan kurtulmak amacıyla gerçek bilgi ve 
belgelere dayanılan bir istihbarat ağı oluşturmak için BÇG rapor sisteminin de bilahare 
yayınlandığını, kendi imzası ile 16 Nisan 1997 tarihinde laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu 
Cuma ve Bayram namazlarında verilen hutbe ve vaazların personel görevlendirmek suretiyle 
takibinin veya tespit edilen hususların yer ve zaman belirtilerek rapor edilmesi konulu yazı 
yazdığını, (bu belgeyi de şüpheli ibraz etmiştir) 

Belgenin 9. maddesi ile ilgili; kriz masasının komuta kademesini bilgilendirmek 
amacıyla teşkil edildiğini, bütün olaylara karşı Genelkurmay’da kurulduğunu, BÇG 
kurulunca bu kriz kurulunun BÇG’de de çalışmaya devam edecek şekilde yeni yöntemler, 
yeni esaslar belirterek kimlerin katılacağının belirtildiğini, 

Belgenin Ek-A’sında bulunan BÇG’nin fiziki alanına ait şema ile ilgili olarak; 
İGHD’de görevli tüm personel ile BÇG’de görevlendirilen personelin burada çalıştığını, 
burasının harp zamanında harp karargâhı olduğunu, görevli olmayan personelin 
giremeyeceğini, burada devamlı vardiya nöbeti tutan personelin bulunduğunu, TSK komuta 
harekât merkezinin bir bölümünde İGHD Daire Başkanlığı bulunduğunu, bunun içinde de 
BÇG’nin bulunduğunu,

4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge 
ile ilgili olarak ifadesinde; Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan sonra 
Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, 
Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir 
toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma 
yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin hazırlandığını, Genelsekreter 
tarafından yayınlandığını, 

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 
katkılarda bulunduklarını, 

Belgenin Gensek tarafından hazırlandığını, 
BÇG’de J Başkanlarının personeli uygun bulup görevlendirdiklerini, istedikleri 

zaman da değiştirdiklerini, 
BÇG faaliyetleri kapsamında Genelkurmay 2. Başkanına Şube Müdürü İdris 

KORALP’in arz ettiğini, önemli konuları ise İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in arz ettiğini, 
29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 

olarak ifadesinde; belgenin doğru olduğunu, BÇG faaliyeti kapsamında bu rapor sisteminin 
uygulandığını, belge doğrultusunda Kuvvet Komutanlıklarından ve ordulardan istenilen 
raporların düzenlenerek Genelkurmay’da kurulan Batı Çalışma Grubuna 24 saati kapsayacak 
şekilde gönderildiğini, 

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgenin doğru olduğunu, belgenin kendisi tarafından koordine 
edildiğini, belgedeki tespitlerin ve değerlendirmelerin MİT, Başbakanlık ve Genkur İstihbarat 
Başkanlığının yapmış olduğu değerlendirmelerde geçtiğini,

Hükümet ortağı iktidar partisinin tehdit olarak ifade edilmesi (Belgenin 1-b-6. 
Maddesi) ile ilgili olarak ifadesinde; kendilerine istihbarat amaçlı MİT’ten, Genkur İstihbarat 
Başkanlığından gelen bilgiler olduğunu, 

“Milli iradenin üstünlüğü aldatmacası, demokrasinin nimetlerinden istifade ederek 
iktidar olduklarında aynı yöntemle iktidardan uzaklaştırılabileceklerini ummak gaflettir” 
(Belgenin 1-b-8 maddesi) ifadesi ile ilgili olarak ifadesinde; laiklik olmadığı zaman 
demokrasinin olmayacağını, 

Belgede bizzat emir verdiği öğretmenlerin Milli Güvenlik dersine giren öğretmenler 
olduğunu, 



  

BÇG kapsamında bilgi bankası ile ilgili kayıtların tutulduğunu, değerlendirmelerin 
yapıldığını, BÇG ve faaliyeti kapsamında rapor sistemi oluşturulduğunu, 

Bazı şirketlerin TSK’da yasaklanmasının, kendilerine gelen rapordaki bilgilerde 
irticai faaliyet ve grupların desteklendiği için uygulandığını, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu Çevik BİR imzalı yazı ve yazının 
Ek-A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu Eylem Planı belgesi ile ilgili 
olarak ifadesinde; aradan 15-16 yıl geçtiğini, belgeyi şu an hatırlamadığını, belgede belirtilen 
konularla ilgili olarak BÇG’de çalışan subay ve astsubayların çalışma yaptıklarını, belgenin 
hükümete karşı bir faaliyet kapsamında hazırlanmadığını, belgede Başbakanlık ve MİT’in 
yazılarının esas alındığını, 

Kendisinin BÇG’de başkan olarak görev yaptığını, emrinde İGHD Başkanı Kenan 
Deniz, Eğitim Dairesi Başkanı Metin Yavuz Yalçın, Plan Harekât Daire Başkanı Köksal 
Karabay, Komuta Kontrol Daire Başkanı Havacı Generalin (Gnkur.Kom.Kontr.D.Bşk. 
Hv.K.K.Tuğg.Ahmet Atalay Efeer) görev yaptığını, 

28/11/1997 tarihli Genelgede il ve ilçelerde EMASYA protokolü gereği teşkil edilen 
kurullara görevler verildiğini, bu ikisinin de birbiriyle irtibatlı olduğunu, 

BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığı, Harekât Başkanlığı ve İGHD Bünyesinde 
kurulduğunu, yazıların buradan kuvvet komutanlıklarına, jandarmaya ve ordulara gittiğini, 
onlardan da BÇG’ye İstihbarat Başkanlığı kanalıyla geldiğini, 

İlk defa kendisinin, Nisan ayının sonunda Ankara’da Genelkurmay Karargâhında, 
İstanbul’da Harp Akademilerinde, iki defa BÇG ile ilgili brifing verdiğini, Ankara’daki BÇG 
brifinginin birisini basın mensuplarına, birisini de yargı mensuplarına verdiğini, brifingin 
içeriğinin Genelkurmay’da kayıtlı olduğunu, brifingte Batı Çalışma Grubu Başkanı ve 
Genelkurmay Harekât Başkanı olması sebebiyle sorulan soruları kendisinin cevapladığını, 
Ankara’daki brifingte bir çok gazetecinin bulunduğunu, ertesi gün gazetelerin brifingte neler 
konuşulduğunu açıkça ortaya koyduklarını, konuşmasına özellikle ciddi bir tavırla “Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumak ve kollamak 
görevi sadece Silahlı Kuvvetlerin değil bütün yurttaşların ortak görevidir ve siz medya 
mensuplarına halkı aydınlatmak konusunda çok önemli görevler düşmektedir. Biz burada 
Silahlı Kuvvetlerini yalnız başına kalmış Atatürkçüler olarak görmüyoruz, halkımızın büyük 
bir kısmının da Atatürk’e ve onun ilke ve devrimlerine bağlı olduğuna inanıyoruz” şeklinde 
başladığını,     

15 Ağustos 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Harekât Başkanlığı görevinden 
ayrıldığını, bu tarihten sonraki çalışmalar ve yazışmalardan bilgisi olmadığını, 

Başbakanın direktifleri doğrultusunda bu faaliyetlerin yapıldığını, 
BÇG’nin hükümeti devirmek için kurulmadığını, hükümetin direktiflerinde 

belirtildiği gibi  irtica ile etkin bir mücadele için kurulduğunu, İç Hizmet Kanununun 35. 
maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti devletini korumak ve kollamak görevi çerçevesinde, 
BÇG’nin yaptığı faaliyetlerin bu çerçeve dahilinde olduğunu, MİT Kanununun 5. maddesinin 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kendi görev alanları ile ilgili istihbari faaliyette bulunma 
görevi verdiğini, Genelkurmayın istihbarat kanalıyla elde ettiği bilgilerin doğrudan BÇG’ye 
rapor sistemi kanalıyla gönderildiğini, MGK iradesinin ve bunu uygun bulan hükümet organı 
ve kararlarının bir sonucu alınan tedbirlerin Anayasanın 118. madde kapsamındaki yetkinin 
hükümet ve ilgili kurullarca kullanılmasından ibaret olduğunu, darbe fikrine hep karşı 
bulunduğunu belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

25.B. Sanık ÇETİN DOĞAN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 24.09.2013 tarihli 17. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE ;

       



  

 "İşlemediğim bir suç ithamına karşı kendimi savunmak için hazır değilim demek, 
iddiayı ciddiye almak iddianın altında ezilmek anlamını taşır. Atılı suça ilişkin fiil ve fail 
yaratmak için yapılan sahtekarlık ve canbazlıkları kanıtlamaya yeterlidir.Atılı suça dayanak 
yapılan delillerin yasal delil niteliği taşımadığını, bir kısmının tahrif edilmiş belgeler 
olduğunu, bir kısmının tamamen sahte, uydurma olduğunu, bir kısmında da hiç bir suç unsuru 
bulunmadığını ortaya koymak benim için çok basittir. Batı Çalışma Grubu 28 Şubat 
iddianamesiyle açılan davayı ülkemizde açılmış Ergenekon, Balyoz ve türevi siyasi 
davalardan esas itibariyle bir farkı bulunmamaktadır.28 Şubat iddianamesinin de diğer 
davaların iddianameleri gibi gerçekte bir iftiraname olduğunu ortaya koyacaktır. 28 şubat 
soruşturma kapsamında bazı medya patronlarının ve  köşe yazarlarının ifadelerinin alınmak 
üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığına çağrılmasının ardından çağrılmayanlar da var, 
onların da çağrılması gerekir, patronların gizli kalan gerçekleri  açıklaması lazım çünkü bu 
defter açıldı, kolay kolay kapanmaz diyerek yargıya açıkça talimat veren kimdir. Ülkemizde 
adalet mülkün temeli olmaktan çıkmış zulmün aracı olmuştur. Atatürk Devrimlerine, Laik 
Demokratik Cumhuriyete gönülden bağlı insanlara kefaret ödetilmeye kalkışılması ülkemizde 
yaşanan haksızlık ve hukuksuzluğun  kaynağını oluşturmaktadır. Batı Çalışma Grubu 28 
Şubat davasının kotarılması evresinde de ön yargılı bir iddianameye kılıf hazırlayabilmek için 
vahim hatalar işlenmiş, yasal niteliği olmayan uydurma deliller kabul görmüş, yalın 
gerçekler göz ardı edilmiştir. Tarih ülkemize ve dünyada muktedirlerin siyasi amaç ve 
istemleri doğrusunda nice davalar kurulacak hukuk cinayetleri işlendiğine şahittir.

Duruşmanın savcısının okuduğu mütalasında zikrettiği gerçek olduğu kabul 
ettiğimiz belgelerde suç unsuru yoktur ve atılı suçların ilişlendirilmesi mümkün değildir. 
Atılı suçla iliştirilebilecek nitelikte belgelerin asılları yoktur, fotokopidir ve tarif edildiğine 
ilişkin güçlü kanıtlar vardır.

4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu belge; Genel Kurmay 
Başkanlığında irticaya yönelik Batı Çalışma Grubunun kurulması Başbakanlığın 14 Mart 
1997 tarihinde yayınlanan talimattan yaklaşık bir ay sonra başlatılmıştır, bu talimattan 
haberimiz olmuştur, talimat bize doğrudan doruya postalanmamışsa her hafta Sayın Genel 
Kurmay Başkanının Başbabakanla, Cumhurbaşkanıyla görüşmeleri vardır, bu arada İçişleri 
Bakanlığının genelgesi yayınlanmış, ciddi uzun kapsamlı bir genelgedir ve bu yüzden de 
bizim ne yapabileceğimiz Genel Kurmay çapında öteden beri zaten irticanın yuvalanmasına 
engel olacak içimizde irticayı bulanmış olanları temizleyecek bir mekanizma vardı, 30/5 
yönergesi bunun, bu yönergenin bu usüllerin temelini teşkil eder ve biz geniş çapta halk, 
devlet olarak yapılan mücadelelere katkımızın ne olabileceği konusunda sayın Genel 
Kurmay Başkanının İkinci Başkana verdiği talimat çerçevesinde kısa bir toplantı 
yapıldı.

Aslında bu toplantıyı 7 Nisan tarihli toplantı ile karıştıranlar var, yani tarih 
olarak karıştıranlar var, açıkça toplantı yapıldığını hayal meyal hatırlayanlar var, fakat hiç 
kimse tarihini hatırlayamaz 15 sene evvel yapılmış bir toplantının tarihini hatırlamak 
mümkün mü, irtica konusunda gerçekten de bir toplantı yapılmıştır.

Cengiz Koşal bir toplantıya katıldığını 7 Nisanda demiyor orada bir toplantıya 
katıldığını ifade ediyor. 7 Nisan tarihli toplantı tutanağının sahteliğini bu hatırladığım 
dedikleri laflar ile aklamak mümkün değildir. Bunun sahtekarlığını da ortaya koyacağım.

Benim aklımda kaldığını göre 3 Nisanda toplantı yapılmış yani bir gün önce bu 
toplantıda neler yapılması gerektiği konusunda genel bir görüşme açılmış ve 14 Martta işte 
devlet çapında yapılan irticayla mücadele için bütün kurumların harekete geçtiğini gösteren 
emarelerden sonra bizim neler yapmamız gerektiği tartışılmıştır.

Daha evvel çeşitli örnekleri ile yapıldığı gibi bir çalışma grubu teşkil edilmesi söz 
konusu, Genel Kurmay Başkanlığında ifade edildiği gibi birçok çalışma grupları vardır.

Şimdi özel önemli olan bu toplantı da bizim bilgimiz olan husus 14 Mart tarihinde 



  

yayınlanan genelgenin Bakanlar Kurulu tarafından da ayrıntılı olarak müzakere edildiği 
ve oybirliği ile kabul edildiğidir. 

Bu toplantıda yapılan konuşmalar Taraf Gazetesinin 28 Şubat 2011 tarihindeki 
nüshasında yayınlanmıştır. Bu konuya  hem hükümet sahiplenmiş ve başbakan tarafından 
yayınlanmış bu belgeden sonra Genel Kurmay Başkanlığında bir çalışma grubu 
oluşturulması kararı 4 Nisan tarihinde yayınlanmıştır.

Bir toplantı yapılarak bu emir yayınlanmıştır, bunun delili şudur; emrin Genel 
Kurmay Genel Sekreterliği tarafından yayınlanmış olmasıdır, aksi halde Genel Kurmay 
Genel Şekreterliği araya niçin girsin, toplantıyı telefonla belki ondan dolayı da arşive 
girmemiştir, toplantıya çağırmıştır, toplantıdan sonra da toplantının genel özetini taşıyan 
kısa bir yayınlanmıştır, aksi halde Genel Kurmay Başkanlığından haraket başkanlığına 
verilen emir böyle bir toplantının sonucunu yayınlamak gereği olmasaydı, beni doğrudan 
doğruya ikinci başkan Genel Kurmay Başkanı çağırır doğrudan talimat verirdi, hiçbir emir 
Batı Çalışma Grubundan başka genel bir koodinasyon toplantısından sonra 
yayınlanmamıştır. 

Genel Sekreter kanayılya Harakeket Başkanlığına emir verilmesi onun çıkardığı bir 
emirle Harekat Başkanlığına emir gönderilmesi söz konusu değildir.

Bunun amacı doğrudan doğruya yapılan toplantının sonucunu bütün 
başkanlıklara iletmek ve haraket başkanına genel bir yetki verildiğinin diğer 
başkanlıklarada duyurulmasından ibarettir, bu toplantıda bütün arkadaşlar katılanlar, 
ilgili daire başkanları tanımıyorum. hatırlamıyorum. bir kaç kişi hatırlıyorum gayet iyi belki 
herkes gerçekten de bir çalışma grubunun kurulması gerektiğini söylüyor, hatta bende söz 
aldığım zamanda gerçekten de kurulması gerekir ama konu esas itibariyle isbahat konusudur 
ama çalışma mekanı böyle bir faaliyetin çalışma mekani olarak mevcut olan yer Silahlı 
Kuvvetler Komuta Harekat Merkezidir, yani şu anda gördüğünüz Genel Kurmay  Binasının 
altında zemin katının aldında Harp karargahı olarak geçici Harp Karargahı olarak kullanılan 
ve aynı zamında iş güvenlik harekatının acil işlem merkezinin kriz merkezinin kriz 
masasının bulunduğu yerde çalışma mekanı vardır, Burası Harp Karargahı olarak dizayn 
edildiği için alan çok geniştir. Burda o teşkil edildiği takdirde İç Güvenlik Hakaret merkezi 
içersinde ona bağlı olarak, daireye bağlı olarak faaliyet göstermesi  mümkündür diye teklifte 
bulundum, hatırlayamayabilirim.

Evvela sanıyorum ki istihbarat başkanına verelim kabul edilen bin  emir yayınlamış 
sonrada bu emirin hemen arkasından verdiği tarih sayısı ile birisi 1850 154 kayıt numurası 
birisi 155 kayıt numararı bir emir yayınlanmıştır. Bu emrin gerçek olduğunu gerçek 
olduğunu kabul ediyoruz. 

Sahte olan iddianameden bu emrin ekinde  yer alan belgedir. Düşünün 
iddianamede açıkça emrin ekinde eki de demiyor yani tevile kaçıyor ekinde bir bilge var, 
nasıl bir belge el yazması bir belge,  el yazması   üzerinde  tarih yok ve ana belge 4 Nisan 
tarihli belgenin üzerinde her hangi bir atıf yok, niye atıf yok, ek olduğuna ilişkin atıf yok.MY 
75/1 e göre bu belgede bir belgenin eki olduğu zaman  altında  imzan altında ona atıfta 
bulunulur ve ayrıca emir içinde de oraya konuş nedeni atıfta yazılı olarak söylenir yani bu 
ekin ne için kullanılacağı ne için konulduğu da belli değil, öğle bir şey yok, öğle hiç bir şey 
yok, sadece el yazması bir ek.

 8. klasörde 267. sayfalarda amaç bu günkü ortamda öncelikli hedef DYP'nin 
çökertilmesi, derhal iktidarın çekilmesi sağlayıcı önlemler alınmalıdır. DYP'nin hükümetteki 
oy potansiyeli kırmak örtülü yapılmalıdır. Acil tedbirler hükümetin refah partisinin yumuşak 
karnını tespiti, menfaat çatışmasını yaratmak, DYP Liderliğinin sağladığı menfaatler, DYP 
'nin düşürülmesi, liderden kurtulmanın parti için kazançlı olacağı, bu sırada YAŞ, TSK 
kararlılığını göstererek, göstermek, MGK kararlarında taviz vermemek, takipçisi olmak, TSK 
de içinde itricaya karışmış olanları ayıralım, TSK.nın yumuşak kanununu kuvvetlendirmek, 



  

Aracı kullanalım, Dini konuları bilgilendirme polemiğine girmeden, Çalışma Şekli; (1. Kurul, 
2.Kurul, 3. Kurul nerde bunlar, batı çalışma  kurulu teşkilatı belli, böyle bir kurullar yok, 
böyle bi şey yok ortada ikinci kurul D başkanları halen olduğu gibi çalışmaya devam edenler. 
 Üçüncü kurul: bu kurul bazı konularda fikir birliği sağlayamazsa J başkanları toplanır. 
Saçma sapan olmayan hayali laflar.Bu el yazısı yazılmış.

 Sayın Savcıların yukarıda içeriği verilen el yazması imzasız notun nasıl oluyor da 
04 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığına ait resmi bir belgenin eki olarak 
kabullendiklerini anlamak doğrusu mümkün değildir. 04 Nisan tarihli biraz evvel söylediğim 
gibi tek sayfadır ve bu belgenin bunun eki olması mümkün değildir. 

 Batı Çalışma Grubu'nun çalışma çerçevesini ve amacını çiziyor, birinci ve tek amaç: 
Tansu Çiller’i siyaseten bitirmek, başka bir belge yok çünkü onun için söylüyorum. Böylece 
Tansu Çiller'in olmadığı bir ortamda Doğru Yol Partisi parçalanır ve böylece hükümet 
düşürülür. Sayın Savcı benimle ilgili çıkarılmış bütün haberleri toparlamış. Meselenin Doğru 
Yol Partisi'nin parçalanması üzerinden kurulmuş olduğu bir kurgu olduğu açık. Mesele 
kişisel bir mesele değildir, ben bunların hepsini aştım. Mesele bir sistem meselesidir ve 
bedeli de görülüyor ki hep millet ödüyor, en büyük bedeli millet ödüyor. En büyük bedeli biz 
ödüyoruz, Silahlı Kuvvetler ödemiştir, bütün bunun için de tek sorumlu olarak Türk Silahlı 
Kuvvetlerini görmeyi de doğru bulmuyorum. Konulan belgenin el yazması belge olduğunun 
sonucuna varıyoruz, çünkü ortada başka hiçbir gerçek payı yok. Bu da aslında bir kağıt 
parçası bu da imzasız, bu da bi fotokopi bu da bi bilisayar çıktısı hiç bir üzerinde imza yok, 
Yargıtay kararlarına ceza genel kurul kararlarına aykırıdır.

 Belgenin ismi 7 Nisan 1997 tarihli "irtica konusunda alınacak Tedbirler" 
Başlıklı Genel Kurmay Başkanlığından gönderilen belge tabiri gerçeği yansıtmamaktadır. 
Tamer Tatar tarafından Ankara Cumhuriyet Savcılığına verilen belgeler arasındadır. 
Veriliş tarihi de 16 Ocak 2013 tarihidir. Belgenin üzerinde herhangi bir imza olmadığı gibi 
belgenin aslı da yoktur, fotokopidir. 

Belgeye ilişkin Genelkurmay Başkanlığından C.Başsavcılığının talimatına cevaben 
gönderilen 30 Ocak 2013 tarihli yazının ikinci maddesinde aşağıdaki cümle yer almaktadır. 
“Yapılan inceleme neticesinde, ilgi yazı ekinde bulunan yazının orijinal veya tıpkı çekim 
olup olmadığı anlaşılmayan bir suretinin mevcut olduğu tespit edilmiş ve yazı sureti EK-A’ 
gönderilmiştir." Demekki yazı Tamer Tatar'dan alınıyor bu tutanak Genel Kurmay 
Başkanlığına gönderiliyor. İddianamede geçen şekli ile dikkatle okunursa  Genel Kurmaydan 
onaylanan onaylı sureti demek suretiyle adeta belgenin kendisinin Genel Kurmay 
Başkanlığından gönderildiği izlenimi yaratıyor.

Tamer Tatar tarafından, Savcılığa 16 Ocak 2013 tarihinde teslim edilen "İrtica 
Konusunda Alınacak Tedbirler" başlıklı belgenin Ankara Cumhuriyet savcılığı'nın 18 Ocak 
2013 tarih ve işte saat sayılı  talimatı ile Genelkurmay Başkanlığına gönderildiği açıkça 
ortaya koymaktadır. Yani  Genelkurmay Başkanlığı'na 18 Ocakta bu belge gönderiliyor, 
Genel Kurmay Başkanlığının cevabi yazısında, Savcılığın 18 Ocak 2013 tarihli talimatı 
referans olarak verilmiştir. 

Ayrıca 07 Nisan 1997 tarihinde İnönü toplantı salonunda yapılan toplantıya 
katılanların kimliklerinin Genelkurmay Başkanlığından gönderildiği iddiası da tamamen 
mahkemeyi yanıltmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Konuya ilişkin Cumhuriyet 
Savcılığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan yazışmalar bu hususu açıkça ortaya 
koymaktadır. Ankara Cumhuriyet Savcılığı Genelkurmay Başkanlığına 17 Ocak 2013 
tarihinde gönderdiği talimatta 07 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen toplantıya 
katılanların kimlik bilgilerini istememiştir. İstediği nedir, önemli olan bu 17 Ocak 2013 
tarihli savcılık talimatında Genelkurmay Başkanlığından istenen husus, 07 Nisan 1997 tarihi 
itibariyle aşağıdaki belirtilen makamları temsil eden kişiler ve soyadları ile belirtilen kişilerin 
açık kimlikleri, rütbe ve görevleri, emekli olup olmadıkları, mevcut ise açık adreslerinin 



  

bildirilmesi talep olunur, istenen budur.
 Genelkurmay Başkanlığı, savcılığın yukarıda alıntı yaptığımız 28 Ocak 2013 tarih 

ve  Adli Müşavir Genel Kurmay Başkanlığınca Adli Müşavir Genelkurmay Başkanlığı cevabi 
sayılı, “Kimlik bilgileri” konulu bir yazı ile cevap vermiştir. Verilen cevabi yazıda 
toplantıdan hiç söz edilmemekte, savcılığın talimatında belirtilen makamlara ve soyadları 
bulunan kişilere ilişkin kimlik bilgileri bir ek halinde gönderilmiş bulunmaktadır.

07 Nisan 1997 tarihli “İrticai Faaliyetlere karşı alınacak tedbir” konulu belge bir 
toplantı tutanağı şeklinde hazırlanmaya çalışılmış ise de Genelkurmay Başkanlığının ilgili 
yönergesinde ve yazışma usullerinde uygun hazırlanmadığı ve içeriğinde de çelişkiler 
bulunduğu için bu fotokopi belgenin uydurma, sahte olduğu ilk bakışta dahi anlaşılmaktadır.

Diğer yandan toplantı tutanağının son bölümünde benim J-3 olarak yaptığım iddia 
edilen konuşmadaki çelişki de, tutanağın sahteliğini ortaya koyan ayrı bir husustur, ben ne 
diyorum, batı çalışma grubu kurulmuştur. Savcı Emir 10 Nisan 1997 o zaman çıkıyor Batı 
Çalışma Grubu, kriz masasından haraketle 10 Nisan tarihli bir emirden çok eskiye 
dayandığını ifade etmişti.

Sözde 7 Nisan tarihinde Batı Çalışma Gurubu kurulmuştur. Böyle bişi yok,  Batı 
Çalışma Grubunun 10 Nisan 1997 tarihinde kuruluş emrinin çıktığı ve kuruluşunu takriben de 
15-20 Nisan tarihleri arasında tamamladığı dikkate alındığında, mezkûr belgedeki 
sahtekârlığı ortaya koyan başka bir noktadır. 

10 Nisan 1997 Tarihli “Batı Çalışma Grubu” Konulu Belge böyle bazı ciddi 
evrakları ilgili j başkanları bazen kendileri kaleme alırlar, Bu emri baştan sonuna kadar 
ben kaleme aldım.

Laik demokratik cumhuriyete yürekten inanan bir kimse olarak tamamen bu belge 
gerçek olan belge yasal zeminler içersindedir ve hiç kimse bu belgenin yasalara aykırı 
olduğunu  yasaların çiğnendiğini iddia edemez, ben bu belgeyi bu gün dahi imzalarım 
yetkili olsam ve bu belge eğer yasaları çiğnemekse ben bu tür yasaları  çiğnemeye de 
hazırım. Burda hiçbir hukuka aykırı bi nokta yoktur.

 Yukarıda açıklamasını yaptığımız 04 Nisan 1997 tarihli emre dayalı olarak 
Harekat Başkanlığınca çalışmalara başlanmış, Batı Çalışma Grubunun amaca uygun teşkilat 
yapısı ve görev talimatı hazırlanmıştır. Bu komuta katının tasvibine sunulmuştur.

Dönemin Genel Kurmay Başkanı  bu emri imzalatırken söylediğim bazı sözleri 
anımsatmakta istiyorum, bunun nedeni sayın genel kurmay başkanının verdiği ifadesinde 
bu belgeyi hatırlamadığı yolunda ifadelerde bulunmuştur.

 Bu doğaldır, 15 sonra geçen bir belgenin hatırlanması zordur, gerçekten de zordur 
ama ben çok iyi hatırlıyorum, çünkü  benim hayatım boyunca üzerine durduğum bazı 
prensipler bunun içerisinde bu belgenin içerisinde imzaya çıktığım zamanda aramızda bir 
konuşma oldu,  Sayın Genel Kurmay Başkanına söylediğim söz şu oldu;

Sayın Genel Kurmay Başkanı bir süre geçmişte hatırlarmısınız bilmiyorum kirbit 
kutusunun üzerinde orak, çekiçler aranıyordu, bir çok kimseler takibata hayali şeylerle ve 
simgelerle tahribata ugratılmıştı ve acı çekmişti. Bu gün şunu biliyoruz ki Türk Ulusu'nun 
yüzde doksandokuzu onda dokuzu müslümandır. Laik Demokratik bir ülkede ulusun yüzde 
doksandokuzu Müslüman olan bir ülke dünyada eşi yoktur, bu nedenle bizim burda 
yazıcağımız bu faaliyetler içersinde özen göstermemiz gereken konu mütedeyin insanları 
inançlı insanları tedirgin etmemek, bizim üzerine durduğumuz konu dini ticaret olarak 
kullananlar siyasi islam için bayrak açanlar bizim hedefimiz bunlar olacaktır. Devletin 
Hedefi de budur, bu sözleri söyledim. 

1.Madde; Türkiye Cumhiryetinin üniter yapısına, ülkesi ve milleti ile bölünmez 
bütünlüğüne yönelen bölücü terör tehdidi Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarı ile sürdürdüğü İç 
Güvenlik Harekatı sonucunda baskı altına alınmış, buna karşılık devletin laik ve demokratik 
yapısını hedef alan irticai faaliyetler ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamış ve terörle 



  

mücadelede olduğu olduğu gibi bu tehdit de Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci öncelikli 
vazifesi haline gelmiştir. 

2. Madde; İrticai faaliyetlerin daha fazla gelişmesini önlemek ve ulaştığı bu 
seviyeden daha alt seviyelere çekerek cumhuriyetin temel nitelikleri olan Atatürk 
Milliyetçiliğine bağlı, Demokratik, Laik ve sosyal ve bir hukuk devleti olma özelliklerini 
ilelebet muhafaza etmek maksadıyla, köklü tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu ihtiyacı hükümet de görmüş, bu ihtiyaç Milli Güvenlik Kurulunda da dile 
getirilmiştir.

 3. Madde; Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini 
koruma ve kollama yükümlülüğünün bilincinde olarak, siyasi çatışma ve polemiklerin 
üstünde kalmak suretiyle yüce Türk Milletinin büyük çoğunluğunun beklentileri ve duyarlılığı 
paralelinde, bütün ağırlığını irticanın daha fazla mesafe kat etmesini önlemede kullanacaktır.

 4. Madde; Bu amaçla, Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi bünyesinde "Batı 
Çalışma Grubu" adıyla ayrı bir birim oluşturulacaktır. Bu birim bir bütün halinde İç 
Güvenlik Harekat Merkezindeki bölgede faaliyet gösterecektir. İç Güvenlik Harekat Dairesi 
Harekat Şubesi ve İKK ve Güvenlik Dairesi İç İstihbarat Şubesi Genelkurmay İdari Destek 
Harekat Merkezine taşınacak ve faaliyetini burada sürdürecektir.

 Yani İç güvenlik Dairesi ile birleşik olmasını sağlamak bakımından böyle ön 
görmüştür. 

Çalışma grubu öncelikle irtica ile mücadele konseptini ve bu konsepte bağlı olarak 
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde teşkilatlanmayı ve ülke çapında demokratik kitle örgütleri ile 
iletişim ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi esaslarını belirleyecektir. Bilahare bu birim 
belirlenecek yetki talimatı çerçevesinde Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Merkezinin bir 
bölümü olarak faaliyet gösterecektir. Benzer bir teşkilatlanma Kuvvet Komutanlıkları ve 
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan düzeyde gerçekleştirilecektir.

5. Madde; Çalışma Grubunun yürüteceği çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlar 
esas alınacaktır.

a.Yaşanan sorunun özünde, irticanın devletin bir kısım unsurlarının desteği veya 
göz yumması ile mesafe katetmesi bulmaktadır. Sorun bir yanıyla bir siyasi iktidar 
meselesidir. Bu nedenle soruna halkın sahip çıkması, geniş bir cephe oluşturulması 
gerekmektedir. Bu hususu gerçekleştirmede Türk Silahlı Kuvvetleri gereğinden fazla öne 
çıkmadan, günlük siyasi mücadelenin içerisinde görünmeden, Atatürkçü güçlere gereken 
desteği vermelidir. 

b.Türk Silahlı Kuvvetleri kendi iç yapısını sağlam tutmak zorundadır. Bütün Silahlı 
Kuvvetleri bünyesinde irtica unsurlarına yaşam hakkı tanınmamalıdır.

c. İrtica faaliyetlerinin ülke çapında resminin güncel tutulması, bütün 
bağlantılarının ortaya çıkması için güvenilir bir istihbarat ağı teşkil edilmeli ve bir rapor 
sistemi oluşturulmalıdır. 

d.Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke ve ulusal birliğimizin hem teminatı nemde 
sembolüdür. Bu tarihi misyona zarar vermeden bütün demokratik kitle kuruluşları ila sağlıklı 
bir iletişim kurulmalı ve idame ettirilmelidir. Bu suretle, halkımızın, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, ilgili ve yetkili siyasi kademelerin uygun ve yasal platformlarda 
bilgilendirilmesi sağlanarak, siyasi İslama geçit verilmeyecektir. 

Bu maddede sayın Genel Kurmay başkanımız müdahalede bulunmuştur, bu 
maddeye tek ilave ettiği konu  Türk Silahli Kuvvetleri ilgili yetkili siyasi kademelere uygun 
platformlarda bilgilendirilmesi sağlanarak siyasi islama geçit verilemeyecektir şeklindeki 
ifadeye yasal kelimesini koymuştur.

 6. Madde; Batı Çalışma Grubunun teşkilat yapısı EK-A'dadır. İlgili J Başkanlıkları 
kendilerine tahsis edilen kadrolara uygun personel görevlendirilmesine azami özen 
göstereceklerdir.



  

Yani personel ismi yoktur, herhangi bir teşkilatın yani bi gizli örgütün adamları 
değil, j başkanların kendi ihtiyarlarına kalmış, belge ile ilgili uygun nitelikte adam 
görevlendirilmeli burda  istenmektedi. 

7. madde; Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca, irticai 
faaliyetlerle ilgili olarak tespit edilen bütün istihbari bilgiler ve komutanlık 
değerlendirmeleri emniyetli muhabere vasıtalarıyla "Gizli-kişiye özel" gizlilik derecesi 
verilerek günlük, haftalık ve aylık periyotlar halinde gecikmeksizin doğrudan Genelkurmay 
Başkanlığına rapor edilecektir. 

8. Madde; Çalışma Grubu, emrin alınmasıyla birlikte faaliyete geçecek ve 15 Nisan 
1997 tarihinden itibaren rapor sistemi işletilmeye başlayacaktır. Veri tabanı oluşturmak 
maksadıyla; gönderilecek ilk raporlarda, sorumluluk bölgeleri dahilinde faaliyet gösteren 
bütün irticai örgütler, bunların faaliyetleri, çalışma usûl ve yöntemleri, hedefleri, çalışma 
alanları, hedef olarak seçtikleri kitleler, propaganda vasıtaları, mali kaynakları ve başka 
konulardaki mevcut bütün bilgi ve belgeler Genelkurmay Başkanlığına gönderilecektir.

Demekki veri tabanı için verilmiş olan bilgiler bu merkeze gönderilecektir.
9. Madde; Daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıdaki 

esaslara uygun olarak devam edecektir. 
a.Çalışmalara Genelkurmay İKK ve Güvenlik Daire Başkanı, Genelkurmay İç 

Güvenlik Harekat Daire Başkanı, Genelkurmay Psikolojik Harekat Daire Başkanı, 
Genelkurmay Basın Halkla Basın Yayın Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat Başkanları veya temsilcileri 
katılacaktır. 

Şimdi burada yanlış yorumlanan iki husus bulunmaktadır. Bu konunun açıklığa 
kovuşması önem  taşımaktadır. Buradan bir tanesi kriz masasının batı çalışma grubunun üst 
kurulu olduğu gibi algılanma vardır ki öğle birşey olmadığını göreceksiniz, ikinci olarak da 
10 Nisan da teşkil ettiğimiz resmen teşkil edilen bu batı çalışma grubunun teşkil tarihinin 
çok eskilere dayandığını bu kriz masasından dolayı götürmek isteyenler bulunmaktadır. 

Bu madde yer alan daha evel  teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıdaki 
esaslar uygulanacak devam edilecektir ifadesi iddianamede batı çalışma grubu üst kurulu 
olarak yakıştırılmakta bulunduğu ve bu suretle batı çalışma grubunun kuruluşunun belirsiz 
olarak geriye kaydırılmağa çalışıldığı görülmektedir. 

 Genel Kurmay Karargahında yapılan bütün çalışmaların veya organizasyonların 
tarihçesini bilmekteyim. Bu sebeple kriz masası ile ilgili çalışmalar çok eskiye 
dayanmaktadır. 1960 yıllarından itiraberen Nato da kriz masası, kriz kelimeleri telaffuz 
edilmeye başlamıştır, buna bağlı olarak  Nato çapında yapılan tatbikatlarda ki bu tatbikatların 
ismi vinteks ve saybeks türü tatbikatlardır. Yani Sivil İşler Askeri Hükümetlerin katıldığı o 
tür tatbikatlardır. Kriz masaları  teşkil edilir, büyütülür sonra krizin aşamaları olarak ve 
kendi milli tatbikatlarımızda da bu tür çalışmalar bu tür faaliyetler yürütülmüştür ve 
silahlı kuvvetlerin daha evvel bahsettiğim gibi en alt katında zemin katının altında yer 
altında korumalı direk hava saldırılarına karşı korumalı bir geçici harp karargahgıhı 
bulunmaktadır. Bu harp karargahının ismi Silahlı Kuvvetler Komuta Haraket merkezidir. 
Yaptığımız tatbikatlar bu mekanda yapılmaktadır. Hatta bu mekanda Başbakana ve bakanlara 
ayrılan yerlerde vardır. Genel Kurmay Başkanı için ve sorumlu j başkanları için kalıcakları 
çalışacakları çalışma mekanları da burda oluşturulmuştur, dediğim gibi gerçek bir krize de 
geçici harp karargahı olarak bu  faaliyete geçirilmiştir.

 Bunun en son bu merkezle ilgili kriz masası ile ilgili çalışmalarımızda yaptığımız 
tatbikatlarda başta dış işleri bakanlığı olmak üzere içişleri bakanlığından ilgili bakanlıklara 
tatbikatın mahiyetine göre çeşitli temsilcilikler katılmıştır ve en son tatbikat değil fiili olarak 



  

aktivite edilmesi ise 1996 Ocağında olmuştur. Ocak tarihinde bu merkezde fiilen kriz 
masası kurulmuştur. 

Şimdi kriz masasının bütün devlet çapında yürütülmesi ile ilgili elimizde bir 
belge var, bu belgede kriz merkezlerinin devlet çapında Başbakanlıkta nerede nasıl 
kurulduğuna ilişkin yönetmelikte detaylar bulunmaktadır.

Aslında dediğim gibi daha evvel kriz merkezi olarak bir harpte Genel Kurmay 
Silahlı Kuvvetler Komuta Haraket Merkezi faaliyete geçtiği için bütün hükümetle ilgili 
temsilcilerde burda toplanmaktadır. Başka bir harp karargahı yoktu bunu işte elimizdeki 
yönetmelikle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğin karşısında hava saldırısına karşı 
korumalı bir mekan var, burada hükümetin kriz yönetim merkezi kurulmuştur.

 Şimdi bizdeki ise bunun bir unsuru yani bir bakanlıklara da kurulan unsurları 
vardır. Bu unsuru olarak eskiden kurulmuş olan bunun bir unsuru haline gelmiştir. 

Genel Kurmay Başkanlığında 24 saat esasına göre her zaman faaliyete geçen 
faaliyettte bulunan bir acil işlem merkezi vardır. Bu acil işlem merkezinde bütün bütün j 
başkanlıklarında ana başkanlıkların temsilcileri nöbet tutar, önemli olarak gördükleri 
konularla ilgili bilgileri acil durumda doğruda doğruya komuta katına iletirler ve ilgili 
başkanlıklara j başkanlığına bildirirler, eğer bir kriz masasının toplanması gerekiyorsa acil 
işlem merkezi yanında kriz masası dediğimiz toplantı salonu bulunmaktadır. Bu toplantı 
salonunda krizle ilgili gelişmeler izlenir ve sonuçlandırılır. 

Şimdi Kriz masası ile ilgili madde de niçin psikolojik haraket, iç güvenlik haraket 
dairesi başkanlığı, basın halk ilişkilerden bir temsilci bulunduğunu belirtildiği, niçin buraya 
yazma gerektiğini ortaya koyar.

Şimdi bir krizde çok özellik taşıyan iç güvenlik harakatımız devam eden bir 
faaliyettir ve aynı zamanda psikolojik haraket yeni yeni ortaya girmiş ve halkın 
aydınlatılması bazı konuların bilinmesi yanlış bilgilendirilmenin önlenmesi, basın yayın 
halkla ilişkiler ile ilgili bir temsilcinin bulunması gereğinden dolayı aşağıda merkez 
kuruyoruz, burdaki merkezimiz  yeni yapısı ile yani bu unsurların da devamı ile kurulacaktır, 
kriz masası bölgede benim en son görev yaparken ciddi olarak faaliyete geçtiği dönemi 5 
ocak Kardak Krizinin patlak vermesi ile ortaya çıkmıştır. 

Bu kriz yönetimle ilgili yönetmeliği yeni yayınlanmış olması tarihi 9 Ocak 1997, 
bu konu bu vesile ile genelkurmay da tartışılmaya başlamış, çünkü ana merkez orası olduğu 
için aşağıdaki yapı yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır ve konunun gündemde 
oluş nedeniyle de bu maddeye fazladan kriz masası ile ilgili ifaedeler yer almıştır. Bu 
belgenin Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi  Yönetmeliğin ilgili hükümlerine havi ve 
resmi gazetede yayımlanan tarihi  biraz evvel söylediğim gibi 9 Ocak 1997 bunun bir suretini 
fotokopi süretlerini mahkemeye arz ediyorum. 

Tabi belgenin altında Genel kurmay ikinci başkanı orgeneral Çevik Bir imzası 
bulunmaktadır. Belgenin kendisini ben doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanına 
çıkardım ve onayını aldım, yukarıdaki gerçek belgenin atılı suça dayanak 
yapılmasındaki  mantığı anlamak gerçekten olanak dışıdır.

 Bu emir İçişleri Bakanlığının 28 Mart tarihinde yayınladığı kapsamlı genelge gibi 
Başbakanlığın Genelgesine dayalı olarak hazırlanmıştır.

 Başbakanlığın genelgesine Genelkurmay Başkanlığına adreslenmemesinin bu 
belgede genel kurmay başkanlığının haberinin olmadığı sonucunu çıkarmak hatalıdır. Neden 
hatalıdır, genelkurmay başkanı başbakan bu konuları irtica ile mücadele üzerine durdukları 
için yapılan faaliyetleri iştişare toplantılarında anlatmaktadır ve bunun sonucu olarak zaten 
Genelkurmay Başkanı İkinci Başkanı da bizde artık bir ay geçti, bu kararın yayınlanması 
hemen hemen bize bir teşkilat bir yapı bir çalışma grubu oluşturalım emrini vermiş, bu emirle 



  

bu kapsamla hazırlanmıştır.
 Emirde vurgulanan hususların altını özellikle çizerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

geçmişten ders almış olarak irticai faaliyetlerle mücadelede öne çıkmadan yasal zeminde 
kalacağı açıklıkla belirtilmiştir. 

Sayın Savcılar metinde yer alan yukardaki hususları görmezlikten gelerek 
iddianamede batı çalışma grubunun hedefini şu şekilde tanımlamayı uygun gördükleri 
anlaşılmaktadır. Batı Çalışma Grubunun hedefi Genel Kurmay Başkanlığı açıklamasına göre 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel nitelikleri olan ve Anayasada yerini bulan Atatürk İlke 
ve İnkilaplarıyla Sosyal Hukuk Devletine karşı her türlü faaliyeti takip ve  kontrol etmek 
brifiglerle kamuoyunu bilgilendirmek diye tanımlanmaktadır. Oysa bu tarif bizim  emrimizde 
yer almamaktadır. Böyle bir Genel Kurmay Başkanlığının açıklaması yoktur.

Batı çalışma grubunun hem hedefi hem de irticayla mücadele yöntemi yukarda 
suretini verdiğimiz emir açıkça ortaya koymaktadır.

İddianamede Batı Çalışma Grubunun TSK içinde illegal gizli bir suç örgütü niteliği 
taşıdığı varsayımı tamamen mesnetsizdir ve iftiradan ibarettir. Batı Çalışma Grubunun teşkil 
emri bütün Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığına yayınlanmış, benzer 
çalışma gruplarının bünyelerinde oluşturulması emredilmiştir. 

Batı Çalışma Grubunun kuruluş amacının, “Cebir ve şiddet kullanarak, 
“korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye 
teşebbüs” eylemi için teşkil edildiğini ileri sürmek hukuki dayanaktan tamamen 
yoksundur. 

Batı Çalışma grubunda yapılan çalışmaları da “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 
yönelik korkutma, yıldırma, sindirme veya yöntemlerinden biri sayılarak onu ortadan 
kaldırmaya ve görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” eylemi sayma 
olanağı da bulunmamaktadır. Batı çalışma grubunda belirtilen tarzda hiçbir çalışma 
yapılmadığı gibi, “Batı Çalışma Grubu mahreçli” hiçbir emir ve talimat da yayınlanmamıştır, 
hiçbir fişleme belgesi de yapılmamıştır yayınlanmamıştır.  

Emrin ekinde söz konusu çalışma grubunun (EK-A) teşkilat yapısı ve belirtilen 
yapıya personel verecek Genelkurmay kadro birimleri belirtilmiştir. Bunların toplamı 17 
civarındadır, Çalışma grubunda görev alan personel ismen tespit edilmemiş, görevlendirme 
ilgili Daire ve Başkanlıklar tarafından yapılmıştır. Tayin ve başka sebeplerle Genelkurmay 
Karargâhından ayrılan personel yerine ilgili Başkanlık tarafından başka personel tefrik 
edilmiştir. Bu durum Batı Çalışma Gurubunda görev alanların kendi iradeleri ile çalışma 
gurubuna katılmadıklarını, kendilerine emir komuta zinciri içerisinde kadro görevi yerleri 
dikkate alınarak verilen emrin gereği olarak anılan grupta görev aldıklarını kanıtlamaktadır.

 Ortada böyle bir örgüt yoktur. “Batı Çalışma Grubu” Genelkurmay Karargâhında 
belli konular üzerinde çalışma yapılması için teşkil edilen rutin bir uygulama kapsamında 
teşkil edilmiştir. Adı geçen çalışma grubunun kendine özgü özel bir iletişim ağı da 
bulunmamaktadır. Teşkil edilen çalışma gruplarının hiçbir icra yetkisi bulunmadığı için 
yapılan  yaptığı çalışmalar etüt ve öneri niteliğindedir. Bu nedenle Batı çalışma grubunca 
hiçbir zaman emir ve talimat hazırlanıp yayınlanması söz konusu olmamıştır. Genelkurmay 
Başkanlığından çıkan emirler “İmza yetkileri Yönergesi” esaslarına göre ilgi ilgili Daire 
Başkanlığı tarafından hazırlanır ve “Komuta Katı” (Genelkurmay Başkanı yani böyle ikinci 
başkan veya yetki verilen korkenarel rutbesi  - Genelkurmay II. Başkanı) veya yetki verilen 
korgeneral rütbesindeki “J” Başkanı tarafından imzalanır.

 Batı Çalışma Grubunda görev yapanlar; kurs, tayin veya başka nedenlerle 
Genelkurmay Karargâhından ayrıldıkları andan itibaren, teşkil edilen Çalışma Grubu ile 



  

bağları kesilmiştir,örgüt değildir yani,kısacası aralarında örgütsel bir bağ bulunmamaktadır.
 Genelkurmay Karargahında çalışanlara, karargah içerisine girmeye yetkili 

oldukları birimlerin yerlerini belirten özel giriş kartları verilmektedir. Karargah 
subaylarının giriş kartlarında belirtilmemiş birimlere girmesine müsaade edilmez. Giriş 
kartlarının üzerinde çarpı işareti vardır girmeyeceği bölgeler için.  Sayın Savcının Batı 
Çalışma Gurubunda çalışanlara sürekli giriş kartı verilmesine ilişkin belgeyi atılı suç delili 
olarak göstermesi bu nedenle mesnetsizdir. 

Ne var ki, Sayın Savcının atıfta bulunduğu belge de sahtedir. Batı Çalışma 
Grubunda çalışanların sayısı 17 kişi iken (Teşkilat Şemasının incelenmesinden bu sonucu 
çıkartabiliriz)  kart çıkarılması isteyen  kişi sayısı 45 kişi civarındadır.

 Kenan Denizli imzası İç Güvenlik Daire Başkanı ve belgenin sahteliğini ortaya 
koyan içersinde Tamer Tatar'ın verdiği CD içersindeki belgedir,  bu belge de sahteliğini 
ortaya koyanda giriş belgesi istendiği makamın Merkez Dairesi olmasıdır, o dönemde genel 
kurmay karagahında giriş kartları ile ilgili Merkez Dairesi görevli değidir. O tarihte giriş 
kartları ile ilgili belgeleri hazırlama görevi genel kurmay genel sekreterliğinde bulunan 
emniyet subayısının görevidir. Emniyet subayı görevini yaparak giriş kartlarını istenen 
başkanlıklara anılan şahıs adına hazırlar ve teslim eder. Bu uygulama 2007 ortalarına kadar 
sürüyor, anlıyoruz ki bu sahte belgeyi hazırlayanlar 2007'den sonraki durumun farkında 
oldukları ve bu durumda da belgeyi giriş kartlarına hazırlanan makamın genel kurmay 
merkez dairesi olduğunun görüldüğü için hazırladıkları sahte belgenin genel kurmay merkez 
dairesine hitaben yazılan bir yazı ile isbat edecekleri ortaya koymaya çalışmışlar, halbuki 
dönemdeki evrakları bilgileri ve o giriş kartlarındaki üzerindeki damgalara bakın tamamen 
genel kurmay genel sekreterliğine ait belgelerdir. 

Bu belge 16 Nisan 1997 tarihli Laiklik aleyhtarı faaliyetler ile ilgili belge; Bu 
belgeyi ben imzaladım. Dava dosyasında da bulunmaktadır. 

 Aynen okuyorum; "Muhtelif kaynaklardan, camilerimize laikdir, laiklik aleyhtarı 
vaazlar verildiği, bu vaazların içeriğinde kanunen suç teşkil eden ibareler olduğu, hutbe ve 
vaazların verilmesine Diyanet  Başkanlığınca yayınlanan dökümana uyulmadığı 
öğrenilmiştir. Garnizon Komutanlıklarınca, öncelikle cuma ve bayram namazları olmak 
olmak üzere gayri  muayyen zamanlarda verilen hutbe ve vaazların personel 
görevlendirmek suretiyle takibini ve tespit edilen hususların yer ve zaman belirtilerek rapor 
edilmesinin laiklik aleyhtarı tutum ve davranışları önlemeye yönelik çalışmalar için faydalı 
olacağı değerlendirilmiştir, konunun hassasiyeti dikkate alınarak görevlendirilecek 
personelin seçimi ve görevin icrasında Genel Kurmay Garnizon Komutanlıklarınca bizzat 
takip ve kontrol edilmesi ve daha ast makamlar ve sivil makamlar arasında yazışma 
yapılmaması uygun mütalaa edilmektedir. 

Bu birinci maddede belirtildiği gibi bize gelen bilgiler MİT dahil çeşitli 
kuruluşlardandır. MİT'ten gelen bilgilerin nasıl Genel Kurmay Başkanlığına hangi formatta 
intikal ettiğini burada arz etmeyi yararlı buluyorum. MİT'ten gelen evraklar tek beyaz bir 
sayfaya yazılmıştır. Üzerinde bu olayı anlatır, İmza yoktur ama ilgili kurye tarafından 
getirilir ve altında bir not yazılıdır. Bu belge adli makamlar nezdinde kullanılamaz, biz 
böyle bir durumda bunu işleme koymak durumunda olamayız, olmayız, bunun teyit 
edilmesini isteriz,  o yüzden de böyle bir olayda bir gerçeklik payı var mı yok mu sadece 
bunu soruyoruz, kaldıki bu evrak Hasan Celal Güzel  tarafından da şikayetinde yaptığı 1997 
Temmuzunda  yaptığı şikayet dilekçesi, ihbar dilekçesinde bu belgeyi de koymuştur ve bu 
belgede suç unsuru olmadığı hem verilen takipsizlik kararı ile hemde daha sonra kesinleşen 
kararla mahkeme kararı ile bu onanmıştır. Aklanmış bi belgedir. 

13 Haziran 1997 tarihli askeri lojman bölgelerine giriş ile ilgili düzenleme 
konulu belge, yine benim imzaladığım bir belgedir, bu belgede dava dosyasında atılı suça 



  

delil olarak sunulmuştur.
Birinci maddesi; askeri birlik ve sosyal tesislere girişte çağ dışı kıyafetler 

giyilmesini önlemek maksadı ile tedbirler alınmış olmasına rağmen bugüne kadar ordu 
evlerine, sosyal tesislere ve askeri lojmanlar bölgesine giriş ile ilgili ortak bir düzenleme 
getirilmemiştir, öyle bir düzenleme yok, ortak bir düzenleme yapılması maksadıyla yanlış 
yorumlara isteyen istediği gibi bir şey yapmasın amacıyla demek istiyorum, 

a. Çağ dışı kıyafet giyilmesi ile ilgili olarak bugüne kadar çıkartılmış olan emirlerin 
birer suretinin gönderilmesini, Kuvvet Komutanlıklarından ve Jandarma Genel 
Komutanlığından, 

b. Tesettür ve simgesel kıyafet ile halk tipi giyim ve başörtüsü arasındaki farkı 
belirtmek maksadı ile görüş bildirilmesini Genelkurmay Personel Başkanlığından, 

c. Çevresi tecrit edilmiş nizamiyesi olan lojmanlara şehir içinde halka açık bölgede 
yer alan lojmanlara ve birlik dışında ancak çeşitli seviyedeki askeri yasak bölgeler içinde 
bulunan lojmanlara giriş çıkışta giyilecek veya giydirilebilecek kıyafetler ile ilgili 
kısıtlamalar yapılıp yapılmayacağı konusunda detaylı görüş bildirilmesine Genelkurmay Adli 
Müşavirliğinden arz ederim. 

Bu bir sadece görüş istemeye yönelik ve bir karmaşanın, ortadaki bir karmaşanın 
ortaya çıkarılmasıdır.Konunun özünde bir birlik ve beraberlik sağlamaya yönelik faaliyet 
olduğunu belirtiyorum.

Bu belge ile ilgili, Batı Çalıma Gurubu şemasında başkan olarak belirtilen 
Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan'ın Batı Çalışma Gurubunun askeri 
birlik ve sosyal tesislere girişte Batı Çalışma Gurubu tarafından çağ dışı kıyafetler nitelemesi 
yapılarak çağ dışı kıyafetler giyilmesini önlemek maksadı ile tedbirler alındığı ve ortak bir 
düzenleme yapılacağı belirtilmiş ve bayanlarının giyimi ile ilgili olarak tesettür, simgesel 
kıyafet, halk tipi giyim, başörtüsü şeklinde fark ve ayrımlara gidilmiş, kendilerinin istediği 
şekilde giyinmeyenlere de çağ dışı, irticacı damgası vurmuştur. Öyle bir damga vurduğum 
falan yok, basit, bu nasıl bir yorumdur.

Bu nihayet o dönemde irtica ile mücadelede verilen kanunlar, nizamlar çerçevesinde 
Genelkurmay Başkanlığının daha doğrusu hükumetin aldığı kararın paralelinde yürüttüğümüz 
faaliyetler içerisinde bir noktadır ve bir standartlık bu yasak, 28 Şubat kararı ile ortaya çıkmış 
bir yasak değildir, bu yasağın çok öncesi vardır. Herkes istediği kafadan bir şeyler yapmasın 
endişesinden kaynaklanan bir yazıdır.

Bu yazının amacı Türk Silahlı Kuvvetlerinde konuya ilişkin ortak bir düzenleme 
yapılabilmesi için Kuvvet Komutanlıklarından konuya ilişkin daha önce yayınladıkları 
emirlerden birer suret istenmekte, ayrıca Genelkurmay Personel Başkanlığından ve 
Genelkurmay Adli Müşavirliğinden konunun farklı boyutlarına ilişkin görüş talep 
edilmektedir.

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Çalışma Gurubu rapor sistemine geçiyor, 
aslında bu rapor sistemi olmadan da Türk Silahlı Kuvvetleri ilgili birimlerinden her türlü 
faaliyetle ilgili Silahlı Kuvvetler içerisinde faaliyetleri rapor eden bir mekanizma mevcuttur, 
mevcut rapor sistemimize daha somut bir şekilde raporların nitelikleri ve şekilleri, formatları 
belirtilmek suretiyle buna bir düzen getirilmiştir.

Bu düzenleme irticai faaliyetler ile mücadele için kaçınılmaz bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır, bu belgenin atılı suç ile ilişkilendirilmesi olanaksızdır, hükumeti devirmek 
ile bu raporun bu rapor verme sistemi içerisinde hükumet ile ilgili herhangi bir bilgi belge 
istenmemektedir.

Bu belge diğer belgeler meyanında 28 Temmuz 1997 tarihinde Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca Hasan Celal Güzel tarafından şikayet ve 



  

ihbar dilekçesine ek olarak sunulmuş ve Devlet Güvenlik Mahkemesinin 4 Mart 1997 
tarihinde yaptığı soruşturma sonucunda takipsizlik kararı vermiş ve bu karara karşı yapılan 
itiraz da 4. Devlet Güvenlik Mahkemesi İstanbul 11.12.1997 tarihindeki ret kararı ile 
takipsizlik kararı kesinleşmiştir, bu suretle dönemin yargı organları Batı Çalışma Gurubunun 
faaliyetlerinin meşru bir zeminde bulunduğunu da tescil etmiştir.

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti konulu belge, bu belge aslında Batı 
Çalışma Gurubu Batı Harekat Konsepti olarak, böyle bir isim hiçbir zaman olmadı, Batı 
Çalışma Gurubunda çalıştığı imaj ve yerini ortaya koymak bakımından hazırlanmış yani öyle 
adlandırılıyor, belgenin üzerinde Batı Çalışma Gurubu Batı Harekat Konsepti yazmıyor, 
sunulan belgenin üzerinde Batı Harekat Konsepti yazıyor,  bu belge yukarıda mahiyetini 
açıkladığımız Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel'in Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başsavcılığına 28 Temmuz 1997 tarihli şikayet ve ihbar dilekçesine ek olarak 
verdiği belgelerden bir tanesidir, ancak bu belgenin üzerinde o zaman Nisan ve taslak 
olduğu, taslak yazmıyor, yani kayıt numarası yok, arşiv kayıt numarası, yayınlanmadığı belli 
ve nitekim bu belge ile ilgili Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığının hazırlık 1997/285 yani Hasan Celal'in şikayet ve ihbarına göre bir hazırlık 
dosyası açılıyor, bu hazırlık dosyasındaki belgeler doğrudan doğruya Genelkurmay 
Başkanlığına gönderiliyor, bunlar ile ilgili bilgi isteniyor, Genelkurmay Başkanlığın söz 
konusu belgenin 29 Temmuz hükumetin düşürülmesinden 1 aydan fazla zaman geçmiş, 1.5 
ay zaman geçmiş, sonra yani bu belgenin tarihi itibari ile taslak olduğunu, Genelkurmay 
Başkanlığının ilgili ve resmi bir biriminde anlaşılmaktadır, doğru ama taslak, taslak ne 
demek, yürürlüğe konmamış, onaylanmamış, komutanın imzası yok, yetkili makamların onayı 
yok, hiçbir anlamı yok ve size temin ederim ki bu belge ben Silahlı Kuvvetlerden 
Genelkurmay Karargahından ayrıldıktan belki de yıllar sonra gerçek belge haline gelmiştir, 
tarihini bilmiyorum, yani şimdi bu belgenin Sayın Başkan 18 Haziran 1997 tarihinde 
istifa eden hükumet ile ilişkilendirilmesi olanağı bulunmamaktadır, kaldı ki belgenin bu 
hali ile taslak olduğu belirtilerek Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından da bunun taslak 
olduğu söylenmiştir.

Biraz evvel söylediğim benim tarafımdan imza edilen belgelerde Devlet Güvenlik 
Mahkemesine gittiğini belirtmiştim, onlar taslak demiyor, onlar gerçek diyor, ilgili 
arkadaşımız İKK Güvenlik Daire Başkanı bunlar bir gerçek, ama bu diyor gerçek ama 
taslak diyor.

  Genelkurmay Başkanlığının 29 Temmuz 1997 tarihli Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının işte hazırlık hitaben yazılan Genelkurmay Başkanı 
namına Fevzi Türkeri Tümgeneral İKK ve Güvenlik Daire Başkanı imzalı cevabi yazılarında 
Batı Harekat Konseptinin taslak metini olarak gerçek belge olduğu bildirildiği, bu soruyu 
bana soruyor, 

Genelkurmay Başkanlığı karargah hizmetleri yönergesi eski adı ile 178/1, yeni adı 
ile MY 75/1-b, bir belgenin üzerindeki tarihin yetkili makam tarafından onaylandığı 
tarih taşımasına amirdir, adı geçen belgenin taslak olması belgenin üzerinde kesin bir 
tarih yani 6 Mayıs 1997'in bulunması, belgenin tahrif edildiğinin kanıtıdır, esasen 
belgenin birinci sayfasında İlgi A olarak ne yazılmış, hani tarih tahrif edilmiştir diyorum, 
bunu ispat eden belgenin kendisi, biraz evvel söylediklerimi bir tarafa bırakın, bakın İlgi A; 
Genelkurmay Başkanlığının 9 Temmuz 1997 gün, yani ne demek tarihi ya 6 Mayıs'ta olan bir 
evrak 9 Temmuz tarihli daha ileri ki bir tarihin ilgisini nasıl taşıyabilir, bu akıl ve mantığının 
alabileceği bir şey midir, çok basit olarak ortaya koyuyorum, bu nedenle aslında bu belgenin 
de atılı suçla ilişkilendirilmesi mümkün değildir, kaldı ki bu belge biraz evvel dediğim gibi 
kesinleşmiş bir karar vardır, takipsizlik kararı belge ile ilgili, bu husus ayrıca MİT tarafından 
belgeler, gönderilen belgeler içerisinde de vardır bu belgeler içerisinde de yine bakıyorsunuz, 



  

yine tarih yok, taslak Nisan, taslak olduğu görülüyor, MİT tarafından gönderilen belgeler 
içerisinde de harekat konsepti var ve tabi orada bir çalışma ve orada tabi bu ilgiler yok, orada 
bu ilgiler yok, orada bir, iki, üç diye yazmış, yani batı çalışma konsepti ile ilgili bir çalışma 
yapıldığını ben de anımsıyorum, bu gerçek, ama üzeri şey yapılmış, tahrif edilmiş olan bu 
belge açık belgenin içeriğinin de tahrif edilmediğini hiç kimse iddia edemez.

Konsept dokümanları şunu bilelim ki vardır örnekleri Milli Askeri Strateji 
Konseptimiz gibi doğduran doğruya Genelkurmay Başkanı tarafından imzalanır, tabi taslağı 
ikinci başkan tarafından imzalanabilir ve bu imzalanan belge bir baş emir ile yayınlanır, bu 
emirde amaç ve kapsam belirtilir, burada ne amaç, ne kapsam var, efendim şeyden aldığımız 
10 Nisan tarihli emirden alıntı var, aklıma uygun da gelmeyen laflar var, bir konsept 
dokümanında olmaması gereken noktalar var, bir konsept dokümanı bir harekatın 
tasarısıdır, siz bir irtica ile mücadele ediyorsanız bu tasarının ana hatlarını ortaya koyarsınız, 
bu ana hatlarını kısaca çok özet olarak zaten 10 Nisanlık tarihte vermiştik, bunlar öne 
çıkmıyor, bu vaziyet bütün yurttaşların özel görevidir, herkesin görevidir, bu ülkeyi sadece 
biz değil, bütün yurttaşlarımız, duyarlı yurttaşlarımız seviyor, bununla ilgili olarak sakın 
irtica ile mücadele edeceğiz diye mütedeyyin insanları tedirgin etmeyin, bunlar olması 
gereken konular ki bunlar şeyde var, hani 10 Nisan tarihli emriniz de var, bir şeyler konmuş 
içerisinde o yüzden içeriğinde tartışma dışı bulunuyorum, gereğini de duymuyorum ve 
irdelenmesine de belgenin okunmasına da ihtiyaç bile bu nedenle duymuyorum.

 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı adlı belgedir, bunda da sorgulama 
tutanaklarında Batı Çalışma Gurubu Batı Eylem Planı diye bir saçma bir ek koymuşlar, orada 
hazırlandığını ortaya koymak için bu çok önemli bir belgedir, yani buradaki yapılan tahrifat 
çok apaçık ve aşikardır ve tabi 16, 15 sene önceki bilgileri arkadaşlarımın hatırlamasını 
beklemek, bundan yoğun ilgilenmemiş olan, şu veya bu şekilde görmüş olanların bunu 
tamamen takip edebilmelerinin, bilmelerini olanak dışı buluyorum.

Benim söyleyeceğim gerçekler burada bir tahrifatın olduğunu, bir sahtekarlığın 
olduğunu ortaya koyacaktır, bu belgenin de her şeyden önce 6 Mayıs tarihli Batı Harekat 
Konsepti adlı belge gibi orijinal olmadığını, ıslak imza ve parafelerinin bulunmadığını ve 
üzerinde Genelkurmay Personel Başkanlığına kaydının bulunduğu bilinmektedir, fotokopi 
olan belgenin üzerinde kolaylıkla tahrifat yapılabileceği için yasal delil niteliği 
sayılamayacaklarına ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararını daha önce atıfta 
bulunmuştum.

Söz konusu öylem planının atılı suça dayanak yapılmak için tahrif edildiğini 
belgeleyen ciddi kanıtlar bulunmaktadır, söz konusu belge tek sayfalık bir baş emir ile 19 
sayfalık bir ekten, EK-A’dan ibarettir, baş emirde işte elimdedir, ilgi b olarak biraz evvel 
arz ettiğim 6 Mayıs tarihli Batı Harekat Konsepti söylenmektedir, ki o konsept biraz evvel 
ispat ettiğimiz gibi 29 Temmuz itibari ile taslak bir belgedir, taslak bir belge nasıl oluyor ki 
27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planında ilgi olarak gösteriliyor, bu olacak şey midir, 
yayınlanmamış bir belgenin taslak niteliğinde olan bir belgenin ama üzerinde 6 Mayıs 
yazmıyor tabi, belgenin burada ilgi olarak oysa biraz evvel söylediğim gibi 29 Temmuz 
tarihi itibari ile bu belge yani Batı Harekat Konsepti taslaktı, Batı Eylem Planını buraya 
alması başındaki bu ifadeden de anlaşılmaktadır, diğer taraftan çok önemli olan bir 
hususta belgenin EK-A’sın da 32 adet konu ve faaliyet planı belirtilmiştir, işti bunun 
ekinde 32 adet faaliyet planı vardır.

Bu belgenin kapağında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bilgi için 
gönderilmiştir, bilgi için gönderilen belgeler bir işlem yapılması için değil, bilginiz olsun biz 
bunu yapıyoruz demek içindir, bilgilendirmek Genel Sekreterlik kanalı ile ilgili makamları, 
sivil makamları bildirmeye yönelik bir atıftır.

Belgenin içine 19 sayfalık belgeye 32 tane  konu ve faaliyet alanı yazmış, 32 faaliyet 



  

alanı içerisinde bizzat icra makamı olarak 26 tanesinde Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterine görev verilmiştir, bu mümkün müdür, genel sekreter buradadır, o zaman genel 
sekreteri buradadır, bu gülünçtür, aksine devlet çapında yapılan psikolojik harekat planları 
Milli Güvenlik Kurulu tarafından koordine, Başbakanlıktan alınır ve ilgili birimlere yapılması 
için görevler verilir , gerçekte ise devlet çapında azalan psikolojik harekat planı Başbakan 
tarafından onaylanır ve Milli Güvenlik Sekreterliği tarafından koordine edilir.

Devlet çapında psikolojik harekat planının Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 
tarafından koordine edildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bu alıntı Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesinin brifinginden alınmış bir 
alıntıdır, tamamlanan faaliyet olarak yazıyor, psikolojik harekat planları, MGK Genel 
Sekreterliği tarafından hazırlanan devlet çapında psikolojik harekat planlarında 
Genelkurmay Başkanlığına verilen görevlerin icrası maksadıyla ve irticai faaliyetlere 
yönelik olarak Batı Eylem Planı hazırlanmış ve uygulanmasına devam edilmektedir.

 Batı Eylem Planı davayı kurgulayanlar tarafından tahrif edilmiştir, tahrifat sadece 
belgenin tarihinde değil, içeriğinde de yapılmıştır, belge de orijinal olmadığı için fotokopi 
üzerinde oynandıktan sonra tekrar fotokopi çekilerek delil olarak piyasaya sürülmüştür.

 Başbakanlıkça 27.06.2000 tarihli irticai faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele 
stratejisine yönelik tedbirler dokümanından sonra Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğince koordine edilen devlet çapında psikolojik harekat planı hazırlanmış ve bu 
planda Genelkurmay Başkanlığına görevler verilmiştir, belirlenen görevlerin icrası maksadı 
ile Psikolojik Harekat Dairesi Başkanlığının brifinginde yer aldığı gibi Batı Eylem Planı 
hazırlanmıştır, Psikolojik Harekat Daire Başkanlığının 2004 yılındaki brifing metninden Batı 
Eylem Planının 2000 yılından sonra hazırlandığı açıkça ortaya çıkmaktadır, Genelkurmay 
Başkanlığındaki bir daire başkanlığı brifinginde 7 sene önceye ait bir planın yani 27 Mayıs 
1997 tarihli, tamamlanmamış bir faaliyet tamamlanmış bir faaliyet olarak zikredilmesinin söz 
konusu olamayacağı açıktır, bu nedenle bahse konu eylem planının içeriğinin tahrip edildiği 
gibi 54. Hükümet döneminde yayınlanmadığı kesinlik kazanmaktadır.

 İddianamede söz konusu edilen CD'ler 2 gruba ayrılmaktadır. Birinci grup 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilenler. 2. 
Grupta ise kendilerini mağdur, müşteki olduklarını iddia edenlerin doğrudan Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına elden teslim ettikleri CD'lerdir.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gönderilenler ise 3 ayrı kaynaktan temin 
edilmiştir. Bunlardan birincisi ve en önemlileri iddianamede mağdur, müşteki olarak 
belirtilen Tamer Tatar'dır.

 Istanbul Başsavcılığının 20 Aralık 2011 tarihinde elden teslim ettiği İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına 20 Aralık 2010 tarihinde elde teslim ettiği CD'nin üzerinde 
genelkurmay başkanlığı özel antendi bulunduğu kaydı yer almaktadır.

 Balyoz davasında ün yapmış sahte 11 nolu CD gibi bu CD içeriğinde de gerçek ve 
tahrifata uğratılmış belgelerin yanı sıra sahte dijital dosyalar da bulunmaktadır. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği CD'lerden 2. Bölümü ergenekon 
davası sanıklarından sayın Hurşit Tolon'un oğlunun evinde bulunduğu iddia edilen CD'lerden 
oluşmaktadır. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 3. Grup CD'nin kaynağı ise 6 Aralık 
2010 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada el konulan CD ve dijital 
medyadır bazı ses kayıtları da bulunmaktadır. 

Her şeyden önce CD ve dijital medyanın yasal delil sayılması için gerekli yasal 
düzenlemenin hatırlatılması uygun olacaktır. Sayın Savcıların delil olarak ileri sürdükleri 
CD'lerde gözardı ettikleri 3 hususun altını öncelikle çizmek isterim. CMK.nın 134/3. 
Maddesine yazılı hükümler ile resmi gazetenin 01/06/2005 tarihinde yayınlanan adli ve 



  

önleme aramaları hükümleri CD'lere el koyma işleminde açıkça ihlal edildiğinden CD'lerin 
yasal delil niteliği olma özelliği bulunmamaktadır. 

 Maddi gerçeğin sadece dijital yollarla tespit edilemeyeceğini belirtilmiştir. Bunun 
nedeni Dokümanlar CD ortamına aktarılmadan önce ilgili dosyaların son kullanıcı, 
dokümanların oluşturulduğu tarih, saat bilgisi, dokümanlar üzerinde işlem yapan son 
yazar bilgisi, en son kaydetme zamanı, kaç işlem yapıldığı gibi üst verileri değişik yapılması 
mümkün olması gösterilmiştir. 

 28 Şubat davasının kotarılması için de ürettikleri suç unsuru taşıyan sahte belgeleri 
gerçeklik sanısı yaratmak için gerçek belgeler arasına serpiştirmiş oldukları anlaşılmaktadır.

 Fotokopi olan belgenin üzerinde tahrifat yapıldıktan sonra CD'ye kaydedilmesi çok 
basit bir işlemdir. Belgenin gerçekliği bu şekilde ispatı hukuka uygun değildir. 

Bütün CD'ler yasal mevzuata rağmen el konulan bütün CD'lerin hiçbirinin el koyma, 
teslim alma işlemi ile birlikte yapılması gereken yedeklemesi yapılmamış, imajları 
alınmamıştır. Bu nedenle yasal delil niteliği bulunmamaktadır. 

Tamer Tatar ifadesine göre kendisine 19 Aralık 2011 tarihinde kargo ile çalıştığı 
Çorlu Devlet Hastanesine kargo ile genelkurmay antedli bir CD ve bir DVD ile bir klasör 
ıslak imzalı belge gönderilmiştir. Tabi bu ıslak imza lafı tabi havada kalıyor. Islık imza 
olmadığı, fotokopi oldukları daha sonra anlaşılıyor. 20 Aralık 2011 tarihinde bu gelen 
belgeleri Cumhuriyet Savcılığına teslim ederek ifadesi alınmış. Cumhuriyet Savcılığı da 
bunları 21 Aralık 2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir. 

Hiçbir inceleme işlemi yapılmadan imajlarını falan bırakalım bir tespit tutanağı 
tutulmadan alınıp içinde binlerce sayfalık dosyaların bulunduğu DVD ve CD'nin doğrudan 
Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesindeki aceleliği anlamakta şahsen ben güçlük 
çekmekteyim. 

 İddianamede CD-5 olarak başlayan dosyalar Tamer Tatar'ın teslim ettiği CD 
içerisinde kayıtlıdır. 

 Adı geçenin teslim ettiği DVD ise iddianameye göre Sayın Ruhsar Sümer'in 13 
Haziran 1997 tarihinde verdiği 1 saat 3 dakikalık brifingin kaydı bulunmaktadır. Oysa bu 
bilgi yanlıştır. Ruhsar Sümer'in verdiği brifing 13 Haziran'da değildir. 13 Haziran'da Ruhsar 
Sümer brifing vermemiştir. Kimin tarafından verildiği, hangi tarihte verildiği bellidir. 

 Söz konusu CD'nin içeriğinde binlerce sayfalık dijital verinin bulunduğunu 
belirtme nedenim iddianamede yer alan hemen hemen telefon rehberi dahil bütün 
belgelerin kaydedilmiş olmasıdır. 

 Bizim tarafımızdan batı çalışma grubu tarafından verilmiş bir seri brifing var. 
Iddianamede yer almıyor. Kısa bir atıf var. Içeriğinden, ne olduğundan, ne bahsettiğinden 
var.  28-29 Nisan 1997 ve 2 Mayıs 1997 tarihindeki kamuoyuna bilgi verme brifingleri 
hariç atılı suça dayanak yapılan gerçek ve tahrifata uğramış belgelerin kopyaları 
bulunmaktadır.

Daha önce belirttiğimiz gibi 28 Şubat soruşturmasından son dalga tutuklamalarına 
dayanak yapılan 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı belgeyi de 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim eden Tamer Tatar'dan başkası değildir. 

Genelkurmay başkanlığı özel antetli CD'nin adını ilk defa 28 Mayıs 2012 tarihinde 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 28 Şubat soruşturması kapsamında ifade vermek üzere 
çağrıldığım zaman duydum. 

 Bana okunan imzasız dijital verilerin kayıtlı olduğu bu CD'nin bir çete tarafından 
yukarıda söz konusu ettiğim batı eylem planının işleme konduğu sanısını yaratmak için 
hazırlandığının aşikar olduğunu belirttim. 

 Sonuç olarak Tamer Tatar tarafından teslim edilen CD'nin yani üzerinde 
genelkurmay başkanlığı antetli olduğu, sahteliği hakkında duyduğumuz kuşkuların somut 
delilleri elimizde bulunmaktadır. 



  

 Bir kere harddisklerden elde edilen bölgede Gölcük'ten gelen belgelerin hiçbirisi 
atılı suç dönemine ait değildir. Konuşmalar, ihbarlar, yapılan dinlemeler bir sürü belge vardı.

Şimdi Hurşit Tolon'un da verdiğini, Hurşit Tolon'a ait CD'ler olarak ifade edilen 
iddianamede geniş kapsamda var. Bu CD'lerin hiçbirini imajı alınmadığı gibi Hurşit Tolon'un 
evinde bulunmamış oğluna ait bir evde oğlunun bulunmadığı bir zamanda bulunmuş el 
koyma tutanağında yazılan miktar 129 tane CD görünüyor. Ondan sonra zarf açma 
tutanağından bakıyorsunuz aynı sonra 135 tane CD'ye çıkıyor. Yani olur olmaz, akıl almaz 
imajları alınmamış, yasal delil niteliği hiçbir zaman olmayan ve buna karşılık da hiç 
davamızla ilgisi de olmayan o döneme ait olmayan lüzumsuz yere iddianamede bizi okumak 
durumunda bırakan bir sürü lüzumsuz bilgiler var ve atılı suçla ilgili tek bir şey 
bulunmamaktadır. 

Bu bölümde 28 Şubat iddianamesinin dayandırıldığı temel yanlışlıklar ve göz 
ardı edilen hususları dile getireceğim. 

Türkiye Cumhuriyetinin iç güvenliği ile ilgili olarak yetkili organlarda kabul edilmiş 
tehdit değerlendirmesine uygun olarak 1997-2009 döneminde hükumet ve başbakanlık 
tarafından uygun görülmüş ve yayınlanmış bir çok kararın geçmişteki uygulamaları şu an 
mahkemenizce yapılan yargılamadaki suçlamalara gerekçe olarak kullanılmaya 
çalışılmaktadır. 

Anayasanın 118. maddesi uyarınca milli güvenlik kurulunun 406 ve 440 sayılı 
kararlarının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Bakanlar Kurulu kararı ile uygun 
görülmesine müteakip başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı ile diğer bakanlıklar bir çok genelge, 
yönerge ve talimatlar yayınlamıştır. Yayınlanan mevzuat esas itibariyle anayasanın 14. ve 24. 
maddeleri ile güvenceye alınmış dini istismar ve irticanın önlenmesi hedeflenmiş 
düzenlemedir. Yani irticanın önlenmesine yönelik düzenlemelerdir. 

 Cumhuriyet savcılarının hazırladığı iddianamenin temel yanlışlığı olmayan bir 
suçun yaratılma gayreti ile gerçeklerin göz ardı edilmesidir. 

Oysa maddi gerçeğin ortaya konmasında yararlanılacak bütün belgeler sayın 
cumhuriyet savcılarının elinin altındadır.

 Daha önce yapılan şikayet ve ihbar üzerine Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başsavcılığına intikal ettirilen belgeler hakkında takipsizlik kararı verildiği göz ardı 
edilmiş, aynı belgeler kuvvetli suç şüphesinin varlığı konusunda tekrar delil olarak ileri 
sürülmüştür.

Atılı suça dayanak yapılan özellikle kuvvetli suç şüphesinin varlığı ile 
ilişkilendirilen belgeler fotokopidir, yetkili kurum ve kişilerce onaylı suretinin bulunmayışı 
dikkate alınmamıştır.

 Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 28 Şubat sürecine ilişkin gerek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonuna ve gerekse gazetelere yaptığı 
açıklamalar iddianamede hiç dikkate alınmamıştır.

 54. hükumetin iş başına gelmesinin ardından yaşanan olaylar ve buna karşı 
meydana gelen toplumsal tepki ve gerginlikler sayın cumhuriyet savcıları tarafından yok 
sayılmıştır. 

İddianamede milli güvenlik kurulunun 28 Şubat 1997 tarihinde aldığı 406 nolu 
kararın içeriğine girilmemiş, ancak bu karar atılı suçun prodüksiyonunda bir arka plan olarak 
kullanılmıştır. 

Milli istihbarat teşkilatının 28 Şubat 1997 günü milli güvenlik kurulunda 
ülkemizdeki irticai faaliyetlerin son durumuna ilişkin verdiği brifing göz ardı edilmiş, hiç söz 
konusu edilmemiştir. 

İddianamede 13 Mart 1997 tarihli bakanlar kurulu toplantı tutanağı görmezlikten 
gelinmiştir. Bu tutanak temin edilebilirdi. Aynı zamanda zaten basında da yansımaları 
olmuştu. 



  

14 Mart 1997 tarihli başbakanlığın genelgesi ve bunu takiben 55'inci, 56'ıncı, 58'inci 
hükumetler tarafından irtica ile etkin mücadele için yayınlanan belgeler iddianamede göz ardı 
edilmiştir. 

İrtica ile etkin bir şekilde mücadele için 14 Mart 1997 tarihli başbakanlık genelgesi 
paralelinde bakanlıklar tarafından yayınlanan belgeler göz ardı edilirken sadece Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından yayınlanan üstelik önemlilerinin daha evvel tahrif edildiklerini de 
belirttiğimiz belgeler iddianameye zorlama ile bir dayanak yapılmaya çalışılmaktadır.

 İddianamede başbakan Erbakan'ın 18 Haziran 1997 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın 
Süleyman Demirel'e kendi hür iradesi ile sunduğu istifa dilekçesinin içeriği iddianamede yine 
gözardı edilmiştir. 

İddianamede atılı suça dayanak olarak ileri sürülen delillerin büyük bir bölümü 54. 
hükumetin istifasından sonraki tarihlerde, bir bölümü de batı çalışma grubunun teşkilinden 
hatta 28 Şubat 1997 tarihinden önceki döneme aittir.

İddianamede söz konusu edilen CD'lerin yasal nitelik taşımadığı göz ardı edilmiştir.
 Atılı suç tarihinden önce rutin bölgede dediğim gibi nasıl bir zamanlar işte orak, 

çekiç arama, solcu arama şeyi varsa, bir dönemde de irticai faaliyetleri belki aşırı gayretkeş 
içinde olanlar da bulunmuştur. Yani bunu kabul etmek mümkündür. Ama batı çalışma 
grubunun bu gayretlerin içerisinde bulunduğunu iddia etmek büyük bir bütandır, yanlıştır.

Yargılama makamları suç isnadı nedeniyle oluşan uyuşmazlığı çözümlerken 
kendiliklerinden getirdikleri ya da iddia ve savunma doğrultusunda sunulan belgenin 
güvenilirliğini de denetlemek durumundadır. Güvenilirliğin denetlenmesi için belgenin 
aslının, bu mümkün olmadığı takdirde ise aslının uygunluğunun yetkili makam ve 
kişilerce onanmış örnek ya da kopyalarının dosyaya konması gerekir. Hiçbirisinde bu 
yoktur, hiçbirisinde bu yoktur. Biz buna rağmen gerçekliğini kabul ettiğimiz belgeler var. 
Bunları biz kabul ediyoruz. 10 Nisan tarihli belge 4 Nisan tarihli belge, 29 Nisan tarihli 
belge. Bunları kabul ediyoruz.

Sayın savcılar belgenin fotokopi olmalarına rağmen gerçeklerini aynı fotokopi 
niteliğindeki belgenin farklı yer ve kişilerce CD'lere taranmış olarak bulunması ile kanıtlama 
aşamasına girdikleri görülmektedir.

  Bu doğrudan doğruya Türkiye'deki bir hadisenin anayasa ve kanunlar 
muvacehesinde gördüğü muameledir, hepsi budur. Sayın Süleyman Demirel'in Türkiye 
Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonunda yaptığı açıklamanın yukarıda 
verdiğimiz özeti konuya yeterli açıklık kazandırmaktadır. 

 Şimdi 54. Hükümetin iş başına gelmesinin ardından yaşanan olaylar ve buna karşı 
meydana gelen toplumsal tepki ve gerginliklerin Sayın Savcılar tarafından hiç dikkate 
alınmadığı, ülkenin güllük gülistanlık iken bir 28 şubat kararı gibi bir yaptırım, askerlerin bir 
yaptırım zorlamaları şeklinde algılanan bir yorumları olduğu görüldü. 

4 Şubat 1997'de Sincan'da tankların geçişi, Ankara'nın Sincan ilçesinde Etimesgut 
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına bağlı çeşitli askeri araçlardan oluşan 
konvoy ilçe sokaklarından akıncı üssüne motorlu yürüyüş gerçekleştirmiştir. Milli Savunma 
Bakanı Turan Tayhan olayın normal bir tatbikat olduğunu, eğitim çalışmaları kapsamında 
gerçekleştiğini söylemiştir. Tankların Sincan'da geçişini batı çalışma grubunun teşkilinden 
önce olduğu gerçeği apaçık ortada iken bu eylemin iddianamede batı çalışma grubu ile 
nasıl ilişkilendirildiğini anlamak mümkün değildir. 

Şubat 1997 başından itibaren siyasi parti liderleri birbiri ardından oluşan siyasi 
ortama ilişkin önemli mesajlar vermeye başlamışlardır. Bu kapsamda ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz'ın Sakarya'da yaptığı konuşmada koalisyon hükumetin üniversitelerden silahlı 
kuvvetlere kadar toplumun bütün kurumlarında gerginlik yarattığını belirterek silahlı 
kuvvetler tanklarını Ankara'nın ortasında yürütmek suretiyle bir mesaj vermek gereğini 
duyuyorsa durum vahimdir demiştir. 



  

DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ise yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyeti tehdit 
eden gelişmeler karşısında Refah Parti dışında tüm partileri laik demokrasiyi korumak ve 
refah partili bir hükumetten kurtulmak için güç birliğine çağırmıştır. 

28 şubat 1997 Türk-İş, Disk, Tesk tarafından rejime yönelik tehditlere karşı güç 
birliği kararı alındığı açıklamasını yapmıştır. Aynı gün İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 
laiklik için eylem başlatmıştır. 27 Şubat 1997 yani 28 Şubat Milli güvenlik kurulu 
toplantısından önce ise Türk-İş, Disk, Tesk köşke çıkarak Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'e 
ülkemizde meydana gelen olumsuz gelişmelere ilişkin endişelerini dile getirmiştir. 

 İddianamede milli güvenlik kurulunun 28 şubat 1997 tarihinde aldığı 406 nolu 
kararın içeriğine girilmemiş ancak bu karar atılı suçun prodüksiyonunda arka plan olarak 
kullanılmıştır.28 Şubat 1997 tarihinde milli güvenlik kurulunun aldığı kararlardan 
rahatsızlık duyanlar elbette vardır. 

 28 Şubat 1997 günü milli güvenlik kurulu toplantısında milli istihbarat 
teşkilatının ülkemizdeki irticai faaliyetlerin son durumuna ilişkin yaptığı kapsamlı sunum 
göz ardı edilmiştir. Aslında bu sunum çok uzundur ve belirtilen 20 dakikalık süre değil daha 
uzun sürdüğü sayfa adedinden de bellidir. O gün milli güvenlik kurulu toplantısının çok 
uzamasından da anlaşılmıştır.

İddianamede sadece genelkurmay başkanlığının irticaya ilişkin rapor brifinglerine 
yer verilmiştir. Oysa 28 Şubat 1997 tarihinde milli güvenlik kurulunda irtica tehdidine karşı 
alınacak tedbirlerin müzakeresinden önce milli istihbarat teşkilatı yetkililerince, bizzat 
başkanınca brifing verilmiş ve bir sunum yapılmıştır. Bu sunuma ilişkin bilgiler Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonunun raporunda, raporunun 1038 ve 
1040. Sayfalarında mevcuttur. 

Raporda takdim edilen 40 sayfalık metnin Cumhurbaşkanlığı arşivinde, dolap 
numarası da elimde var, fihrist numarası da var. Dolap numarası 91704, fihrist numarası ise 
22357 ve 297 arasındadır. Toplantı da yapılan müzakereler ve alınan kararların zeminini 
MİT'in kurul üyelerine dağıttığı bu kapsamlı dosya ve yaptığı sunum oluşturmuştur. 

Esasen genelkurmay başkanlığı iç istihbarata ilişkin bilgi ve değerlendirmenin 
esas kaynağı milli istihbarat teşkilatının gönderdiği münferit raporlardır. 

Ayrıca iç istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler İçişleri Bakanlığınca da genelkurmay 
başkanlığına ulaştırılmaktadır. Genelkurmay başkanlığının teşkilat içinde iç istihbarata 
yönelik bir örgüt yoktur. Sadece ve sadece garnizon komutanlıklarının imzalanan 
protokollere göre ayda bir yapılan valilerin başkanlığında ve ilçelerde ilçe başkanlarının 
birlikte yapılan toplantılar, emniyet asayiş toplantılarıdır. Bu toplantı da bilgiler verilir, 
danışılır, konuşulur ve bizim milli güvenlik derslerine giden şeylerimiz, subaylarımız 
emekli subay ve muvazzaf subaylarımız da elde ettikleri bilgileri komuta kanalları ile 
garnizon komutanları kanalıyla bu bilgileri iliştirirler, yani iliştirdikleri bilgiler okulla 
ilgilidir. Okulda umumiyetle o dönemde imam hatip liselerinde kıyafet kararnamesine 
uyulmadığı, bayrak törenlerinde yanlış, eksiklikler yapıldığı, çıkılmadığı, söylenmediği 
istiklal marşının gibi duyumlar alındığını ve bunların rapor edilmesi şeklindedir. 

Genelkurmay başkanlığınca verilen brifinglerin içeriğinde Mit ve İçişleri 
bakanlığının raporları ile genel olarak örtüşmeyen bir husus bulunmadığı döneme ilişkin adı 
geçen kurumların sunum ve raporların incelenmesi ile ortaya çıkacaktır. 

 Sayın savcılar herhalde dün de bugün de laik demokratik cumhuriyetimize irticai 
faaliyetlerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir tehdit olarak algılanmasını 
demokrasiye bir tehdit olarak görmektedir. 

 13 Mart 1997 tarihli bakanlar kurulu toplantı tutanağının göz ardı edilmiştir. Milli 
güvenlik kurulunun 406 nolu tavsiye niteliğindeki kararı 13 Mart 1997 tarihinde bakanlar 
kurulunun gizli toplantısında müzakere edilmiştir. Bakanlar kurulu üyelerinin bu toplantıda 
yaptıkları konuşmalar dava konusu ile çok yakından ilgili olduğu halde yapılan toplantının 



  

tutanağı dosya muhteviyatında bulunmamaktadır.
 Bakanlar kurulu üyelerinin konuşmalarının hiçbir yerinde 406 nolu MGK kararının 

baskı ile kabul edildiğine dair bir ima olmadığı gibi öngörülen tedbirlerin hararetle 
destekledikleri anlaşılmaktadır. 

Evet özellikle sayın başbakan tarafından bu toplantıda sarf edilen irtica ve 
kabasoftalık bir nevi hastalıktır özdeyişi ile yardımcısı sayın Çiller'in konuşmasının kendi 
hislerine tercüman olduğunu belirten beyanlarının tutanakta yer aldığı Taraf 
Gazetesindeki alıntılardan anlaşılmaktadır. 

 14 Mart 1997 tarihli başbakanlığın genelgesi ve bunu takip eden 55 ve 59. 
Hükümetler tarafından yayınlanan belgeler iddianamede göz ardı edilmiştir. 13 Mart 
Bakanlar kurulu toplantısının ardından başbakan Erbakan 14 Mart 1997 tarih ve sayı 
numarası da var sayılı kararı ile 406 nolu MGK kararının uygulanması için bütün 
bakanlıklara ve kendine doğrudan bağlı kurumlara bir genelge göndermiştir. 

Bu genelge irtica ile etkin bir şekilde mücadele için 54. Hükümetin istifasından 
sonra da kurulan hükümetler tarafından yayınlanan belgelerde devamlı referans olarak 
verilmiştir.

 İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan 28 Mart 1997 tarihli belge, bu genelgeden 
sonra birbiri ardından bakanlıklar burada tabi İçişleri Bakanlığı önemli rol üstlendiği için önü 
o almıştır. Genelgeler yayınlanmıştır. 

 İrtica ile etkin bir şekilde mücadele için 14 Mart 1997 günü tarihli Başbakanlık 
genelgesi paralelinde bakanlıklar tarafından yayınlanan belgeler göz ardı edilirken sadece 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yayınlanan üstelik önemlilerin de daha evvel tahrif 
edildikleri aşikar olan belgelerle iddianameye zorlama ile dayanak yapılmaya çalışılmıştır.

Oysa irtica ile mücadele için ilk ve en kapsamlı genelge İçişleri Bakanlığı tarafından 
28 Mart 1997 tarihinde yayınlanan genelgedir, bu genelgeyi takiben ilgili bakanlıklar 
tarafından da genelge ve talimatlar yayınlanmıştır, İçişleri Bakanlığının ilk genelgesinin 
ardından yayınlanan çok daha kapsamlı ikinci belgede bulunmaktadır.

Sayın Savcılarımızın gözardı ettiği bir diğer hususa Başbakan Erbakan’ın istifa 
dilekçesidir,  Başbakan Erbakan’ın 18 Haziran 1997 tarihinde Cumhurbaşkanına sunduğu 
istifa dilekçesinin içeriği iddianamede Cumhuriyet Savcıları tarafından göz ardı edilmiştir, 
başbakanın söz konusu istifa dilekçesi 18 Haziran 1997 gün ve sayılıdır, bu dilekçe resmi 
gazetenin 19 Haziran 1997 tarihli ve 23024 sayısında yayınlanmıştır.

 Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisinin darbeleri araştırma 
konusuna yaptığı açıklamada; Başbakan’a niçin istifa ediyorsun, sana istifa et diyen var mı 
sorusuna karşı Erbakan’ın istifa et diyen olmadığını, ülkede gerginlik olduğu için istifa ettiği 
açıklamasında bulunduğu belirtilmiştir, merhum Erbakan’a istifa et diyen birileri olmuş ise 
bunu söyleyenin koalisyon ortağından başkası olmadığı bugün gün yüzüne çıkmıştır.

54. hükümette Başbakan Erbakan’ın en yakın mesai arkadaşı bir bakıma sırdaşı 
dönemin Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan kıtabı 54. hükümetin istifasına ışık tutmaktadır.

İddianamede Genel Kurmay Başkanlığınca verilen brifinglere atılı suçun 
dayanaklı olarak değerlendirilen bir bölümüne çok geniş yer verilerken ki bunlar haziran 
ayında verilmiş olan 10-11 hazıran ayında verilmiş brifinglerdir. Kamuoyunda geniş 
yankılar uyandıran 28-29 Nisan 1997 ve 2 Mayıs 1997 tarihinde kamuoyu bilgilendirme 
brifinglerine hiç yer verilmediği görülmektedir. 

Genel Kurmay Başkanlığınca Genel Kurmay Karargahında hükümetlere brifingler 
verilmesi rütin bir işlemdir ve bu bağlamda 54. hükümetin iktidara geldikten bir süre sonra 
geniş çapta brifingler verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığına verilen iddianamede yer alan geniş kapsamlı birifing  ise 
ortaya çıkan gerginliklerde silahlı kuvvetlerin endişelerini doğrudan doğruya Genel 
kurmay Başkanlığına Sayın 9. Cumhurbaşkanına iletmek için düzenlenmiş özel brifingtir.



  

 Bu batı çalışma grubunun kuruluşundan 2 ayı aşkın süre önce Genel Kurmay 
İstihbarat Başkanlığınca verilen birnifingtir ülkemizde son dönemde yaşanan irticai 
faaliyetler ve siyasi gerginlikten Türk Silahlı Kuvvetlerin duyduğu endişeler bu birifingte 
Sayın Cumhurbaşkanına iletilmiştir. 

 Dönemin Cumhurbaşkanı Sekreteri Sayın Necdet Seçkinöz marifeti ile yaptırdığı 
araştırma ve incelemeler Başbakana yazdığı mektuplar Cumhurbaşkanı arşivinden bulunduğu 
gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi  darbeleri araştırma komisyonun raporunda da yer 
almaktadır. 

Bu çalışma grubunu, batı çalışma grubunun kuruluşunun ardından kuruluş 
emrinin yani bu 10 Nisan 1997 tarihindeki emrin 5/a ve 5/b fıkralarında yer alan temel 
ilkelere bağlı kalarak halkımızın Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili ve yetkili siyasi 
kademelerinin uygun ve yasal platformları bilgilendirilmesi için dönemler halinde 
brifingler verilmeye başlanmıştır. 

 Kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile Genel Kurmay Başkanlığı Karargahında 
28-29 Nisan 1997 Harp Akademilerinde 2 Mayıs 1997 tarihinde brifing düzenlenmiştir. 
Brifingilerin genel koordinasyonu harekat başkanı olarak bana verilmiştir. 

Verilen brifinglerin esas konusu pkk terör örgütü ve Türk-Yunan ilişkileridir. 
Bununla beraber Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat kararları  gündemde olduğu için 
brifinglerin soru cevap veri yolunda irticayla mücadele gündeme gelmiştir. Bu brifinglerin 
basında geniş yansımaları olmuştur. Verilen brifinglerin gerek içeriğinde gerekse brifing 
bitiminden sonra sorulan sorulara verilen yanıtlarda 54. Hükümetin hükümet hiç gündeme 
gelmemiş aksine laik demokratik düzene bağlılık vurgulanmıştır.  

İlk brifing 28 Nisan da Yök Üniversite Rektör ve Temsilcilerine ikinci brifing 29 
Nisan  Sabah oturumunda medya mensuplarına öğleden sonra  Tüsiad ,Bankalar, Sayıştay 
,Danıştay temsilcilerine 22 mayıs tarihinde ise İstanbul'da Üniversiteler iş adamları 
sendika temsilcileri sivil toplum kuruluşları temsilcilerine verilmiştir.

 Bu brifinglerde iddia edilen gibi birifinge katılan yukarıda saydığımız kurum 
ve kuruluş mensuplara talimat kesinlikle verilmemiştir. 

İddianamede birinci dönem brifnglerine basına yansımalarına ilişkin hiç bir 
bilgiye yer verilmemiştir. Buna karşılık haziran ayında verilen brifnglerde belli yansımalar 
olmuştur ve siz onlarla ilgili bazı şeyler bilgiler iddianamede atılı suça dayanak yapılmak 
üzere konulmuştur.

 Şimdi iddianamede yer almadığı için bu 28-29 Nisan ve 2 mayıs tarihlerinde verilen 
brifinglerde Türk Silahlı Kuvvetlerin niyetinin içeriğinde yer alan hususları yansıtmaktadır.

29 nisan 1997 kapanış konuşmasından özet;Türkiye Anayasaya belirlenmiş düzeni 
üniter devlet yapısı ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde hiç bir zaman demektorik 
açılımlara engel olmadı. Sorunlar çıkaran taraf olmadı. Iktidarda olma hırsını hiç bir zaman 
gönlünde yaşatmadı.

02 mayıs 1997 kapanış konuşmasında çok kısa bir özet ;Sayın Başkan brifingin 
sonunda katılımcıların sorduğu sorulara genellikle ben cevap vermiştim. 2 Mayıs itibari ile 
batı çalışma grubunun  faaliyette bulunduğu dönemde bizlerin ne düşündüğünü ve konuya 
irtica konusunda nasıl yaklaştığımız belirtmesi bakımında sizleri sunmamın yararlı olacağını 
düşünüyorum. Soru Radikal islamın laik Türkiye Cumhuriyeti için son derece tehlikeli 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Mustafa Kemal Ataturük ün Türkiye şeyhler mülkler ülkesi 
olamaz sözlerinden hareketle ılımlı İslam hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. 
Diye bir soru yöneltilmiş bu soruya doğrudan doğruya ben cevap verdim. Yanıtım aynen 
şöyle  doğal olarak toplumların  dinsiz olamayacakları bir gerçektir. Yani toplumlarda din bir 
ihtiyaçtır. Bu kesin ve Türk toplumumuzunda %99 müslümandır. Biz müslümanlığın 
neresini istemiyoruz. Müslümanlığın siyasisini istemiyoruz. Konuya baktığımız zaman 
aslında şöyledir. Batı dinleri ile islam dini arasında çok önemli bir fark vardır.  batı 



  

dinlerinde moral değerler ve tarih eskiye ait yeniye ait vardır. Bizim Kuranımızda da üç 
aşağı beş yukarı bu söylemler yerini bulmuştur. Islam dininde yalnız bunların dışında bir 
şey vardır. O zamanki toplumsal yapıyı yeni bir esasa oturtmak için öngörülmüş 
düzenlemeler söz konusu. Bugün buna şeriat diyoruz. Şeriatı çok geniş kapsamda 
almıyoruz. Toplumsal yapıyı şekillendiren adeta bir ceza kanunu medeni hukuk kavramı 
olarak alıyoruz. Bu çerçevede o zaman ortaya konan kaideler o günkü gerçekler uygun 
toplumsal yapıyı belirleme yönünden ortaya atılmış önemli çok önemli reformlardır. Ve 
bunlar İslama o dönem için çok büyük bir ilmek kazandırmış bir gelişmenin büyümesini 
atılımını gerçekleştirmiştir. Ama bir kaide ebedi olarak konursa bu geçersiz olur ve 
tutuculuğun simgesi olur. Bu noktada siz eğer o geçmiş kaideleri bugünkü toplumuza 
uyarlamaya kalkışmazsanız bu dini inançlarınız bir siyasi İslam niteliği kazanmaz ve bizim 
başımızın  üstündedir. Her zaman için de öyledir. Ama o eski ortaçağ karanlığında topluma 
yön vermek için hayata  geçirilmiş kaideli elinize bir İslam Bayrağı alarak hayata geçirmek 
isterseniz bizi karşınızda bulursunuz beni karşınızda bulursunuz. Türk Silahlı Kuvvetlerini 
karşınızda bulursunuz. Halkımız karşınızda bulursunuz Türk toplumunu karşınızda 
bulursunuz ve inanıyorum. Ki Türki ye Cumhuriyeti Devleti halkının ezici bir çoğunluğu 
siyasi İslamdan yana değildir. Cihat çağrılarına da hiç bir zaman yeşil ışık yakmaz. 
Toplumun çok büyük bölümünde bu olgunluk ve hoşgörü düzeni toplum yapımız içine 
yerleşmiştir. Bizim din bilginlerimizin yapamadığı şey batıda olduğu gibi kitapta yazan bu 
kaidenin geçmişe ait olduğu ve dinin bir parçası olmadığı şeklinde gerekli fetvayı gerekli 
yerde ve gerekli şekilde verememiş olmalarıdır. Bu ayrımı yapabilmiş olsak sanıyorum  ki 
biz gericilik yericilik kavgası bir dini kavganın bütünü günüzümüzde yer alması söz konusu 
olmazdı.  Biliyorsunuz son medeni kanunun mecelle , mecelle de ne yazıyor giriş kısmında 
hocamazın yanında fetva vermem söylemem uygun değil zaman değişince  ahkam değişir 
diyor. Medeni hukukumuzun başında Osmanlının yazdığı bu medeni hukuk yani Türkiye 
Cumhuriyetinin değil toplumumuzda bu tolerans çerçevesinde ılımlı değil uygun değil gerçek 
islama bütün kesimler saygı duymaktadır.

 Verilen brifinglerin basında çok olumlu yansımaları olmuştur. Manşetten verilen 
haberlerden bir kaç örnek vermek istedim. Ordu devleti koruyalım. Genel kurmay harekat 
başkanı Çetin Doğan ülkeyi asker yönetmiyor. Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bizim üzerimizdedir dedi. Silahlı irticanın toplum içinde bir tabanı yoktur.

Kamu brifing bilgilendirme verilen brifinglerin Genel Kurmay başkanlığınca 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetine vazife görmekten cebren men etmek veya hükümeti 
devirmeye yönelik ortam oluşturmak girişimini saymak hiç bir dayanağı bulunmamaktadır. 

İkinci dönem kamu oyu bilgilendirme brifngleri  daha evvelde söz konusu 
ettiğimiz gibi haziran ayında yapılmıştır. Haziran ayında yapılan bu brifinglerin 
tarihleri belirtilmiştir ve bu tarihler tamamen yanlıştır. Bu tarihlerde brifingleri verilen 
veren kişiler ortaya konulmuştur. Onlar yanlıştır. Doğrusu nerdedir.

Bunun ötesinde en önemli konu aynı zamanda  Ruhsar Sümer ait olduğu iddia 
edilen yine iddianamede yer alıyor. 13 haziran tarihli brifingin kaydının yapıldığı dvd dir. Bu 
dvd'nin de Ruhsar Sümer'e ait olmadığı ek klasördeki yapılan araştırmalarla ortaya 
konulmuştur. Bu dvd'dee 7 ayrı  briifngten tahrifat yapılarak ayrı ayrı parçalarlar yeni bir 
montaj yapılmıştır. Bu brifngte 32 tane slayt vardır ve iddianamede yer almaktadır. Ama 
aslında aslında bu brifingin orjinal metni yine 28. klasörde vardır. 28 klasörde verilen 
brifing aslında Cumhurbaşkanına 17 Ocakta verilen brifinge bazı ilavelerle yapılmış 
şeklidir ve 192 tane slayt vardır içinde. Şimdi bu durumda bir sahtekarlık yok mudur. 
soruyorum. Bir sahtekarlık vardır. Hem Genel kumayın mesajı ile  bu belli edilmiştir.

İrtica ile mücadale için siyasi iktidarın yayınladığı genelge ve talimatlar 
paralelinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınan tertip ve tedbirlerin yayınlanan 
emirlerin içerik ve özüne bakılmasızın siyasi iktidara karşı bir komplo veya baskı 



  

olarak nitelendirilmesi vahim bir yanlıştır. Bu yanlışlığın özünde gerçek belgelerin amaç 
ve kapsamı göz ardı edilerek sahte ve tahrif edilmiş belgelerin yeterli özenle incelenmesine 
gerek duyulmadan ön yargılı olarak gerçekliğinin kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Daha önce müşteki ve mağdur olarak İstanbul Cumhuriyet Savcılığına 20 Aralık 
2011 tarihinde verdiği cd ve belgelerle 16 Ocak 2013 tarihinde Ankara Cumhuriyet 
Savcılığına teslim ettiği 7 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanağı hakkında bilgi sunulmuştu. 
Teslim ettiği cdnin ve bir kısım gerçek belgelerin yanı sıra sahte olanların yeterli araştırma 
yapılmadan gerçekliğinin kabulü iddianamedeki yanlış değerlendirme yapılmasının temelleri 
oluşturmaktadır. 7 nisan tarihli belgenin iddianaenin hazırlanmasındaki  sıkıntıyı gidermek 
için en son anda Ankara Cumhuriyet savcılığına ulaştırıldığından kuşku duyulmamaktadır. 
Çünkü 16 Ocakta bu verilmiştir. Takriben ardından bir dalga tutuklanmayla en son yapılan 
tutuklanmayla iddianame son şeklini almıştır.

 Bu cdnin yasal bir delil olarak kabulüne imkan yoktur. Bunun imajı alınıp bize 
verilmediği gibi başında da teslim edildiği zamanda imajı alınmamıştır.

 Tamer Tatar tarafından verilen belgelerin bir bölümü gerçek olmakla beraber 
Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgenaral Yalçın Erten tarafından 
imzalanmış gizli kişiye özel mesaj faks mesajları vardır. Bunlarda düpedüz sahtedir.Yani 
gerçek belgeler var bir suç unsuru yok. Fakat belgelerin içerisinde çok önemli ıslak imzalı 
diye iddianamede geçen faks mesajları tamamen sahtedir. Sahteliğin belirtileri nelerdir. 
Şimdi silahlı kuvvetlerde faks mesajlarında milli adres grupları bulunmaktadır. Ve mesajlar 
belli bir formata  göre yapılır. Formata uygun değildir. Tarih saat grupları mesaj formatındaki 
tarihe kesinlikle uymamaktadır.

 Bunlar teknik konular ama içerik itibari ile maddi olarak da çok göze çarpacak asker 
olmayı gerektirmeyen bir konu vardır. Bakıyorsunuz tarih ve saat aralığına bu tarih ve saat 
aralığında 6 tane mesajın gittiğini görüyorsunuz. Nereye gidiyor bu mesaj mak grubu olarak 
milli askeri göstergeler olarak belirlenmiş 6004, 6005, 6012 yazabilirim bir sürü rakamlar var 
bu rakamlar Jandarma Genel Komutanlığına doğrudan doğru  bağlı yurt safhındaki bütün 
jandarma bilgilerini kapsamaktadır. Bunlara faksla mesaj gönderme olanağı yoktur. Neden 
yoktur. Çünkü o dönemde gizli kriptolu faks sadece ve sadece en  üst karargahlarda 
kolordu seviyesinde Genel kurmay başkanlığında bulunmaktadır. Bunun altındaki yerlerde 
faks bulunmamaktadır.

Bir fotokopi olan belgedeki imzayı ıslak imzalı kabul etmek çok yanlış bir maddi 
hatadır. Bu yapılmıştır.

Kimlik bilgileri ile bir belgelinin Kenan Deniz tarafından Merkez Dairesine 
yazıldığı malum merkez dairesi o dönemde kimlikleri çıkarmıyordu. O dönemde giriş 
kartlarını çıkartan karargah emniyet subayı görev yapan genel sekreterliğine bağlı bir birim 
bu önemli bir nokta.  Sahteliğini tahrif edildiğini belirttiğimiz batı eylem planı nedir 6 mayıs 
tarihi harekat konsepti bunun gibi belgeler de bunun içerisinde yer almaktadır.

 Bunun ötesinde brifing veren bu arkadaşların hiç birisi de batı çalışma grubunun 
mensubu değil teşkilat şemamız ortada batı çalışma grubunun değil istihbarat 
başkanlığının elamanlarıdır.

 Tümgeneral Metin Yükselen,Tuğamiral Ruhsar Tümer bunlara verilen mesaj 
emrinde de batı çalışma grubunda çalışan hiç kimsinenin ne parafe ne de imzası vardır. 
Doğrudan doğruya genel sekreterlikçe istihabarat başkanlığınca koordine edilerek bu brifing 
tarihleri verilmiş batı çalışma grubunun haberi bile olmadan kıtalara verilmiştir. Yani verilen 
birifingilerin bir kısmı 10-11 haziranda doğrudan doğruya basın mensuplarına ve aynı 
zamandan yargı üyelerine felan verildiği üniversite üyelerine verilmiş ama büyük bölümü 
daha sonra tarihler verilen bölümü çeşitli birlikte verilen brifingler var bu brifinglerin ne 
amaçla verildiğini verilme konseptini  hangi konuları göz önüne alacaklarını biz 10 nisandaki 
genel çerçeve emrinde belirttik. Halkın bilgilendirilmesi ve kesinlikle öne çıkarılmaması ve 



  

siyasi polemiklerden uzak durulması suretiyle o yüzdende bu brifinglerde kesinlikle hükümete 
atıfta bulunmamıştır. Ülkede meydana gelen irticai faaliyetlerden duyulan endişeler dile 
getirilmiştir. 

Brifinglere girdilerin tamamı Milli İstihbarat Teşkilatından MİTten ve aynı zamanda 
emniyet genel müdürlüğünden gelen olaylar ve bide Garnizon Komutanlığından elde edilen 
duyumlar yine onlarında aylık asayiş toplantılarında elde ettiği bilgilerden elde edilmiştir.

 Sonuç itibari ile birifngleri hükümüti cebren iskat etmenin vasıtası olarak 
görmek ve göstermek büyük bir yanlıştır. Maddi bir hatadır. Bunu sonuç itibari ile 
söyleyeyim. Bu halkı toplumu bilgilendirmek ortak bir cepheyle irtica ile mücadele 
Anayasanın öngördüğü şekilde laik demokratik Cumhuriyeti korumaya yönelik bir seri 
verilen brifinglerdir. 

Bu brifinglerde kesinlikle siyasi sonulara girilmemiş siyasi konuların dışında 
kalınmıştır. Bu brifingelerden alınmak irticanın söz edildiği zaman irticadan bahsedildiği 
zaman alınan insanların alınacağı bir şeydir. 

İrticayı eğer biz bugün tehdit olarak kabul etmiyorsak görmüyorsak bu çok ciddi bir 
yanılgı olur. Çok büyük bir hata olur. Türkiye laik demekrotik Cumhuriyeti Atatürk 
devrimleri üzerinde kurulmuştur. Demokrasinin yaşaması ancak ve ancak laik düzenin varlığı 
ile olur. Laik düzenin varlığı da senin dinin sana benim dinim bana anlayışının ötesinde 
mutlaka dinlere saygı olacaktır. Ama dinin ve dince kutsal sayılanların devlet işlerine 
müdahalesi ve devletin dini kaidelerine göre yönetilmesinden men edilmesi demektir 
Laiklik. Hem din ve vicdan özgürlüğü bir yandadır. Bir yanda da din ve vicdan özgürlüğünü 
korurken bu özgürlüğün siyasi arenaya çıkıp devletin yönetimini din ve dini kaidelerine 
yöneltme amacına yönelmesini de önlemektir. Bunun devlet tarafından önlenmesi için 
kaideler yasalar çıkartılmıştır.  14 mart tarihinde hükümet kararında daha takip eden kararlara 
bu konuda düzenlemeler yapılmıştır.

 Herşeyden önce genel sekreterliğin tarihçesi komuta katını ve genel sekreterin 
kendisini ilgilendiren konuları ve aynı zamanda genel sekerterin  kontrolünde olan 
tamamen genel sekreterin kontrolünde olan ana toplantı salonlarında yürütülen 
faaliyetleri kapsar. Bunun dışındaki faaliyetleri kapsamaz.

 Şimdi kıyas suretiyle belli brifinglerin belli toplantıların buraya yazıldığını 
görüyoruz. Hangi toplantılar batı çalışma grubu şimdi o yüzden de benim talebim şudur. Bu 
tarihçenin hiç bir gizliliği yoktur. Bu tarihçenin ana başlıklarında gerçeğini emanetten 
çıkartılarak bakılması lazımdır. Burda hiç bir batı çalışma grubu toplantısı  yer alamaz batı 
çalışma grubunun toplantısanda genel sekreterin haberi bile olmaz. Genel sekreterin batı 
çalışma grubunun bir üyesi değildir. Batı çalışma grubu zaten her gün toplanır konuları şey 
yapar çalışmadan sonra tekrar başlar özetlerin işte haftanın iki günü de bunları  komuta katına 
arz etmek üzerine gider toplantı şey verir. Toplantıyı komutana yapılan arzlarda toplantı 
salonunda değil kendi makamında yapılır. Başka yerde değil kendi makamında özet olarak 
kendisine çok lüzum duyulan irtica konusunda yapılan ana brifingiler istihbarat birifing 
olarak Orbay salonunda genel sekreterin orbay salonunda verilmiştir. 

26 Mayıs tarihinde batı çalışma grubu toplantısı var halbuki ek klasörlerden metin 
içerisinden yazışmalardan görüyoruz ki 26 Mayıs tarihinde yani 26 mayıs 1997 tarihinde 
askeri şura toplantısı olağan üstü toplantısı var Askeri şura yüksek Askeri Şura toplantı 
olağan üstü toplantısı olduğu zaman böyle bir toplantı yapılması aynı anda başka bir 
toplantının yapılması söz konusu değil herkes bütün dikkatlerini toplantı sonuçlarına buna 
vermiştir.

 Batı çalışma grubu toplantısı olarak öyle bir şey yer almaz yapılan toplantıları o 
dönemde tamamen bütün genel kurmaydaki faaliyetlerin özü itibari ile irtica ile 
mücadeleye ayrıldığı varsayılmaktadır halbuki olay öylemidir. 

Engin Alan Paşa şeye bağlıdır harekat başkanlığına bağlıdır. Birinci amiri benim 



  

bana bağlanmıştır. O dönemde doğrudan doğruya kendiside güneyde görevlendirilmek 
suretiyle geniş çapta çekiç ismi kod adıyla anılan bir harekat yapmıştır. Bu hudut ötesi 
haraketlar  genel kurmay başkanlığı tarafından ana planı yapılır.

 7 Nisan tarihli toplantıda ne yazıyor 7 Nisan tarihli toplantıda general amiral 
toplantısı yapılıyor.  Sözde ama toplantı içerisinde albaylar var. Bir kişi değil tek bir kişi 
değil aynı zamanda sanıyorum bizim şey de psikoljik harekat daire başkanı albay o 
dönemde  o da katılıyor sözde ama sahte olduğunu söylemiştim ve 15-16 arasında yani 
öğleden sonra tarihçede şöyle yazıyor doğru olan bir şeydir. 

Eğer gerçekten öyle bir toplantısı yapılsaydı adı general amiral toplantısı yok 
irticaya karşı alınacak tedbirler toplantısı yapılan toplantılarda adı doğru saklanma gizlenme 
olan yok bunun gibi doğruları bulmak istiyorsak tarihçenin aslının ve bu konuda yapılan 
karargah faaliyetlerinde ne geçiyorsa odur. 

Toplantı yapılıyordur,salı perşembe toplantı yapılıyor demek ki bu batı çalışma 
grubu toplantısı batı çalışma grubu toplantıları kesinlikle büyük salonlarda falan değil kendi 
odasında yapılmıştır. 

Bir tek toplantıyı ben anımsıyorum. Daha üstte o da Sunay salonundadır. Sunay 
salonu tarihçede sözde geçiyor bazı toplantılar için Sunay salonunu ne olduğunu Genel 
Sekreter hiç bir aman bilemez. Sunay salonu Genel Kurmay harekat başkanı bitişiğindeki 
özel toplantı salonudur. Bu toplantı salonunda harekat başkanlığının yürüttüğü faaliyetler 
doğrudan doğruya kendisinin yürüttüğü faaliyetler ile yapılır ve bundan genel sekreterin 
hiç suretle haberi de olmaz bu bakımdan çok önem verdiğimiz bu konunun mutlaka ve 
mutlaka alınması tetkik  edilmesi gerekiyorsa bir naip hakim tarafından incelenmesi 
sanıyorum ki uygun olacaktır.

  Genelkurmay başkanlığı tarihçe 1997 yılına ait tarihçe  tutulmadığı belirtilen resmi 
yazı bilgi edinme kapsamında arkadaşımıza gönderilmiş. Bu da enterasan birşey tarihçeden 
bahsediyoruz.  Haftalık faaliyetler bülteni vardır. O bülten  genel sekreterliğindir. Herhalde 
onu tarihçe olarak algılama gibi bir durum olmuştur. Genel sekreterliğin faaliyetlerinden, 
bizim batı çalışma gurubunun faaliyetlerimizi değil doğrudan doğruya komuta katı ve  genel 
sekreterliğinin faaliyetleri kapsar.  

İddianamede irtica ile mücadele için  yazılan emir ve talimatlar ile alınan 
tedbirler suç sayılmaktadır bölümü,  18 haziran 1997 tarihinde 54 .hükümetin istifasından 
sonra kurulan bütün hükümetler irtica ve etkin mücadele için ilave genelge ve talimatlar 
yayınlanmıştır. İrtica ile mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin istifasından sonra 
devam etmesinin darbe teşebbüsünün delili olarak gösterilmesindeki aykırılık ortaya 
konulacaktır. 

Bu konuda İçişleri bakanlığınca yayınlanan genelgeden alıntılar yapılmış genel 
kurmay başkanlığı aynı paralelde irtica ile mücadelede yayınlanan gerçek belgeleri ortaya 
koymuştuk. Irtica ile mücadelerinin 54 . Hükümetten sonra aynı kararlılıkla devam etmesi 
ve yeni tedbirlerin yürürlüğe koyması sadece Anayasada nitelikleri belirlenmiş Türkiye 
Cumhuriyetini korumak amacına yönelik  olduğunun açık kanıtıdır.  

Temmuz ayı içinde iddianamede de yer alıyor Genelkurmay Başkanlığı ile 
İçişleri Bakanlığı arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol 5442 sayılı İl İdare 
yasasında asayişin temin edilmesi ve bununla ilgili yapılacak toplantılarla ilgili yapılacak 
Valiliğin görevini daha iyi açıklamak için kanun 9. maddesinde öngörülen düzenlemeyi 
yapmak üzere protokol yazılmıştır. Daha doğrusu protokol İçişleri Bakanlığı Genel Kurmay 
başkanlığı arasında bir protokol yapılmıştır. Protokolun kaynağı 5442 sayılı yasanın İl İdare 
yasasının bizatihi kendisidir. 9. maddesinde böyle bir protokol yapılmasının zaruri olduğunu 
belirtmiştir emir vermiştir. Bunun Genel Kurmay adına imzalayanı benim . İçişleri Bakanlığı 
zamanında dönemin İçişleri Bakanlığı Müşteşarıdır. Şimdi bunu ima suretiyle olsun Emasya 
protokolu diye adı geçer bu protokolun her zaman darbelerin kılıfı olarak gösterilmiştir.



  

 Halbuki işin aslı öyle değildir. Işin aslı nedir, işin aslı şudur etkin bir şekilde terörle 
mücadele için mevcut düzenlemelere ilaveten bazı yeni protokollerle ilave düzenlemeler 
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Nedir bunlar size örnek verelim terörün güneydoğuda en 
fazla yoğunlaştığı bölge neresidir meşhur tabiri ile herkes duymuştur bester dereler bölgesi , 
neresidir faraşin yaylası asayiş komutanlığı yaptım. Bu bölge içerisindeki bu bölge kimin 
sınırları içerisinde hangi valinin hangi valinin hiç bir valinin değil 3 valinin sorumluğudur. 
Van, Hakkari Şırnak şeydeki aynı zamanda Bester dereler, Siirt, Şırnak  ve aynı zamanda 
Van hudutları içerisinde kalmaktadır. Bu hudutlar içerisinde yapılacak bir hareketın 
sorumluluğu konusunda birlik isteme konusunda kim yetkilidir nasıl yapılacaktır. Nasıl 
toplantılarla istihbarat temin edilecek istihbaratın koordinasyonu nasıl yapılacak ayrıntılı 
olarak bunlar ortaya konulmuştur ve bu konuda protokolun bir tek maddesinde silahlı 
Kuvvetlerin valiliğin izni olmadan da haraket yapacağı konusunda bir şerhin bulunduğu 
yolunda bir ifade bulunduğu iddia ederek bunun aslında darbenin kılıfı olduğu konusunda 
çeşitli yazarlar tarafından çeşitli kimseler tarafında iddiadalar da bulunmuştur. 

 Aslında o madde protokolda okunmadan havadan yazılan şeyler deniyor ki 
gecikmesinde sakınca olan yerler zorunlarda garnizon komutanı duruma müdahale 
eder. Ama ne zaman gecikmesi toplu katliamları olacağı gibi aslında burda kastımız 
madımak ve maraş olaylarında düşülen zafiyete tekrar düşülmemesi için böyle bir olay 
meydana geldiği zaman süratle garnizon komutanların ulaşamadığı durumlarda valinin 
garnizon komutanına ulaşamadığı durumlarda müdahaleyi sağlamak ve diyor ki protoklda 
derhal yine durumdan haberdar eder Valiyi böyle bir olayı Valilik tarafından da tabi 
harekatın bütün seyiri takip edilir bütün bilgiler ona verilir. İlde ilde devleti temsil eden il 
Valisidir bunun aksine herhangi bir durumda yoktur. 

 Bülent Ecevit hükümeti döneminde Mayıs 2000 tarihli irticai faaliyetlere karşı 
yürütülecek mücadele strateji dökümanı yayınlanmıştır. Bu dökümanı yani bir ders kitabı 
gibi okumak lazım aslında bu dökümanda irticai mücadelenin nutuk atmakla olmayacağını bi 
eğitim meselesi olduğunu toplumun bütün kurum ve kuruluşları ile yurttaşı bilinçlendirmek 
uyarmak anlatmak her şeyi anlatmakla mümkün olduğunu çok ayrıntılı olarak anlatan bir 
dökümandır.

  Bu şeyin kabulünden sonra dökümanın temel esaslar başlığı altında laik 
düşüncenin özünde çağdaş bir toplum yaratmak yatmaktadır. Bunun için devletin 
laikleşmesi ve modernleşmesi yeterli değildir. toplumunda aynı şekilde değişmesi gerekir. 
Toplumun çağdaşlamasında ise toplumun düşüncelerinde gerekli değişimin sağlanması 
esastır. Bu görev ise devletin bütün kuruluşları ile öğretim ve eğitim meseleleri müesseleri ve 
sivil toplum örgütlerine düşen temel bir sorumluluktur topluma laiklik prensibinin doğru ve 
anlaşılır bir şekilde anlatılması bu faaliyetin ilk basamağıdır açıklaması bulunmaktadır.

 19 Eylül 2000 tarihli talimatta ise irticai faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele 
stratejisinin uygulamasında değişen mevzuata paralel olarak devam edeceği ifade edlimiştir. 
Değişen mevzuat irticai faaliyetlerin suç oluşturması için silahlı örgüt şartına bağlanmış 
olmasıdır. Bu konuya atıfta bulunuyor ve bundan sonra takip edeceği irticai faaliyetlerin 
sadece ve sadece silahlı örgüt olması gerektiğini belirtiyor.

Sonuç ve teklifler Ankara C.Başsavcılığının 2011/206 numaralı dosya ile 
soruşturma konusu olan 28 Şubat sürecinde yaşanan gelişmelerde yasal yolla iktidara gelmiş 
54. Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetinin  cebir ve şiddet unsurlarını kullanarak korkutma , 
yıldırma, sindirme veya tedhit yöntemleriyle ortadan kaldırma veya  görevlerini yapmasına 
kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçunun işlenmiş olduğu iddiası hukuken 
tamamen dayanaktan yoksundur. 3713 sayılı terörlü mücadele kanunun 1. maddesinde 
terörün yapılan tanımında cebir ve şiddet unsurunun bulunması esas alınmakta yöntem olarak 
da korkutma yıldırma sindirme veya tehdit yöntemleri sayılmaktadır aynı maddenin 
devamında terör eylemleri sayılmakta. Aynı kanunun 2. maddesinde ise kişilerin terör 



  

suçlusu olmasını birinci maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş 
örgütün mensubu olma şartını belirtmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunda ise terör suçları 
sayılmaktadır. Bu kapsamda 312 . madde birinci bendinde cebir ve şiddet kullanarak 
Türkiye Cumhuriyeti  Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapılmasını kısmen 
veya tamamen engellemeye teşebbüs suçu sayılmaktadır. 

Bu konuda cebir ve şiddet hükümeti ortadan kaldırmak hangi somut bir olgu vardır 
hangi fiiller yapılmıştır. Ortaya konanlar batı çalışma grubu ile hiç ilişkisi olmayan öteden 
beri Türk Silahlı Kuvvetlerde rutin olarak uygulanan sakıncalı personelin takibi ile ilgili 
fişlemelerdir. Bu 1970 yıllardan itibaren başlanmış bir süreçtir. 33/5 yönergesinde detayları 
bulunmaktadır.

 Şikayet dilekçelerindeki konuların hangisi bu cebir ve şiddet olayı ile atılı suçla 
ilintilidir. Hiç birisi ilintili değildir. 

Konuyla ilgili ilintili olarak görünen sadece ve sadece somutlaştırmak bakımından 
 7 nisan 1997 tarihinde yayınlandığı iddia edilen vesikadır. Bir de 4 nisan tarihli vesikanın 
batı çalışma grubunun oluşturulmasına ilişkin belgenin ekinde olduğu iddia edilen el 
yazması notlardır. Bunlar sahtedir. Bunların sahteliği kazandık. Bunların Genel Kurmay 
Başkanlığından gönderilmemiştir. Burda önemli olan bir tek husus vardır sayın Başkan 
Genel Kurmay Başkanlığında gerçekten de 7 nisan 1997 tarihinde yayınlanmış ve bu tarihi 
taşıyan belge Savcılık tarafından gönderildiği zaman bu belge bizde de var anlamında ama 
orjinal mı değil mi diye bilmiyoruz o iddia da bulunmuyor onaylamıyor bir belge var önemli 
olan aradan geçen 15 sene sonra bu belgenin nerede muhafaza edildiğidir. 

Üstelik belgenin üzerinde bir yerde muhafaza edildiğini gösteren hiç bir  delik 
dosya izi hiçbir şey yoktur bir sümen altına konulmuş kimin tarafından konulmuş bu 
mutlaka bulunmalıdır ve Genel Kurmay Başkanlığına bu mutlaka ve mutlaka sorulmalıdır.

 Evet buldunuz bulduğunuzu söylüyorsunuz Savcılığa öyle bildiriyor peki nerede 
buldunuz hayati nokta bu batı çalışma grubunun mekanından mı çıktı yani ordaki mekandan 
mı çıktı yoksa birisinin sümenin altında dan  mı çıktı bunu niçin sorguluyorum bunu niçin 
sorguluyorum sayın Başkan çünkü Genel Kurmay Başkanlığı içinde bir köstebek vardır. 
Köstebek gerçekleri değil kurgulanan davanın köstebeğidir. 

 Yukarıda belirtilen yasalarda yapılan tarifler esas alındığında 28 şubat sürecinde 
54. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik atılı suçla ilgili dayanak yapılabilecek ne bir 
terör veya terör eylemi ne de bir terör suçu veya işleyen bir terör örgütü var olmuştur. 

 Batı çalışma grubunun kuruluş amacı faaliyeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
14 Mart 1997 tarihinde yayınladığı talimat doğrultusunda Genel Kurmay başkanlığının 
yayınladığı 10 Nisan 1997 tarihli emrinde belirtilmiştir. Bu emirde irticai olaylar hakkında 
ilgilileri ve bilgileri yetkilileri uygun ve yasal platformda bilgilendirmek ifadesi emrin 
amacını irtica ve yasal zeminde mücadele olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu yasal 
zemin dışına hiç bir zaman çıkmadık. 

Bu grubu terör örgütü saymak Türk Silahlı Kuvvetlerini bir terör örgütü saymakla 
eş anlamlıdır. Kaldı ki burda çalışan personel dediğim gibi örgütsel bir bağı yok ayrılıyorlar 
ismen tespit edilmiyor ve gittikleri yerden sonra hiç bir örgütsel bağı kalmadığı için de 
ilişkileri bağı kesiliyor. 

Dönemin Başbakanı merhum Erbakan'ın Cumhurbaşkanına verdiği istifa mektubu ve 
9. Cumhurbaşkanın konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan beyanatı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin darbeyi araştırma konusunun komisyonuna sorulara verdiği yanıtlarda 54. Türkiye 
Cumhuriyetinin hükemitinin istifasının şekli ve amacını açıkça ortaya koyduğu gibi söz 
konusu istifada cebir ve şiddetin kullanılması söz konusu olmadığını da kanıtlamaktadır. 
54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kuruluşundan itibaren hangi şartlar ve ortamda istifa 
ettiğini ortaya koyan ülkemize meydana gelen ve kamuoyunda yankı uyandıran siyasi 
gelişmeler sizlere özetlenmiştir. Şimdiye kadar yapılan açıklamalardan şu hususlar açıklığa 



  

kavuşturulmuştur. 
Gerçek belgelerin 28 şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik kurulunca anılan 

kararların 54. Hükümet onayı ve talimatla yürürlüğe konulmasına müteakip Türk Silahlı 
Kuvvetleri çapında uygulanmasına ilişkin belgelerden ibaret olduğu ve içinde suç unsuru 
bulunmadığı bir kısım belgelerin ise 18 Haziran 1997 yani 54. Hükümetin istifa tarihi 
itibariyle taslak olması nedeni ile 54. Hükümetin istifası ile ilişkilendirilmesinin maddeten 
imkansız olduğu atılı suça dayanak yapılan delillerin bir bölümünün imzasız dijitaller olduğu 
sanıklarla bir illiyet bağının tespit edilmediği 18 Mart 1997 tarihi ile taslak olan eylem 
planının işleme konulduğu sanısını uyartmak için bir cdye 2007 yılında kaydedilmiş 
dosyalardan alınan yapılan alıntılardan olduğu için yasal delil niteliği bulunmadığı ve bütün 
delil konulanların orjinal  kopyalarının olmadığı tamamen fotokopi olduğu ayrıca batı 
çalışma grubunca düzenlenen 28 Nisan -2 Mayıs tarihleri arasındaki kamuoyunu 
bilgilendiren brifinglerin gerçek mahiyetleri brifinglerin ses kayıt çözümleri basına 
yansımalarının da suç unsurunun bulunmadığını izaha çalıştım. 

Çeşitli toplantıların yapıldığını ve bu toplantılarda sankı hükümeti düşürmekle 
ilgili bir müzakere yapıldığı izlenimi yaratılmaktadır. Toplantı yapılması içeriğini bırakalım 
hiç birinin içeriği konusunda hiç bir bilgi de yok. Yanlış sahte belgeler dışında el yazısı 
sunulmuş notlar dışında önemli olan şudur toplantı yapılması Genel Kurmayda suç mudur. 

Kamuoyunda 28 şubat süreci olarak bilinen irticai mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti 
hükümeti 54.hükümetin istifasından sonra da birbirleri ardından gelen 55., 56., 57. 
hükümetler döneminde devam ettiği çıkarılan talimat ve yönergelerden de anlaşılmaktadır.

 Bu suretle milli Güvenlik Kurulunun tavsiye niteliğinde aldığı kararlar sadece 54. 
Hükümet tarafından değil birbirinin peşi sıra gelen hükümetler tarafından da benimsenmiştir. 
Bu husus irticayla daha etkin sürdürülmesi amacıyla birbiri ardından yayanlanan genelge ve 
talimattanda anlaşılmaktadır. 

 28 Şubat süreci olarak kamuoyunda adlandırılan irticai mücadele için yasal 
zeminde alınan kararlar 14 Aralık 2010 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. Bu süreç 
içerisinde Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde oluşturulan batı çalışma grubu başkanı 
olarak 10 Nisan 1997 -15 Ağustos 1997 e kadar yasalara uygun olarak görev yaptım. Bu 
dönem içerisinde Başbakan istifa etti. Batı çalışma grubunda görev alanların görev süreleri 
aynı kadro görevinde bulunma süreleri ile sınırlıdır.

 15 Ağustos 1997 tarihinde Jandarma Asayiş Komutanlığına atanmam nedeni ile 
Genel Kurmay Karargahından ayrılarak Çalışma Gurubuyla hiç bir irtibatım kalmamıştır.

Emir komuta içerisinde kurulmuş olan batı çalışma grubu yönergesi gereğince 
belli kadro görev yerine atananlar tarafından faaliyetini sürdürmüştür. Yukarıda 
belirttiğim zaman dilimi içerisinde atılı suç oluşmadığı gibi atılı suça dayanak yapılabilecek 
hiç bir faaliyette de bulunulmamıştır. 

 Kusursuz cinayet işlenmiyor kusursuzda darbe planları olmuyor. Bir cdye gerçek 
olmayan bir belge konulduğu zaman bu belgenin de cdnin de sahte olduğunu gösterir neden 
çünkü bir kişi raporunda bu cdnin aynı anda yapıldığını bir kerede yapıldığını ayrı ayrı 
zamanlarda yapılmadığını tek oturumda sonuçlandığını söylüyor bu da sahtekarlığın 
daniskası oluyor. Belgeler arasında Emniyetli faksla Jandarma Genel Komutanlığından 
çekildiği iddia edilen belgeler var bu belgelerin zaten orjinal değil ıslak imza denmesine 
rağmen ıslak imzası değil. Bu belgelerin gerçekten de belirtilen adreslere kripto faksla çekilip 
çekilmiyeceğini ancak Jandarma Genel Komutanlığına bir yazı yazarak o dönemde hangi 
birliklerde milli adres gösterme grupları var o gruplarda doğrudan doğruya emniyetli faksın 
olup olmadığının sorulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. 

Bu arada bir söz  sarfettim bu söz kusursuz cinayet olmaz devamında dilim sürçtü 
heralde arkadaşların ifadeyle ben kusursuz darbe komplosu olmaz anlamında bir laf 
ağzımdan çıkıyor sandım  meğerse komplo konusunu yutmuşum galiba kayıtlarda vardır 



  

aslında kastım nasıl kusursuz cinayet olmazsa bu tür komployu kuranlar kusursuz darbe 
komplolorı da olmaz o anlamda söyledim."

" 07/04/1997 tarihli toplantı ile ilgili soru sormak istiyorum. Şimdi bu belge genel 
kurmay başkanlığı tarafından gönderilmiş ve genel kurmayın arşivinde var. Genel kurmay 
adli müşaviri tarafından yazılan yazı da bu yazıda dosyada var bu belgenin orjinal veya tıpkı 
çekim olup olmadığının tespit edilemediği belirtilmiş bazı sanık müdafiileri tarafından bu 
belge ile ilgili olarak sorulan soruya da Genel Kurmay aynı şekilde veya benzer şekilde 
cevap vermiş, sayın Çevik Bir'in savunmasında da dinlenmişsinizdir kendisi bu toplantıyı 
hatırladığını söyledi ve  Orgenaral özellikle Orgenaral Güreş ile ilgili bölümü de kısmen 
hatırladığını söyledi ve bende bu konuda kendisine de soru sordum. Yine sanıklardan Metin 
Yükselen' in savcılıkta vermiş olduğu  ifadesini okuyorum. 7 nisan 1997 tarihinde  Genel 
Kurmayda yapılan toplantıya katıldığını toplantıda batı çalışma grubunun teşkili ile ilgili 
konuşulduğunu irticanın değişimine dair genel  söylemlerinin konuşulduğunu genel olarak 
irticia konusunun değerlendirildiğini hükümete muhtıra verilmesini engellenmesi vs. 
konularının konuşulduğunu hatırlamadığını belirtmiş yine sanık Cengiz Koşal o tarihte 
Albay rütbesindeymiş 7 nisan 1997 de Genel kurmayda Çevik Bir' in başkanlığında 
yapılan toplantı ile ilgili olarak genel kurmay Başkanlığında toplantı yapılacağının 
telefonda bildirildiğini hava kuvvetlerinin değişik birimlerinden personelin katılacağının 
öğrendiğini toplantıya katıldığını, toplantıya katılan bazı kişilerin konuşma yaptığını 
toplantıda çevik birin yaptığı konuşmada toplantının genel kurmay başkanının bilgisi 
dahilinde yapıldığını söyleyerek 28 şubat MGK toplantısında alınan kararlardan bahsettiğini 
toplantıya katılan herkesin düşüncelerini serbestçe söylediğini belirtmiş  devamında var. 
Genel Kurmayın mahkemeye gönderdiği belgeye de döndüğümüzde orda da genel kurmay 2. 
Başkanının genel kurmay genel sekrerliğinin 97 yılı tarihçesinde 7 nisan  97 tarihine ait 
sayfalarının gönderildiği belirtilmiş adı geçen belgede saat 15:00 General Amiral 
toplantısının  yapıldığı yazılıyor şimdi benim sormak istediğim şu siz bu belgenin sahteliğini 
idda ettiniz yani öğrenmek istediğim ve ya merakımı uyandıran şu sahte isim nasıl 
oluşturulmuş olabilir yani genel kurmayda böyle bir şey söz konusu olabilir mi, yada 
Tamer tatarı ibraz ettiği bir belge genel kurmayda yoksa genel kurmay bu belgenin var 
olduğunu belirtebilir mi sonra yine devamında sizin yaptığınız iddia edilen  konuşmalar var 
batı çalışma gurubu kurulmuştur. Bu gurubun görev tanımı ortaya konulacaktır. Yarından 
itibaren çalışmalara başlanacaktır. Kuvvet komutanlıklarına benzeri çealışmalarla bu ağ 
örülecek gibi konuşmalarınız var. Bu konuşmalar daha sonraki batı çalışma grubunun 
belgeleri ve çalışmalarla çok uyumsuz mu?"

" Herşeyden önce bu belge Genel kurmay başkanlığı tarafından gönderilmiş 
belge değildir. Genel kurmay başkanlığına gönderilmiş belgenin teyidi istenmiş, benim 
ulaşabildiğim genel kurmayın cevabı yazısında savcılığın yazısına atıfta bulunulmuş 
olmasıdır."

"Şimdi genel kurmayın yazısı aynen şöyle ilgi yazı ile yürütülen soruşturma 
kapsamında 7 nisan 97 tarihinde genel kurmay başkanlığı İnönü Salonunda yapılan bilgi ve 
belgelerin gönderilmesi istenmiştir diyor. Yapılan inceleme neticesinde ilgi yazı ekinde 
bulunan yazının orjinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin 
mevcut edildiği tespit edilmiştir. "

"Bir suretinin demek ki belge dedi. "
" Genel Kurmayda benim anladığım bir suretinin olduğu tespit edilmiş ve  yazı 

sureti ek a da gönderilmiştir. Genel Kurmay genel sekreterliğinin 1997 yılı  tarihçesinin 7 
nisan 97 pazartesi gününe ait sayfalarının sureti ek b de gönderilmiştir. Benim anladığım bu 
yazılardan Genel Kurmayda da bu yazının ve toplantı tutanaklarının birer suretlerinin 
olduğu."

"Burda bir yorum meselesi ben size onlarıda söyleyeceğim merak etmeyin. Şimdi 7 



  

nisan toplantısı ile ilgili belgenin kendisini görmüşseniz fotokopi olan belgenin üzerinde 
dosyalandığına ilişkin bi dosyada yerleştiğine ilişkin bir arşiv içerisine alındığına ilişkin hiç 
bir kaydı yok hiç bir imzası yok. Bizde yönelgeler vardır.  yönelgeler böyle imzasız belgelere 
ne işlem yapılacağını gösterir. MYY 75/1 göre böyle imzasız belge olduğu zaman en fazla bir 
yıl muhafaza edilir. Sonra imha tutanağı ile tutulur. Aradan  15 yıl geçtikten sonra bak 
soruşturmanın safhasına bugüne kadar çıkmıyor en son anda çıkması aslında bu komploya 
son şekli vermeye yönelik bir harekettir. Genel kurmay karargahı içerisinde bir köstebek 
olabileceğini belirttim. Bunu bulmanın yolu da bunun arşivden çıkmış bir belge değil bu 
nerden bulunduğunun sorulmasının gerektiğini hangi dosyadan çıkmış olduğunu gerektiğini 
bunun öğrenildiği takdirde bu belgeyi koyanın kimin olduğunu ve nerde bulunduğunun da ve 
yapanında parmak izlerinin bulunabileceğini belirttim.Toplantıya katılan arkadaşlarımızın bu 
durumda hangi sanık 7 nisan tarihinde toplantı yapıldığını söylüyor. Toplantı yapılmıştır. 
Bende 4 nisan tarihinden önce o emrin çıkmasından önce toplantı yapıldığını ve bir 
çalışma gurubunun kurulması gerektiğinin o toplantıda karara alındığını söyledim. Bu 
toplantıyı düzenlenyenin de ilgilileri çağıranında genel sekreter olduğunu belirttim. Bu 
durumda dedim ki hatta genel sekreterin  araya girişi bu emirde 4 nisan tarihli emirde bu 
emiri yazmasının nedeni toplantı sonucunun ilgililere duyurulmasına amacı yöneliktir. Eğer 
dedim böyle bir toplantı sonucunda olmamış olsaydı Genel Kurmay başkanı doğrudan yahut 
ikinci başkan doğrudan beni çağırırdı arkadaşları şunları yapıyorlar hükümetleri irtica 
mücadele kararları var buna göre siz bu konuda siz genel çalışma gurubu kurun yada bir 
çalışma yapın bunlarla ilgili bir taslak şeyinizi belgenizi getirin, böyle bir şey olmadığı için 
benim düşüncem benim hatırladığımın doğru olduğudur. Ama arkadaşlarımız şunu 
söylüyorlarsa 7 nisan da efendim bir toplantı yapıyor diyen bir kimse varsa, ben kimsenin bu 
konuyu hatırladığını sanmıyorum. 15 senelik evvel yapılan bir toplantının tarihini bilebilen 
bir yiğit doğurtanı yoktur ve olamazda ben 10 nisanlı belgeyi hazırlamış taslak olarak 
hazırlamış bir kimse olarak bu toplantantının bu belgenin nerden kaynaklandığını bildiğim 
için 4 nisan tarihinden önce toplantı yapıldığını söylüyorum,  benim aklımda kaldığı o da 
kesin değildir  3 nisandır.  yani ve ben bir batı çalışma gurubu kurulmuştur lafını 7 nisanda 
nasıl yapabilirim emir çıkmamış emir çıkmamış  en son toplantı tutanağına göre sözde ben 
çıkıyorum. Batı çalışma gurubu kurulmuştur. Bu ne demek böyle bir şey ifade etmeme imkan 
var mı bu montajlaşmış montaj edilerek yapılmış bir konuşmadır. Ben şunu da hatırlıyorum. 
Bir şey de 7 nisan tarihinde yapılan toplantılar içerisindeki konuşmalarda bunun yönergesinin 
talimatını hazırlanması gerektiği yönündeki  konuşmalarda yaptık herkes istediği gibi birşey 
olmayacak belli meşru sınırlar içerisinde bir çalışma gurubunun görev talimatını belirten bir 
esas meydana getireceğiz ve ondan bunu almışlar bana güreş ile ilgili konunun  ben şahsen 
hatırlamıyorum."

"Ben sanıkların beyanlarını söyledim"
" Ben sanıkların beyanlarının tarihinin yanlış olduğunu eğer kesin tarih vermişlerse 

konuşma notlarını söylüyorlarsa bunun yanlış olduğunu belirtiyorum."
"10 nisan 97 tarihli batı çalışma gurubunun kurulmasına dair belgeler ve batı 

çalışma gurubunun 28 şubat kararları sonucunda kurulduğunu söylediniz Anayasaya göre 
kanunlara bağlılığınızıda özellikle belirttiniz Anayasaya göre MGK sadece tavsiye 
niteliğinde karar alabilir, bununda muhatabı hükümet, aslında hükümet bile bu 28 şubat 
veya herhangi bir MGK kararına dayarak bir talimat yada emir veremez. Bunun ancak 
meclis tarafından bir kanuna dönüştürmesi gerekir. 406 sayılı kararda tavsiye niteliğinde bir 
karar yani kararı yazılmamış olsada Anayasada o şekilde belirtildiği için tavsiye niteliğinde 
bir karar bu karar doğrultusunda hükümetten yada Başbakanlıktan bu karar 
doğrultusunda Genel Kurmay Başkanlığında bir çalışma gurubu kurulması ve bu çalışma 
gurubunun kendi evraklarında belirtelen faaliyetleri bulunması yönünde bir talimat geldi 
mi ? "



  

"Genel Kurmay Başkanı her hafta sayın Cumhurbaşkanı ile ve bu arada 
Başbakanlıkla rütin görüşmeler yapmaktadır. Bu yaptığı görüşmelerde aldığı sonuçları ve 
varsa giderken yapacağı görüşmelerde karargahın çalışmalarında sorun teşkil eden konularda 
notları götürmekte ve burda görüşmeler yapılmaktadır. Görüşmelerden döndükten sonra 
sayın Genel kurmay başkanı kendi ikinci başkanı karargahın amiri durumunda olan ikinci 
başkanı konuşulan konulardan çıkan bir konu bir talimat varsa bunun ona iletilmesi lazım 
o toplantı hatırladığım toplantıda evvela herşeyden önce şu söz konusuydu Genel kurmay 
başkanın verdiği talimat doğrultusunda terörle mücadele  konusunda alınan hükümetçe 
tertip ve tedbirler var biz de bu konunun dışında kalmayız milli kurulunun kararını herkes 
resmi gazetede yayınlandı konuyu takip edenler.Ayrıca Genel Kurmay Başkanlığı, 
Başbakanlık, Bakanlar Kurulu gibi tüzel kişiliği yok o yüzden de eskiden de biliyorsunuz çok 
eskiden 1950 yıllarda Genel kurmay başkanlığı Milli savunma Bakanlığına bağlıydı bir bütün 
olarak Genel Kurmay Başkanlığına gelen emirlerde doğrudan milli savunma Bakanlığına 
gönderilir. Milli savunma bakanlığı kanalıyla gelir yani bu o alışkanlıktır yani bu emir 
gelmemiş olsa bile kendi düşüncüme göre çıkardığım sonucu söylüyorum  bu emrin genel 
kurmay başkanlığına ulaşılmaması gibi yani 14 mart tarihli ulaşım olası sorunu 
olmadığını, fakat farzı mahal böyle bir şey olmasa bile bunu takip eden Milli Güvenlik Üyesi 
durumunda olan sayın Genel Kurmay Başkanı alınan kararları ve bu kararlar sonucu 
hükümetin yayınladığı talimattan Başbakanlığa yaptığı  görüşmeler sonucundan elde ettiği 
bilgilerden karargahı haberdar  etmemesi gibi bir şey elbette söz konusu olamaz. Bu meşru 
zemin böylelikle bize de bir emir olarak katıldığı için ben kendiliğimden batı çalışma gurubu 
kuralım demedim. Genel kurmay 2. Başkanı da arkadaşlar böyle bir şey kuralım diye bir 
emir vermedi. Bu emir doğrudan doğruya Genel kurmay başkanlığı kararı ile bu konu dabir 
çalışma  yapıldı ve sanıyorum. Ki zaman zaman malumları aylık karargahımızda komutanlar 
toplantısı vardır. belki orda tezekkül edilmiştir. "

" Genel Kurmay başkanlığına şimdi sonuçta Genel kurmay başkanlığı da bir kamu 
kurumu biraz önce belirttiğim gibi MGK'nın kararları da bağlayıcı niteliği olmayan Genel 
Kurmayı da muhattap almayan sadece hükümeti muhattap alan tavsiye niteliğinde 
kararlar bu durumda her kamu kurumunda bir gazetede veya bir biyerde MGK'nın karar 
aldığını duydu veya MGK'ya katılan bir bakan,yani şu anda daha fazla bakan katılıyor. Kendi 
başına bir politika belirleyerek buna göre bir çalışma yapabilir mi ? "

"Bizim refaransımız MGK kararı değildir bu kararlar zaten açıklamada MGK genel 
sekreterlik bildirisi ile açıklanmıştır. Bizim dayandığımız doğrudan doğruya meşru 54 . 
Hükümetin verdiği talimattır ve bu talimat çerçevesinde emirler talimatlar hem askerlikte 
hem sivillikte her yerde bütün kamu kuruluşta hem yazılı verilir  hem şifai verilir. Ben böyle 
bir şeyi  hazırladım diye göstermiştir.Bir makam sahibine başbakanın bunlardan habersiz gibi 
bunları hiç iletmemesi söz konusu mudur."

" Çetin bey bunu geçiyorum ama anladığım kadarıyla yazılı bir talimat yada emir 
yok."

" Yazılı ve şifai talimat olabilir. Ama milli savunma bakanlığında yazılı talimat var. 
onuda ayrıca belirteyim. "

" Siz bu yani BÇG nin başkanı olarak bulunduğunuz için resmi olarak  bir çok 
belgede dağıtım yapılırken Başbakan Askeri Başdanışmanı hariç denmiş şimdi Anayasada 
biliyorsunuz Genel Kurmay Başkanlığnın Başbakanlığa bağlı değil ama sorumlu olduğu 
belirtilmiş, şimdi kendisine karşı sorumlu olan bir makama veya bu makamın askeri 
danışmanlığına neden bu konuda hiç bir bilgi verilmedi veya verildi de dosya da mı yok.?"

"Başbakanlık askeri danışmanı kimdir biliyormusunuz Başbakanlık Askeri 
Danışmanı o dönemde Tuğgenaral Kenan Denizdir. İç güvenlik dairesinin başkanıdır. 
Kendisinin çıkardığı bir emri kendisine göndermesi söz konusu değildir."

" Kendisi burda muhatap değil bana bir belge gönderilmesi mümkün değil yani 



  

konum olarak Başbakanlık askeri baş danışmanlığına gönderildi mi yoksa tabi bu 
danışman bu başka biri de olur değişebilir de  tabiki?"

"Başbakanlık başdanışmanı kendisi emri çıkartan baş danışman Askeri 
Başdanışman, bende birçok  konuların doğrudan Başbakan Askeri Danışman kanalıyla 
Başbakan a iletmişimdir. Başbakan Askeri Danışmanı elbette böyle bir konuyla kendisine 
ayrıca bi emir lüzum görmeden ama bilmesi gereken kişi kendisinde olduğu evrak kendisinde 
olduğu için bunun aslında bu 10 nisan tarihli emirden Genel Kurmay Başkanlığı emrinde bir 
tehdit bir  hükümete karşı göz dağı verme gibi bir hareket olsaydı doğrudan doğruya başka 
türlü başbakanlığada yazılırdı. "

" Bu koruma gönderildi mi ? Çünkü bu konular  Kenan bey başdanışmanı olabilir 
ama sonuçta bu belgelerin kayıtlara girmesi gerekir diyelim ki daha sonraki gelen başkanda 
onu bilecek değil bilmesi mümkün değil bu anlamda neden gönderilmedi  veya gönderildiyse 
biz mi bilmiyoruz?"

"Başbakan başdanışmanı makamı iş güvenliği karargah merkezidir orda dosya sureti 
bulunmaktadır başka bir makam yoktur. Kendisi sadece fiziki olarak oraya gider oturduğu 
devamlı orda bulunduğu herhangi bir makamda söz konusu değildir. "

Sizin imzaladığınız yine bir belge var 16/04/1997 tarihli laiklik aleyhte faaliyetler 
konulu belgelede özetle; garnizon komutanlıklarınca öncelikle cuma ve bayram namazları 
olmak üzere verilen tüm hutbe ve vaazların personel görevlendirmek sureti ile takibinin tespit 
edilen hususların yer ve zaman belirterek rapor edilmesinin görevlendirilecek personelin 
seçimle görevin icrasını bizzat takip ve kontrol edilmesi genel kurmay başkanının demişsiniz 
devam ediyor. Şimdi savunmanızda bu belge ile ilgili olarak Mit tarafından bazı belgelerin 
geldiğini ve mitten gelen bilgilerin teyidi anlamında bu faaliyetlerin yapıldığını belirttiniz, 
yanlış hatırlamıyorsam  ve çeşitli kaynaklardan özellikle mit istihbarat toplama yetkisi olan 
bir kuruluş ancak burda bu yazının muhattabı olan garnizon komutanlıklarının böyle bir 
yetkisi olduğunu düşünmüyorum şimdi bir bilgi toplanması söz konusu ve bu dini konular 
yani Bçg ninde bir dini bir otoride olmadığı zaten islam dininde bu şekilde bir dini otoritenin 
de olmadığı biliniyor.  Şimdi bu hutbe ve vaazlarla ilgili yapılacak değerlendirmeleri kim 
yapacaktı nasıl yapılacak dediğim gibi düşünün bir otoritesi olmayan bir dinden 
bahsediyoruz. Şimdi bu hutbe ve vaazların kamu görevlilerinin de düşündüğümüzde bunların 
dinlemelerinin ancak mahkeme kararı ile olması mümkün bu kanunsuz dinleme şeklinde 
mi yapılıyordu yoksa oraya bir görevli gidip hutbe ve vaaz verilirken not mu alıyordu bu da 
sonuçta  kanuni bir durum değil bu konuda ne diyorsunuz?"

"MİT yasasının 5. maddesinde şu husus yer almaktadır diğer kurum ve kuruluşlar 
kendi görevleri alanlarında istihbarat yapma devam edeceklerdir ve sorumludurlar. Silahlı 
kuvvetler diyor kendi görev alanlarla ilişkin konularda silahlı kuvvetlerde giriyor tabi bu 
kamu kurum kuruluşlarında kendi görev alanlarına giren konularda istihbarat yapma 
yapmak hakkına yahut hukukuna sahiptir anlamına gelen yolunda bir hüküm var. Bu 
hüküm çercevesinde Türk Silahlı kuvvetleri Türk yurdunun bütünlüğü hem  içten hem dıştan 
gelecek tehditlere karşı sorumludur. Gerçekten silahlı kuvvetlerinin içinde iç istihbarat 
yapabilecek birimler teşkil edilmiş olmamakla birlikte garnizon komutanlarına verilen iç 
hizmet ile verilen görevler vardır. Bu çerçevede silahlı kuvvetleri aleyhine ve bu arada 
devlet aleyhine anayasal düzeni aleyhine kalkışmalar söylemler propagandalar  ortaya 
çıktığı zaman emir komuta zinciri içerisinde bunu rapor ederler. Bizim verdiğimiz emir 
sadece ve sadece efendim iftira atarak bütün bi kitleyi suçlayarak bütün imamları suçlayarak 
birşey yapmak değildir, bölgemizde bu tür olayların olduğuna ilişkin bilgiler varsa bunları 
araştırın ve bu konuda personel görevlendirilin bizim personelimiz içinde camiye giden 
personel de var, camiye giden vatandaşlarımızdan gelen ihbar mektuplarıdır bu yazının 
yazılmasına bu emrin yayılmasına bu tür istihbarat bilgilere ihtiyaç olduğumuzu belirtmesine 
neden olan olgu budur. İstihbarat temin etme hakkıda yasalarda bu konuda silahlı 



  

kuvvetlerine verilmiştir. Mit yasasının 5. maddesi."
"Yani herhangi bir mahkeme kararı olmadan ordaki personelin insiyatifine bağlı 

olarak çünkü bu kayda da alınabilir yazıladabilir, o konuda bir şey yok ayrı bir bilgi yok, bu 
şekilde uygulamalar yapıldığını söylüyorsunuz"

"Bunu ben atılı suç ile nasıl ilişkilendirdiğini  anlamadığımı evvela belirteyim."
" Şimdi çetin bey burda tüm bir Türkiyede düşünün Garnizon Komutanlıkları da  bir 

sürü garnizon komutanlığı her yerde ilçelerdekilerde sonuçta garnizon komutanlığı olarak 
adlandırılıyor ve onbinlerce caminin olduğunu biliyoruz. Ve burda onbinlerce camideki 
vaazların hutbelerin tabiri caizze herşeyin kayıt altına alınmasını isteyen bir talep var. 
Şimdi eğer bu talep askeri bir husus diyorsanız ve davamızla ilgili değil diyorsanız ben hiç 
birşey demiyorum?"

"Bu çıkardığımız yazıda bütün vaazların bütün verilen her türlü kırkbın , kırküçbin 
köyde yapılan şeylerin araştırmasını bunların sorgulanmasını istenilmesi söz konusu değil 
zaten belli yerlerde ilçelerde  illerde belli yerlerde bu tür vaazları verilen yerlerin dedikodusu 
yapılan yerler ortadadır ve bunlarla ilgili aslında soruşturma yapılması dolaylı olarak ortaya 
konulmaktadır yani öyle bir duyuma dayalı bilgiler kendilerinde varsa bunları yürüteceklerdir 
yoksa kayda alıp bu imam iyidir bu imam kötüdür diye bizde bir fişleme söz konusu değil. 
kaldı ki batı çalışma gurubunun hiç bir kaydında hiç bir kimsenin fişlemesi söz konusu 
değildir, burda mütedeyyin insanları rahatsız edecek hiç kimse yoktur. Aslında imam vaaz 
yaparken bir kısmı siyasi hani islam yönünden irtica yönünden vaazlar verdiği zaman cemaat 
içinde bir çok kişi itiraz etmiştir hoca ile münakaşaya girişmiştir. Bu tür olaylar garnizon 
içerisinde duyulmuştur. Intikal ettirilmesini istediğimiz olaylarda bunlardan ibarettir. "

27 mayıs 1997 batı eylem planında sizin imzanız yok. Bu belgede sayın Çevik Bir 
bu belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu belirtmiş sanık İdris Koralp ve tanık Ömer 
Özkan ın bu belgenin gerçeklerle ilgili beyanları var İdris beyin savcılıkta vermiş olduğu 
ifadesini okuyorum. Bu ifadede adı geçtiği için bu belgeyi soruyorum. Bu belgenin evet 
imzanın kendisine ait olduğunu doğru olduğunu bu belgenin o tarihte plan subayı olan 
Ünal Akbulut tarafından hazırlandığı İGH başkanı Kenan Denize yolladığını Kenan Deniz 
in de  düzeltmesini yapıp paraf ettiğini ondan sonra harekat başkanı Çetin Doğan a 
çıktığını onun da parafını atıp düzeltmelerini yaptığını kendisine eş ilgili birimlerde olan 
istihbarat başkanı J2 nin stratejik plan daire başkanı J5 kanunlara ve yasaya uygun mu 
diye yan koordine imzası attıklarını tahminimce adli müşavir parafınında almış 
olabileceğini daha sonra Çevik Bir e plan subayının evrakı çıkarıp imzalattığını Çevik Bir 
in de Genel Kurmay Başkanlığına bilgi olarak sunduğunu belirtmiş şimdi bu belge 
konusunda bir karışıklık var BÇG nin biraz bana yol haritası gibi geldi bu belge sizde 
BÇG nin resmi olarak başkanlığını yapan bir görevlisiniz bu belgenin adı  ilk sayfada bçg 
batı eylem planı yazıyor?"

" Orda yanlış yazılmış belgenin sahte olduğunu söylüyorum."
"Şimdi bu belge tamamen sahte mi içeriği mi sahte yoksa böyle bir belge gerçekten 

isim olarak varda dediğim gibi içeriği farklı da sonra mı değiştirildi , ne diyorsunuz eğer 
değiştirilmedi diyorsanız içeriği ile ilgili soru sormak istiyorum. Gerçeği şuydu diyorsanız 
içeriği neydi?"

"Bu belgenin kendi ana sayfasından itibaren onun sahteliğini ifade ettim.Bu belgenin 
ilgi b de neyi gösteriyor ilgi b de 6 mayıs 1997 tarihli belgeyi gösteriyor 6 mayıs  tarihli 
belgenin taslak olduğunu söylemiştim. Taslak olan bir belge nasıl oluyorda bu belgeye atıfta 
bulunacak bir belge olarak bu olması mümkün mü, böyle bir şey eğer hani daha çıkmamış bir 
belgenin ondan önce yayınlanmış bir belgede refarans verilmesinin bir sahtekarlık olup 
olmayacağına yüce mahkemenin karar verilmesini istedim. Konu bilgi olarak Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğine gitmiştir. Öyle görünüyor ön sayfasında bakın eklerine 19 
sayfalık ekte 33 tane görev var. Nasıl görev faaliyet ve konu alanı, bu konu alanlarının 26 



  

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevi var. Biz evrakı bilgi için nereye göndeririz 
ha yapacağım bir işlem yok ama biz böyle bir işlem yapıyoruz haberin olsun ha bide içine 
bakıyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine görevler veriyorsunuz.Psikilojik 
hareket bu tür eylem planları doğrudan doğruya başbakanlık tarafından hazırlanan ve Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından koordine eden evraklardır belgelerdir bu 
belgeler görevler halinde ilgili bakanlıklara verilir. O dönemde hani böyle bir gelmiş belge 
yok,Genel Kurmayda karargah çalışma usullerinde kimlerle koordine edilmişse arkadaşımız 
onları anlatıyor bunun ötesinde başka bir olay yok. Bir yazıcı düşünün yani aradan 15 sene 
geçmiş yazıcı daktilo bu belgeyi ben hazırladım nasıl diyebilir içeriğini biliyorum diyerek 
hemde ya içeriğini bilmiyorsn nasıl hatırlıyorsun bunlar tamamen fasa fisodur belgenin sahte 
olduğunu somut delillerle belgelerle ortaya koydum. Milli Güvenlik Kurulu Genel 
sekreterliğinin hiç bir zaman icrai yönelik görev verilmediğini burada ifade ettim."

 "Bir önceki belgenin sahte olduğu iddası ile ilgili bu belgeye de sahte dediniz 27 
mayıs 1997 tarihli batı eylem planı başlıklı belge , belge genel kurmay başkanlığının 14 mart 
2012 gün sayılı yazı ekinde batı eylem planı konulu belge olarak gönderilmiştir. Bir üst 
yazıyla üst yazıyla bize şimdi bu belgeyle ilgili de genel kurmay başkanlığından soruşturma 
dosyamıza gönderilen jandarma genel komutanlığı harekat başkanlığına ait 180 sayfatan 
oluşan imha edilen arşiv malzeme envanterinin 9. Sayfasında 86. sırasında gizli tarih ve 
sayısının 27/05/1997 tarihli sayı ve sayı bölümü de 34296497 şeklinde İGHD pl. Ş2 şeklinde 
konusu batı eylem planı olduğu birebir aynı olduğu jandarma da bulunan bir nüshasının 
imha edildiği anlaşılmakta bu belge burada çok yer verildiği için belki okumaya gerek yok 
İstanbul 250.madde ile görevli ve yetkili C.Başsavcılığı vekilliği tarafından Başsavcılığımıza 
gönderilen ve Tamer Tatar tarafından  sunulan cd de aynı şekilde çıkmış, şimdi ben şunu 
düşünüyorum yani bu belgeleri sahte olarak düzenleyen kişilerin bu her iki belge için 
Jandarmada bulunan imha tutanaklarını da bilmesi ve buna göre bir belge düzenlemesi 
gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra yine Çevik bir yine bu belge ile ilgili olarak belgeyi 
kendisinin imzaladığını ve ekinde bulunan batı çalışma grubu batı eylem planını belgesini de 
o dönem İGHD plan şube müdürü İdris Koralpın imzaladığını belgenin İGHD plan proje 
subayları tarafından hazırlandığını belirtmiş İdris Koralp de beyanında yazının ek a sında 
bulunan 19 sayfadan oluşan imzalı batı çalışma gurubu eylem planında imzasının kendisine 
ait olduğunu doğru olduğunu söylemiş, bu belgenin o tarihte plan subayı olan Ünal Akbulut 
tarafından hazırlandığını kendi emri altında 4 tane plan subayı olduğunu Ünal Akbulut un en 
kıdemli olduğunu belirtmiş sivil memur Ömer Özkan da belgeyle ilgili olarak sivil memur 
katip olması gereği batı çalışma grubu ile ilgili bu belgeyi hazırladığını belirtmiş bu konuyla 
ne diyorsunuz."

"Şimdi daha evvelki söylediklerimi biraz daha açarak söyleme lüzumunu 
duyuyorum herşeyden önce Jandarmanın imha tutanağının aslını ve gerçek ıslak hani 
kendisini onaylı suretini görmek faydalı olur ama esas bu belgenin yayınlanıp 
yayınlanmadığını ortaya koyacak konu doğrudan doğruya evrak kayıt defterleridir bu 
evrakın birliklere yayınlandığına ilişkin bulgudur ama bundan daha önemlisi size çok 
maddi olarak söylediğim evrak içerisinde çok fahiş hata var. Evrakın ön yüzünde bilgi 
olarak gönderilidiği belirtilen bu evrak Milli Güvenlik Kurulu  genel sekreterliğinde görev 
veriyor. Ne haddine ne haddimize genel kurmay karargahında başbakanlığa bir kuruma 26 
tane konuda görev ve icra makamı olarak yer veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu  Genel 
Sekreteri burda ifadesi geldiği zaman verecektir devam ediyorum ayrıca bu belgenin ilgi a 
sında da ilgi b sinde de kaynak olarak ilgi olarak da konsept dökümanı verilmiştir. Konsept 
dökümanı söylediğim gibi tevsik edilmiş resmi yazıda 29 temmuz itibariyle taslak olduğu 
bildirilmiştir. Bu yazının yanlış olmasına imkan yoktur. Sebepte şudur atıfta bulunan evraklar 
atıfta bulunan evraklar Milli Güvenlik Kurulu Genel sekreterliğince gönderilmiştir aynı 
zaman da Devlet Güvenlik Mahkemesindende gönderilmiştir. Üzerinde de nisan tire 



  

işaretleri taslak olduğunu onaylanmadığını belirten şeyler vardır. Bu yüzden bu belgeyi 
üzerine tarih koyarak bu belgeyi bir baş emir ile tarih koyarak yayınlamak sureti ile bunu 
gerçek olduğunu kabul etmemiz olanağı yoktur. Yani önemli olan söylediğimiz sözlerde bir 
husus var. Bu hususu isterseniz ben yanlış anlamamışsam ben anladığım kadarıyla telafuz 
edeyim. Siz doğru olup olmadığını ordan söyleyebilirsiniz diyorsunuz ki bire bir bu belgenin 
bire bir Jandarma Genel Komutanlığında olan belgeyle aynı olduğunu ne demek bu imha 
edilmiş bir belgeyi nasıl bire bir aynı olduğunu söylüyorsunuz bunu anlamadım bu nasıl 
oluyor. "

" Savunmanızda BÇG'nin fişleme bir görevi ve faaliyeti olmadığı hiç bir fişleme 
belgesi yayınlamadığınızı söylediniz, şimdi  5 mayıs 1997 tarihli batı çalışma grubu bilgi 
ihtiyaçları konulu belge Aydan Erol tarafından 15/02/2013 tarihli tarihinde kabul edilmiş 
doğru olduğu imzanın kendisine ait olduğu belirtilmiş belge yine müşteki hasan celal güzel 
in şikayeti üzerine yapılan soruşturmada genel kurmay başkanlığının 29 temmuz 1997 tarihli 
ikk ve güvenlik daire başkanı Fevzi Türkeri nin imzalı yazısı ile Ankara Devlet gÜvenlik 
mahkemesine , mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görderdiği yazıda da gerçek belge 
olduğu belirtilmiş, yine bu belge İstanbul C.Başsavcılığınca Ankara C.Başsavcılığımıza 
gönderilen kamuoyunda ergenekon  soruşturması olarak bilinen soruşturma da yakalanan 
şüpheliler Doğu Perinçek, Hikmet Çiçek  burda iddianamede yakalanan olarak geçmiş ifade 
veren de olabilir tabi o kadar teknik bir ayrıntıyı bilemiyorum. Doğu perinçek ve Hikmet 
Çiçek ten de  aynı Aydın Erol imzalı belge ele geçmiş belgenin doğru olduğu kabul edilmiş 
şimdi belgeye baktığımız zaman bir batı çalışma grubu faaliyetlerine yönelik bilgi ile 
gönderilmesi istenen bilgi ve raporlara ilave olarak aşağıda belirtilen bilgilerin 
değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur deniliyor. İl ve ilçelerdeki a tüm dernekler vakıflar, 
meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ve konferedasyonları yüksek öğrenim 
kurumları fakülte , yüksek okul enstitüleri, yurtlar kredi ve yurtlar kurumuna bağlı kurum 
kuruluşlara bağlı özel yurtlar , üst düzey yöneticiler vali, kaymakam , büyük şehir belediye 
başkanları , belediye başkanları ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere , müdür, 
daire başkanlarına ait yani Türkiye'de kamu kurumlarında ne kadar çalışan insan  varsa 
kurum varsa hepsi kapsam içerisine alınmış bunların biyoğrafileri alınan şahısların siyasi 
görüşleri il meclis ve belediye meclis üyeleri siyasi parti il ve ilçe teşkilatları yönetim 
kadroları yerel tv  radyo gazete dergi ve diğer basın yayın kuruluşları hakkında bilgi 
toplanacağı belirtilmiş, burada haklarında hiç bir şikayet olmayan bir ihbar bulunmayan 
tüm kamu kurum ve kuruluşları ile burada çalışan tüm görevliler ve özel şahısların 
derneklerin vs. Biyografileri  ve siyasi görüşlerine kadar araştırma yapılmasını siz fişleme 
olarak değerlendirmiyorsanız ne olarak değerlendiriyorsunuz."

Sayın savcım benim söylediğim konu ağzımdan çıkan söz şuydu batı çalışma 
grubunda hiç bir fişleme için emir verilmemiştir. Hiç bir fişleme emri birliklere 
gönderilmemiştir. Şimdi müsadenizle okunduğunuz emir deniz kuvvetleri komutanlığı 
kurmay başkanlığı tarafından ilave bilgi ihtiyaçları diye yayınlanmış bir yazıdır. Batı 
çalışma grubuna sadece bu bilgi için gönderilmiş, yani ilgili yerlere üzerinden öyle 
anlıyorum. Bu konuda dönemin komutanı rahmetli deniz kuvvetleri komutanı Güven Erkaya 
tarafından sanıyorum ki talimat verilmiş ilave bilgiler istemiş bizim istediğimiz bilgiler açık 
ve seçik olarak 29 nisan tarihli rapor verme sisteminde vardır. Bu rapor verme sisteminde 
hiç bir  fişleme faaliyeti yoktur. Bu deniz kuvvetlerinin yazısı geldikten sonrada bize rapor 
sistemimize herhangi bir değişiklikte yapmadık. Batı çalışma grubunun deniz kuvvetleri , 
deniz kuvvetleri batı çalışma grubunun bir parçası değildir. Emrimizde 10 nisan tarihli 
emirde şunu söylemişizdir batı çalışma grubu hareket başkanlığı bünyesinde kuruluyor 
teşkilat şemasını koyuyoruz ilgili kuvvetler yani alınan deniz hava kara ve jandarma genel 
komutanlığında benzer bir teşkilatlanmayı yapacaklar kendilerine ait kendi komutanlıklarına 
ait ve buradan bunların batı çalışma grubu ile batı çalışma grubuna icra etkisi bir 



  

komutanlık bir birim değil aralarında bir organik bir bağ yok komutanlık arasında 
komutanlıklar arasında var bu yüzden bu emri batı çalışma grubunun fişlediği anlamında 
fişleme emirleri çıkardığı anlamında yaygın olarak kullanıldığı anlamında  bir söz 
söylemenizin doğru olmadığı doğru olmayacağı kanısındayım. Belgenin kendisi deniz 
kuvvetleri komutanı kurmay başkanlığından birliklere yöneltilmiş dönemin birliklerine 
yöneltilmiş bir emir, belgenin esasına bakarsanız batı çalışma grubu bizim yayınladığımız 10 
nisan emir varya 29 nisan tarihli var bu emirlerden farklı ilave hususlar istiyorum diyor kim 
istiyor deniz kuvvetleri istiyor beni ilgilendirir mi batı çalışma grubunu ilgilendirir mi hiç 
bir zaman ilgilendirmez kaldı ki  bu evrak devlet güvenlik mahkemesinin eline geçmiştir 
Hasan Celal Güzel vermiştir bu evrakın o dönem için meşru bir evrak olduğunu böyle bir 
bilgi ihtiyaçlarını çıkarmasını mahsur teşkil etmediğini yasalara uygun olduğunu tescil 
etmiştir. "

"Sayın Çetin Doğan ifadenizin düne ait bölümünde karargahtakı her askeri 
personelin bir giriş karıt sahibi olduğunu ve askeri personelin mensup olduğu başkanlık ve 
üstlendiği görev itibari ile bu giriş kartı ile karargah da giriş yapabileceği bölümler olduğu 
gibi giriş yapamayacağı bölümlerde olduğunu da söylediniz yani olağan durumu söylediniz. 
Batı çalışma gurubunda görevli personelin özel seçilmiş personel olmadığı başka J 
başkanlıklarının uygun olan görev alanında uygun personel seçtiğini biliyoruz. Batı çalışma 
gurubunda çalışan personele özel bir tanıtım batı çalışma gurubunda çalıştığına dair bir kart 
çakartılmış mıdır yahut bunların faaliyetlerini iç güvenlik daire başkanlığında sürdürdüğünü 
bildiğimize göre bu başkanlık katına girerken giriş yapmak için özel bir kart 
çıkartılmışmıdır.?"

Hayır o dönemde öyle özel bir kart söz konusu değildir. Batı çalışma gurubu olarak 
aşağıda teşkil edilen birim esas itibari ile Uvh iç güvenlik hareket merkezi teşkil etmektedir 
iç güvenlik hareket merkezinin bölgeye giriş kartları vardır aynı zamanda bölgede silahlı 
kuvvetler komuta harket merkezi olduğu için bu çok önemli bir husus silahlı kuvvetler 
komuta hareket merkezinde girişide doğrudan doğruya tatbikatlarda bir çok kurmay 
subayın kurmay olmayan subayın görev alması nedeni ile giriş kartlarında silah kuvvetler 
komuta hareket merkezinde giriş işareti vardır çoğunlukla vardır olmayanda olabilir bu 
nedenle bize şayet batı çalışma gurubuna görevli görev değişikliği itkibari ile verilen 
personelde buraya giriş kartı giriş işareti bulunmuyorsa bu takdirde genel sekreterliğe bağlı 
birimden kart değişikliği oraya özel giriş şeyinin kaldırılması gerekir bu detayı söylüyorum 
çünkü özel bir görev giriş kartı olmadığı için öyle bir sorunla karşılaşıldığına da şahit 
olmadım. Oradaki çalışan  arkadaşlar  17 kişi ama bakarsan giriş kartı isteyen personel sayısı 
ise 45 kişi ve yanlış makamdan istiyorlar giriş kartınıda ve bu giriş kartı istemi ile ilgili 
evrakta Kenan Deniz tarafından sözde merkez daire başkanlığına yazı hitaben yazılan yazı da 
oluyor. Bu yazıda meşhur genel kurmay antenti cd içinden çıkıyor. Uygulama halbuki 
merkez komutanlığından çıkan merkez daire başkanlığından çıkan giriş kartları ile  kimlik 
bilgileri ile çıkış uygulaması 2007 senesinde ortalarında sanıyorum yapılmıştır."

" Sayın Çetin Doğan 28 mayıs 2012 tarihinde Ankara C. Başsavcılığında vermiş 
olduğunuz ifadede aynı şunu belirtmişsiniz Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 mart tarihli 
talimattan sonra Genel Kurmayın toplantı salonunda J başkanları ve daire başkanları 
genel sekreter 2. Başkan Adli müşavir hareket başkanı olarak ben katıldım. Söz konusu 
belgede yani 4 nisan 1997 tarihli çalışma gurubu oluşturması konulu belgeden önce bir 
toplantı yapıldı. Bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri parelelinde bir çalışma 
yapılmasına karar verildi. Bu yüzden de bu belge hazırlandı. Genel sekreter tarafından 
yayınlandı dediniz sizin bu ifadeniz kaynak gösterilerek konu ile ilgili olmayan müvekkilim 
İzzettin Gürdal dahil bir çok daire başkanı iddiname kapsamına dahil edilmiştir. Oysa dünkü 
duruşmada aynen şu şekilde ifadede bulundunuz 3 nisan 1997 tarihinde genel kurmay 2. 
Başkanı orgenaral sayın Çevik Bir'in başkanlığında korgenaral rütbesindeki genel kurmay 



  

J başkanları ile bir kısım daire başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Bu 
toplantı başbakanlık tarafından 14 Mart 1997 tarihli irtica ile etkili olarak mücadele için 
yayınlandığı genelge parelelinde türk silahlı kuvvetleri içerisinde bu mücadeleye katkı 
sağlamak amacına yönelikti. Toplantıda hazır bulunanlar fikirlerini serbestçe ortaya 
koymalarının ardından konuya ilişkin bir çalışma gurubunun kurulması ve çalışma grubuna 
bütün J başkanlarının personel vermesi ortak bir çözüm olarak ortaya çıktı savcılıktaki 
ifadelerinizde bu toplantıya Genel Kurmay karargahındaki daire başkanlarının katıldığını 
ancak mahkemedeki beyanlarınızda ise genel kurmay karargahındaki bir kısım daire 
başkanlarının katıldığını bildirdiniz bu toplantıya genel kurmay karargahında bulunan tüm 
daire başkanları mı yoksa konu ile ilgili daire başkanları katılmıştır?"

"Daire başkanları katıldı ama ben anlıyorum ki gerçektende sonra düşündüm yani bu 
bütün daire başkanlarının katıldığı anlamıda çıkıyor öyle yorumlanmış gerçektende bütün 
daire başkanları katılmadı konu ile ilgili daire başkanları katıldı. Burada verdiğim ifade de 
bir kısım daire başkanlarının katıldığını söylüyorum. Görev nedeni ile görev nedeniyle J 
başkanları içerisinde de belki katılmamış olanlar vardır bilmiyorum ama benim 
gözlemlediğim bu seviyede yapılan toplantılarda J başkanlarıda katıldı. Bu  tarih çok eski 
olduğu için hatırlanması ve bu konu ile ilgili doğrudan hareket başkanlığı kadar ilgili 
olmayan J başkanlığından da bu toplantıyı hatırlanması beklenemez. Benim sorumluluk 
aldığım toplantı olduğu bu toplantıdan sonra genel sekreterliğinden yayınlanan emir 
parelelinde kendi çalışmamı yaptığım için konuyu çok çok iyi hatırlıyorum."

"Sayın Çetin Doğan benim müvekkilim Hüsnü Dağ o tarihlerde o sırada basın 
halkla ilişkiler daire başkanı olarak hemen hemen her gün basının karşısına çıkan Genel 
Kurmayın resmi yayınlanmasına uygun gördüğü görüşleri basın ile paylaşılan tabiri caizze 
popüler bir subaydı rütbesi albaydı gerek o günkü süreç içerisinde görevinin yoğunluğu 
gerekse fiili durumda basın halkla ve halkla ilişkiler Daire Başkanı Albay Hüsnü Dağ'ın 
BÇG toplantılarına fiilen katıldığını hatırlıyormusunuz katılma imkanı varmıydı kendisi de 
bir daire başkanı olması hasabiyle esasen bir başka daire iç güvenlik dairesi başkanı ki o da 
Albay onun emri altında bir daire başkanının böyle bir toplantıya katılması usulen uygun 
mudur veya askeri hiyerarşi anlamında uygun mudur öncelikle ve bu kapsamda siz hareket 
başkanı olarak BÇG faaliyetleri anlamında Albay Hüsnü Dağ'a direk yada indirek bir emir 
verdiniz mi vermediniz mi öncelikle bunları öğrenmek istiyorum.?"

" Basın halk ve ilişkiler şubesi daire başkanları Kemal Ay'dı heralde ilk daire 
başkanı hüsnü dağdan önce, zaten teşkilat şeması içerisinde de batı çalışma grubunun 
parçası olmayan içinde görülmeyen bir personeli biz niçin batı çalışma grubuna 
katılmasını isteyelim böyle bir şey söz konusu değil. Batı çalışma grubu ile kriz masası 
birbirine karıştırılıyor. Kriz masasına bir temsilci istenmiştir. Ama bu kriz masası bu 
faaliyette değildir. Batı çalışma grubunun toplantıları normal rutin toplantılar iç güvenlik 
daire başkanlığının koordinatörlüğünde yapılır. Ben görevi ilk aldıktan sonra bu görevde 10 
nisan tarihinden sonra bir genel koordinasyon toplantısını Sunay salonunda yaptık. Sunay 
salonunda genel olarak bundan sonra yürütecek faaliyetin emrin doğru alınıp anlaşılmasını 
sağlamak  için hatrımda kaldığına göre kuvvetten de kuvvetlerden de temsilci gelmiş olabilir 
ayrıntıyı tam bilmiyorum. Batı çalışma grubu faaliyetlerinde hiç bir zaman Hüsnü  Dağ 
katılmamıştır. Bizim böyle bir emir vermemiz söz konusu değildir. Usullere e de aykırıdır. 
ayrı bir daire içerisinde onu dairede diğer şube müdürleri katılıyor iç güvenlik hareket 
koordinasyonu da sabahları yapılan toplantıda buraya başka bir daire başkanı toplantıya 
katılması elbette ki söz konusu olmaz."

 "28 şubat ve batı çalışma gurubu döneminde ben Oğuz Kalelioğlu genel kurmay 
psikiloji harp daire başkanıydım. Çetin paşam da hareket başkanı ve benim ilk amirimdi, 
28 şubat ve Batı çalışma grubu konularında bütün toplantılara katıldığım ve icracı birim 
olarak görev aldığım iddia ediliyor. Bu konuda dağıtım planlarına bakıyorum. Psikoloji harp 



  

daire başkanlığımıza hiç bir emir gönderilmemiş ve genel sekreterliğin tarihçesinde hiç bir 
toplantıya katılmadığımız görünüyor hiç bir yerde imzamız parafemiz yoktur ayrıca pskilojik 
harp yapılabilmesi için batı çalışma grubu rapor sistemine göre bilgi alışverişi olması lazım 
bu konuda da biz sokulmamışız tasnifin içerisine dolayısıyla ben hiç bir şekilde bir görev 
almadığımı kesinlikle biliyorum. Kendisi ilk amirim bana görev vermekle yetkili olan kişiye 
şimdi sormak istiyorum. Huzurlarınızda bize herhangi bir yazılı veya sözlü 28 şubatla batı 
çalışma gurubu ile ilgili bir görev verilmiş midir hangi konuda verilmiştir. Verilmemiş ise de 
niçin verilmemiştir.?"

" İdare başkanı olduğu için elbette kendisine görev verdik ama hiç 28 şubat la ilgili 
değildi.Pskilojik harekat yabancı ordularda da bütün silahlı kuvvetlerinde de harekat 
başkanlıklarına çeşitli seviyelerde bağlı olan birimlerdir. Yani Türkiyenin menfaatlarini 
korumak ve kollamak üzere dışa karşı yönelik planlar diyoruz. Ve işte çıkan kalkışmaya 
yönelik faaliyetlere diyoruz bunlara yönelik plan ve teşkilatlanma yoktu tam değildi daha 
doğrusu bunları geliştirmek üzere kendisine  görev verdim, başını kaldıracak hali de yoktu."

"Metin Yaşar Yükselen için 37 ayrı şehir dışında ve içinde birlikte birifing verdiği 
toplamı vardır. Daire başkanlarının bu kadar çok birifin vermesi karargahta bir boşluğa yol 
açtığından bu birifinglerin video kaset şeklinde çoğaltılıp birliklere dağıtılıp birliklerin 
kendileri tarafından verilmesi söz konusu oldu mu?"

"Aslında o sahte mesajlarda belirtilen yerlere gidilme konusunda iddianamede 
belirtilen tarihlerin hiç birisinin doğru olmadığını burda arz etmiştim. Temelde bu birifnglerin 
nerde ne zaman verildiğine ilişkin planlama Genel Kurmay başkanlığı tarafından genel 
sekreterlikten çıkan bir emirle yayımlanmıştır ve batı çalışma gurubunun hiç bir parafesi 
yoktur. Batı çalışma gurubu ile ilgili değildir. Bu birifinglerin metinleri de yanlıştır. 
Brifinglerin fiilen planlama olmasına rağmen ama şu bilgi gerçektir ki bunlar içerisinde 
verilen birifinlerde vardır. Bu birifinglerin metinlerinde suç unsuru yoktur. Dediğim gibi hiç 
hükümeti itaam eden kalkışmaya yönelten askerleri belli bir şeyleri hazırlamaya yönelik 
herhangi bir konu yoktur. Birifing ile ilgili genel sekreterlikten çıkan emrin aslının dosya 
suretinin altında mesaj emrinde belirttiğiniz yazı vardır. Çoğaltılarak daha fazla birliğe 
verilmesi hani verilmesi planlanan birlikler dışında birlik komutanlarına gönderilen birlik 
komutanları diyor.Bunun hepsini çoğaltabilirsiniz ve dağıtabilirsiniz diye çoğaltma işlemini 
zaten bizzat sanıyorum ki emirde yanılmıyorsam otuztane felan çoğaltılmış mesajda var o 
şeyin içerisinde sanıyorum."

 "Yahya Kemal Yakışkan hareket başkanlığı iç güvenlik dairesinde görevli bir obi 
subayıydı Yahya Kemal Yakışkana batı çalışma gurubu faaliyetleri kapsamında kendi 
uzmanlık alanı dışındı bir görev verdiniz mi yada verildi mi?"

"Hayır hiç bir görev verilmedi. Kendisi obu uzmanı yapılan faaliyetlerle ilgili teknik 
olarak bizim bilgisayar sistemimizin işletilmesi ve bu konuda yapılacak yani excel pair point 
yahut herhangi bir sunumla ilgili bazı görevler verilip verilmediğini bilmiyorum ama batı 
çalışma gurubu elemanı olarak değil destek elemanı olarak dışarda bu konuda istenenleri 
yerine getirmeye yönelik bilgisayarla ilgili bir birim olarak çalışıyordu."

"Özel alan yaratıldı mı derken sizin hareket başkanlığının bünyesinde bulunan iç 
güvenlik hareket dairesinin silahlı kuvvetler hareket merkezine taşınması destek şubenin 
taşınması ve burası kritiktir batı çalışma grubuna özel bir kartla girilebilen girişi 
sınırlandırılmış bir oda ya da odalar ayrıldı mı anlamında sormuştum?"

" Silahlı kuvvetler komuta  hareket merkezine girme yetkisine sahip o birimin her 
tarafında çalışan kimse oraya girme hakkına sahiptir. Yani orda batı çalışma için ayrı giriş 
kartı orda  destek gurubu için zaten kartta öyle bir işaret yoktur. Kartın üzerinde orjinal bir 
kartı saklayan varsa arşivinde o kartın üzerinde batı çalışma gurubu için özel mekan 
ayrılmamıştır. Ben özel mekan ayrıldı derken çalışma yerini düzenlemek bakımından 
diyorum. Yoksa silahlı kuvvetler komuta hareket merkezine giren kimse o belge fiş 



  

yakasında vardır ve  buda daha evvel arz ettiğim gibi merkez dairesinde değil emniyet subayı 
tarafından çıkartılmıştır. "

"Lokman ekinci vekili sıfatı ile soracağım kuruluş semasına baktığımızda özel 
kuvvetler komutanlığında bir plan subayının batı çalışma gurubunda görevlendirileceği 
yazılıyor. Bu kişi ifadesinde de kabul ediyor. Ben batı çalışma gurubunda görevlendirildim 
ve çalıştım diyor. hatta özel kuvvetler komutanımızda burdadır oda ifadesinde bu kişinin 
sanıklar arasında dır. Bu kişinin batı çalışma grubunda çalıştığını ve faaliyette bulunduğunu 
söylüyor fakat özel kuvvetler komutanlığından 3 plan subayı özel kuvvetler komutanı ayrı 
olmak üzere 3 plan subayı bu davanın sanıkları arasındadır. Özel kuvvetler komutanlığı da 
ben batı çalışma grubunda çalıştım diyen Yavuz Gürcüoğlu dışındaki benim müvekkilim 
açısından soruyorum. Lokman Ekincidir. Batı çalışma grubunda faaliyette bulunmuş 
mudur.?"

"Şimdi şemada görünüyor.Teşkilat çok önemli subay astsubaylar kuruludur,belirli 
görevler işle ilgili şube müdürü daire başkanı tarafından verilmiştir. Buraya başka iç 
güvenlikle özel harekatla ilgili herhangi bir birim almamız söz konusu değildir ve kesinlikle 
çalışmamıştır. Kesinlikle özel kuvvetler komutanlığından kimse çalışmamıştır. Şimdi aslında 
benim özel kuvvetler komutanlığın üzerinde komutan olarak bana bağlı olduğu için 
burdan personel almak için herhangi bir emir çıkmasına luzum yok. Ben Engin paşaya o 
dönemde komutan 3 tane subay ver bi iş yaptıracağım dediğim zaman bana koşa koşa 
gönderirdi fakat öyle bir istekte bulunmadım. Bu çekiç harekatında özel kuvvetler 
komutanlığı çok kilit bir görev icra etmiştir."

" Batı çalışma gurubu teşkilat şemasında kordinatör olarak iç güvenlik harekat 
dairesi görevli görünüyor. Iç güvenlik haraket dairesi başkanıda benim müvekkilim Kenan 
Deniz bu kurumsal bir görevlendirmemidir. Yoksa kenan denizin başka görevleri olmasına 
rağmen bu şekilde çünkü kabul edilerek Kenan Deniz'in bütün koordinatik görevini 
üstlendiği gibi dosyada sonuç çıkıyor oysaki kendisinin başka görevleri başka şeyleri de var. 
Fiilen bu koordinatörlük görevini yapması mümkün mü zaten bir çok yerde bunun harekat 
başkanlığı koordinatörlüğünde yapacağı belirtiliyor. Bu konuda bir açıklık getirirseniz?"

"Koordinatörlük sözünün eklenmesi o dönemde konuş yeri itibari ile bölgede 
çalışanların bir nevi genel koordinatörlüğünü yapması bakımından sicilen bağlı değildir 
dışardan gelenlerin hiç birisi ondan dolayı, amiridir dediğimiz zaman o zaman kadro görevi 
yeri yazmak lazım yani amir lafını bölgede kendisine ait kurmanız demek sicil bağlantısını 
kurmamız demektir. Böyle bir yetki söz konusu değildir. Kadro teşkil edilmemiştir. Geçici 
bir görevdir. Bu görevin devamı süresince koordinatörlükten kastımız burdaki faaliyetlerin 
düzenli olarak bilinmesi iç güvenlikle de bağlantılı ve iğlintili olduğu için bu koordineyi 
sağlayabilecek bir pozisyonda olması aynı zamanda kendisi başbakanlığında baş danışmanı 
askeri başdanışmanı olduğu için de bu koordinenin gerektiği takdirde başbaşanlıkla da 
koordinesini sağlamaya yönelik bir görev verilmiştir. Koordinetörlük üstlendiği görevlerin 
çeşitliliğinden ve bunun irtica ile mücadele ile olan ilgisinden Başbakanla ilgisi vardır. 
Talimatı ordan çıkartılmıştır. Batı çalışma gurubu içerisinde çünkü batı çalışma gurubu hem 
iç güvenlikle kordineli çünkü verdiğimiz ilk verdiğimiz 28 nisan ,29 nisan ,2 mayısta 
verdiğimiz birifingler iç güvenlik bölümünü Kenan Deniz vermiştir. Bu bakımdan 
koordinatörlüğü kendi mekanda yapılan bir faaliyetin başbakanlık faaliyeti bağlantısı iç 
güvenlikle bağlantısı ve aynı mekanda bulunması sebebi ile ve  tabi direk hakaret 
başkanlığına bağlanırsa yani birim o zaman benim üstünden gelemeyeceğim bir büyüklük te 
olur. Ben yukarda çalışıyorum. Aynı mekanda çalışan bir general arkadaşım var. Bunu 
üstlenme sorumluğumu kendine verilmiştir."

"Berkay Turgut personel dairesinde görev yapmaktaydı proje subayıydı ,  kendisi 
bu görevini yürütürken sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi acil işlem merkezinde 
geceleri vardiye nöbeti tutuyordu. Bu vardiye nöbetinden bilginiz varmı bu bölgeye acil 



  

işlem merkezindeki vardiye nöbetinin olduğu bölgede iç harekat dairesi güvenlik dairesinin 
olduğu bölge midir ve buraya girmek için oranın kapısından geçmek gerekir mi?"

" Tabi personel başkanlığından aldığımız arkadaş bir kişi ise iç güvenlik hareket 
merkezinde belirtilen birimde çalışmıştır. Acil işlemde bütün görevli subaylar bütün görevli 
subaylar doğrudan doğruya yanlız iç güvenlikle değil silahlı kuvvetlerde vüku bulan olayları 
raporlamak bilgi yapmak bakımından nöbet tutulan yerdir. 24 saat esasına göre burda bunun 
iç güvenlik harekatı bunun doğrudan doğruya batı çalışma grubu harekatı ile hiç bir bağı 
yoktur. Acil işlem doğrudan doğruya dediğim hava harekat merkezinde. Acil işlemin 
mekanıda harekat başkanına aittir. Bütün silahlı kuvvetler komuta harekat merkezi de 
tamamen mekan olarak benim komuta kontrol daire bana bağlıdır. Silahlı kuvvetler komuta 
hareket merkezinde genel kurmayda çalışan çoğunun girme yetkisi var ama bunun 
içerisinde hava hareket merkezi vardır. Yani kalabalık olmasın orayada girer bakar ama 
fazla meşgul etme diye oraya girme denir. Hava hareket merkezi çok yoğun devamlı takip 
edilen bilgisayarla çalışılan  bir noktadır. Acil işlem kısmında zaten nöbet tutuyorlar her 
zaman gelebilirler her hangi bir sorun yoktur. Bölge içerisindeki diğer mekanlarda özel ayrıca 
giriş kartına ihtiyaç duyulan bir konu bulunmamaktadır. "

"Batı çalışma gurubu teşkilat şemasında bulunan listede milli güvenlik kurulu  genel 
sekreterliğinde batı çalışma grubunda çlaşımak üzere eleman istenmediği görünmektedir. 
Milli güvenlik kurulu genel sekreterliğinde batı çalışma grubunda çalışmak üzere eleman 
istenmiş midir eğer istenmemiş ise Milli Güvenlik Kurulu  Genel sekreterliğinde görevli bir 
subayın batı çalışma grubu toplantısına gönderilme ve katılma nedeni ne olabilir?"

" Milli Güvenlik Kurulu  genel sekreterliğine genel kurmay başkanlığından emir 
verme yetkisi olmadığını belirtmiştim.Selman Yazıcı ilgili herhangi bir görev herhangi bir 
bağlantı kesinlikle söz konusu olmamıştır. Burda çalışması batı  çalışma grubunda da 
çalışması söz konusu olmamıştır."

"Batı çalışma grubu toplantılarına sizin koordine ettiğiniz toplantılara Şükrü 
Sarıışık katıldı mı?"

"Şükrü Sarıışığın talihsizliği bu dönemde kara kuvvetleri hareket başkanı olması tabi 
bi darbe komplosunu ortaya koyabilmek için istihbaratçıları yanına alarak istihbaratçıları 
koymazsanız bu darbe olmaz inandırıcı olmaz bu yüzden 7 nisan tarihinde yapılan  7 nisan 
tarihli evrak sahtedir ve böyle bir toplantı yapılmamıştır. Şükrü sarıışıkta herhangi bir 
toplantıya katılmamıştır. "

"Sayın Doğan müvekkilim Mehmet Başpınar dönemin savunma planlama ve kaynak 
yönetim daire başkanı olarak görev yapıyor. Kendisi batı çalışma grubu kapsamında hiçbir 
görev almadığını ve batı çalışma grubunun hiçbir faaliyetine katılmadığı beyanlarını verdi. 
Ancak iddianamede kendisinin batı çalışma grubuna mali hususlarda brifing verdiği iddia 
edilmekte. Bu kapsamda sizin müvekkiilimden batı çalışma grubuna mali hususlarda brifing 
verilmesine ilişkin bir emriniz, talebiniz oldu mu, ve müvekkilim batı çalışma grubuna mali 
hususlarla ilgili bir brifing verdi mi?"

"Vermedi, hayır kendisi batı çalışma grubunda çalışmadı ve mali konularla bizim 
hiçbir ilgimiz yok. Mali konularla ilgili de hiçbir kendisine soru yöneltmedik, cevap almadık. 
Kendisini tanıyorum genelkurmay başkanlığında j5 başkanlığında görev yaptığını ama batı 
çalışma grubu kapsamında herhangi bir faaliyeti söz konusu değildir."

 "Şimdi 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu konulu belgede kuvvet 
komutanlıkları ve jandarma genel komutanlığı temsilcilerinin tespit edilen bütün istihbari 
bilgileri ve varsa komutanlık görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini bildirecekleri 
belirtilmiştir cümlesinden istihbari bilgiden kasıt ne olduğu konusunda görüşünüzü almak 
istiyorum."

"Emir çok açık 10 Nisan tarihinin o maddesine bakmadan önce biz istihbarat ile 
ilgili bilgileri fişleme olarak değil, irticai faaliyetler olarak meydana gelen hususları 



  

istediğimizi ve bu konuları da ilgili ve yetkilileri yasal platformda bilgilendirmek için 
istediğimizi çok açık ve net olarak söyledim. Bunda fişleme olayı yok, genel bilgiler içinde 
de şimdiye kadar isterseniz batı çalışma grubunun içine girilmemiş hiçbir belgesi yok."

"Çetin bey şimdi 13 Haziran 1997 tarihli radikal gazetesinde İsmet Berkan, batı 
çalışma grubu ve meleklerin cinsiyeti isimli bir makale yayınlıyor. Sayın Berkan o yazısında 
şöyle giriş yapıyor; batı harekat konsepti ve batı çalışma grubunu öğrendik. Genelkurmay ile 
batı çalışma grubunun 28 şubattan hemen sonra oluşturduğu grubun bir merkez örgütü, bir 
de taşra örgütleri var. Ülkenin dört bir yanındaki birliklerden batı çalışma grubunun 
bağlantı subay ve astsubayları var. Onlardan hergün oluk gibi bilgi Ankara Genelkurmaya 
akıyor. Ve devamında alt düzeyde yüzbaşından albaya kadar rütbeli pek çok subay var. Bu 
subaylar hergün toplantı yapıyor. Merkezde radyo, televizyon ve gazetelerin izlenmesi 
sonucu derlenen bilgilerden taşradan gelenleri bir araya getiriyor şeklinde devam ediyor. Siz 
İsmet Berkan'ın bu yazısına ne diyorsunuz,  bu genelkurmay kaynaklı bilgilerden yola çıkarak 
bu yazıyı yayınlıyor. Doğru veya yanlış olduğunu ve yanlış ise bu yazıya yönelik hukuki bir 
süreç başlatıp başlatılmadığı noktasında bir bilginiz var mı?"

"Sayın başkan dönem içerisinde çok voyvoycular çıkmıştır. O dönem içerisinde 
abartılı olarak bir çok şeyleri ortaya koyan, söylemediğimiz şeyleri ifade edilmeyen şeyleri 
gazetelere nakledenler olmuştur. Yani bu yazısından dolayı sayın Berkan'ı suçlamıyorum 
ama kendi algılaması oluk oluk hergün haberler garnizonlardan, oluk oluk dediğiniz 
genelkurmaydaki çıkan bütün evraklar, eski bütün hem harddisklerden çıkan bütün belgeler 
gelenler ortadadır. Ve burada çalışan subay miktarı da toplam 17 kişidir bu 17 kişinin hepsi 
de dışarıdan gelmiş personel değil. Önemli bölümü iç güvenlik harekat merkezinin kendi 
personelidir. Dışarıdan gelen yanılmıyorsam 5-6 kişiyi kesinlikle geçmez. Bu devletin ilgili 
kurumlarını, başbakanlığın kabul ettiği talimatlar çerçevesinde yapılan mücadelenin bir 
parçası olarak verilen bir brifing ve dediğim gibi İsmet Berkan ile ilgili o dönemde abartı 
yaptın, amma da abartı yaptın diye bir suç duyurusunda bulunmak benim üstüme de bir 
vazife değil, kaldı ki ben bunları okumuş bile değilim yani bütün gazeteleri hergün işimi 
gücümü bırakıp okuyabilecek ne zamanım var ne imkanım var yani."

"Sayın Doğan, dün ifade ettiğiniz Ruhsar Sümer'in brifinginin içeriğinin kapsamı 
ile alakalı doğru olmadığını, elinizde belgeler olduğunu, ben sadece şunu soracağım sizin 
doğru olduğunu iddia ettiğiniz belgelerde acaba şu belge var mı, refah yol'un üzeri 
çizilmiş."

"Yok, yok, yok işte sahte o."
"Aynı zamanda şurada da genelkurmay başkanlığı sivil demokratik güçler partiler, 

TBMM, diğer kuruluşlara harekete geçmiş iktidarı bırakmak zorunda kalmıştır. Bu ibare 
var mı sizin elinizde doğru olduğunu tabi mahkeme bunun doğruluğuna karar verecek. 
Eğer bu varsa ne anlam ifade ediyor onu öğrenmek istiyorum." 

"Bu ve 7 ayrı brifingden pasajlar alarak özel montaj edilmiş ve tahrif edilmiştir bu 7 
ayrı brifingden de aynen alınmış değil. Tahrif edilmiş, bir 32 tane yansıdan oluşan bir brifing. 
Ruhsar Sümer'in verdiği brifing 192 slayttır, onun gibi slaytlar vardır ve bu 28. bakarsanız ek 
klasörler vardır. 1'den sonuna kadar 192 tane slaytın şekli de vardır. Ne olduğu da bellidir." 

" Yani Refah Partisi, DYP iktidarı bırakmak zorunda kalmıştır şeklindeki şablon."
"Bu ifade kesinlikle yoktur, böyle birşey olmasına da olanak yoktur. Kaldı ki o 

çelişme oluyor şimdi orada. 13 Haziran'da daha Refah Partisi iktidarı bırakmış da değildir 
neyse." 

"4 Nisan 1997 tarihinden hemen önce yaptığınızı söylediğniz o toplantıda 
bakanlıklar gibi bir çalışma yapalım şeklinde bir cümle geçti mi aranızda?"

 "Şimdi 15 sene evvel söylenmiş bir sözün, yani tam bir şey söylemem imkansız, 
fakat orada söylediğim benim konu bize veriyorsanız bu görevi aşağıda iç güvenlik harekat 
merkezimiz var, bu merkez içerisinde iç güvenlik harekat dairesinin bir birimi olarak teşkil 



  

edebiliriz lafını kullandığımı biliyorum, ona göre zaten 4 Nisan tarihli emir çıkarıldı."
"Genelkurmay Başkanlığının merkez karargahından kuvvet komutanlıklarına 

veya taşra teşkilatlarına el yazılı yazılı emir gönderiyor muydunuz, gönderiliyorsa bu el 
yazılı emirler herhangi bir kayıtta tutuluyor muydu?"

"Ben Batı Çalışma Gurubunun ana başkanıyım, Batı Çalışma Gurubundan hiçbir el 
yazılı yazı, imzalı veya imzasız Batı Çalışma Gurubundan herhangi bir yazı çıkmamıştır, sizi 
temin ederim, eğer çıkartırsanız işte belgesi Batı Çalışma Gurubunun şu konudaki yazısı 
derseniz o zaman yani her şeyi kabule hazırım."

"Böyle bir çalışma Batı Çalışma Gurubunun kurulmasını Başbakan istemiş 
midir?"

 " Genelkurmay Başkanlığının kendi yetkisinde olan bir şeylere zaten müdahalesi 
söz konusu olmazdı, Hayır böyle bir talimatı söz konusu değil."

"Batı Çalışma Gurubunun da MİT belgelerine benzer belge düzenledi mi?"
 "Hayır kesinlikle öyle bir belge yok, biz imzasız hiçbir belge düzenlemedik, 

kesinlikle altında, altına imzamızı atmadığımız hiçbir belge yayınlamadık. Batı Çalışma 
Gurubu kendisinin hazırlaması, belge yayınlaması söz konusu değil, ilgili başkanlığa bilgi 
verir bu konu böyle böyle bir durum vardır, İç Güvenlik Harekat Dairesinde çıkan belgeler 
hep öyle çıkmıştır, başka yani Batı Çalışma Gurubu mahreçli kod numaralı tek bir belge 
bulamazsınız, dediğim gibi icrai yetkisi yoktur. "

"Sayın Çetin Doğan şimdi birçok BÇG belgelerinde de bu şekilde hareket ile ilgili 
bilgiler var, işte irticaya karışmış subayların veya TSK personelinin temizlenmesi gibi bunun 
gereğin olarak tabi bir takım işlemler yapılmış, burada iddianamede yer verilen bilgilere göre 
birçok subay ve astsubayın devrim yanlısı İslami görüş mensubu olduğu propaganda 
yaptığı, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri 
benimsediği ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı iddiaları ile YAŞ kararları ile 
TSK'dan ilişiklerinin kesildiği anlaşılmaktadır, insanlar bu insanlar devrim yanlışı İslami 
örgüt mensubu olmak, yıkıcılık, bölücülük gibi ağır hitamlar ile itham edilmiş olmalarına 
rağmen neden adli soruşturma yapılması için savcılıklara bu konuda suç duyurularında 
bulunulmamıştır, bulunulmuşsa dosyaya neden yansımamıştır, yahutta kendilerinin bundan 
haberi var mıdır, bu konuda ne cavap vermek istiyorsunuz?"

 "Sayın Savcı daha evvel belirttiğim gibi Batı Çalışma Gurubunun Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden ayrılan personelin işlemleri zincirinde hiç yer almamıştır, almamaktadır, 
bu konuda yönergeler vardı, bunlar 28 Şubat süreci ile de ilgili de değildir, öteden beri 
faaliyetleri Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi içinde Silahlı Kuvvetlerin ana prensiplerine 
uymayan nitelikte görülen personelin Şura kararı ile 1980'lerden itibaren şey yapılması 
ayrılması bir usul haline gelmiştir ve bunun esasları belirlenmiştir, bu konuda hiçbir bilgim 
yok, yalnız sanmıyorum ki hepsi yani bölücü terör örgütüne yahutta İslami örgütlere, silahlı 
İslami örgütlere şey olsun, benim bu konuda bir tek bilgim var katıldığım Askeri Şura 
toplantısında bu konuda elde edilen bilgilerin Başbakanın bulunduğu mekanda bir astsubay 
olan bir kimsenin resminin çekildiğini bir yerde, bir mekanda imam olduğunu ve binbaşı 
rütbesindeki başka bir kişinin de onun müride olduğunu bu Silahlı Kuvvetlerde disipline 
uymaz, bu adam bu aynı birlikteki bunun şeyi altında görevi altında emir komutası altında 
görülüyor ama fiili şey alan yetkisi görülen, yani fiilen imam konumundaki bu kimsedir diye 
izah edildiğini biliyorum, yani benim olaylar ile ilgili tarikata mensuplarla ile ilgili.Silahlı 
Kuvvetler içinde irticaya bulaşmış insanların olmaması yönünde emrimiz vardır. Ama bu 
insanları bunu araştırın bize getirin, biz bu zincirin içinde değiliz onu belirtiyorum. 10 
Nisan tarihindeki emrimiz budur, bunun dışında konuya ilişkin hiçbir emir de yoktur"

" Yıkıcılık, bölücülük işte bir islami örgüt mensubu olmak yani suç olarak kabul 
edilen ve insanların bütün hayatını mahvedecek şekilde TSK'dan atılması ile sonuçlanacak 
bir tespit yapılmışsa bunu mutlaka adli yargı konusu yapılmasının gerektiğini düşündüğüm 



  

için bu soruyu sordum."
"Batı çalışma grubunun bu iddianamede yazılanları gerçek kabul edersek gerçek 

kabul edersek o zaman zaten yapacak bir şeyimiz yok. Biz burada diyoruz ki iddianamede 
yazılan konular yanlış biraz çarpıtılmış eksik yanlış yönlendirilmiş bunu ifade ediyoruz. Batı 
çalışma grubu ana irtica ile mücadelenin ana prensiplerini vermiştik." 

25.C. SANIK ÇETİN DOĞAN MÜDAFİİ AV. HÜSEYİN ERSÖZ'ÜN 
SAVUNMASI

"Savunmanın bütünlüğü çerçevesinde müvekkilimin hemen konuşmasının ardından 
söz almayı tercih ettim. Devlet Güvenlik Mahkemelerinden başlamak üzere ki bu 
mahkemelerin hepsi birbirine devam eden Mahkemelerdir. Ne yazık ki bulundukları süre 
içerisinde siyasi düşünceyle yani hükümetin siyasi düşüncesine yakın olan bir takım 
düzenlemeleri hayata geçiren ve yargılamalar yapan Mahkemeler olarak ne yazık ki 
karşımıza çıkıyor. 

Atılı olan suçun sevk maddesiyle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak istiyorum. 
Sayın Savcılık tabiki lehe kanun düzenlemesinide göz önünde bulundurarak 765 sayılı 
TCK.nun 147. madde çerçevesinde bir değerlendirmeye gitmiş ve benim müvekkilimle ve şu 
anda huzurda bulunan diğer sanıklarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyetini İcra Vekillerini 
cebren iskat veya vazife görmeden men etme suçlamasını yöneltmiş. Bu suçun cezası 
teşebbüs hükümlerini eğer göz önünde bulundurmazsak müebbettir. Ancak Savcılık 
makamı tarafından bu değerlendirme sanıyorum ki bir lehe düzenleme olarak göz önünde 
bulundurularak iddianamede ki isnatlar bu maddeye göre istenmiş. Bu görüşe savunma 
makamı olarak katılmıyoruz.  Ama bu değerlendirme öncesinde özellikle  147. madde ve 312. 
maddelerin karşılaştırılmasının bu aşamada çok kısa bir şekilde yapılmasının önemli 
olduğunu düşünüyorum. Öyle ki  312. madde de çok açık ve net bir şekilde cebir ve şiddet 
kullanarak ifadesi yer alıyor. 147. madde de böyle bir düzenleme yok. 312'yle 147. madde 
arasındaki temel farklılık 312. madde de cebir ve şiddet ifadelerinin geçmesinden 
kaynaklanıyor. Yani bu suçun işlenebilmesi için 312. maddede ki suçun mutlak suretle cebir 
ve şiddet fiilinin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Nedir örneği 12 Eylül askeri darbesidir. 
Yine burada altı özellikle çizilmesi gereken hususlardan bi tanesi de doktrin de söz konusu 
suçun işlenebilmesi için yani 312. maddede ki suçun işlenebilmesi için icra hareketlerinin 
mutlak suretle cebir ile başlaması şartı getirilmiş vaziyette.

 MGK'da kararlar alındıktan sonra hükümet bu kararların uygulanması ile ilgili 
olarak karar alıp uygulamaya başladıktan sonra kurulmuş olan Batı Çalışma Grubunun 
herhangi bir cebir, şiddet, tehdit eyleminin içerisine girdiğine ilişkin dosya kapsamında 
herhangi bir ifade var mıdır? Bu soruya hemen peşinen cevap verelim. Hayır yoktur.

 Çünkü bizler bazı şeyleri ortaya koyarken ceza hukukçuları olarak maddi deliller ile 
konuşmalıyız. Müvekkilim bunlarla ilgili olarak bir takım değerlendirmelerde bulundu. 
Nedir. Örneğin Süleyman Demirel'in darbeleri araştırma komisyonunda vermiş olduğu ifade, 
beyan Süleyman Demirel bu beyanında diyor ki, Sayın Erbakan beni 18 haziran günü ziyaret 
etti. Kaç gün geçmiş 28 Şubatın üzerinden üç ay geçmiş. Herşey normal herşey. 3 ay 18 gün 
geçmiş. Dedi ki ben istifa ediyorum. Niçin ediyorsun. Dedi ki gerginlik var. Bu gerginliğin 
ortadan kalkmasını böyle mümkün görüyorum. Sana istifa et diyen oldu mu? Ben soruyorum. 
Hayır. Ondan sonra ben sıkıştım da istifa ettim. Bu laf mı yani. Maddi, somut, ceza hukuku 
hükümleri. Cebir ve şiddet var mı? Yok. Süleyman Demirel'in Vatan gazetesine vermiş 
olduğu ifade; Türkiye darbenin ne olduğunu biliyor. Darbe dediğin zaman darbeciler geliyor. 
Meclisi kapatıyorlar. Yahut Meclisi kontrol altına alıyorlar. Hükümeti ortadan kaldırıyorlar. 
Anayasayı ortadan kaldırıyorlar ve kendilerine göre bir düzen kuruyorlar. Ya idari itümüyle 
ev alıyorlar. Yada yahut idare tam kontrol altında tutuluyor.Peki 28 Şubat MGK'dan sonra 



  

29 Şubat günü Türkiye'de hükümet var mı? Parlemento var mı? Var. Anayasa var mı? Var. 
Peki kimsenin kılına dokunulmuş mu? Hayır. Herkes yerli yerinde duruyor mu? Duruyor. 
Bunun nesi darbe. 

Bu beyanattan da açıkça görüleceği üzere söz konusu suçun oluşması için 
gerçekleşmesi gereken icra hareketlerinin yani cebir in burada söz konusu olmadığını çok 
açık bir şekilde ifade etmek mümkün.

Sayın Başbakan'ın istifa dilekçesi. 18 Haziran 1997 tarihini taşıyan bu istifa 
dilekçesinde bazı tarihsel olaylara da atıfta bulunmak gerekiyor. 54. Hükümetin kuruluş tarihi 
28 Haziran 1996 istifa tarihi 18 Haziran 1997 fiili bitiş tarihi ise 30 Haziran 1997 tarihini 
taşıyor. Bu tarihleri vermemin biraz sonra özellikle davanın müştekilerinden Sayın Kazan'ın 
hükümet protokolüne atıfla yapmış olduğu bir takım değerlendirmeleri de önemli rol 
oynuyor. Neden? Şu sebepten dolayı. Erbakan'ın istifa dilekçesine baktığımız zaman Refah 
Partisi ve Doğruyol Partisi arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak bu bir yıllık 
süreden sonra  Başbakanlığın Doğru Yol partisine geçebilmesi için yapmış olduğumuz 
taahhüte ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere Başbakanlık görevinden istifa 
ediyorum. Değerlendirmesinde bulunmuştur. 

Biraz önce Süleyman Demirel'in de doğrudan tanıklığıyla ilgili ifade etmiş olduğu 
hususlar aslında Merhum Erbakan'ın istifa dilekçesinde yazmış olduğu hususlarla paralellik 
taşımaktadır. Yine bu hususta söz konusu suçun oluşması için icra hareketlerinin burada 
gerçekleşmemiş olduğunu burada gözler önüne sermektedir. Yine Sayın Kazan'ın Şevket 
Kazan'ın öncesi ve sonrasıyla 28 Şubat kitabında da bazı köşe yazarları o tarihten bu yana 
yazılarında Sayın Erbakan'ın baskılar karşısında istifa etmek mecburiyetinde kaldığını ifade 
eder dururlar. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı dahi daha sonra yaptığı bir açıklama da 54. 
Hükümetin laiklik karşıtı olaylardan dolayı istifa etmek zorunda kaldığını ifade etti ki 
bunların hiçbirisi doğru değildir. Değerlendirmesini yapmıştır. Buda yine Sayın Erbakan'ın 
hemen yanında onun sağ kolu olarak nitelendirebileceğimiz Şevket Kazan'ın kitabında 
yazmış olduğu bir ifadedir.

 Yine Şevket Kazan'ın Refah gerçeği kitabı 3. Cilt isimli bir kitabı daha vardır ki, 
baskı tarihi 2003 tarihinde baskı tarihinde bakın aradan nerdeyse 12-13 yıl geçmiş, 15 yıl 
geçmiş ve Şevket Kazan 2003 tarihinde bir çok iktidar aradan geçmiş Adalet ve Kalkınma 
Partisi kurulmuş ve kitabının 501. Sayfasında 54. Refah Yol Hükümetinin 18 haziran 1997 
tarihinde istifasından sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel dahi birçokları bu 
istifanın koalisyon dışı baskılardan kaynaklandığını zan ve iddia ettiler. Oysa gerçek hiç 
öyle değildi. Erbakan'ın istifası herhangi bir baskı ve dayatma sonucu değil tamamen iki parti 
arasında önceden imzalanan protokol gereğiydi. Demiş. Şevket Kazan kitabında sadece bunu 
da ifade etmemiş. 669. Sayfada Erbakan'ın istifasının sebebi DYP'den vaki istifalar 
sebebiyle Hükümetin arkasındaki parlemento desteğinin son derece kritik hale gelmesiydi. 
Zira o günlerde Refah Partisinin Milletvekili sayısı hala 160'larda iken DYP'nin Milletvekili 
sayısı 132'den 110'a kadar düşmüştü değerlendirmesini yapmıştır.

 İşte bu noktada biraz önce vermiş olduğum tarihlerin önemi bulunmaktadır. Zira 
Şevket Kazan'ın da ifade ettiği gibi ve Erbakan'ın istifa dilekçesinde de ifade edildiği gibi 
tam hükümetin kuruluşundan bir sene sonra yine Şevket Kazan'ın kitabının 2. Cildinde de 
yer aldığı üzere aralarında kurulan hükümet protokolüne 2 parti arasında kurulan 
hükümet protokolüne dayanılarak bu istifa gerçekleşmiştir ve istifa sonrasında hükümetin 
fiili bitiş tarihi 30 haziran 1997 tarihi olarak tarihe kazınmıştır. 

 Batı Çalışma Grubu tarafından yapılan bir takım brifing faaliyetleridir. Değerli 
müvekkilim bu olayla ilgili olarak ayrıntılı açıklamalarda zaten bulundu. Ancak burada 
savunma makamı olarak ısrarla belki bir kez daha altını çizmemiz gerekir ki söz konusu 
brifinglerin ana konusunu PKK ve dış tehdit olarak Yunanistan oluşturmaktadır. Ve yine 
müvekkilimin altını ısrarla çizdiği gibi iç tehdit yani Milli Güvenlik Kurulunun almış olduğu 



  

kararlar sonrasında ki iç tehdit sorunsalı soru ve cevap kısmında gazetecilerin kendisine 
yöneltilen sorular neticesinde gündeme gelmiş ve tartışmaya açılmıştır. Ve o soru cevap 
kısımları da yine burada müvekkilimin ayrıntılı bir şekilde ifade ettiği gibi gazeteciler 
tarafından sadece bir tane soruyla gündeme gelmiştir. Bununla ilgili ayrıntılı 
değerlendirmelerde müvekkil tarafından yapılmıştır.  Günümüzde yapılan yine bilgilendirme 
toplantıları da yine buna benzer bir mahiyete sahip bulunmaktadır. 

Söz konusu yazılar bir bilgilendirme toplantısı sonrasında o gazetecilerin 
anladıkları yada yorumladıkları şekliyle gazete ve makale eleştirilmiş yada 
haberleştirilmiştir. Bunun Anayasal yada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında ki 
karşılığı ifade hürriyeti yada daha geniş tanımıyla basın hürriyeti olarak ancak 
nitelendirilebilir. Bu yazıların burada tartışmaya açılması basın hürriyetinin ve ifade 
özgürlüğünün de bir anlamda tartışmaya açılması anlamına gelecektir.

 28 Şubat sürecinde kaç kişi tutuklanmıştır. 28 Şubat sürecinde askerlerin medya 
üzerindeki etkisi nedir. Fişleme faaliyetleri doğrudan burada huzurda bulunan sanıklar 
tarafından veya müvekkil tarafından mı gerçekleştirilmiştir.? Mahkemeniz tarafından eminim 
ki ilerleyen aşama da tüm bu hususların hepsi irdelenecek ve değerlendirilecektir. 

 Birinci konu fişlemelerle ilgili konudur. Türkiye'de ve yabancı Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde belirlenmiş olan bir takım teamül kuralları vardır. Bu teamül kuralları 
Anayasayla çerçevesi çizilmiş olan bir takım esaslara dayanmaktadır. Cemaat mensubu 
olarak nitelendirilen bir astsubayın kendisinden emir ve komuta zincirinde çok daha yüksek 
bir noktada olan Binbaşı'dan fiilen onar emir ve talimat verme durumuna gelmiş olmasını 
burada örneklemiştir. Bu hangi ülkenin Silahlı Kuvvetlerini göz önüne alırsanız alın onun iç 
teamülleriyle, onun emir komuta zinciriyle, orada egemen olan anlayışla hiç bir şekilde 
bağdaşmayacak olan bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Burada ki ifade edilen fişlemeler ve 
müştekilerin büyük bir kısmının da ifade ettiği gibi kendi özel durumlarını Mahkemenize 
sunarak bir takım değerlendirmeler de bulunuyorlar. Bunlarla ilgili olarak yapmış olduğu 
değerlendirmelerin tamamı özel değerlendirmelerdir.

 Bu yapının yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok alt kademelerinde gerçekleşmiş olan 
bu tür olayların hükümete karşı suç olarak, suç isnadıyla devam eden bir yargılama 
sürecinde konu edilmesi ve burada tartışmaya açılması mümkün değildir. 

Zira gerek 147. maddeyi göz önüne alın gerekse Yeni Türk Ceza Kanununun 312. 
maddesini göz önüne alın. Burada bu suç sadece hükümete yani Bakanlar Kuruluna karşı 
işlenebilecek olan bir suçtur. Bu noktada burda suçtan zarar gördüğünü ifade eden kişilerin 
birincisi doğrudan şu anda huzurda bulunan sanıklarla herhangi bir bağları bulunmamaktadır. 
Burda bulunan sanıkların ve müvekkil de dahil olmak üzere bütün sanıkların bu kişilere 
doğrudan bir zarar vermeleri mümkün değildir. 

Burada işlenebilecek olan suç ve kime karşı işlenebileceği hususu çok açıktır. Bu 
sadece hükümet üyeleri olabilir. Doktrinde ki bir çok akademisyen burada ki uğranılan 
zararın doğrudan zarar olması gerektiği noktasında görüş bildirmişler. 

 Şimdi biraz önce de ifade ettiğim gibi söz konusu çalışma prensipleri bütün Silahlı 
Kuvvetler açısından belirlenen dönemin koşullarına göre belirlenen ve dönemin 
koşullarından ayrı olarak kendi iç disiplin ve hiyerarşik çerçeve içerisinde göz önünde 
bulundurularak harekete geçirilen iç denetim mekanizmaları çerçevesinde de yine disiplinel 
soruşturmaların bir konusu haline getirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ki birlik ve 
bütünlüğü sağlamak noktasında yapılmış olan düzenlemedir. Bunlar suç mudur? Bunlar belki 
suç olabilir. Ama bunlarla ilgili olarak mağdurların o dönemde idari yargıya başvurma 
hakları bulunmaktadır. Yüksek Askeri Şura kararlarını bir kenara bırakarak söylüyoruz. Bu 
nokta da burda ki katılma talepleri değerlendirilirken o dönemde bundan zarar görmüş olan 
kişilerin bu suçtan zarar gördüklerini iddia eden kişilerin bu mağduriyetlerine yargı 
makamları önüne taşıyıp taşımadıkları hususunun da yine Mahkemeniz tarafından göz önüne 



  

alınması gerekir.
 Batı Çalışma Grubu tarafından söz konusu ihraçlar yada fişlemelerin Batı 

Çalışma Grubunun emir ve talimatları veya bilgisi görgüsü çerçevesinde gerçekleştiğine 
ilişkin dosyanın içerisinde bir delil yok. Herhangi bir değerlendirme de bu konuda 
yapılması mümkün değil.

  28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu tarafından herhangi bir tehdit, 
herhangi bir cebir kullanma konusunda bir yönlendirme, bir etkinin yapıldığına ilişkin 
hiçbir değerlendirme dosya kapsamında ki delillerle beraber örtüşmemektedir. Bu 
iddiaların tamamının havada kalan soyut değerlendirmeler olduğunu ifade ederim. 
Kurumların iç işleyişiyle ilgili hususların da münferit olay olarak değerlendirilmesi gerekir.

28 Şubat sürecinde yaşanmamış şeyler bu ülkede son bir kaç sene içerisinde 
yaşanmıştır. Türkiye tarihinde bütün kuvvet komutanlarının ve Genel Kurmay Başkanının 
istifa ettiğine şahit olunmuş mudur? 28 Şubat sürecinde mesela böyle bir şey yaşanmış mıdır?

 Tamamen demokratik bir hakkın kullanılmasından ibaret olan Oya Ataman 
Türkiye kararında da çerçevesi çok net bir şekilde çizilmiş olan demokratik gösteri 
yürüyüşü yapma hakkı nedeniyle biz o dönemde özellikle baş örtülü bir takım bayanların, 
kadınların orada zarara uğratıldığını ben kabul ediyorum bu benim kendi siyasi, kendi 
bakış açımdır. Haklılar. Ancak Türkiye'de bunun daha ağırı günümüzde yaşanmaktadır. 

 Bu ülkede bir gecede CMK.nun 250. Maddesinin kaldırıldığını, Sayın Başbakan'ın 
Özel Yetkili Mahkemeleri "Devlet içinde Devlet oldular" şeklinde eleştirdiğini bizler şahit 
olmadık mı? Ve bizler bu benzer yargılama süreçlerinde, adil yargılanma hakkının ihlal 
edildiğini, savunma hakkının ihlal edildiğini, kişi özgürlüklerinin ihlal edildiğini, anayasal 
güvencelerin ciddi anlamda ihlal edildiğini bizler bu süreç içerisinde şahit olduk.

Bu ülkede 28 Şubat sürecinde işte cebir ve tehdit unsuru gerçekleşmiştir şeklinde 
değerlendirme yapan iddia makamı, o dönemin Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın 
olayın normal bir tatbikat olduğu tankların yürümesi olayı ile ilgili tatbikat olduğunu, 
eğitim çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği yönündeki değerlendirmesi neden göz 
önüne almamaktadır.

 Türkiye'de dijital dökümanlar üzerinden yürütülen bir yargılama süreci devam 
etmektedir. Ne yazık ki Mahkemeniz tarafından yürütülen yargılama sürecinin de bu dijital 
dökümanlar bir parçası haline getirilmiştir. Müştekilerden Tamer Tatar'ın eski ihraç edilmiş 
olan bir asker olduğunu kendisinden öğrendik. Tamer Tatar'ın adresine gönderilen Genel 
Kurmay antetli CD'nin varlığından yine bahsetmek gerekiyor. Bu CD'nin içerisindeki 
dökümanların bir kısmı müvekkil tarafından açık yüreklilikle huzurunuzda kabul 
edilmiştir. Bunlar çünkü kendisinin bilgisi ve görgüsü dahilinde hazırlanmış olan 
dökümanlardır. Fakat bu CD'nin içerisindeki dökümanların bir kısmı ile ilgili olaraksa 
manipilatif değerlendirmesi yapmıştır. Bu aslında çok yerinde bir değerlendirmedir. 

 Bu sahte döküman hazırlamak bu kadar kolay mı? Şeklinde bir şey söylediniz. Belki 
yanılıyor olabilirim. Duruşma tutanakları çıktığı zaman bunu değerlendiririz. Ben 
yanılıyosam özür dilerim. Ama şunu ifade etmek gerekir ki şu bilgisayarı bana verin size 
hemen ekranda 1996 tarihde bir dijital döküman yaratıyım. Bu dijital dökümanla Sayın Savcı 
Bey mesela tayinini Ağrı'ya çıkartıyım. 1996 tarihinde. Bunu yapmak o kadar kolay. Sadece 
bilgisayarın saatini geri almanız ve böyle bir döküman yaratmanız mümkün. 

 TÜBİTAK tarafından yapılmış olan inceleme sadece CD'nin içerisindeki dijital 
dökümanların üst veri bilgilerinin çıkartılmasından ibarettir. Bakınız eklerine. Bu CD'nin 
içerisinde kayıtlı olan dökümanların word belgesi mi olduğu, excel belgesi mi olduğu, PDF 
belgesinin mi olduğu şeklinde üç tane sınıflandırmaya gidilmiş bunlar birden ileriye giden 
sayılar sayılar şeklinde sınıflandırılmış. Bunların oluşturulma tarihi, değiştirilme tarihi ve son 
kullanma tarihi, son yazma tarihi ve yazar bilgileri çıkartılmıştır. Bunun haricinde söz konusu 
raporun içeriğinde bu dökümanlarla ilgili olarak manipülatif bir husus var mıdır, yok mudur 



  

şeklinde bir değerlendirme yapılmamıştır ki. 
Müvekkile isnat edilen suçlamaların bir kısmının dijital dökümanlara dayanması 

sebebiyle bu dijital dökümanların delil mahiyetine sahip olması için CMK.nun 134. maddesi 
çerçevesindeki hususların da yine hukuka uygunluk kriteri çerçevesinde mahkemeniz heyeti 
tarafından göz önüne alınması bir zorunluluktur. 

El koyma anında imajı alınmaksızın veya yetkin bilirkişiler tarafından bir 
manipülasyon bulgusunda olup olmadığı konusunda bir değerlendirmeye gidilmeksizin 
bunun iddianamenin konusu haline getirilmesinin de bu noktada Mahkemenizin dikkatine 
sunulması gerektiğini düşünüyoruz.

 Hurşit Tolon'un CD'si; arama ve el koyma işlemleri sırasında Hurşit Tolon'un 
bizzat kendisinden değil, oğlunun evinde oğlunun bulunmadığı bir sırada Ceza Muhakemesi 
Kanunun 134. maddesine aykırı olarak el konulmuş olan bir CD, arama ve el koyma 
tutanağında el konulan CD sayısı 125, emniyete gitti zaman 134 olan CD'ler ile karşı 
karşıyayız, bunlardan bir tanesi de bu CD, bu noktada tabi bununla olan yargılama süreci 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/191 esaslı dosyasında yapıldı, bunlar ile ilgili, bu 
dokümanlar ile ilgili olarak Hurşit Tolon'a bir takım suçlamalar yöneltildi ve kendisinin 
mahkum edilmesine karar verildi, bunun 134. madde çerçevesinde hukuka uygun bir delil 
midir, değil midir noktasındaki tartışmasına 13. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararı 
çıktıktan sonra orada göreceğiz, bu kararın kesin olmadığı açık, Yargıtay'a bu karar 
avukatları tarafından götürülecektir.

Konulardan bir tanesi de hutbe ve vaazların denetimi meselesi, uygulamada 
sıklıkla görüyoruz ki hutbe ve vaazların birliği açısından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında 
bu Cuma hutbesinde şu konu irdelenecektir şeklinde bir takım talimatlar o camilerin 
görevlilerine zaten bildirilmektedir, evet din açısından, dini özgürlükler açısından bu noktada 
bir irdelemeye girmenin çok yersiz olduğunu düşünüyorum, ancak Diyanet İşleri 
Başkanlığının Türkiye de din görevlileri noktasında gerekli idari işlemleri yapan makam 
olduğunu buruda bir kez daha ifade etmek gerekiyor ve yine o hususlardan bir tanesi; 
garnizon komutanlarının istihbarat görevi var mıdır?

Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde istihbarat birimi vardır, Jandarma Genel 
Komutanlığı bünyesinde istihbarat birimi vardır, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 
istihbarat birimi vardır, İl ve İlçe Komutanlıkları bünyesinde istihbarat birimi vardır, 
jandarmanın bütün birimlerinde ilçe bazına kadar istihbarat birimleri vardır, bunlar çok 
etkili bir şekilde istihbarat toplamakta mıdırlar? Hayır toplamamaktadırlar,

Garnizon komutanlarının, Valinin başkanlığında, garnizon komutanı, il emniyet 
müdürü, il alay komutanı ile birlikte güvenlik toplantıları yaptığını, bu güvenlik 
toplantılarında MİT'ten de gelen bir takım istihbarati bilgilerin orada idarenin ajanı 
konumundaki, teknik bir terimdir ajan, ajanı konumundaki Vali tarafından Vali'ye 
sunulduğunu bizler idare hukuku derslerinden beri bildiğimiz bir husustur, bu noktada 
garnizon komutanlarının böyle bir yetkisi var mıdır? Garnizon komutanları istihbarati 
bilgilere ulaşabilirler mi şeklindeki bir değerlendirmenin de bu noktada açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir.

 7 Nisan 1997 tarihli doküman bunun üzerinden ne yazık ki bir takım sorular 
yöneltiliyor, bir takım değerlendirmeler yapılıyor, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun vermiş 
olduğu karar var, der ki; imzasız fotokopi belgelerin delil kullanılması noktasında bir takım 
değerlendirmeye gider bunu söylemeye gerek yok, hepiniz eminim ki buna hakimsiniz, bu 
noktada 7 Nisan tarihli bu dokümanla ilgili olarak ifade edilmesi gereken bir şey var işte bu 
Genelkurmay tarafından onaylanarak gönderilmiştir soruşturma dosyasına, ek klasörlere 
baktığınız zaman, delil klasörlerine baktığınız zaman Tamer Tatar'ın CD'sinin, Tamer Tatar'ın 
teslim ettiği CD'nin içerisinde bunun çıktısının alındığı, Savcılık Makamı tarafından 
müzekkerenin altına  bunun iliştirilerek bu belge ile ilgili olarak bana bilgi ver denildiği, 



  

kolaylıkla görülmektedir ve bununla ilgili olarakta Genelkurmay Başkanlığının Genelkurmay 
Adli Müşavirliğine yazmış olduğu yazı da bakın çok açık ve net bir şekilde şöyle diyor, 
toplantı ile ilgili olduğu yönünde mahkeme tarafından sorulmasına müteakip yapılan 
araştırmada imzasız ve orijinal veya tıpkı çekim olup olduğu anlaşılamayan, daha önce de 
bir sureti işte Adli Müşavirliğe gönderilen söz konusu yazı, EK-A da sunulan 97 tarihli söz 
konusu belgenin başlıksız ve imzasız olması dolayısı ile hangi birim tarafından 
yayınlandığı belirlenememiştir, belge üzerinde de herhangi bir arşiv kaydı şerhi 
bulunmamaktadır, EK-A toplantı tutanağının imzasız ve orijinal veya tıpkı çekim olup 
olmadığı anlaşılamayan suretinin tıpkı çekimi, böylesine bir yazı Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından Savcılık Makamına ulaştırıldığında veya mahkemenize ulaştırıldığında yerleşik 
içtihatlar çerçevesinde ya da geçerli olan usul hükümleri çerçevesinde bu delilin hangi 
niteliğe sahip olacağı hususunda yine mahkemenizin bilgisine ve değerlendirmesine 
sunuyoruz.

Hükumet peki size bu konuda talimat verdi mi, böyle bir şey oldu mu ya da işte 
onun baş danışmanı ile askeri danışmanı ile ilgili olarak böyle bir şey yaptınız mı, 
bilgilendirme yaptınız mı?

  Buna gerek yok, elimde bir belge var, o belgede diyor ki; bu her yıl düzenli olarak 
hükümet tarafından yayınlanan ve Genelkurmay Başkanlığı da dahil olmak üzere hepsine 
gönderilen bir yazı, 97 yılında çıkmış bir yazı, onun sadece 1. Bendini diyor ki; 1-) Milli 
Güvenlik Kurulu Kararları ve bunlara ilişkin bakanlar kurulu kararları ve Başbakan 
tarafından onaylanan planlar gereğince, Bakanlıklar , Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve 
illerde yapılmakta olan uygulamaları yerinde görmek, yönlendirici ve koordine edici 
işbirliğinde bulunmak üzere ilgi- A kanun 14., Ilgi-B yönetmeliğin 18. maddesine 
gereğince MGK Genel Sekreteri ve görevlendireceği personel 1997 yılı içinde Başbakan 
adına piknik gezileri yapmakla yetkili kılınmıştır, yani söz konusu yazı da Milli Güvenlik 
Kurulu kararları ve bunlara ilişkin bakanlar kurulu kararları ile Başbakan tarafından 
onaylanan planların Genelkurmay Başkanlığına gönderildiği ve Genelkurmay 
Başkanlığınında bunlar ile ilgili olarak bizzat Başbakan adına yetkilendirildiği hususu var, 
şimdi 1997 yılı yazılmış olan bir yazı ama eminim ki bunu Başbakanlıktan talep ettiğiniz 
zaman 96 yılında da uygulamanın böyle olduğunu, 97 de böyle olduğunu, 98'in de böyle 
olduğunu, ortaya çıkacaktır.

 Türkiye de bir darbe olmuşsa, evet 27 Mayıs bir darbedir, Türkiye de bir darbe 
olduysa evet 71'de de olmuştur, Türkiye de bir darbe olduysa 80'de de olmuştur, hükumet 
fiilen ortadan kaldırılmış ve bunun neticesinde de bu suç oluşmuştur, ancak şu anda 
huzurunuzda bulunan sanıklar açısından bahsetmiş olduğum hususlar çerçevesinde bu suçun 
oluştuğunu söyleyebilmek ne fiilen ne de hukuken mümkün değildir. 

12 Eylül'de darbe gerçekleştiğinde o hükumet o gün iş başından alınmıştır, o ülkenin 
siyasi parti liderleri görevlerinden alınmıştır, ertesi gün hükumet diye bir şey yoktur 13 
Eylülde, bütün basın yayın organlarına el koyulmuştur, kudretli bir general çıkmış ve ben 
darbe yaptım diye açıklama yapmıştır, 12 Eylül bir darbedir, 12 Eylül her yönü ile bir 
darbedir, 12 Eylül'de bu darbeyi yapan sadece komuta kademesi değil, 12 Eylül de bu darbe 
sonrasında işkence yapanlar, genç insanları idam kararlarına mahkum edenlerde bu suçun 
ortaklarıdır.

12 Eylül de bir darbedir, orada sadece bu darbeyi yapan insanlar değil, bu darbenin 
mimarları sadece üst komuta kademesi değil o darbede alınmış olan kararları da 
uygulayanlardır, bu çok açıktır, Ankara'da bununla ilgili yargılama devam etmektedir, bu 
yargılama sonuna kadar destekliyorum, ancak bu yargılama sürecini desteklemek ile beraber 
orada işkenceleri yapan insanların orada fiili müdahalede bulunan diğer kişilerinde 
yargılanması gerektiğini düşünüyorum. 12 Eylül'ün ertesinde 13 Eylül'ün sabahında 
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumla 29 Şubat tarihindeki durum arasındaki farkı bunu 



  

da açıklamaya gerek var mı? Ya da 1971 yılındaki yapılmış olan müdahaleyi burada 
açıklamanın bir anlamı var mı? 

Dönemin bizzat tanıkları Şevket Kazan, dönemin bizzat tanığın, dönemin 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bütün bu kişiler bunun bir darbe olmadığını, hükumete 
yönelik herhangi bir fiilin söz konusu olmadığının altını çiziyorlar, 3.5 ay sonra hükumet 
istifa ediyor.

 2013'e bakalım, yanı başımızda Akdeniz'in ötesinde Mısır'da darbe oluyor, iktidara 
geldikleri an da ertesi gün hükumet yok, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına asker tarafından 
giriliyor, fiili olarak bütün her yer ele geçiriliyor, darbe dediğiniz böyle olur, burada 28 
Şubat sürecine ya da Batı Çalışma Gurubunun hükumeti cebren devirmeye, ıskat etmeye 
teşebbüs ya da bu suçu işlemiş olmak olarak nitelendirmek bir hukuki vahim bir hatadır.

  Sonuç olarak bazı davalar ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönemde iyi tahlil 
edilemez, Adnan Menderes'in asılması, Deniz Gezmiş'lerin asılması ve şu anda devam eden 
bir takım yargı süreçlerini içerisinde bulunduğumuz şartlar içerisinde en iyi tahlil edecek olan 
kişiler sadece sanıklardır ve belge onların savunma görevini yapan müdafileridir, bu davalar 
aradan en az bir 30 yıl geçtikten sonra gerçek anlamına kavuşurlar, ancak ne yazık ki bu 
yargılama süreçleri içerisinde yaşanan mağduriyetleri bir 30 yıl sonra işte açılan 12 Eylül 
davasında olduğu gibi telafi etmek veya kanayan vicdanları sarmak ne yazık ki mümkün 
olamamaktadır, hiç kimse bir ülkenin Başbakanının asılmasını ya da hiç kimse Deniz Gezmiş 
ve arkadaşlarının asılmasını onaylayamaz şu anda baksanız, ancak bütün bu davalar ile ilgili 
vicdan muhasebesi ancak aradan 10 yıllar geçtikten sonra yapılabilmektedir, mevcut olan bu 
davadaki yargılama sürecide aynı şekildedir, ne yazık ki bu davayı anlamak ve tahlil etmek 
yaşı 50'nin üzerinde olanlara nasip olamayacak, umarım ben görürüm, bu çerçevede 
Mahkemenize sunmuş olduğumuz deliller, müvekkilin yapmış olduğu savunmalar, 
sorgusunda sorulmuş olan sorulara verilen cevaplar çerçevesinde müvekkilin beraatına karar 
verilmesini  saygılarımızla arz ve talep ederiz."

26.A. Sanık ÇETİN SANER 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 55 ve 298); 

"1995 Ağustos-1998 Ağustos tarihleri arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanı 
(J-2) olarak görev yaptığını, daha sonra Adana 6. Kolordu Komutanlığına atandığını,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, İstihbarat Başkanı olarak kendisine 3 dairenin bağlı 
olduğunu, bunların 1. İstihbarata Karşı Koyma (İKK) Dairesi, 2. Plan ve Koordine Dairesi, 3. 
İstihbarat Dairesi olduğunu, belgenin istihbarat başkanlığına geldiyse ilgili olan İKK 
Dairesine havale etmiş olabileceğini, icra makamı olarak herhangi bir tedbir alınmadığını, 

BÇG’nin 28 Şubat MGK Kararlarının takibi için kurulmuş olabileceğini, BÇG’de 
Fevzi TÜRKERİ’nin görevlendirme yapmış olabileceğini, hatırlamadığını, BÇG’de görev 
almadığını,  

4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak 
ifadesinde;belgenin başkanı olduğu İstihbarat Başkanlığına gelmiş olabileceğini, 
hatırlamadığını, İKK Dairesi Başkanı Fevzi TÜRKERİ’nin bu iş ile ilgilendiğini ve BÇG’de 
kimi görevlendirmiş ise onun katıldığını, kendisinin BÇG’ye kimseyi görevlendirmediğini,    

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, kendi başkanlığına gelmiş olabileceğini, İKK’ya havale 
etmiş olabileceğini,  

Brifingleri o dönem yardımcısı olan İKK Dairesi Başkanı Fevzi TÜRKERİ’nin 
verdiğini, kendisinin de 2-3 dakikalık açılış konuşması yaptığını,  

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 



  

olarak ifadesinde; bu konudaki çalışmayı İKK Başkanlığının yapmış olabileceğini,  
6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 

ilgili olarak ifadesinde; belgenin başkanlığına gelip gelmediğini bilmediğini, içeriği 
konusunda bilgi sahibi olmadığını, 

 Refah Partisinin kendisini değil faaliyetlerini tehdit olarak değerlendirdiğini, Refah 
Partisinin kısa vadede İran benzeri bir cumhuriyet kurabilmek için gerekli alt yapıya, güce 
sahip olduğunu düşünmediğini, ancak bunun uzun vadede olabileceği düşüncesinin 
kendisinde var olduğunu, brifinglerin halkı aydınlatmak amacıyla verilmiş olabileceğini,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; başkanı olduğu İstihbarat Başkanlığının icra makamı olarak gösterildiğini, 
bunlarla ilgili herhangi bir emir ve talimat vermediğini,  

Genelkurmay antetli CD içerisindeki Arsiv\İSTH BŞK_İRTİCAİ FAALİYETLER\ 
isimli belgenin BÇG harekât konsepti ve eylem planı kapsamında oluşturulması ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi kendisine bağlı İKK Dairesinin hazırladığını, verilmiş brifinglerin 
özet bilgilerini ihtiva eden küçük kitapçık şeklinde hazırlanmış belge olduğunu,  (Belgenin 
Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlandığı, irticai faaliyetler 
başlığını taşıdığı, 29 sayfadan oluştuğu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden ve 
Cumhurbaşkanlığı arşivinden gönderilen belgelerle aynı olduğu tespit edilmiştir. İddianame 
içinde MGK Genel Sekreterliğinden gelen belgeler bölümünde geniş ve kapsamlı olarak 
açıklanmıştır)

 CD5\Bcg\bornova\BRİFİNG\ klasöründe yer alan GEN3.PPT isimli power point 
sunusu belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin slayt şeklinde hazırlanmış 3-4 saatlik bir 
sunum olabileceğini düşündüğünü, belgeyi hatırlamadığını,  

3 Nisan 1997 tarihli İhbar Mektubu konulu 3570-68-97/İKK.GÜV.DS.Ş.1C sayılı 
yazıdaki imzanın kendisine ait olduğunu, tarafına gelen ihbar mektubu ile ilgili Emniyet 
Müdürlüğüne araştırma için yazılmış bir yazı olduğunu, ekteki bilgi notunun İstihbarat 
Başkanlığınca hazırlanan bir bilgi notu olduğunu, 

 İçişleri Bakanlığına hitaben yazılan RTÜK tarafından yerel TV’lere frekans tahsisi 
konulu 3590-1109-97/İKK.GÜV.D.İÇ İSTH.Ş.1109 sayılı yazı altındaki imzanın kendisine 
ait olduğunu,  

Refahyol Hükümetinde İçişleri Bakanı olan Meral AKŞENER ile ilgili olarak Batı 
Çalışma Grubu belgelerini açıklaması sebebiyle İçişleri Müsteşarı Teoman ÜNÜSAN’a 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak “Söyle o kadına, çırılçıplak soyarız, avanesi ile 
birlikte İçişleri Bakanlığının önünde bir yağlı kazığa oturturuz” şeklinde tehditte bulunması 
ile ilgili olarak ifadesinde; o dönemde İçişleri Bakanlığına bağlı polislerin Genelkurmay ve 
TSK’yı takip edip sanki bir ihtilal hazırlığı varmış gibi asılsız yorumlar yaparak sivil kesime 
yaydıklarını, ayrıca bir polis aracının Genelkurmayın radar üssüne gece yarısı gelmesi ile 
ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı olarak bir yazı hazırladıklarını, yazıyı da Genelkurmay 
Başkanı İsmail Hakkı KARADAYI’nın imzaladığını, yazıyı almak için dönemin İçişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Teoman ÜNÜSAN’ın Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR’in odasına 
geldiğini, Çevik BİR’in bildirmesi üzerine Çevik BİR’in makam odasına gittiğini, yazıyı 
Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanına götürdüğü sırada odada ikisinin kaldığını, Teoman 
ÜNÜSAN’a “Söyle o kadına insanı İçişleri Bakanlığı binasının önünde kazığa oturturlar” 
diye söylediğini, pişman olduğunu, utanç duyduğunu,  

Emniyet teşkilatındaki havan topu dahil ağır silahların TSK’ya iadesi konusundaki 
basın yayın organlarında yer alan görüşlere katılmadığını, bu silahların TSK’nın zimmetinde 
ve ihtiyacı olduğu için geri alındığını, 

 BÇG ile hükümetin ayrılmak zorunda bırakıldığı iddiaları ile ilgisinin olmadığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 



  

26.B. Sanık ÇETİN SANER Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 19.11.2013 tarihli 34. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE ;

"Ben 30 Ağustos 1995 - 5 Ağustos 1998 yılı arasında korgeneral rütbesi ile 
Genelkurmay istihbarat başkanlığı yaptım. Görev yaptığım zamanda İstihbarat Başkanlığı 3 
Daire ve Genelkurmay Karargahından yaklaşık 10-40 km kadar uzakta konuşlanmış olan 
İstihbarat Okul Komutanlığı ve Ges Komutanlığından müteşşekkil Kara, Deniz, Hava ve 
Jandarma Genel Komutanlığına mensup General,Amiral,Subay,Astsubaylar ile sivil 
personelden müteşekkil idi. Müteakiben 1998 yılında kıta çıkartıldım ve 99 yılında da 
kadrosuzluk sebebiyle emekli edildim. 

Genelkurmay özel elektronik sistemler Ges diye kısaca tabir ettiğimiz grup 
komutanlığı silahlı kuvvetler istihbarat okul komutanlığı ki bu iki birim genel kurmay 
karargahında olmadığı gibi uzak mesafelerde konuşlanmıştır, ilaveten yönetim plan ve 
koordinasyon daire başkanlığı ki daire General Metin Yaşar Yükselendir Genelkurmay 
istihbarat başkanlığı daire başkanı İsmail Ruhsar Sümer amiraldir. Genelkurmay istihbarata 
karşı koyma ve güvenlik daire başkanlığı daire başkanı o zaman Tümgenearal olan ve 
istihbarat başkanlığında benden sonra en kıdemli olan Fevzi Türkeri dir. 

 Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarat Genelgesi ki bizim 
vazifemizi belirten 1991 yılında basılmış ve yürürlüğe girmiştir. Genelkurmay Başkanı 1324 
sayılı kanunun 2. maddesi gereğince İstihbarat hizmetlerine ait ilke ve öncelikleri tespit 
etmekten sorumlu bulunmaktadır. Genelkurmay başkanı bu ilke ve sorumluluğunu 
genelkurmay istihbarat Başkanlığı vasıtasıyla yürütür. Buna göre Genelkurmay istihbarat 
başkanı Türk yurduna ve Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetine yönelik her türlü 
içve dış tehdit ile usulüne uygun olarak tespit edilmiş hedefler hakkında gerekli istihbaratı 
temin etmek maksadıyla karargah faliyetini yürürtür diye belirtilmiştir. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonu raporu 2. cilt sayfa 
920 1574 nolu dipnot incelendiğinde irtica tehditi kavramı 1972 yılında Milli Güvenlik 
siyaseseti belgesine eklenmiştir. Bir başka deyişle bu kavramı mucidi ben olmadığım gibi 
salonda da görmüyorum. Bu karargah faaliyetleri yürütmede temel görevlerimin muhteviyatı 
yönergede açıktır. Ancak bazılarını özellikle belirtmek isterim. Ülke bütünlüğüne yönelik 
yıkıcı ve bölücü unsurlar ile bunların faaliyetleri hakkında genel değerlendirmeler yapmak bu 
konuda çeşitli kuruluşlar arasında yapılan çalışmalara iştirak etmek yönergenin 2 numaralı 
başlığında belirtilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu İstihbarat değerlendirme kurulu toplantıları 
ve milli istihbarat kordinasyon kurul toplantılarına katılmak veya temsilci göndermek milli 
yabancı istihbarat kurum ve kuruluşları ile mevcut yasa kararname yönerge protokollar 
gereğince istihbaratlar iş birliği ve koordinasyonda bulunmaktır, istihbarat faaliyetlerinin 
etkin bir şekilde yürütülmesi için istihbaratı yöneltmek stratejik değerlendirmeler yapmak ve 
istihbaratın güncelliğini sağlamak için gerekli dokümanları yayınlamak ayrıca yurt dışındaki 
askeri ateşelikler ve başkanlıkla ilgili diğer personelle ile yabancı devletlerin Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetine akredite olan asker ve sivil mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
arasındaki münasebetleri müteakabiliyet esasları çerçevesinde yürütmek özet olarak 
sunduğum bu sorumluluklar müşterek yönerge MY 637-l Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat 
yönergesinde dektaylı olarak açıklanmıştır.

 İddianameye dayanak yapılan belgeleri genel ve özel olarak iki bölümde arz ederek 
savunmamı yapacağım.  İlk önce evrakı ürettiği iddia edilen birim konusunda bu belgelerin 
hepsi harekat kodludur. Bu yönüyle Genelkurmay Harekat Başkanlığınca düzenlendiği 
düşünülebilir. Ayrı ve seviye bakımından eş değer bir başkanlık olan harekat başkanlığım bir 
çalışması olduğu iddia edilen faaliyetlerden sorumlu tutulmamam gerekir. Evraklar başkanı 
olduğum İstihbarat başkanlığndan çıkmamıştır. Bu evrakları niteliği açısından inceleyecek 



  

olursak evrakların hepsi gizli ve kişiye özel ibarelidir. Bir adrese gönderilen kişiye özel ve 
gizli evrak bir zarfa konulur zarfın üzerine kişiye özel gizli damgası basılır. Alacak olan 
kişinin ismi görevi yazılır. Kapatılarak zarfın kapanma yerleri mühürlenir imzalanarak yahut 
parafa edilerek ikinci zarfa konulur, ikinci zarfın üzerine de teslim alacak olan makam ve 
kişinin adı ve ünvanı yazılarak ilgili kişi tarafından açılacağı belirtilir. Muhattab yazıyı alarak 
kimse muhattabı kendi emir komutası altındaki ilgili birimin sorumlusunu çağırır şifai olarak 
emir ve talimatlarını verir . Evrakı teslim alacak olması zorunlu olan kişinin kasasına evrakın 
aslı konularak saklanır. Kural gereği asla evrağın fotokopisi çıkarılmaz, istisnai olarak 
çıkarılması gerekli olması durumunda emri ve yahut talimatı çıkaran yani evrakı düzenleyip 
muhattaba yollayan birinden müsade alınarak veyahut bilgi verilerek kayıt numarası 
yazılmak sureti ile onaylanır, işlemler bu şekilde yürütürülür.

İddianameye dayanak yapılan belgeler açısından bu işleyişe uygun bir evrak yoktur. 
Muhatabı açısından bakacak olursak iddianameye dayanak yapılan onaysız fotokopi 
evrakların muhattapları açık olup istihbarat başkanlığına gönderildiği idida edilen nüshalar 
sadece olmadığı gibi sadece ve sadece kayıtsız ve onaysız fotokopilerdir. Başka başkanlıklara 
örneğin dosyadaki personel başkanlığına gönderildiği iddia edilen evraktan sorumlu 
tutulmamam gerekmektedir. Benim görev yaptığım başkanlık farklıdır. Evrakların fotokopi 
olması az önce bahsettiğim usule de aykırılık teşkil etmektedir. 

Dosya sureti açısından iddianameye dayanak yapılan belgeler imha müddetine göre 
imha edilmişte olabilir. Lâkin dosyada sureti olarak tabir edilen nüsha dağıtım gereği için 
dağıtım yapılan adreslerin başkanlıklarının kordinesini de içerir bu usul ilgili başkan veyahut 
kişinin görüşünü içerir. Onay muhalefet şerhini ekleme ve çıkarmaların parefesi ile belirtir, 
iddianamede bu durumu tasdik edecek nitelikte bir belge olmadığı gibi salt varsayımlara 
dayanarak yorumlar mevcuttur. Kaldıki özel açıklamalarda da belirteceğim üzere çoğu evrak 
muhteviyatına katılabilmem mümkün değildir. 

Soruşturmadaki belgelere ilişkin genelkurmayın verdiği cevaplar açısından da bir 
kaç şey söylemek istiyorum. Genelkurmay başkanlığına yöneltilen sorulara binaen verilmiş 
olan evrakın varlığı bildirildi yanıtlan izah ettiğim üzere dikkate alınabilecek yanıtlar 
değildir. Genelkurmaydan gönderilen bazı evraklarda olduğu gibi gönderilmesi gereken 
evraklarda da doğru yöntem dosya suretlerinin direk gönderilmesi veyahut benim dosyaya 
sunmuş olduğum evraklardaki Genelkurmay evraklarının bazılarındaki gibi dosya sureti 
aslının fotokopisinin onaylanmış örneklerinin gönderilmesi şeklinde olabilir. Fotokopinin 
fotokopisi geçerli olmadığı gibi ilgili belgeye delil niteliği de kazandıramaz. Aslı ortada 
olmayan evraklara aslı gibidir ibaresi kullanılması gibi bir tutum ortada olmadığı gibi aslı 
olmadan kullanılması durumuda suç oluşturur, iddianamedeki itamlara evrakların özeline 
yani tarafıma yapılan itamlara ilişkin açıklamalarım ise şöyledir. 

Batı çalışma grubundan çıkan emirlere katkıda bulunduğum iddiası bu iddiayı 
şidetle red ediyorum. Bu idda doğru ise Genelkurmay karargahından çıktığı ve katkıda 
bulunduğum iddia edilen evraklara ait çıkaran makamın dosya suretini ve benim koordine 
parafımın gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde herkes rahatlıkla şu kimse veya 
makamla koordine ettim filanca filanca kordine etti gibi asılsız itamlarda bulunabilir eğer bu 
şekilde soyut itamlar kabul görecek ise cevabım bende katkıda bulunmadığımı koordine 
parafesine yazdım şekilde olur. Buna dikkat etmek lazım.

 4 Nisan 97 tarihli çalışma grubu konulu evrak yine bu evrak genel sekreter kodlu 
olup genelkurmay genel sekreterliğinden çıktığı iddia edilmektedir, iddia da yer alan evrakta 
muhatap yine personel başkanlığıdır. Cebir başkanlığıdır. Evrak Genelkurmay 2. Başkanı 
tarafından imzalanmıştır, ilgi yazı bir çalışma grubunun kurulması ile personel talebini 
içermekte, ilgili grubun harekat başkanlığı J3 koordinatörlüğünde kurulacağını bu gruba 
personel isteneceğini ve de J başkanlarının uygun göreceği personelinin katılımı ile toplantı 
yapılacağını bildirmektedir. Belgenin 4 ve 5 . maddesinde bu husus sabittir. Gereği için 



  

başkanı olduğum J2 başkanlığına istihbarat başkanlığına gelme nedeni budur. 
Herhangi bir suç unsuru da içermemektedir. Yalnız sanıklardan sayın Çevik Bir 23 

Eylül 2013 tarihli savunmasında sayın İsmail Hakkı Karadayı'nın kendisine 28 Şubat 
kararlarının takibi için istihbarat başkanlığı altında bir çalışma grubu kurulması talimatı 
verdiğini lâkin kendisinin harekat başkanlığını uygun gördüğü için konuyu Genelkurmay 
başkanma arz ederek görevi Harekat Başkanlığına verdiğini beyan etmiştir. Buna dayanak 
olarak aynı emrin ara numarası 154 olarak istihbarat başkanlığına görevin verildiğini 
fakat sonradan ara numarası 155 olan bu emri yayınlattığını belirtmiştir. 

İddianamedeki sayfa 1099 da belirtilen itamlarda diğer J başkanlıklarına ve kuvvet 
komutanlıklarına bile suçlama olan benim itam edilmediğim bir 10 Nisan tarihli batı çalışma 
grubu konulu belge ve ekindeki batı çalışma grubu şeması vardır, ilgili belge harekat kodlu 
herakat başkanlığından J-3 çıktığı açıktır. Yine muhatap yazıya göre Personel başkanlığıdır. 
Bu belge doğru ise dağıtım planı ve gereğince başkanı olduğum istihbarat başkanlığına da 
gelmesi gerekmekteydi. Belge içereği incelendiğinde çalışma grubuna ek a da belirtilen 
destek şubesi ile 9. maddenin a bendinde Genelkurmay IKK ve Güvenlik Daire Başkanının 
istendiği açıkça belirtilmiştir. Bu yönüyle 4 nisan tarihli belgede belirtilen uygun görülecek 
personeli görevlendirmem istendiği ibaresine rağmen 10 Nisan 97 tarihli emirde tarafıma 
personel seçme hakkı tanınmamıştır. Savcılık ifademde bu belgeyi ilk kez burada görüyorum. 
Hatırlamıyorum demiştim.

29 nisan 97 tarihli batı çalışma grubu rapor sistemi kurulu yazıyı bana itham 
edildiği şeklinde yazdım. Şüpheli Çevik Bir in genelkurmay Başkanı J 2 olan Çetin Saner e 
gönderdiği iddiası belge tekrar Harekat kodlu muhatap herzamanki gibi personel 
başkanlığıdır kayıtsız onaysız bir fotokopidir. Eğer  belge doğru ise emrin 6. maddesine göre 
Genelkurmay istihbarat Başkanlığınca ilgili bakanlıklar kamu ve kurum ve kuruluştan ile 
istihbarat teşkilleri gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerin gezikmeksizin batı çalışma 
grubuna aktanlması sağlanacaktır emri verilmiştir. Ve bu maksatla J2 ye yani istihbarat 
başkanlığına gereği için gönderilmiştir. Bu emre de doğru ise ifadesini özellikle kullandım. 
Çünkü inanılır gibi değil Genelkurmay başkanı adına kullanılmaktadır bir bölümü bu emrin 
doğruluğuna inanmıyorum. Eğer bir şekilde doğruluğu saptanır ise parafem olması gereken 
dosya suretinde kesinlikle katılmıyorum ibaresini yazmış olmam gerekir bunu görmek 
istiyorum. 

Diğer bir çıkan emir 6 Mayıs 97 tarihli Batı çalışma grubu harekat konseptli 
konulu yazıyı şüpheli Çevik Bir in Genelkurmay istihbarat başkanı J2 olan Çetin Saner e 
gönderdiği iddası belge harekat kodlu olup muhatap ve adres yine Personel başkanlığıdır 
kayıtsız ve onaysız fotokopidir. Eğer doğru ise 6 Mayıs 97 de imzalanan bir emir de ilgi a 
da olarak gösterilen evrakta iki ay sonrasını ait bir tarih olmaz bu sehven yapılmış bir 
yazım hatası ise itam edildiğim fotokopi evraklarından biri olan ve personel başkanlığına 
gönderilen bu 12 sayfalık emrin bazı sayfaların ve maddelerinin de bir veya birkaçı da 
bugünkü teknik ortamda kullanılan usullerle sehven düzeltmeler yapılmış nasıl garanti 
edilmiş olabilir. Bu evrakta yazılı olanları kabul edebilmem için evrakın parefem olan dosya 
sureti ile genelkurmay istihbarat başkanlığına adresinin olması gereklidir. Ayrıca içerik 
konusunda tarafımdan fikri alınarak yazılmış bir evrakta değildir. Keza savcılık 
sorgusunda içeriğindeki ifadelere katılmadığımıda belirtmiştim.

 27 Mayıs tarihli Batı eylem planını Çevik Bir in aşağıda belirtilen üst yazısı ile 
dağıtım gereği için gizli kişiye özel olarak Genelkurmay İstihbarat Başkam J2 olan Çetin 
Saner e gönderdiği iddiası belge harekat kodlu muhattap Personel Başkanlığıdır. Fotokopidir. 
Bu evrakı hiç bir zaman görmediğimi gelseydi özellikle bu evrakı hiç bir zaman görmediğimi 
eğer gelseydi özellikle Ek a smda sunulan konu faaliyetler alınacak tedbirler ve icraa makamı 
bakımından muhakkak hatırlayacağımı değerlendiriyorum. Bu nedenle bu eylem planındaki 
J2 verilen görevler için hiç bir konuda işlem yapmadım. Hiç bir emir vermedim. Eğer 



  

doğruysa geldiyse konuyla ilgili açıklamalar zaten gereği kadar yapıldı. Bir ülkeyi narkotik 
şeylerle alkolik durumlarla etkilemek gibi bunu bizim görevimiz değil zaten Türkiyenin de 
görevi değil.

 7 Nisan 97 tarihli toplantı tutanağı incelendiğinde bu toplantı tutanağı hakkında 
doğruluğu ve sahte olup olmadığı konusunda epeyce konuşuldu. Ben bu hususta sayın 
başkanım savunma yapan Köksal Karabay m bu toplantı tutanağı ile ilgili savunmasına aynen 
katılıyorum. Ancak bazı ilavelerim olacaktır. Yani şimdi bu sözde toplantı tutanağında 
çalışma grubunun nasıl ve nerede teşkilatlanmaya gideceği konusunda tartışmaların 
yaşandığı o yazılmış kişilerin söylediği kabul edilen ifadelerden dolayı hala tartışmalar 
yaşanıyor çalışma grubu nasıl nerede teşkilatlanmaya gideceği halbuki 4 Nisanda emir 
verilmişti. Şimdi bu söylenenlerden bir tanesi İçgüvenlik Dairesi harekat başkanlığı bu işi 
yapmalıdır. IKK dairesi istihbarat başkanlığı kontrolünde yürütülmelidir. İKK dairesi 
istihbarat başkanlığı yeniden teşkilatlandırılmalıdır, istihbarat başkanlığı kontolünde 
yürütmelidir falan gibi ifadeler mevcuttur. 4 Nisan tarihli belgede biraz önce kısmen 
değindim. Harekat başkanlığının altında çalışma grubu kurulacağı yazısına rağmen 3 gün 
sonra nasıl nerede kurulacağı tartışması yaşanması yönüyle 2 belge birbirini 
yalanlamaktadır. Bana bağlı olan daire başkanları ve Genelkurmay Başkanlığı 
karargahından uzakta konuşlanmış olan istihbarat okul komutanı örneğin söylediği iddia 
edilen sözlerden dolayı sayın Refik Zeytinci ye asla toplantıya katıl emri vermedim. Böyle 
bir emri vermediğim gibi askerlikten önemli usullerden biri olarakta toplantıdan önce sözle 
iddia edilen toplantıya katılsaydık katıldığı iddia edilen personelimle toplanır tek bir görüşle 
konu hakkında anlaşır müzekare eder o şekilde katılırdık.

 Genelkurmay Karargahında oldukça uzakta olan birimin yani İstihbarat okulunun 
komutanı olan sayın Refik Zeytinci nin iddia edilen ve görev alınanı hiç bir zaman girmeyen 
bu çalışmaları yapması imkansızdır. Diğer daire başkanlarım hakkında da aynı şeyleri 
söyleyebilirim. Bu evrak nasıl ortaya çıkmıştırdır. Bilinmektedir. Bir diğer askeri usule ve 
terbiyeye sığmayan konu ise toplantıyı sayın ikinci başkan konuşarak bitirmiş J3 harekat 
başkam ve müteakibende J2 olarak da ben konuşmuşum ve toplantı tekrar bitmiş böyle bir 
düzen Türk Silahlı Kuvvetlerinde asla yoktur ve olamaz. Bende bu toplantı tutanağını red 
ediyorum.

 Şimdi bir diğer konu genelkurmay genel sekreterliğinin 1997 yılındaki 
tarihçesindeki iddia bakımından ilgili tarihçede belirtildiği üzere 2 Temmuz Çarşamba günü 
Genelkurmay genel sekerterliği kordinatörlüğünde İnönü salonunda Genelkurmay 2. 
Başkanı, Genelkurmay J başkanlan karargahta görevli genaral ve amiraller genelkurmay 
adli müşaviri genelkurmay genelsekreter vekili ve batı çalışma grubunun katılımı ile yapılan 
özel takdime genelkurmay J2 başkanı İstihbarat başkanı olarak ben katılmışım iddia böyle, 
şimdi burda genelsekreterimiz o tarihte tarihçe yazılırken güzel bir ifade kullanmış heralde 
kendisi izindeydi. Genelsekreter vekili diye geçmiş tarihçeye şimdi ben de o tarihte İzmir de 
izindeydim. Genelkurmaydan talebim üzerine gönderilen 1 Temmuz ayrılış 21 Temmuz katılış 
tarihini gösterir onaylı izin kağıdımın örneğini dosyaya sunuyorum, izinliydim. Ben bu 
toplantıya katılmadım. Ankara da bile değildim. 

Iddianamede şahsımı ilgilendirem diğer bir husus 144. sayfada Genelkurmay 
Başkanlığında Genelkurmay Başkanı emriyle Genelkurmay istihbarata Karşı koyma güvenlik 
daire başkanlığı tarafından İnönü salonunda Sayın Cumhurbaşkanı özel takdim yapıldığıdır. 
Yapılan takdim doğrudur. Konuyla ilgili herhang ibir suçlamada yapılmamıştır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu raporu 983. sayfada genelkurmay 
tarafından Genelkurmay başkanı Süleyman Demirale sunulan brifingin başlığı altında öte 
yandan benzeri bir brifingin eylül 96 tarihinde Mit tarafından Cumhurbaşkanına sunulmuş 
olduğu tespit edilmiştir bilgisi bulunmaktadır. Bununda bir fotokopisini sunuyorum. Ayrıca 
aynı raporun sayfa 1022 de yer alan Mit tarafından boş bir kapak üstünde hazırlanan bir 



  

kapağın altında ilk verilmiş Eylül 96 da verilmiş sayın Cumhurbaşkanı müteakiben yine 
böyle bir dosya hazırlanmış 25 Şubat 97 tarihli 32 sayfalık brifigtede daha önce Eylül 96 
tarihinde Cumhurbaşkanına sunulan brifıngte yer alan hususların güncelleştirilerek sunulduğu 
görülmektedir ibaresi var. 

Ben genelkurmay istihbarat başkanı olarak her iki brifingtede Genelkurmay Başkanı 
adına açılış konuşmasını yaptım. Arz ettiğim brifingler yargı mensuplarına verilenler ve 
basma verilen brifingler bu bir nezaket konuşmasıydı. Ve açılış konuşmasının onayını aynı 
gün komuta katından almıştım. Takdimde özellikle az önce arz ettiğim bazı gazeteciler 
tankların ayak sesleri askerin ayak sesleri gibi falan yazılmış ve arz ettiğim bir husus var bu 
açılış konuşmasında bu mücadelede siyaset yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerini siyaset dışında 
tutmak için ne gerekiyorsa yapılmaktadır dedim. 

Şimdi  brifinglerin askeri müdahalenin ayak sesleri olarak değerlendirmesine neden 
olacak tarafımdan  kullanılmış bir ifadem olmadığı gibi yargı mensuplarının da verilmiş olan 
brifingin bu şekilde değerlendirmeye neden olacak bir ifadem yoktur. Ayrıca brifıngilerin 
kordinatörü de değilim. 

Geçen savunmalarda ilgililere burda sayın Erol Özkasnak a da sorduğum soruda 
kimin kordinatör olduğu kimin ne iş yaptığı bellidir. Yalnız şahsıma karşı yapılan bu 
yanlışlık yani kordinatör olduğu herkese haber verdiği falan gibi yaptığım iddiası müşteki 
sıfatı ile ifade veren Şevket Kazan'ın iddianamenin 726 ve 727. sayfalarında yer alan 
şikayetinde de bu yanlışlık devam etmiştir.

 Yargı mensuplarına verilen brifing ile ilgili olarak sayın Kazan yargı 
mensuplarına birifng verileceğini medyadan öğrendiğini Ankara Başsavcısını çağırırak 
konuyu sorduğunu Çetin Saner imzalı davet yazısını gösterdiğini ve gideceğini beyan 
etmiştir diyor. Aynı ifadesinde hemen yandaki sayfada 10 Haziran 1997 tarihli Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde birleşiminde yaptığı açıklamada ise 5 Haziran 97 tarihinde Erol 
Özkasnak Ankara Cumhuriyet Başsavcı Ilhan Mesutoğluna bir yazı göndererek 11 Haziran 
97 günü 16 da Genelkurmay karargahında irtica faaliyetleri konusunda bir brifing 
verilecektir. Bu brifinglere Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlerde katılabilirler bunların 
isimleri 06 Haziran 97 tarih saat 18 e kadar aşağıda faks numarasına bildirmelidir diye 
şeklinde ifade ediyor kendileri bu brifingi ben yani Çetin Saner organize ve kordine 
etmedim. Kimseye de Çetin Saner yazılı imzalı davetiye göndermedim.

 Bir diğer konu brifıngilerle ilgili iki tane daire başkanımı bir takım şeyler var. Şimdi 
Denizci Amiral Ruhsar Sümer ile havacı General Metin Yaşar Yüksele konu ile ilgileri 
olmamasına rağmen sadece arkadaşlarım kusura bakmasınlar bir şey için herhangi bir şey 
için söylemiyorum. TRT nin spikerlerinin burada iddianmeyi okuduğu gibi sadece brifingi 
okumuşlardır. Bunların bu brifingi okumaları için talep gelince bende şifai olarak emir 
verdim. Ama bu konuda yazılı emirlere emirlerde her ne hikmetse ismimi ve imzası sutünu 
açılmasına rağmen parafım veyahut imzam yoktur. Şimdi benim imzam yoktur. Ama bana 
gelmiş olsaydı bende imzalardım. Bir askeri mavi elbiseli bir generalle beyaz elbiseli bir 
amirali denizci ve havacı birliklerine gönderirdim.şu konuda brifing vermesi diye komutamın 
emrine göre yani bu iş bana gelmiş olsaydı da imzalardım. Çünkü bu iki amiral general 
kendi kuvvetlerine ait askeri birliklerde brifing veriyorlardı. Bu husus iddianamenin 314, 
315, 316 ,317, 318, 319,320, sayfalarında açıklanmıştır.

 Şimdi esas bizi üzen bir konuda bu pkk terörtisti Şemdin Sakık ın sorgulanması 
sonucu alınan ifadeler sonrasında çalışma grubu teşkil edilmesi ve bu grup tarafından 
uygulama zamanlarında ihtiva eden bir eylem planı hazırlanması ile ilgili üzerimize atılan 
suç. Bu Nisan 98 tarihli bana hükümeti cebren devirmek suçu ile hiç ilgisi olmayan aradan 
bir sene geçmiş 98 tarihli üç sayfalık istihbarat başkan vekili adına imzaya açılan sayın 
Çevik bir in imzasına sunulan 590. sayfada Sayın Çevik Bir in verdiği ifade de belirtildiği 
gibi yayınlanmamış her hangi bir işlem yapılmamıştır. Esasen o tarihlerde 19 nisan 1998 ile 



  

25 Nisan 1998 tarihleri arasında yurt dışında olduğum için konu hakkında hiç bir bilgim 
emrim ve fikrim de yoktur. Bu konunun bana atfedilen suçla biraz önce söylediğim gibi 
alakası da yoktur. Şemdin Sakık ile ilgili iki hususu gayet iyi hatırlıyorum. Bir yerini tespit 
ederek yakalamaya çalıştığımız için yaptığımız Türkiye deki faaliyetler İkincisi 
yakalandıktan sonra yakalayan Tuğgeneral Engin Alanı Genelkurmay karargaha geldiğinde 
hatırlar belki alnından öpmüşümdür o dur iki hususu hatırlarım. 

Şimdi 500 ye yakın müşteki şikayetçiler var. Bana bir kişi şikayette bulunmuş 
benimle ilgili tabib profösör Albay tabip Mustafa Kahramanyol bu şahıs benden şikayetçidir. 
Bu kişiyi hayatımda bu kişiyi hayatımda 2000 yılların ortalarında bir Emekli Generalin adını 
vererek halen Mordağında yaşadığım evime kendisini tanıtmadan taa salona kadar girdiği 
içeriye girdiğini hatırlıyorum ve orda kendisini salonda tanıttığını ve bana sorduğu sual beni 
niye emekli ettiniz ve sayın Savcım a da bir buçuk seneki ilk tutuklanmamdaki ifademde de 
belirtmiştim. Ve daha da ileri giderek konuşma esnasında askeri tabancam hüviyetim 
herşeyim alındı, işte babadan kalma çakaralmaz sol yanımdanda bana tabancayı gösterdi. 
Oturuyoruz salonda. Bende kendisine kapıda üç tane korumam olduğunu ki yoktu. Evde bir 
köpek belimde de bir tabanca olduğunu söyledim. Ayrıca kendisini yüksek askeri şura üyesi 
olmadığımı şura kanalıyla atılmış şu anda yargı yolunun anayasaya göre kapalı olduğunu 
ancak Anayasada değişiklik olursa itiraz edebileceğini söyledim. Hatta dedim ki bir iyilik yap 
seni buraya gönderen o emekli Tuğgeneralle bi de ben Çetin Saner Emekli Korgenaral niye 
emekli edildik bide onları araştır dedim. Hatta kendisi bana sitayişle siz pınl pırıl emekli 
oldunuz sayın komutanım falan diye laflar etti.

 Şimdi bu şahıs Gata komutanlığı personeli olup o komutanlık Genelkurmay 
Başkanlığına bağlıdır. 21 Haziran 97 tarihinde yine kendisini Savcılığa sunduğu evraklar 
arasında bulduk. Bağlı olduğu Gata Komutanı MY 114-1 a IKK Silahlı Kuvvetler Koruyucu 
Güvenlik işbirliği yönergesine göre Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına Mustafa 
Kahramanyolun şüpheli sağ katagerosine alındığını belirtmiştir. Türk silahlı kuvvetlerinden 
Ağustos başından çıkartılmış çıkartılmadan iki ay önce bende Genelkurmay başkanı olarak 
bir yazı olarak bir yazı yazarak Gata Komutanlığına bu personel hakkındaki raporuna 
Haziran ayında bu personel hakkındaki rapor Temmuz ve Ocak ayında gönder demişim bir 
sene 6 ay peryotları var talimata göre buralarda gönder demişim. Şimdi bahse konu atılma 
işlemleri bizde silahlı kuvvetlerde emir talimat ve yönergelere göre mümkündür ancak eğer 
kendisini ben attırmış olsaydım ki bu mümkün değildir en azından hemen rapor talebinde 
bulundurdum. Bir an önce atılsın diye böyle bir şey yoktur. Konuya ilişkin olarak o zamanki 
personel başkanı olan sayın Yıldırım Türker burda huzurda savunma verirken bu konuyu 
uzun uzun izah etmiştir. Konunun şahsımla alakası yoktur. Ben kimseye bunu kötü sicil ver 
diye emir vermedim. Zaten bana olmayan kurum personeli için de onun komutanına da böyle 
bir emir verebilme yetkim de yok. Şimdi ne kadar enteresan ifadesinde bu şahıs benim kötü 
sicil ver dediğim iddia edilen Gata komutanı söz de bu şahsı çağırarak benim Mustafa 
Kahramanyola kötü sicil ver dediğimi iddia etmiş ve sayın heyet ne kadar enteresandır ki bu 
Gata Komutanı bir ay sonra da intihar etmiş şimdi şahit olsaydı da çıksaydı rahmetli vefat 
eden bir komutanı nı refarans göstererek böyle bir yalan ithamda bulunması herşeyden evvel 
etik değildir. Terbiye kaidelerine de uygun değildir. Ayırca kendisi gibi eşini de tanımam 
iddia ettiği gibi eşine sahte mektupta yazdırmadım. Evrakta düzenletmedim. Bu kişinin tüm 
iddialarını reddediyorum. Gerçeklikle hiç bir ilgilisi olmayan salt tarafıma art niyet 
güdülmesi sonucu yapılmış beyanlardır.

 Bir diğer her hangi bir suçlama olmamasına rağmen 97 olmuş olan zamanın içişleri 
bakanına bir küfürlü konuşmuşuz. Bu biraz açık saçık yer alıyor iddianamede Sayın Savcım 
bunu bilirler kendileri ile odada benim ifademi alırken bahsetmişti kendileri de efendim böyle 
bir şey yok dedim ve yazıcısına bunları çıkart yazma benim söylediğimi yaz diyerek 
düzeltirdi ama yine öyle yazılmış, şimdi konunun batı çalışma grubu veya hükümeti 



  

düşürmek veya istifaya zorlamakla ilgisi yoktur. Kesinlikle ayrıca müşteki sayın Meral 
Akşener in bu konuya ilişkin şikayeti de yoktur. Bu husus kendi ifadesinde de sabittir. O 
zamanlar gerekli şekilde özür dilemiştik heralde ulaşmadı veya duyma veya duymak istemedi. 
Geçen hafta habertürk televizyonunda bir açık oturumda konuştu. Gazetecilerin sıkıştırması 
üzerine bunu sordu ve ismimi açıklayarak Çetin Sayer diye beni belirtti. Ve şöyle bir ifadede 
bulundu. Eğer ben o bunu söyledi bende ona bazı şeyi söyledim. Eğer bu arkadaş eğer bunu 
ağır buluyorsa beni mahkemeye versin diye ifade etti kendileri benimde söylemiş olduğum 
halen hicap duyduğum ve olmayan şikayetten dolayı iddianameye bunun yeralmasının bir 
manasının olduğunu zannetmiyorum. Netice olarak bugüne kadar hiç bir komutanımdan bunu 
bir kere daha söylemiştim. 

Hiç bir komutandanımdan bugüne kadar kanunsuz emir almadım. Kanunsuz emir 
vermedim. Davaya konu olan gösterilen belgelerle bana gereği için de gelse bilgi için de 
gelse bir az önce arz ettiğim usul ve yöntem dolayısıyla hiç bir ilişkim yoktur. Mustafa 
Kahramanyol hariç müştekilerin hakkımda herhangi bir şikayeti yoktur. Mustafa 
Kahramanyol 'un iddiaları ise tamamen gerçek dışıdır reddediyorum. Başka bir arenada 
görüşeceğiz. Hükümetin görevden ayrılması iddiaları ile bağdaşan hakkımda bırakan delili 
emare dahi yoktur. Benim hükümetle ne işim olur. 

Evde 20 kişiye yakın heyet ile ve video kaydı yapılarak evin her terafı didik didik 
arandı. Bulunan hiç bir evrak not cd dvd veya benzeri kaydı alınmış bir delil emaresi dahi 
bulunmamıştır. Her zaman ifade ettiğim gibi devletin beni nerde görmek istiyorsa her zaman 
orada oldum. Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum. "

" Savcılık ifadenizde şöyle bir beyan var. İstihbarat Başkanlığı irtiacai faaliyetler 
isimli belgenin Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından oluşturulduğu 
anlaşılmaktadır. Bçg harekat konsepti ve eylem planı kapsamında oluşturulduğu görülen bu 
belge ve içeriği hakkında ne düşünüyorsunuz ve içeriğine katılıyormusunuz diye bir soru 
sorulmuş, şimdi ben dediğim gibi MGK tarafından gönderilen bu."

"Onu yeni öğrendim bende hiç yani nasıl Milli Güvenlik Kuruluna gider ve Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yine gönderir. İstihbarat Başkanlığı kapak doğrudur. 
Ama altında ilhan Kılıç yani bir takım şeyler var ben sahte lafını kullanmak istemiyorum. 
Bundan değil Hicap duyuyorum. Bir yanhşlıklar var burda şimdi Genelkurmay başkanlığı 
Ankara yazıyor İstihbarat Başkanlığı yazıyor İrticai faaliyetler diyor altında Sayın Orgenaral 
Irlan Kılınç ın şey antenti şey şimdi bakayım müsade ederseniz. Sayın Komutanım diye 
başlıyor. Bi kere Sayın Komutanım diye başlayan bi brifing karargah haricinde bi yere 
verilmez. İkincisi şeylerde enterasan slaytlarda enterasan şeyler var burda slaytlarda 
göremedim. Şimdi avukatımda onun hakkında biraz bilgi verecek. Slaytlardan şimdi 
Genelkurmay, bunu gördüm . Bunu gördüm de nasıl gitmiş oraya gelmiş bilmiyorum."

"İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlanmış olabilir mi?"
"Olur. Çünkü İstihbarat başkanlığı olarak biz Cumhurbaşkanına biz brifing verdik. 

Aynı şekilde İstihbarat Başkanlığının hazırladığı brifingi de 28 Şubatta milli Güvenlik 
Kuruluna verdik, iki tane brifing verdik. Ondan sonraki brifingler brifing verilecek şahısların 
durumuna statüsüne göre biraz güncelleştirilerek daha ziyade gizlilik dereceliklerinde düşüm 
yapılarak verilmiştir."

"" Savcılık ifadenizde şöyle bir beyan var. İstihbarat Başkanlığı irtiacai faaliyetler 
isimli belgenin Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından oluşturulduğu 
anlaşılmaktadır. Bçg harekat konsepti ve eylem planı kapsamında oluşturulduğu görülen bu 
belge ve içeriği hakkında ne düşünüyorsunuz ve içeriğine katılıyormusunuz diye bir soru 
sorulmuş, şimdi ben dediğim gibi MGK tarafından gönderilen bu."

"Onu yeni öğrendim bende hiç yani nasıl Milli Güvenlik Kuruluna gider ve Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yine gönderir. İstihbarat Başkanlığı kapak doğrudur. 
Ama altında ilhan Kılıç yani bir takım şeyler var ben sahte lafını kullanmak istemiyorum. 



  

Bundan değil Hicap duyuyorum. Bir yanhşlıklar var burda şimdi Genelkurmay başkanlığı 
Ankara yazıyor İstihbarat Başkanlığı yazıyor İrticai faaliyetler diyor altında Sayın Orgenaral 
Irlan Kılınç ın şey antenti şey şimdi bakayım müsade ederseniz. Sayın Komutanım diye 
başlıyor. Bi kere Sayın Komutanım diye başlayan bi brifing karargah haricinde bi yere 
verilmez. İkincisi şeylerde enterasan slaytlarda enterasan şeyler var burda slaytlarda 
göremedim. Şimdi avukatımda onun hakkında biraz bilgi verecek. Slaytlardan şimdi 
Genelkurmay, bunu gördüm . Bunu gördüm de nasıl gitmiş oraya gelmiş bilmiyorum."

"İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlanmış olabilir mi?"
"Olur. Çünkü İstihbarat başkanlığı olarak biz Cumhurbaşkanına biz brifing verdik. 

Aynı şekilde İstihbarat Başkanlığının hazırladığı brifingi de 28 Şubatta milli Güvenlik 
Kuruluna verdik, iki tane brifing verdik. Ondan sonraki brifingler brifing verilecek şahısların 
durumuna statüsüne göre biraz güncelleştirilerek daha ziyade gizlilik dereceliklerinde düşüm 
yapılarak verilmiştir."

" Milli Güvenlik Kurulunun dünde genel sekreteri açıkladı. Arkada sahne arkasında 
bir sekretaryası var bu slaytları ben görevimde de arz ettim. Ben aşağı yukarı 30 yakın Milli 
Güvenlik Kuruluna Sayın Genelkurmay Başkanı ile katıldığım için biliyorum. Tertipleyenleri 
de, şimdi orda sekreterya var, onlar var. Onların bantları var. Bunlar hep teyibe almıyor 
konuşmalar falan şimdi burda açıkladınız. Gelen milli güvenlik kurulunu Cumhurbaşkanı , 
Genelkurmay başkanı, başbakan , konuşmaları falan bunlar saklanmış o niye saklanmamış 
olacak gibi şey değil ben inanmak istemiyorum. Milli Güvenlik Kurulunda Genel kurmay 
Başkanın verdiği brifing şeyde söylemiyorum efendim. Bizzat kürsüde verilen brifing yok 
kayıtlarda yani olacak gibi bir şey değil."

"Çetin bey yine Meral Akşener hanımefendi ile ilgili söylediğiniz iddia edilen işte 
cümle var. Siz onu farklı bir şekilde söylediğinizi belirttiniz. Ve savunmanızda hükümeti 
devirmekle bir ilgisinin olmadığnı söylediniz. Ama sonuçta Meral Akşener bu sürecin önemli 
unsurlarından biri ve ben sadece şunu sormak istiyorum. Sizin konumunuzda olan bir insan 
ister sizin söylediğiniz şekilde olsun ister basına yansıdığı şekilde olsun böyle bir sözü nasıl 
söyleyebilir. Ogünkü psikilojik ortam nasıl bir ortamdı hükümetle genelkurmay başkanlığı 
arasında arasında bu kadar mı bir gerilim vardı."

" Savcılık ifademde gayet açık seçik söyledim. Okudunuz bir kere bundan hicap 
duyuyorum. Bunu söylerken o gün ogünkü tarihte polisler devamlı Genelkurmaydan girenleri 
çıkanları takip ediyorlar. Sanki bir ihtilal hazırlığındaymış gibi takipler şeyler var. Arttı. İzmit 
yakınlarındaki Gölcük hava üssünde girme teşebbüsleri var. Sivil polislerin arabalarla artı 
Ankaradaki bir radar üssüne geceleyin girmişler bana evime telefon ettiler araştırdık. Yine 
sivil polisler girme teşebbüsünde bulunmuşlar. Bunlarla ilişkin daha bir takım şikayetlerle 
ilişkin Sayın Çevik Bir Genelkurmay Başkanı Sayın Orgenaral Karadayı ya kişiye özel gizli 
bir yazı hazırlattı. Ve onu benim dairemde benim başkanlığımda muhafaza ediyorduk. Bir 
gün saym komutan telefon etti. Çetin Paşa Genelkurmay Başkanı imzaladığı İçişleri 
Başbakanlığına gidecek kişiye özel gizli yazıyı getir müsteşarı burda vereceğiz dedi. Bende 
başüstüne dedim. Aldım dosyayı götürdüm, içeri girdim. Hakikaten müsteşar ile komutan 
sayın 2. başkan karşılıklıydı. Verdim. Baktı 2. Başkan dediki siz bi dakika oturun burda dedi. 
Yalnız dedi. Ben dedi. Genelkurmay Başkanına son bir defa göstereyim geleyim. Dedi. 
Verelim gitsin, biz ikimiz yalnız kaldık orda, orda bu polisler bu şeyler felan bi konuşma 
geçti aramızda. Ben Kendisini ilk defa orda gördüm zaten ne tanırım ne ederim. Bu şekilde 
bir şey söyledim. Evet tamam ayıp etmişim. Yalnız tabi bunu aileye varan bir şekli olarak 
bana geriye dönmesine de karşıyım, benim aile terbiyemi ailemi hiç kimse bilemez."

" Sizin söylediğiniz sözden ziyade o zamanki psikolojik ortam durup dururken 
söylenebilecek bi şeyler değil." Polislerle ilgili şeyler oldu konular oldu.

"İşte biraz önce Savcılıktaki bir soruyu okudum size , ona cevap olarakta bu belgeyi 
hatırladım. O tarihte İKK dairesi hazırlamıştı. Verilmiş brifinglerin özet bilgilerini ihtiva bir 



  

belgedir. Demişsiniz."
"Broşür di'ı Broşür gösterdi Savcı oydu. O Askeri birliklere gidiyordu arkadaşlar 

brifing veriyordu, orda dağıtılsın diye gizlilikle ilgisi olmayan broşür tabi."
"Çetin bey siz biraz önce ifadeleriniz de de polislerin Gölcük Donanma komutanlığı 

Üssüne ve bazı birimlere girmek istediğine dair bir beyanatta bulundunuz. Polis hangi 
sayikle böyle bir teşebbüste bulunmuş olabilir sizce."

" Valla onlara soracaksınız, bir kere bir kışlaya yasak bölge girilmez ibaresi olan bir 
yere polisin gireceği yer nizamiyedir. Orda ne istiyorsa gelir ordaki nöbetçi heyetine söyler. 
Onların müsaadesi ile girer bütün nöbetçi heyeti ordadır. Öyle kendi başına öyle girme felan 
iyiki vurmamışlar bunu polislere soracaksınız."

"Sizin genelkurmayda böyle birim olmasına rağmen batı çalışma grubu gibi bir 
yapılanma gidilmesinin sebebi ne idi?" Cevap vermiyorum.

"Şimdi Güven Erkaya o meşhur söyleşinde batı çalışma grubunun kuruluş amacının 
Mit in Başbakanlığına Emniyetin de İçişlerine bakanlığına bağlı olması dolayısıyla bu iki 
kuruma güven duymadıklarını dolayısıyla da Genelkurmay bünyesinde böyle bir 
yapılanmaya gidilmesinin gerektiği fikri atıldığı ve bu fikrinde kabul gördüğü ve böyle bir 
yapılanmaya gidildiğini söylemiş, sizde Batı Çalışma grubu faaliyetleri konusunda sizin bir 
bilginiz var mıydı.?"

" Hayır yoktu. Şimdi de üzgün olduğumu da söyledim. Batı çalışma grubunun 
kurucusu benim diye benim başkanlığımda kuruldu. Diye sayın Çetin doğan açıkladı. Yüz 
kere açıkladı. Hayır benim hiç bir ilgim yoktu. Ben sade batı çalışma grubunu verilen emir 
gereğince eğer o emirler doğru ise personel vermişimdir şube vermişimdir. Veya bazı gelen 
evrakları vermişimdir. Şimdi burda önemli olan bir husus İstihbarat Başkanlığı tek başına 
istihabarat yapmaz. Bu birliklerden de gelir ama benim en büyük dayanağım emniyet Genel 
Müdürlüğündeki İstihbarat dairesi polislerinin olduğu bide Mit bizim en büyük şeyimiz bu 
dayanağımız ve Dışişleri istihbarat dairesinden gelirdi yurtdışı ile ilgili bir takıntı olduğu 
zaman yani bunlar gayet güzel çalışıyordu. Hepsi çalışıyordu. Bence hiç bir sorun yoktu. 
Hele vefat etmiş bir komutanın söylediği ifade edilen o kitaptaki şeylere yorumda 
bulunamadım."

"Bu meşhur Kadir Sarmusak'ın sızdırmış olduğu belge batı çalışma grubu rapor 
sistemi bu belgeden haberiniz varmı varmıydı daha doğrusu?

"Hayır hiç bir haberim yoktu. Batı çalışma grubu ile ilgili konuları lütfen bana 
sormayın. O zamanlar zaten deniz kuvvetleri kendi biriminin içinde olmuş bir hadise deniz 
kuvvetleri askeri savcılığı gerekli soruşturmayı yapmış gerekli işlemi yapmıştır. Onunla 
benim hiç ilgim yoktur. Genelkurmay istihbarat Başkanlığı ile ilgisi yoktur."

" Şimdi o dosyada Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığından bilgi 
isteniyor. Bu belgenin devletin güvenliğine ilişkin olup olmadığına yönelik bir bilgi 
isteniliyor. Ve gelen cevabi bilgide de bu belgenin devletin güvenliğine ilişkin bir belgenin 
olduğu şeklinde o dosyada hem Savcılık mütalasmda bulunuyor bu bilgi hemde bu dosyanın 
içerisinde gelen yazıda mevcut dolayısıyla sizin söylemiş olduğunuz söz ile bu dosyadaki 
ifade daha doğrusu belge çelişmektedir. Bu konuda bir izah yapmak istemisiniz?"

" Belgeyi kim imzalamış ona bakın."
"7 Nisan 1997 tarihli meşhur toplantıya katıldınız mı?"
" Öyle bir toplantıya katılmadım.öyle bir toplantı hatırlamıyorum. Böyle bir 

toplantıya katılın diye emir de vermedim. "
" Çetin bey bu 11 Haziran brifingleri metni siz mi yazdınız?"
" Hayır efendim. Ben İstihbarat Başkanıyım. Benim demin saydım. Kuruluşumda 

bir sürü daire birlik var bunların birisine emir veririm yaparlar, istihbarat dönen bir çark 
gibidir. İstihibarat Başkanlığında bunu askerde de öğretirler. Çark gibidir haber gelir burdan 
o çarkın içindeki bazı işlemlerden sonra burdan istihbarat olarak çıkar. Bu dönencedir."



  

"Bu brifinglerin veriliş amacı neydi?"  Cevap vermiyorum.
"Vermiyorsunuz. Bu brifinglerden sonra Genelkurmay tarafından akredilmiş yazılı 

basın tarafından atılan manşetlerle ilgili sizin veya Genelkurmay karargahı tarafından 
herhangi bir yalanlama söz konusu oldumu bu gazetelere yönelik"

"Konu benimle ilgili değil sayın başkanım. Cevap vermiyorum.
"Şimdi sanık yargı ve basın ile  ilgili brifinglere katıldığını beyan etti. Açılış 

konuşmasını yaptığını beyan etti. Bu hususla ilgili bir iki som tevcih edeceğim. Yargı 
brifingi ve basına yapılan brifing batı çalışma grubu eylem planı çerçevesinde yapılan 
faaliyetler olduğu hususunda bilginiz var mıydı?"

"Cevap vermiyorum. Batı çalışma grubu ile ilgim yok benim, cevap vermiyorum."
"Şimdi yargı brifingi den sonra Türkiye de bir çok Hakim ve Savcı hakkında 

soruşturmalar başlatıldı. Bir kısmı sürgün edildi. Meslekten ihraç edilenler oldu. Acaba bu 
yargı brifinginin hukuk devletinde yargıya müdahale anlamına gelebileceği aklınıza geldi mi"

" Konu ile ilgisi yok. Cevap vermiyorum."
"95-98 tarihinde İstihbarat Başkanı görevini icra ettiği dikkate alındığında 

İstihbarat demek bilgi toplayan birim demek benim bildiğim kadarıyla sizler kadar bilemem 
tabi asker değilim. Bu minvalde düşünüldüğünde batı çalışma grubu faaliyetlerinden 
haberdar olmamak bir görevi ihmal yada kötüye kullanma olarak değerlendirilebilir mi 
Çünkü istihbarat vazifesi yapıyorsunuz ve batı çalışma grubu teşkilatlanması Türkiye 
Cumhuriyetinin demokratik bir hukuk devletinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma 
ve siz haberdar olmadığını söylediniz böyle bir çalışmadan istihbarat birim başkanı haberdar 
olmaz mı?" 

"Şimdi birinci soruyu iyi başlatınızda sonunu iyi getirmediniz ondan dolayı cevap 
vermiyorum."

"Çetin Doğan Başsavcılığımızdaki ifadesinde 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma 
grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili ifadesinde belgeyi hazırladım ve bunun ekinde 
bulunan batı çalışma grubu şemasını da karargah çalışması olarak hazırladım ve imzaladım 
diyor Çevik Bir e sundum. Diyor söz konusu belge ile ilgili olarak ilgisi olan J başkanlıkları 
ile koordine edip görüş alarak taslak emri çıkardım Çevik Bir e sundum. Silsile gereği bu 
belgeyi belge genelkurmay Başkanına arz edilmiştir. Diyor sizde o zaman Genelkurmay 
İstihbarat Başkanı olarak bu konuda görüş bildirdiniz mi ne tür bir illeşitime geçti."

"Bu belgeyi kesinlikle hatırlamıyorum. Bu belge bana koordineye de gelmiş olsa 
zaten söyledim katılmıyorum diye yazardım. Çünkü benden bir şube aldılar. Destek şubesini 
aldılar. Onun için diyorum ki benim savunmamın ana esası bütün bu belgeler doğruluğu 
ispatlanması için muhakkak dosya suretlerinin mevcut olması ve çıkaran makamın gereği için 
gönderdiği bütün adreslerin koordinesini alması lazım. Bazı evraklar var yani arz ettim. Ben 
de ona kenarına yazmışımdır. J-2 diye bana parafaya geldiğinde katılmıyorum diye 
yazmışımdır."

" Yargı mensuplarına vermiş olduğunuz brifingin açış konuşmasında aynen şöyle 
diyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri bu değerlendirmeyi Anayasamızın 1 ve 2. maddeleri ile 
bu maddelerin değiştirilmeyeceğini ifade eden 4. maddesi ile iç hizmet kanunun 35 ve iç 
hizmet yönetmeliğinin 85. maddelerine göre kendisine verilen vazifeye istinaden 
yapmaktadır. Burdaki hatırlatma yani daha önce belli amaçlar doğrultusunda kullanılan 
35 . madde ve yönetmeliğin 85. madde hatırlatması yargı mensuplarına ne amaçla 
yapılmıştır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?"

" Muhterem Yargı mensupları onlar yani bi hatırlatma bakımından ben şimdi burda 
Genelkurmay Başkanlığının tabi olduğu kanunu söylüyorum sizler hepiniz gayet iyi 
biliyorsunuz yani bunlar bi hatırlatma herhangi bir kasıt yoktur."

" Çetin bey şimdi siz bu 11 Haziran brifing açılış konuşmasında şöyle bir cümle sarf 



  

etmişsiniz batı çalışma grubu adı altında yeni bir teşkilat kurulmuş ve bu teşkilat siyasal 
islamın resmini oluşturmak için çalışmaları ülke genelinde başlatmıştır şeklinde bir cümle 
biraz önce de size sormuş olduğum soruda böyle bir çalışma grubunun oluşmasında 
haberinizin olmadığınızı söylediniz. Bu bir çelişke değilmi sizce?"

"Hayır öyle bir şey demedim. Çalışma grubundan haberim var. Evrak gönderiyorum. 
Oraya bana emir vermişler şu evrakları gelen şurdan gelen evrakları olmaz olurmu karargahta 
çalışma grubu olmuş herkesin haberi var."

" Peki çalışmalarından haberiniz yoksa çalışmalarının mahiyetinden böyle bir 
cümleyi nasıl sarf ediyorsunuz,çalışma amacının kuruluş amacının bu şeklide olduğuna 
dair?"

" Genelkurmay da ben Korgenaral rütbesinde J başkanı olan bir şahsı benim altımda 
daireler Generaller Amiraller havacılar şeyler var o dairelerinde çalıştığı bir takım usûller 
şeyler var esaslar var yaptığı çalışmalar var. Ben sadece bir tane daire başkanım çağırırım. 
Veyahutta şube müdürünü çağırırım ben yarın gaztecilere brifing vereceğim. Bana açılış 
konuşması hazırla derim. Bu kadar, yani şey olarak Korgenaral ben otururda haldır haldır yok 
batı çalışma grubu neydi bilmem neydi diye bişey yapmam onu hazırlarlar bana getirirler ben 
bakarım şurasını düzelt burasını düzelt derim  öyle yapılır alıpta ben yazmam."

" Ne amaçla bu brifingler verildi demeyeceğim ama nerden aklınıza geldi. Bu iş diye 
soracağım. Ne bekliyordunuz."

" Bana komutanlar emir verir bu brifingi şu gruba vereceksin diye, ben sadece 
brifingi veririm askerim ben aldığım emri yaparım brifingi veririm ne amaçla verildi onu 
komutanlar bilir.

"Tamam peki Brifinglerin yargı mensupları yargı ve o dönemdeki yargı kararlan 
üzerindeki etkisi ne oldu?" Hiç haberim yok takip de etmedim.

"İddianamedeki ifadenizde Refah partesinin kendisine değil faaliyetlerini tehdit 
olarak değerlendirdiğinizi, taabiki bu mantık çok güzel ve doğru bir mantık beğendiğim için 
söylüyorum."

"Tekrar söyledim ben aynı şekilde söylüyorum. Ben Refah partisiyle partiyle benim 
işim yok şimdi a partisinden b partisinden olur onun içindeki adamlar ağızlarından sular 
akarak Atatürke hakaret eden bayrağa hakaret eden bir sürü adamlar vardı irticayı 
destekleyen partiyle olabilir parti belki"

" Bu mantık doğru kabul ediyorum. Doğru bir mantık. Bu mantık mensubu 
bulunduğunuz kurum içinde geçerli midir. Yani ordu kurum olarak masum ancak içinde yasa 
dışı örgütlenme darbe yapma arzusu eylemler planlama gibi faaliyetlerinin mümkün olup 
olmadığını soruyorum."

"Beni hiç ilgilendirmeyen bu konuyu cevap vermiyorum. "
"Konuşmanızda askeri terbiyeye sığmaz diyerek bir belgeyi red ettiniz tebrik ederim. 

Bu terbiyeyi bir bakana üstelik bir kadın bakana sözlerinizi söylediğiniz sözler nasıl 
sığmıştır."  Buna açıklık getirdik.

" Hakaret içeren o sözleriniz sayın Akşener in kendisine midir bakanlık makamına 
mıdır? Bu sözü kendi adınıza mı söylediniz yoksa temsil ettiğiniz makamınız adınıza mı 
söylediniz?"

"Kendisine söyledim açıkladım ve özür diledim  Kendi adıma ben söyledim."
"Batı çalışma grubu kurulurken sizin biriminize görev alanına giren şekilde bir 

işlem yapmasıyla alakalı bir görüş alındı mı?" 
"Hayır.Böyle bir emir verildiğini de hatırlamıyorum genel kurmaydan."
"Sayın Saner İstihbarat Başkanı ve Brifinglerin açılış konuşmasını yapan kişi 

olduğunu ifade etti o konuda da sorular sorulduğu için bende bağlantılı bir soru sormak 
durumunda kaldım. 28 Şubat döneminin başlamasından hemen sonra kamuoyuna yansıdığı 
gibi ve bu iddianamede de yer aldığı gibi Kadir Sarımsak olayı kısaca onu öyle ifade edeyim. 



  

Brifıngilerin yargıya ne şekilde etkili olduğunu şeklindeki sorular var bende bu soruyu ters 
bir yönden sormak istiyorum. Böyle bir yargılama yapılıyor 28 Şubat dönemi yargılayan 
makam Askeri Mahkeme ve beraat kararı veriyor. Ondan sonra temyiz ediliyor temyiz mercii 
Askeri Yargıtay, Tebliğname devletin güvenliğine ilişkin belgeler değildir diyor bozma istiyor 
daire daha da ileri gidiyor yeterli delil yok diyor Askeri Yargıtay dairesi esastan bozuyor 
daha doğrusu bozuyor değil onuyor beraat kararını şimdi bu durumda sizce brifingler ya 
askeri yargıya etki ettiğini düşünüyormusunuz ben konuyu açıkladım  sadece mevcut olan bir 
durum."

"Burda ben orda birifng vericem hakimler koca Anayasa Mahkemesi başkanı, 
Sayıştay, Yargıtay Başkanı beni dinleyecekler böyle bişey yok."

"Yargı brifingilerinin etkisini ortaya koymak açısından sorduk biz soruları. 
Sarumsak davasında beraat kararı veren hakimlerin sürgün edildikleri veya ihraç edildikleri 
hususunu biliyor mu?"

 Konuyla ilgili hiç bir bilgim yok sayın hakim konuyla ilgili ben personel başkanı 
değilim tayin daire başkanı değilim."

26.C. SANIK ÇETİN SANER MÜDAFİİ AV. MURAT TANFER 
TÜREMEN'İN SAVUNMASI

"Soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikte gözaltına alman 1995-1998 ağustos 
ayları arasında genelkurmay istihbarat başkanlığı yapmış olan emekli korgeneral Çetin 
Saner’in bu dosyaya konu olan olaylarla bilgisi ilgisi yoktur. Kendileri biraz evvel, süreçteki 
olaylar ve kendisine suç isnad edilmesine sebebiyet verildiği iddia edilen bilgi bilgi ve 
söylemlere ilişkin, çok samimi ifadelerini verdiler.

Bir müvekkilim genelkurmay istihbarat başkamdir. Yani yasal olarak kendisine, 
genelkurmay başkanı adına bütün istihbaratı toplama, işleme yayınlama kullanma ile birlikte, 
istihbarata karşı koyma görevi de verilmiş ve bu yönerge ile de sabittir, istihbarat yapma 
görevini hemen hemen herkes az veya çok bilirken, istihbarata karşı koyma konusunda kısa 
bir cümlelik bilgi vermek istiyorum, istihbarata kargı koyma, türk silahlı kuvvetlerinin bütün 
kışla, kıta, kurum ve personeline yönelik istihbari faaliyetlerin zamanında öğrenilerek karşı 
tedbirlerin alınması ve fiilen uygulanmasıdır. 

Bu kısa açıklamadan sonra müvekkilim başkanlığında hazır bir birim varken bçg 
uygun görülmemiş ve kendisi nezninde kurulmayarak başka birimin altında kurulmuştur. 
Müvekkil bu bakış açısıyla ve oluşumlar nedeniyle sıraldığım olay ve eylemlerin hiç bir 
yerinde görev almamış hemen hemen tamamından bu soruşturma ve kovuşturma sırasında 
savcılık soruşturması sayesinde haberdar olmuştur. Hiç bir belgede imzadan vazgeçtim 
parefesi dahi yoktur. Bu dava sürecinde ve dava dosyasındaki birçok belgeyi, ilk defa 
görmüş, anlamsız ve gülünç olarak değerlendirmiştir. 

Bu genel girişten sonra olaylara tek tek baktığımızda; İrtica kavramının mücidi 
müvekkilim değildir bu salonda da değildir. Kendisi de biraz önce olayı bahsetmiştir. Bu 
konuyla alakalı dayanak olarak da türkiye büyük millet meclis darbeleri araştırma 
komisyonun sayfa 920 sinde dosyaya sunduk efendim müvekkilim 1574 numaralı dipnottan 
da açıktır. İstihbarat başkanlığının yazışma kodu isth dir. Müvekkilin başkanlığından 
kaynaklanan belgelere isth. Kodu verilir. Bu dava dosyasında müsnet suça ilişkin bu kodla 
yayınlanmış belge yoktur. Belgelerin hemen hemen tamamı başka bir başkanlığa aittir kodlan 
bu nedenle bçg len oluşum aşamasında hiç bir darbenin yada müdahalenin olduğu iddia 
edilemez. 

Bçg’ye katkı yaptığı iddiasına gelecek olursak; İddianameye dayanak yapılan 
belgelerin muhatabı müvekkil değildir.Müvekkilin bahsettiği dosya suretleri ortada yoktur. 
Bu nedenle evrak içeriklerine olumlu kanaat bildirmekle itham edilmesi mümkün değildir. Bu 



  

bağlamda şüphenin sanık lehine olduğunu tekraren hatırlatmakta fayda olduğunu 
düşünüyorum. Kaldı ki; savcılık sorgusundaki yanıtlar incelendiğinde; bir takım belgelere 
içeriğine katılmıyorum, benden fikir alınarak düzenlenmiş bir evrak değildir’ ibareleri bolca 
mevcuttur. 4 nisan l997 tarihli, çalışma grubunun oluşturulması bakkındaki evrak 
konusunda; personel görevlendirilmesi amacıyla 5.maddesi açıktır tüm başkanlıklara 
gönderildiği iddia edilen evrak, bir emirdir, kaldı ki bu evrakın müvekkile iletildiğine dair 
hiçbir kanıt da yoktur. Olsa bile bu bir emirdir, uyulması zorunludur ve hiçbir suç unsuru da 
içermemektedir, belgenin 4. maddesi incelendiğinde çalışma gurubunun harekat başkanlığı 
koordinatörlüğünde faaliyet göstereceği açıkça belirtilmiştir. 

Genelkurmay 'da başkanlıklar eşit düzeylerdeki birimlerdir. Birbirlerinin emrine 
verilemezler. Bu türk silahlı kuvvetlerinin geleneklerine de aykındır. Keza müvekkilim 
tarafından sunulmuş olan başkanlıklara ilişkin şemadada durum açıktır.

 10 Nisan 1997 tarihli evrakla müvekkil haricindeki tüm başkanlıklar, genel 
kurmay başkanı, 2. Başkan, kuvvet komutanları, genelsekreter ve adli müşavire bile suç 
isnat edilmiştir. İlgili evrakın 9. maddesinin a bendinde genelkurmay İKK ve güvenlik daire 
başkanı, ek-asındaki şemada; bçg de görevlendirilecek personel şube olarak istenmiştir.

 Müvekkilde bu konuda inisiyatif yoktur. J-2 yani müvekkil başkanlığı tarafından 
görevlendirildiği iddia edilen personel ki bu husus ekinde destek şube olarak gözükmektedir 
ile giriş kartı listesi Kenan Deniz'in imzasına açılmış olan fakat hiç bir imza olmayan giriş 
kartı listesinde yer alan kişiler açıkça çelişmektedir. 

 Müvekkile personel hakkı bile tanımayan 10 nisan tarihli emirden bahsediyorum. 
Ve bçg oluşumunun ana emri olan bu evrak nedeniyle suç isnat etmeyen iddia makamına 
özeni ve hakkaniyeti olan hassasiyeti için teşekkürlerimi sunarım ama ana emir nedeni ile 
suçlanmayan yani bçg oluşumunda rolu olmayan müvekkile başka nedenlerle suç isnadında 
anlaşılabilir bir durum olmadığını takdirlerinize sunuyorum. 

Raporlama sistemi konulu belge incelenecek olursa bütün evraklar gibi bu da 
harekat kodlu müvekkilin başkanı olduğu başkanlığın haricindeki başkanlık müvekkilin 
haberi olmayan dolayısıla suçlanmadığı 10 nisan tarihli Bçg’nin kurulma emrinin 8. maddesi 
ile 15 nisan tarihi itibariyle raporlama sisteminin işletilmeye başlatacağı bildirildiği iddia 
edilmektedir. 29 nisan 1997 tarihli evrakın 6. maddesi ile müvekkile, elindeki bütün yasal 
bilgileri bçg’ye gönder” diye tekrar emir verilmesi, müvekkilin 10 nisan tarihli emri 
görmediğinin kanıtlar .

 06 Mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti konulu belge her evraktaki gibi, bu 
evrakta isth kodlu değildir. Bu evrak müvekkilime gelmemiştir. Müvekkilden fikir alınarak 
yazılmış bir evrak değildir. Bu durumu müvekkil savcılık sorgusunda da açıkça 
belirtmiştir.Zaten müvekkilce yapılmış olsaydı; harekat değil, istihbarat konsepti olurdu. 
Belge isth kodu taşırdı. 

Batı eylem planı 27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı konulu evrak ise; ciddiye 
alınabilecek bir evrak özelliği olduğunu ben düşünmüyorum. Belgenin doğru olduğuna pek 
inanmak da istemem. 

Bu hususlar kül olarak değerlendirildiğinde; Kendi bünyesinde kurulmamış, Kendi 
emri altında çalışmamış, Personel göndermede seçme hakkı bile tanınmamış Elindeki ilgi 
konuya ilişkin tüm istihbaratı sevketmek emri aldığı iddia edilen müvekkil, nasıl olurda 
bçg’nin içerisinde yer almakla itham edilir, bu nasıl katkı yapmaktır. 

Müvekkil bçg’nin hiç bir toplantısına katılmadığı gibi, iddianamede belirtilen 2 
temmuz 1997 tarihli bçg özel takdimi takdiminde, izindedir. Az önce, müvekkil tarafından, 
dosyaya sunulmuş olan, izin kağıdı’nın, onaylı örneğinde durum açıktır. 1 mayıs temmuz l997 
tarihinde kendisi ayrılmış, 21 Temmuz 1997’de görevine dönmüştür. Bu nedenle de iddiaya 
sehven yer verildiği kanaatindeyiz. 

Ayrıca iddianamenin 136, 137 ve 138. sayfalarında; 21 Mart 1997, 16 Mayıs 1997, 



  

16 Haziran 1997, 17 Haziran 1997, 20 Haziran 1997, tarihlerinde j başkanları ile toplantı 
yapıldığından bahsedilmekte ise de; müvekkil ilgili tarihlerde yıırtdışındadır. Belgeyi tekrar 
dosyaya sunmak istiyorum müsadelerinizle efendim farklı renklerle işaretledim.

 Aynı renk olanlar birbirleri giriş ve çıkış tarihleridir bizden kaynaklanan bir durum 
değil polnette bir kayma söz konusu ondan dolayı bir tanesi yukarıya gitmiş onu da 
belirteyim. Yurt dışına giriş çıkış tarihleri kontrol edildiği zaman 17.mart.1997 çıkış, 21.mart. 
1997 saat 20:30 akşam üzeri sekiz buçukta giriş, 11.mayıs. 1997 çıkış, 17.mayis.1997 giriş, 
15.haziran.1997 çıkış, 21.haziran. 1997 tarihinde giriş yapmıştır. 

Brifinglere ilişkin müvekkil zaten gerekli detaylı açıklamayı yaptı. Mustafa 
Kahramanyol’un şikayeti ise, müştekinin müvekkil ile hiçbir hiyerarşik bağının olmayışı, 
müvekkilin yüksek askeri şura üyesi de olmadığı gerçeğiyle anlamsızdır. Konuya ilişkin 
olarak personel başkanı sayın J-l Yıldırım Türker gerekli açıklamayı yaptı yani kısaca konun 
müvekkille falan bir ilişkisi yok.

 İç işleri bakanıyla alakalı olayla ilgili olarak birincisi herşeyden evvel burda bir 
ahlak bekçiliği değil müsnet bir suçu oluşup oluşmadığını tartışıyoruz ki müvekkilim samimi 
olarak özür de dilemiştir. Yani bayana karşı cümleyi kullanmaması kesinlikle gerekirdi. 
Kendisi de bu konuyla hicap duyduğunu tekrar tekrar söylemiştir. Savcı beyde buna şahittir 
odasında beraber zaten ifadesini vermiştik. Müvekkil bu istihbarata karşı koyma faaliyeti 
biraz önce size izah etmiştim. Bunun sırasında yaşanmış nahoş bir olay kimse memnun değil 
giriş teşebbüsüne gelecek olursak kusura bakmayın askeri nizamiyeyi kafasına göre kimse 
zorlamayaz ha usule uygun bir şekilde yapılır. Mahkeme kararı olur vesayre olur bu sadece 
askeriye için geçerli değil yani emniyet içinde geçerli mit içinde geçerli böyle bir harekatten 
sonra haksız ağır tahrik altında yapılmış bir harekat tekrar söylüyorum onaylamıyoruz ama 
kendisi kıta geleneğinden gelmiş bir askerdir yani sürekli olarak kendi askeri ile yemek yer 
içer ve kendi evlatlarından bunları asla esirgemez. Ve kendi evlatlarına yapılmış nahoş bir 
davranışı da kendisine yapılmış sayar ama tekrar söylüyorum davranışından dolayı üzgün 
olduğunu tekrar söylemiştir. Ayrıca müsnet suçun konusunun hükümet olduğunu, bir 
bakana karşı yapılmış bir eylemin müsnet suçun maddi öğesini oluşturamayacağını 
bilgilerinize sunarım.

 Şemdin Sakık’ın sorgulanması sonucunda bir takım şeyler iddia edilmektedir. 
Çalışma grubu teşkil edilmiş buna ilişkin bir eylem planı hazırlandığı iddia edilmekte yani 
belgede biz imza göremedik kaldiki müvekkilimin adına imzaya açılmış belge değildir, 
istihbarat başkan vekili adına açılmış ve imzasızdır altını çiziyorum. Tekrar etmek gerekirse 
19 Nisan 98 tarihinde yurtdışına çıkmıştır  25 Nisan 98 tarihinde yurda giriş yapmıştır.Yani 
yurtdışında olduğu dönemde üretilip icra edildiği iddia edilen ki konu hakkında bilgimiz yok 
yani bu başında söyledi. Faaliyetlerden dolayı müvekkil sorumlu tutulamaz. Kısaca j-2 olarak 
yapmak zorunda olduğu görevlerin gereklerini yapmıştır müvekkilim, bu dava sürecinde 
görüşülen senaryoların hiç bir yerinde yoktur.

Sonuç olarak: müvekkil askerliğe girişte ettiği yeminin gereği ve devletimizin 
kuruluş felsefesinin en temel ilkesi olan “milli egemenliği amil ve iradeyi milliyeyi hakim 
kılmaktır” ilkesine sonuna kadar sadakatle, kendisine verilen kendisine yasalarla verilmiş 
olan, yani yasama organı ile hükümetin, dolayısıyla türk silahlı kuvvetlerinin sağlıklı 
çalışmasını teminle, bunların dayanağı olan milli iradeye saygı ve güvenin sürekliliği ve bu 
kurumlara karşı yönelebilecek her türlü tehdide karşı olmuş ve mesaisini bu yönde yapmıştır, 
bu kurumların varlığı ve işleyişine karşı fiil işlendiği iddialarının koğuşturulduğu bu davada, 
derdest dava konusu fiillerin, bazı yakınanlar ve de müdafiiler hatta yakınan vekiller 
tarafından tanımlanması ve algılanmasındaki farklılıklar ve yanılgıların, hukukun temel 
ilkeleri hukukun temeli olan ilkelerin, iyi anlaşılmaması veya gözardı edilmesinden 
kaynaklandığı açıktır. 

Kısacası dosyaya sunduğum deliller ve hukuki gerekçelerime istinaden ki 



  

müvekkilimce belirtilmiş olanlar da dahil cumhuriyetimizin temel kuruluş felsefesine 
samimiyetle inanmış olan müvekkil Çetin Saner’in ifadesi ve savunmamın kabulü ile: derdest 
davaya konu olan olayların içinde olduğuna dair hiçbir belge ve kanıt hatta emare bile 
olmayan  aksine az önce açıklanan belge ve olaylarla lehine çok fazla somut delil bulunan ve 
dosyaya sunulan müvekkil, dahil olmadığı bazı olaylara karışmış gibi gösterilerek, sadece 
kendisine yasalarla ve de amirlerince verilmiş görevleri emirleri yapması bile bahane edilerek 
ve hukuka aykırı olarak sanık durumuna düşürüldüğünden beraatine karar verilmesini talep 
ediyorum."

27.A. Sanık ÇEVİK BİR 15/04/2012 Tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
Vermiş Olduğu İfadesinde Özetle ;

"04 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu belgenin Genelkurmay 
Gensek. İcra subayı tarafından hazırlandığını ve kendisi tarafından imzalandığını, 

10 Nisan 1997 tarihli 2 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili 
belge ile ilgili olarak; belgenin doğru olduğunu, belgenin ekinde bulunan Batı Çalışma Grubu 
teşkilat yapısını gösteren şemayı Çetin DOĞAN'ın imzaladığını ve Batı Çalışma Grubunun 
kurulduğunu, bu belge doğrultusunda Batı Çalışma Grubunun oluşturulduğunu, Batı Çalışma 
Grubunun fiziki çalışma alanını gösteren krokinin de doğru olduğunu, 

        29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu belgenin İGHD 
Plan Şube Müdürü İdris KORALP ve plan proje subayları tarafından hazırlandığını ve silsile 
yoluyla emir komuta dahilinde koordine edilerek kendisine ulaştığını, belgenin ekinin İdris 
KORALP tarafından imzalandığını, belgenin doğru olduğunu, 

       6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu 
belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu, İGHD şube müdürü koordinesinde plan şube 
müdürlüğünde çalışan plan proje subayları tarafından hazırlandığını, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planının dağıtım gereği 
yerlere gönderme yazısını kendisinin imzaladığını, ekinde bulunan Batı Çalışma Grubu Batı 
Eylem Planı belgesini o dönem İGHD Plan Şube Müdürü İdris KORALP'in imzaladığını, 
İGHD plan proje subayları tarafından hazırlandığını, 

Emir doğrultusunda Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Komutanlıklarında küçük çaplı 
şube bazında Batı Çalışma Grubu oluşturulduğunu, bunların faaliyetlerini ve çalışmalarını 
Genelkurmayda bulunan merkeze gönderdiklerini, analiz ve değerlendirmelerin 
Genelkurmaydaki Batı Çalışma Grubu tarafından yapıldığını,

Bu çalışmaları emir üzerine İGHD plan ve proje subaylarının hazırladığını, daha 
sonra İGHD plan şube müdürü paraf ve imzayı attıktan sonra İGHD başkanına geldiğini, 
onun da düzeltmeleri yaparak parafladığını, sonra harekât başkanına gönderildiğini, harekât 
başkanının da koordine ve gereği için istihbarat başkanı ve ilgili J. komutanlıklarına 
gönderdiğini, onların da gerekli ekleme ve çıkarmayı yapıp paraf ettiklerini, evrakın tekrar 
harekât başkanına geldiğini, onun da düzeltmeler yaptıktan sonra paraflayarak evrakın 
kendisine geldiğini, kendisinin de evrakı imzalamadan ve onaylamadan önce veya 
onayladıktan sonra Genelkurmay Başkanına bilgi vererek emirlerini aldıktan sonra evrakın 
gereğini yaptığını, 

Andıç Güçlü Eylem Planı başlıklı 12 sayfadan oluşan siyasi partiler, iş adamları, 
gazeteciler aleyhine düzenlenen belge ile ilgili olarak ifadesinde; Andıç şeklinde kendisine ve 
Komutana sunum yapılarak arz edildiğini, imzalandığını, daha sonra Şemdin SAKIK'ın 
ifadesinin her sayfasında imzası olmaması nedeniyle andıcı yayınlamadıklarını, o tarihlerde 
terör olaylarının arttığını, bazı gazetecilerin Kandil'e gidip röportaj yaptıklarını, gazetelerde 
manşet haber olarak verdiklerini, 

İrticai faaliyetlere ilişkin brifinglerle ilgili Genelkurmay'dan çekilen mesajlardaki 



  

imzaların kendisine ait olduğunu,    
Batı Çalışma Grubunun Milli Güvenlik Kurulunun almış olduğu kararlar 

doğrultusunda MGK'nın emri ile ve Başbakanlığın ve hükümetin kendilerine yazmış olduğu 
yazılar doğrultusunda kurulduğunu, hükümeti devirmek için kurulmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmediğini  ifade ettiği belirtilmiştir.

27.B. Sanık ÇEVİK BİR Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 23.09.2013 tarihli 16. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE;

     
" Bu aşamada iddianameye ilişkin tüm detaylara giremesem de açıklamalarımı 

benim açıklarıma bağlı olarak yapacak arkadaşlarımın ifadelerinin havada kalmaması için 
cevaplarımı çerçeve olarak sunacağım. Soruşturma aşamasında bana ve arkadaşlarıma 
gösterilen belge ve dokümanların fotokopi olduğunu mahkemenin bilgisine sunuyorum. 
Eğer sayın mahkeme ya da adli emanetli bu belgelerin aslı mevcut ise bu belgelerin 
gösterilmesi halinde bu belgelere ilişkin sunulacak her soruya açıkça cevap vermeye hazır 
olduğumu belirtmek istiyorum. Dolayısıyla şimdi yapacağım açıklamalarımı bana gösterilen 
ve iddianamede yer verilen bilgi ve olgulara göre yapacağım. İddianameye bakıldığında 
burada yer alan hususların temelsiz, hukuk dışı, birbiriyle ilgisi olmayan bütünlükten uzak 
olduğu açıkça görülmektedir. 

İddianamenin birinci cildinde Profesör Zengin'in kitabından alındığına referans 
olarak 8 sayfa içerisinde 45 referans verilmiştir ve 45 kişinin birer cümlelik ya da yarım 
cümlelik ifadeleri iddianamede yer almıştır. 

İddianamede Batı Çalışma Grubu'nun oluşturulması öncesindeki sürece ve Milli 
Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 97 tarihli kararına ve hükümetin bu hususundaki 
tutumuna İç İşleri Bakanlığı'nın 28 Şubat 97 tarihli MGK kararı üzerine yayınlanan 28 
Mart 97 tarihli genelgesine ilişkin olarak neredeyse hiçbir hususa iddianamenizde 
değinilmemiştir.

 Genelkurmay Başkanlığı'nda teşkil edilen Batı Çalışma Grubu'nun kendiliğinden 
ortada hiçbir şey hiçbir yasal zemin yokken bir grup rütbeli tarafından kurulmuş olduğu 
biçiminde bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Oysa bu çabanın gerçekleri yansıtmadığı 
açıktır.

 İrticai gelişmeler üzerine Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, 
İstihbarat Başkanlığı'na benim kanalımla Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere irtica ile 
ilgili gelişmeler içeren bir brifing verilmesi ve bu konuda hazırlık yapmamızı istedi. 
İstihbarat Başkanlığı'nın MİT'in Eylül 96 tarihli brifingine dayalı olarak hazırlamış olduğu 
söz konusu brifing 17 Ocak 97 tarihinde Cumhurbaşkanı'na Genelkurmay Başkanlığı'nda 
İnönü Salonu'nda saat 9 ile 10 arasında İstihbarat Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve 
Güvenlik Daire Başkanı Fevzi Türkeri tarafından verildiği brifinge sayın Cumhurbaşkanı, 
Genelkurmay Başkanı, şahsım iştirak ettik.  Üçüncü şahıs da kendidir, Fevzi Türkeri, 
brifingi verdi. Brifing sonrası yapılan konuşmalar iddianame sayfa 56 ve 58'de yer 
almaktadır. 

Özetle irtica ile ilgili gelişmeler askeri kanat olarak Genelkurmay Başkanı 
tarafından Cumhurbaşkanı'na ilk defa 17 Ocak 1997 tarihinde arz ettiğim gibi 
Genelkurmay'da verilmiştir. Söz konusu brifing Cumhurbaşkanı'nın emriyle Şubat MGK 
toplantısında da sunulması da gündeme gelmiştir ve bu konuda bu şekilde konuşmalar 
arasında geçmiştir. 

Müsaade ederseniz brifing sonrası Cumhurbaşkanı'yla Genelkurmay Başkanı 
arasındaki konuşmaya kısaca değinerek iddianameden okuyarak cevap vermek istiyorum. 



  

İddianame sayfa 56'da brifing verildikten sonra Cumhurbaşkanı'yla Genelkurmay Başkanı 
arasında özellikle 2,5-3 sayfa içinde konuşmalar geçmiş ama ben burada özellikle çok belirli 
kısımlarına yer vereceğim. Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı'na size bunları aktarmak 
zorundayız fiili bir durum var yasaların işletilmesi gerekir, şeklinde ifade de bulunuyor ve 
Genelkurmay Başkanı ayrıca siyasetin dışındayız özenle siyasete girmekten kaçınıyoruz 
ifadesini kullanıyor ve şöyle devam ediyor, bu brifingde parti ismi kullanıp kullanmamayı 
çok düşündük sadece size bu şekilde takdim ediyoruz. Bu hususu özellikle dikkatlerinize 
sunuyorum, diyor ben bunu özellikle burada arz etmek istedim. Brifing sonrasında arz ettiğim 
bu konuşmalar aynen iddianamede de özetlediğim gibi yer almıştır. 

Ben o tarihlerde bilindiği gibi Genelkurmay İkinci Başkanı olarak Milli Güvenlik 
Kurulu üyesi değilim. Bu nedenle 28 Şuhbat 1997 tarihli MGK toplantısının doğrudan 
tanığı değilim. Ancak her MGK toplantısı öncesinde olduğu gibi 28 Şubat MGK toplantısı 
öncesinde Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nında ve Milli Güvenlik Genel 
Sekreteri'nin de katılımıyla gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıya katılınılır ve burada 
karargâhın ilgili konuya göre Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeki konulara göre ilgili 
Başkanlık personeli tarafından takdimler yapılır ve MGK üyeleri tarafından sorular sorularak 
toplantıya hazırlı gitmeleri sağlanır ve dosyalarını alıp Milli Güvenlik Kurulu toplantısına 
katılırlar.

 28 Şubat 1997 tarihindeki MGK  toplantısında irtica tehditinin bölücülük ile 
birlikte öncelikli tehdit konumuna geldiği kabul edilmiş ve irtica tehditi ile ilgili 406 
sayılı karar alınmıştır. Bu kararlar Cumhurbaşkanı, Başbakan dahil tüm Milli Güvenlik 
Kurulu'na katılan yetkililer tarafından alınmış ve imzalanmıştır. 406 sayılı kararın 4/a sayılı 
maddesinde aynen şöyle yazılıdır: Türkiye'de şeriat hukukuna dayalı bir islam cumhuriyeti 
kurmayı amaçlayan aşırı dinci grupların demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan 
cumhuriyetimize karşı oluşturdukları çok yönlü tehtidin önlenmesi amacıyla ek-a'daki 
tedbirlerin ki 18 maddedir, kısa, orta ve uzun vade içerisinde alınmasının Bakanlar 
Kurulu'na bildirilmesine, bu kararın 4/b maddesinde özellikle 2945 sayılı MGK ve MGK 
Genel Sekreterliği Kanunu'nun 9'uncu maddesine uygun olarak MGK  Genel Sekreterliği 
tarafından ekte belirtilen tedbirlere ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarıyla Bakanlar Kurulu 
kararı haline getirilmeyen uygulamaların sonuçları hakkında belli süreler içerisinde 
Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Kurulu'na bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
ilk defa bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında böyle bir karar alınıyor sayın 
başkanım. Bu husus 28 Şubat 97 MGK kararlarında dikkati çeken en önemli hususlardan 
birisidir çünkü bildiğim kadarıyla 406 sayılı karar haricindeki hiçbir MGK kararında MGK 
Genel Sekreterine bu görev verilmemiştir. Dolayısıyla MGK kararlarının 4/b maddesi 
gereğince MGK Genel Sekreterliği'nin muayyen aralıklarla Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nı 
bilgilendirmek maksadıyla görevlendirilmesi nedeniyle Batı Çalışma Grubu'nun kuruluşu, 
Batı Çalışma Grubu'nun çalışma kapsamında hazırlanan tüm evraklar Batı Çalışma 
Grubu'nun tüm evrakları bilgi olarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne 
sunulmuştur.  

Bu evrakların bilgi olarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne 
gönderilmesi demek bu evrakların ilgililer tarafından Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na 
anlatılması demektir. Dolayısıyla bizler bu çalışmalarımızı yaparken yapmış olduğumuz her 
çalışmayı ilgili makamlara Başbakanlık Makamına ve Cumhurbaşkanlığı Makamına 
duyuracak şekilde kayıtlar aldırarak yapmışızdır. Bu çok önemli bir husustur.

 BÇG'nin Genelkurmay Harekât Başkanlığı İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde yaptığı 
ve çalışma grubu prensiplerine dayalı her türlü yazışmaları tüm belge ve evrakları 
GEN-KUR  yazışma usulleri ve kayıt, kuyudat esaslarına dayalı olarak ve de belgelenecek 
şekilde kayda alınmıştır. Hiçbir evrak kayıt dışı tutulmamıştır ve bütün şahıslar için 



  

geçerlidir, bütün rütbeliler için geçerlidir, yaptığımız her türlü çalışma kayıt kuyudata 
alınmıştır. 

Bu husus Genelkurmay Başkanlığı'nca konuyla ilgili yapılan çalışmanın bilgi 
maksatlı olarak gönderilmiş bile olsa tümüyle açık olduğunun, yasal olduğunun 
gerekçesi ve göstergesidir. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı dikkate alındı ise bu 
çalışmalarının Milli Güvenlik Kurulu'na sunulmasının aynı zamanda, devlete, hükümete 
sunulması demek olduğu da bir başka gerçektir.

 İddianamenin 560. sayfasında bu çalışmalarımızın 15 Nisan 97 ile 17 Eylül 98 
arasında takriben 15 aylık müddet içerisinde sadece bu devrede Genelkurmay'dan İç İşleri 
Bakanlığı'na 52 evrak gönderilmiş, 23 evrak işlem görmüş o tarihte 29'u işleme devam 
etmiştir. Özellikle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne 142 evrak gönderilmiştir. Bu 
142 evrakın 92'sine işlem yapılmış Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde, 50'si 
üzerine de çalışmalar devam etmiştir. Bunun gibi nerelerle yazışma yaptığımız sivil ve askeri 
makamlar olarak açıktır. 

Sivil makamlarla ilgili bu rakamları verdikten sonra Genelkurmay Başkanlığı 
teşkilatı içerisinde yani Silahlı Kuvvetler içerisinde örneğin, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'na 54 evrak gönderilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 31 evrak, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı'na 31 evrak, Jandarma Genel Komutanlığı'na 54 evrak 
gönderilmiş ayrıca karargâh içinde ilgili başkanlara çeşitli miktarda evraklar 
gönderilmiştir, teferruata girmemek için bu kadar misal örnek olarak veriyorum. Bu husus 
Genelkurmay Başkanlığı'nca ifade ettiğim gibi tüm bizim bu yazışmalarımızın ilgili 
makamlara iletildiği anlayışı bizde vardır, hasıl olmuştur ve devam etmektedir. 

28 Şubat 97 MGK kararları Başbakanlığa gönderilmesini müteakip 
Başbakanlık konuyu 13 Mart 1997 günü Bakanlar Kurulu'nda görüşmüş ve konuyla 
ilgili kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin, tekliflerin gereğinin yapılması için 
gönderilmesini 14 Mart 1997 tarihli direktifiyle emretmiştir. Bu kararlara ilişkin ilk 
önemli somut uygulama az önce de ifade ettiğim gibi İç İşleri Bakanı Meral Akşener 
imzasıyla 28/03/1997 tarihli 07674 sayılı anayasa ve yasaların uygulamasına uyulacak 
usül ve esaslar konulu kişiye özel mühürlü 9 sayfalık kapsamlı genelgedir. İç İşleri 
Bakanlığı genelgesinde kısaca ülke sorunlarının çözümünü millet kavramı yerine, ümmet 
kavramı bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan girişimlerden söz edilerek 
devamında komşu ülkelerden bazılarının rejim aleyhtarı faaliyetlerinden ülkemizi çağdışı bir 
rejime itme gayretlerinden radikal dinci terör örgütlerine bazı tarikat ve gruplara yapılan 
parasal yardımlardan söz edilerek açıkça İran'ın tutumuna yer verilmiş, yasadışı öğrenci 
yurtları, yasalara uymayan özel okullar ile tarikatların faaliyetlerine dikkat çekilmiş ve 
bunlarla ilgili yasal işlemlerin yapılması zarureti belirtilmiş, yine isim belirtilmeden birlikte 
bazı komşu ya da bölge ülkelerinin büyük ölçüde finansman sağlayarak tarikatlar kurmak, 
kurulmuş tarikatlara destek vermek suretiyle ülkemizi çağdışı bir rejime sürüklemek amacıyla 
insanlarımızın din duygularını istismar ettiklerine vurgu yaparak yine İran'ın faaliyetleri 
açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca valilerin hergün yaptıkları asayiş ile ilgili toplantılarının belli 
bölümlerinin  konulara göre MİT, Milli Eğitim ve diğer kamu görevlilerinin de katılımıyla 
sağlanabileceğini emrederek rapor sistemine dayalı çalışmasını İç İşleri Bakanlığı 
başlatmıştır. 

Bu aşamaya kadar özetlediğim hususlardan çıkarılacak en önemli sonuç irticanın bir 
rejim sorunu, tehtid olarak devlet tarafından kabul edilmiş olduğunun göstergesidir. Biz 
kendiliğimizden irticai tehtid olarak gündeme getirmedik, bize görev verildi.

 28 Şubat 97 Cuma gününe rastlayan toplantının  geç sona ermesi nedeniyle 
Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 3 Mart 1997 Pazar günü, mesai 
başlangıcında ki her sabah kendisinin emirlerini alarak mesaiye başlanır, kendisine sabah 



  

arzında Genelkurmay İkinci Başkanı olarak şahsıma Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısındaki gelişmeleri özetleyerek bu kararlar çerçevesinde hükümetin alacağı 
kararları, yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yayınlanması beklenen hükümet 
kararını ki 14 Martlı hükümet kararı ve alınacak önlemler ile ilgili hususları takip edelim 
talimatı verilmiştir ve dosyaları bana vermiştir. Milli Güvenlik Ön Toplantısı'nda 
kendilerine karargâhın sunduğu dokümanları bana vermiş ve beklememi emretmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndaki çalışmalar ise 28 Şubat 97 tarihli MGK kararları, 
Milli Savunma Bakanlığı'nın yazısı, Başbakanlık direktifi ve İç İşleri Bakanlığı genelgesi 
paralelinde Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın emir ve dilekleri doğrultusunda bu 
gelişmeler sonrası başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle ve önemle vurgulanması gereken 
husus Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devletin tüm reflekslerinin, tedbirlerinin, uygulamalarının, 
anlayışının resmen ortaya çıkmış olmasını beklemesidir. Resmi gördükten sonra faaliyetimize 
başlamışızdır. 

Dolayısıyla 28 Şubat tarihli MGK toplantısı sonrasında Başbakanlığın direktifinin İç 
İşleri Bakanlığı'nın genelgesinin ve hatta Mart 1997 tarihli MGK toplantısının beklenmiş 
olmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuya duyarlılığının meşruiyet içinde yasalara, 
mevzuata uygun ve hükümet uygulamalarıyla koordineli hareket ettiğinin bir göstergesi 
olarak kabulü gerekmektedir.

 Milli Güvenlik Kararı bekasında belirtilen hususlara göre Başbakanlık direktifinin 
aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı bağlantısı dolayısıyla İç İşleri Bakanlığı 
genelgesinin uygulanmasına yönelik olarak yukarıda detaylarını arz ettiğim ve buradaki 
datalar dikkate alınarak Anayasa Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, MİT Kanunu 
ve ilgili yasalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği düzenlemelerinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ne verilen görevlerin yasal çerçevede yerine getirilebilmesi için 
Genelkurmay Başkanı olarak nelerin yapılması gerektiği hususunda başlatılması gereken 
karargâh faaliyetleri konunun önemine binaen çalışma grubu kurulması yönünde ortaya çıkan 
karargâh görüşü doğrultusunda sürdürülmüştür.

 Bu aşamada çalışma grubuna, kavramına açıklık getirilmesi kapsamında çok kısa 
bir şey söyleyeceğim, büyük karargâhlarda müşterek karargâhlarda uluslararası 
karargâhlarda kullanılan bir çalışma anlayışıdır. Bu anlayış Genelkurmay Başkanlığı 
Karargâhı'nda da uygulanan bir çalışma yöntemidir. Genel olarak personel eksikliği 
dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı bir prensip çalışması olarak gündeme girmiştir. Buna 
benzer olarak çok sayıda çalışma grupları kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde karargâh 
ve birliklerde sefer kadrosu  %100 kadro. Barış kadrosu %65-85 kadro ve çekirdek kadro 
%35-%50 arasındadır. Yani bu kadar personelle çalışılır yani dolayısıyla Genelkurmay 
Başkanlığı'nın barış kadrosu %65 olarak dikkate alınacak olursa buna göre personel miktarı 
yaklaşık da %65 civarında oluyor demektir bu nedenle çalışma grubu oluşturulmasına 
yönelik çalışmalar genel olarak personel eksikliği dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı'nda 
bir prensip çalışması olarak gündeme gelmiştir. Bu ne demektir? Herhangi bir başkanlığa 
bu görevin tamamını verdiğiniz takdirde %65 personelle çalışan başkanlığının görevlerini 
eksiltme anlamına gelmektedir, yeni bir görev vererek. Bunu bütün karargâhın ilgili 
başkanlıklarına, ilgili bölümlerine dahil edecek olursak o zaman onların da çalışmaları 
etkilenmemiş olmakta ve dolayısıyla çalışma grupları bu nedenle kurulmaktadır. 

İşte Batı Çalışma Grupları da aynı anlayışla kurulmuştur. Çalışma grubu kurulması 
hususu Genelkurmay Başkanlığı'nın MY-75/1 ve Türk Silahlı Kuvvetleri Karargâh Hizmetleri 
Yönergesi'nde açıkça yer almaktadır. 

GEN-KUR Başkanlığı'nda bir çalışma grubu oluşturularak konular üzerinde 
hazırlığa başlanması için bir emir yayınlanır. Aynen Batı Çalışma Grubu'nda olduğu gibi. 
Konular üzerinde Genelkurmay Başkanlığı'nın görüş ve önerilerini belirlemek üzere ilgili 



  

Daire Başkanları ve şubelerin, temsilcilerin meydana gelen bir çalışma grubu oluşturulur işte 
bu arkadaşlarım buralardan alınan ve bu çalışma grubunu teşkil eden arkadaşlarımızdır. 
Hepsinin Genelkurmay karargâhı içerisindeki görevi bellidir ve ayrı ayrı yerlerdedir. Grup 
çalışmalarında bütün hazırlıklar müştereken yapılır. 

Çalışma grubunda görevli kişiler gündeme göre kendi Daire Başkanlığı ve şubesi ile 
ilgili konuları inceler ve bu konular üzerindeki görüş ve önerilerini gerekçeleriyle birlikte 
yazılı olarak hazırlar ve bunu hazırlarken de başkanlarının emrini alarak, başkanlarının 
direktifini alarak hazırlarlar. Yani onlarla koordine ederek hazırlarlar. Kendi görüşlerini 
koymazlar oraya. 

Beklenmeyen bir oluşum gündeme geldiğinde birden çok biz Genelkurmay'da 
başkanlıklara J Başkanlığı diyoruz, bunlar J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 olarak isimlendirilmekte. 
Herhangi bir birden çok J Başkanlığı'nı ilgilendiren bir çalışma proje söz konusu 
olduğunda özellikle 24 saat esasına dayalı bir çalışma zarureti ortaya çıktığı takdirde bu 
yeni oluşum bunu hangi başkanlığın sorumluluk sahasına giriyorsa, Genelkurmay 
Başkanlığı bünyesinde o başkanlığın ilgili Daire Başkanlığı'nın karargâhın diğer 
başkanlıklarından talep edilen personelin  takviyesi ve katılımıyla 24 saat esasına dayalı 
olarak görev yapılmasının temini anlayışına dayalı bir prensip çalışmasıdır. Hepimizin çok 
iyi bildiği ve halen devam etmekte olan bölücü terör öncelik aldığı yıllarda Genelkurmay 
Karargâhı'nda Güven Çalışma Grubu kurulmuştur ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı 
bünyesinde oluşturulan bu çalışma grubu İç Güvenlik Daire Başkanlığı ki İGHD olarak 
yazışmalarda geçmektedir ve bu dairenin görev yapacağı İç Güvenlik Harekât Merkezi yine 
yazışmalarda, iddianamede İGHM olarak geçmektedir. 24 saat görev yapacak şekilde 
faaliyete geçilmiştir.

 İddianamede de belirtildiği üzere bilinen çalışma grubu olarak isimler verebilirim, 
işte bunlardan en önemlisi Güven Çalışma Grubu olmuştur. Kuzey Irak'la ilgili olarak, Kuzey 
Irak'taki harekâtlarımızla ilgili olarak Keyk Çalışma Grubu kurulmuştur, bir de bunlara 
paralel olarak Emek ve Barış Çalışma Grupları da bunlara örnek olarak verilebilir. 

Görüldüğü gibi Batı Çalışma Grubu'nun kurulması sadece irticayla mücadele 
amacıyla, sadece 28 Şubat kararlarının takibine özgü başka örneği olmayan bir uygulama 
olmayıp ihtiyaç halinde uygulanan ve devam ettirilen bir çalışma yöntemidir. Batı Çalışma 
Grubu denince apayrı bir düşünce insanlarda oluşmakta ve sanki bunun böyle bir çok büyük 
buradaki Batı Çalışma Grubu'nu teşkil eden arkadaşların tamamı 15-20 kişiyi 
geçmemektedir, o da takviyelerle birlikte.

 Dolayısıyla iddianamede iddia edildiği gibi bu kadar kişi bu zümrenin ki buna da 
geleceğim koskoca Genelkurmay Başkanlığı'nı, Kuvvet Komutanları'nı yönlendirmesi, 
etkisi altında görünmesi imkansızdır, tabiat kanununa aykırıdır. 

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı'na arz edilen Başbakanlık direktifi ve İç İşleri 
Bakanlığı Genelgesi'nin sunumunu takiben Genelkurmay Başkanı Hakkı Karadayı, 
Genelkurmay İkinci Başkanı olarak şahsıma konunun ciddiyeti, önemini vurgulayarak 
Genelkurmay'a düşen görevlerin tetkiki, gerekli koordine çalışmalarının yapılması için 
İstihbarat Başkanlığı'nın görevlendirilmesi talimatını vermiştir ve talimatı ancak o zaman 
talimatı verdiği zaman İstihbarat Başkanlığı bunu yapsın demiştir o zaman 4 Nisan tarihinde 
ve İstihbarat Başkanlığı'nın yapması konusunda kayıt sayısı 154 olan emir yayınlanmış ama 
sonra arkadaşlarımla konuştuktan sonra aynı gün Güven Çalışma Grubu'yla İç Güvenlik 
Harekât Dairesi kurulduğu nedeniyle buranın takviye edilmesi birkaç personele ve 
çalışmanın buradan başlatılmasının çok daha uygun olmasının anladığım nedeniyle 
kendisine tekrar çıktım müsaade ederseniz yeni bir teşkilatlanmaya gerek olmadan bunu 
Harekât Başkanı'na vermek konusunu teklif ettim kendilerine, kabul ettiler ve aynı gün 
Genel Sekreterlik'te emir çıkartılarak bunun da kayıt sayısı 155'dir. Birisinin 154 diğerinin 



  

155'tir, Harekât Başkanlığı çalışmayı başlatacak şekilde görev emri verilmiştir ve 
dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Karadayı da irtica ile ilgili faaliyetlerin Harekât 
Başkanlığı koordinesinde İç Güvenlik Harekât Merkezi'nde yürütülmesi emrini 
vermiştir.

 Bunun üzerine Genelkurmay Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan tarafımdan 
imzalanan 4 Nisan tarihli emirler yayınlanmıştır. Bu safhada 4 Nisan 97 tarihli emrin 
tümüyle karargâh yazışma usüllerine ve açık bir emir olduğunu özellikle belirtmek 
istiyorum. Bu çerçevede yapılacak çalışmaların, oluşturulacak çalışma grubu faaliyetlerinin 
nasıl yürütüleceği, mevcut yapı içerisinde karargâh planlaması yapılabilmesi için nasıl bir yol 
izleneceği hususu ise yine Genelkurmay Karargâhı'nın mutat usüllerinden biriyle yine 
tümüyle açık şekilde görüş alışverişi yapılarak önerilerin değerlendirilmesi bakımından 
karargâhın ana birimi olan J Başkanları başta olmak üzere konuyla ilgili personelin 
katılımıyla bir bilgi toplantısını düzenlenmesinin uygun olacağı düşüncesiyle 7 Nisan 
tarihli toplantı düzenlenmiştir. 

Ben bu toplantıya hatırlamadığımı biliyordum ve bu şekilde bilgi verdim ama 
bizlerden sonra iki üç ay sonra tekrar ifadeye çağırılan içlerinde tutuklanan olan 
arkadaşlarımdan önce Tümgeneral Metin Yükselen'in orada böyle bir toplantıya yapıldı 
demesini duyduğum andan itibaren ben de o toplantının yapılmış olabileceğine kabul 
ettim ve bu konudaki görüşlerimi bildirdim, bu tamamen bir bilgi toplantısıdır ve 
çıkacak emirlerle ilgili olarak nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda bilgi verilmesidir 
ve batı kelimesi de tarafımdan verilmiştir çünkü irticaya karşı yüzümüzün batıya 
döndüğünü göstermek maksadıyla bu çalışma grubuna Batı Çalışma Grubu olarak 
konmuştur. 

7  Nisan 97 tarihli toplantıda görüş alışında bulunmuş arz ettiğim gibi gelenek 
olarak emir verilmeden önce emrin uygulanmasına yönelik hususlar bilgi olarak 
değerlendirilmiştir. Emir verildikten sonra mutlak itaat gerektiğinden, emrin 
çıkarılması aşamasında detaylı planlamayla uygulanabilir bir emir çıkarılması yönünde 
istişareler yapılmış ve 10 Nisan tarihli emrin ana hatları belirlenmeye başlamıştır. 

Aradan 16 yıl geçtikten sonra toplantıda konuşulanların cümle cümle hatırlanması 
imkanının olamayacağı da sayın mahkemenin takdiridir ama şunu da belirtmek istiyorum o 
tarihlerde bir partiye girmiş olan eski Genelkurmay Başkanı'nın hakkında gazetelerde tenkit 
yazıları çıkmaktaydı ve bu konuyu da hatırladığımı burada belirtmek istiyorum, isim 
vermeden. Çalışmaya ilişkin genel çerçevenin belirlenmesi üzerine 10 Nisan 1997'de Batı 
Çalışma Grubu emriyle emir yayınlanmıştır.

 Söz konusu emirle ilgili ayrıntılı açıklamaya ben emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın 
kendi savunması içerisinde yer vereceği nedeniyle bunun üzerinde durmak istemiyorum 
çünkü kendisi tarafından imzalanmış ve bana imzalattırılmış ve kendisi tarafından 
Genelkurmay Başkanı'na arz edilmiştir. 

Emrin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hakkı Karadayı'ya arzından sonra yine daha 
önce bu kapsamda hazırlanmış bir emir hangi usüllere göre dağıtılıyorsa yani karargâhın 
herhangi bir emri hangi usüllere göre dağıtılıyorsa bu emirde de aynı usüller uygulanmıştır. 
Yani daha önceki dağıtım usüllerinin belirlendiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dağıtım planı 
olarak belirlenmiş dağıtım planına göre ilgili birimlere gereği için, Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği'n arz ettiğim gibi bilgi için gönderilmiştir ve kayıtlara da bu şekilde 
girmiştir. Sürecin emir komuta zinciri dışında olmadığı bu durumun teyidi bakımından da 
belirtilen personelin ifadesi belirleyici olacaktır. Emir bu emre özel bu emre mahsus bir 
biçimde değil yukarda belirtildiği gibi daha önceden belirlenmiş açık, uyguna gelen  dağıtım 
planına göre Kuvvet Komutanlıkları ve karargâh içine gönderilmiştir. Emir incelendiğinde bu 
durum açıkça görülecektir. 



  

Dağıtımda gereği için A3 Planı yani Genelkurmay'daki hangi başkanlıklara gittiği 
ve B Planı nereye gitmesi lazım geldiğini, A3 Planı Kuvvet Komutanlıkları'nı, Harp 
Akademileri Komutanlığı'nı, Kuzey Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı; B Planı ise 
Genelkurmay J Başkanlıkları, Genel Sekreterlik ve Adli Müşavirliği içermektedir.

Emir ayrıca  bilgi olarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne 
gönderilmiştir. Bu hale göre emrin normal emir komuta teşkilat yapısı içinde sadece bilmesi 
gereken personel  kapsamında ve yine Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Mevzuatı ve 
Gizlilik Derecesi Belirleme Mevzuatı uyarınca her devlet yazışmasında olduğu usülde 
gizlilik derecesi verilerek gönderildiği görülecektir. 

Yine emrin detaylarına daha sonra değinilecek olmakla birlikte emirle amaçlanan 
hususun yasadışı bir hususu öngörmediği, mevzuata uygun olduğu ve iddia edilenlerin 
aksine bir çalışma grubunun çalışmasına nasıl başlayacağı hususuna açıklık getirmek 
üzere çıkarıldığı açıkça görülmektedir. 

Emirle Batı Çalışma Grubu'nun amacı, irticai faaliyetlerin ülke çapında 
resminin güncel tutulması olduğu ifade edilerek bu amaçta yapılması gereken 
hususların da aşamalı olarak hangi birim bünyesinde ve nerede çalışacağı ve 
çalışmalarını nasıl yürüteceği belirlenmiştir. 

Batı Çalışma Grubu ayrı kadro ve kuruluşu olmayan dolayısıyla kadrolu az 
önce de ifade etmeye çalıştığım gibi bu birimde İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde sürekli 
görev yapmak üzere atanmış personel olmayan isim belirtilerek, isim verilmeden, isim 
belirtilerek yapılmadan çalışmanın diğer J Başkanlıkları'yla koordine edilmesi zarureti 
sayı verilerek diğer başkanlıklardan istenmiş ve ilgili başkanlıklar mevcut personeli 
içerisinde kimlerin göreve uygunsa, kimler müsaitse onlar verilerek Batı Çalışma 
Grubu takviye edilmiştir. Katiyen bu konu hakkında bir önyazı yazılmıştır, buradaki 
arkadaşlarım hepsi, çoğu J Başkanı'dır Daire Başkanı'dır ve bunları aynen söyleyeceklerine 
ben inanmaktayım.

 BÇG'de görevlendirilen personelin mevzuat ya da emir komuta dışı bir yapılanma 
olmadığının başka bir göstergesi de Savcılık tarafından sorulan sorular arasındaki yani bana 
sorulan Savcılık sorusu sayfa 19'da CD5 Bornova Ziya görev BL dokümanı adlı 4 sayfalık 
belgenin Ömer Özkan ve Mehmet Özbek tarafından gözden geçirilerek kaydedilme işlemi 
yapıldığı belirtilmektedir. CD ile ilgili çekincelerimiz bir yana bu personelin karargâhta 
çalışan sivil memurlar olduğu dikkate alındığında halen görev yapan personelden gizli işlem 
yapılmadığı açıkça görülmektedir. Onlar tarafından normal diğer çalışmalara, ne şekilde 
çalışma yapılıyorsa Batı Çalışma Grubu'nda da aynı çalışma yapılmıştır. 

Öte yandan yine aynı şekilde bana sorulan aynı CD'deki BÇG Bornova Muzaffer 
BÇG'ye yazılan yazı doc isimli word belgesinde Savcılık soruşturma sayfası 19,Batı Çalışma 
Grubu toplantılarında alınan kararlara uygun olarak Bakanlıklar ve ilgili makamlara 17 Eylül 
97 tarihi itibariyle 364 adet yazı gönderilmiş olup bu yazılardan  149 adedine cevap 
verilmiştir. Burda şunu ifade etmek istiyorum bu tarihte ben İkinci Başkanlık görevini bırakıp 
Birinci Ordu Komutanlığı'nda çalışmaktayım. Benden sonra bu yazılar isteniyor ve 
karargâhta bunun kaydı kuydu olduğu nedeniyle bunlar çıkarılıyor ve veriliyor. Bu yapılan 
çalışmaların nasıl bir Genelkurmay Başkanlığı çalışması olduğunu açıkça göstermekte.

 Batı Çalışma Grubu'nun darbe amaçlı bir gizli cunta yapılanması olması halinde 
Bakanlıklarla varlığını açık edecek şekilde konuya ilişkin yazışma yapmasının, az önce ifade 
ettiğim gibi, bu yazışmaları açık ve yine karargâh yazışma usüllerine yapmasının nasıl 
mümkün olacağı, bu yazıların bu yazışmaların suç oluşturması halinde bu Bakanlıkların 
neden işini yapmadığı gibi bir çok soru da cevapsız kalmaktadır. 

Yine Batı Çalışma Grubu'nun özel bir grup olmadığı bu çalışma grubunda yalnızca 



  

seçilmiş ve gizli görevli personel olmadığına açıklık getirecek bir başka husus da aynı şekilde 
Savcılığın da davaya delil CD'de tespit ettiği, Devir Teslim Memorandumu'dur. Savcılık 
sorgusu sual 20 sayfa 20 27. Gizli ve yasal olmayan bir çalışma grubu dokümanlarının 
evraklarının bu biçimde açık ve günlük evraka yansıyacak şekilde gelişigüzel herhangi bir 
personel arasında devir teslim yapması nasıl mümkün olabilmektedir?

Ayrıca tüm yazışmalar, kayıtlar, konuyla ilgili görevlendirilmiş olan 
Genelkurmay Harekât Başkanlığı İç Güvenlik Harekât Dairesi tarafından yapılmış, 
Batı Çalışma Grubu adlı kadrolu bir birim olmayışı nedeniyle evrak ve yazışmalar 
tümüyle daha önce İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde nasıl yazışma yapılmışsa aynen 
sürdürülmüştür. 

Bu konuda ayrı bir telefon rehberi, ayrı giriş kartı uygulaması ki bunlar sorularda 
sık sık geçtiği için bunlara değinmek istiyorum, kapalı bir mekan oluşturulmasının da söz 
konusu olmadığı, emirle sadece diğer birimlerden görevlendirilen personelin çalışmaya 
hangi katkıyı sağlayacağı ve bu çalışmada hangi mekanın kullanılacağı hususu 
belirtilmiştir. Buradan çıkacak sonuç çalışma grubunun hiyerarşi dışı değil özel bir 
yapılanma, gizli bir grup olmadığıdır. 

Bu kapsamda bir çalışma grubunun faaliyetini yürütmesi için gerekli olduğu üzere, 
Batı Çalışma Grubu'nun da faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair yönelik olarak 29 
Nisan 1997'de rapor sistemi emri imzamla yayınlanmıştır. Batı Çalışma Grubu'nun bu 
çalışması emirde de belirtildiği gibi aynen İç İşleri Bakanlığı'nda olduğu gibi rapor sistemine 
dayalı çalışma olarak yerine getirilmiştir. Mukayese edildiğinde İç İşleri Bakanlığı'nın 
genelgesi'nin de bu rapor sisteminin aynı benzerliklerini  görmek çok kolay olacaktır. Bu 
raporlama İç İşleri Bakanlığı'nın valilerden başlattığı, Kuvvet Komutanlıklarına bağlı 
Garnizon Komutanlıklarından başlamaktadır. Bu yapılanmada valilikler ile Garnizon 
Komutanlıkları arasında irticai olayların koordinesi yapılmaktadır. 

Örneğin; A şehrinde herhangi bir irticai olay olduğu takdirde o askeri konularla 
ilgiliyse mülki makamlarca Askeri Garnizon Komutanına iletilmekte o sıralı komutanlar 
vasıtasıyla bunu Genelkurmay Batı Çalışma Grubu'na kadar bu sıralı komutanlarca 
iletilmektedir, eğer sivil makamlarla ilgiliyse valilikler benzeri çalışmaları yapmaktadır. 

Kuvvet Komutanlıklarına bağlı olan Garnizon Komutanlıklarından Kuvvet 
Komutanlıklarına gelen irticayla ilgili raporlar İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde 
kurulan Batı Çalışma Grubu ile ilgili personele gelmekte, arz ettiğim gibi sıralı 
komutanlardan geçerek konunun önemine göre İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı'nca 
Harekât Başkanı'na, Genelkurmay İkinci Başkanı'na ve Genelkurmay Başkanı'na arz 
edilmeyi müteakip Milli Güvenlik Genel Sekreterliği'ne gönderilmiş suretiyle yurt 
çapında irticanın resmi az önce ifade ettiğim gibi Milli Güvenlik Kurulu'na gönderilen 
evraklarla bu resim ortaya çıkarmaya çalışmakta ve devleti yöneten makamların da 
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dahil  duyum aldığı, bilgilendirdiği anlamında 
gönderilmektedir. 

Kuvvet Komutanlıkları'na bağlı ve olduğu gibi burada ifade etmeye çalıştığım gibi 
bu tamamen açık ve yasal bir çalışmadır. En Garnizon Komutanlığı'ndan başlayan bütün 
çalışmalar bilgiler ilgili sarılı makamlardan geçerek Cumhurbaşkanı'na kadar çıkmaktadır.

Batı Harekât Konsepti ve Batı Eylem Planı emirleri yine benim imzamla 
yayınlanmıştır ama konuşmamın başında söylediğim gibi bunlar ıslak imzalı olarak bize 
gösterilmemiştir ama buna rağmen cevaplama yapmışımdır. 

Yukarıda bahsedilen 29 Nisan 1997 tarihli rapor sistemiyle 6 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Harekât Konsepti emirleri Proje Subayı arkadaşım Harekât Şube Müdürü arkadaşım. Batı 
Çalışma Grubu'nun tamamen irticanın resmini güncel tutma amacına dayalı çalışmalarında 



  

yayınlanan Batı Harekat Konsepti ve Batı Eylem Planı'yla ilgili olarak bu aşamada şu çok 
kısa bilgileri vermek istiyorum. 

Bu iki dokümandaki maddeler tamamen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve 
Genelkurmay Başkanlığı'nın 28 Şubat MGK toplantısı öncesi 17 Ocak brifinginde 
Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na verdiği brifingde MİT'in Eylül 96 
tarihli ve o tarihlerede geliştirilmiş olan brifinginde geçen kelimeleri ihtiva edecek şekilde 
ilgili makamlara ve Milli Güvenlik Kurulu'na gönderilmiştir. Dolayısıyla bu evraklardaki, bu 
belgelerdeki suçlandığımız siyasi konular kaynağı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın brifingleridir 
çünkü Genelkurmay Başkanı'nın iç istihbarat yetkisi yoktur. Oradan gelen bilgiler 
alınmakta, değerlendirilmekte ve ilgili makamlara da bu şekilde arz edilmiştir.

Evraklarımızdaki konular arz ettiğim gibi  Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilk 
defa Eylül 96 da hazırladığı ve sonradan bunu geliştirdiği 28 Şubat 1997 MGK 
toplantısında sunulan ve bizim de 17 Ocak 1997 tarihli brifingde istifade ettiğimiz ve 
belirttiğimiz ifadeleri içermektedir.

 Bu iki dokümandaki maddeler  Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yayımlanan 
ve hükümetçe aynen kabul edilen 18 madde esaslarına dayalı hususlardır ve irtica tehditinin 
resmini çıkarmak ve hükümete iletmek için yapılan örnek çalışmadır. 

İran konusundaki MGK 10. madde belediyeleler konusu MGK 12. Madde Batı Eylem 
Planı'nda tüm bu hususlar hem İç İşleri Bakanlığı'nın genelgesinde hem de Genelkurmay 
Başkanlığı'nın hükümete ilettiği Batı Harekât Konsepti ve Batı Eylem Planı maddelerinde 
yerini almıştır ve suçlanmaktayız bu ifadelerle. 

Bu metinlerdeki neredeyse aynı ifadeler karşılaştırmalı olarak gerek benim 
tarafımdan gerekse bu metni hazırlayan personel tarafından ileriki aşamalarda sizlere çok 
ayrıntılı şemalarla ortaya konulacaktır.

 Bu aşamada çalışmanın tümüyle hükümet çalışmalarından kopuk sadece 
Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve gizlenen bir çalışma olmadığının 
vurgulanması bakımından konuyla ilgili olarak Genelkurmay dışında neler yapıldığının 
dolayısıyla da Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmanın her açıdan 
Başbakanlık, MGK dolayısıyla hükümet ve ilgili bakanlıklara bakanlıklarla koordineli 
yürütüldüğünü şöyle ortaya koymak mümkündür. 

28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının ve 14 Mart tarihli Başbakanlık 
direktifinin uygulanmasına yönelik olarak İç İşleri Bakanlığı'nın dışında ayrıca Adalet 
Bakanlığı'nca genelgeler yayımlandığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat 
Teşkilatı'nca bilgi toplandığı, Genelkurmay Başkanlığı'nın bu bilgilerden yararlandığı 
ayrıca bu kapsamda Başbakanlık tarafından özellikle rahmetli Erbakan zamanında 
Sürekli İzleme Merkezi'nin Başbakanlık'ta kurulduğu ki kısa ismi SİM'dir, 
kurulmasına yönelik 18 Mayıs 97 tarihinde 01704 sayılı bir uygulama direktifi 
yayımlandığı da bilinmektedir. 

406 sayılı MGK kararlarına istinaden çıkarılan 14 Mart 97 tarihli Başbakanlık 
direktifinin uygulanmasının takibi konulu 01704 sayılı söz konusu uygulama direktifiyle 406 
sayılı MGK kararıyla ilgili tedbirlerin kısa, orta ve uzun vadeli planlama programlama, 
koordine ve bütçeleme gibi safhalarının Bakanlar Kurulu'nca takibi için etkin bir çalışma 
yapılması maksadıyla Başbakanlık nezdinde Milli Güvenlik Kurulu 406 sayılı kararıyla ilgili 
tedbirleri sürekli izleme merkezi ki bu az önce bahsettim ve bilahare yine aynı şekilde 
Başbakanlık nezdinde bir Milli Güvenlik Kurulu 406 sayılı kararıyla ilgili Tedbirlerin 
Uygulanmasını İzleme Koordinasyon Komisyonu kurulmuştur. 

Refahyol Hükümeti'nce Sürekli İzleme Merkezi, Başbakanlıkta. Refahyol 
Hükümeti'nde Sürekli İzleme Merkezi. Anasol D Hükümeti'nce Uygulamayı Takip ve 



  

Koordinasyon Kurulu, UTKK. DSP Azınlık Hükümeti'nce Başbakanlık Uygulamayı Takip 
ve Koordinasyon Kurulu, BUTKK, oluşturulduğunu belirtilerek yetiniyorum. Başbakanlıklar 
yani sıralı hükümetler döneminde yapılan, bizlerin yapmış olduğu Batı Çalışma Grubu 
çalışmalarının benzeri Başbakanlık makamlarında da yapılmıştır ve benzeri sıralı 
hükümetlerce de uygulanmıştır.

 Yukarıda kronolojik olarak verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere 28 Şubat MGK 
toplantısında alınan kararlar sonrası suçlamaya esas oluşturulan kısaca Batı Çalışma Grubu 
ve Faaliyetleri diyebileceğimiz yapının hangi yasal zeminde hangi mevzuata uygun olarak ve 
tümüyle açık olarak yürüyen bir süreç olduğu gözardı edilmektedir.Maalesef  MİT 
raporlarındaki, Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarındaki, Cumhurbaşkanlığı 
dokümanlarındaki, Milli Güvenlik Kurulu kararlarındaki, Başbakanlık direktifi ve İç İşleri 
Bakanlığı genelgesindeki ifadeyle irtica tehditi aşırı dinci faaliyetler davanın çerçevesi 
dikkate alındığında sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi kendine vehm ettiği, ortaya 
çıkardığı ya da yarattığı bir olgu olmayıp yukarıda detaylarıyla izah edildiği gibi devletin 
tümüyle hissettiği tedbir alınması ihtiyacını çeşitli düzeylerde planladığı ve nihayet tehdit 
olarak belirlediği bir vakadır. 

Dolayısıyla burada önemde üzerinde durulması gereken husus irticanın bir rejim 
sorunu olarak algılanması, tehdit olarak gündeme getirilmesi ve nihayet bir tehdit 
boyutunda adının konması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yarattığı bir konu değildir, bir 
husus değildir. Bu durum o kadar açıktır ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden önce zaten Milli 
İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda harekete geçmiş, durum 
tespitleri yapmış, devletin ilgili kademelerine bu bilgileri olguları iletmiş ve uyarılarını, tedbir 
önerilerini bildirmiştir. 

Açıklamanın  bu bölümünde Savcılık sorularıyla ilgili çok kısa değerlendirmeler 
yapmak istiyorum. Sorular sanki devlet makamlarınca irtica tehdit olarak 
değerlendirilmemiş, bu çalışma kendiliğinden başlatılmış, bizler tarafından gibi sorulmuş 
ve doğrudan suçlanmışızdır. Sorular konsept ve eylem planındaki yazılı metinlerin dışına 
çıkılarak çarpıtılarak sorulmuştur. Sorular sanki Batı Harekât Konsepti ve Batı Eylem 
Planı belgeleri gizli hazırlanmış, MGK'ya gönderilmemiş gibi sorulmuştur.

Genelkurmay İkinci Başkanı'ndan ayrılmamı takiben, Genelkurmay'dan temin edilen 
18 Eylül 98 tarihli ve üç ayrı şeklindeki soruların tahminimce 600 700 adet dokümanın 
tamamı ki bir kısmını da önce söylemiştim Genelkurmay Kayıt İşlem Sistemi'ne yapılmasına 
karşın sanki illegal ele geçirilmiş gibi sorulmuştur. Bilakis bu işlem BÇG'nin kayda dayalı 
işlem yaptığının ve yasal olduğunun açık bir kanıtıdır. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne, Genelkurmay Başkanlığı'nca gönderilen 
konsept ve rapor sistemiyle ilgili iki soru lehimize delil olarak gönderilmiş olmasına öyle 
kabul edilmesi gerektiği halde suç unsuru gibi sorulmuştur. 

Örneğin, Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Genelkurmay'a gelen ve benim 
yaptığım ziyaretler kaydedildiği resmi kayıtlarda mevcut olduğu halde bu hususlar sanki suç 
unsuru gibi sorulmuştur. Genelkurmay Başkanlığı da Genelkurmay İkinci Başkanı'nın ve 
Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı tüm toplantılar zapta geçirilir ve zabıtlarda saklanır. 
Konuşulan konular aynen oraya geçirilir. Çapraz sorular, ilgili maddelerin değişik 
sorularından alınarak yanıltıcı olarak sorulmuştur.

 Cumhuriyet Savcılığı ifadesi sırasında Batı Eylem Planı'ndaki sivrilmiş fanatik 
irticai lider ve neticeleri pasif hale getirmek ifadesi Savcılık tarafından şahsıma pasifize 
etme çalışmaları arasında öldürmek de var mıdır diye sorulmuştur sayfa 6, sorgulama. 
Dolayısıyla soru tarif edilerek ve doğrudan suçlama konusu yapılarak sorulmuştur. 

 Cumhuriyet Savcılığı ifadesi sırasında Batı Harekât Konsepti'ndeki eğer bugünden 



  

ciddi ve köklü  tedbirler alınamaz ise önümüzdeki bir kaç yıl içinde müdahale etme ve 
önlem alma ifadesindeki müdahale kelimesi esası da etkileyecek biçimde sanki  silahlı bir 
şekilde müdahale anlamında kullanılmış gibi çarpıtılarak sorulmuştur. 

 Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon tarafından 
hazırlanan rapor ile ortaya konan hususlar da yukarıda izah edilen hususları doğrular 
mahiyette olup yürütülen faaliyetlerin tümüyle açık ve yasal zeminde olduğunun ifade 
edilmesi yönünde olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu 
raporlarının çoğu bizlerin lehindedir ve bunları da duruşmalar sırasında görüleceği gibi delil 
olarak şahısların lehine olarak sunmaya çalışacağız. 

Örneğin 28 Şubat'ta fiili bir darbe süreci söz konusu olmamıştır. Yine bu süreçte 
TSK emir komuta zinciri içinde hareket etmiştir. Asker ve sivil bürokrasi ittifak içinde 
hareket etmiştir. 28 Şubat sürecinde hem ABD'nin hem de AB'nin 28 Şubat sürecini açıkça 
desteklediklerini veya bu sürece mücahil olduklarını yansıtan herhangi bir husus tespit 
edilememiştir. 18 Haziran 1997'de rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan ülkedeki 
gerginliğin giderilmesi için Başbakanlıktan istifa etmiştir. Başbakan Erbakan 
Cumhurbaşkanı istifasına sunarken kendi istifasını Cumhurbaşkanı'na sunarken DYP ile 
aralarındaki protokolü gerekçe göstererek Başbakanlığın DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e 
verilmesini istemiştir. Bu bilgileri de verdikten sonra tam da bu aşamada iddianame ile 54. 
Türkiye Hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçuyla itham edildiğimiz 
için müsaadenizle bu suçlamayı temelsiz kılacak birkaç hususu da özellikle belirtmek 
istiyorum.

İddianamede suç tarihi olarak 8 Temmuz 96 tarihi ve sonrası gösterilmiştir. Suç 
tarihinin belirlenmesi kaçınılmazdır. Suç tarihine bağlı olarak da müştekilerin katılma 
taleplerinin hukuka aykırılığı hususu tespiti şarttır. 

Tümüyle Disiplin Hukuku, İdare Hukuku çerçevesinde yürütülen bu hususta detaylı 
bilgi arz edilecek olan işlemler hiçbir hukuki bağlantı olmadığı halde sadece burada bulunan 
bizlere mâledilmektedir. O siyasal ortamda kendisinin mağdur edildiğini düşünen herkesin 
mağduriyeti varsa hakkı da olduğunu düşünmekle birlikte bütün işlemlerden hatta bir 
güvenlik görevlisinin sınavının iptal edilmesi nedeniyle işten çıkarılmasından bile bizlerin 
sorumlu tutulmasını insafla ve hukukla bağdaşır yanı olmadığını ifade etmek istiyorum.

 Tümüyle İdare Hukuku'nun konusu olan,Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili personel 
bakımından 926 sayılı TSK Personel Kanunu çerçevesinde uygulanan hususlara ilişkin olarak 
iddia makamı tarafından hukuk ve vicdan sınırlarını aşarak yaptığı değerlendirmeler hukuk 
adına endişe vericidir.

 Hükümetin düşürülmesi, devrilmesi suçlamaları asılsız ve hukuki dayanaktan 
yoksundur. Dönemin Başbakan'ı rahmetli Erbakan'ın vefatı sonrası tanıklığına başvurulması 
gereken en önemli şahıslardan biri olan sayın Şevket Kazan döneme ilişkin yazdığı Refah 
Gerçeği kitaplarında hiçbir tereddüte yer vermeyecek bir biçimde açıklık getirmiştir.

 Erbakan Hoca 28 Mayıs 97 tarihinde yaptığımız Refah Partisi Başkanlık Divanı 
toplantısından sonra erken seçime gitmek şartıyla Başbakanlığı Tansu Çiller'e devredeceğini 
açıklamış, 30 Mayıs günü ise Erbakan ve Çiller Başkanlığı'nda bir araya gelen Refah Parti ve 
DYP yetkilileri görev değişikliği için bir protokol hazırlanmasına karar kılmışlardı. Bir gün 
sonra 31.05.97 tarihinde Doğruyol Partisi'nden Rıza Akçalı, Bekir Aksoy, Nevzat Ercan, 
Saffet Arıkan Bedük; Refah Partisi'nden Süleyman Arif Emre, Fehim Adak, Salih Kapısız bir 
araya gelerek yeni oluşum için aralarında geçici bir protokol imzaladılar. Protokole göre 
Başbakanlık görevi 18 Haziran tarihinde DYP'ye devredilecek, bu tarihten önce de Siyasi 
Partiler Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılacak, erken seçim tarihi Başbakanlık görevinin 
devrinden önce ortaklar arasında tespit edilecek, seçim kararı yeni kurulacak olacak Çiller 
Başbakanlığı'ndaki hükümetin güven oylamasından sonra meclisten çıkartılacaktı, Refah 



  

Gerçeği 3 Şevket Kazan Haziran 2003 Ankara sayfa 495. 
Dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ise 18 Haziran 1997 günü 

Başbakanlık konutundaki yapılan toplantı sonrasında, hükümetin istifa kararı sunmasından 
önce 54. hükümetten sonra atılması gerekli olan adımlar üzerinde üç parti olarak bir güç 
birliği çerçevesinde hareket etmek noktasında anlaştık. Bugün önemli olan kimin Başbakan 
olacağı bellidir. Önemli olan halka gidebilme, demokrasinin gereğini yapma, her şeyin üstüne 
demokrasiyi egemen kılmaktır. Üç parti güç birliği yaparak önümüzdeki günlerde kurulacak 
olan hükümete destek kararı almıştır. Parantez içinde ifade ediyorum Refah Gerçeği 3 Şevket 
Kazan Haziran 2003 Ankara sayfa 500. 

18 Haziran 1997 günü saat 18'de Başbakan olarak Cumhurbaşkanı'na istifasını 
sunan Necmettin Erbakan görüşmeden sonra biraz evvel sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret 
ettim, Refahyol ve Doğru Yol Partileri olarak bugüne kadar taahhütlerimize nasıl uyum 
içinde nasıl sadık kaldıysak şuanda protokollerimizdeki taahhütlerimize sadık kalarak biraz 
önce sayın Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum. Refah Gerçeği 3 Şevket Kazan Haziran 2003 
sayfa 500. 

Daha da önemlisi daha da önemlisi Erbakan'ın istifası herhangi bir baskı veya 
dayatma sonucu değil tamamen iki parti arasında önceden imzalanan bir protokol gereğiydi. 
Bu Protokolün aslını görmek isteyenler Refah Gerçeği kitabının ikinci cildine sayfa 147'ye 
başvurup okuyabilirler. Bu istifa üç ay içinde seçime gidilmesi şartını ihtiva ediyordu. Bu 
istifa ortağımız DYP'deki çözülmeyi önlemek gibi bir vefa duygusuna da dayanıyordu. Bu 
istifa Erbakan Başbakan olursa görevi bırakmaz diye basbas bağıranlara medenice ve asil bir 
cevap oluyordu. Sayfa 502. 

Şimdi de 54. hükümetin istifa dilekçesinin ikinci paragrafın okumak istiyorum. 
Refahyol Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak bu 
bir yıllık süreden sonra Başbakanlığın, Doğru Yol Partisi'ne geçebilmesi için yapmış 
olduğumuz taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere Başbakanlık görevinden 
istifa ediyorum. Sayfa 503. 

Bu hale göre hükümeti düşürmeye, devirmeye teşebbüs ettiğimiz iddiasının sayın 
Savcı'nın da belirttiği gibi sadece bir kanaat olduğu maddi gerçekle bir ilgisinin olmadığı, 
kurulamayacağı açıktır. 

İddianame sayfa 1309, paragraf iki. Dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet 
Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nın bilgisi dahilinde GEN-KUR İkinci Başkanı 
Çevik Bir ile Genelkurmay Karargah ve bağlı birliklerde görevli General ve Amirallerin fikir 
ve eylem birliği içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma Grubu'nda 
görevli bulunan suç tarihinde muvazzaf askeri personel ile Batı Çalışma Grubu temel 
belgeden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir ve şiddet ile devirme suçuna 
iştirak ettiği belirlenen askeri personel YÖK Personeli şeklindeki iddia devam etmektedir ve 
bu iddianame iddiayla suçlanıyoruz. Askeri mevzuata, teammüllere ve komuta kontrol 
prensiplerine uymayan bu ithamı mümkün değildir. Şahsımın ve iddianamede isimleri 
belirtilen çeşitli rütbelerdeki personelin iddia olunan suçu işlememiz sadece şahsıma ve 
birlikte suçlandığımız askeri ve sivil personele değil Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret 
anlamına gelmektedir. Böyle bir ordu Türk Silahlı Kuvvetleri modern dünyanın sayılı 
orduları içine girmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'ne böyle bir yapılanım söylenmesi kabul 
edilemez bir iddianamedir. Hiçbir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hangi rütbede olursa 
olsun bunu kesinlikle kabul edemez.

 Ben Kuvvet Komutanları arkadaşlarımız da burada nasıl kendilerini bu 15-16 
kişiyle birlikte yönlendirebilir, imkansızdır bunu kabul edemiyoruz. Böyle bir yapılanmaya 
komuta katının bilgileri olmasına rağmen bu yapılanmanın çalışmalarına göz yummaları ya 
da göz yummuş olmaları bahse konu komutanlar da hakaret anlamına gelmektedir. 



  

Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nın bilgisi 
dahilinde başka bir rütbelinin, şahsımın ve GENK-KUR karargâhında ve bağlı birlikte 
görevli bulunan rütbelilerin fikir ve eylem birliği içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak 
hiyerarşik yapı içinde oluşturdukları BÇG'de görevli bulunan askeri personele iddia olunan 
suçu işlemelerine müsaade etmeleri iddiası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok büyük bir 
hakarettir. 

Arzım sırasında defalarca izah ettiğim gibi bunun ne şekilde yapıldığı açıkça 
bellidir her yere yazıyla gönderilmiştir ama buna rağmen sanki gizli bir çalışma yapılmış 
gibi ve şahsımın başkanlığında komutanları da yönlendirecek gibi anlatılması suçu asla 
kabul edilemez.

 Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Aralık 2012 tarihli yazısı ile Başsavcılığa yazı 
ekinde üç belge göndermiştir. Bunlar iddianame sayfa 232-241 arasındadır.  Bu belgelerde 28 
Şubat 97 dönemindeki MGK Genel Sekreteri'nin ismi olduğunu da belirterek gönderilmiştir. 
Yani orda ismi görmüş ve bu askerlerle ilgisi olduğu için ilgili yere gönderilmiştir. Bu 
belgeler birincfisi  17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay Karargâhı'nda Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'e arz edilen irticai faaliyetler konulu brifing ki savunmamın başlarında arz 
ettim ve bu irticai faaliyetler konulu 25 sayfadan oluşan belge 17 Ocak 1997 tarihinde 
Cumhurbaşkanı'na verilen brifing belgesidir.

İkincide irticai faaliyetler konulu 25 sayfadan oluşan belge bu da brifinglerde 
sunulan ama Genelkurmay Başkanı'nca arz etmeye çalışan Cumhurbaşkanı'na arz edilen 
Mayıs 97'deki evraktır, üçüncüsü de Anasol D Hükümeti'ne verilen brifingle ilgili üçüncü 
belgedir.

 Şimdi, Cumhurbaşkanlığı arşivinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri 
Araştırma Komisyon raporunda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde bu 
belgelerin hepsi bulunmaktadır çünkü bizler tarafından yani Genelkurmay tarafından 
MGK'ya gönderilmiş, Cumhurbaşkanı'na sunulmuş, Cumhurbaşkanlığı arşivinde yer 
almıştır.

 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunları rapor olarak sunmuş, bu 
üç belge de aynı işlemi görmüştür.Her üç belge de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nca 
hazırlanmıştır, arkadaşlarımız burdadır, bu Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nca 
hazırlanan belge muhakkak ilgili başkanlıklarla koordine edilerek hazırlanmıştır. Bu 
Genelkurmay Başkanlığı evrakıdır sorumlusu Genelkurmay Başkanı'nın kendisidir. 

Dolayısıyla konuyu uzatmamak için sadece ikinci belge ile ilgili özel arz da 
bulunacağım İrticai faaliyetler konulu Mayıs 97 tarihli belgedir çünkü belgede 11 ayın 
geçtiği ifadesi geçiyor ki Refahyol Hükümeti 28 Haziran 96'da kurulduğuna ve takriben 15 
ay sonra devrildi görevden ayrıldığı nedeniyle o konuşmaların Mayıs 97 ayında geçtiği 
anlaşılmaktadır. 

Bu belge bu tarihi belge kanımca 250. klakör sayfa 445 ve 470 arasındadır. Belge 
iddianamede arz ettiğim gibi sayfa 233 ve 235'de özet olarak yer almıştır. Belge 
Cumhurbaşkanlığı arşivinde dolap no okumak istemiyorum açıkça yazılıdır, belge 10-11 
Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanı sunulan brifinglerde sunulan belgedir. Bu 
da Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu sayfa 1058-1079'dadır.

 Bu hususlarda ilgili olarak aşağıdaki hususlar aynen yer almıştır. Bugün ise bölücü 
terör tehditinin yanısıra eylem ve faaliyetleriyle Cumhuriyet rejimimizi aşındırmış ve halen 
ulaştığı bu nokta itibariyle bölücü terörle de birlikte iç tehdit değerlendirmesinde birinci 
öncelikli tehdit konumuna gelmiş bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri yasaların 
kendisine verdiği vazife doğrultusunda giderek artan irticai faaliyetleri değerlendirmiş ve 
buna istinaden Batı Harekât Konsepti'ni oluşturmuş ve nasıl ki daha önce iç güvenlikle 



  

ilgili teşkilat yapmışsa bu konsepte istinaden de irticayla mücadele  için Batı Çalışma 
Grubu adı altında yeni bir teşkilat kurmuş ve bu teşkilat siyasal islamın resmini 
oluşturmak için çalışmalarını ülke genelinde aynen Güven Çalışma Grubu'nda, bölücülük 
tehditinde olduğu gibi yapmıştır.

 Iddia makamının malesef bu belgeyle ilgili değerlendirmesi sayfa 232 paragraf 8'de 
ise şöyledir; belge içeriği Batı Çalışma Grubu'nun belge içerikleriyle benzerlik göstermekte 
ve belgede Refahyol Hükümeti açıkça hedef alınmıştır. Batı Çalışma Grubu'nun herhangi 
bir belgesi yok ki bu ifadeler orda geçmiş olsun. O tarihe kadar bir belge yayın bütün 
belgeler Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nın  belgeleridir. Nasıl olur da bu belgeler Batı 
Çalışma Grubu'nun belgeleri olarak bulunuyor ve bizler de suçlanıyoruz.

 Bu belge Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nca hazırlanmış arz ettiğim gibi ve 
iddianamede aynen bu şekilde ifade edilmiştir. Az önce de ifade ettiğim gibi Genelkurmay 
Başkanlığı'nın iç istihbarat teminat yetkisi yoktur. Tüm Genelkurmay Başkanlığı 
belgelerinde yer alan ve de benzeri olan kelimeler de MİT Müsteşarlığı'nın brifinglerinden, 
yazışmalarından ve etüdlerinden alınmıştır. MİT başkanlığının 28 Şubat'ta takdim ettiği 
brifing incelendiği takdirde bunların ayrı ayrı apaçık görüleceği açıktır. 

Genelkurmay Başkanlığı kadrolarında teşkilatında BÇG diye bir teşkilat yoktur. 
Başka bir ifadeyle BÇG bir ünite olarak Genelkurmay Başkanlığı kadrosunda yer almadığı 
için hiçbir BÇG evraklarında tarih ve sayısında BÇG olarak belirtilemez. Ancak İç Güvenlik 
Harekât Dairesi olarak yer alabilir dolayısıyla BÇG evrakı ifadesi de olamaz. 

Sonuç olarak BÇG Genelkurmay Başkanı'nca geçici olarak kurulmuş İç 
Güvenlik Harekât Daire çalışma yapan normal bir çalışma grubudur. Bu ikinci belgede 
ki Mayıs 1997 yılında hazırlanmıştır. Genelkurmay Başkanı bu belgeyi muhtemelen 
Cumhurbaşkanı'na haftalık değerlendirmeler sunmuştur. O ifadelerde de orada da sunduğu 
belgede az önce okuduğum paragraflar aynen geçmektedir. Bu ne demek? Genelkurmay 
Başkanı bizzati Cumhurbaşkanı'na Batı Çalışma Grubu'nun kurulduğunu, niçin 
kurulduğunu, Harekât Konsepti'nin açıklandığını ve Güven Çalışma Grubu'nun misal 
olarak bunu veriyor. Bu benzeri çalışmayı Genelkurmay Başkanı 1998 Mart ayında ki o 
zaman Kuvvet Komutanları değişmiş vaziyette, mevcut komutanlar emekli olmuş yerine yeni 
komutanlar gelmiş, Mart 1998 yılında ki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu açıkça 
yer almıştır. Yine Cumhurbaşkanı'na ifade ediyor, Batı Çalışma Grubu Güven Çalışma 
Grubu'na hiçbir şey söylenmemişken ama Batı Çalışma Grubu devamlı tenkit ediliyor 
şeklinde maruzatta bulunuyor, Cumhurbaşkanı emir veriyor, 27 Mart 1998 Milli Güvenlik 
Kurulu Toplantısı'nda aynı brifing tekrar sunuluyor, aynı ifadeleri Genelkurmay Başkanı, 
Cumhurbaşkanı'na ivedi gelen MGK Üyeleri'ne de aksettirmiş oluyor. Bu belge ve MGK'ya 
gönderilen diğer iki belge de söylediğim gibi Genelkurmay İstihbarat belgeleri yani 
Genelkurmay Başkanlığı belgeleridir. Bu belgelerin içerikleri dediğim gibi MİT Müsteşarı 
raporlarından etütlenerek, brifinglerine esas olarak hazırlanmıştır.

 Genelkurmay Başkanı'nın onayı ile brifinglerde karargâh faaliyeti 
kapsamında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı tarafından sunulmuştur. BÇG ile zerre 
kadar ilgisi yoktur belgelerin. Dolayısıyla iddianamede ileri sürülecek bu belge BÇG belgesi 
olarak nitelendirilemez, belge Genelkurmay belgesidir. Genelkurmay Başkanı'nın bizzati 
ifade ettiği belgedir. Dolayısıyla  iddia makamının iddia ettiği gibi BÇG'nin çalışması 
hiyerarşik yapı dışında bir çalışma değildir, BÇG'nin çalışmaları da Genelkurmay 
Başkanlığı'nın normal çalışmaları gibidir. Bu nedenle iddia makamınca yapılan ve BÇG 
belge içerikleri benzerlik gösterdi değerlendirmesi de geçerli bir değerlendirme değildir. 
Bundan başka BÇG'nin tüm süreci yönlendirdiği, MGK kararlarının alınmasında etkili 
olduğu iddiası da yukarıda arz edildiği gibi üzere bir Genelkurmay Başkanlığı çalışması 
olduğu açıkça belli olan bir çalışmanın hiyerarşik yapı da dikkate alındığında temelsiz, 



  

dayanaksız bir iddia olduğu açıkça görülmektedir. 
Özetleyecek olursam arz ettiğim gibi iddianamede BÇG tarafından hazırlandığı 

ve uygulandığı belirtilen ve suç delili olarak gösterilen belgelerin, çalışmaların 
Genelkurmay Başkanlığı görevi kapsamında faaliyetler olduğu açıkça görülmektedir. 
BÇG'nin hazırladığı tüm belge ve dokümanlar Genelkurmay Başkanlığı çalışmalarıdır, 
tüm belgeler kayıt altına alınmış, MGK Genel Sekreterliği dahil ilgili makamların 
tamamına gönderilmiştir. Tüm BÇG belgeleri irtica tehditinin resmini çıkarmak maksatlı 
yapılmıştır, aynı Güven Çalışma Grubu'nda olduğu gibi. 

Sonuç olarak devletin tüm ilgili kurumları 28 Şubat 1997 MGK Toplantısı 
gelişmelerinden sonra çalışmalar yapmasına karşın bugün sadece bizler sorumlu 
tutulmaktayız ve yargılanmaktayız. BÇG'nin görev alanı MGK Kararları Ek-a'da açıkça 
belirtilmiştir. BÇG devlet tarafından alınan kararlar uyarınca yine devlet tarafından tehdit 
olarak belirlenen irtica tehditine karşı tedbir alınması maksadıyla kurulmuş olup irticai 
terörün Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine, Türk halkına ve hükümetine zarar verilmesini 
engelleme maksatlı bir çalışmadır. Bize yapılan suçlama irtica tehditine karşı devlet adına 
yapılmış çalışmanın maksadının dışına çıkılarak yapılmaktadır. Buraya kadar ifade ettiğim 
hususlardan anlaşılacağı üzere BÇG hükümet kararlarını uygulama amaçlı bir 
çalışmadır. Hükümetin bilgisi ve talimatları dışında yasal olmayan hiçbir işlem 
yapılmamıştır. Yapılan tüm çalışmalar devletin gözü önünde, bilgisi dahilinde, açık 
biçimde ve koordineli olarak yürütülmüştür. Bize isnat edilen suçlama somut olayda 
hiçbir surette oluşmadığı gibi bizzat hükümet tarafından verilen emirler ve kararlar ve 
talimatların yerine getirildiğini bize isnat edilen suçun unsurlarının da bulunmadığı 
açıkça görülmektedir. Hükümetin düşürülmesi ya da devrilmesi gibi bir durumun söz 
konusu olmadığı ise bizzat arz etmeye çalıştığım gibi zamanın hükümet üyeleri tarafından 
belirtilmiştir. Bütün bunların size, savcılığa, mahkemeye benim tarafımdan değil dönemin 
Genelkurmay Başkanı izah edilmesi, anlatılması gerektiği açık olmakla birlikte kendisi 
rahatsızlığı nedeniyle açamadığı için süreç tüm açıklığıyla ortaya konulmaya çalışılmaktadır."

"Suçlamanın özü hükümeti cebren devirmek, ıskat etmek veya vazife görmekten 
men etmek olarak belirtilmiş ve bu konuda hükümetin, 54'üncü hükümetin istifasının 
gerçekleşmesi için ya da görev yapmaktan men edilmesi için maddi veya manevi bir cebir 
kullandınız mı, kullanan oldu mu, bu konuda bilginiz var mı? "

 "Bütün şerefimle temin ederim bu konuda hiçbir girişimimiz olmamıştır. Hiçbir 
yaklaşımımız olmamıştır. Hiçbir hükümet yetkilisiyle bu konuda bir konuşmamız 
olmamıştır."

"Bu Sincan'dan, Etimesgut'tan, Zırhlı Birlikler'den o tankların yürütülmesiyle 
ilgili bir iddia var. Bu konuda sizin bir ilginiz var mı, yürütülmesi amacıyla ilgili bir 
bilginiz var mı?"

"Burada ifade veren arkadaşlarımızın ifadesine göre bana gece bir-iki sıralarında 
telefon edildiğini söylüyor rahmetli arkadaşımız tarafından, ben de kendilerine bu saatte 
uyandıramam diyorum böyle bir konuşma geçmemiştir aramızda, böyle bir telefon konuşması 
geçmemiştir.  Haberimiz oldu, aynen şu şekilde oldu sabahleyin evimdeyiz lojmanlarımız 
Genelkurmay Başkanı ile yanyana, telefon çaldı açtım, Çevik dedi televizyonda tanklar 
yürüyor, açtım baktım hakkaten paletlere göre ben Genelkurmay'a gidiyorum dedim, atladım 
gittim. Orada durumun tatbikat nedeniyle arkadaşlarımızın ifade ettiği şekilde geçtiğini, 
tatbikat maksadıyla yapıldığını ki orada sefer görevi vardır. Orda bizzati acemi erlerin değil, 
yani normal kadrolu erlerin sefer görevi vardır. O sefer göreviyle ilgili yeni gelen erlere yeri 
göstermek maksatlı bir hareket olduğu söylenmiştir. Komutana telefonla duyurdum, 
rahatladı. Akşamüzeri Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda belge geldiği zaman hepimiz çok 
daha fazla rahatladık. Aynen bu şekilde geçmiştir."



  

"Şimdi 17 Ocak 1997 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'na bir brifing verilmiş. Bu 
tarihten sonra 24 Ocak 1997'de Gölcük'te bir toplantı yapılmış,bu toplantıda da bu hususlar 
konuşuldu mu?"

"24 Ocak'ta Gölcük'te yapılan toplantı seminerdir. Bizde Silahlı Kuvvetler'de belirli 
komutanlıkların belirli tarihlerde bu şekilde seminleri, çalışmaları olur, oraya komutanlar 
gider, özellikle takdimler terfi sırasında olan arkadaşlara yaptırılır. Çalışma yapılmıştır ama 
çalışma oradaki Donanma Komutanlığı'na ait  seminere gidildiğinde yapılan toplantı. O 
toplantı seminer maksadıyla yapılmıştır, eşlerimiz dahi gelmiştir oraya. Aynı toplantılar 
dediğim gibi bütün ordularda yapılır ve oraya da terfi edilecek kişiler takdim edilir, komuta 
katının onları görerek değerlendirme yapılması sağlanır bu maksatla toplantı yapılır."

"Savunmanızda BÇG'nin MGK kararları doğrultusunda kurulduğunu söylediniz. 
Şimdi MGK'nın ancak tavsiye niteliğinde kararlar alma yetkisi var. Muhatabı da hükümet. 
Bağlayıcı olabilmesi için bu kararların kanuna dönüşmesi gerek bu da meclisin yapacağı 
bir şey. Şimdi 406 sayılı kararda bu şekilde tavsiye niteliğinde bir karar. Bu karar 
doğrultusunda hükümetten veya Başbakanlık'tan Genelkurmay Başkanlığı'na BÇG'nin 
kurulması bu şekilde faaliyetlerde bulunması yönünde bir talimat geldi mi? "

"Efendim bu konuda Genelkurmay Başkanı'mızın Cumhurbaşkanı'na Güven 
Çalışma Grubu'nu ve dolayısıyla Batı Çalışma Grubu'nu anlattığını ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Raporu'ndaki aynı ifadeyi kullanıyorum. Genelkurmay Başkanlığı'nın 
anayasal ve yasal yetkisi çerçevesinde. Başbakanlık'tan bize talimat gelmedi ama İç 
İşleri Bakanlığı'ndan, Jandarma Genel Komutanlığı'na direktif gitti. Milli Savunma 
Bakanlığı'ndan bize de yazı geldi, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı 
Genelkurmay'ında bağlısı olduğu nedeniyle ve ayrıca anayasal ve yasal hakkımızı 
kullanarak bu çalışmayı başlattık. Başbakanlık'tan genelge gelmedi ancak Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nden, Milli Güvenlik Kurulu Kararları ve eki bize 
geldi. "

"Tabi bilgi için gelebilir ama talimat gelmedi diyorsunuz? "
"Başbakanlıktan biz orda dağıtımda yokuz. "
"Şimdi 28 Şubat'ta böyle bir toplantı yapıldı arkadan 7 Nisan 97 tarihli bir "İrtica 

Konusunda Alınacak Tedbirler" başlıklı belge ve "Toplantı"  başlığı altında bir toplantı 
yapılmış. Bu toplantının sadece Orgeneral Güreş'le ilgili ben adını da söyleyeyim, Orgeneral 
Doğan Güneş ile ilgili bölümünü hatırladığını söylediniz. O bölümü ben okuyorum, 10 
Emekli Orgeneral bir araya, gelse muhtıra verseler Orgeneral Güreş'in tutumu değişir. 
Böyle bir ifade kullandınız mı?"

"Bu ifade benim tarafımdan kullanılmadı ama çok güzel kullandırılmış gibi 
gözüküyor, dediğim gibi o tarihte gazeteler devamlı Orgeneral Güneş'i tenkit etmekte ve 
etekli resimleri çıkarılmaktaydı. O tarihlerdeki bir ifadeden alınarak bize yapıştırılmış 
yakıştırılmış olabilir. "

"Bu biliyorsunuz Genelkurmay tarafından gönderilen belgelerin içeriğinde var bu 
ifadeler"

" Efendim o belge de arkadaşlarımız teferruatlı olarak arz edecektir, ne kaydı vardır 
ne de kuydu vardır o tatbikatın arkadaşlarım benden çok daha iyi biliyorlar bu konuyu. "

"O tabi Genelkurmay Başkanlığı'nın meselesi. Yani Genelkurmay Başkanlığı"
"Genelkurmay Başkanlığı, yapılmıştır bu toplantı ama dediğim gibi bir bilgi 

toplantısıdır. "
"Peki öncelikle hükümetin devamını önleyecek demokratik müesseseleri 

devreye sokacak çalışmalar yapılmalıdır gibi bir ifade var. Bu ifadeyi kullandınız mı? "
" Ben böyle bir ifade kullandığımı hatırlayamıyorum, toplantıyı bile 

hatırlayamıyorum aynı şekilde ben çalışma o günkü çalışmama baktığım zaman benim saat 
13 ile bu toplantı 13-14 arasında yapılıyor General Amiral Toplantısı, 14'de benim randevum 



  

var. Yani böyle bu kadar konuşmaların ki ben o toplantıya 10 dakika geç gelsem 5 dakika 
gelsem bu kadar konuşma orada yapılamaz bu iki gerekçede."

"Çevik Bey biraz önce Başbakanlık'tan doğrudan bir talimat gelmediğini 
söylediniz, şimdi BÇG ile ilgili ben belgelere baktığımda bir şey dikkatimi çekti, şimdi bazı 
belgelerde mesela Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve Özel Kuvvetler hariç denmiş 
ama nerdeyse belgelerin tamamında Başbakan Askeri Baş Danışmanlığı hariç denmiş. Şimdi 
Anayasa'da da açıkça Genelkurmay Başkanlığı'nın Başbakan'a karşı sorumlu olduğu 
belirtiliyor. BÇG'nin faaliyet alanında genelde askeri faaliyetler değil, sosyal konularda. Bu 
konuda neden Başbakan Danışmanlığı'na bilgi verilmedi? Hatırlıyor musunuz? Kurum 
olarak diyorum yani ille şahıs olarak olması değil?"

"Bu konuda Başbakan Danışmanı kimdi yani. Ben bunu direk olarak söyleyemem, 
Genelkurmay Başkanı da söylemiş olabilir, ilgili yerden gitmiş olabilir ama benim Başbakan 
Danışmanı'na, Genelkurmay İkinci Başkanı olarak böyle bir şey söylemek benim görevim 
değil. Komutan tarafından belirli bir toplantıda arz edildi, söylendiyse bilemiyorum tabi. "

"Bu belgeler dağıtımı yapılırken bu belgelerin neden Başbakanlık Askeri 
Danışmanı hariç tutuldu?"

"Başbakanlık Danışmanı'nın askeri dışında olmasının yanında Milli Güvenlik 
Kurulu'nun dediğim gibi ilk defa tarihinde kendileri için Başbakan'a ve 
Cumhurbaşkanı'na bilgi verilmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 
görevlendiriliyor, dolayısıyla oraya gönderdik belgelerimizi onun tarafından arz 
edildiğini farz ediyoruz. Bilen arkadaş söylesin bunu ben bu şekilde cevap, bilen 
arkadaşa müsaade ederseniz. "

 "Batı Eylem Planı" konulu belgede eğitimle ilgili beyanlar var biliyorsunuz. Başka 
konularda işte ifadeler var. Mesela demokratik laik ve Atatürk İlkeleri'ne bağlı teşekküllerin 
daha iyi bir eğitimli, kültürlü, bilgili bir nesil yetiştirilmesi amacıyla sekiz yıllık kesintisiz 
eğitimi desteklediklerini belirten panel, toplantı ve gösteriler yapmalarını sağlamak. Bu 
faaliyetleri ilan, bildiri, afiş, pano ve ilanlarla desteklemek, gene bunun devamında 
Türkiye'nin dört bir yerinden işte partilere, milletvekillerine, diğer demokratik laik ülkelere 
bağlı kuruluşlara telefon, telgraf, mektup ve fakslarla müracaatlarını sağlamak denmiş. Bu 
şekilde Genelkurmay Başkanlığı tarafından faaliyetler yapıldı mı? "

"Batı Eylem Planı'nın bütün maddeleri Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği'nin ek-a 18  maddesi dikkate alındığında bu maddelere göre hazırlanmıştır 
müsaade ederseniz bu konuyu da hazırlayan arkadaşlara sorabiliriz ama 18 madde 
dikkate alınarak hazırlanmıştır."

" Şimdi devamında yine bu belgenin bu sefer uluslararası ilişkiler konusunda 
beyanlar var özellikle İran'la ilgili, burda da Dış İşleri Bakanlığı'nın ilgi alanına giren 
konular var, mesela birini okuyorum; İran'ın Türkiye'deki Baş Konsolosluklarından birinin 
gerektiği takdirde tümünün kapatılması, İran'la ekonomik ilişkilerin sınırlandırılması bu da 
ticari konularda bir şey, bu alandaki projelerin ve temasların ertelenmesi, İran'ın yıkıcı 
faaliyetlerini tırmandırması halinde İran'daki rejimin değiştirilmesi için gereken yollara 
başvurulması gibi devamında halen İran'da çeşitli boylara mensup 24 milyon Türk 
bulunduğu gözönünde bulundurularak bağımsızlık düşüncelerini harekete geçirmek, İran 
İslam Cumhuriyeti'ne karşı faaliyet gösteren Halkın Mücahitleri örgütünü desteklemek, İran 
ekonomisini hedef alacak şekilde kaçakçılık faaliyetini desteklemek devamında gene 
atlayarak gidiyorum, İran'daki rejimin zayıflatılması için, alkollü içki ve narkotik maddelere 
alışkanlıklarını sağlayacak faaliyetleri desteklemek. Şimdi burda düşünceme göre kanuni 
olmayan faaliyetler var. Şimdi empati yaptığımızda bir İran'lı bir yetkilinin diyelim ki İran 
devleti adına konuşmaya yetkili birinin, bir Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi 
bölmeye yönelik ifadeler kullandığını düşünün ve bunun resmi bir belgeye aktarıldığını 
düşünün artı alkollü içki ve narkotik maddeleri alışkanlıklarını sağlayacak faaliyetleri 



  

desteklemek. Alkollü içki Türkiye'de resmi olarak satılan bir şey tabi ama narkotik maddeler 
öyle değil. Bunlar, bunları nasıl açıklarsınız, böyle faaliyetler yapıldı mı veya yapılmadıysa 
bunlar niye yazıldı? Bu nasıl yani başka bir ülkedeki uyuşturucuyu desteklemek nasıl bir 
devlet politikası olabilir? "

 " Efendim bu konuyu sorduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Bizler 
sorgulandığımız zaman aradan 15 sene geçmiş bu konuları niye dahil ettiniz diye sorulduğu 
zaman doğru dürüst cevap veremedik, bilmiyoruz ama tutuklandıktan sonra buraya girdikten 
sonra dokümanları gördükten sonra Dış İşleri Bakanlığı'nda İran konusunu incelemek 
üzere ve ifade ettiğimiz ve de okuduğunuz konuları içerecek şekilde bir komisyonun 
kurulduğu ve bu komisyonun bu tedbirleri almak için kurulduğu ilgili arkadaşlarım da 
daha iyi bilirler böyle bir komisyondan alınmıştır bu ifadeler, böyle bir komisyon 
kurulmuştur ve bu maksatla kurulmuştur, devlet tarafından kurulmuştur."

"Yine bu belgenin devamında 24 No'lu faaliyet bendinin D bendinin 10'uncu 
maddesinde yasal tedbirlerle sonuç alınamadığı takdirde psikolojik ve örtülü hareket icra 
etmek. Benim burda takıldığım ibareler şunlar; yasal tedbirler ile sonuç alınamadığı 
takdirde ibaresi birincisi, bu ne demek? Psikolojik ve örtülü hareket nasıl icra edilecek, 
örtülü hareket ne anlama geliyor?"  

" Müsaade ederseniz efendim  ben bu belgeyi hazırlayan arkadaşların çok daha 
teferruatlı bilgi verebilir onları müsaade ederseniz soruyu. Sizleri yanıltmamak için onlara 
sorulmasını özellikle arz ediyorum."

"Peki, bu belgeyle yine de bunu demenize rağmen bir şey daha soracağım yine 31 
No'lu Faaliyet Planının A bendinde yeni hükümetin mevcut durumu hakkında teferruatlı 
bilgi vermek denmiş. O tarihte 54. hükümet yani dava konusu olan hükümet iktidarda. 
Sanki bu ibareden yeni gelecek bir hükümetin hazırlıkları yapılıyor gibi bir anlam 
çıkarttım ben. Ne dersiniz?"

" Efendim o zaten hükümet mahkemede, hükümet hakkında mahkeme açılmış 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'na Savcılık bunu Cumhuriyet DGM Savcılığı 
Yargıtay Başkanlığı'na göndermiş,Yargıtay Başkanlığı Anayasa Mahkemesi'ne vermiş ve 
mahkeme edilmekte, bu konu dikkate alınarak yazılmış olabilir. "

"O süreç içerisinde Genelkurmay İkinci Başkanı olmanıza rağmen değişik 
uluslararası kuruluş temsilcileri ve devlet temsilcileri ile yaptığınız konuşmalar var. Şimdi 
istihbarat İsrail İstihbarat Başkanı ile yaptığınız konuşmalar var. Bana siyasi nitelikte gibi 
geldi ve sanki böyle İsrail'e bir şeyler açıklama amaçlı gibi. Yine CIA yöneticileriyle 
yaptığınız konuşmalar da aynı nitelikte gibi geldi. Bu konuya ne dersiniz? "

"Ben Türkiye ile İsrail arasındaki Askeri Eğitim İşbirliği Antlaşması'nı zamanın 
Başbakan'ı rahmetli Erbakan tarafından imzalanmıştır ve ben görevlendirildim bu 
antlaşmanın imzalanması için, Türkiye'nin lehine olmuş olan bir antlaşmadır.  Türk Hava 
Kuvvetleri ile ilgili uçaklarının sofistike edilmesiyle ilgili bir anlaşmadır. F4 Phantom'ların o 
konuda o toplantı o belgeyi ben imzaladım ve sık sık o toplantıların yapılması ve 
antlaşmanın yapılması maksadıyla ben oraya gittim, dediğim gibi Türkiye'nin büyük 
menfaatine olmuş bir Türk Hava Kuvvetleri'nin muharebe müessiyetini etkin bir duruma 
çıkarmış bir antlaşmadır, buraya gittiğimiz zaman yapılan toplantılarda ve bu olaylar da 
ülkelerde oluyor. Ben de onların ülkesinde olan olaylarla ilgili konuşmanın dışında sualler 
sorabiliyorum o da bana sormuştur kişisel düşüncelerimi muhakkak aktarmışımdır. Yani 
resmi bir şey yoktur."

"Şimdi yine bu Şemdin Sakık'ın yakalanması ve sorgulanması aşamasından sonraki 
olayları da sormak istiyorum. Gerçekten Şemdin Sakık,Akın Birdal ve değişik siyasiler, 
gazetecilerle ilgili ifade verdi mi yoksa bu biraz önce yukarıda belirtildiği şekilde Psikolojik 
bir hareket şeklinde mi oldu, biliyorsunuz bu olaylardan sonra Akın Birdal suikasti oldu ve 
bazı gazeteciler de işten atıldı?"



  

"Çok teşekkür ediyorum çünkü çok çünkü bu soru benim bütün arkadaşlarıma 
soruldu, hiç ilgisi olmayan bir sorudur. Şemdin Sakık 97 yılında yakalandı. Şemdin Sakık 
yakalandığı zaman ifadesi Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanlığı'nca alındı. Şemdin Sakık bu 
ifadelerinde her şeyi açık açık söyledi. Bu ifadeler bize gelince bu bana ve komuta katına 
arz edildi ama bu arada orada gazetecilerin de olduğu konusu basına her nasılsa intikal 
ettiriliyor, nereden ve nasıl ettirildiğini bilmiyoruz. Bunun üzerine Şemdin Sakık'a diyorlar 
ki sen bu ifadelerin sadece son sayfasını imzalamışsın esasında sana bunun her sayfalarını 
imzalattırmaları lazımdır, ifadenden vazgeç ve bunun üzerine Şemdin Sakık ifadesinden 
vazgeçiyor. O onu duyuruyorlar. demek ki kendi insanları onu da mahkemeye geldiği zaman 
yanında olan bir sürü insanlar var, gazetede yazan konuları dikkate alarak söylüyorum ve 
vazgeçiyor ifadesinden. Bu konunun Batı Çalışma Grubu'yla zerre kadar alakası yoktur bir 
kere tarihi bile değişiktir. Şemdin Sakık bu ifadeyi verdikten sonra tekrar bu ifadeyi ben 
vermedim yanlış yapıldı, dolayısıyla bu ifadeler bana mâledildi şeklinde ifade veriliyor. 
Şimdi bununla ilgili olarak ben emekli olduğum zaman 2011 yılıydı, gazetelerde, 
televizyonlarda haber çıktı Şemdin Sakık'la ilgili andıç hazırlandığı, andıç konusu ortaya 
çıktığı zaman ve bu konuyu andıç olarak bilmiyoruz. Bana bunu sayın Savcı sorduğu zaman 
andıç olarak sordu, belgeyi de göstermedi. Ben de andıç olarak cevapladım ama andıç diye 
bir şey yok o zaman. Yani Şemdin Sakık'ın yakalanması niye andıçla söylensin? Oradan gelir 
ifadeler verilir ve onlar o ifadeleri okursunuz komuta katı olarak öğrenirsiniz bunları ama 
ondan sonra öğrendik ki, İstihbarat Başkanlığı'nda benim adıma açılan İstihbarat Daire 
Başkanı Fevzi Türkeri adına açılan ve şube müdürü bir arkadaş adına açılan Bülent 
Dağsal'a açılan bir belge hazırlanıyor, ne imzamız var ne bir şey ve bu belge iddianamede 
de açıkça görüldüğü gibi askeri bir kişinin elinden çıkmamış o belgedeki ifadeler 1a 2c 
karmakarışık, hiçbir askerin yapamayacağı, öyle bir asker öyle bir çalışma yapsa derhal 
emekli edilir. Tamamen bunu baktığınız zaman açıkça görüyorsunuz artı bu andıçta diyor ki 
bu andıç buı evrak 24 Nisan'da geçerlidir diyor. Bakıyorsunuz onaylar listesine 4-5 tane olayı 
23 Nisan'da koymuş. Tamamen acemi bir kişi tarafından yazılı olduğu açıkça görülüyor."

"Bir de müştekilerle ilgili özellikle askeri personel ile ilgili bir şey sormak istiyorum, 
subay ve astsubaylarla ilgili olarak. Şimdi özellikle 1997 yılına gelene kadar sicilleri çok 
yüksek olan subay ve astsubaylar  var. Yani 90 küsürlü sicillerde hep devam etmiş. 90'lı 
100'lerde gitmiş fakat 97 yılında veya o süreçte birdenbire 60'lara 70'lere düşmüş. Şimdi 
bunların bir kısmı ihraç edilmiş bir kısmı daha sonra ihraç edilmiş gine Birlik 
Komutanları tarafından bazı subay ve astsubaylara yönelik belgeler var hazırlanmış, işte, 
eşinizin başını açmazsanız hakkınızda işlem başlatılacaktır gibisinden onlar da verebilirim, 
iddianamede okumuşsunuzdur. Şimdi düşünün ki hukukta şahsilik ilkesi sözkonusudur yani 
modern hukuk böyledir. Velev ki eşi suç işlemiş bile olsa yani bunu suç olarak da 
tanımlamıyoruz tabi, tanımlamamız da mümkün değil, eşlerinin fiillerinden de dolayı 
subay ve astsubaylar ne şekilde sorumlu tutulabildiler veya hangi mevzuata dayanarak? 
Bir de şunu yine şey yapmak istiyorum yine mesela dikkatimi çeken biri bir örnek var, burda 
sanık olarak yargılanan Erkan Yaykır var, kendisinden düşük rütbeli subaylarla ilgili 
görüşme tutanakları var ama kendisinden yüksek rütbeli iki albayla da görüşme tutanağı var 
ve bu görüşme tutanakları sanki böyle sorgu gibi çünkü bu görüşme tutanaklarından sonra o 
şahıslar hakkında rapor da düzenlenmiş düşünün yani Binbaşı Albay'lar hakkında rapor 
düzenliyor. Şimdi burada bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl yapıldı, hangi 
mevzuata dayanılarak yapıldı?"

"Silahlı Kuvvetler'den ayrılacak bir kişiyle ilgili olarak o kişinin bulunduğu yerde 
muhakkak suretle o olayla ilgili bir raporun verilmesi lazım o rapor o yerdeki bir üst rütbeli 
makam tarafından teyid edilmesi lazım. Eğer bu bir tabur seviyesindeyse Alay Komutanı, 
Tabur Komutanı'nın bu raporu hazırlamasından sonra Alay Komutanı'na rapor hazırlaması 
lazım, Alay Komutan'ı bir tümene bağlıysa o tümen tarafından da rapor verilmesi lazım, 



  

tümen hangi kolorduya bağlıysa o kolordu tarafından da rapor verilmesi lazım, o kolordu 
hangi orduya bağlıysa onun tarafından da bunun incelenmesi ve uygulanması için emir 
verilmesi lazım, ondan sonra bu Genelkurmay Personel Başkanlığı'na gelir bunlar, ilgili 
kuvvetler tarafından ve Askeri Şura'ya getirilir bunlar, Askeri Şura'da bütün komutanlar 
oradadır ve bu Silahlı Kuvvetler."

" Şimdi bürokratik mevzuata bir şey demiyorum o silsileye de bir şey demiyorum 
ama şimdi mesela 54. Mekanize Piyade Tugay İkinci Tank Tabur Komutanı tarafından bir 
müştekiye yönelik olarak bir yazı yazılmış ancak bu konularda herhangi bir gelişmenin 
olmadığını sosyal faaliyetlere hiçbir aktivite göstermediğinizi gördüm. Atatürkçü düşünce 
yapısını esas alıp onun izinde yürüyen bizlerin yaşam felsefeleri de aynı olmalıdır. Şimdi bu 
konuda daha titiz ölçülerde olmanızı, çağdaş yaşam tarzını yakalamanızı bekliyorum. Şimdi 
bu yaşam felsefesi sonuçta insanın düşüncesiyle ilgili bir konu bu şekilde başka ifadeler de 
var, mesela yukarıda belirtmiş olduğum yine birliği söylemiyorum bir Tugay Komutanı 
tarafından yazılmış, yukarıda belirttiğim hususlara uymadığınız, yaşam tarzınızı 
düzeltmediğiniz ve bana ve bunu bana ispat etmediğiniz takdirde Subay Sicil 
Yönetmeliği'nin bilmem ne fıkraları gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılma 
işlemini başlatacağım, rica ederim, şeklinde yazılıyor. Şimdi bunlar biraz soyut ifadeler gibi 
geliyor. Yani bunlar hiç kontrol edilmedi mi, dediğim gibi mesela biraz önce verdiğim 
örnekte olduğum gibi Binbaşı bir Albay hakkında bir rapor düzenlerken üst makamlar, üst 
komutanları böyle bir şeyin olamayacağını söylemediler mi? "

"Şimdi burada önemli olan husus, Silahlı Kuvvetler'de disiplindir. Disiplini gören 
üst makam bu konuda gerekeni yapmak mecburiyetindedir. Ancak bunlar yapıldığı takdirde 
Silahlı Kuvvetler'de disiplin muhafaza edilir ve Türk Silahlı Kuvvetleri de disiplin hakkında 
dünyanın sayılı ülkelerindendir. Bu konuda teferruatlı bilgileri benim Personel Başkanı 
arkadaşım benden çok daha iyi bilebilir ama katiyen bu konularda yanlış, kişisel bir 
değerlendirme yapılmaz. Muhakkak surette verilen değerlendirmeler belirli makamlar 
tarafından incelenerek değerlendirilir ve ona göre karar alınır."

 " Bu iddianamede ve basında bir çok yerde geçen bir şey var bu "Demokrasiye 
Balans Ayarı" diye bir ibare var. Burda kastedilen nedir, ne anlama geliyor, bunu 
açıklar mısınız? "

"Efendim bunu sorduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Katiyen böyle bir ifade 
kullanmadım olayı bugünkü gibi yaşayarak size bütün şerefimle temin ederek arz ediyorum. 
Ben Birleşmiş Milletler'de görev yaptığım zaman Somali'de Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Kofi Annan'dı. Kofi Annan o zaman Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu ve biz 
de Birleşmiş Milletler bu Türk Amerikan derneklerinin yapmış olduğu toplantıya katılmak 
için o zaman Hava Kuvvetleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'ydi belki, Hava 
Kuvvetleri Komutanı İlhan Paşa'mla beraber gittik ve Kofi Annan'ı ziyaret ederek, 
Washington'daki toplantıya New York'tan biraz geç geçtik. Biz otele girdiğimiz zaman 
kendisi de hatırlayacaktır ilk defa konuşuyoruz biz onla belki ilk defa duyuyor benden, 
gazeteciler etrafımızı sardılar. O zaman Hürriyet Gazetesi'nde yazan Ferahi Hınç bunu 
gazetesinde bana sordular dediler ki ne geçti aranızdaki konuşmalar ben de dedim ki Koffi 
Annan Türkiye'de demokrasinin çok iyi gittiğini söylüyor dedim, aynen bu ifadeyi 
kullandım, ertesi gün gazetelerde "Balans Ayarı" diye çıktı. Bu konuda orada gördüğüm ve 
hatırladığım bu olaylar çıktıktan sonra Yasemin Çongar isimli gazeteci arkadaşa bayana 
avukatlarım vasıtasıyla bulmalarını ve o da oradaydı ben bu sözü söyledim mi söylemedi 
bunun için avukatıma söz verebilirim bu konuda. (Avukatına dönerek) Yasemin Çongar size 
ne dedi?  Katiyen böyle bir ifade geçmemiştir."

"Bu konuda o tarihlerde Genelkurmay Başkanlığı haftalık olarak da bazen 15 günde 
bir kamuoyuna açıklamalar yapıyordu yani bu konuda açıklama yapmak konusunda aşağı 
yukarı hiçbir sınırlama yoktu. Kamuoyuna duyurulacak şekilde bu sözünüzü yalanlayacak 



  

şekilde bir açıklama yaptınız mı? "
" Efendim Genelkurmay Başkanlığı'nda konuşma yetkisi Genelkurmay 

Başkanı'nındır, Genelkurmay İkinci Başkanı'nındır ve Genelkurmay Genel Sekreteri'nindir. 
Zaman zaman genel  Silahlı Kuvvetler'le ilgili konuşmalar yapmışızdır."

"Bu konuda bir açıklaması ben bildiğim kadarıyla Genelkurmay'ın yahut da sizin 
tarafınızdan kamuoyuna yapılmadı. Bu demokrasiye balans ayarı yaptık hususu 
konusunda. Yani bu konuyla ilgili ben bu konuşmayı yapmadım şeklinde Genelkurmay ya 
da sizin tarafınızdan bir açıklama yapıldı mı?"

" Balans ayarı konusunda kesinlikle böyle bir ifadem olmadı. Şimdi bunu bütün 
samimiyetimle söylüyorum, eğer ki ifade yapmaya çalışsak hergün bir kaç kere basına 
açıklama yapmamız gerekiyordu o zamanlarda bu nedenle her şeye cevap vermek 
mecburiyetinde değiliz. Ciddiye almadığımız için cevap vermemişizdir. "

"Orgeneral Çetin Dizdar imzalı bir belge ve bu karargâhın ilgili birimlerine de 
gidiyor ki müşteki de TSK'dan atılan bir subay zaten kendisi. Diyor ki aktif, sakıncalı ve 
şüpheli personele mümkün olduğu nispette düşük sicil verilecektir. Eş ve çocukların 
giyinişlerine dikkat edilecek; eşleri ve çocukları belli bir ideolojiyi temsil edecek şekilde 
giyinen personel uyarılacaktır. Bu personelin eş ve çocuklarının faaliyetleri uyarılara uyup 
uymadıkları takip edilecektir. Şimdi burada aktif, sakıncalı ve şüpheli personel nasıl, hangi 
somut gerekçelerle somut delillerle tespit ediliyor? Bir de yine aynı konuda eş ve 
çocuklarının örneğin iddianamede yer aldı bir çok bu konuda imzalı belgeler de var, 
TSK'dan ihraç edilen ya da bu konuda yazı ile birtakım tazyiklere maruz bırakılan 
subayların çocukları işte evine gelen misafirlerin kıyafetlerin tehlike olarak görülüp 
bunlar lojman nizamiyelerinden içeriye sokulmadığı belirtiliyor ya da şu şu şartlarda 
sokulacaktır deniliyor. Bu uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? "

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nde personelin giyim kuşamı, askeri personelin evlendiği 
kişinin kim olduğu ve bizler askeri okullara alınırken bizlerimizin sülalesi araştırılarak askeri 
okullara alınmaktayız ve bu araştırmalar devlet tarafından yapılmaktadır, devletin teşkilatı 
tarafından yapılmaktadır ve buna göre belirlenen kimseler askeri okullara alınabilmektedir ve 
askeri Silahlı Kuvvetleri'nde toplumla ilgili olarak kıyafet konusu olsun, davranış konusu 
olsun çok titiz hükümleri vardır, kuralları vardır, kaideleri vardır  bu kurallara uymayan 
kişiler belirli sıralı komutanları tarafından ikaz edilirler, ikaz edilmedikleri takdirde bunun 
gereğini yapmadıkları takdirde çünkü herhangi bir askeri garnizonun belirli bir yerine girme 
kıyafeti de vardır. Mesela bazı yerlere ben bile kravatsız giremezdim, eğer orda kravat varsa. 
Bunlar Silahlı Kuvvetler'de disiplin teammülleridir, örf ve adetlerdir. Dolayısıyla bunlara 
uymayan kişiler sıralı komutanlarınca belirlendikten sonra gerekli raporları verdikten sonra 
bunlar sıralı komutanlıktan geçtikten sonra Askeri Şura'ya getirilir, Askeri Şura'da Başbakan 
dahil sivil Bakanlar dahil bütün komutanlar dahil 30 kişinin imzasından geçerek bu insanlar 
Silahlı Kuvvetler'den ayrılırlar böyle bir titiz davranma neticesinde Silahlı Kuvvetler'den 
ayrılma yapılmaktadır. "

"TSK ki böyle olmalıdır yeri geldiğinde Türk Milleti'nin bağrından çıktığını ve Türk 
Milleti'nin temsilcisi olduğunu belirterek kendisine toplumda belli bir yer ediniyor, hakettiği 
bir yer ediniyor. Bunu yaparken toplumun büyük bir kesimi tarafından normal karşılanan 
ve TSK'da görevli olmayan bir personel eşinin TSK tarafından burada özellikle Batı 
Çalışma Grubu'nun faaliyet gösterdiği dönemde yasaklanmasını örneğin başörtüsü 
takmasının yasaklanmasını, bu konuda baskılar yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Yani bu TSK'nın yapmış olduğu yahut da Genelkurmay Başkanlığı'nın yapmış olduğu 
açıklamalarla çelişmiyor mu?"

"Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Silahlı Kuvvetler'indeki kendi personeliyle ve de 
kendi personelinin ve Silahlı Kuvvetler'e ait müesseselerde uygulanan bir kaidedir, onun 
dışındaki yerlerde giyilen kıyafete, sakala hiçbir şeye de karışma imkanımız yoktur, kıyafete 



  

karışma ama Silahlı Kuvvetler'e mensup olan yerlerin birtakım kaideleri, kuralları vardır 
oralarda bunlar geçerlidir. "

"Ama lojmanlarda TSK'ya ait alışveriş merkezlerinde toplum tarafından kabul 
edilen kıyafetlerin de kabul edilmesi gerekir, yani toplumun temsilcisi olan TSK'dan 
bahsediyorsak?"

" Bu konunun sayın Savcı'm abartıldığına inanıyoruz. Bizim evimize de tertemiz 
başı örtülü, benim annemin de başı örtülüydü. Başı örtülü insanlar gidip çalıştığı zaman buna 
kimse bir şey diyemez. Bunlar tamamen Silahlı Kuvvetler'i bu konudaki kendi prensiplerini 
uygulamanın aşındırılması maksatlı kasıtlı yaklaşımlardır. Ben o şekilde değerlendiriyorum. 
Hepimizin annesi baş örtülüydü, benim annem de sokaktan bir erkek geçtiği zaman kapının 
arkasına geçer, başını örter o şekilde konuşurdu. Biz bunları görerek, yaşayarak büyüdük. 
Bizim böyle bir şey yapmamız imkansızdır. Bunlar tamamen abartılmış, bizleri yıpratıcı 
konulardır."

" Hüsnü Dağ'ın ikametinde yapılan aramada elde edilen 6 sayfadan ibaret 44'den 
49'a kadar iddianameden okuyorum, numaralı el yazısı belgeler var. Bu belgelerde sizin 
isminiz geçiyor, diyor ki bu günlerde bana Çevik Paşa gelecek, senin için konuşacağım, Star 
Gazetesi'yle konuşuldu, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuları konuştuk, Bülent Ecevit 
ile Yılmaz tekrar Demirel'i seçmeye çalışıyorlar diye bir beyan var, ne diyorsunuz?"

"Bu konuyu sayın Genelkurmay Başkanı'mızın Karadayı'nın yaptığını biz de tabi 
ifadelerden okuyoruz. Tabi bu konuyu en iyi bilen arkadaşımın kendisidir ama böyle bir 
konuşma aramızda ne geçmiştir ne de bu toplantı olmuştur, bu benimle şahsen katiyen ilgisi 
yoktur. Hiç böyle bir konuşma aramızda geçmedi."

"Tabi ki süreci birlikte yaşadık ben de o süreçte yaşadım birbirimizi 
kandırmayalım. Bazı şeyleri birlikte yaşadık, bazı manşetleri hep birlikte okuduk. 
Onlardan birisi de iddianamenin 1307'nci sayfasında geçtiği gibi aynen paragrafı 
okuyorum başkanım: "12 Haziran 97 tarihli Hürriyet Gazetesi şüpheli Çevik Bir'in 
söylediği gerekirse silah bile kullanırız manşetiyle çıkmıştır. O tarihlerde kendisine 
atfedilen şüpheli Çevik Bir ve gazete tarafından yalanlanmayan bu söz gazeteci merhum 
Mehmet Ali Birand'ın hazırlamış olduğu Son Darbe 28 Şubat adlı 2010 tarihinde 
yayınlanan belgesinin ardından o günlerde Hürriyet Gazetesi yazarı olan Emin Çölaşan 
tarafından da doğrulanmıştır, nitekim hepimiz de  çok iyi biliyoruz  ki 28 Şubat sürecinin 
en önde gelen destekçilerinden birisi de şüphesiz ki Hürriyet Gazetesii'dir. O konuda yalan 
yazacağına da inanmıyorum.  Sayın sanık bu sözüyle ne kastetmiştir? Bu sözüyle ne 
kastetmiştir, söylemediyse bu sözü yalanlamış mıdır, tekzip göndermiş midir?"

" Müsadenizle cevaplıyorum sayın, böyle bir şey katiyen çıkmamıştır. Bunlar 
tamamen uydurmadır, gelsinler bunu ispat etsinler, her şeyimi vermeye hazırım. Devamlı 
olarak bizleri yıpratmak maksatlı yapılandır ve bahsettiğiniz kişi de bu konuda önplanda 
gelen kişilerden birisidir ve bunlar yalan konulardır katiyen böyle bir konuşma, böyle bir şey 
olmamıştır. Bu verilen brifinglerde böyle bir şeyin geçtiği ifade edilmekte ama şahsımızla 
bunun ilgisi yoktur, ilgililerle de ilgisi yoktur, bu brifinglerin istismar edilmesi maksatlı bir 
yaklaşımdır ve konuyu gündeme getirmektir. Benim Genelkurmay İkinci Başkanı olarak her 
gazetecinin sorduğu yazdığı şeye cevap verme şeyim yoktur, gereği de yoktur bunun o zaman 
her gün böyle şeylerle uğraşmak lazımdır ama bizler gazeteciler tarafından bizlerin lehine, 
diğerlerinin aleyhine olacak bir şeyi hiçbir zaman kullanmamışızdır çünkü bu şahsiyetle 
karakterle ilgili bir konudur, tamamen yalanlıyorum, böyle bir şey olmamıştır, Emin 
Çölaşan'ın da böyle bir şey söylediğine inanmıyorum. Kendisine muhakkak sorulması 
lazımdır. Ne zaman görüşmüşüz, diğeri rahmetli olduğu için söylemiyorum ama Emin 
Çölaşan bunu nerede görmüştür nerede duymuşsa o söylemelidir. "

"Şimdi evinizde yapılan aramada bir tutanak belge olarak iddianameye yansımış, 
dolayısıyla iddianamedekini aynen o şekilde aktarayım. Orda yazmışsınız ki simge haline 



  

gelmiş türban eşinin kafasına takmış dolaştıran subay, astsubay kim olursa olsun ağzından 
tek bir kelime çıkmasına dahi propaganda yapmış sayılır ve bu orduda bulunamaz şeklinde 
bir cümle söz konusu. Bu cümle size mi ait yoksa bir başkasına mı ait, kime ait olduğu 
noktasında bir bilginiz var mı? "

 "Şimdi şunu söylemek istiyorum, ben böyle bir belge, böyle bir kaset hazırlamadım 
ben bütün gün olaylar yaşanıyor, evlerde CD'ler alınıyor, böyle bir kaset bulundurabilir 
miyim ben evde? Katiyen benim şahsımla ilgili değildir.  Oradaki konuşma tamamen 
şahsımla ilgili değildir, kaset içinde geçen bir ifadedir o, okunduğu zaman da anlaşılmaktadır. 
"

"12 Haziran 1997 tarihli gazete manşetlerinden önce Genelkurmay'da brifingler 
veriliyor, gazeteciler, hukukçular, sivil toplum örgütlerinden bir kısım katılımcılara yönelik 
brifingler veriliyor ve bu brifingler verildikten sonraki gün gazete manşetleri darbeyi ve 
darbeyi çağırıcı hatta övücü manşetlerle ortaya çıkıyor ve kaynak olarak da 
Genelkurmay'daki üst düzey bir yetkili olarak gösteriliyor. Siz bu gazetelerdeki haberlere 
yönelik bir tekzip yayınladınız mı, yayınlamadınız mı?"

" Öyle bir konu benim şahsıma sorulmadığı gibi böyle bir konuşma kimse tarafından 
şahsıma sorulmamıştır ve böyle bir diyalog geçmemiştir, bunu bütün şerefimle temin 
ediyorum, brifingi verenler J Başkanı ya da Daire Başkanı seviyesindeki arkadaşlarımızdır. 
Görev olarak görevlendirilmişlerdir ve orada brifingleri vermişlerdir. Katiyen şahsım o 
brifinglere katılıpta böyle bir konuşma yapmamıştır, böyle bir ifade geçmemiştir. Gazetelerde 
de böyle bir beyanatım olmamıştır. "

"Batı Çalışma Grubu'nun yapmış olduğu raporlamalarda, fişlemelerde şu üç vakfın 
ismi çok geçiyor, birincisi Milli Gençlik Vakfı, ikincisi Hak Yol Vakfı, üçüncüsü Zehra 
Eğitim ve  Kültür Vakfı ve son olarak da Fethullah Hoca olarak bilinen kamuoyunda onun 
hizmet birimleriyle ilgili fişlemeler, çokça sıkça geçiyor. Şimdi bu üç vakıf Milli Gençlik 
Vakfı, Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı ve Hak Yol Vakfı  o dönemki mahkemeler tarafından 
kapatılıyor, Zehra Eğitim Kültür Başkanı bir cinayete kurban gidiyor, Hak Yol Vakfı Başkanı 
Avusturya'ya gitmiş olmasına rağmen orada yine bir cinayete kurban gidiyor ve Milli 
Gençlik Vakfı da kapatılıyor. Şimdi bu Batı Çalışma Grubu şemasının içine baktığımız 
zaman, özel kuvvetlerin de orada yer aldığını görmekteyiz. Bu özel kuvvetler Batı Çalışma 
Grubu'nda ne iş yapıyordu?

" Batı Çalışma Grubu'yla özel kuvvetlerin ilgisiyle ne var nereden bunu çıkardınız, 
diyorsunuz ki fişleme yapılmıştır, gösterin bir Silahlı Kuvvetler mensubunun herhangi bir 
kişinin fişlemesinde imzası olsun veyahut da bir Genelkurmay Başkanı'nın Silahlı 
Kuvvetleri'nin bir mensubunun bir müessesinin imzasını gösterin. Yalan haberlerle bizleri 
suçlamaya kalkmayın."

" Hüsnü Dağ'ın ikametinde yapılan aramada elde, ele geçen belge. Genelkurmay 
Başkanlığı Genel Sekreterliği Basın Yayın Halkla İlişkiler Tanıtım Dairesi "Basında Bugün" 
başlıklı belgenin Milliyet Gazetesi yazarı FB'nin 7.5.1998 tarihli "Kurban Derisi" başlıklı 
yazısı olduğu, köşe yazısının altında el yazısı ile yazılmış ve paraflanmış halde sayın 
komutanım bu makaleyi biz yazdırdık, GEN-SEK yazısının bulunduğu anlaşılmış, şimdi 
yine Hüsnü Dağ'ın yine aynı tarihte evinde yapılan aramada gazetecilere verilecek bu 
belgeler Hüsnü Dağ'ın kendisine ikametinde ele geçtiğine dair imzalatılarak alındı. 
Gazetecilere verilecek temalar bir, Refah Partisi'nin kendisinden olmayanları müslüman 
kabul etmeyerek topluma nifak tohumları ektiği, Refah Partisi Yönetici'lerinden ve 
Milletvekilleri'nden pek çoğunun yaptıkları konuşmalarıyla başta Atatürk olmak üzere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne TSK'ya ve Türk ulusunun diğer değerlerine hakaret ettikleri 
toplumdaki huzuru bozmaya çalıştıkları kendisinden olmayanları, bu şekilde Refah 
Partisi'ni, hükümette yer alan Refah Partisi'ni hedef alan maddeler, yaklaşık 16 madde. 
Şimdi burada gazetecilere zaten başta da söylüyor bu haberi biz yaptırdık. O dönemde 



  

hakkında soruşturma yapılıp dava açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir er olan Kadir 
Sarmusak'ın da tanık olarak verdiği beyanlarda bizim, benim çalıştığım birimde diyor biz 
önceden yaptırmak istediğimiz haberleri hazırlayıp ilgili gazeteciye verirdik, gazeteci haber 
yapar, ondan sonra da biz bu haber üstünde suç duyurusunda bulundurduk diyor. Şimdi 
burada Refah  Partisi'nin açıkça hedef alındığı, hükümetin büyük ortağının artı 
gazetecilere yaptırılacak haberlerin yönlendirilerek ve onlara yapacakları haberler ile ilgili 
temalar verildiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu şekilde Refah Partisi'ne karşı temalar 
verilerek haber yaptırılması biraz önce Çevik Bir'in savunmasında belirttiği gibi hükümet 
tarafından MGK'da alınmış olduğu iddia edilen ve verilen görev çerçevesinde yapıldığı 
belirtilen açıklamalarla ne kadar bağdaşıyor? "

"Bu konunun benim şahsımla zerre kadar ilgisi yok. Bu herhalde belirli bir 
arkadaşımıza sorulmuş bir soru. Genelkurmay Başkanlığı katiyen böyle bir çalışma 
yapmaz. Genelkurmay Başkanlığı'nın prensipleri bellidir, usülleri bellidir ve bu kişiler 
tarafından kasıtlı olarak gündeme getirilmeye çalışılan bu sorularla malesef muhatap 
oluyoruz ve bizler için çok üzücü. Ben sadece bu kadarını söylemek istiyorum. "

"Batı çalışma grubunda  görev alan karargah personelinin özel  seçilmiş 
balirlenmiş personel olmadığını j başkanlıklarında görev yönünden uygun olan personelin  j 
başkanlarınca    belirlenerek bu göreve verildiğini ifade ettiniz  ve devamında da bu nedenle 
bunların  özel bir iletişim ağı olmadığını telefon rehberinin bulunmadığını söylediniz. Batı 
çalışma grubunda görev alan tesadüfen veya belli şeyler ile seçilen  seçilen personel için özel 
bir tanıtım kartı çıkarılmış mı dır veya bunların çalışma mahalllerine giriş için özel  birgiriş 
kartı çıkarılmış mı dır?" 

 " İç Güvenlik Hareket Dairesi Güven çalışma grubu nedeniyle iç güvenlik yani 
bölücü terör ile  ilgili faaliyetlerin 24 saat devamlı takibi ve ona göre tedbir alınması 
maksadıyla kurulmuş bir dairedir ve burada 24 saat çalışan  oraya tayin edilmiş 
arkadaşlarımız vardır. Batı Çalışma Grubu gündeme geldiği zaman  çalışma da Haraket 
Başkanlığına verilince tabi burada ki  personolene ikinci bir görev daha  ilave edilmiş 
oldu. Onunlu ilgili olarak Genel Kurmay Başkanlığındaki ilgili  Başkanlıklardan tamamen 
başkanlıkların kendisinin görev yerine göre ve görev faaliyetlerine göre kendileri tarafından 
seçilip gönderileceği  şekilde personel buraya görevlendirildi ve bunların miktarları da 
verildi. Yani ihtiyaç belirlenerek, miktarları da  belirlendi ve tamamen bu  arkadaşlarımız 
daire başkanları J başkanları tarafından seçilerek buraya gönderildiler ve bunların görevleri 
bittiği zaman da başka yere tayin olduğu zamanda bu arkadaşlara yine yeni personel verilerek 
görev yapıldı  ve oraya girerken bütün arkadaşlara ben dahi girsem hepimizde bu kartlar 
vardır,  kimlerin girebileceği konusunda orada işaretlidir bunlar, bu konuda burada görevli 
arkadaşım varsa benden daha da güzel  cevap verebilir  tamamen kontrollü giriş çıkış olur 
oraya  bu nedenle verilir ve bunun dışında  olan  kimseler oraya bu kartta girme müsadesi 
olmayan ilgili arkadaşlar giremezler."

"Binbaşı Cengiz Çetinkaya size imzalatmak için her hangi bir evrak getirdi mi,siz 
binbaşı Cengizi çağırarak kendisine her hangi bir konuda emir verdiniz mi ?"

"Bu  arkadaşımızı ben burada tanıdım, kendisini bir genel kurmay ikinci başkanı 
olarak  kişilerle proje subayları ile direk mübadelesi imkansızdır. Özel bir nedenle bikişiyi 
çağırıp, emir verilmesi konusu imkansızdır, bunlarda  yaşanmamıştır."

" Sayın Tansu Çillerin  şerefsiz  onbaşı  sözüne karşılık Savcılığa  suç duyrusunda 
adli müşavirlikçe  savcılığa suç duyrusunda  bulunmuştur, bulunduğu iddianamede 
yazılmaktadır.  adli müşavirliğe bu emri kim vermiştir.  hatırlıya biliyor musunuz."

 "Bunu katiyen hatırlamıyorum, bu şekilde ne şekilde emir verildiğini  her halde adli 
müşavir arkadaşım kendisi daha iyi biliyordur. ben bu konuda hiç bir şey duymadım bana 
kimse hiçbir şey söylemedi."  



  

"Tansu Çillerin Şerefsiz Onbaşı sözüne karşılık bir kampanya  kontrol formu 
hazırlattırmak için emir verdiniz mi ?"

 "Herhangi bir konuda bu konuda emir vermediğim gibi bu konuda bir yapılmış bir 
çalmışma yada haberdar değilim." 

 "Sayın Çevik Bir 7 Nisan 1997 tarihinde general amiral salonu inönü 
salonunda general amirallerin katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya general 
amirallar daire j başkanı olan general amirallar  katılmıştı, toplantı tutanağında da 
öğle yazıyor,   toplantıya katılan tek albay da   hava kuvvetleri komutanlığında görevi 
nedeniyle kurmay albay Cengiz Koşal bunun dışında bu toplantıya katılan  albay 
rütbesinde kişi varmıydır. Yoksa sadece general amiraller mi katılmıştı ?"  

 "Şimdi aradan 15 sene geçmiş 16 sene geçmiş bir konuda ben dün de ifade ettiğim 
gibi ben bu toplantıyı hatırlamıyordum, ama arkadaşlarım bizden sonra sorgulanmaya  alınıp 
bir takım bizler gibi sanık durumuna getirilip tutuklanınca demekki arkadaşlarım doğru 
söylüyor diye düşüncesiyle bende bu konuda ilgili arkadaşlarla konuşarak konuyu öğrenmeye 
çalıştım ve bu arada kendimizde yaptığımız çalışmada  şahsımla yaptığı çalışmada 
İddianamede aynı gün  saat 15- 16  arası bir general meneral toplantısı olduğunu gördüm ve 
bu toplantının yapılmış olabileceğini düşündüm ve arkadaşlarımdan konuştuğumuz zaman da 
arkadaşlarımız da  bu toplandığının yapılmış olduğunu söylediler ama ben o toplantıya kaç 
tane subay kaç tane general kaç tane amiral katıldığını  nasıl bilebilirim bu imkansız ve 
hatırlayamıyorum."

"Sayın Çevik Bir, Batı Çalışma Grubuna J Başkanlarının belirlediği subayların 
katıldığını söyledi. Batı çalışma grubunda çalışan daire başkanlarında varmıydı?" 

 "Benim hatırladığım kadarıyla kadarıyla j başkanları oraya proje subayı bazında 
kişileri gönderdiler proje subayı bazındaki kişiler de binbaşı rütbesinde ve en fazla albay 
rütbesindedir. Oraya bir daire başkanı verilmesi öbür daire başkanının emrine girmesi 
demektir. O başkanın öbür başkanın emrine girmesi demektir. Böyle bir şey oraya sadece 
proje subayları girmiştir.  En fazla rütbeli kişi de Albay rütmesindedir."  

 " Sanık Ahmet Dağcı yönünden izin verirseniz bir soru sormak istiyormu. Sayın 
Çevik Bir  emirler doğrultusundan her dairede her j başkanlığından ve daireden bir takım 
proje subayları batı çalışma grubunda görevlendiriliyor. Siz bu emri veren kişi 
konumundasınız, bu proje subaylarından veya subaylardan diyelimki Ahmet Dağcı bu 
emre itaat etmemesi durumunda  kendisine emrine itaatsizlik ısrar suçundan Askeri 
mahkemeye sevk edebilir miydiniz, bu yönde  bu emre karşı gelen herhangi bir kişi olmuş 
mudur Genel Kurmay Başkanlığında?"

 "Şimdi böyle bir olayın yaşanacağını düşünmüyorum. Yani, Böyle bir askeri şahıs 
bu şekilde ilgili kimsede özellikle o konudaki istek talebini hareket başkanı arkadaşım 
yapmıştır. Çetin Doğan paşa yapmıştır. Hareket Başkanı arkadaşım hazırlamıştır. Onun emri 
ile bu rakam istenmiştir. Bu görevin teferruatlı olarak nasıl kimler tarafından en iyi 
yapılacağını bilen arkadaşlarımızdır. Ona göre  o arkadaşımız burdaki ihtiyacı tespit etmiş, 
isim verilmeden  rakam göstererek personel talebinde bulunmuştur.  Ona göre burada 
görev yapılmıştır bunun dışındaki teferruatı benim bilmem imkansız. Görev yapmayacak 
olursa  bu sıralı komutanlar tarafından değerlendirilir. Bize gelen teklife göre gereği yapılır, 
kendim direk olarak konuya giremem, aşağıdan sıralı  komutanlar tarafından bilgi verilir ona 
göre netice alınır  ve komutanını da genel kurmay başkanının müsaadesi alındıktan sonra bu 
dava açılır."

"Batı çalışma grubu rapor sistemi konulu belgede batı çalışma grubunu rapor 
sistemine  dahil edilecek komutanlıklar, konunun hasssasiyeti emniyet ve gizlilik ihtiyaçları 
dikkate alınarak kuvvet komutanlıkları ve jandarma genel komutanlığınca belirleneceği 



  

burda konunun hassasiyeti  ve madem çok usule uygun hukuka uygun bir işlemdi yaptığınız 
gizlilik nedir, bunu açıklamanızı istiyoruz,  aynı belgenin alt kısmında şu ifadeler yer alıyor; 
il bazında varsa değişik mezhep değişik mezheplerinin  tarikatların yeri ve miktarı   il 
bazında irticaya müzahir dernek, tarikat, dergah, tekke, zaviye, türbe, kuran kursu, imam 
hatip okulu ve öğrenci yurtlarının miktarı,  bunların üyelerinin sayıları, faaaliyetlerinin 
tespiti, bunlar hakkında bilgiler isteniyor. Bu bilgiler batı çalışma grubunun yasal bir 
görevi midir, bu belgelerle istenen ordaki öğrencilerin isimleri, faaliyetleri ve sayıları ne için 
kullanıldı?"

"Ben şimdi bunu okuduğum zaman sayın başkanım burada kişilerin ismi geçiyor, o 
kişilere sorunuz, ben genel kurmay ikinci başkanı olarak bu kadar teferruatı bilemem, burada 
isimleri yazılı olan  arkadaşlarımıza sormanızı talep ediyorum." 

"Batı çalışma grubu olarak o dönemde bazı kurumlara brifingler verildiğini hepimiz 
biliyorum. Bunun içeriğini tabiki siz doldurubilirsiniz, o dönemde bu brifinglerden milli 
eğitim bakanlığının önde gelen bürokrasisi ile görüşülüp özellikle başı kapalı olanlarla 
alakalı işlem yapılması gibi telkinlerde bulundu mu bu sorumuzun sebebi çok açıktır. 
Çünkü Danıytan konuyla alakalı vermiş olduğu kararlarda özellikle 28 Şubat döneminde 
başörtüsünü 657 sayılı devlet memurları kanunun 125/e maddesine sokularak meslekten 
çıkarılma cezaları verilirken ilerliyen süreçte Danıştay bu konuda kararından vazgeçerek 
bunun karşılığı uyarmadır dedi. Bunda sizin Milli Eğitim Bakanlığına bir birifinginiz var 
mıdır?" 

"Şimdi Sayın Başkanım soru tamamen saptırılmış vaziyette. Birifingler 
bilgilendirme maksadıyla yapılmıştır ve çeşitli müesesselerle bu konuda bizlere ihtiyaç 
duyulduğu basın dahil duyurmuştur ve bu birinfinler sadece bilgilendirme maksadıyla 
yapılmıştır. Böyle spesifik konularla ilgilisi yoktur  bu birifinlerin. Katiyen bu birifinleri bu 
şekilde spesifik suallerle  bağdaştıramazsınız." 

"Brifinglerin verilmesi yasal olarak batı çalışma grubunun usule uygun hukuka 
uygun olarak ifade ettiğiniz kurum görevi midir?"  

 "Görevidir. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri herhangi bir tehdit gündeme geldiği 
takdirde bu konudaki tehdit ile ilgili çalışma yapılabilsin, herkesin tehdidin ne olduğunu 
anlaması ihtiyacı vardı ve bu ihtiyaç bize duyrularak bu birifingler yapılmıştır. Bunu bu 
şekilde değerlendirmeniz  lazım."

 "Şimdi iddianamenin mühtelif yerlerinden seçimle iş başına gelmiş hükümete karşı 
planlı hareket yürütüldüğü ve bu hükümet büyük ortağa refah partisi ve mensuplarını 
toplumdan desdeksiz hale getirmek için psikolojik harekat gerçekleştirildiği ifade 
edilmiştir, kamu oyunun yönlendirilmesi yoluyla psikolojik haraket ve eylemler organize 
edildiği belirtilmiştir. Şimdi bunun alt yapısının oluşturulması için istihbarat ağı ve bilgi 
bankası oluşturulmuş mudur, bu vasıta ile elde edilen bir takım  bilgi ve belgeler üzerinden 
basın  yayın kurumları yönlendirilmiş midir, kendilerine birifingler verilmiş midir, adli 
açıdan yapılacak takibatlar öncesi hakim ve savcılar yönlendirilmiş midir, kendilerine 
brifingler verilmiş midir, daha önce böyle bir uygulama ve tahammül var mıdır?"

 "Böyle bir brifingin verilmesi maksadı tamamen bilgilendirmek maksadıdır, ortada 
bir irtica tehdidi gündeme gelmiştir, bu irtica tehdidi  bu ülkede yaşayan herkesin ilgilendiği 
konudur, bu konu şahıslar tarafından ilgilenildiği gibi müesseseler tarafından 
ilgilenilmektedir, arzettiğim gibi bizlere bu konuda bilgi verilmesi istenmiştir, sadece 
bilgilendirmek maksatlı brifingler verilmiştir ve bu birifiglerin  metnine baktığınız zamanda 
sormuş olduğunuz spesifik suaellerin orada olmayacağını göreceksiniz  bu genel bir 
bilgilendirme brifingiridir ve istek üzerine yaplmış  bu birifingler." 



  

27.C. SANIK ÇEVİK BİR MÜDAFİİ AV. VEFA TOKLU'NUN SAVUNMASI

İddianamedeki mesnetsiz tümüyle fotokopi olduğu anlaşılan belgelere müddeinin 
iddiasının ispat keyfiyetine rağmen müvekkilinin suçsuzluğunun ispatı gerekmektedir.

İddia makamı iddianamede ortaya koyduğu hususların bir sonucu olarak 
iddianamede sondan bir önceki paragrafında sonuç olarak yapılan soruşturma toplanan 
delillere göre dönemin Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanının bilgisi dahilinde Genelkurmay 2. başkanı Çevik Bir ile Genel Kurmay 
karargahı ve bağlı birliklerinde görevli general ve amirelleri fikir ve eylem birliği içinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları batı çalışma grubunda 
görevli bulunun suç tarihinde muazzaf askeri personel ile batı çalışma grubu temel 
belgelerinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyet Hükümetini cebir ve şiddet yoluyla devirme 
suçuna iştirak ettiği belirlenen askeri personel ve Yök personelinin 765 sayıl Türk Ceza 
Kanunun 64 maddesi aracılığı ile 147. maddesinde düzenlenen suçu işledikleri kanaatine 
ulaşılmış şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmiştir ifadeleri ile batı çalışma grubunun 
hiyerarşik yapı dışında kurulduğu hususunu vurgulayarak batı çalışma gurbunun hukuk dışı 
bir yapı olduğu atılı suçun sanki Genelkurmay karargahında oluşturulmuş bu hiyerarşi dışı 
özel bir yapı tarafından  işlendiği batı çalışma grubunun genelkurmay başkanlığını 
yönlendiren bir yapılanma olduğu tüm belgeleri batı çalışma grubunun hazırladığı izlenimini 
vermeye çalışmaktadır. 

Durumun böyle olmadığı şuana kadar verilen ifadelerden de ortaya çıktığı gibi bizzat 
iddianamedeki bir belgeyle ilgili açıklamalarla ortaya konulacaktır. Iddianamenin 232 ve 241 
sayfalarında Milli güvenlik kurulu genel sekreterliğinden Başsavcılığa gönderilen belgeler 
yer almaktadır. Yine iddianamenin 241 ve 243 sayfalarında Türkiye Büyük Millet Mecilisi 
darbeleri araştırma komisyonundan gönderilen belgeler yer almaktadır belgeler 
incelendiğnide milli güvenlik genel sekreterliğinden gönderilen belgeler ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden Başsavcılığa gönderilen belgelerin ayın belgeler olduğu görülmektedir. 
Bu üç ayrı belgeden ikinci belge ile ilgili genel hususlar şunlardır.

 Belge irticai faliyetler konuludur. Genel kurmay istihbarat başkanlığı belgesidir 
gizli kişiye özel kaşelidir. Belge üzerinde o tarihteki Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 
olan Hava Orgenaral İlhan Kılınç ismi yazılıdır.

Sayın Savcının bu belgeyle ilgili değerlendirmesi ise iddianamenin 233 sayafasında 
şöyle belirtiliyor. Belge içeriği batı çalışma grubunun belge içerikleri ile benzerlik 
göstermekte ve refah yol hükümetinin açıkça hedef alındığı görülmektedir.

 Oysa Genelkurmay Başkanlığı çalışmalarında ve iddianamede ortaya konulan 
evraklar arasında batı çalışma grubu çıkışlı batı çalışma grubu sayı numaralı hiç bir evrak 
yoktur. Iddianamede ısrarla batı çalışma grubu evrakları denilmesine rağmen zaten batı 
çalışma grubunun yada herhangi bir çalışma grubunun evrak çıkarma yada emir yayınlama 
gibi bir yetkisi yoktur. Genel kurmay başkanlığı evrak belgelerinde yazı yada emir hangi 
başkanlık yada daire başkanlığından çıkmışsa o başkanlık yada daireyi belirten sayı bilgileri 
ve daire yada başkanlığı belirtecek yönergelerde belirtilmiş bilgiler yazılıdır. 

Örneğin batı çalışma grubu yazıda Türkiye Cumhuriyet Genel Kurmay Başkanlığı 
Ankara  Harekat 7200-77-97/1İGHD(PL2)konu batı çalışma grubu tarih 10 nisan 1997 
yazılıdır. Ve bu bilgilerden yazının harekat başkanlığı iç güvenliği harekat dairesi  başkanlığı 
plan şube iki nolu plan subayı tarafından hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Bahse konu iddianamedeki ikinci belgede dediğimiz belgede aynı şekilde 
genelkurmay istihbarat başkanlığı belgesidir. Görüldüğü gibi tekraren belirtmek gerekirse 
iddianamede savcının belirtiği gibi batı çalışma grubu tarafından yazılmış hiç bir belge 
emir yazı yoktur. 

İddianamede yer alan hiç bir belgenin batı çalışma grubu izi taşımaması bçg 



  

tarafından herhangi yazı emir çıkmaması dolayısıyla sayın savcıyı da  açıklama yapmak 
zorunda bırakmıştır.

İddianamenin 685 sayfasında konu edilen Genelkurmay başkanlığınca Yüksek 
öğretim Başkanlığına yazılmış olan 15/05/1998 tarih ve harekat 713010498İGHD plan şube 
(6)248 sayılı yazının sayı grubunun devamında baktığınızda paratez içinde bçg ibaresi 
eklenmiş olmasına rağmen belgenin bulunduğu 116 klasör sayfa 299 bakıldığında yazının 
fotokopisinde bile bçg ifadesinin olmadığı görülecektir.

Bahse konu ikinci belge genelkurmay Başkanlığınca milli güvenlik Kurulu genel 
sekreterliğine  Cumhurbaşkanlığınca TBMM araştırma komisyonuna milli güvenlik kurulu 
genel sekretliğince başsavcılığına gönderilen belgedir ayrıca konu ile ilgili olarak 
Cumhurbaşkanlığınca inceleme yapıldığı 20 Mayıs 1997 tarihinde hukuk işleri kanunlar 
kararlar başkanı Kemalletin Alikaşifoğlu tarafından iki sayfalık not düşüldüğü iddianamenin 
242. sayfasında yer almaktadır. Görüldüğü devletin resmi makamlarına kayıt edilecek şekilde 
gönderilmiş olan genelkurmay istihabarat başkanlığı belgesi diğer bütün genelkurmay 
yazışmaları maksatlı olarak savcılık tarafından ididanamede batı çalışma grubu belgesi olarak 
değerlendirilmektedir.

 Bu belge üzerinde neden çok durduğuma gelince Genelkurmay Başkanlığının 10 
Haziran 1997 tarihinde medya ve yargı mensuplarına verilen brifingtede bu belgenin 
anlatılmış sunulmuş ve bu belgede batı çalışma grubundan söz edilmiş olmasıdır neden 
Cumhurbaşkanlığından milli güvenlik kurulununa devletin tüm üst makamlarına gönderilen 
bu belgede batı çalışma grubu aşağıda yazılı olduğu ifadelerle yer almıştır. 

Belgeden okuyorum bu bağlamda son dönemde Türkiye de ivme kazanan devletin 
sosyal siyasi ekonomik ve hukuki temel nizamlarını tamamen veya kısmen değiştererek şeri 
esaslara dayalı bir düzen kurmaya amaçlayan irticai faaliyetler 28 Şubat 1997 tarihinde 
toplanan milli güvenlik kurulunda başlıca gündem maddesi olmuştur. Ancak bundan 
sonradır ki Türk Silahlı Kuvvetleri irtica faaliyetleri iç tehditte bölücü terör ile aynı 
seviyede yani birinci önceliğe yükseltmiş ve bu duruma bağlı olarak yeni bir teşkilatlanma 
içinde batı çalışma grubu oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Yukarıda izah edildiği 
gibi konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığınca 20 Mayıs 1997 tarihinde inceleme 
yapıldığına göre belgenin  Mayıs 1997 ayı içerisinde haftalık arzda genelkurmay başkanınca 
Cumhurbaşkanınca arz edildiği anlaşılmaktadır.

 Yani Genelkurmay başkanın kendisi bu arz ile bu belgeyle batı çalışma grubunu 
Cumhurbaşkanına anlatmıştır. Netice olarak belgeyle ilgili hususlar bizzat Genel kurmay 
başkanının Cumhurbaşkanına anlattığı batı çalışma grubunun sayın savcının iddia ettiği 
gibi hiyerarşi dışı bir yapılanma olamaycağı batı çalışma grubunun hazırladığı bir yazı 
belge emir olamayacağı belgenin genelkurmay başkanlığı istihbarat başkanlığı tarafından 
hazırlanmış olduğunun açık olarak görüldüğü Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet 
Komutanlarının BÇGden haberdar olduklarının açık biçimde ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla batı çalışma grubunun hiyerarşik yapı dışında değil tam aksine 
genelkurmay başkanının emri ile hiyerarşik yapı içinde kuruluduğu hem devletin hem üst 
kademesindeki Cumhurbaşkanının devletin güvenlik mekanzimalarının Milli Güvenlik 
Kurulu genel sekreterliğinin milli güvenlik kurulu üyelerinin bildiği yasal çerçevede Genel 
kurmay başkanlığı karargahı usul ve talimatları  esaslarına göre aynen bölücülük öncelikli 
tehditi ile ilgili olarak kurulan güven çalışma grubu gibi irtica öncelikli tehditi ile ilgili olarak 
kurulmuş ve genel kurmay harekat başkanlığı iç güvenlik harekat dairesinin bünyesinde isim 
olarak talep edilmeksizin isim verilmeden diğer başkanlıklardan görevlendirme personel 
takviyesi ile çalışmalar yapan yasal hukuki çerçevede bir çalışma grubu olduğu açıkça 
görülmektedir.

 Hiyerarşi dışı denilen bçg nin hiyerarşinin en başında bulunan komutan 
Genelkurmay başkanı tarafından sayın Cumhurbaşkanına anlatılıp sahipletilmesi dışında 



  

konu bilgi sızdırma krizi ile Cumhurbaşkanı, Başbakanlık içişleri bakanlığı emniyet genel 
müdürlüğüdüzeyinde bir yazışmaya neden olmuştur. 02 Haziran 1997 tarihli  yazıda deniz 
kuvvetleri komutanlığının BÇG ile ilgili yazısı ilgili b olarak yer almaktadır. Yazı yani ilgi b 
yazı 5 mayıs 1997 tarihli batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları konulu yazıdır. Yazıyla deniz 
kuvvetleri komutanlığından çalınan evrakla ilgili emniyet genel müdürlüğü personeli 
hakkında idari inceleme yapılması istenmektedir. Yazının bçg ile ilgili bir evrakın konu 
edildiği bir yazı olması ve yazının bizzat Genelkurmay başkanı tarafından imzalanması 
genelkurmay başkanının bçg den ve çalışmalarından haberdar olduğunu ve bçg nin yasal bir 
yapı olması nedeni ile devletin ilgili makamları ile konu ile ilgili yazışma yapıldığını 
dolayısıyla  bçg nin hiyerarşik yapı dışında olduğu yönündeki savcılık iddiasının geçersiz 
olduğunun açık göstergesidir. 

Yine yakın tarihlerde yeniden doğuş partisi genel başkanı Hasan Celal Güzel'in 
bçg ve genelkurmay başkanı ikinci başkanı orgenaral çevik bir ile ilgili olarak  yaptığı 
28.07.1997 yaptığı şikayet ve ihbar dilekçesi ve verilen kararla ilgili gelişmelere Genele 
Kurmay Başkanı orgenaral İsmail Hakkı Karadayı tarafından bilinmiyor olmasıda 
mümkün değildir. 

Konuya ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde Adana Milletvekili olarak 
Kavuncu tarafından 07.08.1997 tarihinde verilen bir soru önergesine Milli Savunma Bakanı 
İsmet Sezgin tarafından verilen cevapta Bçg nin ve benzeri diğer çalışma grubunun yasal 
olduğu bçgnin genel kurmay karargahında Genel Kurmay Başkanı ile teşkil edildiği 
belirtilmiştir. Ayırca verilen cevabın ekinde Genel Kurmay Başkanlığının 02.09.1997 gün 
harekat şu şu sayılı bçg konulu yazısı da sunulmuştur.

 Aynı şekilde 15.01.1998 tarihinde aynı milletvekili doktor Sema Pişkinsüt 
tarafından verilen soru önergesine de bçg nin genel kurmay başkanının emri ile karargah 
çalışması yapmak üzere teşkil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına dolayısıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bildirilmiştir.

 Genel Kurmay Başkanlığı karargahında her gün basında çıkan ve genelkurmayı 
ilgilendirilen konulardaki haberler basın bültenleri ile genelkurmay başkanlığına arz 
edilmektedir. O dönemde de milli güvenlik kurulu kararları bunlara bağlı olarak yürütülen 
faaliyetler kapsamında basında çıkan tüm haberler aynı şekilde Genelkurmay başkanı 
Karadayıya arz edilmiştir. Söz konusu dönemde basında çıkan haberler incelendiğinde bçg 
nin bir çok haberine gazetelerde ve diğer basın yayın organlarda yer aldığı görülecektir. 
Bahsi geçen bu haberlerin tamamı aynı günün sabahında düzenli ve bilgilendirme maksatlı 
olarak Genelkurmay Başkanına arz edilmiştir.

 Sonuç olarak bütün bu izahtan da anlaşılacağı gibi 28 Şubat 1997 tarihli milli 
güvenlik kurulu toplantısı öncesinde cumhurbaşkanlığı neznindeki temaslar, arzlar 
genelkurmay başkanı tarafından bizzat yürütülen bir süreç olup milli güvenlik kurulu 
toplantısı sonrasında içişleri bakanlığı genelgesi de dikkate alınarak yasal çerçevede 
yapılabilecek hususlara yönelik olarak 4 nisan 1997 tarihli emir 10 nisan 1997 tarihinde 
Genel kurmay başkanına yapılan arza müteakip yayınlanan bçgnin kurulması emri 
tamamen genel kurmay başkanı talimatları doğrultusunda bilgisi dahilinde 
gerçekleşmiştir. 

Bu husustaki önemli bir detayda bizzat Çetin Doğan tarafından emrin arzı sırasında 
batı çalışma grubunun amacının mütedeyyin insanlara gerçek dindarlara rahatsızlık vermek 
olmadığının ifade edilmesi ve emrin amacının izahı üzerine genel kurmayı başkanı 
Karadayının emrin 5 d  maddesinde yer alan uygun platformlarda sözcüklerin arasına ve 
yasal kelimelerinin eklenmesinin emrettiğinin belirtilmesidir. 

Milli güvenlik kurulu 406 sayılı kararı 4 d maddesi gereğince batı çalışma grubu ile 
ilgili genel kurmay başkanlığı İGHD kaynaklı belgeler milli güvenlik kurulu genel 
sekreterliğine gönderilmiştir. Özetle batı çalışma grubunun illegal kurulduğuna ilişkin şikayet 



  

sonrası yapılan yazışmalar ve DGM'ler tarafından lehe kararların genel kurmay başkanlığına 
tebliğ ve MSB milli savunma bakanı sayın İsmet Sezgin'in ve sayın Turan Tayan'ın daha 
sonra bçg nin yasal ve genel kurmay karargahında düzenli faaliyet gösteren çalışma 
gruplarından birisi olduğuna ilişkin cevabı ve bunun ekinde yer alan genelkurmay başkanlığı 
yazısı bu yazının Türkiye Büyük Millet Meclisin de okunması bütün yazışmaların milli 
güvenlik kurulu genel sekreterliğine bildirilmiş olması faaliyetlerin Başbakanlık ve İçişleri 
Bakanlığı ile koordineli yürütülmesi Genelkurmay Başkanı Karadayıya verilen basın 
bilgilendirme arzları ve arz ettiğim 2 nolu belgede batı çalışma grubunun Cumhurbaşkanına 
arzı genel Kurmay Başkanı Karadayının en başından itibaren BÇG ye ilişkin tüm bilgilere 
sahip olduğunun açık kanıtıdır. 

 Genel kurmay başkanlığının Bçg ile ilgili tüm yazışmalar gereği için kuvvet 
komutanlıkları ve Jandarma Genel komutanlığına ve tabiki arz ettiğim gibi Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilmiştir. Kuvvetleri Komutanlıkları da Garnizon 
Komutanlıkları vasıtasıyla mülki makamlarla koordineli olarak irticai gelişmeler 
konusundaki yazışmaları Genel Kurmay Başkanılğına iletmiş Genel Kurmay Başkanlığı da 
Harekat Başkanlığı İGHD yazıları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine dolayısıyla 
devletin ilgili kurumlarına rapor olarak arz etmiştir.

 Türkiye Büyük Millet Mecilisi Darbeleri Araştırma komisyonu raporudur. 
Rapordaki bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri içinde hareket etmiştir. 
Anayasal bir meşruiyet sorunu  yoktur ifadeleri önemlidir. 

Bütün bu açıklamaların bizim yada müvekkilimiz tarafından değil doğrudan 
dönemin Genel Kurmay Başkanı tarafından yapılması gereği ortada olmakla birlikte bunun 
sağlanamayışı yada mümkün olmayışı dolayısıyla bu geniş izahatı yapmak gerekmiştir.

 Eğer konu siyasi ise dava olmaması dava ise konuya siyasi bakılmaması gerektiği 
açıktır.  Aslında ilginç bir biçimde bu konuda doğru değerlendirmeyi Tansu Çiller yapmıştır.

 Iddianamede ilk göze çarpan şeylerin 28 Şubat dönemine ilişkin olarak Türk Silahlı 
Kuvvetlerin faaliyetlerini olumsuz değerlendiren hatta suçlayan o döneme ilişkin faaliyetleri 
sanki herşey olağan gelişiyormuş hiç bir şey yokmuş milli güvenlik kurulu kararı almamış 
irticai mücadele konusunda Başbakanlık, Bakanlıklar, Mit emniyet hiç bir çalışma 
yapmamışta sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin tavırları bu süreci yönlendirilmiş algısıyla 
yazılan kitaplar tezler görüşler olduğu görülmektedir. 

İnsanı asker olacak şekilde itaatkar kılıp şartlandırmak sadece ölmeye ve öldürmeye 
hazır ve istekli olmasını sağlamak  anlamına gelmez bu aynı zamanda o kişinin denetimini de 
ele geçirmek demektir. 

 Dolayısıyla da emir müesseleri ile düzenlemeler suç teşkil etmediği sürece her 
emrin mutlak itaat sorumluluğu ile yerine getirmesi gereği askeri mevzuatta bu 
müsesesinin farklı düzenlenmesi sonucunu da doğurmuş emrin sorumluluğu emri veren 
kişiye yani amire verilmiştir. 

İddianameye ilişkin bir başka husus iddianameye yansıyan anlayışın o döneme 
ilişkin olayları olguları bugünden bakarak değerlendirme ve yargı önüne getirme çabası 
olduğudur. Yani bu iddianamede gözardı edilen husus 16 yıl öncesinin bu günün bakış 
açısıyla değerlendirilmesidir. 

  İddianamede dikkat çeken bir husus da 28 Şubat 1997 öncesi siyasi kaousun kimi 
kargaşaların sokak olaylarının kısaca 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararlarına alınmasına 
neden olan olayların batı çalışma grubunun kuruluşuna dayanak oluşturan milli güvenlik 
kurulu kararlarının 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifine 28 Mart 1997 tarihli İçişleri 
Bakanlığı genelgesinin ki çok önemlidir Genelkurmay bu konudaki çalışmalarına ve 
hazırladığı bir çok çalışmaya refarans olmuştur. Adalet Bakanlığı genelgesinin gözardı 
edilmiş olduğudur. Yani iddianamede bunlar yok sayılıyor ve 28 Şubattan başlıyor. 

17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığında, Cumhurbaşkanı’na İrticai 



  

Faaliyetler konulu bir brifing verilmiştir. Brifinge Genelkurmay Başkanı Karadayı, Genel 
kurmay  2. Bşk. Çevik Bir ve İKK Daire  Başkanı Fevzi Türkeri katılmıştır. Brifing 
sonrasında Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'dan Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile ilgili çeşitli konularda bilgi aldığı belirtilmiştir.

17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığında, Cumhurbaşkanı’na verilen 
İrticai Faaliyetler konulu brifingde gündeme gelen konular Cumhurbaşkanlığınca incelenmiş, 
inceleme sonuçları 3 Şubat 1997 tarihinde, Cumhurbaşkanı Genel Sekreter yardımcısı 
tarafından bir zarf içinde doğrudan Genelkurmay Başkanına makamında teslim edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi raporunda bu şekilde yazıyor.  

27 Ocak 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu  toplantısında, ilk kez Ağustos ayı 
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme gelen irtica konusu önce Milli Savunma 
Bakanı Turhan Tayan, daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı  Güven Erkaya tarafından 
bir kez daha gündeme getirilmiş, Milli Güvenlik Kurulu  gündemine gelmesi istenmiştir. 
Diğer Komutanların da bu görüşe iştirak etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Demirel’inde, bu 
konunun Şubat ayında yapılacak Milli Güvenlik Kurulu  toplantısında gündeme alınmasına 
karar verdiği belirtilmektedir.

 21 Şubat 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanını ziyaret etmiş, 
ziyarette  28 Şubat 1997’de yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu  toplantısında gündeme 
getirilecek taslak İrticai Faaliyetler Raporu MİT Müsteşarı tarafından Cumhurbaşkanına 
takdim edilmiştir.

Bu aşamada dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in o günlerdeki 
duruma ilişkin değerlendirmelerini de hatırlamakta yarar vardır.Sayın Süleyman Demirel 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonuna verilen bilgilerde 
de dikkat çekeceği gibi hadisenin üç veçhesi vardır. Birinci veçhe, 28 Şubat öncesi ülkede 
meydana gelen gerginlik İkinci veçhe, 28 Şubat günü toplanan Milli Güvenlik Kurulunun 
aldığı kararlar Üçüncü veçhe, bu kararlardan üç ay on sekiz gün sonra Sayın Erbakan’ın 
istifası ve o istifadan sonra çıkan tartışmalar.

28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı öncesi duruma, MİT ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün dava konusu faaliyetlere ilişkin çalışmalarına, tedbir arayışlarına kısaca 
yukarıda değinilmiştir. Bu kapsamda; siyasi ortamın kendi içindeki kaos, iktidarı ele geçirme 
adına siyasetin yarattığı gerginlik, milletvekili istifaları ve koalisyon ortaklarının da kendi 
içlerindeki mücadeleye dikkat çekmekle yetinilecektir. Söz gelimi; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim 1996 günü partilerin milletvekilleri 
sayılarında önemli değişiklikler olmuş, Doğruyol partisinden 14 milletvekili, ANAP’tan 12 
milletvekili, DSP’den 3 milletvekili istifa etmiştir.Dikkat çekiyorum, bu aşamada 
iddianameye göre bile henüz Batı Çalışma Grubuna ilişkin herhangi bir faaliyet, düşünce 
söz konusu değildir.Bu durum bile başlı başına siyasetteki karmaşayı, siyasetin kendi 
içindeki iktidar mücadelesini, daha hiçbir askeri ima, ifade söz konusu değilken siyasetin 
görüntüsünü ortaya koymaktadır ki bu husus sonraki günlerdeki gelişmelerden askerin 
sorumlu tutulamayacağının açık belirtisidir.

 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu kararı 13 Mart 1997 tarihinde Bakanlar Kurulunda 
müzakere edilmiş ve 14.03.1997 tarihinde Başbakan  merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
tarafından ilgili birimlere yayımlanmıştır. Bu Direktife, daha önce savunmalar sırasında 
gündeme gelen bazı tereddütler nedeniyle kısaca değinilecektir.13 Mart tarihli toplantıda 
Tansu Çiller diyor ki  Alınacak tedbirler kısa, orta ve uzun vadeli olarak düşünülmektedir. Ki 
bu bir sonraki günkü Başbakanlık direktiifinede yansıyacaktır. Kısa vadeli olanlar yasal 
düzenleme gerektirmeyen, hemen uygulamaya geçilecek kararlardır. Sayın  Necmettin 
Erbakan devam ediyor.  Milli Güvenlik Kurulu da da herkesin bu konuda birlik ve beraberlik 
içinde olduğunu müşahade ettim. Bize Milli Güvenlik Kurulun’da uzun uzun filmler 



  

gösterdiler. Bunların bizimle ne alakası var? Elbette bunlar tasvip gören hareketler değildir. 
Bu insanlar, az önce de söyledim, bir avuç insandır. Bunları orada ifade ettim, burada 
tekrarlıyorum; bu tür taşkınlıklar ve şuursuz hareketlerle mücadele hükümetin en samimi 
dileğidir. yapılan tavsiyeler isabetli hususlardır.28 şubattan bundan aşağı yukarı 13 gün 
geçmiş diyorki yapılan tavsiyeler isabetli hususlardır. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. 
Ülkeyi huzursuzluğa götürecek, tahrik edecek davranışların kimseye faydası olmayacaktır. 
bakanlar kurulu ve bütün üyeleri, irtica ve gericilikle mücadelede kesinlikle kararlı 
olacaktır. bu hususta gösterilmiş olan teklifleri ciddi bir şekilde ele alıp gereken mutlaka 
yapılmalıdır.Bugünden itibaren çalışmalara başlıyoruz. Çalışmaları Bakanlar Kurulu bizzat 
takip edecektir. Ciddiyetle yürütecektir. 

 Diyor ki sayın Erbakan aman dikkat edelim. yapılan işlerin bir baskı, tehdit ve 
zorlama altında yapıldığı imajı vermeyelim. Çünkü, Türkiye’nin güvenliğinden Bakanlar 
Kurulu sorumludur. Milli Güvenlik Kurulu istişari bir kuruldur. Hükümetimiz bu 
mesuliyetini müdrik olarak görevinin başındadır. Görevini dikkat ve itina ile yerine 
getirecektir. Bu hususta bütün üyeler hemfikirdir.” 

Peki 14 martta yayımlanan Direktif ne diyor? Milli Güvenlik Kurulu ’nun “İrtica 
ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi” kararındaki konuların önemle dikkate alınarak “kısa, 
orta ve uzun vadeli tedbirleri dikkat ve ihtimamla alın, mali destek ve yasa değişikliğine 
ihtiyaç gösteren tedbirler varsa, bunlar hakkında da, Bakanlar Kurulunca gereğinin yerine 
getirilmesi için Başbakanlığa bilgi verin. Bundan daha açık bir görev olabilir mi ? 

Milli Güvenlik Kurulu Kararlarının Anayasal açıdan hukuki durumu ile ilgili olarak 
direktifte de belirtildiği gibi kimi  Milli Güvenlik Kurulu  kararları hakkında yasal düzenleme 
yapılmasına ihtiyaç yoktur. Yasal değişiklik Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
işidir. Onun dışında yasal düzenlemeye gerek olmayan uygulamaların olabileceğini 
hukukçulara izaha gerek olmadığını değerlendiriyorum. Direktifle verilen bu emirlerin, 
görevlerin gereği olarak ya da başka herhangi bir hususta Genelkurmay Başkanlığında bir 
çalışma grubu kurulmasına şimdiye kadar hangi hükümet, hangi bakanlık talimat 
vermiştir. 

Geçmişte ve halen Genelkurmay Başkanlığında hangi çalışma gruplarının faaliyet 
gösterdiği, bunlarla ilgili olarak bir bakanlığın emir verip vermediği, bir yasal düzenleme ile 
mi kuruldukları gibi sorulara açıklık getirebilecek bu talebimizi tekrarlıyoruz. Bunun bir 
yasal düzenleme konusu olamayacağı açıktır.

 Bu direktife rağmen Genelkurmay Başkanlığı doğrudan MGK kararlarına 
ilişkin henüz herhangi bir çalışma başlatmamıştır. Bu kararlara ve Başbakanlık 
direktifine ilişkin ilk önemli somut çalışma Genelge, İçişleri Bakanı Meral Akşener imzasıyla, 
28 mart 1997 tarihli, 070674 sayılı Anayasa ve Yasaların Uygulanmasına Uyulacak Usul ve 
Esaslar konulu, kişiye özel mühürlü, dokuz sayfalık kapsamlı Genelgedir.Bu Genelge, İl 
Valiliklerine, İçişleri Bakanlığı teşkilatına ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez 
Teşkilatına gereği için; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Başbakanlığa, Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Genelkurmay Başkanlığına, Milli Savunma 
Bakanlığına ise bilgi için gönderilmiştir. 

 Bu aşamaya kadar özetlenen hususlardan çıkarılacak en önemli sonuç irticanın 
bir rejim sorunu, tehdit olarak henüz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından değil devlet 
tarafından, kabul edilmiş olmasıdır. 

Bütün bunlardan sonradır ki; Genel Kurmay Başkanlığındaki çalışmalar 28 
Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik kurulu, Milli Savunma Bakanlığının yazısı, Başbakanlık 
Direktifi  İçişleri Bakanlığı genelgesi paralelinde, Genelkurmay Başkanı Orgenaral 
Karadayı’nın emir ve direktifleri doğrultusunda başlatılmıştır.Bu kapsamda öncelikle ve 
önemle vurgulanması gereken husus; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devletin tüm reflekslerinin, 
tedbirlerinin,uygulamalarının, anlayışının resmen ortaya çıkmasını beklemiş olmasıdır. 



  

Dolayısıyla 28 Şubat tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında Başbakanlığın 
Direktifinin, İçişleri Bakanlığının Genelgesinin ve hatta Mart 1997 Milli Güvenlik kurulu 
toplantısının beklenmiş olmasını Türk Silahlı Kuvvetlerinin konuya duyarlılığının, meşruiyet 
içinde, yasalara ve mevzuata uygun hareket ettiğinin bir göstergesi olarak dikkatinize 
sunuyorum. 

Milli Güvenlik kurulu Kararı ve Milli Güvenlik Kurulu Kararı Ek’inde belirtilen 
hususlar ile Başbakanlık Direktifinin, İçişleri Bakanlığı Genelgesinin uygulanmasına yönelik 
olarak yukarıda detayları gibi Anayasa, Türk Silah Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, MİT 
Kanunu ve ilgili yasalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği düzenlemelerinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen görevlerin yasal çerçevede yerine getirilebilmesi için 
Genelkurmay Başkanlığı olarak nelerin yapılması gerektiği hususunda başlatılması 
gereken karargah faaliyetleri, konunun önemine binaen çalışma grubu kurulması 
doğrultusunda sürdürülmüştür.

Bugün ise Batı Çalışma Grubunun neden, hangi yasal mevzuata göre 
kurulduğu  burada dava konusu olmaktadır.  Bir çalışma grubu kurulması emri 10 Nisan 
1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu konulu emirle somutlaşmıştır. Bu emirle ilgili detaylı 
açıklama Sayın Çetin Doğan tarafından yapılmıştır. Burada emrin bizzat Çetin Doğan 
tarafından, Genelkurmay 2. Başkanına arzı müteakip Genelkurmay Başkanı na arz edildiği, 
sırada Genelkurmay Başkanın ve yasal kelimelerinin eklenmesini emrettiği hususları 
tekraren hatırlatıyorum. 

Batı Çalışma Grubu ile ilgili önemli bir husus da kuruluş tarihi, faaliyetlerine 
başlama zamanına ilişkindir. Batı Çalışma Grubunun kuruluşu belgelerle de sabit olmasına 
karşın, 10 Nisan 1997 tarihi göz ardı edilerek, iddianamede herhangi bir delille, bilgiye, 
belgeye, olguya dayanmayan, hiçbir dayanaktan yoksun, kuşkulu ifadelere yer verilmiştir.

İddianamenin 1297. Sayfasında “Gayri resmi olarak hangi tarihte oluşturulduğu 
tespit edilemeyen yani önce kabul ediyor gayri resmi oluşturulmuştur diyor ve faaliyetlerini 
Batı Çalışma Grubu adı altında yürüten bu yapılanmanın 28 Şubat Kararlarının alınmasını 
sağladığı, ancak 10 Nisan 1997 tarihine kadar hiçbir resmi belgede bu yapılanmanın izine 
rastlanılmadığı, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması konulu belgede 
daha önce oluşturulan bir yapılanmadan bahsedildiği, bazı mağdur ve tanıkların da 28 Şubat 
1997 tarihinden çok önce bazı mağdurların müştekilerin ifadelerine bakılırsa 85 tarihine 
kadar gidiyor Batı Çalışma Grubu adı altında bir yapılanmanın bulunduğunu, Türk silahlı 
Kuvvetleri içinde bazı subay ve astsubayların Batı Çalışma Grubu subayı olduklarını açıkça 
ifade ettikleri, İddianamenin 1299-1300. Sayfalarında “Soruşturma sonucunda ulaşılan 
kanaate göre; Batı Çalışma Grubunun 10 Nisan 1997 tarihinde kurulmasından önce de 
kriz masası grubu  altında faaliyete geçtiği, bu grubun 28 Şubat 1997 tarihli MGK 
kararlarının alınmasını sağladığı, anılan kararların oluşturduğu siyasi kaos ve basının 
kamuoyunu hükümete karşı yönlendirmesi sonucu Batı Çalışma Grubunun, hiçbir 
demokratik ülkede kabul edilemeyecek şekilde halkın oyları ile seçilmiş ve meclisten 
güvenoyu almış hükümeti cebir ve şiddet kullanmak suretiyle ıskat etmek amacıyla emir 
yazılmasını sağlayıp hükümeti ıskat etme iradelerini resmileştirdikleri anlaşılmıştır diyor 
savcı da ulaşılan sonucun ancak kanaat olduğunu belirtmek zorunda kalmıştır.

Batı Çalışma Grubunun kuruluşu bir biçimde 10 Nisan 1997 tarihinden önceye 
çekilemezse iddianame çökecektir.Nitekim bu durumda; Batı Çalışma Grubunun 28 Şubat 
Kararlarının alınmasını sağladığı ve devamı iddialarda dayanaksız kalmıştır. 

 Batı Çalışma Grubunun 10 Nisan 1997 tarihinde kurulmasından önce de kriz 
masası grubu altında faaliyete geçtiği varsayımı da tümüyle dayanaksızdır.Zira eğer Batı 
Çalışma Grubu Kriz Masası yerine kurulmuş olsaydı, ya da Kriz Masası Kurulunun 
görevlerini sürdürmek için, onun devamı olarak kurulmuş olsaydı bu takdirde; nasıl ki yeni 
bir mevzuat düzenlemesi, yöneltmelik yasa vs. çıkarken yada teşkilatlanma değişikliği 



  

olduğunda yapılıyorsa aynı biçimde, emirde bu ifade yerine Kriz Masası Kurulunun 
görevlerini emrin çıkmasıyla birlikte Batı Çalışma Grubu sürdürecektir ya da söz gelimi 
Emrin alınması ile birlikte” veya bir tarih verilerek X tarihinden itibaren Kriz Masası 
görevlerini Batı Çalışma Grubuna devredecektir” benzeri bir ifadenin olması gerekirdi.

Dolayısıyla Kriz Masası Kurulu ile ifade edilmeye çalışılan hususun genel 
anlamda 09.01.1997 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Kriz Yönetim 
Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde olduğu açıktır.

Bu Yönetmelikle, Yönetmeliğin, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, kamu kurum ve kuruluşlarını ve ilgili özel 
kuruluşları kapsadığı 2. maddede, Kriz Hali olarak; şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, 
tehlikeli ve salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli 
nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların ve iltica ve büyük 
nüfus hareketlerinin ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu haller olarak tanımlanmakta,  Kriz 
Merkezi ise, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlıklar, krize neden olan olayların çıktığı 
bölge, il veya ilçelerde valiliklerce kurulan merkezleri, olarak  düzenlenmiş, bu kapsamda 
Genelkurmay Başkanlığına açık görevler verilmiştir. Terörün en yoğun olduğu günlerden söz 
ettiğimize göre Kriz Masası gibi bir en azından istişari bir Kurulun ayrı, emirle İrticai 
faaliyetlerin bilgilerini üst makamlara arz edecek yapının ayrı olduğu izahtan varestedir.

Bu konuya ilişkin olarak bizzat dönemin Deniz Kara Kuvvetleri komutanı  Güven 
Erkaya’nın açıklamalarına bakmak yeterli olacaktır. Sayın  Erkaya'nın Bir Asker Bir 
Diplomat isimli kitabında Sayın Güven Erkaya Genelkurmayda bir grup kurulmasını 
Genelkurmay Başkanımıza ben teklif ettim ve Genelkurmay başkanımızın talimatıyla, bu 
grup, Batı Çalışma Grubu olarak Genelkurmayda kuruldu  bu konuya açıklık getirmiş öte 
yandan yine grubun Deniz Kuvvetleri Komutanlığında daha önceden kurulmadığına ilişkin 
olarak yani faaliyet gösterilmediğine ilişkin olarak Batı Çalışma Grubu’nun mimarının ben 
olduğumu iddia etmenin doğru olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Batı Çalışma Grubu’nun 
mimarı keşke ben olsaydım, bununla iftihar ederdim diyerek Batı Çalışma Grubunun bilinen 
tarihten önce kurulmadığını, yanı 10 nisan tarihinden önce kurulmadığını  Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığında daha önceden böyle bir çalışma olmadığını ve daha da önemlisi Batı 
Çalışma Grubunun hiyerarşik olarak yasal zeminde kurulduğunu ifade etmiştir. 

Yani Batı çalışma grubu faaliyetleri kapsamında yapıldığı iddia edilen yazışmalara 
ilişkin kayıtlar ve Genelkurmay yazıları da Savcılığın elinde olduğuna göre, Batı çalışma 
gurubunun  darbe amaçlı bir, gizli  bir cunta yapılanması olması halinde bakanlıklarla 
varlığını açık edecek biçimde konuya ilişkin yazışmalar  yapmasının, bu yazışmaları açık ve 
yine karargah yazışma usullerine göre yapmasının nasıl bir mantıkla izah edileceği  bu 
yazışmaların suç oluşturması halinde bu bakanlıkların neden işlem yapmadığı gibi bir çok 
soru cevapsız kalmaktadır.

Bu süreçte önemle vurgulanması gereken bir husus da sadece ülkenin içinde 
bulunduğu koşullar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine  verilen görevlerin yerine 
getirilmesi amacıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin de tehdit altında olduğu 
gerçeğinin, algısının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

  Yasalarla kendisine verilmiş tüm görevleri yapabilme anlayışı ile hareket eden 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortaya çıkan bu veriler doğrultusunda kendi personelinin hedef 
alındığı hususunu dikkate alması ve personeli ile ilgili olarak bazı bilgileri edinme çabası 
içinde tedbirler alması zarureti konunun diğer bir boyutudur.

 Batı Çalışma Grubunun Kurulmasına kadarki sürecin İddianamede yer almayış 
nedeninin, sanki Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendiliğinden harekete geçtiği izlenimi yaratmak 
olduğu açıktır.

İddianamede atılı suça yönelik olarak gerçek tek bir delil yoktur.Delil 
niteliğinde olmadığı çok açık olmakla birlikte 04 Nisan 1997 tarihli emir ekinde bulunduğu 



  

iddia edilen el yazısı fotokopisi ile birçok sanığın savunmasında tabir caizse hallaç pamuğu 
gibi atılan, her yönüyle bırakınız geçerli bir delil olmayı evrak bile olmadığı ortaya konulan 
07 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanağı da dahil olmak üzere atılı suçu ima edecek hiçbir 
belge bulunmamaktadır. Dolayısıyla da İddia makamı ancak ya gazete manşetlerini tanık 
göstererek ya da ima yoluyla suçlama yapabilmektedir.

Geriye kala kala, atılı suçun işleneceği intibaı verildiği, ima edildiği iddiasına 
dayanak oluşturulmaya çalışılan tankların Sincan’dan geçmesi olayı kalmaktadır.

Sayın Savcı bu konudaki kuşkuları gidermek için 4 Şubat 1997 tarihinde tankların 
Sincan’dan geçişi ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığından bilgi talep etmiş, 
Genelkurmay Başkanlığı da bu olaya ilişkin olarak Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim 
Tümen Komutanlığına ait 3 sayfadan oluşan, 4 Şubat 1997 tarihli Barış Ceridesini Savcılığa 
göndermiştir 4 Şubat tarihinde düzenlenmiş, yani sonradan üzerinde herhangi bir 
değişikliğin yapılmadığı İddianamenin ender güvenilir belgelerinden birisi olan Barış 
ceridesinde, tankların “Gesap uygulaması tatbikatına çıktığı” genel savunma planı 
uygulaması tatbikatına çıktığı diğer detaylarla birlikte burda okundu. Genelkurmay 
Başkanlığı gönderdiği belge ile tankların tatbikat amaçlı olarak geçtiğini ortaya koymasına 
karşın iddia makamı gazetelerin aynı kanaatte olmadığı gerekçesiyle dolayısıyla suçlamanın 
temeli olarak bunu yapalibiliriz diyor gazetelerin aynı kaanette olmadığı gerekçesi ile yine de 
sanıkların tümünü suçlamıştır.

Oysa tankların geçişinin bir darbe tehdidi, darbe habercisi olduğuna Başbakan 
Sayın Necmettin Erbakan da inanmamıştır.

 Bu güç gerçekleştirdiği 1961 ve 1982 darbeleriyle son kertede neler yapılabileceğini 
de herkese göstermiştir. Bu güç gösterisi, askeri güvenlik bürokrasisi tarafından zaman 
zaman kullanılmaktadır diyor savcı.

 Yine iddianamede 862 kez Milli Güvenlik Kuruluna da Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği, 457 kez Milli İstihbarat Teşkilatı, 63 kez Emniyet Genel Müdürlüğü 
ibareleri geçmesine rağmen bütün bu birimlerle birlikte hareket edildiği halde bu birimlere 
ilişkin hiçbir suçlama olmayışı, bu birimlerden gelen evraklarla buradaki insanlar suçlandığı 
halde bu birimlerin bu süreçte İddianame kapsamında hiçbir biçimde suça bulaşmayışları size 
de kuşkulu gelmiyor mu? İddianamede neden Başbakanlığın konu ile ilgili faaliyetleri yok? 
Milli Güvenlik Kurulu atılı suçun işlenmesi için karar almışken neden Milli Güvenlik Kurulu 
üyelerinin tamamı İddianameye dahil edilmemiştir?

Sayın Mahkemenin talebi üzerine Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat 1997 tarihli 
tutanaklarında kararların imzalanması hususunda bir baskı ya da tehdidin olmadığı açıktır.

Genelkurmay Başkanlığının teşkilatında istihbarat edinme biriminin olmaması 
nedeniyle, istihbarat bilgilerinin çok büyük kısmının MİT’ten ve kısmen Emniyetten 
alındığı, hatta yukarıda belirtildiği gibi hazırlanan taslak dokümanların bu bilgilere 
dayanılarak hazırlandığı göz önüne alındığında; İrana, Cezayir’e iftiralar atan” 
Genelkurmayı Türk Silahlı Kuvvetlerine tarikatlar sızıyor diye kuşkulandıran ve tedbirler 
almasına yol açan korkutan ürketen ve daha birçok tırnak içinde yalan yanlış” bilgiyle 
Genelkurmayı suça yönelten MİT’in iddianamede atılı suça hiçbir biçimde katkıda 
bulunmadığı, sürecin dışında olduğu nasıl söyleyebilirim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi  Araştırma Komisyonu Raporunun 1133. Sayfasında, 
Başbakan sayın Necmettin Erbakan tarafından, 18 Mayıs 1997 tarihinde, 14 Mart 1997’de 
Bakanlıklara gönderdiği Direktife ilave bir Uygulama Direktifi daha yayımlandığı 
belirtilmektedir. 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kararına İstinaden Çıkarılan 14 Mart 1997 
tarihli Başbakanlık Direktifinin Uygulanmasının Takibi konulu, 01704 sayılı söz konusu 
Uygulama Direktifi Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısına, Devlet Bakanlıklarına ve 
Bakanlıklara gereği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine  Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine bilgi için gönderilmiştir.



  

 İddianamede;müvekkillerin rica ile yada tehdit milletvekillerini istifa ettikleri, 
ettirildikleri ifade edilmekle birlikte bu konuda bir tek milletvekilinin ifadesi, idddiaları, 
tanıklığı, bilgisi, belgesi yoktur.

Hükümet yapmak istediği halde Türk Silahlı Kuvvetleri, Batı Çalışma Grubu 
tarafından yaptırılmayan, engellenen hiçbir faaliyetten, uygulamadan söz edilmemiştir. 
Hükümetin hangi icraatını yapmasına engel olunduğuna ilişkin hiç bir bilgi yoktur.Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin hangi faaliyetine karışılmış, hangi faaliyeti engellenmiş, ya da nasıl 
bir dayatma söz konusu olmuştur, buna açıklık getirecek hiçbir şey yoktur.

Hükümet programında İrticayı gerçekleştirmek gibi, şeriatı getirmek gibi bir hedef 
vardı da Batı Çalışma Grubunun mücadelesi, müdahalesi, çalışmaları sonucu mu bu hedefler 
gerçekleşmeyip  bu görevi yapması engellendi. Yukarıda arz edildiği gibi buraya kadar arz 
ettiğim hususları özetlemek gerekirse; bir siyasal süreç, dönemin bütün bileşenleri bir 
kenarda tutularak, burada bulunan askeri personel üzerinden tartışma konusu yapılmakta, 
ne yazık ki bu insanlar suçlanarak 19 aydır özgürlüklerinden mahrum bırakılmaktadır. 

  Sayın Savcı ilişiği kesilen bütün personelin şahsi dosyalarını Genelkurmay 
Başkanlığından istemiş ve incelemiştir. Ancak anlaşılan sayın Savcı bu dosyaların içinde 
BÇG evrakına rastlamamış olacak ki bu personelin batı çalışma grubu tarafından ya da  batı 
çalışma grubu emriyle ilişiği kesilmiştir gibi bir tespit yapmamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri  ile ilişiği kesilen personel açısından bakıldığında da sanki 
ilişiklerinin kesilmesinin sanıkların asker olmaları dolayısıyla sanıklarla ilgisi varmış gibi 
görünse de olmadığı daha önceki savunmalarda anlatılmıştır.Kısaca belirtmek gerekirse; 926 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 ve 94 ncü maddeleri, Subay Sicil 
Yönetmeliğinin 99., Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 53. maddelerine göre tümüyle sicil 
amirleri silsilesinden geçerek hukukçuların da görüşleri ve uygun görüş vermeleri koşuluyla 
Yüksek Askeri Şura tarafından verilen kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de 
süzgecinden geçen ve hukuka uygun bulunan kararlardır.

Sonuç olarak; faaliyetlerin, İddianamedeki ileri sürülen hususların aksine; tümüyle 
yasal zeminde tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karargah çalışması usulleri kapsamında, 
açık  diğer bakanlıklarla, kamu kurumlarıyla iletişim halinde, MİT ve Emniyet ile de işbirliği 
içinde ve hükümete karşı değil ancak MGK tarafından tespit edilen tehdite yönelik olarak, 
bu tehditin boyutlarını ortaya koyarak yasal zeminde ilgili yerlere ulaştırılmak üzere yapılan 
çalışmalar olduğu açık iken iddianame ile ortaya konulmaya çalışılan dayanaksız iddiaları 
izah etmek güçtür.

 Nihayet; atılı suç işlenmediğinden, müvekkilimiz Çevik Bir’in de bu suçu işlemesi 
mümkün değildir. Yargılama neticesinde beraatine karar verilmesini saygıyla arz  ederim."

27.D. SANIK ÇEVİK BİR MÜDAFİİ AV. ABDULLAH ATİLA BİNGÖL'UN 
SAVUNMASI

"İddianamenin okunmasından sonra burda söz aldığımda göreve ilişkin bir itirazda 
bulundum. Görev itirazında bulundum. Mahkemenin bu davaya bakmakla görevli olmadığına 
ilişkin hukuki bir değerlendirme ile görevsizlik kararı vermesi talebinde bulundum 
reddedildi. Aynı görev itirazın tekrarlıyorum.

Davanın açılması ile ilgili olarak CMK 173/6 öncelikle İstanbul 12. Ağır Ceza 
Mahkemesinden bir karar aldıktan sonra davanın açılmasını açılması gerekirken iddiamene 
mahkemeye sunulup mahkeme tarafından iddianame kabul edildikten sonra sanki usulü bir 
eksiklikmiş gibi arada bu kararın alınması hukuka aykırıdır. Öncelikle mahkeme bunu tespit 
ettiğinde durma kararı vermesi gerekiyordu. Bu karar verilmemiştir. Bu da usulü bir hata 
eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. 

Suç tarihinin net olarak ortaya koyulması gerekir. Müştekilerin mutlak suretle 



  

katılan sıfatını kazanıp kazanamayacaklarının belirlenmesi gerekir. Bununla ilgili olarakta 
bununla ilgili olarak ta isnat edilen suça bakıldığında suç bakanlar Anayasayı ihlal 
suçlarından bitanesidir. Hükümete ilişkin bir suçtur. Dolayısıyla suçun mağduru hükümettir. 
Dolayısıyla müşteki olabilecek yada katılan sıfatını kazanabilecek olanlar da sadece 
bakanlar kuruludur yada hükümettir.Bakanlar Kurulunun tüzel kişiliği yoktur. Tüzel kişiliği 
yoktur. Taraf sıfatını kazanması da söz konusu değildir. Sonuç olarak kim müşteki olacak 
kim katılan olacak bunun mahkeme tarafından biran önce belirlenmesi gerekir.

 Türkiye Büyük millet Meclisinin darbeleri araştırma Komisyonu Anayasayı ihlal 
etmiştir. Çok net çok açık Anayasanın 138. maddesinin ikinci ve üçünçü fıkrasına 
baktığınızda çok net görürsünüz görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak tavsiye ve 
telkinlerde bulunamayacağı emir  talimat verilemeyeceği bu konuyla ile ilgili görüşme 
araştırma soruşturma hiç bir şey yapamayacağına ilişkin çok net çok açık bir hüküm var 
ama Türkiye Büyük millet Meclisi buna aykırı davranmış Anayasayı ihlal etmiştir.

İddia makamının sanıklar aleyhine ortaya koyması gereken deliller ile birlikte lehine 
olan delilleri de koyması zorunluğunu vardır. Sanıklardan Ünal Akbulut konsepti 
hazırladığını söyledi. Konseptin en önemli kaynağı 28 Mart 1997 tarihli İçişleri Bakanlığnın 
genelgesi hiç bir farkı yok, bu delil neden iddianamede yer almamış yada Adalet 
Bakanlığının 11 Nisan 1997 tarihinde bir genelgesi var.

  Bizim savunma yapmamıza gerek yok aslında Şevket beyin kitabı okunduğunda 
herşeyin açık seçik ortaya çıkacağı görünecektir. Mehmet Bican 28 Şubatta devrilmek 
kitabında iktidar hırsının iktidarı nasıl alaşağı ettiğinin açık açık anlatıldığını görebilirsiniz. 
Ama taraf olmasına rağmen tarafsız yazılmış bu kitaplar neden iddianamenin içerisinde yer 
almamıştır. Bu da iddianamenin sanıklar lehine toplanması gereken delilleri tam olarak 
toplamadığını açıkça göstermektedir.

 Genelkurmay da Genelkurmay Başkanı altında 2. başkan Genelkurmay 
başkanına doğrudan bağlı Adli müşavir var, 2. Başkana bağlı J başkanlıklar var bir takım 
özel komutanlıklar var işte özel kuvvetler komutanlığı , Gata komutanlığı gibi diğer şeyler 
var bağlıları var bu J başkanlıklarından ikitanesi istihbarat başkanlığı ve harekat 
başkanlığı önemli başkanlık olarak bizim davamızla ilgili olduğu için söylüyorum. Biraz 
sonra hazırlanan emirlerle ilgili olarak bahsettiğimde çok daha iyi anlaşılacaktır. İşte harekat 
başkanlığı bir şekilde herakat başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş daha önceden ülkenin 
birinci öncelikli tehditi olan terör örgütü terör olgusu nedeniyle onun bünyesinde 
oluşturulmuş içgüvenlik harekat dairesi var iç güvenlik harekat dairesinin hemen altında buna 
bağlı olarak çalışan birimleri var bu birimlerden bir tanesi de harekat plan şube plan şube de 
de işte burda sanık olarak karşımızda gördüğümüz plan subayıdır bunların yanına  4 nisan 
10 nisan emirleri ile birlikte bunların yanına Milli Güvenlik kurulunda 28 Şubat 1997 tarihli 
Milli Güvenlik Kurulunda alınmış karar doğrultusunda başbakanlığın çıkarmış olduğu 
direktif doğrultusunda ona bağlı olarak hazırlanmış olan İçişleri Bakanlığı direktifinin 
sonrasında sonrasında bu Jandarma Genel Komutanlığı dolayısıyla Genelkurmay 
Başkanlığına da gelmiştir İç işleri bakanlığının genelgesi burda alınması gereken tedbirlerle 
ilgili olarak genelkurmay başkanlığıda kendi üzerine düşen görev nedir diye bakıp terörle 
birlikte birinci öncelik olarak irtica Milli Güvenlik Kurulunda ön plana çıktığı için terörle 
ilgili mücadelenin yanında irtica ile mücadeleyi de  aynı birime personel zaman mekan 
tasarrufu nedeni ile görevlendirme yaparak vermiştir. 

 Bçg nedir. Bçg Ruşen Bozkurt'un da söylediğ igibi 9-10 kişiden müteşekkil 
kendisine verilmiş olan irtica ile  mücadele ile ilgili verilmiş olan irticanın resmini çıkartmak 
ve komuta katına arz etmek görevi ile yükümlü bir çalışma grubudur. Çalışma grubudur. 
Genelkurmayın çalışma yöntemlerinden bir tanesidir. Özel olarak oraya tayin edilmiş hiç 
kimseyi göremezsiniz istihbarat Başkanlığından personel alınmıştır. Harekat 
Başkanlığından personel alınmıştır. Lojistikten personel alınmıştır. Yani kendisini 



  

ilgilendirilen hangi birimler varsa onlardan oluşturulmuş bir gruptur. Batı çalışma grubu 
da işte aynı böyle bir gruptur. Öyle kafanızda büyüttüğünüz gibi kocaman öcü bir grup 
değildir.

Şimdi 28 Şubat süreci içerisinde BÇG diye bir grup oluşum iddianeme ile sanki 
illegal bir yapılanma bir conta yapılanması şeklinde ileri sürülmüştür bunun böyle 
olmadığını şimdiye kadarki bütün sanıklar ve müdafilere ortaya koymaya çalıştılar.

Genel kurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı 28 Şubat 1997 tarihli MGK 
toplantısını takiben bir emir veriyor bunla ilgili MGK toplantıları öncesinde neler yapılır. 
Genelkurmay MGK ya gitmeden önce hangi safhalardan geçer oraya gittiklerinde ne 
konuşurlar sonrasında döndüklerinde ne yapılır. 

 Toplantı öncesinde Genelkurmay başkanlığında toplantıya hazırlık kordine 
maksadıyla mutlaka bir ön hazırlık toplantısı yapılıyor. Bu kordinasyon toplantısı 
genelkurmay karargahında 107 numaralı salonda Genelkurmay başkanlığında kuvvet 
komutanları Genelkurmay 2. başkanı İstihbarat Başkanı ile mgk toplantısı gündemi 
konularına göre ilgili başkanlar ve gerekirse ilgili başkanlığın personelin katılımı ile 
yapılmaktadır.

 Bu hazırlık toplantısı sırasında MGK toplantısına katılacak olan komutanlar hazırlık 
maksatlı olarak bilgilendiriliyor kendilerine toplantı için gerekli bilgi ve dokümanları ihtiva 
eden dosyalar veriliyor, MGK toplantısında bu bilgi ve dosya içeriği konular hususlar 
kullanılmaktadır. Bunu zaten meclis araştırma komisyonun raporunda da açıkça görebilirsiniz.

Cumhurbaşkanının başkanlığında; Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ile Genelkurmay Başkanı, 
Kuvvet Komutanları ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin katıldığı ve 9,5 saat 
süren, 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında, gündem konularına göre sunumlar ve 
görüşmeler yapılmış ve tüm sunumlar sonunda, görüşmeler ve alınan kararlar tüm kurul 
üyelerine verilmiştir.   

 28 Şubat1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan 406 Sayılı Karar ve 
EK-A’sındaki “İrticaya Karşı Alınacak Tedbirler” ve kamuoyuna yapılacak  Basın Bildirisi 
tüm Kurul üyelerinin kararları imzalaması ile tamamlanmış ve Basın Bildirisi ile kamuoyuna 
açıklanmıştır.

Bu imza konusu ile ilgili olarak Başbakan Erbakan'ın sonradan imzaladığına ilişkin 
ifadeler var bunu mutlaka o dönemde Milli Güvenlik Kurulu genel sekreteri olan İlhan Kılıç 
burada açıklığa kavuşturacaktır. 

Ama sonuç olarak kurula katılmış olan herkes toplantı sonunda alınmış olan kararları 
ve EK a sındaki tedbirleri irticaya karşı alınacak tedbirler konulu 18 maddeyi imzalamıştır. 
28 Şubat 1997 Cuma gününe rastlayan toplantının geç sona ermesi nedeniyle Genelkurmay 
Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 03 Mart 1997 pazartesi günü mesai başlangıcında, 
Genelkurmay Karargâhında mutad faaliyet ve çalışmaların başlamasıyla, Milli Güvenlik 
Kurulu Toplantısı için kendisine karargâh tarafından önceden verilen, Milli Güvenlik Kurulu 
Toplantı gündemini ve hazırlıkları ihtiva eden dosyayı, karargâh çalışması için Genelkurmay 
II. Başkanına vermiş ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin 
açıklamalarda bulunmuştur.

 Bu kapsamda; Genelkurmay Başkanı yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı 
sonucunda yayımlanacak olan Başbakanlık Direktifi ve Alınacak Önlemlerle ilgili 
hususları takip edelim talimatını vermiştir. Tabi bakanlar kurulu toplantısı ile ilgili olarak 
1996 da başlayıp 1997 devam eden refahyol döneminde koalisyon hükümeti olması hasabiyle 
toplantılar öyle bugün bakanlar kurulu toplantısı yapılacak yapılmıyor bu toplantıda yaklaşık 
13 gün 14 gün sonra yapılmıştır. Yani milli güvenlik kurulu toplantısından 13 gün sonra 
yapılabilmiştir. 

Ancak bakanlar kurulu toplantısı Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı 



  

Karadayı’dan alınan emirler gereği, konuya hazırlıklı olunması bakımından, ilgili Milli 
Güvenlik Kurulu dosya muhteviyatı içerisinde Genelkurmay Harekât ve İstihbarat 
Başkanlıklarına Ön Emir olarak Genelkurmay II nci Başkanı tarafından verilmiştir.

Bu dosyalar 13 Mart 1997 günü, Bakanlar Kurulu toplantısı yapılmış ve Bakanlar 
Kurulu üyelerinin imzaladığı Milli Güvenlik Kurulu'nun 406 Sayılı Kararı Başbakan 
Necmettin Erbakan’ın imzası ile, Başbakanlık Direktifi olarak ve EK’inde 18 Maddelik 
“İrticaya Karşı Alınacak Tedbirleri” de ihtiva edecek şekilde, 14 Mart 1997 tarihinde bütün 
bakanlıklara, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğine yayımlanmıştır. 

Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığın yayımladığı konuya ilişkin 
Başbakanlık Direktifini ve Ek’ini önce medyada ana haber olarak yapılan yayınlardan 
öğrenmiş ve hemen akabinde MGK 406 Sayılı Kararı ve Eki Milli Savunma 
Bakanlığından ve MGK Genel Sekreterliğinden de resmi olarak Genelkurmay 
Başkanlığa ulaştırılmıştır.

 Genelkurmay karargahı, MGK 406 Sayılı Karar uyarınca alınan İrticaya Karşı 
Önlemler”e ilişkin olarak; icracı bakanlıkların uygulamalarının, bu konuda yapılacak 
çalışmaların, koordine faaliyetlerinin belirlenmesinin beklenmesine, beklenmesini esas 
almıştır. 

İçişleri Bakanlığının, MGK 406 Sayılı Kararına ilişkin Başbakanlık Direktifini 
müteakip, “İrticaya Karşı Tedbirlerin” Hükümet bünyesindeki icra unsuru bakanlığı olarak, İl 
Valilikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kaymakamlıklar 
kanalıyla en küçük yerleşim birimlerine kadar; İrticaya Karşı Alınan Tedbirlere İlişkin 
Esasları konulu,bu tedbirlerin uygun şekilde, titizlikle ve ivedilikle alınmasını, uygulanmasını 
kapsayan, çok detaylı İçişleri Bakanlığı Genelgesini , 28 Mart 1997 tarihinde İçişleri Bakanı 
Meral Akşener imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine, Başbakanlığa, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel 
Komutanlığına, tüm il Valiliklerine ve bilgi için de Milli Savunma Bakanlığı ile 
Genelkurmay Başkanlığına gönderilmiştir.

 BÇG’nin teşkili çalışmaları ve faaliyetleri  Başbakanlık Direktifinin ve İçişleri 
Bakanlığının Genelgesinin yayımlanmasını müteakip 04 Nisan sabah arzında Genelkurmay 
Başkanı Karadayı’ ya  Genelkurmay II nci  Başkanı Karadayı Genelkurmay 2. başkanı  Çevik 
BİR’e; konunun ciddiyeti, önemini vurgulayarak Genelkurmaya düşen görevlerin tetkiki, 
gerekli koordine çalışmalarının yapılması için biz de İstihbarat Başkanlığı sorumluluğunda 
çalışma başlatalım emrini vermiştir.

Genelkurmay II.Başkanı, Komutanın emrini Genelkurmay Başkanı Genel 
Sekreterine iletmiş, Komutanının emri ile Genelkurmay Genel Sekreterliğince, MGK bilgi 
dosyası, MGK dokümanları çerçevesinde Genel Sekreter  tarafından bir emir 
hazırlanmıştır. Bu emir 154 aran numaralı emirdir. Buna ilişkin hiçbir bilgi belge yoktur. 
Bu emrin özelliği nedir. Bu emrin özelliği şudur bu Genelkurmay Genel Sekreterliği 
tarafından hazırlanmış olan 154 ara numaralı emir batı çalışma grubunun istihbarat 
başkanlığında kurulmasını öngören bir emirdir. Ancak Güven Çalışma grubunun iç 
Güvenlik harekat dairesinde oluşturulmuş olması bunla ilgili olarak yeni oluşturulacak bir 
çalışma grubunun hem personel hem zaman hem mekan açısından ayrıca bir yük getireceği 
karargahta geri getiriliyor bunun üzerine bu dile getirilen husus genelkurmay 2. başkanı 
tarafından genelkurmay başkanına arz ediliyor bunun üzerine de genelkurmay başkanı doğru 
söylüyorsunuz o zaman İstihbarat başkanlığı değil harekat başkanlığı bünyesinde iç güvenlik 
harekat dairesinde bu çalışma grubu oluşturulsun çalışsın emri ona göre düzeltelim diyor ve 
ikinci bir emir çıkıyor hemen arkasından Genelkurmay genel sekreterliği tarafından  bunun 
ara numarası 155 yani 4 nisan 1997 tarihli emir bu. Bu emir  Yalnızca Genelkurmay 
Karargâhını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 



  

 Karargâh Hizmetleri Yönergesi esasları uyarınca, sadece Genelkurmay 
Karargâhına yayımlanması nedeniyle, Genelkurmay II. Bşk. Çevik Bir tarafından ve 
Sayın Komutana arz notuyla imzalanmıştır. 

 Söz konusu bu emir üzerine Sayın Komutana arz notu Genelkurmay Genel 
Sekreterliği tarafından bizzat Genelkurmay Başkanına  bu emir makamında arz edilmiştir ve 
evrak üzerine aynı tarihte genel kurmay başkanın oluru alınmıştır. Biz malasef bu emrin 
üzerine oluru alınmış bu emri göremiyoruz neden göremiyoruz. 

 Şunun için göremiyoruz. Birazdan diğer emirlerden de bahsedeceğim geçmiş 
günlerde yapılan savunmalar sırasında emirler Genel kurmay başkanlığından 
yayınlanmış olan emirlerin tahrif edilmiş olduğuna ilişkin bir çok delil ortaya konuldu. 

 Eger böyle bir emir yayınlanmışsa böyle bir emir çıkarılmışsa saklanacak olan 
saklanması gereken bu emrin dosya suretidir. Dosya suretinin üzerinde de bu emri 
hazırlayandan başlayarak imza bakamına kadar ara da kimler varsa hepsinin parafı 
bulunur. Eğer imza makamı imzaladıktan sonra imza makamının üstünde makam tarafından 
görülmesini de istiyorsa o emrin üzerinde mutlak surette komutana  arz sayın komutana arz 
şeklinde bir not bulunur. İşte 4 nisan tarihli emir böyle mir emirdir.

 Genelkurmay Genel Sekreterinin, Genelkurmay Başkanından aldığı onayı 
Genelkurmay II. Başkanına bilgi vermesini müteakip 04 Nisan tarihli olarak emir sadece ve 
Genelkurmay Karargâhına yayımlanmış, Başbakanlık genelgesi ile genel koordinatör 
makam olarak bilinen aynı zamanda tüm konu ile ilgili yazışmaların gönderilmesi 
emredilen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine de gizli kişiye özel gizlilik derecesi 
ile gönderilmiştir. Daha sonra konu ile ilgili tüm yazışmalar MGK genel sekreterilğine bilgi 
olarak gönderilmiştir. 

 Eğer ortada bir cunta yapılanması varsa sadece batı çalışma grubu olarak bilinen bu 
öcü bir darbe planlamak istiyorsa yada böyle bir şeyi düşünüyorsa daha başlangıcında 
kuruluşundaki kuruluş emri ile oluşturulması istenen daha adı da belli değil yapacağı işlerde 
belli değil ilk emrini daha niye hemen ilk evvelden Milli Güvenlik Kuruluna gönderir. Niye 
karargah içerisinde diğer yerlere bilgi verir eğer bir gizli yapılanmaysa bir örgütse bir darbe 
yapmaya bir yapılanmaysa niye gizlilik içerisinde hareket etmezde niye açık şekilde bütün 
yazışmalarını normal şekilde yapar.

 Bilindiği gibi, 28 Şubat 1997 tarihli, MGK’nun 406 sayılı Kararının imzalı ana 
metninin 4/b maddesindeki 2945 Sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanununun 9. 
maddesine uygun olarak, MGK Genel Sekreterliği tarafından; EK'te belirtilen tedbirlere 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile Bakanlar Kurulu Kararı haline getirilmeyen 
uygulamaların, sonuçları hakkında belli süreler içerisinde Başbakan, Cumhurbaşkanı ve 
MGK'na bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır. ifadesi ile MGK Genel Sekreterliği İrticai 
Faaliyetlerle Mücadele”de koordinatör makam olarak belirtilmiş, Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık, Bakanlıklar seviyesinde alınan tüm kararlar ve uygulamalardan MGK Genel 
Sekreterliğine bilgi verilmesi, rapor gönderilmesi esas alınmıştır. 

Bu suretle, yukarıda da arz edildiği gibi, tüm irtica ile mücadele faaliyetleri ve 
uygulamalarını izleme, aylık MGK toplantılarına arz etme, sunum yapma, bilgilendirme” 
görevi MGK Genel Sekreterliğine verilmiştir. 

Genelkurmay Başkanının emri ile harekat Başkanlığı İç Güvenlik Harekat 
Dairesi’nde oluşturulan Batı Çalışma Grubu ile ilgili tüm yazışmalar MGK Genel 
Sekreterliğine gönderilmiş, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından da, konu 
gündemi ile ilgili bu bilgiler daha sonraki tüm MGK toplantılarında Kurul Üyelerine arz 
edilmiştir. 

Dolayısıyla BÇG nin  4 Nisan 1997 ve daha sonraki tüm faaliyetleri yazışmaları 
Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliği koordinatörlüğü üzerinden Milli Güvenlik Kurulu 
üyelerinin bilgisine de sunulmuştur. 



  

Bu kapsamda nasıl hazırlandığı izah edilen 4 Nisan 97 tarihli irtica ile mücadele 
çalışmalarının başlatılması emri de milli güvenlik kurulu genel sekreterliğine gönderilerek 
başbakanlık direktifi yerine getirilmiştir. 

Görüleceği üzere, tüm Genelkurmay Başkanlığı yazışmaları, raporları, brifingleri 
MGK Genel Sekreterliğine gönderilmiş, gizli herhangi bir faaliyet yürütülmemiş, bu husus 
Genelkurmay Karargâhınca titizlikle, önemle dikkate alınarak yerine getirilmiştir.

 Genelkurmay Harekat Başkanlığı, 04 Nisan 1997 tarihli “İrtica ile mücadele 
esaslarını ihtiva eden çalışmalara başlama” emrini alması ile birlikte, kendisine verilen irtica 
ile mücadele faaliyetlerinin, bir iç tehdit ve mevcut iç güvenlik çalışmalarına katılan öncelikli 
bir konu olmasını dikkate alarak, Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Merkezi bölgesinde, İç 
Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı Koordinatörlüğünde, İstihbarat ve Harekat Başkanlığı 
unsurları ile, halihazırda Bölücülük Yıkıcı Faaliyetler ile meşgul olan İç Güvenlik 
Harekat Daire Başkanlığı’ne irtica ile mücadele görevinin de verilmesi, ancak konunun 
yeni ve bilinmeyen resminin durumunun dikkatlice çıkarılması amacıyla mevcut İstihbarat ve 
Harekat Başkanlıklarının bu merkezde, kadrolu, atanmış general, subay ve astsubaylarının 
takviye edilmesi ihtiyacını dikkate alarak görevlendirme talebinde bulunmuştur.

 Bu maksatla; J başkanlıklarından ve Genelkurmay Genel Sekreterliği ile 
Genelkurmay Adli Müşavirliğinden gerekli personelin tespiti ve geçici olarak ikiz görevle 
(atandığı, halen yürüttüğü görevi yürütecek şekilde ancak toplantı, işbirliği, koordine 
maksatlı olarak, aynı zamanda bu faaliyetlere de katılacak şekilde), bu yeni iç tehdide intibak 
sağlamak üzere görevlendirilmesini, bu merkezin mevcut kullanım alanlarının ve içerisindeki 
ofis imkanlarının geçici olarak gelecek bu personele de yetecek büyüklükte olduğunu, 
herhangi bir ilave bütçe, inşaat, tadilat ve ofis malzemesine ihtiyaç olmadığını, mevcut 
imkanlarla, kısa sureli, yeni verilen irtica tehdidine yönelik hazırlıkları yapabilecek şekilde, 
Genelkurmay Başkanlığında mutad ve geleneksel hale gelen çalışma grubu şeklinde 
çalışmalara başlanması ve adının Batı Çalışma Grubu olarak belirlenmesini ve bir an önce, 
Başbakanlık Direktifi ile İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde, kuvvet komutanlıkları 
bağlantısında olan garnizon komutanlıklarının  Vali ve Kaymakamlıklarla koordineli ve 
bilinçli çalışabilmelerinin sağlanması için Gnkur. Harekât Başkanlığında bu defa 10 Nisan 
1997 tarihli İrtica ile Mücadele Esaslarının, Karargâhta Teşkili, Çalışma Esasları ve Geçici 
Görevli Personel Durumu”nu açıklayan Ek’leriyle hazırlanan emir, Genelkurmay II nci 
Başkanı Çevik Bir imzası ile, Genelkurmay ilgili Başkanlıklarına, Kuvvet Komutanlıklarına, 
Genelkurmay Adli Müşavirliğine ve Milli Güvenlik Kurulu’nun 406 Sayılı Kararının 4/b 
maddesi uyarınca Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilmiştir. 

 Emrin 2. başkan tarafından imzalanmasını müteakip emrin üzerinde 2. başkanın 
sayın Komutana arz nedeni ile bu çalışma grubunun adı çalışma yeri tadilat gerektirmeden 
aynı yerde aynı kadrolu personelle telefon giriş kartı değişiliğine ihtiyacı olmadan sadece J 
başkanlıklarından genel sekreterliğinden ve genel kurmay adli müşavirliğinden personel 
takviyesi ile konuya kısa sürede intibak edilebileceği çalışma esasları çalışma öncesinde 
Genelkurmay harekat başkanı başkanlığında J2 istihbarata karşı koyma daire başkanı 
kuvvetleri komutanlıklarının istihbarat daire başkanı yada temsilcileri gerekirse 
genelsekreterlikten bir personel alınabileceği bu kapsamda harekat başkanlığı brifing 
odasında kriz masasının oluşturulması önerilmiş kuvvet komutanlıklarının irtica ile 
mücadeleye karşı alınacak tedbirlerinin çalışma ve koordinesinin yararlı olacağı arz edilerek 
genelkurmay başkanı Karadayının onayı alınmış ve 10 nisan 1997 tarihli emir yayınlanmış, 
10 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı emrinin gereği olarak BÇG irtica resminin 
ortaya çıkarılabilmesi için ve bu amaçla 29 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı İç 
Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı tarafından “Batı Rapor Sistemi” emir hazırlanmış ve 
Gnkur. II nci Bşk. imzası ile, Gnkur. ilgili Başkanlıklarına, Kuvvet Komutanlıklarına 
Garnizon komutanlıklarını ilgilendirmesi dolayısı ile gönderilmiştir.



  

 Rapor sisteminin 15 Mayıs 1997 tarihinden itibaren başlatılması, kuvvet 
komutanlıklarınca garnizon komutanlıklarından başlayan raporların birleştirilerek Gnkur. 
İsth. Bşk.lığına gönderilmesi, Genelkurmay İstihbarat Komutanlığınca da önemli ve acil 
olanlarının II nci Başkanına, O’nun da Sayın Komutana bilgi arzı notuyla Genelkurmay 
Başkanlığına sunulması, ayrıca aylık MGK toplantılarında bilgi özeti sunumu 
gerçekleştirilmiştir. 

Bunun sonrasında 28 Şubat 1997 dokümanları, MİT’in birifingleri , Emniyet Genel 
Müdürlüğü gelen bilgilerle birlikte “İrtica ile Mücadelenin Esaslarını” ihtiva eden Batı 
Harekat Konseptini hazırlamış ve buna ilişkin hazırlanan batı hazırlık konseptinin taslak 
olarak kuvvet komutanlıklarına gönderildiğini biliyoruz. 

  Genelkurmay karargâhının, bölücülük faaliyetleri nedeniyle en yoğun olduğu 
bir zamanda, irtica tehdidi ile ilgili faaliyetlerin takip ve kontrolü, garnizon 
komutanlıklarının raporlarıyla şekillenen irtica resminin bilinciyle daha sonra 27 
Mayıs 1997  batı eylem planı hazırlanmıştır. Bu eylem planında yine  Sayın Komutana 
arz notuyla  Genelkurmay 2. Başkanı  tarafından imzalanmıştır. Ve aynı şekilde 
Genelkurmay Başkanında arz edilerek de onun bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

Batı çalışma grubu faaliyetlerini kısaca özetleyecek olursak;  Tüm emirler ve BÇG 
faaliyetleri konusundaki bilgilendirme işlemleri Gnkur. Bşk İsmail Hakkı Karadayı’ya 
zamanında ve ilgili personel tarafından arz edilerek yürütülmüştür.  Tüm yazılar, bilgiler, 
dokümanlar, MGK’nun 406 Sayılı Kararının 4/b maddesi uyarınca Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine bilgi olarak gönderilmiştir. Tüm Genelkurmay çalışmalarının ve Batı 
Çalışma Grubunun kurulması çalışması esaslarının amacı “irtica ile mücadele” 
çerçevesindedir. 

Bu amaç ise 28 Şubat 1997 tarihli MGK Kararı, Başbakanlık Direktifi, 28 Mart 
1997 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile tespit edilen çerçeve dikkate alınarak icra 
edilmiştir. Genelkurmay Bşk.lığının hazırladığı tüm yazılar, emirler ve BÇG faaliyetleri; 
Başbakanlık Direktifi, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Milli Güvenlik Kurulun’da sunulan 
bilgi ve dokümanlara MİT, İçişleri, Dışişleri Bakanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin bu sunulan bilgi ve dökümanlara dayanılarak, 
onlardan istifade ile ve onlara paralel olarak hazırlanmıştır. 

Dolayısıyla da bu kapsamda oluşturulan Batı Çalışma Grubu , hazırlanan Batı 
Harekat Konsepti , Rapor Sistemi ve Batı Eylem Planı  tümüyle 02 Eylül 1996 tarihli 
MİT brifingi ile 17 OCAK 1997 tarihinde Genel kurmay  başkanı  Karadayı tarafından 
Cumhurbaşkanına sunulan iç tehdit ile ilgili Özel İrtica Brifingi çevresinde 
çerçevesindedir.

 Yukarıda  bahsetmiş olduğum tarihleri verilen faaliyetler sırasında Erbakan'ın 
Hükümetinin neredeyse bir yılını doldurduğu, BÇG’nun faaliyetlerinin yeni başladığı, Batı 
Harekat Konsepti , Rapor Sistemi ve Batı Eylem Planı’nın henüz ortaya konulduğu bir 
dönemde Hükümetin istifasının bu çalışmalara bağlanmasının mümkün olamayacağı; o 
dönemdeki hiç bir hükümetin gerek Erbakan hükümeti Mesut Yılmaz Hükümeti, Bülent 
Ecevit Hükümeti Genelkurmay Batı Çalışma Grubu çalışmaları ile yıkılmadığı, esasen bunun 
mümkün de olmadığı, ancak rahatsızlık duyması sebebiyle Genel kurmay başkanı Karadayı 
’nın BÇG İrtica Ne Durumda brifing dosyasını 17 Mart 1998 tarihinde Cumhurbaşkanı 
Süleyman  Demirel' e göndermesi, Cumhurbaşkanının konunun önemine binaen 27 Mart 
1998 tarihli MGK Toplantısında görüşülmesinin uygun olacağı sebebiyle gündeme alındığı, 
bu tarihte Genel kurmay  İç Güvenlik Harekat Daire  Başkanın  yanında Harekat Başkanı 
İstihbarat  Başkanı ,  İstihbarata Karşı Koyma  Güvenlik Daire  Başkanı  ve İç Güvenlik 
Harekat Daire  Plan  Şube  Müdürü , Milli Güvenlik Kurulun’da takdim yaptıkları ve tekrar 
karargâha döndükleri, bu takdimde MGK üyelerine BÇG ile ilgili uygulamalar ve sorunların 
teferruatlı bir biçimde açıklandığı/arz edildiği dikkate alındığında “iç tehdit” olarak 



  

belirlenen “irtica ile mücadele”de Genelkurmay Başkanlığının görevini yaptığı 
söylenebilecektir. 

 Batı çalışma grubunun faaliyetlerine baktığınızda sadece istihbarat bilgilerin 
toplandığı görülecektir. 

 4 nisan tarihli emir sadece Genelkurmay başkanlığı içerisinde dağıtılmıştır. 
Bundan sonra iddianame içerisinde tarihsel sıra içerisinde gitmek ve bilgilerin birbirinden 
kopmaması açısından 4 Nisan ile 10 Nisan tarihleri arasında önemli bir belge ortaya çıktı 
bu belge 7 Nisan tarihli bir toplantı tutanağı benden önce birkaç meslektaşım bundan 
bahsetti. Bazı sanıklar bundan bahsetti. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Neden 
çok önemlidir. Buradaki tutuklu sanıkların büyük bir çoğunluğu sadece  7 nisan toplantı 
tutanağına sahte uyarlama bir toplantı tutanağına bağlı olarak tutukludur. Neden sahtedir. 
Neden uyarlamadır. Bunuda açıkladılar.  İddianamede yer alan genelkurmay 
Başkanlığından gönderilen  bu belge gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Belge mağdur 
müşteki Tamer Tatar tarfından Ankara  Cumhuriyet Savcılığına verilen belgeler arasındadır. 
Belgenin üzerinde herhangi bir imza olmadığı gibi belgenin aslı yoktur, fotokopidir. Tamer 
Tatar tarafından, Cumhuriyet Savcılığı'na 16 Ocak 2013 tarihinde teslim edilen "İrtica 
Konusunda Alınacak Tedbirler" başlıklı belgeye ilişkin olarak, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın 18 Ocak 2013 tarihli talimatı üzerine   Genelkurmay Başkanlığından talimata 
cevaben gönderilen 30 Ocak tarihli yazının ikinci maddesi aynen şöyle yapılan bu çok önemli 
neden eğer böyle bir toplantı tutanağı varsa bu toplantı tutanağı neden arşivlerde 
saklanmamış genelkurmay genel sekreterliği tarafından gönderilen belgede bunun 
Genelkurmay Genel Sekreterliğinde görüldüğü bulunduğu gibi bir anlam çıkmıştı önceden 
ancak sonradan anladık ki böyle bir şey de yok burada bir yanıltma da söz konusu iddianame 
içerisinde.Yapılan inceleme neticesinde, ilgi yazı ekinde bulunan yazının orijinal veya 
tıpkıçekim olup olmadığı anlaşılmayan bir suretinin mevcut olduğu tespit edilmiş ve yazı 
sureti EK-A’da gönderilmiştir.

Ayrıca 07 Nisan tarihinde İnönü toplantı salonunda yapılan toplantıya katılanların 
kimliklerinin Genelkurmay Başkanlığından gönderildiği iddiası da tamamen mahkemeyi 
yanıltmaya yöneliktir. 

 07 Nisan 1997 tarihli İrticai Faaliyetlere karşı alınacak tedbir konulu belge bir 
toplantı tutanağı şeklinde hazırlanmaya çalışılmış ise de Genelkurmay Başkanlığının ilgili 
yönergesine ve yazışma usullerine uygun hazırlanmadığı ve içeriğinde de çelişkiler 
bulunduğu için bu fotokopi belgenin uydurma, sahte olduğu ilk bakışta zaten  anlaşılmaktadır.

O doküman da MY-75-1/A yönergesine aykırıdır. Toplantıya katılanlar belirli bir 
sıra dahilinde konuşurlar. Bu sıra belirlidir. Toplantıyı toplantıya katılan komutan açar . o 
belirlenen sıra dahilinde rütbe sırasına bağlı olarak konuşmalar yapılır. Toplantıyı toplantıyı 
açan komutan kapatır. Elinde 7 Nisan toplantı tutanağı olanlar sayın Heyet dosyadaki bu 
toplantı tutanağına lütfen bakın bir rütbe sırası görüyormusunuz göremezsiniz toplantıyı açan 
kişi hasbel kader toplantıyı başlatan kişi bitiren kişi kim kendisinden daha kıdemsiz olan 
birisi böyle bir şey olamaz. 

 7 nisan toplantı tutanağında ne imza var ne hiyerarşik sıra var ne toplantıya ilişkin 
bir ön bilgi var buna ilişkin toplantı yapılacağına ilişkin bir emir var mı yok mu konusu nedir 
uzakta ne kadar açılmış ilgili ilgisiz bir sürü konuşmalar kısaca  7 Nisan tarihli toplantı 
tutanağı açıkça sonradan hazırlanmış uyarlama bir delildir.

 Sonuç olarak, bunu da belirtmem gerekiyor.  ayrıca ve özellikle, başka somut ve 
hukuki delillerle desteklenmeyen, üzerinde raportör ismi ve hiçbir imza bulunmayan 
Karargah Hizmetleri Yönergesi’nin emredici hükümlerine aykırı olarak düzenlenip hayata 
geçirildiği için nerede, nasıl, ne zaman ve kimin tarafından düzenlendiği belirlenip de tespit 
edilemeyen, Genelkurmay Başkanlığı’nın iki farklı birimleri tarafından da yazılarında orijinal 
veya tıpkı çekim olup olmadığının anlaşılamadığı ve imzasız olduğu teyit edilen, kimin 



  

tarafından, hangi maksatla, sanıkların isimlerinin ve birtakım hamasi konuşmaların hazırlanıp 
belge üzerine yazıldığını bilmediğimiz, birden bire soruşturmanın tamda ortasında ortaya 
çıkan ve delil olarak nasıl elde edildiği de tespit edilemeyen, 6 sayfalık bir bilgisayar çıktısı 
olarak karşımıza çıkarılan 07 Nisan 1997 tarihli “irtica konusunda alınacak tedbirler konulu 
toplantı belgesi” gerçeğe aykırı, ve uyarlama bir belgedir. 

 10 Nisan 1997 Tarihli batı çalışma grubu Konulu Belge  bu belgede bu emir 04 
Nisan 1997 tarihli emre dayalı olarak Harekât Başkanlığınca çalışmalara başlanmış, Batı 
Çalışma Grubunun amaca uygun teşkilat yapısı ve Görev Talimatı hazırlanmıştır. Aşağıda 
bahsedeceğim Harekât Başkanlığınca hazırlanan ve Komuta Katı tarafından da uygun 
görülerek yayınlanan bu emrin suretini ayrıntılı olarak Çetin Doğan izah etmiştir.

Bu emirde neler bulunuyor.  Bu emirde BÇG nin hedefi belirtilmiş. BÇG  nin 
hedefi iddianamede farklı şekile dönüştürülmüş Emirde Türk Silahlı Kuvvetleri ’lerinin 
geçmişten ders almış alarak, irticai faaliyetlerle mücadelede öne çıkmadan, yasal zeminde 
kalacağı burda  açıklıkla belirtilmiş olmasına rağmen  İddia makamı metinde yer alan bu 
hususları görmezden gelerek Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri olan ve Anayasa'da yerini bulan Atatürk ilke ve 
inkılâplarıyla, sosyal hukuk devletine karşı her türlü faaliyeti takip ve kontrol etmek, 
brifinglerle kamuoyunu bilgilendirmek diye tanımlanmaktadır.

 Batı çalışma Grubunun hem hedefi ve hem de irtica ile mücadele yöntemi bu 
bahsetmiş olduğumuz 10 nisan tarihli emirde açıkça ortaya konmaktadır. Bu emirle ilgili 
olarak “Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini koruma ve 
kollama yükümlülüğünün bilincinde olarak, siyasi çatışma ve polemiklerin üstünde 
kalmak suretiyle yüce Türk Milletinin büyük çoğunluğunun beklentileri ve duyarlılığı 
paralelinde, bütün ağırlığını irticanın daha fazla mesafe kat etmesini önlemede 
kullanacaktır. Batı Çalışma Grubunun yürüteceği çalışmalarda aşağıdaki  belirtilen 
hususlar esas alınacaktır.“Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke ve ulusal birliğimizin hem teminatı 
hemde sembolüdür. Bu tarihi misyona zarar vermeden bütün demokratik kitle kuruluşları ila 
sağlıklı bir iletişim kurulmalı ve idame ettirilmelidir. Bu suretle, halkımızın, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, ilgili ve yetkili siyasi kademelerin uygun ve yasal platformlarda 
bilgilendirilmesi sağlamak  sağlanarak, Siyasi İslama geçit verilmeyecektir.

İddianamede Batı Çalışma Grubunun Türk Silahlı Kuvvetleri  içinde illegal gizli bir 
suç örgütü niteliği taşıdığı varsayımı mesnetsizdir. Batı Çalışma Grubunun teşkil eden emri 
bütün Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığına yayınlanmış, benzer 
çalışma gruplarının bünyelerinde oluşturulması emredilmiştir.

Batı Çalışma Grubunun kuruluş amacının, “Cebir ve şiddet kullanarak, 
“korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye 
teşebbüs” eylemi için teşkil edildiğini ileri sürmek hiçbir  hukuki dayanağı 
bulunmamaktadır. 

Batı Çalışma grubunda yapılan çalışmaları da “Türkiye Cumhuriyet  Hükümetine 
yönelik korkutma, yıldırma, sindirme veya yöntemlerinden biri sayılarak onu ortadan 
kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” eylemi sayma 
olanağı da bulunmamaktadır.

 Batı çalışma grubunda belirtilen tarzda hiçbir çalışma yapılmadığı gibi, Batı 
Çalışma Grubu çıkışlı hiçbir emir ve talimat da yayımlanmamıştır. 

 Bu şekilde oluşturulmuş çalışma gruplarının emir çıkarma yayınlama yetkileri 
yoktur. Bahsettiğim gibi bu çalışma grupları verilen görevle ilgili olarak hangi J 
başkanlığı bünyesinde oluşturulmuşsa o J başkanlığının evrakları arasındadır çalışma 
grubunun evrakları batı çalışma grubunun bütün evrakları da aynı şekilde harekat 
başkanlığının İç güvenlik harekat dairesinin evrakları arasından çıkmıştır. Yani batı 



  

çalışma grubuna özgü özel bir evrak yoktur.
 Emrin ekinde söz konusu Batı Çalışma Grubunun teşkilat yapısı  kimler hangi J 

başkanlıklarına  personel verecek bunlar belirtilmiş. Burada eke dikkat ettiğimizde hiçbir 
ismin belirtilmediğinin altını çizmek lazım. Neden işte çalışma grubu oluşturulmasının 
özelliği bu herhangi bir J başkanlığından o alanla ilgili birisi gönderilsin o alanla ilgili birisi 
gönderilcek o kişi tayin oldu yada kursa gitti yada herhangi birşekilde ayrıldı ayrıldığında o J 
başkanlığından başka birisi gelecek eğer batı çalışma grubu bir cunta olsaydı yada batı 
çalışma grubu hükümeti devirmeye yönelik bir oluşum olsaydı herhalde bir bütün evraklarını 
gizli bütün faaliyetlerini gizliye koyardı. Bütün elamanlarını da teker teker ismen belirler ve 
sadece o elemanları ile çalışırdı. 

En basit örneğini söyleyelim batı çalışma grubu başkanı olarak görünen Çetin Doğan 
o senenin hemen sonrasında işte 15 Mayıs tan itibaren raporlama gelecek hazirandan itibaren 
çalışılmaya başlanmış temmuzdan itibaren de Çetin Doğan görevden ayrılıyor kim geliyor 
yerine yeni gelen harekat başkanı batı çalışma grubu başkanı olarak devam ediyor. Eğer bu 
cunta yapılanması ise eğer hükümeti devirmeye yönelik yapılanma ise kendi içerisinde bu 
durumda heralde böyle bir yapılanma olmaz emir komuta zinciri içerisinde sadece batı 
çalışma grubunda belirlenmiş isimler olması gerekirdi diye düşünüyorum.

  “Batı Çalışma Grubu” sadece belirli bir maksat için irtica ile mücadele için 
oluşturulmuş bir çalışma grubudur.

Hemen bu noktada şey gelebilir akla işte bu yetkiyi nerden aldınız  niye bu yetki 
nerden alınmış bu yetki 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kararı buna istinaden çıkartılmış 
Başbakanlık direktifi arkasından çıkartılmış icracı bakanlık olarak İçişleri Bakanlığının 
hazırlamış olduğu çok ayrıntılı genelge daha da önemlisi bunların sonrasında Milli Savunma 
Bakanlığı üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı üzerinden Genelkurmay Başkanlığı Milli 
Güvenlik kurulu Genel Sekreteri tarafından her konu ile ilgili olarak çeşitli birimlere görevler 
verilir.

 Biliyorsunuz Milli Güvenlik siyaset belgeleri oluşturulur. Onaylanır. Buna bağlı 
olarak Tümas oluşturulur. Başbakanlık tarafından görevlendirmeler yapılır. Bunların 
içerisinde de yine irtica ile mücadele vardır. Bununla ilgili olarak da böyle bir grup 
kurulmuştur. Çalışma grubu kurulmuştur. Böyle bir çalışma grubu kurdunuz. Yasal dayanağı 
nedir. Yasal dayanağı gayet açık .  Bu bir istihbarat çalışmasıdır. Dolayısıyla Mit Emniyet 
Genel Müdürlüğü nasıl çalışıyorsa nasıl yaptıysa bununla ilgili olarak da Mit ile her hafta bir 
görüşme yapılıyor. Sırası geldiğinde İKK Daire Başkanı çıkıp söyleyecektir. Her hafta Mitten 
 personel gelerek Genelkurmay Başkanlığında İstihbari faaliyetlerle ilgili olarak 
koordinasyonda bulunuyorlar görüş alışverişinde bulunuyorlar. Bu alışveriş sırasında 
Genelkurmayın eline ulaşmış olan istihbari bilgiler Mit ile paylaşıyor Mit elindeki istihbari 
bilgileri getirip Genelkurmayla paylaşıyor. Demek ki  Genelkurmayın doğrudan bir istihbarat 
elde etmek gibi şeyi yok teşkilatı yok. Bununla ilgili olarak Mit kanununda şunu söylüyor 
Mit kanunda diyorki Mit kendisi istihbarat faaliyetlerini yürütür. Mitin dışında bakanlıklar 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev yükümlülükleri diye bir başlık var o başlıkta 5. 
madde bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının devlet istihbaratına ilişkin 
görevleri şunlardır. Kendi konularında görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak mit 
tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etmek istihbaratı karşı koymak yasal dayanak 
mı işte size yasal dayanak her hafta mit gelip Genelkurmayla istişarede bulunuyor kendi 
bilgilerini paylaşıyor Genelkurmayın elde etmiş olduğu bilgileri kendisi alıyor bununla ilgili 
olarak kendi kanunla düzenlenmiş bu şekilde bir düzenlemeyi biz görmezden geliyoruz.

 Rapor sistemi ile ilgili belge 29 Nisan tarihli belge irticai faaliyetlerin rapor 
edilmesine ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri  çapında bir düzenleme getirmiş, mevcut rapor 
sistemine ilave istekler sisteme ilave edilerek irticai faaliyetlerin rapor sisteminde yer 
alması sağlanmıştır. Bu belgenin atılı suçla ilişkilendirilmesi mümkün değildir. 



  

Hasan Celal Güzel tarafından yapılan şikâyet sonrasında Devlet Güvenlik 
Mahkemesi takipsizlik kararı vermiştir  DGM savcılığı sonrasında itiraz edilmiş itiraz red 
edilmiş bu nedenle bu belge aklanmış bir belgedir.

 Batı harekât konsepti ayrıntılı bir şekilde Ünal Akbulut anlattı. Herhalde ona ilave 
edilecek herhangi bir şey yok. Konseptin yazarı kaleme alan kişi olarak ancak şu söylenebilir. 
Biraz önce söylediğimiz Hasan Celal Güzel’in DGM Başsavcılığı’na 28.07.1997 tarihli 
şikâyet ve ihbar dilekçesine ek olarak verdiği belgelerden bir tanesi de bu konsept Ankara 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma kapsamında bu 
belgeye ilişkin yaptığı araştırmada söz konusu belgenin 29 Temmuz 1997 tarih itibariyle 
taslak olduğu, Genelkurmay Başkanlığı’nın ilgili biriminin resmi yazısından anlaşıldığını 
açıkça belirtmiştir. Çünkü  Genelkurmay Başkanlığı’nın 29 Temmuz 1997 tarihli 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yazılan 
Genelkurmay Başkanı namına Fevzi Türkeri imzalı cevabi yazılarında Batı Harekat 
Konseptinin taslak metin olarak gerçek belge olduğunu belirtilmiştir. Burada ifade 
edilen Fevzi Türkeri imzalı belgede ifade edilen şu 29 Temmuz itibariyle bu belge  taslak 
olarak gerçektir. 

 27 Mayıs 1997 Tarihli batı eylem planı  adlı belge, Bu belge bir sayfalık baş emir 
ile 19 sayfalık bir ekten oluşmaktadır. İddianamenin içerisine baktığımızda ben 
yanılmıyorsam 4 yerde  5 yer de gördüm. Birbirinden farklı şekilde batı eylem planı gerçeği 
orjinalı ortaya çıktığı takdirde heralde bizde ne olduğunu kolaylıkla anlayacağız. Tahrip 
edilip edilmeyeceğini anlayacağız.  Bu belgenin EK-A’sında 32 adet konu faaliyet alanı 
belirtilmiştir. Çok ilginç. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne bilgi için 
gönderilmiş, bu baş emre baktığınızda baş emiri de görürsünüz gereği için yazılmış, bilgi 
için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ne gönderilen bu emrin 32 adet olan faaliyet 
alanından toplam 26’sında icra makamı yani gereğini yerine getirecek  olarak MGK Genel 
Sekreterliği üstlenmiştir. Böyle bir şey olabilir mi. Ya belgeyi hazırlayanlar nasıl belge 
hazırlanacağını bilmiyorlar. Yada tarif eden kişi tam  teknik anlamda bir bilgiye sahip değil 
bilgi ne demektir  gereği bilgi için nedir gereği için nedir onu tam olarak çözememiş herhalde 
bilseydi öbür tarafa doğru kaydırırdı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ni de yada o 
görevleri onlara vermezdi. 

Bu belgenin de 06 Mayıs tarihli Batı Harekât Konsepti adlı belge gibi orijinal 
olmadığı, ıslak imza ve parafelerin bulunmadığı ve üzerinde “Genelkurmay Personel 
Başkanlığı’na” kaydının bulunduğu bilinmekte, görülmektedir. 

 Fotokopi olan bu belgelerin üzerinde kolaylıkla tahrifat yapılabileceği için, yasal 
olarak delil sayılamayacaklarına ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Kararlarını da bir 
kez daha tekrar ediyorum. 

Emirlerle ilgili olarak batı çalışma grubundan çıkan yada iç güvenlik harekat 
dairesinden çıkan emirler özellik arz eden emirler bunlardı bir emir daha var ki bu da çok 
önemli bu da kısaca  askeri casusluk yada  Sarmusak olayı diye bilen olay  bu olayın üstüne 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığının imzası ile 2 Haziran 1997 
tarihinde Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı imzası ile bir yazı çıkıyor.

Askerlik görevini Deniz kuvvetleri Komutanlığında yapmakta olan Onbaşı Kadir 
Sarmusak imzasız bir belge ele geçiriyor. Bu belgeyi bir şekilde Emniyet İstihbarat Daire 
Başkanlığına ulaştırıyor. İsmi geçen kişiler  Hanefi Avcı, Bülent Orakoğlu vasıtasıyla İçişleri 
Bakanlığına, İçişleri Bakanlığı tarafından Tansu Çiller, Erbakan arkasından 
Cumhurbaşkanlığına gönderiliyor. Burada bir illegal bir yapılanmanın olduğundan bahisle 
bir darbe hazırlığı yapıldığı iddia edilerek Cumhurbaşkanına veriliyor belge, 
Cumhurbaşkanı da Genelkurmay Başkanını çağırıyor. Genelkurmay başkanına bunu veriyor. 
Bunun illegal bir yapılanma ile ilgili olmadığını bu faaliyetlerin tamamen Genelkurmayı 
izlemeye yönelik bir faaliyet olduğunu ifade eden bir yazı kaleme alınıyor. 



  

Bu yazının ekinde önemli bir husus var. Ekinde kadir Sarmusak'ın ifadesi var. Bu 
ifadeler içerisinde de işte batı çalışma grubu ile ilgili durumlar Genel kurmay başkanı 
tarafından ilgili makama ulaştırılıyor. Bu yazının en önemli tarafı İsmail Hakkı Karadayı 
nın Bçg ile ilgili yapıyı bilmesi bildiğiniz gibi darbeleri araştırma komisyonunda 
hatırlamadığını söyledi. Ve birçok arkadaşında silah arkadaşını da töhmet altında bıraktı 
kendisine acil şifalar diliyorum.

 Yani Batı çalışma grubunun oluşturulması ile ilgili biraz önce saydığım 4 Nisan , 10 
nisan , 29 Nisan işte konsept vs. çıkmış olan bütün emirleri bilen bir kişinin batı çalışma 
grubunun olmadığını bilmemesi mümkün değil, tabi bu bilmemesi hususu ile ilgili olarak 
öğleden önceki konuşmamda söylediğim iddianamenin suçlayıcı paragrafı ve iddiameyi 
çökerten paragraf açısından bu 2 Haziran tarihli emir önemli 2 Haziran tarihli emirin ekinde 
Onbaşı Kadir Sarmusak'ın ifadeleri var. Ek B de ve Ek c sinde bu ifadelerin içerisinde Batı 
çalışma grubu geçiyor dolayısıyla emri imzalayan İsmail Hakkı  Karadayının Batı Çalışma 
Grubunun faaliyetlerini bilmediğini söylemesi imkansız mümkün değil. Bu belgeyi 
imzaladıysa Kadir Sarmusak'ın ifadesini de görmüştür ekinde. Dolayısıyla batı çalışma 
grubunun oluşması ve çalışmasına ilişkin bilgisi olduğu açıktır. 

 Sonuç olarak  yapılan soruşturma ve toplanan delillere göre; dönemin Genelkurmay 
Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının bilgisi dahilinde 
Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay karargahı ve bağlı birliklerinde görevli 
general ve amirallerin fikir ve eylem birliği içinde biliyorlar onlar fikir ve eylem birliği eylem 
birliği içerisindeler ve hiç bir şey yapmıyorlar.  Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyarşik 
yapı dışında oluşturdukları bir gruptan bahsediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi bir kurum 
içerisindeki üst düzey bir çalışmanın kurumun en tepesindeki kişinin bilgisi dahilinde ancak 
hiyerarşik yapı dışında olması düşünülemez. Nasıl kurumun en üstündeki kişi kurumla ilgili 
çalışmayı bilmiyor. Biliyorsa o zaman burada söylenen Savcılığın iddianamesindeki iddia 
edilen husus farklı bir yöne gidiyor.Buradaki iddia makamının ithamı Genelkurmay 
Başkanlığının emirleri doğrultusundan oluşturulmuş çalışmalar konusundaki kendisine 
sürekli bilgi verilen bir çalışma grubunun iddia makamı tarafından illegal bir yapı gibi 
gösterilmeye çalışılmasının açık bir göstergesidir. 1309 daki bu ifade açık bir göstergedir. 

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu yerine 2005 tarihinde 1 Haziran 2005 tarihinde 
yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bu maddenin karşılığı 312. maddede 
hükümete karşı suç başlığı altında düzenlenmiştir. 312. maddedeki düzenleme şu şekildedir. 
Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya 
görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

 Her iki düzenlemeyi birlikte değerlendirdiğimizde 147 karşılığının 312 olduğu 
açıkça görülüyor. Yeni düzenlemede de suça konu olan husus anayasadaki hükümetin 
kurulması yapacağı çalışmalar ve sona ermesine ilişkin usul ve esaslar dışında Türkiye 
Cumhuriyetinin ortadan kaldırılması ve görevlerinin yapmasını kısmen veya tamamen 
engellenmesini cebir ve şiddet kullanarak teşebbüs edilmesidir. Çok kısa olarak şöyle 
söyleyebiliriz. 147 düzenlenmiş olan bir husus zarar suçudur. 312 de düzenlenmiş husus 
bir tehlike suçudur. 

 Bu kanunlardan isnat edilen suçlardan 147 mi uygulanacak 312 mi uygulanacak 
hususunda bir takım esaslar var hangisinin lehe olduğunun tespiti gerekir hangisinin lehe 
olduğunun tespiti için de öncelikle suçu eylemi ağırlaştıran düzenlemenin lehe olduğu 
anlaşılır. Sonrasında da her iki suçun öngördüğü cezaya bakılır onun  sonrasında da lehe olan 
kanun  tespit edilir. 

 Mahkeme mutlaka bunu takdir edecektir. İnceleyecektir sonuçlandıracaktır. 147 
veya 312 ikisi birlikte değerlendirilecek bunlardan hangisinin uygulanması lehe kanun 
olduğu öncelikle görülecek buna uygun olarak bir değerlendirme söz konusu olacaktır.



  

 Müvekkilim açısından ve diğer sanıklar açısından bu suç oluşmamıştır. Suçun 
unsurlarına baktığımızda 147 de cebir 312 cebir ve şiddet bahsetmektedir. Dava konusuna 
baktığımızda dava konusunun hiçbir yerinde cebir göremezsiniz cebri  maddi cebir manevi 
cebir diye ayırabiliriz.  Hatta çoğu basın yayın organlarında bahsedildiği gibi tankların 
yürütülmesi cebirdir. Buraya giremeyiz zaten tankların yürütülmesi 4 şubat suç tarihi 28 
şubat cebir bunun neresinde batı çalışma grubunun nasıl bir grup olduğunu başından beri 
anlatıyoruz. Batı çalışma grubu irticaya karşı mücadeleyle ilgili olarak iç güvenlik harekat 
dairesinde 9-10 kişi ile oluşturulmuş tamamen istihbari bilgilerin değerlendirilmesine 
yönelik bir çalışma grubudur. Bu çalışma grubunun icrai bir yetkisi yoktur. İcrai bir durum 
söz konusu değildir. Dolayısıyla icrai bir durum söz konusu değilse cebir maddi ve manevi 
cebiri bunun neresinde arayacaksınız. 312 uygulayacak olursanız şiddeti nerde bulacağız 
nerde arayacağız dolayısıyla suçun unsurları bakımından baktığımızda suçun unsurları maddi 
unsur açısından gerçekleşmemiştir. Ve bu suç sanıklara isnat edilen bu suç oluşmamıştır.

 Bu suçtan dolayı cezalandırılması söz konusu değildir. Çok zorlarsak batı çalışma 
grubunun oluşturulması ile ilgili olarak yada kaleme almış oldukları emirlerle ilgili olarak 
en fazla görevi kötüye kullanmaktan bahsedebiliriz en fazla görevi kötüye kullanmakta 
zaman aşımına uğramıştır. Eğer suç tarihinde görevi kötüye kullanmaya karar verilecek 
olursa 7,5 yıllık zamanaşımı iki kere geçmiştir.

 Eğer bu suç işlendiğine kanaat getirilecek olursa suçun mağduru sadece hükümettir. 
Hükümetin de tüzel kişiliği de olmadığı için katılan sıfatını kazanması söz konusu değildir.

Yargılama sonunda müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini arz ve talep 
ediyorum"

28.A. Sanık DOĞAN TEMEL 21.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu ifadesinde özetle  (Kls. 274)

 "1995 Ağustos 1997 Ağustos yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Personel 
Daire Başkanı olarak görev yaptığını, 1997 yılı Ağustos ayında Kıbrıs’a atandığını, 2003 
yılında emekli olduğunu,  

7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik BİR’in yapmış olduğu toplantıya, yurt 
dışında Bosna Hersek’te bulunan Türk Birliğini denetlemek amacıyla bulunduğu için 
katılmadığını, Batı Çalışma Grubunun kuruluş amacı faaliyetleri konusunda bilgi sahibi 
olmadığını, Çevik BİR imzasına açılan şüphelinin de Personel Daire Başkanı olarak 
D.TEMEL parafının açıldığı 1997 tarihli Erol ÖZKASNAK, M.Erdal ŞENEL, Kenan 
DENİZ, Fevzi TÜRKERİ, İ. Ruhsar SÜMER, Hüsnü DAĞ, Oğuz KALELİOĞLU’na verilen 
takdirlerle ilgili olarak ifadesinde; takdir verecek makamda bulunacak kişinin talimatı 
doğrultusunda General/Amiral şubesinin hazırladığını, şekli kontrol yazışma kurallarına 
uygunluk denetimi olarak Personel Daire Başkanı olarak kendi adının yazıldığını,  

30 Mayıs 1997 tarihinde Personel Daire Başkanı olarak Dr. A.S.’nin 23 Mayıs 1997 
tarihli Genelkurmay Başkanına hitaben yazmış olduğu 6 sayfadan oluşan mektubu “İlgi 
mektubun görev sahanıza girdiğinden ekte gönderilmiştir” denilerek Psikolojik Harekât Daire 
Başkanlığına göndermesi ile ilgili olarak ifadesinde; yazının Genelkurmay Başkanına hitaben 
yazıldığını, Genelkurmay Başkanının Özel Kaleminden veya sekreteryasından kendisine 
geldiğini, emir üzerine Psikolojik Harekât Dairesi Başkanlığına gönderdiğini belirterek 
suçlamaları kabul etmediğini beyan ekmiştir.

28.B. Sanık DOĞAN TEMEL Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/144 
esas sayılı 27.10.2014  tarihli 67. celsesindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

                "Genel Kurmay Personel Başkanlığına bir bağlısı olan Personel daire 



  

Başkanlığının 1997 yılı çalışmaları hakkında savunmama esas teşkil edeceği için kısa bir 
bilgi sunarak başlamak istiyorum Genel Kurmay Personel Daire Başkanlığı 1997 yılında 4 
şube müdürlüklerinden oluşmaktaydı bunlar; General Amiral Şube Müdürlüğü, Personel 
Yönetim Şube Müdürlüğü, Personel Plan Şube Müdürlüğü ve Disiplin Moral Şube 
Müdürlüğüdür. Personel Daire başkalığının genel olarak iş yönünden en yoğun olduğu 
dönem Nisan ayında başlar ve gittikçe artan bir şekilde Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 
yoğunlaşır bu yoğunluğun esas nedeni her yıl Ağustos ayının ilk haftasında icra edilen ve 
Türk silahlı kuvvetleri mensupları için çok önemli olan Yüksek Askeri Şura'nın General ve 
Amirallerin Terfi emeklilik ve atama kararları için sicil ve diğer işlemlerinin hazırlıklarıdır.

 Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay ve astsubayların işlemleri ise kendi kuvvet ve 
Komutanlıkları tarafından yapılır ancak General ve Amirallerin sicil işlemleri Personel 
Daire Başkanlığına bağlı General Amiral şube Müdürlüğü tarafından tutulur ve takip edilir 
işleme konulur ve Yüksek Askeri Şura da karara bağlanmak üzere şubelerine sunulur.

97 haziran ayında şu çalışmalar ağırlıktaydı Türk Silahlı kuvvetlerinde yükselme 
yani General ve Amiralliğe terfi durumunda olan her sınıfta Albayların şahsi dosya ve 
sicillerinin ilgili kuvvet komutanlıklarından alınması General Amiral şubede muhafaza edilen 
terfi ve atam durumundaki Türk silahlı Kuvvetlerindeki Bütün General ve Amirellerinin şahsi 
dosya ve sicillerinin hazırlanması yükselme durumundaki personel için Türk Silahlı 
kuvvetleri çapında anketlerin hazırlanması yabancı dil sınavlarının yapılması ve sınav 
sonuçlarına göre yurt dışı görevlerine seçim ve atama çalışmalarının yapılmasıdır. 

Yaklaşık 400 kişi Nato ve diğer görevlere atanırlar bu çalışmaların dışında yeni sicil 
yönetmeliği çalışması. Türk silahlı kuvvetleri sağlık sisteminin yeni esaslara bağlanması 
çalışması her bölgede terfi kadrolara bağlanması çalışmaları terörle mücadelede yaralanan ve 
rahatsızlanan personeller için rehabilitasyon merkezi yapılması çalışmaları ve Türk Silahlı 
kuvvetlerinde toplam kalite yönetimi uygulanması çalışmaları bunlar Nisan ayında 
hatırlayabildiğim en önemli çalışmalardır.

 Mayıs ayında ise sicil ve anket çalışmaları sonuçlarının alınması atama tekliflerinin 
hazırlanması yurt dışı görevlerine seçim işlemlerinin tamamlanması ve atama emirlerinin 
yayınlanması Yüksek Askeri şura çalışmaları Nisan ayında belirtilen çalışmalara devam 
edilmesidir. Haziran ayında Yüksek Askeri şura üyesi Orgeneral,Amiral ve Oramirallere , 
Albay General ve Amiraller için değerlendirme anketlerinin yapılması Kuvvet 
Komutanlıklarından atama tekliflerinin alınması sicil ve anket sonuçları ile yükselme 
durumundaki Albay,General ve Amiraller için dosyaların hazırlanması ve Yüksek Askeri 
Şura üyelerinin her birine elden teslim edilmesi Nisan ayında belirttiğim kapsamlı 
çalışmalara devam edilmesi Temmuz ayında Yüksek Askeri şura toplantı emrinin 
yayınlanması toplantı provalarının yapılması Yüksek Askeri şura komite katının arz edilmesi 
Nisan ayında belirtilen kapsamlı çalışmaların tamamlanarak uygulama emirlerinin verilmesi 
ve nihayet Ağustos ayının ilk haftasında da Yüksek Askeri Şura'nın icra edilmesi iki yıllık 
karargah görevini tamamladığım için bende kıta görevine Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine Tümen komutanı olarak bu tarihte atandım daha sonra da Diyarbakır a 
kolordu komutanı olarak tayin edildim 2003 yılında da emekli oluncaya kadar bir daha Genel 
Kurmay Karargahında görev almadım bahsettiğim dört aylık Nisan, Temmuz döneminde 
Personel Daire başkanlığı personeli o kadar yoğun iş temposu ile çalışır ki biraz önce 
saydığım görevlerin dışında herhangi bir iş ile ilgilenemeyeceği gibi personelin normal 
mesaisi de yeterli olmaz ve hatta ilave zaman kazanmak maksadı ile özel servis ve akşam 
yemeği tedbirleri alınır gece,gündüz ve hafta sonu ayrımı yapılamayan bir çalışma temposuna 
girilir. Sicil terfi ve atama çalışmalarının hassasiyeti nedeniyle hiç kimse Personel Daire 
Başkanlığına özellikler General Amiral şube ye giremez ve personelde kimseyle görüşmez 
bu nedenler zaten çok az sayıda olan personel daire başkanlığı personeline ek görevler 
verilemez, verilmez iddaanamelerde bana yönelik suçlamalarda işte tam bu dönemi 



  

kapsamaktadır. 
Şimdi hakkımdaki suçlamalara geçiyorum 7 Nisan ve 2 Temmuz 97 tarihinde 

yapılan ve yapıldığı iddaa edilen toplantılara katıldığım iddası önce şunu arz edeyim. Genel 
Kurmay Başkanlığındaki yapılacak toplantılar için mutlaka bir emir yayınlanır bir toplantı 
emrinde c planı varsa bu daire başkanlıklarını bu c-1 ise Personel Daire Başkanını gösterir 
emrin dağıtımında gereği hanesinde bunların yer alması halinde Personel Daire Başkanı o 
toplantıya bir mazereti yoksa katılmak mecburiyetindedir ayrıca doğrudan toplantı salonuna 
da giremezsiniz giriş kapısına konulan ve başında bir sorumlu bulunan toplantı katılım 
formuna adınızı yazıp imzalamanız gerekir bu belgeler olmadan 17 yıl önce yapılan bir 
toplantıya sadece bir tarihçede daire başkanları notunun düşülmesi personel daire başkanının 
o toplantıya katıldığını gösteremez.

21 Şubat 2013 tarihinde Cumhuriyet Savcısına vermiş olduğum ifademde 7 Nisan 
1997 tarihindeki toplantıya katılmadığımı o tarihlerde Bosna da yurt dışı görevde olduğumu 
gösteren Genel Kurmay Başkanlığının 5 sayfalık resmi belgesini takdim ettim bana bu 
toplantı ile ilgili belirtilen konular hakkında en küçük bir bilgim yok ayrıca savcılıkta bana 
gösterilen ve iddaaname de yer alan bu toplantıda hangi general ve Amiralin neler 
konuştuğunu iddaa eden imzasız belge niteliği taşımayan bir listede de adım 
bulunmamaktadır. 2 temmuz tarihinde konusunun dahi ne olduğunu bilmediğim ve savcılık 
sorgusunda bulunmayan bir toplantıdan daha bahsedilmektedir. Ve iddaname de yer 
almaktadır. Daha öncede ifade ettiğim gibi Yüksek Askeri şura toplantısının hemen öncesi 
yani en yoğun döneminde başka bir faaliyet veya toplantıya katılmam görevim gereği 
mümkün değildir. 

Toplantıya katılım Genel Kurmay Başkanlığının yazılarına dayandırılmaktadır. 
Genel Kurmay Başkanlığı ise tarihçeyi esas alıp o tarihlerde kimler karargahta kimler vazifeli 
ise onların isimlerini Cumhuriyet Savcılığına göndermiştir. Bu durum ismi yazılana 
toplantıya katılmıştır şeklinde iddaanameye dahil edilme sonucunu doğurmaktadır. 
Nitekim Genel Kurmay Başkanlığı Ekim 2013 tarihli yazısında savcılığın toplantıya 
katılanları değil o tarihte görev yapan kişileri bilgilerini istediğini  bildirmiştir. Bir toplantı 
yapılmış olabilir ancak o saatlerde Genel Kurmay Başkanı sizi yanına çağırmış veya bana 
defalarca olduğu gibi bir Yüksek Askeri şura üyesinin yanına karargah dışına göndermiş 
olabilir hastanız vardır veya siz rahatsız olabilirsiniz bu nedenle bir toplantıya katılıp 
katılmadığınız biraz önce açıkladığım gibi toplantı emri ve her toplantı girişinde doldurmak 
zorunda olduğunuz isim ve imzanızın bulunduğu toplantı katılım formuyla belirlenir 
buradan da sayın heyetinizden toplantı emrini emrin gereği hanesinde c planı yani daire 
başkanlığının olup olmadığını ve toplantılara katılımımı belirleyecek ismim ve imzamın 
bulunduğu toplantı katılım formunun ortaya konulmasını talep ediyorum ben iddaa edilen 
toplantılara katılmadım herhangi bir görevde almadım.

İddaanamede yer alan ikinci husus sayın Yıldırım Türker'in 25 Şubat 2013 
tarihinde savcılığa verdiği dilekçede batı çalışma grubu emri gereğince  hava kurmay 
binbaşı Bahattin Çelik 'i personel daire başkanını Batı çalışma grubunda görevlendirdiğini 
(...) bildirmesidir. Dönemin personel başkanı emekli korgeneral sayın Türker bulunmadığım 
bir dönemde bu görevledirmeyi şube müdürüne doğrudan söylemiş olabilir nitekim sayın 
Bahattin Çelik ifadesinde iddaaname sayfa 1243 te olduğu şekilde plan şube müdürünün 
şifayi olarak kendisine iç güvenlik harekat dairesinde işlerin yoğun olduğunu oraya yarım 
gün destek vermesi konusunda olur vermesi üzerine iç güvenlik harekat dairesine gittiğini 
ve BÇG kuruluşundan haberi olmadığını söylemiştir.

İddaaname de yer alan son husus ise 23 Mayıs 1997 tarihli ve doğrudan Genel 
Kurmay Başkanının Şahsına hitaben doktor A. S. Tarafından yazılan 6 sayfalık mektubun 
benim imzamı taşıyan bir üst yazı ile 30 Mayıs 1997 tarihinde Genel Kurmay Harekat 
Başkanlığına bağlı psikolojik harekat daire başkanlığına ilgi mektubum görev alanınıza 



  

girdiğinden ekte gönderilmiştir denilerek yollanılmasıdır. Savcılık soruşturmasında da ifade 
ettiğim gibi hemen her gün Sayın Genel Kurmay Başkanına hitaben ile başlayan onlarca 
mektup doğrudan genel Kurmay Başkalığı özel kalem müdürlüğüne gelir. Bu tarz mektuplar 
özeldir ve özel karargah personeli dışında hiç kimse kendiliğinden işlem yapamaz özel kalem 
müdürü aldığı talimat gereği bazı evrak ve mektuplara ne işlem yapılması gerektiğini 
başkanlıklara bildirir ve komutanlık direktifine uygun olarak hareket edilir. 

Sayın heyet bu yazı ile ilgili olarak iki husus dikkatimi çekmektedir bunlardan 
birincisi fotokopi olan üst yazıdaki imzamın şüpheli oluşu ve yazının Türkçe ve askeri 
yazışma kurallarına uyumsuzluğu ikincisi personel başkanlığını psikolojik hareket ile 
ilişkilendirme gayretinin olduğudur. 

Bu istikamette savcılık soruşturmasında yer alan ve personel başkanlığının 
psikilojik harekat faaliyetlerini planlayan bir başkanlık olduğuna dair yapılan yanlış ve 
sahtelik dolu yazışmaların 3 Haziran 1997 senaryo ve şirketler için psikolojik harekat 
uygulaması isimli word belgesidir. İddaanemeye girmemiştir bu nedenle savcılık makamınca 
konunun gerçekliğinin anlaşılmış olduğunu ve bu yanlışlığa son verilmiş olduğunu 
değerlendiriyorum. 

Personel Başkanlığı Bünyesinde Personel Daire Başkanlığının özel ihtisas ve 
eğitim gerektiren bu maksatla harekat başkanlığı bünyesinde kurulan psikolojik harekat 
dairesi ve psikolojik halk faaliyetleriyle bir ilgisinin olamayacağını tekrar ediyorum.

Son olarak suçlama değil ancak savcılık soruşturmasında sorulan takdirler 
konusunda değinmek istiyorum zira iddaaname sayfa 1161 benim bölümünde beşinci 
paragrafta  bilgi olarak bu takdirler konusuna yer verilmiştir. Önce bu konuda 30. duruşmada 
sanık Tevfik Özkılıç'ın aynı konudaki açıklamalarına aynen katıldığımı beyan ediyorum 
Genel Kurmay Karargahındaki bazı General ve subaylara takdir yazıldığı imza hanesinde 
Genel kurmay ikinci başkanının imzası açıldığı isminin açıldığı takdir belgesinin altında ise 
General Amiral şubeden iki proje subayı şube müdürü personel daire başkanı ile personel 
başkanının parafı isimlerinin açıldığı belirtilmektedir. İzniniz ile iddanamede yazılan takdir 
belgelerine bakalım Kenan Deniz sayfa 211 .. Temmuz 97 harekat . 3059 .. - 97 /.d.gen. 
Amiral/1 sayılı takdir konulu belgede Kenan Denizin Genel kurmay İç güvenlik ve harekat 
daire başkanı olarak görev yaptığı bazı çevrelerin tahrik ve karalama kampanyalarının boşa 
çıkarılmasında Türk Silahlı kuvvetleri ve Türkiye cumhuriyetinn bekasına göz koyan şer 
güçlerine hak ettikleri dersin verilmesine yönelik, 3 çalışmalarından dolayı takdir edilmiştir. 
Şimdi efendim çok kısa inceleyelim bir kere tarih yok ara numarası yok  imza ve parafeler 
yok Türkçesi gördüğünüz gibi inanılmaz derecede bozuk ve en önemli şeylerden bir taneside 
General Personel dairesi General  Amiral den çıkan bir yazı kısaltılmış haliyle harekat hrk. 
asla olamaz olmamıştır. Şuanda da olmamıştır geçmişte de böyle bir örnek asla gösterilemez 
per olur büyük harflerle PER:  ve numara verilir buradaki numarada bir enteresan bütün 
takdirler bundan evvelkilere de bakınız 4073  bütün takdirler hep harekatta verilmiş ve 4073 
sayı numarası verilmiş bu her tarafta aynıdır bunda ise harekat. Şimdi bu takdirname de 
Kenan Denizin hakkında yazılan bu takdirname de ne tarih var ne sayı numarası var ne arşiv 
numarası var hiç bri şey yok ne parafe var ne imza var bunların ayrıca Türkçesi de bozuk 
bunların en önemli hatası harekat. Kenan Deniz'in takdirnamesinden bahsediyordum sayfa 
211 iddaaname bu yazıda tarih yok ara numarası yok en önemliside personel daire 
başkanlığından çıkan yazıda harekat olmaz asla olmaz burada hem sayı numarası yanlış 
hemde harekat diye bir şey o yüzden bu evrakın doğruluğu şüphelidir şimdi hemen arkasında 
Fevzi Türker'i için bir takdirname söz konusu Kenan Deniz deki hataların hepsi aynı ama bir 
faiş hata daha var Fevzi Türker'inin Genel kurmay iç Güvenlik ve harekat daire başkanı 
olarak görev yaptığı ya Fevzi Türker'i ve Kenan Deniz de aynı görevi yapıyor o zaman iki 
tane daire başkanı var sayın Türker'i Genel Kurmay istihbarat ve istihbarata karşı koyma 
daire başkanıdır. Diğer Erdal Şener  Erol özkasnak Oğuz kalelioğlu Hüsnü dağ için geçen 



  

hatalarda aynen Kenan Denizde olduğu gibidir.
Sonuç olarak iddaaname de belirtilen toplantılara katılmadım bilgi sahibide değilim 

iddaanamede yer alan ve doğrudan Genel Kurma Başkanının şahsına yazılan bir mektubun 
verilen talimat ile başka bir daireye gönderilmesi ve takdirler verilen emirlerin sadece 
sekretarya hizmetinin yapıldığı rutin işlemlerden ibarettir. Benim için en ağır suçlama darbe 
ile suçlanmaktır daha 15 yaşındayken 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin getirdiği acı ve 
ızdırabı yaşadım rahmetli babam binbaşı rütbesinden yarbaylığa terfi etmeyi beklerken 
ordudan ihraç edildi rahmetli annem iki kardeşim ve ben yıllarca çok büyük manevi ve maddi 
sıkıntılar çektik bu nedenle askeri darbelerin bu ülkeye ve bizlere nelere mal olduğunu en iyi 
bilenlerden biriyim  arz ettiğim nedenlerle beraatımı arz ve talep ederim."

 "Sanığın daha önceki beyanları okundu bu beyanlarında 7 nisan 1997 tarihli 
toplantıya katılmadığını, Bosna Hersek Türk barış gücü görev komutanlığına gitmek üzere 
yurt dışına gittiğini beyan etmiştir. Genel Kurmay ve emniyetten gelen yazılarda sizin yurt 
dışına gittiğinize ilişkin herhangi bir bilgi yok ne diyorsunuz?"

 "Şimdi elimde Genel Kurmay Başkanlığının bu 5 sayfalık imzalı yazılı belgesi var 
ben bunu bizzat savcıya takdim ettim burada benim imzamı tarihi gösteren bir yazı Genel 
kurmay Başkanlığında bir Tümgeneral'in ve bir Kurmay Albay ın imzasıyla tarihinide 
söylüyorum 8 Mayıs 2012 personel 1390-356-12/personel plan ve yönetim dairesi general 
amiral. Bosna hersek 'e gidişim bu görev emriyle oldu ve oradan gidiş ve dönüşüm askeri 
kurye uçağıyla yapıldı Etimesgut havaalanından dolayısıyla ankara il emniyet müdürlüğü 
veya gümrükte böyle bir kaydın bulunması mümkün değil sadece benim hatırlayabildiğim 
kadarıyla tabi 16-17 sene evvel gümrük memurları askeri havaalanına geliyorlardı ve 
onlar kayıt yapıyorlardı başka herhangi bir kayıt yoktu direk hatta harp kıyafetiyle gittik 
oralara tamda çatışmaların 1 sene evvel bittiği yerdi şimdi mesela önümdeki evrak size 
takdim edilecek Bosna Hersek Türk Barış gücü Görev komutanlığı birlik ziyaret defteri 
orada kendi el yazımla 4 Nisan 1997 Tümgeneral Doğan Temel Genel Kurmay Personel 
Daire Başkanı ve imzam ondan sonraki Türk Tugayı esfort muhafız bölüğünü ziyaret eden 
büyüklerimiz başlığı altında Levent Turgut seyfol bölük komutanı imzalı  25 Nisan 1997 
Tümgeneral Doğan Temel'in ziyaretleri orada uzun süre bulundum ama bütün detayları 
hatırlamam mümkün değil fakat Genel Kurmay bunları buldu bir arkadaşımızın isteği 
üzerine ve  bunları yollamış bunu da savcılığa verdim."

 "Yalnız buradaki ziyaret belgede 4/4/1997 tarihi ancak toplantı 7/4/1997 tarihinde 
yapılıyor?"

"Efendim 25'in de de oradayım yani 3-4 şehir gezdik denetleme yaptık hem Türk 
Birliklerini hem şeyi onun için şuan verilen bilgi bundan ibaret 4 ile 25 i arasında orada 
bulunduğumu gösteriyor."

" 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılmadığınızı o toplantının amacına uygun bir 
eylemde ve yurt dışında olduğunuzu savunmanız da belirttiğiniz halde avukatınızın 28 şubat 
iddanamesinde sanık Çevik Bir'in amerika seyahati sırasında ifade ettiği tankların 
demokrasiye balans ayarı yapmak için yürütüldüğünü izah eden yani bir noktada darbe 
suçlamasını itiraf niteliğindeki bu  açıklaması çelişkisinide dikkate alarak siz avukatınızın 
savunmasına  iştirak ediyormusunuz yoksa bu bir darbe suçudur ama ben bu suça iştirak 
etmedim mi diyorsunuz.?"

 "Avukatımın dediklerine iştirak ediyorum çünkü elimdeki tüm şeyler geçerli 
hususlar bu batı çalışma gurubu denilen müessesenin kanuni olarak kurulduğuna dair 
öbürüde diğeride tamamen eğitim amaçlı denilen açıklamaları onun için benim karşı çıkmam 
mümkün değil çünkü benim dışımda olan gelişen olaylar."

" İki numaralı sanık Çevik Bir  sizin eğitim dediğiniz tank yürütmesini demokrasiye 
balans ayarı olarak ifade ediyor siz bu düşünceyemi katılıyorsunuz yoksa tank yürütmenin 



  

bir darbe olduğunu mu düşünüyorsunuz?"
 "Bu konu hakkında bir şey duymadım bilmiyorum."
 "Personel daire başkanı olarak dönemde bir kısım Türk silahlı kuvvetleri 

mensubunun ihracıyla sonuçlanan Yüksek Askeri Şuralardan kaçına katılmıştır?Yaklaşık kaç 
personelin ihracında imzası bulunmaktadır?"

"Hatırlamıyorum.Personelin ihraçlarında Genel Kurmay Personel Başkanı ve 
Personel daire başkanının hiçbir katkısı yoktur bunlar daha evvel açıklandı sadece evrakla 
ilgili kurallara uygun mu kanaatler yazılmış mı buna bakar başka hiç bir şeye bakmaz."

"Yüksek askeri şura kararlarında ihraçla sonuçlanan personelin özlük dosyası 
başka bir birim tarafından başka bir daire başkanlığı tarafından mı hazırlanıyor personel 
daire başkanlığı tarafından mı hazırlanıyor?"

"Bunlar doğrudan doğruya kendi kuvvet komutanlıkları tarafından hazırlanıyor."
"Personel daire başkanlığının hazırladığı özlük dosyasında bunların hiçbir katkısı 

yokmudur ?" Hayır hiç yoktur.
"Personel daire başkanlığında özlük dosyaları ve bu bilgiler bulunmaz mı?"
"Sadece General ve Amirallerin bulunur."
 "Yüksek askeri şuranın kararıyla ihraç edilenlerle ilgili olarak irticai faaliyetler 

tanımlamasıyla ihraç edilen personellerle ilgili olarak irticai faaliyet tanımlaması içine 
giren eylemler nelerdir bilginiz var mı? Yasa dışı örgüt suçlamasıyla suçlanıp ihraç edilen 
personeller ile ilgili olarak  yasa dışı örgüt suçlaması Türk Ceza Kanununda bir suç 
olduğuna göre bu personel ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunma görevi kime aittir?"

"Bilmiyorum bunu adli müşavirliğe sorun. Personel başkanlığı sekretarya görevini 
yapar hukuksal yönünü adli müşavirlik inceler"

"Ocak 1997 gölcük toplantısına katıldınız mı? Hayır.
"Sincanda yürütülen tanklarla ilgili sizin herhangi bir malumatınız var mı ?"
"Gazetelerden okudum"
 "Siz yüksek askeri şura toplantılarına personel özlük dosyalarını hazırlamakla 

görevli olduğunuzu söylediniz. 1997 de  rutin olmayan olağanüstü bir olağan bir olağan üstü 
yaş toplantısı yapılıyor ve o toplantıda yaklaşık 350 tane askeri personel görevlerinden ihraç 
ediliyor bu size olağan geliyor mu?"

 "Bu kuvetlerin işi hayır herhangi bir şey yapamaz Genel Kurmay Personel 
başkanlığı"

 "Daha önceki dönemlerde de olağan üstü yaş toplantıları yapılmışmıydı bir bilginiz 
var mı?"

 "Hayır, sadece bilgim 97 yılında Ağustos Yüksek Askeri şurasında terfiler bütün 
yükselmeler ve atamalar görüşüleceği için orada yığılmayı önlemek için yapılmış olarak 
hatırlıyorum."

"Meşhur kamuoyunda sarmısak olayı olarak bilinen o belgeyle ilgili hatırlarsanız o 
belge Bülent Orakoğlu ve Hanefi Avcı üzerinden içişleri bakanlığına ve başbakanlığa 
gönderilmişti o belgeye de baktığımız zaman o belgenin hazırlanış şeklininde askeri 
yazışma usullerine uygun hazırlanmadığını çok açık bir şekilde görmekteyiz halbuki bu 
belge ile ilgili  deniz kuvvetleri askeri mahkemesinde yapılan yargılamada askeri savcının 
Genel Kurmay istihbarat daire başkalığından bu belgenin sıhhati ile ilgili bir beyan istiyor 
ve askeri Genel Kurmay İstihbarat daire başkanı bu belgenin devlet güvenliğine ilişkin bir 
belge olduğunu dolayısıyla  sahih bir belge olduğu yönünde bir görüş beyan ediyor siz bu 
iki çelişkiyi nasıl beyan edersiniz yani bir tarafta size ilişkilendirmek istenen belgenin askeri 
yazışmalara uygun olmadığını dile getiriyorsunuz diğer taraftan da deniz kuvvetleri 



  

komutanlığında ele geçirilen bir belge var ve bu belgede askeri yazışma kurallarına uygun 
hazırlanmamış bir belge ama genel kurmay istihbarat daire başkanlığı bu belgeninde devlet 
güvenliğine ilişkin bir bir belge olduğunu dolayısıyla bunun kaynağının olduğunu söylüyor 
acaba batı çalışma gurubu askeri yazışma yönetmeliklerine aykırı bir yöntem mi kendine ilke 
kabul etmiştir?" Bilmiyorum.

"Sanık tarafından yurt dışına çıktığı ve bunun hiçbir şekilde kayıt altına 
alınmadığı sadece kuvvet komutanlıkları veya  Genel Kurmay yazısı yahutta emir yazısı ile 
gönderildiği şekline ifade etti eğer bu doğru ise bir kimse ki olduğu belli olmayan yahutta 
askeri personel uçağa bindirilip yurt dışına çıkarıtılmasın da Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin çok ciddi bir sıkıntısı olduğu gözlemlenir zira bu suistimallere kaçakçılığa  insan 
ticaretine dahi dönüştürülebilecek niteliktedir sorum şu bu hususlar ile ilgili bir kimsenin 
askeri uçaklarla yurt dışına çıkartılmasında ilgili emniyet müdürlüğüne ilgili emniyet 
pasaport şube müdürlüğüne veyahutta dışişleri bakanlığına bilgi veriliyor mu bunlardan 
olur alınıyor mu bu konudaki mevzuat hükümleri nedir ?"

 "Ben şunu söyledim ifademde bir askeri havaalanından giderken ve bu bir kurye 
uçağı ise siz o kayıtlara giriyorsunuz ayrıca gümrükten gelen oluyor onlar eşyalarınız kontrol 
ediyor ayrıca pasaport almak için emniyet müdürlüğüne gitmiyorsunuz nato kuvvetlerini 
denetlemek için gittiğiniz içinde nato görev emri diye pasaport yerine geçen bir husus var 
bütün bildiklerim hatırladıklarım bundan ibaret."

"Meşhur kamuoyunda sarmısak olayı olarak bilinen o belgeyle ilgili hatırlarsanız o 
belge Bülent Orakoğlu ve Hanefi Avcı üzerinden içişleri bakanlığına ve başbakanlığa 
gönderilmişti o belgeye de baktığımız zaman o belgenin hazırlanış şeklininde askeri 
yazışma usullerine uygun hazırlanmadığını çok açık bir şekilde görmekteyiz halbuki bu 
belge ile ilgili  deniz kuvvetleri askeri mahkemesinde yapılan yargılamada askeri savcının 
Genel Kurmay istihbarat daire başkalığından bu belgenin sıhhati ile ilgili bir beyan istiyor 
ve askeri Genel Kurmay İstihbarat daire başkanı bu belgenin devlet güvenliğine ilişkin bir 
belge olduğunu dolayısıyla  sahih bir belge olduğu yönünde bir görüş beyan ediyor siz bu 
iki çelişkiyi nasıl beyan edersiniz yani bir tarafta size ilişkilendirmek istenen belgenin askeri 
yazışmalara uygun olmadığını dile getiriyorsunuz diğer taraftan da deniz kuvvetleri 
komutanlığında ele geçirilen bir belge var ve bu belgede askeri yazışma kurallarına uygun 
hazırlanmamış bir belge ama genel kurmay istihbarat daire başkanlığı bu belgeninde devlet 
güvenliğine ilişkin bir bir belge olduğunu dolayısıyla bunun kaynağının olduğunu söylüyor 
acaba batı çalışma gurubu askeri yazışma yönetmeliklerine aykırı bir yöntem mi kendine ilke 
kabul etmiştir?" Bilmiyorum.

28.C. SANIK DOĞAN TEMEL MÜDAFİİ AV. AYTEKİN EROL'UN 
SAVUNMASI

"Tüm sanıklar ile birlikte müvekkiliminde işlenmemiş bir suç nedeniyle 
yargılanamayacağı ve suçlu adledilemeyeceği esasında ortaya konmuştur. Müvekkilim 
dosyada suç ile ilişkilendirilen herhangi bir husus ve sebep ile ilgiside bulunamamaktadır.

Müvekkilim iddaanamede adının geçmiş olduğu yerleri özellikle açığa 
kavuşturmuştur. Bu kapsamda ve sesin zayıf gelmesi nedeniyle deliller arasında 3. Klsör 
sayfa 263-268'de 7 nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı gizli 
ibareli  sayfadan oluşan belgenin 7 Nisan 1997  pazartesi günü Genel Kurmay ikinci Başkanı 
Çevik Bir 'in  karargahta günlük çalışmalarına devam ettiğini saat 15'te General Amiral 
toplantısına katıldığı bu toplantı yerinin inönü salonu olduğu katılanlar arasında daire 
başkanınında gösterildiği belgenin bundan başka bir özelliğinin bulunmaması nedeniyle 



  

Personel Daire Başkanı Tümgeneral Doğan Temel'in de bu toplantıya katılmış olduğunu 
gösteremeyeceği zaten sayın müvekkilimin o tarihte yurt dışın da olduğunu gösteren belgede 
ibraz etmiş olduğumuzu bunu sorgu hakimliğinde savcılığın Genel Kurmay Başkanlığından 
yanlış soruya yanlış cevap verilir prensibine bağlı olarak eline gelen belgede nedeniyle 
tutuklama talebi talep etmesi üzerine sorgu hakimimize sayın sorgu hakimimize bunları 
beyan ettik ve kendisine tutuklamaya yer olmadığına ve yargılamasının tutuksuz yapılmasına 
karar verdiler isabetli olarak bu toplantının suç konusu eylemlerden birisini teşkil ettiği gibi 
tutarsız bir görüş taşımamaktadır birlikte sayın müvekkilimin bu toplantıda ne yaptığı ve ne 
konuştuğu konusunda herhangi bir delilinde bulunmadığı genel kurmay karargahında 
yapılacak toplantılar için mutlaka emir yayınlandığı kimlerin katılacağının gösterildiği bu 
emrin gereğini yapacak  ilgililerin emrin gereği hanesinde gösterildiği toplantı salonu giriş 
kapısını konulan ve başında bir sorumlu bulunan toplantı katılım formuna adınızı yazıp 
imzalanması gerektiği eğer o toplantıya girecekseniz bu belgeler olmadan 16yıl önce yapılan 
bir toplantıya sadece bir tarihçede daire başkanlarının notunun düşülmesi personel daire 
başkanının veya herhangi bir daire başkanının katıldığının gösteremeyeceği soruşturma 
savcılığında da müvekklilime gösterilen ve iddanamede de yer alan bu toplantıda hangi 
Generalin ve Amirelin neler konuştuğunun bulunduğu iddaa edilen listede de adının 
bulunmadığı özetle hiç bir delilin mevcut olmadığı halde sayın müvekkilimin toplantı 
sırasında yurt dışında olduğu hakkında sunmuş olduğumuz belgelere karşın iddaanamede 
Genel Kurmay Başkanlığının 21.02.2012 tarihli Doğan Temel hakkında konulu cevabı 
yazılarında emekli Korgeneral Doğan Temelin Kara Kuvvetleri Arşivlerindeki şahsi 
dosyasında yapılan inceleme neticesinde 7 nisan 1997 tarihinde görevden ayrı olduğuna 
dair herhangi bilgi ve belgeye rastlanılmadığı belirtilmiştir. Ankara İl müdürlüğünün 
21.02.2013 tarihli Doğan Temel Konulu Doğan Temelin 1997 yılında yurt dışına çıktığı giriş 
ve çıkış kayırlarının gönderilmesiyle ilgili cevabi yazımızda bulunan belgenin 
incelenmesinde şüpheli doğan Temel'in 7 Nisan 1997 yılında yurt dışında olmadığı tespit 
edilmiştir. Yazının metni aynen bu şekildedir. Bu maalesef suçu soruşturma yapanlar 
tarafından kabul edilen faraziyeler üzerine tam bir cevabı şeklinde kurmuş olduğunu 
göstermektedir. Yani burada bir suçun varlığı değil bir suçun olmadığının ispatlanması 
istenmektedir. Genel Kurmay Başkanlığı karargahında birinci başkan veya ikinci başkan 
tarafından bulunan emredilen bir toplantıya katılıp katılmamanın suç unsuru haline 
getirilmesi olması ise yasaya askeri disiplin adap ve terbiye anlayışına hatta genel anlamda 
devlet memurlarımız tarafından uyulması gereken adap ve davranış çerçevesinde son derece 
zorlama veya uydurma bir şeydir. Olsa olsa bir kumpas parçasıdır. 

Müvekkilim bunlara rağmen adalete ve kanunlara saygısından hareketle yurt dışı 
görevleri ile ilgili olarak şahsi dosyanın kaynak olarak alınmasının olağan olmadığını 
harcirah belgelerinin tetkik edilmesinin daha isabetli olduğunu çünkü orada hangi tarihte 
kaç gün gittiği kaç gün harcirah verildi oda mevcut nato seyehat emriyle ve asker uçakla 
1997 yılında gidilen bilgilerin Ankara il emniyet müdürlüğü kayıtlarında arasnması yerine 
ziyarete gidilen yerin kayıtlarında incelemenin daha uygun ve mantıklı olduğunu ileri 
sürerek varlığı ispat edilmemiş ortaya konulmamış yani olmayan bir eylemin olmadığını 
ispata çalışmıştır evet esfor seyehat özellikle esfor denilen bosna hersekte bulunan yabancı 
kuvvetlerle ilgili tüm görevlerde personele bir kart verilir ben 3 sene orada görev yaptığım 
için biliyorum ve Macaristan da dahil ben bu kartla gittim geldim hiç bir yerde hiç bir kayıt 
yapılmadı ve yapmazlarda sayın müvekkilim şayet ettiği bu hususlar çok daha sağlıklı 
sonuçlar ortaya koyacak belgelerdir savcılığın aradıkları yerine iddanamede ... 1997 tarihinde 
yapılmış olan olduğu ileri sürülen ancak müvekkilimce konusunun dahi ne olduğunu 
bilmediği ve hatta savcılık sorgusunda da sorulmayan bir toplantıdan daha bahsedilmiş ve 
suçlamalara ilave edilmiştir. 



  

Müvekkilim tarafından daha önce ifade edildiği gibi YAŞ toplantısının hemen 
öncesinde yani en yoğun döneminde başka bir faaliyet ve toplantıya katılabilmesi görevi 
gereğide mümkün değildir. Bu toplantı hakkında müvekkliminde daire başkanı olması 
sebebiyle toplantıya katılım Genel Kurmay Başkanlığının yazılarına dayandırılmaktadır 
genel kurmay başkanlığı ise tarihçeyi esas alıp o tarihlerde kimler daire başkanıysa onların 
isimlerini cumhuriyet savcılığına göndermiştir. Çünkü muhtemelende soru böyle sorulmuştur 
bu  durum ismi yazılana toplantıya katılmıştır şeklindeki iddanemeye edilmesi sonucunu 
doğurmaktadır. 

Yukarıda anılan toplantı ile hiç bir delil ortaya konuşmadan suç unsuru kabul edilen 
olmuş veya olmamış bir toplantıya  müvekkilimin katılmış olup olmadığı toplantı katılım 
formu ile ortaya konulmadan ve bir suç emaresi olup olmadığı açıklığa  kavuşturulmadan 
yapılan suçlamada asılsız ve uydurmadır.

Müvekklimin 406 sayılı Milli güvenlik kararları takibi ve Türk silahlı kuvvetleri 
uygulamalarına dair bilgi sahibi toplamak vs. gibi daha önce açıklanan belgelerde yazılı 
görevleri icra etmek maksadıyla türk silahlı kuvvetleri görev ve sorumluluklarını belirleyen 
yasa sayılı mevzuata bir ağırlık oluşturmayan bizce batı çalışma gurubu isimli çalışma 
gurubuna dahil olmadığı ve olmayacağı gibi ve herhangi bir hizmetide zaten olmamıştır.

 Müvekklimi 30 Mayıs 1997 tarihinde personel daire başkanı olarak doktor A. S. nin 
23 Mayıs 1997 tarihli genel kurmay bakanına hitaben yazdığı 6 sayfadan oluşan mektubu 
ilgi mektubu görev sahasına girdiğinden ekte gönderilmiştir denilerek psikolojik harekat 
daire başkanlığına gönderilmesi deyip ilgili olarak kendisi tarafından ilgili yerlere gerekli 
açıklaması sunuşmuştur. İddanamede Çevik Bir adına açılan imza da personel daire başkanı 
olarak Doğan Temel parafının açıldığı 1997 tarihli Erol Özkasnak, Erdal Şenel  Kenan 
Deniz, Fevzi Türker'i, Ruhsar Sümer, Hüsnü Dağ , Oğuz Kalelioğlu delil olarak ifadesinde 
takdir verilecek durumda makamda bulunacak kişinin talimatı doğrultusunda General 
Amiral şubesinin hazırladığı şekli kontrol ve yazışma kurulllarına uygunluk denetimi 
olarak personel daire başkanı olarak kendi adının yazıldığı belirtilmiştir.

J başkanı Yıldırım Türkeri savunmaları sırasında yeterince ayrıntılı açıklandığı 
gibi Genel Kurmay Başkanlığı Karargahında Genel kurmay Başkanı ile Genel kurmay 
ikinci başkanı tarafından verilen takdir yazılan sekreteryası personel başkanlığı Personel 
Dairesi başkanlığı General Amiral şube müdürlüğü tarafından yürütülür proje 
subaylığından itibaren parafeler alınır ve takdiri emreden makamı yani Genel Kurmay 
Başkanı yada Genel Kurmay ikinci başkanı imzasıyla tamamlar. 

Kimlere ve hangi gerekçelerle takdirname verileceği hususu tamamen makamca 
belirtilir personel başkanı dolayısıyla Personel dairesi başkanlığının sekreterya hizmetinden 
öteye yetkisi yoktur. 

Esas sorunu kanlı mı olacak kansız mı şeklinde ifade edebilen bir kararlılığı 
taşıyan ve hiçbir hususta gizleme ihtiyacı duymayan bir hükümetin bir takım zırhlı 
araçların üzerinde kimsenin ve başka araçların olmadığı ve kullanmadığı halde ankaranın en 
işlek caddeleri olarak abartılan bir yolu kullanarak Ankara yerine Akıncılar istikametine 
yaptıkları bir eğitim intikalini tehdit olarak algılayabileceği kabul edilmiştir bir takım asker 
kişilerin irticai görüşleri benimsediği gerekçesi ile  Türk Silahlı kuvvetlerinden ilişiğinin 
kesilmesine dayanamayarak bunları durdurmak için istifa ettikleri ve böylece darbenin 
gerçekleşmiş olduğu gibi bir kurgu içerisinde Genel Kurmay Başkanlığının tüm çalışma usul 
ve prensiplerinin dahi suç gibi değerlendirmiştir. 

Genel Kurmay başkanlığının milli güvenlik kararlarının Türk silahlı kuvvetlerinde 
bakımı ve takibi için oluşturulmuş olup batı çalışma gurubunun suç tarihinden önce 
kurulmuş olduğunu empoze ile Türk silahlı kuvvetlerinin yönetim kadrosunu ele geçirmiş 
olan bahisle ortada milli güvenlik kararlarını aldıran ve uygulanması için gerekenleri yapan 



  

bir yapı ve yapılanma olduğu personeli Türk silalı kuvvetlerinden ve hatta sivil kişilerin 
memurluktan atılmaları gibi işlevleri hep bu gurubun becerileri son olarak ikna odalarında 
hükümet partisinin milletvekillerini tek tek ayartarak hükümetin istifasını kesin olarak 
sağladığı gibi acıklı mı komik mi olduğuna karar veremediğimiz bir manzara çizilmektedir. 

8 Temmuz 1996 tarihi ve günümüze kadar gelen bir zaman dilimini kapsayacak 
şekilde 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 64,147. maddeleri uygulanarak cezalandırılmasını 
gerektiren Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmek devirmeye iştirak etmek 
suçudur. Bütün iddanamede belirtilen hususlarda dış dünyaya yansıyan bir zor 
bulunmadığını bunun söz gelimi toplantı yaparken  hükümeti kuşatma tehdit veya ona 
silah çekme gibi ona zor bir eylemin söz konusu olmadığı sürece 312. maddesinde suç 
unsurlarının da oluşmayacağını özellikle bunuda eski yargıtay başkanınına sayın profesör 
doktor Sami Selçuk'un bu konuda açık olan mütaalası çeşitli tarihlerde tarafımız tarafını 
mahkemenizde de uygulanmış basında da yayınlanmıştır. Pek çok yazarda suçun oluşumu 
failin sahip olduğu elverişli vasıtalarla hükümeti devirmeye teşebbüs suçu ile ilgili hükümet 
temsilcileri üzerinde fiziki zorlama icra etmeleri gerektiği ancak bu halde hükümeti 
devirmeye teşebbüs suçunun gerçekleşmiş olacağını ifaede ettiklerini biliyoruz. 

Bu noktada maddi unsur bakımından suç unsuru oluşmuşmudur somut olaya 
baktığımızda soruşturmadan kurtarılması ve şahsi çıkarları karşılığında başında 
bulunduğu siyasi partinin geleniğine ve anlayışına tamamen ters siyasi ilişki ve amaçlarla 
sağlanan bir koalisyon hükümetinin doğal olarak yurt içi ve uluslararası alanlarda 
başarısızlık nedeniyle hırpalanması ile birlikte parti içi çöküşü durdurmak maksadıyla 
başbakanlığı ele geçirmek isteyen Tansu Çillerin başbakan istifa ederek başbakanlık 
sırasının kendisine verilmesi yolunda  başarılı telkin ve pazarlıkları sonucu hükümetin 
yeniden kurulmasını gerekçe göstererek yapılan hükümet protokolü ve ardından istifa 
işlemi sırasında Türkiyenin siyasi hayatının tamamen tartışmasız en tecrübeli ismi olan 
sayın Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma görevi verilmemiş olması nedeniyle bir 
sonraki Türkiye Cumhuriyeti hükümetini kurma görevini Mesut Yılmaza vermesi şeklinde 
geliştiğini görüyoruz.

Böylece yeni hükümetin istifa edenler tarafından kurulması bizzat sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından önlenmiştir. Bu olayın gelişiminde somut belgeler olarak 54. 
Hükümetin  istifa kararı Cumhurbaşkanımızın kabul yazısı ve Cumhurbaşkanı 2010 yılında 
bir gazeteye verdiği mülakatları ile merhum Necmettin Erbakan hatıratı mevcuttur. 
Hükümetin başkanı sayın Erbakan rahmetli olduğuna göre onun kabul edilebilecek 
hatıralarını hükümete yani bakanlar kuruluna yönelik cebir ve şiddetin bulunmadığı açıktır 
bunun tersini gösterecek hiçbir delil ve belge yoktur. Hükümetin istifasına dair belgede de 
uzun uzun okumayacağım özellikle son paragrafında sayın cumhurbaşkanına bu süre 
içerisinde gerek  başbakan olarak şahsına gerekse 54. Cumhuryet hükümetine  ve onun 
üyelerine çalışmalarımızda gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimiz 
arz eder saygılar sunarız demekte Sayın Cumhurbaşkanı onun istifasını kabul ederken de 
yeni hükümet seçilinceye kadar eski hükümetin görevine devamını istemektedir. 

Sayın Süleyman Demirel yıllar sonra her seferinde açık ve doğrudan anlatımlarla 
izah ettikleri gibi gazeteci Fikret Bila yapılmış ve yayınlanmış bir mülakatında yaptığı 
açıklamalar aynen şöyle 28 Şubat tartışmalarıyla ilgili olarak neyi tartışıyorlar sorusunu 
gündeme getirdi ve şöyle devam etti Fikret Bilal'ın anlatımıyla peki neyi tartışıyorlar neyini 
tartışıyorlar rahmetli Erbakan'a haksızlık yapılmışsa onu telafi etmek için mi tartışıyorlar 
Tansu Çiller'e karşı haksızlık yapılmışda onu telafi etmek için mi tartışıyorlar Cumhuriyetin 
temel nitelikleri korunmamışta onu telafi etmek için mi tartışıyorlar bunu bir düşünsünler 
diğer konulardaki tartışmaların 28 şubat ile bir ilgisi yoktur 28 şubat mgk toplantısı 
anayasanın 118. maddesine göre yapılmıştır. Karar 118. madedeye göre alınmıştır ve 2009 



  

yılına kadarda uygulanmıştır  görevi Tansu Çiller'ee değilde Mesut Yılmaz  vermesine 
yönelik eleştirilerede söyle yanıtladılar cumhurbaşkanın hükümetin görevi Tansu Çillere 
vermek gibi bir görevi yoktur Takdir Cumhur başkanınındır diyor anayasa yani takdir benim 
nitekim onu verdiğim kişi hükümeti kurdu güvenoyu aldı tansu hanım o hükümetin 
güvenoyu almamasını sağlayacaktı muhalefet olarak güvenoyu almasına engel olamadı 
geçmişte ben muhalefet lideri olarak engel olmuştum kritik hükümet kurma görevini Bülent 
Ecevit'e vermiştim. Ecevit hükümeti kurdu ama güvenoyu alamadı biz muhalefet olarak 
başarılı olduk güvenoyu almasını engelledik o hükümetin ömrü 36 gün olmuştur. 

Tansu hanım ise Mesut Yılmazın kurduğu hükümetin güvenoyu almasını 
engelleyemedi demek ki ben güvenoyu alabilecek birine görevi vermiştim Demirelin Çillere 
milletvekillerini aşan sayıda millet vekili imzasıyla köşke çıktığını buna karşı görev 
verilmediğini vurgulayan eleştirisine ise şöyle cevap vermiştir Cumhurbaşkanı imza  mahalli 
değil imza getirilip görev alınacak verilecek bir yer değil ben o imzaların gvenoyuna 
dönüşüp dönüşmeyeceğini bilemem imza mahalli parlementodur hükümeti kurarsınız gidip 
meclisten güven oyu istersiniz imza orada lazım olur şimdi soralım eğer hükümetin 
istifasıyla  suçu maddi unsrulu  başka deyişle eylemi ifa etmiştir istifa eden merhum 
başkbakan Erbakan mı hükümeti kurma görevini sayın Tansu Çillere vermeyen  sayın 
Cumhurbaşkanımı onlar neden iddaanamede yok daha vahim bir sorumuz var bu belgeler 
neden iddanamede yok  hani iddia makamı bunları sanık lehine olan delilleride toplardı. 
Sonuç olarak demekki suçun maddi unsuru yok gerçekleşmemiş o halde ortada bir suçun 
varlığından bahsedilemez.

Dava konusu olaylar anayasa ve kanunlarımıza uygun bir şekilde Türk Silahlı 
kuvvetletine tevdi edilmiş görevlerin iddaa makamlarının hukuka aykırı eylemler olarak 
yorumlanmasıyla suç haline dönüştürülmüştür. Bu haliyle suçlama 5237 sayılı Türk Ceza 
kanunu 24. maddesinde belirtilen kanun hükmünde yerine getirme niteliğindeki eylemleri 
ifade etmektedir. Bu kapsamda  Türk Ceza Kanunu 24. maddesi askeri şahıslara tabi 
olduğu kanun hükümleri hükmün 211 sayılı iç hizmet kanununda 6-7-8-9. maddeleri 13. 
maddedeki disiplin 14. maddedeki astın vazifeleri 19-20-21.  maddedeki emir ile ilgili 
hukuki nitelikler Türk Ceza Kanununu iç hizmet kanunu mülga 35. maddesinin tarihinde 
geçerliğiydi ayrıca Türk Ceza Kanunu 1632  sayılı askeri cezas kanunu 41. maddesindeki 
iştirak ile ilgili hükümler  406 sayılı Milli güvenlik Kurulu kararının içeriği hükümleri ve 
bunun anayasalara göre oluşmuş olması dikkate alarak tüm bu yapılanların yasaya uygun 
görev ifası olduğunu söyleyebiliriz.

406 sayılı milli güvenlik kurulu kararlarına dayanılarak üretilen tüm mevzuat, 
yönerge, genelge, talimatta yasaldır bunların gereğini yerine getiren kişiler asla suç işlemiş 
olamazlar ancak iddaanamede bunlar gereğince yapılan eylemler bir suç eylemleri gibi ifade 
edilebilmiştir. Batı çalışma gurubu tüm bu yasal yazışma üzerine Genel Kurmay Başkanının 
bizzat verdiği emirle yapılan çalışma ve planlama üzerine yayınlanan 10Nisan 1997 tarihli 
Çevik Bir imzalı 4 Nisan 1997 tarihli Batı çalışma Gurubu başlıklı emirler kurulmuştur.

Batı çalışma grubunun 28 Şubat 1997 tarihinde  milli güvenlik kurulunda alınan 
kararlar dahilinde bu kararlar dışına çıkmayarak irticai faaliyetleri izlemek üzerine 
kurulmuş bir ofis faaliyeti olduğu anlaşılmaktadır hükümeti devirmeye veya çalışamaz 
hale yönelik herhangi bir şiddet herhangi bir faaliyeti ve eylemi yoktur sayın 
mahkemenize batı çalışma gurubunun nasıl kurulduğunu faaliyetleri hakkında pek çok 
sanık ve müdafii tarafından bilgi sunulmış iken tarafımızca çok şeyler ifadesine gerek 
yoktur. Ancak iddia makamınca kendi algılamasına uygun bir şekil içerisinde batı çalışma 
gurubunun suçu faaliyeti olarak gösterilmek suretiyle iddiaların daha kolay yöneltilmesi 
sağlanmıştır. Yalnız batı çalışma gurubunun sadece bir çalışma gurubu olduğu ve bir suç 
örgütü olmadığı ihmal edildiği için son derece önemli mantık ve hukuk hatalarına yol 



  

açılmıştır. Bu şekilde davranışın sebebinin iddia makamı tarafından gerçek sanığın Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin tüzel kişiliği olduğunun doğrudan değilde başka bir şekilde ifade 
edilmesine ihtiyaç duyulması olduğunu maalesef gözlemlemekteyiz.

İddia makamı tarafından batı çalışma gurubu uygulamasının esasları;
1) Turgut Özal'ın cumhur başkanı seçilmesinden sonra daha iyimser bir tahminle 

1994 yerel seçimi neticelerinden sonra kurulmuş olduğu ,
2) Genel kurmay başkanığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bilgisi dahilinde olduğu,
3) Çevik Bir ile Genel Kurmay Karargahı ve bağlı birliklerde görev yapan General 

ve Amirallerin fikir ve eylem birliği içindedir Türk Silhalı kuvvetleri içinde ancak hiyerarşi 
yapı dışında oluşturulmuş seçilmiş meşru hükümete sormadan hiçbir yasal dayanağı 
bulunmadan Türk Silahlı kuvvetlerinin kurumsal hiyerarşisinin dışında yasa dışı kurulan 
Türk Silahlı kuvvetlerinin kurumsal hiyerarşisini ele geçiren bir olgu şeklinde anlaşılmaz 
tahayyül dahi edilmez bir çerçeve içerisinde yerleştirilmiştir. 

Gerçekte batı çalışma gurubu Genel Kurmay harekat başkanlığına verilen görev 
gereği Genel Kurmay harekat başkanlığı içinde ve iç Güvenlik harekat dairesi içerisinde 
geçici olarak oluşturulmuş bir kısmı dahili bir kısmı Bir kısmıda  Genel Kurmay 
karargahı diğer birimlerinden görevlendirilen geçici personelden meydanaa gelen milli 
güvenlik kurulu 406 sayılı karar doğrultusunda Genel Kurmay başkanlığına tevdii edilmiş 
görevi Genel kurmay başkanı emirleri çerçevesinde yerine getirmek için irtica konusunu 
inceleyip boyutları tehditleri ve alınacak tedbirleri belirleyecek bir inceleme gurubudur 10 
Nisan 1997 tarihli genel kurmay başkanlığı emri ile batı çalışma gurubu ismiyle 
görevlendirilmiş takriben 15 Nisan 1997 tarihinde karargah ilgili birimlerine 
görevlendirilen personel ile faaliyete geçmiş bir karargah çalışması örneğidir.

İddia makamının tasavvur edip ortaya koyduğu BÇG adıyla  fail yaptığı askeri 
personelden oluşan bir olgu asla gerçek değildir kabul edilemez. Türk silahlı kuvvetlerinde 
böyle bir oluşum ne daha önce nede bu tarihten sonra olmamıştır. Bu oluşum tarafından 
işlendiği iddia makamı tasavvuru olarak ileri sürülmüş eylemler fiilen olmamıştır. Zaten 
zaman bakımından da olabilmesi mümkün değildir. Rütbelerin Türk Silahlı kuvvetleri 
bütünündeki hususları kavramaları açısından daha küçük bazı müşteki askerlerin ileri 
sürüp savcılıkla benimsenip iddaa edildiği gibi darbe karşıtı olanların belirlenip ayırılma 
işlemlerine tabi tutulduğu ifadeleri kabul edilemez kanun nizam emirle belirlenen alenen 
yayınlanan bir hususa bilerek isteyerek uymayarak işlem yapılmış olup iddaaname de ifade 
edilen şekilde ayırma işlemleride kabul edilemez.

Genel Kurmay personel daire başkanlığının nede personel daire başkanlığının bu 
konuda herhangi bir takdiri kesinlikle yoktur sekreterya işlemidir gelen dosyayı yüksek 
askeri şura 'nın kararına sunmaktır. 

 Türk Silahlı kuvvetlerindeki ayırma sistemi ve personel başkanlığı ve Genel 
Kurmay Personel daire başkanlığının işlevleri hakkında çok kısa bir bilgi sunacağım Genel 
Kurma Personel daire başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün personel dairesi değildir 
efendim şimdi Türk silahlı kuvvetlerinde her kuvvetin personel başkanlığı ve personel daire 
başkalığı var personel işlem başkanlıkları var bunlar Türk Silahlı kuvvetlerinin şahsi 
dosyalarını tutarlar orayla ilgili bütün kayıtları takip ederler kişi terfi edecek atanacak şunu 
yapacak bunu yapacak gibi onlar yaparlar Genel Kurmay Personel Başkanlığı hiç kimseyi 
Generaller hariç sayın müvekkilim belirttiği gibi ne terfi ettirir ne atama yaptırır ne attırır ne 
sattırır Genel kurmay Personel Başkanlığının ve bunun içerisindeki personel daire 
başkanlığının Generallerin gerçekten bu personel anlayışı içerisinde  yapılan işlerine  yapar 
ancak diğer şeylerde kanun ve mevzuatların oluşması şeklinde çalışmalar geleceğe yönelik 
şeyler ve muharebe alanında  personel faailiyetleri dediğimiz yeni muharebe konseptinin 



  

içerisinde yer alan faaliyetleri düzenleyici usuller çıkarır vaaz eder bunları başka bir şeyi yok.
Netice olarak buradaki görmekte olduğumuz dava Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine 

açılmış soruşturmalar sonunda davaya dönüşenler dosyalarda olduğu gibi kamuoyumuz 
tarafından ve şahsende paylaştığım korkunç bir endişeyi bizlere taşıtmaktadır bu endişe Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin özellikle muazzaf ve emekli subaylarının akla mantığa ve yasaya aykırı 
nedenlerle tutuklanarak Türk Silahlı Kuvvetleri muazzaf personellerinin baskı altına alınarak 
Türk Silahlı Kuvvetlerini görev yapamaz Türkiye Cumhuriyeti savunamaz hale getirmektir. 
Müvekkiliminde beraatına karar verilmesini saygıyla arz ile talep ederim."

29.A. Sanık ENGİN ALAN 28/05/2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına vermiş 
olduğu ifadesinde özetle  (Kls. 54 ve 324);

" 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı isimli belgeyi 
görmediğini, komutanı olduğu Özel Kuvvetler Komutanlığına gönderilip gönderilmediğini 
bilmediğini, o tarihlerde yurt dışında olduğunu,  

4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu Çevik BİR imzalı belge 
hakkında bilgisi olmadığını, BÇG'nin sekreteryasını oluşturmak için J başkanlarından, 
Genelkurmay Genel Sekreterliğinden, MGK'dan, Kuvvetlerden ve Komutanı olduğu Özel 
Kuvvetler Komutanlığından personel istendiğini, diğer kurumlar gibi kendisinin de bir 
personel görevlendirilmesi emrini sözlü olarak verdiği, görevlendirdiği kişinin Albay Yavuz 
GÜRCÜOĞLU olduğunu,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması ile ilgili Çevik BİR imzalı 
belgeyi daha önce hiç görmediğini, bilgisi olmadığını, ilk kez gördüğünü, Batı Çalışma 
Grubu şemasındaki Cari Harekât bölümü adı altında Özel Kuvvetlerden bir subay 
görevlendirileceği belirtildiği için Yavuz GÜRCÜOĞLU'nu görevlendirdiğini,  

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor sistemi konulu Çevik BİR imzalı 
belgeyi ilk kez burada gördüğünü, o tarihte yurt dışında olduğunu,  

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu Çevik BİR 
imzalı belgeyi ilk kez gördüğünü, o tarihte yurt dışında olduğunu, bilgisi olmadığını,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belgeyi 
görmediğini, bilgisi olmadığını, bu belge kapsamında herhangi bir çalışma yapmadığını, 
eylem planı kapsamında özel kuvvetlerin bir faaliyeti olmadığını, BÇG'de görev almadığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.   

29.B.  Sanık ENGİN ALAN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 03.12.2013 tarihli 41. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE;  

" 28 Şubat davası ile ilgili ön savunmamı giriş, iddianamede delil olarak gösterilen 
belgeler, iddianame sayfa 1152 ve 1153'de benle ilgili bölüm sonuç ve teklifler başlıklar 
altında sunacağım. 28 Mayıs 2012 tarihinde soruşturma savcısına verdiğim ifadeyi aynı 
günün gecesi çıkarıldığım 12. özel yetkili mahkeme hakimine daha sonra 23 Ekim 2012 ve 
17 Mayıs 2013 tarihlerinde özgürlük hakimlerine beyanlarımı iddianameden kaynaklanan 
belirteceğim gerekçelere dayalı düzeltmeler hariç kabul ediyorum. Madem ki suç şahsidir, 
bundan sonra huzurda söyleyeceklerim sadece ve tamamiyle iddianamede şahsıma yöneltilen 
suçlamalarla ilgili olacaktır.

 İlk bölümde iddianamede delil olarak gösterilen belgelerle ilgili sözler 
söyleyeceğim. Öncelikle benden önce savunma yapan arkadaşlarımın bu belgelerden 
bazılarının varlığı, gerçekliği ve doğruluğu ile ilgili yaptıkları değerlendirmelere katıldığımı 



  

ifade etmek istiyorum.
 İlk belge, iddianamenin 81 ila 83'üncü sayfaları arasında yer alan 4 Nisan 1997 

tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu belgedir. Belge Genelkurmay Harekât Başkanlığı 
koordinatörlüğünde bir çalışma grubu kurulmasını öngörmektedir. İddianamenin 82'nci 
sayfasında bu belgenin kişiye özel dağıtım planının açık hali vardır. Buna göre bu belge 
Genelkurmay J Başkanlıkları, Adli Müşavirlik ve Genel Sekreterlik Basın Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir. Görüldüğü gibi bu belgenin Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'na dağıtımı yoktur. Yani Özel Kuvvetler Komutanlığı'na hiç gönderilmemiştir. 
Ben de bu belgeyi hiç görmediğimi ve komutanı olduğum Özel Kuvvetler Komutanlığı'na 
gelmediğini söylüyorum. İddianame de beni doğruluyor.

 İkinci belge ise iddianamenin 83 ila 89'uncu sayfaları arasında 7 Nisan 1997 
tarihinde Genelkurmay'da yapıldığı söylenen irtica konulu toplantı tutanağı. İddianamede 
bu toplantıya katıldığım söyleniyor. Neye göre? Genelkurmay Başkanlığı'nın gönderdiği isim 
listesine göre oysa gerçek bu değil. Çünkü Genelkurmay Başkanlığı 11 Ekim 2013 tarihli 
yazısında Savcılığa gönderdiği kimlik bilgilerinin söz konusu toplantıya katılanların değil o 
tarihte belirtilen makamlarda görev yapanların bilgileri olduğunu söylüyor. Ben de hafızamı 
ne kadar zorladıysam da bu toplantıyı hatırlamıyorum. Ancak Genelkurmay Başkanlığı 
katılmamı emretmişse bir asker olup olarak emre uyup katılmışımdır. Yine bu tarihle ilgili 
hatırladığım başka bir olay var. Bu  tarihte sınır ötesi harekâta katılacak özel kuvvet taburları 
Etimesgut'tan hava yolu ile önce Diyarbakır'a oradan da kara yolu ile görev bölgelerine 
intikal ediyordu, ben de bu intikalleri takip ediyordum. İlginçtir ki o tarihteki tabur 
komutanlarından biri şimdi bir savunma avukatı olarak burada bulunuyor. Ben bu kadar işim 
arasında bu toplantıya da katılmışsam dediğim gibi emre uyup katılmışımdır. İddianamede 
katılan kişilere ait olduğu iddia edilen konuşmalar var. Bana ait ise hiçbir beyan yok. Yani 
böyle bir toplantı varsa ben de katılmışsam sadece izlemişim, o kadar. Ancak iddianamenin 
değerlendirme bölümünde toplantıya katılanların hükümete karşı cebir, şiddet, tehdit içeren 
beyanlarda bulundukları ifade edilmektedir. Ama tutanakta şahsıma ait bir beyan yoktur. Bu 
nedenle bu iddianın benim açımdan hukuken geçerli olamayacağını düşünüyorum. Ayrıca 
burda çok konuşuldu, imzasız bu toplantı tutanağının Genelkurmay Başkanlığı seviyesinde 
hazırlanmış resmi askeri belge olamayacağı konusunda da ciddi şüphe ve kuşkular vardır. 

Bir diğer belge 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belge. İddianame 
sayfa 89-106. İddianamenin 89 ve 90'ıncı sayfalarında gizli, kişiye özel bu belgenin dağıtım 
planının açık hali bulunmaktadır. Burada b planı 11 de Özel Kuvvetler Komutanlığı hariç 
ifadesi vardır. 

Yani iddianamenin kendisi bu belgenin Özel Kuvvetler Komutanlığı'na 
gönderilmediğini söylemektedir. Ben de aynı şeyi söylüyorum. 10 Nisan 97 tarihli Batı 
Çalışma Grubu kurulması konulu belge Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelmemiştir. Ben de 
bu yazıyı görmedim. İddianamenin 92'nci sayfasında bu belgenin ek a sı olarak Batı Çalışma 
Grubu kuruluş şeması vardır. Bu şemada ben yokum. İddianame de benim bu çalışma 
grubunda olmadığımı doğruluyor. Batı Çalışma Grubu cari harekât bölümü kısmında Özel 
Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir subay gözüküyor. Bu subay emekli albay Yavuz 
Gürcüoğlu'dur bu doğrudur. Ancak görevlendirme şöyle oldu, bu görevlendirmenin 
yapıldığı tarihte 97 Mayıs ayı başlarıydı. 14-15 Mayıs 1997 gecesi başlatılacak sınır ötesi 
Çekiç Harekâtı görevi nedeniyle Silopi'de bulunuyordum. Ankara'da komutan yardımcısı 
kurmay albay Mustafa Çelik komutanlığa vekalet ediyordu. Daha sonra Tuğgeneral oldu, 
emekli oldu birkaç yıl önce de bağırsak kanserinden vefat etti kendisine rahmet diliyorum. 
Mustafa Çelik bir akşam üzeri telefonla Silopi'den beni arayarak Genelkurmay'ın çalışma 
grubuna bir personel istediğini söyledi, ben de cevaben hiçbir isim belirtmeden uygun 
birisini verin dedim. 



  

Kendisi de zaten yasal hizmeti Ağustos 1997'de bitecek diye Yavuz Gürcüoğlu'nu 
görevlendirmiş. Nitekim Yavuz Gürcüoğlu da Ağustos 1997'de emekli oldu ondan sonra da 
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nca Batı Çalışma Grubu'na personel görevlendirilmemiştir.

 İddianamenin 97. sayfasında kendilerine sürekli giriş kartı verildiği ve BÇG'de 
çalıştıkları iddia edilen Abdullah Kılıçarslan ve Lokman Ekinci'ye tarafımdan BÇG ile ilgili 
hiçbir görev verilmemiştir. O zaman haklı olarak şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır. Bu iki 
personelin buraya geliş gidiş sebebi nedir? Bu sorunun tek bir cevabı vardır. Dönem PKK 
Terör Örgütü'ne karşı yapılacak hudut ötesi büyük bir harekâtın hazırlık ve icra dönemidir. 
Özel Kuvvetler Komutanlığı ben de dahil tamamına yakınıyla bu harekâta iştirak etmektedir. 
Sınır ötesi olduğu için harekâtın yetki, takip ve kontrolü Genelkurmay Başkanlığı'na aittir ve 
harekât tek girişi olan Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi'nde yerleşik İç Güvenlik 
Harekât Merkezi kanalıyla takip edilmektedir. Daha önce de ifade edildi, bu mekanda Acil 
İşlem Merkezi, Hava Harekât Merkezi gibi diğer teşkiller de vardır. Silopi'deki ikinci ordu 
komuta yerinden hergün 16'da çekilen durum raporları ki biz buna "hagündürap" diyoruz İç 
Güvenlik Harekât Merkezi'ne gelir. Özel Kuvvetler'in faaliyetleri de bu raporda yer alır. 

Özel Kuvvetler Karargâh Subayları da kendi birliklerinin faaliyetlerini BÇG ile aynı 
mekanda bulunan İç Güvenlik Harekât Merkezi'ne gelen bu harekât günlük durum 
raporlarından takip ederler. Bu personelin buraya geliş gidiş nedeni de bundan ibarettir.

 Yine 10 Nisan 1997 tarihli belgede bir Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 'ndan 
bahsedilmektedir. İddianame sayfa 93-95 de bu kurulda kimlerin olduğu yazılıdır. Ben 
burada da yokum. 

Yine iddianame sayfa 95-97'de Batı Çalışma Grubu'na sürekli giriş kartı verilenlerin 
listesi vardır. Giriş kartı konusu da burada defalarca anlatıldı, tekrar etmeyeceğim ancak ben 
giriş kartı alanlar arasında da yokum. Batı Çalışma Grubu'na ait olduğu iddia edilen telefon 
rehberinde de yokum. 

Yine 10 Nisan 1997 tarihli belgeye göre bir Batı Çalışma Grubu üst kurulundan 
söz edilmektedir. İddianame sayfa 105'de bu kurulda kimlerin olduğu yazılıdır ben burada da 
yokum. 

Sonuç olarak neresinden bakarsanız bakın iddianamenin kendisi benim bu çalışma 
grubunun hiçbir yerinde olmadığımı söylüyor ve ben de bunu söylüyorum. İddianamenin 106 
ile 112'nci sayfaları arasında 29 Nisan tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu 
belge var. İddianamenin 106 ve 107'nci sayfalarında bu belgenin gereği ve bilgi için 
gönderildiği adresler hem makam hem de kişilerin isimleriyle yer alıyor. Bunların içinde Özel 
Kuvvetler Komutanlığı yok, diğer bir ifadeyle rapor sistemiyle ilgili bu belge Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'na gönderilmemiş. Bu belgede iki tip rapor söz konusu. Birincisi günlük durum 
raporu, ikincisi olay bildirim raporu. Her iki rapor istendiğinde makamlarda iddianame 108 
ve 110 da var. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Harp Akademileri 
Komutanlığı. Yani bu belge hem Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gönderilmemiş hem de Özel 
Kuvvetler Komutanlığı bu rapor sistemine dahil edilmemiş. Kaldı ki iddianamenin 136 ve 
137'nci sayfalarında Batı Çalışma Grubu'na gönderilen evrakların dökümü var. Toplam 924 
tane evrak. Kim, ne zaman, ne kadar evrak göndermiş burada açıkça yazılı. Bu listede Özel 
Kuvvetler Komutanlığı'ndan Batı Çalışma Grubu'na gönderilmiş tek bir evrak, tek bir 
rapor yok. Diğer bir ifadeyle Özel Kuvvetler Komutanlığı Batı Çalışma Grubu'yla hiçbir 
yazışma yapmamış. Ayrıca daha önceki ifadelerimde defalarca söyledim, bu evrakın 
yayınlandığı tarihte ben Ankara'da değilim, bölücü PKK Terör Örgütü'ne karşı icra edilecek 
sınır ötesi harekât için önce Diyarbakır sonra Silopi Şırnak, harekât başladıktan sonra ki 14 
Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece başladı, Kuzey Irak'tayım. Bunu o zaman Tuğgeneral 
rütbesiyle Tugay Komutanı, şimdi ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel başta 
olmak üzere pek çok da tanığı var. 

Bir diğer belge sayfa 115'le 120 arasında 6 Mayıs Batı Harekât Konsepti konulu 



  

belge. Bu belgeyle ilgili burada çok konuşuldu, tartışıldı, bunlara girmeyeceğim zaten de 
bilmiyorum. Bu belgenin dağıtım planının açık hali iddianamenni 116'ncı sayfasında 
duruyor. Gizli ve kişiye özel bu belgenin bilgi ve gereği için hangi makam ve kişilere 
gönderildiği de açıkça belli. Bunlar arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı yok. Kişiye özel 
isimler arasında ben yokum. Diğer bir ifadeyle Batı Harekât Konsepti konulu belge Özel 
Kuvvetler Komutanlığı'na gönderilmemiş. Ben bu belgeyi hiç görmediğimi söyledim zaten 
yukarda da ifade ettiğim gibi bu belgenin yayınlandığı tarihte PKK'ya karşı icra edilecek 
harekât nedeniyle Ankara'da değilim Silopi Şırnak'tayım. 

Bir diğer belge de meşhur 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı. Belgenin 
dağıtım planının yani Batı Eylem Planı denilen belgenin dağıtım planının makam ve kişi 
olarak açık hali iddianamenin 121 ve 122'nci sayfalarında yazılı. Bakıldığında çok net 
görülmektedir ki, Batı Eylam Planı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dağıtımı 
yapılmamış, kişiye özel olarak bana da gönderilmemiştir. Hem planda görev vereceksiniz 
hem de o planı görevlendirdiğiniz birliğe göndermeyeceksiniz bu anlaşılacak bir şey 
değildir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de böyle bir şey söz konusu olamaz ve en önemlisi en 
önemlisi Batı Eylem Planı'nın yayım tarihi ne? 27 Mayıs 97. Ben nerdeyim? PKK Terör 
Örgütü'ne karşı icra edilen sınır ötesi Çekiç Harekâtı için Kuzey Irak'ta, hem de uzun bir 
süredir. Bu dokümanın ne hazırlık, ne de yayım safhasında Ankara'da yokum ve bu planı ilk 
defa da Soruşturma Savcılığı'nda gördüm. Bu eylem planı belgesinin üst yazısında Orgeneral 
Çevik Bir, ekinde de 19 sayfalık Kurmay Albay İdris Koralp'in imzası olduğu söyleniyor. 
Yani bu belgeyi ben hazırlamışım. Belgenin herhangi bir yerinde ne imzam var, ne koordine 
parafem var. Planı hazırladığı iddia edilen İdris Koralp bu planda Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'na bazı görevleri yazarken benle görüşmüş koordine etmiş mi? Hayır. İdris 
Koralp'in 1121'inci sayfasındaki ifadesinde sayfa 1121 deki ifadesinde bu planı kimlerle 
koordine ettiğini belirtiyor. Ben koordine edip paraf et paraf aldığı kişiler arasında zaten 
yokum ve maddeten bu mümkün değil. Zira ben bu belgeden çok önce Ankara'dan ayrılmış 
ve Kuzey Irak'a Güney Doğu'ya gitmişim. Hiç tartışılmayacak bir gerçek. Bu durumda 
hazırlamadığım bilgim, imzam, parafım olmayan Ankara dışında terörle mücadele için 
Güney Doğu ve Kuzey Irak'ta bulunduğum süreçte hazırlanan ve yayımlanan Batı Eylem 
Planı belgesinin bana yüklediği bir sorumluluk olamaz. Zira anayasa madde 38 ve Türk 
Ceza Kanunu madde 20'ye göre suçun şahsiliği kuralı vardır. Hal böyleyken yazmadığım 
imza, parafe koymadığım yokluğumda hazırlanmış, görmediğim, komutanı olduğum birliğe 
dağıtımı dahi yapılmamış bu belgenin şahsımla hiçbir illiyet bağı yoktur. Bu belgeyle ilgili 
açıklığa kavuşturulması gereken en önemli husus eylem planında Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'na görev olarak yazılan psikolojik harekât icrası konusudur. Savcılık 
iddianamenin 128'inci sayfasında bu konuda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın kullanıldığını 
yine iddianamenin benle ilgili 1152'nci sayfasında eylem planında icra makamında Özel 
Kuvvetler Komutanı olarak bulunduğumu yazmıştır. Ben varlığı tartışılan bu planda bu görev 
yazılırken benle görüşülmediğini, koordine edilmediğini bu süreçte Ankara'da olmadığımı, 
suçun şahsilik ilkesini yukarda belirttim. Ancak en az bunlar kadar önemli olan bir husus 
daha var. Her şeyden önce Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın psikolojik harekât diye bir 
görevi yoktur. Bu görev devlet seviyesinde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne, 
Silahlı Kuvvetler seviyesinde Psikolojik Harekât Daire Başkanlığı'na aittir. 

Özel Kuvvetler'in psikolojik harekât icra edecek teşkilatı, personeli, teçhizatı, imkan 
ve kabiliyeti yoktur. O gün yoktu bildiğim kadarıyla bugün de yoktur. Ayrıca psikolojik 
harekât öyle herkesin yapabileceği sıradan bir iş de değildir. Özel eğitim ister, doğru 
zamanlama, doğru planlama ve doğru uygulama olmazsa bumerang gibi gelir, yapanı da 
vurur. Dolayısıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın böyle bir yeteneği mevcut değildir. Daha 
ilginç olan başka bir husus var, iddianamenin 360'ıncı sayfasından başlayarak Batı Çalışma 
Grubu psikolojik harekât faaliyet planı ve isimleri de verilerek bir çok uygulanacak 



  

psikolojik harekât faaliyetleri sıralanmıştır. Ben bu psikolojik harekât planlarının Özel 
Kuvvetler Komutanlığı'na dağıtımının olmadığını yine ben söyledim, iddianamenin kendisi de 
sayfa 360, sayfa 583, sayfa 1173'de yazıyor. Ayrıca bu birsürü psikolojik harekât planında 
Özel Kuvvetler Komutanlığı'na görev olarak verilmiş tek bir konu bile yok. Ee, hem Batı 
Eylem Planı'nın ekinde psikolojik harekât görevi vereceksiniz hem de hazırladığınız 
psikolojik harekât planını görevi icra edecek birliğe göndermeyeceksiniz. Bu ne Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nde olacak iştir ne de eşyanın tabiatına uygundur. Bu konuda söyleyeceğim şudur, 
benim emrimle Özel Kuvvetler Komutanlığı'nca planlanan ve uygulanan somut hiçbir 
psikolojik harekât faaliyeti iddianamede yer almamaktadır, gerçek de zaten budur. 

Son olarak bu eylem planının gerçekliğiyle ilgili çok kuşku dile getirildi. Bana göre 
ise en önemlisi bu planın hazırlandığı adres yanlış. Bir devlet dış tehdit de dahil varlığını, 
bekasını, milli güvenlikle rejimini tehdit eden tehlikelere karşı tedbir alma hakkına devletler 
hukukuna istinaden sahiptir. Ancak böyle bir çalışma yapılacak olsa bile bunun adresi 
Genelkurmay Başkanlığı değil Milli Güvenlik Kurulu ve onun genel karargâhı olan Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'dir. Ben bu hususu Savcılık ifademde de böyle 
belirttim. Ancak sorgu tutanağına bu tedbirler devlet çapında alınır sözlerim sehven devlet 
başkanlığı şeklinde geçmiş, bunu düzeltiyorum benim bu ülkede devlet başkanlığı olmadığını 
bilecek kadar eğitimim var, devlet çapında olacak. 

Diğer bölüm iddianamenin 1152 ile 1153'üncü sayfalarında Engin Alan'la ilgili 
hususlardır, bu bölümde burada yazılanların her birini tek tek ele alarak bunlara cevap 
vereceğim. Birincisi, Batı Çalışma Grubu Eylem Planı'nda icra makamında Genelkurmay 
Özel Kuvvetler Komutanı olarak bulunduğu, yani burda söz konusu edilen plan 27 Mayıs 
1997 tarihli Batı Eylem Planı. Bir önceki bölümde söyledim bu planın hazırlanmasında Engin 
Alan yok. Bu planın koordinesinde Engin Alan yok. Bu planda Engin Alan'ın parafı yok. Bu 
planda Engin Alan'ın imzası yok. Bu plan Engin Alan'ın komutanı olduğu Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'na gönderilmemiş. Hepsinden önemlisi bu planın hazırlık ve yayım aşamasında 
Engin Alan Ankara'da yok. Bölücü PKK Terör Örgütü'ne karşı başlatılan harekât için ve 
bunun hazırlanmasından çok önce Güney Doğu'ya sonra da Kuzey Irak'a gitmiş. Bunun başta 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel o tarihlerde emrimde alay komutanlarım olan 
halen Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Galip 
Mendi, tabur komutanım olan eski Jandarma Asayiş Komutanı hani helikopteri tarandı, halen 
İkinci Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç olmak üzere yüzlerce tanığı var. Bu 
salonda da var. O dönemde orda olan bu salonda da var. Mehmet Ali Yıldırım, Cengiz 
Çetinkaya; onlar da ordaydı. 

İddianamede Batı Eylem Planı'nın bazı görevlerde icra makamı olarak Özel 
Kuvvetler Komutanlığı'nı gösteren ekini Kurmay Albay İdris Koralp'in hazırladığı iddia 
edilmektedir. Kurmay Albay İdris Koralp, biraz önce ifade ettim, iddianamenin 1121. 
sayfasındaki ifadesinde bu planı hangi makamlarla koordine ettiğini, kimlerin parafesini 
aldığını ifade etmektedir. Bunlar arasında Engin Alan yoktur. Yukarda izah edildiği gibi bu 
planın hazırlık ve yayım aşamasında Engin Alan Ankara'da olmadığından böyle bir 
koordinasyon da maddeten mümkün değildir. Bu durumda ne Batı Eylem Planı ne de bu 
planın içeriğiyle Engin Alan arasında bir illiyet bağı kurulabilmesi söz konusu değildir. 
Bütün bu beyanlarıma rağmen neden bu görevlerin yazıldığı konusunda bir açıklama 
gerekiyorsa bunun sorumluluğunun da bana ait olmadığını düşünüyorum. 

Ayrıca Anayasa madde 38, Türk Ceza Kanunu madde 22 suçun şahsiliği, evrensel 
hukuktaki kişiler üçüncü kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulamaz ilkeleri nedeniyle 
yukarıda arz edildiği şekilde hiçbir safhasında olmadığı bu planı Engin Alan'la 
ilişkilendirmek ceza hukukunun maddi gerçek kavramına aykırıdır.

7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılanlar arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı 
şeklinde yazılı olduğu bir önceki bölümde bu toplantıya katılıp katılmadığımı 



  

hatırlamadığımı ifade ettim. Şayet Ankara'da isem Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bir 
birliğin komutanı bir Tümgeneral olarak Genelkurmay'ın emrine itaat ederek katılmışımdır. 
İddianame sayfa 83-88 arasında bu toplantı tutanağı bu toplantının tutanağı olduğu iddia 
edilen gerçekliği tartışmalı belgede katılan kişilere ait beyanların yer aldığı söylenen bölüm 
var. Engin Alan'ın herhangi bir beyanı yok. Genelkurmay Başkanlığı katılacaksın diye emir 
vermiş şayet böyle bir toplantı varsa bir Tümgeneral olarak katılmış ve izlemişim hiçbir 
beyanda da bulunmamışım hepsi bu kadar. Başta da belirttiğim gibi tekrar ifade ediyorum, 
iddianamenin değerlendirme bölümünde yer alan toplantıya katılanlar, hükümete karşı 
cebir, şiddet, tehdit içeren beyanlarda bulunmuşlardır iddiasını tartışmalı tutanakta bana 
ait bu yönde hiçbir beyan bulunmadığı için kabul etmiyorum. Genelkurmay Başkanlığı'nca 
Genelkurmay bağlı birlikler için 10 Haziran 1997 tarihinde verilen irtica brifinginde 
katılmıştır, böyle yazıyor. Bu husus doğruluk ihtimali sıfır bile olmayan bir iddiadır, sıfır bile 
değildir doğruluk ihtimali. Benim aralarında bin kilometreden fazla mesafe bulunan iki ayrı 
yerde aynı anda bulunmam fiziken mümkün olabilir mi? Böyle bir özelliğim yok. Defalarca 
söyledim 10 Haziran 1997'de ben Ankara'da değil PKK ile mücadelede Kuzey Irak'tayım, 
belgesi var, yüzlerce tanığı var. Dolayısıyla bu brifinge katıldığım iddiası maddeten mümkün 
değildir. Bu brifinge katılmamış olmakla birlikte şunu da belirtmek istiyorum. İddianameye 
göre bu brifingler basına, üniversitelere, yargıya da verilmiş ben bunlarda da yokum. Diğer 
kurumlardan katılanlar için suç teşkil etmiyorsa emirle katılan Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli için neden suç oluşturduğunun hukuki gerekçesini de bulamıyorum. 

Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 97 tarihçesine göre 2 Temmuz 1997 tarihinde 
özel takdime katılmıştır. İddianame sayfa 130 daki 139'da Genelkurmay Genel Sekreterliği 
Tarihçesi'nden alınan ifade şöyle, tarihçe şöyle yazıyor; Genelkurmay Genel Sekreterliği 
koordinatörlüğünde İnönü salonunda Genelkurmay İkinci Başkanı, Genelkurmay J 
Başkanları, karargâhta görevli General ve Amiraller, Genelkurmay Adli Müşaviri, 
Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubu katılımıyla özel takdim yapıldı. 
Sayın yargıçlar dikkat buyurunuz, bu tarihçeye göre katılanlar arasında Özel Kuvvetler 
Komutanı olarak ben var mıyım? Yok, yok. Peki iddianame sayfa 1152'de ne yazıyor? 
Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 2 Temmuz 97 tarihinde 
İnönü salonunda yapılan özel takdime Genelkurmay Karargâhı'nda görevli Tümgeneral 
olarak katıldığı, hiç de böyle değil. Çünkü ben Genelkurmay Karargâhı'nda görevli bir Daire 
Başkanı değilim. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı, karargâhı, birlikleri, makamı 
Genelkurmay dışında olan bir birlik komutanıyım. Birlik Komutanlığı ve Kıta Komutanlığı 
fiilen birbirinden tamamen farklı iki kavramdır. Görev ve statü olarak karargâh subaylığı ile 
Kıta Komutanlığı birbirinden gece ile gündüz kadar farklıdır. Ben Genelkurmay 
Başkanlığı'yla Karargâh Subayı değilim, kıta komutanıyım ve bu tarihçeye göre de bu 
brifinge katılanlar arasında yokum. Ayrıca 

 Harekâtı 7 Temmuz'da sona erdi. Ben de görev bölgesinden Ankara'ya Temmuz ayı 
başında döndüm. Aradan 16 yıl geçti tam tarihi hatırlamıyorum. Savcılık ifademde harekât 38 
gün sürdü demiştim bu süre 52-53 gündür bunu da düzeltiyorum. Bunla ilgili söylenecek çok 
şey var ama bu kadarıyla yetiniyorum. Dönüşü helikopterle yaptım sabah Silopi'den kalktım 
akşam saatlerinde de Ankara'ya geldim. Efendim ayrıca 54'üncü hükümetin 18 Haziran 
tarihindeki istifasından 15 gün sonra yapılan bu toplantıya katıldığımı bir an için farz ve 
kabul edersek bu özel takdimin konusu nedir? Kim takdim etmiştir? Gerek metinde gerekse 
katılanların beyanında neler vardır, suç teşkil eden ne vardır bunların içerisinde? Hiçbir şey 
belli değil. Toplantıda herhangi bir sunum yapmamış, görüş düşünce belirtmemişsem ki 
iddianamede böyle bir iddia yok, sadece katılmış ve izlemişsem bunun neresi suç? Kaldı ki 
bu toplantıya katılmadığımı da başlangıçta söyledim. 

Engin Alan bölümündeki diğer hususlar BÇG'de Albay Yavuz Gürcüoğlu'nun sözlü 
emirde görevlendirdiğini, bu görevlendirmenin nasıl olduğunu daha önce belirttim, tekrar 



  

etmiyorum. 29 Nisan 97 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi, 6 Mayıs 97 tarihli Batı 
Harekât Konsepti, 27 Mayıs 97 tarihli Batı Çalışma Grubu Eylem Planı konulu belgeleri ilk 
kez gördüğünü ve bu tarihlerde yurtdışında olduğunu söyledim doğruyu söyledim, iki nedenle 
bu belgeleri ilk defa Savcılık'ta gördüğümü söyledim. Birincisi, daha önce ifade ettiğim gibi 
ne gereği ne bilgi için komutanı olduğum Özel Kuvvetler'e dağıtımı yapılmayan gizli üstelik 
aralarında benim de olmadığım kişilere kişiye özel gönderilen bu belgeleri ben nasıl 
görecektim? İkincisi, bu belgelerin hazırlık ve yayım aşamasında Ankara'da olmadığım hiçbir 
kuşkuya yer vermeyecek kadar açık ve nettir. Ne Savcılık ifademde ne daha sonra 
çıkarıldığım Özel Yetkili Mahkeme ve Özgürlük Hakimleri'ne beyanlarımda ben hiç 
yurtdışındayım ifadesini kullanmadım, bu beyanlarım dosyada vardır. Ben görevdeydim 
dedim. Bana göre yurtdışında olmak ve görevde olmak iki farklı şeydir. Yurtdışı Londra olur 
Paris olur New York olur Roma olur turistik gezi olur, öyle bir şey yok. Ben bölücü PKK 
Terör Örgütü'ne yönelik icra edilen sınır ötesi Çekiç Harekâtı nedeniyle belirtilen zaman 
diliminde harekâta hazırlık safhasında Silopi Şırnak'ta harekâtın başladığı 15 Mayıs 
tarihinden itibaren de Kuzey Irak'taydım. 

Tekrar altını çizerek ifade ediyorum ki gerek komutanlığıma gönderilmeyen gerekse 
hazırlık ve yayım aşamasında terörle mücadele için Ankara dışında olduğum bu belgelerin 
aleyhime bir kanıt oluşturamayacağını değerlendiriyorum. Zaten bunlar dışında iddianamede 
şahsımla ilgili başka herhangi bir şey de yoktur. 

 Sonuç, iddianamede aleyhte delil olarak konulan 4 Nisan, 10 Nisan, 29 Nisan, 6 
Mayıs, 27 Mayıs tarihli belgelerin hiçbirisinin Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dağıtımı 
yoktur. Bu belgeler ne gereği ne de bilgi için Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ne de kişiye 
özel olarak şahsıma gönderilmemiştir. İddianamenin kendisi açıkladığı bu belgelere ait 
dağıtım planlarıyla bu söylediklerimi doğrulamaktadır. Bu belgelerden 29 Nisan 1997 tarihli 
rapor sistemi, 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekât Konsepti, 27 Mayıs tarihli Batı  Eylem Planı 
konulu belgelerin hazırlık ve yayım aşamasında Ankara'da değil PKK  Terör Örgütü'ne karşı 
icra edilen sınır ötesi harekât için önce Silopi Şırnak sonra Kuzey Irak'ta görevde olduğum 
çok açık ve net Genelkurmay'ın belgeleri halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üst düzeyde görev 
yapan tanıkları da olan bir gerçektir. Ankara dışında görevde olmam nedeniyle iddianamede 
yazılı olanların aksine 10 Haziran ve 2 Temmuz 97'de Genelkurmay'daki toplantılara 
katılmam da mümkün değildir. 7 Nisan 97 tarihli toplantının varlığı ise halen hiçbir şekilde 
teyid edilememiştir. Albay Yavuz Gürcüoğlu'na Batı Çalışma Grubu'nda nasıl görev 
verildiğini önceki bölümlerde arz ettim, tekraren ben Silopi'de telefonla yardımcım Kurmay 
Albay Mustafa Çelik'e Genelkurmay'ın emrine istinaden uygun birini verin dedim. Kendisi 
de Albay Yavuz Gürcüoğlu'nu görevlendirmiş. Varlığı ve gerçekliği tartışmalı 27 Mayıs 
1997 tarihli Batı Eylem Planı'nda bazı görevlerde icra makamı olarak Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'nın yazılmış olması bilgim dışındadır. Benimle koordine edilmiş, parafım 
alınmış değildir. Bu evrakın hazırlık ve yayım aşamasında Kuzey Irak'ta terörle mücadele 
görevinde olduğumu daha önce beyan ettim. Bu durumda Anayasa madde 38 ve Türk Ceza 
Kanunu madde 20'ye göre suçun şahsiliği ilkesi gereği hazırlamadığım hazırlanmasına 
katkıda bulunmadığım bu belgelerde yazılanlardan sorumlu olmamam gerekir.

 Batı Eylem Planı'nda Özel Kuvvetler Komutanlığı'na psikolojik harekât diye 
görev yazılmış. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın psikolojik harekât icra görevi olmadığını, 
bu maksatla oluşturulmuş teşkilatı, teçhizatı, imkan ve kabiliyeti olmadığını tekrar ifade 
ediyorum. Bu beyanlarımın doğruluğu Genelkurmay Başkanlığı'na sorularak da teyid 
edilebilir. İddianamede ayrıca Özel Kuvvetler'ce hazırlanmış ve uygulanmış tek bir psikolojik 
harekâtı da yer almamaktadır. İddianamede sanıkların hükümete karşı cebir, şiddet ve tehdit 
içeren beyanlarda bulundukları ifade edilmektedir. Yine aynı iddia iddianamede bana 
atfedilen bu anlamda tek bir beyan yer almamaktadır. Bu nedenle ve suçun şahsiliği 
ilkesine göre bu iddiayı kabul etmiyorum. 



  

Batı Çalışma Grubu'na ilişkin kuruluş şemasında yok, üst kurulda yok, kriz 
grubunda yok, giriş kartı yok, telefon rehberinde yok, delil diye gösterilen hiçbir belge 
kendisine gönderilmemiş, Batı Çalışma Grubu'nun 8 Mayıs 16 Haziran arasındaki 9 
toplantısından hiçbirisine katılmamış verilen brifinglerde bulunmamış, herhangi bir 
brifing vermemiş üstelik Ankara'da olmadığı açık seçik belli olan ben bu işin 
neresindeyim? Hiçbir yerinde. 4 yıllık görev süremde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın 
öncelikli görevi PKK Terör Örgütü'yle mücadele olmuştur. Bugün her ne kadar bölücü terör 
örgütü ile mücadele etmek hayırlara vesile olmasa da benim de 4 yıllık görev süremin çoğu 
Güney Doğu ve Kuzey Irak'ta bu mücadeleyle geçmiştir. Buna yaşanan 28 Şubat süreci de 
dahildir. Bu husus kayıtlar ve tanıklarla da sabittir. Sonuç olarak iddianamede şahsıma 
yöneltilen tüm suçlamaları reddediyorum, yukarıda arz ettiğim savunma kapsamında 28 
Şubat süreciyle ilişkim olmadığından yargılama sonunda beraatimi  talep ederim."

" Güven Erkaya o söyleşisinde diyor ki Batı Çalışma Grubu'nun kuruluş amacı 
Türkiye'deki irtica haritasının hazırlanması ve bu Batı Çalışma Grubu bünyesinde de Kuvvet 
Komutanlıkları'ndan personelin atandığını ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda benim 
görevlendirdiğim personelin düzenli aralıklarla Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri hakkında 
kendisini bilgilendirdiğini söyledi. Yine Mahkeme huzurunda ifade veren sanık Çetin Dizdar 
da bu mahiyette katılmış olduğu toplantılarla ilgili düzenli olarak bir üst makam olan Kuvvet 
Komutanlığı'nı şifahi olarak bilgilendirdiğini söyledi. Sizin burda olduğunuz dönemde sizin 
görevlendirdiğiniz personelin Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleriyle ilgili bir bilgilendirme 
yaptı mı sizinle ilgili size?" Cevap vermiyorum. 

 "Batı Çalışma Grubu eylem planının hemen hemen her sayfasındaki faaliyetlerde 
Kuvvet Komutanlıklarına icrai makam olarak görev yükleniyor. Bu görevlerde herhangi bir 
şey icra ettiniz mi? Görev ifa ettiniz mi?  12 nolu faaliyetlerde muhtemel karşı çıkışlarda ya 
da iktidarın düşmemesi halinde psikolojik harekât tedbirlerinin uygulanması kararlaştırılmış 
ve bu konuda da Psikolojik Harekât Dairesi'yle Özel Kuvvet Komutanlıkları'nı 
görevlendirilmesi benimsenmiştir. Böyle bir durumda Özel Kuvvet Komutanlığı'nın yapacağı 
görev nedir? "  Cevap vermiyorum.

"Ancak yoğun bir biçimde terörün devam ettiği ve sınır dışında da operasyonların 
yoğun bir biçimde devam ettiği bir dönemde terörün tehdit olarak ikinci sıraya atılıp 
irticanın tehdit olarak birinci sıraya atıl gelmiş olmasını nasıl değerlendiriyor, bu konuda ne 
söylemek istiyor. " Cevap vermiyorum.

"Savunmanızda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın daha önceden Özel Harp Dairesi 
olduğunu 1990 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı adını aldığını söylüyorsunuz. Özel 
Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Harekât Başkanlığı'na bağlı bir komutanlık,bunu da 
savunmanıza belirtiyorsunuz. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın psikolojik harp faaliyeti gibi 
bir görevi yoktur dediniz. Şimdi kamuoyuna daha önceden yansıdığı yani bizzat izlemedim 
ama zannediyorum bir televizyon programında söylediği anlaşılıyor. 1955 yılında meydana 
gelen 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili dönemin Özel Harp Dairesi Başkanı Sabri Yirmibeşoğlu bu 
olayın bir özel harp dairesi işi olduğunu söylüyor. Şimdi sizden önceki dönemde Özel Harp 
Dairesi'nin psikolojik harekât olarak bir görevi var mıydı? Sayın Savcı'm bilmiyorum. 

29.C. SANIK ENGİN ALAN MÜDAFİ AV.YAKUP AKYÜZ'ÜN 
SAVUNMASI: 

" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni yıkmaya teşebbüs suçundan hakkında dava 
açılan Engin Alan 1965'de Kara Harp Okulu'ndan Piyade Subay olarak mezun oldu. 
1973-1975 yıllarında Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı'nda Mücahit Komutan olarak görev 
yaptı. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Erenköy'ü savundu.  Engin Alan Üstteğmen rütbesiyle 
Kıbrıs'ta Erenköy'ü Kıbrıs Mücahitleri arasında rütbesini de her şeyini bir kenara bırakarak 



  

başka bir ad altında orda savaşa katıldı. Ne için? Türkiye Cumhuriyeti devleti ve 
Genelkurmay'ının verdiği bir görevi yerine getirmek için ve orada iki yıl eğer şehit olsaydı 
ölseydi şehit demeyeceklerdi ölen Engin Alan olmayacaktı, kim olacaktı? Orda verdikleri 
isim bilmiyorum, bilsem de söylemek de bana düşmez, birisi ölecekti nüfusta sağ ama 
gerçekte ölü.  1976- 78 yılları arasında Kara Harp Akademisi'nde öğrenim gördü. 1978- 1981 
yılları arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Plan Subayı, 1981-84 Moskova Kara 
Ateşekesi, 1984-1986 Komando Tugayı Kurmay Başkanı, 1986-1989 Özel Kuvvetler 
Öğretim ve Eğitim Grup Komutanı ve Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. 1985 Silahlı 
Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. 1992 Tuğgeneralliğe 1992- 94 16'ncı Zırhlı Tugay Komutanı 
Diyarbakır 1994- 1996 Bakü Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Ateşesi olarak görev yaptı. 1996 
yılında Tümgeneralliğe terfi etti 1996-2000 yılları arasında 4 yıl Özel Kuvvetler Komutanı 
olarak görev yaptı. 2000 yılında Korgeneralliğe terfi etti, 2000-2002 8'inci Kolordu 
Komutanı Gelibolu 2005'te Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Ankara görevlerinde bulundu, 
2005 Ağustos'ta emekli oldu. 2007-2010 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme 
Vakfı Genel Müdürü olarak görev yaptı 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde MHP'den 
İstanbul Milletvekili seçildi. Kıbrıs Savaş Madalyası Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret 
Feragat Madalyası ve iki kez Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası aldı. Türkiye'de 
hükümet ne isterse o olmuştur o oldu. Bu 28 Şubat'ta da böyleydi, bugün de böyle. 

Savunmamı iki bölüm halinde sunmak istiyorum. Birincisi sadece Engin Alan'la 
ilgilidir diğeri davanın geneliyle ilgilidir. Ceza suç işleyene verilir. Engin Alan'ın  28 Şubat 
davası ile ilgili sorgusu, 28.05.2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin'in 
odasında başladı. Engin Alan 89 soru soruldu ve bunların birçoğu birçoğu tuzak sorular ve 
aynı sorular tekrar sorular ve irtica ile ilgili biz ne olduğunu anlamadık çünkü biz o 
soruşturmada suçumuzun ne olduğunu hangi suçtan suçlandığımız bize söylenmedi. Yani 
böyle bir duruşma irtica önplanda hatta sayın Savcı'ya yav irticanın dedim anlamını  bilerek 
mi kullanıyoruz bunu irtica irtica din değildir. İrtica şeriat değildir, irtica namaz kılmak 
değildir. Yani irticayı burda habire kullanıyorsunuz ne yaptı bu insanlar? Yani irticayı din 
olarak topluma tanıtıp ondan sonra bunu Silahlı Kuvvetler'e yıkıp ve bak din düşmanı 
dedirten bir anlayış. Ben bunu asla kabul edemem çünkü askerlik de yaptım orda her türlü 
dini vecibelerimi yerine getirdim. Ben islami terbiyeyle yetiştim dini az çok bilirim. İslam 
dini yüce bir dindir, Kuran geleceğin aydınlığını gösterir, irtica gericilik, yobazlık ayrı şeydir 
bu toplumu geriye götürür. Dolayısıyla dolayısıyla bu birbirine karıştırmamamız lazım.

Sorgu yapan Hakim işte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren ıskat işte vazife 
görmekten cebren men etmeye teşebbüs yani yaşadığımızı orda bir daha yaşadık ve 1300 
sayfanın üzerinde bir iddianame, her şey aynı balyozdakinin aynı önce sabıkalı bir Türk 
Silahlı Kuvvetleri yaratmak bütün menfi ne varsa orda onu yazmak, çizmek, göstermek ve 
lehte hiçbir şey bulamamak. Burda burda biraz daha genişlettiler yine 60'lardan başlıyor ya 
biz 1997 de olan bir 28 Şubat'ı tartışırken 1960'ı gündeme getiriyor, neden? Bu topluluk 
sabıkalıdır ey ahali iyi tanıyın sabıkası vardır, bu bunun yaptığı iştir ona göre değerlendirin 
ve bu davadan önce kamuoyuna duyuruluyor. Bu esas savunma çünkü bu siyasi bir davadır.

İddianamede müvekkil Engin Alan ile Engin Alan için ileri sürülen iddiaların 
tümü gerçekdışıdır, bunların tümünü reddediyoruz. Dava dosyasına müvekkilim üzerine 
atılı suçu işlediğine dair imzasını taşıyan hiçbir belge hiçbir tanık kendisi tarafından kabul 
yok, bu nedenle iddianamedeki suçlamaları reddediyorum.

 Müvekkil Engin Alan zamanında Başbakan Necmettin Erbakan'ın imzaladığı 
14.03.1997 tarih 01 05 01 704 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre Genelkurmay tarafından 
4 Nisan 1997 tarihinde yazılan yazıya istinaden kurulan Batı Çalışma Grubu ve bu grup 
tarafından hazırlanan Batı Eylem Planı'yla müvekkilimin hiçbir ilgisi alakası yoktur. Bu 
konuda bilgisi yoktur.

  İddianamenin 81-83'üncü sayfalarında yer alan Batı Çalışma Grubu'nun 



  

oluşturulması ile ilgili belgenin dağıtımı müvekkilimin o tarihte komutanı olduğu Özel 
Kuvvetler Komutanlığı'na gönderilmemiştir bu husus dağıtım listesinin incelenmesinden 
açıkça anlaşılmaktadır. 

 07.04.1997 tarihinde Genelkurmay'da yapılan irtica konulu toplantıya katılıp 
katılmadığını müvekkilim hatırlamamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir gelenek vardır 
katıl derse katılacaksın yok böyle efendim suç teşkil eder miydi kanunu bilmemek suç 
sayılmaz emir verdi yapacak yapmayacaksın böyle bir şey yok tetiği çekeyim mi 
çekmeyeyim mi çekmezsen düşman seni vurur, dolayısıyla belli kurallar vardır, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin mensuplarına bunu sormanın çok adil bir soru olduğuna inanmıyorum. 

10 Nisan 97 tarihli Batı Çalışma Grubu ile ilgili belge iddianamenin 90'ıncı 
sayfasında dağıtım planınında da planından da anlaşılacağı üzere Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'na gönderilmemiştir. İddianamenin 92'nci sayfasında kuruluş aşamasında 
müvekkilim Engin Alan'ın ismi yoktur. Batı Çalışma Grubu Cari Harekât bölümü kısmında 
müvekkilim müvekkilimin komutanlığını yaptığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir subay 
bunu izah etti Güney Doğu'da iken telefonla bir şey verildi. Genelkurmay'dan bir  subayın 
istendiği o da uygun birini verin dedi verildi sonra neticesi belli zaten verildikten sonra da 
askerlik mesleği bitti ayrıldı yani olay bu kadar basit. 

İddianamenin 93 95'inci sayfalarında yer alan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 
Kurulu'nda yine iddianamenin 105'inci sayfasında yer alan Batı Çalışma Üst Kurulu'nda 
müvekkilimin ismi yoktur yani müvekkilim bu çalışma grubunun hiçbir yerinde görev 
almamıştır. Alsa idi ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Bu bir suç değil, askeri görev verilir 
yapılır o Güney Doğu'da savaşta olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Türkiye 
Cumhuriyeti devletini koruma adına onu yıkmaya çalışanlarla savaş halinde olduğu için 
bulunamadı.

İddianamenin özellikle 136 137'nci sayfalarında yer alan Batı Çalışma Grubu'na 
gönderilen 924 evrakın hiçbirisi Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gönderilmemiştir. Özel 
Kuvvetler Komutanlığı sadece ismi var. Yine iddianamenin 121- 122'nci sayfalarında yer 
alan Batı Eylem Planı'nda müvekkilim herhangi bir imza yok, paraf yok, tanık yok. Batı 
Eylem Planı'nda bazı görevlerde icra makamı olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı gösteren 
ekini Kurmay Albay İdris Koralp bunu çok iyi şekilde anlattı. Evet bu durumda Batı Eylem 
Planı planı ne de bu planın içeriğiyle müvekkilim arasında bir illiyet bağı yok hiçbir şekilde 
bir sorumluluğu da yoktur. Anayasanın 38 veya TCK'nın 20'inci maddesinde suçun şahsiliği 

 İddianamenin 128'inci sayfasında Batı Eylem Planı'nda müvekkilimin komutanlığını 
yaptığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın icra makamında bulunduğuna ilişkin iddia tamamen 
gerçekdışıdır çünkü müvekkilimin komutanı olduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı psikolojik 
harekât icra edecek teşkilatı, personeli, teçhizatı yoktur. Bu kuvvet Güney Doğu'da ve Kuzey 
Irak'ta teröristlerle mücadele etmek için özellikle yönlendirilmiş bir kuvvettir.

 Savunmalarının en önemli delili tarafımdan 06.11.2012 tarihinde Genelkurmay 
Başkanlığı'na müvekkilim Engin Alan'ın 1997 yılı Nisan Ekim ayları arasında hangi görev 
nedeniyle nerede bulunduğuna ve ne görev yaptığına ilişkin yazdığım yazıya aldığım 
cevaplardır ve burada Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'nce verilen 15 Ağustos 
2013 tarih 900 404 12 sayılı cevabi yazı ve bu yazı ekinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2'nci 
ordu komutanlığının 04 07 1997 11 10 1997 tarihli yazıları ile 27 Kasım 1997 tarih ve 11 37 
686 sayılı Genelkurmay Başkanlığı'nın özel yazıları ile müvekkilimin Nisan Ekim 97 
tarihleri arasında bulunduğu görev listesi ile çizelgenin ek 2 de incelenmesinden de 
iddianamede ileri sürülen iddiaların aksine Kuzey Irak ve Güney Doğu Anadolu 
bölgesinde olduğu Batı Çalışma Grubu ve bu grubun çalışmaları ile hiçbir ilgisinin 
olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. 

  28 Şubat davasının geneliyle ile Milli Güvenlik Kurulu'nun ve kararlarının hukuki 
değerlendirilmesine gelince. 28 Şubat 1997 tarihinden bu yana geçen 16 yıl nerdeyse bu 16 



  

yıl içerisinde akşamdan sabaha olayların değiştiği bir Türkiye'de teknolojinin değiştiği bir 
Türkiye'de 97 yılında olmuş bir olayı ve o gün çok doğal olan bir olayı 2013 14 yıllarına 
taşıyarak vay hükümeti düşürmek, şeklinde değerlendirmenin ne derece doğru olacağını ben 
sizin takdirinize bırakıyorum. 

Bu davayla ilgili olarak sorguda gerekse iddianamede ve birçok yerde tekrar edilen 
irtica. Biz irticadan mı yargılanıyoruz, biraz evvel bahsettim. Ben o günün tabi siyaset 
yapanlar siyasi partiler kurulur, seçime girilir, en çok oyu alan iktidar olur, Cumhurbaşkanı 
en çok oy alan partinin genel başkanına hükümeti kurma görevini verir ve tek başına kurar 
eğer mümkünse, değilse çoğunluk sağlanamıyorsa bu defa koalisyonlarla iş yürür. İşte 1997 
yılı rahmetli Erbakan'ın rahmetle anıyorum çünkü bugünkü değerlendirmelerin katiyen ona 
yakıştırılması haksızlık olarak görüyorum, Erbakan'ın Başbakanlığı'nda bir koalisyon 
hükümeti idi. Erbakan'ın korktuğunu ve onun için sesini çıkaramadığını, benim tanıdığım 
Erbakan yakından tanıdığım gerçekten son derece dindar, dine bağlı, bağımsızlıktan yana, 
tam bağımsızlığı kabul eden ve onu savunan ve belki de gidişini de ona borçlu olduğum tam 
bağımsızlığı savunduğu için Erbakan hakkında arkasında bir sürü şeyler çevrildi ve Erbakan 
düşürüldü, istifa etti neden? Tansu Çiller'le olan bir anlaşma neticesiydi. İstifa etti ama esas 
Erbakan'ı düşüren sayın başkan kendi yetiştirdiği arkadaşlarıdır, iktidar olmak için veya 
başka telkinlerle nasıl olduysa Erbakan Hoca malesef bir daha o partinin başına geçemedi ve 
kelimeyi seçmek istiyorum yani ihanet farklı olabilir ama haksızlık olabilir ona haksızlık 
edenler bu haksızlığın bedelini Türk Silahlı Kuvvetleri nasılsa ceylan yaralı her gelen bir 
parça koparıyor biz de bunu koparırsak kimsenin sesi çıkmaz anlayışıyla yola devam etmişler 
ve Erbakan Hoca ne yazık ki kahrından mı öldü onu bilemiyorum ama bildiğim bir şey var ki 
son derece yaralı hastalandı tedavi olamadı, bunu söylerken yakından tanıdığım için 
söylüyorum ve Erbakan Hoca rahmeti bol olsun aramızdan ayrıldı. Arkasından herkes ahkâm 
kesiyor, ötekini berikini suçluyor, bu haksızlıktır, bu adaletsizliktir adaletsizliğin olduğu 
yerde insanların vicdanı sızlar ve orada huzur bulunmaz onun için ben Erbakan'a uğradığı 
haksızlığı burada belirtmek istiyorum ve bu irtica konusunda da Erbakan Hoca iyi bir din 
adamı, irticanın ne olduğunu bilerek konuşan biriydi, kimse bana dinden gelip burda çok 
fazla şey söylemesin, başka ortamda biz Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, laik bir 
hukuk devletidir, biz şuanda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla burada bulunuyoruz, siz 
burda o nedenle burdasınız ama son derece dini bilgisi yüksek olan katiyen bir adım geri 
atmayan bir anlayışa sahip gerçek bir devlet adamıydı. 

 Dolayısıyla Erbakan'ı korku diye bir şeyi yoktu bunu sırf iddianamede iddiaların 
kuvvetlendirilmesi için ileri sürülen sürülen şeyler, bunlar doğru değildir. Sayın Meral 
Akşener'i aradım özellikle o dönemin İç İşleri Bakanı uzun uzun konuştuk ve kesinlikle hiç 
kimse bize şunu şöyle yapın bunu böyle yapın demedi ne bana ne Erbakan'a ve ben hiçbir 
şekilde bir müdahale talep etmiyorum, benim böyle bir talebim yok o günün şartları 
içerisinde söylenenler bugün suç oldu diyor. O günün İç İşleri Bakanı sayın Meral Akşener'in 
de hiçbir şeyden korkmadık yolumuza devam ettik ve alınan kararlar da o gün  kimsenin 
etkisiyle değil bizim Bakanlar Kurulu'nda aldığımız kararlardır şeklinde bir beyanat verdi.

 Yani o günkü istifa rahmetli Erbakan'la Çiller arasındaki bir iktidar anlaşması idi 
elaltı yapıldı Erbakan rahmetli istifa etti ama o günün Cumhurbaşkanı Demirel hükümeti 
kurma görevini Çiller'e vermedi o kendi aralarında bir hesaplaşmadır bunun Erbakan'la bir 
ilgisi de yoktur. İslam dini yüce bir dindir, bir metrekare çarşafa beze sığdırılmaz o geleceğin 
aydınlığını gösteren bir dindir. Burada gelip mahkeme kapılarında islam dinini küçük 
düşürecek bir davranışın içinde olmamalıyız ama bu oluyor irticayı din olarak kabul ediyoruz 
irticayı şeriat olarak kabul ediyoruz ve dine ister istemez zarar veriyoruz. 

Lehimizde olan yasaları uygulamanızı ve Engin Alan'ın beraatini diliyorum."

30.A. Sanık ERDAL CEYLANOĞLU 27.02.2013 tarihinde Cumhuriyet 



  

Savcılığına verdiği ifadesinde özetle (Kls. 275); 

"1996 yılı Ağustos ayı ile 1998 yılı Ağustos ayı arasında Ankara Zırhlı Birlikler 
Okul ve Eğitim Tümen Komutanı olarak görev yaptığını, 04 Şubat 1997 tarihinde Ankara 
Zırhlı Birliklerde bulunan tankların Zırhlı Birliklerden çıkarak Ankara Sincan’ın en işlek 
caddesi olan Atatürk caddesinden yürütülerek Akıncılar Hava Üssünün bulunduğu yere 
götürülmesi ve buradan tekrar Ankara Sincan’ın en işlek caddesi olan Atatürk caddesi 
üzerinden yürütülerek Zırhlı Birliklere dönmesi olayının yaşandığı gün izinde olduğunu ve o 
gün saat 13:30’da göreve başladığını, Akıncılar Hava Üssünde bulunan tankların yanına 
gittiğini, birliği gördüğünü ve akşam gün batmadan önce tankların şehir merkezinden 
dönmesi için talimat verdiğini, tankların normalde güzergahının şehir merkezi olmadığını, 
zırhlı birlikler komutanlığının tankları istediği zaman şehir merkezinde veya birlik dışında 
yürütemeyeceklerini, eğitim yaptıramayacaklarını, kasıtlı olarak şehir merkezinden tankları 
geçirmediğini, tankların yürümesi için normal prosödürde emri hiyerarşik yapı içerisinde 
Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Eğitim Doktrin Komutanının kendisine 
vermesi gerektiğini ve daha önce yapılan planlar doğrultusunda tankların birlikten dışarı 
çıkması gerektiğini,  

Genelkurmaydan Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine gönderilen  Zırhlı 
Birlikler Okul Eğitim Tümen Komutanlığında günlük faaliyetlerin kaydedildiği Barış 
Ceridesinin 3 sayfadan oluşan onaylı bir sureti gönderildiği, bu belge gösterilerek ve bu 
belgede 03 Şubat 1997 günü saat 19:45 te K.K.K.lığı Kurmay Başkanı ve saat 20:00 da 
EDOK Komutanlığının şifahi emirleri ile Kırmızı Tabur Akıncılar GSP bölgesine 04 Şubat 
1997 saat 07:30 da tatbikat için hareket etmesi emri alındığı da belirtilerek sorulan soruya 
şüphelinin vermiş olduğu cevapta; izinden dönerek saat 13:30 görevde başladığını, saat 
14:00’da Akıncılar Bölgesine gittiğini, yol güzergahının Etimesgut şehir merkezi olması 
sebebiyle o tarihte K.K.K.Kurmay Başkanı Doğu AKTULGA’nın cep telefonu ile emir 
vermesi üzerine şehir merkezi olan güzergahtan verilen emir üzerine tankların kışlaya 
döndüğünü belirterek törenler haricinde tankların zırhlı birliklerden çıkamayacağını, planlar 
doğrultusunda çıkabileceğini, planların da bir gün önce yapılmayacağını, bu planların da daha 
önceden belirleneceğini, bugün karar alınarak yarın tatbikatın yapılamayacağını, hatırladığı 
kadarıyla GESAP planında Akıncılar üssünün korunması ve emniyeti görevinin olduğunu, 
tankların yürümesinin askeri müdahale hazırlığı, askeri müdahale habercisi, hükümete karşı 
bir eylem hazırlığı olarak nitelendirelemeyeceğini belirtmiştir.  

 
30.B. Sanık ERDAL CEYLANOĞLU Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 27.01.2014 tarihli 62. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

"İzindeydim. Eğitim Tatbikatının tarihinin üç gün öne çekilmesinden haberim yoktu, 
İzinden döndüm. Birliğime katıldım. Birlik Akıncılar'da eğitim tatbikatını tamamlamıştı. 
Eğitim Birliğini geri döndürmek üzere, Doğu Aktulga'dan yol güzergah emir tekrarı aldım. 
Tatbikatı bitiren Eğitim Birliğini kışlasına geri döndürdüm. Bu davadaki kişisel durumum 
budur. Savunmam bundan ibarettir diyebilirdim. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, 14 yaşımdayken, 1960 yılında Selimiye Askeri Orta 
Okulu'nda katıldım. EK-1'de Genelkurmay Adli Müşavirliği'nden 14 Mayıs 2013'de 
gönderilen belgelerden, Personel Tanıtım Kartı'nda da görüleceği gibi 1966 yılında Piyade 
Asteğmen olarak Kara Harp Okulu'ndan mezun oldum. Hizmet safahatım kartta 
görülmektedir. Şerefli üniformayı 51 yıl giydim. 45 yıl hizmetten sonra, Temmuz 2011 
yılında orgeneral rütbesinde 45'inci Kara Kuvvetleri Komutanı olarak, emekliye ayrıldım. 
Hizmet sürem içinde Kara Kuvvetleri'nin kıta ve komutanlık seviyelerinde, fiilen 33 yıl, 



  

çeşitli karargahlarda ve okullarda 12 yıl görev yaptım.
 Sürecin gelişimi,  O tarihte ben Ankara / Etimesgut ilçesinde konuşlanmış, izinde 

olan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı idim. Tümen, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na bağlıydı.

 Soruşturma safhasında verilen kararlar ve iddianamede belirtilen atılı suçlar ile, 
unsurlarının bir tek tanesini bile kesinlikle ve katiyetle kabul etmediğimi, kimseye, bir gruba 
ve/veya kitleye, demokrasiye ve Cumhuriyet'e zarar verecek söz, davranış, işlevim, hiçbir 
emrim ve talimatım olmadığını, bu konularda, amirlerimden ve komutanlarımdan da, hiçbir 
emir almadığımı, sözlerimin başında heyetinize iletmek istiyorum. 

 Komutanlık; 1963 yılında, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı adı 
ile Etimesgut' ta teşkil edilmiş, 1965'de bugünkü adını almıştır.

Tümen Komutanlığının vazifesi; Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 
Komutanlığına mensup Subay, Astsubay, Uzman Erbaş ile Erbaş ve erlere askerlik mesleğini 
sevdirerek, tank sınıfının gerektirdiği görevleri yapabilecek şekilde yetiştirmek, tank sınıfına 
ait sistem ve projeler üretmek, hazırlamak, Üst Komutanlık emirleri gereği; Planlara ait, Geri 
Bölge Savunma Planı, DAFYAR yani Doğal Afet Yardım planı kapsamındaki emredilmiş 
görevleri yapmaktır.

 Tümen; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait diğer sınıflarda kullanılan tırtıllı araç 
şoförlerini yetiştirmekle de görevlidir. 

Tümen Komutanlığının eğitim vazifesi, iki ana grupta toplanabilir; birincisi, tank 
sınıfı personeli için temel, tekâmül ve acemi eğitimi vermek, ikincisi; Ülke savunması 
amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer birlikleri gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri Genel 
Stratejik Savunma Planında GESSAP'ta verilen görevlere hazır olmaktır. 

Tümen Komutanlığının belirttiğim vazifeleri yapabilmesi için, 1996 yılındaki 
teşkilatı; Tümen Karargahı ve Karargah Kısmı; erbaş/er eğitiminden sorumlu olan, 2 Tank 
Eğitim Alayı, subay/astsubay eğitiminden sorumlu olan Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığı ile 
Tümen Bağlı Birliklerinden teşkil edilmişti. 

Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığına bağlı Gösteri ve Tatbikat Taburu ise; 2 Tank 
Bölüğü, 1 Mekanize Bölükten  meydana gelmekteydi. 

Tümenin en önemli vazifesi; etkili şekilde eğitim yapmak ve bu görevlere her zaman 
hazır olmaktır. 

 Tümen Komutanlığının vazifesi içinde, GESSAP Kapsamında yerine getirilmesi 
gereken görevleri de mevcuttur. Bu görevler, tümende kurulu olan ve kadro personelinden 
teşkil edilmiş birliklerce yerine getirilmektedir.Tümen Komutanlığının; GESSAP kapsamında 
icra önceliği, yeri ve zamanı verilecek emirlerle planlanan ve komuta katının takdirine göre, 
her zaman değişebilecek tarihlerde uygulanan, Ankara, Çankırı, Kırıkkale Bölgelerindeki 
kritik tesis ve önemli, öncelikli yerleri koruma ve Geri Bölge Savunma Planı ile ayrıca, diğer 
Ordu Komutanlıkları bölgelerinde, ihtiyaç duyulması halinde, kuvvet takviyesi görevleri de 
bulunmaktadır. 

Ankara bölgesi için korunacak kritik tesis ve önemli yerlerden biri olan Akıncılar 
Ana Jet Üs Komutanlığına ait görevler 1960 yılından bu yana devam etmektedir. Planlara 
göre; bu görevler için, GESSAP'a uygun görevlendirilecek birlik çapı, hazırlık çalışma ve 
eğitimleri gözden geçirilir. 

Tümenin plan görevlerine ait bilgiler;  Geri Bölge Savunması Planlarında, 
Etimesgut ve Sincan ilçelerindeki kritik ve önemli tesislerin savunulması görevinin, Zırhlı 
Birlikler Okulu Komutanlığına verildiği belirtilmiştir. Bu görevin, Zırhlı Birlikler Okul 
Komutanlığına bağlı, Gösteri ve Tatbikat Taburu tarafından yerine getirileceği de 
emredilmiştir. 

 12 Kasım 1996 tarihli Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Geri 
Bölge Savunma Planının 2006 yılında imha edildiği imha tutanağı ile bildirilmiştir.



  

 Anılan ve imha edilen 1996 tarihli Tümen Geri Bölge Savunma Planı yerine,2004 
tarihli yeni hazırlanan plan; büyük oranda, 1996 tarihli Tümen Planı ile örtüştüğü, daha önce 
verilmiş olan sorumluluk sahasında bir değişiklik olmadığı anlaşılmaktadır. 

Görevin icrası için iki yol güzergahı belirtilmiştir. Etimesgut İlçesi'ne yapılacak 
intikallerde kullanılacak güzergahın; 4 Numaralı Nizamiye yani Çavuş Talimgah 
Nizamiyesi, Turgut Özal Köprüsü, Etimesgut Yolu; Sincan İlçesi intikal yolu; Zırhlı 
Birlikler Okul Garajları, Turgut Özal Köprüsü, Etimesgut Çevreyolu, Köprüaltı, Sincan, 
Yenikent Yolu olarak belirtilmiştir. 

Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığının 3 Haziran 2013 tarihli  yazısının eki olan, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının 28 Haziran 2013 tarihli yazısında, Sincan İlçesine 
yapılacak intikallerde kullanılacak bir güzergahın da; 2 Numaralı Nizamiye, Kızılay 
Depoları, ASKİ, İstasyon Caddesi, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı olduğu da 
bildirilmiştir.

 Bu bilgilere göre, bölgeden geçen ve kullanılabilecek 2 yol güzergahı mevcuttur. 
Kızılay Depoları, Etimesgut, Sincan, Yenikent, Akıncılar Yolu; diğeri ise Tümen, Kızılay 
Depoları, Turgut Özal Köprüsü, Ankara Çayı Köprüsü, Ayaş Yolu, Yenikent, Akıncılar yol 
güzergahıdır. Bu güzergahlara ait yol kroki bilgileri, EK-7' de dosyada sunulmuştur.

 Açıkladığım genel eğitim kapsamında; özellikle görev alacak azaltılmış birlik ana 
personelinin reaksiyon gösterme yetilerinin testi, ferdi görevlerin uygulanmasına ait eğitim 
konuları, planlanır, uygulanır, eğitim süresince noksan ve geliştirilmeye gerek duyulan 
konular tespit edilerek, geri besleme eğitimleri ile giderilmesi şarttır. 

1996-1997 yıllarında, Yıllık Eğitim Planlaması, altışar aylık Eylül-Şubat, 
Mart-Ağustos iki eğitim devresi olarak planlanmakta ve uygulanmaktaydı.

 Eğitim Faaliyetinin Tarihinin Belirlenmesi ve Tarih Değişikliği; Açıklanan eğitim 
faaliyetinin icrası konusunda dönemin Sayın Kara kuvvetleri komutanı 16 Mayıs 2013'de 3 
No.lu Hakimliğe ve 20 Kasım 2013'de heyetinize yaptığı açıklamalarında, belirttiğim eğitim 
faaliyetinin Akıncılar Üs güvenlik görevi uygulama emrini Kuvvet Komutanlığına 
başladığı zaman 1996 yılında verdiğini ifade etmişlerdir. Önemli bir eğitim görevidir.

 Alınan emir kapsamında, Tümenin temel görevlerinden biri olan acemi erbaş/er 
eğitimlerine paralel olarak tüm celp erlerinin belirli periyodlarda biraz önce arz ettiğim 
konularda, eğitilebilmesi amacıyla dengeli celp dağılımları dikkate alınarak, Akıncılar Ana 
Jet Üssü Koruması eğitim görevinin, 1 'inci eğitim devresinin sonuna rastlayan 7 Şubat 
1997 günü icrası planlanmış, Yıllık Eğitim Planı ve Takvimi ile tarih, Üst Komutanlıklara 
bildirilmiştir. Yıllık Eğitim Planı ve Takvimi her yıl Ağustos ayı içinde tamamlanan ve yeni 
eğitim yılının başında Eylül ayı, kullanılmaya hazır bir plandır. EK- 8, MY71-1(A) Silahlı 
Kuvvetler Arşiv Yönergesi 5'inci Bölüm 2. Maddeye göre eğitim dokümanları eğitim yılı 
sonunda yeniden düzenlenmesi gereken, rutin dokümanlardan kabul edildiğinden A 
kategorisinde olup, her eğitim yılından sonra imha edilmektedir. 

Dönemin Sayın kara kuvvetleri komutanı 20 Kasım 2013 tarihinde heyetinize 
yaptığı açıklamalarında; Eğitim Tatbikatının icra edileceği 7 Şubat günü İstanbul'da 
katılacakları başka bir programdan dolayı tatbikat tarihinin öne alınmasını Kara kuvvetleri 
kurmay başkanına söylediklerini ve eğitim tatbikat tarihinin 4 Şubat olarak planlandığını 
ifade etmişlerdir. Ancak, 3 Şubat gecesi GATA'dan telefon edilerek, sağ gözünden mutlaka 
katarakt ameliyatı olması için, 4 Şubat sabahı hastanede bulunması istenmiştir. Tatbikatın 4 
Şubat'ta icrası planlandığı için, tekrar tarih değişikliğini uygun bulmamışlardır. Ayrıca 
her zaman gidilen yolda tamirat olduğunun bildirilmesi üzerine de, Sincan'dan gidilmesi 
emrini vermişlerdir.

 4 Şubat 1997 gelişmeleri; Dönem içinde, İskenderun Mekanize Piyade Tugay 
Komutanlığından terfi ederek atandığım ve uzun süre izin kullanamadığımdan, kış iznimin 
4-5 günlük süresini Uludağ'da geçirmek maksadıyla, izinli olarak 2 Şubat'ta ayrıldım. 



  

Eğitim tarihinin emir ile değiştirildiğinde Ankara'da değildim. EK-9 Ayrılış Mesaj Formu, 
EK-10 Katılış Mesaj Formu,EK-11 Erdal Ceylanoğlu'nun 1997 Yılı Görevden Ayrılış- 
Katılışları ve EK- 12 Ceride'nin incelenmesinden anlaşılacağına göre, eğitim faaliyetinin öne 
çekilerek uygulanması emrinden haberim olmadı. Eğitim çıkış emrini almadım, çıkış emri 
ve daha önce madde 2 b fıkrası sayfa 6 ve 7'de açıkladığım intikal yol güzergahının emrini 
de vermedim. Bu konular EK-12 Ceride'de teyit edilmiş ve gidiş yol güzergahı; Etimesgut - 
Sincan - Yenikent - Akıncılar olarak açıklanmıştır. Faaliyeti sabah erken saatlerde 
öğrendim. Disiplinli, askerlik ve görev etiğine sahip bir komutan olarak, birliğimi 
denetlemek üzere, iznimi kesip döndüm. 13.30 sularında Ankara'ya ulaştım. İş disiplini 
yüksek olan her asker, çalışan ve devlet adamı, bunu yapar. Bugün ve gelecekte de 
yapacaktır. İzinli olmasaydım, eğitim tatbikatı ile ilgili üzerime düşen konuları ve verilen 
emirleri çekinmeden yapardım. Tümen Karargahına giderek elbise değiştirip, saat 14:00'de 
eğitim birliklerinin tatbikat bölgesi Akıncılar'a gittim. Bilgi aldım, birliği denetledim. 
Müteakiben, Kara Kuvvetleri kurmay başkanı Doğu Aktulga beni cep telef onu ile aradı. 
Eğitim birliğinin Akıncılar - Etimesgut yolunu kullanarak dönüş emri tekrarı yaptı. Eğitim 
Birliği sabah kullandığı yoldan 17:00 sularında Tümen Kışlasına döndü. 

Sonuç olarak, ben Eğitim Tatbikatı yapan birliği denetledim, Eğitim Tatbikatı'nı 
bitirdikten sonra kışlasına, aldığım emirle geri döndürdüm. 

Ertesi gün, 5 Şubat 1997 Hürriyet Gazetesi'nde, Genelkurmay Başkanlığı'nın konu 
ile ilgili açıklaması şöyledir; parantez içinde Genelkurmay: Normal Faaliyet, Genelkurmay, 
motorlu yürüyüş denilen bu geçişin normal faaliyet olduğunu belirterek, 6 ayda bir icra 
edildiğini ve Kudüs gecesi sonrasına denk gelmesinin tesadüf olduğunu açıkladı." Bu 
habere ait hiçbir bilginin iddianame'de yer almaması düşündürücüdür.

 Bir Askeri Birlik Eğitim Tatbikatı uygulandı. Başkalarının algıları, 5 Şubat'ta 
genelkurmay açıklamaları ile giderildi. Lakin ısrarla medya sevdi ve devam etti. Bu Askeri 
Birlik Eğitim Tatbikatı, bir art niyete dayandırılmamalıdır. Öyle olsaydı, düşünülen sanal 
faaliyetten 2-3 gün önce, Tümen Komutanı izine gönderilmezdi. Bu da normal planlanmış bir 
eğitim faaliyeti olduğunun açık göstergesidir. 

Planlanmış eğitim, tatbikat, atış veya denetleme gibi faaliyetlerin zamanları, Üst 
Komutanların program ve durumlarına uygun olarak, emir ile her zaman değiştirilebilir. 
Sonuç olarak; vatan savunmasına ait eğitim görevlerinin de, sorgulanmaya başlanacağı gibi 
bir intiba oluşturulmaktadır ki, bunu kabul edebilmem mümkün değildir.

 İddianamede birliğim ile ilgili konular; A. Yol Güzergahının Değiştirilmesi 
Konusu; İddianamede yol güzergahının değiştirildiği 7 kez belirtilmiştir. EK-12 Ceride'de 
yol güzergahı bildirilmiştir.  Planlara göre, intikal için kullanılabilecek alternatif iki yol 
güzergahı olduğunu belirtmiştim.

 İddianamenin çeşitli sayfalarında, basında yer alan haberlere göre, eski yol terk 
edilerek, güzergah değiştirildiği belirtilmektedir. Yol Krokisindeki, Ankara Çayı üzerinde 
biri eski, diğeri yeni yapılmış yan yana iki köprü mevcuttur. Yeni köprü, 1991 yılında 
inşasına başlanmış ve 1993 yılında tamamlanıp trafiğe açılmış bir köprüdür.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprü Etüt Proje Şube Müdürlüğünün Etimesgut 
Köprüsü Avan Projesi Köprü Yeri Kılavuz Planı incelendiğinde; eski köprünün, bulunduğu 
Etimesgut-Ayaş bağlantı yolunun batı tarafında, yeni köprünün hemen yanında ve 
paralelinde olduğu görülmektedir. Ayrıca, Köprü Yeri Kılavuz Planındaki RX2, RX2/A 
açıklamaları da bu bilgiyi teyit etmektedir. 

İzinden döndükten sonra aldığım bilgilere göre, eğitim faaliyetinin ön hazırlıkları 
kapsamında, intikalden önce yürüyüş grubundan teşkil edilen konakçı, yani keşif heyetinin 
intikal güzergahını ve görev bölgesini keşfetmek amacıyla yaptığı çalışmada, Ankara Çayı 
üzerindeki belirttiğim eski köprünün, yani yeni yapılan köprünün hemen batı yanında, 
takviyesi amacıyla çalışma yapıldığı, her iki köprünün de kullanılamaması nedeniyle; 



  

Etimesgut-Ayaş ara yolunun gidiş-dönüş trafiğine kapalı olduğunun tespit edildiği bilgisi 
verilmiştir. 

Hiçbir kasıt yoktur. Emir ile, alternatif 2 yol güzergahından uygun olan bir yol 
kullanılarak Askeri Birlik Eğitim Tatbikatı'nın intikal bölümü icra edilmiştir.

Arıza Konusu; İzinden döndükten sonra, Eğitim Tatbikat Birliğini'nin sabah bölgeye 
gidiş intikali esnasında, takriben 09.30 ile 10.00 sularında, bir M48A5T1 Tankı'nın, 
motor/gövdenin en önemli parçası olan bükülebilir milinin kırıldığı bilgisini aldım. Bu 
arızanın, sabah gidiş güzergahının, Sincan çıkışı demiryolu hattı civarında ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi silolarının 100-150 m. yakınında meydana geldiği söylenmiştir. Belirtilen 
arızanın, birlik seviyesi bakımı ve mutlaka malzeme değişimi gerektirdiği için, tank 
mürettebatı tarafından giderilmesi mümkün değildir.

Milin değiştirilmesi süresi 4 saat olarak verilmiştir. Bu malzemenin, sökülüp 
yenisiyle değiştirilmesi gerektiğinden, üst bakım kademesince getirilmesi ve değiştirilmesi 
5-6 saatlik süreyi kapsamıştır. 

İddianamenin 55. sayfasında; "İki tank ise "arızalandığı için" olayların yaşandığı 
Sincan meydanında akşam saatlerine kadar bekler. Akşam saatlerinde ise, tanklar birliklerine 
geri döner." Bu bilgileri Akpınar ve İba'dan aktaran Yüksel, sayfa 59 dokümanından yazıldığı 
anlaşılmaktadır. 

İddianamede yapılan bu değerlendirmelere devamla; Tankların meydanda 
bekletilmesi, Akpınar'a göre rejim karşıtlarına karşı açık bir gözdağıdır cümlesi 
bulunmaktadır. Bu tank, Sincan merkezinde arıza yapmamıştır. Konu değişik boyutlara 
çekilmek istenmektedir. Oysa, meydana gelen arıza, bakım onarım süresi uzun zaman alan 
bir faaliyettir. İki tank olarak belirtilen yazılar da gerçek değildir. Diğer tırtıllı araç, 
konvoyda bulunan M74 Tırtıllı Kurtarıcı aracıdır. Bakım personeli ile birlikte destek için 
gelmiştir. Desteğe gelen bu tırtıllı kurtarıcı aracının da, tank sayılması amacını, Sayın 
Mahkemenin takdirlerine sunuyorum. 

Malzemenin getirilmesi dahil yaklaşık 4-5 saat alan arızanın, onarımı süresince kime 
zarar verilmiş, kime baskı ve kuvvet uygulanmıştır? Bunlar delillendirilmeli, ispatlanmalı ve 
gerçek ortaya konulmalıdır. 

Bu konu gündemde tutularak, Askeri Eğitim Tatbikat Birliği'nin sanal faaliyetin 
içindeymiş gibi cebir ve şiddet aracı gösterilme gayretlerine, bir örnek olduğunu 
değerlendiriyorum. Asıl olan; tamamen teknik nedenlerden kaynaklanan, gerçek bir arızadır. 
İddianame'de belirtilen ve başka hiçbir konunun kabul edilmesi mümkün değildir.

 Tırtıllı Araçların Taşınması İçin Çekicilerin Kullanılmasının İncelenmesi; Zırhlı 
birliklerde personelin ve mürettebatın reaksiyon süresinin belirlenmesi önemlidir. Bu konu 
yani sürat reaksiyon; zırhlı birlikler için emirlerin yerine getirilmesinde ilk dikkate alınacak 
konulardandır. Sürücüler için; intikal süresinin belirlenmesi, planlama faktörüne göre 
denenmesi, hız limitlerine göre araçlar arasındaki emredilen mesafelerin, düzeninin 
muhafazası ve lider personel ferdi görevleri mutlaka tatbiki eğitim ile kazandırılmalıdır. Ana 
hedef budur. Çekiciler, bu eğitim ihtiyaçlarını personel için karşılayacak şartları, ortamı 
veremez. Ayrıca çekicilerin yükleme ve boşaltma işlemleri nedeniyle, katedilecek mesafe 
dikkate alındığında, intikal süresi uzar, reaksiyon süresi değerlendirilmesi de yapılamaz.

Akıncılar-Tümen arasındaki mesafe 22,5 km.dir. MY55-4(A) Yönergesinde Askeri 
Araçların Karayollarında Kullanılması Yönergesinde; konvoy halinde yerleşim yeri içinde 
azami hız saatte 30 km, ortalama 20 km olarak verilmiştir. Bu faktöre göre intikal süresi 
yürüyerek veya teknik bir deyim olarak basarak 45 ila 60 dakika arasındadır ve intikal de, bu 
sürede tamamlanmıştır, planlanan hedef süre, eğitim tatbikatında gerçekleştirilmiştir.

 En İşlek Cadde ve Şehir Merkezi Konusu; İddianamede kullanılan yol 
güzergahının, Sincan'ın en işlek caddesi olduğu 12 kez, şehir merkezinin ise, 9 kez geçtiği 
görülmektedir. Yol güzergahı Ceride'de Etimesgut- Sincan- Akıncılar olarak verilmiştir. 



  

Bu yol güzergahı, 1997 yılında günün belirli saatleri hariç, trafik akış yoğunluğu 
bakımından en işlek cadde değildir. Bugün dahi bu yol için yoğunluk analizi yapılabilir.

 Savcılık ifademde, Şehir merkezinden hareket yapılması uygun mudur? Sorusuna; 
intikal güzergahı için emir vermediğimi, elbette hayır cevabını verdim. Ancak kast ettiğim 
caddeler, 24 saat yoğunluğu taşıyan ana caddelerdir. Kızılay, Ulus, Atatürk, Çakmak, 
Hoşdere gibi caddelerdir. Bugün için şehir merkezi kabul edilebilecek yerlerin, 15 yıl önce 
aynı özellikleri taşımadığı da görülmektedir.

  Uzun yıllar toplum üzerinde hiçbir baskı ve korku yaratmayan bu tip faaliyetler, 
sadece 4 Şubat 1997'deki Askeri Birlik Eğitim Tatbikatı'nın, bir suç öğesi gibi lanse edilmeye 
çalışılması, manidardır. İzinden döndüğümde bana verilen bilgilerde, birlik eğitim amaçlı 
intikal ederken sabah, Etimesgut Sincan'da, normal yaşamı farklılaştıracak hiçbir sıkıntı 
olmadan kaza, zarar verici bir hareket, tatbikat bölgesine ulaşıldığı bildirilmiştir. Aynı 
şekilde, dönüş süresince de herhangi bir kaza veya olay olmadan tümene dönülmüştür.

 İddianame'de, bilindiği gibi savcılık tarafından ve tamamı 1'inci ciltte toplanan ve 
sayfa 66 ile 715 arasında bulunan 55 adet değerlendirme mevcuttur. İddianame'de koyu 
harflerle yazılmış bu değerlendirmelerden 2. sayfa 81'de Askeri Eğitim Tatbikatına çıkan 
birlik ile ilgili şu konulara değinilmiştir, Özet olarak açıklıyorum. "...Ankara'nın ilçesi 
Sincan'ın en işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 04 Şubat tarihinde yürütülmesi 
olayının planlı bir tatbikat ve hareket olmayıp, 03 Şubat 1997 akşamı acilen verilen bir 
talimat üzerine tanklar, Sincan'ın en işlek caddesinden yürütülmüş, basın yayın organlarına 
da haber verilmiştir. Manşetten verilen haberlerde; tankların ve zırhlı araçların 
yürütülmesinin hükümete karşı askeri müdahale hazırlığı olarak değerlendirilmesinin de 
toplum tarafından hükümete karşı bir eylem olarak algılandığı, Başbakan, Başbakan 
yardımcısı, Bakanlar ve birçok milletvekilinin tankların ve zırhlı araçların yürütülmesi 
olayını askeri müdahalenin habercisi olarak nitelendirildiği anlaşılmıştır." denilmektedir. 

 Başbakan Erbakan, Sincan'da yaşananları münferit diye nitelendirmiş, kendisine has 
deyimiyle, nüktedan bir şekilde tepkilere Glu-Glu demiştir. Sayın Erbakan 5 Şubat 1997 
tarihli Parti Grup Toplantısı'nda bu konuda Cumhuriyet Bayramı'nda da 240 tane geçiyor. Ne 
olmuş yani? şeklinde açıklamada bulunmuştur. Dönemin Milli Savunma Bakanı Sayın Turan 
Tayan da yaptığı açıklamada; bunun bir eğitim faaliyeti olduğunu belirtmişlerdir. 

Askeri Eğitim Tatbikatı ani karar ile alınmamış olup, Yıllık Eğitim Planlamasında 
konu ile ilgili detay açıklamalarımda bulunmaktadır. 

 Eğitim Tatbikatı, daha önce 2' inci madde de açıkladığım gibi, 7 Şubat 1997 
tarihine planlanmış ve Üst Komutanlık emirleri ile tarih değiştirilerek 4 Şubat 1997'de 
uygulanmış bir eğitimdir. Konu çok değişik, yapılmayan, hiç düşünülmeyen boyutlara 
çekilmek istenmektedir.

 Askeri Eğitim Birlik Tatbikatı, tamamen gerçek olup, anılan birliğin Üst Komutanı 
olarak, bu konuda hiçbir farklı düşünceyi, yönlendirmeyi ve değerlendirmeyi kesinlikle kabul 
etmiyorum.

  İddianame'de gerekli olduğu için adımın geçtiği tek belge, tarafıma hiçbir 
safahatta gösterilmeyen; 24 Şubat 2000 tarih ve İSHAB sayı ve şubeleri belli Eğitim 
Doktrin Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak, benim tarafımdan imzalandığı iddia edilen 
ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan bir teklif yazısıdır.

 Bu belge, müşteki Tamer Tatar adlı bir şahıs tarafından, teslim edilen çuval içinden 
çıkmıştır ve belge savcılık sorgumda şahsıma gösterilmemiştir. Üstelik 2000 yılına ait gazete 
ve mecmua satın alımına dair bu belge, Hizmete Özel gizlilik derecesinde olmakla beraber 
yasal olmayan yöntemler ile elde edilerek bir suç aracı şeklinde iddianame'nin 434'de 
açıklanmış olması, beni ve birliğimi Batı Çalışma Grubu içinde gösterme ve çekme 
çabalarının, ihtiyaçlarının çok dikkat çekici ve hiçbir gerçeğe dayanmayan örneğidir.

 Eğitim ve Doktrin Komutanlığından, Kara kuvvetleri komutanlığına yapılan, Basın 



  

Yayın Organı istediği teklif yazısı olup, iddianame sayfa 434'de belge içeriğinin açıklaması 
şöyledir; "1. Etiler Kışlasına konuşlanmasını tamamlayan Kara kuvvetleri istihbarat okulu ve 
eğitimi merkez komutanlığı Kasım 1999 tarihinden itibaren teşkilatlanmasını tamamlayarak 
17 Ocak 2000 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. 2. Öğretim Başkanlığı 
kuruluşunda bulunan Bilgi Toplama ve Yayın Kısmının yeteneğini artırmak yurtiçi ve 
yurtdışı güncel gelişmeleri incelemek, bu gelişmelerden ilgili olanları ders konu kapsamlarına 
ithal etmek amacıyla ek listede sunulan basın ve yayın organlarına da ihtiyaç duyulduğu 
değerlendirilmektedir. 3. Sözkonusu basın ve yayın organlarının temin edilebilmesi veya 
basın özetlerinden bir suret de Kara kuvvetleri istihbarat okulu ve eğitim merkez 
komutanlığına gönderilmesini arz ederim şeklinde yazılı olduğu belirtilmektedir. 

Belgenin EK-A'sında Eğitim ve Öğretim amacıyla kullanılacak Günlük yayınlar adı 
altında 14 gazete ve 13 adet Haftalık ve Aylık yayınların adı yazılmıştır. Teklifin, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığınca basın özetlerinden bir suret gönderilmesi şeklinde kabul 
gördüğü de, belgeden anlaşılmaktadır.

 Eğitim- Öğretim amaçları doğrultusunda, Bilgi Toplama ve Yayın kısmının, 
Genelkurmay MY74-1 Askeri Kütüphaneler Yönergesi, esaslarına göre mevzuata ve usullere 
uygun olarak yapılması gereken ve harcama kodları ile kaynakları da belirtilen rutin bir 
faaliyet olduğu bildirilmiştir. Hiçbir şekilde delil olarak kabul edilemeyecek bir bağlantı 
kurma çabasıdır.

 Ben birlik komutanıyım, Batı çalışma grubu ile teşkilat, görev ve bağlantıya ait 
bir tek delil olacak belge mevcut değildir. EDOK İstihbarat ve Harekat Başkanlığının Kara 
kuvvetleri istihbarat başkanlığı ile de bağı yoktur. İddianame'de ortaya konan bu belgenin 
iddianame sayfa 400'de belirtildiği gibi Batı çalışma grubu ile ilgili olduğu asla doğru 
değildir, gerçeklere aykırıdır, reddediyorum. Evrak muhteviyatı incelendiğinde, İddianame'ye 
dayanak yapılan 29 Nisan 1997 tarihli Batı çalışma grubu raporlama sistemi ile istenen 
belgelerin, bilgilerin hiçbiriyle uyuşmadığı da sabittir. Bu yönü ile belgenin ne işlevsel, ne de 
organik anlamda Batı çalışma evrakı olmasına da imkan yoktur. 

Evrak, harekat başlıklı da değildir. Tamamen eğitim amaçlarına yönelik olup, 
Eğitim ve doktrin komutanı namına imzaladığımı belirten belge; yeni açılan Kara kuvvetleri 
istihbarat okulu ve eğitim merkez komutanlığının rutin bir faaliyetidir. 

 Ben ve dönüş aşamasında katıldığım birliğin 6 ay önce planlanmış ve emirle 
tarihi 3 gün öne alınarak değiştirilen askeri birlik eğitim tatbikatını icra ettik, savcılık 
sorgumda da ifade ettiğim gibi komutan niteliklerinden en önemlisi olan zırhlı birlikler 
okulu ve eğitim tümeninin bana verilen sınırlar içindeki yetkilisi ve sorumlusu benim, 
vatan savunmasını gerektiren görevlerin icrasında emir, komuta zinciri esastır.Üst 
komutanlık emirlerinin yerine getirdik, yapılan faaliyetler tamamen askeri birlik eğitim 
planlamalarına uygundur, benim o tarihte birlik komutanı olarak sonradan öğrendiğim yasal 
şekilde yürütüldüğünden şüphe duymadığım karargah faaliyetlerinden haberim yoktur, ancak 
anılan tarihte Genelkurmay veya Kara Kuvvetleri karargahına atanmış olsaydım verilen 
emirleri yapardım.2000 yılında orgeneral oldum, 2010 yılında Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına 3'lü kararname ile atandım. Bu sanal faaliyeti yapacak bir subay orgeneralliğe 
terfiyi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında seçilmesinde takdir hakkını elde edebilir mi?

Atılı suçu kabul etmiyorum. İzindeydim, eğitim tatbikatının tarihinin 3 gün öne 
çekilmesinden haberim yoktu, izinden döndüm birliğime katıldım, birlik Akıncılar'da eğitim 
tatbikatını tamamlamıştı. Eğitim birliğini geri döndürmek üzere orgeneral rahmetli Doğa 
Tulga'dan yol güzergah emir tekrarı aldım, eğitim birliğini kışlasına geri döndürdüm, bu 
davadaki durumun budur, savunmam bundan ibarettir. "

"Yapılan şeyde tatbikatlarda nereden gidilip gelindi onu biliyor musunuz?"
 "Hayır. o planların içinde ifademde de mevcut var, 2 yol güzergahı mevcuttur, biri 

Ayaş yoluna çıkmak suretiyle yaklaşık 25 kilometre, orası biraz daha uzun yoldur, diğeri 



  

Etimesgut-Sincan'ın içinden giden direkt yoldur, ikisi de kullanılmaktadır."
" 96-97 yıllarında envanterde bulunan tank taşıyıcılarla tümen tırtıllı araçlarının 

taşınmasının mümkün olunduğu değerlendirilmektedir diyor.Niye taşınmadı?"
"Evet doğru taşınabilir. Taşınması eğitim amaçlarını yerine getirmez, eğitim 

hedeflerini gerçekleştirmez, çünkü her celp dönemine ait tank şoförleri, tank komutanları 
mutlaka bu hareketi basarak yani tatbiki olarak icar etmek mecburiyetindedir."

"Peki bu tatbikatın öne alındığı ne zaman bildirildi.İzne ayrıldığınızda bilmiyor 
muydunuz?"

"Tatbikatın öne alındığı bana bildirilmedi. Hayır bilmiyordum."
" Kara Kuvvetleri Komutanı öne alıyor da sizin mazeretli olmanız tatbikatı ileri bir 

aşamaya götüremez mi?"
"Hayır. Ben 2'si ile 8'i arasında izinliyim. Bu izinli olmam sürem illa izini 8 de 

bitireceği anlamı yoktur, ben 6'sında tümene dönüp tatbikat hazırlıklarını gözden geçirip 
7'sinde tatbikatı irca edecektim."

"Tank ve ZBT'lerin plan dışı yürütülmesi konusunda Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının daha önce de bu şekilde emirleri olmuş mudur 7'sinde planlanmış? 
planlandığı tarihten önce oldu mu?"

"Plan dışı değil, Yapılacak bir tatbikat komutanın bir takım faaliyetlerinin. Ben 
öncesinde yapılanları çok daha fazla tank miktarı ile bu tatbikatın yapıldığını duydum 
komutanlardan duydum, ama ben ilk defa tümen komutanı olduğum için 96 yılında başladım, 
97 Şubat ayında bu eğitim faaliyetini Kara Kuvvetleri komutanının emirlerine göre planlayıp 
icra ettim."

"İlk çalıştığınız dönemde bu şekilde Kara Kuvvetleri komutanının emri ile bu 
şekilde bir tatbikat yapıldı mı?"

 "Benim tümenle ilgili olarak yapılmadı başka, benim dönemimle ilgili olarak ama 
ben eğitim doktrin komutanı iken çok büyük tatbikatlar yaptım."

 "Bu planlanan tatbikatın yani bir kuvvet komutanının mazereti nedeniyle veya 
başka bir nedenle öne veya öne alınması veya ertelenmesi yani böyle şeyler olağan mıdır?"

 "Kara Kuvvetleri Komutanının savunmada ben bu tatbikatı kesin olarak görmek 
istiyorum diye bir ifadesini ben hatırlıyorum, tabi o konuda komutanımın ne düşündüğünü 
ben bilemem, ancak komutan  bir manga dahi olsa o eğitimi görmek ister, eğer programında 
bir uyumsuzluk varda değiştirme gereğini duyduysa öne aldırmış olabilirler ben o şekilde 
değerlendiriyorum. Silahlı Kuvvetlerde görev yaptığım sürece bir çok kereler olmuştur. 
Zaman değiştirilmiştir, öne alınmış veya daha sonraya eğitim devresinden sonraki devrelere 
alınmış durumların da meydana geldiğini Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresince gördük, 
teğmenliğimizden orgeneralliğe kadar."

 "Gesap planları genelkurmay tarafından verilir ve bunu birliklerin değiştirme 
ihtimali yoktur, siz demin açıklama yaparken bun noktayı belirtmediniz, acaba Gesap 
planını değiştirme yetkisi var mıdır tümenin?"

 "Hayır öyle bir yetkisi yoktur, Gesap planı ülke savunması ile ilgilidir, tümenden 
başlamak suretiyle hatta müstakil alaydan başlamak suretiyle ta genelkurmay karargahına 
göre birçok detaylı toplantılar ve çalışmalar yapılır, görüşler alınır, yıllık faaliyetler ve 3 
yıllık faaliyetler planlara göre yapılır ona göre emredilenler icra edilir."

"4 Şubat günü tankların götürüldüğü Yenikent, Akıncılar üssünde daha önce 
herhangi bir eğitim ya da başka amaçla tatbikat yapılmış mıdır?"

"1960'dan beri yapılıyor bu tür şeyler söyledim."
 "Okul komutanlığınızın listesinde görüldüğü kadarıyla eğitim tatbikatlarınızın 

hemen hemen tamamı Şereflikoçhisar bölgesinde yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu 
dikkate alındığı takdirde Akıncılar üssünde tatbikat yapılmak üzere daha önceden herhangi 
bir plan yapılmış mıydı?"



  

 "Tabi bu sorulara cevap vermek için detaylı bazı bilgileri söylemek lazım şey 
olduğu için tatbikatlar fiili atışlı, atışsız olarak iki bölümde icra edilir, Şereflikoçhisar da 
yapılan tatbikat, eğitim tatbikatları tamamen subay, astsubay, erbaş ve erleri yetiştirmeye 
yönelikti, bu tatbikat kadro personeli ve kurulu olan birliklerce mutlaka denenmesi 
gereken atışsız fiili bir tatbikattır."

"Okuldan Akıncılar bölgesine belirli saatler arasında gidiş gelişi gerçekleştirme 
hedefiydi, bunu gerçekleştirdik dediniz, acaba buradaki tatbikat okuldan akıncılar üssü 
arasında gidiş gelişi gerçekleştirmek mi? Yani tatbikattan bunu mu anlayacağız?"

"Savunmamda bunları açıkladım söyleyecek başka bir şeyim yok."
" 4 Şubat 97 tarihine kadar zırhlı birliklerin araç üzerinde veya tren katarları 

üzerinde taşınmasının dışında yürütülerek akıncılar üssüne veya eğitim alanına götürüldüğü 
oldu mu?"

"Bunu da savunmamda belirttim 1960 yılından itibaren 1993 yılına kadar tanklar 
basarak gitmiştir, bakıma ve bu tip eğitimlere Etimesgut ve Sincan'ın içinden, o zaman hiçbir 
tepki gösterilmedi de 4 Şubat'ta niye gösteriliyor."

 "4 Şubat 97 günü zırhlı birliklerin her zaman kullandığı yol bu Etimesgut 
bölgesinden Sincan'a girmeden sürekli gittiği yol orası değilde Sincan'ın içindeki 
caddeden akıncılar üssüne veya eğitim alanına götürülmesi oldu mu daha önce?"

"Bunu da savunmamda belirttim, iki yol güzergahı vardır, cevabım bu kadar."
 "Tatbikatla ilgili olarak ceridenin 3 Şubat 97 günlü kısmına kaydedilen 19:45'de 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı kurmay başkanının 20 de Edok Komutanlığının şifahi emirleri 
ile kırmızı taburu, akıncılar geri savunma plan bölgesine 04-07-30 Şubat 1997 de tatbikat 
için hareket etmesi emri alındı deniyor, kayda göre şifahi emirde tankların paletli olarak 
Sincan'dan geçirilmesine dair herhangi bir kayıt olmadığına göre tankların Sincan içinden ve 
paletler üzerinden yürütülerek geçirilmesine kim karar vermiş olabilir?"

 "Sorunun içinde zaten cevabı mevcut ceridede yazıyor, cevap vermiyorum belli, 
çünkü eğer öyle bir şey olsaydı üst komutanlık o tahsisi de yapardı."

"Birlikte dönüş saati öncesi denetim yaptığınıza göre tankların her zaman ki geri 
dönüş yolundan değil de Sincan içinden geri dönüşüne siz mi karar verdiniz, yoksa sabah 
gidişine karar ve şifahi emri veren kişi mi?"

"Ceride de gidiş istikameti bellidir genellikle eğer dönüş istikameti ayrı olarak 
emredilmemişse aynı yol kullanılmak suretiyle dönülür, telefonla beni arayan Sayın 
Komutanım rahmetli Aktulga da dönüş emrini Sincan Etimesgut yolu ile yapılmasını 
emretmiştir."

"Günlük faaliyetleri tespit eden cerideyi kim tutar?"
 "O sizi ilgilendirmez ancak cerideyi tümen karargahında kurmay başkanlığına bağlı 

bir idari işler astsubayı vardır verilen emirler doğrultusunda tutar."
" 3 Şubat 97 tarihli Pazartesi gününe ait ceride, sıra no; 1 karşısında saat 001 de 

ceridenin açıldığı kaydedilmiş, sıra no; 2 karşısında saat 09 da kayda değer bir olayın 
olmadığı kaydedilmiş, sıra no:3 karşısında saat 24 de ceridenin kapatıldığı kaydedilmiş ve 
kapamanın hizası ilgili tarafından imzalanarak günlük faaliyetlerin bittiği bildirilmiştir. 
Saat 24 de ceride kapatıldıktan sonraki saatlerde cerideyi kapatan kimsenin dışında bir kişi 
cerideyi alarak zamanında kaydedilmemiş bulunan 2 ve 3'üncü sıraların üzerini çizmek 
suretiyle yeni bir 2'inci sıra numarası karşısına 19:45'te K. K. Komutanlığı kurmay 
başkanının şifahi emirleri ile kırmızı taburu, akıncılar geri savunma bölgesine 04:07:30 
Şubat 97 de tatbikat için hareket etmesi emri alındı kaydı düşülerek yeni bir 3'üncü sıra 
numarası verilerek ceridenin ikinci kez kapandığı şerhi düşülmüştür. 3 Şubat 97 günlü 
ceride üzerinde yapılan sonradan ilave normal midir sizce? Buna benzer evrak üzerinde 
sonradan kaydedilen ancak önceki saatlerde gerçekleşmiş gibi gösterme kayıtları evrakta 
tahrifat değil midir?"



  

"Konu ile ilgili değil, ceride ortadadır, cevap vermiyorum."
"4 Şubat 97 günü Sincan da tankların yürütülmesinin bir gün önceden 

kararlaştırıldığı görüntüsü vermek için evrakta tahrifat yaparak ceride kapandıktan sonra 
yani 4 Şubat günü kaydedildiğine ne diyorsunuz?"

 "Kesinlikle böyle bir art niyeti Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir subayı, astsubayı, 
eri, erbaşı düşünemez, hiçbir şekilde bu tamamen gerçekleri saptırmak için uydurup kendi 
hedefine yöneltmeye yöneliktir, konunun dışındadır, cevap vermiyorum."

 "Ceride de ilk bir, iki, üç nolu kayıtları yapan kişinin yazısı veya imzası ile 
sonradan açılan 2 ve 3 nolu kayıtların yazıları ve imzası farklı olduğuna göre ikinci kaydın 
sonradan girildiğine ne diyorsunuz?"

 "Teknik konular olduğu için cerideyi her gün tutan kişi değişir. Bir nöbet sistemine 
göre yapılır karargah içinde bu soruda amaçlıdır, cevap vermiyorum."

 "Gazetelerde yayımlanan tankların yürütülmesi sonrası son dönemde şeriat 
yanlılarının gövde gösterisi ile gündeme gelen Sincan da dün sabah 20 tank 15 kariye geçit 
yaptı, RP'li Sincan belediyesinin tertiplediği Kudüs gecesi bardağı taşıran son damla oldu 
haberleri ile emekli genelkurmay başkanın Doğan Güneş'in Sincan'daki tank gösterisini TSK 
da alt kademiyi rahatlatacak suvat işlevi gördüğüne dair açıklamaları tankların Kudüs gecesi 
programı nedeniyle gözdağı verme amaçlı yürütüldüğünü göstermiyor mu?"

 "Bu sorular tamamen siyasi konulara yöneliktir, beni hiç ilgilendirmez cevap 
vermiyorum."

 "Yapılış biçimi ve normal bir prosedürle yapılmadığı düşünüldüğünde Sincan da 
gerçekleşen bir gösteri ve belediye başkanı ile İran büyük elçisinin katıldığı toplantıya 
tepki olarak yapıldığı iddiasına ne diyorsunuz?"

 "Ülkemde yapılmaması gereken bir iş olduğu için bu soruya da hiçbir şekilde cevap 
vermiyorum, siyasi içeriklidir."

 "Sincan da tankların yürütülmesi ile ilgili olarak Çevik Bir tarafından ABD 
gezisinde demokrasiye balans ayarı yapıldığı söylendi, basında çıktı, Çevik Bir bey bunu 
yalanladığını belirtti, ama basında çıktı, bu operasyonun yapılış biçimi ve meydana getirdiği 
sonuçlar balans ayarı beyanını doğrulamıyor mu?"

"Konu ile benim konumla ilgili olan hiçbir esası yoktur, cevap vermiyorum."
 "5 Şubat 97 günlü gazetelerin başlıklarının tanklar Sincan'dan geçti tank sesi ile 

uyandık, Türkiye sarsılıyor, ordu ilk kez açıkça gözdağı verdi, sivil darbe baskısı Sincan'da 
gövde gösterisi, Sincan da tanklı uyarı, paniğe kapılan Sincanlılar gazete ve televizyonları 
arayarak tanklar geldi ne oluyor, darbe mi yapıldı diye sordular. Hükümeti düşürme çağrısı 
Sincan manevrası iktidarı sarstı, tanklar cadde de şeklinde olduğu düşünülürse tankların 
topluma darbe korkusu vermek üzere yürütüldüğü iddiasını doğrulamıyor mu?"

 "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tankların hiçbiri sayın avukatın korktuğu gibi 
insanlara korku ve baskı göstermez, soru amaçlıdır, tamamen medyanın psikolojik harekatına 
yöneliktir kabul etmiyorum, doğru değildir. Onların emniyeti için görev yapıyor bu çocuklar, 
onların emniyeti bunları sormaları için görev yapıyor."

 "Eğitim tatbikatları için tatbikat bölgesine geliş gidişlerle ilgili haber ajanslarına 
bilgi verir misiniz?Sincan'da tankların yürütüleceğinin bir gece önce akşamdan Anadolu 
Ajansına bildirilmesinin amacı nedir?"

"O benim görevim değildir. O benimle ilgili değildir."
 "Yürütülmesi biçimi gazete başlıkları, ajansa bilgi verilmesi, tankların 

yürütülmesinin toplum üzerinde baskı oluşturma amacına yönelik psikolojik harekat 
uygulaması olduğu iddiasına ne diyorsunuz?" 

 "Hiçbir şekilde psikolojik harekat değildir. Benim de görevim değildir. Psikolojik 
harekatı herhalde bilmiyorsunuz Başbakanlık yapar."

 "Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın basına yaptığı açıklamalarda darbe 



  

oluyormuş hissi vererek hükümeti yıkmaktan bahsetmektedir, Sincan'da tankların 
yürütülmesi, halkın kamuoyunun ve hükümet üyelerin üzerinde darbe yapılıyormuş hissi 
vermek için gerçekleştirildiğine ne diyorsunuz?

"Benimle ilgili değildir, başkasının düşüncesidir, cevap vermiyorum."
 "Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan brifinglerde beyan edilen gerekirse silah 

kullanılabileceğine dair haberlerle tankların yürütülmesinin birlikte değerlendirildiğinde 
tankların hükümet ve toplum üzerinde bir tehdit aracı olarak kullanıldığı iddiasına ne 
diyorsunuz?"

"Eğitim tatbikat birliğinin üzerinde bizim yönergelere göre söylenmiş, bu ifadeyi 
belirtmeyecektim ama huzurunuzda açıklamak istiyorum. Cephane yani mühimmat 
alınmamıştır. Bu korkuların anlamını anlamak mümkün değildir. Soruya cevap vermiyorum, 
eğitimdir."

 "Gölcük toplantısı hakkında yine henüz tanklar yürütülmeden 1 Şubat 97 günü 
yazılmış bir yazıdan alıntı yaparak soruya tevcih ediyorum. Radikal Gazetesi İsmet Berkan 
yazıyor, ne oldu Gölcük'te, Silahlı Kuvvetler'de dipten gelen bir çalkalanma olduğu 
söyleniyor, komuta kademesinin alt kadroyu tutmakta zorluk çektiği söylentisi yaygın hatta 
60'lı yıllardaki cuntalar gibi örgütlerin kurulacağı bile konuşuluyor. Komutanlardan birinin 
bu cuntanın başına geçebileceği dedikodusu da mevcut. İşte komuta kademesi Gölcük 
toplantısını bunun için yaptı. Katılım bunun için, bu kadar genişliği. Toplantıda bir karar 
alındı ve bunun alt kademelere duyurulmaya başlandığı söyleniyor. Karar metni söylentiye 
göre şöyle, komuta kademesi olarak duruma tümüyle hakimiz. Refah Partisi'nin girişimlerini 
dikkatle izliyoruz deniliyor. 28 Şubat toplantısında görüşülecek konuların burada Gölcük'te 
kararlaştırıldığına ne diyorsunuz?"

"İsmet Berkan'a sorun, konuyla ilgili hiçbir bilgim yok, cevap vermiyorum."
 "1997 yılında Hasan Celal Güzel tarafından yapılan açıklamada cuntacıları 

açıkladı başlığıyla verilen bir haberde Doğu Aktulga başkanlığında oluşan cunta 
yapılanmasının bir üyesi olarak Polatlı Zırhlı Birlikler Komutanı Tümgeneral Erdal 
Ceylanoğlu olarak sizin de bulunduğunuzu açıklamış. 4 Şubat'ta 97 günü Sincan'da tankların 
yürütülmesi şifahi talimatını Kara Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı Doğa Aktulga'nın 
vermiş olması açıklamayı doğrular mahiyette değil mi? "

 "Öyle bir bilgiye sahip değilim. Cuntacı da hiçbir şekilde Silahlı Kuvvetler 
mensupları olmamıştır. Ama cumhuriyetin içinde cunta olduğunu biliyoruz."

" Savcılık ifadesinde tankların normalde güzergâhının şehir merkezi olmadığı, 
törenler haricinde tankların Zırhlı Birliklerden çıkamayacağını, planlar doğrultusunda 
çıkabileceğini, planların da bir gün önceden yapılamayacağını, planların daha önceden 
belirleneceğini, bugün karar alınarak yarın tatbikat yapılamayacağını kendisi ifade ediyor. 
Gerek ifadesinde gerekse ceridelerden anladığımız kadarıyla 4 Şubat 97 tarihinde buna 
riayet edilmediğini anlıyoruz. Bu olağandışı durumu sayın sanık nasıl değerlendiriyor?"

"Savunmamda çok detaylı olarak bunlara değindim, cevap vermiyorum."
 "Yine ifadenizde komutanın yapılmış olan böyle bir tatbikata yani Kara Kuvvetleri 

Komutanı'nı zikrettiğinizi zannediyorum, katılmak istediğini bu sebeple de kendisinin 
İstanbul'da olacağı sebebiyle tarihi değiştirdiğini belirttiniz. Peki yapılan bu tatbikata Kara 
Kuvvetleri Komutanı katıldı mı?" 

"Katılmadı, rahatsızdı, GATA'daydı."
"Tarihi değiştirdiğinde rahatsızlığı yok muydu acilen mi rahatsızlandı?" 
"Daha önceden olan bir rahatsızlığı olduğunu savunmamda ifade ettim. "
 "Sanık savunmasında komutanın mazereti sebebiyle bu tarihi değiştirdiğini 

belirttiğinden soruyorum ben bu soruyu. Eğer daha önceden rahatsızsa mazereti sebebiyle 
değiştirdiyse kendi katılamayacağı belli olduğuna göre niçin değiştirdi?" 

"Rahatsızlığın nedenini de savunmamda söyledim."



  

 "Peki yılda iki kez yapılan ve çok önemli bir tatbikat yine tarihleri ama Kuvvet 
Komutanlığı ama Tümen Komutanlığı tarafından belirlenmiş olan bir tatbikat var ve bu 
tatbikatın tarihi de 7 Şubat olmasına rağmen siz Tümen Komutanı olarak hangi sebeple bu 
kadar önemli bir tatbikat sırasında izne ayrıldınız?"

 "Bu konuyu da savunmamda açıklamış olmakla beraber 5 veya 6 Şubat'ta zaten 
dönecektim, o izne ayrılmam sizi ilgilendirmez, üst komutanlık onu takdir etmiş beni 
göndermiştir."

"Dönüş olarak bir başka güzergâhı kullanma imkanınız, ihtimaliniz var mıydı, varsa 
niçin kullanmadınız, yoksa Doğu Aktulga niçin arayıp size dönüş güzergâhını bildirmek 
lüzumunu hissetti?"

"Savunmamda bunları çok detaylı olarak ifade ettim. Dedim ki planda, planda zaten 
Sincan Yenikent Akıncılara gidecek iki yol güzergâhı vardır, biri kapalı diğeri kullanılmış; o 
gün de kapalı olduğu için Sincan Etimesgut yolu kullanılmıştır."

"Bu Sincan Etimesgut yolu dediğiniz iddianamede belirtilen şehir içinden geçen 
Atatürk Caddesi'nin bulunduğu yol mudur?" 

"Bilmiyorum. Bizim kullandığımız yol  demiryoluna paralel olarak demiryolunun 
güneyinden giden talihi yoldur, eski yol. Ben Atatürk Caddesini bilmiyorum."

"Siz savunmanızda bir tankın tatbikat mahaline intikal esnasında bozulduğunu ve 
dolayısıyla tamir süresi olarak da yaklaşık 4 saatlik bir süre belirttiniz. Yılda iki defa 
önceden planlanmış önemli bir tatbikata katılacak araçların bu tatbikata katılmadan önce 
rutin kontrollerden geçirilmesi gerekmiyor mu?"

 "Elbette geçiriliyor ancak bunlar metal parçalar olduğu için ve transmisyonla motor 
arasındaki çok önemli büyük binlerce tonluk yükü kaldıran parça olduğu için bükülebilen mil 
kırılması çok sık olmamakla beraber oldukça fazla olan bir arızadır." 

" Güven Erkaya bir asker bir diplomat söyleşisinde bu tankların yürütülmesiyle ilgili 
Taner Baytok'a şöyle bir cevap veriyor, laikliğin korunması lüzumuna bizi fazlasıyla iten 
olaylardan birisi elbette Sincan'da cereyan eden olaylar olmuştur. Sincan olayları Milli 
Güvenlik Kurulu dahil her düzeydeki toplantıda ele alındı. Buna rağmen hükümet 
çevrelerinde hiçbir reaksiyon gelmemesini bir süre üzüntüyle izledik. Bu böyle devam 
edemezdi, bir MGK toplantısından sonra Genelkurmay'da Kara Kuvvetleri Komutanı 
Hikmet Köksal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir Paşalarla bir araya geldik. Bu 
gidişe dur diyebilmek için ne yapacağımızı konuştuk. Hikmet Paşa hükümetin bir şey 
yapacağı yok, bizim buna mutlaka bir şey yapmamız lazım. Halk bunu bizden 
beklemektedir, ben Genelkurmay Başkanı'nın da emrini alıp planlanmış bir program 
tahtında tatbikata katılacak tank birliklerini Sincan'dan geçirterek eğitim alanına oradan 
da gönderirim dedi ve ertesi sabah tanklar yürüdü. Sincan'dan geçtiler, tankların geçişi 
beklenen etkiyi gösterdi, hem de fazlasıyla, hükümet hemen önlemler alma görüntüsüne girdi, 
şeklinde bir söyleşi. Şimdi bu söyleşiyle sizin savunmanızda dile getirmiş olduğunuz birçok 
nokta iddia çelişmektedir. Bu Güven Erkaya söyleşiyle ilgili bir şeyler söylemek ister 
misiniz?

 "1996 yılında ben Tümgeneral'dim. Sayın Avukatın bahsettiği komutanların 
rütbeleri Orgeneral, Oramiral. Onlara ait düşünceleridir, Tamer Baytok'a sorsunlar, beni 
ilgilendirmiyor tamamen siyasidir. Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman siyasetin içine 
girmemiştir. Ben de girmedim. O siyasi, ideolojik bir sorun."

" 31 Ocak 1997 Kudüs gecesi 2 Şubat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve DGM 
Başsavcılığı ayrı ayrı 2 ayrı dava açıyor, 3 Şubat Genelkurmayda toplantı, 4 Şubat silah 
göstererek taciz ve yine Sayın Doğan'ın ifadesi ile 11 Haziran gerekirse silah kullanırız, 18 
Haziran istifa. 31 Ocak, 1 Şubat'ta gazetelere bu 31 Ocak'taki Kudüs gecesi ile ilgili 
yansıyanlar, medyaya yansıyanlar ve bu medyaya yansıyanlar ile birlikte bir hareketlilik, 2 
Şubat'ta Cumhuriyet Savcılıkları dava hakkında soruşturma açıyor ve genelkurmayda bir 



  

hareketlilik var, 3 Şubat'ta genelkurmayda toplantı, Sayın Ceylanoğlu kendisine yönelik bir 
programın yapılacağını hissederek 2-8 Şubat 1997 tarihleri arasında özellikle bu olayın 
içinde yer almamak için mi izin aldı?"

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde izinler öyle günlük olarak yapılmaz, izinler normal 
eğitim yılı başlangıcında üst komutanlıklar tarafından aşağıdan gelen tekliflere göre planlanır 
ve yapılır. Benim bu iznim hiçbir şekilde belirtilen konularla ilgili bir faaliyet düşüncesine 
dayandırılmamalıdır, kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildir, çünkü izinler 
daha önceden 4-5 ay önceden planlanan faaliyettir."

" Sincan'dan geçip giden ve geri gelen tankların namluları ne şekildeydi?"
"Tankların namluları bizim barış intikali normal intikal dediğimiz intikalde arkada 

kelepçeli kuleler kilitli vaziyette intikal yapılmıştır, hiçbir şekilde muharebe durumunda 
namlular bulunmamıştır. Bunun anlamı muharebe durumunda namlular kule ile beraber 
ileriye doğru döndürülmek suretiyle namlular önde olur, ancak bu intikalde bütün namlular, 
tank namluları barış şartlarındaki intikallerde yapılan düzende, şekilde kullanılmıştır, hiçbir 
tankın namlusu ileride değildir."

30.C. SANIK ERDAL CEYLANOĞLU MÜDAFİİ AV. EROL YILMAZ 
ARAS'IN SAVUNMASI

 "Müvekkilim Erdal Ceylanoğlu'nun huzurda verdiği sorgusuna ilave olarak 
aşağıdaki hususları belirtmek istiyorum.

 Dosyayı 3 bölüm halinde ayrı ayrı değerlendirirsek, 1 iddianın temeli 54. 
Hükumetin cebren devrilmesi suçlamasına dayanmaktadır. 2. Yine iddiaya göre bu devirme 
işini milli güvenlik kuruluna tamamen sirayet eden ve ele geçiren batı çalışma grubu 
yapmıştır. 3. ve nihayetinde cebir ve şiddet unsuru olarak 4 şubat 1997 tarihli eğitim faaliyeti 
çıkan tankların yürüyüşü iddianamenin suçu tamamlayan unsuru olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Müvekkil bu 3 kategorinin hiçbirisinde sorumlu tutulacak bir eylem ve işleme 
sahip değildir. 

Gerçekten de müvekkilin savunmasının başında ve sonunda belirttiği gibi tırnak 
içinde, izindeydim, eğitim tatbikatının tarihinin öne çekilmesinden haberim yoktu. İzinden 
döndüm, birliğime katıldım. Birlik Akıncılar'da eğitim tatbikatını tamamlamıştı. Eğitim 
birliğini geri götürmek üzere orgeneral Rahmetli Doğu Aktulga'dan yol güzergah emir tekrarı 
aldım. Tatbikatı bitiren eğitim birliğini kışlasına geri döndürdüm diyerek bütün savunmasını 
buna sığdırması mümkündü. Gerçekten de savunmanın doğrusu budur. 

 Cebren hükumeti devirmek, ortada istifa eden bir hükumet vardır. Dolayısıyla 
hükumeti devirmek fiili işlenemez bir suçun iddiasıdır. Devrilmiş bir hükumet yoktur.

Müvekkilim ne bir hükumeti devirmek için emir almış ne de emir vermiştir. Anılan 
tarihte karargahta görevli olmayıp birlik komutanıdır. 4 şubat tankların yürümesi, konu ile 
ilgili müvekkil ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Ayrıca konunun özünü dönemin kara 
kuvvetleri komutanı sayın Hikmet Köksal detayları ile anlattı. Bu konuda Cumhurbaşkanının, 
başbakanın dönemin başbakan yardımcısının ve milli savunma bakanının açıklamaları da 
sayın heyetinizin önündeki dosyadadır.

Mahkemeniz genelkurmay başkanlığına gönderdiği yazıda 4 şubat 1997 tarihinde 
tankların yürütülmesinin o gün ani olarak verilen bir emir gereği mi yoksa daha önceden 
karar altına alınmış planlı bir tatbikatın gereği mi olduğunu bildirilmesini istedi. Verilen 
cevap a ve b şeklinde iki bölümde oldu. A bendinde tankların 4 şubat 1997 tarihinde 
yürütülmesi kararı ile ilgili olarak faaliyetin ani bir emirle mi yapıldığı veya planlı bir 
faaliyet mi olduğuna ilişkin Ek-A'da sunulan o güne ait ceridenin dışında bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. B ancak diyerek 2004 yılında hazırlanmış ve halen yürürlükte olan geri 
bölge savunma planında zırhlı birlikler eğitim ve okul tümen komutanlığına geri bölge 



  

savunma görevi verilmiştir. Her ne kadar 1996 yılında hazırlanıp 97 yılında yürürlükte 
olan geri bölge savunma planı Ek-B'de sunulan tutanakla imha edilmiş olsa da bu tür 
planların hazırlanmasına etki eden teşkilat, personel, arazi, silah gibi faktörlerin değişmemesi 
ve çok büyük benzerlik göstermesi nedeniyle yürürlükteki 2004 yılındaki planındaki geri 
savunma görevinin 1996 yılında da verilmiş olabileceği,  geri bölge savunma görevini alan 
birliğin bu göreve yönelik olarak barış zamanında personelini denemek, telsiz ve komuta 
kontrol sistemlerini işletmek, varsa noksanlıklarını tespit ederek yeni eğitim döneminde bu 
noksanlıkları giderebilmek maksadıyla geri bölge savunma eğitimini ve bu eğitimin olmazsa 
olmaz parçası olan motorlu intikal eğitimini yapmakla yükümlü olduğu, A 1996-1997 eğitim 
öğretim yılında  6'şar aylık 2 devreli eğitim planlanmasının uygulandığı, ilk 6 aylık devrenin 
Eylül ayında başlayıp şubat 1997 ayında sona erdiği, B her devrede basitten zora doğru 
ferdi eğitimden tatbikata kadar devam eden tüm eğitim görevlerinin icra edilmesi gerektiği, C 
eylül 1996'da başlayan birinci devrenin son safhasının şubat 1997 ayına denk gelmesi 
nedeniyle bahse konu tatbikatın da şubat 1997 ayında planlanmış olabileceği, Ç ek A'da 
sunulan ceridede yer alan tırnak içinde Akıncılar GSP bölgesinde şu sayılı şubat 1997 
tatbikatı için harekat etmesi cümlesinden tatbikat için ifadesini de şubat 1997'de yapılan 
faaliyetin devre sonu tatbikatı kapsamında yapılmış olabileceği düşüncesinin 
kuvvetlendirildiği değerlendirilmektedir.

 3. Soru olarak da mahkemeniz şunu sormuştur genelkurmay başkanlığına, 
tankların daha önce alınan karara göre yürütülmesi söz konusu ise tanıkların ve görevli 
personelin sayısı komutanlıktan tatbik alanına gidiş ve dönüş güzergahının ne olduğu, var 
ise plan ve krokileri. Gene A olarak Ek-A'da sunulan ceride dışında bilgi belge yoktur. B 
bahse konu ceridede sorunu cevabı B şıkkında veriliyor.  1 araçların sayısı belirtilmiştir. 2 
tatbikat için gidiş intikal güzergahı Etimesgut, Sincan, Yenikent, Akıncılar olarak dönüş 
güzergahı ise Akıncılar Kışla olarak yazılmıştır. Yani emir 3 şubat tarihinde gidiş ve dönüş 
olarak yazılmış, genelkurmaydan verilen cevapta bunu net olarak görüyoruz.

Tankların tatbikat yerine bizzat yürütülmeden tank taşıyıcı araçlarla taşınmasının 
mümkün olup olmadığı, yine a, b, c şeklinde verdikten sonra ilk sorunun cevabında 
1996-1997 yıllarında envanterinde bulunan tank taşıyıcılarıyla tümen tırtıllı araçlarının 
taşınmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

 Ancak bir birliğin tırtıllı araçların taşıyıcılarla mı taşınması yoksa basarak mı intikal 
etmesi konusundaki verilecek karara mevcut yönergelerimizde bulunan aşağıdaki hususlar 
etki etmektedir denmektedir. 

Burada bahsettiği 3 unsurdan bir tanesi taşıma için tahsis edilecek tank sayısı 
ceridede belirtilen 18 tank, 4 ZMA, 10 ZBT toplamda 25 adet tank taşıyıcı gerekmektedir. O 
dönemde Ankara'da göreve hazır bulunanların tümene tahsis edilebilecek taşıyıcı mevcudu 
bilinmediğinden taşıma kararındaki bu faktörün etki derecesi konusunda bir değerlendirme 
yapılamamaktadır. B taşıma kararına etki edebilecek ikinci faktör, basarak intikal ve tank 
taşıyıcısı ile yapılan intikalin ne kadar zaman alacağı ile ilgilidir. Asıl bizi ilgilendiren C 
şıkkında da taşıma kararına etki edebilecek 3. Faktör ise birliğin eğitim ihtiyacıdır. 1. Eğitim 
ihtiyacı tankların taşıyıcılarla taşınmasının tecrübe edilmesi ise tankların taşıyıcılarla 
taşınması uygun olacağı, 2. Eğitim ihtiyacı komuta kontrol sisteminin telsiz ve benzeri 
denenmesi, tankların bu mesafedeki ikmal ve bakım ihtiyaçlarının ortaya çıkartılması, 
emniyet ve taarruzlama sistemine hizmetinin test edilmesi, barış zamanında alarm reaksiyonu 
süresinin tespiti ve geliştirilmesi ise basarak intikalin daha uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.

 Sonuç olarak, intikal süresinin daha kısa olması ve eğitim ihtiyaçlarının 
giderilmesi mülahazalarının ön plana çıkmış olabileceği değerlendirildiğinden tankların 
basarak intikaline karar verilmiş olabileceği kıymetlendirilmektedir demektedir.

Göndermiş bulunduğunuz yazı ile son olarak genelkurmaya sorduğunuz daha önceki 



  

yıllarda bu şekilde tatbikatların yapılmadığı, yapılmışsa uygulamasının ne olduğu şeklindeki 
soruya da Şubat 1997 öncesine ait eğitim faaliyetleri takvimleri, tatbikat dosyaları, intikal 
emirleri, tatbikat sonuç raporları gibi eğitim kayıtlarının cari yıldan sonra bir yıl daha 
saklanmaya müteakip imha edilmesi nedeniyle o dönem ve öncesine ait tatbikat icra edilip 
edilmediği konusunda bir tespit yapılamamıştır demekle ve sonuç olarak o dönem ve 
öncesinde tümen kışlası dışında icra edilen tatbikatla ilgili bilgi ve belge bulunmamasına 
rağmen ikmal, bakım ve törenlere iştirak maksadıyla yapılan intikallerin basarak 
yapılmasının tankların şubat 1997'de de basarak intikal ettirilmesi kararına etkili olmuş 
olabileceği değerlendirilmektedir diyerek bu konudaki, ortadaki soruları ortadan 
kaldırmaktadır.

Müvekkilimin sunduğu haritada ayrıntılı olarak köprüden sonra iki yol olduğu, 
yollardan bir tanesi arızalı ise mecburen diğerinden gidileceği belliydi, burada da bu 
haritada da çok net olarak görüldüğü gibi Sincan bölgesinden kırmızı ile işaret edilen 
yerlerdeki köprünün arızalı olması nedeniyle diğerinden intikal sağlanmıştır. Haritadan 
görüleceği üzere alternatif iki yoldan birisinin dosyaya belgesini genelkurmay başkanlığından 
isteyerek sunduğumuz tercih edilmiş olması ve Ankara'nın dışına doğru olan yol güzergahı 
ile eğitim faaliyeti tatbik edilmiştir.

 Basının tiraja yönelik kendi değerlendirmeleri ve toplumsal çalkantıdan dolayı 
yapılan yorumlar suçlamaya dayanak teşkil edemez. Tankların yürümesi hükumet üzerinde 
korku yarattı iddiasını tekzip eden o güne ait onlarca yayının yanında dosyalardaki bilgi ve 
belgelerden anlaşılacağı üzere iki olguyu da bu manada dikkatinize arz etmek isterim. 

O dönemde tutuklanan Sincan belediye başkanı Bekir Yıldız'ı Adalet bakanı 
cezaevinde ziyaret etmiştir. Yine irtica tehdidi ile ilgili genelkurmay başkanlığında yapılan 
haziran ayındaki bilgilendirme brifingi ile ilgili toplantılara katılmak isteyen hakim ve 
savcılara, adalet bakanı katılmaları halinde haklarında işlem yapılacağı tehdidinde 
bulunmuştur. Korkmuş bir hükumet bunları yapabilir miydi? o dönemin bir bütün halinde 
incelendiğinde hükumetin anayasanın temeline yönelik aykırılık teşkil eden davranışları, 
milletvekilleri ve belediye başkanları ile beraber bırakınız korkmayı fütursuzca 
sergilediklerini görürsünüz. Nitekim bu parti anayasa dışı davranışları nedeniyle kapatılmış 
ve Avrupa insan hakları mahkemesine yapılan itiraz da yerinde görülmeyerek kararın 
doğruluğu, evrensel kıstaslarla kanıtlanmıştır. 

Önemle belirtmek isterim ki bu soruşturmanın bir amacı türban nedeniyle Yök'ten 
ve TSK'dan öç almak duygusu ise başka bir amacı da o dönemin bu siyasi mahkumiyetinin 
ibra edilmesini sağlamaya yöneliktir. 

 Eğitim öğretim amaçları doğrultusunda rutin bir yazışma olduğu aşikar olan bu 
yazının suçlama tarihi ve konusu ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.

Ne eylemsel boyut gerekçelendirilmiş, ne de batı çalışma grubu içerisinde nasıl ve 
ne şekilde yer aldığı müvekkilin açıklanamamıştır. Yani hiçbir delile dayanmayan soyut 
suçlamalar söz konusudur. 

 4 şubatta 13:30'da izinden dönerek göreve başladığı açıkça bellidir. Atılı suçun 
eylemsel boyutunun önemli bir kısmının gerçekleştirildiği beyanı da gerçek dışıdır. Eylemsel 
boyutta müvekkilin talimat verme anlamında hiçbir ilişkisi yoktur. Çünkü 3 şubat 1997 
akşamı itibariyle eylemin talimatını veren de alan da bellidir. 

 Bu konu müvekkilimin komuta ve sorumluluk duygusunun gereğidir. 7 şubat 1997 
tarihinde planlanan askeri birlik eğitim tatbikatının öne alınması nedeniyle müvekkil iznini 
keserek geri dönmüştür. Askeri yapıda müvekkilin kamuoyuna yansıyan eğitim tatbikatından 
haberini duyduktan sonra izinli de olsa görevinin başına dönmemesi düşünülemez. Burada 
normal bir durum olsaydı izin kesilmesi söz konusu olmazdı mantığı askeri usulün hiç 
bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Müvekkil birlik komutanıdır. Karargahla hiçbir 
bağlantısı yoktur. Askeri birlik eğitim tatbikatı suçun cebir unsuru oluşturmak için tamamen 



  

başka anlamlar yüklenerek dayanak yaratılmaya çalışılmaktadır. 
 Söylem boyutunu geçmeyen değerlendirmelerden sayfa 1307'nin ikinci 

paragrafındaki bir cümleyi dikkatinize sunmak istiyorum. Medya ve kamuoyunda bu 
faaliyetin bir askeri müdahalenin açık işareti olarak olduğu, görüş ve tartışmalara rağmen 
Türk silahlı kuvvetlerinden tankların bakım için şehir içinden götürüldüğü yönünde yetersiz 
açıklaması dışında açıklama yapılmamıştır. Türk silahlı kuvvetlerinden bu yönde hiç bir 
açıklama yapılmamıştır. Türk silahlı kuvvetlerinin ne açıklama yaptığını birazdan arz etmeye 
çalışacağım. Bu beyan tamamen gerçeklerin dışındaki bir beyandır. 

5 şubat tarihli Hürriyet Gazetesi, genelkurmay normal faaliyet, genelkurmay motorlu 
yürüyüş denen bu geçişin normal faaliyet olduğunu belirterek 6 ayda bir icra edildiğini ve 
Kudüs gecesi sonrasına gelmesinin tesadüf olduğunu açıkladı. Erbakan, Glu-Glu, Sincan'da 
yaşananlara münferit olarak nitelendiren Erbakan tepkisinde Glu, glu diye değerlendirdi. 
Erbakan Sincan'da tanklı sabah için Cumhuriyet Bayramında da 24 tane tank geçiyor dedi. 
Çiller, densizlik Cumhurbaşkanı Demirel görüşen Çiller, Sincan olaylarını densizlik diye 
niteledi ve devletin kurumlarının bu konuda gerekeni yapacaklarını demokratik kurumlara 
inanmak gerektiğini söyledi. Hükumet büyük başarılara damgasını vurmuştur dedi.

  Değerlendirme, genelkurmay ikinci başkanı Çevik Bir'in bilgisi dahilinde kara 
kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal'ın emri ve kara kuvvetleri kurmay başkanı Doğu Aktulga, 
Kara kuvvetleri komutanı EDOK komutanı İzzettin İyigün'ün talimatları üzerine Ankara'nın 
ilçesi Sincan caddelerinde tankların zırhlı araçları 4 şubat 1997 tarihinde yürütülmesi 
olayının bir tatbikat ve harekat olmayıp 3 şubat 1997 akşamı acilen verilen bir talimat 
üzerine Sincan'ın en işlek caddesinde yürütülmüş, basın yayın organları da haberdar 
edilmiştir. Bu değerlendirmede iddia makamı konu ile ilgili müvekkilimin hiçbir dahli 
olduğunu kabul etmemekte midir? İddianamenin 81. sayfasına konulan bu belgeye rağmen 
müvekkilim sorgulanmış ve 3 buçuk ay tutuklu kalmıştır.  Müvekkilim Türkiye Cumhuriyet 
devletinin 45. Kara kuvvetleri komutanıdır. Müvekkilim hayatı boyunca hukukun dışına 
çıkmamış, asıl gerçek olan adalet işte bunun araştırılmasıdır."

31.A. Sanık Erdoğan ÖZNAL hakkında soruşturma aşamasında yokluğunda 
tutuklama müzekkeresi düzenlendiğinden soruşturma beyanı alınamamıştır.

31.B. Sanık ERDOĞAN ÖZNAL Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 04.02.2014 tarihli 65. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

 "Savunmamı şu başlıklar altında yapacağım: 1.Bana isnat olunan suçlama, 
2.Erdoğan Öznal kimdir, 3.YÖK ve YÖK'deki görevlerim hakkında açıklama, Bana isnat 
olunan suçlamanın delilleri, bu  delillerin değerlendirilmesi, Sonuç ve talepler.

Bana isnad olunan suçlama 28 Haziran 1996-18 Haziran 1997 tarihleri arasında 
ülkemizi yöneten Necmettin Erbakan başkanlığındaki, kısaca Refahyol olarak bilinen Refah 
Partisi-Doğru Yol Partisi koalisyon Hükümetini cebren düşürmeye iştiraktir.

 İddia Makamına göre YÖK 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında alınan 18 maddelik 406 nolu kararı takiben, 10 Nisan 1997 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığında kurulan Batı Çalışma Grubunun şubesi gibi çalışmış ve faaliyet 
göstermiş, BÇG'nin amacı ve faaliyetleri doğrultusunda icraatlarda bulunmuş, BÇG'nin 
talimatlarını yerine getirmiştir. 

Erdoğan Öznal kimdir? 1957 yılında Hava Harp Okulundan mezun oldum. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde ve Belçika ve Napoli'deki yüksek NATO 
Karargahlarmdaki 40 yıllık hizmet süresinden sonra 30 Ağustos 1996 tarihinde kadrosuzluk 



  

nedeniyle korgeneral rütbesinden emekli oldum.
 Emekli olduktan 5 ay sonra 5 Ocak 1997'de Anayasanın 131. maddesi gereği 

Genelkurmay Başkanlığı kontenjanından YÖK üyeliğine aday olarak gösterildim ve 
Cumhurbaşkanı tarafından bu göreve atandım. 7 yıl 3 ay bir süre tam zamanlı olarak YÖK 
Yürütme Kurulu üyeliği yaptıktan sonra görevimin bitimine bir yıl kala Nisan 2004 tarihinde 
Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışması gereği Anayasada yapılan değişiklikle 
görevimden ayrıldım.

Ben Genelkurmay temsilcisi değilim. Genelkurmay kontenjanından atanmış YÖK 
üyesiyim. YÖK'ün diğer üyeleri ile kurumsal yapısı içerisinde diğer üyeleriyle aynı 
statüdeyim ve aynı görev ve sorumlulukları paylaşmaktayım. YÖK'te Genelkurmayın işlerini 
takip eden bir durumda değilim. Genelkurmay ile bir bağım yoktur.

 Yüksek Öğretim Kurulunun Çalışma Usulleri ve benim görevlerim; Yüksek 
Öğretim Kurulu, kısaca YÖK adı üstünde kurul halinde çalışan bir kurumdur. Yürütme 
Kurulu ve Genel Kurul olmak üzere başlıca iki kurul mevcuttur. Yürütme Kurulu dokuz, 
Genel Kurul ise 22 kişiden oluşur her iki kurulun da Başkanı YÖK Başkanıdır. Yürütme 
Kurulu aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu olarak da görev yapar. Kurul üyelerinin görevi 
YÖK Başkanı tarafından belirlenir. Her üye kendi görevi ile ilgili konuları hazırlar. Yürütme 
ve veya Genel Kurula sunar. Her üyenin kurulda bir oy hakkı vardır. Kararlar oy çokluğu 
halinde alınır. Ancak Yürüme Kurulunda kararların çok büyük bölümünün oy birliği ile 
alındığını belirtmek isterim. Üyelerin tek tek tasarrufları mevzubahis olamaz. YÖK'ten 
diğer kurumlara gidecek yazılar, YÖK Başkanı, Başkan vekilleri ve Genel Sekreterin 
imzasını taşır. Bizlerin yani YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin imza yetkileri yoktur, tek 
başına karar alamaz uyarlama yapamaz. Her şey kurulda karara bağlanır. Görev yaptığım 
dönemdeki tüm icraatlarımız ya 9 kişilik Yürütme Kurulunun veya 22 kişilik Genel Kurulun 
kararları ile oluşmuştur. Benim veya diğer üyelerin tek başına her hangi bir tasarrufları 
olmamıştır. Kurullar Anayasa ve 2547 sayılı yasadaki görevleri yaparlar. Bu görevlerden 
bazıları şunlardır. Rektör adaylarının tespiti ve Cumhurbaşkanının onayına sunulması, dekan 
atamaları, rektör ve dekanların disiplin işlemleri, yeni üniversite, fakülte ve yüksek okulların 
açılmasına ve eğitim öğretim programları ve programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının 
tespiti gibi bir sürü görevleri vardır. YÖK Başkanı Rektörlerin birinci ve dekanların ikinci 
sicil amiridir. Yürütme Kurulu üyelerinin görevleri YÖK Başkanı tarafından belirlenir. Bana 
verilen görev 2 yıllık meslek yüksek okullarının geliştirilmesi ve Stratejik Araştırmalar 
Milli Komitesinin kurulup faaliyete geçmesi ve bu komitenin başkanlığıdır. 6 yıl bu 
komitenin başkanlığını yaptım. Görev yaptığım dönemde, tüm yurt sathında, 150'ye yakın 
yeni meslek yüksek okulu açtım. Türk öğrencilerin yüzde 70'i genel eğitimde ancak yüzde 
30'u mesleki eğitimdedir. Halbuki bunun tamamen tersi olmalıdır. 

 Dolayısıyla hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemek gibi 
bir ithamı asla kabul etmem mümkün değildir ve bunu vicdanıma sığdıramam.

 Bana isnad olunan suçlamanın delilleri arz ediyorum, bunlardan birincisi; Batı 
Çalışma Grubu Temel Belgelerinde, BÇG ile kesin irtibatı halinde olduğum, ikincisi; 
dosya kapsamında bulunan Batı Çalışma Gurubu Kriz Masası Kurulu başlıklı belgenin not 
kısmında YÖK.Başkanlığına gönderilecek evraklar elden kurye ile YÖK denetleme kurulu 
başkanı Prof.Dr.Sedat Arıtürk ve YÖK üyesi  Erdoğan Öznal gönderilecek şeklindeki 
ifadeden, savcılık makamının, Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunda alınan ve YÖK'ü 
ilgilendiren kararların, kurye ile elden Erdoğan Öznal'a gönderileceğini, bu şekilde BÇG'nin 
faaliyetleri kapsamında YÖK'ün koordineli olarak çalıştığı, yukarıda isimi geçen Sedat 
Arıtürk ve Erdoğan Öznal'ın fikir ve eylem birliği içinde BÇG'nin aldığı kararlar 
doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini anlamasıdır. Üçüncü delil ise; YÖK Başkanı Kemal 
Gürüz'ün evinde yapılan aramada, 10 Ekim 1997 tarihili, el yazısı ile YÖK Başkanı Kemal 
Gürüz'e hitaben Sayın Başkanım yazılarak, Erdoğan Öznal tarafından imzalanan, siyasi 



  

islamla mücadele yöntemleri Başlıklı, Eylül 1997 tarihli, 89 sayfadan oluşan bir analiz 
belgesi. Şimdi sırayla bu delilleri, bu 3 delili değerlendirmeye çalışacağım. 

Birinci delil; Batı Çalışma Grubu temel belgelerinde açık irtibatı tespit edilen YÖK 
personeli: Bu iddiayı irdeleyebilmek için öncelikle Batı Çalışma Grubu temel belgeleri 
hangileridir, bunların saptanması gerekir. İddianamede şunlar temel belgedir, şunlar değildir 
diye bir açıklık yoktur. Benim BÇG belgelerinin içerikleri ve tarihleri üzerinden yaptığım 
değerlendirmeye göre, biraz da bolca tuttum, BÇG Temel Belgeleri şunlardır.

4 Nisan 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubunun oluşturulması belgesi, 7 Nisan 1997 
tarihli İrtica konusunda alınacak tedbirler belgesi,10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubunun Kurulduğu konulu belge,Yine Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu konulu 
belge, Batı Çalışma Grubu Şeması ve Planlama Bölümü adlı belge, Batı Çalışma Grubu 
Rapor Sistemi, Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti, Batı Eylem Planı, Batı Çalışma 
Grubuna Gelen Evrakların Kaynaklara Göre Analizi ve Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri 
Analizi adlı dokümanlar bana göre temel belgelerdir.

1.inci belge: Batı Çalışma Grubunun  oluşturulmasıyla ilgili olup içinde ne YÖK, ne 
Erdoğan Öznal kelimeleri geçmektedir. YÖK'e gelmemiştir, YÖK'ün haberi yoktur. 

2.inci belge: İrtica konusunda alınacak tedbirlerin konuşulduğu, 2'inci Başkanın 
başkanlığında yapılan bir toplantıdır. Genelkurmaydaki tüm J Başkanları, Daire Başkanları 
ve ilgili diğer personel katılmıştır. Katılanlar irtica ile mücadeleye ait fikir ve düşüncelerini 
ve önerilerini belirtmişlerdir. Ancak YÖK'ün adı dahi telaffuz edilmemiştir. YÖK'ü 
ilgilendiren hiçbir konu geçmemiştir. Dağıtım listesinde YÖK yoktur.

3.üncü belge: Kriz Masası Kurulu adlı bir belge.YÖK başkanlığına gönderilecek 
evraklar elden kurye ile Erdoğan Öznal gönderilecek bunu biraz sonra takdim edeceğim.

4'ünci belge; Batı Çalışma Grubu'nun 4 bölüm halinde çalıştığını, kimlerin hangi 
alanlardan sorumlu olduğunu gösteren temel belgelerden biridir. Bir şemadır, krokidir, 
detaylıdır, kimler nerede görev yapıyor, bunları isimleri ile beraber arz etmiyorum. Ancak 
şunu ifade etmem lazım bu bölümde burada çalışan arkadaşlar acaba Erdoğan Öznal'ı hiç 
gördüler mi? Beni hayatlarında hiç tanıyorlar mı, YÖK'ün nerede olduğunu biliyor mı,  bana 
hiç evrak göndermişler mi, bana kurye ile evrak göndermişler mi, bir kez dahi olsun telefon 
etmişler mi, ben onlara etmiş miyim, beni herhangi bir toplantı veya konferansa davet 
etmişler mi, YÖK'e hiç ziyaret yapmışlar mı, ben BÇG'ye hiç ziyaret yapmış mıyım, BÇG'na 
hiç rapor göndermiş miyim? Bu sorulara verilecek tek cevap hayırdır. Soruların cevaplarının 
tümü olumsuzdur. Zira YÖK BÇG ile irtibat kurmamıştır, BÇG'den bir talimat almamıştır. 
Yedi yıllık YÖK Üyeliği görevinde BÇG ile irtibat ve işbirliği halinde olmak, BÇG'nın 
amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek bir yana, bir telefon konuşması dahi yapmamış 
olan Erdoğan Öznal'a, BÇG'deki asker şüphelilerle kesin irtibatı tespit edilmiştir demenin 
haklı bir gerekçesi olamaz. Ayrıca diğer temel belgelerde olduğu gibi YÖK'e gelmemiştir, 
gönderilmemiştir, gereği için bir tarafa, bilgi için bilgi kopyası dahi gelmemiştir.

5.incı belge: 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemidir. Hangi birimlerin hangi 
raporları BÇG'ya gönderecekleri belirtilmek olup dağıtım listesinde YÖK yine yoktur. 
YÖK'ün bu raporlaşma sisteminden haberi yoktur. YÖK'ten de herhangi bir rapor talep 
edilmemektedir. İrtibat kavramının, işbirliği kavramının temelinde raporlaşmanın ayrı bir 
önemi vardır. BÇG'nin bir şubesi gibi çalıştığı iddia edilen YÖK'ten BÇG'nin herhangi bir 
rapor talep etmemesi, YÖK'ün BÇG'nin bir şubesi olmadığının en açık delilidir. 

6.inci belge: Batı Çalışma Grubu Hareket Konsepti belgesi bu da YÖK'e 
gelmemiştir. Hiç YÖK'ten ilgisi yoktur.

7 inci belge: 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı belgesi YÖK'e gelmemiştir. 
Dağıtım listesinde YÖK belirtilmemiştir. BÇG Harekat Konsepti gereği hazırlanmış olan bu 
plan, irtica ile mücadelede alınacak tedbirleri, bunları icra edecek makamları ve icra 
zamanlarını içeren yüzlerce sayfadan ibaret bir plandır. İçinde 32 adet faaliyet planı vardır 



  

ancak bunların hiçbirinin içinde YÖK'le ilgili bir husus yoktur. Buicra planında YÖK'e 
verilmiş bir tek görevi yoktur. 

8 inci belge: Batı Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Analizi konulu bir belgedir, 15 
Nisan 1997 - 17 Eylül 1998 tarihleri arasındaki 17 aylık dönemde, Batı Çalışma Grubundan 
işlem yapılmak üzere askeri birliklere ve kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen evrak 
sayısını ve bu evraklara yapılan işlemleri göstermektedir. Askeri birlik ve kurumlara 387, 
kamu kurum ve kuruluşlarına da 355 olmak üzere toplam 742 evrak gönderilmiştir. 

Bu 17 ayda BÇG'den  Askeri birlik ve kurumlar bir tarafa bırakılırsa, sivil kurum ve 
kuruluşlara gönderilen evrakın dağılımı yani 355 evrakın dağılım BÇG'den bu 17 aylık 
sürede en yoğun 28 Şubat faaliyet dönemi olarak adlandırılabilecek olan bu sürede İçişleri 
Bakanlığına 52 evrak gitmiş, İç İşleri bakanlığı bunun 23'üne işlem yapmış, Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğine 92 gitmiş, 42'sine işlem yapmış, Milli Eğitim Bakanlığına 23 
gitmiş, 4 işlem yapılmış, MİT Müsteşarlığına 69 gitmiş 10 yapılmış, Rtük Başkanlığına 9 
gitmiş, 2 yapılmış, Diyanet işlerine 8 gitmiş 8'ine işlem yapılmış, YÖK'e 13 evrak gelmiş 
olup YÖK sadece birine işlem yapmıştır. Yani YÖK'e bu 17 aylık dönemde 13 evrak gelmiş 
olup sadece birine işlem yapılmıştır,

 İddianamede belirtildiği üzere YÖK, BÇG'nin bir şubesi gibi çalışıyor olsaydı 
kendisine gönderilen 13 evraktan neden sadece 1'i ne işlem yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı 9 
evraktan 6 sına işlem yapmış, İçişleri Bakanlığı 52'den 23'nün işlemini tamamlamış, Sağlık 
Bakanlığı 3'te 3 yapmış, Diyanet İşleri Başkanlığı gelen 8 evrakın 8'inede işlem yaparak 
görevini tamamlamış. Ancak YÖK 17 ayda 13 evraktan sadece birine işlem yapmış. Demek 
ki YÖK BÇG'nin talimatlarına uymamış, onun amaç ve faaliyetleri doğrultusunda faaliyet 
göstermemiş, onun bir şubesi gibi çalışmamış. Eğer öyle olmuş olsaydı gelen 13 evrakın 
hepsine işlem yapıp bitirirdi.

Özet olarak sonuç olarak şunu söyleyebilirim bu konuda; BÇG temel belgelerinin 
hiçbirisi YÖK'e gelmemiştir. Dağıtım adreslerinde gereği bir yana bilgi için dahi yoktur. 
YÖK'ün BÇG diye bir birimden haberi yoktur. BÇG nedir, görevi nedir, nerede, ne zaman 
kurulmuştur, başkanı kimdir, bunların hepsi YÖK'ün ve Erdoğan Öznal'ın meçhulüdür. YÖK, 
BÇG ile zorla irtibatlandırılmaya çalışılmaktadır. YÖK'e Genelkurmaydan BÇG çıkışlı evrak 
gelmesini BÇG-YÖK irtibatı, hem de kesin irtibatı olarak vasıflandırmak iddianame böyle 
diyor, kesin irtibatı vardır, mümkün değildir.

 Örneğin Mayıs 1997'de Genelkurmay Başkanlığından YÖK'e gizli, kişiye özel 
damgalı ve Kenan Deniz imzalı resmi bir yazı gelmiştir. İddia makamı, bu yazıyı BÇG'nin 
bünyesinde faaliyet gösteren İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığından çıktığı için BÇG - 
YÖK irtibatına bir kanıt olarak göstermektedir. Ancak YÖK personeli çeşitli kurum ve 
kuruluşlardan gelen yazıların o kuruluş içindeki hangi birimden çıktığını bilemez. Örneğin; İç 
Güvelik Harekat Dairesi nedir? Bunun alt birimi olan BÇG nedir, ne iş yapar bunları bilemez 
ve bilmek zorunda da değildir. YÖK personelini ilgilendiren husus yazının altındaki imzadır. 
Bu evrakta İmza sahibi olan tümgeneral kimdir? Kenan Denizdir, Kenan Deniz kimdir, İç 
Güvenlik Hareket Daire  Başkanıdır. YÖK'e yazı yazabilir mi? Evet. Zaten o yazıyı Kenan 
Deniz İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı olarak değil Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın vekili 
olarak yazmıştır. Bunlar YÖK için yeterlidir. Hangi Başkanlığın, hangi dairesinin, hangi 
şubesinden veya biriminden çıktığı önemli değildir. Dolayısıyla İddianamede belirtilen bu 
yazı BÇG'den çıkmıştır, YÖK'e gelmiştir ve bu da BÇG-YÖK irtibatının kesin kanıtıdır. 
Mantığı külliyen yanlıştır. 

 Şahsıma isnat edilen ikinci suç ise Batı Çalışma Gurubu Kriz Masası Kurulu 
başlıklı belgenin not kısmında YÖK. Başkanlığına gönderilecek evraklar elden kurye ile 
YÖK üyesi Erdoğan Öznal ve denetleme kurulu başkanı Sedat Arıtürk'e gönderilecektir,  bu 
şeklindeki Erdoğan Öznal ve Arıtürk fikir ve eylem birliği içinde BÇG'nin aldığı kararlar 
doğrultusunda faaliyet göstermiş olacaklardır. Böyle bir sayfalık bir belgedir, meçhul bir 



  

kaynaktan emekli subay Tamer Tatar'a gönderilen ve onun da Cumhuriyet Savcılığına teslim 
ettiği CD içinden çıkan bu belgenin üzerinde bir belgedir ancak bu belgenin üzerinde tarih 
yoktur, evrak sayısı yoktur, hazırlayanın imzası yoktur, bazı personelin rütbeleri de yoktur. 
Hiç böyle bir askeri yazı şekli olur mu? Ayrıca bu belge bir emrin bir ana yazının Eki'de 
değildir. Tek başına ortada duran ilgisiz bir belgedir. Askeri yazışmalarda böyle bir usul 
uygulama yoktur. Ekler mutlaka bir emrin bir ana yazının parçasıdır. Bu digital çıktının 
altında ismi bulunan Kurmay Albay İdris Koralp'te böyle bir belgeyi düzenlemediğini ve 
imzasının da bulunmadığını ifade etmiştir. Şayet BÇG ile gizlilik içinde böyle bir belge-bilgi 
alışverişi içinde olmuş olsaydım, bundan YÖK Başkanı Kemal Gürüz, YÖK Yürütme Kurulu 
Üyeleri, YÖK Genel Sekreterinin haberlerinin olmaması imkansız bir şeydir.

 Ayrıca aldığım askeri eğitim ve terbiye gereği amirim olan YÖK Başkanından 
habersiz, gizli kapaklı işler yapmam asla mevzu bahis olamaz. Nitekim YÖK Başkanı Kemal 
Gürüz'de savunmasında görevde bulunduğu süre içinde, ne Erdoğan Öznal ne de Sedat 
Arıtürk, BÇG'den bilgi belge getirmeyi, Genelkurmayın ve MGK'nın istek, görüş ve 
düşüncelerine dair en küçük bir telkin veya imada dahi bulunmamışlardır diyerek bir gerçeği 
ifade etmiştir. Bir an için BÇG'den bana elden kurye ile evrak gönderildiğini farz edelim. Bu 
durumda şu soruyu sormak gerekir. Bana elden evrak getiren kuryeler kimlerdir, isim ve 
rütbeleri nedir, hangi evrakı getirmişlerdir, teslim aldım yazısı imzası nerededir? Zira hiçbir 
evrak imza olmadan teslim edilmez. Postacı bile bir şey getirdiğinde şurayı imzalar mısınız 
lütfen demektedir. Varsa böyle bir şey hani bunun delilleri yok hiçbir yerde yok. BÇG'den 
YÖK üyesi Erdoğan Öznal'a elden kurye ile görev yaptığı 7 yıl içinde bir tek evrak 
gönderilmemiştir de ondan. Bırakın evrak gelmesini bir telefon dahi gelmemiştir. 

 Genelkurmay'dan YÖK'e 15 Nisan 1997-17 Eylül 1998 döneminde gelen evrak 
hepsi de resmi kanallardan gönderilmiştir. Genelkurmay, YÖK ve üniversite camiası ile 
ilişkilerinde daima çok özenli ve dikkatli olmuştur. İki kurum arasında yasa dışı gizli kapaklı 
hiçbir faaliyet cereyan etmemiş olup her zaman meşru zeminlerde hareket edilmiştir.

 Dolayısıyla BÇG'den YÖK'e gönderilecek evraklar elden kurye ile Erdoğan Öznal'a 
gönderilecektir iddiası gerçek dışıdır böyle bir şey yoktur. Bu belge uydurulmuş, sahte, 
fabrikasyon, korsan bir belgedir. 

 Bana isnat edilen üçüncü suçlama siyasi İslamla mücadele yöntemleri adı altında 
yapmış olduğum bir analiz, bu analizde yaptığım bazı önerilerin BÇG talimatı olarak 
algılanıp YÖK tarafından yerine getirilmesi örneğin El Ezher diplomalarının denklikleri ve 
yurt dışında okuyan burslu öğrencilerin geri çağrılması gibi hususlar sanki ben bu analizim de 
bu çalışmamda bunları söylemişim YÖK'te bunu yapmış niye ben BÇG'nin irtibat halinde 
olduğu bir insanım şekli ile, ilk önce bu çalışmayı bu analizi niçin yaptığımı belirtmem 
gerekir.

 Siyasi İslamla Mücadele çalışmam ilk çalışmam değildir. Uzun bir geçmişi olan 
Siyasi Akım ve düşünceleri, son yıllarda hep o devreyi kast ediyorum tabi, Ülkemizin siyasi 
hayatına damgasını vurmuş, her yerde konuşulan, tartışılan, üzerinde yorum ve 
değerlendirmeler yapılan bir olgu haline gelmiştir. İç ve dış siyasetimizin ayrılmaz bir parçası 
olmuştur. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
halihazır durumunu ve geleceğini yakinen ilgilendiren bu tür konularda çalışmalar yapmak, 
ülkemin sorunları hakkında kafa yormak düşüncelerim ve birikimlerimi toplumla 
paylaşmanın hem insani hem de bir vatanseverlik görevi olduğuna inanıyorum.

 Analizde belirtilen düşünceler, öneriler, saptamalar beğenilir veya beğenilmez, 
dikkate alınır veya alınmaz, o ayrı bir konudur. siyasi İslam'ın fikir ve düşüncelerini, değerler 
sistemini, beğenip beğenmemek, beğenmediklerimi de belirtmek en doğal hakkımdır. 
anayasal ve yasal bir hakkımdır aynı zamanda. Siyasi İslam kavramına herkes kendi 
meşrebine göre anlamlar yükleyebilir. 

Siyasi İslam'dan, Siyasi İslamcılardan benim anladığım şudur; Devletin ve 



  

toplumun yönetiminde dini kural ve emirlerin uygulanmasıdır Yaşamın her alanında siyaset, 
ekonomi, hukuk, uluslar arası ilişkiler, sosyal düzen yaşamın her alanında dini kuralların 
egemen olmasıdır. Bütün bunları yaparken dinin ve inançların siyasete alet edilerek ve 
sömürülerek din üzerinden maddi manevi çıkar sağlanmasıdır. Dini duyguları istismar edip, 
dinden ticari ve siyasi menfaat elde etmektir. Daha ileri götürülmüş hali ise, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal rejimini yıkarak yerine şer'i esaslara dayalı bir İslam 
Devleti kurulmasıdır. Bu anlayışlara uygun olarak Ülkemizde yıllar boyunca birçok söylem 
ve eylem gerçekleştirilmiş, uygulamalar yapılmıştır. Ancak 28 Şubat döneminde artan bir 
tempoda ve yoğunlukta önemli gelişmeler olması, doğal olarak, Anayasamızdaki Laik, 
demokratik, sosyal hukuk devleti kavramlarını benimsemiş geniş toplum kesimlerinde şüphe 
ve endişelere sebep olmuştur. Ülke nereye gidiyor, demokrasiden ve onun ilkelerinden vaz 
mı geçiliyor, ne yapmalı? gibi söylemler ifade edilmeye başlanmıştır. 

 Bunların önemli bir bölümünün sokaktaki vatandaş tarafından değil de, 
ülkemizin yönetimine tabi olmuş, Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık görevlerinde bulunmuş, 
bakanlık, milletvekilliği, parti genel başkanlığı ve belediye başkanlığı yapmış, anayasal ve 
yasal çizgide olması gereken devlet yetkilileri tarafından dile getirilmiş olmaları, durumu 
daha da vahim bir hale sokmuştur. 

Laiklik dinsizliktir. Atatürk din düşmanıdır. Atatürk'ün babası belli değildir. Ordu 
Dinsizdir. Laikliğe karşı mücadele cihattır.. Çocuklarımızı dinsiz Türk subaylarına emanet 
etmeyin. Cumhuriyet Sivas'ta doğdu Sivas'ta boğulacaktır. Cumhuriyet döneminin sonu 
gelmiştir. Şeriat gelecek fıstık gibi olacak. Kanlı mı olacak kansız mı olacak. Bize oy 
vermeyen patates dinindendir. Laikliğin sonunun gelmesi için içten dua ediyoruz.Bütün 
okullar imam hatip yapılacak. Ya Müslüman olacaksın ya laik, ikisi birden olmaz. Türkiye'nin 
bütünlüğüne en çok zarar veren laiklik ilkesidir. Bizim için en üst belirleyici İslam'ın 
ilkelerdir. Rektörler türbanlılara selam duracak. İmam Hatipler bizim arka 
bahçemizdir.Demokrasi benim için bir tramvaydır. İstediğim istasyonda iner, istediğim 
istasyonda binerim. Anıtkabirin üzerine kubbe koyacağız. Laikliği kabul edenin cehenneme 
bilet hazır. Milletin hakimiyeti olmaz. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Ve nihayet 
merhum Erbakan'ın bir gazeteciye verdiği röportajda şöyle diyor ; Refah Partisi'nin rolü ilgili 
olarak. Refah Partisi İslami bir partidir ve laik değildir. Türkiye'deki yaşam tarzını İslam'ın 
prensipleri üzerine tekrar kurmak için çalışmaktadır. Partimiz İslamın Sünni esasını sağlamak 
için gayret göstermektedir. Çok şükür laik rejime karşı her gün zaferler kazanmaktayız. 
Amacımız, mevcut rejim yerine İslami rejim kurmaktır. Bunlar gibi daha yüzlerce söylem 
vardır. Eylemlere bu söylemlere ilave olarak, şu arz edeceğim eylemlerde bunlara bir örnektir 
Kısa kollu giyen bayanlara jilet atılması. Ramazanda oruç tutmayanlara dayak ve hakaret 
edilmesi. Oruç tutmayan Malatya Üniversitesi öğrencisinin öldürülmesi . El ele tutuşan 
gençlerin darp edilmesi. Anıtkabir'e gitmemek için her 10 Kasım'da nezle veya grip 
olunması. Belediye otobüslerinde harem-selamlık uygulaması. Aczimendi Kıyafeti ile 
dolaşan Üniversite Öğrencileri. Mekke'de hacı adaylarına Refah Partisi milletvekili 
tarafından topluca ettirilen şeriat yemini ve 2500-3000'i kara çarşaflı kadın olmak üzere 10 
binlerce kişinin katıldığı ve şeriat naralarının atıldığı meşhur Konya mitingi. Bunları 
basından aldım, kendi değerlendirmelerim, kendi sözlerim değil, bütün açık kaynaklardan 
derlenmiş olan hususlardır. Bu söylem ve eylemlerle birlikte resmin bütününe bakıldığında, 
demokrasiye, laikliğe, Cumhuriyetin ve Anayasa'nın temel ilkelerine gönülden inanmış 
vatandaşların ve bu ilkeleri korumakla görevli devlet kurumlarının endişe duymaması 
imkansızdır. Esasen bu endişeler zaman zaman devletin üst düzey güvenlik kurumları olan 
Genelkurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat ve emniyet birimleri 
tarafından dile getirilmiş, bu amaçla çeşitli çalışmalar yapılmış ve raporlar düzenlenmiştir.

 17 Ocak 1997 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e Genelkurmay 
karargahında verilen brifingde Cumhurbaşkanı yapılan saptamaları destekleyici mahiyette 



  

görüşler açıklamıştır. Sayın Demirel, Türkiye kurulduğundan beri böyle tehditler olmuştur. 
Devletin alacağı tedbirlerle tesirsiz hale getirilebilir. Bazı üniversitelere sızmış rektörler 
vardır, iç savaşa gitmeden gerekli tedbirler alınmalıdır. Bunları iddianameden aldım. Demek 
suretiyle belirtilen endişelere katılmıştır. Deneyimli bir Cumhurbaşkanı iç savaş gibi çok 
ciddi bir sözcüğü telaffuz ediyorsa ortada mutlaka tedbir alınması gerekli bir durum var 
demektir.

 Nitekim bunun üzerine, konu tartışılmak üzere 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 
toplantı gündemine alınmış ve toplantı sonunda 28 Şubat kararları diye bilinen irtica ile 
mücadele kararları alınmış ve bu kararlar hükümet tarafından da uygulanmaya konulmuştur.

 Uygulama konusunda hükümet bakanlıklara ve ilgili kurum ve kuruluşlara bir çok 
emir ve talimat göndermiştir. İşte benim Siyasi İslam'la Mücadele Yöntemleri adı altında 
yaptığım bu analizin bu çalışmanın amacı, devletin önemli kurumlarının ve geniş halk 
kitlelerinin paylaştıkları korku ve endişeleri dile getirerek dikkatleri bu önemli konu üzerinde 
yoğunlaştırmaktır. Bu çalışma ile kimseye talimat vermek, yönlendirmek ve önlem 
almalarını sağlamak gibi bir düşüncem yoktur. Olsa bile bunları hayata geçirecek imkan 
ve yetkilerim mevcut değildir. Bu analizin bir muhatabı yoktur. Her hangi bir kurum bu 
belgenin  muhatabı değildir, Başkanımız olması hasebiyle ve yakın bir mesai arkadaşlığı 
yaptığımız için bir kopyasını nezaketen YÖK Başkanı Sayın Kemal Gürüz'e takdim ettim, 
hepsi o kadar.

 Bu analiz Hükümeti devirmek veya görevini yapmasını engellemek için mi 
yapılmıştır? Cevabımı hemen en baştan ve tek kelime ile veriyorum asla. Zira çok önemlidir 
kitabın, analizin yazıldığı çalışmanın yapıldığı tarih olan 10 Ekim 1997'de Refahyol 
hükümeti yoktur. Hükümet 18 Haziran 1997'de istifa etmiş ve üzerine iki hükümet daha 
kurulmuştur. Bu durumda ben ortada olmayan bir hükümeti devirmeye nasıl teşebbüs 
edebilirim, onun görevini yapmasını engellemeye nasıl teşebbüs edebilirim. 89 sayfalık bu 
kitapta yaklaşık 20 bin kelime vardır. Bu 20 bin kelime içinde bir tane dahi, dikkatinize 
sunuyorum, bir tane dahi Hükümet, Refahyol, Refahyol Hükümeti, devirme, cebren görevini 
engelleme gibi kelimeler yoktur. Çalışmamda alınacak önlemlerde demokrasi içinde 
kalınması, demokrasiden başka çözüm yollarının soruna çare olmayacağı vurgulanmaktadır.

 İşte onlardan bazıları; Anayasa ve yasal çizgide kalmak çok önemlidir demişim, 
Demokrasi içinde kalınarak demişim, Temel esas bu tehdidi demokratik mücadele ile bertaraf 
etmektir demimiş.Önlemler için organize olması gerekli güçler başlığı altında; Siyasi partiler, 
Medya, Bakanlıklar, Gençlik, Belediyeler, Sendikalar gibi demokratik kurum ve kuruluşlar 
ön plana çıkarılmıştır ve kitabın sonunda da; İrtica ile mücadele ince uzun bir yoldur. En az 
10-15 yıl gerektirir. Bıkmadan, usanmadan bilimsel metotlarla mücadeleye devam etmekte 
başka çare yoktur diyorum. Şimdi sormak isterim. biraz önce verdiğim örnekler içinde darbe, 
devirme, hükümet, engelleme, cebren herhangi bir kelime cümle geçmekte midir? Hayır 
bunları ima eden ifadeler geçmekte midir? Hayır bilakis bunların yerine; Seçim, oy, siyasi 
partiler, sandık, bilimsel metotlar, Anayasal çizgi, yasal çizgi gibi demokratik öğeleri içeren 
hususlara vurgular yapılmaktadır. 

Bu analiz Batı Çalışma Grubu İrtibatlı Bir yayın mıdır, YÖK ve Kemal Gürüz'le 
ilgili midir? Yaptığım analizin Batı Çalışma Grubu - YÖK irtibatını ortaya koyması 
bakımından iddianamede önemli bir delil olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır.

 Zira iddianamenin çeşitli bölümlerinde adı geçmekte, atıflar yapılmakta, Kemal 
Gürüz'ün evinde yapılan aramada ele geçirilmesi ise başlı başına bir suç olarak ima 
edilmektedir. Şöyle diyor Kemal Gürüz'ün evinde yapılan aramada avukatın huzurunda 
efendim gizli, çok gizli işte bir belge yakalandı, casusluk belgesi gibi sanki halbuki bir 
bilimsel çalışmadır. Analizin içindeki tespitlerin, değerlendirmelerin ve yükseköğretim ilgili 
önerilerin Kemal Gürüz tarafından hayata geçirildiği ima ve iddiası ise, YÖK'ün BÇG'nin 
amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiğinin bir delili olarak sunulmaktadır. Bu ima ve 



  

iddiaların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur.
Bu analizim bir YÖK yayını değildir, resmi bir belge değildir. YÖK ile hiçbir ilişkisi 

yoktur. Bu bana ait bir çalışmadır. İçindeki tespitler, fikir ve düşünceler, öneriler benimdir, 
kimseyi bağlamaz. YÖK ile ilgisi olmadığı gibi Kemal Gürüz ile de hiç ilgisi yoktur ve onunla 
irtibatlandırılamaz. YÖK'e bir talimat verme niteliğinde değildir.Bir icra planı bir eylem 
planı değildir. Sayın Kemal Gürüz kendisine nezaket icabı verdiğim bu çalışmayı 
okumamıştır bile. İçeriğine şöyle bir göz atıp kütüphanesine koymuştur. Dolayısıyla bir mesai 
arkadaşı olarak benim hazırlayıp sunduğum bir çalışmayı kütüphanesinde bulundurması 
kadar doğal bir şey olamaz.

Ayrıca yargı mercilerince yasaklanmamışsa bir kişinin bir analizi bir çalışmasını 
kütüphanesinde bulundurması niye suç olsun ki? Bunun ima edilmesi dahi kabul edilemez.

 Yaptığım bu analizle ilgili bir sıkıntı varsa bu, onu kütüphanesinde bulundurana 
değil, yazarı olarak bana ait bir sorumluluktur. Bu nedenle, benim yazdığım bu analizin 
içindeki, düşünce ve önerilerimi Kemal Gürüz'le ve YÖK'le ilişkilendirmek çabasını 
reddediyorum. 

Şimdi bu analizin içinde YÖK'le ilgili olarak şu iki konu belirtilmiştir. Kitabın, 
analizin çalışmanın 44. sayfasında, Eğitim - Öğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirler 
bölümünde, Yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK bursuyla okuyan öğrencilerin 
siyasi İslam ile ilgili faaliyetlerinin çok yakından takip edilmesi, bu konuda bir mekanizma 
oluşturulması, gerekirse haklarında yasal işlem yapılarak eğitimlerine son verilmesi ifadesi 
kullanılmıştır. İddianamede bu konuda yapılan değerlendirmede; benim bu önerimi bir 
talimat olarak kabul eden YÖK, anılan öğrencileri geri çağırmak suretiyle gereğini yapmıştır, 
Zira Erdoğan Öznal kimdir, BÇG  ile kesin irtibatı olan birisidir. Dolayısıyla öğrencilerin geri 
çağrılması bir BÇG talimatıdır, YÖK'te bunu yerine getirmiştir ve bu da BÇG-YÖK irtibatını 
gösteren bir delildir. Ancak bu iddia tutarsızdır. 

Çok tutarsızdır, hem  şöyle ki ben bu çalışmayı ne zaman yazmışım, Eylül 1997 
Öğrencilerin geri çağrılma işlemi ne zaman başlamış 1996. Öğrencilerin geri çağrılma işlemi 
ile ilgili olarak YÖK'e 3 yazı gelmiştir. Bunlardan birincisi Tansu Çiller Hükümetinin Milli 
Eğitim Bakanı Turhan Tayan, ikincisi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden, üçüncüsü 
de Başbakanlık Güvenlik işleri Dairesinden gelmiştir. Başbakan Necmettin Erbakan'dır. Her 
üç yazı da yani başbakanlık, cumhurbaşkanılığı efendim bize diyor ki, Milli Eğitim Bakanlığı 
diyor ki yurt dışında devlet bursu ile okuyan bazı öğrencilerin şeriatçı eylemler içinde 
olduğu, TC. aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu, Atatürk aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu 
gerekçesiyle haklarında işlem yapılmasını istemektedir. YÖK ilgili kurullarında durumu 
inceleyerek bazı öğrencilerin eğitimlerine yurt içinde devam etmeleri kararını alarak yurda 
çağrılmalarını kararını veriyor. Başka bir ifadeyle YÖK, Çiller Hükümeti, Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan Erbakan adına yazılan yazıların gereğini yerine getirdiği için suçlanıyor. 

Bir diğer konu da ben talimat vermişim bu analizimde YÖK'e BÇG irtibatım olduğu 
için YÖK'te bunun gereğini yapmış. El Ezher ve benzeri üniversitelerden alınan diploma 
denklikleri konusudur. Bu konuda YÖK Başkanı Sayın Kemal Gürüz'ün görüşlerine 
tamamen katılıyorum.Çok kısa açıklamam gerekirse, El Ezher Üniversitesinden alınan 
denkliklerin iptali Kemal Gürüz'ün YÖK Başkanlığı döneminde değil, bir önceki YÖK 
Başkanı Mehmet Sağlam'ın döneminde 1994 yılında kaldırılmıştır. Ben çalışmamı ne zaman 
yazmışım 1997 yılında. Dolayısıyla El Ezher diplomalarının benim çalışmamdaki öneri 
üzerine YÖK tarafından kaldırıldığı ve bunun bir BÇG-YÖK irtibatı olduğu iddiası tamamen 
tutarsızdır. 

Sonuç olarak: Bu analizim YÖK'le ilgisi yoktur. Yaptığım bu çalışmanın YÖK'le 
ilgisi yoktur, Sayın Kemal Gürüz ile ise hiç ilgisi yoktur. Şahsi çalışmamdır, Kitabı bir YÖK 
dokümanı olarak görmek ve BÇG ile irtibatlandırmak son derece yanlıştır. Hükümeti 
devirmek veya görevini yapmasını engellemek gibi amacı olamaz, zira ortada devrilecek 



  

hükümet yoktur. Hükümet 18 Haziran 1997'de istifa etmiş, bu kitap ise ondan tam 4 ay sonra 
Ekim 1997'de yazılmıştır. Siyasi İslam'la mücadelede demokratik öğeleri ön plana çıkaran bir 
çalışmadır. Kitap yazma bir düşüncenin açıklanmasıdır. Düşünceler sözlü ve yazılı olarak 
açıklanır. Düşüncenin açıklanması bir suç değildir. Düşünce beğenilmeyebilir ama onu ifade 
etmek kişinin en doğal hakkıdır. 

 Siyasi İslam'ın milli değerlerimize, kültürümüze ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluş 
felsefesine olan yaklaşım tarzlarını beğenmem mümkün değildir. Keza siyasi, ekonomik ve 
toplumsal sorunlarımızın çözümünde ve uluslar arası ilişkilerimizin yürütülmesinde 
sergiledikleri yaklaşım biçimlerini tasvip etmem mümkün değildir. Onlarında benim yaklaşım 
tarzlarımı beğenmeme hakları vardır. O devirde bir ülkenin kurucularına ve kahramanlarına 
her gün küfür ve hakaret yağdıran, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine ve temel değerlerine 
karşı cephe alan ve Anayasamızdaki demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti; ilkeleri ile 
barışık olmayan bir felsefeyle aynı çizgide olmam düşünülemez. İşte bu çalışma, bu analizin, 
bu konudaki fikir ve düşüncelerimi ortaya koymak için hazırlanmıştır. Dinini seven, inanan, 
mütedeyyin insanlara hep saygı duydum. Ama bu güzel dini ve inançları maddi ve manevi 
çıkar elde etmek için sömürenlere ve onu siyasete alet edenlere asla. 

 Ocak 1997'de YÖK Yürütme Kurulu üyeliğine atandım. 7 yıl 3 ay görevde 
kaldıktan sonra Nisan 2004'de ayrıldım. Görevim esnasında YÖK'ün kurumsal yapısı içinde 
bana verilen görevleri yaptım. Yasa gereği hep kurul halinde çalıştık. Tek başına tasarrufum 
olmadı. Yaptığımız işler, aldığımız kararlar yargı denetimine tabi olduğu için açılan 
davaların büyük çoğunluğu YÖK lehine tecelli etti. Bana atılı olan BÇG ile irtibat halinde 
olmak ve onun amaçları doğrultusunda hareket etmekle ilgili suçun delilleri ortaya 
konulamamıştır. Yaptığım görevlerin hükümetin engellenmesi ile ilgili hiçbir ilişkisi yoktur. 
BÇG temel belgeleri ve diğer belgelerin hiçbirinde herhangi birinde ismim yoktur. Yazdığım 
kitapla ilgili olarak hazırlanması konusunda hiçbir yerden herhangi bir telkin almadım ve 
hiçbir kurum ve kuruluşun düşüncelerini yansıtmamaktadır. Tamamen şahsi fikir ve 
düşüncelerimi içermektedir. Ve bunun bir ceza  yargılamasına konu olmaması gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü Eylül 1997 de yazılmıştır, 18 Haziran 1997'de hükümet görevden 
ayrılan bununla bir ilgisi yoktur. Bu arzımdan sonra beraatımı talep ediyorum."   

 " Peki, bu şahsi çalışmanızı Eylül 97 de yaptım diyorsunuz, 1 günde mi yapıldı, 1 
ayda mı yapıldı?"

"Notlarım çok eksik, arşivim zengindir."
" Yani bu çalışmaya 54. Hükümet görevdeyken başladınız o zaman?"
 "Şöyle 1-2 aylık arşivim zengin onları toparladım. Toparlamak fazla güç olmadı."
"İddianamede bu Çevik Bir imzalı belgenin 9. maddesinde bu Batı Çalışma Grubu 

kurulması konulu belgelerin kurye ile size ve Sedat Bey'e özellikle gönderilmesi geçiyor, 
neden sizin isimleriniz geçiyor, yani normal resmi bir prosedür ise YÖK'ün genel 
sekreterliği vardır neden sizin isminiz yazılıyor?"

 "Bende onu anlamış değilim, kafamda bir neden var ama bilemiyorum, Sedat 
Arıtürk profesördür, fakat asker kökenlidir, uzun yıllar Van Üniversitesi rektörlüğü yapmıştır, 
bunu anlayabilmiş değilim yani neden bu usule gerek gördüler, bilmiyorum, çok acayip, çok 
izah etmesi çok zor acaba diyorum zaman zaman ne bilim şimdi Sayın Kemal Gürüz bu 
davada tek başına, tek başına bir sivil acaba diyorum şimdi gerek ulusal camia, gerek 
uluslararası tanınan bir kişilik, ya tek başına Kemal Gürüz şimdi ne yapar, ya bütün tırnak 
içinde bu işleri Kemal Gürüz nasıl yapar, onu yalnız bırakmayalım mı acaba, onun yanına bir 
kaç kişi mi daha sivil takalım, sivil takarsak diğer YÖK üyeleri veya diğer camiadan acaba 
konu genişler mi? Basın var, iş alemi var, hep gazetelerden okuyoruz, ne yapalım acaba 2 kişi 
daha koysak yanına bilmiyorum yani bunlar insanın aklına geliyor, kim olsun bunlar, 2 tane 
asker kökenli var YÖK'te acaba bunların bu şekilde bir ilişki ile ilişkilendirsek mi diye böyle 
şeyler geliyor aklıma bilemiyorum."



  

 " Peki bu YÖK üyelerine verilen brifing var, genelkurmay tarafından ona katıldınız 
mı?" Katılmadım.

"Şimdi YÖK tarafından gönderilen bir çizelge var, haklarında adli ve idari işlem 
yapılan irticai faaliyetlerde bulundukları iddia edilen personelle ilgili bilgiler var. 1996 
yılında sadece bir tane idari personele uyarı cezası verilmiş, bu bilgilere göre, 97 yılında 11 
akademik ve 83 idari personele ceza verilmiş, 98 de bir patlama yaşanmış 107 akademik, 415 
tane de idari personele ceza verilmiş, bunlar arasında 13 akademik personelin işten 
çıkarılması gibi cezalar da var, sonra tedricen bu sayılar düşmüş ve 2001 yılına gelindiğinde 
10 tane akademik personel ve 4 tane idari personele ceza verilmesi gibi bir sayıya ulaşılmış. 
Şimdi siz de savunmanızda aykırı düşüncelere hoşgörü gösterilesi gerekiğini atıfta 
bulundunuz, tabi bu hoşgörünün özellikle akademik personel söz konusu olduğunda çok üst 
seviyelerde olması gerekir, öğretim üyelerimizin görüşlerine yönelik bu tür kısıtlamaların bu 
üniversitenin saygın ve özelliği açısından uzun süreli olumsuz etkileri olabilir. Bu özellik 
çoğunluğun kabul edilemez görebileceği fikirlere karşı hoşgörü göstermektir, siz de 
savunmanızda buna bu şekilde fikirlere atıfta bulundunuz, şimdi dediğim gibi veriler 
önümüzde 96 yılında üniversitelerde hiç bir mürteci yokken 97 de, 98 de niye böyle bir 
patlama yaşandı, bu o andaki 28 Şubat sürecindeki psikolojik ortamdan mı kaynaklandı, 
yoksa başka bir nedeni mi vardı?"  

"Bu bahsettiğiniz çizelgeyi çok iyi hatırlıyorum, bende üzerine çok çalıştım, 
enteresan tabi yıllar içinden 94, 95, 96 daha az ceza alan personel 97, 98 de daha fazla sonra 
trend tekrar azalıyor, ama bu çok doğal, çok doğal bir şey çünkü 28 Şubat'a tekaüttüm eden 
günlerin olaylarını hatırlayın, öğrenci yürüyüşlerini hatırlayın o dinamikleri hatırlayın, bu 
çok doğal yani yoksa yani durup dururken ben şimdi bu çocuklara niye 28 Şubat oldu diye 
bunlara ceza vermek, bunları suçlamak gibi bir niyetimiz yok."

"Bu bahsettiğim akademik ve idari personel." Tabi şimdi şeyini bilmiyorum.
"Yani akademik personelin 96,97  e 98 de ceza aldıklarına göre çok önceden işe 

girmiş olmaları gerekir."
 " Tabi hangi suçlar olduğunu bilemiyorum, suçları gerçekten bilimsel, akademik 

özerklik, bilimsel özerklik sınırları içinde mi, anayasal sınırlar içinde mi değil mi yani, 
bilmediğim için suçlarını o bakımdan kendilerine verilen ceza hakkında da bir yorumda 
bulunamıyorum, bilmem lazım, hangi akademik personele neden hangi ceza verildi, o zaman 
yorumumu daha iyi yaparım."

"Savunmanızda özellikle Batı Çalışma Grubu ile irtibatını kesmeye özen 
gösterdiğiniz anlaşılıyor, ancak kabul ettiğiniz kişisel çalışmam dediğiniz belgenin içeriğinde 
enteresan bilgiler var, Batı Çalışma Grubu ile irtibat açısından öncelikle Refah Partisinin 
oylarının ilk genel seçimde yüzde 20'nin altına düşürülmesi, sonra yüzde 15'in altına 
düşürülmesi son aşamada tekli rakamlara indirilerek marjinal bir parti haline getirilmesine 
ilişkin bir görüşünüz var, bu görüş Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ile birebir örtüşüyor, 
yani buna ne diyorsunuz?"

"Bunlar yıllar önce olmuş olan hususlar, bir de iddianamede bunlarla ilgili bana 
herhangi bir suçlama yöneltilmiş değildir, bu analizle bu çalışmamda bana yöneltilen 2 tane 
iddia vardı, birincisi El Ezher mezunlarının efendim diplomalarının denklikleri konusu 
diğeri de yurt dışında bursta okuyan öğrencilerin geri çağrılması, diğerleri bunlar benim 
akademik çalışmalarımdır. O günün dinamikleri içinde olan hususlar bunlar, BÇG ile 
ilişkisini kesmek istiyor diyorsunuz yok böyle bir şey, olmayan ilişkiyi nasıl kesim ben. BÇG 
ile hiçbir zaman ilişkim olmadı."

"Biz de gerektiğinde baskı, zorlama, sindirme, pasifizasyon, yalan, iftira, inkar, 
hakaret ve küfür hariç gibi onların yöntemleri ile mücadele etmeliyiz, mücadele savunmadan 
çok taarruz şeklinde olmalı, karşı taraf savunmada bırakılmalıdır, bu da yine Batı Çalışma 
Grubunun yöntemleri arasında birebir paralellik arz ediyor, yani buna ne diyeceksiniz?"



  

"Batı Çalışma Grubunun böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum."
 "Yine bu çalışmanızda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Güvenlik Kurulu geri 

planda kalarak organize etme, takip etme baskı yapma, zorlama ve ısrarcı olma şeklindeki 
tavırlarına devam etmelidir."

 "O zamanın dinamikleri içinde, şartları içinde söylenmiş sözler ne iddianamede var, 
ne BÇG de var, ne YÖK'te var, hiçbir şekilde yok. "

 "Yine bu makalenizin içerisinde Batı Çalışma Grubu ile bir bağınızın olmadığını 
dile getiriyorsunuz ancak bu kendi çalışmanızın içerisine Batı Çalışma Grubu 
kaldırılmamalı. Çok mecbur kalınırsa başka ad ve organizasyon şeklinde aynı fonksiyonları 
icra etmeye devam etmelidir şeklidir bir görüşünüz var."

 "Benim Batı Çalışma Grubu ile ilgim neresinde bunun? Batı Çalışma Grubu ile 
irtibatım var mı? Gösteriyor mu? Batı Çalışma Grubu ile mesaim var mı? Batı Çalışma 
Grubu amacı istikametinde var mı? Yok."

"El Ezher ve benzeri fakülte mezunları Milli Eğitim Bakanlığı camiasında 
görevlerinden bir süreç için uzaklaştırılmalıdır görüşünüz var ve uzaklaştırıldı, ikincisi El 
Ezher ve benzeri üniversite fakülte mezunları çok ihtiyaç olsa dahi orta öğretim 
kurumlarında öğretmen olarak istihdam edilmemeli tek bir tane örneği yok, istihdam 
edilmedi, yine daha önceden istihdam edilmiş olan El Ezher mezunu öğretmenler bu 
görevlerinden uzaklaştırılmalı, tamamı uzaklaştırıldı, yine yurt dışındaki yüksek öğretim 
kurumlarından Türkiye'deki ilahiyat fakültesine yatay geçiş imkanı kaldırılmalıdır ve 
kaldırıldı. Buradaki görüşlerinizin birebir tamamen uygulandığı dikkate alındığında yani 
bunun hala bir kişisel görüş olarak öne sürebilir misiniz?"

 "Birebir uygulanıp uygulanmadığını bilmiyorum ama benim görüşlerim öyle, 
birincisi mesela bu El Ezher mezunları öğretmenlik statüsünde değil bir kere yani 
öğretmenlik yapamazlar çünkü aldıkları diplomalar lisans diploması değil, önlisans 
diploması."

"Sırf İmam Hatip Liselerini kapatmak için bütün meslek liseleri için bir katsayı 
uygulaması bu dönemde getirildi ve bu nedenle milyonlarca öğrenci, yani bu katsayının 
sürdüğü dönem içerisinde zannediyorum, 2.5, 3 milyon civarında öğrenci Türkiye 1'incisi 
olan bile, Türkiye 2'ncisi, 3'üncüsü olanlar bile hak ettiği halde, daha fazla soru çözdükleri 
halde yüzde 50 daha fazla soru çözdükleri halde bunlara ayrıcalık yapıldı, üniversitelere 
alınmadı, hatta iş adamları 10 yıl sonra ara eleman tamamen kayboldu denildi, istatistiklerde 
ortada meslek eğitimine resmen meslek liseleri ağıcının köküne balta vuruldu, yok edildi, 
yani bu çelişkiyi nasıl izah edeceksiniz, yani bu katsayı nasıl meslek liselerine bir katkı 
sağlamış oldu?" Belirttiklerinizin hiçbiri doğru değil, gerçekleri yansıtmıyor.

 "Yine bu çalışmanızda Batı Çalışma Grubu kaldırılmalıdır. Yani bir tarafın 
demokrasilerde böyle kurumlar olmaz, eğer ülkede bir irtica tehdidi varsa esas itibari ile 
bunun değerlendirilmesi ve gereklerinin yapılması genelkurmayın değil hükümetin işidir 
şeklinde itiraz eden olursa bu kişilere de Batı Çalışma Grubu genelkurmayın bir iş 
tasarrufudur ki mutlaka bilginiz olmalı ki, yazınız da bunu belirtiyorsunuz, genelkurmay 
istediği zaman isteği çalışma grubunu kurar veya kaldırır, bu onun bileceği bir iştir, geçmişte 
de halihazırda da birçok çalışma grubu kurulmuş, işi bitince kaldırılmıştır. Batı Çalışma 
Grubunun kurulmasında da genelkurmay irtica tehdidini birinci öncelikli bir tehdit olarak 
değerlendirmiş ve böyle bir çalışma grubu kurmuştur, hükümet bu tehdidi yetirince 
algılayamadığı için genelkurmayda durumdan vazife çıkararak böyle bir girişimde 
bulunmuştur, Silahlı Kuvvetlerin durumdan vazife çıkarmasını gerektirecek durum ortadan 
kalkınca Batı Çalışma Grubu da doğal olarak ortadan kaldırılacaktır şeklinde bir görüş öne 
sürüyorsunuz, hatta Abdullah Gül'ün o dönemde davanın Refah Partisinin kapatma davasını 
iddianamesini başsavcı değil askerler hazırladı ve ona verdi şeklinde bir görüşü var, buna ne 
diyorsunuz?" Söylediğiniz doğru değil."



  

"Size gönderildiği belirtilen iddianamede ekli belgelerdeki talimatların birebir 
YÖK tarafından karar haline getirilmesi, uygulanması sizin Batı Çalışma Grubunun YÖK 
içerisindeki 2 temsilciden birisi olduğunuzu göstermiyor mu?" Göstermiyor.

"Üniversitelerle ilgili başörtü yasağı ile ilgili ilk hareketlenme hepimizin de 
hatırlayacağı gibi halen de medyada görüntüleri çıkar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 
dereceye giren 1. olan başörtülü bir bayanın sahneye çıkarken zorla oradan itip kakılarak 
uzaklaştırması ile başlayan bir hadiseydi, bu hadise sonrası, Üniversitelerde hadiseler 
başlamıştı o nedenle biz bunları almak zorunda kaldık dediği için izahat getiriyorum. Bu olay 
üzerine 1-2 sivil toplum kuruluşunun basın açıklaması oldu, ondan sonra bir sessizlik oldu, ne 
zaman ki işte YÖK'ün almış olduğu Halil Kemal Gürüz'ün dönemdi YÖK'ün almış olduğu 
başörtüsü yasağı ile ilgili karar ki o karar İstanbul üniversitesinin giriş kapısına aynen şu 
şekilde asıldı, işte bundan sonra üniversitemize başörtülü, pardon türbanlı oraya el yazısı ile 
sakallı öğrencilerin girmesine müsaade edilmeyecektir dendi ve İstanbul Üniversitesinin 
önünde geniş katılımda ve o günden itibaren geniş katılımda eylemler oldu, yani sizin 
savunmanızda söylediğinizin tam tersine yasak başladıktan sonra üniversitelerde bir 
hareketlilik başladı, El Ezher Üniversitesi mezunlarının da denkliklerinin iptali, 
üniversitelerden, daha doğrusu öğretmeliklerinden uzaklaştırılması bunlara bu imkanın 
verilmemesi anlamında beyanda bulunuyorsunuz, o tarihte yani bu sizin düşüncelerinizi ifade 
etmezden evvel öğretmenlik yapan pek çok Ezher mezunu vardı, denklikleri yine YÖK 
tarafından kabul edilmiş, bundan sonra denklikleri ellerinden alındı ve öğretmenlik yapmak 
imkanları bulamadılar, hatta benim müvekkillerimden 8-10 yıl, 5-6 yıl şey yapanlar 
öğretmenlik yaptığı halde bu imkanlardan mahrum olanlar oldu, siz dediniz ki bu BÇG'nin 
bir şeyi değil, benim şahsi düşüncem, YÖK'ün sizin bu düşüncelerinize bu kadar itibar 
etmesi ve yasak getirmesinin sebebi ne olabilir, siz nasıl izah ediyorsunuz bu kadar 
gerçekten sizin şahsi düşünceniz bu kadar rahabet niye görüyor, nasıl görüyor ben bunu 
öğrenmek istiyorum?"

 "Zannediyorum iddianame ile ilgili bir konu değil."
"İrtica gerekçesi yapılan sloganlar var, ben bir tane örnek vereyim, yaşadığımız bir 

hadise bir dönemde, hiçbir bant çözümünde gösteride olmadığı halde demin söylediğiniz çok 
ciddi bir slogan, Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak, bir Sivas Davasının bant 
çözümlerinde böyle bir ifade olmadığı halde. Bir, açıkça söylüyorum, bir uyduruk tanığın 
beyanı gerekçe yapılarak karar verildi, bant çözümlerinde olmadığı halde yani buna benzer 
marjinal bir takım şeyler var. Sizin söylediğiniz sloganları biz hiçbir yerde mesela ancak 
böyle üretilmiş medya kuruluşlarında ancak görebildik, yani eğer sizin varsa somut olarak 
diyorum ki madem ki bunları gerekçe yaptınız bu yazınıza bunların kaynakları nedir, kim 
nerede nasıl söylemiştir, Cumhuriyet burada kuruldu, buruda yıkılacaktır. Yine aynı şekilde 
ifadesini hayretle izlediğim hususlardan bir tanesi oruç tutmayanlar, nedir, bazı nedir o 
haremlik, selamlık otobüs uygulamaları, oruç tutmayanlara yine saldırılar gibi hususlardan 
söz etti, bu tip olaylarla ilgili şikayetler, suç duyuruları veya verilmiş mahkeme kararları var 
mı, bu konu ile ilgili bilgisi var mı?"  Hayır bir bilgim yok.

"Mesela siz Ali Kalkancı, Fadime Şahin, Müslüm Gündüz gibi isimleri duydunuz 
mu? Mesela Ali Kalkancı'nın 28 Şubat'ın ciddi figüranlarından birisi bunun uyuşturucudan 
şu anda ceza evinde yattığı konusunda bilginiz var mı?" 

 "Ne ilgisi var iddianame ile konumuzla onu anlamış değilim, nereden takip edeyim 
ben Ali Kalkancı, Mehmet Kalkancı hapiste mi hangi suçtan ne cezayı aldı, ne ilgisi var."

 "Sayın Kemal Gürüz'ün evinde yakalanan ve sizin bilimsel çalışmanız olan o 
çalışmaya ait iddianameye yansıyan kısımla ilgili bir itirazınız var mı?"

"İki tane konu arz ettim, bir tanesi El Ezher Üniversitesi diplomaları ile ilgili ve yurt 
dışında burslu olarak görev yapan öğrencilerin yurda çağrılması bu kadar itirazım falan yok."

"Şimdi siz iddianamede Batı Harekat Konsepti konulu belgenin ikinci mücadele 



  

esasları başlığı altındaki bölümü okudunuz mu? Bu belgenin mahiyeti ile sizin bu 
çalışmanızın mahiyetinin bire bir örtüşüyor olması olması bir tesadüf müdür, yoksa başka bir 
iradenin tezaürü müdür?"

 "Batı Çalışma Grubu Harekat Konsepti Yök'e gelmemiştir, YÖK'ün bu konuda 
hiçbir bilgisi yoktur, o bakımdan herhangi bir yorum yapamam bu konuda. Örtüşüyor mu, 
örtüşmüyor mu bilmiyorum."

Şimdi Batı Harekat Konsepti 2. mücadele esasları N bendinde subay, astsubay ve 
güvenilir devlet memurlarının öğretmen eşlerinin gönüllü olarak irtica faaliyetleri beşiği 
durumlarındaki okul ve dershanelerin kontrol altında tutulabilmesi için bu okul ve 
dershanelerde görev almalarının sağlanacağı belirtilmektedir. Kısaca subay ve astsubay 
eşlerinde istihbarat elemanı olarak kullanılması gerektiğine dair bir ibare söz konusu bu Batı 
Harekat Konseptinde sizin o çalışmanızda da diyorsunuz ki, Silahlı Kuvvetlerin tüm personeli 
ve aileleri bu bilgi üst makamlarda vardır, yoktur demeden haber toplama vasıtası olmalıdır, 
bu konu organize edilmelidir şeklindeki çalışmanıza yansıyan cümle ile Batı Harekat 
Konsepti konulu belgenin N fıkrasındaki cümle birebir örtüşüyor, bunu siz mi oradan aldınız, 
onlar mı sizden aldılar, eğer Batı Çalışma Grubu ile bir ilişkiniz yok ise?"

 "Batı Harekat Konsepti belgesi YÖK'e gelmemiştir."
"Siz diyorsunuz ki ben Batı Çalışma Grubunun kuruluşu ile ilgili herhangi bir bilgim 

yok bir bağlantım yok, ona dayalı olan evraklarda bize gelmedi diyorsunuz, ama o meşhur 
çalışmanızda bir öneride bulunuyorsunuz, diyorsunuz ki Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine 
devam etmeli, etmiyorsa da bir başka ad altında yine aynı faaliyetleri yürütecek şekilde bir 
yapılanmaya gidilmelidir şeklinde bir beyanda bulunuyorsunuz, dolayısıyla bu 
çalışmanızdaki beyan ve düşünceniz ile sizin bahsettiğiniz, biraz önce dile getirdiğiniz benim 
Batı Çalışma Grubunun kuruluşundan haberim yoktur ki beyanınız birbiri ile çelişiyor, bu 
çelişkiyi nasıl gidermek istersiniz?"

"Bende diyorum biraz evvel sayın avukat bey sormuştu benzer soruyu ona cevap 
verdim, aynısını size veriyorum."

"Hazırlamış olduğunuz Eylül 1997 tarihli siyasi islam ile mücadele yöntemleri 
başlıklı 85 sayfadan ibaret kitapçıkta nihayetinde siyasal islamla mücadelenin bilimsel ve 
demokratik yollarla yapılması gerektiği sonucuna vardığınızı savunmanızda söylediniz. Gine 
bu kitapçıkta istismar tedbirleri başlıklı açıklamalarda Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin 
Erbakan 1997 yılbaşı çoluğu çocuğuyla, torunlarıyla noel babanın doğum yeri olan 
Antalya'da geçirdi. Hani yılbaşı hristiyan bayramıydı? İslamda kadından imam olmuyor peki 
neden imam hatip ortaokul ve liselerinde kız öğrenciler okuyor? Irz düşmanlıkları devamlı 
işlenmelidir, bunlardan bazıları şunlar olabilir; Kalkancı'nın öz düşmanlıkları, Müslüm 
Gündüz'ün ırz düşmanlıkları, dergâhlardaki çarpık ilişkiler, ahlâksız Zübeyde'nin gayrimeşru 
çocuğu, Refah Partisi Genel Başkanı'nın eşinin tesettürden önceki mini etekli fotoğraflarının 
bulunup halka ve medyaya dağıtılması, imrendikleri İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı 
97 yılında babasıyla birlikte Türkiye'yi ziyaretinde bayan Demirel'in öğle yemeğine mini 
etekle geldi, Çiller'in Refah Partisi ve Erbakan hakkında söylediği sözler ve Refah Partisi ve 
Erbakan'ın Çiller hakkında söylediği çirkin sözler ve bilahare hiçbir şey olmamış gibi 
koalisyon yapmaları devamlı istismar edilmelidir şeklinde beyanlarınız bulunmakta. Bu yol 
ve yöntemler sizce bilimsel ve demokratik midir?"

"Bunlar benim şahsi fikirlerimdir, şahsi düşüncelerimdir. Ortada bir tehdit 
görüyorum, bunu izah ettim, nedir bu tehdit, bununla mücadelede bilimsel yöntemlerin 
kullanılması gerekir diyorum, bilimsel yöntemlerin içinde çok çeşitli bir yelpazedir bilimsel 
yöntemler."

 "13 Mart 1998'deki YÖK'teki başörtüsü yasaklama brifingine katıldınız mı? Brifingi 
kim verdi, bilginiz var mı, başörtüsünün üniversitelerde yasaklanması için sizin herhangi bir 
çalışmanız, katkınız oldu mu?" Bu söylediklerinizi hiç hatırlamıyorum.



  

 "10 Ekim 97 tarihli el yazınızla yazdığınız siyasal islamla mücadele yöntemleri 
isimli belgede Siyasal islamla mücadele nihai hedefi başlığı altında şöyle bir ibareniz olmuş, 
Refah Partisi'nin oylarının yüzde yirmilerden kademeli olarak düşürülmesi ve siyasal partiler 
içerisinde süs olarak marjinal bir parti olarak yer alması için BÇG düşüncesi olarak yer 
almıştır. Fakat seçimleri beklemeden Refahyol Hükümeti düşürülmüştür. Neden seçimleri 
beklemeden sabredilmeksizin böyle bir girişimde bulunmuş ve hükümet düşürülmüştür?"

 "Ben girişimde bulunmadım, hükümeti düşürmek için, öyle bir girişimim yok. Ne 
dosyada var, ne iddiada var, ne delillerde var benim tek başıma hükümeti düşürmem nasıl 
mümkün olabilir?"

"Mücadelenin ana stratejisi olarak diğer bir başlık altında Türk Silahlı Kuvvetleri 
dahil parlamento, yargı, hükümet, eğitim öğretim kurumları, sendikalar, medya ve diğer sivil 
toplum örgütlerinin neleri ne zaman yapacakları bir takvime bağlanmalıdır, bu sizin 
ibareniz, bu düşüncelerle tankların kışlalarından çıkartılması, birlikte düşünüldüğünde cebir 
ve şiddet izhar edecek şekilde darbe postmodern darbe icra ve ifa edilmiş olmuyor mu? "

 "Hiç ilgi, ilgi göremiyorum, kusura bakmayın ama hiçbir şekilde ilgi göremiyorum 
bu söylediklerinizle. Postmodern darbenin icrasıyla ilgili olarak, hiç."

"Mücadele savunmadan çok taarruz şeklinde olmalı derken ilk adımı, ilk müdahaleyi 
siz yapmak istediğinizden mi bütün kurum kuruluşlara brifingler verdiniz? Askeri güç en son 
olarak kullanılmalı demişsiniz. Bu da bir darbe, darbe niyeti, en azından darbe düşüncesi 
değil midir?" Sabah bir arkadaşımızın sorusuydu cevabını verdim."

 "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Güvenlik Kurulu geri planda kalarak organize 
etme, takip etme, baskı yapma, zorlama ve ısrarcı olma şeklinde tavırlarına devam etmeli 
demişsiniz, Ergin Celasin Bey ifadesindeki şeyleri de birleştirmek istiyorum, YÖK başörtüsü, 
türban başlıklı Nisan ve Ağustos 98 tarihli belgelerde gereken yazının çıkarılması ve icraate 
yönelik kararlar çıkarılsın şeklinde benim tabirimle emir olarak gönderdiği yazılarda sizin 
sözleriniz örtüşüyor, özdeşleşiyor. Neden bunları yapanların sivil kurum ve kuruluşlar 
olmadığını, askeri olduğunu gizlediniz, neden kendinizi saklama ihtiyacı hissettiniz?"

 "Saklamadım ben kendimi.Fikirlerimi açıkça yapmış olduğum analizde, yapmış 
olduğum çalışmalarda belli ettim. Kendini saklamak isteyen insan böyle şey yapar mı, bu 
şekilde davranır mı?"

 "MİT Müsteşarlığı görevinin asker kökenli şahıslar olmasını dile getirmişsiniz. 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyet ve MİT'i kontrol etme düşüncesinden hareketle mi 
böyle bir cümle kullanmışsınız?"

 "Hayır, asker kökenli şahısların istihbarat askeri görevlerinin ana temel 
unsurlarından biridir. Askerler bu görevleri çok daha iyi yapar, sivillerden bunun eğitimini 
almışlardır. Ben 50 yıllık istihbarat eğitimi aldım. 50 yıldır bu işin içindeyim. O şeyden 
kaynaklanan, düşünceden kaynaklanan bir değerlendirmedir bu."

 "Yine belge içerisinde şunları söylemişsiniz, Kuran'ın Türkçe okunması, tesettür, 
dinde zorlama olmaması, şeriat, cami, oruç, namaz, kuran gibi günümüzde tartışma 
konusu yapılan ana hususlar tek tek ortaya konmalı. Bunu söylerken siz Allah'ın indirdiği 
dine yeni bir anlayış getirip yeni bir din ihtas etme düşüncesinden mi hareket ettiniz?"

"Hayır."
 "Bir başka sorum, tesettürü de tartışmalı hale getirmek için türban başörtüsü 

ayrımını ortaya atıp türbanı siyasal simge, başörtüsünü de anadolu kadının taktığı 
geleneksel kıyafet şeklinde dini öyle bir yaklaşımda bulunmuşsunuz. Dini inancından 
dolayı farz olduğu için örtünen, başını örtenlerin başörtüsünü takanlar kendi içlerinde 
başörtüsü ve türban diye farklı bir düşünce olmaksızın sizin tarafınızdan böyle bir ikilemin 
oluşturulması neden böyle bir şey ortaya attınız?"

"Cevap vermek istemiyorum bu sorunuza."
" Silahlı Kuvvetler'in tüm personelini ve ailelerini haber toplama vasıtası olarak 



  

kullanmalı demişsiniz. Neden halkı Silahlı Kuvvetler ve diğerleri diye ayırarak casusluk 
yapmasını düşündünüz, diğerleri Türk vatandaşı, bu vatan evlatları değil mi?"

"Cevap vermek istiyorum ve öyle bir düşüncem yok asla."
 "Bir başka husus medya mutlaka ve mutlaka organize edilmeli ve kullanılmalıdır 

demişsiniz. Medyayı sizin düşüncelerinizi halka gerektiği şekilde aktardığını düşünüyor 
musunuz?"

 "Şimdi ben derken, tamamen şahsi fikirlerim şimdi ben ile kurumları karıştırmayın. 
Beni Silahlı Kuvvetler'in yerine, beni BÇG'nin yerine beni şunun yerine koymayın. Oradaki 
görüşlerim tamamen şahsi, ben böyle inanıyorum. Yoksa bir kurumla bağlantılı olarak bunu 
sunarsanız o olmaz, yanlış olur. 

"Çiller'in Refah Partisi ve Erbakan hakkında söylediği sözler ve Refah Partisi ve 
Erbakan'ın Çiller hakkında söylediği çirkin sözler ve bilahare hiçbir şey olmamış gibi 
koalisyon yapmaları devamlı istismar edilmelidir demişsiniz. Bu hususlar Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ni niye ilgilendiriyor? Türk Silahlı Kuvvetleri yahut BÇG Partisi diye bir parti 
var mı ki de siyaset yapıyor?"

 "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni niye ilgilendiriyor diyorsunuz, ben Türk Silahlı 
Kuvvetleri değilim. Bir çalışma yaptım, bir analiz yaptım, tek başımayım. Silahlı Kuvvetler'e 
ait soruyu bana niye soruyorsunuz?"

 "Bir diğer husus yazmış olduğunuz belgede olduğu için bu soruyu soracağım, 
Refah Partisi'nin kapatılması ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nde devam eden davanın 
iddianamesini Başsavcı değil askerler hazırladı ve ona verdi şeklinde bir cümleniz var. Bu 
bilgiye nasıl ulaştınız?"

"Yok öyle bir şey, hatırlamıyorum ben. Şuanda hatırlamıyorum bir şey 
söyleyemeyeceğim."

 "Şimdi iddianamede yer alan YÖK başkanı Kemal Gürüz'e gönderdiğiniz 89 
sayfalık belgede  Refah Partisinin hedef alındığı, daha doğrusu oylarının düşürülerek 
marjinal bir parti haline getirilmesinin istendiği, dolayısıyla Refah Partisinin, o zamanki 
Refah Partisinin hedef alındığı anlaşılıyor. Bu parti ve temsilcilerine karşı baskı, zorlama, 
sindirme, pasifizasyon, yalan, iftira, inkar gibi yasa dışı yöntemlerin kullanılmasını 
istediğiniz, yine TSK ve MGK geri planda kalarak organize etme, takip etme, baskı yapma, 
zorlama ve ısrarcı olma şeklindeki tavırlarına devam etmelidir diyerek askeri gücün 
kullanılmasını istediğiniz, Refah Partili görevlilerini takip edilmesi, gerekirse tecrit 
edilmesinden bahsettiğiniz anlaşılmaktadır. Sizin düşüncenize göre buradaki baskı, 
zorlama, sindirme, pasifizasyon, yalan, iftira, inkar gibi yöntemleri yöntemleri kimler, kim 
ya da kimler yada hangi kurumlar kullanmalıdırlar, yada kullanmasını istediniz?"

 "Bu çalışma tamamen şahsi bir çalışmadır. Şahsi düşüncelerimi ifade etmektedir. 
Bir kurumun düşünceleri değildir. Bir kuruma, bir kurumu muhatap almamaktadır. Gerek 
önlemlerde, gerek tedbirlerde anonimdir bu çalışma. Bu çalışmayı eline alan kim ne yaparsa 
yapsın ben kimsenin temsilcisi değilim. Kimseye talimat vermiyorum, kimseye emir 
vermiyorum. Ancak bunlar benim düşüncelerimdir. Ben diyorum ki Refah Partisi, bakın 
Refahyol demiyorum, hükumette demiyorum, Refah Partisi. Evet hükumet bitmiş gitmiş ben 
fikirlerimi söylüyorum. Refah Partisi veya siyasi islamın o günkü temsilcisi diyelim. Siyasi 
islam yakınlığı Refah Partisi, demokratik sistem içinde kalmalıdır. Sizin söyledikleriniz bir 
tersi de var benim önerimde. Ne diyorum demokrasi içinde kalmak şarttır. Anayasal çizgide 
kalmak şarttır. Yasal çizgide kalmak şarttır. Seçim diyorum, sandık diyorum. Refah partisinin 
oyları ilk seçimde yüzde 25'e düşsün, müteakip seçimde yüzde 20'ye düşsün, bugün de 
istediğimiz yani beğenmediğimiz siyasi akımlarla ilgili olarak istediğimiz şeyler bunlar. 
17-18 sene önce ben böyle düşünmüşüm, Refah partisi nasıl şöyle düşünüyorum. Ama 
bunların yanında demokrasinin gereği değişik fikirleri, değişik düşünceleri ifade eden bir 
parti de olsun. Bu refah partisi olsun ama refah partisi benim inancıma, benim düşünceme 



  

göre iktidar olmasın, Türkiye'yi yönetmesin, çünkü Türkiye'yi yönetmesiyle daha ileriye, daha 
aydınlık günlere gitmez Türkiye, buna inandığım için yani sizin söylediğinizin yanında 
tamamen demokratik usullerde, demokratik yoldan 10-15 sene bu mücadele gerektir derken 
bunları kastediyorum."

 "Şimdi burada kullanılan araçların ne olacağı önemli bir de yani, şimdi siz tamam 
demokratik sandık vesaireden de bahsettim diyorsunuz ama bir taraftan da Refah partisinin 
küçültülmesi ve ona karşı mücadelenin, mücadelede yöntem olarak baskı, zorlama, sindirme, 
pasifizasyon, yalan, iftira, inkar gibi yöntemlerin kullanılması gerektiğini söylüyorsunuz. Ben 
de diyorum ki bunu kim kullanabilir yani ülkede bir partiye karşı bunu kim kullanacak?"

" Onu bilmiyorum. Yani belirli bir gruba siz bu pasifizasyon, yalan, iftirayı kullanın 
diyemiyorum, diyemem yani. Dediğim gibi bu anonim bir çalışma, muhatabı yok bunun. Kim 
bu çalışmayı, kim bu analizi eline alırsa kendisine görev çıkarır yapar yapmaz bilemiyorum."

 "Şimdi aynı belgede şöyle diyorsunuz, yaşanılan krizde milli güç unsurlarından 
sadece askeri güç unsuru, o da kısıtlı olarak kullanılmıştır. Yaşanılan kriz denilen 28 şubat 
süreci, bu ciddi tehditte askeri güç en son olarak kullanılması gerekirken demişsiniz 
burada sizin bahsettiğiniz kullanılan ve kısıtlı olarak kullanıldığı söylenen askeri güç 
nedir?"

 " Belki amacını aşan bir ifade olmuş olabilir. O konuda bir şey diyemiyorum, 
maksadını aşan bir ifade olabilir, şahsi ifadem."

" Siyasi islama karşı olduğunuz gibi askerin siyasallaşmasına da karşı mısınız, bu 
konuda söylenmiş sözünüz, yayınlanmış yazınız var mıdır, yoksa sadece siyasi islama mı 
karşısınız, tek boyutlu mu düşünürsünüz?"

" Bu konuda yayınlanmış herhangi bir şeyim yok, bir çalışmam yok. Bir çabam yok."

31.C. SANIK ERDOĞAN ÖZNAL MÜDAFİİ AV. METİN ŞENAY'IN 
SAVUNMASI

"Bu meşhur kitapçık 89 sayfa, 97 yılında müvekkilin kendi şahsi görüş ve 
düşüncelerini içeren bir kendi deyimiyle bir analiz, şimdi daha çok batı harekat 
konseptindeki yazılan şeylerle, kitapçıkta yazılan şeylerin bire bir örtüştüğü konusunda 
değerlendirmeler yapıldı, sorular soruldu. Şunu belirteyim, silahlı kuvvetler atmosferi 
içerisinde yetişen bütün subaylar, generaller, şuradan rastgele 20'sini çağırın bu konuyu 
oturun bir kenara bir şeyler yazın, siyasal islamı tehlikeli görüyor musunuz nedir bu efendim 
şeriat siyasi islam vesaire İran ile ilgili ne düşünüyorsunuz, Mısır'la ilgili ne düşünüyorsunuz 
diye bir sorulduğunda aşağı yukarı aynı cevapları vereceğini göreceksiniz. 

Yani burada müvekkilin kendi şahsi fikir ve düşüncelerini batı harekat konsepti ile 
veya genelkurmayın yayınladığı herhangi bir belge ile örtüşmesi kadar olağan bir şey olamaz.

Müvekkilim 102 diğer sanıkla birlikte Türkiye cumhuriyeti hükümetini ıskat ve 
vazife görmekten cebren men etmek ve bunlara teşvik etmek suçlaması ile yargılanmaktadır. 
Yine burada dosya kapsamında iddia makamı batı çalışma grubu kriz masası kurulunda 
alınan ve YÖK'ü ilgilendiren kararların kurye ile müvekkilim olan Erdoğan Öznal'a 
gönderileceğinin belirtildiği, bu şekilde BÇG ile BÇG'nin faaliyetleri ile YÖK'ün koordineli 
olarak çalıştığı, Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve müvekkilimin fikir ve eylem birliği içinde 
BÇG'nin aldığı kararlar doğrultusunda faaliyet gösterdiğini iddia etmektedir. 

Müvekkilim 2547 sayılı kanuna göre Yök'te o tarihte görev yapmıştır. YÖK yürütme 
kurulu 9 üyeden oluşmakta, tam zamanlı görev yapmakta üyeler. Yök başkanı bu her iki 
kurulun da başkanıdır. İki tane başkan vekili vardır ve kendisine vekalet etmektedir. Yök 
genel kurulunun belli görevleri vardır. Müvekkilim emekli olduktan sonra 1997 yılında 
anayasanın 131. maddesi ve 2547 sayılı yüksek öğretim kurulu kanununun 6. maddesi 
gereğince genelkurmay başkanlığı kontenjanından Yök üyeliğine aday olarak gösterilmiş ve 



  

Cumhurbaşkanınca atanmıştır. Kendisi Yök başkanı tarafından üniversitelere bağlı 2 yıllık 
meslek yüksek okulları ve stratejik araştırmalar milli kongresi konularında 
görevlendirilmiştir.

 Burada başkan vekilleri ve Yürütme Kurulu üyelerinin görev alanları Sayın Yök 
başkanı tarafından belirlenmekte, her üye kendi görev alanıyla ilgili karar taslaklarını 
hazırlamakta, Yürütme Kuruluna ve Genel Kurula bu konuları takdim etmektedir. Kararlar oy 
çokluğu ile alınmakta, başkanın bir oy hakkı bulunmakta, Müvekkil görevi gereği, kendi 
görev alanıyla ilgili karar taslaklarını hazırlamakta, Yürütme Kuruluna veya Genel Kurula 
kendi konusuyla ilgili takdimler yapmaktadır. Yine Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 
toplantı nisabı bellidir, ondörttür. Yürütme Kurulu'nun toplantı nisabı altıdır. Genel Kurul ile 
Yürütme Kurulu'nda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınmakta, oylamalarda 
eşitlik olması halinde, Başkanın oyu iki oy sayılmaktadır. Burada Yök başkanının genel 
kurul ve yürütme kurulunun kararlarının uygulanmasını temin etme ve YÖK'ün tüzel 
kişiliğini temsil etme dışında yetkileri yoktur.

 Tüm bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, müvekkil Erdoğan Öznal ise Yürütme 
Kurulunun 9 üyesinden birisidir. Yürütme Kurulunun alacağı kararlarda bir oy hakkı 
bulunmaktadır. Alınan kararlar tamamen kurumsal olarak YÖK'ü bağlamaktadır. Kişisel 
olarak bir tasarrufta bulunması söz konusu bile değildir. Alınan tüm kararlar yargı 
denetimine tabidir. 

Burada müvekkile isnad olunan suçlamanın delilleri çok kısa olarak söylüyorum. 
Yüksek Öğretim Kurulu üyesi olması, Kriz Masası Kurulu belgede Yök başkanlığına 
gönderilecek evrakların kendisine kurye ile gönderilecektir diye bir ifadenin bulunması ve 
üzerinde sabahtan beri tartıştığımız kitapçık. Yine burada iddianamede uzun uzun bu Yök 
BÇG irtibatı için deliller ortaya konmuş ve bunlar değerlendirilmiş. Şimdi burada 10 nisan 
tarihli batı çalışma grubu belgesi var. Bu Yök'e yayınlanmamıştır. Ekinde teşkilat şemasında 
Yök ile ilgili herhangi bir bilgi veya emare yoktur. Yine burada batı harekat konseptindeki 
mücadele esasları ile ilgili bir şeyle söylemek istiyorum. Şimdi burada batı harekat 
konseptinde şunlar yazıyor, Yök'ü dolayısıyla ilgilendirdiği için okuyorum.  Basın ve yayın 
organları ile laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği mümtaz bilim ve din adamlarının 
yönlendirilmeleri ve yüreklendirilmeleri halinde mücadeleye çok büyük fayda sağlayacakları 
ve irticacıları kendi silahlarıyla vuracakları değerlendirilmektedir. Bu nedenle mahalli basın 
ve yayın organları da dahil olmak üzere üniversite öğretim üyeleri, aydın din adamları ve 
halk arasında itibar sağlamış değerli şahsiyetlerle samimi ilişkiler içinde bulunulmalı ve 
onlardan yararlanma yolları araştırılmalıdır. Bu konsept belirlendiği belirtilerek iddia 
makamınca YÖK-BÇG irtibatı delili olarak sunulmuştur. Bu batı harekat konsepti de YÖK'e 
yayımlanmamıştır. 

Yine Eylem Planı Belgesine geldiğimizde şimdi bu belge tabi taslak olarak 
yayınlanmıştır. Bu taslak olduğu vesair konulara girmeden batı eylem planı ile Yök arasında 
nasıl bir irtibat kurulabildiğini kısaca burada tartışmak istiyorum. Yine bu eylem planının bazı 
yerlerinden üniversiteler, öğrenciler ve öğretim üyeleri ile ilgili hususlara yer verilmiştir. 
Örneğin şöyle denmektedir, Cumhuriyetin temel nitelikleri olan Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma özelliklerini muhafaza ve devam 
ettirmek maksadıyla; Üniversiteler vasıtasıyla kamuoyunun yönlendirilmesinin sağlanması, 
Yüksek Öğretim Kurumlarında aşırı dinci gruplar tarafından yapılan irticai örgütlenmelere 
karşı tedbir alınması gibi hususlara yer verilmiştir. Şimdi bu hususların önemli bir kısmı 
aslında anayasamızda ve 2547 sayılı Yök kanunu gereği yapılması gereken hususlardır. 
Bununla beraber batı eylem planı Yök'e yayınlanmadığı gibi üniversiteleri ilgilendiren biraz 
önce açıkladığımız hususlarda icra makamı olarak da Yök'ün yer almadığı görülmektedir.

 Ayrıca başlangıçta da belirttiğimiz taslak ve delil olma vasfı olan bir belge üzerinde 
konuşmaktayız. Batı çalışma rapor sistemi belgesinde ise yine Çevik Bir imzalı 29 nisan 



  

tarihli bu belgede raporların düzenlenerek genelkurmay istihbarat başkanlığınca ilgili 
bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile istihbarat teşkilleri gibi çeşitli kanallardan elde 
edilen bilgilerin gecikmeksizin Batı Çalışma Grubuna aktarılması sağlanacağının belirtilmesi 
iddianamede YÖK-BÇG irtibatı olarak sunulmuştur. Bu Belge de görüldüğü gibi YÖK'e 
yayınlanmamıştır.

 406 Sayılı MGK Kararlarına bakacak olursak, Anılan kararlarda YÖK'ün adı 
geçmemekle birlikte, söz konusu kararlar dolaylı olarak YÖK ve üniversiteleri 
ilgilendirmektedir. Bu kararların altında imzası bulunan Başbakan Necmettin Erbakan, 
14 Mart 1997 tarihli genelgeyle kararları tüm kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ 
etmiştir. Anılan genelgede kararların hayata geçirilmesiyle ilgili olarak kısa, orta ve uzun 
vadeli tedbirlerin ihtimamla alınması, mali destek ve yasa değişikliğine ihtiyaç gösteren 
tedbirler varsa, bunlar hakkında da Bakanlar Kurulunca gereğinin yerine getirilmesi için 
Başbakanlığa bilgi verilmesi ibaresi yer almaktadır.

 YÖK, Başbakanlığa bağlı değildir ama MGK kararları tabii ki YÖK ve 
üniversiteleri de bağlamaktadır. Konunun bu bakımdan YÖK tarafından da önemsendiği ve 
kararların bu bağlamda değerlendirildiği görülmektedir. 2547 sayılı Kanunu'nun 4. ve 5. 
maddelerine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri, Türk Yükseköğretim sisteminin de 
felsefi temelini oluşturmaktadır. Bu ilkelere aykırı davranış ve tutumlara Türk 
üniversitelerinde yer olmadığı, bu nedenle, anılan MGK kararlarının, YÖK ve üniversiteler 
açısından yeni bir durum yaratmadığı görülmektedir. 

Burada BÇG ile YÖK Başkanlığı arasındaki yazışmalara değineceğim. Batı 
çalışma grubuna gelen evrakların kaynaklarına göre analizi adlı belgeye göre, YÖK'ten 
Batı çalışma grubuna evrak, hiçbir evrak gelmediği görülmüştür. BÇG faaliyetlerinin 
analizi konulu belgede ise, YÖK'e bu 17 aylık dönemde 13 evrakın geldiği ve YÖK'ün sadece 
birine işlem yaptığı görülmektedir. Yine burada müvekkilim bir evrak üzerinde açıklamada 
bulundu, bu evrakta da BÇG'den YÖK'e gelen bu evrakta da BÇG ibaresi yer almamakta, 
genelkurmay başkanlığından gönderilen bir evrak olarak görülmektedir. 

Yine zamanın Yök başkanı sanık Kemal Gürüz huzurdaki savunmasında görevde 
bulundukları süre zarfında ne müvekkil Erdoğan Öznal'ın ne de Sedat Arıtürk'ün bırakınız 
BÇG'den belge veya haber getirmeyi, Türk silahlı kuvvetleri veya genelkurmay başkanlığı 
veya milli güvenlik kurulu genel sekreterliğinin istek, görüş ve düşüncelerine dair en 
küçük bir telkin veya imada dahi bulunmamışlardır açıklamasında bulunmuştur. Ayrıca 
iddianamede de bunun aksini ortaya koyan hiçbir ibare dahi yoktur.

 İddianamede yer alan iddialara göre genelkurmay harekat başkan vekili 
Kenan Deniz imzası ile gizli ve kişiye özel damgalı olarak Yök başkanlığına gönderilen 
12 mayıs 1997 tarihli yazının BÇG'nin faaliyet yürüttüğü birimden çıktığı iddiasına yer 
verilmiştir. Yazı da BÇG rumuzu bulunmadığı için bunun bilinmesi mümkün değildir.

 İddianamede cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, genelkurmay başkanlığı, milli 
güvenlik kurulu genel sekreterliği, MİT ve Emniyet genel müdürlüğünden gelen güvenlikle 
ilgili bazen de üniversite personeli hakkında kişisel bilgiler ve ihbarlar da içeren istihbari 
nitelikte, gizli ve kişiye özel damgalı yazılara da atıfta bulunulmaktadır.

 Genelkurmay Başkanlığı ve MGK Genel Sekreterliğinden YÖK Başkanlığı'na 
gelen yazıların YÖK ile BÇG arasında irtibat olduğuna kanıt gösterilmesinin hukuken 
hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Anayasal kurumlardan resmi kanallardan gelen ve 
başka bir anayasal kurumda arşivlenen resmi yazıları, darbe teşebbüsünün kanıtı olarak kabul 
etmek hukuken mümkün değildir.

 İddianamede BÇG toplantıları ve bu toplantılara katılanlarla ilgili ayrıntılı bilgiler 
bulunmaktadır. Yine görüldüğü gibi, gerek müvekkilin gerekse herhangi bir YÖK 
temsilcisinin bu toplantılara katıldığına dair bir tespit yapılmamıştır. 

Diploma denklikleri ile ilgili konu gerek Sayın Kemal Gürüz, gerekse Erdoğan 



  

Öznal tarafından açıklandı, buraya ayrıca yer vermiyorum. Yine yurt dışına gönderilen burslu 
öğrencilerin çağrılması konusu da gerek savunmasında, gerek sorulan sorular üzerine 
müvekkilim tarafından bu konu da açıklandı. 

 Müvekkil Erdoğan Öznal'ın kaleme aldığı ve 10 Ekim 1997 tarihli bir üst yazıyla 
YÖK Başkanına verdiği Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri başlıklı kitap, müvekkilin 
kendi başına kaleme aldığı ve İddianamede de açıkça belirtildiği gibi, müvekkilin şahsi 
fikir ve düşüncelerini içeren bir kitaptır. Müvekkilin bu Belgeyi sunduğu 10 Ekim 1997 
tarihinde Refahyol Hükümeti iktidarda değildir. Yani bu belgenin Refahyol Hükümetinin 
istifasıyla ilgilisinin olmadığı açıktır. Belgeye yakından göz atacak olursak, kapak yazısında 
müvekkil, ülkemizin son yıllarda karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi olan Siyasi islam 
olarak tanımlanan sorunla mücadelenin her Türk vatandaşı için ulusal bir görev haline geldiği 
ve bu düşünceden hareket edilerek dokümanın hazırlandığının altını çizmektedir. 

Sorunun İslam olmadığının, siyasallaşan İslam olduğunun, bunun ele alındığının ve 
yurttaş olma bilinci ile hareket edildiğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Siyasi islamı 
kurma çabaları alt başlığında, gazetelerden derlenen, Refah Partisinin sürekli gündemde 
tuttuğu, imam hatip okulları ile ilgili uygulamalar, Taksime cami yapılması, cami sayıları, 
kuran kursları bir takım haberler ortaya konmuştur, bunları neden bütünü ile açıklıyorum. 
Çünkü böyle bölüm bölüm sorular çıkartılarak anlatılmaya çalışıldığı için bütünüyle 
anlaşılmadığı düşüncesindeyim. Yine siyasi islamı şiddete dayalı olarak kurma çabaları alt 
başlığında, Genelkurmay Başkanlığı brifinginde yer alan 20 civarındaki islami tedhiş grubu 
ile pompalı tüfeklere dikkat çekilmekte, Bölücülük girişimleri alt başlığında, Erbakan'ın 
konuşmalarına, Siyasi islamın takiyye yalanları alt başlığında, Erbakan'ın ve Tayyip 
Erdoğan'ın basında çıkan beyanlarına yer verilmekte, Atatürk ve laik cumhuriyet aleyhindeki 
söylemleri ve ordu siyasi islam ilişkileri alt başlıklarında yine basında çıkan haberler 
derlenmektedir. Siyasi islamla mücadele alt başlığında mücadelenin hedefi, stratejisi, siyasi 
islamın yumuşak karnı, alınması gerekli tedbirler sıralanmaktadır.

 Kitapçığın hazırlanmasındaki ana amaç devletin önemli kurumlarının ve geniş 
halk kitlelerinin paylaştıkları korku ve endişeleri dile getirerek dikkatleri bu konu üzerinde 
yoğunlaştırmaktır. Müvekkilin kimseye talimat verme yönlendirme ve önlem almalarını 
sağlama gibi bir düşüncesi yoktur. O tarihte kendisi emeklidir. YÖK Yürütme Kurulunda 
görevlidir. Çalışma alanı YÖK Başkanı tarafından belirlenmiştir. Kurulda bir oy hakkı vardır. 
Kimseye emir ve talimat verecek bir makamda değildir. Belge açık kaynaklardan derlenen 
haberlerle yazılmıştır. İçindeki tespitler, fikirler düşünceler kendisine aittir. Refah Yol 
Hükümetini hedef alan bir çalışma değildir. Çünkü Belge içeriğine bakıldığında, hükümeti 
hedef alan hiçbir cümle yoktur. Zaten çalışmanın tarihi 10 Ekim 1997'dir. Kitapta anayasal 
ve yasal çizgide kalmanın çok önemli olduğu, demokrasi içinde kalınması gerektiği tehdidin 
demokratik mücadele ile bertaraf edilmesi gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Tabi kitabın 
bütününe bakmak önemli burada. Dağıtımı yapılmamıştır. Bir icra planı, eylem planı 
değildir. Kitabın Kemal Gürüz'ün evinde ele geçirilmesi adeta bir casusluk belgesi ele 
geçirilmiş gibi çok önemli bir suç delili olarak sunulmuş, içindeki Yüksek Öğretim ile ilgili 
tespit ve önerilerden yola çıkılarak YÖK-BÇG irtibatı kurulmaya çalışılmıştır. 

 Türk Ceza Kanunun 147. maddesindeki suç, yalnızca kasten işlenebilir. Failin 
cebren hükümeti ortadan kaldırma veya kısmen de olsa görevlerini yapmasını engellemeye 
yönelik olarak fiilin icrasına başladığı bilinç ve iradesiyle hareket etmesi durumunda suçun 
manevi öğesi gerçekleşir. Failin eylemi ile hükümetin ortadan kaldırılmasına veya görevinin 
yapmasının engellenmesine yol açtığını bilmemesi veya böyle bir sonucu istememesi halinde 
anılan suç oluşmaz. Bu suç doğal olarak birden fazla kimse tarafından işlenebileceğinden, bu 
kimselerden, bu amacı bilmeyenlerin hükümeti zorla düşürme veya görevini yapmaktan 
alıkoyma suçundan cezalandırılması mümkün değildir. Her fail kendi yönünden 
değerlendirilmelidir. Bu açıklamalar kapsamında, müvekkil sanığın hükümeti düşürme 



  

bilinç ve iradesiyle hareket ettiği veya bu konuda BÇG ile birlikte davrandığı konusunda 
dosyada ciddi nitelikte bir delil bulunmamaktadır. Böyle olduğu halde, müvekkil, kendisi 
tarafından meydana getirilmemiş, İdris Koralp tarafından yazılan YÖK'e gönderilecek 
evraklar elden kurye ile müvekkile gönderilecek notuna dayanılarak BÇG ile YÖK arasında 
gizli bir irtibat kurulduğu, YÖK'ün BÇG'nin şubesi gibi çalıştığı sonucuna varılmak 
istenmiştir. Oysa bu yazılardan müvekkil sanığın bilgisi olmadığı gibi, elden kurye ile bir 
evrak gönderildiğine dair herhangi bir delil ortaya konamamıştır. Yine açıklandığı üzere 
Türk Ceza Kanununun 147. maddesinde düzenlenen suçun hareket unsurunu, Bakanlar 
Kurulunun ıskatı ve görevinden men edilmesi oluşturmaktadır, müvekkil sanığın hangi 
eylemi ile anılan sonuca neden olduğu konusunda, iddianamede herhangi bir açıklık 
bulunmamaktadır. İddianamede YÖK'te çalışan bir kısım kimselere evrakın kurye ile 
gönderilmesi yönündeki ifade, BÇG ile YÖK'ün, fikir ve eylem birliği içinde olduğuna 
kanıt sayılmıştır. BÇG mensuplarının üzerine atılı eylem, Hükümeti yıkma ve görevini 
yapmasını engellemedir. İddianamede, müvekkil sanığın, Bakanlar Kuruluna karşı 
herhangi bir eyleminden söz edilmediği halde, iştirak halinde hareket ettiğinin iddia 
edilmesi, hukuki olmaktan uzaktır. 

Sonuç olarak, müvekkilin Genelkurmay Başkanlığı kontenjanından 
Cumhurbaşkanınca, Yüksek öğretim kuruluna üye seçilmesi, yasalar çerçevesindedir. 
Müvekkil emekli olduktan sonra bu seçim yapılmıştır. Yüksek öğretim kurumunun kurumsal 
yapısı içerisinde, kendisine tevdi edilen görevleri yapmıştır. Yürütme Kurulunun 9 üyesinden 
birisidir ve bir oy hakkı bulunmaktadır. Tek başına herhangi bir karar alması söz konusu 
değildir. Ayrıca, YÖK Kararları yargı denetimine de tabidir. Batı çalışma grubundan 
Yüksek öğretim kuruluna gönderilen evrakların kendisine özel kurye ile gönderildiği 
iddiasını destekleyen, herhangi bir belge yoktur. Siyasi islamla mücadele yöntemleri 
kitabı, resmi olarak hazırlanmış bir belge değildir. Bu kitap düşünce özgürlüğü kapsamında 
ele alınmalıdır. Yayımlanmamıştır. Bu nedenle, söz konusu kitapçık ceza yargılamasının 
konusu olamaz. Sözde atılı ve iddia olunan hükümeti ıskat etme suçu ile ilgili olarak 
müvekkille ilgili ortaya konan suçlama delilleri Hükümetin istifa süreci ile ilintili konular 
değildir. Hükümetin istifa sürecine yol açan, müvekkile atfedilen hiçbir eylem 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, müvekkil Erdoğan Öznal'ın beraatine karar verilmesini  talep 
ediyorum."

32.A. Sanık ERGİN CELASİN 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
verdiği ifadesinde özetle (292.Kls.);

"1994 Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını, 1997 Ağustos ayından 1999 Ağustos ayına kadar 
MGK Genel Sekreterliği, 1999 Ağustos ayından 2001 Ağustos ayına kadar Hava Kuvvetleri 
Komutanı olarak görev yaptığını ve sonra emekli olduğunu,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu belge ile ilgili olarak 
verdiği ifadesinde;  belgeyi hatırlamadığını, içeriği konusunda bilgisi olmadığını,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı ile ilgili olarak verdiği 
ifadesinde; belgeyi görmediğini, içeriği konusunda bilgisi olmadığını, 

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak verdigi ifadesinde; belgenin içeriği konusunda bilgisi olmadığını,  

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak verdiği ifadesinde; belgeyi ilk kez gördüğünü bilgisi olmadığını,  

Genelkurmay antetli CD de bulunan, 
Ağustos 1998 tarihli Yüksek Öğretim Kurumlarında Başörtüsü/Türban sorunu 

konulu Andıç başlıklı Müşavir Dz.Kur.Yr.Turgut AK imzalı UYGUNDUR/UYGUN 



  

DEĞİLDİR bölümünde MGK.Genel Sekreteri Hv.Orgeneral Ergin CELASİN olarak 
imzalanmış el yazısı ile not düşülmüş, 9 sayfadan ibaret belge gösterilerek bu belgenin  Batı 
Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında mı hazırlandığı sorusuna verdiği ifadesinde; belgedeki 
imzanın kendisine ait olduğunu, kendisinin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olduğu 
dönemde düzenlenen bir belge olduğunu, belgenin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
Başmüşavirliğinden gelen bir belge olduğunu, belgeyi imzaladıktan sonra Başbakanlıkta 
kurulan Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi amacıyla hazırlandığını, 
imzasının yanındaki notu da kendinin düştüğünü, belgenin diğer imzası bulunan kişiler 
tarafından hazırlanıp kendisi önüne gelen bir belge olduğunu, belgeyi Başbakanlıktaki 
UTKK'ya gönderdiğini, belgedeki imzasının yanındaki "Toplantı sonunda miatlı somut 
icraata yönelik kararlar çıksın" şeklindeki yazının kendisine ait olduğunu, belgenin kendi 
talimatı ile hazırlanmış bir belge olmadığını, talimatı dışında hazırlanıp kendisine geldiğini, 
kendisinin de görüşülmesi gereken yer olarak Başbakanlık UTKK'ya gönderdiğini, hazırlanan 
Andıç isimli belgenin psikolojik harekât amaçlı değil yaşanan sorunun çözümü ile ilgili 
olduğunu, çözüm yeri olarak da Başbakanlık UTKK olarak görüldüğünü ve belgenin de 
dolayısıyla oraya gitmesi gerektiğinden oraya belgeyi gönderdiğini, hazırlama talimatının da 
tarafından verilmiş bir belge olmadığını,

Genelkurmay antetli CD de bulunan,
 Nisan 1998 tarihli Üniversitelerde, İmam Hatip Okullarında ve resmi Dairelerdeki 

Türban/Başörtüsü Sorunu konulu GKY Uzman Yardımcısı Özgül EREN imzalı, 
UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR bölümünde MGK.Genel Sekreteri Hv.Orgeneral Ergin 
CELASİN olarak imzanıza açılmış, el yazısı ile not düşülmüş 9 sayfadan ibaret belge 
gösterilerek bu belgenin  Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında mı hazırlandığı sorusuna 
verdiği ifadesinde; kendisine gösterilen bu belgede imzasının bulunmadığını, ancak belgenin 
altında bulunan el yazılarında altta olanların kendisine ait olduğunu, alt kısmındaki el 
yazısında "Bunu Başbakanlık Koordinasyon Kuruluna götürüp, Başbakanlık Müsteşarlığında 
gereken yazının çıkarılması daha uygun olur" şeklinde görüşünü belirterek imzalamadığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

32.B. Sanık ERGİN CELASİN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 28.01.2014 tarihli 63. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

"Mülga 765 Sayılı TCK.nın 147. maddesinde yazılı suça öngörülen ceza ile veya 
lehime olması halinde 5237 Sayılı TCK.nın 312. maddesinde yazılı suça öngörülen ceza ile 
cezalandırılmam istenmektedir . Bu nedenle ceza hukuku yönünden aleyhime yönelik, somut, 
kesin ve fiili bireysel bir eylemden dolayı hiç bir inandırıcı delil bulunmayan iddianamede 
adımın geçtiği bölümlerle ilgili hususlarda açıklamalarda bulunacağım. 

Öte yandan atılı suça delil olarak da, içeriklerini aşağıda açıklayacağım Nisan 1998 
ve Ağustos 1998 tarihli belgelerle ilişki kurulmakta; ayrıca 28 Şubat 1997 tarihli Milli 
Güvenlik Kurulu kararından sonra kurulduğu iddia edilen Batı Çalışma Gurubuna , Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe İstihbarat Dairesi başkanını görevlendirmiş olmam 
iddiası yer almaktadır. 

Öncelikle 28 Şubat süreci olarak adlandırılan süreçte hangi görevlerde bulunduğumu 
açıklayarak savunmama başlamak istiyorum. Ben 1994 yılının Ağustos ayında Hava 
Korgeneral rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak atandım. 1997 
yılının ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararla orgeneralliğe 
terfi ettirildim ve bu tarihte görevde olan Sayın Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki 55. 
Hükümetin bakanlar kurulu kararıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne atandım. 
1999 yılının ağustos ayına kadar yürüttüğüm bu görevden de Hava Kuvvetleri 



  

Komutanlığı'na atandım. 1999 yılının ağustos ayında başladığım Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı görevinden 2001 yılının Ağustos ayında emekli oldum. Emekli olduğum 2001 
yılının ağustos ayından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ile fiili ve hukuki irtibatım 
kesilmiştir. Görüldüğü gibi 08 Temmuz 1996 - 18 Haziran 1997 tarihleri arasında görev 
yapan Refah Partisi -Doğru Yol Partisi Hükümetinin olduğu dönemde Genel Kurmay 
Başkanlığı karargahında görev yapmadığım gibi, her hangi bir kuvvet komutanı olarak da 
görevde değildim. 

İddianamede, benimle ilişkilendirilen ve zamanın Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
İstihbarat Başkanı Tümgeneral Yücel Özsır'ın ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi' 
nin ifadelerine dayandırdan iddiaların, doğru olmadığım açıklamak isterim. Ağustos 1995 - 
Ağustos 1997 ayları arasında görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet 
Çörekçi 20 Kasım 2013 tarihinde yapılan duruşmadaki savunmasında parantez içinde, 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından kriz masasında çalışmak üzere bir subayın talep 
edilmesi üzerine, kriz yönetimi masasında yapılacak olan toplantılara katılmak üzere , 
Tuğgeneral Çetin Dizdar'ı kendisinin görevlendirdiğini, ancak Tuğgeneral Çetin Dizdar'ın 
görevlendirildiği kriz yönetim masasını Batı Çalışma Gurubu olarak bilmediğini söylemiştir.

 Yine Yücel Özsır, 09 aralık 2013 tarihli duruşmadaki savunmasında savcılıktaki 
ifadesi sırasında büyük tansiyonunun 18, küçük tansiyonunun 10,5 olduğunu söyledikten 
sonra Çetin Dizdar'ın görevlendirilmesi bölümü hariç diğer beyanlarıma aynen 
katılıyorum. Sayın komutan Ahmet Çörekçi savunmasında, kriz yönetim gurubu 
toplantılarına Çetin Dizdar'ın kendi emriyle katıldığını söyledi demiştir. Cengiz Koşal da 
gene mahkemenizdeki 10 Aralık 2013 tarihli duruşmada sorulan bir soru üzerine, parantez 
içinde, tırnak içinde görevlendirmeyle ilgili olarak istihbarat başkanı Yücel Özsır, 
komutanımız Çetin Dizdar'ı tensip etti, sen üzülme dedi. Aslında üzüldüm tabi şeklindeki 
beyanlarıyla bu hususu açıklık getirmiştir.

 Ayrıca, Çetin Dizdar kendi savunmasında, katıldığı kriz masası toplantılarında 
aldığı notları bizzat komutana, makamında ilettiğini belirtmiştir. Benim Hava Kuvvetleri 
Kurmay Başkanı olarak görev yaptığım dönemde, Hava Kuvvetleri Komutanı olan sayın 
Ahmet Çörekçi'nin hazırlıkta cumhuriyet savcısına verdiği ifadede de aynı şekilde yer alan bu 
anlatımı, Yücel Özsır ve Cengiz Koşal'ın mahkemedeki savunmalarındaki anlatımları ile 
birlikte değerlendirildiğinde; Çetin Dizdar'ın, hangi sıfatla ve hangi görevle olursa olsun 
benim görevlendirmediğim açıkça bellidir. 

Esasen, konuyla ilgili olarak dosyada aleyhime bir tek belge yahut bilgi 
bulunmamasına rağmen, iddianamede bu hususla irtibatlandırılmamın delillerinin 
bulunmadığı da aşikardır. Zaten, kuvvet komutanının yetkisi dahilinde olan bir konuda, 
yetkimin sınırlarını aşarak, hele bir generali, kendi karargahımızın dışındaki bir görevle 
görevlendirmem mümkün olmadığı gibi yetkimde de değildir. 

İddianamede benimle ilişkilendirilen ve birisi Nisan 1998 ayında diğeri de Ağustos 
1998 ayında yayınlanan iki yazı nedeniyle de atılı suçu işlediğim iddia edilmektedir. 
Öncelikle, bu yazıların tarihlerine dikkat çekerek savunmama devam etmek istiyorum. 
Bahsedilen tarihlerde rahmetli sayın Necmettin Erbakan başbakanlığındaki 54. Hükümet 
istifa edeli bir yıldan fazla zaman geçmiştir. İddianameye göre, buradaki sanıkların tamamı, 
atılı suçu Necmettin Erbakan başkanlığındaki 54. Hükümete karşı işlemişlerdir. Oysa, 
bahsedilen Nisan 1998 ve ağustos 1998 aylarında hükümette rahmetli sayın Necmettin 
Erbakan başbakanlığındaki 54. Hükümet değil, Sayın Mesut Yılmaz başbakanlığındaki 55. 
Hükümet vardır. Atılı suçun 55. Hükümete karşı da işlendiği iddia edilmediğine göre, benim 
imzam ya da parafım olduğu iddia edilen, Nisan 1998 ve Ağustos 1998 aylarına ait tarihleri 
içeren yazıların, 54. Hükümete karşı işlendiği iddia edilen bir suçun delili olarak kabul 
edilmesi mümkün değildir. 

İddianamede; Tamer Tatar'ın gönderdiği, Genel Kurmay Antetli CD den elde 



  

edildiği söylenen Nisan 1998 tarihli Üniversitelerde İmam Hatip okullarında ve Resmi 
Dairelerdeki türban başörtüsü sorunu konulu genel sekretere çıkarılan yazıda , hazırlayanın 
ve sıralı makamların parafelerinden sonra benim imzamın açıldığı ve tarafımdan bunu 
Başbakanlık koordinasyon kurulana götürüp ,başbakan müsteşarlığından gereken yazının 
çıkarılması uygun olur ." şeklinde not düşüldüğü, yazılmaktadır.

 Aynı CD den çıktığı söylenen Gizli ibareli, Ağustos 1998 tarihli, Yüksek öğretim 
kurumlarında başörtüsü türban sorunu" konulu , genel sekreterlik katına gönderilen yazının 
da tarafımdan imzalanarak Miadlı. Somut icraata yönelik kararlar çıkaralım notu düşüldüğü 
yazılmaktadır. 

Burada bir nokta koyup, bu Tamer Tatar'ın genelkurmay amblemli CD'sinden alıntı 
yapılan iddianameye konan bu belgelerle ilgili birkaç hususu belirtmek istiyorum. Müşteki 
Tamer Tatar'ın savcılığa gönderdiği Genelkurmay amblemli CD içinde bulunan yukarıdaki 
iki yazıyı gayri hukuki yollardan elde ederek, bu CD'nin içine monte eden kişi veya kişiler ki 
buna örgütlü, terör örgütü suçu da diyebilirsiniz, burada müteaddit defalar söylendiği gibi 
ama bunlar aynı şeklide ıslak imzalı nüsha olması gereği bir tarafa 55. Hükümet dönemi 
başbakanlık uygulamayı takip ve koordinasyon kurulunu ilgilendiren bu yazılar her şeyden 
önce Genelkurmay Başkanlığına gönderilmez, en önemlisi de Genelkurmay Başkanlığına 
gönderilecek yazılar her halde üzerileri parafelerinin dolu olduğu, dosya nüshası olarak hiç 
gönderilmez, gönderilmeyen yazılar da genelkurmay amblemli CD içinde bulunamaz, bu 
durumda MGK Genel Sekreterliğinin gizli gizlilik derece ki yazılarının hukuk dışı yollardan 
elde edip bunları Genelkurmay amblemli CD içine monte ettikleri aşikar olan kişi veya terör 
ve sahtekarlık örgütlü kişilerin ortaya çıkarılarak kanuni işlemin yapılmasını istemekte 
kaçınılmaz olmaktadır. 

 Bu iki yazı da 2945 sayılı kanun ve 28 Kasım 1997 tarihli Başbakan Mesut Yılmaz 
tarafından imzalanan 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu kararlarına istinaden çıkarılan 14 
mart 1997 tarihli Başbakanlık Direktifinin uygulanmasının takibi konulu uygulama 
direktifi doğrultusundaki yazılardır. Bu yazılar Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği'ndeki ilgili bölümler tarafından yapılan çalışmaları kapsamakta olup, yazıların 
içeriği ile ilgili olarak, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılacak bir 
işlemin olmadığı, Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu (UTKK) 
kurulması konusundaki Başbakanlığın 28 Kasım 1997 tarihli direktifleri doğrultusunda bu 
yazıların, başbakanlıktaki Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kuruluna gönderilmesi 
gerektiği düşünülerek bu kurula gönderilmesi istenmiş ve konunun başbakanlıkça 
değerlendirilmesi gerektiği, yazı diplerine not olarak düşülmüştür . Yazı içerikleriyle ilgili 
olarak MGK Genel Sekreterliğince başkaca hiçbir işlem yapılmamıştır. Yazı diplerine 
düştüğüm notlardan da bu husus açıkça anlaşılmakta olup 55. Hükümet döneminde 
Başbakanlığın görev ve yetki alanına giren konularla ilgili olarak, Milli Güvenlik Kurul 
Genel Sekreterliği'nin hiçbir işlem yapmamış olmasını, o tarihte iktidarda da bulunmayan 54. 
Hükümetin, görev yapmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak görülmesi, gösterilmesi 
mümkün değildir.

 Bu cümlelerden olmak üzere ; Yazıların Başbakanlık'ta kurulan Uygulamayı Takip 
ve Koordinasyon Kurulu ile ilgili olduğu bilinmektedir. Nisan 1998 ve Ağustos 1998 
tarihlerinde ben Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteriydim. Milli Güvenlik Kurulu Üyesi 
değildim. Konu ile ilgili olarak diğer arkadaşların da açıkladığı gibi, Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri bakanlar kurulu kararıyla atanır ve Milli Güvenlik Kurul Genel Sekreterliği, 
Genelkurmaya ya da herhangi bir kuvvet komutanlığına bağlı bir kuruluş değildir. Doğrudan 
başbakana bağlıdır. Burada, 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu ile 
28 Kasım 1997 tarihli Başbakanlık Direktifi'nden de bahsetmekte yarar olduğunu 
düşünüyorum. 2945 sayılı Kanunun 11. Maddesine göre, MGK Genel sekreterliği başbakana 
bağlıdır. Aynı kanunun 11/b maddesine göre, Milli Güvenlik Kurulu kararlarının 



  

hazırlanmasında ve bu kararlara ilişkin bakanlar kurulu kararlarının uygulanmasında, 
bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar. Kanunun 18. 
Maddesine göre Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bu kanun ile diğer kanun ve 
mevzuada verilen görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde diğer bakanlık, kurum ve 
kuruluşlarla müştereken yürütür. Yani, Anayasa'nın 118. Maddesine göre ve 2945 sayılı 
kanunun 11. Maddesine göre, MGK kararlarının yürütülmesiyle, bu kararları Anayasamızın o 
tarihte yürürlükte olan 118. maddesine göre öncelikle dikkate alması gereken hükümetin başı 
sıfatıyla başbakan ilgilidir; ve Milli Güvenlik kurulunun sekreteryası da başbakana bağlı olan 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. Bakanlar Kurulunun 
başbakanı olan başbakan ve ona bağlı olan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 2945 
sayılı kanun ve anayasa ile bağlı diğer mevzuat çerçevesinde bu görevi yürütür.

 28 Kasım 1997 tarihli Başbakanlık Direktifi'nden de bahsetmek isterim. 28 kasım 
1997 tarihinde, Başbakan Mesut Yılmaz tarafından 406 sayılı Güvenlik Kurulu kararına 
istinaden çıkarılan 14 mart 1997 tarihli başbakanlık direktifinin uygulanmasının takibi konulu 
bir uygulama direktifi yayınlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri soruşturma 
komisyonu raporunun 1130. sayfasında yer alan bu başbakanlık direktifinde: tırnak içinde 
406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu kararından bu yana, başta 8 yıllık kesintisiz zorunlu 
ilköğretimin uygulamaya konulması olmak üzere bazı olumlu sonuçlar alındığı, Milli 
Güvenlik Bakanlığına ilaveten, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile Diyanet İşleri 
Başkanlığınca bazı idari ve yasal değişiklerin yapıldığı ancak tüm bakanlık, kurum ve 
kuruluşların kendi sorumluluk alanlarına giren tedbirlerin hassasiyetle uygulanması ve 
uygulatılması istenerek, tedbirlerin uygulanması için gerekli olan mevzuatın oluşturulması ve 
varsa mevzuat tekliflerin bakanlar kurulu'na gönderilmesi, ayrıca uygulamanın daha sıhhatli 
yapılması, takip ve kontroldeki etkinliğin sağlanması için başbakanlık müsteşarının 
başkanlığında, adalet, dışişleri, içişleri, maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları müsteşarları, 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanı, Devlet Personel 
Başkanı, Emniyet Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdürü'nden oluşan uygulamayı takip ve 
koordinasyon kurulu ile başbakanlık müsteşar yardımcısı başkanlığında yeteri kadar uzman 
ve personelden teşekkül eden Uygulamayı Takip ve değerlendirme merkezi kurulduğu, ayrıca 
18 mayıs 1997 tarihli uygulama direktifinin iptal edildiği bildirilmiştir. Genelge ekinde yer 
alan Kurul ve Merkezin Çalışma Esasları başlıklı yazıda, Kurulun Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğinin görüş ve düşüncelerini aldıktan sonra, Milli Güvenlik Kurulu'nun 406 
sayılı kararıyla ilgili olarak hangi tedbirlerin hangi makamlarca hangi vadede uygulanacağını 
belirten çalışmayı en kısa sürede tamamlanması ve tedbirler programının başbakanlık 
tarafından onaylandıktan sonra ilgili makamlara bildirilmesi, kurulun her ay en az bir kere 
toplanmak suretiyle o ay içerisinde bakanlıklar ve ilgili kuruluşlarla yapılan çalışmaları ve bu 
çalışmalar hakkındaki merkez raporlarını inceleyip gerekli yönlendirmeyi yapması, merkezin 
yapılan çalışmalar hakkında her ay kurulu bilgilendirilmesi, kurulun her ay hazırlayacağı 
uygulamayı takip raporunun Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülmek üzere Milli Güvenlik 
Kurulu genel sekreterliğine iletilmesi belirtilmektedir.

 Başbakanlıkta kurulan Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu 55, 56, 57, 58, 
59 ve 60. hükümetler dönemlerinde görev yaparak 2 Ocak 2011 tarihine kadar faaliyetini 
sürdürmüştür. 14 Aralık 2010 tarihinde, Başbakan imzasıyla çıkan yazıyla 406 sayılı Milli 
Güvenlik Kurulu Kararı çerçevesinde, gizli gizlilik dereceli tüm genelge, direktif, eylem 
planı,yönerge,talimat ve olurlar yürürlükten kaldırılmıştır. Çok önemle belirtmek isterim ki; 
28 Şubat 1997 tarihindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların ve bu 
kararların Anayasamızın 118. maddesine göre öncelikle dikkate alarak uygulanmasını temin 
eden bakanlar kurulu kararlarıyla, diğer karar ve uygulamaların 14 Aralık 2010 tarihine kadar 
yürürlükte kalması, esasen gerek 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarının 
gerekse daha sonraki Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla diğer karar direktif ve uygulamaların 



  

da hedefinde hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ya da bu hükümetlerde görev yapan her 
hangi bir başbakan veya bakana yönelik olmadığını göstermeye yeter niteliktedir. 

Zira , 28 Şubat 1997 tarihinden itibaren 60. Hükümetin bahsedilen 14 Aralık 2010 
tarihli genelgesinin yayımlandığı zamana kadar değişen tüm hükümetler, bu Milli Güvenlik 
Kurulu Kararlarını uygulamışlardır. Eğer iddia edildiği gibi, 28 Şubat 1997 tarihli Milli 
Güvenlik karan ve sonraki Milli Güvenlik Kurulu Kararlarıyla tüm direktif ve uygulamalar 
bir hükümeti Refah Yol hükümetini devirmeye ve ya görevini yapmayı engellemeye yönelik 
olsaydı, Refah Yol hükümetinin istifa etmesiyle amaç gerçekleşmiş olacağından 1997 yılının 
haziran ayından itibaren bahse konu Milli Güvenlik Kurulları Kararlan ile ilgili olarak 
hükümetlerin veya başka kurum ve kuruluşların hiçbir işlem yapmaması gerekirdi. 

Yukarıda belirtilen Nisan ve Ağustos 1998 aylarında Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
Sayın Mesut Yılmaz'ın başbakan, rahmetli sayın Bülent Ecevit ve sayın İsmet sezgin'in 
başbakan yardımcıları olduğu 55. hükümet yönetmektedir. Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine , bu hükümetin bakanlar kurulu kararı ve başbakan imzasıyla Ağustos 1997 
tarihinde getirilerek 55, 56 ve 57. hükümetler dönemlerinde görev yaptım. 55. hükümet 
zamanında, hükümette olmayan rahmetli Sayın Necmettin Erbakan başbakanlığındaki 54. 
hükümeti düşürmeye, görevini yapmasını engellemeye iştirak ettiğim iddiasıyla iddianame 
düzenlenmesi sonucu yargılanmak, şaşırtıcı olduğu kadar, lekelenmeme hakkının da ihlali 
niteliğindedir. Vicdan ve de hukukla bağdaşmayan bu durumu takdirlerinize sunuyorum.

 Sonuç olarak: Ben, 28 şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararının alındığı 
tarihte, Milli Güvenlik Kurulu üyesi değildim. Kuvvet Komutanı da değildim. Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığım 1997 yılı ağustos ayına 
kadar , görev yaptığım Hava Kuvvetleri Komutanlığında kurmay başkanı olarak görev 
tanımım belli olup iddianamede görev tanımımın dışına çıkan hiçbir davranışım 
tanımlanmamıştır. Genel Kurmay Başkanlığındaki bir kriz yönetimi masasında, 
Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Çetin Dizdar'ın görevlendirilmesini zamanın 
Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi'nin kendisinin yaptığı, ancak bu 
görevlendirmeyi yaparken Görevlendirmenin Batı Çalışma Gurubu olarak bilinen bir 
çalışma gurubuna değil de kriz yönetim masası olarak bilinen bir çalışma nedeniyle 
görevlendirme yaptığmı bildiğini, adı geçen komutanım tarafından huzurdaki ifadesinde 
bizzat kendisi tarafından beyan edilmiştir. Dolayısıyla, iddianamede bu görevlendirmenin 
tarafımdan yapıldığı konusundaki iddianın doğru olmadığı, gerek komutanımız Ahmet 
Çörekçi'nin beyanıyla , gerek görevlendirilen General Çetin Dizdar'ın beyanıyla, gerekse 
Yücel Özsır ve Cengiz Koşal'ın beyanlarından açıkça anlaşılmaktadır.

 İddianamede, atılı suça delil olarak gösterilen Nisan 1998 ve Ağustos 1998 aylarının 
tarihini taşıyan iki adet yazıdaki tarih, paraf ve kenar notları da, bu yazıların, sayın Mesut 
Yılmaz başbakanlığındaki kurulmuş 55. Hükümetin görev yaptığı sırada yazılmış yazılar 
olduğu, üstelik yazı içeriklerinin Milli Güvenlik Kurul Genel Sekreterliğini değil Başbakanlık 
Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulunu ilgilendirmesi sebebiyle yazıların bu kurula 
gönderilmesi gerektiği yönündedir. 

Bu yazıların içerikleri de, ne rahmetli sayın Necmettin Erbakan başbakanlığındaki 
54. Hükümeti, ne de sonraki hükümetleri görevden indirmeye veya görev yapmalarını 
engellemeye yönelik değildir. Kaldı ki, zaten yazı tarihleri itibarıyla bahse konu Nisan 1998 
ve Ağustos 1998 tarihli yazıların Haziran 1997 tarihinde istifa eden rahmetli Sayın Necmettin 
Erbakan başbakanlığındaki 54. Hükümet döneminde yazılmadığı açıkça belli olmasına 
rağmen , iktidardaki 55. Hükümet döneminde yazılan bu yazıların, daha önce istifa etmiş olan 
54. Hükümetin görev yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçuna, delil olarak 
değerlendirilip sunulması doğru değildir. Kabul etmiyorum. 

Tüm bu anlatımlarımızdan olmak üzere, Sayın başbakanın baş danışmanı Yalçın 
Akdoğan tarafından bir süre önce açıklanan ve daha sonra Genelkurmay Başkanlığı 



  

tarafından yapılan suç duyurusuna konu olan şikayet nedenlerinde olduğu gibi, 
başdanışmanın ifadesiyle kumpas kurulmuş olduğu bildirilen gerçek olmayan bilgiler ve 
sonradan üretildiğini düşündüğümüz bazı sahte delil ve belgeler, Tamer Tatar tarafından bir 
şekilde sayın cumhuriyet başsavcılığına ulaştırılarak, gerçeğe aykırı beyan ve ifadelerle Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin şerefli general, subay ve astsubayları hakkında dava açılmasına neden 
olunmuştur. Ben, yargılama sonunda atılı suçun olmadığının ortaya çıkacağına inanıyor ve bu 
vesileyle atılı suçu işlemediğimi, beraatıma karar verilmesini arz ve talep ediyorum."

" Milli Güvenlik Kurul Genel Sekreterliği döneminizde Genelkurmay Başkanlığında 
406 sayılı kararın yürütülmesine, ona ilişkin faaliyetlere yönelik olarak çıkarılan yazılar 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderiliyor muydu? Bu konuda bilginiz var mı"

 "Hayır benim döneminde hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ben yani, bana geldiğini 
hatırlamıyorum, çünkü biz direkt olarak Milli Güvenlik Kurulu ile iş tutuyoruz. 
Genelkurmayla şeyimiz yoktur, yani bilgi için geliyorsa alt kademelere gelmiştir zaten, o 
dönemde zaten böyle bir şeyler yok, ne genelkurmayla işimiz ne şeyimiz var, genelkurmay 
başkanı ile sadece gündem mevzunda konuşuldu o kadar başka hiçbir şey yok."

 "10 Nisan 97 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına gönderilen emirde Kuvvet Komutanlarının irtica ile ilgili çalışma yapmaları, 
istihbarı bilgilerin ve komutanlık değerlendirmelerinin haftalık ve aylık Genelkurmay 
Başkanlığına bildirilmesi istenmektedir, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak bu 
belgenin gelişinden ve Genelkurmay Başkanlığına verilecek cevaplardan haberiniz olur mu?"

"Gizli kişiye özel belgelerin nasıl gideceğini, nasıl olacağını söyledi. Bu gizli kişiye 
özel belgeler kişiye özel olduğu için direkt başımızda kim varsa ona çıkar. 

"23 - 25 Ocak 97 tarihinde Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığında genişletilmiş 
bir toplantı yapılmış, o toplantıdan haberiniz var mı, katıldınız mı?" Benimle ilgilisi yoktur.

" 18 Aralık 95 tarihli iç tehdit yıkıcı ve bölücü faaliyetler konulu Ahmet Çörekçi 
imzalı belgenin Ek-A'sında belirtilen alınacak önlemler başlıklı yazıda eş ve çocukları belli 
bir ideolojiyi temsil edecek şekilde giyinenlerin uyarılacağı ve uygun fotoğraf çektirmemiş 
olanların eş ve çocuklarına askeri kimlik kartı ve sağlık fişi verilmemesine dair bir emir var, 
kurmay başkanı olduğunuz için bu tür bir emirden haberiniz oldu mu?"

 "Şimdi bakın burada Sayın Ahmet Çökerçi ve Yücel Özsır eki Yücel Özsır'ın 
imzasıdır, başladığı da Ahmet Çörekçi'nin ikisinin de el yazısı ile yazıldığı ve direkt olarak 
bununla ilgili sorular da soruldu, hepsine cevapları verdiler, benimle hiç ilgisi yoktur."

 "Genelkurmay Başkanlığının başkanlığından yapılan Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri, Jandarma Genel Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Kurmay 
Başkanının katılımı ile yapılan toplantıda Hava Kuvvetlerini temsil eden kişi siz misiniz?"

"O evrak, sahte bir evrak olduğunu burada Sayın Çetin, söylediler bunlar sahte evrak 
olduğunu ama benimle hiçbir ilgisi yoktur onun hiçbir şeyi yoktur."

 "4 Haziran 97 günü Hava Kuvvetleri Komutanlığında yapılan irtica ile ilgili 
brifinge katıldınız mı? " Hatırlamıyorum öyle bir şey."

"Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerden Hava Kuvvetleri Komutanlığına 
oradan da Genelkurmay Başkanlığına gönderilen Batı olayları başlıklı raporları hakkında 
bilginiz var mı?"

"İddianamede o raporlarla ilgili vardı, o direkt olarak en alttaki hangi şubeyse oradan 
direk olarak genelkurmaya gider hiç bilgimiz olmaz ondan."

" Hava Kuvvetleri Komutanlığında bildirilen iki belgeden birisinde Batı olayları 
başlıklı olay cinsi olarak irticai faaliyet deniliyor, 9 Haziran 98 tarihli Bursa da cereyan etmiş 
kabul edilen bu Batı olayında Bursa idare mahkemesi başkanı Sabri Ünal ve mahkeme 
üyeleri M. Ali Ceran ile M. Kemal Önder'in irticai faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara 
karşı yasal mevzuatı tam olarak uygulamadıkları, bu tür faaliyetleri ve öğrenci gösterilerine 
katılmaları nedeniyle mahkemeye sevk edilen şahısları derhal serbest bıraktıkları bildirilerek 



  

konunun Adalet Bakanlığına iletilerek gereğinin yapılması istenmektedir. Rapor edilen olayın 
iç yüzü şudur; Bursa İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mecidiye Yalçın, başörtülü olduğu için 
Bursa İdare Mahkemesinde iptal davası açmış, uygulamayı takip koordinasyon kurulunda bu 
konu gündeme getirilip Adalet Bakanlığına iletilen Sabri Ünal ve M. Ali Ceran isimli 
hakimler de yürütmeyi durdurma kararı ve sonuçta da mahkeme davayı kabul kararı 
vermişler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bildirilen batı olayları raporunun sonucu etkisini 
göstermiş ve hakimler sürgün edilmiştir. Bu basında hakime örtü sürgünü olarak yansımıştır. 
Basına. Bu olay brifing de verilen talimatlara uymayan hakimlerin cezalandırıldığı anlamına 
gelmiyor mu?"

"Efendim bilgi sahibi olduk, ben bu kadar detaylı hiçbir şeyi bilmiyorum."
"İrticacı kişi ve kuruluşlara karşı mevzuatı uygulamadığı iddiasıyla anılan 

hakimlerin Adalet Bakanlığına şikayet edilmesi psikolojik harekat olabilir mi?"
"Atılı suç nedir? 54. Hükümeti düşürmek, bunların hiçbirisi bununla ilgili olmadığı 

için ben cevap veremiyorum."
 "6 Mayıs 97 tarihli iç güvenlik hareket dairesi plan şube tarafından hazırlanan 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına da dağıtımı yapılan Batı Harekat Konsepti hakkında bilginiz 
var mı?" 

"Yok, yüzlerce evrakın arasında komutana çıkmış bir evraktan geri dönüşü varsa 
vardır, okumuşuzdur o kadar başka bir şey yok ki, benimle ilgili bir şey yok,Genelkurmay 
Başkanlığından ikinci başkan imzasıyla emrin altında genelkurmay başkanı emri ile diyor. 
Kurmay Başkanı Korgeneral, bir orgeneral bir korgeneralin makamına genelkurmay başkanı 
emri ile arz ederim diye yazdığı anda onun orgeneralliği sıfırlanmıştır."

"Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Genelkurmay Harekat Başkanlığına yazılan 24 
Ağustos 98 tarihli bilgi toplanması konulu iç güvenlik harekat dairesi - BÇG'nin dikkatine 
gönderilen yazıları gördünüz mü, bu  yazılarda geçen BÇG'nin ne anlama geldiğini biliyor 
musunuz?" Hayır bilmiyorum BÇG'yi burada öğrendim. 

 "Ağustos 98 tarihli Yüksek Öğretim Kurumlarında başörtüsü türban sorunu konulu 
andıç sizin tarafınızdan mı hazırlatıldı? 9'uncu sayfasında bulunan uygundur, altında 
bulunan Ergin Celasin Hava Orgeneral MGK Genel Sekreteri şeklindeki imza size mi ait?"

 "İmza, parafeler bana aittir, bunun sorusunu lütfen 55. Hükümetin Başbakanı Sayın 
Mesut Yılmaz'a sorun. Genelgenin neticeleri, burada okudum size hem kanunu okudum, hem 
de genelgesini okudum, yetkilerin ne verdiğini lütfen 55. Hükümet Başbakanına sorun bunu. 
O imzayı bana yetkiyi veren 55. Hükümetin başbakanıdır."

"Üniversitelerde, kamu kurumlarında ve imam hatip okullarından başörtüsü türban 
sorunlu konulu Nisan 98 ve Ağustos 98 tarihli andıçları MGK'ya sundunuz mu?" 

"Bunu başbakana sorun."
" Batı Çalışma Grubunun uygulamalarını belirten 27 Mayıs 97 tarihli Batı Harekat 

Konseptinin Ek-A'sında bulunan Batı Çalışma Grubu Eylem Planından 2 madde; 18'inci 
maddede yüksek öğretim kurumlarında aşırı dinci gruplar tarafından yapılan irticai 
örgütlenmelere karşı tedbir almak faaliyetini üniversitelerde irticai faaliyetleri tespit etmek 
ve suç unsuru tespit edilen militan konumundaki öğrenciler hakkında işlem yapılmasını 
sağlamak tabiri, tedbirini icra etme görevi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 
yüklemişler yine Nisan 98 tarihli güçlü eylem planı andıçın bazı kisvelerin giyilemeyeceğine 
dair kanun konulu maddesinde kılık kıyafetle yasal tedbirlerin uygulanması için mücadele 
etmek ve yasalara aykırı kıyafet üretin iş yerlerinin yasal açıklarının üzerine giderek baskı 
uygulamak tedbirinin icrasını Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine yüklemişler Batı 
Çalışma Grubu MGK Genel Sekreterinin üstü müdür, ya da bir hiyerarşik yapı var mıdır?"

"Bu söylediğiniz şeyler bundan evvel ki İlhan Kılıç zamanında sorular sordular, bu 
belgenin sahteliğini ortaya çıkaracak bir çok şeyleri ortaya koydular yani dolayısıyla bunların 
benimle hiçbir ilgisi yoktur."



  

"Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine herhangi bir görev yükleyebilir mi, bu 
BÇG ya da kriz masası?" Yükleyemez.

"MGK'nın onayı olmadan üniversitelerle ve imam hatiplerle ilgili andıçlar 
uygulanmak üzere YÖK'e ve Valiliklere göndermeniz sonrasında başörtülü öğrencilerin 
üniversitelerden atılmaya başlandığı İmam Hatip Liselerindeki kız öğrencilerin okullara 
alınmamaya başlandığı vakası ile karşı karşıyayız, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?"

"Bu yorumdur, benim atılı suçla ilgili bir şey yoktur."
"Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin Kriz yönetim merkezi yönetmeliği 

gereğince oluşturulan Başbakanlık kriz yönetim merkezinin yetkilerini başbakan adına 
kullanmaya yetkisi."

"Onu İlhan Kılıç'a soracaksınız, o dönemin şeyi."
"O dönemle ilgili yani Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olduğunuz için kriz 

yönetim merkezi yönetmeliği gereğince genelkurmayda oluşturulan kriz masasının Batı 
Çalışma Grubunun faaliyetlerini belirletiği hususunda bilginiz var mıydı?"

"Hayır, böyle bir şey yoktur."
 "BÇG üst kurul toplantı cereyan tarzını belirleyen yazı da 10 Nisan 97 tarihinde 

teşkil edilen Batı Çalışma Grubu direktifinde kriz masası grubu olarak adlandırılan grubun 
Batı Çalışma Grubu üst kurulu olduğu ve Genelkurmay Harekat Başkanı Başkanlığında 
çalışmasını yürüttüğü belirtilmektedir, bu husus kriz yönetim merkezinin Batı Çalışma Grubu 
amacı doğrultusunda faaliyet yürüttüğünü göstermez mi?"  "Benimle ilgili değildir

 "Batı Çalışma Grubu faaliyet analizi başlıklı yazı da Batı Çalışma Grubu tarafından 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 142 adet evrak gönderildiği, 92'sine işlem 
yapıldığı, 50'sinin işlemi devam ettiği belirtilmektedir, bu analiz Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğinin Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve emri doğrultusunda gelen bu 
emirleri almakla nasıl bir şey." Bunları daha evvelki genel sekretere sorsaydınız."

 "Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinden mahkemeye gönderilen 2 Aralık 
2013 tarihli yazı ekinde gönderilen evrak kayıt belgesinde Batı Eylem Planı konulu kayıtta, 
Batı Çalışma Grubunda da faaliyetlerin takibi yapılmaktadır, MGK Genel Sekreterliği 
yapılması gerekli düzenlemeleri ve alınacak idari tedbirleri ilgili ve sorumlu kamu kurumu ve 
bakanlıklara bildirmiştir ve takip etmektedir denilmektedir, buradaki kayıttan Batı Eylem 
Planının Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliğine bildirildiği anlaşılmaktadır, bu kayıtlar 
doğru değil mi sizce?" Daha evvelki dönemdeki olan İlhan Kılıç'a soracaksınız bunları.

"Batı Çalışma Grubu kuruluş ve amacı konusundaki bilgi notunda Batı Çalışma 
Grubu Genelkurmay Harekat Başkanlığı bünyesinde kurulduğu, diğer başkanlık 
temsilcilerinin de katılımı ile teşekkül etmiş olduğu, ayrıca bir kısım başkanlıklarla beraber 
Milli Güvenlik Kurulu temsilcisinin BÇG çalışmalarına katılacağı belirtilmiştir. Milli 
Güvenlik Kurulunca genelkurmayda oluşturulan bu Batı Çalışma Grubunun hafta 
çalışmalarına katılmak üzere herhangi bir temsilciyi görevlendirdiniz mi?"

"Benimle ilgili değildir, benim dönemimde böyle bir şey yoktur."
"Kriz yönetim merkezi yönetmeliği 9 Ocak 97 de imzalanıp resmi gazete de 

yayımlandığı gün gazetelerde darbe otomatiğe bağlandı diye haber yapılmıştı. Başbakanın 
tüm yetkilerine asker bir kişi olarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 
devredilmesi, bu haberi doğruluyor mu?"

" 55. Hükümetin Başbakanı Mesut Yılmaz'a sorun."
"Kriz yönetim merkezi yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı mı?" Kaldırıldı.
 "28 Şubat sürecini post-modern darbe olarak açıklayan Erol Özkasnak bu sürecin 

11 Ocak 97 tarihinde başladığını belirtiyor, bu tarih kriz yönetim merkezi yönetmeliğinin 
yürürlüğe girdiği tarihe denk düşüyor. Kriz yönetim merkezinin ve yönetmeliğinin 28 Şubat 
darbesinin gerçekleştirilmesinde kolaylaştırıcı rol oynadığına ne diyorsunuz?" Benimle ilgisi 
yok, benimle ilgili değil."



  

"Yavuz psikolojik harekat planının icra kısmındaki hedef kitleler, yurtiçinde düzenli 
camiye giden, ibadetlerini yerine getirmeye çalışan dindar kişiler diyanet işleri başkanlığı 
personeli, öncelikle ilahiyat fakültesi öğretim elemanı ve öğrenciler olmak üzere YÖK'te ki 
öğretim görevlileri ve öğrenciler, İmam Hatip Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrenciler, kur'an 
kursu öğreticileri ve öğrencileri diye devam eden psikolojik harekat uygulanacak hedef kitle 
olarak belirleniyor, Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterinin bu şekilde bir görevi var mıdır? 
Bu görev kim tarafından hangi yetkiye dayanarak Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine yüklenmiştir?"

"Sayın Başbakan imzası ile çıkan bir şey başbakanlığa sorarsınız."
 "Takip kurulunun çalışmalarının analizi başlıklı raporda genelkurmay başkanlığı 

uygulamayı takip ve koordinasyon kurulu ilişkileri bölümünde genelkurmay temsilcilerinin 
hem kurul toplantısına hem de takip ve değerlendirme merkezi çalışmalarına katıldıkları, 
irtica ile mücadelede sonuç alıcı tedbirlerin süratle alınması konusunda kurulu teşvik 
etmişlerdir denilmektedir, bu genelkurmay temsilcilerinin bu teşvik edici görevleri hangi 
yetkiye dayanmaktadır." Genelkurmaya sorunuz.

"Savunmanızda Refahyol Hükümeti'nin yıkılmasıyla bu olayın sınırlamaya 
çalıştığınızı gördük savunmanızda, çok özenle buna dikkat ettiniz. Mahkemenin 
iddianamedeki fiille bağlı ise de Savcı'nın suçun nitelemesiyle, suçun vasfıyla bağlı 
olmadığını ben özellikle hatırlatmak isterim çünkü iddianame içerisindeki fiiller açıkça 
Anayasa'nın da kısmen ve veya tamamen işlemez hale getirildiğine ilişkin çok sayıda belge 
var, kanıt var. İddianamedeki fiiller, fiiller de Refahyol hükümetinin kurulmasından çok önce 
başladığına dair iddianamede çok sayıda belge var. Artı Refahyol Hükümetinin 
yıkılmasından sonra da çok sayıda belge var, bu faaliyetin, BÇG'nin faaliyetinin devam ettiği 
yönünde. Nihayetinde bu bir darbe davası ve hükümet istifa etmekle, faaliyetini sona 
erdirmesi de düşünülemez zaten, geçmişteki darbeleri de dikkate aldığımızda. Sizin 
savunmanız bu iddianamedeki hazırlık hareketleri ve hükümetin düşürülmesinden sonra da 
fiillerin iddianameye konulduğu dikkate alındığında çelişki arz etmiyor mu?"

"Hiçbir şekilde çelişki göstermiyor."
" İrticai terör örgütleri iddiasıyla operasyonlar 2000'li yıllarda başladı ve o zaman 

Türkiye'de 18 irticai terör örgütü var diye Milli Güvenlik Kurulu tarafından hazırlatılan 
listeye göre çentik atmak suretiyle operasyonlar yapıldı yoksa herhangi bir suç hazırlığından 
dolayı değil. Bu listenin de gazeteleri o zaman Milli Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanıp 
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderildiğine dair bir beyan var, bu listeler sizin 
sekreterliğiniz tarafından mı hazırlandı?"

"Bizimle bir ilgisi yok bunu hükümetlere ve hükümetin başındakilere soracaksınız."
"Cumhuriyet Savcılığı'nda herhalde özgür ifadenizi verdiğinizden düşünerek ben 

soruyu soruyorum. Bahse konu sorun, yani başörtüsü sorunu sizin kanaatinize göre ne zaman 
bir sorun olarak ortaya çıktı? Bununla ilgili sizin, nedir, başörtünün sorun olmasını 
gerektirecek ne tür belge, bilgiler vardı veya bu konuyla ilgili sizin kanaatleriniz nedir, bunu 
öğrenmek istiyorum."

"Atılı suçla ilgili olarak ismimin geçtiği yerlerde böyle bir şey yok. Bunun cevabı 
olamaz."

"Sanık Yücel Özsır tarafından BÇG toplantılarına Çetin Dizdar'ı görevlendirdiğiniz 
söyleniyor, ifadesinde bu şekilde belirtmiş, yani siz de BÇG içerisinde yer alıp oraya bir 
asker gönderdiğiniz ve BÇG için çalıştığınız doğru mu?"

"Yücel Özsır 9 Aralık 2013 tarihinde duruşma savunmasında Savcılık'ta ifadesi 
sırasında büyük tansiyonunun 18, küçük tansiyonunun 10 buçuk olduğunu söyledikten sonra 
Çetin Dizdar'ın görevlendirilmesi bölümü hariç diğer beyanlarıma aynen katılıyorum. 
Sayın Komutan Ahmet Çörekçi savunmasında kriz yönetim grubu toplantılara Çetin 
Dizdar'ın kendi emriyle katıldığını söyledi. Bir kere daha başka birisini okuyorum, Cengiz 



  

Koşal 10 Aralık 2013 tarihli duruşmada sorulan bir soru üzerine görevlendirme ile ilgili 
olarak İstihbarat Başkanı Yücel Özsır komutanımız Çetin Dizdar'ı tensip etti, sen üzülme 
dedi, aslında üzüldüm tabii. Bu kadar. Cevabı bu.  "

"Başörtüsü konusunda YÖK'te rektörler toplandı, çağrıldı bir başörtüsü brifingi 
verildi, MGK tarafından üç kişilik bir heyet tarafından içlerinden İbrahim Barutçuoğlu'nun 
da bulunduğu, ifadesi sırasında burda sormuştum, Alican Türk Bey'e siz mi bu eğitimi 
verdiniz diye sorduğum soruya hafifçe tebessüm ederek cevap vermiyorum, dediği bir brifing 
yapıldı. YÖK'teki bu brifing yapılması emrini kim verdi bilginiz var mı?"

 "Hiç öyle bir brifingler her yerde olur, MİT'te, Başbakanlık'ta da brifing olur, her 
yerde brifing olur. Brifing olan yerlere çağırılınca gider, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği 2945 sayılı kanunla bütün Bakanlık, kurum kuruluşlarıyla koordine etmeye, 
onlarla birlikte çalışmaya kanuni hakkıdır. "

 "28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarının 13. maddesinde kıyafetle 
ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağdışı bir görünüme yöneltecek 
uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz 
vermeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalı şeklinde 
belirtilen karar kamuoyuna başörtüsü yasağı olarak ilan edilmiş ve önce İstanbul 
Üniversitesi'nde uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra diğer üniversitelere teşmil 
edilmiştir. Karara rağmen başörtüsü yasağını uygulamayan bir kısım üniversiteler Milli 
Güvenlik Kurulu'nu hemen harekete geçirmiş, gazetelerde Milli Güvenlik Kurulu'nun kılık 
kıyafet yasasının uygulanmasına dönük hassasiyeti belirtilmiştir. Askeri bürokrasinin 
kontrolü altında olan Milli Güvenlik Kurulu bütün üniversite rektörlerini 13 Mart'ta 
Ankara'da toplayarak başörtülü öğrencilerin üniversiteye alınmaması yönünde rektörlere 
brifing vermiştir. Rektörlere verilen bu brifingte önceden hazırlanmış bir bildirinin 
tartışmaksızın ve rektörlere okutulmaksızın imzalatılmak istenmesi üzerine tartışmalar 
yaşanmış ise de baskılar sonucu imzalanan bildiri ile başörtüsü yasağının tüm 
üniversitelerde uygulanmasına karar verilmiştir. Rektörler toplantısıyla ilgili olarak Milliyet 
Gazetesi'nin manşetinde şu şekilde haber olarak geçmiştir. MGK'dan rektöre, türbana geçit 
yok. İki saat brifing YÖK Başkanı Kemal Gürüz Başkan Vekili İsmail Tosun ve 71 üniversite 
rektörünün katıldığı rektörler komitesinde ilk kez Milli Güvenlik Kurulu Uzmanları da yer 
aldı. Rektörlerin karşısına 60 sayfalık raporla çıkan uzmanların brifingi iki saat sürdü. 
İrticai tehdit, irticai faaliyetlerin öncelikli tehdit olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesi'nin üniversitelere ilişkin bölümlerini anlattılar ve türban konusunda 
uygulanması mesajını verdiler. Sert bildiri, toplantıdan sonra yayınlanan rektörler komitesi 
bildirisinde türbana karşı kararlılık vurgulandı. Kılık kıyafet konusunu istismar edip 
cumhuriyeti yıkmayı amaç edinmiş kötü niyetli kişilere karşı disiplin yönetmeliği 
uygulanacak. Disiplin suçu, komite tarafından hazırlanan ve rektörlere dağıtılan 9 sayfalık 
raporda da üniversitelerde türban takmanın disiplin suçu olduğu kaydedilerek her 
yöneticinin bunun gereğini yapması istendi, şeklinde haber çıktı. Ağustsos 98'te YÖK 
başörtüsü, türban sorunu konulu andıç başlıklı Müşavir Deniz Kurmay Yarbay Turgut Ak 
imzalı ve sizin de imzaladığınız bu belgenin üzerinde toplantı sonunda mi adlı somut icraata 
yönelik kararlar çıksın yazıp Başbakanlığa gönderilmesini istediğiniz bir belge vardır. Nisan 
1998 tarihli GYK Uzman Yardımcı Özgül Eren imzalı  türban başörtüsü sorunu konulu 9 
sayfalık belgede imza atmayıp yanına bunu Başbakanlık Koordinasyon Kurulu götürüp 
Başbakanlık Müsteşarlığı'nda gereken yazının çıkarılması daha uygun olur şeklinde 
görüşünüzü belirtmişsiniz. Başörtüsünün yasaklanmasını yani anayasada yer alan temel hak 
ve özgürlüklerden olan kişilerin dini inanç ve özgürlüğü ve bu özgürlüğünü yaşama haklarını 
ortadan kaldırılmasını doğrudan askeriye sınıfının değil sivil kurumlar olan YÖK ve 
Başbakanlık tarafından yapılmasını istediğinizden mi belgelerin üzerine gereken yazının 
çıkarılması ve icraata yönelik kararlar çıkarılsın şeklinde Başbakanlığa emir şeklinde 



  

gönderdiniz."
 "Sayın Öztürk bunun cevabını biraz evvel vermiştim. Yani o ne güçtür ki o ne 

kuvvettir ki Başbakana bile talimat verecek bir şey, hayret-ül hayret yani olamaz böyle bir 
şey olamaz dolayısıyla bunun ilgisi yoktur. Başörtüsüyle davanın da ilgisi yoktur."

"Eğer dediğiniz gibi sadece hükümeti yıkmaya yönelik bir dava ise ki öyle değildir, 
zira öyle olsaydı davadaki tek sivil sanık olan YÖK Başkanı Kemal Gürüz bu davada 
askerlerin verdikleri emirleri topyekün savaş olarak görüp Türkiye'deki değişik alanlardan 
biri olan üniversitelerde uygulamakla görevli bir sanık olarak yargılanmazdı. Siz hâlâ sadece 
hükümetin düşürülmesine yönelik bir dava olduğunu mu düşünüyorsunuz bu davanın?"

"Onu bu davanın heyet var, kararı onlar verecek dolayısıyla diğer konuyu da Sayın 
YÖK Başkanı'na sorsaydınız daha iyi olurdu."

" Şimdi yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilmiş olan Batı Çalışma Grubu 
emirleri, rapor sistemine ilişkin ve diğer konularla ilgili emirler ve gerekse bu emirlere 
karşılık yapılmış olan faaliyetlerine ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan geriye dönüş 
yazılarına karşı vermiş olduğunuz cevapta da bunu Sayın Hava Kuvvetleri Komutanı'na 
sorun, keza MGK Genel Sekreterliği döneminizdeki faaliyetlerle ilgili olarak bunu Sayın 
Başbakan'a sorun şeklinde cevaplar verdiniz. Şimdi biz şunu biliyoruz ki siz bizden çok çok 
daha iyi biliyorsunuz Kurmay Başkanı karargâhın amiridir ve komutanın hem yardımcısı 
hem danışmanı hem de ona en yardımcı olan en yakınında olan insandır ve yine biliyoruz ki 
bir birliğin yaptığı yapamadığı her şeyden komutan sorumludur. Şimdi bütün bu 
açıklamalardan sonra gerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilmiş olan Batı Çalışma 
Grubu ile ilgili emir ve talimatlar, gerekse Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bunların 
yapılan raporlama sistemi ve istihbari faaliyetler çalışmalara ilişkin geri dönüş yazılarına 
ilişkin cevaplarınız ne olacak."

"Bunlar kişiye özel, gizli evraklar. Siz de biliyorsunuz iki zarfla gelip burda 
müteaddit defalar bunları izah ettiler. Kim açar, açtıktan sonra ne yapar, ne emir verir 
komutanın, komutandır karargâh. Ondan sonra dönüş yolunda yüzlerce binlerce evrak geçer, 
gider ilgili başkanlık gereğini yapar."

 "Siz 54.hükümetin işbaşında olduğu dönemde Hava kuvvetleri Komutanlığı'nda 
Kurmay Başkanlığı görevini ifa ediyorsunuz ve o dönemde kurulan Batı Çalışma Grubu'na 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsilen de Sayın Çetin Dizdar'ın katıldığı Sayın Dizdar'ın 
Mahkeme savunmasında da çok açık bir şekilde dile getirdi. Ancak gerek Sayın Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Başkanı ve gerekse de Sayın Özsır, Sayın Dizdar'ı tekzip edercesine 
sadece Kriz Masası'na görevlendirildiğini söyledi ancak Sayın Dizdar ise açık yüreklilikle 
Batı Çalışma Grubu'na Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsilen katıldığını ve her toplantı 
sonrasında Kuvvet Komutanları'nı bilgilendirdiğini, bilgi arzı yaptığını dile getirdi. Ancak siz 
de ısrarla Batı Çalışma Grubu'na temsilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir subayın 
katılmadığını dile getiriyorsunuz. Benim sorum şu, sizin Kurmay Başkanlığı görevi bittikten 
sonra işte 2001 yılındaki Hava Kuvvetleri Komutanlığı döneminizde Batı Çalışma Grubu'na 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsilen subay katıldı mı, katılan subay size, size herhangi 
bir bu çalışmalarla ilgili bilgilendirme noktasında bir çalışması var mıydı?"  "Hayır öyle bir 
şeyi yoktu. Öyle bir şey olmamıştır."

" Güven Erkaya, Taner Baytok'a vermiş olduğu söyleşide 54. hükümetin yıkılıp 
55'inci hükümet döneminde de Batı Çalışma Grubu'nun devam ettiğini ve dolayısıyla 
Başbakanlık takip koordinasyon kurulunun kuruluş amacına uygun hareket edemediklerinden 
dolayı o bilgi ağı istihbarat ağı kuramadıklarından dolayı daha sonra tekrar bize muhtaç 
olduğunu ve Batı Çalışma Grubu üzerinden elde edilen verileri Başbakanlık takip 
koordinasyon kurulu merkezine ilettiklerini dile getiriyor ancak siz ısrarla o dönemde Batı 
Çalışma Grubu'nun faaliyette olmadığını ve dolasıyla da olmayan bir gruba da Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir personelin dahil olması da mümkün değildir diyorsunuz. 



  

Dolayısıyla ikisi arasında çok ciddi bir şekilde var, hangisi doğru? "
 "Bunu rahmetliye sorun yani bunun ilgisi yok o öyle söylüyorsa bunu somut bir 

belgesi ortaya çıkması lazım. Bakın Başbakanlık uygulamayı takip koordinasyon kurulu 
kurulmuş gidin onlarla şey yapın. Benimle hiç ilgisi yok."

 "97 tarihçesine göre Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin tarihçesine göre en son 16 
Haziran 97'de Batı Çalışma Grubu toplantısı yapılmıştır, dolayısıyla ondan sonraki 
toplantılar başka isimler adı altında yapıldığı anlaşılıyor ama Sayın Güven Erkaya o 
söyleşisinde o tarihte de Batı Çalışma Grubu'nun devam ettiğini ve Batı Çalışma Grubu 
devam ettiğinden dolayı da sayın Başbakan 55'inci hükümetin Başbakanı Mesut Yılmaz'la da 
bir sorunları yaşadığı ki 28 Şubat son darbede de Sayın Mesut Yılmaz bunu açıkça dile 
getiriyor. Bu çelişkileri ben sormak için daha doğrusu giderilmesi için bu soruyu size 
sordum." Çelişkileri şeye sorun Genelkurmay Başkanlığı'na.

 "Sizin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ni yaptığınız dönemde aynen 28 
Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce Kuvvet Komutanları bir araya 
gelip Milli Güvenlik Kurul toplantısından geçirilecek kararları tutanağı yansıtarak, yansıtma 
gibi bir çalışmaları oldu mu, böyle bir çalışmaya şahit oldunuz mu veya bu noktada bir 
duyuma sahip misiniz?" 

"İddianamedeki şeyle hiç ilgisi yoktur. Onun cevabı da yoktur."
" Çetin Dizdar'ın görevlendirilen komutan kimdir, onu düzeltir mi? Hava Kuvvetleri 

Komutanı bizzat kendisi Çetin Dizdar'ı görevlendirmiştir. Bu şekilde düzeltilmesini talep 
ediyorum."

" Batı Çalışma Grubu ile ilgili emir 10 Nisan tarihli ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'na da gönderilmiş olan emirdir. Bu emrin ekinde Batı Çalışma Grubu'na 
temsilci verecek olan yerler yazılı bir belge vardır. Bu belgeyi hatırlıyorlar mı o belgede hiç 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan General düzeyinde bir Batı Çalışma Grubu temsilcisi 
istenmiş midir?"

"Bunlar iddianameyi okuduğumuz zaman bütün o belgeleri tekrar tekrar 
okuyorsunuz, otomatikman o belgenin 9a fıkrasında yazıyor zaten, diyor ki Kuvvetler'den 
İstihbarat Başkanı veya Vekil gidecektir diyor komutan da onun üzerine birisini 
görevlendirmiş, bu kadar basit şey."

"Silahlı Kuvvetler'de senelerce başörtülü kişiler bu davalardan çok önce gelmiş ve 
başörtülü bayanlarla ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkmamıştır. Hatta o dönemin kimlik 
kartlarına, aileler için çıkarılan kimlik kartlarına bakarsanız orada çoğu başörtülü resimleri 
görürsünüz. Halbuki son zamanda başörtüsü ile  türban adeta birbiriyle eşleştirilmiştir, 
yanlış. Silahlı Kuvvetler'in hatta terörle ve özür dilerim irtica ile mücadele eden makamların 
ele aldığı şey başörtüsü değildir. Ele alınan, türbandır çünkü türban belirli bir zümre 
tarafından Türban belirli bir zümrenin adeta simgesi haline getirilmiştir ve bu simgeye karşı 
Silahlı Kuvvetler de diğer kuruluşlarda olduğu gibi Anayasa Mahkemesi'nin kararında da 
olduğu gibi ne yapılmıştır, bir tepkiyle karşılaşmıştır. Çıkardıkları emirlerde başörtülü olan 
kişilerin mi türbanlı olan kişilerin mi hedef alınmasını ifade etmişlerdir?"

"Valla hiç böyle bir şey hatırlamıyorum."

32.C. SANIK ERGİN CELASİN MÜDAFİİ AV. ALİ AYDIN AKPINAR'IN 
SAVUNMASI

"Burada aslında bir darbe suçu yargılanmıyor. Burada bir dönem yargılanıyor. 
Dolayısıyla bu davanın bir siyasi dava olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. Bir dönem 
yargılatılmaya çalışılıyor. Eğer bu bir dönemse bir darbe suçunun yargılaması değil bir 
dönemin yargılamasıysa dolayısıyla bu suç atıflarının hepsini ayrı ayrı düşünüp bir haziran 
1997'de sona erdiği söylenen Refahyol hükumetinin istifası nedenine gerekçe olarak 



  

gösterilen bir darbe suçu çerçevesinde değil bundan sonraki aşamaları belki bir görevi kötüye 
kullanmak suçu çerçevesinde değerlendirmenin mümkün olabileceğini, dolayısıyla 765 sayılı 
Türk ceza kanununun 102-104 maddedeki zaman aşımı sürelerinin geçmiş olması sebebiyle 
bunların tartışılmasına bile lüzum olmadığını sayın mahkemenin dikkatine arz ediyoruz. Bu 
bir siyasi davaysa bu dava ile ilgilenen herkese Arabistanlı Lawrance'yi ve Falih Rıfkı 
Akay'ın Zeytindağı'nı okumayı tavsiye ediyorum, müvekkilim de diğer sanıklar gibi 765. 
sayılı Türk ceza kanununun 147. maddesi ile 5237 sayılı türk ceza kanununun lehe olması 
halinde 312. maddesi uyarınca cezalandırılması istenmektedir. 

İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcılarının kafasında da atılı suçun 
netleşmediğini, yani bir darbeye teşebbüs suçu mu yoksa sonuçlanmış bir darbe suçu mu 
olduğunu biz de merak ediyoruz ve netleşmediğini görüyoruz.  İddianamenin son bölümünde 
şöyle deniyor. Sonuç olarak yapılan soruşturma ve toplanan delillere göre; dönemin 
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının bilgisi 
dahilinde, yani açıkça Refahyol hükumetinin görevde olduğu dönemden bahsedilerek, 
dönemin komutanları, genelkurmay başkanı, sadece bir kişiyi kastediyor. Bilgileri dahilinde 
Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay karargahı ve bağlı birliklerinde görevli 
general ve amirallerin fikir ve eylem birliği içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak 
hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma Grubunda görevli bulunan suç tarihinde 
muvazzaf askeri personel ile Batı Çalışma Grubu temel bilgi, belgelerinden yola çıkarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet yoluyla, cebir ve şiddet yoluyla devirme 
suçuna iştirak ettiği belirlenen askeri personel ve YÖK personelinin 765 sayılı kanunun 64. 
maddesi aracılığıyla 147. maddesinde düzenlenen suçu işledikleri kanaatine ulaşılmış, 
şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmiştir dendikten sonra yukarıda açık kimlikleri yazılı 
şüphelilerin lehe olan 765 sayılı kanunun 64. maddesi yollamasıyla 147, 31, 33, 40. 
maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi talep olunur denilmektedir. 
Bu cümlelerle, yani yukarıya aldığımız ilk parağrafta suç tamamlandığı düşünülerek, 
sanıkların 765 sayılı kanunun 147. maddesine göre cezalandırılmasını isteyen cümleler ile 
ikinci parağrafta yer alan 5237 Sayılı kanunun 312/2. maddesi hükmü nazara alındığında 
daha lehe olan 765 sayılı kanunun 64. maddesi delaletiyle 147. maddesinden 
cezalandırılmalarını isteyen cümleler çelişmektedir. 

 Şöyle ki; 765 Sayılı kanunun 147. maddesi ile tamamlanmış bir suç 
cezalandırılmasına rağmen 5237 Sayılı kanunun 312. Maddesi tamamlanmış bir suçu yani 
teşebbüs aşamasında kalmış bir suçu cezalandırmaktadır. İşte çelişki buradadır.

 İddianamede hem atılı suç tamamlanmıştır diyerek bu sebeple sanıkların Kanunun 
147. maddesine göre cezalandırılmasını istemek, hem de tamamlanmış suçu değil, teşebbüsü 
cezalandıran 312. maddesinin uygulanabileceğini; ancak bu maddenin 2. Fıkrasındaki 
değerlendirmeyle 765 sayılı kanunun 147. maddesinin sanıkların daha lehine olduğu 
değerlendirilerek 147. maddesiyle cezalandırılmasının istenmesi bir çelişkidir. Suçun 
tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda iddianamede bile bir tereddüt vardır. 

Biraz sonra darbe suçunun neticesi harekete bağlı bir suç olduğu kapsamındaki 
açıklamalarımız bakımından suçun tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin tereddüt bizim için 
çok önemlidir. 

 Esasen iddianamede, 5237 Sayılı Kanunun 312. maddesi hükmü nazara alındığında 
daha lehe olan 765 sayılı kanunun 147. maddesi uyarınca denildiğine göre, 5237 sayılı 
kanunun 312 maddesi sanıkların lehine olsaydı bu maddenin uygulanabileceği, lehlerine 
olmadığı için uygulanmaması gerektiği kabul edilmiş, dolayısıyla sayın cumhuriyet savcılığı 
esasen suçun tamamlanmadığını teşebbüs aşamasında kaldığını kendisi de ikrar etmiştir. 

O halde suçu kabul etmemekle birlikte mahkemece aksinin düşünülmesi halinde, 
sanıklar bakımından 765 sayılı kanunun 147. maddesi aynı kanunun 61. maddesi ile birlikte 
neden düşünülmemiştir. 61 ve 62. maddeler eski kanunda eksik ve tam teşebbüsü düzenleyen 



  

61 ve 62. maddeler 147. madde ile birlikte neden düşünülmemiştir. Yine 765 sayılı kanunun 
147. maddesinde tamamlanmış suç tanımlandığı halde, 5237 sayılı kanunda, 765 sayılı 
kanunun 147. Maddesinde tanımlanan suçun yer almadığı, yani başka bir deyişle bilinen 
tanımıyla darbenin değil, darbeye teşebbüsün suç sayıldığı, tamamlanmış eylemlere ceza 
öngörülmediği de sayın mahkemenizin dikkatlerinde olmalıdır.

 Yeni kanunda darbe suç sayılmamıştır. Ceza kanununun 2.maddesine göre, suç ve 
ceza içeren hükümlerin kapsamı yorum yoluyla genişletilemez. Bu sebeple bir suça teşebbüs 
müstakilen suç sayıldığına göre bu suçun tamamlanmış hali haydi haydi suç sayılır 
denilemez. bu ceza kanununun 2. Maddesine suç ve ceza içeren hükümlerin kapsamı yorum 
yoluyla genişletilemez hükmüne açıkça aykırıdır. Teşebbüs aşamasında kalmış bir eylem 
müstakilen suç kabul sayıldığına göre, tamamlanmış bir eylem suç sayılmadığına göre 147. 
Maddeden yeni kanuna göre ceza vermek mümkün değildir. O halde 765 sayılı kanunun, 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 147. maddesinde yer alan suçun 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununda da yer aldığından bahsedilemez. Bu durum müvekkilimin lehine olup Ceza 
kanununun 2. ve 7. maddeleri uygulanarak hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar 
verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kabul anlamına gelmemek üzere suçun sübuta erdiği 
düşünülse bile talebimiz budur. 

Tüm bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde  fakat yine atılı suçu kabul ettiğimiz 
anlamına gelmemek üzere; 2001 yılının ağustos ayında emekli olarak orduyla fiili ve hukuki 
irtibatı kesilen müvekkilim bakımından, sübut halinde 765 sayılı Kanun ile cezanın infazına 
dair hükümler müvekkilin lehine görünmekteyse de, bize göre 5237 sayılı Kanunun 312. 
maddesinde yazılı suçun unsurları bakımından beraat etmesini kuvvetle muhtemel 
gördüğümüz müvekkil hakkında 5237 sayılı kanunun 312. maddesinin daha lehe olduğunu 
düşünüyoruz. Bu sebeple atılı suç bakımından hem yürürlükten kalkmış olan 765 sayılı kanun 
bakımından hem de yürürlükte olan 5237 sayılı kanun bakımından inceleme yapmakta yarar 
olduğunu düşünüyoruz. 

Şöyle ki; atılı suç tarihi olan 1997 yılında olduğu gibi, müvekkilin emekli olduğu 
2001 yılı ağustos ayında da yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi Türkiye 
Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men 
edenlerle bunları teşvik edenlere idam cezası hükmolunur şeklinde idi. Yeni Kanun 312. 
madde ise cebren demiyor, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyet Hükümetini 
ortadan kaldırmaya  teşebbüs edenlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörüyor ve 
devamında bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan 
dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur deniyor. 

765 Sayılı kanun dönemindeki düzenlemeye göre suç, hükümeti cebren devirmekle 
tamamlanmış olacağından, bu suça teşebbüsün suçun yarıda kalmış halini düzenleyen 765 
sayılı kanunun 61. ve 62. maddelerinin suça teşebbüs müessesi kapsamında incelenmesi ve 
hükümeti devirme suçuna ulaşamayan faillere daha az ceza verilmesi gerekirdi.

 İddianameye baktığımızda, sanıkların 312. maddede düzenlenen Cebir ve şiddet 
kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını 
kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmekten cezalandırılmaları istendiği dikkat 
edildiğinde, iddianameyle de atılı suçun tamamlanmadığı, teşebbüs aşamasında kaldığı kabul 
edilmiştir. O halde daha sonra atılı suçun unsurlarının bulunmadığına ve müvekkilin beraat 
etmesi gerektiğine dair savunmamız saklı kalmak üzere, bir an için suçun sübuta ermiş 
olabileceğini düşünsek bile; müvekkil bakımından eski kanunun 147. maddesinin yanında 
aynı kanunun eksik teşebbüse ilişkin 61. maddesinin de uygulanması gerektiği açıktır.

 Müvekkile atılı suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı kanunun 147. maddesinde, 
cebren iskat veya vazife görmekten cebren men edenlerle bunları teşvik edenlerin 
cezalandırılacağından bahsedildiği halde; 312. maddede, sadece cebir değil, cebir ve şiddet 
kullanarak Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen 



  

veya tamamen engellemeye teşebbüs edenlerin cezalandırılacağından bahsedilmektedir. 
Mülga kanundaki düzenlemeye göre suç, Hükümeti cebren devirmekle tamamlanacağı için, 
bu suça teşebbüs bakımından ayrı ve müstakil bir düzenleme bulunmamakta ve bu suçlara 
teşebbüs halinde Eski kanunun 61. veya 62. maddeleri uygulanarak faillere  ceza verilmesi 
gerekeceği açıktır.

Eski Kanunda, cebir ve şiddet kavramına değil, sadece cebir kavramına yer 
verildiğine dikkat çekmek isteriz. Yeni ceza kanunumuzun 312. maddesinde cebir veya şiddet 
denilmemiş, özellikle cebir ve şiddet kavramına yer verilerek, somut olayda hükümeti 
devirmeye yönelik harekette her durumda cebir ve şiddet ile suçun diğer unsurları 
bakımından elverişli hareketlerle fiziksel zorlamanın ve baskının varlığının yani cebir ve 
şiddetin birlikte aranması gerektiğine işaret edilmiştir. Bu çok önemlidir. Kanunun 312. 
Maddesi  cebir ve şiddetin birlikte aranması gerektiğini emretmiştir. 312. Madde cebir ve 
suçun maddi unsuru, cebir ve şiddeti suçun maddi unsuru olarak göstermiştir. 

Eski Kanunun 147. maddesinde suçun tamamlanması için, şiddet olmasa da cebirin 
kullanılması suretiyle hükümetin devrilmesi lağvedilmesi aranmakta iken Yeni Kanunun 312. 
maddesinde cebir ve şiddetin birlikte kullanılması suretiyle Hükümeti devirmeye teşebbüs 
edilmesinden bahsedilmiştir. Yeni Kanun teşebbüsü müstakilen suç saydığından ve teşebbüsü 
suç sayan bir suça da teşebbüs olamayacağından, teşebbüse teşebbüs olamayacağından 
burada çok önemli olarak failin ne zaman hazırlık hareketlerinden çıktığını ve suç için 
anlaşma suçunu düzenleyen Türk ceza kanununun 316. maddenin kapsamına girdiğini 
veya bu kapsamdan çıkıp, 312. maddeye göre değerlendirilmesi gerektiğini net bir şekilde 
tespit etmek gerekir. Aksi halde, ceza sorumluluğunun alanı çok genişlemiş olacağı gibi, 
suçta ve cezada kanunilik prensibi de ihlale uğrar.

 312. maddenin devamında yer alan 316. maddenin düzenlemesine bakmak 
istiyorum. 316. madde bu kısım 4. ve 5. bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini 
elverişli vasıtalarla işlemek üzere 2 veya daha fazla kişi maddi olgularla belirlenen bir 
biçimde anlaşırlarsa suçların ağırlık derecelerine göre 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası 
verilir ancak amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan 
önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez. Bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez 
şeklindeki cümle 312. maddenin hazırlık hareketlerinin cezalandırılmayacağını açıkça ortaya 
koymaktadır. Dolayısıyla biz suça teşebbüs için vasıtanın yani hareketin elverişli olması 
gerektiğini düşünüyoruz. 

Ceza Kanunumuzun suça teşebbüsü düzenleyen 35. Maddesi; Kişi, işlemeyi 
kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan 
nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur şeklindedir. Neticeyi 
meydana getirmeye elverişli olmayan bir hareket, 312.madde  eski 147. madde anlamında bir 
hareket sayılmaz. Neticeyi meydana getirmeye elverişli olmayan bir hareket 312. Madde 
anlamında 35. madde anlamında bir hareket sayılmaz. Zaten bir fiilin teşebbüs derecesinde 
kalabilmesi için, hareketlerin neticeyi gerçekleştirmeye elverişli ve yeterli olması gerekir.

 312. maddedeki suçun oluşabilmesi için teşebbüs hali yeterli olduğuna göre, bu suç 
için var olduğu iddia edilen hareketlerin, atılı suç için uygun hareketler olup olmadığını 
aramak mecburiyeti vardır. Elverişli hareket olup olmadığını aramak mecburiyeti vardır.

 Durum böyle olunca hareketin tipe uygun neticeyi yaratacak nitelikte olması şarttır. 
Hareketin uygunluğu demek, nedensel değer taşıması ve sonuca matuf kastı gösterecek bir 
emare taşıması anlamına gelir. Bununla, hareketin neticeyi meydana getirebilecek güçte ve 
mahiyette bulunması şartı anlaşılmalıdır. Nasıl ki tamamlanmış suçlarda, neticenin yapılan 
hareketin sonucu olup olmadığı, yani maddi nedensellik ilgisi aranmakta ise, teşebbüs 
durumunda da, farazi bir nedensellik ilişkisi araştırılmalı ve olacağı düşünülen netice ile 
hareket arasında illiyet bağı, nedensellik bağı kurulmalıdır. 

Faillerin sahip olduğu elverişli vasıtalarla Hükümeti devirmeye teşebbüs suçu ile 



  

ilgili mağdurlar, yani Hükümet temsilcileri üzerinde fiziki zorlama icra etmeleri gerekir. 
Fiziki zorlama icra etmeleri gerekir. Şiddet budur. Ancak bu halde hükümeti devirmeye 
teşebbüs suçu gerçekleşmiş olur. Aksi halde yani fiziki zorlama icra edilmemesi halinde fiil, 
312. maddenin ihlali olarak değil, biraz sonra yeniden değineceğimiz suç için anlaşma 
suçunu düzenleyen 316. maddesi kapsamında değerlendirilebilir.

 Bu noktada, suç işleme kastı olan failin, elverişli vasıtaları kullanmak suretiyle 
hükümeti cebir ve şiddet kullanarak devirmeye teşebbüs suçuna yönelik icra hareketlerine 
başlayıp başlamadığının, yani suçun neticesini elde etmeye uygun derecede cebir ve şiddet 
gücüne sahip hareketlere geçilip geçilmediğinin tespiti büyük önem kazanmaktadır. 
Vasıtanın elverişli olması hareketin de elverişli olmasını gerektirir. 

Teşebbüs durumu meydana gelmiş neticeye uygun olarak cezalandırılmaktadır. 
Öyleyse, neticeyi meydana getirmesine imkân bulunmayan hareketler, icra hareketleri 
olamaz. Olsa olsa hazırlık hareketleri olur. Eski kanunda teşebbüsün unsuru olarak elverişli 
vasıtadan söz edilirken, yeni kanunun 35. maddesinde elverişli vasıta değil, elverişli hareket 
aranmaktadır. 

Fark şudur; Eski vasıtanın, kastedilen suçun neticesini oluşturmaya objektif olarak 
elverişli olması yeterli görülmekte iken Yeni kanun, elverişli vasıta yerine, elverişli hareket 
ifadesini tercih etmekle, ayrıca sübjektif bir şart da getirmiş olmaktadır. Buna göre vasıta, 
suçun işlenmesi bakımından objektif olarak elverişli olsa dahi, fail tarafından neticeyi elde 
etmeye elverişli olacak şekilde kullanılamadığı sürece, teşebbüsten söz edilemez. 

Bu nedenle  hazırlık hareketleri ile icra hareketleri ayrımını çok dikkatli yapmak 
gerekir.  Hazırlık hareketleri biraz önce söylediğim gibi gerek 316. madde kapsamında, 
gerekse Türk ceza kanununun genel ilkeleri kapsamında hiçbir şekilde cezalandırılan 
hareketler değildir. Sonuca uzak olup, failin iradesinin açık seçik bir biçimde hangi suça 
yönelik olduğunun tespitinin mümkün olmadığı hallerde hazırlık hareketleri söz konusu olur 
ve bunlar cezalandırılmaz. 

Bu çerçevede hazırlık hareketleri, ne kadar devam ederse etsin, ne kadar 
tekrarlanırsa tekrarlansın, neticede suç meydana gelmez ve ortada cezalandırılabilir bir fiil 
yoktur. Bir fiilin bu maddeyi ihlal ettiğinin kabul edilebilmesi için, kişinin hareketinin 
somut ve objektif olarak neticeyi yaratmaya elverişliliğinin, yeterliliğinin saptanması ve 
bunun için de failin hukuka aykırı fiilinin kaldığı durumla, maddede öngörülen netice 
arasında nedensellik bağının bulunup bulunmadığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde, 
düşünsel olarak kurulabilmesi gerekir. 

Nitekim Yargıtay Eski ceza kanununun 146. ve Yeni ceza kanununun 309. 
kapsamında verdiği kararlarında, silahlı örgüt kapsamında özel olarak cezalandırılan hazırlık 
hareketleri kapsamını aşan her fiilin bu maddenin ihlali anlamına gelmeyeceğini, aksine 
zorlayıcı eylemin netice yaratmaya uygunluğunu ve failin Anayasayı ihlal amacıyla hareket 
etmesini aramaktadır. 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Anayasal düzeni yıkıp yerine teokratik esaslara dayalı bir 
devlet kurmak amacıyla oluşturulup yönetilen örgütün silahlanmasını ve amaca yönelik 
vahim eylemler planlamasını suça hazırlık hareketi niteliğinde görüp, icra hareketine 
dönüşmediği gerekçesiyle, icra hareketine dönüşmediği gerekçesiyle, Anayasayı ihlal suçunu 
oluşturmayacağını, hazırlık hareketlerinin yapıldığı esnada başka suçlar oluşmuşsa bu suçlara 
mahsus cezaların uygulanacağını ifade etmektedir. 

Bu çerçevede darbeye teşebbüs suçunun oluşması için, eylemin kastedilen neticeyi 
elde etmeye uygun ve elverişli olması ve elverişli hareketlerle cebir ve şiddet içeren 
eylemlere girişilmiş bulunulması, yani darbe sonucunu doğurabileceğine objektif olarak 
ihtimal verilen icra hareketlerinin varlığı zorunludur. Eylemin elverişli olup olmadığı ise, 
genel ve soyut belirlemeler ile veya sadece failin amacıyla değil, eylemin işlenme şekli, 
zamanı ve diğer bütün şartlar birlikte değerlendirilmek suretiyle belirlenmesi gerekir. Bu 



  

noktada şu çok önemli soru gündeme gelmektedir. 
Darbeye teşebbüs suçu açısından uygun hareketler nelerdir? Eylemin işlenme 

şekli, zamanı ve diğer bütün şartlar birlikte değerlendirilmek suretiyle darbe sonucu 
doğuracağına objektif olarak ihtimal verilen hareketler bu kapsamda değerlendirilebilir. 
Darbe yapabilmek için silahlı bir gücün ülkede kontrolü tamamen veya büyük ölçüde ele 
geçirmesi zorunludur. Yoksa yaklaşık 700.000 civarında askeri, 300.000 civarında polis gücü 
olan bir ülkede darbeye teşebbüs edilmesi, darbe tehlikesinin ortaya çıkması son derece 
büyük, organize, şiddetli ve kararlı eylemlerin ortaya çıkmasını gerektirir. Türkiye gibi büyük 
bir ülkede cebir ve şiddet yoluyla ülkenin kontrolünü ele geçirmek ne kadar zor ise, bu 
madde kapsamında uygun hareket olarak değerlendirilebilecek fiillerin de öyle sıradan basit 
fiiller olması düşünülemez. 

Daha açık bir ifadeyle darbeye teşebbüs suçunun oluşabilmesi için Silahlı 
Kuvvetlerin önemli bir bölümünün belirli bir hiyerarşik yapı içerisinde ülkede kontrolü ele 
geçirmek ve darbe yapmak adına kışladan çıkması ve kendi silahlı gücüne dayalı olarak 
devlet mekanizmasının işleyişine el koymaya teşebbüs etmesi zorunludur. Aksi halde bu suç 
oluşmaz. Bu kapsamda, darbeyi gerçekleştirmesi kuvvetle muhtemel miktarda silahlı gücün 
kışlasından çıkıp, iktidar gücünü elde etmeye yönelik eylemlere başlaması bu madde 
kapsamında uygun hareket olarak değerlendirilebilir. 

Bu madde kapsamında cezalandırılabilecek başarısız bir darbe girişiminden darbeye 
teşebbüsten bahsedebilmek için silahlı kuvvetlerin bir bölümünün, tüm silahlı gücünü 
kullanarak bir başkaldırıda bulunması gereklidir. Silahlı güce dayalı bu başkaldırı şayet 
devletin diğer güvenlik güçlerince bastırılabilirse bu noktada bu madde kapsamında 
cezalandırılabilecek bir darbe girişimi var demektir. Çok daha net ifadeyle, neticeye elde 
edebilecek sayıda tankların yürümediği, neticeyi elde edebilecek sayıda uçakların uçmadığı, 
neticeyi elde edebilecek sayıda askerin kışlasından çıkıp başkaldırmadığı durumlarda, darbe 
girişiminden bahsedilemez. 

Yine bu madde kapsamında cezalandırılabilecek darbe teşebbüsünün mütemadi suç 
niteliği taşıması ve uzun süreye dayalı olması da mümkün değildir. Darbe suçu temadi eden 
bir suç değildir. Böyle bir darbe girişiminin haftalara, aylara veya yıllara dayalı olması 
düşünülemez. İddianamede bahsedildiği gibi 1996'dan başlayıp 2010 yılına kadar bir darbe 
suçu devam etmez. Böyle olmaz. Hükümete karşı böyle bir isyana, böyle bir başkaldırıya 
ilişkin icra hareketleri başladığı anda, yani silahlı kuvvetlerin kışlasından çıktığı anda bu suç 
oluşur. Bu başkaldırı, bu isyan da öyle günlere, haftalara yayılmaz. Böyle bir darbe 
girişiminin hazırlık hareketleri aylara, yıllara dayalı olabilir. Ancak darbe girişimi, 
darbeye teşebbüs çok kısa bir zaman aralığında işlenecek ani hareketli bir suç olarak 
düşünülmelidir. 

Bu yönüyle de böyle bir darbe girişimine yönelik hazırlık hareketleri ile darbe 
teşebbüsünü birbirine karıştırmamak gerekir. Darbeye hazırlık hareketleri ne kadar uzun 
sürerse sürsün, bu kapsamda ne kadar vahim planlar yapılırsa yapılsın, ne kadar vahim 
eylemler işlenirse işlensin, darbeye teşebbüsten bahsedebilmek için bir gün gelip bu amaçla 
askerin kışlasından çıkması, en azından çıkmaya teşebbüs etmesi gerekir. 

Darbeye teşebbüs öncesinde, darbe teşebbüsü açısından uygun hareket oluşturmayan 
fiilleri hazırlık hareketi niteliğinde düşünmek gerekir ve bu fiiller başka bir suç tipine uygun 
ise, mesela görevi kötüye kullanmak gibi, o suç tipine göre cezalandırılır. Diğer bir deyişle, 
cezalandırılan hazırlık hareketi ile darbeye teşebbüs suçu arasında başkaca hazırlık 
hareketleri de yer alabilir. Örneğin adam öldürme, bombalama, suikast, darbeye teşebbüs 
suçu açısından uygun hareket oluşturmamasına karşın hazırlık hareketi niteliğini taşıyabilir. 
Bu durumda, söz konusu eylemler darbeye teşebbüs suçu olarak değil uygun oldukları 
bombalama, öldürme, suikast suçu tiplerine göre cezalandırılacaktır. 

Suç işlemek için anlaşmayı düzenleyen Kanunun 316. maddesinin ve görevi 



  

kötüye kullanma suçunu düzenleyen kanunun 257. maddesinin unsurlarının bulunup 
bulunmadığı da olayımızda tartışılmalıdır. Sanıklar, hükümete karşı darbe suçu olarak 
adlandırılabilecek suçu elverişli hareketlerle işlemek üzere net bir şekilde anlaşmaya 
varmakla birlikte, henüz cebir ve şiddet kullanmak suretiyle suça elverişli hareketlerle suçun 
icrasına baslamamışlarsa, burada Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin uygulanmasından 
değil, 316. maddesinin yahut 257. maddesinin uygulanmasından bahsedilebilir. 

Ceza kanununun 312. maddesinde düzenlenen suçun manevi unsuru bakımından da 
bir kaç söz söylemek isterim.  Darbe suçuna yönelik fiillerin çeşitlilik ve süreklilik arz etmesi 
söz konusu olmaz. Biraz önce bahsettim. Çünkü darbeye teşebbüs uzun zamana dayalı olarak 
işlenebilecek, temadi eden bir suç değildir. Nitekim Yargıtay 9. Ceza Dairesi, müvekkilime 
atılı suçla benzerlik gösteren aynı şekilde cebir ve şiddet ibaresini içeren Türk ceza 
kanununun madde 309'a ilişkin verdiği kararlarında Anayasa'yı ihlal suçunun oluşabilmesi 
için cebir ve şiddetin birlikte kullanılması gerektiğini açıkça ifade etmektedir. Sadece Ceza 
kanununda değil, terörle mücadele kanununda da değişiklikler yapılarak, terör örgütünün 
tanımı ile bu kanunda yazılı suçların unsurlarına cebir ve şiddet unsuru eklenmiştir. Yapılan 
bu değişiklikler Yargıtay Kararlarına da yansımıştır. 

Yargıtay 25.01.2010 tarihinde, 2009/11024, 2010/855 sayılı kararında  sanık 
Muhammet Metin Kaplan ile ilgili kararın özeti şudur. Suç tarihinde yürürlükte olan 765 
sayılı Kanunun 146/1 ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı kanunun 309 
Maddesinde tanımlanan Anayasayı ihlal suçunun oluşabilmesi için fail tarafından cebir ve 
şiddetin birlikte kullanılması gerekir. Sonucuna varmıştır. 

 Aynı konuda Fethullah Gülen hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 
2000/124 Esas ve 2003/20 Karar Sayılı kararının 05.05.2006 tarihli Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu tarafından onanan kararında özetle; Fethullah Gülen ve ilişkilendirildiği gerçek ve 
tüzel kişiler hakkında bir bilgi ve suç kaydı bulunmadığı; cebir ve şiddet kullanarak 
korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden birisine giriştikleri veya suç teşkil 
eden eylemler işledikleri tespit edilemediği, Değişiklik öncesinde belirtilen amaçlara ulaşmak 
için yapılan faaliyetin suç olabilmesi için yasada belirtilen baskı ve cebir, şiddet ve cebir 
yöntemlerinden birinin benimsenmesi, kullanılması ve bu yönde faaliyette bulunularak 
girişilecek her türlü eylem terör suçu olarak tanımlanmıştır. Değişiklikten sonra sayılan 
yöntemleri benimsememenin ötesinde bu yöntemlerin cebir ve şiddet kullanarak uygulanması, 
cebir ve şiddet kullanılarak suç teşkil eden eylemlerde bulunulması terör suçu olarak ifade 
edilmiştir. Değişik maddenin ayrıca farkı, cebir ve şiddet kullanmada önceki yasadan farklı 
olarak her türlü eylem yerine suç teşkil eden eylemlerde bulunmayı suçun unsuru olarak 
düzenlemesidir şeklinde karar vermiştir.

 Bu durumda Eski ceza kanunu döneminde madde 147 kapsamında cebir ile işlenilen 
ancak şiddet unsuru içermeyen bir fiil nedeniyle, Yeni Ceza Kanununun madde 312 uyarınca 
ceza verilmesi mümkün değildir. Çünkü Yeni Ceza Kanunu suçun unsurları açısından sanık 
lehine yeni bir durum yaratmıştır. Bu nedenle eski Ceza kanunu dönemine ait bir fiilin cebir 
yanında şiddette içermesi halinde cezalandırılabileceği açıktır. Belirtilen kararlarında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararlarında, Anayasal düzeni yıkıp yerine teokratik esaslara dayalı 
bir devlet kurmak amacıyla oluşturulup yönetilen örgütün silahlanmasını ve amaca yönelik 
vahim eylemler planlamasını suça hazırlık hareketi niteliğinde görüp, icra hareketine 
dönüşmediği gerekçesiyle Anayasayı ihlal suçunu oluşturmayacağını ifade etmektedir.

  28 Şubat Süreci ile 27 Nisan Bildirisi hakkında genel bir değerlendirme yapmak 
isterim. Yukarıda bahsettiğimiz Yargıtay kararlarına konu her iki olayda ve 27 Nisan 2007 
tarihli bildiride esas muhatabın o dönemdeki hükümetler olsa bile Meclis ile Hükümet 
arasındaki ayrımı yapmanın son derece zor olduğu ve daha önceki dönemlerde yapılan askeri 
müdahalelerin de böyle bir ayrım yapmaksızın demokratik düzenin tüm unsurlarını hedef 
aldığı dikkate alınarak bu madde kapsamında bir değerlendirme yapılabilir. Ancak, suçun 



  

diğer unsurlarının varlığı konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmamakla birlikte söz 
konusu sürecin şiddet unsurunu içermediği açıktır. 

Dolayısıyla 28 Şubat sürecinde şayet hukuka aykırı bir fiil var ise bunun eski 
Kanunun 147. maddesine göre teşebbüs kapsamında cezalandırılması imkânı teorik olarak 
mümkün iken, Yeni Ceza kanunu kapsamında mümkün değildir. Çünkü Yeni ceza kanunu, 
suçun unsurlarında değişiklik yapmış ve cebirle birlikte şiddet unsurunun da bir arada 
bulunmasını zorunlu kılmıştır. 

Sonuç olarak bir suçun tamamlanması amacıyla icra hareketlerine kasten 
başlanmadıkça, bu suça teşebbüsten söz etmek mümkün değildir. Ceza hukuku, bir suçun 
icra hareketi niteliğine kavuşmadıkça, kişilerin düşüncelerindeki ya da henüz hazırlık 
aşamasındaki davranışlarıyla kural olarak ilgilenmez. Bir davranışın ceza hukuku alanına 
girdiğinden, diğer bir ifadeyle cezalandırılabilir bir durum aldığından söz edebilmek için, 
hazırlık hareketlerinin değil, icra hareketlerinin başlayıp başlamadığına bakmak gerekir. Bu 
ifadenin doğal sonucu olarak teşebbüs derecesindeki bir suçtan söz edebilmek için hazırlık 
hareketlerinin tamamlanıp da icra hareketlerinin başladığı anın belirlenmesi gerekmekte ve 
büyük önem taşımaktadır. Zira icra hareketleri başlamıştır ya da başlamamıştır şeklindeki 
tespit, somut olayda kişinin cezalandırılması ya da cezalandırılmaması şeklinde bir sonuca 
sahiptir. Madde açısından en önemli husus, cebir ve şiddet kullanılmasıdır. Suçun 
oluşabilmesi için, cebir ve şiddet kullanılmakla birlikte, hükümetin ortadan kaldırılmasına 
yönelik icra hareketlerinin başlamış olması, başka bir ifade ile hazırlık hareketlerinden öte 
icra hareketlerinin başlamış olması gerekmektedir. Bu durum 312. maddede yer alan teşebbüs 
edenler ifadesinden net bir şekilde anlaşılmaktadır.

 Şu halde, velev ki cebir ve şiddet kullanmak suretiyle hükümetin ortadan 
kaldırılması amaçlanmış, istenmiş, bu amaçla bir araya gelinmiş ve buna yönelik çeşitli 
planlar yapılmış olması halinde dahi, icra hareketleri başlamadığı sürece belirtilen 
faaliyetler, planlamalar hazırlık hareketi düzeyinde kalacağından, yani ortada bir teşebbüs 
söz konusu olmayacağından, bu suç bakımından cezalandırılabilir bir hareket ve suçtan söz 
edilemez.

 Teşebbüsü düzenleyen Kanunun 35. madde gerekçesine göre suça teşebbüste fail, 
suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine rağmen, elinde olmayan nedenlerden dolayı 
bunu gerçekleştirememektedir. Elinde olmayan nedenlerden dolayı suçun sonucunu 
gerçekleştirememektedir. Dolayısıyla darbe teşebbüsü suçunun koşullarını değerlendirirken, 
şayet ortada bir darbe teşebbüsü var ise bunun neden gerçekleştirilemediği, neticenin 
gerçekleşmesini önleyen fakat faillerin elinde olmayan nedenlerin neler olduğu hususu da 
göz önüne alınmalı ve Cumhuriyet savcılığı tarafından bu açık ve net bir şekilde ortaya 
konmalıdır. Darbe neden gerçekleştirilememiştir, faillerin elinde olmayan nedenler nelerdir. 

 Yani ortada gerçek anlamda bir darbe girişimi varsa bunun failin iradesi ve kontrolü 
dışındaki bir karşı güçle önlenmiş olması gerekir. Böyle bir karşı güç, yani failin elinde 
olmayan ve onu durdurabilecek bir unsur olmamasına rağmen darbe olmamışsa buradan iki 
ihtimal ortaya çıkabilir. Ya gerçekten darbe teşebbüsüne ilişkin icra hareketleri 
başlamamıştır ve bu nedenle de bu girişimi durduran veya önleyen başka etkenler olmaksızın 
darbe teşebbüsü ortaya çıkmamıştır. Ya da darbe teşebbüsünün icra hareketlerine 
başlanmış, buna karşın sonradan gönüllü olarak vazgeçilmiştir. Buradan çıkan sonuçta, 
şayet ortada başarılan bir darbe yoksa, ya hukuki anlamda cezalandırılabilir böyle bir darbe 
teşebbüs hiç olmamış veya cezalandırılabilir bir darbe teşebbüsü faillerin ellerinde olmayan 
dış etkenlerle engellenmiş demektir. 

Bu cümlelerden olmak üzere: 1923 doğumlu Cumhuriyetimiz 1946 senesinde çok 
partili hayata geçmiş ve 1960'dan bu yana da demokratik sistem birçok müdahale ile sekteye 
uğratıldığı doğrudur. Hangi gerekçelerle ve hangi koşullarda yapılmış olursa olsun bu 
müdahalelerin tamamının ülkemize verdiği zararların büyüklüğü ortadadır. Üstelik bu 



  

müdahalelerin oluşmasına imkân verecek koşulların oluşmasında ve bu müdahalelerde dış 
güçlerin ne derece etkili oldukları toplumumuzun malumudur. Arabistanlı Lawrance örneğini 
bu örnekle özellikle verdim savunmama başlamadan önce. Karşı karşıya bulunduğumuz 
sorunlar ne derece büyük olursa olsun, üstelik belirli güç sahipleri demokratik sistemin 
sağladığı özgürlüklerden istifade ederek bu sistemi ortadan kaldırmaya çalışsa bile, 
demokratik sistemin işleyişine fırsat vermek ve bu sorunları yine demokrasi içerisinde çözmek 
tartışılamaz bir zorunluluktur. Bu çerçevede demokratik sistemin işleyişine zarar verecek 
her türlü hukuk dışı girişimlere karşı en etkili tedbirlerin alınması zorunludur.

 Bu nedenledir ki, Ceza Kanunumuzda Anayasal düzenin işleyişine yönelik fiiller 
son derece ağır cezalarla yaptırıma bağlanmıştır. Ancak, Anayasal düzene yönelen suçlarla 
ilgili yapılan soruşturma ve yargılamalarda, en temel hukuk ilkelerinin çiğnenmesi, genel 
kuralların dışında özel kurallarla çözüm aranması ve bu suç tipleri açısından kabul edilen 
özelliklerin kabul sebebinin ve mantığının göz önünde bulundurulmaması, ceza 
sorumluluğunun temel anayasal kurallarıyla bağdaşmayan, demokratik düzenler açısından 
geçerli olmayan uygulamalara yol açmaktadır.

 Özellikle son dönemde ülke gündemini oldukça meşgul eden darbe girişimi iddiaları 
ve sözde darbe planları ile ilgili olarak sözde hukuki yorum ve değerlendirmelerin büyük 
birçoğu maalesef bilimsel temelden tümüyle yoksundur. Bu nedenle, Kanunun 311. ve 312. 
maddeleri çerçevesinde yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda, hazırlık hareketleri-icra 
hareketleri ayırımı çok iyi yapılmalı ve bu madde de öngörülen suçun niteliği ve unsurları 
göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde, hiçbir hukuki temele dayanmayan iddia ve 
isnatlarla, birçok kişinin mağdur edilmesi kaçınılmaz olur. 

Mahkeme, sanıkların Kanunu ihlal ettikleri düşüncesinde olsa bile, yukarıda da 
ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, iddianameye konu hiçbir hareketin cebir ve şiddet 
unsurunu birlikte taşımadığı; bu sebeple bahse konu hareketlerin icra hareketi niteliğinde 
olmadığı; bu yüzden suç işlemek için anlaşmayı düzenleyen kanunun 316. maddesi ile görevi 
kötüye kullanmayı düzenleyen 257. maddesinin olayımızda uygulanıp uygulanmayacağının 
tartışılması gerektiği açıktır. Müvekkilimin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren 
devirmek, Hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs 
etmek, darbeye teşebbüs etmek gibi suçlardan  312. maddesi uyarınca cezalandırılması 
istenmektedir.

 Müvekkilim kişisel savunmasında, atılı suçu işlemediğini, iddianamede kendisi 
hakkında suç isnadına neden olan deliller olarak gösterilen, kriz masasına hava 
kuvvetlerinden bir subayın görevlendirilmesinin, görevlendirme yerinin iddianamede 
bahsedildiği gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulduğu iddia edilen bir çalışma 
gurubu olduğunu bilerek yapılmış bir görevlendirme olmadığını ve görevlendirmenin o 
tarihte Hava Kuvvetleri Komutanı olan Ahmet Çörekçi tarafından yapıldığını, Nisan 1998 ve 
Ağustos 1998 aylarında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olduğu dönemde, başbakan 
olan sayın Mesut Yılmaz ve önceki dönemde başbakan olan merhum sayın Necmettin 
Erbakan'ın imzalarıyla yayınlanan başbakanlık direktifleri doğrultusunda Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği alt birimleri tarafından yapılan bir çalışma sonucunda sıralı amirler 
tarafından imzalanıp kendisine sunulan yazıların içeriğini okuduğunda, bu yazı içeriklerine 
göre Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince yapılacak bir işlem olmadığı, yazıların 
içeriğine göre belirtilen hususların Başbakanlığın görev alanına girmesi sebebiyle yazıların 
başbakanlığa gönderilmesi gerektiği konusunda not düştüğünü; bu not içeriğinden de 
anlaşılacağı gibi kendisinin başbakanlığa bağlı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 
başında olması sebebiyle sadece başbakanlıktan gelen karar ve emirleri uygulayacağını, bu 
sebeple, nisan 1998 ve ağustos 1998 tarihli yazıların içerikleriyle ilgili olarak MGK Genel 
sekreterliğinde bir işlem yapılmadığını beyan etmiştir.

  MGK Genel Sekreterliği bu yazılarla ilgili bir işlem yapmamıştır demiştir. 



  

Müvekkilimin beyanlarının aksine olacak şekilde, yazı içerikleriyle ilgili olarak Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde işlemler yapıldığı konusunda dosyada bilgi ve belge 
mevcut değildir. Sahte olduğu iddia edilen CD'ler ile hukuka aykırı olarak yapılan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi muhtıraları ve darbeleri araştırma komisyonunun raporlarının dosyadan 
çıkartılmasını talep ettik. 

 Ceza hukuku bakımından masumluk karinesi temel ilkedir. Anayasamızın 38/4 
maddesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 11. maddesi de Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi bu konularda düzenleme getirmiştir . 

Sonuç olarak tüm bu anlattıklarım çerçevesinde yargı yolu itirazında da 
bulunuyorum. Müvekkilim hava kuvvetleri komutanlığı yaptığı için anayasa mahkemesinde 
yargılanması gerektiğine dair talebi tekrar ediyorum. Tüm bu anlatımlarımız, müvekkilimin 
savunması, diğer sanıkların savunmaları ve tüm dosya içeriğine göre müvekkilimin atılı suçu 
işlediğine dair dosyada delil bulunmadığı gerçek olduğundan müvekkilimin beraatine karar 
verilmesini saygı ile arz ve talep ediyorum."

33.A. Sanık ERKAN YAYKIR 09/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 55 ve 291);

 "1996 yılı Ağustosunda Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma 
Kısım amiri olarak atandığını, 1997 yılı Aralık ayından itibaren ise İstihbarat ve İstihbarata 
Karşı Koyma Şube Müdürü olarak görev yaptığını, 1999 yılının sonunda Çanakkale’ye 
atandığını,  

4 Nisan 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu oluşturulması konulu belge 
ile ilgili olarak ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, içeriği ile ilgili herhangi bir görev 
almadığını,  

10 Nisan 1997 tarihli 2 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu konulu, 29 Nisan 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
Batı Harekât Konsepti konulu, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı Konulu belgeler ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgeleri ilk kez gördüğünü, bilgi sahibi olmadığını,  

BÇG’nin çalışmaları konusunda faaliyette bulunmadığını, Mehmet AYGÜNER’in 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında çalıştığını, iş bağlantılı olarak kendisi 
ile çalıştığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında çalışması nedeniyle o 
dönemden tanıdığını, 

 İstanbul CMK. 250. Mad. İle Görevli C.Başsavcı Vekilliğinin Gölcük Donanma 
Komutanlığında ve başka yerlerde yaptığı aramalarda elde edilen ve Cumhuriyet 
Başsavcılığımıza gönderilen belgelerle ilgili olarak; 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli, Mart 98 
Tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı tespitler konulu, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında Donanma 
Komutanı namına MUR/BATP005 İSTH.İKK.Ş.Md.Bnb. E.YAYKIR yazılı olan ve RP 
milletvekillerinden Şevket KAZAN, Necati ÇELİK ve Osman PEPE ile ilgili Ek-A’da 
belirtilen 1 adet video kaset ve dikkati çeken konuşma metinlerini ihtiva eden toplam 4 
sayfalık belge ve dosyada kalan sureti ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin BÇG’nin faaliyeti 
kapsamında düzenlenmediğini, belgenin kendisi tarafından hazırlandığının gözüktüğünü 
ancak gönderilip gönderilmediğini bilmediğini, ekindeki kapatılan Refah Partisinin 
milletvekillerinin konuşmasına ilişkin video kayıtlarının dökümünün kendisine nasıl geldiğini 
bilemediğini, çekimi kendilerinin yapmadığını, 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli  Mart 98 
tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı Kur'an kursları ve vakıflar konulu Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında 



  

Donanma Komutanı namına MUR/BATRPOO6 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı 
olan Gölcük'te Kur'an kursları ve vakıflarla ilgili EKA EKB.den oluşan toplam 3 sayfalık 
belge ve dosyada kalan sureti ile ilgili olarak ifadesinde; aradan uzun zaman geçmesinden 
dolayı hatırlamadığını, 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli Nisan 98 
tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı tespitler konulu Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında Donanma 
Komutanı namına MUR/BATRPO10 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı olan Kur'an 
kursları ile ilgili 1 sayfa belge ve dosyada kalan sureti, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli Mayıs 98 tarihli 
HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı tespitler konulu Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında Donanma 
Komutanı namına MUR/BATRPO11 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı olan  Kur'an 
kursları ile ilgili bir sayfadan oluşan  belge ve dosyada kalan sureti ve Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli Mayıs 98 tarihli 
HRK:359098/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı tespitler konulu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında Donanma Komutanı namına 
MUR/BATRPO11 İSTH.İKK.Ş.Md.Bnb.E.YAYKIR yazılı olan Kaçak Kur'an kursu ile ilgili 
bir sayfadan ibaret belge ve dosyada kalan suretleri ile ilgili olarak ifadesinde; bu belgelerin o 
dönem kendilerine emniyetten, MİT’ten ya da valilikten gelen bilgilere göre düzenlendiğini, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli  Mart 98 
tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı İmam Hatip Lisesi konulu Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında 
Donanma Komutanı namına MUR/BATRPO7 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı olan 
İmam Hatip Lisesi MGB dersi öğretmenliği ile ilgili bir sayfadan ibaret belge ve dosyada 
kalan sureti ile ilgili olarak ifadesinde; Milli Güvenlik Dersinin okuldaki mevzuata uymaması 
nedeniyle öğretmen tefrik edilmemesi ile alakalı bir konunun yukarıya bildirilmesi ile alakalı 
olduğunu, konuyu da hatırlamadığını, 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli  Şubat tarihli 
HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı Görüşme raporu konulu Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında Donanma 
Komutanı namına MUR/BATRPOO6 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı olan 
Rad.Astsb.Çvş.Ali DURAN hakkında elde edilen ek bilgilere ilişkin belge ve dosyada kalan 
sureti ile EK A da bulunan Erkan YAYKIR imzalı iki sayfalık görüşme raporu ve Necmettin 
SARI'nın imzasına açılan 4 sayfadan ibaret ajanda sayfasının çözümü ile ilgili olarak 
ifadesinde; aradan çok uzun zaman geçmesi nedeniyle belgeyi hatırlamadığını, BÇG’nin 
faaliyeti kapsamında hazırlanmış belgeler olmadığını, İKK faaliyet kapsamında hazırlanmış 
ve yukarıya gönderilmiş belge olduğunu, 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli Aralık 97 
tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı görüşme raporu konulu Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında Donanma 
Komutanı namına MUR/BATRPOO1 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı olan,

  1- Gölcük Tersanesi Komutanlığı Dizayn Başmühendisi Yük.Müh.Alb.M.Naci 
TAHMAZ'ın irticai faaliyetler ile ilgili görüşme raporu,  

2- Teknik Ressam FGaruk KURDOĞLU, De.me.Tülay RODOP, De.Me.Necdet 
RODOP, De.Me.Mehmet Kazım UĞUR' ile ilgili dini konularda görüşlerini yaymaya 
çalıştığına dair tespit,

 3- Anılan şahısların irticai görüş ve düşüncede olduklarına dair elde edilen bilgiler 
nedeniyle tutum ve davranışlarının  takip ve kontrol altında tutulmalarının uygun olacağının 
değerlendirilmesine ilişkin  bir sayfadan ibaret belge ve dosyada kalan sureti,  EKA da 



  

bulunan  Erkan YAYKIR imzasına açılan 2 sayfadan ibaret Naci TAHMAZ'la Erkan 
YAYKIR'ın görüşme raporuna ilişkin belge ve  

  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli  Ocak 98 
tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı görüşme raporu  konulu Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında Donanma 
Komutanı namına MUR/BATRPOO2 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı olan 
Mk.Kd.Alb.Mehmet Ali ABAY'ın irticai gruplarla iltisaklı olduğu ve sivil şahıslarla ticari 
ilişkilerinin bulunduğu değerlendirildiğinden kıt'a içi ve dışı tutum ve davranışlarının takip ve 
kontrol altında tutulmasının uygun olacağının değerlendirilmesine ilişkin birsayfadan ibaret 
yazı ve dosyada kalan sureti EK A da bulunan Erkan YAYKIR imzasına açılan  iki sayfadan 
ibaret Güvenilir kaynak ile Erkan YAYKIR'ın Mehmet Ali ABAY hakkındaki  görüşme 
raporuna ilişkin belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgeleri hatırlamadığını, aradan uzun 
zaman geçtiğini, Donanma Komutanlığına gelen ve bir şikâyet ya da ihbarda bulunmak 
isteyen herkesin dinlenmesi gibi altından büyük bir olay çıkabileceği konusunda uygulama 
bulunduğunu, bu uygulamalara göre ihbar ve şikâyetleri dinleyip, üst makamlara 
bildirdiklerini, bununla ilgili düzenlenmiş belgeler olduğunu düşündüğünü,  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli Ocak 98 
tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı rapor konulu Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında Donanma 
Komutanı namına MUR/BATRPOO1 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı olan iki adet 
rapor içerikli bir sayfadan oluşan belge ve dosyada kalan sureti ile EK A  2 adet rapor yazılı

 EKA- Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİRAP) Deniz Kurmay 
Binbaşı Erkan YAYKIR tarafından hazırlanan BATOLBİRAP  (98/1) Kocaeli Üniversitesi 
öğrencilerinin eylemlerine ilişkin rapor,

 EKA- Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİRAP) Deniz Kurmay 
Binbaşı Erkan YAYKIR tarafından hazırlanan BATOLBİRAP  (98/2) Kocaeli Emniyet 
Müdürlüğü personelinin hareket tarzları konulu rapor, 

 Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİRAP) Deniz Kurmay 
Binbsaşı Erkan YAYKIR tarafından hazırlanan BATOLBİRAP (98/09) Gölcük Belediye 
Kongre sarayında düzenlenen şiir makale yarışması ve uyuşturucu konulu panele ilişkin 
raporuna ilişkin belgeler ile ilgili olarak ifadesinde; evrakı hatırlamadığını, her ne kadar evrak 
ekinde belirtilen 3 adet rapor BÇG'nin Olay Bildirim Raporu formatında ise de bu raporları 
gönderip göndermediğini bilmediğini,

 EK A  sakıncalı personel isim listesi başlıklı 59 kişinin rütbesi, adı soyadı, sicili, 
birliği sağ sol diye durumlarını ihtiva eden üç sayfadan oluşan Erkan YAYKIR tarafından 
hazırlanan belge,

 EK  şüpheli personel isim listesi başlıklı 73 kişinin rütbesi, adı soyadı, sicili, birliği 
sağ sol diye durumlarını ihtiva eden üç sayfadan oluşan Erkan YAYKIR tarafından 
hazırlanan belge ile ilgili olarak ifadesinde; sakıncalı ve şüpheli personel 
değerlendirmelerinin İKK ve Güvenlik Yönergesine göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
tarafından ilgili personelin çalıştığı kurum komutanlıklarına gönderildiğini, bunun da o 
kapsamda hazırlanmış listeler olduğunu düşündüğünü, listeyi birebir hatırlama imkanı 
olmadığını,

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli Nisan 98 
tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı tespitler  konulu Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında Donanma 
Komutanı namına İSTH.İKK.Ş.Md.Dz.Kur. Bnb.E.YAYKIR   yazılı olan  bir sayfadan 
oluşan belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgeyi bire bir hatırlama imkanı olmadığını, 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli Mart  98 
tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı yıkıcı/bölücü faaliyetler  konulu Deniz 



  

Kuvvetleri Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında 
Donanma Komutanı namına MUR/BATRPOO4 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı 
olan bir sayfadan oluşan belge ve dosyada kalan sureti ve 

 EK A sında Gölcük Bölgesindeki yıkıcı bölücü faaliyetler başlıklı  iki sayfadan 
ibaret belge, 

 LAHİKA l Ensar Vakfı Başkanı (Yaşar KAYA olabilir) ve Prof.Hayrettin 
KAHRAMAN ın konuşmasını içeren kasetteki dikkat çeken konuşma metinleriini içeren 3 
sayfadan oluşan belge, 

LAHİKA  2  Ensar Vakfının 17 ODcak 1998 tarihinde düzenlediği konferansda 
Doç.Dr.Yunus Vehbi YAVUZ'un konuşmasını içeren kasetteki dikkat çeken konuşma 
metinlerine ilişkin  2 sayfadan oluşan belge ile ilgili olarak ifadesinde; aradan uzun zaman 
geçtiği için belge ve ekini hatırlamadığını, yazı ve eklerine baktığında emniyetten ve başka 
bir yerden gelen konuşma dökümleri ile ilgili bir belge olduğunu düşündüğünü, 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli Şubat 98 
tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı irticai faaliyetler  konulu Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında 
Donanma Komutanı namına MUR/BATRPOO2 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı 
olan  yurt sahibi Hasan Basri AKMAN ile ilgili bir sayfadan oluşan belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, belge ilgisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bir 
mesajı bulunduğunu, belgeyi bire bir hatırlamadığını, fiziksel güvenlikle ilgili olabileceğini 
düşündüğünü, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli Mayıs 99 
tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı irticai faaliyetler konulu Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına Alper Ç.TEZEREN adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında 
Donanma Komutanı namına MUR/BATRPOO5 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı 
olan Acısu İlköğretim Okulu Müdürü Yılmaz AYDIN ve Mahmut TÜRK ile ilgili bir 
sayfadan oluşan belge ile ilgili olarak ifadesinde; yazının ilgisinde Kocaeli Valiliğinin yazısı 
olduğunun belirtildiğini, gelen yazı kapsamında yapılan bir araştırma ile ilgili olduğunu 
düşündüğünü, bu tespitlerin hangi kurumdan yapılarak kendilerine gelmiş olduğunu da 
bilemediğini, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli Şubat 98 
tarihli HRK:3590-98/İSTH.İKK.Ş.(BAAOO) sayılı yıkıcı/bölücü faaliyetler konulu Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına Metin ATAÇ adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında 
Donanma Komutanı namına MUR/BATRPOO2 İSTH.İKK.Ş.M.d.Bnb.E.YAYKIR yazılı 
olan  HADEP, Ensar Vakfı, Dersane, Yaş kararları ile TSK dan ilişiği kesilenlerle ilgili iiki 
sayfadan oluşan belge ile ilgili olarak ifadesinde; bu belgenin de güvenilir kaynağa göre 
hazırlandığının belirtildiğini, güvenli kaynağın kendi çalışma esaslarına göre MİT olduğunu, 
belgenin o kurumun vermiş olduğu bilgilere göre hazırlandığını düşündüğünü,  

Belgelerin bir çoğunda bilgiyi aktaran kurumun yazılmamasının nedenini 
hatırlayamadığını, bu bilgilerin ihbar olabileceğini, Emniyet ya da Valilikten resmi yazı 
olmadan verilen bilgilerle ilgili olduğu için belgelerde bilgi veren kurumların ya da kişilerin 
yazılmamış olduğunu düşündüğünü belirterek suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

33.B. Sanık ERKAN YAYKIR Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 21.01.2014 tarihli 62. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

" Öncelikle üzerime atılı suçu kabul etmediğimi belirtmek istiyorum. Ankara 
Emniyetinde ve savcılıkta vermiş olduğum ifademdeki aleyhime olan hususları kesinlikle 
kabul etmediğimi beyan ediyorum. Ne Emniyet Müdürlüğü ne de  savcılık aşamalarında neyle 



  

suçlandığımı, atılı suça yönelik etkin eylemimin ne olduğu net ve kesin biçimde tarafıma 
söylenmemiştir.Ancak daha sonra iddianameyi  okuduğum da, klasördeki belge içeriklerinin 
gerçekler gizlenerek olaylar çarpıtılarak aslı olmayan belgelerin tamamı ıslak imzalıymış gibi 
şahsıma gösterilmiş olduğunu ve ifademin  yasak sorgu yöntemleri ile alındığı anladım.  

1996 yılı Ağustos ayında Kurmay Binbaşı rütbesi ile Donanma Komutanlığı 
İstihbarat İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü emrinde İstihbarata 
Karşı Koyma Kısım amiri olarak atandım. Ancak İstihbarat kısım amirliği kadrosu boş 
olduğundan, Kardak krizi nedeniyle yoğunlaşan dış istihbarat ve Yunan Deniz Kuvvetleri 
unsurlarının tatbikat ve faaliyetlerinin izlenmesiyle görevlendirildim. Aralık 1997 tarihinde 
İstihbarat İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Şube Müdürü olarak atanarak, Şube 
Müdürü Görevime başladım. Bu tarihe kadar iç istihbarat ve istihbarata karşı koyma 
görevi icra etmedim, bu kapsamda herhangi bir belge görmedim, tanzim etmedim herhangi 
bir faaliyette bulunmadım. 24/12/1999 tarihinde ise bu görevimden ayrılarak Çanakkale 
boğaz komutanlığına atandım. Donanma komutanlığının yeni binasında balyoz davası 
kapsamında arama yapılan donanma komutanlığının yeni binasında görev yapmadım.

 Bununla birlikte   01.10.1998 – 19.02.1999  tarihleri arasında  Silahlı Kuvvetler 
Akademisi İstanbul da eğitim gördüm. Bu tarihler arasında da  Donanma Komutanlığı 
İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü görevini  icra etmedim. İstihbarat ve İstihbarata 
Karşı Koyma ve Güvenlik Şube Müdürü olarak görevime atandığım Aralık 1997 
tarihinden önceki dönemde;  personel yetersizliği nedeniyle İstihbarata Karşı Koyma 
görevlerinin icrası için Donanma Komutanı emri ile  Donanma Komutanlığı bağlısı Merkez 
Komutanlığı bünyesinde Doğrudan Donanma Kurmay Başkanına bağlı bir istihbarat timi 
oluşturulmuş ve bu görevi icra etmiştir. 

        İddianamenin 210-211 nolu ek klasöründe bulunan Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının  irticai faaliyetlere karşı icra edilen istihbarat çalışmaları konulu 6 
Mayıs 1997 tarihli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya imzalı andıçta, 
Donanma Komutanlığınca Merkez Komutanlığı bünyesinde bir istihbarat biriminin 
oluşturulduğu  belirtilmekte  3.a.(1).a.maddesinde ve andıcın 3. sayfasında sonuç ve teklifler 
bölümünün; 4.b.(3). Maddesinde; Ana ast komutanlıkların yeniden düzenlenen  istihbarat ve 
İKK kadrolarının onaylanıp personel atamaları tamamlanıncaya kadar geçecek sürede 
istihbarat faaliyetlerinin bilinçli bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadıyla Donanma 
Komutanlığınca oluşturulduğu gibi bir istihbarat timi oluşturulması ve bu personelin geçici 
görevle Kurmay Başkanlarının kontrolünde ve Deniz kuvvetleri komutanlığı İstihbarat Daire 
Başkanlığı ile koordineli olarak faaliyetlerini sürdürmesi  emredilmektedir. Aynı andıcın 
lahika 10. Madde 2'sinde; Deniz Kıdemli Piyade Üsteğmen Necmettin Sarı verilen emir 
gereğince 21 Şubat 1997 günü çalışmalara başladığı 10. maddesinde ise;  Donanma 
Komutanlığında istihbari faaliyetleri başarı ile yürüten Deniz Piyade Kıdemli Üsteğmen 
Necmettin Sarı’nın Amfibi Tugay Komutanlığına çıkan tayininin durdurulması teklif 
edilmiş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya tarafından uygun görülmüştür. 

Bahse konu  Andıcın Gölcükteki faaliyetlere ilişkin açıklamalar konulu EK-A’sının 
6. maddesinde; Gölcükteki faaliyetlere ilişkin olarak Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı 
Tümamiral Metin Ataç ve Merkez Komutanlığı yetkilileri ile koordine amacıyla yapılan 
görüşmeler neticesinde tanzim edilen rapor lahika-10  dadır. Lahika-10’da bulunan Görüşme 
Raporunda; Görüşülen Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tümamiral Metin Ataç, Merkez 
Komutanı Deniz Piyade Albay Turgut Tatlı, Koruma Birlik Komutanı Deniz Piyade Kıdemli 
Üsteğmen Necmettin Sarı, görüşen Deniz Piyade Kıdemli Binbaşı Mehmet Aygüner, 
görüşme Yeri Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Makamı, Gölcük Merkez Komutanlığı 
olarak belirtilmiştir. Konu Donanma Komutanına da arz edilmiş şeklinde andıçta ibarele 
mevcuttur Lahika 10. Madde 6'da. 6 Mayıs 1997 tarihli Deniz Kuvvetleri Komutanı imzalı 
andıç ve görüşme raporundan da anlaşılacağı gibi,  Aralık 1997 tarihinden önceki 



  

dönemde İKK faaliyetleri kapsamında bir görev icra etmedim. Bu belge iddianamenin 
210-211 nolu ek klasörde bulunmakla birlikte savunmamın ekinde mahkemenize sunuyorum 
EK- 1'de mevcuttur.

 Donanma Komutanlığına Atandığım 1996 yılından  Şube Müdürü olarak göreve 
başladığım  Aralık 1997 tarihine kadar amirim olan  İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube 
Müdürleri  sırasıyla;  Deniz Kurmay Yarbay  Mustafa  Kılıç  ve Deniz Kurmay Albay Hasan 
Karagöz’dür. Şube Müdürü olarak atandığım Aralık 1997 tarihinden sonra ilk amirim 
Donanma Kurmay Başkanıdır. Bu süre içinde görevlerimle ilgili tüm faaliyetleri  kurmay 
başkanının emri ve bilgisi dahilinde mevzuata uygun olarak yürüttüm.  Hiyerarşi dışı hiçbir 
makam ve kişiden emir almadım ve uygulamadım. Sadece benim adıma imza bloğu açılmış 
ve üst makama doğrudan gönderilmiş hiçbir evrak ve belge yoktur.  

Şube Müdürü olarak görev yaptığım süre içinde Donanma Kurmay Başkanları 
sırasıyla;  Tümamiral Metin Ataç,  Tümamiral Alper  Ç. Tezeren ve Tümamiral 
Mustafa Özbey'dir.  Donanma Komutanları ise sırasıyla Oramiral İlhami Erdil ve 
Oramiral Bülent Alpkaya’dır. İddianamede yer alan benimle ilgili ileri sürülen tüm 
belgelerde adlarını saydığım Kurmay Başkanları adına açılmış imza bloğu bulunmakta, 
Donanma Komutanı namına Kurmay Başkanı tarafından imzalanmış tüm evraklar 
Donanma Komutanının onayı ve emri ile işlem görmüştür. Bu nedenle bahse konu 
belgelerin imza bloğu bulunan Kurmay Başkanları ve Donanma Komutanları için  suç 
delili  olmadığı halde,  sadece benim için  suç delili olması akla  ve  hukuka aykırıdır.

 Kaldı ki neredeyse iddianamede benimle ilgili tüm belgelerde Kurmay Başkanı 
olarak imza bloğu bulunan ve tüm emirleri kendisinden aldığım  Donanma Komutanlığı 
Kurmay Başkanı Tümamiral Metin Ataç, Amirallere suikast davasının mağdur ve darbe 
karşıtı amiral olarak  davada yer almaktadır. 

Bu kişinin hem darbeci  hem  darbe karşıtı  olması  mümkün olmadığına göre, iki 
davadan birisinin hukuka aykırı olması, çökmesi  ve gerçekleri yansıtmaması gerekir. Sayın 
savcının bu durumu ve tüm belgelerde imza bloğu bulunmasına rağmen bu davada hangi 
gerekçe ile sanık  hatta tanık olarak yer almadığını  açıklaması  gerekli olduğunun 
kanaatindeyim.

 İddianame ve eklerinde bulunan belgelerden de açıkça görüleceği gibi, Ağustos 
1996 - Aralık 1997 tarihleri arasında İKK Kısım Amiri olarak imza bloğu açılmış imzalı ya 
da taslak, herhangi bir belge iddianame ve eklerinde bulunmamaktadır. 

Savcılık makamının iddianamesinde bulunan ve tarafıma yöneltilen tüm iddialara ait 
belgeler istihbarat, İKK ve güvenlik şube müdürü olarak bu göreve başladığım aralık 1997 
tarihten sonrasına ait olan belgelerdir. Kaldı ki, bu belgeler, ıslak imzalı olmayan, hatta 
fotokopi şeklinde imzası dahi bulunmayan taslak bilgisayar çıktıları olup hukuka uygun 
delil niteliği de taşımamaktadır.  İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube müdürü olarak atandığım 
Aralık 1997 tarihinde Refah-yol hükümeti olarak adlandırılan 54. hükümet yaklaşık 6 ay önce 
istifa etmiş,55. hükümet göreve başlamış, irtica ile mücadele bir devlet politikası olmuş, hatta 
54.hükümetin büyük ortağı olan Refah partisi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 
kapatma davası açılmış ve yürütülmekteydi. Bu nedenle, 54. hükümetin istifa tarihi olan 18 
Haziran 1997 tarihi öncesinden başlamak üzere atılı suça yönelik süregelen herhangi bir 
faaliyetim ile  iştirakimi ortaya koyacak herhangi bir delil ve belge de iddianamede yoktur. 
Tarafıma yöneltilen İddialar kapsamında delil olarak ileri sürülen tüm belgeler 18 
Haziran 1997 tarihinden çok sonraya aittir. Bu tarihten sonraya ait sözde belgeler ileri 
sürülerek, mevcut olmayan bir hükümetin çalışmasını kısmen ya da tamamen engelleyecek 
her hangi bir faaliyette bulunmam söz konusu olamaz. Buna yönelik bu iddianın akıl ve 
hukukla izah edilebilecek bir tarafı da yoktur. 

 Zamanda geriye giderek suç işlemek mümkün olmadığına göre sadece 54. 
hükümetin istifasından sonraya ait olan deliller ileri sürülerek suçlanmam mümkün değildir. 



  

Bu kapsamda; iştirak suçunun maddi unsurlarından olan iştirakte kronolojik sıra ilkesi suçun 
tamamlanmasından sonra iştirakin mümkün olmayacağını açıklamaktadır. 

 Ayrıca, 4982 sayılı kanun kapsamında 19.11.2013 tarihli dilekçem ile Donanma 
Komutanlığından; İKK Kısım amiri olarak, yani 1997 Aralık'tan önce yani, 12.08.1996 - 
27.11.1997 tarihleri arasında İKK görevleri veya BÇG faaliyetleri kapsamında 
hazırladığım, imzaladığım, parafladığım, tebliğ ettiğim, yada yayınladığım herhangi bir 
evrak, mesaj, Karargah içi mütalaa kağıdı, andıç, talimat, sesli yada görsel doküman olup 
olmadığının tarafıma bildirilmesini talep ettim. Donanma Komutanlığı 18.12.2013 tarih ve 
463 sayılı yazısı ile; 19.11.2013 tarihli dilekçeniz ile talep etmiş olduğunuz hususlarla ilgili 
herhangi bir bilgi, belgeye rastlanmamıştır cevabını vermiştir.

 Bu belgeden de anlaşılacağı üzere  Aralık 1997 tarihinden öncesine ait ve İKK 
Kısım Amiri olarak düzenlediğim ya da tebliğ ettiğim herhangi bir belge bulunmamaktadır.

 Bununla birlikte, İddianamenin 119. sayfasında; Batı çalışma gruplarında ve 
konuyla ilgili görevlerde çalıştırılacak personelin bir plan dahilinde psikolojik harekat 
kursundan geçirileceği  ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı eğitileceği, iddianamenin 175. 
sayfasında ise; Şüpheli Erkan Yaykır’ın görev yaptığı Deniz Kuvvetleri Donanma 
Komutanlığı İKK Şube Müdürlüğünde, BÇG nin talimatları doğrultusunda elde ettiği bilgi, 
belgeleri Deniz Kuvvetlerinde BÇG nin şubesi olarak çalışan İstihbarat Başkanlığı ve 
İstihbarata Karşı Koyma parantez içinde İKK Şube Müdürlüğüne gönderdiği tespit edilmiştir 
 şeklinde iddia bulunmaktadır. Zaten buradan da anlaşılacağı üzere batı çalışma grubunda 
yer almadığım ancak şubesi olarak görev yapan, öyle iddia ediliyor. Bu birime 
gönderdiğim, başka da bir iddia yok benimle ilgili. 

4982 sayılı kanun kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına verdiğim dilekçe ile; 
 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve, veya Donanma Komutanlığı bünyesinde Batı Çalışma 
Grubu adı altında müstakil veya Batı çalışma grubu ile iştirakli ya da devamı niteliğinde 
herhangi bir çalışma grubunun oluşturulup oluşturulmadığını, psikolojik harekat kursu ve 
dezenformasyon faaliyetlerine karşı herhangi bir eğitim alıp almadığımın tarafıma 
bildirilmesini  talep  ettim. Deniz Kuvvetleri komutanlığı 22 Ekim 2013 tarih ve 128077 
sayılı yazısı ile; tırnak içerisinde okuyorum. Yapılan incelemede Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı bünyesinde Batı Çalışma Grubu ile iştirakli yada devamı niteliğinde bir çalışma 
grubu oluşturulduğuna ilişkin herhangi bir kayda rastlanmadığı. Yine tırnak içerisinde 
okuyorum. Psikolojik Harekat kursu ile dezenformasyon faaliyetlerine karşı bir eğitime tabi 
tutulduğunuza yönelik herhangi bir kayda rastlanmamıştır cevabı verilmiştir.  Bu cevapla, 
sayın savcının bu iddiasının  benimle ilgili olarak gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. 

 Deniz kuvvetleri komutanlığında ve bağlısı donanma komutanlığında  batı 
çalışma gurubu veya batı çalışma grubuna bağlı  bir  grup kurulmamıştır. kurulduğunu 
gösterir  bir teşkilat şeması yada görev emri  yoktur. Bu nedenle  batı çalışma grubunun bir 
üyesi olmam da mümkün değildir. Kaldı ki,  İstihbarata Karşı Koyma kapsamında yapmış 
olduğum yasal görevimle ilgili tüm belgeler Aralık 1997 tarihinden sonrasına aittir. Bu 
durum dahi 54. Hükümetin istifaya zorlanması ile kronolojik açıdan hiçbir ilgim olmadığını 
açıklamaktadır. 

 Karar mevkiinde bulunan Komutanların bir bölümü hatta hiyerarşik bağlantı içinde 
doğrudan emir ve komutası altında bulunduğum amirlerim tanık sıfatıyla dahi olsun 
iddianamede yer almazken, Donanma Komutanlığı İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürü 
olarak hiyerarşik yapı içerisinde alt seviyede ve kararlarla ilgili hiç bir faaliyete iştirak 
etmediğim hatta bu kararlardan haberim dahi olmadığı halde, eş düzeyde sorumlu 
tutulmaktayım. 

54. Hükümetin, iddia olunan tehdit, baskı ve yıldırmaya karşı koyacak yasal güçleri 
ve araçları vardır. Bunlardan ilk akla geleni, tehdit baskı ve yıldırma kaynağının bertaraf 
edilmesini sağlamak üzere başta Genelkurmay Başkanını derhal görevden almak üzere 



  

teklifte bulunmaktır. Ancak bu ilk akla gelen tedbiri dahi uygulamayan bir hükümetin, suça 
iştirak ettiği de açıktır. 

Hiçbir makamın gazete kupürlerini delil göstererek, Türkiye Cumhuriyeti ve 
hükümetini acz içinde göstermeye hak ve yetkisinin  de olmadığı açıktır.  Bu nedenle, istifa 
ettiği dönemde şeref ve haysiyetinden şüphe duymadığımız 54. Hükümetin, istifa nedeninin 
hiçbir biçimde tehdit, baskı ve yıldırma sonucuna bağlanamayacağı, söz konusu hükümetin 
meşru ve yasal yollar ile  siyasi tercihlerini kullanmasının,zımnen de olsa acizlik ve korkaklık 
olarak vasıflandırılamayacağı ve bunun sonucunun darbe olarak nitelendirilemeyeceği, hem 
tarihi geçmişimiz hem de mutlak anayasa hükmünün  bir  sonucudur.  

İddia Makamı Silahlı Kuvvetlerin istihbarat yapamayacağını ileri sürmektedir. Bu 
iddiasının yasal bir karşılığı ve hukuki değeri yoktur. 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri 
ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 4. maddesinde Milli İstihbarat Teşkilatının görevlerini 
belirlemiş, aynı yasanın 5. maddesinde Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
Devlet istihbaratına ilişkin görevlerini kendi konularında; Görevlerinin gerektirdiği 
istihbaratı oluşturmak, MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etmek, istihbarata 
karşı koymak, elde ettikleri milli güvenliğe ilişkin haber ve istihbaratı anında MİT’e 
ulaştırmak olarak tanımlamıştır.  

Bununla birlikte, Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum 
görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına 
ulaştırmak görevi de verilmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi Genelkurmay Başkanlığı kendi 
konularındaki istihbaratı elde etmek yanında, hangi haber ve istihbaratı kendi imkanlarıyla 
elde edeceğine, hangilerini  talep edeceğine kendisi karar verecektir. Bu karara göre de talep 
edilen haber ve istihbarat protokole bağlanacaktır. Genelkurmay Başkanlığının diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına göre  farklı bir statüde olduğu  da  açıktır. Ayrıca, kamu kurumları, 
MİT’in talep edeceği haber ve istihbaratı ulaştırmaya yükümlü kılındığına göre, buradan da 
kurumlarım ve statüsü özel olan silahlı kuvvetlerin  haber toplama ve  istihbarat oluşturma 
görevinin olduğu açıktır. 

 13 Nisan 1990 tarihli ve 20491 sayılı resmi gazetede yayınlanan Güvenlik 
Soruşturması Yönetmeliğine göre  İstihbarat;  Çeşitli kaynak ve vasıtalardan elde edilen 
haberlerin tasnifi, kaydı , kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından  çıkarılan sonuçtur 
demektedir. Yani burada haber kaynağı ile ilgili bir sınırlama ve kısıtlama da yoktur. 
Güvenlik Soruşturması ise, Şahsın genel kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı 
ile kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği kaydının yani istihbarat birimleri ile 
ilişiği kaydının yasal olduğunu, zaten göstermektedir ve hakkında herhangi bir tahdit bulunup 
bulunmadığının, ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin, sır 
saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve mahallinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesi 
ve değerlendirilmesidir diye tarif etmiştir. 

Güvenlik Soruşturmasında Araştırılacak Hususlar bölümünde; Yıkıcı faaliyetler 
başlığı altında: Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmamasını öngören Anayasanın 14. 
maddesine aykırı olarak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 
Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok 
etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer 
sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak 
veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak 
gibi faaliyetlerde bulunup bulunmadığının tespiti ile bu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı 
dernek, grup, klüp, teşkilat  ve benzeri teşekküllere  üye olup olmadığının veya bu çeşit 
kuruluş mensupları ile sıkı bir ilişki içinde bulunup bulunmadığının , 5816 sayılı Atatürk 
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı davranıp 
davranmadığının araştırılması şeklinde tarif edilmiş ve Arşiv araştırması ile Güvenlik 
soruşturmasının; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personel 



  

bölümünde bu personelin güvenlik soruşturmaları 33-5, yeni ismi ile MY114 1-A ve B şu 
anda C'si de çıktı. Silahlı Kuvvetler İstihbarata karşı koyma Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 
esaslarına göre yapılır denmektedir. 

Bu yönetmeliğe göre; yıkıcı faaliyetler kapsamında, kişinin ideolojik faaliyetleri ve 
ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin, sır saklama yeteneğinin, bu faaliyetlerde bulunan 
yerli ve yabancı dernek, grup, klüp, teşkilat ve benzeri teşekküllere üye olup olmadığının 
veya bu çeşit kuruluş mensupları ile sıkı bir ilişki içinde bulunup bulunmadığının, 5816 sayılı 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı 
davranıp  davranmadığının  araştırılması bir görevdir. 

Açıkladığım mevzuat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarat oluşturma ve bu 
maksatla haber toplama hak ve yetkisine sahiptir.

 İddianamede; Konusu suç teşkil eden emirlerin uygulandığından ve bu hususun 
suç teşkil ettiğinden söz edilmektedir. Anayasa’nın 137. ve 765 sayılı mülga TCK. Md. 49/1 
5237 sayılı TCK. Md.24/4 ile Askeri Ceza Kanunu md. 41/2 kapsamında  bir emrin yerine 
getirilmesi nedeniyle tarafıma ceza sorumluluğunun yüklenemeyeceği açıktır. 

 Ancak İç Hizmet  Kanunun  85/e maddesinde; Askerlerin mesleğe karşı vazifeleri 
kapsamında canını esirgememek başlığı ile icabında ölmekten çekinmemek lazım geldiği 
hükme bağlanmıştır. 

 Ayrıca İç Hizmet Kanunu md.14; Mutlak itaat ilkesini ve emirlerin ast tarafından 
değiştirilmeyerek uygulanacağını kabul etmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 
24/f-4'e göre emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesi kanun tarafından engellendiği halde, 
yerine getirilmesinden emri veren sorumludur. Türk silahlı kuvvetleri iç hizmet kanunu 
madde 14/f-1: Ast;  …. Amirlerine mutlak itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde 
de üstlerine mutlak itaate mecburdur. Anayasanın 137. maddesi son fıkrası: Askeri 
hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması için 
kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. İç Hizmet Kanunu 6. maddesi: Kanunlarda , nizamlarda 
yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla, amir tarafından yazı veya sözle 
emredilen veya yasak edilen şeyler  hizmet olarak belirlenmiştir. Askeri Yargıtayın 09.5.2002 
tarih ve Esas 2002/40 sayılı kararında: Askeri Ceza Kanunun  uygulanmasında amaçlanan 
hizmeti Kanunlarda ve nizamlarda yapılması veya yapılmaması açıkça gösterilmiş olan 
hükümlerle, kanunlarda ve nizamlarda amirlerin takdirine bırakılan ahvalde, amirlerin bu 
takdirlerine dayanarak yapılmasını veya yapılmamasını istediği hususlar şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu karar sayın Aydan Erol'un dosyasında bulunmaktadır. İşte bu istisnalar da 
dikkate alındığında; Anayasa’nın bu maddesinin Türk silahlı kuvvetlerinin iç işleyişine uygun 
 bir madde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Kanunsuz bir emrin verilmesi halinde astın 
üstünden yazılı emir istemesi söz konusu olamaz. Bu da Türk Ceza Kanununun Gazi Şerhi, 
Genel Hükümler sayfa 342-366 Prof. Dr. İzzet Özgenç'e aittir. Sanık Aydan Erol’un 
dosyasında bulunmaktadır. 

Diğer bir konu ise;  emrin konusunun bir suç oluşturması meselesidir. Yapılan 
görevin mahiyeti bilgi toplamaya yöneliktir. Yani icrai bir yönü, kişilerin hürriyetlerini 
kısıtlayıcı, rencide edici olup olmadığı meselesidir ve  tarafımdan suç teşkil edip etmediğinin 
bilinmesinin mümkün olup olmadığıdır. Gerçekte böyle bir inceleme yapmam dahi hoş 
görülemez ve Komutan tarafından kabul edilemez. İddianamede emrin kapsamı fişleme 
olarak değerlendirilmekte ve suç unsuru olarak görülmektedir. Halbuki 765 sayılı mülga Türk 
Ceza Kanunu fişlemeyi suç olarak görmemiş ve bu yolda bir ceza düzenlemesi de 
yapmamıştır. Ceza hukukunun evrensel prensibi kanunsuz suç ve ceza olmaz suçun ve 
cezanın kanunilik prensibi gereğince işlenemez bir suç ile itham edilmekteyim.

 İddianamenin, 1305. sayfası 4 ncü paragrafında “ Batı çalışma grubunda çalışmak 
suretiyle veya grubun faaliyetleri kapsamında suç teşkil eden emirleri yerine getiren 
şüpheliler sorumluluktan kurtulamaz demektedir. İddianamenin hiçbir yerinde Batı Çalışma 



  

Grubu üyesi olduğuma dair bir ifade yer almamaktadır. Konusu suç teşkil eden emirleri 
yerine getirmek olarak ileri sürülen iddialar ise; Bir devlet politikası olan irtica ile mücadele 
kapsamında başta hükümet direktifleri ile kamu kurumlarına verilen görevler olmak üzere, 
1997 Aralık ayından itibaren mevzuatla belirlenmiş görevim ve amirlerimden aldığım açık 
emirler gereği icra ettiğim istihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma faaliyetleridir.  Yukarıda 
açıkladığım üzere, iddianamede açıkça fişleme olarak nitelendirilen fiillerin 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmemiştir. Dolayısıyla konusu suç teşkil eden emri 
yerine getirmekten söz edilemez. İddia Makamının bu konudaki değerlendirmesi yerinde 
değildir. Ne Anayasanın 137/son maddesinin, ne de ilgili diğer yasaların ihlali söz konusu 
değildir. 

 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu belge hakkında 
yapılan suç duyurusu hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca 
takipsizlik  kararının  verilmesi ve karara itirazın ise İstanbul 4. No’lu Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nce 11.12.1997 tarih ve 1997/285 sayılı kararında reddedilip kesinleşmesiyle 
atılı suçun işlendiği iddia edilen tarihlerde bu faaliyetlerin yasal hale geldiği açıktır.  

Bu nedenle de ortada konusu suç  teşkil eden emir ve  bu emri uygulamak suretiyle 
suç işleyen hiç kimse yoktur. Batı çalışma grubu faaliyetleri suç teşkil etse dahi,  bunun 
mahkeme kararları nedeniyle bilinme imkanı yoktur. Kaldı ki suç tarihi itibariyle Batı 
Çalışma Grubu ve faaliyetleri ile hiçbir ilişkim de yoktur. 

    Sayın Savcı iddianamenin 115. sayfasında irticai görüşe sahip olma veya irticai 
eğilimli personel ifadelerinin tanımlanmadığını ve bu tespitlerin nasıl yapılacağına ilişkin 
kriterler getirilmediğinden söz ederek, Türk silahlı kuvvetleri personelinin Türk silahlı 
kuvvetlerinden ihraç edilmesi ve emekliye sevk edilmesi için oluşturulmuş, yasal olmayan 
ancak kanunsuz emirlerle yasal görünüme büründürülmeye çalışılmış bir ön kabul 
olduğundan söz etmektedir. İddianın tamamı hayal ürünüdür.

İddianamede yer alan  somut iddialara yönelik  genel açıklamalarım idianamenin 
175.-177. sayfaları arasında;  İstihbarat İKK Şube Müdürü Binbaşı Erkan Yaykır’ın 29 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge içeriğine göre 
hazırlamış olduğu belgeler başlığı altında;  1 adet Aralık 1997 tarihli olmak üzere  1998 ve 
1999 yıllarına ait belgeler delil olarak yer almaktadır.

Öncelikle,hukuki delil niteliği taşımayan imzasız ve dijital belgelerin tamamı 
İstihbarat, İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Şube Müdürü olarak atandığım Aralık 1997 
yılı ve sonrasına ait olduğu görülmektedir. Bu tarihte refahyol hükümeti yoktur.  Bu 
belgelerden hiç birisi,  refahyol hükümetinin istifa tarihi olan  18 Haziran 1997 ve öncesine 
ait değildir.

 İddianamenin 175. ve 1263.  sayfalarında iddia makamı;  sayılan belgelerin 
tamamını 27 Nisan 1997 tarihli   Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge içeriğine 
göre hazırlanmış olduğunu ileri sürmesi de gerçek dışıdır. Batı Çalışma Grubu rapor 
sistemi;   formatlı bir rapor olup,  talep edilen bilgilerin tamamı sivil kesim ile ilgilidir ve 
askeri şahısları kapsamamaktadır. İddia makamının bu sayfalarda saydığı belgelerin 1998 
tarihli üç adet rapor hariç, tamamı serbest metin şeklinde yazılmış, Batı Çalışma Grubu rapor 
sistemi formatına uymayan, formatsız belgeler olup, Türk Silahlı Kuvvetleri  İstihbarata 
Karşı Koyma Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi MY 114 – 1A ve B esasları ile diğer 
mevzuat ve emirler kapsamında hazırlanan taslak ve imzasız belgelerdir. Bu imzasız ve delil 
niteliği taşımayan bilgisayar çıktısı belgelerden  sadece 3 adedinin formatlı rapor olduğu, 
üzerlerinde 1998-1999 ve refahyol hükümetinin istifasından çok sonraki tarihlerin 
bulunduğu  görülmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve bununla ilişkili diğer faaliyetler kapsamındaki 
istihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma çalışmaları komutanlıkların tabi ve görev talimatları ile 
belirlenmiş zorunlu görevleri arasındadır. 



  

Kaldı ki iddianamede; aynı kapsamda 1999-2004 yılları arasına ait  Donanma 
Komutanlığında görevli  şahısların adına imza bloğu bulunan birçok belge yer almaktadır. 
Ancak, buna rağmen bu şahıslar davada sanık ya da tanık olarak yer almamaktadırlar. 

Ayrıca iddia makamı 1265. Sayfada; Şüpheli Erkan Yaykır görev yaptığı Deniz 
Kuvvetleri Donanma Komutanlığı İKK Şube Müdürlüğünde Batı Çalışma Grubunun 
talimatları doğrultusunda elde ettiği bilgi, belgeleri Deniz Kuvvetlerinde Batı Çalışma 
Grubunun şubesi olarak çalışan İstihbarat Başkanlığı ve İstihbarata Karşı Koyma Şube 
Müdürlüğüne gönderdiği tespit edilmiştir. Gölcük’te yapılan aramalarda elde edilen şüpheli 
Erkan Yaykır’ın Batı Çalışma Grubu adına düzenlemiş olduğu birçok rapor ve belgenin 
mevcut olduğu, bunlar Gölcük’ten gelen belgeler arasında iddianamede belirtilmiştir, 
demektedir. Bu ifadede; görev yaptığı Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığı İKK Şube 
Müdürlüğünde şeklinde cümle kullanarak iddianameye dahil etiği belgelerin tarihlerini 
belirsiz hale getirerek mahkemenizi yanıltmaktadır. Öncelikle Donanma Komutanlığında 
İKK Şube Müdürlüğü olmayıp, İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. 
Belgelerin tamamı Aralık 1997 ve sonrasına ait olup üzerlerinde İstihbarat İKK ve Güvenlik 
Şube Müdürü olarak adıma açılmış imza bloğu bulunmaktadır. Belgelerin hiç birinde,  bunun 
dışında bir unvan ile adıma açılmış imza bloğu yoktur. 

Sayın Savcı 1265-1268. sayfalarda bu belgeleri açıklarken;Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına Metin Ataç adına imzaya açılan ve hazırlayanlar kısmında Donanma 
Komutanı namına MUR İstihbarat İKK Şube Müdürü Erkan Yaykır, E. Yaykır yazılı olan 
belge şeklinde ifade kullanmaktadır. Öncelikle,  belgelerde hazırlayan kısmı  diye  bir  kısım 
yoktur.  Çoğunda ilk imza bloğu olarak İKK Kısım amirlerim Güverte Kıdemli Üsteğmen 
Cemil Camanak, Üsteğmen Kemalettin Yakar ya da Deniz Piyade Yüzbaşı Necmettin 
Sarı’ya ait imza blokları bulunmaktadır. MUR kısaltması ise evrakı yazan İstihbarat 
Astsubayı Murat Bayram’ın  kısaltılmasıdır. Donanma Komutanı namına MUR.. İstihbarat 
İKK Şube Müdürü E.Yaykır tanımlaması ise; mahkemenizi yanıltmaya yönelik açık bir 
psikolojik harekat yada daha çok bazı siyasilerin, tarikat mensuplarının ve örgütlerin 
kullandığı ifadeyle kara propagandadır.  

Sayın savcı bu ifadesiyle, benim Donanma Komutanı namına tek sorumlu olarak 
belge hazırladığım izlenimi yaratmaya çalışmıştır. Oysa ki; Donanma Komutanı namına üst 
makama evrak gönderme yetkisi, belgede imza bloğu bulunan en üst rütbeli asker olan 
Kurmay Başkanını tanımlamaktadır. Belgenin komutana karşı tüm sorumluluğu imza bloğu 
bulunan Kurmay Başkanlarına aittir. 

Kaldı ki; Donanma Komutanı namına ya da emriyle yazılı tüm belgeler, 
Karargahta Çalışma Usülleri Yönergesi, askeri hiyerarşi ve emirler gereğince Donanma 
Komutanına arz edilerek onayı ve parafı alınmaktadır.

 Bununla birlikte; iddianamenin 175 ve 1266. sayfasında  Astsubay Ali Duran 
hakkında yapılan görüşmeye ilişkin Şubat 1998 tarihli  belgenin ek-a sı olarak tarif edilen 2 
sayfalık belgede imzamın olduğu belirtilmektedir.  Sayın savcı imzasız dijital belgeyi,  her 
nedense bir anda imzalı belge haline getirmiştir.

 Ayrıca; Batı Çalışma Grubu’nun talimatları doğrultusunda bilgi elde ettiğim iddia 
edilmektedir. Batı Çalışma Grubu’nun tarafıma verdiği iddia edilen ve tebliğ edilmiş 
doğrudan tek bir talimat iddianamede bulunmamaktadır.

 Sonuç olarak Batı Çalışma Grubunun Genel Kurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri 
Komutanı imzasını taşımayan hiçbir icraatı ya da faaliyeti hiçbir biçimde Donanma 
Komutanlığını ilgilendirmez.

Kaldı ki Savcı, İddianamede yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait belgeler 
arasında, gönderdiğimi iddia ettiği belgeleri de bulamamış iddianameye koyamamıştır. 
Bununla birlikte belgelerin istisnasız tamamın da sırasıyla, donanma kurmay başkanı 
Tümamiral  Metin Ataç, Tümamiral Alper  Ç. Tezeren ve Tümamiral Mustafa Özbey adına 



  

açılmış imza bloğu bulunmaktadır.
 Savcı burada açıkça kayırma yaparak tüm belgeler de imza bloğu bulunan  ve 

donanma komutanı namına belgelerin asıl sorumlusu olan adını saydığım kurmay başkanları 
ve donanma komutanı hakkında bu belgeler ile ilgili hiç bir iddiada bulunmamış, yok 
saymıştır. Sayın Savcının iddia ettiği gibi, iddianamede  saydığı belgeleri Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına madem sadece ben gönderdim, o halde bu belgeler üzerinde adını saydığım 
şahısların isim ve imza blokları hangi maksatta bulunmaktadır? Bu imza blokları sadece 
kenar süsü ya da evrak motifi midir? Sayın Savcının bu gerçekliği de gerekçesi ile açıklamak 
durumundadır.

 İddianamede  Batı Çalışma Grubu belgeleri olarak ileri sürülen hiçbir belgede 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve faaliyetleri hakkında bilgi verileceği emredilmemiştir. 
Bu bilgi taleplerinin tamamı  sivilleri  ve sivil faaliyetleri kapsamaktadır.

 Ayrıca bu bölümde delil olarak iddianameye konulan tüm belgeler Anayasaya, 
mevzuata ve emirlere  tamamen uygun olup, Donanma Komutanlığı personeli ve 
güvenliği ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir ve Donanma Komutanlığının 
görev ve yetki alanı içindedir.

 Donanma Komutanlığı; İzmit, Gölcük, Yalova, Karamürsel il ve ilçelerinin ve 
taşralarına kadar geniş bir araziye yayılmış kara,deniz hava ve jandarma tüm askeri birliklerin 
 Garnizon komutanı ve Emasya bölge komutanıdır. 

 MY114 1-A ve MY114 1-B  bu yönerge istihbarata karşı koyma, emir ve 
faaliyetlerin yasal dayanağını oluşturmaktadır. 

İrticai eğilimli personel tespitlerinin nasıl yapılacağına ilişkin kriterler getiren 
Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarata karşı koyma koruyucu güvenlik ve işbirliği 
yönergesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yetkisinde olan sakıncalı ve şüpheli personel 
kategorisine alma işlemleri ve esasları yani kriterleri kategoriye alınan personelin takip ve 
kontrol esasları, bu personel hakkında gönderilecek kayıtlar, raporlar ve içerikleri temize 
çıkarma işlemleri detaylarıyla açıklanmakta ve emredilmektedir.

 Bu dokümanda yer alan sakıncalı, şüpheli kanaat raporunda kontrol edilecek 
hususlar tek tek ve somut olarak sayılmıştır. Bunlara örnek olarak; tarikat, örgüt, dernek, 
siyasi parti, ideolojik akımlar vesaire bağlantısına işaret edebilecek siyasi parti, dernek, 
cemaat, tarikat benzeri oluşumların yöneticileri ile ilişkilerinin olup olmadığı; yıkıcı, bölücü, 
irticai amaçlı toplantılara katılıp katılmadığı, bu yönde propaganda faaliyetlerinin olup 
olmadığı, birlik içi ve dışı görev ve sosyal yaşantısındaki davranış biçimleri gibi eşinin ve 
kendisinin yıkıcı, bölücü, irticai örgütsel bağlantısına işaret edebilecek emarelerin varlığı ya 
da yokluğu tespit edilerek takip ve kontrol altında tutulması ya da temize çıkartılması 
yönünde bir kanaate ulaşılması emredilmektedir. 

Kaldı ki bu yönerge hiç yayınlanmamış olsaydı dahi 13 Nisan 1990 tarihli resmi 
gazetede yayınlanan güvenlik soruşturması yönetmeliği bu konuda her türlü  yetki ve görevi 
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vermektedir.  NATO dokümanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
milli dokümanları ile eş seviyede dokümanlardır.

250'inci klasörde bulunan ve imha edilen belgeleri gösteren imha tutanağında Milli 
İstihbarat Teşkilatı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilmiş belgelerin de olduğu 
görülmektedir. Bu tutanaktan anlaşılacağı üzere yürütülen faaliyetler hükümet direktifleri 
doğrultusunda ve sayılan mevzuata uygun olarak devlet kurumları ile koordineli ve işbirliği 
içinde yasal zeminde yürütülmüştür.

 İddianamenin Erkan Yaykır başlığı altında 174, 177 ile 1265, 1268 sayfaları 
arasında sayılan imzasız, dijital, taslak belgeler, iddianamenin 174 ve 175'inci sayfalarında 
yer alan Erkan Yaykır'ın 08/05/2012 günü ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilen Acer 
marka dizüstü bilgisayarın harddiskindeki belgeler ile tanımlı belge, Balyoz iddianamesinin 
19/07/2010 tarihinde İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulü ile birlikte 



  

iddianame ve ekleri aleniyet kazanmış ve tüm basın organları ile internet sitelerinde 
yayınlanmıştır. 

Sözü edilen belge de Word dosyasıdır ve Balyoz iddianamesinin ek klasörlerinde yer 
almaktadır. Sayın Savcılık iddianamede 174'üncü sayfasında şüpheli Erkan Yaykır başlığı 
altında ikametimde yapılan aramada Acer marka bilgisayarda ele geçen Balyoz planına göre 
sakıncalı personel başlığı altında 77 sayfadan oluşan gizli ibareli İstihbarat Albay İzzet 
Ocak'ın imzasına açılmış, ek-c olarak belirtilen Word belgesi şeklinde tarif ettikten sonra bu 
listede yer alan birinci ordu, üçüncü ve beşinci kolordu ile Kuleli Askeri Lisesi'nde görev 
yapan bazı Türk Silahlı Kuvvetleri personelini sayarak ve benim o dönemde Donanma 
Komutanlığı'nda görev yaptığımı ve Deniz Subayı olduğumu da unutarak yukarıda belirtilen 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli sakıncalı, şüpheli, irticai görüşü benimser, eşi çağdışı 
kıyafet giyer, irticai eğilimleri mevcuttur, siyasi islam vesaire şeklinde fişlenmişlerdir 
şeklinde hukuk dışı yorumunu da yaparak Kara Kuvvetleri personelini kendi ifadesiyle sanki 
ben fişlemişim algısı yaratmıştır. 

 İddianamenin 2'inci klasöründe bulunan harddisk araştırma tutanağında bu 
Word dosyasının 22.09.2011 tarih saat 09.30 34. saniyede oluşturulduğu ve son erişimin 
saniyesine kadar yine aynı tarih olduğu yani bu dosyanın oluşturulmasıyla birlikte başka 
erişimin yapılmadığı ve bu dosyanın Ped yani oluşturulma yolu Temporary Internet Files 
şeklinde gösterilerek bu belgenin Internet dosyası olduğu ve 22.09.2011 tarihinde 
internetten indirildiği açıkça raporda yer almaktadır. 

Ancak rapora rağmen bundan hiç söz etmeyerek gerçekleri gizlemiş ve 
Mahkemenizi yanıltmıştır.

Sözü edilen belge Temmuz 2010 tarihinden bu yana Balyoz iddianamesi ve ekleri 
olarak birçok internet sitesinde yer almakta ve tıklandığında çoğunda da otomatik olarak 
bilgisayarınıza inmektedir. 

Benimle hiçbir ilgisi olmadığı halde Balyoz iddianamesinde yer alan ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı'nı ilgilendiren bu belgeyi bunca gerçek ortada iken gerçekleri 
gizlemek hatta saptırmak suretiyle açıkça suç ve suçlu yaratma çabasına girişmiştir.

 İddianamenin 175. ve 536. sayfalarında yer alan Mart 98 tarihli Refah Partisi 
milletvekillerinden Şevket Kazan, Necati Çelik ve Osman Pepe'yle ilgili ek-a da belirtilen 
bir adet video kaset ve dikkati çeken konuşma metinlerini ihtiva eden toplam dört sayfalık 
belge ve dosyada kalan sureti ile tanımlanan belge, Mart 1998 tarihli bu imzasız ve 
bilgisayar çıktısı belgeyi tanımlarken cümlesine Refah Partisi Milletvekilleri şeklinde 
başlamıştır. Bu tanımlaması gerçeklere ve hukuka aykırıdır. 16 Ocak 1998 tarihinde 
kamuoyuna duyurulması ve 22 Şubat 1998 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli 
kararının resmi gazetede yayımlanması ile laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri 
nedeniyle kapatılmış ve faaliyeti yasaklanmış bulunan eski bir partiden ve milletvekilliği 
düşürülen  Sayın Şevket Kazan'dan söz etmesi gerekirken Mart 1998 tarihinde sanki tüzel 
kişiliği devam eden yasal bir parti ve bu partinin yasal milletvekili olarak söz etmektedir.

 Belge içeriğinden de anlaşılacağı gibi Gölcük Kongre Sarayı'nda yapılan bu toplantı 
Kocaeli Valiliği tarafından görevlendirilmiş hükümet komiserince 2911 sayılı toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri kanunun 13'üncü maddesi kapsamında açık ve yasalara uygun olarak 
kaydedilmiş, çözümleri de yapılarak Donanma Komutanlığı'nın hem Garnizon Komutanlığı 
hem İl Emniyet Kurulu'nun üyesi sıfatıyla toplantıya askeri katılımın incelenmesi ve 
kapatılmış bir parti faaliyetinin Donanma Komutanlığı'na etkilerinin istihbarat açısından 
değerlendirilmesi amacıyla Donanma Komutanlığı'na gönderilmiştir. 

Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce belgenin düzenlendiği Mart 
1998 tarihinde kapatılmış ve yasaklı bulunan bir partinin faaliyetlerinin herhangi bir 
yoruma ihtiyaç duyulmadan çözüm tutanaklarında olduğu şekliyle olduğu gibi yazılarak 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Donanma Komutanı, Donanma Kurmay Başkanı 



  

Tümamiral Metin Ataç imza bloğu açılarak hazırlandığı görülmektedir.
Bu belgenin 54'üncü hükümetin istifaya zorlanması, hükümetin istifasına neden 

olabilecek Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve rapor sistemiyle hiçbir ilişkisi yoktur. 
Ayrıca ıslak imzalı olmayan hatta imza dahi bulunmayan bu belgenin bu haliyle 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildiği de açık ve kesin değildir. Ayrıca Donanma 
Komutanı namına Kurmay Başkanı Tümamiral Metin Ataç adına imza bloğu bulunan bu 
belgenin Metin Ataç ve Kocaeli Valisi için suç delili niteliği taşımadığı halde sadece benim 
için suç delili olması da hukuken mümkün değildir.

 İddianamenin 175'inci sayfasında yer alan Şubat 98 tarihli Radar Astsubay 
Çavuş Ali Duran hakkında elde edilen ek bilgilere ilişkin belge ve dosyada kalan suretiyle 
ek-a'da bulunan Erkan Yaykır imzalı iki sayfalık görüşme raporu ve Necmettin Sarı'nın 
imzasına açılan dört sayfadan ibaret ajanda sayfasının çözümü şeklinde tanımlanan belge, 
öncelikle bu belgenin iddianamede yazıldığı gibi imzalı bir belge değildir, bu ifade gerçek 
dışıdır. Ayrıca Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve rapor sistemi ile de hiçbir ilişkisi olmayan 
Şubat 1998 tarihine ait belge Astsubay Çavuş Ali Duran hakkında İzmit MİT Bölge 
Başkanlığı'nca Donanma Komutanlığı'na iletilen istihbarat ve evinde patlayıcı maddeyle fitil 
bulunması üzerine başlatılan araştırma ile ilgilidir. 

 Yıkıcı faaliyet kapsamında değerlendirilen bu askeri şahıs hakkında ve elde edilen 
haberin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iletilmek üzere Donanma Kurmay Başkanı 
Tümamiral Metin Ataç imza bloğuyla düzenlendiği görülmektedir. Bu belgenin hükümetin 
istifası, Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve rapor sistemiyle de hiçbir ilişkisi yoktur. Ayrıca 
Donanma Komutanı namına Kurmay Başkanı Metin Ataç ve İKK kısım amirim Deniz Piyade 
Yüzbaşı Necmettin Sarı adına imza blokları bulunan bu belgenin Metin Ataç ve Necmettin 
Sarı için suç delili niteliği taşımadığı halde sadece benim için suç delili olması da hukuken 
mümkün değildir. 

İddianamenin 177 ve 540'ıncı sayfalarında yer alan Mayıs 99 tarihli Acısu 
İlköğretim Okulu Müdürü Yılmaz Aydın ve Mahmut Türk ile ilgili bir sayfadan oluşan 
belge ile tanımlanan belge, hükümetin istifasına neden olabilecek Batı Çalışma Grubu 
faaliyetleri ve rapor sistemiyle hiçbir ilişkisi olmayan Mayıs 1999 tarihine ait bu belge, 
Başbakan Sayın Necmettin Erbakan imzası ile yayınlanan 14.03.1997 tarih ve sayı 0151 
kesme 017 84 sayılı yazı İç İşleri Bakanlığı'nın, İç İşleri Bakanı Meral Akşener imzasıyla 
yayınladığı 28.03.1997 tarih b05egm sayılı Anayasa uygulamalarında uyulacak usul ve 
esaslar konulu emri keza Adalet Bakanlığı'nın Sayın Şevket Kazan imzasıyla yayınladığı 
14.4.1997 tarih sayılı kanunların titizlikte uygulanması hakkında konulu emirleri gereğince 
Garnizon Komutanlığı, Emasya Bölge Komutanlığı ve İl Emniyet Komisyonu'nun bir üyesi 
Komutanlık olan, Donanma Komutanlığı'na belgenin ilgisinden de anlaşılacağı gibi Kocaeli 
Valiliği'nin 30 Nisan 1999 gün ve 12 kesme 248 sayılı yazısı ile gönderilen istihbarat 
paylaşımının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iletilmesi için düzenlendiği görülmektedir. 

Bu belge de diğerleri gibi imzasız ve bilgisayar çıktısı olup hukuki bir niteliği de 
yoktur. Ancak bu belgenin de Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Alper Ç. 
Tezeren imzasıyla gönderilmek üzere düzenlendiği görülmektedir. Donanma Komutanı 
namına Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Alper Ç. Tezeren adına imza bloğu bulunan 
istihbarat karşı koyma kısım amiri Cemil Camanak tarafından düzenlenen ve Kocaeli 
Valiliği'nin 30 Nisan 1999 gün ve 12 kesme 248 sayılı yazısını ilgi yapan bu belgenin Alper 
Tezeren, Cemil Camanak ve Kocaeli Valisi için suç delili niteliği taşımadığı halde sadece 
benim için suç delili olması da hukuken mümkün değildir.

 İddianamenin 176. ve 539. sayfalarında yer alan Nisan  98  tarihli  kuran 
kurslarıyla ilgili  bir sayfadan oluşan belge ile tanımlanmış belge, bu belge; Kocaeli 
Valiliği'nin emirleri gereği Gölcük Emniyet Müdürlüğü'nce, daha önce saydığım yasal 
gerekçelerle istihbarat ve asayiş uygulama sonuçlarının paylaşımı kapsamında Gölcük 



  

Emniyet Müdürlüğü tarafından Donanma Komutanlığı'na iletilen bilgilerin Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı'na iletilmek üzere hazırlandığı görülmektedir. 

Donanma Komutanlığı'na bildirilen Gölcük Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş 
uygulaması sonucunda Kocaeli Valiliğince, bir vakıfa bağlı yasa dışı faaliyet gösteren bir 
yurdun mühürlendiği ve sahibinin tutuklandığı, yasa dışı kurban derisi toplamak için broşür 
dağıtıldığının tespit edildiği,  yine bir dernek adına yasa dışı kurban derisi toplamak için 
pankart asmaktan dolayı  bir şahsın 2860 sayılı kanuna muhalefetten savcılığa sevk edildiği 
ve  kültür lokallerine kumar ve gayri ahlaki faaliyetlerin önlenmesi kapsamında 30 Mart 1998 
tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce asayiş uygulamasının yapıldığı ve herhangi bir 
faaliyetin tespit edilmediği, Donanma Komutanlığı'na bildirilmiştir. 

  Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ile ilişkisi olmayan bu işlemi, kronolojik sıra ve 
Refahyol hükümetinin mevcut olmadığını da hiç dikkate almadan kasıtla iddianameye ithal 
etmiştir. Kaldı ki, bilgisayar çıktısı olan ve üzerinde imza bulunmayan ve Donanma 
Komutanı namına Donanma Kurmay Başkanı Metin Ataç adına imza bloğu bulunan  bu 
belgenin, Metin Ataç, Kocaeli Valisi ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürü  için  suç delili niteliği 
taşımadığı halde  sadece  benim için suç delili olması da hukuken mümkün değildir.

 İddianamenin 175. ve 539. sayfalarında yer alan Nisan  98 tarihli,1 sayfadan 
oluşan belge ile tanımlanan belge, Bu Belge, İl Emniyet Komisyonu üyesi olan Donanma 
Komutanlığı'na gönderilen  Kocaeli Valiliği İl İzleme  ve Denetleme Kurulu'nun 22 Nisan 
1998 tarihinde yaptığı denetleme sonuçlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iletilmesi 
için hazırlanan belgedir. Bu belgenin var olmayan 54'üncü hükümetin hükümetin istifası, 
Batı Çalışma Grubu faaliyetleri  ve rapor sistemi ile de hiçbir ilgisi yoktur.  Kaldı ki; 
bilgisayar çıktısı olan ve üzerinde imza bulunmayan ve Donanma Komutanı namına 
Donanma Kurmay Başkanı Metin Ataç adına imza bloğu bulunan  bu  belgenin,  Metin Ataç , 
Kocaeli Valisi  için  suç delili niteliği taşımadığı halde  sadece  benim için suç delili olması 
da hukuken mümkün değildir.

 İddianamenin 177. ve 539. sayfalarında yer alan   Şubat 98 tarihli, yurt sahibi 
Hasan Basri Akman ile ilgili bir sayfadan oluşan belge ile tanımlanan belge, bu belge; 
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 27 Ocak 1998 tarihinde Gölcük'de düzenlediği 
operasyon sonucu, yasa dışı faaliyetleri nedeniyle mühürlenen yurt binası ve sahibi olan 
şahsın gözaltına alınarak  mahkemeye  sevk edilmesi ile  bu şahsın  tutuksuz yargılanmasını 
konu eden asayiş uygulamasının, Kocaeli Valiliğince Garnizon ve Emasya Bölge 
Komutanlığı olan Donanma Komutanlığına bildirilmesi ve  belgenin ilgisinde yer alan Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı'nın mesaj emri gereğince bu olağan asayiş uygulamasının  Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirilmesi için tanzim edilmiş taslak bir belgedir. Var olmayan 
54. Hükümetin istifası, BÇG faaliyetleri ve rapor sistemi ile hiçbir ilişkisi bulunmayan 
bilgisayar çıktısı olan ve üzerinde imza bulunmayan ve Donanma Komutanı namına 
Donanma Kurmay başkanı Tümamiral Metin Ataç adına imza bloğu bulunan  bu  belgenin, 
Metin Ataç ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürü  için  suç delili niteliği taşımadığı halde  sadece 
benim için suç delili olması da hukuken mümkün değildir. 

İddianamenin 176, 177. ve 535. sayfalarında yer alan   Mart   98 tarihli,  bir 
sayfadan oluşan belge, EK A sında Gölcük Bölgesindeki yıkıcı bölücü faaliyetler başlıklı 
iki sayfadan ibaret belge LAHİKA 1 Ensar Vakfı Başkanı Yaşar KAYA olabilir ve 
Prof.Hayrettin Karaman'ın konuşmasını içeren kasetteki dikkat çeken konuşma 
metinlerini içeren 3 sayfadan oluşan belge, LAHİKA 2  Ensar Vakfının 17 Ocak 1998 
tarihinde düzenlediği konferansda Doç.Dr.Yunus Vehbi Yavuz'un konuşmasını içeren 
kasetteki dikkat çeken konuşma metinlerine ilişkin 2 sayfadan oluşan belge ile tanımlanan 
belge; Donanma Komutanlığı bölgenin hem Garnizon hem Emasya Bölge Komutanı olarak 
Kocaeli ve Yalova illerindeki İl Emniyet Komisyonlarında  yer almakta ve  bu komisyonlarda 
alınan kararlara katılmaktadır. 



  

 Ensar vakfı Kocaeli Valiliği İl İzleme Kurulunun  takibi altında  olan bir vakıftır 
o dönemde.  Donanma Komutanlığının bu vakıfla ilgili hiçbir icrai tasarrufu olmamış ancak 
Donanma Komutanlığının kuvvet ve personel güvenliği ile İstihbarata Karşı Koyma 
kapsamında pasif kuvvet içi personele ait tedbirlerin alınması açısından değerlendirilmiştir. 
Belgede yer alan bilginin kaynağı Kocaeli Valiliğinin  2911 sayılı  kanunun 13. maddesi 
kapsamında elde ederek Donanma Komutanlığına iletilmiştir. Belge içeriğinden de 
anlaşılacağı gibi, Kocaeli Valiliği İl İzleme Kurulu ve Emniyet Müdürlüğünün  Ensar 
Vakfıyla ilgili çalışmaları sonucu  konuşma çözümleri de yapılarak Kocaeli Valiliğince 
Donanma Komutanlığına gönderilen kasetlere ait bilgilerin de yer aldığı belgelerdir. 

 Bu  belgelerde, 17 Ocak 1998 tarihinde  vakfın düzenlediği konferansta yapılan 
konuşma ile birlikte, bu vakfın  evveliyatı ile  ilgili bilgi de verilerek  17 Ocak 1998 
tarihinde  Hükümet komiserinin izlediği vakıf açılışında yapılan konuşmaya ait çözümlerle 
birlikte Donanma Komutanlığına gönderilmiştir. Kaldı ki bu belge içeriğinde;HADEP’in 
faaliyetleri,Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğünce  yapılan operasyonlarda yasa dışı faaliyetleri 
görülerek mühürlenen yurda ait bilgilerinde bulunduğunu hiç dikkate almamıştır. 

 Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve rapor sistemi ile hiçbir ilişkisi bulunmayan 
Emniyet Müdürlüğünün yasal operasyon bilgilerini içeren bilgisayar çıktısı olan ve üzerinde 
imza bulunmayan ve Donanma Komutanı namına Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral 
Metin Ataç adına imza bloğu açılan bu  belgenin,  Metin Ataç ve  kaynağı olan Mülki 
makamlar  için  suç delili niteliği taşımadığı halde sadece  benim için suç delili olması da 
hukuken mümkün değildir.

 İddianamenin 175. Sayfasında  alt alta yer alan   2 adet   Mayıs   98 tarihli, 
kuran kursları ve  kaçak kuran kursları ile ilgili 1 sayfa belge ve dosyada kalan sureti  ile 
tanımlanan belgeler ile  iddianamenin 175. ve 538. sayfalarında yer alan Mart 98 tarihli, 
Gölcükte kuran kursları ve vakıflarla ilgili ek-a ve ek-b den oluşan toplam 3 sayfalık belge 
ile tanımlanan belgeler; Hükümet direktifleri doğrultusunda kurulan İl İzleme ve Denetleme 
Kurulunun faaliyet raporları,  Kocaeli Valiliğince  Garnizon ve Emasya Bölge Komutanı 
olan Donanma Komutanlığına periyodik olarak gönderilmiştir. Bu belgelerde yer alan 
bilgiler Kocaeli  Valiliğinin  hükümet direktifleri kapsamında yürüttüğü  çalışmalarıdır. 
Mayıs 98 tarihli belgede, kaçak olarak kurulmuş yatılı kuran kursunun İl izleme Kurulunca 
tespit edilerek mühürlendiği  ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı  belirtilmektedir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri, İKK, Koruyucu Güvenlik ve  İşbirliği Yönergesi esasları gereğince 
Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Metin Ataç imza bloğu açılarak   Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilmek üzere tanzim edildiği anlaşılan taslak ve imzasız bir 
belgedir. 54. Hükümetin istifası, BÇG faaliyetleri ve rapor sistemi ile hiçbir ilişkisi 
bulunmayan  bilgisayar çıktısı olan ve üzerinde imza bulunmayan ve Donanma Komutanı 
namına Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Metin Ataç adına imzaya açılan bu 
belgelerin,  Metin Ataç ve  Kocaeli Valiliği sorumluları için  suç delili niteliği taşımadığı 
halde  sadece  benim için suç delili olması da hukuken mümkün değildir.

 İddianamenin 175. ve  538. sayfalarında yer alan   Mart   98 tarihli, İmam hatip 
lisesi Milli Güvenlik Bilgisi dersi öğretmenliği ile ilgili bir sayfadan ibaret belge, ile 
tanımlanan belge, ek-29;  Milli Güvenlik Bilgisi Dersine Öğretmen tefrik etme görevi Milli 
Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği gereğince Garnizon Komutanlarınca yerine getirilir. 
Milli Eğitim Bakanlığı İle diğer bakanlıklara bağlı okullardaki görevlilerle öğrencilerin kılık 
kıyafetlerine ilişkin yönetmeliğin 12. maddesinde;   lise ve dengi okullarda  kız öğrenciler, 
okul içinde baş açık, saçlar temiz ve düzgün taranmış olup uzun olması halinde örülür veya 
arkaya toplanarak bağlanır, demektedir.  Bu yönetmelik 1981 yılında yürürlüğe girmiş olup 
halen geçerlidir. Kılık kıyafet yönetmeliğine uyulmadığı  Milli Güvenlik Bilgisi öğretmeni 
tarafından tespit edilen liseye, bu aykırılıklar giderilinceye kadar öğretmen tefrikinin 
yapılmayacağının  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirilmesi için hazırlanan taslak bir 



  

belgedir. Bu konuda karar verme yetkisi Donanma Komutanı'nda olup, komutan emri 
gereğince, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Metin Ataç imzasıyla bu karar Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı'na  bildirilmek için hazırlanmıştır. Ancak, Kocaeli Vaililiğince  okul 
müdürlüğüne yapılan ikazla yönetmeliğe uyulması sağlanmış ve Donanma Komutanlığı'nca 
öğretmen tefriki yapılmıştır. Bu  belgenin Batı Çalışma Grubu ve rapor sistemi ile hiçbir 
ilişkisi olmayıp, Garnizon Komutanı olan Donanma Komutanının tasarrufudur. Kaldı ki 
Mayıs 1998 yılına ait bu imzasız ve taslak belgenin var olmayan hükümeti devirmekle ilgisi 
de kurulamamıştır.  

 Kaldı ki Donanma Komutanın bu kararı ile  İKK Kısım Amiri Yüzbaşı Necmettin 
Sarı tarafından hazırlanarak Donanma Kurmay Başkanına Tümamiral Metin Ataç adına 
imzaya açılan  bu imzasız taslak evrak,  diğer kişiler için suç teşkil etmezken sadece benim 
için suç teşkil etmesi akla ve hukuka da aykırıdır.

 İddianamenin çesitli başlıklar  altında  176. ve 1267. sayfalarında yer alan 
Temmuz 1999 tarihli, sakıncalı ve şüpheli personel listeleri, bu belgelerde yer alan faaliyet; 
Batı Çalışma Grubu ve rapor sistemi ile hiçbir ilişkisi olmayıp, tamamen Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelini kapsayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30 yıldan beri ,Askeri Ceza 
Kanunu, İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Güvenlik Soruşturması Yönetmeliği ile Türk 
Silahlı Kuvvetleri  İstihbarat Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 
esaslarına  ve diğer Türk Silahlı Kuvvetleri mevzuatına uygun olarak yürütülen Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin asli ve sürekli faaliyetidir.

  İstihbarat Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesine göre 
sakıncalı ve şüpheli kategorisine alma yetkisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığında  olup, 
kriterleri ve esasları somut olarak bu yönergede sayılmıştır. 

Kategoriye alınan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin takip ve kontrolü birlik ve 
her seviyedeki komutanlıklara aittir. 

 Temmuz 1999 tarihli belge, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca  kategoriye alınan 
personele ait listenin, İstihbarata Karşı Koyma, Güvenlik ve İşbirliği  yönergesinde esasları 
belirtilen kanaat raporlarını doldurmaları için ast komutanlıklara ve sicil amirlerine 
gönderilen evraka ait ekler olup adıma imza bloğu açılmış, evrakın emir kapağı ise Donanma 
Komutanı emriyle Kurmay Başkanı Tümamiral Metin Ataç adına imza bloğu açılmıştır.

 İddianamenin 529. sayfasında bulunan ve benzer bir belge olan 14 Ekim 1999 
tarihli belge de, belgenin ilgisinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın  14 Ekim 1999 
tarihli emri gereğince, kategoriye alınmış personelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca nihai 
ve  temize çıkarma işlemlerinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan tamamlayıcı bilgilerin 
toplanması için  ast birliklere emir verildiği görülmektedir.  Bu emir Donanma Komutanı 
emriyle Kurmay Başkanı Tümamiral Mustafa Özbey adına imzaya açılmıştır. 

Temmuz 1999 tarihli belgelerle de aynı kapsamdadır. Sayılan tüm faaliyetler 
Donanma Komutanlığının ve karargâh unsuru olan İstihbarat ve İstihbarat Karşı Koyma Şube 
Müdürlüğü'nün asli görevidir. Kaldı ki, bu listelerde yer alan tüm personel Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelidir. İddianamede bulunan BÇG emirlerinde yer alan Türk Silahlı 
Kuvvetleri dışı faaliyetlerle hiçbir ilişkisi yoktur. Belgelerin hiçbir yerinde Batı Çalışma 
Grubu emirlerine atıf ya da ilgi yapılmamıştır.

 İddianamenin  176. ve 532. sayfasında  yer alan  Ocak 1998  tarihli,  özetle 
Makine Kıdemli Albay Mehmet Ali Abay hakkında  yazı ve  görüşme raporu ile 
tanımlanan belge; bu belgede yer alan bilgiler, daha önce saymış olduğum hükümet 
direktifleri Türk Silahlı Kuvvetleri İKK, Koruyucu  Güvenlik ve İşbirliği yönergesi  ve 
Emasya protokolünün  22. maddesi gereğince İzmit MİT Bölge Başkanlığı tarafından 
istihbarat paylaşımı ve güvenlik soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri 
personelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni doğrudan etkileyecek faaliyetlerinin aktarıldığı 
Kocaeli MİT Bölge Başkanlığı'nda görevli personeli ile görüşmeden elde edilmiştir. 



  

MİT personeli yazışmalarda, Donanma Komutanlığı ve Donanma Komutanı 
emirleri gereğince güvenilir kaynak olarak tanımlanmaktadır. 

Bu belge, yasalara ve Türk Silahlı Kuvvetleri mevzuatına uygun olup Batı Çalışma 
Grubu faaliyetleri ve rapor sistemi ile hiçbir ilişkisi olmadığı gibi, evrakın üzerinde bulunan 
Ocak 1998 tarihinde zaten var olmayan 54. Hükümetin istifaya zorlanması ile hiçbir 
bağlantısı da yoktur. 

Belgede adı geçen şahısla ilgili olarak özetle, sivil şahıslarla ticari ilişkilerinin 
bulunduğu, kendisinden kıdemce çok alt seviyedeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeline askeri 
disiplin ve  hiyerarşik bağlantıyı bozan vaatlerde bulunduğu,  astlarını mesai saatlerinde özel 
sebeplerle görevden alıkoyduğu, Hava Üs Komutanlığı'nda görevli  bir subay olarak uçak 
alım kararlarının verildiği o tarihlerde  Türk Silahlı Kuvvetleri'nde normal bir davranış 
olarak kabul edilmeyecek şekilde  bazı firmalarla yakın ve özel ilişki içine girdiğinin  MİT 
tarafından tespit edilerek Donanma Komutanlığı'na iletilmesi,  İç Hizmet Kanunu, Türk 
Silahlı Kuvvetleri İKK, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi ile Güvenlik Soruşturması 
Yönergesi esasları kapsamında  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak bu personelin takip ve 
kontrolünü gerektirecek bir istihbarattır. Bu belgeler ise Donanma Komutanlığı'na ulaşan 
istihbaratın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iletilmesi için hazırlandığı görülmektedir. 

Kaldı ki, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren,  Batı Çalışma Grubu 
faaliyetleri ve rapor sistemi ile hiçbir ilişkisi bulunmayan, bilgisayar çıktısı olan ve üzerinde 
imza bulunmayan ve Donanma Komutanı namına Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral 
Metin Ataç adına imzaya açılan  bu  belgenin,  Metin Ataç ve  diğer sorumlular  için  suç 
delili niteliği taşımadığı halde  sadece  benim için suç delili olması da hukuken mümkün 
değildir.

 İddianamenin  177. ve 543. sayfasında  yer alan  Şubat 98 tarihli HADEP, Ensar 
Vakfı, Dersane,Yaş kararları ile TSK dan ilişiği kesilenlerle ilgili iki sayfadan oluşan belge 
ile tanımlanan belge; Bu belgede yer alan bilgiler, daha önce saymış olduğum Milli 
Güvenlik Siyaset belgesi doğrultusunda yayınlanmış hükümet direktifleri kapsamında 
Kocaeli Valiliğinin İl İzleme Komisyonu ve Emniyet Müdürlüklerinin çalışmaları, Kocaeli 
Valiliği İl Emniyet Komisyonu toplantısında deklere edilen ve tedbir alınması istenen 
hususlar, Türk Silahlı Kuvvetleri İKK, Koruyucu Güvenlik ve  İşbirliği yönergesi  ve 
EMASYA protokolünün  22. Maddesi gereğince Kocaeli Valiliği,  Emniyet Müdürlüğü ve 
İzmit MİT Bölge Başkanlığı tarafından istihbarat paylaşımı ve Güvenlik Soruşturması 
Yönergesi esasları kapsamında,  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ana unsuru olan Donanma 
Komutanlığı'nın kuvvet ve personel güvenliği ile Casusluk ve İstihbarata Karşı Koyma 
görevlerini doğrudan etkileyecek faaliyetlerin Komuta katı ve Donanma Kurmay Başkanı 
kanalıyla İstihbarat, İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne iletilen ve MİT Bölge Başkanlığı 
görevlileri ile görüşmeler sonucu elde edilen istihbarata ait haberlerdir. Bu belge ise, bu 
haberlerin  Donanma Komutanlığı'nca istihbarat haline getirilmeden yorumsuz ve teklifsiz 
olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iletilmek için hazırlanmış taslak ve imzasız dijital 
belgedir. 

Donanma Komutanlığı kuvvet ve personel güvenliğini doğrudan ilgilendiren,  Batı 
Çalışma Grubu faaliyetleri ve rapor sistemi ile hiçbir ilişkisi bulunmayan  bilgisayar çıktısı 
olan ve üzerinde imza bulunmayan ve Donanma Komutanı namına Donanma Kurmay 
Başkanı Tümamiral Metin Ataç adına imzaya açılan  Şubat 1998 tarihli  bu  belgenin,  Metin 
Ataç ve  diğer sorumlular  için  suç delili niteliği taşımadığı halde  sadece  benim için suç 
delili olması da hukuken mümkün değildir.

 İddianamenin  175. ve 531. sayfalarında  yer alan  Aralık 97 tarihli özetle  Gölcük 
Tersanesi Komutanlığı'nda görevli Yüksek Mühendis Albay Naci Tahmaz ile yapılan 
görüşme ile tanımlanan belge; Donanma Komutanlığı bağlısı ast birlik olan Gölcük Tersane 
Komutanlığı'nda görevli bir albayın, tamamen kendi rızası ile birliğindeki askeri disiplin ve 



  

hiyerarşiyi bozan yıkıcı faaliyetlerle ilgili olarak kendi personeli ile ilgili gözlemleri ve 
tespitlerine dayalı ihbarının, üst makamların bilgisi ve emriyle bu konuda yetkili olan 
Donanma Komutanlığı İstihbarat, İKK ve Güvenlik Şube Müdürü'ne aktarması kapsamında 
yapılan görüşmedir, sorgulama değildir.Kaldı ki ihbarın konusu kendisi ile ilişkili de 
değildir. Bu işlemin yasal ve olağan olduğu bizzat Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak 
görev yapmış  olan emekli Korgeneral Çetin Saner tarafından da mahkemenize açıklanmıştır.

 İç Hizmet Kanunu 12/b maddesinde karargâh, kumandan veya amirlerin kıta veya 
kurumlarının sevk ve idaresinde yardımcı olan bir toplumdur. Karargâhlar bir kuruluş ve 
kadro ile tespit edilir, denmektedir. Askeri karargâhlarda yer alan  tüm birimlerin görev yetki 
ve sorumlulukları  kadro kuruluş ve görev talimatları ile belirlenmiş olup, tüm faaliyetlerini 
komutan adına  ve komutan yetkisiyle yürütürler. Her birim Başkanlıklar, Şube Müdürlükleri 
vesaire komutanın devrettiği komuta yetkisi ölçüsünde bağlısı ast birliklere  komutan adına 
emir vermeye yetkilidir. Karargâh birimlerinin bu kapsamda komutanlık bağlısı ast birliklere 
verdiği emirler, emir veren askeri şahsın rütbesi gözetilmeksizin komutan tarafından verilmiş 
sayılır ve mutlak itaati gerektirir.

 Bahse konu görüşme ile görüşmenin yazıldığı rapor askeri mevzuata aykırı  olmuş 
olsa idi,  Donanma Kurmay Başkanı tarafından kabul görmez, Donanma Komutanı tarafından 
da onay verilmez ve hakkımda yasal işlem başlatılması gerekirdi. Görüşme raporunun Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilmek üzere Donanma Komutanı namına Donanma 
Kurmay Başkanı adına imza bloğunun bulunması da, en azından konu hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmayanlar için yasallığını ve denetlendiğini  gösteren açık bir durumdur. 

Kaldı ki tamamen yasa ve usullere uygun olarak yürütülen bu işlemlerin Donanma 
Komutanlığı kuvvet ve personel güvenliğini doğrudan ilgilendiren,  Batı Çalışma Grubu 
faaliyetleri ve rapor sistemi ile hiçbir ilişkisi bulunmayan bilgisayar çıktısı olan ve üzerinde 
imza bulunmayan ve Donanma Komutanı namına Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral 
Metin Ataç adına imza bloğu bulunan Aralık 1997 tarihli bu belgenin,  Metin Ataç ve  diğer 
sorumlular  için  suç delili niteliği taşımadığı halde  sadece benim için suç delili olması da 
hukuken mümkün değildir.

İddianamenin  176. 530 ve 541. sayfalarında  yer alan  Ocak 1998  tarihli özetle 
iki adet rapor içerikli bir sayfadan oluşan belge ve dosyada kalan sureti ile  ek-a iki adet 
rapor yazılı  Batobilrap 98/1 ve Batobilrap 98/2 ile  Nisan 1998  tarihli Batobilrap 98/09 ile 
tanımlanan belgeler; bu raporlara ait kapak yazıları, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral 
Metin Ataç adına imzaya açılmıştır. Raporlar Ocak ve Nisan 1998 tarihlerine ait olup var 
olmayan 54. Hükümeti istifaya zorlamakla hiçbir ilgisi yoktur.  

Ocak 98 tarihli 98/1 sayılı rapor; Kocaeli Valiliğinin denetimleri kapsamında İl 
Emniyet Komisyon toplantısında alınan karardan söz etmekte,  Ocak 98 tarihli 98/2 sayılı 
rapor;  Donanma Komutanlığı bağlısı Deniz Hava Üs Komutanlığının Kocaeli Emniyet 
Müdürlüğü ile yürüttüğü ortak çalışma sırasında meydana gelen olaydan, Nisan 98 tarihli 
98/9  sayılı rapor ise; Garnizon komutanlığı olarak, garnizon sınırları içerisinde yapılacak 
olan bir toplantıdan söz etmektedir. 

 Garnizon dahilinde yapılacak her türlü yüksek katılımlı  toplantı, gösteri ve 
yürüyüşler ile toplumsal olayların izlenmesi Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Yönetmeliği'nin daha önce açıkladığım Garnizon komutanının vazifesini  sayan ilgili 
maddeleri kapsamında Donanma Komutanlığı'nın vazifesidir. Ayrıca, İl Emniyet 
Komisyonunun  üyesi ve Emasya Bölge Komutanlığı olarak bü tür faaliyetler Kocaeli 
Valiliğince Donanma Komutanlığına bildirilmektedir. Bu bilgilerin,  mahiyeti hakkında bilgi 
sahibi olmadığım rapor formatı ile hazırlanan emri amirlerim tarafından verilmiştir. 

Kasetler ve ses kayıtları ile ilgili açıklamalarım, Erkan Yaykır başlığı altında, 
iddianamenin 177. sayfasında;  7.Klasör içinde bulunan kaset inceleme çözüm tutanakları 
ile ilgili 4 sayfadan oluşan 22.02.2013 tarihli araştırma tutanağı ve eklerinden söz edilerek; 



  

 Hakan Bilgin isimli astsubay ile yapılan görüşme özetlenmiş. Çözüm tutanağında yer alan 
İstihbarat Şube Müdürü olarak şeklindeki konuşmadan, Erkan Binbaşının Donanma 
Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir.

 Şüpheli olarak adımın bulunduğu 174.-177. sayfalar arasındaki  kısımda başkaca 
herhangi bir kasetten söz edilmemektedir. 22.02.2013 tarihli araştırma tutanağında 
konuşmanın yer aldığı kaset 3-32-21 ile numaralı kasettir.  Bu kaset 199. sayfada da 
belirtildiği gibi 1998 yılına aittir. Vhs kasetlerinin incelenmesi başlığındaki 187.sayfa diğer 
kayıtlar alt başlığı altında 188. sayfada bulunan 9-3- 11 ile numaralandırılmış üzerinde 25 
Ocak 1998 Kadir Gecesi Gölcük Kongre Salonunda yapılan RP iftarı ve konuşmalar ile 
tanımlı kaset;  bu kasetin çözüm tutanağı yoktur.   Bu kaset ve  iddianamenin 175. ve 536. 
sayfalarında yer alan ek a ve ek b den oluşan Mart 1998 tarihli belgenin eki olan kasettir.  Bu 
belgede ve kasete ait açıklamamı daha önce yaptığım için  detaylı açıklama yapmayacağım. 

 Yapılan toplantı,  Kocaeli Valiliği tarafından görevlendirilmiş hükümet komiserince 
2911 sayılı Toplantı  ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 13. maddesi  kapsamında  açık ve 
yasalara uygun olarak kaydedilmiş, çözümü de yapılarak Garnizon ve Emasya Bölge 
Komutanı olan Donanma Komutanlığına, toplantıya askeri katılımın incelemesi ve 
değerlendirilmesi amacıyla gönderilmiştir.

 Kasete ait evrakta, Donanma Komutanı namına Kurmay Başkanı Tümamiral Metin 
Ataç adına imza bloğu bulunmaktadır. Serbest metin olarak yazılan belge ve eki olan bu 
kasetin, var olmayan 54.hükümetin istifası, Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve rapor sistemi 
ile hiçbir ilgisi yoktur. Kaldı ki bu sadece iftar yemeği olmayıp, Kocaeli valiliğine konferans 
ve toplantı olarak deklare edilmiş bir faaliyettir. Her türlü yüksek katılımlı toplantı ve 
konferans kanun gereği devlet usül ve gözetimindedir.

 189. sayfada bulunan 3134 5 ve 3-127 9 ile numaralandırılmış Fethullah Gülen 
Grubu öğrencilerinden Eyüp Kayar isimli birinin Hulki Cevizoğlu ile yaptığı görüşme 
06.11.1998 ibaresi bulunan kaset  ile tanımlı  2 adet belge, bu kasetlerin  çözüm tutanağı 
yoktur. Kasetler, tarih  itibariyle benim 02.10.1998-19.02.1999 tarihleri arasında Silahlı 
Kuvvetler Akademisinde Kurmay subay olarak öğrenim gördüğüm döneme denk 
geldiğinden, sorumluluğum yoktur.

 Ses bantlarının ve video kasetlerinin yan delillerle doğrulanmadan delil olarak kabul 
edilemeyeceği Anayasa Mahkemesi'nin 16.06.1994 tarih 1993/3-1994/2 sayılı kararında 
belirtilmiştir. 

 İddianamenin teyp kasetlerinin incelenmesi bölümünde, kaset kayıtlarının 
1997-2001 yılları arasında yapıldığı, bazı askeri şahısların dini yönleri nedeniyle 
sorgulandığı, sivil şahıslardan çeşitli kişiler hakkında fişleme tarzı bilgilerin alındığı, dini 
içerikli yayın yapan bazı radyo programlarının kaydedildiği ifade edilmektedir. Bu bölümde 
yer alan teyp kasetlerinde,  adımın geçtiği ya da Silahlı Kuvvetler Akademisinde bulunduğum 
01.10.1998 - 19.02.1999  tarihleri arası hariç olmak üzere, İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube 
Müdürü olarak görev yaptığım Aralık 1997–Aralık 1999  tarihleri arasına denk gelen birkaç 
kaset mevcuttur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bekasına yönelik her türlü örgütsel ve çete 
faaliyetlerin tespiti ve izlenmesi asli ve açık görevdir. 

  Ayrıca, benim Şube Müdürü olarak görev aldığım Aralık 1997 sonrası döneme ait 
kasetler, ortam dinleme kayıtları da olmayıp, İstihbarat Şube Müdürlüğünde şahısların ihbar 
ve şikayetleri kapsamında kendi istekleri ile yapılan görüşmelerin, şahsa açıkça söylenerek 
devlet arşivi ve güvenlik, istihbarat ve istihbarata karşı koyma kapsamında değerlendirilmesi 
maksadıyla kayda alınmıştır. Yasa dışı bir faaliyet değildir. Bunun dışında da adımın geçtiği 
başkaca kaset yoktur.

 İddianamenin 191. sayfasında yer alan  3-108 (38) ile numaralandırılan Raks 
marka ve üzerinde 12.5.98 Gürcan ibaresi yazılı olan teyp kaseti   ile tanımlı  belge; Bu 
kasetin çözüm tutanağı yoktur. Öncelikle bu kasetin tarihi 12.05.1998 olup zaten mevcut 



  

olmayan 54. Hükümeti istifaya zorlamakla, Batı çalışma grubu ve rapor sistemiyle hiçbir 
ilgisi yoktur. Kaldı ki bu görüşme Batı çalışma grubu faaliyetlerinin kapsamı dışında olan, 
askeri personelin bir ihbarının değerlendirilmesi niteliğindedir. İhbarcı astsubayın bazı 
hiyerarşi dışı örgütlenmeden rahatsız olduğu ve bu örgütle olan ilişkilerin kapsamının 
öğrenilmeye çalışıldığı bir görüşme olduğunu da açıklamaktadır. 

 İddianamenin 192. sayfasında yer alan 3-78 (24) ile numaralandırılan Raks 
marka üzerinde Yusuf Sezer tanışma 1 ibaresi yazılı olan teyp kaseti ile tanımlı belge  bu 
belge 1998 yılına aittir. Bu kaset; Donanma Komutanlığı bağlısı Gölcük Tersane 
Komutanlığında abisi işçi olarak çalışan Yusuf Sezer isimli şahsın kendi rızasıyla  Donanma 
Komutanlığına bazı ihbar ve şikayetlerde bulunacağı yönünde müracaat etmesi üzerine, 
Komuta katının bilgisi ve emri ile İstihbarat Karşı Koyma Kısım Amirim Yüzbaşı Necmettin 
Sarı ile birlikte yapılan görüşmelerdir.Türk silahlı kuvvetlerine ilgisini ve bilgi sahibi 
olduğunu açıkça ortaya koyan ve Donanma Komutanlığına kadar ulaşan bu şahısla görüşmek 
yasal ve zorunlu görevimdir. 

 17, 3-88 28 ile numaralandırılan Raks marka ve üzerinde Yusuf Sezer Tanışma 2 
ibaresi yazılı olan teyp kaseti ile tanımlı  belge.  Bu belge Tanışma-1 ile tanımlı (3-78)(24) 
nolu kasetin devamıdır.

Söz konusu vakıf ve derneklerin faaliyetlerinin, Türk silahlı kuvvetleri personeline 
sızma ölçüsünde Donanma Komutanlığını ilgilendirdiği ve takip edildiği açıktır. 

Sadece Milli Gençlik Vakfı için değil diğer dernekler de aynı, biz siyasetin dışında 
tutuyoruz  bizim için ülkücü kesim neyse selamet kesim de odur ne bileyim Cumhuriyet Halk 
Partisi  de odur bizim için fark etmez biz siyasetin dışında tutuyoruz. Dolayısıyla bizim 
herhangi bir personelimiz siyasetin dışında tutuyoruz. Dolayısıyla  bizim herhangi bir 
personelimiz siyasetin içinde olamaz dolayısıyla siyasetle uğraşan aktif olarak bizim 
görevimiz onu öğrenmektir. Onun haricinde siyasetle uğraşmayız onların ne yaptıkları bizi 
hiç ilgilendirmez. Dolayısıyla bu gibi kurumlarda aktif olarak görev yapan personel  bizim 
için önemlidir.

 İddianamenin 192. sayfasında yer alan 3-67 (14) ile numaralandırılan Raks 
marka teyp kaseti şeklinde tanımlı  belge.  Bu belge 1998 yılına aittir. Görüşmenin esasının; 
özellikle askeri şahısların siyasi faaliyetleri, dernek ve tarikatlarla ilişkilerinin tespitine 
yönelik olduğunu gizlemiş, yöneltilen soruların da bu kapsamda  yok saymıştır.  Türk silahlı 
kuvvetlerini ilgilendirmeyen konularla ilgili bilgiler ise değerlendirilmek üzere, İl Emniyet 
Komisyon toplantısında  Kocaeli Valiliğine bildirilmiştir. 

 İddianamenin  195.  sayfasında yer alan  3-88, 23 ile numaralandırılmış, el yazısı 
ile Ensar Vakfı  Hayrettin Kahraman 07.12.97 ibareleri yazılı kaset ile 3-84 (29) ile 
numaralandırılmış,  üzerindeki etiketlerde el yazısı ile Ensar Vakfı Yunus Vehbi Yavuz, 
17.1.1998 yazılı kaset; Bu kasetin çözüm tutanağı yoktur. Bu kasetlerde yer alan 
konuşmaların özetleri;   İddianamenin 176, 177. ve 535. sayfalarında yer alan Mart 98 tarihli 
belge nin  EK-A sının  Lahika-1 ve Lahika-2 sinde bulunmaktadır. Daha önce detayları ile 
açıkladığım Mart 98 tarihli ve Kurmay Başkanı Metin Ataç adına imza bloğu bulunan 
belgede; Ensar Vakfının 07 Aralık 1997 tarihinde açıldığı, açılışına Prof. Hayrettin 
Kahraman’ın katıldığı ve Lahika-1 de dikkati çeken konuşma metinleri ile birlikte gönderilen 
kasetteki konuşmayı yaptığı belirtilmektedir.  Kocaeli İl İzleme Kurulu ve Emniyet 
Müdürlüğünün  Ensar Vakfıyla ilgili çalışmaları sonucu  konuşma çözümleri de yapılarak 
Kocaeli Valiliğince Donanma Komutanlığına gönderilen kasetlerdir. 17 Ocak 1998 tarihinde 
Hükümet komiserinin izlediği vakıf açılışında yapılan konuşmaya ait çözümlerle birlikte 
Donanma Komutanlığına gönderilmiştir. Bu vakıf  Hükümet direktifleri doğrultusunda 
Kocaeli Valiliği İl izleme kurulunun takip ettiği bir vakıftır. 

 Teyp kasetlerinin incelenmesi başlığındaki dini içerikli radyo kayıtları   alt başlığı 
altında 196. Sayfa, 3-102 (8) ile numaralandırılan Raks marka ve üzerinde Harekat 



  

başkanlığı 17.7.1997 gün ve Harekat 3590 diye giden sayılı yazının ekidir. 
19 Haziran 97 A Erkan ibaresi yazılı olan teyp kasetinin incelemesinde;  Kasetin 

A ve B yüzünde, bir radyo programının kayda alındığı, programı yapan spikerin dini içerikli 
konuşmalar yaptığı, ayrıca ülkenin içerisinde bulunduğu mevcut durumlarla ilgili de 
yorumlar yaptığı, 3-106 (12) ile numaralandırılan Raks marka ve üzerinde Harekat 
başkanlığının 24 Temmuz 1997 gün Harekat 3590-1450-97 İstihbarat İKK sayılı 
KIMK'nin  EK-B'si-22 Haziran 97 Mesaj FM A Erkan ibaresi yazılı olan teyp kasetinin 
incelemesinde; 19 Haziran 1997 ve Temmuz 1997 tarihli bu kasetlerdeki Erkan ibaresinin 
benimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tarihte tarafıma dış istihbarat ve yunan tatbikatlarını izleme 
görevi verildiğini ve  fiilen İstihbarata Karşı Koyma görevinde olmadığımı belgeleriyle 
açıklamıştım. Ancak; 7. Klasördeki  araştırma tutanağında; Donanma Komutanlığında, aynı 
tarihlere ve  Mesaj FM  Radyo kayıtlarına ait aynı içerikli 4 kaset daha bulunmasına rağmen, 
sayın savcının bu dört kaseti iddianamenin 196. sayfasındaki Dini İçerikli Radyo Kayıtları 
başlığı altında belirtmediği ve iddianameye ilave etmediği görülmektedir. 

7. Klasörde bulunan araştırma tutanağın ilgili sayfalarını  mahkemenize Ek-38'de 
sunuyorum. Bu bölümde belirtilmeyen bu dört kaset 7. klasördeki Emniyet Müdürlüğüne ait 
tutanakta  aynen şu şekilde açıklanmıştır; 3-76 (31) ile numaralandırılmış olan raks marka 
kaset üzerindeki  Abdullah Erkan Mesaj FM 21.6.97 3-77 (9) ile numaralandırılmış olan raks 
marka kaset üzerindeki Abdullah Erkan Başarmak  (Söz söylemek), 3-97 (3) ile 
numaralandırılmış olan raks marka kaset üzerindeki Abdullah Erkan Başarmak  26. Haziran 
97. 3-93 (22) ile numaralandırılmış olan raks marka kaset üzerindeki Abdullah Erkan 
Tevhid ve Şirk  25 Haziran 97. İddianamenin 196. sayfasına ilave etmediği bu dört kasetin 
üzerindeki yazılardan; Erkan ibaresinin, Mesaj FM de konuşmacı ve program yapımcısı  olan 
Abdullah Erkan Başarmak isimli şahısı gösterdiği açıkça anlaşılmaktadır.

 Diğer tüm kasetlerin üzerine de aynı yöntemle konuşmacı ya da ihbarcının adları 
yazılıdır. 

 Abdullah Erkan Başarmak isimli sahsın radyo konuşmasına ait 6 adet kaset 
arasından, üzerinde sadece Erkan yazılı 2 kasete ait kısmın, nasıl özenle işaretlendiği ve 
sadece bu iki kasetin iddianamenin 196. Sayfasındaki dini içerikli radyo kayıtları başlığı 
altında Erkan ibaresi yazılı olduğu açıklaması da yapılarak kasıtla dahil edildiği açıkça 
görülmektedir. 

 Teyp kasetlerinin incelenmesi başlığındaki mikro kasetlerin incelemesi alt 
başlığında 197-201. sayfada. Tırnak içerisinde, El konulan 28 adet mikro kasetin yapılan 
incelemesinde, 1998-1999 yıllarına ait Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube 
görevlilerince yapıldığı ve ortam dinlemesi olduğu değerlendirilen kayıtlarının olduğu, 
kayıtların içeriğinde bazı askeri şahısların dini yönleri nedeniyle sorgulandığı, ayrıca sivil 
şahıslardan çeşitli kişiler hakkında fişleme tarzı bilgilerin alındığı anlaşılmıştır 
denmektedir. Bu bölümde sayılan belgelerin çoğunun benimle ve daha önce çalıştığım görev 
tarihlerimle hiçbir ilişkisi yoktur. Bu bölümde zikredilen  mikro kasetlerin 1998-1999 
tarihlerine ait  olduğu açık olduğundan,  Refah Yol Hükümetini istifaya zorlamakla hiçbir bir 
ilgisi ve ilişkisi yoktur. 

İddianamenin 199. sayfasında yer alan 3-32 (21) ile numaralandırılmış Sony 
marka Mini kaset; Bu kaset iddianamede adımın yer aldığı  bölümün 177. sayfasında 
açıklanan tek kasettir. Bu bölümde sayın savcı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ilgililerinin 
yaptığı ve kendisinin de aynen iddianameye koyduğu değerlendirmesinde; Bir astsubaya, din 
odaklı sorgulama yapıldığı ve dinsel yaklaşımlarının sorgulandığı izlenimini yarattığı 
görülmektedir. Oysa ki çözüm tutanağındaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi; Boşanma 
aşamasına gelmiş ve bizzat kendi evinde yürütülen Fettullah Gülen örgütüne mensup askeri 
personelin örgütsel faaliyetlerden rahatsızlık duyan Hakan isimli astsubayın eşi ile 
kayınpederinin, Astsubay Hakan’ın içinde bulunduğu  Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşisinin 



  

dışındaki örgütsel ve  Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine bilgi toplama faaliyetlerini ihbar 
etmesi üzerine, bu ihbardan bir şekilde haberdar olan  ve ihbarın seviyesini öğrenebilmek 
amacıyla  kendi isteği ile şubeme gelen  Hakan Bilgin isimli astsubayla yapılmış olan bir 
görüşmedir.  1998 yılına ait olması ve içeriği nedeniyle ne var olmayan 54. Hükümetle ne de 
Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilişkisi olmayan yasal faaliyetleri din kılıfı altında çarpıtarak 
suç ve suçlu üretmeye çalışmıştır.

 Bu görüşme ile Donanma Komutanlığı bağlısı Gölcük tersanesinde organize siyasi 
ve dini propaganda faaliyetleri ortaya çıkarılmaya çalışılmış. Görüşme sırasında siyasetten ve 
dinsel değerlerden uzak durmaya özellikle dikkat edilmiş.

Personelin Kategoriye alma yetkisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi yetkisi ise, Yüksek Askeri Şuraya aittir. 

 3-58 (11) ile numaralandırılmış üzerinde Mehmet Birol, Tersane ibareleri 
bulunan Sony marka Mikro kasetin incelemesinde; Bu kasetin çözüm tutanağı da yoktur. 
Sayın savcı, 8 Mart 1999 tarihine ait olan ve bu tarihte  var olmayan 54. Hükümetle hiçbir 
ilişkisi  bulunmayan bu kaseti de, diğer kasetlerde olduğu gibi emniyet müdürlüğünün 
düzenlediği, manipüle  edilmiş araştırma tutanağından cümle ve kelimeleri ard arda dizerek 
ismimi de zikrederek ilişkilendirmeye çalışmıştır. 

 İddianamenin 199. sayfasında yer alan 3-15 (22) ile numaralandırılmış Olympus 
marka Mikro kaset; Bu kasetin çözüm tutanağı yoktur. Araştırma tutanağın da dahi, kasetin 
ne irticai faaliyetlerle ne de 54. Hükümetle ilişkisi  ortaya konulmamıştır.

 İddianamenin 197. sayfasında yer alan 3-31(14) ile numaralandırılmış Sony 
marka Mikro Kaset; Bu kasetin çözüm tutanağı yoktur. Bu kasetin A yüzünün içeriğinde; 
PKK tarafından kaçırılıp bırakılan bir erin sorgusunun bulunduğu savcı tarafından 
belirtilmektedir. B yüzünde ise; Donanma Komutanlığı bağlısı bir askeri birliğin arazisi 
içinde, civardaki sivillerle birlikte yasa dışı define aranması ile ilgili Yusuf Sezer isimli 
şahsın ihbarı ile ilgili  bir görüşmedir. 1998 yılına ait bu kaset içeriğinin var olmayan 54. 
Hükümeti istifaya zorlamak, Batı çalışma grubu faaliyetleri ve rapor sistemi ile hiçbir ilgisi 
yoktur.

 İddianamenin 198. sayfasında yer alan 3-38(5) ile numaralandırılmış Sony 
marka Mikro kaset;  kaset içeriğinden; Hakan Bilgin ve çok sayıda personelin özel yaşantısı 
ve dini inançları ile hangi dershanelere gittikleri hakkında sorular sorulduğundan söz 
edilmektedir. Ancak savcılığın 1998 yılına ait bir kaset içeriğinden söz ederken ve atılı suçun 
54. Hükümeti istifaya zorlamak olduğu düşünüldüğünde, örgütsel faaliyetlerin araştırılması 
kapsamında askeri bir personele sorulan hangi dershaneye gittiği hakkındaki sorudur.

 Donanma Komutanlığı bağlısı tüm birliklerdeki askeri ve sivil personel üzerinde, 
disiplin, denetleme,  kontrol yetki ve sorumluluğuna sahiptir. 

İddianamenin 198. sayfasında yer alan 3-53(4) ile numaralandırılmış Sony marka 
 mikro kaset; Daha önce açıkladığım gibi, Hakan Bilgin isimli astsubayın eşi ile 
kayınpederinin ihbarı sonucu Fettullah Gülen Cemaati ile örgütsel ilişkide bulunan askeri 
personelin bu faaliyetlerinin araştırılması kapsamında Astsubay Hakan Bilgin’le kendi 
isteğiyle yapılan görüşmedir. 3-32(21) ile numaralandırılmış kasetin öncesi niteliğindedir. 

 İddianamenin 198.  sayfasında yer alan 3-19 (6) ile numaralandırılmış ve 
üzerinde İstanbul ibaresi bulunan, Sony marka Mikro kaset.  Bu kasetin çözüm tutanağı 
yoktur. Kasetin A yüzünde Binbaşı Erkan...? İsimli şahıs ile bir erkek şahıs arasında geçen 
konuşmaların kaydedildiği, bu şahsın, içerisinde astsubaylarında bulunduğu bir yapılanmadan 
bahsettiği ve bu konularda Binbaşı Erkan...?'a bilgi verdiği, belirtilmektedir. Ne olduğu 
anlaşılmayan bu kasetin anormal bir tarafı da  yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 
gruplaşmalar suçtur. Herkes bu tür ihbarlarda bulunabilir. Ancak  çözüm tutanağı olmayan 
bu kasetin benimle ilgisinin olmadığını da düşünüyorum.

 İddianamenin 200. sayfasında yer alan 3-52 (19) ile numaralandırılmış Mikro 



  

kaset; Bu kasetin çözüm tutanağı da yoktur. Kasete ait araştırma tutanağından da 
anlaşılacağı gibi, 17 Ağustos 1999 depreminin hemen akabinde, yani tamamen yıkılmış bir 
donanma komutanlığından söz ediyoruz. Hatta İzmit valiliğinin bile görev yapamadığı bir 
tarihten söz ediyorum. Bu kasetin içeriğinde yer alan hususlar; Gölcük kaymakamlığının 
henüz tam kapasite ile faaliyete dahi geçemediği dönemde, Gölcük'teki devlet kurumlarının 
bazılarında yarım yamalak kurulabilen kriz masalarında yardımların dağıtılması sırasında 
yaşanan yolsuzluklar ile devlet hizmetlerinin yürütülmesinde yapılan hukuksuzlukların, 
Kanal D muhabiri ve Gölcükte kamu  kurumlarında görevli  bazı şahıslar tarafından ihbar 
edilmesi ile ilgilidir. Bu yolsuzlukların, İddianameye ilave edilen bu hususun varolmayan 54. 
hükümetle hiçbir ilişkisi olmadığı gibi Batı çalışma grubu ve rapor sistemi ile de ilgisi yoktur.

 İddianamede ileri sürülen 1998 ve 1999 yıllarına ait iddialar ve deliller dikkate 
alındığında, ne tarih ne içerik açısından 54. Hükümetle hiçbir ilgisi olmayan yıkıcı faaliyet 
olan irtica ile mücadele ve bu kapsamda yürütülen faaliyetler bir suç olarak ileri 
sürülmektedir. Ancak irtica ve Türk silahlı kuvvetlerine sızmaya çalışan örgütlerle 
mücadele  bir devlet politikasıdır. 

İrticanın Güvenlik soruşturması yönetmeliğine göre de yıkıcı faaliyet olduğu açıktır. 
Cumhuriyetin temellerine yönelik tehdit ve yıkıcı faaliyet olan irtica ile mücadele 
cumhuriyet savcılarının da asli görevidir. Bu tehditle mücadele asla bir suç olarak ileri 
sürülemez. 

İstihbarat birimlerinin icrai bir yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Elde edilen 
istihbaratın kullanılıp kullanılmayacağı yada nasıl kullanılacağı bir komutan 
sorumluluğudur. Komutan kararını uygulayacak olan ise başta harekat birimi olmak 
üzere, konusuna göre diğer birimlerdir. Bu nedenle icra  karakteri taşımayan İstihbarat ve 
İstihbarata Karşı Koyma faaliyetlerinden dolayı, bu birimlerde çalışan personelin bu 
faaliyetleri nedeniyle sorumlu tutulması akla, mevzuata, bilimselliğe ve hukuka aykırıdır. 

Bu nedenle; İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma personelinin vakıf dahi 
olunamamış faaliyetlerin başlangıç çalışmaları ve emarelerine bakılarak bu personelin suçlu 
olarak görülmesi hukuken ve vicdanen mümkün değildir.

İddianamede yer alan iddiaların ve emniyet tarafından hazırlanıp çözümlenerek 
dava dosyasına dahil edilen her türlü belge ve delil ile iddianame üzerinde açık ve kesin 
şüphe oluşmuştur. 

Sonuç olarak; tarafıma yöneltilen atılı suçla ilgili tüm iddia ve deliller Aralık 1997 
tarihi ve sonrasına ait olan imzasız bilgisayar çıktısı dijital veriler olup hukuki delil niteliği 
bulunmamaktadır. Ayrıca ileri sürülen bu deliller hukuka aykırı olarak elde edilmiştir. 
Açıkladığım mevzuat ve emirler kapsamında, askeri disiplin ve mutlak itaat ile yürütmek 
zorunda olduğum Donanma Komutanlığı İstihbarat İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik 
Şube Müdürlüğüm sırasında, her türlü işlem ve faaliyetim Anayasa, yasalar ve emirler ve 
hiyerarşik bağlantı ile her türlü vicdani sorumluluğa uygundur. Bu faaliyetler ne içerik ne 
de kronolojik olarak görev yaptığım tarihte var olmayan 54. Hükümetin istifa etmesine sebep 
olabilecek fiil ve işlemler de değildir.  Açıkladığım sebeplerle tarafıma yönelmiş suçlamaları 
varit olmadığından  beraatımı arz ve talep ederim."

" 1996 yılında kurmay yüzbaşı olarak mezun olup harp akademisinden ve ondan 
sonra da Gölcük'te İstihbarata karşı koyma kısım amiri olarak atandığınız tarihten sonra 
ayrıldığınız tarihe kadar bu şekilde görüşmeleriniz oldu mu yoksa daha sonraki görev 
döneminizde mi bu şekilde görevlendirme şeyiniz oldu?"

"Benim 1997 Aralık'a kadar hiçbir görüşmem olmadı, zaten iddianamenin eklerinde 
de yoktur. Zaten böyle bir görevi icra etmediğim için yoktur. Bundan sonra bütün 
görüşmelerim de bu kadardır. Ben görüşme de çok fazla yapan birisi de değilim. Sadece bu 
kadardır görüşmelerim. Bunlar da ihbarlara dayalıdır, gelip kendi istekleri ile yaptıkları 
ihbarlara dayalıdır."



  

"Polislerle ilgili bir rapor var. Başlığı da batı çalışma grubu olay bildirim raporu, 
kısaltması Batolbilrap biliyorsunuz. Şimdi burada olayı bildirenin kimliği olarak siz 
bildirilmişsiniz. Polisler değerlendirirken genelde milliyetçi muhafazakar görüş beyan 
ettikleri denmiş, askeri yüksek şuraa kararları ile ilgili görüşleri belirtilmiş, değerlendirme 
olarak da anılan personelin genelde Türk solu ve PKK konusunda hassas davrandıkları ve 
çok yardımcı oldukları, ancak sağ tandanslı konularda ise aşırı ketum ve umursamaz durum 
takındıkları denmiş. Tedbirler bölümünde de yukarıda belirtilen görüşleri ifade eden Kocaeli 
Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kimlik bilgileri tespit edilerek donanma komutanlığına 
bildirilmesi ve bahse konu görüşlere sahip emniyet personeli ile ortak çalışmaların ve 
koordinasyonun yapılmaması denmiş. Şimdi öncelikle bu belgeyi siz mi hazırladınız, siz 
hazırladıysanız batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları isimli belgeye göre mi hazırlandı, bu 
şekilde polislerin kimlik bilgilerinin tespit edilerek donanma komutanlığına bildirilmesine 
niye ihtiyaç duyuldu, buna tabiri caizse fişleme de diyebiliriz."

"Kesin olarak bir şey söyleyebilmem mümkün değildir."
"Batı çalışma grubunun elemanı olarak veya Taşra teşkilatında çalıştınız mı 

çalışmadınız mı?"
"Hayır çalışmadım öyle bir teşkilat ne donanma komutanlığında ne de deniz 

kuvvetleri komutanlığında kurulmamıştır. Bu konuda hiçbir evrak ve belgeyi ben görmedim, 
çünkü bunlar benden önce genelkurmay başkanlığında yapılan faaliyetlerle, sizin 
iddianamenizdeki belgelerden okuyoruz, tarihleri zaten çakışmamaktadır, ancak zaten böyle 
bir teşkilat kurulmuş olsaydı bunun mutlaka bir teşkilat şeması, görev dağılımı ve hukuki 
düzenlemesi olması gerekirdi. Bu belgeler de zaten iddianamede yoktur. Ben de böyle bir 
grupta çalışmadım çünkü böyle bir grup ne donanma komutanlığında ne de deniz kuvvetleri 
komutanlığında kurulmadı."

"Sayın Güven Erkaya'nın Güven Erkaya'nın beyanlarının olduğu kitapta 
biliyorsunuz kendisi batı çalışma grubunun kendi önerisi ile kurulduğunu ve genelkurmay 
başkanlığının emri ile kurulduğunu ve birliklerden batı çalışma grubuna bilgi akışı 
olduğunu, devamlı bilgi akışı olduğunu, kendisine de bu konuda devamlı bilgi verildiğini 
belirtmiş. Şimdi sizin bu konuda bir bilginiz var mı?"

 "Hayır bu konuda benim bilgim yok. Benim amirim kurmay başkanıdır. Kendisine 
karşı sorumluyum. O bana ne emir verdiyse onu yaparım."

"Görev yaptığınız bölgede Milli Eğitime bağlı okullarda gerek öğretmenlerden, 
gerek öğrencilerden giyim kuşam konusunda yönetmeliklere uymayanlara Milli Güvenlik 
dersi hocası göndermeme hususu yetkimizdedir demiştiniz. Bu görev yaptığınız bölgeye 
mahsus mahalli bir uygulama mıdır."

"Öncelikle yetkimde demedim, Donanma Komutanlığının kendisinin yetkisindedir. 
Bu bölgesel bir uygulama değildir, yönetmeliğin verdiği bir hükümdür, Milli Güvenlik bilgisi 
dersi öğretmeni terfik etmesi yetkisi o bölgenin garnizon komutanına aittir, yönetmeliğe 
uymayan okullardaki Milli Güvenlik bilgisi dersi öğretmenlerine de gerekli direktifi vermek 
sadece donanma komutanına aittir."

"23-25 Ocak 97 tarihinden Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan plan 
seminere çalışmasında bir göreviniz var mıydı, toplantıya ne sıfatla katıldınız?"

 "Şimdi toplantıya ben hiçbir şekilde katılmadım. Haberimde yoktu, çünkü beni 
ilgilendiren toplantı faaliyeti değildir. Ben ne içeriğini bilirim, ne de Donanma Komutanlığı 
karargahında yapılan bir toplantıdır bu dolayısıyla ne katıldım, ne de içeriğini bilirim."

Başlığı Batı Çalışma Grubu olay bildirim raporu, Bat. Ol. Bil. Rap. Kısa ismi, 
olayın türü Gölcük Belediye Kongre sarayında düzenlenen şiir ve makale yarışması ve 
uyuşturucu konulu panel. Olayı bildirenin kimliği Deniz Kurmay Binbaşı Erkan Yaykır, olayı 
bildirilenin kimliğin de Mehmet Aygüner, burada olayı bildiren kişi siz Erkan Yaykır 
mısınız?"



  

 "Olayı bildiren kişinin benim, orada öyle yazıyorsa öyledir, ancak onun gönderilip 
gönderilmediği konusunda da hiçbir şey hatırlamıyorum."

"Bu raporun Batı Çalışma Grubu olay bildirim raporu Bat. Ol. Bil. Rap'ın hangi 
evrakların ekinde size geldiği hususunda bilgi sahibi değil misiniz?"

"Hayır değilim, çünkü ben bu tarihler, Genelkurmay Başkanlığından çıktığı tarih 
itibari ile ben o görevde bulunmuyordum, onun nerede, ne şekilde geldiğini ve nere 
saklandığı konusunda bilgim yok, sadece ben o boş formu biliyorum, o boş form verilmiştir. 
İçeriğini de bilmem, dolayısıyla sadece o boş forma yazdım hatta ikaz üzerine yazdık ben 
serbest forum yazarım, ben serbest olarak yazarım, zaten bütün belgeler öyledir, buna yazın 
dendi olur dedik bizde, ben içeriğini bilmem. "

"Bu raporun 29 Nisan 97 tarihli BÇG rapor sistemi ekinde gönderilen Bat. Ol. 
Bil. Rap doğrultusunda yapılmış bir görev midir?"

 "Bilemem o görev midir, değil midir, Evet diyebilmem için o Batı Çalışma Rapor 
Sistemini bilmem lazım, onu bilmediğim için de bunun ekinde onun içeriğine uygun mudur, 
değil midir bilemem. "

 "Peki, Filistin davasını öven, İsrail'i yeren bir bildiri dağıtma olayını Batı 
Çalışma Grubu merkezine bildirme ihtiyacını niçin hissettiniz?"

"Biz bir şey ihtiyacı hissetmedik, Bu valiliğin bize verdiği bilgilerin Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına bildirilmesidir. Biz Kocaeli Bölgesinin il emniyet komisyonu 
kararlarını alan komisyonun aynı zamanda Donanma Komutanı üyesidir, burada alınan 
kararlar, geçen bilgiler, istihbarat, her türlü değerlendirmeler bize gelir ve hiçbir yorumsuz 
olarak üst makama aktarırız, bunlar Garnizon Komutanlığının görevidir."

 "Batı Çalışma Grubunun illerdeki temsilciliği görevini ifa eden, il emniyet 
komisyonunun kriz yönetim merkezi yönetmeliğine göre oluşturulmuş bir birim olduğunu 
biliyor musunuz?"

 "Bu sorunun 54. Hükümeti devirmekle bir ilgisi yok, bunu bilip bilmememi konu ile 
ilişkilendirmiyorum."

 "Görevleriniz içinde sakıncalı personellerin tespiti ve dosyalarının oluşturulması 
konusunda bir göreviniz var mı?"

"Bu görev MY114/1A İstihbarata karşı koyma koruyu güvenlik işbirliği 
yönergesinde görevler tanımlanmıştır. Sakıncalı ve şüpheli kategoriye alma görevleri Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı yetkisindedir. Ast komutanlıklarda bunların takibi emrini verir, siz 
de bunları sicil amirlerine yani kendi birliklerine gönderirsiniz, buradan elde edecek bilgileri 
de size gelirse üst makama iletirsiniz, görev bundan ibarettir, bunlarda yasaldır. Güvenlik 
yönetmeliğinde zaten MY 33/5 olarak zikredilmiş, MY114/1A da zaten yetki verilmiştir.

" Gölcük Donanma Komutanlığında çıkan belgeler içinde yer alan İzmit'te yapılan 
izleme çalışmalarından İzmit'te bulunan 3 katlı bir eve giriş çıkış yapan bayan ve erkeklerin 
takip edilmesi, yine bir bina önündeki halı yıkayan bayanların izlenmesi ve kaydedilmesi, 
mahalli bir camiye giren çıkanların izlenmesini hangi amaçla yaptınız ve yaptırdınız, bu 
izleme ve kayıtlar için herhangi bir yasal izin veya karar aldınız mı?"

"Bu saydığınız olayın benimle hiçbir ilgisi yoktur, ben de sizin gibi iddianameden 
öğrendim. O 97 yılına aittir, benim görev yapmadığım bir döneme aittir."

" Kocaeli bölgesinden haber toplayan ve devlete zararlı kişileri ortadan kaldırmak 
üzere örtülü psikolojik harekat uygulamalarında kullanılan haber elemanı Yusuf Sezer 
isimli kişiye herhangi bir ödeme yapıldı mı, yoksa ücretsiz mi çalıştırıldı, psikolojik harekat 
haber alma ödeneğinden ödeme yapılmadı mı?"

 "Size bu konuda bir cevap vermek istemiyorum, çünkü o personellerin hiçbirisi, ne 
bana gelen astsubaylarım, ne o saydığınız şahıs öyle psikolojik harekat elemanı olarak falan 
kullanılmamıştır, başka da bir cevap vermiyorum size."

"Şimdi bilgisayarlarınızda bulunan ve askeri personelin sakıncalı, şüpheli eşi çağ 



  

dışı kıyafetli irticai eğilimli gibi tespitleri yaparken çağ dışı kıyafet irticai eğilimleri 
belirleyen bir ölçünüz var mıydı? Yoksa hangi kıyafetleri çağ dışı kabul ettiniz hangi yetki 
ile?" 

 "Benim evimde ya da bilgisayarımda 2011 yılında İnternet'ten indirilen bir belgedir, 
benim fişlenmesiyle falan da bir ilgim yoktur, 2010 yılında balyoz iddianamesi aliniyet 
kazandıktan sonra her Türk vatandaşı gibi bende davanın seyri ile ilgili İnternet sitelerine 
bakarken doğal olarak indirilmiş belgedir, bu polisin tutanağından da zaten bellidir."

 "Ondan sonra devam eden kısmında mahkeme kararının yayınlanması 
çabuklaştırılmalıdır. Gerekirse ara bir karar ile kararın tartışılması yasaklanmalı ve 
partinin varlığına son verilmelidir. Refah Partisi yöneticileri, yönetici olarak kabul 
görmemelidirler, bunlardan yani Refah Partisi ortak olduğu hükümet 97 Haziran'ın da 
yıkıldı, ama Refah Partisi ile ilgili çalışmalar Ocak 98 ve sonrasında devam ediyor, bunlar 
hükümeti yıkan grubun ya da teşkilatın çalışmalarının Refah Partisi kapatılmasına 
rağmen devam ettiğini göstermiyor mu sizce?"

 "Hayır hiç göstermiyor, 97 yılında hükümet madem devrilmişte madem yarım mı 
devrilmiş 98 de hala yıkmaya devam edilmek için çalışılıyor ben bunu anlayabilmiş değilim. 
Bir hükümet istifa ettiği gün zaten resmi niteliği de ortadan kalkar, artık 1 gün sonra o 
hükümetten söz etmeniz olanağı yoktur benim çalıştığım dönemde zaten 97 Aralıktan ve 
sonrasına aittir, benim yazmış olduğum ve Deniz Kuvvetlerine göndermiş olduğum acısu 
örnek olarak veriyorum, müdürünün isminden hükümet yani var olmayan bir hükümet nasıl 
korkmuştur onu da ben anlayabilmiş değilim, dolayısıyla bu söylediğiniz şeylerin de benimle 
hiçbir ilgisi yoktur."

 "98 yılında yapılan dinleme ve izlemelerin görev zamanı ile ilgili olmadığını 
söylediniz diyoruz. Evet, İKK görevi size her yerde, herkesi, izinsiz izleme ve fişleme yetkisi 
veriyor mu size?"

"Hayır vermez, biz herkesi, her şeyi her yerde izlemedik."
"Evet, dış destekli mücadele için iç tehditle mücadele etmek gerektiğine vurgu 

yaparak menemen olayını örnek verdiniz, uyuşturucu, sarhoş edici ve uyutucu maddeler 
alan kişilerin şeriat isteriz sözü inandırıcı olabilir mi?"

 "Ben şeriatçı olmadığım için ya da tarikatta çalışmadığım için bu konuya cevap 
veremem."

" 28 Şubat sürecinde uyuşturucu hap imal eden Ali Kalkancı'nın şeriatçı 
görünümde psikolojik harekat unsuru olarak kullanıldığına ne diyorsunuz?"

 "Yok canım ondan o yeterlilik yok, yani ben olsam kullanmazdım ama hiç 
kullanıldığını da zannetmiyorum."

" 97 Aralık'tan sonra siz istihbarat ve istihbarata karşı koyma şube müdürlüğü 
olarak atanıyorsunuz o tarihte size Batı Çalışma Grubu ile ilgili herhangi bir yazışma, bir 
evrak intikal etti mi etmedi mi görgüye veya duyuma dayalı bir bilginiz var mı?"

"İddianamenin eklerinden zaten Batı Çalışma Grubu ile ilgili evrakların 
çoğunluğunun 97 yılına ait olduğu görülüyor. Ben Şube Müdürü olarak göreve başladıktan 
sonra da öyle bir evrak hatırlamıyorum."

"Evet şimdi yine Güven Erkaya o söyleşisinde diyor ki biz diyor MİT doğrudan 
Başbakanlığı'na emniyet de İç İşleri Bakanlığı'na bağlı olduğundan dolayı bizim sağlıklı bilgi 
toplama imkanımız olmayacaktı. Güvenilir bilgi de, güvenilir bilgiye ulaşma şansımız da 
zayıf düşerdi. Dolayısıyla bizim kendi içerimizde, içerisinde Genelkurmay Karargahı'nda ve 
Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde böyle bir yapılanmaya gidilme ihtiyacı hissedildi şeklinde 
bir beyanı söz konusu ve yine o tarihte hatırlarsanız değişik tarihlerde de ben dile getirdim, 
12 Haziran 97 brifinginden sonra İsmet Berkan'ın bir yazısında Batı Çalışma Grubu ve 
Meleklerin Cinsiyeti başlıklı yazıda da taşradan özellikle Kuvvet Komutanlıklarından oluk 
oluk bilgi aktığını söylüyor, dolayısıyla bu beyanlarla, bu beyanları sizin o tarihteki olguları, 



  

icraatlarınızı bir araya getirdiğimiz zaman burda sizin Batı Çalışma Grubu bünyesinde 
hareket eden en azından ikiz görevle de olsa hareket eden bir subay olduğunuz anlaşılıyor. 
Bu konuda bir değerlendirmeniz olacak mı?"

 "Evet, öyle bir şey anlaşılması mümkün değildir. İrtica ile mücadeleyi Batı Çalışma 
Grubu icat etmiştir, milli güvenlik siyaset belgesinde vardır, kendi çalışmaları bizi hiç 
ilgilendirmez. Batı Çalışma Grubu olsa da irtica ile mücadele edilir olmasa da irtica ile 
mücadele edilir, Batı Çalışma Grubu bizi ilgilendiren bir kurum da değildir, biz Genelkurmay 
Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen emirlerin mahiyetine bakarız."

33.C. SANIK ERKAN YAYKIR MÜDAFİİ AV. GÜLSER ERKOÇ'UN 
SAVUNMASI

 "Müvekkil Erkan Yaykır, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 312/2. maddesi hükmü 
dikkate alınarak, lehe olan mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 64. maddesinin 
göndermesiyle 147. maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat 
ve vazife görmekten cebren men etmek, bunları teşvik etmek suçlaması ile yargılanmaktadır.

 Bu bağlamda savcılık makamının iddianame klasörlerine Erkan Yaykır hakkında 
dahil ettiği belgelerin çoğunluğu ihbar mektupları, sözde mağdur dosyaları, üretilmiş sahte 
belgeler ile e postalar, çok az kısmı ise sözde batı çalışma grubu belgelerinden oluşmaktadır.

 Öncelikle atılı suçu kabul etmiyoruz. Müvekkil Erkan Yaykır, 1996 yılı Ağustos 
ayında Kurmay Binbaşı rütbesi ile Donanma Komutanlığı, İstihbarat İstihbarata karşı koyma 
ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, İstihbarata Karşı Koyma Kısım Amiri olarak atandığında, bu 
dönemde Kardak krizi ile yoğunlaşan Türk Yunan ilişkileri sebebiyle, dış istihbaratta, Yunan 
Deniz Kuvvetleri unsurlarının tatbikat faaliyetlerinin izlenmesi görevi ile görevlendirilmiş, 
bu görevine Aralık 1997 tarihinde İstihbarat İstihbarata karşı koyma ve Güvenlik Şube 
Müdürü olarak atanıncaya kadar devam etmiştir. 

Bu tarihe kadar İç istihbarat ve istihbarata karşı koyma görevi icra etmemiş, bu 
kapsamda her hangi bir faaliyeti bulunmadığı gibi bir belge tanzim etmemiştir. Aralık 1999 
tarihinde de Çanakkale Boğaz Komutanlığına atanarak bu görevinden ayrılmıştır.Yine 
01.10.1998 - 19.02.1999 tarihleri aralığında İstanbul Silahlı Kuvvetler Akademisinde eğitim 
görmüştür. Donanma Komutanlığına Atandığı 1996 yılından Şube Müdürü olarak göreve 
başladığı Aralık 1997 tarihine kadar amirleri olan; İstihbarat İstihbarata karşı koyma ve 
Güvenlik Şube Müdürleri sırasıyla; Deniz kurmay yarbay Mustafa Kılıç ve Deniz kurmay 
albay Hasan Karagöz'dür. Şube Müdürü olarak atandığı Aralık 1997 tarihinden sonra ilk 
amiri Donanma Kurmay Başkanıdır. Bu süre içinde görevlerini kurmay başkanının emri ve 
bilgisi dahilinde mevzuata uygun olarak yürütmüş, hiyerarşi dışı hiçbir makam ve kişiden 
emir almamış ve uygulamamıştır. Sadece kendi adına bloğu açılmış ve üst makama 
doğrudan gönderilmiş hiçbir evrak ve belge yoktur. Şube Müdürü olarak görev yaptığı 
Aralık 1997'den sonraki süre içinde Donanma Kurmay Başkanları sırasıyla; Tümamiral 
Metin Ataç, Tümamiral Alper Ç. Tezeren ve Tümamiral Mustafa Özbey dir.

 İddianamede yer alan ve ileri sürülen tüm belgelerde adları sayılan bu Kurmay 
Başkanları adına açılmış imza bloğu bulunmaktadır. Ağustos 1996 - Aralık 1997 tarihleri 
arasında ikk kısım amiri olarak imza bloğu açılmış imzalı ya da taslak herhangi bir belge 
iddianame ve eklerinde bulunmamaktadır. Bahse konu belgeler Aralık 1997 tarihinden 
sonra olup imza bloğu bulunan Kurmay Başkanlarının hiçbirinin ismi iddianamede yer 
almamıştır. Dolayısı ile üst amirler için suç delili oluşturmayan belgelerin alt subay için 
suç oluşturması akla ve hukuka aykırıdır. 

Aralık 1997 tarihinden öncesine ait ve İKK Kısım Amiri olarak düzenlediği ya da 
tebliğ ettiği herhangi bir belge bulunmamaktadır.

 Savcılık makamınca yöneltilen tüm iddialara ait belgeler istihbarat İKK ve Güvenlik 



  

şube müdürü olarak bu göreve başladığı Aralık 1997 tarihten sonrasına ait olan belgelerdir. 
Bu belgelerin hiçbiri ıslak imzalı değil, fotokopi şeklinde, imza dahi bulunmayan taslak 
bilgisayar çıktıları olup yasal belge niteliğinde değildir.

 İstihbarat, İKK ve güvenlik şube müdürü olarak atandığı, Aralık 1997 tarihinde, 
Refah-yol Hükümeti olarak adlandırılan 54. hükümet yaklaşık 6 ay önce istifa etmiş, 55. 
hükümet göreve başlamış, hatta 54. hükümetin büyük ortağı olan Refah Partisi hakkında 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatma davası açılmış ve yürütülmektedir.

 54. Hükümetin istifa tarihi olan 18 haziran 1997 tarihi öncesinden başlamak üzere 
iddia kapsamındaki fiile yönelik, herhangi bir faaliyet ile fiile iştiraki ortaya koyacak 
herhangi bir delil ve belge de yokken, Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren 
Iskat ve Vazife Görmekten Cebren Men Etmek, bunları teşvik etmek suçunun nasıl işlendiğini 
anlamak mümkün olmamıştır. 

18 Haziran 1997 tarihinden sonraya ait sözde belgeler ileri sürülerek, mevcut 
olmayan bir hükümetin çalışmasını kısmen ya da tamamen engelleme iddiasının da hukukla 
izah edilebilecek bir tarafı da yoktur.

  İddia makamı tarafından, iddianamedeki bir başka iddia ise, Silahlı Kuvvetlerin 
istihbarat yapamayacağıdır. Bu iddiasının da yasal bir karşılığı ve hukuki değeri yoktur. 
Çünkü, silahlı kuvvetlerin haber toplama ve istihbarat oluşturma görevine dair birçok yasa ve 
yönetmelik vardır. Hepsine girilmeden önemli bir ikisinden bahsedilecektir. 1324 sayılı 
yasanın 2. maddesi; Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaşa 
hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat, eğitim öğretim ve lojistik faaliyetlere 
ait ilke ve önceliklerin ve ana programların tespit edilmesini amirdir. Bu itibarla Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin tüm birlikleri bu ilkeye göre teşkilatlanmıştır. MİT kanunu, İç Hizmet Kanunu, 
hatta 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11. maddesi ile yapılan Emasya Planları gereğince de 
istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi sadece yasal değil aynı zamanda meşrudur. 2937 sayılı 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu 4. maddesinde, Milli 
İstihbarat Teşkilatının görevlerini belirlemiş, aynı yasanın 5. maddesinde Bakanlıklar ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet istihbaratına ilişkin görevlerinde Kendi 
konularında; Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak, MİT tarafından istenecek 
haber ve istihbaratı elde etmek, istihbarata karşı koymak, elde ettikleri milli güvenliğe ilişkin 
haber ve istihbaratı anında MİT'e ulaştırmak olarak tanımlamıştır. Yani, Genelkurmay 
Başkanlığı Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak protokole 
göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak görevi verilmiştir.Buradan anlaşılan, 
Genelkurmay Başkanlığı kendi konularındaki istihbaratı elde etmek yanında, hangi haber 
ve istihbaratı kendi imkanlarıyla elde edeceğine, hangilerini talep edeceğine kendisi karar 
verecektir. Bu karara göre de talep edilen haber ve istihbarat protokole bağlanacaktır. 
Genelkurmay Başkanlığının diğer kamu kurum ve kuruluşlarına göre farklı bir statüsüde 
olduğu göz önüne alındığında, statüsü özel olan silahlı kuvvetlerin haber toplama ve 
istihbarat oluşturma görevinin olduğu açıktır. 

13 Nisan 1990 tarihli ve 20491 sayılı resmi gazetede yayınlanan Güvenlik 
Soruşturması Yönetmeliğine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer 
alacak personel bölümünde Bu personelin güvenlik soruşturmaları 33-5 sayılı Silahlı 
Kuvvetler İ.K.K. Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına göre yapılır denmektedir. 33-5 
sayılı Silahlı Kuvvetler İ.K.K. Güvenlik ve İşbirliği Yönergesine göre; yıkıcı faaliyetler 
kapsamında, kişinin ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile olan ilgisinin, 
sır saklama yeteneğinin, bu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, grup, klüp, teşkilat 
ve benzeri teşekküllere üye olup olmadığının veya bu çeşit kuruluş mensupları ile sıkı bir 
ilişki içinde bulunup bulunmadığının, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 
kapsamında kanuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı davranıp davranmadığının 
araştırılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat oluşturma ve bu maksatla haber toplama 



  

hak ve yetkisine verilmiş bir görevdir. 
11.07.1997 tarihli Emasya protokolünün; 3. Bölüm İstihbarat faaliyetleri başlıklı 22. 

maddesinde; Emasya Bölge ve Tali Bölge Komutanlıklarında; istihbarat gayretlerinin 
birleştirilmesi ve istihbaratın koordinesi için, müşterek istihbarat merkezlerinin tesis edileceği 
ifade edilmekte, ve Başbakanlığın 25 Haziran 1996 gün ve 11269 sayılı genelgesi gereğince 
jandarma, MİT ve emniyet temsilcileri de bu merkezin çalışmalarına asil üye olarak 
katılırlar. Jandarma, MİT ve emniyet temsilcileri, Emasya Bölge Komutanlığının 
belirleyeceği zaman, şekil ve usullerle çalışmalarını ve istihbarat bilgilerini takdim ederler ve 
karşılıklı istihbarat mübadelesinde bulunurlar. Elde edilen sonuçlardan ilgili valiye bilgi 
verilir denmektedir. 

Donanma komutanlığı, İzmit ve Yalova illeri Emasya Bölge Komutanlığıdır. Bu 
nedenle de bu bölgedeki istihbaratın koordinesinden sorumludur. Buradan da anlaşılacağı 
gibi Genelkurmay Başkanlığı kendi konularındaki istihbaratı elde etmek yanında, hangi 
haber ve istihbaratı kendi imkanlarıyla elde edeceğine, hangilerini talep edeceğine kendisi 
karar verecektir. Silahlı kuvvetlerin istihbarat yapamayacağı yönündeki iddia yasaya 
aykırıdır. 

İddianamede, konusu suç teşkil eden emirlerin uygulandığından ve bu hususun 
suç teşkil ettiğinden de söz edilmektedir. Anayasa'nın 137. ve 765 sayılı mülga Türk Ceza 
Kanununun  madde 49/1,5237 sayılı TCK madde 24/4 ile Askeri Ceza Kanunu madde 41/2 
kapsamında bir emrin yerine getirilmesi nedeniyle emri uygulayana ceza sorumluluğunun 
yüklenemeyeceği hükmü bulunmaktadır. Aynı benzer hüküm İç Hizmet Kanunun 14. 
Maddesi ile tekrarlanmış, askerlikte mutlak itaat ilkesini ve emirlerin ast tarafından 
değiştirilmeyerek uygulanacağını kabul etmiştir. Askerlikte kanunsuz bir emrin verilmesi 
halinde astın üstünden yazılı emir istemesi de söz konusu olamaz.

 İddianamenin 119. sayfasında; Batı çalışma gruplarında ve konuyla ilgili görevlerde 
çalıştırılacak personelin bir plan dahilinde psikolojik harekat kursundan geçirileceği ve 
dezenformasyon faaliyetlerine karşı eğitileceği,  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 22 Ekim 
2013 tarih ve 128077 sayılı yazısı ile dilekçemize cevap vermiş ve verilen cevapta yapılan 
incelemede; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Batı Çalışma Grubu ile iştirakli yada 
devamı niteliğinde bir çalışma grubu oluşturulduğuna ilişkin herhangi bir kayda 
rastlanmadığı. Psikolojik Harekat kursu ile dezenformasyon faaliyetlerine karşı bir eğitime 
tabi tutulduğunuza yönelik herhangi bir kayda rastlanmamıştır cevabı verilmiştir. Bu 
cevapla, iddianamede savcılık iddiasına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Batı Çalışma 
Grubunun şubesi olarak çalışan bir birimin olmadığı, Erkan Yaykır'ın ise zaten mevcut 
olmayan bu guruba bilgi ve belge gönderdiği iddiasının gerçek olmadığı, anlaşılmaktadır.

 İddianamenin 175.-177.1263-1265 sayfalarında; İstihbarat İKK Şube Müdürü 
Binbaşı Erkan Yaykır'ın 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu 
belge içeriğine göre hazırlamış olduğu belgeler başlığı altında; 1 adet Aralık 1997 tarihli 
olmak üzere ve 1998- 1999 yıllarına ait belgeler delil olarak yer almaktadır. Öncelikle, 
sayılan belgelerin tamamı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Şube Müdürü olarak 
atandığı Aralık 1997 vılı ve sonrasına aittir. Bu tarihte Refahyol hükümeti yoktur. Bu 
belgelerden hiçbirisi, Refahyol hükümetinin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 ve öncesine 
ait olmadığı için hükümeti vazife görmekten men etmekle ilişkilendirilemez. Batı Çalışma 
Grubu Rapor Sistemi konulu belge içeriğine göre hazırlanmış olduğu iddiası da doğru 
değildir. Çünkü Batı Çalışma Grubu rapor sistemi formatlı bir rapor olup. İddia makamının 
bu sayfalarda saydığı belgelerin 1998 tarihli üç adet rapor hariç, tamamı serbest metin 
şeklinde yazılmış, BÇG rapor sistemi formatına uymayan, formatsız, dijital çıktı şeklinde 
imzasız belgelerdir. Bu imzasız ve delil niteliği taşımayan bilgisayar çıktısı olan serbest 
formda yazılmış belgelerin 27 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi içeriğine 
uygun olarak hazırlandığının iddia edilmesi, gerçek dışı, suç ve suçlu yaratmaya yönelik 



  

kasıtlı bir iddiadır. 
 Belgelerin tamamı Aralık 1997 ve sonrasına ait olup üzerlerinde İstihbarat İKK ve 

Güvenlik Şube Müdürü olarak adına açılmış imza bloğu bulunmaktadır. Belgelerin hiç 
birinde, bunun dışında bir unvan ya da adına açılmış imza bloğu bulunmamaktadır. 

Erkan Yaykır'a BÇG tarafından verilmiş, tebliğ edilmiş bir görev olmadan, 
gönderdiğine dair belge bulunmadan, tespit edilmiştir şeklindeki somutluk ifade eden ve bu 
nedenle kanıtı bulunması gereken bu iddiasını savcılık makamı ispatlamalıdır. 

 Müvekkilin imzası bulunan belgelerin istisnasız tamamında sırasıyla, donanma 
kurmay başkanı Tümamiral Metin Ataç, Tümamiral Alper Ç. Tezeren ve Tümamiral 
Mustafa Özbey adına açılmış imza bloğu bulunmaktadır. Donanma Komutanı namına 
belgelerin asıl sorumlusu olan, adını saydığımız kurmay başkanları ve donanma 
komutanlarıdır. Bu komutanların hiçbirinin isimlerinin iddianamede bulunmaması, 
Erkan Yaykır'a da atfı kabil hiçbir suç yüklenemeyeceği Askerlik mevzuatları gereğidir.

 İddianamenin 174. ve 175. sayfalarında yer alan Erkan Yaykır'ın, 08.05.2012 günü 
ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilen Acer marka dizüstü bilgisayarın hard diskindeki 
belgeler şeklinde tanımlanan belgeye cevaplar; Bilgisayardaki bu belgeler İnternetten, Çetin 
Doğan ve Gerçekler adlı web sayfasından, bilgisayara inmiştir. Bilindiği üzere, Balyoz 
iddianamesinin 19.07.2010 tarihinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulü ile 
birlikte, iddianame ve ekleri aleniyet kazanmış ve tüm basın organları ile internet sitelerinde 
yayınlanmıştır. Sözü edilen belge; Temmuz 2010 tarihinden bu yana Balyoz iddianamesi ve 
ekleri olarak birçok internet sitesinde yer almakta ve tıklandığında çoğunda otomatik olarak 
bilgisayarınıza indirilmektedir. Acer marka bilgisayarda ele geçen bu word belgesinin Erkan 
Yaykır'ın bilgisayarında bulunması, internette gezinirken, bilgisayarına, internetten otomatik 
olarak inmiş olmasındandır.Bu belgeye zaman ayırıp nedir ne değildir diye okuyamamıştır 
dahi. İddianamenin 200. klasöründe bulunan Hard Disk araştırma tutanağında; Bu word 
dosyasının 22.09.2011 tarihinde saat 09:30 ve 34. Salisede oluşturulduğu ve son erişimin 
saniyesine kadar yine aynı olduğu tarihtir, yani bu dosyanın oluşturulmasıyla birlikte başka 
erişimin yapılmadığı ve bu dosyanın path yani oluşturulma yolu \temporary\ ınternet files \ 
şeklinde gösterilerek internet dosyası olduğu ve 22.09.2011 tarihinde internetten indirildiği 
açıkça emniyet raporunda da yer almaktadır. Balyoz iddianamesinde yer alan ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığını ilgilendiren bu konunun, bilgisayarına internetten inen dosya belge 
olduğu, açılmadığı ve okunmadığı, dakikası ve saniyesine kadar polis raporunda yer almasına 
rağmen, savcılık, emniyet raporunda açıkça yazılı bu bilgilerden hiç söz etmeyip, göz ardı 
edip, Erkan Yaykır ile hiç alakası olmayan bu belgeyi, iddianameye aleyhte delil ve belge 
olarak almıştır. 

 Aralık 1997-Aralık 1999 tarihleri arasına denk gelen kasetler, hukuka. kanuna ve 
askeri mevzuata uygundur. Erkan Yaykır'ın, Şube Müdürü olarak görev yaptığı döneme ait 
kasetler, ortam dinleme kayıtları olmayıp, İstihbarat Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunmak 
için kendiliğinden gelen şahısların, ihbar ve şikayetleri kapsamındaki kendi istekleri ile 
yapılan görüşmelerdir. Bu görüşmelerin kayda alınması, şahsa açıkça söylenerek, devlet 
arşivi ve güvenlik, istihbarat ve istihbarata karşı koyma kapsamında değerlendirilmesi 
maksadıyla kayda alınmıştır. Yasa dışı bir faaliyet değildir.

 Sonuç olarak, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları seviyesinden aşağıda 
yer alan ve hiyerarşik yapı içerisinde ikincil, üçüncül ve hatta daha aşağı seviyelerdeki bir 
çok subayı, sözde atılı suçun birlikte ve aynı düzeyde sorumluluk taşıyacak şekilde üstlenmiş 
veya desteklemiş ve yardım etmiş gibi gösterilmesi, ancak karar mevkiinde doğrudan emir ve 
komutası altında bulunduğu hiyerarşik bağlantısı bulunan Komutanlarının bu davada 
kovuşturmaya dahil edilmemesi, tanık sıfatıyla dahi olsun iddianamede yer almaması, 
Donanma Komutanlığı İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürü olarak hiyerarşik yapı 
içerisinde alt seviyede ve alınan kararlardan haberi olması, faaliyete iştiraki mümkün 



  

bulunmayan bir subayın, amirlerle eş düzeyde sorumlu tutulmasının suçta ve cezada 
orantılılık ve şahsilik ilkesinin ihlal edilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ve bağlısı 
donanma komutanlığında batı çalışma gurubu veya batı çalışma grubuna bağlı bir grup 
kurulmamış ve kurulduğunu gösterir bir teşkilat şeması yada görev emri ile üyesi olduğu 
saptanmadan Batı çalışma grubunun bir üyesi olması da mümkün değildir.

 Kaldı ki, İstihbarata Karşı Koyma kapsamında yapmış olduğu yasal görevi İle 
ilgili tüm belgeler Aralık 1997 tarihinden sonrasına aittir. Bu durum dahi 54. Hükümetin 
istifaya zorlanması ile kronolojik açıdan hiçbir ilgisi olmadığı, bulunmamaktadır. 

Savcılık makamının, TSK içinde askeri müdahaleye karşı çıkabilecek sıfatıyla 
tanımladığı bir kısım TSK personelinin varlığını ve bu personelin bu gerekçeyle ordudan 
ilişiğinin kesildiğini, hiçbir resmi belge, emir, talimat, direktif, yansı, gerçek yada sahte 
hiçbir somut delile ve belgeye dayandıramaması, tamamen sübjektif yorumları ile bu kanıda 
olması, müştekilerden hiçbirinin atılı suçlama ile Erkan Yaykır ile arasında suçtan zarar 
gören olarak illiyet bağının kurulamaması, TSK'nın Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, 
demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, temel niteliklerine 
yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak için kendisine verilmiş asli görevi Türk 
Milleti adına yapmakla yükümlü olduğu hususunun göz ardı edilmesi, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin, tarihinin her döneminde irtica tehlikesiyle karşı karşıya olup irtica ile 
mücadele edilmesi için birçok yasalar, ve devlet genelgeleri olduğu, yapılanların TSK teşkilat 
yapısına uygun, istihbarat toplama faaliyetleri olduğu, bu kapsamda değerlendirilmesi 
gerektiği, bu konuda ifade veren müvekkilim Erkan Yaykır'ın yasalara aykırı hiçbir fiil ve 
eyleminin bulunmaması ve söz konusu dahi edilemeyeceği nedeniyle şerefli bir Türk Subayı 
olarak ve diğer subaylarla birlikte beraatlerine karar verilmesini saygılarımla arz ederim."

34.A. Sanık EROL ÖZKASNAK 20/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; (Kls.40 ve 277); 

4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu belgenin hazırlanması 
konusunda Çevik BİR'in kendisini çağırarak bir grup kurulması emrini verdiğini, bunun 
üzerine 4 Nisan 1997 tarihli emri hazırlayarak kendisine imzalattığını, belge içeriğinin doğru 
olduğunu, 

10 Nisan 1997 tarihli belgenin Harekât Başkanlığı ve İGHD'den çıktığını, 2 nci 
Başkanın imzalayarak emir haline geldiğini, 2. Başkanın dosya suretini büyük ihtimalle 
Genelkurmay Başkanına arz ettiğini, onun da kırmızı kalemle olur dediğini, 

       10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin 
Ek-A'sında bulunan Batı Çalışma Grubu Teşkilat şemasının emrin devamı olduğunu, o tarihte 
Genelsekreterlikten bir subay isteneceği belirtildiğinden kendisinin de emir doğrultusunda bir 
subay görevlendirdiğini,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu belgeden haberi 
olmadığını,

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin 
kendisine gelip gelmediğini ve belgeyi hatırlamadığını, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belgenin 
Harekât Başkanı tarafından hazırlanıp Çevik BİR tarafından imzalandığını, eylem planında 1 
no.lu faaliyet planı a - c - d bendi ve 2 No.lu faaliyet planı a bendlerinde icra makamı olarak 
birinci sırada Genel Sekreterlik yazmasının nedeninin, Genelsekreterliğe bağlı Foto Film 
Merkezi olması ve bu merkezde tüm televizyonların izlenmesi sebebiyle yazıldığını, icra 
makamı olarak bir çok yerde yazılmış ise de herhangi bir faaliyette bulunmadığını,  

Genelkurmayda gazetecilere verilen brifingler sonunda Sabah grubundan F.Ç. ve 
arkadaşlarının Çevik BİR'i ziyaret ettiklerini, bu ziyarete kendisinin de katıldığını, Hürriyet 



  

grubundan E.Ö., S.E. ve arkadaşlarının da Çevik BİR'i ziyaret ettiklerini, kendisinin de 
katıldığını, kendilerinin basını yönlendirmediğini, basının gönüllü olarak kendileri manşet ve 
başlık attıklarını, Aczimendi, Üfürükçü Hoca ve benzeri konuların üzerine basının atlayarak 
manşet yaptığını, Basın Yayın Halkla İlişkiler Tanıtım Daire Başkanlığının basınla temas 
konulu ve ekinde mektup yazılacak basın mensuplarının listesi olan yazıyı ayrılmadan önce 
veda yazısı olarak yazdığını, 

Türk Silahlı Kuvvetleri adına demeç vermeye Genelkurmay Başkanı, 2. Başkan ve 
Genel Sekreterin yetkili olduğunu, o dönem yapılan açıklamaların büyük çoğunluğunu 
kendisinin yaptığını, bu açıklamaların şahsi görüş ve fikirleri olmayıp Genelkurmay 
Karargâhı tarafından oluşturulan ve Genelkurmay Başkanı ve 2. Başkan tarafından kendisine 
verilen emir gereği bu açıklamaları yaptığını, o dönemde Genelkurmay'ın dışarıya açılan 
penceresi olduğunu belirterek suçlamaları kabul  etmediğini ifade ettiği belirtilmiştir.

 34.B. Sanık EROL ÖZKASNAK Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 26.09.2013 tarihli 19. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"İddianamede BÇG belgeleri olarak bahsedilen belgeler harekat başkanlığınca 
hazırlanmıştır bildiğiniz üzere, bunların sayısı 4 adettir. Bir emir Genelkurmay 2. Başkanı 
tarafından imzalanıp Genelkurmay Başkanının onayı alındığında hangi başkanlıkta veya 
Genel sekreterlikte hazırlanırsa hazırlansın Genelkurmay emri olur. 

İddianamenin birçok yerinde BÇG belgesi ifadeleri yanlış ve maksatlı bir ifadedir. 
Doğrusu Genelkurmay belgesidir. İddianamenin birçok yerinde batı çalışma grubunu normal 
hiyerarşi dışında ayrı bir suç örgütü olarak öne çıkarmak çabası dikkati çekmektedir. Benden 
önce söz alan Sayın Çevik Bir ve Sayın Çetin Doğan'ın da belirttikleri gibi batı çalışma 
grubu yasal olmayan hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Onların bu konuda söylediklerini 
aynen katılıyorum. Batı çalışma grubu sadece gelen bilgi ve istihbarata uygun olarak 
analizler ve tespitler yapmıştır. Bu analizlerin sonuçlarına göre adli müşavirlik suç 
duyurularında bulunmuş veya devletin ilgili kurumlarına yazılar yazılmıştır. Genelkurmay 
Karargahındaki diğer önemli faaliyetlerde olduğu gibi batı çalışma grubu subayları irticai 
faaliyetlerle ilgili tespit ve analizlerini sırası ile harekat başkanı, 2. Başkanı ve Genelkurmay 
Başkanına arz etmişlerdir. Her salı günü saat 10:00'da Genelkurmay Başkanına yapılan arzlar 
sırasında Genelkurmay Başkanı şu konuda adli müşavir, İçişleri veya Adalet Bakanlığı 
nezdinde suç duyurusunda bulunulsun, şu konuda istihbarat başkanlığı Mit'ten bilgi talebinde 
bulunsun, şu konuda ikinci başkan benim namıma kuvvet komutanları ve jandarma genel 
komutanlığına yazı yazsın. Şu konuda genel sekreterlik adli müşavir ve şu başkanlıklarla 
birlikte bir basın bildirisi hazırlasın. Şu konuda ilgili başkanlık bu hafta Perşembe günü 
Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşme için bilgi notu hazırlasın şeklinde emirler verir. 
Genelkurmay Başkanı batı çalışma grubunun her faaliyetinden haberdar edilmiştir. Ayrıca 
batı çalışma grubu hakkında basında yer alan haberler diğer haberlerle birlikte basın ve 
halkla ilişkiler daire başkanı tarafından kendilerine arz edilmiştir. Burada dün Sayın Çetin 
Doğan'ın da söylediği gibi batı çalışma grubu üyesi olmadığıma göre bunları nereden 
biliyorsunuz diye bir soru akla gelebilir. Genel sekreterliğin evrak işlem koordine şubesi 
isimli bir şubesi vardır. Bu şube Genelkurmay Başkanlığının emirlerini takip çizelgesi 
isimli bir çizelge tutar. Arzda bulunan her subay komutanın verdiği emirleri bu çizelgeye 
yazdırır. Böylece komutanın emirleri boşlukta kalmaz yerine getirilip getirilmediği takip 
edilir ve bu çizelge bana da gösterilir. Benim de dolayısıyla Sayın Genelkurmay Başkanının 
ve ikinci başkanın verdiği emirler hakkında bilgim ve malumatım olur. 

Bu genel malumattan sonra iddianamede ismim yazılarak bana yöneltilen 
suçlamalara karşı cevaplarımı özet olarak arz ediyorum. Birinci konu mağdur ve müştekiler 



  

konusudur. Bu konuda dün Sayın Çetin Doğan ve onun avukatı detaylı açıklamalar yaptılar 
dün ve bugün. Personel başkanlığı da ayrıca daha sonra sırası geldiğinde daha geniş 
açıklamalarda herhalde bulunacaklardır. Çünkü konu daha çok onları ilgilendirmektedir.

 İddianamenin sayfa 1 ila 26 sayfasında 481 sivil, sayfa 26 ila 45'inde 103'ü eski 
asker olmak üzere 584 müşteki ve mağdurun isimleri ile mağduriyet sebep ve şikayetleri 
sıralanmıştır. Bu konuda şu gerçeklerin bilinmesi gerekmektedir. 28 Şubat süreci ve 
öncesinde yürürlükte olan hukuki mevzuat devlet memurları için giyim kuşam ve 
başörtüsü ile ilgili düzenlemeler getirmiştir. Öğretmen ve devlet memurlarına bu mevzuat 
uyarınca kendi amirlerince disiplin cezaları ve işten çıkarma gibi cezalar verilmiştir. Bu 
uygulamalar Milli Eğitim Müdürleri, Kaymakam ve Valiler ile yargı mercileri tarafından 
yapılmıştır. İrticai faaliyetlerde bulunan askeri personel için ise sıralı sicil amirleri disiplin 
cezaları vermişler. Askeri mevzuata aykırı suçlar için kuvvet komutanlıkları ve yüksek 
askeri şuurada işlemler yapılmıştır. Bir devlet memuru veya bir öğretmenin mağdur olması 
veya işten çıkarılması konusunda hiçbir illiyet bağım yoktur. Askeri personel için ise 
listelenmişler için söylüyorum. Sicil amiri olma durumum bulunmamaktadır. Yüksek askeri 
şuraa üyesi de değilim. Mağduriyetleri benden kaynaklanmamaktadır. Hakkımdaki 
şikayetlerin hukuki dayanağı yoktur.

 İkinci bir konu post modern darbe olayı, 13 Ocak 2001 tarihinde bir televizyon 
programına telefonla katılarak yaptığım konuşmam ile ilgili diyeceklerim şunlardır; bu 
konuşmayı 28 Şubat 1997 tarihinden 4 yıl sonra ve emekli iken yaptım. Konuşmamda açıkça 
belirttiğim gibi post modern darbe ifadesi bana ait değildir. İsim babası ben değilim. İlk defa 
bazı köşe yazarları tarafından kullanılmıştır. Mehmet Alkan ve Cengiz Çandar tarafından.

 Ben bu terimin doğru olduğunu, yani yapılanların bir darbe olduğunu değil tam 
tersine post modern denerek bunun bir darbe olmadığının açıkça vurgulandığını ifade etmek 
istedim. Post modern toplumda herkesin kendine göre ayrı anlam yüklediği sıfattır. Herkes 
tarafından kabul görmüş belli bir anlamı yoktur. bu post modern bir darbedir diyenlere 
bunun bir darbe olmadığını, darbeden başka bir şey olduğunu, aslında bunun bir adının da 
olmadığını anlatmak istemiştim. Ancak bunun bir darbe olduğuna inanmış ve toplumu da 
inandırmak isteyen kesimler hemen üzerine atlamış ve söylemeye çalıştıklarımı 
saptırmışlardır. Belki de meramımı tam ve açık olarak anlatamamışım. 

Özetle söylemek istediğim şuydu; 28 Şubat süreci cumhuriyetin kuruluş ilke ve 
temellerini ve laik düzeni dini esaslara göre değiştirmeyi hedef alanlara karşı işçilerin, 
işverenlerin, sendikaların, üniversitelerin, yargı mensuplarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının hukukun dışına çıkmadan, Atatürk ilkeleri ve laik cumhuriyetten yana 
koydukları haklı ve tamamen demokratik bir tepkidir. 

Şimdi kısaca belgeler ile ilgili cevaplarıma geçiyorum. 
4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu emir Genelkurmay 

Karargahındaki emir, Genelkurmay Karargahında birden fazla J başkanlıklarını 
ilgilendiren genel mahiyetteki emirler genel sekreterlikten çıkarılır. Bu emir de bir genel 
direktif mahiyetindedir. Muhtemelen hatırlayabildiğimiz kadarıyla çünkü kendi aramızda da 
bunu konuşuyoruz nasıl oldu bu diye çünkü aradan 16 yıl gibi uzun bir süre geçmiş, 
muhtemelen 4 Nisan sabahı 2. Başkan genelkurmay başkanı ile her sabah yaptığı mutat 
ikili görüşmeden sonra beni çağırarak komutanın başbakanlık ve içişleri bakanlığının 
genelgelerine uygun olarak irticanın ulaştığı boyutları tespit ve izlemek için genelkurmay 
karargahında da bir çalışma grubu kuralım şeklinde bir emir verdiğini söyleyerek ve 
emrin. Emirde yazılacak hususların esaslarını da bana söyleyerek bir direktif yazılmasını 
emretti. Emri icra subayıma hazırlattım, parafımı attım ve icra subayım ikinci başkana 
imzalattı. Bu emirde çalışma grubunun kurulması görevinin istihbarat başkanlığına 
verildiğini hatırlıyorum. Daha sonra aynı gün istihbarat başkanlığından vazgeçilip ikinci 
bir emre göre bünyesinde iç güvenlik harekat dairesi bulunduğundan harekat 



  

başkanlığına verildi. O nedenle aynı gün iki emir çıkarıldı.
Bu iddianamenin 279. Sayfasında imha edilen 4 evrak arasında görülmektedir.
 Birincisinin kayıt ara numarası 154, ikincisinin ise 155'tir. İptal edilen birinci 

emrin konusu milli güvenlik kurulu kararlarına ilişkin çalışma grubu oluşturulmasıdır. 
Ancak ne olduğunu hatırlayamadığımız bilemiyoruz bu iptal edildikten sonra ikinci emrin 
halihazırda 4 Nisan belgesi olarak iddianamede geçen ikinci belgenin konusunda böyle 
yazmıyor. Şimdi buradan hareketle iddianamede yazılı bir değerlendirmenin yanlışlığına 2 
kanıtla cevap vermek istiyorum. İddianamenin 1305. Sayfasının 5. paragrafında özetle 
bazı şüpheliler batı çalışma grubunun 28 şubat 1997 tarih ve 406 sayılı milli güvenlik 
kurulu kararları doğrultusunda kurulduğunu ifade ediyorlarsa da nokta nokta batı 
çalışma grubu temel belgelerinin hiçbirinde milli güvenlik kurulu kararlarına atıf 
yapılmaması karşısında bu savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu 
değerlendirilmiştir denmektedir. 

Ama biraz evvel arz ettiğim imha edilen ve bir sureti de her nasılsa hiç bulunamayan 
4 Nisan tarihli emrin konusu milli güvenlik kurulu kararlarına ilişkin çalışma grubu 
oluşturulmasıdır. İkinci bir kanıt daha sunmak istiyorum bu da 27 mayıs tarihli eylem 
planının ilgi a'sına 406 sayılı milli güvenlik kurulu kararları ilgi a olarak verilmiştir.

10 nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu konulu belge. Harekat başkanlığınca 
hazırlanan ve ikinci başkanlığımızın imzası ile yayınlanan bir Genelkurmay emridir. Dağıtım 
planına uygun olarak Genelkurmay J başkanlıkları, Genel sekreterliği de gereği için 
yayınlanmıştır. Bu belgede kurulması öngörülen batı çalışma grubuna diğer başkanlıkların 
yanı sıra genel sekreterlik bağlısı basın ve halkla ilişkiler daire başkanlığından bir subay 
görevlendirilmesi emredilmiştir. Görevlendirilen subay ki burada tutuksuz sanık olarak 
bulunmaktadır. İfadesinde de bunu belirtti zaman zaman, zaten her sabah 
hazırlamakta olduğu basın özetlerini zaman zaman gidip batı çalışma grubunda da arz 
etmiştir. Bunun dışında genel sekreterin ve bağlısı basın ve halkla ilişkiler dairesinin 
batı çalışma grubu ile bir ilgisi olmamıştır. 

29 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu rapor sistemi konulu belge, bu emir 
genel sekreterliğe bilgi için gönderilmiştir bilgi için gönderilmesinin neden genel 
sekreterlikten bir rapor verilmesini beklemedikleri içindir. Bu belgenin genel sekreterliği 
gönderilmesinin herhalde bir suç unsuru taşımadığını değerlendiriyorum.

 6 Mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti konulu belge, bu belgede 
genelkurmay genel sekreterliğine  ve gönderilen diğer makamlara verilen bir görev yoktur 
bir konsept belgesidir. Bu belge ile şahsımın ve karargahımın bir ilgisi yoktur. bu belgenin 
genel sekreterliğe gönderilmesinin de bir suç teşkil etmesini anlamak mümkün değildir. 
Sayın Çetin Doğan dün bu belge hakkında geniş açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalara 
katılıyorum ve ilave edecek bir şeyim olmadığını söylüyorum.

 27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem konulu belge, bu belge de harekat başkanlığınca 
hazırlanmış 2. Başkan tarafından imzalanarak yayınlanan bir genelkurmay emridir. Dağıtım 
planına uygun olarak genel sekreterliğe de gönderilmiştir gereği için bu belge hakkında 
benden önce demin harekat başkanı ayrıtılı bilgiyi sundular. Çok geniş kapsamlı ve uzun 
vadeli icra makamı olarak gösterilen makamların imkan ve kabiliyetleri ile başarılması 
mümkün olmayan görevler ile ilgili hiçbir icraatta bulunmadım. Varsa bunları iddia 
makamının somut olarak değerlendirmesi gerekir. 

Bu emrin yayınlandığı 27 Mayıs 1997 tarihinden hükümetin istifa ettiği 18 Haziran 
1997 tarihine kadar geçen 20 gün gibi kısa bir süre içerisinde hükümeti görev yapamaz hale 
getirilmesi mümkün değildir. Nitekim jandarma genel komutanlığının eylem planını kendi ast 
birliklerine hükümetin istifasından 3 gün sonra 21 haziran 1997'de yayınladığı iddianamenin 
202. Sayfasında görülmektedir.

 Şimdi 1997 yılı Genelkurmay genel sekreterliği tarihçesinde belirtilen toplantılar 



  

hakkında bilgiler sunuyorum. Iddianamenin 138. Sayfasında batı çalışma grubu başlığı 
altında toplantıların tarihleri ve katılanın makamları yer almaktadır. Katılanların makamları 
yer almaktadır. 23 Haziran 1997 ila 11 Temmuz 1997'de 18 gün izinli olduğum için sayfa 
139'da yazılı olan 2 Temmuz 1997 tarihli toplantıya katılamadım. Bu toplantı için tarihçede 
genel sekreter koordinatörlüğünde batı çalışma grubunun katılımı ile özel takdim toplantısı 
yazılmıştır. Özel takdimin ne olduğu yazılmamış bizler de bilemiyoruz. Katılanların içinde 
genel sekreter vekili yazılıdır. Sayfa 140'a bakıyoruz. Yine katılanların arasında yine aynı 
konuda, yine katılanlar arasında genel sekreter vekili yazılı ancak aşağıya isimler açılmış 
isimlerin açılımında Genel sekreter Erol Özkasnak olarak ismim yazılmış. Sayfa 1086'da yine 
aynı toplantı ile ilgili olarak 1086'da şüpheli Erol Özkasnak bölümü içinde katılanlar 
arasında yine genel sekreter vekili yazılı olduğu halde altta isimlerin açılımında Genel 
sekreter olarak toplantıyı koordine ettiğim yazılmış. Tekrar arz ediyorum o tarihte 
izinliydim. Genelkurmay'dan getirttiğim izin belgesini bir dilekçe ile makamlarınıza arz 
etmiştim. Iddia Makamı herhalde şöyle bir yanlışlığa düşmüş kanıma göre, genelkurmay 
karargahında ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tümünde hem komutan hem komutan vekili gibi 
bir kadro ve ünvan yoktur. Şayet bir tümen komutanı örneğin izine vesaire ayrılırsa yerine 
en kıdemli alay komutanı vekalet eder. O alay komutanı imzalarını tümen komutan vekili 
olarak atar. Iddia makamı muhtemelen bu yanlışa düşmüş olmalı öyle değerlendiriyorum ben.

 Öte yandan bu toplantı bir BÇG toplantısı olsaydı koordine makamı harekat 
başkanlığın olacaktı. 138. Sayfada BÇG toplantıları başlığı altında sıralanan 9 adet 
toplantının harekat başkanlığı koordinesinde yapıldığı görülmektedir. Koordine makamı bu 
2 Temmuz toplantısına genel sekreterlik yazıldığına göre bu toplantı bir batı çalışma grubu 
toplantısı değildir. bu toplantıya yerime vekilimin katılması ona da bir suç yükleyemez. Batı 
çalışma grubunun bir suç örgütü olmamasının yanı sıra bu konuda dün çok geniş açıklamalar 
yapıldı. Konunun özel takdimin konusu da belli değildir. Izinli olmasaydım tabiki ben 
katılacaktım vekilim katılmayacaktı.

 Batı çalışma grubunda çalışanlara verilen takdirler. Bu bölümde toplam 17 
general ve subaya verilen takdirler suç delili olarak konmuştur. Çünkü bu bölümün başında 
batı çalışma grubunda çalışanlara verilen takdirler diye bir başlık atılmış. Burada toplam 17 
sanığın 6'sı hariç hepsinde özetle batı çalışma grubu çalışmalarında gösterdikleri üstün 
hizmetler ifadesi mevcuttur. Benim de aralarında olduğum diğer 6 kişiye verilen 
takdirnamelerin metninde böyle bir ifade yoktur. Erol Özkasnak başlığı altında sayfa 219, 
Çevik Bir imza bloku ile şahsıma layık görülen takdir belgesinin metni bazı çevrelerin tahrik 
ve karalama kampanyalarının boşa çıkarılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye 
Cumhuriyetinin bekasına göz diken şer güçlerine hakettikleri dersin verilmesine ve basın 
yayın kuruluşları ile uyumlu bir diyaloğun tesisine yönelik şeklindedir. Burada yazılan 
ifadelerden batı çalışma grubunda görevlendirildiğim ve çalıştığım anlamının çıkarılması 
gerçek dışı bir değerlendirmedir.Takdir yazılarının hazırlandığı dönemin personel başkanlığı 
general amiral şube müdürü Sayın Tevfik Özkılıç sırası geldiğinde takdirler hakkında geniş 
açıklamalar yapacaktır. 

7 Nisan 1997 tarihli toplantı ile ilgili belge. Bu belge hakkında sayın Çevik Bir ve 
Sayın Çetin Doğan ayrıntılı bilgi sundular. Tarihçede sadece general amiral toplantısı 
yazılmıştır sayfa 145, bu toplantının konusunun ne olduğunu ve 6 sayfalık notta yazılı yapılan 
konuşmaları hatırlamıyorum. Benim de bu notta bir konuşmam bulunmamaktadır. Bu 
katılımın nasıl bir suç teşkil ettiğini anlamak mümkün değildir kendim için söylüyorum bunu, 
toplantıya general ve amiraller çağırıldığına göre bir general olarak benim de katılmam 
doğaldır. Bu toplantı hakkında son dalgada tutuklanan arkadaşlarımız kapsamlı açıklamalarda 
bulunacaklarından ben daha fazla bir şey söylemiyorum. 

Araştırma karşılaştırma tutanakları sayfa 244, bu başlık hakkında iddianamenin 
sayfa 244 6. Paragrafında 11 Haziran 1997 günü genelkurmay karargahında Yök 



  

personeline ayrıca sayfa 324, 10 Haziran'da yargı mensuplarına verilen brifinglerde hazır 
bulunan generallerin listesinin başında adım geçmektedir. Genelkurmay karargahına 
dışarıdan gelen misafirleri protokoldeki yerlerine göre nezaketle karşılamak, genelkurmay 
genel sekreterliğine verilen protokol görevlerinden biridir. Genelkurmay genel sekreterliği 
içerisinde bir protokol şubesi mevcuttur. Anılan brifinglere genelkurmay karargahında 
bulunan acil görevi olanlar dışında hemen hemen tüm general ve amiraller katılmıştır. Iddia 
makamının burada ilk başa adımı yazması brifinglerle ilişkili olduğumu, dolayısıyla batı 
çalışma grubu üyesi olduğumu göstermek amacında olduğunu göstermektedir. Bundan başka 
bir anlam çıkaramıyorum. Anılan brifingler istihbarat başkanlığınca hazırlanmış ve 
takdim edilmiştir. Benim ve genel sekreterliğe bağlı basın ve halkla ilişkiler dairesi 
çalışanlarının brifinglere herhangi bir katkısı yoktur. Anılan faaliyetler genel sekreterliğin 
görev sahası dışındadır. Brifinglere katılmam ise protokol gereğidir. Katılanlar arasında 
devlet protokolünde 4. sırada yer alan anayasa mahkemesi başkanı da bulunmaktadır. 
Anayasa mahkemesi başkanı ve Yök başkanına refakat ederek brifing salonunda yanlarında 
genelkurmay başkanı adına ev sahibi olarak oturmamın nasıl bir suç olduğunu anlamak 
mümkün değildir.

 Irtica brifingi konulu mesaj formları, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinde irtica 
konusunda verilecek brifingler için 17 ve 20 Haziran 1997'de çekilen mesaj formlarında 
sayfa 314, sayfa 1086 ve 1087 üç yerde geçmiş, bu mesaj formlarında parafem olduğu 
belirtilerek burada da brifingler ve batı çalışma grubuyla irtibatlandırılmak istendiğim 
anlaşılmaktadır. Genel sekreterliğin görevlerinden biri de genelkurmay karargahından kuvvet 
komutanlıkları ve onların ast birliklerine, devletin diğer sivil kurumlarına görev koordine, 
konferans ziyaret gibi maksatlarla gidecek genelkurmay karargah personelinin lojistik 
desteğinin sağlanması proğramlar hakkında bilgilendirmek ve hazırlık yapmalarını sağlamak 
amacıyla çekilecek mesajların koordine edilmesidir.

 Konferans proğramı istiharat başkanlığınca hazırlanmış ve genel sekreterliğin bu 
mesajlarda parafesi alınmıştır. Kaldı ki mesajların konusu ki Silahlı Kuvvetlerin bazı alt 
birimlerindeki rütbeli ve sivil personelini irticai faaliyetler konularında aydınlatmak 
amacıyla genelkurmay istihbarat başkanlığının bir dizi kurumsal faaliyetlerinin 
uygulamasıdır. Kanaatimize göre bir suç unsuru taşımamaktadır. 

Genelkurmay başkanlığı kendi ast birliklerine konferans ve brifing vermek için 
başka makamlardan müsaade mi alacaktır, bu konuda çekilecek mesajlarda parafem 
bulunması veya ben yokken benim vekilim 2 mesajda da onun parafesi var. Türk Ceza 
Kanununun hangi maddesini ihlal etmektedir.

 Andıç hazırlanması ile ilgili belge, güçlü eylem planı sayfa 583, 597 iddianame 
583, 597. Klasörlerini söylemiyorum çünkü o sayfalarda klasörlerde yazılı. Bu belgeyi ilk 
defa emekli olduktan 1 yıl sonra 2001 yılında basına yansıyan açıklamalardan öğrendim. 
Belge ile ilgili olarak Sayın Çevik Bir ifadesinde bu belgenin yayınlanmadığını açıklamıştır. 
Görmediğim ve yayınlanmayan bir belgede genel sekreterliğe icra veya koordine olarak 
verilen görevleri ile ilgili bir işlem yapabilmem mümkün değildir. Ayrıca bu belge bir delil 
niteliği taşımamaktadır.

 Değerlendirme ve sonuç, 1995-1998 yılları arasında tümgeneral rütbesi ile 
genelkurmay genel sekreterliği görevini yürüttüm. Genelkurmay genel sekreteri, 
genelkurmay başkanlığının basın sözcüsüdür. Genelkurmay başkanlığı görev ve 
sorumluluklar yönergesinin genel sekreterlik bölümünde genel sekreterliğin görevleri 
sıralanmıştır. Bu sunduğum ifademin ekinde benim basın sözcüsü olduğum yazılıdır. Birinci 
amirim genelkurmay 2. Başkanı, 2. amirim Genelkurmay Başkanıdır. Genel sekreter 
sadece bu iki amirden emir alır ve onlara karşı sorumludur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde karar 
verme mekanizmasına komuta katı denir. Komuta katında genelkurmay başkanı, kara, 
deniz ve hava kuvvetleri komutanları ve jandarma genel komutanlığı bulunur, komutanı 



  

bulunur. Nitekim bunlar milli güvenlik kurulunun da tabi üyesidirler. Ben karar verme 
mekanizmasına dahil biri değilim. Kamuoyuna yazılı olarak açıklanmasına ihtiyaç duyulan 
konularda ilgili karargah birimlerinde birimlerinde görüşler alınır. Bu görüşler çerçevesinde 
hazırlanan taslak açıklama hakkında adli müşavirin hukuki mütalaası alınır. Taslak açıklama 
genelkurmay genel sekreteri tarafından sırası ile 2. Başkana ve genelkurmay başkanına arz 
edilir. Onaylanan açıklama TRT ve/veya Anadolu Ajansına gönderilir. O zamanlar internet 
sistemi henüz olmadığı için sadece bu iki kuruma bildiriler yayınlanırdı.

 Sözlü açıklamaları yapmaya ise genelkurmay başkanı, ikinci başkan ve 
genelsekreter yetkilidir. Kuvvet komutanları dahi sözlü açıklama yapmaya yetkili değildir. 
Kendi kuvvetleri ile ilgili olsa dahi. 28 Şubat döneminde genelkurmay başkanı mizacı 
itibariyle nadiren kamuoyuna açıklama yapmıştır. Genellikle açıklamaların genelkurmay 
ikinci başkanı veya tarafımdan yapılmasını emretmiştir. Bu nedenle medyada defalarca 
açıklama yaptım. 

Ayrıca terörle mücadele kapsamında ohal bölgesine ve Türk silahlı kuvvetleri 
mensuplarının subay, astsubay, uzman erbaş, erbaş ve er ve askeri öğrencilerin eğitim 
tesislerine toplam 6 adet basın turu düzenlendi. Bu turlarda yine size sunduğum ifademin 
ek-5'inde bulunmaktadır. Bu turlara başkanlık yaptım. Toplam 144 medya mensubu bu 
turlara katıldı. Bu turlarla ilgili yüzlerce haber ve makale yazıldı hemen hemen bu haber ve 
makalelerin hepsinde ismim geçiyordu. Çünkü beni tanıdı medya, onlarla günlerce haftalarca 
beraber oldum. Bu nedenlerle kamuoyunca tanındım, genelkurmay başkanlığının dışarıya 
açılan penceresi oldum. 

Söylediklerimin yanı sıra söylemediğim bir çok şey de bana atfedildi. Örneğin, bir 
örnek vermek istiyorum. Iddianamenin sayfa 728'inde müşteki Sayın Şevket Kazan, Can 
Ataklı'ya atfen şöyle anlatıyor. Bir paşa adına demeç geldi mi bunlar çarşaf çarşaf 
yayınlanırdı. Yazı ismini vermeyen nokta nokta diyen anlatılırdı. Ama biz onun kim 
olduğunu bilirdik denmektedir. Bu doğru değildir bunun kanıtlanması gerekmektedir.

 Medyada haber yapanların birçoğu haberinin değerini artırmak, güçlü ilişkileri 
olduğunu gösterip gazetedeki durumlarına güçlendirmek için çoğu zaman böyle yazarlar. 
Aslında haberi gündeme uygun olarak sansasyon yaratmak için masa başında yazmışlardır 
ama isminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey generalden veya bir üst düzey dışişleri 
bürokratından öğrendiğimize göre veya açıkladığına göre şeklinde yazarlar. Bu uygulama 
sadece türk medyasına has birşey değildir. Tüm dünyada bütün medyada böyle uygulamalar 
yaygındır. Genelkurmay sözcüsü olduğum için basın tarafından ve onların vasıtasıyla 
kamuoyu tarafından tanındığım için bu atıf beni ve bazı diğer komutanlara bu haberler ve 
diğer bazı komutanlara atfedilmesi o dönemde basının çoklukla başvurduğu bir uygulama idi.

 28 Şubat sürecinde terörle mücadele de bütün hızıyla sürüyordu. Açıklamalarım 
çoğunlukla terörle mücadeleye yönelikti. İç içe geçen terörle mücadele ve 28 şubatın 
sürecinde, 28 şubat süreci ile özdeşleştirildim. Bunun etkisi ile olsa gerek iddianamede karar 
verme mekanizmasında bulunan komutanların dahi önünde 4. sırada sanık olarak yazıldım. 
Isminim bilindiği için müştekilerin listesinde de yer buldum. Yaptığım açıklamaların hiçbiri 
şahsi görüş ve fikirlerim değildi. Bir defa dahi kendi görüşlerimi açıklamış olsaydım derhal 
görevden alınırdım. Dönemin genelkurmay başkanı Sayın Karadayı bu konuda çok titiz bir 
komutandı. Yapacağımız açıklamaların provalarını dahi yaptırırdı. Yarım saat sonra tekrar 
telefon eder veya çağırır şunu nasıl söyleyecektin, bu tarafını böyle söyleyecektin, sakın şunu 
unutma şeklinde tekrar beni iyi anladığımı yoklar imtihan ederdi. 

Rütbe ve görev tanımım nedeniyle batı çalışma grubunda bana görev verilmedi. 
Dün bunu sayın Çetin Doğan'da iki defa belirtti. Sayın ikinci başkan da buradadır o da bunu 
söyleyebilir. Hiçbir toplantısına da katılmadım. Görev verilseydi elbette çalışırdım. 
Genelkurmay teamüllerine uygun olarak kurulmuş batı çalışma grubunun tamamen yasal bir 
kuruluş olduğunu biliyorum ve inanıyorum. 



  

Medyada yer alan post modern darbe sözü bana ait değildir. 28 şubat sürecinin 
bir darbe olmadığını ve ne olduğunu açıklamaya çalışmıştım ama başarılı olamadığımı şimdi 
anlıyorum. 28 şubat sürecinin bir darbe olmadığı dönemin Cumhurbaşkanı ve 
Genelkurmay başkanı tarafından da açıkça belirtilmiştir. 

Sonuç olarak süreç içinde yapılan her şey laik cumhuriyeti ve Atatürk'ün 
çağdaş devrimlerini korumak maksadı ile hukuka uygun olarak yüksek bir görev ve 
sorumluluk bilinci ile yapılmıştır. Aradan 16 yıl gibi uzun bir zaman geçtikten sonra bugün 
28 şubat sürecinde kimlerin neler yaptıkları bir kenara bırakılarak yaşları 60 ile 80 arasında 
değişen ettikleri yemine bağlı olmaktan başka bir suçları olmayan askerler burada karşınızda 
sanık sandalyesine oturtulmuşlardır. İnanıyorum ki bu manzara cumhuriyet tarihinin en 
haksız ve hazin tablosudur. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Bana isnat edilen suçları kabul 
etmiyorum ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

 "6 Mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti konulu  belgenin genel sekreterliğe 
gönderildiğini belirttiniz. Çetin Doğan da bu belgenin bir taslak olduğunu ve bazı 
bölümlerinin de tahrif edildiğini belirtti. Şimdi bu belgenin içeriğinden haberiniz var mı, 
taslak mı taslak ise neden dağıtım yapıldı?"

"Mutlaka bana geldiğine göre o zaman onu okumuşumdur efendim fakat şu anda 
daha sonra belge benimle direkt ilgili olmadığı için başka bir birimden çıktığı için sayın Çetin 
Doğan'ın anlattığı kadarki bir detayın içine girmedim. Yani çalışmadım öyle bir şeyi 
araştırmadım. Çünkü benden çıkmamıştı. Dolayısıyla taslak olduğu hakkında ispatlarını, 
cevaplarını dün dinledim. Ama bu konuda bir fikir yürütecek durumda değilim ama onun 
doğru olduğuna inanıyorum söylediklerinin."

"Peki içeriği hakkında bir bilginiz var mı?"
"İçeriğini işte dediğim gibi benden çıkmadığı için okudum, o zaman mutlaka 

okudum. Daha sonra iddianamede gözden geçirdim yani tam bir ders çalışır gibi çalışmadım 
çünkü direkt olarak kendimle alakalı görmediğim için yani bir fikir beyanında bulunursam bu 
konsept hakkında içeriğindeki soracağınız şeylerle ilgili yanlış şeyler söyleyebilirim."

"27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı konulu belge var. Şimdi bu belgede icra 
makamı olarak gösterilen birimlerden birinin başkanısınız. Savunmanızda bu belgenin de 
genel sekreterliğe gönderildiğini. Ancak somut olarak hiçbir faaliyet gösterilmediğini 
belirttiniz. Bu belgenin de içeriği hakkında bilginiz var mı?"

"Evet bana verilen görevleri teker teker inceledim orada ve şu sonuca vardım ki bu 
görevleri genel sekreterlik olarak kuruluşunu size göstereyim. Idari şube, evrak 
koordinasyon şubesi, protokol şubesi, basın ve halkla ilişkiler dairesi, foto film merkezi ve 
anıtkabir komutanlığı benim kuruluşumda olan birlikler. Benim bir tane kurmay subayım 
var icra subayım, yani burada verilen görevlerin hepsini inceledim tabi bana verilen 
görevleri. Bunları benim maddeten, manen imkan ve kabiliyetlerimle, kadromdaki subay ve 
astsubayların sayısı ve kapasitesi ile yapmam mümkün değil efendim ve yapmadım. 
Yapamazdım zaten istesem de yapamazdım ve ayrıca 27 Mayıs tarihli bu belge şeye 
girmiyorum yani içeriğinin tahrif edildiğini falan söylendi bunlara katılırım. Çünkü çok iyi 
çalışmalar araştırmalar yaptı sayın Çetin Doğan ve diğer arkadaşlar. Ben yapmadım açıkçası 
böyle bir araştırma işine girip bu belgenin içindeki bir tek genel sekreterlik değil diğer 
makamların da aldıkları görevleri, verilen görevleri yapacak kapasiteleri ve imkan ve 
kabiliyetleri olmadığını biliyorum ben genelkurmay genel sekreteriyim. Genelkurmay 
karargahı içerisindeki önemli faaliyetleri her j başkanlığının iştigal ettiği çalışma sahalarını 
genel olarak bilen bir yani önemli konularını bilen diğer konularda da genel olarak bilgiye 
sahip olan bir kişiyim."

"Şimdi bir taraftan bütün mesela sanıklar işte genelkurmay başkanının veya Türk 
silahlı kuvvetlerinin kanunlara çok bağlı olduğunu, bir sistematiği olduğunu ısrarla 
belirttiler. Özellikle de işte bu yapılan faaliyetlerin herhangi bir parti, grup veya başka bir 



  

hedef almadığını belirttiler. Şimdi mesela burada okuduğumda mesela 8 nolu faaliyet 
planının c bendinde irticai faaliyetlerin değil de Türk silahlı kuvvetlerinden ayrılan 
personele irtica ile bir ilgimiz yok diyen bir siyasi partinin sahip çıkması, irtica ile 
bağlantısı olduğunu göstermektedir. Bu konuları medya ile kamuoyuna yansıtmak demiş 
devamında İran ile ilgili ilk gün okumuştum sayın Çevik Bir'in savunması alındıktan sonra 
İran ile ilgili gerçekten çok ilginç ifadeler var. Yani bir komşu ülkenin parçalanmasına 
yönelik faaliyetler, o ülkede tabiri caizse uyuşturucu kaçakçılığı gibi şimdi mesela İran'daki 
rejimin zayıflatılması için alkollü içki ve narkotik maddeler alışkanlıklarını sağlayacak 
faaliyetleri desteklemek gibi ibareler var. Bunlar takdir edersiniz ki çok basit ibareler değil 
tabi bunları asıl açıklaması gereken daha sonra savunması alınacak bu belgede imzası olan 
sanıklar belki ama siz de okuduğunuz için yani çok kolay unutulabilecek ibareler olmadığını 
düşündüğüm için soruyorum yani bir önceki belgede de bu şekilde ibareler vardı yani 
uygulama kabiliyeti olmayan dediniz, uygulanmayan dediniz bu belgeler niye düzenlendi?"

"Biz kendi aramızda tartışıyoruz buraya biz 3 haftadır geliyoruz bu boş zamanlarda 
falan hatta onu yazan arkadaşlara da sorduk bunu neden yazdınız diye. Bana savcılık makamı 
da sorduğu zaman bu soruyu ben şöyle bir cevabım var; dedik ki İran'daki rejimi 35 yıldır 
dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletleri bile yıkamamış da genelkurmay karargahı 
içerisinde bu konuda görev alan başkanlıklar veya diğer makamlar bunu nasıl başaracak, bu 
nasıl bir sözdür diye yani şeyde de bulundum sitem de ve konuşmalarda da bulundum bilirler 
bunu arkadaşlarım bunu. Şeyde de yazdım hatta tahliye taleplerinde de bu cümleyi 
görebilirsiniz efendim yazdım. Tabi dün söylendi dışişleri bakanlığının bir şeyinde 
biriminde bunlar yazılmış. Anladığım kadarıyla proje subayı bunları almış aynen koymuş."

"24 nolu faaliyet bendinin 10. Maddesinde yasal tedbirlere sonuç alınamadığı 
takdirde psikolojik ve örtülü harekat icra etmek gibi yine 25 nolu faaliyet bendinde işte 
bazı şirketlerin işte ürünlerinin alınmaması ihalelere alınmaması gibi ifadeler var yani 
dediğim gibi şimdi şunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi yine daha sonraki sanık işte 
ifadesini, savunmasını alacağımız sanık İdris Koralp'in beyanlarında da var. Bir proje subayı 
hazırlıyor işte birileri paraf ediyor ve böyle bir belge ortaya çıkıyor yani böyle derin bir 
çalışmanın eseri olmadan bir iki subayın bir iki proje subayının insiyatifi ile böyle bir belge 
nasıl ortaya çıkar. Hadi ortaya çıktı diyelim üst makamlar bunu nasıl resmi bir evrak 
haline getirirler?"

"Bu konuda bundan daha fazla bir şeyler söylemeyeyim."
" Şimdi o konuşmanızda 28 şubat sürecini herkesin bildiği gibi demişsiniz 

devamında ben de bu faaliyetler içerisinde üzerime düşer rolü oynayan veya rol verilen bir 
kişiyim demişsiniz yine post modern darbe tabirinin tabi size ait olmadığı belli, ama aslında 
post modern darbe bence buna yakıştırılan en iyi isim, post modern darbe tereyağından kıl 
çeker gibi eski darbelere benzemeyen bir şekilde hiç kan akıtmadan, kimseyi üzmeden 
gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik uygulamalarla diyerek devam etmişsiniz. 
Başarılı bir şekilde yürütülen bir süreçtir demişsiniz ve devamında yine genelkurmay başkanı 
çünkü henüz savunmasını almadık ama dönemin Genelkurmay Başkanının şimdi biliyorsunuz 
bu konuda farklı savcılıkta farklı ifadeleri var. Yine genelkurmay başkanının bu sürecin tam 
içinde olduğunu, o bakımdan sayın eski genelkurmay başkanının adının az geçmesi bir üslup 
ve usul meselesidir demişsiniz. Bu beyanlarınız doğru mu?"

 "O söylediğim sözler aynen televizyondan alınmış ama burada demokratik 
uygulamalarla işte sivil toplum kuruluşları, sendikalar, yargı mensupları, üniversiteler, 
çevreler yani laik rejime sadece Türk Silahlı Kuvvetleri sahip değil ki Türkiye'de Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden laik rejimi daha çok bağlı olan, belki daha fazla bağlı olan kesimler var. 
Bunların her biri ile yaptığı bir demokratik tepki olduğunu söylemek istemiştim. Tabiki 
baştan sona 28 şubat bana verilen rol konusuna gelince ben genelkurmay sözcüsüyüm 
dediğim gibi ve basın sözcüsüyüm dolayısıyla bana verilen açıklamalar ile ilgili rolüm 



  

benim oydu, onu demek istedim ama dediğim gibi tam ifade edip meramımı tam 
anlatamadığımı şimdi anlıyorum. Bunun bir darbe olduğunu itiraf etti falan diye birşey 
söylediler asla böyle bir itiraf falan değildir, böyle birşey kastetmedim.

"İddianamede mi incelediniz yoksa bu belgenin size dağıtımı olduğu söyleniyor 
üzerinde ki ben bununla ilgili açıklamalar, geniş açıklamalar yaptım belgenin tahrif edilmiş 
bir belge olduğunu, çünkü psikolojik harekatla bu tür eylem planı ile ilgili bilgilerin esas 
milli güvenlik kurulundan bize geldiğini, bizim onlara göndermemizin söz konusu 
olmadığını söyledim. Bu bakımdan bunun siz bu iddianamede mi incelediniz yoksa hatırlıyor 
musunuz belgeyi, belgeyi o dönemde incelediğinizi, varlığını hatırlıyor musunuz? İkinci bir 
konu söylediğiniz sözler içerisinde bu konuyu yazan arkadaşlar dediniz. Bu konuyu yazan 
arkadaşlar ifadesini kullanmanız bu belgenin bizler tarafından yani batı çalışma grubunda 
görev yapan insanlar tarafından hazırlandığı anlamı çıkar. Bu belgeyi yazan arkadaşlar 
derken acaba bu tahrifatı yapanları mı kastettiniz, yoksa yoksa çünkü gerçeğe hiç uymuyor, 
abartı, hiçbir hudutları tanımayan bir ifadeler var. Yoksa bunu bizim bu arkadaşların 
hazırladığını, görevli arkadaşın hazırladığını mı kastettiniz lütfen bu konuya açıklık 
kazandırınız? Bu belgeyi hatırlıyor musunuz, ne zaman incelediniz, iddianameden görüp mü 
incelediniz diyor, bir de bu yazan arkadaşlar diye kastettiğiniz kimdir, yani burada sanık 
olanlar mı yoksa başkasını mı şeklinde bir soru var."

 "Savcının karşısına çıktığım zaman bana o belgeleri gösterdiği zaman hiçbir 
belgeyi hatırlayamadım. Hiçbirini hatırlayamadım. Kendi yazdığım 4 Nisan yani bizim 
karargahta yapılan şeyi dahi hatırlayamadım. Benim burada kastettiğim tabi tutuklandıktan 
sonra iddianame çıktıktan sonra eylem planını açtım, orada bana verilen görevleri gördüm o 
zaman inceledim ve konuya o zaman hakim oldum, yoksa o tarihten hiç hatırlamıyorum. şeye 
gelince sorunun ikinci bölümüne. Hatırlayamadım. Bazı şeyler tek tük geliyor insanın aklına. 
Şeye gelince ben tabi tahrif edildiğini içeriğinin dün dinledim sizden Sayın Çetin Doğan'dan 
dinledim. Bunda benim söylediğim onu kim yazdıysa oraya yani, ben tabi burada onu yazan 
proje subayı bunu yazmıştır demek istemiyorum. Onu tabi tahrif eden lafını sözünü 
kullanmadım ama tahrif edilmişse bu işte o tahrif edenler yani çok yanlış şeyler yazmışlar. 
Çünkü harekat başkanlığında bir kurmay albay daha sonra generalliğe terfi etmiş bir subayın 
ki kendisi benim talebemdi galiba akademide hocaydım ben hatırladığım kadarıyla böyle bir 
bazı saçma şeyleri yani olacak, mümkün olmayan şeyleri yazmasına da akıl erdiremem yani 
bunu yapacak bir insan değil o, o bakımdan ben onu kastetmedim."

"Netice olarak bu belgeyi yazanları bilmiyorum diyorsunuz. Öyle anlıyorum ben 
doğru mu?"

"Hayır belgeyi yazanlar, belge şeyde yazıldı görünüyor tabi yani batı çalışma 
grubunda yazıldığı görünüyor, deniliyor, iddia ediliyor. Ama tahrifat olduğu ispat ediliyor 
yani tahrifat yapıldığını ve o tahrifatı yapan insana yönelik olarak söylüyorum ben bunu."

"Ankara C.Başsavcısı İlhan Mesutoğlu'na bir yazı gönderdiğiniz ve 11 Haziran 
1997 günü saat 16:00'da genelkurmay karargahında işte brifing verilecek diye doğru mu 
bu yazı siz mi gönderdiniz? Peki bu yazıyı yazmanızı size kim söyledi?"

"Evet efendim doğrudur. Ben emirleri genelkurmay başkanından ve/veya 2. 
Başkandan alırım. Bu brifingler yapılacağı zaman tekrar söylüyorum efendim dışarıya 
yazılan genelkurmayın genelini ilgilendiren böyle önemli konularda yazı makamı genel 
sekreterliktir. Davet, yazı gibi şeyler genel sekreterlikten çıkar bu bizim çalışma 
usullerimizdir. Genel sekreterlik bunun için kurulmuştur genelkurmay karargahında. Burada 
onu da okudum o bölümü iddianamede çünkü adım geçiyor. Sayın Savcıya veya yargı 
makamlarına bir emirler falan vermiyoruz. Onların takdirlerine maruz isteyen gelir, isteyen 
gelmez. Yani nitekim bazılarının da gelmediğini sonra basından öğreniyoruz. Bazıları gelmiş, 
bazıları gelmemiş. O tabi bir davet yazısıdır. Şüphesiz ki ben yazdım. Yani genel 
sekreterlikten yazıldı ben imzalamışım demekki." 



  

" 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Gurubu rapor sistemi konulu belge ile 
haberiniz olmadığını söylemişsiniz." Hatırlayamamışım demek ki onu.

 "6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti başlıklı belge ile ilgili gelip 
gelmediğini veya belgeyi hatırlamadığınızı söylemişsiniz, ancak 27 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Eylem Planı konulu belgenin harekat başkanı tarafından hazırlanıp Çevik Bir tarafından 
imzalandığını belirtmişsiniz, şimdi burada ise bunu da hatırlamadığınızı söylediniz."

 "Kod numarası, ara kayıt numarası ve sonra nereden çıktığını yazar, oradan bakınca 
ha bu diyorum aynen böyle kendisine her bir belge için böyle söyledim, bu Harekat 
Başkanlığında çıkmış, plan harekattan çıkmış derken ben bunu bildiğimden, tanıdığımdan bu 
evrakı değil, oradaki konuyu okuyarak, okuyarak ben bu şeyleri söyledim."

"Müvekkilim Hüsnü Dağ Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak sizin 
emrinizde bir albay rütbesinde bir subay idi, çalışma süresi boyunca 96-98 yılları arasında 
görev yaptı, bu süre zarfında Hüsnü Dağ'ın sizin emriniz ile veya başkalarının emri ile Batı 
Çalışma Gurubuna görevlendirildiği hadisesi varit midir, görevlendirildi mi veya Batı 
Çalışma Gurubu kuruluş amacı doğrultusunda herhangi bir faaliyette bulunulması için ona 
emir verdiniz mi, böyle bir faaliyetine tanık oldunuz mu? 

"Ben, Basın Daire Başkanım Albay Hüsnü Dağ Batı Çalışma Gurubunda çalışması 
için hiçbir emir vermedim, bana da kendi amirim tarafından Hüsnü Dağ'ı çalıştıralım görev 
ver diye de bir emir verilmedi, dolayısıyla ben kendisine böyle bir emir vermedim, gidip o da 
orada bir görev yapmadı, sadece kendi dairesinden 10 Nisan emirlerinin gereği olarak bir 
subayını şeye basın arzında bulunmak üzere oraya gönderdi, aldığı emri yerine getirdi."

"Sizin yokluğunuzda bu vekil olarak bazı belgelere imza atan, daha doğrusu paraf 
atan bazı görevliler var, sizden sonra en kıdemli subay kimdi hatırlayabiliyor musunuz, yani 
bu Hüsnü Dağ mıydı, yoksa arada başka." Benden sonraki en kıdemli Hüsnü Dağ idi.

 "Bir o süre zarfından piyade albay, kıdemli piyade albay olduğu söyleniyor ismini 
tespit edemedik."

 "Efendim genelkurmayda kendisinden kıdemli kurmay olmayan subaylarda olsa 
genellikle bu tip görevlerdi kurmay subaylara vekalet verilir."

"Hüsnü Dağ BÇG'de görev yaptığı için takdir verilmesi şeklinde bir, böyle bir 
takdir belgesi verildi mi hatırlıyor musunuz?"

"Ben kendisine BÇG de çalıştığına dair bir takdir belgesi vermedim."
" Çevik Bir tarafından böyle bir belgenin verildiğini hatırlıyor musunuz?"
"Hatırlamıyorum, yani şu anda hatırlamıyorum, verildi mi bilmiyorum, verildi mi? 

Hayır verilmedi, verilmemesi lazım, yani eğer çalışsaydı zaten Batı Çalışma Gurubunda 
gösterdiği üstün performanslar şeklinde o işte bu takdirleri yazan General Amiral Şubesinin o 
zamanki müdürü o gerekli bilgileri verir sırası geldiği zaman, ben öyle bir şey 
hatırlamıyorum, verilmedi."

"4 Nisan 1997 tarihli emrin dağıtımında Basın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı görülüyor, iddianamenin 82. Sayfasında ise dağıtım planında bu yazının size 
verildiği yazılı, iddianamede böyle yazmış. Siz bu yazıyı Hüsnü Dağ'a gönderdiniz 
mi?Yoksa dağıtım planı karşısında bu sehven ile mi, yanlışlıkla mı yazılmış?"

"Mesela Harekat Başkanlığının 4 tane belgesi var, 10 Nisan işte 29 Nisan, 6 Mayıs, 
27 Mayıs gibi, şimdi orada yazmış dağıtım hanesinde kim varsa mesela Genel Sekreter, 
Genel Sekreterlik, makama yazılır isme yazılmaz emirler, makama yazılır, makama yazılmış 
ama o zaman Genel Sekreter kimse, Erol Özkasnak, Personel Başkanlığına J-1, o zaman 
kimmiş J-1 Korgeneral Yıldırım Türker, Yıldırım Türker'e gönderdiği şeklinde bizim 
genelkurmay çalışma, usul ve prensiplerine hiç uymayan yani bunu da ben yadırgamıyorum, 
şimdi 4 Nisan tarihli emir de ise dağıtım, çünkü basın dairesinden bir subay, basın dairesi, o 
zaman yok 10 Nisan tarihli emir tabi, basın dairesinin de bu çalışma gurubu ile veya genel 
direktif içerisinde belki görev verilebileceği düşünülerek veya bilgi için veya oraya yazılmış, 



  

icra astsubayım yazmış ben de onu parafe etmişim, ast birliklerimize de böyle bir dağıtım 
planı yazabiliriz yani yazılabilir, bunun bir yanlışlığı yok, bunun basın dairesinin oraya 
yazılması da kendisine bir şey yüklemez, sorumluluk, evrak gidebilir, o evrakın gitmesi genel 
direktifin basın dairesine ne mahsuru var, ne olur yani bunun sonucunda ne gibi bir suç, hangi 
şey olabilir yani."

"Ben Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak kendisi ile beraber çalıştım, 
biraz evvel basın arzları ile ilgili ifade kulladı, basın dairesi başkanı sabahleyin komutana 
arz ile Batı Çalışma Gurubu haberlerini arz ederdi dedi.Genel basın arzı mı, Batı Çalışma 
Gurubu basın arzı mı?  "

"Hayır öyle demedim. Ben Batı Çalışma Gurubu subayları dedim. BÇG subayları 
irticai faaliyetlerle ilgili tespit ve analizlerini sırasıyla harekat başkanı, ikinci başkan ve 
genelkurmay başkanına arz etmişlerdir, her salı günü saat 10:00 da genelkurmay başkanına 
yapılan arzlar sırasında genelkurmay başkanı şu şu şekilde emirler vermiştir, ayrıca BÇG 
hakkında basında yer alan haberleri diğer haberler ile birlikte, diğer haberler ile birlikte her 
sabah Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı tarafından kendilerine arz edilmiştir, Basın 
Daire Başkanı Silahlı Kuvvetler ile ilgili haberleri toplar şeyden bu genel başka konular da 
olabilir eğer BÇG ile ilgi de bir haber varsan nitekim brifinglerden sonra ertesi günü BÇG ile 
ilgili haberler çıkmaya başladı o da Silahlı Kuvvetleri ilgilendirdiği için bunu da vermemiştir, 
ben bunu söyledim başka bir şey söylemedim, başka bir şey söylemedim."

 "Bir de 4 Nisan tarihli evrak konusunda J başkanlarına gönderilen bir evraktır, 
basın dairesi ile ilgili hiçbir icraya yönelik bir şey yoktur içerisinde bu acaba sehven yazılmış 
olamaz mı?"

"Sehven yazılmış olamaz, bu şeyin yani bu adresin oraya yazılması, bu evrakın 
oraya gitmesinin de ne sakıncası var onu da anlayabilmiş değilim.

"Genelkurmay Başkanlığı içerisinde bir belge düzenlendiğinde dağıtım makamları 
olarak yazılan makamlara bu belgelerin gönderilmediği olur mu?" Olmaz tabi ki.

" O tarihte ben Genelkurmay İstihbarat Başkanıydım, anladığım kadarıyla Erol Bey 
İstihbarat Başkanı programı yaptı, brifing programını koordine acaba yanlış mı duydum, 
çünkü kendileri Cumhuriyet Savcısına, Ankara Cumhuriyet Savcısına davetiye göndermişler, 
hatta iddianamenin öbür sayfasında da faks numaraları vermiş kimler katılacak bildirin falan 
diye.Yani brifing programını hazırlayan kim. Genelkurmay İstihbarat Başkanının görevi 
değil."

"Bu benim söylediğim şey şu; Genelkurmay Karargahında verilen brifingler için 
davet edilen makamlara benim imzam ile bir davetiye mektubu gönderildi, burada 
konuştuğum şey genelkurmay karargahından İstihbarat Başkanlığının iki tane personeli Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin belirli unsurlarına gidip irticai faaliyetlerle verecekleri konferansların 
mesajları ile ilgiliydi, mesajları ile ilgiliydi."

 "Brifingler Sayın Çetin Doğan paşanın da belirttiği gibi 27-28 Nisan ve 2 Mayıs'taki 
brifingler Harekat Başkanlığınca hazırlanmış, ondan sonraki basına, yargıya YÖK 
personeline, sivil toplum kuruluşuna verilen brifingler ise İstihbarat Başkanlığınca 
hazırlanmıştır."

"6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti konulu belgenin İkinci Mücadele 
Esasları başlığı altında T bendinde irtica ile mücadelede kullanılacak en güçlü üyenin 
psikolojik hareket olacağı, psikolojik harekat olduğu yazılmaktadır, şimdi Temmuz 1997 
tarihinde dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in size vermiş olduğu bir 
takdirname var ve bu takdirnamenin veriliş gerekçelerinin birisi de basın yayın kuruluşları ile 
ilgili, daha doğrusu basın yayın kuruluşları ile yaptığınız uyumlu çalışma gerekçelerden 
birisini bunu göstermektedir, 12 Haziran 1997 tarihli gazete manşetleri ve bu gazeteler 
sıradan gazeteler değil, Türkiye'nin en fazla satılan gazeteleri ve bu gazeteler bugün 
düşündüğümüz zaman normalleşme süreci içerisinde bir insanın düşündüğü zaman 



  

Genelkurmaya ve Genelkurmay mensuplarına yapabilecek en kötü hareket bu gazetelerin 
kullanmış olduğu manşetlerdir, neden? Çünkü bu gazeteler 700 bin civarında mensubu olan 
bir kurumu kamuoyu nezdinde şiddet kullanabilen, hukuk dışına çıkabilen, hukuk dışına 
çıkmaya hazır olan bir kurum olarak lanse edilmektedir ve böyle bir ortamda Sayın Çevik Bir 
size bir takdirname veriyor, acaba Batı Çalışma Gurubu veya Çevik Bir'in sizden istemiş 
olduğu şey ve sizin de basından talep ettiğiniz bu psikolojik hareket midir? Dolayısı ile bu 
başlıklar, bu manşet ve sürmanşetler toplumda kaygı uyandıran, korku salan manşetlerdir, 
dolayısı ile sizden istenen bu görev hakkıyla yerine getirdiğinizden dolayı Sayın Çevik Bir 
size böyle bir belge takdim etmiştir."

 "Onu bilemiyorum, bana veren Çevik Bir'e sormak lazım neden verdiğini, çünkü 
ben kendi kendime takdirname yazamam. Uyumlu bir diyaloğun sağlanması basın ile ilgili 
olarak ben ifademde de belirttim, 6 tane tur yaptık hem ohal bölgesine hem de Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin eğitim tesislerine burada yüzlerce makale yazıldı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
o dönemde ulaştığı eğitim bakımında harekat kabiliyeti bakımından üstün seviyesini belirten 
çok güzel yazılar yazdılar, bu yazıların yazılmasında o turlara başkanlık yapan benim 
herhalde bir emeğim vardı, bu programı yaparak şey yapan, herhalde onun için yazmış olmalı 
bilmiyorum.

 "Normalleşme süreci içerisinde düşündüğüm zaman bu başlıklar Türk Silahlı 
Kuvvetlerini tahkir eden başlıklardır." O sizin yorumunuz.

"Siz 28 Şubat sürecine postmodern darbeyi koyan isimlerin, bu ismin doğru 
olduğu şeklinde bir konuşma metni var ve o süreçte aktif olan kurumların, kişilerin kim 
olduğunu alt bölümlerde de dile getiriyorsunuz ve kamuoyununda çok yakın bildiği hem 
28-29 Nisan 97 tarihinde hem de 10-11 Haziran 97 tarihlerinde Genelkurmay 
Başkanlığında verilen brifingler var, Batı Harekat Konseptinin belgesinde de kamuoyunda 
işlenecek temalar başlığı altında belli bölümler söz konusudur, birbiri ile uyuştuğunu 
görmekteyiz bu brifingler bu süreci başarıya ulaştırma amacı ile verilen brifingler midir?"

"Vallahi onu ben bilemiyorum, onu siz şey yapın ben bir şey söyleyemeyeceğim 
ona."

"Genelkurmay da sanıkların anlatımlarından şöyle bir görev algısı oluştuğu 
anlaşılıyor, irtica ile mücadele, bizim mücadelemiz, mütedeyyinler ile değil, dini, siyasi ve 
ticari amaçları için kullananlaradır biz böyle mücadele yürüttük dediler, Genelkurmay 
İçerisinde dini, siyasi ya da ticari amaçlar için kullanma fiilinin ya da genel adı ile irtica 
tehdidinin algılamasını, tespitini, kim ya da kimler yapar, bunun objektif kriterleri 
nelerdir?" Dava ile bir ilgisi yok.

"Bu irticai faaliyetler bir suç ise kamu görevlileri suça muttali olduğunda bunu ilgili 
makamlara ihbar ederler, bu zorunluluktur, yapmazlarsa suç işlemiş olurlar, bu irticai 
faaliyetleri suç olarak değerlendiriyor isek, bunlar ile ilgili olarak adli makamlara suç 
ihbarında bulunulmuş mudur, bulunulmamışsa başka bir mücadele konsepti neden 
belirlenmiştir, genelkurmay mevzuatı içinde böyle bir mücadele konseptinin görev tanımı var 
mıdır, yasal dayanağı nedir?"

"Benden evvel hem Sayın Çevik Bir, hem Çetin Doğan söyledi, ben de bugün 
söyledim, Batı Çalışma Gurubunun tespit ve analizleri sonucu irticai faaliyetler ile ilgili 
suç teşkil eden unsurlar adli müşavir tarafından İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanlığına 
çeşitli yazılarla kendisi de söyleyecektir, benden sonra konuşacak, duyurulmuştur, ayrıca 
suç unsuru olmayıp da veya bizim değerlendiremediğimiz konuları, adli müşavirin konularda 
Başbakanlığa,Cumhurbaşkanlığına Sayın Genelkurmay Başkanımızın Perşembe günü yaptığı 
bu tarz haftalık görüşmelerinde notlar yazılarak ilgili devlet birimlerine, bakanlıklarına 
duyurumlarda bulunulmuştur, bunu söyledik."

  "İrtica ile mücadeleye destek olmak amaçlı olarak çeşitli gazete sahipleri 
yöneticileri ile toplantı ya da görüşmeler yapılarak, bir kısım irtica mücadelesine akamete 



  

uğratan köşe yazarlarının dikkatinin çekilmesi, uyarılması ya da görevine son verilmesi 
konusunda görüşmeler yapılmış mıdır?"

 "Şimdi Sayın Başkanım ben Genelkurmay basın sözcüsüyüm, tabi ki benim basın 
ile ilişkilerim oldu ama biz üst seviyede Ankara temsilcileri ile görüşürdük daha ziyade, bu 
basına yapılan brifinglerden sonra ki benim savcılığa verdiğim ifade de vardır bu Sabah 
Gurubunun, o zaman ki Sabah Gurubunun gazetecileri bir emrivaki ile ikinci başkanından bir 
randevuyu kopardılar, şöyle yarım saat, bir saat kadar bir toplantı, bir görüşme yapıldı 
nezaket ziyaretinde bulundular, bu tabi ertesi gün gazetelere yansıyınca bu sefer iki büyük 
rakip vardı o dönemde Hürriyet Gurubu, Sabah Gurubu, Hürriyet Gurubu da randevusunu, 
tabi bu tarafa verip bu tarafa vermek olmayacağı için sayın ikinci başkanımız onlara da 
randevu verdi, onlarda bir saat kadar oturdular gittiler, bunun dışında bir resmi, resmi de 
değil nezaket şeyi olmadı onlarla ama zaman zaman özellikle terörle mücadele konusunda 
benim Ankara temsilcileri ile görüşmelerim, telefon görüşmelerim olmuştur."

 "Ben o dosyalara bakabilme imkanım olduğu için o dosyalarda suçlanan kişiler ile 
ilgili hatta bu suçlamaları sabahki oturumda söylendi, devrim yanlısı örgüt yanlısı olmak, 
yıkıcılık ve bölücülük gibi suçlamalar ile YAŞ kararları ile atılmalarına rağmen bir adli 
soruşturma için ihbarda bulunulmadığını ya da bulunulduğunda dair bir belge şahsi 
dosyalarda bulunmadığını gördüm."

  "Şimdi efendim o konu dün konuşuldu, aslında bu benim konum değil aslında ama 
bir şey söyleyeyim size, yani bu subaylar, müştekiler ordular ihraç edilmiş YAŞ Kararları ile 
ilgili aldığı kararlarla ihraç edilmiş subaylar ile ilgili benim bildiğim Batı Çalışma Gurubunda 
herhangi bir işlem yapılmamıştır, o ayrı kanaldır. Sıralı sicil amirleri ordu, kolordu, Kuvvet 
Komutanlıkları, Genelkurmay Personel Başkanlığına gelen bilgiler derlendiğinde Yüksek 
Askeri Şura Üyelerinin önüne konup alınan bir karar sonucunda atılmışlardır.

 "Basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu belirtiyor ancak diyor bu basın 
yayın organları ile yakın ilişkilerde bulunup bunları yüreklendiriyor bu nedenle toplumda 
bu haberlerin Batı Çalışma Gurubu ile bağlantılı olduğu sonucunu doğuracak kaygı, 
endişe doğurucu sonuçları oluyor, bu Erol Özkasnak'ın görevi midir?"

 "Ben Batı Çalışma Gurubunun bir üyesi değilim, orada da çalışmadım, dolayısı ile 
yalnız bildiğim kadarıyla biraz evvel neden bildiğimi de genel sekreter olarak arz etmiştim 
size, Batı Çalışma Gurubunun böyle bir konuda çalışma yaptığına hiç rastlamadım, 
duymadım."

"Bu basın yayın halkla ilişkiler dairesi bu medyayı takip ediyor, bu tür asılsız olduğu 
belirtilen haberler çıkıyor bunlar ile ilgili tekzibi Erol Özkasnak'ın yapması gerekirdi, değilse 
kim yapacaktı."

 "Yüzlerce gazete var, yüzlerce yazı yazılıyor, bizler işimizi gücümüzü bırakıp 
tekzip şubesi kurmamız lazım, bu dava nedeniyle tutukluyken ben Star Gazetesinde benim 
resmimi Çevik paşanın resmini koyarak hiç alakasız şekilde bize 3 bin kişiyi fişlediler 
şeklinde bir yazı yazıldı, biz de buradan dava açtık, efendim basın hürdür, bu konuda yazı 
yazabilir, resmimizi koyarak bizi hedef gösterdi, mesela bunu yaptık sonuç bu oldu, yani biz 
o zaman o kadar yoğun işlerimiz arasında bir tekzip şubesi kurmamız gerekirdi herhalde 
bunlara cevap vermek için."

" Adalet Bakanlığı, brifinglerle yargı mensuplarına ilişkin brifinglerle ilgili aksi 
görüş belirtmesine rağmen bu Bakanlar Kurulunu ve Üyelerini hükumeti kamuoyunun 
önünde değersiz konuma getirecek şekilde brifinglerin iptal edilmemesi suç ise neden 
işlenmiştir ? Şevket Kazan bu brifinglere katılınmaması konusunda basına açıklama 
yapılmış, bu bilindiği halde neden tekrar davet edilmiş?"

"Onun da hesabını katılanların vermesi lazım. Biz zorla kimseye silah çekerek 
katılacaksınız demedik, sadece bir takdirlerine maruzdur diye yazdık oraya, katılan katıldı, 
katılmayan katılmadı."



  

"Adalet Bakanı davet üzerine hem hakim ve savcıların katılmamasını talep ediyor 
hem basına açıklama yapıyor hem Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşma yaparak 
meclisi ve kamuoyunu bilgilendiriyor, Adalet Bakanı olarak Genelkurmaya konu bildiriliyor, 
buna rağmen bu iptal edilmiyor . Zaten 18 Haziranda hükumet istifa etmek zorunda kaldı, bir 
hafta sonra istifa etmek zorunda kaldı, şimdi hükumetin açıkça kendisi tarafından idare edilen 
kurumlarının üzerine ben size gel diyorum geleceksiniz manasına gelecek tarzda bir 
davetiyenin yapılması ve bunun icraya konulması, ayrıca Adalet Bakanı buraya katılanların 
HSYK'ya bildirileceği ve haklarında işlem yapılacağını bildirmesi üzerine bu sefer HSYK ve 
Yüksek Yargı Organlarının bunun üzerine davet edilmesi ve onların da katılmasının 
sağlanması nasıl izah edilebilir? "

"Ben karar verme mekanizması değilim."

34.C. SANIK EROL ÖZKASNAK AV. ÖMER ÇELİKKESEN'İN 
SAVUNMASI

 "Savunmamı şu başlıklar altında yapacağım; iddianamenin bütünü hakkında 
değerlendirmeler, amirin emrini yapan astın hukuki sorumluluğu, ceza hukukunda vicdani 
kanaatin sınırları, iddianamede müvekkillere isnat edilen belgeler ve olaylar ile ilgili 
değerlendirmelerim ve taleplerim. 

İddianamenin bütünü ile ilgili değerlendirmelerim. Bu dava daha önce açılmış 
benzeri davalar gibi bir siyasi intikam davasıdır. Bu davanın amacı, kamuoyu anketlerinde 
en güvenilir kurum olarak görünen Türk silahlı kuvvetlerini halkın gözünde 
itibarsızlaştırmak, bir dönemde sadece kendisine verilen emirleri yapan komuta heyetini 
yargılayarak şu anda görevinin başında bulunan komutanlara gözdağı vermek, Atatürk, 
laiklik ve Türk silahlı kuvvetleri karşıtı çevrelere moral aşılamak ve böylece siyasi rant 
sağlamaktır. Yasa gereğince iddia makamının iddianameye sanıkların lehine olan delilleri de 
koyması gerekirdi. Kanaatimize göre, iddia makamı iddianameyi hazırlamadan önce sonucun 
nasıl olması gerektiğine karar vermiş ve kendisine göre ona uygun aleyhe delilleri koymuş, 
lehe olanları dikkatlerden kaçırmak istemiştir. Böyle olmasaydı, Başbakanlığın 14 Mart 1997 
tarihli uygulama emrinin  iddianameye konması gerekirdi. 

Batı Çalışma Grubu, MGK kararlarına uygun olarak Başbakanlığın emrettiği 
irticaya karşı tedbirlerin uygulanması ve takibi amacıyla yasal olarak kurulmuş olan ve 
Genelkurmay karargahında bugüne kadar kurulmuş olanlardan hiç bir farkı olmayan bir 
çalışma grubudur. Batı çalışma grubu benzeri gruplar veya kurullar devletin tüm 
kurumlarında kurulup faaliyet gösterdiği halde bugün sadece Türk silahlı kuvvetlerinde hesap 
sorulmakta olması bu davanın siyasi olduğunun en büyük göstergelerinden biridir. 

Batı çalışma grubu gizli ve emir komuta zinciri dışında faaliyet göstermiş bir 
çalışma grubu değildir. Bütün faaliyetleri yasal ve emir komuta zinciri içinde olup, sadece bir 
bilgi toplama ve değerlendirme ve ilgili makamlara gönderme merkezidir. Batı çalışma grubu 
hakkında her türlü bilgi zamanında dönemin Genelkurmay Başkanına da verilmiştir. Prensip 
olarak hiçbir çalışma grubunun evrak yayınlama yetkisi olmadığından İddianamenin tersine 
Batı çalışma grubu belgesi diye çıkarılan bir belge yoktur. Tüm belgeler ilgili başkanlıklarca 
çıkarılmış ve bilgi için MGK Genel Sekreterliğine ve devletin diğer kurumlarına da 
gönderilmiştir. 

Genelkurmay Karargahında diğer tüm belgeler nasıl hazırlanıp yayımlanmışsa bu 
belgeler de öyle yayımlanmıştır. BÇG başlığı ile yayımlanmış bir tek belge bile yoktur. Batı 
çalışma grubunun faaliyetleri mevcut hükümete karşı değil, o anda ülkeyi ayağa kaldıran 
iriticai faaliyetlere karşıdır. Bunun içindir ki, 18.06.1997 tarihinde hükümetin istifasından 
sonra da bir süre faaliyetine devam etmiştir. Batı çalışma grubu hiç kimse hakkında fişleme 
yapmamıştır. Rapor sistemi fişleme yapmak demek değildir. Rapor sisteminin amacı, kişileri 



  

değil irticai faaliyetleri rapor etmek ve bu faaliyetler hakkında ilgili makamları 
bilgilendirmektir. İrticayı bir tehdit olarak tanımlayan ve birinci öncelikli tehdit durumuna 
getiren Türk silahlı kuvvetleri değildir, MGK ve benzeri devletin yetkili organlarıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu, anayasaya aykırı 
olarak kurulmuş olan, 28 Şubat dosyasına delil takviyesi yapmayı amaçlayan hukuka 
aykırı bir komisyon olup, bu komisyon bile 28 Şubat sürecinde yaşananlar için bu bir 
darbedir diyememiştir. Tam tersi, 28 Şubat'ın bir meşruiyet sorununun olmadığını 
belirtmiştir. 28 Şubat döneminin komuta heyetinin darbe ile suçlanması akıl ve mantıkla 
açıklanamaz. Çünkü, o zaman bütün şartlar ve ortam uygun olduğu halde Türk silahlı 
kuvvetleri böyle bir şeyi aklından bile geçirmemiş ve özellikle sivil dinamiklerin devreye 
girmesini istemiştir. Yani, demokratik bir tavır sergileyerek darbeyi önleyen bizzat Türk 
silahlı kuvvetlerinin kendisidir. Ayrıca, Türk silahlı kuvvetleri art niyetli olsaydı ve darbe 
yapmak isteseydi mantıken bunu 28 Şubat kararları alınmadan önce yapması gerekirdi.

 Alınmasını düşündüğü irticaya karşı tedbirler devletin en üst kademesinde 
alındıktan ve hükümet tarafından uygulamaya sokulduktan sonra darbeyi düşünmek akıl ve 
mantıkla açıklanamaz. Türk silahlı kuvvetlerinin irticaya karşı tedbirler almak maksadıyla 
Batı çalışma grubunu kurması 28 Şubat 1997 MGK.kararlarmdan sonradır. Bunun daha 
önce kurulmuş olan Kriz Masası Kurulu ile ilişkilendirilmesi ve daha önceye çekilmek 
istenmesi maksatlıdır. Kriz Masası Kurulu, devletin topyekün el atması gereken savaş, 
yabancı askeri müdahaleler, doğal afet, salgın hastalıklar, büyük ekonomik krizler gibi kriz 
anlarında kurulan ve faaliyet gösteren merkezlerdir. Başbakanlığın ilgili yönetmeliği 
gereğince devletin en üstünde MGK Genel Sekreterliğinde kurulan Başbakanlık Kriz Yönetim 
Merkezi ile beraber faaliyet gösterir onun Genelkurmay ayağı olarak çalışır. Bunun BÇG ile 
hiçbir ilgisi yoktur. MGK toplantısında irtica tehdidini ortaya koyan önce MİT ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü olmuş, Türk silahlı kuvvetleri daha sonra açıklamalarında bunların 
ortaya koyduğu verileri kullanmıştır. O dönemin en önemli tanığı olan ve devletin tüm gizli 
bilgilerine de sahip olan Cumhurbaşkanı Sayın Demirel 28 Şubat'ın bir darbe olmadığını, 
hükümetin demokratik kurallara uygun olarak ve tarafların aralarındaki anlaşmaya uygun 
şekilde kendi isteği ile istifa ettiğini açıkça ifade etmiştir. 28 Şubat 1997'de irticaya karşı 
alınan tedbirler bir Türk silahlı kuvvetler projesi değil, bir devlet projesiydi. Nitekim, 
MGK.nın tavsiye kararından sonra hükümet bu tedbirlerin uygulanmasını istemiş, hemen 
ardından İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da buna benzer emirler yayımlamıştır. Bu 
emirler sadece bu salonda bulunanlar tarafından değil, devletin tüm kurumlarınca 
uygulanmıştır. 

Açıklanan 28 Şubat MGK Toplantısı tutanakları, bu kararların Başbakan'a zorla 
imzalattırılmadığını ortaya koymuştur. Yani, Başbakan ve Bakanlar Kurulu kendi iradesiyle 
irticaya karşı bu tedbirlerin uygulanmasını emretmiş, Türk silahlı kuvvetleri de bu kararları 
uygulamıştır. Devletin almış olduğu kararları uygulamak mı suç yoksa uygulamamak mı? Bu 
dava gerçekten bir hukuk davası olsaydı, yani bir siyasi dava olmasaydı, irticaya karşı tedbir 
alınmasını isteyen MGK kararına ve Bakanlar Kurulu Genelgesine imza atanların, bu 
kararları uygulayan bakanlıkların, valiliklerin, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
yetkililerinin de bu davada yargılanması gerekmez miydi? O dönemin Cumhurbaşkanı, 
Başbakanı, Genelkurmay Başkanı, zorla istifa ettirildiği iddia edilen hükümetin bakanları 
bu bir darbe değildir, hükümet baskı altında kalmadan kendi iradesiyle istifa etmiştir 
diyorsa ve buna rağmen bu dava açılıyorsa bu dava siyasi değil midir? 

Bugüne kadar buradaki sanıkların veya müdafilerin hiçbirine bir tek ıslak imzalı 
delil gösterilmemiştir. Adli emanette olduğu söyleniyor. Bunların ıslak imzalıları yoksa bu 
davada yasal geçerli delil yoktur demektir. 

İddianameye dayanak yapılan belgelerle sanıklar arasında hukuki irtibat 
kurulamamıştır. Aynı şekilde, sanıkların bu belgelerle nasıl darbeye sebep olacağı konusu da 



  

iddianamede açıklanamamıştır. Bu suçun tanımına göre, suç ancak cebir ve şiddet 
unsurlarının her ikisinin de bulunması halinde işlenebilir. İddianamede cebir ve şiddetin 
varlığına ait bir bilgi yoktur. Cebir ve şiddete örnek olarak sadece Sincan'da tankların 
yürümesi olayı gösterilmiştir. Ama, o kadar az sayıda tank ile darbe yapılamayacağını bu 
ülkede yaşayan herkes iyi bilmektedir. Suçun kanuniliği ilkesi gereğince, suçun tanımında 
bulunmadığından bu suçun tehditle işlenmesi de mümkün değildir.

Suç tarihi iddia makamınca net olarak açıklanamamıştır. Bu durum bu davanın 
sağlıklı bir sonuca ulaşması için bir engel teşkil etmektedir. Bu suçun tanımına bakılırsa 
sadece o zamanın bakanlar kurulu üyeleri müşteki ve mağdur olabilirler. Çünkü, bu suç 
sadece hükümete karşı işlenebilir, şahıslara karşı işlenemez. İddianamede yüzlerce mağdur ve 
müştekinin yer almasından maksat daha önce DGM tarafından sonuca bağlanmış ve 
takipsizlik kararı verilmiş olan bu davanın tekrar açılmasını sağlamak ve bu davaya 
kamuoyu ilgisini arttırmaktır. Bu davanın ne davası olduğu tarafımızdan anlaşılamamıştır.

 İddianameye göre bu bir darbe davasıdır, ancak iddianameye, müştekilere ve 
duruşmalarda sorulan sorulara bakılırsa, bu bir türban davası, ya da türban nedeniyle 
devlet kurumlarından ilişiği kesilenlerin ya da YAŞ kararlarıyla Türk silahlı 
kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin davasıdır. Peki, türbanın kamuda yasaklanmasıyla ve bazı 
kamu görevlilerinin kılık kıyafeti nedeniyle memuriyetten çıkarılması ya da bazı asker 
kişilerin irticai faaliyetler nedeniyle işliğinin kesilmesiyle darbe suçu arasında yani bu dava 
arasında bir illiyet bağı kurulması mümkün müdür? 

BÇG ile ilgili uygulama emirleri ve irticaya karşı tedbirler 14 Aralık 2010 tarihinde 
mevcut iktidar tarafından iptal edilinceye kadar yürürlükte kalmış 28 Şubat 1997 den bu 
tarihe kadar görev yapan tüm iktidarlar da mevcut iktidar da dahil bunları uygulamışlardır.

 Yani, bu suçsa tüm iktidarlar bu suça iştirak etmişler ancak bu soruşturmaya dahil 
edilmemişlerdir. Son günlerde medyaya yansıyan 2004 MGK kararları da bu görüşü 
doğrulamaktadır. O günlerde irtica bir suç ve irtica ile mücadele etmek devletin görevi idi. 
Ama zamanla bu değişti ve irtica suç olmaktan çıktı ve irtica ile mücadele etmek suç haline 
geldi. Bir şeyin suç olup olmadığına o zamanın kurallarına göre karar verilmelidir. Laiklik ve 
irtica tanımının bir hükümetten ötekine nasıl şekil değiştirdiğini görmek için sayın Mustafa 
Balbay'ın Devlet ve İslam isimli kitabının okunması yeterlidir. Bu kitap tamamen devletin 
resmi raporlarına ve belgelerine dayandırılmıştır. 

İddia makamı Batı çalışma grubunu emir komuta zinciri dışında gizli bir suç 
örgütü olarak göstermek istemiştir. Ama, bununla ilgili hiçbir delil ortaya koyamamıştır. 
Sadece bu konudaki kanaatini, tahmini değerlendirmesini iddianameye yansıtmıştır. Eski 
Türk ceza kanununun 147. maddesine göre yeni Türk ceza kanunu 312. maddesi 
sanıkların daha lehinedir. Çünkü, yeni Türk ceza kanunu suçun oluşması için cebir 
yanında şiddet unsurunun da oluşmasını şart koşmuş, diğer bir deyimle suçun oluşmasını 
daha zorlaştırmıştır. 

Türk silahlı kuvvetlerine irticaya karşı şu tedbirleri alacaksın diye emir imzalayıp 
gönderenler bu davada mağdur ve müşteki olarak gösterilmiştir. Devletin emrini ciddiye 
alıp uygulayanlar huzurunuzda sanık sandalyesine oturtulmuştur. Bu bir çelişki değil mi? 
Devletin emirlerini uygulamak suç olabilir mi? Asıl huzurdaki kişiler bu emirleri 
uygulamasalardı suç işlemiş olacaklardı. Bu durum bunun bir siyasi dava olduğunu 
göstermiyor mu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonunun raporu, bu 
komisyon anayasa ve yasalara aykırı olarak kurulup faaliyet gösterdiğinden , hukuka 
aykırıdır ve bu rapor ve ekleri dosyada yer almamalıdır. Eski Genelkurmay Başkanının ve 
Kuvvet Komutanlarının yargılandığı bu davada görevli mahkeme Anayasa Mahkemesidir. Bu 
iddialar görev suçu niteliğindedir. Çünkü, bu komutanlar o görevlerde olmasalardı ve bir 
bakanlıkta yönetici olsalardı şimdi darbe suçuyla yargılanmayacaklardı. Bu davanın esasını 



  

teşkil eden CD'nin emanetteki kopyasının ve bilirkişiye verilen kopyasının imajları 
müdafılere verilmelidir. Bu CD'lerin sahteliği bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkarılacaktır.

 İddianamedeki ön kabule göre, Genelkurmay karargahının tamamı o dönemde 
hükümeti düşürmekten başka bir konuyla ilgilenmemiştir. Oysa, sadece gazeteler incelenmiş 
olsaydı, o günlerde Genelkurmay Karargahının uğraştığı mili menfaatleri ilgilendiren birçok 
konu olduğu görülecekti. Nelerle uğraşıldığı ayrıca sanıklar tarafından da açıklanmıştır.

 İddianamenin isminin Batı Çalışma Grubu-28 Şubat olması, iddia makamının o 
dönemde ülkede yaşanan ve ülkeyi geren Türk silahlı kuvvetlerinin sebep olmadığı tüm 
olayların sorumluluğunu Türk silahlı kuvvetleri ve Batı çalışma grubuna yıkmak istediğini 
açıkça göstermektedir. 28 Şubat sürecinde Batı çalışma grubu veya Türk silahlı 
kuvvetlerinin yaptıkları, zamanın hükümetini görev yapamaz hale getirmek için değildir. 
Amaç, devlet tarafından birinci tehdit olarak belirlenen irtica ile etkin mücadele için 
kararlaştırılmış bir devlet projesinin hayata geçirilmesidir ve sadece Türk silahlı kuvvetleri 
tarafından değil, devletin tüm kurumları tarafından uygulanmıştır. Bir hukuk devletinde 
devletin aldığı kararları uygulamak değil, uygulamamak suç olmalıdır. 

Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulunun kuruluş amacı ve 
faaliyetleri ile BÇG'ninki arasında bir fark olmamasına rağmen, bu kurulu kuran ve burada 
çalışanların da bu soruşturmaya dahil edilmemesi , bu kurulla ilgili belgelerin dosyaya dahil 
edilmemesi anlamlıdır. Bize göre bunun nedeni, bu belgeler istenseydi iddianamenin doğru 
olmadığının anlaşılacak ve bu davanın açılamayacak olmasıdır. 

BÇG'nin tam olarak faaliyete geçmesi 27 mayıs 1997 ve hükümetin istifası 18 
haziran 1997'dir. Bu kadar kısa sürede BÇG'nin bir hükümetin istifasına neden 
olabileceğine inanmak mümkün değildir. 

Bu iddianameye esas teşkil eden belgeleri Ahmet Yılmaz ve Eray Karabay isimli 
kişiler Tamer Tatar isimli kişiye göndermişler, o da bu belgeleri açmadan İstanbul 
C.Başsavcılığına, onlar da yine açmadan Ankara C.Başsavcılığına göndermişlerdir. Bu 
durum hayatın normal akışına aykırıdır. Ayrıca, bir dönemin Genelkurmay Karargahının 
tamamını suçlayan gizli resmi belgeleri getiren kişiler hakkında İddia makamınca hiçbir 
araştırma yapılmaması ve bu belgelerin gerçek olarak kabul edilmesi de anlamlıdır. 

 İddianameye göre, BÇG 1996-2010 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Ancak, 
sadece 1997 yılında görev yapanlar iddianameye dahil edilmiştir. Bu da iddianamenin önemli 
çelişkilerinden olup bu davanın siyasi olduğunun göstergelerinden biridir. 

İddianamede delil yoktur, sadece önyargılar ve tahminlere dayanan kanaatler 
vardır. 04 Nisan 1997 tarihli emrin ekindeki el yazısı ile yazılmış notun kimin elinden 
çıktığı sorusuna iddia makamı bugüne kadar netlik kazandırmış olması gerekirdi, ama bu 
böyle olmadı ve bu konu hala bir soru işaretidir. 

07 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanaklarına mevcut haliyle bir hukuki delil gibi 
işlem yapılması mümkün değildir. Böyle olmasaydı bile, yani bu belgeler kusursuz bir belge 
olsaydı bile yine delil olarak kabul edilemeyecek ve kuşkuyla bakmak gerekecekti. Çünkü, 
görünüşe göre, bir şahıs, bazı kişilerin yaptığı uzun konuşmaları kendi anlayışına ve 
yeteneğine göre kısa başlıklar halinde özetlemiştir. Bu özet başlıklar gerçekten o konuşan 
kişinin gerçek iradesini yansıtmakta mıdır, bu belli değildir. Bu konuşmanın varsa tam 
metnini görmeden bir karar verilemez. Belki, bir başkası not tutsaydı başka şekilde anlayacak 
ve yazacaktı. 7 Nisan 1997 tarihindeki toplantıyla ilgili olarak iddia makamının 
Genelkurmay Başkanlığı'na bu toplantıya katılanların değil o anda bu görevleri işgal 
edenlerin isimlerini istemesi ve bu nedenle gelen listede isimleri bulunan çok sayıda kişinin 
tamamının aylarca tutuklu kalması basit bir adli hata olarak nitelenemez, çok manidardır.

 İddianamede törenlerde yapılan gösteri amaçlı askeri birlik geçişlerinin yıllardır 
Türkiye'de halka karşı kuvvet gösterisi olduğunu ve darbelere ortam hazırladığını 
belirtmektedir. Biz bu görüşe katılmıyoruz. Bu tür tören geçişleri en demokratik ve darbelerle 



  

hiç tanışmamış ülkelerde bile yapılmaktadır. Tüm dünyada bu gösteri geçişlerinin amacı, 
halka moral ve düşmanlara ise korku vermektir. Başka bir ifade ile, halka vergilerinin boşa 
harcanmadığı mesajını verebilmektir. 

 İddianamede, sadece 28 Şubat 1997 MGK kararlarının uygulanmasını emreden 14 
Mart 1997 tarihli hükümet uygulama direktifini uygulayan askerler hükümeti görev yapamaz 
hale getirmekle, yani darbe yapmakla suçlanmaktadır. Bu direktifi imzalayan hükümet 
üyeleri, böylece kendilerini görev yapamaz hale getirme görevini Türk silahlı kuvvetlerine 
vererek inanılmaz bir ilki yani çelişkiyi gerçekleştirmişlerdir iddianameye göre. 

BÇG'nin MGK kararlarını uygulamak için kurulduğuna inanmamakta, böyle 
olsaydı BÇG ile ilgili emirlerde MGK kararlarının ilgi olarak gösterilmesi gerekirdi, oysa 
gösterilmemiştir denmektedir. Bu görüşünü iddia makamı iddianamede yine kendisi 
çürütmektedir. 4 Nisan 1997 günü bir çalışma grubu kurulması için sadece ara numarası 
farklı olan iki ayrı emir çıkarılmıştır. İddianameye göre,  ilk olarak çıkarılan ve sonradan 
yenisi çıkarılarak iptal edilen emrin konusu MGK Kararlarının Uygulanması idi. Yani, BÇG 
faaliyetlerinde çıkış düşüncesi MGK kararlarının ve bu konudaki hükümet direktifinin 
uygulanması idi. Önceki yıllarda yargı makamlarına sunulan genelkurmay başkanlığı 
yazısına göre iddianamede suç belgelerinden sayılan Batı Harekat Konsepti 29 Temmuz 1997 
tarihi itibariyle taslaktır. Bu belge ile 18 haziran 1997 tarihinde hükümetin istifası arasında 
bir illiyet bağı kurulamaz. 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planının ilgi (b) sinde 6 Mayıs 
1997 tarihli Batı Harekat Konseptinin bulunmasının izahı mümkün değildir. Çünkü, bu 
konsept 29 temmuz 1997 tarihinde taslaktır. Genelkurmay Karargahında hazırlanan Batı 
Eylem Planındaki 32 tedbirin 26 sının icra makamı olarak MGK gösterilmiştir. 

Yani, genelkurmay kendi emrinde olmayan ve doğrudan Başbakanlığa bağlı olan 
bir birime görev vermiştir. Genelkurmay Karargahında böyle bir hata yapılması mümkün 
değildir. Bu durum Batı Eylem Planının güvenilir olmadığını, sahte veya sonradan 
değiştirilmiş olabileceğini göstermektedir. 

İddia makamı, BÇG'nin komutanların bilgisi dahilinde, ancak emir komuta zinciri 
dışında yasa dışı bir yapılanma olduğunu hiçbir somut delil ortaya koymaksızın iddia ederek, 
uzun bir geçmişi ve geleneği olan, eğitimi ve disiplini ile dünyanın güvenini kazanmış Türk 
silahlı kuvvetlerine güvensizlik göstermiştir. İddia makamının tarihi şan ve şerefle dolu bir 
orduyu, yani kendi milli ordusunu erken davrananın darbe yaptığı disiplinsiz bir ordu gibi 
göstermesi onur kırıcı bir durumdur ve iddia makamı bunu yazmadan önce bunun yeterli, 
kesin ve inandırıcı delillerinin olup olmadığını çok iyi kontrol etmeliydi. Somut delillerden 
çok kanaatlere dayandırılan bu iddianame bir iftiraname olup, bu iftiraname ile adalet mülkün 
temeli olmaktan çıkmış ve devletin bağımsızlığına, Atatürk ilke ve devrimlerine ve de 
cumhuriyetin anayasada yazılı temel niteliklerine gönülden bağlı kişilere karşı bir 
cezalandırma aracı olmuştur. 

BÇG, aynen Başbakanlık Takip ve koordinasyon Kurulu gibi Başbakanlığın 
emrettiği irticaya karşı tedbirlerin takip ve koordinasyonu için hiyerarşik yapı içinde 
kurulmuş ve bu yönde faaliyet göstermiş olup, ancak bugün 16 yıl sonra geriye bakıldığında 
birilerine bu kararlar ve uygulamalar yanlış gelebilir. Ancak, o zamanın mevzuatına göre ve o 
şartlarda alınan tüm tedbirler ve yapılan tüm faaliyetler yasaldır ve doğrudur. Genellikle, bu 
ve benzeri siyasi davalarda Türk silahlı kuvvetlerinin kurumsal kimliğinin değil suç işleyen 
bazı mensuplarının yargılandığı iddia edilmektedir. Biz buna inanmıyoruz. Bütün davalarda 
hedef Türk silahlı kuvvetlerinin kurumsal kimliği ve imajıdır. Böyle olmasaydı, diğer 
kurumlarda olduğu gibi önce Türk silahlı kuvvetleri kendi iç soruşturmasını yapıp suç unsuru 
tespit ettikten sonra, tespit ettiği takdirde ceza davaları başlatılırdı. Sonuç olarak, 
iddianamede anlatılanlar bazı çevrelerin işine öyle geldiği için siyasi olarak bir darbe olarak 
görülmek veya gösterilmek istenebilir. Ancak, hukuken kesinlikle bir darbe olarak 
nitelendirilemez. 



  

Amirin emrini yapan astın hukuki sorumluluğu nedir? Kabul anlamında 
olmamakla beraber, bir an için iddia makamının bütün iddialarının tartışmasız delillerle 
ispatlandığını kabul etsek bile, sanıklar bir asker ve emir komuta ilişkisi içinde iken bu filler 
gerçekleştiğinden, sanıkların cezalandırılabilmesi için mahkeme başka bir hususu daha 
incelemek zorundadır yani, sanıkların bir askeri hiyerarşi içinde bulunması ve amirinden 
aldığı bir emri yapması bu davanın sonucunu nasıl etkileyebilir? Başka bir deyimle, amirinin 
verdiği emri yapan bir asker bu yaptığından hangi durumlarda sorumlu olur? 

Önce mevzuattaki durumu kısaca özetlemek istiyorum. Anayasanın Kanunsuz Emir 
başlıklı 137. maddesine göre Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta 
olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı 
görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar 
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren 
sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren 
kimse sorumluluktan kurtulamaz. 

Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin 
korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. Bu tanımda iki ayrı kavramdan 
bahsedilmektir birisi konusu suç teşkil eden emir. 2. Kanuna aykırı emir, ikisi farklı şeyler.

 Konusu suç teşkil eden emir, yürürlükteki ceza kanunlarının biri tarafından açıkça 
suç olarak düzenlenmiş talepler olup, gerek askeri gerekse sivil bürokraside bu tür talepler 
kesinlikle yerine getirilmez. Bu tür emirler yazılı emir verilse dahi yerine getirilmez. Yerine 
getirenler de emri verenler kadar sorumlu olur. 

Kanuna aykırı emir ise, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince daha önce 
konmuş yasal kurallara aykırı düşen yeni bir emirdir. Bu durumda, sivil bürokraside ast emri 
yerine getirmez, üst yazılı emir verirse emri yerine getirir ve sorumluluk emri verende olur. 
Peki, bu kuralı aynen bu şekilde askerlikte de uygulamak mümkün müdür? Anayasanın 
bahsettiği askeri istisnalar nelerdir? Medyada bu anayasa maddesinin genellikle birinci 
kısmı söylenmekte, ancak askeri istisnalar kısmı üzerinde ise herhalde bilinmediğinden hiç 
durulmamaktadır. Burada üzerinde durulması gereken asıl sorun şu, emrin konusunun 
açıkça suç teşkil ettiğinin ast tarafından anlaşılmasının her zaman kolayca mümkün olup 
olmadığı, ve ayrıca, askeri personel kanuna aykırı bir emri yapmayıp amirinden yazıl emir 
isteme hakkına sahip midir? 

 211 sayılı Türk silahlı kuvvetleri iç hizmet kanununun 13. maddesine göre 
disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna 
riayettir. Askerliğin temeli disiplindir. Disiplinin muhafazası ve idamesi için hususi 
kanunlarla cezai ve hususi kanun ve nizamlarla idari tedbirler alınır. Yine aynı kanununun 14. 
maddesine göre: Ast; amir ve üstüne umumi adap ve askeri usullere uygun tam bir hürmet 
göstermeye, amirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de 
üstlerine mutlak itaate mecburdur. Bu maddelerden de anlaşılacağı gibi, disiplin bir ordunun 
olmazsa olmazıdır. Disiplin yoksa ortada bir askeri birlik de yoktur, sadece işe yaramayan bir 
kalabalık mevcuttur. Bu yüzden, bir birliğe komuta etmeye başlayan bir subayın ilk görevi o 
birlikte disiplin yoksa tesis etmek, varsa idame ettirmektir. Disiplin için temel şart emirlere 
mutlak itaattir. Mutlak itaat demek, astın amirin emirlerini tam, doğru ve zamanında 
yapması, emri değiştirmemesi ve emrin sınırını aşmamasıdır. 

Emre itaat edilmediği halde suç oluşmayan bazı sınırlı sayıda istisnai haller 
vardır. Bunlar İç Hizmet Kanununun 20. maddesi ve 22. maddesi bunu atlıyorum 
okumuyorum bunları. Bu istisnai haller dışında, emre mutlak itaat etmeyen, yani emri 
zamanında ve tam yapmayan askeri personel suç işlemiş sayılırlar ve askeri mahkemede 
yargılanırlar. 

1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun Emre İtaatsizlikte Israr Edenlerin Cezası 
başlıklı 87. maddesine göre: Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir 



  

seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar 
edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. Görüldüğü gibi, emre itaatsizlikte ısrar suçu askerlikteki en ağır 
suçlardandır. Hiç bir subay bu suçu işlemeyi aklından bile geçiremez. Bir asker bu suçu 
işleyip de ceza alınca iş bununla kalır mı? Tabii ki hayır. Askerlikte bir suç işleyene iki ceza 
verilir. 1 Asli ceza, yani kanunda yazılı olan ceza. 2. Fer'i ceza, yani Askeri Ceza Kanunu 30. 
maddesinde yazılı olan ilave ceza. Askeri Ceza Kanununun 30. maddesine göre: Kanunda 
yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın 
uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, askeri mahkemeler veya adliye 
mahkemelerince asıl ceza ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir. 
Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı 
gerektirir. 3 fıkra halinde düzenlenmiş, A fıkrası; Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç 
olmak üzere ölüm, ağır hapis, bir seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde, ikincisi 
ise devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla ve burada sayılan bütün memurlar için geçerli 
yüz kızartıcı suçlardır. Bunlardan bir gün bile hapis cezası alsa silahlı kuvvetlerden 
çıkarılmayı gerektirir. Emre itaati sağlamak askerlikte o kadar önemlidir ki, amir zorunlu 
hallerde emre itaati sağlamak için emre itaat etmeyen astlar üzerinde müessir fiil 
uygulayabilir veya silah kullanabilir. Askerlikte bilindiği gibi silah kullanmak kademeli olup 
son olarak tetik çekmeyi de kapsamaktadır. Askeri Ceza Kanununun Mafevkin Cürüm 
Sayılmayacak Olan Fiilleri başlığını taşıyan 119. maddesine göre Bir madunun fiili 
taarruzlarını defetmek yahut mübrem ve müstacel bir zaruret ve tehlike halinde verdiği 
emirlere itaat ettirmek için bir mafevk yani ast tarafından yapılan müessir fiiller makam ve 
memuriyet nüfuzunu suistimal telakki edilmez ve suç sayılmaz. Diğer bir fıkra da bir hüküm 
harpte veya eşkıya müsademeleri ve isyan yahut askerlik harekatı ve mücrim takibatı gibi 
vazifeler başında mübrem surette elzem bir itaati temin için vasıtalar bulunmadığı takdirde 
bir subayın madununun ısrar ve mukavemetine karşı silah kullanmaya mecbur kalması 
halinde de caridir diyor. 

İç Hizmet Kanununa göre emre mutlak itaatin iki adet istisnası olduğunu biraz 
evvel açıklamıştım. bir istisna da Askeri ceza kanunun 41. Maddesinde vardır bu maddeye 
göre Hizmete müteallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun 
işlenmesinden emir verenler mesuldür. Aşağıdaki hallerde maduna da faili müşterek cezası 
verilir. Kendisine verilen emrin hudutlarını aşmış ise veya amirin emrinin adli ve askeri bir 
suç maksadını ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu kendisince malum ise. Yani, amirinden 
aldığı bir emri yerine getiren bir asta sadece iki durumda ceza verilebilir. Ast verilen emrin 
hudutlarını aşmış ise ve emrin konusunun bir suç teşkil ettiği emrin icrası sırasında emri 
yapan ast tarafından biliniyorsa. Bu iki hal dışında sorumluluk emri verene aittir, astın bir 
sorumluluğu yoktur. 

Anayasanın 137. maddesindeki askeri istisnalardan kastedilen budur. Bu iki istisna 
dışında bir ast amirinden aldığı emri kayıtsız ve şartsız yapar. Bilir ki bütün sorumluluk o 
emri verene aittir. 

Bir ordu için disiplin, disiplin için de emre mutlak itaat o kadar önemlidir ki Türk 
Ceza Kanununda da bu konuya değinilmiştir. Türk Ceza Kanununun Askerleri itaatsizliğe 
Teşvik başlığını taşıyan 319. maddesine göre Askerleri veya askeri idareye bağlı olarak görev 
yapan diğer kişileri, kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askeri 
disiplini veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlale yönelten ve tahrik edenler ile 
kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer görevlere aykırı hareketleri askerler önünde 
öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselere, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

 Emir konusunda incelenmesi gereken bir husus daha vardır. Bir asta üst veya 
amiri tarafından yöneltilen her talep emir olarak kabul edilerek hemen yerine getirilir mi, 
yoksa ast bunları yapmaya başlamadan önce bir incelemeden geçirir mi? Yani, amirin bir 



  

talebinin emir sayılması için hangi unsurlara sahip olması gerekir? Şimdi bu konuyu, 
yani bir askeri emrin olmazsa olmaz unsurlarını inceleyelim. 

Amirin bir talebi aşağıdaki üç unsuru da taşımıyorsa bu bir emir sayılmaz ve bunu 
yapmamak emre itaatsizlikte ısrar sayılamaz. 

1- Emrin yetkili amir tarafından verilmiş olması, 
2- Emrin hizmetle ilgili olması, 
3- Emrin mevzuatta belirtilen şekil şartlarına uygun olması. 
Türk silahlı kuvvetlerinde her birliğin bir Teşkilat Malzeme Kadrosu vardır ve 

burada birinci, ikinci ve üçüncü ve diğer sıralı amirinin hangi makam olduğu yazılıdır. Bu 
makamlara personel ataması ise resmi atamalarla yapılır. Bir askeri personele sadece 
amirleri emir verebilir, üstler emir veremez. Üstler sadece yasada açıklanan iki istisnai 
durumda emir verme yetkisine sahiptirler. Yetkili amirler dışındakilerin talepleri emir 
olarak kabul edilemez ve yerine getirilemez. 

Yetkili amirin bütün talepleri değil, sadece askeri hizmetle ilgili talepleri emir 
olarak kabul edilir ve yerine getirilir. Askeri hizmetle ilgili olmayan talepler yerine 
getirilmez. Yetkili amir tarafından verilen askeri hizmetle ilgili her talep de emir 
olmayabilir. Çünkü, bunun emir olarak kabulü ve yerine getirilmesi için mevzuattaki şekil 
şartlarına da uygun olması gerekir. Örneğin, yönergelerdeki emir formatına uygun 
hazırlanmayan, imzasız olan vesaire durumlarda emirler yerine getirilmez. Ancak, bu sayılan 
şekil şartları normal şartlar içindir. 

Kural olarak,askerlikte amir emrini yazılı, sözlü, işaretle, düdük çalarak, borazan 
çalarak yani her şekilde verebilir. Ancak, kural olarak önemli emirler yazılı olarak verilir 
veya yazılı değilse ilk fırsatta yazılı hale getirilir. Alınan emir derhal yerine getirilir. Ast 
anayasada yazılı olduğu gibi yazılı emir isteyemez. Yoksa bunun yurt savunması açısından 
çok vahim sonuçları olabilir. Anayasadaki askeri istisnalardan birisi de budur. 

Ast yazılı emir istiyorsa, ancak amir emrin hemen icrasını istiyorsa önce emrin 
gereğini yapar, sonra amir sözlü emrini şartlar müsait olduğunda yazılı hale getirir ve 
kendisine verir. Bir askeri personel önüne bir askeri talep geldiğinde  emirler yazılı olmak 
zorunda değildir durum ve şartlar müsaitse kendisine şu soruları sorar: 

Emir yetkili amir tarafından mı verilmiştir? Emir askeri hizmetle mi ilgilidir? 
Emirde mevzuattaki şekil şartlarına uyulmuş mudur? Emrin hudutları nelerdir? Emir 
kanuna aykırı bir emir midir? Emrin konusu açıkça bir suç teşkil ediyor mu? Ast tüm bu 
sorularına çok kısa sürede olumlu cevap alması durumunda o emri yapmaya 
başlayacaktır. Acil ve olağanüstü durumlarda ise, yasal sınırlar içinde görev ve şartlar neyi 
gerektiriyorsa o şekilde hareket edilecektir. Şimdi bu mevzuatı kısaca inceledikten sonra 
şimdi de bu bilgilerden hareketle şu sonuçlara ulaşmamız mümkündür. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en güçlü orduları arasında olmasını sağlayan 
birinci özelliği disiplinidir. Çünkü, disiplin bir ordunun temelidir. Disiplinsiz bir ordu , ne 
kadar iyi eğitimli ve modern teçhizatlı olursa olsun, tesadüfen bir araya gelmiş, hiçbir görevi 
başaramayan bir kalabalıktan ibarettir. Hatta denebilir ki, özellikleri farklı olmakla beraber, 
disiplinin olmadığı başka bir resmi veya özel bir kurumda bile başarı sağlanması mümkün 
değildir. Disiplin, emirlere mutlak bir itaat demektir. Mutlak itaat ise, her şartta, emirleri 
canı pahasına da olsa zamanında, tam olarak, değiştirmeden, sınırını aşmadan yapmaktır. 
Mutlak itaatin, biraz önce açıklanmış olan iç Hizmet Kanununda iki ve Askeri Ceza 
Kanununda bir istisnası vardır. Bunların dışında mutlak itaat esastır. 

Mensuplarına gerektiğinde ölmeyi emreden az sayıda meslek vardır. Emre 
itaatsizlikte ısrar suçu emirleri hiç yapmamaktır. Bu suçu işleyenler iki yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca, o kişinin Türk silahlı kuvvetlerinden  ilişiği de kesilir. 
Amirin hizmetle ilgili talepleri derhal yerine getirilir. Burada kanuna aykırı emir ve açıkça 
suç teşkil eden emir kavramların tekrar vurgulamak istiyorum. Kanuna aykırı emir, o anda 



  

yürürlükte olan başka bir kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge veya bir emirle yapılması 
yasaklanmış fiillerdir. Bu yasaklanan fiiller ceza kanunlarında suç olarak 
tanımlanmamıştır. Amir böyle bir emir verdiğinde o emrin hangi mevzuata aykırı olduğu 
emri verene hatırlatılır, amir emrinde ısrar ederse o emir yapılır. Emrin yapılması için 
yazılı emir istenebilir, ancak amir yazılı emri o anda verebilir veya durum müsait olunca 
verebilir. Sivil bürokraside olduğu gibi yazılı emir vermezsen emri yapmam diyemez.

 Kanuna aykırı emri yapan emrin hududunu aşmadığı sürece sorumlu olmaz, emri 
veren sorumlu olur. Açıkça suç teşkil eden emir, ceza kanunlarının birinde açıkça suç 
olarak tanımlanmış olan fiillerdir. Adam öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, rüşvet, 
zimmet gibi. Emir açıkça suç teşkil ediyorsa bu emir yazılı emir bile verilse kesinlikle 
yapılmaz. Ast böyle bir emri yaparsa, emri verenle beraber aynı şekilde sorumlu olur. 
Emirle ilgili önemli hususu şu anda bu konuya geçiyoruz. Kişinin açıkça suç teşkil eden bir 
emri yaptığından dolayı cezalandırılabilmesi için, o fiili işlerken o emrin bir suç teşkil 
ettiğinin farkında, bilincinde olması gerekir. Kanunun açıklaması bu şekildedir. 

Burada asıl soru şudur: Emrin açıkça suç teşkil ettiği her durumda kolayca 
anlaşılabilir mi? Bazı suçlarda yani, adam öldürme, hırsızlık gibi suçlarda evet 
anlaşılabilir. Ama her durumda kolayca anlaşılamaz ve astlar bu emirleri de yapmak 
zorundadırlar. Aksi halde Silahlı Kuvvetlerde disiplin kalmaz. Bir an için şimdi burada bir 
empati yapalım. Genelkurmay Karargahında görev yapan bir subayın verine kendimizi 
koyalım. Kendisine bir görev emri tebliğ edildiğinde şöyle bir durum muhakemesi yapacaktır 
o subay: Bu görev yetkili amir tarafından mı verilmiştir? Evet. Bu görev hizmetle ilgili 
midir? Evet. Bu emir yönergelerdeki şekil şartlarına uygun mu ve imzalar tamam mı ve doğru 
mu? Evet. Bu kanuna aykırı bir emir mi? Hayır. Kanuna aykırı olsaydı da emri yapması 
gerekirdi.Yapmama şansı yok. Açıklamıştım sebebini. Son olarak şu soruyu soracak, Bu 
görev açıkça suç teşkil etmekte midir? işte asıl soru bu, sorun burada. Türkiye'de yaşanan 
irticai faaliyetleri, MGK kararlarını, başbakanlığın uygulama direktifini medyadan 
öğrenen bir subay Genelkurmayın BÇG kurulması ve irticaya karşı tedbirler konulu bir 
emrinin açıkça suç teşkil eden bir emir olduğunu düşünebilir mi? Tabii ki hayır. 
İddianamedeki suçlamalara esas teşkil eden emirler yasal olup suç teşkil etmemektedir ve 
astlarca emrin yapılması gerekir. Ama genel olarak, bundan sonra böyle bir şey olursa verilen 
bir emir açıkça suç teşkil etse bile ast tarafından bunu belirlemek her zaman mümkün 
olmayabilir. Burada bir tereddüt ortaya çıktığında ast iki yoldan birini seçecektir. Ya bu 
emrin açıkça suç teşkil ettiği beyan ederek risk almak ve bu emri yapmamak. Yada bu emrin 
açıkça suç teşkil etmediğini kabul ederek gereğini yapmak. Birinci durumda yani emri 
yapmazsa, bu bir açıkça suç teşkil etmektedir deyip yapmazsa, bu subay emre itaatsizlikte 
ısrardan mahkemeye verilecek, ceza alacak, hapis yatacak ve Türk silahlı kuvvetlerinden 
ilişiği kesilecek ve kendisine o yaştan sonra yeni bir meslek bulmak zorunda kalacaktır. Yani 
yıllarca süren mesleki eğitimi boşa gidecek, ailesini geçindirebilmek için belki de limon 
satmak zorunda kalacaktır. Yani, bir subay bu emir açıkça suç teşkil ediyor diye bu emri 
yapmamaya karar verirken bunları göze alacaktır. Bunu hangi meslekte kaç kişi göze 
alabilir? Bu mümkün müdür? Bir subaydan böyle bir kahramanlık veya cesaret beklemek 
insaflı mıdır? 

Bu subayın izleyebileceği ikinci yol ise emir alan herkesin yapması gerektiği gibi 
bu emri yapmaktır. Bu durumda ise, acaba yıllar sonra sen amirinin verdiği bu emrin açıkça 
suç teşkil ettiğini ya da darbe amaçlı olduğunu bilmiyor muydun, neden bu emri yaptın 
şeklinde hesap sorulacak diye yıllarca korkuyla yaşayacak, yıllar sonra hakkında soruşturma 
açılacak, tutuklanacak ve hiç bir delil olmaksızın yıllarca hapis cezasına çarptırılacak, 
çocukları veya torunları işyerlerinde veya okullarında hor görülecek, kendisi ve ailesi darbeci 
diye damgalanacaktır. Yani kendisine her emir verildiğinde subay kendisine şunu soracaktır: 
Kırk katır mı kırk satır mı? Ya da amiri her emir verdiğinde gidip avukatına danışmak 



  

ihtiyacı duyacaktır. Aldığı bir emri hemen yapmayıp son ana kadar bekleyecek, her emir 
aldığında yaparsam başıma bir şey gelir mi diye stres yaşayacak ve görevini etkin olarak 
yapamayacaktır. 

 Amirlerinden aldığı her emri kuşkuyla ve korkuyla karşılayan kişilerde görev isteği 
ve böyle bir Silahlı Kuvvetlerde disiplin kalır mı? Bırakın bir Silahlı Kuvvetleri, böyle bir 
kurum olabilir mi? 

Amirin emrini yapan bir asta o emri yaparken emrin açıkça suç teşkil ettiğini 
biliyorsa ve bildiği yeterli ve kesin delillerle kanıtlanabiliyorsa ceza verilebilir, aksi halde 
ceza verilmemelidir. Diğer bir deyimle, somut olayda aslında açıkça suç teşkil eden bir emir 
mevcut olmamakla beraber, bu konuda tereddüt varsa, mahkeme heyetince astların 
amirinin verdiği emrin açıkça suç teşkil eden bir emir olduğunun açıkça farkında olduğu 
kesin delillerle ortaya konmalıdır. Bu ortaya konamıyorsa, suçun diğer bütün unsurları 
oluşmuş olsa bile amirinden aldığı bir emri yapan bir asta ceza verilemez. Aksi halde Türk 
silahlı kuvvetlerinde amirler emir veremeyecek, astlar verilen emri korkudan yapamayacaktır. 
Ortada yine bir ordu olacak, ancak bu ordu şimdikine hiç benzemeyecektir.

 Yukarıda açıklanan yasa maddeleri gereğince, Türk silahlı kuvvetlerinin 
başkomutanı Genelkurmay Başkanı olduğundan, hiyerarşide onun altında olan ve bu 
salonda bulunan herkes ast durumunda verilen emri icra etmiş olup cezalandırılamaz. 
Hatta daha geniş bir yorumla, Sayın Genelkurmay Başkanına da emri başbakan verdiğine 
göre, Genelkurmay Başkanının cezalandırılması da mümkün değildir. Çünkü, demokratik bir 
ülkede bir Başbakanın Genelkurmay Başkanına açıkça suç teşkil eden bir emir vermesi 
düşünülemez ve verilen emir Genelkurmay başkanı tarafından yerine getirilir. 

Sonuç olarak, eğitimi, disiplini ve gücü dünyaca meşhur Türk silahlı kuvvetlerini 
zayıflatmak için düşmanlarımız trilyonlar harcasalardı, amirinin emrini yapan onurlu ve 
disiplinli askerlere cezalar verilmek suretiyle Türk silahlı kuvvetlerine, onun disiplinine ve 
onun savaşma kabiliyetine verilen zararı veremezlerdi. Kanaatimizce, artık, bu yargılamalar 
ve verilen cezalar nedeniyle Türk silahlı kuvvetlerinde bir amir astına emir veremez, astlar da 
korkudan amirlerinin verdiği emri yapamaz hale getirilmiştir. 

İddianamede bir çok yerde iddiayı ispat için yeterli ve kesin delil bulunamadığı 
halde bu konuda iddia makamı kanaatini belirtmiştir. Bu duruma mahkeme kararlarında da 
rastlanmaktadır. Burada kanaatten kastedilen bir tahminde bulunmaktır. Burada akla gelen ve 
incelenmesi gereken soru şudur: Ortada yeterli ve kesin delil olmadan kanaat ifade edilebilir 
mi ya da tahminde bulunulabilir mi ve bu kanaat hukuken geçerli olur mu? Veya delil 
olmadığında, olmayan delillerin yerine kanaat delil olarak geçebilir mi? Veya şüphelerin 
giderilemediği durumlarda, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığın beraat mi 
ettirilmesi, yoksa vicdani kanaat kullanılarak, yani tahminde bulunularak sanığın 
mahkumiyetine mi karar verilmesi gerektiği, konusu önem arz etmektedir. 

Diğer bir deyimle, şüphelerin giderilemediği, yeterli delil bulunamadığı durumlarda 
mahkeme vicdani kanaate dayanarak mahkumiyet kararı verebilir mi? Bu konuda Yargıtay'ın 
yerleşik içtihatları şöyledir: Ceza yargılamasında esas, sanığın suçsuzluğunu ispat etmesi 
değil, iddia makamının, yani devletin sanığın suçlu olduğunu ispat etmesi ve mahkemenin 
de bunu her türlü şüphe giderilmiş olarak kabul etmesidir. Sanık hakkında mahkumiyet 
kararı verilebilmesi için, sanık aleyhinde şüpheden tamamen uzak, kesin kanı 
uyandırabilecek yeterlilikte kanıtlar bulunmalıdır. Ortaya konan kanıtlar şüpheyi yok 
etmiyorsa, kanıt yetersizliği nedeniyle ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, beraat 
kararı verilecek ve vicdani kanaate dayanılarak mahkumiyete hükmedilemeyecektir. Çünkü, 
Yargıtay, vicdani kanaatin kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırılmasını istemektedir. 
Vicdani kanaat kendi başına bir delil değildir. Yeterli delilin olmadığı yerde vicdani kanaate 
dayanılarak hüküm kurulamaz.Yani, vicdani kanaat olmayan delilin yerine geçemez. Vicdani 
kanaat, tahmin, soyut inanç, sübjektif izlenim, kişisel hissiyat, şahsi olarak inandırıcı bulma 



  

gibi salt vicdani ikna olmaklık olarak anlaşılamaz. İspata esas alınan deliller yetersiz veya 
çelişkili ise, sanık hakkında şüpheden sanık yararlanır ilkesi uygulanması gerektiğinden , 
mahkumiyet kararı verilemez. 

Sonuç olarak, Yargıtay içtihatlarına göre vicdani kanaatin olması gereken özellikleri 
şunlardır: Sadece vicdani bir tahmine veya kanıya dayandırılamaz. Somut, yeterli ve kesin 
delillere dayandırılmalıdır. Hukukta vicdani kanaat kullanmak müessesesi, yanlış olarak, 
şüpheler giderilemese dahi sanık aleyhine tahminde bulunarak sanığın mahkumiyetine karar 
vermek olarak algılanamaz. 

Sanık Erol Özkasnak ile ilgili olarak,müvekkilimin tüm beyanlarına aynen 
katılıyorum. Batı çalışma grubunun kuruluşunun ve tüm faaliyetlerinin yasal olduğuna, emri 
komuta zinciri içinde ve şeffaf olarak faaliyet gösterdiğine, amacının hükümeti düşürmek 
değil, irtica ile etkin mücadele olduğuna inanıyoruz. Genelkurmay Genel Sekreteri 
Genelkurmay Karargahının basın sözcüsü, yani dışa açılan penceresidir. O dönemde 
Genelkurmay başkanı mizacı nedeniyle bütün kamuoyu açıklamalarını ya genelkurmay 2. 
Başkanına  ya da müvekkile yaptırmıştır. O dönemde müvekkilin çok kamuoyu önünde 
olmasının ve çok tanınmasının nedeni budur. Tanınmasının bir başka nedeni de, terörle 
mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde göstermek ve askeri okullarımızda 
yapılan eğitimi tanıtmak amacıyla yapılan basın turlarına başkanlık etmesidir. Bu turlara çok 
sayıda gazeteci katılmış ve bunlar hakkında günlerce basında birçok olumlu yazılar çıkmıştır. 
Açıklanan nedenlerden dolayı, kamuoyu müvekkili herkesten daha çok tanımış ve kendisini 
28 Şubat süreciyle özdeşleştirmiştir.

 Genel Sekreterin yaptığı açıklamaların çoğu terörle mücadele konusunda olup, 
bunların hiçbiri onun kendi görüşü değildir. Genelkurmay karargahında Komuta Katı denen 
karar mekanizmasına dahil olan komutanlar tarafından alman kararlar Genel Sekreter 
tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.  Komuta Katında Genelkurmay başkanı, Kuvvet 
Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı bulunur. Genel Sekreter , görevi ve rütbesi 
itibariyle Komuta Katı denen karar mekanizmasına dahil değildir. Yani, kararların 
alınmasında hiçbir katkısı yoktur. Müvekkil hiçbir gazeteciyi arayıp şunu yaz, ya da şunu 
yazma dememiştir. Bunun aksine bir delil iddianamede yoktur. Rütbesi ve de görev tanımı 
nedeniyle kendisine BÇG ile ilgili bir görev verilmemiş, hiçbir toplantısına da katılmamıştır.

 Medyada kendisine mal edilen post-modern darbe ifadesi kendisine ait değildir. 
Daha önce bazı gazeteciler tarafından kullanılmıştır. Kendisinin bu ifadeyi kullanmasının 
nedeni, bu ifadenin 28 Şubat sürecinin bir darbe olmadığını açıklamasındandır. Onun bu 
amaçla kullandığı bir söz bazı gazeteciler tarafından amacından saptırılmıştır. Ayrıca, bu bir 
dost-modern darbedir denmekle nasıl bir fiil darbe haline gelmiyorsa, Bu bir post-modern 
darbedir denmekle de iddia edilen fiiller bir darbe haline gelemez kanaatindeyiz. 28 Şubat 
sürecinin bir darbe olmadığını dönemin Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanları ve 
TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporu da açıkça söylemiştir. Süreç içinde yapılan 
her şey, laik cumhuriyeti ve Atatürk'ün çağdaş devrimlerini korumak maksadıyla, demokratik 
teamüllere ve hukuka uygun olarak, yüksek bir görev ve sorumluluk bilinciyle yapılmıştır. 
Bugün ülkeyi 28 Şubat'a getiren etkenler bir tarafa bırakılarak, bu etkenlere neden olanlar 
müşteki veya mağdur, görevini yasalara uygun ve en iyi şekilde yapmaktan başka bir 
düşüncesi olmayan huzurdaki kişiler ise sanık durumundadır. 

İddianamede suça dayanak yapılan belgelerden sadece 4 Nisan 1997 belgesi 
2.Başkanın emriyle müvekkil tarafından hazırlanmış olup değer belgelerin 
hazırlanmasında bir katkısı olmamıştır. Batı Eylem planında ise bazı görevlerin karşısında 
Genelkurmay genel sekreteri yazılıdır. Ancak, bu planın sağlıklı ve geçerli bir delil 
olmadığı ilgililerce ifade edilmiş olup, ayrıca müvekkil tarafından bu görevlerle ilgili bir 
icraat yapılmamıştır. 

İsnat edilen suçun özelliği itibariyle bu davada sadece Bakanlar Kurulu üyeleri 



  

mağdur veya müşteki olabilirler. İddianamedeki yüzlerce kişiden hiç birisinin bu özelliği 
yoktur. İddianamedeki 10 adet BÇG toplantısından hiçbirisine göreviyle ilgili olmadığı için 
katılmamıştır. O dönemde toplam 17 subay ve generale verilen takdirler suç delili olarak 
dosyaya konmuştur. Müvekkile verilen takdir belgesinden bunun BÇG faaliyetleri için 
verilmediği açıkça anlaşılmaktadır. 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığını 
hatırlamamaktadır. Sözde toplantıda konuşulanların yazılı olduğu 6 sayfalık belgenin delil 
niteliği olmadığı daha önce açıklanmıştı. Kendisi bu toplantıya katıldığını ve böyle 
konuşmalar yapıldığını hatırlamamakta olup, bu sözde tutanaklara göre kendisinin 
toplantıda bir konuşması olmamıştır. 

Genelkurmay karargahında yapılan bilgilendirme brifingleri ile müvekkilin ilgisi 
sadece karargaha gelen kişilere protokol hizmetleri sağlamaktır. Türk silahlı kuvvetleri 
birliklerinde verilen irtica brifingleri için çekilen mesajlarda müvekkilin isminin 
bulunmasının amacı, gittikleri yerlerde brifingi verecek Genelkurmay personelinin lojistik 
desteğinin sağlanabilmesi içindir. 

Müvekkil Batı Harekat Konsepti ve Batı Eylem Planı ve benzeri belgeleri görev 
yaptığı dönemde hiç görmemiş ve duymamıştır. Bu belgeleri ilk kez ifadesi alınırken 
fotokopi olarak görmüştür ve iddianameyi okuyunca bilgi sahibi olmuştur. Bu belgelerle 
ilgili, bunların geçerli bir delil olamayacağı ve sahte veya sonradan değiştirilmiş olabileceği 
yönündeki iddialara katılmaktadır. 

14 Mart 1997 tarihli hükümet uygulama direktifini imzalayan hükümet üyelerinin, 
irtica ile mücadele için genelge yayımlayan İçişleri ve Adalet Bakanlarının mahkemeye 
gelerek bu davanın konusunu oluşturan irticaya karşı tedbirlerin uygulanmasını neden Türk 
silahlı kuvvetlerine emrettiklerinin ve iddianameye göre suç işlemelerine neden olduklarının 
kendilerinden sorulmasını,

 Genelkurmay Genel Sanık Erol Özkasnak Genelkurmay Genel Sekreteri olarak 
görev yaptığı yıllarda 95-98 yıllarında Batı Harekât Konsepti ve Batı Eylem Planı olarak 
iddianamede yer alan belgeleri hiç görmemiş içeriği hakkında da bilgi sahibi olmamıştır. Bu 
belgeler kendisine ilk kez savcılık sorgusu esnasında fotokopi olarak ve uzaktan gösterilmiş 
daha sonra ise bu belgeleri iddianameden okumuştur. Islak imzalı olanını hiç görme imkanı 
olmamıştır. Bu belgelerin gerçek olup olmadığını ya da gerçekten yayınlanıp 
yayınlanmadığını da bilmemektedir. Savunmadaki bizim müvekkilin savunmasındaki 
açıklamalar bu belgeler geçerli ve doğru ise geçerlidir yani savunmayı bu belgelerin doğru 
ve geçerli olduğunu farz ve kabul ederek hazırlanmıştır. Belgeler doğru ve geçerli olsaydı 
bile müvekkilimin bu belgelerle hiçbir ilgisi olmadığını belirtmek istemiştir savunmasında. 
Bu belgelerin delil olamayacağına mahkeme karar verdiği takdirde ki buna inanıyoruz, bizim 
 müvekkilin de bu konudaki açıklamalarının bir önemi kalmayacaktır. Ancak sayın Çetin 
Doğan bu belgelerin doğru ve geçerli olmadığına yani Batı Harekât Konsepti'nin taslak, 
imzasız ve Batı Eylem Planı'nın da sahte olduğuna dair ciddi ve inandırıcı açıklamalarda 
bulundu ve bu açıklamadan sonra biz de bu belgelerin geçerli ve delil niteliğinde 
olmadığına inanmış bulunuyoruz. Savunmada eylem planının uygulanamaz görevlerle dolu 
olduğunu Genelkurmay Karargâhı'nda böyle acemice bir emir hazırlanamayacağını 
belirtmek istemiştir. Bu açıklama sayın Çetin Doğan'ın belgelerle ilgili sahtelik iddialarını 
teyit eder mahiyettedir. Bizim açıklamalar bu açıklamalarla sayın Çetin Doğan'ın savunması 
arasında bir çelişki bulunmamaktadır. Müvekkil görevimle ilgisi olmadığı için BÇG ile 
faaliyette bulunmadım çünkü bana böyle bir görev verilmedi demiştir ancak şunu da 
vurgulamak istiyoruz, Batı Çalışma Grubu sadece Başbakanlığın emrettiği irticaya karşı 
alınacak tedbirlerle ilgili olarak normal emir komuta zinciri içinde yasalara uygun olarak 
kurulmuş ve faaliyet göstermiştir. 

Sonuç olarak, müvekkil Erol Özkasnak'ın açıkladığım ve re'sen dikkate alınacak 
sebeplerle beraatlerine karar verilmesini vekil olarak arz ve talep ederim."



  

35.A. Sanık ERSİN YILMAZ 13/02/2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 271); 

 "1994 yılından 1997 Haziran ayına kadar Tümgeneral olarak Genelkurmay Lojistik 
Daire Başkanı (J-4 Genkur.Loj.Başkanlığına bağlı) olduğunu, daha sonra Kara Havacılık 
Okulu Merkez Eğitim Komutanlığına atandığını, 1998 yılı Ağustos ayında emekli olduğunu,  

7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik BİR’in yapmış olduğu toplantıya 
katılmadığını ve o tarihte Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı Tümgeneral olarak görev 
yaptığını, belgede Tuğgeneral Ersin olarak belirtildiğini, genelde katılanların soyadının 
yazıldığı, kendisinin soyadının Yılmaz olması sebebiyle bu kişinin kendi olmayabileceğini, 
soyadı Ersin olan bir Tuğgeneral olabileceğini, toplantıya katılmadığını, görev yaptığı sırada 
hükümetin askeri bir darbe ile yıkılması görevinin asker kişilerde olduğunu düşünmediğini,  

Batı Çalışma Grubunda J-4’ten görevlendirilen bir personel varsa J-4 başkanlığı 
tarafından görevlendirilmiş olabileceğini, Lojistik Başkanlığının görevinin kuvvetler çapında 
kendisine tahsis edilen bütçenin kullanılması konusunda konsept uygulama yani silah ve 
teçhizatın yurt içinde ve dışında tedariki konusunda bir konsept belirlediğini, onu da Milli 
Savunma Bakanlığının yerine getirdiğini, Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını, herhangi bir 
toplantısına katılmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

35.B. Sanık ERSİN YILMAZ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 03.12.2013 tarihli 41. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;      

" Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 1994-1997 yılları arasında Lojistik Daire 
Başkanı olarak görev yaptım. Daha sonra Yüksek Askeri Şura kararı ile Kara Havacılık 
Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'na atandım. 1998 yılında Tümgeneral rütbesiyle 
emekli oldum. 1994-1997 yılları arasında görev yaptığım Genelkurmay Lojistik Daire 
Başkanlığı'nın vazife tanımı Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı Görev ve Sorumlulukları 
Yönergesi GKY 202-5 cilt 5'te 50 madde halinde sıralanmaktadır. Ancak zamanınızı 
almamak bakımından kısaca belirtmek gerekirse Genelkurmay Lojistik Daire Başkanlığı'nın 
vazifesi şu şekilde özetlenebilir; bir Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında lojistik 
hizmetlerle ilgili ilke ve öncelikleri ilgili daire başkanlıklarıyla koordine ederek tespit ve 
teklif etmek, iki Silahlı Kuvvetlerin ana lojistik planları lojistik birliklerin teşkilat ve eğitimi, 
lojistik seferberlik faaliyetleriyle dış ikmal ve dış yardım konularında gerekli etüdleri 
yapmak, prensip ve direktifleri hazırlamak, teknik dairelerce yürütülen konularda ve 
hizmetlerde koordinasyonu temin etmek; üç, Silahlı Kuvvetlerin muhabere, ordu donatım ve 
levazım sınıflarına ait lojistik faaliyetleriyle savunma sanayi faaliyetlerinin düzenlenmesi ilke 
ve önceliklerinin verilmesinde ve kuvvetler arası lojistik koordinasyonun sağlanmasında 
karargâh çalışmaları yürütmektir. 

Yukarda üç bent halinde belirttiğim açıklamalardan da anlaşılacağı üzere özet olarak 
Genelkurmay Lojistik Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri ihtiyaçlarını tespit etmek 
ve bu kapsamda bu ihtiyaçların Milli Savunma Bakanlığı kanalı ile temin edilmesini 
sağlamakla görevlidir. İddianamede iddia edilen suça dayanak teşkil eden belgelerden 
görev yaptığım Lojistik Daire Başkanlığı'na ilişkin hiçbir belge ve konusu suç teşkil eden 
emir olmadığı gibi Lojistik Daire Başkanı olarak şahsen adımın geçtiği hiçbir belge ve 
konusu suç oluşturan emir de bulunmamaktadır. Mahkemeniz nezdinde görülmekte olan 
davada 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesini ihlal ettiğimden bahisle 
cezalandırılmam istemiyle hakkımda kamu davası açılmış ise de şahsıma isnat edilen suçun 
unsurları oluşmadığı gibi iddianamede isnat edilen suçu işlediğime dair dosya kapsamında 



  

hiçbir delil bulunmamaktadır. 
Şöyle ki, Ankara C. Başsavcılığı'nda 13 Şubat 2013 tarihinde verdiğim ifade 

sırasında tarafıma toplam 76 adet soru yöneltilmiş bu sorulardan sadece 4 tanesi doğrudan 
görevimle ilgili sorular olup kalan 72 adet sorunun ise şahsım ya da görevim ve Lojistik 
Daire Başkanlığı'nın görevleriyle bir ilgisi bulunmamaktaydı. İddianameyi incelediğimizde 
şahsıma yöneltilen suçlamalayla ilgili olarak üç farklı noktada Ersin Yılmaz olarak ismim 
geçmektedir. 

Birincisi iddia makamınca 7 Nisan 1997  tarihinde yapıldığı iddia edilen 
toplantıya Tuğgeneral Ersin olarak katıldığım iddia ve ifade edilmektedir, ikinci olarak 2 
Temmuz 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'nda yapıldığı iddia edilen General 
Amiral Toplantısı'na katıldığım iddia ve ifade edilmekte son olarak da iddianamenin 1298. 
sayfasında yine 7 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen toplantıya katıldığım ve Batı 
Çalışma Grubu'nu oluşturan kişiler arasında bulunduğuma dair değerlendirme de 
şahsıma suç isnat edilmektedir. İddianamenin bütününde bu üç yer haricinde hiçbir bölümde 
belgede ve şemada şahsımla ilgili bir ifade, bilgi ve belge bulunmamaktadır. Öncelikle ve 
önemle belirtmek isterim ki her ne kadar iddia makamınca 7 Nisan 1997 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığı nezdinde yapıldığı iddia edilen "İrtica Konusunda Alınacak 
Tedbirler" konulu toplantıya Tuğgeneral Ersin rütbesiyle katıldığım iddia edilmekte ise de 
şahsıma yönetilen tüm suçlamalar mesnetsizdir. 

Çünkü Savcılıkta ifadem esnasında tarafıma gösterilen ve toplantı tutanağı olduğu 
ifade edilen toplantı belgesi de incelendiğinde Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanmış 
bir belge olmadığı açıktır. Çünkü bu tarz toplantılarda toplantı sonuç raporunu mutlak 
surette hazırlanması gerekir. Bu raporda sırasıyla toplantının konusu, toplantının yeri, 
toplantının tarihi ve saati, toplantının gündem maddeleri, toplantıya katılanlar, toplantının 
cereyan tarzı, toplantıda alınan kararlar, sonuç ve teklifler bölümlerini ihtiva etmesi ve 
altında da mutlaka raporu hazırlayan görevlinin adı soyadı ve imzasının bulunması gerekir.

 Bu itibarla düz bir metin şeklinde tanzim edilen bu belgenin resmi bir belge olarak 
kabul edilmesi toplantı tutanağının şekli ve yazım formatı yönünden aykırılıklar ve kaleme 
alınış biçimi de dikkate alındığında mümkün değildir. Kaldı ki bu belgeye ilişkin olarak 
benden önce beyanda bulunan arkadaşlarım tarafından da ifade edildiği üzere Genelkurmay 
Başkanlığı'nın toplantı tutanağı hazırlama usul ve kurallarını belirleyen MY75/1A 
yönergesi formatına da pek çok yönden aykırılık oluşturacak biçimde kaleme alınmıştır.

 Sayın Mahkemenin zamanını çok almamak amacıyla söz konusu belgenin bu 
yöndeki aykırılıklarını tekrar arz etmeye çalışmayacağım. Benden önce sorguları esnasında 
beyanda bulunan ve söz konusu belgede belirtilen aykırılıklara ilişkin tüm beyanlara 
katıldığımı ifade etmek istiyorum. Fakat önemle vurgulamak isterim ki Genelkurmay 
Başkanlığı nezdinde yapılan herhangi bir toplantıda iddianamede ifade edildiği şekilde 
abartılı bir slogan biçiminde söylenmiş, ortaya savrulmuş beyanların askeri hiyerarşi ile 
askeri örf ve adetlerle bağdaşmadığı sıradışı ve ciddiyetsiz bu tür bir konuşmanın Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir kademesinde mevcut bulmayacağı izahtan vareste olup anılan 
belgede toplantıya katılanların imza bloğu ve imzaları bölümü olması gerekirken 
hiçbirinin imzasının bulunmaması da belgenin sıhhati yönünden önemli bir soru işareti 
oluşturmaktadır. 

Anılan toplantı belgesinin şahsımla ilgili olan kısmına gelince, iddia makamınca 7 
Nisan 1997 tarihli toplantıya Tuğgeneral Ersin olarak katıldığım iddia edilmekte ise de 
yukarıda arz ettiğim üzere ben o tarihte 3 yıllık Tümgeneral'dim ve Lojistik Daire 
Başkanlığı görevini yürütüyordum. Kaldı ki askeri literatürde bu gibi yazışmalarda ki 
yazışmalar az önce belirttiğim MY75/1A yönergesi çerçevesinde ve birkaç kez kontrol 
edilerek yapılmakta olup başka bir deyişle hiçbir hata olmaksızın hazırlanması, ilgili kişinin 
rütbe ve ad soyadı veya rütbe ve soyadı yer alacak şekilde yazılması olup soyadı Yılmaz olan 



  

bir Tümgeneral olarak Tümgeneral Tuğgeneral Ersin rütbesi ve adı ile anılan toplantıya 
katılmam mümkün olmayacağı gibi böyle bir yazım şekline göre varsayalım ki 7 Nisan 
1997 tarihinde sayın iddia makamının iddia ve değerlendirmesine göre bir toplantı 
yapılmış olsa bile toplantıya katıldığı iddia edilen Tuğgeneral Ersin adlı kişinin şahsım 
olmadığı da bu yazım formatına göre kendiliğinden ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bir 
başka deyişle askeri literatürde yeri olmayan bir yazım formatını içeren bir belgeye 
dayanılarak şahsım ile ilgisi olmayan ve sadece isim soyisim benzerliğinden hareketle 
şahsıma suç isnat edilmesinin ceza hukukuna hakim olan ilkeler yönünden kabulü mümkün 
bulunmadığı gibi isnat edilen suçun dayanağı olan belgenin sağlıklı ve geçerli bir belge 
olmadığı bu yönden de ortadadır. 

Kaldı ki 13 Şubat 2013 tarihinde soruşturmayı yürüten sayın Cumhuriyet Savcısı 
Mustafa Bilgili'ye verdiğim ifade esnasında o tarihte rütbemin Tümgeneral ve soyadımın 
Yılmaz olduğuna ilişkin beyanım üzerine Genelkurmay Başkanlığı'na hemen bir yazı 
yazılarak Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli Tuğgeneral Ersin adında bir kimsenin olup 
olmadığının sorulması üzerine sorgulamanın yapıldığı aynı gün içinde Genelkurmay 
Başkanlığı'nca faks yolu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen cevapta 7 
Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı nezdinde adı ya da soyadı Ersin olan bir 
Tuğgeneral bulunmadığı da ifade edildi. Bu yönden de şahsıma isnat edilen iddiaların maddi 
gerçeklikle uyuşmadığı ve söz konusu belgenin bu davada gerek şahsımı gerekse tüm silah 
arkadaşlarımı suçlamaya dayanak gösterilemeyeceği ve bu belgenin delil olarak esas 
alınamayacağı açıktır. Diğer taraftan tüm bu maddi gerçeklerin yanında Genelkurmay 
Başkanlığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş olduğu 30 Ocak 2013 tarihli 
cevabi yazıda 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı ve gizli 
ibareli 6 sayfadan oluşan belgenin orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığının 
anlaşılamadığı ifade edilmiş olmakla anılan belgenin Genelkurmay Başkanlığı'na ait bir 
belge olmadığı hususu da açıklığa kavuşmuştur. Ayrıca sanık avukatlarından sayın Çağrı 
Ayhan Şenel'in sorduğu bir soru üzerine Cumhuriyet, Genelkurmay Başkanlığı'nın göndermiş 
olduğu 11 Ekim 2013 tarihli cevabi yazıda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 
Nisan 1997 tarihli toplantıya katılanların isim listesi istenmeyip o tarihte belli makamlarda 
görev yapan kişilerin bilgileri istenmiştir. Dolayısıyla gönderilen kimlik bilgileri de 
toplantıya katılanların değil o tarihte belirtilen makamlarda görev yapanların bilgileridir 
şeklinde cevap vermiştir. Böylece iddianamenin 88. sayfasındaki Genelkurmay 
Başkanlığı'nda İnönü Salonu'nda 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan "İrtica Konusunda Alınacak 
Tedbirler" konulu toplantıya katılanlar başlığı altında Genelkurmay Başkanlığı'ndan 7 Nisan 
1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldıkları belirtilen isimlerin listesinin istendiği ve 28 
Ocak 2013 tarihli cevabi yazıda, yazı ekindeki listede yazılı isimler aşağıda belirtilmiştir 
iddiasının gerçekdışı bir isnat olduğu açıktır. Yazı ve ekleri emanetinizin 2013/14 sırasında 
kayda alınmış olup onaylı sureti 250'inci klasör sayfa 558-567'dedir. 

Bu itibarla söz konusu edilen toplantıya katılmadığımı ve tarafımdan yapıldığının 
tespit edildiği ifade edilen biçimde bir konuşma yapmadığımı ki iddia edildiği bir biçimde 
bir konuşmanın Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hiçbir kademede yapılması 
düşünülemez. Bu kapsamda şahsıma yöneltilen suçların asılsız olduğunu bir kez daha 
Mahkemeniz huzurunda ifade ediyorum. İddianamenin 1157. sayfasında Refahyol 
Hükümeti'nin istifasından yaklaşık 15 gün sonra 2 Temmuz 1997 tarihinde Genelkurmay 
Başkanlığı nezdinde karargâhta görevli General ve Amiraller katılımıyla yapılan özel 
takdime Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli Tümgeneral olarak katıldığım iddia ve ifade 
edilmekte ise de anılan tarih olan 2 Temmuz 12 Temmuz 1997 tarihleri arasında senelik 
iznimi kullanmak amacıyla Antalya'da bulunduğum gibi anılan toplantıya katıldığıma dair 
hiçbir bilgi ve belge bulunmaksızın Türk Ceza Kanunu'nun madde 147. hükümlerine, 
hükmünü ihlal ettiğimden bahisle şahsıma suç isnat edilmiş olması kabul edilemez. 



  

Tüm iddianame kapsamında yukarıda arz ettiğim biçimde görev yaptığım 
Genelkurmay Lojistik Daire Başkanlığı'nın görev tanımı ve kapsam çerçevesinde isnat edilen 
suçlama ile bir ilgisi bulunmadığı gibi isnat edilen suça ilişkin hiçbir somut delil bulunmadığı 
da aşikârdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığım 40 yılı aşkın dönemde suç 
oluşturan hiçbir eylem içerisinde bulunmadığım gibi arz etmeye çalıştığım nedenler 
dolayısıyla öncelikle 13 Şubat 2013 tarihinden bu yana uygulanan adli kontrol 
hükümlerinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109'uncu maddesi 3'üncü fıkrasının b bendi 
gereğince uygulanan imza atma hükümlülüğümün ve aynı yasanın aynı maddesinin a bendi 
uyarınca yurtdışı çıkış yasağımın kaldırılmasını yapılacak yargılama neticesinde beraatime 
karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. "

"Siz Genelkurmay Lojistik Başkanlığı'nda Lojistik Daire Başkanı'ydınız. Sanık 
Mehmet Ali Yıldırım da sizin emrinizde çalışan Kurmay Binbaşı rütbesinde bir Proje 
Subayı'ydı. Batı Çalışma Grubu'nda çalışmış olmakla suçlanıyor. Eğer böyle bir şey olsaydı 
bu görevi sizin vermiş olmanız gerekirdi, birinci amiri olarak Daire Başkanı olarak. Siz bu 
görev yaptığınız süre içerisinde Mehmet Ali Yıldırım'a Batı Çalışma Grubu'nda çalışması 
için bir görev verdiniz mi? Batı Çalışma Grubu'nda görev yaptı mı?

"Hayır. Görev vermedim, daha önce benden önce ifadesini veren Lojistik 
Başkanı'mız, benim bir üst amirim olan Korgeneral Kamuran Orhon'un da belirttiği gibi 
kendisi de hiçbir kimseye görev vermemiş. Ben kendisine görev vermedim. Lojistik Daire 
Başkanlığı yurtiçi ve yurtdışındaki bütün olan operasyonların lojistik desteğini yapmaktaydı. 
O arada sayın Engin Alan'ın da biraz evvel belirttiği gibi bir sınır ötesi harekât vardı o 
konuyla ilgili olarak biz personelimizle birlikte bu harekâtı lojistik bakımdan destekliyorduk. 
İkincisi, yurtdışındaki Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra meydana gelen küçük birlik, 
devletlerin lojistik bakımdan Türkî Cumhuriyetlerin ve Balkan ülkelerinin lojistik bakımdan 
desteklerini yapıyorduk. Bunun için oluşturduğumuz birimler vardı. Bu birimlerin içerisinde 
Mehmet Ali Yıldırım da vardı, onunla beraber birkaç defa sonradan kendisini devamlı olarak 
Arnavutluk'a göndermiştik ve Arnavutluk'ta Durres ve sanıyorum Paşa limanının yeniden 
yapılandırılmasıyla ilgili olarak görevlendirildik biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak buranın 
lojistik desteğini sağlıyorduk o bakımdan orda görevliydi, döndükten sonra da doğrudan 
doğruya sınır ötesi harekâtta bulunmak üzere Irak sınırına gönderdik."

"Siz savunmanızda da Batı Çalışma Grubu'yla ilgili herhangi bir çalışmanızın 
olmadığını yanlış hatırlamıyorsam da bir bilginizin olmadığını zikrettiniz ancak sanıklardan 
Yavuz Gürcüoğlu 14.04.2012 tarihli Savcılığa vermiş olduğu ifadesinde Batı Çalışma Grubu 
bünyesinde çalıştığını taşradan sürekli bilgi geldiğini bu bilgilerin ordan tasnif edildiğini, 
tasnif edildikten sonra o bilgilerin lojistik, harekât ve istihbarat gibi birimlere verildiğini 
söylemektedir. Bu ifade ile sizin biraz önce savunmanızda dile getirmiş olduğunuz beyan 
birbiriyle çelişmektedir.dolayısıyla bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?"

"Cevap vermiyorum "
"Söz konusu Batı Çalışma Grubu'nun ana belgeleri olan Batı Harekât Konsepti, Batı 

Eylem Planı ve Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi'nin Genelkurmay evrak tanzim ve 
usullerine aykırı olduğunu, ona uygun olmadığı şeklinde bir cümle kullandınız. Bu Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı'nda kamuoyuna sızdırılan bir belge var, Batı Çalışma Grubu rapor 
bilgi sistemiyle ilgili. Bu dosyada firari sanık olan Eser Şahan bu evrakın o birim 
tarafından tanzim edildiğini kabulleniyor, yine soruşturma o dönemde yapılan 
soruşturmada Soruşturma Savcısı da bu şekilde bir mütalaa veriyor ve Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığı'nda bu belgenin devletin güvenliğine ilişkin olup olmadığına dair 
soru soruyor ve gelen cevapta da bu belgenin gizli bir belge olduğu şeklinde bir cevap 
veriyor. Dolayısıyla o tarihte gerçekleşen olgularla sizin biraz önce diğer sanıklar gibi 
zikrettiğiniz evrakların Genelkurmay evrak tanzim usullerine aykırı düzenli şeklindeki 
ifadeler birbiriyle çelişmektedir. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?"



  

"Benim konumla bir ilgisi yok, cevap vermiyorum."
 "Sanık Ersin Yılmaz 94-97 arası Lojistik Daire Başkanı'yım dediler. Yani J4 

kayıtlarda görüldüğü şekliyle. 28 Şubat darbesinin planının yapıldığı 23-24 Ocak 97 tarihinde 
Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan toplantıya Genelkurmay J Başkanları'nın katıldığı 
görülüyor. Bu J Başkanlarının içinde siz de var mıydınız?"

" Konuyu bilmiyor,onun için ben cevap vermiyorum önce konuyu öğrenmesi lazım."
"  7 Nisan 97 tarihli toplantıya katılmış gözüküyorsunuz, Askeri yasalara uyacak 

belge düzenlemesi beklenemez.Orda her ne kadar askeri yasalara göre düzenlenmiş bir liste 
yoksa da katıldığınız görülüyor. Burada taarruzi psikolojik harekâttan bahsediyorsunuz. İç 
düşman irticaya karşı taarruzi psikolojik harekât nasıl uygulanır?

"Katılmadığımı bildirdim, benim cevabım yok, cevap vermiyorum."
"Bu toplantıda basını arkaya almayı teklif eden bir konuşma var. Şimdi gerekirse 

silah kullanırız, Genelkurmay'da düşman değişti, ordudan son uyarı, son uyarı Refah'a, 
hocayı göndermek artık vacip oldu, bu tür haberleri çıkartmak mı basını arkaya almak 
acaba?"

"Benim konuşmamla ilgili değil. Ben katılmadım o toplantıya. Cevap vermiyorum."
" Batı Çalışma Grubu'na çalışmalara doğru katılmadınız diyorsunuz, lojistik destek 

sağladınız mı?" Cevap vermiyorum.

35.C. SANIK ERSİN YILMAZ MÜDAFİ AV.EMRE BAYKURT'UN 
SAVUNMASI

"Müvekkil sanık Ersin Yılmaz 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147'nci 
maddesinde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife 
görmekten cebren men etmek suçunu işlediğinden bahisle yargılanmakta olup müvekkil 
sanığa isnat edilen suçun unsurlarının oluşmaması yanında müvekkilin atılı suçu işlediğine 
dair tüm iddianame kapsamında hiçbir somut delilin de bulunmadığı dikkate alınarak 
yapılacak yargılama neticesinde beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. 

Müvekkil sanık Ersin Yılmaz Genelkurmay Başkanlığı emrinde Lojistik Daire 
Başkanı olarak yani lojistik başkanı değil Lojistik Daire Başkanı olarak Tümgeneral 
rütbesiyle 1994 97 yıllarını kapsayan dönemde isnat edilen suçu işlemediği gibi bu suçu 
işlediğine dair dosya kapsamında hiçbir delil bulunmadığı iddianamede yer alan açıklamalar 
ışığında ortaya çıkmış müvekkil sanık hakkında subjektif değerlendirmeler doğrultusunda 
kamu davası açılarak cezalandırılması iddia makamınca talep edilmiştir. 

Müvekkil Ersin Yılmaz'ın 7 Nisan 97 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'nda 
yapıldığı iddia edilen toplantıya Tuğgeneral Ersin rütbesiyle katıldığı ve birtakım konuşmalar 
yaptığı iddia makamınca tespit edildiği ifade edilmişse de müvekkile isnat edilen suça 
dayanak teşkil eden bu toplantıda tanzim edildiği iddia olunan ve tutanak olarak düzenlenmiş 
isimli belge, tutanak olarak düzenlenmiş tutanak isimli belgede Genelkurmay Başkanlığı'nın 
yazım yönetmeliğine yani MY75 1 A yönergesine 44 farklı noktada aykırılık olduğu daha 
önce meslektaşlarımızca da ifade edildi.

Bu tutanağın kaleme alınış biçimi, şekli yönden tanzim ediliş biçimi, toplantıya 
katılan kişilerin ifade tarzları birlikte değerlendirildiğinde şeklen uyulması zorunlu yazım 
formatına açıkça bu belgenin aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Somutlaştırmak gerekirse en 
basit bir kat malikleri genel kurul toplantısında dahi o toplantıya katılanların isim ve imzaları 
bulunur, alınan kararların altında onların gene imzaları bulunur. Bu şekilde büyük çaplı bir 
toplantının yapıldığı iddia edilmekte buna dayanak oluşturan belge altında ne bir imza 
bulunmakta sadece burda söylenilen sözlerin müvekkilim tarafından ifade edildiği iddia 
edilmektedir.

 Müvekkil Ersin Yılmaz'ın 7 Nisan 97 tarihinde yapıldığı iddia edilen toplantıya 



  

katıldığına iddianamede yer verilmekte ise de dosyada bulunan Genelkurmay Başkanlığı'nın 
11 Ocak tarihli yazısında az önce müvekkilim de değindi 7 Nisan 97 tarihli toplantıya 
katılanların isim listesi değil o tarihte Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli bulunan 
personelin listesi gönderilmiştir. Yine Ankara C.Başsavcılığı'nın 17 Ocak 2013 tarihli 
yazısında 7 Nisan 97 tarih itibariyle yazıda aynen şu şekilde demektedir, aşağıda makamları 
belirtilen kişilerin açık kimlikleri, rütbe ve görevleri, emekli olup olmadıkları, mevcut ise 
açık adreslerinin bildirilmesi istenmiş  ve yazının alt kısmında yer alan listede Tuğgeneral 
Ersin ibaresi de belirtilmiştir görevli personel olduğundan bahisle. Bir sureti dosyada 
bulunan Genelkurmay Başkanlığı'nın 28 Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekinde de 7 Nisan 
1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı nezdinde görev yapan kişilerin bilgileri 
gönderilmiş olup bu listede müvekkil Ersin Yılmaz'ın da rütbesi ve görevi liste ekinde 
doğru biçimde gönderilmiş olup Tuğgeneral Ersin adında bir kişinin ismi bildirilmemiştir.

 Tüm bu belgelerin varlığına rağmen iddianamenin 88. sayfasında müvekkilin de bu 
toplantıya katıldığı yönünde bir değerlendirme yapılmıştır. Müvekkilin söz konusu toplantıya 
katıldığına dair iddianın dayanağını oluşturan belgede dikkati çeken bir diğer husus ise 
toplantıya katıldığı iddia olunan kişilerin isim ve rütbelerinin yazılış biçimidir. Askeri 
belgelerin ve tutanakların yazım formatına uygun olarak önce kısaltılmış biçimde rütbenin, 
isminin baş harfinin ve soyadının tamamının yazılması gerektiği halde müvekkile yönelik 
suçlamaya ilişkin belgede sadece Tuğgeneral Ersin ifadesi yer almaktadır. Dosya kapsamında 
bulunan Batı Çalışma Grubu'nun oluşumuna, faaliyetlerine ilişkin olarak Genelkurmay 
Başkanlığı bünyesinde ilgili birimlere gönderildiği ifade edilen belgelerin ve hazırlık 
soruşturması sırasında müvekkil tarafından ilk defa görülen ve müvekkil ile ilişkili olarak 
görülen belgelerin tümünün tümü kişiye özel ibaresi taşımaktadır. Yani müvekkilimin şahsına 
yönelik kişiye özel ibaresiyle gönderilmiş tek bir delil dahi tek bir yazı dahi 
bulunmamaktadır. Bu itibarla Lojistik Daire Başkanı olarak görev yaptığı dönemde müvekkil 
sanığın suç isnadına dayanak teşkil eden belgeler hakkında bir bilgisinin olmadığı aşikâr 
olup, Genelkurmay Başkanlığı nezdinde askeri alanda çalışmalar yapan ve faaliyet gösteren 
pek çok çalışma grubunun olması da gözönüne alındığında müvekkil sanığın Genelkurmay 
Başkanlığı nezdinde yapılan tüm iç yazışmalardan bilgisinin olamayacağı gözardı edilmek 
suretiyle müvekkil sanığa suç isnadında bulunulmuş olduğunun bir diğer göstergesini 
oluşturmaktadır. Müvekkil sanık Ersin Yılmaz Lojistik Daire Başkanı olarak Genelkurmay 
Lojistik Başkanlığı'na bağlı olarak görev ifa etmiş olup müvekkil sanığın bağlı bulunduğu 
Lojistik Başkanlığı tarafından bir görevlendirme yapılmaksızın, herhangi bir çalışma 
grubuna katılması mümkün bulunmadığı gibi dosya kapsamında toplanan deliller ışığında 
Genelkurmay Lojistik Başkanlığı'nın toplantının 7 Nisan 1997 tarihinden önce ya da bu 
toplantıdan sonra müvekkil sanığa Lojistik Daire Başkanı olarak Batı Çalışma Grubu'nun 
çalışmalarına ya da faaliyetlerine katılması konusunda herhangi bir yazılı emri 
bulunmadığı gibi bu husus Lojistik Daire Başkanı'nın bizatihi kendisi tarafından da 
Mahkemeniz nezdinde vermiş olduğu ifadesinde beyan edilmiştir. 

Hazırlık soruşturması aşamasında 13 Şubat 2013 tarihinde müvekkilin beyanı 
doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığı'na yazılan yazıda adı ya da soyadı Ersin 
Tuğgeneral rütbesiyle Ersin olan bir kişi olmadığı belirtildikten sonra bu yazıda müvekkil 
dışında üç kişinin daha ismi bildirilmiştir. Bunlar Tümgeneral Ersin Ramazan Köşer, 
Tümgeneral Ersin Yılmaz, Tuğamiral Ersin Güler, Tuğamiral Ömer Vedat Ersin'dir. 

Müvekkil sanığın Lojistik Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde bağlı 
olarak çalıştığı Lojistik Başkanlığı tarafından bu hususta görevlendirme yapılmadığı o tarihte 
görevli olan Lojistik Daire Başkanı tarafından da ifade edilmiş. Bu noktada bir hususu daha 
belirtmekte fayda bulunmaktadır. İddianamenin 1299. sayfasının 4'üncü paragrafında 7 Nisan 
1997 tarihli toplantı sadece Genelkurmay Karargâhı'nda yapılacak faaliyetlerle ilgili 
olmadığı gibi tüm aramalara rağmen resmi bir emir veya davetle gerçekleştiğine dair 



  

belgelere ulaşılamadığı da iddianamede ifade edilmektedir. Yani iddia makamı böyle bir 
toplantının yapılıp yapılmadığı hususunda kesin bir bilgiye sahip değil fakat müvekkil dahil 
pek çok kişinin bu toplantıya katılarak seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik eylemlerde 
bulunduğu kabul edilmiştir. 

 Müvekkilime yönelik bir diğer iddia iddianame kapsamında 2 Temmuz 1997 günü 
Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan Amiraller ve Generaller toplantısına katıldığına 
yönelik bir iddiadır. Müvekkil sanık Ersin Yılmaz 2 Temmuz 97 - 12 Temmuz 1997 tarihleri 
arasında senelik iznini kullanmak üzere Antalya'da bulunmuş, buna ilişkin tatilde çekilmiş 
olan fotoğrafları birazdan Mahkemenize sunacağım. Bunu müteakip 13 Temmuz 97 -17 
Temmuz 97 tarihleri arasında da resmi görevle İngiltere'de bulunmuştur, daha sonra yine 
görevli olarak Ankara dışına çıkmıştır. Yani Temmuz ayında Ankara'da bulunmamıştır. 

Bu açıklamalar ışığında müvekkil sanık Ersin Yılmaz'a yönelik olarak 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi hükmünü ihlal ettiğinden bahisle cezalandırılması 
istemiyle kamu davası açılmış ise de ceza hukukuna hakim olan ilkelerden şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi de gözönüne alınarak yapılacak yargılama neticesinde müvekkil sanığın 
beraatine karar verilmesini talep ediyorum. Çünkü ceza hukukuna yön veren ve hakim olan 
bu ilke gereğince bir suç işlediği iddiasıyla yargılanan kimse hakkında mahkumiyet kararının 
verilebilmesi için o kimsenin o suçu işlediğinin yüzde yüz oranında kesin olması, ispatlanmış 
bulunması gerekir. Bu noktada yüzde birlik şüphe dahi sanığın beraat etmesine yol açar. 
Yapılan ceza muhakemesinin sonunda belliliğe örneğin fiilin sanık tarafından işlendiğinin 
veya işlenmediğinin sabit olduğu sonucuna varılmaması durumunda sanığın mahkum 
edilemeyeceğini ifade eden işbu ilke yüksek Mahkeme tarafından da duraksama 
bulunmaksızın kabul edilmiştir. 

Yargıtay'ın emsal mahiyetteki pekçok kararında ceza yargılamasının amacı hiçbir 
duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada yani 
gerçeğe ulaşmada mantık yolunun izlenmesi gerekir. Gerçek akla uygun ve realist, olayın 
bütünü veya bir parçasını temsil eden kanıtlardan veya kanıtların bütünü olarak 
değerlendirilmesinden ortaya çıkarılmalıdır. Bütü, varsayımlara dayanılarak sonuca 
ulaşılması ceza yargılamasının amacına kesinlikle aykırıdır denilmek suretiyle hukuki 
dayanaktan yoksun ve soyut iddialar ile ceza tesisi yoluna gidilemeyeceğinin duraksama 
bulunmadan kabul edildiği görülmektedir. 

7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay'da Çevik Bir'in yapmış olduğu  toplantıya 
Daire Başkanları'nın katıldığı belirtildiğinden böyle bir bildirim yapılmadığı Genelkurmay 
Başkanlığı'nın cevabi yazıları ile bildirilmiştir sayın Mahkemenize, yukarıda belirtilenlerden 
Tümgeneral Ersin Yılmaz'ın Ankara Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı olduğundan 
Cumhuriyet Savcısı olarak bu toplantıya katıldığı değerlendirilmiştir. Belgede adı ve soyadı 
Ersin olan bir Tuğgeneral bulunmadığı, Tuğamiral bulunduğu da gözönüne alındığında 
bu toplantıya katılan o tarihte Daire Başkanı olan şüpheli Ersin Yılmaz olduğu kanaatine 
verilmiştir. Müvekkilin atılı suçu işlediğinin çok açık ve tereddüte yer vermeyecek deliller ile 
ortaya konulmasında hukuki zorunluluk bulunmasına ve bu husustaki şüphe müvekkil lehine 
değerlendirilmesi gerekirken bir başka deyişle müvekkil sanıkla isim ya da soyisim 
benzerliği taşıyan başka bir şahsın ya da askeri yazım kuralları gereği soyadı Ersin olan 
başka bir şahsın ki Genelkurmay Başkanlığı'nın cevabi yazısında birbirinden farklı dört 
kişinin ismi belirtilmiş, toplantıya katılmış olabileceği ihtimali gözardı edilerek salt yorum 
yapmak suretiyle müvekkil sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 147'nci maddesi hükmü 
gereğince cezalandırılmasının talep edilmesi mümkün değildir. Aksi yöndeki değerlendirme 
ile yoruma dayalı olarak suç şüphesi görülen her şüpheli ya da sanığın isim ya da soyisim 
benzerliğine dayanılarak şüphenin sanık aleyhine yorumlanması halinde sübuta ermemiş bir 
suç nedeniyle sanığın cezalandırılmasına yönelik uygulamaya yol açacağı izahtan vareste 
olup bu durumun kabulü halinde ise ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan şüpheden 



  

sanığın, sanık yararlanır ilkesi ortadan kalkacaktır. 
19 Ağustos 2013 tarihli Star Gazetesi'nin manşetten verdiği haberde şu başlık yer 

almaktadır; 28 Şubat'ı bitiren imza. Haberin içeriğine baktığımızda sayın Başbakan 
tarafından İç İşleri Bakanlığı'na gönderilen yazıda ekli listede belirtilen genelge ve 
talimatlar ile bunlarla ilişkili olarak Başbakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından genelge, tamim, eylem planı, yönerge, talimat, olur, direktif ve diğer adlar altında 
yürürlüğe konulan her türlü işlem ve düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır denilmektedir.

 Peki ne zaman kaldırılmış bu düzenlemeler? 14 Aralık 2010 tarihinde. Peki bu 
tarihe kadar sormak istiyorum bu uygulamalara harfiyen uyan başta çeşitli dönemlerde görev 
yapan Başbakanlar ve hükümet üyeleri olmak üzere tüm bürokrasi, kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından uyulmuş olması karşısında bu dönemin bir devlet politikası olduğu 
gerçeği nasıl gözardı edilebilir? Eğer aksi bir düşünce ile bu dönem devlet politikasının 
uygulaması olarak kabul edilmeyecekse o dönemde görev yapan asker sivil herkesin 
yargılanması gerektiği sonucuna varılacaktır. Nitekim son bir haftadır medyada yer alan 
haberlerde bu uygulamaların sadece 97 yılında olan bir devlet politikası değil hala devam 
ettiği de hepimizin malumudur. Anılan dönemde Cumhurbaşkanlığı nezdinde de 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu Başkanı Fahri Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı 
Kurmay Albay Oğuz Özbilgin, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Özhan Üzümcüoğlu ve 
Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı Kemalettin Alikaşifoğlu'ndan oluşan bir çalışma 
grubu oluşturulduğu ve bu çalışma grubunun da 28 Şubat sürecinde Cumhurbaşkanlığı'na 
intikal eden her türlü bilgi ve belgenin söz konusu çalışma grubu tarafından incelenip gerekli 
araştırma ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Demirel'e arz edildiği ve 
daha sonra anılan talima, alınan talimata göre yapılması gerekli görülen işlemlerin devlet 
hiyerarşisine uygun olarak kimi zaman Cumhurbaşkanı Demirel kimi zaman da 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz'ün imzalarıyla Başbakanlık dahil ilgili 
bakanlık kurum ve kuruluşlara gönderildiği hususları izahtan varestedir. 

Her ne kadar dosya kapsamına özet olarak giren 28 Şubat 1997 tarihli Milli 
Güvenlik Kurulu Toplantı tutanağında Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanan raporda 
sunulan MİT raporuna inceleme tutanağında yer verilmemiş ise de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer verilen MİT 
raporu incelendiğinde yargılamayı ışık tutması bakımından raporda yer alan bazı 
değerlendirmeleri sayın Mahkemenize sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri 
Araştırma Komisyonu raporunun 1022 ve devamı sayfalarında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 
irticai tehditin hali hazırdaki durumu başlıklı raporuna ilişkin yapılan değerlendirmede MİT 
tarafından boş bir kapak üstünde hazırlanan bir kapağın altında 21 Şubat 1997 tarihli 
brifingin 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında sunulacak brifingin öncesinde hazırlanan 
raporun ilk hali olduğunun anlaşıldığı ifade edildikten sonra rapora ilişkin yapılan 
değerlendirmede MGK toplantısına sunulmak üzere hazırlanan bu brifingte Refah Partisi'nin 
adı zikredilmeksizin parti politikaları eleştirilmekte, irtica ile mücadele amacıyla devlet 
çapında izlenmesi gereken strateji ortaya konulmaktadır. 

Nitekim bu brifingin daha sonra 28 Şubat tarihinde MİT tarafından sunulan 41 
sayfalık brifingle aynı mahiyette olduğu görülmektedir. Yine MİT tarafından hazırlandığı 
görülen 25 Şubat 1997 tarihli ve irticai faaliyetlerin önlenmesine dair tedbirler başlıklı bir 
başka belgede mevcut yasaların etkinlikle uygulanması, yapılması gereken yasal 
düzenlemeler, alınması gereken diğer tedbirler başlıkları altında irticanın mevcut durumu 
incelenmektedir. Bu kapsamda olmak üzere dikkat çekici bir kaç maddede yer alan 
değerlendirmeyi sayın Mahkemenizin dikkatlerine arz ediyorum. Bu bu tedbirler kapsamında 
ve şeriat ve irticai faaliyetlerin önlenmesine dair tedbirler başlıklı notun 12'nci maddesinde 
irticayı barındırıp besleyen kurumlar ve özellikle belediyeler çok ciddi şekilde 



  

denetlenmelidir. 28. maddesinde, tek başına iktidar olamayan bu akım başka bir parti ile 
iktidarı paylaşmasına rağmen ortağını kendisine mahkum etme politikasını yürütmektedir. 
Koalisyon ortağı partinin bakanları kendi görev sahalarına müdahale edilmesine karşı 
çıkmalıdırlar. 31. maddesinde Milli Gençlik Vakfı ve benzeri illegal teşekküllere İç İşleri 
Bakanlığı, bakanı, derhal el koymalıdır ifadelerine yer verilmektedir. 

Bu bağlamda tüm iddianame kapsamında müvekkil sanık dahil tüm sanıklara 
yöneltilen suçlamalara dayanak tüm iddiaların ve 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu 
kararlarının aslında MİT ve Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından tanzim edilen 
raporlar doğrultusunda alındığı kendiliğinden ortaya çıkmakta olup bu yönden de müvekkile 
suç isnat edilmiş olmasına bir anlam vermek mümkün değildir. 

Dosya kapsamında müşteki sıfatıyla beyanda bulunan asker kişiler yönünden 
Yüksek Askeri Şura tarafından çeşitli tarihlerde tesis edilen kararlar neticesinde TSK ile 
ilişkilerinin kesilmesine karar verilmiş bulunuyor. Benim müvekkilim Ersin Yılmaz Yüksek 
Askeri Şura üyesi olmamakla birlikte bu müşteki sıfatıyla katılma dilekçesi veren pekçok 
asker kökenli müştekinin YAŞ kararı ile ordudan ihraç edilmesine dair kararların altında 
merhum rahmetli Başbakan Erbakan'ın da görevde olduğu süre içerisinde bu YAŞ kararlarını 
imzaladığını beyan etmekle yetiniyoruz. Diğer sivil kişiler yönünden ise bu kişilerin bu 
talepleri idari yargının konusunu ilgilendirdiğinden yine müvekkile yönelik herhangi bir 
beyanları da bulunmadığından bunların da katılma taleplerinin reddine karar verilmesini 
talep ediyoruz. Sonuç olarak yukarıda arz edilen maddi ve hukuki gerçekler karşısında 
müvekkilin cezalandırılması istemine dayanak teşkil eden somut ve tereddüte yer vermeyen, 
delil olmadığı noktasında duraksama bulunmadığından yapılacak yargılama neticesinde 
müvekkilimin beraatine karar verilmesini saygıyla talep ederim." 

36.A. Sanık ERTUĞRUL GAZİ ÖZKÜRKÇÜ 21.05.2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 292); 

"1996-1999 yılları arasında Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı Türk – 
Yunan İlişkileri Dairesi Kıbrıs Şube Müdürlüğünde Proje Subayı olarak görev yaptığını,   

1997 yılı Mayıs ayı başında Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Vural 
AVAR’ın kendisini yanına çağırdığını, kendisine şu anda tarihi kesin olmamakla birlikte bir 
bilginin kendisinde kalması gerektiğini, yaklaşık 1 hafta sonra Irak üzerine büyük bir harekât 
icra edileceğini, kendisinin de bildiği dillerden dolayı harekâtın başlamasını müteakip 
yabancı askeri ataşelere her hafta bilgilendirme mahiyetinde brifingler vereceğini, gerekli 
brifing metninin türkçesini aşağıda ilgili birimden alacağını, tercüme etmesini müteakip 
tercüme şube ile de koordine ederek onayını aldıktan sonra brifingleri yabancı askeri 
ataşelere vereceğini söylediğini, 

  Bu kapsamda bu süre içerisinde orada BÇG’de Genel Plan Prensipler (Gen.P.P.) 
Başkanlığı temsilcisi olarak da orada duracağını, harekâtın bitmesini müteakip yeniden kendi 
başkanlığı içerisinde görevini devam ettireceğini, asli görevi uhdesinde kalacak şekilde 
kendisini sözlü olarak BÇG’de görevlendirdiğini, BÇG’de Genelkurmay Genel Plan 
Prensipler Başkanlığı temsilcisi olarak bulunursun dediğini ve kendisini İç Güvenlik Harekât 
Daire Başkanlığına gönderdiğini, kendisinin de İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığına 
Kenan DENİZ paşanın yanına gittiğini, kendisini tanıttığını, Gen.P.P.Başkanı Vural 
AVAR'ın BÇG için kendisini gönderdiğini söylediğini, onun da kendisine “Tamam” dediğini, 
Kenan DENİZ'e “komutanım BÇG’nin ne olduğunu bilmiyorum nedir, vereceğim brifingler 
ile alakalı birşey mi” dediğini, Kenan DENİZ'in de kendisine tebessüm ederek “yok onunla 
alakalı bir şey değil, BÇG Batı Çalışma Grubudur” dediğini, zile bastığını, bir binbaşı 
çağırdığını, binbaşıya “arkadaşımız brifinglerle ilgili geldi aynı zamanda Gen.P.P.temsilcisi, 
İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı Plan Şube Müdürü Kurmay Albay İdris KORALP'in 



  

yanına götür” dediğini, beraber İdris KORALP Şube müdürünün yanına gittiklerini, kendini 
tanıttığını, Gen.P.P.den geldiğini söylediğini, kendisine “brifing metinleri şu an hazır değil, 
buraya dahili numaranı bırak, biz seni ararız, gelir çalışır alırsın” dediğni, kendisinin de 
“Emredersiniz” dediğini, numarasını bıraktığını, hatta sonradan Binbaşıya “Batı Çalışma 
Grubu nedir?” diye  sorduğunu, onun da “Şube müdürün sana açıklama yapar” dediğini,   

1997 yılı genel atamaları ile tahminince 17 Haziran tarihinde, Genel Plan Prensipler 
Daire Başkanlığı Savunma Planlama Kaynak Yönetim Daire Başkanlığında göreve 
başladığını, 1999 yılına kadar burada göreve devam ettiğini, 

 Bu tarihler arasında Şube Müdürü İdris KORALP'in yanına devamlı gidip geldiğini, 
daha çok yabancı askeri ataşelere vereceği sınır ötesi çekiç harekâtı ile ilgili brifing 
sunumlarının Türkçelerini kendisinden aldığını, bunları alıp Türk Yunan ilişkileri 
Dairesindeki odasına gittiğini, orada tercümelerini yaptığını, daha sonra tercüme şubeye gidip 
onayını aldığını, sonra da İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığına Kenan DENİZ Paşaya 
gösterdiğini, Kenan DENİZ  onayladıktan sonra bununla ilgili brifing sunumlarını alıp 
Ankara'da temsilcilikleri olan Yabancı Askeri Ataşelere birifingleri verdiğini, bu sırada 
çalıştığı İnönü brifing salonunda brifinglerin verilmesini müteakip sorulan sorulara orada 
görevli bulunan Harekât Başkanı Korgeneral Çetin DOĞAN, İç Güvenlik Harekât Daire 
Başkanı Tuğgeneral Kenan DENİZ ve Plan Şube Müdürü İdris KORALP tarafından cevaplar 
verildiğini, tercüme gerektiğinde kendisinin devreye girdiğini, brifing bittikten sonra kendi 
görevi olan Türk Yunan İlişkileri Dairesindeki odasına döndüğünü, bunun 5-6 kez devam 
ettiğini,  

Batı Çalışma Grubunda bizzat bir faaliyet ve çalışmada bulunmadığını, fakat Batı 
Çalışma Grubunun Genelkurmay Harekât Başkanı Çetin DOĞAN'ın Başkanlığında İGHD 
Koordinatörlüğünde kurulduğunu, Plan Şube Müdürü İdris KORALP'ın altındaki plan 
subaylarının da BÇG’de çalışdığını, yukarıda belirttiği görev gereği kendisinin Harekât 
Başkanlığına ve İGHD’ye gidip geldiği zamanlar ortalama 20 civarında kişinin girip 
çalıştığını, akademiden tanıdığı İGHD Plan Şubede çalışan Ziya BATUR ve Ruşen 
BOZKURT’un o dönemde BÇG Plan subayları olduklarını, 

 Görevi gereği gidip gelirken orda bulunan çay ocağında görevli subayların dinlenme 
aralarında çay içip sohpet ettiklerini, duyduğu kadarıyla yüksek sesle subayların Ülker'i 
yasaklattırdıklarını, Ülker'den bu konuda şikâyet faksı geldiğini, o faksta da Ülker'in 50-60 
yıldır TSK’na katkıda bulunan bir kuruluş olduğunu, TSK'nin yanında olduğunu ve 
kendilerinin yasaklanmasından dolayı çok büyük sıkıntıya düştüklerini, bu sıkıntının 
kaldırılmasını istediklerini söylediklerini, bunları duyduktan hemen sonra Ülker' in 
ürünlerinin bütün askeri tesislerde yasaklandığını,

   Ayrıca vali, kaymakam ve belediye başkanları, il milli eğitim müdürlükleri ve 
kamu çalışanlarının siyasi görüşlerinin kendilerine yakın olup olmadıkları konusunda da bilgi 
topladıklarını,

 Kendisinin Batı Çalışma Grubunda çalışmak üzere görevlendirildiğini, fakat Batı 
Çalışma Grubunda herhangi bir faaliyet ve çalışma yapmadığını, kendisinin haberi olmadan 
Batı Çalışma Grubundakilere takdir belgesi hazırlamış iseler kendisine de hazırlamış 
olabilirleceklerini, fakat hatırlamadığını, 

Batı Çalışma Grubunda giriş listesine yukarıda belirttiği gibi kendisinin bizzat 
çalışmadığını, komutanı Vural AVAR tarafından görevlendirilmesi sebebiyle kendi adını 
yazmış olabileceklerini,  fakat kendisinin haberi olmadığını, 

 Batı Çalışma Grubu çalışma faaliyetleri kapsamında kendisinin hiçbir görev ve 
faaliyette bulunmadığını, fakat iş bölümü gereği kendi adının yazılmış olabileceğini, 
kendisinin fikir ve faaliyet olarak Batı Çalışma Grubundaki insanlarla aynı fikirde olmadığı 
için kendisi Batı Çalışma Grubunda görevlendirildiği halde çalıştırmadıklarını, ilk Batı 
Çalışma Grubunda görevlendirildiğinde orada çalışanların kendi fikrini bildikleri için kendi 



  

fikirlerine uyum sağlayamayacağını düşünerek kendisine görev vermediklerini, Batı Çalışma 
Grubunda görevlendirildiği sırada kendisini Kenan DENİZ ile birlikte Çetin DOĞAN'ın 
odasına çağırdıklarını, tahminince sicilini incelemiş olabileceklerini, sicil safahatıyla ilgili 
kendisine sorular sorduklarını, bilgiler aldıklarını, görev yerlerini sorduklarını, ondan sonra 
Batı Çalışma Grubunda kendisine aktif görev vermediklerini, tahminince kendi fikirleri 
doğrultusunda faaliyet göstermeyeceğini ve Batı Çalışma Grubunda kendilerine faydalı 
olamayacağını, bir kısım sıkıntılara neden olabileceğini  tahmin ettiklerini, çünkü bir Türk 
subayı olarak yanlış gördüğü herşeyin doğrusunu söyleyeceğini bildiklerini, 

 Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Başkanlığı Harekât Başkanlığı bünyesinde 
kurulduğunu, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarmada da kurulmuş olabileceğini, o tarihte Batı 
Çalışma Grubunun bir istihbarat ağı kurulduğunu sonradan öğrendiğini, gazetecilerin 
Genelkurmaya birkaç kez geldiklerine tanıklık ettiğini, Batı Çalışma Grubu ilk kurulduğunda 
varolan hükümeti devirmek için ya da kendisine yakın olmayanları fişlemek için kurulduğunu 
kendisinin bilmediğini, daha sonra basın yayın organlarından ve kendisine gösterilmiş olan 
belgelerden bunu öğrendiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Milleti arasında koca bir 
uçurum oluşmasına ve nefrete sebep olabilecek hukuksuz, kanunsuz, akıl dışı ve zararlı bir 
oluşum olan BÇG’yi kendisinin bir Türk subay olarak kabul edemeyeceğini belirterek 
suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

36.B. Sanık ERTUĞRUL GAZİ ÖZKÜRKÇÜ Ankara 13. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 17.12.2013 tarihli 50. 
celsesindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"İddianamede şahsıma yönelik yapılmış olan suçlamaları kabul etmediğimi öncelikle 
belirterek savunmama başlamak istiyorum. 

Genelkurmay genel plan ve prensipler başkanlığı Türk-Yunan ilişkileri dairesinde ki 
şu anki adı ile Yunanistan-Kıbrıs daire başkanlığı olarak değişti. Kara plan subayı olarak bir 
kurmay yüzbaşı iken 35 günlük geçici bir sözlü görevlendirme ile ilgili iddianamedeki 
suçlamalara cevap verecek şekilde savunmamı yapmak istiyorum. 1996 Eylül ayında Bosna 
Hersek dönüşü genelkurmay genel plan ve prensipler başkanlığı Türk Yunan ilişkileri daire 
başkanlığında kurmay yüzbaşı rütbesi ile proje subayı olarak göreve başladım. Kara 
kuvvetleri komutanlığı eylül 1996 atama emrinin bir sureti zatıalinize arz ettiğim yazılı 
savunmamın ek-a sında yer almaktadır. Türk-Yunan ilişkileri daire başkanlığı 1996 yılında o 
dönemde Türkiye Yunanistan arasında meydana gelen kritik gelişmeler çerçevesinde yeni 
kurulmuş bir daireydi. Bu dairede ingilizce ve fransızca dillerini çok iyi bilmem hasebiyle 
brifing subayı olarak görev yapan tek karacı kurmay subaydım. 1 yıla yakın süre ile bu 
dairede görev yaptım. Üst düzeydeki ziyaretler de dahil olmak üzere yabancı heyetlere Türk 
Yunan sorunları hakkında bilgilendirici mahiyette ingilizce ve nadiren de fransızca dillerinde 
brifingler verdim. 1997 yılının mayıs ayı başında bünyesinde görev yaptığım genel plan 
ve prensipler başkanı Korgeneral Vural Avar beni odasına çağırdı ve benim kısa bir 
süre ile harekat başkanlığı bünyesinde geçici olarak görevlendirildiğimi, 
görevlendirilme adresimin batı çalışma grubu olarak geçtiğini ve ancak Türk Yunan 
ilişkileri daire başkanlığındaki asli görevimin devam ettiğini ve bu görevlerimi öncelikle 
icraya devam edeceğimi emretti. Sözlerine devamla zaten benim oraya görevlendirilmemin 
asıl nedeninin Irak kuzeyine yakın bir zamanda icra edilmesi planlanan sınır ötesi ki daha 
sonradan ismini öğrendiğimiz çekiç harekatıydı bu. Sınır ötesi bir harekatla ilgili olarak 
Ankara'daki yabancı askeri ataşelere ingilizce dilinde brifing verme ve tercümanlık yapmak 
olduğunu, bunun özellikle harekat başkanlığınca bizzat harekat başkanı Çetin Doğan 
tarafından bizzat ismimin bildirilmesinden kaynaklandığını ve göreve müteakip 
görevlendirilmemin sona ereceğini, anılan bu grupta aktif bir görevimin de olmayacağını, 



  

eş zamanlı olarak batı çalışma grubu içinde bir kurmay subay istendiğini ve burayı 
özellikle vurgulamak istiyorum, personel tasarrufu sağlamak maksadıyla benim ikiz 
görevli olacağımı özellikle ifade ederek beni harekat başkanlığına yönlendirdi. Bu 
görevlendirmeye yönelik yazılı bir emir almadım. Sayın Vural Avar yüce mahkemenize 
yaptığı savunmasında da şahsımla ilgili belirttiğim bu hususları aynen beyan etmişlerdir. 

Çetin Doğan paşamın ismen beni bildirmesinin sebebi de yurt dışından gelen 
yabancı heyetlere verdiğim brifinglerde bütün j başkanları bu brifinglere katılırlardı. 
Orada benim dil bilgimi takdir ettiğinden dolayı ismimi bu şekilde öğrendiğinden 
özellikle benim ismimi kendisi Genpp başkanımıza bildirmiş buna da açıklık getirmekte 
yarar görüyorum. Sözlü görevlendirmemden itibaren 35 gün yaklaşık görev yaptığım 
dönemde çoğu vaktin genelkurmay başkanlığının 3. Katında yer alan Türk Yunan ilişkileri 
daire başkanlığındaki asıl atandığım şubemde geçti. Bu dönemde zaten her hafta ortalama 2 
kez olmak üzere genelkurmay başkanlığına ziyarete gelen yabancı heyetin hepsine türk yunan 
sorunları ile ilgili brifing vermeye devam ettim. Zira bu dönemde Kardak kayalıkları krizleri 
patlak vermiş ve Türk Yunan sorunları genelkurmay başkanlığında birinci derecede önem arz 
eden brifinglere konu olan bir husustu. 

Bu beyanlarımı o zamanki şube müdürüm şu anda emekli durumda olan havacı 
kurmay albay Faruk Köksal ve şu anda burada bulanan o zamanki Türk Yunan ilişkileri 
daire başkanı olan Tümamiral Mustafa Özbey de şahittirler. Tensip buyurmanız ve 
ihtiyaç duyulması halinde o zamanki şube müdürüm olan Havacı Kurmay Albay Faruk 
Köksal şahitlik edeceklerdir. Zira yer sıkıntısı olduğu için o dönemde asıl görev yerimde şube 
müdürümle aynı odada birlikte çalışıyorduk. Silahlı kuvvetler komuta harekat merkezine 
girişler mevcut olan normal genelkurmay giriş kartımızla olabiliyordu. Bunun dışında 
ilave bir kart verilmiyordu. Ilave bi kartım da hiçbir zaman olmadı. Zira genelkurmay 
karargahında çalışan personelin tek giriş kartı vardı ve çalıştıkları yere göre bu karta 
yetki tanınırdı. Genelkurmay karargahı dışından gelenlere ise geçici olarak ilave bir kart 
verilir ve bu kart çıkışlarında normal prosedürlere göre geri alınırdı. Eğer ki batı çalışma 
grubu genelkurmay başkanlığında silahlı kuvvetler komuta harekat merkezi dışında başka bir 
yerde çalışmış olsaydı böyle bir liste de söz konusu dahi olmayacaktı. Şu anda da bu 
uygulama halen devam etmektedir. Yalnız burada bu giriş kartları çok fazla soru sorulduğu 
için özellikle belirtmekte yarar görüyorum. O dönemde normal askeri kimlik kartımız vardı 
kırmızı renkte, genelkurmaya veya kara kuvvetlerine veya deniz kuvvetlerine girerken ilave 
bir kart verilirdi. 2 tane kartımız vardı. Kimlik kartımız ve karargaha giriş kartımız. Bu 
karargaha giriş kartı belli yetkilere sahipti. O yetkiler zaten işaretliydi, eğer sizin özellikle bir 
yere girmeniz isteniyorsa tekrar o karta o yetki tanınırdı belli bir süre ile ve sonrasında bu 
yetki kaldırılırdı. Fakat şimdi akıllı kart dediğimiz kart sistemi çıktı, şimdi artık tek kartımız 
var yani kimlik kartımız da, genelkurmaya giriş kartımız da aynı. Tek bir kart kullanıyoruz. 
Bütün, genelkurmayın bütün noktalarına girerken tek bir kart kullanılıyor, bu da akıllı kart 
dediğimiz kimlik kartı, artık genelkurmaya giriş kartı ayrı bir kart yok. 

O dönemde de genelkurmayda görev yapan personele kendi kırmızı normal akılsız 
kartı diyebileceğimiz kartı genelkurmayın giriş kartı olurdu, ilave bir daha batı çalışma 
grubuna silahlı kuvvetler komuta harekat merkezine giriş için ilave bir kart verilmezdi. 
Ancak dışarıdan gelenler, kara kuvvetlerinden, hava kuvvetlerinden, deniz kuvvetlerinden 
gelenler olursa onlara ilave geçici bir kart verilirdi kapıda, o kartla girerlerdi, o yetki de 
tanınırdı onlara silahlı kuvvetler konuta harekat merkezine girmeye yetkilidir diye ve 
sonra çıkışında alınırdı.

Bunu da burada açıklıkla belirtmekte yarar görüyorum. Geçici ek olarak 
görevlendirildiğim yere giriş yetkisi listesinde ismim olmasına rağmen mevcut daimi giriş 
kartım yani o genelkurmaya girdiğim mavi kart, daimi giriş kartım normal olarak silahlı 
kuvvetler komuta harekat merkezine girişe yetkili kılınması gerekiyordu aslında ismim 



  

vardı BÇG'de ama teknik bir problemden dolayı yetki tanınmamıştı, karargah emniyet 
subaylığına gitmem söylendi ancak görevimi öğrendiğim ve orada çok çalışmayacağımı 
bildiğim için bir daha da gitmedim. Oradaki nöbetçi astsubayına yazdırmak suretiyle deftere 
giriş çıkışlarımı yaptım. Iddianamede yer alan silahlı kuvvetler komuta harekat 
merkezine giriş yetkisi dokümanında isminin bulunmasının nedeni henüz batı çalışma 
grubuna geçici görevlendirme süreci başlamadan ki sanırım Nisan 1997 sonu veya mayıs ayı 
başı gibi yasal planlama aşamasında isimlerin belirlenmesi ve çizelgelerin hazırlanmış 
olmasındandır. Adım bu giriş yetkisi dokümanında sadece bu nedenle yer almaktadır. 
Tabi bu çekiç harekatı başlayacak ama biz çok küçük rütbelerde olduğumuz için ben bunu 
mayıs ayının başında öğrendim, belki de bu mart ayında biliniyordu, planlamalar yapılıyordu 
daha önceden. Ancak burada şu çok önemlidir ki silahlı kuvvetler komuta harekat merkezi 
demek iç güvenlik harekat daire başkanlığı ve veya batı çalışma grubu demek değildir. O 
dönemde orada komuta kontrol daire başkanlığı da vardı. Başka bir daire başkanlığı daha 
vardı. Sonradan gördüğüm ve iddianameden de detaylarını öğrendiğim şekli ile batı çalışma 
grubu iç güvenlik harekat daire başkanlığı içinde geçici olarak teşkil edilmiş bir çalışma 
imiş. Bu kuruluş içerisinde hiç bulunmadım ve çalışmadım. Zira böyle bir ihtiyaç da benim 
için hasıl olmadı. Bana verilen görev Ankara'da yabancı askeri ataşelere verilen çekiç isimli 
iç güvenlik harekatına ki sınır ötesine yapılan çok geniş kapsamlı bir harekat idi. Bu harekata 
ait brifingleri ingilizce diline çevirerek metinleri düzenlemek, ayrıca brifingler esnasında 
gerekirse tercümanlık yapmaktan ibaretti.

 Zira batı çalışma grubu içinde de bazı brifinglerden söz ediliyor. Benim vermiş 
olduğum brifinglerin bu grupta verildiği iddia edilen, söylenen brifinglerle en ufak bir 
bağlantısı ilintisi bulunmamaktadır. 

 14 Mayıs 1997 tarihinde başlayan sınır ötesi operasyon eğer ki 2 ay önce veya 3 ay 
sonra başlamış olsaydı benim bu listede ismim zaten yer almayacaktı. Zira türk yunan 
ilişkileri daire başkanlığındaki görevim oldukça ağırdı ve her sabah 6:00'da mesaiye geliyor 
ve gece geç vakitlere kadar ki buna hafta sonları da dahildir, çalışmak zorunda kalıyordum. 

Bu kadar yoğun bir tempoda çalışan bir kurmay subayın zaten batı çalışma grubunda 
görevlendirilmesi prensip olarak da söz konusu dahi olamazdı. Ama Irak kuzeyine yapılan 
ve 14 Mayıs 1997 tarihinde başlayan sınır ötesi operasyon ile batı çalışma grubunun 
faaliyete geçme tarihinin neredeyse maalesef üst üste gelmesi benim burada 
bulunmama sebep olmuştur başka hiçbir mantıki açıklaması da yoktur. 

Genel plan prensipler başkanı Korgeneral Vural Avar'ın görevlendirildiğimi 
belirtmesi sonrasında iç güvenlik harekat daire başkanı olan Tuğgeneral Kenan Deniz'in 
yanına giderek kendimi tanıttım. Kendisi beni yanıma bir subay vermek sureti ile plan 
şube müdürü İdris Koralp'in yanına gönderdi. Genpp başkanlığı temsilcisi olarak geldiğimi 
söyledim ve kendisi de görevimi çok kısa olarak bana tebliğ ederek Türk Yunan ilişkileri 
daire başkanlığındaki dahili numaramı bırakmamı söyledi ve oradan ayrıldım. Bir kaç gün 
içinde büyük bir sınır ötesi harekat başlayacağını ve benim de buna yönelik zaman zaman 
Ankara'da bulunan yabancı askeri ataşelere brifing vereceğimi öğrenmiş olduğundan dolayı 
da batı çalışma grubu ile ilgili olarak o anda düşündüğüm şey, çünkü tek ismini duydum 
BÇG nedir diye sorduğum da orada. Bçg'nin dış ülke askeri temsilcilerini bilgilendirmeye 
yönelik oluşturulan bir grup olabileceğiydi o anki aklına gelen şey, çünkü herhangi bir detay 
o anda bilmiyordum.

 Hemen ardından 2 veya 3 gün sonra iç güvenlik harekat daire başkanlığından 
çağrıldım, bu dönemden sonra sadece Irak kuzeyine yapılacak sınır ötesi harekatın brifingi 
ile ilgili olarak harekatın planlama safhasında plan şubede iç güvenlik plan subayı kurmay 
binbaşı Ruşen Bozkurt harekat fiilen başladıktan sonra da çünkü onlar planlama safhasında 
sorumluydu plan şubede, harekat fiilen başladıktan sonra da ki bu 14 mayıs 1997 tarihidir, 
hem kurmay binbaşı Ruşen Bozkurt, hem de yanındaki harekat şubede görevli merhum 



  

topçu binbaşı Mehmet Haşimoğlu ile birlikte koordinör olarak çalıştım. Zira çekiç 
harekatının planlama safhasından plan şube, icra safhasından ise harekat şube 
müdürlüğü sorumlu idi. O dönemde harekat şube müdürlüğü plan şube müdürlüğünden yan 
yanaydı ama ayrılmış bir yerdeydi. Değişik girişleri vardı. Orayı iyi hatırlıyorum. Ancak sınır 
ötesi harekatın planlama ve icra safhasında her iki şube ile de koordineli olarak çalışmayı 
sürdürdüm. Sınır ötesi harekat başladıktan sonra icra safhası bölümünde ağırlıklı olarak 
zamanımı Kurmay Albay Nazmi Solmaz'ın şube müdürü olduğu harekat şubede merhum 
Topçu Binbaşı Mehmet Haşimoğlu ile geçirdim. Harekat şubenin bu dönemdeki tüm 
faaliyetleri sınır ötesi harekatın, çekiç harekatının icrasına yönelikti ve başta şube müdürü 
kurmay albay Ahmet Nazmi Solmaz olmak üzere tüm şube personeli çok yoğun bir tempoda 
çalışıyorlardı. 

Orada da herhangi bir masam ve bilgisayarım olmadı. Harekat ile ilgili powerpoint 
sunularını disket içinde merhum binbaşı Haşimoğlu'ndan alıyor, brifing metninin son halini 
kurmay binbaşı Ruşen Bozkurt ile koordine ediyor ve brifinglerimi kendi asıl dairem olan ve 
3. katta bulunan Türk Yunan ilişkileri daire başkanlığındaki şubemde hazırlıyordum. Çünkü 
oradaki bilgisayarlara girebilmeniz için kendi kod adınız ve şifrenizle girmeniz lazım. 

O zaman bir network ağı da yoktu zaten herkes kendi bilgisayarına kendi 
şifresi ile girebiliyordu. Odadaki kendi kullanıcı adımla ve şifremle girdiğim bilgisayarda 
sınır ötesi harekat ile ilgili brifingi cuma günleri yabancı askeri ataşelere yapılan sunumu 
hazırlıyordum. Iç güvenlik harekat dairesinde çalışan bir kaç kişi haricinde pek kimse ile 
görüşmem olmuyordu. Kurmay binbaşı Ruşen Bozkurt o zamanki rütbesi ile telaffuz 
ediyorum. Kara harp akademisinde de beraber okuduğumuzdan dolayı 2 yıl süre ile, merhum 
topçu binbaşı Mehmet Haşimoğlu'nun da topçu okulunda takım komutanım olduğundan 
dolayı iyi tanıyordum. Bunu söylememin sebebi savcılıkta bu listeden kimleri tanıyorsun 
dediklerinden bir kaç isim saymıştım. Onlardan bir kaçı da bunlardı. Ahmet Nazmi Solmaz 
harekat şube müdürüydü o dönem ama ismini hatırlayamadım o dönemde kendisiyle çok 
çünkü fazlasıyla görüşmem olmuyordu. Yaptığım çalışmalar sınır ötesi harekat brifinginin 
hazırlıkları ve Ankara'daki yabancı askeri ataşelere haftada bir kere olmak üzere ingilizce 
sunumu ile sınırlı kaldı, sadece bir hafta harekatın çok yoğun olarak cereyan ettiği esnada 
cuma gününden önce ya salı ya da çarşamba günü sanırım o hafta iki kez brifing verme 
durumunda kaldım. 

Bütün bu faaliyetler esnasında Türk Yunan ilişkileri daire başkanlığındaki kendi asli 
görevimi de yerine getiriyordum. Aşağıda değil bilgisayar bana tahsis edilmiş bir masa bir 
sandalye dahi yoktu. Boş buldum bir yere oturuyordum ama oradaki plan subaylarına 
tahsisli hiçbir bilgisayara giriş yetkim yoktu. Burada yer alan hiçbir bilgisayarda çalışmam 
olmadı. Şu ana kadarki tüm bu söylediklerimin doğruluğuna o dönem harekat başkanı olan 
korgeneral Çetin Doğan genel plan ve prensipler başkanı olan korgeneral Vural Avar, 
plan şube müdürü olan kurmay albay İdris Koralp plan şubede iç güvenlik plan subayı 
olan Kurmay Binbaşı Ruşen Bozkurt ve harekat şube müdürü Kurmay albay Ahmet Nazmi 
Solmaz şahittirler. Yabancı askeri ataşelere ilk brifingimi çekiç harekatının başladığı 14 
mayıs 1997 tarihinde öğleden sonraki bir zaman diliminde verdim. 5 veya 6 kez yabancı 
askeri ataşelere genelkurmay karargahında ingilizce dilinde benzer brifingleri verdim. Bu 
vermiş olduğum brifinglerin az önce de makamlarınıza arz ettiğim üzere iddianamede 
bahsedilen batı çalışma grubu brifingleri ile yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. 

Bu operasyonun başlamasından 1 hafta önce 7 mayıs 1997 tarihinde kara kuvvetleri 
komutanlığı genel atamaları ile Genpp başkanlığı kuruluşunda bulunan savunma planlama ve 
kaynak yönetim daire başkanlığına atandığımı öğrenmiştim. İsmimin yer aldığı kara 
kuvvetleri komutanlığının 1997 mayıs ayı genel atama listesinin metni yazılı savunmamın 
ek-b sinde Sayın Başkanım yüce makamlarınıza sunulmuştur. 

Atamamı öğrendikten sonra yaklaşık 10 gün sonra yeni atandığım daire başkanı olan 



  

Tümgeneral Mehmet Başpınar'ın yanına giderek tekmil verdim. Kendisi bana en kısa sürede 
daireye katıl seni bu sene Eylül ayında düzenlenecek İdef fuarının proje subayı yapacağım 
dedi, ben de kendilerine aynen bunları çok iyi hatırladığım için söyleme ihtiyacı 
hissediyorum. Komutanım şu anda harekat başkanlığı bünyesinde yabancı askeri ataşelere 
Irak kuzeyine başlatılan çekiç harekatı ile ilgili olarak ingilizce dilinde brifing vermek için 
görevlendirildim. Ilk brifingimi verdim, ama harekatın haziran ortalarına kadar devam 
edeceği söyleniyor. 

Genpp başkanımız oraya ilk giderken bana BÇG'de görevlendirildiğimi sözlü emir 
olarak iletmiş ancak benim burada aktif bir görev almayacağımı, Türk Yunan ilişkileri 
dairesindeki asli görevime devam edeceğimi, sadece yabancı askeri ataşelere sınır ötesi 
operasyon ile ilgili brifingleri verip tamamlamayı müteakip ayrılacağımı söylemişti, bu 
nedenle bu görevim biter bitmez beni bilgilendirin beni sizi bilgilendiririm görevim biter 
bitmez dedim daire başkanımıza, yeni atandığım dairenin başkanına ve kendisi de bana hatta 
orada bu konuşmaları yaptığımız zaman dedi ki BÇG sen neresinde çalışıyorsun herhangi 
bir şey yapıyorlar mı ne gibi bir faaliyetleri var. Dedim komutanım benim bununla ilgili 
hiç bir bilgim yok, gerçekten hiçbir bilgim yok. Kendisine de bu o zaman da vurguladım. 15 
haziran 1997'de çekiç harekatı fiilen sona erene kadar ki normal birliklerin ülkeye dönmesi 
temmuz ayının sanıyorum sonlarına doğru sürdü ama harekatın fiili kısmı 15 haziran 1997 
tarihinde bitmişti. Hem Türk Yunan ilişkileri başkanlığının brifinglerini, hem de yabancı 
ataşelerin sınır ötesi harekat ile ilgili verilen ingilizce brifingleri icraya devam ettim 15 
haziran 1997 tarihine kadar. Sınır ötesi harekat sonlanınca savunma planlama ve kaynak 
yönetim daire başkanı Tümgeneral Mehmet Başpınar'a tekrar giderek görevimin 
tamamlandığını arz ettim. Zira o dönem içerisinde burada bulunuş saatlerimde gittiğimde 1, 1 
buçuk, 2 saati de geçmiyordu. Bunun üzerine kendisi Genpp başkanı ile hemen görüşüp 
beni alacağını ifade ettiler, görüşmemin hemen akabinde ertesi gün iç güvenlik harekat 
dairesinden daimi olarak ayrıldım. 

Türk Yunan ilişkileri daire başkanlığında 1 haftada ilişik kesme sürecini 
tamamlayarak 27 Haziran 1997'de savunma planlama ve kaynak yönetim daire 
başkanlığındaki yeni görevime başladım. Bununla ilgili ilişiğimi kesme belgem savunmamın 
ek-c'sinde makamlarınıza arz edilmiştir ve yine tüm atamalarımı gösteren safahat belgem de 
savunmamın ek-d'sinde mahkemenize sunulmuştur.

 Bu tarihten itibaren silahlı kuvvetler komuta hareket merkezi iç güvenlik 
harekat dairesine bir daha inmedim. Zira yeni dairemde savunma planlama ve kaynak 
yönetim dairesinde göreve başlar başlamaz eylül 1997'de düzenlenecek İdef 97 savunma 
sanayi fuar hazırlıklarının koordinatör subayı olarak görevlendirildim ve eylül sonuna kadar 
bütün zamanım bununla geçti. Bu süre zarfında da atandığım dairenin brifinglerini vermeye 
başladım. Söylediklerimin doğruluğunu o dönemde savunma planlama ve kaynak yönetim 
daire başkanı olan, kendileri de burada mı bilmiyorum şu anda ama Tümgeneral Mehmet 
Başpınar da şahittir. Benim yerime o dönemde Genpp başkanlığından herhangi bir temsilci 
atanıp atanmadığını bilmiyorum çünkü herhangi bir devir teslim gibi bir şeyim olmadı. 
Her ne kadar batı çalışma grubunda çalışmamış olsam da iddianamede yer alan ve şahsıma 
ilk sorguda sorulan bazı hususlara çok kısa ve hızlı bir şekilde değinmekte yarar görüyorum.

 İddianamenin 92. sayfasında batı çalışma grubu şemasında planlama grubu 
içerisinde Genpp başkanlığı temsilcisi de yer almaktadır. Yine sayfa 99'da Genpp, Genel 
plan prensipler başkanlığı temsilcisine yönelik olarak bazı görevler sıralanmaktadır. 
Burada adımın yanına yazılmış olan 4 rakamlı sadece orada var diğer telefon rehberinde 
zaten yok onu arz edeceğim. Dahili telefon numarası 2556'dır, yani bu telefon numarası 
plan şube müdürümüz olan İdris Koralp'in numarası, yani o kadar şey ile yazılmış ki bana 
bir telefon bulamadıkları için şube müdürümün telefonunu benim ismimin yanına 
yazmışlar, bir telefon numarası orada olsun diye. Buradan hareketle de anlaşılacağı 



  

üzere benim bu grupta ne bir masam, ne bir bilgisayar hesabım ve ne de bir telefonum 
hiç olmamıştır. Yanlış düzenleme yapılmış bir bilgidir. Yabancı ataşelere sınır ötesi 
operasyon ile ilgili brifing vermekten öte görevim olmamıştır. Benim hiçbir şekilde bu konu 
ile ilgili de bilgim yoktur. 

İddianamenin 93 sayfasında yer alan ve en son 19 Haziran 1997 tarihinde 
kaydedilen batı çalışma grubu kriz masası kurulu başlıklı belgeyi ilk kez iddianame 
yayınlandığında gördüm. Bu belge incelendiğinde de 19 Haziran 1997 tarihli toplam 14 
kişilik bu listede Genpp başkanlığı temsilcisine ve tabi 15 Haziran 1997 tarihinde dolayısıyla 
benim buradan daimi olarak ayrılmış olmam nedeniyle adıma yer verilmediği de açık olarak 
görülmektedir. 

İddianame sayfa 98'de batı çalışma grubu planlama bölümünde Genpp başkanlığı 
temsilcisinin görevleri olarak hiç alakası olmamasına rağmen uzun seneler Genpp 
başkanlığına kıta görevlerime yaptıktan sonra da döndüm çalıştım. Hiç alakası olmamasına 
rağmen Çeçenistan, Bosna Hersek, Türki Cumhuriyetler, Kanun ve yönetmelikler, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı ve cezaevleri gibi başlıklar sıralanırken Genpp 
başkanlığı temsilcisinin altında sayfa 127'de yine Genpp başkanlığının tabi isim olarak 
yazmıyor ismim ama Genpp başkanlığı temsilcisi demiş. Görev ve sorumluluk alanı dışında 
bulunan İran ve Nahçıvan ile ilgili bazı hususlar da zikredilmektedir. Buralarda yer alan 
madde başlıklarının Genpp başkanlığı temsilcisi ile ve hele benim gibi Türk Yunan sorunları 
ile uğraşan bir proje subayı ile hiçbir mantık, sorumluluk ve görev alanım bağlantısı olmayıp 
çala kalem yazılmış konulardır. Genelkurmayda çalışan bir kişinin bu denli mantık dışı bir 
görevlendirmeyi kaleme alması da oldukça manidar ve bir o kadar da şüphe dolu vakadır. 

Aynı dokümanda harekat başkanlığı ve psikolojik harekat dairesi başkanlığında 
görev yapan başka personele de yine İran ile ilgili görev verilmiş olması bu sözde 
görevlendirmelerin Genpp başkanlığına niçin yapıldığı şu anda bile tarafımdan hala 
anlaşılamamaktadır. 

İddianamenin 103. sayfasının toplantılar başlıklı bölümünde günlük ve ayrıca 
pazartesi ve perşembe yapıldığı iddia edilen toplantıların esasları yani saat kaçta yapılacağı, 
nelerin konuşulacağı ve katılımcıların kimler olacağı açık bir şekilde belirtilmektedir. Bu 
belgenin iddianameden gördüğüm kadarıyla Eylül 1997'de hazırlandığı yazılıdır. Benim sınır 
ötesine yapılan çekiç harekatının brifinglerini bitirip iç güvenlik harekat daire başkanlığından 
ayrılmam 15 Haziran 1997 tarihinde olduğundan yapıldığı iddia edilen bu toplantılara zaten 
iştirak etmem fiziken de mümkün değildir. 

Ayrıca bu toplantıların katılımcı listesinde genelde de zaten genel plan prensipler 
başkanlığı temsilcisi de yer almamaktadır. Genelkurmay başkanlığında yapılan her 
toplantının katılım listesi mevcuttur. Batı çalışma çalışma grubunda çalışan bazı kişilerin bir 
kısmının bu toplantılara katıldığı burada iddia edilmektedir. Yapıldığı iddia edilen bu 
toplantıların eğer gerçekten de yapılmış ise katılımcı listelerinin incelenmesi durumunda bu 
toplantılardan hiçbirine katılmadığım da yine rahatça gözükecektir. İddianamenin 119. 
sayfasında batı çalışma grubunda çalıştırılacak personelin bir plan dahilinde psikolojik 
harekat kursundan geçirileceği belirtilmektedir. Yüce mahkemeye yazılı savunmanın 
ek-e'sinde sayın başkanım sunduğum ve gördüğüm kursları listeleyen belgede bu tür de bir 
kurs görmediğim de zaten açıktır. 

İddianamenin 121. sayfasında yer alan 27 mayıs 1997 tarihli batı eylem planı adlı 
belgeyi de ilk kez iddianamede gördüm ve bu belge hakkında en ufak bir bilgim yoktur. 
İddianamenin 221. sayfasında yer alan ve 2 Mayıs 1997 tarihinde oluşturulup en son halinin 2 
Haziran 1997 tarihinde kaydedildiği iddianamede ifade edilen ve benim daha önce hiç 
görmediğim batı çalışma grubu telefon rehberi incelendiğinde de toplan 26 kişilik bu listede 
ki bu listenin de hangi mantıkla düzenlenmiş olduğu daha önceki sanıklar tarafından çok 
açıklıkla dile getirildi ancak kendim açısından bunu yorumladığımda bu 26 kişilik listede ne 



  

genel anlamda Genel plan prensipler başkanlığı temsilcisine ve dolayısıyla da ne de benim 
adıma yine yer verilmediği görülmektedir. Verilmemiş olması da zaten çok doğaldır.

 İddianamede 1 Temmuz 1997 tarihli takdirnamelere dikkat çekilmiştir. Bu da çok 
gündeme geldi, batı çalışma grubu içerisinde Genpp başkanlığı temsilcisiymişim gibi 
göründüğüm, ancak orada Irak Kuzeyine yapılan harekatı yabancı askeri ataşelere anlatarak 
yararlı bir faaliyette bulunmam dolayısıyla plan şube müdürü tarafından kendisinin 
görevinden daimi olarak ayrılırken o sene Ağustos ayında kendileri ayrılmışlardı, ayrılıyor 
olacaklardı, terfi etmişlerdi sanıyorum. Tamamen iyi niyetle ve personeli desteklemek 
maksadıyla kendisine de buradan da şükranlarımızı sunuyoruz. 1 Temmuz 1997 tarihinde 
yani benim oradan ayrılışımdan 15 gün sonra diğer personele verilen takdir içeriğinin 
tıpatıp aynısı kopya edilerek benim adıma da takdir yazılmıştır, bu tabiki tamamen 
personeli desteklemek içindir. Çünkü silahlı kuvvetlerde takdir gerçekten önemlidir. çünkü 
cebinizden çıkartıp para veremezsiniz personelinize, takdirle onu motive edersiniz, ancak 
içeriğinin aynı olması belki de benim burada bulunuş sebeplerimden bir tanesi, ancak bir 
kısım personele bana verilenle tıpatıp aynı içerikli takdir verilmesi tamamen elde bulunan 
listeden hazırlandığını ve yapılan görevin içeriğinin dahi hiç dikkate alınmadığını ortaya 
koymaktadır. 

Iç güvenlik harekat daire başkanlığında bulunduğum bu 35 günlük süre içinde ki bu 
sürenin yarıdan fazlasını sınır ötesi harekatın icrası döneminde dairenin diğer şubesi olan 
harekat şubede geçirmiş olmama rağmen başarı ile icra ettiğim, sadece bu görevimle ilgili 
spesifik olarak beni takdir etmiş olsalardı demin de arz ettiğim üzere burada belki de şu an 
sizlerin karşısında olmayacaktım, çünkü savcılıkta ilk yapılan sorgulamamdan sonra 
kovuşturmaya gerek görülmeyerek serbest bırakıldım ancak daha sonradan sanık listesinde 
yer aldım. 

En büyük nedenlerinden biri de sanıyorum bu takdir. Bana verilmiş olan takdirde 
geçen hususların hiçbirisi ama hiçbirisi orada yapmış olduğum görevle uzaktan yakından 
alakalı değildir. Takdir konusunda sayın müşteki avukatlarımız haklı olarak merak 
ediyorlardır veya bilmemeleri çok normal, bazı ifadeler kullandılar onu özellikle belirtmekte 
yarar görüyorum. Sadece bilgi vermek hasebiyle, karacı bir subay olmam hasebiyle kara 
kuvvetlerindeki uygulamayı çok kısa arz edeceğim çünkü burası önemli. Örneğin benim 80 
civarındaki personelimin 50'si subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşmaktadır ve bunu 
tabur komutanıyken de aynı şeyi uyguladım, alay komutanı iken de aynısını uyguladım, 
şimdi de aynısını uyguluyorum. Bu personelimiz, 80 kişilik personelin istisnai durumlar 
haricinde çok uç noktada olmadığı sürece hepsine takdir veririm. Çünkü o seçilmiş kişilerdir, 
iyi insanlardır, istisnaları dışarıda bırakıyorum ama bir amirin yılda iki kez takdir verme 
hakkı vardır, yani iki kere takdir verebilirsiniz puanlamaya esas olmak üzere üçüncüyü 
verdiğiniz zaman o puanlamaya tabi olmaz havada kalan bir takdir olur. Kimini ayırt etmek 
için iki, kimine de bir veririm ama mutlaka yine belirtiyorum istisnalar dışarıda olur, bir iki 
tane hariç hepsine takdir verilir. Silahlı kuvvetlerde böyledir. Benim eşim öğretmen, 25 
senedir bir tane takdir alamadı, milli eğitimde takdir denen bir olay yok, var ama verilmiyor. 
Ama bizim silahlı kuvvetlerde böyle değildir. 

Biz personelimizi ancak teşekkürle ve takdirle motive edebiliriz. Ölüme de böyle 
göndeririz. Adamı takdir ettiğiniz zaman o personel sizin için herşeyi yapar ama o verilen 
takdir çok özel bir manada değildir. Burada öyle bir mana çıktı ki bazı müşteki avukatlarımızı 
kesinlikle bilgileri dışında olduğundan ben kesinlikle ona eminim, bunlara takdir verildiyse 
bunlar çok özel adamlardır, bunlar muhteşem adamlardır gibi bir algı oluştur. 

Bu tamamen yanlış, takdir görevini normal yapan herkese silahlı kuvvetlerde verilir 
ve bence de güzel bir uygulamadır. Bunu da özellikle arz etmekte yarar görüyorum. 

Bir de çok önemli bir konu var, takdir verilirken şuna dikkat ediyoruz; bir uzman 
çavuşa takdir yazdığım zaman onun yaptığı görevi mutlaka o takdir cümlesinde yazıyorum 



  

bir kelimeyle de olsa, iki kelimeyle de olsa. Sen görsel basınla ilgili yaptığın çalışmalardan, 
sen şununla ilgili yaptığın çalışmalardan dolayı, diğerleri klasik olabilir ama onun çalışmış 
olduğu göreve spesifik olarak mutlaka bir vurgu yapıyorum ki ben seni takdir ettim şahsen, o 
algıyı alsın diye ama burada yine söylüyorum çok iyi niyetle verilmiştir ama bir sivil 
memurun sanıyorum veya idari işler astsubayının bilmiyorum kimin tarafından getirildi. Liste 
getirilmiş önüne copy paste yapılmış takdirler konulmuştur, komutanımızın da vakti zaten 
müsait değil hepsini imzalamıştır. 

Yani benim istatistikle, istatistik verileri hazırlamakla, BÇG'deki brifingleri 
vermekle hiçbir alakam olmamasına rağmen takdirde böyle hususlar geçmektedir bunu 
kesinlikle kabul etmiyorum, bunu da burada arz etmek istedim. Iddianamenin 294-301 
sayfaları arasında yer alan ve muhtelif tarihlerde gerek batı çalışma grubunda, gerekse batı 
çalışma grubundaki icracı başkanlıklar, karargah başkanlıkları tarafından ilgili birimlere 
gönderildiği iddia edilen belge ve dokümanların tam listesi yer almaktadır. Bu belge ve 
dokümanların hiçbirinde, hiçbirinde genel plan prensipler başkanlığının karargah adı olarak 
adı geçmemektedir. 

Yani genel plan prensipler başkanı zaten ilgisi ve alakası genelde yoktur. Yine aynı 
şekilde iddianamenin 585. sayfasında güçlü eylem planı başlığı altında hazırlanmış olana 
andıçta yapılacak faaliyetler ve icracı makamlar olarak gösterilen bölümlerde mantıki olarak 
da olması gereken zaten budur. Genel plan prensipler başkanlığı temsilcisine verilen tek bir 
görev bulunmamaktadır. Benzer kapsamda iddianamenin 621. sayfasında batı çalışma grubu 
ile ilgili bir bilgi notu başlıklı belgenin kuruluşu adlı, isimli alt başlığında batı çalışma 
grubunun genelkurmay harekat başkanlığı bünyesinde diğer başkanlık temsilcilerinin de 
katılımı ile teşkil edilmiş olup tam gün çalıştığı, batı çalışma grubu kapsamında 
genelkurmay istihbarata karşı koyma ve güvenlik daire başkanı, genelkurmay psikolojik 
harekat daire başkanı, genelkurmay iç güvenlik harekat daire başkanı, genelkurmay adli 
müşaviri ve basın halkla ilişkiler daire başkanlığı temsilcileri, kuvvet ve jandarma genel 
komutanlığı istihbarat başkanları ile milli güvenlik kurulu temsilcisi genelkurmay harekat 
başkanının başkanlığında haftada iki kez toplanarak durum değerlendirmesi yapmakta ve 
alınacak tedbirleri belirlemektedir cümlesi yer almaktadır. Belgenin ne derece doğru 
olduğunu bilmiyorum ancak buradan da açıklıkla tekrar görüleceği üzere yine burada da plan 
ve prensipler başkanlığı temsilcisine yer verilmemektedir. 

Hiç bir şekilde iddianamede bahsedildiği şekilde ve veya her ne şekilde olursa olsun 
bu grupta görev yapmadığımı, bu kapsamda hiçbir şekilde görev almadığımı ve içinde 
kesinlikle bulunmadığımı, batı çalışma grubu tarafından hazırlandığı iddia edilen hiçbir 
belgede 35 günlük iç güvenlik harekat daire başkanlığında sözlü emir üzerine bulunduğum 
dönemde Genpp başkanlığı temsilcisi olarak zerre kadar dahlimin bulunmadığını, noktamın, 
virgülümün olmadığını yeniden ifade etmekte yarar görüyorum. 

Yukarıda arz ettiğim bilgiler çerçevesinde iddia edildiği şekilde suçlamalar 
kapsamında batı çalışma grubu çalışmaları ile hiçbir bağlantım olmamıştır. Benim için 
talihsizlik olarak niteleyebileceğim tek şey bana gerçek anlamda verilen yabancı askeri 
ataşelere sınır ötesi operasyonlarla ilgili ingilizce dilinde brifing sunulması görevinin 
BÇG'nin bünyesinde oluşturulduğu plan şubesi ile bağlantılı olması, çünkü plan şube aynı 
zamanda sınır ötesi yapılan çekiç harekatı gibi büyük harekatların planlanmasından da 
sorumlu olan bir şube plan şube, harekat şube de harekat başladıktan sonraki sorumluluğu 
ortaklaşa plan şube ile yürüten bir şube, ben plan şubede görevlendirildiğim için BÇG de 
burada olduğu için bu kapsamda benim aynı döneme denk gelmesi çekiç harekatı ile bçg'nin 
de plan şubede oluşturulmasından dolayı demin de arz ettiğim üzere ve personel tasarrufu 
sağlanması maksadıyla da yine Genpp başkanımız Vural Avar tarafından ifade edildiği üzere 
iki kurmay vereceğime nasıl olsa sen gidiyorsun, orada aynı zamanda senin ismin bulunsun 
ikinci bir kurmay subay vermeyelim, personel tasarrufu sağlayalım maksadıyla ismimin giriş 



  

yetkisi dokümanı kapsamında BÇG içerisinde ilk oluşturulan giriş listesinde yer 
almasıdır. Benim için talihsizlik budur. Bu dönemde yaptığım görevin içeriğini daha önce de 
arz ettiğim üzere benim dışımda en iyi bilen kişiler plan şube müdürümüz kurmay albay 
İdris Koralp o zamanki rütbesi ile plan şubede iç güvenlik plan subayı olarak çalışan 
kurmay binbaşı Ruşen Bozkurt, Mehmet Haşimoğlu'nu da rahmetle anıyorum kendisi 
rahmetli olduğu için adını burada bu şekilde anmak istedim ve harekat şube müdürü olan 
kurmay albay Ahmet Nazmi Solmaz'dır. Giriş yetkisi belgesi denen doküman hatalı bir 
mantıkla oluşturulmuş ve bu hata benim gibi bu listede bulunan meslektaşlarımın mesleki ve 
aile hayatlarında geri döndürülemeyecek iz ve yaralar açmıştır. Son söz olarak benim bu 
grubun yapmış olduğu iddianamede iddia edilen çalışmalarla kesinlikle ilişkim ve bu 
çalışmalara katkım olmamıştır. 

Sayın başkanım, değerli üyeler başta zatıalinizin olmak üzere yüce mahkeme 
üyelerinin adaletine sığınıyor hakkımı teslim edeceğinize güveniyorum, yukarıda arz etmeye 
çalıştığım ve resen görülecek nedenlerle iddia edilen suçlamadan dolayı beraatıma karar 
verilmesini talep ettiğimi saygılarımla arz ediyorum. 

Sayın başkanım müsaade ederseniz ilk ifademle ilgili de bazı hususları çok kısa 
olarak arz edip bitirmek istiyorum. Cumhuriyet savcılığında verdiğim ilk ifade ile ilgili 
açıklamam ve ilk ifademin düzeltilmesine yönelik savunmamdır. 

Sayın başkanım, sayın değerli üyeler 21 Mayıs 2012 tarihinde savcılıkta vermiş 
olduğum sözlü ifademin yazıma geçişinde bazı hatalar olduğunu burada özellikle belirtme 
gereği duyuyorum. 

Zira bana yöneltilen soruların içeriği çok geniş kapsamlı olmasına rağmen yazılı 
ifadede bu soruların aslında çok kısa olarak yer aldığı hatta bazılarının yer almadığı 
görülmektedir. Bu durumda sanki o kısa soruya benim çok detaylı cevabı kendiliğinden 
vermişim algısı ortaya çıkmaktadır ki bu da yanlış anlamalara sebebiyet vermiştir. 

İfademin tamamlanmasının ardından yazılı hale getirilmiş olan metni o anki içinde 
bulunduğum ve alışık olmadığım ortam ve nedenler ve de cumhuriyet savcısının 
söylediklerimizi zapta geçtiği konusunda kendisine inandığımdan dikkatlice okuyamadım o 
anki ortamı da dikkate aldığımızda burada hemen herkes gibi ilk defa bu tür bir sorgulamaya 
tabi olmamın yarattığı endişe ve doğan durum bu metni okumama maalesef engel olmuştur 
detaylı şekilde, iyi bir şekilde. 

Sorgu sonrası mahkemeye sevkime dahi gerek görülmeyerek savcılıktan serbest 
bırakılmam nedeniyle ifademi tekrar elime dahi almadım. Ta ki iddianamenin kabul edilip de 
sanık olduğumu öğrendiğimde de tekrar okuma durumu söz konusu oldu. İlk ifademde bana 
liste gösterilerek burada tanıdığınız kişiler var mıydı sorusu soruldu o liste üzerinden, ben de 
o soruya cevaben evet Ziya Batur, Ruşen Bozkurt'u kara harp akademisinde iki sene 
beraber okuduğumuzdan dolayı tanıyorum ve kendileri sanıyorum plan şubede plan subayı 
olarak çalışıyorlardı dedim. Ama iddianamede şey ifademde BÇG plan subay idiler gibi 
yazılmış, BÇG fazladan, hiçbir şekilde BÇG lafını telaffuz etmedim, o şubede plan 
subaylarıydı sanıyorum dedim. Ayrıca ilk ifademde kimleri tanıyorsunuz sorusu üzerine o 
zaman binbaşıydı merhum Mehmet Haşimoğlu'nu da yine topçu okulunda iken takım 
komutanımdı, biz teğmendik, o üst teğmendi o zaman. Oradan çok iyi tanıyordum, artı çekiç 
harekatında da bizzat disketleri kendisinden alıp hazırlık yaptığım kişiydi ve oradan 
tanıdığımı belirttim. 

İsmini sorgu sonrasında hatırlayamadığım harekat şube müdürü albaydan bahsettim 
ki o albay da Ahmet Nazmi Solmaz'dı kusurumuza bakmasın adını bilmiyordum o zaman 
ama o söylediklerim ifademde yer almamıştır bu isimler, Ziya Batur ve Ruşen Bozkurt için 
BÇG plan subayları şeklinde bir şey kesinlikle ifade etmedim. Zira batı çalışma grubu ile 
ilgili o dönemde kendilerinin bir faaliyetine hiç tanık olmadım, zaten batı çalışma grubu ile 
ilgili orada kimin ne iş yapıyor ona da hiç şahit olmadım, görmedim. Batı çalışma 



  

grubundaki insanlarla aynı fikirde olmadığım yönündeki bir yazımın da hatalı olarak 
kayıtlara geçtiğini burada ifade etmekte yarar görüyorum. Zira ben orada çalıştığı iddia 
edilen bir çok kişiyi de gerçekten hiç tanımıyorum ve fikirlerini de bilmem, zihinlerini de 
okumam zaten mümkün değildir. Burada askerliğin temeli olan mutlak itaat kapsamında 
verilen emirler doğrultusunda herkes kendine verilen görevi yerine getirir. Verilen emirlerin 
icrasında zihniyet ve ideolojiler hiçbir şekilde etkili olamaz, zihniyetiniz, ideolojiniz 
değişik olabilir, benimsemeyebilirsiniz ama mutlak itaat kapsamında verilen emirler ki 
kanuna da uygunsa siz buna ideolojik olarak inanmasanız dahi yapmak zorundasınız. 
Sayın savcının bana BÇG'nin nasıl çalıştığını ve ne denli yanlış işler yaptığını sanki iddialar 
doğruymuşcasına açıklayarak siz burada çalışmadığınızı söylediniz ancak inanıyorum, ancak 
şahsi olarak bu yapılanları veya yapılmak istenenleri tasvip ediyor musunuz sorusuna 
cevaben; ben bunların doğru olmadığını açıklıkla söyledim, şu anda da söylüyorum, eğer 
iddia edildiği şekilde, bana anlatıldığı şekilde bir şeyler yapılmış ise bunu kesinlikle tasvip 
etmem bir Türk subayı olarak zaten mümkün değil, o zaman onu ifade ettim, bunu özellikle 
burada belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Savcılığında verdiğim ifadedeki çelişkili hususları 
bu şekilde düzeltir ve bu ifademin doğru olduğunu belirtir, gereğini saygılarımla arz ederim."

 "Şimdi Ertuğrul Bey savcılıkta verdiğiniz ifade ile ilgili açıklamalarda bulundunuz, 
ama bir konuda açıklamada bulunmadınız, şimdi şöyle bir ifadeniz var, aynen okuyorum, 
görevim gereği gidip gelirken orada bulunan çay ocağında görevli subaylar dinlenme 
aralarında çay içip, sohbet ediyorlardı, duyduğum kadarıyla yüksek sesle subaylar ülker'i 
yasaklattırdıklarını, Ülker'den bu konuda şikayet faksı geldiğini, özellikle yasaklattırdıkları 
diye uzun bir kelime geçmiş, Ülker'den bu konuda şikayet faksı geldiğini, o faksta da Ülker'in 
TSK da, Türk Silahlı Kuvvetlerine katkıda bulunan bir kuruluş olduğunu, TSK'nın yanında 
olduğunu ve kendilerinin yasaklanmasından dolayı çok büyük sıkıntıya düştüklerini, bu 
sıkıntının kaldırılmasını istediklerini söylüyorlardı, bunları duyduktan hemen sonra 
Ülker'in ürünleri bütün askeri tesislerde yasaklandı gibi bir ibare var, şimdi bu 
ifadenizi okuduktan sonra bir şey daha okuyacağım, burada çok konuşuldu, Batı 
Harekat Konsepti, Batı Harekat Konseptinin bir maddesinde şöyle diyor; Batı Çalışma Grubu 
Rapor Sisteminin işletilmeye başlayacağının belirtildiği, Kombassan, İhlas, Asya, Ülker, 
Ginpaş benzeri gibi holding ve finans kuruluşları ile işte bu tip kuruluşların askeri ihaleleri 
girmesinin ordu, ordu evleri, askeri gazinolar ve askeri personelin bu merkezlerden alışveriş 
yapmalarının önleneceği belirtilmiştir denmiş, şimdi gerçekten böyle bir uygulama yapıldı 
mı, bu Batı Harekat Konseptinin bu maddesinin veya konseptin tamamını gördünüz 
mü?" 

 "Batı Harekat Konceptini hiç görmedim, ama burada şunu da iyi oldu sormanız, bu 
cümleyi şu şekilde söyledim; orada gazeteler okunuyordu, ben zaten gazinoya 2-3 kere 
gittim, bu gazinoya gittiğimde dedi ki savcımız, bununla ilgili herhangi bir şey duydun mu, 
kulağına çalındı mı? Dedim ki; gazinoda otururken orada arkadaşlar sohbet ediyordu, 
gazinoda gazetede Ülker'in yasaklatıldığı, Kombassan'ı değil de Ülker'i duydum, Ülker'in 
yasaklatıldığını, ya bunlar bu Ülker'in yasaklanmasından da bizleri sorumlu tutuyorlar, 
ama o 2 -3 kişinin kim olduğunu gerçekten hatırlamıyorum, bunu şerefim üstüne yemin 
ederek söylüyorum, ama duydum, dedi ki bunu da bizden biliyorlar, buraya faks çekmişler, 
sanki Ülker'i biz yasaklattık şeklinde bir algı oluşmuş, buraya faks göndermişler bu faksta da 
50 -60 yıllıdır Ülker."

"Peki askeri tesislerde satılamıyorsa bu marka nasıl bir yasaklama söz konusu 
olmuştur o konuda bilginiz var mı?"

" Zaten o da şöyle; askeri tesislerde değil, zaten sivilin bazı yerlerinde de, sivil 
tesislerde de bu tür Ülker'in şeylerine yasak getirilmiş, bizim bu kapsamda da askeri 
tesislere ve daha sonra dan benim bildiğim kadarıyla Ülker şeyleri satılmadı."

"Ya şey satmayabilir, özel sektör satmayabilir, ben şu malı satmıyorum diyebilir 



  

yani bu anlamda kamu kurumlarını konuşuyoruz."
 " Doğru kamu kurumlarından bahsediyorum, benimde gazeteden okuduğum tabi o 

benim bizzat gidip kamu kurumlarımı görmedim ama diğer kamu devlet kurumlarında da 
Ülker'in malzemelerine yasak konulduğu sonradan ortaya çıktı, ama bizde de belli bir süre 
sonra yasaklandı, satılmadı."

 "O anlamda okuyorum, şöyle demişsiniz; ayrıca Vali, Kaymakam ve Belediye 
Başkanları, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve kamu çalışanlarının siyasi görüşlerinin 
kendilerine yakın olup olmadıkları konusunda da bilgi topluyorlardı demişsiniz, şimdi yine 
burada bazı belgelere atıfta bulanacağım, şimdi yine burada epey tartışıldı, BÇG rapor 
sistemi, BÇG bilgi ihtiyaçları gibi belgeler var, BÇG bilgi ihtiyaçlarının bir maddesinde üst 
düzey yöneticiler Vali, Kaymakam, Büyük Şehir Belediye Başkanları, Belediye Başkanları ile 
diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere bu tür daire başkanlarına ait biyografileri 
alınan şahısların siyasi görüşleri denmiş, yine bu belgeye dayanarak biliyorsunuz yine 
onlarda konuşuldu, Bat. Ol. Bil. Rap. Bat. Gün. Rap diye rapor sistemleri var, siz gerçekten 
Vali, Kaymakam ve diğer kamu görevlileri ile ilgili bilgi toplandığınına şahit oldunuz 
mu, bu bahsettiğim bilgi formatları ile ilgili belgeleri gördünüz mü?" 

 "Bunu kesinlikle görmedim, benim zaten burada bahsettiğim orada kulağıma 
çarpılan şeylerle ilgili bahsettim, yani orada çeşitli gelen raporlarda Valilerler, 
Kaymakamlarla ilgili bilgilerinde kendilerine bu rapor halinde geldiğini, bunlarında orada 
tutulduğunu bahsediyorlardı yani, ben orada konuşulanları, neler duydun dedi."

"Ama konuşulduğunu duydunuz?"
"Duydum."
 "İlk Batı Çalışma Grubunda görevlendirildiğimde orada çalışanlar benim fikrimi 

bildikleri için kendi fikirlerine uyum sağlayamayacağımı düşünerek bana görev 
vermediler, ben Batı Çalışma Grubunda görevlendirildiğim sırada beni Çetin Doğan ile 
Kenan Deniz, beni Çetin Doğan'ın odasına çağırdılar, benim tahminimce sicilimi incelemiş 
olabilirler, sicil safahatımla ilgili bana sorular sordular, bilgiler aldılar, görev yerlerimi 
sordular, ondan sonra Batı Çalışma Grubunda bana aktif görev vermediler demişsiniz, 
burada da savunmanızda kabaca bu ifadelerin doğru olmadığını, ideolojinin 
görevlendirmelerde etkili olmadığını söylediniz ama ideolojiler her zaman etkilidir, bu bir 
gerçeklik, bir de şimdi siz burada bazı bilgiler vermişsiniz, yani bu bilgiler işte Çetin Doğan 
ile Kenan Deniz beni Çetin Doğan'ın odasına çağırdılar demişsiniz, bu tür bilgiler 
vermişsiniz, doğru mu yanlış mı, savcı mı uydurdu, avukatınızın da kamu görevlisi olduğu ve 
kamu görevi yaptığı göz önüne alındığında yanlış yazıldıysa avukatınız da bu konuda 
dikkatsiz mi davrandı ne diyorsunuz?"

 "Hayır bu kesinlikle şöyle doğru onu arz edeyim; burası bir detay olduğu için ben 
şey yapmadım, savcıya dedim ki."

 "Yani şöyle bu anlamda şunu merak ediyorum, yani subayların 
görevlendirmelerinde göz önüne alınan kriterler nelerdi,  görüşleri dikkate alınıyor muydu?"

" Bununla, bunun kesinlikle söylediğim şeyin hiçbir alakası yok, şöyle arz edeyim 
kısaca, o da benim açımdan iyi, benim görevlendirildiğimin ikinci günü Çetin Doğan 
paşamın emir astsubayı beni çağırttı, Kenan Deniz paşa ile yanına gittik, yanına gittiğimizde 
Çetin Doğan paşanın bana ilk söylediği şey suydu, bana brifinglerde, tabi bunlar çok detay 
olduğu için ben onu arz etmedim, bu genel brifinglerde büyük heyetlere resmi, yabancı 
heyetlere brifing verdiğim için hep böyle gelir takılırdı, derdi ki; seni benim başkanlığıma 
alacağım, seni benim başkanlığıma alacağım, tabi bu bir kurmay yüzbaşı için çok güzel bir 
takdir vesilesi, sonra ben buraya görevlendirildiğimin ikinci günü İdris Koralp albayımın 
yanına gittikten sonra tekrar döndüm, çağırdı, Kenan Deniz paşamda oradaydı ve kendisi 
dedi ki; seni alacağım dedim, aldım bak gördün mü dedi, güldü espriyle, sen dedi yurt dışı 
imtihanına girmedin mi? Şimdi ben orada bir sürü anlattım gerçi orada ama bazı şeyler 



  

buraya tam olarak yazılmamış, sicil belgesi denmiş, nitelik belgesinden bahsettim, bizde 
nitelik belgesi ayrıdır, sicil belgesi ayrıdır, onu da çok kısa arz edeyim, çünkü burası da 
buyurduğunuz gibi önemli, dedim ki komutanım benim şu anda bulunduğum dairede bazı 
sorunlar yaşadım 1 senedir çok yoğun çalışmama rağmen, bundan dolayı da tayin istedim, 
tayin isteme sebebimde nitelik belgemin bozulmuş olmasından ve dedim bu dairede çalışmak 
istemeyeceğimden dolayı tayin istedim, nitelik belgemde bozulduğu içinde dedim, gerçekten 
bozuldu, bozulma sebebi de tamamen çok genç olmam, yurt dışına hazır olmamam, iki dilden 
de çok yüksek notlar almama rağmen o sene bir veya ikinci sırada yurt dışına çıkış yapmam 
gerekirken normal şartlarda çıkış yapamadım, çünkü nitelik belgesinde 100 yerine 99 dahi 
verirseniz kişiye, o kişi gitmesin manasındadır, amir böyle bir şey yazarsa ki benim nitelik 
belgem çok düşüktür, neden oldu, ne sorunum var, ne problemim var, istiyorsan seni buraya 
alayım gibi sohbetler geçti, zaten kendisi ile konuştuğumuzda ayın ya 4'ydü ya 5'iydi, 7'sinde 
de tayinler belli oldu, benim savunma planlama kaynak üretim dairesine tayinim çıktı, nitelik 
belgemin bozulduğunu, neden bozulduğunu sorguladığı için bazı soruları orada dile getirdim 
ben, ama bu tamamen ideolojik mideolojik sorunlar falan değil, bu kapsamda sorgulandıktan 
sonra Çetin Doğan paşa bana dedi ki; seni neden çağırdığımı biliyor musun? Bu tabi benim 
için aslında bir onur vesilesi, çünkü zannetmiyorum diğerleri ile görüşmedim ama diğerlerini 
çağırıp konuştuğunu da zannetmiyorum, benim tamamen bana verilecek kritik görevle 
ilgili olarak, bu askeri ataşelere verilecek brifingle ilgili olarak ben seni özellikle 
istedim, çünkü bu harekat çok önemli bizim açımızdan gelmiş geçmiş sınır ötesi 
harekatı olacak burada Batıya, askeri ataşelere bunu anlatmamız lazım. Bir sicil belgesi 
şeyim yok, nitelik belgemi söyledim orada."

 "Burada bir sorun olduğunu düşünmüyorum, sizin anlattıklarınızla buradaki 
savcılıkta verdiğiniz ifadenin zaptı arasında bir sıkıntı var, şimdi burada siz mi bu şekilde 
anlattınız, zapta geçerken mi yanlış geçti veya biraz önce anlattığım şekilde savcı mı yanlış 
yazdı, avukatınız siz bunları anlatırken ve bu şekilde zapta geçerken müdahil olmadı mı?"

 "Ben bir kere sicil belgesi kesinlikle bahsetmedim, nitelik belgesinden bahsettim, 
nitelik belgesinin içeriğiyle de ilgili olarak bana çeşitli sorular sordu ve ben şunu 
anlatıyordum, zaten orada kestiniz, dedi ki; senin zaten dedi Batı Çalışma Grubunda herhangi 
bir görevin yok, senin orada bir görevin olmayacak Gen. P. P. Başkanlığına da bunu ben 
söyledim, sen dedi sadece bu işle görevlendirileceksin senin BÇG ile bir alakan yok dedi, 
benim o zaman savcıya şunu söyledim ben, dedim ki benim o zaman ki ilk algılamam benim 
BÇG de bu Batı Çalışma Grubunda görevlendirilmememin nedeninin benim nitelik 
belgemin bozukluğundan, bozulmasından kaynaklandığını düşünerek dedim, o dönemde 
moralim bozuldu, çünkü bir kişinin bir subayın nitelik belgesinin bozulması da çok önemli 
bir şeydir, ama çok şükür ondan sonraki dönemde gereken düzelmeler oldu, dairem değişti."

 "Şimdi savunmanızı da dinledim, şöyle bir şey var, siz o tarihte Genelkurmay Plan 
ve Prensipler Başkanlığı Türk - Yunan ilişkileri Dairesi Kıbrıs Şube Müdürlüğünde proje 
subayı olarak çalışıyorsunuz, sizin gittiğiniz daire başkanlığı ise iç güvenlik harekat dairesi 
başkanlığı ve alt birimler işte plan şubeye gittiğinizi söylüyorsunuz, harekat şubede zaman 
geçirdiğinizi söylüyorsunuz,ancak BÇG ile ilgili çalışma yapmadığınızı söylüyorsunuz, şimdi 
diyelim ki siz BÇG de başlangıçta Vural Avar tarafından görevlendirilmemiş olsaydınız, 
sizi yani size orada bir ihtiyaç var mıydı, yani şimdi farklı farklı daireler her dairenin tabi ki 
kendi görev alanları ile ilgili çalışmaları yapacaklar."

"O daire bağlı subaylar da bu görevleri yapacaklar, yani sizin oraya BÇG olarak 
görevlendirilip de sadece Çekiç Güç Harekatı ile ilgili çalışma yapmanız biraz ilginç 
geliyor yani onu biraz açabilir misiniz? Daha ziyade nasıl olur, yani şimdi burada plan 
şubenin ve harekat şubenin kendilerine düşen yurt dışı harekatla ilgili konuda çalışmayı 
yapabilecek subayları mı yok, yani nedir konu?"

 "Şimdi benim oraya gitmem, ben zaten o harekatların iç güvenlikçi değilim ben, iç 



  

güvenliğin uzmanı plan şubedekiler ve harekat şubedekilerdir,benim sadece onlardan 
diskette, harekat şubede Powerpoint'lerde haritaları alıyordum,haritalar üzerinde birlikler 
işaretli, onların sadece ve metin alıyordum, onların ben İngilizce'ye çevirip, bir kısmını da 
Fransızcaya çevirmiştim, Lüksemburg, Belçika ataşeleri için ben sadece onun tercümanlığını 
yapıyordum, yani benim tabi ki bana ihtiyaç olur, ben anlamam zaten iç güvenlikten o 
dönemde yüzbaşı rütbesinde, onların uzmanlık alanları ayrı."

 "Bu dediğiniz çalışmayı işte plan şubenin ve harekat şubenin kendi subayları neden 
yapmadılar?"

"İngilizce dili o dönemlerde, şu dönemde çok daha iyi subayların dil seviyeleri ama 
o dönemde İngilizce dili bilen ama aynı zamanda konuşup brifing verebilecek durumda 
personel sayısı çok azdı genelkurmayda, o nedenle benim seçilmem yani yoksa başka bir 
nedeni yok, Harekat Başkanlığında eğer ki brifing verebilecek durumda, İngilizce 
verebilecek durumda bir subay olsaydı, buyurduğunuz gibi bana hiçbir şekilde ihtiyaç 
olmayacaktı."

 "Şimdi Başsavcılığımızda sanık Ruşen Bozkurt ve sanık Ünal Akbulut 
müdafileri huzurundaki beyanlarında sizin BÇG de çalıştığınızı belirtiyorlar, yani bu 
neden kaynaklanmış olabilir sizce?"

 "Şundan dolayı mutlaka çünkü BÇG dedikleri yerle bizim şöyle arz edeyim, harita, 
kocaman harita vardı, biz Ruşen Bozkurt'la haritada çalışırken büyük bir alan vardı orada, 
onlar bir köşede BÇG denilen şey herhalde orada çalışıyordu, biraz uzaktı, büyük bir masanın 
etrafından toplanıp konuşuluyordu, yani aynı alanda dolaşıyorduk, beni simaen de bir sürü 
kişi tanır zaten burada yani bir birimizin simasını görürüz ama ismi nedir bilemeyiz yani ayrı 
ayrı hücrelere bölünmüş yerlerde çalışmıyorduk, Ziya Batur zaten BÇG dedi, demez onun 
şeyini bilmiyorum ama."

"Aynı alanda, aynı alanda çalışıyordunuz."
" Doğrudur, evet, birlikteydik."
"Sayın Özkürkçü siz J-5 Başkanlığında Batı Çalışma Grubuna görevlendirilmiş 

bir kurmay subaysınız, ancak ifadelerinizden şu anlaşılıyor, aktif olarak görev yapmadım 
dediniz, bir de nitelik belgesinden söz ettiniz, benim sorum net olarak şu; nitelik belgesi ile 
ilgili konuda ve size Batı Çalışma Grubunda aktif görev verilmemesinde birinci, ikinci ve 
üçüncü sicil amiriniz yani siz oraya atandığınızda yanılmıyorsam, görevlendirildiğinizde, 
düzeltiyorum, kendi asıl göreviniz kalmak kaydı ile gidiyorsunuz."

"Doğru."
 "Peki nitelik belgesi ile ilgili konuda ve orada aktif görev almamanızda birinci, 

ikinci ve üçüncü sicil amirinizin bir rolü var mıdır?"
"Hayır kesinlikle, çünkü benim oraya görevlendiriliş amacım zaten başlangıçtan beri 

belliydi, yani Çetin Doğan paşa tarafından ki belki sayın komutanımızda hatırlar beni Çevik 
Bir Orgeneralimiz, kurmay yüzbaşıydım o dönemde sürekli kendisinin de katıldığı üst 
düzeyde Amerikan heyeti gelirdi, işte Fransız heyeti gelirdi, akademi gelirdi, bunların Türk - 
Yunan ilişkileri ile ilgili sorunlarla ilgili brifinglerini veridim, genelde ikinci başkanımızın 
katıldığı nadirdi ama bütün karargah başkanları katılırdı, Çetin Doğan paşamın sadece benim 
İngilizce lisanımın, diksiyonumun beğendiğinden dolayı ve her seferinde de espri yaparak 
seni alacağım demesinden dolayı Vural Avar paşaya ve o dönemde hakikaten bundan sonra 
da çekiç harekatı dışında da bir daha askeri ataşelere brifing verildi mi, verilme di mi 
bilmiyorum, gelmiş geçmiş en büyük sınır ötesi harekatı ve çok önem veriliyordu Batı'ya, 
Avrupa ülkelerine bu harekatın haklılığının anlatılması konusunda, o yüzden de güzel bir 
sunum yapmak için beni görevlendirdiler, tamamen görevlendirilmem bununla alakalı, BÇG 
de görevlendirilmem diye bir şey zaten şöyle arz edeyim, velev ki, hiç bununla ilgili görevim 
olmasaydı dahi ben demin onu arz etmeye çalıştım, Genel Plan ve Prensipler Başkanlığının 
Batı Çalışma Grubu ile yaptıkları işle alakalı hiçbir görev, sorumluluk alanı yoktur Genel 



  

Plan ve Prensipler Başkanlığının."
"Genelkurmay karargahında görev yapan personel bildiğimiz kadarıyla İHA ile 

atanıyor, yani orada çalışan komutanların teklifi ile geliyor ve ataması yapılıyor, şimdi 
savunmanızı dinlerken şu dikkatimi çekti, bir takım şeyler söylemişsiniz iddia makamına 
soruşturma safhasında ve aktif görev verilmediğini söylemişsiniz, şimdi bu genelkurmay 
karargahında görev yapmanızla bu çelişiyor mu, çelişmiyor mu? İkinci bir sorum buna 
bağlı olarak.İkinci bir sorum; soruşturma devam ederken 28 Şubat soruşturması devam 
ederken ve soruşturmaya tabi olduğunuz halde terfi ettirildiniz ve birçok arkadaşınız 28 
Şubat soruşturması nedeniyle muvazzaf generaller emekli edildi ve terfi sırasında olan bazı 
albay arkadaşlarımız terfi ettirilmedi ve mağdur olduklarını ifade ediyorlar, burada 
dinliyoruz, bu konuda düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum, teşekkür ederim."

 "İkinci soru ile Yüksek Askeri Şurâ'nın kararıdır bununla ilgili herhangi bir cevap 
vermiyorum, ilk soru ile ilgili olarakta böyle algıladığım ilk başta nitelik belgemle ilgili 
sorular sorulduğunda benim acaba burada neden görevlendirilmedim, niye bana özellikle 
spesifik olarak senin aktif görevin orada olmayacak diye belirtti diye kendi kendime 
hayıflandım, şüphelendim, bu algımı anlattım, ana diğer sorunuzla ilgili herhangi bir cevap 
vermeyeceğim."

 "Ertuğrul Bey şimdi siz 21.05.2012 tarihli savcılık ifadesinde Batı Çalışma 
Grubunda görevlendirildiniz ama fikir ve faaliyet noktasında uyuşmadığınızı tahmin 
ettiğinizden dolayıda kendinize herhangi bir görev verilmediğini söylemişsiniz ve arkasından 
da Batı Çalışma Grubunun Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma bünyesinde kurulmuş 
olabileceğini söylemişsiniz."

"Sorusu üzerine söyledim, onu özellikle belirteyim, çünkü dedim ya savcının 
sorduğu bazı sorular burada yer almıyor."

 "Zaten soru üzerine bunu cevaplandırmışsınız."
"Evet, Kuvvet Komutanlıklarında da var mıydı?"
"Siz Batı Çalışma Grubu içerisinde görev almadığınızı söylüyorsunuz ama bir 

taraftan da böyle bir yorumda bulunuyorsunuz, siz bu yoruma götüren saik nedir?"
"Sayın Savcımız bana dedi ki, sadece Genelkurmay Başkanlığında mı acaba bu 

vardı, Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde de böyle bir yapılanma var mıydı, biliyor musunuz? 
Olabilir dedim, yani hayır yoktu desem o daha ters bir şey, yok bilmiyorum gerçekten ama 
olabilir, bu kapsamda böyle bir çalışma bir de bu çalışma grubu ile ilgili Sayın Başkanım iyi 
de oldu, şöyle ben senelerdir kıta görevlerim haricinde hep genelkurmayda çalışıyorum, Van 
depremi oldu, Van çalışma grubu kurduk, kuruldu, yani lojistik başkanlık, her başkanlığa 
uygun şekilde, o afet, o problem neyse onunla ilgili işte Batı Çalışma Grubuyla da ilk başta 
diyorlar ki İstihbarat Başkanlığında kurulacaktı ama çünkü yapı itibari ile uygun olan 
orasıdır, işte yer durumu nedeniyle Harekat Başkanlığında şimdi deprem oldu, büyük bir 
afet oldu, Gölcük Depremi oldu, deprem Van afet çalışma grubu, Van çalışma grubu kuruldu, 
Gölcük'te deprem oldu, Gölcük çalışma grubu kuruldu, yani çalışma grubu demek böyle bir 
öcü gibi görülüyor sanki, hayır çalışma grupları sürekli kurulur, Irak çalışma grubu var, 
çalışıyor, Suriye çalışma grubu var, çalışıyor, peki bu çalışma grupları ne yapıyor? Bu 
çalışma grupları Batı Çalışma Grubunun şeyini bilmiyorum ama Irak'la ilgili veya Van 
depremi ile ilgili çok bariz şekilde oradaydım çünkü bütün Afat'tan bütün merkezlerden, 
jandarmadan, garnizon komutanlıklarından gelen bilgiler bu çalışma grubunda toplanır, 
bunlar bir özet haline getirilir, yukarıda kademelere silsile kademesiyle arz edilir ve 
komutan bu yönde karar alması sağlanır, komutan der ki; ha burada bir zafiyet var, buraya 
100 çadır gönderin ha burada bir sıkıntı var, buraya 200 tane adamı gönderin orada hırsızlık 
faaliyetlerini engellesin, asker olarak ne tür tedbirler alabiliriz, yani çalışma grubu illegal bir 
kuruluştur diyorlar genel anlamda niye? Akşener Bakanımız söyledi geçen televizyonda 
dinledim, bir kararname ile kurulması gerekiyormuş çalışma grubunun o zaman onlarca 



  

çalışma grubu kuruluyor, çalışma grupları bir kararname ile kurulmaz."
 "Şimdi yine o tarihli ifadenizde Batı Çalışma Grubunun bir istihbarat ağı 

kurduğunu duyduğunuzu söylemişsiniz, siz Batı Çalışma Grubu içerisinde yer almadığınızı 
zikrettiniz, hem biraz önceki savunmanızda hem de sorulan sorulara vermiş olduğunuz 
cevaplarda ama o tarihte böyle bir beyanda bulunmuşsunuz Batı Çalışma Grubunun bir 
istihbarat ağı kurduğunu.Kimden duydunuz, gazetelerden mi okudunuz, başka bir yerlerden 
mi bu bilgiyi aldınız, bu konu ile ilgili bilgi verebilir misiniz?"

 "Hayır genel bilgi vermenin yararlı olduğunu düşünmüyorum, çünkü bir sürü soru 
işareti oluşuyor, bunu açıklıkla konuşmak lazım, Batı Çalışma Grubu veya Van çalışma 
grubu veya Kardak krizi olduğu dönemde benim ilk katıldığım dönemde o çalışma grubu 
işliyordu, Türk - Yunan ilişkileri dairesinde görevliyken, bu çalışma grupları her şeyi 
istihbarata dökmek değil, Silahlı Kuvvetlere akan bir bilgi ağı vardır, yani Garnizon 
Komutanlıklarından, tugaylardan, tümenlerden, bununla ilgili kendi sorumluluk 
bölgelerindeki ilgili bunu Batı Çalışma Grubunu bilmiyorum, bunun nasıl yapıldığını, ama 
diğer çalışma gruplarını biliyorum, Irak'la ilgili Suriye ile ilgili çalışma grubu var, nereden 
geliyor? Sınırdaki birliklerden sürekli bilgiler geliyor, içeriden MİT'ten çeşitli bilgiler 
geliyor, bu MİT'ten gelen bilgiler toplanıyor, derleniyor, özetleniyor ve komutana arz edilip 
Silahlı Kuvvetler olarak ne yapılabileceği konusunda tedbir geliştiriliyor, buradaki söylemek 
istediğim bu, yoksa başka bir şeyim yok yani."

"İfadenizde demişsiniz ki Batı Çalışma Grubunun bir istihbarat ağı kurduğunu 
duydum demişsiniz, sonradan duydum demişsiniz, siz bu duyumu nereden aldınız, kimden 
aldınız? Yani Batı Çalışma Grubu içerisinde çalışmadığınızı söylüyorsunuz ama böyle bir 
ağın kurulduğunu da duymuşsunuz."

"Basın daire başkanıyım, o sorgulamaya gelinceye kadar bütün gazeteleri tek tek her 
sabah 5'te okuyorum zaten."

"Basından öğrendiniz yani?"
"Tabi ki yani her şeyi okuyorum, kelimesine kadar biliyorum."
"Peki yine ifadenizde bazı gazetecilerin karargaha geldiğine dair bir ifadeniz var, 

tanık olduğunuzu."
"Evet o dönemde."
"O gazetecilerin kimler olduğunu ve kimlerle görüştüğü noktasında bir bilginiz var 

mı?"
 "Bilgim yok, yani bir grup halinde bir grup giriyordu, kimler bunlar demişler o 

zaman, gazeteciler denmişti, bende onu orada kendisine ifade ettim, geldiklerini gördüm."

36.C. ERTUĞRUL GAZİ ÖZKÜRKÇÜ MÜDAFİİ AV. SÜLEYMAN 
AYHAN'IN SAVUNMASI 

"Ertuğrul Gazi Özkürkçü vekili Avukat Süleyman Ayhan, bugün 2 Eylül tarihinden 
beri devam eden yargılamada konuşan meslektaşlarımın en kısa savunma ve konuşmasını 
yapacağım, kimseyi de sıkmayacağım, başta ben olmak üzere duruşma salonunda bulunan 
sanıklar ve bütün Türk kamuoyu, sizin mahkemenizin adil yargılama şeklini ayakta 
alkışlıyorum, müvekkilim Ertuğrul Gazi Özkürkçü'nün savunmasına ve sayın mahkemeniz 
huzurunda verdiği ifadesine aynen katılıyorum, ilave edeceğim bir husus yoktur, aslında 
salonda bulunan sanıkların avukata da ihtiyacı yoktur, bana göre, kanaatime göre, çünkü 
bunlar kendi dönemlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde genelkurmay 
başkanından ikinci başkana kadar her kademesinde bulunmuş, sevk ve idare etmiş 
insanlardır, bunlar gerçekten biz avukatlara ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum, bu nedenle 
de hukuki bir savunma da geliştirmeyeceğim, müvekkilim açık seçik huzurda hem soruları 
cevapladı, hem de izah etti.



  

Efendim müvekkilim 1997 yılındaki aldığı sözlü talimat ve buna bağlı olarak yaptığı 
ve yapmadığı ve yapmadığı görevleri anlattı, Sayın Vural Avar paşam ifadesinde sözlü olarak 
görevlendirdiğini beyan etmişti, kendisi de izah etti, bu nedenle sözlü olarak alınmış bir 
talimat sonunda konusu da suç teşkil etmeyen bir görevi ifa etmenin ülkemizde ya da 
demokrasilerde ya da anayasal düzen içerisinde suç olduğunu düşünmüyorum, düşünecek 
birinin de olduğunu zannetmiyorum ama iddianameyi hazırlayan Sayın Cumhuriyet Savcısı 
her nedense bunları suç kabul etmiştir, şu salonda bulunan sanık sayısı bildiğim kadarıyla şu 
iddianame ile 103'tür.

 YÖK Başkanı dışında zannedersem tamamı askerdir, birkaçı üst düzey 
komuta kademesindedir, yüzde 95'i de sadece kendisine emredilen, sözlü olarak 
emredilen görevleri yapmaktan öteye herhangi bir eylem ya da fiilleri yoktur, kaldı ki 
meslektaşlarımızın anladığı ve konuştuklarını da dinledim, duydum, Sayın Heyetiniz 
huzurunda yapılan konuşmaları, mevcut hükümetin almış olduğu kararların icrasını ve 
takibinden ibaret bir görev ifade ettiklerinin bütün delilleri ile ortaya koydular bugüne kadar 
efendim Türk Silahlı Kuvvetler iç hizmet yönetmeliği ki, askerin kanunundur o, ben sivil bir 
avukatım bu nedenle teknik tabirleri kullanmayacağım, yazılı ve sözlü verebileceği görevin 
yazılı ve sözlü verilebileceğini ve bunun emir niteliğinde olduğu, verilen bu görevin yerine 
getirilmesinin zorunlu olduğu, getirilmemesinin suç olduğu açıktır, buradaki salonda 
bulunan sanıklardan büyük bir bölümü müvekkilim de dahil bu verilen sözlü emirler 
gereği bu görevde bulunmuşlardır.

Müvekkilim iddianamede isminin, listede, 45 kişilik listede niçin olduğunu da 
açıklamıştı, planlama aşamasında çeşitli birimlerden bildirilen isim listesinden bahsetmişti, 
bu nedenle de bu konuya açıklık getirmişti, o konuda da herhangi bir beyanda 
bulunmayacağım, yeteri kadar bu konu açıklandı, müvekkilimin yine savunmasında belirttiği 
gibi Batı Çalışma Grubu içerisinde fiilen yer almamıştır, hiçbir toplantısına da 
katılmamıştır, orada bulunma nedeni, orada bulunan özellikle oluşan Ruşen Bozkurt'un 
hazırlamış olduğu Türkçe metinleri İngilizce'ye çevirmek ve brifing vermekten ibarettir, 
efendim iddianamede belirtilen müvekkilim dahil diğer sanıkların da işlediği suç iddiası 54. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini zorla cebir ve şiddet kullanarak ıskat iddiasıdır, dolayısıyla 
bu suçun mağduru da 54. Hükümetin kabine üyeleridir, şayet bu iddia doğru ise tabi, yani 
zorla ıskat iddiası eğer doğruysa mağduru 54. Hükümetin kabine üyeleridir.

Her ne kadar iddianamede huzurda yargılanan sanıklara isnat edilen suç hükümeti 
ıskat etmek ise de; müdahiller vekilleri, koltuğun diğer yanında oturan bazı meslektaşlarım 
yargılama sırasında bazen bu davanın siyasi bir dava olduğunu beyan ve iddia etmişlerdir, bu 
durumunda Sayın Mahkemenizin dikkatine saygı ile sunuyorum efendim, soruşturmayı 
yürüten Sayın Cumhuriyet Savcısı soruşturma aşamasında ifadesini aldığı şüphelilerin 
yaklaşık yüzde10'unu suçluluğuna inanmadığı için ve yeterli kanıt bulamadığı için 
tutuklamaya sevk etmeden kendi inisiyatifi ile serbest bırakmıştır, yine soruşturma savcısı 
iddianamede sanık olarak belirtilen ve atılı suçu işlediğini iddia ettiği sanıklardan yaklaşık 
yüzde 10'nunu da çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından atılı suçu işledikleri yönünde 
herhangi kuvvetli suç şüphesi ve belirti olmadığı nedeniyle tutuklama talebini reddederek 
serbest bırakmıştır, nöbetçi mahkeme ve hakimler tarafından tutuklanıp yaklaşık 17 ay 
tutuklu kaldıktan sonra davanın açılıp Sayın Mahkemenize gelmesi ile Sayın Mahkemeniz bu 
tutuklu kişilerden 30 kişiyi tensip ile 5 tutuklu sanık hariç diğerleri de yargılamanın çeşitli 
aşamalarında tahliye etmiştir, bu şunu göstermektedir, soruşturmayı yürüten ve iddianameyi 
hazırlayan Sayın Cumhuriyet Savcısı aynı torbanın içerisine hem elmaları, hem armutları 
koymuştur maalesef, Sayın Meslektaşlarım iddianamenin çelişkilerini dün özellikle Erol Bey 
ayrıntıları ile izah ettiler ve o nedenle bu ayrıntılara girmiyorum, hukuki değerlendirmeleri de 
yaptılar onlara da girmiyorum, 1997 yılında üst rütbede bulunan ve Sayın Mahkemenizde 
yargılanan bir kısım sanıklar ve vekillerinin de arz ve izah ettiği gibi Milli Güvenlik 



  

Kurulunda alınan ve kamuoyunda 28 Şubat kararları olarak bilinen kararların takibi ve 
icrası konusundaki çalışmaları, konusundaki söyledikleri ve savunmalarına bende aynen 
katılıyorum, tekrar olmaması nedeniyle bu konuları ve hukuki değerlendirmeleri zaman israfı 
da olacağından yinelemiyorum.

Sonuç olarak müvekkilim Ertuğrul Gazi Özkürkçü anılan tarihte yani 1997 yılında 
yüzbaşı rütbesinde Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanlığında Türk - Yunan dairesinde 
görev yapan Türkçe dışında birkaç dili çok iyi bilen bu nedenle de özellikle Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Kuzey Irak'a yapacağım sınır ötesi operasyonu, yani Çekiç Operasyonu 
olarak açıkladılar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu operasyondaki haklılığını ve 
gerekçelerinin yabancı askeri ataşeliklere brifing vermek üzere görevlendirilmiştir ve bunu 
izah etti, nitekim komutanlar da bu konuda izahatta bulundular, Batı Çalışma Grubu diye 
bilinen grubun mevcut hükümeti ıskat etmek gibi bir çalışması ya da faaliyetin olup 
olmadığına Sayın Yüce Mahkemeniz yargılama sonunda karar verecektir, ancak müvekkilim 
Ertuğrul Gazi Özkürkçü'nün bu grup içerisinde fiilen aktif herhangi bir faaliyeti 
olmamıştır, kaldı ki yargılananların o dönem itibari ile rütbelerine bakıldığına en alt rütbede 
yine müvekkilim ve birkaç kişi daha vardır, diğer yandan iddianamedeki atılı suçun işlenmesi 
için manevi unsurlardan cebir ve şiddetin yanı sıra iradi kastın da olması lazım, bu salonda 
bulunan ve yargılanan sanıkların yüzde 95'i emir komuta silsilesi içerisinde ve iradesi 
dışında ve de şeklen bu çalışma içerisinde görevlendirilmişlerdir, açıklanan nedenlerle bir 
kısım sanık anlatımları da göz önünde bulundurularak müvekkilim Ertuğrul Gazi 
Özkürkçü'nün atılı suçu işlemediği sabit olduğundan yargılama sonunda beraatına karar 
verilmesini, şu anda fiilen görevde olduğundan ve görevi, yaptığı görevi gereği sabah 6'da 
görev mahallinde olması gerektiğinden duruşmalardan vareste tutulmasını yüce heyetinizden 
saygı ile arz ve talep ederim."

37. Sanık ESER ŞAHAN hakkında soruşturma aşamasında "yokluğunda tutuklama 
müzekkeresi "düzenlendiğinden soruşturma aşamasında beyanı alınamamıştır. Sanığın 
kovuşturma aşamasında savunması alınamadan  11.02.2015 tarihinde vefaatı anlaşılmıştır.

38.A. Sanık  FEVZİ TÜRKERİ 26.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 42 ve 308,309,310);

 
"1994-1996 yılları arasında Özel Kuvvetler Komutanlığında, 1996-1998 yılları 

arasında Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanlığında, 1998-2000 
yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında (İstihbarat Başkanı) olarak görev 
yaptığını,

Ankara DGM.Cumhuriyet Başsavcılığına (Hz.1997/285) 29 Temmuz 1997 tarihli 
Hasan Celal GÜZEL’in vermiş olduğu Batı Çalışma Grubu belgeleri ile ilgili olarak (“Gizli” 
gizlilik dereceli ve kişiye özel gerçek belgelerdir) Genelkurmay Başkanı Namına Fevzi 
TÜRKERİ İKK.ve Güv.D.Başkanı olarak yazdığı yazının doğru olduğunu, imzanın kendisine 
ait olduğunu, aradan 15 yıl geçmesi sebebiyle belgeyi hatırlamadığını, 

 Genelkurmayda Batı Çalışma Grubu adı altında bir çalışma grubu oluşturulduğunu, 
Batı Çalışma Grubunun İstihbarat Başkanlığından bir temsilci istediğinde, bir temsilcinin 
gönderildiğini,  ismini şu an hatırlamadığını, 

Kriz Masası ile ilgili kendisine görev verilmediğini, 
04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Oluşturulması, 10 Nisan 1997 tarihli 

Batı Çalışma Grubu Kurulması, 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi, 06 
Mayıs 1997 tarihli Batı çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belgelerle ilgili olarak belgeleri görmediğini, bilgisi 
olmadığını,



  

 O dönemde basına verilen brifinglerle ilgili, Kara Kuvvetlerinden üst rütbeli 
generallerin Genelkurmay Başkanının emri ile basına verilen brifingi sunduğunu, 

 Güçlü Eylem Planı-Andıç ile ilgili olarak ifadesinde; o dönemde Şemdin SAKIK’ın 
yakalandığını, Kara Kuvvetlerine getirilip sorgulandığını, Kara Kuvvetlerinden 
Genelkurmaya bilgi notu şeklinde Şemdin SAKIK’ın ifadelerinde bazı gazetecilerin PKK ya 
müzahir olduğuna dair bilgi verdiği bilgisinin geldiğini, belirtilen belgenin yayınlanmadığını, 
ancak basın yayın organlarına sızdığını, kendisine ait bir faaliyet olmadığını,  

 Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarının EK C sinde 
bulunan kendi imzasının da bulunduğu 11 sayfadan oluşan İrticai Faaliyetler - İrtica 
Brifingleri Mesaj formları ile ilgili olarak ifadesinde; Genelkurmay Başkanının emri ile 
verilen brifinglere ilişkin mesaj formları olduğunu, 

 İç Tehdit Dökümanı başlıklı iç tehdit dökümanının güncelleştirilmesi konulu 40 
sayfadan ibaret belge ile ilgili olarak ifadesinde; MGK faaliyetleri çerçevesinde Milli 
Güvenlik Siyaset belgesinin güncellendiğini, bunun da o konuda bir taslak çalışması 
olabileceğini,  

 28 Şubat döneminde Tümgeneral rütbesi ile İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik 
Daire Başkanı olduğunu, o dönemde TSK mensuplarının izlenmesi ya da fişlenmesi 
talimatını vermediğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
38.B. Sanık FEVZİ TÜRKERİ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 21.11.2013 tarihli 36. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

"Ben 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Karargâhında Tümgeneral Rütbesi ile 
İstihbarat Başkanlığının kuruluşunda bulunan İstihbarata Karşı Koyma  ve Güvenlik Daire 
Başkanı olarak görev yapıyordum. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. 
İddianamede atıf yapılan ve bazı dijital kayıtlardan yazdırılan belgelere karşı açıklamalarım 
asla bu delillerin yasal ve gerçek olduğu anlamına gelmemektedir. 

Savcılık makamının hazırlamış olduğu iddianamede, bir çok hususun yanında genel 
olarak irticanın Genelkurmay Başkanlığı tarafından belli bir amaç doğrultusunda ortaya 
konulduğu, büyütüldüğü, mevcut hükümet ve siyaset kurumunun hedef alındığı 
belirtilmektedir. Oysa 28 Şubat sürecinde ve öncesinde Devletin Milli İstihbarat Teşkilatı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünün rapor ve etütleri ile yazılı ve görsel basında çıkan haber ve 
yorumlar incelendiğinde, irticai tehdidin TC. Anayasasının 2. maddesinde belirtilen 
cumhuriyettin temel niteliklerini tehdit edebilecek istikamette gelişmeye başlandığının açıkça 
ortaya konulduğu görülecektir. Dolayısıyla irticai tehdidin gelişmesi ile ilgili tespit ve 
değerlendirmelerin, öncelikle Genelkurmay Başkanlığı tarafından değil, devletin istihbaratla 
ilgili görevli kurumları tarafından yapıldığı bilinen bir gerçektir. 

Bu kapsamda; Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri araştırma komisyonunun 
raporunda da belirtildiği gibi ilk kez 1972 yılında Milli Güvenlik Siyaset Belgesine giren 
İrtica kavramı, Refah-Yol Hükümeti döneminde 28 Şubat 1977 tarihinde yapılan Milli 
Güvenlik Kurulu kararı ile Bölücü Terörün önüne geçecek şekilde Birinci öncelikli tehdit 
olarak tanımlanmıştır. 28 Şubat öncesi irticanın Türkiye çapında kazandığı ivme, basın 
yayın kuruluşları bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından kamuoyunun 
bilgisine sunulmuş ve endişeler dile getirilmiştir. 

18 Şubat 1997 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Demirel “Ne Cezair ne de İran olan 
Türkiye’de şeriat istenemez. Şeriat isteyen Atatürk Cumhuriyetinin koyduğu hukuk sistemine 
ve hukuk devletine karşı çıkıyor demektir. Kimse şeriatı getiremez” demiştir. 

Bu Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonunun 956. sayfasında aynen 
geçiyor. Keza 28 Şubat Milli Güvenlik kurulu toplantısı gündeminin şekillenmesi sonrası 28 



  

Şubattan günler önce Cumhurbaşkanı Sayın Demirel gazetelerde yayınlanan açıklamasında 
“Varlığını Cumhuriyete borçlu olan her kuruma sesleniyorum, Cumhuriyete, Demokratik laik 
rejime sahip çıkın” demiştir. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma 
Komisyonunun Raporunda açıkça yazıyor. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı, Anayasamızın 104. 
maddesine göre: Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık eder, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.

Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunun 
1022, iddianamenin 274. sayfasında da belirtildiği gibi; 21 Şubat 1997’de MİT müsteşarlığı 
tarafından “İrtica Tehdidinin Hâlihazır Durumu” başlıklı 32 sayfalık raporu, 
Cumhurbaşkanına takdim edilmiştir. Raporda yer alan hususların 12 Eylül 1996 tarihinde 
Cumhurbaşkanına sunulan raporun güncelleştirildiği görülmektedir tespiti yapılmıştır.

Bu rapor 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısında MİT müsteşarlığı 
tarafından brifing olarak takdim edilmiştir. Darbeleri Araştırma Komisyonunun Raporunda 
aynen var. 

Bu brifing uzun bir brifing bunun önemli olan kısımlarını müsaade ederseniz özetle 
arz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez hükümleri ile belirlenmiş 
laik demokratik düzenin yerine, dini esaslara göre bir yönetim şeklini amaçlayan irticai 
odakların faaliyetlerinde bir tırmanmanın gözlendiği, Atatürk devrimleri ile ümmet 
toplumundan ulus bilincine kavuşan ülkemizin, o tarihten itibaren bu değişime direnen bazı 
grupların faaliyeti ile karşı karşıya kalındığının bilindiği, Günümüzde irticai faaliyetlerin 
karakterinin değişmekte olduğu, Toplumda kutuplaşmanın arttığı,İran ve Cezayir ile 
Ortadoğu kökenli radikal İslamcı örgütlerin şeriat ve cihat anlayışlarının örnek alınmaya 
çalışıldığı, Silah temayülü olan grupların cesaretlendirildiği, Türban, cami, Cuma tatili, 
sakal, okullara mescit talebi gibi istismarlarla kitlelerin ajite edilmeye çalışıldığı, Türk 
toplumunun İslamcı, alevi, Kürtçü, Marksist, sosyal demokrat, muhafazakar, Kemalist gibi 
yoğun bir marjinalleşme yaşadığı,Halen ülkemizdeki siyasi temsil kabiliyetine sahip İslamcı 
unsurların milli görüşçüler olduğu, Nakşibendi, Nurcu, Süleymancı gibi tarikatların siyasi 
nüfuz kazanma peşinde olduğu, tarikatların milli görüşçülere ve İslami unsurlara kaynak 
görevi yaptığı, bu tespitleri MİT yapıyor. Silahlı Kuvvetlere nüfuz edilmeye, mülki idarenin ve 
Emniyet teşkilatının ele geçirilmeye çalışıldığı, askerleri; Nurcu, Nakşibendi ve Kürtçü, 
İslamcı şeklinde bölmek suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içeriden parçalanmaya 
çalışıldığı, Sonuç olarak; ülkemizde muhtelif gruplar halinde örgütlenmiş olan irticai 
unsurların, kurumsallaşarak geniş bir kitleyi amaçları doğrultusunda kullanabilecek bir 
konuma getirdiklerinin görüldüğü, yakın bir gelecekte toplumdaki kutuplaşma ölçüsünde, 
İslami yaşam tarzına dönük baskıların artması ve çatışma ortamının yaratılmasının mümkün 
görüldüğü, vurgulanmıştır. MİT brifinginde ayrıca Türkiye’deki irticai gruplar başlığı 
altında mahkemelerce terör örgütü olarak kabul edilen Hizbullah, İbda-c gibi terör 
örgütlerinin yanında, Refah Partisi, Milli Görüş, Refah Partili Belediye Başkanları, 
Nakşibendi, Nurcu ve Süleymancılar da sayılmıştır. Bu durum savcılık tarafından 
iddianamenin 274. sayfasında vurgulanmıştır. 

28 Şubat 1997 tarihindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında MİT tarafından 
yapılan bu takdim belgeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu raporu 
tarafından ortaya konuyor. 1996 ve 1997 tarihlerinde hazırlanan bu takdimler ne 
Genelkurmay tarafından ne de Genelkurmay başkanlığı katkısıyla hazırlandı. 
Genelkurmay Başkanlığının iç istihbaratla ilgili teşkilat yapısı nedeniyle böyle bir çalışmayı 
yapabilecek yeterliliği de yoktur. 

28 şubat kararlarından sonraki gelişmelere gelince, 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısı sonucu irtica ile mücadeleye yönelik olarak alınan 406 sayılı 18 maddelik 
kararlar, Bakanlar Kurulunda görüşülmüş ve aynen uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu 
çerçevede Başbakan Merhum Necmettin Erbakan tarafından tüm Bakanlıklara 14 Mart 1997 



  

tarihinde, 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların uygulanması ile 
ilgili  genelge yayınlamıştır.Ayrıca kararların uygulanması ve takibi için Başbakanlıkta 
izleme kurulu kurulmuştur. 

Daha sonra İç İşleri Bakanlığı bu genelge çerçevesinde 406 sayılı Milli Güvenlik 
kararları ile ilgili olarak 28 Mart 1997 tarihinde Anayasa ve yasaların uygulanmasında 
uygulanacak usul ve esaslar konulu çok geniş kapsamlı bir genelge yayınlamıştır.

 Bu genelge; valiliklere, Bakanlık Genel Müdürlüklerine, Bağlı Kuruluşlara, 
Emniyet Genel Müdürlüğüne, Başbakanlığa, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, 
Genelkurmay Başkanlığına, Milli Savunma Bakanlığına gereği yapılmak üzere 
gönderilmiştir. 

Adalet Bakanlığı ise, 11.09.1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu kararları 
çerçevesinde kanunların titizlikle uygulanması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Devlet 
Mahkemesi Başsavcılıklarına bir genelge yayınlamıştır. 

28 Şubat kararlarının uygulanmasını takip ile ilgili Başbakanlık Genelgesi 
Çerçevesinde Genelkurmay Karargâhında da Genelkurmay Başkanının emri ile Batı 
Çalışma Grubu adlı bir birim oluşturulmuştur. 

Böyle bir çalışma grubu ilk defa kurulmuş değildir. Gelişmelere bağlı olarak 
Genelkurmay Karargâhında Kıbrıs, Ege Sorunları, Nato ve ihtiyaç duyulan diğer konularda 
çalışma yapmak üzere bazı çalışma gruplarının kurulduğu bilinen bir gerçektir.

 Batı Çalışma Grubu iddia edildiği gibi yasadışı bir yapı değildir. Mevcut 
hükümetin çalışmalarını engelleyen veya onu ortadan kaldırmaya yönelik kesinlikle bir 
çalışma içinde olmamıştır. Genelkurmay Başkanlığının görev ve sorumlulukları ve 
hükümetin 28 Şubat kararlarının uygulanması ve takibi ile ilgili yayınladığı genelge 
çerçevesinde çalışmalar yapmıştır. Varlığı o tarihte Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükümet ve kamuoyu tarafından da bilinmektedir.

 Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya 
veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ile ilgili 
herhangi bir eylemi yoktur. 

Süreç içerisinde Başbakan Merhum Erbakan bu konu ile ilgili herhangi bir beyanda 
bulunmamıştır. Refah-yol Hükümetinde Başbakan yardımcısı olan sayın Tansu Çiller 
savcılığınıza verdiği ifadede; “Başbakan Erbakan’la birlikte hükümeti kurarken bir protokol 
yaptıklarını, bu protokol gereği iki yıl Erbakan’ın iki yıl kendisinin Başbakanlık yapacağını, 
Başbakan Erbakan’ın kendisine basın yayın organlarının, sivil toplum kuruluşlarının 
aleyhlerine yapmış oldukları yayınlar sebebiyle yapay bir gerilim olduğunu söyleyerek 
kendisinin Başbakanlığının öne alınmasını teklif ettiğini” beyan etmiştir. 

Nitekim 18 Haziran 1997 tarihli Resmi Gazetede de Başbakan merhum Necmettin 
Erbakan’ın istifası yayınlanmıştır. 

Refah-yol Hükümetinin Adalet Bakanı sayın Şevket Kazan 2001 yılında yazdığı 
Refah Gerçeği adlı kitabın 502. sayfasında; Erbakan’ın istifası herhangi bir baskı veya 
dayatma sonucu değil, tamamen iki parti arasında önceden imzalanan bir protokol 
gereğiydi. Bu istifa 3 ay içerisinde seçime gidilmesi şartını ihtiva ediyordu. Bu istifa, 
ortağımız DYP’deki çözülmeyi önlemek gibi bir vefa duygusuna da dayanıyordu demiştir.

 Dolayısıyla Silahlı Kuvvetlerin, hükümetin istifası ile hiçbir ilişkisi 
bulunmamaktadır. 28 Şubat sürecinde mücadele edilen, Hükümet değil İrtica'dır. 

28 Şubat kararlarının uygulanmasını takip için Batı Çalışma Grubu benzeri 
kuruluşlar Başbakanlık bünyesinde de teşkil edilmiş ve çok daha geniş kapsamlı çalışmalar 
yapılmıştır. Nitekim daha önce arz ettiğim gibi Merhum Erbakan döneminde İzleme Kurulu, 
Mesut Yılmaz ve Ecevit hükümetleri döneminde Başbakanlık Uygulamayı Takip 
Koordinasyon Kurulu ismi ile çalışmalar devam etmiştir. Bu çalışmalar iki binli yılların 
başına kadar sürmüştür. 



  

Ayrıca; Adana Milletvekili Orhan Kavuncu tarafından verilen yazılı soru önergesi 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi insan hakları inceleme komisyonunun BÇG hakkındaki 
bilgi talebine Milli savunma Bakanı İsmet Sezgin 11.02.1998 tarihindeki yazı ile verdiği 
cevapta; Batı Çalışma Grubu’nun başta Genelkurmay Karargahı olmak üzere Türk Silahlı 
Kuvvetleri bünyesinde Genelkurmay Bşk.lığı emri ile teşkil edildiği, Türk Silahlı Kuvvetleri 
Karargâhlarında bu tür çalışma gruplarının gerek duyulduğunda çeşitli konularda karargâh 
çalışması yapmak üzere emirle teşkil edildiği, Batı Çalışma Grubu ve benzeri diğer 
grupların yasal dayanaklarını ve görevlerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetki ve görevlerini 
belirleyen hukuki düzenlemelerin oluşturduğu bildirilmiştir. 

 406 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kararlarının uygulanması ile ilgili Başbakanlık 
Genelgesi gereğince yapılan bu çalışmalar sadece silahlı kuvvetlerde değil, Başta 
Başbakanlık olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülmüştür. 

Bu kapsamda silahlı kuvvetlerin tespitleri ve çalışmaları özellikle MİT Müsteşarlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat raporları çerçevesinde yapılmıştır. 

Silahlı Kuvvetlerin çalışmalarında özellikle; siyaset kurumu ve şahısların ön plana 
çıkarılmamasına dikkat edilmiştir. Bu çalışmaların sadece Silahlı Kuvvetlerde değil tüm 
kamu kuruluşlarında yürütüldüğüdür.

 Savcılıkta bana gösterilen önemli bir kısmı imzasız belgelerden ve iddianamedeki 
belge ve ifadelerden İstihbarat Başkanlığının dolayısıyla İstihbarata Karşı Koyma ve 
Güvenlik Daire Başkanlığının, görev ve sorumlulukları gereği iç güvenlikle ilgili yaptığı 
analiz ve değerlendirmeleri Batı Çalışma Grubu’nun faaliyetleri ile karıştırıldığı 
görülmektedir.

 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 5. 
maddesinde; Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devlet istihbaratına ilişkin 
olarak kendi konularında görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturma görevi verilmiştir. 
Milli İstihbarat Teşkilatına aynı yasa ile Milli Güvenlik İstihbaratını devlet çapında oluşturma 
görevi verilmiş olması da, Genelkurmay Başkanlığının görevine ait tehdit değerlendirmesine 
esas olacak istihbaratı oluşturmasına engel teşkil etmez. 

Genelkurmay Başkanlığının bu istihbaratı oluşturması ve bu yönde çabası hem 
belirtilen kanun hem kendi iç düzenleyici işlemlerinin bir zorunluluğudur.

 İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik daire başkanlığı bu çerçevede; Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesinde  belirtilen önceliklere göre, MİT Müsteşarlığı başta olmak üzere 
ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen bilgileri iç güvenlikle ilgili bilgileri değerlendirir ve 
komuta katının bilgisine sunar. Bilindiği gibi Milli Güvenlik Siyaset Belgesi hükümet 
tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bir belgedir.

 İrtica kavramı ilk kez, 1972 yılında Milli Güvenlik Siyaset Belgesine girmiş, 
Refah-yol Hükümeti döneminde ise 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında alınan kararla, bölücü terörün önüne geçerek birinci öncelikli tehdit olarak 
belirlenmiştir.

İstihbarat başkanlığının dolayısıyla İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire 
Başkanlığının Milli Güvenlik Siyaset Belgesi çerçevesinde, yapması gereken iç güvenlikle 
ilgili analiz ve değerlendirmelere esas teşkil edecek bilgi ve belge elde etme imkân ve 
kabiliyeti teşkilat yapısı nedeniyle bulunmamaktadır. Bilgi ve belgeler MİT Müsteşarlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarından 
gelir. Yazılı ve görsel basın gibi açık kaynak bilgilerinden de istifade edilir. 

Analiz ve değerlendirmelerde özellikle MİT Müsteşarlığından gönderilen rapor, etüt 
ve bilgi notları esas alınır. İrtica, bölücü terör, radikal sol ve sağ örgütler ile ilgili yapılan iç 
güvenlik değerlendirmeleri Genelkurmayda sayın 2. Başkan başkanlığında yapılan ve J 
Başkanları ile ilgili Daire Başkanlarının katıldığı Haftalık Değerlendirme Toplantıları ile 
Genelkurmay Başkanı Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanın da katıldığı Aylık 



  

Komutan Toplantılarında sunulur. 
Bu toplantılarda İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik dairesi başkanlığı olarak, 

bölücü terör, radikal sol ve sağ gruplar ve irtica konusunda yaptığımız sunumların kesinlikle 
Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri ile ilgisi yoktur. Yapılan bu değerlendirmeler 28 Şubat 
sürecine de münhasır değildir. 

Görev talimatları ve ilgili yönergeler gereği, 28 Şubat öncesi ve sonrasında da 
yapılan rutin faaliyetlerdir. Dolayısıyla İstihbarat Başkanlığı İKK ve Güvenlik daire 
başkanlığının görevleri gereği yaptığı irtica ile ilgili analiz ve değerlendirmeleri Batı 
Çalışma Grubunun faaliyetleri içerisinde göstermek mümkün değildir.

Bu çerçevede; İddianamenin 56. sayfasında; 17 Ocak 1997 tarihinde 
Cumhurbaşkanına verilen brifing ve içeriği başlığında; Genelkurmay Genel sekreterliğinin 
1997 yılına ait tarihçesinde; 17 Ocak 1997 günü Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e 
Genelkurmay’da Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı koordinatörlüğünde İstihbarat 
Başkanlığı ve İKK Güvenlik dairesi başkanlığı tarafından İnönü salonunda bir takdimde 
bulunulduğu belirtilmektedir. Bu takdim metni, bir karargâh çalışması sonucu hazırlanmış ve 
Genelkurmay Başkanlığının kurumsal görüşü olarak Genelkurmay Başkanının onayından 
geçmiştir. 

Takdim metni; Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 
Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığından gelen raporlar esas alınarak 
hazırlanmıştır. Batı Çalışma Grubu ile herhangi bir ilgisi yoktur. İlgi saham nedeniyle takdim 
metnini benim sunmam Genelkurmay Başkanı tarafından emredilmiştir.

 İddianamenin 78. sayfasında 24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük Donanma 
Komutanlığında yapılan seminer başlığı altında; 24 Ocak 97 günü genişletilmiş Komutanlar 
toplantısında, iç istihbarat değerlendirmesi hakkında bilgi arzında bulunduğum 
belirtilmektedir. Genelkurmay Tarihçesinde benim İç İstihbarat değerlendirmesi ve PKK’nın 
uyuşturucu bağlantısı ile ilgili bilgi arzında bulunduğum belirtilmektedir. Komutanlar 
toplantısında sunulan bu bilgi arzları, daha önce de arz ettiğim gibi devletin istihbarat 
teşkilatı tarafından gönderilen bilgilerden istifade edilerek yapılmaktadır. Bu bilgi arzının 28 
Şubat süreci ve Batı Çalışma Grubu ile herhangi bir ilgisi yoktur. 

İddianamenin İrticai faaliyetler konulu 1 Numaralı belge ile ilgili olarak 232. 
sayfasında; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen İrticai Faaliyetler 
Konulu, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı başlıklı Kişiye Özel toplam 65 sayfadan oluşan 
ve sunum için yansı şeklinde hazırlanan belgenin Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen İrticai 
Faaliyetler konulu belge ile aynı olduğu ve Cumhurbaşkanına 17 Ocak 1997 tarihinde 
Genelkurmay Karargâhında verilen özel takdimi içerdiği belirtilerek; Belge içeriğinin Batı 
Çalışma Grubu belge içerikleri ile benzerlik göstermekte olduğu ve belgede Refah-Yol 
hükümetini açıkça hedef aldığı iddia edilmektedir.

 Bu belge 17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay Karargâhında Cumhurbaşkanına 
sunulan irticai faaliyetler konulu özel takdimin, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine gönderilen bir nüshasıdır. Daha önce de arz edildiği gibi takdim metni, 
özellikle MİT Müsteşarlığı ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler çerçevesinde 
hazırlanmış ve Genelkurmay Başkanının onayından geçmiştir. Takdim metninin 
hazırlanmasının kesinlikle Batı Çalışma Grubu ile bir ilgisi yoktur. Batı Çalışma Grubu, 28 
Şubat 1997 tarihinde 406 sayılı kararların alındığı toplantıdan çok sonra Nisan ayında ve 
Başbakanın genelgesi çerçevesinde kurulmuştur. 

İddianamenin İrticai faaliyetler konulu 2 No’lu Belge ile ilgili olarak 233. 
sayfasında; Genelkurmay Başkanlığı amblemli, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Başlıklı 
Kişiye Özel Kaşeli, İrticai Faaliyetler Konulu Başlıklı Ve Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterinin İsmi Yazılı Sunum İçin Büyük harflerle hazırlanan 25 sayfadan oluşan ve sayın 
Komutanım şeklinde başlayan takdim metni; Genelkurmay karargahında Yargı ve Basın 



  

mensuplarına 10-11 Haziran 1997 günleri verilen brifingin, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
sekreterine gönderilen bir nüshasıdır. 

Bu takdimin içeriği de; özellikle Mit Müsteşarlığı ve diğer kurum ve kuruluşlardan 
gelen bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Batı Çalışma Grubu ile bir ilgisi yoktur. 
İstihbarat Başkanlığının, dolayısıyla İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire 
başkanlığının iç güvenlik kapsamında irtica ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde MİT 
Müsteşarlığının rapor etüt ve bilgi notlarının esas alınmıştır.

 İddianamenin 235-247 sayfalarında belirtilen; Genelkurmay Başkanlığı Amblemli, 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı başlıklı Siyasal İslam’ın Kadrolaşma Faaliyetleri Konulu 
sunum şeklinde hazırlanan ve belge içeriğinde,Siyasi İslam’ın kadrolaşma faaliyetleri,İslami 
sermaye,Genel değerlendirme, sonuç ve teklifler bulunan bu belgenin ki hangi tarihte 
hazırlandığı da belirtilmemiştir. Bu belge, Erbakan Hükümetinin istifasından sonraki bir 
tarihte MİT Müsteşarlığından gönderilen bilgi notu ve etütler esas alınarak hazırlanmış 
olabilir. Nitekim iddianamenin 267-268. sayfalarında belirtildiği gibi, MİT Müsteşarlığı 
tarafından 30.06.1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına gönderilen bilgi notunda; Milli 
Görüşçü unsurların kadrolaşma faaliyetleri başlığı altında: Başkanlığa bağlı kuruluşlar, 
Devlet Bakanlıkları ve bağlı kuruluşlar, 7 bakanlık (Maliye, Kültür, Tarım ve Köy İşleri, 
Çevre, Enerji, Çalışma, Adalet Bakanlıkları) alt başlıkları altında bilgi verilmiş. Milli 
Görüşçülerin kadrolaşma faaliyetleri başlığı altında ise 12 sayfadan oluşan 312 kişilik liste 
belirtilmiştir. 

Keza iddianamenin 257. sayfasında ise MİT Müsteşarlığı tarafından Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığına, 13.06.1997 tarihinde “İrticai Sermaye” konulu irticai unsurların 
sermaye konusundaki faaliyetlerine ilişkin gönderilen etüt bulunmaktadır. Bu etütte özetle, 
İrticai şirketler, İrticai finans kuruluşları, İrticai meslek kuruluşları ve bu şirket ve 
kuruluşların yöneticileri ile ilgili geniş bilgi bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire başkanlığının irtica 
ile ilgili analiz ve değerlendirmeleri ve bu çerçevede hazırladığı sunumlar özellikle MİT 
Müsteşarlığının etüt ve raporları esas alınarak yapılmıştır. Bu sunum, Genelkurmay 
Karargâhında yapılan, Haftalık Değerlendirme veya Aylık Komutanlar Toplantısı için 
hazırlanmıştır. Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri ile bir ilgisi yoktur.

Ayrıca iddianamenin 610. sayfasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İrtica 
başlıklı 142 sayfadan oluşan belgede, ki bu belgenin bir doküman olduğu anlaşılıyor diğer 
bilgilerin yanında, Başbakanlık Uygulamayı Takip Kurulu'nun kurulduğu belirtilmektedir. 
Bahsedilen Kurul Başbakan Mesut Yılmaz Hükümeti döneminde kurulmuştur. Dolayısıyla bu 
belge Refah-yol Hükümeti döneminden sonra, özellikle MİT Müsteşarlığı tarafından 
gönderilen bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Keza İddianamenin 613. sayfasında İstihbarat Başkanlığı İrticai Vakıflar başlıklı 27 
sayfadan oluşan belge ve iddianamenin 615. sayfasındaki; İrticai Tehdit ve İrtica ne 
durumdadır? İsimli belgeler bunlarda MİT Müsteşarlığının değerlendirmeleri esas alınarak 
hazırlanmıştır. İrtica ne durumdadır? İsimli 50 sayfadan oluşan belge incelendiğinde; 
Refah-yol Hükümetinin Haziran 1997 sonunda iktidarı bıraktığı ibaresi bulunmaktadır. 
Dolayısıyla bu belge Refah-yol hükümeti döneminde hazırlanmamıştır. Bu belgelerin de Batı 
Çalışma Grubu ile ilgisi bulunmamaktadır. Her İki belgedeki değerlendirmeler İstihbarata 
Karşı Koyma ve Güvenlik daire başkanlığının görev ve sorumlulukları çerçevesinde 
hazırlanmıştır.

İddianamenin 113. sayfasında; 05 Mayıs 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Bilgi 
İhtiyaçları” konulu belge ile ilgili 24 Temmuz 1997 tarihli İstihbarata Karşı Koyma ve 
Güvenlik daire başkanı Fevzi Türkeri imzalı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben cevabi yazıda bu belgenin gerçek belge olduğu 
belirtilmiştir denmektedir. Bu belge Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanmıştır.



  

 Savcılık makamı Genelkurmay Başkanlığından sormuş, Genelkurmay Başkanlığı 
namına cevap verilmiştir. Aynı çerçevede savcılık sorgusunda belirtilen ve Genelkurmay 
Harekât Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan; 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
Rapor sistemi, 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti ile ilgili Devlet 
Güvenlik Mahkemesi C.Başsavcılığına, Genelkurmay Başkanlığı namına tarafımdan cevap 
verilmiştir.

Tarafıma Yüklenen Eylemlerle İlgili Açıklamalarıma gelince; Genelkurmay 
Başkanlığında büyüklü küçüklü ve çok çeşitli konularda birçok toplantı yapılır. Bu 
toplantıların ne maksatla yapıldığı, kimlerin katıldığı hele tarihlerini net bir şekilde 
hatırlamak zaten hayatın olağan akışına aykırıdır. 

Ben 28 Şubat 1997 tarihinde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığının bir Dairesi olan 
istihbarata karşı koyma ve Güvenlik Daire Başkanı idim. Bu daire başkanının göreviyle ilgili 
görev tanım formunda belirtilmiştir.Bu faaliyetlerimde hiçbir kanun dışı eylemim olmadı, 
yaptığım görevler daima komuta katının bilgisi ve emriyle oldu. 

 İddianamenin 92. sayfasında bulunan “Batı Çalışma Grubu Teşkilat Şeması”nda, 
görevim ve ismim bulunmamaktadır. Dolayısıyla Harekat başkanımızın Başkan, İç Güvenlik 
Harekat Daire Başkanının koordinatör olduğu bu grubun toplantılarına katılmadım.

 İddianamenin 105. sayfasında belirtilen “Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantı 
Cereyan Tarzı” başlıklı belgede ise; 10 Nisan 1997 tarihinde teşkil edilen, Batı Çalışma 
Grubu direktifinde “Kriz Masası Grubu” olarak adlandırılan “Batı Çalışma Grubu Üst 
Kurulu”nda da ismim ve görevimin bulunmadığı görülmektedir. Konuyla ilgili Genelkurmay 
Başkanlığına yaptığımız yazılı başvuruya verilen cevapta; böyle bir üst kurulda veya Kriz 
Masası Grubunda görev aldığıma dair bir belgenin bulunmadığı bildirilmiştir. 

Kriz masasına gelince; 10 Nisan 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu kurulmasına 
ilişkin emrin 9/a maddesinde söz edilen bu kurulda/masada görevlendirildiğim, belgede 
ismim ve telefon numaralarımın bulunduğu iddia edilmektedir. Emri çıkaran Çetin Doğan’ın 
da vurguladığı gibi bu kriz masasının Batı Çalışma Grubu ile doğrudan bir bağlantısı 
yoktur. Bir kriz durumunda, bu kurulun iç istihbarat konusunda bazı hususlarda İstihbarata 
Karşı Koyma ve Güvenlik Daire başkanlığına başvurarak bilgi ihtiyaçlarını temin ettikleri 
bilinmektedir. Bu telefon numaraları ise benim makam telefon numaralarıdır. Özel olarak 
Batı Çalışma Grubu tarafından belirlenmiş numaralar değildir. Bu numaralar senelerce 
kullanılmaktadır bu durum Genelkurmay Başkanlığından öğrenilebilir.

 Diğer taraftan Genelkurmay Genel Sekreterliğin günlük faaliyet planında 
benim de Batı Çalışma Grubu toplantılarına katıldığım belirtilmektedir. Ben Batı 
Çalışma Grubu üyesi değilim.

 İddianamenin 96 ve 101. sayfalarında belirtildiği gibi; 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu’nun kurulması ile ilgili emir gereğince; İstihbarat başkanlığından Batı 
Çalışma Grubu İstihbarat ve Değerlendirme bölümüne personel görevlendirilmiştir. Bu 
personelin kendi kadro görevlerini yürütürken Batı Çalışma Grubu tarafından verilen 
görevleri de yaptıklarını hatırlıyorum. Ben o dönem bu kapsamda Daire Başkanları 
seviyesinde yapılan iç istihbaratla ilgili değerlendirme toplantılarına görevim gereği 
katılıyordum.

 Diğer taraftan Refah Yol Hükümetini takip ve düşürülmesi için faaliyet 
göstermek üzere Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Karargahında 
Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Sayın Çevik Bir’in başkanlığında 7 Nisan 1997 
tarihinde yapılan toplantıya katıldığım iddia edilmektedir. Genelkurmay Karargâhında 
haftalık ve aylık birçok toplantılar yapılır. Aradan on altı sene gibi uzun bir süre geçmesi 
nedeniyle bu toplantıyı ve bu toplantıya katıldığımı hatırlamıyorum.

 Silahlı Kuvvetler Karargâh Hizmetleri Yönergesi  esaslarına göre yapılması gereken 
bu toplantının; Kurallarına uygun tutulmuş bir tutanağı yoktur. İddia edilen konuşmam 



  

tutanağa geçirilmiş ve imza altına alınmamıştır. Toplantıya katılanların isim çizelgesi ve imza 
hanesi olması gerekmektedir. İsim çizelgesinde imzam yoktur. Kaldı ki; altında hiç bir isim 
ve imza bulunmayan böyle bir müsvedde metnin hukuken geçerli bir belge niteliğinde 
bulunmadığı da aşikardır. 

 Başbakan Merhum Erbakan’ın 14 Mart 1997 tarihinde 28 Şubat toplantısında alınan 
kararların uygulanması ile ilgili yayımlamış olduğu genelge çerçevesinde, Genelkurmay 
karargâhında nasıl bir çalışma yapılabileceği ile ilgidir ki bu konuşmayı yapmadığımı baştan 
arz etmiştim. Benim bu konuşmayı yaptığım anlamına gelmemekle birlikte; bu konuşma 
yapılmış olsa bile, konuşmanın dönemin hükümetine karşı hiçbir yönü olmadığı ve bir siyasi 
anlam yüklenemeyeceğini sizlerin takdirine bırakıyorum. 

Ayrıca iddianamede; Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirttiği 
üzere 02.07.1997 Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde 
İNÖNÜ salonunda Genelkurmay 2. Başkanı Sayın Çevik Bir’in Genelkurmay J Başkanları, 
karargahta görevli general/amiraller, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel 
Sekreter vekili ve Batı Çalışma Grubunun katılımı ile yapılan Özel Takdime katıldığım iddia 
edilmektedir. Aradan 16 seneden fazla bir süre geçmesi nedeniyle toplantıya katılıp 
katılmadığımı ve özel takdim konusunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Ancak dikkat edilirse 
bu takdim 2 Temmuz 1997 tarihinde yani Refah-Yol hükümetinin istifa ettiği 18 Haziran 
1997 tarihinden sonra yapılmıştır. Savcılık makamı soruşturmayı Refah-yol hükümetine karşı 
yapıldığını iddia ettiği oluşum ve faaliyetlere dayandırdığına göre bu toplantı ve takdimin 
Refah-yol hükümeti ile bir ilgisinin de olmaması gerekir.

 İddianamenin 244. sayfasında 10 Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay 
Karargahında irticai faaliyetler konulu brifing verdiğim iddia edilmektedir: Bir karargah 
çalışması sonucu hazırlanan ve Genelkurmay başkanlığının kurumsal görüşü olan, 
Genelkurmay başkanının onayından geçmiş olan bu brifing Milli İstihbarat Teşkilatı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığından gelen 
istihbarat raporları ve açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesidir.

 Brifing metninin Genelkurmay Başkanının onayını müteakip, Görev saham 
nedeniyle takdimini benim yapmam emredilmiştir. Bu brifing Batı Çalışma Grubu 
tarafından hazırlanmış bir brifing değildir. Yukarıda izah ettiğim şekilde müşterek bir 
karargâh çalışmasının ürünüdür. Bu güne kadar dinlenilen Batı Çalışma Grubu çalışanlarının 
ikiz görevli olmaları ve beyanları dikkate alınarak bu denli kapsamlı bir brifingi 
hazırlamalarının da mümkün olamayacağını değerlendiriyorum. 

Bu brifingin hazırlanmasında MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat bülten ve 
belgeleri kullanıldığından ve bu bilgiler Batı Çalışma Grubu çalışanları tarafından 
bilinmemektedir. Dolayısıyla brifingin hazırlayıcısı olma ihtimalleri de yoktur. Bu brifingin 
Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanmadığının bir başka göstergesi ise batı çalışma 
grubu’nun kuruluşuna verildiği Harekât Başkanı tarafından sunulmamasıdır. Eğer Batı 
Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış olsa idi Harekat Başkanı tarafından sunulmuş olurdu. 

Yargı Mensuplarına verdiğim Brifinge Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri 
Araştırma Komisyonunun raporunda belirtildiği gibi sayfa 1059; Anayasa Mahkemesi 
Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı Sayıştay Başkanı, Askeri Yargı Başkanları ve 
üyeleri, ve üyeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcıları, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı, 
Anayasa Mahkemesinin üyeleri, Yargıtay’ın Ceza Dairesi Başkanları ve üyeleri, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığında görevli savcılar, Danıştay Daire Başkanları ve üyeleri, tetkik 
hakimleri ve savcılarla birlikte 400’e yakın yargı mensubu katılmıştır. Brifingde basın 
mensupları da bulunuyordu. Brifinge kimlerin katılacağının tespiti ve davetin nasıl 
yapılacağı konusunda hiçbir görevim olmadı. Brifingin açılış konuşmasını Korgeneral Çetin 
Saner yaptı. Brifingin sonunda, bütün yargı mensupları tarafından hararetle alkışlandığı 



  

görüldü. Brifingi müteakip katılan yüksek yargı mensubundan hiçbiri hukuk dışı bir durum 
olduğu yönünde görüş bildirilmedi. Aksine brifingin irticanın mevcut durumunu ortaya 
koymasının çok faydalı olduğu vurgulandı.

 Genelkurmay Karargahında 10-11 Haziran 1997 tarihlerinde irticai faaliyetler 
konusunda verilen brifinglerin  de etkisiyle Erbakan Hükümetinin 18 Haziranda istifa 
ettiği iddiası da bazı çevrelerce dile getirilmektedir. Dönemin Adalet Bakanı Şevket 
Kazan’ın yazdığı Refah Gerçeği kitabında açıkça belirtildiği gibi bu iddianın hiçbir dayanağı 
yoktur. Kitabın 495. sayfasında Sayın Kazan aynen şunları yazmıştır. Erbakan Hoca 23 
Mayıs 1997’de yaptığımız Refah Partisi Başkanlık Divan toplantısından sonra, erken seçime 
gitmek şartıyla, Başbakanlığın, Tansu Çiller’e devredileceğini hatırlamış 30 Mayıs 1997 
günü ise Erbakan ve Çiller başkanlığında bir araya gelen RP ve DYP yetkilileri görev 
değişikliğinin bir protokole bağlanmasında karar kılmışlardı. Bir gün sonra 31Mayıs.1997’de 
Doğru Yol Partisinden Rıza Akçalı, Bekir Aksoy, Nevzat Ercan, Saffet Arıkan Bedük, Refah 
Partisinden Süleyman Arif Emre, Fehim Adak, Salih Kapusuz bir araya gelerek yeni bir 
oluşum için bir protokol imzaladılar. Protokole göre Başbakanlık görevi 18 Haziranda Doğru 
Yol Partisine devredilecekti.” Görüldüğü üzere açıkça görüldüğü üzere hükümetin istifası ile 
brifinglerin hiçbir ilgisi yoktur.

Diğer taraftan; Genelkurmay Başkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan 
oluşan ve Genelkurmay Genel Sekreterliğinden Çıkan 2. Başkan Çevik Bir imzalı mesaj 
formunda; bazı askeri karargah ve birliklerde irtica ile ilgili brifing vermekle 
görevlendirildiğim iddia edilmektedir. İrtica ile ilgili brifing metinleri, özellikle MİT 
Müsteşarlığının raporları dikkate alınarak hazırlandı ve komuta katının onayından geçti. 

Bu mesaj formunda benim;Kara Harp Okulu 1. Ordu Komutanlığı, Harp 
Akademileri Komutanlığı, Ege Ordu Komutanlığı,Milli Güvenlik Akademisi Ve Kara 
Kuvvetleri karargahında brifing vereceğim yazılmıştır. İddianamede irtica ile ilgili brifing 
sunum programı bulunmakla birlikte Genelkurmay Başkanlığına yaptığımız müracaata 
aldığımız cevapta benim “herhangi bir kurum ve birlikte, konferans-sunum yaptığıma dair 
herhangi bir kayda rastlanmamıştır” denilmiştir. Bununla birlikte açıklıkla ifade etmek 
isterim ki Genelkurmay Başkanının emri ile, yalnız Kara Kuvvetleri Karargahı ile 1. Ordu 
Karargahında Refah-yol Hükümetinin istifa ettiği 18 Haziran 1997 tarihinden çok sonra, 
1998 yılı içerisinde, Radikal sol ve sağ örgütler ve PKK’nın uyuşturucu trafiği ve irtica ile 
ilgili bilgi sunduğumu hatırlıyorum. Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan seminer 
programlarına aktif olarak görev alması tespitine katılmam mümkün değildir.

 Genelkurmay Karargahında emirle, Genelkurmay Başkanının onayından geçmiş 
Brifing verdim. Ayrıca Genelkurmay Başkanının emri ile; 1998 yılı içerisinde Kara 
Kuvvetleri Karargahı ve 1. Ordu Karargahında PKK dahil iç güvenlikle ilgili bilgi sundum.

 Benim ve diğer personelin verdiği brifinglerle ilgili olarak söylemek istediğim son 
husus ise şudur, o dönem itibarıyla irticanın geldiği durumun anlatılması ve ortaya 
konulması adına çeşitli brifingler verilmiştir. 

Savcılık sorgusunda bana bu konuda bir suçlama getirilmemesine rağmen Merhum 
Erbakan hükümetinin istifasından sonra Kara Kuvvetleri Karargahında ve 1. Ordu 
Karargahında 1998 yılı içerisinde general seviyesinde sunumlar yaptığımım açıkça söyledim.

 Genelkurmay Genel Sekreter Vekili Kurmay Kıdemli Albay Hüsnü Dağ’ın 
parafının ve el yazısı ile brifingin daha çok personel tarafından izlenmesinin temini için 
Genelkurmay Başkanlığınca video kasete alınıp dağıtımının yapılacağı notunun bulunduğu 
koordinasyon dairesi ve şahıs bölümünde Genelkurmay İstihbarat Başkanı sayın Korgeneral 
Çetin Saner’in adının bulunduğu bölümün yerine Y. Konularak yerine Fevzi Türkeri 
tarafından imzalandığı, müsaade eden isim ve imzası bölümünde Çevik Bir’in adının ve 
imzasının bulunduğu iddia edilmektedir. Mesaj formunda parafımın bulunması Genelkurmay 
Karargahındaki çalışma esaslarını belirleyen ilgili yönetmelik gereğidir.



  

 Genelkurmay Karargahındaki brifing İstihbarat Başkanlığı tarafından 
verilmiştir. Dolayısıyla bu brifingin video kasete alınıp yayınlanması ile ilgili mesajın 
koordine bölümünde İstihbarat Başkanının bulunmadığı için yerine benim parafe etmem 
normal bir Ayrıca Genelkurmay Başkanlığının 17 Haziran 1997 tarihli mesaj formunun 1. 
sayfasında Genelkurmay Genel Sekreterlik icra subayı sayılı mesajında irticai faaliyetler 
konusunda, bazı birlik ve kurumlarda Tuğamiral Ruhsar Sümer ve Tuğgeneral Metin Yaşar 
Yükselen Başkanlığında bir heyetin vereceği emredilmiş olduğu ve benim de koordine 
parafem alındığı iddia edilmektedir. Brifing vereceği emredilen Tuğamiral Sümer ve 
Tuğgeneral Yükselen’in İstihbarat Başkanlığında Daire başkanı olmaları nedenleriyle ve 
benim de İstihbarat Başkanlığına vekalet etmem dolayısıyla Genelkurmay Karargahı 
çalışması usullerine göre koordine parafesinde isminin açılması ve benim de parafe etmem 
normal bir uygulamadır. 

 İKK ve Güvenlik daire başkanlığının görev ve sorumlulukları gereği yaptığı iç 
tehdit analiz ve değerlendirmeleri yalnız 28 Şubat sürecine münhasır değildir. Tekrar 
vurgulama isterim ki, bu takdimlerin Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri ile kesinlikle hiçbir 
ilgisi yoktur. 

Bölücü terörist Şemdin Sakık’ın yakalanmasından sonra sorgulanmasında verdiği 
ifade çerçevesinde hazırlanan Güçlü Eylem Planı ile ilgili iddialara gelince; Bu konu 
savcılıktaki sorgu sırasında da gündeme getirildi ve cevabımı, verdiğimi hatırlıyorum. Suç 
tarihinin belirsizliğinin bu konuda suçlanmama sebep oluğunu düşünüyorum.

 Bizler eğer; “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Hükümeti Cebren Devirmek ve Engellemekten 
yargılanıyorsak, Hükümetin istifa ettiği tarih bellidir. Dolayısıyla bu eylem planı hükümetin 
istifasından çok sonra yapıldığı, parafe safhasında kaldığı ve yayınlanmadığına göre, bu 
hükümete karşı olduğu söylenemez. Güçlü Eylem Planı 28 Şubat süreci dolayısıyla 
Refah-yol hükümeti ile bir ilgisi yoktur ve bölücü terörle mücadele çerçevesinde 
hazırlanmıştır. Hazırlanma tarihi Nisan 1998’dir. Refah-Yol hükümetinin Başbakanı Merhum 
Erbakan 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmiştir. O dönemde başbakan Mesut Yılmaz’dır.

 Bölücü terörist Şemdin Sakık yakalandıktan sonra yapılan sorgusundaki ifade 
tutanakları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığına gönderildi. O 
dönemde bölücü terörle yapılan yoğun mücadele de meydana gelen çok acı olayların da 
etkisiyle, faydalı olabileceği düşünülerek komuta katının emriyle bu ifadelere dayanılarak bir 
çalışma yapılmıştır, taslaktır. Şemdin Sakık’ın ifadesinin son sayfasında imzasının 
bulunmaması nedeniyle vazgeçildi ve parafe safhasında kaldı imzalanmadı ve yayınlanmadı.

 İddianamenin İç Tehdit Dokümanı başlıklı, İç Tehdit Dokümanının 
güncelleştirilmesi konulu 40 sayfadan oluşan belgeden bahsedilmektedir. Sayfa 598. Bu 
belgenin hazırlanış tarihi belli değildir. Refah-yol Hükümetinden sonraki bir tarihte 
hazırlanmış olabileceği kuvvetle muhtemeldir. Savcılık sorgusunda ifade ettiğim gibi, İç 
Tehdit Dokümanı, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi esasları dikkate alınarak meydana gelen 
gelişmeler ve bu gelişmeler çerçevesinde elde edilen istihbarı bilgi ve belgeler dikkate 
alınarak güncelleştirilir. Bu çalışma normal bir karargâh faaliyetidir. Siyasi bir yönü yoktur.

 Nitekim belge içeriği incelendiğinde, bu durum açıkça görülecektir. Belgede; 
Bölücü örgütler, aşırı sol örgütler, irticai örgütler, casusluk, kaçakçılık, bölücü unsurların 
Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma faaliyetleri gibi tehditler üzerinde durulmuştur. Bu 
dokümanın Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve Refah-yol Hükümeti ile hiçbir ilgisi yoktur.

 İddianamenin 219. sayfasında  Temmuz 1997 tarihli Orgeneral Sayın Çevik 
Bir imzalı şahsıma verilen takdir belgesi aleyhime delil olarak yazılmıştır. Takdir belgesi 
içeriğinde; Şüpheli Fevzi Türkeri’nin Genelkurmay İç Güvenlik ve Harekat Daire Başkanı 
olarak görev yaptığı, bazı çevrelerine tahrik ve karalama kampanyalarının boşa 
çıkarılmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri Ve Türkiye Cumhuriyetinin bekasına göz diken şer 



  

güçlerine hak ettikleri dersin verilmesine yönelik yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 
yürüttüğü,  çalışanlarından dolayı takdir edilmiştir ifadeleri bulunmaktadır. Görüldüğü üzere 
bu takdir belgesinde görevim yanlış yazılmıştır. Ben o tarihte İç Güvenlik Harekat Daire 
Başkanı değil İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı idim. Bu takdir belgesinin 
Batı çalışma grubu ile hiçbir ilgisi yoktur. Belge içeriğinde batı çalışma grubu sözü bile 
geçmemektedir. Takdir belgesinin görevim gereği yaptığım iç güvenlik analiz ve 
değerlendirmeleri nedeniyle verildiği açıktır. 

Refah - Yol Hükümeti Merhum Erbakan’ın istifası ve Anayasa Mahkemesinin 
Refah Partisini kapatma davasına gelince; Daha önce arz etmiştim Başbakan Merhum 
Erbakan 18 Haziran 1997 tarihinde istifasını Cumhurbaşkanına sunmuş ve istifa Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. Merhum Erbakan’ın Başbakanlığı süresinde ve sonrasında Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin hükümete yönelik; baskı, zorlama, cebir şiddet ve tehdit yaptığına 
yönelik hiçbir beyanı yoktur. Aksine Türk Silahlı Kuvvetleri ile uyum içerisinde 
çalıştıklarına dair çeşitli beyanlarda bulunmuş ve sıkça Türk Silahlı Kuvvetlerini övücü 
konuşmalar yapmıştır. 

 Cumhuriyet Yargıtay Başsavcılığının 21.05.1997 günlü, iddianamesiyle Refah 
Partisinin irticanın odak noktası olduğu gerekçesiyle açtığı davada “Türkiye Cumhuriyeti, 
tarihinin hiçbir döneminde olmadığı şekilde irtica tehlikesiyle karşı karşıyadır mütalaası 
verilmiş, 16.1.1998 tarihinde bu parti temelli kapatılmıştır. Karar incelendiğinde; Milli 
Güvenlik Kurulunun aldığı 406 sayılı kararlar ve bu kararların uygulanması ile ilgili 
yayınlanan genelgeler çerçevesinde yapılan çalışmaların hukukiliği ve geçerliliği ortaya 
çıkmaktadır. Bu kararın alınmasındaki süreçte Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan 
bilgi ve belgelerin kullanıldığına dair hiçbir emare görünmemektedir. 

 Bilindiği gibi askerle ile diğer kamu görevlileri verilen emirleri icrada farklı 
durumdadırlar. Diğer kamu görevlileri verilen emirlerin hukuka aykırılığı konusunda 
tereddütlü olduklarında üstlerinden emrin yazılı olarak tekrarlanmasını isteyebilecekken 
asker şahısların böyle bir hakkı bulunmamaktadır. Emir komuta yapısı içerisinde benim daha 
farklı şekilde hareket etmem de beklenemezdi. Bu konuda Askeri Ceza Kanununun 41/2 
maddesi açık ve sorumlu olmadığımı göstermektedir. 

Anayasamızın 137. maddesinde ifadesini bulan emir konusunda” Askeri hizmetlerin 
görülmesi için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır“ denmektedir. Askeri Ceza Kanununun 
87. Maddesinde, “Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye 
kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği 
halde emri yerine getiremeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar.” Askeri Ceza kanununun 41. maddesinde ise “Hizmete müteallik 
hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emri veren mesuldür 
denilmektedir. 211 Sayılı T.S.K.İç Hizmet Kanununun 13.maddesinde, “ Disiplin, kanunlara, 
nizamlara ve amirlere mutlak itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet etmektir 
denmektedir. Askerliğin temeli disiplindir” aynı kanunun 14. maddesinde “ Ast; amir ve 
üstüne umumi adap ve askeri usullere uygun tam bir hürmet göstermeye, emirlerine mutlak 
surette itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de üstlerine mutlak itaate 
mecburdur”. Ast muayyen olan vazifeleri, aldığı emri vaktinde yapar ve değiştiremez, 
haddini aşamaz. İcradan doğacak mesuliyetler emri verene aittir denmektedir. 

Müşteki ve katılanların şahsımla ilgili beyanlarına gelince, Bizler hükümete karşı bir 
hareket içinde olarak gösteriliyor ve bu sebeple yargılanıyoruz. Okuduğum tüm hukuk 
kitaplarında bu suçun mağduru olarak Bakanlar Kurulu üyeleri gösterilmektedir. Şikâyetçi 
olan kişiler iddialarına göre 28 Şubat sürecinde alınan bazı kararlardan mağdur olduklarını 
belirtmektedirler. Onlara karşı bir takım idari işlemler uygulandı ve mağdur oldular ise bu 
kararları veren ve uygulayanlara karşı diledikleri şekilde başvuruda bulunabilirler. 

 Bir şekilde o dönem yürürlükte olan mevzuat gereği kılık kıyafet yönergesi 



  

esaslarına göre haklarında uygulanmış idari işlemlerden dolayı yargıya gittiklerini, yargı 
tarafından taleplerinin reddedildiğini, açtıkları davaların reddedilmesinin sebebinin ise, 
benim yönettiğim hâkim savcıları yönlendirme toplantıları olduğunu belirtmektedirler.

 Müştekilerin beyanlarında benim ismimin geçmesinin sebebi o dönem yargı 
mensuplarına verdiğim brifingin olduğu anlaşılmaktadır. Emir komuta zinciri içerisinde 
Genelkurmay Başkanının onayını almış, bir karargah çalışması sonucu hazırlanmış 
Genelkurmay Başkanlığının kurumsal görüşü olan bu brifingi emir üzerine sunmak asker 
şahıs olan benim tarafımdan nasıl reddedilemeyecekse, yargı mensuplarının da bu brifing 
üzerine yasadışı olarak önlerine gelen davalarda yasa ve vicdanlara aykırı karar verdikleri de 
söylenemeyecektir. Ben kişisel olarak bir yüksek mahkemenin verilen bir brifingle yasadışı 
karara imza atarak tarafsızlığını yitirmeyeceğini düşünüyorum.  

Müştekilerden emekli Kıdemli Tabip Albay Mustafa Kahramanyol kendisini Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden uzaklaştırmak isteyenler arasında beni de göstermektedir. Bu kişi 
YAŞ kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmış bir albaydır. İddianameden de 
anlaşılacağı üzere bu kişiyle ilgili yazışmaların ekleri benim görev yaptığım İstihbarat 
Başkanlığına bilgi mahiyetinde gelmiştir. Bu personelin ilişiği iddianameye göre 1 Ağustos 
1997 tarihinde kesilmiştir.Ben o tarihte ne onun sicil amiriydim ne de Yüksek Askeri Şura 
üyesiydim eşi Nurcan Akçay’ı da tanımam. Eşine kendisi hakkında şikâyetname 
imzalattığım iddiası yanlıştır ve tamamen bir senaryo ve hayal ürünüdür. Bu kişinin 
beyanlarından bile onun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesinden sorumlu 
olmadığım çıkmaktadır. Bu şahıs ayrıca benimle ilgili olarak ayrıca, 28 Şubat süreci dışında 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusunda benim onun aleyhine çalışmalarda 
bulunduğumu iddia etmektedir. Ancak ifade ettiğim gibi bu şahsın Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi başvurusu ile ilgili tarafıma yükledikleri 2000’li yıllardadır ve bu dava ile 
kesinlikle ilgisi yoktur. Ben o dönemde Genelkurmay İstihbarat Başkanı idim bu kişinin 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açtığı davanın tarafı biz de değildik. Bu kişiyle ilgili 
olarak ne bir sahte evrak hazırlandı ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini etkileyecek 
girişimlerde bulunuldu. Bu kişinin hayat tarzı, eşi ile ilgili sorunları ve Devletin Güvenliği ile 
İlgili bir belgeyi evinde bulundurması ile ilgili olarak, Genelkurmay Başkanlığı Askeri 
Mahkemesinde Türk Ceza Kanununun 135/2 maddesi gereğince yargılanıp mahkûm 
olmasına dair bilgiler de dava dosyasında bulunmaktadır.

 Diğer taraftan, 1994-2000 yılları dahil Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Silahlı 
Kuvvetlerden ilişiği kesilen bazı Subay ve Astsubaylar, bu konuda benim de rolüm olduğunu 
belirtmişlerdir. Ben bu şahısları emrimde çalışmadıkları için tanımam. Hiç birisinin sicil 
amiri de değilim. O süreçte Yüksek Askeri Şura üyesi de değildim. Silahlı Kuvvetlerden 
Yüksek Askeri Şura Kararıyla ilişik kesme işlemi, sıralı sicil amirlerinin sicil notları, 
kanaatleri ve diğer belgelerin incelenmesi sonucu yapılmaktadır. Dolayısıyla iddiaların hiçbir 
dayanağı ve benimle ilgisi yoktur. 

Sonuç olarak 28 Şubat sürecinde mücadele edilen siyaset kurumu değil irticadır. 
Ben 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik toplantısında alınan 406 sayılı kararlar 
ve bu kararların etkin bir şekilde uygulanması için Başbakan Merhum Erbakan tarafından 
yayınlanan hükümet genelgesi ile Milli Güvenlik Siyaset Belgesi çerçevesinde yasal sınırlar 
ve görev tanım formlarında belirtilen şekilde ve komuta katının emrettiği görevleri yaptım.

 17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay karargahında, Demirel’e sunduğum irticai 
faaliyetler konulu özel takdim, Genelkurmay Başkanlığının kurumsal görüşü olarak 
Genelkurmay Başkanının onayından geçmiştir. Takdim metni özellikle Milli İstihbarat 
Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen raporlar esas alınarak hazırlanmıştır. Batı 
Çalışma Grubu ile herhangi bir ilgisi yoktur.İlgi saham nedeniyle takdimi benim sunmam 
emredildi. 

Genelkurmay Başkanlığı tarihçesinde 24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük Donanma 



  

Komutanlığında yapılan genişletilmiş komutanlar toplantısında, benim İç İstihbarat 
Değerlendirilmesi ve Pkk’ın uyuşturucu bağlantısı ile ilgili bilgi arzında bulunduğum 
belirtilmektedir. Bu bilgi arzının 28 Şubat süreci ve Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilgisi 
yoktur. 

7 Nisan 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubunun kurulması için 2. Başkan Çevik 
Bir’in başkanlığında yapıldığı iddia edilen toplantıyı katıldığımı veya konuşma yaptığımı 
hatırlamıyorum. İddia edilen bu toplantının resmi tutanağı veya konuşma bantları eğer 
varsa, durum açıklığa kavuşturulacaktır. Batı Çalışma Grubu ile ilgili Harekat başkanlığı 
tarafından hazırlanan ve 2. başkanın imzası ile kişiye özel olarak yayınlanan emirlere 
benim hiçbir katkım olmadı. Bu emirleri tebellüğ ettiğime dair imzalı bir belge de yoktur.

 İddianamenin 92. sayfasında bulunan “Batı Çalışma Grubu Teşkilat Şemasında” 
ismim ve görevim bulunmamaktadır. Dolaysısıyla Harekat başkanının Başkan, İç Güvenlik 
Harekat Daire Başkanının koordinatör olduğu Batı Çalışma Grubu’nun toplantılarına 
katılmadım.

 İddianamenin 105. sayfasında belirtilen, Batı Çalışma Grubu direktifinde “Kriz 
Masası Grubu” olarak adlandırılan “Batı Çalışma Üst Kurulunda” ismimin bulunmadığı 
görülmektedir. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığına yaptığımız yazılı başvuruya verilen 
cevapta; böyle bir üst kurulda veya Kriz Masasında görev aldığıma dair bir belgenin 
bulunmadığı bildirilmiştir.  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına ilişkin emrin 9/a maddesinde 
sözü edilen “Kriz Masasının”, Orgeneral Sayın Çetin Doğan’ın da belirttiği gibi Batı Çalışma 
Grubu ile doğrudan bir bağlantısı yoktur.

Ben 28 Şubat süreci öncesi ve sonrasında ilgili Daire Başkanları seviyesinde yapılan 
iç güvenlikle ilgili değerlendirme toplantılarına katıldığımı hatırlıyorum. 10 haziran 1997 
tarihinde Genelkurmay Karargahında, yargı mensuplarına irticai faaliyetler konulu verdiğim 
brifingin, Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu brifing, MİT Müsteşarlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Kuvvet Komutanlıkları ve J. Genel Komutanlığından gelen bilgiler 
çerçevesinde bir karargah çalışması sonucu hazırlanmış ve Genelkurmay Başkanın 
onayından geçmiştir. Görev saham nedeniyle brifingi benim vermem emredilmiştir. 
Genelkurmay Karargahında verilen bu brifinglerin Erbakan Hükümetinin istifasına etkisi 
olduğu iddiası doğru değildir. 

Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın Refah Gerçeği kitabının 495. sayfasında 
açıkça belirtildiği, gibi bu iddianın hiçbir dayanağı yoktur. İddianamede irtica konusunda 
sunum programı bulunmakla birlikte, Genelkurmay Başkanlığına yaptığımız yazılı 
müracaata aldığımız cevapta; benim “herhangi bir kurum ve birlikte, konferans-sunum 
yaptığıma dair bir kayda rastlanmamıştır” denilmiştir.

 28 Şubat 1997 öncesi ve Erbakan Hükümetinin istifa ettiği 18 Haziran 1997 
tarihinden 2000 yıllarına kadar, Genelkurmay Karargahında mutat olarak yapılan Haftalık 
ve Aylık Karargahın toplantılarında, İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanlığı 
olarak görevimiz gereği yaptığımız, iç güvenlik ve irtica ile ilgili takdimler, Batı Çalışma 
Grubu faaliyetleri kapsamında gösterilmeye çalışılmıştır. Bu takdimlerin Batı Çalışma Grubu 
ile hiçbir ilgisi ve siyasi bir yön yoktur. Bu toplantılarda diğer J Başkanlıkları da kendi görev 
sahaları ile ilgili takdimler yaparlar.

Bölücü terörist Şemdin Sakık’ın ifadeleri doğrultusunda hazırlanan, parafe 
aşamasında kalan ve yayınlanmayan Güçlü Eylem Planının ise 28 Şubat süreci ile bir ilgisi 
yoktur. 1998 tarihinde neredeyse Erbakan Hükümetinin istifasından bir sene sonra 
hazırlanmıştır. Konu tamamen bölücü terörle mücadele ile ilgilidir. 

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Sayın Çevik Bir tarafından Temmuz 1997 
tarihinde şahsıma verildiği iddia edilen takdir belgesinin BÇG ile hiçbir ilgisi yoktur. Belge 
içeriği incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Savcılık makamının bu takdir belgesini 



  

batı çalışma grubu ile irtibatlandırmasını anlamak mümkün değildir. 
 Genelkurmay Karargahında yargı mensuplarına verdiğim brifing nedeniyle, 

haklarında verilen yargı kararlarında yargıçları etkilediğimi iddia etmektedirler, dolayısıyla 
yargı mensuplarını da töhmet altında bırakmaktadırlar. İddialarını kabul etmek mümkün 
değildir. Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen asker 
müştekilere geline; Bunların hiçbirinin sicil amiri değilim.O tarihlerde YAŞ üyesi de 
değildim. Dolayısıyla müşteki iddialarının hiçbir dayanağı ve benimle ilgisi yoktur.

 Diğer taraftan; 28 Şubat 1997 tarihindeki milli güvenlik kurulu toplantısında alınan 
406 sayılı kararların uygulanması sürecinden, Başbakan merhum Erbakan'ın 18 Haziran 1997 
tarihinde resmi gazetede yayımlanan istifası arasında 3.5 aylık bir süre bulunmaktadır. Oysa 
ki 1994 yılı dahil iki binli yıllara kadar uzanan bir çok bilgi ve belge suç isnadı olarak 
iddianameye dahil edilmiş bulunmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi mümkün değildir.

İddianamesinin sonuç bölümünde ise daha önce arz edildi ben tekrar etmek 
istiyorum Dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanının bilgisi dahilinde, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay 
Karargahı ve Bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerin fikir ve eylem birliği içinde 
Türk silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma 
Grubu iddiasında bulunmaktadır. Silahlı Kuvvetlerdeki hiyerarşik yapının başı Genelkurmay 
Başkanı ve daha sonra Kuvvet Komutanlarıdır. Bunların hem bilgisi dahilinde, hem 
hiyerarşik yapı dışında bir oluşumun bulunması mümkün müdür? Dolayısı ile bu tespitte 
büyük bir çelişki bulunmaktadır. İddia makamının Batı Çalışma Grubu faaliyetlerini 
hiyerarşik yapı dışına çıkararak, suç olgusunu güçlendirmeye çalışmaktadır.

Ben 46 yıllık askeri hayatım boyunca general olarak çok önemli görevlerde 
bulundum. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Genelkurmay Özel 
Kuvvetler Komutanlığı,Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanlığı, 
Genelkurmay İstihbarat  Başkanlığı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Irak Krizi 
döneminde 2. Ordu Komutanlığı ve bilahare, Jandarma Genel Komutanlığı yaptım. 2006 
yılında Orgeneral Rütbesi ile yaş haddinden emekli oldum. Ben general olarak yaptığım 
çeşitli görevlerde uzun süre bölücü terör örgütü ile etkin bir şekilde mücadele ettim. Üstün 
hizmet madalyası ve üstün cesaret ve feragat madalyası ile ödüllendirildim. Askerlik hayatım 
boyunca hiçbir yasa dışı faaliyet içinde bulunmadım. Görevimi Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Yasası Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde yürüttüm. İçtiğim anda ve 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına hep bağlı kaldım. Atılan suçlamayı kabul etmiyorum 
hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum. "

"Fevzi Bey bu değişik kesimlere verdiğiniz brifingler var yani irtica ile ilgili 
Cumhurbaşkanına Basın Medya ve kamu kuruluşları ile birde MGK'da 28 Şubat’ ta 
verdiğiniz, bunlar farklı metinler miydi? Farklıydı.

" 24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığına bir brifing vermişsiniz. 
İş İstihbarat değerlendirmesi hakkında bu metne bir türlü ulaşamadık, yine bir diğer brifing 
28 Şubatta MGK da verdiğiniz brifing bu metne de bir türlü ulaşamadık. Bunlarla ilgili bazı 
bilgiler var veya şeyler mesela Sayın Çevik Bir sizin tarafınızdan sunulan bir brifingin 28 
Şubatta da verilebileceğinin konuşulduğunu savunmasında belirtti. Şimdi bu brifing metinleri 
elimizde olmadığı için soruyorum, bunların içeriği hakkında bilginiz var mı demeyim de 
hatırlıyor musunuz ?

" Gölcük Donanma komutanlığında verilen brifing tümüyle iç istihbarat, aşırı sol 
aşırı sağ ve radikal gruplarla ilgili ayrıca Pkk’nın uyuşturucu trafiğiyle ilgili brifingdir, özel 
bir anlamı yoktur, komutanları iç istihbarat konusunda bilgilendirme amacıyla verilmiş bir 
brifingdir."

"Yine bu brifinglerle ilgili burada bahsi geçti şu televizyon programında Salim 
Dervişoğlu’nun beyanları var yine Erol Özkasnak’ın beyanları var 28 Şubat sürecinin 



  

başlangıcı 17 Ocak 1997 diyebilirim Cumhurbaşkanının Genelkurmay Başkanının davet 
edildiği kendisine 28 Şubat 97 de verilen brifingin hemen hemen bir benzerinin 
verilmesiyle başlayan bir süreçtir diyor. Bu anlamda MGK da verdiğiniz brifing ve 
Cumhurbaşkanlığına 17 Ocak 1997 verilen ve dosyada bulunan brifingle benzerlik taşıyor 
muydu?"

 "Sayın Cumhurbaşkanına verdiğimiz brifing çok uzun bir brifingdi nitekim 
iddianamede de var  65 sayfa. Bir buçuk saat süren bir brifing arz ettiğim gibi bu brifing 
metni tümüyle MİT müsteşarlığı, Emniyet Genel müdürlüğü ve diğer kuvvet komutanlıkları 
ve Jandarma genel komutanlığından ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde 
hazırlanmış bir brifingdir. Bu brifingin ne 28 Şubatla ilgisi vardır ne de MGK toplantısında 
yapılan çok kısa takdimle hiçbir ilgisi yoktur."

"Peki MGK toplantısında nasıl bir takdim yapıldı.?"
"MGK toplantısında önce ben o MGK toplantısına başlangıçta girmedim, çünkü 

İstihbarat Başkanı Çetin Saner girdi, orda önce MİT müsteşarlığı İrticai faaliyetler konulu 
bir brifing sundu. Bilahare Emniyet müdürü istihbarat başkanlığı tarafından İç İşleri 
bakanlığı adına irtica ile ilgili brifing sunuldu. Ben de Genel Kurmay Başkanlığı görüşü 
olarak çünkü bu brifingler sunulduktan sonra Milli Güvenlik Kuruluna girenler o brifinglerle 
ilgili görüşlerini bildiriyorlar. O brifingler daha önceden dosyada var zaten bende Genel 
Kurmay Başkanının görüşü olarak irtica konusunda çok kısa bir takdim yaptım."

"Milli Güvenlik Kurulu tarafından gönderilen bazı metinler var bu metinlerden bir 
tanesi hakkında beyanda bulundunuz 25 sayfalık metnin basın mensuplarına verilen 
brifingin MGK ya gönderilen örneği olduğunu belirttiniz." Yargıya verilen evet.

"Ancak ara kararı için 24 Ocak toplantısı ve 28 Şubattaki MGK toplantısı için ara 
kararı oluşturduğumuzda size bu metinlerle ilgili yine soru sormuştuk. Orda da bu belgelerin 
MGK da verilen brifingler olmadığını. Asker toplantılarında yapılan bilgilendirme toplantı 
metinleri olduğunu belirtmiştiniz. Şimdi MGK tarafından gönderilen metinler değişik 
konularda biliyorsunuz bir kısmı ticari konularla ilgili bu iddianameye de yansımış, işte 
İslami holdingler denmiş, Kombassan denmiş, Yimpaş var sonra bazı finans kurumlarıyla 
ilgili değerlendirmeler var, arkadan bu ticari faaliyetlerin Refah-Yol koalisyon hükümetinin 
kurulmasına müteakip özellikle Refah Partili bakanlara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında 
siyasal İslam yanlılarının kadrolaşma faaliyetlerinin yoğun bir şekilde müşahede edilmiştir 
diyerek siyasetin bağlandığını görmüyoruz. Yine 65 sayfalık bir metin daha var orda da 
açıkça siyasi partilerle ilgili çok ayrıntılı değerlendirmeler yapılmış, hatta resmi olarak 
kurulan bir siyasi partinin tabiri caizse düşman olarak algılanması gibi anlaşılabilecek bazı 
ifadeler var, bu metinler gerçekten de asker toplantılarında yapılan bilgilendirme brifingleri 
mi yoksa bir bilginiz var mı bu konuda ?"

"O 65 sayfalık Milli Güvenlik Kurulundan gönderilen brifing metni 17 Ocak 
tarihinde Sayın Cumhurbaşkanına verdiğimiz brifingdir.

"Bir farkı yok diyorsunuz.?"
"Evet bir farkı yok ve o bilgiler savunmamda arz ettiğim gibi MİT müsteşarlığından 

gelen bilgiler çerçevesinde hazırlanmıştır nitekim MİT müsteşarlığından gelen bilgiler de 
ayrıca açıkça parti, isim, şahıs zikredilmiştir bunu arz ettim şeyde. 25 sayfalık."

" MİT bu şekilde parti ismi verdiği için isimlerden bahsettiği için bizde aynısını 
tekrarladık diyorsunuz.?"

"Aldık bizde evet. 25 sayfalık brifing ise Haziran içerisinde yargıya ve basın 
mensuplarına verilen brifingin bir nüshasının Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 
gönderilmesidir. Aynıdır. Diğerleri ise Genel Kurmay Karargahında arz ettim yapılan aylık 
karargah toplantılarında veya ki o aylık karargah toplantılarına Genel Kurmay Başkanımız, 2. 
Başkanımız ve Kuvvet Komutanları katılıyor. O toplantılarda arz edilen veya haftalık 
değerlendirme toplantılarında arz edilen brifinglerin taslak şeklidir. Genel Kurmay İstihbarat 



  

başkanlığı dolayısıyla İKK dairesi tarafından İstihbarat üretilmemiştir böyle bir imkanı 
yoktur. Bilgiler tekrar vurguluyorum sayın hakimim Mitten gelir Emniyetten gelir diğer 
İstihbarat kuruluşlarından gelir. Biz onlara göre değerlendirme yaparız."

"Bu brifinglerin içerikleri kim tarafından hazırlandı?"
"Bu brifinglerin içerisi bir karargah çalışması sonucu hazırlandı Genel Kurmay 

Başkanımızın onayından geçti."
"Bu Andıç Semdi Sakık ile ilgili soru sormak istiyorum, her ne kadar bu hükümetin 

çekilmesinden veya devrilmesinden sonra olmuş olan bir olay olmuş ise bile şimdi genel bir 
kanı var bu olaylardan dolayı 28 Şubata muhalif olan bazı gazeteciler işlerinden oldular ve 
bir dernek başkanı da suikasta uğradı bu yönde iddialar var. Yürürlüğe konmasa bile bir 
şekilde bunun sızdığı anlaşılıyor. Yani dışarıya bir yansıması var. Şimdi bu kadar bazı 
şahıslar açısından bu kadar ağır sonuçları olan bir çalışma bu ne şekilde sızdı nasıl hazırlandı 
bu eylem planı ?

"Arz ettiğim gibi bu çalışma 1998 yılında Şemdi Sakık’ın yakalanmasından sonra 
Nisan ayı içerisinde bir taslak çalışma olarak hazırlandı, Şemdi Sakık’ ın ifadeleri alındıktan 
sonra ifade tutanakları kara kuvvetleri komutanlığı tarafından Genel Kurmaya gönderildi ve 
Genel Kurmay Karargahında o günkü terörle yoğun terörle mücadele ve acı olaylar nedeniyle 
bir taslak çalışma yapılması istendi bilahare bu taslak çalışma parafe safhasında kaldı 
yayınlanmasından vazgeçildi, bir suretle sızdırıldı bu taslak çalışma olay budur."

"Şimdi 1997 tarihindeki bazı soruşmalarla ilgili Kadir Sarmusak’ın yargılandığı 
dosyayı tabi biliyorsunuz aynı zamanda bazı asker şahıslarda şuan sanık olan Eser Şahan’da 
yargılanmış ve bu yargılama sırasında sizden bir cevap istenmiş sizin imzanız olan bir yazı 
var yani bu yazı doğrumudur, yanlış mıdır, bu belgeler gerçek midir, diye sormuyorum 
resmi bir yazı mahkemeye verilmiş bir cevap doğru olduğunu kabul ederek soruyorum. 
Şimdi burada verdiğiniz cevapta 1. önceliği yükselen irtica ile ilgili Batı Çalışma Grubu 
oluşturulmuştur. Genel kurmay Başkanlığı emriyle teşkil eden Batı Çalışma grubu tamamen 
emir komuta zinciri içinde faaliyetlerini yürütmekte olup amacı denmiş EMASYA’ dan 
bahsedilmiş ve devamında Batı Çalışma grubu bu amaçla gerekli bilgilerin elde edilmesine 
yönelik olarak Türk silahlı kuvvetleri rapor sistemi yönergesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan 
bilgiler sıralanmak suretiyle bir rapor sistemi geliştirmiştir demişsiniz bu yazı 14 Temmuz 
1997 tarihli bir yazı mahkemeye hitaben yazılmış. Yine Eser Şahan imzalı bir cevap yazısı 
daha var Deniz Kuvvetlerinin verdiği söz konusu mesaj formutı ilgi B emri Genel Kurmay 
Başkanlığının emri bu ilgi B doğrultusunda BÇG rapor sistemi içinde Deniz Kuvvetleri 
Bağlısı Ana ve Tali Garnizon Komutanlıkları görevleri olan birlikler tarafından Türkiye 
İrticai Taktik  resminin ortaya çıkarılması amacıyla denmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutana 
intikal eden bilgilerinde Genel Kurmay Başkanlığına gönderilmesinde kullanılmak amacıyla 
hazırlanmıştır denmiş. Bu şekilde gerçekliği kabul edilen belgeler var, yine Hasan Celal 
Güzel’in soruşturması ile ilgili Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel bazı belgeler sormuş, 
sonrada Genel Kurmay Başkanlığından emir ve tensiplerinizi arz ederim demiş siz bu yazıya 
verdiğiniz cevapta 29 Temmuz 1997 tarihli bu belgelerin irtica tehdit değerlendirmesine 
esas olacak irticai faaliyetlerin tespitine ilişkin gizli gizlilik dereceli ve kişiye özel gerçek 
belgelerdir diye cevap vermişsiniz. Şimdi bu belgelerin içeriklerinden biraz bahsetmek 
istiyorum. Şimdi Hasan Celal Güzel’in soruşturmasında gerçek belge olarak tanımladığınız 
belgelerden biri batı harekat konsepti ve bu belgenin içeriğinde ilginç değerlendirmeler var 
yani ister taslak olsun ister olmasın yani velev ki taslak olduğunu kabul edelim. Bu belgede 
siyasetle ilgili açık değerlendirmeler yapılmış ve devamında yine ilginç ibareler var milli 
iradenin üstünde aldatmacası yazısı ve demokrasinin nimetlerinden istifade ederek iktidar 
olduktan aynı yöntemlerle iktidara uzaklaştırmayı ummak ise gaflettir. Yine eğer bugünden 
ciddi ve köklü tedbirler alınamaz ise önümüzdeki birkaç yıl içerinde müdahale etme önlem 
alma imkanı kalmayacağı değerlendirilmektedir denmiş devamında yine özel sektördeki bazı 



  

şirketlerle ilgili değerlendirmeler var Ülker gibi, Beğendik gibi bazı şirketlerin ihalelere 
alınmaması gibi  ibareler var, şimdi belgelerden bir tanesi bu, yine cevap verdiğiniz 
belgelerden biri Batı Çalışma grubu rapor sistemi Batı Çalışma grubu bilgi ihtiyaçları laiklik 
aleytarı faaliyetleri konulu Çetin Bey’in imzaladığı bir belge haber toplamak konulu Tugay 
Komutanlığı tarafından Tekirdağ Tugay Komutanlığı tarafından yayınlanan bu belge bu 
belgenin içeriğini okumak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve Silahlı Kuvvetleri İç ve dış 
tehditlere karşı koruma ve kollamak her vatandaşın olduğu kadar Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli ve onların eş ve çocuklarında en büyük milli görevidir. Bu bakımdan kara 
kuvvetlerinin tüm personeli ve aileleri haber toplama vasıtasıdır, tüm kara kuvvetleri 
personeli ve ailelerinin elde edeceği her türlü belge bilgi ve haberi bu kurulun üst 
komutanı tarafından bilinip bilinmediği yorumu yapmadan silsileler yoluyla üst 
komutanlığa ulaştırması ve personelin bu hususta bilgilendirilmesi ilgili emredilmiştir 
denmiş. Yine biliyorsunuz bu bilgi ihtiyaçları isimli belgenin içinde de işte emniyet veya işte 
belediye, valilik, kaymakamlık bunların hepsi hakkında düşüncelerini de belirtir sadece 
objektif değerlendirmeler değil sonuçta sübjektif değerlendirmelerde yol açabilecek bilgiler 
talep edildiği belirtilmiş şimdi bunların bu yazıların ortaya çıkmasından sonra çünkü 
biliyorsunuz Türkiye’ de de gündemi oluşturan konulardı bunlar bu belgeler ile ilgi olarak 
bir değerlendirilme yapıldı mı, Genel Kurmay Başkanına sunuldu mu? Yeniden Genel 
Kurmayda bu konuda bir durum değerlendirmesi yapılarak farklı bir yol izlenmesi 
gibisinden bir çalışma yapıldı mı yoksa bu faaliyetlerin devamı yönünde mi karar verildi 
yani tabiri caizse bir öz eleştiri yapıldı mı, çünkü biraz önce okuduğum belgelerde yani 
askeri personelin eş ve çocuklarının dahi haber vasıtası olarak kullanılması gerektiği gibi 
ibareler var ?"

"Bu belgeleri ben hazırlamadım. Bu belgelerin hazırlanmasına katkımda olmadı, 
daha önce burada söz konusu oldu belgeler kim tarafından hazırlanmış, kim tarafından 
imzalanmış bu ortada Devlet Güvenlik Mahkemesi bu belgelerin doğru olup olmadığı 
konusunda Genel Kurmaya sormuş, sordu daha doğrusu benim ilgi saham nedeniyle yani 
İstihbarat Başkanlığı İKK güvenlik daire başkanı olmam nedeniyle ben sormuşum bunlar 
doğrumu Genelkurmay başkanlığı namına onunda bilgisi dahilinde bu belgeler taslak veya 
doğrudur diye cevap verdim yani bu belgelerle beni ilişkilendirmek mümkün değildir. Ben 
bir özeleştiri yapılıp yapılmadığı sayın hakimim bilmiyorum."

"Peki Genel Kurmay Başkanına iletildi mi?"
"Onun namına cevap verildiğine göre mutlaka bilgisi vardır."
" Şimdi bu belgeye bakıldığı zaman hükümet aleyhine ve refah partisi aleyhine bir 

çok değerlendirme var, bu savunma ile çelişiyor, bu konuda bunu nasıl açıklayabilirsiniz.?"
" Hüsnü Dağ’ın evinde bulunan  belgelerin gerçek olup olmadığını, neyi kast ettiğini 

ve bu belgenin uygulamaya konulup konulmadığını bilmiyorum, çünkü benim ilgi saham 
dışında."

"Demokratik bir sistemde seçimle iş başına gelmiş hükümet tarafından atanan 
kadrolar nasıl olur da bu genelkurmay ya da MİT diyelim hükümete bağlı kurum ve 
kurumların temsilcileri tarafından hiçbir ayrım yapılmadan toptan tehdit ve irtica olarak 
değerlendirebilir.?"

"Bu tespiti genelkurmay yapmadı devletin istihbaratından sorumlu Milli  İstihbarat 
Teşkilatı yaptı. Bu soruyu onlara sormak lazım."

" Şimdi böyle de olsa bile bunun genelkurmay tarafından bir kritiğe tabi tutulması 
gerekmez mi ?"

"Devletin istihbarat kurumundan bahsediyoruz. Bunu bu istihbarat kurumundan 
belgelerin doğru olduğunu kabul etmek gerekiyor."

" İsmail Hakkı Önder’de sizin dairenizde çalışan bir subaydı. İsmail Hakkı Önder’i 
BÇG’de çalışmak için görevlendirdiniz mi ?"



  

"Hayır görevlendirmedim İsmail Hakkı Önder Binbaşı rütbesiyle iç istihbarat 
şubesinde bölücü terörle ilgili bölümde istihbarat çalışması yapmaktaydı kesinlikle 
görevlendirmedim."

" MİT’in 28 şubat MGK toplantısında verdiği brifing dosyada yok ve naip hakim 
tutanağında da yok? MİT MGK’da bir takdimde bulunmuş. Bu başlıkların içinde özellik 
mesela şirket vakıf dernekler bu şirket isimleri sizde biraz önce ifade ettiniz de orada somut 
şirket isimleri ve siyasal veya ılımlı İslam tabiri altında siyasi parti ismi de yer alıyor 
muydu?"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri araştırma komisyonun 1022. sayfasında 
belirtildiği gibi Cumhurbaşkanına MİT müsteşarlığı tarafından sunulan brifing metni var bu 
metinde sayın avukatımızın saydığı başlıklar aynen var burada brifingin teferruatı da var ben 
Milli İstihbarat Teşkilatının 28 şubat Milli güvenlik kurulu toplantısında verdiği brifinge 
katılmadım arz ettim bunu ben özel girdim sonra genelkurmay başkanının görüşünü arz ettim 
çok kapsamlı bir brifing bu brifing içerisinde saydığın hususlar var."

" 10-11 Haziran 97 tarihinde verilen brifingin aynı zamanda Cumhurbaşkanına 
verilen brifingin güncellenmiş hali olduğunu ve aynı metnin milli güvenlik kurulu 
toplantısı hazırlıkları kapsamında Milli güvenlik kuruluna da gönderildiğini belirttiğiniz 
ve bu sunumların da genel kurmay başkanının da onayından geçmiş kurumsal görüş 
olduğunu söylediniz. Her ne kadar brifing metninde batı çalışma grubunun kurulduğu 
açık bir şekilde yer alıyorsa da ben bir kez de teyiden sormak istiyorum bu durumda biz bu 
faaliyetlerin ve Batı Çalışma Grubunun çalışmalarının genel kurmay başkanı İsmail 
Hakkı Karadayı tarafından bilindiğini kabul edebilir miyiz?"

"Evet brifingde geçiyor batı çalışma grubu brifing metninin sayın genel kurmay 
başkanının onayından geçtiğine göre batı çalışma grubundan bilgisi var."

"Deniz kuvvetleri komutanı Güven Erkaya’nın anlatımı çünkü Güven Erkaya diyor 
ki MİT başbakanlığa Emniyet de İç işleri bakanlığına bağlı olduğundan dolayı biz onlara 
itibar edemedik dolayısıyla kendi içimizde bir istihbarat ağı oluşturduk ve Güven Erkaya’nın 
bu anlatımı Sarmusak davasına konu olan belgede doğrulamaktır. Yine sanıklardan Çetin 
Doğan’ın anlatımı da bu şekilde istihbarat ağının olduğunu camilere istihbarat elemanlarının 
gönderildiğine dair beyanları da bunu doğrulamaktadır. Yine o tarihlerde sizin sunmuş 
olduğunuz brifinglere katılan gazeteci İsmet Berkan 13 haziran 97 tarihli radikal 
gazetesindeki köşesinde Batı Çalışma Grubu ve meleklerin cinsiyeti başlıklı makalesinde 
diyor ki batı harekat konsepti ve batı çalışma grubunu öğrendik Genelkurmay batı çalışma 
grubunu 28 şubattan hemen sonra oluşturmuş grubun bir merkez örgütü bir de taşra 
örgütleri var ülkenin dört bir yanındaki birliklerden batı çalışma grubunun bağlantı subay 
ve astsubaylar var oralara her gün oluk gibi bilgi Ankara’ya Genelkurmay’a akıyor 
şeklindeki ifadeleri sizin biraz önce öğleden yapmış olduğunuz savunmalarla 
çelişmektedir. Dolayısıyla bu çelişki giderilmediği sürece kanaatimce sizin kamuoyu algısı 
üzerindeki aklanmanız çok kolay gözükmemektedir. Bu konuda bu çelişkiyi nasıl 
giderirsiniz. ? " Cevap vermek istemiyorum.

"Ocak 97 gölcük toplantısında vermiş olduğunuz brifingin mahiyetinin iç tehditlere 
yönelik olduğunu söylediniz ve o brifingde maalesef bir türlü bulunamamış şimdi benim 
merak ettiğim nokta şu siz o günkü toplantıda iç tehditlerle ilgili bir brifing sunuyorsunuz 
veya o toplantıdan hemen sonra ilk milli güvenlik kurulu toplantısında sadece iç tehdit olarak 
irtica konusu karar bağlanıyor ve o dönemde herkesçe biliniyor ki Türkiye’de silahlı bir 
çatışma söz konusu iç tehdit olarak PKK hala birinci unsur ve buna rağmen sade ve sadece 
iç tehdit olarak irticai yapılanmalar ön görülüyor ve bu irticai yapılanmalara karşı yapılması 
gereken tedbirleri milli güvenlik kurulunda karara bağlanmış olması bize sanki bir çelişki 
olduğu izlenimi oluşturmaktadır. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında Türkiye’nin iç 
tehdidine yönelik bütün konularda görüşülüp karara bağlanması gerekirken sadece irticai 



  

yapılanmalara yönelik bir karar söz konusu ki o kararda bir hukuk devletinde olmaması 
gereken bir karar yani bir dernek geçen duruşmalarda da dile getirdim şekil itibariyle, şimdi 
sizin bu ifadenizle Milli Güvenlik Kurulunun bu kararı ve yine Güven Erkaya’nın Taner 
Baytok’a vermiş olduğu söyleşide biz o toplantıda alınması gereken kararları kararlaştırdık 
ve araç olarak da milli güvenlik kurulunu kullanmaya karar verdik şeklindeki ifadesi bir 
çelişki oluşturmaktadır dolayısıyla bu çelişkiyi kanaatimce sizin gidermeniz gerekiyor.?"

"Gölcük donanma komutanlığında yapılan sunumla ilgili yaptığım takdimin konusu 
arz ettim dinlememiş dolayısıyla cevap vermek istemiyorum."

"Hükümetin düşürülmesi noktasında Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde bulunan 
generallerin duruşunun nasıl olduğuna dair çok açık bir yazı ve bu yazı Türkiye’den 
yazılmıyor Amerika’dan yazılıyor. Milliyet gazetesinin Amerika temsilcisi Yasemin Çongar 
diyor ki yani sizin Genelkurmay’da brifing verildiği dönemlere rast gelen bir yazı 
Genelkurmay’ın brifing dizisinin sürdüğü günler darbe söylentisi yaygın Haziran’da ABD 
dışişleri bakan vekili evet Talbott Çevik Bir’in Ankara daki görüşmesinden kısa bir süre 
sonra bir grup gazeteciye şöyle bir beyanatta bulunuyor diyor ki, Türk ordusu Refah-Yol’un 
bir hafta içinde istifa etmemesi halinde doğrudan müdahalenin kaçınılmaz olacağını 
söylüyor. Talbott’un bu beyanı ile Demirel’in rahmetli Mehmet Ali Birand’a vermiş olduğu 
söyleşisinde ki ifadeleri ve yine Güven Erkaya’nın Taner Baytok’a vermiş olduğu ifadelerle 
birebir örtüşmektedir. Ancak siz ve sizden önce savunma yapan tüm sanıklar bu süreçte Türk 
silahlı kuvvetlerinin bir müdahilliği bir tesirinin olmadığını çok açık bir şekilde dile 
getirdiniz ancak bu anlatımla o günü yazılı olarak kayda alan bu gazeteciler ve dönemin 
tanıkları olan Güven Erkaya ve Süleyman Demirel’in ifadeleri ile çelişmektedir. Dolayısıyla 
siz bu çelişkiyi kamuoyu üzerinde ve mahkeme huzurunda gidermek ister misiniz?"

"Sayın başkanım cevap vermek istemiyorum."
"O yazıda brifinglerle ilgili herhangi bir kayıt kuyut ve arşiv kaydının 

bulunmadığını anladım , bu durumda imza kayıt arşiv kayıtları olmadığına göre brifingler 
de verilmemiş olmamış gibi bir anlam çıkıyor?" Cevap vermek istemiyorum.

"Milli Güvenlik Kurulu kararlarının gereğini adalet bakanı içişleri bakanı kendi 
teşkilatına taammüm etmiş bunu siz söylediniz. Milli savunmada sizlere ancak sizin kendi 
alanınız dışına taşarak yargı mensuplarını bilgilendirme adı altında verdiğiniz brifingler 
yargı mensuplarını yetersiz ve bilgisiz bulduğunuz anlamına gelmiyor mu? Veya ne anlama 
geliyor?" Cevap vermek istemiyorum. 

"Ordumuz kutsaldır askerimiz kutsaldır ama yargımız daha kutsaldır çünkü adalete 
hepimizin ihtiyacı vardır o dönem adalet bakanının işlem başlatacağını bildirmesine rağmen 
yargı bürokratlarını Genelkurmay’a gelmeye ikna etme gücünü nereden aldınız? Yasalardan 
mı? Yoksa başka mı?"  Cevap vermek istemiyorum.

" Çünkü yargıya gidilir ama yargı gelmez bakınız hepimiz buradayız ve geldik 
yargıyı yanımıza çağırmak yargıyı ancak adalete çağırabiliriz bu açıdan gücünüzün 
kaynağını soruyorum.?"Cevap vermek istemiyorum.

"Yargı mensuplarına brifing verdiğinizde şimdiki gibi sivil giyimli miydiniz ? Yoksa 
üniformalı mı?" Cevap vermek istemiyorum.

" Hiç birimizin bilemediğimiz derin bir yapı provoke ederek sizi göreviniz dışında 
bir mevziiye çekmiş olabilir mi o günlerde? Cevap vermek istemiyorum.

" Genelkurmay başkanlığından kuvvetlere yayınlanan kuvvetlere veya başka 
makama yayınlanan taslak bir dokümana bir işlem yapılır mı sadece taslak dokümanlar 
görüş almak için mi? O konuda o kurumun görüşünü o kuvvetin görüşünü almak için mi 
yayınlanır? "

"İşlem yapılmak için gönderilmez taslak metinler görüş almak için gönderilir diye 
biliyorum."

"Fevzi Bey biraz önce sizin imzanız olan yazıyı okudum, orada batı harekât 



  

konsepti ile ilgili olarak verdiğiniz cevapta taslak ibaresi geçmiyor gerçek bir belgedir 
deniyor.  Bunun taslak olması durumunda belirtilmesi gerekmez miydi?" 

"Ben 16 sene geçtiği için metne nasıl cevap verdiğimi açıkçası hatırlamıyorum tam 
hatırlamıyorum iddianameyi okuduğum zaman muttali oldum ben sormuşumdur o aldığım 
cevaba göre Genelkurmay’a başkan adına cevap vermişimdir."

"Bu devlet güvenlik mahkemesinden gönderilen belge üzerinde 6 Mayıs tarihi mi 
yazılı idi?  Nisan 97 ve 6 Mayıs tarihli bugün iddianameye giren dokümanla aynı mıydı? 
Çünkü burada ilgiler var öbüründe ilgiler yok birbirinden farklı ?"

"Sayın başkanım belgeyi ben hazırlamadım hazırlanmasına katkıda da bulunmadım. 
Sordum verilen cevap istikametinde bende devlet güvenlik mahkemesine cevap yazdım."

"Yani belgeyi gördünüz mü siz hangi tarihli olduğunu biliyor musunuz 
cevaptaki belgelerin?"

"Tam olarak hatırlamam 16 sene geçmiş mümkün değil."

38.C. SANIK FEVZİ TÜRKERİ MÜDAFİİ AV. AYKANAT KAÇMAZ'IN 
SAVUNMASI

Müvekkil Kamuoyunda 28 Şubat olarak isimlendirilen, 28 Şubat 1997 tarihli Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan ve ülkemiz siyasi tarihine geçen kararlar, 
Erbakan Hükümetinin istifası ve bu kararların uygulanmasındaki idari işlemlerle ilgili 
huzurunuzda bulunmaktadır. 

Müvekkilin suçlandığı 28 Şubat sürecinde yapılanların, bir bakış açısıyla, demokrasi 
adına, yıkıcı, zararlı, gereksiz veya anti demokratik; fakat başka bir bakış açısı ile 
Cumhuriyeti korumak ve kollamak ile görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin, başkaca kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla beraber Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu 
emir, talimat ve genelgelerini uygulaması olarak sıfatlandırılabilecek olmakla birlikte; 
Yüklenen eylemlerin atılı suçu oluşturmayacağı, müvekkilin bu sürece ne şekilde iştirak 
etmediği ya da ettiği, müştekilerin durumları ve ifadeleri ile ilgili başlıklarıdır. 

Bu süreç ve yaşananların siyasi tarihimizde halen tartışıldığı, kitaplara, tezlere, 
tartışma programlarına ve filmlere konu olduğudur. Darbe veya değil, Cumhuriyetin, irticanın 
yıkıcı tehditlerinden kurtarılması veya post-modern darbe, nasıl sıfatlandırılırsa 
sıfatlandırılsın, karşı bir siyasi görüşle bu sıfatlandırılmalar şiddetle reddedilecek ve bu 
tartışmaların bir şekilde bitmeyecektir. Siyaseten tartışmalı ve siyasi sonuçları olan bu 
süreçte, karşı siyasi görüşe göre suç unsuru olduğunu belirterek bunun çözümünü yargıya 
havale ederseniz, bu tartışmaların içine yargıyı da dahil eder, siyaseten tartışması bitmeyecek 
bu kısır döngünün içinde yargıyı siyasallaştırmış olursunuz.

28 şubat sürecinin atılı suçu oluşturmayacağına yönelik açıklamaların başında lehe 
kanunun tespiti bulunmaktadır. Önceleri bir eleştirinin bile ağır cezalara çarptırıldığı bilinen 
bir gerçek iken, günümüzde siyasi iktidara ve anayasal düzene yönelik hareketlerin, ancak 
cebir ve şiddet içermeleri durumunda cezalandırılır hale gelmiştir. 

Hangi ceza kanunumuzun müvekkil lehine olduğunun tespiti edilmesi gerekir. İddia 
makamı 28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 765 sayılı kanunun 147, yeni 
ceza kanunumuzun 312. maddesinde belirtilen suçu oluşturduğunu belirtmiş, Eski ceza 
kanunumuzun uygulanması gerektiğini söylemiştir fakat teşebbüs hükümlerini ileri süren 
iddia makamı her nedense teşebbüs hükümlerinin uygulanmasını da istememiştir. 

 Eski ve Yeni ceza kanunlarımız karşılaştırıldığında, ilk bakışta yazım dilinin 
Türkçeleştirilmesinin dışında iki açıdan değişikliğe gidildiği görülmektedir. Bunlardan bir 
tanesi yeni ceza kanunumuz teşebbüse bile tamamlanmış eylem gibi sonuç ceza olarak 
cezalandırmasını öngörmekte dolayısıyla yeni ceza kanunumuzun öngördüğü cezanın daha 
fazla olduğunu görmekteyiz ancak 2. değişiklik ise yeni ceza kanunumuzda suçun 



  

unsurlarında gidilen değişikliktir. 765 sayılı kanunumuzda suçun unsurları arasında cebir 
bulunurken yeni ceza kanunumuzda cebir ve şiddet suçun unsurları arasında bulunmaktadır. 
Kanun koyucu çok açık bir düzenleme ile her iki ceza kanunumuzda hükümetin devrilmesi ve 
çalışmasının engellenmesini bir netice olarak göstermiş bu neticelere eski kanunumuzda 
cebir, yeni kanunumuzda ise cebir ve şiddet ile ulaşılmasını suç saymıştır. 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 312. maddesinde düzenlenen suçun gerçekleşmiş 
sayılabilmesi için cebir ve şiddetin “olmazsa olmaz” bir unsur olarak düşünüldüğü, Türk 
Ceza Kanununun gerekçesinden de net bir şekilde anlaşılmaktadır. Ceza kanunumuzun bu 
maddeyle ilgili gerekçesine baktığımızda anayasayı ihlal ile ilgili 309. maddenin gerekçesine 
atıf yaptığını biliyoruz. 309. maddenin gerekçesinde ise kanun metninden ayrı ve hatta kanun 
metnine ters olacak şekilde unsurlarda bir farklılık görünmektedir. Kanun metni cebir ve 
şiddet yazarken 309. madde de belirtilen suçun gerekçesinde cebir ve tehdit cebir veya 
tehdit bulunmaktadır. Şimdi bu çelişki aslında bir çelişki de değildir neden çünkü yeni ceza 
kanunumuzun taslak metninde aynı gerekçesinde olduğu gibi cebir veya tehdit ile hükümetin 
devrilmesi bir suç olarak öngörülmüştü. 

Ancak biraz evvel söylediğim şekilde bu suçla ilgili görüşmeler sırasında verilen bir 
önerge ile kanun metni değiştirildi fakat gerekçe bir şekilde değiştirilmediğinden gerekçe bu 
şekilde kaldı. Gerekçeden çıkartılabilecek sonuç ise şudur; 309 ve 312. maddede düzenlenmiş 
bulunan suçların cezalandırılabilmesi için “cebir ve şiddet” unsurlarının bir arada 
gerçekleşmiş olması gerekmektedir ve değişiklikler sırasında şiddet unsuru getirilirken bu iki 
unsur arasına yani cebir ve şiddet unsurlarının arasına ve bağlacı getirilmiştir bu noktada 
iddianamesine maddi cebir yani şiddet bir engeli ortadan kaldırmak için fiziki güç ya da 
enerji kullanılmasını manevi cebir ya da tehdit ise gerçekleşmesi failin iradesine bağlı olan 
gelecekteki kötülüğün gerçekleşecekmiş gösterilmesidir diyerek cebir ve şiddetin aynı şey 
olduğunu söyleyen iddia makamını Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakmaya davet ediyorum 
Orada görecektir ki “cebir” ve “şiddet” ayrı kelimelerdir ve anlamları da birbirinden farklıdır. 

Madem bu ikisi aynıdır neden kanun koyucu cebir ile dememişte cebir ve şiddetle 
demiştir? Kanun koyucuya bir hata da izafe edemeyeceğimize göre bu kanunun bu 
maddesinin değiştirilmesinde bir amaç olduğunu da kabul etmemiz gerekir.

 Cebir nedir? Cebir, zor, zorlayış, bir işi yaptırmak için zora başvurmaktır. Zor ise 
sıkıntı, güçlük rahatsızlık, baskı anlamındadır. Hukukumuzda bilindiği üzere manevi olan 
cebir ise “tehdit” suçunu oluşturmaktadır. Dolayısı ile cebir sözü maddi ve manevi cebri 
kapsamaktadır.

Şiddet nedir? Karşıt görüşte olanlara, inandırma yerine kaba kuvvet kullanma 
anlamındadır. Cebir ve Şiddet nedir? Mağdurun şahsını fizik bakımdan etkileyen her türlü 
maddi tazyik hareketleri. Mağduru, iradesini kullanmaktan alıkoyan bütün fizik araçlardır. 
Başkanım bunları da ben söylemiyorum bunları da Türk Dil Kurumu sözlükleri ve hukuk 
sözlükleri söylüyor.

Bu suçun oluşması için cebir ve şiddet unsurlarının birlikte bulunması olmazsa 
olmaz şartlardandır. 

765 sayılı ceza kanununun 147. maddesinde yer alan, ıskat veya vazife görmekten 
men; Bakanlar Kurulunu düşürmek veya görevini yapmasını engellemek anlamına gelir. 
Suçun oluşabilmesi için bu neticelere her türlü hareket ile ulaşılması ise yeterli değildir. 
Kanun koyucu, maddede gösterilen neticelere cebren yani “cebir” kullanarak ulaşılmasını 
suç saymıştır.

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinde belirtilen, “hükümete karşı 
suçun” “cebir ve şiddet kullanılarak” gerçekleşmesi gerektiği açık bir biçimde 
öngörülmüştür. Bu iki hususun yani unsurun somut olayda ayrı ayrı değil, bir arada 
bulunmaları zorunludur.

Müvekkil ve diğer sanıklar yönünden eğer eylemlerine bir suç yüklenecek ise, 5237 



  

sayılı yeni ceza kanunumuzun teşebbüs hükümleri uygulanmaması, dolayısıyla daha fazla 
ceza öngörse dahi, cebir ve şiddet unsurlarını bir arada bulundurduğundan ve maddi 
olaylarda bunlardan ikisi ayına anda asla da bulunmadığından lehe olduğu kanaatindeyim. 

 28 Şubat sürecinde diyelim ki manevi cebir unsuru var, birtakım eylemler manevi 
cebirdir diye nitelendirildi. Peki, şiddet olarak nitelendirilebilecek bir eylem var mıdır? Kaba 
kuvvetle ne yapılmıştır?

 Bu süreçte insanlarımız sokağa mı döküldüler, sokağa çıkma yasağı mı ilan edildi, 
sıkıyönetim mi ilan edildi, sokağa dökülen insanların üzerine ateş mi açıldı,  tutuklanan, 
dövülen, görevinden alınan milletvekilleri mi oldu, meclis mi işgal edildi veya çalışması 
engellendi? Bunların hiçbiri olmadı. Peki, bunlar yok da şiddet nerede? 

Bilindiği üzere 28 Şubat sürecine kamuoyu tarafından post-modern darbe de 
denilmektedir. Post-modern darbe kavramı uluslararası hukukta başka anlamla 
kullanılmakla birlikte, bu terim, ülkemizde ordunun, siyasi hükümete yapacakları veya 
yapamayacaklarını dikte ettirdiği, yani demokratik olmayan bir kurumun demokrasinin 
işleyişine müdahalesini anlatmak için kullanılmaktadır. Bunu da ben söylemiyorum bunu da 
ansiklopediler söylüyor.  "Post-modern darbe" kavramını klasik anlamda darbeden ayıran 
temel ölçüt, post-modern darbenin cebir ve şiddet seviyesine ulaşan eylemlerle değil, tehdit 
içeren manevi baskı niteliğindeki eylemlerle gerçekleştirilmesidir. Yeni Türk Ceza 
Kanununda düzenlenen ve yukarıda madde hükümlerine yer verdiğimiz darbe suçlarının 
unsurları arasında, post-modern darbe için varlığı aranan "tehdit" unsuruna yer 
verilmediği bir şekilde görülmektedir.

Madde metinlerinde, "tehdit" fiiline bir unsur olarak yer verilmediği tartışmasızdır. 
Tehditle, yani korkutucu güç veya baskıya dayalı olarak, cebir ve şiddet kullanılmaksızın, 
sistemin meşru güçlerine karşı Ceza Kanununda "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine 
Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan Anayasayı ihlal, Meclise karşı suç ve Hükümete karşı 
suç olarak tanımlanan suçların işlenemeyeceği kabul edilmelidir. 

Bu suçların işlenmesinde "cebir ve şiddet" unsuru, suçun maddi unsurları arasında 
kabul edilmiştir. Cebir ve şiddet kullanılmaksızın, sadece baskı gücü kullanılarak veya 
tehditle Anayasa ile kurulu düzene müdahale amacıyla gerçekleştirilen eylemler, siyasi ve 
sosyal anlamda "darbe" olarak adlandırılabilir, fakat "tehdit" kavramına bir unsur olarak ceza 
kanununun 309 ila 312. maddelerinde yer verilmemesi nedeniyle darbe suçu sayılamaz. 

Bunun sebebi, kişi hak ve hürriyetlerinin koruyucusu olan, önceden suç sayılmayan, 
suç sayıldığı birey ve toplum tarafından bilinmeyen fiillerden dolayı kimsenin keyfi olarak 
cezalandırılamayacağını öngören "suçta ve cezada kanunilik" adlı evrensel Ceza Hukuku 
prensibidir. Yargıtay kararları da görüşlerimi aynı şekilde doğrulamaktadır. 

 Bu kararlardan bir tanesi Metin Kaplan’la ilgili 9. ceza dairesinden çıkan karardır 
ve net bir şekilde cebir ve şiddet içeren ve ağır suç teşkil eden icra hareketlerine girişilmiş 
olması gerekir somut olayda bu tür hareketler bulunmadığından diyerek ve gene Fethullah 
Gülen ile ilgili kararında da benzer durum vurgulanarak bu ise ceza genel kuruluna kadar 
gitmiş bir karardır. Eyleme dönüşmüş cebir ve şiddet unsurlarının bulunması gerekliliğine 
hükmetmiştir bu iki karar bizim yargılamamızın yapıldığı dosyayla doğrudan ilişkili 
olduğunu düşünmekte ve değerlenmekteyim.

 İddia makamının elinde şiddet diyebileceği eylem ise tankların yürütülmesidir. 
Sincan semtinde tankların yürütülmesine bir anlam yükleyenler, bu taktik yürüyüşün tarihine 
bakmalıdır. Bilindiği üzere bu taktik yürüyüş 04 Şubat 1997 tarihinde 28 Şubat 1997 tarihli 
Milli Güvenlik Kurulu kararları öncesinde gerçekleştirilmiştir. İddia makamı aslında bunun 
da kılıfını bulmuştur. Yani bu tarihin 28 Şubat kararlarından önce olmasını Batı Çalışma 
Grubu  faaliyetlerine bir şekilde bağlayabilmiştir. İddia makamının bu manevrası ise 10 
Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Oluşturulması” konulu emirde yer verilen “Daha 
evvel teşkil edilen kriz masası grubu, çalışmalarına aşağıdaki esaslara uygun olarak devam 



  

edecektir” ifadesinden, Batı Çalışma Grubu resmi olarak kurulmadan daha önce benzer bir 
yapının aynı faaliyetleri “kriz masası grubu” adı altında yürüttüğü anlaşılmaktadır ifadesiyle 
daha önce kurulduğunu belirterek tankların yürütülmesini ya da 28 Şubat öncesindeki 
başkaca faaliyetleri Batı Çalışma Grubuna bağlamıştır peki iddia makamının elinde 10 Nisan 
1997 tarihinde ki emirde belirtilen şekilde daha önce kurulduğu belirtilen bu kurul üst kurul 
ile ilgili bir belge yada bilgi var mıdır yoktur peki 10 nisan 1997 tarihinden 1 ya da 10 gün 
önce bu kurulun kurulduğunu nasıl söyleyebilir. böyle bir emir var 1-2-5-10 hangi gün önce 
kurulduğunu iddia makamı bizim önümüze koymalıdır somut delilleriyle. 

Silahlı Kuvvetler uygulamalarında yılda yüzlerce kez yapılan bir motorlu taktik 
yürüyüşte cebir veya şiddet, yani kaba kuvvet vardır demek en basit tanımıyla mantık 
kurallarını zorlamaktır.

Bu taktik yürüyüşe bir anlam yükleyenlere aslında en güzel cevabı dönemin 
Cumhurbaşkanı Sayın Demirel vermiştir. Sayın Demirel tankların yürümesiyle ilgili olarak 
“Doğrusu asker müdahalesi olabileceğini düşünmedim. Asker müdahalesi olacak olsa 
tanklar Sincan’da değil başka yerde yürür” demiştir. 

Bir kez daha söylemek istiyorum, şiddet, kaba kuvvet kullanmaktır, askeri bir taktik 
yürüyüşte cebir veya şiddet yoktur.  Bu devasa kitleler yani tanklar yürürken çıkardığı sesler 
ve heybetleri birilerini korkutmuş olabilir ancak bu korku hukukumuzda şiddet olarak değil, 
tehdit olarak algılanır.

Peki o dönemde iddia makamının iddiasına göre tanklar niye yürütüldü hükümeti 
yıpratmak yâda gözdağı vermek için yürütüldü müştekiler de aynı şeyleri söylüyorlar peki bu 
maksatla hareket etmiş olsalardı o dönemde kendilerine sorulduklarında ya ortamı biraz da 
yumuşatmak lazımdı işte hükümet aldı başını gidiyordu. Biz bu tankları yürüttük insanlar bir 
sussun dedik ufak tefek onlara bazı mesajlar vermek gerekiyordu tarzında açıklamalarda 
bulunurlardı. O dönem için ama tam tersine o dönemde bile bugün sanıkların yaptığı 
savunmalara benzer tarzda bir eğitim olduğuna yönelik açıklamalar yapmışlardır. 

28 şubat sürecinde manevi cebir yani tehdit vardır diyenlerin düşüncelerine 
katılmamakla birlikte, zorlayıcı bir yorumla da olsa saygı duyuyorum. Ama şiddet vardır 
diyenlere saygı da duyamam. Dolayısı ile bu fikri ileri sürenler sadece 28 Şubat sürecinden, 
siyasi bir amaçla suç yaratma çabasıyla hareket edenler olabilir.

Yeni ceza kanunumuzun 312. maddesi sanıklara yüklenen eyleme uygulandığında 
içinde şiddet bulunmadığından Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2-a maddesi gereğince 
yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle müvekkil diğer sanıklar 
açısından beraat kararı verilmesi gerekmektedir.

  28 Şubat sürecine benzeyen bazı eylemlere buda e-muhtıra olarak hukukumuzda 
olmamakla beraber kamuoyunda bilinen bir eylemdir. Bu eyleme ise soruşturma emri 
verilmemesi ya da soruşturmasının başlamamasının nedeni de yüzlerce talep varken içinde 
şiddet bulunmaması sebebiyledir.

Sayın Erbakan’ın o tarihteki istifasında veya vefat ettiği 27 şubat 2011 tarihine kadar 
kendisinle yapılan sohbet veya demeçlerinde cebir ve şiddet veya tehdit’e uğradığına dair bir 
bölüm yani ortam çok gerginde askerler teyakkuz halindeydi bunu yatıştırmak için istifa 
ettim. Başka bir şekilde demokrasinin bir darbe ile yara almaması için istifa etmek zorunda 
kaldım, ülkenin bir 12 Eylül daha yaşamaması için istifa ettim, Askerler/Cumhurbaşkanı 
benimle konuştu, ülke geleceği için istifa etmek zorunda kaldım veya benzer bir açıklama var 
mıdır? Bilindiği üzere yoktur. 

28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında konuşulanlar ve bunlara dair tutanakların 
incelendiği ve duruşmada okunan naip hâkim tutanağında da Sayın Erbakan’ın cebre, tehdide 
veya şiddete maruz kaldığına dair bir bölüm bulunmamaktadır.

 28 Şubat sürecinin,Refah-yol hükümeti ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır. 
Yapılanlarda süreci başlatanın her zaman siyasi iradenin kararı olduğu da görülmektedir. 



  

Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun tespitidir. Bilindiği üzere kendisine karşı darbe 
yapıldığı söylenen REFAH-YOL hükümeti 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmiştir. 

 İddia makamı sorusunda, 54. hükümetin kurulduktan sonra icraatlarına hükümet 
programı doğrultusunda başladığını, başta büyük ortağı olmak üzere irtica olarak 
nitelendirildiğini, kendisine karşı psikolojik harp başlatıldığını, tankların yürütüldüğünü, 
günlük gazetelerin bunu darbe habercisi olarak manşetlerine taşıdıklarını, takip eden süreçte 
hükümetin ayrılmak zorunda bırakıldığının açıkça görüldüğünü söyleyebilmiştir. 

28 Şubat süreci ve bu süreçte oluşturulan Batı Çalışma Grubu ne yasadışı ne gizli 
bir teşkilattır. 11 Şubat 1998 tarihinde Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde sunulan bir soru önergesinde sunduğu açıklamaları vardır.

Müvekkil kendisine yüklenen eylem sırasında asker kişidir. Bilindiği üzere askerle 
diğer kamu görevlileri verilen emirleri icrada farklı durumdadırlar. Kanunsuz emrin icrası 
noktasında askerlerin durumları diğer görevlilerinden farklıdır. Omurgasını disiplin ve 
mutlak itaatin oluşturduğu bir yapı içerisinde müvekkil veya diğer sanıkların farklı bir 
davranış içinde olmaları ise mümkün değildir.

Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri 
yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç 
teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli 
bir suça sebebiyet veriyorsa, bu takdirde şu kriterlere göre işlem yapılır: Amirin verdiği 
emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin 
yerine getirilmesi durumunda sadece, emri verenle birlikte sorumlu olur.

  Milli Güvenlik kararlarının icrası kapsamında Genelkurmay Başkanlığınca idari 
anlamda birtakım eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. 
Böyle bir karar var iken Silahlı kuvvetlerin başka bir şekilde hareket etmesi de beklenemezdi. 
O dönem yürürlükte olan Anayasa, kanunlar, yönetmelikler ve genelgelere göre, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye Cumhuriyetinin vatanını ve bölünmez bütünlüğünü iç ve dış 
tehditlere karşı koruma ve kollama görevi bulunmaktaydı. O dönemde “irtica” yani gerici, 
toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen, görüş anlamındadır da iç tehditler 
arasında idi ve MGK kararıyla birinci sıradaydı Ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde bu 
konu tartışmasızdır. Silahlı Kuvvetler olarak düşünün ki, göreviniz kanunla Türk Yurdunu ve 
Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumak olacak sonra 
MGK tarafından iç tehdit olarak irtica ile mücadele edilmesi bir şekilde başkaca mevzuatla 
bildirilecek. 

Savcının suç delili olarak mahkemenin önüne koyduğu belgelere bakınız, içinde; 
Darbe yapılacaktır, Darbe yapılması gerekir, Hükümeti devirmek maksadıyla plan icra 
edilecektir, Siyasi iradeyi yıpratmak maksadıyla brifing verilecektir, Hükümeti devirmek için 
irticai faaliyetlerle mücadele edilecektir diyen bir emir var mıdır? Verilen emirler açık ve net 
bir şekilde; irtica brifingi verilecektir, İrticaya bulaşan personel tespit edilsin, toplantı 
yapılsın tarzında emirler ile emir bile olmayan birtakım sunum veya tespit yazılarıdır. 

  12 Eylül Askeri Müdahalesi ile ilgili davada, neden yaşayan milli güvenlik 
konseyi üyeleri dışındakiler sanık değildir? Çünkü emir komuta zinciri içinde gerçekleşen 
bir müdahale vardır. 12 Eylül 1980 sürecindeki Genelkurmay Daire Başkanları, Sıkıyönetim 
Komutanları, Ordu Komutanları, Müdahaleye Katılmadırlar mı? Darbe yapıldığını 
bilmeden, bunun mevcut hükümet ve meclisi ortadan kaldırdığını bilmeden, şuursuzca mı 
hareket ettiler, hayır, herkesin özellikle iddia makamının da bildiği gibi, planlı bir müdahale 
vardı. Bu planlı ve emir komuta zinciri içindeki müdahalede, süreç içinde çeşitli görevlerde 
bulunanlar darbe yapılacağını ve yapıldığını biliyorlardı. Çünkü darbe yapıldığı 
televizyonlardan tüm vatandaşlara duyuruldu. Peki, o tarihte 765 sayılı yasa yürürlükte ve 
darbe yapmak suç olduğuna göre sadece iki kişinin yargılanıyor olmasının sebebi nedir? 

 28 Şubat kararlarının Genelkurmay Başkanlığında uygulanması tamamen ve diğer 



  

bu yöndeki tüm çalışmalarda olduğu şekilde dönemin Genelkurmay Başkanının bilgisi ve 
emri ile olmuştur. Yoksa silahlı kuvvetlerin iç işleyişinde en üst komutanın emri olmadan 
böyle bir çalışmanın yapılmış olma ihtimali yoktur. Silahlı Kuvvetlerdeki hiyerarşik yapının 
başı Genelkurmay Başkanı ve daha sonra Kuvvet Komutanlarıdır. Bunların hem bilgisi 
dahilinde, hem hiyerarşik yapı dışında bir oluşumun bulunması büyük bir çelişkidir. Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili tüm faaliyetler hem kuvvet komutanlıkları hem de kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.

  “Dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanının bilgisi dahilinde, Genelkurmay 2nci başkanı Çevik BİR ile Genelkurmay 
Karargahı ve Bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerin fikir ve eylem birliği içinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında” diyerek eylemin emir komuta 
ilişkisi dışında olduğunu söylemektedir. Bir şey anlayan varsa söylesin ben hem Silahlı 
Kuvvetlerin en kıdemli 5 orgeneralinin bilgisi olacak, hem, hiyerarşik yapının dışına 
çıkacaksınız, hem de bunu aylar önceden emirlerle duyuracaksınız, bu durum hem Silahlı 
kuvvetlerin iç işleyişiyle hem hayatın olağan akışıyla uyumlu değildir.

 İrtica Arapça kökenli bir kelime olup, geriye dönmek anlamına gelmektedir. Kelime 
olarak; irtica din demek olmadığı gibi, din de irtica demek değildir. İrtica denildiğinde, 
sosyal bakımdan irtica kavramı anlaşılmalıdır. Bu açıdan, İrticai faaliyetleri; kurulu düzeni 
yıkıp, onun yerine daha geri bir düzeni kurmayı hedefleyen faaliyetler olarak tarif edebiliriz. 
Siyasal İslam veya İslam’ın siyasallaşması ise; Devletin siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal 
yapısını, kişi ve kurumların kendi anlayışlarına göre, İslam dinine dayandırmasıdır. Burada 
önemli olan husus, kişi ve kurumların, İslam Dinini kendi amaçları istikametinde 
yorumlayarak, isledikleri siyasi güce erişmesidir. Bu ise dine yapılacak en büyük kötülüktür.

 Günümüzde, gerçek Müslümanlar ise; İslam dinini, siyasi, hukuki ve ekonomik 
değişmez bir düzen olarak değil, esasta bir inanç ve ahlak sistemi olarak algılamakta ve bu 
dinin siyasi, ekonomik ve hukuki kurallarının yaşanılan şartlara göre yeniden 
yorumlanabileceği öngörmektedir.

 Kullandığı stratejiler ne olursa olsun; Siyasi İslamcıların hedefi; laik düzeni 
ortadan kaldırarak, Cumhuriyet devletini şeriat devletine dönüştürmektir. Bu hareket ise bir 
irticai faaliyettir. 

 İddia makamı ve müştekilerin bazı soru ve açıklamalarında irtica ile mücadele 
Silahlı kuvvetlerin görevleri arasında değil sözü de gerçeği yansıtmamaktadır.

 Genelkurmay başkanlığı tarafından yayımlanan Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü 
97 tarihinden çok önce irtica kavramı vardır ve mücadele edilecek iç tehditler arasında 
bulunmaktadır. Yani İrticanın bir tehdit olduğunu Batı Çalışma Grubu yâda Silahlı kuvvetler 
ortaya çıkartmamıştır. İrtica ile nasıl mücadele edileceğine dair bir belge, talimat, genelge 
veya kanun var mıdır? Yoktur. Bu yüzden de iddia makamı irtica ile mücadelede şu kurallar 
vardır ve sanıklar bu kurallara aykırı davranmışlardır diyememektedir. Peki, irtica ile 
mücadele etmek suç mudur? Bu sorunun cevabı da hayır, suç olmadığı gibi, Türk silahlı 
kuvvetleri ve ilgili diğer kurumların kanun gereği görevidir de.

 İddia makamının yargılamanın temeli olarak ortaya koyduğu bu iddianamede 
aslında açık bir şekilde söyleyemediği, üstü örtülü olarak söylediği, irtica ile mücadele etmek 
silahlı kuvvetlerin görevi değildir, irtica ile mücadele etmek hükümetle mücadele etmektir. 
görüşüdür. Çünkü iddia makamı içinde irtica, siyasi İslam sözlerini gördüğü her belgeyi 
hükümeti devirme belgesi olarak göstermeye çalışmıştır. 

İrtica, sosyal hayatta etkilerini gösterdiğinden mücadelesi de tabi olduğu şekilde 
sosyal yaşama yöneliktir. Çağırılan yargı, basın ve diğer kuruluşların bilgilendirilmesi 
maksadıyla brifingler verilmesi de bu mücadelenin bir parçası olmuştur. 

28 Şubat soruşturmasının basın, diğer devlet kuruluşlarındaki ayağı devam ediyor 
söylemi ise bir kandırmaca dan ibarettir. Evet, devam ede gelen bir soruşturma olmakla 



  

birlikte sonucunu şimdiden kestirmek bir kehanet olmaz. Kamuoyuna mal olmuş birkaç kişi 
dışına çıkamayacak bu soruşturmanın, müştekilerin aslında ve esasen şikâyet ettikleri 
dönemin bakanlarına, genel müdürlerine, rektör ve dekanlarına, müsteşarlarına, daire 
başkanlarına ve özellikle gazetecilere uzatılması, yargılananlara olan kamuoyu desteğini 
artıracağından ve siyaseten hareket edildiğinden asla mümkün değildir. 

İrtica kavramı ilk kez, 1972 yılında Milli Güvenlik Siyaset Belgesine girmiştir. 
Refah-yol Hükümeti döneminde ise alınan tavsiye kararından sonra 1. sıraya yerleşmiştir.

 Bu davanın iddianamesi siyasi bir belgedir. İddia makamı birçok yerinde siyaseten 
tartışmalı konuları bir iki gazete haberiyle destekleyerek bu siyasi görüşü iddianameye 
yazarak iddianamesine meşruiyet ve kabul edilebilirlik sağlamaya çalışmaktadır.

 Aslında 28 Şubat sürecinde irtica ile mücadele ile hükümet ortağı Refah partisinin 
bazı uygulamalarının bu mücadelenin hedefi olması arasında çok ince bir çizgi olduğu 
bilinen ancak ne iddia makamı ne de bizler tarafından telaffuz edilemeyen bir gerçektir. 

Peki, mevcut hükümetin birtakım uygulama ve söylemleri ile parti üyelerinin 
icraatları irtica boyutuna varır veya irticayı destekler hale gelir ise ne olacaktır? İşte bu 
noktada irtica ile mücadele adına Silahlı Kuvvetler tarafından siyasete bulaşmadan ve 
hükümet ile karşı karşıya gelmemeye özen gösterilerek mücadele sürdürülecektir ve 
öyle de yapılmıştır. 

 Meclis Araştırma Komisyon Raporunda bile meşruiyet sorunu olmadığı, 
kararların süngü zoruyla atılmadığı belirtilen ve siyasi bir hamle olarak kabul edilebilirliği 
tartışmalı 28 Şubat sürecindeki askerlerin rolüne ceza kanununda bir suç yüklemek nasıl 
mümkün olabilir? Bu sorunun cevabı ise bir tanedir. Siyasi bir davanın altına imza atarsanız 
mümkündür.

Batı Çalışma Grubu’nun bir şekilde tesir edemeyeceği gazetelerin haberleridir.Bu 
gazete haberlerinden birinde; Birliklerin geçişi tanklarla ilgili söylüyorum vatandaşlar 
tarafından ilgiyle takip edildi.” Denilmiştir. İlgiyle takip edilen bir askeri birlik yürüyüşü 
insanlarda korku ve panik yarattı diye nasıl söyleyebilirsiniz.

 28 Şubat kararları, belli bir tarihe dayandırılacak ve bu tarihten sonra 
uygulamadan kalkmış kararlar da değildirler. Bu karar doğrultusunda oluşturulan Batı 
Çalışma Grubu yerine, bir süre sonra Başbakan Mesut Yılmaz döneminde Başbakanlık 
Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Ayda bir toplanan kurulun görevi 
“irtica ile mücadelede koordinasyonu sağlamak” olarak belirlenmiştir. Mesut Yılmaz ve 
Bülent Ecevit hükümetleri döneminde aktif olarak çalışan kurul, 2002 yılı seçimlerinden 
sonra da varlığını korumuştur. Başbakanın imzası ile yayımlanan 14 Aralık 2010 tarihli, gizli 
bir genelge ile Batı Çalışma Grubu  28 Şubat  ve o dönemde yürürlüğe konulan her türlü 
işlem ve düzenlemeler ise yürürlükten kaldırılmıştır. Milli Güvenlik kararlarını 
uygulayanların suçlanmasını anlamak meşru bir zeminde imkânsızdır. 

Müvekkil 28 Şubat 1997 tarihinde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığının 
kuruluşunda bulunan, İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanlığının Daire 
Başkanıdır. Bu daire başkanlığının görevi ise ilgili yönergelerde belirtildiği şekilde 
savunmamın ekinde bulunmaktadır. Bu görevler incelendiğinde müvekkil ve başkanı 
bulunduğu dairesinin doğrudan irtica ile mücadele gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bir 
tehdit haline gelmediği sürece herhangi bir faaliyet dairesinin ilgi alanına girmemektedir.

 Genelkurmay Başkanlığının milli güvenlik siyaset belgesi oluşturulmasında görevi 
yoktur diyenler yanılıyor. Milli Güvenlik Kurulu kanunu MİT kanunu ve Genelkurmay 
başkanlığı ile ilgili kanun somut görevler yüklemektedir.

 İddianamede müvekkil 07.04.1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler 
konulu toplantıda konuştuğu belirtilen sözler sebebiyle suçlanmaktadır: Müvekkil kendi 
savunmasında bunu ayrıntılarıyla açıkladı yüklenen şekilde bir konuşma yapmadığını net bir 
şekilde hatırlamaktadır. Bu toplantıda konuşulanlara dair notlar itibar edilmesi mümkün 



  

olmayan bir takım belgelerdir. 
 İddianame de müvekkilin çeşitli brifingler verdiği iddia edilmektedir. Müvekkil 

verdiği bu brifingleri inkâr etmemektedir. Ancak dava dosyasına intikal eden birtakım mesaj 
emirlerinde müvekkilin birçok birlik veya kurumda brifing verdiği belirtilmekle birlikte, 
müvekkil sadece Genelkurmay başkanlığında ve kendi beyanlarında geçen 2 ayrı birimde 
brifing vermiştir.O dönemde, irtica konusundaki bilgilendirmenin Türk silahlı kuvvetleri 
çapında birliklerde yapılması da planlanmıştır. Bu bağlamda Genelkurmay Karargâhında 
görevli bazı General-Amirallere, hazırlanmış bir metni sunması görevi verilmiştir. Ancak  bu 
daire başkanlarını ve görevlilerin karargahtan uzak kalmasının yaratacağı sakınca sebebiyle 
brifing video kasete alınarak birlikler tarafından kendilerinin bu sunumları yapması 
planlanmıştır. 

 Bir karargah çalışması sonucu hazırlanarak, komuta katının onayını alarak 
Genelkurmay Başkanlığının kurumsal görüşü haline gelen ve müvekkil tarafından sunulan bu 
brifing; Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuvvet Komutanlıkları, 
Jandarma Genel Komutanlığından gelen bilgilerin bir değerlendirmesidir ve Batı Çalışma 
Grubu  ile kesinlikle ilgisi yoktur.

 Bir bakış açısıyla iddia makamının söylediği; silahlı güç olması sebebiyle brifingler 
tehdit unsuru oluşturdu, bu tehdidin etkisiyle, Başbakan ve ilgili Bakanlar buna mecbur 
kaldılar ve Silahlı kuvvetlerin dediğini yaptılar istifa ettiler. 

 Brifinglerde geçen Silahlı Kuvvetler'in cumhuriyeti koruma ve kollama görevi 
kapsamında lüzumunda silahla koruma sözlerinin basında tartışılması sebebiyle bu konu 
hakkında hukuki anlamda birtakım incelemeler de yapılmıştır o dönemde.

 O dönemde müvekkilin dairesinin yasal, kendi yönergelerinde belirtilen ve yapmak 
zorunda olduğu görevlerle Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin birbirine karıştırıldığı da 
iddianamede görülmektedir.

İrtica yani siyasi islam devletin başkaca kurumları tarafından da o dönem öncesinde 
ve sonrasında mücadele edilmesi gereken bu konuda genelgeler yayınlanan zararlı bir faaliyet 
olarak ortaya konulmuştur. İddia makamı irtica ile mücadeleye hükümetle mücadele olarak 
anlamış ve iddianamesinde de bu mantığı esas almıştır. 

Anayasa'nın 117. maddesi gereğince milli güvenliğin sağlanmasından başta 
Silahlı Kuvvetler sorumludur. Milli İstihbarat Teşkilat Yasası, milli güvenlik istihbaratının 
devlet çapında oluşturma görevini bu kuruma vermiş olması da Genelkurmay Başkanı'nın 
milli güvenliğe ait tehdit değerlendirmesine esas olacak istihbaratı oluşturmasına engel teşkil 
etmez ve görevleri arasındadır. İKK ve Güvenlik Daire Başkanlığı bu çerçevede Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesi'nde belirtilen öncelikler dikkate alınarak MİT Müsteşarlığı başta 
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen bilgileri değerlendirir ve komuta katının 
bilgisine sunar. İrticanın birinci öncelikli tehdit olarak belirlenmesinde Genelkurmay veya 
müvekkil karar verici olmamıştır.

 İKK ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nın görevi gereği yaptığı iç tehdit ve dolayısıyla 
irtica ile ilgili analiz ve değerlendirmeler Batı Çalışma Grubu faaliyetleri değildir.

Müvekkile yüklenmeye çalışan Batı Çalışma Grubu'yla ilgili olduğu söylenen belge 
ve bilgilerin dayanakları MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarıdır.

 Suç tarihi ile ilgili belirsizlik bizi net bir savunma yapmamıza olanaksız kılmaktadır. 
 Nisan 1998 tarihinde hazırlanmış bir Andıç'ın içeriğinde suç unsurları bulunsa dahi yüklenen 
suçla ilişkilendirilmesi hükümetin istifa ettiği tarih noktasında olanaklı değildir.

 Müştekiler müvekkili sadece ismen tanımaktadır birlikte çalışmamışlar, aralarında 
astlık üstlük münasebeti de olmamıştır. Bunun dışında ve en önemlisi müvekkilim bu davada 
müşteki olan Silahlı Kuvvetler'den ilişiği kesil ilişiklerinin kesildiğine dair işlemlerde de bir 
dehaleti bulunmamaktadır, müvekkil o dönemde Yüksek Askeri Şura üyesi de değildir. 
Silahlı Kuvvetler'de bir dönem irticaya bulaştığı iddiasıyla bazı personelin yargı yolu kapalı 



  

olacak şekilde şura kararlarıyla ilişiklerinin kesildiği doğru olmakla birlikte bu işlemler 28 
Şubat sürecinden çok önce ve sonra da gerçekleştirilmekteydi. Hatta mevcut hükümet 
döneminde dahi bu işlemlere devam edilmiştir. Dolayısıyla müştekilerin Silahlı Kuvvetler'den 
atılmalarının sorumlusu müvekkil olduğuna dair beyanlar sadece gazete haberlerine ve 
dedikodulara dayanmaktadır. 

 Eşinin türbanlı olduğu veya namaz kıldığı için subay ve astsubayların ordudan 
atıldığı yaygın bir kanaat de doğru değildir. O dönemde her idari işlemde yapılabileceği gibi 
bazı personelin haketmediği halde zarar görmesi bu işlemlere karşı yargı yolunun kapalı 
olması bizce de kesinlikle kabul edilemezdir. Hatta uygulamada maksadını aşan tarzda 
mesaisine yansıtmadığı halde kendisi veya ailesinin yaşam tarzı ve kıyafetleri nedeniyle 
kişilerin sorgulanması bunları değiştirmeye zorlanması, Silahlı Kuvvetler'le ilişiğinin 
kesilmiş olması da kabul edilemezdir. 

 Ancak bu dava hükümetin ıskat edilmesi davasıdır ve eylem iddianameye göre de 
hükümete karşıdır bu bağlamda bu kişilerin haklarını arayacakları yer meşru bir hukuk 
düzeninde bu dava asla değildir.

 İddianamede müştekiler hakkında adli işlem başlatılmamasını haklarındaki 
suçlamaların gerçek dışı olduğuna kanıt olarak da gösterilmiştir. Hatta müştekilerin şura 
kararlarında bir suç örgütü üyesi olduğuna dair notlar bulunanlara bile işlem yapılmaması 
sorulmuştur. Bu tespitler savunmalarda birçok sanık tarafından dile getirildiği gibi o dönem 
disiplinle ilgili işlemleri başlatan birlik komutanlarının tespitleridir. Yüksek Askeri Şura 
kararı alınmak üzere gönderilen evrakların eklerinde cezai anlamda bir sorumluluk 
gerektirmediği değerlendirildiğinden adli soruşturmada başlatılmamıştır. Her idari 
soruşturma adli bir soruşturmaya dönüşmez. 

Kimsenin mağdur edilmeden bu suçun işlenemeyeceği bir gerçektir sorusundan 
hareketle ben de buna katılıyorum. Suçun mağduru olduğu konusunda hiçbir tereddütü 
olmayan ve yüklenen suçun yöneldiği hükümet üyeleri dışında birkaçı hariç müştekilerin ben 
demokratik bir toplumda yaşıyorum zarar gördüm diye beyanda bulunanı yoktur. Dolayısıyla 
suçtan doğrudan zarar görmeyen müştekilerin bu davaya katılmaları hukuken mümkün 
değildir. Ceza davalarına katılma suçtan doğrudan zarar görülmesi halinde mümkündür.

Mevzuatta irtica ile mücadele ile ilgili bir görevi olmayan Silahlı Kuvvetler iddiası, 
o dönemde  irtica ve irticayla mücadele Silahlı Kuvvetler'in mevzuatında net bir şekilde yer 
almaktadır. Doğrudan irtica kavramı çok önceki onlarca yıl evvel yayınlanan çeşitli terimler 
sözlüklerinde çeşitli yayınlarda yer almıştır. Yani dolayısıyla o dönemde irtica ile 
mücadelenin mevzuatta yer almadığına dair tespitler de doğru değildir.

 Son olarak iddianamede ceza hukukunun şahsiliğini ihlal ederek kollektif bir 
cezalandırma talep edildiğinden  müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep 
ediyorum."

39.A. Sanık FUAT BÜYÜKCİVELEK 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 272); 

"1996-1998 yılları arasında Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay Personel 
Başkanlığına bağlı olarak Genelkurmay Merkez Daire Başkanı olarak görev yaptığını, 1998 
yılı Ağustos ayında Tümgeneral olarak Genelkurmay İKK Daire Başkanlığına atandığını, 
2000 yılı Ağustos ayında Konya Personel Okul Komutanlığına atandığını, 2002 yılı Ağustos 
ayında emekli olduğunu,  

07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik BİR’in yapmış olduğu toplantıya 
katılmadığını, içeriği ile bilgisi olmadığını, BÇG adlı bir yapılanmadan bilgisi olmadığını, 
Merkez Daire Başkanlığının, Personel Başkanlığının idari işlerini yöneten bir birim 
olduğunu, Ankara Orduevleri, Genelkurmay Basımevi, Genelkurmay Mali Şube (maaşla 



  

ilgili) gibi tamamen idari birimlerle ilgilendiğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

39.B. Sanık FUAT BÜYÜKCİVELEK Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 04.12.2013 tarihli 42. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

"Savunmamı genel hususlar iddianamede katıldığım iddia edilen toplantılarla ilgili 
açıklamalar sonuç ve talep başlıkları altında arz edeceğim, ben 14 Mart 1945 tarihinde 
Kayseri'de doğdum, 36 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birlik ve karargahlarda 
çeşitli görevlerde bulundum,30 Ağustos 2002 tarihinde kadrosuzluktan emekli edildim, 
hizmet sürem içerisinde ettiğim yemine sadık kalarak şahsıma tevdi edilen tüm görevleri 
mevcut kanunlar yönetmelikler, yönergeler, emir ve talimatlara bağlı kalarak en bir şekkilde 
yerine getirme gayreti içerisinde oldum. Tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının edindiği 
amirlere ve emirlere mutlak itaat, astın ve üstün hukukuna riayet ilkesine herzaman sadık 
kaldım, emeklilik hayatımı yaşarken bir gün kapımın çalınıp Cumhuriyet Savcısının 
huzuruna çıkacağım aklımın ucundan dahi geçmemişti, çünkü bugüne kadar değil bir savcı, 
ne bir polis, ne bir karakol nede bir mahkeme ile hukuki durumum olmuştur, sonuçta gelinen 
bu aşamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 28 Şubat  iddianamesi 
kapsamında anılan tarihte haspel kader genel kurmay karargahında daire başkanı olmam 
nedeniyle yüce mahkemenizin huzurunda sanık sıfatıyla bulunuyorum, evet kendime sık 
sık şu soruyu sormadan edemiyorum, suçum ne cevabını yine kendim veriyorum, suçum o 
tarihte genel kurmay karargahında daire başkanı olarak görevli olmak, başka bir neden 
bulamıyorum.

Ben savunmamda sadece iddianamede şahsıma yöneltilen suçlamalarla ilgili 
hususlara değineceğim, müsadelerinizle önce 1996-1998 yılları arasında görevli bulunduğum 
genel kurmay personel başkanlığına bağlı merkez daire başkanlığının teşkilatı, temel 
görevleri ve sorumlulukları hakkında özet bilgi arz etmek istiyorum, merkez daire 
başkanlığının teşkilatı başkanlık personel şubesi sivil memurlar ve işçiler şubesi, idari işler 
şubesi, gelen evrak ve arşiv şubesi, bütçe maliye şubesi, tercüme şubesi, Amerika Birleşik 
Devletleri Askeri yardım kurulu türk Karargah birliği ve genel kurmay başkanlığı basın 
bölümü olmak üzere şube ve ünitelerden oluşmaktadır.

Merkez daire başkanlığının temel görev ve sorumluluklarına gelince genel kurmay 
başkanlığı karargahında ve karargaha bağlı birlik ve kurumlarda bulunan askeri personelin 
general, amiral ve yurt dışında bulunan personeller hariç, atanma, yükselme, sicil ve yurt dışı 
izin işlemleri ve personel ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili işlemleri yapmak genel kurmay 
başkanlığı karargahı bağlı birlik ve kurumlarında görevlendirilecek işçiler hariç sivil 
memurların alınmaları, atanmaları, yükselmeleri ile ilgili işlemleri yapmak, genel kurmay 
başkanlığı karargahı ve bağlı birliklerinin basın yayın ve teksir faaliyetlerini düzenletmek ve 
kordine etmek, silahlı kuvvetleri personeline NATO seyahat emri verilmesi işlemlerini 
yapmak, Silahlı Kuvvetler merkez kütüphanesini tanzim ve tertip etmek,kütüphane 
faliyetlerini takip ve kontrol etmek, Genel Kurmay Başkanlığına Karargahına gelen ve giden 
Milli ve NATO evrak ve mesajların kayıt ve kabul ve dağıtımı ile gelen ve giden mesajların 
teknik yapısı bakımından talimatlara uygunluk derecesini kontrol etmek, arşiv talimatına 
Göre Genel Kurmay Başkanlığı Karargahının arşiv hizmetlerini yürütmek ve kurye 
işlemlerini tanzim etmek, Genel Kurmay Başkanlığı Karargahına ait bütçe ve maliye 
işlemlerini yürütmek, karargahta ve yurt dışında görevli personelin er ve erbaş hariç maaş, 
yolluk, doğum ve ölüm yardımı gibi özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak, genel kurmay 
başkanlığı ve bağlı birliklerin ita amirliğini yapmak, Genel Kurmay Başkanlığı Karargahının 
tercüme işlerini yapmak, Genel Kurmay Basın  evi müdürlüğü ve Amerika Birleşik Devletleri 
Askeri yardım kurulu karargahının iç ve dış emniyeti dahil faaliyetlerini takip ve kontrol 



  

etmek, genel kurmay personel başkanlığı tarafından verilen yetkiler dahilinde genel kurmay 
başkanı personeli görevlerini yapmak ana başlıklar altında özetlemek mümkündür.

Görüldüğü gibi teşkilatı ve görevlerini açıklamaya çalıştığım dairemin batı 
çalışma grubunun faliyet alanı ile hiç bir ilgisi bulunmamaktadır, başka bir ifade ile batı 
çalışma grubu konuları dairemin ilgi ve etki alanı dışındadır, bu nedenle ben dahil 
dairemden hiç bir personel batı çalışma grubu bünyesinde görev almamıştır, ikinci husus 
iddianamede katıldığım iddia edilen toplantılarla ilgili yukarıda sunduğum bilgiler ışığında 
iddianamenin 1163. sayfasında katıldığım iddia edilen üç toplantı ile ilgili arzıma 
geçiyorum, birinci toplantı 07 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen irtica konusunda 
alınacak tedbirler konulu  toplantıya katıldığım iddiası, 14 Şubat 2013 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan ilk sorgulamam esnasında ve bana gösterilen 04 
Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu, 07 Nisan 1997 tarihli irtica 
konusunda alınacak tedbirler kurulu, 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu kurulması 
konulu, 29 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu rapor sistemi konulu, 06 Mayıs 1997 tarihli 
batı harekat komsepti konulu, 27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem konulu evrakla ilgili sorulara 
verdiğim yanıtlarda ifade ettiğim gibi söz konusu evrakı ilk defa gördüğümü ve hiç birinin 
dağıtım hanesindene gereği ne merkez daire başkanlığının adının geçtiğine, dairemin 
görevlerinin  genelde idari konuları içerdiğini, batı çalışma grubu ile ilgili hiç bir faaliyetin 
içerisinde yer almadığımı hemen her soruda tekrarlamama rağmen Sayın Cumhuriyet Savcısı 
tarafından genel kurmay ikinci başkanı emekli Orgeneral Sayın Çevik Bir başkanlık ettiği 07 
Nisan 1997 tarihinde genel kurmay başkanlığı İnönü Salonunda yapıldığı iddia edilen irtica 
konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya katılanlar arasında adımın olduğu gösterilerek 
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, aynı gece özgürlük hakimi tarafından yapılan 
yargılama sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım, mütakip günlerde önce 
pasaportum, daha sonrada genel kurmay başkanlığı ve emniyet genel müdürlüğü nezdinde 
yaptığım inceleme ve araştırma sonucunda 06 Nisan ile 10 Nisan tarihleri arasında görevli 
olarak Makedonya' da yurt dışında bulunduğumu, bu nedenle 07 Nisan 1997 tarihinde 
yapıldığı iddia edilen toplantıya katılmadığımı belgeleyen evrakı Cumhuriyet Savcısı 
Mustafa Bilgili' ye ve özgürlük hakimine sundum, ikinci toplantı 04 Nisan 1997 tarihli batı 
çalışma grubu oluşturulması konulu belge oluşturulmadan önce yapılan toplantıya katıldığım 
ve batı çalışma grubundan çıkan emirlere de katkılarda bulunduğum iddiası, iddianamenin 
1163. sayfasında yer alan Emekli Organeral Sayın Çetin Doğan' ın 28 Mayıs 2012 
tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde 04 Nisan 1997 tarihli batı çalışma 
grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 
Mart 1997 tarihli talimattan sonra genel kurmay toplantı salonunda Ji Başkanları, Daire 
Başkanları, Genel Sekreter, İkinci Başkan, Adli Müşavir ve harekat başkanı olarakta 
kendisinin de katıldığı belge oluşturulmadan önce bir toplantının yapıldığını bu toplantıda 
bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar 
verildiğini, bunun üzerine bu belgenin genel sekreter tarafından hazırlandığını, bu 
toplantılara katılanların görevlerinin gerekleri olarak batı çalışma grubundan çıkan 
emirlere katkılarda bulundukları belirtilmiştir, ancak emekli orgenaral Sayın Çetin Doğan 
mahkemeniz nezdinde bu kürsüden yapmış olduğu savunma esnasında kendisine daire 
başkanlarının  katılımları ile ilgili olarak yöneltilen soru üzerine söz konusu toplantının 04 
Nisan' da değil, 03 Nisan 1997 tarihinde Genel Kurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral 
Sayın Çevik BİR' in başkanlığında yapıldığını ve bu toplantıyada korgeneral rütbesindeki 
Genel Kurmay Ji Başkanları ile tüm daire başkanlarının değil bir kısım ilgili daire 
başkanlarının katıldığını söyleyerek konuya açıklık getirmiştir, sonuç olarak daha öncede arz 
ettiğim gibi batı çalışma grubu ile ilgili bir daire başkanı olmadığım için bu toplantıyada 
katılmamda söz konusu olmamıştır.

Üçüncü toplantı 02 Temmuz 1997 tarihli toplantıya katıldığım iddiası, şu hususu 



  

öncelikle belirtmek isterim ki 14 Şubat 2013 tarihindeki Savcılık soruşturmam esnasında 
bana bu toplantıyla ilgili olarak ne bir soru yöneltilmiş nede bir evrak gösterilmiştir, 02 
Temmuz 1997 tarihli toplantıya katılmam konusunda personel başkanım emekli 
korgeneral Sayın Yıldırım Türker tarafından bana herhangi bir emir verilmemiştir, bu 
nedenle de toplantıya katılmadım.

 07 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen toplantıya yurt dışında olmam 
nedeniyle katılmadığım halde nasıl katılımcı listesinde ismime yer verilmişse, aynı isim 
listesinin 02 Temmuz 1997 tarihli toplantı içinde esas alınmasından dolayı toplantıya katılmış 
gibi Sayın Savcı tarafından kabul edildiğimi değerlendiriyorum.

Askerlikte sizlerinde çok iyi bildiği gibi emir komuta esastır, elbetteki amir 
tarafından verilen bir emrin ast tarafından sorgulanmaksınız yerine getirilmek zorumluluk 
vardır, toplantıya katılma emrini alan bir astın aldığı emri sorgulaması değil uygulaması 
esastır, Silahlı kuvvetlerde hiç bir astın amiri tarafından emir verilmedikçe kendiliğinden 
herhangi bir toplantıya ve benzeri bir faaliyete katılması mümkün değildir.

Sonuç olarak şimdiye kadar arz ettiğim hususları özetleyecek olursam 04 Nisan 
1997, 07 Nisan 1997, 02 Temmuz 1997 tarihli toplantıların hiç birine katılmadım ve batı 
çalışma grubu ile ilgili kurullarda da yer almadım, nitekim ilk amirim olan Genel Kurmay 
Personel Başkanı Emekli Korgeneral Sayın Yıldırım Türker ' de gerek Savcılık makamına 
verdiği dilekçesinde ek ifadesinde ve gerekse mahkemeniz nezdinde bu kürsüden yapmış 
olduğu savunmasında batı çalışma grubuna Genel Kurmay Personel Başkanlığından sadece 
Hava Binbaşı Bahattin Çelik'i görevlendirdiğini başka hiç bir personel 
görevlendirmediğini ifade etmiş bulunmaktadır, savunmamın ekinde sunduğum mevzuat 
toplantıların nasıl yapılacağını ve katılımcı tutanaklarının nasıl düzenleneceğini 
belirtmektedir, toplantılara katıldığıma ilişkin bu mevzuatta gösterildiği gibi bir belgede 
bulunmamaktadır.Hakkımdaki suçlamaları asla kabul etmiyor, yüce heyetinizden beraatimi 
talep ediyorum."

"1999 yılında imzanız ile Mitten bazı bilgiler talep edilmiş, iddianamede 
okumuşsunuzdur, ben fikir vermek ve hatırlatmak babında kısaca okumak istiyorum, mesela 
kanal 7 televizyonu ve yayın politikası değerlenecek bilgilerin gönderilmesi denmiş, yine 
bazı emekli generallerin siyasi faaliyetlerinin tespiti istenmiş, bazı gazeteciler hakkında bilgi 
istenmiş, yine bazı vakıflar ve dernekler hakkında bilgi istenmiş, şimdi bu bilgilerin istendiği 
1999 tarihli öncesinde ve sonrasında yine bu gibi bilgiler talep edilmiş MİT' ten benim 
sormak istediğim bu bilgiler BÇG çalışmaları kapsamında mı talep edildi, o tarihte sizin bu 
tür faaliyetlerinden haberiniz varmıydı, bu bilgiler nerelerde kullanıldı ve ne şekilde 
kullanıldı, yine bu bilgiler bu yazıdan öncesi itibariyle soruyorum, rutin bir uygulama 
sonucunda mı talep edildi, bildiğiniz şey ne onu anlatırsanız?"

"Ben bu görevime mütakip buyurduğunuz gibi İKK ve Güvenlik Daire Başkanlığına 
geçtim, orada dairemin görevleri yabancı devletlerin ülke içindeki yıkıcı ve bölücü  unsurlar 
faaliyetlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik casusluk ve yıkıcı faaliyetlerine karşı 
personelin silah, araç ve malzemenin için gerekli önlemleri onların korunması için onların 
korunması önlemleri almak gibi ülkemiz için yıkıcı bölücü faaliyetleri  takip ederek 
değerlendirmek ve bu konuyla ilgili çalışmaları yapmak amacıyla ülke bütünlüğüne yönelik 
arz ettiğim gibi bu tür faaliyetleri değerlendirmek amacıyla biz İKK dairesi olarak devletin 
yegane istihbarat kaynağı olan istihbarat birimi olan MİT müstaşarlığından bilgiler talep 
ederiz, çünkü bizim iç istihbarata yönelik bir faaliyet alanımız yoktur bunu Sayın Çevik Bir, 
Sayın Çetin Doğan; Sayın Fevzi Türker'i  paşalarda bu kürsüden ifade etmişlerdir, genel 
kurmay istihbarat başkanlığının iç istihbarata yönelik faaliyeti yoktur, bu tür bilgileri MİT 
müstaşarlığından alırız, bu bilgilere niye ihtiyaç duyarız,  o gazetecilerle ilgili akredite 
sorunları vardır, genel kurmayın bazı gazetecileri dahil edip etmemesi, onların illaki yıkıcı, 
bölücü faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeyiniz, onun ötesinde aldığımız bütün bilgiler 



  

İstihbarat Başkanlığından dikkat ederseniz bilgi olarak istenmiştir, yani bilgi talebidir, sizin 
düşündüğünüz anlamda yani bunları bir noktalamak, fişlemek değil, sonra bu bizim İKK 
faaliyeti ile batı çalışma grubu faaliyetleri Fevzi Türkeri paşada burda açık izah etti, hiç bir 
biriyle alakası yoktur, bu batı çalışma grubu faaliyeti olmadan da vardı, şimdide var, biraz 
evvel sizin buyurduğunuz gibi 1999 değil şuanda bile var, nitekin biraz evvel sizde aynı şeyi 
söylediniz, benden sonraki daire başkanları da aynı şekilde malumunuz bu bilgileri ister, 
çünkü bu bilgileri niçin istenir bu bilgiler genel kurmay başkanımız, milli güvenlik kurulu 
üyesidir malumunuz milli güvenlik kuruluna giderken, milli güvenlik kurulu gündeminde yer 
alan bir konunun detaylandırılması gerekir, veya haftalık perşembe günleri başbakana veya 
genel kurmay başkanına  bilgi arzına giderken olmuştur veya tamamen bunun dışında MİT 
bize bir duyum göndermiştir, bu duyumda kapalı yazmıştır, zaten MİT' ten gelen yazıların 
altında not düşer bu ilgi olarak kullanılmaz diye kapalı bir konuyu yazmıştır biz aynı konuyu 
MİT' e açması için  yazı yazma ihtiyacı duyarız, konu burdan kaynaklanmıştır. 

"Suçlamalarla ilgili belgelerin bazılarında ve tekraren giriş kartı çıkarılması ile 
ilgili yazının dağıtım planında merkez daire başkanlığına gönderildiğini biliyoruz, bu konu 
savunmalarda ısrarla vurgulandı ki o dönemde kart çıkartma görevi o dairenindi, değildi 
şeklinde tartışmalar yapıldı, sizinde bir dönem bu dairenin başkanı olduğunuz bildiğim 
için soruyorum, o dönemde bu kart çıkartma görevi kimindi, genel sekreterlikmiydi, 
merkez dairemiydi, bir yazışma yapılsaydı hangi daireye hitaben yazılırdı bu yazılar, açıklık 
getirirmisiniz ? "

" Bu konu mahkemenin safahati içerisinde çok soruldu, ama ana şey olarak da 
merkez daire başkanlığı ismi geçtiği için sorunuzu bir açıklık getireyim bu konu  Genel 
kurmay yönergesi 119/1-a da bu yönergenin adı da genel kurmay kışla ve karargahı emniyet 
yönergesidir, burada açık ve seçik yazılıdır, bu şekilde giriş kartı verme yetkisi tamamen 
genel kurmay genel sekreterliğinin emniyet subayına aittir, genel kurmay merkez dairesinin 
bunla yakından uzaktan hiç bir ilgisi yoktur."

"24 Ocak 1997 tarihli Gölcük toplantısına katıldığınız gözüküyor ve asıl hükümetin 
düşürülmesine götüren süreç ordan başlıyor, şimdi gerek o dönem ev sahipliği yapan Sayın 
Dervişoğlu'nun bir takım televizyondaki açıklamaları gereksede Güven Erkaya' nın Tamer 
Baytok ile yaptığı söyleşide diyor ki biz o toplantıda MGK'nın yaptırım gücü olmadığını 
biliyorduk dolayısıyla MGK daki gayretlerimize rağmen bir sonuç alınmaz ise ve işler daha 
kötüye giderse irticanın sokak ihtilaline karşı gelmesi olasılığına karşı ne yapacağız diye bir 
soru sormuşlar kendi kendilerine ve onun için hazırlıklı olunmalı, bir plan yapılmalı, 
çalışmalar bunun üzerine bina edilerek yoğunlaştırılmalıdır, daha sonraki sorularda da o 
söyleşide o toplantıda 54. Hükümetin düşürülmesine yönelik bir yol haritasının çıkarıldığını 
zikrediyor, dolayısıyla öncelikle de araç olarak MGK kullanılacak eğer başarılı olunmadığı 
takdirde de son araç olarak da ihtilal ortamı hazırlanacaktı, dolayısıyla o siz toplantıya 
burda katıldığınız gözüküyor ama batı çalışma grubunun kurulmasında bir bilginiz 
olmadığını zikrettiniz, dolayısıyla ikisinin arasında bir çelişki var, eğer o toplantıya 
katılmışsanız ki katıldığınız gözüküyor,orda konuşulanların sizin haberinizin olması 
gerekiyor bu çelişkiyi siz nasıl giderirsiniz.?"

" İddianamede böyle bir Gölcük toplantısında oldum diye en ufak bir şey yok orda 
da sanıyorum daire başkanları diye adı geçtiği için öyle bir yoruma gidiyor heralde 
Ankara'dan kalkıp böyle ilgisi olmayan dairenin gidipte Gölcükte bir toplantıya katılması 
bilemiyorum, hiç alakası yok yani. "

"Görevlerinizden birisi personel daire başkanlığının verdiği görevleri yapmak 
dediniz, Gölcük 22-24 Ocak 1997 tarihleri arasında Gölcükte yapılan toplantıda Genel 
Kurmay Personel Başkanlığı Koordinatör olarak görev yaptığına ilişkin kayıtlar var, 
dolayısıyla burada personel başkanlığının vermiş olduğu bir görevi yapmadınız mı ?" 
Yapmadım 



  

"Batı eylem planında yazılan faaliyetlerin hemen hemen bir çoğunda 15-17,11. 
sıralardaki faaliyetlerde icra makamı olarak İstihbarat Başkanlığı var dolayısıyla sizin 
istihbarat başkanlığı adına yaptığınız o çalışma batı eylem planı çerçevesinde istenmiş bir 
belge değil midir ?"  Değildir.

"Batı eylem planında yüklenen ve sizin 5 bölücü unsurlarla ilgili bilgi istediğiniz 
konuyla ilgili batı eylem planında istihbarat başkanlığına yüklenen irticai faaliyetlere destek 
veren komşu ülkelerden özellikle İran' dan uyuşturucu ve alkol kullanımının 
yaygınlaştırılmasına ilişkin bir  faaliyet irca edilmesi  bu faaliyetinin de icra makamı olarak 
İstihbarat makamı İstihbarat Başkanlığı da böyle bir görevle görevlendiriyor, bu konuda 
herhangi bir çalışmaya katıldınız mı ?"

"Bu konuların bu soruların benimle yakından uzaktan hiç bir ilgisi yok  muhatabı 
değilim, cevap vermek istemiyorum."

"Sanık ifadesinin baş tarafında batı çalışma grubunun yasal bir kuruluş olduğunu 
belirttikten sonra bunla ilgili toplantılara katılmadığını savunmasında belirtmiştir, size göre 
şekli anlamda batı çalışma grubu yasal bir kuruluş gibi görünüyor ise de esas itibariylede ve 
yaptıkları itibariylede yasal bir kuruluşmudur ?" "Soruya cevap vermiyorum."

"Genel kurmay başkanlığından yayınlanan her türlü gerçek belge yani dış 
karargahlara bakanlıklara giden her türlü belge nerede kaydedildiği, gönderilmeden önce 
nasıl bir işleme tabi tutulur, bu sizin merkez dairesinden bunlan ilgili bilginiz varmı ? 
Evrakların üzerinde krespi edildiğine göre a,b,c diye bunların imha tarihleri belli sürelerden 
sonra imha ediliyor ama evrakların kaydedildiği normal kayıt defterlerinin ise bu imha şeyine 
işlemine tabi olmadığı için giden evrakların karargahtan yayınlanmış yada gerçek ise bunların 
merkez dairesinde kayıtlarının mutlaka olması gerekir mi, size atlıyarak belli eski rutin 
belgelerin, karargah dışı  kuvvetlere gönderilen belgelerin sizi atlayarak gönderilmesi söz 
konusu mu ? "

"Karargah dışına genel kurmay başkanlığına ya karargah dışından bir evrak gelir 
yada genel kurmaydan karargah dışına gider yada karargah içerisinde daireler, başkanlıklar, 
birbiri arasında evrak alışverişi yapar, şimdi karargah dışına giden bir evrak kim tarafından 
önce proje subayı tarafından projesi, ondan sonra ilgili hangi başkanlıksa onun kayıt 
defterine kaydedilir, a başkanlığı hazırlıyor evrakı o başkanlığın kayıt defterine kaydedilir, 
ondan sonra genel evrak şubesi benim dairemin başında bulunduğu şubelerin bitaneside 
genel evrak ve kayıt şubesidir, buradaki deftere kaydedilir, bundan sonra gidecek makama 
biz göndeririz o evrakı. Bu evraklar nasıl kaydedilir, nasıl imha edilir bunların hepsini yine 
ilgili genel kurmayın arşiv yönergesinde yer alır, bu arşiv yönergesinde madde madde 
ayırmıştır bunları, a katogorisi, b katogorisi, c katogorisi, d katogorisi, e katogorisi bile 
vardır, a katogorisi a arşiv katogorisi demek biraz evvel arz ettiğim ilk birinci kaleme, ilgili 
başkanlık evrakı hazırlayan başkanlığın kendisidir, birinci kademe de denebilir buna a 
katogorisi birinci kademe, b katogorisi ikinci kademe olarak yine bizim dairenin genel evrak 
ve arşiv şubesidir, burda biz evrakları arşivleriz nasıl arşivleriz, şimdi ilgili başkanlık veya 
nasıl imha edilir arşivlendikten sonra ilgili başkanlık rutin evraklarını bir yıl bekletir, bir yıl 
sonra gizlilik derecesi yoksa, kontrolsüz evraksa, kontrol ve kontrolsüz diye ikiye ayrılır 
evraklar, kontrollü evraklar gizlilik derecesi olan evraklar, kontrolsüz olan evraklar kendi 
daireleri ve kendi kırpma makinaları ile bunları imha ederler, imha etmeyip saklanmasını arz 
ettiklerini de liste halinde bize gönderirler, bizim genel evrak şubesinin çok büyük kasaları 
vardır böyle yürüyen kasalar, orada her genel kurmayın başkanlığının hatta daire biriminde 
bile gözleri vardır, buraya o evrak biz değil ilgili başkanlığın personeli ile beraber benim 
görevlendirdiğim ilgili evrak şubesinin personelinin ikisi beraber müşterek imza ile oraya 
evrakı korlar, muhafaza ederler, bu evrak orda ne kadar saklanır, bu evrak orda 5 yıl saklanır, 
5 yıl sonra halen Bilkent bölgesindeki Lodumlu denen yere evrak genel arşiv olarak 
gönderilir, ama gönderilmeden evvel yine kendi başkanlığının personeli çağrılır efendim bu 



  

evrakların içerisinde tekrardan imha yürürlükten kalktı, gündemden düştü denen bir evrak 
varsa yine kendi başkanlığının personeli çağrılır, bizim dairenin ilgili personeli ile beraber 
tutanak üzerinde o evraklar tekrar imha edilmek üzere liste yapılır kendi başkanlığına verilir, 
kendi başkanlığı gider a başkanlığı ise işte kendi yerinde imha eder, bizim dairenin evrak 
imha etme yetkisi yoktur,genel evrak ve kayıt şubesinin evrak imha yetkisi asla yoktur, buda 
yönergemizin arşiv  yönergemizin gereğidir, gelelim evrak kayıt defterlerine bu evrakların 
kaydedildiği evrak kayıt defterleri yine halen yürürlükte bulunan talimat gereğince defter 
dolduktan sonra 5 yıl sonra imha edilir, işlem bittikten sonra 5 yıl sonra imha edilir, bu şey 
içinde aynıdır, ilgili başkanlık içinde aynıdır, efendim daire içinde aynıdır, Lodum içinde 
aynıdır, ha bunun dışındaki evraklar saklanmazmı, saklanır, nasıl saklanır c arşiv katogorisi 
vardır, ben a ve b yi anlattım, c arşiv katogorisinde 10 yıl süre vardır, yine talimatımız böyle 
gösterir, bu üçüncü kademe arşividir, on yıl süreyle saklanır nerde saklanır Lodumlu'da 
saklanır biraz evvel söylediğim Bilkent Üniversitesinin ordaki bölgede saklanır." 

" Genel Kurmaydan merkez dairesi devreye girmeden evrak gelip gidebilir mi ?
"Hayır gitmez, eğer varsa üstü damgalı kişiye özel evraklar varsa o evrak mesai 

saatleri haricinde nöbetçi amirine nöbetçi amiri mesaiden sonra tekrardan onu genel evrak 
şubesine yani mesai saatleri dışında olursa o şekilde olur."

"Ben bu imha tutanaklarını incelerken birşey dikkatimi çekti, imha tutanakları 
genellikle 2009,2010,2011 gibi tarihlerde yani bu tarih geç değilmi, siz işte beş yıl 
içerisinde imha edilmesi gerekir dediniz, yani belli bir süre geçti yani beş yıllık süre geçti, 
on yıllık bir süre geçti o sürelerden sonra ne kadar bir süre tanıyorlar, bu belgelerin imha 
edilmesi için, çünkü bu belgelerin çoğu 1997 tarihli yani en azından diyelim ki 10 yıllık 
süre bile olsa mesela kurum şeylerinin Bat. Ol. Bil. Rap olsun, Bat. Gün. Dur. Rap olsun 
bunların daha erken tarihlerde imha edilmesi gerekiyor ama imha tutanakları daha 
sonraki tarihleri gösteriyor?"

"Ben sadece a,b,c katogorisini söyledim, bunun d,e katogorisi var ki hiç imha 
edilmeden saklanan evraklar var, bu yönergeyi incelediğimizde genel kurmay ateşe 
başkanlığında süresiz saklanacak evraklar var ben sadece ilk üçünü  arz ettim."

"Genel kurmay bünyesinde kurulan çalışma grupları ile ilgili evraklar çalışma 
grubu adına mı kaydediliyordu yoksa bünyesine kurulan daire başkanı adına mı 
kaydediliyordu ?

"Evrakın üzerinde batı çalışma grubu bilmem doğu çalışma grubu böyle bir şey 
olmaz, evrakların geldiği şey vardır, adını siz söyleyin, bazısı çift zarfla gelir, sadece gideceği 
yerin adresi yazılır, hiç bir yerde de batı çalışma grubu diye bir evraka rastlamadım."

39.C. SANIK FUAT BÜYÜKCİVELEK MÜDAFİ AV. HASAN AYDIN 
TANSU'NUN SAVUNMASI

Müvekkilinin beraatına karar verlimesini ve duruşmalardan vareste tutulmasını talep 
ettiğini beyan etmiştir.

40.A. Sanık HAKKI KILINÇ 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 55 ve 301); 

"1996 Ağustos-1997 Ağustos ayları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik 
Başkanlığında Harekât olarak, 1997 yılı Ağustos ayından sonra Jandarma Okullar Komutanı, 
1998 yılı Ağustos ayından 2000 yılı Ağustos ayına kadar Jandarma Eğitim Komutanı olarak 
görev yaptığını,  

Nisan 1997 de Batı Çalışma Grubunun oluşturulduğunu duyduğunu, Jandarma Genel 



  

Komutanı olan Teoman KOMAN’ın kendisine “seni BÇG’de görevlendirdim” diye sözlü 
emir vermesi üzerine Genelkurmay Karargâhına gittiğini, BÇG’de görev aldığını, hatırladığı 
kadarıyla haftada bir gün Genelkurmay Karargâhına giderek harekât merkezinde toplantı 
salonunda  Çetin DOĞAN başkanlığında yapılan toplantılara Jandarma Genel Komutanını 
temsilen katıldığını, Jandarma Genel Komutanlığından gelen bilgilerin söz konusu toplantıya 
getirilmesi ve burada değerlendirilerek yapılması gerekenlerin tespiti konusunda görüş 
alışverişinde  bulunulduğunu,   

Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Harekât Başkanlığında Çetin DOĞAN 
başkanlığında ve kendisinin de katılmış olduğu toplantıların o zaman itibariyle Kriz Masası 
toplantısı olduğunu bilmediğini, belgeleri incelediğinde bunun adının Kriz Masası Kurulu 
olduğunu öğrendiğini, kendisinden başka bu toplantılara Hava Kuvvetlerini temsilen Çetin 
DİZDAR, Kara Kuvvetlerini temsilen Cevat Temel ÖZKAYNAK, Genelkurmay 
Başkanlığını temsilen Fevzi TÜRKERİ, Deniz Kuvvetlerinden de ismini hatırlamadığı bir 
temsilcinin katıldığını, kendisi haricindeki toplantıya katılanların aynı birliklerinde çalışan 
2-3 görevli ile birlikte toplantılara katıldıklarını, ancak şu an itibariyle isimlerini 
hatırlamadığını, Türkiye genelinde birliklerden ve haricen vatandaşların gönderdiği iletileri 
inceleyerek bunların doğruluğunu araştırıp sonucunun komuta katına Çetin DOĞAN 
tarafından arzedildiğini,  

 10 Nisan 1997 tarihli Belgenin 2 nci maddesinde belirtilen “Köklü tedbirler”den 
kastın, o dönemde 8 yıllık kesintisiz eğitim, Kur’an kursuna giden talebelerin yaşlarına 
sınırlama getirilmesinin bu kapsamda değerlendirebileceğini, BÇG’nin emir ve talimatlarını 
bütün birliklerin istihbarat birimlerinin yerine getirdiğini, basınla iletişim kurma görevini asıl 
olarak Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğinin yürütmüş olabileceğini,  

 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belge içeriğinde, gereği için görev yaptığı Jandarma Genel Komutanlığına 
gönderildiği, belgeyi görmüş olabileceğini, bu belgenin en küçük birimlere kadar gittiğini, 
raporlama sistemi doğrultusunda mesaj çekerek yazının gereğinin yerine getirildiğini, 
kendisinin sadece toplantılara katıldığını,  

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; Genelkurmay Başkanlığının bilgisi dahilinde hazırlanmış 
olabileceğini, belgede belirtilen köklü tedbirlerin neler olduğunu bilmediğini, müdahaleden 
kastedilenin darbe olması gerektiğini, kendisinin istenilen bilgileri gönderme ve toplantıya 
katılma dışında başka bir görevde yer almadığını, brifinglerin bu belgede belirtilen maksatlar 
için verilmiş olabileceğini, gelen ihbarların ve yapılan araştırmaların dosyalar halinde 
Genelkurmay Başkanlığında BÇG’nin ofisinde bulunduğunu, “İrticai görüş ve eğilime sahip 
olmak” (2a-f) cümlesinde tarikata katılmış kişilerin kastedildiğini, temizlenmekten kastın 
disiplinsizlik raporları hazırlanarak şuraya gönderilmek suretiyle ordudan ilişiğinin kesilmesi 
olduğunu,  

27 Mayıs 1997 tarihli  Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; bilgi sahibi olmadığını, herhangi bir faaliyette bulunmadığını, 

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma  Grubu  Oluşturulması konulu belge  ile  ilgili 
olarak ifadesinde; Jandarmaya gelen ihbar mektuplarının ve raporlarının doğruluklarını 
araştırdıklarını, gereğinin yapılması için ilgili birime gönderdiklerini, görevlendirilmesi 
üzerine BÇG hakkında bilgi sahibi olduğunu,  

BÇG’nin Genelkurmayın -2 nci katında özel kart ile girilen yerde faaliyet 
gösterdiğini ve belgelerin de burada bulunduğunu, Teoman KOMAN’ın görevlendirmesi 
üzerine BÇG’de görev aldığını, bu tarihte Jandarma Harekât Başkanı olduğunu, BÇG 
toplantılarına bazen haftada bir kez bazen iki kez katıldığını, BÇG çalışmalarının Milli 
Güvenlik Kurulu kararları ve Başbakanlığın direktifleri doğrultusunda yapıldığını 
düşündüğünü, kendisinin herhangi bir yasadışı bir faaliyete isteyerek katılmadığını, bir 



  

kısmına da kendi iradesinin dışında askerlik gereği olarak verilen talimat doğrultusunda 
katıldığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

40.B. Sanık HAKKI KILINÇ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 26.11.2013 tarihli 38. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

" Öncelikle iddia olunan olay tarihi ve sonrasındaki görev safahatımı arz ediyorum. 
1996 -1997 Ağustos ayı başına kadar Tuğgenaral rütbesiyle Jandarma Genel Komutanlığı 
harekat başkanı, 1997-98 yıllarında aynı rütbe ile Jandarma okulları komutanı,98-2000 
yıllarında korgenaral rütbesiyle Jandarma Eğitim Komutanı,2000-2002 yıllarında aynı rütbe 
ile Jandarma Denetleme Başkanı,2002-2004 yıllarında aynı rütbe ile Jandarma Genel 
Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptım.2004 ağustos ayı sonunda kadrosuzluk 
nedeni ile ve korgenaral rütbesi ile emekli oldum. 

Bu kısa açıklamadan sonra savunmamı üç ana bölüm halinde arz edeceğim. Birincisi 
28 şubat olayı ve batı çalışma grubu hakkındaki bildiklerim ve görüşlerim ikincisi iddia 
olunan dava konusundaki benim durumum diğer bir ifade ile benim bu olayın neresinde 
olduğum üçüncüsü hakkımdaki iddiaların cevaplandırılması şeklinde olacaktır.  

Sayın Başkanım savunmama suç olduğu iddia olunan olayın seyrini kısaca 
özetleyerek başlayacağım arzedeceğim bu bilgiler yazılı basın ve ifadelerden derlenmiştir.

İrtica konusu o zamanın milli savunma bakanı Turan Tayan'ın ocak 97 tarihinde 
yaptığı teklif üzerine bazılarına göre Güven Erkaya'nın 28 Şubat 97 tarihli Milli güvenlik 
Kurulu toplantısı gündemine alınmıştır. 

28 Şubat 97 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başlangıcında Genelkurmay başkanlığı 
Mit Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilceleri tarafından irtica konusunda birer 
sunum yapılmıştır. Bu sunumlardan sonra yaklaşık 9 saat süreyle irtica konusu görülüşülüp 
tartışılıp ve sonuçta 18 maddelik bir karar alınırak bunun tasviye kararı olarak hükümete 
bildirilmesi kabul edilmiş ve gönderilmiştir. Hükümet 18 maddelik bu tavsiye kararını 13 
Mart 97 tarihinde görüşüp kabul etmiş ve bir genelge halinde Başbakan imzalı olarak 
bütün bakanlıklara ve ilgili makamlara gönderilmesi kararlaştırılmış ve 14 Mart 97 
tarihinde bu kararların takip ve izlenilmesi gereğinin yapılması varsa tekliflerin 
bildirilmesi için gönderilmiştir. Müteakiben içişleri bakanı Meral Akşener de kararın 
bakanlığı ile ilgili 15 maddesi daha da detaylandırarak bir genelge halinde başta Jandarma 
Genel Komutanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere bütün bağlı birimlere ve 
valiliklere takip ve izlenerek gereğinin yapılması ve varsa tekliflerin bildirilmesi için 28 mart 
97 tarihinde gönderilmiştir. Ben Jandarma Genel Komutanlığı mensubuyum.

 Keza Adalet Bakanı Şevket Kazan da aynı konuda bütün savcılıklara ve bağlı 
birimlere bir genelge göndermiştir. Bu genelgelerden sonra genelgelerin takip ve izlenmesi ve 
gereğinin yapılması için çeşitli birimler oluşturulmuş ve bu birimler 14 Aralık 2010 tarihine 
kadar görevlerine devam etmişlerdir. Bu birimlerden bazıları özetle şöyledir.

 Necmettin Erbakan hükümetince kurulan başbakanlık takip ve izleme kurulu, 
Mesut Yılmaz Hükümetince 28 Kasım 97 tarihinde kurulan Başbakanlık uygulamayı takip ve 
koordinasyon kurulu milli güvenlik kurulunun 29 Aralık 98 tarihinde aldığı irtica ile 
mücadele kurullarının teşekkür tarzı görevleri ve çalışma usüllerini düzenleyen 440 sayılı 
kararı başbakan Bülent Ecevitin oluru ile 18 Mayıs 2000 Tarihinde hazırlanan irticai 
faaliyetlere karşı yürütecek strateji dökümanı ve buna göre kurulan bilgi toplama araştırma ve 
değerlendirme komisyonu ve merkezi planlama icra ve uygulamayı kontrol ve denetleme 
komisyonu ile il ve ilçelerde benzeri birimler bunlara paralel olarak da 10 Nisan 97 tarihinde 
batı çalışma grubu oluşturulmuştur. 

Bundan amaç biraz önce arz ettiğim birimler gibi Başbakanlık genelgesinde 



  

bulunan 28 Şubat kararlarını takip ve izleyerek elde ettiği bilgi ve belgeleri ilgili ve yetkili 
makamlara iletmek ve onları bilgilendirmektir. Esasen bir çok önemli olaylar öncesinde 
veya sırasında bu tür çalışma gruplarının oluşturulması genelkurmay karargahında alışıla 
gelen bir karargah çalışma usulüdür. Teröre karşı güven çalışma grubu ege adalarına karşı 
kardak çalışma grubu gibi hatta Cumhurbaşkanlığı,İçişleri,Dışişleri Bakanlıkları ve Mit 
Müsteşarlığında benzeri takip ve izleme birimleri oluşturulmuştur. Benim bildiğim kadarıyla 
bu birimler ve çalışma grupları birbirleriyle devamlı iletişim içerisinde olmuşlardır. 

Benim durumuma gelince diğer bir ifadeyle ben bu olayın  neresindeydim. Bir gün 
tarihini tam hatırlamıyorum. Genelkurmay karargahında bir  toplantı yapılacağını ve 
toplantıya kuvvetlerin ve Jandarma Genel komutanlığının istihbarat başkanlarından 
General rütbesinde birer subayın katılmasının istendiği belirtilerek Jandarma Genel 
komutanlığından da Harekat Başkanı olmama rağmen benim katılmam emredilmiştir. O 
tarihte İstihbarat Başkanlığında General rütbesinde subay olmadığı için ben vekaleten 
katılmış oluyorum. Arz ettiğim gibi ben kendiliğimden bu toplantıya katılmış değilim. 
İsmende çağrılmış değilim. Genelkurmay karargahında gittiğimde Harekat Başkanlığının 
bir odasında diğer kuvvetlerden gelen ve Genelkurmay Karargahından görevlendirilen 
personelin sayısını tam hatırlamıyorum. Toplanmış olduğunu gördüm. Ve toplantıya 
Harekat Başkanı başkanlık ediyordu. 

Kısa süren toplantı da özet olarak toplantının başbakanlık genelgesi ve 28 Şubat 
kararları hakkında bilgi vermek ve genelgede belirtilen ve istenilen hususları takip ve 
izlenmesi olduğunun ifade edildiğini hatırlıyorum. Zaten bu konu da daha önce de arz 
ettiğim gibi içişleri bakanlığından da Jandarma Genel Komutanlığna bir genelge gelmiştir. 
Bu toplantıların duruma göre hafta da bir veya iki defa yapılacağı ifade edilmiştir. Ben bu 
toplantılardan hatırlayabildiğim kadarıyla ilki 22 Mayıs 97 tarihinde olmak üzere en fazla 
iki veya üçüne katılabildim. Nedeni ne gelince ben Jandarma Genel Komutanlığı Harekat 
Başkanı olduğum için başta doğu ve güneydoğuda devam eden bölücü terör olayları olmak 
üzere Jandarma sorumluluk bölgesindeki tüm emniyet ve asayiş olayları nedeni ile yoğun bir 
çalışma ortamı içerisindeydim. Ayrıca 97 Ağustos ayı başında da Jandarma Okullar 
Komutanlığına tayinim çıktı ben Jandarma Genel Komutanlığı karargahından ayrıldım.bir 
daha da  Jandarma Genel Komutanlığı karargahına ve Genelkurmay Başkanlığı karargahına 
gitmedim. Katıldığım toplantıların hiç birinde herhangi bir döküman çalışması yapmadım 
ve yapanıda görmedim. Zaten öyle bir görev de verilmedi. Sorgulamalar sırasında bana 
gösterilen belgelerin hiç birinde adım parafım imzam ve herhangi bir ifadem kriz masası 
olarak adlandırılan ancak gerçekte kriz yönetimi ile hiç bir ilgisi olmayan tamamen 
istihbarat faaliyetleri yürüten çalışma grubunda adımın geçmesi hariç bulunmamaktadır. 
Hiç bir belgede böyle bir işaretim yok. 

Benim ve benimle toplantıya katılan arkadaşlarımda tek faaliyeti başbakanlık ve 
İçişleri Bakanlığı genelgelerinde diğer bir ifadeyle hükümet emrinde istenilen hususlara 
ilişkin varsa bilgi belgelerin değerlendirilmesi ve arzı olmuştur. Hakkımda iddia olunun 
Türkiye Cumhuriyet Hükümetinin cebir ve şiddetle devirmek veya vazife görmekten cebren 
men etmek ve teşvik etmek suçu ile biraz önce arz ettiğim faaliyetlerim arasında en ufak bir 
bağlantı kuramıyorum. Hangi cebir ve şiddetle hükümeti devirmişim veya devirmeye 
teşebbüs etmişim. Hükümet hangi görevleri yapmak istemişte ben engellemişim. 
Anlamıyorum. Başbakanın istifa dilekçesini böyle bir ifade olmadığı gibi ima da yoktur. 
Zaten başbakan Necmettin Erbakan hayatta olsaydı bana göre böyle bir davada açılamazdı 
benim şanssızlığım Necmettin Erbakan'ın hayatta olmayışıdır. Ben hukuk tahsili yapmadım. 
Ama bir insan olarak biraz önce arz ettiğim faaliyetlerimi aklım mantığım ve vicdanımla hak 
hukuk ve adelet kavramlarına göre değerlendiriyorum. Diğer bir ifade ile kendiimi 
yargılıyorum. Iddia olunan suçla en ufak bir bağlantı bulamıyorum. Ama yasalar ve yasaları 
uygulayan vicdanlar ne der onu bilemem. Ben 73 yaşında olan bir insanım iddia olunan suç 



  

tarihi bundan 16 yıl önceki bir tarihtir. Ben 5 yılı askeri öğrencilik olmak üzere toplam 47 
yıllık askerim. Şansıma bunu 42 yıllık subaylık hayatımın önemli bir bölümüde özellikle 
Jandarma olmam nedeni ile terörle mücadelede geçti. Yani normal bir yaşantım olmadı. Bu 
nedenle iddia olunan suçla ilgili hatırlayamadığım veya yanlış hatırladığım hususlar olabilir. 
Benim hatırlayabildiklerim bunlar ve buraya kadar arz ettiğim gibi irtica konusunu Milli 
Güvenlik kurulunda görüşülmesini teklif eden ben değilim. 28 Şubat kararlarını alan Milli 
Güvenlik kurulu üyesi de değilim. Bu kararları kabul edip hükümet emri haline getiren gereği 
için bakanlıklara ve ilgili makamlara gönderilmesine karar veren ve Başbakan imzalı olarak 
gönderen hükümet üyesi de değilim ben sadece Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı 
Genelgelerinin diğer bir ifadeyle hükümet emrinin askeri hiyerarşi kuralları içerisinde emir 
ve gereğini yerine getirmeye çalışan kişilerden birisiyim. Bana göre bunda yasal olmayan 
hiç bir husus yoktur. Bunlar tamamen hukuk devleti kurallarına uygun yürütülmüş 
faaliyetler olarak değerlendiriyorum. Nitekim bu konuda 28 Temmuz 97 tarihinde Hasan 
Celal Güzel şikayette bulunmuştur ve Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı takibat 
icrasına yer olmadığı karar vermiştir. Daha sonra bir üst mahkemesi olan 4 nolu Devlet 
Güvenlik Mahkemesine itirazda bulunmuş ve itirazı red edilmiştir. Ayrıca aynı konuda 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde iki defa soru önergesi verilmiş ve her ikisi de zamanın milli 
Savunma Bakanı İsmet Sezgin tarafından iddia olunan faaliyetlerinin Başbakanlığın 
genelgesi sonucunda başladığı ve tamamen genelge istekleri doğrultusunda bilgi toplamaya 
yönelik olduğu ve icrai görev yapmadığı şeklinde cevaplandırılmıştır. 

Arz ettiğim bu karar ve ifadeler herhangi bir kişi veya kuruluşun ifadeleri değildir. 
Birisi iki devlet güvenlik mahkemesinin kararı diğeri de kendisine karşı darbeyi yapıldığı 
idida edilen hükümetin milli savunma bakanıdır. Bana göre bu karar ve ifadeler batı 
çalışma grubunun ve faaliyetlerin yasal olduğunun en güzel kanıtlarıdır. 

Hakkımdaki iddialara gelince hakkımda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren 
olaylar olarak kabul edilmesinin gerektiği iddiasının dayandırıldığı hususlar tensip zaptından 
aldım bunu 7 Nisan 97 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı belgenin içeriği 
bu belgede deşifre edilmiş hükümeti devirmeye yönelik konuşma var iddiası birinci iddia 
ben böyle bir toplantıyı hatırlamıyorum. Bu konuda herhangi bir tutanak imza parefem ve 
ses kaydımda yoktur. 

10 Nisan 97 tarihli Batı çalışma grubu teşkiline ilişkin belge batı çalışma grubu 
tarafından hazırlanan batı harekat konsepti batı eylem planı gibi belgelerde açıkça hükümeti 
devirmeye yönelik ifadeler bulunması iddiası benim adım batı çalışma grubunda da değil, 
imzasız parefesiz sözüm ona 12 kişilik kriz masası belgesinde geçmektedir. Sözüm ona 
diyorum. Çünkü bu grup hiç bir zaman kriz yönetimi faaliyetinde bulunmamıştır. Sadece 
istihbarat faaliyetlerinde bulunmuştur. Başbakanlık genelgesinin diğer bir ifadeyle hükümet 
emrini gereklerini yerine getirmek için elde edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi ve 
amirlerimize arzı faaliyetlerini yürütülmüştür. Zaten söz konusu belgelerin 5. maddesinde bu 
grupların kuvvetlerin ve Jandarma Genel Komutanlığının İstihbarat başkanlığından 
oluşturulması emredilmiştir. Bu da grubun istihbarat faaliyetlerinde bulunacağının açık bir 
işaretidir. Batı çalışma grubu kriz masası olarak adlandırılan gruplardan kimlerin gruplarda 
kimlerin yer aldığı iddianamenin 92-100 sayfalarında açıklanmıştır. Her ne kadar 10 nisan 
97 tarihli emrin 5. maddesinde daha önce teşkil edilen kriz masası ifadesi  mevcut ise de 
ben bu tarihten önceki kriz masasını varsa eğer bilmiyorum.

 Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri Araştırma raporunda refahyol hükümeti 
döneminde 9 Ocak 97 tarihinde çıkarıldığı tarihinde kriz yönetim merkezi yönetmeliği 
çıkarıldığı ve bu yönetmelikle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Türkiye 
ekonomik çöküntüden nükleer kazalara kaya düşmesinden terör olaylarına kadar uzun uzanan 
bir dizi kriz durumlarında başbakanla eşit düzeyde icraya yetkiler verilmiş ve bu çerçevede 
olağanüstü hal olarak görülebilecek şekilde tüm il ve ilçelerde kriz merkezleri 



  

oluşturulmasına imkan sağlanmıştır denilmektedir. Belki bu yönetmelik gereğince ön 
hazırlık olmak üzere ve bir kriz durumunda süratle devreye girmek üzere çekirdek bir çalışma 
grubu oluşturmuş olabilir. Geçmişte teşkil edilen kriz masası ifadesinden kasıt bu olabilir. 
Ancak tekrar ifade ediyorum. Ben böyle bir çalışma grubunun varsa eğer varlığından haberim 
olmadı böyle bir grupta görev de almadım. 

Batı çalışma grubunun kuruluşuna ilişkin emrin 5. maddesinde ve tamamen 
istihbarat başkanlarının katılımı ile oluşturulan ve yine tamamen istihbarat faaliyetleri 
yürüten çalışma grubunun geçmişte teşkil edildiği ifade edilen grupla ilgisi de yoktur.

 Şemdin Sakık'ın sorgulanması ile ilgili iddia ben yine daha öncede arz ettiğim gibi 
97 yılı Ağustos ayı başında Jandarma Okullar Komutanlığına tayin oldum. Ve Jandarma 
Genel Komutanlığı karargahından ayrıldım. Bu tarihten sonra da Jandarma Genel 
Komutanlığı Karargahına ve Gelkurmay Başkanlığı karargahına hiç gitmedim. Şemdin Sakık 
ın yakalanması ve sorgulanması 1998 yılıdır. Bu iddianın benimle bir ilgisi yoktur. 

Eski asker müştekilerin beyanları iddiası ben iddianamedeki tüm asker müştekilerin 
hatta sivil müştekilerin ifadelerini tekrar tekrar okudum. Hiç birinin benimle ilgili herhangi 
bir beyanına rastlamadım. Müştekilerin durumuna gelince, müştekilerin önemli bir bölümü 
28 Şubattan önce haksızlığa uğradığını ifade ederek batı çalışma grubundan şikayetçi 
olduklarını ifade etmektedirler. Batı çalışma grubu 10 Nisan 97 tarihinde kurulduğuna göre 
belgelerle sabittir bu husus iddia edilen haksızlıkların müsebbibi nasıl batı çalışma grubu 
olabiliyor anlamıyorum. Batı çalışma grubu 28 Şubattan yaklaşık bir buçuk ay sonra 
kurulup faaliyete geçmiştir. Müştekilerin hemen hemen tamamen kılıt kıyafetleri dini 
düşünceleri nedeni ile hakarete maruz kaldıklarını gözaltına alındıklarını işgence 
gördüklerini, okullardan ilişiklerini kesildiğini sık sık atamaya tabi tutulduklarını, 
memurluktan ihraç edildiklerini hatta mahkeme kararları ile hüküm giydiklerini iddia ederek 
batı çalışma grubundan şikayetçi olduklarını ifade etmektedirler. Eğer bu iddialar doğruysa 
doğru da olabilir. Bunun batı çalışma grubu ile ilgisi nedir. Bu iddialar olsa olsa 28 şubat 
kararlarının 14 Mart 97 de hükümet emri haline getirilip uygulanması için bakanlıklara 
yazılmasından sonra sıralı amirlerin bu hükümet emrini uygulamaları sırasında olmuş 
olabilir. Yine olsa olsa batı çalışma grubu kendisine gelen belge ve bilgeleri ilgili makamlara 
iletmiştir. Ama bu bilgelerin doğru olup olmadığını araştırmak ve doğru ise gereğini yapmak 
ilgili ve yetkili makamların görevi sorumluluğudur. Kanaatime göre müştekilerin çoğunluğu 
şöyle bir kanaate ve düşünceye sahipler biz 28 Şubat kararları yüzünden öyle iddia ediliyor 
sıkıntılara haksızlıklara ve zararlara maruz kaldık. 28 şubat kararlarını da batı çalışma grubu 
hazırladığına göre öyle zannediliyor uğradığımız haksızların müsebbibide batı çalışma 
grubudur. Dolayısıyla batı çalışma grubundan şikayetçiyiz diyorlar. 

Halbuki 28 Şubat kararları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde oluşturulan 
bir çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu husus Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Darbeleri Araştırma raporunda geçmektedir. Hazırlanan bu kararlar 28 Şubat 97 milli 
Güvenlik kurulunda kabul edilmiş ve hükümete gönderilmiştir. Hükümette 13 Martta bu 
kararları kabul etmiş 14 Martta hükümet emri olarak yayınlamıştır. Batı çalışma grubu 10 
Nisan 97 yani 28 Şubattan bir buçuk ay sonra kurulmuştur. Bu nedenle böyle bir düşünceye 
saptanıp batı çalışma grubuna şikayetçi olmak bana göre haksızlıktır. 

Ayrıca 28 şubatın darbe ve darbeye teşebbüs olduğu iddia ediliyor. Ortada ne bir 
muhtıra ne de bir darbe planı vardır. Kim ne zaman ne yapacak belli değil ben 47 yıllık 
askerim muhtırası ve planı olmayan bir darbe görmedim. Duymadım ve okumadım. Biz 
askerler en küçük bir birlikte olsa bir operasyon yada faaliyet yapacağı zaman öncelikle bir 
plan yapar ve bu planda kimin ne zaman nerede nasıl ve ne yapacağını belirler ve yazarız. 
Plan uygulansın deyince herkes görevini yapar ve amaçda gerçekleşir. 28 Şubatta böyle bir 
plan yoktur. Çünkü 28 şubatın amacı darbe yapmak değildir. Zaten Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel Adalet Bakanı Şevket Kazan kendi kitabında yine darbelere muhatap 



  

olmuş ve bu konuda tecrübeli ve hukukçu Hüsamettin Cindoruk da 28 Şubatın bir darbe ve 
darbeye teşebbüs olmadığını net ifadelerle açıklamışlardır. 

Ayrıca Şevket Kazan kendi kitabında 28 Şubatta bir muhtıranında verilmediğini 
net olarak ifade etmiştir. Keza zamanın Başbakanın Necmettin Erbakan istifa dilekçesinde 
ki darbeye muhatap olduğu iddia edilen kişidir darbe ve darbeyi ima edecek ve 
çağrıştıracak en ufak bir ifade kullanmamıştır. 

Bir gün kendisine sincanda tank geçmiş denilince ne yani bayramda yüzlerce tank 
geçiyor ihtilal mı oluyor demiştir. 

Bir defasında Yalım Erez Tansu Çiller'e sıkıntı var darbe olabilir şeklinde bir ifade 
kullanınca Tansu Çiller kendisine merak etme ben ABD ile görüştüm endişeye gerek yok bu 
devirde ihtilal de olmaz demiştir. 

20 Ekim 1996 tarihinde Hürriyet Gazetesinde üst düzey bir asker kişinin bize 
bakmayın artık ne yapılacaksa silahsız kuvvetler yapsın dediği ifadesi yer almıştır. 

Hulki Cevizoğlunun 22-27 Ocak tarihlerinde Gölcük de yapıldığı iddia edilen 
toplantıya katılan üst rütbeli bir askerle yaptığı roportajda üst rütbeli askerin kendisine 
toplantıda sıkıntıların tamamen yasal ortamlar içerisinde dile getirilmesi kararı alınmıştır 
dediğini ifade etmiştir. 

28 Şubat sürecinde Aydın Doğan'ın ya onlar beni yıkacak ya ben onları yıkacağım, 
ben onları sonunda yıktım dediği ifadesi iddianamenin 728 . sayafasında yer almıştır.

 Bir gün Tansu Çillerin baş danışmanı Mehmet Bican'ın kendisine ait kitabında 
Çiller'e Amerika Birleşik Devletleri basınında Türkiye'de darbe olacağı ifadesi mevcut 
deyince Tansu Çiller in kendisine aman sus onları ben söylettiriyorum demiştir. Bu Mehmet 
Bican'ın kitabında net olarak ifade edilmiştir. 

Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifa nedenlerinden  birisinin kendi ifadelerine 
göre basın yayın ve sivil toplum kuruluşlarının yayınları nedeni ile ortamın gerginleşmesi 
ikincisinin de doğruyol partisinden bazı milletvekillerinin istifalarının  sonucu Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde Hükümet çoğunluğunun kaybetmiş olmasıdır. 

Basın yayın organları ve sivil toplum kuruluşları özür dilerim tekrar ediyorum. 
Nitekim bu konuda yardımcısı Tansu Çiller'e basın yayın organları ve sivil toplum 
kuruluşlarının aleyhimize yapmış oldukları yayınlar nedeni ile yapay gerilim olduğu bu 
nedenle başbakanlığı iki yıllık protokole rağmen bir yıl önceden sana teslim edeyim şeklinde 
teklif bulunduğu ifade edilmektedir. Daha sonrada çoğunluğu sağlamak için Büyük birlik 
partisi ile anlaşıp en kısa zamanda seçime gitmeyi düşünmüşler ancak Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel istifadan sonra Başbakanlık görevini Tansu Çillere vermeyince 
düşündükleri gerçekleşmemiştir. Bundan sonra darbe sözcüğü bazıları tarafından daha sık 
kullanmaya başlanmıştır. Bütün bunlar belgelerle sabittir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonunda başbakanlık 
görevini Tansu Çillere ben vermedim. Bütün bunların batı çalışma grubu ile ne ilgisi var 
anlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı , Başbakanlık görevini sayın Çiller'e verseydi darbe 
sözünden bahsedilecekmiydi kesinlikle hayır. 

Batı çalışma grubunun 28 Şubat tan çok önce kurulduğu iddia edilmektedir. Batı 
çalışma grubu 10 Nisan 97 tarihinde kurulduğu belgelerle sabittir. Amacının da 
Başbakanlık genelgesinde istenilen hususların takip ve izlenerek ilgili ve yetkili 
makamlara arz etmek olduğu belgelerle sabittir. Batı çalışma grubunun amacının 
Refahyol hükümetini devirmek yani darbe yapmak olduğu iddia edilmektedir. Batı çalışma 
grubunun böyle bir amacı yoktur. Eğer öyle olsaydı hükümet 18 Haziran 97 tarihinde 
istifa ederek kendi kendini devirdikten sonra fesh edilmesi gerekirdi. Halbuki öyle olmamış 
batı çalışma grubu faaliyetlerini uzun süre daha devam etmiştir. Bildiğim kadarıyla batı 
çalışma grubunun kesinlikle böyle bir amacı olmamıştır. 

Sonuç olarak buraya kadar arz ettiğim hususların iddia olunan suç ve unsurların 



  

oluşturduğu kanısında değilim tamamen tamamı yasal zeminlerde ve yasalara uygun olarak 
ve ilgili makamlara koordineli bir şekilde yürütülmüş faliyetlerdir. Ayrıca iddia olunan suç 
ve unsurların başta cebir ve şiddet olmak üzere hiç birisine de tevessül etmedim edenide 
görmedim. Zaten bu hususlarda en ufak bir kanıtta bulunmamaktadır. Çünkü böyle bir 
amacımız ve icraatımız olmamıştır. Söz konusu suçla ilgili olarak iddia olunan ve sorgulama 
sırasında bana gösterilen belgelerin hiç birinde imzasız parafesiz ve gerçekte kriz yönetimine 
hiç bir ilgisi olmayan kriz masası belgesinde adımın geçmesi hariç ne adım ne imzam ne 
parafım ne herhangi bir ifadem ne ses kaydım yoktur. Sayın Başkanım bundan 17 yıl önceki 
bir olayla iddia olunan suçlara ilişkin hatırlayabildiklerim söyleyeceklerim ve düşüncelerim 
bunlardan ibarettir. Bu savunmamdan önceki ifadelerimi kabul etmiyorum. Özellikle bu 
savunmama uygun olmayan bölümlerimi kabul etmiyorum. Benim esas savunmam şimdi arz 
ettiğim savunmamdır.Beraatimi talep ediyorum."

"Bçg ile ilgili soruya verdiğiniz cevapta Jandarma Genel Komutanı Orgenaral 
Teoman Koman sen bçg de görevlendirildin diye sözlü emir verdi. Bende bu emir üzerine 
genelkurmay karargahına gittim ve orda görev aldım demişsiniz daha sonra ben 
hatırladığım kadarıyla burada Genelkurmay harekat Başkanı Çetin Doğan başkanı 
toplantıya katılıyordum. Ve Jandarma Genel Komutanlığını temsilen bulunuyordum. Burada 
bana Jandarma ile ilgili olarak irticai olarak Türkiye genelindeki tespitlerle ilgili bilgiler 
soruluyordu. Ve Jandarma Genel Komutanlığının bu doğrultuda gelen bilgilerin söz konusu 
toplantıya getirilmesi ve burada değerlendirilerek yapılması gerekenlerin tespiti konusunda 
görüş alışverişinde bulunuyorduk diye bir ifade kullanmışsınız yine bir soru olarak batı 
çalışma grubu günlük durum raporları ve batı çalışma grubu olay bildirim  raporları batgün 
dur rap ve batropgün rap diye geçiyor bunlar sorulmuş sizde cevaben ben şu an itibariyle tam 
olarak hatırlamamakla birlikte bu şekilde rapor düzenlediğimizi düşünüyorum formata 
olarak uygun yaptık emir gereği yapmak zorunda kaldık demişsiniz şimdi burda bu belgeler 
var bu belgelerin dayandığı batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları diye bir belge var bu 
biliyorsunuz daha öncede bahsi geçti Genelkurmay Başkanlığı tarafından kabul edilmiş bir 
belge burada bahsedilen batgün durap ve batrop gün rap ta bu belgeye istinaden hazırlanmış 
formlar diyelim . Şimdi bu belgeleri hatırlıyormusunuz. Bu şekilde yaptığınız çalışmalarda 
tabiri caizze birliklerden gelen bu bilgiler değerlendirildi mi çünkü ilginç şeyler var daha 
önce de okumuştuk ama yine de hatırlatmak babında söylüyorum. Nasıl işte üst düzey 
yöneticiler vali kaymakam büyükşehir belediye başkanları belediye başkanları diğer mülki 
makamlarda bulunan görevlere ait biyografiler anılan şahısların siyasi görüş yönleri 
denmiş sonrası size sorulan bu belgeler içeriğinde de işte bölgesi tandansı biyografiler 
denmiş Vali, Kaymakam, Belediye Başkanları serbest metnun olarak yazılacaktır denmiş, bu 
çalışmalar sırasında bu şekilde belgeler geldi mi bu anlamda Savcılıkta söylediğiniz beyanlar 
doğru mu ?

" Biraz önce de arz ettim. O andaki içindeki bulunduğum ortam nedeni ile sağlıklı 
bir ifade vermediğimi sonradan iddianameyi okuduğumda ve yayınları okuduğumda olayın 
öyle olmadığını net olarak gördüğümü arz ettim. Şimdi Jandarma Genel Komutanı Teoman 
Koman Genelkurmayda batı çalışma grubu toplantısı var seni oraya görevlendiriyorum 
demedi. Öyle de demedim. Zaten ama daha önce öyle bir ifade geçiyor orda ben onu kabul 
etmiyorum. Genelkurmayda bir toplantı varmış istihbarat başkanlarından istiyorlar ama 
General rütbesinde istiyorlar ancak İstihbarat başkanlığında General olmadığı için bu 
toplantıya sen git dedi."

 " Bu belgelerle ilgili bilgileri hatırlıyormusunuz.Savcılıkta sorulduktan sonra 
düşünme imkanınıız doğmuştur. Bu  batgün durrap ve batropgünrap la ilgili olarak ayrıca 
imha tutanaklarına da baktığımızda Jandarmanın külliyatlı miktarda bu belgelerle ilgili imha 
tutanakları var. Diğer kuvvet komutanlıklarından çok daha fazla belki görev şekli itibari ile o 
da normal bir durum çünkü tüm taşraya ya yayılmış bir teşkilat ne diyorsunuz sizde 



  

Jandarmanın temsilcisi olarak katılıyordunuz 
"Ben Jandarma Genel Komutanlığı mensubuyum. Sadece Başbakanlık genelgesi 

değil İçişleri Bakanlığının da bir genelgesi var Jandarma Genel Komutanlığına gelen ve o 
genelgeler doğrultusunda birliklerden bilgiler gelmiştir ama şu anda 17 yıl önce hangi 
bilginin geldiğini hatırlamam mümkün değil. Gelmiştir biz o bilgileri Genelkurmayda 
toplantıda Jandarmaya gelen başbakanlık genelgesi ve İçişleri Bakanlığı  gelengesi gereği 
için Jandarmaya gelenler bunlar demişimdir ama şuanda onları net olarak hatırlamam 
mümkün değil.Mesala şöyle olmuştur. Izinsiz kuran kursu açıldıysa veyahutta devrim 
kanunlarına aykırı bir faaliyet görüldüyse şuanda net olarak hatırlamadığımı arz ediyorum.  O 
tür şeyler geldiyse oraya da söylemişizdir. "

"İddianamede Genelkurmay Genelsekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 
22/05/97 , 26/05/97, 29/05/97, 02/06/97, 05/06/97, 09/06/97, 12/06/97, 16/06/97 pazartesi 
günleri diyor yapılan batı çalışma grubu toplantısına katıldığınız belirtilmiş bu toplantılara 
katıldınız mı?"

" Sayın savcım biraz önce de arz etmiştim. Jandarma Genel Komutanlığı Harekat 
Başkanlığında yoğun bir çalışma içerisinde olduğum için ben bu toplantılardan ancak iki 
veya üçüne katıldım. Diye hatırlıyorum. Onu da ilk başlangıç katıldığım toplantı 22 Mayıs 
olarak biliyorum. "

"Katıldığınız toplantılarda nasıl bir prosüdür izleniyordu yani ne kadar sürüyordu 
kimler konuşuyordu içeriğini anlatabilir misiniz?" 

" Benim hatırladığım kadarıyla şöyle mesala Jandarma Genel Komutanlığı Harekat 
Başkanı Hakkı Kılınç bu başbakanlık genelgesi ve içişileri bakanlığı genelgesi gereğince size 
bilgiler geldi mi birliklerden ve yahutta mektup geldi mi çünkü toplum çeşitli şekilde 
ihbarlarda bunuyor. Bu şekilde bilgiler geldi mi geldiyse nedir ben onları arz ediyorum. 
Bunlar geldi. Bunlar gelmedi.Bilgi ne geldiyse getirip oraya koyuyoruz. "

"Alt tarafta bir de batı çalışma grubu var plan şube de subayların işte bir takım 
bazı astsubaylarında görev yaptığı Çetin Doğan başkanlığındaki toplantıya ne tür bilgiler 
geliyordu.?"

"Batı çalışma grubuna ne tür bilgilerin geldiğini ben bilemem orda yoğum ben batı 
çalışma grubunda yoğum savcılıkta varım demişim ama yoğum. "

"Bu faaliyetlerin asıl evrakların geldiği değerlendirildiği, analiz edildiği, plan şubede 
faaliyetlere katıldınız mı? Hayır 

"Şimdi bu toplantı tarihlerine baktığınız zaman batı çalışma grubu toplantılarına 
en sonuncusu 16/06/1997 tarihinde yapılmış ve hükümetin istifa etmesinden iki gün önce 
bu tarihe kadar bu toplantılar sıklıkla yapılmış yani yapılmış daha sonra bir kesintiye 
uğramış 02/07/1997 tarihinde var bir değerlendirme toplantısı yani bu çalışmalar neden 
böyle bir kesintiye uğramış olabilir o tarihte ?" 

"Onu bilemem biz  Jandarma Genelkurmay Başkanlığı toplantı var deyince gideriz 
orda ne emredilirse onu görüşürüz. Genelkurmay başkanlığı toplantı yapmadıysa niye 
yapmadı hangi amaçla yapmadı onu bilemem"

"Türk Silahlı Kuvetlerinden ihraçların batı çalışma grubu ile ilgisi yok dediniz 
savunmanızda fakat belgelere baktığımızda batı çalışma grubu belgelerinde irtica adı altında 
bir kısım personelin TSK dan uzaklaştırılacağına dair bir çok belge bulunmaktadır. 
Belgelerde ifadeler bulunuyor. Şimdi örnek vermek gerekirse bunlardan bir tanesi de sizin 
savunmanız savunma yaptığınız 06 Mayıs 1997 tarihli belgede geçiyor. Belgede irtica görüş 
ve eyleme sahip olmak tarif etmişsiniz arkasından burda temizlemekten temizleme 
kelimesinden kastım disiplinsizlik raporları hazırlanarak şuraya gönderilmek üzere ordudan 
ilişiğinin kesilmesi olduğunu belirtmişsiniz şimdi o dönem siz bir Jandarmadan Jandarma 
Genel Komutanlığından görevlendirilen bir kişi olarak bu belgelerden haberdar oldunuz mu 
içeriklerden?"



  

"Şimdi şurada veya şuraya gelecek kişilerin değerlendirecek kişilerin durumu 
belgesi kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından Personel Başkanlığından gelir 
onlar komutana arz eder. Tamam şura ya gitsin bu orada değerlendirilsin denir ben harekat 
başkanıyım. Benim o Jandarmadan kim atıl kim şey onu da bilmiyorum gelen kişilerin ne den 
oraya geldiği durumların bilmem mümkün değil ben harekat başkanıyım. "

"Şimdi belgelerde karargahta hazırlanan bir kısım belgelerde irtica adı altında bir 
kısım personelin temizlenmesinden bunları daha  önce ben burda  hangi belgeleri olduğunu 
bir kısmını belirttim. Ifadeler var. Mağdur ve müştekilerin TSK dan ihtaçları arasında bir 
bağlantı kuruyormusunuz ?"

"Sadece 28 şubat devrinde değil Türk Silahlı Kuvvetleri yasalarına, 
yönetmeliklerine, kurallarına uymayan bir çok kişi daha öncede bu şekilde hakkında raporlar 
tanzim edilerek şuraya gönderilmiştir. 28 şubatla ilgili bir konu değil bu ihraç konusu o 
günlerde irtica konusu gündeme geldiyse ve irtica konusunda da yasalara yöneltmeliklere 
uygun harekatte bulunmayan kişiler varsa bunlar da gönderilmiş olabilir. "

"İkametgahında yapılan bir aramada belge ele geçmiş bu da size sorulmuş, 
genelkurmay karargahı başlıklı ve antetli eğitim daire genaral amiral ory seminer takdimleri 
2001 yılı konulu numaralandırılan bir cd içerisinden elde edilen belgede şöyle deniliyor. 
Özetle verilmiş yaşta ayırma işlemlerine ilişkin belge ve bilgilerin hazırlanmasında işleme 
tabi tutulacak kişinin yıkıcı bölücü ve irticai faaliyetlerle tarikat bağlantılarını bağlantıları 
gruplaşma gibi eylemlerin ön plana çıkartılması öncelikle bu gibi faaliyetler öne 
çıkarılmadan personelin okuduğu yayınların ve eşinin türbanlı olması gibi konuların ayırma 
işleminin doğrudan veya tek başına bir etkisinin izlenimi yaratılmadan kaçınılmasının önem 
arz ettiği demişsiniz bu şekilde bir izlenim oluşuyormuydu o dönem için ?"

" Sayın Savcım her yıl Generalliğe terfi eden kişiler Genelkurmayda 5-10 günlük 
bir oryantasyon seminerine tabi tutulur. Ben de genaralliğe terfi ettiğimde Genelkurmaydaki 
o seminere katılmışım ki herkes katılmak zorunda ve burada çeşitli konular yeni terfi eden 
kişilere aktarılır. Ekonomik durum aktarılır ne bileyim disiplinsizlik durumu aktarılır veya 
alacağı görevler aydınlatılır yani yeni gelenler benim evimde yüzlerce cd vardı bula bula 
bunu bulmuşlar bunu da getirmişler Savcılığa bu cd Genelkurmay seminerinde seminere 
katılanlara Genelkurmay başkanlığınca takdim edilen bir cd ne ben hazırladım ne de siz bu 
cdyi kabul ediyormusunuz etmiyormusunuz diye bana soran oldu. O cd den birer tane verdiler 
bize bende koymuşum oraya konu bu benimlen ilgisi yok bunun ve bunun dışında da 
yüzlerce cd nin içinde bir tane cd bile yok çocuklarımın sünnet düğünleri cdleri var. "

" Savunmanızda Demirel in beyanlarına yer vererek bçg nin hükümeti düşürmek için 
faaliyette bulunmadığını söylediniz. Refah partisi refah partisinin 21 Mayıs 1997 tarihinde o 
zamanki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş tarafından kapatılma davası açıyor 
açılıyor hakkında ve Vural Savaş anılarım adıyla yayınladığı kitabında 19 Ocak 1998 
tarihinde Cumhurbaşkanı Demirel tarafından köşke davet edildiğinde geçen olayları olayları 
anlatıyor burada Vural Savaş sıcak bir karşılama Refah Partisi kapatılmasaydı askeri 
müdahale olabilirdi seni kutluyorum. Davayı sen açtın bu sonuçta %50 den fazla hakkın var 
şeklinde değerlendirme yaptığı Demirel in anlaşılıyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu ifadeyi ?

"Süleyman Demirel benden daha çok bilgisi de olabilir , yılların tecrübesi var , hangi 
düşünceylen bunu söyledi ne biliyordu da ne düşüncedeydi ben nerden bileyim. "

"İddinamade olduğu için bu 7 nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığınız yazıyor 
iddianamede sizin orda da bir konuşmanız var Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı 
H. Kılıç olarak diyor. 30 Ağustosa kadar tedbir alınmazsa durum çok vahimleşecektir. 
Zaman geçtikçe alınacak tedbirler gücleşecektir halka ulaşılmalıdır. Genç subaylar 18 
maddenin ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyor İran Cezayir in yaşadığı kötü örneklere 
halka anlatılmalıdır. Sadece izliyoruz. Zaman geçiyor acele karar verelim şeklinde 
konuşma yaptığı diyor. Sizle ilgili iddianamede var bu bilmiyorum okudunuz mu, öyle bir 



  

toplantıya katıldınız mı böyle bir konuşma yaptınız mı ?
"Böyle bir toplantıyı hatırlamıyorum. Böyle bir konuşma yaptığımı da 

hatırlamıyorum. Savunmam da da arz ettim."
" Kriz masasında isminiz geçiyor. Kriz masası hangi amaçla kurulduğu hususunda 

bilginiz var mı?"
"Burda da arz ettim. Daha önce kurulan kriz masası ifadesi var. Ben daha önce 

kurulan bir kriz masasında ne haberdarım ne görev aldım böyle bir şey de bilmiyorum 
ikincisi burda da ifade ettim. Bu kriz masası esasında yani orda geçen şey istihbarat 
başkanlarının katılacağı bir toplantı ve tamamen içişleri bakanlığı ve şey başbakanlık 
genelgesi gereklerini oluşturmak komuta katına arz etmek üzere faaliyet gösteren bir masa 
yani kriz yönetimi ile ilgili bir masa değil bu"

" Yani bu masa kriz yönetim merkezi yönetmeliği çerçevesinde kurulmuş  bir 
masa değil mi?"

"O daha önceki masadan bahsediliyor o dediğiniz şey 97 yılında kurulan kurulduğu 
iddia edilen bir masa Ocak ayında kurulan  bu sonradan oluşturulan birim her ne kadar kiriz 
masa adı altında geçiyorsa da tamamen bir karargah çalışma birimi oluşturulmuş istihbarat 
başkanlarından bunları demişler ki bu başkanlık gene içişleri bakanlığı genelgesindeki 
isteklerin gereğinin yapılması için bilgi toplama bilgi elde etme bunları da komuta katına arz 
etme konu bu"

"Kayıtlardan öyle tespit ediyoruz. Kriz yönetim merkezi yönetmeliği imzalandığı 
zaman basında darbe otomatiğe bağlandı tam cümle böyle haberler çıktı. Mesala kriz 
yönetim masası ile kriz masası ile ilgili çalışmalar yaparken bu haberler hiç aklınıza geldi mi 
başka bir çağrışımlar yapabileceğini düşündünüz mü ?

"Benim 97 yılında ocak ayında Başbakanlıkta çıkarılan kriz yönetmeliğinden 
iddianame çıktıktan sonra haberim oldu benimle ilgili bir konu değil hükümet böyle bir 
yönetmelik çıkarmış ve milli güvenlik kurulu sekreterliğinde bazı yetkiler vermiş ben bunu 
iddianameden sonra bu 28 şubat konuları gün sunuma başlayınca duydum. Nerden çıktı bu 
diye öyle araştırma oldu. Benim o zaman öyle mi çıkardı ne diye bunu çıkardılar. 
Bilmiyorum ki çıkışını nerden bileyim hangi amaçlan amaçla çıkardı buru çıkaranda ben 
değilim hükümet çıkarıyor."

"28 şubat kararları bir darbe değildir dediniz ve batı çalışma grubunun bu 
çerçevede yaptığı çalışmalarında bir darbe çalışması olamayacağına ilişkin sözleriniz var 
çalışmalara  katılmadım dediniz var ama bu yorumları yaptınız şimdi batı çalışma grubu 
eylem plananında geçen iki soruyu şey yapacağım ve batı çalışma grubunun çalışmalarını 
da başbakanlığın ve içişleri bakanlığının genelgelerine dayandırdınız şimdi  batı çalışma 
grubununu eylem planında siyasi partilerin takibine ilişkin bir madde var başbakanlıktan 
yada içişleri bakanlığından yada hükümetten gelen genelgelerde siyasi partilerin takip 
edilmesine ilişkin bir hüküm varmıydı bildiğiniz yada askeriyenin askeri kurumun böyle 
bir görevi varmı ?"

 "Bu şeyi kriz masası konusunda burda arz ederken belirttim biz burda ne bir 
döküman hazırladık ne bir döküman çalışması yaptık. Bilgi toplama faaliyetinden başka bir 
faaliyetimiz olmadı. Batı harekat planı eylem planını kimlerin hazırladığını iddianamede 
yazılı yazanlar ne maksatla onu yazdı ben bilemem ben onu kontrolda bana ait değil"

"Harekat başkanlığındasınız batı çalışma grubu eylem planları içerisinde kıyafet 
kanuna aykırı uygulamaların kamu kurum ve kuruluşlarının tavizsiz önlenmesini 
sağlamak diye bir görev var . Bir askeri kurumun böyle bir görevi var mıdır. Bu görev 
okullarda işte bir kısım kurumlarda başörtülü yada benzeri kıyafetlerde çalışan insanları 
kıyafetlerini çalışma alanlarını çekmek görüntülemek suretiyle bir kısım merkezlere 
istihbar etmek görevi var mı?"

"Genelkurmay başkanımıza sorulacak soruyu bana soruyorsunuz Genelkurmay 



  

başkanlığımızın görevinin ne olduğunu detaylarının ne olduğunu Jandarma Genel 
Komutanlığı Harekat başkanlığını neye soruyorsunuz." 

" 07/04/97 tarihli toplantıda size atf edilen o tarihlerde İran ve Cezayirdeki olayları 
yaşamasını yaşanmasını hazırlayan bişeyler varmıydı acaba Türkiyede bir gelişmeler 
varmıydı sizce." Cevap vermiyorum. 

"  Batı çalışma grubunun basına temalar verdiği o temalar basında işlendikten 
sonra onları tekrar hükümet nezdinde yada siyasi şey nezdinde delil olarak kullandığına 
ilişkin kayıtlar var buna ne diyorsunuz. "

" Benimle ilgili sorunuz varsa lütfen sorun ben batı çalışma grubunda çalışmadım 
diye  defalarca arz ettim."

"Genelkurmayda gerçekten toplantı katıldığınızı söylediğiniz hatırladığınız bir 
toplantıyı kesin olarak hatırladığınızı ve sizin Jandarma Genel Komutanlığını gönderiğini 
söylediğiniz toplantı nerede yapıldı mekanı neredeydi ?

" Harekat başkanlığının yakınındaki oda toplanmış olduklarını gördüm. "
"Harekat başkanlığının yakınındaki oda ismini unutmuşsunuzdur Cevdet Sunay 

toplantı salonudur. Onu söylüyorum ben onu hatırlamayabilirsiniz genelkurmay harekat 
başkanlığında yapılan toplantılar harekat başkanlığı yapılan toplantılar genelkurmay 
genelsekreterliğin tarihçesinde hiç bir surette yer almaz burda bir çarpıtma var 
Genelkurmayda yapıldığı iddia edilen toplantılar tek bir batı çalışma grubu toplantısı yoktur 
Sorum şu halde batı çalışma grubu olarak toplantıda size ifade edilen toplantı bu bu 
toplantının kayıtlara batı çalışma grubu toplantısı olarak geçmesi olanağı var mı "

"Ben batı çalışma grubu toplantısına katıldım demedim. Toplantınında ne olduğunu 
bilmiyorum bi toplantı var gittim dedim. "

" Gerçekten kriz masası toplantısı olarak mı hatırlıyorsun yoksa iddianamede kriz 
masası diye bişey geçtiği için mi gitmişsem onun için gitmişim mi diyorsun?"

" İddianamede 10 nisan tarihli belgede her ne kadar kriz masası lafı geçiyorsa da 
benim adım orda geçiyorsa da ben kriz yönetimi faaliyetinde bulunmadım ve toplantı 
gittiğimde toplantıda sadece Başbakanlık genelgesinin gereklerini yerine getirilmesi için elde 
edilen bilgilerin görüşülmesi olayı oldu. Toplantı kriz masası demişler ama ben kriz masası 
mıdır nedir ne değildir onu bilemem"

"Daha önce kurulduğu belirtilen kriz masasını doğal afet işte ekonomik kriz olarak 
tanımlıyorsunuz doğru mu? Bu o dönemde bahsedilen işte belgelerde yer verilen irtica adı 
altında gündeme getirilen konularla ilgili değilse kriz masası peki o zaman batı çalışma 
grubunun kuruluşuna ilişkin 10 Nisan 1997 tarihli belgede neden yer verilmiş olabilir yani 
burda bir yol haritası belirlenmiş ve bir çalışma grubu kurulmuş bu çalışma grubunun amacı 
da irtica ile mücadele olarak görünüyor hayır hayır kendisi açıklasın lütfen ?"

"İddinaamede savcılığın bana gösterdiği belgede kriz masasında isminiz geçiyor 
ifadesi var gerçi benim orda ne parafım var ne imzam var hiç bişeyim yok ama öyle geçiyor. 
Ben Genelkurmaya gittiğimde de o katıldığım iki üç toplantıda kriz yönetemiyle hiç bir 
konu işlenmedi ve öyle bir faaliyetimizde olmadı sadece mesala Jandarma Genel 
Komutanlığı Harekat Başkanıyım başbakanlığın genelgesiyle ilgili İçişleri Bakanlığın 
genelgesiyle ilgili size intikal edilen bilgiler varmı nedir bunları götürdüm oraya  koydum."

"Şimdi burda söylendiği kadarıyla Başbakanlık genelgesi ve İçişleri Bakanlığı 
genelgeleri de irtica ile mücadele konusunda gönderildiği şeklinde söyleniyor şimdi bu 
durumda bu durumda sizin gittiğiniz işte genelgelerin tartışıldığı veya yapılan faaliyetlerin 
uygun olup olmadığının konuşulduğu kriz masası da o zaman yine bu batı çalışma grubunun 
faaliyetleri çerçevesinde olduğu anlaşılıyor çünkü birbiriyle bağlantılı ?"

"Artık Genelkurmay Başkanlığı onu nerde mütalaa etti bilemiyorum."
"Jandarma Genel Komutanlığı diğer komutanlıklardan farklı olarak iki tane 

direktife sahip komutanlıktır bir tanesi içişleri bakanlığından verilmiş olan genelge diğeri ise 



  

genelkurmay başkanlığının isteklerini karşılıyacak tarzda bir başka emre muhatap olmuştur. 
Batı çalışma grubundan yapılan faaliyetleri bir kenara koyarsak  iddianamede batı çalışma 
grubunun itrica ile ilgili çok fazla belgeyi iddianamede bulundurduğu,Genelkurmay 
başkanlığına gönderilen Jandarma Genel Komutanlığından belgelerden kaç tanesi 
genelkurmay başkanlığının isteğini karşılıyor ve kaç tanesi içişleri bakanlığının isteğini 
karşılıyordu.Içişleri bakanlığının isteğini karşılayan belgelerde ayrıca Genelkurmay 
Başkanlığına gönderiliyormuydu.?  Şimdi hatırlamam mümkün değil.

40.C. SANIK HAKKI KILINÇ MÜDAFİ AV.AHMET BAHA ÇELİKTEN'İN 
SAVUNMASI

" Müvekkilim savunmasına aynen katıldığımı beyan etmek isterim.Müvekkilim 
kendisi de az önce yaptığı savunmada davanın özüne ilişkin birtakım noktalara temas etti. 
Ben de yalnızca davanın müvekkile dair bölümlerine ilişkin olarak birkaç hususa dikkat 
çekerek hukukilikten uzak isnatlar ile yargılanmaya devam olunan üstelik bunun bir yılı aşkın 
süresi tutuklu olarak geçen müvekkilimin yapmış olduğu savunmaya birkaç ilave 
yapacağım.Müvekkilim Hakkı Kılınç ve huzurunuzdaki diğer sanıklar Savcılık makamının 
hazırlamış olduğu ve bizce hukukilikten uzak olan iddianame uyarınca 765 sayılı mülga ceza 
kanununun 147. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebir ve şiddet yoluyla 
devirme suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle yargılanmaktadır. 

İddia bu iken müvekkilim bu suçu nasıl, ne zaman, ne gibi eylem ve davranışları ile 
işlediğine dair iddianamede hangi deliller var? Müvekkilim hangi eylem ve davranışta 
bulunmuştur ki iddia makamı kendisine iddianamede yer vermiş ve suçlamıştır. Savcılık 
makamı tarafından müvekkilimin suç işlediğinin delili olarak önümüze konulan tek şey 
kendisinin Genelkurmay Başkanlığı'nca tertip edilen bazı toplantılara 5-6 defa katıldığını 
gösterir belgelerdir. Bunun dışında müvekkilim Hakkı Kılınç'ın herhangi bir suç teşkil eden 
eylem içerisinde olduğuna dair görülmekte olan dava dosyasında hiçbir bilgi, belge, doküman 
bulunmamaktadır. Yani tekraren söylüyorum, iddia makamı müvekkilimin işlediği suç, 
işlediği iddia olunan suç için yaptığı eylemi eylem olarak toplantılara katılmak olarak 
belirlemiştir. Yalnızca toplantı. Kanunun lafzı çok açıktır. Kanun atılı suçun faili olarak 
cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men edenleri fail olarak göstermektedir. Yani 
failin, faillerin cebir kullanması yasanın aradığı, olmazsa olmaz bir şarttır. O halde davamız 
açısından hayati öneme haiz olan müvekkilim de dahil olmak üzere tüm sanıkların cebir 
kullanıp kullanmadıklarının sayın Mahkemenizce tespitidir. Peki nedir cebir? Ciddi şekilde 
ve elverişli vasıtalarla fiziki güç kullanımı, zorlama ve bu yolla mağdurun iradesi ve 
davranışları üzerinde baskı tesis etmek suretiyle istenilen sonuca ulaşmak. Böyle 
tanımlayabileceğimiz cebrin kullanılıp kullanılmadığı, en azından suçun işlenmesi amacıyla 
bu yolda icra hareketlerine başlanılıp başlanılmadığı işbu dava için büyük önem arz 
etmektedir. Yani davamız açısından 18 Haziran 1997 günü Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'e hitaben hükümet ortağım Tansu Çiller'e aramızdaki protokol gereği Başbakanlığı 
devretmek üzere istifa ediyorum, diyen Başbakan Necmettin Erbakan'ın iradesini cebir 
altında beyan edip etmediğidir, davamızda hayati derecede önemli olan. Bu istifa dilekçesini 
cebir altında kaleme aldığını ileri sürenlere rahmetli Erbakan hayatta olsaydı kendisine has 
üslubu ile hadi ordan diyerek gerekli cevabı da verirdi. 

Davamızda müvekkilimin kişisel olarak bir cebir kullandığı zaten iddia 
edilmemekte. Kendisinin cebir kullanılması yönünde emir, talimat vermediği bu son derece 
çok açık. Bu yönde bir bilgi yok, belge yok. Peki biz neyi tartışıyoruz? Olan nedir? Terörün 
en yüksek düzeyde devam ettiği 1996 1997 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı'nda 
Harekât Başkanı olarak görev yapan ve neredeyse tüm mesaisini PKK Terör Örgütü'nün 
faaliyetleriyle mücadele için harcayan müvekkilime o günkü komutanı sayın Teoman 



  

Koman tarafından Genelkurmay'da toplantı var, Harekât Başkanı düzeyinde bir katılım 
gerekiyor, bir General'in katılması gerek sen katıl denilmesi üzerine müvekkilim aldığı 
emir gereği, yaptığı işin gereği, üç dört kez bazı toplantılara katılmıştır. Tüm olan da budur. 
Zaten bu husus zamanının komutanının beyanlarıyla da sabittir. Yani elimizde sadece üç dört 
toplantı var. Peki bu toplantılarda hükümetin devrilmesi mi konuşulmuş? Biz nasıl bu 
hükümeti deviririz, nasıl iş yapamaz hale getiririz, elini kolunu nasıl bağlarız mı denmiş? 
Nasıl istifaya zorlarız mı denmiş? Hayır. Dosyadaki beyanlarla da açık olduğu üzere az önce 
müvekkilimin de belirttiği üzere Başbakanlık ve ilgili bakanlıklar tarafından verilen 
talimatlar ve genelgeler doğrultusunda terör ve irticai faaliyetlerin kurum içerisinde 
değerlendirildiği, esasen çoğunlukla sivil halktan gelen dilekçelerin değerlendirmelerinin 
yapılarak üst komuta makamlarına arza hazır hale getirildiği günlük rutin olayların 
görüşüldüğü toplantılar bunlar. Bir toplantı var ise hele ki bu toplantı Genelkurmay 
Başkanlığı gibi bir kurumun tertip ettiği bir toplantı, yazılı tutanağı olmaz mı efendim bunun? 
Bence olması gerekir ama müvekkilimin suç işlediğinin yegâne delili olarak ileri sürülen bu 
toplantıların, bu toplantılarda görüşülenlerin, bu toplantılarda bu toplantılara katılanların 
imzayla parafe ettiği bir tutanak malesef dosyamızda bulunmamakta, malesef yok. Tamam, 
müvekkilim Hakkı Kılınç kendisine verilen emir doğrultusunda doğal olarak görevi gereği 
birkaç toplantıya katılmış nitekim kendisi de Genelkurmay Başkanlığı'nda söz konusu 
toplantılara toplantının adı ne olursa olsun o ya da bu, Kriz Masası, başka ne 
isimlendirirseniz, bu toplantılara katıldığını beyan ediyor. Ama bu toplantılar ile hükümetin 
istifa etmesinin yani müvekkilimin tek katıldığı toplantının hükümetin istifa etmesiyle ne 
alakası var? Aralarında bu toplantılar ile hükümetin istifa etmesi arasında nasıl bir illiyet 
bağı var? Bir bağ olduğuna ilişkin Savcılık makamınca da dosyaya sunulan herhangi bir delil 
yoktur. 

Bir başka husus bu toplantılarda kabul etmemekle birlikte velev ki bir kişi iki kişi 
hükümetin icraatlerini ağır şekilde eleştirmiş olsun. Bu durumda o toplantıya katılanların 
tamamı aynı görüşte mi demektir? Ya da o toplantı bir iki kişi hükümeti eleştirdi diye illegal 
bir toplantı haline mi gelmiştir? Ayrıca bir hususu da belirtmek istiyorum. Müvekkilimin 
katıldığı bu toplantılar hükümeti devirmeye acaba muktedir midir? Yaptığınız ya da 
yapacağınız üç beş toplantı ile arkasında halk desteği olan bir hükümeti yıkabilir misiniz?

 Netice olarak bu toplantılar hükümeti devirmek için yasanın aradığı elverişli 
vasıta mıdır? Cebir kullanarak  hükümeti devirmek için kullanılan yasanın aradığı 
elverişli vasıta toplantı mıdır? Bu sorduğum soruların tamamının cevabı hayırdır.

 Müvekkilin katıldığı toplantıların amacına ilişkin olarak iddia makamınca söz 
konusu toplantıların hükümeti devirmeye yönelik olduğu iddiasını biz anlamaktayız o halde 
18 Haziran 1997 tarihinde Başbakan'ın istifası ile de bu toplantıların sonlanması, bu 
oluşumun fesholunması gerekirdi ama dosya kapsamına bakıyoruz, sayın Başbakan istifa 
etmiş, toplantılar devam etmekte. Bu husus toplantıların amacının hükümeti devirmeye 
yönelik çalışma olmadığının en önemli göstergelerinden biridir. 

Bugün 2013'ün perspektifinden 1997 yılındaki büyük çerçeveye baktığımızda 
görülen şudur; kendi arasında huzursuzluk yaşayan bir koalisyon hükümeti, ülkede varolan 
çalkantılı bir siyasi hayat ve Başbakan Erbakan'dan bir an önce hükümeti devralmak isteyen 
bir koalisyon ortağı. Milli Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu 28 Şubat kararlarının 
uygulamasının takibi amacıyla genelgeler ve talimatlar doğrultusunda kurulduğu 
belirtilen Genelkurmay Başkanlığı'nın yazılarıyla bunların dosyada mevcut olduğu Batı 
Çalışma Grubu adlı oluşumun ve genelinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hükümetin büyük 
ortağına karşı bir korkutma aracı olarak kullanıldığı açıktır. Makyavelist bir anlayışla 
iktidara her ne şekilde olursa olsun sahip olmak isteyen, iktidara ortak olmak isteyen, iktidar 
kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda hareket etmesini isteyen bazı çevrelerin bir kısım 
medya grupları da buna dahil olmak üzere o dönem için Batı Çalışma Grubu'nun ya da 



  

askerin ya da tankların adını kullanarak amaçlarına varmak istedikleri bugün bakıldığında 
daha net görülmektedir. Olayların cereyan şekline de bu daha uygundur. 

Silahlı Kuvvetleri'n 28 Şubat'ta darbe yapıp yapmadığı hususuna en iyi cevabı 
anayasal olarak da aynı zamanda hükümetin başı konumunda olan Cumhurbaşkanı sayın 
Süleyman Demirel vermiş ve 28 Şubat'ta kimseye ve hiçbir kuruma dokunulmamış, hiçbir 
hükümet görevden alınmamıştır. Milli Güvenlik Kurulu'nda hükümette kim varsa hepsi bu 
karar imza atmışlardır. Hükümet darbe kararına imza atar mı hiç? Demiştir. En başta 
söylediğimize geri dönersek müvekkilin kendisine verilen emir doğrultusunda anayasal bir 
kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın tertip ettiği toplantıya görevi gereği birkaç kez 
katılmış olması nedeniyle bugün huzurunuzda hükümeti devirmekle suçlanması ve 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiği savıyla açılan davada yargılanıyor 
olması vicdanları yaralamaktadır. Burada suçun manevi unsurunun kast olduğunun da altının 
çizilmesi gerektiğine inanıyoruz. Müvekkilin hükümeti devirmek şeklinde bir kastının 
bulunmadığı, bu yönde tezahür eden bir kast ile bir eylem ve davranışta bulunmadığı, kast 
olmaksızın fail ile yasanın öngördüğü sonuç arasında bir bağın kurulamayacağını da bir kez 
daha hatırlatmak isterim.Daha önce Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce takipsizlik kararı 
verilmiş bir dosyada yargılanmasının başka bir izahı olamaz. Bu durum kabul edilemez 
niteliktedir. Mahkeme heyetinizin hukuki mesnetten yoksun bu davada vereceği nihai 
kararın, ülkemizde devam eden bizce elem verici, bizce elem verici olan süreç için büyük bir 
önem arz edeceğini belirtiyor, saygılarımı sunuyorum.

41.A. Sanık HALİL KEMAL GÜRÜZ 25.06.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 87);

" 05 Aralık 1995-Aralık 2003 tarihleri arasında YÖK Başkanlığı yaptığını ve 
buradan emekli olduğunu, 

 Anayasada değişiklik yapılmadan önce 1997 tarihinde YÖK’te bir askeri 
temsilcinin üye olarak bulunduğunu, o tarihte bu kapsamda Erdoğan ÖZNAL’ın YÖK’te 
görevlendirildiğini, Sedat ARITÜRK’ün ise  önce Dicle Üniversitesi Rektörlüğünü yaptığını, 
görevi sona erdikten sonra YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine seçildiğini, daha sonra da 
Denetleme Kurulu Başkanlığına getirildiğini, Batı Çalışma Grubu Kriz Masasında 
YÖK.Bşk.lığına gönderilecek evrakların elden kurye ile (a.Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK. 
Dnt.Krl.Bşk.na, b.E.Korg.Erdogan ÖNAL YÖK üyesi)  gönderileceği belirtilmiş ise de; 
kurye ile gönderilmiş herhangi bir belge ve belgeyi getiren bir kurye bulunmadığını, bu 
kapsamda Batı Çalışma Grubunun direktifleri ile YÖK’te herhangi bir faaliyet yürütmediğini,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planının 1 nolu faaliyet 
planının (c bendinde) “Cumhuriyetin temel nitelikleri olan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, 
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma özelliklerini muhafaza ve devam ettirmek 
maksadıyla; 

 (1) Siyasi Partiler,  (2) Üniversiteler, (3) Sendikalar, (4) Demokratik kitle örgütleri, 
(5) Kadın ve gençlik teşekkülleri,(6) Medya vasıtasıyla kamuoyunun olumlu 
yönlendirilmesini sağlamak ve her düzeyde yapılacak bilimsel toplantılar  (Panel, 
sempozyum, açık oturum, konferans vb.) gösteri ve mitinglerle halkın tepkisini sağlamak" 
ifadeleri yer almaktadır. 

 Bu ifadelerden halka karşı psikolojik harekât uygulandığı ve seçilmiş hükümete 
karşı sokakların hareketlendirileceği anlaşılacağı belirtilerek sorulan soruya sanık  ifadesinde; 
Kendi döneminde Batı Çalışma Grubunun amaçları kapsamında herhangi bir çalışma 
yürütülmediğini,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planının 18.No’lu faaliyet 



  

planında              
"a.Üniversitelerdeki irticai faaliyetleri tespit etmek,     
b. Suç unsuru tespit edilen militan konumundaki öğrenciler hakkında işlem 

yapılmasını sağlamak." İfadeleri kapsamında icra edilen faaliyetler ile ilgili sorulan soruya 
sanık  ifadesinde; Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri ile ilgili herhangi bir işlem 
yapılmadığını, ancak zaman zaman değişik kurumlardan ve bu arada Milli Güvenlik 
Kurulundan ve bazı üniversitelerden irticai faaliyetlerle ilgili yazıların geldiğini, kendisinin 
de bu yazıları ilgili üniversitelerde değerlendirilmek üzere gönderdiğini,  

06 Mayıs 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti Konulu 
Belge’nin Batı Harekât konseptinin Mücadele Esaslarının 9.sayfasında 2-k bendinde basın 
yayın organları da dahil olmak üzere üniversite öğretim üyeleri, aydın din adamları ve halk 
arasında itibar sağlamış değerli şahsiyetlerle samimi ilişkiler içerisinde bulunulmalı ve 
onlardan yararlanma yolları araştırılmalıdır. Bu kapsamda BÇG’nin YÖK bünyesindeki 
öğretim üyelerinden kimlerle ne amaçla irtibat kurarak ne tür çalışmalar yürütüldüğü 
sorusuna sanık  ifadesinde; YÖK bünyesinde Batı Çalışma Grubunun bu şekilde bir çalışma 
yapmadığını,  

06 Mayıs 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti Konulu 
Belge’nin Batı Harekât konseptinin Mücadele Esaslarının anlatıldığı (2ab) bendinde “Batı 
çalışma grubu  oluşturulan her kademede irticai olay ve faaliyetlerle ilgili bir bilgi bankası 
oluşturulmalıdır.  Bu bilgi bankalarını oluşturmak ve cari faaliyetleri takip etmek maksadıyla, 
çok iyi bir istihbarat ağı kurulmalı ve bu sistemde görev yapacak personel irtica yanlılarının 
ve irtica karşıtı güçlerin desinformasyon faaliyetlerine karşı eğitilmelidir.”  ifadeleri yer 
almaktadır. 

 YÖK'ten temin edilen yeşil ve mavi  kaplı fıhristlerde üniversite öğretim 
görevlilerinin, personelin ve üniversite öğrencilerinin fişlendiğine dair belge ve araştırma 
tutanakları bulunduğu YÖK’ün bu kişiler hakkında bilgi toplayarak fişlemesi bilgi bankası 
oluşturması yetkisi olup olmadığı ve hangi yasal mevzuata dayanılarak yapıldığı sorusuna 
sanık  ifadesinde; 

 Kendisine gösterilen fıhrist20 yazan yeşil renkli ve dilek inşaat yazan mavi renkli 
ajandaları ilk kez gördüğünü, kendi YÖK Başkanlığı döneminde bu konuda herhangi bir 
talimatı, yönlendirmesi olmadığını. YÖK Başkanlığının kişilerin durumları ile ilgili böyle bir 
istihbarat toplama ve bilgi biriktirme görevi bulunmadığını, ancak sicil amirlerinin kanaat 
edinmek için bilgi toplayabildiklerini, fakat bu şekilde bir arşivleme yapılmadığını, kendi 
zamanında da bu şekilde bir çalışma yapıldığını bilmediğini,

 YÖK Başkanlığı tarafından verilen belge ve dökümanlar içerisinde bulunan yeşil ve 
lacivert (mavi) renkli fıhrist ajandaların içerisinde üniversite öğretim görevlilerinin, 
üniversite personellerinin ve üniversite öğrencilerinin fişlendiği tespit edilmiş olup, Bu 
fişlemelerin  gereği için bu kişilerle ilgili olarak belli makam ve mevkilere getirilmemesi, 
disiplin soruşturması açılması, yer değiştirme ve atılmaları için üniversitelere bildirildiği, 
yeşil renkli fıhrist ajanda ile ilgili 69 sayfadan oluşan araştırma tutanağı, mavi renkli  fıhrist 
ajanda  ile ilgili  13 sayfadan oluşan araştırma tutanakları gösterilerek bu faaliyeti Batı 
Çalışma Grubunun faaliyeti kapsamında mı yaptığı sorusuna sanık  ifadesinde; 

 YÖK'ün böyle bir görevi olmadığını, ancak resmi kanaldan gelen yazıları yine 
resmi yazılarla üniversitelere bildirdiğini, bu çalışmadan haberinin olmadığını, bu ajandaları 
ilk kez gördüğünü, Batı Çalışma Grubuyla ilgisinin olup olmadığını bilemediğini, bilgisi 
dahilinde olmadığını,  muttali olsaydı bunu yapanı cezalandıracağını, 

 1997-1999 yıllarında burslu yurtdışına gönderilen üniversite öğrencilerinin ve 
öğretim görevlilerinin Başkanlığını yaptığı YÖK tarafından geri çağrıldığı, bununla ilgili 
tarafınca üniversitelere yazılan yazılarda bu kişilerin çağrılma gerekçeleri olarak Devletin 
güvenlik makamlarından alınan bilgilerden bu kişilerin ülkemizin birlik ve bütünlüğünü 



  

tehdit eden bölücü veya aşırı akımlarla ilişkileri olduğu, bu kişilerin yurtdışında eğitimlerine 
devam etmelerinin sakıncalı olduğu, yüksek lisans derecelerini tamamlayıp henüz doktora 
eğitimine başlamamış veya yüksek lisans eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini 
tamamlamalarını takiben yurda geri çağrılmaları ve kalan eğitimlerini ülkemizde 
tamamlamalarının gerekli görüldüğü belirtilerek bu kişilerin yurda dönüşlerinde mutlaka 
gözetim altında bulundurularak her türlü faaliyetlerin takip edilmesi, yeterli delil elde edildiği 
takdirde de haklarında idari ve adli soruşturma açılmasının istendiği, (Şüpheliye 26/08/1996 
tarihli Balıkesir Üniversitesine hitaben yazmış olduğu yazı ile ilgili belgeler gösterildi)

 Elde edilen bu dökümanlara göre yurtdışından çağrılan bu kişiler hakkında somut 
bir delil bulunmadan varsayıma dayalı olarak geri çağrılarak yurtdışı eğitimlerinden mahrum 
bırakılarak mağdur edildikleri anlaşıldığından, Bu kişilerin ülkemizin birlik ve bütünlüğünü 
tehdit eden hangi bölücü ve aşırı akımlarla ilişkili oldukları, hangi somut verilere dayanılarak 
tespit edildiğine ilişkin soruya sanık  ifadesinde; 

 Kendisine gösterilen 26/08/1996 tarihli Balıkesir Üniversitesine hitaben yazılmış 
yazı altındaki imzanın kendisine ait olduğunu, 1993-1995 yıllarında üniversitelerde 
yurtdışına çok sayıda öğrenci gönderildiğini, bunların bir kısmı da sınav yapılmakla birlikte 
klavuzdaki baraj puanlarına uyulmadan yurtdışına gönderildiğini, bu öğrencilerle ilgili 
devletin bazı Milli Güvenlik Kurumlarından ihbarlar aldıklarını, bunlarla ilgili 
değerlendirmeler yaptıklarını, bir kurul oluşturduklarını, bir yönetmelik çıkardıklarını, Resmi 
Gazetede yayınladıklarını, Öğretim Üyesi Yetiştirme Kurulu adındaki bu kurulun 
çalışmalarıyla yurtdışındaki bu öğrencileri geri çağırdıklarını, durumlarını tek tek 
incelendiklerini, bunların meslekten çıkarılmaması için gayret gösterdiklerini, 

 Bu öğrencilerin ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden bölücü veya aşırı 
akımlarla ilişkileri olduğu hususlarıyla ilgili soruşturma yapılmamasının nedeninin devletin 
güvenlik kurumlarından gelen yazılara bu aşamada tam itibar etmesinin ve üniversitelere de 
yazının sonunda belirttiği gibi takip edilen durumların tespit edildiği takdirde haklarında idari 
ve adli işlem yapılmasını istediklerini,

 Burslu yurtdışına gönderilen üniversite öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin geri 
çağrılması olayını Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında mı gerçekleştirdiği sorusuna 
şüpheli ifadesinde;  öğrencilerin ve öğretim üyelerinin geri çağrılmasının Batı Çalışma 
Grubuyla ilgisi bulunmadığını, 

1997-1999 yıllarında YÖK tarafından yurtdışı diploma denkliği ve öğretmenlik 
müracaat kabulü ve sonrası iptal edilmesi sebebi ile ilgili  belgeler gösterilerek sorulan soruya 
şüpheli ifadesinde; 

 Kendisine gösterilen 30/03/2000 tarihli, 6343 sayılı, daha önceden verilen lisans 
denklik belgelerinin önlisans denklik belgelerine dönüştürülmesiyle ilgili yazının doğru 
olduğunu, yurtdışında okuyan özelllikle Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Ürdün gibi 
ülkelerdeki İlahiyat Fakültesinin denk olması için verilen lisans diplomalarının YÖK 
bünyesinde kurulan İlahiyat Milli Komitesi tarafından değerlendirme yapılarak önlisans 
denkliğine çevrildiğini, 

YÖK tarafından yurtdışı diploma denkliği ve öğretmenlik müracaat kabulü ve 
sonrası iptal edilme olayını Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında mı gerçekleştirdikleri 
sorusuna şüpheli ifadesinde;   

Bu çalışmaların Batı Çalışma Grubuyla ilgisi olmadığını, 
Bu işlerin daha derli toplu yapılmasının güvenliğin sağlanması amacıyla kendi 

döneminde Toplumsal Faaliyet Birimi adı altında bir birimin kurulduğunu, 
 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK 250 Madde ile görevli) göndermiş 

olduğu, kamuoyunda Balyoz soruşturması olarak bilinen soruşturmada ele geçirilen "Yavuz 
Psikolojik Harekât Planı" başlıklı dökümanın (EK F/LAHİKA 13) sayfasında "YÖK 
BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ" başlıklı bir buçuk sayfadan ibaret belge gösterilerek 



  

sorulan soruya sanık  ifadesinde;Bu şekilde bir belge görmediğini, Yavuz Psikolojik Harekât 
Planı diye bir plandan da haberinin olmadığını, 

YÖK Başkanlığı tarafından verilen belge ve dökümanlar içerisinde bulunan (71) 
numaralı disket içerisinden "Yavuz PH Planı 1998 yılı Yükseköğretim Kurulu Faaliyet 
Programı" başlıklı döküman ile "Yavuz PH Planı Çerçevesinde 1997 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rapor" başlıklı 
belgelerden YÖK Başkanlığı tarafından "Yavuz Psikolojik Harekât Planının" uygulandığı 
anlaşılmış olup,

  Söz konusu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 12 Mayıs 1998 tarihinde 
hazırlanan Yavuz Psikolojik Harekât Planı çerçevesinde 1997 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 6 başlıktan oluşan 6 
sayfalık rapor ve ekindeki 4 sayfadan oluşan Yavuz PH (Psikoloji Harekât) Planı 1998 yılı 
Yükseköğretim Kurulu Faaliyet Programına ilişkin belge gösterilerek sorulan soruya sanık 
ifadesinde;Bu belgeyi daha önce görmediğini, Yavuz PH Planı adı altında bir plan da daha 
önce duymadığını, kendisine gösterilen rapor ve eki ile ilgili bilgisi olmadığını, 

Genelkurmay Başkanlığı Harekât Başkanlığı Sekreterliği İGHD. Koor. Şubesine ait 
dosya fıhristinde Batı Çalışma Grubuna ait evrak kayıtları ile,  

Genelkurmay  antetli CD içerisinde elde edilen Batı Çalışma Grubuna ait belgeler 
ile, YÖK'te yapılan aramalarda ve YÖK'ün göndermiş olduğu belgeler üzerinde araştırmalar 
ile ilgili tanzim edilen 11.06.2012 tarihli araştırma tutanağı ve ekleri sanığa  gösterilerek Söz 
konusu belgelerin YÖK'te çıkan belgelerle uyuştuğu ve YÖK'le ilgili olması sebebiyle 
sorulan soruya şüpheli ifadesinde; Kendisine gösterilen 14 Temmuz 1998 tarihli 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına yazılan yazıyı 
hatırladığını, kendisi göreve geldikten sonra 1996 yılında Yükseköğretime Giriş Sınavı ile 
ilgili çalışmalara başladıklarını, yaptığı araştırmadan Yükseköğretim Giriş sınavlarının 
ortaöğretimi etkisiz kıldığını, adeta öldürdüğünü tespit ettiklerini, eğitim dönemi içerisinde 
öğretmenlerce verilen notların Avrupa'da yükseköğrenime girişte %100, Amerika'da %80 
etki ettiğini, hatta Amerika'da başka bir sınav yapılıp onun da yükseköğrenimde %12 etki 
ettiğini tespit etmeleri üzerine ortaöğretimde verilen notların etkinliğinin arttırılması, 2 
aşamalı yükseköğrenime giriş sınavının teke indirilmesi, ayrıca bu yükseköğrenim 
sınavlarında bilgiden çok muhakeme yeteneğinin öne çıkarılması için çalışmalar yaptıklarını, 
çalışmaların Nisan 1998'de tamamlandığını, 30 Temmuz'da toplantı yapacaklarının Mayıs 
ayında basına sızdığını, bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından söz konusu 14 
Temmuz 1998 tarihli yazının YÖK Başkanlığına Çevik BİR tarafından yazıldığını, yazıda 
kendi çalışmalarının aksine ortaöğretim başarı puanlarının etkisinin daha da azaltılmasının 
istendiğini, kendisinin bizzat gidip Çevik BİR paşayla görüşerek, bu yaptıklarının yanlış 
olduğunu, kendi yapmak istedikleri hususların  bunun tam aksi bir şey olduğunu kendisine 
söylediğini, 

Genelkurmay antetli CD içerisindeki CD5/Bornova/BaskınALB Sayın Başkan 
Kemal Gürüz ibaresi ile başlayan 3 sayfalık belgenin kendisine kim tarafından gönderildiği 
sorusuna şüpheli ifadesinde; Belgeyi hatırlamadığını, belgenin gelmiş olabileceğini gelmemiş 
de olabileceğini, bu şekilde YÖK'e fikir beyan etmek amacıyla belge gönderenin çok 
olduğunu, 

YÖK Başkanlığında yapılan aramada ele geçen Yüksek Disiplin Kurulu Kararları 
Defterinde Kemal GÜRÜZ isim ve imzalı, Van'da yapılan türban yasağıyla ilgili gösteriye 
katılmak, ideolojik amaçla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık kıyafetine 
dair yönetmelik hükümlerine uymamak, üniversitede kökten dinci kadrolaşma (Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planı 26/d maddesinde belirtildiği şekilde kullanıldığı) faaliyetinde 
bulunmak gerekçeleri ile meslekten çıkarma kararları verildiği anlaşılmıştır. Bu kararlar 27 
Mayıs 1997 tarihli  Batı Eylem Planının 18 numaralı konu faaliyet maddesinin alt 



  

bendlerinde yer alan üniversitelerdeki irticai faaliyetleri tespit etmek, suç unsuru tespit edilen 
militan konumundaki öğrenciler hakkında işlem yapılmasını sağlamak şeklindeki Batı 
Çalışma Grubunun amaçları doğrultusunda alınmış kararlar olup olmadığı sorusuna sanık 
ifadesinde; Bu kararların YÖK'ün kendi yetki ve iç işleyişi ile ilgili verilen disiplin kararları 
olduğunu, çoğunlukla da YÖK Başkanının katılmadığını, yargı denetimine tabi kararlar 
olduğunu, Batı Çalışma Grubuyla ilgisi olmadığını, 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2008/1756 (Ergenekon) sayılı soruşturması 
kapsamında 07/01/2008 günü evinde yapılan aramada ele geçen Siyasal İslamla Mücadele 
Yöntemleri başlıklı, Eylül 1997 tarihli, Gizli ibareli ve o tarihte YÖK üyesi olan Erdoğan 
ÖZNAL tarafından yazılan üst yazı bulunan belge ile ilgili olarak ifadesinde; bu belgeyi 
kendisine Erdoğan ÖZNAL’ın gönderdiğini, onun yazıp çizmeyi seven bir kişi olduğunu, bu 
belgeyi onun hazırlayıp hazırlamadığını da bilmediğini, kitapçık şeklinde bir doküman 
olduğunu.

 07/01/2008 günü evinde yapılan aramada ele geçen bir kısım vakıflar, dernekler, 
özel okullar, şirketler, dersaneler, öğrenci yurtları, dergiler, yurtdışı okulları ile ilgili 
bilgilerin yer aldığı dökümanın kendisine kim tarafından gönderildiğini hatırlamadığını, 
kendisinin de bu belgelerin bir kısmını arama esnasında gördüğünü, emekli olduktan sonra 
ofisindeki belgeleri evine taşıdığını, içinde bunların da gelmiş olabileceğini, Batı Çalışma 
Grubu ile ilgisinin olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

 
41.B. Sanık HALİL KEMAL GÜRÜZ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 28.11.2014 tarihli 40. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

"28 Haziran1996-18 Haziran 1997 tarihleri arasında ülkemizi yöneten Necmettin 
Erbakan başkanlığındaki kısaca Refah yol olarak bilinen Refah partisi- Doğru yol partisi 
koalisyon hükümetini cebren düşürmeye iştirak suçlaması ile huzurunuzdayım.

 5 Aralık 1995 -5 Aralık 2013 tarihleri arasında başkanlığını yaptığım Yüksek 
Öğretimi Kurulu YÖK 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan 18 
maddelik 406 nolu kararı takiben 10 Nisan 1997 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığında 
kurulan Batı Çalışma grubunun şubesi gibi çalışmış ve faaliyet göstermiş BÇG ‘nin amacı ve 
faaliyetleri doğrultusunda icraatlarda bulunmuş BÇG ‘nin talimatlarını yerine getirmiş bu 
iddia ve buna dayalı suçlamaları tümüyle red ediyorum. BÇG ‘nin adını daha önce sadece 
medyadan duymuştuk. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu.

YÖK başkanı olarak görev yaptığım 8 yıllık dönemde Üniversiteler siyasetin 
tamamen dışında kalmış siyasi partiler ile Genel Kurmay Başkanlığı  ve MGK genel 
sekreterliği dahil tüm diğer anayasal kurum mensupları ile karşılıklı saygıya dayalı ancak 
son derece mesafeli bir ilişki içinde olmuştur. Zira üniversite yasama- yürütme ve yargının 
yanında dördüncü bir erk değildir.

 Üniversite kimseden emir ve talimat almaz akademik hürriyet ve özgürlük ortamı 
içinde eğitim, araştırma ve toplum hizmetleri yapar parlamento ve Cumhurbaşkanı 
vasıtasıyla faaliyetleri itibariyle içinde bulunduğu topluma ve bunun da ötesinde insanlığa 
karşı sorumludur. Kısacası üniversite insan aklının egemen olduğu bir kurumdur ve bu 
itibarla da özgürlükçü parlamenter ,demokrasinin kalesidir.

İddianamenin 1296. sayfasında yer verilen değerlendirme aynen şöyledir " 
ülkemizde bugüne kadar meydana gelen müdahale süreçlerine bakıldığında hemen hemen 
tüm darbelerden önce üniversitelerde öğrenci olaylarının yaşandığı”bu iddia makamının 
tespiti buna karşılık YÖK başkanı olarak görev yaptığım 8 yıllık dönem içinde ufak çapta 
birkaç münferit olay bir yana bırakılırsa ülke genelinde üniversitelerde tek bir olay dahi 
yoktur. Bu davaya konu olan dönemde YÖK başkanı olarak ben YÖK üyeleri ve üniversite 



  

rektörleri kampuslarda huzur ve güven ortamını tam anlamıyla sağlayarak ülke yönetimine 
yardımcı olmuşuzdur. 

 Korkacak sakınacak kanunlara aykırı hiçbir eylem, işlem ve söylemim olmadığı ve 
yetkilerimi kullanırken meşruiyet ve yasalara uygunluk kavramlarını her türlü mülahazanın 
üstünde tuttuğum için kendimden emin ve rahattım halen de öyleyim kaldı ki Türk adaletine 
güvenmek bir Türk olarak benim Türk milletine olan borcumdur.

 Savcılığın iddianamenin 3.51 Batı Çalışma grubu Yüksek Öğretim Kurumu 
irtibatı başlıklı kısmında suç kanıtı olarak yer verdiği hususları tümünü savunmamda 
sırayla çürüteceğim.

1- 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı MGK kararları bunlar çok konuşuldu 
üzerinde durmayacağım ama şu hususu belirtmek istiyorum Başbakanlık genelgesini 
okuduğunuzda çok açık görüyorsunuz ki hükümet tam anlamıyla bu kararların tam arkasında 
YÖK başbakanlığa bağlı değil ama YÖK gökten zembile inmiş bir kurum  da değil Türk 
devletinin Türk milletinin anayasal bir kurumu dolayısıyla MGK kararları tabi ki YÖK ve 
Üniversiteleri de bağlar biz de konuyu bu bakımdan önemsedik ve bu şekilde yaklaşık 
değerlendirdik kaldı ki 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 4 ve 5.  maddelerine göre bu 
kararlara yansıyan Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri Türk Yüksek öğretim sisteminin de 
felsefi temelini oluşturmaktadır. Bu ilkelere aykırı davranış ve tutumlara Türk 
Üniversitelerinde yer olmadığı açıktır kısacası anılan MGK kararları YÖK ve  üniversiteler 
açısından yeni bir durum yaratmamıştır.

2- Batı Çalışma grubunda  belgelerinde YÖK ve Üniversiteler ile ilgili hususlar 
ve Genel Kurmay Başkanlığı ve MGK genel sekreterliği ve YÖK başkanlığı arasındaki 
yazışmalar iddianamede sözü edilen belgelerin BÇG belgelerinin varlığından ilk kez 25 
Haziran 2012 günü Cumhuriyet savcılığındaki sorgulanmam esnasında daha sonra da 
tutuklamanın gözden geçirildiği mahkemelerce veriler kararlar tarafıma tebliğ edildiğinde ve 
nihayet iddianame ile haberdar oldum. 

Bu belgelerin içerikleri hakkında tüm bildiklerim sözüne ettiğim mahkeme 
kararlarıyla iddianame yer alan bilgilerden ibarettir bu belgelerde bilim adamları hepsi tırnak 
içinde” üniversite öğretim üyeleri, üniversiteler, bilimsel toplantılar, yüksek öğretim 
kurumları,YÖK,fakülte, yüksek okul ve enstitüler ve YÖK başkanlığı ibarelerinin yer aldığını 
iddianameyi okuyunca öğrendim. Açıkça görülmektedir ki zikredilen belgelerde adım 
geçmediği gibi bir özel kişilik tanımlaması olarak nitelendirilebilecek YÖK başkanı tabiri 
dahi geçmemektedir buna karşılık bir tüzel kişilik tanılaması olan YÖK başkanlığı ibaresi 
kullanılmıştır. Batı Çalışma grubu belgelerinde değil iddianamede de YÖK başkanlığı deyimi 
kullanmıştır bununla YÖK başkanının değil kurum olarak YÖK’ün kastedildiği açıktır. 

 İddianamede BÇG toplantıları ve bu toplantılara katılanlarla ilgili ayrıntılı bilgiler 
vardır. Görüldüğü gibi bu bilgilerden şahsım veya herhangi bir YÖK temsilcisine bu 
toplantılara katıldığına dair bir ima dahi yoktur. 

Yine iddianameden öğrendiğime göre Batı Çalışma grubu kriz masası kurulu adlı 
başlıklı belgede bir ibare var bu konu üzerinde çok duruldu onun için detayına 
girmeyeceğim, 4. madde olarak YÖK başkanlığına gönderilecek evraklar elden kurye ile 
Prof. Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal ‘a YÖK üyesi gönderilecek cümlesi vardır. şimdi 
bu belgenin sağlığı sıhhati çok tartışıldı üzerinde durmamak gerekir belki hiçbir niteliği yok 
kriz masası kurulu ile YÖK‘e gönderilecek belgenin ne alakası var, oraya koymuş birisi ama 
yine akıllarda bir istifam kalmaması için konuyla ilgili kısa bir belge sunmak istiyorum. 
Erdoğan Öznal’la Sedat Arıtürk kimdir neden bu isimler buraya girmiş. 

Avrupa birliği mevzuatındaki değişikliklerden önce Genel Kurmay Başkanlığının bir 
tanesi YÖK genel kurulunda bir tanesi YÖK denetleme kurulunda olmak üzere 
Cumhurbaşkanına arz edip ,Cumhurbaşkanın önerisiyle atanan iki temsilcisi bulunmaktaydı. 
Emekli Korgeneral Erdoğan Öznal‘da 1997 başında bu kapsamda YÖK üyeliğine Genel 



  

kurul üyeliğine atanmıştı. Sedat Arıtürk ise 80 yılların başında GATA dan emekli olmuş bir 
tüm general uzun yıllar  Diyarbakır üniversitesinde Dicle Üniversitesinde rektörlük yapmış 
bilahare YÖK tarafından YÖK genel kurulu tarafından denetleme kurulu başkanlığına 
seçilmiştir ikisi de asker kökenlidir herhalde bundan dolayı buraya geldi isimleri. 

Görevde bulundukları süre zarfında ne Erdoğan Öznal ne de Sedat Arıtürk 
bırakınız BÇG’den belge veya haber getirmeyi Türk Silahlı kuvvetleri veya  Genel 
Kurmay Başkanlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel sekreterliğinin istek, görüş veya 
düşüncelerine dair en küçük bir telkin veya imada dahi bulunmamışlardır. İddianamede 
de bunun aksini ortaya koyan hiçbir ibare dahi yoktur. 

Kurulduğu günden beri Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığına devletin çeşitli 
kademelerinden Cumhurbaşkanlığından başlayın en alta kadar inin özel ve tüzel kişilerden 
yazılar gelir, ihbar mektupları gelir, dilekçeler gelir, şikayetler gelir, Valilerden, MİT’den, 
Emniyet Genel müdürlüğünden ülkemizin hali malum bunların bazıları üniversite personeli 
hakkında da bazı iddialar ve bilgiler içerir gizli ve kişiye özel damgalıdır bazıları resmi 
kayıtlardan gelen iddianamede bu tür kimi yazılara da atıfta bulunuluyor. Mesela Genel 
Kurmay Başkanlığı harekat başkanlığı vekili Kenan Denizci  imzası ile gizli ve kişiye özel 
damgalı olarak YÖK başkanlığına gönderilen 12 Mayıs 97 tarih ve HRK 2: 34-27-41-97 : 
İGHD . PL.Ş(6) sayılı yazı bunlardan biridir sayfa 661 iddianamede yer alan iddialara göre 
bu yazı BÇG ‘nin faaliyet yürüttüğü birimden çıkmıştır. YÖK başkanlığının bunu bilmesine 
imkan olmadığı açıktır. Kaldı ki Genel Kurmay Başkanlığı ve MGK genel sekreterliğinden 
YÖK‘e gelen resmi yazıların hiç birisinin çıkış numarasında BÇG diye bir rumuz yok nerden 
bileyim ben nerden geldi.

 Dolayısıyla bunların hiçbir şekilde YÖK ile BÇG arasında bir irtibat olduğuna kanıt 
olarak hukuken gösterilemeyeceği açık ve tartışma dışı.

Genel Kurmay Başkanlığı  ve  MGK genel sekreterliğinden YÖK başkanlığına gelen 
 ve YÖK başkanlığında yerleşik usullere göre arşivlenmiş resmi yazılar ortada iken BÇG ile 
YÖK arasında kuryeler vasıtasıyla sanki ayrıca gizi bir haberleşme kanalının bulunduğunu 
ileri sürmek kendi içinde tutarsız ve abestir. Batı Çalışma grubu faaliyetleri analizi başlığı 
altında iddianamede yer alan bilgileri göre Genel Kurmay Başkanlığı ve MGK genel 
sekreterliğinden sadece YÖK ‘e değil çeşitli bakanlıklara MİT müsteşarlığına, Diyanet işleri 
başkanlığına, RÜTÜK başkanlığına ve  Emniyet genel müdürlüğüne de çok sayıda belge 
gönderilmiştir.

Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliğinden gelen 
gizili ve kişiye özel damgalı yazıların tarafımdan özel olarak arşivlenmediği  de açık bunlar 
hepsi orda duruyor normal resmi kurumlarda anayasal bir kurumun evrak sistemi içinde 
kayda girmiş duruyor yani darbe için mi bilmem ne hazırlığı içinde olunsa böyle bir bağlantı 
olsa böyle arşivlenmiş yazılarla mı bunlar yapılacak, anayasal kurumlardan resmi kanallardan 
gelen ve başka bir anayasal kurumlarda arşivlenen resmi yazıları darbe teşebbüsünün kanıtı 
olarak kabul etmek hukukun temele ilkelerine  aykırı olmanın ötesinde mantık ve vicdana 
sığar mı.

 Genel Kurmay antetli CD ‘den elde edilen  sayın başkan Kemal Gürüz diye 
başlayan bir  yazıdan da iddianamede söz ediliyor.  Bu yazının da ne tarihi ne sayısı var 
belge niteliğindedir ama söylüyorum böyle bir yazıdan haberim yok böyle bir yazı almadım 
bunu takdirname olarak değerlendirmek abestir.

 Genel Kurmay başkanlığının bana takdirname vermesi de haddi değildir verse de 
geri gönderirdim zaten sen kim oluyorsun diye keza YÖK  başkanı tarafından sayın Genel 
Kurmay başkanına arz edilen hususlara ilişkin bilgi notu başlıklı yazıyı da ilk defa 
iddianamede gördüm gıyabımda hazırlanmış bu yazı hakkında hiçbir fikrim yok YÖK 
başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanına ,Türkiye Büyük Millet Meclisine yaptığım sunumlar 
ve bir kez de 29 Nisan 1998 günü yani ne Refah yol ortada ne başka bir şey var sayın 



  

Cumhurbaşkanının isteği üzerine Milli Güvenlik kurulunda yaptığım “Türk yüksek 
öğretimin bugünkü  durumu “konulu takdim dışında hiçbir makam ve kuruma Yüksek 
öğretim hakkında bilgi sunmadım. Gerektiğinde sayın Demirel’den sonra gelen 
Cumhurbaşkanına da bu konularda mücadele ettim bana emredemezsin  diye kendisini de 
mahkemeye verdim mahkemeyi de kazandım. Danıştay 1. dairesinde yani kimseden emir 
alacak değilim bunun dışında hiçbir makam ve  kuruma Yüksek öğrenim hakkında bilgi 
sunmadım. Ama başbakan, bakanlar ve çeşitli anayasal kurum başkanlarıyla yapılan 
karşılıklı nezaket ziyaretlerinde ve başkent Ankara ‘da çeşitli tören ,resmi davete ve benzeri 
karşılaşmalarımızda Yüksek öğretimle ilgili konularda tabi ki gündeme gelmiştir. Asker 
konular da gündeme gelmiştir günlük sohbet içinde Genel Kurmay Başkanlarıyla yaptığım 
görüşmeler de bu kapsamdadır ya üç defa ya beş defadır. 

3- Evimde bulunan belgeler YÖK üyesi Erdoğan Öznal yazmaya çizmeye çok 
meraklı bir insandır adabı muaşeret konusunda bir kitabı vardı. Şarap kadehinin dibinden 
tutulması konusunda çok titizlik gösterirdi dikkat edin oradan tutulmaz üstten alttan şöyle 
böyle bir insandı onun kalem aldığı 10 Ekim 97 tarihli bir üst yazıyla bana verdiği siyasal 
İslam’la mücadele yöntemli ve başlıklı belge adı geçen kişinin kendi başına kaleme aldığı 
ve iddianamede de açıkça belirtildiği gibi Erdoğan Öznal’ın şahsi fikir ve düşüncelerini 
içermektedir. Erdoğan Öznal’ın bu çalışmayla sunduğu 10 Ekim 1997 tarihinde Refah yol 
hükümeti iktidarda değildir yani bu belgenin Refah yol hükümetinin istifasıyla ilgisi olmadığı 
açıktır kaldı ki Erdoğan Öznal’ın yazdığı takdim notunda el yazısıyla tırnak içinde “çalışma 
tamamen şahsi ve fikir ve düşüncelerimi içermektedir” denmektedir. Adam oturmuş bir şey 
yazmış bütün rektörlere de dağıtmış tanımadığı herkese dağıtmış ben bu konuda böyle 
düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz bana bildirin gelin tartışalım demiş YÖK başkanlığına 
bu tür çok rapor, kitapçık ve doküman gelmiştir.

 Benim görevim bittiğinde ayrılırken  bunlar toplandı kaldırıldı hepsi eve 
kondu çoğunu açmadım bile sayın Öznal’ın verdiği bu  raporu da bugüne kadar hiç 
okumadım. Varlığından da ilk defa bu olaylar vesilesiyle haberdar oldum belki daha başka 
böyle raporlar da  vardır evde.

YÖK‘ün çalışma usullerini dördüncü bölüm olarak arz etmek istiyorum. YÖK ilk 
başlarda 24 kişiydi daha sonra anayasa mahkemesi iki üyesini, Milli Eğitim Bakanlığı 
temsilcisini iptal etti Avrupa Birliği kapsamında Genel Kurmay temsilcisi de çıkartılınca 
YÖK 24 den önce 22 ye genel kurul sonra 21’e düştü bunların 9 tanesi yürütme kurulunu 
oluşturur YÖK genel kurulu tarafından seçilir ve yürütme kurulu tam zamanlı görev yapar 
YÖK başkanı her iki kurulun da başkanıdır yokluğunda  iki başkan vekilinden biri ona 
vekalet eder diğer kurumlara giden yazılar YÖK ‘den ya benim imzamla gider ,ya başkan 
vekilleri veya  genel sekreterin imzasını taşır YÖK genel kurulu Rektör adaylarının tespiti 
dekanların atanması rektör ve  dekanların disiplin işlemleri ve yönetmeliklerde genel 
esasların tespitinde yetkilidir. 

 Yürütme kurulu bu yönetmelik ve genel esaslara göre kararlar alır ve yürütme 
kurulu aynı zamanda Rektörler ve Dekanlar dışında tüm üniversite personelinin 
yüksek disiplin kuruldur. 

Rektör ve Dekanlar için ise yüksek disiplin kurulu genel kuruldur ancak YÖK 
başkanı kurulduğu günden beri teamül olarak yüksek disiplin kurulu toplantılarına Rektör ve 
Dekanlarınki hariç teamül olarak katılmaz bir başkan vekili bu konuda başkanlık eder her iki 
kurulun da aldığı tüm kararlar karar defterine yazılır ve arşivlenir Yüksek Disiplin 
Kurulunun kararları da arşivlenmiştir iddianamede de yer alıyor bunlar ve alınan bu 
kararların tümü yargı denetimine tabidir yapılan bu işlemlerin hepsi yargıdan geçmiştir.

 YÖK‘ün tüm kararları başkan vekilleri ve yürütme kurulu üyelerinin görev alanları 
başkan tarafından belirlenir her üye kendi görev alanıyla ilgili  karar taslaklarını hazırlar ve 
yürütme kuruluna veya genel kurala konu hakkında takdim yapar kararlar oy çokluğuyla 



  

alınır ve başkanın bir oy hakkı vardır. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 6C maddesine 
göre YÖK başkanın genel kurul ve yürütme kurulunun kararlarının uygulanmasını temin 
etme ve YÖK ‘ün tüzel kişiliğini temsil etme dışında yetkileri yoktur. Diğer bir ifade ile 
YÖK genel kurulu ve YÖK yürütme kurulunun kararlarını uygulamak YÖK başkanının yasal 
görevidir. YÖK başkanı bu görevi yerine getirdiğinden dolayı suçlanamaz yerine 
getirmezse suçlanması gerekir. 

 5. bölüm psikolojik harekat  planları çok ilginç bu ; bende bunları yeni öğrendim 
MGK kurulduğu günden itibaren çeşitli adlar verilen planlarla üniversitelere önerilerde 
bulunmuştur. Bu tür planlar YÖK kanalıyla üniversitelere iletilmiştir.  Şimdi suçlanıyorum 
sen Yavuz planını uygulamışın Yavuz planı adına gerçekten 25 Haziran 2012 günü duydum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri ve muhtıraları araştırma komisyonunun raporunda 
konu hakkında daha fazla bilgi sahibi oldum. Planın adının Yavuz psikolojik harekat planı 
olduğunu da o zaman öğrendim. Planın ayrıntılarına ise ilk kez iddianameyi okuyunca muttali 
oldum.

 TBMM darbe ve muhtıraları araştırma komisyonun 942. sayfasında aynen şu 
ifadeler yer almaktadır: MGK genel sekreterliğince icra edilen psikolojik harekat faaliyetleri 
2945 sayılı MGK genel sekreterliği kanunu ve yönetmeliğine istinaden uygulanmıştır. 
Bakanlık kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hazırlanan psikolojik harekat planları MGK 
toplantılarında görüşülerek başbakanların onayları doğrultusunda ilgili bakanlık, kurum ve 
kuruluşlara çeşitli görevler verilmek suretiyle icra edilmiştir. Yani başbakan talimat veriyor 
kurumlara bunları uygulayacaksınız diyerek. MGK genel sekreterliğinde 2 Temmuz 1997 
tarihinde gerçekleştirilen Yavuz PH planı koordinasyon planı toplantısında alınan kararlara 
ilişkin faaliyet raporu vs diye yazıyor yani gizli saklı bir şey yok her şey açıkça yapılıyor ve 
başbakanın talimatıyla yapılıyor. 

İddianamenin 375. sayfasında  “ Yavuz psikolojik harekat planı ilk olarak 30 
Aralık 1992 de yürürlüğe konmuş,7 Ağustos 1995 tarihinde yenilenmiş ve en son 1999 da 
tekrar yenilenmiştir. Yavuz psikolojik harekat planın ilk uygulandığı dönemde YÖK başkanı 
Mehmet Sağlam bugün AKP milletvekili olup partisince TBMM başkan vekilliğine layık 
görülmüştür. Belki de bu planı uyguladığı için ; planın ilk yenilendiği tarihte Temmuz 7 
Ağustos 1995 başbakan olan Tansu Çiller ise bu davanın bir numaralı mağdurudur. 

 İddianamede ayrıca Ümit psikolojik harekat planından da söz edilmektedir 
bununla ilgili olarak TBMM darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunun 980. sayfasında şu 
cümleler vardır bu da gizli saklı değilmiş 95-2000 yılları arasında gençlere yönelik Ümit ve 
kalkan,psikolojik planları çerçevesinde diye devam ediyor bu plan hakkında iddianamede 
ayrıca yer verilen bilgileri göre Ümit psikolojik harekat planı; MGK genel sekreterliğinin 
filan sayılı tarihli yazısıyla yürürlüğe konmuştur. 5 Mart 98 o tarih de Refah yol hükümeti 
iktidarda değil yani nasıl olur da onla ilişkilendirilebilir.

Açıkça görülüyor ki Yavuz ve Ümit psikolojik harekat planları başbakanların 
onayıyla yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla başkanlık dönemimde YÖK‘ün ve Üniversitelerin 
uygulamalarının bu planlarda ön görülen hususlarda uyuşması aleyhime delil olarak 
kullanılamaz. YÖK başkanı olarak MGK da kararlaştırılan ve başbakanın onayıyla yürürlüğe 
konan bu  tür planları ve MGK dan gelen yazıları sumen altı edip yırtıp atacak halim yoktu ki 
eğer bunları yırtıp atsaydım o zaman beni suçlamanız gerekirdi. 

6- Fişleme iddiaları ve YÖK de bulunan defterler bu da çok ilginç dediğim gibi 
kurulduğu gibi YÖK‘e  her yerden yazı gelir bunlar resmi yerleşik usullere göre arşivlenir ve 
bu tür özel gizli tutulması,sağa sola saçılması, elden ele dolaşmasını önlemek için ki çok 
başarılı olamadığımız anlaşılıyor. 

Yazıların uygulanacak usuller, yöntemler için bir zapta  tutulmak için bir birim 
kurumu varmış YÖK ‘de ben de bunu yeni öğrendim  yani  hakikaten kurulduğu günden 
beri böyle bir birim var iddianamede yer alan bilgilere göre MGK genel sekreterliğinden 



  

YÖK başkanlığına gönderilen 9 Eylül 1999 tarihli yazıda yürütülen psikolojik hakaret 
planları için özel bir birim oluşturulmasının talep edilmesi üzerine bu tür yazışmaların 
dağıtım ve arşivlenmesini yapan bu birim güçlendirilmiştir. Bu tarihte Refah yol hükümeti 
yok ortada yani nasıl olur da bütün bunlar Refah yol ‘u devirmekle ilişkilendirilebilir. 

Şimdi YÖK de yapılan aramada üniversite mensuplarına ait bilgileri içeren iki 
defter bulunması kamu oyuna YÖK deki fişleme belgelendi diye yansıtılmış ben de okudum 
gazeteyi düşündüm yok böyle bir şey herhalde sicil belgelerini buldular veya doçentlik 
dosyalarını buldular veya  güvenlik raporlarını buldular aklım ermiyor şimdi fişleme diye bir 
şey yok fişleme de  laf diye çıktı. 

İddianamede “yeşil defter ve mavi ajanda “olarak zikredilen iki tane defter var 
bunları ilk kez 25 Haziran 2012 günü savcılıkta yapılan sorgulanmam sırasında gördüm 
defterlerde kurşun kalem el yazı ile yazılmış notlar vardı el yazısı bana ait değildir daha 
sonra yukarıda sözüne ettiğim birimi kurmuş olan sayın Durmuş Yalçın’ın yaptığı 
incelemeler sonucunda bu iki defterin sözüne ettiğim arşivleme birimlerinde çalışan 
memurların aranan bir yazının kolayca bulunabilmesi amacıyla kendilerine göre tuttukları 
fihristler olduğu anlaşıldı.

İddianamede yer alan bilgiler de bunu doğruluyor şöyle ki  664-685-686. sayfalar 
yeşil renkli defterin üzerinde fihrist 20 ibaresi var ayrıca defterlerde yer alan bilgilerin 
yanında UTKK diğer kuruluşlar ve MİT diye notlar var. UTKK ‘nun başbakanlık bünyesinde 
kurulan uygulamayı takip ve koordinasyon kurulu MİT'in Milli İstihbarat Teşkilatı olduğu 
açıktır diğer kuruluşlar ise Cumhurbaşkanlığından başlayın Genel Kurmay başkanlığı, BGK 
genel sekreterliği valiliklere kadar gidin onları kapsıyor. 

YÖK de bulunan yeşil defterle mavi ajanda içinde bulunan bilgilerin YÖK 
tarafından bilgiler değil devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarından gelen istihbarı 
bilgiler olduğu böylece açıklığa kavuşmuştur dolayısıyla bu bilgilerin bir kısmının 
Genel Kurmay ve MGK genel sekreterliğinde bulunan belgelerle birebir örtüşmesi 
doğaldır çünkü bu iki kurum YÖK’e gönderilen birçok kuruma gönderilen bu tür 
bilgilerin kaynakları arasındadır.

 İddianamenin sayfalarını yeşil renkli üzerinde fihrist 20 ibaresi bulunan 
ajandada 1001, mavi renkli ajandada ise 177 olmak üzere” bu fişleme belgelerini” 
defterlerde 1178 kayıt var bunların 312 tanesi Genel Kurmay başkanlığında bulunan 
bilgilerle örtüşüyormuş bu bilgilerin kaynağı Genel Kurmay örtüşmesi de normal oradan 
yazı gelmiş  bu tür istihbarı bilgiler YÖK ‘e ulaştığında kurulduğu günden beri şu işlemler 
yapılır yazılar ilgili bir üniversiteye gönderilir denir ki böyle böyle bir bilgi ve iddia var 
lütfen bunu tahkik edin kanunlar, yönetmelikler neyi emrediyorsa gerekli gördüğünüz 
işlemleri yapın ve bize de bilgi verin bu cevapların hepsi arşivlenir ilgili yere bu hangi 
kurumdan yazı gelmişse ona da bilgi verilir bazılarına da işlem yapılmasına gerek görülmez 
ve tüm bu yazışlar usulüne göre arşivlenir; benim dönemim de  bu işler aynen böyle yapıldı.

 İnceleme ve soruşturmalar sonunda suçlu bulunanlara Resmi gazetede 
yayınlanmış Yüksek öğretim kurumları yönetici ,öğretim elemanı ve memurları disiplin 
yönetmeliği hükümlerine göre yani mevzuata göre ilgili üniversite disiplin kurulu veya 
yüksek disiplin kurulu tarafından cezalar verilmiştir. Söz konusu yönetmelik 80 yıllardan 
beri yürürlüktedir yüksek disiplin kurulunun kararları tümü arşivlenmiştir bu kararların 
yargı denetiminden geçmiş ve açılan davaların büyük çoğunluğu üniversiteler ve YÖK lehine 
sonuçlanmıştır. 

YÖK başkanı sıfatıyla teamül olarak ben Rektörler ve Dekanlar dışında 
disiplin kurulu zaten toplantılarına hiç katılmadım. 

Yine iddianamede yer verilen bilgilere göre yeşil veya mavi fihrist 20 yazıyor belki 
daha 19 tane fihrist var memurlar kendilerine göre bir şey tutmuşlar kolayca bulalım diye 
kararların tümünün ilgili disiplin kurulunun karar defterinde kayıt altına alındığı iddianamede 



  

de doğrulanıyor. YÖK başkanı teamül olarak katılmadığı  disiplin kurulu toplantıları göz 
önüne alındığında bu kararların YÖK başkanı olarak hükümeti görevi yapamaz hale getirme 
ve darbeyle ne ilgisi vardır hükümetin haberi bile olmaz bunlardan devletin kurumlarından 
resmi kanallarla gelen bu tür istihbarı bilgiler hakkında işlem yapmanın değil yapmamamın 
suçu olduğu açıktır ne yapacaksınız bir ihbar gelmiş yırtıp atacak mısınız ,sümen altı mı 
edeceksiniz akıl alacak şey değil. 

7-  Yurt dışından alınan diploma denklikleri meşhur” Elezher” meselesi, bu 
denklik belgesini verme yetkisi kanunen Yüksek Öğretim Kurumuna ait 2547 sayılı 
kanunun 7 P maddesi, YÖK başkanı olduğum 5 Aralık 1995 tarihinde diploma denkliklerine 
ilişkin bu kanun maddesi dışında hiçbir mevzuat yoktu yani işlemler nasıl yapılacak neye 
göre karar verilecek hiçbir akademik unvanı olmayan bir başkan vekili gelişi güzel bunları 
yapıp veriyordu. Selefim, arkadaşım Mehmet Sağlam’ın YÖK başkanı olduğu 12 Temmuz 
1994 tarihinde YÖK’den Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen 16498 sayılı yazıyı 
okuyorum yanılmıyorsam o tarihte başbakan da bu davanın bir numaralı mağduru olan 
Tansu hanım “ Elezher üniversitesinin öğrencilerimizi dil eğitimine tabi tutmadan ve yüksek 
öğrenimin belli koşullarını aramadan kabul ettiği,anılan üniversite bir çeşit ekstern öğretim 
yapıldığı ,devam zorunluluğunun bulunmadığı ve eğitim standartlarının yeterli düzeyde 
olmadığı anlaşılan anlaşıldığından Mısır’daki Elesher üniversitesinin diploma denkliği 
kaldırılmıştır. YÖK başkanı kim o zaman Mehmet Sağlam , Kemal Gürüz nerde yok ortada 
bakanlıklarınca uyarılması yurtdışındaki eğitim müşavirliklerimizin de bu konuda 
bilgilendirilmesi yararlı olacaktır bunun üzerine Tansu hanımın başbakan olduğu Milli 
Eğitim Bakanlığı da bu kararı olduğu gibi eğitim müşavirliklerine tebliğ ediyor. 

Elezher’in denkliği Mehmet’in zamanında kaldırıldı. YÖK ‘ün bu kararına rağmen 
Elezher sorunu devam ediyor bakın Mehmet ayrılıyor şey milletvekili oluyor 5 Aralık 1995 
günü ben göreve başlıyorum. Ama ondan önce 23 Ocak 1995 tarih ve 8/384 sayılı bir yazı 
geliyor YÖK ‘e nereden geliyor Kahire,Türkiye Cumhuriyeti Kahire büyükelçiliği milli 
eğitim müşavirliğinden bakın yazıda ne diyor, müşavirliğimiz yani eğitim müşavirliği anılan 
fakültelerin Elezher’in fakültelerinin bugünkü tutum ve imkanlarıyla bakın tutum ve 
imkanlarıyla gençlerimizi dini konuda eğitecek ve onları yarınlara hazırlayacak durumda 
olmadığı görüşündedir. Ben daha yokum ortada şimdi göreve geliyorum o tarihte dediğim 
gibi YÖK ‘ün bu hiçbir bu  kanun dışında 7P maddesi dışında bir mevzuatı yok ve böyle bir 
çetrefil bir konu Mısır’la aramız bozulacak o zaman da var aynı konu o zaman hoş Elezher’in 
şeyi darbecilerle bir mi değil mi bilmiyorum.

 Derhal ne yapıyoruz biz ülkemizin önde gelen ilahiyat profesörlerinden  bir 
ilahiyat uzmanlar kurulu oluşturuyoruz. Yüksek öğretim yürütme kuruluna 28 Aralık 95 
tarihinde veriliyor yani ben göreve başladıktan 23 gün sonra şimdi bakın bu komisyonda 
kimler var 5 kişilik bir komisyon kuruluyor üyeler Prof. Dr.  Sait Yazıcıoğlu ,Sait Yazıcıoğlu 
kim eski diyanet işleri başkanı,Prof. Mehmet Aydın, bilahere diyanetten sorumlu devlet 
bakanı ve bize bir rapor veriliyorlar.

 “A:Elezher üniversitesi diplomalarının ülkemizce verilen 4 yıllık lisans 
diplomalarını denk olmadığını ancak 2 yıllık önlisans diplomalarına denk olabileceğini. 

B: Bu üniversitelerden mezun olanlara verilecek denklik belgelerinde öğretmenlik 
formasyon dersini almadıklarının belirtilmesinin gerektiği “

Biz bu yazıyı aldık Elezher üniversitesi bizim ilahiyat fakültelerimizin çok altında bir 
kurumdur bunlara diploma denkliği verilemez bunlardan mezun olan kişiler öğretmen olarak 
atanamaz diyor yüce İslam dininin gereklerini bu kişilerle yerine getirmek mümkün değildir 
diyor diyenler kim adını saydığım çok önemli ilahiyat profesörleri 9 Ocak 96 da bu rapor 
bize geliyor iddianamede var yürütme kurulu bunu değerlendiriyor ve alınan bir dizi 
kararla Elezher ve bir dizi üniversitenin verdiği diplomaların denkliği kaldırılıyor şimdi 
bunlar öğretmen olamayacağı hükme bağlanıyor ve bu diplomaların iki yıllık bile olsa ancak 



  

diyanet işlerinde geçerli olabileceği karara bağlanıyor ve Milli Eğitim bakanlığıyla sürekli 
istişare halinde yapılıyor, burada okuyan çocuklar var bu memleketin çocukları şu veya bu 
şekilde gitmişler oraya bunlar mağdur olmasın diye Türkiye’nin en eski, en köklü ilahiyat 
fakültesi olan Ankara üniversitesinde lisans tamamla programı açılıyor ve bu öğrencileri 
buraya alıp Türk devletinin , Türk milletinin örf adet ve geleneklerine uygun islami anlayış 
içinde ilahiyat eğitimi görmeleri  sağlanıyor. 

Buna benzer bir programı sayın Yazıcıoğlu ile birlikte benim önerilerim üzerine 
diyanet işleri başkanlığı içinde yaptık üniversiteye giremeyen imam hatip mezunlarından  5 
bine yakınını sınavsız olarak alıp Açık öğretimden ön lisans diploması almasını sağladık.

Denklik işlemlerinin düzenli ve kamunun bilgisine açık şeffaf bir şekilde 
yürütülmesi için YÖK genel kurulu tarafından bir yüksek yurt dışı yüksek diplomaları 
yönetmeliği çıkarıldı tarih 14 Temmuz 1996 ve 22696 sayılı Resmi gazetede yayınlandı 
münhasıran denklik işlemleriyle uğraşacak bir birim kuruldu başına çok tecrübeli bir hukukçu 
getirildi ve denkliği kabul edilen üniversiteler listesi hazırlandı. Bunlar arasında Avrupa’da 
ve Amerika’da bulunan bir çok üniversite de vardır.

YÖK ‘de Elezher ‘in diploma denkliği bu iddianamenin bir numaralı mağduru 
olan Tansu Çiller ‘in döneminde kaldırılmıştır. Başbakan olduğu dönemde o kararı alan 
YÖK‘ün başkanı millet meclisindedir. 

8- Yurt dışına gönderilen burslu araştırma görevlilerinin geri çağrılması, 
1993-1995 yılları arasında lisansüstü eğitim yapmak üzere yurtdışına gönderilen araştırma 
görevlilerinden bazılarının geri çağrıldığı doğru  benim altında imzam var bugün olsa bugün 
de atarım o imzayı bu araştırma görevlilerinden büyük bir çoğunluğu akademik 
başarısızlıkları veya öğrenim gördükleri üniversitelerin eğitim düzeylerinin düşük olması 
nedeniyle geri çağrılmıştır. 

Sayıştay raporları var bilmediğiniz, ne meclis raporları var şimdi bunu detaylı olarak 
anlatacağım. Az sayıdaki araştırma görevlisi ise devletin çeşitli kanallarından gelen 
istihbarat bilgileri göz önünde alarak incelemeler sonunda YÖK yürütme kurulu 
kararlarıyla geri çağrılmıştır.

Milli Eğitim bakanlığınca YÖK’e hitaben yazılan 29 Ocak 1996 tarih ve B 
08.0.YÖK.0.16.01.02 sayılı yazı ile başlamıştır. Bu yazıyı dönemin Milli Eğitim bakanı 
Turhan Tayan. Bu yazıda bir takım istihbarı bilgiler var bu adamlar görev yapamaz diyor,

Şimdi bu yazıda şu hususlar tespit edildi. 
A- 1993 yılında yapılan seçmelerde 100 üzerinden 40 ağırlıklı ortalama puanı olan 

1381 öğrenci başarılı sayılmış yani 10 üzerinden 4 alınca çaktınız demektir. Çakan 1381 
kişiye yakın yurt dışına gönderilmiş YÖK yapmış bunu benim selefim.

B- Başarı sınırının bu kadar düşük tutulması tepki çekince Milli Eğitim Bakanlığının 
yazıları var . 1994 ve sonrası yıllar için başarı barajı 100 üzerinden 60 puan olarak tespit 
edilmiş ve ilan edilmiştir ve Milli Eğitim Bakanlığının ısrarlı ikazları üzerine ağırlıklı puan 
yerine mutlak puan kullanılması yani 1-2-3-4 topladın 60 ise tamam değilse giremezsin 
kararlaştırılmıştır. 

Buna rağmen 1994 yılında sınavı kazandığı ilan olunan 957 öğrenciden 458’ nin 
yarısı yani 1995 yılında ise sınavı kazandığı ilan olunan 685 öğrenciden 318’ inin 
puanlarının 60 altında olduğunu bulduk bilgisayar çıktıları elimizde.

 Başka bir ifade ile 1994 ve 1995 yıllarında Türk üniversitelerinin müstakbel öğretim 
üyeleri olarak yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen toplam 1642 öğrenciden 776 ‘sının 
ilan edilen şart ve kuralların dışında olduğu tespit edilmiş ama bunlara burs verilmiş.

C- Burslu öğrencilerin yurt dışında lisans üstü öğrenim gördüğü bazı yüksek öğretim 
kurumlarının doktora programları yok doktora yapmak üzere gönderiyorsun öyle bir şey yok 
isim verebilirim yani stratejik önemi olan bu kadar büyük ve masraflı bir proje için hiçbir 
denetim ,yönlendirme ve değerlendirme mekanizması düşünülmemiş bunun sonucunda ciddi 



  

maddi zararlar meydana gelmiş ve öğrenciler adeta “saldım çayıra mevlam kayıra “ yaklaşımı 
ile yurt dışına gönderilmiştir. 

Şimdi birazdan size bu konudaki Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 
raporlarından bazı bilgiler arz edeceğim onların tespitleri bunlar. Bunun üzerine konuya 
ciddiyetle eğildik YÖK başkanı olarak atanmamdan çok kısa bir süre sonra içinde  Milli 
Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜBİTAK temsilcileri de olan ve tanınmış 
yurt dışında tanınmış bu konularda tecrübeli öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik yanlış 
hatırlamıyorsam bir öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulu teşkil ettik bu işi onlara 
teslim ettik adeta onların hazırladığı karar taslakları YÖK ‘e gelmeye başladı ve  bir 
yönetmeliğe bağladık işlerin hepsini bu yönetmelik 3 Şubat 1996 tarih ve 22543 sayılı Resmi 
gazetede yayınlandı.

 YÖK ‘ün yurt dışına devlet bursu ile öğrenci okuyan öğrenciler konusunda yeni 
düzenlemeleri koyduğu tarihlerde bu konulara eğildiğimiz tarihlerde ortada ne Refah yol 
hükümeti var ne Batı Çalışma grubu diye bir şey var keza denklikler de öyle yani bunun 
darbeyle ilişkisini hakikaten kuramıyorum,

Bu istihbarı bilgiler meselesine niye bazıları geri çağırdı ilk yazı 1996 yılı başında 
şeyden geldi Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinden, Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği 
 Turhan Tayan’ın yazısından sonra yani Tansu Çiller‘in hükümetinden sonra 
Cumhurbaşkanlığı konuya eğiliyor Cumhurbaşkanlığı Ağustos 1996 başında tekrarlıyor ,teyit 
ediyor,Ağustos 1996 Cumhurbaşkanlığından gelen yazıdan bir hafta sonra başbakanlık 
güvenlik işleri başkanlığı tarafından YÖK ‘e bir yazı gönderiliyor bu konuda 13 Ağustos 
1996 tarih B.02.0.GİB/033-00/A-017 42 sayılı gizli yazı başbakanlıktan geliyor kim 
imzalamış dersiniz? Başbakan adına işte İçişleri bilmem ne genel müdürü başbakan kim o 
tarihte rahmetli Necmettin Erbakan şimdi düşünün ben şimdi ne diyebilirim buna ; 
başbakanın rahmetli Erbakan’ın bir yazısının talimat verme yetkisi yok başbakanın YÖK ‘e , 
ama  başbakandan gelen bir yazıyı yırtıp atacak halimiz yok sayın Rahmetli Erbakan’ın adına 
yazılmış bir yazının gereğinin yerine getirilmiş olması iddianamede aynı rahmetli Erbakan’ın 
başında olduğu Refah yol hükümetini devirmeğinin kanıtı olarak kullanıyor.

Bunun üzerine biz  her taraftan bilgi istedik Türkiye’de ne kadar istihbarat yapan 
kurum varsa Genel Kurmay Başkanlığı dahil Emniyet Genel müdürlüğü, MİT hepsi. MİT 
‘den de bize bi 102 kişilik bir liste geldi iddianamede beyaz şeyler diyor MİT ‘den öyle gelir 
bilgi istediğinizce beyaz kağıtlara karton içinde bunun üzerine ben de iddianameden yer 
alan yazıları ve bu konular tek tek her bir öğrencinin durumu Yüksek öğretim  yürütme 
kurulunun toplantısında ele alındı geri çağrılma kararları her bir öğrenciye için ayrı ayrı 
verildi bu değerlendirmeler sonunda yetiştiriciler kurulun görüşü bu arada onları Amerika’ya 
gönderdik yerinde tespit ettik ,tespitler yapıldı sefaretlerde büyükelçilerin katıldığı orada 
görevli işte MİT deyim sicillerinin diyelim bulunduğu toplantılarda tüm bu konular enine 
boyuna değerlendirildi Washington’daki toplantıyı ben hatırlıyorum ama isim vermek 
istemiyorum kimler var o toplantıda diye sayın heyet arz  emrederse tabi onu da veririm tek 
tek bakıldı keyfilik filan yok ortada ve bazıları geri çağırıldı; geri çağırılanların hiçbir 
tanesinin işini son verilmedi bunlar bu ülkenin çocukları bir hata yapmış olabiliriler ama 
Atatürk’e de  küfredersen bilmem ne yaparsan sen Türk üniversitesinde görev yapamazsın 
bunlar Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesine yerleştirildi doktoralarınızı 
burada yapın diye Türkiye’nin bugün Ortadoğu’yla, Boğaziçi’ne girmek için öyle 100 
üzerinden 40 alarak filan giremezsiniz, doktora programına bir kısmı da atıldı zaten orada 
adam bir sene kalmış gelmiş İngilizce sınavını bile geçemiyor yapılan iş bundan ibarettir. 

 1996 Şubat ayında uzman ;iki uzman Sayıştay denetçisi Dinçer Gönen ile Kadir 
Savun hazırladığı geniş kapsamlı bir rapor vardır sadece bir cümlesini okuyacağım : 
öğrencilerin neredeyse yarısının başarı sıralamalarındaki  hiç yer alamayan okullarda eğitim 
yapıyor oluşu önemsiz bir olumsuzluktur diyor ve uzun uzun 180 sayfalık falan bir rapor 



  

yayımlıyorlar daha sonra bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisince ele alınıyor ve 1997 
yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 10/90 esas numaralı Meclis araştırma komisyonu uzun 
bir rapor yayınlıyor oradan da iki cümle bir cümle okumak istiyorum üniversitelerin ve YÖK’ 
ün yurt dışında öğrenim görmek için gönderdikleri kişiler özel bir önemle ele alınmalı ve 
belirli konularda en üst düzeyde bilim adamı yetiştirmenin gerektirdiği şekilde davranılıp 
davranılmadığı irdelenmedir diyor bu bölümün şu sonuç cümlesiyle tamamlıyorum bu 
açıklamalar YÖK ‘ün yurt dışında doktora yapan araştırma görevlileriyle ilgili 
uygulamalarının Batı Çalışma Grubuyla hiçbir ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Tam 
tersine başkan olduğum dönemde YÖK yurt dışında öğrenim gören araştırma görevlileri 
konusunda Necmettin Erbakan hükümeti dahil tüm hükümetlerle ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisiyle birlikte haraket etmiştir. 

9. bölüme geçiyorum Üniversiteye girişteki sınav değişikliği, katsayılar ve 
meşhur Çevik paşa mektubu konusu,  1998 yılına gelene kadar orta öğretimden yüksek 
öğretime geçişte yerleştirmeye esas olan puanda üç husus dikkate alınmaktaydı. Bunlardan 
bir tanesi birinci basamak sınavı ÖSS diye bilinen sınav ikincisi ÖYS diye bilinen ikinci 
basamak sınavı üçüncüsü ise Ortaöğretim başarı puanı şimdi burada üç tane rakam var 
karşınızda bu üç rakamın her biri ayrı skalalar üzerinden hesaplandığından bunların 
ağırlıklarını belirlemek üzere bunlar değişik ağırlık katsayılarıyla çarpılmaktaydı. Bu 
hesaplamalardan Ortaöğretim başarısını yani üç yıl; konu bu günlerde de güncel 3 yıl 4 yıl 
boyunca öğretmenlerin verdikleri 30-40 tane öğretmen not veriyor öğrencinin bilgisini 
ölçüyor bunun ağırlığı yüzde altı idi 100/6 bu, ağırlık Amerika Birleşik Devletlerinde  yüzde 
altmışın üzerindedir, kıta Avrupa ülkesinde yüzde yüz dür.

 Yani ileri ülkelerde ortaöğretimden yükseköğretime geçiş öğretmen ve okul 
ağırlıklıdır muhakeme yetenekleri ve bilgiler burada çeşitli oranlarda rol oynar. Bizde ise 
malum başka türlü yapılıyor okulun hiçbir kıymeti kalmamıştır. Lise diploması adeta bu 
sınava giriş için bir bilete indirgenmiş idi. Ben YÖK başkanı olduğum günden itibaren 
tanıdığım bütün Milli Eğitimi Bakanları Turhan Tayan, Köksal Toptan, Hikmet Ulubay, 
Metin Bostancıoğlu Milli Eğitim camiasının bütün mensupları lütfen şu sınav işini halledin 
ortaöğretimi bu sınav öldürüyor demişlerdir ve haklıdırlar da bu bilhassa Amerika Birleşik 
Devletlerinde çok incelenen bir konudur bu tür getirisi çok yüksek sınavların yüksek riskli 
sınavların getirisi yüksek ve riski yüksek sınavların yanal tahribatı yani ortaöğretim alt 
kademelerini şekillendirmesinin yarattığı tahribat bir endişe konusudur bütün ülkelerde 
Kore’de , Japonya’da var deniyor onlar da  değiştirmişlerdir ayrıntısına girmiyorum.

Şimdi  altını çizmek istediğim husus şu: bizde ortaöğretim başarısının ağırlığı 
yüzde altı ileri ülkelerde yüzde altmışla yüz arasında bu çok önemli bir şey onun için biz 
konuya 1996 yılı başından itibaren eğildik kiminle beraber eğildik o yılların tümünde Milli 
Eğitim Bakanlığı  müsteşarı olarak görev yapmış olan rahmetli Bener Cordan’la 1996 yılı 
başından itibaren çalışmalar başladı gördüğüz tespitlerimiz şöyleydi:  

ÖSS diye birinci basamak sınavı bilgi yükü yüzde elli civarında olan daha ziyade 
çok temel konulara dayanan bilgiler içeren bir muhakeme sınavıdır ikinci basamak sınavı ise 
doğrudan bilgi ölçen bilgi yükü yüzde yüz olan bir sınavdır yani ikinci basamak sınavı 
öğretmenleri ve ortaöğretimi ikame eden bir sınavdır yapılan simülasyon çalışmaları sonunda 
görüldü ki sadece birinci basamak sınavı ile ortaöğretim başarı puanına göre yapılan 
yerleştirme ile birinci basamak +ikinci basamak+öğretim başarı puanına göre yapılan 
yerleştirme aynı sonucu veriyor hem il bazında hem okul türü bazında o zaman ikinci 
basamak sınavını niye yapıyorsunuz halen iddia ediyorum bu sınavda üniversiteye giriş için 
sınav yapılacaksa o sınavda bilgi sorarsanız okulları öldürürsünüz muhakeme türü bir sınav 
yapılabilir nitekim bugünkü başbakan da Sayın Recep Tayip Erdoğan ‘da geçen sene verdiği 
demeçlerde bu hususu dile getirdi aklın yolu birdir onun için biz ikinci basamak sınavını 
kaldırmaya ortaöğretim başarı puanının ağırlığını artırmaya karar verdik ilke olarak da 



  

bunun üzerine çalışmalarımızı yürüttük ve neticede bir sistemi  geliştirdik. 
Ortaöğretim başarı puanın ağırlığını artırdığınız zaman tabi ki öğretmenlerin not 

şişirmesi filan konuları da var onlar zaten rutin konular halledilmesi gereken konular ama bir 
hususun daha yapılması lazım o da şu ileri ülkelerin tümünde ortaöğretimden 
yükseköğretime geçişte ortaöğretimde izlenen müfredatla yükseköğretimde izlenen 
müfredat arasında bir müfredat ilişkisi vardır. Siz ortaöğretimde belli bir kulvarda giderken 
valla ben orda okudum ama şu sınava başvuracağım Avrupa’da diyemezsiniz başvurma 
hakkınız yok , Amerika’da tamam başvurabilirsin derlere ama o müfredat bağlantısındaki 
zafiyetten dolayı puanınızı kırarlar. İşte müfredat katsayıları buradan çıktı yani iki tane 
katsayı var ortada bir ağırlık katsayısı yerleştirme puanına esas olan bileşenlerin hangi 
ağırlıkta hesaba vereceğini belirleyen katsayı  bir de müfredat ilişkisi hiç kimseye yasak 
konmadı her şey serbest isteyen istediği yere başvurabilir artı meslek yüksek okullarına 
meslek liselerine,meslek yüksek okullarına sınavsız geçişi getirdik; giremiyor çocuklar 
milletin gözünün içine baka baka yalan söyleniyor giremiyor makine teknisyenliğiyle, 
makine mühendisliğinin hiçbir ilişkisi yoktur becerileri şey tabanları tamamen farlıdır 
müfredat tabanı onun üzerine bu sistem yeniden tasarlandı ve bu müfredat katsayıları Milli 
Eğitim Bakanlığının , Talim Terbiye kurulunun temsilcileriyle berabere yapıldı yani sınav 
sistemi baştan 96 ‘dan itibaren Milli Eğitim Bakanlığıyla beraber yürütüldü.

Çevik paşanın mektubuna daha doğrusu Genel Kurmay ‘dan gelen 14 Temmuz 
1998 tarihli yazıya bizim sınav sistemimiz üzerine çalışmalarımız Nisan 1998 de bitti. İlke 
olarak bu kararlaştırıldı.

Bir üniversiteye giriş sınavı yapılacak eski sisteme göre bir sınav yapılacak şimdi siz 
kalkıp o sınavdan önce seneye bu sene böyle yapıyoruz ama önümüzdeki seneden itibaren 
yeni bir sistem getiriyor deseniz ortalık allak bullak olacak kaldı ki yeni sisteme göre kılavuz 
hazırlanması lazım onun için biz bu nihai kararı rötuşlarıyla falan 30 Temmuz 98 deki YÖK 
genel kurul toplantısında bıraktık arada kargaşa olmasın diye, o arada bütün aldığımız 
tedbirlere rağmen bu sınav sisteminin ayrıntıları basına sızdı ve sistem olduğu gibi 16 
Mayıs 1998 tarihli Milliyet gazetesinde sür manşetden yayınlandı,

Bu arada Temmuz ayı içinde Genel Kurmay’dan bir yazı aldık Çevik paşanın 
imzasıyla şimdi sınav sistemindeki değişikliğin temeli ortaöğretim başarı puanının etkisini 
artırmak nitekim yeni sistemde yüzde altıdan yüzde yirmi ikiye çıkarılması  öngörülüyor. 
Benim şahsi görüşüm yüzde altmışa çıkarılmasıydı kurul yüzde yirmi ikiyi uygun gördü 
Genel Kurmay’dan gelen yazıda buna karşı bir görüş vardı diyordu ki ortaöğretim 
başarı puanının ağırlığının artırılmasına biz pek uygun görmüyoruz gereğini 
takdirlerinize sunarız. Hiçbir zaman öyle Genel Kurmay böyle emir verdi diye hiç öyle 
bir şey yok gayet fevkalade nezih kibar bir yazı ama yine de pek normal bir şey değil 
yani açıkçası beni çok rahatsız etti cevap vermemeyi tercih ettim. 

Cevap verseniz geri spekülasyonlar olacak Çevik paşayı randövi aldım  makamına 
gittim kendileri buradalar hayatımda ilk defa Çevik paşayla o gün  karşılaştım. Ben dedim 
sizin bu yazınızı kale almayacağız Yüksek öğretim genel kuruluna bu yazıyı sunmayacağım 
biz kararımızı verdik bu işlerde kusura bakmazsanız sizin üstünüze vazife değil  biz 
bildiğimizi yapacağız paşam ayrıldık olay bundan ibarettir.

Efendim bu Çevik Bir emretti Kemal Gürüz yaptı diye yıllardır istismar ediliyor 
kaç defa cevap verdim ve bu cevaplar gazetelerde yayınlandı ayrıntıları burada üniversiteye 
girişteki sınav değişikliğinin BÇG’yle filan hiçbir ilişkisi yoktur olay Refah yolla hiç ilişkisi 
yoktur. Olay 1998’ de cereyan ediyor hükümette Anasol D var. Yanlış  hatırlamıyorsam 
neydi o ana demokratik parti vs o hükümet hatta biz devrin Milli Eğitim Bakanı Hikmet 
Uluğbay’la konuyu ben çok görüştüm birlikte başbakana brifing verdik ondan sonra ben 
tutuyorum bundan hükümeti devirmek hangi hükümet o zaman Refah yol yok ortada artı 
Milli Eğitim bakanlığıyla beraber yaptığımız bir şey olay bundan ibaret.



  

10- görevden alınan rektörler konusu : iddianamede yer alan hususlar yani kanıt 
olarak işte  bunları yaptığımızdan dolayı Refah yol hükümeti düştü denen hususlar ne alakası 
varsa hatırladığım kadarıyla İhsan Doğramacı’nın YÖK başkanı olduğu 1981-92 döneminde 
6 ,selefim Mehmet Sağlam’ın YÖK başkanı olduğu 92-95 döneminde 7 ,benim YÖK başkanı 
olduğum 95-2013 döneminde ise 2  rektör 2547 sayılı konunda belirtilen usuller dahilinde 
görevden alınmış bu arada 6 arkadaşımız da istifa etmiştir. 

Şimdi müşteki Servet Armağan, 1996 yılında görevden alınıyor YÖK genel kurulu 
kararıyla 24 üyeli o zaman  YÖK genel kurulu  9 tane hükümet temsilcisi var YÖK bu kararı 
oy birliği ile alıyor. Bu nasıl olurda hükümeti darbe bilmem ne olur eğer bu konuda benim bir 
suçum varsa belki de görevi ihmal ettim orda. Bir rektörlük yapmış bir insan işte görevden 
aldı uzaklaştırıldı onun için bi daha mahkemelerde gidip şey yapmasın sıkıntıya girmesin 
diye o yollara hiç tevessül etmedik kendisine bir ara Danıştay’dan bir karar aldı 
Cumhurbaşkanlığı da ayrıntıları burada o aradaki maaş farkları da ödendi dolayısıyla hiçbir 
mağduriyeti filan söz konusu değildir. 

 Beşir Atalay keza Yüksek öğretim genel kurulunun 10 Temmuz 97 tarihli 
toplantısında alınan oy birliği ile kararın Cumhurbaşkanınca onaylanmasıyla görevden 
alınmıştır. Ortada ne Refah yol var ne bişey var ,ne alakası var bunun iddia ile ,iktidarla.

 İddianamede özel kişi olarak Kemal Gürüz olarak gerçekleştirdiğim hiçbir eylem 
veya kaleme aldığım bir yazı ,rapor,belge yoktur. Ben yasal olarak bana verilmiş görevleri 
bu icraatların tümünün arkasındayım. Bu gün olsa aynı şeyleri yine yapardım. Hiçbir suç 
yoktur. Bütün bu icraatlar yapılırken yüce Türk milletinin ve Türk devletinin ali menfaatleri, 
uluslar arası evrensel, bilimsel,akademik normlar daime göz önünde bulundurulmuş 
meşruiyet kavramı yasallık kavramının üzerine mütalaa edilmiş ve büyük bir vicdan 
rahatlığı içinde yapılmıştır.

 Bunların hesabını her yıl yüce Türk milletine yüce meclisimizde verdim. Şikayeti 
olanlar mağdur olduğunu iddia edenler yargıya gitti neredeyse tamamı davaların hepsini 
kaybetti. Dolayısıyla bir mağduriyet veya müştekilik de söz konusu değildir. Hayatımın 
gurur duyduğum bir devresidir. YÖK başkanlığı yaptığım dönem Türk devleti ve Türk 
milletine gururla hizmet ettim bugün de hizmet ederim.

İddianamede Kemal Gürüz şu kanunları şu maddelerine aykırı şu fiilleri işlemiştir ve 
bunları hükümetin görevini engellemeye ve hükümeti düşürme kastıyla yapmıştır diye tek bir 
ifade bir ima ve bunu doğrulayan hukuken geçerli tek bir kanıt yok. Üzerime atılı suça esas 
teşkil etmesi gereken cebir ve şiddet unsuru da dahil benim nasıl cebir şiddetim var ne 
yapacağım bırakınız herhangi bir kanıta dayalı iddiayı tek bir ima hadi yok. Özet olarak arz 
ettiğim hususlar göz önüne alınarak yapılacak yargılama sonunda beraatıma karar verilmesini 
saygılarımla arz ediyorum."

 "Genel Kurmay tarafından YÖK üyelerine bir brifing verildi 11 Haziran 1997 
tarihinde katıldınız değil mi bu brifinge ?" Katıldım. 

"Genel Kurmay tarafından bu tarihten önce yada sonra başka herhangi bir 
konuda YÖK üyeleri brifinge davet edildi mi?"

"Şimdi tam hatırlamıyorum bu şeylen ilgili 11 Haziran’daki YÖK üyeleri değil 
sadece üniversite rektörleri de vardı galiba o brifingde bir de galiba Güneydoğudaki ayrılıkçı 
bölücü hareketler konusunda bir şey hayal meyal öyle bir şey hatırlıyorum."

" Türk Silahla kuvvetlerinden atılan  personelin üniversitelerde çalıştırılmamasına 
dair yazı yada talimat aldınız mı ?"

" Bu konuda talimat almaya gerek yok çünkü 657 sayılı devlet memurları kanunun 
125. maddesi uyarınca zaten mümkün değil."

"O dönemde üniversiteye giren eğitim için işte başörtü veya ülkenin 
gündemindeki türbanla girme sorunu, çocukların sorunları vardı bunla ilgili Anayasa 
mahkemesinin bir kararı vardı sizde de herhalde burada şeyde yazmışsınız 1991/8 sayılı bu 



  

karar nedeniyle mi bir sıkıntı doğdu yani 10 yıllık bir süre var  hani iptal kararı verildikten 
sonra 10 yıl aynı konuda düzenleme yapılamıyor. Bu konuda Hükümet sizle hiç görüştü 
mü yani başbakan olsun, bakanlar olsun  yani buna bir çözüm getirelim hani 
savunmanızda dediniz ya  ülkenin çocukları sonuçta yurt dışına gidenlere sahip olalım 
şeklinde bunların eğitim hakkı engellenmesin gibi bir çözüm yolu  bulunmaya çalışıldı mı 
size bir davet gelip görüşme oldu mu o konuda bir bilgi verebilir misiniz?"

"İddianamede bahsettiğiniz konuyla ilgili hiçbir şey yok ima dahi yok böyle böyle 
olmuş ta bundan dolayı da  hükümet düşmüştür darbe olmuştur vs. Savcı burada iddianamede 
bunla ilgili hiçbir yöneltilmiş suçlama yok; benim görebildiğim kadarıyla olamaz da 
anayasa mahkemesinin  kararın orda durduğu sürece olamaz. Olay bizim için tamamen 
dışında biz hükümetle filan görüştüklerimize zaman zaman görüşülmüştür hep şunu söyledik 
üniversiteler olarak 81 den beri söyleniyor, bunu siyasi konu haline getirmeyin ne 
gerekiyorsa yapın bir araya gelin kanunsa kanun biz bu kanunları uygularız anayasa 
mahkemesinin kararları anayasanın 153. maddesinin son paragrafı gereğince bağlayıcı; 
bunun dışında ne yapabiliriz biz  bunlar uygulandı diye zaten savcı da öyle takdir etmiş onu 
da şükranla belirtti bir şuçlama da yok  yani iddianamede bu konu yok. "

"YÖK tarafından gönderilen bazı evraklar var başka bir soruşturma kapsamında 
gelmiş iddianamede bu var iddianamede geçmişti mesela 96 tarihindeki bir şey okuyorum 
sonradan 97 ‘de bu tür şeyler devam etmiş Afyon Kocatepe üniversitesi rektörlüğünü Mevlüt 
Baydar hakkında yazılan yazıda bu kişilerin yurt dışında eğitimlerine devam etmeleri 
sakıncalı bulunduğundan yüksek lisans derecelerini tamamlayıp henüz doktora eğitimlerine 
başlamamış  ve yüksek lisans eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini 
tamamlamalarını müteakiben yurda geri çağırılmaları ve kalan eğitimlerini ülkemizde 
tamamlamaları gerekli görülmektedir. Bu kişilerin yurda dönüşlerinde üniversitelerinizce 
mutlaka gözetim altında bulundurularak her türlü faaliyetlerinin takip edilmesini yeterli 
delil elde edildiği takdirde de haklarında idari adli ve soruşturma açılması rica ederim . 
demişsiniz şimdi yine dediğim gibi bunun devamında belgeler var 8. belge devamındaki 
belgelerde de buna benzer ifadeler var şimdi siz savunmazında genellikle bu geriye çağırılan 
şahısların başarısızlıklarından dolayı geri çağırıldığını belirttiniz veya fikirlerinden dolayı 
olabilir.?" Fikirlerinden dolayı değil. 

"Şimdi bunlar açık sormak istiyorum fikirleri nedeniyle mi çünkü bu saydığım 
belgede 30 civarında irticai görüş denmiş bazıları bölücü görüşlere sahip oldukları denmiş 
bunlar neden çağırıldılar belge içeriğine baktığımızda sadece düşünceleri nedeniyle 
çağırıldıklarını ben düşünüyorum artı bunlar hakkında düşünceleri nedeniyle geri 
çağırıldılarsa hukuki anlamda bir girişiminiz oldu mu yani savcılıklara suç duyurusunda 
bulunmak anlamında çünkü sonuçta  Türk ceza kanununda terör örgütü üyesi olmak veya işte 
örgüt üyesi olmak diye bir suç var artı bu eğilimleri ne şekilde tespit edildi çünkü okuduğum 
yazıda ve diğere yazılarda sübjektif bazı değerlendirmelerin olduğunu görüyorum; kriter 
anlamında ama objektif kriterler varmıy dı?"

"Sondan başlayım; evet orada bir görevi ihmal olabilir ama biz gençleri mahkeme 
kapılarında şey olmasın diye bakın bunların hiçbir tanesi kapının önüne konmadı geri 
çağırıldı bir  şans verildi bunlara  nerde verildi Ortadoğu Teknik üniversitesinde , 
Boğaziçi’nde geldikleri üniversitelerin hepsiden üstündeydi bunların kriteri ama çok ciddi 
katiyen sübjektif değil aslında bu sorunun muhatabı keşke hayatta olsaydı rahmetli Erbakan 
arz ettim size 13 Ağustos 1996 tarihli yazı ,gizli başbakanlık güvenlik işleri başkanlığından 
geliyor imzalayan Adnan Yardımca hangi sıfatla imzalıyor ? başbakan adına burada isimler 
de var biz bununla yetinmedik MİT’den, Genel Kurmay İstihbarat‘dan, İçişleri bakanlığından 
da bilgi topladık yetmedi Amerika ‘ya  heyetler  gönderdik neticede geri çağırılan 10-15 
burada isimler de var ben bunları okumak istemedik  hiçbir şekilde objektif kriter filan diye 
değil üniversite hocalığının belli şartları var bilimsel, evrensel, bilimsel akademik normlar 



  

vardır bunları taşımayan insanlar örneğin ; Internet sitelerinde büyük Atatürk’e küfreden 
insanlar Türk üniversitesinde görev alamaz. "

"Bu verdiğiniz örnek bir suç; en azından doğru yani Atatürk’ü koruma konunun 
olmadığını düşünsek bile genel anlamda bile suç olduğu değerlendirilebilir. Bu anlamda 
bunu anlatmak için soruyorum yani somutlaştırıldı mı bunlar?"

"Şimdi somutlaştırması filan ben o konuda görevi ihmal ettin diyorsanız onu kabul 
ederim ama bu dava konusu şu anda görülmekte olan dava görevi ihmal veya değil şu anda 
görülmekte olan  dava ile alakası yok."

"Bu husus mahkemenin gerekçeli kararında tartışılacak bir konu yani burada ben 
sadece soru soruyorum. Yani hukuki anlamda bu suçun tamam vasıflandırmasını da 
kendinize göre yapabilirsiniz  ama  daha önce de söyledim yani sonuçta bu basit bir eylem 
değil. Bir toplumda bir baskı oluşturulmadan bir ortam oluşturulmadan  kolay kolay 
yapılacak bir şey değil. Önceki örneklere de gittiğimizde Kenan Evren’in beyanı var 
biliyorsunuz bir yıl şartların olgunlaşmasını bekledik şimdi bu anlamda soru soruyorum 
yoksa tutup ta sizi görevinizi ihmal ettiniz veya etmediniz o zaten  beni ilgilendirmiyor 
sorduğum sorulara cevap bekliyorum. "

"Cevabınızı veriyorum,yazıyı yazan sayın Erbakan eğer yönlendirme bir şey varsa 
kamuoyu oluşturma sayın Erbakan oluşturuyor kamuoyunu okudum size arz ettim. "

"Şimdi Erbakan’ın yazısını da genel nitelikli bir yazı olduğunu düşünüyorum? 
Ben size genel anlamda soruyorum yani özel anlamda bunların ben yani tamam ; geri 
çağırılmaları haklı olabilir, olmayabilir bunların kriterlerini soruyorum. Yani Biraz önce size 
yazıyı okudum bana sübjektif geldi dedim veya biraz önce siz de örnek verdiniz Atatürk’e 
hakaret eden dediniz yani bunların somutlaştırılıp somutlaştırılmadığını soruyorum.?"

"Yani somutlaştırıldı ; bunlar tek tek incelendi hepsi için bunların ben bu kararları 
bir defa tek başıma aldığımı zannetmeyin; bunlar öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme 
kurulu bunları değerlendirdi onların önerileri YÖK yürütme kuruluna geldi her bir öğrenci 
için ayrı ayrı karar alındı bunların hepsi karar defterlerinde var, gerekçeleri de var ve burada 
sayın Rahmetli Erbakan adına imzalanmış yazıyı okumak istemediğim için isimler var içinde 
bu yalnız buradan gelmiyor ki Cumhurbaşkanlığından geliyor, Tansu hanımın Milli Eğitim 
Bakanından geliyor, geliyor oğlu geliyor bunlar değerlendirildi ve bunların hepsi yargı 
denetimine tabi gittiler davalar açtılar Danıştay’da; hepsini kaybettiler davaların ne yapalım 
bunlar her gün olan şeyler."

"YÖK ‘de bulunan defter konusu var ,YÖK’den gönderilen bazı belgeler var 
bunların içerikleri ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi siz bu defterin YÖK ‘de 
bulunan defterin savunmanızda memurlar tarafından ilgili evraklara kolay ulaşabilmek 
amacıyla tutulan fihristler olduğunu söylediniz bakın şimdi bu defterlerin içeriğine 
baktığımızda şimdi bir çok öğretim görevlisi özellikle de öğretim görevlilerinin işte  tarikat 
yanlısı, İrtica eğilimli, nurcu, Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı düşüncede, türban taktığı 
gibi değerlendirmelerle vasıflandırıldığını görüyoruz. Şimdi bunun örnekleri de var isim 
isim de yazılmış yani karşılarında işte bu şekilde değerlendirmelerde bulunulmuş; epey bi 
uzun bir liste 700 küsur kişilik veya bin kişiye yakın öğretim görevlileri 700 küsur tane şimdi 
yine dediğim gibi YÖK tarafından gönderilen CD’ ler var onların dökümü yapılmış orda da 
sizin yine bazı rektörlüklere yazdığınız yazılar yar burada da yine mesela  Dicle 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi  bölüm başkanı Doç. Dr. Tahsin Fendoğlu’nun denmiş 
milletvekili adayı olduğu denmiş sonra hakkında tabiri caizse sübjektif değerlendirmeler 
yapılmış çünkü çok objektif diyemiyorum bunların bir mahkeme kararına bağlanması 
gerekiyor suç içeriyorsa şimdi bu şekilde tabiri caizse YÖK tarafından yapılan fişleme olarak 
değerlendirdiğim evraklar var şimdi özellikle de öğretim görevlilerinin farklı hatta aykırı 
görüşlere sahip olmasının normal olduğunu düşünüyorum çünkü birazcık bilimin gelişmesi 
için bu aykırı ve farklı tavrın olması gerekir hatta bunun örnekleri de var dünyada mesela 



  

Edvard Sayt biliyorsunuz bir ara bilginiz oldu mu bilmiyorum Filistin’de İsrail askerlere taş 
atarken görüntülendi 80 yaşında bir insandı  görev yaptığı Kolombiya da orda profesördü. 
Kendisine yapılan saldırılara bir cevap verdi peki bu yaşta bir insanın taş atarak İsrail 
askerlerine zarar vermesi mümkün değildir bu bir tavırdır fiili bir tavır olsa bile bir tavırdır 
dedi. Şimdi bu anlamda tabiri caizse YÖK ‘ün düşüncesinden farklı olarak algılanan 
öğretim görevlilerinin bu şekilde tabiri caizse fişlenmesi nasıl mümkün olabilir hangi 
kanun ,dayanakla mümkün ve biraz önce sorduğum soruyu sormak istiyorum haklarında 
kanuni işlem yapılması ihtiyacı oldu mu veya böyle bir ihtiyaç hissettiniz mi ?"

"Birincisi hiç kimse hakkında fişleme yapılmamıştır, bu  fişleme değil bunlar 
devletin çeşitli kurumlarından resmi yazılarla YÖK‘e intikal ettirilmiş bilgilerdir.YÖK 
bunları alır ilgili üniversiteye bildirir böyle böyle bir şey var nedir? Varsa bakın kanunlara 
uygun gereğini yapın diye yapılan işlem bundan ibarettir. YÖK’ün fişleme filan yaptığı 
yoktur. İkincisi fikir özgürlüğü konusunda tamamen size katılıyorum ama bunun sınırları 
olduğunu da iyi bilen birisi olarak söylüyorum dünyada akademik hürriyeti kanunla 
tanımlanmış tek ülke İngiltere’dir. Orada dahi yürürlükteki kanunlar içinde kalmak şartı ile 
kaydı vardır. Onun için ben orada istediğimi yaparım öyle bir şey dünyada söz konusu değil. 
Bu konuda dünyaca tanınmış bir insan olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kaldı ki fişleme 
filan diye bir şey söz konusu değil . Bu defterler kurşun kalemle kaleme alınmış benim el 
yazım değil bugün üniversiteden oylama yapılıyor YÖK ‘e gidiyor oylamalar orada en çok 
oyu alan atanmıyor niye atanmıyor izahı var mı? Ona göre değerlendirme yapmışlar bence 
de doğru yapıyorlar sayın Cumhurbaşkanı da kendine göre bir takdir kullanıyor vs  onun 
için bunların illa hepsi mahkemeye verilecek mahkemede aylar boyuncu uğraşacak 
bunlara biz gitmemeyi tercih ettik kendi mevzuatımız içerisinde gereğini yapmaya çalıştık 
yasalara aykırı bir şey yoktur şikayeti olanlar açmıştır davaları kimi kazanmıştır 
çoğunlukla da kaybetmişlerdir olay bundan ibarettir. Ortamla filan hiçbir alakası yoktur. 
Bugün de bunlar oluyor 80 yıllarda da oldu 90 yılların başında da oldu ben başından itibaren 
bu sistemin her kademesinde görev almış bir insanım ne olup bittiğini gayet iyi biliyorum 
belki de en iyi biliyorum en iyi bilenim. "

"Şimdi yine dosyada bir evrak var bu işte meşhur CD ‘ler den çıkmış ama yine de 
size sormak istiyorum epey bir açıklama yaptınız ama; bu puanlarda yapılan veya katsayıda 
yapılan ayarlamalar tabi bu düzenlemeler sonucunda İmam Hatipliler de meslek lisesi 
statüsünde olduğu için Türkiye ‘de mesleki eğitimde epey bir darbe yedi. Yani yine 
basından takip ettiğimiz kadarıyla ilk 500 e giren bir meslek okulu meslek lisesi mezunu bile 
istediği üniversiteyi kazanamıyor bu şekilde yansımalar oldu şimdi bu uygulamanın gerçi siz 
anlattınız şeyle de çok ilgisi olmadığını tarihle ilgisi olmadığını söylediniz özellikle de Genel 
Kurmay’dan size yazılan mektup çünkü o mektup ta bu süreç içerisinde yazılmış bir 
mektup fiili olarak bu sonucu doğurabileceğini düşünüyor muydunuz ? o ortamın etkisi 
oldu mu? dediğim gibi ilk 500’e giren  bir meslek lisesinden mezun olup da ilk 500’e giren 
öğrenci bir üniversiteyi kazanabilir miydi bu düzenlemeye göre?"

"Kazanırdı öyle bir şey olmamıştır artı hiçbir etkisi yoktur tamamen bilimsel, 
eğitsel mülahazalarla bu düzenleme yapılmıştır mesleki teknik eğitime zarar verdiği 
tümüyle geçersiz bir iddiadır. Bu değişikten sonra mesleki teknik liselerdeki öğrenci sayısı 
artmıştır bir yıl bir duraklama geçirdikten sonra çok ciddi bir oranda artmıştır çünkü çok 
büyük imkanlar getirilmiştir. Meslek yüksek okulları iki yıllık normalde en kolay meslek 
liselerin gireceği okullar değil mi ? bu değişiklikten önce % 64 girenlerin  genel lise mezunu 
ancak % 34 ‘ü kalan yerlere Meslek lisesi çünkü siz çocuğu el becerilerine göre bir eğitim 
veriyorsunuz ondan sonra zihinsel becerilere dayalı, bilgiye dayalı bir sınav yapıyorsunuz o 
çocukları öldürüyorsunuz. Biz ne yaptık Meslek yüksek okullarına girişte ilave puan, İmam 
hatiplerin ilahiyat fakültesine girişte ilave puan yetmedi sınavsız geçiş geçiştirdik mesleki 
teknik eğitime yapılmış en büyük hizmettir 98 deki sınav değişikliği bir yandan ara eleman 



  

insan gücü yok diye şikayet ediyorsunuz bir yandan bu çocuklar mühendis olacaktı 
kimseye yasak konmadı biliyor musunuz ki ?  Hiçbir şey yok."

"Önceden biliyorsunuz ama ben diyelim ki teknik lisede okuyorum  sistem değişiyor 
ve ben mühendis olmak istiyorum ve ben ilk 500 girebiliyorum giriyorum aldığım puanla 
mühendis olamıyorum ?" Yok böyle bir şey.

"Bu düzenlemeyle şimdi  mesela İmam Hatip’e girmiş illa ki İlahiyat fakültesine 
girmek zorunda değil. Şimdi bu anlamda bu şekilde bir sınırlamayı doğuran bir sonuç 
ortaya çıktı mı? "

"Hayır bir defa bir şey söyleyim kimseye yasak konmadı diyorum siz hakkı 
olmadığı halde hakkı olmayan bir puanı veremezsiniz ki orada meslek liselerinde okunan 
derslerin %32-33 ‘ü zihinsel becerilere gelen şey dersler diğerleri o mesleğin gerekleri ondan 
dolayı aldığı puanı Makine teknisyenliği okuyan bir çocuğu hukuk da da ben sana bundan 
dolayı puan ver yapılan bundan ibaret. Ha İmam Hatip liseleri bu memleketin çocuklarıdır 
dini eğitim bu milletin bir gereğidir gerçeğidir ben bu konularda üzerime düşeni fazlasıyla 
yapmış bir adamım 5000 nerede bugün okuyun katsayılar kaldırıldı gazetelerde ne diyor 
“hiçbir işe yaramadı” bu o kadar bir konu ki siyasete kurban edilmemesi gereken Türk 
devletinin, Türk milletinin geleceğiyle ilgili bu çocukların zihinleri köreltiliyor bu sınav 
sistemleri dolayısıyla bunun dışında hiçbir mülahaza yoktur."

"Ben yine de sorumun cevabını alamadığımı düşünüyorum ben teknik lisede 
okuduğumu farz etseydik o dönemde ilk 500’e girdiğimi farz etseydik ben bir üniversiteye 
girebilir miydim? "

"Girerdiniz.Şimdi bakın size ben bunun cevabını veremem. Bir buçuk milyon kişi 
giriyor bu o kadar rölatif bir şey ki diğerlerinin puanlarına bağlı hangi üniversiteye gitmek 
istediğinize bağlı girenler vardı girenler vardı rakamları size gösterebilirim yani bir boş 
zamanınızda hakikaten size göstereyim ; çok ciddi rakamlarda  girenler; yasak konmadı 
diyorum girerdi giren de oldu yüzlerce de girdi."

"Şimdi Kemal bey bu bazı şeyler normal bir süreçte yapıldığında belki normal 
olarak algılanabilir farklı bir zamanda yapıldığında farklı bir şekilde algılanabilir. Bu 
anlamda sadece diyoruz ki bu süreçle bir ilgisi var mıydı  ?

" İlgisi yok. Tam tersini yaptık Genel Kurmay’la birbirimize girdik. Sizin 
mektubunuzu kale almıyorum dedim. YÖK ‘e genel kurula sunmayacağım bu mektubu 
dedim üstünüze vazife değil dedim daha ne deyim. Sonradan da şunun farkına vardım 
aslında Genel Kurmay’ı bir bakıma ilgilendiriyor şey sınav sistemi şöyle ilgilendiriyor. 
Gata’ya o sistemle talebe alıyorlar artı bu sınavlarda alınan puanlar Harp okullarına girişlerde 
de kullanılıyor. Bunları o bayağı bir tepkiliydi Çevik paşanın yanına gittiğimde ondan sonra 
şey yapınca hapishanede kendisine biraz da çok da şey değilmiş biraz da hakkınız varmış 
diye de bir gönlünü aldım. Onların da böyle bir şeyi var birde tabi dershanecilerin müthiş bir 
şeyi vardı o zaman etkisi  vay o oluyor bu oluyor diye biraz da tabi alt kademelerin dolduruşa 
gelmesi vardı kanaatim budur ama  hiçbir şey yoktur Genel Kurmay’la bağlantı  şu bu yok."

"Yine dosyada bir belge var bu sadece doğru mu yanlış mı onu sormak istiyorum. 
Genel Kurmay başkanlığına arz edilen hususlara ilişkin bilgi notu diye  bir belge var bu 
doğru mu veya siz mi hazırladınız?"

"Hayır hiç alakası yok bu zaten galiba meşhur dün konuşulan diskten çıkan belge 
hiçbir haberim yok tamamıyla gıyabımda hazırlanmış ben Genel Kurmay başkanına filan arz 
etmem bişeyi son gerekirse gerekeni söylerim kimseye arz etmem. Sayın  Cumhurbaşkanı ile 
parlamento dışında kimseye hiç bir şeyi  arz etmem. "

"Sizin 7 Ağustos 1996 ‘da  tüm üniversite rektörlerini Ankara’ya davet ederek 
Anıtkabir’e çelenk koyduğu ve YÖK üyeleri ile birlikte Cumhuriyetin temel ilkelerine sadık 
kalacaklarını ve laiklik karşıtlarına saygı duymayacaklarını açıkladıkları diyor kitabın 
sayfa 40. diyor kitapta bilmiyorum okudunuz mu bu bölümü? iddianamede bu yazıyor size 



  

atfedilen bir şey burada öyle yazıyor Refah yol hükümeti  döneminde olan bir olay bu koyu 
da yazmışlar 7 Ağustos 96’da hatırlıyor musunuz ?böyle bir çağrı yaptınız mı rektörleri 
Ankara’ya çağırdınız mı? Anıtkabir’e böyle bir şey yapıp yani niye öyle bir gerek duydunuz 
laiklik karşıtı eylemler mi vardı ülkede?"

"Şimdi bu şeyi samimi olarak söyleyim hatırlamıyorum. Böyle bir şey yapılıp 
yapılmadığını ama üniversite laiklik konusunda her zaman hassas olmuştur bu Anıtkabir’e 
gidip gidilmediğine bakacağım bu öğrenmeye çalışacağım. Hatırlamıyorum ama laiklik 
konusunda hassasiyetimiz vardır. Laiklik partiler üstü bir meseledir. Yani 406 sayılı MGK 
kararı gereği Refah yol hükümeti de laiklik konusunda çok hassas ve bunun titizlikle 
uygulanması için sayın başbakan talimat veriyor."

"İlk olarak katsayı uygulaması başlatıldıktan sonra Meslek lisesi ve İmam hatip 
liselerinde istedikleri yerleri kazanabileceklerini söylediniz. Herhalde ilk ona girenler filan 
kazanırdı yani normalde 500 yada 1000 girenler kazanabilirken ancak ilk ona girenler 
kazanabilirdi yani diyelim bir Tıp fakültesi, bir mühendislik, bir Hacettepe o şekilde 
değerlendireceğinizi düşünüyorum hani büyük oranda Meslek liselerinin önü kesildi yani hep 
de şikayet buydu ?" Hayır kesinlikle doğru değil. 

"Şimdi şunu söyleyim aynı puanı alan aynı durumda olan iki öğrenci neden aynı 
fakülteye giremiyor şikayet buydu; bu konuydu yani; o fakültede okumak istiyorsa  söylemek 
istediğim konuydu bu. O dönemde ;tüm üniversite rektörlüklerine yazdığınız matbu şeklinde 
yazılar var bu yazı içeriğinde diyorsunuz ki ismi belirterek şahısların altta liste var ekte 
liste gönderiyorsunuz ülkemizi tehdit eden bölücü veya aşırı akımlarla ilişkileri olduğu 
belirtilerek yurt dışında eğitlerine devam etmeleri sakıncalı bulunduğundan yüksek lisans 
derecelerini tamamlayıp henüz doktora eğitimlerine başlamamış veya yüksek lisans 
eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini tamamlamalarını takiben yurda geri 
çağrılmasını diyorsunuz devamında; yeterli delil elde edildiğinde; şimdi siz burada bir tespit 
yapıyorsunuz yani bu kişilerle ilgili bölücü ve aşırı akımlarla ilişkileri olduğunu 
belirtiyorsunuz ve bir tespit yapıp bir adım atıyorsunuz yani bunların yurt dışı eğitimlerini 
engellemek gibi bir adım atıyorsunuz yani bu bir karardır bir eylemdir ve bunlarla ilgili 
yeterli delil olmadığını da aynı belgede söylüyorsunuz ondan sonra da bunlarla ilgili 
herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığınızı da burada belirttiniz. ?"

"Görevimi ihmal ettim."
"Ettiniz ama şimdi orda bunları yargısız infaz yaptınız yani gerisini söylemiyorum 

Türkiye’ye çağırarak cezalandırmış oldunuz. yazılan yazı ve içeriğini söylüyorum?"
"Hayır efendim cezalandırmadık hayatlarında görmediği bir yere yerleştirdik; 

Ortadoğu’ya , Boğaziçine. Anladım ama yazı durduk yerde yazılmıyor."
"Şimdi bu yazılardan örneğin Abant İzzet Baysal üniversitesi rektörlüğüne 

yazdığınız G K isimli kişiyle ilgili  yazı, bu kişiyle ilgili Abant İzzet Baysal üniversitesi 
tarafından bir karar veriliyor.11.09.1996 tarihli, 14 sayılı yönetim kurulu toplantısında görev 
süresi uzatılmayarak geri çağrıldığı belirtiliyor. Yine iddianamede var,11.09 aynı karar, 
kararın gerekçesi burada belirtilmiş bu seferde diyor ki : süresince yüksek lisans öğrenimi 
süresince gösterdiği performansın üst düzeyde bulunmaması ve kendisine ihtiyaç 
duyulmaması sebebiyle geri çağırılması uygun olacağı şeklinde belirtiyor diyor. Yani sizin 
yazdığınız gerekçeyle bağlantısı yok. ?"  Olabilir. 

"Bu şekilde  olabilir ama siz yurt dışına okuyorsunuz sizi birileri bir devlet yetkilisi 
terör örgütü ile ilişkilendirerek sizi Türkiye ‘ye çağırıyor ve böyle bir şey çıkmıyor ve suç 
duyurusunda bulunulmuyor,yani bu adil  bir uygulamamadır sizce?"

"Adil uygulamadır şeyi kabul ederim siz bana derseniz ki ben görevimi ihmal ettin 
bu adamı aslında mahkemelerde sürüm sürüm süründürmeliydin Derseniz eyvallah sayın 
savcım haklısınız görevi ihmalden benim  hakkımda dava açarsanız bende gereğini yaparım 
derim, bu konuların bana isnat edilen Refah yol hükümetini devirme suçuyla ne ilişkisi var?"



  

" Batı Harekat Konsepti’nde İmam hatiplilerin Türkiye’de şu kadar imam ihtiyacı 
olduğu örneğin : çok az yani 5000-10 000 civarında rakam tam olarak söylemem şey değil 
fakat işte her yıl 400 küsur civarında mı  yani büyük bir rakam meblağ mezun olduğu 
bunların şeriata dayalı esaslara göre eğitim aldıkları diye önünün kesilmesi yönünde 
düşünceler var yani bunlar tehlike olarak görülüyor oysa baktığımız zaman bunlar o 
tarihte devletin Milli eğitim müfredatına göre eğitim görüyorlar ve yeni devletin Milli 
eğitim müfettişleri tarafından denetleniyor yani süreçle bağlantısını ben bu şekilde 
olduğunu düşünüyorum." Süreçle hiçbir bağlantısı yoktur.

"Yüksek öğretim kurulu başkanlığında 28.02.2012 tarihindeki yapılan 
aramalarda ele geçen belgeler var. Burada bir bilgisayar hard diskinin incelenmesi sonucu 
ele geçmiş ne diyor: toplumsal faaliyetler biriminde görev yapan S D’ nin kullanmış olduğu 
bilgisayardan bir doküman var deniyor ki: Milli Güvenlik kurulu genel sekreterliğinden 
alınan 09.09.1999 tarihli yazıda Milli Güvenlik politikaları çerçevesinde hazırlanan bir 
psikolojik haraket faaliyetleri olarak değerlendirilen programlarını icra edilebilmesi için 
ilgili kurumlarda psikolojik hareket birimi oluşturulması konusunda ısrarlı bir tutum 
içerisine girmesi neticesinde  başkanlık bünyesinde 1999 yılı Ocak ayı içerisinde toplumsal 
faaliyetler birimi adı altında bir birim oluşturduğu deniyor siz bu birimin ne zaman 
oluşturulduğu hangi ihtiyaca binaen oluşturuldu bu konuda ne diyorsunuz?"

"Bu psikolojik harekat planları şöyle söyleyim kimseyi şey yapmak 
istemiyorum,rencide etmek istemiyorum ama çok ilgi duyduğum alanlar değildi onu 
söyleyim başta. Bunlar Milli Güvenlik Kurulunda görüşülüyor Milli Güvenlik Kurulu bunları 
karar altına alıyor ondan sonra bu kararları malumunuz öneri sayın Başbakana öneriliyor 
sayın başbakan bunu uygun görürse bu planlar yürürlüğe konuluyo,bu plan yürürlüğe 
konduğu anda bunun arkasında da görev alacak kamu kurumlarının listesi yayınlanıyor ve 
orda onlara verilin görevler yayınlanıyor. Yavuz psikolojik hakaret planı adı altında Mehmet 
Sağlam’ın uygulamaya koyduğu Tansu Çiller’in yenilediği bir  planda yanlış hatırlamıyorsam 
 10 tane bakanlık, 7 tane kamu kuruluşu var; şimdi YÖK de bunlardan bir tanesi ne yapacak 
YÖK ; ben valla uygulamam mı diyecek bunu ? siz bunları yapmışsınız ama ben ilgi 
duymadım çünkü bunların çok da yararını görmedim açıkçası ama rutin işler yapıldı. Hassas 
yazıların toplandığı birimi biraz güçlendirildi bundan ibaret başka bir şey yapılmadı."

"İddianamede MGK genel sekreterliği Genel Kurmay Başkanlığı batı çalışma grubu 
tarafından Yüksek Öğretim Kurumu başkanlığına bildirilen duyumlar denilerek YÖK başkanı 
sizin tarafınızdan ilgili üniversitelere yazılmak suretiyle şöyle deniyor: ideolojik amaçla 
üniversitenin huzur ve sükununu bozan faaliyetler vuku bulduğunda belirtilen 
elemanların tutum ve davranışlarının yakından izlemesi denilerek burada işte profesör 
seviyesinden başlanarak aşağıya doğru çeşitli dini gruplara mensup kişiler  bir liste 
bunların takip edilmesi isteniyor yani şimdi üniversite üyeleri arasında bir öğretim üyesinin 
yahut da görevlisinin bir görüşe mensup olması  yahut da işte bir görüşe ait kişilerle birlikte 
bulunması yani bir suçu ortaya konmadan yasalarda tanımlanan bir suçu ortaya konmadan 
suç mudur ki bu şekilde takip edilmesi için yazılar yazıldı?"

"Neyin suç olup olmadığına ben karar veremem. Bu yazı Batı çalışma grubundan 
filan gelmiş yazılar değildir onu siz ekliyorsunuz bu yazıların hiçbirinde BÇG filan diye bir 
rumuz yoktur Genel Kurmay‘dan bir yazı gelmiştir veya MGK’dan gelmiştir veya 
başbakandan gelmiştir bunları da biz üniversitelere gönderdik böyle böyle iddialar var aman 
dikkat, bunlar rutin yazılardır gelir olduğu gibi gönderilir yırtıp atacak halimiz yok neticede 
gelen yer devletin resmi kayıtlı kuyutlu şey."

" Milli Güvenlik kurulu tarafından gönderilen bir belge var Milli Güvenlik kurulu 
YÖK’den talep etmiş siz de göndermişsiniz üniversitelerde 96-2000 tarihleri arasında 
irticai faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle haklarında adli ve idari işlem yapılan 
üniversitelerin sayısal durum başlıklı bir çizelge var 96 da bir tane idari personel hakkında 



  

uyarı cezası verilmiş ,97 yılında 11 tane akademik personel ,83 tane idari personel hakkında 
değişik cezalar verilmiş ,98’ de akademik personel sayısı 107’ ye çıkmış bunların 13 tanesi 
kamu görevinden uzaklaştırma gibi ağır bir eylem ağır bir sonuçla cezalandırılmış idari 
personel 415 ‘e çıkmış 99’ da yine 467 filan olarak devam etmiş sonra 2001’de 10 akademik 
personel ve 4 idari personele düşmüş. Şimdi 96 ‘da bir tane uyarı cezası verilen bir idari 
personel var sonra 97-98 yıllarında ani bir artış var siz daha iyi takdir edersiniz ki  ; sosyal 
gelişmeler öyle bir iki yılda çok ciddi değişiklikler göstermezler bazen 10 yıllara bile  yayılır 
bu gelişmeler YÖK ‘de ne oldu da birden bire bu kadar bir patlama yaşandı?"

"YÖK’de hiçbir şey  olmadı ülkede oldu. eski Milli Eğitim bakanı Köksal Toptan’ın 
 Mehmet Ali Birand  ve Reyhan Yıldız” son darbe 28 Şubat “kitabı var ben de bunları 
hapishanede okudum  Köksal Toptan şunları söylüyor: Mehmet Ali Birand’a programda 
galiba televizyonda söylüyor” bazı hassasiyetler çok tırmandırıldı gereksiz yere tırmandırıldı 
benim Milli Eğitim bakanı olduğum dönemlerde bu meseleler minimize edilmişti bir iki 
üniversitede vardı yani karşılıklı olarak oturak, konuşarak bu iş çözülüyordu hiçbir sorun da 
yoktu ondan sonra ne olduysa oldu yani böyle bir konu Türkiye’nin gündeminde yoktu ama 
hemen arkasından şunlar şu olacak bu olacak şurası bizim arka bahçemizdir şeklinde gelişen 
söylemler Türkiye’de ciddi hassasiyetler yarattı diye devam ediyor ve ülke çapında yapılan 
anarşik olayları zikrediyor Köksal Toptan, bunlar üniversiteye de  yansıdı, durduk yerde hiç 
kimseye bir şey yapılmaz."

"Sizin veya Köksal beyin dediğine gelecek olursak 2001’ de de 14 kişi 96 ‘da irticai 
faaliyet yok bir iki yıl içinde çok fazla yükseliyor üniversitelerde oluyor bu bir anda 
yükseliyor  korkunç bir şekilde sonra  yine dengesiz bir şekilde düşüyor. ?"  Demek ki öyle 
olmuş.

"Görev yaptığınız dönemde bendeki kayıtlara göre 5 Aralık 1995 Aralık 2013 
tarihine kadar oldukça uzun bir süre YÖK başkanlığı yaptınız bu dönemde üniversitelere, 
rektörlüklere genelge göndererek başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmaması 
konusunda yazılı  bir genelge ve talimatınız oldu mu ?"

" Anayasa  mahkemesinin kararlarının gereği ve Milli Güvenlik kurulu kararlarının 
sayın Erbakan’ın direktifi ile gönderilen genelgelerin gereği olarak bunlar yapılmıştır. 
Genelge gönderdim. Anayasanın 153. maddesinin son paragrafının gereği ve dönemin 
başbakanı rahmetli Erbakan’ın 14 Mart 97 tarihli genelgesinin  gereği olarak işlemler 
yapılmıştır. " 

 2547 sayılı Yüksek öğretim kanununu ek 17. maddesi yürürlükteki kanunlara 
aykırı olmamak şartıyla Yüksek öğrenim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir. Bu bir 
yasa hükmüdür savunmalarınızı dinledim Türkiye bir hukuk devletidir biz de kanunlara 
saygılıyız dediniz. Şimdi bu kanunun çok açık somut net olarak üniversitelerde, üniversite 
öğrencilerinin kılık ve kıyafet serbestliğini  getirdiği halde siz yürürlükteki kanuna aykırı bir 
genelge göndermeyi Batı çalışma grubunun talimatı gereği mi yaptınız? Hukuku kendi 
vicdanınız kendi kararınızla mı çiğnediniz,kanun çok net ?"

"İddianamede bu kılık kıyafetle ilgili tek kelime yok."
" Şimdi iddianamede YÖK başkanı Kemal Gürüz olarak gerçekleşen 28 Şubat 

darbesinin suç ortağı olduğunuz iradenizle fiili ve iradi olarak eylemlerde iş birliği 
yaptığınız suçlaması var bu suçlama çerçevesinde de 28 Şubat  darbesini gerçekleştiren bu 
suça iştirak edenlerin en önemli faaliyetlerinden biri  Türkiye’de inanan kesimin  kendi 
tercihleri gereği baş örtüsü takarak üniversiteye gitmelerini engellemek olduğu bütün 
dosya mücaradatından anlaşılıyor. Bu çerçevede de üniversitelerin bağlı olduğu kurumun 
başkanı sayın Kemal Gürüz sizsiniz ve genelgeniz çok açık olarak ek 17. maddeye aykırılık 
teşkil ediyor bu nedenle soruyorum. Batı çalışma grubunun talimatı ve işbirliği onlardan 
aldığınız teşekkür sonucu mu bu belgeyi gönderdiniz.?"

"İddianamede bu konuyla ilgili bir ima dahi yoktur onun için konunuz mahkeme 



  

dava konusu dışında olduğundan cevap vermeyeceğim."
" Türk ceza kanunun 765 sayılı Türk ceza kanunun ve şu andaki 5237 sayılı  Türk 

ceza kanununa göre eğitim özgürlüğünü engellemek suçtur bunu ister YÖK başkanı ister 
rektör veya bir öğrenci engellese de yasalarda değişmiyor dolayısıyla eğitim öğretim 
özgürlüğünü engelleyenler hakkında hakkında 28 Şubat darbesi döneminde de soruşturmalar 
açıldı ama 28 Şubat darbesini gerçekleştiren çekirdek ekibin vermiş olduğu brifingler sonucu 
bazı yargı organları bu konuda farklı kararlar verdi ama sayın Kemal Gürüz sizin 
yayınladığınız genelgeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı veren Edirne, Bursa , 
Samsun, Ankara gibi Bölge idare ve İdare mahkemeleri hakimleri 28 Şubat darbesinin 
aktörleri tarafından brifingle vesayet altına alınan Yüksek Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu tarafından görevlerinden alınıp başka yerlere gönderildi bu konuda bilginiz var mı ?"

"Tamam siz bunu söylediniz kayıt şey yaptınız ben de diyorum ki bu konu tamamen 
bu dava dışıdır benimle hiç ilgisi yoktur gidin onu kendi meslektaşlarınıza sorun. "

" 28 Şubat döneminde eğitim özgürlüğünü engelleyenler hakkında dava açan savcı 
ve hakimler hakkında kanunsuz işlemler yapılırken Türkiye’de gelinen noktada İzmir’de 
başörtülü öğrencileri üniversiteye almayan bir öğretim üyesi hakkında bir kamu davası 
açıldı, bu dava temyiz edildi  ,yüksek Yargıtay tarafından da eğitim özgürlüğünü engellemek 
suçu onandı yani kesinleşmiş mahkum oldu şimdi bunun benzeri de sizin rektörlüğünüz 
döneminde çıkardığınız genelgelerle emir verildi ve Batı çalışma grubunun bu konuda 
talimatlarına uygun olduğunu biz gözlemledik bu nedenle bunu yasaya aykırı olduğunu 
bildiğiniz halde Batı çalışma grubundan bir toplantıda katıldığınız brifingde bu doğrultuda 
bir öneri, tavsiye, talimat aldınız mı?"

"İddianamede bu kılık kıyafet konusuyla ilgili bir ima dahi yok onun için iddianame 
dışıdır cevap vermiyorum ama istediğiniz yerde bunu tartışırım."

"Sanıklardan Erdoğan Öznal 10 Ekim 1997 kendi el yazısı ile sayın Kemal 
Gürüz’e siyasi islamla mücadele yöntemleri başlıkla 89 sayfa gizli ibareli  belge 
gönderdiğini ifade ediyor böyle belge aldınız mı?"

"Aldım, gizli filan değil bu el yazısı ile yazmış göndermiş."
"Bu konuda savunmanızda bunlar olağan şeylerdir bize böyle çok belge gelir dediniz 

not aldım şimdi soruyorum başka hangi konuda belge aldınız somut olarak birkaç tane misal 
verebilir misiniz?"

"Yok böyle bir şey. Yani her taraftan gelir mesela sizin yaptığınız değerlendirmelere 
benzer o kadar çok şey gelmiştir ki kale bile almazsınız bunları."

"Şimdi siyasal islamın yayılması belgesinin aslı sizin evinizde yapılan aramada 
bulunuyor. YÖK başkanı olarak kuruma gelen böyle belgeleri kurumda mı evinizde mi 
saklarsınız  bu belge niçin evde?"

"Aslı değil kopyası herkese dağıtmış. Keyfim nerde isterse orada saklarım kısmen 
evimde, kısmen şeyde odamdaydı topladım gelmiş tarafa. bu gizli saklı belge değil. Resmi 
belge filan değil ki bu adam rapor yazmış bu benim şahsi fikrimdir diyor."

"Başkanlığınızda 61 rektör ile birlikte Batı çalışma grubunun düzenlediği 
brifinglere katıldınız mı?"

" Batı çalışma grubunun hiç bilgimiz yoktur batı çalışma grubunun düzenliği hiçbir 
faaliyete katılmadık öyle bir şeyden haberimiz dahi yoktur bizim."

" Peki Mit müsteşar yardımcısının talimatı üzerine Ahmet Şahin’in 01 Haziran 1998 
günü görüştüğü YÖK’ de görevli Durmuş Yalçın’ın da katıldığı bir toplantı yapıldığı ifade 
ediliyor bundan bilginiz var mı ? 

"İddianamede var, doğrudur Mit bu devletin bir kurumudur zaman zaman bize 
gelmişlerdir bazı konularda uyarılar da yapmışlardır devletimizin tüm kurumlarıyla Genel 
Kurmay, Mit, Emniyet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık ,Valilik, Cumhurbaşkanlığı bunlar 
Türk devletinin kurumlarıdır ben bunlarla görüşürüm, uygun gördüğüm zaman da görüşürüm, 



  

uygun gördüğüm şeyleri söylerim, onlardan bir talep gelirse sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve  sayın Başbakan hariç uygun görürsem, neyi takdir edersem onu 
yaparım kimseyi de ilgilendirmez."

" 28-29 Nisan 1997 Genel Kurmay konferans salonu toplantı salonu yine bir 
toplantı oluyor bu tarihte ona katıldınız mı ?"

"Tam hatırlamıyorum tarihini hatırlamıyorum katıldım bugün olsa da katılırım. 
Kimin davet ettiğini unuttum, bilmiyorum, hatırlamıyorum."

"Yani resmi bir yazılı davet mi, talimat mı ne geldi de gittiniz yoksa özel ilişkiler 
nedeniyle mi bu toplantıya katıldınız ?"

"Özel ilişkide böyle bir şey söz konusu değildir. İki tarafta anayasal kurum arasında 
özel ilişki olmaz . Herhalde resmi bir davet geldi. "

"O gün toplantının konusu neydi?"
"Yazıyor iddianamede."
"Peki yine 2 Mayıs 1997 bu defa Genel Kurmay değil, Harp akademileri 

komutanlığı konferans salonunda bir toplantı düzenleniyor. Katılanlar listesinde TİSK var 
, Tüsiad var, Atatürkçü düşünce derneği var, Disk var, Çağdaş eğitim vakfı var, Roter klüp 
vs 348 kişinin katıldığı bir toplantı yapılıyor. 2 Mayıs 97 bu toplantıya katıldınız mı ?"

"Zannetmiyorum.Bilmiyorum hatırlamıyorum katılsam katıldım derdim davet 
gelseydi katılırdım, şerefle Türk devletinin herhangi bir kurumunun her toplantısına 
katılırım."

"Şimdi ısrarla yaptığınız faaliyetlerin anayasa ve yasalara uygun olduğunu ifade 
ettiniz özellikle de kimseyi fişlemediğinizi de savunmanızda, 116 klasör sayfa 333 -360 da 
Batı çalışma grubu tarafından YÖK başkanlığına bir yazı gönderiliyor ve tarafınızdan 
imzalanarak da ilgili üniversitelere  yazıyla bir soru gönderiyorsunuz burada da ,burada da 
isim listesi var ekinde bu listede kişilerin Nurcu, Süleymancı efendim radikal İslamcı vs 
şeklinde inançlarıyla anayasal olarak ve evrensel hukukun koruduğu kendi şahsi özellikleri 
nedeniyle haklarında bilgiler istendiği ifade ediliyor bu sizce bir fişleme değil mi ?"

"Değil. Bir defa bir Batı çalışma grubundan hiçbir yazı gelmemiştir. Batı 
çalışma grubundan bir haberiz devletin herhangi bir resmi kurumundan tarihli , imzalı sayı 
numarası belli bir yazı geldiğinde onun gereğini yapmak mecburiyetindesiniz."

 "İddianamenin 1056. sayfasında Genel Kurmay başkanlığı harekat başkanı sayın 
Çetin Doğan imzalı 31 Temmuz 1997 tarihli tarafınızı yani YÖK başkanına yazmış olduğu 
18 Mart üniversitesinde 18 öğrencinin irticai kadrolaşmasıyla ilgili tarafınızca işlem 
yapılmasını isteyen bir yazısı var, şimdi kanunları, anayasayı bilen ve hukuk devletinin üst 
görev yöneticisi olarak soruyorum. Genel Kurmay yani silahlı kuvvetlerin Genel Kurmay 
başkanlığının yasalarca görevleri bellidir açık seçik net olarak ortadadır. YÖK‘ün 18 Mart 
Üniversitesinin öğrencisinin, öğretim üyesinin, doçentinin, doktorunun durumu ile Genel 
Kurmayın bir ilgisi olmadığını biliyor musunuz bildiğiniz halde birlikte bu incelemeyi 
yapmayı kabul ediyor musunuz? "

"Hayır rica ediyor gereği için arz ediyor. Hiçbir birliktelik filan yok bir istihbarı 
bilgidir siz şart ve tek olarak diye yazılar yazarsınız YÖK‘e yazarsınız altına imza atarsınız 
dersiniz ki  şurada da bilmem işte bilmem necilik propogandası yapılıyor ateistlik vs. biz ona 
da işlem yapmak mecburiyetindeyiz sayı ve tek. "

"Bu dava zaten bir darbe davası dolayısıyla Türk ceza kanununda darbe suçunu ön 
görülen maddelerle sanıklar tevziye isteniyor darbe davasına darbe dememden ve bununla 
ilgili soru sormam yasalara uygun bu doğrultuda yine iddianamede darbe sadece yapılan bir 
Milli güvenlik kurulu toplantısı ve ona iştirak etmekle ilgili olmadığı iddianame bütünlüğü 
için de öncesi ve devam eden sonrası ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini iddianameden 
ortaya çıkararak şunu soruyorum: siz 2003 yılına kadar da göreve devam ettiniz Anıtkabir 
önünde düzenlenen açık hava toplantısında“ordu göreve “pankartı taşıdınız mı?"



  

"Hayır taşımadım. O pankart haberim yok o arkamda açılmış bir pankart Anıtkabir 
önünde değil üstelik başka bir yerde galiba haberim yok, o pankartı açan Türk solu adlı bir 
komünist bir gruptur benim komünistlerle uzaktan yakından  ilişkim olmayacağını cümle 
alem bilir, siz de biliyorsunuz. Bu aynı adamlar benim için ırkçı, faşist, Turancı diye yazı 
yazmıştır ve bu adamlar bu pankartı açan demokrasi düşmanları. Şey olmuştur mahkemeye 
intikal etmiştir konu beraat etmişlerdir."

"İddianamede sadece baş örtüsü nedeniyle şu anda emsallerim üniversitelerde 
doçent doktor olduğu halde ben başörtümden dolayı eğitimimi tamamlayamadım bunun 
sorumlusu Kemal Gürüz’dür zira onun genelgesi nedeniyle rektörler bunu yaptı demektedir 
şimdi bundan dolayı yasadaki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı da göz önünde 
bulundurarak pişmanlık duymuyor musunuz?" Şimdi bu konu iddianamede yok. 

"Şimdi 14 Temmuz 1998 tarihli Çevik Bir ‘in size yazmış olduğu yazı üzerine 
kendisini ziyaret ettiğinizi ve bu ziyaret esnasında da sizin kesinlikle böyle bir şeyi kabul 
etmeyeceğinizi kendinize göre bir uygulamanızın olacağını beyan ettiniz şimdi burada orta 
öğretim başarı puanı özellikle Çevik Bir’in göndermiş olduğu yazıda var iddianamenin 
686. sayfasında bu tarih 14 Temmuz 1998 öğrenmek istediğim husus şu:Ortaöğretim 
başarı puanı ile uygulama kararınız hangi tarihtedir?"

" Nisan ayındadır daha önce bu karar alınmıştır. 30 Temmuz 1998 tarihinde de bu 
karar YÖK genel kurulunda da yayınlanmıştır. 

"Bu Batı çalışma grubu ismini ilk defa ne zaman duydunuz?
"Hasan Celal Güzel davası filan basına intikal ettiğini hayal meyal hatırlıyorum. O 

zamanlar duydum herhalde ,basında ne yazıyorsa, yani basında  ne zaman çıktıysa o zaman 
duydum."

"Bu 11 Haziran 1997 tarihli Genel Kurmay karargahında yapılan brifinge 
katıldınız mı ?" Herhalde katıldım ve dinledim. 

"12 Haziran 97 tarihli Cumhuriyet gazetesi o günkü brifingin mahiyetini şu şekilde 
kamuoyuyla paylaşıyor: adli müşavirlikte olmayan, bulunamayan brifingler diyor ki : brifingi 
sunan kişi son dönemde Türkiye’de ivme kazanan devletin sosyal ,siyasi,ekonomik ve hukuki 
temel nizamlarını tamamen veya kısmen değiştirerek şerri esaslara dayalı bir düzen kurmayı 
amaçlayan irticai faaliyetler TSK tarafından değerlendirilerek 28 Şubat 1997 tarihinde 
toplanan MGK da başlıca gündem maddesi olmuştur; akabinde ancak bundan sonraki TSK 
irticai faaliyetleri iç tehditle,bölücü terörle aynı seviyeye yani birinci önceliğe yükseltmiş ve 
bu duruma bağlı olarak yeni bir teşkilatlanma içinde Batı Çalışma grubu oluşturulmuş ve 
faaliyete geçirilmiştir. İşte bu teşkilat oluşturulmasıyla TSK tarafından islamın ülke 
genelinde resmi çıkartılarak irticai faaliyetleri ilişkin ülke çapındaki genel görüntü tüm 
yönleriyle yekinen takip ve kontrol altında izlenmektedir diyor ; bunu o tarihte sizin 
katıldığınız brifingde brifingi sunan kişi söylüyor yani Batı çalışma grubunun kurulduğunu ve 
Batı çalışma grubunun kuruluş amacının da Türkiye’de o irticai haritanın çıkarılması 
şeklinde sizlere takdim ediyor ve akabinde diyor ki ; artan irticai faaliyetlere karşı alınan 
MGK kararları göstermelik bazı tedbirler dışında uygulanmamıştır. Kararların kamuoyu 
gündemine sokularak engellenmesine çalışmaktadır şeklinde o dönemde sizin katılmış 
olduğunuz brifingde brifingin konusu olarak o tarihte dillendiriliyor ama  siz ise ısrarla Batı 
çalışma grubuyla ilgili bilgilerin basından çıkan haberler üzerine olduğunu zikrettiniz o açık 
bir çelişki dolayısıyla bu çelişki hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?"

"Çelişki filan yok işte Cumhuriyet gazetesinden okudunuz onu orda da yüzlerce şey 
söylendi demek ki hiç önem vermemişim."

"Siz 1995 te YÖK başkanlığına atanıyorsunuz, üniversite kılık kıyafetle ilgili 
genelgeyi de 1997’de yayınlıyorsunuz o genelgeye dayanak olarak gösterdiğiniz Anayasa 
Mahkemesinin kararı da 1990 tarihli o 1995 ile 97 arasında ne vardı ki söz böyle bir 
genelgeyi yayınlamadınız çünkü siz istediği insanlar rahatlıkla kendi  kılık kıyafetleriyle 



  

istediği kılık kıyafetiyle üniversitelere girebiliyordu ama 1997’de ne değişti ki siz o 
genelgeyi yayınladınız?"

" Köksal Toptan’a sorun o soruyu bu sorunun cevabı , muhatabı ben değilim."
"Sayın Gürüz brifinge katıldığınızı söylediniz; kabul ettiniz. Üniversite 

mensuplarının yani üst düzey üniversite yöneticilerinin YÖK başkanı, rektörlerin, askerin 
Türk silahlı kuvvetlerinin vermiş olduğu brifinglere katılmasını doğru buluyor musunuz?"

"Şerefli Türk ordusunun resmi kararlardan yasalara uygun yaptığı faaliyetlerde veya 
yapacağı toplantılarda vereceği brifinglere katılmayı ben şeref addederim."

"27 Mayıs başta olmak üzere bütün darbelerle ilgili üniversitelerin öneminden 
yani üniversitelerin fonksiyonundan hep bahsedilir siz askeri darbelerde üniversitelerin 
önemli olmadığını kabul ediyor musunuz? 

" 27 Mayıs’ta oynamışladır 27 Mayıs’ta şiddetle maalesef yıllarca kuyruk diye 
siz hatırlamazsınız o günleri ,kuyruk diye hakarete uğramış kendine göre bedel ödemiş 
bir adamım. 12 Eylül, 27 Mayıs’ı bütün kötülüklerin anası olarak görüyorum. Türkiye’de 
12 Mart’da irticanın önünü açmıştır askerler ne zaman müdahale ettilerse arkasından 
bölücü ve irticai faaliyetler artmıştır Türkiye’de , tüm darbelere şiddetle karşıyım."

" Şimdi hassas bir dönemden geçiliyor yani darbe söylentileri var, tanklar 
yürüyor, darbe korkusu var bu saklanamaz bir gerçek yani onun dışında o zaman yaşarken 
çok daha iyi hissediyorduk şimdi tarih yapraklarından okurken anlamakta güçlük 
çekilebilir ama şimdi darbe ortamında üniversitelerin de önemi var siz brifinglere 
gidiyorsunuz üniversite yöneticileri olarak bağımsız üniversitesiniz ama bu brifinglerde 
siyasal İslami hareket  anlatılıyor ve bu da yani ben darbeciler demeyim o zaman 
iddianamedeki gibi deyim cebren hükümeti ıskat etmek ve bir daha bu hükümeti iktidara 
getirmemek ve yeni bir hükümet oluşturmak isteyen Silahlı kuvvetler ve özür dilerim silahlı 
kuvvetlerden bazıları , bir kısım yapılanma hukuk dışı ve onlarla birlikte hareket eden sivil 
bazı grup yada insanlar özellikler üniversite başörtüsü  başta olmak üzere yani bunları 
hükümeti görevden uzaklaştırabilmek için hükümeti yumuşak karın olarak tırnak içinde 
söylüyorum ve bir daha böyle bir hükümet kurulmaması için aslında  yaşanan mağduriyetler 
darbenin sonucu gibi görülüyor ama bilakis yaşanan mağduriyetler darbenin temelini 
oluşturuyorlar yani şair diyor ki ; güneşimi can evinden vuran kim, beni alıp bana karşı kuran 
kim “ şunu demek istiyorum yani siyasal islami görüşe destek veren insanları 
cezalandırarak bir daha böyle bir görüşü iktidara getirmemeleri için topluma 
mağduriyetler yaşatılıyor bunların en önemli ayağı da üniversiteler başörtülü öğrenciler siz 
böyle hassas bir süreçte bir takım sözden uzağa  burada hemen  özür dilerim baş örtüsü 
hakkında birkaç sözünüzü okuyacağım şuraydı diyorsunuz ki: türban yasağı anayasaldır 
dün ne yaptıysak bugün onu yapıyoruz yarın da yapacağız ,yine o hassas dönemde 
uygulamalarınız da belli gözler önünde yine bir sözünüz diyor ki: YÖK başkanı Kemal 
Gürüz size atfen” türban yasağına uymayan gider” sizin sözünüzü bilmiyorum söylediniz 
mi ,söylemediniz mi? Kitap basından alınmış  yani öyle hassas bir dönemde böyle sözler 
,böyle uygulamalarla niyetiniz , kaygınız, kastınız başka da olabilir diyelim ve brifinglere 
katıldıktan sonra yapılan bu uygulamalarla hükümeti cebren ıskat yani darbe suçunu iştirak 
ettiğiniz noktasında bir kaygınız bir düşünceniz olmadı mı sayın Gürüz?"

"Asla olmadı sayın savcı da benimle aynı görüşte ki koymamış  iddianameye 
bunlarla ilgili bir şey şimdi bunları bunları hepsini geçersiz olduğunu siz de söylediniz 
tribünlere güzel bir şey yaptınız ,söylediniz bende diyorum ki bunları gidin Anayasa 
mahkemesine sorun , bunlar doğru mudur değil midir diye? Sayın savcıya sorun niye bu 
konuları suç kanıtı diye şeye koymadın diye onun için söylediniz."

"Sayın Gürüz devrim kanunlarına bağlısınız herhalde, devrim kanunlarıyla ilgi bir 
sıkıntınız mı var? İrtica , laiklik devrim kanunlarına karşı gelmek burada çok sıkça kullanılan 
sanık müdafilerin kullandığı argümanlar, mesela Bektaşilik ,tekke , zaviye, türbedarlıkların 



  

men ve ilasına dair yasaklanmış bir şeydir, hiç döneminizde alevi ve Bektaşi diye bir 
öğretim üyesini, rektörü sorguladınız mı veya görevden aldırdınız mı?"

" Türk milletinin dinini , imanını , diyanetini, inancını sorgulamayı çok zaid 
addediyorum beni hiç ilgilendirmez kimin ne olduğu; mühim olan kanunlara uygun 
davranıyor mu, davranmıyor mu ?bunun suçu var mı? cezası var mı? Yani ben Türküm bu 
topraklarda yaşıyorum.

 "Türk silahlı kuvvetlerinin Yüksek Asker Şura kararı ile ihraç edilen personelin 
Yüksek öğretim kurumlarında neden istihdam edilmediğini sordu siz de 657 sayılı kanunun 
125. maddesi buna engel olduğunu belirttiniz. 657 sayılı kanunun 125. maddesi 
incelendiğinde kanunlara göre suç işlemiş olan yani ceza almış olan kişilerin devlet memuru 
olamayacakları veya bazı suçları işlemiş olan personelin devlet memuru olamayacakları 
belirtilmiştir ki bunun içinde de Yüksek Askeri Şura kararı ile silahlı kuvvetlerden ihraç 
edilen personeli herhangi bir şekilde sayılmamış keza yorum yoluyla dahi böyle bir sonuca 
ulaşılamaz bu konuda ne söylemek istersiniz?"  

"Bir şey söylemek istemem; kanun açık orada yazıyor."
" Kemal bey siz Genel Kurmaydaki brifinge katıldıktan sonra 61 rektör ile beraber 

bir ortak açıklama yapıyorsunuz o tarihlerden sonraki bir tarih ama 54.hükümetin iş başında 
olduğu bir tarihte bir açıklama yapıyorsunuz ve o açıklamanızda da 54.hükümeti sert bir 
dille eleştiriyorsunuz ve o günkü Hürriyet gazetesinde sür manşetten” rektörler uyardı “diye 
bir manşet atıyor bu açıklama hatırlıyor musunuz ?hatırlıyorsanız bu açıklayama size bu 
açıklamaya sevk eden saik neydi?"

"Hatırlıyorum. Olabilir böyle açıklamalar sık sık yapmışızdır başka hükümetler 
zamanında da yapmışızdır hiç hükümeti filan bizim uyarma niyeti bizim kamu oyunu kendi 
düşüncelerimiz değerlendirmelerimize göre bilgilendirmek 2547 sayılı kanunda YÖK‘e ve 
üniversitelere verilmiş bir görevdir onun gereğini yerine getirmişizdir hiçbir kastımız yoktur."

"Sayın Kemal Gürüz katıldığınızı ifade ettiğiniz 11 Haziran 1997 tarihinde Genel 
Kurmay karargahında verilen brifing neticesinde 12 Haziran tarihli gazetelerde biraz önce 
manşetleri hatırladığınız için özellikle  soruyorum şu şekilde manşetler vardı: Sabah 
gazetesinde muhtıra gibi brifing, Radikal gazetesinde gerekirse silahla ,burası çok önemli 
Cumhuriyet gazetesinde gerekirse silahla koruruz,Hürriyet gazetesinde gerekirse silah bile 
kullanırız, Posta gazetesinde koruyacağız,Yeni Yüzyıl gazetesinde ordudan son 
ihtar,Milliyet gazetesinde ordudan son uyarı şeklinde sizin de katıldığınız brifingin sonu 
basına böyle yansıdı brifingde konuşulanlarda Batı çalışma grubu vs ben anlamam, 
bilmem şeklinde  savunmanız var ama bir entelektüel olarak basını takip ediyorsunuz ve 
çok iyi hatırlıyorsunuz bu manşetleri hatırlıyor musunuz?" Bu manşetler sizde doğrudan 
doğruya  hükümeti devirmeye yönelik bir cebir şiddet içeriyor mu ?"

"Ben size cevap vermeyeceğim beni ilgilendirmiyor kim yazdıysa kim o brifingleri 
verdiyse gidin ona sorun soruyu. "

41.C. SANIK HALİL KEMAL GÜRÜZ MÜDAFİ AV.NEVRA DİDEM 
YAŞAR'IN SAVUNMASI

"Müvekkilim tarafından yapılan savunmada ayrıntılı olarak ifade edildiği biçimde 
kendisine isnat olunan eylemler öğretim görevlilerinin fişlenmesi, diploma denkliklerinin 
iptal edilmesi, burslu araştırma görevlilerinin bir kısmının geri çağırılması, bazı 
rektörlerin görevden alınması ve katsayı uygulamasında yapılan değişikliktir. Ana başlıklar 
halinde belirtilen bu eylemlerin Bakanlar Kurulu'na yönelik bir davranış ihtiva etmediği ve 
bu şekliyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesinde düzenlenmiş olan suçu 
işlemeye elverişli nitelikte olmadığı çok açıktır.

 Zaten iddianamede müvekkilimin hangi eylemiyle hükümetin düşürülmesi veya 



  

görev yapmasının zorla engellenmesi sonucuna neden olduğu noktasında bir irtibat da 
kurulamamıştır. Yine müvekkilin hükümeti düşürme bilinç ve iradesiyle hareket ettiği yahut 
bu uğurda diğer sanıklarla birlikte davrandığını ortaya koyan ciddi bir delil de 
gösterilememiştir. Böyle olduğu halde evinde yapılan aramada Erdoğan Öznal'ın şahsi 
düşüncelerini içeren bir yazının bulunması ve Genelkurmay Başkanı tarafından YÖK 
Başkanı'na yazıldığı iddia olunan ancak kendisine ulaştığına dair hiçbir ibare taşımayan bir 
yazı ile bilgi notundan irtibatla suçlanmaktadır. Oysa bu yazılardan müvekkilimin haberi 
olmadığı gibi bunların yazılmasında herhangi bir katkısı da olmamıştır. Kaldı ki belirtilen bu 
yazılarda herhangi bir suç unsuru bulunsa bile bunlardan müvekkilimin sorumlu tutulması 
suçun şahsiliği ilkesine açıkça aykırı olacaktır. 

Dönemin YÖK Başkanı olan müvekkilim açısından iddianamede en dikkat çeken 
değerlendirme şu şekildedir; dosya kapsamında bulunan "Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 
Kurulu" başlıklı belgenin not kısmında YÖK Başkanlığı'na gönderilecek evraklar elden 
kurye ile a Profesör Doktor Sedat Arıtürk YÖK Denetleme Kurulu b Erdoğan Öznal YÖK 
Üyesi gönderilecek şeklindeki ifadeden Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu'nda alınan 
ve YÖK'ü ilgilendiren kararların kurye ile YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor 
Sedat Arıtürk'e ya da YÖK Üyesi emekli Korgeneral Erdoğan Öznal'a gönderileceğinin 
belirtildiği bu şekilde BÇG'nin faaliyetleri kapsamında YÖK'ün koordineli olarak çalıştığı, 
YÖK Başkanı şüpheli Kemal Gürüz ile yukarıda ismi geçen şüphelilerin fikir ve eylem 
birliği içinde BÇG'nin aldığı kararlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır.

 Görüldüğü gibi iddia makamı yapmış olduğu bu değerlendirme ile müvekkilime bile 
değil, YÖK'te çalışan Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal'a evrakın kurye ile gönderileceği 
yönündeki bu ifadeyi Batı Çalışma Grubu ile YÖK'ün hatta daha tuhaf bir biçimde Batı 
Çalışma Grubu ile müvekkilimin fikir ve eylem birliği içerisinde çalıştığına kanıt saymıştır.

 Ancak iddianamede bu değerlendirmeyi doğrular nitelikte YÖK ve Batı Çalışma 
Grubu arasında resmi usul dışında gönderilmiş, kurye ile gönderilmiş bir tek belge bile örnek 
gösterilememiştir. 

Tüm bunların yanı sıra "Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu" başlıklı belgede 
adı geçen sayın İdris Koralp yapmış olduğu savunmasında böyle bir belgeyi düzenlemediğini, 
böyle bir belgede imzasının bulunmadığını ısrarla belirtmiş ve bildiğimiz kadarıyla 
Genelkurmay Başkanlığı'ndan dosyaya gönderilen belgeler arasında da böyle bir belgeye 
rastlanmamıştır.

 Bu noktada müvekkilime yöneltilen suçlamalara kısaca değinmek gerekirse 
bunlardan biri öğretim görevlileri hakkında fişleme yapıldığı iddiasıdır. Dilekçelerimizde 
ayrıntılı olarak belirtildiği gibi bu yazılar Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, 
Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Valilikler üzerinden YÖK'e gelen bilgi ve belgelerden ibarettir. Kurulduğu günden beri 
YÖK'e bu tür gizli belgeler ulaştırılmış ve bunlar yerleşik usuller dahilinde kayda alınarak 
arşivlenmiştir. YÖK'te bu konuda yapılan işlem gelen belgelerin muhafazası ve bunların 
kolaylıkla takibi için memurlar tarafından fihrist tutulması işleminden ibarettir. Üstelik bu 
yazıların hiçbirinde bilgilerin Batı Çalışma Grubu'ndan kaynaklandığına dair bir ibare 
bulunmadığı gibi bahse konu yazılar YÖK Başkanı Kemal Gürüz'e değil bir tüzel kişilik olan 
YÖK Başkanlığı'na yazılmış ve gönderilmiş belgelerdir. 

Bu yazılar gereği yapılan idari soruşturmalar neticesinde alınan kararlar da ya ilgili 
üniversitelerin disiplin kurullarınca ya da YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınmış 
kararlar olup bu kararlar da yargı denetimine tabi tutulmuştur. Müvekkilimin suçlandığı 
yurtdışındaki öğrencilerin geri çağırılması işlemi yönündense öncelikle ve önemle bu işlemin 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık Güvenlik İşleri 
Başkanlığı'ndan gönderilen yazılar gereği yapıldığını belirtmek gerekir. Üstelik bu karar 
müvekkilimin bireysel bir işlemi değil YÖK Yürütme Kurulu tarafından alınmış bir kurul 



  

kararıdır. 
Aynı şekilde bazı rektörlerin görevden alınması işlemi de YÖK Genel Kurulu ve 

Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilmiş işlemlerdir. Bu konuda önemine binaen Yargıtay 
4. Hukuk Dairesi tarafından da onanmış olan Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 
verilmiş olan bir karara değinmek istiyoruz. Sayın Mahkemeniz bilgilerine daha önce sunmuş 
olduğumuz bu kararda rektörleri görevden alma yetkisinin YÖK Genel Kurulu'na ait olduğu 
belirtilerek dönemin YÖK Başkanı davalı Erdoğan Teziç'in tazminat sorumluluğundan söz 
edilemeyeceği belirtilmiştir. 2012 yılında alınmış olan bu karar çok önemlidir zira tazminat 
ödenmesi açısından bile sorumluluk doğurmayan bir olayın iddianamede müvekkilimin cezai 
sorumluluğuna neden gösterilmiş olması ceza hukukunun temel ilkeleriyle çelişir niteliktedir.

 Yine dikkat çekmek istediğimiz bir diğer husus müvekkile isnat olunan eylemlerin 
ikisi dışında kalanların Refahyol Hükümeti'nin göreve başlamasından önce yahut bu 
hükümetin istifasından sonraki tarihlere ilişkin olmasıdır. Adı geçen hükümetin görevde 
olduğu döneme denk gelen sadece Harran Ünivertesi Rektörü'nün YÖK Genel Kurulu 
tarafından görevden alınması işlemi ve yurtdışındaki öğrencilerle ilgili olarak YÖK 
Yürütme Kurulu'nun tesis etmiş olduğu işlemlerdir. 

Diğer suçlamalar, Refahyol Hükümeti'nin kurulmasından önce yahut Anasol D 
Hükümeti kurulduktan sonrasına ilişkindir. İşlendiği iddia olunan bir suça iştirakin ancak o 
suç işlenirken mümkün olabileceği gözetildiğinde müvekkilime isnat olunan diğer 
eylemlerin bu davada tartışılması bile hukuken mümkün değildir. 

Son olarak iddianamenin değerlendirme ve sonuç bölümünde yapılan bir 
değerlendirmeye değen değinmek istiyoruz. Bu bölümde 1960 ve 1980 askeri müdahaleleri 
ile 12 Mart Muhtırasına ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra bu dönemlerin tipik 
özelliklerinden biri olarak tüm darbelerden önce üniversitelerde öğrenci olaylarının 
yaşanması gösterilmiştir ancak ne ilginçtir ki müvekkilim YÖK Başkanlığını yürüttüğü 8 yıl 
boyunca üniversitelerde yaşanan bir tek olaya bile iddianamede vurgu yapılamamıştır. Çünkü 
müvekkilimin görev yaptığı süre içerisinde basit çaplı birkaç olay dışında üniversitelerde 
herhangi bir ciddi olay yaşanmadı, tüm kamuoyunun da malumlarıdır. Özetle müvekkilime 
yöneltilen suçlamalar ilgili kurullarca alınmış kurul kararlarına ilişkin olup müvekkilimin 
şahsen gerçekleştirmiş olduğu hiçbir işlem yoktur. YÖK Başkanı'nın görev ve yetkileri 
gözetildiğinde başka türlü olması da zaten mümkün değildir. 

Ayrıca suçlamalara gerekçe kılınan kurul kararlarının neredeyse tamamına yakını 
denetiminden geçtiği yargı organları tarafından onaylanmıştır. Bu açıdan hukuka uygun 
alınan kurul kararlarının müvekkilim açısından suç teşkil etmesi üstelik Türk Ceza 
Kanunu'nun 147. maddesinde düzenlenmiş olan suçu oluşturduğunun kabul edilmesi hukuk 
ve insaf sınırlarını zorlar niteliktedir. Sayın başkan sayın heyet izaha çalıştığımız bu hususlar 
da gözetilerek yargılama neticesinde müvekkilimin beraatine karar verilmesi yönündeki 
talebimiz yüksek takdirlerinize arz olunur."

42.A. Sanık HAMZA ÖZALTUN 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (KLS. 39 VE 288); 

"1995-1998 yılı 01 Ocak tarihleri arasında Genelkurmay Harekât Dairesi Harekât 
Şubesi İdari İşler Astsubayı olarak çalıştığını ve 01 Ocak 1998 tarihinde emekli olduğunu,  

Yaklaşık 8 ay Şube Müdürü İdris Koralp’ın talimatı üzerine Batı Çalışma 
Grubunda İdari İşler Astsubayı olarak çalıştığını, asil görevine de devam ettiğini, Şube 
Müdürü İdris Koralp’in emrinde görev yaptığını, Batı Çalışma Grubunda evrak işlerini 
yaptığını, askeri birliklerden evrakların kişiye özel, çok gizli ve kozmik adı altında haber 
merkezi kanalıyla geldiğini, bu evrakları kendisinin alarak kayıt defterine kaydettikten sonra 
şube müdürüne arzettiğini, evrakları açma yetkisinin ona ait olduğunu, amirinin ilgili 



  

bölümlerdeki proje subaylarını çağırarak zarfları ile birlikte gelen evrakları kendilerine 
verdiğini, kendisinin de proje subaylarına hangi evrakları aldığını sorarak kayıt numarasına 
göre teslim ettiğini, evrak analizlerini şube müdürlerinin yaptığını, her proje subayının 
kendi dosyalarının olduğunu, evrakların kendilerinde kaldığını ve dolaplarına koyduklarını, 
Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Başkanlığının İGHD bölümünde faaliyet gösterdiğini,  

Batı Çalışma Grubunda çalışanların adlarını ve telefon numaralarını gösteren 
“CD5\Bcg\Bornova\Kenan\BCG.TelReh.doc.” belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgedeki 
kendi isminin rütbesinin ve telefon numarasının doğru olduğunu, belgede Batı Çalışma 
Grubunda çalışan kişilere ait görev, rütbe ve isimleri ve telefon numaraları olduğunu,

  Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Alanına giriş yetkisi 
verilen personelin isim listesinin bulunduğu  “CD5\Bcg\Bornova\Kenan-Gir-yet.doc” belge 
ile ilgili olarak ifadesinde;  Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel isim 
listesindeki kıtası,  rütbesi ve adı soyadı bölümündeki bilgilerin doğru olduğunu, belgede 
bulunan isimlerin Batı Çalışma Grubunda çalışan kişiler olduğunu, bu listeyi de hazırlayanın 
amirleri İGHD Plan Şube Müdürü İdris KORALP olduğunu,  üst yazıda isimleri bulunan 
Ünal AKBULUT’un Plan proje subayı,  İdris KORALP’in Plan Şube Müdürü, Kenan 
DENİZ’in de İGHD Daire Başkanı olduğunu, belgede belirtilen isimlerle birlikte Batı 
Çalışma Grubunda çalıştıklarını, 

 Batı Çalışma Grubunda çalışan kişilerin görevlerinin belirtildiği 
“CD5\Bcg\Bornova\ Ziya\Görev-Bl.doc” isimli belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgedeki 
bilgilerin, isimlerin doğru olduğunu, BÇG’de birlikte çalıştıklarını, Batı Çalışma Grubu Cari 
Harekât Bölümünde Sezai Kürşat ÖKTE, Cengiz ÇETİNKAYA, Ahmet AKA, Alican TÜRK’ün 
çalıştıkları, bunların dışarıdan 2 nci görev olarak Batı Çalışma Grubunda çalıştıklarını, Batı 
Çalışma Grubu Planlama bölümünde ise İdari İşler Astsubayı olarak kendisi ile birlikte Plan 
Şube Müdürü İdris KORALP, Plan Proje Subayları Ünal AKBULUT, Ziya BATUR, Ruşen 
BOZKURT, Yüksel SÖNMEZ, Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ, Aydın KARAŞAHİN’in 
çalıştıklarını, Aydın KARAŞAHİN’in hatırladığı kadarıyla az bir süre çalıştığını, Batı 
Çalışma Grubu İstatistik Veri Hazırlama Bölümünde Atilla KURTAY ve Yahya Kemal’in 
çalıştıklarını, ikisinin dışardan 2 nci görev olarak gelip Batı Çalışma Grubunda çalıştıklarını, 

 Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu isimli “CD5\Bcg\Bornova\İdris” 
“KRİZ-MS.DOC” belge ile ilgili olarak  ifadesinde;  belgeyi İGHD Plan Şube Müdürü İdris 
KORALP’in hazırladığını, 

 İç Güvenlik Harekât Dairesi Plan Şube Müdürlüğünün kuruluş şemasını gösteren 
belge ile ilgili olarak ifadesinde;  İGHD Plan Şube Müdürü İdris KORALP’in tayini 
çıkınca yerine Ümit ŞAHİNTÜRK’ün geldiğini, Harekât Plan Subayları Faruk ALPAYDIN, 
Ruşen BOZKURT, Eğitim ve Teşkilat Plan Subayı Ziya BATUR, Özel Harekât Plan Subayı 
Yüksel SÖNMEZ, Harekât Plan Astsubayı Hamza ÖZALTUN (kendisi), kendisinin yedeği 
Necdet BATIRAN’ın kademli üstçavuş olduğunu, belgede belirtilen görevlerinin de doğru 
olduğunu, verilen emir gereği İGHD bölümünde çalışan herkesin Batı Çalışma Grubunda 
çalıştığını, dışardan gelerek çalışanların da olduğunu, 

 Batı Çalışma Grubunda hatırladığı kadarıyla 4 tane bilgisayarın bulunduğunu, 
bilgisayar kartlarında Necdet’in Necdet SOYER, Kenan’ın Kenan DENİZ, Cengiz’in 
Cengiz ÇETİNKAYA, Bnb.Salih’in Salih ERYİĞİT, İdris’in İdris KORALP olduğunu, 
beraber Batı Çalışma Grubunda çalıştıklarını,

  İdari İşler Astsubayı olması sebebiyle evrakların içeriğini bilmediğini, evrak 
hazırlamadığını, verilen emirleri yaptığını, emirler doğrultusunda hareket ettiğini,  Batı 
Çalışma Grubunda 8 ay emir doğrultusunda çalıştığını, Hükümetle ve Hükümeti devirmekle 
bir işinin olmadığını, BÇG faaliyeti kapsamında yapılanlara katılmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.  



  

42.B. Sanık HAMZA ÖZALTUN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 07.01.2014 tarihli 53. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

" Ben 1965 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine bir astsubay olarak katıldım.Ben 15 
Eylül 1995 yılında Genelkurmay Başkanlığının Kızılay'daki binasının eksi 2. katında yer alan 
iç güvenlik harekat dairesi başkanlığı plan şube idari işler astsubaylığına atandım. 2 yıl 
sonra yani Nisan 1997 tarihinde şube müdürüm Sayın İdris Koralp beni çağırarak bir çalışma 
grubunun kurulduğunu ve bunun bizimle aynı alanda faaliyet göstereceğini, plan şube ile bu 
çalışma grubunun evraklarının ayrı ayrı tasnifinin gerektiğini prosedürü bildiğim için 
benim için gelen ve giden evrakların kaydını tutmamı emretti, ben yaklaşık 8 ay plan 
şubedeki görevimden, hem de şube müdürümün bana emrettiği giden gelen kayıt evrakları 
işlemlerini yürüttüm ve 8 ay sonra yani 1 Ocak 1998 yılında emekliye ayrıldım, plan 
şubedeki görevim kapalı zarfla gelen evrakları zarfları açmadan evrak kayıt defterine kayıt 
etmek ve kayıttan sonra şube müdürüme arz etmekti, plan şube müdürüm tarafından veya 
proje subayları tarafından bana verilen yani giden evrakları da aynı şekilde evrak kayıt 
defterine kayıt ettikten sonra evrak kısmına teslim etmekti, zarfları açmak yetkim 
yoktu.Bunun dışında plan şubenin kırtasiye sarf malzemesi listesinin eksildiğinde tamamlama 
işlemlerini yürütüyordum.

Şube müdürüm İdris Koralp'in çalışma grubu ile ilgili tarafıma emrettiği görev 
çerçevesinde yaptığım işlemler şube için anlatmış olduklarımın aynısıdır, eylemim gelen 
evrak kaydını yapıp şube müdürüme arz etmektir, bu zarflar gizli veya çok gizli veya özel, 
kişiye özel olduğundan tevziatı şube müdürüm tarafından proje subaylarına yapılırdı, oda 
da 5 tane proje subayımız vardı, söz konusu proje subaylarının hangisinin Batı Çalışmada 
çalıştığını bilmem mümkün değildir, çünkü bunlarla ilgili herhangi bir emir görmedim, 8 ay 
plan şube ve çalışma grubunun evrak kayıt işlemlerini bu şekilde yürüttüm ve çalışma 
grubunun kuruluş amacı, çalışma usulü, kuruluş şekli ve çalışmaları ile ilgili fikrim ve 
bilgim yoktur, daha sonra medyadan 28 Şubat süreci ile ilgili Batı Çalışma haberleri ile ilgili 
bu çalışma grubunun olduğunu öğrendim, çalıştığım dönem içerisinde olağanüstü, hukuk dışı, 
mevzuatımız dışında gayri meşru bir yapı kurulduğuna dair bir izlenimim olmamıştır, proje 
subaylarının hepsi atama ile görevlerine gelmiş pırıl pırıl genç subaylardır.

Bana terörle mücadele şubesine ve savcılıkta bir adet telefon listesi okundu, 
iddianamede gördüğüm listede 26 kişinin yazılı olduğu ve listede iç güvenlik harekat 
dairesinde görevli 13 kişiyi tanıdığımı söyledim. Bahattin Çelik, Hakan Vural ve Ahmet 
Dağcı sabahları gelir, 1 - 2 saat çalıştıktan sonra kendi dairelerindeki görevlerine 
dönerlerdi, bu listede yer alan Alican Türk, Sezai Ökte, Hüsnü Dağ, Kemal Savcı, Metin 
Keşan, Abdullah Kılıçaslan, Lokman Ekinci, Mehmet Ali Yıldırım, Salih Eryiğit ve Yahya 
Cem Özaslan'ı tanımam, burada tanıdım, iç güvenlik harekat dairesindeki telefon listesindeki, 
telefon listesine bu isimlerin neden yazıldığını bilmem mümkün değildir. Sayın İdris 
Koralp'in bahsettiği çalışma grubu için tahsis edilmiş bir oda, bölüm, giriş ve söz konusu 
değildi, kimin orada ne iş yaptığını bilmiyorum, benim telefon numaram 2751'dir. 
İddianamede görmüş olduğum o listelerde kriz listesi ve Batı Çalışma Grubuna giriş 
listelerini ben hiç görmedim ve orada benim gördüğüm gibi yazmışlar bunu ben görmedim 
onları, bana yalnız bir telefon listesi okundu, karşıdan okundu, onu da görmedim, orada 
tanıdıklarıma tanıdım dedim, tanımadıklarıma tanımadım dedim.Geçici olarak gelenleri de 
isimlerini de sizlere arz ettim, tüm bu arz ettiğim sebeplerden dolayı beraatımı  arz ederim."

 "Hamza Bey savcılıkta verdiğiniz ifade ile ilgili bazı açıklamalar yaptınız ama bazı 
konuları biraz daha açmanızı isteyeceğim, mesela şöyle bir soru sorulmuş; Batı Çalışma 
Grubuna Türkiye genelinden bilgi akışı nasıl gerçekleştiriliyordu? Denmiş, sizde ; askeri 
birliklerin evraklar kişiye özel, çok gizli veya komzik adı altında haber merkezi kanalı ile 



  

gelir demişsiniz, tüm Türkiye'deki askeri birliklerden ve garnizonlardan bir bilgi akışı var 
mıydı, gerçi içeriği konusunda bir şey bilmediğinizi söylediniz ama orada edindiğiniz 
intibalardan bildiğiniz bir şey varsa içeriği nasıldı ordakilerin?"

 "Zaten şöyle bizim iç güvenlik harekat dairesinin o zamanki şeyinde terörle ilgili 
konularda daha çok evrak geldiği için yani batı çalışmadan kaç tane evrak geldiğini benim 
bilmem mümkün değil, çünkü bu evrakları ben görmedim, kayıtlarını yapım şube müdürüne 
çıkarıyordum, ama bunların kimlerden geldiğini ben bilemem."

 "Yani tüm Türkiye'deki birliklerden bilgi akışı olup olmadığı konusunda bir şey 
bilmiyorsunuz?"

"Ben bilgi sahibi değilim."
 "Savcılıkta size sorulan sorularda bir çelişki olduğunu düşünüyorum, şöyle ki; şimdi 

işte biraz önce siz de açıkladınız ama tam net olmadı diye düşünüyorum, bu giriş yetkisi 
verilen veya telefonları olan personel hakkında soru sorulmuş sizde söz konusu listedeki 
benim ismim, rütbem ve telefonum doğrudur Batı Çalışma Grubunda çalışan kişilere ait 
görev, rütbe ve isimleri telefon numaralarıdır demişsiniz, daha sonraki sorulara verdiğiniz 
cevaplarda da bazı isimler saymışsınız, burada da savunmanızda bazı isimler verdiniz, şimdi 
burada bir çelişki var gibi yukarıdaki sorudan sanki bu isimleri sayılan tüm şahısların Batı 
Çalışma Grubunda görev aldıkları gibi bir sonuç ortaya çıkıyor."

"Ben öyle bir tabir kullanmadım."
 "Yani siz o zaman Batı Çalışma Grubunda çalıştığını bildiğiniz görevlilerin adını 

verdiniz, sadece o adını verdiğiniz şahıslarla ilgili beyanlarınız doğru diyorsunuz öyle mi?"
"Onlar doğru efendim."
 "Şimdi buradaki yapılan savunmalarda Batı Çalışma Grubundaki çalışmalarla ilgili 

net beyanlar, savunmalar olmadı, şimdi daha önce ifade veren sanık Adem Demir beyanında; 
buradaki çalışmaları idari işler astsubayı olarak sizin bilebileceğinizi yani buradaki Batı 
Çalışma Grubu salonundaki çalışmaların işte gelen evrakların değerlendirilmesi, 
gazetelerin okunması, televizyonların izlenmesi ne şekilde bir sonuca bağlanıp da arz 
ediliyordu, bu konuda ne söylemek istersiniz?"

 "Ben bu konuda hiçbir bilgi sahibi değilim, çünkü onlar kendi toplantılarını 
yaparlardı benim işim ayrıydı, yani benim onları dinlemem veyahutta onları takip etmem 
mümkün değildi."

 "Peki bu evrakların hazırlandıktan sonra diyelim ki bir burası yani birçok evrakın 
gelip gittiği bir yer, bir takım işte televizyonlar izleniyor, gazeteler okunuyor vesaire, bir 
çalışma olması lazım yani bir rapor vesaire, bunların getirilip götürülmesi konusunda sizin bir 
katkınız yok muydu, yani toplantılara arzı konusunda?"

 "Hiçbir katkım yoktu, bana gelen evrakı ben kaydeder, giden evrakı kaydeder, 
evrak kısmına teslim etmekti."

 "Sayın Hamza Özaltun savcılık sorgusunda 5. sayfasında 26 kişilik telefon 
rehberinde ismi bulunan şahısların BÇG de çalışan kişiler olduğunu belirtmişsiniz, şimdi 
düzelttiniz, 6. sayfada 45 kişilik ismi bulunan personel için genelde bu isimler BÇG'de 
çalışan kişiler demiştiniz, şimdi bu listeyi görmediğinizi belirttiniz,7. sayfasında savcılık 
tarafından size yöneltilen BÇG planlama bölümü, harekat plan subay yardımcısı Binbaşı 
Yüksel Sönmez olarak adınız geçmekte ve alt kısmında toplantılar, idari tahkikat, İran, 
Afganistan, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT görev alanınız belirtilmektedir, sizin adınızla 
birlikte ismi geçenler deyip 16 kişilik listeyi de belirtmiştir, siz de cevabınızda söz konusu 
belgedeki bilgiler doğrudur, zaten asli görevleri de bu görevlere uygundur, diye 
belirtmişsiniz, söz konusu bu açıklamalardan kendisini Yüksek Sönmez olarak kabul edip 
soruya cevap vermişsiniz, Hamza Özaltun'un bu sebeple ifadelerine itibar edilemez, savcılık 
makamı size Yüksek Sönmez olarak kabul edip soru sormuş, siz de Yüksel Sönmez olarak 
cevap vermişsiniz, siz Yüksel Sönmez misiniz?"



  

 "Sayın Başkanım ben o evraklarla ilişkili veyahut o görevlerle ilişkili hiçbir alakam 
yok, ben öyle bir evrakta görmedim, öyle bir görevlendirmede görmedim, ben görmediğim 
bir görevlendirme ile ilgili nasıl diyebilirim ki bu kişi bu işleri yapıyor, görmediğim bir 
konuda ben nasıl bilgi veririm, veyahutta bunu nasıl doğrulayabilirim."

"Sayın Hamza Özaltun, bu Batı Çalışma Grubunun toplantı yaptığı alan kapısında 
özel şifreli kilit olan, giriş kartı, özel bir giriş kartı ile girilen bir yer midir?"

 "İç Güvenlik Harekat Dairesinin çalışmış olduğu bölümde Batı Çalışma 
kurulmuştur, buranın ne şifreli bir kapısı vardır, ne de özel bir giriş kartı vardır, ben 1995 
yılında almış olduğum kartla 1998 yılına kadar, emekli oluncaya kadar o kartı kullandım."

 "Bir diğer soru; hazırlık ifadesinde, ben Yahya Kemal Yakışkan vekiliyim, Batı 
Çalışma Grubu İstatistik Veri Hazırlama bölümünde Atilla Kurtay ve Yahya Kemal'in 
çalıştıklarını söylemişsiniz, şimdi ifadenizde Ahmet Dağcı'nın da dışarıdan gelen isimler 
arasında saydınız, Ahmet Dağcı da OBİ subayı, Yahya Kemal Yakışkan da OBİ subayı, bu 
konuya bir açıklık getirmek gerekiyor, Yahya Kemal Yakışkan ne görev yapıyordu, orada 
sizinle teması neydi, Batı Çalışma Grubu ile bir ilgisi var mıydı, yok muydu, bu konuda bir 
bilginiz var mıdır?"

 "Yahya Kemal Yakışkan iç güvenlik harekat daire harekat şubede OBİ subayıydı, 
ben Yahya Yakışkan'ın Batı Çalışmada çalıştığına dair bir beyanım olmamıştır."

 "Savcılık sorgusunda 15.04.2012 tarihinde alınan ifadenizde size yöneltilen şu 
soruda; sayfa 6. sayfada bu gir.yet.doc isimli word belgesinin dijital olarak yapılan 
incelemesinde 07.05.1997 tarihinde İGHD kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve son 
kaydetme işleminin ise 07.05.1997 tarihinde İGHD kullanıcısı tarafından yapıldığı tespit 
edilen plan subayı ve plan şube müdürü tarafından hazırlanarak iç güvenlik daire 
başkanlığına sunulan belge gösterildi, bu belgede 45 kişilik, kişilerin ismi var, bunların 
arasında hiç BÇG de çalışmayan müvekkilim olan sanık Berkay Turgut'un ismi de yer 
almaktadır, size yöneltilen soru; Batı Çalışma Grubu alınına giriş yetkisi verilen personel 
listesinde sizin adınızla birlikte ismi bulunan bu 45 kişiye giriş kartı verildiği belirtilen belge 
hakkında ne biliyorsunuz diye sorulmuş, cevap olarak; söz konusu Batı Çalışma Grubu 
alanına giriş yetkisi verilen personel listesindeki kişilerin adı soyadı bölümündeki bilgiler 
doğrudur demişsiniz, şimdi buradaki ifadenizde ben 3 kişiyi, bu kişileri tanımıyorum dedeniz, 
sadece 3 kişinin ismini saydınız, bunun tekrar kayıtlara geçmesi açısından bu konudaki 
bilginizi talep ediyorum, gördünüz mü yani bu 45 kişinin, liste doğru mudur ,değil midir? 
Orada doğrudur demişsiniz."

 "Ben 45 kişilik listeyi görmedim, ben gördüğüme gördüm diyorum, görmediğime 
görmedim diyorum.45 kişilik listeyi ben iddianamede gördüm."

 "Şimdi yaptığınız görevin gelen giden evrakları evrak kayıt defterine kaydetmek 
olduğunu söylediniz, biraz önce sayın hakimin sorduğu soruya da bunların ne olduğunu 
bilmiyorum dediniz, evrak defterine kaydetmek zaten gelen evrakın nereden geldiğini 
kaydedersiniz, dolayısıyla nereden geldiğini bilmeden nasıl kayıt yapıyorsunuz, keza giden 
evrak defterine kaydetmeniz için de evrakın nereye gittiğini o deftere kaydetmeniz lazım, 
kaydediyorsanız nasıl bilmiyorsunuz, evraklar nereden gelip nereye gidiyordu?"

 "Şimdi ben giden evrakın nereden geldiğini bilmemem diye bir şey olur mu? Zaten 
evrak kayıt defterine kayıt ettiğin zaman evrakın nereden geldiğini ve üzerindeki tarih 
sayısını, şeyini evrak kayıt numarasını, zarfın üzerinde zaten o yazılı, nereden geldiğini ben 
bilmiyorum demedim ki gelen evrakın zarfının üzerinde nereden geldiği yazılıdır. Gelen 
evrakların çoğu zaten terörle ilgiliydi, ben Batı Çalışma ile ilgili doğru dürüst bir evrak 
görmedim, görsem ben gördüm derim."

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik birliklerinden mi geliyordu bu evraklar?"
"Şimdi bakın tekrar söylüyorum, terörle ilgili evraklar tabi ki kuvvetlerden 

geliyordu."



  

 "İddianamede belirtilen hazırlık ifadenizde size sorulmuş olan değişik sorulara 
vermiş olduğunuz cevaplar var, ayrıntılı bir biçimdeki bu ifadenizinde avukatınız nezareti ile 
ve imzanızla birlikte tasdik edildiği bellidir kanunlara göre ve dosyada da bu ifadeniz sabittir, 
eğer hazırlıkta vermiş olduğunuz ifadenizde sorulan sorular, gösterilen belgeler veya sizin 
beyanlarınız zapta yanlış olarak geçmiş ise niçin siz müdahale etmediniz, siz o anda fark 
etmeyip, anlamayıp veya olayın heyecanı ile müdahale etmediyseniz bile avukatınız niçin 
müdahale etmedi?"

 "Şimdi bakın savcının bana sorduğu soru; sen kaç kişiyi fişledin, savcı bana bunu 
sordu. Bana yeşil sermayeyi sordu, yeşil sermaye ile benim ne ilgim var."

"Batı Çalışma Grubu çalışmalarını iç güvenlik harekat dairesinin bulunduğu 
bölümde mi yapıyordu?" 

 "Orada kuruldu ve faaliyetlerini orada yapıyordu."
"Tüm gelen kayıtlar gizli, şahsa özel veya çok gizli ibareli ve zarfta olduğu için 

bilmiyordum dedi, meslek hayatında tüm belgeler böyle zarflı mı gelir? Normalde biz askeri 
hiyerarşide değil, öyle midir hiç yani kurum içerisinde hadi dışarıdan gelen bilgileri anladım, 
falan kolordudan veya mekanizeden geldi, neyse yeri, kurum içerisindeki tüm bilgilerde aynı 
şekilde kapalı zarfla mı size ulaşıyordu?"

 "Şimdi gelen evraklar terörle ilgili olduğu için çoğu gizli veya çok gizli gelirdi, yani 
bizim bulunmuş olduğumuz daire terörle ilgili bir birim olduğu için. Hepsi zarfta gelirdi 
efendim."

 "Hamza Bey şimdi bu televizyon izleme ve gazete okumada plan şubenin çalışma 
ofisinde mi yapılıyordu, bir bilginiz var mı?"

 "Orada bir tane büyük bir masa vardı, toplantı masası, orada geliyordu arkadaşlar 
kendi aralarında bazı şeyleri yapıyorlardı gidiyorlardı, ama ne yaptıklarını ben görmedim, 
takip etmede benim şeyim değildi."

42.C. SANIK HAMZA ÖZALTUN MÜDAFİİ AV. ERAY GÜLCÜ'NÜN 
SAVUNMASI

"Ne yazık ki müvekkilimin sanık olarak bu davada yargılanıyor olmasını yadırgamış 
durumdayız. Çünkü bakıldığı zaman kendisi 95 yılında batı çalışma grubu kurulmadan 
yaklaşık 2 sene önce aynı mevkide Kızılay'da bulunan genelkurmay iç güvenlik harekat daire 
başkanlığının plan şube idari işler astsubaylığına atanıyor. Yani batı çalışma grubu 
kurulmadan iki sene önce orada görevini icra etmeye başlıyor. Daha sonra, ha buradaki tabi 
icra ettiği görev nedir, kendisinin de bahsettiği gibi kapalı olarak gelen zarfları deftere 
kaydedip, ilgili deftere kaydedip şube müdürüne iletmek, daha sonra gidecek evrakları da 
aynı şekilde şube müdüründen alıp postaya vermek diyebiliriz. 

Daha sonra batı çalışma grubu görevine başladıktan sonra aynı görev çerçevesinde 
kendisine emir veriliyor, bu prosedürü bildiği için daha önce plan şube idare astsubaylığını 
yaptığı için, yürüttüğü için kendisi aynı görevle kendisine emir veriliyor ve bu görevi daha 
sonra 97 yılında batı çalışma grubu kurulduktan sonra da 8 ay boyunca emekli olana kadar 
icra ediyor. 

Burada önemli olan husus şu; kendisi kapalı olarak kendisine verilen ve kapalı 
olarak aldığı zarfları yerlerine gönderirken nasıl oluyor da bu ciddi suçlamayla 
suçlanabiliyor, bunun iddianameye baktığımız zaman buna bir cevap bulamadık maalesef, bu 
derece ciddi bir suçla suçlanan müvekkilimin öncelikle ciddi ithamlarla, ciddi somut verilerle 
ilişkilendirilmesi gerekirdi ki sanık olarak karşınızda bulunsun, ancak bunların olmadığını ne 
yazık ki görmüş bulunuyoruz.

 Kendisi 2 sene boyunca yaptığı görevin dışında batı çalışma grubu kurulduktan 
sonra da tamamıyla aynı tanımda işleri yapmıştır ama neden suçlanmıştır, neden burada sanık 



  

konumundadır, çünkü şundandır; birkaç listede ismi vardır, nedir bu listeler, o mekana giriş 
yetkisinin olduğu belirten liste, o mekanda çalıştığı için zaten telefon listesinde bulunan 
isim listesi, bugün Türkiye cumhuriyetine bağlı bütün kurumlarda çalışan personellerin isim 
listesine baktığınız zaman o listeri görmemiz mümkündür işin doğal akışı zaten bunu 
gerektirir, kendisinin bir masası, bir telefonu varsa bu listelerde adını geçmesi kadar doğal 
hiçbir şey olamaz. Hal böyle iken kendisi sanık mı olmalıdır, kanımızca burada çok yanlış bir 
nitelendirme yapılmıştır, kendisi bu davada bilgisine başvurulabilecek biri iken sanık olarak 
bu koltuğa oturtulmuştur, kendisi açısından da çok zor günler yaşamıştır. Bu açıkladığım 
gerekçelerle beraatini talep ediyorum."

43.A. Sanık HAYRİ BÜLENT ALPKAYA 13/02/2013 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde ÖZETLE (Kls.271); 

"1996 Ağutos-1997 yılı Ağustos ayı arasında Genelkurmay Muhabere Elektronik ve 
Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı olarak görev yaptığını, başkanlığının muhabere ve 
elektronik cihazların temini, bunların kullanılması, konseptlerin hazırlanması ile ilgili teknik 
bir başkanlık olduğunu, daha sonra Güney Deniz Saha Komutanlığına atandığını, 2003 
yılında Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak emekli olduğunu, 

 7 Nisan 1997 tarihnide Genelkurmayda Çevik BİR’in yapmış olduğu toplantıya 
katılmadığını, bununla ilgili belgede belirtilen konuşmayı yapmadığını, Batı Çalışma Grubu 
belgelerinin kendi başkanlığına gönderilmediğini, Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri ile 
ilgili hiçbir şekilde görev almadığını, toplantılara katılmadığını,  

DYP Genel Başkanı Tansu ÇİLLER aleyhine kampanya kontrol formunun Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığından Güney Deniz Saha Komutanlığına geldiğini, Güney Deniz Saha 
Komutanlığına bağlı alt birimlere de kendi yazı ve imzasının ekinde belirtilen kampanya 
kontrol formunun dağıtıldığını, o dönemde Tansu ÇİLLER’in Mesut YILMAZ için “Şimdiye 
kadar seçilmiş hiçbir genel başkan onbaşı olma şerefsizliğini göstermedi” ifadesi üzerine 
onbaşıların infial duyması ve komutanlıklara bu intifallerini belirtmeleri üzerine Deniz 
Kuvvetlerinden gelen kampanya kontrol formunun hazırlanıp gönderildiğini, komutanlıklara 
değil DYP Genel Merkezi ve Meclis grubuna faks, telefon, telgraf, mektup ile ilgili Doğru 
Yol Partisi birimlerine gönderilmesi amacıyla hazırlanan bir belge olduğunu, Tansu 
ÇİLLER’e psikolojik harekât amacıyla hazırlanmış bir belge olmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.

43.B. Sanık HAYRİ BÜLENT ALPKAYA Ankara 13. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 19.11.2013  tarihli 34. 
celsesindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Genelkurmay Başkanlığında, 17 Ağustos 1995- 15 Ağustos 1997 tarihleri arasında 
Genelkurmay Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olarak görev yaptım. 
Bilahare 19 Ağustos 1997 ve 16 Ağustos 1999 tarihleri arasında Güney Deniz Saha 
Komutanlığı, 16 Ağustos 1999’dan itibaren 2 yıl Donanma Komutanlığı ve Donanma 
Komutanı iken 17 Ağustos 1999 depreminde Gölcük ve Karamürsel İlçeleri ile Yalova İli 
Afet Bölge Komutanlığı görevini ifa ettim. 26 Ağustos 2001- 28 Ağustos 2003 tarihleri 
arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevimi yaptıktan sonra emekli oldum. Elektronik 
ve Bilgi Sistemleri Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olarak yegane bildiğim, 
bana Batı Çalışma Grubunda hiçbir görev verilmediği, MEBS Başkanı olarak benim ve 
başkanlığımın 28 Şubat olarak anılan süreç ile hiçbir bağımın olmadığı ve Batı Çalışma 
Grubunda yer almadığım, bu grubun çalışmaları ile hiçbir ilgim olmadığı idi. Bırakınız 
şüpheli, tanık olarak dahi yeterli bilgi sahibi olmadığım için çağrılacağımı da 



  

düşünmemiştim. Ben 28 Şubat süreci ve Batı Çalışma Grubu hakkında 13 Şubat 2013 de 
sorgulanıp tutuklandıktan sonra, bu konudaki kitaplar, gördüğüm belgeleri ve iddianame 
yayınlandıktan sonra iddianameyi inceleyince bilgi sahibi oldum. Batı Çalışma Grubu’nun 
kurulduğundan haberim var fakat bununla beraber Batı Çalışma Grubunda yer 
almadığım ve tarafıma hiçbir görev verilmediği için, grubun çalışmalarından haberdar 
değilim. Batı Çalışma Grubu’nu, MEBS Başkanlığı’na gelen, Genelkurmay II. Başkanı Sayın 
Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli emir ile kurulduğunu biliyorum. 

Benim bildiğim, Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Başkanı’nın yetki ve onayı 
ile yasal olarak kurulan, Genelkurmay’ın çalışma gruplarından biri olduğudur. Tarafıma 
grubun faaliyetleriyle ilgili hiç bir görev verilmediği daha önce de belirttiğim gibi 
faaliyetlerle hiçbir ilgim bulunmamıştır; bulunması da mümkün değildir.

Genelkurmay Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olarak, 
Genelkurmay Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları Yönergesi de yer alan, Başkanlık kuruluşu 
ve görevlerini ve diğer başkanlıklar ile görev ilişkisini çok özet olarak sunarak devam 
edeceğim. Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığının EK-1 de sunduğum 
görülen Teşkilat Şeması ve Görev ve Sorumluluklarından da anlaşılacağı üzere,MEBS 
Başkanlığı, görev alanı ve sorumlulukları itibariyle, sadece Muhabere Elektronik ve Bilgi 
Sistemleri ile teknik bir başkanlık olarak görev ilgili teknik bir başkanlık olarak görev 
yapmaktadır. Başkanlık personeli, Başkanlığın konularında, eğitim görmüş Mühendisler, 
Bilgisayar programcıları ve otomatik bilgi işlem konularında ihtisas sahibi subaylardan 
oluşmaktadır. Teşkilat şemasından da görüleceği üzere, Muhabere Elektronik ve Bilgi 
Sistemleri Başkanlığının, Muhabere Destek Komutanlığı, Muhabere Elektronik Bilgi 
Sistemleri Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı olmak üzere 3 ana birimi 
bulunmakta ve MEBS Başkanı olarak ana görevim; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemlerinin temini, tesisi, işletilmesi, idamesi, 
geliştirilmesi ve konfigürasyon kontrolünün yapılmasıdır. Görev ve sorumluluklarımın 
detayına zaman nedeniyle daha fazla girmeyeceğim.Teşkilatı ve görev tanımında da açıkça 
belirtildiği üzere; Genelkurmay Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olarak 
benim ve teşkilatımdaki birimlerin, iç tehdit, irtica ve bölücü terör konularına ilişkin hiçbir 
görevi ve sorumluluğu olmadığı gibi, MEBS Başkanlığının teşkilatında, iç güvenlik, 
psikolojik harp, istihbarat, istihbarata karşı koyma gibi birimleri de yoktur. Görüldüğü üzere 
MEBS Başkanlığı’nın görev alanları Batı Çalışma Grubu’nun görev ve faaliyetleri ile hiçbir 
şekilde kesişmemektedir. MEBS Başkanlığının Genelkurmaydaki diğer başkanlıklar ile görev 
ilişkisi sadece bu başkanlıkların Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemlerinin temini, 
geliştirilmesi, işletimi ve onarımları konularında destek teknik destek sağlamaktır. Bu 
nedenlerle, MEBS Başkanı olarak ne şahsım ne de bağlı birimlerim ve dairelerim 28 Şubat 
süreci, Batı Çalışma Grubu ve çalışmalan içinde yer almıştır. Şimdi iddianamede ve yer yer 
farklılık gösteren Tensip Zaptında, hakkımda yer alan konularda savunmalarıma, beyan ve 
belgelerimi sunmaya devam ediyorum. 28 Şubat 1997 tarihli milli güvenlik kurulu toplantısı 
Genenelkurmay Başkanlığına verdiğimiz 29 Nisan 2013 tarihli dilekçemizle Ek-2 sundum 
çeşitli konulara ilişkin olarak sorduğumuz sorulara, Genelkurmay Başkanlığınca 10 Haziran 
2013 tarihinde cevap verilmiş ve Genelkurmay MEBS Başkanlığı görevim esnasındak izin 
ayrılış-katılış tarihleri çizelgesi Ek-3 de yer alıyor, gönderilmiştir. Bu çizelgede;Benim 
Genelkurmay MEBS Başkanı olarak 23 Şubat- 07 Mart 1997 tarihleri arasında, dolayısıyla 
28 Şubat MGK Toplantısı esnasında, “yıllık izinde” ve Genelkurmay karargahı dışında 
olduğum yer almaktadır. Bu nedenle MGK Toplantısı ve bu toplantıda alman Kararlar 
hakkında hiçbir ilgim ve bilgim olmamıştır. 28 Şubat MGK toplantısı kararlarını sonradan 
öğrendim. 

04 Nisan 1997 tarihli “çalışma grubu oluşturulması” konulu belge iddianame ve 
tensip zabtında benim hakkımda, Genelkurmay Başkanlığından gönderilen yazıya göre; “04 



  

Nisan 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu içerisinde bir Çalışma Grubu oluşturulması konulu 
belge ile bu grup içerisinde icra makamı olarak görevlendirilen birimlerden birinin komutanı 
olması” denilmektedir. Bu kesinlikle doğru değildir.

Şöyle ki; bu Çalışma Grubu, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde de yer 
aldığı gibi 10 Nisan 1997 Tarihinde II. Başkan Çevik Bır’in emri ile kurulmuştur. Daha 
önce yayınlanan 04 Nisan 1997 Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belgede ise sadece bir 
Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verildiği görülmektedir. Bu nedenle iddianamede yer 
alan Cumhuriyet savcılığınca Genelkurmay Başkanlığı antetli CD’den elde edilen 04 Nisan 
1997 tarih ve GENSEK; 3050155-97 İCRA Subayı Sayılı II. Başkan Çevik BİR imzalı 
belge, Batı Çalışma Grubu içinde bir çalışma grubu oluşturulmasını değil, Bu Çalışma Grubu 
kurulmasından önce 04 Nisan 1997 tarihinde irtica ile mücadele konusunda bir “Çalışma 
Grubu” oluşturulması ile ilgili bir belgedir. 

Bu nedenle 04 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu konulu belgede, Batı Çalışma 
Grubu içinde bir çalışma grubu oluşturulması söz konusu değildir. Bu belge, Batı Çalışma 
Grubunun kurulmasından önce yayınlanmıştır. Bu belge 04 Nisan 97 Tarihli "Çalışma Grubu 
Oluşturulması” ile ilgili II. Başkan Çevik Bir imzalı olup bu belgede özetle, Genelkurmay 
Harekat Başkanı Koordinatörlüğünde bir "Çalışma Grubu” oluşturulacağı, diğer J 
Başkanlıklarının bu çalışma grubu emrine vereceği personelin katılımıyla bu çalışma 
grubunun her gün toplanacağı ve çalışmalarının sonuçlarının Salı ve Cuma günleri 
Genelkurmay II. Başkanma arz edeceği, çalışma yer ve saatinin Harekat Başkanınca 
belirleneceği belge içeriğinden anlaşılmaktadır. 

04 Nisan tarihli bu belge ayrım yapılmaksızın Ataşe Başkanlığı J 7 dahil "Gereği 
için” hanesinde tüm J Başkanlıklarına dağıtıma tabi tutulmuştur. Bu belgede, esas olarak 
Çalışma Grubunun Koordinatörü olarak görevlendirilen Genelkurmay Başkanı Harekat 
Başkanı icra makamı olduğu anlaşılmaktadır.Çalışma Grubu Oluşturulması konulu bu 
belgede, henüz çalışma grubunun görev tanımının da yapılmadığı görülmektedir, icra 
makamı olarak Harekat Başkanlığından başka herhangi bir birim de yer almamaktadır.Bu 
nedenle, 04 Nisan 1997 Tarihli “Çalışma Grubu Oluşturulması” konulu bu belgede 
Genelkurmay Başkanlığı’nın tüm J Başkanlıklarına dağıtımda gereği hanesinde yer verilmesi, 
J Başkanlıklarının tümünün icra makamı olduğu anlamına da gelmemektedir. Belgede, 
icra makamı olarak, oluşturulacak Çalışma Grubunun Koordinatörü Genelkurmay Harekat 
Başkanlığına görev verilmiştir. Genelkurmay Harekat Başkanlığı dışındaki diğer J 
Başkanlıklarına ve MEBS Başkanı olarak şahsen bana oluşturulacak çalışma grubu içinde 
Harekat başkanlığı dışında başka icra makamları olmadığı için, İcrai bir görev verilmediği 
de açıkça görülmektedir. Sadece oluşturulacak çalışma grubuna katılmak ve Çalışma 
Grubu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak üzere tüm diğer Başkanlıklarca 
personel görevlendirilmesi yapılacağı konusunda bilgi verilmiştir. 

Esasta bu belgenin çalışma grubunun oluşturulması için hazırlık mahiyetinde 
verilmiş bir emir olduğu anlaşılmakta olup, doğal olarak hazırlanması ve dağıtımı da bilgim 
dışında gerçekleşmiştir. MEBS Başkanı olarak Çalışma Grubu oluşturulması konulu bu 
belgede yukarıda belirttiğim gibi, çalışma grubu içinde icra makamı olarak yer almadım ve 
çalışma grubu ile ilgili hiçbir görev de yapmadım. Esasen askeri hiyerarşi bakımından 
zaten, Çalışma Grubu Başkanı olan Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan dan 1 yıl 
kıdemli olmam nedeniyle, icra makamı olarak çalışma grubunda görev almam ve onun 
emrinde görev yapmam da mümkün değildir. Savcılık iddianamesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
Çalışma Grubu oluşturulması ile ilgili olarak saym Çetin Doğan’ın 28.05.2012 tarihinde 
savcılıkça alınan ifadesinde, söz konusu 4 Nisan tarihli belgenin hazırlanmasından önce, 
14 Mart 1997 tarihli Başkanlık Talimatından sonra Genelkurmayın toplantı salonunda, J 
Başkanları, Daire Başkanları, Genel Sekreter ve II Başkan ve kendisinin katıldığı bir 
toplantı yapıldığını ve bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir 



  

çalışma yapılmasına karar verildiğini sonra 04 Nisan tarihli belgenin Genel Sekreter 
tarafından hazırlandığını belirttiği yer almaktadır.

Genel Sekreterlik 1997 Ceridesi ve Genelkurmay Başkanlığı tarihçesi incelendiğinde 
görüleceği üzere, Çetin Doğan’ın ifadesinde belirttiği şekilde 14 Mart 1997 tarihli 
Başbakanlık talimatından sonra belgenin yayınlandığı 04 Nisan 1997 tarihine kadar böyle bir 
toplantı yapıldığına dair herhangi bir toplantı kaydı yoktur. Ayrıca, Genelkurmay Genel 
Sekreteri de ifadesinde, II Başkanın kendisini çağırdığını ve 04 Nisan belgesi yazılması 
belgesini yazması için emir verdiğini, böyle bir toplantı yapılmadığını belirtmektedir. 

 Genelkurmay antetli CD’den elde edilen 04 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu 
Oluşturulması konulu belgenin ekinde bulunduğu iddia edilen el yazması özel oturum ile 
ilgili görüş ve öneriler başlıklı notla ilgili olarak da şunları vurgulamakla yetineceğim. 
Resmi yazı niteliğindeki 04 Nisan 97 tarihli belgede herhangi bir eki olduğuna dair bir kayıt 
yoktur, incelediğimizde 04 nisan 1997 tarihli belgeden önce, özel oturum yapıldığına dair 
herhangi bir kanıtta olmadığı gibi sayın savcının böyle bir oturum yapıldığı iddiası dahi 
yoktur. Bu belgenin Genelkurmay antetli CD’de nasıl yer aldığı, kimin tarafından yazıldığı 
bilinmemektedir. Kim tarafından yazıldığı belli olmayan, imzasız bir belgenin delil olarak 
hiçbir değerinin olmadığı da açıkça ortadadır. El yazısı bu belgede, yazılı, Daire Başkanları 
ve J Başkanlannın yer aldığına ilişkin 1. 2. ve 3. kurullarında gerçek dışı olduğu ve 10 Nisan 
1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Kurulması konulu belge ve bu belgede yer alan şema ile 
hiçbir ilgisi olmadığı da açıkça ortadadır.

Batı Çalışma Grubunun kimlerden oluştuğu, Batı Çalışma Grubunun Teşkilatı ve 
Komuta zinciri emrin eki olan şemada açıkça görülmektedir. Batı Çalışma Grubunun kendi 
komuta zinciri içinde alınan kararlar, II. Başkana arz edilmekte ve Genelkurmay Başkanına 
arzı müteakip II. Başkan tarafından yayınlanmakta olduğu görülmektedir. Buradan da, irtica 
faaliyetlerinin takibine yönelik hiçbir görevi olmayan MEBS Başkanlığının Batı Çalışma 
Grubu ve Batı Çalışma Grubu komuta zinciri içinde yer almadığı sarih olarak görülmektedir.

İddianamede ve tensip zaptında şahsımla ilgili olarak da; 07 nisan tarihli "irticaya 
karşı alınacak tedbirler” başlıklı belgenin içeriği, bu belgede deşifre edilen hükümeti 
değiştirmeye yönelik olduğu iddia edilen konuşmalardan bahsedilmektedir. İddianamede, 
Genelkurmay Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olduğum sırada, 07 Nisan 
1997 tarihli,"Irticaya Karşı Alınacak Tedbirler” konulu toplantı tutanağı belgesinde, 
savcılıkça toplantıya katılanların, hükümet aleyhine hükümeti değiştirmeye yönelik 
konuşmalar yaptıkları, belgede, benim de konuşma yaptığım iddia edilmektedir.

 Bu da kesinlikle doğru değildir ve yaklaşık bir yıl sonraki dalgada 13 Şubat 2013’de 
sorgulanmama ve yaklaşık 8 ay tutuklu bulunmama neden olan tek belge budur.Şöyle ki; 
Hükümet aleyhine, hükümeti değiştirmeye yönelik konuşmalar yapıldığı iddia edilen böyle 
bir toplantıya katılmadım ve dolayısıyla bu yönde hiçbir konuşma da yapmadım.

 İddianamede savcılık 7 Nisan 1997 tarihli irtica Konusunda Alınacak Tedbirler 
başlıklı Gizli ibareli 6 sayfadan oluşan belgenin aslının emanetinde olduğunu belgenin onaylı 
suretinin ise Genelkurmay Başkanlığının 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekinde 
Başsavcılığa gönderildiğini belirtmektedir. 

Oysa Genelkurmay’ın cevabi yazısında bu belgeyi onayladığına dair bir ifade 
yoktur. Aksine Genelkurmay bu yazısında, Savcılığın 18 Ocak 2013 tarihli yazısı Ekinde 
gönderilen belgenin imzasız orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan bir 
suretinin mevcut olduğunun tespit edildiğini ve Başsavcılığa gönderildiğini belirtmiştir.

 Ayrıca açıkça görüldüğü üzere bu belgenin Genelkurmay tarafından onaylandığı 
Genelkurmay’ın yazısında görmemekteyiz ve bu belgenin Genelkurmayca onaylandığı 
yazısında yer almamaktadır. EK-2’de sunduğum 29 Nisan 2013 tarihli bilgi ve belge talep 
ettiğimiz dilekçemize, EK-4’te sunduğum Genelkurmay Başkanlığının 10 Haziran 2013 
tarihli cevabi yazısında, savcılık tarafından sorulmasını müteakip yapılan araştırmada 



  

bulunduğu belirtilen ve bize gönderilen 7 Nisan 1997 tarihli “irtica konusunda alınacak 
tedbirler” konulu toplantı tutanağının imzasız ve orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı 
anlaşılamayan bir belge olduğu, başlıksız ve imzasız olması nedeniyle hangi birim tarafından

yayınlandığının belirlenemediği, ayrıca belge üzerinde arşiv kayıt şerhinin de 
bulunmadığı belirtilmiştir. 

Genelkurmay’ın yazısında ayrıca bu toplantıya ait istediğimiz; toplantı emri, toplantı
tutanağı ve toplantıya katılanlann listesi dahil hiçbir belge ve bilginin tespit 

edilemediği de tarafımıza bildirilmiştir. Diğer taraftan TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi 
bir toplantı tutanağının, tutanağı tutan raportör tarafından el yazısı toplantı notlarının temize 
çekilerek, toplantı tutanağı haline getirilip toplantıya katılanlara imzalatılmasmı amirdir. Bu 
husus özellikle toplantıya katılıp konuşma yapan kişilerin söylediklerinin raportör tarafından 
doğru yazılıp yazılmadığının kontrolü ve yanlış yasılması yazılmış ise düzeltilmelerini 
sağlamak ve imzaladıklarında söz konusu toplantı tutanağında tutanağı yazanın ıslak imzası 
olmadığı gibi toplantıya katılan ve konuşma yaptığı iddia edilen kişilerin hiçbirinin de 
“imzası” olmadığı gibi, benimde katıldığıma dair imzam yoktur.

Yukarıda izah edilen nedenlerle, Genelkurmay Başkanlığının kendi yönergesine dahi 
uymayan, imzasız bu toplantı tutanağı belgesinin, benim toplantıya katıldığım ve konuşma 
yaptığıma ilişkin resmi bir belge ve delil olarak kabul edilmesi hukuken mümkün değildir. Bu 
belge hakkında Şevket Turan  müdafii 44 maddelik bir sunum yapmıştır. Bu sunum da 
belgenin gerçek olmadığı üretilmiş bir belge olduğunu çok iyi bir şekilde açıklamıştır. Bu 
tutanak belgesi bu özellikleri nedeniyle herhangi bir kişi tarafından maksatlı olarak da 
üretilmiş bir belge olduğunu ve bu belgenin sahte olarak üretilip elverişli bir vasıtaymış gibi 
suçlama amacıyla oluşturulduğunu göstermektedir. Zira soruşturma ilk başladığında 
savcılıkça 28 Şubat süreci ve BÇG ile ilgili tüm belgeler istendikten ve Genelkurmay 
Başkanlığınca ellerindeki tüm belgeler gönderildikten sonra, soruşturma başladıktan 1,5 yıl 
sonra, savcılıkça Genelkurmay’a Müşteki Tamer Tatar’ın getirdiği belgeler içinden çıkan bu 
toplantı tutanağının gönderilmesini müteakip, Genelkurmay’m da bu belgenin aynısını 
“imzasız, tıpkıçekim olup olmadığı anlaşılamayan” diyerek göndermesi dikkat çekicidir. 
Ayrıca belgede, bir dosyaya takılmış olduğunu belirten delgeç izi veya başka herhangi bir iz 
de görülmemektedir.Genelkurmay Başkanlığı’mn da imzasız, orijinal veya tıpkıçekim olup 
olmadığı anlaşılamayan şeklinde belirttiği böyle bir belgenin Genelkurmay da ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde olmadığı ve sonradan düzenlenmiş olabileceği de dikkatlerden uzak 
tutulmamalıdır. 

Genelkurmay Başkanlığına verdiğimiz 22 Temmuz 2013 tarihli dilekçemize 
Genelkurmay Başkanlığının 24 Temmuz 2013 tarih ve ADMÜŞ: 267022509140 sayılı cevabi 
yazısından anlaşıldığı üzere ; Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Ocak 2013 tarihli yazısı ile, 7 
Nisan 1997 tarihi itibariyle J Başkanları, Kuvvet Harekat Başkanları, Jandarma Genel 
Komutanlığı Harekat Bşk, Genel Sekreter, Özel Kuvvetler Komutanlığı Daire Başkanlıkları, 
Adli Müşavir ve Ad ve soyadları belirtilen kişilerin kimlik bilgileri sorulmuş, Genelkurmay 
Başkanlığının 28 Ocak Tarihli cevabi yazısı ile sadece kimliklerini bildirdiği kişilerin, 7 
Nisan 1997 Toplantısına Katılan kişiler olarak iddianameye yazıldığı görülmektedir. Bunu 
anlamak da mümkün değildir. 

Özetle; toplantıya katılanlar listesi olarak iddianamede yer alan listenin kaynağının 
da, imzasız ve orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamadığı Genelkurmay 
Başkanlığınca belirtilen 07 Nisan 1997 tarihli belge olduğu ve Genelkurmay Başkanlığının 
sadece kimlik bilgilerine yönelik yazısının farklı bir biçimde toplantıya katılanlar listesi 
olarak iddianameye yansıtıldığı açıkça görülmektedir. Genelkurmay Başkanlığı da 11 Ekim 
2013 Tarihli yazısı ile Avukat Çağrı Şenel’e gönderdiği cevabi yazısı ile yukarıda 
belirttiklerimizin doğruluğunu teyit etmiştir. Görüldüğü üzere, söz konusu toplantıya 
katılanlar listesi gerçek değildir ve toplantı ve bu toplantıya katılanlar listesi de yoktur.



  

Diğer taraftan, bu konuda Genelkurmay Başkanlığından gönderilen, tek gerçek 
belge, Genelkurmay Genel Sekreterliğinin ceridesinde yer alan II. Başkan Çevik Bır’in 7 
Nisan 1997 tarihindeki günlük programıdır. Genel Sekreterliğin Ceridesinde saat 15.00 de 
yapıldığı belirlenen General Amiral toplantısının Konusu, Toplantıya Katılanlar Listesi ve 
Toplantı Tutanağı hakkında gerçek hiçbir kayıt ve bilginin Arşiv yönergesi gereği imha 
edildiklerinden mevcut olmadığı da bilinmektedir. Ayrıca bu belgede general Amiral 
toplantısı olarak belirtilen toplantının ne maksatla kimlerin katılımları ile yapılacağı da yer 
almamaktadır. 

Başsavcılığın iddianamesinin 6. Bölümünde yer alan Değerlendirme ve Sonuç 
kısmında 07 Nisan 1997 toplantı tutanağına ilişkin yaptığı değerlendirmelere karşı 
düşüncelerimi sunacağım. Savcılık, toplantının amacının "Batı Çalışma Grubunun resmi 
olarak hayata geçirilmesi için ortak irade oluşturma, resmileştirilecek grubun TSK içinde 
etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için Genelkurmay Karargahı ve bağlı birliklerinde 
görevli general ve amirallerin desteğini alma olduğu anlaşılmaktadır." şeklinde bir 
değerlendirme yapmaktadır.

Oysa, Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir, 04 Nisan 1997 tarihinde Karargahın 
amiri olarak verdiği, Çalışma Grubu oluşturulması konulu belge ile irtica ile mücadele 
konusunda zaten bir Çalışma Grubunun kurulmasını emretmiştir. Askeri hiyerarşide bir 
komutanın, önceden emir verdiği bir konuda sonradan personeli toplayarak, ortak irade ve o 
personelin desteğini almak gibi bir husus asla mümkün değildir. Emir verildikten sonra bir 
komutan yetki ve sorumluluklarını paylaşmaz. Savcılık, bu değerlendirmesinin devamında, 
deliller bölümünde ayrıntısı verilen toplantı tutanağına göre; toplantıya katılanların hükümeti 
cebir ve şiddet uygulamak suretiyle ıskat etmek amacıyla bir grubun kurulması konusunda 
fikir birliği içinde oldukları, oluşturulacak gruba etkin bir iş bölümü içinde destek 
vereceklerini ifade ettiklerini de iddia etmektedir. Oysa atıf yapılan, aslında yukarıda izah 
ettiğimiz nedenlerden dolayı delil niteliği de taşımayan 07 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanağı 
incelendiğinde, toplantıya katılanlar ve toplantıya katılıp da konuşma yaptığı iddia edilen 
kişilerin hiçbirinin; hükümeti cebir ve şiddet uygulamak suretiyle ıskat etmek amacıyla bir 
grubun kurulması konusunda fikir birliği içinde oldukları ve oluşturulacak gruba etkin bir 
iş bölümü içinde destek vereceklerini ifade ettiklerine dair hiçbir ifadenin söz konusu sözde 
toplantı tutanağı suretinde dahi yer almadığı açıkça görülmektedir. Bu iddia doğru değildir 
ve vahim bir iddiadır. Ayrıca, hiç kimsenin, görev tanımı yapılmayan ve bu nedenle ne görev 
yapacağı; görev organizasyonu ve kimlerden oluşacağı henüz belli olmayan ve sadece 
çalışma grubu olarak kurulacağı 04 Nisan 1997 tarihli emirden bilgi sahibi olduğu bir çalışma 
grubu için, hele hele savcının değerlendirmesinde yazdığı gibi hükümeti cebir ve şiddet 
uygulamak suretiyle iskat etmek maksatlı bir grubun kurulması ve bu gruba etkin bir iş 
bölümü içinde destek verilmesini ifade etmek gibi bir söylemde bulunulacağına inanmakta 
mümkün değildir. 

Bununla birlikte, 07 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen söz konusu 
toplantıya katılan 40 kişi, Genelkurmay Karargahı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığı personeli iddia edilen kişilerdir. Toplantıya katıldığı iddia edilen, bir 
kısmı ilk defa bir araya geldiği anlaşılan daha önceden birbirini tanımayan kişilerin 
bulunduğu 40 kişilik böyle bir grupta, kendilerini daha önceden tanımayan ve kendilerinin de 
tanımadıkları amir ve üstleri önünde ve Genelkurmay gibi bir üst makamın karargahında 
sözde toplantı tutanağında yer alan içerikte konuşmalar yapmaları da mümkün değildir.

 Burada önceden birbirlerini tanımayan ve tanımadıkları amirlerden bahsediyorum. 
Ben burada kendi yönümden bazı şeyleri söylemek istiyorum. Genelkurmay karargahında 
batı çalışma grubunda kurulan grubunda bulunan ve görev yapan arkadaşlarımın hemen 
henem yüzde doksan beşini burada tanıdım. Kendilerini bazılarını simaen bazılarını 
tanımama rağmen ne ismini ne de görevlerini bilmediğimi gayet iyi hatırlıyorum. Ne Kenan 



  

Deniz, ne Idris Koralp, ne Ruşen Bozkurt’u ne de Cengiz Çetinkaya'yı daha önce hiç 
görmedim ve hiç tanımadım. 

Bir gün daha yeni tutuklandığımda cezaevinde koridorunda giderken Idris Koralp 
yanıma gelerek komutanım ben sizin kayınbiradenizin devre arkadaşıyım. Adım Idris Koralp 
diye kendisini tanıttı kendisini ama o sırada tanıdım. Ve Idris korolap olduğunu iç güvenlik 
harekat daire başkanlığında çalıştığını öğrendim. 

Yine Başsavcılık değerlendirmesinde; “07 Nisan 1997 tarihli toplantı sadece 
Genelkurmay Karargahında yapılacak faaliyetlerle ilgili olmadığı gibi tüm aramalara 
rağmen resmi bir emir veya davetle gerçekleştiğine dair belgelere ulaşılamadığı, öte 
yandan resmi bir toplantı olarak koordine edilmiş olması durumunda Kara Kuvvetleri, 
Deniz Kuvvetleri, Hava Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanları 
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında görevli personelin katılmaması 
gerektiği gerçeği karşısında, toplantının içeriği, toplantıya ilişkin olarak öncesinde 
herhangi bir davet ve yazışma yapılmaması göz önüne alındığında söz konusu toplantının 
resmi faaliyet dışı olarak Genelkurmay II.Başkanı tarafından Genelkurmay Karargahında 
karargaha bağlı birliklerde görevli general amiraller ile Kuvvet Komutanlıklarında  ve 
Jandarma Genel Komutanlığında görevli bazı general ve amirallerin katılımıyla yapıldığı 
belirlenmiştir.” denilmektedir.

Başsavcılığın yukarıda aynen sunduğum değerlendirmesi çalışma gruplarının 
kuruluşu, çalışma şekli ve toplantı ile ilgili davet ve katılacaklann yer aldığı toplantı emri ve 
gerçek toplantı tutanağının neden tüm aramalara rağmen bulunamadığı konularında eksik 
bilgi sahibi olunması nedeniyle hatalı kanaatlere ve varsayımlara dayanmaktadır. 

Çünkü; Genelkurmay Başkanlığı belge taleplerimize, cevabi yazılarında talepte 
bulunulan belgelerin 1997 ve müteakip yıllara ait olduğunu değerlendirilmekle, bu yıllara ait 
gelen ve giden evrak kayıt defterleri ve belgeler Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesi 1998 
gereği 5 yıl veya Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesi 2009 gereği arşiv Kategorisine göre 5 yıl 
veya 10 yıl saklandıktan sonra işleme tabi tutularak imha edilmiş olduklarından 15 yıl 
öncesine ait evrakın çok büyük bir kısmına erişilemediği şeklinde cevap vermiştir. Bu 
nedenle biz de 07 Nisan General Amiral Toplantısına ait, gerçek toplantı tutanağı ve 
Katılanlar Listeleri ve toplantıya ait tüm belgeleri Genel kurmay’dan istediğimiz halde, 
Genelkurmay Başkanlığı bu konularda herhangi bir bilgi ve belge tespit edilemediğini 
belirterek gönderememiştir.

Savcılığın, tüm aramalara rağmen resmi bir emir veya davetle toplantının yapıldığına 
dair resmi bir davet ve yazışma yapılmaması göz önüne alındığında söz konusu toplantının 
resmi faaliyet dışı yapıldığı iddiası da; toplantı ile ilgili resmi emir veya davet olmadığı için 
değil, Genelkurmay Başkanlığının yazısında belirttiği gibi 1997 ve müteakip yıllara ilişkin, 
15 yıl öncesine ait pek çok evraka erişilememiş olduğundan, geçerli bir iddia olmaktan 
uzaktır. 

Savunmamın bu kısmında 10 nisan tarihli batı çalışma grubu kurulması konulu 
belge’ye ilişkin açıklamalarıma geçiyorum.Batı Çalışma Grubu’nun da, Genelkurmay'm 
diğer çalışma gruplan gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri Karargah Hizmetleri Yönergesindeki 
usullere uygun olarak verilen emirle kurulduğu bilinmektedir. 

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı olarak 10 Nisan 1997 tarihli 
Batı Çalışma Grubu konulu Genelkurmay II. Başkanı imzalı belgenin Ek-A’sında yer alan 
Batı Çalışma Grubu Teşkilat Şemasında, İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü altında 
gösterilen 1 bilgisayar işletmeni subayın geçici görevle görevlendirilmesi II. Başkan 
tarafından emredildiğinden, gruba otomasyon ihtiyaçlarının giderilmesi, mevcut 
programlann güncelleştirilmesi, teknik ihtiyaçlann karşılanması konulannda sadece teknik 
destek vermek için 1 subayın ki bu subay Üsteğmen Ahmet Dağcı'dır. MEBS Başkanlığının, 
Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığınca görevlendirildiği tespit edilmiştir. Genelkurmay 



  

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı’nın, Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 
Şube Müdürü tarafından, Harekat Başkanlığı ilgilileri ile koordine edilerek, Batı Çalışma 
Grubunda belirli saatlerde görev yapmak üzere bilgisayar işletmeni 1 subayın geçici 
görevle Batı Çalışma Grubu emrine verilmesi dışında, Batı Çalışma Grubu ve bu grubun 
çalışmaları ile hiçbir ilgisi olmadığı MEBS başkanlığının hiçbir ilgisi olmadığı açıkça 
görülmektedir. Batı Çalışma Grubu Başkanı Çetin Doğan da ifadesinde, Genelkurmay’m 
değişik birimlerinden BÇG’de çalışmak üzere personel alındığını ve personel alınan birimler 
ile Başkanlıklarının BÇG faaliyetleri ile hiçbir ilgisinin olmadığını sadece Başkanlıklardan 
alınan personelin Batı çalışma grubu görev aldığını belirtmiştir.

 Batı çalışma grubu emrine geçici görevle gönderilen Üsteğmen Ahmet Dağcı 
MEBS Başkanlığı’nın temsilcisi değildir, ikinci Başkan’ın emri gereği Batı çalışma 
grubunda görevlendirilen bir subaydır. Ahmet Dağcı Batı çalışma grubunda ilk iki hafta 
belirli saatlerde görev yapmış bilhare Ağustos 1997 tarihine kadar kendisine devamlı görev 
verilemediği ve görev ihtiyacı olmadığı için dönüp kendi bilgi sistemleri daire 
başkanlığında görevine devam etmiştir. 

Ancak 1997 Ağustos ayında içgüvenlik harekat başkanlığında şube müdürü 
değişmesi sonucu Ahmet Dağcı yazılı olarak Mebs başkanlığından istenmiş ve bu durumda 
Ahmet Dağcı Harekat Başkanlığı emrine gönderilmiş bilahare Ahmet Dağcının sicili dahil 
dosyası sonra Harekat Başkanlığına verilmiştir. Bilhare devamlı tayin ile harekat 
başkanlığına geçen Ahmet Dağcı kendi ifadesinde de belirttiği gibi 2005 yılına kadar Harekat 
Başkanlığında göev yapmıştır. Ahmet Dağcı teknik destek vermek dışında herhangi bir 
belgenin hazırlanması ve o belgede fikir beyan edilmesi gibi konularda hiçbir şekilde 
bulunmamış sadece bilgisayarlarla ilgili yazılımların düzeltilmesi çıkan problemlerin 
halledilmesi ve brifinglere ait bazı yansıların yapılması ile görevine devam etmiştir.

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu belge, sadece MEBS 
Başkanlığından çalışma grubu emrinde teknik personel görevlendirilmesi, II. Başkan Çevik 
Bir tarafından emredildiği için MEBS Başkanlığına gönderilmiştir. Söz konusu 10 Nisan 
1997 tarihli belgenin yazılı metni ve içeriği MEBS Başkanı olarak benimle koordine 
edilmemiş bilgim dışında hazırlanmış bir belge olduğundan, bu belge ile ilgili olarak 
sorumlu tutulmam mümkün değildir.

Şimdi de 06 mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti konulu belge ile ilgili olarak 
iddianamede yer alan belgelerin hepsinin fotokopisi olması ve orijinallerinin yer almadığı 
iddianamede yer almadığı görülmektedir. Bu durumda Batı Harekat Konsepti ve Batı Eylem 
Planları hakkında daha önce Çetin Doğan’ın ve diğer sanıkların belirttiği önemli hususların 
değerlendirilmesinin gerektiği kanaatindeyim.Ben belgelerin hazırlanması ile hiçbir ilgim ve 
yeterli bilgim olmadığından bu belgelerin içeriklerini değerlendirecek durumda değilim. 
Bunlan belirttikten sonra iddianamedeki belgelerden hareketle savunmama devam edeceğim.

 06 Mayıs 1997 Tarihli ”Batı Harekat Konsepti” konulu belge Muhabere 
Elektronik ve Bilgi Sistemleri olarak Başkanı olarak benim bilgim dışında hazırlanan bir 
belgedir. Böyle olduğu bu belgeyi hazırlayan BÇG personelinin Cumhuriyet Savcılığında 04 
Nisan 2012 tarihinde, verdikleri ifadeleriyle de teyid edilmektedir.Açıkça görüleceği üzere, 
06 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti konulu bu belge, MEBS Başkanı olarak Batı 
Çalışma Grubunda yer almadığım ve Batı Çalışma Grubu ile hiçbir görev ilişkim 
olmadığından Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olarak benimle koordine 
edilmemiş ve bilgim dışında hazırlanıp dağıtımı yapılmış bir belgedir. Ayırca belirtmek 
isterim ki, Batı Harekat Konsepti Konulu bu belgenin Dağıtım planında MEBS 
Başkanlığına yer verilmesine rağmen MEBS Başkanlığına gönderilmediği de tespit 
edilmiştir. Çünkü; iddianamenin 278. ve 279. sayfalannda 3.32 No.lu maddesinde soruşturma 
kapsamında Genelkurmay Başkanlığından gönderilen belgeler arasında, MEBS Başkanlığı 
1997 dönemine ait arşiv malzemesi envanterinin ilk-son Arşiv Kurulu Ayıklama ve imha 



  

Komisyonunun gelen ve giden tüm evrakların kayıtlarının incelenmesi ve ayıklanması 
sonucunda sonucunda hazırladığı 1 sayfalık arşiv malzemesi listesinde MEBS Başkanlığına 
1997 döneminde gelen aşağıda belirtilen 4 arşivlik malzemenin 29.06.2011 tarihinde imha 
edildiği belirtilmektedir. 

Bu belgeler sırasıyla şunlardır: Çalışma Grubu Oluşturulması Konulu 04 Nisan 1997 
tarih ve Genel Sekreterlik 2050-155-97 icra subayı belge Milli Güvenlik Kurulu Kararlarına 
İlişkin Çalışma Grubu Oluşturulması Konulu 04 Nisan 1997 tarihli belge yine 
Genelsekreterliğinden çıkmış, Batı Çalışma Grubu Kurulması Konulu 10 Nisan 1997 tarih ve 
Genelkurmay herakat başkanlığmdan çıkan belge Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu 
29 Nisan 1997 tarih ve Genel kurmay herakat başkanlığından çıkan belge, 1997 yılında 6 
Mayıs 1997 Tarihli Batı Harekat Konsepti ve 27 Mayıs 1997 Tarihli Batı Eylem Planı 
Belgelerinin MEBS Başkanlığı’na 1997 yılında gelen evraklar listesinde yer almadıkları 
görülmektedir. 

İddianamede bu konuda Başsavcılık değerlendirmesinde, ‘’Batı Çalışma Grubu 
tarafından tabi bu Batı çalışma grubu tarafından değil genelsekreterlik ve harekat başkanlığı 
tarafından hazırlanmış sayın Çevik Bir imzalı belgelerdir bunlar ama burada öyle geçiyor. 
Batı çalışma grubu tarafından yukarıda belirtilen 04 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu 
Oluşturulması, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması ve 29 Nisan 1997 
tarihli Batı Rapor Sistemi Oluşturulması’na dair bu belgede MEBS Başkanlığına bilgi için 
gönderilmiştir belgelerin Genelkurmay MEBS Başkanlığına gönderildiği ve belgelerin 
29.06.2011 tarihinde imha edildiği belirtilmiştir.” şeklindedir. Görüldüğü gibi 1997 yılı 
döneminde; 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti konulu belge ile 27 Mayıs 1997 
tarihli Batı Eylem Planı belgelerinin, bu belgelerin MEBS Başkanlığının görevleri ile ilgili 
olmaması ve bu belgelerde MEBS Başkanlığı icra makamı olarak görev almadığından 
MEBS Başkanlığına gönderilmemiş olduğu da tespit edilmiştir. 29 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge, MEBS Başkanlığı’na bilgi için gönderilmiş bir 
belgedir. Bu belge de MEBS Başkanlığına bilgi için gönderildiğinden MEBS 
Başkanlığınca bu belge ile ilgili olarak da hiçbir işlem yapılmamış olduğunu belirtmekle 
yetineceğim.

Şimdi de iddianamede ve sonra tensip zaptında aynı maddede yer alan 27 Mayıs 
1997 tarihli batı eylem planı konulu belge ile ilgili olarak savunmama devam edeceğim. 27 
Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem Planı” konulu belge de Muhabere Elektronik ve Bilgi 
Sistemleri Başkam olarak benimle koordine edilmemiş ve bilgim dışında hazırlanan ve 
dağıtımı yapılan bir belgedir. Böyle olduğu, yine söz konusu Batı Eylem Planı ile ilgili olarak 
bu belgeyi hazırlayanların Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri ve iddianamede de yer alan 
ifadeleriyle de teyit edilmektedir. 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planının, üst yazısında 
Batı Harekat Konseptinin dikkati dikkate alınarak hazırlandığı ve alınacak tedbirler ile bu 
tedbirleri icra edecek komutanlık ve başkanlıkların yer aldığı görülmektedir. 27 Mayıs 
1997 tarihli Batı Eylem Planında mevcut faaliyet planlarının hiçbirinde MEBS Başkanı 
sıfatıyla bana icra makamı olarak verilmediği gibi, İddianamede bulunan Batı Eylem 
Planında icra makamı olarak gösterilen birimler ve o dönemde bu birimlerin başında olan 
“şüpheliler listesinde” de benim ve başkanlığımın İcra Makamı olarak yer almadığı açıkça 
görülmektedir. 

Yine iddianamede yer alan 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti ve bu 
konsepte istinaden hazırlanan 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planlarının hazırlanması ve 
dağıtımı, benim ve başkanlığımın bilgisi dışındadır. Batı Eylem Planı ve dolayısıyla Batı 
Çalışma Grubu ile hiçbir bağlantım olmadığı açık ve kesindir. Bundan dolayı, bilgim dışında 
hazırlanan ancak gerçek olup olmadığı tartışma konusu olan bu belgede icra makamı olarak 
bana görev verilmemiştir. Bu nedenle icra makamı olarak görev almadığım Batı Harekat 
Konsepti ve Batı Eylem Planı belgelerinden yazılı olduğu iddia edilen ifadelerin 



  

içeriklerinden de sorumlu tutulmam mümkün değildir. Daha önce 6 Mayıs Tarihli Batı 
Harekat Konsepti Belgesi ile ilgili olarak ifade ettiğim şekilde Batı Harekat Konsepti gibi 27 
Mayıs 1997 Tarihli Batı Eylem Planlarının da MEBS Başkanlığına gönderilmediği diğer 
taraftan ayrıca tespit edilmiştir. 

Netice olarak; Batı eylem planında MEBS Başkanı olarak yer almamamın tek 
nedeni 28 Şubat sürecinin tamamen dışında olmamdır. Bu belgede tarafıma hiçbir görev 
verilmemiştir. Bu nedenlerden dolayı tensip zaptının 36. sayfasında benimle ilgili olarak 3. 
paragrafında yer alan başta 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulmasına Dair 
Belge olmak üzere Batı Harekat Konsepti ve Batı Eylem Planı belgeleri ile hiçbir bağımın 
olmadığı ve yukarıdaki izahımdan da net olarak anlaşılacağı üzere bu belgeleri ve bahsedilen 
sonuçlarından da sorumlu tutulmam mümkün değildir.Yukarıda izah ettiğim üzere bu 
belgelerle fiili ve hukuki irtibatım bulunmaması nedeniyle bunlarla ilgili olarak bana 
sorumluluk yüklemek vahim bir maddi hataya devam niteliğindedir. 

İddianamede hakkımda 02.07.1997 çarşamba günü 02 temmuz 1997 çarşamba 
günü genelkurmay genel sekreterliği koordinatörlüğünde İnönü salonunda genelkurmay 
II. başkanı, genelkurmay J başkanları, karargahta görevli general ve amiraller, genelkurmay 
adli müşaviri, genelkurmay genel sekreter vekili ve batı çalışma grubunun katılımı ile yapılan 
özel takdime mebs başkanı olarak katıldığım iddiası da yer almaktadır.

 Genelkurmay Başkanlığının 29 Nisan 2013 tarihli dilekçemize verdiği 10 Haziran 
2013 tarihli cevabi yazısında, benim MEBS Başkanı görevinde iken 1 Temmuz-20 Temmuz 
tarihleri arasında “yıllık izinde” olduğum yer almaktadır. Benim 1 Temmuz-20 Temmuz 
1997 tarihlerinde yıllık izinle Genelkurmay Karargahı dışında olduğum süre içinde 02 
Temmuz 1997 Çarşamba günü Batı Çalışma Grubunun katılımı ile yapılan bu takdime 
katıldığım açıkça katılmadığım açıkça ortada iken MEBS Başkanı olarak Katılanlar 
Listesinde Savcılık tarafından yer aldığımın belirtilmesi de vahim bir maddi hatadır. 

Sayın Başkan savcılık sorgusunda sorulmayan ancak tensip zaptında şahsımla ilgili 
olarak yer alan konulardan; Şemdin Sakık’ın sorgulanması sonucu alınan ifadeler sonrasında 
çalışma grubu teşkil edilmesi ve bu grup tarafından uygulama zamanlarını ihtiva eden bir 
eylem planının hazırlanmış olması konusuyla ilgili olarak da söyleyeceklerim aşağıdadır.

Mahkemenize sunduğumuz Genelkurmay Başkanlığının 10 Haziran 2013 tarihli 
cevabi yazısında yer alan benim Genelkurmay Başkanı görevim esnasında MEBS Başkanı 
olarak görevim esnasındaki ayrılış katılış tarihleri çizelgesinde Ek-3’de mevcuttur görüleceği 
üzere Genelkurmay MEBS Başkanlığı görevinden 15 Ağustos 1997 tarihinde ilişiğimin 
kesildiği ve 19 Ağustos 1997 tarihinde de Güney Deniz Saha Komutanlığı görevime 
başladığım yer almaktadır. Şemdin Sakık’ın sorgulanması ve alınan ifadeler sonrasında 
çalışma grubu teşkil edilmesi ve bu grup tarafından uygulama zamanlarını ihtiva eden bir 
eylem planı hazırlanmasının ve planın uygulanması konusunun yer aldığı Nisan 1997 
tarihinde, MEBS Başkanlığı görevimden 15 Ağustos 1997’de ayrıldığım için hiçbir ilgim 
yoktur. Genelkurmay Karargahında bu tarihte görevli olmadığım için Şemdin Sakık ile ilgili 
bu konuya hiçbir ilişkim olmadığı açıkça görülmektedir. Gerek savcılık sorgusunda gerekse 
iddianamede bu konuda herhangi bir soru ve suçlamaya da muhatap olmadım.

 Tensip zaptında, DYP genel başkanı tansu çiller aleyhinde kampanya kontrol 
formu başlıklı belgede imzam bulunması konusunda ise belirteceklerim özetle şöyledir: 
DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’in Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Eylül 1997 tarihinde 
Samsun’da yaptığı konuşmada söylediği, ‘şimdiye kadar seçilmiş hiçbir Genel Başkan 
Onbaşı olma şerefsizliğini göstermedi’ ifadesiyle ilgili olarak, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığınca Güney Deniz Saha Komutanlığı ve diğer 3 Ana Ast Komutanlıklarına, DYP 
Genel Başkanı Tansu Çiller hakkındaki kampanya katılım formu gönderilerek, bu form 
gereğince kampanyanın başlatılması emredilmiştir. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın fax ile gönderdiği yazılı emir gereğince, 



  

iddianamede belirtilen Eylül 1997 tarihli yazım ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın emri 
ile gönderilen Kampanya Kontrolü Kontrol Formunu bağlı olan komutanlıklara gönderdim. 
Söz konusu bu kampanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın emri gereği Deniz Kuvvetlerine 
bağlı diğer komutanlıklar tarafından da yapılmıştır. Görüleceği üzere ben bu tarihte 
Genelkurmay Başkanlığında görevli değilim ve Sayın Tansu Çiller de hükümet görevinde 
değildir. Bu nedenle; 54. Refah yol hükümeti 18 Haziran 1997 Tarihinde istifa ettikten 
yaklaşık 3 ay sonra meydana gelen bu kampanyanın bana yöneltilen suçlamayla hiçbir bağı 
yoktur.  Ben Genelkurmay’daki görevimden bir buçuk ay evvel aynldım.Yukarıda belirttiğim 
gibi hükümette 3 ay önce istifa etmiştir. Kaldı ki gönderilen emir Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının yazılı faks emridir. Benim imzamla bu emir sadece bağlılarıma intikal 
ettirilmiştir. Kampanya benim insiyatifimle yapılmamıştır. Kampanyanın hiçbir şekilde 
sorumlusu değilim, ayrıca Savcılık sorgusunda, bana Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
gönderdiği kampanya katılım formunun benzeri gösterilerek Batı Çalışma Grubunca 
hazırlandığı ve daha önce görüp görmediğim sorulmuştur. 15 Ağustos 1997 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığından ayrıldığım için Eylül 1997 sonunda yer alan bu konu ile ilgili 
hiçbir bilgim yoktur. Kampanya kontrol formunu da daha önce görmedim. 

Tensip zaptının 36. sayfasında yer alan; müştekilerin özellikle asker müştekilerin 
beyanlarının kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular olarak kabul edilmesinin 
gerektiği ifadesi konusunda;kısaca söyleyeceklerim şunlardır; Müştekilerin, özellikle eski 
asker müştekilerin hiçbirinin beyanlarında benim adam adım geçmemektedir. Eski asker 
müştekilerin hiçbiri benimle birlikte veya emrimde görev yapmamıştır. Silahlı kuvvetlerden 
ihraç ihraç edilen müştekilerin hiçbirinin silahlı kuvvetlerden ihraç edilmesi sürecinde benim 
görev almadığım gibi ihraçları ile ilgili hiçbir belgede de imzam yoktur. Dolayısıyla eğer bu 
konuda bir suçlama yöneltilecek, hukuki sebepler iddia edilecekse bile bu hususta benimle 
ilgili en küçük bir hukuki bağ kurmaya imkan yoktur. 

 Sonuç olarak özetle; Öncelikle mahkeme dosyasında suç tarihi olarak tespit edilen 
28 Şubat 1997 tarihinde Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı 
olarak, 23 Şubat- 09 Mart 1997 tarihleri arasında yıllık izinde ve Genelkurmay karargahı 
dışında olduğum ayrılış-katılış çizelgesinde yer almaktadır 04 Nisan 1997 tarihinde Çalışma 
Grubu Oluşturulması konulu belgede, oluşturulacak çalışma grubunun koordinatörü olarak 
Genelkurmay Harekat Başkanlığı belirtildiğinden hiçbir J Başkanlığı ve benim başkanı 
olduğum Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı da icra makamı değildir. 
Katıldığım iddia edilen 07 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler” konulu 
toplantı ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı, toplantı tutanağının imzasız ve orijinal veya 
tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan bir belge olduğu ve imzasız olması nedeniyle hangi 
birim tarafından yayınlandığının belirlenemediği, ayrıca belge üzerinde arşiv kayıt şerhinin 
de bulunmadığım belirtmiştir. Böyle bir toplantıya katılmadığım gibi, konuşma da 
yapmadım. Sözde 7 Nisan 1997 Toplantı Tutanağı üretilmiş ve delil niteliği olmayan bir 
belgedir. Toplantıya ilişkin gerçek bir katılanlar listesi olmadığı da açıkça ortaya konmuştur.

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu belge, MEBS 
Başkanlığından çalışma grubu emrinde teknik personel görevlendirilmesi emredildiği için 
MEBS Başkanlığına gönderilmiştir. Söz konusu 10 Nisan 1997 tarihli belgenin yazılı metni 
ve içeriği MEBS Başkanı olarak benim bilgim dışında hazırlanmış bir belgedir. 

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti konulu belge, MEBS Başkanı olarak 
Batı Çalışma Grubu ve Batı Çalışma Grubu komuta zinciri içinde yer almadığım ve Batı 
Çalışma Grubu ile hiçbir görev ilişkim olmadığından Muhabere Elektronik ve Bilgi 
Sistemleri Başkanı olarak benim bilgim dışında hazırlanmış bir belgedir. 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planında yer alan faaliyet planlarının hiçbirinde 
MEBS Başkanı sıfatıyla bana icra makamı olarak yer verilmediği gibi, iddianamede bulunan 
Batı Eylem Planında icra makamı olarak gösterilen birimler ve o dönemde bu birimlerin 



  

başında olan " şüpheliler listesinde” de benim ve başkanlığımın icra Makamı olarak yer 
almadığı açıkça görülmektedir.

06 Mayıs 97 tarihli Batı Harekat Konsepti ve bu konsepte istinaden hazırlanan 27 
Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planlarının hazırlanması ve dağıtımı, benim ve başkanlığımın 
bilgisi ve ilgisi dışındadır. Bu sebeple de Batı Çalışma Planı Batı Eylem Planı ve dolayısıyla 
Batı Çalışma Grubu ile hiçbir bağlantım olmadığı açık ve kesindir. MEBS Başkanı olarak 
Batı Eylem Planında icra makamı olarak yer almadım. Bana hiçbir görev verilmemiştir. Bu 
husus, MEBS Başkanı olarak benim 28 Şubat sürecinde görev almadığımın ve Batı Çalışma 
Grubu belgelerinin hazırlanması dahil bu grubun hiçbir faaliyetine katılmadığımın çok açık 
bir kanıtıdır.

 DYP Genel Başkanı Tansu Çiller hakkında başlatılan kampanya ile ilgili gönderilen 
yazı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının emri gereğince yazılmıştır. 15 Ağustos 1997 tarihinde 
görevimden ayrıldığım için Eylül 1997 tarihli Kampanya Katılım Formunun hazırlanması ile 
hiçbir ilgim ve bilgim yoktur. Bu tarihte Genelkurmay Başkanlığında görevli değildim.Sayın 
Tansu Çiller de hükümet görevinde değildi. 

Silahlı kuvvetlerden ihraç edilen asker müştekilerin hiçbirinin silahlı kuvvetlerden 
ihraç edilmesi sürecinde görev almadığım gibi ihraçları ile ilgili hiçbir belgede imzam da 
yoktur. Bu nedenle, şahsımla ilgili bu suçlamaya yönelik kuvvetli suç şüphesinden de söz 
edilemez. Batı Çalışma Grubunda görev almadım.Iddianamede yer alan hiçbir belge 
benimle koordine edilmemiş, belgelerin hazırlanmasından haberim olmamış, tarafımdan 
hiçbir belgeye hiçbir işlem yapılmamıştır. 

Genelkurmay Başkanlığınca verilen ve verdirilen hiçbir brifingle ile ilgim de 
yoktur.Batı çalışma grubunun iddianamede belirtilen hiçbir toplantısınada katılmadım.

 İddianamede 765 Sayılı Türk Ceza Kanunnın 147. maddesinde belirtilen üzerime 
atılı suç ile hiçbir illiyet bağım olmadığı gibi atılı suç ile ilgili maddi manevi unsurların 
benimle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Atılı suçu hangi fiili icra ederek işlediğimi 
anlamamda mümkün değildir.

Netice Olarak; Yukarıda ayrıntılarıyla açıkladığım gibi Genelkurmay Muhabere 
Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olarak 28 Şubat 1997 süreci ve Batı Çalışma 
Grubunda yer almadım. 7 Nisan 1997 Tarihinde yapıldığı iddia edilen toplantıya katılmadım 
ve konuşma da yapmadım. Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan belgeler ve planlann 
tümü benim sorumluluk alanımda olmadığı için benimle koordine edilmemiş, bilgim dışında 
hazırlanmış ve dağıtımı yapılmıştır. Bu belgelerle benim hiçbir bağım yoktur, iddianamenin 
47. sayfasının başında belirtilen, “sorumluluk kapsamında çalışma grubunu kurulmasına 
müsaade eden, bu grup içinde çalışan ve bu grubun emir ve direktifleri içinde faaliyette 
bulunan” denilerek yapılan 4 ana sorumlu sıralamasının hiçbirinin kapsamında değilim. 
Yukarıdaki izahlarım ve dosya belgeleri birlikte incelendiğinde bu gerçeğin açıkça ortaya 
çıkacağına inanıyorum. Tarafıma isnat edilen suçlamalarla ilgili olarak tüm gerçekleri 
yukarıda anlatmış bulunuyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum ve suçsuz olduğum 
sabit olduğundan yargılama sonunda beraatımı talep ediyorum."

"Ben DYP Genel Başkanı Tansu Çiller aleyhinde kampanya kontrol formu,bu 
belgenin hükümetin istifasından sonra hazırlandığı açık. Ancak suç tarihini hükümetin istifası 
tarihi olarak kabul etsek bile bu suçun öncesinde hazırlık hareketlerinin ve sonrasında da 
suçun yansımaları ve etkilerinin olduğunu kabul etmemiz gerekecek çünkü basit bir suç değil 
iddianamede tanımlandığı şekliyle belirtiyorum. Şimdi Deniz Kuvvetleri başbakanlık yapmış 
biri hakkında nasıl bu şekilde faaliyet yürütebilir çünkü sonuçta bu sadece bir siyasinin diğer 
bir siyasiye yönelik olarak sarf ettiği bir söz bu kampanya ile ilgili emir Deniz kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından verildi dediniz. O tarihlerde sayın Güven Erkaya Deniz Kuvvetleri 
Komutanıydı emekli olmuştu. Bu emir doğrudan Deniz Kuvvetleri tarafından mı verildi. 
Yoksa Kuvvet Komutanlığına Genelkurmay tarafından mı böyle bir emir üretildi bu konuda 



  

bilginiz var mı hangi kanuni dayanak ile ve BÇG faaliyetleri kapsamında mı bu kampanya 
yapıldı.?"

"Ben o sırada Genelkurmayda görevli değlidim. Bir buçuk ay gibi bir süre ayrıldım. 
Süreden sonra ayrıldım. Ayrıldığımdan sonra bir buçuk ay gibi bir süre geçti. Ben 
Genelkurmaydan verilip verilmediği konusunda bir bilgi sahibi değilim. Yalnız Deniz 
Kuvvetlerinin bütün bağlılarına verildiğini biliyorum. O kapsamda emirdir. Yazılı emrin 
gereğini yaptım. Bizim birliklerimizde bulunan özellikle o onbaşı rütbesindeki personelin bu 
konuda büyük bir hassasiyeti olmuştu."

"Bu olabilir. Yani Bu şahsi olarak mümkündür ama kurumsal olarak böyle bir tepki 
nasıl gösterebildi. Onu sormak istiyorum. Veya kanuni dayanağı varmıydı. Bu konuda bir 
bilginiz varmı?"

"Hayır benim bu konuda bir bilgim yok. Arz ettiğim gibi daha evvelde bana 
Savcılıkta aynı kampanya kontrol formunun benzerini Savcı bey gösterdi."

"Orda imzanın size ait olduğunu söylemişsiniz?"
"Tabiatıyla imza benim, onu inkar edecek durumumda yok ben Deniz 

kuvvetlerinden gelen emrin onlara ne şekilde onlar tarafından hazırlandığı konusunda bilgi 
sahibi değilim.Ondan sonra Takipte  etmedim."

"İmzaladığınız belge ekinde olan bir belge , belge tabiki hükümetin ayrılmasından 
sonra düzenlenmiş bir belge olduğu anlaşılıyor, bu belge bir pskiolojik harekat belgesi olması 
itibari ile önemli bence yani fikir vermesi açısından önemli diye düşünüyorum. Ben şimdi 
belgeye baktığımızda belgenin kimler adına kampanyaya iştirak edileceği bölümünde sırayla 
sayılmış askerde çocuğu olan anne ve babalar halen askerlik görevini onbaşı olarak 
yapanlar askerlik görevini onbaşı olarak yapmış vatandaşlar subay ve astsubaylar onbaşılar 
çavuşlar köyü isimleri yerleşim yerlerindeki vatandaşlar şimdi burada başlığa baktığımız 
zaman kimlerin kampanyaya iştirak edeceği değil kimler adına kapmanyaya iştirak edeceği 
şeklinde dolayısıyla burada bu psikolojik harekat şeklinde düzenlenen kapmanyada bu 
sayılan kişilerin haberi olmadan onlar adına dilekçeler başvurular gönderileceği anlaşılıyor. 
Zaten son 6. maddeye bakıldığı zaman onbaşılar ve çavuşlar köyü isimli yerleşim 
yerlerindeki vatandaşlar yani ben böyle anlıyorum. Şimdi bu belgeye baktığınız zaman siz 
bunu imzalayarak ekte gönderdiniz bu sizi rahatsız edmedimi yani kurum içerisinde bu 
şekilde bir gerçek olmayan gerçek dışı düzenlenebilecek bir kısım kişilerin adları kullanılarak 
yahutta yönlendirilerek bu başvuraların yaptırılması sizi rahatsız etmedi mi?"

" Ben tabi belgeyi hazırlayan olmadığım için neleri kast ederek onları yazdıkları 
konusunda bir fikir de bulunmak herhangi bir söylemde bulunmak durumunda değilim ancak 
benim sonradan takip ettiğim kadarıyla çok az bir katılım oldu. Bunun dışında bu bir çavuşlar 
köyü veya onbaşılar köyü diye herhangi bir köye de bu belgenin gitmesi mümkün değildi. 
Benim hatırladığım kadarıyla belge DYP meclis grubuna ve DYP genel merkezine idi. Öyle 
basına vesare sağa sola herhangi bir yayın yapılması konusunda bir fikir yoktu belgede."

"Zaten belgede de askeri birlikler içinde yapılacağı bu onbaşılar ve çavuşlar köyünde 
oturan vatandaşların bu işten haberinin olmayacağı anlaşılıyor."

"Hayır öyle bir sahte belge düzenlenmesi mümkün değil."
" Şimdi nasıl değerlendirebiliriz o zaman yani adına diyor kendisi değil adına diyor 

bu belge onbaşılar ve çavuşlar köyüne gönderilmediğine göre nasıl böyle bir talepte 
bulunulmuş olabilir.?"

"Şimdi şunu kesinlikle söyleyebilirim. Askeri birliklerde verilen bir emir gidipte 
sahte bir belge düzenlenerek şunu yapılsın şeklinde asla mümkün değildir. Benim hiç aklıma 
bile gelmedi. Sizin gelmiş ama bu şekilde düşünmem benim mümkün bile değil. Eğer olsaydı 
herkese gider sağa sola köye dahi yazılırdı."

"Başkanlığınıza bağlı daire başkanı olarak 1997 de görevde olan Ahmet Ziya 
Öztoprak'a batı çalışma grubu faaliyetleri ile ilgili olarak bir 07/04/1997 tarihli yada 



  

başkaca bir toplantıya katılması için emir ve talimat verdiniz mi,vermediyseniz bir General 
ve Amiral toplantısına Daire başkanı kurmay Albayın katılması söz konusu olur mu? Bununla 
ilgili devamında iki batı çalışma grubu çalışmaları kapsamında herhangi bir faaliyete 
katılması için toplantı dışında herhangi bir faaliyete katılması için emir ve talimat verdiniz 
mi?

"Bu toplantı ile ilgili herhangi bir emir almadım. Ne bu toplantıya kendim de 
katılmadım. Herhangi bir konuşma da yapmadım. Bunu savunmamda açıkça belirttim. 
Olmayan bir toplantı hakkında daire başkanlanma gidin bu toplantıya katılın demem mümkün 
mü değil bunun için hiç bir daire başkanıma hiç bir personelime bu konu da herhangi bir emir 
vermedim."

" Batı çalışma grubunun kuruluşundan haberdarım diye ifade ettiniz ve 
Genelkurmay tarafından resmi kurulan bir kuruluştur diye söylediniz ve çalışmalarına 
katılmadıığınızı beyan ettiniz. Şimdi batı çalışma grubu resmi bir kuruluş olarak kurulmuşsa 
ve üstelik J 6 olarak önemli bir görevde bulunan size belirli bildirimler ve gereği için 
tebligatlar yapıldığı halde bu toplantıya katılmamanız bir görevi ihmal yada görevi terk değil 
midir?"

"Savunmamda açıkça ortaya koydum bunları. Katılmadım çünkü usulen söylemem 
gerektiği için onu söyledim. Ben batı çalışma grubunda görevli değilim ki toplantısına 
katılayım. Benim bildiğimi söylüyorum. Ben Genelkurmay başkanının yetkisi ve onay 
vermesi sonucu yasal olarak kurulmuş Genelkurmayın çalışma gruplarından bir tanesidir 
diyorum. Genelkurmay Başkanlığında şimdi 4 Nisan belgesi ile ilgili olarak çalışma grubu 
oluşturma belgesi ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığında şimdi J7 de diye bir 
Başkanlığımız var bizim askeri tarih ve strateji etütler başkanlığı o da J7onada gitmiş emir 
ama bu emrin gitmesi onun orda faaliyet yapmasını gerektirmiyorki nitekim o burda yok aynı 
şekilde benimde olmamam lazım ama malesef varım"

" Tansu Çiller'in biraz önce bahse konu beyanı ordunun bütün taleplerine anında 
yerine getiren Mesut Yılmaz hükümetine karşı daha doğrusu meslektaşına ve siyasi parti 
genel başkanına yönelik ordunun yada sizin Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında daha 
önceki hükümetin düşürülmeye çalışıldığı dikkate alındığında ordunun hükümetler arasında 
böyle bir tercih yapması yani birisinin Mesut Yılmaz hükümetini himayeye alıp kampanya 
başlatmanız doğru mu?"

" Şimdi o kampanyayı başlatan ben değilim. Herhangi bir partinin hedef alındığını 
siz söylüyorsunuz ben o şekilde düşünmüyorum. "

"Ama olay bizzat tam şeye Mesut Yılmaz'a yönelik deniliyor ki sen ordunun emrine 
girdin onbaşı gibi harekat ediyorsun olay bu yoksa?"  Siz öyle anlıyorsunuz.

"O dönemde Genelkurmayın hafızasını elekrtonik ortama noktasında bir çalışmanız 
varmıydı ?"

"Yoktu. Benim istihbarat görevim yok psikolojik görevim yok hiç onları da 
söyledim. Kalkıpta böyle bir elektronik ortam yaratma ile ilgili de hiç bir çalışmamızda 
olmadı. Dönemin karanlık olduğunu da siz söylüyorsunuz ben karanlık bir dönem olarak 
görmedim. Ben diyorum ki benim irtica ile iç tehdit ile bölücülükle, bölücü terör ile ilgili 
olarak mücadele görevim yok. "

"Güven Erkaya yine o söyleyişinde şunu söylüyor diyorki biz pskilojik harekat 
olarak sivil siyasete darbe geliyormuş izlenimini yaratarak siyasileri baskı altına almış 
şekillerini orda ayrıntılı bir şekilde anlatıyor biraz önce size yöneltilen sorularda da o sizinle 
ilgili olan o belgede buna yönelik bir belge olduğunu buna böyle bir çalışma olduğunu 
düşüncesindeyim neden çünkü daha önce bu batı çalışma eylem planında ve harekat 
konseptinde ordunun sivil hukuk sınırları içerisinde kalması gerektiğine dair yazılar yazan 
köşe yazarları hakkında kamu oyu oluşturulması görsel ve yazılı basında hangi temaların 
işlenilmesi gerektiğine dair bilgiler var iddianamede bu bilgiler mevcut. Dolayısıyla siz ise 



  

ısrarla bunlara siyasilere yönelik herhangi bir şantaj korkutma yıldırma psikolojik harekat 
işma eden eylemlerinizin olmadığını söylüyorsunuz ama o temalar o olgular olaylar ve sizin 
anlatımlarınız dünkü İlhan Kılıç'ın m anlatımları çelişmektedir. Bu çelişkiyi siz nasıl 
giderirsiniz?"

"Ben gerçekleri söyledim. İlhan Kilıç'ın ne dediği beni ilgilendirmez. Batı harekat 
konsepti ve batı eylem planı dediğimiz belgelerin varlığı ve gerçek belgeler olduğu 
konusunda pek çok fikir beyan edildi. Bana gelmemiş olmaları belgelerin var olup da 
gelmemiş olmalarından dolayı değil belkide olmadıkları için belge geldi.Benim orda 
dağıtımda gereği için hanesinde veya şurda burda olduğum olmadığım şüpheli bilinmiyor. 
Belgenin gerçeğini görmeden ben bu belge hakkında vardır veya yoktur diyemem. Zaten 
konu olarak benim görev konularım içinde değil konuyla ilgili de değilim. Güven Erkaya 
hakkında ile ilgili söylediklerinizi de ben okumadım onu ve Güven Erkaya'nın da ne dediği de

benimle hiç ilgili değil okumamda gerekmiyor."
"Demokrasi ile idare edilen bir ülkede demokrasiye gönül vermiş bir ordu 

yapılanması içerisinde temel anlayışın ben öyle olduğu kanaatindeyim. Dün İlhan Kılıç bey 
de aldığım notlarda gördüğüm o , askerler veyahutta ordu kendi görev alanlarının dışında bir 
alanda bir konuda beyanda bulunamaz tavır ortaya koyamaz düşünce belirtemez. Yanlışım 
varsa eğer burada şimdi bu olması gereken hepimizin ifade etmekten büyük haz duyduğumuz 
bir parantez içi cümle ancak bir dönem yaşandı bunu hepimiz gözlerimizle gördük. Yaşadık. 
Bir Osman Özbek olayı yaşandı. Bir işte Tansu Çiller siyasidir. Ve siyasi olarak o kimliği ile 
yerine göre siyasi bir kişiye bir kimliğe birşeyler ifade etmiştir. Ordu içerisin de de muhtelif 
görüşte insanlar olabilir a görüşünden b görüşünden ama bu manada bir takım kampanyaların 
düzenlenmesi  tavırların ortaya konulması düşüncelerin bi şekilde ifade edilmesi ben bunu 
pek bağdaştıramadım. Siz nasıl bağdaştırıyorsunuz demokrasi ile demorkarasiye gönül 
vermiş ordu kimliği ile Osman Özbek olayını da birlikte değerlendirirseniz memnun 
olursunuz?" Benim konumla Osman özbek olayının ne ilgisi var onu anlamadım.

"Bir çok sanığın savunmasında rütbesi nisbeten düşük olan sanıkların savunmasında 
şu ifadeler veriliyor biz emir kuluyuz. Biz emre uyduk. Bizim bu talimatları emirleri kritize 
etme yetkimiz yoktur. O dönemde bir kısım subay ve assubaylara şöyle emirlerde verildi. 
Eşinizin baş örtüsünü açın namaz kılmayın bu insanlar bu emirleri yerine getirmediler. 
Bunların hukuk devletinde olmayacağından demokraside olmayacağından yola çıkarak 
kritize ederek bu alt rütbeli subaylar bu kanunsuz emirleri bu dinle savaş görüntüsü veren 
emirleri yerine getirmediler. Çok alt rütbeli astsubaylar subaylar bu tür emirleri yerine 
getirmezken size göre hukuk devleti olmaması gereken bir toplumsal mühendislik projesi 
görünümü veren bu tür  emirleri kritize etmek sizce çok mu zordu sizin rütbenizde bir 
subay?"Benim bu konuylan hiç bir ilgim yok. 

"Eylül 97 Tansu Çiller'in Mesut Yılmaz için sarf ettiği şerefsiz onbaşı yakıştırmasına 
yani meraforuna karşı kurumunuzda başlatılan kampanyaya ki bu siyasi bir tavırdır. Bu tavır 
askere geleneklere ne derecede uymaktadır astın üste karşı başlatılan kampanyaya 
katılmasını kast ediyorum. Sizi ast kabul ediyorum. Tansu Çilleri de üst?"

"Tansu Çiller benim üstüm değil. Benim üstüm deniz kuvvetleri komutanı ve 
Genelkurmay Başkanıdır. Ben güney deniz saha komutanı iken emrimde 18 bin personel 
vardı. Bunların en aşağı üçbin beşyüze yakını onbaşı rütbesindeydi. Bu onbaşılar üstlerine 
kendi üstlerinden sırasıyla bana gelen bilgiye göre bunların infial içinde olduklarını 
biliyorum. Bu onbaşılar bana veya üstlerine gidip onlar işlem mi yapsın desin yoksa kendileri 
mi şahsen gidip DYP genel merkezine veya meclis grubuna müracaat mı etsinler eğer bana 
müracaat edipte ben gereğini yapsaydım o zaman işte suç olurdu. Bu yapılan benim 
değerlendirmem bu yapılan ordaki onbaşılara yol göstermektir. Eğer şikayetleri varsa 
gitsinler benlen ilgisi olmadan ne yaparlarsa yapsınlar çünkü bireysel bir iştir. Benim şahsen 
yapacağım bir iş değildir. Sizin bahsettiğiniz o demokrosiyede hiç uymaz eğerben yaparsam 



  

anlatabildim mi."
"06 Mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti dokümanı ve 27 Mayıs 1997 tarihli batı 

eylem planı üzerine baktığımız zaman sayın Başkan dağıtım planına baktığımız zaman bu 
dağıtım planında bu dağıtım planında bu belgelerin eğer var ise bu belgelerin var ise dağıtım 
planında bu belgelerin meps başkanlığına gittiği görülüyor. Mebs başkanlığına gittiği 
görülüyor bu her iki belgenin de ve kayıtlarında bunun bulunmadığını söylediler. Bunu neye 
yorumluyorlar. Yani Bu konuda daha evvel burda açıklamalarda bulundum ama sizin 
ağzınızdan duymak istiyorum. Muhabere elektronik sistem bilgi sistemleri başkanlığında 
giden evrakları yani batı çalışma grubuyla neş edilen evrakların tabi kayıtları ilgili belgeler 
hepsi var imha tutanakları var bu belgeler arasında bunun olmadığını söylediler oysa bu belge 
burayı gitmiş görünüyor bunu niye yorumluyor. Gelmeyen iki belge var ama dağıtımda var.?

"Şimdi ben bu belgelerin imha tutanağında tutanağı tutan ve imhayı yapan ekip 
tarafından gelen evraklar arasında Mebs başkanlığına gelmediği için imha edilmediklerini 
söyledi. Bize bilgi için geldikleri için söylemedi. Gelmediğini söyledi."

 "Sayın başkan 6 mayıs tarihli batı harekat konsepti batı eylem planı belgelerin 
gerçek olan kopyaları elimizde olmadığı için ben bunu gelmedi diye belgeler hiç 
olmayabilir de dağıtıma tabi tutulmamışda olabilir bana gelmeyiş benlen ilgisi olmadığı 
için değil bilgi için de gelebilirdi bana ama bu belgelerin gerçek olduğu veya dağıtımının 
bana yapıldığına dair gerçek belgeyi görmediğim için ve benim imha planında da 
gözükmediği için gelmediğini söylüyorum yoksa bu belgeler vardır. Ve bu belgeler 
gerçektir diye herhangi bir söylemde bulunmadım. "

43.C. SANIK HAYRİ BÜLENT ALPKAYA VEKİLİ EROL YILMAZ 
ARAS'IN SAVUNMASI 

" Müvekkilim sorgusuna ilave olarak söz aldığım zaman planladığım konuşma 
sadece 07 Nisan- 06 Mayıs ve 22 Mayıs tarihli belgeler başta olmak üzere somut suçlama ve 
belgelerle ilgili olarak düşüncelerimi arz edecektim. 

 Terminolojiye baktığımız zaman sevk maddesine baktığımız zaman doğrudur bu bir 
hükümetin devrilme davasıdır, ama 2 Eylülden itibaren yargılamada ortaya konan ifadeler, 
belgeler ve yargılamanın geldiği noktaya baktığımız zaman çok net olarak gördüğümüz bir 
şey bu  bir dönemin yargılanmasıdır. Bundan 17 sene önce olmuş olayları sadece askeri 
bölümde sadece batı çalışma grubu diye 12 kişiden teşekkül bir heyetin varlığıyla 
değerlendirip yargılama yapmak bir darbe davası olarak termonoloji olarak doğru olsa bile 
fiiliyatta ve hukuki olarak mümkün değildir. Çünkü yargılamanın başında ilk itiraz olarak arz 
etmeye çalıştığımız gibi bu davada gerek usülü nokta, soruşturmadaki usülü noksanlıklar 
gerekse suçun maddi boyutunda  verilen tanım devrilmiş bir hükümetin varlığını şart kılar, 
ama geldiğimiz noktada artık apaçık ortadadır ki devrilmiş bir hükümet yoktur, istifa etmiş 
bir hükümet vardır.

Müvekkilim Hayrı Bülent Alpkaya’ nın sorgusuyla ilgili olarak yaptığım bu 
konuşmada bu davanın 1997 yılında başlayan karmaşık bir sürecin sonucunda aslında 1999 
ve 2002 seçimlerini de millet iradesiyle hesabın kapanmış olmasına rağmen kalan bir takım 
intikam duygularıyla bir takım toplumda yaşanan acılarla seneler sonra önce hala en yüksek 
perdeden devam eden siyasilerin ne olduğu 28 Şubat soruşturması beyanları, ardından 
yürütülen hayali ergenekon örgütü ile ilgili dava, balyoz davası, genel kurmay başkanın 
tutuklanması ve bütün bunlardan sonra gelinen süreçte Anayasal ihlali göze alarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin görülmekte olan bir soruşturmayla ilgili yapmış bulunduğu alanen 
soruşturmayı yönlendiren komisyonun çalışmalarından sonra bu soruşturma davaya 
dönmüştür.



  

Bu soruşturmada yapılan usulsüzlükler daha sonra bu davanın bahsettiğim hukuki 
temelindeki hukuki noksanlıklar gerçekten her biri ayrı ayrı irdelenmesi, ayrı ayrı 
değerlendirilmesi gereken noktalardır, o dönemde bu toplumsal kargaşaya neden olan 
hadise ordunun yada askerlerin  yaptığı faaliyetlerden kaynaklanan bir kışkırtma değildir. 
1995 yılında yapılan seçimde dönemin siyasi parti genel başkanı ben Atatürk’ün kızıyım, 
irticayi ben önlerim, diyerekten parlemontoya gelmiş daha sonra ortaya çıkan siyasi 
yolsuzluklardan dolayı yüce divana gitmekten kurtulmak için rahmetli Erbakan’ın 
başbakanlığını gerçekleştiren o hükümetin kurulmasına neden olmuştur. 

O  dönemde olan gerçekten bugün tabiki toplumsal demokratik olgunluk seviyemiz 
17 sene önceye göre çok fazla korku içindeydik bi taraf olarak, çünkü evlerin altında domuz 
bağıyla bağlanarak öldürülen hizbullahın öldürdüğü insanlar vardı, milletvekilleri açık açık 
şeriyat çağrısı yapıyordu, Kocatepe camisinde yapılan bir takım şeriata yönelik gösteriler 
vardı, devlet olarak millet olarak, sivil toplum olarak o dönem o korkunun içerisinde o 
olgunun birinci derecede tehdit olması sağlandı, ordunun bir kampanyayla bunu meydana 
gelmesi bahis konusu değildi, aksine daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettim, o günkü 
ordunun kademesi askeri darbe geleneğini tarihe gömerek oluşacak Anayasal buhranların 
Milli Güvenlik Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kanalıyla çözüleceğini gösterdi yani 
o dönemde haksızlığa uğrayan insanlar olmadı mı tabi ki oldu, hem korkular vardı, bugün 
vehim gibi görünse de o gün canlı korkulardı ama onlara karşı şedit bir takım tedbirler alındı, 
o tedbirleri alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Güvenlik Kurulu eğer bir yargılama 
yapılacaksa dönemlerin yargılaması olmaz ancak dönemlerden ders alınır, aynı hatalara bir 
daha toplumun düşmemesi için ordan sosyolojik dersler çıkartılması lazım, seneler sonra 
ordunun o dönemdeki genel kurmay karargahını toplayıp siz darbe yaptınız demek sadece 
insafsızlık olmaz başka haksızlıklarında tohumlarını eker, ondan dolayı o dönemi bir bütün 
olarak değerlendirmek, o dönemi günahı ile sevabıyla siyaset bilimcilerin, sosyal bilimcilerin 
değerlendirmesine terk etmek en doğrusu olur idi, ama bugün bu yargılamayla o dönemde 
kamu görevi yapan bir takım insanlar haksız yere tutuklanmış ve haksız bir yargılama halan 
devam etmektedir. 

 1999-2002 yıllarında millet iradesi o dönemde olan biteni değerlendirdi, tarihin 
çöp sepetine bir takım siyasi düşünceleri attı, o tarihten sonra 16-17 sene sonra yapılan bu 
yargılama artık tarih çok erken geliyor. Bu davanın sosyal ve hukuki temeli maalesef çok 
sağlam değildir. 

Somut olarak Hayri Bülent Alpkaya’ya yönelten belge ve suçlamalarla ilgili 
müvekkilim beyanlarına ek olarak aşağıdaki düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Merhum 
Erbakan’ın ölmesinden sonra başlatılan bu soruşturmada müvekkilim ilk tutuklamaların 
yapıldığı 12 Nisan’ dan yaklaşık 10 ay sonra 13 Şubat tarihinde soruşturmaya çağrılarak 
tutuklandı, yani tıpkı J7 başkanlığı gibi  farklı ve teknik bir başkanlık olan Mebs başkanlığını 
yürüten müvekkil Sayın Savcı tarafından uzun süren soruşmada haklı olarak sorumlu 
bulunmayıp çağrılmamıştı, nezaman ki 7 Nisan 1997 tarihli hukuki niteliği ve soruşturmaya 
giriş tarzı büyük sorun içeren toplantı tutanağı adını taşıyan belge Genel Kurmay 
tarafından hukuki değeri olmayan belgenin kendilerinde de bulunduğu bildirildi diyerek 
dosyaya gelmesiyle müvekkil tutuklandı ve yedi buçuk ay tutukluluk süreci başladı.

İddianamede yer yer farklılık gösteren tenzip zaptında müvekkil hakkında yer alan 
konulardaki düşüncelerimi kısaca arz etmek gerekirse 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik 
Kurul toplantısı sayın mahkemeniz suç tarihi olarak o günkü yapılan toplantıyı baz aldı, 
mahkemenizin tensip zaptında suç tarihi olarak 28 Şubat 1997 tarih yer almaktaydı, Genel 
Kurmay Başkanlığına verdiğimiz 29 Nisan 2013 tarihli dilekçeye verilen cevapta müvekkilin 
20 Şubat- 07 Mart tarihleri arasında izinli olduğu belirlendi, bunu dün müvekkilim bir daha 
ibraz etti, yani kabul edilen suç tarihinde müvekkilim izinlidir.

 04 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturması konulu belge dün bu konuda 



  

müvekkilim ayrıntılı olarak izahta bulundu, bende kısaca toparlamam gerekirse benimde 
iddianame ve sayın mahkemenizin tensip zaptında büyük bir maddi hataya düşülerek 
müvekkil hakkında aynen 04 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu içerisine bir çalışma 
grubu oluşturması konulu belge ile bu grup içerisindeki icra makamı olarak görevlendirilen 
birimlerden birinin komutanı olması denilmektedir, bu bir maddi hatadır çünkü bu emirle  bir 
çalışma grubu oluşturması emredilmiştir, aslında her ne kadar iddianamede  sadece bir emir 
olarak belirtilmiş ise de, 04 Nisan tarihinde o emirden önce 154 numaralı emirle Milli 
Güvenlik Kurulu Kararları doğrultusunda bir çalışma grubu oluşturması emri verilmiştir.

 Bunu iddianamenin 279. sayfasındaki müvekkille ilgili imha tutanağında açık olarak 
görüyoruz. İddia makamının belirttiği gibi her ne kadar Milli Güvenlik Kurulu Kararları 
doğrultusunda çalıştığını batı çalışma  grubu iddia ediyorsa da hiçbir bağlantı 
bulunamamıştır diye bir ibare var,  böyle bir şey yok. İddianamenin kendi içerisinde 
koyduğu belge ile ilk emir olarak milli güvenlik kurulu kararlarına atıf yapıldığı çok net 
olarak ortadadır, tekrar 4 Nisan’ daki emre dönersek bu ikinci emirle kurulan çalışma grubu 
batı çalışma grubu içinde bir çalışma grubu  oluşturmasını değil batı çalışması grubu 
kurulmasından önce 4 Nisan 1997 tarihinde irtica ile mücadele konusunda bir çalışma grubu 
oluşturmasıyla ilgili bir belgedir, bu nedenle 4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu belge ile batı 
çalışma grubu içinde bir çalışma grubu oluşturması söz konusu değildir, bu belge o belgenin 
çıkış noktasıdır, 4 Nisan tarihli bu belge ayrım yapılmaksınız, Atese Başkanlığı J7 dahil 
olmak üzere gereği için bütün Başkanlıklara gönderilmiştir. 

Hareket başkanı icra makamı olarak genel kurmay başkanlığındaki harekat 
başkanlığı görülmektedir, çalışma grubu oluşturması konulu bu belge henüz çalışma 
grubunun görev tanımının yapılmadığı da görülmektedir, icra makamı olarak başka herhangi 
bir birimde yer almamaktadır, ayrıca ve esasen askeri hiyarerşi bakımından çalışma  grubu 
başkanı olan Genel Kurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ dan bir yıl kıdemli olan 
müvekkilim icra takamı olarak çalışma grubunda görev alması ve onun emrinde görev 
yapması da mümkün değildir, bu nedenle  belgenin olmayan eki diye bahsedilen sözde özel 
oturum ve ilgili görüş ve öneriler başlıklı yazının sahteliğide sadece bu nedenle bile kesine 
yakındır.

Genel Kurmay antetli Cd’ den elde edilen 4 Nisan 1997 çalışma grubu oluşturması 
konu belgenin ekinde bulunduğu iddia edilen el yazması özel oturumu ile ilgili görüş ve 
önerilerle başlıklı bu notla ilgili olarakta şunların vurgulanmasında yarar vardır. Resmi yazı 
niteliğindeki 04 Nisan 1997 tarihli belgenin yazılı herhangi bir eki yoktur, incelediğimizde 04 
Nisan 1997 tarihli belgeden önce özel oturum yapıldığına dair herhangi bir kanıt olmadığı 
gibi sayın Savcının  böyle bir oturum yapıldığı iddiası da yoktur, bu belgenin Genel Kurmay 
antetli CD de nasıl yer aldığı, kimin tarafından yazıldığı bilinmemektedir. Kim tarafından 
yazıldığı belli olmayan imzasız bir belgenin  delil olarak değeri olmadığı tabi ki açıktır, el 
yazısı bu belgede yer alan bir, iki, üç nolu kurulların 4 Nisan  tarihli batı çalışma grubunun 
kurulması konulu belge ve bu belgede yer alan şema ile hiçbir ilgisinin olmadığı da açıkça 
ortadadır. Çünkü batı çalışma grubunun kimlerden oluştuğu, batı çalışma grubunun teşkilatı 
ve komuta zinciri kuruluş  emrindeki şemada açıkça görülmektedir, soruşturmanın başından 
beri  bu delil Sayın Savcının elindedir, 13 Şubat 2013  tarihine kadar burada yer alan batı 
çalışma grubunun üst kurul olduğunun iddiasının elinde 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma 
grubu kuruluş emriyle içinde şeması ve kullanılan yapıyı gördüğü için sayın Savcı ciddi ve 
dikkate almamış, haklı olarak  müvekkili soruşturmanın dışında tutmuştur, dolayısıyla 
müvekkilim batı çalışma grubunun herhangi bir biriminde görev almamıştır. 07 Nisan 
1997 tarihli irticaya karşı alınacak tedbirler konulu belge bizim için çok önemli çünkü bu 
belge nedeniyle tutuklandık, bu belgeyle müvekkil tutuklandığı gibi bu belgeden sonradan 
gelişen olayları kısaca size arz etmek isterim, biraz sonra ayrıntılarıyla irdeleyeceğim bu 
belgeyle ilgili Sayın Savcılık tarafından tutuklanmaya sevk edilip, sevk edilenlerden 



  

toplantıya katılıp konuştuğu belirtilenler tutuklanmış, Ruhsar Sümer hariç diğerleri 
tutuklanmamıştır, bir ay sonra müvekkilin konuştuğu 4 cümleyi daha önce bir kez daha 
tahliye talebinde arz etmiştim, yine huzurunuzda arz edeceğim, müvekkil huzurda verdiği 
ifadede de belirttiği gibi bu toplantıya katılmamış ve içeriği hukuka aykırı olmasada böyle 
bir konuşmada yapmamıştır. Dün müvekkilim belgelerini sunduğu 29 Nisan 2013 tarihli 
talep dilekçemize genel kurmay başkanlığının 10 Haziran 2013 tarihli cevabi yazısıyla 
Savcılık tarafından sorulmasına mütakip yapılan araştırmada bulunduğu belirtilen 07 Nisan 
1997 tarihli irtica konusundaki alınacak tedbirler konulu  toplantı tutanağı bizede genel 
kurmay tarafından gönderildi, genel kurmay bu yazısında bu toplantı tutanağının imzasız ve 
orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan bir belge olduğunu, başlıksız ve 
imzasız olması nedeniyle hangi birim tarafından yayınlandığını belirlenemediğini ayrıca 
belge  üzerinde arşiv kayıt kaşesinin de bulunmadığını belirtti, genel kurmayın yazısında 
ayrıca bu toplantıya ait istediğimiz toplantı emri, toplantı tutanağı, toplantıya katılanların 
listesi dahil hiçbir belge ve bilginin tespit edilemediği de tarafımıza bildirildi, bu belgeyle 
ilgili yaptığım araştırmada 22 Ağustos tarihinde genel kurmay başkanlığı karargahına gittim, 
niyetim bu belgeyle tutuklandığımız ve bu belgeyi inceledikten sonra çıkan durum karşısında 
genel kurmay başkanlığının bu özensizliği karşısında haklarında genel kurmay başkanı da 
dahil olmak üzere genel kurmay başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulunmaktı, bana orda 
bu konuyla ilgili yazılı bir beyanda bulunursam cevap vereceklerini bildirdiler, ben de genel 
kurmay başkanlığından 22 Ağustos tarihinde yazıyla şu bilgilerin verilmesini istedim daha 
sonra  Sayın Mahkemeniz 30 Ekim tarihinde aynı konuda ara kararı ikraz etti  müvekkilin 
tututlanmasına neden olan bu belgenin delil sıhhati bizim için savunmamızda hayati derecede 
önem taşıdığından 1- karargahtan nasıl, nerede ve ne şekilde hangi birim de muhafaza 
edildiği, 2- kim tarafından en son Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği, 3- Bu zamana 
kadar bu yazı hakkında  yasal işlem yapılıp yapılmadığı konularında tarafımıza cevap 
verilmesi talep ettim. Benim bu yazıma bundan bir hafta önce yaklaşık olarak 13 Kasım tarihi 
ile  genel kurmay başkanlığından cevap geldi.

Önceki dediklerine ilaveten tek bir farklılık var bana gönderdikleri yazıda aynen 
genel kurmay başkanlığı öteki rutin cevaplarını verdikten sonra diyorki genel sekreterlik 
idari şube müdürlüğü tarafından genel sekreterlik bağlısı birimlere yayımlanan ilgili 
yazıya genel sekreterlik icra subaylığı tarafından belgenin bir suretinin bulunduğu 
şeklinde  cevap verilmiştir. Yani  gene ben bu belgeyi kim, neden 16 sene orada muhafaza 
ettiğiniz cevabını alamadım, 2010 yılında genel kurmay kozmik odası arandı, 2012 yılının 8 
Ocak ta genel kurmay başkanı tutuklandı, bize verilen yazılarıda ortaya koyduklarına göre 
yasal belgeler bile 5 yıl, 10 yıl, 15 yılda imha ediliyormuş, hal böyleyken bulunanın başını 
yakacağı ortadayken genel kurmay genel sekreterliğinde böyle bir yazının muhafaza 
edilebileceğini düşünmek akla mantığın dışındadır.

İkinci bir olasılığın olması milyonda bir bile değildir, bir tek olasılık vardır, bu 
CD'ler Sayın Savcılığımıza gelmiş, Sayın Savcılığımız Genel Kurmay Başkanlığına bunu 
göndermiş, Genel Kurmay Başkanlığı da bu yazı Savcılığımıza gönderen mekanizma her 
nasıl mekanizma ise Genel Kurmay Başkanlığının içine maalesef bu yazıyı koyma gücünü 
kendinde bulmuştur, bu yazı oraya konulmuştur, benim söylediğim bu yazının sahteliği 
vesaire tabiki darbeye çalışmasında her yazı hukuka uygun belge olmaz, başka bir iddianın 
sahibiyiz, bu yazı yaratılmıştır ama yaratılmasından daha da önemlisi Savcılığa 
gönderildikten sonra kıymet adledilebilmesi için Genel Kurmay Başkanlığına bir kuvvet 
tarafından konulmuştur, asıl tartışılması lazım gelen nokta bu yazının kendisine ulaştıktan 
sonra Sayın Cumhuriyet Savcımızın hiç şüphe duymadan bu yazıyı oraya koydular mı, nerde 
buldunuz, bu yazı hakkında  bugüne kadar neden soruşturma açmadınız, bu suç unsuru 
taşıyan bir yazı, normal yazıları bile imha ettiniz bu yazının ne işi vardı diye gram şüpheye 
katılıp bir soruşturma başlatmamış olması ve bütün bizim tutuklanmamız bu dosyada sanık 



  

olmamız Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmış on sene önce emekli olmuş evine çekilmiş 
torunlarına gitmiş bir insanın tutuklanmasını sağlayan bu belge Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının dikkatini çekmemiştir, bu belgenin sahteliğini araştırmamıştır, bu belgeyle 
onlarca insan benim üç tane müvekkilim bu dosyada sanık olmuştur, bu belgenin dikkat 
çekmemesi bizim dikkatimizi fazlasıyla çekiyor.

Genel Kurmay Başkanlığına verdiğimiz bu dilekçeden sonra C. Başsavcılığının 17 
Ocak 2013 tarihli yazısıyla 07 Nisan 1997 tarihi itibariyle ilgili birimlere gönderilen yazı 
olduğu ifade edildi. Genel Kurmay Başkanlığının 30 Ocak tarihli cevabi yazısı da daha önce 
defalarca huzurda sizlere arz edildi, özetle toplantıya katılanlar listesi olarak iddianamede yer 
alan listenin kaynağının da orijinal ve tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılmadığı Genel Kurmay 
Başkanlığınca belirtilen 

Gerçekten doğru olmamıştır, etik olmamıştır, hoş olmamıştır, kimlik bilgileri 
istenipte sanki toplantıya katılanlar gibi iddianameye yazılması gerçekten ağır eleştirilere 
haklı olarak neden olmuştur bende bunun altını bir defa  daha çiziyorum,.

İkinci başkan Çevik Bir’in 07 Nisan 1997 bu konuda Genel Kurmay Başkanlığına 
gönderilen tek gerçek belge Genel Kurmay Sekreterliği ceredesinde yer alan ikinci Başkan 
Çevik Bir’ in 07 Nisan 1997 tarihindeki ünlü programıdır, genel sekreterliğin ceredesinde 
göre o saat 15:00 da yapıldığı belirlenen genel amiral toplantısı konusu toplantıya katılanlar 
listesi, toplantı tutanağı hakkında hiçbir kayıt ve belgenin mevcut olmadığı da bilinmektedir.

07 Nisan tarihli bu belgenin dosyaya girmesinin bir başka zararı şu olmuştur, bu 
gerçek tek delilin gölgelenmesine sebep olmuştur, yani 07 Nisan tarihinde genel kurmayda 
amiral ve generallerin katıldığı bir saatlik daha sonra 16:00 da başka bir, 17 de başka bir 
programı varmış 2. başkanın bir saatlik bir toplantı o konuşmaların orda yapıldığını 
düşünmek aklın dışında o bakımdan tek delilide gölgelemek bakımından da soruşturmamıza 
ve dosyamıza o tarih 07 Nisan tarihli sözde o belgenin zarar verdiğini düşünüyoruz, bununla 
birlikte 07 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen söz konusu toplantıya katılan 40 kişi 
genel kurmay  karargahı, kuvvet komutanlıkları ve  jandarma genel komutanlığı personeli 
olan kişilerdir.

Toplantıya katıldığı iddia edilen bir kısmı ilk defa bir araya geldiği anlaşılan daha 
önceden birbirini tanımayan kişilerin bulunduğu 40 kişilik böyle bir grupta kendilerine daha 
önce tanımayan ve kendilerinin de bir kısmının tanımadıkları amir ve üstleri önünde Genel 
Kurmay gibi bir üst makamın kararı yandığı toplantı tutanağında yer alan içerikte konuşmalar 
yapıldığını kabul etmekte mümkün değildir, akıl bunu reddeder, bizzat bu 40 kişilik  toplantı 
iddiası başlı başına bu belgenin sahteliğine aklen ispat olarak değerlendirilir.

 07 Nisan tarihli bu toplantıda genel kurmayda bir darbe çalışmasını 40 kişiyle 
yapılamayacağı aşikar bu belgenin sahteliğine yönelik birinci delalet bu, 28 Şubat’ ta devlet 
irtica konusundaki tehdite el konulmuş, 14 Mart’ ta Başbakan genelge yayınlamış, dosyamız 
mağduru Sayın Akşener 4 tane genelge yayınlamış, incelediğiniz zaman Genel Kurmayın 
tespitlerinin daha ötesinde ağır nitelemeler var aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım 
orda ki insanların ki bu kadar devletin sahip olduğu  bir konuda hadi hükümete karşı muhtıra 
verelim, şunu yapalım, bunu yapalım diyerekten herhangi bir konuşma yapsınlar, yani akılla 
ve mantıkla da sadece maddi delillerle değil akılla mantıkla değerlendirdiğimiz zamanda bu 
belgenin birileri tarafından bugünkü soruşturmayı ortaya çıkartabilmek için yapıldığını 
anlamak  gayet kolaylıkla mümkündür diye düşünüyorum.

Müvekkilim bu konuyla ilgili olarak müvekkilim bu toplantıda yaptığı iddia edilen 
konuşmalar var bu neden önemli bu şunun için önemli konuşmayı yapmayanlar 
tutuklanmadı, konuşma yaptığı iddia edilen kişiler biri hariç tutuklandı bakın müvekkilin 4 
tane cümlesini tekraren arz ediyorum size, sözde katılmadığı bu konuşmayı yapmadı ama 
sözde  yaptığı iddia edilen konuşma şu eylemleri  çeşitli kuruluşlarla kordineli olarak 
yürütmek şarttır, ast komutanlıklara ne yapılacağı belirtilmelidir, İKK içinde şube olabilir, 



  

dini bilen kişilerde bu grubun içinde olmalıdır, bakın şu  dört tane yani deniz kuvvetleri 
komutanlığında bütün her noktada görev yaparak emekli olmuş bir kişi müvekkil bu 
konuşmaları yapabilmek askeri anlamda akıl ve mantığın dışında ama buna rağmen de 
herhangi bir şekilde suç unsuru taşıyan hiçbir nokta olmadığının altını çizmek istiyorum.

 10 Nisan tarihli batı çalışma grubu kurulması  konulu belgeye ilişkin olarak 
müvekkil bu konuda ayrıntılı olarak  izahta bulundu, ekleyecek fazla bir husus yok, 29 Nisan 
tarihli batı çalışma grubu rapor sistemi konulu belgeyle ilgili olarak iddianamede MEBS 
Başkanlığına gönderdiği belirtilen söz konusu belge MEBS Başkanlığına bilgi olarak 
gönderilmiş bir belgedir, bu belge müvekkilim bilgisi dışında hazırlanmış bir belgedir ve 
hiçbir işlem yapmamıştır müvekkilim bu belgeyle ilgili, 06 Mayıs 1997 tarihli batı harekat 
konsepti 27 Mayıs tarihli batı eylem konulu belge, bu konuda  biz savunmamızı 
hazırladığımızda Sayın Çetin Doğan’ ı dinlememiştik, biz bu belgelerin iddianamenin 279. 
sayfadaki arşiv tutanağını delil göstererek bize gönderilmediğinin kesinlikle sabit olduğunu 
düşünüyorduk, savunmamızı bu yönde kurduk, gerçekten de 279. sayfadaki imha tutanağında 
aynen ifade şu 1997 yılında MEBS başkanlığına gönderilen bütün evrakların listesi istenmiş 
2011 tarihinde bunların 4 tane olduğu ve imha edildiği  belirlenmiştir diyor. Nedir bu dört 
belge 04 Nisan tarihli iki tane kuruluş emri, 10 Nisan tarihli batı çalışma kuruluş emri ve 
29 Nisan tarihli rapor var sistemde yani 06 Mayıs ve 27 Mayıs tarihli belge bize gelmemişti, 
üzerinde savunmamızı kurmuş idik, ama daha sonra Sayın Çetin Doğan’ ın savunmalarından 
sonra 29 Temmuz tarihinde genel kurmay başkanlığının Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin başlattığı soruşturmaya verdiği cevabı inceledik, gerçekten orda sayın Hasan 
Celal Güzel in şikayeti ile soruşturma açmış DGM Genel Kurmaya Bilgi sormuş, Genel 
Kurmayda 29 Temmuz tarihinde diyor ki 06 Mayıs tarihli batı çalışma konseptinin taslak 
olarak olduğu ama taslak olduğunu ifade ediyor, 27 Mayıs tarihli belgeden hiç haber yok, 
dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde 06 Mayıs tarihli belge taslak, Sayın Savcım dediki bu 
muhtemelen dedi sehven olmuştur dedi, sehven olması maddeten mümkün değil, çünkü olay 
1997 de 28 Şubat olmuş, Hasan Celal Güzel 1997’ de şikayetini yapmış, Genel Kurmay 
soruşturmaya 1997 de el koymuş, yani 1996 olması bakımından ay bakımından olsa belki 
tartışabiliriz, ama yıl olarak sehven olması imkansız, 29 Temmuz 1997 tarihinde elimizdeki 
yasal belgeye göre Genel Kurmay diyorki 06 Mayıs tarihli belge tahsisahtır, ama bizim 
soruşturmanın en temel iki evrakı 06 Mayıs ve 27 Mayıs tarihinde bu evraklar yayınlanmış 
gibi bütün sanıklar sorgulandı, belgenin sahteliğinden bahsetmiyorum, belge tahsisah öteki 
zaten şeyi yok eylem planı ortada bile yok ama sahtecilik şurda yapılmış, daha sonra 06 
Mayıs ta yayınlanmış gibi  tarihini atıp bu soruşturmanın içine bu evrak  konulmuş yani o 
belgenin tahsisak olarak varlığını belgenin varlığı nerden anlıyoruz, bir bize gelmemiş sadece 
bizim savunmamız bakımından önemli ama birbirini teyit ediyor, genel kurmay başkanı 29 
Temmuz 1997 tarihinde bu belge taslak dediğine göre 06 Mayıs  ondan önce bir tarih olduğu 
için o tarih itibariyle bu belgenin yayınlanmadığı gül gibi ortaya çıkıyor, yani iddianameyi 
üzerine kurdukları iki tane evrakın içinin sahteliğinden bahsetmiyorum, o ayrı bir tartışmanın 
konusu ekleme yapıldı, çıkarıldı, yada zaten hepsi Mitten, jandarmadan geldi o rahatsız edici 
beyanlarla ilgili o tartışma başka bir şeyin konusu bizi ilgilendiren delil niteliği kazandırmak 
için tarihinde sahtecilik yapılmış, o tarihlerde  böyle iki belge yok, bu iddianamenin 
temelindeki iki belge, herkesi çok rahatsız eden, askerin siyasi sınırları aştığı iddia eden 
hepimizi rahatsız eden o ibarelerle ilgili belgeler tarihinde sahtecilik yaparak delil olarak 
konulmuştur.

Özetle müvekkilim bu konudaki beyanlarını yeterli buluyorum, yine özetle Savcılık 
sorgusunda sorulmayan ancak tensip zaptında müvekkille ilgili olarak yer alan bazı 
konulardaki düşüncelerimle konuşmamı sonlandıracağım, Şemdinli Sakık’ ın sorgulanması 
sonucu alınan ifadeler sonrasında çalışma grubu teşkil edilmesi ve bu grup tarafından 
uygulama zamanlarını ihtiva eden bir eylem planlarının hazırlanması konusuyla ilgili olarakta 



  

söyleyeceklerim kısaca müvekkilim Şemdi Sakık’ ın sorgulanması ve alınan ifadeler 
sonrasında çalışma grubu teşkil edilmesi ve bu grup tarafından uygulama zamanlarının ihtiva 
edilen bir eylem planının hazırlanmasının ve planın uygulamasının konusunun yer aldığı 
Nisan 1998 tarihinde MEBS başkanlığı görevinden 15 Ağustos 1997 tarihinde ayrıldığı bu 
sebepler Genel Kurmay Karargahında bulunmamaktadır ve görevli değildir. Şemdin Sakık’ 
la ilgili gerek savcılık sorgusunda gerekse iddianamede kendisine herhangi bir soru ve 
sorgulama yapılmamıştır, fakat ne nasılsa tensip zaptında bu husus yer almıştır, bu nedenle 
bu konuyla ilgili olarakta yukarıda ki cevabı arz ediyorum, şimdi dünde sorulara konu olan 
çok tartışılan ama tartışılmasını bir türlü anlayamadığımız Doğru Yol Partisi Genel Başkanı 
Sayın Tansu Çiller’ in aleyhindeki kampanya kontrol formu başlıklı belge ile ilgili 
suçlamayla ilgili düşüncelerimiz dün müvekkilim bu konuyu izah etmiştir, kampanya 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının  kampanyasıdır, yazılı emirle gelmiştir, Eylül 1997 de 
Tansu Ciller hükümeti de değildir, yansıma olabilir her ne kadar o tarihte değilse de, yansıma 
olabilir, bu nedenle Tansu Ciller aleyhindeki bu kampanyada bir suç unsuru olabilir 
diyerekten dün soru yöneltti iddianame bu yansıma yada buna yönelik bir sevk maddesi yok, 
yansıma şöyle olamaz bu bi hükümetin lesine yönelik yada hadise değilde bir hükümet 
değilde Tansu Çiller gaflarıyla Sayın Tansu Çiller meşhurdur, kendisinin de muhtemelen 
kastı yoktur ama kullandığı cümle Türkiye’ deki bütün onbaşılara şerefsiz demiştir, bu 
konuda yargılanmış tazminat davasına Tansu Çiller mahkum olmuştur, buradaki hakaretin 
anlatmaya çalıştığı şey hükümetle hükümeti düşürmekle yada batı çalışma grubunun yarattığı 
bir kampanyayla psikolojik bir harekatla bunların hiçbir ilgisi yoktur, bu konu ile ilgili iddia 
edildiği tarihte müvekkil Genel Kurmaydaki görevinde değildir, sayın Tansu Çiller Başbakan 
Yardımcısı yada Başbakan değildir ve bütün onbaşıların Sayın Savcımızın sorduğu gibi 
onbaşılar köyüne kadar usulü abartılmış olabilir mi olabilirler ama yinede kişilere yönelik ne 
önerilmiştir asıl gözden kaçan odur, faks numaraları verilmiş protestonuzu  demokratik 
tepkinizi gösterin demiştir, yani herhangi hukuk dışı şiddete dayalı, insanlık dışı bir saldırı 
önerilmemiştir, bu tamamen ve tamamen bizim müvekkilimizin suçlanmasını 
gerektirmeyecek bir noktadır diye düşünüyoruz, tensip zaptının 36. sayfasında yer alan 
müştekilerin özellikle asker müştekilerinin beyanlarının kuvvetli suç şüphelinin varlığını 
gösteren olguları olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda söyleyeceklerimiz ise şunlardır.

Müştekilerin özellikle asker müştekilerinin hiç birinin beyanlarında müvekkilin adı 
geçmemektedir. Uzun bahsettiğim uzun konuşmamda bu konuya uzun olarak yer vereceğim 
yani iddianamenin dörtte üçünü nerdeyse oluşturan bir hadise biz hükümetin en önemli aygıtı 
olan devletin en önemli aygıtı olan hükümeti devirmekle suçlanıyoruz, peki ordudan atılan 
askerler devlet tarafından mağdur edilen kişiler eğer onların mağduriyetini yargılayacaksanız 
dönemlerin bütün Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümetlerini, askeri şuralarını 
muhatabınız odur, o konuda ortaya çıkan bir mağduriyet var ise ki zaten yargı yolunu 
kapattığınız anda orda hukuksuzluklarını zaten kabul ediyorsunuz o madde de düzeltildi 
anayasanın yanlış bir maddesiydi, bu toplumda bin tane olan hukuksuzluk gibi bi tane 
mağduriyet noktasıydı, bu davanın delillerini görgüleyecek kadar bu davayla alakasız bu 
dosyaya getirip bunu koymak hele hele bunları darbeci oldukları için uzaklaştırdılar ve 
bundan dolayı hükümeti devirme suçunun unsurudur demek akılla mantıkla gerçekten çok 
zorlamak olur, hayalcilik olur, yani cemişkezekteki astsubayı atarak darbe yapmaya 
niyetlenmiş insanlar darbeden uzaklaşmaz bunu kabul etmek mümkün değil, iddianame her 
ne kadar okuduğunu iddia ediyorsa da hem 60 hemde 80 darbesinin tarihçesine çok iyi 
bakmak gerektiği düşüncesindeyiz, özetle müvekkilim asker kişilerle ilgili  aleyhinde 
kuvvetli suç şüphesi oluşturacak hiçbir şey söz konusu değildir. 

Sayın Başkan sözlerimi bitirirken ironik bir durumdan da bahsetmek isterim 
müvekkil 2003 yılında emekli oldu, daha sonra görülen bir darbede balyoz davasında iki 
asker şuan da mahkum, neden mahkum, Hayri Bülent Alpkaya darbeye karşı olduğu için 



  

tutuklanacaklar listesinde ve tutuklayacak kişilerde bunlar diyerekten o kişiler balyoz 
davasında mahkum oldu yani aynı devlet 2003 yılında darbeye karşı diyerekten aleyhindeki 
olaydan dolayı başka kişileri tutukladı, yıllar sonra 10 sene sonra hiç ilgisiz bir şekilde 
darbeden dolayı aylardan beri önemli kısmı  olarak tutuklu olarak yargılıyor ben netice 
itibariyle müvekkilin bu akşamada sorguya ilave olarak söyleyeceklerim bunlar, beyanımı 
müvekkilim yargılama sonunda beraatine karar verilmesi talep ediyorum."

44.A. Sanık  HİKMET KÖKSAL 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
verdiği ifadesinde özetle (Kls: 59 ve 292); 

"1996 Ağustos 1997 Ağustos ayları arasında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev 
yaptığını ve emekli olduğunu,  

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulmasına dair belge ile ilgili olarak 
verdiği ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, bilgisi olmadığını,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair belge ile ilgili olarak 
verdiği ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, kendi görev yaptığı Kara Kuvvetlerine gelmiş 
olsa dahi İstihbarat Başkanlığına gelmiş olabileceğini, Kara Kuvvetleri asbirliklerinden 
gelmiş olan belgeleri İstihbarat Başkanlığına göndermiş olabileceğini,   

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak verdiği ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, belgelerin gelmiş olsa dahi K.K.K.lığı 
İstihbarat Başkanlığının bu konuda çalışma yaptığını, kendisine bilgi de vermiş 
olabileceklerini, hatırlamadığını, belge içeriği ile ilgili bilgisinin olmadığını,  

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu  belge ile ilgili 
olarak verdiği ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, belgelerin gelmiş olsa dahi K.K.K.lığı 
İstihbarat Başkanlığının bu konuda çalışma yaptığını, kendisine bilgi de vermiş 
olabileceklerini, hatırlamadığını, belge içeriği ile ilgili bilgisinin olmadığını,  

-27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile 
ilgili olarak verdiği ifadesinde; belgenin Kara Kuvvetleri Komutanlığına dağıtım ve gereği 
için gönderilmiş olabileceğini, icra makamı olarak da belirtilmiş olabileceğini, belgenin Kara 
Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığına gittiğini, istihbarat başkanının konuyu özetleyip kendisine 
sunduğunu ve bu konuda emir verip gereğinin yapıldığını, aradan uzun zaman geçtiği için 
BÇG ile ilgili faaliyetleri şu an hatırlamadığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat 
Başkanlığında çalışanların BÇG’nin faaliyetlerini yürütmüş olabileceğini, eylem planı 
kapsamında herhangi bir faaliyette ve çalışmada bulunmadığını, 

 Sincan’da tankların kendi talimatı ile yürütülmediğini, Sincan’dan tankların eğitim 
ve tatbikat için geçtiğini, 28 Ağustos 1997 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından 
emekli olduğunu, aradan 15-16 yıl geçtiğini, Kuvvet Komutanı olarak var olan bir hükümeti 
devirmek, faaliyetlerini engellemek için bir çalışma içerisinde olmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

44.B. Sanık HİKMET KÖKSAL Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 20.11.2013 tarihli 35. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

"Ben 01.05.1932 yılında Artvin’in Sümeli Kasabasında doğdum, 1955 yılında 
harbiyeden mezun oldum, 1980 yılında Tuğgeneral oldum, Tuğgeneral rütbesiyle iki yıl Kara 
Harp Akademisi Komutanlığı, iki yıl Kıbrıs Türk Federal Devleti Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığı, Tümgeneral rütbesiyle ise kara kuvvetleri denetleme ve değerlendirme 
başkanlığı yardımcılığını yaptım bir yıl, Harp okulu konutları, harp okulu komutanlığına 
atanıp üç yılda kara harp okulu komutanlığından sonra Korgeneral  oldum, bir yıl genel 



  

kurmay ateşe başkanlığında çalıştım, iki yıl güney doğu Anadolu da cereyan eden terörle 
mücadele faliyetine asayiş kolordu komutanlığı yaptım, oradan bir yıllığına üçünkü kolordu 
komutanlığına, ordan da Orgeneral olup 4 yıl Ordu komutanlığından sonra 2 yıl ege de 2 de 
birinci orduda bir yıllığına Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandım, Ağustos 1996’ dan 
Ağustos 1997’ ye kadar bir yıl komutanlık yaptım. Bu bir yılda yüz sekiz gün Ankara 
dışında bulundum, 104 gün hafta sonu tatilleri, milli güvenlik kurulu toplantılar, yüksek 
askeri şura toplantıları, törenler gibi diğer işleri katarsanız fazla bir vaktim olmadı bir çok 
şeyle uğraşmak için, bu arada bütün milli güvenlik kurulu toplantılarına ve yüksek askeri şura 
toplantılarına yasal görev olarak katıldım, alınan bütün kararları da imzaladım, Güneydoğu’ 
da harekat devam ettiği için ağırlıkla bu bölgedeki arkadaşlarıma yardımcı olmak için 
Güneydoğu Anadolu bölgesine sık sık gitmek mecburiyetini hissettim,ben göreve atandıktan 
sonra Güneydoğudaki hareketin sorumluluğu Kara Kuvvetleri komutanlığına verildi.

Her seviyedeki komutan öncelikle komuta ettikleri birlikleri kanun, talimat ve 
talimatnameleri, amirlerin vereceği emirleri harfiyen yerine getirmek için ve ülke 
savunmasına sağlayacak adil menfaatleri koruyacak güce sahip birlikler yetiştirmek 
mecburiyetindedir, esas görevi budur. 

29 Mayıs 2012 gecesi savcı Mustafa Bilgili’ ye verdiğim ifadeyi kesin olarak 
tekrarlıyorum, çünkü ondan sonra olacak olmuş herhangi belge ifadendeki değişikliği 
gerektirmiyor, aynı ifadeleri tekrar ediyorum, 28 Şubat  bir tarihi gün haline getirildi, bu 
konuyla ilgili sayın avukatlar ve bütün arkadaşlarım gereken her şeyi söylediler ben onları 
tekrar etmek durumunda değilim zaten onlar kadar bu meseleyi bilmiyorum, ben biraz 28 
Şubat günü milli güvenlik kurulundaki çalışmanın nasıl yapıldığını arz etmek istiyorum.

Bu çalışma da şu şekilde başlanıldı her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanının 
açış konuşmasından sonra daha önceden alınmış ve gündeme alınmış konularla takdimler 
halinde brifingler halinde başlandı, önce milli istihbarat teşkilatı, daha sonra içişlerinden bir 
emniyet görevlisi bilgi verdiler bilgilendirdiler, genel kurmay başkanlığından bir korgeneral 
arkadaşımızda bilgilendirme konusunda görüş belirtti, bu çalışmanın sonunda karşılıklı bazı 
konular tartışılarak bu konularda askeri müştereklere varıldı, o müşterekler tutanak haline 
getirilerek  bir tavsiye halinde hükümete sunulması kararlaştırıldı. Şimdi esas itibariyle 
orada yapılan çalışma milli istihbarat teşkilatının ve emniyet müdürlüğünün  vermiş 
olduğu yani içişleri bakanlığının vermiş olduğu bilgilere istinat ettiği ancak iddianamede 
şunu gördüm ki tamamen askerler bu karara vasıl olmakla suçlanmış hiçbir ordaki diğer 
devleti icra edilen kimselerden bahsedilmemiş, orda alınan kararlar müşterektir, eğer 
müşterek kararda bir suç varsa orda bulunan hepsini ilgilendirir, herkes bu bilgiler 
verilirken büyük bir dikkatle dinledi, herkes fikrini söyledi, bu tamamen iyi niyetle alınmış 
bir karar olarak hükümete gönderildi, hükümet bunu icra etmedi zaten, bundan sonra 
yapılacak iş heralde her seviyedeki devlet kuruluşunda istihbarati faliyetler yapmak, 
gündemde olan terörle mücadele ve irtica ile mücadele konusunda yapılacakları zaten orada 
belirtilmişti, ona göre istihbarat toplamak ve bunları bir sonraki milli güvenlik kurulu 
toplantısında gündeme getirip yapılmış olanları neler yapıldığını şeklinde devam edecekti.

 Şimdi burada yapılan çalışma değişiklerle hazırlandırılıyor darbe deniliyor. İtham 
ediliyor orada yapılan çalışma bu bir yardım çalışmasıdır, fazlaca içinde olmadığım için 
sadece düşüncelerimi söylüyorum, esas itibariyle milli güvenlik kurulu toplantısı bittikten 
sonra 28 Şubatta ben ondan sonraki çalışmalarla fazlaca ilgilenmedim, Savcılığa verdiğim 
ilk ifademde batı çalışma grubu  sözcüğünü emekli olduktan sonra duyduğumu ama 
çalışmalardan mutlaka haberim olduğunu bunun olmamasını söylemek kesinlikle yanlış olur, 
bir çok emirler yazılmış olabilir, kara kuvvetlerine gelmiş olabilir, ben karargahıma yetki 
verdim, karargahım benim başında rahmetli Doğu Aktul olmak üzere çok değerli kurmay 
subaydan ve subaylardan oluşan bir karargahtı, onlara yetki verip karargahlar arası bu 
çalışmayı da beni fazla meşhul etmemelerini söylemiştim, çünkü 600000 kişilik bir kara 



  

kuvveti binlerce araç, gereç, silah  ve teknik malzemesiyle savaşma  kabiliyetini geliştirmek 
benim asli görevimdi, baştada belirttiğim gibi dolayısıyla onlarla da uğraşmak orda verdiğim 
ifadede gelmiş olabilir batı eylem planıdır, raporlardır, kara kuvvetlerine gelmiş olabilir ve 
bunlar bana arz edilmişte olabilir demiştim, çünkü aradan on yedi on beş yıl geçtikten sonra 
bunları hatırlamam gerçekten mümkün olmaz, söyleyeceğim geldi veya gelmedi şeklinde 
söylemekle yalan söylemiş olabilirim, ben hayatımda hiç yalan söylemedim, sonradan 
merakım vücup oldu hangileri geldi hangileri gelmedi diye kara kuvvetleri istihbarat 
başkanlığının günlük evrak kayıp defteri vardır, o defterde gelen evraklar yazılır çünkü bu 
işe bize karargahlar arasında çalışmada bizden üst komutanlık personel istediği için 
istihbarat başkanımızı görevlendirmiştik şimdi yurt dışında olan Tümgeneral Cevat  oradan 
tekkik ettim arkadaşlardan öğrendim ne eylem planı nede genel kurmay başkanlığında 
yapılmış olan batı çalışma grubu çalışmaları hiç birisi kara kuvvetleri karargahına 
gelmemiş, bu kayıtlarda kara kuvvetlerinden sorulabilir, kara kuvvetlerinde bu rapor verme 
sistemi zaten bir talimata yönergeye bağlanmıştır.

Bunu 28 Şubatla bunu bağlandırmak yanlıştır, bu çok eskiden beri rapor sistemi var, 
dolayısıyla 28 Şubatta yapılan bu konuyla ilgili de bazı bilgiler istenmiş olabilir, bu gayet 
doğaldır, bizde ta ozaman yazlık çatalca da bir taburun s3 düm ben, verdiğimiz rapora  o 
bölgede halk evinde verilen bir konferansta bir görüşün idolojik bir görüşün propagandasını 
yapacak tarzda bir konuşma olmuştu, bunu yazmıştık sonra bu kişi olaylar içerisinde olan bir 
kişi olduğu ortaya çıktı ve devletin diğer kuruluşları gerekli işlemleri yaptılar sonrasını 
bilmiyorum, bu kaçınılmaz bir iştir.

Bu çalışmalar dediğim gibi istihbarat çalışmaları devamlıdır çünkü Türk Silahlı 
Kuvvetleri Kamusal olayların hepsinde maalesef görevi olmadığı halde fazla ilgisi olmadığı 
halde devletin diğer güçleri, polisi, jandarması başa çıkamadığı takdirde her zaman askerin 
yardımına başvurur ve biz bunu yapacak eğitimi de yaparız, hazırlanırız çünkü kişiyi 
tanımıyorsanız, bölgeyi tanımıyorsanız, o bölgedeki insanların neler yapacağını 
bilemiyorsanız olayların ne şekilde başlayıp ne şekilde biteceğini tahmin edemiyorsanız 
yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur, bu nedenle biz bu bilgileri her zaman mutlaka en küçük 
kazada bile toplamak, bilmek mecburiyetindeyiz, yoksa görev yapamayız, görevi 
başaramayız, yapılan toplantılar sürekli olarak burada tartışıldı, karagahlarda zaten 
toplantılar yapılarak çalışılır.

 Batı çalışma grubu illegal bir grup olarak gösteriliyor, ben batı çalışma grubunun 
içinde olmadım ama bu bir asker olarak beni çok üzdü silahlı kuvvetler illegal bir iş 
yapmaz, tarihi boyuncada yapmamıştır, şartlar gerektiğinde gerekeni yapmıştır, biz bunun 
inancı içerisindeyiz, illegal kuruluş yapmayız, her şeyimiz meydandadır, silahımız, aracımız, 
gerecimiz askerimiz, illegal yapacak bir ihtiyaçta yoktu. O günlerde böyle bir şeye niyetimiz 
kötü olsaydı, bizi kolay kolay kimse durduramazdı, bunuda bilmek lazım, çünkü 
geçmişimiz var, geçmişte olan olaylar var, birkaç cümleyle de bu illegal değildir, onu 
tamamlamak istiyorum illegal bir kuruluş değildir, bir karargahta da çalışma usullerinden 
birisidir, bizim her şeyimiz talimatlara, talimnamelere bağlıdır, biz onlara bağlı olarak iç 
hizmetler kanuna bağlı olarak çalışırız.

 St100-5 talimnamesinde Karargahlarda çalışma usulleri diye  bir talimname var 
ben bunun hakkında hocalığını yaptım, bu talimnamede alınacak görev için sıra dışı 
görevler için 4 çeşit karargahta gruplanma yapılabilir, mevcut karargahla değişiklik 
yapmadan planlanır veya karargahlardan personel alınarak batı çalışma grubunda olduğu 
gibi planlanır veya buda yetmediği takdirde ast kademelerden personel takviyesi alınarak 
planlanır veya karargahın bir şubesi görevlendirilmek suretiyle planlamalar yapılır, şimdi 
bunu siz öyle bir teşkilat kurulmuş ve ismine batı çalışma grubu denmiş diye buna illegal 
derseniz bu kaanatimce çok iyi bir düşünce olmaz ve çalışanları ömrünü bu mesleğe 
vermiş olanları çok üzer, bende bu konuda değinmeyi bundan dolayı istedim, çünkü 



  

yaptığımız illegal hiçbir faliyet yoktur, disiplin silahlı kuvvetlerin görüntüsüdür, disiplin 
silahlı kuvvetlerin görev yapmadaki en önemli unsurudur, başka mesleklerle ilgili olarak 
farklılığı vardır, çünkü askerin görevi ölmek ve öldürmek memleketin menfaati söz konusu 
olduğunda memleketi dış tehdite karşı savunurken biz mecburen bunu öğretmek 
durumundayız, ben Güneydoğu anadoluda 2 yıl görev yaptım, bu görevde şunu iyice gördüm 
ki askeri savaştıran sadece ulvi duygular değildir, vatan, millet sevgisi elbetteki önemlidir, 
ama askeri esas savaştıran o genç insanı ölüme gönderen esas görüntü disiplin görüntüsüdür, 
disiplini olmayan bir ordu savaşamaz, biz bunu Balkan harbinde çok iyi yaşadık, her 
seviyedeki askerin disiplinsizliği maalesef böyle bir fecate tarihimizdeki bir kara lekeye 
sebep olmuştur, bu bakımdan askerler hakkında verilecek kararlarda askerin disiplini ve 
bunu yapma mecburiyetinin başka mesleklerde karşılaştırılmaması doğru olur 
zannediyorum, disiplinin görüntüsünde esas itibariyle kılık, kıyafet, duruş veya şundan 
bundan değil,  esas itibariyle verilen emirlerin, kanunların aynen uygulanmış olmasıdır, 
uygulanmasının gerekliliğidir, uygulanmadığında zaten yasal bir suç işlemiş olursunuz, 
emre itaatsizlik gibi, tekerrüründe türk ordusu ile ilişkinizi keserler, buradaki 
çalışmalarda bir karargah çalışmasıdır, bunu bir disiplinin görüntüsüdür, en üst 
seviyedeki komutanlık gerekli emiri vermiştir, bu emir tamamen milli güvenlik 
kurulundaki yapılan çalışmayla sonucu ile ilgili bir emirdir, karargahtaki arkadaşlarım 
bir grup olmaya  yaparak bu kurula yardımcı olmaya çalışmışlardır, mesele bundan 
ibarettir, abartıldığı gibi değildir asla, genellikle bu çalışmayla ilgili olarak haberim 
olmadı, raporlarla ilgili haberim olmadı, genel emirlerle ilgili bilgim olmadı dedim, ilk 
ifadem de de bunu söyledim olmaya bilir dedim, bulunmadım ve yetki verdim arkadaşlara 
onlarda çok önemli görmedikleri için sadece istihbarat çalışması düşündükleri için herhalde 
gelmiş olsa bile bana bilgi vermeyi bakımından önemli görmediler, ama dediğim gibi bu son 
tetkiki yapınca bu emirler falan zaten gelmemiş karargaha hiç böyle bir şey, böyle bir 
çalışmada yapılmamıştır, batı çalışma grubu eylem planı diye bir planda yok zaten olsa 
mutlak yerlerde astlarda inkar etmezler, kime ne zararı olursa olsun, dolayısıyla üst 
makama yazılan yazılar ve üst makamlarca yapılmış faliyetlerin altında hiçbir ıslak imzam 
yoktur, bütün askerlik hayatım boyunca sadece mesleğimle uğraştım hiçbir politik görüşün 
içinde olmadım hiçbir idolojinin peşinde olmadım ama ben bu memleketin çoçuğum askerim 
diye bütün haklarında mağdur olmadı, çünkü 1961 Anayasası itibaren malumunuz askerlere 
seçme ve seçilme hakkı verildi,  bir insan eğer oyunu kullanacaksa seçecekse mutlaka  oyunu 
kullanacağı insanlar kişiler hakkında bilgi sahibi olması gerekir o bakımdan da elbetteki 
olayların  takipçisi oldum içinde oldum, ama hiçbir zaman ne bir politikacı ile muhatap 
oldum o dönemde  1 yıl içerisinde ne bir gazeteci ile muhatap oldum nede herhangi bir 
yerde hiçbir parti, grup, ideoloji hakkında fikir beyan etmedim, ama her şey begendiğimiz 
için mi hayır ben askerim görevlerimi iyi bilirim, neyi söyleyeceğimi neyi 
söylemeyeceğimide 43 yıllık tecrübe ile iyi öğrenmiş bulunuyorum. 

Genellikle bir kısım arkadaşların ifadelerinde ve iddianamede genel kurmay da çıkan 
emirler yayınlanmıştır, kuvvet komutanları da tasnif etmiştir bunları denetlemiştir  bu doğal 
bir olaydır, o malumu ilan etmekdir, bir suç olarak söylenemez amir emir verir siz yaparsınız, 
yapamayacağınız yapmayacağınız suçlar varsa o ilgili kanunda 141/1 Askeri Ceza  Kanunda 
b maddesi 141/1 maddesinin b fıkrasında yazılıyor bunun dışındaki herkes askeri konularda 
her türlü fikirini söylemek ve amirlerinin verdiği  emri bu fikirler doğrultusunda en son 
verdiği emri aynen komutanını istediği gibi yerine getirmek mecburiyetindedir, onun içinde 
ben işte Milli Komutanlarda desteklemiştir sözünü  suç olarak  kabul etmiyorum ve diyorum 
ki bu bizim asli görevimizdir, en doğal görevimizdir, yasal görevimizdir, hep bahsedildi.

Güneydoğu’ da görev yapmış, iki yıl peşinden koşmuş yakalayabilmek için bir 
komutan sorumlu olarak Şemdi Sakık hakkında düşüncemi istiyorum, bir diğer adıyla 
parmaksız Zeki denilen bu kişi yüzlerce kişinin ölümüne sebep olmuş bir azılı katildir, bu 



  

katilin hakkımızda verebileceği bilgilerin mutemel kabul edilmesinden çok üzüntü duydum, 
nasıl doğru kabul edilebileceğini bunun tanık olarak dinlenmesinin doğru olmadığını beyan 
etmek istiyorum kaldı ki bu davayla ilgilide herhangi bir şey söylemişte değildir, çünkü 
verdiği ifadenin ne olduğunu hiçbir yerde bulamadım,küçük küçük bazı konularda şahsımla 
ilgili iddianamede beyanları var bunlardan bir tanesi 17 Aralık 1996 yılında Kıbrıs’ a 
gitmiştim Kara Kuvvetleri Komutanı olarak ordaki birlikler bize bağlıydı denetlemek için 
bide küçük bir tatbikat vardı, orada daha evvel iki yıl görev yaptığım için rahmetli Sayın 
Rauf Denktaş’ ı mekanında ziyaret ettim, ziyarete gittiğimde Prafosör Doktor Sayın Mümtaz 
Soysal’ da oradaydı, olayı hatırlıyorum, konuşmalar esnasında bana Rauf Denktaş bu 
hükümet nasıl gidiyor, uyumlumudur, uyumlu askeri müşterek olmasa uyumlu olamaz, 
ikisi birbirinden fazla farkı yok demişim, hatırlamıyorum demiş olabilirim bunu da bir  suç 
olarak görmüyorum, ben seçme seçilme hakkına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, 
işim askerliktir.

 Artvin’ de bir jandarma Tuğgeneral arkadaşım muhtarlarla yemek yedikten sonra 
bir kısmı dağıldıktan sonra birkaç kişiyle sohbet ederken o zaman ki hükümete ve rahmetli 
başbakan Erbakan’a küfrettiği söylendi, bu subayı teğmenliğinden beri tanıyorum, benim 
yanımda çalıştı, ben kurmaybaşkanı iken oda muhabere bölüğündeydi, o sırada ben üç 
günlüğüne sayın Genel Kurmay Başkanının yerine vekalet ediyordum, hemen genel kurmay 
karargahında ilgili arkadaşla görüştüğümde adli tatbikatın başlatıldığını bana söyledi ben de 
kendisini Erzurum’dan arayıp neden böyle söyledin, ben söylemedim dedim, söyleyip 
söylemediğini ortaya çıkarmak heralde adaletin işiydi, ama çok iyi bir subay olarak tanıdım 
onu çok başarılı bir subaydı, jandarmaydı,hudutlarda çok başarılı hizmet vermiş bir arkadaştı, 
insanların şimdi biz idealini hukuki yönününü tartışıyoruz birde bir insanın telegojik, 
psikolojik bir yapısı vardır, olaylarda gösterdiği davranışıda bence çok iyi anlamak lazım, bir 
anda kızabilirmi insan, bir şey söyleyebilir, söylediğini tahsip etmiyorum asla ama yanlışlık 
yapabileceğini her zaman düşünmek gerekir, burada yönetime değil, kişisel görüşüyle bir an 
boş bulunmuş ve böyle bir suç işlemiştir, ben bunu duyar duymaz ilgili araştırmayı yaptıktan 
sonra biraz evvel söylediğim gibi sayın Cumhurbaşkanına bilgi vermek üzere ki ozaman 
Antalya’ daydım, bayramdı Ankaraya gittim sorunu kendisine anlattım, ben basına gerekli 
bilgiyi vereceğim paşam siz basınla ilgilenmeyin dedi bana doğrudur zaten yapım itibariyle 
hiç basınla ilgilenmedim, kimseye bir şey söylemedim. 

Çünkü Türkiye’ deki yapıyı çok iyi biliyorum ta 1950’ lerden beri, söylediğiniz bir 
söz birkaç misli attırılarak karşınıza çıkıyor, dolayısıyla muhatap olmamanın en doğru yol 
olduğu kanısındayım, bu hatayı zaman zaman yapmışta olabiliriz maalesef, bu Sayın 
Cumhurbaşkanı siz basınla ilgilenmeyin ben gerekli bilgileri vereceğim dedi, ordan çıktıktan 
sonra giderken gazeteciler kapının önünde üstüme hemen hücum etti fakat ben hiç birine bir 
şey söylemedim, biraz gittikten sonra önüme bir kişi çıktı arabanın önüne açtım camı 
gazeteciymiş komutanım bizim sizin bir astınız böyle böyle hükümete küfür etmiş dedi, ben 
dedim ki kardeşim ben  Cumhurbaşkanına bilgi verdim, basına verecek, sana söyleyecek bir 
şeyim yok ama insanların ağzına fermar çekemezsiniz, konuştum sadece gerekli tatkikat 
yapılır, buda suç olarak gösterilmiş iddianamede bir türlü anlayamadım.

  Türk Silahlı Kuvvetlerinden atılan arkadaşlarda yazılmış tek tek, şikayetleri de 
yazılmış, enteresandır hep onların şikayetleri yazılmış ne yaptıkları çok açık yazılmamış, 
atılan kişi mutlaka en küçük amirinden başlayıp yukarı ya kadar herkes tarafından sicil 
verilir, incelenir ve eğer sicil verme suretiyle ordudan atılması gerekiyorsa, hiç yüksek askeri 
şuraya getirmeden orda ihraç edilir, özellikle de talebeler okul talebeleri, bunun dışında ki 
şikayet edilen süre 1997’ den önceki sürede zaten hiçbir şikayet haklarıda yoktur, itiraz 
edilemiyordu yüksek askeri şura kararlarına onun için davaya hiçbir etkisi olmayacağı için bu 
konuyu daha fazla irdelemeye gerek duymuyorum.

42-43 yıllık askeri hayatımda Sincan’dan tankların geçişi kadar istismar edilmiş 



  

bir konu görmedim, bir olay yaşamadım, ben hep komutan olarak görev yaptım, okullarda 
görev yaptım, karargah subaylığım çok azdır, enterasandır bu kadar öne halk tarafından 
önemli görülen değerlendirildiğine göre ve abartılar hala daha 28 Şubat lafı yazılır yazılmaz 3 
tane tankın televizyonların monütörlerinde bir tehdit unsuru olarak gösterilen o olayın 
tehditle o olayın korkutma ile  hiçbir ilgisi yoktur ve ben şunu hemen belirtmeliyim, ast 
rütbeli arkadaşlarımın tümen komutanı ki o günlerde izinliydi veya Edok komutanı 
arkadaşımın bu işlerde suçu yoktur katiyyen çünkü bu birliğin eğitimi bir yıl önce her sene 
eğitim planlarında değişiklik yapılmak üzere yapılarak tekrarlanır, şimdi bu Tümen acaba 
ne görevi yapıyor ki bu eğitimi yaptı, çıktı da buradan fırtına bölgesine gitti, yine tümenin 
görevlerini söylemeden evvel şunu söylemek istiyorum bu olay olduğu zaman kara 
kuvvetleri komutanı olarak en üst düzeydeki  insan bu tümenin bağlandığı insan bendim, 
hiçbir gazeteci, hiçbir kişi, hiçbir gayri memur olan kişi  arayıp ta beni bu tanklar niye 
yürüdü kardeşim diye sormadı, herkes istediğini yazdı, herkes istediğini düşündü, halbuki 
bizim bununla bir ilgimiz yoktu, bu daha önceden yıllık eğitim programında yapılmış bir 
planın gereği olarak bu tanklar yürüyüşe geçti neden Sincan’ dan geçti, Sincan Büyükşehir 
merkezi değil efendim, verilen emirde Büyük Ankara, İstanbul gibi şehirlerin merkezinden 
geçilmeyecek, buna genel kurmayın bir emridir, iyi niyetle ana yollara vermeyelim, ana 
yollarda trafiği aksatmayalım diye, biz böyle bir hareket yaparken kara kuvvetlerine açıp 
danışma bürosuna sorarız, yollar açıkmış urdan gideceğiz, buradan gideceğiz, onlar bize 
bilgiyi verir biz ordan gideriz, üstelik her zaman kullandığımız yolda bir köprü tamiratı vardı 
ordan geçemediler, ben de ogün beş defa geriye atılmış gözümden katarak ameliyatı günüm 
gelmişti, yani 04 Şubat günü Sincan’ da olan olaylar ise 30 Ocakta olmuştu aradan beş gün 
geçmişti ve dolayısıyla da hiçbir yerden oradan geçmenin bir suç olacağını bu şekilde 
abartılacağını hiçbir arkadaşım gibi bende asla düşünmedim, eğer şuradan geçmeyecek, 
buradan geçmeyecek validen müsaade alınacak veya kaymakamdan müsaade alınacak böyle 
bir şey olamaz, ozaman biz hiçbir eğitimi yapamayız, bu askerlik hayatım boyunca bütün 
tatbikatlar her türlü eğitim içerisinde bulundum, hiç kimseden müsaade almadık, planlarda 
olduğu için genel kurmay başkanlığı bizim haberimiz yok demiş, doğrudur, kara 
kuvvetlerinde bir tabur tatbikatı için genel kurmay başkanından izin alınmaz, hatta tümen 
komutanından da izin alınmaz, yapılmışsa o tabur komutanı alay komutanı o tatbikatı yapar 
bu tümenin çok önemli bir görevleri var tümen eveliya acemi eğitimi yaptırıyor, yani tank 
sınıfına ayrılmış erlerin eğitimini yaptırır, ikincisi sefer zamanında harp haline yaklaştığı 
dönemde ordular vizesinde kullanılmak üzere kadro personeli ile teşkil edilmiş bir tank 
alayını hazır vaziyette bulundurmak,harekata hazır vaziyette bulundurmak mecburiyetindedir, 
bunun için bunun eğitimini de acemi eğitimi devreleri arasındaki boş zaman da yapar, o 
yapıldığı gün de o boş zamandan biridir, bir diğer görevi Nato istediği zaman oraya bir tank 
tabur görev kuvveti emrine tahsis etmektir, tabi üst makamların ve hükümetin emriyle diğer 
bir görev akıncılar bölgesinde hava kuvvetlerimizin önemli depoları vardır bu depolarda hava 
kuvvetleriyle koordine olarak o bölgedeki 4. Ana Jet Üst Komutanlığıyla ortak olarak o 
depoların korunması eğitimi yapılır, onu yapmak mecburiyetindeyiz biz ben bunları ordu da 
4 sene ordu komutanlığı yaptığım için ordunun tüm planlarına vakıf olan bir insan olarak 
komutan olarak bu eğitimlerin yapılıp yapılmadığını merak ettim ve kurmay başkanına bir 
gün ayarlayında biz gidip görelim dedim, ayın yedisini söylediler, Şubat ayı yedisi uygun 
dedi  kurmay başkanı gerekli tetkik yaptıktan sonra o gün de ben İstanbul’a gitmek 
mecburiyetindeydim, dolayısıyla daha sonra dört Şubat gününe alındı, akşamda eve 
geldiğimde hastaneden GATA Hastanesinden baştabip aradı yarın ameliyatımız var 
komutanım 5 defa tehir ettik artık edemeyiz dedi, saat: 08:30’da bulunacaksınız dedi, ben 
dolayısıyla gidip o tatbikatı görmek istememe rağmen verilen geri almak gibi bir yol yoktur 
zaten doğru da değildir, tatbikata çıksınlar tatbikatlarını yapıp dönsünler dedim kurmay 
başkanıma, evet, özür dilerim, sanki yüksek konuşuyor gibi geliyor kulağım duymadığı için 



  

ondan geriye çekiliyorum ve o tatbikat yapıldı ama öğleye doğru bana kurmay başkanı 
efendim herkes ayağa kalktı, siz bu tanklar neden Sincan’ dan geçmiş, Sincan’a doğru 
giderseniz Ankara’yı arkanıza alırsınız, ben dedimki ozaman Meclisin önün denmi geçmiş 
ilgililere sorun, yahutta biz Çankaya’ daki Reis i Cumhur Köşkünümü sarmışız, kimseye bir 
kötülük mü etmişiz, ateş mi etmişiz, tanklar ordan geçmiş Etimesgut’tan geçen herkes o 
tankları yolda görür, kötü niyetli olmak için yürüyüş yapmak gerekmez eğer kafanızda bir 
şey varsa yapacak onlar orda da dursa, gecenin herhangi bir saatinde, günün herhangi bir 
saatinde emir verirsiniz ben emir verdikten sonra bütün kara kuvvetlerini bir gecenin 
içerisinde çıkarır, araziye tatbikat yaparım, gece eğitimi yaparım, bu benim görevim, ben 
bunu yaparken de eğer planlara girmişse bir sorumluluk taşıyarak o planın gereği olarak 
yaparım, bunu kimseye sormam, tekrar askerliğe alsalar aynı şekilde hareket ederim hiç 
değiştirmem, nitekim ki hastaneye gittim, ameliyata tam girmek üzereyken telefonla aradılar, 
dedikler ki sayın Genel Kurmay Başkanı çok üzülmüş, neden haber almamış, nitekim ki 
kendileri tetkik edince Genel Kurmay Başkanlığı bu tatbikatı neden yaptığımızı 
açıkladım, basına bilgi verdi, dediğim gibi art niyetim olsaydı eğer bu şekilde hareket 
etmezdim , daha büyük kuvvetlerle her tarafa çıkarırdım askerleri ben bunu iki defa yaşadım, 
ben bu grup arkadaşlar içerisinde en yaşlısıyım, Türkiye’ de yapılan tüm askeri olayları, sivil 
olayların hepsini yaşadım, nasıl olabileceğini çok iyi biliyorum, hatta şu önemlidir biz bunu 
yaptıktan sonra 30 Ocakta planlanmış, 30 Ocakta yapılmış bir olaydan sonra olduğu için 
korkutmaya çalışmışız, halkı diye bazı beyanlar oldu, bunları tevazü ile karşıladım, Türk 
halkı askerinden tankından korkmaz efendim ben hiç korktuğunu görmedim, her türlü 
Silahlı Kuvvetler içinde yapılan tatbikatlara harekatlara katıldım, sevgiyle yaklaşırız askere 
böyle katiyen korkmaz, bu şekil uydurmalarla halkı yanıltmanın doğru olmadığı 
inancındayım. Bir millet askerini sevmiyorsa o milletin sonu gelmiş demektir, genel kurmay 
başkanına neden sormadınız, sorulmaz piyade alayının,tümenin tatbikat yapması genel 
kurmay başkanına sorulmaz, hatta bu tanklardan sonra en doğru söyleyen rahmetli 
Erbakan Hocadır diyorki kendisine söylendiğinde yahu ne olacak bayramda 240 tank geçti 
diğeri 40 tank, çeşitli rakamlar söylendi doğrusu ben rakam söylemedim sadece söylediğim 
tank tabur görev kuvveti  tatbikatına gidecek diye, tank tabur görev kuvvetinin ne 
olduğunu arkadaşlarım bilir, bir taburda da tank sayısı bellidir, 50 ile 54 arasında değişir, 
hiç tabi böyle göstere göstere darbe olurmu, darbe korkusu da  böyle bir gösteri tatbikatın 
darbe göstergesi olabilmesi için biraz çok iyi düşünmek idrak sahibi olmak gerekiyor, eğer 
darbeyi göstere göstere hiçbir ülkede ve Türkiye’ de biz eğitim yaptık sorumluluğumuzu 
yerine getirdik halkın ordusu halka darbe gösterisi yapmaz, asla. Zaten hiçbir zaman böyle 
bir düşünceye sahip olmadım, daha önce yapılmış olan olaylarda da verilen görevlerin 
dışında da görev yapmadım hiçbir zaman, benim söyleyeceklerim bundan ibaret, sözlerime 
son verirken de yüce adalete saygıyla selamlıyorum."

" Önceki savunmalarınızla ilgili söyleyeceğiniz bir şey varmı ?"
"Hayır sadece bir şeyi düzeltmek istiyorum, ben savunmamda emir verdim bu 

tanklar için diye yazılmış, yazılı emir vermedim, şifai emirde vermedim eğitim uygulama 
planlarındaki vazifesini yapsınlar diye söyledim, kurmay başkanıma oda zannediyorum ki 
diğer arkadaşlara bu emrimi ulaştırmış bu tatbikat öyle yapılmıştır, iddianameye girerken 
emir verdi diye geçmiş, ikinci husus bir kez daha düzeltmek istiyorum çünkü bazı 
arkadaşların rahatsız olduğunu gördüm haklılar, ben işte batı çalışma grubu ile ilgili 
emirlerin geldiğini karargaha geldiğini değil gelmiş olabileceği şeklinde söylemiştim buda 
yanlış yazılmış, bugün hatırlayamadığımı söyledim, nitekin tetkik edince gördümki hiçbir şey 
gelmemiş bununda düzeltilmesini istiyorum."

"Bu tankların yürütülmesiyle ilgili  sözlü emir vermedim dediniz değil mi ? Daha 
önceden planlanmış mıydı?"

"Hayır vermedim, eğitim planını gereği olarak yapılır. Elbette eğitim programları 



  

yıllık olarak yapılır."
" 54. Hükümet kurulduğunda kurulduktan sonra görevi sırasında ordunun 

genelkurmayın veya üst düzey komutanların tamamının veya bir kısmının hükümetten bir 
rahatsızlığı olduğuna dair dayanak veya hükümetin değiştirilmesi, görevden el çektirilmesi, 
düşürülmesi, istifa etmesi şeklinde bir görüş bir konuşma, böyle bir çalışma oldu mu, 
duydunuz mu, katıldınız mı bir bilginiz var mı?

"Asla böyle bir görüş olmadı bana bir şey sorulmadı, ancak ben o gece  hastanede 
yatıp bir gece yatıp çıkacaktım, bu olayı duyunca bu şekilde tepki gösterildiğini rica ettim 
beni çıkardılar evime, evimden genelkurmay başkanı ile görüştüm, bunun şu maksatla 
yapıldığını bizde öyle yayınladık zaten paşam dedi, onun için ben yalnız sizle görüşmek 
istiyorum diye ertesi günü gittim şimdi burada anlattıklarımı daha geniş kapsamlı olarak 
anlattım, bana bir şey sorulmadı."

" Soru anlaşılmadı, öyle bir. Konu geldi söylemek istediğim şu tekrar edeyim 
sorumu, 54. hükümet zamanında ordu da görevli kimseler içerisinde veya bir kısmında veya 
tamamında hükümetin görevden el çektirilmesi, istifa ettirilmesi veya görevini yapmaması 
konusunda bir çalışma veya herhangi bir faliyet veya bu konuda bir görüşme böyle bir şey 
oldu mu ?"

"Hayır, Hatta dediğim milli güvenlik kurulunda ne bir darbe ne hükümetin 
düşürülmesi asla konuşulmadı, asla konuşulmadı efendim, sadece istihbari bilgiler verildi, 
irtica ile ilgili Güneydoğu Anadolu da ceyran eden bölücü terörle ilgili, MİT’in verdiği 
bilgilerde, Emniyet Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilerde bunlara dayanıyordu, yoksa 
başka türlü hükümet zaten hükümet orda, orda öyle bir şey konuşulmadı, genelkurmay 
başkanlığı içerisinde yapılan toplantılarda ise ancak ikisine katılabildim, arz ettiğim gibi hep 
dışarıdaydım benim yerime kurmay başkanım katıldı onlara döndüğüm zaman bilgiler 
verdiler hiç böyle bir şey konuşulmadı kesinlikle, tamamen elde edilen bilgilerin alışverişi 
şeklindeydi."

"28 Şubat tarihli milli güvenlik kurulunda siz bulundunuz değil mi ? Bu kurulda 
alınan kararlar daha önceden sizin tarafınızdan veya herhangi bir asker tarafından askeri 
görevli tarafından önceden hazırlanarak mı getirildi, orda mı alındı ve bu kararlar 
alınırken asker kesimden olan görevlilerin kurulda bulunan kimselerin hükümet 
görevlilerine karar alınması yönünde bir baskısı oldu mu ?"

" Hayır önceden hazırlanan bir şey yok sadece bilgiler verildi biraz önce arz 
etmiştim onu bilgilerden sonra tartışmalar yapıldı, o tartışmalarda askeri müştereklerde 
birleşilen noktalarda bir tutanak halinde genel sekretere, Cumhurbaşkanının emriyle orada 
yazıldı ertesi gün ayrıca basına verecek bir bilgi hazırlandı, sonra tekrar geniş olarak verildi 
yazıldı, herkes imzaladığı için ben de imzaladım, bugün de çıksa yine imzalarım."

"Bolu İzzet Baysal Üniversite Rektörü size hitaben yazdığı bir mektup var 
iddianamede geçiyor, diyor ki İzzet Baysal Vakfı tarafından Kara Kuvvetleri komutanı 
Hikmet Köksal’ a hitaben yazılan iki sayfadan ibaret orda sizi göreve çağıran tek çare ve tek 
ümit ne kadar arzu etmesekte öyle görünüyor ki yine sizlersiniz, bu milletin bağrından çıkan 
ordumuz ve onun değerli komutanları bilinizki bir kere daha bizleri affediniz tek ümidimiz, 
güvenimiz sizlersiniz diye imzalı iki sayfadan ibaret imzalı belge."

" İki sayfalı daktilo ile yazılmış bir mektup geldi, dediğimiz doğrultuda bazı ifadeler 
vardı içerisinde fazla önem vermeden böyle çok gelmiştir diye yırtıp attım."

" 04 Şubat 1997 tarihinde tankların harekatı ile ilgili açıklamada bulundunuz ama 
bu konuda açıklamada bulunan başka bir sanık daha var belki olayın asıl muhatap olan 
İzzettin İyigün onun Savcılıkta vermiş olduğu beyanlarını aynen okuyorum, son olarak şu 
sorulmuş 04 Şubat 1997 tarihinde Ankara Sincan’ a tankları siz mi yürüttünüz denmiş,net bir 
soru cevap olarak ta şöyle demiş Kara Kuvvetleri Edok Komutanlığına ait Ankara Zırhlı 
Birlikler Okul ve Eğitim Tümen komutanlığı bana bağlıydı tahmini 03 Şubat 1997 günü 



  

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga’ da bana telefon açtı İzzet Paşa Kara 
Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal katarak ameliyatı oldu evinde yatıyor, bana telefonla 
zırhlı birlikler okulundan 80 tank ve 80 zırhlı personel taşıyıcı ve araçla Sincan’ dan 
Akıncılara doğru bir yürüyüş yapmasını ve aynı gün geri dönmesini emretti. Bende bu emri 
Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığına ilettim, Zırhlı Birlikler Komutanı 
tatilde imiş, sizde bir üst birlik komutanı olarak haberdar ediyorum, komutanı bu talimattan 
vazgeçmesi konusunda ikna etmeyede çalışıyorum fakat ikna olmuyor deniliyor dedi, 
bende Kurmay Başkanımıza Zırhlı Birliklere gece vakti emir verip sabah yürüyüş 
yaptırmak felaket olur, tankların dışarı çıkması zor olur, kaza olabilir, normalde 
önümüzdeki Perşembe günü  zırhlı birliklerin muhabere  tatbikatı var bu tatbikat 
esnasında biz bu tankları komutanımızın dediği yerde yürütelim dedi, kendisi bana kara 
kuvvetleri komutanlığına ilettiğinde telefonu kapattı, kısa süre sonra tekrar beni aradı ve 
Kara Kuvvetleri Komutanı tankların yürüyüş yapması ve aynı gün geri dönmesi 
konusunda vazgeçmiyor, ısrarcı oluyor dedi, bende kendisine bu 80 tank  çok fazla bunu 
40 civarına indirelim dedim telefonu kapattı bu şekilde devam ediyor, sizde 
okumuşsunuzdur. Şimdi buradaki beyanlar ciddi bir şekilde çekişiyor, benim aklıma gelen 
bir ihtimal rahmetli olduğu için bilmiyoruz ya Doğu Aktulga’ da  kendi kafasından bunu 
söyledi ya İzzettin Bey doğru söylemiyor yada hilafi vaki bir beyan var, hangisi doğru İzzettin 
Bey’ in bu kararı ayrıntılı şekilde anlatmış olması, daha sonra işte devam ediyor, 20 tank ve 
20 zırhlı muhabere aracına düşürdük diyo o şekilde yürüyüş yapıldı diyo, ne diyorsunuz bu 
konuda."

 Ben ölmüş bir insanın hakkında şunu söylemiştir veya söylememiştir diye beyanda 
bulunmam benim karakterime uymaz, diğer konuyu ise ilgili arkadaşım her halde ifadesinde 
beyan edecektir, yalnız şunu söylemeliyim ben tankların geçmesine, hareket etmesinde bir 
plan göreviydi, ben o bir emirdir, o plan dediğimizde yıllık eğitim emri, altında komutanların 
imzası vardır, o emrin gereğinin yapılmasını söyledim, onu denetlemeye gideceğimi 
söyledim, ondan sonrasında ayrıca bana geldiği söylendiğinde hastaneye yatarken ifade 
etmiştim, sekiz buçukta ameliyata giderken tanklar şu sebepten bana yola çıkamıyor, İstanbul 
asfaltında hem trafik hemde asfaltın zedelenmemesi için zeminin, güney yola da Eskişehir 
Bursa yoluna da çıkamıyor."

"Yani Doğu Aktulga ve vasıtasıyla böyle bir anlatığı şekilde böyle bir emir vermedim 
diyorsunuz."

" Onun anlatıldığı şekilde bir emir vermedim asla ama arkadaşıma omu emretti 
öbürüsümü yanlış anladı, onu bilemiyorum, ben astlarımı hiç itham etmedim, arkadaşlarım 
suçsuzdur, ben sadece Sincan’ dan geçmesi hiçbir şey ifade etmez, orada olmuş olan bir şey 
yok bir vatandaş yanlışlık yapmış ise bizim eğitimimizi etkilemez diye düşünüyorum."

" Yine diğer bir sanığın Erol Özkasnak'ın iddianameyede yansıyan bir televizyon 
programında söylediği şeyler var, 28 Şubat sürecini anlatırken tabi başlangıçta genel 
kurmay karargahında başlatılan bu 28 Şubat sürecinde daha sonra kuvvet komutanlarımız ki 
Oramiral Güven Erkaya, Orgeneral Ahmet Çörekçi, Orgeneral Hikmet Köksal ve Teoman 
Koman’ın da adını unutmak yanlış olur diyo ve sizinde bu sürece kuvvet komutanı olarak 
destek verdiğiniz belirtiyor, bu konuda diyeceğiniz bir şey varmı."

"Onunda beyan etmiştim, biraz daha açık söyleyim, bu komutanların heyet, komutan 
toplantı etmiş ise bir beyan bizden istemiş ise  ona hayır dememiz mümkün değildir, destek 
sağlanması konusu ise o zaten iç hizmet kanunun emri, siz verilen emirleri ifa edeceksiniz 
hatta emir sizin hoşunuza gitmese bile, kendinizce siz evvela emri yerine getirirsiniz. "

" Hikmet bey bu süreç nasıl başladı, yani diyelimki BÇG’ nin kurulması yani açıkça 
bunu sormak istiyorum, genel kurmay başkanı tarafından emir mi verildi, bu şekilde süreç 
başladı, yani bu konuda da farklı beyanlar var veya sizler kuvvet komutanları olarak bu 
konuda genel kurmay başkanı ile istişare mahiyette bir toplantı yaptınızmı, bir fikir alışverişi 



  

oldumu, kuvvetlerin bu anlamda katkısını sormak istiyorum."
" Bir ast komutan amiri emir vermeden hiçbir şey kolay kolay yapmaz, yapacağı 

kendince yapacağı kendi yetkisinde yapacağı ise mutlaka kanunlara uygundur, ben arz 
etmiştim dedim ki ben 28 Şubattaki toplantı bittikten sonra ben ondan sonraki faaliyetlerle 
fazla ilgilenmedim, karargahıma yetki verdim, ben bunu bilmiyorum, ama şunu biliyorum 
asker olarak bu nasıl kurulmuştur bir emir gereği dedikleri gibi illegal de değil, karargah 
içi bir çalışma şeklinde kurulmuştur, bunu mutlaka birisi emir vermiştir yetkili kişi. "

"Şimdi BÇG belgelerine baktığımızda özellikle yani değişik kaynaklardan gelen 
belgeleri hiç sormayacağım size, sadece resmi olarak ortaya çıkan belgeler, mesela size Kadir 
SARIMSAK ve  Eser ŞAHAN yargılandığı dosyadaki bazı belgeler var bu belgelerden bir 
tanesi işte Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları isimli belge bu konuda Altaç Atlan’ da ifade 
verdi, işte bu belgenin Deniz Kuvvetleri tarafından hazırlandığı az çok anlaşılıyor, burada işte 
nerede ise Türkiye’ deki veya okul eğitimi ve garnizonun kendi alanındaki bütün kurum ve 
şahıslarla ilgili bilgi toplaması söz konusu burada daha önce konuşulduğu için ayrıntısını 
vermiyorum, yine bu kapsamda başka belgeler var yani burada mesela bahsi geçti işte Batı 
Harekat konsepti onun ilgili ayrıntılı şekilde konuştuk mesela burada imha tutanakları 
gönderilmiş, arşiv malzemesi envanteri olarak gönderilmiş, genel kurmay başkanlığının Batı 
konsepti isimli belgeyi imha ettiğine dair tutanak var, batı çalışma grup sistemi ile ilgili 
imha tutanakları var, hatta mesela batı eylem planı imha tutanağı var, hava kuvvetleri 
komutanlığının açıklamasına da şöyle denmiş, BÇG eylem planı ile ilgili yazı ve eylem 
planlarınında alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek komutanlıklar belirtilmiştir, Batı 
Harekat Konsepti açıklanırken genel kurmay başkanlığının irticayi trende ivme kazandıran 
bazı firma isimlerinin belirttiği, emrin uygulanmasıyla ilgili aksaklıkların belirtildiği denmiş, 
bu şekilde epey bir imha tutanakları var, size imha tutanaklarının açıklama bölümlerini de 
okudum, daha önce bu belgelerle ilgili açıklamalarda da bulunduk, şimdi bu şekilde ki 
belgelerin kara kuvvetlerine gelmediğini söylediniz, fakat burada Jandarmanın, Hava 
Kuvvetlerinin, Genel Kurmayın imha tutanakları, bu belgelerin Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına gelmemiş olması mümkün mü veya bu belgeleri siz daha önce gördünüzmü, 
yoksa sadece kayıtlara mı girmedi."

"Hayır ben onu son olarak söyledim, dedim ki , tetkik ettirdim ben Kara Kuvvetleri 
İstihbarat Başkanlığına, imha tutanaklarının hangi konuda hangi belgeleri imha ettiğini 
bilemiyorum ki, buna cevap vereyim, ben dışında kaldım bunların, bunlarla hiçbir ilgim yok."

" Yani Kara Kuvvetleri bu konuda şey gelmedi diyorsunuz."
" Hayır, ne tutanak, ne bana bilgi verildi, bilmiyorum ancak arkadaşlarımın 

söylediklerine tümüyle katılıyorum, onlar doğruyu söylüyorlardır."
"Burada Güven Erkaya’nın işte yaptığı söyleyişi ile ilgili  kitaptan alıntılar 

yapmıştık. Güven Erkaya kendisine devamlı bilgi verildiğini, kuvvet komutanlıklarından 
BÇG’ ye temsilciler verildiğini ve kendisine devamlı bilgi verildiğini belirtiyordu, sizde bu 
şekilde sonuçta aynı dönemde kuvvet komutanlığı yaptığınız için soruyorum, sizde bu 
şekilde BÇG faliyetleri kapsamında bilgi verildimi."

" BÇG kapsamında bilgiler verilmedi, ben ilk ifademde verilmiş olabilir 
hatırlayamadığım için bir yanlışlığa meydan vermemiş olmak için verilmiş olabilir dedim 
halbuki araştırdığımda hiçbir bilgi verilmediğini Kara Kuvvetlerine gelmediğini biliyorum. 
Deniz Kuvvetleri Komutanı arkadaşım böyle bir şey söylemişse bu kendi beyanıdır, 
bilmediğim konuda da size şunu biliyordum, şöyle oldu, böyle oldu demek zannediyorum ki 
kişi olarak yalan söylemek bakımından bana yakışmaz."

"Bir diğer savunmanızda BÇG’ nin normal bir çalışma grubu olarak kurulduğunu 
söylediniz, tabiki yani kendi görev alanlarıyla ilgili her kurum böyle çalışmalar yapabilir, 
ben askeri konularda biraz meraklıyım, mesela diyelim ki, Em60’ların modelizasyonları 
konusunda Genel Kurmay’ da tabiki bir çalışma grubu kurabilir, ama şimdi biraz önceki o 



  

belgeden de okudum yani Deniz Kuvvetlerinde bulunan belgeler daha sonra işte Genel 
Kurmay’ ın kabul ettiği bazı belgeler böyle bir çalışma grubu genel kurmay başkanlığında 
nasıl kurulabilir, bir kavni dayanağı var mı, ne diyorsunuz bu konuda veya en azından sizin 
bu konuda veya genel kurmaya hükümetten herhangi bir direktif geldi mi."

" Hayır, zaten hükümetten doğrudan doğruya bize gelmesi söz konusu olmaz, 
gelmişse genel kurmaya gelmiştir, öyle bir şey de duymadım geldiğini, bu tür çalışmalar 
bizim yöntemimizdir. Herhangi bir olayda geçici karargahlar kurarız, o işin kompaltenleri 
olur işin içerisinde incelemelerini yaparlar komutana tekliflerini götürürler işleri bitince de 
lav olur tekrar eski görevlerine dönerler, ben o bakımından Batı Çalışma isminin tartışıldığı 
konusundayım, yoksa yapılan iş bizim talimnamelerimizde söylediğim gibi 101-5 
talimnamesi karargahlardaki hizmet ve çalışma usulleri diye orda biz o talimnamelere göre 
hareket ederiz, orda geçici karargahlar kurulur, yapılır, tekrar dağılır, 4 şekilde de olduğunu 
ifade etmiştim. Bunun dışında Deniz Kuvvetlerinde böyle bir şey kurulmuş, öbür tarafta 
bunun dışında farklı işlem yapmış bunları biliyorum, hiçbir şey yapılmadığına da 
inanmıyorum. Samimi olarak bir karargah çalışmasıdır, istihbarat toplama çalışmasıdır, 
bununla hep geçmişte de yapıldığını ifade ettim."

 "Olağanüstü Yüksek Askeri Şura Toplantısı yapılması konusunda bir talebiniz 
var, hatırlıyor musunuz o yazıyı, şimdi o yazıda işte ben okuyum isterseniz, Ağustos 1996 
tarihindeki Yüksek Askeri Şura toplantısından sonra yapılan araştırmalar sonucu Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bazı birlik ve kurumlarda görevli toplam 58 kadar subay ve 
astsubay laiklik karşıtı düşüncelere sahip oldukları ve irtica faaliyetlere karıştıkları tespit 
edilmiş ve bu personel hakkında Silahlı Kuvvetlerde kalması  uygun değildir kanaati ile 
ilişik kesme dosyaları hazırlanmış olup bu hazırlıklar 15 Mayıs 1997 tarihine kadar 
tamamlanabilecektir denmiş ve olağan üstü bir YAŞ. toplantısı yapılması teklif edilmiş, 
doğru mu. O dönemde neden olağan üstü Y.A.Ş. bir toplantısına gerek duyuldu, bu tarih 
ve öncesinde bu şekilde olağan üstü Y.A.Ş. toplantıları yapıldı mı, bu tarihte atılan 
personelin atılmasında ogünkü psikolojik ortamın etkisi oldu mu, ben bunu sormak 
istiyorum, özellikle de dediğim gibi neden o süreç içerisinde böyle bir ihtiyaç hissedildi, 
öncesinde ve sonrasında da bu şekilde olağan üstü Y.A.Ş toplantıları yapıldımı."

"Evet doğru. Bu sadece irticai olaylara  içinde olan arkadaşlar için değil orayı tavzih 
etmek istiyorum. Başka insanlarda vardı, bunun içinde Güneydoğu’ da ceyran eden olaylarla 
ilgili insanlarda vardı. Bunlar intikal edince ast kademeden size dosyaları gelir, sicil konur 
sicil belgelerinin yanına yapmış olduğu işlemiş olduğu suçlar konur, diyelimki bir taburdan 
başlarlar alay, tümen, tugay devam ederek gider taaa Kara Kuvvetleri Komutanına kadar siz 
buna başka bir işlem yapamazsınız, üst kademeye gönderecekseniz Yüksek Askeri Şura’ da 
görüşülecek böyle çok belge geldiği içni diğer arkadaşlarda konuşarak ilave Şura yapılmasını 
teklif ettim, bu yazı odur.  Geçmişte var birkaç yapılmıştır."

"Mahkemedeki savunmanızda tankların yürütülmesinin bir yıl önceden karar 
verilmiş planlı tatbikat olduğunu eğitim uygulama planı gereğince yapıldığını söylediniz ve 
sözlü talimat verdiğinizi söylediniz, Savcılıktaki ifadenizde bu konuda Sincan’ daki tanklar 
benim talimatımla yürütülmedi, Sincan’dan tanklar eğitim için geçmiştir demişsiniz 
arkasından, buradaki çelişkiyi nasıl giderirsiniz?"

"Kurmay Başkanına bu tatbikatı yapsınlar görsünler, ne derece yetişkindir birlik 
buradaki çelişki değildir "

"Benim talimatımla yürütülmedi demişsiniz. Benim talimatımla yürütülmedi 
doğrudur."

" Sizin sözlü talimatınız yok mu ?"
"Sözlü talimatım, benim gidip görmem konusunda var, biraz önce detaylı olarak 

arz ettim, görüştük ve o talimat dediğiniz şey bir gün evvel verilmiş emrin altında benim 
imzam var,  tanklar tatbikatını yapsın, ben bu tatbikatı görmek istiyorum dedim ama nasip 



  

olmadı."
" Bunu hangi tarihte söylediniz."
"Bunu Ocak sonlarına doğru görüşmemizde Kurmay Başkanımıza söylemiştim. 

Daha evvel bu olayları bilmeden yaptığımız bir eğitim görüşmesidir bu."
"Genel kurmay başkanlığından bu tankların yürümesiyle ilgili barış 3 sayfadan 

oluşan barış listesi gönderildi, bu ceridenin incelenmesinde bunun önceden bir planlanmış 
bir tatbikat olduğu konusunda herhangi bir bilgi yok,  bu konuda sanık İzzettin İyigün’ ün 
beyanları var şimdi planlı bir eğitim tatbikatından bahsediyorsunuz, ifadeye baktığımızda 
şunlar açıkça anlaşılıyor, bir bu tatbikatın ne zaman yapılacağı belli değil çünkü şey diyor ki 
sizin emriniz olduğunu söylüyor, Doğu Aktulga’ya yarın bunu yürütün, ikincisi kaç tane 
tankın yürüyeceği belli değil, yani 80 tank deniyorsa, ona bu tank sayısı 20lere çekiliyor, yani 
böyle düşük sayılara çekiliyor, ondan şehrin içinden mi dışından mı yürütüleceği konusunda 
çelişkiler var planlı bir tatbikatla ilgili belge bu tatbikatı gerçekleştirecek kuruma önceden 
bir yıl önceden planlandığına göre iletilmiş olması gerekmez mi?" Neden bu şekilde çelişkiler 
yaşandı?

" Gerekir. Hayır hiçbir çelişki yok tamamen plan gereği tümen komutanlığı bunu 
planlamıştır, ayın yedisinde yapılacaktı Şubat yedisinde ben bunu dördüne aldırdım, ilk 
sorduğunuzda Genel Kurmay bunu bilmiyor, böyle bir şeyin öncesinden planlandığını 
bilmiyor, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bütün taburların hangi eğitimi yapacağını bilemez 
efendim, onu hiç kimse bilmez kolay kolay, Genel Kurmayın görevi de değil. "

" Hangi gerekçe ile planlı bir tatbikatı varsa dördüne aldırdınız. "
"Onu da söylemiştim bir daha söylüyorum, demiştim ki ben yedisinde İstanbul’ daki 

bir şeye denetlemeye planlanmış, dolayısıyla bunu daha öne alırsanız hem bunu görmüş 
olurum, ondan sonra da şeye giderim İstanbul’ a ve bu arada ne İstanbul’ a gidebildim nede 
bu tatbikata katılabildim, çünkü ameliyat olduğumu ifade ettim. "

" Kaç tane tank yürütüleceği konusunda Doğu Aktulga’ya bir şey söylediniz mi.?"
"Tanklar ayrı azaltılıp çoğaltılıp yürütülmesi ayrı. Bu bellidir 54 tank bir taburda 54 

tank vardır, bu benim değil emir tank sayısıyla ilgili değil, tank tabur görev kuvveti olarak 
tatbikatı yaparsınız.

"Bu önceden planlı olarak ilgili planda yazılmış olması lazım."  Elbette.
" Peki bu konuda bu çelişkilerin seksen tank, aşağı düşürülme, bu gidemez yarın 

problem çıkar, bu türlü çelişkiler neden yaşandığını düşünüyorsunuz. "
" Lütfen bunu onu böyle söyleyenlere sorun. Ben böyle bir emir vermedim."
"Başsavcılığımızda verdiğiniz ifadenizde BÇG’den Kara Kuvvetli Komutanı 

olduğum dönemde haberim yoktu, faaliyetleri ile ilgili de haberim yoktu, daha sonra emekli 
olduktan sonra öğrendim demişsiniz." 

" İsminden haberim olmadığını söyledim. Ben daha sonra bu emekli olduktan sonra 
bu sözcüğü duydum, karargahtaki çalışmadan haberim olmaması demek kendini inkar olur."

"Genel Kurmay antetli CD içerisinde yer alan bir belge CD5-BÇG Çankaya 
Klasöründe yer almış bu belge burada bir konuşmalar var işte genel kurmay başkanının 
değişik komutanların vesaire sizin kara kuvvetleri komutanlığı kurmay başkanının bir 
konuşması var diyor ki milli gençlik vakfı bunlar silahlanıyorlar, bunlar İran’ daki 
muhafızlarının karşıtı denmiş, şimdi  yargı literatörümüze baktığımız zaman o tarihten bu 
yana Milli Gençlik Vakfının yasa dışı bir silahlanma ile ilgili bir soruşturma yahutta bir 
yargılamaya rastlamıyoruz, bu şekilde bir yasa dışı sorgulama silahlanma varsa neden ilgili 
soruşturma birimlerine ihbar edilip işlem yapılmasını işlem yapılması sağlanmadı da bu 
konu bu amaçla kullanıldı sizce, ne düşünüyorsunuz bu konuda?"

"Bu silahlanma ile ilgili konu Genel Kurmayın şeyde Milli Güvenlik Kurulunda 
gündeme getirdiği bir konu değil, bunu ya emniyet teşkilatı yada Milli İstihbarat Teşkilatının 
verdiği brifingde söylediği, işte şuralara silah yığılıyor, şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor diye 



  

söylendi. Benim arkadaşımın ki burada söz konusu olduğu için çok ismi geçtiği için kendisini 
saygıyla anıyorum, Türk Ordusunun  nadir yetiştirdiği Orgenerallerdendir, Doğu Aktulga bir 
fikir olarak söylemiş olabilir, ben o şimdi söyledi, söylemedi diye ölüsünün arkasından ölmüş 
bir insanın arkasından, çok sevdiğim bir insanın arkasından herhangi bir şey söylemek 
istemiyorum."

" Burada savunmanızda Silahlı Kuvvetler illegal bir iş yapmaz, yaptığımız hiçbir 
illegal iş yoktur dediniz yani burada Silahlı Kuvvetlerini kast ederek, bu kapsamda 27 
Mayıs 1960 müdahalesi ve 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin de yasal olduğunu mu 
düşünüyorsunuz ?"

" Efendim her ikisi içinde mahkemeler kuruldu, gerekli tetkikler yapıldı, yasal mı 
yasal değil mi buna mahkemeler karar verdi. Bundan benim kastım o değil Silahlı Kuvvetler 
günlük çalışması içerisinde illegal bir kuruluş yapıpta görev yürütmez ben onu kastediyorum, 
bu seviyedeki yoksa üst komutanlıklarda böyle bir karar verilmiş, 27 Mayıs devrimi yapılmış 
12 Eylül devrim yapılmış ben bunları kastetmiyorum, bunların mahkemeleri zaten görüldü 
kararları verildi, hala devam ediyor, onlara sormak lazım."

"Tümgeneral Osman Özbek savunmanızda bunu girdiniz, fakat sonuç olarak yapılan 
işlemler konusunda ben sormak istiyorum, şimdi kara kuvvetleri komutanlığına bağlı bir 
subay değil mi? Jandarma Genel Komutanlığına ben ozaman bu soruyu size sormayım, yani 
Jandarma Genel Komutanlığı tamam. Bu konuda Muhittin Erdal Şener bey galiba, bu konuda 
kesin bir cevap alamadık bildiğim kadarıyla o yüzden ben tekrar bunu sormak istedim, siz 
bilginiz var mı? Peki bir adli soruşturma yapıldı mı, sonucu konusunda bilgi varmı?

" Jandarma Genel Komutanlığına bağlı. Benim hayır hiçbir bilgim yok. Yapıldığını 
zannediyorum, çünkü sonuçta arkadaşım görevden alındı bir şeyler oldu, onları şimdi 
hatırlamıyorum."

" Darbe gündeme gelmedi  gibi bi sözünüz oldu,  toplantıda Karadayı’ nın bir 
açıklaması var orda küçük görülmemeli irtica ben bunları daha önceki darbelerde tahmin 
etmiştim, sezmiştim diyor, yani bu gündeme gelmemiş mi oluyor ?

"Şimdi gündeme Karadayı komutanımızın Sayın Genel Kurmay Başkanımızın asla 
böyle bir şey söylediğini ben bilmiyorum, sonrada söylemiş ise böyle bir şey söylemişse bu 
onun fikridir, ben aynı kanaatte değilim, ben hiçbir zaman ne darbe de, ne genel kurmay 
karargahında ne hiçbir arkadaşımla darbe sözcüğünü dahil kullanmadım. "

"Tankların yürütülmesiyle ilgili iddianameden anladığım kadarıyla iddia makamının 
müşteki vekillerinin sorularından anladığım kadarıyla 28 Şubatla ilgili davada idda 
makamının ve müşteki vekillerinin şiddet diyebileceği nadir eylemlerden bir tanesi de 
tankların yürütülmesidir, tankların yürütülmesinin vatandaş üzerinde ve hükümet üzerinde 
büyük bir korku yarattığı iddianamede ve sorularda geçmektedir, muhtemel biraz sonrada 
size bununla ilgili sorular gelecek, bir gazete haberinden söz edeceğim size, bu gazete 
haberini savunmamda değerlendirecek olmakla birlikte bu gazete haberinde tankların 
yürümesinin vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendiği yazıyo, vatandaşlar tarafından ilgiyle 
izlenen tankların yürütülmesi olayı sizce insanlar üzerinde korku yaratmışmıdır."

" Ülkede tanklar çeşitli olaylarla ilk defa yürümüyor, bir çok kez yürümüştür ben 
ifademde de bunu izah ettim, Türk insanı tanktan korkmaz, toptanda korkmaz, kıtanın 
yürüyüşünden de korkmaz, bu ordu Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin malı olan bir ordudur. 
Asla böyle bir şey düşünmedim, ben korkacaklarını da tahmin etmiyorum."

"O dönem kuvvet komutanlığı yaptınız ve kuvvet komutanı iken bildiğim kadarıyla 
ikinci zırhlı tugay komutanı Doğu Silahçıoğlu sizin komutanız altındaydı 28 Şubat 
psikolojik harekat çerçevesinde Doğu Silahçıoğlu’nun Sultanbeyli ilçesinde burada hiç 
Atatürk Heykeli yok diyerek belediyeye bile bilgi vermeden caddeden Atatürk heykeli 
diktirdiğini biliyoruz, bunun herhangi bir şekilde askeriyenin planlarında olduğunu 
zannetmiyorum, bunun üzerine birde toplantı yapılıyor bu toplantı basına da yansıdı, bu 



  

toplantıda subaylara hitaben özellikle bu heykel olayı üzerine sıkı yönetim ilan edilirse 
Sultanbeyli’ ye hakim olmamız şart, Sultanbeyli’ ye hakim olursak İstanbul’ a hakim oluruz, 
İstanbul’ a hakim olmakta Türkiye’ ye hakim olmak demektir, Sultanbeyli’ nin konumu bu 
kadar önemli bir sıkı yönetim ilanında hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayın subaylara 
hitaben hele de çarşaflı, şalvarlı ve sakallı olanlara sokağa çıkma yasağını kim ihlal ederse 
sakın eliniz asılın bunları sindiremezsek hiçbir başarı elde edemeyiz yani silaha sarılın 
şeklinde bir ifade şimdi benim sormak istediğim bu psikolojik harekat çerçevesinde ve sizin 
sabahki savunmanızda askeriyede emir komuta zincirinde bütün işlemlerin yapılması söz 
konusu olduğu ve bir yetki çerçevesinde askerlerin bu yetkiyi kullandığı söz konusu 2005 
yılında emekli oldu Doğu Silahçıoğlu  sizin bize söylemek istediklerini öğrenmek istiyorum."

"Ben 1997 de emekli oldum, mutlaka ben birinci ordu komutanıydım bu gündeme 
geldiğinde Atatürk heykeli dikmek için o isminden bahsettiniz Doğu Silahçıoğlu vatansever 
bir subaydır, herkes kadar o belediye başkanı ile mali idari amirliğiyle herkesle görüştüğünü 
öyle bir talebi olduğunu, böyle bir şey yapacağını, komutanlarının müsaadesini alacağını diye 
bana söylendi, zannediyorum ki kendisine o mahallenin çok uzağında bir tarlanın ortasında 
gösterilerek buraya dik denmiş benim duyumuma göre bana geldiğinde ben sen yine 
kaymakamla görüş, vali ile görüş ama bu heykeli dik dedim, çünkü dikilen heyken bizim çok 
sevdiğimiz, saydığımız, fikirlerine ve düşüncelerine uyduğumuz Atatürk’ ün heykeliydi."

"Yani bu heykelin dikilmesi talimatını dolaylı olarak siz verdiniz öylemi" Evet
" Şimdi Osman Özbek olayında sizin işte genel kurmay başkanına vekalet ettiğiniz 

dönemde oluyor."  Evet üç günlük bir dönem.
"Adli müşavirliğe aktardığınızı veya aktarıldığını size söylendiğini, genel kurmay 

adli müşavirine burada, genel kurmay adli müşaviri Muhittin Erdal Şenel beyde açıkça 
bununla ilgili herhangi bir bilgi bize gelmedi, bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı, 
onu Teoman Koman’ a sorun ifade bu."

"Evet doğru söylemiş müşavir. Osman general jandarma komutanlığında bir 
generaldir, jandarma genel komutanlığı talepte bulunursa adli müşavir işlem yapar, ben o 
teferruatın üzerinde durmadım çünkü ayrıldım, daha sonra ne oldu bilmiyorum."

"Tanklar konusunun gündem olması üzerine Bekir Yıldız’ı aradım, Sincan belediye 
başkanı eski, bana bi anlat dedim şu tanklar olayını, tanklar olayını anlattı, içinde birde 
ayrıntıyı ifade etti, tanklar geçiyo içinden bir tanesi bırakılıyor, şimdi daha sonra arıza yaptı 
deniliyo ama orada tabi tedirgin bir şekilde halk bu tankları ve orada bulunan tankı sonuna 
kadar izliyor. O tankla ilgili herhangi şekilde ne tamirat işlemi yapıldı ne şu ne bu, o tank 
daha sonra dönüşte diğerlerine katıldı ve yerine gitti, yani orada psikolojik harekatın 
içerisinde mizansen tam manasıyla uygulandı." Sizin kanaatiniz. 

"Peki, bu tanklarla ilgili olayı doğrusu biz sizin ağzınızdan net olarak alamadık, 
şunu net olarak bize bi özetler misiniz."

"Ben çok net olarak söyledim ama siz net olarak anlamak istemediniz, onun için size 
cevap vermeyeceğim."

" 28 şubat kararları ile ilgili  28 Şubatta bir kararlar alındı ancak hükümet dikkate 
almadı ve uygulamadı zaten." Uygulamadı doğru.

" Dediniz Gönüllü olarak orada bu kararların altına imza atmış birisi nasıl olurda 
uygulamaz."

"Kim, başbakanımı kast ediyorsunuz, bana değil onu sayın başbakan tekrar dünyaya 
gelirse sorarsınız. Diğer uygulamalarıda ben bilmem, yalnız uygulamadı bu kadarını 
biliyorum."

"Batı çalışma grubu içerisindeki faliyetleri nelerdir sanık Köksal’ ın?"
"Benim batı çalışma grubu içerisinde hiçbir faaliyetim olmadı, sadece batı çalışma 

grubuna bir personel verilmesi emredilmiş, kurmay başkanı da  dediğim gibi istihbarat 
başkanını orda görevlendirmiş başkada bir görevde yapmadım."



  

"04 Şubat 1997 tarihinde Sincan’ da tankları neden yürüttünüz?"
" Tanklar eğitime gitti, eğitim için Sincan Belediye Başkanından veyahut Sincan 

Kaymakamından veyahut genel kurmay başkanlığından Ankara valisinden izin almam bu 
böyle yazılmıştır, eğitim, tatbikat felandır Türkiyenin her yerinde uygulanır, sadece verilen 
emir genel kurmaydan büyük şehirlerin içlerinden tankların geçmemesidir, dolayısıyla 
Sincan’dan geçmesi beni hiç ilgilendirmedi, bana sordukları zaman geçsin dedim. Hiçbir 
kimseden müsaade almadan biz bu eğitimi yapmak durumundayız, onun içinde bir yerden 
gitmeliydik, her zaman kullandığımız yolda bir köprü inşaatı vardı, diğer yollara da 
çıkması müsaade edilmediği için nerden gidelim, nerden isterseniz ordan gidin dedim 
bende bütün mesele bu."

" Siz 24 Ocak 1997 tarihli göçlük donanmasına yapılan toplantıya katıldınız mı? O 
toplantıda neler konuşulduğuna dair zihninizde bir bilgi var mı?

"  Tabi Katıldım. O toplantıda zihnimde olan bilgi şu toplantıyı da orda bir seminer 
çalışması, tatbikat yapıldı, Deniz  Kuvvetlerinin onlarla ilgili sohbet toplantısıydı, başka 
şeylerde konuşmuş olabiliriz ama bu toplantının üzerinden 18 sene geçti madde madde size 
şu konuşuldu bu konuşuldu diyecek şeyim yok ama aklımda kalan şey toplantıya ilgili orda 
yapılan tatbikatla ilgili konular konuşuldu tartışıldı, onun dışında bazı beyanlar var o 
beyanlara katılmıyorum."

" Aradan uzun süre geçtiğinden dolayı bazı notlar size aktarayım belki hatırlamanıza 
fayda yararlı olur, şimdi iddianamede de var bir kısmı alınmış ama Hulki Cevizoğlunun 
yazmış olduğu kitapta da ayrıntılı bir şekilde  zikredilmekte şimdi Salim Dervişoğlu’ nun bir 
beyanatı var Hulki Cevizoğluna vermiş olduğu bir beyanat diyoki 28 Şubat’ tan önce 
biliyorsunuz Gölcük’ te bir harp oyunu yapıldı o harp oyunu da bütün Ankara’ da görevli 
olan kuvvet komutanlarına ilaveten diğer komutanlar da vardı, bende ev sahibiydim ve 
orada toplandık, ancak orada doğal olarak ogün memleketin içinde bulunduğu durum ve 
karşı karşıya bulunan sıkıntılar görüşüldü, istişare edildi, hareket tarzı ne olur, ne olabilir 
denildi, komutanlarımızda o zaman ki sağolsunlar hep bizim fikirlerimizi aldılar ve 
neticede verilen karar tamamen yasal ortamlar içinde bu konuların dile getirilmesi oldu ki 
milli güvenlik kurulundaki 28 Şubat toplantısı bunun sonucunda meydana gelmiş bir 
olaydır diyor."  Diyebilir. 

"Yine Güven Erkaya, Taner Baytoka ile yapmış olduğu söyleyişte diyor ki TSK darbe 
yapma konusunda kararlı olduğu görülüyor her türlü hazırlık yapılmış ve şartların 
olgunlaştırılması için MGK nın kullanılması kararlaştırılmıştır diyor Güven Erkaya, yine 
Aralık 1996’ da Hürriyet Gazetesi özel haber ve sürmanşetle Ertuğrul Özkök imzasıyla çıkan 
bir haber bu sefer işi Silahsız kuvvetler halletsin şeklinde bir manşet atıyor Aralıkta ve 
aralıktan sonrada 24 Ocak’ ta Göçlükte bu toplantı yapılıyor ve bu toplantıda kuvvet 
komutanları ve diğer bazı orgeneraller o toplantıya katılıyor, o toplantıda bir fikir birliği 
ortaya konuluyor, kararlar uygulamaya alınıyor, o kararlarında MGK üzerinden 
meşrulaştırma gibi bir fikir birliği olduğunu Sayın Salim Dermişoğlu ve Güven Erkaya çok 
açık bir şekilde bunu dile getiriyor, bu ifadelerle sizin sabahki savunmanızda dile getirmiş 
olduğunu ifade ve Sayın Başkanın sormuş olduğu bir soruya vermiş olduğunuz cevap çelişki 
ya  bunlar doğruyu söylemiyor yada siz doğruyu hatırlamıyorsunuz, bu konuda bir çelişki var 
dolayısıyla bu çelişkinin sizden de nasıl giderilebilmesi gerektiği noktasında bir fikir almak 
istiyorum açıkcası."

" Hayır Ben bir çelişki olduğunu kabul etmiyorum, bir seminer çalışmasıdır dedim, 
arkadaşım harp oyunudur dedi, harp oyunudur doğrudur onun söylediği doğrudur, ama 
dediğim gibi askeri konular dışında bazı şeyler konuşulmuş, ne konuşuldu ben şimdi 
hatırlamıyorum, belki bilgiler verilmiştir bölgeler verilmiştir, belki şudur belki budur, bunun 
için fazla detayı bilemiyorum."

"Güven Erkaya’ nın biz milli güvenlik kurulu kararlarının öncesinde taslak 



  

halinde hazırladık ve bunu milli güvenlik kurulundan geçirdik şeklindeki Tamer Baytoka 
vermiş olduğu söyleşide bunu çok açık zikrediyor, yine sonların ve 28 Şubat belgeselinde 
Mehmet Ali Brand bunu çok açık bir şekilde ifade ediyo,  dönemin milli güvenlik sekreteri 
İlhan Kılıç böyle bir şeyin olabileceği Güven Erkaya’ dan bu tür belgelerin olabileceğine 
dair beyanatı söz konusu oldu ve bu beyanlar, bu beyanlar sizin sabah sayın Başkanın 
vermiş olduğu cevabı tekzip etmektedir, bununla ilgili bir şey söylemek istermisiniz."

"Hayır böyle planlar hazırlandı mı diye sordu Başkan bende hayır yine aynı şeyi 
söylüyorum, bir kuvvet komutanı arkadaşım kendisi bir şeyler düşünmüş olabilir, şimdi 
ölmüş olan bir insanın bunu yaptı şunu yaptı doğru yaptı eğri yaptı diyemem ben böyle bir 
olaya şahit olmadım, biz oraya hazırlık yapmadan gittik ve o hazırlıklarda düşündüklerini 
herkes söyledi bu kadar basit.

 "Güven Erkaya diyorki 30 Ocak’ ta Sincan’ da yapılan bir geceye ve 04 Şubatta da 
Sincan’ da yürütülen tanklar var bu tankların yürütülme emrinin kim tarafından verildiği ile 
ilgili sorulan bir soruya Güven Erkaya diyorki bu tankların yürütülmesinde benim kara 
kuvvetleri komutanım Hikmet Köksal’ın ve genel kurmay 2. başkanı Çevik Bir’ in emriyle bu 
tankların yürütüldüğünü söylüyor, siz bu Sayın Güven Erkaya’ nın bu beyanatına ne 
söylemek istersiniz."

" Asla katılmıyorum, ben onun cevabını zaten söylemiş oldum, daha önce verdiğim 
ifade de, bu plan gereği yapılmış bir tatbikattır, öyle bir görüşme aramızda ne oldu ne de 
konuşuldu, nede böyle bir şeye onların dediği gibi tevezzül edildi. "

"Milli güvenlik kurulu tutanakları var orada kurul üyelerinin imzalarına açılan 
bir belge karar var, birde İlhan Kılıç imzalı ektir şeklinde bir belge söz konusu bu tür 
yazışmalar Milli Güvenlik Kurulu toplantı usul ve imzalama yöntemlerine uygun bir 
yazışma olduğu noktasında bir bilginiz var mı?

"Bu konuda herhangi bir bilgim yok, Genel Sekreter arkadaşım burada o söylemişti 
bilemiyorum, hukuki midir değil midir bilemiyorum, çünkü o gün yapılan işi söyledi o."

 Siz Türk Silahlı Kuvvetlerinin hukuk sınırları içerisinde hareket yapan bir yapı 
olduğunu söylediniz, daha önceki savunmalarda da sanıklarda buna benzer beyanları 
oldu, fakat biraz önce sorulan bir soru bu Sultanbeyli işlek caddesine Atatürk büssünün 
dikilmesi ve caddenin isminin Atatürk Caddesi olarak değiştirilmesiyle ilgili hiçbir hukuki 
yazılı anlamda hiçbir hukuki müracaat olmadığı halde hiçbir yetkili makamlardan alınmış 
bir karar olmadan o dönemin yetkili ve size bağlı bir komutanın Doğu Silahçıoğlu’ nun 
elindeki silahı manevi cebir olarak gösterip o heykeli oraya diktirmesi ve caddenin ismini 
de Atatürk Caddesi olarak değiştirmesinin hukuk devletindeki karşılığı sizce ne olabilir?

"Hukuk devletindeki karşılığı siz hukukçu olarak düşünün bana sorulan şey ben 
Atatürk heykelinin dikilmesini uygun buldum, komutanlarda uygun buldu, kaymakamda 
uygun buldu herkes yalnız bu söylediklerinizin hepsi oradaki Belediye Başkanından 
kaynaklanıyor biliyorum, o da hukukenlik o düşünsün fazla bir diyeceğim yok bu konuda."

"Milli güvenlik kurulunda 28 Şubatta dün İlhan Kılıç Bey dediki 24 maddelik bir 
taslak var idi, onun üzerinde mütaala edildi o 18'e kadar düşürüldü, bu toplantıya dışarıdan 
24 madde getirildi mi?"

"Öyle bir şey getirilmedi hatırlamıyorum, hayır."
"Demokrasiye balans ayarı yaptık manifestosu ile tankların yürütülmesi eylemi 

kamu oyunda birlikte anılıyor, siyasi mahiyetteki bu beyan siyasetle hiçbir ilgisi olmadığını 
söylediğiniz sizi duyunca ne kadar rahatsız etti veya etti mi?

"Hayır, çünkü bu sözün söylendiğine inanmıyorum, ilgili arkadaşımda söylemediğini 
burada beyan etti, elbetteki memleketteki her sorun herkesi ilgilendirir ama doğru olmak 
kaydıyla."

" Hikmet Bey şimdi biraz öncede söz alırken Hürriyet gazetesinin ogünkü 
manşetini hatırlattım, bu sefer sivil kuvvetler halletsin şeklinde bir manşet Türkiyenin en 



  

fazla satılan gazetesi ve genel kurmay karargahına en rahat bir şekilde girip bilgi alabilen 
gazetelerden birisi ve o tarihten sonra da Gölcükte bir toplantı yapılıyor o toplantıda belli 
kararlar alınıyor, o kararlardan sonrada Sincan’da tanklar yürütülüyor ve tanklar 
yürütüldükten sonraki 05 Şubat 1997 tarihli Akredite edilmiş gazetelerin sürmanşeti Sabah 
gazetesi tanklar Sincan’dan geçti, tank sesi ile uyandık, Posta Gazetesi yüreğimiz 
ağzımızda, Radikal Gazetesi Sivil darbe baskısı ordu Cumhurbaşkanı muhalefet ve sivil 
toplum kuruluşu hükümetin meclis içinde düşürmek ve yeni hükümet kurmak için devrede 
tanklar Sincan’da başkan firarda, Yeniyüzyıl Gazetesi Sincan’ da tanklı uyarı, paniğe 
kapılan Sincanlılar gazete ve televizyonları arayarak tanklar geldi ne oluyor, darbemi 
yapıldı diye surmanşetin altındaki haber yine Milliyet Gazetesi Sincan manevrası iktidarı 
sarstı, Refah Yol dağılıyormu tartışması başladı silahlı kuvvetler Sincan’da, Sincan‘ dan 
ordu geçti, Akşam Gazetesi tanklar resmi geçit yaptı, tanklar caddede şeklinde kamu oyunu 
sizin deyişinizle yanlış bilgilendiren kamu oyunun Türk Silahlı Kuvvetlerine bakışını 
olumsuz yönde etkileyen toplum içinde panik ve evham oluşturmaya yol açan ve meşru 
hükümetinde seçilmiş meşru hükümetin paniklemesine yol açıcı bu manşetler hakkında 
sizin veya genel kurmay başkanlığının herhangi bir bu manşetlere karşı yasal anlamda bir 
hukuki süreç başlatıldımı, başlatılmadı ise bunun sebebi ne olabilir ?

"Yasal bir süreç başlatmak benim işim değil, benim kuvvetimin görevi değil, genel 
kurmay başkanlığı var o konuda, başlatılması gerekenlere başlatılmıştır tahmin ediyorum ve 
şu enteresandır söyledikleriniz içinde gazete manşetlerine siz doğrudan doğruya çok doğru 
olarak bakıyorsunuz ben tanklarla ilgili bir Allah ın kulu ne avukat, vatandaş ne gazeteci 
arayıpta bu tanklar niçin yürüyor demedi, ben hiçbir şey açıklama durumunda olmadım."

"Bu tankların geçişi ile ilgili gayet tabi kara kuvvetleri komutanımızın açıklama 
yapmadığını duyduk fakat o dönemde genel kurmay başkanlığının kamu oyunu aydınlatmak 
için bir açıklama yapıp yapmadığını hatırlıyorlar mı ?"

"Genel kurmay başkanı bir açıklama yaptı. Tanklarla ilgili bir açıklama yaptığını 
Genelkurmay Başkanlığı'nın hatırlıyorum. Milli savunma bakanlığı açıklama yaptımı 
bilmiyorum ama duydum, içeriğini bilmiyorum. Genelkurmay başkanlığının yaptığını 
açıklaması ne şekildedir?"

"Ben hatırlamıyorum, bir açıklama yapıldığını biliyorum."
" Başsavcılığımızdaki soruşturma sırasında sanık İzzettin İyigün bu konuda ayrıntılı 

beyanlarda bulunmuş ayrıca 20 Haziran 2004 tarihinde Hürriyet Gazetesine verdiği bir 
roportajla ilgili bir ifadede bulunmuş burada ayrıntısını söylemeyeceğim, şimdi sizin 
aktardığınızı belirterek Güven Erkaya’nın size söylediğini, sizinde kendisine söylediğini 
söylüyor, İzzetin İyigün  diyor ki Hikmet Köksal’ın milli güvenlik kurulundan sonra 
kendilerine hükümete ve Tansu Çillere ağza alınmayacak laflar söylediğini yani bunun 
Güven Erkaya’nın size aktardığını sizin de İzzetin İyigün’ e söylediğini belirtiyor, bunu 
hatırlıyormusunuz. Bu tür konuşmalar yapıyormuydu, Güven Erkaya ?  Güven Erkaya’ nın 
hükümete ve Tansu Çiller’e bu şekilde sözler söylediğini size aktardığını sizinde İzzetin 
İyigün’ ün bunu duyduğunu aktarıyor İzzettin İyigün ne diyorsunuz bu konuda siz."

"Ne küfür ettim, nede küfür duydum. Hayır efendim, böyle bir söz söylediğini ve 
Güven Erkaya gibi çok değerli bir amiralin böyle bir küfür yapacağına inanmıyorum, böyle 
bir şeyide hatırlamıyorum."

44.C. SANIK HİKMET KÖKSAL MÜDAFİİ AV. YAVUZ ER'İN 
SAVUNMASI

"Burada Türk Silahlı Kuvvetlerini yargılıyoruz. İddianame bir doktora tezi 
detaylarında bu doktora tezinde atılı suçun unsurlarının dışında her şey var ordu ile ilgili 
negatif, her şey var fakat şerefli Türk ordusunun lehine tek bir kelime geçmiyor. En büyük 



  

delil bence iddianamede olması gereken Türk Ordusunun lehine Mustafa Kemal Atatürk’ ün 
36.5 saatte okumuş olduğu Nutuk’ tan bir pasaj alınabilirdi, Nutuk İstiklal Savaşını anlatır, 
İstiklal Savaşının neden gerek görüldüğünü ozaman ki şartları çok detaylı bir şekilde anlatır 
ama iddianamenin hiçbir yerinde nutuk yok sanki Türk Ordusu sadece darbe yapacak 
600.000  Kişilik ordunun komutanını yargılıyoruz bu hangi anlama geliyor.

Kurmay heyeti sulh zamanında komple teoriler geliştirir, geliştirmezse kurmay 
heyetinin orda olmasına da gerek yok, bunu bir suç olarakta görebilirmisiniz, onların görevi 
varsayımlardan hareket etmek ve netice ne olur diye tartışabilmektir. Sulh’ ta bunu yapmazsa 
savaşta bizleri koruyacak hiçbir şeyi yoktur. Burada komutanların nezdinde Türk Ordusunun 
yargılandığını vurgulamak istiyorum.

 Sayın müvekkilim Hikmet Köksal 600.000 kişilik ordunun temsilcisi. Sayın Hikmet 
Köksal  Kara Harp Okulu Komutanlığı, Kara Harp Akademileri Komutanı, Kıbrıs Türk Barış 
Gücü Komutanı, Güneydoğu Asayiş Komutanı, Ege Ordu Komutanı, Birinci Ordu 
Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunmuş ve emekli olmuş, 82 
yaşında bir insan 16 ay cezaevinde tutuyoruz. Komutanları yargılarken şerefli Türk 
Komutanların lütfen geçmişleride göz önünde bulundurulsun.

Gerçekten bir doktora tezi olan iddianamede bu atılı suçun dışında her şey var, 
iddianame 1300 sayfa  gazete haberleri ile kitap yazarlarının fikirleriyle dolu.

 Öncelikle atılı suçlamaları kabul etmediğimizi beyan ederken atılı suçlamalar için 
toplanmış deliller akla ve mantığa uygun olmayıp şüphe içeren somut olmaktan uzak Türk 
Ceza Kanunu sistematiğine aykırı, ceza muhakemesini dışlayan akla ziyan delillerdir, bu 
deliller atılı suçun hiç bir unsuruna hayat vermediği gibi hukukun evrensel ilkelerine de 
aykırıdır.

Bu ilkelere aykırılığı uygulamak için örnek olarak iddianamenin hukuki nitelendirme 
başlığı altında yer alan pek çok suçlamadan bir tanesi olan tankların Sincan caddelerinden 
geçmeleriyle ilgili Savcılık İddiası aynen şöyledir parantez içerisinde tek tırnak içerisinde 
geçiyor genel kurmay  bu tank geçişlerini 6 ayda bir yapılan normal eğitim faaliyeti olarak 
açıklamışsa da gazetelerin ve yazarların görüşü bunun bir gövde gösterisi olduğudur, sayfa 
378 çelik dosyası, Savcılığa göre tankların oradan geçişleri konusu genel kurmayın değil 
gazete ve yazarların uzmanlık alanlarına giren bir konu oluyor, şüphelilere isnat edilen 
suçların hemen hepsi gazete ve yazar görüşlerinden hazırlanmıştır, gazete ve gazeteci 
görüşleri genel kurmay beyanının önüne geçmektedir, gazete ve yazar görüşlerinin genel 
kurmay ve konularında uzman olan komutanların beyanlarından üstün tutularak 
yargılama yapılması ceza yargılaması ilkelerine aykırılık teşkil eder.

 İddianamade basının güçlü bir propaganda silahı olarak atılı suçu en etkili ve sinsi 
parçalarından biri haline geldiğini görmekteyiz bu kabul edilemez, basın yayın organları kitle 
eğitimi ve propagandası yoluyla halkın daha az düşünmesini ve basının sunduğunu daha çok 
kabul etmesini öğretir ve insanlar sabahtan akşama kadar büyü gibi sunulan haber ve sunuları 
gerçek gibi kabul etmeye başlar, artık gerçek basının sunduğu ve irade ettiği şeydir, basının 
gücü  istenilen doğrultuda gerçekleri ortaya koyar dönüştürür ve değiştirir, üç haftalık bir 
basın çalışmaya görsün herkes gerçeği kabul eder ancak bu gerçek basının sunduğu sahte 
gerçektir ve şuan da görülmekte olan bu davada Sayın Savcılar basının sunduğu gerçekleri 
dava konusu  yapmışlardır.

Ceza muhakemesinde maddi gerçek araştırılır Yargıtay Ceza Genel Kurulu 
19.04.1993 de verdiği son derece önemli bir karara göre ceza yargılamasının amacı hiçbir 
duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır, gerçeğe ulaşmada mantık 
yolunun izlenmesi gerekir, gerçek akla uygun ve rialist olayın somut kanıtlarından ortaya 
çıkarılmalıdır yoksa bir takım varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması ceza 
yargılamasının amacına kesinlikle aykırıdır.

 19.04.1993 6-79/108 sayfa yapılan ceza muhakemesi sonucunda suçun işlenmediği 



  

konusunda en ufak bir şüphe varsa bundan sanık yararlanır,buna şüpheden sanık yararlanır 
ilkesi denmektedir. Yargıtay’ımız ceza yargılamasında kuşkunun bulunduğu yerde 
mahkumiyet kararı söz edilemeyeceğini bunun evrensel bir ilke olduğunu ısrarla 
vurgulamaktadır.

 Savcılık devlete yönelik bir fiille  basın yayın organlarında çıkan abartılı, yanlış ve 
çok satmaya yönelik haber ve yorumlardan ve basılı kitaplarda yer alan yazarların kişisel 
düşüncesiyle yola çıkarak 17 yıl öncesi bir fiil hakkında iddianame tanzim etmiş ve 
bununlada yetinmeyerek o zaman dilimindeki fiilden zarar gördüklerini ifade eden hayal 
mahsülü abartılı ve özellikle yönlendirilmiş kişi ve şikayet dilekçelerini de kabul ederek dava 
dosyası tanzim etmiştir, bu dosyada kuvvetli somut delil yoktur, varsa atılı suçun yapısı 
itibariyle devletin tüm organları tarafından algılanacak açık ve ortada olması gerekir atılı 
suç somut hareketlere sahip değilse ortada öyle bir suç yoksa işte ozaman Savcılık basın 
yayın organlarındaki dedikodulara ve kişi şikayet dilekçelerine ve kişi görüşlerini dile getiren 
basılı kitaplara delil diye başvurur ve iddianameye koyarak bunları yüce mahkemeye sunar, 
bunların somut delil olarak değerlendirilerek hükme gerekçe yapılması tüm adalet 
duygularını yok edecektir.

 Biz atılı suçu kabul etmiyoruz, ancak 765 sayılı yasanın 147.maddesinde yer alan 
suç bakanlık kuruluna karşı işlenebilir, cebren kuvvet kullanılarak işlenilebilen bir suçtur, 
suçun konusunu teşkil eden bakanlar kurulunun tüzel kişiliği olmadığı için suçun mağduru 
değildir, suçun mağduru kişiler değil devlettir ve devletin savcısı hiçbir şikayete gerek 
görmeden bizzat soruşturma yapar, kişilere karşı bir suç işlenmediği için kişilerin şikayet 
dilekçesi vermesi de beklenmez, bu davada Savcı devletin vekilidir, ancak ne var ki Savcının 
iddianamesinde 600 den fazla kişi 2012- 2013 yıllarında şikayet dilekçesi vererek ilgili 
eylemden zarar gördüklerini  ifade etmişler ve isimlerini bile bilmedikleri komutanlardan 
şikayetçi olmuşlardır.

 765 sayılı Kanunumuzun 61. maddesinde bir kimse icraya başlayıpta ibaresini 
kullandığı gibi 62. maddesin de de bir kimse kastettiği cümrün icrasına talup eden bütün 
fiilleri demektedir, işte bu iki cümle icraya başlama şartının kanundaki belirtiliş biçimlerini 
bize göstermektedir, kanunumuz sonuca götüren hareketler arasında bir ayrımda 
bulunmakta ve ancak icraya başlamayı belirtilen hareketlerin yapılması halinde 
teşebbüsün cezalandırılmasını kabul etmektedir, o halde icraya başlama şartının 
gerçekleşmesini ifade etmeyen hazırlık hareketlerinin cezalandırılmasının mümkün 
değildir, 5237 sayılı kanunun 35.maddesinin 1.fıkrasında kişi ircaa başlayıpta elinde olmayan 
sebeplerle suçu tamamlayamaz ise teşebbüsten sorumlu tutulur demektir, şuanda görülmekte 
olan davada bizim asla kabul etmediğimiz atılı suçun icrai hareketlerine başlanmamıştır.

 Savcı iddianamesinde plan ve projelerden bahsedilmektedir, oysa teşebbüsten 
ceza verebilmek için hareket şartı maddenin içerisinde yer almaktadır, yargılanmakta olan 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin komutanlarının hiç birisi atılı suçla ilgili bir hareketin içerisine 
girmemiştir, özellikle müvekkil Sayın Kara kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal plan, 
hazırlık safhalarında yer almadığı gibi icrai harekettede bulunmamıştır, olmayan atılı 
suçun teşebbüs şartları oluşmamıştır, müvekkile atılı suçun hiçbir unsuru bu açıklamalara 
uymayıp ortada bir teşebbüs mevcut değildir, atılı suçun tüm hareketleri yapılır ve elde 
olmayan sebeplerden netice gerçekleşmez ise teşebbüsten bahsedilebilir, böyle bir hareket ve 
böyle bir teşebbüs hiçbir zaman olmamıştır, böyle bir düşüncede olmamıştır, düşünceler ve 
hazırlık aşaması başka bir suça vücup vermiyorsa yasalarımızca cezalandırılmaz, çünkü bu 
aşamada henüz hiçbir hüküm çiğnenmemiştir, bu aşama faillin suç işleme konusunda kesin 
iradesini ortaya koymaz, hazırlık hareketlerinden failin bir suç işleyeceği anlaşılsa bile ortada 
bir tehlike yoktur, hazırlık hareketlerinin cezalandırılması halinde basit bir şüpheye 
dayanarak hareket edilmesi olunur ki kişi özgürlük ve dokunulmazlığı için tehlikeli 
uygulamalara yol açar.



  

Müvekkil Hikmet Köksal masumdur ve  haksız ithamlarla bütün ömrünü vatan 
hizmeti için geçiren 82 yaşında bir komutan suçlanmaktadır, bu kamu vicdanını sızlatan bir 
durumdur. Savcı tarafından dinlenilen hiçbir tanık olayı beş duyusuyla algılamış değildir, 
kendi fikir ve görüşleri doğrultusunda yorum yapmışlardır, basılı eserler ve gazete, dergi, 
televizyon yayınları somut delil olarak görülemez çünkü olaylar dışarıdan görüldüğü şekilde 
olmayabilirler, üçüncü kişilerin anlatımları görgüye dayalı değil, basında çıkan ve doğruluğu 
araştırılmayan yorumlara dayalı ve kendi görüşleri olmayan ifadelerdir.

Bunlardan biriside Sayın Erol Özkasnak'ın 13 Ocak 2001 de Hulki Cevizoğlu 
televizyon oturumuna telefonla iştirak ederek Hikmet Köksal hakkında kendince iyi duygular 
içeren beyanlarıdır, bu görgüye dayalı olmayan medyaya yönelik ve aslında saygı içeren 
beyanın atılı suçun delili gibi göstermek hukuğu inkar etmek demektir.

Ceza muhakemesi kanununun hiçbir maddesi böyle bir delilin kabul edilmesine 
cevaz vermez, akla, mantığa ve hayatın normal akışına ters bir durumdur, Hikmet Köksal 
hakkında ileri sürülen bir iddia ise batı çalışma grubu eylemidir, müvekkilim bu eylemden 
asla haberi olmamıştır, alt kademe kurmay ve istihbarat daire başkanları bu konuda genel 
kurmaydan gelen emirlerin sınırları içinde gereğini yapmışlardır, müvekkilim bu konuda 
yazılı veya sözlü bir emri asla olmamıştır ve yoktur, haberi dahi olmamış ve bu konuda 
hiçbir brifinge katılmamıştır, mevcut CD’ lerden ve dökümanlardan haberi yoktur, eylem 
planlarında icra makamı olarak kara kuvvetleri komutanlığı isim verilerek gösterilmiştir, 
bu isimlerden Sayın Hikmet Köksal’ ın haberi olmamıştır, bu konuda gelen tüm belge ve 
yazışmalar Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı muhatap olmuştur, bu tür yazışmalardan Kara 
Kuvvetleri Komutanının haberi olması da mümkün değildir, bu kadar ince detaya girilirse 
600000 kişilik orduyu idare edemezsiniz, tıpkı sayın Mahkeme Başkanının kaleme gelen her 
yazıdan haberinin olmasının mümkün olmayacağı gibi, kuvvet komutanı ancak genel 
kurmay başkanının bizzat imzalı isme özel yazı ve belgesine muhatap olur, kara 
kuvvetleri kurmay başkanı kendi adına her türlü belgeyi imza eder ve ilgili yerlere 
gönderebilir ve kabul edebilir, bu konularda gerekiyorsa kuvvet komutanına bilgi 
verebilir, kara kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal’ a yöneltilen suçlamalarda yer alan belge 
ve CD’ lerde Sayın Hikmet Köksal’ ın imzası yoktur, bunlar elle tutulur somut deliller 
değildir, komutan atılı suçla ilgili hiçbir toplantıya katılmamıştır.

 Savcılık iddianamesinde sayın Köksal ile ilgili suçlamaları destekleyen ifade ve 
belge yoktur, şahitlerin hiç birisi Köksal adını teleffus etmemişlerdir, müvekkil Hikmet 
Köksal hakkında ileri sürülen delillerin hiç biri gerçeği yansıtmamakta ve üçüncü kişilerin 
yaptığı yorumlar ile çok satma kaygısıyla basın haber yorumlarıyla yola çıkılmaktadır, yüzde 
yüz şüpheden uzak somut delil mevcut değildir.

 Sayın Kuvvet komutanının komutan olduğu dönemde bağlı olduğu kuvvet 
komutanlıklarının icra makamı olarak eylem planlarında gösterilmiş olmasında Hikmet 
Köksal’ ın ne gibi taksiri olabilir, netice olarak icra makamı olarak gösterilen bu 
komutanlıklar bir icrayi harekette bulunmuşlarmıdır, hayır veya Sayın Komutanım bir sözlü 
yada yazılı bir emri varmıdır, hayır, sonuçta bu planı hazırlayan kişiler varsayımda 
bulunmuşlardır, bunda Sayın Hikmet Köksal’ ın ne gibi kusurlu bir davranışı vardır.

 04 Şubat 1997 günü Gülhane Hastanesinde tedavi için yatmakta olan müvekkil 
Hikmet Köksal’ı suçlayan EDOG komutanı olup tank birlikleri bizzat kendisine bağlıdır, 
kendisi bizzat harakat emrini vermiş, suçlamalarını ölü Doğu Aktulga’ ya dayanmıştır, 
AKtulga’dan duyduklarını ifade eden EDOG komutanı bunun doğrulanmasının da 
mümkün olmayacağını  bilmektedir, dolayısıyla bu ifadeleri itibar etmek mümkün değildir, 
ayrıca bu konuda emir alınmış ise bu emir tam olarak yerine getirilir yada getirilmez, bir 
emrin değiştirilerek uygulanması mümkün değildir, emrin değiştirildiği andan itibaren yeni 
bir emir vardır ve bu emir artık emri değiştiren komutana aittir, sayın komutan tank sayısını 
azalttığını ifade ederken şunu demek istiyor, ben istemesem tanklar asla yürümez, evet 



  

tankların yürümesinde insiyatif tankların sayısını emre aykırı uygulayan komutandadır, 
bu komutan istemez ise tanklar yürümez biz tankların yürütülmesi konusunda suç 
işlemediğini savunuyoruz, ancak şayet bir suç işlenmiş var kabul edilirse cezaların şahsili 
prensibi gereği emri değiştiren ve yeni emri bizzat veren ve uygulayan kişi bundan sorumlu 
olmalıdır,ancak tanklar Ankara’nın en işlek caddesinden değil Ankara ilinin bir kasabasından 
sırtları Ankara’  ya dönük ve 30 km batıya uzaklaşacak şekilde ozaman ki yol koşulları gereği 
güzargahtan geçmiş ve akıncılar Hava üstüne gitmiştir,zırhlı birlikler taburu kasabanın içinde 
yer almaktadır, barış zamanında tankların geçebileceği yollar bellidir, bir savaş anında 
zırhlı birliklerin tercih edebilecek zamanı olmayabilir ve daha önce hiç geçmedikleri bir 
caddeden geçmek zorunda kalabilirler, ozaman ortaya kaus çıkar ve tanklar intikal 
edemez, onun için barış zamanında muhtelif alternatif yolların hepsi denenebilir bu bir 
tatbikattır, böyle tatbikatları yapmadan hiçbir şeye hazır olamazsınız, kaldı ki tankların 
eğitim için geçecekleri güzergahlar bir yıl önceden plan ve programa alınır.  

Sincan gibi başkente uzak yasama yürütme yada yargı erklerinin bulunmadığı bir 
kasabadan geçen ve sırtları Ankara’ ya dönük ve Ankara’ dan 30 km.batıya giden tanklar 
hükümet için nasıl bir tehlike oluşturabilir ki, ayrıca Sincan kasabasından çok önce Etimesgut 
gibi bir ilçeden geçen tanklar neden Etimesgut kasabasının adıyla değilde Sincan adıyla haber 
olmuştur, çünkü basın öyle istemiştir, bu isimle haber yapılması daha çok satış ve kar 
getirecektir ve Sincan adıyla istenildiği kadar negatif yorum ve felaket seneryoları 
üretilebilecek ve sözüm ona kamu oyunda korku yaratılarak gazete satışlarından beklenen 
ticari kar elde edilecektir, öte yandan Konya acıkır eğitim alanı tanklar için düzenlenmiştir, 
tanklar bu eğitim alanına gidecek olsa idi, Ankara içerisinden geçmek zorunda kalacaklardı, 
işte ozaman basın yayın organları kendilerine göre yorum yapacak ve çok satmak için akla 
hayale gelmeyen korku dolu varsayımlarda bulunacaklardı.

Müvekkil Hikmet Köksal hakkında ileri sürülen diğer bir iddia ise henüz dosyaya 
yeni giren ve içeriğini yeni öğrendiğimiz 28 Şubat kararları altında olan imza sorumludur, 
milli güvenlik kurulunda Cumhurbaşkanı, başbakanın, bakanların, genel kurmay 
başkanını ve diğer kuvvet komutanlıklarının imza ettiği bir metni, imzadan imtina etmesi 
mümkün değildir, müvekkil kara kuvvetleri komutanı olduğu bir yıl içerisinde 108 gün 
Ankara dışında bulunmuş ve birlikleri denetlemiştir, bu bir yılın 104 günü cumartesi ve Pazar 
günleri olup tatildir, komutan 11 defa milli güvenlik kurul toplantısına iştirak etmiş ve 3 defa 
da YAŞ toplantılarına katılmıştır, Ağustos 1997 ayında ise emekli olmuştur.

 Suçlamalar iddianamedeki suçlamalar basın haberleri üzerine oluşturulmuş ve 
kurgulanmıştır, basın bir haftalık çalışma yapsın eğriyi doğru, doğruyu eğri gösterebilecek 
güce sahiptir, sonuç olarak sayın Hikmet Köksal’ ın hiç belgede imzası yoktur, hiçbir 
konumda yer almamıştır, hiçbir çizelgeden batı çalışma grubundan haberi yoktur, sadece bir 
yıl komutanlık görevinde bulunmuş ve bu görev sırasında yaklaşık 600000 kişilik bir 
ordunun teftişinde ancak bulunabilmiştir, geçmişte çok değerli hizmetler yapmış devlet 
adamlarına akla, mantığa ters  delillerle suçlama yapmak mevcut görev yapan devlet 
adamlarının tüm manevi duygu ve güçlerini yok edecektir, bu ise devletin zayıf düşmesine 
neden olur, ceza yargılamasının amacı bu olamaz, böyle bir sonucu hiç kimse arzu etmez, 
somut delillere dayanmayan atılı suçla ilgili oluşturulan akla, mantığa aykırı hayatın normal 
akışına ters delilleri kabul etmediğimizi ve beraatımızı talep ediyorum.

45.A. Sanık HÜSNÜ DAĞ 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 326);

" 1996 Ağustos -1998 Temmuz ayı arasında Genelkurmay Genel Sekreterliğine 
bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaptığını, 1998 yılı Ağustos 
ayında K.K.K.Genel Plan Prensipler Başkanlığı Uluslar arası Askeri İlişkiler Bölümünde 



  

Şube Müdürlüğüne atandığını, zaman zaman da Genel Plan Prensipler Başkanına vekalet 
ettiğini, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak’a bağlı olarak birlikte çalıştığını, 
görevi gereği her sabah Genelkurmay Başkanı İ.Hakkı Karadayı’ya basındaki TSK ile ilgili 
haberleri arzetmek için çıktığını, görevinin TSK ile ilgili yayınlanan haber ve bilgiler ile 
halktan gelen müracaatları üst komutana arzetmekten ibaret olduğunu, TSK içinde kurulan 
herhangi bir çalışma grubu ile ilişkisi olmadığını,  BÇG hakkında bilgisi olmadığını, BÇG’de 
görev almadığını,  

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Oluşturulmasına ilişkin, 10 Nisan 
1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulması ile ilgili,  29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu Rapor Sistemi konulu, 06 Mayıs 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât 
Konsepti konulu, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı ile ilgili 
belgeler ile ilgili olarak ifadesinde; belgelerin içeriği konusunda bilgi sahibi olmadığını,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Kurulması ile ilgili belgenin EK-A 
sında bulunan Çetin Doğan imzalı  Batı Çalışma Grubu  Şemasında BÇG Cari Harekât 
Bölümünde  Genel Sekreterlikten, Basın ve Halkla İlişkilerden 1 subayın görevlendirileceği 
belirtilmekte ise de; kendi başkanı olduğu dairede kendisi tarafından böyle bir 
görevlendirmenin yapılmadığını, Basın Dairesinden İGHD Başkanlığında yapılan iç güvenlik 
toplantısına basın bilgileri ile ilgili olarak bir personelin katıldığını, 

 Batı Çalışma Grubunda çalışanların isim ve telefon numaralarının bulunduğu 
belgede (BÇG.TELREH.doc)  isminin ve görevinin belirtilmesi ile ilgili bilgisi olmadığını, 
kendisine bir tebliğ yapılmadığını, kendisinin Daire Başkanı olduğunu, böyle bir listede yer 
almasının etik olmadığını, alt rütbede yer alan subayların bulunduğu listede daire başkanı 
sıfatı ile yer almasının sözkonusu olamayacağı, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi 
verilen personel isim listesinde (Gir-Yet.doc) isminin bulunması ile ilgili olarak kendisine bir 
tebliğ yapılmadığını, BÇG’nin çalıştığı bölüme girmediğini, Genelkurmay Merkez Daire 
Başkanlığına yazmak için taslak oluşturulduğunun anlaşıldığını,  kendi adının bulunduğu 
yerde adları geçen Mustafa BABACAN, İhsan TAVAZAR’ın kendisine bağlı Halkla İlişkiler 
Bölümünde çalışan personeller olduğunu,  

 O dönemde irtica brifingi hazırlayıp sunmadığını, bu görevi fiilen İstihbarat 
Başkanlığının deruhte ettiğini, irtica brifingi ile ilgili belgelerdeki kendi isminin yanındaki 
parafın kendisine ait olduğunu, Gnkur.Gensek.Vekili olarak paraf ettiğini, kendisinden talep 
edilenin lojistik destek sağlanması konusu olduğunu, 

 12.04.2012 günü evinde yapılan aramada ele geçirilen 6 sayfadan ibaret el yazısı 
notların kendi el yazısı olduğunu, 16 Nisan 1999 tarihinde kendisinin yazdığını, İsmail Hakkı 
Karadayı’yı ziyaretten sonra İ.Hakkı Karadayı’nın söylediklerinden aklında kalanları 

 evinde yazdığını,  “Gazetecilere Verilecek Temalar” başlıklı 2 sayfadan oluşan 
yazının kimin tarafından hazırlandığını bilmediğini, evinde dosyalarının arasına karıştığını 
düşündüğünü belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

45.B. Sanık HÜSNÜ DAĞ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 30.10.2013 tarihli 26. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE;

21 Ağustos 1996 tarihinde Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı'na atandım. Bu hayatımda Genelkurmay Karargahı'nda ilk görev alışımdı. İki yıl 
süre ile bu görevi icra ettim. Kara Kuvvetleri Komutanlığında iki yıl uluslararası askeri 
ilişkilerde çalışmayı müteakip 2000 yılında emekli oldum. Generalliğe terfi ettirilmedim. 
Ama hep general olacak görevlerde bulundum. Emekli olduktan sonra Ankara Barosu'nda 
stajımı yaptım ve 10 yıldır Ankara Barosu üyesiyim. 



  

Bu güne kadar 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 antidemokratik dönemlerin herkes gibi 
ben de acılarını yaşadım. Bu ülkede demokrasiyi içselleştirerek yaşayan, özgürlükçü laik 
demokratik sisteme yürekten bağlı ve bunu hayat felsefesi olarak benimseyen bir kişiyim.

 Dünyada gerçek anlamda demokrasinin ilke ve prensiplerinin uygulandığı yıllarda 
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 yıl yaşadım. İnsan karakterine en uygun yönetim tarzı 
olduğuna içtenlikle inanıyorum. İnsan kişiliğinin gelişimine hizmet eden bir sistemdir. 
Hayatımda kazanımlarım hep demokratik dönemlerde, kayıplarım ise antidemokratik 
dönemlerde olmuştur. Ben ben hep hukukun içinde ve hukuka uygun olarak hareket ettim. 
Fakat hukuk tanımayan, hukuku bir araç olarak kullanan insanların yaptıkları haksızlıklara 
çok maruz kaldım.

Bu güne kadar yapılan duruşmalarda, dönemin Genelkurmay II. Başkanı Sayın 
Çevik Bir, Batı Çalışma Grubu Başkanı ve dönemin Harekat Başkanı Sayın Çetin Doğan, 
dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Sayın Erol Özkasnak huzurlarınızda yaptıkları 
beyanları ile; Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Kurmay Kıdemli Albay 
Hüsnü Dağ'ın Batı Çalışma Grubu'nda görevlendirilmediğini, kendisine Batı Çalışma 
Grubu amacı ve faaliyeti çerçevesinde hiçbir görev verilmediğini, kendisinden bu yönde 
herhangi bir talepte bulunulmadığını, Batı Çalışma Grubu'nun hiçbir faaliyetine 
katılmadığını teyit ettiler.Sayın İdris Koralp da, Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilişkimin 
olmadığını huzurlarınızda yaptığı beyanları ile teyit etmiştir. Sayın Ünal Akbulut, Sayın 
Ruşen Bozkurt ve Sayın Cengiz Çetinkaya' nın verdikleri yazılı tanık beyanları dosyadadır. 
Ben bu üç değerli subayı, tutuklanana kadar ne isimlerini duydum, ne tanıyordum ne de 
nerede çalıştıklarını bilmiyordum. Onlar da beni tanımıyorlardı. Yazılı beyanlarında; görevde 
bulundukları süre içinde Hüsnü Dağ'ı Batı Çalışma Grubu alanı içinde görmediklerini, Batı 
Çalışma Grubu'nun hiçbir toplantısına, seminerine veya faaliyetine katıldığını görmediklerini, 
Batı Çalışma Grubu Faaliyeti çerçevesinde herhangi bir katkısını veya faaliyetini 
görmediklerini, duymadıklarını, kendisinden herhangi bir resmi veya özel bir bilgi, belge 
veya doküman almadıklarını veya kendisine göndermediklerini, Batı Çalışma Grubu ile ilgili 
herhangi bir basın ve halkla ilişkiler faaliyeti icra ettiğini görmediklerini, duymadıklarını, 
bütün bu hususları kendi özgür iradeleri ile tanıklık ettiklerini beyan etmişlerdir.

 Bu hususlara Batı Çalışma Grubu'nda çalışan diğer bütün rütbeli personelde 
tanıktır. Açıkçası, Batı Çalışma Grubu'nda çalıştığım iddiası bir iftiradan ibarettir. Ben Batı 
Çalışma Grubu'nda görev almadım, çalışmadım, hiçbir ilişkim olmadı.

 Nitekim, talebimiz üzerine, Genelkurmay Başkanlığı'nın tarafımıza gönderdiği 26 
Ağustos 2013 tarihli yazısında  3. maddesinde "Emekli Kurmay Albay Hüsnü Dağ'ın 
1996-1998 yılları arasında Genelkurmay Karargahı'nda "Batı Çalışma Grubu" veya "başka 
herhangi bir çalışma grubunda" görev alıp almadığının bildirilmesi talebi ile ilgili olarak 
kayıtlarda yapılan incelemede, belirtilen hususta herhangi bir bilgi, belge veya kayda 
rastlanılmamıştır" denilmektedir. 4. maddesinde ise "emekli Kurmay Albay Hüsnü Dağ'ın 
Batı Çalışma Grubu'nun toplantılarının yapıldığı mahalde herhangi bir suretle bulunup 
bulunmadığının veya Batı Çalışma Grubu'nun bağlı olduğu İç Güvenlik Harekat Daire 
Başkanlığına herhangi bir bilgi, rapor veya resmi yazının emekli Kurmay Albay Hüsnü Dağ 
tarafından herhangi bir sıfatla gönderilip gönderilmediğinin bildirilmesi talebi ile ilgili olarak 
kayıtlarda yapılan incelemede, belirtilen hususta herhangi bir bilgi, belge veya kayda 
rastlanılmamıştır" ifadesi yer almaktadır. Görüldüğü üzere, Genelkurmay Başkanlığının bu 
resmi belgesi de Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilişkimin olmadığını hiçbir kuşkuya yer 
bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır.

Somut gerçek, somut vakıa bu iken, üstüme atılan suç "cebir ve şiddet kullanarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya iştirak etmek" olarak ifade 
edilmektedir.Bu iddianın gerçekdışı ve mesnetsiz olduğunu gösteren dönemin siyasi 
gelişmeleri de, bütün yönleri ile benden önceki konuşmacılar tarafından açık seçik bir şekilde 



  

açıklanmıştır.
28 Şubat 1997 tarihli MGK Toplantı Tutanakları Heyetiniz tarafından alınmış 

incelenmiş, Başbakan rahmetli Necmettin Erbakan'ın 18 Haziran 1997 tarihli Bakanlar 
Kurulu'nun istifasına dair dilekçesi Yüce Heyetinize sunulmuştur. Dönemin Cumhurbaşkanı 
Sayın Süleyman Demirel'in konu ile ilgili muhtelif beyanları ve bu meyanda 9-11 Mart 2009 
tarihli Vatan Gazetelerinde çıkan röportajı ve dönemin Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan'ın 
"Refah Gerçeği-III" isimli kitabının sayfa 495 ve sayfa 501'deki beyanları Yüce Heyetiniz 
huzurunda açıklanmış ve belge olarak da sunulmuştur. Dolayısıyla, bu belgelerden de açıkça 
anlaşıldığı üzere ortada "düşürülen değil, istifa eden, kendi özgür iradesiyle istifa eden bir 
hükümet vardır". Ben de bu değerlendirmeye katılıyorum. 

04.04.1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu belge,10.04.1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu konulu belge,29.04.1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi konulu belge, 
06.05.1997 tarihli BÇG ve Batı Harekat Konsepti konulu belge, 27.05.1997 tarihli 
Genelkurmay Başkanlığı Batı Eylem Planı konulu belge ve ekleri Batı Çalışma Grubu'nun 
çalışma alanı ve oluşumunu gösteren kroki ve şeması Batı Çalışma Grubu Telefon Rehberi 
Dijital belge , Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel listesi Dijital belge, 
Bu belgeleri ilk kez Ankara Tem. Şube Müdürlüğünde 13.04.2012 tarihinde ifadem alınırken 
gördüm.

Ankara C. Başsavcılığının talebi üzerine tutuklandığım 14.04.2012 tarihinden on üç 
ay sonra düzenlenen 22.05.2013 tarihli ve Savcılık Esas No: 2013/35 sayılı "Batı Çalışma 
Grubu- 28 Şubat" konulu İddianamesinde; benim şahsıma yönelik yer alan konusu suç teşkil 
eden tek bir eylem veya söylem mevcut değildir. İsnatlar mesnetsiz, tutarsız, deliller ise sahte 
veya suçun konusu ile ilgisi olmayan bulgulardan ibarettir. İsmimin geçtiği tarihsiz, imzasız 
iki dijital veri ise sahte ve hukuka aykırı yollardan oluşturulmuş belgelerdir.

 Delil toplama hakkım ve dolayısıyla savunma hakkım engellenmiştir. 26 Ağustos 
2013 tarihinde Genelkurmay Başkanlığından gelen belgeler 2 Eylül 2013 tarihinde Yüce 
heyetinize sunulmuştur. Bu belgeler, İddianamedeki bütün isnatları ve delilleri çürütmektedir.

Batı Çalışma Grubu-28 Şubat konulu soruşturma, kaynağını yasadan almayan 
veya yasaklanmış bir yetkiye dayanarak açılmış bir soruşturmadır. Yeni deliller meydana 
çıksa dahi "aynı konuda" soruşturma açılmasını yasaklayan bir mahkeme kararı mevcuttur. 
Zira, müşteki Hasan Celal Güzel tarafından Çevik Bir aleyhine 28.07.1997 tarihinde aynı 
konuda yaptığı şikayet ve ihbar üzerine Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığı 1997/285 soruşturma dosyasında 04.08.1997 tarihinde takipsizlik kararı, yeni 
ifadeyle "Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı" vermiştir. İstanbul 4. No.lu Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Başkanlığına yapılan itiraz üzerine 11.12.1997 tarihinde ve 1997/285 
Müt. Karar sayılı kararı ile itirazın reddine kararı verilmiştir.

Bu karar bir dava şartıdır. Bu karar, Cumhuriyet Başsavcılığının "aynı konuda" yeni 
delil meydana çıksa bile, CMK.nın 173/6'ya göre yetkili merciden bir karar alınmadıkça, 
yeniden soruşturma yapmasını yasaklamıştır. Aksi halde, Ceza Yargılaması Hukuku 
açısından "non bis in idem" olarak bilinen "bir suçtan iki defa yargılama yapılamaz" ilkesinin 
ihlali gündeme gelecektir. Bu soruşturmada tam olarak yapılan da budur. Yok hükmündeki 
bir iddianameyi hazırlayarak bir kamu davasının açılmasını sağlamıştır. 

Ankara C. Başsavcılığı iddianameyi 22.05.2013 tarihinde yayımlamıştır. Halbuki, 
iddia makamı bu kararın varlığından haberdardır. En azından elimizdeki belgeye göre 
23.07.2012 tarihinden itibaren bu kararın mevcudiyetinin iddia makamı bilmektedir.  Kamu 
davası açılmıştır. Ama kamu davasının açılması için kovuşturma şartı gerçekleşmemiştir. 
Dolayısıyla, CMK.nın 223/8'e göre "davanın durması" kararı verilmesi gerekir.

Kaldı ki, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinden alınan 19.07.2013 tarihli karar 
hukuka aykırıdır. Anılan Mahkeme 02.07.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun'un  105/6 ya göre 
kaldırılmıştır. 6352 Sayılı Kanun'un Geçici 2. madde 4. fıkra'ya göre "Ceza Muhakemesi 



  

Kanunu'nun yürürlükten kaldırılan 250. Maddesinin Birinci Fıkrasına göre görevlendirilen 
Mahkemelerde açılmış olan davalara, kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu 
mahkemelerce bakmaya devam olunur." Dolayısıyla, bu mahkemelerin başka herhangi bir 
konuda karar almaları yasal değildir. Yetkisiz olduğu bir konuda İstanbul 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin verdiği 19.07.2013 tarihli kararı muhakemeyi diriltemez.

 İşbu olayda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesinin tatbiki hukuken 
mümkün değildir. Ankara C. Başsavcılığının 22.05.2013 tarihli iddianamesinde sanıklara 
isnat edilen suç; 765 sayılı TCK'nun 147. maddesine göre "Türkiye Cumhuriyeti İcra 
vekilleri heyetini cebren ıskat"tır. Yeni 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza 
Kanunu'nda ise, bu suç "Anayasal düzene ve bu  düzenin işleyişine karşı suçlardan olan 
'hükümete karşı suç' başlığı altında" yeniden tanımlanmış yeni bir suçtur. Böylece, 765 
sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesinde tanımlanan suçun bütün maddi unsurları 
değiştirilmiş ve "Teşebbüs Suçu" olarak yeniden tanımlanmıştır. 

Yeni TCK'nda söz konusu suçu oluşturan fiil; "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, veya görevlerini yapmasını kısmen veya 
tamamen engellemeye teşebbüs" etmektir. Görüldüğü üzere, manevi cebir olarak da anılan 
"tehdit" kavramı ki sayın savcım bunu çok kullanıyor, yeni kanunda suç unsuru olmaktan 
çıkarılmıştır.

Yeni Türk Ceza Kanunu sisteminde, Hükümete karşı suç; teşebbüs suçu niteliğinde 
düzenlenmiştir. Bu bağlamda, "doğrudan doğruya icraya başlama" ve ayrıca "elverişli 
hareketlerle" icraya başlama esası getirilmiştir. Yani, teşebbüs suçunun unsurları suçun 
ağırlık ve önemine binaen önemli ölçüde değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 5237 sayılı TCK'nun 
m. 312/1'de düzenlenen suç; tanımlanmış yeni bir suçtur.

Hükümete karşı suç; teşebbüs suçu niteliğinde düzenlenmiştir. Madde 
gerekçesinde "Bu suç tanımında Anayasa düzeninin temel organlarından olan hükümetin 
ortadan kaldırılmasına veya görevlerinin engellenmesine yönelik teşebbüse ait icra 
hareketlerini tam suç gibi cezalandırmaktadır." ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu suç, somut tehlike suçu olduğu için, teşebbüs edilen fiillerin, suçun 
niteliğinin doğal sonucu olarak ancak amaçlanan sonucun gerçekleşebilme tehlikesini 
doğurabilecek eylemlerin teşebbüs olarak kabulü mümkündür.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 02.04.1996 tarihli ve 1996/9-59 Esas ve 1996/70 
karar sayılı kararında teşebbüs suçları ile ilgili olarak "suçun tamamlanmış hali 
düşünülemez. Suç tamamlanırsa, zaten suçlular başarılı olup amaçlarına ulaşacakları için 
ortada bir suç ve suçluyu cezalandıracak makam olmayacaktır." gerekçesine yer vermiştir.

Gerek 1982 Anayasasının m. 38/1 ve gerekse 5237 sayılı TCK'nun m. 2/1'e göre 
"Suçta Kanunilik İlkesi" gereğince kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye 
ceza verilemez. Yine evrensel ceza hukukunun bir ilkesi olan "Belirlilik İlkesi" hangi fiil ve 
davranışların suç oluşturduğunu açık ve seçik bir şekilde belirlenmiş olmasını gerektirir. 

 Mecliste grubu bulunan iki siyasi partinin uzlaşmasıyla, bu önerge kabul edilmiştir. 
Bu değişiklik ile ne oldu diyeceksiniz. Bakınız şimdi.  Bu değişikliğin gerekçesi, önerge 
metninde şu şekilde ifade edilmiştir. "Anayasamızda güvence altına alınmış olan ifade ve 
örgütlenme özgürlüğü kapsamında kullanılan hakların madde 312'yi ihlal suçu 
kapsamında değerlendirilemeyeceğinin daha açık biçimde vurgulanması ve bu bakımdan 
ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için böyle bir değişikliğin yapılması gerekli 
görülmüştür." Böylece manevi cebir olarak da adlandırılan "tehdit" bu suçun unsuru 
olmaktan çıkarılmıştır. 

765 sayılı Kanun döneminde "cebren" kelimesinin şiddet veya tehdit olarak 
anlaşılmasının yanısıra hukuka aykırı her türlü usul ve davranışları da kapsadığı düşüncesi 
vardı. Bu yeni düzenleme bu tür yorumlara izin vermemek amacına da yöneliktir. Cebir ve 
şiddet içermeyen davranışların da suç kabul edilmesi durumunda kişi özgürlüklerinin aşırı 



  

derecede kısıtlanmış olması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, gerekçede açıklandığı üzere, 
değişikliğin özgürlük alanını korumak ve genişletmek amacıyla yapıldığı belirtilmiştir.

Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi ile, ceza hukuku uygulamasında devletin bireye 
karşı keyfi muamelede bulunmasının önlenmesi amaçlanmıştır.

Ankara C. Başsavcılığının 22.05.2013 tarihli ve iddianame no:2013/27 sayılı "Batı 
Çalışma Grubu-28 Şubat" konulu iddianamesi ile isnat edilen suç 765 sayılı TCK.nın 147. 
maddesine göre "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri heyetini cebren ıskat"tır. Yukarıda arz 
edilen açıklamalar ve evrensel ceza hukuku ilkeleri gereğince, yeni TCK ile faili 
cezalandırma kabiliyeti ortadan kalkmış olduğundan, 5271 sayılı CMK.nın 223/2- a maddesi 
gereğince TCK'nun 147. maddesindeki suçtan salt bu nedenle beraat kararı verilmesi gerekir.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı "Cebir ve Şiddet" kullanmak 
suretiyle müdahale fiilin suç sayılabilmesi için, bu suçu işleme kastına sahip failin, mutlaka 
elverişli vasıtalarla suçun icra hareketlerine başlaması, yani suçun hazırlık hareketlerinden 
çıkıp, icra hareketlerini işleyerek suç yolunda ilerlemesi gerekir. Görüşü egemendir 
doktirinde. 

Öte yandan, Hükümet Anayasaya göre, "Bakanlar Kurulu" olarak tecessüm 
etmektedir, Ancak, cebir ve şiddet uygulanarak Bakanlar Kurulu görev yapamaz hale 
getirilirse "Hükümete karşı suç" işlenmiş olur. Burada önemli olan ölçüt Anayasa ile 
düzenlenen bir kurumsal yapıya sahip olan Bakanlar Kurulunun işlevini verine getirmeyi 
engelleme amacıdır. Bu itibarla, belirli bir bakana karşı istifasını sağlamaya yönelik olarak 
cebir ve şiddet uygulanması halinde, uygulanan cebir ve şiddet kurumsal olarak Bakanlar 
Kurulunun işlevini engellemeye yönelik olmadığı için TCK'nun 312. maddesinde tanımlanan 
"Hükümete Karşı Suç" oluşmaz. Burada önemli olan unsur "cebir ve şiddet" kullanarak icra 
hareketlerine başlanmasıdır. Bu unsur gerçekleşmemiştir.

Yani gerçekleştirilen hareketin neticeyi oluşturmaya yetecek kuvvette ve nitelikte 
olması gerekir. İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya 
görevlerini yapmasını engellemeye yönelik nitelikte ve kuvvette bir icra hareketine 
başlandığı saptaması yer almamaktadır. Nitekim Yargıtay Ceza Kurulu 07.07.1998 tarihli ve 
9-187/272 sayılı kararında "Bir fiilin cezalandırılabilmesi için o fiilin "icra hareketi" 
niteliğinde bulunması zorunludur. Diğer bir deyişle, maddedeki "teşebbüs eden" sözcüğü icra 
hareketine başlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan fiilin elverişli vasıtalarla 
icrasına başlanmış olması aranır. Hükümete karşı suç; Tehlike Suç'u olarak 
düzenlendiğinden, icrasına başlanılan hareketin de bu tehlikeye neden olabilecek Önem ve 
Ağırlıkta olması  aranmalıdır. Sonuç olarak, 5237 sayılı TCK'nun 312. maddesindeki 
"Hükümete Karşı Suçun" hiçbir unsuru gerçekleşmemiştir.

Konutta yapılan aramada da yasalar ihlal edilmiştir. Evde bulunmadığım bir 
sırada, 12 Nisan 2012 tarihinde 14 kişilik bir arama timi konutuma giriyor, ve bir anda evin 
her yeri polislerle doluyor. Ben arama mahalinde yokum, avukatım yok ve odalarda arama 
yapan polislerin bulduklarını iddia ettikleri ve benim daha önce görmediğim belgelerin 
gerçekten benim eşyalarımın arasından mı çıktığı, yoksa bilinçli ve kasıtlı olarak kötü niyetli 
kişilerce eşyalarımın arasına sıkıştırılıp bilahare bulunmuş gibi işlem mi yapıldığı konusunda 
ciddi şüphelerim oluşmuştur. Arama benim ve avukatımın bulunmadığı bir sırada yapılmış ve 
bir saatlik sürede bitirilmiştir. Saat 11.18'de başlamış ve ben saat 12.50'de eve geldiğimde 
bitmişti. Yerde duran bir takım kağıtların benim evimden çıktığı beyan edilmiştir.

Bu aramada evimden çıkmış gibi gösterilen ve benim daha önce hiç görmediğim 
"Gazetecilere verilecek temalar" isimli belgenin sahte olduğunu, kasti olarak belgelerimin 
arasına sokulduğunu düşünüyorum. Başlıksız, tarihsiz, imzasız bir bilgisayar çıktısı olan bu 
sahte belge ile ilgili ilerde daha ayrıntılı açıklama yapacağım.

Aramada el konulan belge ve dijital verilere Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 
madde. 16 ve madde. 17 hükümlerine aykırı işlem yapılmıştır. Belge ve kağıtların polis 



  

tarafından incelendiği konusunda elimde ek klasörlerden çıkan belgeler mevcuttur. Hatta bu 
incelemeler aynen iddianameye aktarılmıştır. 

Sorulan 104 sorunun hiçbirisi hakkında bilgim yoktu. Evimden çıktığı iddia edilen 
belgelerle ilgili beyanlarım ise, yorgunluk ve hastalık nedeniyle CMK. 148/1 deki yasak 
sorgu yöntemleriyle alındığından  özgür irademe dayanmamaktadırlar. Dolayısıyla, bu 
ifademde aleyhimde olan hususlara CMK. 148/3'e göre işlem yapılması gerekir.

 Savcılıktaki ifademde "Gazetecilere Verilecek Temalar" isimli sahte bir belgenin 
evimde çıkmış gibi gösterildiğini, tutuklandıktan bir gün sonra dinlenmiş bir vaziyette 
sorgulama tutanağını okurken gördüm. Bu belgenin iddia makamı için önemini, iddianamede 
tam üç kez tekrarlanarak tam metin olarak yer verilmesinden öğrendim. Beni bu sahte belge 
ile suçlamak istemektedir. Bu durum hem CMK. madde. 148/1'e, hem de Anayasanın yargı 
görevlerini yapanların kanunlara uygun hareket etmesini emreden madde 138/1'deki 
hükmüne aykırıdır.

Bu bölümde toplam sekiz (9) adet iddiaya cevap vereceğim. 
İddianamesinde şahsıma isnat edilen iddialar ve olaylar tamamen gerçekdışı, 

mesnetsiz ve haksız ve  delil olarak gösterilen belgeler de ya konuyla ilgisi yok veya sahtedir. 
Esasen yasal olmayan bir yetkiye dayanılarak hazırlanmış olan bu iddianame yok hükmünde 
olup hukuken geçerli bir belge olmadığı ileride  anlaşılacaktır.

İddianameye göre; ben hem Kurmay Kıdemli Albay rütbesiyle Batı Çalışma 
Grubu'nda bir şube müdürünün emrinde basın ve halkla ilişkiler sorumlusu bir proje 
subayıyım, hem de 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Karargahinda yapıldığı iddia 
edilen general-amiral toplantısına daire başkanı olarak katılan bir generalim. Her iki 
beyan da gerçek dışıdır. İddianamede, katılmadığım faaliyetlere katıldı gibi gösterilmiş, 
haksız ve hukuksuz, iftira niteliğindeki isnatlarla şahsım suçlanmaya çalışılmıştır. 

Sanık Mustafa İhsan Tavazar'ın 20.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığina verdiği 
ifadesinde benimle ilgili gerçeğe aykırı beyanı, ertesi günü Star Gazetesinde yayımlanmıştır. 
Dosyamda mevcut bir başka belge 28 mayıs 2013 tarihli Milliyet Gazetesinde 
yayımlanmıştır. Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden bu olaylarda ne bu bilgileri basın yayın 
organlarına servis yapan kamu görevlileri ne de haber verme hakkının sınırlarını aşarak bu 
haberleri yayımlayan basın yayın organları hakkında herhangi bir soruşturma yapılmamıştır.  

 14 Eylül 2013 tarihli Sabah Gazetesinde verilen haber böyle bir haberdir. Efendim 
arz ettiğim haberde de görüldüğü üzere 1. sayfada sür manşetten aynen şu şekilde verilmiş: 
"28 Şubat'ın Genelkurmayının Basın Müşaviri Albay Hüsnü Dağ'ın Gazetecilere Erbakan 
Hükümetini Karalamaları için 16 Konu Verdiği Ortaya Çıktı." Tarihsiz, imzasız iki sayfalık 
bilgisayar çıktısı önce bana mal ediliyor, sonra da benim onu basına verdiğim iftirasında 
bulunuluyor. 

İddianamenin 1164,1165,1166 ve 1167. sayfalarında yer alan ve şahsıma isnat edilen 
iddialar asılsız ve haksızdır. 

İddia-1: 4 Nisan 1997 tarihli Çevik BİR imzalı Çalışma Grubu Oluşturulması 
konulu belgenin dağıtım gereği olarak Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığına gönderildiği, 

4 Nisan 1997 tarihli "Çalışma Grubu Oluşturulması" konulu, gizli, kişiye özel, Çevik 
Bir, Orgeneral II. Başkan imzalı belgeyi ben ilk kez 13.04.2012 tarihinde Ankara TEM Şube 
Müdürlüğü'nde ifademin alınması esnasında gördüm. 

Her ne kadar bu belgenin Dağıtım hanesinde Gereği Genel Sekreterlik Basın ve 
Halkla İlişkiler  Başkanlığı yazılı ise de, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak bana, 
Hüsnü Dağ'a dağıtımı yapılmamıştır. Elimizdeki mevcut somut olgular da bu iddianın doğru 
olmadığını göstermektedir. Öncelikle bu yazı Genelkurmay II. Başkanının bir emridir. 
Orgeneral Çevik Bir imzalı bir yazıdır. Emir komuta zinciri içinde Genelkurmay II. Başkanı 
benim ikinci amirimdir. 04.01.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 



  

Kanunu 21. maddesine göre "Emirler kaideten birbirine bağlı makamlar ve kumandanlar 
tarafından bir silsile takip edilerek verilir. Müstacel ve zaruri hallerde bu sıraya riayet 
edilmeden de emir verilebilir. Bu takdirde amir atlanmış olan kademelere en kısa zamanda 
bilgi verir." Burada yasaya aykırı hazırlanmış bir dağıtım planı mevcuttur. Şayet müstacel ve 
zaruri bir hal mevcut idiyse, bu emrin Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na değil, 
öncelikle koordinatörlüğünde "Çalışma Grubu Oluşturulacak" İç Güvenlik Harekat Daire 
Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmez miydi? Dağıtım Planında hata yapıldığı gayet açıktır. 
Bu nedenle olsa gerek bu yazının Hüsnü Dağ'a dağıtımı yapılmamıştır.  Daire Başkanı olarak 
yazının şahsen bana imza mukabili verilmiş olması gerekirdi.  04 Nisan 1997 tarihli "Çalışma 
Grubu Oluşturulması" konulu yazının dağıtım planı açık hali: Lütfen oraya bakarsanız o 
dağıtım planının da j başkanları sıralanmış isimleri karşısına yazılmış. Onların altında 
Genelkurmay Adli Müşavirliği Muhittin Erdal Şenel, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanlığı Erol Özkasnak şeklinde belirtilmiştir. Yazı aslı emanetimizin 
2012/214 Esas sırasında ve emanet makbuzu 250.KIS. s:291 ve belgenin onaylı sureti 250. 
Klasörde sayfada:288 bulunmaktadır. Açıklamadan hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde 
anlaşıldığı üzere belge Hüsnü Dağ'a verilmemiştir. Belgeyi ben ilk kez 13 Nisan 2012 
tarihinde Ankara TEM Şube Müdürlüğünde ifademin alınması esnasında gördüm. Sizlere 
söyleyebileceğim tek ve somut gerçek budur. 

İkinci iddia: Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere 
Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II. 
Başkanı Çevik BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığım 
iddiası.

7 Nisan 1997 tarihinde saat 15.00'da Genelkurmay Başkanlığı İnönü Salonu'nda bir 
toplantı yapıldığını ve benim bu toplantıya katıldığım iddiasını iddianameyi aldığım zaman 
öğrendim. Genelkurmay Başkanlığından 03.07.2013 tarihinde 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan 
toplantıya Emekli Kurmay Albay Hüsnü Dağ'ın katılıp katılmadığı, katılması konusunda 
kendisine emir verilip verilmediğini sorduk  ve toplantıya katılanların varsa bir isim listesinin 
tarafımıza bildirilmesi talep ettik. Genelkurmay Başkanlığının 26 Ağustos 2013 tarihli ve adli 
müşavir: 26702250-9160-151-13 sayılı ve Bilgi/belge talebi konulu cevabi yazının 15. 
maddesinde  7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı İnönü Salonu'nda saat 15.00'da 
o tarihteki Genelkurmay II. Başkanının başkanlığında "İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler" 
konulu bir toplantı yapıldığı, bu toplantı ile ilgili 6 sayfadan oluşan belgenin onaylı bir 
suretinin yazı ekinde gönderildiği belirtilerek 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay 
Başkanlığı İnönü Salonu'nda yapılan  toplantıyla ilgili  Genelkurmay Başkanlığında bulunup 
bulunmadığının araştırılarak var ise onaylı bir suretinin gönderilmesi istenmiştir.

  İlgi (K) yazı üzerine Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında yapılan incelemede ilgi 
(K) yazı EK'inde gönderilen yazının orjinal vaya tıpkıçekim olup olmadığı anlaşılamayan 
bir suretinin Genelkurmay Genel Sekreterliğinde mevcut olduğu tespit edilerek bahse konu 
yazı sureti, Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 Yılı Tarihçesinin 07 Nisan 1997 
Pazartesi gününe ait sayfalarının suretleri ile birlikte ilgi (L) yazı ile ki bu ilgi L 
Genelkurmay Başkanlığının 30 Ocak 2013 tarihli yazısı, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilmiştir. Bahse konu yazı sureti haricinde toplantı ile ilgili herhangi 
bir kayıt ya da belgeye rastlanmamıştır. Halbuki ben Genel Kurmay başkanlığından bu 
toplantıya katılanların isim listesini istedim. Bana gelen cevap bu şekilde efendim. 

 Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 Yılı Tarihçesinin 07 Nisan 1997 Pazartesi 
gününe ait sayfada şunlar var. Sadece  "GNKUR. II.NCİ BŞK. ÇEVİK BİR" başlığı altında 
da "Saat 15.00'de General/Amiral Toplantısına katılmışlardır." açıklama bu şekilde. 
Toplantının "İnönü Salonu'nda" yapılıp yapılmadığına  dair de  bir açıklama yoktur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 07 Nisan 1997 tarihli toplantıya 
katılanların isim listeleri istenmeyip, o tarihte belli makamlarda görev yapan kişilerin bilgileri 



  

istenmiştir. Dolayısıyla, gönderilen kimlik belgeleri de toplantıya katılanların değil, o tarihte 
belirtilen makamlarda görev yapanların bilgileridir." demektedir. 

Buraya kadar, Genelkurmay Başkanlığının içerikleri yukarıda açıklanan 26 Ağustos 
2013 ve 11 Ekim 2013 tarihli yazılarından açık seçik anlaşıldığına göre iddianamenin 88 ve 
89. sayfalarında yer alan "Genelkurmay Başkanlığında İnönü Salonu'nda 07 Nisan 1997 
tarihinde yapılan İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler konulu toplantıya katılanlar " 
listesi "gerçeğe aykırı olarak düzenlenmiş bir listedir". Esasen, Genelkurmay Başkanlığı 26 
Ağustos 2013 tarihli yazısında 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılanların isim listesinin 
bulunmadığını bildirmiştir. 

07 Nisan 1997 tarihinde saat 15.00'da Genelkurmay Başkanlığı İnönü Salonu'nda 
yapılan toplantıya katılmadım ve katılmam da imkansızdır. Çünkü gerek Genelkurmay 
Sekreterliğinin 1997 Yılı Tarihçesinde gerekse İddianamenin 8. Sayfası 3.7. maddesinde 
yer alan belgeye göre; bu toplantı "General/Amiral toplantısıdır". Bu toplantılara sadece 
general ve amiraller ile özel olarak bulunmasını istedikleri personel katılır. Bu daire 
başkanları toplantısı değildir.  O tarihte Genelkurmay Karargahında sadec 3 (üç) albay 
Daire'nin başkanı "Albay" rütbesindeydi. Diğer daire başkanlarının hepsi General veya 
Amiral rütbesindeydiler. Hiçbir "General/Amiral toplantısına" görev sürem boyunca 
çağrıldığımı hatırlamıyorum. 

 İddianamenin 84, 85, 86 ve 87. sayfalarında yer alan ve "Toplantı Tutanağı" olduğu 
iddia edilen belgeye, toplantıya katılanların görüşleri beyan edilmiştir. Benim bu belgede bir 
görüşümde yoktur. Kaldı ki bu tutanağın gerçekliği ve güvenilirliği konusunda çok önemli ve 
çok ciddi şüphelerin varlığı 25 Ekim 2013 tarihli yapılan celsede açık seçik olarak ortaya 
konulmuştur.  07 Nisan 1997 tarihinde Kurmay Albay rütbesi ile Daire Başkanı olmamdan 
dolayı yapılan "General/Amiral Toplantısına katılmam imkansızdır.  Kaldı ki, bu toplantıya 
katıldığımı gösteren hiçbir bilgi, bulgu, belge mevcut değildir.

İddia-3:  Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir imzalı şüpheli 
Hüsnü Dağ'ın Genelkurmay Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı 
görevini yaptığı, basın ve sivil kuruluşlarla son günlerde oluşan ilişki trafiğini son derece 
düzenli ve aksaksız olarak yürütülmesine, basına zamanında sağlıklı ve yeterli bilgi akışının 
sağlanması sebebiyle Takdir Belgesi verildiği iddiası. 

Bu içerikte bir Takdir Belgesi almadım. İddianamenin 220. Sayfası madde 
3.21.19'daki belge taslak ve imzasızdır. Metinden anlaşıldığı üzere Batı Çalışma Grubu ile 
ilişkili bir belge değildir. İçerik olarak da gerçek dışı ve uydurmadır.

Emir komuta zinciri içinde Genelkurmay II. Başkanı benim 2. amirimdir. Çevik Bir 
verdiği cevapta "Takdir belgelerini ben devamlı başarılı personele veriyordum, bu personele 
de vermiş olabilirim, fakat Batı Çalışma Grubu ile ilgili değildir." demiştir.Bir ast olarak bir 
taktir belgesi alınması verilmesi konusunda benim hiçbir iradem hiçbir bilgim asla söz 
konusu olamaz. Üslerimiz komutanlarımız taktir eder çalışmalarımızı ve takdirname verirler. 
İddianamedeki belge ise gerçek dışı uydurma bir belgedir.

İddia-4: İddianame'nin sayfa 1166'da "53-54"ile numaralandırılmış Gazetecilere 
Verilecek Temalar başlıklı belgede; "Gazetecilere Verilecek Temalar 1den -16 madde 
halinde  sıralanmış ve bu belgenin şüpheli Hüsnü Dağ'ın 12.04.2012 tarihinde konutunda 
yapılan aramada bulunduğu iddiası.

İddianame'nin; 157-158, 363-364 ve 1166-1168 sayfalarında 16 maddeden ibaret, 
tam metin halinde üç kez verilen ve 14 Eylül 2013 tarihinde Sabah Gazetesinde 16 madde 
halinde tam metin olarak yayımlanan "Gazetecilere Verilecek Temalar" başlıklı bilgisayar 
çıktısı sahte bir belgedir.

Bu belge, hukukun, hukuk dışı amaçlarla kullanılmasının belgesidir. Bu belge, 
haksız ve hukuksuz olarak şerefli insanları lekeleme, itibarsızlaştırma, tutuklatma ve 
suçlamanın belgesidir. Bu belge, ceza adaletinin, doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaşma 



  

ilkelerini karalama belgesidir. Bu belge, benim evimden çıkan bir belge değildir. Bu belgeyi 
ben ilk kez iddianame'de gördüm.

Benim evimden çıktığı iddia edilen belge, terörle ilgiliydi. O belgenin de benim 
evimde nasıl bulunduğunu daha önceki beyanlarımda ifade etmiştim. Benim evde olmadığım 
bir sırada 14 kişilik bir arama ekibi evime geliyor, arama başlatılıyor ve "Gazetecilere 
Verilecek Temalar" isimli bilgisayar çıktısı, benim çalışma odamın girişinde her gün 
kullandığım dosyanın içinden çıkıyor. Bunun akıl ve mantıkla izahı mümkün değildir. 15-16 
yıl önceki bir konuya ilişkin bu belgeyi ben hala günlük dosyamda niçin saklayayım ki. 13 
yıldır ben emekliyim. Başka bir mesleğim var. Şurası gayet açık ki, o belgeyi o dosyaya 
başka birileri kasıtlı olarak koymuştur.

İkinci husus; ifade ettiğim gibi İddianame'deki belge benim konutumdan çıkan belge 
değildir. 12 Nisan 2012 tarihinde konutumda arama tamamlandıktan sonra "Arama, El 
koyma, Yakalama, Gözaltına Alma Tutanağı" düzenlenmiş ve 18 kişi tarafından 
imzalanmıştır.

Benim evimde çıkan belge, örneği elinizde mevcut tutanakta 4. sayfa, 4. 
paragrafında şu şekilde yer almaktadır; Tarafımızca 53-55'e kadar numaralandırılan 
gazetecilere verilecek temalar ile başlayan çok sayıda hafif silah mühimmat çeşitli gıda 
maddeleri ve giyim eşyası ele geçirilmiştir ile biten bilgisayar çıktısı doküman,

Halbuki, İddianame'de yer alan aynı başlıklı belge, iki sayfadan ibaret ve bitiş 
ifadeleri farklıdır. İddianame'deki belge şöyle bitmektedir; "16. madde Refah Partisi'nin bazı 
uluslararası teşkilatlara üye olduğu ve bunlarda ikinci derecede rol oynadığı, LİBYA gibi bir 
ülkeyi dahi Türkiye Cumhuriyeti üzerinde gördüğü, bu nedenle de İslam Komuta Konseyi'nde 
Kaddafi'nin yardımcılığının kabul edildiği."

Görüldüğü üzere, her iki belgenin bitiş cümleleri bunların konuları farklı ayrı ayrı 
belgeler olduğunu göstermektedir.

İddianame'deki belgenin konutumdan çıkan belge olmadığını, sahte olduğunu 
gösteren en önemli delil ise yine 12 Nisan 2012 tarihli Arama, El koyma, Yakalama, 
Gözaltına Alma Tutanağıdır.

Bu tutanağın 5. Sayfası, 1. Paragrafının son cümlesinde bu belge ile ilgili şu ifade 
yer almaktadır; "... ile biten bilgisayar çıktısı doküman tespit edildi. Dokümanların her 
sayfası Baro Temsilcisi Erhan Gümüş, şüpheli Hüsnü Dağ ve Müdafii İbrahim Metin 
Yıldızhan tarafından imzalandı. Dokümanlara el konuldu."

Görüldüğü üzere bütün belgeler bu üç kişi tarafından imzalanmıştır.
Halbuki, İddianamedeki belgenin Ek Klasörden aldığımız kopyasına bakarsanız, iki 

adet fotokopi "paraf" var. Bu da bu belgenin sahte olduğunu, paraflarla oynandığını açık 
seçik olarak göstermektedir. Kaldı ki bu belgenin dava konusu atılı suç ile de ilgisi yoktur.

Üçüncüsü, bu belge tarihsiz, imzasız bir belgedir. Belgenin kaynağını gösteren tek 
bir yazı veya işaret yoktur. Nitekim, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bir kopyasını sizlere 
takdim ettiğim, 23.03.2011 tarihli ve Esas No. 2010/YYB-162, Karar NO: 2010/179 ve 
Tebliğname: 2010/166301 sayılı kararında; "Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun istikrar 
kazanmış kararları ile buna uyumlu Özel Daire Kararlarında da vurgulandığı üzere; "Ceza 
Yargılamasında başvurulan kanıtlama araçlarından biri de belgelerdir. Yargılama 
makamları, suç isnadı nedeniyle oluşan uyuşmazlığı çözümlerken, kendiliklerinden 
getirttikleri ya da iddia ve savunma doğrultusunda sunulan belgelerin güvenilirliğini de 
denetlemek durumundadır. Güvenilirliğin denetlenebilmesi için, belgenin aslının, bu 
mümkün olmadığı takdirde ise aslına uygunluğunun yetkili makam ve kişilerce onanmış 
örnek ya da kopyalarının dosyaya konulması gerekir. Bu uygulama gerek Ceza Genel 
Kurulu'nca gerek Özel Dairelerce bu güne kadar sürdürülmüş olup, bu uygulamadan 
dönülmesini gerektiren bir durum veya yasal düzenleme de bulunmamaktadır." Yargıtay 
Ceza Genel Kurulunun bu kararı karşısında bu belgenin delil olma niteliğini haiz bir bulgu 



  

olmadığı gayet açıktır.
Sonuç olarak, İddianamedeki bu belgenin sahte olması, üzerinde tarih, imza, başlık 

gibi kaynağını gösterecek ve güvenilirliğinin denetlenmesini sağlayacak herhangi bir bilgi 
veya işaretin bulunması nedenlerinden dolayı delil olma niteliğini haiz bir bulgu 
olmadığından, ve benimle de hiçbir ilişkisi olmadığından, işbu nedenlerden dolayı, bu sahte 
bilgisayar çıktısının "deliller" arasından ve dosyadan çıkarılmasını arz ve talep ederim.

İddia-5: Şüpheli Hüsnü DAĞ'ın 12.04.2012 tarihinde ikametinde yapılan aramada 
elde edilen 196 numarası ile numaralandırılan; Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği, 
Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Basında Bugün başlıklı belgenin Milliyet 
Gazetesi köşe yazarı F.B 'nin 07.05.1998 tarihli "Kurban Derisi" başlıklı köşe yazısı olduğu, 
bu köşe yazısının altında el yazısı ile yazılmış ve paraflanmış lütfen bu paraflanmış lafına 
dikkat buyurunuz. Paraflanmış  halde; "Sayın Komutanım, bu makaleyi biz yazdırdık, Genel 
sekreter." yazısının bulunduğu iddiası.

"Kurban Derisi" başlıklı ve 7 Mayıs 1998 tarihli Milliyet Gazetesinde çıkan F. B. 
imzalı köşe yazısı, iddianame'ye göre 12.04.2012 tarihinde konutumda yapılan aramada el 
konulan gazete kağıtları arasından çıkan bir yazı olup sizlere takdim ettiğim belgelerde 
görüldüğü üzere TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine incelettirilmiş ve sonucu da aynen 
iddianame'ye aktarılmıştır.

Aynı köşe yazısı 07.10.2013 ve 08.10.2013 tarihli Yeni Akit gazetelerinde 
yayımlanmıştır. 07.10.2013 tarihli Yeni Akit Gazetesindeki yazıda "Akit, 28 Şubat sürecinde 
gazetecilerin askerler tarafından kullanıldığını gözler önüne seren belgeyi yayınlıyor. 
Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının, o dönemde Milliyet gazetesi 
Ankara Temsilcisi Fikret Bila'ya köşe yazısı yazdırdığı belgelendi. DAG: Sayın Komutanım, 
bu makaleyi biz yazdırdık" denilerek hüküm tesis etmiş ve yazının dosyadan alınmış bir 
kopyasını yayımlamıştır.

Bu köşe yazısı 7 mayıs 1998 tarihlidir. Atılı suç ile ilgisi olmadığı açık seçik 
ortadadır. İkincisi, bu köşe yazısı üzerindeki "Sayın Komutanım, bu makaleyi biz yazdırdık, 
Genel Sekreter" şeklindeki el yazısı bana ait değildir. Üstelik bu yazı fotokopidir. Bu yazının 
altındaki iki "paraf sanki o yazı yazılmış altına paraf edilmiş gibi iddianame veriyor bunu. Bu 
yazının altındaki iki paraf müdafiim Avukat İbrahim Metin Yıldızhan ile bana aittir. Bunlar 
12.04.2012 tarihinde konutumda yapılan arama sonunda el konulan bütün dokümanlarda 
olduğu gibi bu köşe yazısının üzerine attığımız paraflardır. Bu parafların köşe yazısı 
üzerindeki el yazısı ile hiçbir ilişkisi yoktur. Sayın Savcı da buna tanıktır. Evimde 12.04.2012 
tarihinde tutulan "Arama, El Koyma, Yakalama, Gözaltına Alma Tutanağında" bu husus açık 
ve seçik olarak ifade edilmiştir.

İkincisi , ben iki yıllık görevim süresince asla hukuk dışı hiçbir eylem veya işlem 
yapmadım. Görevimi MY 57-l Basın ve Halkla İlişkiler Yönergesi ve "Personel Görev 
Tanımı Formu"na uygun olarak yaptım.

Ayrıca Sayın Fikret Bila Yeni Akit Gazetesine, sorulan bir soruya verdiği cevapta 
köşe yazısının altındaki el yazısının gerçekle ilgisi olmadığını da beyan etmiştir. Sayın Bila 
verdiği cevapta "Gazetecilerin görevi güncel olayları izlemek, kamuoyunu bilgilendirmektir. 
Doğru haber, özgür yorum gazeteciliğin temel ilkelerindendir. Bu çerçevede yazdığım haber 
ve yazılarımın değerlendirilmesi okurlarımın takdirindedir. Gazetede yayımlanmış 
yazılarımın başkaları tarafından kesilip saklanması ve altına not düşülmüş olması beni ve 
gazetemi ilgilendiren ve bağlayan bir durum değildir." demiştir.

Gerçekten de, yine size takdim ettiğim belgelerin son üç sayfası aynı konuda, yani 
"Kurban Derisi" konusunda, 26 Eylül 2013 tarihinde Hürriyet Gazetesinde ve 27 Eylül 2013 
tarihinde Sözcü Gazetesinde çıkan yazıları göreceksiniz. Bu yazılar basın mensuplarının hiç 
kimsenin telkin ve tavsiyesi değil, kendi özgür iradeleri ile yazdığı yazılardır.

İddianame'nin 637. sayfasında yer alan "Kurban Derilerinin Toplanması" başlıklı 



  

ve sol alt köşesinde Genel kurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanlığı tarafından 
hazırlanmıştır. TLF:2563" ibarelerinin bulunduğu yazıyı Ek Klasörden avukatım tarafından 
bulunmuş ve  bana getirilmiştir. Yazı burada elimdedir. Bu yazı ile Sayın Fikret Bila'nın 
yazısı arasında tek kelime dahi bir  ilişki mevcut değildir.

Sonuç olarak, 7 Mayıs 1998 tarihli ve Kurban derisi konulu Fikret Bila 
tarafından yazılan köşe yazısının altındaki el yazısı ile hiçbir ilişkim yoktur. Yazı bana 
ait değildir. Bu köşe yazısı Ağustos 1998 tarihinde görevden ayrılırken Basın İnceleme 
Şubesi tarafından bana verilen çok sayıdaki köşe yazılarından biridir. Ne benim ne de 
dairemde çalışan personelin hukuk dışı hiçbir faaliyeti olmamıştır.

Ben her sabah şahsen günlük basın özetlerini Sayın Genelkurmay Başkanı'na arz 
ediyordum. Böyle bir yazıyı yazmam son derece anlamsız olurdu. Ben böyle bir yazıyı asla 
yazdırmadım. Atılı suç ile ilişkisi olmayan ve delil vasfı taşımayan bu yazının deliller 
arasından çıkarılmasını talep ediyorum.

6 -İddia:  Genelkurmay Başkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli ve 3 sayfadan oluşan 
mesaj formunda, Genel Kurmay başkanlığından Milli savunma bakanlığı – Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ve devam eden gönderilen Genel kurmay Başkanlığı irticai faaliyetler 
konusunda personeli bilgilendirmek maksadıyla aşağıda belirtilen tarihlerde brifingler 
verileceği ile başlayan ve Gensek. Vekili . Kurmay Kıdemli  Albay Hüsnü Dağ'ın parafının ve 
el yazısı ile brifingin daha çok personel tarafından izlenmesinin temini için Genelkurmay 
Başkanlığınca video kasete alınıp dağıtımının yapılacağı notunun bulunduğu, Koordinasyon 
Dairesi ve Şahıs bölümünde Genel Kurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Çetin Saner'in 
adının bulunduğu bölümün Y konularak yerine Fevzi Türkeri tarafından imzalandığı, 
müsaade eden isim ve imzası bölümünde Çevik Bir'in adının ve imzasının bulunduğu, yine 
aynı şekilde 23 Haziran 1997 tarihli ve 2 (iki) sayfadan oluşan mesaj formunda da Gensek. 
Vekili Kurmay Kıdemli Albay Hüsnü Dağ'ın parafı, Koordinasyon Dairesi ve Şahıs 
Bölümünde İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Ruhsar Sümer'in imzası, müsaade eden isim 
ve imza bölümünde Çevik Bir'in adının ve imzasının bulunduğu iddiası.

Genelkurmay Başkanlığı; 1997 yılında İstihbarat ve Harekat Başkanlıklarının 
koordinatörlüğünde "Kamuoyu Bilgilendirme Brifingleri" vermiştir.

Harekat Başkanlığı; PKK Terör Örgütü ve Türk Yunan İlişkileri konularında, 
İstihbarat Başkanlığı ise "İrticai Faaliyetler" konusunda brifingler vermişlerdir.

İstihbarat Başkanlığınca verilecek "İrticai Faaliyetler" konulu brifinglerin ise; ne 
zaman, nerede ve kimler tarafından verileceği konusunda, Genelkurmay yasal, rutin bir 
faaliyeti olarak, 30 Mayıs, 17 Haziran, 20 Haziran ve 23 Haziran 1997 tarihlerinde muhtelif 
mesaj emirler, Genelkurmay Genel Sekreterliği İcra Subayı tarafından hazırlanarak, 
Genelkurmay II. Başkanının imzası, emir ve müsaadesi ile ilgili makamlara yayınlamıştır. 
İddianame'de 314-318 sayfalarındaki belgelerden bu hususlar anlaşılmaktadır.

Bu İddianame'de sıkça görüldüğü üzere, Genelkurmay Karargahında normal 
karargah faaliyeti, hayatın olağan akışı meyanındaki fiil ve davranışlara maksadı aşan 
anlamlar yüklemek, kurumun sistemin iç işleyişindeki bilgi noksanlığından kaynaklandığı 
değerlendirilmektedir. Genelkurmay Karargahının standart, rutin yasal bir emrin hazırlanması 
ve yayınlanmasına hukuka aykırı emir niteliği yüklemişlerdir. Esasen hukuka uygun olarak 
hazırlanmış bir emre hukuka aykırılık anlamı yüklemek bizatihi hukuka aykırıdır.

İrticai faaliyetlere ilişkin brifingleri hazırlayan ben değilim, bu brifingleri sunan 
ben değilim. Türk ve Dünya kamuoyu ile birlikte içeriği hakkında bilgi sahibi oldum. 
Bilgim ve iradem dışında hazırlanmış ve icra edilmiş brifinglerdir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde resmi yazılar ve mesajların hazırlanması "Türk Silahlı 
Kuvvetleri Karargah Hizmetleri Yönergesinde düzenlenmiştir. Öncelikle, yönergede yer alan 
ve metin içinde geçecek olan Emir ve Komuta Sorumluluğuna ilişkin dört kavramın tanımını, 
müteakiben Mesajı Hazırlayanların Sorumlulukları ve Paraf, Düzeltmeler ve Vekalet 



  

Durumunda İmza ile ilgili yönergedeki düzenlemelere ilişkin teknik esasları sunacağım, ve 
bu teknik açıklamalar temelinden hareketle 30 Mayıs 1997 ve 23 Haziran 1997 tarihli 
Genelkurmay Başkanlığının mesajları hakkında beyanda bulunacağım.

İkincisi; Mesajı hazırlayanların sorumlulukları", Yönerge'nin sayfa 6-2, 2. 
maddesinde şu  şekilde düzenlenmiştir. Aşağıdaki konuların Komutan adına yerine 
getirilmesinden mesajı kaleme alan ve mesajın çekilmesine müsaade eden personel 
sorumludur.

Evrakın maddeler halinde sıralanmış a,b,c,ç,d diye evrakın  mesaj olarak 
hazırlanmasına ve gönderilmesine gerek olup olmadığına karar vermek, Gereği ve bilgi için 
alacak makamları belirlemek, Gizlilik ve öncelik derecesini belirlemek, Mesajla ilgili gerekli 
koordinasyonu yapmak, Mesajın içeriğinin doğruluğunu ve mesajın usulüne uygun olarak 
hazırlanmasını temin etmek.

Yönerge'nin sayfa 6-1,1. b maddesinde Karargah, Birlik ve Kurumlardan gönderilen 
her mesaj, yetki verilmiş personel tarafından imza edilse dahi Komutan adına çekildiği kabul 
edilir. Bu konunun mesajlar için en önemli esas olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. 
denilerek komutan sorumluluğu vurgulanmıştır.

Paraf" ile ilgili hususlar Yönerge'nin sayfa 4-41, c  bendinde şu  şekilde 
düzenlenmiştir. Buradaki düzenleme efendim yazılara ilişkindir. Bunun mesajlara 
uygulanabilir tarafı olanlar uygulanıyor sadece. Onuda arz edecem. 

"(a) Paraf; Yalnız adın veya ad ve soyadın baş harfleri ile atılan ve yazının, yazıyı 
hazırlayan proje sorumlusundan başlayarak imza edecek makama kadar bağlı bulunan 
kademelerin; Öneri ve denetiminden geçtiğini, İlgili mevzuat ve yönergelere uygun olduğunu,

Anlam ve kavram bütünlüğüne sahip olduğunu, Uygun gizlilik derecesinin 
verildiğinin ilgili personel tarafından onaylandığını belirten kısa imzadır diyor.

Bu  4. maddedeki gizlilik derecesi öneri ve denetimden geçtiği  maddeleri yazılar 
ile ilgilidir. Mesajlar ile ilgili değildir.Mesajlar ile ilgili olan  ilgili mevzuat ve yönergelere 
uygun olduğu, anlam ve kavram bütünlüğüne sahip olduğu hususlarıdır. 

Paraf ile birlikte gün ve ayı içeren tarih de yazılır. Paraf imza yerine geçmez ve 
yazının sadece dosya nüshasının paraf sınırında  veya düzeltme yapılan kısımlarında bulunur.

 30 Mayıs 1997 ve 23 Haziran 1997 tarihli mesajların bu hukuki düzenleme 
çerçevesinde benimle olan ilgisini veya ilgisizliğini sunacağım.

Mesajı kim imzalarsa imzalasın komutan adına çekildiği kabul edilir. Mesajın 
içeriğinin doğruluğunu ve mesajın usulüne uygun olarak hazırlanmasını temin etmekten de 
komutan adına mesajın son   kısmında isimleri yazılı olan mesajı kaleme alan ile mesajın 
çekilmesine müsaade eden personel sorumludur. Ben ne mesajı kaleme alan ne de mesajın 
çekilmesine müsaade eden değilim. Ben Genelkurmay Genel Sekreterliği Karargahının bir 
subayı da değilim. Genel Sekreterlikte hangi icra subayı veya hangi karargah subayının hangi 
faaliyeti yürüttüğünü hem görevim hem de mekan itibariyle bilme imkanına sahip değildim. 
Emir komuta zinciri içerisinde Genel Sekreterliğe bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanıydım. Daire mekan olarak Genelkurmay Karargahından farklı giriş ve çıkışı olan bir 
yerdeydi. Dolayısıyla, bu mesajlarda Genel Sekreter vekili olarak parafımın bulunması 
sadece şekil ve anlam bakımından kontrol etmekten ve bürokratik bir işlemin 
tamamlanmasını sağlamaktan ibarettir. Bu mesajlar benim talimatımla hazırlanmış mesajlar 
değildir. Benim mesajlarda parafımın olması tamamen bir rastlantı sonucu olarak, o sırada 
Genel Sekretere vekalet ediyor olmamdan kaynaklanmaktadır. Bu konuda mesajı kaleme alan 
icra subaylarının tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.Sonuç olarak, ben Basın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanıydım. Genelkurmay Genel Sekreter Vekili değildim.

30 Mayıs 1997 tarihli mesajın metin kısmında bir el yazısı mevcuttur. Bu el 
yazısının kime ait olduğu önemli değil, kime emredilirse o yazıyı oraya yazar, önemli olan 
mesajı kaleme alan ve mesajın çekilmesine müsaade edenin kim olduğudur. Çünkü arz 



  

edildiği üzere mesaj üzerinde düzeltme, değişiklik ve ilave yetkisi onlardadır. Nitekim, bu 
yazının yan tarafı parafe edilmiştir. Benim mesaj üzerindeki parafımın el yazısı ile bir ilişkisi 
yoktur.

İkinci husus ise; bu mesaj sureti dosya suretidir. Yani sadece dosyada saklanır. 
Birliklere yayımlanmaz. Dolayısıyla, el yazısı ilave birliklere yayımlanmamıştır. Yönerge'de 
düzenlendiği üzere mesaj metinlerinde yapılan ilave bir mesaj ile yayımlanır. Bu yazıldığı 
şekliyle el yazısı olarak gönderilemez. Yönerge esasları buna amirdir. Bu hususta birliklerden 
getirtilecek bir suret tetkik edilerek, bu el yazısı ilavenin hiç kimseye yayımlanmadığı 
kolayca teyit edilebilir. Sonuç olarak, bu el yazısı ilavenin planlandığını ama icra 
edilmeyen bir işlem olduğunu değerlendiriyorum. Yönerge hükümleri gayet açıktır. Benim 
bu ilave işlemi ile hiçbir ilgim yoktur.

Sonuç olarak, bu mesajları hazırlayan, kaleme alan, mesajların altında imzası 
bulunan gerçek sorumluların ifadesine dahi gerek görülmez iken ki doğrusu budur, hiçbir 
kusuru, sorumluluğu olmayan, sadece bir rastlantı sonucu mesajda parafı bulunan Hüsnü Dağ 
 tutuklu olarak yargılanmaktadır. 

İddia-7: Sayın İsmail Hakkı Karadayı ile 16 Nisan 1999 tarihli görüşme notu ile 
ilgili ifadeler İddianame'ni 1166. sayfasında sıralanmıştır.

Bu notun yazıldığı tarih 16 Nisan 1999'dur. İddianame'deki atılı suç ile hiçbir ilişkisi 
yoktur. Genelkurmay Başkanı Sayın İsmail Hakkı Karadayı emekli olalı 7,5 ay geçmiştir. 
Ben Genelkurmay'daki görevimden 30 Ağustos 1998'de ayrıldım ve Kara Kuvvetleri 
Komutanlığında başka bir görevdeyim. Eski bir komutanım olarak kendisini ziyaretim 
esnasındaki bazı görüşlerini bir kağıda yazmak lüzumunu hissetmiş olabilirim. Şu an 
itibarıyla o notta yazılanları tam olarak bilmiyorum. Notu henüz alıp okuma imkanım olmadı. 
Size sunduğum nüsvettedeki not da okunur halde değil.  Bu notu yazmada hiçbir amaç 
güdülmemiştir. Hukuka aykırı bir amaç asla düşünülmemiştir. Atılı suç ile ilgili olmadığı 
gibi, yazıldığı tarihte ne Refah Partisi var, ne de onun başkanı başbakandır. Zaten not da o 
günkü gazetelerin sanıyorum gazete bilgilerinden öte bir bilgi içermemektedir. Neden belge 
olarak aldıklarını da anlamış değilim. Bu notta hukuka aykırı, konusu suç teşkil eden ne bir 
bilgi ne de bir ifade vardır.Atılı suç ile ilişkisi olmayan, delil değeri bulunmayan bu belgenin 
diğer deliller arasından ve dosyadan çıkarılmasını arz ve talep ederim. 

8. İddia:Refah-yol Hükümeti'ni takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere 
kurulan Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi 
bölgesinde tahsis edilen bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma Grubu'nda 
görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu'nun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen 
personele ait isim listesinde Topçu. Kurmay. Kıdemli Albay. Hüsnü Dağ olarak isminin 
bulunduğu, Batı Çalışma Grubu Telefon Rehberinde Basın ve Halkla İlişkiler Topçu Kurmay 
Kıdemli Albay olarak isminin geçtiği.

Bu iki belge de dijital belgedir. Bilgisayar çıktısıdır. Tarihsiz ve imzasız belgelerdir. 
Üzerinde herhangi bir dağıtım hanesi yoktur. Her iki belge de sahtedir. 

1997 yılı öncesinde ve sonrasında Genelkurmay Karargahı'na giriş kartı verilmesine 
ilişkin düzenlemeler ile ilgili olarak soruşturma aşamasında bazı şüpheli müdafileri 
tarafından talepte bulunulması üzerine konuya ilişkin açıklamalar ile  ilgili yönerge suretleri 
Ankara C. Başsavcılığına   gönderilmiştir. Şeklinde  İfade yer almaktadır. Bu kapsamda 
Genel Kurmayın bize verdiği cevapta ;

1. maddesinde Giriş kartı verilmesi konusunda 1997 yılında yürürlükte olan İlgi (b) 
Yönerge'deki esas ve usullerin uygulandığı, bu Yönerge esaslarına göre Merkez Daire 
Başkanlığının herhangi bir yetkisinin bulunmadığı, giriş kartı verme yetkisinin İlgi (b) 
Yönerge gereği Genelkurmay Karargahı Emniyet Subaylığı'nda olduğu, İlgi (b)  Yönerge 
dediği : GYK 119-1   Genelkurmay Kışla ve Karargah Emniyet Yönergesi 1996-2003 yılları 
arasında uygulanmıştır. 



  

İkincisi Geçmiş yıllarda İlgi (b) Yönerge'de olduğu gibi, halihazırda da giriş kartı 
verme yetkisinin İlgi (c) Yönerge kapsamında Genelkurmay Genel Sekreterliği'ne bağlı 
olarak görevini yürüten Genelkurmay Karargah Emniyet Subaylığına ait olduğu,

3. madde olarak; Genelkurmay Karargah Emniyet Subaylığının 1997 yılından 2003 
yılına kadar sürekli ve geçici giriş belgesini İlgi (b) Yönerge'de; 2003 yılından bu güne kadar 
olan süreçte ise İlgi (c) Yönerge'de yazılan usul ve esaslara göre verdiği,

4. maddesinde; 1997 yılından bu güne kadar sürekli ve geçici giriş kartı veren birim 
olarak imza yetkisinin Genelkurmay Karargah Emniyet Subayı'na ait olduğu belirtilmiştir.

 İlgi (c) Yönerge de yine : GKY 119-1 (B) Genelkurmay Kışla ve Karargah Emniyet 
Yönergesi 2003 yılında çıkartılmış olup, halen uygulanmaktadır.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamaları açıkça göstermektedir ki, "Sürekli Giriş 
Kartı" verilmesi yetkisi Merkez Daire Başkanlığı'nın değil, Genelkurmay Genel 
Sekreterliği'ne bağlı olarak görevini yürüten Genelkurmay Karargah Emniyet Subaylığı'na 
aittir. Buna göre de, İddianame'nin 95. Sayfası 3.8.3 maddesinde yer alan "Batı Çalışma 
Grubu'nda görevlendirilen şüphelilere "Sürekli Giriş Kartı" Verilmesi Konulu Belge"nin 
sahte olduğu aşikardır. İlaveten, Emekli Kurmay Albay Hüsnü Dağ'ın Batı Çalışma Grubu ile 
hiçbir ilişkisinin olmadığını açık seçik, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya 
koymaktadır.

İddianame'nin 221. sayfasında yer alan Madde 3.23'teki Batı Çalışma Grubu Telefon 
Rehberi bu belgeye hiçbir yetki veren kaynak belgeye istinat etmeden tamamen sahte olarak 
hazırlanmış bir belgedir. 

Sonuç olarak, anılan dosyalar 2004 yılından itibaren Genelkurmay Başkanlığı 
bilgisayar sistemlerinde mevcut değildir.

Yukarıdaki değerlendirme ışığında,1997 yılında "İGHD" isimli kullanıcı kodunun 
kullanıldığına ilişkin Genel Kurmay  Mebs Başkanlığı  kayıtlarında herhangi bir bilgi veya 
belge bulunmamaktadır. 2002 yılından itibaren ağa bağlı bilgisayarlarda "İGHD" isimli 
kullanıcı kodunun kullanılması mümkün değildir.

  Genel Kurmay Karargahında 1998 yılından 27 şubat 2006 yılına kadar manyetik 
kartlı giriş sistemi, 27 şubat 2006 tarihinden itibaren ise akıllı kimlik kartına yetki verilmek 
sureti ile belirlenen geçiş kontrol sistemi kullanılmaktadır.

 BÇG tarafından tesis edilmiş özel telefon irtibat sisteminin olup olmadığının şayet 
mevcut ise tahsis edilmiş bir hat veya numarasının mevcut olup olmadığının bildirilerek 1996 
-1998 yılları arasında Genel Kurmay Başkanlığında çalışma grupları için özel telefon irtibatlı 
tesisinin mümkün olup olmadığının bildirilmesi bu soruya verilen cevapta da söz konusu 
dönemde abone tahsislerinin sözlü ve yazılı emirler ile yapılmış olması ve yenilenen 
rehberlerin yayımına  müteakip mevcut rehberlerin imha edilmiş olması nedeni ile  Genel 
kurmay başkanlığında BÇG adı altında özel bir telefon ağı kurulup kurulmadığına dair bir 
kaydın bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Benden önce ifadelerini veren Çetin Doğan, Kenan Deniz, İdris Koralp bu her iki 
dijital belgenin de var olmadığını açıkça hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde beyan 
etmişlerdir. 

Ben Batı Çalışma Grubu'nda çalışmadım ve görevlendirilmedim. Daire Başkanı 
olarak BÇG'ye kimseyi görevlendirmedim. İddianamenin 98,99 ve 100. sayfalarında yer 
alan Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümü  isimli belgenin 6. Basın ve Halkla İlişkiler 
Subayı Binbaşı başlığı altında hiç kimseye görev verilmemiştir. Şayet Basın ve Halkla 
İlişkiler Dairesinden BÇG.'ye bir görevlendirme yapılmış olsaydı, ismimin buraya yazılması 
gerekirdi. Bu belge de söylediklerimi teyit etmektedir.

Görüldüğü üzere bu iki dijital belge Tamer Tatar tarafından savcılığa teslim edilen 
Genel Kurmay antetli CD den elde edilmiş gözükmektedir. Ancak Genel Kurmay 
Başkanlığında böyle bir CD nin oluşturulmadığı da 26 Ağustos 2013 tarihli yazıdan 



  

anlaşılmaktadır. Dolayısı ile CD nin oluşturulduğu ortamın en azından emniyetli ve güvenli 
bir ortam olmadığı dış tesirleri ve müdahalelere açık bir ortamda olduğu ortadadır. 

Güvensiz bir ortam içinden gelen bu CD içindeki bilgilerin, dış müdahale ve tesirlere 
açık olduğu gerçeği karşısında anılan dosyaların art niyetli kişilerce maksatlı ve suçlamak 
amacı ile hazırlanmış belgeler olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Her iki dosyanın yazı karakterlerinin Microsoft tarafından 2007 yılında piyasaya 
sürülen calibri fontu olduğu değerlendirilmektedir. Bu da bu belgelerin en erken 2007 yılında 
hazırlandığını göstermektedir. İradem dışında dijital ortamda sahte olarak yaratılmış 2 
word dosyasının içinde adımın geçmesi nedeniyle BÇG üyesi olduğum iddiası; tahmin, 
değerlendirme ve ihtimal hesabına göre yapılmış mesnetsiz bir iddiadır.

 Delil gerçeği ifade etse bile hukuka uygun yolla elde edilmemişse delil olarak kabul 
edilemez. Anayasa m. 38/6'ya göre Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak 
kabul edilemez.CMK. 206.2.a'ya göre "Delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse reddolunur." 
Yine CMK. M. 289 "hüküm, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması" hukuka 
kesin aykırılık hali olarak görülmektedir. 

Anayasa ve CMK'da; hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilmiş bulunan 
delillere dayanılarak bir sonuca gidilmesi emredilmektedir.

Bu hukuki düzenleme çerçevesinde; söz konusu "Giriş Kartı Listesi" ile "Telefon 
Listesi" dijital belgelerin elde ediliş yol ve yöntemi incelendiğinde; bu belgelerin içinde 
bulunduğu "Gir- Yet.doc" ve "Bcg Telreh.doc" dosyalarının, posta ile Tamer Tatar isimli bir 
kişiye gelen bir CD'den çıktığı iddianamemden anlaşılmaktadır.

Genelkurmay Başkanlığının 26 Ağustos 2013 tarihli yazısı ile "Gir-Yet.doc (Giriş 
Kartı Listesi) ile "Bcg Telreh.doc Telefon Listesi dosyalarının, Genelkurmay Başkanlığı 
Bilgisayar Sistemlerinde bulunmadığı bildirilmiştir.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Savcılığının yaptırdığı 13.02.2012 tarihli Bilirkişi 
Raporunda; CD üzerinde bulunan Daire/Şube, Konu, Gizlilik Derecesi, hanelerinin boş 
olması, bu CD'nin Genelkurmay Başkanlığında oluşturulmadığını açıkça göstermektedir. 
Aksi takdirde, bu CD'yi oluşturan Daire'nin adının ve CD içerisindeki en yüksek gizlilik 
dereceli evrakın gizlilik derecesine uygun bir "Gizlilik Derecesi" ile konunun ne olduğunun 
CD üzerine yazılmış olması gerekirdi.

Genelkurmay Karargahı iç işleyişi itibariyle askeri hiyerarşik bir yapıya sahiptir. 
Karargahın komutanı her şeyden sorumludur. Ve karargahta çalışan herkes de görevi ile 
ilgili olarak Komutan'a karşı sorumludur. Komutanlığının iznini almadan "Gizli" Gizlilik 
Dereceli ve "Kişiye Özel" yazılmış emirlerin karargah dışına çıkarılması hem hukuka 
aykırı ve hem de suçtur. Dolayısıyla ortada tam bir "hukuka aykırı şekilde elde edilmiş 
delil" kavramı mevcuttur.

Genelkurmay Başkanlığında, Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevim 
süresince, üst veya amirlerim tarafından bana yasalara aykırı bir emir ve talimat 
verilmemiştir. Bir asker ve aynı zamanda kabul buyurursanız bir hukukçu olarak, 
Genelkurmay Karargahında Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığında bulunduğum iki 
yıllık süre boyunca, görevimi hiyerarşik emir komuta zinciri içinde kanunlara, nizamlara ve 
amirlerime mutlak itaat anlayışı içinde ve ettiğim askerlik yeminime tam bir sadakatle yaptım.

Bu süre içinde, amirlerim tarafından, "adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden 
bir fiil, bir eylem veya görevle ilgili olduğunu" bildiğim bir emir verilmiş değildir. Ayrıca, 
hukuka aykırılık teşkil eden bir emir de verilmemiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik bir yapı içinde görevlerini yapar. Bu yapı hukuki 
mevzuatı ile belirlenmiş meşru bir hiyerarşidir. Bu hiyerarşik ilişki çerçevesinde emrolunan 
mevkide bulunan astlar çoğu zaman kendilerine emrolunan hususun hukukiliğini denetleme 
veya değerlendirme mevkiinde olan insanlar değildirler.

Hiyerarşi, belli bir örgüt yapısı içerisinde görev yapan şahıslar arasında mevcut olan 



  

astlık-üstlük ilişkisini ifade eder. Bu ast-üst ilişkisinin tabii sonucu olarak; "üst"ün yetkileri, 
buna karşılık "ast"ın yükümlülükleri mevcuttur. Hiyerarşi ilişkisi, "üst"ün "ast"a emir verme 
yetkisini mündemiçtir. Hiyerarşi emir verme temeline dayanmaktadır. Bu yapı içinde yer alan 
şahıslar, "amir" emreden veya "memur" emredilen konumundadır.

TCK. Md. 24/2'ye göre "yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği 
zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olamaz" denilmektedir. Bu hüküm tam da bizim 
içinde bulunduğumuz, anılan bu hiyerarşik yapı içinde "amir"in "memur"a verdiği emrin 
emredilen tarafından icrası, askerlik mesleğinin özelliği nedeniyle yerine getirilmek 
zorundadır.

Amirin emri, hukuka aykırı olmanın yanı sıra ayrıca suç da teşkil edebilir. 
Anayasa 137. maddesi, 2 fıkrasında ve yeni TCK'nın 24. maddesinin 3. fıkrasında " 
Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette verine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren 
ile emri veren sorumlu olur." denilerek, emrin konusunun suç teşkil etmesi halinde, 
kişinin bu emri yerine getirmesi, içinde bulunduğu hiyerarşik yapı, emir-komuta zinciri, 
ast-üst ilişkisi dolayısıyla mazur görülmemiştir.

Ancak Anayasa'nın 137. maddesinin son fıkrasında, "askeri hizmetlerin görülmesi ve 
acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen 
istisnalar saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.

Nitekim, Yeni TCK'da da bu esastan hareketle 24. maddesinin 4. fıkrasında "Emrin, 
hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine 
getirilmesinden emri veren sorumlu olur" hükmüne yer verilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri,arz ettiğim gibi  hiyerarşik ilişkinin en fazla hissedildiği 
müessesedir. Bu hiyerarşi "mutlak itaat mecburiyeti" ile tezahür etmektedir. İç Hizmet 
Kanunu madde 14 fıkra 1."Ast;...Amirlerine mutlak surette itaate mecburdur. 

Askeri hiyerarşide hizmetle münasebetli hususlarda ve hizmetin gereği olarak vaki 
olan emirlere "itaat yükümlülüğü" mevcuttur. Hatta bu hiyerarşi içinde verilen emre "mutlak 
itaat mecburiyeti vardır." Yani maiyet veya ast, amir veya üst'ün emrinin hizmetle 
münasebetinin olup olmadığını araştırmaksızın bu emre itaate mecburdur.

Mahiyet veya astın hukuka aykırı olmasına rağmen itaate mecbur olduğu emrin 
icrasından "doğacak mesuliyetler emri verene aittir. TSK. İç Hizmet Kanunu madde 14 fıkra 
2. Çünkü "amir mahiyetine hizmetle münasebeti olmayan emirler veremez." 

Askeri Ceza Kanunu'nda yer alan kurala göre, "hizmete müteallik hususlarda 
verilen emir bir suç teşkil ederse, bu suçun işlenmesinden emri veren mesuldür", Buna 
göre, "konusu suç teşkil etse bile", astın emre itaat etme mecburiyeti vardır, "hukuka aykırı 
emri" icra etmeye kanunen mecbur edilen ast, bu emrin icrası dolayısıyla "kusurlu telakki 
edilemez". Bu itibarla, bizatihi suç teşkil eden bir emri icra etmek mecburiyetinde olan astı, 
işlenen bu suç dolayısıyla kusurlu addedilemez ve cezalandırılmaz. Dolayısıyla, "hizmete 
müteallik hususlarda verilen" emrin konusu suç teşkil etmesine rağmen, icrası ast açısından 
bir kanuni mecburiyet arz etmektedir. Bu nedenle, böyle bir emri icra eden astın cezai 
sorumluluğu cihetine gidilemez.

Askeri hiyerarşideki bu kuralın bir istisnası Askeri Ceza Kanunu  madde 41 fıkra 3 
bent b , "amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadı ihtiva eden bir fiile müteallik 
olduğunun astın kendisince malum" olmasıdır.  

Buna göre; kendisine verilen emrin bir suç işlemek maksadıyla verildiğini biliyorsa 
ve buna rağmen emri yerine getirmişse, ast'ın da  sorumluluğu cihetine gidilecektir. 

Dikkat buyrulursa, emrin "hizmet müteallik bir hususta" verilmiş olmasının yanısıra; 
ast, bu emrin bir suç işlemek maksadıyla verildiğini bilmesi gerekir. Ancak, bu durumda, ast 
da cezalandırabilecektir. Astın cezai sorumluğu  cihetine gidebilmek için amiri tarafından 
verilen emrin  bir suç işlemek maksadıyla verildiğinin biliniyor olması gerekmektedir. Yani 
buradaki bilmek doğrudan doğruya bilmeyi ifade etmektedir.   



  

Mevcut kanuni düzenleme karşısında; bu maksadın muhtemel görülmesi veya 
öngörülebilir, tahmin edilebilir olması, bilmek olarak mütalaa edilemez. ( Prof. Dr. İzzet 
ÖZGENÇ’in görüşleri olup Türk Ceza Hukuku Genel Hükümleri, , sayfa 392)

Açıkça görülmektedir ki, bu hiyerarşik ilişki çerçevesinde emrolunan mevkiinde 
olan astlar çoğu zaman kendilerine emrolunan hususun hukukiliğini değerlendirme 
mevkiinde değildirler. Anayasa'nın 137. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanunsuz emir 
uygulamasının Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç işleyişinde işletme imkanı yoktur. Yani Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin iç işleyişinde uygulanabilir bir hüküm olmadığı doktrinde de kabul 
edilmektedir.

Askeri hiyerarşinin gereği olarak emredilen mevkiinde olan astlar, mutlak itaat 
mecburiyetleri dolayısıyla, emrin hukukiliğini denetleme mevkiinde değildirler. Burada 
emrolunan mevkiinde olan insanların sorumluluğu cihetine değil, sadece emreden 
konumunda olan insanın fiili eğer müstakil bir suç oluşturuyorsa sadece bundan dolayı 
sorumluluğuna gidilebilir.  Sonuç olarak, hukuka aykırı veya konusu suç teşkil eden bir emir 
tarafımdan ne alınmıştır ne de verilmiştir.

Sonuç ve istem olarak; yukarıda arz ve izah edilen ve re'sen bulunacak nedenlerle;
Öncelikle, işbu davada yargılama şartı gerçekleşmediğinden "düşme kararı" 

verilmesine, mahkemenizce re'sen incelenen deliller, savunmanın dosyaya sunduğu 
deliller,Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak ve İdris Koralp'in ifadeleri ve tarafımdan 
sunulan deliller ve arz edilen savunma esasları gözetilerek hakkımda beraat kararı verilmesini 
arz ve talep ederim.

" Fikret Bila’nın yazdığı Kurban Derisi başlıklı bir yazı var. Bu sizin evinizde 
yapılan aramada bu yazının bir örneği bulunmuş burada da bir fotokopisi var. Ben ilgili 
klasörü getirttim. Buradaki yazının altındaki yazı size mi ait?   Hayır bana ait değil

"Bu yazı sizin evinizde mi bulundu yani sizin evinizde bulunduğu doğrumu?"
"Onu bilemiyorum. Orijinal evrakını görmem lazım. 400-500 tane makale arasından 

çıkmış olduğu idia edilen bir yazı."
" Şimdi dosyada el yazısı bir belge var. Bu temize çekilmiş. Sayın İsmail Hakkı 

Karadayı ile yaptığınız konuşmayı yazdığınızı söylediğiniz belge bu yazılar size mi ait?"
" Onun ben orijinalini talep ettim. O fotokopi. Orijinali gelene kadar o konuda 

herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Şu anda benim yazım gibi görünüyor. Görünmese ben 
size takdim edermiyim. Ben çıkarttım şuradan gösterdim size. "

" Şimdi yine evinizde yapılan aramada “Gazetecilere verilecek temalar” isimli bir 
belge bulunmuş. Savcılık ifadesinde aynen demisiniz. Çünkü mahkemedeki savunmanızda bu 
belgenin evinizde bulunmadığını iddia ettiniz ve dosyadan çıkartılmasını talep ettiniz. 
Savcılıktaki ifadeniz aynen şöyle “ yazının kimin tarafından hazırlandığını bilmiyorum. 
Benim dosyalarımın arasına karıştığını düşünüyorum” demisiniz. Şimdi evinizde 
bulunmadığını söylediğinizde o aramayı yapan şahıslar tarafından konulduğu gibi bir anlam 
çıkıyor. Fakat savcılıktan benim dosyalarım arasına karıştığını düşünüyorum. demişsiniz Bu 
beyanlarınızın hangisi doğrudur? "

"Savcılıktaki düşüncelerim özgür beyanıma dayanan düşünceler değildir."
" Batı eylem planının 4 nolu faaliyet palının e maddesine TV Radyo ve yazılı 

basının konuyu devamlı sıcak tutacak şekilde faaliyet içinde bulunmalarını sağlamak diye 
bir madde var. İcra makamı olarak gösterilen kurumlarda sizin görev yaptığınız genel 
sekreterlik. Bu şekilde çalışmalar yapıldı mı? Yani o dönemde batı eylem planında 
bahsedildiği şekilde çalışmalar yapıldı mı?"

"Ben savunmamda çok net olarak ifade ettim. O belgelerin hiç birini görmedim 
duymadım ilk kez 13.04.2012 tarihinde TEM şube müdürlüğünde gördüm. "

" Sizin hakkınızda beyanda bulunan iki tane sanık var. Mustafa İhsan Tamazar 
savcılıkta verdiği ifadesinde BÇG’nin Genel Kurmay da faaliyet gösterdiğini sonradan 



  

öğrendiğini ikinci sicil amiri Hüsnü Dağ’ın kendisine iki üç kez zarf içinde ne olduğunu 
bilmediği belgeler verdiğini ve emri doğrultusuna  bu  belgeleri …Bozkurat’a götürdüğünü 
belirtmiş, yine Mustafa Babacan savcılık ifadesinde daire başkanı Hüsnü Doğan 1997 yılı 
nisan ayı ortalarında şifaen iç güvenlik konusunda bir çalışma grubu olacağını bu toplantıya 
genel sekreterlik temsilcisi olarak katılmasını emrettiğini bu toplantıya katıldığında bu 
grubun adının BÇG olduğunu öğrendiğini ilk toplantının yerini hatırlamadığını toplantı 
sırasına görevinin ne olduğunu Çetin Doğana sorduğunu onunda kendisine günlük basın 
özetlerini arz etmesini genel sekreterliğin yapması gereken bir şey varsa Genel sekreter olan 
Erol Özkasnak’a iletmesi olduğunu söylediğini toplantı sonunda Genel sekreter olan Erol 
Özkasnak ve daire başkanı Hüsnü Dağ’a bilgi verdiğini söylemiş. Bu beyanlar konusuna bir 
diyeceğiniz bir şey var mı?  

"Gerçek dışı. Bu salonda şu anda basın halkla ilişkiler dairesinde görevli olan iki 
tane sanık statüsünde subay mevcuttur bunlar Mustafa Babacan ve İhsan Tavazar. Batı 
çalışma grubunda görevlendirilmemişlerdir batı çalışma grubunda çalışmamışlardır. Bu 
arkadaşlarımızın iç güvenliği hareket dairesi ile ilişkileri tamamen terörle mücadele 
kapsamında cereyan etmiştir."

 Evinizde 12/04/2013 tarihinde Cumhuriyet Savcısının denetimi ile yapılan aramada 
gazeticelere verilecek temalar başlıklı belge ele geçti bu belgede ilk üç maddesini okuyayım 
öncelikle refah partisinin kendisinden olmayanları müslüman kabul etmeyerek toplumlara 
nifah tohumları ektiği refah partisi yöneticilerinden ve milletvekillerinden pek çoğunun 
yaptıkları konuşmaları ile başta Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine TSK 
ya ve Türk Ulusunun diğer değerlerine hakaret ettiklerine toplumda huzuru bozmaya 
çalıştıkları kendisinden olmayanları müslüman görmediklerinden onlar üzerinden her 
türlü oyunu sergilemeyi kendileri için bir hak daha doğrusu Allah rızasını kazanmada bir 
yol gördükleri şeklinde devam ediyor bu maddeleri belgenin tamamında Refah Partisinin o 
tarihteki Refah Partisinin dolayısıyla Hükümetin hedef alındığı anlaşılmaktadır şimdi bu 
belgenin özellikle 4 ve 9. maddesini okuyacağım 4. maddede bir yıllık koalisyon hükümeti 
zamanında Türkeyeyi her açıdan yağmalayarak kadrolarını oluşturdukları şeklinde beyan 
geçiyor 9. Maddesinde Refah partisinin bir yıllık koalisyon iktidarındaki gelişmeler dikkate 
alındığında Türkiyenin büyük bir gerginlik yaşadığı şeklinde ifade geçiyor bu maddelerden 
yine 10. maddede bir ifade var Refahyol hükümeti dönemine ait gazete koleksiyonları 
tarandığı şeklinde bu ifade var bu maddelerden bu belgenin refahyol hükümeti zamanında 
kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Şimdi Belgenin sahte olduğunu savunmanızda kabul 
etmediğiniz belirttiniz bu belgenin ele geçtiği arama 12.04.2013 tarihinde avukat olmanız 
nedeniyle CMK hükümlerine göre Cumhuriyet Savcısı baro temsilcisi Avukat eşinizin 
katılımıyla ilerleyen süreçle avukat ve tarafınızın katılımıyla icra edilmiştir. İkametinizde ele 
geçen bu belge ve diğer belgeler Baro temsilcisi sizin ve avukatınız tarafından imzalanmış 
belgeye avukatınız ve tarafınızca herhangi bir itiraz yapılmadığı anlaşılmaktadır. Genel 
kurmay Genel sekreterliğine bağlı basın ve Halkla ilişkiler dairesi başkanı olarak görev 
yaptığınızdan bu belgenin görev alanınızla uyuştuğu anlaşılmaktadır. Savunmanızda 
evinizde ele geçen bu belgenin terörle ilgili olduğunu söylediniz. Evinizde ele geçen belgenin 
terörle ilgili olduğunu bu belge olmadığını söylediniz oysa yukarıda da belirtildiği gibi 
belgede sizin baro temsilcisinin ve avukatınızın imzası bulunmaktadır. Ayrıca belgenin 
evinizin girişinde çıktığını söylediniz  oysa arama tutanağının 4. Sayfasında belgenin 
çalışma odasında çıktığı açıkça yazılmaktadır. Bu hususlara ne diyorsunuz. ?"

" Bu bana göre sahte ben bütün ayrıntıları ile ortaya koydum. Ayrıca yani o belge 
oraya konulmuş daha fazla bişey söylemiyeyim."

" Genel kurmayda basın mensuplarına yönelik akreditasyon düzenlemeleri ve bir 
kısım basın mensupları ile özel görüşmelerin yapılması o dönem sizin başkanlığınızı 
yaptığınız Genel Kurmay Basın ve Halkla İlişkiler başkanlığı tarafından mı yapılmıştır. Eğer 



  

basın ile belirtmiş olduğumuz bu işlemlerde ve ilişkilerde sizin başkanlığınızı yaptığınız daire 
bypas edilmiş ise kimler bu bypassı gerçekleştirmiştir ?" Cevap vermiyorum.

"12/04/2012 günü evinizde yapılan aramada ele geçirilen 6 sayfadan ibaret el yazısı 
notların kendi el yazınız olduğunu Cumhuriyet Savcılığına verdiğiniz ifadede beyan 
etmişsiniz, burda 16 Nisan 1999 tarihinde kendinizin yazdığını İsmail Hakkı Karadayı 
ziyaretten sonra İsmail Hakkı Karadayı nın söylediklerinden aklınızdan kalanları yazdığınızı 
söylemişsiniz şimdi dün sahte olduklarını ifade ettiniz ama sahte yani daha doğrusu fotokopi 
olunca biraz evrakların sahteliği boyunuta gittiniz fotokopi veya  aslı hiç önemli değil benim 
esas sormak istediğim şu siz İsmail Hakkı Karadayı ile böyle bir görüşme yaptınız mı bu 
notlarınızda İsmail Hakkı Karadayı nın siyasete ilişkin çok ciddi beyanları var Ecevit ile 
ilgili Mesut Yılmaz ile ilgili solun mutlaka iktidar olması ile ilgili sol mutlaka iktidar 
olmalıdır Chp desteklenmelidir. Karayalçın desteklenmelidir. Cumhuriyet için sol chp çok 
önemlidir. Bunlar basına duyurmak yazmak gerekir bizim ağzımızdan değil tabi diyor sayın 
karaday sizin beyanızlarınıza göre yani ben bu belgeyi sormuyorum belge içerisindeki sizin 
notunuzdaki böyle bir diyalog geçti mi sayın Hakkı Karadayı size bunları söyledi mi söyledi 
mi söylemedi mi  ?"  Cevap yok.

"Şevket  Kazan'ın kitabına savunmada atıfta bulundunuz kitapta yazılanların tümüne 
mi hak veriyorsunuz yoksa atıfta bulunduğunuz o bir tek cümleye mi ?"Cevap vermiyorum.

"Davanın başlangıcından bu yana sanıklar batı çalışma grubunun illegal 
eylemlerini sürekli inkar etmektedir. Ama o tarihte çıkan bir köşe yazısı ve yine toplum çok 
aslında saygı gösterdi ve halende tutarlılığından dolayı o saygınlığını muhafaza ettiğine 
inandığım köşe yazarlarından birisi İsmet Berkan, 13 Haziran 97 tarihindeki Radikal 
gazetesindeki köşesinde batı çalışma grubu ve meleklerin cinsiyeti başlıklı bir makale 
yayınlıyor ve makalenin devamında batı harekat konsepti ve batı çalışma grubunu öğrendik 
Genel Kurmay batı çalışma grubunu 28 Şubattan hemen sonra oluşturmuş grubun bir merkez 
örgütü birde taşra örgütleri var ülkenin dört bir yanında birliklerden batı çalışma grubunu 
bağlantı subay ve assubayları var buralarda hergün oluk gibi bilgi  Ankaraya Genel kurmaya 
akıyor. Ve yine devamında altdüzeyde yüzbaşıdan albaya kadar rütbeli pek çok subay var bu 
subaylar hergün toplantı yapıyor merkezde radyo ve televizyon ve gazetelerin izlenmesi 
sonucu derlenen  bilgilerle taşradan gelenleri bir araya getiriyor ve bir üst gruba rapor 
sunuyor ve yine devamında önlemler konusunda onay yada genel kurmay başkanı yada 
ikinci başkan veriyor batı çalışma grubunun başında genel kurmay iç güvenlik daire 
başkanı şeklinde bir cümle kullanıyor ve devamında da dyp liler 12 eylül hatralarını 
anlatmaya başlamışlar , şimdi siz her gün basını takip ediyorsunuz genel kurmayla ilgili lehe 
ve aleyhe çıkan yazıları raporluyorsunuz ve bunu genel kurmay başkanlığına arz ettiğinizi 
söylediniz. Bu İsmet Berkan'ın iddiasıyla ilgili sizin veya genelkurmaydaki bir birimin bu 
yazıya yönelik hukuki bir süreç başlattı mı bu noktada bir bilginiz var mı? Cevap yok.

"Şimdi yine ele geçirilen ve belgelerde ama sizin inkar ettiğiniz belge olarak dile 
getireyim orda diyorsunuz ki ben konuşursam Türkiye de çok şey olacak şeklinde bir ifade 
var bunu biraz açabilir misiniz? " Cevap yok.

"Biz emanetten 2012/229'a kayıtlıymış evet bu el yazısı olan onun üzerinde belgeyi 
görmeden cevap vermeyeceğinizi belirttiğiniz belge gelmiş, bunları gösterelim evet bu 
emanette bulunan el yazısıyla olduğu belirtilen yine sırası 44 ten 49 a kadar olduğu 
numaralandırıldığı belirtilen emanet eşyası. Bu yazı size mi ait ?  İmzalardan biri size mi 
ait alttaki ?"

 "Yazı bana ait evet. Arama sırasındaki şu paraf bana ait."
"Evet bi de şu gazetelere verecek temalar başlıklı iki sayfa yazıyla arkasında 

kurban derisi başlıklı altta not olan Sayın Komutanım bu makaleyi biz yazdırdık gensek 
ibaresi bulunan el yazısıyla üç sayfa var bunun altında da yine imzalar var veya  paraflar 
var bunu da size gösterelim bununla ilgili ne diyorsunuz?"



  

" Şu iki belgeyi hatırlamıyorum. Bitiş cümleleri farklı tutanakta yani bunların evet 
bu imzalar benim parafıma benziyor ama bugün bu teknik imkanlarla bunlar rahatça 
atılabiliyor. Ama şu iki sayfa benim evimde çıksa bile ben bunları görmedim. "

"Yani bu imzalardan paraflardan biri sizin mi?"
"Benimkine benziyor  ama bu belgeler kabul etmiyorum."
"Yani bu gazetecilere verilecek temalar başlıklı iki sayfa yazıyı evden çıktığnı 

kabul etmiyorsunuz bu paraflardan kabul ettiğiniz heralde ortadaki paraf dimi ?"
"Ortadaki paraf benimkine benziyor. "
"Ortakaki parafın kendininkine benzediğini söylüyorsunuz en alttaki yazıyla 

ilgili gazete yazısının altındaki ?"
"Gazete yazısıyla ilgili paraf gene bana ait yazı bana ait değil onu söyledim."
"Yazı size ait değil ortadaki size ait ve bu parafı arama sırasında mı attınız?"
"Arama sırasında arama gözaltına altına tutanağının içerisinde dün arz etmiştim 

tutanakları onların içerisinde de net olarak yazıyor."
" Hüsnü bey evinizde ele geçirilen belgelerden el yazısı ile yazılı belgenin size ait 

olduğunu söylediğiniz için bu belgeyle ilgili bazı sorular sormak istiyorum. Bu belgeyi sayın 
Karadayı ile görüştükten sonra zaten üzerinde de yazılı olduğu tarihte 16 nisan 99 da not 
olarak yazdığınızı söylemişsiniz savcılık ifadenizde o şekilde  geçiyor şimdi bu belgede geçen 
bazı beyanlar var birinci madde şöyle biliyorsunuz m yılmaz mafya ilişkisi var mit 
kumarbazdır cümle aynen böyle olduğu için cümle düşüklerinden  okuyorum. bodrumda 
hükümeti kurmak için çalışırken kendisine 7 madde saydım şimdi onları uyguluyor kaldığı 
gece iki de kumarhaneye gidip kumar oynadı demiş daha sonra Bülent Ecevit ile ilgili 
değerlendirmeler yapılmış Karayalçın ile ilgili değerlendirmeler yapılmış, Chp ile Deniz 
Baykal ile değerlendirmeler yapılmış ve sonunda da 28 Şubatta çok önemli şeyler yapıldı ben 
konuşursam Türkiye yerinden oynar onun için bir yıla kadar konuşmıyacam sizlere çok 
güvendim çok güzel işler yaptım. Bu konuşmaları sayın Karadayı gerçekten yaptı mı 
konuşmanın sonunda geçen sizlere çok güvendim çok güzel işler yaptınız ibaresinde 
bahsettiği sizler ve işleri açıklayabilir misiniz veya bu konuda bilginiz var mı ?"

"Şimdi bu yazı kaleme alınırken tamamen bir düşünce bazında kaleme alınmış bir 
yazıdır. Yani bunu şimdi dış dünya ya yansıtılmamış fikir bazında kalmış, onu şimdi burada 
fikirlerle yani ceza hukuku kapsamına girmeyen bir konuda beyanda bulunmak istemiyorum. 
Çünkü bu konusu suç teşkil eden bir fiil değil ki. Yani bu yazı önce fikir bazında kalmış bir 
düşünce yayınlanmamış hiç dış dünyaya yansıtılmamış şimdi ben bu yazı hakkında yorum 
yapamam ki.

" Şimdi Hüsnü bey ben sadece bir soru sordum. Sayın karadayı bu konuşmaları 
yaptı mı dedim.?" Aynı kapsamda efendim.

" Yine bu yazının devamında Star gazetesinden bahsediliyor metinde de Çevik paşa 
ile görüşün gazetede sizden bahsettim çok büyük yatırım olduğunu anlattım deniyor bu 
gazete hangi gazete gazetlemesinden bahsettim ifadesi neyi ifade ediyor o süreç içerisinde 28 
Şubat sürecinde Genelkurmay başkanlığı tarafından desteklenen bir gazete varmıydı Genel 
kurmay Başkanı Sayın Karadayı bu ifadeleri gerçekten kullandı mı?"

"Konu gene aynı bir noktaya geliyor şimdi fikir bazında düşünce bazında böyle bir 
görüşme yapılmış ve hiç kimseye açıklanmamış 16 yıl ve 14 yıl her neyse hiç bir basın yayın 
kuruluşundan hiç bir gazetede çıkmamış bir düşünceyi ben şimdi bilmiyorum Sayın Karadayı 
kalkıp derse yazmadım konuşmadım derse ben yalancı duruma düşerim. Ama ben şöyle 
hatırlıyorum. Sayın komutanla bir görüşme yapmış olabilirim ve bunları da gazete kağıdının 
arkasına  karalamış olabilirim o sırada yazı bana ait yani ben bunu inkar etmiyorum. Yani 
şimdi o diğer detaylar ya  aradan 16 yıl geçmiş ben hatırlayamam yani ki nedir ne değildir 
star gazetesi bi tane star gazetesi var başka yok efendim. "

"Ben bu belgeler konusunda gerçekten şöyle söyleyeyim evimin arandığı sırada bu 



  

kayıtları bu belgeler incelenirken imzalanırken yani çok çelişki var. Sayın savcım da tanıktır 
oradaki Emniyet amiriyle benim avukatım ağız dalaşına girdiler o arada bu evraklar 
önümüze konuldu avukat imzalarken bende ona inanarak imzaladım. Ben bu iki belgenin 
böyle olduğunu bilseydim o zaman aynen bugünkü itirazlarımı koyardım ortaya çünkü o 
belgeler benim evimde olması imkansız hiç bir suretle görmedim."

 
45.C. SANIK HÜSNÜ DAĞ MÜDAFİİ AV. ÖMER FARUK 

ÖZEROĞLU'NUN SAVUNMASI

"Müvekkilim Hüsnü Dağ 14.04.2012 günü Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren 
devirmek hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen engellemek engelelemeye teşebbüs 
etmek darbeye teşebbüs etmek suçundan tutuklanmıştır. Müvekkilim özgeçmişini kendisi 
açıklamıştır. Kendisi çok başarılı bir subaydır ayrıca belirtmek gerekir ki müvekkilim bütün 
öğretim gördüğü okulların şeref listelerine girerek mezun olmuştur. 1988-91 yılları arasındaki 
görevlerini ve daha sonraki yapmış olduğu kıta ve karargah görevlerini de üstün başarılarla 
tamamlamış nihayet genelkurmay basın halkla ilişkiler daire başkanlığına atanmıştır.

Müvekkilim üstlendiği görevi itibari ile genelkurmayın yayınlamış olduğu her 
türlü basın açıklamasını haberlerini bültenlerini bizzat basın mensuplarına gazetecilerden 
yazılı ve görsel medyaya doğrudan iletmekle sorumlu olan kişi olarak yazılı ve görsel 
medyada kamuoyunda ismi tanınan bir konumdadır.

 Bu tanınma nedeni ile sayın iddia makamı bu davada genelkurmay karargahındaki 
komuta heyetinin adeta ayrılmaz bir parçası imiş gibi ve 28 şubat sürecinde bilhassa kendisini 
basın ve medya ilişkilerinde bağımsız karar alabilen bir otoriteymiş gibi tırnak içinde yetkili 
ve etkili bir albay atıfetiyle kabul etmektedir. Bu davada gerek iddia makamının gerekse 
müşteki vekillerinin yapmış olduğu en temel yanlış budur nitekim bu algı sayın iddia 
makamından da benimsenmiştir.

 Bu iddianamede müvekiliminde açıklamış olduğu kendine yöneltilen suçlamaların 
her birisinin somut olgu ve delilleri de bulunmamasına rağmen ki biraz önce sorulan 
sorularda ve sayın heyetinizin müvekkilime bizzat eline incelemesi için  vererek belirtmiş 
olduğu evrakı müsbite dahil olmak üzere her birisi müvekkilimin suçlanmış olduğu suçun 
maddi ve manevi unsurlarına delalet edecek somut olgu ve delil mahiyetinde asla değildir.

 Müvekkilimin adı etrafında yazılı ve görsel basında çeşitli ve belirli kişilirlerle 
yapılan sistemli ve bilinçli yayınların kökeninde tamamen üstlenmiş olduğu basın ve halkla 
ilişkiler görevini yapmaktadır. 

Sayın savcılık tarafından sürdürülen hazırlık soruşturması kanunen gizli olduğu 
herkes tarafından artık bilinmesine rağmen maalesef her gün yazılı ve görsel medyada 
şüpheliler hakkında yargısız infazların yapıldığı ve habercilik adına objektiflikten uzak 
suçlamaların gerçekleştirildiği de herkes tarafından bilinmektedir. Böylece televizyonlarda 
hazırlık soruşturması ile ilgili olarak eşi görülmemiş bir manipilasyon ve yönlendirme 
programları ardı arkasına yapılmış ve yapılmaktadır bütün bunlar kamuoyunun tanıklığında 
sadece izlenmektedir. Bu yayınların soruşturmayı ve kovuşturmayı etkileyecek yayınlar 
olarak  engellenmediği de bilinmektedir. 

 Müvekkilime yönelik suçlamalardan dün kendisine kendisini çok detaylı olarak 
ifade etmiş olduğu madde madde ifade etmiş olduğu suçlamaları kısa ve öz olarak toparlamak 
istiyorum. 4 Nisan 1997 tarihinde sayın Çevik Bir imzalı çalışma grubu oluşturulması konulu 
belgenin dağıtım gereği olarak  genel sekreterlik basın ve halkla ilişkiler daire başkanlığına 
gönderildiği hususu kuşku yok ki belgenin dağıtım hanesinde gensek basın halkla ilişkiler 
daire başkanlığı yazısı yazılı ise de bu emir doğrudan basın halkla ilişkiler daire başkanı 
olan müvekkilime ulaştırılmamıştır. Zira Genel Kurmay 2. Başkanı Çevik Bir tarafından 
imzalanan söz konusu yazı ancak Basın halkla ilişkiler daire başkanlığının bağlı bulunduğu 



  

genel kurmay genel sekreterliğine gönderilebilir askeri hiyerarşi kuralları bunu 
gerektirmektedir. Bu sebeple bilhassa gizli gizlilik dereceli hatta gizli kişiye özel bir yazının 
genel kurmay genel sekreterliği makamı atlanarak müvekkilimin görev yaptığı daire 
başkanlığına gönderilmesi söz konusu olamaz. Kaldı ki yazının ek a sında gensek basın 
halkla ilişkiler daire başkanlığı erol özkasnak şeklindeki  bir ifade dende yazının genel 
kurmay genel sekreterine teslim edilmiş olduğunu açıklamaktadır. Bu nedenle müvekkilim 
sorgusunda belirtmiş olduğu gibi müvekkilim bu yazıdan haberdar değildir. Yazının 
muhattabı da değildir. Tam 16 yıl sonra 13 Nisan 2012 tarihinde Ankara Tem şube 
müdürlüğünde ifadesinin alınması esnasında bu yazıyı ilk defa görmüştür. Böyle bir yazıya 
olay tarihinde vakıfta değildir. Bu sebeple bu yazı nedeniyle müvekkilimin suçlanmasının 
hukuki dayanağı anlaşılamamıştır. 

Bir diğer iddia genel kurmay başkanlığında ikinci başkan Çevik Bir'in başkanlığında 
07/04/1997 tarihinde yapılan toplantı konusudur. Söz konusu toplantıya müvekkilim 
katılmamıştır. Belgelerden incelenmesinden de toplantının generaller arasında yapılan 
toplantı olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan sayın savcının talebi üzerine Genel kurmay 
başkanlığı tarafından da toplantı tutanaklarının savcılığa gönderildiği ve toplantıya 
katılanların konuşmalarının bir tutanak ile tespit edildiği de görülmektedir. Bu tutanakta da 
müvekkilimin ismi ve herhangi bir konuşması da söz konusu değildir. Gönderilen liste ise 
yine müvekkilim dün sorgusunda çok detaylı olarak izah ettmiş üzere tamamen Genel 
kurmay karargahında mevcut daire başkanlarının isimlerinin bulunduğu bir listedir. Bu liste 
toplantıya katılma listesi olmayıp sonradan oluşturulan ve genel kurmay karargahında 
görev yapan mevcut daire başkanlarının listesi olduğu anlaşılmıştır. Bu listede 
müvekkilimin adı ve kimliği geçmemektedir. 

Üçünçü iddia olarak yine sayın Çevik Bir tarafından basın ve sivil kuruluşlarla 
sağlıklı ve yeterli bilgi akışını sağlanması için verilen takdir belgesi konusudur. Müvekkilim 
bu içerikle takdir belgesini almadığını sorgusunda ifade etmiştir. Iddianamenin 220 sayfa 3, 
21,  19 daki belgeler ise taslak ve imzasızdır. Aslında bu metinden de anlaşılacağı üzere batı 
çalışma grubu ile bir bağlantısı olmayan müvekkilimin böyle bir takdir belgesinin alması da 
gerek söz konusu olmamıştır. Böyle bir sebeple takdir belgesi verilmemiştir. 

Nitekim Sayın Çevik Bir Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde bilhassa müvekkilim ile 
ilgili batı çalışma grubu nedeni ile hiç bir takdir belgesi vermediğini açıkça beyan etmiştir. 
Bunun dışında verilen bir takdir belgesi müvekkil müdafilerden Avukat Metin Yıldızhan 
tarafından 21.06.2013 tarihinde sayın mahkemenize sunulmuştu. Bu takdir belgesiyle 
suçlama yapılan takdir belgesi arasında fark vardır.

 Bir diğer iddia ise iddianamenin 1166 sayfasında 53,54 numarayla 
numaralandırılmış gazetecilere verilecek temalar başlıklı belgede müvekkilimin evinde 
yapılan aramalarda bulunduğu iddiası bu konuyu biraz önce sayın savcılık makamının 
yönetmiş olduğu soru üzerine açıkça belirtmiş olduğu üzere müvekkilim evinde ele geçirilen 
belge ile iddianamade yazılı belge arasında uyuşmanın olmadığını parafının kendisine ait 
gibi gözüktüğünü fakat içerik itibari ile farklılıklarının olabileceği ve olduğunu tespit 
etmiş olması nedeni ile ve eksik paraf nedeni ile de bu belgenin içeriğini kabul 
etmemektedir. Kaldı ki böyle bir belge diyelim ki müvekkil tarafından hazırlanmış olsun 
neyi ifade eder. Ben otururum evimde istediğim belgeyi istediğim şekilde planları yapar ve 
bununla ilgili her türlü irademi kaleme dökebilirim maddi ceza hukuku düzleminde bunu 
eyleme intikal ettirilmediği dış dünyaya yansıtılmadığı müddetçe delil mahiyet asla mümkün 
görülmemektedir. Yerleşik uygulama içtihatlar bu doğrultudadır.

 Bir başka husus yine kurban derisi ile ilgili iddia, belirtilen köşe yazısında 
müvekkilime atıf edilen haber müvekkilimin eli mahsülü değildir. Kuşku yok ki altındaki 
parafında kendisine ait olduğunu ifade etsede yazılan yazının kendisi tarafından kaleme 
alınmadığı belirtilmiştir. Esasen her gün Genel kurmay başkanına günlük basın özetlerine arz 



  

edilmekte olduğu dikkate alındığında böyle bir notu ve böyle notlu bir yazının komutanlık 
makamına sunulması askeri hayatın akışına da aykırıdır zira askeri yazışmalarda hiç 
kullanılmayan bir yöntemin ki bu tarzda bir üste hele hele genel kurmay başkanına mesaj 
göndermek açıkça üste saygısızlık suçunu oluşturacağı gibi değil müvekkilim gibi bi askerin 
sıradan  alt bir alt rütbedeki  askerin dahi yapmayacağı bir davranış olur. Müvekkilimde 
böyle bir yazıyı ne yazmıştır nede genel kurmay başkanına bu tarz da bir arzı olmamıştır. 

Beşinci iddia üç sayfadan bir mesaj emri Genel kurmay başkanlığınca irticai 
faaliyetler konusunda personeli bilgilendirmek amacıyla belirtilen tarihlerde brifing 
verileceği ifadesiyle başlayan ve genel sekreter vekili kurmay kıdemli albay hüsnü dağ 
tarafından paraflanan ve el yazısıyla brifingin daha çok personel tarafından izlenmesinin 
temini için video kaseti alınıp dağıtımın yapılacağı notunun bulunduğu mesaj  bu mesaj 
formunda ve ayrıca 23 Haziran 1997 tarihli iki sayfadan oluşan yine genel sekreter 
vekili kurmay kıdemli albay Hüsnü Dağ parafı olarak imzası parafının bulunduğu bir 
mesaj suç delili olarak belirtilmiştir. 

Genel kurmay başkanlığınca bir mesaj emrinin hazırlanışı gönderilmek istenen 
makamlara bir format içeriğinde hazırlanarak gönderilmesi yöntemi genelkurmay 
başkanlığının iç işleyişi ile ilgili sıradan bir faaliyet yöntemidir. 

Genel sekreterlik makamına vekil olarak müvekkilimin rütbesi ile birlikte adının 
soyadının yazılmış olduğu görülmektedir. Savunmasında ve sorgusunda belirtmiş olduğu 
üzere genelkurmay genel sekreterliği makamının vekili değildir.

  Müvekkilimin buradaki parafı tamamen genel sekreterin bizzat kendisinin 
karargahta bulunmaması nedeni ile mesajın bizatihi ivedi bir haberleşme aracı olması da 
dikkate alınarak basın ve halkla ilişkiler daire başkanı sıfatı ile aslında bir vekalet 
müessesi olmamasına rağmen sırf genel sekreteriliğin isminin zikredilmesinin gereği 
nedeni ile icra subayı tarafından hazırlanan ve yazılan bir yakıştırmadır bu sebeptir ki 
müvekkilim tamamen koordine maksadı ile mesaja paraf atmıştır. 

Mesaj içeriği ile ilgili hiç bir bağlantısı yoktur. Mesaj formatında önemli olan 
mesajı kaleme alan ve mesajı çekilmesine müsade edenin kim olduğudur. Sonuç olarak 
mesajı hazırlayan kaleme alan mesajların altında imzaları bulunan gerçek sorumlular 
belirlenmeden onların ifadesine gerek dahi görülmeden müvekkilimin hiç bir kusuru hiç bir 
sorumluluğu olmamasına rağmen tamamen şekli bir gerekliği yerine getirmek maksadıyla 
atmış olduğu parafı nedeniyle müsnet suçu maddi ve manevi unsurunu oluştuğunu 
söyleyebilmekte mümkün değildir.

 Sayın İsmail Hakkı Karadayı ve müvekkilimin müsnet suçun 1997 yılında 
gerçekleştiği dikkate alındığında tam iki yıl sonra gerçekleşen bir görüşme notu ile ilgili 
iddianamenin 1166 sayfasındaki yöneltilen iddiasıyla ilgili birkaç hususu belirtmek istiyoruz. 
Anılan notun içeriğinde ne yazarsa yazsın yine bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Bu not eğer 
müvekkilim tarafından yapılan görüşmenin özeti olarak ifade edilmiş olsa dahi tamamen ülke 
güvenliğinden sorumlu makamları işgal olan bir Genelkurmay başkanın düşünecesi olsa dahi 
bu müvekkilime yüklenecek bir atıfet bir suç delili olarak ortaya konulamaz. Bu nedenle söz 
konusu düşünceler ayrıca müvekkilimin bir düşünecesi asla değildir. Kendi eli mahsulü 
olabilir ancak müvekkilime bunun bir suç delili olarak isnadında başlı başına bir hukuka 
aykırılık vardır. 

Bir başka iddia müvekkilimin isminin batı çalışma grubuna giriş yetkisi verilen 
personel isim listesinde ve telefon listesinde bulunduğu iddiası belge dijital bir belge olup 
gerçeği yansıtmadığı müvekkilimin detaylı şekilde bilirkişi raporlarına dayanarak ifadesinde 
sorgusunda açıklanmıştır. Bu cd nin calipri fontuyla yazılmış olması bile başlı başına bu 
cdnin sonradan hazırlandığına en temel bilimsel gerekçedir. Microsoft adlı firmanın belgenin 
kalibri font kullanımını 2007 yılında bütün dünyada kullanıma verdiği dikkate alındığında ve 
buna yönelik  Ankara 16. Hukuk Mahkemesinin 2011/376 esas sayılı dosyasında da bir rapor 



  

halinde bunu belirttiğine göre artık bu cdye isnat edilerek müvekkilime bir suç isnadında 
bulunmak başlı başına hukuka aykırılıktır.

 Genel kurmay başkanlığının vermiş olduğu cevabi yazılarda da müvekkilim ile ilgili 
herhangi bir bu yönde bir belge bilgi ve delililin olmadığı bildirilmiştir. Giriş kartı belgesini 
verme işi ve yetkisinin 1997 yılında Genel Kurmay merkez dairesi başkanlığından değilde 
sadece genel kurmay karargahı emniyet subaylığı tarafından yapıldığı yazılı belgeyle tespit 
edilmesiyle de anılan dijital belgenin yani cd nin sonradan hazırladığı açıkça teyid 
olunmuştur. Öte yandan ighd kullancı ismininde bir kullanıcı alt standardı olarak genel 
kurmay karargahında kullanılmadığı bildirimi de genelkurmay başkanlığı cevabi yazılarından 
anlaşılmıştır. Müvekkilime atfedilen bu iki iddianın delil olma niteliği bulunmadığı açıkça 
anlaşılmıştır. Çünkü müvekkilim batı çalışma grubu üyesi değildir bağlantısı ve çalışması hiç 
olmamıştır. Çünkü kendisi daire başkanıdır. 

 Iddianameyle sayın savcılık makamı sunmuş olduğu delillerle her birisinin 
yukarıdan açıkça gerçeği yansıttığı kabul edilse bile her birisi müsnet suça ayrı ayrı delil 
mahiyetinde olmayacağı aşikardır kaldı ki kül halinde bile müsnet suçun unsurlarını 
oluşmasına yeterli delil oluşturmayacağı da açıktır. 

Müvekkilim batı çalışma grubu üyesi hiç bir zaman olmamıştır. Bu teşkil içinde hiç 
çalışmamıştır. Makamı itibari ile zaten çalışması da söz konusu olamaz. Müvekkilimin birinci 
ve ikinci sicil amirleri tarafından hazırlanan dilekçelerden de sayın Çevik Bir ve sayın Erol 
Özkasnak açıkça müvekkilimin batı çalışma grubu mensubu olmadığı belirtilmiştir. 

Sorgusu yapılan bazı diğer tutuklu sanıklarında serbest iradeleri ile huzurda vermiş 
oldukları ifadelerde aynı şekilde müvekkilimin batı çalışma grubu mensubu olmadığını hiç 
çalışmadığını beyan ettiklerini hep beraber dinledik ve gördük. 

 Kaldı ki müvekkilim bir Kurmay Albay olarak Genel Kurmay Komuta heyetinin 
içinde asla yer alamaz. Kendisi sadece bir kurmay Albaydır. Müvekkilim Genel Kurmay 
Başkanlığının iç işleyişine yönelik her türlü mevzuatı yasal maddeler ve diğer düzenleyici 
işlemleri sorgusunda açık açık belirtmiştir.

Müvekkilim bir asker bir albay olarak sicil amirlerinin ve komutanların vermiş 
olduğu vazifenin yerine getirilmesi dışında hiç bir iradi davranış yada yetki kullanımı serbest 
iradesi ile hareket etme gibi bir tutumu söz konusu olmaz olamamıştırda  müvekkilin basın ve 
halkla ilişkiler daire başkanı olması sıfatı ile daime ön plandadır. Basın mensupları ile 
ilişkide bulunması ile de kendisinin asli görevidir. Onlara yönelik hiç bir zaman kendi 
iradesini yansıtan bir yazı belge vermemiş veya benzer bir tutum içerisinde olmamış ve 
olamazdı da askeri güçlü hiyerarşik kurallar buna engeldir. Müvekkilime ne emir verilmiş ise 
yazılı ve meri mevzuat sınırları ile  vazifesini  sadece icra etmiştir.

Müvekkilim suçsuzdur. Burada ise müvekkilim sadece yasaların kendisine vermiş 
olduğu bir görevi güçlü askeri hiyerarşi içerisinde en iyi bir biçimde yerine getirmekle 
yükümlü ve kuşku yok ki basın ve halkla ilişkiler daire başkanı olması nedeni ile de her gün 
basında ve yazılı görsel medyanın sorumluları ile iştişare irtibat halinde olma 
zorunluluğundadır. Bu onun vazifesidir. Kendisinden önceki basın ve halkla ilişkiler daire 
başkanlığı ne kadar bu irtibatı sürdürmüş ise yapmış olduğu görev süre içerisinde 
müvekkilim de aynı titizliği ve aynı görev anlayışını bu şekilde sürdürmüştür.

Bütün bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere müvekkilim bakamından ne suçlamayı ne 
de tutuklamayı gerektiren suçlamalar mevcut değildir. Müsnet suçun hiç bir unsurunu 
gerçekleştirmeyen sadece amirlerinin vermiş olduğu vazifeleri tam bir itaat çerçevesinde 
kanunların çizmiş olduğu sınırlar içerisinde yerine getiren müvekkilimin beraatine karar 
verilmesini müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ediyorum."

 46.A. Sanık İBRAHİM SELMAN YAZICI 14/04/2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 54, 278); 



  

"1979 yılında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına, 1996 Haziran ayında MGK 
Genel Sekreterliği Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına atandığını, 30 Ağustos 1997 yılında 
emekli olduğunu, 

 BÇG Kriz Masası kurulu başlıklı belgede belirtildiği üzere isminin yer aldığını, 
böyle bir kurulda dinleyici ve gözlemci sıfatıyla bulunduğunu, MGK Bilgi Toplama Daire 
Başkanı Bilgi Büyükünal’ın kendisine sözlü olarak “bu kurulda temsilci sıfatıyla bulunman 
gerekiyor, sen sadece kurulda bulun, herhangi bir katkıda bulunmana gerek yok” demesi 
üzerine kendisinin de BÇG kriz kurulunda görev verildiği için MGK temsilcisi sıfatıyla 
bulunduğunu, herhangi bir katkıda bulunmadığını, aradan 15 yıl geçtiği için tam 
hatırlamamakla birlikte kriz kurulunun çağrı üzerine haftada bir yahut 15 günde bir 
toplandığını, kesin hatırladığının kurulun günlük toplanmadığı olduğunu, kriz masasındaki 
görevinin geçici bir görev olduğunu, Bilgi Büyükünal’ın şu an hayatta olmadığını, 

 BÇG Kriz masası kurulunda daha önce istihbarat başkanlığında birlikte çalıştığı Dz. 
Kur. Alb. Eser Şahan’ın görev aldığını net bir şekilde hatırladığını,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgenin 4. maddesinde belirtilen iletişim kurulacak kitle örgütlerinden aklına 
gelenlerin sendikalar, Barolar, Atatürkçü Düşünce Derneği olduğunu,   

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgenin 2/e bendinde işbirliği yapılacak diğer unsurlardan 
kastedilenin sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve Atatürkçü Düşünce Derneği olabileceğini, 
belgenin 3. sonuç kısmında Atatürkçü güçten kastedilenin daha önce belirttiği sivil toplum 
kuruluşları olduğunu,   

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında 1 no.lu faaliyet planı 
b bendinde belirtilen siyasi partilerden kastedilenin o tarihte Refah Partisi olduğunu tahmin 
ettiğini, 26 no.lu faaliyet planı d bendinde geçen saygın kişi kurum ve kuruluşlardan 
kastedilenin Barolar, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi kuruluşlar olabileceğini, belge ile ilgili 
başka bilgisi olmadığını, herhangi bir çalışmada bulunmadığını,

  Anayasada ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 35. maddesinde TSK’nın 
Türkiye Cumhuriyetini Koruma ve Kollama görevine ilişkin düzenlemelerde TSK’nın 
Türkiye Cumhuriyetini koruma ve kollama görevini yerine getirmesi gerektiğinde askeri 
müdahale yapmaya hakkı olduğunu anladığını,  

 Hükümetin ortadan kaldırılmasını amaçlayan hiçbir faaliyette bulunmadığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

46.B Sanık İBRAHİM SELMAN YAZICI Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 26.11.2013  tarihli 38. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

" 13 - 14 Nisan 2012 tarihinde ilk kez kollukta ve Savcılık'ta verdiğim şüpheli ifade 
tutanağındaki ifademde belirttiğim gibi ben Genelkurmay Başkanlığı'nın Harekât 
Başkanlığı toplantı salonunda yapılan Kriz Masası Kurulu'na Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği'nden bir asker olarak bana verilen emri yasalara uyarak yerine getirdim 
ve amirimin direktifi ile dinleyici, gözlemci sıfatıyla birkaç kez katıldım. Amirim 
Genelkurmay'daki yetkililerle görüştüğünü, bize bir şey sormayacaklarını sadece dinleyici, 
gözlemci olarak bulunmamı bildirdi. Uzun sürmeyen kriz masası toplantılarında 
Genelkurmay Karargâhı dışında ve bağlısı olmayan bir kurumdan gelen personel olarak 
herhangi bir icrai karar alındığına tanık olmadığım gibi şahsıma da yazılı veya sözlü 
olarak hiçbir icrai görev verilmemiş ve herhangi bir faaliyette bulunmam da istenmemiştir.

 Bu konuyu sayın sorgu Hakimi'ne verdiğim ifademde de arz ettim. Benim 



  

katıldığım toplantılarda önemli bir karar alınmadığını amirime arz edince 30 Ağustos 1997 
tarihinde kadrosuzluk nedeniyle emekli olacağımdan, emeklilik hazırlıklarını yapmam için 
amirim bir daha toplantıya göndermedi. Kollukta ve Cumhuriyet Savcılığı'nda sorgulama 
tutanakları dikkatle incelendiğinde benden sonra ne 30 Ağustos 1997 öncesinde ne de 30 
Ağustos 1997'den sonra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nce kriz masası 
toplantılarına ikinci bir kişinin gönderilmediği görülecektir. 

Bu da kurumun toplantılara bilgi amaçlı olarak katıldığının en canlı delilidir. 
Özet olarak benim toplantılara katılmam sembolik olmaktan öteye gitmemiştir. Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından hazırlanan 10 Nisan 1997 tarih ve Harekât 7200-77-97/İç Güvenlik 
Harekât Dairesi Plan2 sayılı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin ek a sında yer alan Batı 
Çalışma Grubu teşkilat yapısını gösteren şemaya bakıldığında Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği'nden herhangi bir yer ayrılmadığı, ayrılmadığı gibi Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği'nden herhangi bir personelin görev almadığı da görülecektir.

 Hem kollukta hem de Savcılık sorgulamasında gösterilen belgelerin dağıtım kısmı 
dikkatle incelendiğinde evrakın Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne bilgi olarak 
gönderildiği dikkatten kaçmayacaktır. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan 10 
Nisan 1997 tarihli emrin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne bilgi için gönderildiği 
söz konusu emrin 9. maddesi incelendiğinde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne 
hiçbir görev verilmediği gibi herhangi bir personel de istenmediği çok açık şekilde 
görülmektedir. Emrin ek a sında ki teşkilat yapısında da Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği ile ilgili bir bölüm yoktur. Benim adım sadece 12 kişinin bulunduğu kriz 
masası listesinde yer almıştır. Genelkurmay dışından ve bağlısı olmayan bir kurum olan 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden dinleyici olarak katıldığımı ve hiçbir icrai 
görev almadığımı kollukta ve sorgu Hakiminde verdiğim ifademde de belirttim. Bu sıfatla 
katıldığım için Batı Çalışma Grubu fiziki çalışma alanına giriş yetkisi verilen personel giriş 
kartı, telefon isimleri listesi ve Batı Çalışma Grubu görev bölümü listesinde de adımın yer 
almadığı da görülecektir. 

Müşavir olarak görev yaptığım Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 2945 
sayılı yasa gereği Başbakan'a bağlı bir kurum olup askeri ve sivil başka hiçbir kurumla 
organik bağı yoktur. Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral sayın İsmail Hakkı 
Karadayı da 3 Ocak 2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'nda vermiş olduğu ifadesinde Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin hükümetin emrinde olduğunu ve Genelkurmay'la 
ilgisi olmadığını söyleyerek duruma açıklık getirmiştir. Aynı şekilde emekli Orgeneral sayın 
Çetin Doğan da savunması sırasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne giden 
evrakı bilgi için gönderdiklerini belirtmiştir. Arz ettiğim bilgilerden sonra gerek 1997 
yılındaki 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi, gerekse yürürlükte olan 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde yer alan ve bana isnat edilen suçları işlediğimi 
gösteren bir illiyet bağının olduğunu söylemenin hukuken mümkün olup olmadığını 
takdirlerinize sunarım. Atılı suçun oluşmaması nedeniyle beraatime karar verilmesini 
saygılarımla talep ederim, arz ederim."

" 10 Nisan 1997 tarihli "Batı Çalışma Grubu Kurulması" konulu belgenin 9. 
maddesinde bahsedilen kriz masası toplantılarına birkaç kez katıldığınızı burada da 
söylediniz. Şimdi bu toplantıyı düşünecek olursanız, sizin katıldığınız toplantıya kimler 
başkanlık ediyordu, etmişti, hatırlıyor musunuz? 

" Birkaç kez katıldım ama onu işte, yani toplantı olmadan böyle dağıldı Başkanı 
görmedim yani."

" Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde Toplumla ilişkiler Başkanlığı var idi. Bu 
Toplumla İlişkiler Başkanlığı ne iş yaptığı noktasında bir bilginiz var mıydı? 

" Hayır ben Toplumla İlişkiler Başkanlığı'nın personeli değilim, onun için 
bilmiyorum. Ben Bilgi Toplama Daire Başkanlığı'nın personeliyim, onun için bilgim yok. 



  

" Şimdi sanık İlhan Kılıç savunmasında dedi ki Milli Güvenlik Kurulu, Milli 
Güvenlik Sekreterliği olarak bizim Genelkurmay'a herhangi bir bağlılığımız söz konusu 
değil. Ordan herhangi bir talimat alamayız hatta bize gelen yazılara da cevap verme 
zorunluluğumuz söz konusu değildir, şeklinde bir beyanatta bulundu ama siz ise şimdi 
diyorsunuz ki biz Genelkurmay'daki kriz masası toplantısına katıldığınızı söylediniz, 
gözlemci sıfatıyla onu da eklediniz. Bu bir çelişki, bu çelişki yani bu çelişki hakkında bir şey 
söylemek ister misiniz?

" Dikkat ederseniz ben bu toplantılara samiîn sıfatıyla katıldım, hiçbir icrai 
faaliyetim olmadığını da özellikle belirtiyorum. Hiçbir eylemde bulunmadım, bana hiçbir 
soru sormadılar, hiçbir icrai faaliyetim olmadı."

" Kriz Masası Kurulu toplantısına katıldığınızı belirttiniz. Şimdi bu Batı Çalışma 
Kurulu, Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair belgenin içerisinde geçen bir kurul bu. Bu 
kurulun daha önceki yani şeyini, görüşlerini daha doğrusu içerde herhangi bir şey yapmadım 
diyorsunuz, yani izleyici gibi katıldığınızı beyan ediyorsunuz. Kriz Yönetim Merkezi 
Yönetmeliği'nin doğrultusunda kurulan bir masa mıydı bu yoksa kuruluş amacıyla ilgili bir 
bilginiz var mı?"

"Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok."
"Batı Çalışma Grubu'nun çalışmalarını belirleyen Batı Eylem Planı'nda birinci 

maddesinde siyasi partilerden bahsediliyor. Siyasi partilerin hangi partiler olduğuna ilişkin 
bir bilginiz var mı?"

"Savcılık sorgulamasında da hiçbir bilgim olmadığını o ifademde de belirttim ."
" Ama Refah Partisi'nin olabileceğine ilişkin bir beyanınız var burda, Savcılık'taki 

ifadenizde. Bu doğru mu?  "Hatırlamıyorum "
"Evinizde bulunan CD'lerin içerisinde bir kısım görüntüler var. Çarşaflı, sarıklı 

kişiler var ve bunlarla ilgili bir karşı devrim iddiası var, karşı devrim söylemi var. Diğer 
taraftan bugünkü iktidarın Başbakanı'yla ilgili aileleri, ailesinin, yakın çevresinin, sebepsiz 
zenginleştiğine ilişkin iddialar filan var. Bunları katılıyor musunuz yani siz bunlara burdaki 
şeyler nerden sizi ilgilendirdi de evinizde böyle bir CD tutuyorsunuz? Bu dosya kapsamında 
ele alınmış bir CD, evde bulunmuş, soruşturma aşamasında ele geçmiş. Dolayısıyla bu 
dosyayla ilgili olarak kabul ederek sorduk. Cevap vermeyebilirler."

"Sayın Avukat CD değil, CD değil bilgisayarın harddiskini kopyaladılar götürdüler. 
CD değil. Yaratıcısı da ben değilim dışardan gelmiş bilgiler."

"Yani başkaları mı oraya gönderdi ya da monte etti öyle mi demek istiyorsunuz?"
" Hayır kimden geldiğini bilmiyorum yani." 
"10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu'nun kurulmasına ilişkin bir emir var ve 

söz konusu kriz masasının evvelce kurulmuş kriz masasının kimlerle ilave olarak çalışmalar 
yapmış.  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden personel istenmiş mi istenmemiş mi 
bunu biliyor musunuz? 

" 10 Nisan tarihli emrin 9. maddesini okuduğum zaman orda Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği'nden personel istenmediğini anlıyorum. Fakat rahmetli Bilgi Paşa çağırdı, 
Selman böyle böyle bir toplantı var, bu toplantıya katıl, efendim direktifiniz nedir ne 
yapacağım ondan sonra ben konuştum, bize herhangi bir şey sormayacaklar bizimle ilgisi 
yok sadece dinle dedi "

"Kriz kurulu çizelgesinin 12. sırasında rütbesi olmayan İsrafil Aydın'ı katıldığınız 
toplantılarda gördünüz mü?"

"Görmedim. İsrafil Aydın'ı ilk defa cezaevinde gördüm."

46.C SANIK İBRAHİM SELMAN YAZICI MÜDAFİ AV. ÜMİT GÖKUÇ 
SAVUNMASINDA: 



  

"Soruşturma aşamasında sayın Savcılık makamının yeni herhangi bir delil olmadan 
aynı konuda aynı delillerle yapılan bir soruşturmada verilmiş kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı varken bu kararı gerekli makamlar tarafından yapılan itiraz sonucunda onanmışken 
Ceza Muhakemeleri Kanunu 173. maddesi son fıkrasına göre izin almadan soruşturmayı 
yürütmesi ve davayı açması hukuka aykırıdır. Düşüncemize göre bu izin alınmadan yapılan 
bütün işlemler hukuka aykırı olarak değerlendirilmelidir. Usul özgürlüğün teminatıdır, 
keyfiyetin en büyük düşmanıdır. Usul hukuku, özgürlük hukukudur. Usul kurallarına 
uymadan deliller toplanır, kişi suçlanırsa da karar çıkar ama bu kararın adil olması 
beklenemez. 

İkinci usulü eksik somut dosyadaki soruşturma safhasında sayın Savcılık makamının 
lehe olan delilleri açık yasa hükmü ve taleplerimize rağmen toplamamış olmasıdır. Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkına açık bir aykırılık oluşturmuştur. 
Savcılık soruşturma aşamasında lehe olan delilleri toplamış olsaydı eminiz ki karşınızda bu 
kadar sanık olmayacak, yargılama daha sağlıklı yapılabilecek, bir çok insan mağduriyeti daha 
başlangıçta giderilebilecekti. Bu nedenle dosyada oluşan ve bu aşamadan sonra oluşabilecek 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne yönelik aykırılıklarla ilgili bireysel başvuru hakkımızı 
saklı tutmaktayız. 

Bir başka soruşturma evresi hukuka aykırılığı ise iddianame ile ilgilidir. İddianame 
bu davanın hukuki temelini oluşturmaktadır. Atılı suç iddianame ile belirlenmiştir. İddianame 
Mahkemeye hitaben yazılmakta ise de aslında şüpheliye yönelik bir belgedir. İddianame ile 
iddia makamı dava konusu olayla ilgili olarak olayları ortaya koymakta ve iddialarını 
sıralamaktadır. Bu nedenle düzenlenecek iddianamenin açık, olayları tümüyle anlatan, 
sanığın leh ve aleyhine olan hususları gösteren nitelikte olması, soruşturma dosyasında 
bulunan belge ve tutanaklara atıf yapmakla yetinmeyip bunların iddiaya esas alınan 
kısımlarını açıklayan biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Suçun işlendiği zaman iddianameyi tebliğ alıp savunmasını hazırlayacak sanık 
iddianameye yazılan bu zamana bakarak savunmasını hazırlayacak belki de o tarih ve 
zamanda söz konusu yerde olmadığını ispata çalışacaktır. Suç tarihinin iddianamede yer 
alması son derece önemlidir. Zira sanığın sorumluluğu suç tarihi esas alınarak belirlenecektir. 
Örneğin dava zamanı aşımı, yaş küçüklüğü, sanığın akli durumu, mağdurun yaşı ve benzeri 
gibi durumlar hep suç tarihine göre ele alınacak konulardır. Yine çıkarılan af ve veya şartlı 
tahliyeye ilişkin kanunlarda belli bir günden önce işlenen suçlara ilişkin af ve veya şartla 
tahliye hükümleri getirilmektedir. Bu nedenle sanığın sorumluluğunu bu denli etkileyen suç 
tarihinin iddianamede gösterilmesi son derece önemlidir. Savcılık yaptığı soruşturmada suç 
tarihini belirlemeye yönelik delilleri de toplayacaktır. Yapılan soruşturma sonucunda suç 
tarihi tam olarak belirlenemiyorsa sınırlanabilir, belli bir anı kapsayan genel bir tarih 
belirlenip tam belirleme Mahkemeye bırakılmalıdır. Ancak huzurdaki iddianamede bu husus 
tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki, huzurdaki iddianamede suç tarihi 8 Temmuz 96 ve 
sonrası olarak gösterilmiş, iddianame içeriğinde 28 Şubat 97 tarihi ve sonrasına atıflarda 
bulunulmuş, 28 Şubat 97 tarihi öncesi bir tek delil dahi konulamamış vekil edenin bu 
tarihlerle illiyeti belirlenmemiştir. Ne iddianameden ne de kovuşturma evresinde yapılan 
Savcılık aşamasından suçun ne zaman sonlandığı anlaşılamamaktadır. Somut olayda 
sanıklarla ilgili illiyet bağını kurucu hiçbir değerlendirme yapılmamış, suç tarihi 
belirlenmemiştir. Adeta bir torba iddianame yazılarak sayın Mahkemenin ve müdafilerin 
bunları ayıklaması beklenmiştir. Bu şekilde sağlıklı yargılama sürecine büyük bir darbe 
vurulmuştur. 

Müvekkilim belirttiği gibi üst amirinden aldığı şifahi emir gibi Kriz Masası 
Kurulu'nun toplantılarına iki veya üç defa katılmıştır, bu katılmada sıfatı gözlemcidir. 
Vekil eden hizmete müteallik bir emir almıştır, aldığı emir yasal olarak üstü olan yasal bir 
makam tarafından verilmiştir. Yasaya aykırı, konusu suç teşkil eden bir emir almamıştır.



  

 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 6. maddesinde hizmet kavramı 
açıklanmıştır. Buna göre hizmet kanunlarla, nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması 
yazılmış hususlarla amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir. Bu 
tanıma göre vekil eden hizmete müteallik bir toplantıya gözlemci olarak katıl emri almıştır. 
Diğer yandan İç Hizmet Kanunu'nun 13'üncü maddesinde disiplin kanunlara, nizamlara ve 
amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet etmektir. Askerliğin temeli 
disiplindir, disiplinin muhafazası ve idamesi için hususi kanunlarla, cebri ve hususi kanun ve 
nizamlarla idari tedbirler alınır hükmü yer almıştır. Anayasamızın kanunsuz emir kenar 
başlığını taşıyan 137. maddesi kanunsuz emrin yerine getirilmeyeceğini ve böyle bir emri 
alan memurun ne suretle hareket etmesi gerekeceğini belirttikten sonra asgari hizmetlerin 
görülmesi için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır demek suretiyle askerlik hizmetinin 
özelliği gereği emirlerin kanuna ve nizama uygun olmasa bile yerine getirilmesi gerekeceğine 
işaret etmiştir. İç Hizmet Kanunu'nun 14. maddesi astın aldığı emri vaktinde yapacağını, 
değiştirmeyeceğini, hududu aşamayacağını, icradan doğacak sorumluluğun emri verene ait 
olacağını belirtmiş, Askeri Ceza Kanunu'nun 41. maddesi de hizmete ilişkin hususlarda 
verilecek emir bir suç teşkil etse bile bu suçun işlenmesinden emri verenin sorumlu 
tutulacağını belirtmiştir. Emri yerine getiren kimsenin sorumluluktan kurtulması kuralı 
sadece hizmete ilişkin emirlere münhasırdır. 

Görülüyor ki vekil edenim açısından üstü olan bir makam tarafından şifahi bir 
hizmete müteallik emir verilmiş vekil edenim bu emri dinlememe, yerine getirmeme şansı 
bulunmamıştır. Burada şu husus tartışılabilir, verilen toplantıya katıl emri hizmete yönelik 
bir emir midir? Müvekkil vazifesi gereği bu tür toplantılara katılma emirlerini sık sık almakta 
ve uygulamaktadır. Örnek verecek olursak, vekil eden Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığı'nın MGK ile birlikte yaptığı terör toplantılarına da katılmıştır. Bu nedenle 
toplantıya katıl emrinin hizmete yönelik olmadığını söylemek ihtimali yoktur. 

Başlangıçta da belirtildiği üzere vekil eden Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği'nde görev yapmaktadır. Milli Güvenlik Kurulu Anayasa'nın 118. maddesine göre 
kurulmuş yasal bir kuruluştur. 2945 sayılı yasa çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu 
yasaya göre Milli Güvenlik Kurulu doğrudan Başbakan'a bağlı olarak çalışmaktadır. 1983 
yılında yayımlanan hizmetlerini yürüten kurumun kuruluş yasasında 2003 yılında büyük 
değişikliklere gidilmiştir. Kararların dağıtım ve takibi başlıklı 9. maddeye göre ki bu madde 
2003 yılında kaldırılmıştır fakat suç tarihinde  yürürlüktedir, Milli Güvenlik Kurulu'nda 
alınan kararlara ilişkin uygulamalar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından 
takip edilerek sonuçları hakkında Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na ve Milli Güvenlik 
Kurulu'na belli süreler içinde bilgi verilir. Aynı yasanın 2013 yılında değiştirilmeden önceki 
13/b bendinde ise Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Milli Güvenlik Kararları'nın 
hazırlanmasında ve bu kararlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanmasında 
Bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapması, uygulamaları takip 
ve kontrol etmesi, düzenleyici, yönlendirici ve koordine edici işbirliğinde bulunması ödev ve 
sorumluluğunu yüklemiştir. 

Kısaca anlatılmaya çalıştığı üzere vekil edenin çalıştığı makam icrai faaliyet 
yapmaktan çok koordinasyon ve takip görevi yapmaktadır. Bu durum gereği iddianamede 
delil olarak sunulan diğer sanıklar tarafından sahteliği bizce ispat edilmiş olmakla birlikte 
Batı Eylem Planı, Batı Harekât Konsepti gibi belgeler sadece ve sadece bilgi için Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderilmiştir. Gönderilen belgeler velev ki doğru 
olsalar bile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne icrai bir faaliyet veya görev 
yüklememiştir. Yüklemesi de beklenemez zira Genelkurmay'ın Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği'ne emir verme yetkisi yoktur. Sadece Başbakan emir verebilir, bütün bu 
anlatılanlardan çıkan sonuç Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat kararları çerçevesinde yasal 
olarak hiyerarşik yapı içerisinde kurulmuş bir birimin toplantılarına gözlemci gönderebileceği 



  

ve bilgi alabileceğidir, bunu da yapmıştır. Gözlemci sıfatıyla gönderilen bu kişinin resmin 
tamamını görmesi, bilmesi, ilgili konularda karar alabilmesi, fikir beyan etmesi ihtimali 
yoktur. 

Genelkurmay Karargâhı dışından bir kişinin subay olsa dahi karargâh 
faaliyetlerinde icrai görev alması ihtimali de yoktur. Böyle bir görevlendirme olmadığı da 
sayın Çetin Doğan tarafından ifadesi sırasında kendisine yönelttiğimiz soru sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Bir an için sayın Çetin Doğan'ın bu konuda yanlış bilgi aktardığı düşünülse dahi 
iddianamedeki diğer deliller bu hususu açıkça ispatlamaktadır. Delillerin gerçekliğinin 
ispatlanması konusundaki şerhimiz devam etmekle birlikte BÇG'ye yönelik hiçbir delil de ne 
giriş yetkisi verilen personel ne de telefon rehberinde vekil edenin ismi geçmemektedir. 

Bir kişi Batı Çalışma Grubu veya Kriz Masası Kurulu üyesi olmakla darbe 
planlaması yapmakla suçlanmaktadır. Ancak Genelkurmay Karargâhı'nda İç Güvenlik 
Harekât Merkezi'ne girebilecek bir kimlik kartı dahi yoktur. Telefon rehberinde veya diğer 
belgelerde adı hiçbir şekilde geçmemektedir. Hazırladığı, imzasının ya da parafının olduğu 
tek bir belge dahi yoktur. Vekil eden tarafından somut olayla ilgili verilen bir emir yoktur. 
Kendi söylemese, toplantıya katıldığı konusunda bile delillerlendirme yapılamamıştır. Sözde 
BÇG kuruluş belgelerinin ekleri olan şemalar incelendiğinde Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği'nden bir kişi istenmediği, böyle bir isteğe yer verilmediği açıkça ortaya 
çıkmaktadır. İddianame incelendiğinde vekil edene ait delillendirme durumunda daha 
garipler ortaya çıkmaktadır. Vekil edenin ikametgâhında yapılan araştırmalar sonucu 
yasalara aykırı huzurdaki dava ile ilgili bir suç unsuruna rastlanılamamıştır. 

Yapılan aramada bilgisayarın imajı alınmıştır. İmajı alınan harddiskin araştırma 
sonuçları dava dosyasında 200'üncü klasörün 56'ncı sayfasından başlayacak şekilde yer 
almaktadır. Araştırma sonucu yazılan rapora göre iddianameye delil olarak giren dosyalar 
biraz önce sayın meslektaşımın yönelttiği sorudaki dosyalar 1 Temmuz 2007 tarihinde 
oluşturulmuştur. Yine aynı rapora göre sadece bir kere daha seyredilmiş veya okunmuş, hiç 
kimseye de gönderilmemiştir. Bilgisayarın az kullanılması sonucu internet geçici dosyaları 
içerisinde kalmıştır. Ana hafızada bile değillerdir. İçerisinde yasalara aykırı, suç konusu 
oluşturacak herhangi bir belge yer almamaktadır. İddianamenin 162. sayfasında yer alan 
araştırma sonuçları atılı suç tarihinden çok sonra 1 Temmuz 2007 tarihinde internetten 
gönderilen PowerPoint sunu ve Word doküman belgesi olduğundan içeriklerinde dosya 
kapsamıyla ilgili hiçbir unsur olmadığından bu delillerin dosyadan çıkarılmasını talep 
etmekteyiz. Sayın Savcılık makamının bilgisayar bulunan, bilgisayarda bulunan bu verileri 
neden iddianameye aldığı tarafımızca anlaşılamamıştır. 

 Suçun  maddi unsurlarına gelecek olursak, suçun maddi unsuları vekil edilen 
yönünden hiçbir şekilde oluşmamıştır, oluşma imkanı da yoktur. Öncelikle sayın Mahkemeniz 
tarafından da ara kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden istenen Refahyol 
Hükümeti'nin koalisyon protokolünün 10. maddesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu 
maddede Başbakanlık eşit süreli ve dönüşümlü olarak kullanılacaktır denilmiştir. Refahyol 
Hükümeti 8 Temmuz 1996 yılında kurulduğuna göre zaten bir yıl dolan hükümetin protokolün 
10. maddesine göre Başbakan'ın değişmesi süresi gelmiştir. Bu protokole göre işlem tesis 
edilmesi nedeniyle hükümete karşı darbe olduğunu söylemek çok ağır, vicdanlara sığmayan 
bir yorum yapmaktır. 

Düşüncemize göre sevk maddesi de yanlış olarak belirlenmiştir. Eski ceza yasasının 
147. maddesinden iddianame düzenlenmişse de suça yeni unsur şiddeti eklediği için yeni 
ceza yasasının 312. maddesinin daha lehe olan hükmünün uygulanması gerektiğini 
düşünmekteyiz. 

Suçun oluşabilmesi için gerek eski ceza yasasında gerekse yeni ceza yasasında 
cebir unsurunun gerçekleşmesi gerekmektedir. Somut olayda bu unsurun gerçekleşmesi 
ihtimali yoktur. Vekil edenin emrinde ne bir silahlı birlik ne de hükümeti tehdit edecek güç 



  

vardır. Şiddet unsurunun ise somut olayda gerçekleşmediği çok açıktır. Yasa koyucunun 
iradesinden iki unsurun birlikte aranması gerektiği açıkça anlaşılmaktadır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulu'na cebir veya şiddet diye gelen tasarı, cebir veya şiddet diye 
gelen tasarı verilen önergelerle üstelik bu önergeleri hükümet kanadı, hükümet milletvekilleri 
vermiştir, cebir ve şiddet olarak maddeyi düzeltmiştir. 

İşbu nedenle huzurdaki somut olayda da bu iki unsurun gerçekleşip gerçekleşmediği 
birlikte her bir sanık için ayrı ayrı araştırmalıdır. Bu şekilde adaletin ortaya çıkacağını ve 
vicdanları tatmin eden bir karar verilebileceğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak yukarda 
detaylarıyla anlattığımız nedenlerle vekil edenin atılı suçtan beraatini karar verilmesini, vekil 
eden adına saygıyla dilerim."

47.A. Sanık İDRİS KORALP 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu  ifadesinde özetle (KLS. 39 VE 312-313);

"1996 yılı Eylül ayından 1997 yılı Ağustos başına kadar Genelkurmay Başkanlığı İç 
Harekât Dairesi Plan Şube Müdürü (İGHD.Pl.Ş.Md.) olarak görev yaptığını, 1999 Ağustos 
ayında İstanbul’a atandığını,  

4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu Çevik BİR imzalı belgenin 
GENSEK İcra Subayı tarafından yazıldığını, Çevik BİR’in tamamen kendi almış olduğu emir 
ve tasarrufu ile yazıldığını, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu Çevik BİR imzalı belgeyi kendi 
emrinde çalışan proje subayları olan Ünal AKBULUT, Ruşen BOZKURT, Ziya BATUR ve 
Faruk ALPAYDIN’dan birisinin hazırladığını, Ünal AKBULUT’un kıdemli olması sebebiyle 
kendisine vekalet de ettiğini, onun hazırlamış olabileceğini, paraflayarak yukarı silsile ile 
komutanlara arz edildiğini, yazının ekinde bulunan Batı Çalışma Grubu şemasının ve 
krokisinin de doğru olduğunu, 

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu Çevik BİR imzalı belgenin 
Ek-A’sında bulunan Batı Çalışma Grubu Teşkilat yapısını gösteren şemanın Çetin DOĞAN 
tarafından hazırlanıp imzalandığını, şemadaki Planlama bölümünde belirtilen 3 kurmay 
subaydan birinin kendisi olduğunu,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu Çevik BİR imzalı belgenin 
Ek-A’sında bulunan Batı Çalışma Grubunun fiziki çalışma alanını gösteren krokinin doğru 
olduğunu,   

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ve eklerini 
kendi emrinde olan proje subayları olan  Ünal AKBULUT, Ruşen BOZKURT, Ziya BATUR 
ve Faruk ALPAYDIN’dan birisinin hazırladığını, ekindeki yazılarda kendisinin imzasının 
mevcut olduğunu, ekleri olan Batı Çalışma Grubu Günlük Durum raporu BATGÜNDURAP 
ve Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu BATOLBİLRAP’ı İGHD şube müdürü olarak 
imzaladığını, yazıyı ise sıra ile amirlerine proje subayının götürerek imza ettirdiğini, Kenan 
DENİZ ve Çetin DOĞAN’a paraf ettirildiğini, Çetin DOĞAN’ın da J-2 ve J-5’in parafını 
aldığını, Çevik BİR’in evrakı imzalayarak dağıtım yaptığını, Genelkurmay Başkanına bilgi 
verdiğini,  

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin, 
kendisinin plan proje subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlanarak kendisine 
geldiğini, kendisinin İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e arz ettiğini, daha sonra Harekât Başkanı 
Çetin DOĞAN’a arz edildiğini, Çetin DOĞAN’ın da koordine parafı yaparak J-2 İstihbarat 
Başkanı, J-5 Plan Prensipler Başkanına arz edip değişikliklerini alıp Çevik BİR’e 
sunulduğunu, Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanına bilgi sunumu yaptıktan sonra evrakın 
dağıtımının gereğinin yapıldığını,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu Çevik BİR imzalı yazının 



  

Ek-A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan İGHD.Pl.Ş.Md.İdris KORALP imzalı Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planındaki imzanın kendisine ait olduğunu, doğru olduğunu, bu 
belgenin o tarihte plan subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlandığını, kendi emri 
altında 4 tane plan subayı olduğunu, Ünal AKBULUT’un en kıdemlisi olduğunu, Ruşen 
BOZKURT, Ziya BATUR, Faruk ALPAYDIN’ın da plan subayları olduğunu, bu planı 
kendisinin paraf ettiğini, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e yolladığını, Kenan DENİZ’in de 
düzeltmesini yapıp paraf ettiğini, ondan sonra Harekât Başkanı Çetin DOĞAN’a çıktığını, 
onun da parafını atıp düzeltmeleri yaptığını, kendisine eş ilgili birimlerde olan istihbarat 
başkanı J-2’nin, stratejik plan daire başkanı J-5’in kanunlara ve yasaya uygun mu diye yan 
koordine imzası attıklarını, tahminince adli müşavirlik parafının da alınmış olabileceğini, 
daha sonra Çevik BİR’e plan subayının evrakı çıkarıp imzalattığını, Çevik BİR’in de 
Genelkurmay Başkanlığına evrakı bilgi olarak sunduğunu, gerekli notlar varsa onların 
düzeltileceğini, evrakı hazırlayan ve silsileye sunanın plan subayı olduğunu,  

Genelkurmay Başkanlığı özel antetli CD içerisinde yer alan 
CD5\Bcg\Bornova\Idris” klasöründe bulunan “KRIZ-MS.DOC” isimli word belgesinin 
yapılan incelenmesinde, 19/06/1997 tarihinde oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin 
yapıldığı, Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı belgenin İdris KORALP 
Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.Md. olarak imzasına açıldığı, belge ile olarak söz konusu belgenin 10 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu belgenin 9. maddesi ile örtüştüğünü 
ve bu belge ile uyumlu olarak hazırlandığını, kendisinin alt bölümünde çalışanların ya da 
plan subayları tarafından hazırlanmış olabileceğini,  

 CD5\Bcg\bornova\Idris\ klasöründe yer alan “Takdir-11.doc” isimli word 
belgesinde Batı Çalışma Grubu çalışanı olarak gösterilen ve üstün performans sebebiyle 
takdir ve taltif belgeleri ile ilgili olarak, sicil amiri olduğu kişilere takdir belgesi vermiş 
olabileceğini, 

CD5\Bcg\bornova\Kenan klasöründeki BCG TELREH.doc isimli word belgesinin 
savcılığımızca yapılan teknik inceleme neticesinde 02.05.1997 tarihinde oluşturulduğu, son 
kaydetme işleminin 02.06.1997 olduğu, Batı Çalışma Grubunun alanına özel bir dahili 
telefon ağının kurulduğu, kendi ismi İdris KORALP ile birlikte BÇG’de çalışan şahısların, 
görev, rütbe, isimleri ve telefon numaraları ile ilgili olarak belgeyi tam olarak hatırlamadığını 
ama belgede yazılanlar ve yanında çalışanların doğru olduğunu,  CD5\Bcg\bornova\Kenan 
klasöründeki Gir-Yet.doc isimli word belgesinin 07/05/1997 tarihinde oluşturulduğu ve son 
kaydetme işleminin 02/06/1997 tarihinde yapıldığı ve Ünal AKBULUT ve İdris KORALP 
tarafından hazırlanarak Kenan DENİZ adına imzaya açılan belge ile ilgili olarak kendisi ve 
çalıştığı arkadaşları ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu, o tarihte kendisinin emrinde bulunan 
plan proje subayları veya katiplerin bu belgeyi hazırlamış olabileceğini, 

CD5\Bcg\bornova\Ziya klasöründeki GOREV-BL.DOC isimli 4 sayfalık word 
belgesinin Ömer ÖZKAN tarafından 30/04/1997 tarihinde oluşturulduğu ve Mehmet ÖZBEK 
tarafından 30/04/1997 tarihinde en son kaydetme işlemi yapılan 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubunun kurulması konulu Çevik BİR imzalı belgenin Ek-A’sında bulunan Çetin 
DOĞAN imzalı Batı Çalışma Grubu şemasında belirtilen İsth.ve Değ. Bölümü, Planlama 
Bölümü, İstitastik ve VHZ Bölümü, Cari Harekât Bölümü başlıkları esas alınarak hazırlanan 
Batı Çalışma Grubu Cari Harekât Bölümü, Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri Hazırlama 
Bölümü, İstihbarat ve Değerlendirme Bölümlerinde İdris KORALP ile birlikte bir çok 
subayın isminin yer aldığı belge ile ilgili olarak emrinde bulunan subay veya katiplerin 
hazırlamış olabileceğini,   

 CD5\Bcg\bornova\Ziya\ARZ VE TOPL.CIZELGESI.doc isimli Batı Üst 
Kurulunun çalışması ile ilgili belgeyi kendi emri altındaki subay veya personelin hazırlamış 
olabileceğini, 

 Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri Analizi başlıklı, sıra no.lu evrakın tarihi, konusu, 



  

kaynağı, gittiği adres başlıklı 20 sayfadan oluşan BCG.GOND.YAZI(ÖZET) belgenin görev 
yaptığı Şube Müdürlüğündeki gelen giden evraka bakan personel tarafından hazırlandığını, 

Kendisinin var olan hükümeti engellemek, görevini yaptırmamak, yıkmak gibi bir 
faaliyeti olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

47.B. Sanık İDRİS KORALP Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 23.10.2013 tarihli 23. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde çok uzun yıllar çeşitli rütbelerle muhtelif görevler icra 
ettim, dava konusu suçlamanın olduğu tarih itibari ile de Genelkurmay Başkanlığı 
Karargahında İç Güvenlik Harekat Dairesinde albay rütbesi ile çalışmaktaydım, çalışmış 
olduğum İç Güvenlik Harekat Dairesi muhtelif şubelerle bölünmüş halde faaliyet yürütürdü, 
benim de mahiyetimdeki subay arkadaşlarım ile birlikte bulunduğum iç güvenlik plan şubesi, 
iç güvenlik konularının planlamasına yönelik görev icra ederdi ve herkesin bildiği üzere o 
dönemde oldukça yoğunlaşan bölücü terör eylemlerine karşı yapılacak harekatın planlaması 
işte sanık arkadaşlarım ile birlikte görev yaptığımız bu şubede tasarlanırdı, bizim iç güvenlik 
plan şubesi olarak temel sorumluluğumuz artan bölücü terör eylemlerinin önüne 
geçebilmekti, çünkü bölücü terör milli güvenlik siyasetinin belirleyicileri, tayin edicileri 
için devlete karşı birinci tehdit olarak algılanıyordu, biz ismi üzerinde iç güvenlik harekat 
dairesi ve iç güvenlik plan şubesiyiz ve dolayısı ile devletin tehdit olarak algıladığı iç 
güvenliğe yönelen bütün oluşumlar, bütün kavramlar direkt olarak bizim dairemizin görev 
alanına girerdi, bu yolla dairenin 1995'ten beri bölücü teröre karşı planlar, direktifler, emirler 
tasarladığını belirtmek isterim.

İşte ne zaman ki Milli Güvenlik Kurulu bölücü terörün yanı sıra irticaiyi de bir 
tehdit olarak kararlaştırdılar, hatta bölücü terör kadar tehlikeli olduğunu kabul ettiler, 
işte bizler o tarihten itibaren irtica konusunda çalışmaya başladık, kısaca söylemeliyim ki 
herkesin bildiği gibi Milli Güvenlik Kurulu Kanununa göre gündemi belirleme yetkisi 
Cumhurbaşkanına aittir, o da gündemi belirlerken Başbakanın ve Genelkurmay 
Başkanının önerilerini dinler, dolayısı ile tehdit algısını biçimlendirenler Başbakan ve 
Genelkurmay Başkanının önerileri ve Cumhurbaşkanının bu önerilere göre oluşturduğu 
gündemdir.

 Milli Güvenlik Kurulu gündemi ve tehdidi tayin yetkisi anlatımlarımla şunu izah 
etmeye çalışıyorum, İç Güvenlik Plan Şubesi olarak öyle iddia edildiği gibi bize bir görev 
verilmeden durumdan vazife çıkarıpta irtica konusunu gündemine almış bir şube değiliz, 
zaten Türk Silahlı Kuvvetlerinde gündem yaratabilme imkanına ancak Genelkurmay Başkanı 
sahiptir, biz o gündemi yaratabilme imkanına sahip Genelkurmay Başkanına, ona bağlı ikinci 
başkana, ikinci başkana bağlı, harekat başkanına, harekat başkanına bağlı iç güvenlik harekat 
daire başkanına ve daire başkanına bağlı çalışan ben dahil 6 kişi civarında personeliz, biz 
bizim kendi kendimize gündem oluşturmamız gibi bir yaratıcılığımız olmadı ve olmazda, 
şimdi ıslarla belirtmek isterim ki Batı Çalışma Grubu kendi görevini kendi icat eden 
iddianamenin tabiri ile kullanmak istiyorum, bir cunta değildir, hele emir komuta sistemi 
dışında faaliyet gösteren bir örgüt hiç değildir, ben hukuki sınırlar içerisinde çalıştığımıza 
inandım, suç tarihindeki süreç içerisinde sıralı tüm amirlerim hazırladığımız evraklardan 
haberdar olduklarını adım gibi bilmekteyim, buradaki plan subayı arkadaşlarımın bir 
evrakın imzası için Genelkurmay Başkanlığı binasındaki muhtelif koridorlarda evrakı 
paraflatmak için dolaştığını, nihayetinde imzaları tamamlanan evrakı Sayın Genelkurmay 
Başkanımıza onaylatmak için kapısında beklediğimizi çok iyi hatırlıyorum, zaten bize suç 
olarak atılan işleri bir nevi cunta dahilinde ve emir komuta sistemi dışında yaptığımız iddiası 
o kadar garip bir iddiadır ki eğer biz cunta isek ve bu konudaki işleri emir almadan emir 



  

komuta dışında yaptıysak o zaman sıralı komutanlarımız bu evrakları nasıl imzalamış 
olabilirler.

Bizler Batı Çalışma Grubunda çalıştık adını Batı koymuşlar, bunu şunun için 
söylüyorum, bizim bunlardan Milli Güvenlik Kurulundan, toplantılardan, adını Batı 
Çalışma Grubu koymalarından haberimiz olmaz, verilen görev yapıp yapmamak 
konusunda herhangi bir tercih hakkımızda olduğu düşünülemez bile, doğru yapmışlar, 
yanlış yapmışlar tartışmasından ayrı olarak beyan ediyorum, devletin tüm güvenliğinden 
sorumlu kişiler, kurul olarak toplanmışlar 28 Şubat tarihinde irticayı öncelikli tehdit 
olarak tayin etmişler, biz bilemeyiz., irticayı tehdit olarak İç Güvenlik Harekat Dairesi, İç 
Güvenlik Plan Şubesi belirlememiştir.

O gün Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri sadece örnek olsun diye söylüyorum, ırkçılığa 
dayalı aşırı milliyetçiliği tehdit olarak tayin etselerdi ve mücadele görevi bize verilseydi ki 
bize verilirdi, biz ona karşı tedbirler almayı planlayacaktık, o yüzden Milli Güvenlik Kurulu 
kararları neden ve nasıl alınmıştır, bu kararlarda irtica neden tehdit olarak algılanmıştır, 
bunları tartışmak bizim İç Güvenlik Plan Şubemizin haddi huzurunda olan bir konu değildir, 
Milli Güvenlik Kurulu Kararları hangi  yollardan geçerek uygulanmaya başlanmıştır, bizim 
şube olarak buna da bir sözümüz olamaz, Milli Güvenlik Kurulu Kararlarının sonrasında 
merhum Erbakan'ın imzası ile Başbakanlık direktifi yayınlanmış, 28 Şubat 1997 kararları 
uygulansın diye haberimiz olmaz, hemen sonrasında Sayın İçişleri Bakanı Meral Akşener 
tarafından genelge yayınlanmış konu takip edilsin diye, dahilimiz olmaz, akabinde biraz önce 
bahsettiğim, 4 Nisan 1997 tarihinde karar alınmış komutanlarımız tarafından Batı Çalışma 
Grubu kurulacak diye, emir bize iletilmedikçe haberimiz olmaz.

 Bu aşamada plan şubede çalışan subay arkadaşlarım içinde geçerli olmak üzere 
kaderle ilgili bir konuda açıklama yapmak istiyorum, hakikaten ceza sorumluluğu bu kadar 
tesadüfi şartlara mı bağlıdır, zamanın bir diliminde belli bir yerde çalışmış olmak hemde 
tamamen emir altında ve hiçbir tercih hakkımız olmaksızın çalışmış olmak suç mudur, suçlu 
olmak için irademizin tercih hakkımızın, itiraz hakkımızın olması gerekmez miydi, ya da 
kişilik özelliklerimizin ve dolayısı ile suç konusu olayla ilgili bir kastımızın olup olmadığının 
hiç mi önemi yoktur, kaldı ki emirle iş yapan birinin iradesinden muradından, maksadından 
nasıl bahsedebiliriz ki, biz askeriz  o gün Batı Çalışma Grubunda çalıştık, şimdi siz bize bu 
yüzden ceza verin bugün bir şekilde Genelkurmay Başkanlığında bu grubun kurulmasına yine 
karar verilsin görevli şube personeli yine çalışmak zorundadır, şunu ifade etmek istiyorum.

Milli Güvenlik Kurulu neden 406 sayılı kararları almıştır, 28 Şubat 1997 kararlarının 
alınmasından önce hangi gelişmeler olmuştur, hangi faktörler bu kararların alınmasına neden 
olmuştur, 4 Nisan 1997 tarihinde neden bir çalışma grubu kurulmasına karar verilmiştir, 
Batı Çalışma Grubu neden bir başka dairede değil İç Güvenlik Harekat Dairesi 
bünyesinde kurulmuştur, biz şube olarak bunların tamamen dışındayız, emir alan kişiler 
olarak açıkça ve tartışmasız olarak memuruz ve tarafımıza verilen emirleri de uygulamaya 
da mecburuz, askerlikte ve hele ki Genelkurmay Başkanlığından emre mutlak itaat esastır, bu 
bağlamda Ceza Muhakemesinin 223. maddesinde  yerini bulan ve bizim de bu madde sebebi 
ile tahliye taleplerimize konu ettiğimiz bağlayıcı emir müessesesi tam anlamıyla bizlerin 
üzerinde tezahür etmiştir.

 Türkiye üzerinde bizim muhatap olduğumuz emirlerden daha etkili, daha 
muaccel, daha hayati, daha mutlak bir bağlayıcı emir bulamazsanız. Ben Batı Çalışma 
Grubu ve o süreçle ilgili son olarak şunları söylemek istiyorum; İç Güvenlik Harekat Dairesi 
bünyesinde olan şubemde maiyetimde çalışan plan subaylarım ve idari işler astsubayım 
olağanüstü hal bölgesinde bölücü terörle mücadelede görev yapmış ve iç güvenlikte tecrübeli, 
özverili ve dikkatli personeldir, daire başkanım ve daha üst amirlerim plan subaylarının 
kendine getirdikleri yazı ve evrakları çok titiz inceler, düzeltir ve öyle parafe ve 
imzalayabilirler, Genelkurmay Karargahının örf ve adetleri bu çalışmaları bu şekilde 



  

sürdürmeyi gerektirir, o günlerde esas dikkatimizin odaklandığı yer olağanüstü hal ve iç 
güvenlik bölgelerinde tehdidin can damarı olan bölücü terör ile mücadeleydi, irticanın bir 
tehdit olarak ortaya çıkmasından sonra bölücü terör tehdidinde olduğu gibi irtica ile 
mücadelede de esas olan rapor sistemi ile ülkemizin bir tehdide karşı durumunu Türk 
Silahlı Kuvvetleri olarak takip etmek ve komuta katına bilgi sunmaktı, bu amaçla sayın 
Çetin Doğan'ın ifade ettiği gibi kendileri tarafından hazırlanan 10 Nisan 1997 Batı Çalışma 
Grubu konulu emrin yayınlanması ile birlikte Nisan 1997 ayının sonuna doğru geçici 
görevli personelin bir kısmı İç Güvenlik Harekat Merkezine gelmeye başlamış, ancak 
aktif faaliyete geçmesi Mayıs ayını bulmuştur, onlar için ayrı bir ofis düzenlemesi 
yapılmamış, bölümlenme olmamış, ayrı bir giriş kartı, özel bir telefon ağı kurulmamıştır, 
mevcut ofis aynen kullanılmıştır.

 İç Güvenlik Plan Şubesinde ilk sicil amiri olduğum kadrolu personelim 4 plan 
subayı ve 1 astsubaydan oluşmaktadır, Genelkurmay 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu emrinin EK-A'sına göre İç Güvenlik Harekat Daire Başkanına tahsis edilen toplam 
personel 20 kişidir, bu personel ismen değil J Başkanlarınca miktar olarak takviye edilecek 
geçici görevli personelden oluştuğu Harekat Başkanı tarafından açıklanmıştır, daire 
başkanının emirleri ile Nisan 1997 sonuna doğru gelmeye başlayan Batı Çalışma Grubu için 
katılan personel ile İç Güvenlik Plan Şubesinde kendisinin başkanlığından bir çalışma 
yapılmıştır, buna göre İç Güvenlik Plan Şubesinin normal görevlerine ek olarak irtica ile 
mücadele kapsamında yazışmaların yapılması, geçici görevli personelin ise günlük basın 
yayın incelemesi, ihbar mektupları ile gelecek raporların ve bilgilerin değerlendirmesinin 
yapılması ve kendisine her gün sonuçların arz edilmesi emredilmiştir, bu husus daha sonrada 
aynı şekilde devam etmiştir, Batı Çalışma Grubunda geçici görevli personel olarak Personel 
Başkanlığından yani J-1'den 1 kişi ve her gün, Lojistik Başkanlığından J-4'den 1 kişi her gün, 
Genel Prensipler Başkanlığından J-5'ten 1 kişi her gün, Harekat Başkanlığından J-3'ten 1 
kişi kısa süreli 1 hafta kadar, MEBS Başkanlığından J-6'dan 1 kişi her gün, İstihbarat 
Başkanlığından J-2'den 3 kişi her gün, Genel Sekreterlikten 1 kişi kısa süreli 1-2 gün 
kadar katılmış, sonra basın özetlerini göndererek kendi katılmamıştır. Adli Müşavirlikten 1 
kişi kısa süreli 1-2 gün kadar katılarak toplam 10 kişi katılmıştır, bunlardan 1 kişi 
tatbikatlarda tercüman olarak görevlendirilmiş, 3 kişi kısa süreli 1-7 gün arasında çalışarak 
ayrılmıştır, dolayısı ile geçici görev ile yer alan ve her gün çalışan personel 6 kişidir, 
ayrıca her gün çalışanlarda kendi esas görev yerleri ile irtibatını ve çalışmalarını 
sürdürmüşlerdir, buradaki günlük çalışmaların 1-2 saat sonunda kendi ofislerine 
dönmüşlerdir, irtica ile mücadele kapsamında emir ve yazışmalar için ihtiyaç duyuldukça İç 
Güvenlik Plan Şubesinin kadrolu personeline ikiz görevler verilmiştir.

 İç Güvenlik Plan Şube personeli, Genel Kurmay İç Güvenlik Dairesi Yönergesi 
MY 208/1 esaslarına göre görevleri İç Güvenlik Konuları ile ilgili teklifleri hazırlamak, 
hükümetçe kabul edilenler hakkında gerekli koordinasyonu yapmak, bu konularda prensip ve 
direktifler hazırlamak, ayrıca İç Güvenlikle ilgili basın bildirileri, bilgi talepleri, konuşma 
notları ile soru önergelerine verilecek cevapları hazırlamak görevlerini kadro vazifesi olarak 
normal şekilde icra etmişlerdir.

 Bu görevleri takdim etmek istiyorum, geçici görevli personel ile irtica ile 
mücadele çerçevesinden proje olarak günlük basın yayın taraması ve incelemesi, ihbar 
mektupları ile gelecek raporların derlenmesi ve kıymetlendirilmesi, ayrıca elde edilen 
bilgilerin değerlendirilmesi yapılmıştır, sonuç olarak bu değerlendirmeler komuta 
katına arz edilmiştir, gelen bilgilerin tasnifinden sonra geçici görevli personel kendi 
görevlerine dönmüşlerdir,  geçici görevli gelen personele benim dönemimde hiçbir şekilde 
başka proje, yazı, evrak ve doküman hazırlığı görevi verilmemiştir, plan şube de hazırlanan 
normal evraklarda da kesinlikle parafe ve imzaları yoktur, plan şubenin normal kadro 
görevlerine asla karıştırılmamıştır, sadece yaptıkları çalışmaları dosyalamışlardır, herhangi 



  

bir evrak ve yazı yetkisi verilmemiştir, evrakların hazırlığı Batı Çalışma Grubunda değil plan 
şube, plan proje subaylarınca yapılmıştır, idari işler astsubayınca normal şekilde kaydedilmiş 
ve dosyalanmıştır, evraklar plan şubesinin yazılarıdır, Batı Çalışma Grubunun fiziki, özel 
ayrılmış bir yeri ve karargahı yoktur, sabah çalışmaları plan şubedeki büyük toplantı 
masasında yapılmıştır, bölücülük tehdidinde olduğu gibi iç tehdit çerçevesinde evrakın 
sadece konu kısmında irtica ile mücadele kapsamında yer almıştır, yani Batı Çalışma Grubu 
bir karargah birimi ve karar mekanizması değildir, hiçbir evrakta ne benim ne de plan 
subaylarının Batı Çalışma Grubu plan şube müdürü veya Batı Çalışma Grubu proje subayı 
gibi isim, makam, imza bloku, parafe satırı açılmamıştır, kesinlikle bu şekilde atılmış parafe 
ve imzalar da yoktur.

Ayrıca İddia Makamınca şimdi size iddianameden sunacağım örnekte dediğimiz gibi 
hiçbir evrak ve yazıya koymadığımız halde sayfa 255, 257 ve 270 de görüldüğü gibi BÇG, 
İGHD BÇG ve Batı Çalışma Grubunun faaliyet gösterdiği birim şeklinde gerçekte hiç 
kullanmadığımız kelimeler ile evraklara eklemeler yapılmıştır,iddia makamının bu düzenleme 
ve ekleri etik ve hukuki değildir,Batı Çalışma Grubu meselesi bu anlattıklarımdan ibarettir.

Ben poliste verdiğim ifadeyi kabul ediyorum ama savcılıktakini asla, bu 
soruların yöneltilmesi esnasında savcı bana gösterdiği bu evrakların gerçek olduğunu, 
Genelkurmay Karargahından geldiğini belirtmişti. Bu gösterilen evraklar fotokopi ve 
gerçek olmayan hatta düzenlenmiş ve tahrif edilmiş yazılardır.

Batı Rapor Sistemi ile ilgili bir belge hakkında iddianamede sayfa 388'de 
açıklamada bulunuyor, aynı paragraf içinde bir belge için 3 farklı örnekten bahsediliyor ve 
ilginçtir, bu belgelerin sayı, konu, tarih gibi şekli unsurlarının birbirlerine benzediği, ancak 
içerikleri bakımından farklılıklar arz edildiği iddianame tarafından söyleniyor.

Aynı şekilde sayfa 249 da aynı belgenin 6 ayrı fotokopisinin bulunduğu evrakların 
tarih, sayı, konu ve gizlilik derecelerinin aynen uyuştuğu, yazı içerisinde dikkat ederseniz, 
fotokopi çekiminden olabileceği değerlendirilen kısmen farklılıklar bulunduğu tespit 
edilmiştir, şeklinde iddianamede yazı bulunmaktadır.

Ayrıca sayfa 387'de Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 
şikayet ve ihbar dilekçesi ekinde verilen Batı Harekat Konsepti belgesi ile iddianamenin 271- 
282. sayfalarındaki belge ile karşılaştırılan savcılık değerlendirmesinde son paragraf hariç 
metnin aynı olduğu tespit edilmiştir demektedir.

Durum böyle iken insanın aklına şu sorular geliyor;  bizim savcılıkta verdiğimiz 
ifade sırasında bu 3 belgeden hangisi veya hangileri Savcı Bey'in elindeydi, bize hangisini 
göstererek sordu, bize bu evraklar şekli olarak özellikle imza kısımları gösterilerek hemen 
soruldu, içerikleri neden okutulmadı, bize Sayın Savcı tarafından gösterilen nüsha gerçekten 
Savcı Bey'in söylediği gibi asıl mevcut olan bir belge midir, bu şüphemi mazur görün, çünkü 
3 veya 6 tane aslı olamaz, o sebeple iddianameyi elime altıktan sonra bu soruları kendi 
kendime sormaya başladım ve şimdi de size de bu haklı şüphelerimi beyan ediyorum, 
gerçekten asılları varsa bu bir belgenin nasıl 3 farklı şekli veya içeriği olabilir.

Biz plan şubede irtica ile mücadele kapsamında Harekat Başkanı ve Daire 
Başkanının açıkladıkları gibi aradan 16 yıl geçmiş olsa da bazı yazışmalarını hatırlıyoruz, 
ancak bize gösterilen yazılar bizim çalışmalarımızdan farklı ve tamamıyla tahrif edilmiş 
belgelerdir, iddianamede suçlamalara konu ve ek belgelerde, ek klasörlerde suç delili olarak 
yer alan Batı Harekat Konsepti ve Batı Eylem Planı adı ile gözüken 6 Mayıs ve 27 Mayıs 97 
tarihli belgeler gerçek değildir, bu belgeler plan şubesinde ve benim emrim altındaki plan 
proje subaylarınca hazırlanmamıştır, bu evrakların asılları ne yazık ki dosyaya 
konmamıştır.

 Sayın Çetin Doğan sorgulaması esnasında iddianamedeki Batı Harekat Konsepti ve 
Batı Eylem Planının sahte olduğunu, tahrifata uğratıldığını detayları ile açıklamıştır, Batı 
Harekat Konsepti taslak olarak Nisan 1997 ayı içerisinde hazırlanmıştır, Milli Güvenlik 



  

Kurulu 406 sayılı kararlarını esas alan taslak konsept Kuvvet Komutanlıklarından görüş 
alınıp nihai belge olarak yayınlanmamıştır, Batı Eylem Planı iddianamede görüldüğü gibi 
fotokopi olarak oluşturulmuş, tamamen sahte düzenlenmiş bir evraktır, iddianamede yer 
aldığı şekilde bir eylem planı hazırlanmamıştır, ayrıca bana iddianamede gösterilen 
evrakların ekleri de fotokopidir, bu nedenle eklerde benim imzam taklit edilmiş olabilir veya 
başka bir yerde bulunan parafem veya imzam bu belgelere eklenmiş veya taşınmış 
olabileceği kanaatindeyim, tekrar ediyorum ne ben ne de benim görev yaptığım şubemdeki 
plan proje subaylarınca dosyada yer alan 6 ve 27 Mayıs 97 tarihli evraklar hazırlanmamıştır, 
kaldı ki Adli Müşavirliğe hitaben yazılan fotokopi Batı Eylem Planı üzerinde aslı gibidir 
kaşeli savcılık tarafından basılmıştır ve ancak aslı dosyaya konmamıştır, müsaade 
ederseniz bir örneğini takdim edeyim, ayrıca İnternet'ten indirilen bir başka  sözde Batı 
Eylem Planında Genelkurmay Psikolojik Harekat Daire Başkanına hitaben yazıldığı 
görülmektedir, evrak dağıtım planında bulunmayan bir makama kolaylıkla bir evrak 
üretmenin mümkün olabileceği böylece ispat edilmektedir.

Bize savcılıkta hiçbir evrakın asıl dosya sureti gösterilmemiştir, bunu çok iyi 
hatırlıyoruz, hiçbirisi dosya sureti değildi, çünkü evrakların üzerinde örneğin; ikinci başkanın 
imzası dışında olması gereken sıralı amirlerimin parafeleri yer almamaktadır, normal olması 
gereken parafelerle ilgili bir örneği müsaade ederseniz takdim ediyorum, şüphelerimiz ile 
ilgili olarak avukatım da savcılık ifade zaptının son sayfasına gerekli şerhi de zapt etmiştir, 
biz de ifademizi o hali ile imzaladık, bu sebeple avukatımın düştüğü şerhte yer alan 
hususlarla ilgili haklarımızı ve şüphelerimizi mahfuz tuttuğumuzu belirtmek isterim.

Şimdi iddianamede CD-5 içindeki bilgiler üzerine konuşmak istiyorum, CD-5'in 
derleme ve sahte olduğu benden önce de detaylarıyla açıklanmıştı, kriz masası kurulu 
belgesi, belge hatalı yanlış bilgilerle yapılmış bir düzenlemedir, imzalanmamış, 
doğrulanmamış, geçersiz, sahte evrak konumundadır, belge tarihi 19 Haziran 1997'dir, böyle 
bir evrakı hiç hatırlamıyorum, üstelik 10 Nisan 1997 emrine göre de hem görevli değilim hem 
de hiçbir kriz masası toplantı ve çalışmalarından bilgim yoktur, hiçbir toplantısına da iştirak 
etmedim, sürekli giriş kartı konulu belge belge ekinde Batı Çalışma Grubu alanına giriş 
yetkisi verilen personel listesi olan 2 sayfalık 45 kişinin isminin yer aldığı evrak 
görülmektedir, yazı taslak bile olsa hitap makamı konusu olan sürekli giriş kartı ile uyum 
sağlamamaktadır, böyle bir konulu yazı Genelkurmay Merkez dairesine değil Genelkurmay 
Genel Sekreterliğine yazılmış olması gerekirdi, evrak uyumsuz askeri birimlerden seçilerek 
görev ile ilgili, ilgisiz bilgilerle düzenlenmiş tamamen sahte nitelikte belgedir, telefon 
rehberi belgesi; evrak İç Güvenlik Harekat Dairesinin telefon rehberi olarak düzenlenmişken 
daire başkanı ve kadrolu personel isimleri doğru gibi görülse bile sonradan ilaveler yapıldığı 
açıktır, rehberde isimleri geçen 8 kişi İç Güvenlik Harekat Merkezi bölgesinde asla görev 
almamışlardır, ayrıca bu personelin bir kısmı makam, rütbe ve görevleri ile de bu rehberde 
yer almaları mümkün değildir, basında Halkla İlişkiler Daire Başkanı ve bir Kurmay Başkanı 
gibi, bu tür resmi belgelerde rütbe ve kıdem esastır, şube müdürleri arkasında yazılı personel 
mutlak rütbe ve kıdemlerine göre sıralanır, burada hatalı ve askeri usule aykırı yazılmıştır, 
rehberde yıllarca kullanılan telefon numaralarından yanlışlıklar mevcuttur, plan subayları 
telefon numaraları hatalı yazılmıştır, dışarıdan alınmış ilgisiz isimlerin doldurulduğu 
rehberde idari kısım amiri, emir astsubayı, yazıcılar, desinatör bölümü gibi telefonların 
yazılmaması önemli bir eksikliktir, rehber tamamlanmamış imzasız, isimsiz, resmi olmayan 
hatalı bilgilerle yüklenmiş, sahte düzenlenmiş konumda ve geçersiz bir evraktır, 1996-1997 
yılları döneminde yani benim bulunduğum süre içinde yeni bir telefon hattı çekilmemiş ve 
Batı Çalışma Grubu faaliyetleri için gelen geçici görevli personele telefon tahsisi ve 
telefon numarası verilmemiştir, mevcut telefonlardan istifade etmişlerdir, mevcut 
telefon ağında ve telefon yerlerinde değişiklik yapılmamıştır, 1996-97 yılları Genelkurmay 
resmi telefon rehberi bunu ispat etmektedir, görev bölümü belgesi Batı Çalışma Grubu için 



  

böyle bir belge hazırlandığını hiç hatırlamıyorum ve hiç görmedim, üstelik değişen geçici 
görevli personelin vazife çalışmaları da bellidir, böyle bir görev bölümüne ihtiyaç yoktur, İç 
Güvenlik Harekat Dairesine hiç gelmemiş, geçi görevli olmayan ancak telefon rehberi ile 
sürekli giriş kartı belgelerine yazılan isimler bu evraka da taşınmış ve görevli gibi yer 
almıştır, Batı Çalışma Grubu bunun görev bölümü adı ile düzenleme yapılan evrakta 
isimleri geçen 3 kişi İç Güvenlik Harekat Dairesinde görev almamışlardır, tüm görevler 
ekleme ve başka yerlerden alınarak düzenleme yapılmış, sahte nitelikte bir görev bölümü 
oluşturulmuştur, plan şubenin plan subaylarının esas kadro görevleri yazılmamıştır, böyle 
bir evrakta şube müdürünün görevleri yazılmaz, sadece astlarının görevleri yer alır, görevler 
uydurulmuştur, belgedeki isimler ile gerçek geçici görevler arasında uyum ve doğruluk 
yoktur,eksik isimler mevcuttur, astların görevlerinde ilgisiz en anlamsız konular yaratılmıştır, 
ülkeler ve kurumlar gibi plan şube telefon numaraları ve isimlerinde hatalar vardır, taslak 
dahi olmayacak, güncellenmemiş, eksik, önemli yanlışlarla bezenmiş, imzasız belgedir, esas 
oluşumu 11 Şubat 1997'dir, o zamanlar Batı Çalışma Grubu kurulu değildir.

 takdir belgeleri; takdir belgeleri 11 kişiye verilmiş görünmektedir, bunlardan 5 
kişiye iç sicil amiri olarak iç güvenlikte yaptıkları çalışmaları kapsamında diğer 6 kişiye 
geçici görevli personel statüsünde irtica ile mücadele kapsamında günlük yaptıkları 
çalışmalar meyanında gayret ve emekleri için verilmiş olabileceğini hatırlıyorum, hiçbir 
takdir belgesi sıradan bir amaçla verilmez, ilk sicil amiri olduğum kadrolu personel için iç 
güvenlik konularındaki başarılı çalışmaları esas alınmıştır, tüm personel için tek bir metin 
düşünülmüştür, sicil amiri olmadığım, geçici görevli personel için çalışma ve gayretlerini 
teşvik amaçlanmıştır, yönerge gereği bu belgelerin kendi esas amirlerince uygun görülmesi 
ve buna atfen geçerli yeni bir takdir belgesi hazırlayıp vermesi gereklidir, savcının suç ve 
ceza ikilemi içinde kalan takdir alan personel neredeyse takdir aldıklarından pişman duruma 
düşmüşlerdir, aslında yönerge gereği takdirler puan usulü ile siciline, lojman sırasına, 
kamplarına, yurt dışı görevlerine ve generallik gibi geleceğe ve sosyal yaşama olumlu katkı 
sağlayan başarıyı teşvik eden bir sistemdir, takdirin suç olduğun görmek benim için de ayrı 
bir üzüntü olmuştur.

 Batı Çalışma Arz ve Toplantı Çizelgesi; 19 Eylül 1997 de oluşturulmuş bir 
evraktır, benden sonra görevi devralan şube müdürünün dönemine ait olduğu çalışmalardır, 
çizelge ve içeriği hakkında doğruluğunu bilemiyorum.

 Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri Analiz Evrakı; 17 Eylül 1998 tarihinde 
gönderilen yazıların özeti şeklinde gösterilmiştir, benden sonra hazırlanmış bir evraktır, Batı 
Çalışma Grubu Çalışmaları Devir Teslim Memorandumu; 22 Temmuz 1998'de 
oluşturulan ancak benim çalışma dönemime ait olmayan yaklaşık bir yıl sonraki faaliyetleri 
içeren bir evraktır, doğruluğu ve içeriği hakkında bilgim yoktur.

Soruşturma aşaması ile ilgili bir başka gariplikte benim görev yaptığım zamanla 
ilgilidir, savunmamın başında belirttim, ben İç Güvenlik Harekat Dairesinde albay rütbesi 
ile şube müdürü olarak görev yaptım, görev yaptığım zaman dilimini de açıkça ifademde 
belirttim, benim verdiğim bu ifadem neden olduğunu anlayamadığım bir şekilde iddianameye 
farklı yansıtılmıştır, Eylül 1996 ile Ağustos 1997'ye kadar İç Güvenlik Harekat Dairesinde 
çalıştım, bunu da ifademde belirttim, yani Temmuz ayında izinli olunca ortalama 3 aylık bir 
çalışmam var, benim bu ifadem 1999 yılına kadar çalıştığımı ima edecek bir biçimde 
iddianameye yanlış yansıtılmıştır, şimdi ben sırası ile iddianameye yazılanları okumak 
istiyorum, sayfa 1121 de; 1996 yılı Eylül ayından 1997 yılı Ağustos başına kadar 
Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şube Müdürü olarak görev 
yaptığını, 1999 Ağustos ayında İstanbul'a atandığını, şeklinde yazılmıştır, beni mazur görün 
bu durumun maddi hata ile açıklanacağı, bir izahı olabileceğini düşünmüyorum. Bütün 
samimi beyanlarımıza rağmen ifadelerimizin iddianameye farklı alınmış olmasına da 
şaşırıyorum.



  

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum; 12 Nisan 2012'den itibaren emniyette 
kaldığımız 2 gün içerisinde endişeli, huzursuz ve ne olacağı belirsiz bir halde, uykusuz ve 
yorgun olarak bulunmam sonrası savcılık ifademde psikolojik baskı ile yaşanan sorgulamada 
savcının gerçek belgelermiş gibi beyanları, Genelkurmaydan temin edilmiş asıl belgeler 
şeklindeki ısrarı sonucunda ifade verdim, ama iddianameye gelince tüm belgelerin fotokopi 
olduğunu görünce çok şaşırdım ve yanıltıldığımı anladım bu sebeple ben Batı Çalışma 
Grubunda çalışmalar yaptığımızı söylüyorum, savcılıkta da açıkladım ancak özellikle Batı 
Harekat Konsepti ve Batı Eylem Planının asıllarını dosya nüshasındaki hazırlayan sıralı 
komutanlarımızın parafeleri ve koordine parafelerini görmedikçe bu belgeler hakkında bir 
şey söylemek ve içeriklerinin de tahrif edilmiş olduğu kanaatine sahip olduğum için 
içerikleri hakkında da soruları cevaplamak istemiyorum.

Bu aşamada hem iddianamede hem mahkemeniz tarafından da ara kararlarda 
tutuklanma kararıma gerekçe olarak gösterilen dolaylı olarak uygulama ile ilgili birçok 
faaliyete katılmış olduğum iddia edilmektedir, oysa uygulama ile ilgili faaliyetler nelerdir, 
toplantı mı, brifing mi, Milli Güvenlik Kurulu mu, Yüksek Askeri Şura mı, kuruluş çalışmaları 
mı, yoksa başka bir çalışma mı, bunlara asla katılamadım.

 İç güvenlik ile ilgili evrakların yazımı ve evrak kayıtları dışında şube ne gibi 
etkinlikler yapmıştır, yoktur, üst komutanlarım açıkladılar hepsini evrak kayıt 
formunda Genelkurmay Başkanlığından 10 Nisan-18 Haziran 1997 arasında yani 54. 
hükümetin görev yaptığı esnada 29 evrak gönderilmiş, 4'ü suç duyurusu, kalanı 
Bakanlık ve MİT gibi kurumlara bilgi verme yazılarıdır, bunlar şubenin normal 
faaliyetleri ve emir alarak yaptığı uygulamalardır, yok uygulamada mı maksat, 
iddianamedeki suçlama ile ilgili hükümete karşı uygulamayı ise bunu 5 kişilik bir şube 
nasıl becerebilir, ben bu suçlamayı da kabul etmiyorum, böyle bir uygulamaya girdiğimi 
veya mahiyetimdeki subaylardan herhangi birinin girdiğini de kabul etmiyorum, daha önce 
de arz ettim, ben ve buradaki subaylar plan subaylarıdır ve bizlerin icra faaliyetleri de 
olmaz, bu subaylar şube müdürü olarak bana, benim amirim olan daire başkanına, harekat 
başkanına, Genelkurmay ikinci başkanına ve bu silsile ile Genelkurmay başkanına 
bağlıdırlar, herhangi bir uygulama yapılacaksa bile koca Genelkurmay Başkanlığında bir 
şube olun bize düşmez ki bir plan şubesi olmamız sebebi ile de böyle bir şey mümkün 
değildir.

 Sayın Başkanım 5 Eylül 2013 tarihli mahkeme tutanağında Cumhuriyet Savcısı 
tarafından verilen mütalaada Batı Harekat Konseptinde Çevik Bir ve İdris Koralp imzalı 
belge şeklinde yazdırılmıştır, bu belgede imzam yoktur ve eki de bulunmamaktadır, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde üst kademelerde evrakların hazırlığı proje subaylarınca hazırlanır, 
sadece yazının ekleri belgenin tespiti için şube müdürü tarafından imzalanır, ekler, 
lahikalar, cetveller ana evrakın yetki sorumluluğu içindedir, ayrıca gerek iddianamede ve 
gerekse mütalaada olduğu gibi sayın savcılar ismimi defalarca beyan ederek mahkeme 
üzerinde baskı unsuru olacak şekilde defalarca tekrarlamışlardır, adil yargılanma hakkımı 
ihlal etmişlerdir, aslında sadece sözlü iki yazının ekleri ve takdir belgelerindeki imzalarım 
olağan dışı ve kasıtla sıkça ifade edilmiştir.

Sonuç olarak İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Batı 
Çalışma Grubu iç güvenlik plan şubesi ile normal yazışmalarını yapmış, geçici görevli gelen 
personel ile günlük haber ve bilgileri derlemiş ve komuta heyetine sunmuş bir faaliyet 
ünitesidir, asla gizli bir örgüt değildir, emir komuta dışında görev yapamaz bizler emir alan 
kişiler olarak başarı ve onurla çalışmış, ülkesine seve seve hizmet etmiş personeliz, bizler 
kimsenin sakalı ile türbanı ile ordudan atılmasıyla, işiyle, ekmeğiyle uğraşmadık, Anayasa 
ve yasalarımız çerçevesinde suç olacak hiçbir faaliyette bulunmadık ve bulunmazdık, çünkü 
komutanlarımız ve bizden sonraki göreve gelenler, buna fırsat vermez düzeltirlerdi, yıllarca 
süren irtica ile mücadelenin yasal zeminde yapıldığına ve görevin asla suistimal 



  

edilmediğine bütün kalbim ile inanıyorum,  ancak devletime, ülkeme ve milletime karşı 
suçlu olamam ve olmak istemem, her konuda gözümü kırpmadan hatta canımı bile tehlikelere 
karşı feda ederek içinden doğduğum milletime ve devletime severek ve gururla çok önemli 
hizmetler yaptığıma kaniyim, suç iddianamede görüldüğü gibi yapay olarak ve zorla 
düzenlemelerle yaratılmaya çalışılmıştır, sizlere güveniyorum, arz ederim."

 "Emanette 2012/75 sırada kayıtlı belgeler var, bu belgelerin içerisinde Batı 
Çalışma Grubu Eylem Planı başlıklı 19 sayfalık bir yazı var, imzada da İdris Koralp Kurmay 
Kıdemli Albay şeklinde imzalanmış, bunun üzerinde kırmızı gizli ibaresi var, 120917 
numaralı kaşe basılmış, bazı yerlerinde de siyah kurşun kalem ile küçük notlar var, evet 
imzanın asıl mı fotokopimi olduğunu ben anlayamadım siyah olduğu için, bunu sana 
göstereceğim, imza senin mi değil mi, belge ile ilgili ne diyorsunuz?"

 "Sayın Başkanım biraz evvel gösterdiğiniz eylem planı benim gerçek imzam değil 
fotokopi imzam, zaten belgenin de içeriğinin hatırlamıyorum, bu eylem planı bizim 
yazdığımız eylem planı mı değil mi onu hatırlamıyorum."

"Üzerindeki siyah kalemle yazılmış notlar."
 "O yazılar da bana ait değil, benim yazımda örneklerini daha evvelden almıştı 

savcılığımızda, 3 sayfalık, o örnekler, o yazılar bana aittir, o şeyler de bana ait değil, baş 
emrindeki ikinci başkanın imzası da o da fotokopi. Gerçekten hatırlamıyorum, yani bu kadar 
uzun ve bu kadar içerisinde karışık faaliyetleri yazacak hem şubemiz, hem proje subayımız 
olamayız, gerçekten çok tahrif edilmiş olduğu kanaatindeyim, hatırlamıyorum böyle bir 
eylem planının bu kadar çok çeşitli ve faaliyetlere kalabalık yazdığımızı."

 "Bu belge ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığında ayrıntılı beyanda 
bulunmuşsunuz, bu beyanlarınızı daha önceden de okuduk, iddianamede de var, ben gine 
hatırlatma babından kısaca özetleyeyim, 19 sayfadan oluşan İdris Koralp imzalı Batı 
Çalışma Grubu Batı Eylem Planındaki imzanın kendisine ait olduğunu, doğru olduğunu, 
bu belgenin o tarihte plan subayı olan Ünal Akbulut tarafından hazırlandığını, İGD 
Başkanı Kenan Deniz'e  yollandığını, Kenan Deniz'in de düzeltmesini yapıp paraf ettiğini, 
ondan sonra Harekat Başkanı Çetin Doğan'a çıktığını, onun da parafını atıp düzeltmeleri 
yaptığını, daha sonra Çevik Bir'e plan subayının evrakı çıkarıp imzalattığını, Çevik Bir'in 
de Genelkurmay Başkanlığına evrakı bilgi olarak sunduğunu belirtmiştir denmiş, 
savcılıkta bu şekilde ifade verdiniz mi, ne diyorsunuz bu konuda?"

"Savunmamda da aktardım, savcılıkta verdiğim ifadem maalesef yanlış yazılmış, 
Sayın Savcımız bana bu evrakın ikinci başkana çıkıncaya kadar prosedürü nedir diye, hem 
harekat konseptinde, hem eylem planında sordu ve dolayısı ile bu açıklamamı hatta 
mahkemede, 11. mahkemenin aldığı Ağır Ceza Mahkemesinin karşısına çıktığımızda da ifade 
ettim, bu yalnızca prosedür olarak ben hangi aşamalardan geçerek ikinci başkanımıza 
imzaya sunulur onu anlattım, dolayısı ile bu evrak ile ilgili kendisine de yalnız ve yalnız 
böyle bir evrakları hatırladığımızı fakat bu evrak olabileceği konusunda gerçeği görmeden 
inanmadığımızı ifade ettim."

 "Tamam, bu belge, biraz önce okuduğumuz belge Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından gönderilen belgeler arasında da yer alıyor, yine değişik kanallardan dosyaya 
giren başka belgeler var, siz onlarla ilgili gerçi açıklama yaptınız ama ben tekrar sormak 
istiyorum özellikle Batı Harekat Konsepti konulu belge ile ilgili soru sormak istiyorum. Bazı 
sanıklar bu belgenin doğru olabileceğin belirttiler, mesela Çetin Doğan savunmasında 
belgenin doğru olduğunu, ancak taslak niteliğinde olduğunu belirtti. Ama tahrif edilmiş 
olabileceğini belirtti, yine sizin imzanızı taşıyan daha doğrusu fotokopi olan veya değişik 
kaynaklardan gelen belgeler var ama bu belgeler ile ilgili de Genelkurmay'ın gönderdiği 
yazılarda imha evraklarında bu tür belgelerin isimleri açıkça geçiyor, örnek vermek gerekirse 
mesela, Bat. Gün. Dur. Rap. Işte Batı Çalışma Günlük Durum Raporu herhalde, yine başka 
belgelerin imha edildikleri hatta kuvvet komutanlıklarına gönderildikleri kuvvet 



  

komutanlıklarından gelen cevabi yazılarda bunların imha edildiği belirtilmiş, yine mesela bu 
Batı Eylem Planı ile ilgili olarak da, iddianamede de var, Jandarma Genel Komutanlığının 
gönderdiği evrak var numaraları aynen tutuyor. İmha edilen belgeler var, imha 
tutanaklarından bu anlaşılıyor, yine Genelkurmay'ın gönderdiği bir belge bu Batı Eylem 
Planı, değişik bir kaynaktan da gelmiş ama Genelkurmay da göndermiş, şimdi bütün 
savunmaları dinledik, en son olarakta işte sizin biriminiz tarafından hazırlanmış olduğu 
belirtiliyor bu belgenin fakat belgenin içeriği ile ilgili olarak kim tarafından hazırladığı ile 
ilgili olarak hiçbir bilgi alamadık şimdiye kadar."

 "Sizin bahsettiğiniz imha tutanağından yer alan Jandarma Genel Komutanlığının 
86 numaralı imha belgesindeki kayıtlı, dikkat edersek yanında 1 sayfa yazılı, savcımız 133. 
sayfada bir değerlendirme yapmış, bir nüsha diyor, demek ki kendi içimizde dahi bu belgenin 
doğruluğu hususunda bir tereddütümüz var, sayfa 133'te Sayın Savcımız değerlendirme 
yaparken 1 sayfayı 1 nüsha demiş, aynı şekilde Milli Güvenlik Kuruluna giden nüshasına 
bakıyoruz, orada savcılığının muhafaza altına aldığı belgede dahi bir nüshası gözüküyor, 
peki bunun 19 sayfası nerede veya niye konmadı, bizde inanın bu konuyu biz de tereddüt 
içinde kalıyoruz, evrakların içeriğindeki fotokopi oldukları için neler ilave edilebileceğini 
tabi tahmin edersiniz ki biz de bilemeyiz."

 "Burada dosyada daha önce olarak ve son olarakta yine dosyamıza Genelkurmay 
tarafından gönderilen imha tutanağından çalışma gurubu oluşturulması, 04/04/1997 tarihli 
denmiş tarihi, yine Batı Çalışma Grubu rapor sistemi ile ilgili belgelerin imha edildiği 
belirtilmiş. İşte sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Şimdi bunların hazırlayan birim, sizin başında 
bulunduğunuz birim." Ben şube müdürü olarak benim evet.

 "Daha öncede savcılıkta dediğim gibi ifade vermişsiniz, hiç örneği olmazsa tamam 
anlayabiliriz ama burada Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen bir örnek var ve 
daha öncede ayrıntılarını da okudum ben, birçok sanığın savunmasını alırken yani çok 
unutulabilecek veya rastgele hazırlanabilecek bir belge olmadığını düşünüyorum takdir 
edersiniz ki. Ve dediğim gibi bu Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen bir belge o 
yüzden de sizden bir açıklama bekliyoruz, yani de ille de sizin zararınıza olacak bir açıklama 
değil, bir açıklama bekliyoruz sadece."

 "Ben net olarak şunu söyleyebilirim; dosya nüshasında parafeler ile ilgili ikinci 
başkanıma kadar olan suretini görelim ve o takdirde bu evrak üzerindeki bütün 
düşüncelerimizi size nakledebiliriz. dosya suretindeki, dosya nüshasındaki parafeler ile 
birlikte proje subayından ikinci başkana, hatta onun üzerinde birinci başkanın dahi parafesini 
görmek mümkün olacak, onu görürsek biz zaten bu evraklar üzerinde hiçbir kaçamağımız 
yok ve diyoruz ki Batı Çalışma Grubu faaliyetleri içindeyiz." 

"İdris Bey zaten şöyle size sorduğumuz sorular elimizdeki belgelerle ilgili yani."
"Belgeler bizim değil."
 "Şimdi zaten imha edilmemiş olsalar böyle bir sorun olmayacak, yani belgelerin bir 

kısmı imha edildiği için bu anlamda tabi üst yazıları o zincir olmayabilir. Biz sadece olanları 
soruyoruz size."

"Evet, evet mesela bakın Jandarma Genel Komutanlığına lütfen şey yanımızda 
iddianame, 86. sırasında yazılı olan imha edilen belgede 1 sayfa yazılı 133. sayfayı açalım, 
savcımızın değerlendirmesi de orada 1 nüsha demiş, siz buyurun kararı beraber verelim 
efendim, hangisi acaba doğrudur, 1 sayfalık belge, şimdi gösterdiğiniz bana 20 sayfa bir baş 
yazısı, 19 eki var diyorsunuz."

 "Tamamende öyleydi, tüm içeriği de açıklanmıştı, yani Batı eylem planının tüm 
içeriği iddianamede var.Yani sayfa sayısına kadar, numarasına kadar. Bu konuda bir 
tutarsızlık olduğunu düşünmüyorum ama tabi çok belge var, mesela imha edilen belgeler var, 
mesela buradaki yok edilecek arşiv ve malzeme tutanağı 441 evrak ve ekleri denmiş. Yani 
işte Bat. Ol. Bir. Rap. var, Bat. Gün. Dur. Rap. var, başka belgeler var, BÇG Bilgi İhtiyaçları 



  

var yani bunlar imha edilmiş, bunlarda tabi tutarsızlıklar olabilir ama sadece yani size 
sorduğumuz yani somut belgeler ile ilgili bilgi verebilirsiniz memnun olacağız. Mesela 
dediğim gibi bu Batı Eylem Planı ile ilgili."

"Şimdi Batı Eylem Planını inanın ben bu hali ile hiç hatırlamıyorum efendim."
 "Yani bu gösterdiğimiz 2012/75 emanette kayıtlı 19 sayfalık planı 

hatırlamıyorsunuz. İmza da fotokopidir diyorsunuz." Hatırlamıyorum. Evet efendim.
"Şimdi savunmanızı dinlediğimizde burada genel olarak belgelerin hepsine sahte 

veya tahrif edilmiş dediniz, iddianameyi okudunuz. Okuduğunuz iddianamede size göre 
sahte olmayan gerçek olan bir belge var mı?Evet hepsinin sahte olduğunu söylüyorsunuz "

"Zannediyorum yok, hepsinde bir düzenlemeler var. Sahte demiyorum, 
düzenlemeler var, üzerinde bazı ilaveler veya değişiklikler yapılmış."

Burada yapılan savunmalarda sizden önce bu yine sizin gibi iddianameyi inceleyip 
savunma yapan sanıklardan bir kısmı 4 Nisan tarihli belgeyi, 10 Nisan tarihli belgeyi 
BÇG'nin kuruluşu ile alakalı belgeleri kabul ettiler, bunların doğru olduğunu söylediler, siz 
bu konuda ne diyorsunuz?"

 "4 Nisan belgesi tabi bizim elimizden geçmedi ve hiç görmediğimiz belge onu 
müsaade ederseniz cevaplandırmayım.

 "Şimdi bir de müşteki Hasan Celal Güzel tarafından sunulan belge, belgenin bu 
iddianamedeki belge ile örtüşmediğini söylediniz, bu o dönemde taslak halinde bu belgenin 
çıkma ihtimali yok mu size göre yani bütün belgeler iddianamedeki belgeler değişik 
kaynaklardan gelen belgeler, kaldı ki bir kısmı bunların sunum şeklinde ve değişik 
birimlerde, değişik zamanlarda sunulan, sunumu yapılan ve içerik olarak birbirleri ile 
bağdaşan belgeler olduğu iddianamede belirtiliyor, yani birebir bunlar aynıdır denilmiyor 
zaten ve imzasız belgeler yani sunumlar özellikle, bunların bu şekilde siz bunların da sahte 
olduğunu söylediniz, bu şekilde değişik birimlerde değişik yerlerde, aynı içerik, aynı konu 
yahutta benzer içerikle hazırlanıp sunulma ihtimali yok mu?" 

 "Şimdi gerçek taslak belge bir kere nerede Sayın Savcım, ikincisi Hasan Celal 
Güzel'in verdiği belge şu anda acaba yapılan bizim yaptığımız belge ile aynı mı, hiçbir bu 
konuda iddianamede net olarak konmuş bir belge yok."

 "Şimdi şöyle; taslak olarak sunulduğu belirtilen belgenin karşılaştırılmasında bir 
paragrafının uyuşmadığı diğer paragraflarının Genelkurmay'dan alınan belge ile aynı 
olduğu iddianamede belirtiliyor, eğer bu belgeler gerçek olmamış olsa diğer 
paragraflarının bire bir aynı yazılma ihtimali var mı size göre, bu dönem itibari ile?"

 "Yani olamaz, evet olamaz ama gerçek belge Hasan Celal Güzel'in belgesi mi, 
gerçek olarak bu Genelkurmay'dan taslak belge alındı mı Sayın Savcım."

 "Şimdi biz şunu biliyoruz; o dönem işte Hasan Celal Güzel ve Bülent Orakoğlu ile 
ilgili soruşturmaya da konu olan bir takım belgelerin yazım aşamasında yahutta yazıldıktan 
sonra taslak halinde dışarıya çıkarıldığını biliyoruz." Evet.

 "Yani bu belgelerin bir kısmı taslak halinde çıkarma ihtimali, çıkarılma ihtimali 
yok mu o dönem." Olabilir.

"Olabilir tamam, şimdi başka bir soru sormak istiyorum ben; dediniz ki sizin görev 
yaptığınız plan şubede Batı Çalışma Grubu için oluşturulmuş bir alan yok dediniz."Yok.

 "Doğru, şimdi Başsavcılığımızda ifade veren sanık Çevik Bir bu konuda kendisine 
bu belgeler gösterilip sorulduğunda Batı Çalışma Grubunun fiziki çalışma alanını gösteren 
krokinin doğru olduğunu söylemiş, yine Çetin Doğan bu konuda ifadesinde fiziki alanı 
gösteren şema ile ilgili görevli tüm personelin burada çalıştığını belirtmiş, ne diyorsunuz bu 
konuda?"

 "Sayın Savcım bir kere bu emir çıktığı tarihte 20 kişinin orada olması ve bu 
düzenlemenin yapılması düşünülmüş ama biraz evvel beyanımda da ifade ettim, 6 kişi geliyor 
ve bir toplantı masasında yapılacak işleri de belli, dolayısı ile özel bir mekana, özel bir 



  

düzenlemeye gerek yok, bu arkadaşlarım 1-2 saat çalışıyorlar gazetelere ve bahsettiğim basın 
yayın incelemesini yapıp ayrılıp gidiyorlar, buna ihtiyaçta duymadı ve daire başkanımda 
bunu çok iyi beyanında ifade etti, hiçbir şekilde emirdeki düzenleme yapılmamıştır, emirdeki 
şekil, bölümlenme olmamıştır."

 "Soruşturma sırasında ifadesi alınan ve İGHD dairesinde desinatör olarak, teknik 
ressam olarak, sivil memur olarak çalıştığını söyleyen Serhat Altay CD5 BÇG Bornova 
Kenan klasöründeki BÇG Telre.doc isimli word belgesinde Batı Çalışma Grubunda 
çalışanların isim, görev ve telefonların bulunduğu belge ile ilgili olarak 3 katip 
arkadaşından birisinin hazırladığını, belgede belirtilen isimlerin Batı Çalışma Grubunda 
çalışan kişiler olduğunu belirtmiş, Ömer Özkan yine aynı şekilde İGHD Plan Şubede Veri 
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni sivil memuru olarak çalıştığını, bu konuda aynı klasördeki 
belge ile ilgili olarak belgeyi kendisinin sivil memur katip olarak verilen talimat üzerine 
hazırladığını, belgenin doğru olduğunu söylemiş, sonra giriş yetkisi veren belge ile ilgili 
olarak Ömer Özkan belgeyi kendisinin sivil memur olarak hazırladığını, belgenin doğru 
olduğunu söylemiş, yine Serhat Altay; aynı konuda ifade vermiş, belgede belirtilen kişilerin 
BÇG'de çalışan kişiler olduğunu belirtmiş, bu konuda ne diyorsunuz?"

 "Sayın Savcım bu arkadaşlarım oranın yazıcıları ve yalnız bizim şubenin değil 
üstelik dairenin yazıcıları bunlar ve desinatörleri, onlar bu kadar detayı hatırlayabiliyorlarsa 
ne mutlu, bir kere imzalanmamış, hazırlanmamış, hiçbir şekilde realize edilmemiş, biraz 
evvel de beyanımda söyledim, onlarca hatası olan belgelerin gerçek olmadığı kanaatindeyim."

" 6 Mayıs 97 tarihli belge Başsavcılığımıza Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
gönderilen bir belge ve Genelkurmay Başkanlığı bunu kendi yani arşivinden çıkarıp bize 
gönderiyor, sonra bu belge ile ilgili olarak imha arşiv malzemeleri envanterinin 8. 
sayfasında, 81.sırasında bunun belgenin tarih ve sayılı ile aynı belirtilmek sureti ile imha 
edildiği belirtiliyor, bu belgeler ile ilgili yine sizin verdiğiniz ifade var plan proje subayı Ünal 
Akbulut tarafından hazırlanarak size kendinize geldiğiniz söylemişsiniz bu belgenin, sivil 
memurlar yine aynı şekilde bu belgeyi hazırladıklarını, haberdar olduklarını söylüyorlar, yine 
27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı başlıklı belge Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
tarafımıza gönderilen belge yani burada bizim koyduğumuz belgeler ya Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen, bir kısmı da bir yerlerden gerek işte Tamer Tatar tarafından 
yahutta İstanbul'da yapılan bir takım soruşturmalarda ele geçen ve Başsavcılığımıza 
gönderilen belgeler yani Başsavcılığımız tarafından siz değişik anlamlara gelebilecek şeyler 
de söylediniz, hani bir yerden alınmış veyahutta alınması konusunda talimat verilmiş bir 
belge değil yani bu belgeler, bunu söylemek istiyorum ben, bu konuda sizin bu belgelerin 
Genelkurmay Başkanlığına dayanması oradan gönderilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"

 "Sayın Savcım bir kere Genelkurmay arşivlediği belgesi mutlak dosya sureti olması 
lazım, yani dosya nüshası, dosya nüshası demek; biraz evvel de beyanım da da açıkladım, 
imza yetkili makamın parafeli imzası ve aşağıya doğru koordine ve parafeler ile beraber olan 
dosyadır ve dosya aynı zamanda arşiv kodu ile üzerine basılarak saklanan evraktır, şimdi biz 
gördüğümüz evraklar hiçbirisi iddianamede bu türlü dosyalanmış veya Genelkurmaydan 
gelen belge değildir, biz de haklı olarak fotokopi ve içerisininde değişik olabileceğini dikkate 
alıp kabul etmiyoruz, dolayısı ile bunların hiçbirisi bizim yazdığımız, dosyaladığımı, 
sakladığımız evraklar olmadığı kanaatiyle biz de bunlara güvenip de şu doğrudur, bu 
doğrudur diyemiyoruz Sayın Savcım."

 "Sayın İdris Koralp, Cengiz Çatankaya BÇG de çalışmış mıdır, çalıştıysa ne kadar 
çalışmıştır, çalıştığı bu süre içerisinde Cengiz Çetinkaya'ya herhangi bir plan ve proje 
yaptırdınız mı?"

 "Cengiz Çetinkaya'yı burada tanıdım, Batı Çalışma Grubunda bir hafta kadar bir 
süre Harekat Başkanlığı Psikolojik Harekat Dairesinden geldiğine inanıyorum, çünkü proje 
subayları ile de görüşerek bu kanaatimi söylüyorum, ayrıca kendisine orada bu bir iki saatlik 



  

çalışma esnasında bir plan bir proje veya bir başka evrak hazırlığı vermedim."
 "Sayın Başkanım ikinci sorum aynı konuyla ilgili, BÇG'de görev yapmış olan tüm 

personele takdir belgesi verdiğiniz halde Cengiz Çetinkaya'ya neden vermediniz?"
 "Zaten çok açık, bir hafta çalışmış bir arkadaşla tanışmanız bile zor alan bir konuda 

takdir belgesi hak etmemiş demekki."
"Sayın İdris Koralp, İsmail Hakkı Önder BÇG'ye gelip çalışmış mıdır?"
 "İsmail Hakkı Önder Batı Çalışma Grubu veya plan şubesi bölgesine gelse bile 

bizimle birlikte çalışmamıştır."
"Metin Keşap BÇG de çalışmış mıdır?" Çalışmamıştır.
"Sizin zamanınızda Serdar Çelebi BÇG de çalışmış mıdır?"
"Zannediyorum ki Haziran ayı sonuna doğru gelip gittiği olabilir ama ondan evvel 

hiçbir şekilde görmedim, olsa olsa Haziran ayı sonuna doğru çünkü zannediyorum askeri baş 
danışmanlıktaydı, o günlerde bizim bölgemize gelip giderdi ama görev verip vermediği 
konusunda bilmiyorum."

"Sayın Koralp, Batı Çalışma Grubunda çalışan personelin bir bölümü iddianameye 
göre konuşuyorum, dışarıdan gelen personel Lokman Ekinci açısından Özel Kuvvetler 
Komutanlığından gelen bir personel olarak soruyorum, dayanak olarak gösterilen emir ve 
planlarda Özel Kuvvetler Komutanlığından bir kişinin bir subayın Batı Çalışma Grubunda 
yer aldığı yazıyor, fakat telefon rehberinde ise 3 kişinin ismi var, böyle bir çelişki var, 
iddianamenin dayanağı olan iki belgede Özel Kuvvetler Komutanlığından bir kişinin 
görevlendirileceği, gene iddianamenin dayanağı olan belgelerden bir tanesinde 3 kişinin 
telefon rehberinde ismi var ve bu iki birbiri ile çelişen belge deliller olarak önümüze 
sunulmuş durumda, bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

 "İlgili arkadaşımız bizimle hiçbir şekilde Batı Çalışma Grubu bölgesinde olmamış 
ve çalışmamıştır. Özel Kuvvetlerden kimse Batı Çalışma Grubunda biraz evvelde kaçar 
kişinin nerelerden geldiğini söylerken ifade ettim, gelmedi ve dolayısı ile de Özel 
Kuvvetlerin telefon rehberinde de isimleri olan arkadaşlar da hiçbir şekilde bölgemizde 
bulunmadı."

" Yahya Kemal Yakışkan sizin emrinizde çalışan bir, o bir yani bilgisayarcı 
subaydır, görevi de bilgisayarlarla ilgilidir, teknik bir personeldir, bu teknik personel olan 
Yahya Kemal Yakışkan'a teknik görevinin dışında Batı Çalışma Grubu faaliyetleri yani 
irtica ile mücadele kapsamında herhangi bir görev verdiniz mi?"

 "Vermedim, çünkü İç Güvenlik Harekat Dairesinin bilgi işlem yani veri hazırlama 
bölümünde çalışan bir arkadaşımız, başarılı olduğu için takdirnameyi de iç güvenlik 
harekatındaki faaliyetleri nedeniyle verdim."

"O tarihte Kurmay Binbaşı rütbesinde bulunan müvekkilim Mehmet Faruk 
Alpaydın gerek bu tarihte ve gerekse sizin görevli olduğunuz devamı sürecinde Genel 
Kurmay Karargahında görevli Müdür, Batı Çalışma Gurubunun herhangi bir faaliyeti ve 
toplantısına geçici görevli veya Kadrolu personel olarak katılmış mıdır, bu dönemde nerde 
görevli olduğunu hatırlıyormusunuz."

" Mehmet Faruk Alpaydın benim Şubemin plan Subayıdır kendisini Mart ayının 
içerisinde Silahlı Kuvvetler Akademisine kursa katılmış Temmuz ayının sonunda dönmüştür. 
Hiç bir faaliyetimize bu görev içerisinde katılmamıştır. Batı Çalışma Gurubuna dahil tabi." 

" Berkay Turgut o tarihlerde Personel Başkanlığında Yarbay rütbesinde idi, 
kendisine Batı Çalışma Gurubu ile ilgili herhangi bir görev verilmiş  midir, sizin 
bulunduğunuz mahalde veya Batı Çalışma Grubunun çalıştığı yerde kendisi ile ilgili herhangi 
bir Batı Çalışma Gurubu Faaliyeti olmuş mudur?" 

 "Berkay Turgut'u hiç bir şekilde İç Güvenlik Dairesinde ve Şubemde görev almadı 
ve o dönem içinde de kendisini tanımıyordum."

 "Müvekkilim Hüsnü Dağ Basın Halkla ilişkiler Daire Başkanı Sıfatı ile Batı 



  

Çalışma Gurubu  içerisinde herhangi bir görev almış mıdır, eğer almamış veya almış ise 
herhangi bir şekilde basın ve halkla ilişkiler Dairesi Batı Çalışma Gurubuna ait herhangi bir 
resmi ya da özel evrak alışverişi olup basına yansıması açısından böyle bir evrak muhaberatı 
olmuş mudur?" 

 "Hüsnü Dağ hiç bir şekilde kendisi Daire Başkanıdır, basın Halkla İlişkiler Daire 
Başkanıdır,ne şubemizle ne de dairemizle ilgili gelip gitmesi ve aramızda çalışması 
olmamıştır, bahsedilen ikinci konu ise Genel Sekreterlikten dünde bahsettiğim gibi bir 
arkadaşımız her gün olmasa bile ilk iki gün basınla iligili basın özetleri Genel Kurmayın 
basın özetlerini bize vermiştir, ikinci günden sonra yalnız kendisi gelmediği için belgeleri 
yani basın özetlerini bize yollamıştır."

                        "Sayın Koralp Ziya Batur Kurmay Binbaşı Rütbesi ile 96 yılında ve 
Dairenize atandığı iç güvenlik eğitim teşkilat  Plan Subayı olarak görev yapıyordu, bu süre 
içerisinde BÇG ile ilgili bir görev aldı mı, BÇG de çalıştı mı?" 

 "Ziya Batur Plan Subayımdır. Benimle birlikte olduğum dönemde çalışmıştır. 
Ancak bu dönem içerisinde Batı Çalışma Gurubu evrakları ile kendisine bir görev 
vermedim." 

" 28 Şubat davası bu davanın odağına Batı Çalışma Gurubu Plan Şubesinin 
oturtulmasını Sayın İdris Koralp nasıl değerlendirmektedir. " 

 "Bahaddin Çelik Arkadaşımızla ilgili bilgiyi sormak istiyorsa kendisi Batı Çalışma 
Gurubuna Personel Başkanlığınca görevlendirilen bir arkadaşımızdır. Onun dışında bir 
faaliyetimiz olmadı. O da dün nasıl faaliyeti olduğunu aktardım."

 "Yüksel Sönmez sizin zamanınızda Jandarma Binbaşı olarak Şubenizde görev 
yapmaktaydı Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinde herhangi bir görev verdiniz mi?" 

 "Yüksel Sönmez Jandarma Binbaşı olarak Şubemde Plan Subayı olarak görev yaptı 
o dönem içerisinde özellikle dün bahsettiğim 29 yazıdan bakanlıklara ve suç duyurusu gibi 
bunları derlemesini ve toplamasını yapan bir proje subayıdır." 

"Müvekillim Alican Türk ve Mustafa Kemal Savcı Batı Çalışma Grubu içerisinde 
görevde bulundular mı?"

"Her iki arkadaşımızda Batı Çalışma Grubu faaliyetleri için ne şubemize ne de 
bulunan mekana gelmemiştir ve o dönemde de kendisini tanımıyordum. "

"Şimdi garip bir tablo ortaya çıktı bir çok sanık müdafii dünden itibaren size hep 
kendi müvekkillerinin Batı Çalışma Gurubunda olup olmadığını, sizin biriminizde ne kadar 
çalışıp çalışmadığını hatta bir haftalık çalışan bir aylık çalışan kursa gidip gelip gelen 
hepsinin ayrıntılarını sordular ve siz hepsini hatırladığınız ve hepsininde Batı Çalışma 
gurubunda görev almadıklarını O yönde ifade bulundunuz. Avukatınızın bu yöndeki 
endişesine de hak veriyorum. Neden bütün sanık müdafiileri kendi müvekkilerine Batı 
Çalışma Grubunda olup olmadıklarını ve neden Plan Şube Müdürlüğünde çalışıp 
çalışmadıklarını size soruyorlar bu konuda belirleyici siz misiniz?"  Hayır.

"Siz plan Şube Müdür olarak görev yaptınız ve ne hikmetse herkez size batı çalışma 
gurubunda çalışıp çalışmadığını ayrıntıları ile soruyorlar ve cevap veriyorsunuz. Sizin 
evinizden çıkan 40 küsür malzeme var hepside merhum başbakan Erbakan başta olmak üzere 
Refah partisinin ve islamcı hareket dediğiniz kesimin önde gelen isimleri Şevki Yılmaz gibi vs 
belediye başkanları millet vekilleri bakanlar onlara ilişkin ve onların bir takım özellikle 
islami kollarla ilgili konuşmaları kasetleri belgeleri hepsi sizin evinizde çıkıyor neden bu 
belgeleri hepsi evinizde çıkıyor bu konuda daha önce ben sayın Çevik Bire bu soruyu 
sormuştum veya Çetin Doğana sormuştum. Şimdi burda iddia ediliyorki biz irtica ile 
mücadele ettik bu malzemenin sizin evinizde çıktığına göre irtica nedir irtica kimdir 
onunla mücadele nasıl yapılmalıdır. Burdaki belirleyici irade belirliyeci unsur kimdir. 
Evinizde bu malzemeler çıktığına göre bu konudaki malzeme belirleyici siz misiniz evinizde 
bu kadar malzeme neden çıkmıştır. Özel ilginizden dolayımı." 



  

 "Yalnızca delil torbasına konan ancak delil torbasında da her iki tarafı dikili 
mühürlenmemiş bir evrak olarak çıkan tek belgedir. Bu bahsediğiniz içinde kırktane faaliyet 
konmuş bu belgenin de bizim evde çıkan malzemeler içerisinde oradaki avukatım tarafından 
açık ve mühürsüz olarak konduğu daha sonrada savcılığa geldiği ve bizde orada yanındaki 
yere avukatım bunun detay teknikleride açıklayacak yine mühürsüz belgeyi açmadığımız 
mahkeme tarafından açıldığı aylar sonra belli olan bir belgedir. Bu belgeninde bana ait olup 
olmadığı şuanda belli değilidir." 

"Yani bu belgeler evinizde değil miydi." Değildi.
"07 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığınızı hatırlıyormusunuz." 
"O toplantıya katılmadım." 
"05 Mayıs 1997 tarihli evraktan haberiniz var mı?"
"Hayır yok yani burada iddianamede  gördüm." 
"Bu güne kadar ifadesi alınan sanıkların tümü iddianemede ismi geçilen ve Batı 

Çalışma Gurubu merkezli evraklarının tamamının inkar ettiler sahte olduğuna dair beyanatta 
bulundular sadece batı çalışma grubunun taslak metni ile ilgili  bazıları bunu kabullendiler 
ama yine çoğu bunu inkar ettiler fakat bu sarımsak olayından sonra Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı bünyesinde Askeri Mahkeme bir daha doğrusu askeri savcılık bir soruşturma 
açıyor ve mahkemede Deniz Kuvvetleri komutanlığı bünyesindeki bir Albay iki ay önce 
Sarımsak tarafından sızdırılan 40'a yakın evraktan birisi olan 05 Mayıs 1997 tarihli evrağın 
taslak bilgisayardaki taslak metni ile aynı olduğunu  ve imzalı  suretinde dosya içerisinde 
olduğunu söylüyor şimdi bu güne kadar sanıkların tamamı bu belgeyi inkar ettiler fakat o 
dönemde yapılan soruşturma ve kovuşturmada ifadesi alınan Eser Şahan bunu doğrulayor bu 
belgenin doğru olduğunu iki ay önce sarımsak tarafından sızdırıldığı ve değişik kanallar ile 
tekrar kendilerine geldiğini söylüyor bu inkar sizde yanlış hatırlamayorsanız bu belgeleri 
kabullenmediniz bu kabullenmeyişinizin sebebi gerçekten haberinizin olmadığından dolayı 
mı? Neden inkar ediyorsunuz yani Eser Şahan bunu çok açık şekilde dile getiriyor ama siz 
inkar ediyorsunuz.?" 

 "Bu soru bana Savcılıkta dahi sorulmadı. Konuyla ilgili olmayan bir sorudur 
cevaplamak istemiyorum. "

 "Sayın İdris bey şimdi iddianamenin dayanağı olan belgelerde bu 5 mayıs 1997 li 
belgeye dayanılarak sizin hazırlamış olduğunuz fişlemeler söz konusu bu fişlemeleri siz mi 
yaptınız yoksa sahtemi dosyanın ekindeki evraklar ? "

"Bizim görevimizde hiç bir fişleme yapılmadı böyle bir belgede toplanmadı." 
"Şimdi Sarımsak tarafından sızdırılan mesajlar var ve o mesajların Askeri 

Mahkemede gerçek olduğu ortaya çıkıyor o mesajlarda  o dönemin siyasal partisi olan ve 
iktidarda olan Refahyol hükümeti yöneticileri hakkında fişlemelerin yapılması gerektiğini 
islami sermaye dernek ve vakıflar hakkında işlemlerin yapılması tespitlerin yapılıp acilen 
batı çalışma gurubuna gönderilmesi gerektiği yönünde eeee mesajlar var bu mesajlarla bu 
evraklar birbirlerini doğrulamaktadır. Ama siz inkar ediyorsunuz bu evraklara mesajlarda 
gerçekte yanlışmıydı o zaman.?" Benim Şubemde böyle bir evrak çıkmadı. 

" İsmet Berkan'ın bir yazısından bahsedeceğim size 13 Haziran 1997 tarihli Radikal 
Gazetesinde çıkan bir yazıda daha öncede Mahkeme huzurunda bir kaç sanığa sormuştum 
ama malesef aldığımız cevap personel yetersizliğinden dolayı bu tekziplerin yapılmadığı 
veya hukuki işlemlerin yapılmadığı şeklinde olmuştur. Ben bunu sizede sormak istiyorum 
çünkü bu yazı ile biraz önce bahsettiğim ve sizinde inkar ettiğiniz belgelerin içeriği 
birbirlerini doğrulamaktadır. O evrakların içeriği ile İsmet Berkan'ın 13 Hazır 97 tarihli köşe 
yazısının içeriği birbirlerini doğrulamakta doğruladığını ben söylüyorum bu konuda bu 
konuda bu İsmet Berkan'ın yazısı ile ilgili siz veya Genel Kurmay Başkanlığı bünyesindeki 
herhangi bir birim bir tekzip veya hukuki anlamda bir işlem yapılıp yapılmadığı noktasında 
bir bilginiz var mı.?" Benim şubemde böyle bir konu geçmedi.



  

 "Şimdi o tarihlerde özellikle bazı medya organlarında Türk Silahlı Kuvvetleri 
aleyhine korku ve panik havası estirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerin Silah kullanmaya hazır 
oldukları darbe yapmaya hazır olduklarını çağrıştırıcı manşetler atılıyor bu manşetlerle ilgili 
Genel Kurmay Bünyesinde veya Batı Çalışma Gurubu bünyesinde bir tekzip veya bir hukuki 
işlem yapılıp yapılmadığı noktasında bilginiz varmı veya suç duyurusunda bulunması 
yönünde adli müşavirliğe bir ihbarınız oldu mu olmadı mı?

"Dört tane suç duyurusu olduğunu izah ettim." 
"Şimdi İdris bey Genel Kurmay İstihbaratta hangi konuda bilgi toplamak ile 

yükümlü ve görevli?"
"Bilgim yok çünkü ben iç güvenlik plan şube Müdürüyüm." 
 "Savunmanızda sürekli inkar konusundaki ısrarlardan dolayı ben soruyu sormak 

istiyorum. Şimdi 4 Nisan 1997 tarihli belge ile ilgili olarak Başsavcılığımızda müdafiiniz 
huzurda ifade verdiğiniz bu belgeler ve diğer belgeler ile ilgili şimdi 4 Nisan 1997 tarihli 
çalışma gurubu oluşturması konulu belge ile ilgili Çevik Bir imzalı belgenin gensek icra 
assubayı tarafından yazıldığı çevik birin kendi aldığı emir ve tasarruf ile yazıldığını 
belirtmişiniz. 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma gurubu konulu Çevik bir imzalı belgeyi 
kendi emrinde çalışan proje subayları olan sizin emrinizde çalışan Ünal Akbulut Nurşen 
Bozkurt  Ziya Batur ve Faruk Alpaydın' dan birisinin hazırladığını belirtmişsiniz 10 Nisan 
1997 tarihli bu belgenin ilk( a) sında bulunan Batı Çalışma Gurubu Teşkilat yapısını 
gösteren şemanın Çetin Doğan tarafından hazırlanıp imzalandığını Şemadaki planlamada 
belirtilen üç Kurmay Subaydan birinin siz olduğunuzu belirtmişsiniz. 10 Nisan 1997 tarihli 
bu belgenin  yine (k) sındaki Batı Çalışma Gurubunun fiziki  çalışma alanını gösteren 
krokinin doğru olduğunu belirtmişsiniz. 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Gurubu Rapor 
Sistemi konulu belge ve eklerini emrinizde olan proje subayları Ünal Akbulut Ruşen Bozkurt 
Ziya Batur ve Faruk Alpaydından birisinin hazırladığını belirtmişsiniz ekindeki yazılarda 
sizin imzanızın mevcut olduğunu belirtmişsiniz ekleri olan Batı Çalışma Gurubu günlük 
durum raporu Batı Gündurak ve Batı Çalışma Gurubu olay bildirim raporu, bunu şube 
müdürü olarak imzaladığınızı belirtmişsiniz yazı ise sıra ile amirlerinize proje subayının 
götürerek imza ettirdiğini belirtmişsiniz Kenan Deniz, Çetin Doğana paraf ettirdiğini Çetin 
Doğan'ında  J2 ve J5 in parafını aldığını Çevik birin evrakı imzalayarak dağıtım yaptığını 
Genel Kurmay Başkanına bilgi verdiğini belirtmişsiniz, 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu, Batı  Hareket Komsepti konulu belgenin kendini sizin proje plan proje subayı olan 
Ünal Akbulut tarafından hazırlanarak size geldiğini söylemişsiniz. Sizin de ilgi (hd) Başkanı 
Kenan Deniz'e arz ettiğinizi daha sonra hareket Başkanı Çetin Doğan'a arz edildiğini Çetin 
Doğan'ın bu kordine parafı yaparak (j2) istihbarat Başkanı (J2) Plan Prensipler Başkanına 
arz edip değişikliklerini alıp Çevik bire sunulduğunu Çevik birin Genel Kurmay Başkanına 
bilgi sunumu yaptıktan sonra evrakın dağıtımının gereğinin yapıldığını belirtmişsiniz. 27 
Mayıs 1997 tarihli Batı eylem Planı konulu Çevik bir imzalı yazının (ek) sında bulunan 19 
sayfadan oluşan 19 sayfadan oluşan ighdplşmd İdris Koralp imzalı Batı Çalışma Gurubu 
Batı eylem planındaki  bulanan belgenin size ait olduğunu söylemişsiniz. Doğru olduğunu 
belirtmişsiniz. Bu belgenin o tarihte plan subayı olan Ünal Akbulut tarafından hazırlandığını 
belirtmişsiniz. Emrinizde 4 tane plan subayı olduğunu Ünal Akbulut'un en kıdemlisi 
olduğunu belirtmişsiniz. Ruşen Bozkurt, Ziya Batur, Faruk Alpaydın'ında plan subayları 
olduğunu belirtmişsiniz. Bu planı siz paraf ettiğinizi Ilgi hd Başkanı Kenan Deniz'e 
yolladığınızı Kenan Deniz'inde düzeltmesini yapıp paraf ettiğini, ondan sonra Hareket 
Başkanı Çetin Doğana çıktığını, onunda parafını atıp düzeltmeleri yapdığını, kendisine eş 
ilgili birimlerde olan İstihbarat Başkanı (j2)in Strajik plan Daire Başkanı (j5)'in Kanunlara 
ve yasaya uygun mu diye yan koordine imzası attıklarını, tahmininizce Adli Müşavirlik 
parafınında alınmış olabileceğini daha sonra Çevik bire plan subayının evrakı çıkartıp 
imzalattığını, Çevik birinde Genel Kurmay Başkanılığına evrakı bilgi alarak sunduğunu 



  

belirtmişsiniz. Diğer belgeler ile igili de bu şekilde betirtilen bilgiler vermişsin doğruluyacak 
tarzda bilgiler vermişsiniz. Şimdi bu savunma müdafinizin huzurunda sesli olarak 
yazdırılarak daha sonrada siz okuyarak bu ifadenizi imzaladınız. Sizce bu bir çelişki değilmi 
nasıl oldu bu kadar ayrıntılı beyanları bu belgeler ile ilgili imzaladınız. Yazılı kendi bir hiç 
bir şekilde itiraz etmediniz ve müdafiniz itiraz etmedi.? 

 "Sayın Savcım bu bir çelişki değil biz hemen 11.mahkemeye gece yarısı 
çıktığımızda verdiğimiz şerh ve beyanlarımız da bu faaliyetlerin ve alınan ifadelerin 
yanlışlığını belirttik dünde kendi beyanında da o  şartların nasıl bir şartlar altında ifade 
verdiğini söyledim ve en temel noktada bütün bu bahsedilen belgelerin gerçek ve Genel 
Kurmaydan asıllarının olduğunun ifade edildiği için kabul tarzsında ifadelerimiz oldu ama 
dünde görüldüğü gibi evrakların aslı yani olmadığı için gerçek belgeler olmadığı için 
fotokopiler olduğu için haklı olarak bende bu belgeler içindeki içerikleri hakkında doğru bir 
beyan vermem mümkün değil.  Şerhte var  yani dünde ifade ettim. Şerhimizde ifadelerimizin 
sonun da şimdi savcılıkta  hemde mahkeminin ifadesinde hem avukatımın hem benim şerhi 
vardır."

"Bilindiği gibi siyasi davalar kollektif sorumluluk esasını güden ve genelde de 
geçmişin intikamını amaçlayan bir görünüm arz etmiştir tarihte bu sizi yargının işleyişi 
yönünden endişeye sevk ediyor mu ? " Hayır. Cevaplamak istemiyorum.

 "Sayın İdris Koralp sayın iddia makamının dakikalarca okuduğu belgeler bilgiler 
konusunda soruşturmaya yöneten sayın savcı size bunları sorarken bunları önünüze tek tek 
serip şu belge şunu yazıyo bu belge bunu yazıyo diye birşey gösterdi mi? Yoksa zahiren 
böyle şöyledir şeklinde bir ifade bulunarak siz o cevapları verdiniz bunu sormak istiyorum. 
Yani  bu kadar rahat bir belgemi gösterdi ki şu belge şu  şu belge şu şu belge şu şu imza şu 
yani bu sorguyu usule uygun olarak mı yaptı ki yoksa buraya bu şekilde mi aktardı bunu 
sormak istiyorum?"

"Dünde ifade ettiğim yazılı beyanımda kesinlikle bu tarzda açık net belgeler 
görünerek belgeler okunarak yani suça dayalı olan belgeler okunarak gösterilerek bir 
cevaplama ve sorgulama yapılamamıştır." 

 "Sayın Koralp Batı Çalışma Gurubu Kurulduğunda Genel Kurmay İç Güvenlik 
Hareket Dairesi Plan Şube Müdürü olarak görev yaptınız. Batı Çalışma Gurubunda da 
Planlama bölümünde Plan Şube Müdürü olarak görev yaptığınız belirtilmektedir.  29 Nisan 
1997 tarihli Batı Çalışma Gurubu Rapor Sisteminde bazı kurumlara belli yerlerde fişlemeler 
yapmakla alakalı biz bu şekilde yorumluyoruz. Çünkü tarikatlar, Cemaatler, Vakıflar kaç tane 
var kaç tane yurt var efendim bunlar ne yapıyor ne ediyor mensupları nedir kaç tane vardır bu 
tip bilgi  edinme noktasında talimatlar verilmesi ile alakalı bir rapor sistemi şimdi sizde Batı 
Çalışma Gurubunda görevli olduğunuz iddianameden de anlaşıldığı üzere bunlar isteniyor ve 
geri dönüşümler oldu sanırım. Bunlar geri dönüşleri nerede kullanıldı.? İkincisi kurumlara 
yazılar gönderiliyor. Batı Çalışma Gurubundan özellikle sendika avukatı olarak söylüyorum 
Eğitim camiasının önde gelen en büyük sendikasıyız. Milli Egitim Bakanlığına diyorki şu 
okulda irticai guruplaşma var yazı yazılmış iddianamede şimdi bunların geri dönüşümlerini 
takip edilerek ne yapıldı yani oradaki insanlar ne yapıldı batı çalışma gurubu adamlara ne 
yaptı eğer suç varsa adli makamlara intikal mi ettirildi yoksa Batı Çalışma Gurubu olarak 
hangi hak ve yetkiye dayanarak biz bu belgeleri kendimizde topladık ve toplumda korku 
imparatorluğu oluşturmadık mı binlerce yüzbinlerce insandır bunların sayısı teşekkür 
ediyorum efendim." 

 "Birincisi gelen raporlar Milli Güvenlik Kuruluna Komuta katı ve komuta heyeti 
tarafından arz edilmiştir. Ilgili ve ihitiyaç duyulan bölümleri geri kalan kurumlara gönderilen 
yazılar hakkında da benin bir bilgim yok çünkü kurumların icra yetkileri kendileri."

" 5 Mayıs 1997 tarihli Deniz Kuvvetleri tarafından yayınlanan Batı Çalışma Gurubu 
bilgi ihtiyaçları belgesinde belge siz bu belgeye bir işlem yaptınız mı Genel Kurmay 



  

Başkanlığına bu belge gereği için geldi mi? Bize Deniz Kuvvetlerinden bu konuda emir 
verildi mi bir işlem yapılması istenildi mi ?"

"Bu konuda 5 Mayıs emri Genel Kurmay bizim şubemize gelmedi. Herhangi bir 
icrai görev almadık bilgi için dahi bu evrak bizde hiç görülmedi. Dolayısı ile bu konuda 
tamamen dışımızda olan bir evraktır." 

" 13/04/2012 tarihinde saat 22:30 da Emniyet Müdürlüğünde Müdafiniz huzurunda 
verdiğiniz ifade doğru mu? Batı Hareket Konsepti konulu belgenin içeriğini hatırlamadığınızı 
söylemişiniz. Yine batı eylem planı isimli belge hakkında da susma hakkını kullanmak 
istediğinizi belirtmişiniz doğru mu? Bu belgeler size gösterildi mi Emniyet Müdürlüğünde?

" Emniyette verdiğim ifadelerde bir sorunum yok. Doğrudur hatırlamadığım için. 
Gösterildi. Yine dıştan gösterildi detay veremediler."

 "Bir gün sonra Cumhuriyet Savcılığında aynı konular hakkında yine ifade 
vermişsiniz. Ben yine özetliyerek okuyorum önce bu işte dünde sorduğu Batı Çalışma 
gurubu eylem planı hakkında ifadede bulunmuşsunuz. Sorudan sonra belge gösterildi 
denmiş bu belge Genel Kurmay tarafından gönderilen ve size dün gösterdiğimiz belge. Bu 
belge hakkında ayrıntılı bilgiler vermişsiniz." 

"Onuda dün sormuştunuz. Cevapladım size bir prosodürü sormuştu sayın savcı." 
 "Ama şunu sormak istiyorum. Orda bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Bu belgenin 

genel kurmaydan hiç gelmediğini farz edelim. Sadece Tamar Tatarın ibraz ettiği belgeler 
içerisinde olduğunu düşünelim içeriği hakkında bilgiler vermişsiniz. Mesela bir soru 
sorulmuş Batı Eylem Planı bir nolu faaliyet planının a bendinde laiklik aleyhtarı yayın 
yapan radyo ve televizyon ve yazılı basını takip etmek diye devam eden bir ifade var bu 
verdiğiniz cevapta adli ve idare makamlara bilgi vermek için böyle bir faaliyet kapsamında 
bulunduk demişsiniz yine Batı Eylem Planının bir nolu eylem planın bir nolu faaliyet planın 
(c) bendi ile ilgili sorular sorulmuş ona da bu madde İçişleri Bakanlığının genelgelerinde 
açıkça belirtildiği için bu buraya aldık demişsiniz. Yine sonraki sorulara da İçişleri 
Bakanlığının yayınladığı bir genelgedeki tedbirleri içeren ve çoğunlukla garnizon 
komutanlığının bir iş sahibi olmasını gerektiren konulardır demişsiniz yine eylem planının 
2 nolu faaliyet planının (b) bendindeki faaliyetlerle ilgili olarak bizim burada kast etmek 
istediğimiz adli ve idari birimlere bildirmektedir demişsiniz daha sonraki bazı konular Dış 
İşleri Bakanlığının İç İşleri Bakanlığının faaliyet alanına girmek gibi şeklinde bilgiler 
vermişsiniz yani bu cevaplarınızdan bu planın içeriği hakkında bilgi sahibi olduğunuz anlamı 
çıkıyor ben öyle anlıyorum. Buradaki savunmanız mı doğru savcılıkta müdafii huzurunda 
verdiğiniz bu ifademi doğru?" 

 "Benim burdaki savunmam tamamen spontene sorulan o andaki soruya göre Milli 
Güvenlik Kurulu Kararları aklımızda çünkü poliste beklerken üzerinde çalıştığımız bir konu 
dolayısı ile onlara yakıştırarak verdiğimiz spontere cevaplardır belgenin içeriğini bilmek kastı 
ile olmamıştır." 

"Peki iddianemeyi okuduktan sonra bir çağrışım yaptımı belgedeki konular?" 
" Belgenin içeriğini çok iyi bir kere hatırlayamıyoruz aradan geçen zaman çok 

dolayısı ile bu kadar yoğun bir belgeyi ve içerisinde olabilecek faaliyetleri insanın da bir 
fotokopi evrak olduğunu iddianameyi okuyunca ve şuanda ben size tespit ettim. Dokuz tane 
eylem planı var. Bunların arasındaki farklılıklarında ne olduğunu dikkate aldığımızda bu 
fotokopi evrak üzerinde insanın kendisine evet bunu hatırlıyorum bunu hatırlayamıyorum 
demek zor sayın hakimim." 

47.C. SANIK İDRİS KORALP MÜDAFİ AV. ŞEMSETTİN TOLGA 
ALTAN'IN SAVUNMASI 

" Benim müvekkilim niye emniyette verdiği ifadeyi kabul ediyor. Çünkü orda ona 



  

bu evraklar Genel Kurmaydan geldi filan denmedi. Ama Savcılıkta verilen ifade de bu 
evraklar genel Kurmayda geldi dendi benimde müvekkilim buna itibar etti baktı imzasına 
konu başlığı var orada Batı Eylem Planı yazıyor hatırladı biz dedi bu şekilde çalışmalar 
yaptık Batı hareket komsepti, Batı eylem palını ismi bu olan fakat bu evrakların içeriği 
incelettirilmedi ikincisi incelendirilse ne olur ezbere bilmesini kimse bekleyemez bunun 
insandır bu yüzden ifadelerde çelişki yok benim müvekkilim yaptığı işleri kabul ediyor. 
İşlerin içeriğini hatırlamıyor. Genel Kurmay Başkanlığında bir takım güç odaklarını sözde 
bazı gazetelere bir takım haberler yaptırdığı işte ordu geliyor darbe geliyor kabilinden bir 
takım haberler yaptırdığı söyleniyor okundu. Bunlar neden tekzip edilmedi deniyor efendim 
ben yanlış biliyorsam düzeltin tekzip bir haktır görev değil. İnsan hakkını ister kullanır 
isterde kullanmaz. Sonra bu insanlar ister kullanır ister kullanmaz diyecek insanlar da değil 
bunlar bu ülkenin güvenliği ile meşgul olan insanlar illa gazetelerde yazan herşeye cevap 
vermek zorundalar mı böyle bir mesai yaratılabilir mi. Batı Çalışma Gurubu ile ilgili bütün 
belgeler müvekkilimden çıkmıyor, 22 numaralı kaset var bu kasette Necmettin Erbakan'ın bir 
takım konuşmaları işte bu suç değildir. 22 numaralı kaset bir delil çuvalı içerisinde geldi 
müvekkilim evinden çıktığını hatırlamıyor. Müvekkilim batı çalışma gurubunda çalıştı mı 
çalmadı. Müvekkilim Batı çalışma gurubunda çalıştı mı işte bir hafta çalıştı, benim ki 
çalıştımı üç gün geldi beş gün gitti bunlara cevap verdi. Sizde makul bir soru sordunuz 
dedinizki  madem bu kadar insanı hatırlıyorsunuz o zaman belgeleri niye hatırlamıyorsunuz 
tekrar ediyorum benim müvekkilim belgeleri hatırlıyor. Mazur görün içeriklerini 
ezberleyemez.

 Müvekkilim iç güvenlik hareket dairesinde Plan Şube Müdürü idi şuç tarihinde 
Plan Şube Batı Çalışma Gurubuna ait olduğu iddia edilen yazışmaların tanzim edildiği bir 
şube iddia  bu ve bu güne kadar az yada çok hemen bütün sanıklar bu yazışmalardan 
savunmalarından bahsettiler. 

Müvekkil İdris Koralp suç tarihi itibari ile Genel Kurmay Başkanlığında İç Güvenlik 
Hareket Dairesine bağlı Plan Şubede Albay olarak Plan Şube Müdürü olarak görev 
yapmakdaydı. Düzenlenen iddianamede özetle kendisinin örneğin Batı Çalışma Gurubu 
Kuruluş Emiri, Batı Eylem Planı, Hareket Komsepti gibi yazı ve evraklar sebebi ile cezai 
sorumluluğu olduğu öne sürülmektedir. Müvvekkilime iddianamede yöneltilen suçlamalar 
temel olarak evraklarla ilgilidir. Bu sebeplerle ilk önce sözde Batı Çalışma Gurubu belgeleri 
ile ilgili açıklama yapmam  gerekir. Batı Çalışma Gurubu evraklarının sahtemi olduğu yoksa 
doğrumu olduğu tartışması yürüyor tabiki çok önemli bu tartırşma yabana atılmaması 
gereken bir tartışma ancak bir şeyin sıhatini sahteliğini tartışmak için ilk önce onun dosya 
içinde varlığı yokluğu meselesi halledilmeledir. 

O halde sıhat meselesinden daha önce halli gereken bir konu var bu evraklar dosyada 
mı değil mi iddianamede bahsedilen evraklar çünkü evraktan anlamamız gereken evrak 
asılları dosyada olmadan bu yazışmaların suça konu ithama konu evrakların sahteliğini 
iddia etmekte gereksizdir. Ben böyle bir iddiaya girmeyeceğim doğruluğunu iddia etmekte 
yanlıştır. Şu sebeple yanlıştır evrakların bu fotokopi ve bilgisayar çıktısı haliyle örnek 
veriyorum Emniyet Kriminal laboratuvarına gönderipte haklarında sahtelik incelemetmesi 
sıhhat inceletmesi yapılması mümkün değil labarotuvarın bunu yapması mümkün değil o 
yüzden bu tartışma yersiz laboratuvar şunu söyler evraklar fotokopidir mesela dün bize 
gösterdiğiniz evrak gibi bilgisayar çıktısıdır. Evrak asılları dosyada yoksa sahtelik ve 
gerkçeklik tartışmasınada gerek yok çünkü olmayan şeyin sahtesi olmaz.

 Hareket Komseptinden müvekkilimde bahsetti muhtelif suretler var işte iki üç çeşit 
harekat konsepti var bu suretlerden içerikleri farklı olanlar birbirleri ile uyuşmayanlar var 
bunu biz söylemiyoruz bunu iddianame söylüyor. 

Çetin Doğan tarafından bir takım evraklar hakkında sahtelik açıklaması yapınca 
sayın Savcılık makamı burada sordu kendisine Dediler ki efendim siz bu evrakların daha 



  

araştırılması incelemesi yapılmadı. Siz bu evrakların sahte olduğunu nasıl söylüyorsunuz 
nerden biliyorsunuz. Efendim sanıkların bunu sahte olduğunu bilmek gibi bir ihtiyaçları yok 
kaldı ki sanıklar bu evrakların bu evrakların sahteliğini ispat etmek gibi bir külfet altında da 
değiller çünkü esas bilinmesi gereken ve aydınlatılması gereken davada ispat olunması 
gereken şey bu evrakların doğru olduğunun tespitidir. Varolduğu iddia olunan bu evrakların 
doğru olduğunun tespitidir onun ispat külfetide Savcılığa aittir. Evrensel hukuk kurallarına 
göre bir kişinin masum olduğunun kanıtlanmasına gerek yoktur. Yani benim müvekkilimin 
mahsum olduğunu kanıtlamama gerek yok. Kişinin suçluluğu kanıtlanmamış olması onun 
mahsum olarak kabulü için yeterlidir. 

Huzurdaki davaya konu soruşturmada müvekkilime atfolunan sözde suç delili 
evrakların birincisi varlıkları ikincisi eğer gerçekten var iseler sıhhatleri kanıtlanabildi mi 
hayır o halde benim müvvekkilimin var ise suçluluğu hale kanıtlanamadı. Dosya içerisindeki 
bu delillere göre mahsumdur. Mahsum olduğu karineten kabul edilmelidir. 

Bilirkişi tarafından incelenmeyen bir delilin sahte olduğunu bilemeyiz. Doğru 
bunlara da sahte diyemeyiz buda doğru fakat mefumu muhalifinde incelenmeyen delillerin 
doğru olduğunu da kimse söylemeyemez.

Soruşturma aşamasında mahsumiyet karnesinin ihlal edildiği çok açık emanetteki 
yazılar yazışmalar incelemeye gönderilmedi. Çünkü bu sözde delillere doğrudur gerçektir 
diye rapor verilecek bir laboratuvar bir kurum yok daha da icad edilmedi. Evrakların tümü 
sahte bu içeriği farklı evraklardan hangisinin gerçek olduğu kanıtlanmadıkça ne ben ne de 
müvekkilim biraz önce sorgu aşamasında yaptığı gibi yapmaya mecbur olduğu gibi teferuatlı 
bir savunma yapamıyacağız. 

Dokuz tane batı çalışma kurulu eylem planı bunlardan hangisine göre açıklama verse 
beğeniriz mesela birbirinden çeşitli ise bu evraklar birine göre ifade verse öbürüne göre 
yanlış olur birine göre ifade verse diğer içeriktekine göre yanlış olur hangisine göre ifade 
verilmesi bekleniyor. Bunu yapamıyacağız bu evrakların varlığı araştırılmadan 
yapamayacağız.

Müvekkilim örneğin batı çalışma gurubu eylem planı konulu bir çalışmanın 
yapıldığını ama içeriğini hatırlamadığını beyan ettiyse eğer bu ifade emanetteki dün bize 
gösterdiğiniz müvvekkilimin ifadesi sırasında sorgusu sırasında bize gösterdiğiniz evrakı 
kabul ettiği anlamına tevil olundu. Halbuki benim müvekkilim o evrakın içeriğini kabul 
etmedi. Hareket komsepti konusunda Batı eylem planı konusunda çalışma yapıldığını işlem 
yapıldığı göstermek başka birşey o gösterilen dün bize gösterilen evrakı kabul etmek başka 
bir şeydir. Müvekkilimde bu evrakların içeriğini bilemez.

Savcılık sorgu zabtında yeralan beyanları bile iddianameye doğru geçmemiştir. Bu 
evrakların içeriklerinin hiç değilse bir kısmının içeriklerinin tahrif edildiğini ispat edebilmem 
için hiç bir rapora ihtiyaçım yok bana iddianame metni yeter.

 Genel Kurmaydan gelen belge doğru Genel Kurmaydan gelmiş fakat mesela bir 
belge var genel kurmaydan gelen fotokopisinin fotokopisidir deniyor olacak birşey değil. Bir 
kere sen onu onaylarken aslıyla nasıl mukayese ettin. Olmayan belgeyi yani bi bakman lazım 
aslı ile fotokopisini karşılaştırıp bunlar arasında bir tezat bir çelişki varmı yokmu diye 
bakman lazım yani sadece evrakı gönderen merciin yazı üzerindeki titre bizim o evraka 
güvenmemizi sağlayamaz o işlemi yapan memurun bu konuda cahil olması ihtimali var hatta 
belkide suç işlemek kastı ile yaptı yani aslı olmayan bir evrakın biryerden fotokopisi 
bulunupta bu mahkemenize uluştırılacaksa bunu bende yaparım. 

 Şimdi iddianamenin 388 sayfasında Batı Çalışma Gurbu rapor sistemi konulu 
belge ile ilgili olmalı açıklamalar yapıldıktan 8. Klasör 249, 55 sayfalarda bulunan Çevik bir 
ve İdris Koralp imzalı şüpheliler Çevik bir ve İdris Koralp tarafından doğru olduğu belirtilen 
ve İddianamenin BÇG ile ilgili belgeler bölümünde açıklanan belge karşılaştırıldığında son 
parağraf hariç metnin aynı olduğu tespit edilmiştir. Devamla iddianamenin 52-58 



  

sayfalarında daha önce belge ile karşılaştırıldığında metnin birebir aynı olduğu tespit 
edilmiştir. Doğru ve gerçek bir metinde bırakalım bir paragrafı bir harf bile bir harf bile 
oynamaz değişiklik arz etmez hele ki biz resmi bir belgeden bahsediyoruz. 

İddianameden okuduğum bu evraklardan en az birisi sahte sayın heyet soru şu 
üçünün birden sahte olmadığı ne malum yani dün müvekkilime tevcihen soruldu. Dendiki 
tamam bu evraklardan içeriğinde değişiklik olanlar var ama o parağraf hariç geri kalan 
bütün kısımlar doğru örnek veriyorum. On sekiz bir sayfası yanlış 18 sayfası doğru o 
onsekiz sayfa birbiri ile uyuştuğu için o onsekiz sayfa doğru olmuş olmaz mı. Tabiki olmaz.

Aynı fotokopi sahte tahrif edilmiş evrakları aynı kirli el Genel Kurmay Başkanlığına 
da sokar bu iddianameye bu evrakların bir şekilde girmesi becerildiyse eğer Genel Kurmay 
Başkanlığına girmeside becerilir, sonra Savcılıktan ordan bu evrakları talep edince Genel 
Kurmay Başkanlığı da gönderir işte gönderilmiş bir evrak fotokipisin fotokopisidir diye aslı 
elinde olmayan evrak hakkında onaylama yapmış usulsüz net usulsüz aslı elinde olmayan 
evraktan onaylı suret çıkarılmaz.

Dosya nüshaları nasıl olur dosya nüshasında o evrakı hazırlayan kişi örnek 
veriyorum bir teğmen ise en son onaylayan kişi Genel Kurmay Başkanı ise o teğmen ve 
Genel Kurmay Başkanı ise o teğmen ile Genel Kurmay Başkanı arasındaki imza silsilesinde 
imza atan bütün komutanların imzası yer alır dün bunu verdik. Eğer yok ise o imzalar dün 
bize gönderilen evrakta yoktu. O evrak dosya nüshası değildir. O evrak dosya nüshasının 
fotokopiside değildir.  İdris Koralp bu belgelerin içeriklerini hiç bir zaman kabul etmiyor.

İddianamede muhtelif olduğu kabul edilen evraklardan hangisine gösterip soru 
sordunuz müvekkilime de müvekkilimin hangisinin doğru olduğunu kabul ettiğini 
söylüyorsunuz. Yani içeriği farklı olanımı kabul etti. Bir başka soruşturmada bir başka 
bilgisayardan ele geçirileni mi imzasız olanı mı yoksa imzalı olup fotokopisinin fotokopisi 
olanı mı onaylı sureti olmayanı mı Hurşit Tolon' un bilgisayarından çıkanı mı, sahte olanı 
mı Tamer Tatardan geleni mi hangi hangisini kabul etti. Hepsini birden kabul etmiş olamaz.

 Müvekkilimin Emniyetteki ifadesini kabul edip Savcılıktakini redderkende bu 
argumana dayandı çünkü Savcılık bize bu evrakların kabul ederken biz bunları Genel 
Kurmaydan geldiğini söyledi. Evrak içeriğini de inceletmedi sonra incelese hangi birini 
inceletecek sorgu tarihinde ellerinde kaç evrak olduğunu ben bilemem ama örneğin batı 
eylem planından içeriği farklı iki nüsha önümüze konulsa sayın heyet inanırmıydık biz bu 
evrakların Genel Kurmayda asıllarının olduğuna yani Savcı bey söylese bile inanırmıydık biz 
bunların Genel Kurmayda asıllarının olduğuna iki farklı nüsha konsa idi.  Sadece imzasına 
bakabildik müvekkilim konu kısımlarını görünce başlıkta en üst sayfadaki konu kısımlarını 
görünce işte orda yazıyor Batı Hareket Komsepti, Batı Eylem Planı gibi sair konular yazıyor 
hatırladı o dönemde bu konuları içeren bir takım evrakların tanzim edildiğini ki yine kabul 
ediyor hala hatırlıyor bu gibi işlemler yapıldığını ama mesele şu esas itiraz şu 1997 yılında İç 
Güvenlik Haraket Daresi Plan Subayları tarafından hazırlanan içerik olarak doğru olan 
ve az önce izah ettiğim gibi gerçek olan dosyadamı hayır olsun kabul etti deniliyorsa ne 
suretle olursa olsun kabul etti deniliyorsa o zaman kabul etmesinmiydi konusunu tarihini 
imzasını gördüğü bir evrakı Genel Kurmaydan geldi denince bu evrak hakkında yalan mı 
söylesin Savcılığa itimat ettik. Fakat bu itimatımızın sonucunda bu evraklardan başka 
şeyler çıktı biz burda yanıldık irademiz fesada uğradı.

Müvekkilim ifadelerinde özellikle evraklarla ilgili yaptığı açıklamaların eksik bilgiye 
dayandığı için hatalı olduğunu dolayısı ile kabul etmediğimizi beyan ederim. Ifadesinde 
belirttiği beyanların bir kısmının yani yazılı olan ifade metninde yine yazılı olan iddianameye 
hatalı geçildiğini de beyan etti bunları da kabul etmiyoruz. Ben müvekkilimin ifadeleri 
hakkında şimdi dile getirdiğim çekincelerimi  o tarihte 14 Nisan 2012 tarihinde tutanağa da 
zabt ettiğim için bunlara itiraz etmediğimiz yolundaki ifadelere de katılmıyoruz. Evraklarla 
ilgili konuda söylüceklerim bundan ibarettir. 



  

Huzurdaki dava eski kanunda hükümeti ıskat veya yeni kanundaki deyimi ile cebir 
ve şiddet kullanarak hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek fiili ile ilgili daha halkça bir tabir ile 
darbe yargılamasıdır yani öyle olması gerekirdi ancak hem iddianame içeriğindeki muhtelif 
ithamların yoğunluğu bu ithamların birbirleri ile karmaşıklığı aralarındaki iddianamede 
gösterilen olayların aralarındaki illiyet bağının zayıflığı hemde sanıklara bu güne kadar tevcih 
edilen soruların maksatlarında aslında soruşturmanın eski Türk Ceza Kanunun 147. maddesi 
ile yani darbe fiili ile ilgisinin yavaş yavaş çözülmeye başladığını bunun yerine sorgunun 
gündemine irtica ile neden mücadele edildiği Batı Çalışma Gurubunun her nasılsa nasıl 
böyle bir işe kalkışabildiği irtica ile mücadele konusunda yetkinin nerelerden alındığı nasıl 
kullanıldığı konularının davanın esas konusunun yerine ikame edilmeye çalışıldığını 
çokça gözlemledim.

İrtica ile mücadele etmekte görevlendirilen şubede çalışan personele amirleri neden 
takdirname vermiştir yani bu sorunun altında şöyle bir kabul yazıyor BCG yasal olmayan bir 
şekilde kuruldu illegal bir yapı idi bu kabule göre suç olan bir işi hem yapıp hemde 
meziyetmiş gibi neden takdirname veriyorsunuz veya alıyorsunuz demek isteniyor.

 147. maddenin yerine ikame edilmeye çalışan başka konulardan birtanesi 
lojmanlara neden belli bir giyim tarzı ile girilebilmiştir. Neden örneğin tesettürle veya 
sakkalla girilememiştir. Başka bir örnek irtica gündemi suni bir gündemdir esas mesele irtica 
kisvesi altında hükümeti hedef almaktır amaç bu idi bunu asker diretmiştir hükümete 
hükümette 28 Şubatta mecburen kabul etmiştir. Demokratik bir ülkede böyle bir olay olurmu 
yine başka bir gündem davanın esasına oturan Batı Çalışma Gurubu evraklarını tanzim 
etmek için gerek yetki nerden bulundu böyle bir yetki Milli Güvenlik Kurulu kararları 
hakkında Milli Güvenlik Kurulu kararları hakkında mecliste kanun çıkarılmadan nasıl 
uygulamaya konulabilindi. 

 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının uygulamaya konulabilmesi için o kararlar 
hakkında kanun çıkarılmasına gerek yoktur. Çünkü Milli Güvenlik Kurulunun muhattabı 
Bakanlar Kuruludur. Bakanlar Kurulununda kanun çıkarmak gibi bir yetkisi yok 
Bakanlar Kurulu İdari İşlem yapar burada da öyle yapmış Batı Çalışma Gurubu 
faaliyetlerinden önce Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı direktifleri, genelgeleri ismini 
Başbakanlık direktifi ve İçişleri Bakanlığı genelgesi çıkarılmış yani biran için Bakanlar 
Kurulunun kanun çıkartma yetkisi olduğunu düşünsek bile ki bizim ülkemizde böyle bir 
yetkisi yok Milli Güvenlik Kurulu kararlarının uygulanması için yinede kanun çıkartmaya 
gerek yoktu. Herhangi bir işlem yapardı geçerdi. Batı Çalışma Gurubu emir komuta zinciri 
dışında hareket etmiş dolayısı ile Batı Çalışma Gurubu bir çuntadır. Böyle söyleniyor. Hemde 
öyle bir çuntadır ki bir çok müteyiz subayı ordudan ihraç etmeyi başarabilmiştir. 

Bahsettiğim bu konuların 147. maddede tanımlanan suçun maddi ve manevi 
unsurları ile dava konusu ile ilgisi yok.

İddialardan en önemlisi irtica ile mücadele konusunda batı çalışma gurubu başat bir 
güçtü hatta bu kararlarıda diğerleri devletin belli organlarına diretti zorla aldırdı gibi bir 
algı bir iddia böyle bir düşünce biçimi ilk önce yani hukuki olmaktan veya mantıksal boyutta 
doğru olup olmamasından daha ziyade ilk evvela bu düşünce biçimi kronolojik olarak hatalı 
yani hiç hukuki olarak bu konuyu tartışmaya gerek yok. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubatta 
toplandı ve karar aldı. Batı Çalışma Gurubu ise bundan 1,5 ay sonra 10 Nisan tarihinde 
kuruldu Batı Çalışma Gurubu daha doğup teşekkül etmeden nasıl birilerine baskı yapabilir. 
Nasıl Milli Güvenlik Kuruluna karar aldırabilir. Batı Çalışma Gurubu 10 Nisan tarihinde 
kuruldu tanklar 4 Şubatta yürüdü bu olayın sebebi nasıl Batı Çalışma Gurubu olabilir. 

Ancak iddianamede şöyle bir iddia var deniliyorki Batı Çalışma Gurubu 
kurulmadan önce zaten kriz masası adı altında faaliyet gösteriyordu. O yüzden bunların 
sebebi Batı Çalışma Gurubu olabilir deniliyor. Bunun hiç bir delili yoktur. Bu silsile ile 
gidersek biz Batı Çalışma Gurubunu, Kriz masasına da bağlayabiliriz kriz masasınından önce 



  

hatta örnek veriyorum seksen darbesinde Milli Güvenlik Konseyine de bağlayabilir o zaman 
buradaki sanıklar 12 Eylül darbesinden de yargılanır. Eğer delilsiz bir şekilde Batı Çalışma 
Gurubunun kuruluş tarihine geriye doğru yürüteceksek bunun sonu gelmez. 

Bir subayın ordudan ihracını getirip de Batı Çalışma Gurubu yaptı demek en nazik 
bir ifade ile dalgınlıkla açıklanabilir. Çünkü bunların arasında tarih olarak sıra farkı var. Daha 
ortada Batı Çalışma Gurubu yokken ordudan atılmış bir şahıs bile iddianemede var bu beni 
Batı Çalışma Gurubu ihraç etti diyebiliyor.

İddiaların en önemlisi ve müvekkilimi de direk olarak ilgilendireni Batı Çalışma 
Gurubu gizli bir örgüttür daha öncede farklı bir isimle kriz masası kurulu adı ile faaliyet 
gösterdiydi Cuntaydı. Emir komuta dışında Emir komuta zinciri dışında hareket etti 
deniyor. Tarihte ilk defa bu biçimde gizli örgüt bir cunta bir darbe iddiası görünüyor. 

Bence bundan önce hiç olmadı. Bu ülkede geçmişte gerçek Cuntalar ve bu 
Cuntaların organize ettiği darbeler oldu en önemli örnekleri mayıs 1960 ve Eyül 1980 
tarihlerinde meydana gelen olaylardır darbelerdi. 28 Şubatla bunların bir benzerliği olup 
olmadığı, burda tartışıldı. Burda 21 gün kadar önce darbeler tarihi ile ilgili uzunca bir pasaj 
geçildi. Her darbe birbirine benzer şekilde gelişmez her darbe aynı şekilde oluşmaz kimini 
aslar yapar atmışda olduğu gibi kimi üstler yapar seksende olduğu gibi, kimi emir komuta 
zinciri içinde olur kimi dışında olur kimi ülkelerde sabah erken kalkan on başı darbe yapar 
var bunlar dünyada ortaya çıkma süreçleri birbirine benzemez her darbenin bu sebeplerle 28 
Şubatta illa 12 eylül ve 27 mayıs gibi oluşaçaktı gelişecek diye bir şart yoktur evet kabul 
ancak darbe öncesinden farklı olarak darbeden sonra olanlar birbirine kesinlikle benzer 
öncesi benzemez ama sonrası benzer mesela yönetime el konulur ölmeyin anayasal ilga 
edilir. Çünkü darbe olmuştur bir kere 27 Mayısta ve 12 Eylülde darbe yapanlarda 28 
sürecinde görev yapan suç isnad edilen bu askeri erkanın hemen darbe sonrasındaki 
durumlarını karşılaştırdığımızda gerçek bir Çuntanın nasıl hareket ettiğini ve dolayısı ile 
gerçekten darbe yapanların 28 Şubattaki komut akademisi ile aralarındaki farkları 
görebiliriz çok basit bu 27 mayıs ve 12 Eylül de darbe ile yönetime el koyanların tümü 
yerlerinde stabil kaldılar içlerinde hesaplaşmalar oldu evet ama o hesaplaşmaların sonuçunda 
darbe tarihinde hangi görevdelerse asgari olarak o görevlerini muhafaza ettiler. Üstüne 
bununla yetinmediler konseyler kurdular asgari görevlerinin yanı sıra bu konseylerde görev 
yaptılar paye edindiler omuzlarındaki rütbelerin dışında yeni payeler edindiler ve dahi 12 
eylül döneminde Genel Kurmay Başkanı olan Kenan Evren devlet başkanı ilan edildi, 
Cumhurbaşkanı değil devlet başkanı ilan edildi, akabinde güya demokratik bir seçim ile 
Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal etti, bugünün moda demokratları o dönemi mesela hiç 
sorgulamazlar, yani böyle bir insan böyle bir darbeden sonra bir insan nasıl Cumhurbaşkanı 
seçilebildi diye hiç sorgulamazlar, darbe yapan şahıslar kendilerini muhtemel bir 
yargılamadan ve ceza-i müeyyideden korumak için anayasayı değiştirdiler, yargılanmamak 
için anayasaya ve kanunlara engeller koydular, bunlar daha yeni yeni kaldırılıyor, hepsi de 
kaldırılmış değil.

Bu örneğin dışında bir darbe olduğu iddia edilen 28 Şubat'tan sonra neler oldu, 
hiç kimse, hiç bir sanık bir makam, bir paye sahibi vesaire olmadı bu bir, ikincisi; 
müvekkilim sözde cunta olan Batı Çalışma Gurubunda 4 ay çalıştıktan sonra tayin gördü 
cuntasında ayrı kaldı hem de Ankara dışına, müvekkilimin amiri İç Güvenlik Harekat Daire 
Başkanı hemen 1998 yılında başka bir göreve atandı o da Ankara dışına Sayın Kenan Deniz, 
Sayın Çetin Doğan ve Sayın Çevik Bir Ankara dışında farklı komutanlıklara getirildiler, 
İsmail Hakkı Karadıyı bırakın Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı olmayı süresinde emekli oldu, 
Batı Çalışma Grubunda çalışan subayların bir çoğu başka görev yerlerine gittiler, yerlerine 
yeni başka subaylar geldi, komuta kademesi, 28 Şubat'taki komuta kademesi, suçlu ilan 
edilen bu komuta biraz önce anlattığım gerçek darbelerde olduğu gibi kendilerine muhtemel 
bir yargılamadan ve ceza-i müeyyideden korumak için Anayasayı değiştirmediler, 



  

yargılanmamak için Anayasa ve kanunlara engeller koymadılar, o halde 28 Şubat'ta olanlar 
ile 12 Eylül de veya 27 Mayıs'ta meydana gelen olayların en ufak bir benzerliği var mıdır 
diye sorulması gerekir, bence hiçbir benzerliği olmayan 12 Eylül ve 27 Mayıs darbeleri ile 28 
Şubat sürecinin hangisinin gerçekten darbe olduğu bu söylemlerin muvacehesinde  açıkça 
ortadadır. Gerçek darbelerden farklı olarak ismini biraz önce örnek verdiğim sanıkların tümü 
batı çalışma gurubunun bulunduğu Genelkurmay Karargahı dışında hatta sözde bu cuntanın 
bulunduğu Ankara ili dışında yeni görevlere atandılar.

Gizli örgütlerin, cuntaların, darbelerin içerisinde yer alan insanlar orada kalırlar, 
bu geçmişteki bütün cuntalarda darbelerde de böyledir. Kanunsuz işin doğası böyle, 
kanunsuz iş kemikleşir, yapılaşır bir salgın gibi büyür.

 28 Şubat gerçekten bir darbe olsaydı, iddianamede iddia edildiği gibi bir darbe 
olsaydı,  Batı Çalışma Gurubu da hükumeti hedef alan bir teşkilat olsaydı, hiç değilse 
orduda veya Batı Çalışma Gurubunda 12 Eylül ve 27 Mayıs'ta olduğu gibi bu tip bir 
kemikleşme olması gerekmez miydi? 28 Şubat'ın komuta kademesi de kendilerini Devlet 
Başkanı, Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi Üyesi vesaire seçtirebilirlerdi bu bir darbe 
olsaydı, hazır iddiaya göre hükumeti de devirmişken bunu becerebilirlerdi, huzurdaki sözde 
darbe faili müvekkilim hiç değilse cunta olduğu iddia edilen örgütün bulunduğu 
Genelkurmay Karargahında 4 ay sonra tayin olmak yerine o karargahta görevine devam 
edebilirdi, Batı Çalışma Gurubu gerçekten bir cunta olsaydı, 4 ay çalışmış İdris Koralp o 
birimde, 4 aylık bir cuntacılık olur mu, gerçek darbelerin mimarları ile 28 Şubat'taki askeri 
erkanın durumları 28 Şubat'ın ne öncesinde ne sonrasında birbirlerine en ufak bir benzerlik 
göstermemektedir.

İzah ettiğim sebepler ile 28 Şubat'ın bir darbe, Batı Çalışma Gurubunun da bir cunta 
olmadığı açıktır, zaten 28 Şubat süreci bir darbe olsaydı, hükumetin istifası mümkün 
olmazdı, darbelerden istifade edebilmek hükumetlerin elinde olan bir şey değildir, istifa 
edebilmek için fırsatları ve zamanları bile olmaz, görevlerine zorla el konulur, halbuki 
Erbakan hükumeti istifa etmiştir, yine 28 Şubat bir darbe olsaydı, 18 Haziran 1997 tarihinde 
istifa eden iddianameye göre sözde darbe mağduru bu hükumet istifasından sonra yerine 
gelecek olan yeni hükumet güven oyu alana kadar görevi başında kalabilir miydi, yani böyle 
darbe mi olur, Erbakan hükumeti istifa ettikten sonra yeni hükum güven oyu alana kadar 
görevde kalmıştır. Şu mu denmek isteniyor yani sözde darbe yapanlar hükumeti devirdiler 
ama yeni hükumet belirlenene kadar Erbakan Hükumetinin görevde kalmasına müsaade mi 
ettiler, bu darbe yeni hükumet güven oyu aldıktan sonra mı yürürlüğe girecek mi denildi, 
erteleyici taliki şarta bir bağlı darbe mi yapıldı yani, herhalde çok popüler olan post modern 
darbe tarihinden maksatta bu olsa gerek böyle bir darbe yapıldıktan sonra belli bir süre 
sonra yürürlüğe giriyor, böyle değil, çok açık bu çok normal bir istifaydı.

O zamanın gereklerinden kaynaklanan bir istifaydı, bu istifanın oluşmasında 
askerin kendi müvekkilim adına konuşuyorum, kendi müvekkilimin en ufak bir dahili 
yoktur, izah ettiğim sebeplerle Batı Çalışma Gurubuna cunta, 28 Şubat'a darbe demek 
olanaksızdır, 28 Şubat ile 12 Eylül sürecinden önceki sosyal ortamlar mukayese edildiğinde 
olanaksızdır, süreçten sonra sanıkların hayatlarında meydana gelen değişiklikler 
gözetildiğinde olanaksızdır, biraz önce örneğini verdiğim gibi 12 Eylül'dekilerin hayatlarında 
meydana gelenler ile 28 Şubat'takilerin hayatlarında meydana gelenler mukayese 
edildiğinden bunlara cunta demek olanaksızdır, ülkenin anayasal kurumlarında oluşan veya 
oluşmayan değişimler mukayese edildiğinde olanaksızdır.

Dosyadaki bu sözde deliller ile Batı Çalışma Gurubuna cunta demek olanaksızdır, 
tarih böyle cunta görmediği içinde Batı Çalışma Gurubuna cunta demek, 28 Şubat'a darbe 
demek olanaksızdır, sosyal bir gerçeklik olarak olanaksızdır.

 Batı Çalışma Gurubunun gizli bir mezhep yapılanması olduğuna ilişkin bir takım 
imalar var, ordunun bazı kişileri ezmeye çalıştığına ilişkin bir takım imalar var, ben bu 



  

hususta bir şey söyleyeceğim; tabi ki insanlar arasında farklılıklar olur, kimi insan 
mütedeyyindir kimisi dini hassasiyetleri o kadar iyi değildir ve bu insanlar arasında sosyal 
olarak bazı gerilimler olur, ancak ben bu Türk Silahlı Kuvvetlerine her fırsatta laikçe, 
mezhepçe, dinsiz denilmesinden hakikaten rahatsız oluyorum.

Özetle müvekkilim iç güvenlik harekat dairesinde çalıştı doğru, suç değildir, 
Batı Çalışma Gurubunda çalıştı, Batı Çalışma Gurubu bir cunta değildir, müvekkilim 
bir cunta mensubu değildir, kimsenin mağduriyetine sebep olacak bir işlemin içerisinde 
bulunmamıştır, kimsenin saçıyla, sakalı ile, baş örtüsü ile uğraşmamıştır, kimsenin 
ordudan ihraç edilmesinde herhangi bir rolü yoktur, kimse de bunu iddia edemez yani 
eder de doğru olmaz.

Bu soruşturma devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Darbeleri 
Araştırma Komisyonu kısaca Meclis Araştırma Komisyonu bir rapor çıkarttı, bu raporun 
1039. sayfasında bir ifade var, MİT'in o dönemde Başbakan Erbakan'a ayrı askerlere ayrı 
rapor gönderdiğini ileri sürüyor, 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında iki farklı 
raporun tartışmaya yol açtığını aktarıyor, Kazan şöyle devam ediyor; biz gelinceye kadar MİT 
birbirine paralel raporlar hazırlıyormuş, 28 Şubat'ta okunan, toplantıda okunanı kastediyor, 
MİT raporu başka, Milli Güvenlik Kurulu Üyelerine gönderilen rapor başkaymış, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı toplantı esnasında bendeki rapor başka deyince o konu tartışılıyor epey, 
Milli Güvenlik Kurulunda Kazan MGK'da ki irtica raporunun okunması sırasında Erbakan'ın 
kendisine şunları söylediğini aktarıyor; bu raporun vatanın öz evlatları tarafından 
yazılmış olabileceğine inanmadım, inanamadım, inançlı bir Müslüman böyle bir rapor 
yazamaz, hep bir üzerinde üniforma olan insanı eğer hedef görülecekse tamam ama burada 
mağdur olduğu iddia edilen vefat ettiği için burada olmayan Sayın Erbakan'ın ağzından Sayın 
Şevket Kazan'ın aktarması ile bir pasaj okudum, burada kendilerine yöneltilen hareketlerin 
kimlerden kaynaklandığını anlatıyor, hem de kendisine bağlı bir kurum tarafından bunların 
yapıldığını anlatıyor, bu rapor mahkemenize geldi, 28 Şubat kararlarının ekinde dava ile 
alakası olmadığını tutanağa geçirdi.

Yani Sayın Erbakan'ın vatanın öz evlatları tarafından yazılmış olabileceğine 
ihtimal vermediği rapor buraya, bizim ayağımıza kadar geldi ve geri gitti, şimdi o rapor 
burada olsaydı hiç değilse şuna bakardık; Batı Çalışma Gurubu tarafından yapılan işlemler 
ile o raporda Türkiye Cumhuriyet Başbakanlık MİT Müsteşarlığı tarafından yazılan rapordaki 
işlemleri mukayese ederdik, hakikaten araştırılması gereken konuları bulurduk burada da 
bunları çözerdik o yüzden öyle iddia edildiği gibi Batı Çalışma Gurubu bir Sayın Başbakana 
karşı veya hükumetine karşı eylemlere girişmiş bir gurup değildir.

Hem 765 sayılı Türk Ceza Kanununda suç yoktur, hem de yeni Ceza Kanununda 
yoktur diye bir savunma yaptım, velev ki suç var olsun, şimdi benim müvekkilim açısından 
yani suç ispat edilmiş olsun bu davada denilsin ki darbe yapıldı veya darbeye teşebbüs edildi, 
benim müvekkilim o tarihte Batı Çalışma Gurubunda İç Güvenlik Harekat Dairesinde 
çalışmış bir subay, bununla ilgili emir altında işlem yaptığına ilişkin defalarca dilekçeler 
verdik, askeri emrin ne denli ağır olduğunu, askeri mevzuatlardan da örnekler vererek hani 
bir laf vardır emir demiri keser diye askerde böyledir, bunları anlatmaya çalıştık.

 Türk Ceza Kanununun ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler başlıklı 
24. maddesinde diyor ki; kanun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez, yetkili bir 
merciden verilip yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu 
olmaz, konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilemez, aksi takdirde yerine 
getiren ile emri veren sorumlu olur, 4. Paragrafı;emrin hukuka uygunluğunun 
denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği halde yerine getirilmesinden emri veren 
mesul olur, benim müvekkilimin kendisine verilen emirleri denetlemesinin mümkün 
olmadığını zaten askerlik işinin doğası ortaya koyar, ayrıca kanunen de engeller var, o 
emirleri sorgulamamak zorundalar,  konusu suç teşkil etse bile sorgulayamazlar çünkü 



  

Anayasanın 137. maddesinde konusu suç teşkil eden emir uygulanmaz diyor ama bir altında 
diyor ki; askeri hizmete mütalık hususlar bundan müstesnadır, bu konularda kanun 
çıkarılabilir, çıkarılmış işte, daha başka Ceza Muhakemesi Kanununun 223.  maddesi kamu 
davasının sona ermesinden bahsediyor, yani bu davada iddianamede atılı eylemlerin tümü 
ispat olunmuş olsun, darbe fiili ortaya çıksın ve bu davanın sona erdiği güne gelelim, o 
günden bahsediyor, duruşmanın sona ermesi ve hüküm, madde 223, 3. Bend; yüklenen suçun 
hukuka aykırı fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da 
cebir ve tehdit tehlikesi ile işlenmesi diyor ki; hallerinde kusurunun bulunmaması dolayısıyla 
ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir, suçsuz olduğu için değil, kusuru olmadığı için, 
neden kusuru yok? çünkü söylenen bağlayıcı emri yerine getiren insanın da iradesi yok, 
darbe eylemine katılımı yönünden bir hevesi olduğu, bir isteği olduğu bile iddia edilemez, 
istekli olsa da yapacak bu işi, kendisine verilen emri olmasa da yapacak, o bakımdan 
müvekkilim hakkında ortadaki suç ispat edilmiş olsa bile davanın sonunda, ceza verilmesine 
yer olmadığına dair karar verilmesi ve son aşamada beraatına karar verilmesini talep 
ediyorum."

48.A. Sanık İLHAN KILIÇ 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
verdiği ifadesinde özetle  (Kls. 59 ve 280); 

"1995 Ağustos – 1997 Ağustos arasında MGK Genel Sekreteri olarak görev 
yaptığını, 1997 Ağustos ayında Hava Kuvvetleri Komutanı olduğunu, 1999 yılında emekli 
olduğunu, 

MGK Genel Sekreterinin doğrudan Başbakan’a bağlı olduğunu, maaşı, ödenekleri, 
araçlarının da Başbakanlıktan tahsis edildiğini, MGK’nın İcra Makamı konumunda 
olmadığını, BÇG için Genelkurmay Başkanlığının Kuvvet Komutanlıklarından temsilci 
istemiş olabileceğini, BÇG’ye bilgi akışının il ve ilçelerdeki kuvvet komutanlıklarına bağlı 
birliklerdeki görevliler tarafından gönderildiğini tahmin ettiğini,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Kurulması konulu belge ile ilgili 
ifadesinde; Belgenin bilgi olarak gönderilmiş olabileceğini, belgeyi hatırlamadığını,  

 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
ifadesinde; MGK Genel Sekerterliğine bilgi amaçlı gönderilmiş olabileceğini, belgeyi 
hatırlamadığını, belge ile ilgili bilgisinin olmadığını,  

06 Mayıs1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu belge ile ilgili 
ifadesinde; MGK Genel Sekreterliğine bilgi mahiyetinde gönderildiği, belgenin bizzat 
kendisine gelip gelmediğini hatırlamadığını, bilgisi olmadığını, belge kapsamında bir 
faaliyetinin olmadığını,  

 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu  belge ile ilgili ifadesinde; Belgenin 
bizzat kendisine sunulmadığını, bilgi olarak gelmiş olabileceğini, belge ile ilgili bilgisinin 
olmadığını,  

Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, MGK.Gen.sek.(Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği, J.Gn.K (Jandarma Genel Komutanı), K.K.K.Kur.Başkanı, 
Hv.K.K.(Hava kuvvetleri Komutanı, Batı Çalışma Grubu Faaliyeti ve çalışmaları kapsamında 
biraraya gelerek görüşlerini belirttikleri 3 sayfadan oluşan (CD5\Bcg\Çankaya\tak.doc isimli) 
belge ile ilgili olarak  ifadesinde; bu konuyu ve belgeyi şu an hatırlamadığını, ancak MGK 
Genel Sekreterliği bölümünde suç unsuru bir içerik olduğunu düşünmediğini,

  BÇG ile ilgili olduğu iddia edilen kişilerle çalışmadığını, MGK Genel Sekreteri 
olarak Başbakana bağlı olduğunu, Batı Çalışma Grubuna ilişkin ayrıntılı bir bilgi sahibi 
olmadığını, MGK Genel Sekreterliğinden Sincan’da tankların yürümesi ile ilgili olarak ilk 
başta tankların eğitim için gittiğinin söylendiği, MGK Genel Sekreterliği döneminde Anayasa 
ve yasa sınırlarından dışarı çıkarak herhangi bir faaliyette bulunmadığını belirterek 



  

suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.
 
48.B. Sanık İLHAN KILIÇ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 

sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 18.11.2013 tarihli 33. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE ;

" Genelkurmay’da çalışan arkadaşlarım kurmaydırlar generaldirler. Genelkurmay’da 
çalışmak da bir ayrıcalıktır.Genelkurmay’a tayin olmak seçilmekte türk silahlı kuvvetlerin’de 
bir ayrıcalıktır.Ben 4 sene milli güvenlik kurulunda bulundum 2 sene sekreter 2 sene de hava 
kuvvetleri komutanı olarak bu 2 sene sekreterliğim zamanında 4 tane başbakanla çalıştım 
hepsi birbirinden değerli kimselerdir.

Türkiye cumhuriyetinde o makama gelen insanlar daima seçilmişlerdir ve 
demokrasinin esasıdır, demokrasinin temeli hükümet programında yatar. Yani bütün olayların 
başlangıç noktası hükümet programıdır.  Hükümet programında başlayarak bütün kademeleri 
bilahare milli güvenlik belgesinden bahsedeceğim orda bunu daha çok detaylandıracağım.

 Milli güvenlik kurulunda bulundum. Milli güvenlik kurulu hiçbir zaman emir 
vermez, hiçbir zaman zorlamaz. Tavsiye eder hükümet bunu kabul eder veya etmez kabul 
etmezse geri yollar.

Tansu Hanım’ın Erbakan’la bir konuşması vardır, bu MGK kararlarını sayın 
başbakan ya imzalayacağız yada reddedeceğiz bunlarda iki hal tarzı var başka hal tarzı yok 
bunun. Bakın ne diyor şimdi ertesi günü yani Milli güvenlik kurulu kararından sonra 
dönemin başbakanı sayın Necmettin Erbakan şu tarihte diyor başbakanlık yazısında 28 şubat 
kararlarının titizlikle uygulanması için ilgili bakanlıklardan gereğinin yapılmasını isterken 
başbakanlık bünyesinde bir takip ve koordinasyon kurulu kurulmuştur. Yani bu takip işini de 
yapan yer bizzat başbakanlık olmuştur. Yani takip işini koalisyon hükümetinin sivil 
bürokratları olmuştur. Milli Güvenlik de alınan kararların takibi yasal olarak Milli 
güvenlik kurulu genel sekreterliğinin görevidir.

 Bütün Türkiye genelinde valiliklerin yaptığı güvenlik toplantılarında garnizon 
komutanları mülki amirler toplanırlar her gün iç işleri bakanlığının çok güzel hazırlamış 
olduğu bir genelge vardı ona uygun olarak bunlar o kurula gelir o kuruldan sayın Başbakan 
da öğrenir, sayın Başbakan yardımcısı öğrenir hatta hatta sayın Cumhurbaşkanı onu oradan 
konuları ne oluyor ne bitiyor diye oradan öğrenmiştir. 

 Milli güvenlik kurulu askeriyle siviliyle tavsiye etmiştir hükümete bakın zaten 
hükümet sözcüsü de ne diyor, hükümetimiz milli güvenlik kurulu 406 sayılı kararları kabul 
etmiştir diyor sayın Esengün o zaman ki hükümet sözcüsü. 

 Başbakanlık uhdesinde kurulan bu takip ve kontrol ünitesi Mesut bey’in zamanında 
devam etti. 14 Aralık 2010’da başbakanlık yazısı şeyinde yani yürürlükten kaldırılmış diye 
Tayyip bey’in imzasıyla hükümet genelge çıkardı demek ki o zaman kadar bu sayın 
Erbakan’ın rahmetli Erbakan’ın yayınladığı genelge yürürlükteydi.

 Bakın orada ne diyor, listede belirtilen genelge ve talimatlar ile bunlarla ilgili 
olarak başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından genelge tamim eylem 
planı yönerge talimat olur direktif ve diğer adlar altında yürürlüğe konulan her türlü işlem 
ve düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır diye 28 şubat’ı da tamamen ortadan kaldırmıştır.

 Bu atılı suçtan yani hükümeti çalışmaz duruma getirmek ıskat etmek, bunları benim 
hiç alakam yok. Bizde milli güvenlik kurulunda tartışılırsa önemli bir konudur ama bizde 
maalesef bazı konuları Milli Güvenlik Kuruluna koyalım da oradan geçsin diyen 
siyasetçilerimiz vardır oradan daha kolay çıkar dolayısıyla sorumluluk da oraya kalır gibi 
halbuki oraya da kalmaması lazım çünkü tavsiye kararı çıkartır milli güvenlik kurulu. 

Eğer ben bu suçu farz ve kabul edersem birinci öncelikle bakanlar kurulu 
kararnamesiyle atamam olduğu için bakanlar kurulu kararnamesi bir asker kişinin sivil 



  

ortamda çalışmasında demokrasi kılıcı gibidir. 
Milli Güvenlik Kurulunda konuların ömrü 1 aydır. 28 şubatta bir aydır. Zaten 

Milli Güvenlik Kurulunun gündemiyle medyanın gündemi tamamen farklı oluyor milli 
güvenlik kurulu gündeminde dini konuların mücadelesi 1 ay kalmıştır ondan sonra bir 
başbakanın bir şeyi var eğitim reformu ile ilgili kısa bir bilgi vermesi var ondan sonrasını ben 
hiç hatırlamıyorum bir daha bu din irticai faaliyetler milli güvenlik kurulunda tartışmalar ama 
medya da bu çok kalır, niye medyada satış için onlarda kalıyor ama bizde 1 aydan fazla 
kalmaz neden kalmaz.

Ben her ay genel sekreter 3 tane genelkurmay başkanı başbakan cumhurbaşkanına 
gidip gündem konularını ister o zaman mesela genelkurmay başkanı bana demiştir ki 
cumhurbaşkanın da haberi var şu dini konuları bir el atalım. Başbakana gittiğimde yani 3-4 
tane daha söylemiştir o, Başbakan der ki şuna lüzum yok şuna lüzum var evet şunları yapalım 
mesela başbakan da dini konularda herhangi bir lüzum yok demedi tabi tabi inceleyebiliriz 
dedi. Cumhurbaşkanına gittim Cumhurbaşkanı da seçti, Kendi ofisime arkadaşları 
topluyoruz biz bir yazı çıkartıyoruz işte şubattaki milli güvenlik kurulu 28 şubatta 
yapılacaktır. İşte milli güvenlik kurulunun konuları şunlardır dini bilmem ne sadece dini 
konularda değil  olağanüstü halin iller bazında dağıtımı konusu yine terörle mücadele, 
terörle mücadele şubat ayı hariç hiçbir zaman Milli Güvenlik Kurulunda şeyin önüne 
geçmedi. Terörle mücadele devamlı öndeydi şubat hariç, şubat 2 numara düştü dini konular 
1 numaraya geçti ama ondan sonra yine terörle mücadele 1 numara oldu. 28 şubat’tan 1 
sene geriye gidin 1 sene ileriye gidin tekrar söylüyorum bütün Türkiye’nin önceliği terörle 
mücadeledir. 

 17’sinde Milli Güvenlik Kurulunda prova yapılır çünkü neden prova yapılır milli 
güvenlik kurulu Türkiye’nin en üst düzey bir toplantısı hata kabul etmez asla imla hatası 
kabul etmez. Ben bir basın bildirisini 9 defa yeniden yazdığımı bilirim okuruz sonra bilmem 
bir üye der ki efendim şu cümleyi şöyle yapalım cumhurbaşkanı evet der ondan sonra 
değiştiririsiniz bir daha değiştirirsiniz neden topluma basit kısa açık kısa basit şeylerle ifade 
etmeniz lazım böyle kelimeleri ona göre seçmeniz lazım vesaire bunların provalarını yaparız.

Prova da biz milli güvenlik sekretaryası olarak içeriğine hiç karışmayız çünkü 
gelen arkadaşlar Genelkurmaydan İçişlerinden Mit’ten Dışişlerinden bunlar kendi 
amirlerine danışmışlardır bu metni yazarken, o metni kendi amirleri görmüştür onun için 
ona ben karışmam fakat zamana karışırız mesela sizin ki 1 saat 20 dakika da bitsin her 
şeyiniz öbürüsü 1 saat 20 dakika da bilmem bu şekilde bildirilir biz yazıları yazarız.

Yok o işte o ona bağırdı bu buna bilmem ne yaptı tabi gazetede kalemi olan yazıyor 
Genelkurmay koridorlarında Erbakan’a dirsek atıyorlar. Başbakan bir kimse Genelkurmay’a 
geldiğinde merasimle karşılanır. Genelkurmay başkanı aşağı iner kapıda karşılar yukarı 
çünkü yoksa koridorda sonra koridora niye çıksın ki başbakan yani, tuvaletse Genelkurmay 
başkanın odasının arka bölümünde var eğer namaz kılacaksa onun arkasında başka bir oda 
var orada, benim mesela milli güvenliğe gelirdi namaz kılar tamam benim odamın arkasında 
bir istirahat odası var sayın Başbakan oraya gider hatta ve hatta o gün yine inançlı olsun diye 
kendi arabasında seccade vardır, seccadesini şoför getirir ya bunlar olağan şeylerdir.

 Milli güvenlik kurulu hemen hemen masanın etrafında 40 kişiyle başlar bunda 
neden 40 kişiyle başlar herkes 2. adamını getirir hatta bazıları 3. adamını getirir, müsteşarını 
getirir müsteşar yardımcısını getirir hatta ve hatta olağanüstü hal bölge valisinden valiyi 
getiririz o zamanlar tabi. Yok işte şu falan hep tartışılır takdimler yapılır ondan sonra sorular 
sorulur sayın Cumhurbaşkanı der ki efendim sadece üyeler ve Genel Sekreter kalsın 
diğerlerine teşekkür ediyorum orada çıkar dışarıya.

 Cumhurbaşkanı çok güzel kimseye söz vermeden hiç kimseye istersen orgeneral 
değil bilmem ne general olun konuşamazsanız bir de cumhurbaşkanı ilk girdiğimiz zaman 
oraya ilk tayin olduğumuz zaman şu kapıdan içeriye girdiğiniz zaman hiç birinizin ne rütbesi 



  

vardır ne sen bakansın ne sen paşasın ne sen bilmem nesin herkes istediğini söyler burası 
Türkiye’nin en üst kademe toplantısı herkes istediğini söyler ama şu kapıdan dışarı çıktığınız 
zaman o söyledikleriniz hepsi bu içeride kalır hakikaten de öyle olur yani içeride kalır.

O 40 kişinin 30 kişisi çıkar dışarıya sadece üyeler kalır birde genel sekreter, 
umumiyetle karar alınır ama karar alınsa dahi cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullanır. 
Arkadaşlar işte gördünüz bu kararı yaymayalım şey yapmayalım işte bakan da burada mesela 
dış işleriyle ilgili bir şey dış işleri bakanımız da burada başbakan da burada kendileri 
dinlediler gelecek milli güvenlik bizim zamanımız da her ay yapılırdı gelecek ay bize bunun 
ne olduğunu burada açıklarlar der ve orayı kapatır.

Cumhurbaşkanı öyle güzel toparlar ki beyazla siyahı gride birleştirir ve bu şekilde 
toplantı yani rapor şey yapmadan neydi onun ismi sonuç karar almadan biter ama kararı 
oradaki bakanlar alır karar zamanında ise karar alınır hepsi bütün bakan oradaki 10 kişi 
imzalar onu ben muhakkak o zaman imzalatırım yani şeyde 28 şubatta bir aksama olmuştu 
sonra bunun üzerine kapak yazısı yazıyorsunuz. Genel sekreter imzalıyor hükümete yolluyor 
ondan sonra bizim işimiz biter gelecek ay ki işe başlarız. Artık ben tekrar söylüyorum mart 
ayında 28 şubat’ı hiç tartışmadık.

  Şimdi hükümeti çalışmaması için bir tarif bakalım bir hükümete nasıl 
çalışmıyorsun denebilir. Hükümet bütçe çıkaramazsa bence çalışmıyor demektir. Yani 
onların yanında uzun müddet bulunduğum için, bütçe konuşmaları bütçe konuşmaları çünkü 
limitlidir yani bu sene şeye kadar bitecek Aralık’ın sonuna kadar bitecek. Bütçeyi 
çıkartamadı anlaşamıyorlar bilmem ne yok bütçe çıkaramazsa bitmez. Maaş veremezse 
hükümet çalışmıyor demektir bir çok şeyler var. Bizim zamanımızda hükümet hiç böyle bir 
şeyler olmadı yani hükümeti kim çalıştırmadı ben onu anlamıyorum yani hangimiz hükümeti 
çalıştırmamışız. 

Türk-İsrail askeri eğitim işbirliği anlaşması ve bu anlaşma içinde son derece 
başarılı bir şeydir yani. Bugün Türk Hava kuvvetleri dünyanın 2-3 tane hava kuvvetleri 
içerisindeyse elektronik harp ortamında bizim dönemimizde yapılan Türk-İsrail askeri eğitim 
işbirliği anlaşmasıdır ve bunu da sayın Erbakan imzalamıştır. Mesela PKK’nın Karadeniz’e 
açılımını kim önlemiştir o hükümet önlemiştir. PKK’nın Karadeniz’e açılımı Tokat filan o 
dönemde mesela Alevi vatandaşlarımızla alevi vatandaşlarımızla en iyi ilişkiyi kurarak orada 
Karadeniz’e geçme konuları bunlar tabi detaylı giremiyorum onlar yapmıştır. 

 Hükümet bal gibi çalışıyordu yani hükümet sonra hükümet’in üyeleri kendileri 
söylüyorlardı yani çok iyi,  iddianame de atılı suçu asla ve katta bu işin içinde olan bir kimse 
olarak kabul etmiyorum. 

Güya Genelkurmay bana emirler veriyor yani Genelkurmay’dan milli güvenlik 
sekreterine emir verilemeyeceğini onlar bilir. Genelkurmay başkanımız Karadayı işte bakın 
diyor ki  milli güvenlik kurulu genel sekreteri benim emrimde değildir Başbakan’ın 
emrindedir Başbakan ve Cumhurbaşkanından emir alır ben kendisine emir veremem bu 
meclis araştırma komisyonunda sayın Karadayı’nın ifadeleri yine iç hizmet kanunun da ne 
diyor madde 9’da görevle ilgili emirlerin sadece amir tarafından verilebileceği dile 
getirilmekte benim amirim ise 2945’e göre Başbakan oluyor Başbakan dışında ben kimseden 
emir almam bunu bu arkadaşlar bunu bilmiyorlar mı ? 

Çok inandığım kalemi elinde olan ve Güven Erkaya ben böyle bir şey hazırlamadım 
diyor ama yani böyle bir şeyin hazırlamak da yani ayıptır böyle ben hazırlamadım benim 
yerime birisi hazırlamış bir şey sokmuş oraya yakışmıyor Türk siyasetine bilmiyorum.

 Mesela milli güvenlik kurulu genel sekreteri  diyor ki genelkurmay’a bir birliğin 
komutanı olan İlhan Kılıç ben genelkurmay’a bağlı değilim, ben birlik komutanı değilim, ben 
komutan değilim şimdi komutanlık başka öbür şey başka mesela ben sekreterim, sekreter 
vardır bakın askerlikte başkan vardır bilmem komutan vardır bir çok böyle subay bilmem ne 
subayı derler bilmem ne komutanı demezler. Ben o zamanlar İzmir Hava eğitim 



  

komutanlığından hava eğitim komutanıydım İzmir’de terfi ettim milli güvenlik kurulu 
sekreterliğine geldim.

 Bu yazışmalarda bazı şeylerimiz oldu sonra anlaştık milli güvenlik kurulunda 
yazışmalar genel sekreter’e gelmez benim 5 kademe altımdaki şubeye gelir bilgi için 
gelenleri bırakın beni benim 4 kademe altımdaki dahi bilmez onları katmayalım zaten 
arkadaşlarımla biz onu şey yaptık iddianamenin aleyhine onlardan kurtardık kendimizi. 

Ben şeye nitekim hiç ben hazır dahi değildim böyle bir 28 şubatla ilgili bir davanın 
şeyi olacağım zaten sonda bahsedeceğim. Yine iddianame de çok karışıklıklar var yine daha 
evvel de arz etmiştim genel sekreter tabiri çok karışıyor.

Gölcük konusu onu asla kabul etmiyorum. Gölcük’te ki toplantı ha bakın bir 
sonraki sene ben vardım evet. Körükoğlu komutan genel kurmay başkanı iken ben de hava 
kuvvetleri komutanıydım şimdi denizlerin toplantıları Gölcük’de olur, havacıların toplantılar 
Eskişehir’de olur, karacılar Ordu bölgelerinde olur bu her sene gider normal planlar gözden 
geçirilir alt kademe ihtiyaçlarını bildirir falan dolayısıyla yok Gölcük toplantısında böyle 
olmuşta yok işte 28 şubat orada öyle dinlenmişte orada tartışılmışta falan onları bilmiyorum 
yoktum.

Bir de bu 28 şubatla ilgili bu 18 maddeden ibaret karar metni sanki ben 
hazırlamışım gibi yok işte İlhan Kılıç paşanın imzası var , tamamen yanlış bilgisizliktir 
bunun kanunu var sonra bunu yolladığımız Hükümet de hukukçular da var yani bunlar hiç 
bilmiyormuş gibi ben imzalamışım da 4 tanesini yer yerinden oynar, şurada ufacık bir şey 
için bakın herkes yer yerinden oynatıyor orada hemen hepsi der ki bu geçerli değildir sekreter 
imzalamıştır öyle şey olur mu ? Ama şöyle olur o maddelerin hepsi yazılır hepsi 
imzalanmıştır onun üzerine kapak yazısını ben imzalarım evet işte milli güvenlik 
kurulunun 28 şubat bilmem ne de almış olduğu kararlar 406 sayılı kararlar ek de 
sunulmuştur arz ederim bunu hükümet alır kabul eder etmez ondan sonra bilmiyorum tabi.

Milli güvenlik kurulu genel sekreterinin yani o dönemde benim gerek milli 
güvenlik kurulu gündeminin belirlenmesi gerekse gündemin görüşülmesi gerekse de 
gündemde ki konulara ilişkin kararların alınmasında takdir ve değerlendirme yetkim 
yoktur. İmza yetkim yoktur yani karar ve karar katılma yetkisi yoktur sekreter sadece 
sekreterlik işleriyle uğraşır suç tarihi itibariyle geçerli olan 2009-45 sayılı özel yasanın 3. 
maddesine göre genel sekreter asil üye değildir Milli güvenlik toplantılarını katılır fakat 
oylamalara katılmaz bunlar detaylı kaç defa arz etmişizdir.

Bir CD var galiba işte iddianame de yer alıyor bazı kuvvet komutanları ben ve 
kara kuvvetleri kurmay başkanı Genelkurmay başkanımız bir toplantı yapmışız 9’un 
da genelkurmay da o toplantının tarihi var şey ama komutanlar toplantısı diye geçiyor 
öyle toplantı asla olmamıştır ben bende katılmamışımdır ama herkesin konuşması var o 
konuşmaları benim yaptığımı söylenen konuşmaları hiçbir sorun görmüyorum, yani 
başka bir toplantı olsa böyle bir konuşma yapılsa ben derim ki evet doğrudur mesela bakın ne 
demişim “kime takdim edilecekse takdim edilecekse takdim metninde geçen isimler ona göre 
değişik olması lazım, İslami Kesim bu kelimeyi kullanmamak lazım Radikal İslami Kesim 
kelimesinin anlamını uygun olarak kullanabilir yani İslami kesimle sizin alışverişiniz yok 
İslami kesim hepimiz İslam’ız. Ondan sonra basit konularda hata yapmayalım demişim, 
MGK kararları hemen yürürlüğe girmelidir demişim ben der miyim ? ben milli güvenlik 
sekreteriyim zaten yürürlüğe derhal sokacak adam benim yani kendi kendimi şey yapar 
mıyım? ondan sonra takdim kısaltılabilir bir de şöyle 19 tane 16 tane dini kökenli 
Parlementer bu ne kadar doğrudur tekliflerde ki maddeye istinaden yani 16 dini kökenli şey 
varmış bunları doğru mu diye şey yapmışım. Şimdi bakın böyle bir toplantıda asla 
hatırlamıyorum yani hatırlanacak olsa bunların hiç birisi suç değil ben derim evet ben 
hatırlıyorum bunu bunları ben söylemişim mesela vakıflarla ilgili de vardı ama o bunu 
yazmamışız galiba İslam vakfı bilmem ne vakfı falan öyle şeyler yani gülünç oluyor birde 



  

burada en önemli konu en önemli konu Genelkurmay başkanı başlıyor konuşmaya 32 tane 
kritik yapıyor sonra bizlere geliyor mesela Hava kuvvetleri komutanı var ben varım o var 
şimdi efendim. Bu güne kadar komutanın ilk önce konuştuğunu hiç görmedim hiç duymadım. 
Komutan en son konuşur böyle bir şeyi hazırlayan cahiller komutan imkanı yok konuşmaz 
bırakın komutanlık vasfını kendisini de tanırım yani emrinde çalıştım böyle hemen alıp da 
sözü 32 noktada kritik yapmaz en son herkesi dinler dinler dinler dinler ondan sonra kritiğini 
yapar ve vurmaz yani kalkar ayağa böyle bir şey olduğu için asla kabul etmiyorum. 8 
Temmuz’da güvenoyu alan bir hükümet varken 9 temmuz’da böyle bir toplantı yapan askeri 
cenah yani deli olması lazım daha işte hükümet dün güvenoyu almış sen hükümet aleyhinde 
toplantı yapar mısınız yani ya bırakın bir hükümet bir şöyle bir yani baksın daha dün 
güvenoyu almış asker ben de dahil bugün toplanmışız şunları şöyle yapalım bunları böyle 
yapalım yani bu kadar saçmalık bizde yaşımızın adamıyız yani bu kadar saçmalık olmaz.

İddianamedeki son sayfasında bahsettiği şeyler işliyor orada ne benim kendi 
ismimden ne de benim sekreterliğimden hiç bahsetmiyor, Ben yüksek değerlendirmenize 
vicdanınızla beraatimi arz ve talep ediyorum."

"6 mayıs 97 tarihli batı hareket Konsepti konulu bir belge var. Bu belgenin dağıtım 
planında bilgi için milli güvenlik kurulu genel sekreterliğine gönderildiği belirtilmiş o 
dönemde de siz MGK genel sekreteriydiniz. Bu belgeyi gördüğünüz mü ?"

"Hayır efendim. Milli güvenlik kurulunda yukarıya doğru ben 5 numarayım 
yani 5 numarayım ben bilgi için gelenlerin hiçbirisini ben görmem neden ? Bunlar 
dosya yalnız yasada var bu dosyaya konur ve müteakiben kullanılır diyor."

"Batı eylem planında da icra makamlarını büro olarak gösteriyorsunuz bu konuda 
gerçi savunma da bulundunuz yani kanuni olarak görevlendirmenizi mümkün olmadığını 
belirttiniz ama burada kanuna aykırılıklar yargılandığı için her şeyin kanuna uygun olarak 
yapılması durumunda zaten bu dava açılmazdı ve öyle kabul edilseydi bu anlamda size 
herhangi bir görev verildi mi ? "

"Hayır , Milli güvenlik kurulu yani 2945’te şöyle bir ifade var biz istersek bize yazı 
yazarlar istemezsek yazmazlar yani mesela bir bazı deriz ki periyodik olarak bana bunları yaz 
kanunda bu var veyahut bana mesela ben tabi bilmiyorum duysam batı eylem planı 
hazırlamışınız bir nüsha bize yollayın dersem yollarlar yoksa yollamazlar, yollayamazlar 
yollamazlar değil yollayamazlar bu aynı kanunda var. Yani gönderdilerse yanlış yapmışlar 
ama göndermedilerse bir şey demiyorum. "

"28 şubat o toplantının yapıldığı tarihte genel sekreter olduğunuz için kafama 
takılan bazı soruları sormak istiyorum. Şimdi bu toplantıda genel kurmay başkanı karar için 
bunu 10 dakika da tamamlarız yarına kalmasına gerek yok biçiminde cevap verdi. Bu kez 
başbakanın bu gibi şeyler ayak üstü olacak işler değil biz bunu önümüze koydular 
imzalamak zorunda kaldık diyemeyiz onun için bunu yarın inceleyelim dediği belirtilmiş. 
Şimdi genelkurmay başkanı 10 dakika da tamamlarız dediğine göre bu kararlar önceden 
hazırlanmış mıydı ? yoksa 10 dakika da nasıl tamamlanabilir.?"

" Ben tabi bir şey söyleyemem ama hiçbir zaman 10 dakikada daktilo edilmez çünkü 
içeriye daktilocu bayan falan alınmıyor notları alınıyor kurşun kalemle yazılmış yazmışım 
ben hepsini çünkü herkes değiştiriyor birde."

"Bu anlamda soruyorum bu kararlar önceden hazırlanmış kararlar mıydı ?"
"Efendim hazırlanmış değil ama hemen hemen mesela 24 maddelik bir şey gibi ama 

mesela."
" Peki kim tarafından o bir taslak varsa ortada kim tarafından hazırlanmış 

genelkurmay başkanlığı mı mgk genel sekreterliği mi ?"
"Hayır tabi askeri cenah getiriyor genel sekreterlikten hiç bir şey yoktur bunu 

yani bilmez onları ama mesela şöyle yapalım falan diye ortaya atıyor buna lüzum yok 
deniyor grup bilmem şunu şöyle yapalım diyor grup diyor ki güzel bunu alalım ifade yazıyor 



  

ben ona ifade ediyorum yok bunu çıkart bunu sok falan şeyler üyeler konuşur zaten zamanın 
uzamasının sebebi üyelerin çok şey yapmaları yani karışmaları ifadeleri."

" Yani bir daha soruyum net olarak böyle bir taslak var mıydı bu kararların 
taslağı var mıydı ?"

"Şimdi herkeste olabilir ben onların yanında ben hükümet tarafında oturuyorum 
ama mesela tekrar söylüyorum 24 maddelik falan böyle bir şey olduğunu ama ben onu 
mesela ben indirdim 18’e bazıları çünkü hemen hemen aynı birbirlerini Tevhid-i tedrisat’la 
bilmem şey falan"

"Yani bir metin olduğunu söylüyorsunuz yani bir taslak metin var yani bu kim 
tarafından verildi hükümet tarafından mı verildi genelkurmay tarafından mı verildi ?"

"Ben söyleyeyim Güven amiral bazı şeyler okudu umumiyetle, yok hükümetten 
herhangi bir şey yok şahıs olarak da söyleyemem o metne askeri cenahtan ama tekrar 
söylüyorum yani metin böyle takır takır değil yani mesela bu şeye değinelim falan gibi bu 
konuya da değinelim der gibi mesela şimdi Atatürk’e karşı bilmem neler en son 18. maddedir 
Atatürk’ün heykelini kırıyorlar bilmem nesini kırıyorlar bir şey olmuyor cezası yok vardı 
kanunu kimse uygulamıyor işte bunları milli güvenlik kurulundan çıkıtğı için belki daha 
kuvvetli olur diye belki şey yapıyorlar çünkü bazı başbakan dahil bazı siyasiler hep bizi milli 
güvenlik kurulundan geçirmek isterler yapmak istedikleri şeyi o buyurduğunuz gibi öyle 
olabilir yani şunu da koyalım bunu da koyalım ama biz de diyoruz ki bazı şeyler aynısıdır. 
Hatta bir tanesinde sayın başbakan o kendisi de söyledi şu ikisini de birleştir dedi bana yani,"

"Yani yazılı bir metin var mıydı ? Bu 406 No’lu kararın?"
"Hayır efendim metnin geçerli bir yazılı metin şeklinde değil de 24 maddeye 

değinecekmiş hani konuşma yaparken insan başlıklar alır ya böyle önüne kor ondan 
sonra konuşur öyle olduğunu zannediyorum çünkü hiç aksamadan biri bitince diğeri 
geliyordu."

"Bu MGK tutanaklarını incelediğimiz de Sayın Fevzi Türkeri tarafından 2 tane 
sunum yapıldığını düşündük hakim bey’le birlikte çünkü içerik biraz onu gösteriyordu çünkü 
terörle ilgili konuşmalar vardı ve terörle ilgili sunum da dosyaydı zaten bunu zapta da 
geçirdik MGK’dan da soruldu fakat irtica ile ilgili sunum dosya da yoktu. MGK’da verdiği 
cevapta bu sunumun olmadığını söyledi gerçi Genelkurmay’dan da soruldu mahkeme 
tarafından onun cevabı gelmedi bu sunum nerede ? Yani normalde böyle bir sunum 
yapıldığında o dosya konulması gerekiyor mu ? Nerede saklanıyor ?"

"Efendim dosyaya sunumların hepsi dosyaya girer yalnız provaya 
getirmemişler olabilirler, yetişmedi der koymaz dosyaya ama sunumların hepsi dosyaya 
girer ben şöyle tabi şimdi ilk defa böyle bir soruyla karşılaşıyorum herkes yani 40 kişilik 
zamanda takdimler yapıldı ama sonra 10 kişi hani herkes çıktıktan sonra sanıyorum MİT 
müsteşarı bir de şeyi çağırdık Genelkurmay istihbarat başkanı mıydı yoksa bir arkadaşımız 
var onu da çağrıldı içeriye MİT’ten gene bir açıklama yaptı ama dini konular hep yalnız 
Genelkurmay’da ki arkadaş açıklama yapmadı galiba kendisi burada mı ? "

"Şimdi yine MGK tarafından gönderilen bazı belgeler var siz Genelkurmay 
başkanlığıyla bir emir komuta zincirinin olmadığını söylediniz bu anlamda da sizin 
görevlendirmenizin yapılamayacağını belirttiniz şimdi dosyada gördünüz mü bilmiyorum 
250. klasörde bazı belgeler var dediğim gibi MGK tarafından gönderilen belgeler var sizin 
adınızı taşıyan bir sunum var orada sayın komutanım ibaresiyle başlıyor fakat hangi makama 
verildiği çok belirgin değil bu belgeleri Fevzi bey’e de göstermiştik Fevzi Türkeri’ye de o da 
cevabında bu dosyaların MİT ve diğer kamu kuruluşlarından gelen bilgilere göre hazırlanmış 
ve aylık komutanlar toplantılarına sunulmak üzere hazırlanmış takdim planları olduğunu 
belirtmişti. Ben yine size de göstermek istiyorum bu MGK tarafından gönderilen belgeler 
gerçekten takdim planları mı yoksa 28 şubat toplantısındaki sunumun bir örneği mi ?"

" Genelkurmay’da takdim yapmam Başbakan’dan müsaade almam lazım. 



  

Başbakan’ın müsaade ile Milli güvenlik kurulu ön toplantısı yapar Genelkurmay, kuvvet 
komutanları gelir Genelkurmay başkanı olur zaten Genelkurmay başkanının olduğu 
toplantıya ancak gidebiliyorum bende giderdim ama hepsini değil."

"Peki bu size gösterdiğimiz belgeler bir ilginiz var mı ? Adınız neden bulunuyor 
başlığında içeriğinde bir şeyler hatırlayabiliyor musunuz ?"

" Yok bu istihbarat başkanının yapmış olduğu, benim Genelkurmay İstihbarat’la 
hiçbir ilgim yok, imkan ve ihtimal yok. "

"İşte burada imkan ve ihtimalleri yargılıyoruz o anlamda soruyorum yani böyle 
bir sunum yaptınız mı ? veya sizin adınız neden orada bulunuyor.?"

"Burada şöyle söyleyelim Genelkurmay antetli Genelkurmay istihbarat başkanlığı 
irticai faaliyetler diye bir doküman hazırlayacaklar ben buraya isim koyacağım, yani imkanı 
yok."

"Şimdi Cumhurbaşkanına sunulan 17 ocak 97 tarihli bir brifing var. Şimdi sayın 
Çevik Bir Fevzi Türkeri tarafından sunulan brifingin 28 şubatta verilebileceğinin 
konuşulduğunu belirtmiş savunmasında yine daha önce sizde bahsettiğiniz Gölcük’te 
yapılan bir toplantı var katılmadığınızı söylediniz ama bu toplantılar veya askeri cenahta 
yapılan bu faaliyetler 28 şubat toplantısının bir hazırlığı mıydı ? Bu konuda bir bilginiz var 
mı ?"

    "Şimdi söyle söyleyim bir defa Genelkurmay başkanlığında yapılan brifingi 
Cumhurbaşkanı sonra sordu bizi davet etmediler onu biliyorsunuz. Gölcük’te zaten ben 
yokum çünkü neden yokum başbakan’a söylemem lazım Ankara’yı terk edip Gölcüğe gitcem 
diye belki bilmiyorum beni davet etmediler oraya ama gölcüğe dediğim gibi ertesi sene yine 2 
sene gittim ondan sonraki seneler ama o toplantılara gitmedim. Başka katılmadım yani 
hatırlamıyorum başka böyle bir şey. "

"28 şubat MGK toplantısı sonrası biliyorsunuz bir imza krizi oldu yani başbakan 
tarafından o an imzalanmadı bundan sonraki aşamayı sizden bir dinlemek istiyorum. Yani 
nasıl tamamlandı ve gerekli Cumhurbaşkanının orada bir sözü var size hitaben diyor ki 
gerekli düzenlemeleri yapın ondan sonra Başbakan imzalasın şeklinde. Bundan sonra ne 
yaptınız ne gibi görüşmeler oldu mu ? imza konusunda baskı oldu mu ? "

 28 şubat gecesi saat yarım olmuştu, ilk önce konuşmalar falan oluyor ondan sonra 
daktilo mesela kurşun kalemle hazırlıyorsunuz mesela basın bildirisin de raporu da bunların 
daktilo edecek dışarıda bekleyen bir adamımız var ona yolluyoruz o yazıyor getiriyor, şimdi 
28 şubat’ta şöyle oldu. Saat hatırlıyorum yani 12’yi geçmişti şimdi tamam yarım diyelim, 
fakat çok geç oldu Cumhurbaşkan dan  emir alıyorsunuz, askerim Genelkurmay başkanı, 
kanunen başbakan’a bağlıyım Milli güvenlik kurulunun içerisinde Cumhurbaşkanı’na 
bağlıyım. Birde hava kuvvetleri komutanı var ben havacıyım. Şimdi cumhurbaşkanı dedi ki 
sen bunları bir toparla çünkü daha hazırlamadık ne kadar alır en fazla yarım saat alır 
efendim daha saat 1’e kadar çıkartırız imza. Fakat tüm cümleler hazırdı yani dedik ki o 
zaman toparla sen bunları yarın imzala hükümet’e yollarız, dendi ki efendim bitirelim 
de öyle gidelim gibi. Yok yok saat yarım’a geldi dendi o şekilde ayrıldık ertesi gün 
öğlene kadar biz bunların her şeyini bitirdim bir Albay arkadaşa verdim 2-3 nüshasını 
o bakanları ve komutanlara da onlar gitti galiba ben Genelkurmay başkanına gittim 
Başbakan’a Başbakan yoktu meclis’e gitmişti ertesi gün hemen öyle zorlamak da olmaz 
adam benim amirim der ki dur şey yapacağız. Sonra cumhurbaşkanına gittim dedim ki 
efendim başbakan’a imzalatayım da mı geleyim yoksa şey mi çünkü en son 
Cumhurbaşkanına imzalatıyoruz. Getir dedi sen attı, döndüm yine yerime gittim ertesi 
gün tekrar saat 14:00’de demiş Başbakan 14’te gittim yine Meclis de idi Tansu hanım 
oradaydı, Tansu hanım dedi ki Meclis’te efendim ben resmi elbiseliydim meclisteki askeri 
loca var oraya gidiyorum da Başbakanın odasına falan hiç gitmedim 4 tane Başbakanla 
çalıştım hiç Meclise ben resmi elbiseli gitmedim. Tansu hanım dedi ki oraya git dedim ki 



  

efendim ben şimdi resmi elbiseyle Meclis’e gitmiyorum yukarı giderim kendisi, dedi ki 
böyle ver sen onu bana ben ilk defa zaten sordunuz diye söylüyorum ver sen bana dedi 
bıraktım dosyayı ben dedi imzalatır sana yollarım ama metin bende var yani metini de 
kimse değiştiremez ertesi gün telefon etti gel dedi imzaladı başbakan dedi gittim aldım o 
kadar. Yani yok kaçtı da efendim kaçar mı koca adam öyle şeyden yani şöyle şeyler 
oluyordu bunu keşke bizim arkadaşlarla tartışsaydık demişti ilk defa falan hani öyle şeyler 
oldu kaçıyo maçıyo falan niye kaçsın kendisi diyor ki zaten çok güzel anlaştık çok güzel şey 
yaptık diyor falan yani hiç ben öyle.  Hayır 3 olabilir 5 gün hayır.

"Şimdi 9.7.1997 tarihinde yapılan bir toplantıyla ilgili bir belge sizde bahsettiniz 
şimdi.  Genelkurmay’ın o tarihte yönetici kadrosu tarafından bu görüşler paylaşıldı mı 
sizin bu konuda bilginiz var mı ?"

"Sayın savcım baştan söyleyim böyle bir toplantıdan hiç mi hiç haberim yok yani 
ben kendi şahsıma konuşuyorum diğer arkadaşlarım da zannediyorum bana katılırlar bu kadar 
yani böyle uygun olmayan bir toplantı da yapıldığına benim de şahsen katıldığıma hayretler 
içerisindeyim böyle bir toplantı haberim yok. Ben böyle bir toplantıya katılmadım ha 
toplantıdaki konuşmaları suç mu derseniz bugün yine konuşurum onları yani söylerim ama 
ben onları söylemedim."

"Hükümette yer alan parlementerlerle ilgili din kökenli diye değerlendirilmesi 
anlaşıldığı kadarıyla tehlike olarak görülüyor ve bunların düşürülmesinden bahsediliyor bu 
miktar nasıl aşağı düşürülür denebiliyor. Bu demokratik sistem içerisinde Genelkurmay 
başkanlığı tarafından dillendirilebilecek ve tartışılabilecek bir konu mu  ?"Hayır değildir.

" Deniz Kuvvetleri Komutanı Salim Dervişoğlu, Hulki Cevizoğlu’nun ceviz kabuğu 
isimli programında diyor ki; Milli güvenlik kurulu toplantısı öncesinde bir araya gelir her 
konuyu toplantı yapar konuşuruz bir hata yapmamak için orada önce fikir teatisinde 
bulunuruz belki dikkat etmişsinizdir askerler her şeye hazırlıklı gelir karşılıklı fikir teatisinde 
bulunuruz ve istişare ederiz. Şimdi öncelikle milli güvenlik kurulu toplantıları öncesinde 
bahsedilen bu hazırlık toplantılarına siz de katılıyor muydunuz ?"

"Evet, hepsine değil ama fırsat bulduğum sürece."
" 10 dakika içerisinde Genelkurmay başkanının kararlar hazırlarız şeklindeki 

değerlendirmesine baktığımızda MGK’da alınacak kararlar askeri kesim tarafından 
hazırlanarak mı geliniyordu buraya böyle bir değerlendirme yapılabilir mi ? "

" 50 defa milli güvenlik kuruluna katıldım ya 2 ya 3 defa karar alındı yani yazılı 
karar Milli Güvenlik Kurulunda muhakkak karar alınmaz yani tartışılır 
Cumhurbaşkanı direktif verir işte der ki bakan burada sayın bakan bunu bir şey yapın 
yahut şuraya inceli mesela olağanüstü hali 4 tane vilayetten kaldıralım itiraz bilmem ne 
falan onlar konuşulur yani böyle muhakkak bu 28 şubat gibi karar 4 defa olmuştur 
olmamıştır." 

"Sizin imzanıza açılan 28 şubat 1997 tarihindeki 18 maddelik belge hazır mı gelmişti 
oraya ?"  Hayır hazır değil bakın tekrar söylüyorum.

"Nasıl peki hazırlandı yani gündeme nasıl geldi bunun müsveddesi varsa 
kimdeydi bir az önce Güven Erkaya diye bahsettiğiniz galiba?"

" Bu işleri Güven Erkaya iyi bilir bu konuları da onun için hazır diye bir şey yok. 
ama başkan başlıkları  hazırlamışlar ondan sonra işte bilmem 4+4 şeyi eğitimi yok bilmem şu 
şöyle falan onları onların yalnız milli güvenlik kurulu içerisindeki üyeler cümle haline 
getiriyor ana fikir daha evvel hazırlanmış ama yani metin bizim imzaladığımız en son 
çıkarttığımız metin tıpa tıp hatırlamıyorum ama hemen hemen dediğim gibi 24 konu 
getirdiler ki Güven paşa rahmetle anıyorum o öncülük yapardı bu şekilde, Milli Güvenlik 
Kurulunun hele Sekreteryanın Cumhurbaşkanı yani milli güvenlik kurulu deyince sayın 
savcım başbakan ve cumhurbaşkanıdır bunların hiçbir metni falan yok mesela şuna lüzum 
yok der onu çıkartırsınız. Onlarda cümle böyle uzun vatandaşın anlayacağı gibi bilmem ne 



  

onları kurularak yapılıyor yoksa böyle matamat hazır gel bunu hemen imzala bu hazır bak 
metin var elimde falan gibi asla öyle bir şey olmadı."

"İddianame de yer alan dönemin hükümet ortağı Tansu Çiller’in başdanışmanı tanık 
Hüseyin Kocabıyık sunduğu belge var din ve vicdan hürriyetinin korunması ve kötüye 
kullanılmasının önlenmesi hakkında 3 sayfadan ibaret bir kanun taslağı bu sizin imzanıza 
açılmış kendisi sundu şimdi bu belgeye bakıldığında sosyal hayata kaldırılan 163’den daha 
ağır kısıtlamalar getiriyor örneğin hürriyet’in eğitim ve öğretim kullanılması başlıklı 2nci 
maddesinde din eğitimi vermek üzere örgüt kuranlar veya bireysel teşebbüslerde 
faaliyetlerde bulunanlar bu şekilde din eğitimi verenlere ve bu eğitim deniyor ki kitap vesaire 
ders araçlarını hazırlayanlar din eğitimi vermek üzere okul derslik veya diğer adlarla 
taşınmaz inşa edenlere hapis cezası verilir deniyor. Hürriyetin kişiler aleyhine kullanılması 
başlıklı 3ncü maddesinde belli bir dini öğrenmeleri veya kabul etmeleri için telkin veya ve 
zorlamada bulunanlara deniyor. Şimdi burada diyanet işleri başkanlığı tarafından 
görevlendirilmemiş her kişinin dini konuda bir şeyler bahsetmesi bu kapsama sokulabilecek 
bir düzenleme devamında dinlerin simgesel giysi ve başlıklar ile temsili başlıklı 4ncü 
maddesinde, belli bir dinin kurallarını veya dini inancın gereğini ileri sürerek kamu kurum 
kuruluşlarında her derecedeki eğitim ve öğretim kuruluşlarında sağlık kuruluşları sanayi 
kuruluşları ve diğer iş yerlerinde bu kamusal alanla da sınırlamıyor özel işyerlerini de 
kapsıyor dernek vakıf ve siyasi parti faaliyetlerinde ibadethaneler dışında herkese açık 
yerlerde belli dinleri simgeleyen özel nitelikli giyenlere veya başlarına çeşitli başlıklar 
takanlara hapis cezası verilir diyor. Genel hükümler başlığı adı altında 8nci madde de ise bu 
kanuna göre verilen cezalar ertelenmez ve paraya çevrilmez diyor. Şimdi iddianame de yine 
yer alan müşteki Kemal Şahin’in beyanında H.H diye kısaltma verilmiş yanında bir albay 
bulunduğu halde odasına çağırdığını kendisini eşinin başörtüsü nedeniyle yaklaşık 1 saat 
nasihat ettiklerini, TSK’da eşi başörtülü subay olamayacağını bunun Türk Subayına 
yakışmayacağını kendilerinin sokakta bile bütün milletin başlarını açtıracaklarını bu 
konuda inat etmemesi yönünde telkin ve nasihatte bulunduklarını belirtiyor. Şimdi bu 
ifadeyle baktığımız zaman bu belge birebir sonuç sağlanacak netice açısından örtüşüyor. Bu 
belgeyi siz mi hazırladınız ?"

"Ben böyle belge hazırlamadım ilk defa sizden duyuyorum. Genel sekreter bir defa 
kanun hazırlamaz kanunu muhakkak meclisten birisi hazırlıyor."

" 406 sayılı 28 şubat 1997 tarihli MGK toplantısında alınan kararların o devrin 
Başbakan’ı merhum sayın Necmettin Erbakan’a Başbakan yardımcısı ve koalisyon ortağı 
Doğru Yol Partisi genel başkanı sayın Tansu Çiller tarafından mı imzalattırıldı ? "

"Sayın başkanım sorunun tek kelimeyle cevabı evet ama imzalatıldı tabiriyle değil 
ben meclis’e gidiyorum paşam bırakın siz onu imzalatır yarın size veririm."

"1997 yılı başında daha önceki yıllardan başlayan ama o zaman yeniden gözden 
geçirilen sıkıyönetim uygulamasına dair düzenlemelere rastlıyoruz dosya da  o yıllarda yani 
97 başlarına Türkiye’de sıkıyönetim ilanını gerektiren olaylar var mıydı ? Milli güvenlik 
kurulunda Türkiye de yada herhangi bir şehirde sıkıyönetim uygulanmasına dair bir tavsiye 
kararı alınmıştır.?" Benim uğraşı alanımın dışında onun için cevap vermiyorum.

"İrtica ile uzun vadeli tedbirlerden bahsediliyor batı çalışma grubunun 
programlarında bir tanesi şu Türkiye’de Türkçe ibadete geçilmesinin sağlanmasına 
yönelik çalışma yapılması diyor. Türkiye’de Türkçe ibadete geçilmesi ile ilgili MGK’da 
herhangi bir konuşma olmuş mu ? Herhangi bir tavsiye niteliğinde karar alınmış mıdır ?"

"Negatif cevap olarak söylüyorum negatif, cevap vermiyorum."
"Hava kuvvetlerinden gelen bir istihbarı bilgiye göre batı olayları kısmında irticai 

faaliyetler zımnında yapılan çalışmalara yasal olarak mevzuatı uygulamayan Bursa idare 
mahkemesi hakimleri Sabri Ünal, M.Ali Ceran, M. Kemal Önder‘in haklarında işlem 
yapılmak üzere suç duyurusu ve girişimlerde bulunulmuş bu kişilerle ilgili bu suç duyurusu 



  

ve işlemin başlatılması Bursa idare mahkemesin de Bursa imam hatip okulu öğrencilerinin 
açtığı bir davada yürütmeyi durdurma kararı vermelerine üzerine bu tespit yapılmıştır şimdi 
Batı çalışma grubunun hakimleri brifingle yönlendirmesi ve talimatlandırması üzerine bu 
hakimlerin talimata uymamaları üzerine mi böyle bir muameleye maruz bırakılmışlardır 
yoksa başka bir neden var mıdır ?  Cevap yok efendim.

" Şimdi orada Güven Erkaya diyor ki biz 28 şubat 1997 tarihli MGK karar toplantısı 
yapılmadan önce MGK toplantısında alınması gereken kararları taslak haline getirdik ve o 
taslak haline getirdiğimiz kararları MGK’dan geçirdik şeklinde bir beyanı söz konusu ve bu 
beyanla o tarihli hemen MGK toplantısından sonraki bir gazete manşeti doğruluyor o beyanı 
o beyana o manşete göre de evet Hürriyet gazetesinin o gün ki manşeti askerin 20 şartı siz de 
savunmanızda böyle bir taslağın olduğunu ve bu taslağında Güven Erkaya’da olduğuna dair 
cümleler sarf ettiniz bu taslağı kim yazdı açık bir şekilde diğer MGK toplantısına katılan 
kuvvet komutanlarının bu taslağın hazırlanmasında haberleri var mıydı ?"

"Efendim yine açıklık sağlasın diye cevap vereceğim, yanlış yoldasınız diyorum.
"Şimdi yine o gün ki MGK kararlarına EK-A Belgesinde alınmış 18 karar var 

ve o kararlar kurul üyelerinin imzalarına açılmamış o kararlar kurul üyelerinin 
imzalarına açılmamış ve asıl belgenin altında da açıklık bırakılarak yani bir dernek 
karar defterinde bile yapılmaması gereken bir işlem o günkü MGK karar tutanağında 
uygulanıyor arada bir mesafe epey bir mesafe bırakıldıktan sonra kurul üyelerinin 
imzalarına açılmış ve sizim imzanızı taşıyan 18 maddelik o kararlarda da kurul 
üyelerinin imzaları bulunmamaktadır. Sizin imzanızı taşıyan ek belgenin mahiyetini 
daha önce Güven ERKAYA’NIN bahsetmiş olduğu taslak metni olmasın mı ?"

"Şimdi efendim yasada 2945’de 5 nüsha yazılır karar 5 nüsha yazılır bu yalnız alınan 
karar yani imzalı olan değil ıslak imzalı olan değil karar 406 sayılı karar yazılır 5 nüsha iki 
nüshası bir nüsha genelkurmay’a gider iki nüshası başbakanlığa gider bir nüsha bizde kalır 
bir nüsha cumhurbaşkanlığı 2945’de o 5 nüsha nereye verilir var. Bakın şimdi kurul kararı 5 
nüsha olarak imzalatılır kararların bir nüshası cumhurbaşkanına sunar diğer 2 nüshasını 
bakanlar kuruluna görüşmek ve devlet arşivinde muhafaza edilmek üzere başbakanlığa bir 
nüshasını da Genelkurmay Başkanlığına gönderilir bir nüsha ise görüşme tutanaklarını genel 
sekreterlik arşivinde muhafaza edilir yani demek ki 5 nüshanın nereye verileceği vardı bu 5 
nüsha kararların imzalatıldığı yani 10 tane Milli güvenlik kurulu asil üyelerinin imzalarının 
taşıdığı nüshanın aynısı bu ilk başta yolladığımız 5 nüsha evet benim imzalarım çünkü 
yukarıdaki kararı almışlardır diye onun varsa sizin orda bende var diyor ki 406 bilmem ne 
sayılı kararın ekidir altında yazıyor, 5 nüsha benim kanunumda yazıyor sizin kanunuz da 
yazmayabilir. Oralarda hiçbir şey çıkmadı güzel güzel gitti. Onun için burada fazla detaya 
girmiyorum yani nüshaların hepsi şey yapmıştır 1 hükümete gönderilen icra emrine başta 
kapakta benim imzam vardır 28 şubat 1997 bilmem ne Çankaya köşkünde yapılan 28 şubat 
toplantısı alınan kararlar ek de sunulmuştur arz ederim teklif dahi edemezsiniz arz ederim. 
Hükümet ya bunu çizer atar ya da inceler."

"Bir üstte 28 şubat 1997 tarihli ve 406 MGK kararının ekidir şeklinde bir cümle 
var ama bu ek imzaya açılması gerekirken çünkü kurul kararı sizin iddianıza göre bu 
kurul kararı ama kurul kararı kurul üyelerine imzalarına açılması gerekirken milli 
güvenlik kurulu sekreterinin imzasıyla ilgili kurullara gönderilmiştir. Bu usul 
yazışmalarına aykırı değil midir bu ?"

"Hayır usul yanlış olsa tekrar söylüyorum öyle hukukçular var ki bizde hemen onu 
ret ederler. Usul yanlışlığı olsa buradaki mahkemede ki bir davayla ilgili falan değil 
hükümetin çok değerli hukukçuları var onlar hemen icraata koymazlar koskoca Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti buna alıyor şeye koyuyor yani icraata koyuyor yahut gereğini 
yapmaya çalışıyor ama niye o imzalarda bakar hepsine başbakanın var cumhurbaşkanı var 
ıslak imzalı şeyi de hükümete gidiyor, 1 numaralı nüshası."



  

"Peki şimdi 406 sayılı 28 şubat Milli Güvenlik Kurulu kararlarının imzalanması 
öncesinde Rahmetli Başbakan Erbakan’ın size üzerine basarak söylediniz çünkü, keşke bu 
kararları bizim arkadaşlarla tartışsaydık da öyle imzalasaydık dediğini söylediniz."

"Evet kendisinin ifadesidir."
"Keşke ifadesi ile ben şöyle anlıyorum bize böyle dayatma olmasaydı daha iyi 

olurdu  yani tartışmaya bunu gereğince siviller olarak olgunlaştırmaya müsaade edilseydi 
de bu öylece gündem olsaydı, yanlışım varsa düzeltin.?"

"Keşke tabiri yani bana cebir filan öyle değil yani arkadaşlarla görüş, ama elinde 
fırsat var tekrar söyledim demin başlangıçta da söyledim Tansu hanım’ın ifadesi de var bunu 
imzalayalım herhangi bir şey varsa hükümette bunu reddederiz yahut bir şey yaparlar onun 
için imzaladım hiçbir sorun olarak görmüyorum onu belki özel arkadaş ya bize hiç haber 
vermedin mi derler onun için, olabilir."

 "Şimdi bu kararlarla ilgili 6 mart 1997’de imzalatma olayı gerçekleşiyor yani 
üzerinden 6 gün geçtikten sonra peki bu sürede bir takım olaylar oldu Türkiye’de mesela 
Başbakan o dönem mecliste temsil edilen partileri ziyaret etti herkesin kamuoyunun gözü 
önünde bu ziyaret gerçekleşti ve o ziyarette bir talepte bulundu bu kararlara karşı birlikte 
inisiyatif koyalım diye, bunu nasıl izah edeceğiz ?"

"Benim bilgimin dışında efendim ben meclise dahi resmi elbiseyle gitmem bakın 
söyleyeyim size Başbakan da benim amirimdir odama gel diyor yerime gidiyorum  sivil 
elbisemi giderim başbakan çağırdı diye meclise öyle giderim dolayısıyla bilmediğim konu 
bunlar."

"Şimdi sayın Çevik Bir kabul etti sayın Çetin Doğan’da fasa fiso dedi 27 mayıs 
1997 tarihli batı eylem planı şimdi bu batı eylem planında batı çalışma grubunun milli 
güvenlik kurulu genel sekreterliği ile bağlantılı bir icra makamı olduğu olarak takdimi söz 
konusu şimdi batı çalışma grubu ile ilgili burada savunmalar verilirken çoğunlukla 
sanıklar biz bunu milli güvenlik kurulu genel sekreterliğine bildiriyorduk gönderiyorduk 
milli güvenlik kurulu genel sekreteri de bunu takip ediyordu dediler peki bu takip nasıl 
oluyor."

"Demiş olabilirler ben kendimi bilirim yani milli güvenlik kurulu genel sekreterliği 
bilgi için yollasalar ne olur, yolladılar aldım dosyaya koydum yani benim bir sorumluluğum 
yok ki 2945 ben nelerden sorumluyum o zaman bunlardan hata yaparsam hakim bey burada 
yollarlar herkes birbirine yolluyor efendim ihbar mektubu diyor o da ona yolluyor."

"Peki siz bunu başbakana tabi o zaman ki süreç ortam da belli bir baskı olarak önce 
cumhurbaşkanı imzalamış bu ne demektir sen de imzalayacaksın artık demektir. Çünkü amir 
bir imzayı attığı zaman memur altındaki imzayı mecburen atacak onu bir baskı olarak 
değerlendirdiniz mi ?"

"Hayır, Cumhurbaşkanı en son imzalar burada nasıl başkan imzalıyorsa ama bunu bu 
şekilde tabi Başbakana ben bir defa götürmedim."

"Birlikte yaşadık yani onun kendisinden ve yakınlarından bunun kendisine bu 
genelgenin zorla imzalatıldığını uzun zaman imzalamaktan kaçındığını kaç defa 
kendilerinden bizzat duymuşumdur."  

"Asla. Öyle asla Erbakan ben de çok iyi tanırım öyle bana bunu zorla imza ettirdiler 
diyen bir adam değildir onu baştan söyleyeyim yani zorla ya imzalamaz neden imzalasın 
koca profesör bilmem yani. Bakın Erbakan 3 tane vardır tekrar söylüyorum devlet adamı 
Erbakan vardır Dini lider Erbakan vardır bir de parti başkanı Erbakan vardır ben dini lider 
Erbakan’la yahut parti başkanı Erbakanla çalışmadım ben devlet başkanı yani devlet adamı 
Erbakanla tanıştım Erbakan çok esaslı bir devlet adamıydı ha diğer şeyleri muhatap 
olmadım."

"İddianamede de görüyoruz ki batı çalışma grubunun bazı faaliyetlerinde bilgi 
amaçlı olarak milli güvenlik kurulu genel sekreterliğine de gönderildiğini görüyoruz bazı 



  

belgelerinde de  başbakanlık askeri danışmanına hariç tutulduğunu görmekteyiz şimdi siz o 
dönemde başbakanlığa bağlı bir kurul olmanız dolayısıyla bu batı çalışma grubunun 
eylemleriyle ilgili başbakanlığa herhangi bir bilgi verdiniz mi veya vermemişseniz bunun 
gerekçesi ne olabilir ?

"Batı çalışma grubuyla benim hiçbir ilgim yok, herhangi bir bilgi falan verilmedi 
bana."

" Şimdi 18 mayıs 1997 tarihli başbakanlık direktifi var biraz önce bir karışıklık 
oldu galiba bu belgeyle ilgili de şimdi bu belgenin başbakanı tarafından imzalandığı 
anlaşılıyor zaten meclis darbeleri araştırma komisyonu raporunda da bu belge geçiyor 
şimdi belge de Başbakanlık nezrinde milli güvenlik kurulu 406 sayılı kararıyla ilgili 
tedbirlerini uygulanmasını izleme ve koordinasyon komisyonu kısa adıyla uygulamayı 
izleme ve koordinasyon komisyonu adıyla bir komisyon kurulmasının kararlaştırıldığı 
belirtiliyor. Çalışma esaslarında bu komisyonun toplantısını ilk toplantısını 20’ye 5 1997 
tarihinde 9:30’da Başbakanlık müsteşarlığında yapacağını söylüyor. Sonra yine bu çalışma 
esasları bölümünde komisyonun her ayın en geç 25’ine kadar hazırlayacağı uyguluma takip 
raporunu milli güvenlik kurulu genel sekreterliğine ileteceğini söylüyor şimdi burada 406 
sayılı kararlarla ilgili bir komisyon kurulması kararlaştırıldığı belirtiliyor. Bu komisyonun 
çalışmaları ile ilgili yani zaten ilk toplantısını 20 mayıs 1997’de yapacağına göre 1 aylık 
belki bir çalışma olacak veyahut ta 1 tane rapor gönderebilecek size size bu komisyon bir 
rapor gönderdi mi ? Milli Güvenlik Kurulu genel sekreteri olduğunuz için soruyorum ?"

"Başta 1-2 ay geldiğini zannediyorum düşünüyorum fakat biz kendimiz orayla 
temasta olurduk yani ben bizzat bilakis şeyle eğitim reformuyla ilgili konuşurdum."

"Daha önce bir kısım sanıklarımız savunmalarında özellikle batı çalışma grubunun 
faaliyetleri ile ilgili mutlaka milli güvenlik kurulu genel sekreterliğinin bilgilendirildiğini bu 
bilgilendirmenin de 406 sayılı milli güvenlik kurulu kararının 4. maddesi çerçevesinde 
olduğunu yani milli güvenlik kurulunun bir talebine dayalı olarak yapıldığını ifade ettiler ben 
kısaca bunu arz ediyorum ? "Yok cevap vermiyorum.

"Bu icra makamı olarak genel sekreterlik gösterilebilir mi gösterilemez mi ? Sorulan 
soru bu buna cevap veriyor musunuz ?"

"Hayır icra makamı olarak genel sekreterliğe sadece kanunda diyor Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı icra makamı olarak kullanır başka kimse kullanamaz."

 48.C. SANIK İLHAN KILIÇ MÜDAFİİ AV. YAKUP ARSLANTAŞ'IN 
SAVUNMASI

"Müvekkilimizin yargılanabilmesi için Başbakanlıktan izin alınması gerektiği 
yönündeki iddiamızı beyanımızı tekrarlıyoruz bu hususta ret olunmuş olmakla birlikte 
başbakanlıktan izin alınmasını talep ediyoruz.

Müvekkilimiz iddianame ile Türkiye Cumhuriyetini cebren ıskat ve suretiyle 
çalışmasını engel olmakla suçlanmaktadır. Şimdi 765 sayılı Türk ceza kanunun 147. 
maddesinde keza 5237 sayılı Türk ceza kanunu 312. maddesinde benzer düzenlemeler yer 
almaktadır. 147 maddede cebren ıskat söz konusu iken daha sonraki düzenleme de cebir ve 
şiddet kullanmak şeklinde bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Şimdi bu düzenlemelerin her ikisi değerlendirildiğinde benim müvekkilimin 
hükümet aleyhine herhangi bir cebir şiddet kullandığı iddianame de varit değildir, ispat 
edilememiştir. Böyle bir şeyin ispatı da bizce mümkün gözükmemektedir zira hükümet 28 
şubat kararlarıyla ortadan kaldırılmış değildir bize göre bu koalisyon protokolü çerçevesinde 
sayın merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı'na vermesi 
akabinde Tansu Çiller’in kendisine hükümet kurma yönünde görevlendirme yapılacağı 
düşünce ve duygusuyla hareket etmesiyle hükümet esasında mevcut hükümetin bizzat kendisi 



  

tarafından ortadan kaldırılmıştır dolayısıyla ortada hükümetin cebren ıskatı gibi bir durum 
söz konusu değildir.Kaldı ki olsa bile bizim müvekkillimizin böyle bir suçu işlediğine dair hiç 
bir somut delil yoktur. Bütün suçlama son derece soyuttur.

İddia makamı iddianamesinde suçlamaya konu fiillerin MGK tarafından anayasa ve 
yasaların emirlerine uygun olarak alınmış tavsiye kararları kapsamında irtica ile mücadele 
için o günkü hükümetin çıkardığı kararnameler paralelinde bakanlıklar ve TSK tarafından 
görevleri icabı uygulamaya konulmuş tedbirler olduğunu göz ardı etmiş, yok saymıştır. Bu 
kanımızca çok yanlış, hatalı ve yanlı bir suçlamadır. Çünkü irticanın bir iç tehdit olduğu 
MGK ve Bakanlar Kurulunca kabul edilmiştir. Bu bağlamda TSK ve devlet örgütünün 
tamamı aynen dış tehditte olduğu gibi iç tehdide karşı da önlem almak zorunluluğunda 
kalmıştır. 53. Hükümetten AKP'nin de başında olduğu 59. , 60. ve 61. hükümetler de 
Anayasanın başlangıç kısmı ile 2. , 14. ve 24. maddelerindeki laiklik ilkesi doğrultusunda 
irticayı bir tehdit olarak benimsemiş ve ona karşı mücadeleye aynen devam etmişlerdir.

 Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olarak imzaladığı 28 Ekim 2004 
tarihli ve 19 Eylül 2006 tarihli Başbakanlık talimatlarında irticai faaliyetlere karşı 
yürütülecek mücadele stratejisinin 27 Haziran 2000 yılında yayınlanan eylem planının aynı 
esaslar dahilinde uygulanacağı yönünde belirtilmiştir. 

Ayrıca suçlanan Batı Çalışma Grubu da Başbakanlığın 14.03.1997 tarihli 
Kararnamesindeki emirlerin karşılanması için 10 Nisan 1997 tarihinde TSK içindeki 
benzer faaliyetleri koordine etmek için Genel kurmay Başkanlığı tarafından Genel Kurmay 
Bünyesinde kurulmuş bir oluşumdur. Bu süreç 14 Aralık 20010 tarihine kadar devam etmiş 
ve bu tarihte bir kanunla sonlandırılmıştır.

 Müvekkilimizin genel sekreteri olduğu Milli Güvenlik Kurulu Anayasamızın 118. 
maddesi ile belirlenen üyeleri ile toplanarak 28 şubat 1997 tarihinde iç ve dış tehditle ilgili 
18 maddeden oluşan 406 Sayılı tavsiye kararını almıştır.

Bu kararın 7., 8., 9. ve 11. maddeleri din istismarı ve irticanın önlenmesine 
yöneliktir. O Tarihte görevde bulunan 54. TC Hükümeti serbest iradesi ile bu tavsiye 
kararlarını uygun bulup hükümet ve Bakanlıklara ait kararnameleri bu doğrultuda 
yayınlamışlardır. Necmettin Erbakan'ın Başbakan olarak 13 Mart 1997 tarihinde aldığı 
Bakanlar kurulu Kararıyla 406 sayılı MGK tavsiye kararında gösterilen konularda alınacak 
tedbirleri yasalaştırmıştır. TSK'nın ve tüm bakanlıkların içinde olduğu devlet örgütüne 406 
Sayılı MGK Kararının uygulanmasını emretmiştir. 

Sayın iddia makamı aradan 16 yıl geçtikten sonra "sen neden bu emirleri uyguladın 
gibi haksız bir gerekçe ile bazı TSK mensuplarını hükümeti yıkmakla suçlaması yani 
hükümetin verdiği kararları uygulayarak hükümeti yıktın ve ya yıkmaya teşebbüs ettin iddiası 
mantık ve hukukla örtüşmemektedir. TSK dahil devlet görevlileri tarafından bu tedbirlerin 
alınarak fiiliyata geçirilmesi TC Hükümetinin yıkılması kastı ile değil hükümetin sorumlu 
olduğu kamu düzeninin korunmamı ile ilgilidir. 

Sayın Erbakan'ın 18.06.1997 tarihinde Başbakanlıktan istifa mektubu da Erbakan 
Hükümetinin tehdit ve cebirle mi yoksa başka bir sebeple mi istifa ettiğini çok açık bir 
şekilde ortaya koymuştur. Sayın Erbakan istifa dilekçesinde" Refah Partisi ile Doğru Yol 
Partisi arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak Başbakanlığın Doğru Yol Partisi'ne 
geçebilmesi için yapmış olduğumuz; sözleşmedeki taahhüde uymak üzere istifa ediyorum" 
demiştir. Sayın Erbakan'ın yakını olan dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın "Öncesi ve 
Sonrası 28 Şubat" adlı kitabının 75. sayfasında Başbakanın istifa edişinin " Ahde Vefanın 
gereği olduğunu" , "İşte Siyasi Tarihimizden Eşine ender rastlanan güzellikte bir vefa 
örneği" diyerek Sayın Erbakan'ın başbakanlıktan istifa sebebini çok açık şekilde ifade 
etmiştir. Bu durum Sayın Tansu Çiller'e de sorulduğunda gerçek zannımızca bir kez daha 
ortaya çıkacaktır.

 Müvekkilimiz İlhan kılıç'a gelince ;Müvekkilimizin bu davaya konu suçlamayla ne 



  

gibi bir ilişkisi olabilir? Müvekkilimiz bu iddianamede hangi sebeple sorumlu olarak 
gösterilmiştir? Müvekkilimiz anayasal bir kuruluş olan MGK'nın Genel Sekreteridir. 
Atamasını Sayın Başbakan tarafından yapılmıştır. Kime bağlıdır, kimden emir alır? Sayın 
Cumhurbaşkanı ve sayın Başbakandan. MGK Gündemine öneri sürme yetkisi var mıdır? 
Yoktur. MGK da alınan kararlarda oy hakkı var mıdır? Yoktur. Genel Sekreterlik görevinde 
iken Sayın Başbakan'ın haricinde genel kurmay başkanı dahil , bir üstünün ona emir verme, 
şunu uygulama deme yetkisi var mıdır? Yoktur. Bu şartlarda sayın iddia makamının sanıkların 
hükümeti devirme iddiası doğru ise müvekkilimiz olayın faili midir? Yoksa emrinde olduğu 
Başbakanla birlikte mağduru mudur? Tabi ki bir suç varsa mağdurudur. 

Müvekkilimiz hakkındaki iddianamedeki iddialar; -1995 Ağustos - 1997 Ağustos 
tarihleri arasında Batı Çalışma Grubunun kurulduğu dönemde MGK Genel Sekreteri olarak 
görev yapması, sayın iddia makamınca suça iştirakinin delili olarak gösterilmektedir.

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulması konulu yazıyı şüpheli 
Çevik Bir'in Milli güvenlik Kurulu genel sekreteri olan Müvekkilin genel sekreterliğini 
yaptığı kuruma göndermesi, 29 Nisan 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu 
yazıyı Şüpheli Çevik Bir'in bilgi için MGK Genel Sekreteri olan müvekkile göndermesi, 06 
Mayıs  1997 tarihli Batı Çalışma Kurulu Harekat Konsepti konulu yazıyı şüpheli Çevik 
Bir'in bilgi için MGK Genel Sekreteri olan müvekkile göndermesi, 27 Mayıs 1997 Tarihli 
Batı Eylem Planı konulu yazıyı Şüpheli Çevik Bir'in bilgi için MGK Genel Sekreteri olan 
Müvekkile göndermesi, suç olarak gösterilmiştir. 

 İlhan Kılıç bu belgelerin kendisine gönderilmesini sayın Çevik Bir'den talep 
etmiş midir? Daha evvel de kendisinin izah ettiği üzere 2945 sayılı yasanın 19. maddesi 
gereği esasında bilgi ve belge istemesi yasal bir hak iken böyle bir talepte 
bulunmamıştır. Bir rütbeli subay misalen 3. şahıslara veya Sayın Heyetinizin kalemine bir 
belge gönderse bu sizin suçluluğunuzun kanıtı olarak ileri sürülebilir mi?Bilgi için 
gönderilen yazıların müvekkilimizin şahsına değil bulunduğu makama gönderilmesi göz 
ardı edilmiştir.

Bir diğer suçlama müvekkilimizin 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Eylem 
Planında icra makamında MGK Genel sekreteri olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Bu da 
tamamen hatalı bir tespittir. Müvekkilimiz MGK Genel sekreteri olup genel kurmay genel 
sekreterliğinde veya Batı Çalışma Grubunun Eylem Planının İcra makamında hiç bir zaman 
genel sekreter olarak görev almamıştır. Müvekkilimiz 07 Eylül 1995 tarihi ile 5 Ağustos 
1997 tarihleri arasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini ifa etmiş bu süre 
zarfında da müsnet suçla ilgili hiç bir çalışmanın içinde olmamıştır.

Müvekkilimiz iddianamede belirtildiği gibi Genelkurmay antetli CD ile ilgili yapılan 
teknik incelemeler neticesinde, "CD5\BCG\CANKAYA" klasöründe yer alan "tak.doc" 
isimli 3 sayfadan oluşan Word belgesinin çözümü ile elde edildiği ifade edilen toplantıya 
asla ve katta katılmamıştır. Burada savcılık makamının büyük bir hata yaptığını bahse konu 
toplantı yapılmışsa bu toplantıya katılanın müvekkilim değil ancak iddianamenin çeşitli 
yerlerinde zikredildiği üzere toplantıya katılanın genel kurmay genel sekreterliği 
olabileceğini düşünüyoruz.

 Bu toplantıda söylendiğinden bahisle müvekkilime atfedilen; Bir takım sözler 
daha evvel de söz konusu edildi bu sözleri müvekkilimin toplantıya katılmadığı için asla 
söylemesi söz konusu değildir. İzah olunduğu üzere müvekkilimiz bu toplantıya da 
katılmamıştır. Bu iddia tamamen yersiz, mesnetsiz, delilsiz ve soyut bir iddiadan başka bir 
şev değildir. Müvekkilim adı gecen tarihte hükümet kanadında hükümetin emrinde çalışan 
Başbakanın yazılı emir ve talimatları ile hareket eden birisidir.

Müvekkilimizin bu haklı itirazına rağmen, bir an için yapıldığı iddia edilen 
toplantının doğru olduğu ve müvekkilimizin de toplantıda bulunduğu kabul edilse dahi, 
müvekkilimizin kullandığı ifade edilen cümlelerin hiç birisinde hükümeti devirmeye 



  

yönelik, ne bir tehdit ne bir itham veya cebir içeren hareket yoktur.Bu ifadelerin hiç biri 
müvekkilimizin hükümeti devirme suçuna iştirakinin bir kanıtı olamaz.

 Bilakis yıkıcı olmayıp, tamamen yapıcı olan bu ifadeler müvekkilimizin 
suçsuzluğunun  görevindeki ciddiyet ve dürüstlüğünün kanıtları olarak kabul edilmelidir.

 Sayın iddia makamı iddianamede müvekkilimizin amaç suçun gerçekleştirilmesine 
hangi icrai hareketlere başladığını.katıldığını, hangi eylemlerinin hükümeti devirmeye ilişkin 
tehdit ve maddi/manevi cebir içeren fiiller olduğunu ortaya koyamamış, kanıtlayamamıştır.

Suça iştirakin yani hükümeti devirmeye iştirakin müvekkilimiz için en önemli şartı 
onun manevi unsuru olan; iştirak iradesidir. Fail bir suçun işlenmesinden haberdar olacak, 
ona katılacak ve iradesi ile suçu işlemesi arasında nedensellik bağı kurulacaktır. Oysa tüm 
iddianamede ve eklerinde varsayımlara dayalı ithamlarla müvekkilimizin suça iştirak ettiği 
yolunda kuşkudan uzak, somut tek bir kanıt ve bulgu yoktur.

Sanık İsmail Hakkı Karadayı tarafından da Meclis Darbeleri Araştırma 
Komisyonuna verilen ifade de aynen şöyle dile getirilmiştir:  Şimdi, sunu söyleyeyim. Benim 
MGK Genel Sekreteri benim emrimde değildir. Başbakanın emrindedir. Cumhurbaşkanının 
da onlarla diyalogu vardır. MGK Genel Sekreteri sadece bana imzaya gelir, ben o kadar 
imza etmişimdir" izah edildiği gibi müvekkilimin hükümetin yanında ve emrinde çalıştığı 
tartışmasız olup, müvekkilimin bütün bakanların imzası karşılığı atandığı, bir bakanın 
imzasını çekmesi sonucu görevinin bitecek olması, dönemin Başbakanı Tansu Çillerin 
Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının görevden alınmaları Başbakanlığa teklif 
etmesine karşın müvekkilim hakkında bir görevden alma teklifinde bulunmamış olması 
karşısında müvekkilimin görevini hükümete sadakat içinde ve gerektiği gibi yaptığının. suçla 
ve isnatlarla bir ilgisinin olmadığının en somut göstergeleridir. 

Kaldı ki Genel kurmay Başkanlığı'nda böyle bir toplantı yapılmışsa bu toplantıya 
katılanların toplantı tutanağında imzalarının olması, keza toplantı hazirun listesinin 
hazirunca imzalanması gerekmektedir. Bu sebeplerle Genel kurmay Başkanlığı'na yazı 
yazılarak ki demin anlıyoruz ki bu yazı yazılmış ve gelen cevabi yazıda böyle bir toplantının 
olmadığı anlaşılmıştır.

 İddianamede 27 Mayıs 1997 tarihli "Batı Çalışma Grubu Eylem Planında" 
müvekkilimizin icra makamında bulunduğunun MGK genel sekreterliğine gönderilen yazı 
ile tespit edildiği belirtilmiş, ancak müvekkilimizin kendisine tevdi edildiği ileri sürülen bu 
görevlendirmeden haberi bile olmamıştır. Müvekkilimin bu görevlendirmeden haberdar 
olduğuna ve görevi kabul ettiğine dair dosyada en ufak bir delil ve emare de 
bulunmamaktadır. 

Nitekim Yargılama safhasında savunmaları alınan Çetin Doğan ile Kenan Deniz, 
kendilerinin böyle bir görevlendirme yapmadıklarını, bu şekilde bir görevlendirme 
yapmalarının da konumları ve rütbeleri itibarı ile mümkün olmadığını belirtmişlerdir. 

Günde yüzlerce yazışma yapılan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde, gelen 
ve giden tüm evraklardan, özellikle "Gereği" ibareli olmayan yazışmalardan Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterinin bilgisinin olmaması olağan bir durumdur. Bilgisinin olduğu farz 
edilse bile suç sayılan fiille ilgili bu durum "Hazırlık hareketleri" kapsamında 
değerlendirilebilir ve müvekkil açısından maddi anlamda suç oluşturmaz. Olsa olsa suçu 
öğrenip ilgili yerlere bilgi vermemiş birisi olarak ancak ve ancak görevi ihmal suçu ile 
suçlanabilir. Ancak izah olunduğu üzere böyle bir oluşumdan haberi olmadığı gibi asla ve 
kat'a BÇG oluşumu içinde yer almamıştır.

 Bilgi nüshası dahi olsa BÇG, MGK veya MGK Genel Sekreterliğine ; cevap 
istenmediği takdirde; bırakın bir emir ve talimat vermeyi cevap bile yazamaz. Bu itibarla 
suçlamalar tamamen mesnetsizdir. 

 Esasında BÇG'nin kurulduğu, idare ve koordine edildiği yer iddianameden de 
anlaşılmaktadır ki Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğidir. Zira İddianamenin 1085. 



  

sayfasında dosyada sanık olan ve suç tarihinde Genel Kurmay Genel Sekreterliği görevini ifa 
eden Erol Özkasnak Hakkında; 04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına 
dair yazıyı Erol Özkasnak'ın hazırlayarak Çevik Bir'e sunduğu ve Çevik Bir'in gereği için 
Genel Sekreter Erol Özkasnak'a gönderdiği şeklinde suçlamada bulunulmaktadır. 

Buradan da anlaşıldığı üzere esasında Savcılık makamının kastettiği Genel kurmay 
Genel Sekreterliğidir. Bu sebeplerle müvekkilimiz masum olup müsnet suçtan beraatını talep 
etme gereği hasıl olmaktadır. 

 Müvekkilimizin BÇG ile ilgili hiçbir belgede imzası bulunmadığı gibi, bu türden hiç 
bir eylem ve işlem yapmamıştır. Bunun aksini gösteren hiç bir iddia ve delil iddianame de yer 
almamaktadır. Müvekkilimize gereği için gönderilen hiç bir belge, emir ve talimat 
yoktur.aksine iddianame kendi kendisini yalanlamakta müvekkilimizin bir karışıklık ve yanlış 
anlamanın kurbanı olduğunu göstermektedir. 

Müvekkilimiz Genelkurmay Başkanı dışında rütbe ve kıdem bakımından astı 
durumundaki diğer tüm Asker Sanıklar aynı belgeye dayanılarak iddianamede belirtildiği 
gibi; hele hele Korgeneral rütbesindeki birinin Müvekkilimize görev vermesi, 2945 Sayılı 
Yasa, İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısı gereği mümkün 
değildir. Söz konusu yazıların Müvekkil bakımından hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Zira daha 
evvel izah ettiğimiz üzere böyle bir talebi yoktur.

 BÇG ile ilgili müvekkilime de görev vererek planlama yapanlar olsa olsa ilgili 
mevzuattan bihaber kişilerdir. Söz konusu yazılarda müvekkilimin rütbe ve kıdem 
bakımından üstü durumundaki tek kişi olan Genelkurmay Başkanının imzası veya parafı 
bulunmadığı gibi Genelkurmay Başkanının Namına/Emrivle gibi Müvekkilimizi bağlayıcı 
ifadeler de bulunmamaktadır.

Müvekkilimizin böyle bir suçla ilgisinin olamayacağını daha evvel basına konu 
olmuş bir takım haberlerle izah etmeye çalışacağım müvekkilimiz aşağıda detaylıca 
açıklanacağı ve basın/yayın kuruluşlarında sıkça geçtiği üzere her zaman demokrat kişiliği, 
problemlere toplumsal hassasiyetleri incitmeyecek şekilde bulduğu çözümler, milli ve 
manevi değerlerimize bağlı hareket tarzı ve çözüm anlayışı ve arayışları ile bilinmektedir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli %86 sivil. %7 emekli, geri 
kalan ise muvazzaf general ve subaylardan oluşmaktadır. Bu kuruma "Çok gizli" ve 
"Gizli" gizlilik dereceli belgeler gönderilmez. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 
gereği için gönderilecek yazılar ancak Başbakanlığa gönderilebilir. Bilgi mahiyetindeki 
yazılar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı ve Baş 
Yardımcılarına sunulmadan ilgili alt birimlerde tasnif edilmektedir.

 Star gazetesi yazarlarından Şamil Tayyar bir köşe yazısında; 31 Temmuz 1998 günü 
Türk Hava Kuvvetlerinin emekli ve görev başındaki personelini kaynaştırmak amacıyla her 
yıl düzenlediği 'Anıları Tazeleme Günü'nde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
İlhan Kılıç, türban takan annelerden Fatma Çelenkoğlu'na Çene altından bağlaması halinde 
törene türbanlı katılacağını söyledi. Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki resim yarışmasında derece 
alan Yasin Çelenkoğlu'nun annesi olan Fatma Hanım, komutanın önerisi üzerine türbanın uç 
kısımlarını, çene altından bağlayarak "tamam komutanım" dedi. Komutanın "türbanı, baş 
örtüsü gibi" takma önerisi karşılık buldu şeklinde yazarak yine müvekkilin bir konulardaki 
hassasiyetini bir kez daha dile getirmiştir. 

Müvekkil Rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan'ın güvenini kazanmış. Onunla 
fikir birliği içinde ve Onun kendisine verdiği talimatlara riayet ederek görevini ifa etmiştir.

  İddianamede müvekkilimin gerçekleştirdiği ve Hükümet aleyhine faaliyetler 
olduğu değerlendirilen psikolojik harekat, savunma, sivil hizmet faaliyetleri Başbakanın 
onayı ile yürütülen faaliyetlerdir. Özellikle psikolojik ve örtülü harekat denilen harekatlara ait 
emirleri Başbakan muhakkak imzalamak durumunda olup müvekkilimize isnat edilen 
suçlamalarda bu kapsamdadır.



  

 Nitekim; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, "Kanunun Hükmü ve Amirin Emri" 
başlıklı 24. maddesinde ise "Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. 
Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan 
sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde 
yerine getiren ile emri veren sorumlu olur. Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin 
kanun tarafından engellendiği hâllerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur" Bu 
cümleden müvekkilimiz Başbakanın emri ve talimatı olmadan hiç bir eylem ve işlem yapmış 
değildir. Aksi de dosyada varit değildir. Müvekkilimiz Görevini Yaparken Bağlı Bulunduğu 
2945 Sayılı Yasanın Dışına Asla Çıkmamıştır. 

Bilindiği gibi, Anayasal bir kurum olan MGK'nın gündemi, Başbakan ve 
Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak, Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Bu 
işlem de, Cumhurbaşkanından aldığı direktifler doğrultusunda MGK Genel Sekreteri 
tarafından yerine getirilir. Yani MGK Genel Sekreterliği, MGK'nın sekretaryasıdır. MGK 
Genel Sekreterinin, gerek MGK gündeminin belirlenmesinde, gerek gündemin 
görüşülmesinde ve gerekse de gündemdeki konulara ilişkin kararların alınmasında takdir 
ve değerlendirme yetkisi yoktur. İmza yetkisi yoktur. Yani karar ve karara katılma yetkisi 
yoktur. O sadece sekreterdir. Suç tarihi itibari ile geçerli olan 2945 sayılı MGK Genel 
sekreterliği özel yasasının 3. maddesine göre Genel Sekreter Kurul asli üyesi değildir.

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır fakat oylamaya 
katılamaz" şeklindeki 3. madde son bent uyarınca Genel Sekreterin konumu ve 
fonksiyonunun icrai ve bağlayıcı olmadığı açıktır. 

Keza anılan kanunun 13. maddesinde sıralanan görevlerin hiçbirisi de bu nitelikte 
olmayıp, araştırma, inceleme, değerlendirme, teklif etme, takip-kontrol, koordine edici 
işbirliğinde bulunma, düzenleyici, yönlendirici, planlama gibi sekretarya işlerini 
kapsamaktadır. 13. maddede tadat edilen işlerin yerine getirilmesinde de Genel Sekreter 
inisiyatif sahibi değildir. 

Bu husus Kanunun 14. maddesinde aynen "Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği, 13. maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde, yönlendirilmesinde, 
koordine edilmesinde ve denetlenmesinde verilen direktifler çerçevesinde Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve Milli Güvenlik Kurulu adına yetkilidir... "şeklinde ifade edilmiştir. Bu 
kapsamda kamuoyuna mal olan ve "gizli" olmasına karşın bir şekilde elden ele gezerek 
açıklanan 18 maddelik kararın kapak üst yazısı sadece müvekkil tarafından imzalanmış ve 
ilgili yerlere gönderilmiştir. 

28 Şubat 1997 tarihli MGK, kararlarının müvekkil tarafından Başbakana zorla 
imzalatıldığı ve bu kararları imzalatmak için müvekkilimizin dört defa ve üniformalı olarak 
Başbakanın yanına gittiği, ancak Başbakanın imzalamadığı ve benzeri basında ver alan 
haberler asılsızdır.

 28 Şubat 1997 tarihli MGK, kararları Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller tarafından 
Başbakana götürülerek imzalatılmıştır. 28 Şubat Toplantısı gece yarısını geçtiği için MGK. 
Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Müvekkilimize toplantıda alınan kararlara ilişkin 
metinleri bir sonraki gün Kurul Üyelerine imzalatılıp icra makamı olan Başbakanlığa 
gönderilmesi talimatı verilmiş, ertesi gün Başbakan'a imzalatılacak olan karar metni 
Başbakan'ın TBMM makamında bulunduğu, müvekkilimin ise o gün üniformalı olduğu için 
Meclise gidemediği ki müvekkilimiz resmi elbiseyle kendisinin de ifade ettiği üzere sadece 
açılış ve törenlerde gitmektedir. Başbakanın meclisteki odasına daima sivil olarak gitmiştir. 
Sayın Tansu Çiller kendi isteğiyle müvekkilimizden karar metnini Başbakan'a imzalatmak 
üzere alarak bir gün sonra imzalar tamamlanmış şekilde iade etmiştir. 

 İddianamede belirtilen müvekkilimizin Çevik Bir ile birlikte Genelkurmayda 
bulunduğu sırada Milletvekili İlhan Aküzüm ile görüştüğü ve onu istifaya zorladıkları hususu 
gerçek dışıdır. Müvekkil İlhan Aküzüm ile hiç görüşmemiş, onunla hiç yüz yüze gelmemiş ve 



  

hiçbir milletvekilini istifaya zorlamamıştır. 
 Müvekkilimiz, Hükümet aleyhine faaliyetlerden biri olarak iddianamede gösterilen, 

Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'nın da imzasının bulunduğu YAŞ. kararlarıyla ordudan 
ihraç edilen üç müşteki ile ilişkilendirilmiş olup, YAŞ. kararları hükümetin görevlerini 
engellemeye yönelik eylem olarak değerlendirilemez. Aksi takdirde 1972 yılından bu yana 
tüm Başbakan ve Milli Savunma Bakanları da dahil olmak üzere YAŞ. kararlarında imzası 
bulunanların yargılanması sonucu ortaya çıkacaktır.

 Bütün bunların ışığında 28 Şubat süreci içerisinde müvekkili konumlandıracak 
ve/veya tanımlayacak olursak; Müvekkil MGK' nun asli üyesi değildir.- Müvekkilin 
toplantılarda oy kullanma hakkı ve sorumluluğu yoktur. Müvekkilin, ifa ettiği görevle 
bağlantılı olarak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve MGK direktifleri dışında görev ve 
yetkisi bulunmamaktadır. Müvekkilim 28 Şubat ile ilgili olarak gündemin hazırlıklarının 
yapılması için kendisine Cumhurbaşkanınca verilen direktif gereği bir ay çalışmış, toplantı 
hazırlıklarını yapmış 28 Şubat toplantısı yapıldıktan sonrada bir daha bu konu ile ilgili hiçbir 
çalışmanın içinde ver almamıştır.Müvekkil İcracı bir mevkide değildir. Sadece sekretarya 
görevi üstlenmiştir. Yasal ve fiili olarak atılı suçu işlemeye elverişli silah, kuvvet, araç, gereç 
ve ilgili her türlü materyale sahip değildir. Siyasi bir görevi, siyasi etki ve yetkisi kesinlikle 
söz konusu değildir. 

 Keza müvekkilimiz MGK Genel Sekreterliği vazifesini ifa ederken bir komutan 
olmayıp adı üzerinde Genel sekreterdir.Türk silahlı kuvvetlerinde aynı rütbedeki subay ve 
generallerden komutanlık kadrosunda görevlendirilenlere komutan denmekte ve bunlara 
komutanlık puanı verilmektedir. 

Müvekkil asker kökenli olmasına karşın Bakanlar Kurulunun, başta Başbakan olmak 
üzere tüm bakanların tetkik ve süzgecinden geçerek Cumhurbaşkanının onayı ile atanarak 
siyasal iktidarın güvenine mazhar olarak MGK Genel Sekreterliğine getirilmiştir. Görevini 
yerine getirirken de, kendisine güvenen bir siyasal iktidara karşı mücadele etmeyi büyük 
onursuzluk sayacak terbiye ve nezakete sahip bir kişi olarak MGK toplantılarında "askeri 
kanat" verine karşılarında "siyasi kanat" ile birlikte oturarak görevini sürdürmüştür. 

 Müvekkil açısından soruşturmaya konu suçun yasal unsurlarının oluşmadığı 
görülecektir. Müvekkil İlhan Kılıç yine tekrarlamak gerekirse MGK bünyesi dışında 
oluşturulduğu ve faaliyette bulunduğu iddia edilen Batı Çalışma Grubu olarak adlandırılan 
yapılanmanın içinde de yer almamıştır, bu oluşumun içinde yer almadığı gibi eylem ve 
işlemlerine de katılmamıştır. BÇG’nin MGK yapılanması olmadığı Cumhuriyet Savcılığınca 
da kabul ve teyit edilmiştir. Nitekim İddianamenin 1085. sayfasında da bu durum yine teyit 
edilmektedir.

 Müvekkilim 22-24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük'te REFAH-YOL Hükümetini 
sona erdirmek için yapıldığı ve tüm kuvvet komutanları ve orgenerallerin katıldığı iddia 
edilen Komutanlar Toplantısına isnat ve iddia olunanın aksine davet edilmeyen ve 
katılmayan tek Orgeneral’dir. Bunların yanında İddianamenin birçok yerinde Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği ile Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği birbirine 
karıştırıldığı anlaşıldığından müvekkilin BÇG ile bir ilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. 
Bütün bu açıklamalar ışığında müvekkilin üzeri atılı suçla bir ilgisinin olmadığı bilakis ortada 
bir suç varsa kendisinin de esasında bu suçun mağduru olduğu göz önüne alınarak müvekkil 
hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz."

49.A. Sanık İSMAİL HAKKI KARADAYI 03.01.2013 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls.290); 

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç politikanın dışında olduğu ve kalacağını, kimsenin 
TSK’yi siyasetin içine çekmeye ve göstermeye çalışmamasını, bundan üzüntü duyduklarını, 



  

münferit ve ferdi olayların Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyaset içinde olduğunu 
göstermeyeceğini, bu olayları değerlendirip gerekirse kendi iç disiplini içinde lüzumlu 
tedbirlerin alınacağını, yasalara göre bunun kendilerinin işi olduğunu, bu arada ülkemizde 
milletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin fevkalede hassas olduğu Cumhuriyetimizin anayasada 
belirtilmiş olan temel nitelikleri aleyhine bazı gelişmeler olduğunu, buna hiçkimsenin 
tepkisiz ve tarafsız olamayacağını, ancak bunların çözüm yerinin T.B.M.M. olduğunu, bu çatı 
altında herşeyin çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine inandığını,Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kendi asli vazifesi başında olduğunu, kendisinin temel bakış açısının bu 
olduğunu ve yaşam boyu buna riayet ettiğini, Kendisinin 27 Mayıs'ı ve 12 Eylül'ü gördüğünü, 
darbelerin ülkeye neler getirdiğini bildiğini, demokrasiye ve meclisin üstünlüğüne inandığını, 
yasal mevzuat haricinde herhangi bir şeye bilerek ve isteyerek imza atmadığını, Kendisinin 
28 Şubat süreci ile ilgili isteyerek T.B.M.M.Darbeleri Araştırma Komisyonunda ayrıntılı 
ifade verdiğini, ordaki ifadesinde de özellikle bütün gerçekleri ve doğruları olduğu gibi 
anlattığını, 30 Ağustos 1994 - 30 Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanı 
olarak görev yaptığını, Cumhuriyet tarihinde ilk defa devlet şeref madalyasını 
Cumhurbaşkanlığından Genelkurmay Başkanı olarak aldığını,  

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Bu belgeden haberi olmadığını, imza ve parafının da olmadığını, kendisine 
böyle bir belge arzedilmediğini,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; Aradan 15 yıl süre geçtiğini, belgeden haberi ve parafının olmadığını, 
Genelkurmay Başkanlığı karargâhında hazırlanan bu belgenin 28 Şubat MGK Kurulunda 
alınan kararlarına paralel hazırlanmış bir belge görünümünde olduğunu, Kuvvet 
Komutanlarına yazılan yazılarda kendi imzasının veya parafının olması gerektiğini, 
karargâhın kendi iç bünyesinde böyle bir çalışma yaparak belgeyi hazırlayabileceğini, 
belgede haberi, parafı ve imzası bulunmadığı için belge ile ilgili söyleyecek bir sözü 
olmadığını,  Belgenin 9 ncu maddesi kapsamında hazırlandığı belirtilen Batı Çalışma 
Grubunun kriz masası ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin karargâhın iç çalışması 
olabileceğini, dışardan gelen istihbarat raporlarının Cumhurbaşkanlığına arzetmek üzere 
toplayan ve değerlendiren bir ekip olabileceğini,  Belgenin EK A sında bulunan Çetin 
DOĞAN imzalı Batı Çalışma Grubu Teşkilat Şeması ve Batı Çalışma Grubu fiziki çalışma 
alanını gösteren kroki ile ilgili olarak ifadesinde; belge ile ilgili bilgisi olmadığını, karargâh 
çalışması olabileceğini,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi görmediğini, belge konusunda kendisine bilgi verilmediğini, 
belgede imza ve parafının da olmadığını, belge içeriğine de katılmadığını,  

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgeyi hiç görmediğini, belge konusunda kendisine bilgi 
verilmediğini, belgede imza ve parafının olmadığını, belge içeriğine iştirak etmediğini, 
katılmadığını, belgelerde bahsedilen alternatif istihbarat teşkilatından ve örgütünden haberi 
ve bilgisi olmadığını,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi hiç görmediğini, belge konusunda kendisine hiçbir bilgi 
verilmediğini, belgede imza ve parafının olmadığını, şu an okuduğu belgenin içeriğine de 
iştirak etmediğini, bunların devletin işi olduğunu, ordunun işi olmadığını,  

Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarının EK B sinde 
bulunan irtica brifingi konulu 11 sayfadan oluşan Genelkurmay Başkanlığının Mesaj formları 
ile ilgili olarak ifadesinde; belgeleri ilk defa gördüğünü, belgelerin kendisine arzedilmediğini, 
imza ve parafının olmadığını, bilgisi de olmadığını,  Çevik BİR’in ABD, İsrail, Güvenlik 
Birimi Başkanları, Uluslararası Strateji Kuruluşları Temsilcileri, 



  

Uluslararası etkinlikteki bazı isimlerin katıldığı toplantılarda özetle; hükümet, Refah 
Partisi uygulamalarının eleştirildiği, TSK nın üzerine düşeni yapacağı şeklindeki 
görüşmelerle ilgili olarak ifadesinde; İsrail ile askeri teknoloji almak suretiyle irtibat 
sağlandığını, diğer faaliyetlerden haberi olmadığını,  Şüpheli Çevik BİR’in avukatlarının 
16.11.2012 tarihinde 10 sayfadan oluşan dilekçe ile kendisi hakkında suç duyurusunda 
bulunulmasını içeren şikâyet dilekçesinde özetle; Genelkurmay Başkanı olması sebebiyle 
Batı Çalışma Grubunun kendisinin emir ve talimatlarız doğrultusunda kurulduğunu ve 
belgeler ile ilgili kendisinin oluru alındığını, her emir ve yazının Genelkurmay Başkanı 
namına ve Genelkurmay Başkanı emriyle yayınlandığının belirtildiği, bununla ilgili olarak 
ifadesinde; bu iddiaların doğrudan doğruya savunma amaçlı ortaya atılmış iddialar olduğunu, 
gerçekle hiçbir alakası olmadığını, suçlamalarla ilgili yukarıda geniş olarak açıkladığını,  

Genelkurmay antetli CD ile ilgili yapılan teknik incelemeler neticesinde, 
“CD5\Bcg\Cankaya” klasöründe yer alan “tak.doc” isimli 3 sayfadan oluşan word belgesinde 
Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, MGK.Gen.sek., J.Gn.K., 
K.K.K.Kur.Bşk.lığının Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ile ilgili notların bulunduğu belge 
ile ilgili olarak ifadesinde; belgeden ve bahsedilen çalışmadan haberinin olmadığını, 
belgedeki “camilerde bazı silahların olduğu ve bunların yer değiştirdiği”  ifadeleri ile ilgili 
olarak basın yayın organlarında camilere pompalı tüfek yerleştirildiğine dair iddia ve 
haberleri Cumhurbaşkanına ilettiğini, bu konuda rapor da gelmiş olabileceğini, tam 
hatırlamadığını, 

Genelkurmay antetli CD ile ilgili yapılan teknik incelemeler neticesinde, 
“CD5\dokuman\aksu\a1.doc” klasöründe yer alan 8 sayfadan oluşan word belgesinde, 
(Belgenin başında bulunan) Sn.Genkur.Bşk.nın direktifleri (2 Ağustos 1996) tarihli 
direktifinizde “Tarikat ve yasadışı örgütler içinde bulunanlar, Bu tür toplantılarına fiilen 
katılanlar, T.S.K.personeline, bu tür irticai/yıkıcı , bölücü düşüncelerin propagandasını 
yapanlar, Bu tür yasadışı faaliyetlerde fiilen bulunduğu tespit edilenler, İkazlara rağmen ıslah 
olmayanlar, Y.A.Ş kararı ile ayrılmalıdır” emrini vermesi ile ilgili olarak ifadesinde; böyle 
bir emir vermediğini, TSK’yı disiplin yönünden yıpratan irtica ve disiplin ile ilgili kararları, 
belirli kademelerde askeri yargı mensubu hakimlerin değerlendirdiğini, bunların üst makama 
gönderildiğini, Genelkurmaya kadar geldiğini, Genelkurmayda da askeri hakimlerin bir araya 
geldiğini ve değerlendirdiğini, buradan da Yüksek Askeri Şuraya gittiğini, orada da oylama 
ile karar verildiğini, iştirak etmeyenlerin karara şerh koyabildiklerini, Kısaca ifade etmek 
gerekirse; kendisinin hükümetin kurulması konusunda Bükreş'te gazetecilerin sorduğu soruya 
verdiği "siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır, istedikleri şekilde hükümet 
kurarlar" şeklindeki beyanatı  nedeniyle daha sonra Erbakan’ın kendisine çeşitli defalar 
teşekkür ettiğini, Başbakan Erbakan'la Genelkurmay Başkanı olarak ilişkilerinin iyi 
olduğunu, kendilerine de terörle mücadelede destek sağladığını, istedikleri şeyleri verdiğini, 

Tankların yürümesinden kendisinin haberi olmadığını, sonradan araştırdığında da 
tankların tatbikat için mutat aralıklarla gittiği güzergahın arızalı olduğu gerekçesiyle yolu 
değiştirerek şehir içinden gittiğini söylediklerini, tankların yürümesi konusunda 
Cumhurbaşkanı Demirel’in kendisine sorduğunu, kendisinin de tankların yürümesinden 
haberi olmadığını söylediğini ve yukarıdaki şekilde izah ettiğini,  Ayrıca o dönemde 
demokrasiyi korumak için yakışanı yaptığına dair Cumhurbaşkanının ifadelerinin çeşitli 
gazetelerde yayınlandığını, bununla ilgili gazete haberlerinin internet çıktılarını fotokopi 
olarak ibraz ettiğini,  (Gazete fotokopileri ve Karadayı muhtemel Darbeyi önledi başlıklı 1 
sayfadan ibaret internet çıktısı alındı dosyaya konuldu. ) 

 1.Ordu Komutanı iken dönemin Kara Kuvvetleri Komutanının yayınladığı bir gizli 
emre hukuka uygun olmadığı sebebiyle itiraz ettiğini ve bu itirazıyla bütün birliklerden bu 
gizli emrin toplatıldığını, yani demek istediğinin ifadesinin başında da belirttiği gibi meslek 
hayatı boyunca yasalara saygılı olduğunu, millet iradesinin üstün irade olduğunu kabul 



  

ettiğini ve vurguladığını, ayrıca 28 Şubat döneminde hükümete hiçbir baskılarının 
olmadığını, 28 Şubat’ın kendine göre bir darbe olmadığını, darbe hazırlığının da olmadığını, 

Batı Çalışma Grubu hakkında hiç bir bilgisi olmadığını belirterek suçlamaları kabul 
etmemiştir.  

 
49.B. Sanık İSMAİL HAKKI KARADAYI Ankara 13. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 12.12.2013-16.12.2013 ve 
17.12.2013 tarihli 48,49. ve 50. celselerindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Olayların alt yapısını tamamı ile ortaya koymadan önce bir tabloyu ortaya koymak 
suretiyle olayların bütün detaylarını bilahare arz etmek istiyorum. Evvela bu olayları iyi 
anlayabilmek için 28 şubat süreci nedir, onu iyi anlamak lazım. Öncelikle şu gerçeği açıklıkla 
ifade etmek, belirtmek gerekir ki bu süreç yani 28 şubat süreci bazı çevrelerde söylendiği 
gibi bir darbe süreci asla değildir. Evet ülke genelinde ciddi bir gerginlik dönemi 
yaşanmıştır. Bu doğrudur, bu gerginliğin temelinde ne vardır, neden böyle bir süreç 
oluşmuştur. Bunu çok iyi değerlendirmek ve sebep sonuç ilişkilerine de bakmak gerekir. Bir 
olayın sebepleri ciddi bir şekilde incelenmez ise varılan sonuç veya değerlendirmeler daima 
hatalarla dolu olacaktır. Gerçeği ve böylece gerçeğin ortaya çıkmasından tamamıyla 
uzaklaşılacaktır. O halde öncelikle bu gerginlikler ve huzursuzluklar neden doğmuştur. 
Ülkemiz durup dururken neden böyle bir gerginlik ile karşı karşıya kalmıştır. Her şeyden 
önce gelişmelerin bu yönünü ele almak gerekir. Anayasamızın belirttiği gibi Türkiye 
Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde insan haklarına 
saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Toplumumuzun yaşamı öncelikle bu esaslara 
dayanır. Bu ilkeler ayrıca inkılap kanunları ile birlikte toplumun bütün kesimlerinde özellikle 
siyaset ve yönetim kademelerinde içtenlikle benimsenmesi ve uygulanması temel olan 
esaslardır. 28 şubat aslında bu anlayışa ters düşen siyasal, sosyal ve yönetimsel 
uygulamaların ortaya çıkardığı bir tablodur. Bir huzursuzluktur, ancak bu huzursuzluğun 
kaynağı kesinlikle silahlı kuvvetler olmamıştır. Maalesef bazı çevreler bunu silahlı 
kuvvetlere bir darbe anlayışı çerçevesinde yansıtmak istemiş olsalar da bu tamamıyla 
yanlıştır ve iftiradır. Bu saçma ve asılsız darbe söylentileri çeşitli maksatlarla maalesef 
zaman zaman kullanılmıştır. Zira silahlı kuvvetlerimizin tecrübeleri demokrasi dışı 
darbelerin ülkeye kaybettirdiğini göstermiştir. Demokrasilerde siyası partiler ülkelerin 
vazgeçilmez temel unsurlarıdır. Bilindiği gibi zaman zaman tek partiler iktidara gelir, ülkeyi 
yönetir. Bazen de yeterli çoğunluğa ulaşılamadığında koalisyon hükumetleri oluşur ve göreve 
gelirler. 54. Hükumet de koalisyon hükumeti olarak kurulmuş, bir koalisyon hükumeti olarak 
kurulmuş ve ülkeyi yönetmeye başlamıştır. Erbakan, Çiller koalisyonu, yani 54. Hükumet 
kuruluşundan bir süre sonra maalesef biraz önce arz edilen bu temel anayasal prensiplerin 
zaman zaman dışına kaymak suretiyle özellikle dini siyasete alet ederek irticai gelişmelere 
kucak açmak, laik rejimi yıpratırcasına tavırlar takınmak, bazı çevreleri bu hususa teşvik 
ve tahrik etmek, ayrıca basına yansıyan yolsuzluklar gibi bir takım olumsuz tavır ve 
hareketleriyle kamuoyunda ciddi huzursuzluklar yaratmıştır. Bu gelişmeler bir bakıma bu 
sürecin de başlangıcı olmuştur. O günleri iyi hatırlamak ve konuya buradan girmek gerek. 
Süreci bu siyasi gerginlik başlatmıştır. Kışkırtma tamamı ile siyasi boyuttadır. Toplumsal 
boyutta bir süreç hazırlama olgusu yoktur. Toplumda huzursuzluk yaratan bu tavır ve 
hareketlerin bir kısmını, toplumda huzursuzluk yaratan bu tavır ve hareketlerin bir kısmını 
hatırlamak bakımından birer cümle ile özetlersek; merhum Erbakan'ın kürsüye çıkıp şeriat 
gelecek, kanlı mı olacak, kansız mı olacak. Bir milletvekilinin iğne yapacağız uyanınca 
şeriatçı olacaklar. Atatürk'e ve onun devrim ilkelerine karşı açık saldırılar. Başbakanın son 
derece lüks araçlarla başbakanlığa gelen takkeli, sarıklı, şalvarlı bir kısım tarikat 



  

mensuplarına verdiği iftar yemeği. Yine kişisel olarak Erbakan'ın ve ülkemizin itibarını 
düşüren bazı yurt dışı gezileri, Libya, Cezayir, İran, Endonezya, Malezya gibi. Yine bir 
vekilin Cezayir'deki gibi olacak, kan akacak, fıstık gibi olacak. Cihat çağrıları, ayrıca 
caddelerde trafiği dolduran toplu namaz gösterileri, sakallı cübbeli ve asalı aczimendilerin 
Ankara Kocatepe Camindeki şeriat çağrıları, Fatih Caminde öğle namazına müteakip bir 
grubun ellerinde yeşil bayraklarla şeriat isteriz yaşasın Hizbullah çağrıları ile yürüyüşleri, 
Sincan'da irticai faaliyetler üzerine kurgulanmış Kudüs Gecesi adıyla anılan tiyatro oyunu 
ve bu geceye davetli İran büyükelçisinin şeriat konusundaki tahrik edici konuşmaları. 
Susurluk kazasının ortaya çıkardığı karışık tablo, Güneydoğuda başlayan bazı illegal 
örgütler,örgüt cinayetleri,domuz bağıyla bağlanmış şekilde öldürülerek evlerin bodrum 
katında gömülen insan cesetlerinin bulunması, isimlerini saymak istemediğim dönemin 3-4 
milletvekilinin cumhuriyet karşıtı söylemleri ve daha önce söylediğim önemli yolsuzluk 
iddiaları vesaire, vesaire. 

Halkımızı rahatsız eden bu yaygın ve olumsuz faaliyetler karşısında ülkemizin 
hemen hemen her tarafında aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri bugün hala 
hafızalarda canlılığını muhafaza etmektedir. Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki 
yukarıdaki olumsuz olaylar bahane edilerek hiçbir zaman asla bir darbe düşüncesi 
oluşmamış aksine bu buhran anayasal organlar eliyle çözülmüştür. Bu olayların bu yasa 
dışı gelişmelerin Güneydoğuda ve Kuzey Irak'ta terörle cansiparane mücadele eden Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizde ne gibi bir organik ilişkisi ve bağlantısı olabilirdi. Şimdi izin 
verirseniz bugüne dönmek istiyorum. Yani 28 şubat nedir, bugün yani olaylardan 17 sene 
sonra ortaya konan bir iddianame ile ben 1 numaralı sanık olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükumetini cebir ve şiddet kullanmak suretiyle görevini yapamaz hale getirerek yıkma 
suçlaması gibi ağır ve haksız bir iftiraya muhatap oluyorum. Böylece ben 50 yılı aşkın meslek 
hayatımda ilk defa bir iddianame ile mahkeme karşısına huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 
Peki bu suçlama neye göre, hangi maddi delillere göre yapılmıştır onu anlamak mümkün 
değil. Teşhis yanlış olursa tedavi doğru olabilir mi, öncelikle bu iddianame iki temel yanlışın 
üzerine bina edilmiştir. Bu yanlışlar açıkça ortaya konulunca temelsiz kalan bu iddianamenin 
çökmesi gerekir diye düşünüyorum. Evvela şunu öğrenmek istiyorum. O günlerde ortada 
cebir ve şiddetle yıkılan bir hükumet var mıdır, hayır yoktur ve olmamıştır da. 17 sene 
önceye dönüp o günün gerçeklerine bakarak bir değerlendirme yaparsak 18 Haziran 1997'de 
istifa eden merhum Başbakan Erbakan'ın istifa mektubu dosyanızdadır. Ve o tarihte de 
resmi gazetede de yayınlanmıştır. Bu mektupta ortağı olan siyasi parti genel başkanına 
protokolleri gereği görev değişikliği imkanı sunabilmek için istifa ettiğini açıkça 
yazmaktadır. Bu hususun 20 günlük sürecine kısaca bir göz atarsak, 27 Mayıs 1997 
tarihinden itibaren 2 siyasi parti ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun katılımı ile hükumetin 
sona erdirilmesi için 20 gün çalışma yapıldığı, daha sonra yayınlanan dönemin adalet bakanı 
Sayın Şevket Kazan'ın kitabında ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 54. Hükumet kurulurken 
zaten dönüşümlü başbakanlık olacağı belirtilmiş olup kamuoyu da bundan haberdardı. 
Peki hangi mantıkla iddianamedeki bu belgelere rağmen hükumetin cebir ve şiddetle 
değiştirildiği söylenmektedir. Burada şu hususu düşünüyor ve sormak istiyorum. Acaba 
merhum Erbakan'ın dilekçesi aynen kabul edilip sayın Çiller başbakan olarak görevi 
teslim alsaydı bugün bizleri hedef alan böyle bir dava açılacak mıydı, ayrıca bu dava 
merhum Erbakan'ın hayatta olduğu süre içinde neden açılmadı da 16-17 yıl gibi bu kadar 
uzun bir süre beklendi. Bu bekleyişin sebebi ne olabilirdi. Şuna kesinlikle inanıyorum ki 
şayet o hayatta iken bu dava açılmış olsaydı Erbakan taşıyacağı vicdani sorumluluk gereği 
asla silahlı kuvvetlerimizin karşısında olmayacaktı. Zira o siyası gerçeklerin farkında 
olduğu gibi silahlı kuvvetlerimizin bu gelişmelerde hiçbir rolünün olmadığını gayet iyi 
biliyordu. Tekrar sürece dönersek, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel anayasal 
görev ve yetkisi gereği takdir hakkını kullanarak bu görevi Sayın Mesut Yılmaz'a vermiş, 



  

Yılmaz hükumeti de Yüce Meclis'ten güvenoyu alarak yeni bir hükumet kurmuştur. 
Böylece millet iradesinin tecelligahı olan Yüce Meclis o günkü siyasi bunalımı çözmüştür. 
Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı meclis araştırma komisyonunda bu içtihadının sebeplerini 
gayet net bir şekilde ortaya koymuştur. Gerçekler bu kadar açık bir şekilde ifade edilmiş iken 
bu gelişmeler içinde acaba benim rolüm ne olmuştur. Bunu anlamak mümkün değildir. Yani 
benim o günkü ceza yasalarına göre idam cezası gerektiren bir eylem yapıp sonra da 
yönetime el koymayıp parlamento içinden birinin başbakan olmasından sorumlu olmayı göze 
alacak kadar mantık dışı bir zihniyet içinde bulunduğumun ima edilmesi veya yorumlanması 
suretiyle akla mantığa sığmayacak bir anlayışla suçlanmam dahi cebir ve şiddetle devrilen 
bir hükumet yoktur gerçeğini ortaya koymuyor mu, cebir ve şiddet ile hükumeti devirmek gibi 
şahsıma yöneltilen bu suçlama ortada bu hususla ilgili hiçbir maddi delil yokken ve üstelik 
zorla devrilmiş bir hükumet de bulunmazken neden iddianamede yer almıştır bunu da 
anlamak gerçekten mümkün değildir. Bu durumda diğer delil ve savunmalara hiç geçmeden, 
girmeden bu dosyanın kapatılması gerekmez mi, bu iddianamede ikinci büyük yanılgı, batı 
çalışma grubu ile ilgili görüşler, değerlendirmeler ve delil olarak ortaya konan ancak 
birbirini çürüten ifadelerdir. İddianame bir taraftan deliller vererek batı çalışma grubunun 
10 Nisan'da kurulduğunu belirtmekte ama delillerini veremeyip dedikodulara dayanan aslında 
o dedikodular da sağlam kaynak gösteremeden kendi var diye yazarak çok daha önce 
kurulduğunu iddia ederek, hazin ve trajikomik çelişkilere düşmektedir. Yani batı çalışma 
grubu daha kurulmadan sözde ordunun üst kademesini ele geçirmiş ve milli güvenlik 
kurulunun üzerine 28 şubat 1997 kararlarını baskı ile aldırmış olarak ifade edilmektedir. 
Böylece iddianame sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kurul üyeleri ve kuvvet komutanları 
zorla kararları aldırabilme gücünü batı çalışma grubunda görmektedir ki böyle bir 
değerlendirme en başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün kurul üyelerine çok ağır bir 
hakarettir. İnanılması akla sığmayacak bu husus iddianamenin hukuk ve mantık dışına 
çıkınca ne kadar yanlış sonuçlara gidebileceğini de göstermektedir.Milli güvenlik kurulu 
toplantılarında devletin istihbarat organlarının raporları çerçevesinde Cumhurbaşkanını 
gündeme koyduğu maddeler görüşülür, önceden hiç kimse belirli kararlarla toplantıya 
gelmez. Gündem maddeleri konuşurken herkes fikrini söyler, böylece heyetin görüşü 
maddeler halinde cumhurbaşkanı tarafından milli güvenlik kurulu genel sekreterine not 
ettirilir. Yani milli güvenlik kurulundan çıkacak kararları hiç kimsenin daha önceden bilmesi 
mümkün değildir. Böyle bir şey asla mümkün olamaz. Kararlar toplantı devam ettiği sürece 
yavaş yavaş kendiliğinden oluşur ve yukarıda belirttiğim gibi milli güvenlik kurulu genel 
sekreteri de bunları not alır. 28 şubat süreci ile ilgili hususları gerçekçi ve rasyonel bir 
açıdan ele alırsak özet olarak şunları söyleyebilirim; silahlı kuvvetlerin siyaset dışında 
kalması her zaman temel prensibimiz olmuştur. Esasen Atatürk'ün de 1908'lerde telkin ettiği 
bu prensip sadece benim değil bütün arkadaşlarımın da kesinlikle benimsediği bir husus, yani 
bütün arkadaşlarım da bu hususu kesinlikle benimsemişlerdir. Görevli olduğumuz süre 
içinde demokrasi dışında bir yönetim asla düşünmedik ve hiç bir zaman da düşünemeyiz. 
Bu husustaki yakın tarihimizi, yaşanan sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz ve bundan da gerekli 
olan dersi çıkartarak titizlikle görevimizi sürdürdük. Burada bir kitaptan aldığım sayın bir 
hukukçunun üst düzey, çok üst düzey bir hukukçunun hepiniz tanıyacaksınız mutlaka, 28 
şubat davasının açılmasından hemen sonra söylediği şu sözlerini dile getirmek bilemiyorum 
uygun olur mu, bu hukukçumuz aynen şunları söylüyor birkaç kitapta var; en büyük şans 
Süleyman Demirel gibi bir cumhurbaşkanımızın ve İsmail Hakkı Karadayı gibi bir 
genelkurmay başkanımızın olmasıydı. Çünkü bildiğim kadarıyla her ikisi de kesinlikle askeri 
müdahaleden yana değillerdi demiştir. Yine ifade etmeliyim ki 28 şubat 1997 dönemi 
aslında biraz önce belirttiğim anayasal esaslara ve temel ilkelere ters düşen yasa dışı siyasi, 
idari ve sosyal uygulamaların ortaya çıkardığı bir tablo olduğu gibi buna ilaveten bir kısım 
siyasi zihniyetin iktidar mücadelesi için kendi aralarındaki çatışmanın da sonucudur. Bu 



  

zihniyette olanlar darbe söylentilerini istismar etmişler ve bunu kullanmışlardır. Gerçekler 
böyle iken 17 yıl sonra anlaşılmaz bir sebeple tüm bu sosyal ve siyasal karışıklığı askere 
yüklemek, hele hele bu haksız suçlamayı bir darbe kisvesi ile açıklamak ve kamuoyuna 
sunmak gerçekten çok büyük bir haksızlık olmuştur. Maalesef haksızlık olmuştur, telafisi de 
asla mümkün görülmemektedir. Ama tarih bunu mutlaka yazacaktır. Ülkemiz o günlerde her 
ne kadar demokrasi ile idare edilen bir ülke görünümünde olsa da maalesef gerçek demokrasi 
ile yönetilen ülkelerde olduğu gibi sosyal meseleleri demokratik bir uzlaşma kültürü ile 
çözmesi yerine bazı siyasi, sosyal istikrarsızlıklar, sıkıntılar yaşanmıştır. Özellikle siyasi 
partilerin yapısı, siyasi felsefesi, partilerin ideolojik davranışları gibi çeşitli faktörler bunları 
olumsuz etkileyebilmiştir. Seçim dönemlerinde hükumetlerinin kuruluş aşamalarında 
koalisyon zarureti durumlarında bu gibi istikrarsızlıklara daha çok rastlanabilmektedir. Ancak 
demokrasi anlayışı yerleşmiş ülkelerde bu buhranlar diyalog yoluyla çatışmadan rahat rahat 
çözülebiliyor. 54. Hükumetten biraz gerilere gider ülkemizdeki siyasi gelişmelere kısaca 
göz atarsak aynı felsefi ve siyasi görüşe inanmış, radikal görünümlü iki partinin hukuk 
dışı uygulamaları, ideolojik yapıları, yasalara aykırı tutum ve davranışları sebebi ile Yüce 
yargı tarafından kapatıldığını görüyoruz. Fazilet ve Milli Selamet partisi gibi, kapatılan bu 
partiler zaman içinde biraz daha güçlenerek değişik isimleri altında yeni kuruluşlarla ve 
farklı görüntülerle koalisyonlara girme ve yönetime ortak olma, hatta zamanla yönetim 
imkanlarına da kavuşabilmişlerdir. Olayları değerlendirirken başta zaman faktörü olmak 
üzere sebep sonuç ilişkileri üzeride durmak, sebepler ortaya çıkarılmadan sadece sonuçlar 
üzerine yoğunlaşmak daima yanlış olur ve gerçek çözümlere ulaşılması mümkün olmaz. 
Burada hafızaları tazelemeye vesile olmak, zamanın ruhunu yakalamaya davet etmek 
amacıyla sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in meclis araştırma komisyonunda sizlerin 
de hatırlayacağı bir sözü ifade etmek istiyorum. Sayın Demirel, bugünkü çamaşırı dünkü 
güneşte kurutamazsınız demiştir. 28 şubatı bu açıdan da değerlendirmek gerekir. O günlerde 
her şey normal bir siyasi akış içerisinde giderken bu hususun ortaya çıkış sebepleri nelerdir, 
neden ortaya çıkmış ve ülkemizde sıkıntılar yaratarak bizleri bugün bu hale getirmiştir. Bu 
gerginliğin sebepleri nelerdir, sebep olanlar kimlerdir, ülkemizde huzursuzluk yaratacak neler 
yapmışlardır, özellikle onları görmek ve değerlendirmek gerekir. Oysa o günlerde o 
günlerdeki huzursuzluğu yaratanlar, sebep olanlar unutuluyor. Bunlardan hiçbiri, bunlardan 
hiçbir zaman hiç bahsedilmiyor. Ve bunlar bugün kronik mağdurlar görüntüsü içinde 
kendilerine göre yargıdan ordu aleyhine çıkacağını düşledikleri mutlu sonuçlara 
odaklanmışlardır. Aslında bugünün gerçek mağdurları yasalara uygun olarak ülkesine her 
kademede şerefle hizmet etmeye çalışan sivil, asker çalışanlardır. Konuşmamın başında özet 
olarak izah etmeye çalıştığım siyasi ve toplumsal alanlardaki olumsuz uygulamalara 
sonuçta devleti ve tüm Türkiye'yi ciddi bir irtica olgusuna götürmüştür. Çok ciddi bir 
irtica olgusuna. Bu arada bir eski sayın bakanın o süreçte çok ciddi irticai durum vardı, 
çağdaş bilimsel islam yerine şeriat, tarikat anlayışının geliştirmek istendi, anlayışı 
geliştirmek istendi sözlerinin de o dönemde tarihe önemle kaydedildiğini burada bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum. Iç ve dış basında giderek artan manşetlere taşınan, yer alan bu haberler 
doğal olarak milli güvenlik kurulunun gündemine de yansımıştır. Zaman zaman milli 
güvenlik kurulunda da dile getirilen bu tür olayların toplumumuzun bir parçası olan 
silahlı kuvvetlerimizde de endişeler yaratması elbette kaçınılmazdı. Değişik istihbarat 
kaynaklarından özellikle Mit'ten bölge valiliklerden ve jandarmadan gelen bölücü, yıkıcı 
faaliyetler ve irtica tehdidi ile ilgili raporlar ordu olarak bizde de kaygı uyandırdı. 
Özellikle bazı camilerde pompalı tüfek, pompalı tüfek depolandığına dair raporlar,haberler 
bizleri daha da endişelendirdi. Konuştuğum, dinlediğim pek çok kimse olaylardan dolayı 
rahatsızlıklarını ve endişelerini belirtiyorlar, memleket nereye gidiyor demekten kendilerini 
alamıyorlardı. Bu durumda yasal sorumluluğum gereği haftalık ziyaretimde bunları Sayın 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüştüğümde gündeme geldi, bana ulaşan bilgileri 



  

aldığımız raporları, gelişmeleri izah etmeye çalıştım. Anladığım kadarıyla kendilerinin de 
bazı bilgileri ve ciddi endişeleri vardı. Konunun ciddiyeti sebebi ile bizden brifing talebinde 
bulundu. Kendilerine 17 Ocak 1997 tarihinde genelkurmayda bir brifing takdim ettik. 
Brifingle ilgili raporları talep ettiler. Sanıyorum verdiğimiz belgeleri makamında yeniden 
inceletti ve değerlendirdi. Müteakip görüşmemizde konunun milli güvenlik kurulunda ele 
alınması gerektiği ortaya çıktı ve 28 şubat 1997'de milli güvenlik kurulu toplandı. 
Hatırladığım kadarıyla toplantı Mit'in ve genelkurmayın özet takdimleri ile başladı. Milli 
güvenlik kurulu bilindiği gibi anayasal bir kurum olup sivil ve askerlerin bir araya 
gelip Cumhurbaşkanının başkanlığında ülke ile ilgili önemli konuların konuşulduğu ve 
değerlendirildiği bir yerdir.Yukarıda belirttiğim gibi burada her üye sayın 
cumhurbaşkanının verdiği söz hakkı çerçevesinde dilediği gibi konuşur. Fikrini açıklar, buna 
da kimse müdahale etmez. Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca her üyeye milli güvenlik 
kurulunda alınan kararlara iştirak edip etmediğini sorar. İsteyenin de alınan kararlar şerh 
koyma hakkı her zaman mevcuttur. 6 yıla yakın iştirak ettiğim bu toplantılarda bunun aksine 
bir tutum asla görmedim. Şunu söylemek istiyorum, ayrıca yüksek askeri şuraada da 
tamamıyla bu anlayış aynen uygulanır. Bilinen bu hususları arz etmemin esas sebebi maalesef 
iddianamede şöyle bir değerlendirme yapılmaktadır; iddianamedeki değerlendirme; 
tahminen 9 saatten fazla devam eden bu toplantıda alınan kararların daha önceden 
Türk silahlı kuvvetleri tarafından hazırlandığı, baskı içeren tavırlarla kurulun sivil 
üyelerine dayatıldığı, böylece Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de dahil olmak 
üzere kurulun sivil unsurlarını inisiyatif alması engellenmiştir denilmektedir. Ayrıca 
başbakan Erbakan'ın kararları geç imzalamasının sebebi de bir darbe, bir müdahale 
endişesinden kaynaklandığı iddia edilmektedir. Tamamıyla inanılmaz ve uydurma olan bu 
ifadeler bile bu iddianamenin ne kadar temelsiz esaslara dayandığının kesin göstergesidir. O 
günkü milli güvenlik kurulu belgeleri tetkik edilir veya Sayın Süleyman Demirel'in meclis 
araştırma komisyonundaki söyledikleri dikkate alınırsa bu iddiaların ne kadar gerçek dışı 
olduğu ortaya çıkacaktır. Evet kararların imzalanması ertesi güne kalmıştı, sebebi ise 
hatırladığım kadarıyla gece çok geç olmuştu. Ayrıca milli güvenlik kurulu genel sekreteri 
tarafından kaleme alınan kararlarda bazı düzeltmeler de gerekiyor, maddi sayısı herhalde 
18'den fazlaydı, bir kısmının itirazlardan dolayı çıkartılarak yeniden yazılması 
gerekiyordu. Gecikmenin esas sebebinin bunlar olduğunu hatırlıyorum. 28 şubat 1997'de 
alınan kararlar, bilahare 14 Mart 1997'de bakanlar kurulu kararları haline getirilmiştir. 
Bu çok önemlidir ve diğer hükumet birimlerine direktif olarak da yayınlanmıştır. Bildiğim 
kadarıyla böylece milli güvenlik kurulunun tavsiye niteliğindeki bu kararları başbakanlık 
emirleri şekline sokulmuş, her birimde yani başbakanlığa bağlı her birimde kendi 
sorumluluğu çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır. Burada altını çizmek istediğim bir 
husus şudur; irticai olaylarda aynen terör ve bölücülük gibi iç tehdit kavramı içinde kabul 
edilerek terör ve bölücülük gibi iç tehdit kavramı içinde kabul edilerek milli güvenlik 
siyaset belgesinde yer almıştır. Dolayısıyla bu belge devletin tüm kurum ve sorumlularını 
direk ilgilendirir. Bununla ilgili olarak Başbakanlıkça verilen direktif şöyledir; 14.03.1997 
tarih ve 01511704 sayılı başbakan Necmettin Erbakan'ın imzası ile yayınlanmış bir 
başbakanlık emrinin ikinci paragrafında irtica ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi 
kararının önemle takip edilmesi ve konu ile kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin dikkat ve 
ihtimamla alınması, mali destek ve yasa değişikliğine ihtiyaç gösteren tedbirler varsa bunlar 
hakkında da bakanlar kurulunca gereğinin yerine getirilmesi için başbakanlığa bildirilmesini 
rica ederim denmekte ve bakanlıkla da ilgili birimlere yayınlanmaktadır. 

Bu direktifte başbakan da ülkemizdeki huzursuzluğun sebeplerini ve kaynağını 
bizzat kabul etmiştir. Bu direktifte ayrıca her milli güvenlik kurulu toplantısında başbakanlık 
genelgesi ile yani 3 konuda irticai konularda yapılan ve yapılamayan işlerin kurula sunulması 
da emrediliyordu. Bu husus başta içişleri ve adalet bakanlıkları olmak üzere diğer 



  

bakanlıklarda kendi birimleri, kendi birimlerine genelge yayınlamışlardır. Bu genelgeler 
okunduğunda olayların boyutunun asker olarak bizim bildiklerimizin çok daha ötesinde 
olduğu görülecektir. Ben bu arada Sayın Başbakana silahlı kuvvetlerin bu çalışmaların 
dışında tutulması gerekirse başbakanlıkta bunlarla ilgilenecek bir kurulun teşkilini, ihtiyaç 
olursa genelkurmaydan da bu hususta gerekli desteğin sağlanabileceğini arz ettim. Bana 
cevaben değerlendirelim gibi bir ifade kullandığını hatırlıyorum. Maksadım silahlı kuvvetleri 
bu gibi tartışmalı konuların dışında tutmaktı. Daha sonra başbakanlıkta, başbakanlık takip 
kurulu adıyla bir çalışma grubu kuruldu. Böylece milli güvenlik kurulundaki aylık takdimleri 
onlar yapacaktı. Hatırladığım kadarıyla kısa bir süre genelkurmayda ikinci başkanlığa 
bağlı bir çalışma grubu kurularak bu takip kuruluna gerektiğinde yardım imkanı da 
sağlamıştır. İddianameyi okurken, incelerken gördüm ki bugün yargılanan batı çalışma 
grubu muhtemelen o gruptur. Bu çalışma grubu hakkında detaylı hiçbir şey 
hatırlamamakla beraber bildiğim kadarıyla rutin bir çalışma grubuydu, bir grup 
çalışmasıydı ve o tarihte hem Türkiye büyük millet meclisinde, hem de yargıda bu 
grupla ilgili yapılan şikayetler sonucu yapılan tahkikatta çalışma grubu hukuka uygun 
bulunarak herhangi bir yasa dışı oluşum olmadığı kesin hüküm haline gelmiştir. Bu 
konu ile ilgili Türkiye büyük millet meclisinin ve mahkemelerinin kararlarının detaylarını 
izin verirseniz sayın avukatım izah edecektir. Milli güvenlik kurulu kararından ve 
başbakanlık emrinden sonra mevcut huzursuzluğun geçeceğine dair inancımız arttı. Bundan 
sonra ve bu konularla bizler fazla ilgilenmedik. Ve çalışmalar kendi akışında devam etti. 
Aradan 17 yıl geçti, pek çok şey unutuldu, yerine yanlış yorumlar, varsayımlar, niyet 
okumaya dayanan tahminler ortaya çıktı. Doğru olmayan duyumlara dayanan rastgele 
kitaplar yazıldı. Gazetelerde ve televizyonlarda çoğu gerçek dışı değerlendirmeler asla bilgisi 
ve ilgisi olmayan şahıslarla yapılan röportajlar, sohbet toplantıları, şurada burada yapılan astı 
astarı olmayan konuşmalar, bazı şahısların hayali olayları marifet diye anlatmaları silahlı 
kuvvetlere antipati besleyenlerin yalan yanlış suçlamaları, darbe dedikoduları, iftiraları basına 
yansıdı. Bir bakıma böylece hayali bir darbe olgusu yaratılarak yıllar sonra aleyhimizdeki bu 
haksız ve inandırıcılıktan tamamıyla uzak böyle bir davanın açılması meşru gösterilmeye 
çalışıldı. Maalesef son günlerde, yani bu günlerde yine çeşitli çevrelerce ve bir kısım basında 
yapılan geniş kampanyalar ile de özellikle o günleri yaşamamış veya unutmuş toplum 
üzerinde de gerçek bir darbe yapıldığı intibahı uyandırılmaya çalışılmaktadır. Sayın 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in açık ve netçe söylediği bunların neresi darbe, her şey 
demokrasinin kuralları içinde olmuştur. Prosedüre uygun yürütülmüştür sözlerini bugün 
kimse gündeme getirmemektedir. Bunlar gerçekten son derece üzücüdür. Maksatları Türk 
silahlı kuvvetlerini yıpratma sürecine destek vermektir. Bu da ülkemize yapılacak en büyük 
kötülüktür ve ihanettir silahlı kuvvetleri yıpratmaya teşebbüs etmek. Bunu özel olarak bir 
hususu arz etmek istiyorum. Dünya coğrafyası dikkate alınırsa Türkiye'nin jeopolitik ve 
jeostratejik durumu gerçekten fevkalade kritik bir yerde bulunmaktadır. Burada güçlü bir 
silahlı kuvvetlere ihtiyaç vardır. Ama dediğim gibi bu silahlı kuvvetler mutlaka her zaman 
olduğu gibi ısrarla ifade ettiğim gibi siyasetin dışında çalışmalı ve gücünü muhafaza 
etmelidir. Tarihimizi iyi okumalıyız. Balkan harbini iyi okumalıyız. Tarihini bilmeyenler 
geleceği göremeyen insanlar olur, o bakımdan bunları özel olarak ordumuzu yıpratmaya 
çalışanlara hitap etmek istiyorum. Oysa hiçbirimizin aklından yukarıda uydurulduğu gibi 
yasa dışı bir eylem asla geçmemiştir. Şunu üzülerek söylemek istiyorum ki iddianamedeki 
yorumlar ve değerlendirmelerde bunlara benzer gerçek dışı çok şeyler görüyor, hayret 
ediyoruz. Sayın savcıya gerçekleri anlatma inanç ve arzumdan dolayı benim de ifademin 
alınmasını ve sayın avukatın kanalıyla bir süre önce müracaat ettim. Ben çağrılmadım, 
kendim müracaat ettim. Ancak kendileri çok ısrarla 3 Ocak 2014'de beni sorguya 
çağırdılar. Gösterilen belgeleri ilk defa görüyordum. Ancak konu içerik ve görünüm 
itibariyle 28 şubat milli güvenlik kurulunda alınan kararlara paralel hazırlanmış bir belge 



  

olabileceğini sayın savcıya ifade ettim. Bu sorgulama kayıtlarında bu ifadelerim aynen 
durmaktadır. o gün sayın savcının bana özet halinde gösterdiği 60-70'ten fazla belgenin 
hiçbirinde benim imzam ve parafım bulunmuyordu ve bunları ben ilk defa görüyorum. 
Aslında karargahta her zaman birçok çalışma grupları mevcuttu ve bunlar gerekli 
olmadıkça komutana sunulmaz ve bilgi verilmez, bu da doğaldır. Yıllar geçti, unuttuklarım, 
bana arz edilen veya edilmeyen evraklar olabilir. Hatta maksadı aşan beyanlar, yersiz 
konuşmalar da olabilir. Onlar o zaman Türk ceza kanununu ve askeri ceza kanunu 
çerçevesinde belki soruşturulabilirdi. Ancak onların zaman aşımı dolduktan sonra olmayan 
bir darbe suçunun delili diye şimdi o belgelerin dava konusu yapılması insafın ve aklın kabul 
edebileceği bir yaklaşım değildir. Kaldı ki o gün bana gösterilen 6 Mayıs 1997 ve 27 Mayıs 
1997 tarihli belgelerin gerçek olmadığı, yargılama aşamasında ciddi dayanaklarla ileri 
sürülmüştür. Burada şu hususu belirtmek isterim ki 2. Başkan karargahın amiri olarak milli 
güvenlik kurulu kararları çerçevesinde böyle bir çalışma yapmak, gerekirse her alanda 
değişik çalışma grupları kurmak görev ve yetkisine sahiptir. Ancak bu belgelerde sayın 
savcının bana sorduğu sorulardan anladığım kadarıyla gerek batı çalışma grubunun teşkili, 
gerekse buna paralel olarak yayınlanmış detaylı emirlerin başbakanlığın 14.03.1997 
tarihinde yayınlamış olduğu genelgede irtica ile etkin bir şekilde mücadele kararının 
önemle takip edilmesi, konu ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin alınması anlayışı 
içinde detaylı ve ileriye dönük, yönelik çalışmalar olduğunu değerlendiriyorum bana 
gösterilen belgelerde. Bunların hiçbirinde bir darbe çağrısı veya iması asla görmedim. Sayın 
savcı tarafından bana sorulan bazı sorularda bana bu hususta farklı yorumlar ima edilse de 
bunlara iştirak etmiyorum. Çünkü genelkurmay karargahında genellikle çok detaylı 
çalışmalar yapılır, komuta kademesinde gerekiyorsa değişiklikler yapılır. Genelkurmay 
karargahı oldukça geniş ve çok kapsamlı bir teşkilat yapısına sahiptir. Karargahın görevi 
komutana alternatif çözümler, seçenekler hazırlamak, teklifler sunmaktır. Kararlar içinde her 
zaman pek çok çalışma grupları olur, bunlar kendi sahalarında devamlı çalışır, çözüm üretir, 
planlama yapar, güncelleme yapar, gerekli gördüğü emirleri değiştirir kendi konularında 
değerlendirmeye çalışırlar. Bu çalışma ve değerlendirmeler genelkurmay başkanının gerek 
cumhurbaşkanı, başbakan, gerekse milli güvenlik kurulunda arz edilecek konulara da ışık 
tutar. Bu tamamıyla normal bir prosedürdür. İhtiyaç halinde sivil makamlardan da bu 
gruplara faydalı olabilecek geçici personel gelebilir. Mesela Kardak ve Kıbrıs olayında 
olduğu gibi Mit'ten, dışişleri bakanlığından efendim bazı ünitelerden personel aldık. Çalışma 
gruplarının genelkurmay başkanı ile doğrudan ilgisi olmaz istisnai durumlar hariç, 
hepsinin genelkurmay başkanı tarafından takip ve kontrolü de mümkün değildir. Ancak 
önemli konular, önemli kararları gerektiren olaylar ikinci başkanın emri ile genelkurmay 
başkanına çıkartılır. Genelkurmay başkanı bunları değerlendirir onlara göre emir verir. 
Ben 70'li yıllarda kurmay albay rütbesi ile harekat başkanlığında şube müdürü olarak 
çalışırken iki yıl içerisinde sadece iki defa o zaman genelkurmay başkanı rahmetli Semih 
Sancar'a ikinci başkanımın emri ile hazırladığımız taslak planları sunduk. Bunlardan birini 
iptal etti, diğerlerinde de bazı değişiklikler yaptırarak imzaladı. Bu anıyı uygulamaların bir 
özet olarak size arz etmek için dile getiriyorum. Genelkurmay başkanına çıkarılacak her 
evrakta komutanın imzası veya parafı mutlaka bulunur. Burada üzerinde önemle 
durulması gereken bir husus vardır. O da bütün karargah çalışmalarının Türk silahlı 
kuvvetleri karargah hizmetleri yönergesine uygun olarak yürütülmesi gerekir. Karargah 
çalışmalarında buna riayet edilmesi önemlidir. İkinci başkan tarafından karargahta yapılan 
önemli toplantılar, bu toplantılara katılan, katılanlar, alınan kararlar, çalışmalarda 
genelkurmay başkanına faydalı olabilecek önemli teklifler, bilgi notu halinde bilahare 
genelkurmay başkanına mutlaka sunulur. İddianameye geçmiş bazı ifadelerde komutana arz 
edildi veya arz ettim gibi bir kısım konuların hepsinin arzı konusunda şüphelerim olsa da 
detaylarını bugün tam olarak hatırlamam da mümkün değildir. Bazı konularda anladığım 



  

kadarıyla batı çalışma grubu dahil detaylarla bana bilgi verilmesine gerek görülmemiştir. 
Sorgum esnasında sayın savcı tarafından bana gösterilen belgelerde gönderildiği 
makamlar ve konuların önem ve özelliğinden dolayı mutlaka benim imzam olması 
gerekirdi. Anladığım kadarıyla bunlar büyük ihtimalle tamamlanmamış evraklar olabilirdi. 
Bu arada Gölcük'te var olduğu iddia edilen bir toplantıda benim konuşmamdan 
bahsedilmektedir. Kesinlikle böyle bir konuşma yapmadım. Çünkü bu konuşmanın hem tarihi 
hem de içeriği itibariyle gerçek olması mümkün değildir. Tarih hükumet istifa ettikten 9 
Temmuz tarih olarak belirtilmekte, konuşma sırası olarak da her zaman en son konuşma 
yaptığım halde burada ilk konuşmayı yaptığım ifade edilmektedir. Ayrıca içeriğine baktığınız 
zaman da aklın ve mantığın kabul edemeyeceği, benim hiçbir zaman kullanmayı aklımdan 
bile geçirmeyeceğim ifadeler bulunmaktadır. Bu itibarla bu belgelerin delil niteliği yoktur. 
Belirttiğim gibi tarih ve konuşma düzeni de belgelerin düzmece olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ancak bilgi için şu hususu belirtmek istiyorum ki yapılan büyük tatbikatlar 
olsun, harp oyunları olsun, plan tatbikatları olsun üst düzeydeki komutanların bir arada 
olması halinde komutanlar kendi birlikleri ile ilgili hususları ihtiyaçlarını kendi 
komutanlarına bildirme fırsatı bulurlar. Bunlar yemek sırasında olabildiği gibi tatbikat 
dışında kısa toplantılarda da olabilir. Bu bir gelenektir. Yabancı ordularda bu vardı, buna 
bizzat şahit oldum. 

İddianamenin başında bir takım gazeteci yazar ve siyasetçilerin görüş ve beyanları 
dikkate alınarak yapılan siyasi yorumlarla beni baştan beri bazı koalisyonların kurulmasına 
karşıymış gibi göstermeye çalışan beyanların hepsi düzmecedir, yanlıdır veya yanlış 
yorumlanmıştır. Oysa söylenenin aksine bir koalisyon hükumeti de kurulmuştur. O tarihlerde 
bulunduğum makam dolayısıyla ismimi kullananlar da olmuştur. Bunlar siyasi maksatlar için 
de olabilir. Askeri,  siyasetin içinde gibi göstermek isteyenler de zaman zaman maalesef bu 
çirkin oyunu oynamışlardır. Darbe muhtıra yalanlarını bazı siyasilerin rakiplerin karşı 
tehdit olarak kullandıkları da görülmüştür. Bunları o günlerde duyduk ve yaşadık. Bazen 
bir suale verilen tek kelimelik bir cevap dahi bu karakterdeki insanlara fırsat verir. Bu 
bakımdan hizmet süremde siyasi mesajlar vermekten, bazı suallerle karşılaştığımda da cevap 
vermeyerek bu tip beyanlardan mümkün olduğu nispette kaçınmışımdır. Koalisyon 
tartışmalarının kızıştığı bir süreçte Bükreş'te gazeteciler tarafından sorulan bir soruya milli 
irade esastır mealindeki açıklamamdan dolayı Bükreş'te yaptığım mili irade esastır 
mealindeki açıklamamdan dolayı merhum Erbakan bana defalarca teşekkür etmiştir.Ayrıca 
Türkiye büyük millet meclisinde verilen bir resepsiyonda bir kadın milletvekili, paşam bizler 
sadece sizlere güveniyoruz. Artık orduya güveniyoruz tarzındaki bir konuşmasına benim 
verdiğim cevap da şu olmuştur ki bu konuşmalar bazı kitaplarda var. Hayır hepimiz Türkiye 
büyük millet meclisine güvenmek zorundayız diyerek adres olarak milli iradeyi gösterdim. 
Buna benzer pek çok beyana karşı aynı cevabı vererek çözümün Türkiye büyük millet 
meclisinde olduğunun altını çizerek hep ifade ettim. Bunları burada söylememin sebebi de o 
günlerde toplumda yaratılan huzursuzluğu hazin bir tablo olarak ortaya koymak içindir. 
Düşünebiliyor musunuz, mecliste bir milletvekili gelişmelerden endişe ediyor. Demokrasi 
Türkiye büyük millet meclisinin önemi ve silahlı kuvvetlerin siyaset dışında kalması gibi 
konularda daha önce yaptığım konuşmaların bir kısmı bazı gazetelerde mevcuttur. Ve bazı 
belgelerde mevcuttur. Hakkımdaki iddialar tamamıyla haksızdır, şahsıma yönelik bir 
hakarettir. Yine iddianamede şahsımın beyanı olduğu kastedilerek tutulan tutanaklar da 
usulüne uygun imzalı tutanaklar değildir. Her ne kadar içeriklerinde bir darbeyi planlayan 
cümleler olmasa da eklenmiş beyanlar olabilir. Delil niteliği yoktur. Hiçbirini kabul 
etmiyorum. Ayrıca şu hususu açıklıkla belirtmek isterim, ifade etmek isterim ki hizmetle 
ilgili olarak 54. Hükümetle ilişkilerimizde hiçbir problem olmadığı gibi hükumetin de 
gerektiğinde silahlı kuvvetlerimize vermiş olduğu her türlü desteği de inkar etmemiz 
mümkün değildir. Bize destek vermiştir zaman zaman, bunu inkar etmiyoruz. Kişisel 



  

düzeyde de hiyerarşik yapı içindeki sağlıklı ilişkiler her zaman aynen devam etmiştir. Buna 
herkes şahittir, aksini kimse söyleyemez. Resmi görevimin gerektirdiği kişiler dışında 
iddianamede adı geçen mağdur olarak ortaya çıkan hiç kimseyle de herhangi bir görüşmem 
bahis konusu değildir. Bunun dışında iddianamenin omurgasını teşkil eden cebir ve şiddet 
kullanarak hükumetin görevini yapmasına engel olan hiç bir icraatımız olmamıştır. Bunu 
asla ve asla kabul etmiyorum. Böyle bir olaya şahit olanlar varsa gelip açıklasınlar, çoğu 
bugün hayattalar. Kimseden de saklayacak hiç bir şeyimiz yoktur. Silahlı kuvvetlerin bu 
süreçte hükumetin hangi görevine mani olmuş nerede, ne şekilde bir cebir şiddet kullanmış 
veya teşebbüste bulunmuştur. Bunun kesinlikle açıklanması ve ortaya konması gerekir. Böyle 
bir iddianın iddianameye konması bu iddianameyi çürüttüğü gibi farklı hedeflere ve 
yorumlara da yönlendirilir. Bunları yüce halkımız asla affetmeyeceği gibi tarihe de bir hukuk 
rezaleti olarak geçecektir. Bu dönemde ortaya çıkan olumsuz olayların hiçbiri silahlı 
kuvvetlerimize yüklenemez. Bunların sebeplerini yukarıdaki bölümlerde kısmen açıkladım. 
Trafik kazalarında suçun yüzde 90'dan fazlasının sürücüye ait olduğu istatistiki 
değerlendirmelerde belirtilmektedir. Bu anlayış içinde yüce yargımız sürücü durumunda olan 
bu partiyi yasa dışı tutum ve davranışlarından dolayı suçlu bularak kısa bir sonra 
kapatmıştır. Avrupa insan hakları mahkemesi de bu kararın doğruluğunu yaptığı 
incelemelerle tescil etmiştir. Neden, burada askerin herhangi bir rolü düşünülebilir mi, 
yargıya baskı anlayışı akla, mantığa sığar mı, bunlar kabul edilebilir mi, son olarak da şunu 
ifade etmek istiyorum. yani düşürülmemiş bir hükumet, yasal, anayasal bir 28 şubat 1997 
milli güvenlik kurulu kararları karşısında bu iki temel iddiayı çökerten yukarıdaki 
izahlarımızla bu iddianamenin temelden çöktüğünü, bu haksız davanın en kısa sürede 
beraatla sonuçlanmasını talep ediyorum. Silahlı kuvvetlerin bütün sıkıntılara, iftiralara 
rağmen gerçek görevinin başında olmuş, o günlerde çekiç 1, çekiç 2 harekatıyla Kuzey Irak'a 
girmiş, orada 17 ay 13 gün kalmış ve büyük başarılarla terörle mücadele etmiş ve terörü 
bitirmiştir. Bunu takiben Yunanistan ile aramızda ortaya çıkan Kardak adasın krizi yaşanmış 
ve silahlı kuvvetlerimiz burada da büyük başarılara ulaşarak halkımızın, cumhurbaşkanının 
ve hükumetin sözlü yazılı takdirlerine mazhar olmuştur. Silahlı kuvvetlerimizin bu başarısını 
hayatta olmayan, emekli, muvazzaf ve bugün burada aramızda bulunan değerli 
arkadaşlarımıza borçlu olduğumuzu hiç bir zaman unutmamız mümkün değildir. Onlar her 
zaman takdirle anılacaktır. 50 yıllık hizmet süremde mesleğimle ilgili pek çok olaylara şahit 
oldum, darbeler gördüm, sıkıntılar yaşadım. Ancak şuna inandım ki asker her zaman siyasetin 
dışında kalmalıdır. Buna bütün kalbimle her zaman inandım. Görevim süresince bu inanca 
kesinlikle bağlı kaldım. Aksini düşünseydim veya bir ihtirasım olsaydı bırakın darbe ile 
yönetime gelmeyi Sayın Cumhurbaşkanının görevimi 1 yıl daha uzatma teklifine olumlu 
bakabilirdim ama zamanı gelince 30 Ağustos 1998'de ordudan ayrıldım. Ayrılırken 
cumhuriyet tarihinde ilk defa devlet şeref madalyasıyla taltif edilen kişi ben oldum. Bu 
madalyanın veriliş sebebi sayın cumhurbaşkanının imzaladığı belgelerde açıklanmaktadır. 
Bunu hizmetlerimi yasal çerçevesinde yaptığımın bir belgesi olarak kabul ediyor ve onur 
duyuyorum. Ayrıca emekliliğimi takiben, takip eden sürede pek çok sivil kuruluştan 
demokrasi ve cumhuriyete bağlılık ödülü almıştım fahri şey dahil. Burada bunları madalya 
konusunu övünmek için değil savunma kavramı içinde söylemek istediğimi belirtmek 
istiyorum fahri doktora diyecektim. Hayatın cilvesine bakınız ki bugün 17 yıl sonra gazete 
kupürlerine ve bir takım medya yorumlarına dayanan garip bir hayali iddianame karşısında 
burada savunma durumunda bulunmaktayım. Sözlerimi bitirmeden şu hususu özellikle ifade 
etmek istiyorum; 15 Ağustos 2004 tarihli milli güvenlik kurulu kararları, 28 Kasım 2013 
tarihinde basında yer almış ve neşriyatın devamında hükumetin tıpkı 28 şubat kararlarında 
olduğu gibi bu kararları uyguladığı belgelerle ortaya konmuştur. Yani 1997 yılındaki 
kararların aynısı milli güvenlik kurulunda alınmaya devam etmiştir. Böylece bu davanın 
temelinden yanlışlık almaya devam etmiştir ve böylece bu davanın temelinden yanlışlığı 



  

ortaya çıkmıştır. Sayın Başkan mahkemenin başladığı 2 Eylül tarihinden itibaren burada 
bulunmayı son derece arzu etmeme rağmen ağır bir ameliyatım müteakip ayrıca ortaya çıkan 
sıkıntılı bir hastalığım için doktorların gecikmeksizin onkolojik tedaviyi zaruri görmeleri 
sebebiyle maalesef bu duruşmalara katılmam mümkün olmadı, bu da benim için bir 
üzüntüdür. Ayrıca bir üzüntüdür. Genelkurmay karargahındaki bütün arkadaşlarımın yasalara 
uygun davranmış olduklarına inanıyorum ve bu haksızlığa uğrayan bütün silah arkadaşlarıma 
da geçmiş olsun diyorum. Onlar asla darbeci değillerdir. Adaletin er geç tecelli edeceğine 
inanıyorum. Yüce yargıya güveniyorum, saygılarımla arz ederim.Daha önce verdiğim 
savcılık ve hakimlik ifadelerime aynen iştirak ediyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur.

"54. Hükümet göreve geldiğinde bundan dolayı genelkurmayın, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin herhangi bir rahatsızlığı oldu mu?"

 "Şahsen bana intikal eden bir durum olmadı ve ben böyle bir şey duymadım, ama 
bunu her zaman bekliyordum yani ben şahsen."

"Bu hükümet kurulduktan sonra sizde, arkadaşlarınız da Silahlı Kuvvetler Komuta 
Kademesinde bir rahatsızlık oluştu mu?"

"Hayır o safhada olmadı."
 "Peki daha sonra hükümet devam ederken, hükümetten gelen bir rahatsızlık mı 

oldu,diğer siyasi gelişmelerden mi, bu rahatsızlıktan dolayı hükümetin değiştirilmesi, 
hükümetin değişmesine müdahale edilmesi konusunda bir düşünce hasıl oldu mu sizin 
çevrenizde, böyle bir şey var mı?"

"Hayır, hayır kesinlikle böyle bir şey yok."
"Rahatsızlık, anlattığım gibi ifademin birinci bölümünde söylediğim kısa kısa 

cümlelerle o olaylar ortaya çıktıktan sonra kamuoyunda ortaya çıkan rahatsızlığın bize intikal 
etmemesi mümkün olmadığı için rahatsılık duyduk."

"Peki, bu Milli Güvenlik Kurulunda, 28 Şubatta yapılan o meşhur Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısında konuşmalarınız var tabi bu görüşme sırasında sizin de konuşmalarınız 
var, orada tutanaktan bizim mahkememiz hakimlerinin tespit ettiği bir tutanak var, tutanakta 
sizin söylediğiniz sözlerden de bahsedilmiş, burada sizin geçmiş darbe dönemlerini 
hatırladığınızı, bunlarla ilgili bilgi sahibi olduğunuzu söylüyorsunuz, sözlerin aynısını 
okumadığım için, tutanaktan okumadığım için böyle söylüyorum, bu sözleri orada 
kullanmanızın özel bir amacı var mı, yani bu gelişmeler darbeye götürür, böyle bir şeyi 
oluşuyor gibi, bir şeyi hatırlatmak için mi bunun anlamı var mı? O sözleri isterseniz 
okuyabiliriz de."

 " Hayır kesinlikle öyle bir şey düşünmedim efendim, acaba söylediğimi de 
hatırlamıyorum."

"Söylediğiniz o sözlerle ilgili kısmı bir kısmını şuradan okuyayım bende, baştan 
başlamıyorum; bakın şu elimdeki fotoğraf, normal Anadolu insanının kıyafetini gösteriyor, 
benim çocukluğumda bizim evin avlusunda çekilmiş, şu fotoğrafta bugün İstanbul 
sokaklarında çekilmiş siyah çarşaflı kadınları gösteriyor, aradan geçen zaman içindeki farkı 
göstermesi açısından önemli, ben 1961 ihtilalinin olacağını, 1965 parantez içerisinde tarih bu 
şekilde yazılmıştır şeklinde belirtilmiş, yılında üsteğmen iken hissetmiştim, o zaman ki 
gelişmeler bana bunu hissettirmişti, 1972 öncesi olaylardan da neticesini tahmin ediyordum, 
çünkü biz bunları en alt kademeden itibaren, bölükten, taburdan itibaren aldığımız 
raporlardan çıkarıyoruz, bütün bunlar toplanıyor ve bir netice çıkarılıyor, bugün bazı 
dedikodular çıkarılıyor, benim kuvvet komutanları ile aramda anlaşmazlık olduğu yolunda 
Silahlı Kuvvetler emir komuta birliği içinde olayları değerlendiriyor ve buraya getiriyor, 
bunlara çare bulmak lazım, ülke güvenliği ve selameti açısından bu şarttır, şeklinde sizin 
konuşmasınız bir kısmı, baş kısmını okumadım, evet benim bahsettiğim budur, bunu bu 
şekilde anlatmanızın bir amacı var mı?"

 "Efendim şimdi orası Milli Güvenlik Kurulu olduğuna göre, orada her şeyi açık 



  

açık konuşmanın askerle politikacılar yani üst düzey Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bir 
diyalog içinde olması çok önemli, biz orada her şeyi açık açık söylemek ihtiyacını duyduk, 
ama bu sözlerin hepsini hatırlayamıyorum, yalnız bir resim vardı benim, orada gösterdiğimi, 
gösterdiğim hatırlamıyorum, yani biri İstanbul da bilmem kaç senesinde çekilmiş, öbürü 
bizim Çankırı da bahçemizde çekilmiş bir resim, birinde gayet modern kıyafetler, birinde de 
efendim söyleyiniz kara çarşaflı olan insanlar, yani bunu çünkü o zaman sanıyorum, bu irticai 
olaylardan bahsediliyordu, çünkü o günkü konuda doğduran doğruya irticai konulardan 
bahsediliyordu, herhalde onu göstermiş olabilirim, yani onun dışında bir zaten efendim bir 
imâ yapmak dahi orada abesle iştigal etmek demektir."

 "Evet şimdi başka bir şey sorayım; savunmada açıkladın. Batı Çalışma Grubu bir 
çalışma grubudur, her grubun da Genelkurmay Başkanına intikal etmesi gerekmez şeklinde 
bir ifade anladım ben oradan, şimdi Batı Çalışma Grubu bir çalışma grubu ancak yani bu 
Milli Güvenlik Kurulunda görüşülen daha sonra da buradaki savunmalardan da 
Başbakanlığın veya başka bakanlıkların da bu konuda takip kurulları oluşturduğu, konuların 
görüşüldüğü olaylara ilişkin kurulmuş bir grup öyle iddia ediliyor, öyle savunuluyor, 
önemine binaen bu grup oluşturulurken veya oluşturulduktan sonra ya da öncesinde size 
bu konuda bilgi verilmedi mi?"

 "Efendim onu tam hatırlayamıyorum ama şu var; ben Erbakan'a bunu söylediğim 
zaman gerekirse bizden de yardım alabilirsiniz dedim, onu hatırlıyorum, o da bana; 
değerlendirelim diye bir ifadede kullandı, sonra onlar bir çalışma yapmışlar bize de 
sanıyorum müracaat ettiler ve ikinci başkanın emri ile 3-5 kişiden oluşan bir şey gitti, 
ondan sonra da haberim olmadı onların çalışma tarzından, onu zaten ifadede söyledim."

"Peki bu çalışma grubu kuruldu, çalıştı, birçok yani kendi çapında faaliyetleri oldu, 
yazışmalar yapıldı, yani bu aşamalarda da size intikal etmedi mi bunlarla ilgili konu?"

"Sabahleyin yapmış olduğum konuşmada bunlar var."
 "Orada izah etmiş vaziyetteyim, yani detaylı bilgi hiçbir zaman almadım, 

çünkü ikinci başkanın."
 "Yok, detaylı değil, detaysızda olsa işte bu konuda biz bir çalışma grubu 

oluşturduk, faaliyetlerimiz var, bu size bildirildi mi?"
"Hayır detaylı olarak bana bilgi verilmedi, detaylı olarak hiç bilgi verilmedi."
"Yani detaysız olarak verildi mi?"
  "Bilgi verilmedi efendim, yalnız raporlar falan alanlar onlardı, tabi raporlar 

maporlar geliyordu sağdan soldan, herhalde onlar alıyordu, işte onlar bize arz ediyorlardı, biz 
de gereken yere Cumhurbaşkanına."

"Yani bunların çalışma raporları size geliyor muydu, arz ediliyor muydu?"
 "Rapor olarak gelmezdi yani tam böyle çok hatırlayamıyorum şimdi, rapor olarak 

önüme konmuyordu ama söyleniyordu bunlar."
"Yani sözlü olarak mı geliyordu?"
"Sözlü olarak söyleniyordu, rapor olarakta geldiğini de pek hatırlamıyorum, aradan 

17 yıl geçmiş."
 "Yalnız şunu söyleyeyim; Batı Çalışma Grubu hakkında detaylı bilgim, hiç 

bilgim yok."
 "Detaylı, anladım detaylı siz o konuda belki çalışmamışsınızdır ama Batı Çalışma 

Grubunun olduğuna dair bilginiz yok mu? Ben onu soruyorum."
 "Efendim Batı Çalışma Grubu olduğuna dair, karargahta bir sürü çalışma grupları 

var."
 "Yani özel olarak bu grupla ilgili bilginiz."
 "Özel olarak böyle bir grubun devam ettiğini hatırlamıyorum."
"Yani kurulduğunu hatırlıyor musunuz?"
 "Kurulduğu herhalde şeyden ikinci başkan emri ile Erbakan'ın yapmış olduğu 



  

çalışmaya, hükümete destek için çalışmış bir grup olarak ben hatırlıyorum."
"Yani öyle bir grup kurulduğunu hatırlıyorsunuz."
"Evet.Grupta değil de aslında yani 3-5 kişinin yardım ettiğini, gidip geldiklerini 

tahmin ediyorum."
"Detaylı hiçbir bilgim yok, çünkü bunu savcı da bana gösterdi, bir sürü belgeler 

ancak ben şunu söyledim ki burada da vardır, bunlar Milli Güvenlik Kurulunun almış olduğu 
kararlara paralel anlayış itibari ile onlara paralel hazırlanmış belge olduğunu tahmin 
ediyorum dedim."

 "Evet, evet şimdi başka bir şey sorayım; burada yine iddianamede bahsedilen bir 
konu var, Etimesgut zırhlı birliklerden tanklar yürüyüp Sincan istikametinden başka bir 
tatbikat alanına gidiyor, Sincan ilçe merkezinden geçerek, bu tankların geçmesi ile ilgili 
farklı yorumlar, iddialar var, yani o değerlendirmelere girmiyorum, bu tankların yürümesi 
konusunda sizin o an için bilginiz var mıydı, önceden bilginiz var mıydı, sonradan bu haber 
konusu olmasından sonra bu konuyu araştırdınız mı, burada tankların Etimesgut'tan çıkıp 
Sincan ilçe merkezinden geçmesinin farklı bir anlamı daha doğrusu o zamanki hükümete 
idareye karşı bir gözdağı amacı ile yürütülmüş olması gibi bir şey var mıdır? "

 "Şimdi o tankların yürüyüşünden benim hiç haberim yoktu kesinlikle, sonra ertesi 
gün bunu öğrendiğim zaman Sayın Cumhurbaşkanı da sordu bende arkadaşlara sordum, onlar 
dediler ki efendim rutin tatbikat dediler, yani tatbikata giderken köprü mü, yol mu 
arızalıymış efendim ondan dolayı oradan geçirme ihtiyacı duymuşlar, bu kadar, bende 
biraz kızmışım hatta bazı bir şeylerde yazıyor, yani bunlar değişik yorumlara sebep olabilir 
mi diye kızmışım, o zamanki bazı arkadaşlar söylüyordu ve Sayın Cumhurbaşkanına da bu 
şekilde izah ettim, yani benim o tankların gidişinden geçişinden katiyen haberim yok, bu 
normal bir tatbikat ve ona da inanıyorum.Şeyi söyleyeyim, yani o yerleri de ben bilmiyorum, 
nereye gittiklerini falan daha evvel görmedim çünkü Türkiye'de efendim yüzlerce tank var 
Edirne'den Ardahan'a kadar, bunların hepsini benim takip etmem, ondan sonra bana böyle bir 
şey katiyen söylenmez, fakat tankların gidiş de işin garip tarafı, Batı tarafa gidiyor yani 
Ankara tarafına gelmiyor, yani Batı'ya doğru gidiyorlar, o bakımdan tabi biraz da güldüm, 
yalnız üzüldüğüm nokta şu; istismara açık bir zamanda olduğu için üzüldüm."

"Çünkü o gazeteler mazeteler onu biliyorsunuz çok değişik şekilde yorumladılar, 
ona da çok üzüldüm ve tankların yürüyüşünden tekrar ediyorum, kesinlikle bir haberim 
yoktu ve zaten arkadaşların ifadelerinde de komutanın haberi yok dediler, Hikmet paşa ile 
görüştüm o da aynı şeyi söyledi, efendim hiçbir arkadaşımın bana bunu daha evvel böyle bir 
şey söylemediler çünkü söylemeye gerek yok."

 "Evet, şimdi bu tankların geçmesinden kısa bir süre önce Sincan'da işte 
belediyeninde içinde olduğu bir gece düzenlenmesinden dolayı orada." 

"Kudüs gecesi."
 "Evet onunla ilgili gözdağı verildi gibi yorumlarda var, bu konuda bir bilginiz 

var mı?"
"Hayır, hayır."
 "Bu tankları tamamıyla ondan farklı tutuyorum, tankların yürüyüşünden haberim 

yok, Kudüs gecesine gitmiş halimde yok, ama basına yansıyan ortaya atılan yazılarla 
onlardan haberdar olduk, zaten sanıyorum hükümette el koydu onlara, yani oradaki bu işi 
yapan arkadaşları da cezalandırıldı galiba öyle bir şey hatırlıyorum."

 "Evet adli işlem sürmüş olabilir o tarihte, peki bu yine tanklar yürüdü,gitti, böyle 
tanımlandığı için söylüyorum, ondan sonra basında, medyada haberler çıktı, değişik yorumlar 
oldu, bu yorumlardan sonra hükümetten o zaman ki hükümet, Başbakan veya bakanlardan 
hani bu tanklar niye yürüdü, işte bu tanklardan biz rahatsız olduk veya bunu farklı algıladık 
veya algılanabilir şeklinde bir söz, söylem geldi mi size, böyle bir görüşme oldu mu?"

"Hayır ben sadece Sayın Cumhurbaşkanına arz ettim, çünkü sormuştur o efendim 



  

böyle böyleymiş dedim, arkadaşlarla konuştuktan, ondan sonra bu kapandı, hiçbir konu 
açılmadı."

"Yani ne Erbakan ne diğer Tansu Çiller hiç birisi böyle bir şey sormadı."
"Daha önce başka savunma yapan kimseler de anlattı, şimdi bundan dolayı devletin 

kurumlarının bazı çalışmaları, tespitleri oluyor ve bunu Cumhurbaşkanına bir brifing olarak 
arz ediliyor, peki bu konuda Başbakanla da bir görüşmeniz oldu mu?" 

"Başbakanla bir görüşmem olmadı, çünkü ben her hafta Perşembe günü sayın 
Cumhurbaşkanına giderdim, orada çok çeşitli konular olurdu."

"Fakat Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasından kendisinin de bu konulardan son 
derece rahatsız olduğunu bana söyledi ve hatırladığım kadarıyla ve sonradan duydum ki, bu 
görüşme benim konuşmalar bu yapılmadan evvel sanıyorum Başbakana mektup yazmış 1-2 
tane onu duydum."

"Evet, peki siz Başbakanla bu konuyu görüşmeye gerek duymadınız mı, neden 
görüşme olmadı veya başka bir sebep mi vardı?"

 "Yani Başbakan'a böyle bir şeyi açmış olmam bir değişik yorum ortaya çıkarır diye 
düşünmüşümdür, çünkü Cumhurbaşkanı ile her şey görüşüldüğünde Başbakanla 
görüşülmez."

"Evet, Milli Güvenlik Kurulunda herhalde bu konuyu görüştünüz."
 "Fakat yani onlarda usulen böyle cevap verirlerdi, yani bu konuşulurdu, ama birisi 

kalkar efendim böyle böyle olaylar oluyor diye söylerdi, fakat yani Sayın Cumhurbaşkanına 
bu konu konuşulduktan sonra sanıyorum, biraz daha geliştikten sonra bu konu 
Cumhurbaşkanı karar verdi Milli Güvenlik Kurulunun toplanmasına."

"Milli Güvenlik Kurulu da, 28 Şubat tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 
gündemi kim belirledi?"

 "Konu, Milli Güvenlik Kurulundaki konu gündemi belirleyen bizler değiliz, şöyle 
olur Milli Güvenlik Kurulu genel sekreteri karargaha bildirir, efendim bu hafta ki Milli 
Güvenlik Kurulunda şu konular konuşulacak diye bildirir, o bildirir ondan sonra biz o 
konular hakkında hazırlık yaparız, bir gün toplanırız efendim, arkadaşlarla beraber oraya 
gelecek arkadaşlarla beraber, herkesin bu konuda değişik fikirleri vardır, ondan sonra Milli 
Güvenlik Kuruluna oraya gittikten sonra konular kendiliğinden oluşur, Cumhurbaşkanı açar, 
efendim şu konu şudur falan diyerekten, ondan sonra ona benzer o başka bir konuyu açar 
efendim konu konuyu açar, bakarsınız bir tane konu için gittik on tane konu ortaya çıkar, yani 
bunu ben iddianamede çok garip buldum, Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararların 
sonuçlarını daha evvel bizim tespit etmemiz kadar akla mantığa aykırı bir şey düşünemem, 
böyle bir şey olamaz, hiçbir zamanda 6 senedir orada hizmet ettim ben böyle bir şey 
duymadım, görmedim, o bakımdan bu kararlardan ancak biz o zaman haberdar oluruz."

 "Evet, o kısmen de cevapladın, yani Milli Güvenlik Kurulunda alınan karaların 
daha önce siz veya sizin tarafınızdan veya askerler tarafından hazır mı getirildi, yoksa bu 
hazırlanan kararlar işte oradaki diğer üyelere zorla mı kabul ettirildi, evet böyle bir imâ var 
suçlamada."

 "Efendim işte onu okudum ben iddianame, şeye de koydum, savunmama da 
koydum, böyle bir şey kesinlikle olamaz, yani daha evvel biz böyle karar vereceğiz, ondan 
sonra gideceğiz bunları, yok böyle bir şey böyle bir şey olamaz asla, bu tamamıyla saçma ve 
uydurma ve iftira, olmaz böyle şey efendim yapmayın."

"Evet, şimdi Milli Güvenlik Kurulunda görüşmeler bittikten sonra kararların 
bağlanıp, imzalanması konusu bir sonraya bırakalım şeklinde görüş var, sizin de bugün 
bitirelim hatırladığım kadarıyla 10 dakika da hazırlanır hallederiz şeklinde herhalde bir 
görüşünüz var, bunun kararların yani o gün imzalanması konusunda bir şeyiniz oldu mu, yani 
sizin tarafınızda bir ısrar zorlama şeklinde bir şey var mıydı, yoksa bu yani 10 dakikada 
kararlar hazırlanabilir miydi veya hazır mıydı? Bir de şunu sorayım bir biri ile bağlantılı 



  

olduğu için; şimdi basında, medyada çıkan haberler veya yorumlarla ilgili o zaman 
Başbakan'ın Milli Güvenlik Kurulundan çıktıktan sonra böyle işte terlemiş olduğu ya da 
başka şekilde rahatsız, sıkıştırılmış olduğuna yönelik yorumlar, beyanlar geçtiği için 
Başbakanı zorlayan bir tutumda, davranışta olan kimse var mıydı, böyle bir şey oldu mu?"

"Ben böyle bir şey hatırlamıyorum, aslında o 10 dakika var ya."
"10 dakika demişim ben onu da hatırlamıyorum, ama söylemem olabilir, çünkü 

çok yorulduk, ertesi günü ben zannettim ki ertesi günü tekrar toplanacağız, yani tekrar toplan, 
işimiz var, gücümüz var, tekrar toplanma diye düşün... Bu yazılmış zaten şunu da özellikle 
belirteyim; kararların yazılmasını Sayın Cumhurbaşkanı emreder ve bunlar yazıldıktan sona 
yani genel sekreter bunları not alır, konuşulan konuları, hani dedim ya Milli Güvenlik Kurulu 
devam ederken konular oluşur dedim ya efendim, bunların genel sekreter not eder, ondan 
sonra okur şunlar şunlar, Cumhurbaşkanı sorar, var mı itirazı olan? Ben hatırlıyorum 18'den 
fazlaydı galiba, belki de 18'di, 18 diyorum, 24 mü falan yani bir hayli fazlaydı, ondan sonra 
bazıları itiraz etti, birkaç tanesi çıkarıldı, çıkarıldı artık son yazılmaya geldi sanıyorum, fakat 
o da uzun sürmedi, yarın da toplanmanın bir alemi yok dedim kendi kendime herhalde, 
herhalde diyorum bunu kesin hatırlamıyorum, o gün imza alıp gitseydi daha iyiydi ama 
ertesi gün bana şey getirdi, genel sekreter imzaladım geçti gitti."

"Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararlar katılanların kendi düşüncesi ve 
serbest iradesi ile alındı diyorsunuz, sizin ifadenizden ben böyle anlıyorum."

"Gayet tabi, ama bu gerçekten doğru."
 "Bu dönemde 54. Hükümet döneminde hükümetten rahatsız olunup bu 

hükümetin görevden alınması, istifa ettirilmesi konusunda herhangi bir çalışma, 
düşünce, konuşma böyle bir şey oldu mu, böyle bir şey şahit oldunuz mu?"

"Hiçbir zaman olmadı böyle bir şey ama şikayetler vardı, yani o başlangıçtaki 
şikayetler var ya işte Kudüs gecesiydi, şeyin Erbakan'ın konuşmasıydı, bazı ziyaretleri, tabi 
bunlardan şikayetler yalnız askerler içinde her yerde konuşuluyordu, yani ciddi bir şey vardı, 
irticai tahrik eden şeyler, hareketleri basına yansır bunları herkes konuşuyordu."

"Evet bundan şikayetler vardı, ancak bunlar yani bunlar sebebiyle bu hükümetin 
düşürülmesi yönünde bir çalışma."

"Efendim sohbet esnasında iki kişi konuşabilir ama böyle bir karar alma gibi böyle 
bir fikir yoktu kesinlikle, zaten olsa ben Sayın Cumhurbaşkanına götürmem sıkıntıları."

"Şimdi bu Batı Çalışma Grubunun hükümeti görevden almak, görev yapamaz 
hale getirmek, istifaya zorlamak için kurulmuş bir çalışma grubu mudur, bu konuda 
bir bilginiz var mı?"

 "Hayır hiçbir bilgim yoktur, bana sayın savcı, işte belgeler burada söylediklerimi 
aynen kabul ediyorum, orada o zaman söylediklerimi aynen kabul ediyorum, hiçbirini 
görmedim, hiçbirini görmedim o belgelerin o şekilde bir şey yapıldığını ben herhalde dedim 
bu taslak bir çalışma veya uydurma dedim içimden, çünkü böyle bir şey Milli Güvenlik şey, 
Batı Çalışma Grubunda çalışacağını da hiç düşünemem ve bu konuda en ufak bilgi 
verilmedi."

"Peki, Batı Çalışma Grubu çok detaylı bilmediğinizi söylediniz ama yine sorayım, 
ordunun hiyerarşik yapısı içerisinde oluşturulmuş bir grup mudur, yoksa kendiliğinde 
hiyerarşik yapı dışında yasal olmayan bir grup olarak mı kurulmuştur?"

 "Efendim bu Batı Çalışma Grubu başlangıçta söyledim, Başbakanın yapmış 
olduğu direktifle sanıyorum ortaya çıkan bir grup ondan sonra iddianameyi okurken 
anladım ki her halde bu Batı Çalışma Grubu hakkında şikayetler, pardon, o grup hakkındaki 
şikayetler Batı Çalışma Grubuydu, böyle anladım ben zaten ifademde de geçiyor o, sabahki 
konuşmamda da, yani Batı Çalışma Grubu olarak detaylı hiçbir bilgi verilmemiştir, 
kesinlikle hiçbir bilgi verilmemiştir ve aşağı yukarı, sonra şunu söyleyeyim; Batı Çalışma 
Grupları, yani çalışma grupları karargahta 40-50 tanedir, her başkanlıkta bir sürü çalışma 



  

grupları olur, misalde anlattım sabahleyin, o bakımdan bu çalışma grubunun hepsinden 
komutanın haberi olması mümkün değildir, bunlar ikinci başkan eğer emrederse ki hatta 70'li 
yıllarda yapmış olduğum bir durumu da rahmetli Sancar'a bildirdiğimi izah ettim, o bakımdan 
bunlar sadece ikinci başkanın arzusu ile efendim bana gelebilir, Genelkurmay 
Başkanına gelebilir, bunun dışında çalışma grupları ile direkt alakası yoktur, çünkü 
karargah ikinci başkanın emri ile çalışır."

"Yani sizin bilginiz dışında da grup kurulabilir."
"Gayet tabi, bir sürü grup var bilmiyorum, bir sürü gruplar vardı."
 "Orada görüşülecek konuları da o belirliyor, şimdi burayı okuyorum size diyor ki; 

Milli Güvenlik Kurulu toplantı tutanağı başlıklı çok gizli ibareli birinci sayfada 28 Şubat saat 
15:00 Cumhurbaşkanlığı köşkü toplantı yeri burası, Cumhurbaşkanı talimatları üzerine kurul 
üyeleri, MİT Müsteşarı dışındaki zevatın salondan ayrıldığı, üçüncü bölüm denen özel 
gündeme geçilecek burada, kurul gündeminin üçüncü maddesinde özel müzakere de yer alan 
Atatürk Milliyetçiliğine bağlı Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine yönelik irtica tehdidinin boyutları nelerdir ve bunlara karşı alınacak 
önlemler neler olmalıdır konulu takdimin MİT Müsteşarı Büyükelçi Sönmez Köksal 
tarafından sunulacağı diyor, bu sırada siz söz alıyorsunuz ve diyorsunuz ki; bundan önce 
bizim Genelkurmay Başkanlığınca da bir çalışma yapıldığı, eğer zatıalinizce de uygun 
görülürse bu takdimin yapılmasından sonra müzakereye geçilsin diyorsunuz, neden bu 
hazırlığı yapıp geldiniz önceden madem Cumhurbaşkanı belirliyor orada bu hazırlık 
nereden geldi?"

"Şimdi sanıyorum, hatırlamak çok mümkün değil."
 "Sayın Cumhurbaşkanı zaten hatırladığım kadarıyla Cumhurbaşkanına arz 

ettiğimiz brifingi, daha evvel arz ettiğimiz brifingi de duyulmasını, diğer üyeler tarafından 
duyulmasını arz etmiş olabilir benim tahminin öyle."

"Kendisi Fevzi Türkeri buradaysa, Cumhurbaşkanına, basına, yargı 
organlarına brifing aynı mıydı, metin diye? Hayır dedi, hepsi değişikti, MGK da 
okunan brifingde değişikti dedi, kendisinin söylediği bu, yani zaten onu bulamıyoruz 
MGK'daki sunulan brifingin metni yok, ne MGK ne Genelkurmay onu göndermiyor, o 
yok, yani siz önceden hazırlayıp mı götürdünüz onu oraya ki İlhan Kılıç savunmasında 
gündemi Silahlı Kuvvetler getirdi diye söyledi, yani onların getirdiği bir metin vardı dedi, 
onun üzerinde görüşme açıldı diye söyledi, buradan savunmasını yaparken söylediği oydu."

 "Ben onu hatırlamıyorum ancak Cumhurbaşkanının şöyle bir şey imâ ettiğini 
hatırlıyorum, yani sizde o şeyi söyleyiniz verilen brifingi, Genelkurmayda verilen brifingi 
öyle tahmin ediyorum, öyle hatırlıyorum, yanlış olabilir ama orada verilen brifing çok kısa 
bir brifingdi, o oradaki üyeleri sanıyorum şey yapmak için, aydınlatmak için yani 
Cumhurbaşkanına verilen brifing aşağı yukarı benzeri orada verildi diye de."

"Bilemiyorum, Fevzi Türkeri kendisi hep metinlerin farklı olduğunu söyledi, yani ve 
biz o metni bulamıyoruz zaten yani MGK da sunulan metin şuan yok."

 "Onu bilemiyorum, bazıları kısaltılmış olabilir yani şeye göre söyleyiniz, mevcut 
personel durumuna göre bazılarını da daha değişik bir tablo içinde sunmak gibi olabilir ama 
benim hatırladığım şu; evvela MİT sanıyorum bir brifing verdi, Milli İstihbarat Teşkilatı, 
ondan sonra genelkurmay kısa bir brifing verdi."

 "Tutanağa göre siz MİT vermeden bizim bir sunumumuz var, bu yapılsın ondan 
sonra geçilsin diyorsunuz."

"Demiş olabilirim efendim, yani onu hatırlayamıyorum."
 "Bu ay ki 28 Şubat yani bu ay ki toplantıda irtica görüşülecek hazırlığınızı 

yapın gelin dendi mi, böyle bir talimat mı verildi Cumhurbaşkanı tarafından?"
 "Efendim yani orada ona cevap vermem benim çok zor, çünkü o brifing ayrı, 

brifing ayrı, brifingde hatırladığım kadarıyla Cumhurbaşkanına verdiğimiz brifingin."



  

"Yani MGK toplantısında Fevzi Türkeri içeri alınıyor, bazı zevat dışarı çıkarılıyor 
ya işte onu diyorum ya, işte onu diyorum yani Fevzi Türkeri'nin hazırlığı nereden geliyor?"

"Hazırlığı daha evvel efendim Milli Güvenlik Kuruluna şeye, Sayın 
Cumhurbaşkanına verilen brifingin aşağı yukarı kısaltılmış şeklidir o kadar."

"İşte onu hazırlayın gelin mi dediler size, yani 28 Şubat'tan önce."
 "Olabilir, olabilir efendim, çünkü diğer, Sayın Cumhurbaşkanına verilen konuların, 

bildirilen konuların yani genelkurmayda verilen brifingdeki konularında diğer üyelerin 
hatırlaması bakımından böyle bir şey."

 "Peki Cumhurbaşkanına brifing verirken Başbakanı da davet edebilirdiniz neden 
etmediniz veya hükümet üyelerini?"

"Cumhurbaşkanının talebidir, yalnız bana verin dedi."
"Sizin yaptırdığınızı daha önceden çalışmadan haberi yok, yani bunu 

söylememişsiniz ona, o gün bunu getireceğiz, gündemde var, İlhan Kılıç'ın da haberi yok 
bundan, yani o anda spontane gelişiyor, siz diyorsunuz ki böyle bir çalışmamız var, bundan 
sonra MİT gelsin sunumunu yapsın."

"Onu ben şey yapamadım, çıkaramadım."
 "Tamam ben hakkınız değil demedim, onu demiyorum ama yani Cumhurbaşkanına 

önceden bilgi verilmemiş yani onu diyorum, Cumhurbaşkanının da bir şeyi yok, çünkü 
habersizce diyor ki; MİT'e geçelim, ama siz diyorsunuz ki; yok önce bir biz sunalım."

"Olabilir, olabilir bu da gayet normaldir."
"Sayın Kalemli rahmetlik Alparslan Türkeş'in kendisine geldiğini ve çok kötü 

olayların olabileceğini söylediğini, daha sonra kendisinin Mesut Yılmaz ile konuştuğunu, 
daha sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisini ziyareti sırasında sizin kendisini telefonla 
aradığını ve aranızda bir konuşma geçtiğinden bahsediyor, onun aktarması ile iddianamede 
geçtiği şekli ile buradan okuyorum; Sayın Başkan bu RP, Anap koalisyonu kurulursa hiç hoşa 
gitmeyen hadiseler olur, meclis başkanı olarak lütfen üstünüze düşen görevi yapınız dediğiniz 
iddia ediliyor, daha sonraki bölümlerde okumuşsunuzdur, aranız, daha sonra da Tansu Çiller 
ile görüştüğünüz ve Ana Refah olarak adlandırılabilecek bir koalisyonun  kurulmadığı sizin 
gayretleriniz yüzünden belirtiliyor, bu şekilde Sayın Kalemli ve Çiller ile bir görüşmeniz oldu 
mu, 54. hükümet kurulmadan Refah Partisine yönelik bu şekilde bir tavrınız söz konusu oldu 
mu?"

 "Olayları, müsaade ederseniz, şimdi efendim biz Kuzey Irak'ta bir sürü yaralılar, 
şehitler alıyoruz bunlar GATA'ya geliyor, ben her zaman bu GATA da yatan üst düzey 
insanları, yani onları ziyaret edenleri tebrik ederim, teşekkür ederim kendilerine, zaman 
zaman da kendim gider bütün hastalarla, yaralılarla görüşürüm, bu bakımdan Sayın Kalemli 
ile biz ailecek görüşürüz, Kalemli oraya gidiyor, dediler ki efendim Kalemli dediler orada şey 
de GATA gitti, ağabey teşekkür edeyim dedim, bulun Kalemli'yi Kalemli ile konuştuk, 
telefonda böyle bir şey konuştuğumu hatırlamıyorum, zaten telefonda böyle bir şey 
konuşulamaz, bu mantık dışı, ondan sonra Kalemli bir kitap yazdı, bu kitapta diyor ki; yalnız 
şu dikkat ederseniz, ettiniz ise bazı şahısların yani darbe lafı, darbe söylentisini kendi siyasi 
arzuları babında kullandıklarını da yazdım, bunlar gerçek, şimdi ne oldu, Kalemli'nin tahmin 
ettiği, yazdığı kitap bana da gönderdi, bu kitabı, bu şeyi okudum, ama o zaman şeyden 
ayrılmıştı, söyleyiniz Meclis Başkanlığından ayrılmıştı, Meclis Başkanı tarafsız olması icap 
eden bir adamdır, kafasında bir fikir varsa bunu açıkça söyleyemez, açıkça söyleyemez, onun 
için sanıyorum benim ismimi kullandı, efendim böyle böyle bir olay olacak diye ve bu 
kesinlikle ondan sonra bir daha da konuşmadık,yalnız sayın rahmetli merhum Erbakan'ın 
Bükreş'te yaptığım gazetecilerin bana sorduğu konu bu bâptaydı, bende dedim ki; Türkiye de 
efendim siyasi partiler istediği kurumlarla efendim istediği parti ile şey, buna dedim asker 
karışamaz biz asker siyasetin dışındayız diye de bunları izah ettim kendilerine, tabi Erbakan 
bunu okumuş, gazetelere intikal edince, bana inanınız 7-8 defa teşekkür etti, zaten ondan 



  

sonra kurdular, şey kurdular söyleyiniz yani demek ki benim bu konu ile ilgili herhangi bir 
aktif rolüm olmadı, bu tamamıyla uydurma, bu efendim Allah selamet versin aleyhinde de 
konuşmak istemiyorum, dostluğumuz var idi, Kalemli'nin kendi arzularını, kendi arzularını 
benim ismim ile telkin etmekten başka bir şey değil."

 "Evet, Cumhurbaşkanlığının verdiği cevaplar var, fakat bu brifing sırasında sizin 
kullandığınız bazı cümleleri hatırlatmak istiyorum, tutanakta böyle geçmiş; Sayın 
Genelkurmay Başkanı size bunları aktarmak durumundayız, fiili bir durum var, yasaların 
işletilmesi gerekir, Fatih'te bayanlar kısa kollu gezemiyor, jilet atılıyor, tren ve benzeri 
vasıtalarla, vasıtalarda tesettürlü bayanlar para karşılığı dolaştırılıyor, fiili durum giderek 
genişliyor, bu ifadelere atıf yapmamdaki neden, 28 Şubat MGK toplantısında da buna benzer 
ifadeler kullanmışsınız biraz önce okundu burada hatta o tutanakta bazı fotoğraflarda 
gösterdiğiniz iddia ediliyor, şimdi ben epey bir süre İstanbul da kaldım Fatih'i bilirsiniz, 
orada Çarşamba civarında herhalde Fatih derken onu kastediyorsunuz, Türkiye de çok etkili 
olmayan bir dini grup var, eskiden beri de bazı dini olabilecek kisveleri giyerler, bu önceden 
de böyleydi, sanıyorum hala da böyle devam ediyor, yine orada söylediğiniz tren ve benzeri 
vasıtalarda tesettürlü bayanlar para karşılığı dolaştırılıyor, Türkiye de istatistiklere göre yüzde 
60-70 oranında kapalı kadın var, bunların trenlerde dolaşması veya başka yerlerde dolaşması 
mantıklı geliyor bana, savunmanızda aczmendi grubundan bahsettiniz, yani ortamı anlatırken 
bende o yüzden atıf yapıyorum, biliyorsunuz aczmendi grubunun bu basına da yansıdı, siz 
benden daha iyi bilirsiniz, her halde sayıları 300-500 herhalde 1000'in altındaydı değil mi, 
yine Hizbullah'a atıf yaptınız, Hizbullah'ın da biliyorsunuz kuruluşu ve lider kadrosunu 
tasfiyesinden sonra kolayca bu örgütün geriletilmesi nedeniyle haklarında, hakkında bir sürü 
şaibeler olan bir grup, yine Batı Eylem Planı var, siz gerçi BÇG belgelerinden, belgeleri ile 
ilgili size sorulmuş savcılıkta bilmiyorum demişsiniz ama. Evet orada bir ifade var, 24 nolu 
faaliyet planının basın ve yayın organlarında aczmendi, üfürükçü hoca ve benzeri konuların 
sürekli gündemde tutulması diye madde var, şimdi bunları arka arkaya dikkate aldığımızda 
öncelikle bu hususlar tarafından nasıl tespit edildi, yani MGK toplantısına kadar 
götürülebilecek bir konu olarak önemsendiğine göre ne kadar sağlam bilgiler vardı, bu 
bilgileri nereden aldınız, daha sonra dediğim gibi yani BÇG'nin ayrıntılarını kabul 
etmeseniz de bu yönde genelkurmayda bir çalışma yapıldı mı?"

 "Efendim böyle bir, evvela şunu söyleyeyim; bu iddianamede yazılan o madde ki, 
üzerine ben çarpılar koymuşumdur, o madde tamamen yanlış ve öyle bir konuşmam 
olmamıştır, yalnız trenlerde efendim bazı şahıslar."

 "Hayır şunu söylüyorum ben, benzer şeyler konuşmalar, bunlar olmuştur, bunları 
aldığımız nerede, neresidir, duyduklarımız veya MİT raporlarından çoğunu ondan sonra diğer 
işte Jandarmadan İstihbarat organlarından almış olduğumuz raporların bunlar kısa özeti 
olabilir."

 "Bakın biraz önce açıkladım, ayrıntıya girmem ondandı, yani bu kadar sübjektif, 
dediğim gibi Fatih'in bir semtindeki bir olay dediğim gibi yüzde 60-70 belki tesettürlü olan 
bir ülkedeki."

"Yüzde 60-70 diye böyle bir şey yok."
 "Tamam, olmasa bile trende olması yani bunlar bu kadar önemli çalışmalara nasıl 

konu edilebiliyor?"
 "Efendim bir şey söyleyeyim, irticai konular ama şu maddelerden saydığınız o son 

bir sayfada olacak numara şeyini unuttum, onların hepsi yanlış onlar katiyen böyle şey yok, 
istediğiniz kadar oraya tutuldu deyin, oraya kim yazdıysa onu bilemiyorum, fakat bunlar 
Cumhurbaşkanına yapılırken konuşulmuştur yani, bunlar konuşulmuştur."

 "Şimdi bu brifingle ilgili bir şey daha sormak istiyorum, konuşuldu ama Sayın 
Çevik Bir savunmasında tabi siz yoktunuz."

 "Şimdi Sayın Çevik Bir savunmasında Cumhurbaşkanına sunulan, Fevzi 



  

Türkeri tarafından sunulan bu brifingin 28 Şubat'ta da verilebileceğinin 
konuşulduğunu belirtti, komutanlar arasında böyle bir konuşma geçti mi, bu brifing 28 
Şubat'ta da verilsin veya MGK toplantısında verilsin gibisinden?"

"Onu hatırlamıyorum efendim, Çevik Bir mi söyledi bunu?"
"Evet."
 "Olabilir, bu da bir tekliftir yani, yani Cumhurbaşkanına verilen brifingin efendim 

Milli Güvenlik Kuruluna da verilmesi şeklinde bir telifim oldu diyorsunuz."
"Evet."
"Olabilir bu normal ama hatırlamıyorum, yalnız iddianameye geçen o 3, 5, 7, 8 

madde var, onlar kesinlikle benim şeyim değildir, böyle bir toplantı yapmadık, öyle bir 
şey yok, ona inanmıyorum."

 "24 Ocak 97 tarihinde Gölcük'te bir komutanlar toplantısı yapılmış, o toplantıyı 
hatırlıyor musunuz, neler konuşuldu? Çünkü o toplantının da tutanaklarına ulaşamadık, 
bildiğiniz bir şey var mı?"

"Efendim o toplantı, toplantı değil, o toplantı bir harp oyunu veya plan tatbikatı bu 
şekilde plan tatbikatı, bugün sabahleyin konuşmamda bunu da izah ettim, orada ben bir 
konuşma yapmadım, hatta bunu neydi ismi, Salim Dervişoğlu'na da hasta olmadan birkaç gün 
evvel sordum, yok öyle bir şey dedi, şimdi efendim orada bir plan tatbikatı var, bu plan 
tatbikatında efendim, plan tatbikatı olur, sonra komutanlar bir araya gelir ve ben 
Genelkurmay Başkanı olduğum için ilgili donanma komutanları, şunlar, bunlar ihtiyaçlarını 
bana bildirir, yurt dışında da böyle oluyor dedim, bu bakımdan bu toplantı böyle ama o arada 
irticai konularda hani konuşulmuş olabilir, fakat böyle bir sırf o maksatlı konuşan yok, böyle 
bir şey yok ve hiçbir konuşma yapmadım, çünkü bu olayları o iyi takip ettiği için o biliyor, 
ama orada kesinlikle böyle bir konuşma yapmadım, zaten şunu söyleyeyim; komutan bir 
yerde gittiği zaman, genelkurmay başkanı evvela konuşmaz, evvela olayları incelerler, 
konuşurlar, konuşan konuşur, fikirler, en son genelkurmay başkanı bunların fikirlerini 
değerlendirir, bir şeyler söyler, emirler verir, bu budur, ben orada bir konuşma yapmadım 
kesinlikle, hem sanıyorum tarih itibari ile de bir yanılgı var orada, evet onu sayın avukatım 
izah etti."

 "28 Şubat MGK toplantısından sonra Batı Çalışma Grubu kuruluyor, Batı 
Çalışma Grubunun kurulması ile ilgili değişik beyanlar var, işte siz de iddianamede 
görmüşsünüzdür, Erol Özkasnak ve Salim Dervişoğlu'nun katıldıkları bir programda 
söyledikleri beyanlar var, yani bunun emir komuta zinciri içerisinde kurulduğu, sizin 
ve kuvvet komutanlarınızın destek verdiği şeklinde beyanlar var, yine iddianameye 
yansımamış olsa da Güven Erkaya'nın Taner Baytok isimli bir yazarla yapmış olduğu 
bir mülakatın diyelim kitaplaştırılmış şekli var, orada rahmetli Erkaya BÇG'nin 
kuruluşu ile ilgili beyanlarda bulunuyor, kendisinin teklif ettiğini ve sizinle bu konuda 
konuştuğunu ve sizin de BÇG'nin kurulması konusunda emir verdiğinizi ve bu şekilde 
BÇG'nin kurulduğunu belirtiyor, sayın Erkaya ile böyle bir konuşmanız oldu mu, BÇG 
kurulması konusunda bir emriniz oldu mu?"

 "Şimdi efendim sabahleyin konuşmamda kapalı olarak söyledim, hayali 
konuşmalar, lüzumsuz aslı astarı olmayan ifadeler, bunlar her zaman olabilir, böyle bir 
konuşma yok, şey rahmetli Güven Erkaya bu konulara meraklıydı, sağa sola konuşabilirdi, 
konuşurdu, onu tenkit etmiş olmayayım, ölmüş bir insan hakkında konuşmak bana iyi 
gelmez, şey yapmaz yakışmaz, fakat Batı Çalışma Grubu kuralım diye bana böyle bir 
talepte bulunmadı kesinlikle böyle bir şey yok."

 "Erol Özkasnak'ın televizyona çıkıp konuşması da sanıyorum gene o şeyde 
söyleyiniz, sabahki konuşmamda."

"Yani belagatin şehvetine mi katıldılar diyorusunuz?" 
"İşte bazı şeyleri söylemekte istemiyorum?"



  

 "Şimdi yine askeriyeden atılan Tamer Tatar isimli bir subayın mahkememize 
sunduğu CD'ler var, orada Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ve brifingleri ile ilgili görüşler 
başlığının altında bir bölüm var, orada sizin olduğu iddia edilen bazı konuşmalar var, ben 
onları okumadan önce sayın Teoman Koman'ın savcılık ifadesini okumak istiyorum, bu 
konuda Sayın Koman'a soru soruluyor, çünkü onun da söylediği iddia edilen şeyler var, 
mesela diyor ki vali ve kaymakamlar bizi ilgilendirmez, bu takdime yönelik herhangi bir 
cevaba karşılık bizim cevap bulmamız lazım, hiçbir rapor delil olarak kullanılmamalı, 
devletin kurumlarında istihbarat yapılmaz, onun için cevap bulmamız lazım, işte yüzde 10'un 
altına nasıl indirilecek, bunlar kanunla olur, din kökenli parlamenter deyimi yanlış diyor, 
MİT'in ekonomik istihbaratı derlemedir itibar etmeyin diyor, bunları söylüyor ve savcılıktaki 
ifadesinde de bu belgede geçen Jandarma Genel Komutanlığını belirten JGNK ibarelerinin 
altındaki sözlerin bir kısmını çok iyi hatırlıyorum, bu sözler bana aittir, valiler bizi 
ilgilendirmez demişim, valilerle ilgili genel birimler, asayişten valiler sorumludur şeklinde 
ibare kullanılmıştır, şeklinde devam ediyor ve daha sonra diğer söylediği sözleri de açıklıyor, 
bu toplantıyı olsa olsa genelkurmay yapmıştır, başka kimse yapamaz ne ile ilgili bir sunum 
olduğunu hatırlamıyorum şeklinde konuşmasını bitiriyor, şimdi bu belgede sizin de bazı 
şeyler söylediğiniz iddia ediliyor, bunu okumuşsunuzdur iddianameden şöyle başlıyor; 
herhangi bir kimseye eğer bir brifing verirsek brifing metni Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığındaki olayı yazmayın öneme kelimesi öneme olarak düzeltilmeli, bir ay önceki 
kadrolaşma 167 bin demiştiniz, şimdi neden 150 bin diyorsunuz, devam ediyor."

"8-10 madde, 8-10 şey var, emir."
 "Bu şekilde, evet devam ediyor, şimdi bir tanesi ve camilerde bazı silahların 

olduğu ve bunların yer değiştirdiği gibi bir ibare geçiyor, bunu özellikle savunmanızda bu 
hususa değindiğiniz için söylüyorum, yine Teoman Koman bu soruya verilen cevapta; bu 
husus herhangi bir delile dayanmamaktadır, zaman zaman bu şekilde söylentiler olmuştur 
demiş, gerçekten bu şekilde bir değerlendirme toplantısı yapıldı mı BÇG'nin vereceği 
brifinglerle ilgili olarak? Bu şekilde konuşmalarınız oldu mu?"

 "Bir defa o nereden toplantı bilemiyorum, o ifadelerin hiçbirisi bana ait değil, 
böyle bir toplantı da yapılmadı, oradaki ifadeler işte mali durumlar ondan sonra efendim 
söyleyiniz, başlangıçta söylediğiniz şeydeki Gölcük yapılan toplantısı kimseye söyle... Bunlar 
tamamıyla saçma, hiçbir yerde ne böyle ifade kullandım, ne böyle bir toplantı yaptık, bu 
kesinlikle yanlış ve bunu sayın avukatıma söyledim, efendim o da gayet iyi biliyor."

 "Yani Sayın Koman'ın o konudaki ifadeleri olduğu için ben o hususu size 
sormak istedim."

"Yok hayır."
 "Yalnız silahların toplandığı konusunda raporlar gelmiş, efendim ikinci başkan 

tarafından bana söyledi, efendim veyahut istihbarat başkanı (bir kelime anlaşılmadı.) bunu da 
sayın cumhurbaşkanına, pompalı tüfek, cumhurbaşkanına arz ettim, sabahleyin söylediğim 
gibi, efendim sayın, ben bir şey arz edebilir miyim?"

 "Ben 82 yaşıma gelmiş bir insanım, doğruları söylemek için sayın savcıya müracaat 
ettim, benim çekineceğim, korkacağım bir şey yok, efendim şeye de aynı vaziyette onun için 
müracaat ettim,o bakımdan söylediklerim yanlış değil, gerçekten hatırlayabildiklerimi 
söylüyorum, ama böyle bir toplantı yapmadım, yapmadık ve böyle bir ifade de 
kullanmadım, onu özellikle belirteyim."

 "İsmail Bey dediğim gibi savcılık ifadenizde özellikle Batı Çalışma Grubunun 
belgeleri ile ilgili ayrıntılı beyanda bulunmuşsunuz, tek tek de size alt başlıklarda sorulmuş, 
fakat ben şunu sormak istiyorum, şimdi o dönemlerde biliyorsunuz işte bu Hasan Celal 
Güzel'in şikayeti var, sarmusak davası var, gündeme çok gelen şeyler, burada da bazı 
belgeler var, işte bunlar özellikle işte Batı Çalışma Grubunun kurulması ile ilgili 
belgeler, daha sonra Batı Eylem Planı işte Batı Harekat Konsepti gibi belgeler var, 



  

şimdi mesela bu belgeler bir tanesi mesela 17 Mart 98 tarihinde Cumhurbaşkanına yine bir 
sunum yapılmış, brifing verilmiş ve  orada mesela sonuç olarak şöyle denmiş; sonuçta bölücü 
terör örgütünün yurtiçi ve Kuzey Irak'ta kontrol edilebilir bir seviyeye getirildiği, 97 yılına 
gelindiğinde bölücü terörün yanında Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel niteliklerini 
ortadan kaldırmaya yönelik irtica faaliyetlerin de yoğunlaştığının görüldüğü, bu gelişmeler 
üzerine Genelkurmay Başkanlığında güven çalışma grubuna benzer batı çalışma 
grubunun emirle iş teşkil edildiği, batı çalışma grubunun öncelikle irticai ulaştığı 
boyutların resmini ortaya koyarak durum tespiti yaptığı ve bilahare mücadele esaslarını 
belirleyen Batı Harekat Konseptinin hazırlandığı denmiş, yine Batı Eylem Planının da, Batı 
Eylem Planınında Genelkurmay Başkanlığın tarafından gönderildiği, yine o tarihlerde 
özellikle bu konsept belgesi, diğer belgelerle ilgili Genelkurmay'ın yazıları var, onlara da 
girmek istemiyorum, şimdi buraya baktığımızda yani bu kadar faaliyetin sizin bilginiz 
dışında olması bana çok mantıklı gelmiyor, öyle bir şey mi var, yoksa açık konuşmak 
gerekirse bir erdelhun kompleksi mi var?"

 "Şimdi arkadaşları suçlamak istemem, fakat şu söylediklerinizin hiçbirinden 
haberim yok, hiç birinden haberim yok, o bilmem, yalnız sayın savcı bana bunları gösterdiği 
zaman şunu düşündüm, hiçbirinde benim imzam yok, ama imza var Çevik Bir'in bunu 
şimdi biraz sonra avukatım izah edecek onun detaylarını, böyle bir konuşma da yapılmadı, 
böyle bir şey de olmadı, yalnız şöyle düşündüm ben, sayın savcı bana bunları parça parça 
gösterdiği zaman bunların hepsi irtica ile ilgili konulardı, fakat benim haberim yoktu, 
ancak şöyle dedim acaba bunlar, bunlar taslak halinde hazırlanmış efendim bazı şeyler 
mi diye, onun için bunların hiçbirinden haberim yok onu da söyleyeyim, siz anlatırsınız, 
rakamları falan siz biliyorsunuz."

 "İsmail bey yine iddianamede var Sayın Hüsnü Dağ'ın evinde ele geçirilen 
kendisinin yazdığı bir not var. Bu notta sizin değerlendirmeleriniz olduğunu söylediği bazı 
beyanlar var. Kendisi de mahkememizdeki savunmasında sizi ziyaret ettikten sonra 
konuşulanlardan aklında kalanları 16.04.1999 tarihinde yazdığını belirtti. Bu 
konuşmada veya bu notlarda siyasilerle ilgili değerlendirmeler var."

 "Mesut Yılmaz ile ilgili işte rahmetli Bülent Ecevit ile ilgili yine Sayın Karayalçın 
ile ilgili değerlendirmeler var. Ve 28 şubat ile ilgili değerlendirmeler var. Böyle bir konuşma 
yaptınız mı?"

 "Böyle bir konuşma yaptığımı hatırlamıyorum. Onu iddianameden okudum ama 
orada Mesut Yılmaz'ın ne demişim, kumarbaz demişim. Mesut Yılmaz tanıdığım insandır, 
ben tanıdığım, birlikte olduğum başbakanlık yapmış bir insan hakkında bu şekilde bir şey 
söylemedim. Böyle bir şey yok. Kesinlikle o konuşmalar bence hayali, hayali ifadeler ki 
Mesut Yılmaz ile hasta olmadan 10 gün evvel birlikteydik, yemek yedik. Bazı konular, yani 
aynı zamanda yakınlığım vardır, böyle bir insan hakkında benim karakterim müsait değildir. 
Bunların hiçbirini konuştuğumu sanmıyorum."

Sanık İsmail Hakkı Karadayı: "Efendim şu batı çalışma grubu ile ilgili olarak 
sabahki ifademde ifade ettiğim gibi yani başbakana destek için bir teklifte bulunmuştum. 
Bu teklifte efendim ikinci başkanın emri ile hazırlanmış olan bir çalışma grubu vardı. Bunun 
şeyi okuduğum zaman, iddianameyi okuduğum zaman bunun batı çalışma grubu olduğunu 
tahmin ettim. Bunu sanıyorum sabahleyin söyledim ama tekrar söyleme ihtiyacını duydum, 
arz ederim."

 " Batı çalışma grubu ile alakalı size bilgi verilmediğini söylediniz, çalışmalar 
konusunda da bilgi sahibi olmadığınızı belirtiyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var, siz o 
dönem karargahın komutanısınız, genelkurmay başkanısınız. Batı çalışma grubu ile ilgili 
hazırlanmış bu çalışmaların yol haritası mahiyetinde belgeler var işte 4 Nisan tarihli çalışma 
grubu kurulması, 10 nisan tarihli belge, arkasından 29 nisan tarihli rapor sistemi, arkasından 
6 mayıs tarihli batı harekat konsepti, onun arkasından 27 mayıs 1997 tarihli batı eylem planı 



  

isimli belgeler, başka belgeler de var kabul edilmiş, imzaları kabul edilmiş belgeler. Şimdi bu 
belgelerle ilgili ayrıca dağıtım planları var. Ve bunların çoğunluğu yani belgelerde bunlar 
var, dağıtım planına göre kuvvet komutanlıklarına, başkanlıklara ve daire başkanlıklarına 
kadar gönderilmiş, tebliğ edilmiş. Şimdi bakıyoruz örneğin 10 nisan 1997 tarihli belge kara 
kuvvetleri komutanlığı, deniz kuvvetleri kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı, 
harp akademileri, Kıbrıs, Türk barış kuvvetleri komutanlığı, j başkanlıkları işte bu şekilde 
adli müşavirlik dağıtılmış. 

Sanıkların beyanlarına bakıyoruz sanık Muhittin Erdal Şenel başsavcılığımızdaki 
beyanında BÇG nin genelkurmay başkanının talimatı olmadan kurulamayacağını, 
kurucu olarak Çevik Bir'in adı gözüküyorsa da BÇG'nin kuvvet komutanları 
mutabakatı ile genelkurmay başkanlığına arz edildiğini söylüyor. 

Yine Çevik Bir 16.11.2012 tarihli dilekçesinde genelkurmay başkanı olması 
sebebi ile batı çalışma grubunun kendisinin emir ve talimatları doğrultusunda 
kurulduğunu ve belgeler ile ilgili kendisinin olurunun alındığını, bir emir, her emir ve 
yazının genelkurmay başkanı namına ve genelkurmay başkanı emri ile yayınlandığını 
belirttiği, 

Bahsedilen Hulki Cevizoğlu'nun kitabında yer verilen sanık Erol Özkasnak'ın da 
beyanında canlı yayında genelkurmay karagahında yapılan faaliyetler açısından 
genelkurmay başkanının başkanlığında kuvvet komutanlarının da katılımı ile bir silahlı 
kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz diyor 28 şubat sürecini, şimdi siz de diyorsunuz 
ki bu şekilde ben çok haberim olmadı bu konulardan diyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu 
yani bu kadar beyanlar var ne diyorsunuz bu konuda?"

 "Şimdi efendim sabahleyin bu konuyu arz ettiğimi sanıyorum. Çünkü bu prensip 
emri ise bir prensip emri ise benim imzamla gider, genelkurmay başkanının imzası ile 
gider. Ama karargah diğer bakanlıklarda olduğu gibi bir çalışma yapmıştır. Bu emirleri 
dağıtmıştır. Ama müsaade ederseniz bunun detaylarını ben tam hatırlayamıyorum, sayın 
avukatım bunu izah etsin, çünkü olayları takip eden kendileri, çünkü hastalığımdan dolayı 
bazı şeylere giremedim ama sabahki şeyde söyledim yani bunların giden evrak 70 tane evrak 
gösterdi bana sayın savcı fakat hiçbirinde benim ne imzam, ne parafım vardı. Sonra 
anladım düşündüm kendi kendime acaba bunlar taslak mı diye, yani batı çalışma grubu 
yapılmış taslak planlar mı diye. Bilmiyorum onlar gönderildi mi gönderilmedi mi."

"Evet yani bunların hiçbirinde benim imzam yok, görmedim."
 " Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonu başkanlığı ve 

genelkurmay başkanlığından gönderilen genelkurmay 1997 yılı tarihçesinde bahsediliyor. 
22-24 Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük'te Donanma Komutanlığında bir seminer 
yapıldığı belirtiliyor ve bu seminere sizin genelkurmay ikinci başkanı, kuvvet komutanları, 
jandarma genel komutanı, ordu komutanı, harp akademileri komutanı, donanma komutanı, 
ilgili genelkurmay j başkanları, daire başkanları, adli müşavir ve ilgili personelin katıldığı 
belirtiliyor. Burada iç güvenlik harekat dairesi başkanı Kenan Deniz'in bulunduğu, Oğuz 
Kalelioğlu'nun katıldığı, Fevzi Türkeri'nin bilgi arzında bulunduğu belirtiliyor. 

Şimdi bu toplantı ile ilgili de yine Hulki Cevizoğlu'nun kitabında bahsediliyor. 
Oraya geleyim, şimdi Hulki Cevizoğlu diyor ki; demek ki 28 şubat kararlarının çıkış 
noktası orijini Gölcük bu toplantıydı diyor, Salim Dervişoğlu: Evet ülkemizde ciddi bir 
laiklik ihlali bahis konusudur. Herkes kendi müşahedelerini söyledi. Komutanlarımız 
bizlerin de fikirlerini aldılar, hepimiz aynı teşhis üzerinde birleştik. O bakımdan Erol 
Özkasnak generalin herkes hemfikirdi düşüncesine katılıyorum. Onu teyit etmek istiyorum 
diyor. Hulki Cevizoğlu, bu tür ciddi meseleler milli güvenlik kurulunda konuşuluyor ama 
önce Gölcük'te konuşmuşsunuz diye soruyor, Salim Dervişoğlu ise milli güvenlik kurulu 
toplantısı öncesinde bir araya gelir her konuyu bir toplantı yapar konuşuruz, bir hata 
yapmamak için orada önce fikir telakisinde bulunuyoruz denilmiş. Yine Salim Dervişoğlu 



  

bu bir reaksiyondur 28 şubat demiş. Bu reaksiyonun muhatabı o günkü hükumetti diye 
bahsetmiş. Sonra süreç olarak da 28 şubat sürecinin başlangıcını 11 Ocak 1997 diyebilirim 
diyor, Cumhurbaşkanın Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığına davet edilip 17 
Ocak 1997 tarihinde kendisine 28 şubat 1997'de verilen brifinge hemen hemen benzerinin 
verilmesiyle başlayan bir süreçtir diyor. Burada Gölcük toplantısına siz katılmadım 
diyorsunuz ama burada bunu katıldığınıza dair destekleyen ifadeler var, belgede de bu 
şekilde, tarihçede de bu şekilde bahsediyor. Ne demek istersiniz bu konuda?" 

"Şimdi Gölcük'te yapılan bir plan tatbikatıydı, plan tatbikatıydı veya harp oyunu"
"Burada süreç ile ilgili bir karar alınıp alınmadığını ben öğrenmek istiyorum."
 "Hayır efendim öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Sonra oraya bu 

tatbikatlara Çevik paşanın, sonra diğer şube müdürlerinin gelmesi diye bir şey ben 
hatırlamıyorum. Böyle bir şey bilmiyorum, arkadaşlar burada, sen geldin mi?, gelmişler. 
Yani orada o şekilde bir konuşma olmamıştır alakası yok ama arkadaş oraya çıkmış 
televizyonda hani herkes konuşur ya bazen o konuşmalar kendini ilgilendirir. Doğru veya 
yanlış onu allah bilir." 

"Yalnız kesinlikle o Gölcük toplantısı belki orada konuşuldu, herkes fikrini 
söyledi yani bu konudan bahsedilmiş olabilir ama Gölcük toplantısında böyle bir şey 
konuşulmamıştır. Yani özellikle böyle bir şey konuşulmamıştır."

 " Şimdi bir başka soru olarak 4 Şubat 1997 tarihinde tankların Sincan'da 
yürütülmesi ile alakalı sormak istiyorum."

" Bundan benim haberim olmadı dediniz ifadenizde. Burada yargılama sırasında 
Kara Kuvvetleri komutanı olan Sanık Hikmet Köksal beyanında ben emir verdim dedi. 
Zaten Doğu Aktulga ve oradan da İzzettin İyigün'e yansıyan konuşmalarda da o anlaşılıyor. 
Sizin haberiniz olmadan bir kuvvet komutanının kamuoyunda o zaman biliyoruz işte bir çok 
manşet atıldı, bu iddianamede de var. İşte tanklar yürüdü, muhtıra, göz dağı vesaire yani 
ordunun topluma karşı, toplumdan ziyade işte bu hükumete karşı bir gözdağı verdiği şeklinde 
algılandığını ortaya koyan manşetler atıldı."

 " ve toplumda bir kargaşa oldu yani bu şekilde, sizin emriniz olmadan bu şekilde bir 
emir verip tankların yürütülmesi konusunda sanık Hikmet Köksal ile ne konuştunuz, yani 
tepkiniz ne oldu o zaman merak ediyorum."

"Hikmet Köksal ile ben bu konuda bir şey görüşmedim. Ancak İzzet İyigün'ün 
gazetede vermiş olduğu yazıda bundan Karadayı paşanın falan haberi yoktu diye 
yazdığını gayet iyi biliyorum. Bu konuda benim kesinlikle haberim yoktu, bu bir eğitim 
tatbikatı, geçenlerde yine sordum Hikmet Köksal'a ben hastaydım dedi, bu normal bir eğitim 
tatbikatıdır ama sabahleyin arz ettim, bu öyle bir tesadüf oldu ki yani yoruma açık bir tesadüf, 
bu konular konuşulurken efendim bir de tankların yürümüş olması halk bazıları, bazı basın 
organları değişik yorumladı. Ben de Cumhurbaşkanı bana sorduğu zaman ben de arkadaşlara 
sordum hiçbirisi efendim hatta Çevik paşaya sormuşlar, söylemişler yine bir yerde okudum. 
Çevik paşa da demiş ki komutanı bu saatte uyandıramam falan demiş bilmiyorum doğru 
yanlış, yani burada ben ne karargahın haberinin olduğuna, olduğuna inanıyorum, benim 
kesinlikle haberim yoktu."

 " Ama normalde baktığımız zaman sizin emrinizde ve sizden sonraki komutan hani 
kuvvet komutanı olarak. Sizin bunu neden böyle oldu yani bir tepkiye neden oldu bu diye 
sormanız gerekmez mi yani bunun sıkıntılar oldu diye kuvvet komutanına?"

: "Efendim  ben bu tanklar yürümüş sebebi nedir sorduğumda arkadaşlara o zaman 
ilgililere sordum. Cumhurbaşkanına bilgi vermek için bana dediler efendim tanklar eğitim 
için, sordum hakikaten zaman zaman eğitime giderlermiş ama köprü mü yol mu bozulmuş 
dolayısıyla o yoldan geçmişler. Bunun dışında bir şey sormadım kimseye. Ama Hikmet 
paşaya bunu sordum geçenlerde, hastalığım arasında biraz sordum. O da aynı şeyi söyledi 
hastaymış galiba, benim de pek haberim yok falan diye bir şeyler söyledi. Yani bu doğrudan 



  

doğruya eğitim meselesi ama bunu farklı yorum yaptılar."
 "Şimdi tankların yürümesi ile alakalı bilgilere baktığımızda barış ceridesi 

gönderildi başsavcılığa, burada 3 şubat 1997 tarihinde saat 19:45'te Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı kurmay başkanı Doğu Aktulga, 20:00'da Edok komutanlığının şifai 
emirleri ile kırmızı tabur akıncılar GSP bölgesine 4 şubat 1997 saat 7:30'da tatbikat için 
hareket etmesi emri verildiği, 4 şubat 1997'de saat 7:30'da da gösteri tatbikat taburu 
Etimesgut, Sincan yenikent akıncılar istikametinde yürüdüğünden bahsediliyor. Şimdi 
burada sanık Hikmet Köksal savunma yaparken bu dedi bir plana dayalı bir şeydi dedi, 
tatbikattı dedi. Fakat burada baktığımız zaman bir plandan bahsedilmiyor yani önceden 
planlanmış bir harekata benzemiyor. Nedenini de ayrıca söyleyeceğim. Şimdi sanık İzzettin 
İyigün Başsavcılığımızdaki savunmasında diyor ki; 3 Şubat 1997 günü kara kuvvetleri 
kurmay başkanı Doğu Aktulga'nın kendisini telefonla arayarak Kara kuvvetleri 
komutanı Hikmet Köksal'ın katarakt ameliyatı olduğunu, evinde yattığını, zırhlı 
birliklerden 80 tank ve 80 zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincan'dan akıncılara doğru bir 
yürüyüş yapmasını ve aynı gün geri dönmesini emretmesi üzerine bu emri zırhlı 
birlikler eğitim ve tümen komutanlığına ilettiğini söylüyor. Zırhlı birlikler komutanının 
tatilde olduğunu, kendisinin de Edok komutanı olarak haberdar ettiğini, telefonda zırhlı 
birliklere gece vakti emir verip bunu şeye söylüyor tekrar Doğu Aktulga'ya söylüyor. Zırhlı 
birliklere emir verip gece vakti sabah yürüyüş yaptırmak felaket olur, tankların dışarı 
çıkması zor olur, kazalar olabilir. Önümüzdeki Perşembe günü zırhlı birliklerin muhabere 
tatbikatı var o tatbikat esnasında biz bu tankları kara kuvvetleri komutanının dediği yerde 
yürütelim dediğini, Doğu Aktulga'nın kara kuvvetleri komutanına ileteyim diyerek 
kapattığını, daha sonra tekrar arayıp kara kuvvetleri komutanı tankların yürüyüş yapması ve 
aynı gün geri dönüş yapması konusunda ısrarcı demesi üzerine kendisinin de 80 tank, 80 
zırhlı personel taşıyıcının çok olduğunu, bunu 40 civarına indirelim dediğini belirtiyor ve 
şimdi burada yani önceden planlanmamış olduğu belli, çünkü tank sayısı belirtiliyor 
ama bu planlanmış bir harekatsa bunun bir sorun olmadan yapılması lazım ama ani bir 
şey olduğu anlaşılıyor. İzzettin İyigün bunu düşürüyor, sayısı düşünce 20 civarına 
düşürüyor. Ondan sonra bir kısmının yollarda kaldığını falan söylüyor. Yani her taraftan 
dökülen bir tank yürüyüşü var burada. Yani bir plan olmadığı anlaşılıyor yani buna ne 
diyorsunuz?" 

 "Efendim bu konuda benim bilgim yok. Yani benim bilgim cumhurbaşkanına 
vereceğim bilgi, arkadaşlara sordum bana dediler komutanım bu tanklar eğitim için, her 
zaman 3 ayda mı gider dediler o tarihte devamlı bir tatbikat yapılır, bu Nato ile ilgili bir 
tatbikattır gider dediler. Türkiyenin pek çok yerinde efendim bir sürü tanklar gidiyor geliyor 
ama bundan genelkurmay başkanını haberi olmaz, bu bir eğitim tatbikatı dediler bana. Bunu 
üzerinde durmadım ve Sayın Cumhurbaşkanına da o şekilde sundum. Ama bu çok istismar 
edildi. O çok istismar edildi."

 " Şimdi şöyle bir şey var yani istismar edildi ama biz yani o dönemde atılan 
manşetlerle toplum sarsıldı fakat arkasından genelkurmay başkanlığı tarafından 
sakinleştirici, bizim kesinlikle darbe gibi müdahale gibi bir niyetimiz olamaz, asla bunu 
nereden çıkartıyorsunuz gibi bir tepki yayınlanmadı yani bu biraz farklı geliyor, yani 
düşündürücü geliyor. Zaten bu kadar çok ses getirmesinin ve devam etmesinin nedeni de bu 
diye düşünüyorum ben, yani o tarihlerde genelkurmay başkanlığına bakığımız zaman 
kamuoyunda kendisini ilgilendiren hemen hemen her konuda haftada 15 günde böyle 
televizyondan kayan yazı şeklinde açıklamalar olurdu yani genelkurmay başkanlığının bu 
konuda dirayetinin olduğunu düşünüyorum ben o tarihte, yani bu açıklamaların yapılmamış 
olması bence kamuoyunda bu derece büyük sarsıntıya neden oldu diye düşünüyorum."

 "Yani herşey için genelkurmay başkanlığından bir açıklama beklenemez. Belki de 
söylendi, yani ben Sayın Cumhurbaşkanına söyledikten sonra artık bunu ilan etmek kişisel 



  

olarak söylememde bir şey fayda görmedim."
" 28 şubat tarihinde yapılan MGK toplantısı sonucunda alınan karara 

bakıldığında kararın imzalara kadar olan kısmının 2 sayfa, 4 madde, ilk imzalara 
kadar kısmı, 3. maddede a, b, c, d bentleri var. 4. madde de a ve b bentleri var. Ekinde 
de 18 maddelik ek var. Kararda toplantının 28 şubat'ta yapıldığı belirtilmekle birlikte böyle 
alışılageldiği şekilde tarih karara atılmamış yani 28 şubat 1997 tarihi kararda yok, ne altında 
bitiş kısmında imzaların üstünde var, ne de metnin karar başlığının sağında ya da solunda var. 
Ama sadece kararın giriş kısmında 28 şubat tarihinde MGK'nın toplandığı belirtiliyor. Bu 
karar siz hatırlıyor musunuz kaç gün sonra başbakan Erbakan tarafından imzalandı o 
tarihte?"

"O söylediğiniz."
" Evet kaç gün sonra imzalandı bilginiz var mı?"
"Onu 2 gün sanıyorum."
" 2 gün."
"Hatta sonradan arkadaşların ifadesine göre yani belki gazeteden şeyden okudum 

arkadaşlardan işte meclise gitmiş galiba, başbakanlığa gitmiş, meclise gitmiş o, bir gün daha 
gitmiş bilmem nereye gitmiş yani başbakanı bulamamadan dolayı gecikme olmuş. Bir de 
ayrıca şeyi söyleyeyim o sıralama bizi ilgilendirmez ki bu doğrudan doğruya milli güvenlik 
kurulu genel sekreterini ve Cumhurbaşkanını ilgilendiren şeydir. Onun dışında onların 
sıralamasını falan ben görmem.Onu sadece Sayın Cumhurbaşkanı ile ondan sonra milli 
güvenlik kurulu genel sekreteri işte sıralar imzalar bana gönderirler ben de imza ederim"

 "Buna dayalı olarak bir hususu daha sormak istiyorum şimdi bu karar baktığımız 
zaman 4 sayfa dedik, toplantı sonunda 9 saat civarında süren bir toplantı biliyorsunuz, 
toplantı sonunda başbakan Erbakan'ın kararın imzalanmasının ertesi güne bırakılmasını 
istemesine karşılık sizin kararın 10 dakikada hazırlanabileceğinizi söylediğiniz, Demirel'in 
ise müdahalesi ile kararların yazılmasının ertesi güne bırakıldığı anlaşılmaktadır. Karar ve 
ekindeki 18 maddeden oluşan eklerin içeriklerine bakıldığında çok ciddi ve kapsamlı kararlar 
olduğu anlaşılıyor yani 28 şubat sürecini anlatan kararlar, içerik bakımından bu kadar 
kapsamlı kararların 10 dakikada yazılamayacağı dikkate alındığında kararların 
önceden hazır olarak MGK'ya getirildiği izlenimi oluşuyor. Bu konuda ne söylemek 
istersiniz?"

"Sabahleyin onu söyledim, şimdi hani 10 dakikada bu iş biter söyleyip 
söylemediğimi hatırlamıyorum ama söylemiş de olabilirim. Çünkü öyle yorulduk ki."

 "Bu tutanaklarda, burada okunan tutanaklarda yer aldı 10 dakikada hazır ederiz 
şeklinde." 

"Dediğiniz doğru ama ben şunu söylemiş olabilirim, Sayın Cumhurbaşkanım bunun 
yarına kalmasının gereği yok zaten söylediniz mili güvenlik kurulu genel sekreteri bunu 
devamlı not ediyordu. Zaman zaman da Cumhurbaşkanı soruyordu, bunu böyle yazalım mı 
başbakana, ondan sonra ilgililere soruyordu. Komutanlara soruyordu yani bir yazılmış şekil 
vardı anladığım kadarıyla çünkü yan yana oturmuyorduk o karşıda oturuyordu genel sekreter, 
biz de bu tarafta cumhurbaşkanının yanında oturuyorduk onun için dedim ki, belki demiş 
olabilirim yani bu çok doğal, yani bunu bu kadar uzatmanın alemi yok diye, çünkü ertesi 
gün belki tekrar çağıracaklardı yani yorulmuştuk hakikaten."  

 " Müzakere sırasında karar yazıldı mı yoksa nasıl oldu bilginiz var mı bu konuda?"
"Onu hatırlamıyorum,onu bilahare her zaman da öyle olur cumhurbaşkanıyla şey 

kısa kararlardı cumhurbaşkanı sorar herkese milli güvenlik kurulu genel sekreteri bunları 
konuşma esnasında sabahleyin de izah ettim onu konuşma esnasında kararlar oluşur, milli 
güvenlik genel sekreteri bunları yazar, okur, cumhurbaşkanı da sorar birinci maddeye iştirak 
ediyor musun, hayır. Sen ediyor musunuz, herkese sorar bazıları efendim ben etmiyorum 
şöyle değiştirelim diyebilir ve böyle değişmeler olabilir. Bu bakımdan yani bunun ertesi 



  

güne kalıp da böyle uzatılması artık canımızı sıktı ondan, bu çok doğal bir şey."
" Evet iddianamede bir belge var, sizin Yök başkanı Kemal Gürüz'e yazdığınız 

bir yazı var. Şimdi burada ele alınan veya üzerinde durduğunuz konuları ben belirtmek 
açısından okumak istiyorum. Sayın Başkan Kemal Gürüz, yüksek öğretim başkanı olarak 
türban konusunda kararlılığınızı takdirle karşılıyoruz. O dönemde tabi bu toplumun büyük 
kesimini ilgilendiren üniversitelerde türban, bir kesimin türban, bir kesimin de başörtüsü 
dediği arasındaki farkı da bilemiyorum yani simge, simge değil şeklinde bir şey var. Konu 
gündemde ve siz bu konuda yazı yazıyorsunuz. 8 yıllık zorunlu eğitim yasası nedeniyle 9. 
Sınıftan itibaren öğrenci almaya başlayan imam hatip liselerinin üniversitelere girişte 
uygulanacak tek basamaklı sınav sistemi ve türbanla ilgili alınan müeyyideler nedeniyle 
artık ilgi görmediği, imam hatip liselerine müracaatın yüzde 15'lere düştüğü ve bu 
öğrencilerin büyük bölümünün meslek teknik liselerine kayıt olmaları sevindirici bir 
gelişme şeklinde yazmışsınız. Türbanın çıkarılması konusunda ikna yönteminin çok başarılı 
olduğunu müşahede ediyorum. Bu da yine tartışılan bir konuydu, psikolojik danışma ve 
rehberlik hizmetlerinin devreye sokulması, menfi faktörlerle elemine edilmiştir. Bu çevrelerin 
üniversitelerde kadrolaşması çok tehlikeli ancak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörü 
Abdurrahman Güzel ile Denizli Pamukkale Üniversitesi Mehmet Akif Arşit'in görevlerinde 
istifa ettiklerini öğrendim, mutlaka sizlerin baskısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ülkenin 
Türk silahlı kuvvetlerinin konumunu, işte savunma ile görevli olmasını değerlendirdiğimiz 
zaman bu tür değerlendirmeleri siz eğitimle alakalı üniversitelerle alakalı değerlendirmeleri 
genelkurmay başkanlığı görevi ile nasıl bağdaştırıyorsunuz, bu konuda ne söylemek 
istersiniz?" 

 "Evvela şunu sormak istiyorum zatıalilerinize kusura bakmayın, bu emri ben mi 
yazmışım bu mektubu?"

" O şekilde belge yer alıyor iddianamede."
"Hayır imzam var mı?"
" İmzanız yok, bu genelkurmay."
 "Böyle şeyi ilk defa duyuyorum, arkadaş burada ise sorun ben hiç kimseye bu 

şekilde bir mektup yazmadım, yazmam da. Çünkü beni ilgilendiren mesela o savcının 
bana gösterdiği konularda pek çok şeyler var. Ben ordumu düşünürüm dedim sayın savcıya. 
Benim dışımdaki şeyler beni ilgilendirmez dedim. O bakımdan bu tamamıyla yalan uydurma 
kim yazdı onu bilemiyorum. Benim imzam olur bir yazı yazıyorsam. İlk defa duyuyorum, 
hayret ettim. Sonra ben Sayın rektörü sık sık görüştüğüm bir insan değilim, bir kaç sefer bir 
kokteylde karşılaştık. Onun dışında yan yana gelip de bir konuşma falan da yapmadık, böyle 
bir şey yok yalan yanlış şeyler bunlar."

 "Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye büyük millet meclisi darbeleri araştırma 
komisyonuna gönderilen, oradan da bize gönderilen belge içeriklerinden biraz okumak 
istiyorum. Burada 17 Ocak 1997 tarihli bu bahsedilen cumhurbaşkanına verilen 
genelkurmay başkanlığında verilen brifing ile alakalı bir takım tespitler yapılmış ve bunlarla 
ilgili bir araştırma yapılmış, onlara iddia denmiş, cevap denilmiş, bu şekilde bir belge 
oluşturulmuş. Bu belgede brifingde ileri sürüldüğü belirtilen iddialara baktığımızda örneğin 
refah partisi iktidara geldiğinden bu güne kadar öncelikle adalet, çalışma, milli eğitim ve 
içişleri bakanlıkları başta olmak üzere toplam 85 üst bürokrat ataması veya değişikliği 
yaparak bu makamlardan 51'ine kendi adamlarını ve kendi düşüncesine ılımlı bakan kişileri 
getirmiş bulunmaktadır. Yine devam ediyor refah partisinin işte TRT'ye yaptığı atamalar 
vesaire, şimdi valiler, kaymakamlar ele alınmış. Şimdi burada Türkiye cumhuriyetinde 
seçimle iş başına gelmiş bir hükumet var ve bunun atadığı kadrolar var, yani bir hükumet 
iş başına geldiği zaman kendi kadrolarını atama yetkisine sahip değil mi yani bunlar 
toptan bu şekilde yani valiler, kaymakamlar kadrolaşma vesaire dönüyor. Başka belgelerde 
de var bunlar. Bununla genelkurmay başkanlığının ilgilenmesini siz nasıl 



  

değerlendiriyorsunuz?"
"Ben bunu, böyle bir şeyi bana sormadılar."
"Bu brifinglerde ileri sürülen cumhurbaşkanlığı tarafından da değerlendirilen 

konular bunlar. 17 Ocak 1997 tarihli."
 "Bu gün gördüm belki raporlarda geçmiş olan böyle bir şey hatırlamıyorum ve 

meclis araştırma komisyonunda da bana bu şekilde bir sual sorulmadı ve ben hep şunu 
söylemişimdir ben silahlı kuvvetlerimiz dışındaki hiçbir birliğe bu raporlarda da vardır. 
Hiçbir şeye karışmam, o devletin işidir demişimdir. Yani böyle bir sual bana sorulmadı. 
Böyle bir şeye de cevap."

 " Şimdi cumhurbaşkanına verilen 17 ocak 1997 tarihli brifinge siz katıldınız mı?"
" Cumhurbaşkanlığına verilen, cumhurbaşkanı genelkurmaya davet edilip bir brifing 

verilmiş ya."
"Elbette ben de vardım."
" Buna katıldınız, bu brifingi kim sundu?"
 "Çevik Bir sundu ama bu şekilde (sanık arkaya dönüp diğer sanıklara kim sundu 

diye sordu) Fevzi paşa."
 " Bu değerlendirmeler bu brifing içerisinde yer alan tespitler, ben ondan dolayı 

soruyorum."
"O zaman ben de söyledim raporlarda."
" Bu tespitler neden yapıldı?"
 "Raporlarda olabilir, bu arkadaşlar kendisi uyduracak değil, gelen raporlar var. Bir 

sürü raporları ortaya koydular onlar, arkadaşlarımın kendileri hiçbirisi birşey katmadılar. 
Öyle raporlar geldi ki Mit'ten ondan sonra jandarma şeyden emniyetten ondan sonra 
efendim söyleyiniz valiliklerden falan bir sürü raporlar gelmiş. O raporları sundular."

"Raporlar diyorsunuz." 
 "Raporlar, yoksa genelkurmay nereden bilsin, genelkurmayın bir istihbarat teşkilatı 

yok ki."
 " Şimdi raporlar diyorsunuz ama siz burada savunmanızda da bir konudan 

bahsettiniz, camilerin silahla doldurulduğu vesaire diye. Siz bunların pompalı tüfek olduğu 
konusunda bilgi geldiğini söylediniz. Fakat şöyle bir durum var o tarihte bu belgelere 
baktığımız zaman suç olan tespitler var yapılmış fakat bunlarla ilgili bakıyoruz bir adli 
soruşturma yok. Yani o tarihten bu yana da bakıyoruz camilerin, şimdi camiler silahlı 
doldurulmuş veya camilere silah konulmuş. Bunlar hangi camiler yani bakıyoruz bunlarla 
ilgili bir adli soruşturma yok. Yani bunlarla ilgili genelkurmay başkanlığı olarak ilgili 
makamlara mesela o zaman içişleri bakanı Meral Akşener, emniyet genel müdürlüğü 
kendisine bağlı, yani bir bakanın, Türkiye cumhuriyeti bakanının bu konularda işlem 
yapmayacağı endişesi mi vardı yani ben bunu anlayamıyorum birazda, neden bu konular 
hani bu mahfillerde konuşuldu da gereğine tevessül edilmedi?" 

 "Ben bu pompalı tüfeklerin camilerde toplandığını hem gazetelerde okudum, 
hem bizim genelkurmaya gelen raporlarda arkadaşlarım bana söyledi. Onlar hakkında 
ne benim araştırma yapma ne benim, genelkurmayın görevi değil. Benim yetkim de yok, ama 
ben bunu o zaman telaşlandım, yani camilere eğer tüfekler toplanıyorsa bir şey var ortada 
diyerekten sayın cumhurbaşkanına bunu arz ettim, yoksa benim bunlarla alakam yok."

 " Sizin görev yaptığınız genelkurmay başkanlığı içerisinde genelkurmay adli 
müşavirliği var. Bu tür konularla ilgilenir."

"Adli müşavirliğin görevi bu değildir efendim. Benim dışımda olmuş bir olay."
"Yani suç duyurusunda bulunmak diyelim adli gereği neyse yaptırmak diyelim." 
"Yok efendim böyle bir şey iştirak."
 " Ama bakıyoruz süreç içerisinde de böyle camilerin silah konulduğu, işte bu 

vahim olması lazım ki bu raporla girdi, olması gerekir. Ama bakıyoruz böyle bir şey yok 



  

yani bunlar neden bu şeylerde kullanıldı, konuşmalarda, brifinglerde kullanıldı da 
bunların gereği yapılmadı?"

 "İşte içişleri bakanına sorun onu. Içişleri bakanına sorun, valilere sorun değil mi 
efendim yani kusura bakmayın yani.""

 "Efendim o dönemde genelkurmay başkanı olmanız nedeniyle belki bilgi sahibi 
olmuş olabilirsiniz diye soruyorum. 1998 yılında, 97 veya 98 yılında Yargıtay 8. Ceza dairesi 
pompalı tüfeklerin namluları kesilip kısaltılarak sokak çatışmalarında kullanılır hale 
getirileceği düşüncesinden, gerekçesinden bahisle bu silahları 6136 sayılı yasa kapsamında 
değerlendiren bir karar aldı. Bunu şuradan biliyorum; bir hukukçu olarak bu kararın kanunda 
olmayan özellikleri bir silaha atfederek 6136 ya sokmasının hukuken yanlış olduğu 
konusunda bir makale yazdım. Bir yargıtay ceza dairesi üyesine bunu ilettim ve dedi ki 
yayınlama bu konu ceza genel kuruluna gelecek 8. Ceza dairesinin kararını kaldıracağız ve 
yargıtay ceza genel kurulu 8. Ceza dairesinin bu kararını kaldırdı. Pompalı tüfeklerin bu 
şekilde kullanılmasının yargıtaya intikal edecek nitelikte bir yoğunluk kazanıp kazanmadığı 
konusunda bilginiz var mı?"

"Bilgim şimdi oldu.Bilgim şimdi ilk defa duyuyorum böyle bir şey bilgim yok."
"Srum net, batı çalışma grubu ifadesini ne zaman duydunuz?"
 "Batı çalışma grubu ifadesini ne zaman duydunuz,bu tam hatırlamıyorum ama 

yani başbakanlığa destek olan destek olmak için kurulan grubun bilahare batı çalışma 
grubu olduğunu şeyde okuduktan sonra anladım o kadar."

"Yani ne zaman iddianamenin açıklanmasından sonra mı yoksa görevdeyken mi?"
"Tam onu, görevdeyken gayet tabi."
 "Görevdeyken, şimdi batı çalışma grubu ile ilgili hiçbir bilginiz olmadığını 

söylüyorsunuz."
"Evet detaylı, detaylı."
"Evet detaylı, batı çalışma grubu ile ilgili milli savunma bakanı bir açıklama 

yapıyor. Mecliste tartışmalar oluyor, daha sonra devlet güvenlik mahkemesi bir 
soruşturma yapıyor. Bunların hepsi basında manşetler atılarak veriliyor. Size de her 
gün bildiğim kadarıyla basın özeti sunuluyor. Siz buna rağmen batı çalışma grubu 
olarak bir çalışma grubundan haberiniz olmadığını söylüyorsunuz doğru mu 
anlıyorum?"

 "Sanıyorum o batı çalışma grubu ile ilgili bir dava açıldı ve dava beraatla 
sanıyorum dimi efendim beraatla, yani bunun bir herhangi özel kurulmuş bir şey olmadığı 
mahkeme tarafından tescil edildi. Bir grup olmadığı mahkeme tarafından tescil edildi, onu 
hatırlıyorum. Onun dışında hatırlayamıyorum."

"Hatırlamıyorsunuz, peki batı çalışma grubunun iddia edilen bir takım eylemleri 
sebebiyle bunun basına sızdırılmasından dolayı basında sıkça söz edilen sarmusak davası 
var, bunu hatırlıyor musunuz?"

"Sarmusak davasını şöyle efendim benim o konuda bir yazım da oldu şeye Meral 
Akşener'e bir yazıda yazdım. Bunu sanıyorum deniz kuvvetleri komutanlığında bir er bazı 
belgeleri, hangi belge olduğunu da bilmiyorum tabi bana söylendiği zaman bana karargah 
getirdi efendim böyle bir durum var sanıyorum bunu belki şey de deniz kuvvetleri komutanı 
da söyledi o zaman, o zaman da bir yazı yazdık o kadar."

"Yani siz o zamanlar aslında batı çalışma grubunun olduğunu biliyordunuz."
 "Batı çalışma grubu diye geçmiyor orada. Bazı belgelerin. (arka taraftaki 

sanıklara yönelerek) geçiyor mu batı çalışma grubu diye, ben hatırlamıyorum"
"Şimdi efendim bundan sonraki aşaması daha var bunun."
 "Ama bir dakika benim yazdığım yazıda ben batı çalışma grubu 

hatırlamıyorum, var mıdır bilmiyorum."
"Şimdi benim efendim bu konuda imzaladığım belgede hatırladığım kadarıyla batı 



  

çalışma grubu diye bir ifade yok. Getirsinler onu ben gördüm burada kitapta var. Belgede 
böyle bir isim yok. Yalnız bana bazı belgelerin, gizli belgelerin efendim içişleri 
bakanlığına, emniyete kaçırıldığına, gönderildiğine, çalındığına dair söylemler oldu. 
Karargah getirdi, okudum ben de imzaladım o kadar. Yani batı çalışma grubu diye bir şey 
yok o kitap da buradadır yani."

 "Karargaha getirip de imzaladığım belgede batı çalışma grubu ismi geçmemektedir. 
Bazı belgelerin çalındığı şeklinde bir ifade hatırlıyorum ben."

 "İşte bu bazı belgeler çok önemli çünkü bu bazı belgeler basına ve bakanlığa 
intikal ettiği şeklinde bir darbe planı, darbe hazırlığı yapıldığı şeklinde basına aksetti ve 
bunun üzerine soruşturma yapıldı. Zaten batı çalışma grubunu bilmediğinizi 
söylediğiniz için soruyorum bu soruyu."

"Efendim bu söyleyecek bir şey bulamıyorum, yalnız bu mahkemeye intikal etmiş 
bu konu, efendim işte gerekli mahkeme de karar vermiş. Onun dışında bir şey bilmiyorum, 
cevap da vermek istemiyorum artık çünkü gerçekten böyle bu, batı çalışma grubu diye bir şey 
yok. Oraya yazmamışlar yani belgeye."

"Batı çalışma grubu ile ilgili bilginiz olmadığını söylüyorsunuz dolayısıyla."
"Detaylı bilgimin olmadığını sabahleyin söyledim. Bana detaylı bilgi verilmedi 

dedim."
"O zaman soruyu şöyle sorayım, batı çalışma grubu diye bir çalışma grubu 

olduğunu karargahınızda biliyor muydunuz, sizin bilginiz dahilinde miydi?"
 "Onu söyledim efendim, başbakanlığa teklif ettiğimiz zaman karargahta kurulan 

çalışma grubu, bir çalışma grubu olduğunu gördüm. Ondan sonra savcıya verdiğim ifadede 
okuduğum zaman bunun şey olduğunu, efendim batı çalışma grubu hakkında bir tahkikat 
olduğunu, bir tahkikat açılmış, ondan sonra bu sanıyorum o zaman şey yaptım, hatırladım."

"Şimdi savcılığın iddianamesinde temel kabulü şöyle, bizce pek anlamlandırılamasa 
da, askeri hiyerarşinin içinde hiyerarşik yapı dışında bir çalışma grubu oluşturuldu, 
batı çalışma grubu ve bu batı çalışma grubunun da askeri hiyerarşiyi ele geçirdiği bu 
şekilde de hükumeti düşürdüğü iddia ediliyor. Dolayısıyla burada aslında askeri 
hiyerarşi dediğimiz, bizim bildiğimiz genelkurmay başkanı ile kuvvet komutanlarıdır. 5 
kişidir bunlar, aslında 6'ıncı bir kişi yoktur irade tesis etme makamı olarak. Şimdi batı 
çalışma grubu size baskı yapıp kuvvet komutanları ile birlikte sizin iradenizi ele geçirip darbe 
mi yaptırdı?"

 "Batı Çalışma Grubu böyle bir darbe yapacak falan sabahleyin anlattım bunu böyle 
bir şey olamaz, bu mantığa bile mantık dışı efendim, o bakımdan bu iddianamede de var, 
sabahleyin de bunu arz ettim, böyle bir şey olamaz."

 "Sayın komutan, Batı Çalışma Grubunun kurulması ve işleyişi ile ilgili çeşitli 
emirler var bana arz edilmedi, görmedim dediniz, Cumhurbaşkanına sunulan bazı brifingler 
var ki sizin makanızda sunulduğunu değerlendiriyoruz, hatırlamıyorum dediniz."

"Makamımda değil brifing salonunda evet "
 "Evet hatırlamıyorum dediniz, basında çok ciddi anlamda o dönemde Batı Çalışma 

Grubu işlendi, yine duymadığınızı söylediniz, şimdi 1998 yılı Mart ayında bir Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısında Sayın Çetin Doğan bir sunum yaptı, aynı 28 Şubat 1997 
tarihindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yapılan Genelkurmay sunumuna 
benzer ve bu sunumda Sayın Doğan Batı Çalışma Grubundan bahsetti ve bu sunum, 
meclis araştırma komisyon raporunda var, bunu hatırlıyor musunuz, yani Batı Çalışma 
Grubundan haberdar olduğunuza yönelik sorular soruyorum farkındasınızdır, ama 
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Sayın Doğan tarafından böyle bir sunum yapıldı 
mı, Batı Çalışma Grubu ile ilgili yani 28 Şubat'tan daha sonraki zamanlarda demek 
istiyorum?"

"Hatırlamıyorum böyle bir şey."



  

 "Sayın komutan soracağım soru, diğer soru; o dönemde hatırlayacaksınız Haziran 
ayı içerisinde 1997 yılında bir takım brifingler verildi.Genelkurmay Başkanlığında bu 
brifingler basın ve yargı mensuplarına yönelikte ve daha sonra sivil toplum örgütlerine de 
verildiği söyleniyor, sonrasında ise yaklaşık yani bir takvim yılı sonrasında ama tam bir yıl 
olmadı, askeri birliklerde de bu brifinglerin benzeri ama sadece askerleri ilgilendiren bölüm 
olarak birliklerde de birçok brifing verildi, iddianameye göre bu brifingler Batı Çalışma 
Grubunun çalışması ve eseriydi, Batı Çalışma Grubunun yönlendirmesi ile yapıldı deniliyor, 
bu brifingleri hatırlıyor musunuz, bunlar kimin kurumsal görüşüydü, Batı Çalışma 
Grubunun mu, yoksa Genelkurmay Başkanlığının talimatlarıyla, yönlendirmesi ile mi 
yapıldı?"

 "Bunları tabi hatırlamam mümkün değildir, yalnız bilgilendirme toplantıları her 
zaman yapılır, bunlar genelkurmayın yetkisindedir, biz Kuzey Irak'tan aşağı yukarı 40 bin 
silah ele geçirdik bu harekatta, iki harekatta, bu silahları çeşitli yerlerde gösterdik, belgeler 
ele geçti, onları halka anlattık, bunun gibi çalışmadır, bunların çoğundan benim haberim 
yoktur efendim, çünkü bana belgeler halinde bunların getirilmesi lazımdır ama karargah 
normal kendi görevini yapmıştır, bunda yasal olmayan bir şey görmüyorum ben."

 "Şimdi gene iddianame ile suçlanan, insanların suçlandığı konulardan bir tanesi de 
Yüksek Askeri Şurâ Kararı ile bazı subay ve astsubayların Silahlı Kuvvetlerden ilişiklerinin 
kesildiği, bunun amacının da eğer bir darbe ise bu darbeye karşı çıkacak subay ve 
astsubayların tasfiye edilmesi amacı ile söylendi, söyleniyor, o dönemde Silahlı 
Kuvvetlerden çıkartmalar olduğunu biliyoruz, bu çıkartmalar 28 Şubat 97 tarihinden önce 
yapılıyor muydu, sonra da yapılmaya devam edegeldi mi ve bu atılmalar, Şurâ kararı ile 
çıkartmalar Batı Çalışma Grubunun bir çalışması sonucu muydu?"

 "Şimdi efendim yani darbeye karşı mısın, karşı değil mi, böyle bir mantıksızlık, 
sual olmaz bu bir, bunu bir defa düşünmüyorum onu geçiyorum, şimdi Silahlı Kuvvetler bir 
disiplin müessesesidir, eğer Silahlı Kuvvetlerin ortaya koyduğu esaslara, disiplin esaslarına 
riayet etmezse bir insan, hizmet etmezse hizmette aksaklık olmazsa bunlar atılabilir, ancak 
buradaki miktarın artırılması Milli Güvenlik Kurulu kararlarının hükümet tarafından 
onaylanıp, Milli Güvenlik Siyaset Belgesine geçtiği andan itibaren irtica da aynen 
bölücülük ve terör gibi ciddi bir mesele olmuştur, o zaman bu konuda, bu konudaki 
artanlar, artışlar olmuştur, irticai faaliyetlere girenler efendim belgelerle gelmiştir, 
bunlar incelenmiştir, araştırma yapılmıştır, şeye sunulmuştur söyleyiniz Yüksek Askeri 
Şurâ'ya gelmiştir, Yüksek Askeri Şurâ da oy birliği ile bunları atmıştır, bunların başında da o 
zaman rahmetli Erbakan vardı, hatta hiçbirine de bir şerh koymadı, şerh de koyabilirdi, hatta 
garip bir şey söyleyeyim, biraz tuhaf olacak ama ben oylarınıza sunuyorum dediğim zaman 
benim yanımda oturan rahmetli Erbakan iki elini birden kaldırmış, iki elini birden havaya 
kaldırmış, tabi bu da bir komedi oldu bizler için ben görmedim ama karşıda olan arkadaşlar 
bunu görmüş, öyle değil mi, iki elini birden kaldırmış, yani şunu demek istiyorum, bunlar 
şurâ'da atılır, şurâ'da atılır, şurâ'da kimse şerh koymadıysa bu otomatikman işleme girer bu 
doğaldır, disiplini ihlal eden, ihlal eden insanlar doğaldır atılır."

 "O dönemden önce ve o dönemden sonra da bu tür atılmaların olduğunu biliyoruz, 
bir farklılık var mıydı, yani o dönemde Batı Çalışma Grubu yaptı, öncesinde şurâ'nın genel 
işleyişine uygundu, sonrasında şurâ'nın genel işleyişine uygundu ama o dönemde Batı 
Çalışma Grubu ya da sizin adını bilmediğiniz bir grup bunları yürütüyordu diyebilir miyiz?"

 "Efendim bununla bunların alakası yok, Batı Çalışma Grubuyla falan, siz bunları 
karıştırıyorsunuz, disiplinsiz bir adam geliyorsa, disiplinsiz bir adam astlar tarafından 
yönlendiriliyorsa bize gelir, şeye Milli Güvenlik Kuruluna getiririz, Yüksek Askeri Şurâ'ya 
getiririz, bunu da incelerler efendim, Adli Müşavirlik inceler bunları, ondan sonra derki evet 
bunun Yüksek Askeri Şurâ'ya girmesi gereklidir diye, Yüksek Askeri Şurâ'ya gelir oy birliği 
ile atılır bunlar, yani bu kadar doğal."



  

 "Efendim hiç alakası yok Batı Çalışma Grubu, bunu sokuyor anlamıyorum Sayın 
Başkan, bunu birlik komutanı tespit eder, alay komutanı tespit eder, tabur komutanı tespit 
eder, tabur komutanı tespit ederse bunu alaya gönderir, alayda incelenir, sonra tümene, 
tugaya gönderilir, onlar inceler, sonra alay falan derken genelkurmaya kadar gelir, çünkü 
bunların bir kısmı eğer disiplin konusu gerçekten bir disiplin ihlali şeklinde olmadıysa bunu 
iade ederler ve en son bize, Genelkurmay'a gelir Kara Kuvvetlerine gelir, Kara Kuvvetleri ve 
Genelkurmay Adli Müşavirliği de buradaki durumu inceler gerçek bir disiplinsizlik var mı, o 
zaman denir ki bu şeye gelecek efendim, Yüksek Askeri Şurâ'ya getirilecek, Yüksek Askeri 
Şurâ onları inceler ondan sonra oy birliği ile bunları atar veyahut şerh koyar kalır."

"Bu bizce en önemli soru olduğunu düşündüğüm Batı Çalışma Grubunun 
hiyerarşik yapı içinde mi, dışında mı olduğuna aydınlık getireceğini düşündüğüm bir 
sorudur, sayın komutan Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu aynen şöyle diyor; devletin milli 
güvenlik siyasetinin oluşturulmasında ilgili istihbaratın, ilgili kurumları saydıktan sonra 
Genelkurmay Başkanına sunulmasını yapar diyor ve sizin şahsınızın özellikle, başkanlığın 
değil, sizin milli güvenlik siyasetinin oluşturulmasında öncelikle görevleriniz var, şimdi o 
dönemi biliyoruz, bir şekilde Milli Güvenlik Siyasetine bulaşan ve tehdit olan irtica Milli 
Güvenlik Kurulu Kararı ile birinci tehdit olarak bölücülükle birlikte yer aldı, PKK'nın 
yanında ve önünde yer aldı, şimdi Milli Güvenlik Kurulu kararı alındıktan sonra buraya bir 
parantez açmak istiyorum, çeşitli soru ve tartışmalarda şöyle denildi; Genelkurmay 
Başkanlığına Milli Güvenlik Kurulu Kararı gelmedi, Başbakanlık bu Milli Güvenlik Kurulu 
Kararı alındıktan sonra çıkardığı genelgesini Genelkurmay Başkanlığına göndermedi 
denildi, şimdi parantezi kapattım, dedim ki; birinci öncelikli olarak, tehdit olarak irtica yer 
aldıktan sonra ve sizin milli güvenlik siyasetinin oluşturulmasında görevleriniz var ve 
Anayasadan ve iç hizmet kanunundan kaynaklanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iç ve dış 
tehditlere karşı korunması görevinizde var, birinci tehdit oldu dedim ya, bunu tehdit oldu da 
Milli Güvenlik Kurulu Kararı da verildikten sonra ne yaptınız, Genelkurmay Başkanı olarak, 
olsun birinci tehdit irticadır, olsun birileri bununla mücadele eder mi dediniz, yoksa bu 
mücadeleyi yapabilmek adına, örnek veriyorum, ikinci başkanı ya da komutanları toplayıp ya 
bir şeyler yapmak gerekir yönünde bir takım faaliyetleriniz olmadı mı? "

 "Efendim bir defa milli güvenik siyaset belgesini ben hazırlamada benim rolüm 
olmaz, bu Milli Güvenlik Kurulu Kararları alınmasında evet etkim olur, bende fikrimi 
söylerim, arkadaşlarda söyler kabul edilirse o da madde olarak girer, ancak Milli Güvenlik 
Siyaset Belgesine geçmiş bir şeyin bütün kurumlar tarafından yani Başbakanlığa bağlı bütün 
kurumlar tarafından ondan sonra uygulanması da elbette Genelkurmay'ı ilgilendirir, 
Genelkurmay'da bununla ilgili gerekli faaliyeti geçer, yani benim bildiği bu kadar, diğerini 
karargaha sormanız lazım."

"Sayın Karadayı, tankların yürüyüşü olayı o günlerde bütün gazete ve 
televizyonlarda genişçe yer aldı, çok çeşitli yorumlar yapıldı bu konu ile ilgili siz tankların 
yürütülmesi hususunda bir bilginiz olmadığından bahsettiniz, fakat tankların yürütülmesi 
olayından sonra bu genişçe yer aldığı için bunu duymayan bir kesim kalmadı, siz 
genelkurmay başkanı olarak bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığına ve hükümete herhangi bir 
izahat verdiniz mi? Bu çünkü sizin görev sorumluluğunuzda bir durumdu."

 "Şu şekilde sorayım; Kara Kuvvetleri Komutanı ile yaptığınız görüşmeyi 
Başbakana ve üstünüzde bulunan kurumlara ne şekilde ilettiniz?"

 "Şimdi ben bunu, Başbakana değil de Sayın Cumhurbaşkanı bunu bana sordu, ben 
de arkadaşlara sordum, bunun bir tatbikat olduğunu, ondan sonra efendim dolayısıyla 
tanklar bu sebeple yürümüştür, yol bozuk olduğu için buradan geçmiştir dedim ve böylece bu 
iş bitti, benim basına masına böyle bir şey, böyle bir bilgi verdiğimi ben hatırlamıyorum."

 "Peki bu konu basında da yeterince istismar edildi aslında bununla ilgili bir 
açıklama yapma gereği duymadınız mı? Açıklama yaptığımı hatırlamıyorum dediniz."



  

 "Vallahi benim basın subayım var, onlar genelkurmay karargahı içinde bunlarla 
uğraşırlar, yani genelkurmay başkanı böyle ıvır zıvır şeylerle uğraşmaz."

"Çünkü benim görevim ta Edirne'den Ardahan'a kadar 700 bin kişi ile ben 
uğraşıyorum, yurt dışında görevlerim oluyor, ondan sonra efendim Başbakanlıkta 
çalışmalarım oluyor, Cumhurbaşkanlığında çalışmalarım olur yani bunlar artık detay bu 
bakımdan karargah var, karargahta çok güçlü bir karargahı var gerçekten, ondan sonra bu 
karargah bunların hepsi ile uğraşmıştır, basın subayı gerekli bilgiyi vermiştir."

"Sayın Karadayı ben size 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısındaki müzakere ile ilgili bir soru sormak istiyorum, bu konu ile ilgili olarak Hakim 
Üye Süleyman Köksaldı size bir soru yöneltti, dedi ki; Milli Güvenlik Kurulu Üyelerinin, 
gerçek üyelerinin müzakereye geçtiklerinde bazı zevatlar çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı bir 
öneri getiriyor, MİT'in irtica konusunda bir brifing takdimi var onu dilerseniz dinleyelim 
diyor, sizin de bu arada bir öneriniz oluyor, diyorsunuz ki; bizim de bir hazırlığımız var, bu 
soruya cevap verdiniz aslında ama. Yeterince açıklığa kovuşmadı, hatta tam tersine yanlış 
anlaşılabilecek bir hal aldı o yüzden soruyorum, kayda geçmesi açısından, siz bu konunun 
zaten gündemle belirlendiğinizi bildiğiniz için ve bu konuda karargahta bir çalışma 
yapıldığı için görüşülme sırası olarak öne alınmasını mı önerdiniz, yani zaten belirli bir 
gündem var mıydı?"

"Ben böyle bir şeyi kimseye söylemedim efendim, evvela Milli İstihbarat Teşkilatı 
bilgi verdi, ondan sonra genelkurmay bu şeyle ilgili, raporlarla ilgili bir bilgi verdi dedim."

 "Sayın Karadayı, Silahlı Kuvvetler hükümete benim zamanımda hiçbir kararında 
baskı yapmamıştır dediniz, hükümet veya herhangi bir bakanlığın sizin istemediğiniz halde 
aldığı tek bir karar var mıdır?" 

"Mutlaka vardır ama nereden bilim, bir sürü kararlar alıyorlar."
"Bende genelleyerek tersinden bir soru soruyorum, böyle bir karar var mı, duydunuz 

mu hiç? Silahlı Kuvvetlerin istemediği fakat hükümetin aldığı tek bir karar var mıdır 28 
Şubat döneminde?" 

"Hükümetin alacağı kararlara ben ne karaşırım."
 "O dönemde yargı mensuplarına brifing verme kararından haberiniz olmuş 

muydu?"
 "Efendim tam hatırlamıyorum ama arkadaşlardan duyduğum kadarıyla, onların 

istekleri ile ondan sonra bu şey verilmiştir."
"Kimlerin efendim?"
 "Yargı kararı, yargı, Yargıtay da şurada burada bazı hakimler, savcılar talep 

etmiştir."
 "Tankların Sincan'dan geçirilmesi çok soruldu ve yanlış anlaşılır kamuoyunda diye 

bir uyarıda bulunduğunuzu söylediniz, fakat tarikat mensuplarının Başbakanlığa davet 
edilmesi de o gibi yanlış anlaşılabilecek bir durum, sadece yanlış anlaşılmaya müsait bir 
durumdu, oysa siz tanklarla ilgili yanlış anlaşılmaya müsait bir durum diye geçiştirdiniz, 
tarikat mensuplarının Başbakanlığa gelmesini ise o dönemdeki sıkışıklığın ve sizin belli bazı 
düşüncelere girmenizin gerekçesi olarak söylediniz, her ikisi arasında sizce ne fark var, 
tankların Sincan'da yürümesi ile tarikatçıların başbakanlığa gelmesi arasında?"

"Şimdi tanklarla bir, tanklar bir eğitim şeyi yapmışlar."
"Eğitim yapıyorlar, ama Başbakanlığa gelen bütün kamuoyunu etkileyen bir olaydı, 

bu o kadar konuşuldu, ortalara çıktı ki, bu bir irticai faaliyetin efendim kamuoyuna 
yansıması pozisyonuydu, bu bakımdan bunun üzerinde durdum, yalnız ben değil herkes 
durdu."

" Tesettürlü kadınların, kadınlara bakarak üretilen tesettürlü kadınların dış 
görünüşlerine bakarak üretilen irtica siyaseti tesettürlü olmayanlar açısından başka bir 
siyaset üreteceğini ve böylece toplumda bir çatışma çıkacağını hesap etmiş miydiniz?"



  

"Vallahi bu kadar ince şey düşünmedik kusura bakmayın yani."
 "Tesettürlüler için bir irtica siyaseti üretilmiş bunu söylediniz."
"Ama yönelttikleri bize gelen raporlardan anlıyoruz, raporlar böyle diyor."
"Ya toplumu bölecek bir durum olarak görmüş müydünüz?"
"Bu raporlar bize geldiği için Sayın Cumhurbaşkanına onları sunuyoruz, yoksa 

bizim bunlarla bir alakamız yok."
 "Bilmediğiniz derin bir yapı, bizim de sizin de bilmediğiniz derin bir yapı, belki 

uluslararası bir yapı, provoke ederek sizi göreviniz dışında bir mevziye çekmiş olabilir mi o 
günlerde, yani 28 Şubat günlerinde, çünkü toplum baya gerildi."

 "Ben yasaların dışında hiçbir şey yapmadım, hiç kimseyi de dinlemedim, 
uluslararası şeylerde de kimseyi dinlememişimdir, onu belirtim, bunu anlamadım da böyle 
söyleyeyim artık."

 "Savunmanızın dayanağı olan birinci ayağını teşkil eden irtica tehlikesi 
demokratik rejimlerde sizin uyguladığınız askeri yöntemlerin dışında başka bir 
yöntemle giderilemez miydi, askeri yöntem yegane yöntem midir size göre?"

 "Askeri yöntem olarak bir şey yoktur, bu hükümetin alacağı karara bağlıdır, 
hükümet alır kararı ona göre biz de uygularız."

 "Bu açıdan aynı gemideyiz hiçbir tereddütümüz yok, ama bu savunmalarınızdaki 
siyasete karışmama ilkesini belgelere baktığımız zaman kanıtlamayan tam aksine siyasete ve 
hükümete müdahale darbeyi, 28 Şubat darbesinin planlamasında bir numaralı hareketlerinizin 
olduğuna dair dosyada çok kuvvetli deliller olduğunu görüyoruz, bunlardan sorulanları hiç 
tekrar etmeden yeni sorular yöneltmek istiyorum ki maddi gerçek hakikati ortaya çıksın diye, 
birinci sorum şu Sayın Karadayı; şimdi 11 Haziran 1997 tarihinde yapılan Genelkurmay 
Başkanlığındaki brifingden sonra 12 Haziran, 13 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin 
gazete manşetlerini hatırlıyorsunuzdur ama ben önemli gördüğüm bir kaç tanesini 
göstermek istiyorum, bakınız burada Hürriyet Gazetesinde gerekirse silah bile 
kullanırız, Hürriyet Gazetesinin manşeti, altında Genelkurmay Başkanlığı Türkiye 
Cumhuriyetini yıkmaya çalışan irticaya karşı mücadelede gerekirse silah 
kullanılacağını açıkladı şeklinde ve detay yazılar var, şimdi bu güzide kurumun 
genelkurmay başkanısınız o dönemde, böyle bir, birinci sorum; böyle bir açıklamayı bizzat 
yaptınız mı?"

 "Böyle bir açıklama kesinlikle yapmadım, gazetelerin yazdığı her şeye de 
inanmam."Ha, bir de bir şey söyleyeyim yalnız lütfen düzeltin 28 Şubat bir darbe değildir."

 "Şimdi böyle bir açıklamayı yapmadığınıza göre biz biliyoruz ki gerek asker, gerek 
sivil bürokraside kamu kurumunu ilgilendiren bir yazı, hele hele bir gazete de manşetten 
çıktığı zaman o kurumların en üst birimi bu konuda hukuk müşavirlerine talimat verir, eğer 
böyle bir açıklaması yoksa tekzip eder, siz bu kararı tekzip ettiniz mi Sayın Karadayı, bu 
açıklamayı?"

 "Bunu basın takip eder, gerekli hazırlamayı, açıklamayı onlar yapar böyle bir şey 
hatırlamıyorum, böyle bir şey de okumadım ben."

"Bana da gelmedi böyle bir şey hatırlamıyorum, belki açıklama yapıldı."
 "Çünkü örnek sadece bu değil bakın, ordudan son uyarı başlığı ile Milliyet 

Gazetesinde yine tarafınızdan yapılan açıklama olduğu ifade ediliyor."
 "Burada da genelkurmay rejimi silahla korumaktan söz etti ve hükümete silah 

uyarısı yaptı şeklinde açıklama var, Sabah Gazetesinde."
"Yani ben mi yapmışım."
 "Genelkurmay Başkanlığı diyor, başkan siz olduğunuza göre size soruyorum Sayın 

Başkan."
"Sabah Gazetesinde muhtıra gibi brifing şimdi burada da askerler irtica 

tehlikesinin giderek tırmandığı inancındalar ve bunun devamına izin vermemek konusunda 



  

kesin kararlı olduklarını açıkladı, efendim Hürriyet Gazetesi askerden Refah Partiye çok ağır 
suçlamalar manşeti ile çıktı, burada da bakın yani size sormamın sebebi bu, genelkurmayın 
savcılığa dün verdiği brifingde Erbakan, Adalet Bakanı Kazan ve Refah Partisinin 
planlı irticai faaliyet içinde olduğu iddia edildi ve şok suçlamalar yapıldı, tarihi görev 
sizi bekliyor ve silah kullanmada gerekirse tereddüt etmeyeceğiz şeklinde basın 
açıklamaları, hepsi de doğrudan o dönemin genelkurmay başkanı olarak yani sizin 
görmemeniz, duymamanız, basın müşavirinizin size iletmesi mümkün olmayan kıyıda 
köşede kalmış haberler değil, Türkiye'nin en önde gelen yüksek trajlı gazetelerin manşet 
haberleri, sorum şu; bunları yalanlama gereği neden duymadınız, yoksa bu yürütmekte 
olduğunuz 28 Şubat darbesini hazırlamak için psikolojik harekatın bir parçası mıydı?"

 "Efendim benim bu konuda açıklamam vardır belgede, bu konuda açıklama vardır 
efendim, onları tabi sizler belki görmediniz ama her gazete değişik şekilde yorum yapabilir, 
bunlarla başa çıkmak mümkün değildir, ama benim yorumum vardır onu isterseniz 
okuyabilirim ben."

"Ben açıklama yaptım."
 "Açıklama yaptım efendim, Silahlı Kuvvetler hiçbir zaman siyasete karışmamıştır 

falan diye oldukça geniş bir açıklama yaptım, bu belgelerde de vardır, kitaplarda da geçmiştir 
efendim, hiç ondan endişe etmeyin."

"Batı Çalışma Grubunun çalışmalarından haberdar değilseniz, iddianame ekindeki 
30. klasörde yer alan 2 Haziran 1997 tarihli sizin imzanız ile Cumhurbaşkanlığına 
yazılan bir yazı var, bu Kadir Sarmusak ile ilgili bir yazı, şimdi bu yazıda çok önemli, 
Genelkurmay Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine hitaben yazmış 
olduğu Batı Çalışma Grubu Bülent Orakoğlu, Hanifi Avcı, Kadir Sarmusak ve 4 polis 
memuru ile ilgili yazı, konu da bu ki bunların kamuoyunda hangi evrakları sızdırdığından 
dolayı Askeri Mahkemede yargılandığı konusunda da çok geniş yayınlar yapıldı ve bununla 
ilgili zatınızın imzaladığı, tarih sayılarını tek tek okumayayım ama 2 Haziran 97 tarihli bu 
yazıda Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı olarak Cumhurbaşkanlığından bu 
konuda gerekli soruşturmanın araştırmanın yapılmasını talep ediyorsunuz, şimdi burada 
doğrudan Batı Çalışma Grubundan bahsediliyor, o zaman siz imzaladığınız yazının üst 
tarafında ne yazdığı konusunda gerekli hassasiyeti mi göstermediniz, yoksa gerçekleri ifade 
etmiyor musunuz?"

 "Efendim bu konuyu da biraz evvel cevapladım, detaylar hakkında eğer müsaade 
ederseniz sayın avukatım bilgi verir, çünkü böyle bir şey yok, yani benim imzaladığım 
belgede Batı Çalışma Grubu geçtiğini ben hatırlamıyorum."

 "Yine Bülent Orakoğlu, Kadir Sarmusak ile ilgili soruşturma yapıldı, askeri 
mahkemede yargılandılar, askeri mahkemede, bu yargılamanın sonunda Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimi Mesut Kurşun, Üye  Hakim Ahmet Karamanlı, 
Kadir Sarmusak ve Bülent Orakoğlu hakkında beraat kararı verdi, Mesut Kurşun bir 
televizyon programında, benim de katıldığım bir programda kendisinin beraat kararı 
vermemesi için karargaha çağrılıp ikaz edildiğini, bu sizin hayatınıza mâl olur 
dendiğini ifade etti ve gerçekten de Askeri Mahkeme Hakimi Mesut Kurşun ve Üye 
Hakim Ahmet Karamanlı önce başka yerlere atanıp daha sonra meslekten ihraç 
kararları çıktı YAŞ Kararı ile, şimdi bu çerçevede Ahmet Karamanlı ihraç kararı çıktı, 
Mesut Kurşun'un da başka yere ataması, sanıyorum orada ikisini birlikte ifade ettim, 
şimdi kamuoyunda ve 28 Şubat mağdurları bizim müvekkillerimiz mağdur olarak bizzatta 
kendim, yargı üzerindeki Silahlı Kuvvetlerin brifing verme sureti ile brifing beraberinde 
verilen talimatlarla yargının çok ciddi baskı ve tehdit altına alındığını bütün kamuoyu o 
dönemde gördü, sivil hakimler üzerinde HSYK aracılığı ile yapılan baskılar olduğu gibi 
askeri hakimler hakkında da bu şekilde uygulamalar, şu anda bu salonda bulunan yine bir 
değerli askeri hakim sadece irticai eylemde bulunuyor diye meslekten ihraç edildi, bunlar 



  

karşısında dönemin en üst düzey sorumlusu Genelkurmay Başkanı olarak bunlara da hiç 
haberim yoktu mu diyorsunuz, yoksa bilgim dahilinde istenilen kararı vermediği için bu yargı 
mensupları ihraç edildi veya baskı ile başka yerlere ataması yapıldı mı diyorsunuz?"

 "Efendim şunu söyleyeyim, emekli bir askeri hakim Tekirdağ  da emekli, 
Tekirdağ'da bir konferansta çıkmış şunu söylemiştir, efendim işte burada Karadayı komutan 
oturuyor, o da emeklidir, ben hayatımda hiç bir zaman askeri hakimlere onların kararı 
etkileyecek tek şey söylediğini hatırlamam demiştir, biz hiçbir askeri hakime böyle bir şey 
söylemedik, ben böyle bir şey söylemedim, aslında bizim yetkimiz de yoktur, o hakimler 
nasıl burada kimseye müdahale edemiyorsak biz genelkurmayda da askeri hakimlerin 
icraatına karışamayız,siz hep karışık sualler soruyorsunuz kusura bakmayın."

"Batı Çalışma Grubu kurulduktan sonraki süreçle ilgili beyanlarda bulunuyor Sayın 
Karadayı, ama biz sürece baktığımızda 28 Şubat toplantısından önce de sonra da yapılan 
toplantılarda özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet kanununda yasal görevleri 
olmayan her konuya müdahale ettiği ve toplantıların da basına yansıyan taraflarında 
kamuoyuna duyurulduğu anlaşılıyor ve bunlar Milli Güvenlik Kurulu Kararı meşhur 28 
Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkmadan 2 ay önce de Mayıs ayında olağan şurâ'ya, 
Yüksek Askeri Şurâ Aralık ve Ağustosta olmasına rağmen ondan önce süratle aynı konuların 
görüşülmesi üzerine bu toplantıların YAŞ Kararları ile ihraçlar söz konusu irticai eylemlere 
katıldı diye, burada bir olağanüstülük yok mu sizce?"

 "Efendim ben suallerinize cevap vermek istemiyorum teşekkür ederim, hiçbir 
olağanüstü durum yok, böyle bir olmaz, yani sizin dediğiniz gibi efendim böyle bir şey 
olmaz."

 "Peki o zaman iddianame dışı bir şey sorayım Sayın Başkan, şimdi Vatan 
Gazetesinde 28 Şubat 2009 tarihinde sizin ses kaydınızın çözümü olan bir haber yayınlandı 
ve çok ilginçti, burada bir kısmını sizin de ifade ettiğiniz ben bütün darbeleri biliyorum 
şeklinde 27 Mayıs'tan itibaren ve sabıkalı bir adamım şeklinde de hani tırnak içinde bir 
beyanınız var, ama burada davamızı ilgilendiren önemli konu şu, yani sizin sicili bozuk 
adamım diye burada yazdığım için sadece zikrettim şimdi diyorsunuz ki bu ses kaydında; 
hocayı, yani Erbakan'ı Demirel ile konuştum, mutlaka gitmesi lazım, biliyorsunuz dev 
gazeteler verdi, nizamiyeden döndük dedim, nizamiyeden döndük lafı enteresandır yani bu 
demektir ki bir halt olmasaydı biz nokta nokta, ne dersem onu yaparlardı, hocaya ayrıl dedim 
ayrıldı, daha ne olsun, bunu Cumhurbaşkanı dahil herkes kabul etti, biz partiyi kapattık yav, 
vallahi aynı kafadan gidiyorlar kafaların değişmesi lazım, bu sözlerin size ait olduğu Vatan 
Gazetesinde yayınlandı, bu sözleri kabul ediyor musunuz Sayın Karadayı?"

"Hayır elimde belge var."
"Tekzip ettiniz mi bu yazıyı?"
"Evet."
"Tekzip ettiniz."
"Tekzip etme şu; şimdi Sayın Başkan bu basında çıkan yazılarla ilgili olarak bunu 

size anlatmamda fayda var, basında çıkan şeylerle ilgili olarak bir Amerika da uzun süre 
elektrik elektronik mühendisliği yapmış bir şahıs efendim bilgi sistem bilmem ne danışmanı, 
uzun süre şöyle bir mektup yazmış bu çok teknolojik bir konu, diyor ki en son şeyi diyor 
aradım, sizin diyor şöyle söyleyeyim, tam ben göremiyorum, şöyle diyor; İnternet'te son 
günlerde size ait çıkan, sayın komutanım diyor iddia edilen ses kayıtlarını gördüğümde çok 
üzülerek bu yazıyı konu hakkında mesleki bilgimi de katarak size ulaştırmak istedim diye 
ondan sonra detaylı olarak ses kayıtlarını nasıl alırım onu yazmış, çok teknik olduğu için onu 
bilemiyorum, fakat diyor en son korvey üniversitesi ki orada hocalık yapmış, son bir şey, 
biraz geçiktim diyor bunları çözmekte korvey üniversitesinde zooloji bölümünde kuş 
seslerini birbirinden ayıracak bir sistem bulundu diyor, ben bu sistemi istedim, korvey 
üniversitesi bana gönderdi, buna göre sizin kaydınızı, ses kayıtlarınızı bundan inceledim 



  

diyor, şöyle söylüyor, diyor ki eğer bir ses tonunu, bana bunu şifahen söyledi, kendisine 
teşekkür etmek istediğim zaman, eğer sizin ses tonunuzu tespit edebilirlerse, size Arapça 
sizin sesinizden herhangi bir konuyu anlatabilirlermiş, yani siz Arapça olarak bir konuyu 
anlattırma durumunuz olurmuş, ondan sonra benim ses kayıtlarını almış Sayın Başkan, 
hepsini incelemiş, mesela şöyle misal vermiş, şunu gösterim, "nereye gidiyorsunuz" ve 
"Türkiye de yaşıyorum" şeklinde 2 cümleden "Türkiye nereye gidiyor" şeyini çıkarabiliyorlar 
diyor ve bunun gibi çok detaylı şey, ondan sonra benim ses kayıtlarını böyle almış."

 "Soruma devam ediyorum Sayın Karadayı, 28 şubat'tan sonra Bodrum'a 
gitmiştim, hatta gazeteler yazdı, manşet attılar Karadayı yoruldu da Bodrum'a gitti falan 
diye, şimdi orada Mesut Yılmaz ile bir araya geldik, Berna Hanım, ben, benim hamın 
dördümüz oturduk, Mesut Bey'e dedim ki, Mesut Bey; size altın tepsi de bir iktidar teslim 
ediyoruz, altın tepsi de önünüze kondu bunu iyi değerlendirin, kimin yanında? Eşinin 
yanında, biz sizin arkanızdayız, sonuna kadar arkanızdayız destekleyeceğiz ama benim bazı 
taleplerim var, bunlar; 1- siyasi partiler kanununu değiştireceksiniz, 2- seçim kanununu 
mutlaka değiştireceksiniz, 3- 8 yıllık eğitimi mutlaka çıkaracaksınız, 4- milletvekilliği 
dokunulmazlığını kürsü dokunulmazlığına çevireceksiniz, ondan sonra 7-8 şey söyledim, 
hepsini sırıtarak dinledi, şimdi Yılmaz'da kaypak, affedersiniz yazıda böyle olduğu için 
okumak zorunda kaldım, özür dilerim."

"Yalan, bunlar yalan uydurma."
"Ama bu bahsettiğim 28 Şubat 2009 tarihli Vatan Gazetesinde tabi biz bunu müdahil 

vekili olarak taramalarımızda tekzip edildiğini yalanlandığını göremediğimiz için bu sözlerin 
size ait olduğunu kabul ederek bu soruyu yöneltiyoruz, bu sözler size mi ait Sayın Karadayı?"

"Yani böyle bir şey ben söylemem, söylemedim öyle bir şey olacak bir şey değil o 
da saçma."

 "Peki, şimdi ikinci başkan Çevik Bir Amerika ziyaretinde iken Sincan da tanklar 
yürüyor ve orada basın mensuplarına verdiği demeçte; demokrasiye balans ayarı yaptık 
diyor, şimdi yine tekrar etmek istemiyorum ama tabi ki bir Silahlı Kuvvetlerin en üst 
komutanı olarak zatınızın haberdar olmamasını düşünmediğim için böyle bir balans 
ayarının demokrasiye müdahale ettik anlamı taşıdığı çok açık iken ikinci başkan 
hakkında yasal bir işlem yaptınız mı?"

"Avukatın dediğine iştirak, böyle bir şey olamaz, yalnız sizin o dediğiniz konuyu 
ben ilk defa bir gazetede okudum, balans ayarı, böyle bir şeyi ben gazete de okudum ve çokta 
üzülmüştüm, ben Çevik paşanın öyle bir şey yapacağını düşünmem."

 "Batı Çalışma Grubunu zaten bilmiyorum dediniz hatta kendinizi bu konuda daha 
demokrasiye uyun işlemler yaptığınızı ifade etmek için de dönemin Cumhurbaşkanı 
Demirel'in sözlerine atfen yazılan Karadayı muhtemel bir darbeyi önledi dediğine dair 
yazıyı da yanlış hatırlamıyorsam kabul ediyorsunuz ve tezkiye amaçlı olarakta 
kullanıyorsunuz, şimdi siz muhtemel hangi darbeyi önlediniz?"

 "Hayır o darbe meselesi değil ona başlık atan gazeteci, orada esas 
Cumhurbaşkanının ifade ettiği Fikret Bila'ya ve Bilal Çetin'e ifade ettiği konu şudur; yani 
Karadayı devamlı bana benimle temas etmek suretiyle tam bir devlet adamlığı yapmıştır 
konusu vardı, öyle yazmıştı, yani bizim gizli bir karargahımızın, bizim gizli bir şeyimiz olsa 
ben tutupta Cumhurbaşkanına her şeyi gidip söyleyecek bir durumda olmam, öyle şey 
olamaz."

"Peki efendim o zaman siz emekli olmadan önceki bir kaynaktan bir sorum var. 16 
Ekim 1996 tarihinde Sabah Gazetesinde Mesut Yılmaz'ın devlet safhında yer almasaydım ve 
hükumete girmeseydim Pakistan'da olanlar bizim de başımıza gelirdi, demokrasi direkten 
döndü şeklinde bir açıklaması var, şimdi Mesut Yılmaz'ın bu açıklaması ile sizin 
demokrasiyi adeta kurtaran genelkurmay başkanı olarak ifade edilmeniz birbiri ile örtüşen bir 
durum. O bakımdan 1996'da da 28 şubattan önce böyle bir müdahale siz veyahutta 



  

genelkurmay bünyesinde yapılmak istendi de Mesut Yılmaz'ın da ifade ettiği gibi buna engel 
mi oldunuz onu anlamak istedim."

 "Efendim böyle bir şey kesinlikle olmaz olamaz, böyle bir darbe diye efendim biz 
müdahale fikrini hiçbir zaman düşünmedik. Ne karargahım düşünmüştür, ne ben 
düşünmüşümdür. Benim yazılarımda belgeleri geçmiştir, vardır bunlar."

Bir kısım mağdur ve müşteki vekili Av. Reşat Petek: "Şöyle bir tablo çıktı gerek 
sorulara verilen cevap gerekse sabahki savunmanızda, yani adeta ben genelkurmay 
başkanıyım ama yani alt kademede olup bitenlerden bana arz ederlerse haberim olur, 
etmezlerse beni ilgilendirmez tarzında bir algı oluşturacak savunma, en azından ben böyle 
algıladım. Bu doğrultuda ben birimime, silahlı kuvvetlere hakimim diyorsanız somut şöyle 
bir sorum var. 

Şimdi 28 şubat darbe döneminde siyasete müdahale edecek yasal dayanaklar 
olmadığı halde hükumetin yapacağı her konuya müdahil olunduğu, iç politika, dış politika, 
eğitim, öğrencilerin, memurların kılık kıyafeti, her şeye karışıldığına dair çok sayıda hem 
iddianamede, hem iddianame dışı belgeler var. 

Ama bu dönemde bütün bunların Türkiye'deki tırnak içinde irtica tehdidi adı 
altında doğrudan milletin kabul etmediği çok geniş kitlelerin daha sonraki seçimlerde 
demokratik iradesiyle reddettiği bir halk çoğunluğuna karşı çalışma olduğu ortaya çıktı. Bu 
bağlamda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu tam sizin genelkurmay başkanı olduğunuz dönemde 
kamuoyuna bir açıklama yaptı, bunlardan bir tanesini de Yozgat şehir sinemasında yanında 
bir milletvekili ile yaptığı konuşmada, konuşma tırnak içinde en önemli cümlesi şu idi; 
Türkiye Cezayir olmayacak. Türkiye İran olmayacak evet ama biz Türkiye'nin Suriye 
olmasına da müsaade etmeyeceğiz, postallı demokrasi istemiyoruz şeklinde bir konuşma 
yaptı. Şimdi o dönemde Yozgat emniyet müdürlüğü bununla ilgili ses kayıtlarını Yozgat 
Başsavcılığına intikal ettirildi çünkü polis mıntıkasındaki bir konuşmaydı, bunda suç unsuru 
var mı yok mu Yozgat başsavcılığı bunu inceledi ama paralelde şöyle bir gelişme oldu, 
Yozgat Jandarma İl Alay Komutanlığı görev alanına girmediği halde Yozgat Valisinin özel 
bir talebi, talimatı olmadığı halde Yozgat Başsavcılığının da bir talimat adli olarak olmadığı 
halde bu toplantıyı kameralarla tespit ettikleri ses kayıtlarını aldıkları ve bir fezleke yazarak 
Yozgat İl Başsavcılığına merhum Yazıcıoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının talep 
edildiği bir yazı başsavcılığa sunuldu, bunun kasetleri ve yazı Yozgat Cumhuriyet 
Başsavcılığı hazırlık soruşturma kayıtlarında mevcut. Şimdi o dönem bir darbe olmadıysa 
hukuk devleti, anayasa işlemekte ise polis mıntıkasında adli olarak da Cumhuriyet 
Başsavcılığının adli amir olarak soruşturacağı bir konuda mahiyetinizde Yozgat İl Jandarma 
Komutanlığının böyle bir müdahalesin size bildirildi mi, bu konuda sizin talimatınız mı oldu 
yoksa sonucunda yasal bir işlem yaptınız mı? 

"Efendim bunu ilk defa sizden duyuyorum ve jandarma benim emrimde değildi, 
içişleri bakanlığının emrindedir. "

 "Şimdi gerçekten 28 şubat darbesi döneminde siyasete müdahale edildiğinin pek 
çok delili var. Siz bunların karşısında 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Kenan Evren'in ifade 
ettiği gibi biz 35. maddeye göre Türkiye'nin iç, dış siyaset herşeyine koruma kollama adına 
karışırız, savunması mı yapıyoruz, yoksa silahlı kuvvetlerin böyle bir müdahale hakkı yok 
hiçbir şeyden haberim yok mu diyorsunuz, son sorum bu teşekkür ediyorum."

"Cevabım yok efendim."
" Evet 1994-1998 yılları arasında genelkurmay başkanlığı yaptınız, şimdi bu 

dönemle ilgili birkaç sorum olacak. Birinci sorum, 28 şubat döneminde rahmetli Başbakan 
Erbakan ile sizin teşriki mesainizin gayet olumlu olduğu üzerine şahadetinizi belirtir iken 
Erbakan beyefendi ve gerçek bir devlet adamı idi anlamında yorumlanabilecek ifadeler 
kullandınız. 28 şubat sürecinde sizin de rahatsızlık duyduğunuz ve ülkede gerginliklere neden 
olan şeriat gelecek, kanlı mı olacak kansız mı olacak, aczmendiler, hizbullah vesaire gibi 



  

muhtelif olayların yine aynı dönemde vuku bulduğunu belirttiniz. Ayrıca bu arada sizin ve 
silahlı kuvvetler mensubu bir kısım komutanların doğrudan veya dolaylı olarak muhtelif 
zamanlarda bu minvalde olan gelişmeler üzerine ortaya koyduğu hissiyatların, görüşlerin, 
tavırların olduğunu ve bunların zaman zaman medyaya yansıdığını söylediniz. Bazen de 
medyada çarpıtılmış, uydurulmuş veya silahlı kuvvetler mensuplarını yamanmaya çalışılmış 
benzer nitelikte haber ve yorumların da olduğunu belirttiniz. Ancak bu nitelemeniz 
çerçevesinde yayınlanmış haberlere bakıldığında bunların büyük çoğunluğunun yayınlayan 
yayın organı itibariyle ülkede etkisi güçlü ve baskı sayısı veya ulaştığı ulaştığı kitle itibarıyla 
da büyük olarak tanımlanan yayın organlarında yayınlanmış olduğu görülmektedir. Bu yayın 
organları ve gazeteciler genelkurmayca akredite yayın organı ve gazetecilerdir. Hatta öyle ki 
o dönem kamuoyunda bunların arasındaki bazı isimler nerede ise genelkurmayın basın 
sözcüsü gibi algılanır olmuştur. İşte böylesi yayın organlarında ve gazetecilerin ustalığında 
yayınlanmış birbiri ile örtüşür mahiyette ve o dönem genelkurmay tarafından tekzip etme 
gereği duyulmamış olan yayınlara bugün farklı mana yüklemek ve onların ifade ettikleri ile 
gerçek durumun farklı olduğunu bugün söylemeye kalkmak hayli zor olsa gerektir. Bu 
nedenle ister doğrudan, ister dolaylı, isterse silahlı kuvvetler mensuplarına yamanmaya 
çalışılmış olsun benim öğrenmek istediğim husus şudur; sizin veya diğer komutanların 28 
şubat sürecinde ülkenin yönetimi ile alakalı olarak ortaya koyduğu tavır ve hissiyatlar, ders 
vermeler, brifingler, görüş açıklamaları, şeriat gelecek kanlı mı olacak kansız mı olacak gibi 
söz ve eylemler üzerine mi olmuştur, yoksa daha önce kararlaştırılmış planlı bir hareketin 
parçası olarak mı ortaya konulmuştur. Yani adım adım hayata geçirilen bir planlı hareketin, 
birinci şeyimiz budur?"

 "Sayın Başkan ben gerçekler neyse daha evvelki konuşmamda aynen onları ifade 
ettim. Bu bakımdan bunları eğer dikkatli okurlarsa pek çok şeyi kendileri bilecekler bu 
bakımdan bu sualine cevap vermeyi gereksiz görüyorum, arz ederim."

 "Ayrıca bu soru ile bağlantılı olarak savunmanızda 28 şubat sürecinin 
yaşanmasında o dönemde rahmetli Erbakan tarafından söylenilen şeriat gelecek, kanlı 
mı olacak kansız mı olacak ifadelerinin de önemli bir yeri olduğunu belirttiniz. Bu söz 
sizin tarafınızdan muhtelif vesilelerle daha önce de ifade edilmiş bir sözdür. Öğrenmek 
istediğim husus şudur; sizin 28 şubata gelirken ülkede oluşan gerginliğe yönelik temel 
taşlardan bir olarak ifade ettiğiniz bu sözü rahmetli Erbakan hangi tarihte, nerede, 
niçin söylemiştir. Veya kısaca böyle bir sözü o dönemde rahmetli Erbakan'ın 
söylediğine dair kesin bilginiz var mıdır?"

 "Efendim pek çok kişi bunu televizyondan bizzat duydular. O bakımdan yani bunu 
sormanın da bir anlamı yok. Sanıyorum siz de dinlediniz. "

 "Tamam iddianamede bunun bu şekilde olmadığı 1994 yılında olan bir pozisyonun 
nasıl gerçekleştiğini, çünkü 28 şubat süreci 1996-1997 yılları, bu nedenle diyorum hal böyle 
olmasına rağmen şu anda bu kanlı mı olacak kansız mı olacak olayı ile ilgili ifade edilenler 
gerçekle alakalı değil, uyumlu değil. Pekala bu gerçekle uyumlu olmamasına rağmen."

"Şimdi ben Aczmendiler ve diğerleri ile ilgili de sormak istiyorum çünkü 
bahsettiğiniz için. Aczmendilerin toplam sayısı ve istatistik bilgileri hakkında gerçek bilginiz 
nedir veya kamuoyuna yansıdığı şekli ile ifade edilecek olursa bunların toplam sayısının 
5000 olduğu ve bu 5000'in de 3500'ünün görevlendirilmiş kişiler olduğu yönünde 
kamuoyunda bilinen bir takım bilgiler var. Bu noktada birşey söylemek ister misiniz?"

"Hayır."
 "Peki, yine kamuoyuna yansıdığı şekli ile Fadime Şahin, Ali Kalkancı gibi 

isimlerin aslen islami hassasiyet ve ilgileri olmadığı halde verilen görev gereği rollerini 
başarı ile oynadıkları yönünde kamuoyunda meşhur olan bir görüş var, bir duyum var. 
Bu noktada herhangi bir bilginiz var mı?"

"Hayır."



  

 "Milli gençlik vakfında iken özellikle 28 şubat sürecinde rahmetli Erbakan da 
başbakan, bu nedenle bir takım duyumlar bize intikal ediyor. Vakfın kapatılmasına yönelik 
bir kısım çevreler hummalı bir çalışma yapıyor. Onun için de delil üretmeye çalışıyor. 
Delillerin arasında vakıfta yapılacak bir aramada mesela silah bulunması için uğraşılıyor veya 
bir takım şeyler. Şimdi bunlarla ilgili yaşadıklarımız var da onun için diyorum. Yani milli 
gençlik vakfı kapatıldı ama nasıl kapatıldı bu süreci biz canlı olarak yaşadık. Bir takım 
deliller, bir takım görevliler vasıtasıyla nasıl üretildi. Bu noktada Teoman Rıza Güneri'nin 
yakın tarihte açıklamış oldukları da var bunlar sorulabilir. Şimdi bir başka sorum, Bükreş 12 
Perşembe günü savunmanızda hem sabah, hem de öğleden sonraki oturumda üzerine basa 
basa Bükreş'te yapmış olduğunuz açıklama nedeni ile rahmetli Erbakan'ın size olan 
teşekkürlerinden bahsettiniz. Hatta hem de 7-8 defa bu teşekkürü yaptığını ifade ettiniz. 
Genelkurmay başkanının çok tabii olan bir süreci beyan sadedinde ifade etmiş olduğu 
açıklama üzerine sayın rahmetli Erbakan'ın size defalarca teşekkür etmeye, Erbakan'ı 
teşekkür etmeye sevk eden gerçek durum sizce nedir?"

"Efendim Erbakan bazı tarafları var hassas bir insandı. Öyle bir beyanat verdiğim 
zaman bana hakikaten bir kaç defa karşılaştığımız zaman teşekkür etti, mesele budur yani."

 "Yani milli iradenin esas olduğu bir ülkede genelkurmay başkanının böyle bir 
beyanı üzerine başbakan olacak birisinden böyle bir teşekkürün 7-8 defa sadır olması."

"Gazeteciler de sorarsa bir cevap verirsiniz."
 " Şimdi bir ilke var, askerler demokratik bir ülkede sivil otoriteye tabiidirler, 

yönetime müdahale edemez, kendi görev alanlarının dışında herhangi bir konuda düşünce 
belirtemez, beyanda bulunamaz, tavır ortaya koyamazlar. Eğer bu yönde bir çalışmayı tercih 
ediyorlarsa asker elbiselerini çıkarır sivil olarak parti kurar veya bir parti içerisinde bu 
çalışmaları yaparlar. Sorum şu; 28 şubat sürecinde muhtelif olaylar karşısında rahatsızlık 
duyduğunuzu madem belirtiyorsunuz, bu süreçte mesela günümüzde örneği var, Osman 
Pamukoğlu. Osman Pamukoğlu gibi asker elbisesini çıkartıp aktif siyasete girerek yönetime 
talip olmak veya topluma yönetim ile ilgili mesajlar vermek siz ve arkadaşlarınız tarafından 
niçin tercih edilmedi de diğer yöntemler tercih edildi?"

"Buna cevap verecek halim yok efendim,çünkü pek mantıklı bulmadım, özür 
dilerim."

 " 28 şubat sürecinde bir başka sorum, irticai eylem, irticacı ve benzeri 
denilerek bir kısım kıyafetler, kişiler, kurumlar nitelenmiş, bunlarla ilgili sürekli 
takipler başlatılmış, adeta sürek avları düzenlenmiş, bir kısım insanlar aşından işinden 
edilmiş, bir kısım kurumlar yıpratılmış, kapatılmış ve bunlara dayalı olarak da 
toplumsal gerginlikler yaşanmış, yaşam tarzları sorgulanmış, sorgulanmakla 
kalınmamış yargılanmış ve infazlar yapılmış. Şimdi benim sormak istediğim şu husus 
var; hepimizin bildiği gibi kanunsuz suç ve ceza olmaz. Ancak 28 şubat sürecinde de 
kanunların nasıl şekillendiği malum. hal böyle olmasına rağmen irtica ile mücadele adı 
altında biraz da devrim kanunlarına atıflar yapılarak bir mücadele yürüttünüz. 
Örneğin, genelkurmay başkanlığı tarafından harekat başkan vekili Kenan Deniz imzalı 
14 Mayıs 1997 tarih ve numaraları var, sayılı yazıları ile Mit müsteşarlığına 
genelkurmay başkanı namı ile yazılmış yazı da islamcı sermayenin yoğunluk kazandığı, 
Müsiad, İşhad ve Agiad gibi derneklerle İhlas Holding, Kommassan Holding, 
Çetinkaya, Ülker, Yimpaş, Jetpa, Asya Finans, Anadolu Finans kurumu, Albaraka 
Türk, Faysal Finans, Kuveyt Türk evkaf ve Işık sigorta gibi kurumların kurucuları, 
sermayeleri devletten yasa dışı teşvik alıp almadıkları, yasa dışı kuruluşlara irtica, 
maddi destek verip vermedikleri, bünyelerinde yasa dışı faaliyet gösteren personele 
görev verip vermedikleri hususlarının tespit edilmesi istenilmektedir. Yasalar 
çerçevesinde kurulmuş bu kuruluşların 28 şubat sürecinde kara listeye alındığı ve 
haklarında bir ayıp bulabilmek için adeta bir seferberlik başlatıldığı bu talimattan 



  

açıkça anlaşılmaktadır. Şimdi genelkurmayın yasal olarak böyle bir görevi yapıp 
yapamayacağı ayrı bir olay, ancak bize söyleyebilir misiniz devrim kanunları da dahil 
irtica ile mücadele kriterleri şöyle belirlenir diyen veya genel geçer olarak 1997 yılında 
şöyle belirlenecek diyen hangi yasa vardır, veya irtica ile mücadelenin kriterlerini kim 
belirlemektedir?"

 "Buna da cevap vermeyeceğim, çünkü gerçekten hiç alakası olmayan hayali şeyler 
bunlar."

 "Bu belirlemeyi yapanlar kişinin kıyafetine bakarak mı bunu tespit etmektedir, eğer 
devrim kanunları ve kıyafet deniliyorsa kıyafet ile ilgili tek devrim kanunu olan şapka iktizası 
ile ilgili kanun çerçevesinde o süreçte ne yapılmıştır, yoksa bu kanunların yorumu o süreçte 
etkin olan kişilerin eğilimleri ile bağlantılı mı şekillenmektedir?"

"Buna da cevap vermeyeceğim."
 "Peki, Tüsiad genel kurul toplantılarını 28 şubat sürecine kadar mutat olarak 

Ankara'da yaparken Aralık 1996'da Atina'da yapma kararı alıyor. Mutadın dışına çıkarak 
aldığı bu karar çerçevesinde yaptıkları toplantıda Disk, Türk iş, Tesk, Tobb gibi kuruluşlar da 
katılıyor ve bu toplantıda bir kısım kararlar alınıyor. Yine çerçevede ve 3 Kasım 1996'da 
meydana gelen Susurluk kazası ile açığa çıkan devletin derinlikleri atfen Hürriyet, Milliyet, 
Sabah gibi gazetelerde peş peşe müşterek ve büyük boy ilanlar yayınlanmaya başlar. Ilanlar 
her seferinde farklı bir manşet ve alt metin ile çıkar ancak mevcut iktidara göndermelerle her 
gün değişmeyen bir başka başlık daha vardır, o da şudur; artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak. Şimdi bu ilanlar yayınlanırken 11 Aralık 1996'da başlıyor. 23 Aralık'ta devam 
ediyor, bitiyor. Bu ilanlar yayınlanırken 20 Aralık 1996 tarihinde o dönem basının amiral 
gemisi olarak nitelenen Hürriyet gazetesinin kaptan köşkünde oturan Ertuğrul Özkök üst 
düzey bir komutana atfen bu defa işi silahsız kuvvetler halletsin başlıklı bir yazısı ile 
gündemi sarsıyor. Ben gündemi sarsan bu yazıdaki üst düzey komutanı siz yani o dönemin 
genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı olarak algılıyorum. Ancak işin doğrusunu 
sizden öğrenmek istiyorum, bu üst düzey komutan siz miydiniz?"

 "Hayır, çünkü basınla mümkün olduğu kadar uzak kalmışımdır. Bunu ifademde de 
daha evvel yazdım basından uzak kalmışım, bir de bu söyledikleriniz mantık dışı şeylerle 
alakamız yok, askerin ne alakası olur. Siz bunları anlatırken ben de şaşırıyorum yani ne 
oluyor acaba diye, teşekkür ederim."

 "17 Ocak 1997 tarihinde genelkurmay başkanlığında Cumhurbaşkanına bir brifing 
verilmiştir. Her ne kadar genelkurmay başkanılığında verilmiş olsa da bu brifingin 
cumhurbaşkanının daveti üzerine verildiğini söylediniz. Ancak 17 Ocak 1997 tarihinde 
verilen bu brifing Erol Özkasnak'ın ifadesi ile 28 Şubat sürecinin başlangıcıdır. Ve 
Gölcük'teki 22-24 Ocak 1997 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantı da 28 şubat 
kararlarının çıkış noktası, orijini ya da merkezidir. Bu ifadeler iddianamede aynen geçtiği 
için böyle alıntılıyorum. Hem brifingde, hem de Gölcük'teki toplantıda bulunan birisi olarak 
siz Erol Özkasnak'ın ifadelerine katılıyor musunuz?"

"Buna cevap vermek istemiyorum."
 "Peki garnizon komutanlıkları tarafından vatandaşlarımıza ve devlet kurumlarına 

yönelik olarak yurt içi istihbarat yapılması mümkün müdür, garnizon komutanlıkları 
tarafından vatandaşlarımıza ve devlet kurumlarına yönelik olarak yurt içi istihbarat yapılması 
mümkün müdür?"

"Bunu başlangıçta söyledim ben cevap vermeyeceğim."
 "Genelkurmayın görev kapsamı içerisinde bu şekilde istihbarat çalışması yapılması 

talimatı sizin döneminizde genelkurmay emri olarak kuvvet komutanlıklarına ve bu yolla 
garnizon komutanlıklarına verilmiş midir?"

"Yoktur öyle bir şey."
 "Peki, size bir belgeden bahsetmek istiyorum. Laiklik aleyhtarı faaliyetler 



  

konulu belge. Genelkurmay başkanı emri ile dağıtım gereği olarak kuvvet 
komutanlıklarına gönderilen genelkurmay harekat başkanı korgeneral Çetin Doğan 
imzalı 16 Nisan 1997 tarihli laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu belgede özetle; garnizon 
komutanlıklarınca öncelikle cuma ve bayram namazları olmak üzere verilen tüm hutbe 
ve vaazların personel görevlendirmek suretiyle takibinin ve tespit edilen hususların yer 
ve zaman belirtilerek rapor edilmesinin görevlendirilecek personelin seçimi ve görevin 
icrasının bizzat takip ve kontrol edilmesi talimat edilmekte, şimdi sorum şu; kuvvet 
komutanlıklarına ve jandarma genel komutanlığına gereği için gönderilmiş ve bu 
kurumların kayıtlarında yer almış bu belgeden sizin haberiniz var mı?"

"Hayır, böyle bir şey zaten olamaz."
 "Batı çalışma grubu, araştırma, proje hazırlama görevi ile sadece bir yerde 

oluşturulmuş masum bir komisyon mudur, yoksa 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu 
belgesinin 4. Maddesinde yer aldığı şekli ile ayrı bir birim teşkilatlanması mıdır?"

"Buna da cevap vermiyorum."
 "28 Şubat sürecinde iç istihbaratın genelkurmayda toplanmasına neden gerek 

duyulmuştur?"
 "Cevap vermiyorum."
 "İddianamenin 306. Sayfasında 9. Klasör, 361-364 diye de bir ayrıntı var orada. 

Çevik Bir'in Amerika'da CIA yöneticilerinin CIA başkan vekilinin de katılımı ile bulunduğu 
bir toplantıya ait bir görüşme tutanağı var. 28 şubattan bir hafta önce, 21 şubat 1997 tarihinde 
yapılan bu görüşmede Çevik Bir'e ve beraberindeki Kılıç'a muhtelif sorular yöneltiliyor. 
Örneğin, bu görüşmede soru soran kişi mevcut iktidara ve refah partisine yönelik olarak 
Türkiye'de askerler tarafından yürütülen çalışmalara atfen, aynen ifade şu, şu anda 21 şubat 
1997 tarihinde, şu anda hafif dozajda ilaç kullandığınızı biliyoruz. Ne zaman kuvvetli 
dozaj kullanacaksınız şeklinde bir soru sorabiliyor, bu kişiler refah partisinin ve 
Erbakan'ın iktidardan uzaklaştırılması için oldukça sabırsızlanıyor ve bununla ilgili olarak da 
kuvvetli bir dozaj kullanımına ilişkin yakın bir tarihi bizzat ikinci başkan olarak Çevik Bir'in 
ağzından duymak istiyorum. Benim sormak istediğim şu; böylesi önemli uluslararası ve 
genelkurmayı temsilen yapılan görüşmelerin tutanakları sizin önünüze geliyor muydu, 
geliyorsa bu konuda ne gibi bir işlem yaptınız?"

"Buna da cevap vermeyeceğim."
 "İran'da generaller Humeyni hareketinin irticanın kendisi olduğunu fark ettiklerinde 

iş işten geçmişti şeklinde. Örneğin gazeteci Fatih Çekirge bu sözlerinizi 1 Eylül 1996 
tarihinde genelkurmay başkanı ilk kez konuştu üst başlığı ile ve Karadayı'dan Humeyni dersi 
manşeti ile yayınlamıştı. Bizzat size atfen atılan bir manşet ile, şimdi baktığımızda sizin bu 
sözleriniz ile Sayın Kılıç'ın ifadeleri birebir örtüşüyor. Öncelikle bu konuda ne söylemek 
istersiniz?"

"Yok efendim."
 "İddianamenin 50 ile 56. sayfaları arasında refah yol hükumeti dönemi ele 

alınmıştır. Bu bölüm içerisinde Mesut Yılmaz'ın meclis grup toplantısında yapmış 
olduğu konuşmasından bir ifade var. Mesut Yılmaz 2 Ekim 1996 günü meclisteki grup 
toplantısındaki konuşmasında bir darbe hareketinin oluşturulmasına ilişkin bazı 
kadroların çalışma içinde olduklarına dair sezgilerim, hatta bilgilerim var demektedir. 
Bu sabah gazetesinin 3 Ekim 1996 tarihli nüshasında da yayınlanmış. Genelkurmay başkanı 
olarak bu haberler üzerine ne gibi bir işlem yaptınız?"

"Buna da cevap vermiyorum, gidin Mesut Bey'e sorun."
 "Yine iddianamenin aynı sayfasındaki bir başka paragrafta sizin tarafınızdan 

Erbakan'ın Libya'ya gitmesi hata idi şeklinde bir ifadenin kullanılması üzerine 
başbakan yardımcısı Tansu Çiller'in sizinle sürpriz bir görüşme yaptığı ve size merak 
etmeyin paşam dediği doğru mudur?"



  

"Yok öyle bir şey."
 "Sincan'daki tankların yürüyüşünün istismara açık bir günde ve sizden 

habersiz yapılmış olduğunu söylediniz, peki basına yansıyan yönü itibariyle darbe ile de 
ilişkilendirilen böylesi bir olay ve haber karşısında olayın sorumluları hakkında 
herhangi bir işlem yaptınız mı?"

"Sorumlu olacak kimse yok ki eğitim olan, eğitim için bir faaliyet o kadar"
"Her herhangi bir komutanın ülkenin başbakanına karşı rakılı eylem yapması veya 

ona hakaret etmesi üzerine genelkurmay başkanı olarak yani komutanların komutanı olarak 
yapmanız gereken bir işlemin mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlara karşı sizin 
yaptığınız, yapılmasını talimat ettiğiniz herhangi bir işlem oldu mu, olmuşsa sonucu nedir?"

"Buna da cevap vermiyorum."
 "Son olarak refah partisinden bahsederken refah partisinin anayasa mahkemesi 

tarafından kapatılmış olduğunu söylediniz. O tarihte 4 milyonu aşkın üyesi ile 6 milyonu 
aşkın oy almış, ülkenin 1. Partisi, ve 54. Hükumetin kurucusu olmuş bir parti kapatılırken 
olayları o dönemde olabildiğince abartan, habbeyi kubbe yapan bir kısım medyanın tahrikleri 
ve gazete kupürleri delil olarak kullanılmıştır. Yani bu şeyin kapatılmasında deliller bunlar. 
Bu konuda sormak istediğim şu: 28 şubat sürecinde refah partisinin kapatılması yönünde delil 
oluşturucu bu yayınları yapan medya üzerinde genelkurmay başkanlığı olarak yönlendirici rol 
ifa ettiğiniz iddiaları karşında neler söylemek istersiniz?"

"Mantıksız şeyler bunlar, o bakımdan buna da cevap vermiyorum."
"Birinci sorudan başlıyorum İsmail Bey, henüz refah partisi iktidar olmadan önce 

Anavatan-Refah partisi koalisyon görüşmeleri yapılmakta, protokol hazırlanmış ve imza 
bekleniyor. Siz meclis başkanı Mustafa Kalemli ile önce Gata'da asker ziyareti esnasında, 
peşinden evine gidince yaptığınız telefon görüşmeleri ile ana refah kurulursa hiç hoşa 
gitmeyen hadiseler olacak, üzerinize düşeni yapınız şeklinde bir talimat verdiğiniz, bayram 
tatiline gittiğiniz Bursa'da bayramın ikinci günü doğru yol partisi başkanı Tansu Çiller'i 
ziyaret etmeniz sonrası imza aşamasına gelen protokol bozularak Anavatan Refah koalisyonu 
gerçekleşmemiştir. Ana refah koalisyonunun kurulmamasına yönelik girişiminiz henüz 
kurulmamış olan bir refah iktidarına karşı önceden aldığınız bu tavrın nedeni nedir?"

 "Bunu, şunu ifade etmek istiyorum bunu sık sık soruyorlar ama Sayın Çiller'in 
avukatı Karadayı'nın Uludağ'a gidip şeyle konuştuğunu, veya Tansu Çiller'in Uludağ'a gelip 
benimle görüştüğüne dair o lafların hepsinin yalan olduğunu ifade etti. Daha ne yapalım, 
bunu sık sık ortaya konuyor o bakımdan sualinize cevap vermiyorum."

 "Peki, soru 2, refah yol hükümeti 8 Temmuz 1996 tarihinde kurulmuş, refah yol 
hükumeti kurulmasından itibaren 22 gün geçtikten sonra 1 ağustos 1996'da başlayan yaş 
kararı ile 13 subay, 16 astsubay irticacı gerekçesiyle ordudan atılmış, kuruluşundan bir buçuk 
ay sonra 27 Ağustos 1996 tarihinde yapılan MGK toplantısında Güven Erkaya tarafından iç 
tehdit olarak irtica gündeme getirilerek tartışılması istenmiş. Yine aralık 1996 tarihli yaş 
toplantısında ve aralık MGK toplantısında dış ve iç tehdit açısından irticanın daha öncelikli 
bir tehdit olduğu ifade edilerek gündeme alınması teklif edilmiş, yaş kararı ile de tarihin en 
büyük temizliği olarak nitelenen 68 kişinin irtica gerekçesiyle ordudan atılması 
kararlaştırılmıştır. Henüz bir kaç ayını bile doldurmamış refah iktidarının ilk iki yaş 
toplantısında bu tarihe kadar görülmemiş miktarda askerin ordudan atılması, refah 
iktidarının hemen başında irticaya destek verdiği iddialarının gündeme getirilmesi 
daha önceden bir hazırlık yapıldığını göstermez mi, 1996 yılında yapılan ikinci yaş 
toplantısında atılan asker sayısı"

"Cevap vermiyorum efendim."
 "30 Ağustos 1996 Zafer Bayramı kutlamaları sonrası yaptığınız irtica tehlikesinin 

bir an önce önüne geçilmesi yönündeki düşüncelerinize havi konuşmalar ve Karadayı'dan 
Humeyni dersi şeklindeki açıklamanız ile 9 Ekim 1996 tarihli Hürriyete haber konusu olan 



  

Erbakan'ın Libya'ya gitmesi hata idi açıklamanız devlet protokol sıralamasında bağlı 
olduğunuz bir makama karşı yapılmış bir saygısızlık değil midir, hukuka ve demokratik 
teamüllere bağlı bir genelkurmay başkanının görevleri arasında bu nevi açıklamaları yapmak 
var mıdır?"

"Ben öyle bir şey konuşmadım, cevap vermiyorum."
 "27 Eylül 1996 tarihinden hava harp okulunun yeni eğitim yılı açılışında 

yaptığınız konuşmada irtica tehlikesinin kazandığı boyutu ve sebeplerini anlatırken 
durarak bekleyecek zaman değil, partiler ne yapıyor demek suretiyle refah iktidarına 
karşı bir şeyler yapılması gerekliliğini gündeme getirmeniz doğru bir davranış mıdır, 
sizin bu açıklamalarınız refah iktidarına karşı daha önceden yapılan hazırlıkların 
varlığını göstermiyor mu?"

"Bunlara da cevap vermiyorum, çok şey öğreniyorum sizden ama."
"Peki, Erol Özkasnak, Hulki Cevizoğlu ile yaptığı mülakatta 28 şubat darbe 

sürecinin 11 Ocak 1997'de başladığını belirtiyor. 9 Ocak 1997 tarihinde resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe konulan yayınlandığı tarihte de darbe otomatiğe bağlandı manşetleri 
ile gündeme gelen batı çalışma grubunun hükumet nezdindeki kurumları kontrol 
amacıyla oluşturulan kriz masasının da zeminini oluşturan kriz yönetim merkezi 
yönetmeliğinin yayınlanması üzerine bu sürecin başladığı görüşüne katılıyor musunuz?"

"Buna da cevap vermiyorum."
 "17 Ocak 1997 günü genelkurmay başkanlığı tarafından genelkurmaya 

çağrılan Cumhurbaşkanı Demirel ile genelkurmay başkanlığı binası İnönü salonunda 
irtica konusunda alınacak tedbirler konuşulmuştur. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı 
devletin başıdır. Gerek genelkurmay başkanı ile gerekse hükumetin başı ile yaptığı 
olağan ya da olağanüstü toplantılarını köşkte yapar. Cumhurbaşkanını genelkurmay 
başkanlığına çağrılarak brifing verilmesi, protokol kurallarına uygun normal ve rutin 
bir uygulama mıdır?" " Avukatım cevap verecek bunlara."

"23-25 Ocak 1997 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında deniz kuvvetlerinin 
ev sahipliğinde yapılan harp oyunu konulu plan tatbikatı toplantısına katıldınız bu belli 
dosyada. Bu toplantıda oynanan harp planı tatbikatının içeriği neydi?"

"Onu daha evvelki konuşmamda belirttim."
"Taner Baytok tarafından yazılan Güven Erkaya ile ilgili hatıratta deniz kuvvetleri 

komutanı Güven Erkaya, irticanın birinci tehdit olduğuna ve irtica ile mücadele için bir grup 
kurulmasına dair öneriyi genelkurmay başkanı olarak şahsınıza yaptığını, bu teklifin de sizin 
tarafınızdan kabul edildiğini, dolayısıyla 28 şubat sürecinin mimarının Güven Erkaya 
olduğunu belirtiyor. Hatıratta belirtilen bu iddiaya ne diyorsunuz?"

"Buna da cevap vermiyorum."
"Salim Dervişoğlu, Hulki Cevizoğlu ile yaptığı mülakatta genelkurmay başkanı 

olarak sizin de katıldığınız 23-25 Ocak 1997 Gölcük toplantısı ile ilgili olarak 
biliyorsunuz 28 şubattan önce Gölcük'te bir harp oyunu yapıldı. O harp oyununda 
bütün Ankara'da görevli kuvvet komutanlarına ilaveten diğer komutanlar da vardı. 
Orada doğal olarak o gün memleketin içinde bulunduğu durum görüşüldü. İstişare 
edildi, harekat tarzı ne olabilir denildi, verilen karar yasal ortamlar içinde bu konuların 
dile getirilmesi oldu ki MGK'daki 28 şubat toplantısı bunun sonucunda meydana geldi 
diyor. Salim Dervişoğlu aynı konuşmasında 28 şubat milli güvenlik kurulu kararlarının 
Gölcük toplantısına dayandığı ve kararın çıkış orijininin Gölcük olduğunu belirtiyor. 
Bu açıklama için ne diyorsunuz?" 

 "Daha evvelki konuşmamda bunlara cevap verdim, cevap vermiyorum şimdi."
 "Erol Özkasnak kanal 6'da Hulki Cevizoğlu ile yaptığı mülakatta 28 şubatın 

postmodern darbe olduğunu, bu çerçevede herşeyin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı 
Karadayı'nın kontrolü altında cereyan ettiğini, genelkurmay başkanının izni alınmadan 



  

kimsenin ne ikinci başkanın, ne de kendisinin 28 şubat uygulamasını böyle bir eylemi 
uygulamaya geçiremeyeceğini belirtiyor ne diyorsunuz?"

"Cevap vermiyorum."
"Çevik Bir ile Erol Özkasnak'ın yaptıkları herşeyden haberiniz yok muydu?"
"Ona da cevap vermiyorum."
"28 şubat darbesi sürecinde genelkurmay genel sekreteri olan Erol Özkasnak 

Hulki Cevizoğlu ile yaptığı mülakatta yine 28 şubat sürecinde en faal olanlar başta 
Sayın Genelkurmay başkanı ve genelkurmay ikinci başkanı olmak üzere o zamanın 
kuvvet komutanlarıydı. Genelkurmay başkanı, genelkurmay ikinci başkanına ve genel 
sekretere konuşma ve söz hakkı verir, kendi adına konuşmalarını yaptırır demektedir. 
28 şubat sürecinde gerek ikinci başkanın, gerekse genel sekreterin açıklamaları sizin 
verdiğiniz konuşma ve söz hakkı üzerine mi yapıldı?"

"Buna da cevap vermiyorum."
 "İfadenizde 60 ve 80 darbelerini yaşadığınızı, bildiğinizi belirtiyorsunuz. Bu 

çerçevede 23-25 Ocak 1997 Gölcük donanma komutanlığında gerçekleşen harp oyunun 
plan seminerinin 12 Eylül 1980 öncesi oynanan bayrak planı ile son günlerde gündeme 
gelen ve Selimiye'de oynanan balyoz plan seminerinden farkı var mıydı?"

"Buna da cevap vermiyorum."
 "Güven Erkaya tarafından irtica konusu ve irtica ile mücadele için bir grup 

oluşturulması fikrinin size söylenmesinden sonraki aylarda 4 nisan 1997 tarihli BÇG 
oluşturulmasına dair toplantıdan haberiniz var mıydı?"

"Cevap vermiyorum."
"10 Nisan 1997 tarihli BÇG kuruluşuna dair belgede irtica tehdidi TSK'nın 

birinci öncelikli vazifesi olduğu, köklü tedbirlerin alınmasına ihtiyacı olduğu, koruma 
ve kollama yükümlülüğü ve irticanın önlenmesi vazifesi gereğince ve bu amaçla TSK 
içinde BÇG adı ile İGHD bünyesinde iç güvenlik harekat bünyesinde faaliyet gösterecek 
bir teşkilat kurulacağı, benzer bir teşkilatlanmanın kuvvet komutanlıklarında ve 
jandarma genel komutanlığı bünyesinde kurulacağı belirtiliyor. Bu BÇG teşkilatı 
kurulması emrini siz verdiniz mi diye soruyorum, cevap vermiyorsunuz, kuruluşundan 
haberiniz olmadı mı?"

"Cevap vermiyorum."
 "9 Temmuz 1997 tarihinde yapılan ve genelkurmay başkanı başkanlığında 

toplanan ikinci başkan, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetler, jandarma 
komutanlığı ve MGK sekreterliğinin katıldığı BÇG ile ilgili brifinglerin görüşüldüğü 
toplantıda siz herhangi bir kimseye bu brifingi verirsek brifing metninde deniz 
kuvvetleri komutanlığındaki olayı yazmayın talimatı veriyorsunuz. Yazmayın dediğiniz 
olay nedir, 23-24 Ocak 1997 tarihli harp plan oyunu tatbikatını mı kastediyorsunuz?"

"Cevap vermiyorum."
"Evet, açıklamalarınızda, savunmalarınızda irticanın geldiği aşamaları vurgulamak 

için aczmendilerden bahsettiniz. 27 Mayıs 1997 tarihli batı çalışmanın eylem planlarında 
konu tekke ve zaviyeler, alınacak tedbirler basın ve yayın organlarında aczmendi, üfürükçü 
hoca ve benzeri konuların sürekli gündemde tutulmasından bahsediliyor. İcracı da 
genelkurmaydaki diğer görevliler. Şimdi Gazeteci Zihni Çakır, 28 şubat sürecinin 
başlatılması için aczmendi grubunu asker tarafından Yalova'da Arif Doğan'ın görevli 
olduğu yerlerde eğitildiğini belirtiliyor, ayrıca devamla aczmendilerin ve Ali 
Kalkancı'nın feribotla İstanbul'dan Yalova'ya götürülürken Çevik Bir ve Veli 
Küçük'ün denetimlerinde götürüldüklerine ilişkin bir iddia var. Yalova'da şimdi diğer 
taraftan Jitem'in yayın organı olduğu söylenen strateji dergisinde çalıştığını söyleyen 
Seyhan Soylu isimli kişi de gazetelere verdiği mülakatta 28 şubatın gizli kahramanıyım, 
28 şubat süreci benim yaptığım olaylarla başladı, Ali Kalkancı, Emire Kalkancı olayını 



  

yakaladık. Aczmendi liderinin yakalanmasını ve Fadime Şahin ile Emire Kalkancı'nın 
ekrana çıkmasını sağladık diyor. BÇG'nin uygulamalarını belirten batı eylem planında 
da geçen bu olaylar sivrilmiş fanatik liderler ve yöneticilerin pasif hale getirilmesi 
maksadıyla uygulanan uygun hareket tarzları değil midir?"

"Cevap vermiyorum."
 "Albay Arif Doğan'ın Jitem dergisi çalışanı Seyhan Soylu'nun açıklamaları ve 

BÇG'nin batı eylem planı birlikte değerlendirildiğinde irticanın geldiği aşamaları göstermek 
için kullanılan aczmendi olayları psikolojik harekat uygulamaları doğrultusunda bizzat asker 
tarafından organize edilmiş uygun harekat tarzları görülüyor ne dersiniz?"

"Cevap vermiyorum."
"Bir kısım kuruluşların, ordudan atılanlara mahkeme hakkı tanınması açıklamasına 

sert tepki gösterdiğiniz kamuoyuna yansıdı, ayrıca irtica tehdidine dikkat çeken brifinglerde 
yaş kararlarına yargı yolu açılması talebini eleştiriyorsunuz. Ordudan atılanlara yargı yoluna 
başvurma hakkı tanınması talebine sizi şiddetli tepki göstermeye sevk eden neden nedir?"

"Cevap vermiyorum, çünkü öyle bir şey yok."
"Ordudan irtica gerekçesi ile atılmaların yasalara uygun bulunmayabileceği endişesi 

taşıyor muydunuz?"
"Cevap vermiyorum."
 "28 şubat 1997 milli güvenlik kurulu toplantısından 10 gün önce 18 şubat 1997 

tarihli gazetelerde en kritik MGK başlıkları ile çıktı haberler. Gazeteciler 23-25 Ocak 1997 
tarihli harp oyunu esnasında hazırlanan maddelerden haberdar mı olmuşlardı, yoksa MGK 
üyeleri üzerinde baskı oluşturmak üzere gazetelere istenecek tema olarak bu başlıklar 
verilmiş miydi?"

"Cevap vermiyorum."
"Savcılık ifadenizde 27 mayısı, 12 eylülü yaşadığınız için demokrasiye inandığınızı, 

yasal mevzuat haricinde herhangi birşeye bilerek ve isteyerek imza atmadığınızı 
belirtiyorsunuz. Bçg çalışmalarında emirlerinde size atıf yapılıyor ve sizin bilginiz dahilinde 
herşeyin gerçekleştiği söyleniyor, nitekim bçg kuruluşu ile ilgili 4 nisan tarihli belgede 
imzanız yok ancak BÇG'yi kabul ediyorsunuz. Bçg'yi kabul etmek veya BÇG çalışmalarına 
destek vermeniz için size herhangi bir baskı yapıldı mı, yoksa kendi istek ve iradenizle mi 
desteklediniz?" 

"Cevap vermiyorum, yeter yav"
 "Genelkurmay başkanı adına imzalanan 10 nisan 1997 tarihli belge ile 29 nisan 

1997 tarihli rapor sistemi konulu belgeleri hazırlayanlar ve imzalayanlar sizin talimatınızla 
mı imzaladılar, talimatınız yoksa suç işlemiş olduklarını düşünüyor musunuz?"

"Cevap vermiyorum."
"28 şubat sürecinde deniz kuvvetleri komutanı olan Güven Erkaya ölümünden 

sonra yayımlanmasını istediği hatıratında Refahyol'dan duyulan rahatsızlığı, 
genelkurmay başkanını odasında sık sık konuştuk, arkadaşlarla konuşurken kamuoyun 
önünde açık mücadeleden ihtilal yapmaya kadar geniş bir yelpaze içinde görüşler 
değerlendirildi. Ben MGK'yı kullanmayı teklif ettim, MGK'da da konuyu sürekli 
irdeledik, ocaktan sonraki aylarda ihtilal yapılacakmış gibi bir hava oluşturduk. 
Erbakan'ın ihtilal olacakmış havası esmeye başlayınca istifa ettiğini belirtmiştir. Güven 
Erkaya'nın henüz 1 yılı bile dolmamış, Refahyol hükumetinin darbe havası oluşturulması 
sonucu düşürüldüğü açıklamasına ne diyorsunuz?"  

"Cevap vermiyorum."
 "Andıç, güçlü eylem planında iç kamuoyuna yönelik faaliyetler kısmında siyasi 

partilerden bahsediliyor ve fazilet partisi maksat yıpratmak, icra edecek makam j-2, j-3 icra 
zamanı 24 Nisan 1998 diyor. Genelkurmay başkanlığının herhangi bir sebeple siyasi partileri 
yıpratmak için harekat uygulamak hak ve yetkisi var mı?"



  

"Cevap vermiyorum."
 "Refahyol hükumetine yönelik sivil baskıyı artırmak üzere sürekli aydınlık için 

1 dakika karanlık adıyla batı çalışma grubunun direktifleri ile başlatılan psikolojik 
harekat eylemi sizin tarafınızca da örnek gösterildi savunmanızda. Okullara alınmayan, 
açtıkları idare davalar reddedilen kız öğrencilerin adalet arıyoruz diyerek yaktıkları 
mumların irticai simgesel bir eylem kabul edilmesi irtica ile mücadelenin gereği mi yoksa 
BÇG tarafından başlatılmış psikolojik harekat uygulamasına karşı bir eylem kabul edildiği 
için mi simge olarak değerlendirdiniz?"

"Cevap vermiyorum."
 "BÇG rapor sistemi konulu 29 nisan 1997 tarihli genelkurmay başkanı emri ile 

Çetin Doğan tarafından imzalanarak komutanlıklara, MGK genel sekreterliğine ve istihbarat 
başkanlığına gönderilen cuma ve bayram hutbe ve vaazlarının takip ve genelkurmay 
başkanlığına haber verilmesi emri sizin isteğinizle ve emriniz üzerine mi verildi?"

"Cevap vermiyorum."
 "Genelkurmay başkanlığının camilerdeki hutbe ve vaazları denetlemek gibi bir 

görevi var mıdır?"
"Cevap vermiyorum, nereden buluyorsunuz bunları."
 "Batı eylem planında islami sermaye şirketlerinin takip edilmesi ile ilgili faaliyet 

doğrultusunda genelkurmay başkanlığı adına Mit müsteşarlığına yazılan 14 mayıs 1997 
tarihli yazı ile islami sermaye olarak nitelenen Kommassan, Ülker, Yimpaş vesaire gibi 
kuruluşların kurucuları, sermayeleri devletten teşvik almadıkları konularında bilgi istenmiştir. 
Bu yazıdan sonra gelen bilgiler ve günlerde genelkurmay başkanlığının 6 haziran 1997 
tarihli gazetelerde ordudan ambargo, genelkurmay irticacı kuruluşlardan alışveriş 
yapmayın haberi ile vatandaşı bir kısım şirketlere karşı boykota davet eden açıklaması 
çıkmıştır. Aynı haberlerde genelkurmay elinde bu yönde bir kara listenin varlığından da 
bahsedilmektedir. Genelkurmay başkanlığının halkı herhangi bir kuruluşa karşı alışveriş 
yapma, ya da yapmama hususunda çağrıda bulunma hakkı ve yetkisi var mıdır?"

"Sayın Avukatım bunlara cevap verecek, olacak şey değil yani."
 "Refah Partisi ile ilgili herhangi bir karşı düşünceniz olmadığını söylemiştiniz 

savunmalarınızda, refah partisinin kapatılmasından sonra bir durum tespiti konulu analiz var. 
Proje subaylarınız tarafından hazırlanmış genelkurmayda. Kapatılan refah partisinin yoğun 
bir şekilde siyasete devam ettiği belirtiliyor. Teklifler bölümünde mahkeme kararının 
yayımlanması çabuklaştırılmalıdır. Gerekirse ara bir karar ile kararın tartışılması 
yasaklanmalı ve partinin varlığına son verilmelidir diyor, Refah Partisine karşı 
genelkurmayın örtülü psikolojik harekat yürüttüğünü göstermiyor mu bu tespitleriniz?"

"Cevap vermiyorum."
"Evet Mehmet Ali Birand'ın kitabında Türkiye'yi 28 Şubat'a götürecek olan 

kadro çok kararlıydı, Refah irticanın kaynağıydı ve iktidar mutlaka gitmeliydi, ülkenin 
yakın tarihinde benzere görülmemiş bir psikolojik savaş planlanmıştı, planlamayı 
genelkurmay hazırladı, kendini geride tutan ancak her konuda karar veren 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve ona tam destek veren 
Kara, Hava, Deniz, Jandarma Kuvvet Komutanları ile MGK genel sekteri, Refah yolu 
devirme kararını verenler geri planda kalırken, medya ve kamuoyunun önüne çıkan en 
belirgin iki yüz, Genelkurmay ikinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir ve Genel sekreter 
Tümgeneral Erol Özkasnak olduğu, bu kadronun gerçek beyni, adeta lokomotifi ise 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'ydı, bu yazılı tekzip ettiniz mi?"

"Cevap vermiyorum."
 "Yine ordunun sabrının taştığı gibi bir izlenim ben edindim yazılı savunmanızı 

okurken, sabrınız taşarsa eğer hükümet düşürülmeseydi, istifa ettirilmeseydi, 12 Eylül benzeri 
fiili bir darbe mi gerçekleştirilecekti?"



  

"Böyle bir şey yok, cevap vermiyorum."
"Sanıkların tamamı, sizin dışınızdaki sanıkların tamamı bu dava kapsamında, Batı 

Çalışma Grubu kapsamında mutlaka hiyerarşik bir silsile içerisinde emirlerin geldiğini, 
bunun mutlaka bir üst emre dayanması gerektiğini dile getiriyorlar ve ayrıca size bu 
yönde de soruları oldu, yani sizden alt kuvvet komutanlarının, ilk emir olmadan sonraki 
emirler uygulanamayacağına göre en yetkili de siz olduğunuza göre ilk emir sahibi siz 
misiniz?"

"Buna da cevap vermiyorum, çünkü savunmamda bunlar var hepsi."
 "Türkiye'nin de fiili bir gerçeği söz konusu 28 Şubat darbesinden önce gerçekleşmiş 

darbeler var, artı 28 Şubat darbesinden sonra da mahkemelere konu olmuş ve mahkumiyetle 
sonuçlanmış darbeye teşebbüs davaları var, bu ordunun içerisinde yasa dışı yapılanmaların 
olduğunu göstermiyor mu, öncesinde ve sonrasında süreklilik arz etmesi?"

 "Buna da cevap vermiyorum, yalnız 28 Şubat darbe değildir bunu çok iyi bilmeniz 
lazım."

 "28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce henüz kamu 
davası açılmamış olsa da biliyorsunuz darbe ile ilgili soruşturma halen devam ediyor, 
burada görülen sadece Batı Çalışma Grubu ile ilgili kısmı, bu darbenin 
gerçekleşmesinde çok önemli katkıları rol oynadığı bilinen TÜSİAD'ın 28 Şubat tarihli 
Milli Güvenlik Kurulu toplantısından birkaç gün önce 25 Şubat 1997'de TÜSİAD'ın 
Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve Demirel'in ziyareti basına yansıdı, bu ziyaret Batı 
Çalışma Grubu ile işbirliği sonucunda mı gerçekleşti veya sadece tesadüf müdür?"

"Böyle bir şey yok efendim, cevap vermiyorum. "
 "Yine 28 Şubat darbesinden 4 gün önce İsrail Genel Kurmay Başkanı Annon Lipkin 

Shahak'ın daveti üzerine İsrail'e gittiniz, Cumhurbaşkanı Ezel Wiseman'ın, Başbakan 
Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı İzak Mordechai ile görüştünüz, basına da yansıdı, 
ayrıntılı olarakta Milliyet Gazetesinde hemen bir gün önce bu görüşmelerin içeriği de 
yayınlandı, bu görüşmelerden sadece bir gün sonra  9 saatlik bir Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısı yapıldı, İsrail de bu toplantının provası mı yapıldı?"

"Efendim sayın avukat ben hayretler içinde kalıyorum, bu sorduğunuz sualleri 
nereden yaratıyorsunuz müthiş bir zeka lazım."

 "28 Şubat sürecinde bazı avukat arkadaşlarımızda dile getirdiler, yabancı devletlerin 
etkin bir rol, yer aldığı görülüyor, siz bir ülkenin bekasını, güvenliğini emanet ettiği bir 
kuruluşun en başında olan bir kişi olarak yabancı ülkelerle iş birliğini doğru buluyor 
musunuz?"

"Buna cevap vermiyorum, böyle saçma şey olmaz."
"Hakkı Bey yıl 1997, 17 Ocak Genelkurmay Karargahındasınız, yanınızda kuvvet 

komutanları var, Cumhurbaşkanı, dönemin Cumhurbaşkanı Demirel ile bir takım konuları 
istişare ediyorsunuz ve ülke genelinde irticai faaliyetlerin arttığına dair bir takım örnekler 
vererek konuyu arz ettikten sonra Cumhurbaşkanı Demirel sizlere şöyle bir hitapta 
bulunuyor, devlet başkanı olarak görevimi yaparım sizlerle iş birliği yaparım, iş birliğinden 
kastının ne olduğunu biliyor musunuz?"

"Cevap vermiyorum."
 "150 bin kişilik kadrolaşma Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde olan bir 

kadrolaşma mıdır, yoksa Türkiye genelinde halka ilişkin bir kadrolaşma rakamı 
mıdır?"

"Cevap vermiyorum efendim, mantıklı bulmadığım için."
 "Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde İslami sermayeyi araştırmaya ilişkin bir 

kuruluş var mıdır?"
"Cevap vermiyorum."
"Dönemin İstanbul Belediyesinde bir takım hayır işlerine ilişkin teberru 



  

makbuzlarının incelenmesi gerektiği talimatını veriyorsunuz, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesindeki teberru işlerini araştırın şeklinde, belediyede bu şekildeki yapılan işlemleri 
tespit etmeye yönelik istihbarı personel bulundurdun mu?"

"Buna da cevap vermiyorum."
"O dönemdeki Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bir takım silahlar satın 

alınıyor, bunlar uzun namlulu top, havan gibi siz bizzat top ve havan gibi emniyet tarafından 
polisin silahlanma ve teknik malzeme alımı top ve havan gibi bunlar nerede, ne kadar 
arayalım bulalım ve genelkurmayın haberi olmadan alınmasın diyorsunuz, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin İçişleri Bakanlığını ve özellikle de Emniyet Genel Müdürlüğünü 
denetleme görevi var mıdır?"

"Buna da cevap vermiyorum."
"Aynı toplantıda camilerde bazı silahlar olduğunu söylüyorsunuz, camilerde 

silah olduğunu tespit edecek herhangi bir çalışmanız oldu mu?"
"İstihbarat raporlarından alınan rapor, şeyler bunlar."
 "Peki bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1920'den itibaren ülkede 

camilerde hiç silah yakalandığına şahit oldunuz mu vatandaş olarak?"
"Buna da cevap vermiyorum."
 "Her gün 13 buçuk cami kuruluyor, bunları mutlaka değerlendirmemiz lazım 

diyorsunuz, Türkiye de, 75 milyon nüfuslu bir ülkede günde 13 caminin açılmış olması sizi 
rahatsız mı ediyor?"

 "Evet, sizden önceki Genelkurmay Başkanı ve sizden sonraki Genelkurmay 
Başkanlarının icraatlarını istatistiki rakam olarak arz edeceğim, sizinkini de arz edeceğim, 
aradaki tenakuzu sormaya çalışacağım, sizden bir önceki Genelkurmay Başkanımız 
zamanında Yüksek Askeri Şurâ kararlarında 2 yıl öncesinde 48 kişi, 1 yıl öncesinde 54 kişi 
Yüksek Askeri Şurâ kararları ile Silahlı Kuvvetlerden disiplinsizlik sebebi ile re'sen ilişiği 
kesilen personel, Genelkurmay Başkanlığınız bitiyor, sizden sonraki Genelkurmay 
Başkanımızın 1 sene sonraki Silahlı Kuvvetlerden ilişiğini kestiği personel sayısı 62, ondan 1 
sene sonra 44, bu günümüze kadar azalarak iniyor, tekli hanelere kadar, fakat sizin 
genelkurmay başkanlığı yaptığınız süreç esnasında bir yılda 272 kişi, 1 yılda 297 kişi bu 
rakamlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak bizlere sunulmuş rakamlardır, 
mahkeme heyeti tarafından teyidi alınabilir ve toplamda 1546 kişi Yüksek Askeri Şurâ 
Kararı ile Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız dönemde Silahlı Kuvvetlerden ilişiği 
kesiliyor, yani sizden önce 48-54, sizden sonra 62-44, sizin genelkurmay başkanlığı 
yaptığınız zamanda 1546, buna ben ve benim gibi kararnamelerle atılan subay - astsubaylar 
hariç, peki nasıl bir teşkilat kullandınız ki 1546 kişiyi tespit ettiniz, bunu tespit etmek için 
bir ayrı grup oluşturdunuz mu?"

"Bunu sayın avukatım ifade edecek, buna cevap vermiyorum."
 "Bu grup, bu mümtaz Silahlı Kuvvetleri personeli pırıl pırıl subay, genç subay, 

astsubayları irticai faaliyette bulunduğu gerekçesi ile fişledi mi?"
"Buna da cevap vermiyorum."
 "Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir subay, astsubayın Silahlı Kuvvetlerden 

ilişiğinin kesilmesine ilişkin teamül, daha doğrusu ilk başlatılması gereken teamül direk 
Yüksek Askeri Şurâ'ya göndermek midir?"

"Buna da cevap vermiyorum."
 "Yüksek Askeri Şurâ kararına, Yüksek Askeri Şurâ'ya göndermek ile, 

kararname ile Silahlı Kuvvetlerden ilişiğinin kesilme insiyatifi bizzat genelkurmay 
başkanının kendisindedir doğru mu?" 

"Buna da cevap vermiyorum."
 "2010 yılındaki referandumla Yüksek Askeri Şurâ Kararları da şükür ki yargı 

yoluna açıldı, şimdi sorumu yineliyorum; niçin askeri mahkemeler varken subay, 



  

astsubayların en doğal, insan hakkı, anayasal hakkı, yargılanma hakkı varken, yargılanma 
hakkı olmayacak bir kuruma gönderiliyor, bu konuda Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız 
dönemde niçin 1546 Yüksek Askeri Şurâ kararı bir o kadarda net rakamı genelkurmay bilir 
biz bilemeyiz, 2'li ve 3'lü kararnamelerle atılan subay, astsubayların bu şekilde yargısız infaz 
yapılmasına komutanlığınız zamanında niçin müsaade ettiniz."

"Buna da cevap vermiyorum, çünkü mantık dışı hepsi."
 "Hazırlıkta beyanınızda Kuvvet Komutanlıklarına yazılan yazılarda benim 

imzamın bulunması gerekirdi dediniz, mahkemede vermiş olduğunuz ifade de önemli 
konularda yazılan yazıların altında benim imzam bulunması gerekirdi şeklinde bir 
beyanınız var, ancak yine ifadenizde ne Batı Çalışma Grubunun çalışmasına ilişkin, 
kurulmasına ilişkin ne rapor sistemine ilişkin ne de diğer çalışmalarına ilişkin 
iddianamelerde belirtilen emirlerin hiçbirisinden bilginizin olmadığını hatırlamadığını 
beyan ettiniz, burada bu emirler karargah hizmetleri yönergesine uygun olarak mı 
hazırlanmıştır, sizin bilginizin olmadığını belirttiğiniz emirler?"

"Cevap vermiyorum efendim."
"Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Başkanı emri ile yayınlanmış olan 

emirlerinden bilginiz var mı?"
"Ona da cevap vermiyorum."
 "Bilginiz yoksa veya sizin bilginiz dışında yazılmışlarsa bu emirler suç teşkil 

etmez mi?"
"Buna da cevap vermiyorum, çünkü daha evvel bunları savunmada söyledim ben 

gayet net."
"Bütün çalışmaları ve istihbarı bilgileri MİT'ten gelen bilgiler ve istihbaratlar 

sonucunda yaptığınızı beyan ettiğinize göre ve Milli Güvenlik Kurulunda da MİT 
yetkilisi elindeki bilgi ve belgelerle ilgili açıklama yapmak üzereyken hangi gerekçelerle 
önce biz açıklama yapalım şeklinde konuya girdiniz, MİT yetkilinin konuşmasına 
müsaade etmeden."

"Ona da cevap vermiyorum."
"Yine savunmanızda önceden hiç kimse belli kararlarla toplantıya gelmez, Milli 

Güvenlik Kurulu toplantısıyla ilgili kararlar toplantıda devam ettiği sürece yavaş yavaş 
kendiliğinden oluşur şeklinde bir beyanınız var, ancak bu beyan dönemin Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreteri olan Sayın İlhan Kılıç'ın açıklamaları ile açıkça çeliştiği 
görülmektedir, çünkü İlhan Kılıç burada verdiği beyanında bu konudaki çalışmaların ve 
kararların daha önceden getirilmiş olabilir, kim tarafından getirildiğini bilmiyorum, 
hatırlamıyorum, askeri cenah tarafından getirilmiş olabilir şeklinde bir beyanda 
bulunmuştur, bu konuda ne söylemek istersiniz?"

"Buna da cevap vermiyorum."
"Yine savunmanızı yaparken Sayın rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan'ın YAŞ 

kararlarına imza attığını ve şerh koymadığını belirttiniz, bundan da sanki onun da bu kararları 
kabul etmiş gibi bir sonuç çıkarıldığını yani öyle mana ifade ettiniz, peki daha sonraki 
dönemlerde olduğu gibi şerh konulsaydı netice değişir miydi?"

"Onu da cevap vermiyorum."
"Yine sizin döneminizde yine size bağlı pek çok komutan, garnizon komutanı 

açıklamalarda bulundular veya medyaya görüntüleri yansıdı, bunlardan da en 
önemlilerinden bir tanesi Osman Özbek isimli size bağlı Erzurum Jandarma 
Komutanının o dönemin başbakanı hakkında sarf etmiş olduğu ve medyada da açıkça 
görülen, herkes tarafından duyulan bariz hakaret ve küfürler ortaya çıktı, bu askeri 
personeliniz hakkında o dönemde ne tür bir işlem yaptınız?" 

"Cevap vermiyorum."
 "Yine sizin döneminizde Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel Osman 



  

Özbek'in bu sözleri kendine hatırlatıldığında şunu söylüyor, paşanın öfkesi bir 
boşalmadır diyor, yine o dönemde Sabah Gazetesinde Sedat Ergin size atfen bundan 
daha ağır sözler gelecek dediğiniz yazıyor manşetten, bu sözleri söylediniz mi, 
söylemediniz ise tekzip ettiniz mi, eğer söylediniz ise daha ağır sözlerden Osman 
Özbek'in sarf etmiş olduğu o ağır sözlerden daha ağır sözler ne olabilirdi, ne söylemeyi 
düşünüyordunuz?"

"Buna da cevap vermiyorum, çünkü mantık dışı."
"Kimseye ben öyle hakaret lafı söylemem."
"O brifingde Sayın Demirel'e hazırlanmış olan 55, sizi rahatsız eden 55 hadiseyi liste 

halinde Sayın Demirel'e takdim ediyorsunuz Sayın Demirel de diyor ki; siz bunları bana 
verin ben bir araştırayım, diyor ki Demirel daha sonra benim bu cümlemden, bu sözümden 
onlar hoşlanmadılar ve ben bu 55 hadiseyi getirip Cumhurbaşkanlığı genel  sekreteri, 
dönemin Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz'e verdim ve o da bu 55 hadiseyi tetkik etti, 55 
hadiseden 25'inin duyuma dayalı olduğunu ve asılsız olduğunu söyledi ve bende o geri 
kalan 25 hadise üzerine dönemin Başbakanı Sayın Necmettin Erbakan'a bir mektup 
yazdım şeklinde bir beyanatı var, şimdi bu 55 hadiseyi siz savunmanızda da özellikle 
Kalkancı, Müslüm Gündüz ve dini adına domuz bağı ile insanları öldüren bir örgütün 
fotoğrafını 28 Şubat sürecini başlatan ana paradigmalar olarak lanse ettiniz, bu sizi rahatsız 
eden 55 hadiseyi siz genelkurmay ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan 
toplumla ilişkiler başkanlığından mı bu verileri aldınız, yoksa o dönemde Genelkurmay 
Başkanlığında kurulan başka bir yapıdan mı bu bilgileri aldınız? "

 "Sayın avukatım bu konuda çok detaylı bilgi verecek, buna cevap vermiyorum."
"Şimdi yine Kuvvet Komutanlığının savunmalarında da sıkça sorduğumuz bir soru 

o da 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu Kararlarının daha önceden hazırlanıp 
hazırlanmadığı yönünde Güven Erkaya'nın, Sayın Dervişoğlu'nun sözlerini siz itibar 
etmediniz, siz itibar edilmemesi gerektiğini söylediniz, dolayısıyla da beraatın şehvetine 
katılan kişiler olduğu şeklinde bir nitelendirmede yapıldı, ancak yine Sayın Demirel diyor 
ki; MGK'nın asker kanadı belli bir proje ile geldiler, dediler ki MGK şöyle bir karar 
almalıdır, ben meseleyi toparladım ve bazı maddeleri düzeltmesini istedim ve bu 
istenilen düzeltilen maddeleri aynen 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 
karar altına aldığını zikrediyor, Sayın Demirel'in bu beyanatı ile sizin geçen savunmada 
vermiş olduğunuz beyan arasında çok açık bir çelişki vardır, Sayın Demirel'i size ve sizin 
çalışma arkadaşlarınıza iftira atmaya kast edecek bir geçmişe dayalı bir husumeti var mı 
aranızda?"

 "Sayın avukatım bu konuda detaylı bilgi verecek ama ne Sayın Cumhurbaşkanı onu 
söyler ne de ben o şekilde bir ifade kullandım."

 "Zaten dönemin Başbakan yardımcısı İsmet Sezgin'in yani 55. hükümet 
dönemindeki Başbakan yardımcısının bir beyanı söz konusu, diyor ki; hükümete geldiğimiz 
zaman dönemin Sayın Genelkurmay Başkanı beni tebrik ziyaretine geldi, görüştük, eskiden 
de tanırdım kendini, çok sevdiğim, saydığım bir askerdi, komutandı, çok üzüntülüydü, çok 
dertliydi, Sayın Başkanım vallahi nizamiyeden döndük dedi, tansiyonum 20'ye çıktı 
dedi, şimdi gidip 10 gün dinleneceğim dedi, bu ne demek ise ben yorum yapmam, ordu 
ihtilal yapar mıydı, yapmaz mıydı onu bilemem şeklinde size atfedilen bir beyan söz konusu, 
bu ordu nizamiyeden döndü cümlesinden kastınız neydi?""Ona da cevap vermiyorum."

"55. hükümetin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın bir Mehmet Ali Birand'a vermiş olduğu 
bir beyan var, o beyanda diyor ki, Sayın Karadayı, şimdi evet diyor ki Sayın Yılmaz; 
dönemin Genelkurmay Başkanı beni ziyaret etti ve o ziyarette bana dedi ki; ben 54. 
hükümetten bu yana ilk defa gönül rahatlığı ile Başbakanlığa geliyorum, Başbakanlığa daha 
önce geldiğimde işte sarıklı, cübbeli, sakallı insanların olduğunu ve bu insanlarında kendisini 
rahatsız ettiğini söylemişsiniz ve arkasından da Sayın Yılmaz diyor ki; bundan önce siz 



  

Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Batı Çalışma Grubu adında bir yapı kurmuşsunuz, 
dolayısı ile bu demokrasi ile bağdaşır bir tarafı söz konusu değildir, sizin bu Batı Çalışma 
Grubunu lav etmeniz gerekir şeklinde bir beyanda bulunuyor, size karşılık, ancak siz ise 
gerek savcılık soruşturmasındaki ifadenizde gerekse dünkü savunmanızda açıkça Batı 
Çalışma Grubunun kurulma aşamasında herhangi bir haberinizin olmadığını, mahiyeti itibari 
ile ne iş yaptığı noktasında da bir bilgi sahibi olmadığınızı dile getirdiniz, sizin bu beyan ile 
Mesut Yılmaz'ın yani sizin o dönemde yakın çalışma arkadaşlarınızdan biri olan ve dönemin 
Başbakanı olan Mesut Yılmaz'ın bu ifadesi birbiri ile çelişik arz etmektedir, bu konuda bir 
şey söylemek ister misiniz?" "Hayır, çünkü doğru değil."

"Genelkurmay Başkanlığı Karargahında Nisan ve Haziran 97 tarihlerinde 
brifingler veriliyor ve o brifinglerde çeşitli sivil toplum kuruluşları, bazı yargı 
mensupları, YÖK ve üniversite rektörleri, gazeteciler şeklinde brifingler veriliyor ve 
brifingler sonrasında da kamuoyunda akredite edilmiş yazılı medya ve görsel medya 
tarafından da Genelkurmay Başkanlığı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin her an 
müdahale yapmaya hazır şeklinde haberler yayınlıyor, bu Genelkurmay Başkanlığı 
bünyesinde verilen brifinglerin mahiyeti noktasında verilmeden önce bu brifinglerin 
mahiyetinin ne olduğu şeklinde size takdim yapılıyor muydu?"

"Buna da cevap vermiyorum."
"Siz neden halen ısrarlı bir şekilde Batı Çalışma Grubunun kurulma aşamasında ve 

sonrasındaki icraatlarından haberinizin olmadığını dile getiriyorsunuz?"
"Buna da cevap vermiyorum, çünkü Perşembe günkü yazıyı siz okumamışsınız."
"Yaşanan süreçte bu belgenin sizin elinize geçtiğini ve bu belgede de Batı Çalışma 

Grubu bilgi ihtiyaçları rapor sistemi belge olduğu çok açıktır, dolayısı ile sizin bu beyan eli o 
günkü yaşanan olgu arasında bir çelişki söz konusu, siz bu çelişkiyi gidermek ister misiniz?"

"Buna da cevap vermiyorum, çünkü söyledikleriniz tamamıyla yanlış."
 " 2 Mayıs 1997 tarihinde Harp Akademileri Komutanlığı konferans salonunda bir 

toplantı düzenleniyor 2 Mayıs 97 Sayın Karadayı, şimdi Harp Akademileri Komutanlığında 
katılımcılara baktığımızda çok ilginç, tabi o ilginçliği şuradan geliyor; 28 Şubat darbe 
sürecinde o günlerde de beşli çeteden bahsediliyor, çünkü 28 Şubat darbesinin sorumlularının 
askerlerden ibaret olmadığı, medya, bir takım sivil toplum kuruluşlarının da bu darbeye 
destek verdiğini de yazılıyor anlatılıyor, bunları duymamanızda mümkün değil ve Harp 
Akademileri Komutanlığı konferans salonuna katılanlar listesine baktığımızda TİSK, 
TÜSİAD var, ADD Atatürkçü Düşünce Derneği var, DİSK var, Çağdaş Eğitim Vakfı var, 
Roter Kulüp var ve 348 kişi, yani bunlar sadece Genelkurmay Kuvvet Komutanlıkları komuta 
kademesinde yer alan üst düzey subay ve astsubaylardan değil, böyle bir sivil katılımla 
toplantı yapıldığı anlaşılıyor, genelkurmay tarihinde sivillerinde katıldığı benzer toplantılar 
var mıdır Sayın Karadayı?"

"Her zaman olur yut dışında."
 "Her zaman genelkurmayda bilimsel toplu şey de Harp Akademileri olur, çünkü 

Harp Akademileri bir şeydir, okuldur, yurt dışından gelenler de olur, yabancılarda olur, 
Rusya'dan bilmem Japonya'ya kadar bütün ülkelerden daima oraya gelir, herkes herhangi bir 
konuda bilgi verir, bu bakımdan bunu niye sordunuz ben hale aklım ermedi, zaten 
söylediğinizin hiçbirine aklım ermedi ama, evet, teşekkür ederim, bu kadar." 

 "Peki bir de gerçekten şunun aydınlanması bakımından Batı Çalışma Grubundan 
ısrarla haberim olmadı dediğiniz için bir Batı Çalışma Grubu çalışmaları devir teslim 
memorandumu var, zaman zaman gündeme geldi, bunun 3'üncü maddesinde de 
çalışmalardan elde edilen sonuçların değerlendirme yöntemleri başlıklı bölümde A fıkrasında 
Salı sabahları Genelkurmay Başkanı Plan Şube Müdürü tarafından Genelkurmay Başkanına 
Arzlar başlığı ile Batı Çalışma Grubunun yapmış olduğu bütün faaliyetlerin tarafınıza arz 
edildiği ifade ediliyor, bu belge doğru değil mi Sayın Karadayı?"



  

 "Sayın avukatım bunun hakkında bilgi verecek, o bakımdan bir şey söylemek 
istemiyorum, yalnız siz çalışma grupları ile ilgili ifadelerimi Perşembe günkü konuşmamı iyi 
okumamışsınız."

"Bir defa 28 Şubat darbesinin gerçekleştiğini ve Türkiye'de bir siyasal iktidarın 28 
Şubat darbesinin sanıkları ve şuan sanık olarak daha mahkeme huzuruna çıkmamış aktörleri 
tarafından gerçekleştirdiğini iddia ediyoruz, bu iddiamız çerçevesinde de o dönemde yaşanan 
psikolojik harekata atıfta bulunarak bir soru sormak istiyorum, şimdi 1997 yılının Haziran 
ayında 15-16 Haziran da genelkurmay ışıklarının sabaha kadar yanık olduğu bütün 
gazetelerde yer aldığı, tarafınızda da malum olmaması mümkün değil diye düşünüyorum, bu 
psikolojik harekatın bir parçası olarak Türkiye de değerlendirildi, o dönemde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çevresinden duyulacak şekilde meclis personelinin işiteceği biçimde, 
milletvekillerinin duyacağı biçimde bir takım yüksek sesle marşların seslendirildiği, 
diğer taraftan yine bu psikolojik harekat bağlamında Batı Çalışma Grubunun yapmış olduğu 
çalışmalar çerçevesinde yasal ve anayasal bağlamda hiçbir bağlantısı olmadığı halde YÖK'e 
verilen talimatlarla üniversitelere, efendim üniversitelere bağlı hastanelere ulaşan 28 Şubat 
darbe sürecinin talimatları sonucunda binlerce kişi mağdur oldu ve hakikaten öyle 
manzaralar yaşandı ki yürekler yandı, tıpkı düşünün bütün milletimizin mukaddes gördüğü 
değerler çok zarar gördü, bu çerçevede de benzetmeler yapıldı yani Fransız askerinin 
Kahramanmaraş'ta bir bacımızın başörtüsünü çıkardığına benzer sahneler yaşandı, bakınız şu 
resimde bir üniversiteye giden başörtülü öğrencinin başörtüsü Batı Çalışma Grubunun verdiği 
talimatlarla başından zorla çıkarılıyor yani bu çok yürek burkan bir hadise, şimdi diğer 
taraftan bakınız 70 yaşında bir bayan başında başörtüsü olmadığı için Üniversite hastanesine 
alınmadığı ve başı açık resim getirmesi mecburiyeti getirildiği için şu resmi yetiştiremedi ve 
bu nedenle hayatını kaybetti, şimdi yürütülen bu psikolojik harekatlar. Sizin talimatınızla mı 
yapıldı, haberiniz var mıydı?"

"Efendim bir defa bunlarla hiçbir alakası olmaz, ancak dinlediğim oradaki."
" Ben batı çalışma grubu ile ilgili olarak sayın başbakana sizi destekleyeceğimi 

ifade ettim, bir kaç kişi görevlendireceğimi söyledim. Daha sonradan da ikinci başkan 
böyle bir grup kurmuş ama benim bu grubun çalışmalarından detaylı olarak bilgim yok 
dediniz.Benim sormak istediğim konu şu, bu biraz evvel belirttiğim aylık toplantıların 
hiçbirinde ama hiçbirinde size 28 şubat kararlarının uygulanması ile ilgili olarak ve bu işle 
ilgili kurulan gruplar ve çalışmalar hakkında bilgi sunulmadı mı?"

 "Efendim bu konuya cevap veremeyeceğim, çünkü bu çok zaman geçti, her ay da 
mutlaka bir toplantı olmaz. Bizim  toplantımız sadece milli güvenlik kurulu toplanacağı 
zaman bir gün iki gün evvelden milli güvenlik kurulu neler konuşacaksa onları alır 
değerlendirilir, bunun dışında herhangi bir şey yoktur. "

"Diğer sorum, size hergün, her sabah basın özetleri sunulur. Bu basın özetlerinde 
tüm basında batı çalışma grubu ile ilgili efendim siyasi arenada çıkan haberler ve benzeri, 
bunların yanında da genelkurmayın bizzat hakkında şikayette bulunarak soruşturma talep 
ettiği eski içişleri bakanı Meral Akşener de bulunmasına rağmen size bu konularda hiçbir 
bilgi gelmedi mi basın özeti şeklinde en azından dolayısıyla bu bilgiler gelmiş olsaydı 
herhalde batı çalışma grubunu hatırlardınız değil mi efendim?"

 "Efendim ben batı çalışma grubun ne şekilde kurulduğunu ifade ettim. 
Dolayısıyla bunun dışındaki olayları hatırlamıyorum çünkü genelkurmayda muazzam 
aşağı yukarı 2500 kişi var genelkurmayda. Bu pek çok çalışma grupları olur, bu çalışma 
grupları ikinci başkanın emri ile, bazıları komutana tekrar arz edilir, fikirler alınır. Bu 
bakımdan detayları hatırlayamıyorum. Fakat sayın avukatım bunlardan gerekli bilgiyi 
verecek çünkü belgelerde iddianamede çok yanlış yazılmış ifadeler görüyorum."

Savcının bna gösterdiği belgede ki o belgeleri ilk defa görüyordum. Belgede konular 
iriticai konularla ilgili çalışmaların başlangıcı gibi geldi bana, çünkü milli güvenlik kurulu 



  

toplanıp milli güvenlik kurulunun şeyleri biliyorsunuz bir tavsiye kararıdır. Eğer bunu 
hükumet onaylarsa bu milli güvenlik siyaset belgesi haline gelir. Milli güvenlik siyaset 
belgesi haline gelince bütün üniteler içişleri bakanlığından bilmem neye varıncaya kadar bu 
görevi yapmak durumundalar. Benim o gün sayın savcının bana gösterdiği şeylerin içinde 
hep irtica ile ilgili çalışmalar vardı. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Dolayısıyla ben bu 
çalışma gruplarının hükumeti devirme gibi saçma, akla mantığa sığmayacak bir şey 
olduğunu düşünemiyorum."

 "Bu çalışma grubundan batı çalışma grubu deyince yanlış anlaşılıyor efendim, bu 
çalışma grubundan ve yaptığı faaliyetlerden haberiniz vardı değil mi sayın komutanım?"

 "Efendim daha evvel perşembe günü yapmış olduğum konuşmada bunu ifade 
ettim,Erbakan'a destek bakımından bir grup kurulmasının faydalı olabileceğini teklif 
ettim. Ondan sonra böyle bir çalışma grubu kuruldu ikinci başkanın emri ile ondan sonra 
daha sonra bir tahkikat açılmış ki bunu şeyde söyledim. Bunun muhtemelen batı çalışma 
grubu olduğu şeklinde tahmin ettim ama detayları hakkında bilmiyorum, hiç bir çalışma 
grubu hakkında detaylı şeyi bilemezsiniz. Onlarca şey var, çalışma grubu var 
genelkurmayda, evet."

"2 Haziran 1997 tarihinde başbakanlığa hitaben bir yazı yazdığınızı perşembe 
günkü celsede söylediniz ve yazının ön yazıda daha doğrusu batı çalışma grubu ifadesi 
geçmediğini dolayısıyla görmediğinizi söylediniz ancak yazının ekinde deniz kuvvetleri 
komutanlığından bir onbaşı tarafından sızdırılan bir belgeden söz ediliyordu, bu da 5 mayıs 
tarihli batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları konulu belgeydi, şimdi 2 haziran tarihli evrakı 
imzalarken size arz edilmemiş olabilir, ancak 31 mayıs 1997 tarihli milli güvenlik kurulu 
toplantısında açık kaynaklarda konuyu sizin açtığınız, deniz kuvvetleri komutanlığından bir 
evrak sızdırıldığı ve bu nedenle emniyet mensupları hakkında bir şikayetinizin olduğu, bunu 
dile getirmeniz üzerine Güven Erkaya'nın da detaylı bilgi verdiği bu evrak hakkında detaylı 
bilgi verdiği ve akabinde de 2 haziran tarihli belgeyi imzaladığınız anlaşılıyor. Teyiden 
soruyorum, o dönemde 5 mayıs 1997 tarihli batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları konulu 
belgeyi size arz ettiler mi?"

 "Şimdi efendim tabi genelkurmay başkanına yüzlerce imza gelir bunların hepsini 
detaylı incelemeniz mümkün değil, efendim bir dosyada gelir, 10 tane 20 tane dosya, bunları 
hemen imzalarsınız kısa özet efendim bu ne ile ilgili, efendim şunla ilgili, imzalarsınız. Çok 
önemli olduğu zaman belki detaylı bilgi alırsınız ama bu şeyde Güven Erkaya'nın bana 
hatırlamıyorum yani böyle bir durum ama duydum sağdan soldan, bunun efendim bazı 
polislerin efendim genelkurmaydan, deniz kuvvetlerinden bilgi yürüttüğüne, çaldığına dair, 
bunu bana getirdiği zaman imzaladım, içişleri bakanlığına gönderdim. Yani bunun 
detayını hatırlamam mümkün değil. Şimdi yani herşeyi hatırlamak, yüzlerce, binlerce imza 
ediyorsunuz, ondan sonra bunların hepsini hatırlamanız mümkün değil efendim. O bakımdan 
kusura bakmayın."

 "Batı çalışma grubu hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını söylediler, belirttiler. 
Bu ifadeden ben batı çalışma grubu hakkında genel bilgi sahibi olduğu sonucunu 
çıkartıyorum. Bu konu doğru mu benim algılamam yanlış mı soruların devamı ona göre 
gelecek?"

 "Daha evvel verdiğim brifingde bu gayet açık şekilde yazılmıştır, ifade edilmiştir. O 
bakımdan onu ben tekrar burada izah etmeme gerek yok."

 "Evet genel olarak bilgisi var demek ki öyle ifade etmişti. Batı çalışma grubu 
belgeleri içerisinde kendisinin hiçbirisinde imzasının olmadığını söylediler, hatırlamadığını 
söylediler.Batı çalışma grubunun kuruluşundan bu çok önemli bir nokta, batı çalışma 
grubunun 10 nisan tarihli kuruluşundan istifasına kadar hatırlamadığınız evrakların toplamı 
hiçbirisi de size sunulmadı bunların bir tanesi hariç, onu da ben arz edeyim. Biri hariç hiç 
biri de size sunulmadı. 29 adettir dava dosyasındaki bilgilere göre oradan çıkarttım. 



  

Bunların iki tanesinin sahte, tahrifata uğramış olduğu konusunda bizim detaylı bilgimiz 
var ve size burada arz ettik ama daha başka arz edeceklerimiz de var. Ben şimdi bu davaların 
sayın komutana benim kaleme aldığım için ve benim her ne kadar bir prensip emri olmasa 
da komutana arzından sonra böyle bir çalışma grubunun gerekli olduğu konusunda ikinci 
başkanın verdiği talimat üzerine kendisine çıktığımda bu şeyin, evrakın, 10 nisan tarihli 
evrakın şu maddesi dikkati çeken bir iki maddesinden kısa şey okuyacağım ve burada bir 
konuşmamız var onu anımsatmaya çalışacağım. 3. Maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri 
Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini koruma ve kollama yükümlülüğünün 
bilincinde olarak siyasi çatışma ve polemiklerin üstünde kalmak suretiyle yüce Türk 
milletinin büyük çoğunluğunun beklentileri ve duyarlılığı paralelinde bütün ağırlığını 
irticanın daha fazla mesafe katetmesini önlemede kullanacaktır. Bundan sonra sizin 
dikkatinizi çeken şu madde olmuştur o zaman için, 5-d maddesini okuyorum, türk silahlı 
kuvvetleri ülke ve ulusal birliğimizin hem teminatı hem sembolüdür. Bu tarihi misyona zarar 
vermeden, bütün demokratik kitle kuruluşları ile sağlıklı iletişim kurulmalı ve idame 
ettirilmelidir. Bu suretle halkımızın, türk silahlı kuvvetlerinin ilgili ve yetkili siyasi 
kademelerin uygun ve yasal platformlarda bilgilendirilmesini sağlamak, sağlanarak siyasi 
islama geçit verilmeyecektir. Bu orjinalinde bunun d maddesinde, d fıkrasında sayın 
komutana arz ettiğimizde ilgili uygun kademelerde kelimesinden sonra bilgilendirilmesini, 
siyasi kademelerin uygun platformlarda bilgilendirilmesini demişti. 

Komutanımız hassasiyet göstererek buna yasal kelimesi ekleyin dediler ve yasal 
kelimesi komutanımızın herşey yasal platformda, yasal bir şekilde görülme konusundaki 
gösterdiği titizlikten dolayı yasal sözü konmuştur. 

Bunu şimdi söyleyeceğim sözle beraber bundan sonra ben söz alarak kendisine şu 
sözleri söyledim; bunu ve söyleyeceğim şu sözleri sayın komutanım hatırlayıp 
hatırlamadığını sormak istiyorum. 

Sayın Komutanım sözlerimi aynen tekrar ediyorum mealen, bir zamanlar kibrit 
kutusunda orak çekiç işaretleri arayarak bir çok kimseye zulüm edilmesini, onların hayatının 
karartılmasına vesile olan soruşturmalar, takipler yapıldı. Biz bu dönemde hiçbir zaman 
mütedeyyin insanların dini yaşamaları, onların dini hayatlarına müdahale etme niyetimiz asla 
olmayacaktır. Bizim asıl amacımız siyasi islama yani dini, siyasi amaçla istismar edenlere 
karşı mücadele vereceğiz. Bu konuda başbakanlığın çıkardığı genelge paralelinde 
işlemlerimizi ve sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sayın komutanım bunu acaba bu 
mealde bir konuşmayı hatırlayabildiniz mi?"

 "Şunu arz edeyim efendim. Şimdi pek çok şey izah edildi gayet normal, şimdi ben 
savcı çağırdığı zaman."

" 10 nisan 1997 tarihli bir iki sayfadan oluşan batı çalışma grubu konulu Çevik Bir 
imzalı belge, bu belgenin hiçbirisi yasa dışı bir eylemin kaynağı değildir, genelkurmay 
başkanlığının 3 nisan 2012 tarihli cevabi yazılar ekinde başsavcılığımıza gönderilen 10 
nisan 1997 tarihli iki sayfadan oluşan batı çalışma grubu belge ki bu belgeyi bana 
gösterdiler ve eki ile ilgili olarak şüpheli Çevik Bir savcılığımıza 15.04.2012 günü vermiş 
olduğu ifadesinde söz konusu belgenin ve ekinin doğru olduğunu, belgedeki imzanın 
kendisine ait olduğunu, söz konusu belge doğrultusunda batı çalışma grubunun 
oluşturulduğunun, belgenin emir komuta silsilesi doğrultusunda hazırlandığını 
belirtmiştir. Belgenin birinci maddesinde, devletin laik, demokratik yapısını hedef alan 
irticai faaliyetlerin bir tehdit oluşturmaya başladığı, bu tehdidin de türk silahlı kuvvetlerinin 
birinci öncelikli vazifesi haline geldiği ifadelerinden ne kastedilmektedir açıklayınız, benim 
cevabım şöyle, aradan 15 yıl geçti, benim bu belgeden haberim yok, parafım da yok. Yani bu 
belge yayınlanıyorsa ikinci başkanın bir parafe ettirmesi lazım bana, Genelkurmay 
başkanlığı karargahımızda hazırlanan bu belge 28 şubat milli güvenlik kurulunda alınan 
kararlara paralel hazırlanmış bir belge görünümündedir. Yani milli güvenlik kurulunun 



  

almış olduğu kararlara paralel hazırlanmıştır. Yasa dışı herhangi bir şey yoktur onu demek 
istedim. Aslında kuvvet komutanlarına yazılan yazılarda benim imzam veya parafım olması 
gerekir. Karargah kendi iç bünyesinde böyle bir çalışma yaparak belgeyi hazırlayabilir bu 
doğaldır. Işta paraf ve imza yoktur demişim, bundan sonra bir sürü sualler, ama bunların hiç 
birisinde ben ondan sonra yasa dışı bir eylem hazırlığı görmedim. Bu doğrudan doğruya 
hepsinin altında irtica ile etkin şekilde mücadele şeyi var, belge de burada."

"Hatırlamıyorum efendim."
 "Bu belgenin sayın komutanımız tarafından paraflı sureti, çünkü bu belge 

imha edilmeyecek belge statüsündedir. Bu belge imha tutanaklarında da yoktur. Bu 
belge Lodumlu'da Milli Savunma Bakanlığı arşivinde, arşiv Lodumlu'dadır, oradan 
getirtilerek görülebilir. Bu ikinci konu da her hafta cumhurbaşkanı ile tabi özel konuşmaya, 
haftalık mutat olan görüşmeye komutanımız giderdi ve kendisine gittiği zaman kendilerine 
biz kartlar hazırlardık. Arz kartları, bu kartlarda sadece batı çalışma grubu değil, 
genelkurmay başkanlığı, türk silahlı kuvvetleri çapında olan olaylar hakkında bilgiler vardı. 
Batı çalışma grubunun sınırlı dediğim gibi evrak akışı fakat buna karşılık rapor sistemine 
göre gelen bilgiler vardı. Bu bilgi kartlarında da bunlardan ilaveler konularına göre, 
önceliğine göre konmuştur. Komutanımız bu bilgi kartlarının kendisine benim tarafımdan 
veya proje subayları, ilgililer tarafından ilgili daire başkanı tarafından acaba böyle kartlar 
verildiğini hatırlıyorlar mı?"

"Bilgi kartları, cumhurbaşkanına çıkmadan evvel konuşma notu niteliğinde."
 "Tamam soruyu ben anladım. Evet cumhurbaşkanı ile haftalık mutat görüşmelerden 

önce verilen bilgi notlarını hatırlıyorlar mı diyor, böyle bir şey var mıydı?"
 "Her zaman devamlı bilgi notu hazırlanır, nitekim perşembe günü verdiğim ifadede 

de bunlar vardır. Yani çalışma gruplarının hazırladıkları belgeler benim gerek 
cumhurbaşkanı, gerek başbakan gerekse işte yüksek askeri şuraada konuşmalarımın esaslarını 
teşkil eder diye söylemiştim."

 "İktidara geldikten kısa bir süre sonra 54. Hükümet Sayın Başbakan Erbakan'ın dış 
politikada bilgilendirilmesi özellikleri orta doğu politikası konusunda, bilgilendirilmesi 
konusunda Başbakanlıkla bir brifing verilmesi, Dış İşleri Bakanlığından kararlaştırıldı, Dış 
İşleri Bakanlığı tarafından kararlaştırılan verilecek bu brifingin benim katılmamı, ikinci 
başkan o zaman, yurt dışındaydı o zaman, benim katılmamı kendileri istediler ve bu 
toplantıda ben sayın, tabi evvela gözlemci gibi katıldığımı sanıyordum ama sayın, doğrudan 
doğruya, Erkaban'ın sorularına muhatap oldum brifingin bir anda, konuşmamız ve brifing bir 
anda, bir anda benim ve Sayın Erbakan arasında ilginç konuşmalara dönüştü ve bu konuda 
dönüşte de kendisine bilgi verdim, sanıyorum ki Milli Savunma Bakanı da kendisine ben 
ulaşmadan evvel telefonla bildirmiş, acaba bu konuyu da hatırlıyorlar mı?"

"Hayır hatırlamıyorum."
 "Erbakan hükümeti kurulduğunda Dış İşleri Bakanlığı bir brifing veriyor, burada 

Çetin Doğan'ı görevlendiriyorsunuz, dönüşte sizi bilgilendiriyor bu konuda oradaki 
görüşmelerle ilgili hatırladınız mı?"

"Hatırlamadım."
 "İddianamenin 242'inci sayfasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri 

araştırma komisyonundan 3 belge gönderiliyor Başsavcılığa, bu 3 belge aynı zamanda 
Başsavcılığın 2012 yılındaki talebi üzerine Milli Güvenlik Genel Sekreterliğinden gönderilen 
3 belge, bu 3 belge aynı, aynı, birbirinin aynı belgeler 2 yerden gönderilen belgeler, bu 
belgelerden ikincisinde sayın komutanım Batı Çalışma Grubunun kurulduğunu, çalışmaya 
başladığını ifade ediyor, bu belge Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma 
Komisyonuna Cumhurbaşkanlığı arşivinden gönderiliyor, arşiv dolap numarası, fihrist 
numarası hepsi var ve notun evrak gönderilirken o tarihteki Cumhurbaşkanlığı Kanunlar 
ve Kararnameler Başkanı Ali Kaşifoğlu tarafından bir not da düşülüyor; Türk Silahlı 



  

Kuvvetlerinin görevlerinden olan, koruma  kollama görevlerinden olan belge ekte 
sunulmuştur diye, dolayısı ile bunu Cumhurbaşkanımızda bilmiyor ki arşivde yer almış 
vaziyette ve Cumhurbaşkanlığı Kanun Kararnameler Başkanı bunu darbeleri Araştırma 
Komisyonuna gönderiyor, acaba sayın komutanım bu belgeyi hatırlıyor mu?"

"Hatırlamıyorum."
"Yalnız Darbeleri Araştırma Komisyonun da ben kendi arzumla şey yaptım, kendi 

arzum, yanlış olan, yanlış şeyler söylemesinler diye, orada yanlış bir ifade kullanmışlar 
efendim, bir tanesi bir savcılığa yazı yazılmış efendim ciddi bir yazı, bana sordular bu 
yazının maksadı nedir, benim imzam var mı? Yok dediler, Çevik Bir'in imzası var, ondan 
sonra başka bir sual daha sordular ve sorulan soru da Batı Çalışma Grubu ile ilgili bende şunu 
söyledim; Silahlı Kuvvetlerde Genelkurmay Karargahında pek çok çalışa grupları olur, bu da 
herhalde bu çalışma gruplarının bir tanesidir dedim, onlar Batı Çalışma Grubundan farklı 
şekilde yansıtıyorlar ve arkadaşlarımız üzüldüler ve hemen ertesi günü Milliyet Gazetesinde 
bunun tekzibini yaptım ben, evet arzım bu kadar."

 " BÇG konusunda detaylı bilgi sahibi değilim dedi, katılıyorum, kaç kişidir, 
kimlerdir, nerelerde toplanırlar, buralara bilgi nereden gelir? Vesaire bu bilgilere sahip 
olmayabilir, bilmeyebilir, ancak şunu öğrenmek istiyorum; o Haziran brifinglerinde de 
açıklanmış oradan öğreniyoruz ki, Batı Çalışma Grubunun irticanın resmini çıkarmak 
üzere oluşturulmuş bir birim, bu birime Batı Çalışma Grubu adı verildiğini biliyor mu 
sayın komutanımız? Ya da o dönemde Batı Çalışma Grubundan birçok çalışma grubu var 
olduğunu söyledi Batı Çalışma Grubundan başka hatırlayabildiği başka çalışma grupları var 
mı? 

"Efendim Kardak krizi var, söyleyiniz efendim, Kıbrıs olayı, Batı Çalışma Gurubu 
hakkında detaylı bilgi verilmedi diyorum ben efendim, bunda kesin kararlıyım, bu 
fikrimi değiştirmem, gerçekler budur yani, bilgi verilmedi, detaylı bilgi verilmedi."

 "İrticanın resminin çıkarılması üzerine oluşturulmuş birime Batı Çalışma Grubu 
dendiğini biliyor mu komutanımız?"

"Bunlara cevap verdim ben artık yeter."
 " Ta ki darbeleri araştırma komisyonunda ve daha sonra savcılık ifadelerinde 

Batı Çalışma Grubunu duymadım, bilmiyorum deyinceye kadar, şimdi sanıyorum 
Çevik paşamla daha önceden de askerlik yaşantısı içerisinde defalarca veya başka 
ortamlarda çalışmış, 1-) Çevik paşamın ikinci başkan olarak sayın komutanımdan gizli, 
saklı, onun bilgisi dışında ondan bilgi gizleyerek kendi özel amaçları doğrultusunda 28 
Şubat konusunda veya daha başka konularda iş yapacak nitelikte biri olarak 
tanımlayabilir mi, öyle görebilir mi? İkincisi; sadece o anlamda değil aynı şekilde kendi 
karargahı içerisinde işte Çevik paşanın yanına Çetin Doğan paşayı da alarak gizli yine 
kendisine bilgi vermeden bir cunta yapılanmasına gittiği şeklinde bir değerlendirme de 
bulunabilir mi? Diye sormak istiyorum."

 "Efendim ben şunu söyleyeyim; ben bütün arkadaşlarımdan son derece memnunum, 
hepsine saygı duyarım, hepsi ile de aram gayet iyi ilişkilidir, gayet güzel çalışmışlardır ve 
onlardan gurur duymuşumdur her zaman, ama hizmet esnasında bir şeyi az vermek, az bilgi 
vermek bu ayrı hizmetle ilgili olduğu faktörler değişiktir, o bakımdan yani şimdi benim 
hatırlayamadığım bir şeyi niye ısrarla bunun üzerinde duruyorlar ve diyorum ki; Batı 
Çalışma Grubu bir şey değildir, yani efendim bir ne derler ona, Cunta yapılanması asla 
değildir, böyle şey olur mu efendim, Milli Güvenlik Kurulunun almış olduğu karara uygun 
çalışma yapıyor efendim, irtica, bölücü ve terörle ilgili çalışmalar yapıyor ve biz buna 
diyoruz ki bu cunta, böyle şey olmaz efendim yapmayın, ben bunu kesinlikle ama bütün 
arkadaşlarıma saygı duyuyorum, yetki ihlali olmuş olabilir dedim, ondan sonra bunlar o 
zaman çeşitli askeri ceza kanuna, Türk Ceza Kanununa göre hani işlem yapılabilir ama 
zaman geçmiştir, bunun üzerinde durmak mümkün değildir diye Perşembe günü vermiş 



  

olduğum savunmada bunları yazdım, evet yetki ihlali olmuştur, benim imzam olmadan 
ordu komutanlarına yazı yazamazsınız, parafem olmadan yazı yazamazsınız, ben 
bilmeliyim, yani şimdi gerçek bu var."

 " Genelkurmay Karargahında yaklaşık 10 yıl görev yapmış birisiyim, oradaki imza 
sürecini biraz bildiğimi düşünüyorum, gösterilen hiçbir evrakta sayın komutanımız imzam ya 
da parafım yoktur dedi, ya şimdi Genelkurmay Karargahında Kuvvet Komutanlıklarına giden 
veya işte Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine giden her evrakta Genelkurmay 
Başkanının namına ya da emri ile yazan yazıda sayın komutanımın imzası olması gerekir mi?"

"Evet gerekir, yönerge, yönergeyi iyi okursanız burada mutlaka Türk Silahlı 
Kuvvetleri Yönergesi vardır, karargah çalışmaları yönergesi burada okursanız, prensip 
emirleri; üst makama gidecek yazılar benim imzamla gider."

"Onunla bağlantılı, bir komutan karargah içerisinde veya birliği içerisinde yapılan ya 
da yapılamayan her şeyden sorumludur."

"Yasalar çerçevesinde."
"Elbette yasalara karşı, az önce yine Aytekin Erol Bey de sordu sorusunda, işte 

savcılığa gidip ifade verirken, ben bu karargahın komutanıydım, her şeyden ben 
sorumluydum, dolayısı ile bu arkadaşlarım suçsuzdur, eğer almanız gerekiyorsa beni alın 
diye böyle bir şey aklından geçti mi?"

"Cevap vermeyeceğim."
"Tamer Tatar gönderilen iddianamede yazılı olan bütün belgeler genellikle Personel 

Başkanlığı adresine gönderilen suretler, bir evrak genelkurmayda, bir dosya sureti vardır, 
bir de dağıtım planındaki adreslere gidenler vardır, Sayın Genelkurmay Başkanımızın 
parafesi uygundur veya uygun değildir şeklindeki parafesi sadece dosya suretinin üzerinde 
bulunur, yani o diğer surette adreslere gidenlerin üzerinde imzası ve parafesi gayet tabi 
yoktur, ama şu anda bulunamayan, imha edildiği söylenen o dosya suretleri çıksaydı ve 
Sayın Çetin Doğan'ın söylediği gibi uygundur şeklindeki yeşil kalemi ile veya kırmızı 
kalemi ile kullandığı yani şey genelkurmay başkanımız kırmızı kalem kullanır, ikinci 
başkanda şey kullanır, yeşil kalem kullanır, uygundur şeklindeki parafesi görülebilirdi 
ama bu görülemiyor.

 "Genelkurmay Başkanlığı o yıl emekli olacak olan Güven Erkaya'ya bir haber 
gönderiyor, Güven Erkaya'ya, İstanbul da, Güven Erkaya'ya haber gönderiyor ve tarihte ilk 
defa bir kuvvet komutanı bir basın toplantısı düzenliyor ve Meral Akşener'e cevap veriyor, 
Batı Çalışma Grubunun tamamen mevzuat çerçevesinde, yasak prosedür içerisinde, emir 
komuta zinciri içerisinde kurulduğunu anlatan bir cevap veriyor, bu konu size arz edildi mi ?" 

"Hayır efendim, kitabında varmış öyle bir şey ama ben Güven Erkaya ile öyle şey 
görüşmedim."

 "Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı Güven Erkaya'nın basın toplantısı ile 
yetinmiyor, resmi bir açıklama yaparak Meral Akşener'in tavrını ve açıklamalarını kınadığını 
ve maksatlı olduğunu ifade ediyor, bu açıklamadan bilginiz var mı efendim?"

 "Yok efendim, bu konuşmalarla monuşmalarla bizim Genelkurmay Başkanlığı 
olarak meşgul olacak halimiz yok, zamanımız yok."

 "Milli Güvenlik Kurulu toplantıları öncesinde Genelkurmay Karargahında kurul 
üyeleri ile koordine toplantıları yapılır ve toplantıya kurul üyeleri hazırlanmış dosyaları ile 
toplantıya katılırlar, toplantı sonrası Genelkurmay ikinci başkanı ile yaptığınız ilk sabah 
görüşmesinde Milli Güvenlik Kurulu dosyasını kendisine vererek bekleyelim, 
gelişmeleri izleyelim direktifi verdiğiniz, bu 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 
sonrasında, bilahare 14 Mart 1997 tarihinde Başbakanlık direktifinin sonrasında 28 Mart 
1997 tarihide İçişleri Bakanlığı Genelgesinin de yayınlandığı, bu gelişmeleri müteakip 
yine sabah mutat görüşmenizde genelkurmay ikinci başkanına çalışmayı başlatalım ve 
görevin İstihbarat Başkanlığına verilmesini sağlayalım şeklindeki emrinizi, bunun 



  

üzerine genelkurmay ikinci başkanının emri ile genel sekreterlikçe görevin İstihbarat 
Bakanlığına verildiği şekilindeki emrin çıkarıldığı, ancak daha önceden güven çalışma 
grubunun kurulmuş olması nedeniyle Harekat Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Harekat 
Daire Başkanlığı bünyesinde, İç Güvenlik Harekat Merkezinde bölücü teröre karşı güven 
çalışma grubunun çalıştığı, zaman, mekan ve personel tasarrufu dolayısıyla orada olmasının 
orada bu çalışma grubunun oluşturulmasının daha ekonomik olacağı düşüncesi ile 
Genelkurmay ikinci başkanına teklifin yapıldığı ve bu teklifi ikinci başkanın uygun görmesi 
ile size de teklif etmeleri sonucunda sizin de İstihbarat Başkanlığı yerine Harekat 
Başkanlığında İç Güvenlik Harekat Merkezinde bu grubun çalışmasını emrettiğinizi hatırlıyor 
musunuz?"

"Siz hatırlıyor musunuz böyle bir şeyi, nereden duydunuz?"
"İddianameden."
"Ben 82 yaşındayım efendim pek çok şey oldu, yıllarca komutanlık yaptım, efendim 

çeşitli faaliyetlerde bulundum, bu detayları ben nasıl hatırlarım, yani bu mantık dışı bir şey ya 
olacak bir şey mi? Onu söylüyorum, siz nereden hatırlıyorsunuz onu söyleyin?"

"Hatırlatmak adına söylüyorum, iddianamede bu 2 emirden bir tanesi 154 ara 
numaralı, bir tanesi 155 ara numaralı, 155 ara numaralı olan 4 Nisan tarihli çalışma grubu 
oluşturulması konulu emirdir, 154 numaralı olan ise iddianame içerisinde imha edilen 
evraklar arasında künyesi geçen evraktır, bunların hepsini ben oradan hatırlıyorum o nedenle 
bu ayrıntıyı vererek size bu çalışma grubunun oluşturulması ile ilgili o mutat sabah arzında 
ilk 28 Şubat kurul toplantısı sonrasındaki vermiş olduğunuz bekleyelim şeklindeki 
direktifinizi, emrinizi, sonrasında bu söylemiş olduğum 14 Mart ve 28 Mart çalışmaları 
sonrasında direktif ve genelgesi sonrasında çalışmalara başlayalım şeklindeki emri 
hatırlatmak için sormuştum."

"Evet, bende hatırlamıyorum böyle bir şeyi."
" Genelkurmay başkanımızın imzası ile Dış İşleri Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, 

Başbakanlık gibi genelkurmay askeri makamların dışındaki makamlara giden yazılar 
sayın genelkurmay başkanının imzasına açılır, Silahlı Kuvvetler içinde genellikle çok 
büyük prensip emri değilse önemli, ikinci başkan, biraz evvel de söylendi, genelkurmay 
başkanı namına olarak Kuvvet Komutanlıklarına, karargah içine ise genelkurmay 
başkanı emri ile diye yazar, bunlardan haberdar olmasını istediği ikinci başkanımızın, 
genelkurmay başkanımızın haberdar olmasını istediği önemli konuları gene ikinci 
başkanımız imzalamakla birlikte dosya suretini proje subayına derki; sayın komuta arz 
diye yeşil kalemle yazar, biraz evvel söyledim, yazar bu dosya sureti genelkurmay 
başkanımıza arz edilir, o da uygundur, uygun değildir, şunu çıkarın, şunu ilave edin 
gibi notlar yazabilir, bunu düzeltmek için söylüyorum, yani bir yanlış anlaşılmaya 
mahal kalmasın."

"Rutin işlerse olur, rutin işlerse olur."
"Sayın komutanım gerek komutanımızın prensip emirleri gerekse de ikinci başkan 

tarafından hazırlanan emirlerin dosya suretlerinde komutana eğer onay istenmişse imzalı 
sureti imha edilmez  Lodumlu Milli Savunma Bakanlığı arşivine gider, sayın 
komutanımız acaba Lodumlu arşivinde böyle bu usulün uygulandığını biliyorlar mı? Onu 
hatırlatmak istemiştim, yani böyle Lodumlu'ya şimdi araştırma yapılsa kendisini ben kendim 
gibi biliyorum imzalı belgenin kırmızı kalemle."

"Getirsin de görelim efendim."
"Hayır öyle bir şey yok."
"Yüksek Askeri Şurâ kararları ile bu personellerin meslekten atılmalarına yönelik 

kendilerinin de 2 Ağustos 1996 tarihindeki direktiflerini içeren ve iddianamenin 1074'üncü 
sayfasında YAŞ Kararlarına ayrılmasına dair direktif emri belge olarak vardır, ayrıca 
Anayasa Mahkememiz 28 Şubat döneminde mesleğinden atılan bir Valimizin başvurusu, 



  

bireysel başvurusu üzerine 2010 yılında re'sen emeklilik işlemini Anayasaya aykırı 
bulmuştur, dolayısı ile sizin Silahlı Kuvvetlerden personeli atarken yapmış olduğunuz 
hiyerarşik işlemlerin YAŞ Kararı ile atılmasına dair direktifiniz onların yargılanmasını 
istemeden atmanıza yönelik değil midir?"

"Cevap vermiyorum."
 "Hakkı Bey dediler ki Türk Silahlı Kuvvetlerinde hiçbir personele ilişkin fişleme 

yapılmaz, bakın Türk Silahlı Kuvvetlerinde başkanlık yaptığınız dönemde Silahlı 
Kuvvetlerden ilişiği kesilen bütün subay ve astsubaylar önce sakıncalı personel statüsüne 
alınmıştır, sakıncalı personel statüsüne alınmalarının tamamının sebebi eşleri başörtülü 
olduğu içindir, alkol kullanmadıkları içindir, namaz kıldıkları içindir. Bunun içindir ve 
bunlar potansiyel olarak irticai personel statüsüne alındıkları için sakıncalı personel statüsüne 
alınmışlardır, Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman tarafından birkaç ay önce üstün 
çalışmaları ve disiplinli çalışmalarından dolayı ödül alan, takdirname alan bir yüzbaşı, birkaç 
ay sonra sakıncalı personel olduğundan dolayı mesleğinden atılmıştır, dolayısıyla sizin 
fişleme yapılmadı dediğiniz personellerin tamamı sakıncalı personel statüsüne alınmak 
suretiyle bu işlemden geçmiştir, ayrıca bir subayın Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin 
kesilmesi için genelkurmay başkanının ıslak imzası gerekmektedir, başkanlık yaptığınız 
dönemde bu atmış olduğunuz sakıncalı personellerin tamamına ilişkin imzanız var mıdır, yok 
mudur?"

"Cevap vermiyorum, bulun getirin."
 "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaparken, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından 

olduğu gibi komutanlar personelini tanımak mecburiyetindedir, personelini tanımayan 
komutan harbe gidemez, bu fikirlerime katılıyor musunuz?"

"Cevap vermiyorum."
"Sayın Karadayı, yargı yolunun açık olup olmaması bir yana Silahlı Kuvvetler 

personeli ile ilgili ilişik kesmenin yapıldığı Yüksek Askeri Şurâ benzeri emniyet 
personeli için polis yüksek disiplin kurulu veya başka bir isim olabilir, memurlar içinde 
disiplin kurulları veya yüksek disiplin kurulları tarafından işlem yapıldığı zaman yani 
ilişik kesme işlemi yapıldığı zaman cezai bir soruşturma yapılıp yapılmadığı yönünde 
bir bilginiz var mı?"

"Cevap vermiyorum, bilmiyorum çünkü polislerle ilgili."
 " Maalesef bu davada Batı Çalışma Grubu adeta bir şer yuvası olarak kabul edildi 

ve iddianamede de darbenin merkezi olarak görülüyor, nitekim iddianamenin son bölümünde 
sayın savcının yapmış olduğu değerlendirmede Batı Çalışma Grubu genelkurmay başkanının, 
kuvvet komutanlarının ve jandarma genel komutanının bilgisi dahilinde fakat hiyerarşi dışı 
Çevik Bir ve etrafındaki bir takım kişiler tarafından kurulmuş bir organizasyondur olarak 
takdim ediliyor, İkinci başkan görevli olarak karargahtan ayrıldığı zaman yerine o dönemin 
en kıdemli korgenerali ben olduğum için vekalet ediyordum, her hafta Batı Çalışma Grubu 
değerlendirme toplantısını yapıyor ki bunu ifade ettiğiniz şeylere çok katılıyorum, sizin 
bilmeniz lazım gelmeyen bir takım ayrıntılar içerisinde cereyan ediyordu, ama bu ayrıntıları 
her hafta değerlendirmeyi yapan grup, hem istihbarat, hem Harekat Başkanlığının ilgili 
elemanları vasıtasıyla ikinci başkana arza geliyorlar ve ikinci başkan gerekli görürse 
buradaki bilgilerin size de arz edilmesini istiyordu, acaba bu grupların kendisine Batı 
Çalışma Grubu olduğunu bilmedikleri halde geldiklerini hatırlıyorlar mı? Aşağı yukarı Salı 
günleridir hatırladığım kadarıyla, her hafta Salı günü Batı Çalışma Grubu değerlendirme 
toplantısı yapar."

"Benim Batı Çalışma Grubu toplantısına bazı yerlerde geçiyor, hiç katıldığım 
görülmüş mü? Evvela onu sorsun bana."

 "Ben hatırlamıyorum, çünkü kimseye söylemdim öyle, hatırlamıyorum Batı 
Çalışma Grubu."



  

"
Batı Çalışma Grubunun kendisi seviyesinde hiç olmayan başında bir albaydan ve 

üstündeki bir generalden oluşan bir küçük grup olduğunu bilmiyorlar mı?"
"Cevap vermiyorum efendim."

49.C. SANIK İSMAİL HAKKI KARADAYI MÜDAFİİ AV. EROL YILMAZ 
ARAS'IN SAVUNMASI 

Sayın başkanım bir devri yargılıyoruz. Bu iddianame siyasal ve hukuksal devrini ve 
denetimini tamamlamış bir dönemin sadece TSK boyutuyla haksız ve hukuksuz ve mantık 
temelinden yoksun gerekçelere dayanan bir iddianamedir. 

Dönemin ne sivil kamu görevlileri, ne siyasetçileri iddianamenin kapsamına 
alınmıştır. Anayasa mahkemesi tarafından anayasanın temel niteliklerine aykırı davrandığı 
için kapatılan ve bu karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından denetlenerek evrensel 
boyutta doğruluğu kabul edilen yargı kararı niteliğine kavuşmasına rağmen o siyasi anlayışın 
öç alma duygusuyla bu iddianame düzenlenmiştir eleştirisi gün geçtikçe güçlenen kanaat 
haline gelmektedir. 

Iddianameye karşı ilk itiraz olarak sunduğum beyanları çok kısa tekrar ederek tespit 
ettiğim hukuka aykırılıkları bir kez daha belirtmem kısaca gerekirse;

1- Reddedilmeyerek kabul edilen bu iddianamede bize göre CMK'nın aradığı 
unsurlar bulunmamaktadır. En önce cebren devrilen hükumet suçlamasında fiil yoktur. 
Devirme fiili olmadan failler hükumeti devirmekle suçlanabilir mi, devrilmiş bir hükumet 
yoktur. 

2- İddianamenin özü, batı çalışma grubu diye bir yapılanma vardır, tüm TSK'yı 
sarmıştır. Milli güvenlik kurulu da zorla 28 şubat 97 tarihli kararları almak zorunda 
bırakılmış ve bu yolla hükumeti devirmiştir tezine dayanmaktadır. 

Batı çalışma grubu hakkında 1997 yılının Temmuz ayında devlet güvenlik 
mahkemesi tarafından soruşturma açılmıştır. Yapılan soruşturmada dosyanıza sunulan 
kararlarda görüleceği üzere batı çalışma grubu aklanmıştır. 

Önce soruşturma takipsizlikle sonuçlanmış, buna yapılan itiraz da İstanbul 4 
numaralı devlet güvenlik mahkemesi kararı ile reddedilerek karar kesinleşmiştir. Bu ne 
zaman olmuştur, 16 sene önce. Özel yetki ile görev yapan başsavcılık hukuk tanımaz bir 
anlayışla 2011 yılında bu kesin karara rağmen soruşturma başlatmış, CMK'nın açık hükmüne 
rağmen yeni delil iddiası ile izin almadan 76 tutuklama yaptırarak 103 sanıklı bu davayı 
açmıştır. Bu hukuk cinayeti önüne gelen sayın mahkeme soruşturma izninin yokluğunun 
farkına varmış, 18 Temmuz 2013'te savcının ısrarcı aksi düşüncesine rağmen dosyayı 
İstanbul'a göndermiş, İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi 19 Temmuz 2013 tarihinde 450 
klasörlük dosyayı incelemiş aynı gün kesinleşmiş kararı, kesinleşmiş olan 1997 yılı kararını 
ortadan kaldırmıştır. Kılık değiştiren hukuk cinayeti üzerine bugün burada 49. duruşması 
yapılan yargılama hala sürmektedir. 

Ayrıca dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisinde de konu soru önergeleri ile 
denetime tabi tutulmuş, burada defalarca ayrıntıları anlatılan ve belgeleri dosyanızda bulunan 
bilgilere göre iki sayın milletvekilinin sorusu üzerine batı çalışma grubunun anayasal ve 
yasal bir kuruluş olduğu bildirilmiş, bu karar üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından başkaca hiçbir işlem bugüne kadar yapılmamıştı. 

3-Bu davanın temelinde kalan hukuka aykırılığa gelirsek, görevsizlik kararı, sayın 
başkanım daha önce ayrıntılarıyla izah ettiğim için sadece birkaç cümle ile kayıtlara girmesi 
bakımından bu anlamdaki hukuksuzluğu da ifade etmek istiyorum. Her ne kadar Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi kararınızı teyit eden kararı verdiyse de bize göre bu konuda kaç tane mahkeme 
kararı olursa olsun değerli yargıç Sami Selçuk'un hiç şüphe duymuyorum diyerekten 



  

ayrıntılarını izah ettiği üzere bu konuda görevsizlik konusundaki verilen karar bize göre 
hukuka aykırıdır. Çok yakın bir geçmişte 2010 yılının 12 eylülünde yapılan referandumun 
öncesinde genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları ve jandarma genel komutanı da diğer 
devlet yetkilileri gibi anayasa mahkemesinin yargılamasının zırhının altına alınma noktasında 
taleplerini dile getirdiler. Kamuoyunda bunları izledik. Tam da siyasi davaların gündemde 
olduğu o günlerde bunun en büyük gerekçesi özel yetkili bir savcının bir sabah kendilerini 
alıp büyük haksızlıkların içinde düşürme riskiydi. Siyasetle malum balyoz davası devam 
etmekteydi. Tutuklanıldı, bırakıldı, görüşmeler yapıldı kamuoyu olarak biz bunları izledik. 
Hükumet ve asker kanalı o günün koşullarında anayasadaki bu değişiklik konusunda 
anlaştılar. Anayasa koyucusunun iradesi tam da böyle bir davada eğer genelkurmay başkanı 
ya da kuvvet komutanları jandarma genel komutanı herhangi bir şekilde bir suçlamaya 
muhatap olursa soruşturmanın yargıtay başsavcılığında, yargılamanın da anayasa 
mahkemesinde yapılması konusunda anayasa değişikliği gerçekleştirildi, 12 eylül 2010 
referandumu ile de milletin oyları ile bu kabul edildi. Yani mahkemenizin kabul ettiği gibi 
eğer görevlerinde hükumeti devirmek yoktur mantığı ile yaklaşırsak görevi kötüye 
kullanmak, ihaleye fesat yada rüşvet suçlamasına yarın muhatap olacak bir kuvvet 
komutanının görevinde rüşvet almak var mıdır, görevini kötüye kullanmak var mıdır ki 
aynı mantığı burada yürüterek görevi ile ilgili değildir diyerekten karar verdik. Bize göre 
ilk itirazlarda da burada arz etmiştim kıymetli başkanım, bu karar, bu hukuksuz karar bu 
davanın temelinde bizi izlemeye devam ediyor. 

Biz bu soruşturmanın 12 nisan'da başlayan soruşturmasında huzurunuza gelene 
kadar ki taleplerimizde çok büyük haksızlıklara, savunma makamına ve kişi haklarına 
yönelik büyük tecavüzlere şahit olduk. Sayın Başkanım 3-4 paragraflık hakimler ve savcılar 
yüksek kuruluna yazılan bir yazıyı okursam kastettiğim hukuksuzluğun ne olduğunu tahmin 
ediyorum arz edebileceğim, çok kısa bir iki geçtiğini gördüm ama bugüne kadar detaylı 
olarak huzurda bu konu anlatılmadı. 

Konusu suç teşkil eden emir, hakimler ve savcılar yüksek kuruluna, 1. 
başkanlığımıza yapılan başvurular neticesinde TMK 10. Madde ile görevli Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2011/206 soruşturma nolu soruşturma kapsamında 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 26/11/2012 gün 2010/206 sorgu numaralı yazısı ile 
soruşturma dosyasında gizlilik kısıtlama kararı bulunması sebebi ile soruşturma dosyasına 
gönderilen ve batı çalışma grubu ile ilgili evrak suretlerinin şüpheli veya avukatlarına 
verilmemesi, şüpheli veya vekillerinin dilekçelerinde talep ettikleri batı çalışma grubu 
kapsamındaki belgelerin dilekçe suretleri ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmesi konusunda başsavcılığımız inanılmaz bir hukuksuzluğa imza atarak 
genelkurmay başkanlığından talepte bulunmuştur. Bu konu avukatın soruşturma dosyasını 
inceleme yetkisini kısıtlayan ve bu konuda cumhuriyet savcısına kısıtlama talep etme 
yetkisini veren yegane düzenleme olan CMK'nın 153/2'de yer almaktadır. 

Özet olarak ifade edersek, ilke, avukatın soruşturma dosyasını serbestçe 
inceleyebilmesidir. CMK 153/1 maddeye göre yer alan bu kuralın istisnası 153/2 maddedir. 
Kısıtlama yalnızca soruşturma dosyası özelinde verilebilir. Soruşturma makamlarının 
soruşturma dosyası dışında bulunan belgelere avukatların ve diğer yurttaşların erişimini 
sınırlama yetkisi yoktur. Istisnai hükümlerin kıyasen başka durumlara uygulanması hiçbir 
şekilde mümkün değildir. CMK 153/2'de istisna açıkça belirtilmiş iken sayın başsavcılık 
tarafından bunun dışında bir istisna yaratmaya çalışması açıkça keyfi bir uygulama ve 
avukata ilişkin yetkinin gasbıdır. Anayasa mahkemesinin, anayasanın 6/3 maddesine göre 
hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz. Bu nedenle 
söz konusu başsavcılık talimatı açıkça kanunsuz emirdir. Bu kanunsuz emir yargının kurucu 
unsuru olan avukatın savunma hakkından kaynaklanan bilgi ve belge toplama yetkisini keyfi 
bir şekilde ihlal ettiği için konusu suç teşkil eden emir niteliğindedir. Cumhuriyet başsavcılığı 



  

bu talimatıyla kanunda kendisine verilmeyen bir yetkiyi anayasanın 6/3 maddesini ihlal 
edecek şekilde kullanmaktadır. Anayasanın 137. Maddesine göre konusu suç teşkil eden bir 
emri yerine getiren kamu görevlisi bu emri gerekçe göstererek sorumluluktan kurtulamaz. 
Şöyle ki; avukatların verdikleri dilekçe suretleri ile birlikte, burası çok ilginç. Avukatların 
verdikleri dilekçe suretleri ile birlikte bu dilekçelerde talep edilen belgelerin başsavcılığa 
gönderilmesi yerine söz konusu hukuka aykırı talimatın amacı ve işlevi avukatın savunma 
hakkını sınırlamak, savunmaya yönelik işlemlerde iddia makamının hukuka aykırı olarak 
haberdar olmasını, dolayısıyla savunma makamını kontrol altında tutabilmesini sağlamaktır. 
Oysa avukatlık kanununun birinci maddesine göre avukat yargının kurucu unsurlarından olan 
bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Savunma bağımsızdır, anılan talimat savunma 
makamını bağımlı kılmaya yönelmiştir. Sonuç itibariyle keyfi bir şekilde ilgili kurumlardan 
bilgi edinilmesini engelleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili tarih ve ilgili 
numaralı yazısı ile verildiği talimatın anayasaya, avukatlık kanununa ve ceza muhakemesi 
kanununa aykırılık teşkil ettiği açıktır. 

Bu sebeplerle konusu suç teşkil eden emirle ilgili ihbar niteliğindeki iş bu yazımız 
üzerine başkanlığınızca tetkik edilerek gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep 
ederiz. Sayın başkanım burada arz etmeye çalıştığım gibi yazıyı uzunca okudum, bu 
soruşturmada, bu soruşturmanın içerisinde, bu iddianame, bu yargılamaya temel olan 
hukuksuzluklardan bir tanesini daha huzurlarınızda ifade etmeye çalıştım. Bir savcı bu kadar 
hukuksuz bir soruşturma yürütebilir mi, hürriyetlere ve mülkiyetlere hükmediyorsunuz. 

Bizim hakim ve savcılardan özen beklemek en doğal hakkımız değil mi, 
iddianamenin iddiasının özü ile ilgili değerlendirmelere geçmeden önce ben de savcılık 
makamı gibi gazete kupürlerinin desteğine ihtiyaç duydum. 

Şimdi size bu iddianın dolaylı olarak muhataplarının, dönemin ilgililerinin 
düşüncelerini kupürlerden okumak istiyorum. 

Milli güvenlik kurulu toplantısı, tankların yürümesi, tüm dönem batı çalışma grubu 
ve bunlarla ilgili gerçekler. 

Bir dönemin anayasa mahkemesi başkanı Sayın Yekta Güngör Özden'in 
değerlendirmesi, milli güvenlik kurulu anayasanın 3.10.2001'de yapılan değişikliği ile 118. 
maddesine göre toplanıp görüşlerini ve önerilerini bakanlar kuruluna bildiren anayasal bir 
yapıdır. 1997'de nasıl çalışıyorsa bugün de öyle çalışmaktadır. Kararlarının değerlendirmesini 
bakanlar kurulu yapar, kimse 28 şubat kararları için o gün kurula katılan başbakan ve 
bakanları zorlamadım. Dayatma olmadı. 

Milli güvenlik siyaset belgesinin 1. sırasında irtica, 2. sırasında bölücülük, 3. 
sırasında terör vardı. Kurulun asker üyeleri olan komutanlar önerilerini kurul başkanı 
cumhurbaşkanına sundular. Başka bir yola gitmediler. Ne sıkıyönetim ne olağanüstü durumu 
ilanı istediler. Darbe niyetleri olsaydı bu yolu izlemezler, bağlayıcı siyaset belgesi ile birinci 
sırada gösterilen irtica ile mücadele görevini bahane ederek başka şeyler düşünürler, belki 
de muhtıra yayınlarlardı. 

Başbakanlık bir genelge ile yerine getirilmesi için bakanlara bildirdi. Aradan 2 
aydan fazla zaman geçince mayıs başında refah partisinin kapatılması için yargıtay 
cumhuriyet başsavcısı dava açtı. Ondan 2 ay kadar sonra da başbakan Erbakan'ın hükumeti 
istifa etti. 

İstifa kapatılması istenen iktidardaki partinin siyasal yakışıksızlığı gidermek 
çabasının ilk perdesidir. 

28 şubatta devletin yetkili organı önerileriyle şeriat girişimi ve gösterileri 
önlenmiştir. Kimseyi ve kimi oluşumları savunmak için yazmıyoruz. Kimse görevini yaptı 
öz görüşünü, takdir hakkını kullandığı için suçlanamaz. Kararlarının hangisi ve neresi kötü ki 
eleştiriliyor. 

28 şubat öncesi iktidarın neler yaptığı, kanlı kansız demokrasiye geçişin 



  

konuşulduğu, anayasa mahkemesinin kararlarına karşı çıkılarak sıkma başlı öğrencilere 
selam vereceği söylemine uygun taşkınlıkların irtica girişimlerin arttığı göz ardı 
edilmektedir. Hiçbir şey yokken mi kurul görüşme kararı almıştır. Biz kararı alınmasından 
sonra duyduk. Bağnazların ve art niyetlilerin 28 şubattan ve kapatma davasının açılmasından 
sonra genelkurmayda verilen terör olayları bilgilendirmesi brifing diye nitelendirilip 
dedikodu yapmaları da karalamadır.

 Yalnız yargı görevlilerine değil başka kesimlere de bilgi verilmiştir. İsteyen 
katılmış, istemeyen katılmamıştır. Her şeyden yararlanılır, bilgi edinilir, her şey okunulur 
ama sonunda yargı vicdanın ve hukukun bildiği vicdanen ve hukuken bildiğini okur.

 Diyecek o dur ki 28 şubat kararlarından ancak gericiler gocunur. Kurumun 
duyarlılık özen ve yurt severliği ile görev bilincini yansıtan kararlar Türkiye'yi darbeden 
korumuştur. Devlete organları üzerinden darbeler şimdi olmaktadır. Yürürlükteki kurallara 
uygun olağan, geçerli önceki işlemleri sonradan iktidar doğrultusunda soruşturma konusu 
yapıp geçersiz saymak ve suçlamak hukuk tanımaz ihtilal ve gerçek darbe dönemlerine 
yakışır. 

Ne Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerine karışılmış ne de eylemli bir 
girişim olmuştur. 

Günümüzdeki siyasal ve dinsel amaçlı iktidar kaynaklı girişimlere ne demeli. iadeyi 
itibar oyunları kesintisiz, eğitim sorunları nedir, güçler doğrultusunda konuşmak, bağırmak 
kolay, o zaman karşı çıkılsaydı ya, 28 şubat bir toplumsal barış çağrısıdır. Bunu söyleyen 
dönemin anayasa mahkemesi başkanı. 

Sayın başkanım ikinci olarak da bugün de gene adı geçen o dönemle ilgili hala 
siyasetin en üst mercisi tarafından neden almıyorsunuz basını diyerekten sindirilen, 
korkutulan basın özgürlüğüne büyük darbe indirilen Türkiye'nin önemli gazetecilerinden bir 
tanesinin bu konudaki yazısını arz ediyorum. Ertuğrul Özkök, biz toplum olarak hafızamız 
kısadır. Günlük sohbetlerimizde bu sözü sık sık işitiriz. Son zamanlarda 28 şubatla ilgili 
yorumlara baktıkça hafızamız konusundaki bu sözlerin bir ön yargı olmadığına inanıyorum. 
Bugün şöyle biraz hafıza tazeleyelim istedim. Eski fotoğraflar, 1990'ların ortalarında 
başlayan refahyol dönemine ait bazı fotoğrafları albümlerinden çıkarıp yeniden göz atalım. 

Hani o başbakanlık binasına üşüşen cübbeli sarıklı zatı muhteremi şöyle bir 
hatırlayalım. Mercedes arabaların perdesi itina ile aralanmış arka koltuklarından 
fotoğrafçılara muzaffer komutan edası ile bakan o tarikat başlarını bir kere daha gözümüzün 
önüne getirelim. 

Sahra'daki aşiret çadırlarında Kaddafi'nin karşısında süklüm büklüm duran 
başbakanlarımızı, onların kem kümlerini bir kere daha yad edelim. 

Ya Sincan'daki tahrik çadırları, İran yönetimi Mit'e şikayet etmeler, taksi ve cami 
inşa etmeye yeltenenler ne çabuk unuttuk, yüzde 20 oylarla rejimin niteliğini değiştirmeye 
yönelik adımlar sanki milattan öncede kaldı. 

Dünyanın en ünlü gazetelerinde Türkiye'deki hükumetin islami hükumet, islami diye 
söz etmeler. Pkk ile mücadelenin en sert döneminde askerin içine nifak sokma girişimleri, 
bunların hepsini çok çabuk unuttuk. 

Şimdi umumi bir taarruz başladı. Vur 28 şubata, vur o dönemin komutanlarına, o 
dönemin komutanlarının bir yandan Pkk, bir yandan Erbakan tayfasının ülkenin istikametini 
değiştirme çabalarına karşı mücadele ettiğini aklının ucuna bile getirme. 

Bu kollektif unutkanlığımıza mazeret olarak gösterirken kendi kendimize de büyük 
bir iftira attığımızın farkında değil miyiz, neydi o hepimizini mahallesinde yanıp sönen 
lambalar. Onları askerler bize zorla mı yakıp söndürtüyordu. Neydi o stadyumlarda, 
konserlerde, toplu eğlencelerde hep bir ağızdan söylenen onuncu yıl marşları, söyleyin 
kafamıza silah dayayıp öylemi söyletiyorlardı. Bizler bu kadar mı korkak, bu kadar mı 
karaktersizdik. Peki o cumhuriyetin 75. Yılını kutlama coşkusu, aslında hiçbir şey 



  

hissetmiyor da öyle gibi mi yapıyorduk. Toplum olarak bu kadar mı kişiliksizdik. 
Yani ortada 28 şubat diye bir cürüm vardı ve şimdi biz hep birlikte onu askerlerin 

sırtına yıkmaya çalışıyoruz öyle mi, aydın rövanşı, bırakın bu 3-5 sözde aydının rövanş 
keyfini, 28 şubat bal gibi bir sivil toplum hareketidir. Türkiye cumhuriyeti tarihinde 
askerinin de siviller gibi düşündüğü belki de en büyük toplumsal vurgu beraberliklerinden 
biridir. Defalarca yazdım, 28 şubat Türk demokrasisi tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. 
28 şubatın hedefi olan Erbakan ve Çiller bugün artık siyasi hayatta yoktur. Onları seçim 
sandığında askerler mi bıraktı. Biz 28 şubattan ders aldık diyen Tayyip Erdoğan bugün 
başbakanken Necmettin Erbakan'ın siyasi meftarına gelmesini hangi sağlam gerekçe ile izah 
edeceksiniz. 

Ne yazık ki Türk sözde aydını böyledir. Küçük rövanş duyguları onu mest eder. 
Sonuç, ben gazeteci olarak 28 şubatı destekledim. Hala da destekliyorum. Yarın bu ülke 95 
şartlarına düşse yine desteklerim. 28 şubatın yanlışları yok muydu, vardı elbette, onları da 
eleştirebiliriz ama bütün bu fotoğrafları sansürleyip sadece eleştirilecek sekansları vizyona 
sokarsak askerden önce kendimize yani biz sivillere ihanet etmiş oluruz. Ben bu ihanet içinde 
olmam, 28 şubatı destekledim, hayatımın sonuna kadar da savunmaya devam ederim. 3-5 
aydın kırıntısı aksini düşünüyor diye uykularım kaçmaz. 

Sayın başkanım üçüncü olarak o günkü devletin başında bulunan devletin en yetkili 
kişisi cumhurbaşkanı sayın Demirel Aksiyon dergisinden Faruk Mercan'ın sorularını 
cevaplandırıyor. 

Soru, 28 şubat sürecinin 17 Ocak 1997 günü genelkurmay karargahında 
yaptığınız ziyaretle başladığı söylenir, doğru, size o gün bir brifing verildi o brifingi siz 
mi istediniz yoksa komutanlar mı? ben istedim. Neden istediniz? 1996'nın sonbaharında 
Türkiye'de gerginlik vardı. Işıklar söndürülüyordu, sert tartışmalar vardı. Refahyolu 
hükumetinin kadrolaştığı iddiaları vardı, resmi kişilerin, gayri resmi kişilerin beyanatları 
vardı, bunlar vahimdi, tedirginlik yarattı. Genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı bana 
geldi, rahatsızlıklarını söyledi. Karadayı medeni adamdır, medeni bir şey yaptı, geldi derdini 
söyledi yani resen  bir hareketi de göze alabilirdi. Iç hizmet kanununun 35. maddesine 
göre cumhuriyet elden gidiyor deyip koruma ve kollama işletilebilirdi. Darbe olabilir 
miydi? olabilirdi niye olmasın ki zaten darbe dediğiniz olay böyle çıkıyor orta yere. Bir 
darbe olsaydı refahyol hükumeti ile beraber siz de mi giderdiniz? buralar çok önemli, 
darbelerin ne yapacağı belli olmaz. Birinci gün ne yapacağı belli olmaz, ikinci gün ne 
yapacağı belli olmaz, sonunda ne yapacağı hiç belli olmaz. Çok karışık işlerdir bunlar, bütün 
mesele işi şirazesinden çıkarmamak. Devleti rayının dışına çıkarırsanız adil, müşfik kanun 
devletini ararsınız. Genelkurmay karargahına gittiniz, Karadayı'ya dedim ki gittim, 
Karadayı'ya dedim ki benden istediğiniz şeyler ne ise onları bana anlatın. Ben geleyim bir 
brifing yapalım. Bunlar medeni icaplar başka türlü olmaz. İdare konuşarak olur, 17 ocak 
günü gittim orada bana anlattılar. Kendilerini rahatsız eden 55 tane hadise söylediler. 55 tane 
irticai olay mı? irtica hadise, keyfi hadise, haksızlık hepsi dahil onlara dedim ki verin bana 
bunları tahkik ettireyim. Düzelttireyim, çünkü bana düşen görev o, bir şikayet varsa onu 
ortadan kaldırmak, hele askerin bir şikayeti varsa buna ters dönemezsiniz ama asker hassas 
bir müessesedir. Eğer kendisi bir takım şeyler görüyor da bunların tedbirleri alınmıyorsa 
konuşur, konuşması devletin nüfuzunu, otoritesini azaltır. Onu yapacak olan sivil 
makamlardır. 55 meseleyi alıp hepsini tahkik ettirdim. Gördük ki bunların bir kısmının 
dayanakları yok. 30 tanesi yanlış çıkmış. Evet 25-30 tanesi yanlış, geri kalan doğru şeyler, 
yanlıştan kastım şu dayanağı yok, biraz rivayet filana dayanıyor, onları da teker teker 
değil gruplar halinde şu şu şikayetler var bunları önleyin diye hükumet başkanı 
Necmettin Erbakan'a yazdım. Ben bunu yaptıktan sonra 28 şubat doğdu. Askerler bir de bu 
işin 28 şubattaki milli güvenlik kurulunda konuşulmasını istedi. Ben de gelin konuşalım 
dedim. Soru, dönemin genelkurmay başkanı Karadayı için şöyle diyorsunuz, çok dürüst 



  

davrandı, altından korkup ikili davranmadı. Doğru, daha önce başka örnekler mi gördünüz, 
var. Alt korkusu 12 Mart'ın sebebidir. O günkü rahmetli Memduh paşa altından korktu, bir 
de Türkiye'de Erdelhun psikozu vardır. Rüştü Erdelhun 27 mayıs 1960 ihtilali sırasında 
genelkurmay başkanıydı, Erdelhun Adnan Menderes ile birlikte Yassıada da idamla 
yargılandı, Erdelhun altını tutamadı ve başına o işler geldi. Idam sehpasına kadar gitti, 
Erdelhun'a dönmeyelim diye genelde alt kademelerde bir takım olaylar varsa geçmiş için 
söylüyorum 1960-1970'ler için rahatsızlıklar varsa aşağıdan gelebilecek hareket yerine 
kumanda zinciri harekete kalkışıyor. O zaman aslında şu tez doğrulanıyor, 28 şubat 
sürecinde fiili bir darbeyi siz ve Karadayı önlediniz, cevap, öyle de diyemeyiz. Çünkü 
darbe olurdu demek çok kolay, olabilirdi de olmayabilirdi de, bence tarihi hadiseleri 
tarif etmeye hiç lüzum yok. Hadise nasıl anlatıldıysa o dur. Hiç yoruma tabi tutma. 

Sayın Başkanım bu da dördüncü okuyacağım yazı bunu da Fikret Bila, yine 
dönemin cumhurbaşkanı Sayın Demirel ile yapmış. 9. Cumhurbaşkanı ile dün söz konusu 
eleştirileri konuştuk, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıl dönümü nedeniyle 28 şubat tartışıldı. 
Tarih 5 mart 2009, dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve genelkurmay başkanı 
İsmail Hakkı Karadayı tartışmaların merkezindeki iki isim. 

Demirel dönemin genelkurmay başkanı Karadayı'nın o günkü şartlar içinde 
bulunduğu makamın gerektirdiği devlet adamlığına yakışan bir tutum sergilediğini belirterek 
şöyle konuştu; 28 şubat olayına postmodern darbe diyenler var, bu yanlıştır. Türkiye 
darbenin ne olduğunu biliyor. Bir çok kez yaşadım. Darbe dediğiniz şey hükumeti götürür, 
parlamentoyu kapatır. Hatta cumhurbaşkanını da götürür. 28 şubatta bunlardan hiçbiri 
olmadı. 28 şubat anayasa ve yasalara uygun, demokratik yöntemlerin uygulandığı bir 
olaydır. Dönemin genelkurmay başkanı Sayın Karadayı anayasaya uygun olarak sıkıntısını 
gelip cumhurbaşkanına aktarmıştır. Ayrıca milli güvenlik kuruluna da aynı bilgileri 
sunmuştur. Anayasa zaten böyle yapılmasını emreder. Genelkurmay başkanı olarak türk 
silahlı kuvvetlerinin sıkıntısını aktarmıştır.

 Cumhurbaşkanının görevi zaten kurumların doğru, sağlıklı işleyişini sağlamak, 
sıkıntılarına çözüm bulmaktır. Ben de bunu yaptım. O günkü şartlar içerisinde sorunlar 
demokrasi mekanizması ile aşılmıştır. Erbakan'a git diyen olmadı, Demirel dönemin 
başbakanı Necmettin Erbakan'a hiç kimsenin istifa etmesin telkin etmediğini belirterek 
şu bilgiyi verdim. Sayın Erbakan 18 Haziran'da istifa etmiştir. Yani 28 şubattan 3 
buçuk ay sonra, kimse Sayın Erbakan'a istifa et demedi, ben de demedim. Hatta ben 
kendisine neden istifa ediyorsun diye sordum, o da bana ortalık gergin, bu gerginliği 
gidermek için istifa etmeyi uygun gördüm cevabını verdi. Bu bir siyasi münazaradır. O 
günkü ortam ve gerginlik içinde Erbakan'ın aldığı karardır. 

Demirel güvenoyu sayısını aşan milletvekili imzalarının kendilerine sunulmuş 
olduğu halde neden Tansu Çiller'i değil de Mesut Yılmaz'ı başbakanlığa atadığına ilişkin 
soruma da şu yanıtı verdi; koalisyon ortakları arasında yapılan anlaşma cumhurbaşkanını 
bağlamaz. Başbakanı atamak cumhurbaşkanının yetkisindedir. Beni milletvekili imzalarına 
sunulmuş olması da bağlamaz. 

Adam o günkü adaya imza atar ama sıra oylamaya geldiğinde güvenoyu 
vermeyebilir. Ben onu gördüm. Cumhurbaşkanı öncelikle güvenoyu alabilecek olan kişiyi 
başbakan olarak atamayı tercih eder. Ben güvenoyu alabileceğini gördüğüm için sayın Mesut 
Yılmaz'ı görevlendirdim. 

Çünkü ben de cumhurbaşkanı olarak bilgiler alıyordum. Halkla temas halindeydim. 
Nitekim doğru görevlendirmeler yapmışım ki sayın Yılmaz Türkiye büyük millet 
meclisinden güvenoyu aldı. Iddialar doğru olsaydı o zaman Yılmaz'ın güvenoyu almaması 
gerekirdi. Türkiye büyük millet meclisi benim doğru görevlendirme yaptığımı kanıtlamıştır. 

Demirel 28 şubatla ilgili olarak bir hesaplaşma çabası görüp görmediğine ilişkin 
sorumu da şöyle cevaplandırdı; kim hesap soracak ve ne hakla hesap soracak. 28 şubat olayı 



  

anayasal bir olaydır. Türkiye'de hesap soracak merciler ve hesap sorulacak yerler bellidir. 
Eğer siyasi bir hesaplaşma söz konusuysa bunun yeri halktır, Türkiye büyük millet 
meclisidir. Eğer cezai bir durum söz konusuysa bunun mercide savcıdır, yargıdır. Eski 
komutanları bu tartışmaların içine çekmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Bu yolla Türk 
silahlı kuvvetlerini yıpratmaya çalışmak da Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey değildir. 

Sayın başkanım 5. olarak 16/05/2009 tarihinde Sayın Demirel'in yine Cumhuriyet 
gazetesinde çıkan bir haberinden NTV'ye verdiği bir mülakatın cumhuriyetteki özetinden 
bahsetmek istiyorum. Süleyman Demirel NTV'ye verdiği özel röportajda 28 şubat sürecine 
ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı, bir muhtıra yoktur. 28 şubat süreci neydi, postmodern 
darbeydi, bu nedir, sayın Mehmet Barlas'ın söylediği gibi bir muhtıra yoktur orada. Olay 
anayasanın 118. maddesine göre kurulan milli güvenlik kurulunun şubat 1997 toplantısında 
alınmış kararları söz konusu ederek yapılan tartışmalardır. Kararları alan kurul anayasal 
bir kuruldur. Kararların altında bütün üyelerin imzası vardır. Bu kararlar kimsenin baskısı 
ile alınmamıştır. Böyle olsa altında başbakan, yardımcıları ve diğer bakanların imzalarının 
olmaması lazım. Bu kararlar halen geçerlidir. Kimi, neyi kötülüyorsunuz burada. Ben bu 
kurumun başı olarak kurumun görev yapmasını sağlamışım. Böyle bir konunun tartışılmasını 
ve ittifakla karara bağlanmasını sağlamışım hükümette almış icra etmiş. 

Darbe nasıl olur, bakın darbe şöyle olur; bir takım kurumları götürür evvela 
hükumeti götürür. Hükumet 28 şubatta duruyor, sonrasında da duruyor, hükumet 118 gün 
daha duruyor. Eğer bu darbe ise hükumet meselesi 118 gün sonra çıkmaz. Meclis ve bütün 
kurumlar yerinde duruyor. Kimseye bir şey denmemiş, kimseye dokunulmamış, neyin darbesi 
bu diye soruyorum. Mart, Nisan, Mayıs aradan geçmiştir. Böyle rötarlı darbe olur mu, 
hükumetin kurulması cumhurbaşkanını işidir. O günkü başbakan sayın Erbakan'dı kendisine 
sordum peki niye istifa ediyorsun, bir gerginlik var dedi. Benim hükumetim istifa etsin, bu 
gerginlik ortadan kalksın, ben de kendisine pekala istifanızı kabul ederim, ondan sonra yeni 
bir hükumet kurulmasına geçeriz, yeni bir hükumet benim yardımcım kursun. O senin işin 
değil, sen istifa eder gidersin. Yeni bir hükumetin kurulması cumhurbaşkanın işidir. 
Güvenoyu alacak hükumet olması gerekiyor, ikincisi o günkü şartlara uygun görevini 
yapacak bir hükumet lazımdır. Hükumet başkanı istifa ettikten sonra başbakan yardımcısı 
yeni hükumet olduğu zaman bu gerginlik gider mi, onu düşünmek benim görevim. 

28 şubat sürecinde hatalı bir şey yaptığımı hiç düşünmedim. Yapılması gerekeni 
yaptım. Bugün olsa bunun dışında bir şey yapamazdım. Bu meclisin içinden bir hükumet 
kurmuşuz. 

28 şubat ergenekon ilişkisi iddiası, 28 şubat anayasal bir kuruluşun almış 
bulunduğu güvenlik nedeniyle tedbirlerle ilgili açık kararlardır. O kararlar hala 
yürürlüktedir. 28 şubat ergenekonun başlangıcıdır lafı boş bir laftır, ipe sapa gelmeyen bir 
laftır. Bunu söylemek iyi de her şey ortalarda şu benim ortaya koyduğum kağıtların dışında 
kağıt bulan varsa gelsin, bunun altındaki imzalarda işte, burası da çok önemli, asker siyaset 
ilişkisi, asker anayasadaki yerinden çıkarsa anayasa ihlal olur. Asker devlete müdahale 
etmiştir, 12 martta etmiştir, 12 eylülde etmiştir. Biz bunların muhatabıyız. Asker darbe 
yaptıktan sonra getirdiği anayasayı tasdik ediyorsunuz, o darbeyi yapanlara 9 sene ülkenin 
başında cumhurbaşkanı olarak ve kurul olarak muhafaza ediyorsunuz. Darbeye muhatap 
olanları suçluyorsunuz. Ne biçim iş bu öyle şey olur mu, Türkiye'de herkesin yaşam hakkı 
var. Herkesin uyması gereken şu anayasa, bu anayasa da laikliği modernizeyi getirmiş. 
Bunlara neden uyuyorsunuz diye sorun yok, Türkiye'de bunlara neden uymuyorsunuz diye 
sorun var. Buna uymayın deniliyorsa o zaman rahatsızlık çıkarsa bu rahatsızlıktan dolayı 
kumandanları alalım kim diyebilir ki, olur mu öyle şey, yani ne diyecek, diyerek gelecekti 
bana başbakan. Bunları alalım, peki niye alalım, Taksim'e cami yapacağız, onun için çadır 
kurduk buna itiraz ettiler, bunun için alalım mı diyecekti. Halkın namaz kılmak için sorunu 
yok, 1756 tane cami var İstanbul'da bunlar yadırganıyor, yadırgayanın kellesini uçuralım 



  

diyebilir miydi, yemin etmişsiniz anayasanın üstüne. Defalarca darbe yaşadınız, soru, 
darbelerden mağdur oldunuz, o dönem komuta kademesinin görevden alınması 
aklınızdan hiç geçmedi mi? hayır geçmedi, 28 şubatta gerginlik genelkurmayda değil ki 
gerginlik halkta. Her gün 9'da ışığını söndüren halka ne diyeceksin ki, her gün ışıklar 
sönüyor, yakılıyor olması her gün Türkiye'de gazeteler bir takım önemli şeyleri yazmasa, her 
gün eleştirilecek hükümet icraatı olmasa o gerginlik olmazdı, o gerginliği genelkurmaydaki 
3-5 kişiyi değiştirmekle ortadan kaldırmış olmaz aksine daha da çoğaltmış olurdunuz, çünkü 
gerginliği meydana getirenler onlar değildi ki, gerginlik vatan satındaydı, gerginlik tepede 
değil tabandan gelen bir gerginlikti, soru; siz genelkurmay başkanına bunlar siyasetin işi, 
bu meselelere siz karışmayın, her şey iyi gidiyor deseydiniz ne olurdu? o zaman bana 
sorardı adam, ne iyi gidiyor? Tarikatlar Çankaya'yı istila etti, sen ne yapıyorsun derdi, kafanı 
kaldırıp baksana derdi, soru; onlarda bu ülkenin gerçeği demokrasi var, bu seçilmişlerin 
meselesi denemez miydi? Hayır olmaz öyle şey, yanlış olan şey seçilmişlerin meselesi olmaz, 
seçilmişler yanlış yapma hakkına sahip değildir, Anayasaya sadakatle bağlı olmaya yemin 
etmişsiniz, laik devlet düzeni üzerine yemin etmişsiniz, devrim üzerine yemin etmişsiniz, 
modern Cumhuriyeti korumak size tevdi edilmiş, siz bunu açıkça ters düştüğü için rahatsızlık 
meydana getiren hadiselere varsın böyle olsun derseniz, o zaman o safa girersiniz ve 
oturduğunuz yerde oturma hakkını kaybedersiniz, 

gene Demirel'in tarihi bir cümlesi; gazeteci soruyor devamında, darbe olur muydu? 
Tarih olmuş hadiselerle uğraşır, olmamışlarla uğraşmaz, soru; 29 Şubat'ta herkes 
yerindeydi bunun nesi darbe? 28 Şubat darbedir, bunu da Demirel yaptıdı deniyor, bu 28 
Şubat'ı en iyi bilen sizsiniz, gerçekten darbe ya da yarı darbe var mıydı? Cevap; şimdi 28 
Şubat'ı anlatayım, o tek başına hiçbir şey ifade etmez, bir gazetenin sayfalarına sığacak bir 
şey de değil, 28 Şubat darbedir diye 28 Şubat'ın üzerinden 11- 12 sene geçtikten sonra bu 
iddialar yapılıyor, Türkiye darbenin ne olduğunu biliyor, darbe dediğin zaman darbeciler 
geliyor, meclisi kapatıyorlar yahut kontrol altına alıyorlar, hükümeti ortadan kaldırıyorlar, 
Anayasayı ortadan kaldırıyorlar, kendilerin göre bir düzen kuruyorlar, ya idareyi tümü ile 
ele alıyorlar yahut idare tam kontrol altında tutuluyor, peki 28 Şubat Milli Güvenlik 
Kurulundan sonra 29 Şubat günü Türkiye de hükümet var mı? Parlamento var mı? Var, 
Anayasa var mı? Var, Kimsenin kılına dokunulmuş mu? Hayır, herkes yerli yerinde duruyor 
mu? Duruyor, bunun nesi darbe, soru; ama bu nedenle post modern darbe denmiyor mu? 
Hükümet ertesi gün var ama bir süre sonra hükümette yok, parti de yok, cevap; neden post 
modern? 4 ay geçiyor aradan 18 Haziran'a geliyorsunuz, Mart, Nisan, Mayıs geçiyor, 
Haziran'ın 18'i 4 ay'a yakın zaman geçiyor, günün başbakanı geliyor, ben istifa ediyorum 
diyor, ona istifa et diyen var mı? Yok, kendisine ben soruyorum; niye istifa ediyorsunuz? 
Gerginlik var diyor, istifa ediyorsan bende sana istifa et diyecektim diyen var mı? Yok, yahut 
onlara haber gönderiyorum, MİT Müsteşarlığıyla vesaire ben bunlarla muhatap oldum 
zamanında yani istifa edilmesinde ajanım diyenler oldu, böyle bir olay var mı? Yok, soru; 
ama siyasi tablo değişiyor, siyasi tablo her gün değişiyor zaten şimdi geliyor ben diyor istifa 
ediyorum ama başbakanlığı filancaya ver, bu benim bileceğim bir iş, Cumhurbaşkanının 
bileceği bir iş, ondan sonraki kısmı gene meclisin içinden hükümet kuruluyor, gene meclisin 
güven oyuna mazhar oluyor, Türkiye yoluna devam ediyor, bunun neresi darbe, ben buna 
darbe diyenlere diyorum; Allah'tan korkun bunun neresi darbe, bu işin önü bu arkası bu, 

Demirel o tarihte iddianameye sesleniyor adeta Sayın Başkanı, Allah'tan korkun 
bunun neresi darbe, bu işin önü bu, arkası bu, gazeteci soruyor devamlı 12 Mart'a benzerliği 
var mı, benzerliği yok mu? Hiç yok, 11 Mart günü ben orada oturuyorum, benim arkamda 
yüzde 50 oy var, benim gelip elimden hükümeti aldılar, 28 Şubat'ta kimin elinden ertesi gün 
hükümet alındı, Çiller ve Erbakan ikilisinden de aldılar, 3.5 ay sonra oldu sevgili kardeşim, 
onun 28 Şubat'la hiçbir alakası yok, o hükümet gitmezdi, hükümet başkanı; benim 
hükümetimin bulunduğu süre içerisinde ülkede gerginlik oldu diyor, gerginlik mi oldu? O 



  

zaman sen git muavinin gelsin gerginliğe devam edelim, senin hükümete devam edelim, böyle 
mi diyecektik, bunu dedirtmeleri mümkün değildi, 

Sayın Başkanım yine hem Milli Güvenlik Kurulunun hem de o günleri devletin en 
yetkili ağzından olanca açıklığı ile tanıklığı ile burada bu yazı ile de izlemeye devam 
ediyoruz, bu da 08.03.2009 tarihli Gündem atlı bir gazeteye verdiği mülakat, 

28 Şubat'ın sembolü sayılan tankların Sincan da yürümesini siz nasıl 
öğrendiniz? Özel kalemim haber verdi, özel kaleme haber vermişler, özel kalem müdürü bir 
kağıt getirdi önüme kaydı, ben telaş yapmadım, aklınıza ne geldi, doğru asker müdahalesi 
olabileceğini düşünmedim, asker müdahalesi olacak olsa tanklar Sincan'a değil başka yerde 
yürürdü, sizin o gün Dış İşleri Bakanı Tansu Çiller'le bir görüşmeniz var, görüşme bitiyor, 
yanınızdan çıkıyor, sonra tekrar geliyor yanınıza, doğru, dışarıda ona söylemişler tanklar 
Sincan da diye, tekrar geldi tanklar yürümüş dedi, tankların devleti tankı, tank yürüyecek bir 
olay yok, halkına karşı tank yürütüp ne yapacak, bende yürürse yürür bir şey olmaz, sen işine 
git dedim, bu sözüm telaşsız güven vericiydi, tanklar yürürse sadece onun üstüne yürümez ki, 
tanklar devletin üstüne yürür, devletin başı da benim, ben kaygılanmadığıma göre onun da 
kaygılanmaması lazım, ama can pazarı bu, tam sonunda panik hali var mıydı? Vardı, 
ondan sonra mı siz genelkurmay başkanını aradınız? Manevraya ya da garnizona 
gidiyormuş dedi, anlaşılan onunda çok fazla bilgisi, ilgisi yoktu, aşağıdakiler organize 
etmişler, daha sonra konuşmadınız mı? Bazı şeyler çok konuşmaya gelmez, sonradan 
balans ayarı diye nitelenen tankların yürüyeceğinden haberiniz olsaydı ne yapardınız? 
Bozardım, varsın yürüsün diyemezsin ki, yürüsünler yollar aşınmaz diyemez ki çünkü 
tank paleti aşındırır, bu olaydan sonra Tansu Çiller Genelkurmay Başkanı Karadayı'yı 
ve bazı komutanları görevden almak için size geldi mi? Hayır kesinlikle doğru değil hepsi 
safsata, bir kararname hazırlarsak onaylar mısınız demedi mi? Hayır hepsi safsata, Güven 
Erkaya'nın anılarında İslamoğlu'nun kendisine geldiğine ve komutanların emekliye sevk 
edilmesine ilişkin kararname taslağını gördüğünü anlattığı geçiyor, o günkü sorun 
genelkurmayda değil ki, cevap veriyor Sayın Demirel sorun laikliğe, modern etiğe yönelmiş, 
hareketlerden olmuş bir halk kütleleri vardı sorun o, Tansu Çiller böyle bir kararnameden 
hiç bahsetmedi mi? Hayır, zaten gerekirse onu başbakan yapar Çiller yapmaz, bu kadar 
önemli bir mesele vekille hallolmaz, zaten Erbakan da böyle bir teklifle gelse ben sorarım, 
niçin diye, ne diyecek, ben Hariciye köşkünde bir takım tarikat üyelerini topladım, buna itiraz 
ettiler, öyleyse bunları alalım bunun için geldim diyebilir miydi? Yahut benim Kayseri'deki 
belediye başkanım şunları söyledi, ya da Sincan'daki belediye başkanım Kudüs günü yaptı, 
orada şunlar oldu, bunlar rahatsız oldular bunları alalım diyebilir miydi? Burada şikayet eden 
kim, edilen kim? Ama darbe yapmak istiyorlar diyebilirdi gazeteci üstüne gidiyor, neyin 
darbesini yapacak? Sen bunları yaptığın sürece halk rahatsız, halk rahatsız olunca bunlarda 
rahatsız, sen bunların yapmazsan halkta rahatsız olmaz, 

Sayın Başkanım son, Sayın Cumhurbaşkanının gene bütün bu tartıştığımız olaylara 
ışık tutan son açıklamasını arz etmek istiyorum şimdi; şimdi efendim Demirel anlatıyor, 28 
Şubat darbe miydi, değil miydi? Bundan daha haklı gerekçe olur mu? 

Yani bu ülkede başsavcının yaptığı iş yanlış, Milli Güvenlik Kurulunun yaptığı iş 
yanlış, Genelkurmay Başkanının yaptığı iş yanlış, Cumhurbaşkanının yaptığı iş yanlış, 
Anayasa Mahkemesinin yaptığı iş yanlış, ee.. kimin ki doğru? Böyle devlet idaresi olur 
mu? Bu doğrudan doğruya devleti yok farz etmektir, bugün bir takım insanlar aradan 10 sene 
geçtikten sonra o gün neredeydi onlar bir takım insanlar devletin insarı ile meşguldü, yani 
Türkiye'de her şey mi yanlış birader, bu doğru bu yapılan doğru, işte Anayasası Türkiye'nin 
işte olup bitenler, bütün bu olup bitenlerde halkın gözünün önünde olmamış mı? 

Mesut Yılmaz, Tansu Çiller koalisyonu ile kurulan Ana Yol Hükümeti bozulmaya 
gittiğinde Refah Partisi ile hükümet kurulursa Türkiye'de kaos çıkar, kriz çıkar diye bir 
kaygınız olur muydu? Diye soruyorlar Sayın Demirel'e, Demire cevap veriyor; şöyle bir 



  

sıkıntı var orta yerde, hukuken kabul edilmiş siyasi parti var, fakat bu yadırganıyor, bu 
partinin daha önceki nesebindeki partiler dini siyasete alet etmekten kapatılmış, milli 
nizam partisi kapatılmış, milli selamet partisi kapatılmış, arkasından refah partisine 
geliyor sıra bunların kapatıldığına göre bu partileri kuran aynı kişiler, evet refah o günkü 
şartlar içinde legal bir partidir, sanki legalliğinde noksanlık varmış gibi bir muamele 
görüyor, bunu yadırgarım, legalse başka legal partiler hangi haklara sahipse bu partiler o 
haklara sahiptir, eğer legal parti geçmişinden dolayı illegalite kazanıyorsa bu yanlıştır, 
fakat faaliyetlerinden dolayı legalite kazanıyorsa o zaman kanunlar icabını yapmalıdır, 
nitekim Refah Partisini Anayasa Mahkemesi daha sonra kapatmıştır, o partinin genel başkanı 
olan Erbakan'a hükümeti kurma görevini de siz verdiniz ama bir parti var, legal ve bunu siz 
hükümet kurmada dikkate almıyorsunuz olmaz, ben Cumhurbaşkanı olarak siz hükümet 
kuramazsınız demek durumunda değilim ama toplum bunlar, bunlara hükümet verilmez diye 
beni zorluyor, toplum zorluyor, 

Sayın Başkanım dikkat buyurun, toplum zorluyor, birisi gelip beni zorlamıyor, ben 
de toplumun nabzını tutuyorum, bakın toplumun nabzını tutmadıkça siyaset yapmak mümkün 
değil, ama siyaset yapanların daima bir eksiklikleri vardır zaten siyasetin güzelliği de 
oradadır, şimdi hükümeti kurmuşsunuz olmamış, yeniden bir hükümet kurmuşsunuz kısa 
ömürlü olmuş, sıra gelmiş bunu, eğer Erbakan bana gelip biz hükümet kuracağız derse, ben 
buna mazide sabıkan var hükümeti kuramazsın diyemem, demedim de, al kurabilirsin dedim, 
neyle kuracaksın diyorum, Doğru Yol Partisi ile kuracağım diyor, iki partinin yekünü de 
kurmaya yetiyor, buyur kur, kaygı duyuyorsanız, DYP sizin kurduğunuz parti orada siyaset 
yapanlar da sizin arkadaşlarınız, onları etkilemeyi, bir uyarıda bulunmayı düşünmediniz mi? 

Gene tarihi bir cevap; ben Cumhurbaşkanı olarak bir resmi vaziyet, bir de bunun 
arkasında gizli vaziyet alamam, bu çok önemli bir hadise ben Cumhurbaşkanı olarak bana bir 
şey yöneltildiği zaman ya yaptım diyeceğim ya da yapmadım, siyasi partiler için iki duvar 
var, biri Laiklik, biri modernite, diğeri tekil devlet, hükümeti onayladığınızda bir uyarınız 
oldu mu? Cevap; hayırlı olsun, bu önemli bir hadisedir, hayırlı olsun başarılı olmanızı isterim 
dedim, o denmeliydi zaten, yani ben şunu yapamazdım, hem hükümet kurma kabiliyetine 
sahip olacaktı, hem de hükümet kurmasını ben önleyeceğim, keyfi hareket olurdu, mesela 
hükümet verdim ben meclise gidip güven oyu almasaydı bir daha vermezdim ikinci defa, 
güveni alamadı derdim, ama hükümet kurmuş, gitmiş güvenoyu almış, kimsenin diyeceği 
hiçbir şey olamaz, buna rağmen Türkiye şunu yaparak geldi; bu günde sıkıntılar hala var, 
adamın legal bakımdan, şekli bakımından bir eksikliği yok, şekli legalite, fakat ülkenin bir 
kısmı tarafından yadırganıyor, bu yadırganma keyfiyeti hem yadırgananda hem de 
yadırgayanda bir soğukluk meydana getiriyor ve Türkiye yönetiminde sıkıntı oluyor bu 
yüzden, psikolojik duvar mı? Soruyor gazeteci, tabi, bunların hepsinin kökünde devrim var, 
siyasi partiler hiçbir kayda tabi değil, buraya geliyor mesela, siyasi partiler iki duvara geliyor, 
bana göre bu duvarlardan bir tanesi, laiklik ve modernite, bir tanesi de tekil devlet, bu 
duvarları zorladığınız zaman kapanıyorsunuz, Anayasa Mahkemesi geliyor kapatıyor sizi, 
eğer Anayasa Mahkemesi gelip kapatmazsa o zaman kaos oluyor, yani siyasetin legal ortamı 
da ortadan kalkıyor, yani Türkiye de şu durumda değil, siyasi partiler kurulur, siyasi partiler 
istediğini yapar, İsrail de olduğu gibi dinci parti de olur, Romanya da olduğu gibi ırkçı parti 
de olur, Türkiye bunu diyecek durumda değil, bu çok önemi hadise, neden Türkiye de böyle 
partiler olamaz? Türkiye Cumhuriyetinin kurucuları bu devletin ayakta durmasını her 
şeyden önce düşünmüştür, security denen hadise var, yani güvenlik savunma değil, 
devletin güvenliği, yıkılmış bir devletten sonra devlet kuruyorsunuz, bu devletin ayakta 
durabilmesi için her şeyden önce düşünülmüştür, 1925'te ve 1930 da terakkiperver 
Cumhuriyet Partisinin serbest fırkanın kapatılmasının sebepleri de işte budur, 

Sayın Başkanım, bugün bu iddianame ile yargılanan davanın özünü teşkil eden 
iddialar konusunda tarihten 10 sene, 11 sene önce oldu diyerekten Demirel'in bahsettiği 



  

süreden sonra da 3, 4 sene geçti, bu konudaki devlet başkanının büyük tecrübeler yaşamış, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde iki tane gerçek anlamda muhtıraya muhatap olmuş birisinin 
düşüncelerini size kısa olarak arz etmeye savunmamın atmosferini aktarmak için, arz etmek 
için çalıştım, 

Şimdi de Sayın Başkanım o Milli Güvenlik Kurulunda şu anda Bursa milletvekili 
olan o Milli Güvenlik Kurulunun Savunma Bakanlığı olan kişinin darbeleri araştırma 
komisyonuna verdiği ifade var, kısa olarak ondan da özet yapmak istiyorum, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 28 Şubat 
alt komisyonu, dönemin Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan'ı dinledi, eski bakan; kimse 
benden böyle bir şey istemedi, bende böyle bir çaba içerisinde olmadım diyerekten 28 Şubat 
sürecinde komutanlarının ihracının istendiğini ancak kendisinin kararını imzalamadığı 
iddiaları ile ilgili kimse benden böyle bir şey istemedi, bende böyle bir çaba içerisinde 
olmadım dedi, CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan 27 Mayıs'ın akabinde kurulan Yassıada 
Mahkemesinde darbe heyetinin tutumunun siyasete girmesinin en önemli nedenlerinden biri 
olduğunu belirtti, 1973 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir daha yaşanmamasını diledikleri 
demokrasi dışı olayların cereyan ettiğini anlatan Tayan bunun daha vahiminin 12 Eylül 80'de 
yaşandığını söyledi, Tayan bu olaylar Türk Demokrasisinin kendi arızalarını, eksikliklerini 
kendisinin gidermesine fırsat vermemiştir dedi, kritik Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili de 
şunları anlattım, 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörden Avrupa Birliği 
çalışmalarına kadar bir çok konunun ele alındığını anlatan Turan Tayan şeriata dayalı İslam 
Cumhuriyeti kurmaya yönelik çalışmalara dikkat çekilmiş, 18 maddelik Milli Güvenlik Kararı 
kabul edilmiştir, bunu Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, ilgili bakanlar 
imzalamıştır, hükümetin 13 Mart'taki bakanlar kurulu toplantısında bu kararlar müzakere 
edilmiştir, gereği yapılmak üzere ertesi gün bakanlara Başbakan Erbakan tarafından ilgili 
yazı gönderilmiştir diye konuştu, 

Turhan Tayan Erbakan'ın bakanlara gönderdiği yazı da tırnak içinde bu müzakere de 
alınan irtica ile etkin şekilde mücadele edilmesi kararı mucibince Milli Güvenlik Kurulu 
Kararlarının, Bakanlar Kuruluna bildirildiği hususlarının bir kopyası ilişikte bilgilerinize 
sunulmuştur, bu konuların önemle dikkate alınarak bakanlığınızı ilgilendiren konularda 
tedbirlerin alınması, tedbirlerin dikkatle alınması tırnağı kapatıyoruz, ibarelerini içeren yazıyı 
da okudu, Turhan Tayan Mayıs ay'ı sonlarına doğru Erbakan'ın istifasını sunduğunu 
hatırladığını söyledi, demokrasiye müdahale olarak yorumlandı, Milli Güvenlik Kurulunun 
anayasal bir kurum olduğunu ifade eden Turhan Tayan ne bakanlar kurulunda ne de Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ne de siyasi partilerin lider kadroları tarafından Milli Güvenlik 
Kurulunun kararları ile ilgili demokrasiye müdahale olduğuna ilişkin bir yoruma 
rastlanmamıştır açıklamasında bulundu, demokrasiye müdahale olarak yorumlandı mı 
sorusunun karşısında, istihbarat bilgilerine itibar ederiz, Turhan Tayan Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısında istihbarat birimlerinin ülkenin iç ve dış olayları ile ilgili verdiği 
siyasilerinde, bilgiler verdiği, siyasilerinde bu bilgileri değerlendirip itibar ettiğini kaydetti, 
bu süreçte 28 Şubat darbedir şeklinde değerlendirmeye rastlanmamıştır dedi, 1995 
seçimlerinden 99'a kadar ülkenin siyasi bir stres yaşadığının, özellikle sık hükümet 
değişikliğinin siyasi gerginliği beraberinde getirdiğini ifade eden Turhan Tayan Milli 
Güvenlik Kurulu tarafından hükümete bildirilen kararların ardından hükümette gereğini 
yapmak üzere çalışmalara başlamıştır, hükümet istifa edene kadar da bu farklı bir görüş ve 
tartışma yaşanmamıştır, burası çok önemli, hükümet istifa edene kadar da farklı bir görüş ve 
tartışma yaşanmamıştır, Erbakan istifandan önce bu şartlar altında ben bu işi 
yürütemeyeceğim, bu demokrasiye uymayan bir tavırdır yönünde bir değerlendirme 
yapmamıştır, biz de kendisinin istifasını daha sonra okudur, Turhan Tayan o döneme ilişkin 
sorularını da yanıtladı, Özcan Yeniçeri İstanbul Milletvekili Güven Erkaya'ya yazdığı kitapta 
Tansu Çiller ile Karadayı arasında bir konuşmayı anlatıyor, Çiller'in Karadayı'ya böyle 



  

giderse bazı komutanları emekli ederiz, paşaları siyasete karşı yazıyor, ayrıca Gölbaşı'nda 
komutanlarla sizin yemek yediğiniz konumda irtica olduğu söyleniyor, cevap komutanların 
ihraç kararı hiç gelmedi, 15 senedir herkes konuştu ben hiç konuşmadım, bilen bilenmeyen 
herkes bir şey söyledi, kurumları yıpratmamak adına herkes dikkatli konuşmalıdır, benimde 
görüşlerim vardı ama onları tartışma konusu yapmadım, savunma bakanlığı döneminde 
ilişkilerim doğrudan genelkurmay başkanı ile olmuştur, emir subayıma Elmadağ'daki askeri 
tesisleri merak ettiğimi söyledim, eşimle Hava Kuvvetlerine ait Gölbaşı'ndaki tesislerde 
ağırladılar, Güven Erkaya'da yemekteydi, yemeğin özel bir amacı yoktu, bu tür konular hiçbir 
zaman Kuvvet Komutanları ile görüşmedim, daha sonra da iddialara yer aldı Kuvvet 
Komutanlarını ihraç etmek istedik ama Tayan imzalamadı diye ama ben benden kimse böyle 
bir istekte bulunmadı ve önüme hiçbir kararname gelmedi, Batı Çalışma Grubu ile ilgili 
bakanlığımda bir çalışma da gelmedi, ben Batı Çalışma ile ilgili kelimeleri 28 Şubat'tan 
sonra basında duydum, benim bulunduğum resmi veya gayrı resmi hiçbir toplantıda 
Batı Çalışma Grubunun sözü geçmemiştir, çünkü 12 Haziran basının dışında burada şu 
ortaya çıkıyor, müvekkilim de bunu hatırlamakta zorlandı, gerçekten 12 Hazirandaki basın 
toplantısında gazetelerin yaptığı dışında o dönemle ilgili çok maruf bir Batı Çalışma Grubu 
kavramı olmadığını teyit eden bir beyan olarak bunu da değerlendiriyorum 

Sayın Başkanım, Turhan Tayan'ın beyanının son bölümü; Milli Güvenlik Kurulu 
Kararları o gece orada imzalanmadı, İdris Şahin soruyor kurul üyesi, daha önce komisyona 
bilgi verenler Milli Güvenlik Kurulu Kararlarının hemen imzalanmadığını, elden ele 
dolaştığını söyledi, ayrıca daha önce 24 maddenin 18 maddeye düşüldüğü bilgisi verildi, 
doğru mu? Turhan Tayan, o gece kararlar orada imzalanmamıştır, böyle bir usul yoktur, 
kararlar alınır, Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliğine bağlı bir kişi tarafından gezdirilip 
imzalatılır, o Milli Güvenlik Toplantısı çok nezaket dahilinde süren bir müzakere olmuştur, 
her karar, her bildiri birkaç defa okunur, şu kelime kaldırılsa gibi dikkatli bir çalışma sesli 
müzakere olmuştur, bu kararların redakte edilmesi sırasında yanlış anlamalar olmasın diye 
dikkatli ve titiz davranılmıştır, sanki radikal bir ihtilal beyannamesi sunulmuşta, sonradan 
düzeltilmiş gibi yanlış bir anlama sakıncalı olur, nezaket içinde devlet için gerekli konular 
konuşulmuş, kağıda dökülmüştür, ayrıca Milli Güvenlik Kurulu Kararları meclise sunulmaz, 
bitirirken de şu tespiti yapıyor Sayın Başkanım, darbeleri araştırma komisyonunun yapısı ile 
ilgili sayın bakan, komisyon çalışmasının meclis iç tüzüğüne, anayasaya uygun olmadığını 
bilerek geldi, meclise duyduğum saygı gereği yardımcı olabilirim miyim düşüncesi ile 
huzurunuzdayım, yargıya intikal etmiş bir konuyu konuşuyoruz, yargının bu görüşmelerden 
etkilenmesi ve sağlıklı karar vermesinden duyduğum endişeyi ifade ediyorum, bu hassas bir 
konu, ama karşı çıkmak komisyona gelmem demek sanki darbelere karşı değilmiş gibi 
algılanır diye herkes ürküyor, çekiniyor geliyor, ben de bu bakımdan geldim diyor, 

Sayın Başkanım şimdi bir yandan müvekkil ve diğer sanıklar devletin en önemli 
aygıtı hükümeti zorla devirmekle suçlanmaktan, öte yandan da o anlamda mağdur olan 
devletin tüm dönemlerdeki mağdur ettiği kişilerin ki sayısı 600'ü geçti sanıyorum, hesabında 
yine bu dosyadaki müvekkil ve arkadaştan, arkadaşlarından sorulmaktadır, o insanlar tüm 
dönemlerin parlamento, hükümet ve YAŞ mensuplarına yani devlete soracakları hesabı 
burada sormaya kalkıyorlar, bu yöne ile farklı iddiaların aynı iddianamede bulunmasının 
hukuki ve mantıki izahınında biz iddianamede göremiyoruz,

İiddianamenin şu tezini ne kadar zorlarsanız zorlayın, hukuk ve mantıkta dayanak 
bulmakta zorlanırsınız, iddianame diyor ki darbe yapmak için darbeye karşı olan kişilerce 
irtica suçlaması ile ordudan uzaklaştırılanlar var, Sayın Başkanım gene bu iddianame ile 
ilgili çok tartışılan başından beri çok ağır eleştiriler alan bir konu olduğu için buna izin 
verirseniz biraz detaylı şekilde girmek istiyorum, şimdi hükümetin en önemli aygıtı, devletin 
en önemli aygıtı hükümet, müvekkiller hükümeti devirmekle suçlanıyor, ama aynı zamanda 
devletin kişileri mağdur ettiği iddiası ile mağdur olan insanlarda bu dosyada mağdur sıfatı ile 



  

karşımızda, 
Sayın Başkanım burada yapılan izahlardan ordudan atılmaların nasıl olduğunu 

anladık, tabi ki hepimiz bu toplumun içinde yaşıyoruz, mağdur olmuş insanlar gerçek 
anlamda olabilir, anayasanın zaten yargının denetimine kapatmasıyla YAŞ Kararlarını 
sağlıklı olmadığı referandumdan sonra bu kural değiştirilerek ortaya çıktı, bunun neden 
olduğunun cevabını Türkiye Cumhuriyet Devletindeki bugüne kadar gelmiş bütün iktidarların 
vermesi, bütün parlamentonun vermesi, bütün Yüksek Askeri Şurâ mensuplarının vermesi 
lazım, 

Şimdi irtica tehdit seviyesi olarak 97'de birinci sıraya çıkıyor, bir takım 
olgulardan dolayı, biraz önce değerli meslektaşlarım şu, rakamlar vererek o tarihte atılan 
askeri personel sayısının fazlalığından bahsettiler, bundan daha doğal ne olabilir, irtica tehdit 
olarak kabul edilmiş, birinci sıraya çıkmış ondan sonra daha titiz herkes, daha bir tabi 
işgüzarlıklarda kuşkusuz olmuş, haksızlıklarda karışmış ama o gün olan haksızlıkların 
hesabını o günün Türkiye Büyük Millet Meclisini bırakacaksınız, hükümetini 
bırakacaksınız, Yüksek Askeri Şurâ'sını bırakacaksınız, sadece genelkurmaydaki o 
dönemdeki karargahtaki kişilerden burada soracaksınız, buradan adalete ulaşamazsınız, 
burada yeni haksızlıklar yaparak o haksızlıklarında uğradığınızı iddia ettiğiniz 
haksızlıklarında gölge de kalmasını ancak sağlarsınız, 

Tekrar söylüyorum; iddianamenin, şimdi iddianameden bazı genel 
değerlendirmelere dokunmak istiyorum Sayın Başkanım ama bu iddianamenin inanan 
insanlarla bu iddianamenin herhangi bir şekilde dini vecibeleri yerine getiren insanlarla 
zararlar verdiği iddiası ile insanların suçlanması tam tersine büyük, başka büyük 
mağduriyetleri meydana getirdiği için o konuda yapılan haksızlıklarında çözüm bulmasını 
engeller, gölgelenmesini sağlar, 

Sayın Başkanım, yavaş yavaş konuşmamı toparlamak istiyorum, şimdi iddianamede 
hukuki nitelemeler var, değerlendirmeler var, sonuç bölümü var, buraya geçmeden önce bu 
sayfalardan okumak üzere, buraya geçmeden önce iki belgeyi izin verirseniz okumak 
istiyorum, bunlardan bir tanesi; gene Türkiye Büyük Millet Meclisinin Darbeleri Araştırma 
Komisyonunda, komisyonunun 1126'ıncı sayfasında yer alan Meral Akşener'in iki tane 
genelgesi, Sayın Başkanım bütün bu istihbaratların Milli Güvenlik Kurulundan, Milli 
Güvenlik Kurulunun irtica tehdidine de dayanak olan sonuç dahil olmak kaydı ile biz 
başladığımız zaman soruşturmada öyle bir şekilde empoze edildi ki sorular bize, sanki Batı 
Çalışma Grubu diye cunta yapılanması kurulmuş ve bütün bu istihbaratlar orada depolanmış, 
oradan ilgili yerlere brifing olarak gittiği intibakı vardı, biz bunu çok sonra iddianamenin 
açıklandıktan sonra yargılama başladıktan sonra, belgeler ulaştıktan sonra daha çok yeni yeni 
bütün belgeler elimize geçti, bunların tamamının kaynağının MİT'ten olduğunu 
öğrendik, şimdi bunu nasıl öğrendik? Mesela çok sorulan bir soru var, irticai,üst birlikler, 
finans kurulları, yabancı kökenli kurullar, İslami sermaye, önemli holdingler, milli görüş 
İslam toplumu, tarikat grupları vesaire, bunlarla ilgili sanki genelkurmay bir istihbarat 
çalışması yapmışta oralardan bir takım mal ve hizmet alımlarının yasaklanması gibi bir 
şeyler çıkmış, ben şimdi size bir belge sureti arz etmek istiyorum, 

Sayın Başkanım 2002 yılında Milli İstihbarat Teşkilatından Genelkurmay Başkanlığı 
bir yazı istemiş demiş ki ; 13.06.1997 tarihindeki ilgili (b) ile istenen yazının irticai 
unsurlarının sermaye sektöründeki faaliyetlerine ilişkin etüdün güncelleştirilmesi 
konusundaki çalışmayı istiyoruz demiş, onlarda 2002 de göndermişler, 13.06.97 tarihli 
MİT'in etüdü, burada, burada irticai şirketler olarak Yimpaş Holding, Kombassan, İhlas, 
Jetpa, Işık Sigorta, Ülker Gıda, Anadolu Finans, bunların tabi sayısal detayları da var, Asya 
Finans, Familia Finans, Kuveyt Türk, bunların hepsi ile ilgili çalışmayı yapıp gönderen 
Genelkurmay Başkanlığına gönderen Milli İstihbarat Teşkilatı, bunu Sayın Başkanım arz 
ediyorum bilgi olarak dosyaya, birde, birde 4 Nisan tarihinde Batı Çalışma Grubu, 4 Nisan 



  

tarihinde kuruluş emrinden sonra 10 Nisan'dan sonra başlamış anlaşıldığı kadar Haziran 
ayında hükümet kurulana kadar 27-29 tane bir belge olan küçük bir çalışma grubu Batı 
Çalışma Grubu, peki bundan önce 14 Mart tarihli Başbakanlık emrinden sonra Meral 
Akşener İçişleri bakanı, bir çalışma programı, bir de faaliyet program cetveli, başkanım 
sadece vaktinizi almamak için çalışma programını okuyorum diğerinin nere ile aynı olduğunu 
arz edeceğim, bu çalışma programındaki hususlar, demokratik, laik ve Türkiye 
Cumhuriyetinin anayasamızdaki ilkeler doğrultusunda yaşayabilmesi için hayati nitelikteki 
unsurlar olup, bunların uygulanması ile korunup kollanması hususunda başta valiler olmak 
üzere güvenlik güçlerimiz ve tüm kamu ve kuruluşları gereken ciddiyeti titizlikle 
göstereceklerdir, çalışma programındaki belirtilen mevcut durumun tespitine yönelik 
raporların bir örneği bakanlığımıza gönderilecektir, valilerimiz her gün yapmakta oldukları 
asayiş saatinin belli bir bölümünü bu genelgenin ekindeki çalışma programına 
ayıracaklardır, bu bölümde görüşülen konuların, konulara göre gerektiğinde MİT temsilcisi 
ile müftü, Milli Eğitim müdürü gibi diğer kamu görevlilerinin de toplantıya katılması 
sağlanacaktır, valilerimiz bu yazdığımız ve ek çalışma programının uygulanabilirliği 
üzerindeki görüşleri ile yasa, yönetmelik değişikliği gibi önerilerine bu yazımızın 
alınmasından sonra bir ay içinde bir rapor halinde bakanlığımıza gönderecektir, 

Meral Akşener İçişleri Bakanı, 28 Mart 1997 irtica genelgesinin sonuç bölümünde 
alınmıştır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun, darbeleri araştırma 
komisyonunun 1126'ıncı sayfasından bunu aldım Sayın Başkanım, ekinde de 16 maddelik bir 
faaliyet programı var, bu faaliyet programının özellikle 12'inci maddesi ilk aklımda kalan 
kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemlerinin yapılmasında talepler dikkatle 
değerlendirilmeli mevcut aykırılıklar düzeltilmeli, 9. madde de aşırı dinci kesimlerin mezhep 
ayrılıklarının körüklenmelerine mani olunmalı, 8. madde de ülkemizi çağ dışı bir rejime, din 
istismarına sebep olabileceği muhtemel bir çatışmadan koruyabilmek amacıyla komşu 
ülkelerin yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini önleyici tedbirler paketi oluşturmalı, şu meşhur İran 
paketi, bunun da kaynağı Dış İşleri Bakanlığından gelen bir rapor, 7. madde de kamu kurum 
ve kuruluşları ile belediyelerin aşırı dinci kesimden veya yasa dışı örgütlerden muhtemel 
sızmaların önlenmesi için personel alım ve çalıştırılmasının devamlı takip edilmesi, sızan bu 
tip personelin işine son verilmesi, 6. madde Yüksek Askeri Şurâ kararları ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden ilişkileri kesilen personel konusunun istismar edilmemesi, istismarın 
önlenmesi için bazı medya gruplarının aleyhteki yayınları hakkında yasal işlem yapılması, bu 
çok tanıdık geldi, bizim iddianamemizdeki konsept ve eylem planındaki maddeler tamamıyla 
daha önceden Sayın Başkanım 28 Mart tarihinde İç İşleri Bakanlığı tarafından bir genelge ile 
kapsamlı bir genelge ile Türkiye'ye duyurulmuş, her tarafa duyurulmuş, Sayın Başkanım 
şimdi bu iddianame, bizim yargılandığımız bu iddianame 1309 sayfa, bu iddianamede hukuki 
nitelemeler, değerlendirmeler ve sonuç bölümü var, 

1297'inci sayfaya bakıyoruz, diyor ki; gayri resmi olarak hangi tarihte oluşturulduğu 
tespit edilemeyen ve faaliyetlerini Batı Çalışma Grubu adı altında yürüten bu yapılanmanın 
28 Şubat kararlarının alınmasını sağladığı, ancak 10 Nisan 97 tarihine kadar hiçbir resmi 
belgede bu yapılanmanın izine rastlanılmadığı, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
oluşturulması konulu belgede daha önce oluşturulan bir yapılanmadan bahsedildiği, bazı 
mağdur ve tanıkların 28 Şubat 97 tarihinden çok önce Batı Çalışma Grubu adı altında bir 
yapılanmanın bulunduğu TSK içindeki bazı subay ve astsubayların Batı Çalışma Grubu 
subayı oldukları açıkça ifade edilmektedir, 

Sayın Başkanım şimdi 1305'inci sayfaya bakıyoruz, Batı Çalışma Grubu ile ilgili az 
önceki paragrafın dışında tutuklanma korkusuna sahip bir kişinin evet ben genelkurmayda biz 
Batı Çalışma Grubunun subayıyız diye bir beyanının dışında 1309 sayfada Başkanım başkaca 
az önce okuduğum 8 de 1 (8/1) paragraftan başka hiçbir bulgu yok, buna rağmen burada, 
buradaki ifade de aynen şu; her ne kadar bazı şüpheliler tarafından Batı Çalışma Grubunun 



  

28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulunun 406 sayılı kararları doğrultusunda 
kurulduğu ifade edilmezse de soruşturma kapsamında Batı Çalışma Grubunun gayri resmi 
olarak 28 Şubat tarihinden çok önce kurulduğunun anlaşılması, soruşturma kapsamında çok 
önce kurulduğunun anlaşılmasının 1309 sayfadaki tek dayanağı biraz önce size arz ettiğim 
1297 sayfasındaki 8 de 1 (8/1) paragraf , yani o 8 de 1 (8/1) paragrafa kıymetli savcımız her 
ne kadar bazı şüpheliler tarafından Batı Çalışma Grubunun 28 Şubat 97 tarihli Milli Güvenlik 
Kurulunun 406 sayılı kararları doğrultusunda kurulduğu ifade edilmişse de soruşturma 
kapsamında Batı Çalışma Grubunun gayri resmi olarak 28 Şubat 97 tarihinden çok önce 
kurulduğunun anlaşılması karşısında bu savunma dayanaksız kalmakla birlikte, şimdi ikinci 
tezata geliyorum Kıymetli Başkanım, Batı Çalışma Grubunun temel belgelerinin hiçbirinde 
406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu kararlarına atıf yapılmaması karşısında bu savunmaların 
suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir, Sayın Başkanım yarın ki konuşmamın 
başında bu beyanın doğru olmadığını, iddianamenin 279'uncu sayfasında MEBS'ten gelen 
belgelerdeki imha listelerinde iki tane 4 Nisan tarihli kuruluş emri olduğunu, bir tanesinin 
başında Milli Güvenlik Kurulu Kararları doğrultusunda ibaresi olduğunu söyleyerek yarın 
devam edeceğim, teşekkür ederim."

  Sayın Başkanım dünkü savunmamızda Milli Güvenlik Kurulu toplantısının günü, o 
gün yaşananlar, tankların yürüyüşü, bu konudaki bu süreçle ilgili suçlama olarak karşımıza 
gelen diğer olgularla ilgili dönemin en yetkili kişilerinin süreç içerisinde daha soruşturma 
başlamadan süreçle ilgili yaptıkları açıklamaları arz etmeye çalıştım, dikkat çektiğine 
inandığım gibi müvekkilimin bu konudaki gerek 3 Ocak 2013 tarihli Cumhuriyet 
Savcılığındaki sorgusunda gerek huzurdaki sorgusunda söyledikleri ile dönemin 
Cumhurbaşkanının beyanları ve dönemin Milli Savunma Bakanlarının beyanları birebir 
örtüşmektedir, 

Şimdi savunmamın son bölümünde iddianamenin hukuki nitelemeler, 
değerlendirmeler ve sonuç bölümü ile ilgili düşüncelerimi dün başladığım şekli ile arz 
etmeye devam etmek istiyorum, dün kaldığım yerde Sayın Cumhuriyet Savcımızın temel 
belgelerin hiçbirinde Milli Güvenlik Kurulu Kararlarına atıfta bulunulmadığına dair 
düşüncesini ilgili sayfadan okumuş, bunun cevabının da 279'uncu sayfada bulunduğunu son 
cümle olarak arz etmiştim, gerçekten 279'uncu sayfaya baktığımız zaman Milli Güvenlik 
Genel Sekreterliğinden gelen belgelerden dönemin 1997 yılında MEBS Başkanlığına 
gönderilen 4 tane evrakından, imha tutanağından bunu anlıyoruz, bahsetmektedir, 

Bunlardan bir tanesi; 4 Nisan tarihli Batı Çalışma Grubu ile ilgili ilk grup adı ile 
verilen emirdir ve burada da açıkça Milli Güvenlik Kararları doğrultusunda olduğu kayıtlara 
girmiştir, yani biraz sonra konuşmamın en sonunda müvekkil adına bir kere daha Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili değerlendirmemde ayrıntıları ile arz etmeye çalışacağım gibi Batı 
Çalışma Grubu tamamen ve tamamen Milli Güvenlik Kurulu Kararları doğrultusunda 
Genelkurmay Başkanlığının yapmış bulunduğu kısa dönemli bir çalışmadır, 

Sayın Başkanım iddianamenin 1304'üncü sayfasında Sayın Savcımız 
değerlendirmelerinde iç hizmet kanunun 35'inci maddesini tahlil ediyor, yani müvekkil ve 
arkadaşlarına yöneltilen cebren hükümeti devirmek suçunun unsurları bakımından yaptığı 
değerlendirmede Sayın Savcımız bir sayfayı bulan değerlendirmelerinin sonunda şu cümleyi 
iddianamesine dercetmiş, kanunların anayasaya aykırı olması hukuk devletinde kabul 
edilemez bir durumdur, yani 35'inci madde kapsamında yapılacak bir çalışmanın kanuni bir 
çalışma olduğunu da dolaylı değil açık olarak kabul ediyor, yakın zamanda kaldırılan 35'inci 
madde Cumhuriyetin temel niteliklerinin korunması konusunda devletin bir tercihidir, buna 
katılmayabilirsiniz, bunu anayasaya da aykırı bulabilirsiniz, ama bunun yolu yazacağınızı 
iddianame ile bu maddeyi yokmuş gibi hale getirme imkanı yok, bunun yolu şu yakın 
zamanda olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini ortaya koyar, doğrudur, yanlıştır 
bunu zaman ve tarih gösterecektir bu kararın kalkmasının ne olduğunu ama ortadan kaldırır, 



  

1997 yılında 35'inci madde ve yönetmeliğin 85'inci maddesi ortada durduktan sonra bir 
Cumhuriyet Savcısının bu iddianameyi yazarken bize göre çok zorlanması gerekir, o 
dönemde yapılan brifinglerde, özellikle 11 Haziran'da, sadece gazetecilerin sorusu üzerine; 
gerekirse silahta kullanılır diye manşet edilen hadise soru üzerine ne yapacağınızın 
cevabıdır, yani bahsedildiği gibi bir meydan okuma ya da herhangi bir şekilde başka bir 
şeyin göstergesi değildir, 

Sayın Başkanım iddianamenin 1302'inci sayfasında da ilginç bir tahlille karşı 
karşıyayız, aynen okuyorum; brifingler ve basın açıklamaları bazen siyasi iradeye yönelik 
olarak uyarma işlevi yüklenmekte, bu hali ile her biri küçük birer muhtıra niteliği 
taşımaktadır, son olarak Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolması nedeniyle yeni 
Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın adının dolaştığı bir ortamda 
Cumhurbaşkanlığına adaylık sürecinin başlamasına 4 gün kala yapılan 2007 tarihli basın 
toplantısı ve ardından Abdullah Gül'ün adaylığının açıklanması ile başlayıp gergin geçen ilk 
tur sonuçlarının tamamlandığı günün gecesi saat 23:00 da yapılan 27 Nisan 2007 tarihli 
basın açıklaması bu konudaki en son ve çarpıcı örnekleri oluşturmaktadır, 

Sayın Başkanım, Cumhuriyet Savcılığı makamı ağlama duvarı yeri değil tabi ki bu 
tespiti yaptıktan sonra Sayın Cumhuriyet Savcımızı bu soruşturmayı yapmayı engelleyen ne 
oldu, bizim iddianamede bu tespitin yeri ne? Erol Aras olarak bu soruşturmayı başlatmaya 
yetkili kişi ben değilim, eğer ortada bir ihlal görüyorsanız bunun gereğini Cumhuriyet 
Savcılığı olarak yapmak durumundaydınız, o zaman şu soruya muhatap oluyorsunuz, uzun 
zamandan beri hala da devam eden bu soruşturmayı başlatan siyasi irade daima 28 Şubat diye 
feryat etti, hala da basın medya ve diğer ayakları nerede diyerekten Cumhuriyet Savcılığının 
üzerine yoğun bir baskı uyguluyor, demek ki bizim soruşturmamız bu baskının neticesinde 
gerçekleşti, başka bir baskının neticesinde de bu soruşturma yapılmıyor düşüncesi, eleştirisi 
karşısında bulunuyorsunuz.

Değerli Cumhuriyet Savcılığı, bu bakımdan iddianameye bunu yazdığınız zaman 
bunların bizimde burada ifade etmek zorunluluğumuz doğdu, 

Sayın Başkanım bir başka iddianame değerlendirmesi ile ilgili ilginç nokta da 
1303'üncü sayfada, 1303'üncü sayfada aynen ifade şu; tanklar genelkurmay, bu tank 
geçişlerine 6 ayda bir yapılan normal eğitim faaliyeti olarak açıklamışsa da gazetecilerin 
ve yazarların görüşü bunun bir gövde gösterisi olduğudur, yani bazı meslektaşlarımız, 
kıymetli meslektaşlarımız neden tekzip etmediniz dediler, biraz sonra okuyacağım bir yer 
daha var, iddianamenin iki yerinde bizzat iddianamenin kendisi tanklarla ilgili açıklama 
yapıldığını net olarak kabul ediyor, bu açıklama var, iddianamenin tekrar söylüyorum 
1303'üncü sayfasında tanklar genelkurmay, bu tank geçişlerine 6 ayda bir yapılan normal 
eğitim faaliyeti olarak açıklamışsa da gazetecilerin ve yazarların görüşü, hukuki delil 
arıyoruz biz gazetecilerin ve yazarların görüşü, hukuki delil arıyoruz biz, gazetecilerin ve 
yazarların görüşünü değil, bunun bir gövde gösterisi olduğu şeklindedir, devam ediyoruz; 

1307'inci sayfada gene bu konuda tankların bakım için şehir içinden götürüldüğü 
yönünde yetersiz açıklama dışında açıklama yapılmamıştır, yeni bir anlayış, niye açıklama 
yapmadın? Açıklama yaptım ama bu açıklama yetersiz, ya da bu açıklamadan gazeteciler, 
yazarlar farklı şeyler çıkardı, müvekkilimin sorgusunda da dün okuduğum Cumhurbaşkanlığı 
beyanlarında da bu konu ile ilgili durumun gerçek tablosu ortaya çıkmış durumda, 

Sayın Başkanım, ayrıca iddianamede enteresan bir nokta daha var, sona doğru yani 
iddianame ile ilgili değerlendirmelerin sonuna doğru onu da huzurda kayıtlara biraz tereddüt 
etmeme rağmen geçirmeden edemedim, 

1289'uncu sayfada modern devletlerde asker siyaset ilişkisini değerlendiriyor 
Değerli Cumhuriyet Savcımız, aynen paragraf şu; asker kişiler, meslek görevlerinin gereği 
olarak devlete yönelik tehlikenin sürekli olduğunu düşünürler ve tehlikenin aciliyetini 
vurgulama gereğini duyarlar, doğru, ancak bu görüşlerinde öznel bir ön yargı mevcuttur, bu 



  

da doğru olabilir, bu nedenle çoğu zaman tehdit olmasa dahi devletin güvenliğine yönelik 
tehditler olduğuna inanırlar, bu da doğru olabilir, asker, askeri düşünce astlık üstlük ilişkisi 
nedeniyle sınırlıdır, siyasi düşüncenin ise sınırları belirlenmemiştir ve daha katılımcı 
düşüncelerle sağlanmıştır, çağdaş demokrasilerde bir subayın siyasi yargısı devlet 
adamlarının siyasi yargılarına daha tercih edilir değildir, dikkatimi çeken cümleye geldim 
Sayın Başkanım, devlet adamının yüksek düzeyde siyasi erdem sahibi olduğu bir gerçek 
olarak kabul edilmelidir, şimdi size yakın tarihte ki 2 ya da 3 gün önce yayınlanan dönemin 
Cumhurbaşkanının basın danışmanı olun ve Türkiye'nin en donanımlı, en birikimli 
gazetecilerinden birinin bu konudaki görüşlerini kısa olarak kayıtlara geçmek üzere arz 
ediyorum değerli başkanım, 

Medya 28 Şubat'ta suçlu ve sorumlu olduğu yolundaki iktidar baskısının etkisinde 
kaldı ve tabi Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde saldığı korku nedeniyle o günlerin 
kurşunlarını ve gerçeklerini değil yazmak, anımsatmaktan bile çekindi, iktidarın mecliste 
oluşturulduğu darbeleri araştırma komisyonu 12 Eylül ve 12 Mart'ı incelemeyi bir yana 
bıraktı, Recep Tayyip Erdoğan'ın buyruğu ile ilk günlerde peşin bir kararlar komisyonun Ak 
Partili kadın başkanı basına yaptığı açıklama ile 28 Şubat'ı darbe olarak niteledi, meclisteki 
komisyon 28 Şubat'a nasıl gelindiğini araştırma gereğini duymadı, başka ve çeşitli nedenlerle 
sanık olmaları gerekenleri mağdur ilan etti, örneğin Tansu Çiller'in Erbakan'la neden 
koalisyona girdiğini gerçek yönleri ile araştırmaya, saptamaya gerek görmedi, ne Tansu 
Çiller'i Refah Partisi ile partisi DYP'yi ortaklığa sürükleyen nedenler gündeme getirildi, ne de 
komisyonda araştırmalara konu edildi, Refah Partisi ortak ararken Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Çiller'in Amerika Birleşik Devleti ve Türkiye'deki dillere destan menkul ve gayri 
menkullerin kaynağını araştıracak ve onu yüce divana göndermeyi amaçlayan gensoru 
önergesi verdi, Çiller önergenin önüne geçmek için süratle Erbakan'la ortaklığa koştu, o 
günlerde ayyuka çıkan servetinin hesabını veremediği için yargılanması gereken, 
yargılanması olasılığı giderek güçlenen Çiller'i komisyon mağdur ilan etti, iyi mi? evet aynı 
soruyu tekrar ediyoruz, iddianamede mağdur ilan etti Sayın Tansu Çiller'i, bir numaralı 
mağdurumuz o, 

Sayın Başkanım sözlerimin sonuna doğru şu noktaların altını çizmek istiyorum, 28 
Şubat'ta müvekkil ortaya çıkan sıkıntıdan dolayı anayasanın emri gereği 
Cumhurbaşkanına gitmiş ve konu Milli Güvenlik Kuruluna gelmiş, 60 ihtilalinden 
sonra askerle sivil arasındaki kopukluğun giderilmesi amacı ile Milli Güvenlik Kurulu 
bilindiği gibi teşekkül ettirilmiştir, Milli Güvenlik Kurulunda asker ve sivil arasındaki 
köprü olacak bu organın en önemli fonksiyonu bize göre 28 Şubat 1997 tarihindeki 
toplantıda gerçekleştirilmiştir, zaten amacı da böyle krizleri anayasanın içinde 
çözmektir, birkaç defa daha ifade ettiğim gibi tarih şunu mutlaka kayıtlara geçirecektir 
ki, bırakın darbe yapmayı 28 Şubat'ın değerli komutanları askeri darbe geleneğini 
tarihe gömmüştür, neden? Çünkü böyle bir çözümün olabileceğini ilk kez ispat etmiştir, 
bakın 2007 - 2008 de Anayasa Mahkemesi Kararı ile laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu 
hükme bağlanan bir parti bile 5 - 6 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devletinde darbe söylentisi 
olmadan yönetime devam etmektedir, ayrıca o dönemin hukuki ve siyasi denetiminin 
yapıldığını dün evrakları ile kıymetli başkanıma arz etmeye çalıştım, ayrıca yargı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yaptığı bu denetimin yanında 1999 yılında yapılan ve 2000 yılında 
yapılan seçimlerde de iradenin sahibi millet o dönemin hesabını görmüş bir takım siyasi 
kişileri tarihe gömmüştür, 

Sayın Başkanım müvekkilim Batı Çalışma Grubu ile ilgili hem savcılıkta hem de 
burada ayrıntılı olarak ifade verdim, ama dünkü sorulardan sonra, ortaya çıkan kargaşadan 
sonra şu hususları net olarak müvekkilimin adına bir kere daha ifade etmek istiyorum, 

Batı Çalışma Grubu Başbakanlığın Milli Güvenlik Kurulu Kararları 
doğrultusunda talebi ile Genelkurmay Başkanlığında yasal olarak kurulmuştur, bu 



  

konuda hiçbir tartışma yoktur, müvekkilimle beraber yaptığımız incelemede detaylı bilgi 
hatırlamamasına rağmen kuruluşunun kısa bir süre sonra kuruluşundan Başbakanlığa 
bağlı hale getirildiğini ve 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Konsepti ve 27 Mayıs 1997 
tarihli Batı Eylem Planı adlı belgelerin genelkurmaydan Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başsavcılığına 29 Temmuz 1997 tarihli açılan soruşturmaya verilen cevabi 
yazıya göre taslak belge olduğu kesin olarak anlaşıldığından bu belgelerin tarihlerinde 
sahtecilik yapılarak sanki yayınlanmış emirler şeklinde iddianameye konulduğu görülmüş ve 
suçlamanın önemli bölümünün de bu iki belge beyanlarına dayandırıldığı tarafımızdan tespit 
edilmiştir yine ayrıca bütün istihbarı bilgilerin dün okuduğum gibi MİT'ten ve İçişleri 
Bakanlığından geldiği, Genelkurmayın bu tespitlerle ilgili sadece gelen raporları 
değerlendirdiği de anlaşılmıştır, 

Sayın Başkanım 1960 yılında, 71 yılında ve yakın tarihte Türkiye de siyasi davalar 
görüldü, o davaların özelliği her zaman yargı siyasi gücün emrinde davrandı, 60 
davalarının tarihe geçen unutulmayan sözü; sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor, 71 de 3 
genç insanımızı asan hakim, idam gerçekleştirildikten sonra rahmetli meslektaşımız Halit 
Çelenk'in önünden geçerken gene tarihe geçen şu cümleleri etmiştir, siz avukat olarak 
görevinizi yaptınız, fakat bu iş başka, yakın dönemde de Silivri'de KCK'da, Balyoz 
Davalarında, Ergenekon Davalarında savunma hakkına hiç riayet edilmediği, yok sayıldığı, 
kişinin özgürlüğü ve güvenliğinin bir takım siyasi niyetlere heba edildiğini gördük, bu dava 
geldiği zaman bu davanın da bir siyasi dava olduğu yönünde genel bir kabul vardı, 
davadaki ilk taleplerimizin reddedilmesi, adalet konusunda bizi karamsarlığa düşürdü, ama 
dosya önünüze geldikten itibaren gerek maddi hakikate ulaşmak, gerek savunma makamına 
özen göstermek, gerek tutukluluğun Avrupa standartlarında değerlendirilmesi konusundaki 
yapılan çalışmalar Allah nazardan korusun dedirtecek derecede bizleri adil yargılanma 
hakkında yeniden bütün tarihteki yargının üzerindeki bu lekeleri kaldıracak derece de 
umutlandırdı, umalım ki toplumsal kavgayı barışa getirecek çalışma Ankara 13. Ağır Ceza 
Mahkemesinin salonundan başlasın, zaten başladı da, iki salon teke indi, sanık yakınları ile 
mağdurlar yan yana oturmaya artık beraber konuşmaya başladı, dileyelim ve umalım ki adil 
yargılanma yaşasın adil yargılanma dedirttiği gibi, yaşasın adalet dedirtecek bir sonuçla 
nihayete ersin Sayın Başkanım şu aşama itibari ile müvekkilimin adına savunmalarımı bu 
noktada tamamlıyorum." 

50.A. Sanık İSMAİL HAKKI ÖNDER 26.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 42 ve 295);

 "1996 yılı Ağustos ayında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İKK ve Güvenlik 
Dairesi Başkanlığında iç istihbarat şubesinde proje subayı olarak göreve başladığını, bu 
görevde 1998 yılının Şubat-Mart ayına kadar çalıştığını, bu tarihten sonra 6 ay Silahlı 
Kuvvetler Akademisine gittiğini, 1998 yılı Ağustos ayında Elazığ’a tayininin çıktığını,  

İKK Güvenlik Dairesi Başkanının o dönemde Fevzi TÜRKERİ olduğunu, çalıştığı 
şubenin İGHD Harekât Şubesinin yanında olduğunu, BÇG’nin İGHD Plan Şubenin olduğu 
yerde olabileceğini, BÇG ile ilgili bilgisi olmadığını, BÇG’de görev almadığını, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu Çalışma alanına 
giriş yetkisi verilen personel isim listesinde (gir-yet.doc)  isminin bulunması ile ilgili olarak 
ifadesinde; listede belirtilen isimlerle ortak bir çalışmasının olmadığını belirterek suçlamaları 
kabul etmemiştir.

50.B. Sanık İSMAİL HAKKI ÖNDER Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 13.01.2014 tarihli 56. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;



  

"Binbaşı rütbesiyle çalıştığım Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki görevime 05 
Ağustos 1996 tarihi itibariyle başladım. Görev atamamın yapıldığı yer ise Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığına bağlı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesinin bir alt 
kuruluşunda yer alan Güvenlik Şube Müdürlüğüne ait ilgili personel kadrosudur.
Karargaha katılışımı müteakip Daire Başkanı tarafından verilen emir gereği, aynı dairenin 
diğer bir alt birimi olan İç İstihbarat Şube Müdürlüğünde ve Şube Müdürüne bağlı olarak, 
bölücü terör ile ilgili yürütülen iç güvenlik harekatına ilişkin istihbarat çalışmalarında 
görev yapmak üzere görevlendirildim. Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki fiili 
görevimi Şubat 1998 ayı son haftası içerisinde, tamamlayarak ayrıldım ve 02 Mart 1998 ile 
24 Temmuz 1998 tarihleri arasında İstanbul'da Silahlı Kuvvetler Akademisi öğrenimini 
yaptım. Ve bu süre içerisinde de Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki görevimden ayrı 
kaldım. Silahlı Kuvvetler Akademisi öğrenimini müteakip Genelkurmay Başkanlığı 
Karargahında görev yapmadım ve Ankara'ya gelir gelmez 27 Temmuz 1998 tarihinde 
ilişiğimi keserek ayrıldım ve 03 Ağustos 1998 tarihinde Elazığ'daki 8'nci Kolordu 
Komutanlığı Karargahında bulunan Lojistik Şube Müdürlüğü içindeki yeni görevime 
başladım. 

Binbaşı rütbesiyle Genelkurmay Başkanlığı karargahında Şube Müdürüne bağlı 
olarak çalıştığım dönem içerisinde; bulunduğum rütbe ve kadro görev yeri niteliği itibariyle; 
irade tesis eden bir makamda olmadığım gibi herhangi bir yetkim de yoktur. Şube 
Müdürlüğünde görevli diğer personel ile de herhangi bir emir-komuta ilişkim 
bulunmamaktadır. Ayrıca emrimde de sivil - asker hiçbir personel bulunmamaktadır. 
Bilindiği üzere Türk silahlı kuvvetlerinde çalışan her personel ilgili kanun, yönetmelik, 
yönerge ve talimatlar çerçevesinde kendisine verilen görev ve sorumluluklara göre hareket 
etmekle yükümlüdür. 

Konuya ilişkin hususlar Genelkurmay Başkanlığı Görev ve Sorumluluklar 
Yönergesinde yani GKY 202-5'te yer alan Görev Tanım Formları ile de yazılı hale 
getirilmiştir. Söz konusu dönemde Şube Müdürüm olan Kurmay Albay Arslan Daştan 
tarafından, biraz evvel arz ettiğim GKY 202-5'de yer alan Görev Tanım Formu 
kapsamında şahsıma verilen görev özet olarak; Bölücü Terör Örgütüne yönelik olarak 
yoğun bir şekilde yürütülen iç güvenlik harekatının istihbarat desteğine ilişkin konularda 
olmak üzere, yasal mevzuat kapsamında yer alan mevcut bilgilerin kendisine arz edilmesi ve 
diğer emirlerinin alınması ile sınırlıdır. Yapılan bu görev aynı zamanda iç güvenlik 
harekâtının emniyet ve etkinliği ile birliklerin güvenliğine ait tedbirlerin alınmasını 
sağlamaya yöneliktir. Yaptığım bu görev, günlük çalışma süresi 8 saat olmasına rağmen 
tamamlanamamakta, her gün yaklaşık 14-16 saat sürdüğü de dikkate alındığında genellikle 
mesai sonrası çalışma yapmamı da zorunlu kılmakta olup ayrıca bulunduğum çalışma 
ortamından da ayrılmamamı gerektiren bir görevdir.

Ben, Genelkurmay Karargahında görev yaptığım bu süre içerisinde; ilgili Kanun, 
Yönetmelik ve Yönergelerde yer alan hususlar dahilinde çalışmalarımı yürüttüm. Konusu suç 
teşkil eden herhangi bir çalışma yapmadığım gibi bu kapşamda bir emir de tarafıma 
verilmedi. Savcılık sorgulamasında tarafıma gösterilen Batı çalışma grubu evrakları ve 
içerikleri hakkında herhangi bir bilgim ve ilgim yoktur. Söz konusu evrakları ilk defa Savcılık 
sorgulaması esnasında gördüm. Zaten Gizli ve Kişiye Özel olan bu evrakları rütbe ve makam 
itibariyle de görmem mümkün değildir. Savcılık sorgulamasında ve iddianamede gördüğüm 
belgeler ile ilgili olarak da söz konusu dönemde tarafıma sözlü ya da yazılı herhangi bir bilgi 
verilmedi. Savcılık sorgulamasında; Sayın Savcımız soruları sorduktan sonra ilave olarak 
konuya ilişkin tarafıma sözlü olarak verdiği açıklayıcı bilgilere ve soruşturma safhasında bu 
konuyla ilgili basın/medyada yer alan haberlere dayanarak gerçekte herhangi bir bilgimin 
olmadığı Batı çalışma grubu ile ilgili sorulara samimi olarak cevap vermeye çalıştım. 



  

İddianamede de ifadem özet olarak yer aldı. Ben bir kez daha bir bütün olarak ifade 
ediyorum ki, Sorgulamada tarafıma gösterilen belgeleri ilk kez Savcılıktaki sorgulama 
esnasında gördüğümü, içerikleri hakkında da herhangi bir bilgimin olmadığını, ayrıca Batı 
çalışma grubunu kimlerin hangi amaçla kurduğunu, kimlerin çalıştığını, nerede faaliyet 
gösterdiğini bilmediğimi, Batı çalışma grubunda görev almadığımı, Batı Çalışma Grubu 
alanına giriş yetkisi verilen personel listesinde ismimin neden yer aldığını bilmediğimi, 
tarafıma da sözlü ya da yazılı bu konu ile ilgili herhangi bir görevin tebliğ edilmediğini Sayın 
Savcı'ya ifade ettim. Ve tarafıma gösterilen tüm evrakları ayrıca bilmediğim, duymadığım, 
hazırlamadığım ve düzenlemediğim için kabul etmedim. 

İddianamenin 1250. sayfasında tarafıma yöneltilen ve ismimim yer aldığı iddia 
edilen Batı Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim 
listesiyle ilgili olarak, bu belgenin varlığından, içeriğinden ve şahsıma ait böyle bir 
görevlendirmeden haberim yoktur. Belge, tarafımdan ilk kez Savcılıktaki sorgulama 
esnasında görülmüştür. Belgeye ilişkin hususlar bana sözlü ya da yazılı olarak tebliğ 
edilmemiştir. Tarafımdan da konuya ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Gıyabımda 
ve iradem dışı olarak ismimin bu listeye ne maksatla yazıldığını ve ne anlama geldiğini de 
bilmiyorum.

Söz konusu listede kendisinin de ismi bulunan ve aynı zamanda benim Şube 
Müdürüm olan Kurmay Albay Arslan Daştan tarafından da, bana, Batı çalışma grubu ile 
ilgili sözlü ya da yazılı herhangi bir görev veya görevlendirme emri verilmemiştir. Ayrıca 
bu belgeyle ilgili olarak bu belge üzerinde şahsıma ait maddi bir hatanın olduğunu da 
belirtmek istiyorum. Söylemek istediğim husus, belgede şahsım ile ilgili tanıtım bilgisinin 
gerçeğe uygun olarak yazılmadığı konusudur. Belgede; tarafıma ait rütbe, kıdem ve ismimin 
yazılış şekli Piyade Kurmay Kıdemli Binbaşı İsmail Hakkı Önder olarak gösterilmiştir. 
Ancak, Genelkurmay Başkanlığındaki çalışma dönemi içerisinde benim rütbem Binbaşı olup 
kıdemim bulunmamaktadır. Tanıtım bilgilerimin doğru yazılış şekli; ise "Piyade Kurmay 
Binbaşı İ. Hakkı Önder şeklindedir. Benim rütbeme ait kıdemliliğim 24 Temmuz 1998 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 11 Ağustos 1998 tarihinde onaylanmıştır. 
İddianamenin 95 ve 97'nci sayfaları arasında yer alan ve 07 Mayıs 1997'de oluşturulduğu ve 
son kaydetme işleminin ise 08 Mayıs 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen bu belge tarihleri 
dikkate alındığında şahsıma ait maddi hata açık olarak görülmektedir. Belgeye ilişkin 
olarak belirttiğim, yani, rütbeme ait kıdemim olmadığı halde bu belgede şahsımın kıdemli 
olarak gösterilmesi hususu dikkate alındığında, belgede yer alan ismimim gıyabımda ve 
iradem dışı bu listeye yazılmış olduğunu açık olarak göstermektedir. Konuya ilişkin olarak 
söz konusu dönemde kıdemli olmadığıma ve isim ve soyadımın yazılış şekline ilişkin 
başvurumuz üzerine Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 22 Kasım 2012 ve 25 Mart 
2013 tarihli 2 ayrı belge fotokopilerini de makamlarınıza sunuyorum. 

Sonuç olarak bir kez daha ifade ediyorum ki, Ben, Batı Çalışma Grubunda 
çalışmadım, bu kapsamda herhangi bir faaliyette de bulunmadım. Batı Çalışma Grubu ile 
ilgili herhangi bir bilgi de tarafıma verilmemiştir. Konuya ilişkin olarak ayrıca söz konusu 
dönemde Şube Müdürüm olan Kurmay Albay Arslan Daştan tarafından da mahkemedeki 
savunmasında bölücü terör örgütünden sorumlu proje subayı olduğumu, şahsıma bu 
kadro görevinin dışında herhangi bir görev vermediğini açıklamıştır. Hukukun üstünlüğüne 
inanan ve bunu tüm yaşamı boyunca uygulayan bir kişi olarak üzerime atılı suçlamayı 
kesinlikle kabul etmiyorum ve beraatime karar verilmesini arz ve talep ediyorum."

50.C. SANIK İSMAİL HAKKI ÖNDER MÜDAFİİ AV. MÜŞTEBA AYDIN'IN 
SAVUNMASI

 "Müvekkilim hakkında Ankara C. Başsavcılığınca soruşturma 2011/206 no ile 



  

başlatılmıştır. Müvekkilim Tuğgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik 
Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapar iken Ankara'daki evi Cumhuriyet Savcısı 
gözetiminde olmak üzere 25 Nisan 2012 tarihinde sabah saat 09.50'den itibaren Merkez 
Komutanlığı tarafından aranmış ve aynı gün gözaltına alınarak Ankara Merkez 
Komutanlığına getirilmiştir. Evinde yapılan aramada davayla ilgili herhangi bir bilgi ve 
belge bulunmamıştır. Müvekkilim savcılık sorgusundan sonra ise Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini cebren devirmek, Hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen engellemek, 
Engellemeye teşebbüs etmek, Darbeye teşebbüs etmek suçlaması ile çıkarıldığı Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi 2012/11 sayılı sorgusu ile 26 Nisan 2012'de tutuklanmıştır. 
Müvekkilim müteakiben 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 Esas sayılı dosyası ile 14 
Haziran 2013 tarihli Tensip Zaptı ile bihakkın tahliye edilerek serbest bırakılmıştır. 

Müvekkilime Savcılık Sorgulamasında; 1996-1998 yılları arasında nerede ve hangi 
konumda görev yaptığı sorulduktan sonra, 04 Nisan1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
oluşturulması konulu emir,10 Nisan1997 tarihli 2 sayfadan oluşan BÇG konulu belge ve bu 
belgenin EK-A'sında yer alan Batı Çalışma Grubu Teşkilat Yapısını gösteren şema ile Batı 
Çalışma Grubunun fiziki çalışma alanını gösteren kroki, 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
grubu Rapor Sistemi konulu emir, 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekat 
Konsepti konulu emir, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu emir, 07 Mayıs 1997'de 
oluşturulduğu iddia edilen Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel isim 
listesi gösterilmiş, ayrıca BÇG ve diğer konulara ilişkin yazılar da gösterilerek bilgisine 
başvurulmuştur.

 Müvekkilim, kendisine gösterilen belgelerin gizli ve kişiye özel olduğunu, bu 
belgeleri ilk kez Savcılıktaki sorgulama esnasında gördüğünü, içerikleri hakkında da 
bilgisinin olmadığını ifade etmiş, ayrıca Batı çalışma grubunda kimlerin hangi amaçla 
kurduğunu, kimlerin çalıştığını, nerede faaliyet gösterdiğini bilmediğini, Batı çalışma 
grubunda görev almadığını, Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel 
listesinde isminin neden yer aldığını bilmediğini, kendisine de sözlü ya da yazılı bu konu 
ile ilgili herhangi bir görevin tebliğ edilmediğini ifade etmiş ve kendisine gösterilen tüm 
evrakları ayrıca bilmediği, duymadığı, hazırlamadığı ve düzenlemediği için kabul 
etmemiştir. 

Askerlikte bilmesi gereken prensibine göre bu tarihte Binbaşı rütbesinde olan 
Müvekkilimin gizli ve kişiye özel emirleri bilmesine de imkan yoktur. Yazılar konusunda her 
hangi bir bilgisi de bulunmamaktadır. Genelkurmay Karargahı tarafından hazırlanan bütün 
gizli, kişiye özel, çok gizli emirler hakkında, hazırlayan, kontrol eden, koordine edilen, 
imzalayan, askerlikte bilmesi gereken prensibine göre dağıtımı yapılan, bilgilendirilen 
makamlar ve Genelkurmay Başkanı dışında hiçbir askerin haberi ve bilgisi dahi olmaz. Bu 
tür belgeler o tarihte Binbaşı rütbesinde bir subay olan müvekkilimin ulaşabileceği belgeler 
de değildir. 

Binbaşı İsmail Hakkı Önder'in savcılık sorgusunda ilk defa gördüğü bu evraklar ile 
ilgili olarak; Evraklar kişiye özel ve gizli gizlilik derecesine sahiptir. Bu nedenle, söz konusu 
evraklar MY 75-1 (A) TSK Karargâh Hizmetleri Yönergesi 1995 basımına göre işleme tabi 
tutulmuştur. 

Yönergenin İlgili Bölümlerinin Fotokopisi EK-A'da sunulmuştur. Yönergenin bu 
bölümleri özetle; Kişiye Özel ve Gizli evraklar hazırlanan evrak senedi ve çift zarf ile işleme 
tabi tutulurlar. Evrakların kişiye özel olması sebebiyle de evraklar ancak yetkili şahıslar 
tarafından açılır ve işlem görür. Müvekkilim bu tür evrakları açmaya yetkili bir personel 
değildir. Söz konusu bu evrakların dağıtım planındaki adresleri bellidir. Müvekkilim ile ilgisi 
bulunmamaktadır. Ayrıca Müvekkilim irade tesis eden bir makamda olmayıp konumu 
itibariyle bu evrakları bilmesi  ve görmesi de mümkün değildir. 

Savcılık Makamı, İstanbul'dan Tamer Tatar tarafından gönderilen CD içeriğinde 



  

Batı Çalışma Grubunun  faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim 
listesinde müvekkilimin adı geçtiğinden dolayı kendisini bu soruşturmaya dâhil etmiş ve 
hakkında dava açılmıştır. 

Batı Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait 
isim listesinin yer aldığı belirtilen CD ve bu CD'ye ilişkin bilirkişi raporu ile ilgili tespitlerimi 
arz edeceğim, müteakiben Müvekkilime yöneltilen suçlama ile ilgili açıklamalar da 
bulunacağım. 

Yaptığım tespitler şu şekildedir; 21 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına bir yazı ile Balyoz, Ergenekon soruşturmalarında elde edilen belgeler ile 20 
Aralık 2012 günü Tamer Tatar tarafından ibraz edilen dijital veriler ve belgeleri 5 klasör 
halinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir. Gönderme yazısının eki bölümünde 
ise CD'lerin gönderildiğine ait herhangi bir bilgi ve açıklama bulunmamaktadır. Eki olarak 
Sadece 5 klasör yazısı yer almaktadır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Aralık 2011 
tarihli - teslim tesellüm tutanağında ise; Balyoz- Ergenekon soruşturmalarında elde edilen 
bilgiler ile Tamer Tatar tarafından ibraz edilen belgeler ve dijital verilerden ibaret ağzı 
mühürlü bez torba içerisindeki 5 klasörün görevlendirilen polis memurları tarafından saat 
14.50'de teslim edildiği bilgisi yer almaktadır. Yani teslim alınan her hangi bir CD bilgisi 
yine bulunmamaktadır. Aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Sayın Hüseyin 
Görüşen'in; 21 Aralık 2011 tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gönderme yazısına 
işlem yapılmak üzere gereği için ilgililerine havale eden sevk kasesi üzerine elle 21 Aralık 
2011 tarihi ve Mustafa Bilgili ve K. Çetin ibareleri yazılmıştır. Yine aynı yazının altında elle 
yazılmış notta ise: 2011 / 206 soruşturmada; bu klasöre 3 numara verildi. Ekinde gelen 
toplam 4/5 klasöre 4,5,6,7 numaraları verildi. Ekindeki 2 adet CD/DVD ise bilgisayar ve 
yazıcıdan çıktı alınarak 8-30 dahil klasörler oluşturulduğu, şüphelilerle ilgili olanlar 
şüphelilerin klasörlerine konuldu notu yazılmıştır. Bu el yazısının kime ait olduğu ve bu 
notun yazıldığı tarih de belli değildir. Fakat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Aralık 
2011 tarihli tutanağında ise İstanbul CMK 250 madde ile görevli ve yetkili Cumhuriyet 
Başsavcılığının Başsavcılığımıza göndermiş olduğu 5 adet klasör içerisindeki üzerinde 
Genelkurmay Karargâhı-Genelkurmay Başkanlığı Muhabere ve Elektronik ve Bilgi 
Sistemleri Başkanlığı A.3278 seri numaralı 1 adet CD bilgisayar ortamında yazdırılarak 
tamamının çıktısı alınmıştır ibareleri yer almaktadır. Yani bu tutanağa göre bilgisayar 
çıktıları aslında 21 Aralık 2011 günü değil, biraz önce öyle belirtiyordu. 22 Aralık 2011 günü 
alınmıştır. Aynı zamanda da dijital veriler kavramı yerine ilk defa CD kavramı yazılarak 
burada yer almıştır. 09 Ocak 2012 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Emanet Eşya 
tutanağında 2012/3'te ise; 1 adet CD ve 1 adet DVD'nin teslim alındığı bilgisi bulunmaktadır. 
09 Şubat 2012 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Bilirkişi Atanmasına ilişkin 
tutanakta ise; Asıl ses CD'si yazılı 1 adet DVD ve Asıl yazılı A.3278 seri nolu burada çok 
numara var yazılı savunmamda belirtili seri numaralı 1 adet CD'nin tüm teknik bilgilerine 
ihtiyaç duyulması nedeni ile re'sen görevlendirilen bilirkişilere teslim edildiğine dair bilgiler 
yer almaktadır. Bu iki tutanağa göre de; bir heyet huzurunda tespit edilip, bir zapta 
bağlanması gereken CD5'in, hash değeri tespit edilmeden, içindeki bilgilerin liste halinde 
dökümü yapılıp bir tutanağa bağlanmadan, imaj kopyası alınmadan, iddia makamı tarafından 
21 - 22 Aralık 2012 tarihlerinde asıl cd üzerinden önce çıktılar alınmış ve tam iki ay sonra 
CD5 ve DVD'nin bilirkişi incelemesi yoluna gidilmiştir. Bu iki aylık süre içerisinde CD5'den 
bilgisayar çıktılarının alınmış olması ve yukarıda belirtilen hukuki ve teknik nedenlerden 
dolayı CD5 içindeki dijital verilerin teslim edildiği an itibari ile orijinalliğini yitirmiş olması 
ihtimal ve şüphesi bulunmaktadır.

Ankara C.Başsavcılığının 31 Temmuz 2012 tarihli 2012/200 numaralı adli emanet 
tutanağına göre de; 21 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
gönderilen; Ergenekon - Balyoz-Gölcük ile ilgili 28 Şubat belgeleri Aslı yazılı 1 adet CD'nin 



  

31 Temmuz 2012 tarihinde yani yedi ay sonra adli emanete teslim edildiği anlaşılmaktadır. 
Şimdi de bilirkişi raporunun bilimsellikten uzak, sadece kanunen CMK'nun usul 

hükümlerini yerine getirmek için yapılmış olduğunu iddianame dosyasındaki mevcut 
tutanaklar üzerinden özet olarak  açıklamaya çalışacağım. Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 22 Aralık 2011 tarihli tutanağı ile CD içindeki dijital verilerin tamamından 
çıktı alındığı belirtilmektedir. Yani hash değeri tespit edilmeden, imaj kopyası alınmadan 
önce asıl CD üzerinden çıktı alındığı hususu bu tutanakla ibraz edilmiştir. Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının 09 Ocak 2012 tarihli 2012/3 Emanet Eşya Makbuzu ile CD5'in 
Adli Emanete teslim edildiği gözükmektedir. 21 Aralık 2011 ile 09-10 Ocak 2012 arasındaki 
süreç içerisinde CD'nin CMK madde134'e göre dijital bir delilin delil olma özelliğinin 
korunması ve muhafazası ile ilgili zorunlu önlemler alınmamış ve gerekli işlemler 
yapılmamıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 09 Şubat 2012 tarihli bilirkişi atanmasına ilişkin 
tutanak ile bilirkişi ataması yapılmış ve asıl CD Ünal Tatar, Yakup Korkmaz ve Cihat Yıldız 
adlı kişilere teslim edilmiştir. Aynı tutanakta bilirkişilere CMK. 64 maddesinde belirtiliği 
şekilde yeminlerinin yaptırıldığı, yapacakları işin anlatıldığı, 1 adet CD ve DVD'nin teslim 
edildiği en kısa sürede raporları ile birlikte CD ve DVD'nin Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına teslim edilmesinin karar altına alındığı belirtilmektedir. Tutanaktaki 
bilgilerden de anlaşılmaktadır ki bilirkişilere ayrıca bir yemin ettirilmiştir. Yani 2012 yılı 
Ankara Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından tespit edilmiş olan bilirkişilere 
itibar edilmeyerek ismen özel bir görevlendirme yapıldığı, CD5 ve DVD'nin bu bilirkişilere 
verilme sebebi olarak matbu bir gerekçe olan kanunda yazılı, tüm teknik bilgilerine ihtiyaç 
duyulması denerek seçildiği anlaşılmaktadır. Bu, Ceza Muhakemeleri Kanununun 64/2 ye 
göre belirtilmesi gereken gerekçeye açıkça aykırıdır. 

Ceza Muhakemeleri Kanununa göre bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin 
kararda; cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar açıkça 
sorular şeklinde belirtilmesi gerekirdi. Ayrıca inceleme konusu ve incelemenin 
tamamlanacağı sürenin de aynı şekilde çok açık olarak yazılması gerekmektedir.

 Fakat bilirkişi atamasına ilişkin tutanakta ise CMK'da yazılı olan genel ifade aynen 
yazılarak CD ve DVD'nin tüm teknik bilgilerine ihtiyaç duyulduğundan, bunun da teknik 
bilgi ve uzmanlık gerektirmesi sebebiyle ifadesi gerekçe olarak yazılmış, sorular tespit 
edilmeden ve inceleme süresi de en kısa süre olarak genel bir ifade ile belirtilmiştir.
Bilirkişi heyetinin yapacağı incelemelere esas olan sorular tespit edilmediği ve inceleme 
süresi de en kısa süre olarak genel bir şekilde yazıldığı için bilirkişi heyeti de doğal olarak 
incelemesini ve incelenecek konuların kapsamını kendilerince tespit ederek; 13 Şubat 2012 
tarihinde yani dört gün gibi kısa bir süre içerisinde hem CD içindeki 1210 adet dijital 
dosyayı, 6373 sayfalık dijital verileri bilimsel olarak incelemişler, hem de aynı zamanda da 
40 sayfalık raporlamayı yapmışlardır. Bu durumun insan fıtratına uygun olmadığını 
değerlendirmekteyim.

 Yine 09 Şubat 2012 tarihli bilirkişi atamasına ilişkin tutanakta; 1 adet CD ve 
DVD'nin bilirkişi heyetine teslim edildiği belirtilmektedir. Oysa Ceza Muhakemeleri Kanunu 
madde 64'e göre mühürlü ve teslim edilen malzemeler listelenmiş olarak ayrı bir tutanak 
halinde tanzim edilerek teslim edilmesi gerekirdi. Bilirkişi heyetinin de incelemeyi müteakip 
raporla birlikte aynı şekilde bir tutanakla geri teslim etmesi gerekirken bu hususlar da yerine 
getirildiğine dair tutanak ve belgelere dosyada ulaşılamamıştır. Sonuç olarak söz konusu 
bilirkişi raporunun adli bilişim açısından hukuki olarak bilimsel anlamı ve değeri eksik ve 
tartışmalıdır. Hukuken geçersiz bir rapordur. 

İddianamede, BÇG için sürekli giriş kartı verilmesi ile ilgili iddiasında 
Müvekkilimin adının da listede olduğu yönündedir. Ancak Müvekkilim BÇG ile ilgili bir 
görev almamış, BÇG'de de çalışmamıştır. BÇG ile ilgili herhangi bir işlemi de yoktur. 



  

Hazırlandığı iddia edilen BÇG alanına girmeye yetkili personel isim listesinin 07 Mayıs 
1997 tarihinde ighd kullanıcısı tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiş ve 08 Mayıs 1997 
tarihinde çıktısı alınmıştır. Burada kullanıcının ighd olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. 
Bu liste uygulanabilir  doğru bir liste olmayıp listede çeşitli yanlışlıklar ve çelişkiler vardır. 
Söz konusu bu liste, belge ve delil niteliği olmayan gerçek belge değildir. 45 personelin 
isimlerinin yer aldığı bir bilgisayar çıktısıdır. İmzasız, tarihsiz, kayıt ve numarasız olup aslı 
veya fotokopisi de yoktur. Türk silahlı kuvvetlerde hazırlanan bir evrakın dağıtımı 
yapılmadan önce evraka ilişkin tarih yazılmakta, müteakiben ara numarası verildikten sonra 
dağıtımı yapılmaktadır. Hazırlandığı iddia edilen bu evrakta yukarıdaki bilgiler eksiktir, bu 
durum aynı zamanda evrakın dağıtımının yapılmadığını da göstermektedir. Ayrıca Daireden 
çıkış kaydı ve muhatap Daireye giriş kaydı da yoktur. Dolayısıyla evrak işlem görmemiş. 
Netice olarak, böyle bir yetkilendirmenin olmadığı da açık ve nettir. 

BÇG alanına giriş yetkisi verilen personel listesi elektronik çıktısı Genelkurmay 
Merkez Daire adreslidir, ancak 1997 tarihinde giriş kartını verme yetkisi Genelkurmay 
Merkez Daire Başkanlığında değil, Genelkurmay Genel Sekreterliğine bağlı Emniyet 
Subaylığındadır. Genelkurmay başkanlığının GKY-119-1(A) Genelkurmay Kışla ve 
Karargâh Emniyet Yönergesi'ne göre; Merkez Daire Başkanlığı"na adreslenen evrakın 
Genelkurmay Genel Sekreterliğine Karargâh Emniyet Subaylığına gönderilmesi 
gerekmektedir. Çünkü, Merkez Daire Başkanlığı'nın giriş yetkisi verme yetki ve 
sorumluluğu yoktur. Yetki Genel Sekreterliğindir. Karargah Emniyet Subaylığı hizmeti 
Genel Sekreterlikçe yürütülmektedir. Bu elektronik çıktı da bu yönüyle de sakattır.

 Konuya ilişkin hususların yer aldığı Genelkurmay Başkanlığının 10 Haziran 2013 
tarihli yazısı EK-B'de, Genelkurmay Kışla ve Karargah Emniyet Yönergesi'nin 1996 ilgili 
bölümlerinin fotokopisi de EK-C'de sunulmuştur. 

10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu belge ve belge ekindeki BÇG Teşkilat Yapısı 
hakkındaki emirde BÇG'de çalışacak personel sayısı 17'dir. Bu listede ise 45 kişi vardır. 
Bu hususlar da, listenin doğru olmadığının bir göstergesidir.

 Müvekkilim, isminin bu listeye neden yazıldığını bilmemektedir. Ayrıca bu listede 
Müvekkilime ait tanıtım bilgileri de gerçeğe uygun  yazılmamıştır.

 Müvekkilimin söz konusu tarihte rütbesine ait kıdemi bulunmamaktadır. Yani 
Piyade Kurmay Binbaşıdır. Ancak Batı çalışma grubu alanına giriş yetkisi verilen personel 
isim listesinde: Müvekkilim Piyade Kurmay Kıdemli Binbaşı olarak gösterilmiştir. Halbuki 
Binbaşı İsmail Hakkı Önder'in rütbesine ait kıdemliliği 24 Temmuz 1998 tarihinden geçerli 
olmak üzere 11 Ağustos 1998 tarihinde onaylanmıştır. Aynı şekilde Genelkurmay 
Başkanlığındaki çalışma dönemi içerisinde Müvekkilimle ilgili resmi yazışmalarda isim ve 
soyadının teamül olarak kullanılış şekli İ.Hakkı Önder şeklindedir. O koyduğum evrakların 
hepsinde görebilirsiniz İ. Hakkı Önder yazıyor Sayın Başkanım. Ön ismini açık olarak 
kullanmamaktadır. Bu durum, Müvekkilin bizzat Genelkurmay Karargahında göreve 
başladığı zaman kendi el yazısıyla yazdığı künye defterinde de görüldüğü gibi diğer resmi 
yazışmalarda da açık olarak görülmektedir. Ancak bu listede ön ismi açık olarak yazılmıştır.

 Müvekkilin söz konusu dönemde kıdemli olmadığına ve isim ve soyadının yazılış 
şekline ilişkin belge fotokopileri de EK-Ç ve EK-D'de sunulmuştur. Bu durum: Müvekkilin 
isminin gıyabında, kendi iradesi ve bilgisi dışında söz konusu listeye yazıldığını da açık 
olarak göstermektedir. Bu hususların yanı sıra Müvekkilimin isminin bu belgede ver alması 
durumu 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belgenin EK-A'sında bulunan Batı 
Çalışma Grubu Teşkilat Yapısı ile de çelişmektedir. Söz konusu belgede hangi J 
Başkanlıklarının Batı Çalışma Grubu'nda personel görevlendirmesi yapacağı açık olarak 
belirtilmiş olup İstihbarat Başkanlığından Destek Şubesi haricinde personel 
görevlendirilmesi istenmemiştir. Müvekkilim ise Destek Şubesinde çalışmamıştır. İç 
istihbarat şubede çalışmaktadır. Ayrıca, diğer başkanlıklarda İstihbarat, Hareket, Lojistik, 



  

Genel Plan ve Prensipler görev yapan personelin rütbeleri, rütbelerine ait kıdemlilikleri ve 
sınıflarında da yanlışlıklar vardır. Örneğin;  Mehmet Faruk Alpaydın'ın rütbesi Piyade 
Kurmay Binbaşı iken yanlış olarak Piyade Kurmay Kıdemli Binbaşı, Celalettin Bacanlı'nın 
rütbesi İstihkam Kurmay Binbaşı iken İstihkam Kurmay Kıdemli Binbaşı, İstihkam Kurmay 
Binbaşı Metin Keşap'ın rütbesi İstihkam Kurmay Binbaşı iken İstihkam Kurmay Kıdemli 
Binbaşı, Mehmet Ali Yıldırım'ın rütbesi Piyade Kurmay Kıdemli Binbaşı iken Piyade 
Kurmay Yarbay gibi. Diğer bir ayrıntı ise rütbe ve rütbesine ait kıdemlilikleri yanlış yazılı 
personel de BÇG'de çalışmadığını ifade etmektedir. Bu personelin hepsi de biz BÇG'de 
çalışmadık demektedir. Listeyi hazırladığı iddia edilen makam, eğer bu rütbe ve isimler farklı 
Başkanlıklardan ayrı ayrı istenmiş, alınmış olsa idi ki usul böyledir, Başkanlıkların hepsi 
aynı anda bu hataları kesinlikle yapmazdı. Bu durum; bu listenin, personelin haberi 
olmadan, sonradan ve maksatlı hazırlandığının da açık bir net bir göstergesidir. Ayrıca 
listede olmayıp da ifadelerinde BÇG'de çalıştım diyen ve çalışan personel de vardır. 
huzurda ifade vermiştir. Örneğin Aydın Karaşahin. Bu husus da, listenin doğru 
olmadığının bir göstergesidir. 

Bu listenin, Milli Savunma Bakanı'nın da açıkladığı gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
2007 yılı sonrası kullanılmaya başlanan Calibri formatı ile yazılmış olması da bu iddiayı 
doğrulamaktadır. Nitekim, BÇG giriş yetkisi verilen personel listesinin üst yazısı 1997'de var 
olan Arial karakteri ile yazılmış iken, BÇG giriş yetkisi verilen personel listesinin yazı 
karakteri Microsoft'un 2007 yılında icat ettiği calibri karakteridir. 2007 yılı ve sonrasında 
üretilen yazı sistemi 1997 yılında resmi olarak Genelkurmay Başkanlığında kullanılan 
sistemin içerisine entegre edilmeye ve bir süreç üretilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca, CD5'in sahihliği, 2007'de kimler tarafından, nerede, nasıl oluşturulduğu, 
içeriklerine ne kadar müdahale edildiği gibi konuların ciddi şekilde tartışıldığı Ceza 
Muhakemeleri Kanununun madde 134'e uygun olmayan bir CD'deki bilgilerin hukuki ve delil 
niteliği olmayacağı asla unutulmamalıdır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CD5 üzerinde 
yaptırdığı 4 sayfalık Bilirkişi Raporunda CD'nin 25 Temmuz 2007 tarihinde oluşturulduğu 
belirtilmiştir. CD'nin oluşturulma tarihi bu Sayın Başkanım, raporda da yazıyor. 

Ayrıca bilirkişi raporunun ekinde bulunan belgelerin büyük bir çoğunluğunu yazan 
sivil memurlar belli iken bu elektronik çıktıyı yazan belli olmayıp ighd kullanıcısı tarafından 
gerçekleştirildiği belirtilmiştir ve bu sanal kişinin gerçek kimliği bugüne kadar tespit 
edilememiştir. 

Savcılık makamı bu kağıtları Ömer Özkan'ın sorgusunda kendisinin hazırladığını 
söylediğini iddianamenin 1288. sayfasında belirtmiştir. Fakat Savcılık makamı Ömer 
Özkan'ın sorgusunda diğer yazıları, hazırlayan sivil memur olarak kendi adını yazdığı halde 
neden bu yazıya kendi adını vermediğini sormamıştır. Çünkü yazı sonradan üretildiğinden, 
bu kağıtları üretenler, yazıları hazırladığı iddia edilen sivil memurların ismini 
bilmediğinden, isim vermeyip dairenin adını yazmıştır. Bu durum da yazıların sonradan 
üretildiğinin açık bir belirtisidir. 

Konuya ilişkin olarak ayrıca; İddianamenin 95'nci sayfasında ver alan bu belge 
sürekli giriş kartı verilmesi konulu belge ile ilgili olarak yorum yapan ve adları geçen 
personelden; İGHD. Plan şube müdürü Kurmay kıdemli albay İdris Koralp savunmasında; 
BÇG mekanına girişle ilgili böyle bir listenin hazırlanmadığını söylemiştir. Sanık Salih 
Eryiğit, konuya ilişkin olarak yapmış olduğu savunmasında, kendisinin BÇG'de çalıştığı 
için ve bu listede kendi ismini de gördüğü için bu listenin sadece kendisiyle ilgili 
bölümünün doğru olduğunu ifade etmiştir. Sanık Hamza Özaltun yapmış olduğu 
savunmasında böyle bir listenin kendisine gösterilmediğini belirtmiştir. Ayrıca Genelkurmay 
Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan ve İGHD Başkanı Tuğgeneral Kenan Deniz de 
BÇG mekanına girişle ilgili böyle bir listenin hazırlanmadığını söylemişlerdir. Şüpheli sıfatı 
ile ifadesi alınan Sivil Memur Mehmet Özbek Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadede 



  

yazıyı kendisinin yazdığını belirtmiştir iddianame sayfa 1285. Aynı şekilde şüpheli sıfatı ile 
ifadesi alınan Sivil Memur Ömer Özkan da Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadede yazıyı 
kendi yazdığını belirtmiştir iddianame sayfa 1288, Aynı yazıyı yazdım diyen 2 şahıs 
bulunmaktadır. Bir yazıyı iki şahıs yazamaz, böyle bir durum olmaz. 

Ayrıca; 12 kişilik BÇG Kriz masası kurulu, 22 Kişilik BÇG Görev Bölümü, 26 
Kişilik BÇG Telefon Rehberi, 45 Kişilik Batı Çalışma Grubu Alanına Giriş Yetkisi verilen 
Personel isim listesiyle ilgili olarak, iddianamede Şüpheli olarak ifade veren Sivil Memur 
Mehmet Özbek ve Sivil Memur Ömer Özkan tarafından hazırlandığı ve ayrıca insanların 
BÇG'ye gelip çalıştıklarını söyledikleri belirtilmiştir. İnsan hafızası 15 sene sonra toplam 
105 kişilik bir listeyi hatırlaması ve insanların BÇG'ye gelip çalıştı demesi gerçeklerle 
bağdaşmayıp tıbben de mümkün değildir. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle sivil memurların söylediklerine de itibar edilemez. 
Zaten ifadelerini şüpheli sıfatı ile vermiştir. Tüm şüphelilerin ifadeleri bir arada 
değerlendirildiğinde; listedeki isimlerin tamamına emir verilmediği, görevlendirme 
yapılmadığı açık bir şekilde görülmekte olup aynı zamanda yukarıda belirtilen bu 
anlatımlar da BÇG alanına giriş belgesi verildiği iddiasının gerçek olmadığını 
göstermektedir. Adı-soyadı kim tarafından, neden verildiği ve listeye neden yazıldığı 
bilinmeyen ve gıyabında oluşturulan bir yazı, listeden dolayı müvekkilimin BÇG'de çalıştın 
diye sorumlu tutulması da söz konusu olamaz. 

Müvekkilimin bu yazıdan soruşturma esnasında haberi olmuştur. Bu yazı 
müvekkilime kesinlikle tebliğ edilmemiştir. Genelkurmay Başkanlığında da konuyla ilgili 
bilgi belge olmadığı belirtilmiştir. Yazımın ekinde de onu koydum başkanım. Bu hususlara 
ilave olarak; tarafımıza; Cumhuriyet Başsavcılığı sorguda üç ayrı yazı stiline bağlı belge 
gösterilmiştir. Bu belge olduğu iddia edilen yazılar mahkeme dosyasında mevcuttur. Resmi 
yazı olarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen resmi yazı 04 Nisan 1997 
tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu emir, 10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu 
belge ve belge ekindeki BÇG Teşkilat Yapısı hakkındaki emir, 29 Nisan 1997 tarihli BÇG 
Rapor Sistemi konulu emirler yazı içeriği her yönüyle bir bütünlük arz etmekte olup, yazı 
karakteri diğer bilgisayar çıktısından, BÇG giriş yetkisi verilen personel listesinden 
farklıdır. İncelendiğinde görülecektir. 

Müvekkilimin 05 Ağustos 1996 - 01 Mart 1998 yılları arası safahatı ve yaptığı 
görevler incelendiğinde: İsmail Hakkı Önder, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki 
görevine 05 Ağustos 1996 tarihi itibariyle başlamıştır. Görev atamasının yapıldığı yer 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına bağlı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesinin 
bir alt kuruluşunda yer alan Güvenlik Şube Müdürlüğüne ait ilgili personel kadrosudur. 
Müteakiben Müvekkil Daire Başkanı tarafından verilen emir gereği aynı dairenin bir alt 
birimi olan İç İstihbarat Şube Müdürlüğünde ve Şube Müdürüne bağlı olarak görev 
yapmak üzere görevlendirilmiştir. Emrinde sivil asker hiçbir personel bulunmamaktadır.

 Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki fiili görevini Şubat 1998 ayı son haftası 
içerisinde tamamlayarak ayrılmış ve 02 Mart 1998 - 27 Temmuz 1998 tarihleri arasında 
İstanbul'daki Silahlı Kuvvetler Akademisi öğrenimini yapmıştır ve bu süre içerisinde de 
Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki görevinden ayrılmıştır ve ayrı kalmıştır. 
Müvekkilim, Silahlı Kuvvetler Akademisi öğrenimini müteakip Genelkurmay Başkanlığı 
Karargahında görev yapmamış ve 1998 yılı atamalarında Elazığ'daki 8'nci Kolordu 
Komutanlığı Karargahına atamasının yapılması nedeniyle, Ankara'ya gelir gelmez 27 
Temmuz 1998 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargahından ilişiğini keserek ayrılmış ve 
03 ağustos 1998 tarihinde Elazığ'daki yeni görevine başlamıştır. Konuya ilişkin Atama 
Listesindeki EK-D'de, görev yerlerine katılış bilgi formları EK-F'de sunulmuştur.

Binbaşı İsmail Hakkı Önder, Genelkurmay Başkanlığı Karargahında 
görevlendirildiği İç İstihbarat Şube Müdürlüğünde İç İstihbarat Şube Müdürü olan 



  

Kurmay Albay Arslan Daştan tarafından Şube Müdürlüğüne ait personel kadro görevi 
esas alınarak bizzat verilen emirleri yapmakla yükümlü olarak görev yapmıştır. Görev 
yaptığı dönemde irade tesis etme makamında da olmayan Binbaşı İsmail Hakkı Önder'in 
Şube Müdürü haricinde Şubede görevli diğer personel ile de bir emir-komuta ilişkisi 
bulunmamaktadır. Söz konusu dönemde Müvekkilin şube müdürü olan Kurmay Albay 
Arslan Daştan tarafından Müvekkile verilen görev özet olarak; Terör örgütüne yönelik 
olarak yürütülen iç güvenlik harekatının istihbarat değerlendirmesine esas olmak üzere 
mevcut bilgilerin şube müdürüne arz edilmesi ve diğer emirlerinin alınması ile sınırlı olup, 
yapılan bu görev iç güvenlik harekâtının emniyet ve etkinliği ile birliklerin güvenliğine ait 
tedbirlerin alınmasını sağlamaya yöneliktir. Bu konu müvekkilin tüm zamanını almakta 
başka ilave bir görev yapmasına zamanı da bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak; İddianamenin 1250. sayfasındaki Müvekkil hakkındaki tek 
suçlama BÇG giriş yetkisi verilme listesinde isminin bulunması sebebiyle Savcılık Makamı 
müvekkilin BÇG'de çalıştığını iddia etmektedir. Ancak, bu iddia gerçek değildir. 
Müvekkilim, kendi iradesi ve bilgisi dışında oluşturulan bu listeyi ilk kez Savcılık sorgusu 
esnasında görmüştür. İsminin bu listeye ne maksatla yazıldığını bilmemektedir. Listede 
kendisinin de ismi bulunan ve Müvekkilin Şube Müdürü olan Kurmay Albay Arslan Daştan 
tarafından Müvekkile Batı çalışma grubunda ve/veya bu kapsamda sözlü ya da yazılı 
herhangi bir görev veya görevlendirme emri verilmemiştir. Müvekkilim tarafından da BÇG 
ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Yani emir veren ve emir alan yoktur. 

Müvekkilimin isminin yer aldığı iddia edilen BÇG alanına giriş yetkisi verilen 
personel isim listesinde Müvekkilime ait maddi hata ile çelişkiler de bulunmaktadır. Söz 
konusu belgede Müvekkille ilgili tanıtım bilgileri gerçeğe ve teamüllere uygun kullanım 
şeklinde yazılmamıştır. Listede Müvekkilin rütbe kıdemi yok iken kıdemi varmış gibi 
gösterilmesi ve resmi yazışmalarda ön isminin açık olarak yazılmaması da teamülü dikkate 
alındığında iddia edilen yazılı belgenin Müvekkilin iradesi ve bilgisi dışında 
oluşturulduğunu da göstermektedir. Bu hususun yanı sıra; belgede Müvekkilin isminin yer 
alması durumu belgenin dayanak alınarak hazırlandığı iddia edilen 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma konulu belgenin EK-A'sında yer alan Batı Çalışma Grubu Teşkilat Yapısı ile de 
çelişmektedir. Söz konusu belgeye göre Batı Çalışma Grubu'nda İstihbarat Başkanlığından 
Destek Şubesi haricinde personel görevlendirilmesi talep edilmemiştir. 

Müvekkilim İç İstihbarat Şube Müdürlüğünde Şube Müdürüne bağlı olarak görev 
yapmıştır. Destek Şube ile ilişkisi bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen bu durum J-2'ye 
bağlı İstihbarata karşı koyma ve Güvenlik daire başkanlığı kuruluşunda ver alan İç 
İstihbarat Şube Müdürlüğünden BÇG'de personel görevlendirilmeyeceği hususunu da 
teyid etmektedir. Buna rağmen yani BÇG Teşkilat Şemasında görevlendirmeye ilişkin bir 
husus yer almadığı halde, Müvekkilimin gıyabında ve iradesi dışında oluşturulan bir isim 
listesinde isminin yer alması şaşırtıcı, düşündürücü ve aynı zamanda bu belgenin 
uygulanabilir gerçek bir belge olmadığını da göstermektedir. 

Ayrıca; tüm bunlara ilave olarak; müvekkilime hiçbir şekilde ve hiçbir amiri 
tarafından BÇG'de çalışması konusunda emir verilmemiştir. Söz konusu dönemde 
Müvekkilin Şube Müdürü olan Kurmay Albay Arslan Daştan mahkemedeki sorgusunda 
Müvekkilimle ilgili olarak Bölücü Terör Örgütünden sorumlu proje subayı olduğunu, 
kendisine bu kadro görevinin dışında herhangi bir görev vermediğini açıklamıştır. 
Müvekkilimin görev yaptığı Şubenin bağlı olduğu İstihbarat ve istihbarata karşı koyma 
Güvenlik Daire Başkanı Tümgeneral Fevzi Türkeri Mahkemedeki sorgusunda sorumuz 
üzerine verdiği cevapta Müvekkilim İsmail Hakkı Önder'i BÇG'de görevlendirmediğini 
açıklamış, ayrıca müvekkilimi Binbaşı rütbesiyle İç İstihbarat Şubede bölücü terör  örgütü ile 
ilgili olarak görev yaptığını belirtmiştir. İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şube Müdürü 
Kurmay Kıdemli Albay İdris Koralp ve İGHD. Plan Şube Müdürlüğünde Plan Subayı olarak 



  

görev yapan Ünal Akbulut da Mahkemedeki sorgusunda sorumuz üzerine verdiği cevapta 
Müvekkil İsmail Hakkı Önder'in BÇG'de çalışmadığını, görmediğini açıklamışlardır. 

Nitekim, bu durumun aksini gösteren hiçbir belge, bilgi, kayıt ve tanık da söz 
konusu değildir. Belirttiğim bu hususlara ilave olarak; Müvekkilin BÇG' de görev alacak 
personelin iş bölümü isim listesi'nde adı yazılı değildir. İsmi yoktur. BÇG personeline 
verilen Takdir Belgesi Listesinde de müvekkilin ismi yoktur. Müvekkilin yapıldığı iddia 
edilen BÇG Telefon Rehberi'nde de adı yoktur. Müvekkilimin BÇG ve/veya bu kapsamda 
sözlü veya yazılı bir görev veya görevlendirme emri verilmemiştir. Bu kapsamda; 
Müvekkilimin herhangi bir işlem veya uygulaması da yoktur. Ağzından çıkacak bir söz veya 
elinin bir hareketi ile orduları ölüme gönderme yetki ve salahiyetine sahip dönemin 
Genelkurmay Başkanı ile emrinde tek bir askeri ve sivil memuru dahi olmayan, Batı Çalışma 
Grubu içerisinde çalışmayan ve o dönemde Binbaşı rütbesinde olan, müvekkilimin 
Genelkurmay Başkanı ile aynı platformda ve aynı dava ortamında yargılanmasının, onunla 
birlikte değerlendirilmesinin de uygun olmadığını düşünüyorum. Hükümeti devirmeye iştirak 
etmek iddiası ile suçun işlendiği tarihte Binbaşı rütbesindeki bir subayın iddia olunan suçun 
maddi ve manevi unsurlarını içeren eylemleri gerçekleştirmesi filen ve hukuken mümkün 
değildir. Binbaşı rütbesindeki subaylar bu tür davalarda sanık değil olsa olsa ancak tanık 
olabilirler. Ceza hukukunun temeli fiil ve fail ilişkisidir. İddianamede müvekkilimin hangi 
fiili iddiaya konu suçu oluşturduğu veya suça iştirak ettiği hakkında herhangi bir somut olgu, 
delil bulunmamaktadır. Ve belirtmemiştir de. Müvekkile isnat olan suçun, mevcut deliller 
karşısında hiçbir unsurunun oluşmadığı açıktır. Yukarıda açıklanan bütün hususlar 
değerlendirildiğinde, müvekkilim o dönemdeki binbaşı rütbesiyle, yetkisinin olmadığı, 
Genelkurmay Karargahı gibi en üst Karargahta irade tesis edecek rütbe ve makamda 
bulunmadığı açıkça bellidir. Emrinde sivil-asker hiçbir personel bulunmamaktadır. 
Müvekkilimin komuta kademesinin zihninde ne düşündüğünü, ne tasarladığını, ne olduğunu 
bilmesi de mümkün değildir. Bu zihin okumak olur. Müvekkil konusu suç teşkil eden hiçbir 
faaliyette bulunmamıştır. Müvekkilimin yargılama sonunda beraat kararı verilmesini 
bilvekale arz ve talep ederim."

51.A. Sanık İSMAİL RUHSAR SÜMER 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 273); 

"1996 yılı Ağustos ayından 1999 Ağustos ayına kadar Tuğgeneral rütbesi ile “J-2” 
ye bağlı olan Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığını, 2003 yılında 
emekli olduğunu,  

07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik BİR’in yapmış olduğu toplantıya 
katılmadığını, o tarihlerde NATO’nun Belçika’daki toplantısına katılmış olabileceğini, 
yurtdışında olmasa bile bu toplantıya katılmadığını, İstihbarat Daire Başkanı olarak 5 adet 
Temel İstihbarat Şubesinden sorumlu olduğunu, Ortadoğu, Kuzey ve Güney Amerika, Asya 
ve Avrupa ile yurtdışında bulunan bütün büyükelçiliklerde çalışan ataşeliklerin 
değerlendirme raporlarının başkanlığına geldiğini, bunlarla ilgili çalışma yaptığını, özetle dış 
istihbarattan sorumlu olduğunu, gelen raporların analizini müteakip komuta katına 
sunduklarını, bunun yılın 365 günü çalışmayı gerektiren bir görev olduğunu,  

Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarında ekinde İrticai 
faaliyetler konusunda brifing verilmesi ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
gönderilen 11 sayfadan oluşan mesaj formlarında brifing veren, brifingleri koordine eden 
olarak Ruhsar SÜMER’in adının geçmesi ile ilgili olarak  ifadesinde; belgelerin doğru 
olduğunu, belgelerde verilmesi gereken brifinglerin kendisi tarafından verildiğini, fakat bu 
brifinglerin içeriğini, konusunu, kapsamını kendisinin hazırlamadığını, Çevik BİR’in emri ile 
İstihbarat Başkanı tarafından kitapçık halinde kendisine verildiğini, brifng kitapçığının başka 



  

daireler tarafından hazırlandığını, emir gereği brifing metinlerini sunduğunu, metinlerin yansı 
ile yansıtıldığını, yansıda belirtilen yazıları okuyarak brifingi verdiğini, Daire Başkanı olması 
sebebiyle ilgi sahasına girmemesine rağmen verilen emir gereğince irtica ile ilgili brifingleri 
emirde belirtilen Komutanlıklarda sunduğunu , 

Müşteki Tamer TATAR’a kargo ile gönderilen ve İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına teslim ettiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da Başsavcılığımıza 
göndermiş olduğu bir adet DVD nin çözümünde  13.06.1997 tarihinde İsmail Ruhsar 
SÜMER tarafından irticai faaliyetler konusunda yaklaşık bir saat slayt sunu/yansı gösterisi 
eşliğinde brifing verildiği, bu brifing çözümünün soruşturma dosyamızda bulunan 
28.klasördeki 383 sayfa ile örtüştüğü tespit edilmiş olup, brifing ile ilgili  ifadesinde; 
belgelerin doğru olduğunu, brifingi verdiğini, Çevik BİR’in talimatı doğrultusunda 
hazırlanmış yansı ve içerikleri, kendisine verilen emir doğrultusunda ilgili birliklerde brifing 
olarak sunduğunu, Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı olarak dış istihbarattan sorumlu 
olduğu cihetle ilgi sahasına girmemesine rağmen emir gereği bu brifingleri sunucu eleman 
bulunamadığından kendisi tarafından verildiğini, brifing içeriklerini kendisinin 
hazırlamadığını, 

Genelkurmay antetli CD nin çözümünde elde edilen  Genelkurmay Başkanlığının 
Haziran 1997 tarihli Çevik BİR imzalı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Görevini yaptığı 
ve özellikle iç ve dış tehdit değerlendirmelerine yönelik brifinglerin hazırlanmasındaki 
çalışmalarından dolayı verilen takdir belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; Çevik BİR’in 
kendisine bu takdiri vermiş olabileceğini, şu an hatırlamadığını,  

Genelkurmay antetli CD nin bilirkişi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen 
CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe brifin.doc,  brfprog.doc., brifgurp.doc.adlı word 
belgelerinde askeri eğitim kurumlarında verildiği anlaşılan  brifinglerle ilgili olarak 
ifadesinde; belgelerin doğru olduğunu, bu brifing programlarının Harekât Başkanlığı ile 
birlikte İç Güvenlik Harekât Dairesinin yaptığını, brifing metinlerini de Harekât Başkanlığı 
ile İç Güvenlik Harekât Dairesi ile birlikte Adli Müşavirin hazırladığını,  bunlara da emri 
Çevik BİR’in verdiğini, brifinglerin içeriğinin küçük kitapçık haline getirilerek kendisine 
verildiğini, brifinglerde bu kitapçığı verilen emir gereği ilgili komutanlıklarda okuduğunu, 
aynı zamanda yansı ile verildiğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

51.B. Sanık İSMAİL RUHSAR SÜMER Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 05.12.2013 tarihli 43. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Harp okulunda alay komutanlığı yaparak subay, harp akademisinde komutanlık 
yaparak kurmay subay yetiştirmiş bir emekli amiral olarak fevkalade önem verdiğim eğitim 
ve öğretim parametreleri doğrultusunda ve meslek hayatımın çok önemli saydığım ilkelerine 
bağlı olarak 10 önemli ögeyi açıklamak istiyorum. Subay liseye girişten itibaren tüm tahsil 
hayatı süresince önce 4 temel ögeyi öğrenir. Bunlar ahlaki, mesleki, milli ve manevi 
değerlerdir. Ahlaki değerin dürüstlük, mesleki değerin fedakarlık, adalet ve aidiyet duygusu 
ve milli değerin anayasal düzene rejimin ilkelerine bağlı kalarak milli menfaatler 
doğrultusunda milletine ve devletine sonsuz bağlılıkla hizmet etmektir. Uygunluğu tatbik 
kabiliyeti ve kabul edilebilir olmayan hiçbir işle subay uğraşamaz. Uğraştırılamaz. Meşru 
olan yöntemlerle milletine ve devletine hizmet etmek için ölümü dahi göze alabilecek bir 
bağlılıkla devletine ve milletin hizmetinde görev yapar.  36 yaşında genç bir kurmay subay 
olarak devletimin bana teslim etmiş olduğu fiyatı 625 milyon dolar olan Batıray denizaltı 
gemisine komutan oldum. Bu görevimi 4 yıl süre ile fevkalade önemli saydığım görev ve 
sorumluluklar içinde ve çok gizli görevler ile görevlendirilerek Türkiye'nin milli menfaatleri 
doğrultusunda verilen vazifeleri yerine getirdim. Ömrümün 20 senesi  suların altında 



  

milletime hizmetle geçti. Görevim genelkurmay başkanlığı istihbarat daire başkanı idi. 
Hayatımda ilk defa genelkurmay başkanlığında çalışmaya başlıyordum. Çok sevinçliydik tüm 
ailece, amiral olmuştum. Görevime başlar başlamaz ilk işim görevlerimi ve bana bağlı olan 
toplam 6 şubenin görevlerini öğrenmek oldu. Bunları öğrenirken genelkurmay karargahının 
Türk silahlı kuvvetleri için üniversite üstü bir eğitim kurumu olduğunu da öğrendim. 

 İstihbarat daire başkanı olarak görevim şuydu; öncelik çevre ülkelerde olmak 
üzere genelkurmay başkanlığının ilgi sahası dahilinde bulunan diğer bölge ülkelere ait cari 
istihbarat durumunu 24 saat esasına göre sürekli takip etmek, değerlendirmek, taarruz ikaz 
ve emarelerini toplamak, değerlendirmek ve bunları milli ve Nato makamlarına anında 
yayımlamaktır. Bu kapsamda Silahlı kuvvetlerinin tamamen yurt dışına yönelik dış 
istihbaratını oluşturmak, Nato istihbarat dokümanı olan MS 161'in yurt dışı toplantılarına 
katılmak, Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda Nato'nun dokümanın Türkiye 
bölümünü hazırlamak ve yurt dışında görev yapan tüm askeri ataşelerin denetlemesini 
sağlamak ve 24 saat esasına göre cari yurt dışı istihbarat faaliyetlerini değerlendirmek, üst 
makama rapor etmek temel, ana görevimi oluşturuyordu. 

Özetle; çevre ülkelerin niyet ve kabiliyet algılamalarını kuvvetli ve zayıf taraflarını 
tespit etmek, ekonomik, kültürel, teknolojik ve askeri yapılanmalarındaki gelişmeleri 
değerlendirmek ve bu ülkelere ilişkin temel istihbarat dokümanlarını hazırlamak da görev 
alanımın içindeydi.

 Görüldüğü üzere görev yönergelerine göre genelkurmay başkanlığında istihbarat 
daire başkanlığı diğer kurumlardaki gibi örneğin emniyet teşkilatındaki gibi çok farklı 
olarak istihbarat birimlerinden farklı özelliğe sahip olması nedeniyle iç istihbarat alanıyla 
kesinlikle uğraşmaz, uğraşamaz. Bu bağlamda birinci şube Kıbrıs ve Yunanistan'ı, ikinci 
şube Avrupa ve Nato ülkelerini, üçüncü şube Orta doğu ülkelerini, dördüncü şube Amerika 
Birleşik Devletlerini, beşinci şube ise yurt dışı olaylarına ilişkin 24 saat esasına göre çalışan 
cari istihbarat şubesini, altıncı şube ise dünya üzerinde bulunan ülkelerdeki askeri 
ataşelerimizin görev ve sorumlulukları kapsamında yaptıkları işlerin kontrol, koordinasyon 
ve denetimini sağlamaktı. 

Genelkurmay istihbarat başkanlığı genelkurmay karargahının en fazla şubesi 
olan daire başkanlığı olup toplam personel sayısı 96, 97 ve 98 verilerine göre 60 ila 65 kişi 
arasındadır. Ve bu kişilerden hiçbirisine faaliyet alanları dışında hiçbir görev verilmemiştir. 

Görüş olarak bildirmek görevli olarak içinde bulunmakla beraber yurt için 
olaylarına bu keyfiyet doğrultusunda da hiçbir şekilde ilgi ve alaka alanıma girmiyordu. 
Özetle bu görevlerin meşru hiyerarşik yapı ve bir askeri disiplin içinde bilmesi gereken 
prensibine bağlı olarak yerine getirilmesi yanı sıra cari istihbaratın da 24 saat esasına göre 
değerlendirilmesi ve sonuçlarının öneri ile birlikte üst makama sunulması zaruret olarak 
mütalaa edilmektedir.

 Sayın Savcı tarafından tarafıma ilk sorgulamada bana gösterilen evrak ve eklerinin 
incelenmesinin yanı sıra iddianamenin de elime geçmesine müteakip yaptığım detaylı 
irdeleme sonucunda şahsıma atılı 3 suç olgusu hakkındaki görüşlerimi subay çıkış andı 
yapmış ve bir emekli amiral olarak huzurlarınızda vurgulamak istiyorum. 

Bu olgulardan birincisi; 7 Nisan tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler ve 2 
Temmuz tarihli 1997 tarihli özel bir takdime katıldığımın iddia edilmesi, ikinci olgu Türk 
silahlı kuvvetlerinin bünyesindeki çeşitli komutanlıklarda aydınlatma brifingini vermem, 
üçüncüsü ise sayın emekli orgeneral Çevik Bir tarafından takdir yazısı yazılması. 
Toplantılara iştirak hakkındaki görüşlerim.

 Her iki toplantının da j başkanları, kuvvet harekat başkanları, genel sekreter, 
jandarma genel komutanlığı harekat başkanlığı, özel kuvvetler komutanlığı, daire başkanları 
ve adli müşavir seviyesinde bir toplantı olduğu gizli ve kişiye özel ibareli bir oturumun 
yapıldığı, katılan j başkanları ve daire başkanlarının belirli konuşmalar yaptığının iddia 



  

edildiği, sayfa 84-88, benim daire başkanı olarak sadece görev makamımın ek listede 
belirtildiği, rütbe ve ismimin savcılık soruşturmasında gösterilen evrak ekinde olmadığı, 
ancak iddianame sayfa 88 ve 84 arasında makam görevimin yanına ismimin ve rütbemin de 
yazıldığı belirlenmiştir. Çünkü genelkurmay başkanlığının 11/10/2013 tarihli yazısı 
doğrultusunda Ankara C.Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya 
katılanların isim listesi özellikle istenmemiş o tarihte belli makamlarda görev yapan 
kişilerin bilgilerinin istendiği, dolayısıyla gönderilen kimlik bilgilerinin toplantıya 
katılanların değil o tarihte o makamı işgal eden daire başkanları ve j başkanlarının 
isimleri bildirilmiştir. Bu itibarla bilgi isteme şekil şartına göre bulunduğum görev yerinin 
daire başkanlığı olarak ismimin bildirilmesi gayet doğal, normal yazışma usulüdür.

 Hiç kimse hiyerarşik yapı dışında hiçbir çalışma oluşturamaz. Ilgisiz ve bilgisiz 
kişilerin genelkurmayda görev yapması da oldukça zordur. Çünkü her başkanlığın ilgi 
sahasına giren konuların uzmanları görev analizleri doğrultusunda yetki ve sorumluluklarını 
kendilerine verilen direktiflere göre durum muhakemesine tabi tutarak proaktif bir fikir yapısı 
içinde hedef önceliklerini belirlemek mecburiyetindedir. Her onay bir imtihan mahiyetinde 
olup derin bilgi ve yanı sıra ikna kabiliyeti ve anlatım özelliği gerektirir. Eğer bunlardan 
mahrum iseniz üst makamın onayını almanız son derece güç ve zordur. 

 Yapılan her faaliyet icracı birim yani j başkanlığı tarafından kabulü müteakip en 
üst makama kadar çıkar ve onaylanır. Onaylanan bir emir asla mütalaa edilemez. Hemen 
yerine getirilir. Bu kapsamda kuvvet komutanlarının jandarma genel komutanının ve en son 
genelkurmay başkanının direktifi olmadan hiç kimse asli görevinin dışındı hiçbir iş yapamaz. 
Kesin ve detaylı bilgi ve ilgiye bağlı olarak tam ve mutlak otoritenin egemen olduğu bir 
yapıda hiyerarşik düzeni kimse bozamaz, bozamadığı gibi bozmasına teşebbüs dahi edemez. 
Çünkü amirin emri mutlak suretle itaate dayalı, kanuni bir süreçtir. Uyulmaması halinde 
ordudan ihraç dahil pek çok müeyyideyi de beraberinde getirir. 

Bu hassasiyete bağlı olarak hiçbir kimse hiyerarşik yapı direktif veya emir almadan 
ilgi sahasında giren girmeyen hiçbir toplantıya katılamadığı gibi konu ve gündemin içeriğini 
de bilemez. Çünkü bilmesi gereken prensibi hayati önemdedir. Sadece uzmanlık sahasına 
giren kişilerin bilmesi gereklidir. İşte bu noktadan hareketle her iki toplantıya da konu ve 
kapsamları yetki ve sorumluluk, uzmanlık alanıma girmemesi nedeniyle katılmam 
mümkün değildir. 

Çünkü bu toplantılara katılım için birinci amirim Çetin Saner tarafından hiçbir 
emir almadım. Çetin Saner paşam savcılık soruşturmasında görevleri kime verdiğini açık 
olarak ifade etmekte, sayfa 1100-1101, ayrıca savunmasında da böyle bir toplantı emrini 
vermediğini belirtmiştir. Diğer taraftan talimatlar doğrultusunda MY75-1A karargah 
hizmetleri yönergesinin toplantı düzeni ile ilgili hüküm ve formatların gereği olan şekil 
şartının hiçbirisine uyulmadığı, özellikle katılım belgesine ıslak imza atılmasının zaruri 
olduğunu bir kez daha beyan etmek isterim. Hal böyle iken her iki toplantı için de toplantı 
tutanaklarında imzam, katılım emri sonuç belgesinde ismim ve imzam, herhangi bir 
konuşmam veya fikre katkım ve düşüncem olmadan bu toplantılara seyirci statüsünde iştirak 
etmemin iddia edilmesinin hukuka uygun olarak elde edilmiş tek bir kanıt yok iken hangi 
objektif veri tabanına göre dayandırıldığını veya hangi usul veya esaslara göre benim bu 
toplantılara katıldığımı iddia etmek şahsen ahlaki, mesleki, milli değerlerim doğrultusunda 
kabul edemiyorum. General ve amiral seviyesindeki kişilerin bu tip toplantılara katılması 
emredilmişse ön hazırlık yapılması mecburiyeti vardır. Fikri bir düşünce veya görüşe sahip 
olmadan veya belirtmeden toplantıya iştirak ettiğimin iddia edilmesi usul açısından uygun 
olmadığı gibi askeri kurum kültürüne de çok ters düşmektedir. 

Şimdi yüksek müsaadenizle 1309 sayfalık iddianame, 228 ayrı klasör ve toplam 
126.422 sayfaya yayılmış çeşitli bilgi ve belgelerin hepsinin tamamının tarafımdan detaylı bir 
şekilde incelenmesine müteakip şahsıma atılı ikinci suç olgusu olan görüşlerimi arz etmek 



  

istiyorum.
 Önemine ve önceliğine binaen açıklanmasında fevkalade zaruret mütalaa ettiğim 

iddianamede yer  alan batı çalışma grubu faaliyetlerine yönelik olarak şu hususları 
vurgulamak istiyorum. Iddianame sayfa 94 ve 141 arasında yer alan batı çalışma grubuna ait 
toplam 15 ayrı konu bulunmaktadır. Bunları tek tek vurgulamak istiyorum. 

4 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu belgesinde, 10 Nisan 1997 tarihli batı 
çalışma grubu kuruluş şemasında ve emrinde sayfa 94-97, batı çalışma grubu kriz masası 
konulu grup çalışmalarında sayfa 93-94, batı çalışma grubu sürekli giriş kontrolü konulu 
belgede sayfa 95-96, istihbarat değerlendirme, istihbarat planlama, istihbarat veri hazırlama 
bölümlerinde, batı çalışma grubu devir teslim konulu belgede, istihbarat güvenlik harekat 
dairesinin haftalık brifing arz ve toplantı çizelgesinde sayfa 105-106, batı çalışma grubu rapor 
sistemi konulu belgede sayfa 106-112, emniyetli faks ve telefon rehberinde sayfa 111, batı 
çalışma grubu ihtiyaçları konulu 5 Mayıs 1997 tarihli belgede sayfa 113-114, 6 Mayıs 1997 
tarihli batı harekat konsepti konulu belge ve çalışmalarında, ayrıca 27 Mayıs 1997 tarihli 
eylem planı konulu belgede ve çalışmalarında ve ilgili icra makamı olarak gösterilen 
birimlerinde sayfa 113, 121, 134, 1997 yılındaki genelkurmay başkanlığı genel sekreterliği 
tarihçesinde benim ve dairemde toplam 65 kişilik dairemden subay, astsubay ve hatta devlet 
memurunun hiç bir çalışmasına katılmadığı iddianameden anlaşılmaktadır.

 Kuruluşundan sadece sunum ile görevlendirilen bir subay olarak haberdar 
olduğum, sayın istihbarat Başkanı Çetin Saner'in söylediği gibi TRT spikeri statüsünde görev 
aldığım bir adet genelkurmay başkanlığının onaylı görüşünü ve savcılık soruşturmasında 
tarafıma gösterilen brifingi, Türk silahlı kuvvetleri içindeki biraz sonra arz edeceğim 
birliklerde sunduğum başka hiçbir brifingle görevlendirilmediğim, içinde kesinlikle yer 
almadığım, dairem de hiç kimsenin içinde kesinlikle bulunmadığı, hatta astsubay ve devlet 
memurunun da bulunmadığı ayrıca iddianameden anlaşılmaktadır.

Bu konuda sayın Çetin Doğan'da savunmasında özellikle ismini belirterek açıklama 
yapmıştır. Ayrıca görev ve sorumluluk yönergesinde de belirtildiği üzere çalışma alanım ve 
ilgi sahamın dışında olduğu için bu çalışmalara, bu grubun içinde hiçbir yazısına da dahil 
edilmediğim anlaşılmaktadır. Daha önce de arz ettiğim gibi bilmesi gereken prensibi esastır.

Aydınlatma brifingleri konusundaki maruzatımı açıklamak istiyorum. Türk silahlı 
kuvvetlerinin Türkiye çapındaki birliklerinin fazlalığı nedeniyle üst makamca zaman ve 
mekan koordineli olarak bir planlama yapılması general ve amiral seviyesindeki kişilere 
görev verilmesi özellikle deniz kuvvetlerini ilgilendiren birimlerde görev yoğunluğuna bağlı 
olarak sunum yapacak şahısların deniz subayı olması, genelkurmay karargahında tuğamiral 
rütbesinde sadece benim görev yapmam nedeniyle bu konuda tarafıma emir ve direktif 
verilmesi meşru hiyerarşide mazeretlere sığınmadan marifetle görevin yerine getirilmesini 
zorunlu kılar. Bu temel parametre doğrultusunda genelkurmay başkanlığı karargahı görev ve 
sorumluluklar yönergesine göre birinci öncelikli olarak istihbarat başkanının verdiği 
yetkiler dahilinde tarafıma tevdi edilen karargah faaliyetlerini yürütmek ana görevimdir. 
Bu itibarla istihbarat başkanı tarafından yazılı veya sözlü herhangi bir emir verilmediği 
sürece herhangi bir toplantıya veya brifinge katılmam söz konusu değildir. Tarafımdaki 
görev yoğunluğu dikkate alınarak yazılı görevlendirme emri ile irticai faaliyetler konusunda 
aydınlatıcı özellikte ve hiçbir değişime tabi tutulmadan genelkurmay başkanının kurum 
görüşü olan özellikteki 1 saat 2 dakika 59 saniyelik sunum belli askeri birliklerde spiker 
statüsünde yapmam birinci amirim ve yazılı görevlendirme emri ile tarafıma verilmiştir. 
Genelkurmay istihbarat başkanlığı bir başkan ve 3 daire başkanından oluşmaktadır karargah 
içinde, bunlar istihbarat başkanlığına bağlı olan istihbarata karşı koyma daire başkanlığı, 
istihbarat plan yönetim daire başkanlığı ve istihbarat daire başkanlığıdır. Anılan sunum 
görevi istihbarat başkanlığına ait tüm daire başkanlarına verilmiş olup konu ve kapsamı 
ilgi sahasında olmayan daire başkanlarına da görev verilerek askeri hiyerarşide homojen 



  

bir görevlendirme yapılmasının yolu prensip olarak benimsenmiştir. Ancak iddianamede 
brifingler konusunda fevkalade önemli yanlışlıkların bulunduğu, zaman ve mekan 
diyagramlarında sunucu kimliklerinin defalarca yazıldığı, ayrı mekanda, aynı zamanda, aynı 
kişilerin örneğin benim brifing verdiğim bir tek konudaki onaylı brifing yerine altını çizmek 
istiyorum. 9 ayrı konudaki 12 saatlik brifingi sunduğumun iddia edilmesi, bu çeşitli 
brifinglerin tarafımdan verilmiş gibi gösterildiği, savcılık soruşturmasında tarafıma 
gösterilen ve hiç çekinmeden sonucuna bakarak tek vatan, tek millet ve tek devlete ait olan 
brifing bana aittir. Ben verdiğim dediğim brifing metni ile birlikte iddianameye koyulmamış 
ve bunun yerine ne metnin kendisi ne de 193 viyografı iddianamede yer almamıştır. Bunu 
yerine biraz evvel bahsettiğim 10 saat süreli brifinglerin 9 ayrı brifingten parçalar, esintiler 
koyarak benim bunları sunduğum şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Ben kimin, hangi daire 
veya birimin ne maksatla hazırladığını ve nerelerde kimin tarafından sunulduğunu ben ve 
dairemce bilinmeyen ve hiçbir yerde sunumu yapılmayan çeşitli değişik konulardaki toplam 
16 adet ayrı konuyu ilgilendiren brifinglerin yansılarının ve sunum metinlerinin benim 
verdiğim kurum görüşlü brifingimin yansılarıymış gibi yanıltıcı bir anlayışın sergilendiği 
kesin olarak iddianameden belirlenmiştir. 

 Oysa ki bu sunumlar iddianame ek klasörlerinde bulunmakta olup 11 adetinin 28. 
klasörde olmayıp, 13 nolu klasörün dizi pusulasında mevcut olduğu anlaşılmış, diğer 5 
sunumun ise ayrı klasörlerde yer aldığı bizzat iddianamenin kendisinden belirlenmiştir.

 Öncelikle belirtmek isterim ki Ankara C.Başsavcılığının CMK 250. maddesi ile 
görevli yetkili kişilerce 26/12/2011 tarih ve 2011/206 sor sayılı yazı ekinde gönderilen CD'de 
konuşma yapan subayın benim olduğum, yazı ekinde gönderilen CD'nin yapılan 
incelemesinde CD değil DVD olduğu, DVD'nin içinde 1 saat 2 dakika 59 saniye süreli askeri 
bir birimde kürsüde benim şahsımın bulunduğu ve sunum yaptığı belirlenmiştir. Bu sunum 
daha önce de belirttiğim gibi savcılık soruşturmasında tarafıma gösterilmiş ve hiç 
çekinmeden evet bu sunum tarafımdan verilen yazılı emir de olsa yapılmıştır şeklinde ifade 
edilmiştir. O sunum, bu sunumdur ve sonucu tek vatan, tek millet ve tek devlet şeklinde 
bitmektedir. Bunun tarihini 27 Haziran'da verilmiştir.

Baş tarafına sayfa 325 irticai faaliyetler konusundaki brifingler deniyor. Yani pek 
çok brifing, altına da şüpheli İsmail Ruhsar tarafından verilen brifing yazılıyor. Bir tek 
brifing, bu brifing yazılmasına rağmen ilave edilen 9 ayrı brifing de benim sayfama 
işleniyor.  Irticai faaliyetler, konular, brifingler başlığı atıldıktan sonra yansı ve sunumun 
benim tarafımdan verildiği belirtilen ve benim kabul etmekte hiç tereddüt etmediğim savcılık 
soruşturmasında kabul ettiğim  brifing neden sunum ve slaytları ile birlikte buraya 
koyulmuyor. Neden bunun slaytları 193 adet slayt, siz de dosyanızda belli efendim bunlar 
koyulmuyor. Neden bunun muhtevası benim sayfama ilave edilmiyor.

 Kişisel yorumlar veya varsayımlara dayalı olarak kanıtlanmaya çalışılan ve 
şahsımın ilgi sahasın hiç girmeyen ve fakat tarafımdan verilmiş gibi gösterilen bu değişik 
brifinglerin ek klasörde belirtilmesine rağmen benim onaylı sunumuma yapıştırılmasının 
maddi bir hata olmayıp kasıtlı bir suç olgusu olduğu kanaatini taşıyorum.

Benim sunumum 28. klasörde bulunan avukatımın yanında savcılık soruşturmasında 
tarafıma gösterilen CD çözüm tutanağında da belirtilen sunumun küçük harfle yazılmış 
resimli ve kürsüde bulunduğum sunumun aynısıdır. Sonucu tek millet, tek bayrak ve tek 
vatan ifadeleri ile bitmektedir. Yine benim sunumum büyük harfle 25 sayfalık makamlarınıza 
milli güvenlik kurulu tarafından gönderilen sunumun hemen hemen aynısıdır.  Yine benim 
sunumum ve slaytlarımın tamamı sizin ek klasör 28 CD-5 Haymana sayfa 37-383 arasında 
yer almaktadır. Ayrıca iddianame sayfa 244 ve 245'te de benim sunumum belirtilmektedir. 

 Tamer Tatar tarafından gönderilen DVD'nin genelkurmay başkanlığından gelen 
mesaj metinleri ile uyum sağladığının belirtilmesine rağmen gerçekte son derece şaşırtıcı, 
gelişi güzel, gerekli araştırma yapılmadan suçlayıcı mahiyette asıl verilen brifinglerin özünü 



  

yansıtmayan şekilde düzenlenmiş, kasıtlı bir şekilde çeşitli brifinglerden alıntı olduğu, albay 
seviyesinde komutanlıklarda general ve amirallerin brifing verdiği, böyle bir şeyin asla 
mümkün olamadığı silahlı kuvvetler yapısında, askeri birliklerde bir kez verilmesi gereken 
brifinglerin bazı birliklerde 2, 4 ve 6 kez verildiği, aynı konuyu içeren brifingin 6 defa 
verilmesi mümkün müdür, iddianame sayfa 319 ve 320'de belirtilen CD-5 Haymana bilirkişi 
inceleme sonucu tarafımdan verildiği iddia edilen brifinglerden baştaki 3 adedi ile sondaki 3 
adedinin aynı brifingler olduğu, 13/05/1998 Çarşamba günü saat 11'de Derince'de, 
13/05/1998 Çarşamba günü saat 15'te Karamürsel'de, uçakla gidip gelmiyorum efendim 
araba ile gidip geliyorum. 20/05/1998 Çarşamba günü saat 15'te Güney deniz saha 
komutanlığında, bu ilk ve son 3 brifingin planlanmasına bakıldığı takdirde aynı olduğu 
görülecektir. Oysa ki benim Güney deniz saha komutanlığında 19 Haziran 1997 tarihinde 
brifing verdiğim genelkurmaydan gönderilen cevabi yazıda belirtilmiştir. 

Ayrıca aynı bilirkişi incelemesi sonucu aynı mesajda 7/5/1998 tarihinde deniz harp 
okulunda brifing verdiğim belirtilmekte olup bu brifing de 27 Haziran 1997 tarihinde deniz 
harp okulunda verdiğim yine genelkurmaydan gönderilen belgede belirtilmiştir. 

 Bunların yanı sıra iddianamede brifingler konusundaki araştırmamızda yanlışlık 
diye nitelendirdiğimiz ve detaylı inceleyince müşteki Tamer Tatar'a kargo ile gönderilen 
DVD'nin çözümünde iddianamede yazılıyor. 13/06/1997 tarihinde irticai faaliyetler 
konusunda brifing verdiğim belirtilmekte, oysa ki genelkurmay başkanlığınca mahkemenize 
gönderilen 30 Mayıs tarihli mesaj emrinde sayfa 314 ve 315, brifing zaman ve mekan 
diyagramında 13/06/1997 tarihinde herhangi bir brifing veya sunumun olmadığı gibi 
genelkurmaydan istenen belgede de bu tarihte herhangi bir brifing vermediğim belirtilmiştir. 
Diğer sunumları da fiilen mümkün olmayan zamanlarda maddi hatalar içeren, zaman ve 
mekanlarda olduğu tarafımca belirlenmiş olup bu belgenin gerçek dışı özellikte suçlayıcı bir 
mahiyet taşıdığı ve suçlamanın güçlü olabilmesi için özellikle elverişlilik bir vasıta üretmeye 
çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

İddianamenin sayfa 244 ve 245'inde belli olan ve tarafımdan verilen kurum görüşlü 
sunumun neden yansıları ile birlikte iddianamede yer almamıştır.

 Klasör 28, iddianame 338 irticai faaliyetler. Klasör 25, iddianame sayfa 340 irtica 
ve Türk silahlı kuvvetleri. Klasör 22 iddianame sayfa 345 ve 1162 islamcı unsurların 
finans kaynakları. Siyasal kadrolaşma klasör 17 sayfa 1162, iddianame sayfa 346. Laiklik 
ve rejimin tehdidi klasör 26 iddianame sayfa 351. İrtica ne durumdadır klasör 30, 
iddianame sayfa 343. Kadrolaşma klasör 30, iddianame sayfa 1162. İddianame sayfası 
352-339. İslami sermaye klasör 24, sayfa 1162. Siyasal islamın mali kaynakları ve genel 
değerlendirme klasör 20, sayfa 233-242. Bu brifinglere ilişkin yansı isimleri, sunum 
metinleri ek-10'da makamlarına sunulmuştur. Bu sunumların hiçbirisinin şahsımın verdiği 
kurumsal görüşlü sunumla hiçbir ilgisi yoktur. 

Benim sanki 28. klasördeki benim sunumlarımmış gibi yapıştırıldığını vurgulamak 
istiyorum. Iddianame sayfa 334 yansı sayfası 344, yansının özü kadrolaşma en küçük mahalli 
birime kadar örgütlenmeyi içermektedir. Bu konusu irtica ne durum adlı brifingden alınmıştır 
klasör 30'dadır. Iddianame sayfa 328, yansı sayfası 346 ve 51, yansının özü sivil demokratik 
güçler artı partiler artı TBMM eşittir haziran 97 Refah Yol çizilmiştir. Islamcı unsurların 
finans kaynakları adlı 22. Klasördeki CD-5, finans 555'teki takdimden alınmıştır.

 Iddianame sayfa 330, yansı sayfası 351'de belirtilen laiklik ve Türkiye Cumhuriyeti 
rejimine karşı tehdit takdiminden alışmış olup 26 nolu klasörde CD-5 Haymana konferans 
Konya, sayfa 338'de yer almaktadır. Iddianame sayfa 331'deki yansı sayfası 343'te belirtilen 
irtica ne durumdadır adlı takdimden alınmış olup 21 nolu klasörde CD-5Bornova Serdar 
albay nolu klasördedir. Kısaca Tamer Tatar'ın DVD'sinde ve benim verdiğim iddia edilen 
sunumun toplam yansı sayısı benim verdiğim iddia edilen toplam 32'dir. Oysa ki 
mahkemenize sunulan tarafımdan Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine verilen takdim metni ve 



  

yansı adedi 193'tür. Ve hiçbirisinde yukarıda bahse konu 32 yansının hiçbirisi 
bulunmamaktadır. Böylece suçlamanın hakikat ve elverişlilik şartını güçlendirebilmek 
maksadıyla her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe yakıştırmak üzere özellikle derleme, 
düzmece, bir takım değişik başlıklı sunumlardan yapıştırılarak benim, benim tarafımdan 
verildiğinin iddianamede yer alması belirsizlik yaratarak hazırlık hareketlerinin varlığının 
kabul edilmesi yönünde sahte olduğu ve röntgeni çıkartılmayan derleme bir kayıt veya CD 
veya DVD'yi meşrulaştırmak için arayış sergilendiği iddianamenin içindeki ek klasörlerin de 
incelenmesinden açıkça anlaşılmaktadır. 

Bunların yanı sıra sayfa 319'da belirtildiği üzere İstanbul'da 11/05/1998 tarihinde 
saat 15:00'da deniz lisesi komutanlığında yine 11/05/1998'de aynı tarihte aynı saatte bu sefer 
Harp okulu Tuzla'da brifing verdiğim belirtilmekte olup aynı zamanda ve aynı yerde aynı 
zamanda ve aynı yerde nasıl bir brifing planlandığını da öğrenmek istiyorum. 

Ayrıca iddianamenin detaylı irdelenmesi sonucunda 05-28 Şubat tarihinde deniz 
kuvvetleri komutanlığında 2 kez, 4 Temmuz 1997, 20 Şubat 1998, 24 Mart 1998, 6 Mayıs 
1998 tarihinde donanma komutanlığında 4 kez, 19 Haziran 1997, 20 Mayıs 1998'de güney 
deniz saha komutanlığında 2 kez, 7 Mayıs 1998, 11 Mayıs 1998, 26 Mayıs 1998, 23 Mayıs 
1998, 13 Mayıs 1998, 19 Mayıs 1998 tarihinde deniz harp okulunda 6 kez brifing verdiğim 
iddianamede belirtilmektedir. 

 Oysa ki 5 ve 28 Şubat tarihlerinde sadece 1 tanesini ispat etmek üzere deniz 
kuvvetleri komutanlığında 2 kez verildiği iddia edilen sunum için sayfa 323, genelkurmay 
başkanlığına avukatım tarafından bilgi ve belge istemi konulu 9 temmuz 2013 tarihinde talep 
yazısı yazılmış 14 Ağustos 2013 tarihinde genelkurmay başkanlığı cevabi yazısında deniz 
kuvvetleri komutanlığından gelen 19 Haziran 2013 tarihli yazısının 3. Maddesinde 1997 ve 
1998 senelerinde İsmail Ruhsar Sümer tarafından herhangi bir brifinge rastlanmamıştır 
şeklinde cevap vermiştir. 

Görülüyor ki gönderilen pek çok bilirkişi sonucu açıklanan klasörlerin iptal edilen 
bazı brifing mesajlarının ve emirlerinin bunların iptal edilmemiş gibi gösterildiği, albay 
seviyesindeki pek çok komutanlıkta 10 adet brifing verdiğimin iddia edildiği, oysa ki 
brifingleri sayfa 325'te başka general ve amiraller tarafından da verdiği anlaşılmaktadır. 

Hiçbir askeri birlikte aydınlatma brifingi bir defadan fazla verilemez. Genel teamül 
olarak deniz subayı deniz birliklerinde, hava subayı hava birliklerinde, kara subayı da kara 
birliklerinde brifing verir. 

 Iddianame 315 diyor ki mesaj da aynı şeyi söylüyor. Brifinglerin daha çok personel 
tarafından izlenmesinin temini için genelkurmay başkanlığında video kasete alınıp 
çoğaltılarak dağıtımının yapılacağı ki bu el yazısı ile yazılmış şeklinde yazılı olarak milli 
savunma bakanlığı dahil tüm silahlı kuvvetler bağlısı komutanlıklara icra direktifi verilmiştir. 
Böylece pek çok komutanlığa sunum yapacak personelin bulunmaması veya iş yoğunlukları 
nedeniyle brifing kasetlerinin slaytlar ile birlikte gönderilmesi yoluna gidilerek bizzat 
gidilemeyen komutanlıkları ilgili personelin bilgilendirilmesi yolu tercih edilmiştir. Işte bu 
doğrultu da sayfa 315'te belirtilen Kıbrıs Barış Kuvvetleri karargahında iddianamede 
belirtilmemesine rağmen ismim olmamasına rağmen yazılı görevlendirme ile ben gittim. Ve 
iddianame sayfa 323'te belirtildiği üzere 26 ve 27 tarihleri arasında Kıbrıs'taki 39. 
Tümende bu brifing tarafımdan verilmiştir.

 Bazıları 28 Şubat tarihinden 1,5 yıl sonra kurumsal görüş olarak verilen hiçbir 
değişikliğe tabi tutulmadan milli güvenlik kurulunda verilen aydınlatma brifinglerinin 
suçlamaya yönelik elverişli bir vasıta üretmek üzere kasıtlı olarak tertiplendiği olgusunu daha 
da kuvvetlendirmek için sunumların başına arz ettiğim gibi ahlaki değerin temel ögesi olan 
dürüstlük ilkesi insan hayatının vazgeçilmezi olarak kabullenilmeli, sonucu ölüm bile olsa 
sulandırılmamalı ve yıpratılmamalıdır.

Tüm bunlar ilave olarak genelkurmay başkanlığından tarafımdan verilmiş olan 



  

brifinglere ait 9 Temmuz ve 21 Ağustos 2013 tarihlerinde 2 adet bilgi ve belge istemi 
avukatım Erol Aras tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda genelkurmay başkanlığından 23 
Ağustos 2013'te gelen cevabi yazıda 23 Haziran 1997 mesajı ile 27 Haziran 1997 günü saat 
14:30'da deniz harp okulunda brifing vereceğim, Brifing ekibinin 3 kişi olduğu, 17 Haziran 
1997 tarihli mesajda 19 Haziran'da Ege ordu komutanlığı kapsamında İzmir'e gidilerek 
güney deniz saha komutanlığında brifing vereceğim, aynı mesajda 4 Temmuz tarihinde saat 
14:00'da donanma komutanlığında brifing vereceğim, ben dahil heyetin 4 kişi olduğu 
belirtilerek irticai faaliyetlere ilişkin genelkurmay başkanlığının onaylı kurumsal görüşü 
olan sunumun anılan zaman ve yerde tarafımdan yapılması emredilmiş ve görev 
zamanında ve mekanında yerine getirilmiştir. 

Yine aynı istek dilekçemizde bana yazılı verilen görevlendirme emri ile 
iddianamede belirtilmemesine rağmen 7/5/1998 tarihinde kuzey deniz saha komutanlığında 
da brifing verdim. Ayrıca yine iddianamede belirtilmemesine rağmen biraz evvel arz ettiğim 
gibi Kıbrıs'ta 39. Tümende de brifing verdim. 

Ama bu sunumların hepsi tek bir sunum olup, 28 Şubat tarihinde milli 
güvenlik kurulunda verilen brifingin bir benzeri veya aynısı olup bunların hepsi 
çalışmanın ürünüdür.

Bu onaylı sunum sayın Çevik Bir ve Sayın Çetin Doğan'ın da ve Sayın Fevzi 
Türkeri'nin de savunmalarında ifade ettikleri gibi Mit müsteşarlığının 28 Şubat'ta milli 
güvenlik kurulunda yapmış olduğu, iddianamenin sayfa 274 te yer alan 331 numaralı 
klasörün sayfa 188 ve 189'da muhtevası belirtilen Türkiye Cumhuriyet Devletine yönelik 
irticai tehdidin boyutları nelerdir konulu takdimin ana fikrine ve temeline uygun bir 
şekildedir. Ve bu takdim 28 Şubat'ta bu şekilde verildikten sonra genelkurmay başkanlığında 
özetlenerek üst makamın onayı alınmış ve kurum görüşü hazırlanmıştır. Işte bu kurum 
görüşünü biraz evvel arz ettiğim gibi deniz kuvvetlerine bağlı 4, kara kuvvetlerine bağlı 1 
birlikte toplam 5 birlikte ben verdim. Asli görevimi ihmal etmeyecek şekilde emirle verilen 
programa bağlı kalarak brifinglerin 3'ünü 19 Haziran 1997, 27 Haziran 1997, 4 Temmuz 
1997 tarihlerinde, diğer ikisini de 28 Şubat'tan 1 buçuk yıl sonra verdim. Bu sunum 
istihbarat başkanının yönlendirdiği ve yetkilendirdiği ilgili birimce hazırlanan 
onaylanmasına müteakip istihbarata karşı koyma daire başkanı Sayın Fevzi Türkeri'nin de 
savunmasında belirtiği gibi önce 28 Şubat 1997 tarihinde MGK verilen bilahare Türk 
Silahlı Kuvvetleri birliklerinde verilmesi için tefrik edilen personele emir verilerek diğer bir 
ifade ile objektiflik ilkesi doğrultusunda görevlerin iş yoğunluğuna göre tefrik edilen 
personel tarafından yazılı görevlendirme emri ile görevin yerine getirildiğini bir kez daha 
beyan etmek isterim. Bilahare asli görevimin icrası için ana görevim olan dış istihbarat 
konularına eğildim.

Ast emir ve üstüne umumi adap ve askeri usullere uygun tam bir hürmet 
göstermeye, amirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de 
üstlerine mutlak itaata mecburdur, İç hizmetleri madde 14/1, ast muayyen olan vazifeleri 
aldığı emri vaktinde yerine getirir ve değiştiremez. Haddini aşamaz, icradan doğacak 
mesuliyetler emri verene aittir, içi hizmetleri 14/2, bu durumda astın emri mütalaa etmesi söz 
konusu değildir. Verilen görev sadece Türk silahlı kuvvetleri birlikleri içinde görevlendirme 
emri gereğince yapılmıştır. 

 Çevik Bir tarafından tarafıma takdir yazısı verilmesi olgusu konusundaki 
görüşlerimi açıklamak istiyorum. Batı çalışma grubuna verilen bütün takdirler sayfa 2, 207 ve 
220'de toplam 60 adet olmak üzere belirtilmektedir. Bunların içinde bana verilen bir brifing, 
bir takdir belgesi yoktur. Içinde olmamasına rağmen bu suç olgusunun tarafıma atfedilmesi 
takdir belgesi gibi manevi değeri olan kişisel bir belgenin önemine gölge düşürdüğü kanaatini 
taşıyorum.  Tarafıma batı çalışma grubu faaliyetleri alanı dışında dış istihbarat konularıyla 
Nato istihbaratı hayati önemine binaen EMS 161 dokümanındaki Türkiye bölümünü 



  

hazırlamak konusundaki yıllık performansım ışığında takdir belgesi verilmiştir. Bu çalışma 3 
yıl boyunca tüm 2. Başkanlarımdan ve istihbarat başkanlarımdan aldım. Hilmi Özkök ve 
Çevik Bir ikinci başkanlarım, İstihbarat Başkanım da Çetin Saner ve Fevzi Türkeri, bunların 
hepsinden takdir belgesi aldım ben. Ama neden aldım, almamın sebebi yıllık 
performansımdır. Ben tuğamirallik görevini 8 yıl yaptım. Bir üst rütbeye terfi ettirilmeden 
emekli edildim. Bu belgelerin hiçbirisi batı çalışma grubuna ait değildir. 

 Donanma komutanlığında Gölcük'te yapılan aramalarda elde edilen belgeler 
sayfa 180 ve 206'da bütün kasetlerin ve belgelerin açıklanmasına rağmen ve iddianamede 
belirtilmesine rağmen televizyonlarda, bazı gazetelerde ve internet sayfalarında 
yayınlanmasına rağmen şahsıma ilişkin bir belgenin bu belgelerin içinde yer almadığı 
tarafımdan tespit edilmiştir. Nedir bu belge, bu belge belli kesimler tarafından aynı ifadeyi 
kullanıyorum. Darbeci cunta tarafından emekli edilenler, edilmesi istenen amiraller. Bu 
listenin içinde ben birinci sıradayım. Televizyon ve bazı gazetelerde bu yayınlanmıştır. Hala 
internet sayfasında İsmail Ruhsar Sümer isminde bu belge bulunmaktadır. Böyle belli 
kesimler tarafından emekli edilmesi gerekenler listesinde bulunan dolayısıyla lehte bir delil 
teşkil edeceğini kanaatine vardığım bu belge gerçekten niye bunların içine konulmamıştır.

İddianamede yer alan şahsıma atılı tüm suç olgularını iddianameden asla ayrılmadan 
maddi gerçekleri açıklamak suretiyle bütün samimiyetimle heyetinize sunmuş bulunuyorum. 
Özetle; denizin derinliklerinde 20 yıl Türkiye Cumhuriyeti milleti ve devleti için görev 
yapan, bugün 70 yaşında bir emekli subay olarak aidiyet ve adalet duygularımı hiç 
kaybetmeden, dosta güven düşmana korku veren, deniz altı gibi çok gizli olan bir silahı 
ülkemin menfaatleri doğrultusunda fevkalade gizli görevlere gönderilerek vatanıma 
yönelebilecek tehditler doğrultusunda kullandım. 

 Çevik Bir'den aldığım başarı belgesi ile batı çalışma grubuna ait olmayıp yıllık 
performansımın bir neticesi olduğunu, aynı belgenin amirallik süresi içinde pek çok kez 
aldığımı ve fakat emekli olduğumu beyan ediyorum. 

Türk silahlı kuvvetlerinin bir deniz subayı olarak yönerge sorumluluklarım gereği ve 
bunun doğrultusunda batı çalışma grubu ile ilgili hiçbir toplantıya iddia edildiği gibi aktif 
olarak iştirak etmediğimi beyan ediyorum. 

Konsept adı verilen doküman, eylem planı adı verilen doküman, belgeye ilişkin 
hiçbir çalışmam ve bilgim olmadığını her iki konunun da iddianamede gördüğümü ve 
savcılık soruşturmasında gördüğümü beyan ediyorum. 

Dairemden hiçbir görevli elemanın batı çalışma grubunda görev yapmadığını beyan 
ediyorum. Özellikle deniz kuvvetlerine ait 4 ast komutanlıkta kara kuvvetlerine ait 1 ast 
komutanlıkta görevlendirme emri ile aydınlatma brifing verdiğimi iddia ediyorum.

 İddianamede tarafıma atfedilen brifingin tamamen sahte ve montajlama suretiyle 
üzerime, özellikle üzerime suçlamaya yönelik olarak elverişli bir vasıta üretmek üzere kasıtlı 
olarak tertiplendiğini, sırf bu kasıttan dolayı 7 buçuk ay hapiste yattığımı, bu iddiaya ilişkin 
aksi kanıtlamaları belgeleri ile birlikte yukarıda savunmamda sunduğumu, hazırlanan 
brifinglerin şahsıma odaklanması şeklinde gösterilmesinin kasıt olgusunu daha da 
kuvvetlendirdiğini, bu kapsamda elektronik ortamda imaj röntgeni alınmadan taslak veri 
olarak saklandığı anlaşılan ve kanuni incelemesi yapılmayan Tamer Tatar'a ait bu DVD ve 
CD'lerin delil olarak kabul edilmemesinin makamlarının emirlerine maruz olduğunu, 

Savcılık soruşturmasında tarafıma gösterilen brifingin doğru olduğunu, sunum ve 
yansıları ile birlikte brifingin iddianameye neden konulmadığının tespit edilmesini, 
müteakiben tarafımdan verildiği iddia edilen ve hiçbir bilgim olmayan bu 9 değişik sunum ve 
slaytlarının hangi ilişki kurularak neden bana gösterilmeden bana yapıştırıldığının hukuken 
incelemesinin yapılmasını istirham ediyorum.

 Meşru hiyerarşik düzende vazifelerin zamanında yapılması gerektiği ve 
değiştirilmez şartı gereğince görevlerimi hiç bir mazerete sığınmadan marifet göstermek şartı 



  

ile bir türk subayı olarak yerine getirdiğimi adap ve usullere hiç riayet etmemezlik 
yapmadığımı tekrar beyan ediyorum. Mahkemeniz huzurunda başlangıçta belirttiğim gibi 
subay çıkış andım başlangıç olmak üzere milli, askeri, ahlaki ve manevi değer yargılarıma, 
aidiyet duyguma, adalet anlayışıma ve hakikatle yaşama ilkeme bağlı kalarak tekraren bütün 
samimiyetimle açıkça beyan ediyor, beraatimi talep ediyorum."

"Önceki beyanınla ilgili söyleyeceğin bir şey var mı?"
"Savcılık soruşturmasında tarafıma sorulan ve gösterilen brifing iddianamede 

yoktur. Savcılık soruşturmasında avukatımın yanında tarafıma sunulan brifingin hiç bir yansı 
da konulmamıştır. Oysa ki iddianameye bu verilmiş gibi gösterilen brifingler şeklinde 
algılama yapılarak verdiği brifingler şeklinde yazılmıştır. Buna kesinlikle itiraz ediyorum. 
Ben bir tek brifing verdiğimi beyan ettim. Bu brifing genelkurmay başkanlığının kurumsal 
görüşlü brifingidir. Bunun haricinde görevim ve yetki ve sorumluluk sahamın dışında olan 
brifinglerin hiçbirisi tarafımdan verilmemiştir."

"Müşteki Tamer Tatar'a kargo ile gönderilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
teslim edilen 1 adet DVD'nin çözümünde 13.06.1997 tarihinde koramiral İsmail Ruhsar 
Sümer tarafından irticai faaliyetler konusu yaklaşık 1 saat 3 dakikalık slayt sunu yansısı 
gösterisi eşliğinde brifing verildiği denmiş, sonra brifing ile ilgili DVD çözüm tutanağı ve 
slaytlarla karşılaştırması gösterildi denmiş, irticai faaliyetler brifingine Batı Çalışma Grubu 
faaliyeti kapsamında mı verdiniz? denmiş, sizde cevabınızda; "söz konusu brifingi ben Batı 
Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında vermedim, yukarıda Genelkurmaydan gönderilen 11 
sayfadan oluşan brifing ile ilgili mesaj formlarında belirtildiği üzere Çevik Bir'in genel 
sekreterliğe vermiş olduğu emir ve direktifler doğrultusunda hazırlanmış yansı ve içerikleri 
ben bana verilen emir doğrultusunda ilgili birliklerde brifing olarak sundum, belgeler 
doğrudur." demişsiniz, şimdi bu söylediğiniz, doğru olduğunu söylediğiniz ve belirttiniz 
brifing bize sunduğunuz savunmanızın ilk sırasında olan brifing mi? " 

"Aynen doğrudur efendim, oysaki savunmamın içindeki bana sorulan brifing budur, 
bu gösterilmiştir avukatımın yanında ve bu tarafımdan verilmiştir, doğrudur ifadesini 
kullanmışımdır, halbuki iddianameye baktığınız zaman iddianamede 9 ayrı brifing konusu 
vardır.

" BÇG kapsamında gerçekleştirilen BÇG Brifing Programlar listesinde isminizin 
bulunduğu tespit edilmiştir denmiş, "askeri eğitim kurumlarına verildiği anlaşılan bu 
brifingler ne maksatla verilmiştir, BÇG brifingleri askeri bir müdahale mi, kurum için 
meşruiyet ve destek sağlamaya yönelik mi icra edilmiştir?" Açıklayınız denmiş,  sizde; "söz 
konusu belgeler doğrudur, fakat yukarıda belirttiğim bu brifingler BÇG kapsamında 
verilmemiştir, yukarıda geniş ve kapsamlı olarak açıkladım, bunun programını da ben 
yapmadım, brifing programını da Harekat Başkanlığı ile birlikte İç Güvenlik Harekat Dairesi 
yapmıştır, brifing metinleri de Harekat Başkanlığı ve İç Güvenlik Harekat Dairesi ile birlikte 
Adli Müşavir hazırlamışlardır, bunlara da emri Çevik Bir vermiştir." demişsiniz, savcılıktaki 
açıklamanız daha geniş burada işte hazırlanması konusunda falan bir bilgi vermediniz, bu 
program konusunda da."

"En son yaptığım açıklama doğrudur, brifing gösterilmiştir, bu brifingi verdiğimi 
beyan ettim, ayrıca 96 yılı Ağustos ayında şu toplantılara girdiniz mi demiştir, bir tek toplantı 
söylemiştir, o toplantı da 7 Nisan tarihindeki toplantıdır, ayrıca kendilerine bu toplantıya 
katılmadığımı, yurt dışında olabileceğimi, olmasam bile katılmadığımı beyan etmişimdir, bu 
ifadem doğrudur, brifingler Batı Çalışma Grubuna ait değildir, o brifing, bizim verdiğim 
brifing İstihbarat Başkanlığının takdimde de söylediğim gibi yönlendirdiği, görevlendirdiği 
daire veya kişiler tarafından hazırlanmış olup bu takdiminde özü MİT Müsteşarlığının Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısında MGK'da 28 Şubat'ta verdiği brifingin hemen hemen bir 
benzere veya özetidir şeklinde açıklamada bulundum."

"Bunlarla ilgili Sayın Fevzi Türkeri'ye daha önce soru sorulmuştu o da; askeri 



  

birliklerde bilgilendirme amaçlı olarak sunulan brifingler olduğunu söylemişti, çünkü MGK 
gönderirken bir şey belirtmedi yani ne amaçla hazırlandığını, niye gönderildiğini 
belirtmemişti veya bilinmediğini belirtmişler, şimdi bu brifingleri incelediğimizde veya sizin 
sunduğunuz bu brifinglere baktığımızda açıkça siyasal değerlendirmeler içeren beyanlar var 
veya ben öyle düşünüyorum, şimdi savunmanızda da ısrarla uzmanlık alanlarınızı belirttiniz, 
tabi diğer askeri şahıslarında belli uzmanlık alanları olması gerekir ama bir taraftan da bu 
tür değerlendirmelerin askeriyenin uzmanlık alanına girmediğini de takdir edersiniz, bunu 
bu kapsamda bu brifingler mesela en azından sizin sunduğunuz brifing kim tarafından 
hazırladı, çünkü dediğim gibi sosyal, siyasal, uluslararası ilişkiler konusunda birçok bilgi 
içeriyor, kimler tarafından hazırlandı, hangi uzmanlar tarafından hazırlandı, kimseden 
yardım alındı mı, yine bu brifinglerin kapsamı değerlendirildiğinde epey bir brifing verildiği 
anlaşılıyor bunun için geniş bir çalışma yapılması gerekir, bu konuda bildiğiniz bir şey var 
mı?"

"Bu brifingi ben verdim, muhtevası bana ait değildir, ben aynen bir TRT spikeri 
statüsündeyim. Brifingin özü 28 Şubat MGK da sunulan MİT Müsteşarlığının brifinginin özü 
ile hemen hemen aynıdır, kanaatime göre istihbarat başkanımızın görevlendirdiği yetkili ilgili 
kişiler bu brifingin özüne bağlı kalarak bu brifingi hazırlamışlardır, askeri birliklerde sunma 
görevi bana verilmiştir, içindeki muhtevaya ait bilgilerin tamamının hemen hemen MİT 
Müsteşarlığının verdiği brifinge bağlı kalınarak hazırlandığı kanaatini taşıyorum."

"Şimdi askeri birliklerde bu şekilde brifingler verilmiş veya sizde vermişsiniz, biraz 
önce belirttiğim gibi bunlar askeri konularla da ilgili de değil, bu şekilde brifingler 
verilmesinin amacını biliyor musunuz, yani askeri kesimde veya askeri personel arasında 
siyasi bir algı oluşturmak mı amaçlanıyordu. Neden böyle bir ihtiyaç hissedildi?"

 "Ben istihbarat daire başkanıyım, kanaatime göre özü aydınlatmadır, ortadaki 
durumun genel şekli itibari ile askeri birliklerin aydınlatılmasına yöneliktir."

 "Ama bu konuda yani askeri birliklerin aydınlatılması askeri konularda değil siyasi 
konularda."

"Özünü hazırlamadığım için bilemiyorum ."
"Yine iddianamede bir konu var, onu da okumuşsunuzdur, işte değişik derneklere 

veya toplumun kesimlerine verilen brifinglere katıldığınız veya hazır bulunduğunuz 
belirtiliyor, bunlara katıldınız mı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş 
Hukukçular Derneği, işte Türk Üniversitede Kadınlar Derneği gibi derneklerde verilen 
brifinglere katıldınız mı?"

 "Hayır efendim sadece Yargı Brifingine ve Fevzi Türkeri tarafından verilen 
istihbarat başkanının açılış konuşması yaptığı 2 brifinge katıldım efendim, seyirci statüsünde 
katıldım, yani dinleyici statüsünde katıldım."

"Yani burada da sivil kesimlere verilen yine brifingler var. Niye sivilleri siyasi 
konularda, dini konularda brifing verme ihtiyacı hissetti Silahlı Kuvvetler veya 
Genelkurmay?"

 "Bu konu çok ilgi sahamın dışına çıkıyor ben sadece bir daire başkanı olarak bana 
atfedilen suç olguları ile ilgili her şeyi cevaplandırmaya hazırım, ama bunun neden sivillere 
verildiği konusunda yetkimin dışında bir soru olarak kabul ediyorum, izin verirseniz bunu 
ilgiliye sormanızda fayda mütalaa ediyorum."

"Kimseden cevap alamadığımız için bu konularda o yüzden size."
 "Şunu söyleyebilirim kesinlikle şunu; Genelkurmayda çalışmaların yapıldığı her 

konuda üst makamın onayını almak mecburiyeti vardır, üst makamın onayı gerçekten 
brifingimde de bahsettiğim gibi bir imtihan gibidir, çok suale muhatap kalırsınız, onun için 
derin bir bilgiyi ve iyi bir anlatımı gerektirir, bu itibar ile nerelerde verileceği konusunda üst 
makamın onayı vardır, üst  brifing vermek çok doğal bir keyfiyettir genelkurmayda."  

 "İddianamenin 1133. sayfasında sanık Serdar Çelebi'den Genelkurmay İstihbarat 



  

Başkanı Tuğamiral Ruhsar Sümer brifinglerden sonra yaptığı açıklamalarda bu toplantıların 
BÇG toplantısı olduğu konusunda açıklamalar yapıyordu şeklinde bir ifadesi var, sizin BÇG 
ile ilgili her hangi bir işlemin, işin içinde olmadığınıza dair de şu anda savunmalarınız oldu, 
bu çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız?"

 "Cevap vermek istiyorum efendim müsaadenizle, Sayın Serdar Çelebi 
açıklamasından, bu açıklamasından sonra avukatının yaptığı beyanda da böyle bir ifade 
kullanmadığını veya yanlış anlaşıldığını söylemiştir, kendisi brifinglerde beni otururken 
görmüştür, brifingi biraz evvelde söylediğim gibi izledim, hem yargıya verilen brifingi hem 
de basına verilen brifingi ben bizzat izledim, burada gördüğünü söylemiştir, Batı Çalışma 
Gurubu ile ilgili herhangi bir ifadeyi zannediyorum kendisi de kabul etmemektedir."

 "Bir de 10-11 Haziran tarihlerinde yargı, basın mensupları, öğretim üyeleri, iş 
adamları, sivil toplum örgütleri, YÖK Başkan ve YÖK üst kurulu ile 61 Üniversite rektörüne 
irticai faaliyetler konulu brifingler veriliyor, siz tabi orada irticai faaliyetler ile ilgili brifingi 
Fevzi Türkeri veriyor, siz vermiyorsunuz, ancak bu brifing verilirken sizin de Genelkurmay 
Genel Sekreteri Erol Özkasnak, Adli Müşavir Muhittin Erdal Şenel ve İGHD Başkanı Kenan 
Deniz ile birlikte bu brifinglere katıldığınızı, bu brifinglerde Fevzi Türkeri'nin vermiş olduğu 
ve daha sonra basında bu brifingi izleyenlerin şaşkınlıkları ve basında o manşetler ile birlikte 
değerlendirdiğimizde o brifinglerde verilen mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz?"

"Brifinglerde mesajın kemiyet ve keyfiyetini Sayın Çevik Bir burada açıklamıştır, 
bunlar bir aydınlatma brifingidir, gelişen durum muaciyesinde ortadaki olayları 
sergileyebilmek maksadıyla bu brifing hakikat ögesinden kaynaklanarak verilmiştir, hiçbir 
zaman bu brifinglerde benim kanaatime göre bir abartıya kaçılmamıştır, çünkü bu 
brifingler Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanan 65 sayfalık brifingin özüne 
uygun bir şekilde yapılmıştır, basınla ben ilgilenmiyorum efendim, benim ilgi sahama 
girmiyor, basının ne dediği veya ne yazdığı konusunda herhangi bir şey söylemeye mezun 
hissetmiyorum."

 "Bu brifingler proaktif subaylarca yani gerçekten işin profesyoneli subaylarca 
veriliyor ve sonucunun bu şekilde olacağı her halükarda biliniyor, bunun farklı bir 
yansımasını düşünmemiz mümkün değil diye düşünüyorum."

"Bu brifingin hazırlanması burada olmamıştır, bu brifingin hazırlanması Milli 
İstihbarat Teşkilatının kendisi tarafından yapılmış ve genelkurmaya gönderilmiştir, 
genelkurmay bunu özetleyerek kendine özgü bir brifing metni çıkarmıştır, yani bu bir 
çalışma grubunun işi değildir, Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilgisi yoktur, tamamen ve 
tamamen İstihbarat Başkanının yönettiği, emir verdiği, kişiler tarafından hazırlanan ve 
alıp incelenen, MİT'in brifingini incelemesinden sonra bu ortaya çıkmıştır, ayrıca 
Cumhurbaşkanına da brifing verilmiş, Cumhurbaşkanının brifingi de bu özde olmuştur. 
Genelkurmay Başkanlığında iç istihbarat üretme tekniği yoktur, benden evvelki şeylerde 
söylediler bunu Genelkurmay Başkanlığı üretilmiş ve iç istihbaratla uğraşan kurumlardan 
gelen bilgileri derlemek ve askeri faaliyetlerle birleştirerek kendi ana odaklı fikrini ortaya 
koymak mecburiyetindedir, ben onun içinde bulunmadım ama ben brifingi sundum, sundum 
içindeki muhtevayı bilmiyorum."

 Genelkurmay Başkanlığı içerisinde bir iç işleyiş olarak nasıl ki sizin çalışmalarınıza 
müdahale edilmiyorsa aynı şekilde Adalet Bakanlığı diye bu ülkede bir kurum ve bu Adalet 
Bakanlığının bir işleyişi var, kurumsal yapısı var ve bununla ilgili sorumlular var, ilan 
ediyorlar 11 Haziranda yapılacak böyle bir toplantının uygun olmadığını belirtiyorlar, 
Genelkurmay Başkanlığının yapmış olduğu ve ben burada sordum genel sekreterde açıkladı 
Erol Bey, böyle bir davet var ve bu davete katılınmaması talep ediliyor, artı buna rağmen bu 
davete katılma halinde HSYK ile ilgili işlem yapılacağını, yani HSYK'ya katılanların 
bildirileceği belirtilince HSYK üyeleri de davet ediliyor, böylece hepsi katılmış oluyor, kimi 
kime şikayet edeceksin böyle bir pozisyon oluşuyor ve burada bunlara bir brifing veriliyor, 



  

bu brifingden sonrada zaten hükümetin ayakta kalması mümkün olmuyor, çünkü kendisi 
hakkında açılmış bir kapatma davası var, kendisi ile ilgili Refah Partisi hakkında şimdi şöyle 
söyleyeyim; siz bu brifinge katıldınız. Bu brifingi izlediniz, bilinmesi gereken prensibi ile 
bunu nasıl izah ederseniz?"

"Efendim bu suale cevap vermek istemiyorum ama size başka bir şey söylemek 
istiyorum."

"Kabul ettiğiniz brifingin içeriğinin siyasal konularla da dolu olduğunu ve bunların 
askerin görevine hiçbir zaman girmediğini ifade etti, siz de bu brifinglerin başkaları 
tarafından hazırlandığını, size sadece sunma görevinin verildiğini belirttiniz. Ancak biraz 
önce bir soruya verdiğiniz cevapta da, elbetteki bunun içeriğini okudum, inceledim ve 
biliyordum dediniz. Şimdi bu brifingin içeriğini incelediğinize göre buradaki bir takım 
siyasal konularla ilgili mesajların keza Silahlı Kuvvetlerin görevine girmeyen konuların 
bulunduğunu da görmüşsünüzdür, Anayasanın 137. maddesine göre konusu suç teşkil eden 
emir hiçbir suretle yerine getirilemez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz 
hükmüne göre bu brifingi buna rağmen sunmuş olmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz, ne 
diyorsunuz ve bu konuda?"

"İddianamede var, siz bir şeyi okumadan, ona çalışmadan onu takdim edebilir 
misiniz?  Yanınızda subaylar verilmiş, iç istihbarattan ve dış şeyden söyleyin adını iç 
güvenlikten, siz bu brifingi sunarken çalışmadan bunu anlamadan sunabilir misiniz? Hiçbir 
zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinde özellikle Genelkurmay Başkanlığında hiç kimse kanunsuz 
emir veremez, nitekim 14. maddeyi okudum, ast itiraz dahi edemez."

Belgenin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlandığını ve Batı Çalışma Grubu 
ile bir ilgisinin bulunmadığını belirttiniz ifadenizde. Ancak Batı Çalışma Grubunun 
kurulmasına ilişkin emirlerde birinci önceliğin mücadelede irticai mücadele olduğunu ve 
onunla mücadele edilmesi gerektiği kabul edildikten sonra buna ilişkin ayrıntılı bir takım 
bilgiler, duyumlar alınıyor ve bununla ilişkin emir ve talimatlar Silahlı Kuvvetlerin bütün 
birimlerine gönderildiği gibi bilgi maksadıyla Milli Güvenlik Kuruluna da gönderiyor ve 
hatta ve hatta Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri de bu toplantılara katılıyorlar, 
ifadelerinde komutanların katıldığı, bulunduğu toplantılara katıldık şeklinde beyan ediyorlar, 
peki acaba Batı Çalışma Grubunun kurulup ülkeyi yönlendirip ülke yönetiminin ele 
geçirilmesi planlanmasına dönük olarak yapılan faaliyetler kapsamında oluşturulan 
politikaların Milli İstihbarat tarafından kabul edilmesinden sonra geri dönüş olarak bu 
defa aynı belgelerin ve emirlerin Silahlı Kuvvetler veya Batı Çalışma Grubunun politikası 
olarak mı anlatılmıştır?"

"Tahlilinize kesinlikle iştirak etmiyorum, Milli Güvenlik Kurulunda ve Milli 
İstihbarat Teşkilatında yapılan çalışmalara Genelkurmay Başkanlığından temsilci katılabilir, 
bu brifinglerin hazırlanmasını mezun değildir Genelkurmay Başkanlığı, buna mezun olan 
yani bunun hazırlanmasına esas teşkil eden tema bu iki kurumdur, bu iki kurumlardan bir 
tanesi MİT'tir, MİT'in çalışmasını alırız ve algılama yaparlar arkadaşlar benim sahama 
girmiyor ama dış istihbarat konusunda bir şey varsa benim sahama girer, mesela çevre 
ülkelerle ilgili bir husus varsa mesela kitle imha silahları varsa, mesela Yunanistan'ın kara 
sularımıza tacizi varsa benim ilgi sahala girer veya diğer ülkelerin bir faaliyetleri varsa bu 
benim ilgi sahama girer, şimdi burada kimin tarafından hazırlandığını bilmediğim 
brifinglerin bana yapıştırılması başka şey, sizin söylediğiniz şey farklı şey, bunu biliyorum 
demek bunu okuduğum şeyi anlamadan okumak demek değil ki."

" Genelkurmay bünyesinde kurulabilir, önemli bir daire başkanısınız ve size bağlı 
bir sürü müdürlükler bulunmaktadır ve sizin de ilgi alanınız olmayan bir konuda size 
spikerlik görevi verilmektedir, bir de amiral rütbesinde bir insansınız, bu tamamen bir 
tesadüf müdür yoksa siz de bu brifinglerin yapılış amacını bilen insanlardan mısınız?"

"Tamamen bir tesadüftür, İstihbarat Başkanlığının bir daire başkanı olduğum için 



  

görev Türk Silahlı Kuvvetlerinin ki ifade ettim takdimimde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
fevkalade fazla birlikleri olduğu cihetle her birliğe ayrı ayrı insan gönderilmesi mümkün 
değildir, bu itibarla evvela üst komutanlıklarda bu brifing verilmesi emredilmiştir, bunlardan 
3 tanesini de mesajda yazdığı gibi ben verdim, ikisini de daha sonra hatırlayarak söyledim, bu 
brifinglerden hiçbir şekilde, planlı bir şeklide hazırlanmasına yardımcı olan insanlardan bir 
kişi değilim, tamamen tesadüftür."

"Bu 10-11 Haziran 97 tarihli brifingleri sunmadığınızı söylüyorsunuz. İkisine de 
katılmışsınız, bu genelkurmayda yapılan brifinglerin bitiş kısımları hep aynı cümlelerle mi 
bitiyordu?"

 "Hatırlayamadım şimdi şu anda ona cevap vermem mümkün değil ama benim 
brifingimin bana verilen, sunmam emredilen brifingin sonu biraz evvelde arz ettiğim 
gibi tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek dil olarak bitmiştir. Bana verilen brifing 
kurumsal görüş orada arz edilen brifingde kurumsal görüş, ikisinin birbirinden farklı olması 
tarihler bakımından farklı olabilir ama anlam ve mana itibari ile farklı olmasının mümkün 
olmadığı kanaatini taşıyorum, çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinde verilen brifing 
aydınlatma brifingi hem yargıya hem de basına verilen brifingden çok önemli farklılıklar arz 
etmemektedir, ikisi de aynıdır."

"Batı Çalışma Grubu ile ilgili sizin karargahta iken herhangi bir bilginiz var mıydı, 
Batı Çalışma Grubunun kurulduğuna dair bir bilgi sahibi miydiniz?"

 "Batı Çalışma Grubunun kurulmasına ilişkin brifingi veriyorum, gayet tabi ki 
haberim var, ancak içinde değilim, görev yapmadım, Batı Çalışma Grubu ile 
görevlendirilmedim, bilmiyorum izah edebildim mi? Ama Batı Çalışma Grubunun 
kuruluşunu, sadece kuruluşundan haberim var ve sunumumda Batı Çalışma Grubu 
kurulmuştur diyorum."

 "Ancak 10-11 Haziran tarihli brifingler iç tehdide yönelik brifinglerdir, sizi o 
brifinglere götüren saik neydi?"

 "Brifingi okursanız onun için çevre ülkelere ait tehdit değerlendirmesi de 
yapılmaktadır, ne demektir bunlar, yani çevre ülkelerimiz Libya, Sudan, İran ondan sonra 
Irak bunlarla ilgili de tehdit değerlendirmesi vardır, tehdit algılaması vardır."

"Sizin brifinginizde de İslami sermaye ile ilgili MİT'in yaptığı tespitlerde yer aldığı 
gibi İslami sermaye ile ilgili tespitler var mıydı ve Refah Partisine yönelik Refah Partisinin 
milli görüş teşkilatından, MİT raporunda aynen var dosyada bunlar, bu Refah Partisine 
yapılan yardımlarla ilgili bir değerlendirmeniz var mıydı? 

 "Bu konu ile ilgili brifingim önümdedir, hiçbir yerde hiçbir şekilde İslami sermaye, 
kadrolaşma, Türk Silahlı Kuvvetleri ve irtica, fişleme gibi hiçbir şey yoktur, devlet 
istihbaratından gelen yani MİT'ten gelen bilgiler ışığında hazırlanmıştır ve Milli Güvenlik 
Kurulu Kararları doğrultusunda onaylanan brifingdir, hiçbir şekilde hiçbir fişlemeyi hiçbir 
sermayeyi hiçbir şeyi içermemektedir. Milli Güvenlik İstihbaratını devlet çapında oluşturma 
görevi verilmiş olması da Genelkurmay Başkanlığının görevine ait tehdit değerlendirmesine 
esas olacak şekilde istihbaratı oluşturmasına hiçbir engel teşkil etmediği görülmüştür diyor, 
yani Genelkurmay Başkanlığı MİT'in göndermiş olduğu brifinge kabul buyurmuş ve metnine 
koymuştur. Saner paşa da, Çetin Doğan paşa da, Çevik paşa da, Fevzi Türkeri paşa da bu 
brifinglerin hepsinin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanıp Emniyet Genel 
Müdürlüğüne gelen bilgiler ışığında harmanlanarak Cumhurbaşkanlığına verilen brifingden 
sonra Cumhurbaşkanı da kendisine verdiği 65 sayfalık brifingden sonra onaylı hale 
getirilmesi brifingidir.

"Israrla sizin spikerlik görevinden ibaret olan söz konusu brifingin mahiyetinin 
MİT'ten gelen istihbari verilerle hazırlandığını söylediniz, ısrarlı bir şekilde. Siz hem Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı kökenli bir kişi olarak hem de Genelkurmay Karargâhı'nda etkili bir 
kişi olmanız dolayısıyla ben bunu sorma ihtiyacı hissettim. Şimdi Güven Erkaya'nın 



  

kabullendiği ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Askeri Savcılığın ısrarla 
doğruluğuna inandığı ve yine Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı'nın devletin 
güvenliğine ilişkin ve gizli bir belge olduğuna dair beyanların olduğu bu 29 Nisan 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi ile ilgili belgede alınan istihbari bilgilerin 
nerelerde kullanıldığına dair görgüye veya duyuma dayalı bir bilginiz var mıdır?"

"Güven Erkaya beyanında İstihbarat Daire Başkanlığı diye bir şey kullanmamış, 
İstihbarat Daire Başkanlığı'nın böyle bir görevi yoktur. İstihbarat Başkanlığı tanımı 
söylüyorsanız ayrı. İstihbarat Daire Başkanlığı, iç istihbarat işleriyle uğraşmayan bir 
başkanlıktır."

"Askeri Savcılık Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'ndan bu belgenin devletin 
güvenliğine ilişkin bir belge olup olmadığı noktasında görüş soruyor, ilgili başkanlık da bu 
belgenin devletin güvenliğine ve gizli bir belge olduğu şeklinde cevap verdiğini söyledim, 
sadece Güven Erkaya'nın bu belgeyi söz konusu söyleşisinde sahiplendiğini, doğruluğuna 
ilişkin bir sahiplenme söz konusu olduğunu, aynı zamanda Eser Şahan da o dönemdeki 
ifadesinde bu belgenin doğru olduğunu ve Savcılık da ısrarla bu belgenin doğru olduğunu ve 
söz konusu belgeyi kamuoyuna sızdıran kişinin hakkında cezalandırma yönünde bir mütalaa 
veriyor, dolayısıyla bununla ilgili bu belgenin nerede kullanıldığına dair bir görgüye veya 
duyuma dayalı bir bilginiz var mıdır ?"

"Herhangi bir bilgim yoktur, ilgi sahama da girmemektedir."

51.C. SANIK İSMAİL RUHSAR SÜMER MÜDAFİ AV.EROL YILMAZ 
ARAS'IN SAVUNMASI

 " Sayın başkanım aslında bu iddianame taşıdığı bütün iddiaların cevabını kendi 
içerisinde barındırmaktadır. Dikkatli bir gayretle çok da ilave delile ihtiyaç olmadan bu 
iddianame ve ekleriyle iddianameyi tamamen çürütmek mümkündür. Bu davayı çok yakından 
ilgilendiren 28 Kasım 2013 tarihinden beri bir gazetede yapılan neşriyat benim de üç gün 
önce dört nüshasını dosyanıza ibraz ettiğim yeni ortaya çıkan belgelerden bahsetmek 
istiyorum. Çünkü tensip zaptından ve yaptığınız sorgudan anlayabildiğim kadar suç tarihi 
olarak 28 Şubat 1997 tarihinin ve eylemin temeli olarak bu tarihte yapılan toplantıda 
zorlama yapıldığı iddiasını önemseyen bir değerlendirmeye sahip sayın Mahkememiz. O 
bakımdan 14 Ağustos 2004 tarihli ortaya çıkan Milli Güvenlik Kurulu kararı herkes kadar 
hatta herkesten de çok yaptığı bu yargılama nedeniyle sayın Mahkememizi ve bizleri 
ilgilendirmektedir. Zorlama yapılarak hükümete kararların kabul ettirildiği anlayışı aynı 
kararları 2004 yılında alan ve bunu 2013 yılına kadar uygulatan Milli Güvenlik Kurulu 
yapısı ve kararları ortadayken ve bunlar hakkında hiçbir tahkikat ve suçlama yokken artık o 
tarihteki Milli Güvenlik Kurulu'nun baskı altında olduğunu iddia etmek zaten esası olmayan 
bu iddianın temellerini büsbütün ortadan kaldırmıştır.

 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili iddianamenin taşıdığı 
anlayış Batı Çalışma Grubu adlı yasadışı bir örgütlenmenin her tarafa sirayet ederek Milli 
Güvenlik Kurulu'nun bu kararları almak zorunda bırakıldığı şeklindedir, bunu kabul etmek 
mümkün değildir. Esasen hiç sorulmayan bir soruyu huzurunuzda seslendirmek istiyorum 
artık. Bu 18 madde neden zorla aldırılmayı gerektirsin? Devletin, Anayasası'nın temeli 
saydığı laiklik ilkesinin korunması için irticaya karşı tedbir alması neden zorla olsun? Milli 
Güvenlik Kurulu anayasal ve yasal görevini yaparak aldığı 18 maddelik kararlarda kimi 
rahatsız etmiştir? Bu kararlar, ancak rejimin niteliği değiştirilir, dine dayalı bir devlet 
düzeni kurulursa sorgulanabilir. Burada denilmektedir ki kararlar sorgulanmıyor, bunun 
cevabı o halde toplantı neden sorgulanıyor? Türkiye Cumhuriyeti devleti laik niteliğini 
kaybetmediği sürece bu kararlara zorla alınmış diye nitelemek  bugünün kuvvetli rüzgarı 
karşısında garipsenmese bile bilinmelidir ki yarın mutlaka tarih bunun cevabını arayacaktır. 



  

Bu kararlar zorla alınmamıştır, aldırılmamıştır ama bu kararları imzalayan kimi siyasi kişiler 
iç dünyalarında zorlanmış olabilir. Kendi siyasi parti ve kanaatleri nedeniyle iç dünyalarından 
gelen bu zorlanmaya karşı bu kararları 9 saati aşkın tartışmışlar, o dönemin Milli Güvenlik 
Genel Sekreteri'nin ayrıntılarıyla huzurda anlattığı şekilde davamızın da bir numaralı 
mağduru tarafından sunulması üzere kendi değerlendirmeleriyle dönemin en üst siyasi 
sorumlusu tarafından imzalanmışlardır. 

İç dünyalarında neden zorlandıkları, bilahare bu siyasi partinin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi denetiminden de geçen Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmasına ilişkin 
kararın gerekçesinde kendi izahını bulmuştur. O milli güvenlik toplantısına 18 maddeyi kimin 
önerdiği zaman zaman kıymetli yargıç Hakan bey ve sayın Savcımız tarafından da çeşitli 
sanıklara sorulmuştur. Sayın başkanım bunun cevabı, Darbeleri Araştırma Komisyonu 
Raporu'nun 1028 1031 sayfaları arasında bulunmaktadır.

 Buna göre biraz sonra brifinglerle ilgili arzımda da detaylandıracağım şekilde MİT 
Müsteşarlığı'nın Milli Güvenlik Kurulu, 28 tarihli toplantısında arz ettiği şeriat ve irtica 
faaliyetlerinin önlenmesine dair tedbirler bölümünde önce 40 adet tedbir yer almaktadır. 
Brifing belgesinin ekinde yer alan bu tedbirler, Milli Güvenlik Kurulu'nda önce 24'e bilahare 
tartışılarak 18 maddeye indirilmiştir. Yani öneriyi getiren devletin MİT'idir. Esasen bütün 
tehdit değerlendirmeleri ve brifing kaynaklarının temeli MİT ve Emniyet kaynaklıdır. Gerekli 
özen gösterilerek bir tahkikat yapılsa Emniyet'ten, Genelkurmay'dan ve devletin 
organlarından bilgiler alınarak bir soruşturma yapılsaydı savunma avukatları dahil hepimiz 
bu bilgilere çok geç ulaşmaz, daha soruşturmanın başında bu konular aydınlığa 
kavuşulabilirdi.

 Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Başbakan'ın bir cümlesi de zaman zaman bir 
baskı olduğu, olup olmadığı yönünde sanıklara soru olarak yöneltilmiştir. Siyasi bir kişilik 
olan Başbakan şimdi bunları imzalarsak, getirip imzalattılar gibi bir algı doğabilir diyerek 
imzayı ertesi güne bırakmayı önermiş, kurul başkanı Cumhurbaşkanı da bize özeti okunan 
Milli Güvenlik tutanaklarından görüldüğü üzere bu yönde karar vermiştir. Yani o gün devlet 
ciddi bir çalışma yapmış, üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmişti. 

 Raporun sayfa 919 ve 921'inci sayfasında yer alan 28 Şubat'ın diğer darbelerle 
benzerlikleri ve 922 ile 924 sayfaları arasında bulunan farklılıkları enteresan tespitleri 
içermektedir. 28 Şubat'ın diğer darbelere benzerlikleri bölümünün birinci maddesinde şu 
ibareyi görüyoruz, rejimin teminatı olarak gören kendini rejimin teminatı olarak gören Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta zinciri içinde hareket etmesidir. Yani bütün diğer bundan 
önceki darbelerle eş olarak emir komuta zinciri içinde bir çalışma olduğunu tespit etmiştir. 
Oysa bizim iddianamenin sonuna doğru hiyerarşik yapı bütün Genelkurmay'ın unsurlarını 
saydıktan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün unsurlarını saydıktan sonra sayın Savcılığımız 
ulaştığı kanaatte emir ve komuta zincirinin dışında olduğunu ifade etmiştir. Bu önemli bir 
nokta olarak telakki ediyoruz. 

Yine diğer darbelerden farklılıkları ile ilgili de ilgili rapor aynen şu tespitleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilerin bulunduğu milletvekilleri şu tespitleri 
yapmışlardır bir; meclis faaliyetlerinin askıya alınmamış olması, iki;dönemin prototip 
refleksini yansıtan basın yayın araçlarında çıkan simgelenmiş manşetler, üç;28 Şubat süreci 
sonrasında millet iradesinin meclise yansıdığı 3 Kasım 2002 genel seçimleri ve akabinde 
Türkiye'de bir daha demokrasiye müdahalenin kolaylıkla gerçekleşmenin ortaya çıkması, 
dört; bu dönemde belli bir yönlendirme, belli bir zaman bekleme noktasındaki kuşkuları 
giderme bakımından önemli bu, bu dönemde kardeş kavgası ve anarşi ortamı, ülke genelinde 
başgösteren bir huzursuzluk ve yönetilemeyen bir devlet algısının oluşturulmamasıdır. 

Bu süreçte toplumda ve üniversitelerde herhangi bir çatışma ortamı doğmamıştır. 
Yukardaki izahlarımız, Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ve bu toplantıdan sonra bütün 
devlet organlarının yaptıklarını anlatmakta, bu sürecin sıkıntılı bir toplumsal süreç olmakla 



  

beraber anayasanın içinde aşıldığını, açıkça ortaya koymaktadır. 
28 Şubat yargılaması adıyla bir dönemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamı zan 

altına alınmış olup dönem ve devir yargılanmakta hatta sadece dönemin Türk Silahlı 
Kuvvetleri yargılandığı için aslında ne kadar inkâr edilse de Türk Silahlı Kuvvetleri 
yargılanmaktadır. 12 kişi civarında büyük bir kısmı 1997 Ağustos'unda ya emekliye ayrılmış 
ya da başka görevlere gitmiş Batı Çalışma Grubu'nun bir cunta yapılanması diye 
nitelendirilmesi Türkiye'deki darbeler tarihini ve darbe kavramını hiç bilmemekten ileri 
gelmiyorsa büyük bir kasıtla karşı karşıya olduğumuzu iddia edenler korkarım ki tarih 
karşısında haklı çıkacaktır. 

 Müvekkil İsmail Ruhsar Sümer'le ilgili olarak, gerçekten biz de bu soruşturmayla 
beraber İstihbarat Başkanlığı'yla, İstihbarat Daire Başkanlığı'nın farkının ne olduğunu 
anladık. Müvekkilin görevleri hiçbirisi iç istihbarat alanıyla ilgili değil. İstihbarat 
Başkanlığı'nın üç tane şubesi var, bir tanesi İstihbarat Daire Başkanlığı aslında terminolojiyi 
tam olarak oturtmak için dış istihbat daire başkanlığı dense bu kargaşalar doğmazdı, 
müvekkilin gerçekten görev alanının kendisi göreve atandığı zaman uluslararası bir görev 
diyerekten tebrik edilmiş, üst amirleri tarafından çünkü mesaisinin çok önemli bölümü 
yurtdışıyla ilgili, bütün askeri ateşelerin denetimi kendisinde, yurtdışındaki bütün istihbarat 
birimlerinin başında sabahın altıdan akşam onuna kadar devletin uluslararası güvenliğiyle 
ilgili çalışmalar yapmakta, bu arada NATO dokümanlarını da Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
adına çalışmalar yürüterek devletin o konudaki resmi görevlisi olarak görevini yürütmektedir.

 Müvekkile yöneltilen suçlama ve belgelerden bir tanesi daha önce bir bölüm 
düşüncemi arz ettiğim 7 Nisan 97 tarihli irticayla mücadele konulu toplantı. Sayın başkan 
dün burda tarihi bir savunma dinledik. Bizden önce Mustafa Öz bey bu konuyla ilgili 
söylenmesi lazım geleni çok özlü olarak çok net olarak ortaya koydu.  Gerçekten de 7 Nisan 
tarihli belgenin özü hiç tartışma götürmeyecek bir şekilde 2013 yılında 2010'da 2011'de 
2012'de Genelkurmay Başkanlığı'nda, Genelkurmay Başkanı'nın bir önceki başkanın 
tutuklanması dahil bir çok olay yaşandı. Kozmik odaya girildi. 16 sene önce suç unsuru 
taşıyan bir belgenin birisi tarafından sehven masasında unutulup da sayın Savcı'nın 
yazısından sonra bunun gönderilmesi akla mantığa uygun değil. Çok net olarak bu belgeyi 
Tamer Tatar tarafından gönderilen bu belge Genelkurmay'ın içine bırakıldı. Bir önceki 
konuşmamda arz etmiştim ben bunun için gittiğim zaman yapılan izahatta Genelkurmay'ın 
felç olduğunu gördüm. Gerçekten Genelkurmay'ın içinde o sorunun cevabı yok. Nasıl yani 
Genel Sekreterlik dediler, sonra bir Plan Subayı'ndan geldiğini bildirdiler bu yazım belli ki 
oraya konulmuş. Neden bu iddianamenin çok önemli bir basamağını oluşturuyor, temelini 
oluşturuyor. Sayın Cumhuriyet Savcı'mızın bu yazıya bilgisi dahilinde geldiği andan itibaren 
müdahale etmemiş olmasını bir eksiklik olarak nitelendiriyoruz.

Eğer ortada bir suç varsa bu Genelkurmay'a gelen istihbarat raporlarıyla 
gönderenler tarafından işlenmiştir. Genelkurmay eline gelen MİT'ten gelen raporlar üzerine 
bütün değerlendirme, tehdit değerlendirmelerini yapmıştır. Müvekkil bu toplantılarla ilgili 
açıklamalarını yaptı. Ben daha önce müvekkilimle ilgili savunmamda 7 Nisan tarihli 
toplantıyla ilgili düşüncelerimi uzun olarak arz etmiştim, müvekkilim bu toplantılara 
katılmak için amiri olan İstihbarat Başkanı Çetin Saner'den hiçbir emir almamıştır. Çetin 
Saner Savcılık soruşturmasında ve savunmasında ilgili görevleri kime verdiğini açık beyan 
ederek İstihbarat Daire Başkanı olan müvekkile görev vermediğini bildirmiştir. Her iki 
toplantı 2 Temmuz toplantısı da dahil olmak üzere müvekkilin hiçbir konuşma yapmadan 
toplantıya katıldığı iddia edilmektedir. Daire Başkanları dendiği için müvekkilin bu 
toplantıya katıldığı varsayıldığı düşüncesindeyiz. Nitekim bir çok Daire Başkanı o tarihte 
yurtdışında olduğunu ispat etti. Demek ki sayın iddia makamı gerekli özeni göstermeyerek, 
araştırma yapmayarak bütün Daire Başkanları'nı bu toplantıya katıldı diyerek suçlama 
yapmıştır. O sıfatta bir subayın seyirci statüsüyle bu toplantılarına katılmasının da mümkün 



  

olmadığının sayın Mahkeme'nin takdirinde olduğunu düşünüyoruz.
Özet olarak müvekkilim 4 Nisan 97 tarihli Batı Çalışma Grubu belgesinde 10 

Nisan 97 tarihli batı çalışma kuruluş şeması ve emrinde Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 
konulu grup çalışmalarında Batı Çalışma Grubu Sürekli Giriş Kartı konulu belgelerde, 
istihbarat değerlendirme bölümünde, planlama bölümünde, istatistik ve veri hazırlama 
bölümünde, Batı Çalışma Grubu Devir Teslim Momerandum konulu bölümde istihbarat ve 
güvenlik harekât dairesinin haftalık brifing arz ve toplantı çizelgelerinde, Batı Çalışma 
Grubu Rapor Sistemi konulu belgede, Emniyet'te faks ve telefon konulu belgede, BÇG 
Bilgi İhtiyaçları konulu 5 Mayıs 97 tarihli belgede, 6 Mayıs 97 tarihli Batı Harekât 
Konsepti konulu belge ve çalışmalarda ve ayrıca 27 Mayıs tarihli 97 tarihli Eylem Planı 
konulu belge ve çalışmalarla ilgili olarak icra makamı olarak gösterilen birimlerde hiçbir 
şekilde yer almamıştır. 

Müvekkilin Batı Çalışma Grubu'nun kuruluşunda sadece sunum ile görevlendirilen 
bir subay olarak haberdar olduğu İstihbarat Başkanı Çetin Saner'in de belirttiği üzere spiker 
statüsünde sadece bir adet onaylı kurum gönüşü olan ve Savcılık soruşturmasında 
tarafımıza gösterilen brifingi Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki az önce dün kendisinin arz 
ettiği birliklerde sunduğu, başkaca hiçbir birlikte görevlendirilmediği iddianameden açıkça 
anlaşılmaktadır. Ayrıca görev ve sorumluluk yönergesinde yukarıda belirttiğimiz gibi 
çalışma alanı ve ilgi sahası dışında olduğu için bu çalışma grubunun hiçbir yazışması 
müvekkilin dairesine gönderilmemiştir.

 Şimdi aydınlatma brifingleri konusundaki düşüncelerimi açıklamak istiyorum. 
Brifing konusu iddianameye o günün 97'nin koşulları bütün boyutlarıyla yansıtılmadığı için 
her sosyal cephesinin her yönü aktarılmadığı için ilk başta bizlerin de çok yanlış olarak 
değerlendirdiği bir şekilde geldi. Brifingin esası acaba olası bir darbeyi yaymak, kamuoyu 
oluşturmak için yapılan bir çalışma mı yoksa tam tersi mahiyette bir durum mu.  96 yılında 
irtica ile ilgili toplumda ortaya çıkan yani birileri tarafından çıkartılan değil dönemin merhum 
Başbakan'ı irtica gelecek, kanlı mı gelecek kansız mı gelecek, yalnız koşullar 1997 bugünün 
olgunluk anlayışı, bugünün demokratik olgunlaşması seviyesi yok o gün. Milletvekilleri 
hacda vesairede, büyük bir fütursuzlukta şırınga edeceğiz işkenceyi diyerekten ve anayasanın 
temel nitelikleri o gün 7 yıllık avukat olarak çalışan birisi olarak ciddi şekilde tehdit altında 
oldum, yaşayan biriyiz, evlerin altında domuz bağıyla bağlanarak Hizbullah tarafından 
öldürülen kimseler, atmosfer ve bu atmosferi yaratan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir 
çalışması falan söz konusu değil. Peki ne yapmış o günün Genelkurmay'ı? 

Bu tehditler 97 yılının Ocak ayında ayyuka çıktığı zaman, burası gözden kaçırılıyor. 
Bunlarla ilgili raporu gönderen neresi? MİT. MİT'ten gelen raporlar. Darbeleri Araştırma 
Komisyonu'nun raporunun 1021'inci sayfasındaki ibareyi aynen okuyorum. MİT Erbakan 
görüşmesi tutanağının sonrası değerlendirme, tutanaktan anlaşılacağı üzere MİT Müsteşarı 
bağlı olduğu Başbakan'ı laiklik anlayışının anayasa ve yasalara aykırı olduğu savunmakta ve 
bu nedenle Refah Partisi'nin dini siyasete alet eden diğer partiler gibi kapatılabileceğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Bu tutanağa istinaden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
tarafından yapılan çalışmada ise Erbakan'ın sözlerinin anayasa ve kanunlarla laiklik ilkesine 
aykırı olduğu, bu durumun Refah Partisi'nin dini siyasete alet etmek yoluyla kapatılabileceği 
değerlendirmesi yer almaktadır. 

Bunları alan Genelkurmay 60 ve 80'de olduğu gibi özel bir birim kurup da içine 
kapanmamış, bir cunta yapılanmasına gitmemiş, ne yapmış? 60'dan sonra askerler ve 
sivillerin arasındaki diyaloğu sağlamak için kurulan ve tarihteki en önemli işlevini 28 Şubat 
97'de yapan Milli Güvenlik Kurulu'na konuyu götürmek üzere 17 Ocak'ta Cumhurbaşkanı'na 
gitmiş, Silahlı Kuvvetler nereye gidiyor? Devletin organlarına gidiyor, neden? Anayasal 
buhran var, ciddi bir tehdit ortaya çıkmış, nerden gelmiş kendi elinde böyle bir istihbarat 
yapma birimi var mı hayır yok. Bu raporlar, MİT tarafından Genelkurmay'a gelmiş bunu 



  

sümenaltı edip hayır yok böyle bir şey deme şansı var mı? Anayasa'ya göre o günkü İç 
Hizmet Kanunu'na göre gerektiği takdirde silahla korumak zorunda olduğu görevi anayasal 
görevi. Ne yapmış peki kendi içinde bir yapılanmayla 60'da ve 80'de olduğu gibi devletin 
içinde bir birime mi yönelmiş? 

Hayır. Brifing, meşhur brifinglerin ilki Cumhurbaşkanı'na konu anlatılınca 
Cumhurbaşkanı ihtiyaç hissetmiş, beni aydınlatın. Kendinde de bir MİT raporu var.17 
Ocak'ta konu Cumhurbaşkanı'na anlatılmış, Cumhurbaşkanı ciddi bulmuş, önemli bir kısmını 
da Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz tarafından işleme tabi tutmamış bu gelenleri bir 
bölümünü dedikodu olarak ya da işleme gerek duymayacak şekilde değerlendirmiş ama ciddi 
bulduklarını Milli Güvenlik Kurulu'nun yani anayasal organın önüne getirmiş orda gene 
sorularda çok merak edilen bir nokta teklifi kim verdi, askerler mi verdi, hayır az önce arz 
ettim, MİT'ten gelen 40 tane öneri var. Diyorlar ki irtica tehdittir, cumhuriyetin temeline 
yönelik bir tehdittir, ha bir parantez cumhuriyet zaman zaman vehim boyutunda irticayı 
tehdit görmüştür. 1925 yılında bizzat  Atatürk'ün çıkarttığı kanunda dini siyasete alet etmenin 
cezası vatana ihanetle eş görülmüş, idam. Cumhuriyet kendini korumak istemiş, bugün 
ortadoğuda bütün müslümanlar kan gölü halinde ise cumhuriyet baştan bu tespiti 
yapmasaydı, bugün demokratik bu düzene ulaşmak mümkün değildi. Bunlar siyasi ve sosyal 
değerlendirmeler. Yani bir temeli var, o korkunun, o kaygı vehimden kaynaklanan bir şey 
değil. Asker burda bunu aldığı zaman o Milli Güvenlik Kurulu'ndan MİT'ten gelen 9,5 saatte 
baskı falan değil, önce 40 madde tartışılmış, 24'ü indirilmiş, 24 18 i indirilmiştir. Bu saat oldu 
yarına bırakalım, bizim bir numaralı mağdurumuz tarafından Erbakan'a götürülmüş, gene 
avukatının yaptığı açıklamada sayın Genel Sekreter'in beyanını yalanlamıyor, ben 
götürmedim demiyor, Erbakan kendi değerlendirdi imzaladı diyor yani götürüp bir baskı 
vesaire yapmamış. Yani bu brifinglerin tarihçesini çok iyi görmedikten sonra sadece münferit 
bir brifingi aldığınız zaman doğru yola ulaşma durumu yok. 

Peki devamla ne olmuş, bu değerlendirmede irtica ve terörün aynı seviyede devleti 
tehdit ettiği ortaya çıkmış. Bugün bunu eleştirebilirsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
bir hukuk devleti. O günün bütün kurumları bu değerlendirmeyi yapmış ve bence haklılar. 
İrtica o gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti için tehditti. Milli Güvenlik Kurulu ne yapmış? 
Bunu tespit etmiş. Şimdi aynı seviye çıkartıldıktan sonra gene bu savunma çalışmalarında 
öğreniyoruz başkanım, irtica, şeyde de terörde de aynı olmuş.

 Batı Çalışma'yla hiçbir ilgisi yok. İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanı çünkü 
Güney Doğu'da kürt kökenli vatandaşlarımız var. Eğer tam manasıyla terör anlatılmazsa, bu 
mücadelede onlar zarar görebilir. Çeşitli yerlere aydınlanma brifingi vermiş başkanım burda 
da gene Milli Güvenlik Kararları paralelinde herhangi bir kamuoyu oluşturmak falan 
bahis konusu değil aksine darbe yapacak insan bu aydınlatmayı yapar mı? Olayın üstüne 
projektör tutuyorlar. Kısmi olarak getirildiği için ne kadar yanlış anlaşılıyor iddianameyi eğer 
bu bilgilerle değerlendirmediğiniz zaman sanki asker bir yönlendirme yaparak kendi gelmiş 
peki sonunda Milli Güvenlik Kurulu kararlarının sonunda ne olmuş? 

Aslında o gün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuyla irtibatı bitmiş çünkü 
devlet sahip çıkmış. Devletin sahip çıktığını nerden anlıyoruz, Başbakan'ın tamamen 
hükümete aynı kararları kabul ettirmiş, kim zorlayabilir. Çünkü o günün Başbakan'ın her ne 
kadar siyasi kişilik olarak muhafazakâr boyutu ileri boyutta olan bir kişi olsa da devlet adamı 
olarak devletin içinde bulunduğu riski, tehlikeyi görmüş. Ne yapmış Başbakanlık direktifleri 
yayınlamış. İç İşleri Bakanı dört tane genelge yayınlamış.

 4 Nisan tarihinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu çalışma için kurulan 12 
kişiden oluşan bir kurul. Yani o hemen 15'inden itibaren az önce de arz ettiğim gibi 
başkanım, emeklilik başlamış başka yerlere gitmişler, idamlık bir suç işleyeceksiniz, 
cuntasınız, bırakıp gidiyorsunuz. Üç buçuk ay sonra hükümet istifa etmiş nasıl o Milli 
Güvenlik Kurulu Kararı'nın o hükümetin istifasına baskı olduğunu söyleyebiliriz? Sadece 



  

bu mu? 27 Mayıs'ta Erbakan'ın irade açıklaması var. Bir yıl öne almışlar Başbakanlığı 
devri konusu, tamamen siyasi 20 gün rahmetli Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'yla da 
uğraşmışlar, konuşmuşlar, 278 tane parlamenterden imza almışlar, Demirel önüne geldiği 
zaman neden istifa ediyorsun? Gerginlik. Seni zorlayan var mı? Yok. Neden istifa ediyorsun? 
Gerginlik var, bir yıl öne alıyoruz Tansu Hanım'a Başbakanlığı vermek istiyorum, anayasal 
benim görevim demiş. Ondan sonra imza atanlar milletvekilleri Cumhurbaşkanı'na çıkarak 
biz bunu imzaladık ama hatra binayen imzaladık, biz bu hükümete güvenoyu vermeyiz 
demişler. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görevlendirme Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nden güvenoyu almış. 17 sene sonra kalkıp sadece asker kanadını buraya getirip 
tutuklu olarak yargılamanın hukukla, insafla bağdaşabileceğini düşünmek gerçekten 
zorlanıyorum.

 Burda brifingler konusundaki temel olarak söyleyeceğim yanlış algı bulunduğu 
bu brifinglerin bırakın darbe yapmayı, darbenin engellenmesi için yapıldığı, bırakın o 
dönemdeki Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın darbe ile suçlanmasını 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde darbe geleneğini tarihe gömecek şekilde bir buhran 
çıkarsa anayasa içinde de bu çözülebiliri ortaya koyduğu için o dönemdeki kişileri tarihin 
takdirlere anacağı konusunda benim zerre kadar şüphem yok. 

 Bize Savcılık'ta İsmail Ruhsar Sümer'in brifingi gösterildi. Az önceki izahımda arz 
etmeye çalıştığım gibi bunun bir İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanı'nın tarafından 
verilen görev olduğunu, içeriğini bilmediğini, görevlendirmeyle yaptığını kendisi söyledi. 
Ama iddianame önümüze geldi , iddianamede müvekkilin bize gösterilen brifinginin dışında 
bambaşka bir brifingle karşılaştık. Çok özetleyerek şunu söyleyebilirim, 1; müvekkilin 
gerçek sunumu eklerde 28'inci klasör sayfa 38,243'te yer alan ve Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği'nden ve Savcılık'tan gelen evraklarda ortaya çıkan 193 adet slayttan 
ibaret sunumdur. Yani müvekkile Savcılık'ta gösterilenin gerçek brifingin yeri budur, burada 
dün kendisi anlattı, ben zamandan tasarruf etmek için nerde beş tane verdiğini söylemiyorum. 
İki; iddianamede müvekkilin sunduğu iddia edilen brifing bunun sahteliğinin de kaynaklarını 
söylüyoruz daha doğrusu montajlama yapılmış, maksat, biraz sonra maksadının ne olduğunun 
kendimizce yorumunu da arz etmeye çalışacağım. 

İddianamede müvekkilin sunduğu iddia edilen 9 ayrı brifingten eklenerek 32 tane 
slayt halinde hazırlanmış sayfa 334, 353 arasında yer alan brifing sahte olarak 
hazırlanmıştır. Tekrarlıyorum, sayfa 334, 353. Yaptığımız çalışmalarla bu sahteciliğin 
kaynaklarını da tespit ettik. Peki, üç; nerelerden alınarak bu brifing oluşturulmuştur? Bunlar 
da gene söylediğim gibi her şey iddianamenin içinde, bütün cevaplar iddianamenin içinde, 
olacak şey değil. Ben çok kısa olarak özetlemem gerekirse 9 ayrı brifing, 16 ayrı sunumdan 
derlenerek müvekkil İsmail Ruhsar Sümer'in brifingiymiş gibi iddianameye konulmuştur. 
Bunlar 13'üncü klasörde, 13'üncü klasörde 6 slayt, 17'nci klasörde, 22'nci klasörde, 
24'üncü klasörde, 25'inci klasörde, 26'ncı klasörde ve 30'uncu klasörde bulunan toplam 
16 sunum bir araya getirilerek müvekkilin slayt ve sunumuymuş gibi gösterilmiştir. 
Kaynaklarını tekrar arz ediyorum başkanım, saydığım klasörlerde bulunanlardan alınmış, bir 
araya getirilmiş, monte edilmiştir. 

Bu sahteciliğin nedenini iddianameye konulan slayt ve sunumlarda aşağıdakiler, 
ibareler ve çarpı konulmuş siyasi parti isimlerinin bulunmasıdır. Başkanım bunu özetlemem 
gerekirse çok net olarak yani orda mesela Refah Partisi'nin üzerine çizgi konulmuş halbuki 
gerçek sunumda böyle bir şey yok. İslamcı sermaye deniyor, halbuki gerçek sunumda böyle 
bir şey yok yani sayın Savcılığın, sayın Mahkemeyi ya da bu konuya yaklaşırken objektif 
olmaya çalışan herkesi rahatsız edecek kimi ibareler müvekkilin brifingindeymiş gibi 
konulmuş ha bu brifing, yalnız bu brifing birileri tarafından verilmiş yani sahte olarak 
uydurulmuş da müvekkilin şeyine konulmuş değil. Ama başkalarının verdiği brifinglerden 
parça parça almışlar, iddianamede müvekkile izafe edilmiş, dün müvekkilin uzun olarak 



  

anlatmaya çalıştığı ve  evraklarını sunduğu durum buydu. Müvekkilim emekli olduktan on yıl 
sonra çok ağır bir haksızlığa maruz kaldı yani bir iddianamenin kendisi zaten bize göre 
hukuki temelden yoksun ama bu iddianamenin kendi bakış açısında dahi hiçbir ilgisi olmayan 
bir kimsedir."

 52.A. Sanık İSRAFİL AYDIN 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
verdiği ifadesinde özetle  (Kls. 39 ve 281); 

"1996-1999 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Plan 
İstihbarat Şubesinde Milli Plan Subayı olarak görev yaptığı, 1997 yılı Ağustos-1998 yılı 
Temmuz arasında  K.K.K.Lisan Okulunda dil kursuna devam ettiğini, 1997 Ocak ayında 
Harp Akademileri Komutanlığı Silahlı Kuvvetler Akademisi Kursuna katıldığı, 10 Nisan 
1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulması ile ilgili belgenin 9.maddesi doğrultusunda 
oluşturulan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunda adının geçmesi ile ilgili olarak 
verdiği ifadesinde; böyle bir kurulda görev almadığını,  BÇG’de görev almadığını, BÇG 
adına hiçbir faaliyette bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

  
52.B. Sanık İSRAFİL AYDIN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 27.11.2013 tarihli 39. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

" 1309 sayfa iddianame, 213870 sayfada deliller toplam, 215870 sayfadan oluşuyor, 
iddianamede yer alan şahsıma atılı suçlarla ilgili olan kısımları, belgeler üzerinden izah 
edeceğim.

1997 yılında Binbaşı rütbesiyle milli plan subayı Nato plan subayı, stratejik plan ve 
10 yıllık tedarik plan subayı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Plan ve Teşkilat 
Eğitim Şube Müdürlüğünde görev yapmaktaydım.

Görevlerimin arasında irticai faliyetler, yıkıcı, bölücü faliyetler, iç güvenlikle ilgili 
görevler yer almamaktadır, görevlerimin ve de uzmanlık alanımın dışında bir konu ile ilgili 
olarak sözde kriz masası kurulu çizelgesinde ismime ait eksik ve yanlış bilgilerin bulunuyor 
olması nedeniyle burada görevlendirildiğime dair atılı suça ait şüphe, soyut ve maddi gerçeği 
olmayan bir iddiadır, görev tanım formu ile tanımlanmış aynı zamanda da yetki ve 
sorumluluklarımız sınırları belirlenmiş olan bu kadro görevlerimi Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hiyerarşik emir komuta silsilesine uygun olarak sırasıyla sicil amirlerim olan şube müdürü 
kurmay albay istihbarat başkanı, tümgeneral, kara kuvvetleri kurmay başkanı orgeneral, kara 
kuvvetleri komutanı orgenerale bağlı olarak kara kuvvetleri komutanlığı karargahında icra 
etmekteydim, ben genel kurmay başkanlığı karargahında görevli bir personel değildim, ben 
ne o tarihte nede sonraki tarihlerde hiç bir zaman genel kurmay başkanlığında atamalı 
veya geçici olarakta görevde yapmadım. Kadro görevlerini Milli ve Uluslararası yasal 
mevzuatlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal ve hukuki mevzuatları çerçevesinde 
açıkladığım sırada 4 aşamada amirlerimin ve komutanlarımın emirleri, yakın denetimleri, 
kontrolleri nezaretleri ve hukuki sorumlulukları altında yerine getirmekte idim, yani 
rütbelerini, görevlerini ve sorumluluklarını açıkladığım bu dört aşamalı sicil amirlerimin emri 
bilgisi yakın mezaret ve takibi olmadan bir plan subayı olarak şahsımın herhangi bir irade ve 
eylem göstermesi mümkün değildir.

İddianamede yer alan iki mağdur,481 müşteki ve 102 sanıktan hiç birinin ne yazılı 
beyanlarında nede sözlü ifadelerinde vede soruşturma süresince Savcılık talepleri üzerine 
genel kurmay başkanlığından gönderilen yüzlerce belge ile, yine savcılık talepleri üzerine 
Kara Kuvvetleri Komutanlığınca gönderilen Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının 
1981-2006 yıllarına dair 25 yılllık arşiv imha tutanaklarında yer alan 1300 adet yazışmanın 



  

hiç birinde söz konusu kriz masasına istinaden aleyhime atılı suça dair tek bir bilgi, tek bir 
belge, tek bir beyan ve tek bir emir ve ifade bulunmamaktadır.

Ayrıca gerçekliği son derece şüpheli olan söz konusu CD 5 in içinde yer aldığı 
söylenen 273 adet word, 5 adet exel, 32 adet power point, 135 adet Pienpi, 765 adet Jipek 
dosyalarının yer aldığı toplam 1210 adet dijital veri veya dijital dosyada veya iddianameye 
göre 1200 adet belgeler ile bu 1200 adet dijital veri belgeleri hazırlayanlara ait kimlik 
bilgilerinin yer dosya üst veri yolu bilgilerinin hiç birinde şahsıma ait bir bilgi atılı suça 
yönelik bir eylemin bulunmamaktadır ve aynı zamanda iddianamede eki olan toplam 7 adet 
dijital klasör, 355 adet Pidief dosyası ile 213870 adet sayfadan oluşan delillerin hiç birinde 
yine aleyhime atılı suçla ilgili doğrudan doğruya ve dolaylı olarak tek bir bilgi, tek bir belge, 
tek bir beyan ve iddia da bulunmamaktadır.

Gerek iddianamenin sözde delillerine gerekse tutuklamalara esas teşkil eden 
isimlerin yer aldığı ve sözde kuvvetli suç delili olarak ileri sürülen 22 kişilik görev bölümü, 
26 kişilik telefon rehberi ve 45 kişilik batı çalışma grubu alanına giriş yetkisi verilen 
personelin listeleri de yine hiç birinde aleyhime atılı suça dair tek bir bilgi, tek bir belge, tek 
bir beyan tek bir ismim ve ismimi işaret eden bir şey yer almamaktadır ve aynı zamanda 
kolluk ve Savcılık sorgularım esnasında şahsıma gösterildiği öne sürülen fakat 
incelettirilmeyen bilgisayar çıktılarından veya nereden temin edildiğini bilmediğimiz 
bilgimiz dışında olan fotokopilerden bir tanesi hariç diğerlerinin hiç birinde söz konusu kriz 
masası kuruluna istinaden aleyhime atılı suça dair yine herhangi bir bilgi veya ismimi ait 
paraf, imza başkaca anlamlı veya anlamsız herhangi bir bilgide bulunmamaktadır.

İddianamede söz konusu atılı suça ait olarak 1309 sayfalık iddianame metninde ve 
355 adet dijital ek klasör ile bu klasörleri sayfa bazında dökümü olan 213870 sayfalık 
belgeler içerisinde sadece ve sadece şahsıma ait olarak 1136 sayfada soru sormak 
maksadıyla sorgu makamlarınca kendi bilgisayarlarından alınmış olan 19 Haziran 1997 
tarihli batı çalışma grubu kriz masası kurulu adlı bir sayfalık imzasız çıktıda kara 
kuvvetleri komutanlığı İsrafil AYDIN Kılıç-2284 şeklindeki ibarenin bulunması nedeniyle 
somut olgulardan uzak, sözde atılı suçun eylemle ilişkisi ortaya koyulmaksızın soyut olarak 
maddi gerçekleri aykırı bir şekilde ileri sürülmektedir.

Kolluk ve savcılık tarafından soru sormak maksadıyla aynı CD' den alınan bilgilerle 
şahsıma yönetilen sorular bile birbirini tutmamaktadır, bunla ilgili hususlarda belge 4 ve 5 de 
sunulmuştur, bir kez daha gösteriliyor. Şimdi belge 4 de aynı CD' den alınıyor bu bilgi 
şahsımla ilgili orda geçtiği ifade edilen kriz masasındaki yeri copupens yaptılar veya ilgili 
görevli memur okudu ve sorgu ifade tutanağına geçirdi, kara kuvvetleri komutanlığı İsrafil 
AYDIN Kılıç-2284. Savcılıkta ise İsrafil Aydın kara kuvvetleri komutanlığı, Kılıç yok 2284 
yok yazımda yanlış, aynı CD' den alınıyor üstelik bu bilgi,  iddianamede delil olarak kabul 
edilen kriz kurulu masası çizelgesinin mevcut hali itibariyle kanunen ve hukuken her hangi 
bir niteliği de delil niteliği bulunmamaktadır. Bilgisayar çıktısı şeklindeki bu çizelgenin bir 
belge veya delil olarak ispat özelliği bakımından da ne aklen, ne hukuken vede vicdanen 
kabul edilebilir bir özelliği de yer almaktadır, çünkü söz konusu çizelge imzalı yani onaylı 
işleme konmuş, gerçek asıl bir belge niteliğinde değildir, sadece tahsisat bildirisel veri CD 
5 içerisinde yer aldığı belirtmektedir, CD 5 ten alınarak iddianameye konmuş olan bilgisayar 
çıktısı şeklindeki kriz masası kurulu adlı çizelgenin doğruluğu da bu güne kadar hala 
içerisinde bulunduğumuz safha itibariyle teyit edilmiş değildir, doğrulayıcı bir bilgide yoktur.

 İddia makamı ekleri ile birlikte toplam 215179 sayfalık bir iddianame de sadece 
kara kuvvetleri komutanlığı İsrafil AYDIN Kılıç 2284 yazılmış olan ismimle ilgili eksik yanlış 
iki kelime gerekçesiyle 12 Nisan 2012 tarihinde sözde kuvvetli suç şüphesi ile tutuklandım ve 
yine iki kelime nedeniyle tam 14 ay süreyle tutuklu kaldım.Şüpheli bir CD de yer alan bir 
sayfalık açıkçası ne olduğuda belli olmayan imzasız, icraya konulmamış, hukuken, kanunen 
ve vicdanen delil niteliği bulunmayan dijital taslak bir çalışma da yer alan yanlış, hatalı, 



  

üstelik aynı zamanda eksik bilgileri içeren bir data yani bir veri ile ileri sürülmektedir, çünkü 
bunun kağıt olarak belge olarak ele geçirilmiş elde edilmiş, adli makamlarca somut bir 
belgesi yok, bir veriden istinaden bu iddiada bulunulmaktadır.

Sürekli giriş kartı konulu yazı kapsamında bazı açıklamalarda bulunacağım, bu yazı 
ile ilgili olarak daha önce savunma yapan kişiler tarafından yazıda bulunan toplam 39 adet 
somut maddi hata çok ayrıntılı olarak herkese sunulmuştur, bu tespitlere ilave olarak özet bir 
kaç hususu kendi özel durumumla ilgili olarak dikkatlerinize sunmak istiyorum, öncelikle söz 
konusu BÇG kriz masası kurulan çizelge dikkatli incelendiğinde zaman çok açıkça 
görülmektedir ki, kollukta alınan ifade mahiyetindeki tutanağın 3 ve 4. sayfalarında yazıldığı 
veya iddia edildiği gibi sürekli giriş kartı konulu Mayıs 1997 tarihli harekat 4130-97/İç 
Güvenlik Harekat Daire Plan Şube 2 sayılı belgenin veya başka bir emrin eki değildir, 
çünkü sürekli giriş kartı konulu yazının alt tarafında bu yazının eklerini gösteren bölümde 
ekler yazmasına rağmen sadece ek a olarak personel isim listesi yazılmıştır, bu yazının da 
aslında yanlıştır, çünkü tek ek olduğu için ekler yerine eki yazılması gerekirdi, eğer başka 
ekler ve batı  çalışma grubu kriz masası kurulu adlı çizelgede bu yazının bir eki olarak 
düzenlenmiş olsaydı ekler bölümünde ek b veya ek c şeklinde batı çalışma grubu kriz masası 
kurulu adlı çizelgede yazılmış olacak orada yer alacaktı, bu yazının ek a sı olarak 
düzenlenmiş olan batı çalışma grubu alanına giriş yetkisi verilen personel başlıklı işlerin üst 
bilgiler bölümünü incelediğimizde de görülmektedir ki sürekli giriş kartı konulu emrin veya 
üst yazının tarih ve sayı numaraları ile yine yazının gizlilik derecesi bilgileri bire bir aynı 
şekilde ihtiva etmektedir, doğal  olarak giriş yetkisi verilen personele ilişkin yazının yani ek 
a' nın ikinci sayfasında da bu bilgilerin aynı şekilde yer aldığı ve sürekli giriş kartı konulu üst 
yazının ek a nın devamı olduğu açıklanmış ve üst yazının da tarih ve sayı numaraları 
tekrarlanmış, ekin sol ve alt bölümlerine aynı şekilde üst yazıya ait olan gizlilik derecesi gizli 
olarak yazılmıştır, bu bilgilerden de çok açıkça anlaşılmaktadır ki, kolluktaki ifade 
tutanağında iddia edildiği şekliyle bilerek veya bilmeyerek bir şekilde sehven yazıldığı ve 
sorulduğu gibi kriz masası kurulu adlı çizelge sürekli giriş kartı adlı veya konulu belgenin 
veya herhangi bir başka yazının bir eki değildir.

  BÇG kriz masası kurulu başlıklı çizelge a4 kağıdı ölçülerindeki dijital bir alana 
düzensiz, özensiz, kuralsız bir şekilde ve gerçek olmayan iç güvenlik harekat dairesi yani 
İGHD adlı sanal bir kişi tarafından bilgisayar ortamında taslak olarak düzenlenmiştir, bu 
bilgileri biraz önce size takdim ettiğim iki nolu bilgisayar çıktısında bu bilgileri gösteren 
yerde yaratıcı olarak ordaki İGHD' de görebiliriz, ismimin sadece iki kelimenin yer aldığı 
bölüm de bile yazının bütününde var olan yazım formatına ve yazım şekline yazım düzenine 
uyulmamıştır, en azından ismime benzer kelimelerin üzerinde yer alan diğer 11 kişiye ait 
isimlerde uygulanan yazım kurallarına uyulma gereği hissedilmemiştir, sözde kimliğime ait 
olduğu iddia olunan adıma benzer iki kelimelik bilgiler dahil hukuken tanımlamayacak 
şekilde eksik ve hatalı yazılmıştır, üstelik burada yazılı olan telefon numarası da bana ait 
değildir, benim numaram değildir, ben Kılıç Genel Kurmay Başkanlığına ait ben Kara 
Kuvvetlerinde görevliyim, Kara Kuvvetlerinin rumuzu kaledir, bu son derece basit ve çıplak 
gözle  dahi görülebilir, bariz farklılıklar ve eksiklikler bakımından bile söz konusu çizelge 
iddia edilen sözde atılı suça delil olarak ispat ve delil niteliği taşımamaktadır, sonuç olarak 
söz konusu çizelge gerek kollukta, gerekse Savcılıkta soru sormak maksadıyla CD 5' den 
kendilerine ait bilgisayarlardan alınmış belge ve delil gerçekliği olmayan bir dijital çıktı 
niteliğindedir, bir bilgisayar çıktısıdır, bir veridir.

Sözde bu bilgisayar çıktısına bilimsel bir geçerlilik aklen ve vicdanen kabul 
edilebilirlik ve aynı zamanda hukukilik özellikleri kazandırmak maksadıyla Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının yaptırmış olduğu 13 Şubat 2012 tarihli bilirkişi raporunun 147. 
Sırasında yer alan dosya üst veri yollu bilgilerine göre de bu dijital veri 19 Haziran 1997 
tarihinde bilgisayar ortamında yaratılmış ve 19 Haziran 1997 tarihinde son çıktısı alınmış, 



  

çıktı alındıktan sonra yine ilk kez ve son kez 19 Haziran 1997 tarihinde aynı gün aynı tarihte 
değiştirilmiştir, fakat her ne hikmetse düzeltmeden sonra çıktısı alınmamış düzeltme 
yapılmasına rağmen bilimsel olarak anlaşılmaz aklen ve izah edilemez bir şekilde dosya 
üzerinde değişiklik yapan bilimsel olarak bilirkişi tarafından yapılan raporda bulunması 
gereken son on kullanıcı dizin bilgisi ve  bilirkişi raporunda yer almamaktadır ve bu haliyle 
taslak dijital bir word çalışması halinde görülmektedir, bu haliyle bu söylediğim özellikleri 
itibariyle b belgede 147. sırada  BÇG CD 5 Bornova İdris Kriz Msdos dosyası şirketi genel 
kurmay diye devam ediyor, son değişiklik 19 Haziran 1997' de yapılmış, son çıktı 19 Haziran 
1997 de alınmış fakat son değişiklik yapılmasına rağmen son değişiklik yapıldığına dair hiç 
bir kişinin müdahale edemeyeceği şekilde bilgisayarın otomatik sistem mi, işlem takip 
programları sayesinde buraya kaydedilmesi gereken son on değişiklik yapan dizin kısmı 
burada yer almıyor, bunun almamasının nedeni bu bilgilerin değiştirilmiş olması şüphesini 
doğurmaktadır. Çizelgenin aslında kağıda basılı olarak imzalı asıl sureti adli makamlarca 
elde edilememiştir, işleme konmuş gerçek bir çizelgede bulunmamaktadır, icraya konmuş 
olsa bile şahsıma verilmiş sözlü yada yazılı bir emir yoktur.

Adli emanet ve Ankara Cumhuriyet Savcı tutanaklarına göre Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca Tamer Tatar' ın 20 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
teslim ettiği ileri sürülen CD5' ten önce 21 Aralık 2011 tarihinde sonra da 22 Aralık 2011 
tarihinde olmak üzere  iki ayrı günde iki ayrı tutanakla toplam 6773 sayfalık bilgisayar 
çıktıları ile birlikte BÇG kriz masası konulu adlı çizelgenin de çıktısının alındığı idddiası 
öğrenilmiştir, size sunmuş olduğum belge İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının göndermiş 
olduğu belgedir, buraya el yazısı ile düşülmüş bir not var.

Şimdi bunları açıklayacağım ben daha sonrada 22' sinde Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca tekrar çıktı alındığına dair bir hem 21 de alındığına dair el yazısı bir bilgi 
girilmiş, sonra 22' sinde de bir tutanak halinde resmi yazı ile tekrar tutanak haline getirilmiş, 
iki defa bundan şu anlaşılıyor iki defa çıktı alınmış, mütakiben de Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tam iki ay sonra yani çıktıları aldıktan iki ay sonra 24 Şubat 2012 tarihinde 
genel kurmay başkanına bir yazı yazıyor, 04 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu 
oluşturulması, 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu, 29 Nisan tarihli BÇG rapor 
sistemi, 06 Mayıs 1997 tarihli batı harekat komsepti, 27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı 
ve BÇG kriz masası konuları ile ilgili tüm belgelerin Savcılığına gönderilmesini talep 
etmiştir,  genel kurmay başkanlığı  06 Mart 2012 tarihli bir resmi yazı ile istenilen belgelerin 
bir kısmının onaylı fotokopilerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir ancak kriz 
masası kuruluna ait bir bilgi ve belge olmadığı için gönderilememiştir.

Ayrıca bilgi edinme kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 19 
Haziran 2012 tarihli yazılı resmi cevapta da Jandarma genel komutanlığı bünyesinde batı 
çalışma grubu kriz masası kurulu isimli bir yapılanma ile ilgili herhangi bir yazışma ve 
tebligata rastlanmadığı bildirilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığının arşiv imha 
tutanaklarında da yer almaktadır.

İddia makamının talebi üzerine genel kurmay başkanlığınca gönderilen ve deliller 
klasörünün iki nolu CD' sinde  43163-307 sayfa 43164-303 sayfa, 43165-308 sayfa, 43166- 
382 sayfa olmak üzere bu klasörlerde yer alan kara kuvvetli komutanlığı istihbarat 
başkanlığının 1981-2006 yıllarını kapsayan 25 yıllık şimdi burda 1981-2006 diyorum aslında 
1979 yılını kapsıyor ben tek tek belgeleri inceledim fakat imha tutanağının üzerinde 1981 ile 
2006 tarihleri dahil evraklar imhaya tabi tutulmuştur dendiği için 1981-2006 ama içerisinde 
1979 tarihli evraklarda var, toplam 1300 adet belgenin hiç birinde konusu kriz masası kurulu 
veya batı çalışma grubu olan herhangi bir evrakta yer almamaktadır.

22 Şubat 2012 tarihinden itibaren kovuşturmanın başladığı 02 Eylül 2013 tarihine 
kadar olan soruşturma sürecinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı ,MİT Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Genel 



  

Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Bakanlıklar, Yüksek Öğretim Kurulu, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve diğer tüm kamu kurum kuruluşları ile yüzlerce müştekilerden yapılmış 
olan tüm yazışmaları taradım, BÇG kriz masası kurulu adlı dijital çizelgesinin ne aslı, nede 
aslının fotokopisi, ne fotokopisi, ne fotokopinin fotokopisi, nede aslının veya fotokopisinin 
tıpkı çekimi ile nede orjinal veya fotokopisi dahil anlaşılamayan bir suretinin tıpkı çekimi 
bulunamamış ve doğruluğuda teyit edilememiştir.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Genel Kurmay arasında yapılmış olan yüzlerce 
yazışmalardan bunların arasından sadece dosya ekinde heyetinize sunmuş olduğum 34 adet 
belgeden  bir husus çok açık ve net olarak anlaşılmıştır.

BÇG kriz masası kurulu adlı çizelgenin kanunlara aykırı olarak elde edilmiş CD 5 
den alınmış olması nedeniyle hukuken delil olma niteliği taşımadığını beyanlarım içerisinde 
zaman zaman ifade ettim.

 BÇG kriz masası kurulu çizelgenin elde edildiği CD 5' e ait kanuni hukuki şüpheleri 
iddianameye ait deliller dosyasındaki mevcut belgeler üzerine açıklayacağım, bilgi edinme 
kapsamında genel kurmay başkanlığı 23 Ekim 2012 tarihli şahsıma vermiş olduğu resmi 
cevabi yazısıyla söz konusu CD 5' in boş haliyle yani seri numarası 3250 ve 3299 arasında 
yer alan 50 adet CDlerin tüm bu kapsamda da A..3278 yazan CD' nin genel kurmay 
başkanlığına ait olduğunu kabul etmektedir, bu husus tartışmasız bir gerçektir, yine bilgi 
edinme kapsamında genel kurmay başkanlığı 10 Temmuz 2013 tarihli cevabi yazısı ile de 
a3278 numaralı CD5' in genel kurmay karargah ve destek grup komutanlığı taşınır mal 
saymanlığında görev yapan ikmal başçavuş Hüseyin Alacam tarafından boş olarak genel 
kurmay karargah ve destek kıtaları grup komutanlığı personel kısmı rehberlik ve danışma 
merkezindeki idari işler astsubayı olarak görev yapan Başsçavuş Mahmut KISKACI' ya 
teslim edildiğini resmi yazı ile belirtmektedir, bu husus genel kurmay başkanlığının meskul 
yazısına göre tartışılmaz bir gerçektir, seri numaraları 3250 ile 3299 arasında yer alan ve 
üzerinde A3278 soruşturma evrakların da da CD5 olarak adlandırılan söz konusu CD 5 boş 
olarak genel kurmay karargah ve destek kıtaları grup komutanlığı personel kısmı rehberlik 
ve danışma merkezinde idari işler astsubayı olarak görev yapan Başçavuş Mahmut KISKACI' 
ya teslim edildikten sonra bu personelin görev yeri, görevinin özellikleri rütbesi itibariyle 
yasal olarak ulaşması ve yasal olarak nüfus etmesi imkansız aynı zamanda da ettiği takdirde 
suç olan CD5 içindeki bilgiler bu şahıs ve bilinmeyen şahıslarca 25 Mayıs 2007 tarihinde 
saat:14:54' te yüklenerek biraz sonra bu soruşturmanın deliller kısmında yer alan belgeler ve 
tutanaklar üzerinden kimliklerini açıklayacağım aşağıdaki kişilere nasıl gönderilmiştir. 

Söz konusu CD5 içindeki bilgiler yetkisiz kişi ve kişiler tarafından kanunlara 
aykırı olarak genel kurmay başkanlığından çıkarılmıştır, böyle olduğu gerçekliği veya 
şüphesi iddia makamınca da kabul edildiği için CD5' in tesliminden hemen sonra CD5 den 
alınan bilgisayar çıktılarının asılları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Şubat 
2012 tarihinden itibaren mütakip zamanlarda genel kurmay başkanlığından defa kez talep 
edilerek temin edilmeye çalışılmıştır. Bu CD' nin delil olma özelliği hukuken ortadan 
kaldırılmıştır, adli bilişim hukukuna göre. 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tekrar 31 Temmuz 2012 tarihli 2012/200 sıra 
numaralı Adli Emanet tutanağına göre de 21 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından gönderilen Ergenekon, Balyoz ve Gölcükle ilgili 28 Şubat belgeleri 
aslı yazılı bir adet CD' nin daha 31 Temmuz 2012 tarihinde yani yedi ay sonra Adli Emanete 
teslim edildiği anlaşılmaktadır,  16 Ocak 2013 tarihinde müşteki Tamer Tatar Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak müşteki sıfatıyla beyanda bulunmuş aynı zamanda da 
07 Nisan 1997 tarihinde İnönü Salonunda yapıldığı iddia edilen toplantıya ait sözde 
tutanaklarla birlikte bir takım evrakları da teslim etmiştir.

 Ankara Cumhuriyet Bşsavcılığının 18 Ocak 2013 tarihli tutanağına göre Tamer 
Tatar yine her zaman ki gibi göndereni tanımamaktadır, yine belgeler kargo ile gönderilmiş, 



  

fakat bu sefer kargo poşetinin üzerinde Eray Karabay bilgisi vardır, Tamer Tatar gönderenleri 
hiç tanımamasına rağmen Ahmet Yılmaz Eray Karabay birbirlerinden habersiz olarak Tamer 
Tatar' ın yazışma adresini, yazışma kimlik bilgilerini ve mağdureyetini çok iyi ve eksiksiz 
olarak bilmektedirler, en önemlisi de Ahmet Yılmaz ve Eray karabay Tamer Tatar' ın bu 
gönderileri alır almaz açmadan, bakmadan, incelemeden içinde bir suça ait delil olduğunu 
hissederek, anlayarak hiç vakit kaybetmeksizin, tereddüt etmeden sadece ve sadece ama 
yalnız İstanbul ve Ankara C. Başsavcılıklarına götüreceğini de çok iyi bilmektedirler.

   Söz konusu CD' nin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olduğu şüphesi mutlaka 
soruşturması ve  açığa çıkarılması gereken bir husustur, aynı zamanda bilirkişi incelemesi 
yaptırılmadan bilgisayarlardan çıktı alınmış olması mütakiben yaptırılmış olan bilirkişi 
incelemesinin ise asıl CD üzerinden yaptırılmış olması, CD içerisinde yer alan klasör ve 
dosyaların ayrıntılı olarak dökümünün bir tutanağa bağlanmamış olması ve en önemlisi de 
inceleme yapılmadan H değerlerinin tespit edilmemiş olmaması sebeplerinden ötürü 
iddianamede yer alan tüm dijital verilen ve özellikle CD5' in adli bilişim açısından da 
hukuken de delil olma özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Söz konusu bilirkişi raporunun adli 
bilişim açısından hukuki olarak bilimsel anlamda değeri en azından eksik ve tartışmalıdır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 13 Şubat 2012 tarihinde yaptırmış olduğu 
bilirkişi raporuna göre söz konusu kriz masası kurulu çizelge  adlı dijital veri 19 Haziran 
1997 tarihinde kaydedilmiş, yani iddia edilen suçun tarihinden 1 gün sonra bilgisayar 
ortamında oluşturulmuş, BÇG CD5 Bornova idris adlı klasör içinde kriz/MS.Doc. olarak 
adlandırılmış bir dosyadır, fakat bu dosya genel kurmay başkanlığının 23 Ekim 2012 tarihli 
yazısıyla bilgi edinme kapsamında, genel kurmay başkanlığının merkezi dosya 
sunucularındaki şifreli ve şifresiz alanlar ile yedekleme sisteminde kriz Ms.Doc adlı dosyanın 
aynı zamanda da CD 5 Bornova İdris adlı klasörün bulunmadığı tespit edilerek bildirilmiştir 
yani bu çizelgenin oluşturulduğu CD 27 Mayıs 2007' de Genel Kurmay Karargahında da 
oluşturulduysa bu CD' nin oluşturulduğu an itibariyle Genel Kurmay Başkanlığının Ana 
Serverının sistem ve program işlem, takip, programları ile an ve saniye itibariyle kayıt altına 
alan ana server sisteminde yapılan taramada böyle bir dosya, böyle bir dosyanın klasörü ve 
kendisinin o olmadığı belirtilmiştir, yani bu çizelge diye bir dijital veri ve bu verinin de 
içinde aldığı İdris klasörü yok, öyle diyor genel kurmay başkanı, fakat bu dosya genel 
kurmay başkanlığının 23 Aralık 2012 tarihli yazı ile yine bu dosyanın bilirkişi raporundaki 
üst veri yolu bilgilerine göre şirket ve yazar bilgisi olarakta genel kurmay ismi atanmış,  son 
kaydeden kullanıcı ise gerçek olmayan İyd adlı sanal kişiydi, bu sanal kişinin de gerçek 
kimliği bu güne kadar tespit edilememiştir. Tüm dosyadaki ifadeleri okudum, tüm yazıcıların 
ifadelerini tek tek inceledim, İyd adlı şahıs bendim veya şu kişiydi diyen ifadeye 
rastlamadım, fakat genel kurmay başkanlığının 23 Ekim 2012 tarihli yazısıyla yazarı genel 
kurmay, son kaydedildiği iyd olan bilgisayar dosyası yine genel kurmay başkanlığının 
merkezi bilgisayar sunuclarında şifresiz alanlarında bulunamadığı resmi yazı ile tarafıma 
açıklanmıştır.

Bu bilgiler kapsamında şahsıma atılı suçla ilgili sözde kriz masası konulu adlı 
çizelgenin gerek kanuna aykırı yollarla edilmiş bir CD' den alınan bir bilgisayar çıktısı 
olması, gerekse CMK ya göre teknik ve hukuki yönden yapılması zorumlu olan işlerin 
eksik ve hiç yapılmış olması, aynı zamanda meskul CD'lerden alınan bilgisayar çıktısının 
mevcut görünüm ve içeriği ile somut delil olarak aleyhime değerlendirilmesi maddeden ve 
kanunen de mümkün değildir, iddia makamı tarafından tanzim ve imza kılınan 1309 sayfalık 
iddianamede sadece kara kuvvetleri komutanlığı İsrafil Aydın parantez içinde Kılıç-2284 
ibaresinin yer aldığı, BÇG kriz masası kurulu çizelgenin hukuken tek başına delil olarak 
değerlendirilemediği için bu belgeyi 10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu emri 9-a maddesiyle 
zoraki ve maddi gerçeğe aykırı olarak bir ilişkilendirilme çabası görülmektedir, bu 
ilişkilendirmeyi yaparken de 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu konulu emrin 9-a 



  

maddesinde yer alan yazılı hususlar somut maddi gerçeğe aykırı bir şekilde değiştirilerek 
sehven bir değerlendirme yapılmaktadır, söz konusu belgede kriz masası kurulu 
çalışmalarına kuvvet komutanları ve jandarma genel komutanlığı istihbarat başkanları 
veya temsilcilerinin katılacaklarını belirten iddia olunan suçun eylemi itibariyle son derece 
şüpheli ve teyide muhtaç somut olarak suç ve eyleme yönelik hiç bir anlam taşımayan 
ibareler yer almaktadır, ancak iddia makamınca 10 nisan 1997 tarihli emrin 9-a 
maddesindeki kuvvet komutanlıkları ve jandarma genel komutanlığı istihbarat başkanları 
veya temsilcilerinde yer alan veya kelimesini iddianamenin 1136. sayfasında ve kelimesi 
olarak değiştirilerek bu bilinçli sözde sehven eylemle ağır hukuki sonuçlar doğuracak şekilde 
katılanların kapsamı genişletilmeye çalışılarak kuvvet komutanlıkları istihbarat başkanlarının 
yanı sıra temsilcilerinin de birlikte katıldıkları sanıklar aleyhine somut bir delil olmaksızın 
vede ispat edilmeksizin, varsayım yoluyla batı çalışma grubu kriz masası çizelgesinin 
doğruluğu teyit edilme çabasına gidilmiştir, bu değerlendirme doğru olmadığı iddia makamı 
tarafından da toplanan dosya ve dosyada sunulan bilgilerle olgularla ve belgelerle 
kanıtlanmaktadır.

Şöyle ki 19 Haziran 1997 tarihinde bilgisayar ortamında oluşturulduğu iddia olunan 
sözde kriz masası çizelgesinde yer alan isimler kuvvetler açısından incelendiğinde, kara 
kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri komutanlığı jandarma genel komutanlığı 
istihbarat başkanları isimlerinin bir şekilde burada yer aldığı gözüküyor, bu bilgiler ve 
görevleri yer alıyor, bu meskul kriz masası çizelgesinde ancak hava kuvvetliği komutanlığı, 
deniz kuvvetliği, jandarma genel komutanlığı temsilcilerine ait herhangi bir kimlik bilgileri 
yer almamaktadır, iddia makamının gerçeğe aykırı ön kabulüne göre kuvvet komutanlıkları 
istihbarat başkanlıkları ile kuvvet komutanlıklarının temsilcilerinin isimleri de olması 
gerekiyordu, oysa çizelgede veya kelimenin doğru kullanımımı türkçe anlamımı gereği 
sadece kuvvet komutanlıkları istihbarat başkanlığı kimlik bilgileri yer almaktadır.

Bu biraz önce söylediğim delil olarak  kabul edilebilecek çizelgede bile yine iddia 
makmının delilleri arasında yer alan genel kurmay başkanlığı genel sekreterine ait tarihçede 
genel kurmay başkanlığında icra edilmiş toplantıların tutanaklarında 08 Mayıs 1997 - 02 
Temmuz 1997 tarihleri arasında pazartesi ve perşembe günleri düzenli olarak yapılmış 
olan veya olduğu iddia edilen 10 adet batı çalışma grubu toplantılarına ait tutanaklarda 
yalnızca kuvvet komutanlıkları adına istihbarat başkanlarının görevleri ile ilgili makam 
isimleri yer almaktadır, kuvvet komutanlıkları adına temsilcilerin katılmadığı gerçek değil, 
dosyaya konmuş olan bu belgeden de doğrulanmaktadır, ayrıca genel kurmay başkanlığı 
karargahında icra edilmiş olan toplantı tutanaklarında yer alan 08 Ocak 1997 de 29 Aralık 
1997 tarihleri arasında yapılmış olan 60 adet haftalık iç güvenlik toplantılarında da aynı 
şekilde yalnız kuvvetlerin istihbarat başkanlarının görevleri ile ilgili makam isimlerinin yer 
aldığı açıkça görülmektedir.

Yine deliller klasörü içerisinde gösterilen iç güvenlik harekat dairesi plan şube 
haftalık brifing arz ve toplantısı yönergesi, şimdi bu belge savcılık ve kollukta şahsıma 
gösterilmemiş ve bu konuyla ilgili herhangi bir soru sorulmamıştır fakat şahsıma atfedilen 
deliller dosyasında bu belgelerin de yer aldığını gördüm, fakat bu belgedeki lehe olan 
hususlarda aleyhime gibi, yani aleyhimede değerlendirilmemişte fakat dosyaya konmuş, 
neden konduğunu da anlamadım, çözemedim.

Fakat burda incelenmiş olsa orda da lehime olduğu gözükecektir, şöyle ki iç 
güvenlik harekat dairesi plan şube haftalık brifingi arz ve toplantı çizelgesi pazartesi ve 
perşembe günleri saat:14:00' da yapıldığı belirtilen batı çalışma grubu burdaki ifadesiyle 
okuyorum yani yanlış anlaşılmasın, üst kurul toplantılarına ait açıklamalarda yalnız kuvvet 
komutanlıklarını istihbarat başkanları ve makam isimlerinin yer aldığı görülmektedir.

Deliller klasöründe yer alan  batı çalışma grubunun kuruluş ve amacını açıklayan 
bilgi notunu, buda aynı şekilde Savcılık ve kollukta tarafıma gösterilip tarafıma soru teyit 



  

edilmedi, ikinci sayfasında yine aynı şekilde kuvvet ve jandarma genel komutanlıkları 
istihbarat başkanlığı görevleri ile ilgili makam bilgisi yer almaktadır.

 BÇG çalışmaları devir teslim memerandumu bu da aynı şekilde şahsıma bunla 
ilgili herhangi bir kolluk ve Savcılıkta soru teyit edilmedi, bunun da üçüncü sayfasında 
pazartesi ve perşembe icra edilen toplantılar bölümünde yine kuvvet istihbarat başkanlarının 
görevleri ile ilgili makam isimleri yer almaktadır, yukarıda açıkladığım ve dosya da yer alan 
bu deliller benim meskul toplantılara katılmama olanak vermemektedir, lehime olan bu 
delillerin aleyhime delil olarak değerlendirme yoluna gidilmeside hukuken yerinde değildir.

İddia makamının kendisi tarafından 19 Haziran 1997 tarihli batı çalışma grubu 
kriz masası kurulu adlı çizelgenin hukuki dayanağı olarak dava dosyasına koymuş olduğu 
toplantı tutanaklarından, diğer belgelerden de anlaşılacağı gibi şahsımın  söz konusu bu 
çalışmalara katılma olasılığımın olmadığı, hususu açıkça dosya tarafından 
kanıtlanmaktadır, şahsıma ait kimlik bilgileriyle benzer şekilde eksik ve yanlış olarak 
yazılmış toplam 4 benzeyen ve eksik hatalı iki kelimeden oluşan bilginin BÇG kriz masası 
kurulu adlı çizelgesine iradem ve bilgim dışında yazıldığının çok açıkça ortaya 
koymaktadır, kimin yazdığını bilmiyorum, ismimin iradem dışında söz konusu çizelgede 
yer almasını açıklayan dikkat çeken bir husus daha bulunmaktadır, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin resmi yazışmalarında ve tutanaklarında imza blokunda yer alan personel 
kimlik bilgilerinde mutlaka sınıf, branş, rütbe ve sicilin belirtilmesi ve yazılması 
gerekmektedir, yani Topçu Kurmay Binbaşı İsrafil Aydın 1982-1989 açılarak imza blokunda 
bu şekilde açıldığı takdirde bir anlam ifade eder, diğer yazışmalarda ise yani bu meskul kriz 
masasında olduğu gibi orda olması gereken ise personel kimlik bilgilerine sınıf, branş, rütbe, 
ad soyad ile birlikte Topçu Kurmay Binbaşı İsrafil Aydın yazılması gerekirdi.

Nitekim iddianamede yer alan söz konusu belgelerde yüz şüpheli sanığın söz konusu 
kimlik bilgileri askeri yazışma kurallarına göre tam ve doğru eksiksiz olarak yazılmıştır, bir 
kaç istisna hariç kişiler burda kendileri ile ilgili özel durumları açıkladılar yani yarbay 
yazılması gerekirken yüzbaşı yazılmıştır gibi, kullanılmayan astsubaylara ait kademeler bile 
yazılmış iken şahsıma ait yazılması hukuken zorunlu olan sınıfım, topçu, branşım kurmay, 
rütbem olan binbaşı yazılmamıştır. Bu bilgiler tıpkı bir adli personelin hukuken tamamlayan 
sicil numarası gibidir, üstelik telefon numaramda daha önce belirttiğim gibi kara kuvvetleri 
komutanlığı santral rumuzu olan Kale rumuzu olarak yazılması gerekirken Kılıç olarak 
yanlış yazılmıştır, yani sözde bu belgeyi hazırlayan ve hazırlayanlar ne sınıfımı, ne rütbemi, 
ne branşımı, ne telefonumu bilmiyorlar, üstelik de hem ismimin yanıma kara kuvvetliği 
komutanlığı yazıyorlar, hemde kara kuvvet komutanlığı santral rumuzunuda bilmiyorlar.

Söz konusu BÇG kriz masası kurulu adlı çizelge incelendiğinde görülmektedir ki bu 
çizelgede ismimin yanında hangi sıfatla bu çizelgede yer aldığım katıldığım da yazılmamış, 
İsrafil Aydın sarı çizmeli mehmet ağa, niçin orda ne yapacak, niye bulunuyor, yazıcı mı, 
sekretarya mı, ne olduğu belli değil, yani iddia makamınca gerçeğe aykırı olarak varsayımla 
ileri sürülen sözde temsilci olma şüphesi bile bu çizelgede yer almamaktadır, bu bilgi 
eksikliği ve yazım yanlışları da göstermektedir ki söz konusu şahsıma kurmaya çalışan ve 
hatalı eksik bilgilerin iradem ve bilgim dışında, bilgim dışında üçüncü şahıslarca dijital bir 
çalışmada ancak ve ancak yine sadece kendilerinin açıklayabileceği şekilde sehven 
yazıldığını veya yıllar sonra monte edenlerin açıklayabileceği şekilde sonradan monte 
edildiğini açıkça ortaya koymaktadır, ayrıca bu eksik ve hatalı bilgilerle dosyadaki diğer 
sözde mevcut deliller ve ifadelerle  ile şahsıma iddia edilen atılan suç ve suçların 
irtibatlandırmak hem kanunen hemde hukuken imkansızdır.

 Genel kurmay başkanlığının 04 Ekim 2012 ve 23 Ekim 2012 tarihli yazılarıyla 1997 
ve 1998 yılları içerisinde şahsımın hiç bir şekilde genel kurmay başkanlığı karargahına giriş 
ve çıkış yapmadığı somut olarak resmi belgelerle kanıtlanmıştır yani ben belge toplamaya 
başladım ve dedim ki 1997-1998yılı içerisinde sadece 1997 değil genel kurmay başkanlığında 



  

katıldığım tüm toplantıların giriş çıkış kayıtlarının, toplantı tutanaklarının, çizelgelerin 
bununla ilgili tüm bilgi ve belgelerin dosyaya ve şahsıma gönderilmesini istedim, yok 
ellerinde 1997-1998' e ait bir giriş çıkış kaydı ile ilgili bir CD var bu CD' de şahsıma ait bir 
bilgiye rastlanılmadığı resmi yazı ile tarafıma bildirildi, genel kurmay başkanlığının aynı 
tarihli yazısı ile sürekli giriş kartı, geçici giriş kartı veya toplantılara özgün verilmesi 
gereken giriş kartı verilmeden, toplantıya katılacak  personel ait kimlik bilgileri 
bildirilmeden herhangi bir görevlendirme emri olmadan genel kurmay başkanlığı 
karargahına giriş yapmamın toplantılara katılmamın mümkün ve olanaklı olmadığı da yine 
Türk Silahlı Kuvvetlerin mevcut yönergeleri ve mevzuatları ile bu resmi yazı ile tarafıma 
gönderilmiştir.

Ayrıca kara kuvvetli komutanlığının 19 Eylül 2012 tarihli yazısı ile 1997 ve 1998 
yılları içerisinde genel kurmay başkanlığı icra edilen toplantı ve çalışmalara katılmadığıma 
dair herhangi bir görevlendirme emri veya belge bilgi bulunmadığı da belirtilmiştir. 

Genel Kurmay Başkanlığı 23 Ekim 2012 tarihli yazısıyla Kara Kuvvetleri 
Komutanlığınca yazılı ve sözlü bir emirle batı çalışma grubu kriz masası kurulunda 
görevlendirilmediğime ve genel kurmay başkanlığında ifşa edilen çalışma ve toplantılara 
katıldığıma dair bir belge ve bilgi bulunmadığını açıkça belirtmiştir.

Genel kurmay başkanlığının 05 Kasım 2012 tarihli Kara Kuvvetliği Komutanlığının 
02 Ekim 2012 tarihli Ankara C. Başsavcılığının 22 Ağustos 2012 tarihli yazılarıyla 2 Haziran 
1997 tarihinde Mili Müdafaa Caddesinde Başbakanlığının önünde geçirmiş olduğum 
yaralanmalı trafik kazası nedeniyle 02 Haziran 1997-11 Ağustos 1997 tarihleri arasında 
tedavi, istirahat süreçlerini gösteren kayıtlar ile belirtilen süreçte görevde bulunmadığımı da 
resmi belge ile ortaya koymuştur.

 Ankara C.Başsavcılığının 30 Temmuz 2012 Kara Kuvvetleri Komutanlığının 09 
Nisan 2013 tarihli resmi yazıları ile 11-24 Temmuz 1997 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs 
Türkiye Cumhuriyetinde izinli olduğumu, 29 Eylül 1997 ve 29 Mayıs 1998 tarihleri arasında 
9 ay süre ile ingilizce Lisan Kursu nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lisan Okulu 
Küçükyalı/İstanbul'da bulunduğumu belgeleri ile kanıtlamaktadır.

  22 kişilik görev bölümü yani bir görevlendirme yok, 26 kişilik telefon rehberi, bu 
telefon rehberinde de ismim yok, 45 kişilik BÇG alanına giriş yetkisi verilen personel isim 
listeleri bunlarında hiç birinde ismim yok, yetkide verilmemiş, CD' de yer alan 1210 adet 
dijital derginin 1209' da kolluk ve savcılık sorgusunda gösterildiği iddia olunan bilgisayar 
çıktısı belgelerden ve bugüne kadar huzurunuzda dinlenen tüm sanıkların beyanlarından, 
davaya ait toplam 7 dijital klasör, 355 pdf dosya ile 213870 sayfadan oluşan delillerin 
tamamında kriz masası konuda şahsımın görev yaptığında veya toplantılara katıldığıma, 
doğrudan doğruya ve dolaylı bir şekilde bir ilgim ve iştirakım olduğuna dair aleyhime tek 
bir bilgi, tek bir belge, tek bir beyan ve tek bir ifade bulunmadığını  biraz önce belgeler 
üzerinde somut olarak açıkladım, devletin resmi kurumları olan genel kurmay başkanlığına, 
kara kuvvetleri komutanlığına, diğer kuruluşlara somut tartışılmaz, kanuni, hukuki, resmi 
belgelerin ışığında, görevlendirme ile ilgili herhangi bir yazılı ve sözlü bir emrin ve iradenin 
bulunmadığı, şahsım tarafından da yazılı olarak tebellüğ edilmemiş veya şifai olarak irade 
gösterilmemiş vede herhangi bir kabul olmadığına, üstelikte 1997-1998 yıllarında genel 
kurmay başkanlığı karargahına giriş çıkış yapmadığıma, aleyhime olan bir tanıklık ve ifade 
bulunmadığına göre genel kurmay başkanlığı karargahında kurulduğu ve faaliyet gösterildiği 
iddia edilen bir kurulda görevlendirildiğim iddiası sadece hukuka aykırı olarak elde edilmiş, 
gerçek dışı bir CD' de yer alan dijital taslak bir sayfa çizelgedeki yanlış, hatalı, eksik, dört 
kelimeden oluşan, doğruluğu somut olarak ispat edilemeyen, eylem ve eylemle ilişkisi 
kanunen ve hukuken ortaya konmadan bir iddiadan ibarettir.

 İzah etmeye çalıştığım somut deliller, belgelediğim, istirahat, tedaviler ve kurslar 
bile dikkate alındığında belirtilen tarihte atılı suçun tarafımdan işlenmesine maddeten 



  

mümkün olmayacağı açıkça görülmektedir. Kaynağı itibariyle belirsiz olan, elde ediliş 
itibariyle kanuna ve hukuka aykırı olarak elde edilen teşhis edilmeden şahıs yada şahıslar 
olarakta Türk Silahlı Kuvvetleri ile husumetleri bulunan Tamer Tatar adlı kişi ve kişilerce 
teslim edilmiş olan bir CD' deki bir dijital veriden alınan imzasız bir bilgisayar çıktıda gerçek 
dışı olarak kara kuvvetleri komutanlığı İsrafil Aydın Kılıç - 2284 ibaresi içeren iki kelime ile 
söz konusu kurulda görev aldığıma dair soyut iddia hukuken aleyhime delil olarak  kabul 
edilip değerlendirilemeyeceğinden atılı suçla ilgili herhangi bir eylemim olmadığı için atılı 
suçun unsurları oluşmamıştır, kovuşturmanın sonucunda hakkında atılı suçtan beraatime 
karar verilmesini, heyetinizden saygılarımla arz ederim."

Söz konusu BÇG kriz masası kurulu adlı dijital çizelgenin sayın İdris Koralp ve 
emrindeki çalışan plan  subaylarından biri tarafından hazırlandığı iddia edilmektedir. 
Fakat söz konusu dijital verinin bilgisayar çıktısının üzerinde ise sadece Sayın İdris Koralp’ın 
imza bloğu açılmış bulunmaktadır. İddianameye göre söz konusu belgenin sayın İdris Koralp 
ve mahiyetindeki plan subayları tarafından hazırlanmış olduğunun ileri sürülmesine karşın 
hazırlayanların bile böyle bir çizelgeden bilgileri olmadığını beyan ettikleri için sayın İdris 
Koralp ile birlikte görev yapan plan subayları sayın Ziya Batur hariç soruşturma safhasında 
söz konusu belgenin çıktısı bile gösterilmemiş ve soru sorulmamıştır. 

Bu konuyla ilgili olarak iddianamede yer alan 27 sanığın iddianamedeki geçen kriz 
masasıyla kuruluyla olan ilgilerini inceledi. Kriz masası kurulunda da isimleri geçen on 
kişiden onunun savcılık sorgu zabıtlarıyla da beraber iddianamedeki ifadelerini 
karşılaştırdım.

 Şimdi bunları sırasıyla açıklayacağım söz konusu Batı Çalışma grubu kriz masası 
hattı çizelgenin hazırlanmasıyla ilgili olarak iddianamenin 95. sayfasında sayın İdris Koralp , 
sayın Hamza Özaltın, sayın Ömer Özkan ve sayın Çevik Bir’ in savcılık sorgu ifadelerine 
de yer verilmiş şahısların sırasıyla sorgu zaptındaki beyanları iddianamede sözle özetlenerek 
ancak özetlenirken doğal olarak kısaltılması gereken cümleler hem maddeten değiştirilerek 
hem de anlamca değiştirilmek suretiyle yani cümleler artarak sehven yer almıştır.

 Şüpheli İdris Koralp Cumhuriyet savcılığına 14 Nisan 2012 tarihinde verdiği 
ifade özetle belgeyle ilgili olarak söz konusu belgenin 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
grubu kurulması konulu belgenin 9. maddesi ile örtüştüğünü ve bu belge ile uyumlu olarak 
hazırlandığını kendisinin alt bölümünde çalışanların veya plan subayları tarafından 
hazırlanmış olabileceğini belirtmiştir ifadesi bu şekilde özet olarak iddianameye geçirilmiştir.

Oysa sayın İdris Koralp’ın savcılık ifade tutanağındaki beyanı şu şekildedir: söz 
konusu belge 10  Nisan 1997 tarihli BÇG ‘nin dokusal maddesinde belirtilen yazı ile uyumlu 
olarak hazırlanmıştır. Ben şu an bu yazıyı tam olarak hatırlamıyorum. Benim alt bölümünde 
çalışanlar yada  plan subayları hazırlamış olabilirler fakat buna tam olarak hatırlamıyorum. 
Peki sorgu zaptındaki bu ifade ile iddianamedeki beyan birbirine ne kadar uyuşmakta sorgu 
tutanağındaki yazılı olan ifadelerin özetlenerek iddianameye aktarılmasındaki bu 
farklılıklarla sayın İdris Koralp adeta tereddütsüz gözü kapalı olarak bu belgeyi hatırlamış 
kabul etmiş gibi gösterilmekte veya böyle bir algı olgu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu 
ifadeden de çok açıkça anlaşılmaktadır ki şüpheliye ait olmayan beyanlarla şüpheliler maddi 
gerçeğe aykırı olarak gösterilen belgeleri ve iddiaları kabul eder bir konuma 
düşürülmektedirler. 

Sayın Hamza Özaltın 15 Nisan 2012 tarihinde Cumhuriyet savcılığına verdiği 
ifadesinden özetle İç güvenlik harakat dairesi şube müdürü İdris Koralp ‘ın talimatı üzerine 
Batı Çalışma grubunda idari işler  astsubay olarak çalıştığını  asil görevine de devam ettiğini 
Batı Çalışma grubu kriz masası kurulu adlı belgeyi de İGHD şube müdürü İdris Koralp’ın 
hazırladığı şeklinde ifadeleri özetlemek iddianamede aynen birebir bu cümle yazılmıştır. 

Evet gerçekte sanık Sayın Hamza Özaltın savcılık ifadesinde de ne demiş  söz 



  

konusu belgeyi  İç güvenlik harekat dairesi  plan şube müdürü İdris Koralp hazırlamıştır 
şeklinde cevap vermiştir. Fakat sanık Hamza Özaltın yine aynı savcılık sorgu sırasında Batı 
Çalışma grubuna Türkiye genelinde ulaştırılan veriler nerede bulunuyordu sorusuna karşılık 
olarak ben bu evrakları alırdım bunları benim açma yetkim yoktu zarfın dışındaki kayıt 
numaralarından evrak kayıt defterine kayıt ettikten sonra şube müdürüme arz ediyordum 
açma yetkisi ona aitti açtıktan sonra ilgili bölümlerdeki proje subaylarını çağırarak 
zarflarıyla birlikte kendilerine veriyordu ben de  proje subaylarına hangi evrakları aldığını 
sorarak kayıt numarasına göre kendisine teslim ediyordum şeklinde cevap vermiştir. Sanık 
Sayın Hamza Özaltın bu beyanında Türk silahlı kuvvetlerinde görevli olan personelin 
rütbesi ve görevi itibariyle bilmesi ve nüfuz etmesi gereken bilgilerin gizlilik derecelerine 
göre yetki kategorisine kendince göre  çok anlaşılabilir şekilde ifade etmektedir. Ancak 
şubesine gelen hiçbir evraka nüfuz edemeyen hatta  zarfını bile açamayan idari işler 
astsubayı sanık Hamza Özaltın ‘ın BÇG kriz masası kurulu adlı çizelgeyi şube müdürü İdris 
Koralp ‘ın bu şekilde net bir şekilde hazırlamış olmasını hatırlaması son derece manidardır.

 Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan sivil Ömer Özkan ise 14 Şubat  2012 tarihinde 
Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu ifadesinden özetle Batı Çalışma grubunda sivil 
memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını talimat üzerine belgeyi kendisinin yazmış 
olabileceğini belirtmiştir şeklinde savcılık ifadesi özetlenerek iddianameye yazılmıştır. Oysa 
heyetinize sunmuş olduğum dosyada 5 numaralı belgede yer alan savcılık ifade zaptındaki 
Sayın  Ömer Özkan şu şekilde diyor: bu belgeyi ben yazmış olabilirim ama tam olarak 
hatırlamıyorum. Görevlerinde tam olarak bilemiyorum isimleri geçen şimdi burada ifade 
etmek istemiyorum A ve B şahsını biliyorum bizim birime gidip geldiklerinden dolayı 
tanıyorum diye ifade vermiştir. 

Ayrıca Ömer Özkan’ın kendisine gösterilen tüm belgelere hatta soruların çoğuna 
sivil memur olmam sebebi ile verilen görev gereği hazırladım bilgim yoktu şeklinde cevap 
vererek belgelerin tamamına yakınını kendisinin hazırladığını kabul  ediyor yani Ömer 
Özkan hem gösterilen tüm belgeleri kendisinin hazırladığını söylüyor hem bilgisinin 
olmadığını ifade ediyor.  Ömer Özkan’ın içeriği hakkında bilgisinin olmadığı bir belgeyi 
kendisinin hazırlamış olma ihtimali iddianamede kanıt ispat olarak yer almakta ancak 
hatırlamadığı hususu göz ardı edilmektedir. 

Bu konuyla ilgili olarak yine  iddianamenin 95. sayfasında yer alan savcılık ifade 
tutanağının özetine göre  şüpheli sayın Çevik Bir şöyle ifade vermiş: 15 Nisan 2012 tarihli 
Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu ifadesinde kriz masası grubuyla ilgili olarak 10 Nisan 
1997 tarihli Batı Çalışma grubu kurulmasıyla ilgili belgenin 9. maddesinde belirtildiği 
şekilde kriz masası kurulup çalışmalar yaptığını ve bu madde belirtilen o tarihteki görevde 
bulunan komutanların oluşturduğunu belirtmiştir. Şeklinde yine kısaltılarak yine özetlenerek 
yazılmıştır. Yine kısaltılarak yine özetlenerek yazılmıştır. Peki gerçekte Sayın Çevik Bir’e 
savcılık sorgusunda ne sorulmuş Sayın Çevik Bir sorulan bu sorulara ne cevap vermiş 
heyetinize sunmuş olduğum dosyadaki 6 numaralı belge aynen birebir savcılık sorgu 
zaptındaki ifadeyi okuyorum: bir sayfadan oluşan BÇG kriz masası kurulu konulu bir 
sayfadan ibaret belge gösterildi bu belge BÇG faaliyetleri kapsamında hazırlanmıştır. Soru 
bu sayın Çevik Bir’in cevabı ise : personelin çalışması olabilir üç kelime özetlenen biraz 
önce uzun uzun özetlediğim bu üç kelime peki iddianamedeki bu üç belge bakın  nasıl 
özetlenerek kısaltılmış 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma grubu kurulmasıyla ilgili belgenin 
9. maddesinde belirtildiği şekilde kriz masası kurulup çalışmalar yaptığını bu maddede 
belirtilen o tarihte görevde bulunan komutanların oluşturduğunu belirtmiştir şeklinde 
özetlenerek maalesef yine sehven iddianamede yer almıştır. 

 Kriz masası grubu çizelgesi veya belgesiyle ilgili iddianamedeki değerlendirme şu 
şekilde yer almaktadır:10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma grubu konulu belgenin gereği 
olarak Batı Çalışma grubu kriz masası oluşturulmuştur şüpheli Çevik Bir 15 Nisan 2012 



  

tarihinde Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu ifadesinde kriz masasıyla grubuyla ilgili 
olarak 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma grubuyla ilgili belgenin 9. maddesinde 
belirtildiği şekilde kriz masası kurulup çalışmalar yaptığını ve bu maddede belirtilen o 
tarihteki görevde bulunan komutanların oluşturduğunu belirtmiştir. 

 Şahısların birbirini tutmayan 4 farklı beyanlarına bazı şüphelilerin üstelik de 
hatırlamadıklarını özellikle söylemelerine rağmen birbirleriyle çelişen ifadelerinden bu 
değerlendirmenin çıkarılmasını heyetinizin takdirlerine bırakıyorum.

 Bu şekilde değerlendirmenin nedeni zannımızca 10 Nisan1997 tarihli Batı Çalışma 
grubu konulu belgedeki ifadelerde sehven veya mükerrer bir şeklide yer alan veya  o anlama 
gelecek sehven fakat maddi gerçeğe aykırı olarak değiştirilen değişikliklerden 
kaynaklanmaktadır. Çünkü çok iyi bilinmektedir ki bu çizelgenin ne aslı yani kriz masası 
kurulu çizelgenin ne aslı ne aslının fotokopisi ne fotokopinin fotokopisi ne soruşturmayla 
Genel kurmay başkanlığının  hukuk literatürümüze kazandırdığı ifadesi ile orijinal veya tıpkı 
çekim olup olmadığı da  anlaşılamayan bir sureti de şimdilik yoktur. 

Böyle bir gerçek çizelge olmadığın için sözde Batı Çalışma grubu kriz kurulu dijital 
çalışması icrai olarak işlem görmemiştir  ve yayımlanmamıştır. Çünkü söz konusu 
çizelgenin gösterilen hali ile ne yayınlanacak bir vasfı  ne de vesika olarak işlem görecek bir 
özelliği bulunmamaktadır. Ancak burada sadece daha evvel kelimesine istinaden ve daha 
evvel kelimesine dayandırılarak daha evvel gibi son derece soyut bir zaman kavramı ile 
ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Bu da açıkladığım nedenlerle maddi gerçeğe aykırı bir 
ilişkilendirilmedir. 

"İsrafil bey şimdi siz o tarihlerde de Kara kuvvetleri komutanlığı istihbarat 
başkanlığı plan istihbarat şubesine milli plan subayı olarak görev yaptığınızı söylemişsiniz 
şimdi hatırlarsanız daha önce ifadesi alınan sanıklardan Altaç Atılan’ın çapraz sorguda 
söylemiş olduğu bir beyan vardı Batı Çalışma grubunun kuvvet komutanlığı bünyesinde 
ancak  istihbarat dairesi bünyesinde kurulabileceğini söyledi bu anlamda Kara Kuvvetleri 
komutanlığı bünyesi istihbarat dairesinin altında Batı Çalışma grubuna ilişkin bir bilginiz 
veya orda böyle bir yapılanmanın olup olmadığına dair bir bilginiz var mı?

"Ben savunmamda suçlandığım konu kriz masasıyla ilgili çalışmalar Kara kuvvetleri 
komutanlığındaki Batı Çalışma grubuyla kurulmasıyla ilgili herhangi bir konuda 
suçlanmıyorum. O nedenle bu konu benim bilgim dışındadır."

52.C. SANIK İSRAFİL AYDIN MÜDAFİ AV. M. GENCEL ERGÜL'ÜN 
SAVUNMASI:

" Müvekkilimin yapmış olduğu  bu savunmaya  aynen katılıyorum.  Batı Çalışma 
grubu kriz masası adlı bir listede müvekkilimin isminin Türk silahlı kuvvetleri , karargah 
yönetmenliği hüküm, yönergesi hükümlerine aykırı şekilde ve gerçekten normal gözle dahi 
şüphe çeken bir vaziyette olduğu ama  buna rağmen TCK’nin 147 . maddesine dayalı olarak 
bir dava açıldığı bir gerçektir ancak dün yapılan ifadesinde müvekkil kollukta ve savcılıkta 
yapılan ifadesinde bu Batı Çalışma grubu kriz masası adlı belgenin Mayıs 1997 tarihli ve 
4130 sayılı belgenin eki olduğu şeklinde sorulmuş ancak gerçekten bu belge Batı Çalışma 
grubu belgesi Mayıs 97 sayılı belgenin eki değildir. Mayıs 97 sayılı belge personel girişiyle 
ilgili bir belgedir. Özet olarak şunu söylemek lazım gerekirse müvekkilimizin verdiği dosya 
içinde mevcut Genel Kurmay Başkanlığının 19 Eylül 2012 tarihli  yazısında, Genel Kurmay 
Başkanlığının 4 Ekim 2012 tarihli yazısında ,Genel Kurmay Başkanlığının 27 Ekim 2012 
tarihli yazısında ve Genel Kurmay Başkanlığının 10 Temmuz 2013 tarihli yazısında 
müvekkilimin 1997 ve 1998 yıllarında Genel Kurmay Başkanlığına hiçbir şekilde 
giriş-çıkış yapmadı  Batı Çalışma grubu kriz masası kurulu üyesi olarak kendisine 
herhangi bir şekilde sözlü ve yazılı görev verilmediği süreli giriş kartı sahibi olmadığı açık 



  

ve net bir şekilde açıklanmaktadır. 
 Batı Çalışma grubu kriz masası adlı belgenin kriz.MS.Doc isimli bir dosyadan İdris 

Bornova klasöründen ve bunun da CD 5 adlı altında bir CD den elde edildiği iddia 
edilmektedir. Biz bu CD den elde edildiğini daha önceleri soruşturmanın başında İstanbul ‘da 
elde edilen İstanbul’dan gönderilen bir CD olarak biliyorduk ancak eski emekli Genel 
Kurmay Başkanı sayın İsmail  Hakkı Karadayı’nın ifadesinden sonra bu CD bir DVD ve bir 
kısım belgenin İstanbul‘da Tamer Tatar isimli bir kişi tarafından İstanbul Cumhuriyet 
savcılığına teslim edildiğini öğrendik konuyu incelediğimizde Tamer Tatar’a 19.12.2011 
tarihinde gelen bir belgenin İstanbul Cumhuriyet savcılığına 20.12.2011 tarihinde teslim 
edildiği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aidiyeti ciddiyetiyle Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına 21.12.2011 tarihinde kurye ile gönderildiği dün de ifade edildiği gibi içinde 
yazısında 5 adet klasör bulunduğu söylendi şimdi burada gönderilen  klasör veya CD olup 
olmaması öncelikle önem taşır bu belge neden Tamer Tatar tarafından İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına teslim ediliyor Tamer Tatar kimdir yani soruşturmayla ilgili böyle belgeler 
muhakkak Tamer Tatar tarafından mı savcılıklara teslim edilecektir. Tamer Tatar YAŞ 
kararlarına göre ordudan ayrılmış bir subaydır. Bu ayrılması nedeniyle de Türk Silahlı 
kuvvetlerine husumet beslemektedir, İfadesinde: Ahmet Yılmaz isimli kimse tarafından MNG 
kargo ile  bu kolinin gönderildiğini söylemiştir daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
da gene bir kısım belgeleri Eren Karabay isimli bir kişiden geldiğini ifade etmiştir. Tamer 
Tatar ifadesinde ben bu şahısları tanımıyorum demektedir. Yani bütün 28 Şubat soruşturması 
ile ilgili bilgiler, belgeler, bu üçüncü kişiler tarafından Tamer Tatar’a gönderilecek ,Tamer 
Tatar tarafından mı soruşturma makamlarına ibraz edilecektir böyle gerçekten anlaşılması 
mümkün olan bir konu değildir. Bu bir sistem içerisinde planlanmış bir icraatın açıkça 
tezahür şeklidir. Öncelikle CD’ nin İstanbul’a teslimi İstanbul’dan Ankara’ya geldiğinde 
teslimi sırasında gerçekten bilişim hukuku tarafından bilişim hukuku açısından yapılması 
gereken hiçbir işlem gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekse Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılmamıştır. Öncelikle detaylı usulüne uygun tanzim 
edilmiş bir tutanak mevcut değildir. 5 klasör geldi kargoyu verdi biz bunu aldık böyle bir 
sistem, böyle bir tutanak sistemi hukuken kabul edilecek bir sistem değildir. İkincisi en basiti 
Tamer Tatar bu CD’yi açmış mıdır açtıktan sonra mı teslim  etmiştir geldiği gibi mi teslim 
etmiştir bu konu da bir açıklık yoktur.  En önemlisi Ankara’da cereyan etmiştir. Bilişim 
hukukunda dijital veriler, fiziksel veriler gibi kesin ve sağlam sonuç vermez , bir dijital veriyi 
her zaman için bilgisayar ortamında değiştirme ,ekleme ve çıkartma imkanına sahipsiniz 
ancak bunun önüne geçecek bir sistem vardır yani  hash değeri hash değeri bir CD ‘nin bir 
bilgisayar ortamında elde edilecek olan dijital verilerinin aynı bir parmak izidir yani 
algoritma sistemi denilen bir cebir sisteminde ile burada parmak izinin bir kodu tespit edilir 
bundan sonra da o tespit edildiği andan itibaren bu CD ‘ye yapılacak ilaveler veya daha 
önce yapılmış ve çıkartılacak gibi bir takım hususlar çok rahatlıkla belirlenir. Şimdi CD ‘nin 
İstanbul ‘da hash değeri alınmadan teslim alındığını düşünelim.sayın Cumhuriyet savcımız 
Mustafa Bilgili tarafından 22. 11.2012 tarihli tutanakta CD ‘nin bilgisayar ortamında tüm 
çıktıların alınmasını bahsediyor ama bizim bütün dosya içerisini incelediğimizde bu tutanakta 
 da olduğu gibi bir hash değeri alındığına ilişkin bir kaide yoktur. 

 Dolayısıyla bu bilişim  hukuki yönünden hash değerinin alınmaması delil olarak 
kullanılmasını imkansız kılan bir husustur. İkinci husus gene 22.11.2012 tarihli sayın 
Mustafa Bilgili’nin tanzim kıldığı tutanakta bu CD ‘nin A ..3278 seri nolu bir CD olduğu 
ifade edilmektedir. Genel Kurmay ‘da akıbeti bilinmeyen CD’ nin A 3278 seri sayılı CD 
olduğu açıklanmaktadır. Genel Kurmay ‘daki gelişme şudur. İhtiyaç sebebiyle ilgili birimlere 
CD’ ler gönderilmiş 50 adedi de belli bir birime verilmiş bu birimde numaraları seri 
numaraları belirtilmiş olan A 3278 sayılı CD de en son Mahmut Kıskacı ismindeki bir 
astsubaya verilmiştir. Ve Genel Kurmay buna ilişkin açıklamasında daha soruşturma 



  

dosyasında mevcuttur. Akıbetini biz bilmiyoruz ama Mahmut Kıskacı ‘nın da kendisine 
sorulması ve araştırılması uygun olur diye de bir cevap vermiştir. Şimdi Genel Kurmay bu 
cevabıyla akıbetini bilmediği için bu CD ‘yi Genel Kurmay Başkanlığının rızası ve bilgisi 
dışında elde edilmiş ve Genel Kurmay dışına çıkartılmıştır. Eğer Genel Kurmay bünyesi 
içinde olmuş olsa bunun meblağ ve başlangıç noktası Mahmut Kıskacı’dan başlanacak 
soruşturmayla olması lazım diğer taraftan aynı CD üçüncü şahıslar tarafından Ahmet Yılmaz 
tarafından,Tamer Tatar’a gönderilmiş, Tamer Tatar tarafından da İstanbul Cumhuriyet 
savcılığına verilmiş. Şimdi bu CD ortalıkta dolaşan bir CD haline geliyor, hash değeri 
alınmıyor rızayla çıkmıyor dolayısıyla bizim görüşümüz bu CD 5 nolu CD hukuken elde 
edilmiş bir delil niteliğinde kabul edilemez ikincisi bu derece şaibeli bir olayda yani Tamer 
Tatar’a belge geliyor kim gönderiyor Ahmet Yılmaz gönderiyor. Kim gönderiyor Eray 
Karabay’ a gönderiyor. Peki sayın savcılık makamı Sen niye bunların  bir çağırıp da 
soruşturmasını yapmıyorsun neden buna gönderiyorsun çünkü Ahmet Yılmaz’ın gönderdiği 
mektubun içinde kendisinin devletini  çok seven bir insan olduğunu bunları biriktirdiğini 
onun için, iletmesi için Tamer Tatar beye gönderdiğini söylüyor kendisi eğer bu milletini çok 
seven bir insansa o zaman niye kendisi gelmiyor. Eray Karabay’da aynı vaziyette yani 
savcılığın işin kapasitesi bakımından bu noktaya atlamış olabilir biz kendilerini saygıyla 
çalışmasını karşılıyoruz ama bir Mahmut Kıskacı’nın CD ‘nin en son olduğu  sırada biz bunu 
göremedik dosyanın içerisinde bir Ahmet Yılmaz’ın, bir Eray Karabay’ın dolayısıyla bu üçlü 
arasındaki ilişkinin iştirakin varlığı ve yokluğu konusunda bir araştırma yapılması da bu 
noktada bir eksikliktir. Kaldı ki biz bir takım dilekçelerimizde soruşturma safhasında elde 
ettiğimiz resmi belgeleri soruşturma dosyasına sunduk. Şimdi Genel Kurmay’dan gelen bu 
denli sağlam resmi belgeler olmasına rağmen savcılık şüphe çeken bir CD parçasından elde 
edilen konuda bu belgelere rağmen 160. maddenin 2. fıkrasına göre gerçeğin araştırılması 
için kanaatimize göre yeterli bir araştırma yapmamıştır. Müvekkilim bu CD‘yle suçlanmakta 
ve ben suç delilini şu ana kadar elde edememiş durumdayım. Bilirkişi raporuna bakacak 
olursanız 9 Şubat tarihinde verilen 6900 veya 12000 civarında bir evrakın 4 gün sonra 
sonuçlanması, bir liste halinde çıkartılması diğer taraftan hukuk mahkemeleri usulü 
hakkındaki kanunun 67/6. fıkrasına göre benim bir hukuku bir görüş ve  teknik  görüş alma 
imkanı da bunda mevcuttur şu anda verilmiş olan gerek CD’ ye gerekse verilen bilirkişi 
raporu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, suç delilimiz olarak kabul edilen ve emanetin 2013/3 
sırasında kayıtlı bulunan 5 nolu CD ‘den bir imaj kopyasının tarafıma tesliminden sonra 
doğabilecek olan savunma haklarıma ilişkin haklarımın şimdilik saklı tutulmasını talep 
ediyorum. Müvekkilim savunmasında 22.11.2011 tarihinde CD’nin bilgisayar ortamında 
açıldığını 21.12.2011 tarihli İstanbul’dan gelen yazıda gönderme yazısı üzerine el yazısıyla 
bu CD ‘nin açıldığının yazıldığını  bunun bir  gün evvelki olaya yazıldığını izah etmeye 
çalıştık yani buradaki bir çelişkiyi belirtmeye çalıştık evet bütün belgeler Cumhuriyet 
Savcılığına gelmektedir Cumhuriyet Savcılığına gelen bir belgenin zayi olması veya 
değiştirilmesi diye bir keyfiyeti asla düşünmüyoruz ama şekil olarak madem ki 22.11.2012 
tarihte bu CD açılmıştır o zaman neden  bir el yazısı ile bir gün önce gelen evrakın üzerine 
bir not konmuştur bunu açıklamasında bir kötü niyeti yoktur ancak gözüken bir çelişkiyi 
belirtmek için yapmıştır. "

53.A. Sanık İZZETTİN GÜRDAL 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 273); 

"1995-2000 yılları arasında Genelkurmay İstihkam Daire Başkanı olarak tuğgeneral 
rütbesi ile görev yaptığını, 2000 yılında emekli olduğunu,  07 Nisan 1997 tarihinde 
Genelkurmayda Çevik Bir’in yapmış olduğu toplantıya katıldığını net olarak hatırlamadığını, 



  

toplantının içeriği ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını, toplantıya katılmış olsa dahi 
toplantıda herhangi bir konuşmasının olmadığını, toplantı ile ilgili belge içeriği ile Daire 
Başkanı olarak bulunduğu kurumun yani İstihkam Daire Başkanlığının uyuşmasının 
sözkonusu olmadığını, Batı Çalışma Grubunda hiçbir görev almadığını, faaliyetlerine 
katılmadığını, BÇG’de yer almadığını, bazı medya mensuplarının Genelkurmay karargâhına 
çağrıldığını, toplantı yapıldığını duyduklarını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

53.B. Sanık İZZETTİN GÜRDAL Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 25.11.2013 tarihli 37. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Doğubeyazıt'ta iki yıl Tugay Komutanlığını müteakip Genelkurmay İstihkâm Daire 
Başkanlığı'na atandım ve burada 5 yıl görev yaptım ve nihayet 30 Ağustos 2000 tarihinde 
emekli oldum. İleride daha detaylı olarak arz edeceğim gibi görev yaptığım dairenin faaliyet 
alanı tamamiyle teknik mahiyetlidir. 

İddianamede üç tane toplantıya katıldığım ve bu vesileyle suça iştirak ettiğim 
belirtilmektedir. Bu toplantılarla ilgili savunmamı arz edeceğim yalnız bu savunmaya 
geçmeden önce önemli olarak gördüğüm iki durumu sayın heyetin dikkatlerine sunmak 
istiyorum. 1996-1997 yıllarında görev yaptım Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı'nın 
koordinatörlüğünde yürütülen iki çalışma grubu mevcuttu. Bunlardan birincisi Türk Silahlı 
Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi İnşaatı, Planlama ve Koordinasyon Çalışma 
Grubu ve diğeri ise Sınır Güvenlik Sistemi Çalışma Grubu idi. 

10 Nisan 1997 tarihinde kurulduğu ifade edilen Batı Çalışma Grubu'nun da illegal 
bir çalışma grubu olmadığını ve dairemin sorumluluğunda yürütülen çalışma grupları gibi 
komutanlık emir ve direktifleriyle kurulduğunu ve emir ve komuta sistemi içerisinde görev 
yapan yasal bir çalışma grubu olduğunu çalışma konuları itibariyle çalışma grubunda 
bilmesi gereken personel ve makamlar prensibinin uygulandığını arz etmek istiyorum. 

Ankara C.Başsavcılığı'nın 17 Ocak 2013 tarihli yazısıyla Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan 7 Nisan 1997 tarihi itibariyle Genelkurmay J Başkanlıkları, Kuvvet Harekât 
Başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Başkanlığı, Genelsekreter Özel 
Kuvvetler Komutanlığı, Daire Başkanları ve Adli Müşavir makamlarını temsil edenlerin 
kimlikleri ile bazı soyisimler verilerek bunlardan bunların kimlikleri hakkında ilave bilgiler 
istenmiştir. Konu şuana kadar savunma yapanlar tarafından birçok defa dile getirilmiştir. Ben 
konuyu izninizle biraz daha açmak istiyorum. 

Genelkurmay Başkanlığı istenilen tüm bilgileri hatta istenenlere ilave olarak 
Genelkurmay GES Komutanlığı, Genelkurmay Bilgi Sistemler Destek Komutanlığı ve Silahlı 
Kuvvetler İstihbarat Okul Komutanlığı gibi Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı birlik 
komutanlarını da ilave ederek Savcılığa bildirmiştir. Gönderilen bu liste Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan istenilenlere ilave olarak bağlı birlik 
komutanları dahil Genelkurmay Başkanlığı'ndaki tüm genel Amiraller ile Daire Başkanı 
olarak görev yapmakta olan Albayları içermektedir. 

Sayın Savcı bu listenin ulaşmasını müteakip toplantıya kesin olarak katılanları ve 
konuyla ilgili olanları somut olarak tespit yerine isimleri bildirilenlerin tamamının ki, J7 
hariçtir, 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Karargâhı İnönü Salonu'nda saat 15'te 
yapıldığı iddia edilen toplantıya katıldıklarını farz ve kabul etmiş ve tüm isimler hakkında 
28 Şubat'la ilgili soruşturma başlatmıştır. Soruşturma sonucunda sadece önceden isimleri 
tespit edilen ve Batı Çalışma Grubu ile ilgili oldukları saptananlar değil söz konusu toplantıya 
katılsın veya katılmasın Batı Çalışma Grubu ile ilgili olsun veya olmasın Genelkurmay kilit 
personelinin tamamı soruşturma sonucu şüpheli ve iddianamenin kabulü ile de sanık 
durumuna düşürülmüştür. 13 yaşında askerlik ocağına girmiş ve bu ocakta adeta bütünleşmiş 



  

bir kişi olarak üzülerek ifade ediyorum ki Genelkurmay Karargâhı'nda 1997 yılında görevli 
kilit personelin tamamı ki 3 general hariçtir bunlardan bir tanesi J7, bir tanesi emekli 
Korgeneral Cahit Sarsılmaz üç ay müddetle dış görevde olduğu öğrenilmiştir ve rahmetli 
emekli Tümgeneral Kadri Özer hariç tutuklu ve tutuksuz sanık durumundadır ve bu 
salonda yargılanmaktadır. Tekrar altını çizerek arz ediyorum, Genelkurmay Başkanlığı'ndan 
istenen ve Savcılığa ulaşan liste 1997 yılında sadece 7 Nisan toplantısına katılanları değil o 
esnada Genelkurmay'da görevli kilit personelin tamamını kapsamaktadır. Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 11 Ekim 2013 tarihli yazısının 4'üncü paragrafındaki Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılanların listeleri istenmeyip o 
tarihte belli makamlarda görev yapan kişilerin bilgileri istenmiştir dolayısıyla gönderilen 
kimlik bilgileri de toplantıya katılanları değil o tarihte belirtilen makamlarda görev 
yapanların bilgileridir şeklindeki ibare de bu değerlendirmeyi doğrulamaktadır. Malesef bu 
konu iddianamenin 88. sayfasında ve biraz da devrik ifadeyle Genelkurmay Başkanlığı'ndan 
7 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldıkları belirtilen isimlerin listesinin 
istendiği, 28 Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekindeki listede yazılı isimler aşağıda 
belirtilmiştir denilerek o zaman makamları temsil edenlerin tamamı toplantıya katılmıştır 
yorumu yapılmıştır. Bundan sonra yapılan toplantılarda da J Başkanı, Daire Başkanı veya 
General Amiral ibareleri geçen toplantılara da katılanlar için de bu liste kullanılmıştır. 
Genelkurmay Başkanlığı karargâh personelinin görevi sadece toplantılar düzenlemek ve bu 
toplantılara katılmak değildir. Yurtdışı NATO faaliyetleri, Güney Doğu'da yoğun olarak 
devam eden terörle mücadele, diğer yurtiçi görevler, izin, hastalık vesaire gibi nedenlerle bir 
kısım personel her zaman karargâh dışında bulunmaktadır. Bu durum diğer devlet 
teşkilatlarında olduğu gibi normal olarak kabul edilmelidir. Sayın başkanım nitekim 
soruşturma esnasında ve sonrasında bir kısım General ve Amirallerin çeşitli görevler 
nedenleriyle yapıldığı iddia edilen bu toplantılara katılmadığı görülmüştür. Benim de 
yurtdışında bir NATO toplantısına katılmış olmam nedeniyle 7 Nisan 1997'de yapıldığı 
iddia edilen toplantıya katılmadığım anlaşılmıştır. Yukarıda sunulan bu önemli konu sayın 
heyetinizce de fark edilmiş 5 Eylül 2013 tarihinde alınan bir kararla 7 Nisan 1997 
toplantısına katılanların listesi yeniden Genelkurmay Başkanlığı'ndan sorulmuştur. 

İddianamenin 88,89,140 ve 1279. sayfalarında birisi 7 Nisan 1997 toplantısı 
diğerleri ise 4 Nisan 1997 tarihli belgenin hazırlanması öncesi yapılan toplantı ve 2 
Temmuz 1997 olmak üzere 3 toplantıya katıldığım iddia edilmektedir. 

Şimdi bu toplantılarla ilgili savunmamı sunuyorum. İlk toplantı, 7 Nisan 1997 günü 
saat 15'de Genelkurmay Başkanlığı İnönü Salonu'nda yapıldığı iddia edilen "İrticaya Karşı 
Alınacak Tedbirler" konulu toplantıya İstihkâm Daire Başkanı olarak benim de katıldığım 
belirtilmiştir. 1 No'lu Hakimliğin 15 Mart 2013 tarih ve Değişik İş No 2013/168 sayılı ve 
yurtdışında olmam nedeniyle hakkımda verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına 
sunulmuştur. Genelkurmay Başkanlığı'nın 11 Mart 2013 ve 12 Nisan 2013 tarihli yazıları ek 
e olarak sunulmuştur. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 11 Mart 2013 tarih ve yurt yurtdışına 
çıkış ıı yazısı ek b olarak sunulmuştur ve iddianamenin 89 ve 1280. sayfalarındaki 
yurtdışında olduğuma dair ibareler 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'nda 
yapıldığı iddia edilen bu toplantıya kesin olarak katılmadığımı belgelemektedir. Öte yandan 
iddianamenin 1298. sayfasında bu toplantıya katılanlar arasında da ismim bulunmamaktadır.

 İkinci toplantı, iddianamenin 1279. sayfasında 4 Nisan 1997 tarihli belgenin 
oluşturulması öncesi yapılan toplantıya Daire Başkanı olarak benim de katılmış 
olabileceğim belirtilmektedir. Öncelikle ifade etmek isterim ki 15 Şubat 2013 tarihinde 
düzenlenen 2011/206 sayılı soruşturma tutanağında da görüleceği üzere soruşturma esnasında 
bahse konu toplantıyla ilgili sayın Cumhuriyet Savcısı tarafından herhangi bir soru 
sorulmamıştır. Sadece 4 Nisan 1997 tarihli bir belge gösterilmiş, belge üzerinde ne 
düşündüğü ne açıklamam istenmiştir, cevabımda belgeyi ilk defa gördüğüm ifade edilmiştir. 



  

Sayın emekli Orgeneral Çetin Doğan 28 Mayıs 2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'nda 
vermiş olduğu ifadesinde özetle 4 Nisan 1997 tarihli "Batı Çalışma Grubu Oluşturulması" 
konulu belge ile ilgili olarak Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan 
sonra Genelkurmay'ın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genel Sekreter, 
İkinci Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı belge 
oluşturulmadan önce top ıı bir toplantı yapıldığını Bakanlıklarda oluşan çalışmaların 
benzeri paralellerinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini bunun üzerine bu belgenin 
Genel Sekreter tarafından hazırlandığını bu toplantılara katılanların görevlerinin 
gerekleri olarak bir Batı Çalışma Grubu'nda çıkan emirlere katkıda bulunduklarını 
belirtmişlerdir. 

Sayın Çetin Doğan'ın bu ifadesinin bir yerinde toplantı, diğer bir yerinde ise 
toplantılar ibareleri kullanılmakta ve bu toplantı veya toplantıların kesin tarihleri ve 
Genelkurmay'daki salonları belirtilmemektedir. 16 yıl önce yapılan bu toplantıların kesin yer 
ve tarihlerinin tam olarak hatırlanamamasının doğal olması gibi toplantılara katılanların tam 
olarak hangi kişi ve makamların olduklarının hatırlanamaması da tabii olarak kabul 
edilmelidir. Bu toplantı Genelkurmay Tarihçesinde yer almamaktadır. 

Özetle yukarıdaki ifadelerden bu toplantıyla ilgili net bilgilerin mevcut olmadığı 
anlaşılmaktadır. Sayın Savcı'nın bu toplantıya kesin olarak katılıp katılmadığımı ifade 
etmemesi ve diğer toplantılarda olduğu gibi toplantıya katılanların listesini koymaması 
kendisinin de böyle bir toplantının yapılıp yapılmadığından emin olmadığını göstermektedir.

 Sayın Çetin Doğan 24 Eylül 2013 günü yaptığı savunmasında belirttiği ve 25 Eylül 
günü Avukatımın sorusu üzerine teyit ettiği gibi konuya açıklık getirmiş ve 4 Nisan 1997 
tarihli "Batı Çalışma Grubu Kurulması" konulu belgenin oluşturulması öncesindeki 
toplantının 3 Nisan 1997 tarihinde yapıldığını toplantıya ilgili J Başkanları ilgili Daire 
Başkanları ve ilgili personelin katıldığını ifade etmiştir. İfadesinin devamında bu toplantıya 
ilgisi olmayan Daire Başkanları neden çağıralım ki ibaresini eklemiştir. O dönemde benim 
birinci sicil amirim olan Lojistik Başkanı olan sayın Kamuran Orhon 19 Kasım 2013 
tarihinde vermiş olduğu buradaki yapmış olduğu savunmasında Lojistik Başkanlığı'ndan 
sadece BÇG ile ilgili bir Kurmay Subay'ın  istendiğini bunun haricinde benim şahsıma, 
daireme herhangi bir BÇG  ile veya irtica ile mücadele konusunda bir görev vermediğini 
bunlarla ilgili toplantılara katılmam için bir talimat vermediğini burada belirtmişlerdir.

 Bilmesi gereken makamlar ve personel prensibi gereği Batı Çalışma Grubu 
çalışmalarında hiçbir görev verilmemiş bir Daire Başkanı olarak şahsımın toplantıya davet 
edilmem ve toplantıya katılmam mümkün değildir. Sonuç olarak ben bu toplantıya 
katılmadım, toplantıya katılan ilgili Daire Başkanları'm da Batı Çalışma Grubu'nda görev 
verilenlerin olduğu açıktır. 

Üçüncü toplantı, yine iddianamenin 140 ve 1279. sayfalarında 2 Temmuz 1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İnönü Salonu'nda 
Genelkurmay İkinci Başkanı J Başkanları, karargâhta görevli General, Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma 
Grubu'nun katılımıyla yapılan özel takdime benim de katıldığım ki burada Tuğamiral 
olarak belirtilmektedir belirtilmektedir. Toplantıyla ilgili görüşlerimi sunuyorum.

Bu toplantı iddianamenin 1308. sayfasında da belirtildiği gibi sayın Erbakan 
hükümetinin kendi iradesiyle istifa ettiği tarih olan 18 Haziran 1997'den diğer bir ifade ile 
atılan suçun tamamlandığı tarihten 15 gün sonra yapılması nedeniyle atılan suçla hiçbir ilgisi 
bulunmamaktadır. Bununla beraber toplantıya ilgili toplantıyla ilgili görüşlerimi de sunmayı 
bir görev biliyorum. 15 Şubat 1997 tarihinde yapılan Savcılık soruşturmasında da bu 
toplantıyla ilgili olarak bana hiçbir soru sorulmamış ve herhangi bir belge gösterilmemiştir.

 Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan bütün toplantılarda Genelkurmay 
Karargâh Hizmetleri Yönergesi gereği toplantıya katılanların rütbe, makam, isim ve 



  

imzalarını içeren toplantıya katılım listesi hazırlanmaktadır. Ayrıca toplantıda 
görüşülenlerin özetini içeren bir toplantı tutanağı düzenlenmekte ve bu toplantı sonuç raporu 
hazırlanmaktadır, ek a olarak örnekleri sunulmuştur. İsmimi ve imzamı içeren bu tip 
tutanaklardan herhangi birisi mevcut bulunmamaktadır. Toplantıya katıldığı iddia edilenlerin 
listesi Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen ve 7 Nisan 1997 itibariyle makamları 
temsil edenlerin listesiyle Albaylar hariç benzer durumdadır. Bu toplantıya katıldığı belirtilen 
Batı Çalışma Grubu personeli isimlerinin katılım listesine yazılmaması toplantıya katılanlar 
arasında Genelkurmay Genel Sekreter Vekili'nin yer almasına karşılık katılanlar listesinde 
Genelkurmay Genel Sekreteri sayın Erol Özkasnak'ın isminin yer alması bu değerlendirmeyi 
doğrulamaktadır. Öte yandan diğer devlet kuruluşlarında olduğu gibi Temmuz ayı izin ayıdır 
ve birçok personel izinlidir veya kamplara gitmiştir. Bu konu da katılanlar listesinde hiç 
dikkate alınmamıştır. Toplantıya katılanlar arasında ismim geçiyorsa bunun 7 Nisan 1997 
tarihinde yapılan toplantıya yurtdışında olmam nedeniyle katılmadığım halde katılanlar 
listesine ismimin yazılması ve hakkımda soruşturma açılması gibi sırf 1997 yılında 
Genelkurmay Başkanlığı'nda bir Daire Başkanı ve bir General olarak görev yapmamdan 
kaynaklandığını düşünüyorum. 

Adeta şahsınıza ve makamınıza makamınızı ilgilendirsin veya ilgilendirmesin Daire 
Başkanı ve görevli General ibareleri geçen tüm toplantılara katılmış olmalısınız gerekir 
olmanız gerekir, katılmışsınız savı ileri sürülmektedir. Hiçbir maddi delili olmayan ve 
tamamen subjektif tahmine ve varsayıma dayanan böyle bir iddianamenin mantıklı ve 
geçerliliği olamayacağı açıktır. 

Ayrıca Avukatım tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na yazılan dilekçeye verilen 
cevabi yazıda 2 Temmuz 1997 tarihinde yapılan toplantıya katılıma ilişkin Genelkurmay 
Başkanlığı'nda somut bir belge veya bilgiye ulaşılamadığı bildirilmiştir bu yazılar ek d de 
sunulmuştur. Bu belgeler savunmamı savunmama ek olarak Mahkemenize sunulmuştur. 
Görev yaptığım makamın ve şahsımın Batı Çalışma Grubu faaliyetleriyle ilgili hiçbir ilişkisi 
bulunmamaktadır. İddianamenin 144-156. sayfaları dikkatli bir şekilde incelendiğinde ve 9 
adet Batı Çalışma Grubu ve 48 adet İç Güvenlik Değerlendirme Toplantıları ile 2 Temmuz 
1997 toplantısı koordinatörlük ve toplantıya katılanlar açısından mukayese edildiğinde şu 
sonuçlara ulaşılmaktadır; bir, Batı Çalışma Grubu ve İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantıları'nın tamamının koordinatörlüğü Genelkurmay Harekât Başkanlığı tarafından 
yapılmıştır. İki, bu toplantıların hepsinde belirli sayıda ve konularında görevli personel 
katılmıştır. Üç, bu toplantılara katılanlar arasında Batı Çalışma Grubu personeli 
görülmemektedir çünkü bu toplantıları zaten Batı Çalışma Grubu düzenlemektedir. Dört, 2 
Temmuz 1997 toplantısını Genelkurmay Genel Sekreteri koordine etmektedir. Bu 
toplantıya Genelkurmay Karargâhı'ndaki bütün General Amiraller ve Batı Çalışma Grubu 
katılmaktadır ek-r, bilmesi gereken personel ve makamlar prensibinin uygulandığı Batı 
Çalışma Grubu faaliyetleri hakkında Genelkurmay Karargâhı'nda görevli tüm General 
Amirallere tüm General ve Amirallere bu prensip gereği bilgi verilmesi mümkün değildir. 
Eğer bu toplantı Batı Çalışma Grubu ile ilgili olsaydı Genelkurmay Harekât Başkanlığı 
tarafından koordine edilmesi gerekirdi. Aksi bir uygulama için hiçbir neden yoktu. 

Bu inceleme sonucu 2 Temmuz 1997 de yapılan toplantının Batı Çalışma Grubu 
ile ilgisi bulunmadığı koordinatörlüğünü Genelkurmay Genel Sekreteri'nin yaptığı konusu 
başka olan bir toplantı olduğu Batı Çalışma Grubu personelinin buraya katılımcı olarak 
davet edildiği kesin olarak anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak 2 Temmuz 1997 toplantısı Batı Çalışma Grubu ile ilgili değildir, ben 
böyle bir toplantıya katılmadım ve toplantı ve konusuyla ilgili herhangi bir bilgim de yoktur. 
İddianamenin 89  ve 130. sayfaları ve diğer birçok yerinde geçen ve Cumhuriyet Savcısı 
tarafından yapılan soruşturma esnasında bana gösterilen ve ilk defa gördüğümü ifade ettiğim 
iddianamenin 1308. sayfasında merhum Erbakan hükümetinin istifasıyla suçun 



  

tamamlandığı tarih olarak belirtilen 18 Haziran 1997 öncesi ve sonrası hazırlanmış hiçbir 
belge, emir Batı Çalışma Grubu şeması ve faaliyetleri dokümanı, Kriz Masası Kurulu, 
değerlendirme belgeleri, rapor sistemleri, Batı Harekât Konsepti, Batı Eylem Planı ve 
yazışmalar ile hiçbir dokümanda ismim geçmemekte, belgeler şahsıma veya görev yaptığım 
daireye adreslenmemekte, bana ve başkanı olduğum daireye ve daire personeline bir görev 
verilmemektedir. İddianamede şahsım ve makamımla ilgili herhangi bir müşteki mağdur 
tarafından yapılan şikayet de mevcut bulunmamaktadır. 1997 yılında Daire Başkanı olarak 
görev yaptığım Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı'nın ana faaliyet alanları Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin inşaat, emlak, askeri coğrafya ve harita, genel istihkâmcılık ve NATO 
altyapı tesislerinin planlanması, programlanması, bu konularda gerekli rapor, emir ve 
direktiflerin yayımlanması, komutanlık adına zaman zaman yerinde kontrol ve 
denetlemelerin yapılmasıdır. 

Sonuç olarak 7 Nisan 1997 tarihli toplantı, 4 Nisan 1997 tarihli belgenin 
hazırlanması öncesi sayın Çetin Doğan tarafından yapıldığı ifade edilen toplantıya ve 2 
Temmuz 1997 tarihinde yapılan toplantılara kesinlikle katılmadım, hiçbir belge, doküman 
ve emirde ismim tespit edilmemiş ve şahsıma ve makamıma bir görev verilmemiştir. 
Hakkımda ve görev yaptığım makamla ilgili müşteki mağdurlar tarafından yapılmış bir 
şikayet de yoktur. Yukarıdaki gerçekler ve değerlendirmeler ışığı altında Batı Çalışma Grubu 
ile ilgili hiçbir toplantıya katılmamış, Batı Çalışma Grubu ve irtica ile mücadele 
çalışmalarında görev almamış, tamamen faaliyet alanları teknik olan bir Daire Başkanlığı 
görevi yapmış bir kişi olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye 
iştirak etmek suçunu nasıl işlemiş olabileceğimi sayın Mahkeme heyetinin dikkatlerine 
sunuyorum. Sonuç ve talep, Batı Çalışma Grubu çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında 765 
sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesinde düzenlenen suçun işlenmesiyle ilgili herhangi 
bir düşünce beyanı, faaliyet ve fiilin tarafımdan işlenmesinin söz konusu olmadığını suçla 
ilgili herhangi bir maddi ve manevi delilin mevcut bulunmadığını ve beraatimi talep 
ediyorum. Saygılarımla arz ederim. "

 "Sayın İzzettin Gürdal, Metin Keşap dairenizde görevli o tarihte Binbaşı rütbesinde 
bir subaydır, Metin Keşap'a BÇG'de görev verdiniz mi? BÇG'de çalıştı mı? "

"Hayır. Metin Keşap'a bir görev vermedim çünkü benim daireme ve şahsıma 
verilmiş BÇG ve irtica ile mücadele konusunda herhangi bir görev yoktur. "

"Bu süreç içerisinde Metin Keşap'a hangi görevi verdiniz, neler yaptırdınız, 
hatırlıyor musunuz?

" Tabi hatırlıyorum. 1996 -1997 yıllarında başta Irak Türkiye,İran Türkiye 
Ermenistan Türkiye Suriye sınırı olmak üzere sınır güvenliği açısından bazı zaafiyetler 
mevcuttu, bu zaafiyetleri gidermek açısından  komutanlıktan aldığımız direktif çerçevesinde 
yeni bir sınır güvenlik konsepti hazırlanması ve bunun bir prototip olarak Şırnak Siyahkaya 
bölgesinde yapılması emredilmişti. Bunun için biz bir çalışma grubu kurduk, bu çalışma 
grubuna diğer ilgili yerlerden subayları çağırdık ve başlattık. Metin Keşap bu çalışma 
grubunun Proje Subayı ve koordinatörü idi. Zaman zaman yurtdışı görevlerine de gidiyordu 
Türk ABD Belçika sınırlarını ve İsrail Lübnan sınırını görmeye gitti ve zaman zaman da arazi 
çalışması üzere Şırnak bölgesinde sınıra gidiyordu dolayısıyla sonuç olarak Metin Keşap çok 
yoğun bir çalışma içerisinde idi ve kesinlikle başka bir görev verilmeyecek durumdaydı."

53.C. SANIK İZZETTİN GÜRDAL MÜDAFİ AV. AHMET ALPASLAN'IN 
SAVUNMASI

"Müvekkilin vermiş olduğu savunmaya aynen katılıyorum. Müvekkilim İzzettin 
Gürdal 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesinde öngörülen Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti'ni cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men edenlerle bunlara teşvik eden 



  

eyleyenlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmolunur hükmü gereğince 
cezalandırılması talep edilmektedir. İddia makamınca müvekkilin Genelkurmay Başkanlığı 
Karargâhı'nda 1997 yılında içinde irtica ile mücadele ile ilgili olarak yapıldığı öne sürülen üç 
toplantıya Daire Başkanı olarak katılmış olduğundan atılı suçu işlediğini iddia etmektedir. 
Atılı suçun 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre oluşmadığı, görevli Mahkemenin Anayasa 
Mahkemesi olduğu benden önceki değerli meslektaşlarım tarafından gerekçe olarak 
anlatılmıştır. Ben de meslektaşlarımın bu konudaki görüşlerine aynen katıldığımı öncelikle 
belirtmek isterim. Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihinde aldığı tavsiye kararları 
Bakanlar Kurulu'nun 13 Mart 1997 tarihli kararı ve Başbakanlık tarafından 14 Mart 1997 
tarihinde yayımlanan genelge gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı 
başta olmak üzere hiyerarşik yapı içerisinde Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı'ndan en küçük birlik olan Karakollara kadar Nisan 1997 ayından itibaren irtica 
ile mücadele etmeye başlamıştır. 10 Nisan 1997 tarihli emirle kurulan BÇG yasal bir 
kuruluştur. Zira 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun atılı suçun işlendiği 
tarihte yürürlükte olan 35'inci maddesine göre Silahlı Kuvvetler'in vazifesi Türk yurdunu ve 
Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 2'nci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, 
milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devletidir denilmektedir. Bu iki madde birlikte değerlendirildiğinde Silahlı Kuvvetler'in 
görevlerinden bir tanesinin de laik Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak olduğu açık 
bir şekilde anlaşılmaktadır. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılan işlem ve faaliyetler 
irtica olarak değerlendirildiğinden laik düzene karşı fiil ve işlemler yani irtica ile mücadele 
de Silahlı Kuvvetler'in görevlerinden birisi olduğu tartışmasızdır. Bu nedenle Türk Silahlı 
Kuvvetleri 1997 yılında irtica ile mücadele ederek anayasa ve kanunlarla belirlenen 
görevini yerine getirmiştir. İrtica ile mücadelenin suç olduğu herhangi bir ceza kanununda 
yazılı değildir. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 1'inci maddesinde kanunun açıkça suç 
saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez denilmektedir. Benzer hüküm 5237 sayılı yeni 
Türk Ceza Kanunu'nun 2'nci maddesinde de mevcuttur. Ancak iddia makamı görevi gereği 
laik düzene karşı yapılan  fiil ve işlemlere yani irticaya karşı mücadele eden Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 1997 yılı kadrosunu yasadışı bir kuruluş olarak başka bir deyimle  terör örgütü 
olarak kabul etmektedir. Bu durumun kabul edilmesi mümkün değildir. 

Refah Partisi Genel Başkanı ve Başbakan rahmetli Necmettin Erbakan koalisyon 
ortağı Doğruyol Partisi ile yaptığı protokol gereğince hükümeti ortağı Doğruyol Partisi'ne 
devretmek amacıyla kendi isteğiyle istifa etmiştir. Sayın Erbakan'ın istifa etmesi için cebir ve 
şiddet uygulanmamıştır. Tanklar 28 Şubat'tan yani Batı Çalışma Grubu'nun kuruluş emrinin 
yayınlanmış olduğu 10 Nisan tarihinden önce 4 Şubat 1997 tarihinde eğitim amacıyla 
Sincan'dan geçmiştir. Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınan 28 Şubat kararları tavsiye 
niteliğindedir. Bu kararlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na uygun olarak alınmıştır. Bu 
kararları hükümet üyeleri de imzalamıştır. İrticai faaliyetler anayasal düzene aykırı olduğu 
için birinci öncelikli tehdit olarak kabul edilmiştir.

 İddianamede suç tarihi olarak gösterilen tarih belirsizdir. İddianamede atılı suçun 
başlangıç tarihi Refahyol Hükümeti'nin kurulduğu 28 Haziran 1996 olarak gösterilmiş, suçun 
bitiş tarihi ise ucu açık bırakılmıştır. Başka bir deyişle suç şuan dahi işlemeye devam 
etmektedir. Yıllar önce emekli olan sanıklar şuanda başkalarının irtica ile mücadele 
maksadıyla yaptıkları işlemler ve eylemlerden de sorumlu tutulmaktadır. Yargılama sırasında 
sayın Savcı suçun bitim tarihini 2009 olduğunu bildirmiştir. Hükümet 18 Haziran 1997 
tarihinde istifa etmiş olduğundan dava konusu suç hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde 
cebren devirmesi değil 2009 yılına kadar devam eden irtica ile mücadele eylemidir. Oysa 
daha önce de söylediğim gibi ceza kanunlarında irtica ile mücadeleyi suç sayan bir hüküm 



  

bulunmamaktadır. Kaldı ki irtica ile mücadele sadece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
yapılmamıştır. Başbakanlık, İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, 
Valiler, Kaymakamlar, İl ve İlçe Emniyet Müdürleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından yapılmıştır. Ayrıca bu mücadeleyi bazı medya ile iş adamları, sendikalar ve sivil 
toplum örgütleri de desteklemiştir. İddianamede bu kurum ve kuruluşların yer almamasını 
anlamak mümkün değildir. Şayet atılı suç cebren hükümeti devirmek suçu ise suçun 
başlangıç tarihinin Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararlarının alındığı 28 Şubat 1997 
suçun bitim tarihinin ise Refahyol Hükümeti'nin istifa ettiği 18 Haziran 1997 tarihi olması 
gerekmektedir. Atılı suç irtica ile mücadele olarak kabul edilmesi durumunda ise bu işlem 
ve faaliyetler 28 Şubat 1997 tarihinde başlayıp Başbakanlık tarafından irtica ile mücadele 
genelgesinin yürürlükten kaldırıldığı 14 Aralık 2010 tarihinde bitmektedir. İrtica ile 
mücadele sadece Genelkurmay, Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlığı karargâhlarında 
ve Batı Çalışma Grubu bünyesinde yapılmamış Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta 
zinciri içerisinde yer alan Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan en 
küçük birlik olan Karakol Komutanlıklarına kadar tüm birliklerde icra edilmiştir. 

Ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeğin bulunmasıdır. Bu nedenle Cumhuriyet 
Savcıları soruşturma aşamasında sanıklar hakkında hem lehte hem de aleyhte olan delilleri 
toplamakla sorumludur. Ayrıca ceza muhakemesi hukukunda kanıt serbestiyesi ilkesi geçerli 
olduğundan sanık ve mağdurların da lehlerine olan delilleri toplama hakları bulunmaktadır. 
Oysa soruşturmanın ilk gününden itibaren Cumhuriyet Savcıları tarafından şuanda 
huzurunuzda yargılanan 103 kişi hakkında hep aleyhte olan deliller toplanmış ve 
iddianamede sadece bunlar değerlendirilmiştir. Lehte olan deliller ne yazık ki savunma 
avukatları tarafından toplanmaya çalışılmış ancak şüpheliler lehine olan bu delillerin hiçbirisi 
iddianamede yer almamıştır. 

Başka bir deyişle Savcılık makamı bu kişileri nasıl suçlu olarak gösterebiliriz 
anlayışı ile hareket etmiştir. İddia makamı bu davanın soruşturmasında Savcılık 
makamlarının bulunmadığı eski çağlarda suçlu ve suçtan zarar görenlerin birbirlerini 
suçlayıcı delilleri toplayarak Mahkemeye sundukları itham sistemini uygulamıştır. 
Soruşturma makamı sanıkların aleyhine olan bazı yazarların ve gazetecilerin yazılarını da 
iddianameye dahil etmesine rağmen objektif olan olarak yazan bazı gazeteci ve yazarların 
yazılarını iddianameye dahil etmemiştir. Misal olarak Refahyol Hükümeti'nde Adalet 
Bakanlığı görevini de yürüten sayın Şevket Kazan'ın Refah Gerçeği adındaki kitabından ve 
dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in basın danışmanı olan Mehmet Bican'ın yazdığı 
28 Şubat'ta Devrilmek isimli kitabından hiç söz etmemiştir. Soruşturma bu nedenlerle eksik 
yapılmış, iddianame yanlı düzenlenmiştir. İddianamede 27 Mayıs 1960 ihtilali ile 12 Eylül 
1980 darbesi ayrıntılı bir şekilde anlatılırken Refahyol Hükümeti'nin göreve 
başlamasından sonra kamuoyunun pek alışık olmadığı bazı olaylara hiç değinilmemiştir. 
Başbakan Erbakan'ın Mısır, Libya, Nijerya gezileri; Susurluk Kazası, Kayseri Belediye 
Başkanı'nın Refahyol Refah Partisi İl Başkan il divan toplantısındaki konuşması, 
Aczimendi'lerin başı Müslüm Gündüz'ün Fatma Şahin ile bir evde yakalanması, Türk İş'in 
düzenlediği hükümete uyarı mitingi, Başbakan Erbakan'ın Başbakanlık konutunda bazı 
cemaat liderlerine iftar yemeği vermesi, İran Büyükelçisi'nin de katıldığı Sincan'da 
düzenlenen Kudüs Gezisi, sayın Erbakan'ın değişim kanlı mı olacak kansız mı olacak 
şeklindeki beyanları Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Başbakan'a uyarı mektubu 
gönderilmesi gibi olaylar irtica ile mücadelenin fitilini ateşlemiştir. 

İddianamede Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihinde alınan tavsiye 
kararlarından sonra yapılan ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında irtica ile mücadelenin 
yapıldığını belgeleyen karar ve genelgeler gösterilmemiştir. Bunlardan bazıları olarak 
Bakanlar Kurulu'nun Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararından sonra 13 Mart 1997 
tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar. Başbakanlık tarafından 14 Mart 1997 ve 



  

18 Mayıs 1997 tarihlerinde yayınlanan direktifler, İç İşleri Bakanlığı tarafından 28 Mart 
1997 tarihinde yayınlanan Anayasa ve yasaların uygulanmasında uyulacak usul ve esaslar 
konulu genelgeler genelge. Diğer bakanlıklarca yayımlanan irtica ile mücadele konu 
genelgeler sayılabilir. Şayet Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlık ve Bakanlıkların 
yayımladıkları genelgeler soruşturma sırasında iddia makamınca ilgili makamlardan talep 
edilmiş olsa idi sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde değil tüm devlet kademelerinde de irtica 
ile mücadele edildiği ve bununla ilgili çalışma grupları oluşturulduğu anlaşılacaktı. Zira bu 
konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun hazırlamış olduğu 
raporda geniş bilgiler olmasına ve bu rapor Savcılık makamına da gönderilmiş olmasına 
rağmen bu bilgi ve belgelerin kasıtlı olarak ilgili makamlardan istenmediği 
değerlendirilmektedir. 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147'nci maddesindeki suç Türkiye Cumhuriyeti 
İcra Vekilleri Heyeti'ni cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men olduğuna göre suçun 
mağduru Bakanlar Kurulu'dur. Bakanlar Kurulu'nun tüzel kişiliği olmadığı için suç 
mağdurlarını hükümet üyesi mağdurlar olması gerekmektedir. Şayet suç hükümeti devirme 
ise hükümet üyesi dışındaki müştekilerin hükümetin devrilmesi nedeniyle ne gibi bir 
mağduriyete uğradıkları açıklanmamıştır. Hükümetin istifasına kadar işten atılan kişiler 
müşteki olarak kabul edilseler dahi hükümetin istifa etmesinden sonra işten çıkarılan veya 
başka yerlere atananların müşteki sıfatı kazan taşımaması gerekmektedir. Ayrıca şuanda 
huzurlarınızda bulunan sanıkların büyük çoğunluğu 1997 veya 1998 yıllarının Ağustos 
ayında emeklilik veya atama nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'ndan ayrılmıştır. 
Bu sanıkların ayrıldıktan sonra hangi fii hangi işlem ve fiilleriyle müştekileri mağdur ettikleri 
de iddianamede açıklanmamıştır. 

Müşteki olduklarını iddia eden kamu görevlilerinden Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarının askeri şura kararlarıyla işlerine son verilmesinde Batı Çalışma Grubu'nun 
bir dahli bulunmamaktadır. Birinci ve ikinci sicil amirleri emrindeki personelden 
disiplinsizlik yapanlarla ilgili olarak disiplinsizlik nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 
görev yapması uygun değildir kaydıyla tanzim ettikleri sicil belgelerini Kuvvet 
Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderirler. Bu komutanlıklarca 
Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen sicil belgeleri incelendikten sonra şura kararıyla 
ayrılmaları uygun görülenlerin dosyaları Yüksek Askeri Şura, diğerlerinin dosyaları işlem 
yapılmak üzere Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Şura kararıyla ayrılacak olanlar 
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Başbakan, Milli Savunma Bakanlığı ve görevdeki 
tüm Orgeneral ve Oramirallerden oluşan Yüksek Askeri Şura üyeleri tarafından alınan 
kararlar ile belirlenir. Şayet bu kişiler mağdur iseler bundan personelin birinci ve ikinci sicil 
amirleri ile YAŞ üyelerinin sorumlu olması gerekmektedir. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ise görev yapanlardan irtica nedeniyle 
ayrılanlar veya atamaya tabii tutulanlara yapılan işlemlerde BÇG'nin bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Bu kişilerin işten çıkarılması veya başka bir yerlere tayin edilmeleri 
atama yetkilileri amirleri tarafından idari yolla veya mahkeme kararıyla gerçekleştirilmiştir. 
Bu kişileri mağdur edenler de kendi sicil amirleridir. Kaldı ki idari kararla haklarında işlem 
yapılan bu kişilerin idari yargıda iptal davası açmak suretiyle tekrar memuriyete dönme ve 
atamayı iptal etme hakları bulunmaktadır. 

Müştekilerin Batı Çalışma Grubu'nun hangi işlem ve faaliyetiyle bu işten atıldıkları 
iddianamede açıklanmamıştır. Ayrıca işten atılan bu müştekilerin mağduriyetlerini 
giderecek yargı yeri de bu mahkeme değildir. İddianamenin şahsileştirilmesi ve sanıkların 
tek tek hangi fiil ve işlemleriyle hükümeti devirmeye devirdiği delilleriyle gösterilmesi 
gerekirken bu yapılmamıştır. 

İddianamede Batı Çalışma Grubu'nun Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet 



  

Komutanlığı'nın bilgisi dahilinde ancak hiyerarşik yapı dışında kurulduğu iddia 
edilmektedir. Batı Çalışma Grubu'nda tüm Kuvvet Komutanlıkları'ndan ve Jandarma Genel 
Komutanlığı'ndan personel görev yapmış olması nedeniyle bu iddia yersiz ve mesnetsizdir. 
Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Batı Çalışma Grubu faaliyetleri şayet 
iddianamede belirtildiği gibi hükümeti ve özellikle Refah Partisi'ni hedef almış olsaydı 
54'üncü hükümetin sona ermesinden sonra tüm çalışmaların sonlandırılması gerekirdi. 
Buna karşın irtica tehditi herhangi bir hükümete atfedilemeyecek ve partiler üstü olup bir 
devlet sorunu olarak görüldüğü için 54'üncü hükümetin ardından da irtica konusundaki 
çalışmalara aynı şekilde devam edilmiştir. Şayet sadece bu durum bile iddianamedeki atılı 
suçun oluşmadığını ispatlamaktadır. 

Şimdi müvekkil ile ilgili savunmamı arz edeceğim. Müvekkil İzzettin Gürdal 1995 
yılı Ağustos ayından 2000 yılı Ağustos ayına kadar Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanı 
olarak görev yapmış 2000 yılının Ağustos ayında da emekli olmuştur. Müvekkil ile ilgili 
savunmamı önce müvekkilimin katıldığı iddia edilen irtica ile mücadele konulu toplantılar 
yönünden daha sonra da irtica ile mücadele ile ilgili belgeler yönünden inceleyerek yapmaya 
çalışacağım. İrtica ile mücadele konulu toplantılar, iddianamede müvekkil 7 Nisan 1997 
tarihinde yapılan "İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler" konulu toplantıya 2 Temmuz 1997 
tarihli BÇG Özel Takdimi 'ne ve 4 Nisan 1997 tarihinde Genel Sekreterlikçe yayımlanan 
emir öncesi sayın Çetin Doğan tarafından yapıldığı ifade edilen toplantıya katıldığı iddia 
edilerek hükümeti cebren devirmekle suçlanmış ve cezalandırılması talep edilmiştir.

 Müvekkilin bu toplantılara katıldığına ilişkin olarak Savcılık makamı iddianameye 
bir delil sunamamıştır. İddia makamı toplantılara kimlerin katıldığını, somut bir delille 
ispatlayamayacağını anlayınca Genelkurmay Karargâhı'nda 7 Nisan 1997 tarihinde görev 
yapmakta olan J başkanları ve  Daire Başkanları ile Kuvvet Harekât Başkanları'nın kimlik 
bilgilerini bir yazı ile talep etmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'nın 28 Ocak 2013 tarihli cevabi 
yazısında Savcılığın talebi üzerine istenen bilgileri ihtiva eden personel listesi gönderilmiştir. 
İddia makamının elinde Genel Sekreterlik Tarihçesi ile sayın Çetin Doğan'ın Savcılık 
ifadesinde 03.04.1997 tarihinde bir toplantı yapıldı beyanı dışında başka bir delil yoktur.

 İddia makamı 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda 
görev yapan J Başkanları ile Daire Başkanları'nı 3 Nisan, 7 Nisan, 2 Temmuz 1997 tarihli 
toplantılara katılmış olduğunu farz ve kabul ederek iddianameyi tanzim etmiştir.

 Genelkurmay Başkanlığı'na 19 Haziran 2013 tarihinde yazmış olduğum dilekçe ile 
müvekkilimin 2 Temmuz 1997 tarihli toplantıya katılıp katılmadığı sorulmuş, bu toplantıyla 
ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenmiştir. Müvekkilimin savunma dilekçesi ile 
Mahkemenize sunmuş olduğu Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin 12 Ağustos 2013 tarihli 
cevabi yazısına Genel Sekreterlik, Personel, İstihbarat, Harekât ve Lojistik 
Başkanlıkları'nın konu ile ilgili yazılarını ekleyerek tarafıma göndermiştir. Genel 
Sekreterliği'n 12 Temmuz 2013 tarihli yazısında aynen yapılan araştırmada imzasız ve 
orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan daha önce de sureti gönderilen irtica 
konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı başlıklı yazı haricinde herhangi bir kayıt ve 
belgeye rastlanılmamıştır denilmektedir. 

Bu yazıdan Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda yapılan irtica ile ilgili 
toplantılarla ilgili 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan, gerçek olup olmadığı belli olmayan toplantı 
tutanağından başka bir bilgi ve belgenin olmadığı anlaşılmıştır. 

Müvekkilimin bu toplantılara katıldığına ilişkin somut bir delil yoktur, suçlama 
tamamen soyut ve mesnetsiz bir iddiadan ibarettir. İddianamenin 83. sayfasında 7 Nisan 
1997 tarihinde yapılan "İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler" konulu bir toplantı yapıldığı ve 
bu toplantıya katılan General, Amiraller başlıklı bölümde müvekkilin bu toplantıya katılanlar 
listesi içerisinde olduğu iddia edilmiş ancak kimliğinin yanına yurtdışı yazılmıştır.

 Müvekkil İzzettin Gürdal'ın Genelkurmay Başkanlığı'nın 12 Nisan 2013 tarihli 



  

yazısı ile 7 Nisan 1997 tarihinde Milli Askeri Temsil Heyeti Karargâhı Belçika'yı ziyaret 
ettiği bildirilmiştir. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 11 Mart 2013 tarihli yazılarına ek 
olarak gönderilen yolcu sorgulama listesi sonuçlarına göre müvekkil İzzettin Gürdal'ın 6 
Nisan 1997 tarihinde Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı 24 
Temmuz 1997 tarihinde İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan yurda giriş yaptığı belirlenmiş 
olduğundan 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katılması mümkün değildir.

 Savcılığa 11 Mart 2012 tarihli dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 12 Nisan 2013 tarihli yazısı iddianameye ekli 273. klasöre konulmuş olmakla 
birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 11 Mart 2013 tarihli yazısı ve ekindeki yolcu 
sorgulama çizelgesi müvekkil lehine olmasına rağmen iddia makamı bu delili hiç 
değerlendirmemiş ve müvekkil sayın İzzettin Gürdal'a ait 1279. sayfadaki bölümde 
Mahkemeyi yanıltacak şekilde 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katılmış gibi 
gösterilmiştir. 

İddianamenin 140. sayfasında "Batı Çalışma Grubu Özel Takdime Katılan General 
Amiraller" başlıklı bölümde 2 Temmuz 1997 tarihinde İnönü Salonu'nda Batı Çalışma 
Grubu'nun katılımıyla özel takdim toplantısı yapıldığı bildirilmiş olup müvekkilin bu 
toplantıya katıldığı iddia edilmektedir. Öncelikle Savcılık makamı Genelkurmay Genel 
Sekreterliği'nden gönderilen belgeler arasında gösterdiği Genelkurmay Sekreterliğinin 
tarihçesinde 2 Temmuz 1997 tarihinde yukarıda belirtilen özel takdimin yapıldığını belirterek 
toplantıya katılanlar arasında karargâhta görevli General, Amiral'ler olması nedeniyle 
müvekkilin de bu takdime katıldığı iddiasında bulunmuştur. İddianamede bu özel takdime 
ait katılım listesi ve veya katılım emri bulunmamaktadır. Ayrıca bu takdime müvekkilin 
katıldığını gösterir müvekkilin imzasına avi bir belge de dosya münceratında yoktur. Sadece 
müvekkilin o tarihte karargâhta görevli olması nedeniyle takdime katıldığı iddiası ise soyut 
ve mesnetsizdir. Bir an için bu takdime müvekkilin katıldığı kabul edilse dahi karargâhta 
yapılan muhtemelen bir emir neticesinde takdime katılan Daire Başkanları'nın bu takdime 
katılması ile hangi suçu işlediği, bu takdimde nasıl bir suç unsuru oluştuğu hususu iddia 
makamınca açıklanmamıştır. 

Sonuç olarak iddianamenin 140. sayfasında yer alan listenin doğru olmadığını ve 
sadece karargâhta o dönemde görev yapan tüm General Amiralleri takdime katılsın 
katılmasın gösterdiğini, müvekkilimin o tarihte yurtdışı görevde bulunmasına karşın o listede 
yer alması ve takdime katıldığı iddiası bunu ispatlamaktadır. Bu liste ve tarihçedeki bilgiler 
genel bir bilgi içermekte olup kesinlikle delil niteliği arzetmemektedir. Ayrıca takdim tarihi 
2 Temmuz 1997 olarak belirlenmiştir ve söz konusu takdimin  hükümetin değişmesinden 
sonraki tarihte olması nedeniyle atılı suç ile illiyet bağı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle 
müvekkilin o tarihteki takdime katıldığı iddiası kabul iddiasını kabul etmiyor ve bu durumun 
bir suç teşkil etmediğini de ayrıca belirtmek istiyoruz. 

Genelkurmay Karargâhı'nda yapılan toplantılar MY-75 1A yönergesi ek-r'ye göre 
hazırlanır, tertip ve idare edilip toplantı tutanağı da aynı yönergenin m ekine göre tanzim 
edilir ve yayımlanır. Yönergeye göre bu toplantıya ait toplantı emriyle toplantı gündemi ve 
toplantıya katılanların imza bloğu ve imzalarının bulunduğu toplantı tutanağının mutlaka 
olması gerekmektedir. Dava dosyasında bu belgeye rastlanılmamıştır. Ankara Emniyet 
Müdürlüğü'nün 11 Mart 2013 tarihli yazılarına ek olarak gönderilen yolcu sorgulama 
sonuçları listesine göre biraz önce arz ettiğim gibi müvekkil İzzettin Gürdal'ın 6 Nisan 1997 
tarihinde Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan çıkış yaptığı 24 Temmuz 1997 tarihinde 
İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan giriş yaptığı belirlenmiş olduğundan 2 Temmuz 1997 
tarihinde yapılan toplantıya katılması mümkün değildir. Daha önce de arz ettiğim gibi üzere 
Savcılığa 11 Mart 2012 tarihli dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz Ankara Emniyet 
Müdürlüğü'nün yukarda arz ettiğimiz yazısı ve ekindeki yolcu sorgulama çizelgesi müvekkil 
lehine olmasına rağmen iddia makamı bu delili hiç değerlendirmemiş ve müvekkil o tarihte 



  

karahta karargâhta olmamasına rağmen 2 Temmuz 1997 tarihinde yapılan toplantıya katılmış 
gibi gösterilmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yazı sureti müvekkil tarafından 
Mahkemenize savunma ekinde sunulmuştur. 

Sayın Çetin Doğan'ın Savcılığa vermiş olduğu ifade sırasında Genelkurmay Genel 
Sekreterliği'nce 4 Nisan 1997 tarihli "Çalışma Grubu Oluşturulması" emri hazırlanmadan 
önce bir toplantı yapıldığı bu toplantıya Genelkurmay Karargâhı'nda görevli J 
Başkanları'yla Daire Başkanları'nın katıldığı belirtilmiştir. Bu ifade üzerine Savcılık 
makamı tarafından bu toplantının gerçekten yapılıp yapılmadığının araştırılmadan bu 
toplantının yapılmış olduğu varsayılarak iddianameye dahil edilmiştir. Oysa böyle bir 
toplantının yapıldığına dair Genelkurmay Başkanlığı'nca Savcılığa gönderilen tarihçede 
herhangi bir kayıt mevcut değildir. Kaldı ki sanıklardan hiçbiri bu toplantıyı hatırlamadığı 
gibi zamanın Genelkurmay Genel Sekreteri sayın Erol Özkasnak Mahkeme huzurunda 
vermiş olduğu savunmasında kendisine İkinci Başkan tarafından çalışma grubu 
oluşturulması konusunda şifahen bir emir verildiğini bu emir üzerine de 4 Nisan 1997 
tarihli emrin hazırlandığını söylemiş olmasına rağmen bu emrin yayınlanmasından önce 
Genelkurmay Karargâhı'nda görevli J Başkanları ile Daire Başkanları'nın katılımıyla bir 
toplantının yapıldığından bahsetmemiştir. 

Sayın Çetin Doğan'ın 24 Eylül 1997 tarihinde Mahkemenizde verdiği 
savunmasından sonra bu toplantıya Genelkurmay Karargâhı'nda görevli Daire Başkanları'nın 
katılıp katılmadığıyla ilgili 25 Eylül 1997 günü tarafımca sorulan soruya bu toplantıya sadece 
bu konuyla ilgili Daire Başkanları'nın ve ilgili personelin katıldığını belirtmiştir. Müvekkil 
Genelkurmay İstihkâm  Daire Başkanı'dır. Vazifesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inşaat ve 
NATO altyapı faaliyetleri gibi teknik konulardır. Müvekkilin görevi güvenlikle ilgili 
olmadığından bu toplantıya katılması da mümkün değildir. Kaldı ki böyle bir toplantı 
yapılmış olsaydı Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarında bulunması, toplantı emri, katılım 
listesi, katılım emri toplantı tutanağının tanzim edilmesi gerekirdi. Ayrıca bu takdime 
müvekkilin katıldığını gösteren müvekkilin imzasına havi bir belge de dosya münceriyat 
dosya içerisinde mevcut değildir. Böyle bir kayıt ve belge olmadığı gibi müvekkilimin bu 
toplantıya katıldığına dair somut bir delil de mevcut değildir. 

Yukarıda arz edildiği üzere müvekkilin Genelkurmay Başkanlığı'nda 2 Temmuz 
1997 tarihinde icra edilen toplantıya katılıp katılmadığı Genelkurmay'a sorulmuş ve bu 
toplantıyla ilgili bilgi ve belgeler istenmiştir. 19 Haziran 2013 tarihinde yazmış olduğum bu 
dilekçeye Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin 12 Ağustos 2013 tarihli cevabi yazısına ekli 
müvekkil tarafından Mahkemenize sunulan Genel Sekreterliğin 10-12 Temmuz 2013 tarihli 
yazısında Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda 1997 yılında yapılan irtica ile ilgili 
toplantılarla ilgili olarak 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve gerçek olup olmadığı belli 
olmayan toplantı tutanağından başka bir bilgi ve belgenin mevcut olmadığı bildirilmiştir. 

Bu yazıdan 3 Nisan 1997 tarihinde icra edildiği iddia edilen toplantıya ilişkin 
Genelkurmay Başkanlığı'nda herhangi bir somut belge bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bir an 
için bu takdime müvekkilin katıldığı kabul edilse dahi karargâhta yapılan muhtemelen bir 
emir neticesinde bu takdime katılmasıyla hangi suç kastıyla hangi suçu işlediği bu takdimde 
nasıl bir suç unsuru oluştuğu hususu iddia makamınca açıklanmamıştır. Müvekkilin bu 
toplantıya katıldığına dair somut bir delil yoktur. Sadece bu toplantıya katıldığı 
varsayılmaktadır. Başka bir ifadeyle şüpheli bir durum vardır. Ceza yargılamasında maddi 
gerçeğe ulaşılması gerekirken gerektiğinden şüpheden sanık yararlanır ilkesi geçerlidir. 
Müvekkilin bu toplantıya katıldığı somut delillerle ispat edilemediğinden bu ilke gereğince 
toplantıya katılmadığına karar verilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca müvekkilimin ilk amiri konumundaki dönemin Lojistik Başkanı sayın 
Kamuran Orhon'un 19 Kasım 2013 tarihinde Mahkemenizde verdiği savunmada 
emrindeki Daire Başkanları'nın Batı Çalışma Grubu'nda görev almadıklarını, kendisine 



  

Mahkemeniz huzurunda sorulan soru üzerine görev alıp almadıkları sorulan soru üzerine 
müvekkilime irtica ile ilgili Genelkurmay Karargâhı'nda yapılan toplantılara katılması için 
emir vermediğini bu toplantılara katılmasının görevi ile bağdaşmadığını beyan etmiştir. 
Müvekkil bu üç toplantıya katılmamıştır. Bir an için bu toplantıya katılmış  varsayılsa dahi 
irtica konulu toplantılara katılmanın neden suç olduğu iddia makamı tarafından 
açıklanmamıştır. Kaldı ki Nisan 1997 ayında Genelkurmay Başkanlığı'nda basın 
mensuplarına üst düzey bürokratlara, üniversite rektörlerine ve üst düzey yargı mensuplarına 
terör ve irticai faaliyetler konusunda brifingler verilmiştir. İrtica konulu toplantılara katılmak 
suç kabul ediliyor ise Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'ndaki irtica brifinglerine katılan 
basın, yargı ve bürokrasi mensuplarının iddianameye dahil edilmeme nedeni de 
anlaşılamamıştır. 

Şimdi irtica ile mücadele ile ilgili belgelerle ilgili savunmamı arz edeceğim. 4 Nisan 
1997 tarihli "Çalışma Grubu Oluşturulması" konulu gizli gizlilik derecesi belge. 10 Nisan 
1997 tarihli "Batı Çalışma Grubu" konulu ve ekinde Batı Çalışma Grubu teşkilat yapısını 
gösterir gizli gizlilik dereceli belge. 29 Nisan  1997 tarihli "Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi" konulu gizli gizlilik dereceli belge. 6 Mayıs 1997 tarihli "Batı Harekât Konsepti" 
konulu gizli gizlilik dereceli belge. 27 Mayıs 1997 tarihli "Batı Eylem Planı" konulu ve 
ekinde bulunan batı eylem planını gösterir gizli gizlilik dereceli belge incelendiğinde bu 
belgelerin müvekkil İzzettin Gürdal'a ve başkanı olduğu İstihkâm Daire Başkanlığı'na 
gönderilmediği anlaşılmaktadır. Bu belgelerde müvekkile verilen herhangi bir görev ya da 
emir bulunmamaktadır. Bu nedenlerle söz konusu belgelerden müvekkil sanığın haberdar 
olması mümkün değildir. 

Zira Savcılık makamında sorgu esnasında bu belgelere ilişkin sorulan tüm sorulara 
müvekkil haberinin olmadığı ve belgeleri daha önce hiç görmediğini beyan ederek cevap 
vermiştir. Söz konusu belgelerin müvekkile tebliğ edilmediği gizli ibareleri ve ibareyle ve 
kişiye özel belgeler olması nedeniyle belgede gösterilen makamlara ya da kişilere bizzat 
gönderildiği anlaşılmaktadır. Tüm bu belgeler incelendiğinde 1995-2000 yıllarında 
müvekkilin görev yaptığı İstihkâm Daire Başkanlığı'na verilen görev emir ya da 
sorumluluğun olmadığı gibi bu daireden hiçbir personelin de bu çalışmalarda 
görevlendirilmediği hususu açıktır. Bu nedenlerle müvekkilin bu belgelerle ilgili hiçbir 
çalışması olmamış, müvekkil hiçbir faaliyette bulunmamıştır.

 Sonuç olarak müvekkilin yukarıda tarif ve konuları belirtilen belgelerle ilgili suç 
isnadı olmayacağı gibi suç şüphesi dahi bulunmamaktadır. Yukarıda açıklanan ve 
Mahkemenin resen gözeteceği nedenlerle yapılacak yargılama neticesinde atılı suçun 
unsurlarının oluşmaması, müvekkil İzzettin Gürdal'ın iddianamede belirtilen 7 Nisan ve 2 
Temmuz 1997 tarihli toplantı tarihlerinde yurtdışında olması nedeniyle bunlara katılmasının 
mümkün olmadığı, 3 Nisan 1997 tarihli toplantının yapıldığına müvekkilin bu toplantıya 
katıldığına ve atılı suçu işlediğine dair somut delillerin var olmaması nedeniyle beraatine 
karar verilmesini  vekil adına arz ve talep ederim."

54.A. Sanık İZZETTİN İYİGÜN 06/03/2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 316); 

"1994 yılı Ağustos - 2007 yılı Ağustos tarihleri arasında Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı EDOK’ta (Eğitim ve Doktrin Okul Komutanlığı) görev yaptığını,  Kara 
Kuvvetlerine bağlı eğitim birlikleri ve eğitim merkezlerinin EDOK Komutanlığına bağlı 
olarak kendisine bağlı olduğunu, Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen 
Komutanlığının da EDOK Komutanı olarak kendisine bağlı olduğunu,

 3 Şubat 1997 günü Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu AKTULGA’nın 
kendisini telefonla arayarak “K.K.Komutanı Hikmet KÖKSAL’ın katarakt ameliyatı 



  

olduğunu, evinde yattığını, Zırhlı Birliklerden 80 tank ve 80 zırhlı personel taşıyıcı araçla 
Sincan’dan Akıncılara doğru bir yürüyüş yapmasını ve aynı gün geri dönmesini” emretmesi 
üzerine bu emri Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığına ilettiğini, Zırhlı Birlikler 
Komutanının tatilde olduğunu, kendisini de (EDOK Komutanı) bir üst birlik komutanı olarak 
haberdar ettiğini belirttiğini,  kendisinin de telefonda “Zırhlı Birliklere gece vakti emir verip 
sabah yürüyüş yaptırmak felaket olur, tankların dışarı çıkması zor olur, kazalar olabilir, 
önümüzdeki Perşembe günü zırhlı birliklerin muhabere tatbikatı var, o tatbikat esnasında biz 
bu tankları K.K.Komutanının dediği yerde yürütelim” dediğini, Doğu AKTULGA’nın “Kara 
Kuvvetleri Komutanına ileteyim” diyerek telefonu kapattığını, Doğu AKTULGA’nın sonra 
tekrar kendisini arayarak telefonda “K.K.Komutanı tankların yürüyüş yapması ve aynı gün 
geri dönüş yapması konusunda ısrarcı” demesi üzerine kendisinin de “80 tank 80 zırhlı 
personel taşıyıcının çok olduğunu, bunun 40 civarına indirelim”  dediğini, daha sonra Doğu 
AKTULGA’nın telefonla kendisine “Komutanla görüştüğünü, emrin kesin olduğunu” 
söyleyerek “ben de gereği için sana emrediyorum” dediğini, bunun üzerine EDOK Komutanı 
olarak kendisinin Tümeni telefonla aradığını, Tümene K.K.Kurmay Başkanından tankların 
yürümesi ile ilgili bir emir alıp almadıklarını sorması üzerine emri aldıklarını belirtmesi 
üzerine görevli albayı EDOK Komutanlığına çağırdığını ve kendisine Zırhlı birliklerin soğuk 
ve buz altında olduğunu, bu kadar tank ve zırhlı personel taşıyıcının dışarı çıkmasının zor 
olduğunu, tanklardaki ve zırhlı personel taşıyıcılarındaki lastik paletlerin sökülerek yerine 
çelik paletler takılacağını söylemesi üzerine EDOK Komutanı olarak kendisine 20 civarındA

 tank ve 20 civarında ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı), ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) 
ile yapılması talimatı verdiğini,  

4 Şubat 1997 günü saat 1-2 sıralarında K.K.Kurmay Başkanının telefonla kendisine; 
Çevik BİR’i arayarak K.K.Komutanının emri gereği 80 tank ve 80 zırhlı aracın Zırhlı 
Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığından çıkarak Sincan üzerinden Akıncılara gideceğini 
ve aynı gün tekrar döneceğini söylediğini, Genelkurmay Başkanına haber verebileceğini, 
Çevik BİR’in de kendisine “bu saatten sonra ben onu uyandıramam, bilgi veremem” dediğini, 
Kurmay Başkanının izinde olan Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tugay Komutanı ile ne 
konuştuğunu bilmediğini, yalnızca kendisine izinde olduğunu söylediğini,  

Bir komutanın astına bir emir verirse, astın o emri değiştirmeden yerine getirmek 
zorunda olduğunu, 80 tank ve 80 zırhlı araç sayısını, kendi takdiriyle direnerek 20 civarına 
indirdiğini, kendisi yerinde başka birisi olsa emri bire bir uygulayacağını ve kendisinin 
orgenerallik sırasında olduğu halde orgeneral olamadığını, korgeneral olarak bir sene süre 
uzatılarak emekli edildiğini,  

4 Şubat 1997 günü sabah saat 7’de görev gereği Polatlı’ya giderken Zırhlı Birliklere 
uğradığını, Zırhlı Birlikler çıkışında 15 civarında tankın yolun sağına ve soluna kaymış 
olduğunu gördüğünü, yolun sağına ve soluna kayan tanklar kalması, diğer tankların devam 
etmesi emrini vererek Polatlı’ya göreve gittiğini,  

Tankların hangi güzergahı kullandığı ve hangi güzergahtan geri döndüğü konusunda 
bilgisi olmadığını, tankların güzergahını şehir merkezine özellikle kendisinin almadığını,  

21 Haziran 2004 tarihinde Hürriyet gazetesine verdiği röportajla ilgili olarak 
ifadesinde; kendisinin Hürriyet gazetesine o tarihlerde röportaj verdiğini, fakat “Balans ayarı” 
cümlesini kendisinin kullanmadığını, başkalarının kullandığını, “Refahyola karşı Silahlı 
Kuvvetlerde müthiş bir kızgınlık gerginlik vardı” cümlesinin doğru olmadığını, Silahlı 
Kuvvetlerde olan bir kısım subayların Doğu AKTULGA ve etrafındaki kişiler olduğunu, 
Doğu AKTULGA’nın devamlı “bu memleket elden gidiyor derhal tedbir almalıyız” dediğini, 
röportajda Güven ERKAYA adını kendisinin hiç kullanmadığını, “post modern” lafını da 
kullanmadığını, o zaman kuvvet komutanı olan Hikmet KÖKSAL’ın Milli Güvenlik 
Kurulundan sonra kendilerine, hükümete ve Tansu ÇİLLER'e ağza alınmayacak laflar 
söylendiğini, Doğu  Paşanın tanklarla ilgili olarak kendisini aradığında telefonda tankların 



  

yürütülmesinin  suç olacağını, sorumluluğunun büyük olduğunu, Kara Kuvvetleri 
Komutanına söylediğini, kendisine söylemediğini röportajda da kendisinin söylemediğini,

 Demokratik sistemin en kötü askeri sistemden daha iyi olduğunu, 1960 ihtilalinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin beyin takımının tasfiye edildiğini, kayırma sisteminin devam 
ettiğini ve 1980 ihtilalinde de aynı durumun uygulanarak kafası çalışan dürüst insanların 
tasfiye edildiğini, yukarıda geniş ve kapsamlı olarak belirttiği gibi kendisinin BÇG’de 
çalışmadığını, BÇG’de kendisine görev verilmediğini, kendisinin fikir olarak BÇG’yi 
oluşturan kişilerle aynı fikirde olmadığını, BÇG’de görev alan Doğu AKTULGA'nın da 
odasına girdiğinde masasının üzerindeki BÇG ile ilgili belge ve bilgileri hemen topladığını, 
tankların Sincan'da yürütülmesi olayını yukarıda kapsamlı olarak anlattığını, kendisine 
verilen emir gereği olarak tankları yürüttüğünü, fakat yukarıda belirttiği gibi 80 tank ve 80 
zırhlı aracın değil 20 civarında tank ve zırhlı aracı kendi takdir yetkisini kullanarak emir 
doğrultusunda emri eksik uygulayarak yürüttüğünü, buna takdir yetkisi de dememek 
gerektiğini, riski de sorumluluğu da üstlenerek 20 civarında tank ve 20 civarında zırhlı aracı 
Sincan'da emir gereği yürütme talimatını verdiğini, tankların güzergahının değiştirilerek şehir 
merkezinden geçmesi ile ilgili kendisinin bilgisi olmadığını, tankların hükümete karşı bir 
eylem olarak yürütülmüş ise de onu emir verenlerin yürüttüğünü, kendisinin verilen emri 
uyguladığını, 

 Çalışma gruplarının çeşitli şubelerden alınan personelin çalışarak birşeyi 
sonuçlandırması için kurulduğunu, Batı Çalışma Grubunun da kendisine gösterilen 
belgelerden anladığı kadarıyla o dönemdeki hükümeti takip, izlemek ve devirmek için 
kurulduğu kanaatine vardığını,  

 Askerlerin irtica adı altında atılmasını Teoman KOMAN ve Doğu AKTULGA’nın 
başlattığına inandığını, orduda bazı üst rütbelilerin kendilerine yakın olan kişileri terfi 
ettirdiklerini,  hak eden bazı kişilerin de nedeni bilinmez terfi ettirmediklerini,  12 Eylül 
askeri darbesinden sonra bu sistemin uygulanmaya başlandığını, 

İrtica brifinglerine, emir gereği dinleyici olarak katıldığını, kendisine gösterilen 28. 
klasördeki irticai faaliyetler konulu 383 slayt yansının sunulduğunu, 

 ABD Genelkurmay Başkanlığı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı Doğan GÜREŞ 
arasında Somali’ye Korgeneral gönderilmesi konusunda anlaşılması üzerine, ABD 
Genelkurmay Başkanlığına kendi isminin gönderildiğini, ABD Genelkurmayının Çevik BİR 
dahil üç isim istemesi üzerine Türkiye’nin Çevik BİR dahil üç ismi bildirdiklerini, ABD 
Genelkurmay Başkanlığının da Somali’ye gitmesi için Çevik BİR’i seçtiğini, Çevik BİR’in 
Amerika ve İsrail ile iyi ilişkileri bulunduğunu,  

 O dönemde Refahyol Hükümetinin devam etmemesi, yeni hükümet kurulması için 
Hilton Otelinde valizlerle bazı milletvekillerine para dağıtıldığı haberlerinin duyum şeklinde 
kendisine ulaştığını,  BÇG’nin herhangi bir faaliyetinde bulunmadığını, BÇG’de kendisine 
görev verilmediğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

54.B. Sanık İZZETTİN İYİGÜN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 28.01.2014 tarihli 63. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Yaşamım boyunca yargı nedir bilmemek tek eksiğimdi. Şimdi bu hazzı da tatmış 
bulunuyorum. Adaletin tecelligahı olan yüce mahkemenin karşısında yapacağım konuşma 
hem savunma hem de yakın tarihe bir not düşme olacaktır. Konuşmama izninizle kısa ama 
benim için çok anlam ifade eden bir anekdotla başlamak istiyorum. Sene 1915 Osmanlının 
son günleri, büyük bir donanmanın eşiğinde güçlü bir kara kuvveti vatanın en önemli 
coğrafyasına Çanakkale'ye çıkmış bulunuyor. Bunun karşısında 1 avuç Türk askeri bu vatan 
verilmez diyor. Ve nitekim o kanlı boğuşmada 250 000 şehide rağmen Çanakkale 



  

geçilmemiştir. Orada tarih yazan 57. Piyade alayı, bu ünlü alay Büyük kurtarıcı Atatürk'ün 
19. Tümeninin bir alayıdır. Büyük önder onlara ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum 
demiştir. Ve o alay da ölmüştür, şehit olmuştur. Komutanından sancaktarına kadar. İşte o 
alayın sancaktarı Kilisli Rıfat'ın benim amcamdır. Bulunduğu yerde sancağına sarılı olarak 
sımsıkı bulunmuş ve kanlı gömleği çıkartılarak annesine ve babasına yollanmıştır. Yani 
dedeme ve neneme yollanmıştır. Ben küçücük bir çocukken o büyüklerimin 100 yaşının 
üzerinde her hafta o kanlı gömleği çıkarıp yüzlerine sürerek ağladıklarını görerek yetiştim. O 
ruh benim genlerime geçti, bunun ötesinde başka bir şey duyamam. Bunu asker yapınız 
demiş, o vasiyeti yerine getirmek için asker yapmışlar.

 Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye devirmeye veya görev 
yapamaz hale getirme suçundan gözaltına alındım ve tutuklanarak Sincan Cezaevine 
konuldum. Yaşamı boyunca değil ceza, bir ihtar hatta bir ima dahi almamış olan ben çok ağır 
ve yüz kızartıcı bir suçla itham edilmekteydim. 

Bütün yaşamı boyunca, Vatan, Millet, Bayrak, Cumhuriyet ilkelerine gönülden 
bağlı, Demokrasi ve Cumhuriyet umdelerine sevdalı olan ben adeta şoka uğramıştım. Şehit 
amcama ve  dedeme ne diyecektim. Sorgulandım ve suçumu öğrendim. Ben 4 Şubat günü 
Etimesgut'ta konuşlu Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümenine ait tank ve zırhlı araçları 
darbe amaçlı olarak Sincan'dan geçirerek bu suçu işlemişim iddia budur. Büyük 
Atatürk'ün  Cumhuriyet en büyük eserimdir dediği gibi benim de EDOK'u yani Eğitim ve 
Doktrin Komutanlığını kurmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunmak en büyük 
eserimdir. 

 Benim komutanlığını yaptığım 1994-1997 yıllarındaki üç sene, hepimiz için hem 
bir övünç hem de yaşanmamış bir zaman süresidir. Ünlü gece; bu ünlü gece 3 ve 4 Şubat 
gecesidir. Neden ünlü gece, bunu ünlü yapanlar, ünlü yapılmasını isteyenlerdir. Her gün 
televizyonda da bu tankları gösterip altında bir şey arayanlardır. Bilgi bilmeden ahkam 
kesenlerdir. Dava açtıranlardır. Onun için ünlü diyorum ama tarih mutlaka ileride bu geceyi 
kara bir gece olarak naipleyecektir.

 Şimdi 3, 4 şubat gecesine geçmek istiyorum. O gecenin diğer gecelerden bir farkı 
yoktu. Kilit personelle 2020'lerin savaşı ve savaş alanı ile ilgili düşüncelerimizi 
paylaşıyorduk. Mesai geçmiş, 4 saat geçtiği halde her gece yaptığımızı yapıyorduk. Başta 
kendisine şükranlarımı sunacağım eğitim ve doktrin komutanlığı muhabere geliştirme 
başkanı Olcay Bütün ve proje arkadaşlarımı dinliyordum. Buradaki çalışma asla bir formata 
dahil değildir. Önümüzdeki 20, 30, 40 yıl sonrasının serbest fikir tartışmalarıydı. Sonra bu 
tartışmada çıkan sonuçlara göre vizyon, konsept doktrin üretilecekti. Bu anda telefonum 
çaldı, açtım Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga idi  merhum, sınıf arkadaşım. 
Allahtan rahmet diliyorum. İzzet paşa dedi tümene Kara kuvvetleri komutanının emrini 
verdim. 80 tank ve 80 Zırhlı araçla yarın sabah Sincan Akıncılar istikametinde 
gideceklerdir. Şaşırdım, hayatı hep zırhlı birliklerde geçen, zırhlı birliklerin herşeyini 
kavramış olan ben şaşırmıştım. Çünkü bu boyutta bir birlik ansızın, gece, yol keşfi bile 
yapamadan, konakçı heyeti bile gönderemeden personel gitmiş evlerinde sadece bir avuç 
nöbetçi heyeti var. Bununla yürüyüş emri alıyor. Başkanım dedim, ben bunun zor 
olacağını biliyorum. Çok kaza olacak, çok insanın canı yanacak. Çok er kaybedeceğiz. 
Lütfen bana, şu tekliflerimi komutana iletir misiniz, buyur dedi. Birincisi dedim bunların 
7'sinde bir tatbikatı var zaten gidecekler biliyorlar. Dolayısıyla zaman kazandıralım, 
7'sindekini öne çekmeyelim, bekle dedi, bekledim. Döndü komutan kabul etmedi dedi. Peki 
dedim ikinci teklifimi sunuyorum. Acaba araç sayısını düşürebilirler mi dedim. Yine bekle 
dedi. Tekrar açtı kabul etmedi dedi. Ben konuşabilir miyim kendisi ile dedim. Konuşman 
doğru olmaz, hasta dedi. O zaman durdum, ne yapacağımı düşündüm. Benim için iki seçenek 
vardı. 1-hiç karışmazdım çünkü emir doğrudan tümene verilmişti. Ben 
bilgilendiriliyordum. Ama ikinci bir şık daha vardı. Müdahil olmak, nasıl müdahil olmak, 



  

birliğime sahip çıkmak. Çünkü tümen komutanı yoktu, izindeydi. Çok kısa bir süreliğine 
izine gitmişti istirahati gerekiyordu. Düşündüm, ben de albaylık yapmıştım. Albaylık 
yıllarımdaki heyecanımı biliyordum ama şimdi Korgeneraldim, çok kademeler geçmiştim. O 
yaştaki bir subay ne yapar ne eder o kadar tankı çıkarmasa da ona yaklaşan bir miktarda 
çıkarırdı. Suhulet -25 geceler çok kısaydı. Hatta kurmay başkanım bana karışma 
komutanım dedi. Olcay Paşa sen bırak dedim. Bu benim karakterimdir. Ben birliğime sahip 
çıkarım. Şimdi onun komutanı yok, onun komutanı benim dedim. Ve çağırdım albayı odama 
gel dedim, geldi. Kendisine sordum, kara kuvvetleri komutanının emrini aldınız mı, aldık 
dedi. Yapabilecek misiniz dedim, yapamayız dedi, çok zor dedi. Personel bile yoktu ben de 
dedi. O zaman dedim ben sana bir rakam vereyim. 40 kadar çıkarabilir misin dedim. Hatta 
zorlanırsan 30'larda da kalabilirsin dedim. Sevindi, komutanım bir sorunumuz daha var 
dedi, yarın aç kalacağız dedi çünkü erzak bildiğiniz gibi kazanlara girdi yarın öğle yemeği 
için. Biz böyle bir ikazı almadığımız için bu tedbiri alamadık. O zaman size ben bunu 
sağlayacağım dedim ve Akıncılar üst komutanına açtım, tuğgeneral karşıma çıktı ve 
kendisine bizim arkadaşlar unutmuş, kusuruna bakma 100 kişilik bir yemek gelecek sizin 
birliğiniz, size her zaman gelen birlik, bu birliği aç bırakmayın dedim, bırakmayız efendim 
dedi ve kendisinden bir şey daha istedim. Unutmayın Türk silahlı kuvvetleri mensubusunuz 
hiçbir askerin sağa sola bakmasını istemem. Her araçta bir rütbeli bulundurun. Türk 
ordusunun vekarı geçiyor dedim. Ve o bittikten sonra da gönderdim. Ama bir şeyi daha ikaz 
ettim. Sakın ha gidip personeli kışlaya celp etme. Çünkü kışlaya celp ettiği zaman çok büyük 
hareketlilik doğacak, servisler çıkacak, servisler gelecek. Tank motorları çalışacak, 
çalışamayan tanklar olacak. İkazımı iyice yaptım. 

Ertesi gün benim planlı tatbikatım vardı. Denetlemem vardı, nerede, Polatlı da 
çünkü Polat'lı da Etimesgut'ta, dağ komando okulunda Eğirdir'de, piyade okulunda, Bosna 
Hersek ordusunun grup grup eğitimlerini yapıyorduk. Onunla gurur duyuyorum. Şu anda 
güçlü Bosna Hersek ordusunu benim kahraman arkadaşlarım yetiştirmiştir. 

 O gün orada yetişen birliğin, bataryanın, son günüydü ve Polatlı'dan Acıkır'a 40 km 
dev gibi panter topları ki tank büyüklüğündedir. 40 araçlık bir konvoy hareket etti. O konvoy 
Etimesgut'a giden konvoydan çok daha büyüktü. Üstelik mühimmat yüklüydü. Çünkü atışlı 
tatbikat yapacaktı. Akıncılar'a gidildi. Akıncılarda mevzilendi, atışları yaptı. Mevzi değiştirdi, 
tekrar atışlarını yaptı, sonra toparlandı ve döndü.

 Oradan döndüm. Geldim kışlama, kurmay başkanım bana Etimesgut bir yürüyüş 
yapmış, bilgi verdiler. Bir tank dışında hepsi dönmüş komutanım dedi. Teşekkür ederim 
dedim ve kara kuvvetleri kurmay başkanına açtım ve Polatlı'daki gördüklerimi, duygularımı 
kendisine anlattım. Teşekkür etti. Şimdi öğrendim dedim.

Buradaki bu birlik bir tabur değildir. Takviyeli bir bölüktür. Taburun 3'te 1'idir. 
Bu Türkiye'nin her anında her an her yerinde yapılan bir yürüyüştür. Yürüyüş de 
diyemeyiz buna uygulamalı eğitimdir. Ben dedi, aldım haberi dedi, tümen komutanı da 
dönmüş dedi, tamam İzzet paşa dedi teşekkür etti. Ve ondan sonra bu konu ne bana 
genelkurmay başkanı tarafından soruldu, ne kara kuvvetleri komutanlığından soruldu. Ne de 
herhangi bir kimse tarafından soruldu. 

Hatta ben içimden şunu bekledim, bana soruşturma açacaklar. Neden verdiğimiz 
emri sen aynen yerine getirmedin diye. Çünkü ben insiyatif kullanmıştım. Benim için rütbe 
önemli değildi. Evet orgenerallik sırasındaydım ama hiç önemli değildi. benim önem 
verdiğim şey görevin yapılabilir şekle indirilmesiydi. Hesabını vermekse verirdim. Ve ne 
kendim o tatbikatı izledim, ne de karargahımdan bir kişi gönderdim. Çünkü rutindir, çok 
küçük bir birliktir.

 Sincan'dan içinden geçme konusuna gelince ben birliğe böyle bir görev 
vermedim. Zaten hiçbir birliğe böyle bir görev verilmez. Üst komutan bir birliğe şunu 
söyler, çıkış noktasını verir. Etimesgut Akıncılar istikametinde şu saatte yürüyüş yapınız 



  

veya intikal ediniz der. Artık ondan sonrası otomatik olarak işler. Çünkü her birliğin devamlı 
talimatı vardır, bakım devamlı talimatı, yürüyüş devamlı talimatı, istihbarat devamlı talimatı 
herşey onun içindedir. Yani birlik komutanı oturur benim muhtemelen nereye girerim 
dağılma bölgelerim, şurası şurası şurası, A bölgesine gideceksem kaç yol var, keşfi yaparım 
1, 2, 3 onlar da kırmızı, mavi, yeşil, sarı diye renkler katar. Sonra orada vardır, açık kol, 
kapalı kol, idari yürüyüş, taktik yürüyüşleri, baskı altında yürüyüş, sıçramalı yürüyüş bütün 
bunlara göre herşey hazırdır. Sadece tümen komutanı şunu der, Akıncılar istikametine 
yarın sabah 8'de harekat edilecek. Şu birlik hareket edecek. Kırmızı yoldan gidecek. 
Bunun dışında öyle uzun uzun emir verilmez çünkü muhaberede zaten budur. Bu şekilde 
ani herşeyi hazır birlik savaşır. Öbür birlikler de seyreder.

 Esasında burada dinledim hep 160 aracı takıldı. Edok komutanlığı Karadenizin 
Samsun bölgesinden Mersin bölgesine kadar iç bölgenin komutanıdır. Yani ordu 
cephelerinin 1., 2., 3. Ordunun ve Ege ordusunun sorumluluk sahalarının dışında olanların 
tümü eğitim doktrin komutanlığına aittir. Cephe değildir ama geri bölge savunmasıdır. Yani 
bu bölgelere sızmış 5. Kol, paraşütçüler, iç düşmanlar kim olursa olsun ve bunlar da kendi 
ana birlikleri ki benim 21 tümen ve tugay gibi ana as birliklerim vardı. Onlara bunu 
bölüştürür 2 il birinin 1 il birinin mesela onlar da elindeki kuvvetlere göre öncelik şu şu diye 
bunları bir de der geri bölge savunma planlarını yapar, bu taslaklar hiyerarşik sistemde 
genelkurmaya gider, genelkurmay bunu onaylar. Artık bundan sonra birliğin yapacağı bunu 
uygulamaktan başka bir şey değildir. Zaman buldukça bunları uygular. 

Ve nitekim sayın tümen komutanı da çok güzel açıkladı. Kırmızı taburun görevi, 
kırmızı demişler tabura, 70-80 araçlı bir taburdur. Bu aracın asli görevi Akıncılar hava 
üssünün korunmasıdır. Neden korunmasıdır, çünkü havaya karşı değil, Akıncılar üssü büyük 
üstür, bu üssün zaten alçak ihtiva ve orta ihtiva hava savunma sistemi vardır. Kendilerinin av 
uçakları da vardır. Önemli olan her hava üssünün en zayıf noktası çevre güvenliğidir. Çünkü 
elinde yeteri kadar muhafız birliği yoktur. Onu en yakın kara birliği korur, yani tanklar ne 
yapar, tanklar o bölgede belli yerleri, kritik yerleri tutar ve devamlı izler. Üzerindeki silahları 
kullanır gerekirse bu, ikincisi Akıncılar bölgesinin bir önemi daha vardır. Akıncılar tümen 
bir savaş durumunda diğer cepheleri iki tank taburu ile takviye etmekle yükümlüdür. 
Bunun da rakamı 160-180 civarındadır. Bu daha büyük bir görevdir. Bunun için Ağustos ayı 
gibi daha uzun aylar gerekir, ikinci devre. Şimdi burada madem buna geldim. 

Yıllık eğitim faaliyet planından bahsetmek istiyorum. Müstakil bölükten tümen 
seviyesine kadar her birliğin bir yıllık faaliyet planı vardır. Bunun başlangıç noktasından 
sonuç noktasına kadar 6 aylık dilimler halinde iki dilimdir ve burası manga eğitiminden 
başlar, takım eğitimine, bölük eğitimine ve en son tabur eğitimin geçilir. Erler eğitim 
alanında öğretilir, bir avcı erine ne öğretilecekse, silahını kullanması, sıçraması, mevzi 
alması, korunması, baskından kurtulması, bunlar öğretilir ama o öğretilenlerden hepsi 
nazaridir yani bunu eğer tatbiki hale getirmezseniz o er savaş alanında hiç eğitim görmemiş 
gibi olur.  burada bir yanlış algılama oldu. 

Tatbikatla uygulamalı eğitim karıştırıldı. Tatbikatı büyük komutanlıklar yapar, 
ordu, genelkurmay gibi bunlara da milli tatbikatlar, müşterek ve birleşik tatbikatlar, 
müşterek tatbikatlar 2 veya 3 kuvvetin katıldığı tatbikatlardır. Birleşik tatbikatlar da çok 
uluslu tatbikatlardır. Bunların zamanını kimse değiştiremez. Çünkü en az 2 sene evvelden 
planlanır bunlar. 

Bizimkiler yani taburda, bölükte, alayda, tümende yapılan tatbikat değildir. Bunlar 
uygulamalı eğitimdir. Yani bir yürüyüş, tank birliğinin yürüyüşü dediğimiz zaman sadece 
levyelerle tankı idare etmek değil, o yürüyen birlik yan emniyetini alır. Artçı emniyetini alır, 
öncü emniyetini alır. Engellerle karşılaşılır, engellerde nasın savunacağını, nerede duracağını 
bilir. Ve gittiği yerde dağılma yapar, mevzilenir. Bütün bunlar o barışta öğrendiği, muhabere 
alan, kışlasında öğrendiği eğitimin, işte alan burada yap anlamıdır.



  

Bu eğitim her devrenin sonunda ki şubat devrenin bitmişidir. On gün veya 15 gün 
iki devre arasında bir fasıla vardır. Bu vasıla şunun içindir. 1- eğitilen acemi askerler 
gideceği birliklere yollanır. Silahını verir, teçhizatını verir. Alacağının alır gider. Gelecek 
erler, yeni acemi erler kabul edilir, bölüklere dağıtılır. Bunun dışında 2 şey daha yapılır, bir 
tanesi eğitimle görevli olan erler veya subayları veya astsubaylar o devrenin bir 
değerlendirmesini yapar. Hangi personelimiz eğitimde zayıf kaldı onun o eğitim eksikliğini 
giderir. Kullanılan yardımcı malzemelerin araçlar da dahil hasarları giderilir ve yeni eğitim 
devresine hazırlanır. Bu arada o birliğin savaş halinde kullanacağı, göndereceği birlikler 
için de ayrı bir eğitim planlanılır. O birlikler oluşturulur, o birlik oluşturulduktan sonra o 
birliğin nesi eksik, yani atışı mı eksik, hayır. Yürüyüşü mü eksik, onlar kararlaştırılır ve 
gider. İşte şubat ayı budur, yani 20 günlük bir süredir, şubatın 1'inden başlar, 20'sine kadar 
devam eder. Bütün eğitim birlikleri bu süreyi böyle kullanırlar. Nitekim bunda da böyle 
olmuştur. 

Benim önümde de bu plan vardı zaten 21. tümenin de aynı anda iki gün sonra 
tatbikatları, uygulama eğitimleri vardır. Baktım, göz ucuyla acele baktım ve 7'si,  Yürüyüş bir 
birliğin kalbidir. Eğer bu kalp çalışmıyorsa o bedende hayat yoktur. Muharebede zırhlı 
birlikler kendisine gelecek darbe zamanını bekler. Geri bölgedir, yayılmıştır, dağılmıştır. 
Silahlı kuvvetler dendiği zaman bir postal ve bir piyade tüfeği anlayanlar var. Savaş 
muhabere hatalar zinciridir. Hatayı en az yapan muharebeyi kazanır. Savaşa barışta 
hazırlanan da savaşı kazanır. Buna göre eğitilmeyen bir birlik ancak tören birliği olur.

 Şimdi savcılıkta verdiğim sorgulamaya geçiyorum. Sorularına cevap verdim 
verdiğim soruların çoğu gerçekten bilmiyordum. Çünkü ben genelkurmaya iki defa gittim bir 
yıl içerisinde. İki kere, bir kere genelkurmay başkanı çağırdı Edok hakkında bilgi aldı, bir 
kere de Çevik paşa sınıf arkadaşımdır Bursa Askeri Lisesinden Edok'un ihtiyaçları varmış, 
acil paraya ihtiyaçları varmış var mı bana söyle de vereyim dedi. Bunun dışında ben 
gitmedim, gitmediğim için de bilmediğim şeyler bunlar. 

 Sayın savcılık ben söylediğim her cümlenin önüne ve arkasına cümleler 
yerleştirmiş. Denim verdiğim savunma hepsini hatırlıyorum, hepsinin de arkasındayım. 

Bu sizden şimdi çıkarılmasını arz edeceğim, talep edeceğim konular.
İddianamenin 1276. sayfasında yer alan Hikmet Köksal'ın Milli Güvenlik 

Kurulundan sonra kendilerine, hükümete ve Tansu Çiller'e ağza alınmayacak laflar 
söylediği cümlesi ağır bir ithamdır. Benim kullandığım kesin kelime serzeniştir. 

 İddianameni 1276. sayfasın da yer alan BÇG'de görev alan merhum Doğu 
Aktulga'nın odasına geldiğimde masasının üzerindeki BÇG ile ilgili belgeleri toplattığını 
şeklinde yer alan ifadenin doğrusunun masada ne varsa topluyordu. Çünkü bunu 4-5 kere 
bana söyledi, bunun içinde bunlarda mı vardı, ben size söylüyorum dedim. E bunda BÇG ile 
alakalı ne var bilmiyorum. 

İddianamenin 1276. sayfasında yer alan çalışma gruplarının teşkilinin normal 
olup olmadığı sorusuna; evet normaldir, bütün kurumlarda kullanılır diye cevap verdiğimi 
Batı çalışma grubunun da o dönemdeki hükümeti takip ve izlemek ve devirmek için kurulduğu 
kanaatine vardığım şeklinde bir cümlecik eklenmiş. Biz o vakitler ne bunu duyduk, zaten 
çalıştığımız kurum, yarattığımız kurum bir haber dinleme ve gazete okuma imkanı bile 
vermeyen bir kurumdu.

 İddianamenin 1276. sayfasında da yer alan, askerlerin irtica adı altında 
atılmasını Teoman Koman ve Doğu Aktulga'nın başlattığına inandığını, orduda bazı üst 
rütbelilerin kendilerine yakın olan kişileri terfi ettirdiklerini, hak eden bazı kişilerinde nedeni 
bilinmeden terfi ettirilmediği şeklinde yer alan soru bana soruldu. Cevaben, son bir sene de 
Teoman Komanı, Güven Erkaya'yı asla görmediğimi söyledim. Doğu Aktulga için de böyle 
bir iddiada bulunamam çünkü şahit olmadım.

 İddianamenin 1277. sayfa da yer alan şunu sordu bana, Amerika hakikaten 



  

işlerimize karışıyor mu, ben de söyledim karışmadığı ülke var mı, bir örnek verebilir misin 
dedi, onu söyledim yani Amerika'nın Somali'ye bir korgeneral istediğini, ben bunu Doğan 
paşadan duydum, birinci ağızdan ve hiç düşünmeden isim verdiğini, ve 15 dakika sonra Colin 
Powell'ın kendisini aradığını, 3 isim vereceksiniz, bir tanesi de Çevik olsun, orada da 
söyledim Çevik buna en layıktır dedim. İngilizcesi de müsaittir, efendim uluslararası 
boyuttaki görevleri de müsaittir. Zaten bana sorsalardı ben bunu kabul etmezdim dedim ama 
burada öyle bir geçmiş ki sanki benim arkadaşımı incitir gibi bir ifade almış. 

Ayrıca iddianamenin 1277.Sayfasında yer alan Hilton otelindeki geçen olaydır, e bu 
olayı duymayan yok ki, ben gözlerimle görmedim ama televizyonlarda bu söylendi. 
Gazetelerde de bu yazıldı. Nerede bir toplantı varsa konuşuldu benim de kulağıma geldi 
dedim. BÇG'de bana göstermiş olduğunuz belgelerden anladığım kadarıyla o dönemki 
hükümeti takip etmek ve devirmek için kurulduğu kanaatine vardım şeklindeki cevap asla 
benim değildir. Çünkü zaten bana ne gösterilse hiçbir şey görmüyordum. Yani sadece bunu 
göstermedi. Konferansların konularını gösterdi, baktım geçtim gittim. Göremiyorum ki 
neyini göreyim. 

 Atatürk'te öyle yapmıştır, barışta ise en çok önem verdiği yerde odur. İşte ben o gün 
Polatlı'yı en önemli gördüğüm için Polatlı'ya gitmiştim. Şimdi konuşmamın en can alıcı 
noktasına değiniyorum. Esas notu şimdi düşüyorum. Sovyetler birliği yıkıldı. Yıkılır yıkılmaz 
amerika için bir tehdit cephesi aranma başladı, ihtiyacı doğdu ve hemen uluslararası 
terörizm, kaçakçılık, uyuşturucu ile savaş ve radikal islamla savaş gibi bir tehdit cephesi 
ortaya kondu. Büyük ve genişletilmiş Ortadoğu esasında bu yeni savaş stratejisi ve doktrinin 
adıdır. Çokları buna barış ve umut aradı. Şimdi anlıyoruz ki Kovuk savaşının düğmesine 
basılmış ve Mikron saldırılarına hedef gösterilmişti. Biraz sonra anlatacağım, burada hedef 
ülkede kovuk savaşında ve mikron saldırılarında nelere saldırılıyor, bu benim lafım değil, 
Amerikalıların, Pentagon'un dökümanıdır. Küresel kimlik, ulusal güçler, ulusal kurumlar, 
Maddi direnç noktaları, Manevi direnç noktaları, İç düşmanlık ve kin, Güçlü sanayi alanları, 
Güçlü holding ve finans kurumları, Toplumsal ahlak, Milli Eğitim, Adil yargı, Toplumsal 
paranoya ve Demokrasinin ta kendisi. Saydığım bu direnç noktaları kendi ellerimizle veya bu 
duruma düşen devletlerin kendi elleri ile mikron saldırılarda birer birer yok edilir. 

Şimdi ne olacak; Deprem, artık bundan sonra başlayacak safha, deprem 
fırtınalarıdır. Peşpeşe çöküşler yaşanacak. En erken hazır hale gelenden başlayarak Büyük 
Ortadoğu Projesine alınmış ülkeler birer birer çökertilecektir. Bu yeni savaş türünde çok az 
ülkede silahlı güç kullanılabilecek. Diğerlerinde ucuz, emek sarfetmeden kendi elleriyle 
yıkılacaktır. Bu açıklamamda iki terim kullandım. Kovuk savaşı ve mikron saldırılar. Kovuk 
savaşı 2000'li yıllarda başlayan yeni bir doktrindir, savaş doktrinidir. Bunu Amerika şu anda 
uyguluyor. Dikkat edersen özenle silahlı kullanmaktan kaçınıyor. Çünkü doktrini bu, ulusal 
doktrini bu. Yani hedef ülkeyi içten çökertmek, oymak, dirençsiz hale getirmektir. Bunu 
yazan Pentagon'a çok yakın Allen ve Eddy Tafler isimli iki stratejisttir. Bunların 21. Yüzyılın 
şafağında savaş isimli eseri buna aittir. Mikron saldırıları ise nacizane bana aittir. Yani 
bunun yaratıcısı da benim, yani bu mikron saldırıları sivillere yaptırılan, önce kurdurulan kirli 
beyaz, sonra sarı renge dönen, sonra turuncuya dönen, sonra kırmızılaşıp silah haline gelen 
görünmez sivil güçler. Ama etkileri çok acı, felaket olur. Artık ne oluyor, kim yapıyor, ne 
olacak demenin zamanı geçti, geç uyanmanın çare olmayacağı bir yerdeyiz. Kaderin cilvesine 
bakınız. Bu konuşmayı yapan ben bir uzman, bir akademisyen olarak değil de bir sanık 
olarak tarihe not düşmek zorunda kaldım.

Oysa ben 1996'da sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e merhum Erbakan'a, 
kabine üyelerine ve yüzlerce televizyon uzmanın karşısında verdiğim konferanslarla bunun 
bir tuzak olduğunu, buna çok dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Bununla da kalmadık 
Edok olarak 1997 yılında vizyon 2020 isimli bir konsept dokümanında buna detayı ile yer 
verdik. Demek ki sesimiz davul sesi gibi duyulmamış, uzağa gitmemiş öyle kalmış. 



  

Sonuç kısmına geçiyorum. Düşünenleri konuşmayan veya konuşmadan imtina eden, 
veya konuşturulmayan her toplum, yok olmaya mahkumdur. Ne yazıktır ki, küresel sistem bu 
doğruyu unutturmuştur ve unutturmaya devam etmektedir. Bu yüz kızartıcı suçu işlemedim 
ve kesinlikle reddediyorum. İşlememiş olsam bile sayın iddia makamının boynuma astığı bu 
suç yaftasını ömrüm boyunca ruhumun derinliğinde beni üzecek bir utanç olarak hep 
yaşayacağım. Eğer bir ulus varsa vatanı olmalıdır; vatanı varsa o vatanın bekası olmalıdır. 
Beka için onu sağlayacak güçleri olmalıdır ve millet o güçlerin arkasında kaya gibi 
durmalıdır. Son bir söz olarak; her şey vatan için; vatan sağ olsun ve milletim bir yumruk gibi 
kaynaşmış olsun ve yerini çağdaş dünyada alsın."

"Bu tankların yürüyüş dediniz siz, tatbikat değil yürüyüştür. Bu yürüyüş 7 şubat 
tarihine planlanmış olduğunu önceden savunmanızdan öyle anladım. 7 Şubat'a 
planlanmış mıydı bu yürüyüş?"

 "Evet bu uygulamalı eğitim Şubat tarihine konmuştu, niçin 25 km, 50 km diye bir 
soru sorarsanız bir birliğin muharebeye hazır olup olmadığını, yürüyüş yapıp yapmadığı ve 
araçların bakımlı olup olmadığı 50 km'lik yürüyüş içinde belli olur. Burada döküntüler fazla 
ise o birlik tekrar yeni baştan eğitime alınır." 

"Bu 3 şubat gecesi sizin aranmanız ve 4 şubattaki yapılan yürüyüş 7 şubatta 
yapılan, planlanan yürüyüşün öne alınması mıydı, yoksa farklı bir yürüyüş müydü?"

 "Şimdi öne alınmış olsa bunu ya tümen komutanı alır, yani almak için, yahutta ben 
alırım. Başka bir yerdeki ile çakışır eğer onu görmek istiyorsa rica ederim derim ki bir gün 
iki gün önceye alır mısınız. Bu her zaman olur Türk ordusunda olmaz diye bir şey yok. 
Düşünün benim 21 tane tümen ve tugaya komuta eden bir yapım var. Hepsini de görmek 
isteyebilirim. Ancak bu bir emirdir, şunu söyleyebilirim, Türk silahlı kuvvetlerinde de 
yabancı silahlı kuvvetlerde de bir üst, iki üst, üç üst, dört üst, beş üst doğrudan doğruya en 
küçük birliğe emir vermeye yetkilidir. Bir yerden geçmiştir, gözüne genelkurmay 
başkanlığının bir şeyi ilişmiştir. Gelir karargahına kurmay başkanına söyler, falan yerden 
gelirken gördüm başkan, o birlik laşkaydı, buna hemen bir emir verin şu istikamete yürüyüş 
yapsın. Ve karargahından da bazı kişileri gönderir, bu onun yetkisindedir. Atlanan 
komutanlar ise hiçbir şey demiyorsa bekler hiç demez yahutta benim yaptığım gibi teklif 
sunar, o da olmazsa gözüne herşeyi alır ve indirir." 

 "Yani burada kara kuvvetleri komutanının bu yürüyüş yapılmasını istemesi bu 
yürüyüşün, planlanan yürüyüşün öne alınması mıdır, yoksa kara kuvvetleri komutanı bir 
eksik mi gördü veya sizin bilginiz var mı ya da kendiliğinden bir yürüyüş yapın diye mi 
emir vermiş?" 

 "Şimdi madem bana sordunuz, insan hasta iken veya sıkıntılı iken aklına çok şeyler 
gelir. Yani bu her meslekte vardır. Yani komutan o anda bileyerek veya bilmeyerek, 
karıştırarak, yani o 180 tank, 160 tankı Ağustos'ta yapılacak o yürüyüşü o dönemde 
yaptırmak isteyebilir. Bilmeden karıştırmış olabilir ama ben onun Ağustos'ta onun yarısı 
kadar bir birliğin ise şubatta yapılacağını biliyorum çünkü detaya vakıfım. Önümde planlar 
da var. Yani burada sayın kara kuvvetleri komutanına ben en ufak bir şekilde şüphe ile 
bakmıyorum. Bana bunu sayın savcı da söyledi. Aklımın köşesinden bile geçmez dedim. 
Çünkü biz eğer orduysak, biz bir generalsek, Türk ordusuysak, biz böyle şeyi düşünemeyiz."

"O dönemin kara kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal ve Erdal Ceylanoğlu'nun 
savunmasını dinlediniz, şimdi bunların bir açıklaması var o açıklamasını kısaca 
söyleyeyim, 7 şubatta yapılacak yürüyüş tarihinde İstanbul'da başka bir işi olduğunu kara 
kuvvetleri komutanının, bu yürüyüşü görmek istediğini, onun için öne alınmasını 4 şubata 
alınmasını talep ettiğini, ancak  katarakt ameliyatı nedeniyle de bu yürüyüşe de 4 şubatta 
katılamadığını, bu nedenle öne alınmasını istediğini belirtiyor. Yine Erdal Ceylanoğlu da o 
tarihte izinli olduğunu, yürüyüşün öne alındığını bilmediğini, ancak duyunca geri 
izininden erken dönüp katıldığını ve dönüşte beraber bulunduğunu belirtti. Şimdi bu 



  

açıklamalar veya bu savunmalara göre sizin söyledikleriniz çok onlarla örtüşür nitelikte 
değil. Bu açıklamalarla ilgili sizin söyleyeceğiniz nedir?"

 "Ben tarihe not düşüyorum demiştim. Tarihe düşeceğim not benim namusumdur. 
Beni bilen çok iyi bilir. Doğrusunu söyledim ve burada kara kuvvetleri komutanı da emri ben 
verdim, Edok komutanının ve tümen komutanının hiçbir suçu yoktur dedi. Bunu sizde 
duydunuz, ben de duydum."

" Kara kuvvetleri komutanı bu 7 şubattaki yürüyüşün 4 şubata alınmasını ben 
istedim diyor, planlı bir yürüyüş olduğunu o da Erdal Ceylanoğlu da söyledi yani onlar öyle 
savundu. Siz de söylediniz 7 şubatta bir yürüyüş var, bu 4 şubattaki yürüyüş kara kuvvetleri 
komutanı dolaylı yoldan işte Doğu Aktulga vasıtasıyla beni aradılar, şu kadar tank veya 
zırhlı araç yürüsün ben de inisiyatif kullandım işte azaltmasını istedim diye bir beyanda 
bulundunuz, benim sormak istediğim veya öğrenmek istediğim şu, bu 7 şubattaki planlı 
yürüyüş 4 şubatta tarihi öne alınmış mıdır yoksa bu farklı bir talep midir, kara kuvvetleri 
komutanının talebi?"

"Zaten yapılmamıştır artık o çünkü büyük birlik, mesela ben size söyleyeyim 
efendim. Bunlar küçük şeylerdir yani bunlarla ben şuna üzüldüm yani ben demek ki 
inandıramamışım sizleri. Ve bunca yıllık 76 yıllık izzet paşa yalan söylüyor durumuna 
geldim. Eğer böyle bir durum varsa ben yürüttüm diyorum."

"7 şubatta bir yürüyüş planı var, öyle savunuluyor, herkes söylüyor siz de 
söylüyorsunuz. Evet planlanmış. Şimdi bu kara kuvvetlerinin size gönderdiği Doğu Aktulga 
vasıtasıyla gönderdiği emir bu 7 şubattaki yürüyüşün öne alınıp 4 şubatta yapılması mıdır, 
farklı bir yürüyüş müdür, sadece ben bunu soruyorum?"

 "Şimdi kara kuvvetleri komutanı bir ameliyat geçirmiş evinde oturuyor. Kara 
kuvvetlerinin önünde benim gibi o birliğin yıllık faaliyet planı yok. O plan kimde, o 
plan kara kuvvetlerinin içindeki harekat başkanlığında, eğitim başkanlığında, olay ne 
zaman oluyor, gece vakti oluyor. Kara kuvvetleri komutanı aklına her ne için gelmişse 
bilemem çünkü ben bunu sormam, sormak da istemem ayıptır bizim için. Böyle birşey, niye 
yürütüyorsun efendim demek bir silahlı kuvvetlerde gerçekten sorulacak şeyler değil. "

 "Uygulamalı eğitim bunlar yapılırken Kara kuvvetleri komutanlığı sizin 
vasıtanızla mı alt birliklere bunu yapın diye emir verir, yoksa onlar kendi planı 
doğrultusunda mı yapar veya doğrudan onlara mı emir verir?"

 Uygulamalı yürüyüşler yapılacağı zaman kara kuvvetleri komutanı Edok komutanı 
olarak sizi mi arayıp birliğine emir verir veya sizin vasıtanızla, ya da doğrudan mı verir."

"Şimdi şeyin altında buzağı arıyoruz."
"Şimdi biz buzağı aramıyoruz."
" Uygulamada bu yürüyüş yapılırken kara kuvvetleri komutanı birliğe sürekli 

sizin komutanlığınız vasıtasıyla mı emir verir. Ben sadece onu soruyorum?"
 "Şimdi şimdi kara kuvvetleri komutanlığı dediğiniz zaman devasa bir komutanlıktır. 

Yani bunun bir kurmay başkanı vardır. Aynı rütbede aşağı yukarı ve başkanları vardır. 
Komutan bir birliğe çok nadir olarak telefon açar. Çok nadir olarak telefonu kaldırıp direk 
söyler. Çoğu zaman o kadar meşguldür ki kurmay başkanına şunu yaptır der. ve o da kurmay 
başkanı adına o birliğe o emri verir. Ya bir mesajdır bu ya çoğu zaman da yüzde doksan 
telefonla verir. Sonra hatırlar, bunun bir üstü vardı der, biz bu üstü atladık, üstüne duyurur 
bunu söyler ve eğer teklif varsa komutanla arasında o benim söylediğim gibi işi yapar. "

"7 şubatta ayrı bir yürüyüş oldu mu?"  
" Ben kuvvet kurmay başkanına gecenin bu vaktinde. Bu boyutta bir birliği zırhlı 

birliği ertesi gün sabahleyin hareket edecek şekilde çıkartmak doğru olmaz. Çok sakıncaları 
vardır bunun. Lütfen ya bunu 7'sinde yapılacak olan zaten 7'sinde yapılacak. O gün de 
yapalım."

"Şimdi 4'ünde bu yapılmasaydı, o kadar mı çıkacaktı, hazırlık ona göre miydi?"



  

 "Kırmızı tabur kuvveti Akıncılar bölgesine gidecekti. Akıncılar bölgesinde geri 
bölge savunma planının bir tatbikatını yapacaktı. Yani tatbikat değil de uygulamalı eğitimini, 
yani hangi tank nerede mevzilenecek. Diyeceksiniz ki geçen sene yapmıştı. Bunlar devletin 
arazisi değil ki çiftçinin arazisi o sene nadastı bu sene ekilidir."

"Peki sizin öne alınmadan haberiniz yok değil mi?"
 "Öne alınmasından haberiniz yok. Kara kuvvetleri komutanının öyle bir emir 

verdiğinden haberiniz yok."
 "Bana kara kuvvetleri komutanının emir bana vermedi hatta ben kara kuvvetleri 

komutanı ile bizzat konuşabilir miyim dedim. Yani onu ikna etmek için bana rahatsız, 
ameliyatlı sakıncalı dedi. Ben yapacağımın hepsini yaptım."

"Savcılıkta size Hürriyet gazetesine 2004 yılında verdiğiniz bir demeçle ilgili bir 
soru sorulmuş, o konuda beyanda bulunmuşsunuz, o konuda bir açıklama yapmak ister 
misiniz?"

Yener Süsoy özellikle benden mülakat istedi. Kendisine biz 21. Yüzyılın dünyası ve 
Türkiye'yi daha ziyadede 2040-2060 dünya Avrasya ve Türkiye isimli eserimin üzerinde 
durduk, Türkiye'yi bekleyen, dünyayı bekleyen tehlikeleri inceledik, konuştuk ve bana 
ayrılırken şunu söyledi, karşınızda sanki bir kaç üniversite bitirdim dedi. Teşekkür etti. Ben 
dedi bunu 15 günlük bir tefrika halinde gazetede hazırlayacağım dedi, bu 15 mayıstır, bugün 
gibi hatırlıyorum. 15 Haziran günü o günü de bugün gibi hatırlıyorum, daha yeni kalkmıştım 
ama uyanmamıştım, uyanmıştım ama yatağımdan çıkmamıştım. Yener Süsoy beni aradı, 
ağlamaklı bir sesle komutanım bugün Hürriyete baktınız mı dedi, yok dedim daha bakmadım. 
Adamlar dedi senin için bir başlık atmışlar ben üzüldüm dedi. Ağladı. Ben seninle bunları 
konuşmadım, biz bunları konuşmadık, benim elimden aldılar bantları ve bu başlığı atmışlar, 
üzülme Yener dedim, sen de biliyorsun medyayı, biz de biliyoruz medyayı. Rahmeti rahmana 
kavuşmuştur 2006'da, o güne kadar her önemli günde mutlaka beni aradı, mutlaka 
üzüntülerini söyledi. Ve her seferinde de takma kafana bu işi dedim. Olay budur."

"Sayın sanığa sorum şudur, 7 Şubat 1997 tarihinde planlanan yürüyüş yapıldı mı 
tekrar?"

"7 Şubat tarihli yürüyüş bir daha yapılmadı, yürüyüş demeyeyim yani uygulamalı 
eğitim yapılmadı çünkü o yapılacaktı zaten o hafta sonuç buydu fakat komutan öne alınca 
ve ben de onu daha küçük bir seviyeye indirgeyince o yapılmış oldu. Maksat hasıl oldu 
efendim."

"Gece yarısı bilgilendirmenin size geldiğini belirttiniz, bu gece yarısından kasıt 
iddianamede geçen bir gece saat 01 02 şeyi geçiyor, gece yarısından kasıt o saatler midir 
yoksa ne zamandır bu emrin size bilgiler, sizi bilgilendirdiği, bilgilendirildiğiniz saat?" Yani 
emir size geldiği zaman saat hatırlar mısınız?"

" 7.45'de yanılmıyorsam veya 8'de tümene verilmiş, 15 dakika sonra da benim 
verdiğimi söylediler bu bir saati buldu çünkü Tümen Komutan Vekili bana geldi, çağırdım, 
onla konuştuktan sonra süre 9'a yaklaşmıştı."

"Bu ceridede 3 Şubat 97 tarihli ceridede gece saat 24'te günlük ceride kapatıldıktan 
sonra üstü çizilerek yeni bir iki ve üç numara açılarak o bahsettiğiniz 19.45 sözlü emri 
geldiği kaydedilmiş. Bu ceride kapatıldıktan sonra yazıldığını gösteriyor, biz hukukçu olarak 
böyle algılıyoruz ve aynı zamanda emrin gece yarısı 24'ten sonra geldiğini gösteriyor diye 
düşünüyorum. Bu konuda bir açıklamanız var mı?"

"Yok, bana inanınız bunu şahitlerim de var, ceridelerde hata yapılmaz, yanlış 
yapılmaz.Unutulmuş olabilir yani cerideyi unutan kişi o saatte görevinin başında olmayabilir, 
sonradan farkına vararak yeni günün ceridesi başladıktan sonra da onu yazmış olabilir. Yani 
cerideler bizim için harp tarihi için çok önemlidir."

" Bu uygulamalı eğitimlerde yol keşfi yapılır, konakçılar gönderilir yan, arççı, öncü 
emniyeti alınır falan diye bahsettiniz, yani bir eğitimin nasıl olacağına. Bu Sincan Akıncılar 



  

yürüyüşünde bu tür tedbirler alınmış mıydı acaba daha doğrusu bilginiz var mı, belki alt 
birliğin komutanı değilsiniz ama."

"Şimdi eğer zamanlı yani ertesi günkü o uygulamalı eğitim için gündüzden bir, bir 
buçuk saat bir zaman olsaydı her birliğin yapacağı şudur; bir, keşif heyeti çıkarır, yani o yol 
üzerinde bir oyuk yapılmış mı, bir köprü mü yapılıyor, inşaat mı var, bir yer mi çöktü, yani 
çünkü her gün gidip orayı göremezler; iki, bir de konakçı heyeti çıkarır bu konakçı heyeti de 
varılacak noktada birlikleri, bölükleri karşılar ve gideceği yere götürür. Çünkü her sene, her 
mevsim o vatandaşın toprağı aynı değildir, ekilir veya coğrafi şartlardan dolayı orası bataklık 
hale gelebilir, yani onu gözle görür ve birliklerin orda boş dolaşmasına mani olur."

" O yürüyüşte Sincan'ın merkezindeki caddede büyük dönüş falan olan caddede 
tanklar park etmiş vaziyette, şeyleri, üzerlerindeki silah uçları bir tarafa dönmüş ve askerler 
çevrede silahları ile beraber inmişler aşağıya  yol üzerinde muhtelif yerlere yani bir yönüyle 
siper almış gibi böyle bir konumdalar. Bu bir dağılma mıdır?"

" Şehrin caddesinde böyle eğer indilerse yayıldılarsa garipserim."
" Hem sizin açıklamalarınız hem de Güven Erkaya'nın açıklamaları birebir 

örtüştüğü düşüncesindeyim. Ancak Savcılık ifadenizde bazı noktalara tasrih getirdiniz ama 
bir kaç nokta zannedersem sizin gözünüzün önünden geçmiş olabilir. Şimdi siz diyorsunuz 
ki ben Batı Çalışma Grubu'nda çalışmadım diyorsunuz. Kendisine yani kendinize bir görev 
verilmediğini söyledikten sonra benim fikir olarak BÇG'yi oluşturan kişilerle aynı fikirde 
olmadığımı, olmadığınızı dile getiriyorsunuz. Bu BÇG'yi oluşturan kişilerin kim olduğu ve 
fikirlerinin ne olduğu noktasında bize biraz bilgi verebilir misiniz?"

"Samimiyetimle itiraf edeyim. Yani ne kuruldu, ne zaman kuruldu elbette bunu 
duyuyorduk sonradan duymaya başladık, ancak benim böyle bir düşüncem de olmadı. 
BÇG'nin içinde bulunmak veya bulunmamak gibi bir şeyim de olmadı. Eğer ben görevim, 
EDOK Komutanı değil de Genelkurmay Başkanlığı'nda bir komutanlık olsaydı bir asker 
olarak rijit bir asker olarak evet derdim. Yani evet demek ben bunu uyuyorum değil ben 
Hulki Cevizoğlu'nun programında da söyledim, en kötü demokrasi en iyi askeri 
yönetimden iyidir dedim. Bu benim kırk yıllık, elli yıllık tecrübemdir ama bir asker olarak 
eğer benim komutanlarım şu çalışma grubunu yürüt deseydi hayır diyemezdim."

" BÇG'yi oluşturan yapının fikrin ne olduğu noktasında bize biraz bilgi verebilir 
misiniz?"

"Şimdi bir defa benim Batı Çalışma Grubu içinde bulunmam mümkün değildi. En 
kıdemlileri bendim yani kıdem dolayısıyla statü gereğiyle benim Batı Çalışma Grubu veya 
Ahmet Çalışma Grubu, Akın Çalışma Grubu diye bir grubun içine alınmam söz konusu 
olamazdı. Yani öyle bir şey mümkün değildi ancak ben şahsi fikrimi söyledim.  2 tane benim 
onda şapkam var birisi kişisel şapkam ve ben demokrasi hayranı bir insanım hiçbir çünkü 
şunu biliyorum her ihtilal evlatlarını yer, yemiştir de. Bu bizde değil bütün dünyada böyle 
olmuştur. Asla tercih etmem ve asla tavsiye etmem. Ama ikincisi rijit bir askerim yani artık 
bana kesin bir emir verilmişse o emir için direnirim, tekliflerimi sunarım, yumuşatmaya 
çalışırım ama sonuçta askerim nihayet dolayısıyla istemesem de yaparım. "

 "Batı Çalışma Grubu'na mensup üyelerin fikrinin ne olduğu noktasında bize bilgi 
verebilir misiniz?"

"Ben o arkadaşlarımın asla bilerek ve yani bir şeye bir darbeye kalkmış olması 
düşüncesinde olduklarını sanmam çünkü zaten altı kişiyle sekiz kişiyle on beş kişiyle hatta 
bir orduyla hatta bir Kara Kuvvetleri'yle darbe olmayacağını da biliyorum."

" Şimdi 21 Haziran 2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'ne vermiş olduğunuz bir röportaj 
var gerçi siz sadece röportajın başlığına itiraz ettiniz. O röportajın içeriğine baktığımız zaman 
şöyle bir cümle kurduğunuz size atfediliyor.O dönemde Refahyol'a karşı Silahlı 
Kuvvetler'den müthiş bir kırgınlık, gerginlik vardı şeklindeki bu cümle size ait mi?"

""Efendim söylemiş olabilirim ama yani orda söylediği gibi onların attığı başlık gibi 



  

tankları ben yürüttüm, bu bir balans ayarıydı, bilmem ne kelimeleri benim ağzımdan çıkmaz."
 "Şimdi siz tabii bu cümleyi dolayısıyla sahipleniyorsunuz. Peki sahiplendiğinize 

göre Türkiye Cumhuriyeti 54'üncü hükümetine yönelik Silahlı Kuvvetler'den vuku bulan o 
müthiş kırgınlık gerginliğin nerden kaynaklandığına dair bir şeyler hatırlar mısınız?"

"Şimdi, hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Bu ortamın içindeyiz, dışardaki sokaktaki 
vatandaş neyse Silahlı Kuvvetler'deki vatandaş da aynı duyguları duyuyor. Susurluk'ta bir 
olay oluyor, kıyamet kopuyor. Sonra bir dakika için aydınlık diye bir bilmem karanlık 
aydınlık işte ışıklar söndürülüyor, yatılıyor. Televizyonda sabahtan akşama kadar bitmeyen 
usandıran, bıktıran gösteriler konuyor. E şimdi bütün bunlar insanı germez mi, toplumları 
germez mi? Dedim, ne dedim? Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gittiğimde tesadüfen Milli 
Güvenlik Kurulu da o günlerde toplanmış e tabi o ara dönemde yani çay molası verildiğinde 
herkes bir şey söylüyor. Orda gerginliği zaten hissediyorsunuz, alıyorsunuz, bunu 
serzenişledim yani küfürle karışık diye olmuş orda, ağza alınmayacak küfür değil. Yani 
mutlaka ki özellikle şeye karşı Doğru Yol Partisi'ne karşı bir kırgınlık vardı, büyük bir 
kırgınlık vardı."

" Yine siz Savcılık ifadenizde diyorsunuz ki Silahlı Kuvvetler'de olan bir kısım 
subayların Doğu Aktulga'nın devamlı bu memleket elden gidiyor derhal tedbir almalıyız 
şeklinde bir cümleniz var. Bu bir kısım subaylardan kastınız nedir, bu bir kısım 
subaylardan kasıt Batı Çalışma Grubu..."

"Bunu söyledim yani. O bana ait değil ama ihtilal gördünüz mü dedi, sordu, evet 
dedim 27 Mayıs Polatlı'da teğmendim, 27 Mayıs yurt dışında NATO görevindeydim. 
Bunların ülkeye yararı faydası oldu mu, kendisine zararı oldu dedim. Hep ihtilaller kendi öz 
evlatlarını yer dedim. En çok ordu hırpalanır dedim, bu cümlem var ama orda ben ne Güven 
Erkaya ne Doğu Aktulga ne Teoman Koman ki bunun aşağı yukarı üçü de hakkın rahmetine 
kavuşmuştur, bu insanları kastedici bir şey söylemedim çünkü görmedim ikisini bir yıl içinde 
hiç görmedim. Teoman Paşa'yla Güven Erkaya'yı hiç görmedim..."

 "Şimdi siz yine Savcılık'ta size gösterilen Batı Çalışma Grubu ile ilgili bazı 
belgelerle ilgili yorumlarda bulunmuşsunuz, varsayımlarda bulunmuşsunuz demişsiniz ki 
anladığım kadarıyla o dönemdeki hükümeti takip, izlemek ve devirmek gibi kurulduğu 
şeklinde bir cümleniz var. Dolayısıyla siz bu varsayım, bu yorumda bulunurken hangi 
verilere dayanarak böyle bir yorumda bulunma ihtiyacı hissettiniz?"

"İşte o cümle benim cümlem değil. O cümle Sayın Savcı'nın öne eklediği cümle."
" 7'sinde zaten uygulama var diyorsunuz, 7'sinde varken apar topar yani üçünde 

emir veriliyor ve o gününde Sincan'da tiyatro olayları var, bütün Türkiye'nin gündemi 
sarsılıyor yani siz bunu doğru mu buluyorsunuz yani..."

"Sincan'da böyle bir faaliyet olduğunu dahi duymadım. Ne diyorum, ben gerçekten 
gündüz ve gece gazete okumadan gelip beyin fırtınasından evimin üzerine ölü gibi 
yatıyordum, yani biz sırf arayı kapatmak için bu işleri yaparken bizim gazete okuyacak ki 
zaten gazetenin neyini okuyacağım ki, televizyonu açsam neyi seyredeceğim, yani onlardan 
bana bir bilgi mi gelecek, hiç değeri bile yok."

"Şimdi ifadenizde ve sorulara vermiş olduğunuz cevapta emrin 19.45-20 sıralarında 
verildiğini 80 tankla yürüyüşe çıkılması emri verildiğini ancak 80 tankla çıkılmasının zor 
olduğunu, bunu komutana bildirmesi konusundaki birtakım önerilerinizi bildirdiğinizi 
ancak rahmetli Doğu Aktulga'nın komutan istirahat ediyor, rahatsız, bu saatte bildiremem 
şeklinde bir beyanınız olduğunu, daha sonra da kendi inisiyatifinizle bunu 20'ye 30'a 
düşürdüğünüzü beyan ettiniz.  7 Şubat'ta yapılacak bir yürüyüş, tatbikat, uygulama, eğitim 
adına ne dersek diyelim bir program var. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın bizzat emriyle öne 
çekildiği ve kendisinin de katılmak istediği beyan edildi dün. Ancak şuan sizin de 
beyanınızdan anlıyoruz ki zaten bu emrin verildiği tarih ve saatte sayın Kara Kuvvetleri 
Komutanı rahatsız, istirahat halinde. Peki kendisinin de katılması beyan edilerek öne 



  

çekildiği belirtildiğine göre bu emir kim tarafından ve hangi tarih sebeple öne çekilmiştir?"
 "Efendim kendisinin katılacağına dair herhangi bir imada bulunulmadı. Yani 

rahmetli arkadaşım bana komutan da gelip izleyecek demedi zaten komutan izleyecek 
olsaydı askeri terbiyem gereği Polatlı'ya gitmez yerime başka bir General'i 
gönderirdim. Çünkü benim komutanıma refakat etmem gerekiyordu. O öyle bir şey 
düşünmüş ve ben Polatlı'ya gittim ve bir personelimi bile oraya gözlemci göndermedim. 
Rutin bir hareketti, gerçekten söylüyorum. Yani bunu ünlü yapanlar biz değiliz, bunu 
ünlü yapanlar lütfen çıksınlar ortaya yani."

" 28 Şubat sürecini hepimiz içinde yaşadık. O dönemleri geriye dönüp baktığımızda 
hepimiz görürüz. Şimdi burdaki çok somut tablo, şimdi unuttuk tabii o günleri sanki unutmuş 
gibi konuşuyoruz ve burda sanki Türk Silahlı Kuvvetleri yargılanıyor, suçlanıyor, bizim her 
sorduğumuz soruda sanki Silahlı Kuvvetler'in bütün mensupları suçluymuş, böyle bir şey 
yapmış gibi bir intiba bırakılmak isteniyor, hayır asla. Şimdi bakın 2 Şubat'ta o günleri 
hatırlarsak Sincan Belediyesi Tiyatro Salonu'nda bir gösteri yapılmış. Daha sonradan 28 
Şubat kararlarına emsal olarak gösterilen ve en önemli olarak gösterilen bir kalkışma olarak 
gösterilen bir tiyatro gösterisi yapılmış. 3 Şubat'ta derhal soruşturma başlatılmış bununla 
ilgili olarak ve 3 Şubat akşamı bir komutanlar toplantısı yapılmış bununla ilgili olarak 
ve ne hikmettir ki 7 Şubat'ta yapılması gereken bir program da 4 Şubat'a alınmış ve 3 
Şubat günü emir verilmiş, bu açıdan soruyorum ben bu soruyu."

" Emekli oluncaya kadar ve emekli olduktan sonra o kadar acı çektim ki bu tanklar 
için. Yerli yersiz televizyonda bu tankları görünce yemek yerken bile sinirlenip çatalı 
atıyordum işte hanımım burdadır, bilir. Çıktı yine bu tanklar dedim yok mu bu memleketin 
başka bir meselesi? İnanın biz bunu çok büyüttük, çok çok büyüttük. Yani bunda suçlu mu 
arıyoruz? Suçlu halkımdır, halkım. Halkımın hepsidir. Yani şuanda dünya 21.yüzyılı 
yakalamak için koşarken biz geriye koşuyoruz. Suçlu benim halkımdır. Yani şu basit 
meseleler üzerinde kafa yoran, bunlarla zamanını geçiren dedikodu yapan halkımdır. Yazık, 
gerçekten yazık. O kadar cevap vereceğim."

"Doğu Aktulga sizi telefonla aradığında tankların Sincan'dan geçirilmesini 
söylediğinde siz dosyadaki ifade olarak söylüyorum, sorumluluğu büyük olur, suç olur 
şeklinde bir konuşma geçmiş aranızda ve daha sonra Çevik Bir paşayı arayarak 
Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın bu Sincan'dan tankların yürünmesi 
hususunda bilgi verilmesini istemişsiniz. Çevik Bir de ben bu saatte paşayı uyandıramam, 
bilgi veremem şeklinde size söylemiş ki bu konuşmada uyandıramam dediğine göre gece 
yarısından sonra bir iki gibi yapıldığı anlaşılıyor. Tankların Sincan'dan geçirilmesi ile ilgili 
suç olur, sorumluluğu büyük olur şeklindeki ibare size ait olup olmadığını, size ait değil ise 
neden gece yarısı saat iki gibi Genelkurmay Başkanı'nın bu yürüyüşten bilgi edinilmesi 
istendiğini sormak istiyorum."

"Bakın, emri Kara Kuvvetleri Komutanı veriyor, adına veriliyor. Kime veriliyor? 
Tümene. Sonra hatırlanıyor bunun bir üstü var, bana veriliyor. Aramızda geçenleri anlattım. 
Daha sonra 10 11 gibi beni aramıştı. İzzet Paşa dedi ben bunu Genelkurmay'a iletmek 
istiyorum, ne diyorsun, karar sizin dedim. Emir sizin, karar sizin, yani bize nasıl oraya 
bildirdiniz bana da bilgi verdinizse istiyorsanız verirsiniz çünkü benim yetkimde olan bir şey 
değil. Yani rahmetli Kara Kuvvetleri Komutanı'na gider sorarsanız mezarında."

"Sizin ifadenizde bu yürüyüşle ilgili yapıldığında böyle bir şey suç olur şeklinde 
sizin bir beyanınız var mı, böyle bir beyanda bulundunuz mu diyor, o beyan sizin mi?"

"Yok efendim öyle bir şey yok. Yürüyüş de suç değil, tatbikat da suç değil, 
uygulamalı eğitim de suç değil."

Doğu Aktulga beni aradı, işte tankların o güzergahtan yürütülmesi ile ilgili ben de 
ona cevaben dedim ki zırhlı birliklere gece vakti emir verip sabah yürüyüş yaptırmak felaket 
olur. Tankların dışarı çıkması zor olur, kazalar olabilir. Önümüzdeki perşembe günü zırhlı 



  

birliklerin muhabere tatbikatı var. Şimdi bu önümüzdeki perşembe günü zırhlı birliklerin 
muhabere tatbikatından kasıt 6 ay önce planlanmış olan tatbikat mı yoksa sizin Polatlı'da o 
gün katıldığınız tatbikat mı?"

 "Gerçekten ayın 7'sinde birinci dönem eğitiminin bitiş safhasıdır ve  6 ay 
evvelden planlanmış bir tabur görev kuvvetinin tatbikatı vardı. Benim önümdeydi, 
biliyordum ben o yönü belki gidecektim belki gitmeyecektim. Ama ertesi günkü tatbikat 
değildi, bir denetlemeydi. Bana verilen veya tümene verilen emrin söylenmemiş şekli ile 
yani 7'sinde yapacağınızı 4'ünde yapın olarak algıladım. Buna rağmen de sayıyı yüksek 
gördüm. Çünkü karar verildiği saat biraz geç bir saatti. Yani felaket kelimesini de bunun için 
söyledim. 

"Siz ifadenizde diyorsunuz ki bu telefon üzerine ben cevaben dedim ki zırhlı 
birlikler eğitime veya işte tatbikata müsait değildir, dolayısıyla lastikli paletlerin çıkarılıp 
zırhlı paletlerin takılması gerekiyor şeklinde bir cümle kullanıyorsunuz ama karşı taraftan 
da ısrarlı bir şekilde bu yürüyüşün yapılması gerektiğine dair bir emir ortaya konuluyor. 
Şimdi sizin bu tutumunuz ile o ısrarlı emir ve Güven Erkaya'nın o söyleyişinde bir gün 
önceki karargahta işte kendisinin Hikmet Köksal'ın ve Çevik Bir'in toplanarak oradan 
tankların yürütülmesi gerektiğine dair görüşü ve o emir örtüşüyor. Ancak eğer gerçekten 6 ay 
önceden planlanan eğitim veya tatbikat şubatın 7'sinde yapılması gerekiyorsa ve sizin 
ifadenizde ayın 4'ünde zırhlı birlikler tatbikat yapılmaya müsait değilse, bakımları 
yapılmamışsa ki yürüyüş esnasında bir tankında bozulduğunu biz görüyoruz. Dolayısıyla 
gerçekten o 6 ay önceden belirlenen tatbikat ayın 7'sinde miydi, yoksa başka bir tarihte 
miydi?"

" Bu yürüyüşü benim algılamam, tümenin algılaması, tamamıyla 7'sindekinin öne 
çekilmesidir. Yani bir birliği haftada 2 kere yoramazsınız. Yani ne de olsa bu bir yürüyüştür 
ama büyük hazırlık gerektirir. Bu yüzden bir birliği iki kere tatbikata çıkarmak mümkün 
değildir. Dolayısıyla biz o 7'sindekini iptal ettik ve bunu ayın 4'üne aldık ve de emredilen 
miktardakinin 4'de 1'ine indirmek suretiyle. 

54.C. SANIK İZZET İYİGÜN MÜDAFİ AV. MUAZZEZ EDA 
KANTARCIOĞLU'NUN SAVUNMASI

 " 4 şubat 1997 tarihinde tankların yürütülmesi. Genelkurmay Başkanlığı Ankara 
gizli antetli 08 Kasım 2012 tarihinde Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığına 
ait 3 sayfadan oluşan Barış Ceridesinin gönderildiği, Gönderilen belge içeriğinde; 03 Şubat 
1997 tarihinde saat 19:45'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Doğu Aktulga 
20:00 da EDOK komutanlığının şifahi emirleri ile Kırmızı Tabur Akıncılar GSP bölgesine 04 
Şubat 1997 de saat 07:30'da tatbikat için hareket etmesi emri verildiği, 04 Şubat 1997'de saat 
07:30'da Gösteri Tatbikat Taburu Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncılar istikametinde 18 
tank, 4 zırhlı muharebe aracı , 10 Zırhlı Personel Taşıyıcı, 5 tekerlekli araç, 8 Subay, 11 
Astsubay, 92 erbaş ve er toplam 111 ile GSP uygulaması tatbikatına çıkıldığı, ayrıca Merkez 
Komutanlığından 1 subay, 4 astsubay, 22 erbaş ve er toplam 27 - J.birlikleri 3. Komando 
timinden 5 subay, 6 astsubay, 60 erbaş ve er  toplam 209 personelin katıldığı ayrıca bu 
personeli taşıyan ve eskortluk eden araçların bulunduğu belirtildiği, 04 Şubat 1997 tarihinde 
saat 17.00'de kışlaya dönüldüğü belirtilmiştir.

 İddianameye göre yapılan değerlendirmede,  Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in 
bilgisi dahilinde Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal'ın emri ve Kara Kuvvetleri 
Kurmay Başkanı Doğu Aktulga ve Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı İzzettin İyigün'ün 
talimatları üzerine Ankara'nın ilçesi Sincan'ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 
04 Şubat 1997 tarihinde yürütülmesi olayının planlı bir tatbikat ve harekat olmayıp, 03 Şubat 
1997 akşamı acilen verilen bir talimat üzerine tanklar Sincan'ın en işlek caddesinden 



  

yürütülmüş, basın ve yayın organlarına da haber verilmiştir. Manşetten verilen haberlerde 
tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin hükümete karşı askeri müdahale hazırlığı olarak 
değerlendirilmesinin de toplum tarafından hükümete karşı bir eylem olarak algılandığı, 
Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Bakanlar ve birçok milletvekilinin tankların ve zırhlı 
araçların yürütülmesi olayını askeri müdahalenin habercisi olarak nitelendirdiği anlaşılmıştır.

 İddianamede yer alan bu bilgiler dikkatle incelendiğinde, müvekkile isnat edilen 
suçun oluşmadığı açıkça görülecektir. İddianamede Değerlendirme olarak belirtilen 
bölümde yer alan Çevik Bir, Doğu Aktulga ve Hikmet Köksal'ın gerek kendilerinin, gerekse 
müdafilerinin savunmalarında ileri sürdükleri hususların dikkate alınmalıdır. Hikmet Köksal 
tatbikat için kendisinin emir verdiğini ve tatbikatın bu nedenle yapıldığını mahkeme 
huzurunda açıkça beyan etmiştir. 

Yapılan bu açıklamalar ışığında Tank Taburu Görev Kuvveti tatbikatın ne şekilde 
gerçekleştiği müvekkilin ifadeleriyle de tamamıyla aydınlanmıştır. Müvekkil, doğrudan 
kendisinin emir almadığını; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Doğu 
Aktulga'nın, Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal'dan almış olduğu emri doğrudan 
Zırhlı Tümen Komutanlığına verdiğini, Zırhlı Tümenin kendi ast birliği olması nedeniyle de 
kendisinin bilgilendirildiğini, emredilen tatbikat görev kuvvetinin araç ve personel miktarının 
fazla olduğunu, emredilen miktarın azaltılarak yapılacak tatbikatın araç, personel ve malzeme 
akaryakıt tasarrufu sağlayacağını arz ve teklif etmiş ve teklifi uygun görülerek iddianamede 
belirtilen mevcutlarla tatbikat icra edilmiştir. Tatbikatın icrasında araç ve personel miktarının 
yanında, tatbikatın nasıl icra edildiği, hangi güzergâhın kullanıldığı, icra sonrasında dönüş 
intikalinin nasıl yapıldığının izahı da önem arz etmektedir. Bununla birlikte, yapılan bu 
tatbikatın görsel ve yazılı medya tarafından mevcut siyasi ortam içerisinde anında farklı 
amaçlarla kullanılması, abartılması ve farklı anlamlandırması sonucunda sanki Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin darbeye yönelik faaliyet içerisindeymiş gibi gösterilemeye çalışıldığı haber ve 
manşetlerden anlaşılmaktadır. Oysa Zırhlı Tümen Komutanı bir gün önce izne ayrılmıştır. 
Görsel ve yazılı medya tarafından belirtilen amaç güdülmüş olsaydı, herhalde Ankara'nın 
merkezinde, tam da bu amaç için kullanılabilecek bir Zırhlı Tümenin Komutanına izin 
verilmezdi. Kaldı ki, Zırhlı Tümen Komutanı izninin ilk gününde medyadaki bu abartılı ve 
farklı yönlendirme çabalarıyla Türk silahlı kuvvetlerinin ve özellikle kendi birliğinin siyasete 
alet edilmelerinin yaratacağı olumsuzluğu engellemek adına, görsel ve yazılı medyanın 
haberleri üzerine iznini yarıda keserek derhal Ankara'ya dönmüş ve hemen tatbikat birliğinin 
bulunduğu bölgeye gitmiş ve birliğin dönüşünde birliğinin başında bulunmuştur.

 Eğer söz konusu tatbikatla Türk silahlı kuvvetlerinin görsel ve yazılı medyanın 
empoze etmeye çalıştığı gibi bir darbe ya da darbe haberi verme amacı olsaydı, herhalde 
yukarıda belirtildiği gibi Zırhlı Tümenin komutanı izne gönderilmez, birlik çapı tabur 
görev Kuvveti yukarıda belirtildiği gibi olmaz, tatbikat sonrasında ise hemen dönülmez, 
daha sert bir davranış sergilenir, daha da önemlisi, yapılan faaliyet tatbikat bölgesine 
değil, Ankara'nın merkezine doğru olurdu.

 Sonuç olarak yapılan bir Tabur Görev Kuvveti Tatbikatadır. Aşağıdaki delillerin 
incelenmesi halinde de bu gerçek açıkça ortaya çıkacaktır. Bu konuya ilişkin deliller 
Genelkurmay Başkanlığımdan gönderilen Barış Ceridesi, Genelkurmay Başkanlığımdan 
gönderilen 23.12.2013 tarih, Bilgi ve Belge Talebi konulu yazı, Diğer sanıkların ifadeleri, 
Müvekkilin ifadeleri, 28 Şubat ile ilgili yazılan kitaplar, makaleler ve medyada yer alan yazılı 
ve görsel yayınlar. 

Delillerin değerlendirilmesi, Genelkurmay Başkanlığından gönderilen Barış ceridesi, 
19.45 de Kara kuvvetleri komutanlığı Kurmay Başkanlığı 20 de EDOK Komutanlığının şifai 
emirleri ile Kırmızı Tabur Akıncılar GSP bölgesine 4 Şubat 1997 07:30'da tatbikat için 
hareket etmesi emri alındı. Barış ceridesindeki ifadeye bakıldığında, Faaliyetin tatbikat için 
yapıldığının açıkça belirtildiği, Tatbikat emrinin, önce 19.45'te Kara kuvvetleri 



  

komutanlığı kurmay başkanı Doğu Aktulga tarafından, Daha sonra 20.00'da EDOK 
Komutanlığı tarafından Şifai olarak verildiği açıkça anlaşılmaktadır. Genelkurmay 
Başkanlığının söz konusu emrinin Ek'indeki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 
Komutanlığının yazısında, Mahkemenizin sormuş olduğu sorulara verdiği ayrıntılı cevaplar 
konunun tam olarak anlaşılmasını sağlamaktadır. 

04 Şubat 1997 tarihindeki faaliyetin o gün ani olarak verilen bir emir gereği mi, 
yoksa daha önceden karar altına alınmış planlı bir tatbikatın gereği mi olduğu sorusuna 
ilgili makam tarafından 1997 yılında yürürlükte bulunan geri bölge savunma planının 
imha edilmiş olduğunu, 1997 yılında yürürlükte bulunan geri bölge savunma planı imha 
edilmiş olsa da, bu tür planların hazırlanmasına etki eden teşkilat, personel, arazi, silah gibi 
faktörlerin değişmemesi ve çok büyük benzerlikler göstermesi nedeniyle yürürlükteki 2004 
yılındaki geri bölge savunma planındaki görevlerin, 1997 yılında da verilmiş olabileceğini, 
Bu planlara göre, geri bölge savunma görevini alan bir birliğin, bu göreve yönelik olarak, 
barış zamanında, personelini denemek, telsiz ve komuta/kontrol sistemlerini işletmek, varsa 
noksanlıklarını tespit ederek yeni eğitim döneminde bu noksanlıkları giderebilmek 
maksadıyla, geri bölge savunma eğitimini ve bu eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olan 
motorlu intikal eğitimin yapmakla yükümlü olduğunu, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında, 
altışar aylık iki devreli eğitim döneminin ilk devresinin eylül 1996'da başlayıp şubat 1997'de 
sona erdiği, her devrede, ferdi eğitimden tatbikata kadar devam eden tüm eğitim görevlerinin 
mutlaka icra edilmesi gerektiğini, birinci devrenin sonunda yapılması gereken tatbikat 
görevinin de bu nedenle devrenin sonu olan şubat 1997'ye planlanmış olabileceğini, barış 
ceridesinde yer alan Akıncılar GSP bölgesine 4 Şubat 1997 de tatbikat için hareket etmesi 
cümlesindeki tatbikat için ifadesinin de şubat 1997'de yapılan faaliyetin devre sonu tatbikatı 
kapsamında yapılmış olabileceğini ortaya koyduğunu belirtmiştir. Tankların tatbikat yerine 
tank taşıyıcılarla taşınmasının mümkün olup olmadığı hususunda da ilgili makam tarafından 
o yıllarda tank taşıyıcılarının sayısının sınırlı olduğunu, bu nedenle taşıyıcıların bu görev için 
tahsis edilip edilmeyeceğinin bilinemediğini, Taşıyıcı tahsis edildiğinde ise; Taşıyıcı 
miktarının sınırlı olması nedeniyle Tabur Görev kuvvetinin ancak iki seferde taşınmasının 
mümkün olabileceğini, Tankların taşıyıcısız intikalinde geçecek intikal süresi 96 dakika iken, 
taşıyıcı ile taşınması halinde bu sürenin 261 dakikaya ulaşacağı, dolayısıyla intikalin bile gün 
içerisinde tamamlanmasının sağlanamayacağını, Tatbikatın amacının personelini denemek, 
telsiz ve komuta/kontrol sistemlerini işletmek, varsa noksanlıklarını tespit ederek yeni eğitim 
döneminde bu noksanlıkları gidermek olduğu göz önüne alındığında, taşıyıcı ile taşımanın 
eğitimin bu amacını yerine getiremeyeceğini açıkça görülecektir. 

Bu bilgiler ve açıklamalar ışığında, 4 şubat 1997'deki faaliyetin, 1996-1997 
Eğitim-Öğretim döneminin sonunda yapılması gereken tatbikat görevinin yerine 
getirilmesi faaliyeti olduğu, bu faaliyetin planlı ve düzenli olarak önceki ve sonraki yılların 
aynı dönemlerinde yapılageldiği, görsel ve yazılı medyanın dönemin atmosferi içerisinde 
abartarak ortaya koymaya çalıştığı demokrasiye aykırı bir amacı kesinlikle taşımadığı, 
açıkça görülecektir.

 Diğer sanıkların bu konuyla ilgili ifadelerinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Hikmet Köksal, her aşamadaki ve bilhassa huzurunuzdaki ifadesinde, 04 şubat 
1997'de Sincan'da tankların geçişinin eğitim amaçlı olduğunu, bu tür tatbikatların sürekli 
yapıldığını, her zaman eğitim yapılan yolda köprü onarımı olduğu için tankların o 
güzergâhtan gidemediklerini belirtmiştir. Tankların bu geçişinin, yıllık eğitim planında yer 
alan planlı tatbikat olduğunu açıklamış, huzurunuzda yapmış olduğu savunmasında İzzettin 
İyigün'ün hiçbir sorumluluğu ve suçu olmadığını açıkça beyan etmiştir. Aynı şekilde, 
dönemin Genelkurmay Başkanı Orgenaral İsmail Hakkı Karadayı da, huzurunuzda 
yapılan sorgusunda, tankların yürüyüşü konusunda normal bir eğitim tatbikatı olduğunu 
ve bu tür eğitim tatbikatların her zaman yapıldığını belirtilmiştir.



  

 3. Delil olan müvekkilin ifadesi, İzzettin İyigün'ün cumhuriyet savcılığına vermiş 
olduğu ifadesinde özetle; 03 şubat 1997 günü Kara kuvvetleri komutanlığı Kurmay Başkanı 
Orgeneral Doğu Aktulga'nın kendisini telefonla aradığını, Barış Ceridesinde belirtilen şifai 
emri kendisine de ilettiğini, bunun üzerine EDOK Komutanı olarak kendisinin Tümeni 
telefonla aradığını, Tümene Kara kuvvetleri komutanlığı Kurmay Başkanından bir emir alıp 
almadıklarını sorduğunu, emrin alındığını belirtmeleri üzerine görevli albayı EDOK 
Komutanlığına çağırdığını, görevli albaya emrin 20 civarında tank ve 20 civarında Zırhlı 
Muhabere Aracı, Zırhlı Personel Taşıyıcı ile yapılması talimatı verdiğini belirtmiştir. 

Bir komutanın astına bir emir verirse, astın o emri yerine getirmek zorunda 
olduğunu, kendisinin yerinde başka birisi olsa bile emri direk uygulayacağını belirtmiştir. 
Müvekkilin eylemi tankların yürütülmesi emrinin uygulamasına katılmaktan ibarettir. 
Emir Kara kuvvetleri komutanı tarafından doğrudan tümene verilmiştir. Bu durum 
iddianamede açıkça kabul edilmektedir. Barış ceridesi ve ilgili sanıkların beyanları bu 
durumu açıkça ortaya koymaktadır. Tankların yürütülmesi emrinin uygulanmasında 
müvekkilin talimatları ile tank sayısı azaltılmış olup, herhangi bir kazaya neden olmamak için 
önlem alınmıştır. Bu anlamda müvekkil o anda oluşabilecek zararları öngörerek emri bu 
şekilde tadil etmiştir. Şüphesiz ki bu durum müvekkil aleyhine emre itaatsizlik olarak bile 
değerlendirilebilirdi. 

5. Delil olan 28 Şubat ile ilgili yazılan kitaplar, makaleler ve medyada yer alan yazılı 
ve görsel yayınlar. Dava ile ilgili olarak yazılan kitaplar, makaleler ve medyada yer alan 
yazılı ve görsel yayınlar incelendiğinde, bunların yazan veya hazırlayanların görüş ve 
anlayışlarına göre yazıldığı, hazırlandığı, neredeyse tamamının objektiflikten uzak olduğu 
görülecektir. Bunun da normal karşılanması gerekir. Bununla birlikte yazanların objektif 
olarak değerlendirme yaptıkları, meydana gelen olayları tarafsızca ve açıkça ortaya 
koydukları eserler de mevcuttur. Dönemim Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan'ın yazmış 
olduğu Refah Gerçeği adlı kitapları, Dönemin Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Tansu Çiller'in Basın Danışmanı Sayın Mehmet Bican'ın 28 Şubatta Devrilmek adlı kitabı 
bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

 Değerlendirme ve sonuç, eğitilmeyen bir birlik ancak tören birliği olarak kalacağı, 
yapılanın tamamen normal bir eğitim tatbikatı olduğu ve bu tatbikatların sonraki yıllarda da 
yapıldığı bilinmektedir. 04 şubat 1997'de tamamen normal bir eğitim tatbikatı olan bu Tabur 
Görev Kuvveti Tatbikatının, görsel ve yazılı medya tarafından istismar edildiği çok açık bir 
şekilde ortadadır. O döneme ilişkin hatıralarını anlatan bazı yazarlar, bu istismarı 
açıklamaktan da çekinmemişlerdir. Örneğin Fatih Çekirge, tatbikat olarak Sincan'dan geçen 
birlikten haberleri olmadığını, daha sonra haberleri olduğunda fotoğraf çekemediklerini, 
ancak tanklardan bir tanesinin arıza yapması üzerine cadde ortasında kalmasını fırsat bilerek 
fotoğrafını çektiklerini ve bunu kullandıklarını ifade etmiştir. Benzer örnekler yakın zamanda 
da yaşanmıştır. 28.01.2010 tarihinde Erzincan'da kış tatbikatına hazırlık eğitim kapsamında 
tankların geçişi Erzincan'da askeri hareketlilik ve bunun gibi başlıklarla provakatif olarak 
sunulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle Genelkurmay Başkanlığı tarafından acilen bir açıklama 
yapılması gereği ortaya çıkmış ve 29.01.2010 günü saat 10:40 da Genelkurmay 
Başkanlığı'nın internet sitesinden, Erzincan'da dün gerçekleşen askeri birliğin intikalinin, 
yakın bir tarihte 3. Ordu Komutanlığı bölgesinde icra edilecek olan kış tatbikatına hazırlık 
eğitimi kapsamında yapılan rutin bir faaliyet olduğu bildirilmiştir. 

Bugüne kadar yapılan incelemeler, ifadeler ve belgeler 04 şubat 1997'de Tabur 
Görev Kuvvetinin Sincan'dan geçişinin, daha önceden planlanmış eğitim amaçlı normal bir 
eğitim tatbikatı olan tabur görev kuvveti tatbikatı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.Bu 
gibi planlı eğitimlerin rutin bir faaliyetten öte hiçbir amaç taşımadığı, ileri sürülen sözde 
kastla hareket edilmediği açık bir şekilde görülecektir.

 İddianamede belirtilen eylemlerle müvekkilin isnat edilen suçu işlediği ileri 



  

sürülmektedir. Öncelikle hükümetin devrilmesi ya da hükümete karşı darbe yapılması olarak 
izah edilmeye çalışılan suçun gerçekleşmediği bizzat hükümetin sona ermesine neden olan 
istifa dilekçesinde açıkça görülmektedir. Başka bir ifadeyle, hükümet devrilmemiş, 
düşürülmemiş, aksine koalisyon ortaklarının yaptıkları ikinci bir protokolle Başbakanlığın 
koalisyon ortakları arasında değiştirilmesi maksadıyla ve Başbakan Sayın Necmettin 
Erbakan'ın kendi hür iradesiyle istifa ederek sona ermiştir. Bu husus tartışılmayacak ölçüde 
mevcut delillerle de sabittir. 

Sonuç olarak; İddianamede müvekkile isnat olunan eylemler ile ortaya konulan 
delillerin, müvekkilin isnat edilen suçu yani hükümetin cebren düşürülmesi suçunu 
işlemesine elverişli nitelikte olmadığı açık bir şekilde görülmektedir. Müvekkil askeri 
mevzuatın açık hükümleri gereğince yasal bir emrin sadece uygulanması aşamasına 
katılmıştır. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurularak yapılacak yargılama sonucunda 
müvekkilin beraatına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim."

54.D. SANIK İZZETTİN İYİGÜN MÜDAFİ AV.TURAN KARAKAŞ'IN 
SAVUNMASI

 Şimdi iddianamede müvekkil 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesinden 
yargılanmaktadır. 147. maddede iki temel eylem tanımlanmaktadır.Birincisi,Türkiye 
Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyeti'ni ıskat, ikincisi de bu eylemin cebren işlenmesi. Şimdi 
ben önce Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyeti'ni ıskat konusunu arz etmek istiyorum.

  Bilindiği gibi yargılama demek gerçeği aramak demektir. Öyleyse arayacağımız 
ilk gerçek nedir? Hükümet nasıl düşürüldüğü gerçeğidir. Hükümet gerçekten nasıl 
düşürülmüştür, nasıl düşmüştür? Hükümet siyasal nedenle mi yoksa zorla mı düşürüldü? 
Şimdi bu konuda doğrudan doğruya konunun muhataplarının ne dediklerine bakmak, ne 
dediklerini arz etmek istiyorum. Hükümet nasıl düştü, bu açıklamalarımı iki delil temeline 
dayandırmak istiyorum. Birincisi, gazete ve kitaplardan aldığım deliller, ikincisi de 
Darbeleri Araştırma Komisyonu Tutanakları'dır. 

Gazete ve kitaplardan aldığım deliller, Milliyet Gazetesi'nden aldığım bir röportaj ile 
Sayın Şevket Kazan'ın kitabından aldığım bazı paragraflardır ve bir de Sayın İsmail Hakkı 
Karadayı ile ilgili gazete haberleridir. 

Milliyet Gazetesi'nin 18 Nisan 2012 tarihli nüshasında yayınlanan haber röportajı 
bazı bölümlerini özetle arz etmek istiyorum. Haberin başlığı şöyle, 28 Şubat'ın en yakın 
tanıklarından Recai Kutan, Tansu Çiller'i suçladı. Sayın Recai Kutan şöyle diyor, ortağımız 
çürük çıktı. Erbakan 28 Şubat'a direnmedi, istifa etti eleştirilerine Sayın Kutan şu cevabı 
veriyor, koalisyon protokolüne göre 6-7 ay sonra başkanlık Çiller'e devredilecekti. Çiller, siz 
istifa ederseniz ben başkanlığı devralırım, böyle devam ederiz diye konuştu. Erbakan, Çiller'e 
Cumhurbaşkanı ya görevi sana vermezse diye sordu. Çiller, Demirel'in görevi vereceğini 
söyledi, kendisine vereceğini söyledi. Hoca bu cevabı alınca istifa kararı aldı. Ancak Demirel 
Tansu Çiller yerine hükümet kurmakla Mesut Yılmaz'ı görevlendirdi. 

Recai Kutan Fikret Bila'ya 28 Şubat sürecinde yaşananları anlatırken Necmettin 
Erbakan'a yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Rahmetli Necmettin Erbakan hocanın en çok 
güvendiği isimlerden biri belki de en başta geleni Recai Kutan'dır, o kadar ki Erbakan Hoca 
ne zaman siyaset dışında kalsa partiyi Sayın Kutan'a emanet etmiştir. Refah Partisi'nin 
kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'nin de onun kapatılmasından sonra kurulan Saadet 
Partisi'nin de Başkanı sayın Recai Kutan'dır. Kutan, 28 Şubat sürecinde Refahyol 
Hükümeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ydı. Bir özelliği de dönemin Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yıllara dayanan dostluğuydu. Kutan 
bu dostluk nedeniyle 28 Şubat sürecinde Erbakan ile Demirel arasında köklü görev de gördü. 
Şimdi soruyu soruyor, Sayın Kutan dedim Erbakan Hoca 28 Şubat'a neden direnmedi, 



  

neden istifa etti, diye eleştiriliyor, neden istifa etti size göre? Rahmetli Erbakan Hoca'nın ve 
benim teşhisim tek cümleyle şudur, ortağımız çürük çıktı. Erbakan Hoca ortağından nasıl bir 
duruş bekliyordu, Tansu Çiller ile konuşmadı mı? Elbette konuştu fakat istifasını Tansu 
Hanım önerdi. Bizim koalisyon kurarken imzaladığımız bir protokol vardı. Buna göre 
dönüşümlü Başbakanlık olacaktı. İki yıl Erbakan, iki yıl da Çiller Başbakan olacaktı. Çiller 
bunu öne almamızı önerdi, Erbakan'a, siz istifa ederseniz ben Başbakanlığı devralırım böyle 
devam ederiz, dedi. Erbakan da kabul etti. Şöyle oldu, Erbakan Hoca Tansu Hanım'a dedi ki 
peki ben istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanı görevi sana verecek mi, ya vermezse? Tansu 
Hanım da dedi ki ben Cumhurbaşkanı Demirel ile görüştüm, Başbakanlık görevini bana 
verecek. Hoca bu cevabı alınca istifa kararı aldı ve biliyorsunuz imzalar topladık, güven oyu 
sayısından fazla. Bu imzalar ile istifa etti. Ama Demirel görevi Tansu Hanım'a değil, Mesut 
Bey'e verdi. 

Sizce bir soru daha soruyor burda sizce 28 Şubat'ın nedenleri neydi, bu süreci, bu 
süreç atlatılamaz mıydı? Erbakan Hoca'nın da bizim de teşhisimize göre 28 Şubat'ın temel 
neden, iki temel nedeni vardır, iki temel nedeni vardır. Birincisi dış politikada öncelikle D8 
olayı, ikincisi de ekonomideki havuz uygulamasıdır. Bu olayı biraz açar mısınız, Erbakan 
Hoca'nın bir projesi vardı. Burda projeyi anlatıyor, D8 kuruldu,  bunun amacı ortak sanayi 
üretimlerinin yapılması ve batıya bağımlılıktan kurtulunmasıydı. Erbakan Hoca'nın D8 
projesi 28 Şubat'ın en temel nedenlerinden biridir çünkü bu oluşum ABD'yi ve İsrail'i 
rahatsız etti. İkincisi de ekonomide aldığımız kararlardı. Erbakan Hoca bu havuz projesini 
başlattı, kamu paralarını tek bir havuzda topladı. İhtiyacı olan kamu kurumu kurumu bu 
havuzdan para alacak dedi. Dış borçlanmayı ciddi ölçüde azaltacak bir formüldü. İşte havuz 
uygulaması da o zaman bankaların büyük sermayenin işine gelmedi, ikinci neden de bu 
havuz uygulamasıydı. Hükümetin içinde Sayın Recai Kutan, Türkiye politika hayatında da 
güven vermiş bir şahsiyettir. Bu insanın açık beyanı burda. Neden Sayın Savcılık soruşturma 
aşamalarında Sayın Recai Kutan'ı çağırıp, size zor kullanıldı mı, cebir kullanıldı mı asıl 
sorulması gereken soru bu değil mi?  Sorulmadı.  Biz Sayın Recai Kutan'ın dinlenmesini 
talep ediyoruz çünkü doğrudan doğruya cebrin muhatabı odur, yapıldıysa ona yapılmıştır 
biliyorsa odur. 

Şimdi efendim ikincisi yine dönemin Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan'ın Refah 
Gerçeği adlı kitabından, kitabının hükümetin istifası sonrası başlıklı bölümüne değinmek 
istiyorum. Bu bölümdeki bazı paragrafları özetle arz edeceğim. Görüldüğü gibi hükümetin 
istifasının nedeni zor kullanma değildir, bizzat hükümet üyeleri bize bunları açıklıyorlar. 
hükümetin istifası, şimdi Sayın Erbakan konuşuyor diyor ki takdir buyurduğunuz gibi DYP 
Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller ve Büyük Birlik Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ile bir 
süreden beri devam eden görüşmelerimizi tamamladık. Türkiye'mizin genel durumunu gözden 
geçirdik, ülkemizin şuanda her şeyden evvel huzura, iç barışa, kardeşliğe ve başlatılmış olan 
kalkınma hamlelerinin hedefine ulaşmasına ne kadar ihtiyaç duyduğunu hep birlikte tespit 
ettik, huzur, barış ve kalkınma hedeflerinden bahsediyor, üç parti bir araya gelerek bu 
çoğunluğu teşkile karar verdik. 3 partinin milletvekili sayısı güvenoyu almaya yetiyor,  diğer 
yandan DYP ile geçen yıl aramızda imzalamış olduğumuz protokole de iki parti olarak hep 
aynı, hep uyum içinde sadık kaldık, bu protokol gereği Türkiye'nin bir erken seçime gitmesi 
icab ettiği takdirde bunu birlikte karar vereceğimizi ve böyle bir durum karşısında da 
protokolümüz mucibince Başbakanlığın değiştirilmesi öngörülmüştü. Daha kuvvetli bir 
meclis aritmetiği ile hizmetlerin istikrar içinde yürütülmesi için mümkün olabilen en kısa 
zamanda bir seçime gitmenin yararına olabileceğine karar verdik. Bu kararın ışığı altında 
da protokolümüz gereği Başbakanlığın değiştirilmesine de mutabık kaldık. Sayın 
Cumhurbaşkanımız'dan bugün 18.30'da randevu istedik.

 Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüyorlar, orda Sayın Cumhurbaşkanı anlatıyor 
kendisine söylüyor, siz hükümetten ayrılıyorsunuz size herhangi bir zorlama var mı? Neden 



  

hükümetten ayrılıyorsunuz diyor? Sayın Başbakan da hayır diyor ve bunun üzerine istifa 
ediyor.Şimdi istifanın köşke takdimi ve sonrasındaki bazı açıklamalar var onu arz edeyim.

Basına yaptığı açıklamada dediği gibi saat 18 de başbakan olarak istifasını 
cumhurbaşkanı Demirel'e takdim etmek üzere köşke çıkan Erbakan hocayı ben refakat 
ediyordum o da yanımda yarın saat süren görüşmeden sonra çıkış kapısındaki basın odasında 
Erbakan hoca basına şu açıklamayı yapıyordu; biraz evvel sayın cumhurbaşkanını ziyaret 
ettim, Refah ve Doğru Yol Partileri olarak bugüne kadar taahhütlerimizi nasıl uyum içinde 
yaptığımızı anlattım, Sayın Cumhurbaşkanına istifamı sundum şu anda huzurunuzda son 
derece bahtiyarım, çünkü hatırlayacağınız gibi daha bir yıl evvele kadar hep şu 
propagandalar yapılmaya çalışılmıştır, Refah Partisi iktidara gelirse bir daha gitmez, 
Erbakan başkanlığı bırakmaz görüyorsunuz ki bu rivayetler hep boşa çıktı, bugün sayın 
cumhurbaşkanına istifa mektubumla beraber 3 parti adına 3 partinin genel başkanı olarak 
birlikte yazdığımız deklarasyonu ve deklarasyonun temelini teşkil eden bir diğer vesikayı 
278 imzalı milletvekili listesini  bunu takdim ettim diyor sayın başbakan, sayın rahmetli 
Erbakan, böylece meclisten güven oyu alabilecek yeni bir hükümetin alternatifi apaçık bir 
şekilde ortaya konmuştur diyor, görüşmemizde sayın cumhurbaşkanı yeni hükümetin 
kurulması için elbette zaman kaybı olmasını temenni etmem, sayın cumhurbaşkanı söylüyor, 
en kısa zamanda hükümetin kurulması için bana düşen görevi yerine getireceğim ancak ben 
cumhurbaşkanı olarak dışarıdan bana bir empoze yapılmasını da kabul edemem, ancak bu 
vesika benim için önemlidir, şimdi ben görevim gereği parti başkanları ile konuşacağım ve 
hükümetin kurulması çalışmalarına başlayacağım diye sözü bitiriyor Sayın Cumhurbaşkanı.

 Profesör Doktor Necmettin Erbakan başkanlığındaki 54. Refah Yol Hükümetinin 
18 Haziran 1997 tarihinde istifasından sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel dahil bir 
çoktan bu istifanın koalisyon dışı baskılardan kaynaklandığını zanlını iddia ettiler,  şimdi 
burada bir de çok konuşulan rahmetli Güven Erkaya ile ilgili bir bölüm var kitapta diyor ki; 
1997 Mayıs'ındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında TCK'nın kaldırılan 163'üncü 
maddesini konu yaptım, bakanlar kurulu böyle bir yasayı hazırlayıp TBMM'ye sunmazsa bu 
takdirde hükümetin meşruyatı tartışılır, bakanlar kurulunun hazırlayıp meclise sunacağı yasa 
tasarısı orada kabul edilmezse o zaman milletvekillerinin meşriyati kalmaz dedim, aslında bu 
sözlerimin arkasında bir cümle daha vardı, o zaman bir boşluk doğar o boşluğu dolduracak 
Anayasal kuruluşlar vardır, İsmail Hakkı Karadayı paşanın isteği üzerine konuşmamı bu 
cümleyi söylemeden bitirdim, ama Cumhurbaşkanı mesajı almıştı, Çiller ihtilal olacak diye 
konuşmalarını daha da artırdı, bütün bunlar genelkurmayda geç saatlere kadar yanan ışıklarla, 
ışık söylentileri ile birleşti, yani ihtilal olacak korkusu yayılıyor bir kere birinci adım 
buradan, Cumhurbaşkanı dahil herkeste bu ihtilal endişesi vardı, Çiller iktidarın kendisine 
verileceğinden emindi, ama Cumhurbaşkanı Mesut Yılmaz'ı hükümeti kurmakla 
görevlendirdi, şimdi Güven Erkaya'nın rahmetli Güven Erkaya'nın bu değerlendirmesini 
Sayın Şevket Kazan kabul etmiyor, şöyle değerlendiriyor;  oysa diyor gerçek hiçte öyle 
değildi, Erbakan'ın istifası herhangi bir baskı veya dayatma sonucu değil, tamamen 2 parti 
arasında önceden imzalanan bir protokol gereğiydi, bu protokolün aslını görmek isteyenler 
Refah Yol gerçeği kitabında bulabilirler diyor, bu istifa 3 ay içinde seçime gidilmesi şartını 
ihtiva ediyordu, bu istifa ortağımız DYP'deki çözülmeyi önlemek gibi bir vefa duygusuna da 
dayanıyordu, bu istifa Erbakan başbakan olursa görevi bırakmaz söylentilerine de bir cevap 
oluyordu.

Aynı kitaptan 5'li inisiyatif veya çıkar uğruna birlik bunu da çok önemli görüyor 
Sayın Şevket Kazan, 5'li inisiyatif TİSK, DiSK, TÜRKİŞ, TESK, Türkiye Odaları ve 
Borsalar Birliği rantlarının kesilmesi yüzünden TİSK ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği 
her fırsatta Refah Yol'a karşı olumsuz tavırlarını çekinmeden ortaya koymalarını anlamak 
hiçte zor değildi, peki 2'si işçi 1'si esnaf konfederasyonu olan DİSK'e, TÜRKİŞ'e, TESK'e ne 
oluyordu, kamu sektöründe çalışan tüm bu sendikalı işçiler grevsiz, lokavtsız ve hayatlarının 



  

en karlı toplu iş sözleşmelerini ilk defa Refah Yol döneminde imzalamışlardı. 28 Şubat 
sürecinin nasıl aslında orduyla buradaki sanıklarla hiç ilgisi olmadan nasıl hazırlandığını çok 
ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.

Meclis araştırma komisyonu raporunu çok ayrıntılı inceledim, davamızı açıklığa 
kavuşturacak çok önemli beyanlar var, zira 28 Şubat'ta geçmişte yaşanan darbelerde 
olduğu gibi klasik anlamı ile fiili bir darbe söz konusu olmamıştır. Bu okuduğum kısım 
meclis araştırma komisyonunun değerlendirme ve sonuç bölümünden okuyorum. Diyor ki 
zira 28 şubatta geçmişte yaşanan darbelerde olduğu gibi klasik anlamıyla fiili bir darbe söz 
konusu olmamıştır, yani zor olmamış. Zor olmamışta zaten 147. madde ile ilgili böyle bir 
uygulama söz konusu olamaz. 28 şubata bir takım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın 
yayın kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların, sermaye çevrelerinin, sivil bürokrasinin, 
yargı mensuplarının desteği alınarak 28 şubat 1997 tarihli MGK toplantısında alınan kararlar 
hükumete dayatılmış, koalisyon ortağı parti milletvekillerinin baskı tehdit, şantaj ikbal vaadi 
ile istifa ettirdikleri milletvekilleri öne sürülmüş nihayetinde seçilmiş bir hükumet işlevsiz 
hale getirilmiştir diye bir sonuca varıyor. 

 Tansu Çiller de şöyle söylüyor, 28 şubat tankla tüfekle yapılmadı. Şimdi tankla 
tüfekle yapılmadı, zor kullanılmadı, Tansu çiller'e size zor kullanmadı sorulmadıysa bu 
araştırmanın ne anlamı var. Bu konuda hükumet üyelerinin yaşayanları var, hiçbirine bir soru 
sorulmamış. Bu davada araştırılması gereken husus güç kullanıp kullanılmama hususu değil 
midir, hükumet kendiliğinden düşmüş bu açık.

 Cumhurbaşkanı söylüyor, merhum başbakan söylüyor, hükumet üyeleri söylüyor, 
herkes söylüyor. Hükumet üyeleri düşmüş, hükumet bitmiş, sonradan 15 sene sonra bir dava 
açılıyor,siz hükumeti zorla düşürdünüz. Bu davada ne 28 şubatın önemi var, ne tankların 
önemi var, ne şunun önemi var, onlar ayrı konulardır. Onlarla ilgili bir değerlendirmeler 
yapılabilir. Onlarla ilgili mağdur olanların hakları aranabilir. Ama zor unsuru yok.

 Bu tür iddianameler yargıyı bugün konuşulan hale getirmiştir. Bugün artık yargı 
yerlerde sürünüyor. Meclisin önüne gelmedi tanklar, eğer gelseydi hiç kuşkum yok ki 
siyasetçi onu durdurmak için önüne çıkardı. O tankların üstüne çıkılırdı ama öyle olmadı.

Sayın Tansu Çiller'in ifadesi çok açık net, bana herhangi bir şekilde kimse cebir 
kullanmadı diyor. Rahmetli Başbakan bunu söylüyor, hükumet üyeleri bunu söylüyor. Ondan 
sonra efendim gelelim Recai Kutan'ın tekrar meclis komisyonu önünde bir konuşması var, o 
da aynı mahiyette, o da açık açık söylüyor. Yani bize zor kullanılmadı, hükumet iki nedenden 
düştü, birisi D-8, bir tanesi de bu havuz meselesi, ikisi de yurt içi ve yurt dışındaki baskılar 
nedeniyle olmuş, bu tarafa hiç kimse kulak vermedi, orayı da soruşturalım madem öyle neden 
olmuş o, yani hangi dış güç bu hükumetin üzerine gitmiş. Mesele budur aslında. 

Şimdi yine şeyin önünde meclis araştırma komisyonunun önünde Şevket Kazan'ın 
ifadesi var. O da aynı şekilde Yalım Erez yine konuşuyor. Yalım Erez de çok açık olarak 
herhangi bir baskıya maruz kalmadıklarını, zaten kendisinin önceden istifa ettiğini 
söylüyor. Ve özellikle de meclis üyelerinin, o günkü milletvekillerinin istifaları nedeniyle 
bu duruma gelindiğini söylüyor. Şimdi o milletvekillerini mesela burada sorardık o zaman 
madem şey olmuş, benim müvekkilime de sorulabilirdi. 

Yani siz o milletvekillerini nasıl ikna ettiniz. Var mı dosyada böyle bir delil, böyle 
bir soru var mı, böyle bir araştırma var mı, yok. Batı çalışma grubu da batı çalışma grubu. 
Batı çalışma grubunun bu dava ile aslında ilgisi yok. Tanklarında yok, çok açık bu, biz 
boşuna vakit kaybettik. Şimdi yine İsmail Hakkı Karadayı konuşuyor. İsmail Hakkı 
Karadayı, tanklar  yürüyor, ondan bir gün sonra mı iki gün sonra mı zaten başbakan soruyor 
kendisine geniş geniş burada anlatmış kendisi işte Şevket Kazan anlatıyor. Açık ortada, 
soruyor nedir bu tankların yürütülmesi, o da eğitim için diyor, yani tanklar eğitim için 
yürütülmüş. 

 Yani komuta kademesi içerisindeki kara kuvvetleri komutanı söylüyor, tümen 



  

komutanı söylüyor, Edok komutanı söylüyor, daha ne söyleyecekler bunların hepsi 
söylüyorlar, tankların bu işle ilgisi yok.Hukuk siyasetin bir aracı haline dönüştürülmemelidir. 
Adalet hepimizin güvencesidir. 

 Cebir kullanmayı kim bilecek, ona muhatap olabilecek kişiler bilebilecek. Onlar 
kim, hükumet üyeleri, onlar kim, istifa edenler. O zamanlar milletvekilliğinden istifa edenler. 
İstifa ediyorlar, niye istifa ediyorsunuz, e bize zor kullanıldıysa gelsin söylesinler, para 
aldılarsa gelsin söylesinler. Almadılarsa gelsin söylesinler. Bu davanın çözüm noktası budur.

Burada işlenemez bir suç yargılanmaktadır. Çünkü hükumet kendiliğinden düşmüş, 
meydanda aleni, yani güneşin gökyüzünde olduğunu ispata gerek var mı yok."

55.A. Sanık KAMURAN ORHON 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle (Kls.54, 59 ve 326);

"1995 yılı Ağustos -1997 Ağustos ayları arasında Genelkurmay Lojistik Başkanı 
“J-4” olarak görev yaptığını, 1997 yılı Ağustos ayında Elazığ’a 8.Kolordu Komutanlığına 
tayin olduğunu, 

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulmasına dair belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgenin dağıtım gereği olarak kendi J-4 Lojistik Başkanlığına gelmiş 
olabileceğini,  belgenin gelip gelmediğini hatırlamadığını, belge gereğince hiçbir işlem 
yapmadığını bildiğini,   

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulması konulu belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, belgede Lojistik Başkanlığına herhangi bir görev 
verilmediğini, personel de istenilmediğini,  

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belge ile ilgili bilgi sahibi olmadığını,  

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belge ile ilgili bilgi sahibi olmadığını, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı Konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, icra makamında bazı konularda kendi 
başkanlığının bulunmasını anlayamadığını, eylem planı doğrultusunda herhangi bir faaliyette 
bulunmadığını, BÇG hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını,

 BÇG ile ilgili belgelerin Başkanlığına geldiğini düşünmediğini,  gelmişsede 
kendisine gösterilmediğini,  BÇG ile ilgili yapılanlardan bilgi sahibi olmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

55.B. Sanık KAMURAN ORHON Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 19.11.2013 tarihli 34. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;  

" Karşınızda 28 Şubat ve batı çalışma grubu davasının hakiki mağduru ve maalesef 
sanığı olarak bulunuyorum. Hakiki mağduruyum çünkü hiç ilgim ve bilgim olmayan ve hiç 
bir şey yapmadığım halde sadece o dönemde Genelkurmay da Lojistik Başkanı olduğum için 
458 gün tutuklu kaldıktan sonra 5 Eylül 2013 tarihinde tahliye edildim. Bu süre boyunca nasıl 
bir savunma yapmam gerektiğini düşündüm. 28 Şubat süreci hakkında basın haberleri dışında 
çok az bilgim vardı. Cezaevinde bulunduğum süreçte 28 Şubat dönemi ile ilgili bir çok kitap 
doküman okudum. Son olarak iddianame ile biraz daha fazla bilgilendim, işte savunmam 
edindiğim bu bilgileri içeren hususlar ile iddianame de şahsıma hedef alan iddialara 
cevaplamak şeklinde olacaktır. 

Şuna inanıyorum ki hiç bir suçum olmadığı için bu bir savunmadan öte hiç bir 
şekilde vuku bulmamış iddiaları cevaplamak olarak kabul edilmelidir. Batı çalışma grubu 



  

daha önce bir çok örnekleri bulunan rutin bir çalışma olarak niteliyorum. Örneğin Güven 
çalışma grubu, kıbrıs çalışma grubu , sistem çalışma grubu gibi şimdi şahsıma hedef alan 
konulara değineceğim.

28 şubat sürecinde 1995-1997 yılları arasında ben Genelkurmay lojistik başkanı 
yani J4 başkanıydım. Bu başkanlığın görevi Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal bakım inşaat 
nato altyapı sağlık ve ulaştırma faaliyetlerinin kuvvetleri arasında koordinali bir şekilde ve 
yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.Lojistik dairesi istihkam 
dairesi sağlık dairesi ulaştırma şubesi ve idari şubesi bulunmaktadır.

Görüleceği üzere görevlerimin tümü ve teşkilatın lojistik işi ile ilgilidir. Lojistik 
başkanı icra makamı değildir. Yani ihale yapamaz şartname hazırlayamaz. Silah ruhsatı 
veremez. Malzeme alımı, Silah alımı ve satışı yapamaz. Lojistik açısından icra makamları 
kuvvet komutanlıkları jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığıdır. Lojistik 
başkanlığına bağlı hiç bir birlik ve kurum yoktur. Bu nedenle icra yapacak hiç bir üniteside 
yoktur. Dolayısıyla lojistik başkanlığının icra makamı olarak gösterilmesi yanlıştır, işte 28 
Şubat diye anılan zaman aralığında böyle bir ünitenin başkanı olarak ben dava konusu edilen 
hususlara hiç bir şekilde ilgilenmedim.Görevim sadece lojistik faaliyetler olmuştur. Olmayan 
bir şeyin nasıl olmadığını izah etmek kolay olmamakla birlikte bunu başarmaya çalışacağım.

Batı çalışma grubu kurulması kararının alındığı 4 nisan 1997'den 54. hükümetin 
istifa ettiği 18 Haziran 1997 tarihleri arasında oğlumun kardeşimin ve kendimin hastalıkları 
ve izinlerim nedeniyle çok uzun süre karargahta değlidim. Bu sebeple suça dayanak yapılan 
belgelere bilgi sahibi olmadığım gibi iddianemede sözü edilen ve batı çalışma grubu 
toplantıları olarak nitelenen hiç bir toplantıya katılmadım. Emniyet Genel Müdürlüğünden 
alınan pasaport kayıtlan ve izinlerimi gösteren Genelkurmay kayıtlan ek 1 ve 2 de 
sunulmaktadır. Buna karşın batı çalışma grubunu ve faaliyetlerini evrelerini anlayabilmek 
için 4 , 10, 29 Nisan 1997 ve 6, 27 Mayıs 1997 evrakları incelemek gerekir. 

Şöyle ki 4 Nisan 1997 tarihli emir bir ön emir mahiyetinde olup irtica tehdite 
dikkat çekerek harekat başkanlığı bünyesinde bir çalışma grubu oluşturacağı 
açıklamaktadır. Lojistik faaliyetleri ile ilgili olmayan bir emre lojistik başkanlığınca bir 
işlem yoktur ve yapılmamıştır. Bu emrin hazırlanmasında hiç bir katkı verilmemiştir. 

10 Nisan 1997 tarihli emir çalışma grubunun ismi teşkilatı kimlerden oluşacağı ve
çalışma düzenini açıklayan bir emirdir. Lojistik başkanlığından bir kurmay subay 

istenmiştir. Ve emir gereği bir kurmay subayı gönderilmiştir. Bu arada 8,19 nisan tarihleri 
arasında yurtdışında  19,28 nisan tarihleri arasında da izinli olduğumu belirtmek isterim. 

29 Nisan 1997 tarihli rapor sistemi konulu emir gönderilen raporlarla ilgilidir. 
Lojistik başkanlığının rapor edileceği bir husus olmadığından emir lojistik başkanlığına 
bilgi olarak gönderilmiştir.

06 Mayıs 97 tarihli emir konsept dokümanı olup lojistik başkanılğı ile ilgili 
değildir. 4 ,6 Mayıs tarihleri arasında yine yurt dışındayım. 

27 Mayıs 1997 tarihli emir yapılacak faaliyetleri açıklamaktadır. Amerika Birleşik 
Devletlerinde olduğumdan tarafımdan hiç bir şekilde görülmemiştir. 

Görüldüğü gibi bu  emirler sahte tahrif edilmiş ve taslak deliller ise birbirleri ile 
irtibatlıdırlar ve batı çalışma grubunun kurulma tarihi teşkilatta kimlerden oluştuğu ve 
faaliyetlerini tümünü açıklamaktadır.  Bu çalışma de olduğu gibi gizemli konumundan daha 
büyük ve belirsiz hale getirilerek konu ile hiç bir ilgisi olmayan kimselerde zan altında 
bırakmaktadır. İddianamede suçlandığım ilk konu 6,10 ve 29 Nisan 97 , 6 ve 27 Mayıs 
tarihli evrakların başkanlığını yaptığım Genel Kurmay Lojistik başkanlığına gönderilmiş 
olmasıdır. Bu bu şekilde iddia edilmektedir. Bu emirlerin tümü bana değil lojistik 
başkanlığına gönderilmiştir. Emirlerde kişi özel kaşesi bulundurması bunu değiştirmez çünkü 
178 /1 karargah hizmetleri yönergesine göre kişiye özel evrakın yetkisiz kişilerin eline 
geçmesine önlemek ve kimler tarafından açılacağını gösteren bir tedbir olup komutan veya 



  

yetkili kişiler tarafından açılması amirdir. Yerleşik usullere göre bu evraklar idari şube 
yetkilisince açılır. 178/1 sayfa 5-17 madde 27-a o halde lojistik başkanlığına gönderildiği 
yazılı olan bu evrakların yanma Kamuran Orhon yazılması kattien doğru değildir. Dağıtım 
planları dahil J 4 ve J4 başkanlığı yazılı her yere isminin yazılması da ve aynı şeylerin tekrar 
edilmesi de batı çalışma grubunun genişletme çabası olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde 
konuyla hiç bir şekilde ilgisi olmayan şahsımda sanık durumuna düşürülmektedir. Sözü 
edilen emirlerin saf lojistik başkanlığına gönderilmiş olması bir şey ifade edemez. Emirleri 
yazan başka bir makamdır. Ve benim iradem dışında yazılmıştır. Bu emirlere Lojistik 
başkanlığınca hiç bir işlem yapılmamıştır. Sadece 10 nisan 1997 tarihli emir gereği bir 
kurmay binbaşının görevlendirilmiş olduğu iddianameden anlışmaktadır. Bu subay kendi 
ifadesine göre lojistik başkanlığmn bir as kademesi olan lojistik daire başkanlığından 
kurmay bin başı Aydın Karaşahindir. Ben 08-19 Nisan tarihleri arasında yurtdışında 19-28 
nisan tarihleri arasında senelik izinde olduğumdan görevlendirmenin nasıl oludğunu 
bilemiyorum. Ancak emir gereği bir personelin görevlendirilmiş olması normal bir işlemdir. 
Eğer karargahta olsaydım bende aynı şeyi yapardım. 

 4 Nisan ve 10 Nisan 1997 tarihli evraklar bütün J başkanlıklarına J 7 dahil 
gönderildiği halde doğru ve yerinde olarak J7 başkanlığından hiç bir şahıs ifadeye 
çağrılmamıştır ve yine 29 nisan ve 06 Mayıs 1997 tarihli evraklar harp akedemileri 
komutanlığına gönderildiği halde yine doğru ve yerinde olarak dava dahil edilen şahıs yoktur. 
Buna mukabil bu emirlerin konu ile hiç bir ilgisi olmayan lojistik başkanlığına gönderilmiş 
olması nedeni ile lojistik başkanı sorumlu tutulmaktadır.

İddianamede J4 başkanlığı yazılı yerlere ismimin yazılması uygun değildir. Zira J4 
lojistik demektir. J4 başkanı ise Ünitenin başkanı ifade eder. J4 geniş anlamda da kullanır. 
J4 bazen bir şahsı bazen üniteyi bazen başkam bazen başkanlığın mahalini belirtmek için 
kullanır. J4 de gidiyorum denilince J4 başkanlığının bulunduğu bölge anlaşılır. Özetle J4 
sadece lojistik demektir. Mahkemenizden bu hususu dikkate alarak değerlendirme yapmasını 
talep ediyorum. Ben lojistik başkanı veya J4 başkanıyım. Ona göre işlem yapılması 
gerekmektedir. Emirler içerisinde yer alan eylem planını da ihtiva eden 27 mayıs 1997 tarihli 
emir tarafımdan hiç bir şekilde görülmemiştir. Şöyle ki bu emir üzerinde ivedi kaşesi 
bulunduğundan Harekat başkanlığından merkez dairesine oradan lojistik başkanlığına 
gelmesi kişi özel evraklara yapılan işlemler dikkate alınarak en az 3-4 gün sürer cumartesi 
pazar tatil günlerini de düşünürsek bu emir lojistik başkanlığında başkanlığına 4 haziran 
tarihine ancak ulaşır halbuki ben oğlumun ve kendimin hastalığı nedeni ile o tarihte Amerika 
Birleşik Devletlerine tayin olmuş bulunmaktaydım. Tayin olan personel 15 günlük meyil 
müddeti vardır. Uçuş tarihim 4 haziran 1997 dir. Hazırlık için karargahtan o hafta sonu 
ayrıldım dönüşüm ise 26 haziran 1997 dir. Bu nedenle bu emri hiç görmedim. Görme 
ihtimalim yoktur. Bu nedenle emir muhtevası bir şey yapmış olmam da mümkün değildir.

 Öte yandan 27 mayıs 1997 tarihli emirin sadece iki yerinde 13 ve 25 numaralı 
bölümde icra bölümüne lojistik başkanlığı icra makamı olarak gösterilmiştir. Lojistik 
başkanlıığım icra makamı olmadığını daha önce açıklamıştım.yiyecek, yakacak alımı ihale ve 
ruhsat gibi konularda icra makamı kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı dır. Bu 
emir adı geçen makamlara gittiğine göre dağıtımda var lojistik başkanlığında yapılacak bir 
işlem yoktur. O tarihlerde ruhsat ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Söz konusu 
emirlerinin hiç birisi benimle koordine edilmemiştir. Bu nedenle imza ve parafem yoktur. 
Evrakları hazırlayan Idris Koralp savcılık ifadesinde koordine ettiği makamları 
açıklamıştır, iddianame sayfa 1112 koordine ettiği makamların içerisinde lojistik başkanlığı 
yoktur. Emirlerinin hiç birinde lojistik başkanlığından bir karşılık verilmemiştir. Konuları 
lojistik başkanlığı ilgi sahası dışındadır, irtica ve sivil asker ilişkileri lojistik başkanlığı ile 
asla bağdaşmaz. Bu nedenle rapor edecek bir husus olmadığından 29 nisan 1997 tarihli 
rapor sistemi konulu evrak lojistik başkanlığına bilgi olarak gönderilmiştir. Bu hususun 



  

mahkemenizin dikkatine sunuyorum. 
Suçlandığım ikinci husus 7 nisan 97 tarihli yapıldığı iddia edilen toplantıdır. 

Genelkurmay karargahında hemen hemen hergün muhtelif toplantılar düzenlenir. Bu 
toplantılara ben lojistik başkanı olarak karargahtaysam mutlaka katılırım. Katılmama gibi 
bişey söz konusu olamaz. Bunun aksini düşünmek mümkün değildir. 

7 Nisan 1997 tarihinde toplantıya katılmadım. Katılsaydım mutlaka konuşulan 
konuları hatırlardım, iddia makamı katılanlann listesinin Genelkurmay Başkanlığının'ın 
bildirildiği iddianameye dahil etmiştir. Halbuki Genelkurmaydan istenen o tarihteki J 
başkanlan ve daire başkanlannın isim ve konumlarıdır. Genelkurmayın gönderildiği liste J 
başkanları ve daire başkanlarının listesidir. Bu husus bizi zan altında bıraktığı gibi 
mahkemeyi de yanıltacak mahiyettedir. Bu husus Genelkurmay başkanlığının 11 Ekim 2013 
tarihli yazısı ile teyit edilmiş bulunmaktadır. Toplantıda konuşma yaptığım tutanağa gelince 
toplantı tutanağı olarak ididanamede yer alan imzasız ve şekil olarak Genelkurmay 
karargahında hazırlanmadığı açıkça belli olan delil olarak gösterilen evrak sahte veya 
sonradan hazırlanmıştır. O zaman yürürlükte olan 178/1 karargah hizmetleri yönegesine göre 
toplantıda tutanaklar temize çekilir ve katılanlar tarafından imzalanır. 178/1 ekler madde 3 
ayrıca Genelkurmay karargahında yapılan toplantıya katılanlar katılanlar listesini imzasını 
koyarlar bu tutanakta ne imza ne parafe vardır. Aynı toplantıda konuşma yaptığım husus ise 
tamamen saptırmadır. Sahte olduğuna inandığım tutanakda dahil ismim geçmemektedir. 
Yapıldığı söylenen konuşma suç teşkil edip etmediği bir yana 40 senelik meslek hayatımda 
görmediğim saçma bir öneri olduğu gibi kimin söylediği de belli değildir. J4 başkanı mı J4 
den bir daire başkanı mı yoksa bir proje subayı mı tabiki bunların hiç birisi değil her hali ile 
sonradan oluşturulduğu ve sahteliği açık olarak görülmektedir. 

İnsan haklan demekrasi ve hukuk devleti günümüzün önemli kavramlarıdırlar. 
Benim gibi hiç faaliyette bulunmamış hiç bir suçu olmayan birisinin hiç ilgi ve bilgisi 
olmayan bir konu nedeni ile 15 ay cezaevinde tutulması insan haklan ihlali değil midir. Sanki 
rüyada gibiyim. Bu kadar büyük haksızlık nasıl olur . Yoksa askerlerin insan hakları yok mu 
tam 458 gün yetimden mahrup 30*15cm ebadında bir delikten yemeklerini alabilen ve hele 
bir zamanlar teröre karşı mücadele komuta ettiği jandarma erlerinin arasında her 15 günde bir 
yüzlerce kişinin arasında şüpheli bakışları arasında hastaneye gidip gelmenin üzerimdeki 
etkisi unutulabilir mi hele ciddi bir hastalığım diyalize girmiş böbrek yetmezliği nedeni ile 
cezaevi koşullarında çektiklerimi nasıl unutabilirim bu davada mağdur olarak gösterilenler 
müştekiler ve sanıklar dahil genelkurmay karargahında benim atılı suçla ilgili olduğumu 
söyleyebilecek bir kişi dahi olamaz. 16 seneki evvel olayları belki tam olarak 
hatırlayamayabilirim ancak bildiğim tek şey yasalar dışında hiç bir faaliyetim olmamıştır. 
Hatırladıklarımı Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli bir üyesi olarak doğru ve dürüstçe ifade 
etmeye çalıştım. 28 Şubat denilen süreçte görevim dışında bir konu ile ilgilenmedim, ne 
batı çalışma grubunda ne kriz masasında ne de bunlarla ilgili kurullarda bulundum hiç bir 
katından katkıda bulunmadım batı çalışma grubunda hiç bir toplantıya katılmadım. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ikmal bakım inşaat sağlık ve ulaştırma görevleri dışında hiç bir 
faaliyetim olmadı, iddianamenin hiç bir bölümünde şahsım ve lojistik başkanlığından çıkan 
emir veya mesaj yoktur. Ayrıca konu ile ilgili emir mesaj cd ve evraklarda imzam parafem ve 
koordinem bulunmamaktadır. Hiç bir makamdan dava konusu suçlamalarla ilgili emir 
almadım ve emir vermedim. Lojistik başkanlığından davada sanık olarak bulunan daire 
başkanları proje subayları dahil hiç bir ferdin kendi lojistik faaliyetleri dışında bir görev 
yapmadıklarını ve onlara bir emir vermediğimi onların da bu davayla ilgili olmadığını 
onların bir komutanı olarak belirtmek isterim. 

 10 nisan tarihli evrakta bizden personel istenmedi diye söylemişim heralde güzel 
görememişim evrakları hatırlayamadım halbuki bizden bir personel lojistikten bir personel 
istenmiş bir de maddi bir hata var orda lojistik başkanı Çetin Doğan a gönderildi diyor. 



  

Kamuran Orhon olcaktır. 
Ben Amerika Birleşik Devletlerinde iken oğlumun ve kendimin sağlık sorunlan ile 

ilgilenirken istifa eden Türkiye Cumhuriyeti hükümeti nedeni ile sorumlu tutulmamı çok 
büyük haksızlık olarak görüyorum açıklanan nedenlerle dava konusu edilen olayları hiç bir 
ilgimin olmaması söz konusu olaylara beni bağlayabilecek hiç bir kanıtın bulunmaması 
anılan zaman diliminde kendimin ve oğlumun tedavisi için yurtdışında ve izinli olmam 
nedenleri ile ve mahkemeler sadece suçluları cezalandırmak için değil aynı zamanda 
suçsuzları korumak için var olduğuna inandığımdan beraatıma karar verilmesini arz ederim."

"Müvekkilim  İzzetin Gürdal 1997 yılında Genelkurmay karargahında sizin 
emirinizde bulunan İstihdam dairesinde başkan olarak görev yapmıştır. Savunmanızda gerek 
lojistik başkanlığı gerekse size bağlı olan dairelere herhangi bir irtica konusu irtica ile 
mücadele konusunda görev verilmediğinizi belirttiniz ancak müvekkilim bu irtica konusunda 
yapılan bazı toplantılara katılmakla suçlanmaktadır, irtica ile mücadele konusunda 
Genelkurmay Başkanlığında yapılan toplantılara müvekkilimin görevi nedeni ile katılması 
mümkünmüdür. Bu toplantılara katılması için müvekkilim İzzettin Gürdal emir verdiniz mi?"

"İzzettin Gürdal İstihdam daire başkanı olarak emrimde 2 sene görev yaptı. 
Kendisine ne bu şekilde bir emir verdim. Ne başka bir kimseye görev verdim, irtica ile 
Genelkurmay lojistik başkanlığının olmadığı gibi istihdam dairesinin herhangi bir ilgisi 
yoktur. Kendisine ne herhangi bir emir vermedim."

" J4 ün katılması gereken toplantıya herhangi bir nedenle veya mazereti nedeni ile 
katılamadığı zaman onun yerine kim katılır. Şey içerisinde hiyerarşik yada sistem 
içerisinde sizin katılmadığınız toplantılara başkaları sizin adınıza katılmış olabilir mi?"

"Şimdi bunları size cevap vermek istemiyorum.Ama benden sonraki kıdemli olan 
kişidir o da maalesef rahmetli olmuş bir arkadaşımızdır."

"Batı çalışma grubu gibi bazı grupların Genelkurmay bünyesinde kurulduğunu 
özellikle kıbrıs harekat grubu yanlış anlamıyorsam anlamamışsam öyle bir grubunda 
oluştuğunu onlarda zikrettiler sizde zikrettiniz benim merak ettiğim şu yani seçilmiş iktidarı 
al aşağı etmek siyaseti yeniden tanzim ve toplum mühendisliği gibi yakıcı ve yıkıcı neticeler 
doğuran eylemler yapan başka gruplar oldu mu ?"

" Ben karargahta bulunmadığım bir sürede bunlar benim bu alakam yok ilgim yok."

55.C. SANIK KAMURAN ORHON MÜDAFİİ AV. ASIM KILIÇ'IN 
SAVUNMASI

" Çok önemli bir usul kuralını hatırlatarak savunmama başlamak istiyorum. Hüküm 
ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve failli hakkında verilir CMK 225/1. 
Şimdi bu hükmün amacı elbetteki yargılamada sınırlamaları belirlemek ve belirsizliği ortadan 
kaldırarak hem mahkemenin neyi yargıladığını anlaşılabilmesi hemde sanığın neyi 
savunacağını belirlemesi ancak malesef iddianamede suç tarihi belirlenen suç ve müvekkile 
atfedilen suçlar tam olarak örtüşmüyor. Iddianemede suç Türkiye Cumhuriyeti hükümetine 
cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak etmek olarak açıklanmış suç tarihi hükümetin 
kurulduğu 8 Temmuz 96 ve sonrası olarak gösterilmiş zaten sonrası olarak gösterilmesi 
hakikaten de bence hukuken hiç bir anlamda ifade etmiyor. Müvekkile istinat edilen suç ise 
54 . hükümeti devirmeye çalışmak,54. hükümet 18 haziran 1997 tarihinde istifa etti. Bu 
ihtilafsız dolayısıyla suçun tamamlandığı an elbetteki hükümetin istifa ettiği 18 Haziran 1997 
olması gerekir. 

Ceza Hukuku ilkeleri ile anlatacak olursak suç hükümetin istifa etmesi ile sona 
ermiştir. Fakat maalesef iddianamede bu tarihten sonraki dokümanlar neredesyse önceki 
tarihteki dokümanlardan daha fazla ve daha fazla yer alıyor. Şimdi istifa etmiş bir hükümeti 
devirmek mümkün olmadığı için ve böyle bir suçlama olmadığı için biz heyetimizin 



  

değerlendireceğini düşünüyoruz ve 18 Haziran 1997 tarihinden sonraki döneme ilişkin hiç bir 
iddiaya cevap vermiyeceğiz ve onunla ilgili bir savunmada da bulunmayacağız.

Sizler açısından yargılamayı bizler açısından da savunmayı zorlaştıran bir diğer 
sorun ise iddiaların şahsileştirilmemiş olmasıdır. Gerçekten de hangi fiilin hangi sanık 
tarafından nasıl yaptığı hangi normu ihlal ettiği bu eylemleri ile normlar arasında nasıl bir 
bağlantı kurulduğu da belirtilmemiş ne yapmış iddia makamı önce sanıkları tespit etmiş 
sanıkların tespitinden sonra ise artık delilleri sanıklara uydurmaya çalışmıştır. Bu bizim 
açımızdan çok önemli çünkü orjinal belgelerde biraz sonra değineceğim. Oıjinal belgelerde 
yer almayan hususlar iddianamede sanki müvekkilim yapmış gibi gösterilmiş. Ya bu çok ağır 
bişey ama hakkaten bu böyle orjinal belgede Kamuran Orhon ismi yer almadığı halde 
iddianamede Kamuran Orhon ismi yer alıyor yani inanılır gibi değil. Ancak biz tabiki 
mahsumiyet karinesi ihlal edilerek hazırlanmış bu iddianamede heyetinizin bu karineyede 
saygı duyacağından hiç bir kuşkumuz yok buna inanıyoruz. Buna karşın müdafii olarak 
görevimizi tam olarak yapabilmemiz için iddianamede belirtilen hususlara cevap vereceğiz. 

Biraz önce müvekkiliminde belirttiği gibi hükümeti devirmek amacı ile kurulduğu 
iddia edilen batı çalışma grubu içerisinde yer aldığı iddia edilen müvekkilim bu isnat altında 
yargılanıyor. Ancak iddia makamı duruşma esnasında batı çalışma grubunun 10 Nisan 1997 
tarihinde kurulduğunu beyan etti. Biraz önce belirttiğim gibi 54. Hükümette 18 Haziran 1997 
tarihinde istifa etti. Eğer iddianamede suç tarihi ve isnat edilen suç arasında bir çelişki 
olmasaydı suç tarihine 10 Nisan 1997 -18 Haziran 1997 tarihleri arasında yazılacaktı . 
Bunlar arasında geçen süre 67 gündür. Müvekkil aleyhine olarak batı çalışma grubunun ilk 
isminin icat edildiği 4 Nisan 1997 tarihini baz alırsak bu süre 73 gün ediyor. Müvekkilim 
biraz önce açıkladı. Bende birazdan belgelerini vereceğim. Bu 73 günün 60 günü 
müvekkilim yurtdışında izinli yada hastalıkla uğraşıyor. Bunların bütün hepsinin de 
belgeleri var.Peki bunun nedeni ne biraz önce anlatıldığı gibi maalesef çok acı bir durum bir 
hastalık bir trafik kazası ve beyin hasarı dolayısıyla suçun oluştuğu iddia edilen 7 Nisan 97 
Nisan 29 Nisan 6 Mayıs hepsinde ama tümünde Genelkurmay karargahında bulunmuyor, 
Hatta hükümetin istifa ettiği 18 haziran da bile Amerika da hastanede kendisi, peki buna 
karşın müvekkil nasıl oluyordu bu davada yargılanabiliyor. Çünkü iddia makamı 7 Nisan 
1997 tarihinde Genelkurmayda görev yapanların kimler olduğunu soruyor ama 
iddianamesine batı çalışma grubunda görev alanlar diye yazıyor, işte müvekkilim sadece 
bundan dolayı yargılandı ve 15 ay hapis yattı. 

Genelkurmayda katılanların kimler olduğu sorulmadığı halde iddianameye böyle 
geçmesi gerçekten hukuk devleti açısından bizi üzüyor. Ama biz biliyoruz. Heyetiniz bunları 
değerlendiriyor değerlendir di de nitekim. Müvekkile isnat edilen hükümet devirme iştirak 
iddiasına yönelik suçlamalarda aynen şöyle söyleniyor. Kendisine yazı gönderildi. Sadece bir 
yazıda icra makamı olarak gösterildi. Özel takdime katıldı. Konuşma yaptı. Oysa ki bu 
tarihlerde olması mümkün değil, iddianamede bunların nasıl yazıldığı bizim açımızdan da 
gerçekten merak konusu ayrıca müvekkil hiç birisine katılmadığını ifade ediyor. Müvekkilin 
bu beyanının aksi de hiç bir şekilde ispatlanamadı. Burada tabiki belirtememiz gereken ikinci 
hususta lojistik başkanlığının görevleri. 

Müvekkilim biraz önce açıkladığı için bunu her hangi bir şekilde belirtmeye gerek 
yok ancak belge içerisinde yer alan bir husus var sayın başkan orda da şöyle deniliyor. 
Deniliyor ki bireysel silahların kontrol edilmesi yönelik yasal tedbirlerin geliştirilmesi 
ihalelere çarşı pazar işlemlerinde bazı firmaların tercih edilmemesi bu görev adli 
müşavirlikle birlikte ve diğer kuvvet komutanlıkları ile birlikte lojistik başkanlığına 
verildiği belirtiliyor. Oysa ki bu beyanın yani lojistik başkanınm burda herhangi bir işlem 
yapmadığı yine iddianamenin 136 . sayfasında yer alan batı çalışma grubuna gelen evrakların 
kaynaklarına göre dağılımını gösteren listede kanıtlanıyor. Yani o liste sunuluyor. 
Müvekkilimin herhangi bir icra faaliyet olmadığı kanıtlanıyor ama yine de müvekkilim 



  

suçlanıyor. Sayın başkanım son olarak toparlayacak olursak suç teşkil ettiği belirtilen eylem 
ile müvekkilin karargah dışında bulunduğu dönem örtüşüyor. Dolayısıyla bu suçu işlemesi 
mümkün değil . Suç teşkil edildiği eylem ile müvekkil arasında herhangi bir illiyet bağı ne 
gösterilebiliyor ne kurulabiliyor ve müvekkil üzerine atılı eylemler ile dosya belgelerini 
birbirine çelişmesi nedeni ile mağdur olmuştur. Bu mağduriyetini biz dile getirmek istiyoruz. 
Ve herhangi bir eylemi de söz konusu değildir. Bu nedenle müvekkilimin beraatine karar 
verilmesini talep ediyorum."

56.A. Sanık KENAN DENİZ 22/06/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle  (Kls. 87 ve 314);

"4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belgeden bilgisi 
olmadığını,

10 Nisan 1997 tarihli 2 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili 
belge ve ekinde bulunan Batı Çalışma Grubu teşkilat yapısını gösteren şemada, Batı Çalışma 
Grubunun koordinatörünün Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanı olarak 
gösterilmiş ise de kendisine böyle bir görev verilmediğini, o dönemde İGHD Başkanı olarak 
kendisine bağlı olan Plan Şube Müdürü İdris KORALP ve emrindeki plan subayları ile 
birlikte Batı Çalışma Grubunda çalıştıklarını, kendisinin Batı Çalışma Grubunda görev 
almadığını, Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı görevini yaptığı için öğleden sonra 
Başbakanlığa gittiğini, sabahtan öğlene kadar da Genelkurmay'da çalıştığını, 10 Nisan 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin ekinde bulunan Batı Çalışma 
Grubunun fiziki çalışma alanını gösteren krokinin doğru olduğunu, buranın geniş bir salon 
olduğunu, daha sonra paravanla bölümlere ayrıldığını, belirtilen bölümlerin orada çalışma 
yaptıklarını, buranın Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Harekât Merkezi olarak adı geçtiği için 
buraya herkesin giremeyeceğini, yetki verilenler ve orada çalışanların girebildiğini, bu 
bölgede İGHD ve şubelerinin olduğunu, daha sonra bunun içerisine Batı Çalışma Grubunun 
da kurulduğunu,  

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu belgeyi tam olarak 
hatırlamadığını, kendisinin parafından geçmiş olabileceğini,  

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin 
bilgi notu olarak kendisine gelmiş olabileceğini, iş yoğunluğu sebebiyle paraf ettiğini 
hatırlamadığını,   

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belgeyi 
hatırlamadığını,  

İdris Koralp'in Şube Müdürü, Yüksel Sönmez ve Ruşen Bozkurt'un Plan Şubede 
çalıştığını, Batı Çalışma Grubunda çalışan personelin bir kısmının kendisi ile çalışan, bir 
kısmının da dışardan gelen personel olabileceğini,

  Temmuz 1997 tarihli Orgeneral 2. Başkan Çevik Bir imzasına açılan ve kendi 
adına hazırlanan takdir belgesinin doğru olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmediğini 
beyan etmiştir.

56.B. Sanık KENAN DENİZ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 27.09.2013 tarihli 20. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE ;  

 26 Ağustos 1996 yılında Terörle Mücadele bölgesinden Genelkurmay Başkanlığı'na 
İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışman'ı olarak tayinen 
geldim. İki yıl süreyle bu görevimi sürdürdüm. Bu süre içinde 54. ve 55. hükümetin 



  

Başbakanlarına Askeri Başdanışmanlık yaptım. 10 Ağustos 1998 yılında Genelkurmay'dan 
ayrıldım. İkiz görevli olmam nedeniyle iki yıllık hizmetimin öğleye kadar olan bölümünü 
Genelkurmay Karargâhı'nda, öğleden sonraları da Başbakanlık'taki ofisimde çalışmalarımı 
sürdürdüm.2003 yılında emekli oldum. 

Sözlerime İç Güvenlik Harekât Dairesi'yle başlamak istiyorum. Bu daire 1992 
yılında bölücü terör tehditiyle mücadele amacıyla kurulan Güven Çalışma Grubu'nun terörle 
mücadelenin uzun süreceğinin anlaşılması üzerine 1995 yılında daireye dönüştürülmesiyle 
teşekkül etmiştir. Münhasıran görevi bölücü terör tehditiyle mücadeledir. Buraya atanan 
personelin geneli bölücü terörle mücadeleye fiilen katılmış, mücadeleyi birebir yaşayan 
konusunda uzmanlaşmış kişilerdir.

 İş yükü ve iş yoğunluğu oldukça fazla olan bu dairede hizmet 24 saat esasına göre 
gece gündüz devamlı olup bilgi akışı da Genelkurmay Başkanlığı Rapor Sistemi 
Yönergesi'ne göre mücadele bölgesindeki birimlerden anında doğrudan bilgi alınacak şekilde 
oluşturulan bir raporlaşma sistemiyle olmaktadır. Bu dairede yapılacak çalışmalarda en ufak 
bir hatanın en uçtaki birliklerde bedelinin kan ve can ile ödeneceğinin bilinci ile oldukça titiz 
ve zamanlı çalışmalar yapılmıştır. 

 Ben o dönemde hem İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı ve hem de Başdanışman 
olarak yoğun bir şekilde sürdürülen mücadele konusunda gelişmeleri günlük olarak 
Başbakan'a sunmak ve ayrıca o dönemde dünya barışına katkı sağlamak üzere yabancı 
ülkelerdeki Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine ve ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar yapmak 
ve komuta katına sunmak gibi oldukça yoğun bir çalışma temposuyla görev yapmaktaydım.

  1997 yılında Milli Güvenlik Kurulu irticayı öncelikli tehdit olarak kabul ediyor ve 
28 Şubat'ta malumları olan kararlar alınıyor. Bilahare 14 Mart 97 tarihli hem irticai tehditle 
mücadele ve hem de daha geniş kapsamlı aynı mehaldeki irticayla mücadele ve Milli 
Güvenlik Kurulu kararları uygulanmasının takibi maksadıyla il ve ilçelerde merkezi 
yapılandırmalar da ihtiva eden İç İşleri Bakanlığı Genelgesi yayınlanıyor. 

Bütün bunlardan sonra irticanın birinci tehdit olarak kabul edildiği o süreçte 
Genelkurmay Başkanlığı o güne kadar İstihbarat Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalarını 
bir çalışma grubu çatısı altında sürdürmeye karar veriyor. Bilindiği gibi 4 Nisan 97 
tarihinde bir çalışma grubunun kurulmasına ilişkin emir yine 10 Nisan 97 tarihindeyse bu 
çalışma grubu nerede nasıl kurulacağı teşkilatı ve diğer ayrıntıları ihtiva eden ikinci bir 
emir yayınlanıyor. 

Emirde iş yükü ve yoğunluğumuz gözönüne alınarak çalışma grubunun diğer 
birimlerden gönderilecek ikiz görevli takviye personeli ile oluşturulması emredilmiştir. 
Personel ikiz görevli olduğundan kendi asli görevine öncelik vermesi gelenin gitmesi, 
gidenin gelmemesi gibi nedenlerden dolayı bu oluşum yani Batı Çalışma Grubu'nun aktif 
hale gelmesi ancak Mayıs ayı sonu itibariyle olmuştur. 10 Nisan emriyle İç Güvenlik 
Harekât Dairesi bünyesinde oluşturulan ve 28 Şubat sürecinin en son halkası olmasına 
rağmen bir simge, bir efsane haline getirilen Batı Çalışma Grubu asla ve asla bir yasadışı 
çalışma grubu olmayıp Genelkurmay'da kurulan benzer sayısız çalışma gruplarından sadece 
bir tanesidir. Yasal ve meşrudur çünkü o dönem içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi soru 
önergelerine ve Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na verilen cevaplarla yasama 
yönünden ve şikayet üzerine Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nda takipsizlik kararı 
ve bu karara yapılan itiraz üzerine İstanbul 4 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin bu 
kararı onamasıyla yargı önünde yasallığı ve meşruluğu tescil edilmiştir. Bu hukuki süreçte 
mahkeme Batı Çalışma Grubu'nu Türkiye Cumhuriyeti rejimini yoketmeye yönelik irticai 
tehtide karşı alınacak tedbirler konusunda tespitler ve çalışmalar yaptığını Batı Çalışma 
Grubu'nu komutanlık emriyle askeri mevzuata uygun olarak kurulup yasal faaliyet gösteren 
bir yapı olduğunu, varlığı ve amacının çok önceden kamuoyuna açıklandığı, devletin 



  

anayasal düzenini yıkmak amacıyla değil tamamen aksine nitelikleri anayasanın ikinci 
maddesinde belirtilen demokratik, laik, sosyal, hukuk devletini korumak amacıyla çalışmalar 
yaptığına hükmetmiştir. Bu karara rağmen yıllar geçtikten sonra bugün anayasal düzenin 
muhafazası, cumhuriyetin ve rejimin korunması için yapılan çalışmaların neden ve niçin suç 
teşkil ettiğini ve yine 4 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararının yok hükmünde 
sayılmasının mantığını anlamakta zorluk çekiyorum. 

Batı Çalışma Grubu'nun kuruluş amacı o dönemde öncelikli tehdit olarak 
resmen kabul gören irticai tehdit ile mücadeledir. Nitekim Batı Çalışma Grubu 
çalışmalarını hükümetin istifasından sonra da sürdürmüş. 55. hükümet kurulduktan bir süre 
sonra 11 Aralık 1997 tarihinde Başbakanlık'ta kurulan Başbakanlık Uygulamayı Takip ve 
Koordinasyon Kurulu'nun faaliyete geçmesiyle birlikte bütün çalışmaları bu kurula 
devredilmiştir. Bu tarihten sonraki Batı Çalışma Grubu faaliyetleri bu kurul tarafından icra 
edilmiştir. 

İrticai tehdidin 1996 yılında gündeme gelmesinin nedeni esasında buradan 
gözden kaçırılan bir husus o tarihlerde silahlı irticai terör örgütlerinin işlediği cinayetlerin 
hemen hemen hergün görsel ve yazılı medyada yer almasının kamuoyunda giderek artan 
korku ve endişe yaratmasıydı. Bu korku ve endişe zaman içinde dalga dalga toplumun bütün 
katmanlarına silayet etmiştir. Doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri de içindedir. Yeterince bir 
terör illetiyle uğraşırken bir ikincisinin varlığından huzursuz olmaktadır. Gelişmeleri bu 
anlayış çerçevesinde korku ve endişeyle izlemiştir.

 Süreçle bu irticai tehditin ve tehlikenin boyutu ilk defa hükümetin daha üç ayını 
doldurmadan Eylül 96 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nca doğrudan sayın 
Cumhurbaşkanı'na yapılan irticai tehdit sunumuyla ortaya konmuştur. 

Bilahare 17 Ocak 97 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'nca da yine sayın 
Cumhurbaşkanı'na irtica ne durumdadır brifingi veriliyor. Bu brifingin muhteviyatına 
ilişkin ayrıntılar iddianamede mevcuttur. Bu bilgilendirmeden sonra sayın Cumhurbaşkanı 
konuyu önce Genelsekreter'ine inceletiyor ve bilahare Genelsekreter'in başkanlığında Devlet 
Denetleme Kurulu Başkanı, Genelsekreter Yardımcısı, Kanunlar Kararlar Hukuk İşleri 
Başkanı ve Danışmanlardan oluşan o günlerde medyada Cumhurbaşkanlığı Çalışma Grubu 
olarak nitelendirilen bir kurul oluşturuluyor. Bu kurul ve çalışma grubu diğer kurumlar ve 
ilgililerle istişare ederek 28 Şubat 1997 tarihine geliniyor. 

Bunun içindir ki iddianamede 28 Şubat 1997 öncesi çalışmalar yapan ve Milli 
Güvenlik Kurulu kararlarını hazırlayan ve dikte ettiren aramalara rağmen resmen tespit 
edilemeyen gizemli çalışma grubu yanlış adresteki aramalar nedeniyle bir sır olarak kalmaya 
devam edecektir. 

İddia makamı kanaatine göre de bu çalışmalar Genelkurmay Başkanlığı'nda Kriz 
Masası Grubu altında yürütülmüş sonra da Batı Çalışma Grubu olarak resmiyet kazanmıştır. 
Oysa kamuoyu önünde açık ve net olarak sürdürülen bu süreç soruşturma aşamasında 
önyargılardan uzak gerçekçi olarak doğru adreslerde yapılmış olsaydı bu kanaat oluşmayacak 
ve hiçbir şey sır olarak kalmayacaktı. Batı Çalışma Grubu dahil bütün çalışma gruplarının 
ortak özelliği bunların emir, direktif ve talimat verme yetkilerinin olmamasıdır. Bir karar 
mekanizması değildir. Yine faaliyetlerine bakıldığında diğer ortak özellikleri olarak bilgi 
toplamak, analizler ve durum tespitleri yapmak, raporlar ve önerileri hazırlamak ve bunları 
komuta katına sunmak olduğu görülecektir.

 Kuruluş amacı ve aldığı emirlerin dışında asla ve asla başka faaliyet göstermesi 
de mümkün değildir. Komuta katına arz edilen çalışma sonuçlarından komutan işleme 
girmesini istedikleri için ilgili başkanlıklara ayrıca çalışma yaparak bunları emir haline getirir 
ve komutana imzalatır. Askerlikte emri imzalayan komutan o emrin sorumluluğunu 
üstlenir. O emri kim hazırlamış olursa olsun çalışmayı kim yaparsa yapsın sorumluluk imza 



  

makamınındır. Askeri yasalara mevzuata göre komutanlar astlarına yetki verir veya 
yetkisini devreder ama sorumluluğunu asla devredemez. 

Bu nedenle iddianamede sıklıkla ve devamlı olarak ifade edilen Batı Çalışma Grubu 
emirleri nitelemesi yanlış ve kabul edilemez. Batı Çalışma Grubu emirleri yoktur ve olamaz. 
Şimdi müsadenizle iddianamedeki suçlamalarla ilgili düşüncelerimi ifade etmek istiyorum.

 İddianamede 1994  yılı yerel seçimlerinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 
bir grubun askeri müdahale için harekete geçtiği bu kapsamda öncelikle yapılacak olan askeri 
müdahaleye karşı çıkacak personelin ordudan ilişiğinin kesilmesi için faaliyette bulunduğu ve 
bu maksatla Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kurumsal hiyerarşik yapı dışında Batı Çalışma 
Grubu hiyerarşisi olarak adlandırılan ayrı bir hiyerarşik yapı oluşturulduğu iddia 
edilmektedir. Nasıl bir anlayıştır ki herkesin gözünün önünde böyle bir yapı kurulacak içinde 
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı yer alacak ve 
tesadüftür ki aynı suç kapsamındaki bu komutanlar kurumsal hiyerarşi dışında neden ve niçin 
böyle bir yapı kursun? Hangi akıl ve mantık bunu kabul eder? Bu iddia tamamen mesnetsiz 
bir ithamdır. Böyle bir yapılanmanın olup olmadığını en iyi bilecek olan Genelkurmay 
Başkanlığı'dır, sorulmasını talep ediyorum. Hergün basın ve medyada her türlü bilginin yer 
aldığı bir ortamda nasıl böyle bir yapılanmadan söz edilebilir bunu da anlamıyorum. 

Esasen burada tartışılması gereken husus ortada silsileler yoluyla verilen bir emir 
olup olmadığının sorgulanması olmalıdır. O dönem bölücü terör tehditinin en yoğun 
olduğu bir zamandır. Türk Silahlı Kuvvetleri bütün gücüyle o tehdite yoğunlaşmış ve bugün 
huzurlarınızda bulunanların büyük bir bölümü dağlarda canı ve kanı pahasına, her şeyini feda 
ederek bölücü terör tehditiyle mücadele ediyordu. Değil askeri müdahaleyi ve ayrı bir 
hiyerarşi oluşturmayı kendi canını ailesini dahi düşünecek zamanı olmamıştır. Ne yazık ki 
bazıları gazi olmuş bazıları şahadet mertebesine ulaşmıştır. Doğrusu çok büyük bir haksızlık 
ve acımasız bir iftiradır. 

Bu iftiraların o dönemdeki disiplinsizlik nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen müşteki ifadelerine dayandırılması bizim 
vicdanlarımızı daha da acıtmıştır. Müştekilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesinin 
neden olduğu travma, yaşadıkları zorluklar ve sıkıntıların bazılarında nefrete dönüşmesi 
normal, çok zor günler yaşadığı da bir gerçek.

 Soruşturma aşamasında tüm uğraşlara rağmen Batı Çalışma Grubu'nun hangi 
tarihte faaliyete geçtiği tespit edilememiştir iddiası. Batı Çalışma Grubu'nun kurulmasına 
ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan Savcılığa gönderilen tüm resmi belgelere rağmen ve 
burada yapılan açıklamalara rağmen hala bir tereddüt varsa ben konuya açıklık kazandırmak 
istiyorum. Biraz evvel arz ettiğim gibi resmen 10 Nisan 97 tarihinde kurulup faaliyete 
geçmesi gereken Batı Çalışma Grubu karargâhın değişik birimlerinden görevlendirecek 
personelin zamanında görevlendirilmemesi ve ikiz görevli olması nedeniyle ancak Mayıs 
97 sonrasına doğru aktif olabilmiştir. Oysa iki parti arasındaki hükümet değişikliğine ait 
irade 28 Mayıs 1997 tarihinde  sayın Erbakan tarafından ortaya konmuş ve 31 Mayıs'ta da iki 
parti arasındaki protokol imzalanmıştır. Biraz evvel arz ettiğim gibi 28 Şubat sürecinin 
simgesi haline getirilen Batı Çalışma Grubu'nu fiilen faal olmasıyla hükümetin kendi 
rızasıyla istifası arasındaki süre hemen hemen 15 -20 gün bu zamansal durum bile Batı 
Çalışma Grubu'nun hükümetin istifasıyla ilgili olarak aralarında fiili ve hukuki bir illiyet 
bağının olmadığının en açık kanıtıdır. 

Temel hukuk kuralı olarak bir dava makul ve mantıklı olmalı ama asla ve asla 
maksatlı olmamalıdır. Ancak  isnat edilen iddialar bu davanın malesef maksatlı olduğu 
kanaatini oluşturmuştur.

 İlginç bir iddia. Genelkurmay Başkanlığı'nın 4 Nisan 1997 tarihli emrinin altına 
sokuşturulan özel oturum notları bölümü denilen el yazması, tek sayfalık bir not. Kim veya 



  

kimler tarafından yazıldığı belli olmayan bu not askeri teamüler ile askeri yazı kurallarına 
aykırıdır. Askeri yazıların ekleri olur, onların da formatı bellidir. Başlığı olmayan isimsiz 
imzasız gayri resmi ve gayri ciddi bir el yazmasının ne belge ne delil olma vasfı olamaz ne 
yazık ki burada büyük bir zorlamayla delil olarak resmiyet kazandırılmaya gayret 
gösterilmiştir. Asla kabul edilemez hukuki bir delil olamaz. Zaten bu el yazması notunun 
sahte ve düzmece olduğu kanaatindeyiz.

 7 Nisan 97 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda yapılan General, 
Amiral toplantısına ilişkin iddialar. Iddia, o tarihteki sözde toplantı tutanağına 
dayandırılmaktadır. Bu konuda herkes savunmasında uzun uzun detayları anlattılar belki 
bundan sonra da devam edecek ben farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Böyle bir toplantı 
olabilir veya olmayabilir. Genelkurmay Karargâhı'nda hergün bir veya birkaç toplantı 
yapılır. Burada ilginç olan bu toplantıya katılmaları içiin tüm aramalara rağmen resmi 
bir emir veya davetle gerçekleştiğine dair belgelere ulaşılamadığının ifade edilmesidir 
yani  toplantı resmi katılım gayri resmi, doğrusu ilginç bir tespit. Şunu ifade etmek 
istiyorum ki hiçbir askeri personel emir verilmeyen bir toplantıya katılamaz, görev mahalini 
müsaadesiz terkedemez. Bu suçtur. Öyle zaman olur ki zorunlu ihtiyacı için dahi amirine 
bilgi vermek ve izin almak zorunluluğu vardır. Askerlik yapan her Türk vatandaşının bunun 
böyle olduğunu en az askerler kadar bildiğini zannediyorum.

 Ben öğleden sonra Başbakanlıktaki ofisimde çalışmaları sürdürmek 
mecburiyetinde olduğum için bu toplantıya katılmadım ama daire başkanları adı altında 
listeye dahil edilmişim. Açıklamak ve özellikle vurgulamak istediğim bir konu, delil 
niteliğindeki belgelerden Genelkurmay Başkanlığı'ndan soruşturma makamına gönderilen 
Çevik Bir imzalı Batı Çalışma Grubu'nun kuruluşuna ilişkin 10 Nisan 97 tarihli yazının 
Ek-a'sında Çetin Doğan tarafından imzalanan Batı Çalışma Grubu'nun teşkilat yapısı nı 
gösteren şemada İç Güvenlik Harekât Dairesi koordinatör olarak gösterilmiştir. Burada 
isim söz konusu değildir, isimlendirme iddia makamınca yapılmıştır oysa yine 
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Savcılığa gönderilen 4 Nisan 97 tarihli çalışma grubu'nun 
oluşturulmasına ilişkin Çevik Bir imzalı belgenin dördüncü maddesinde çalışma grubunun 
Genelkurmay Harekât Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde kurulacağı açık ve net bir 
şekilde emredilmiştir.

 Genelkurmay Başkanlığı'nca Savcılığa gönderilen 18 Mart 2013 tarihli 
Genelkurmay Genelsekreterliği Tarihçesi'ndeki Batı Çalışma Grubu toplantılarına ait 
kayıtlarda bütün Batı Çalışma Grubu toplantılarına Genelkurmay Harekât Başkanlığı 
koordinatörlük yaptığı görülmektedir. Aynı şekilde toplantılara katılan sanık ifadelerinde bu 
husus teyid edilmektedir. Benim bu görevime dair ne iddianamede ve ne de klasörler 
içerisinde hiçbir belge veya kanıt da söz konusu değildir. 

Ancak sayın Çetin Doğan bu hususla ilgili olarak bir soru üzerine yaptığı 
açıklamada benim aynı zamanda Başbakan Askeri Başdanışman olmam nedeniyle sayın 
Başbakan'a bölücü terör tehditiyle mücadele olduğu gibi irtica tehditi ile sayın Başbakan'a 
bilgi sunulması düşüncesi ile şemada koordinatör olarak yer aldığımı ifade etmiştir. 

Açıklık kazandırmak istediğim diğer bir husus Batı Çalışma Grubu'nun İç 
Güvenlik Harekât Dairesi Başkanlığı içinde yapılandırılması. Askerlikte hiçbir yapılanma 
başsız olmaz, bütün çalışma grupları teşkilat içerisinde emirle yer almıştır bu oluşumlar 
yazışmalarını bünyesinde yer aldıkları teşkilat üzerinden askeri hiyerarşik yapıya entegre 
olmaktadır. Bu bir zorunluluktur. Bağımsız bir oluşum asla ve asla söz konusu olamaz.

 29 Nisan 97 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi başlıklı Çevik Bir imzalı 
emir. O süreçte öncelikli tehdit olarak kabul edilen irticai tehdit ile mücadele amacıyla emirle 
yasal ve mevzuata uygun olarak teşkil edilen Batı Çalışma Grubu'nun ilk görevi elbetteki 
tehditin taktik resminin ortaya çıkarılmasıdır. Bunu yapabilmek için bilgiye ihtiyaç vardır. 



  

Bölücü terörle mücadeleden elde edilen tecrübelerden sonra irticai terör örgütlerinin 
tanımlanması için kimlerden oluştuğu, teknikleri, taktikleri, stratejisi, faaliyetleri, kaynakları, 
destekçisi, sempatizanları ve bunun gibi bilgiler gereklidir. Bu bilgiler Milli İstihbarat 
Teşkilatı'ndan İç İşleri Bakanlığı'ndan ve kurumun alt unsurlarının vereceği raporlardan elde 
edilmektedir.

 Bu nedenle bölücü terör tehditiyle mücadeledekine benzer uygulama esas alınarak 
Türk Silahlı Kuvvetleri Rapor Sistemleri Yönergesi'ndeki esaslar çerçevesinde emirle bir 
raporlama sistemi oluşturulmuştur. Bu tamamen aleni, askeri mevzuata uygun ve hizmetin 
gereğinin yapılması için bir zorunluluktur. Gizli veya özel bir kanal değildir. Bölücü terör 
tehditi için hangi raporlaşma yapılıyosa irticai tehdit için de aynı sistem kurulmuştur. 
Bunun gizemliymiş gibi illegal göstermek ne gerçekle ve ne de iyi niyetle bağdaşmamaktadır.

 Raporlaşma sistemi Temmuz 97 tarihinde şikayet üzerine yapılan soruşturmada 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nca araştırılmış ve takipsizlik kararı verilmiştir, bu 
karar yine 4 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce onanmıştır. 

Batı Harekât Konsepti konulu 6 Mayıs 1997 tarihli Çevik Bir imzalı emir. Ben 
bu emrin bütün ayrıntılarına iddianameyi okuduğum zaman vakıf olmaya çalıştım ancak her 
bahsi geçen yerde sayfa adedinden muhtevasına kadar değişik ifade ve iddialar nedeniyle 
hala tam bir isim oluşmadı. Buna rağmen Batı Çalışma Grubu'nun kurulmasını müteakip 
sanırım Batı Harekât Konsepti'yle ilgili bir çalışma yapılmıştır. Önce taslak olarak hazırlanan 
belge görüş alınmak üzere Kuvvet Komutanlıklarına gönderilmiştir. Ancak çalışmanın ne 
zaman tamamlandığı konusu henüz tamamlandığı konusunda henüz net bir bilgiye sahip 
değilim çünkü bu belgeyle ilgili Devlet Güvenlik Mahkemesi de Hasan Celal Güzel 
tarafından gönderilen şikayet ve ihbar mektubunun ekinde olduğundan bu belgeye 
soruşturma kapsamında incelenmiş ve Devlet Güvenlik Mahkemesi bu konuda 
Genelkurmay'dan bilgi talep etmiştir. Genelkurmay'ın vermiş olduğu cevabi yazıda yani 29 
Temmuz 1997 tarihinde bu belgenin taslak ve gerçek olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle 
ıslak imzalı ve orijinal belgeyi görmeden  yanıltıcı bir bilgi vermek istemiyorum. 

Batı Eylem Planı konulu 27 Mayıs 1997 tarihli Çevik Bir imzalı belge. Bu 
belgeyi iddianameden tekrar tekrar titizle incelememe rağmen hala tereddütlerim giderilmiş 
değildir. Net olarak hatırlamıyorum ancak sayın  Çetin Doğan'ın ifadesinde bahsedilen 
belgenin tahrip edilmiş bir belge olduğunu burada gerekçeleriyle uzun uzun anlattı. Özellikle 
ön yazı dediğimiz kapak yazısında Milli Güvenlik Kurulu Genelsekreterliği'ne bilgi için 
gönderildiği belirtilmesine rağmen ekinde mevcut 19 sayfa ve 32 faaliyet içerisinden 26 
adedin Milli Güvenlik Kurulu Genelsekreterliği'ne icra makamı olarak görev verilmesi 
teamüllere aykırıdır çünkü Milli Güvenlik Kurulu Genelsekreterliği doğrudan 
Başbakanlığa bağlı Genelkurmay'la emir komuta ilişkisi olmayan bir kurumdur.

 Ayrıca belge muhteviyatındaki faaliyetlere bakıldığında görev ve sorumluluklara 
sorumluluklarla ilgili yetki sınırlarının zorlandığı görülmektedir. Hem bu belgeden ve 
hem de Batı Harekât Konsepti belgesinden prosödür gereği eğer o tarihlerde herhangi bir 
mazeretim yok ise parafımın olması lazım ve bu nedenle her iki belgemin parafımın 
bulunduğu orijinallerinin tarafıma gösterilmesi durumu da daha ayrıntılı bilgi sunmam 
mümkün olabilecektir. Ancak bu haliyle bir mütalaa beyan etmek istemiyorum. 

Bir başka suçlama irticayla mücadele konulu brifingler. Bu bilgilendirmeler 
hükümete karşı yapılan gövde gösterileri olarak nitelendirilmiştir oysa 28 Şubat süreci 
öncesinde ve sonrasında bölücü terör tehditiyle ilgili sunumlar yapılmış ve hatta medya 
mensupları birkaç kez bölgeye bile götürülmüşlerdi. Bu da bir suçtu herhalde. Doğrusu 
ülkenin anayasal rejimine ve bölünmez bütünlüğüne yönelik tehditlerle ilgili bilgilendirmeler 
yapmanın suç olduğunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Ne ilginçtir ki hala benzer 
bilgilendirmelere kamuoyu açıklamalarına bir şekilde devam ediliyor. 



  

O süreçteki irticai durum ile ilgili brifingler her ne kadar Batı Çalışma Grubu 
çalışmaları gibi yansıtılmak istense de gerçekte bu çalışmaların Batı Çalışma Grubu ile 
hiçbir ilgisi ve alakası yoktur çünkü bu brifingler sunulduğu zaman ortada daha Batı 
Çalışma Grubu yok, olmayan bir çalışma grubu nasıl sunum hazırlayabilir?

 Brifingler Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nca hazırlanmış ve sunulmuştur.
 İlk irtica brifingi 17 Ocak 97 tarihinde Cumhurbaşkanı'na sunulmuştur. Batı 

Çalışma Grubu bundan dört ay sonra kurulmuştur. İrtica brifingleri hükümetin istifasından 
sonra da yine aynı başkanlıkça sunulmaya devam etmiştir. Askerlikte ve özellikle büyük 
karargâhlarda herkes kendi hazırlıklarının ve çalışmalarının sunumunu yapmakla sorumludur 
bunun içindir ki o dönemde bölücü terör tehditi ile ilgili brifingler bu çalışmaları yapmaktan 
sorumlu İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı'nca hazırlanmış ve emredilen yerlerde de 
sunulmuştur.

 Ben irticai durum ile ilgili ne bir çalışma yaptım ve ne de herhangi bir brifing 
sundum. Soruşturma aşamasında Genelkurmay Başkanlığı'nca gönderilen resmi belgelerde 
kimlerin nerede brifing vereceği detaylı bir şekilde emredilmiştir. Bu resmi belgelere rağmen 
kimin tarafından gönderildiği belli olmayan ne büyük tesadüftür ki Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nden takipsizlik ve disiplinsizlik ile ihraç edilen bir müştekiye gönderilen 
Genelkurmay antetli CD5'te tamamen uydurma, gerçek dışı, askeri yazım ve ifade 
teknikleriyle bağdaşmayan, sözle brifingle anlamalarından bahsedilmektedir.

 Bunlar tamamen uydurma ve sahtedir çünkü öyle bir planlamadan bahsedilmektedir 
ki aynı zamanda farklı yerlerde örneğin 22 Mayıs 1997 yılında öğleden sonra hem Samsun 
hem de Konya'da brifing veriyorum. Maddi hatalarla dolu. Hükümetin istifasından bir yıl 
sonrasında planlanan karmakarışık sözde bir belge. Esasen merak uyandıran bu gizli belgeleri 
kim nereden almış, neden uzun yıllar saklamış, neden 16 yıl sonra ortaya çıkmış ve neden bu 
gizli belgeleri bulunduranlar hakkında bir adli takibat yapılmamıştır?

  Yani bu belgeler sahteyse bu kişiler hakkında sahte belge hazırlamaktan, gerçek 
ise gizli belgeyi illegal elde etmek ve saklamaktan işlem yapılmasını talep ediyorum. Aynı 
şekilde CD5 esasında kurnazca kurgulanmış çünkü içindeki bilgilerin bir kısmı doğru bir 
kısmı üzerinde değişiklikler yapılmış kısmen doğru bir bölümü ise tamamen uydurma ve 
iftira niteliğindedir, gerçekdışıdır. CD'lerin ve dijital bilgilerin delil olarak işlem görmemesini 
talep ediyorum.  Genelkurmay Başkanlığı da o sürece ilişkin mevcut bütün bilgi ve belgeleri 
Savcılığa sunmuştur. Süreçte kamuoyunun önünde açık bir şekilde cereyan etmiştir. Gizli 
saklı hiçbir faaliyet yoktur. 

İddianamede Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinin analizi olarak ortaya konan 
tespitler incelendiğinde Batı Çalışma Grubu'nun bir karar alma yetkisinin olmadığı, 
çalışmalarının komuta katına arz edildiği, komutanlıkça işleme sokulması gerekenlerin yine 
komuta katının imzaladığı yazılarla ilgili bakanlıklara ilgili kurum ve kuruluşlara 
araştırılması için gönderildiği görülmektedir. Iddianamede de bu şekilde ifade ediliyor. 

Bu yazılara işlem yapılıp yapılmaması ilgili bakanlığın, kurum ve kuruluşun 
takdiridir. Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan bir tespitten ileri geçmemiştir. Böyle 
olmakla beraber bakanlıklara veya kurumlara gönderilen yazıların nesi illegal ve yasalara 
aykırı gerçekten anlamakta zorlanıyorum. 

Yine iddianamede bir çok belge veya delilin 28 Şubat süreci olarak iddia edilen 8 
Temmuz 1996 - 18 Haziran 1997 tarihlerinin ya çok öncesi veya çok sonrasındadır. 
İncelediğimde iddialar 1984 - 2009 yılları arasını kapsamaktadır oysa Batı Çalışma 
Grubu'nun 10 Nisan 97 tarihinde kurulması için emir verilmiştir. Dolayısıyla belge ve 
delillerden ancak 10 Nisan 18 Haziran 97 tarihleri arasında bulunanların gözönüne alınmasını 
talep ediyorum. 10 Nisan öncesinde Batı Çalışma Grubu yok. 18 Haziran 1997'den sonra da 



  

hükümet yok. 
Ayrıca Batı Çalışma Grubu çalışmalarıyla ilgisi olmayan birçok belge 

iddianameye ithal edilmiştir. Bir örnek olarak Güçlü Eylem Planı'nı göstermek 
mümkündür. Şemdin Sakık'ın sorgulamasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve 
kullanılması için hazırlanan bu planın ne Batı Çalışma Grubu çalışmaları ve ne de bu davayla 
hiç bir ilgisi yoktur. Tamamen ayrı bir çalışmadır, iddianamede neden yer aldığını anlamak 
mümkün değildir.

 Iddianamede yer alan takdir belgeleriyle ilgili olarak iki takdir belgesi 
Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında yer almışken yine CD5 içerisinde yer alan Temmuz 97 
tarih üçüncü takdir belgesinin sonradan yazılmış olduğu kanaatindeyim çünkü öyle bir takdir 
belgesi almadım. Soruşturma aşamasında yalnız bunun doğru olduğunu beyan ettim ancak 
böyle bir takdir belgesi almadığımdan doğru olmadığını söylüyorum. 

Son olarak iddianamenin altıncı ve sonu bölümü olan Batı Çalışma Grubu 
başlığındaki değerlendirmenin son paragrafında yer alan 10 Nisan 97 tarihine kadar 
hiçbir resmi belgede izine rastlanılmayan ve hangi tarihte oluşturulduğu tespit 
edilemeyen Batı Çalışma Grubu ifadesi bile Batı Çalışma Grubu'na gerçekleri 
yansıtmayan mesnetsiz ithamlarla suçlamaların yapıldığının en bariz göstergesidir. 

Bu haliyle bile iddianamenin ne kadar hissi ve önyargılı olduğu görülmektedir. Asla 
ve asla suçlamaları kabul etmiyorum ve 28 Şubat süreci ve ne de Batı Çalışma Grubu'yla 
ilgilidir. Burada yargılanan askeri vesayetin kendisidir çünkü 28 Şubat süreci Batı 
Çalışma Grubu çalışanlarının ve çalışmalarının çok dışında sosyal, ekonomik ve politik 
etkenlerin oluşturduğu bir süreçtir. O süreçte gündemde tutulmaya çalışılan darbe 
sendromu ise siyasilerin oluşturduğu bir paranoyadır. Gerçekle asla ve asla alakası 
olmamıştır çünkü dönemin en yetkili şahsiyeti olan 9. Cumhurbaşkanı sayın Demirel yine bir 
gazetede vermiş olduğu mülakatta bunlar çok şey söylendi ama 28 Şubat hiçbir şekilde 
yargılanamaz çünkü süreç Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına göre düzgün 
yürütülmüştür. 

Yani bir ülkede Savcı'nın yaptığı yanlış,  Milli Güvenlik Kurulu'nun yaptığı 
yanlış,  Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı iş yanlış, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı iş yanlış, 
Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı iş yanlış kiminki doğru? Yarın bir mahkeme kurar, 
yargılama yaparsan devr-i sabık yaratırsın, bu ihtilal mahkemelerinin işidir bu devleti 
bilmemektir.

 Başbakan sayın Erbakan rahmetli olmadan evvel 28 Şubat 2010 tarihinde Esnaf ve 
Sanatkârlar Derneği tarafından düzenlenen 28 Şubat ve Ticari Hayata Etkileri konferansında 
şöyle diyor: " Biz 28 Şubat'tan dolayı hükümetten çekilmedik, ortağımız için de 50 küsür 
milletvekili çekildiği için çekildik." ve yine o dönemin bakanlarından Şevket Kazan'ın Refah 
Gerçeği isimli kitabı burada çokça dile getirildi ama ben yine de birkaç söz söylemek 
istiyorum, Şevket Kazan, Erbakan'ın istifası herhangi bir baskı veya dayatma sonucu değil 
tamamen iki parti arasında önceden imzalanan protokol gereği bu istifa üç ay içinde seçime 
gidilmesi şartını ihtiva ediyor. Ortağımız Doğruyol Partisi'ndeki çözümü önlemek gibi bir 
bepa duygusuna dayanıyordu. Çok kısa ve öz olarak sunduğum bu örnekler o kadar çok ki 
yani devrin Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı ve Adalet Bakanı'nın süreçle ilgili tespitleri ortada 
ama bizler hapisteyiz, neden? Çünkü şaibeli bilgi ve belgelerden delil, yorum ve kanaate 
dayalı iddialar azmettirilmiş, yönlendirilmiş kişilerin ifadeleriyle zindanlarda çürümeye 
terkedildik. Hesaplaşma amaçlı, önyargılı, haksız hukuksuz uzun süreli tutuklamalar ülke 
içinde ve ülke dışında adaleti, hukuk sistemini ve yargıyı tarihin hiçbir döneminde olmadığı 
kadar tartışılır hale getirmiştir. Ne adaletsiz bir hukuk ve ne de hukuksuz bir adalet olamaz. 
Adalet ve hukuk herkes için ve her zaman gereklidir. Ben o dönem Başbakan sayın Erbakanla 
haftada en az iki veya üç kez görüşüyordum. Öyle zamanlar oldu ki beni evine davet edecek 



  

ve kabul buyuracak kadar sevgi ve saygı hudutları içerisinde hizmet yürüttük. Aynı şekilde 
Başbakan Müsteşarı sayın Kadri Keskinle hemen hemen hergün hizmet birlikteliğimiz oldu. 
Bu nedenledir ki Genelkurmay Karargâhı'ndan sürdürülen çalışmalarda bana isnat edilen 
suçlara ait en ufak bir emare sezinlemiş olsaydım tereddüt etmeden Başdanışmanlık 
görevinden istifa ederdim. 

Görevim süresince sayın Başbakan'ın ruhumu ve gururumu okşayan güzel sözlerine 
ve iltifatlarına mazhar oldum, birkaç kez taltif edildim, aramızdaki ilişki örnek düzeyde sevgi 
ve saygı doluydu, bu nedenledir ki yurtdışı seyahatlerinin tamamında yer aldım, yurttışındaki 
bazı toplantılara hükümet adına katıldım. 

Sanırım en son olarak da istifasından bir kaç gün önce de talebi üzerine 
Başbakanlığa gittim ve beni oturttuktan sonra bunun özel bir görüşme olduğunu bir süre 
sohbet ettikten sonra Başbakanlık görevini Tansu Hanım'a vereceğini söylediler. Vedalaştık 
ve helalleştik. Benden bütün komutanlara ve komutanların şahsında Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne saygılarını ve teşekkürlerini iletmemi istediler ve küçük bir anı takdim ederek 
uğurladılar.

Vurgulamak istediğim diğer bir konu da askerliğin mutlak itaate dayalı 
olduğudur. Komutan emrini sorgulamak suçtur. Hele o konjöktürde irticai tehditin bölücü 
terör tehditinin önüne geçtiği bir dönemde komutanlık emrini sorgulamak veya 
savsaklamak suç işlemenin ötesinde adeta ihanete eşdeğer bir anlayıştı.

 Soruşturma aşamasında iddia makamınca gündeme getirilen bazı belgelerin komuta 
katına hiyerarşik bir akış içerisinde benim kanalımdan veya parafımdan geçtiği ifade 
edilmiştir. Askerlikte başkası zaten mümkün değildir. Şayet herhangi bir evrak benim 
tarafımdan paraflanmış veya benim kanalımdan komuta katına hiyerarşik bir sıra dahilinde 
gitmişse bu bir zorunluluk olan emir gereğidir. Hizmetin aksamaması maksadıyla yapılan 
rutin bir iştir. Aksi halde emre itaatsizlik suçu oluşur. 

Sonuç olarak şunu ifade etmeliyim ki 1960 yılındaki darbenin mağduru olan ve bu 
mağduriyetin acısını ve ıstırabını çocuk yaşta yaşayan ve bunun derin izlerini yaşayan bir 
ailenin ferdi olarak söylerken bile ürperdiğim darbeye iştirak suçuyla yargılanmak benim için 
büyük bir zulüm ve kahreden bir acıdır. O süreçteki ve bütün görev sürem içinde hizmetimi 
hukuki olarak verilmiş hizmete müteallik emirleri yine hukuk çizgisinde kalarak yerine 
getirmekten başka herhangi bir eylemim olmamış ve suç işleme kastım yoktur. Vicdanen ve 
bütün kalbimle suçsuz ve günahsız olduğuma inancım tamdır. Takdir yüce mahkemenindir."

"24 Ocak 1997 günü Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bir toplantı yapılmış, siz o 
toplantıda İç Güvenlik Harekât Değerlendirmesi konulu bir bilgi arzında bulunmuşsunuz. 
Belki sizinle doğrudan ilgili değil ama bu konu MGK tutanaklarında da dolaylı olarak geçtiği 
için ve bazı sanık beyanlarında geçtiği için sormak istiyorum. Bu bilgi arzlarının metinleri 
arşivleniyor mu? "

" Evet. Genelkurmay'da olması lazım, bütün yaptığımız brifinglerin takdim ettiğimiz 
brifinglerin bir sureti mutlak suretle arşivlenir. Yani arşivlenmiş olması lazım."

" Hulki Cevizoğlu'nun programında biliyorsunuz Salim Dervişoğlu 28 Şubat 
MGK'da yapılan sunumun esasının burdaki konuşmalar olduğunu söyledi. Siz kendinizin 
ki değil, gerçi Fevzi Türkeri'nin sırası geldiğinde ona da soracağım ama Fevzi Türkeri'nin 
sunumu sanıyorum irticayla ilgili değil mi? Siz katıldınız mı o bölüme?"

" O bölüme şimdi yanlış bilgi vermek ve sizleri yönlendirmek istemiyorum ama 
sadece ben terörle mücadele konusunda bir brifing verdiğimi hatırlıyorum ama ondan sonraki 
 bilmiyorum, hatırlamıyorum. "

" 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair belgede koordinatör 
olarak görünüyorsunuz, bu belge doğru mu?" Evet



  

" Şimdi bu belgeye bağlı olarak Batı Harekât Konsepti başlıklı bir belge var 6 Mayıs 
97 tarihli. Daha önce sayın İdris Koralp'in bazı beyanları geçti. Savcılıktaki beyanında İdris 
Bey bu belgenin de Batı Harekât Konsepti konulu belgenin kendi emrinde bulunan Proje 
Subayı Ünal Akbulut tarafından hazırlanarak kendisine geldiğini, kendisinin İGHD Başkanı 
Kenan Deniz'e arz ettiğini daha sonra Harekât Başkanı Çetin Doğan'a arz edildiğini 
belirtmiş. Siz bu belgeyi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsanız içeriğiyle ilgili soru sormak 
istiyorum. "

 "Bu belge konusunda soruşturma aşamasında da ifade etmiştim gerçekten 
hatırlamıyorum ama iddianame geldikten sonra okuduğum zaman hatırlamaya çalıştım yani 
kendimi zorladığım zaman bu konuda bir çalışmanın yapıldığını ama bu çalışmanın taslak 
bir çalışma olduğunu, Kuvvetler'e görüş gönderilmek üzere hazırlandığını biliyorum ama 
Kuvvetler'den ne zaman cevap geldi, bu ne zaman olgunlaştı o konuda net bir bilgiye sahip 
değilim." 

"Doğrudan ilgili olduğunuz için biraz açmak istiyorum  Şimdi taslak niteliğindeki 
bir belgenin neden dağıtımına gerek görüldü? Şimdi o belgenin içeriğini okuduğunuzda 
ilginç şeyler var yani siz de takdir edersiniz bu şekilde faaliyetlerin yaşamasına, yapılmasına 
düşünce aşamasında kaldığı kabul edilse bile neden gerek görüldü? Şimdi diyelim ki mesela 
Adalet Bakanlığı içerisinde bir çalışma yapılacak, bu kanunun çok dışına çıkan bir çalışma 
diyelim ve taslak olarak kaldığını düşünelim, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? "

" Genelkurmay'da yapılan bütün çalışmalar, kapsamlı çalışmalar tam sonuç yani 
nihai emir çıkmadan önce Kuvvetler'e gönderilir, Kuvvetler'in görüşleri alınır ve ondan sonra 
ana metin hazırlanır, çalışma sonuçlandırılır. Onun için taslak mahiyetinde diye arz ettim."

" Milli iradenin üstünlüğü aldatmacası ve demokrasinin nimetlerinden istifade 
ederek iktidar olduklarında aynı yöntemlerle iktidardan uzaklaştırılabileceklerini ummak 
ise gaflettir yine eğer bugünden ciddi ve köklü tedbirler alınmaz ise önümüzdeki bir kaç yıl 
içinde müdahale etme ve önlem alma imkanının bile kalmayacağı değerlendirilmektedir, 
Türk Silahlı Kuvvetleri anayasa ve kanunlarla kendisine verilen Türkiye Cumhuriyeti'ni 
koruma ve kollama görevini yapacağı belirtilmektedir denmiş. Şimdi subay, astsubay ve 
güvenilir devlet memurlarının işte bazı okul ve dersanelerde görevlendirilmesi hususları var. 
Batı Çalışma Grubu oluşturulan her kademede irticai faaliyetlerle ilgili bilgi bankası 
oluşturulacağı, faaliyetleri takip etmek için istihbarat ağı kurulacağı bu sistemde görev 
yapacak personel karşı güçlerin dezanfarmasyonu herhalde yazılması gerekiyordu, 
faaliyetlerine karşı eğitileceği belirtilmiş, yine Kombassan, İhlas, Asya, Ülker, Yimpaş, 
Beğendik gibi şirketlerle ilgili değerlendirmeler ve bunların ihalelere alınmaması gibi şeyler 
var. Yani bu değerlendirmeler kısaca yani benim yorumum demokratik bir ülkede 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılamayacak ve hiçbir kurum tarafından 
yapılamayacak değerlendirmeler neden gerek görüldü? Yani özellikle o İdris Koralp'in 
beyanları da beyanlarını da dikkate alarak size soruyorum özellikle çünkü sizin parafınızdan 
da geçtiğini sizin gördüğünüzü söylediği için soruyorum. "

" Ben gördüğümü zaten hatırlamadığımı yani görüp paraf ettiğimi de 
hatırlamıyorum ama gerçekte ıslak imzalı belge görmedim bu konuda da bir beyanda 
bulunmak istemiyorum.  Yani orijinali olmaması çünkü bu ifadeler tahrip edilmiş bir şekilde 
de oraya sokulmuş olabileceği kanatine sahibim."

" Batı Eylam Planında siz icracı birimlerden birinin başkanı olarak 
gösteriliyorsunuz ve yine İdris Koralp Savcılık'taki ifadesinde sizin Kenan Deniz'in de 
düzeltmesini yapıp paraf ettiğini daha ondan sonra Harekât Başkanı Çetin Doğan'a 
çıktığını demiş. Yani bu belgeyi de hatırlıyor musunuz? Şimdi savunmanızda bu belgenin 
MGK'ya gönderilmesinin ve icra makamı olarak MGK'nın da gösterilmesinin mümkün 
olmadığını belirttiniz. Öncelikle bu belge İdris Koralp'in belirttiği gibi sizin parafınızdan 



  

geçti ve incelendi mi bunla bağlantılı olarak ikinci bir soru, olağanüstü zamanlarda yani o 
süreci de olağanüstü zaman olarak ben değerlendiriyorum, teamüller veya kurallar 
aşılamaz mı çünkü 60 ihtilalinde Talat Aydemir olayında, 72 muhtırasının öncesi oluşan 
bir yapı var bu yapılar içerisinde hiyerarşik yapının gözardı edildiğini hatta Erdelhun 
Kompleksi diye bir kavramın da ortaya çıktığını biliyoruz. Bu anlamda da MGK 
Genelsekreterliği görevlendirilmiş olamaz mı? "

"Bana böyle bir belge gelmedi, düzeltmedim, paraf da yapmadım çünkü olduğunu 
da zannetmiyorum. Ancak İdris Koralp'in tabi kendisi cevap verecek ama hiyerarşik genel bir 
evrağın Genelkurmay'daki akış sürecini ifade etmiş, ben de burada da zaten benim yani 
hiyerarşik süreç içerisinde benim kanalımdan geçen her parafı gelmişse belge paraf ederim 
ama bu belge kesinlikle benim önüme gelmedi, savunmamda da belirttiğim gibi görev ve 
yetki hudutlarını zorlayan ifadeler var, belge benim kontrolümden ve parafımdan geçmedi 
çünkü böyle bir belge olduğunu hatırlamıyorum. Ikinci konuya cevap vermek istiyorum, 
efendim Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten geçmişte yapılan darbelerden en iyi  ders çıkaran 
kurumdur. Bundan gerekli nasibini almıştır, bizim sürecimiz içerisinde gerçekten hiyerarşik 
sistem içerisinde böyle bir anlayışın varlığı asla mümkün olamaz, yani düşünülemez bile."

"Yani bu anlamda MGK icra makamı olarak görevlendirilemez diyorsunuz?"
"Asla, asla olamaz  bana göre. "
 Şimdi size verilen takdir belgelerinden Genelkurmay antetli CD'den elde edildiği 

belirtilen takdir belgesini kabul etmediğinizi söylediniz. Burda Genelkurmay Başkanlığı'ndan 
dosyaya gönderilen 30 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir tarafından tahminime göre size burda 
imza belirtilmemiş ama, verilen bir de 25 Mart 1998 tarihli takdir belgeleri var, Batı 
Çalışma Grubu'nun çalışmalarının yürütülmesine gösterdiği gayreti nedeniyle takdir belgesi 
verildiği denilmiş. Bu takdir belgeleri size verildi, değil mi doğrudur?  Evet, doğrudur. 

 "Şimdi 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgede 
10 Nisan İlgi-a'sında 10 Nisan 1997 tarihli belgeden bahsedilirken sayılı emri şeklinde 
bahsedilmiş. Yine 6 Mayıs 1997 tarihli belgede İlgi-a 'da buna tabi bazı itirazlar var ama 
yine sayılı emri olarak bahsedilmiş. Bu şekilde ibareler kullanılmış, böyle görünüyor. Bu 
konuda ne diyorsunuz? "

 "Batı Çalışma Grubu'nun İç Güvenlik Harekât Dairesi bünyesinde 
yapılandırılmasının bir nedeni de sırf bu nedenledir çünkü hiçbir kurum, kuruluş, oluşum 
Genelkurmay'dan bağımsız oluşturulamaz. Mutlaka teşkilat içerisinde bir yer alır ve 
yazışmaları da bağlı olduğu o teşkilatın içerisinden sisteme entegre olur. Onun için Batı 
Çalışma Grubu'nun bütün çıkardığı yazılarda, çalışmalardaki yazılarda İç Güvenlik Harekât 
Dairesi rumuzu olması lazım, bunun haricindeki bütün ifadeleri ben kabul etmiyorum, 
olamaz çünkü, mümkün değil. Yani oraya BÇG koysan ne olur, İç Güvenlik Harekât 
Dairesi'nin kendisinin çalışması. BÇG ibaresi askeri mantığa ve teamülere aykırı yani, 
yazışma kurallarına aykırı."

"Sayın Kenan Deniz, Serdar Çelebi emrinizde Başbakanlık Başdanışmanlığı 
emrinde Deniz Askeri Danışmanı olarak görev yapmaktaydı. Iç Güvenlik Harekât 
Dairesi'ndeki yoğun görevi dolayısıyla burada emir verip, görevlendirdiniz mi? " Evet, 
görevlendirdim.

" 1996 yılı Ağustos ayından 1998 yılı Ağustos ayına kadar sizin Daire Başkanı 
olduğunuz dönemde Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi'nin Harekât Şube Müdürü 
görevinde bulunan ve münhasıran bölücü terör örgütü PKK terör olaylarını ve İç Güvenlik 
Harekâtını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarını 
24 saat takip eden bunu komuta katına arz eden bu yoğun mesaisini hergün sabah 5.30'dan 19 
saatleri arasında yürütmek zorunda kalan ve PKK Terör Örgütü'ne karşı yürüttüğü bu özverili 



  

çalışmaları nedeniyle 97 yılı Mart ve Nisan aylarında birinci ve ikinci sicil amirlerince birer 
takdirname ile ödüllendirilen 10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu emrin dördüncü maddesinde 
de belirtildiği şekilde kadro görevini Genelkurmay İdari Destek Harekât Merkezi'ne taşınarak 
devam etmesi emredilen müvekkilim Ahmet Nazmi Solmaz'a kadro görevi dışında Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili bir görev verdiniz mi?"

" Nazmi Solmaz'a kesinlikle herhangi bir görev vermedim çünkü üstlendiği görevin 
altından kalkabilecek bir gücü ve  zamanı ancak yaratıyordu o nedenle kendisine herhangi bir 
görev vermedim. Batı Çalışma Grubu ile ilgili faaliyetlere katılmasını istemedim."

"Batı Çalışma Grubu kurulduktan sonra Batı Çalışma Grubu içerisinde ayrı bir 
telefon ağı tesis edildi mi? "

" Hiç asla ve asla böyle bir şey mümkün değil, ibaret değil çünkü İç Güvenlik 
Harekât Dairesi Bölgesi içinde oluşan bütün dışarıdan gelenler dahil olmak üzere İç Güvenlik 
Harekât Dairesi'nin personelinin telefon rehberinde kayıtlı telefonları kullanmışlardır. Bunun 
haricinde hiçbir telefon ayrı bir telefon tesis edilmemiştir. Bunu kesinlikle ifade ediyorum. 
Kullanılan bütün telefon numaraları Genelkurmay o tarihteki o dönemdeki Genelkurmay 
telefon rehberi talep edildiği takdirde bu telefon numaralarının o telefon numaraları olduğu 
görülecektir. Ayrı bir telefon numarası tesisi yoktur. Tespiti yoktur. "

" Batı Çalışma Grubu alanına girmeye yetkili personele ayrı bir giriş kartı 
verilmesi için Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığı'na bir yazı gönderdiniz mi? "

" Hayır gönderilmemiştir çünkü Genelkurmay'a tayinen gelen her personele sayın 
Çetin Doğan da burda uzun uzun anlattı, bu son zamanlarda mesainin son günlerinde, son 
saatlerinde zaman almamak için kimseye özel bir giriş kartı verilmemektedir ancak dışardan 
gelen personelin eğer Silahlı Kuvvetler'in Komuta Harekât Merkezi'ne girme yetkisi yok ise o 
kendi komutanlığı kanalıyla bunu talep etmek suretiyle alabilir. O da bizim ilgi sahamız 
dışında asla ve asla kimse için bir giriş kartı talebimiz olmamıştır. "

"Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamı dışında olduğunu söylediniz ama 
pozisyonunuz itibariyle bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğüm için soracağım bu 
soruyu. Genelkurmay Karargâhı'nda bazı Daire Başkanları'nın irtica konusunda 
birliklerde brifing verdiği bir gerçek. Sanıklar arasında verdiği brifingleri kabul edenler de 
var, bazılarını. Genelkurmay Karargâhı'nda Daire Başkanları'nın çok sayıda şehirdışında 
brifing vermesinin yarattığı bir sakınca var, görevlerinin başında olamamaları gibi. Bu 
maksatla bazı mesaj emirlerinde isimleri geçmesine rağmen daha sonra bu brifinglerin, 
video kasetle çoğaltılıp, birliklere gönderilip ve dolayısıyla birlikler tarafından kendilerinin 
irtica konusunda brifing vermeleri söz konusu mudur bu konuda bildiğiniz nedir?"

"Bu konuda biz İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanlığı olarak irticai tehditle ilgili 
brifingler konusunda ne bir planlama yaptık ne bir hazırlık yaptık, biz bölücü terör tehditi ile 
ilgili brifing hazırladık ve bunların sunumunu yaptık. Ben iki brifing sundum bölücü terör 
tehditiyle ilgili. Birisi tarihler belki tam hatırlamayabilirim, 29 Nisan 1997 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda, öteki de  2 Mayıs 1997 tarihinde Harp Akademileri 
Komutanlığı'nda bölücü terör tehditi ile ilgili iki brifing verdim. Arkadaşlar yine bölücü terör 
tehditi ile ilgili eğer komutanlık emrettiği yerlerde brifing vermiştir ama şuanda onları 
hatırlamıyorum. Onun için onları kim planladı çoğaltılması gerekir miydi, gerekmez miydi o 
konuda bir yorum yapmak istemiyorum."

"Yahya Kemal Yakışkan'ı tanıyor ve hatırlıyor musunuz? Yahya Kemal Yakışkan 
sizin de bildiğiniz üzere bir OBİ Subayı'dır. Daire Başkanlığı'nızda bilgi sistemleriyle ilgili 
bir görevi bulunmaktadır. Bu konuda eğitim almış Yahya Kemal Yakışkan'a bu uzmanlığı 
dışında yani bilgisayar teknik uzmanlığı dışında Batı Çalışma Grubu'nun esas faaliyeti 
olan irticayla mücadele noktasında bir görev verdiniz mi? "



  

"Evet, operatör düzeyindeki bir insana farklı bir görev vermek mümkün değildi hele 
o süreçte bilgisayarlar yeni girmiş insanlar yabancı, gerçekten bir öcü gibi baktığı bir alet o 
nedenle bu sistemi kullanan kişilere kesinlikle hiçbir ayrı görev verilmemiştir."

"Yahya Kemal Yakışkan, o dönemde terörle mücadele kapsamında bir bilgisayar 
programı hazırladığını beyan ediyor. Bu konuda bir bilginiz var mı? Hatırladığınız bir şey 
var mı? " Hayır, hatırlayamadım. 

"Yahya Kemal Yakışkan'a irtica ile mücadele kapsamında bir program 
hazırlaması konusunda emir verdiniz mi? Ben vermedim. 

"10 Nisan 1997 tarihinde yayınlanan emirde Batı Çalışma Grubu'na sanki farklı bir 
mekanda çalışma alanı yaratılacağına dair ibareler var.Batı Çalışma Grubu'na başka 
çalışma birimlerinin haricinde sadece onun için tahsis edilmiş bir çalışma alanı yaratıldı 
mı?"

"Şimdi İç Güvenlik Harekât Bölgesi'nde tam detaylı olarak hatırlamıyorum ama 
büyük bir salonda büyük bir yuvarlak masa vardı, bu masa etrafında Plan Şube'nin 
çalışmaları vardı, gelen personel de bu masaya otururlar ve çalışmalarını orada beraber 
götürdüler. Yani özel bir çalışma alanı yaratılmadı. "

"Lokman Ekinci ile ilgilidir. Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bu sorumu sayın 
Engin Alan'ın sırası geldiğinde ona da soracağım ama kayıtlara geçmesi açısından 
soruyorum, Lokman Ekinci Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli idi, o dönemde. Kuruluş 
şemasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir subayın görevlendirileceği yazıyor. Bu kişi, 
görevlendirildiği belirtilen kişi Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine katıldığını da ikrar ediyor 
yani katıldığını inkar etmiyor. Açık yüreklililikle de söylüyor bunu. Lokman Ekinci'yi Batı 
Çalışma Grubu faaliyetlerine katılır bir halde ya da katıldığını gördünüz mü, biliyor 
musunuz? " Ben valla, hatırlamıyorum.

"bu meşhur iki belge var 6 Mayıs 1997 ve 27 Mayıs 1997 tarihli biri eylem planı biri 
Batı Harekât Konsepti. Bu klasörler içinde bunların Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu 
belgedir, Batı Harekât Konsepti'dir, bu Batı Eylem Planı'dır diye herhangi bir onaylı etkili 
makam Genelkurmay Başkanı bir belge gördünüz mü? "

 "27 Mayıs tarihli emirle ilgili kesinlikle görmedim. Ne  yani çalışmasını dahi 
görmedim ama 6 Mayıs tarihli Batı Harekât Konsepti emrinin taslak çalışmasının yapıldığını 
hatırlıyorum. "

"Müvekkilim Ziya Batur, Genelkurmay Harekât Başkanlığı İç Güvenlik Dairesi İç 
Güvenlik Eğitim ve Teşkilat Proje Subayı olarak 96 yılı genel atamalarıyla emrinize 
atanmıştır. Sizin de savunmanızda belirttiğiniz gibi terörle ilgili olarak iş yoğunluğu çok 
fazla olan bir göreve atanmıştır. 10 Nisan 97 tarihli emirle kurulan BÇG teşkilat 
şemasında yer almayan müvekkilim Ziya Batur'un BÇG ile ilgili görevlendirilmesi mevcut 
mudur? Sizin tarafınızdan verilmiş midir? "

"Net olarak hatırlamıyorum ama eğer terörle mücadele içerisindeyse bu arkadaşlara 
ayrıca bir görev vermedim ama isim olarak şuanda hatırlamıyorum."

 "Sayın Kenan Deniz Genelkurmay Karargâhı'nda İç Güvenlik Harekât Daire 
Başkanı olarak görevli olduğunuz dönemde o tarihte Binbaşı rütbesinde bulunan müvekkilim 
Mehmet Faruk Alpaydın'a Batı Çalışma Grubu ile ilgili olarak tarafınızdan herhangi bir 
görev verilmiş midir? Batı Çalışma Grubu kuruluş ve çalışma döneminde müvekkilim 
Mehmet Faruk Alpaydın Genelkurmay Karargâhı'nda görevli miydi? "

"Alpaydın sanırım o tarihlerde Mart Temmuz dönemi arasında Silahlı Kuvvetler 
Akademi'sinde olabilir, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda o tarihte yoktu. Olmayan 
insana emir vermek mümkün değil ki yok. Temmuz sonunda Ağustos'a doğru geldi."

 "98 yılında atanması nedeniyle tarafınızdan verildiği belirtilen 14 Haziran 98 tarihli 



  

takdir belgesi, müvekkilime hangi çalışmalarından dolayı verilmiştir? Bu takdir belgesi atama 
nedeniyle verilen mutat ve standart bir takdir belgesi midir? Zira aynı format ve içerikte dört 
ayrı sanığa verildiği de görülmektedir?"

"Hiçbir takdir belgesi bir performans incelemesi yapmadan verilmez, mutlaka görev 
yaptığı süre içerisindeki performansı dikkate alınarak başarılarından dolayı takdir belgesi 
verilmiştir, verilmiş olabilir."

  "Şimdi Kenan Bey Batı Çalışma Grubu emirleri sözü geçtiğini iddianamede Batı 
Çalışma Grubu'nun da emir düzenleyemeyeceğini beyan etti, Sayın Savcı'da buna ilişkin bir 
soru sordu. Cevaben sanırım soru anlaşılmadığı için o konu açıkta kaldı. Şimdi Batı Çalışma 
Grubu'nun kurulmasına ilişkin 10 Nisan 4 Nisan veya 27 Mayıs gibi emirler mi kastedildi 
yoksa Batı Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışmaların emir olarak algılanarak diğer 
makamlara gönderilip gönderilemeyeceği mi kastedildi, Kenan Bey şunu söylerse 
aydınlanmış oluruz, Batı Çalışma Grubu yaptığı çalışmaları kendisi emir haline dönüştürüp 
diğer makamlara gönderebiliyor mu?"

"Hayır, öyle bir yetkisi yok. "

56.C. SANIK KENAN DENİZ MÜDAFİ AV. MUSTAFA BİR'İN 
SAVUNMASI 

"Müvekkilimin savunmalarına aynen katılıyorum. Bu iddianame şeklen yok 
hükmündedir. Bu iddianame şeklen yok olduğu gibi madden de yok hükmündedir. Çünkü 
her ne kadar sayın savcılık bu soruşturmanın eski soruşturma üzerinden yapıldığını kabul 
etmiyorsa da eylem aynı eylemdir. Dolayısı ile aynı eylemle yapılan yargılamanın başka bir 
soruşturma olarak kabulü  mümkün değildir öyle bir durumda bir soruşturma sonunda dava 
açabilmek için önce ortada yeni bir delil bulunması gerekir.

 Dosyaya baktığımızda yenilik vasfı olan hiçbir delil  yoktur. Yeni bir delilin olması 
tek başına bir davanın açılması için de yeterli değildir. Yeni olduğu ileri sürülen bu delillerin 
eski takipsizlik kararı çerçevesinde değerlendirilerek yeni bir dava açılmasına imkan verecek 
nitelikte olup olmadıklarının  araştırılması ve beklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle daha 
önce verilmiş ve kesinleşmiş takipsizlik kararında BCG'nin illegal faaliyet gösteren bir 
yapılanma olmadığı varlığı çok önceden kamuoyuna açıklandığı BÇG devletin hayatsal 
düzeni yıkmak için değil tam tersine nitelikler anayasanın ikinci maddesinde  belirtilen 
demokratik, laik, sosyal hukuk devletini korumak amacıyla çalışmaları yaptığı şikayetçinin 
şikayet dilekçesinde yer alan diğer suçlarında unsurlar oluşmadığından bu suçlara ilişkin 
kasıt unsurunun oluşmayacağı olguları kesinleşmiştir. Buna bağlı olarak yeni delil bu 
olguları ortadan kaldıracak nitelikte olması gerekir.

 Iddianamede ise bu konularla ilgili olmayan soyut ve tutarsız açıklamalar ve 
ilişkilendirmeler mevcuttur. Bu olguları ortadan kaldıran deliller ileri sürüldü daha önce 
verilmiş bulunan takipsizlik kararı ile değerlendirilip yeni olduğu ileri sürüldüğü yeni bir 
dava açılıp açılmadığı ortaya konulmayan düzenlenen iddianame evrensel ceza hukuku 
ilkelerine ve CMK.nın emredici kurallarına  aykırıdır. Bu sebeple bu iddianame  hukuken yok 
hükmündedir. Buna bağlı olarak usülüne göre açılmış bir dava olmadığından davasız 
yargılama olmaz kuralı gereğince bu davaya bakılmaması gerekir. 

İddianame CMK da yer alan kurallara uyulmadan hazırlanmıştır. 2004 yılı ve 2005 
yılı Türkiye'de  Ceza ve Ceza yargılama hukuku açısından bir milattır o güne kadar Türkiye 
de klasik eski kültürümüzden kaynaklanan alışkanlıklarla sürdürülen yargılamaların çağdaş 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  ve Avrupa insan hakları mahkemesi içtihatları 
çerçevesinde yürütülmesi için yeni bir ceza kanunu ve yeni  bir ceza yargılama kanunu 
yürürlüğe konulmuştur.  Bununla birlikte avrupa insan hakları sözleşmesi ve avrupa insan 



  

hakları mahkemesi kararları adından çok söz edilen adil yargılama hakkı masumiyet karinesi 
silahların eşitliği gibi ilkelere hukukumuz tanışmak durumunda kalmıştır. Ancak uygulamada 
bu ilkeler anlam kazanamamıştır. Daha güncel bir terimle bunlar içselleştirilmemiştir.

 Bu durum köklü bir değişikliği zorunlu kıldığı için 2005 yılı yasaların yürürlüğe 
girmesiyle birlikte yeni bir dönemi başlatmıştır. Ancak bu gelişmeler karşısında gerek avrupa 
insan hakları sözleşmesi gerekse avrupa insan hakları mahkemesinin artık hukukumuzun bir 
parçası olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekirken bu düzenlemeler ve bu ilkeler dikkate 
alınmadan iddianamenin tamamen eski alışkanlıklara dayalı olarak yanlı, maksatlı olarak 
hazırlandığı göze çarpan en önemli özelliktir. 

CMK da yer alan bir çok kurala uyulmadığı ve bunlardan sarfı nazar edildiği 
görülmektedir. Madde 170 de iddianamede belirtilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. 173 i 
bendinde yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi bizim iddianameye baktığımız 
zaman böyle bir zaman diliminin net olduğunu görmediğimiz gibi hangi sanığın hangi dönem 
hangi zaman dilimi içinde hangi eylemi işlediğine ilişkin hiçbir açıklama yoktur. 170/5 de 
bendinde iddianamenin son üç kısmında şüphelinin sadece aleyhine olan hususları  değil 
lehine olan hususlar da ileri sürülür. Bunlar iddianın olmazsa olmaz koşullarıdır.

 Iddianamenin 1996 yılından 2009 yılına kadarki eylemleri kapsadığı bizzat iddia 
makamı tarafından ifade edilmiştir. Ancak burada yargılananların büyük bir çoğunluğunun 
1996-1997 yılında görev yaptığı görülmektedir. Bazılarının TSK dan ayrıldığı başka 
görevlere atandığı açıktır. Birbiriyle hiç bağı olmayan sanıklar arasında zoraki bağlar 
kurulmaya çalışılmıştır. Öte yandan değişik zaman dilimleri arasında gelen münferit 
eylemlerde sanıklar arasında bağlar kurulmaya çalışılmıştır. Suçu oluşturan olayların mevcut 
delillerle ilişkilendirilmesi yapılmamıştır. Suçtan eyleme doğru bir gayret bulunduğu 
ortadadır.

 Müvekkilimin açıkça eyleminin ne olduğu ortaya konulmamıştır. Sadece verilen 
emirler çerçevesinde görev yaptığı için kendisi yargılamaktadır. Batı çalışma grubu içinde 
görev yapan müvekkilimin hükümetin istifası ile hangi eylemi ile ilgili ilişki 
kurulmaktadır. Gerçekten anlaşılması güçtür. 

Askerlik hizmetinin mutlak itaate dayalı olup bu olmazsa askerlik hizmeti de yerine 
getirilemez. Iç hizmet kanunu ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. Ancak bütün 
bunların temelini anayasanın 137. maddesinin 3. fıkrası olduğunu bir kez daha yinelemek 
istiyorum. Müvekkilim bütün eylemleri verilen emirleri yerine getirmektir. Kendisi iç 
güvenlik harekat daire başkanıdır. Terörle mücadele eden dairenin başkanlığı yanından 
başbakanlık askeri başdanışmanı olarak da görev yapmıştır. Bu konuda daha önce verilmiş 
takipsizlik kararı dikkate alındığında müvekkilimin niçin suçlandığını kavramak bizce 
mümkün değildir. 

İddianamede leh e  kabul edilebilecek hiçbir ifade ya da değerlendirme yoktur. 
Tamamen maksatlı ve taraflı olduğu gözükmektedir. O kadar taraflıdır ki iddianamede yer 
alan iddiaların tümü hakkında verilmiş ve kesinleşmiş bir mahkeme varken bu kararın 
incelenmesine dahi  gerek duyulmamıştır ve bu gibi iddianamelerin hazırlanması ile bilerek 
veya bilmeyerek TSK daki emre itaat duygusunun zayıflatacağı bunun olumsuz sonuçlarından 
bütün toplumun olumsuz etkileneceği dikkate alınmamıştır. 

Yeni delil olarak sözü edilen Tamer Tatar'a kargo ile gönderildiği iddia edilen 
belgeler hukuka aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir. Zira savcılık bu delillerle ilgili 
olarak hiçbir araştırma yapma gereğini duymamıştır. Bu delillerin kargo ile gönderildiği 
belirtildiğine göre bu delilleri gönderenin kimliğini belirlemek mümkündür. Hiçbir kargo 
şirketi gönderenin kimliğini tespit etmeden kargoyu teslim almaz ve göndermez ancak 
soruşturma o kadar önyargılıdır ki şüpheliler lehine olabilicek hiçbir olgunun araştırılmasına 
gerek görülmemiştir. Bu durum dahi bu görevin kötüye kullanıldığının açık kanıtıdır. 

Burada şunu da belirtmek gerekir iddianamede isnat edilen suçun eylemleri 



  

ortaya konulmamıştır. Mücerret olarak BÇG nin kuruluş emirlerinden hareketle suçun 
tamamlandığı kabul edilmiştir. Ancak suçun unsurlarına baktığınız zaman cebir ve 
şiddet gerekir ve böyle bir husus iddianamede tevil yoluyla ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Bu bağların hukuki ve mantıki hiçbir temeli yoktur. BÇG  nin kurulduğu tarih 
ile faaliyete geçtiği tarih bellidir. BÇG nin hangi faaliyeti ile cebir ve şiddet uygulanmıştır 
açıklanmaya muhtaçtır. Öte yandan bu tür suçlarda bir ayrımın yapılması da gerekir yapılan 
eylemlerin bir hazırlık hareketimi yoksa bir icrai hareket mi olduğu konusunda hiçbir 
açıklama yoktur. İddianamede icra hareketinin ne olduğu açıklaması yoktur, hazırlık 
haraketi genel ifadeler ile çok istisnai durumlar dışında hukuku ilgilendiren bir durum 
değildir, bunun yanında bu icrai hareketinde amaçlanan sonuçu doğurmaya elverişli olması 
gerekir, bu konu ile de iddianamede bir açıklama yoktur.

Dosyada yer alan belge ve bilgilerden 4 Nisan 1997 tarihinden itibaren 
kuruluşuna başlanan BÇG çalışmalarını ancak 27 Mayıs 1997 tarihinde tam olarak 
başlayabilmiştir. 54. Hükümetin istifa tarihi 19 Haziran 1997 dir. Bu süreçte, bu aralıkta 
BÇG hangi eylemi gerçekleştirmiştir ki hükümetin istifasını sağlamıştır, iddianamede bu 
konu tamamen varsayıma dayalıdır, oysa hükümeti bu istifası ile ilgili olarak daha önceki 
aşamalarda belirtti, dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan tarafından yazılan 28 Şubat ile 
ilgili bölümünü anlatan kitabında hükümet değişikliği ile ilgili sürecin Tansu Çiller'in 27 
Mart 1997 tarihinde milliyet gazetesinde yer alan Çiller'in haziran formülü başlıklı habere 
göre Tansu Çiller haziranda ya Başbakanlık verilir ya da krize gidilir demek suretiyle bu 
süreci daha BÇG'nin oluşturulmasından önce gündeme getirmiş, buna karşılık veren 
Başbakan merhum Erbakan 28 Mayıs 1997 tarihinde Refah Partisi Başkanlık divan 
toplantısından sonra erken seçime gitmek şartıyla başbakanlığı Çiller'e devredeceğini 
açıklamıştır. 30 Mayıs 1997 günü biraraya gelen koalisyon toplantsında görev değişikliği için 
bir protokol hazırlanması için bir karar almışlar 1 gün sonra yani 31 Mayıs 1997 de hükümet 
değişikliği için protokol imzalanmıştır. Esasen hükümet bu protokolü imzalamakla hükümet 
değişikliğini kabul etmiş bulunmaktadır dolayısıyla BÇG ile hükümet değişikliğinin uzaktan 
ve yakından ilgisi bulunmamaktadır. BÇG'nin bu tarihte henüz hiçbir faaliyeti olmadığına 
göre hükümetin istifası ile BÇG arasında ilişki kurulması tamamen art niyetli soyut bir 
değerlendirmedir.

 İddianamede eylemden söz edilmediğinden eylemin sonucu sağlam ve elverişli olup 
olmadığını tartışmak imkanı da bulunmamaktadır. Bunu ortaya koyamadığı içindir ki 
iddianame de sanıkların iştiraken bu suçu işledikleri kabul edilmiştir oysa askerlik hizmetinin 
anayasanın 137. maddesinin 3. fıkrası gereğince kendisinde kaynaklı özellikleri mevcuttur 
bunların ayrıntılarını belirtmek zaman alacağından şu temel ilkeleri yasalarda uygulamada 
yer alan bu temel ilkeleri sadece tadadi olarak belirtmekle yetiniyorum.

 İç hizmet kanunun mutlak itaat prensibini kabul etmiştir. Astın emri verenin 
bunu vermeye yetkili olup olmadığını incelemek hak ve yetkisi yoktur. Mutlak itaat bunu 
zorunlu kılar emrin hizmete ilişkin olması halinde emri yerine getirenin hiçbir cezai 
zorunluluğu yoktur bütün sorumluluk sadece emri verene aittir özel nitelikte olmayan ve 
özel niteliği ilk bakışta anlaşılamayan her emrin hizmete mütaalik olarak kabulu gerekir. 
Ast ancak emrin bir suç işlemek maksadıyla verildiğini bildiği durumlarda amir ile birlikte 
sorumlu olur. Astın sadece bir şüpheye kapılması cezalandırılması için yeterli değildir her 
asker amirin verdiği emrin kanuni olduğunu farz ve kabul etmek zorundadır. Bu konuda ast 
lehine kanuni bir karinenin varlığı kabul edilmiştir. Bu karinenin aksinin somut olarak 
ispatlanması gerekir askeri mevzuat amir tarafından verilen emrin muhteva itibari ile kanuna 
uygunluğunun ast tarafından araştırılmasını yasaklamıştır ast emir içerik olarak kanuna 
açıkca aykırı olduğu takdirde ast bu hususta tereddüt etse bile emri derhal yerine getirmekle 
mükelleftir bu yasal düzenlemeler karşısında Türk Ceza Kanunununda belirtilen iştirak 
karinesinin bu davada uygulanması mümkün değildir. Asker kişiler uygulanacak hükümler 



  

Askeri Ceza Kanununun 41. maddesinin 2. fıkrası 2. bendi e Türk Ceza Kanunun 24. 
maddesinin 4. bendidir.

 İddianamede BÇG'nin hiyerarşi dışı olarak kabul edildiği görülmektedir. Oysa 
BÇG'nin emirle kurulmuş olduğu bütün emirlerin silsile yoluyla verilip alındığı, bu emirlerin 
kayıtlarının bulunduğu açıktır hiyerarşik olmayan bir yapılanmada emirlerin kaydının 
yapılmış olmasının mantık kuralları ve askerlik hizmetinin gerçeği ile bağdaşmayacağı 
açıktır. Dosyada mevcut emirlerde Milli Güvenlik Kurulunun 406 sayılı kararlarına açık atıf 
bulunduğu, silsile yoluyla bu emirlerin verildiği belirgindir. Bunun yanında yapılan 
çalışmaların Aralık 1997 tarihinde Başbakanlık uygulamayı takip kuruluna devredilmiş 
olduğu gerçeği nasıl göz ardı edilebilir. Ayrıca her gün yazılı ve görsel medyada bununla 
ilgili birçok haberin yayınlanmış olduğu gözetildiğinde hiyerarşi dışı bir yapılanmanın 
olmayacağı açıktır bu dönemde ayrıca iktidar partisi hakkında kapatma davasının açıldığı ve 
anılan davanın devam ettiği gerçeği de gözönüne alınmalıdır dolayısıyla iddianamede gerek 
iştirak gerekse hiyerarşi dışında bir yapılanma ile ilgili belirtilen hususların hiçbir dayanağı 
yoktur. Sonuçta müvekkilim bir buçuk yıla yakın tutukludur. Bu davada aslında tutukluluk 
sebepleri mevcut değildir. Zira daha önce bu konuda takipsizlik kararı verilmiş ve yukarıda 
belirttiğimiz gibi bu karara karşı tutuklamayı gerektirecek yeni delil konulamamıştır yapılan 
hukuksuzluğu bir kenara bıraksak bile takipsizlik kararında belirtilen gerekçeler varlığını 
korumaktadır. Savcılığın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazarak iddianame 
tanziminden sonra sözde karar alması işin esasına etki edecek nitelikte değildir. 

 Kimse yargılanmaya karşı değil, ama tutukluluk bir tedbirdir tutukluluk tedbirini 
amacından sapması demek infaz yapılması anlamına gelir bu ayrım Avrupa insan hakları 
sözleşmesinden ve Avrupa insan hakları mahkemesinin içtihatlarında açıkça belirtilmiştir.

 Bu davada delillerin smut olgularla gerekçelendirilerek gösterilmesinden söz etmek 
mümkün değildir. Aksine burada çok önemli bir hususu belirtmek istiyorum, şimdi suçun 
işlendiği tarihe baktığınız zaman 1999 öncesidir. Şimdi bu tarihi dikkate aldığınızda şu anda 
şu anda bütün sanıklar 15 yıl cezasını infaz edilmiş ve bu cezayı çekmiş durumdadırlar. Zira 
anayasa mahkemesinin 18/07/2001, 2001/4 2001/332 sayılı kararı ile 4616 sayılı kanunun 1. 
Maddesinin 2. Bendini iptal etmiş ve 4758 sayılı kanun ile bu bend değiştirilerek şu şekli 
almıştır. Mühebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların veya şahsi hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkum edilenlerin yada aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı 
cezaya dönüştürülenlerin tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplan 
cezalarından 10 yıl indirilir. Indirim verilen herbir ceza için ayrı ayrı değil, toplam ceza 
üzerinden 1 defaya mahsus yapılır, şimdi vereceğiniz kararda şuçu kabul etseniz bile şu anda 
10 yıllık cezanın çekilmiş sayılacağı yasanın bu açık hükmü karşısında tartışılamaz. 
Müvekkilin yaklaşık 1,5 yılda tutuklu bulunduğu gözetildiğinden eski infaz yasasına tabi 
olacağından yaklaşık 5 yıl da bu şekilde ceza çekmiş olmaktadır. Bütün bunlara bağlı olarak 
atılı suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verilmesini arz ve talep ediyorum."

57.A. Sanık KÖKSAL KARABAY 13.02.2013 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifadesinde özetle  (Kls:271);

" 1995-1998 yılları arasında Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanı, 1998-1999 
yılları arasında Mamak’ta 1.Mekanize Piyade Komutanı olarak görev yaptığını, 1999 yılında 
Elazığ’a atandığını,  

07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik BİR’in başkanlığında yapılan 
toplantıyı hatırlamadığını, Plan Harekât Daire Başkanı olan görevinin Harp Planları yapmak, 
kuvvetlerarası koordinasyon sağlamak ve terörle mücadele konusunda planlama yapmak 
olduğunu, belgede kendi konuşmaları olarak belirtilen 4 maddelik ifadeler içerisinde “tehdit 
tam olarak ortaya konmalıdır” ifadesini o tarihte yaygın olan bölücü terörle mücadeleye 



  

ilişkin söylediğini, ikinci sıradaki  “eylem planı (senkranizasyon önemli)” ifadesini de 
Türkiye’de terörle mücadele konusunda emniyet, asker ve diğer birimlerin iç güvenliğinin 
sağlanması için söylediğini, diğer iki ifadeyi kullandığını hatırlamadığını, 

 O tarihte Batı Çalışma Grubunu terörle mücadele konusunda çalışan bir çalışma 
grubu olarak değerlendirdiğini, hatırladığı kadarıyla çalışma grubu içerisinde toplantılara 
ilgili dairelerden ve makamlardan bir temsilcinin katıldığını, sürekli aynı kişilerin 
katılmadığını, bir çalışma ekibi olduğunu, hükümete yönelik herhangi bir eylem amaçlı 
olarak bir faaliyetini bilmediğini,

Sanık  Hakkı KILINÇ’ın ikametinde mahkeme kararına istinaden yapılan aramada el 
konulan 63 nolu CD içerisinde “General/amiral Oryantasyon Semineri 2000-2001” word 
belgesinde 7 sayfadan oluşan “06İrtica” İrtica ile mücadele başlıklı General Amiral 
Oryantasyonu Brifingi Aralık 2001 tarihli belgenin harekât başkanı olarak Köksal 
KARABAY’ın onayına sunulduğu, belge içeriğinin Batı Çalışma Grubu belgelerindeki 
içeriklerle aynı olduğu ve 2001 yılı ile ilgili olarak güncellenmesinin tespiti ile ilgili olarak 
ifadesinde; seminerlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi eden generallere, silahla kuvvetlerin 
faaliyetleri, NATO’daki çalışmalar veya terörle mücadele gibi görev alanına giren konularda 
verildiğini, bu belgenin iç güvenlik harekât dairesinin hazırladığı General/Amiral 
Oryantasyon seminerinde sunulacak bir takdim metni olduğunu, şu an hatırlamadığını, Batı 
Çalışma Grubunda görev almadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

57.B. Sanık KÖKSAL KARABAY Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 25.10.2013 tarihli 25. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Söyleyeceklerim bir savunma değildir,hakkımdaki iddialara cevaptır.Maruzatımı 
iki ana başlık altında sunacağım: 28 şubat süreci olarak adlandırılan gelişmeler ile ilgili 
mütalaalar ve hakkımdaki iddialara cevaplarım.

1.süreçle ilgili mütalaalar: diğer  koalisyon alternatifleri üzerinde anlaşılmaması 
üzerine, son alternatif olarak, refah partisi-doğru yol partisi koalisyon hükümeti, başbakan 
rahmetli necmettin erbakan tarafından 28 Haziran 1996 tarihinde kurulmuştur.Hükümetin 
göreve başlamasından sonra, kamuoyunun pek alışık olmadığı bazı olaylar cereyan etmeye 
başlamıştır.2-7 Ekim 1996 tarihinde, Başbakan Erbakan’ın mısır-libya-nijerya gezisi olmuş, 
özellikle Kaddafi’nin Erbakan’ı sirte’deki çadırında kabul görüntüleri ve Kaddafi’nin 
Erbakan’a karşı tavrı tepkilere neden olmuştur.3 Kasım 1996’de Susurluk kazası olmuştur.10 
Kasım tarihinde Kayseri  Belediye Başkanı’nın Refah partisi İl Divan toplantısındaki 
konuşması büyük tepki toplamıştır.28 Aralık'ta o zaman bazı faaliyetleriyle gündeme gelen 
Aczimendiler’ın başı Müslüm Gündüz Fatma Şahin ile bir evde yakalanmıştır. 5 Ocak 
1997’de,Türk-iş hükümete uyarı mitingi düzenlemiştir.11 Ocak 1997 tarihinde Başbakan 
Erbakan Başbakanlık konutunda bazı cemaat liderlerine iftar yemeği vermiştir.30 Ocak 
1997’de İran Büyük Elçisinin’de katıldığı Sincan’da Kudüs Gecesi düzenlenmiştir.5 Şubat 
1997 tarihinde, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Erbakan’a bir uyarı mektubu 
göndermiştir. Bazı örnekler sunduğum bu tür gelişmelerin devam etmesi, medyanın da 
bunları kamuoyuna yansıtması üzerine, toplumun önemli bir kesiminde rahatsızlık başlamış 
ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları tepkiler  göstermeye başlamışlardır.

Tansiyonun iyice  artması üzerine 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında toplumdaki tansiyonu düşürmek için malum olan 18 Maddelik tedbirler paketi 
kararlaştırılmıştır. Cumhurbaşkanı ve tüm MGK üyeleri tarafından onaylanan bu paket, 
malum olduğu üzere hükümete tavsiye niteliğindeydi. Hükümet isterse bu tedbirleri kabul 
etmeyip uygulamaya koymayabilirdi. Ancak bu paket kabinede görüşülüp uygulamaya karar 
verilmiş ve Başbakanlık genelgesi ile icra için ilgili bakanlıklara  14 Mart 1997 tarihinde 



  

yayımlanmıştır. Bakanlıklar da bunları bağlı alt birimlerine yayınlamışlardır. Bu arada 
tedbirlerin uygulamasının takibi için MGK Genel Sekreterliği görevlendirildi, il ve ilçelerde 
takip kurulları oluşturuldu. Ancak uygulama yeterli etkinlikte olmayınca ve bazı benzer 
olaylar devam edince; 26 Nisan’dan itibaren Doğru yol partisinden bazı Bakan ve 
Milletvekilleri tepki göstererek istifa etmeye başlamışlardır.Kamuoyunda tansiyonun gittikçe 
artması üzerine Başbakan rahmetli Erbakan yeni hükümetin kurulma görevinin koalisyon 
ortağı Tansu Çiller’e verilmesi talep ve ümidiyle istifa etmiştir.

Bu noktada en önemli soru; Hükümetin istifası için herhangi bir askerin baskı, 
tesir veya telkininin olup olmadığıdır.Bu soruya da en doğru cevabı bizzat muhatapları 
verirler. Bizzat konunun muhatapları tarafından hiçbir askerin cebir şiddet uygulayarak 
istifaya neden olduğu belirtilmemiş olması bilakis bunun aksine beyanatlar olduğu hepimizce 
malumdur. Cumhurbaşkanı sayın Demirel rahmetli Erbakan’la konuşurken niye istifa 
ediyorsun, istifa et diyen mi var diye sorduğu zaman kendisi memlekette ki tansiyonu 
düşürmek gerek diye cevap vermiştir. Sayın Demirel daha sonra da 28 şubat akşamı ve 
sonrasında bütün devlet kurum ve kuruluşları görevindeydi. Bu asla bir darbe değildir 
demiştir. Yine sayın Şevket Kazan Refah Gerçeği kitabında özetle sayın Tansu Çiller’in 
koalisyonu bozabileceği yönünde duyumların alınması hatta Milliyet gazetesinde de buna 
benzer bir haberin yayınlanması üzerine rahmetli Erbakan’la konuştuğunu ve yeni bir 
protokol yapılarak başbakanlığın koalisyon ortağına devredilmesini 1 sene sonra seçime 
gidilmesini ve bu arada 3 kanunun da değiştirilmesine karar verdiklerini eğer kendileri istifa 
etmezse zaten hükümetin Refah-Yol’dan istifalar nedeniyle azınlık durumuna düştüğünü ve 
muhalefet tarafından verilecek bir gensoruyla da zaten düşürüleceğini ifade etmiştir. 

Sayın Meral Akşener’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma 
Komisyonuna açıklamalarından;"28 Şubat için "post modern darbe" denilmesinin sebebi şu: 
Askeriye direkt bir darbe değil, direkt bir baskı değil, "şunu şöyle yapacaksınız" demiş 
değil, ama medya, sivil toplum örgütleri ve İstanbul, bazı kanaat önderleri, iş adamları, 
sermaye gruplarının önde olduğu bir Manipülasyon ve bir psikolojik atmosfer yaratıldı. 
Ben samimiyetle kendim için söyleyeyim, bana gelen bir askerin bire bir yüzüme karşı "Hadi 
bakalım şunu şöyle yapın" dediğine hiç şahit olmadım. 

Rifat Serdaroğlu'nun 05.09.2013 tarihinde İnternette alınan bir yazısından alıntıyı 
sunuyorum. O günde Refahyol hükümetini yıkmak için çalıştık ve başarılı olduk. Bunu 
devamlı yazıyor, söylüyorum. Bugün 28 Şubat Davası sebebiyle tutuklu yargılanan 
zavallıların bunlardan haberleri bile yoktur. TBMM' de kurulan komisyona da yazarak, beni 
çağırmasını Nimet Baş isimli kişiden istedim. Çağıramadı.

Yine saadet partisi genel başkanı Prof.Dr. Mustafa Kamalak'ın 06.09.2013 tarihinde 
Habertürk tv'de konuk olduğu canlı yayında yaptığı açıklamalardan bazı alıntılar sunuyorum. 
Başbakan Yardımcısı Çiller'le başbakanlık konutunda ben Adalet Bakanı Ahmet İyimaya, 
Erbakan birkaç sefer bir araya geldik. Ne yapmak lazımdır diye konuşuldu ve denildi ki "3 
kanunu çıkarıp hemen nöbet değişimi yapalım" Yani "Başbakanlığı Çiller'e bırakalım" dendi. 
Bu noktada karar kılındı yani istifa falan değil. Öbür taraf dedi ki "nöbet değişimi yapalım" 
Nasıl olacak bu 3 kanun çıkartılacaktı, bu 3 kanun çıkarıldıktan sonra hoca başbakanlıktan 
çekilecek görev Çiller'e verilecekti. Ancak orada ben endişemi belirttim. Dedim ki "(Çiller'e 
eski başbakan olduğu için) Sayın başbakan Sayın Demirel'in başbakanlık görevini size 
vereceğinden emin misiniz? Vermeyebilir. "Tanıyorum, verecek" dedi. Neyse peki dedik, o 3 
kanunu çıkarmanın mücadelesini verelim dedik. Neydi o; 3 kanundan birisi siyasi partiler 
kanununun değiştirilmesi, yani 2820 sayılı siyasi partiler kanununda değişiklik 
yapılacaktı, bu bir. İki; milletvekillerinin özlük hakları ile ilgili kanunda değişiklik 
yapılacak, üç; seçim kanununda bir değişiklik yapılacak ve hemen seçimlere gidilecekti. 
Çiller şunu söyledi "Başbakanım gruba hakim olamıyorum, sanki Doğru Yol Partisi Refah 
Partisine çalışıyormuş gibi bir algı var. Bunu aşmamız lazım. Ne olur bunu aşmak için nöbet 



  

değişimini biran önce yapalım. Ben başbakan olduktan sonra bu kanunları kendi grubumu 
ikna etmek suretiyle çıkartırım ve derhal seçimlere gideriz....Bu şekilde peki dedik. Ancak 
D-8lerin kurulması ile ilgili bir çalışma vardı. Bu çalışmaları bitirelim, yani D-8leri kuralım, 
istifa ondan sonra olsun diye orada görüşüldü. Ama kendi aramızda da değerlendirme 
yapabilmek için görüş birliğine varıldı. Elbette Hoca istifa dilekçesini imzalarken bilgisi 
dahilinde imzalıyor. Ama bunun başka yolu olmadığını gördüğümüz için mecburen 
imzalıyor. Başka yolu yok, çare yok, niye çünkü dedim eğer biz görevi kendiliğimizden 
devretmeyecek olursak yarın muhalefet bir gensoru verir, 3 gün sonra da bir gensoruyla 
düşürülürüz. Şu halde biz dostluk ilişkisine, kardeşlik kurallarına, protokol sözleşmemize 
bağlı olarak istifa dilekçemizi Cumhurbaşkanına sunalım diye konuştuk ve sanıyorum 278 
imza toplandı; bizim milletvekillerimiz den ve Doğru Yol Partisinden. Buna Büyük Birlik 
Partisinden 8 milletvekili de iştirak etti sonradan. Yaklaşık sanıyorum 290'a yakın imza 
toplanmış oldu. Bu imzaların eşliğinde hoca istifa dilekçesini Cumhurbaşkanına sundu. O 
imzalar şöyle idi Çiller'in başbakanlığında kurulacak bir hükümete güvenoyu vermeyi 
taahhüt ediyoruz biçiminde idi. Ancak yazık ki bizim endişemiz gerçekleşti, Demirel Çiller'e 
değil de Mesut Yılmaz'a görevi verdi. 

Bizzat konunun muhatapları tarafından hiçbir askerin baskı şiddet veya 
zorlamasından bahsedilmeyip, istifanın tamamen siyasi nedenler ve partilerin stratejileri 
nedeniyle olduğunu çok açık net ve hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ifade 
edilmesine rağmen bu açıklamalara her nedense iddianame de yer verilmemiştir. Çeşitli 
kitaplardan uzun uzun alıntılar yapan 1960’dan itibaren bütün darbeleri müdahaleleri uzun 
uzun anlatan bazı evrakları birkaç kere iddianamede tekrar eden davayla ilgisi olmayan bir 
çok evrakı iddianame ye koyan iddianameyi hazırlayan sayın savcı için bu beyanatların delil 
mahiyetinde hiçbir değeri yok mudur ? Niçin iddianameye alınmamıştır. İddianame de 
hükümet değişikliğini bu kadar açık ve net olarak açıklayan başka bir belge başka bir kanıt 
var mıdır ? Zaten objektif olarak tarafsız olarak hazırlanması gereken iddianame de sanıklar 
lehine bırakınız bir delili bırakınız bir  delili bir cümle dahi bulmak mümkün değildir. 

  Bu aşamada şunu sormak istiyorum: şayet, cumhurbaşkanı yeni hükümeti kurma 
görevini koalisyon ortağı Tansu Çiller’e verseydi bu gün istifa eden erbakan hükümetinin 
cebir ve şiddet kullanılarak ortadan kaldırılmasından bahsedilecek miydi ? biz bu şekilde 
suçlanacak mıydık? Peki, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini Tansu çiller’e 
vermemesinde herhangi bir askerin bir tesir veya etkisi var mı? Bunu da  Demirel; gayet net 
ve sarih bir biçimde, kendi iradesi ile karar verdiğini hiç bir askerin tesiri olmadığını 
açıklamıştır. Kendisi hayattadır. Gerekirse tanık olarak dinlenebilir.

Görüldüğü üzere, gerek rahmetli Erbakan hükümetinin istifası ve gerekse yeni 
hükümetin kurulması normal bir siyasi gelişme olup,siyasi hayatımızda buna benzer olaylar 
zaman zaman olmuştur. Peki hem Erbakan Hükümetinin istifasında, hem de yeni hükümetin 
kurulmasında hiçbir askerin menfi etkisi olmadığı bizzat muhatapları tarafından belirtildiği 
ve bu normal bir siyasi gelişme olduğu halde, biz burada neden yargılanıyoruz? Hal böyle 
iken iddia Makamı bizleri “cebir ve şiddet kullanarak  Türkiye Cumhuriyeti  Hükümeti’ni 
ortadan kaldırmaya veya görevleri’ni yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs 
etmekle suçlamaktadır.

  Bizzat konunun muhataplarınca hem hükümetin istifası ve hem de yeni hükümetin 
kurulmasında, hiçbir bir askerin menfi etkisi olduğuna dair beyanları olmadığı, ve tam 
tersine açıklamaları olduğu halde; iddia makamınca, bizler hakkında, kamuoyunu 
etkileyecek, kamuoyunda biz askerler hakkında menfi imaj oluşturacak şekilde, rütbesi, 
görevi, selahiyeti, sorumluluğu ve dosyadaki deliller farklı olan bizler hakkında genel 
ifadelerle klişe bir iddiada bulunmaktadır. Sayın iddia makamı, hangi askerin ne zaman, 
nerede ve nasıl bir cebir ve şiddet uygulayarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs 
ettiğini somut olarak ortaya koyacak mıdır ? Bende aynı iddia ile suçlanıyorum  sayın iddia 



  

makamı hükümeti ortadan kaldırmak için ne zaman, nerede, nasıl bir cebir ve şiddet 
kullandığımı somut olarak açıklamalıdır. Zira iddianame de benimle ilgili bu atılı suçla ilgili 
olarak somut hiç bir iddia ve kanıt göremedim. Hatta bırakınız cebir ve şiddeti telkin 
mahiyetinde dahi benim bu hükümet istifa etsin gitsin diye bir sözümü kanıtlarsa, ben şu 
andan itibaren konuşması keseceğim ve bütün iddiaları kabul edeceğim.

Bizzat muhataplar tarafından yapılan yukarıda belirtilen açıklamaları olmasına 
rağmen bazıları tanık olarak dinlenmemiş ve lehe deliller toplanmamıştır. Nedenini de 
anlamak mümkün değildir. Soruşturma 15 sene sonra başlatılmıştır o dönemdeki faaliyetler 
15 sene suç değildi de ne oldu ki 15 sene sonra suç olmuştur acaba bu zamanlama da 
Başbakan Erbakan’ın rahmetli olmasının ve en önemli şahitlik yapabilecek olan bu kişinin 
şahitlik yapamayacak olmasının arşivlerdeki kayıtların süre itibariyle imha edilecek 
olmasının acaba bu zamanlama da asıl kopyalarının bulunamayacak olmasının acaba bu 
zamanlama da bir etkisi var mıdır ?   

  Başbakan Erbakan rahmetli olmuştur ama diğer muhatap ve ilgililer hayattadır. 
Şayet mahkemeniz gerek gördüğü taktirde Cumhurbaşkanı Demirel’den, Başbakan 
Yardımcısı Çiller’den, İçişleri Bakanı Akşener’den, Adalet Bakanı Kazan’dan ve 
mahkemenizce tensip edilecek diğer ilgililerden sorulmasını talep ediyorum; hükümeti 
ortadan kaldırmak için herhangi bir cebir ve şiddet faaliyetime şahit olmuşlar mı veya 
böyle bir duyum almışlar mı? veya böyle bir duyum kendilerine intikal etmiş mi ?  daha önce 
söylediğim gibi, hatta bırakın cebir ve şiddeti, telkin mahiyetinde dahi benim hükümet istifa 
etsin gitsin gibi bir sözümü kanıtlarlarsa bütün iddiaları itirazsız kabul edeceğim.

Dördüncüsü bahse konu siyasal gelişmeye hiçbir asker dokunmadığı halde zamanın 
koalisyon ortağı olan refah partisine hukuk dokunmuş, anayasa mahkemesi,refah partisini 16 
ocak 1998 tarihinde kapatmıştır. Bu karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince de kanuna 
uygun bulunmuştur.    

Aslında Rahmetli Erbakan, büyük bir ileri görüşle hareket ederek, 1- kamuoyunda 
tansiyonu düşürmek 2- Partisinin stratejisini gerçekleştirmek 3- Anayasa Mahkemesinde ki 
hukuksal işlemi frenlemek için başbakanlığı koalisyon ortağına devrederek yumuşak bir 
geçişi amaçlamıştır. Buda istifanın siyasi nedenlerle yapıldığına dair bir örnektir.

MGK Kararları, İcra maksadıyla, Başbakanlıkça Bakanlıklara, Bakanlıklarca da 
bağlı birimlerine icra maksadıyla gönderilmiştir. İcra maksadıyla yapılan bu faaliyetler suç 
olmadığı halde Genelkurmay başkanlığında bu faaliyetlerin takibi için çalışmalar niçin 
suç olmaktadır ? Anlamakta güçlük çekiyorum.

Şimdi hakkımdaki iddiaları cevaplamaya geçiyorum.   Öncelikle şu hususu hassaten 
belirtmek istiyorum; iddianamede lehimize olan delillerin hiçbiri nazarı itibare alınmamış, 
bazı hususlar da olduğundan farklı ifade edilmiştir. Bunları sırası geldiğinde açıklayacağım. 
Dava dosyasında yer alan 28 Şubat süreci ve Batı Çalışma Grubu ile ilgili hiçbir belgede, o 
zaman Başkanı olduğum plan harekat dairesi’ne ve bana herhangi bir görev verilmemiştir. 
bu nedenle de hiçbir belge bana ve başkanı olduğum daireye gönderilmemiştir. Görev 
verilmediği bu belgelerin içeriği incelendiğinde görülecektir, plan harekat dairesine hiçbir 
görev yoktur dağıtım planlarından da bana ve başkanı olduğum daireye gönderilmediği 
görülecektir. Dolayısıyla ben bunların hiç birisini görmedim ve herhangi bir işlem de 
yapmadım. Neden görev verilmediğini şimdi açıklayacağım ancak öncelikle şu iki hususu 
ifade etmek istiyorum eğer bana verilseydi verilecek her görevi yapardım. Askerlikte ben bu 
görevi yapmam diye bir kaide yoktur. Verilen görev yapılır. 

İkincisi de şahsi kanaatim olarak söylüyorum batı çalışma grubunun çalışmalarının 
ve gerçek yazışmalarının gerçek yazışmalarının suç teşkil ettiği kanaatinde değilim. Ben 
Arnavutluğa gittikten sonra yayınlanan bana görev verilmeyen görmediğim 6 mayıs ve 27 
mayıs tarihli batı çalışma grubu harekat konsepti ve eylem planı isimli yazılar satır satır 
tutuklama nedenim olarak yazılmıştır. Görmediğim görev verilmeden bana gelmeyen hiçbir 



  

işlem yapmadığım evraklar benim tutuklama nedenim oluyor bu nasıl hukuktur nasıl bir 
adalettir takdirlerinize sunuyorum.

Şimdi bana neden görev verilmediğini arz edeyim. İç Güvenlik, Plan Hareket 
Dairesinin direkt olarak görev kapsamı içerisinde değildir. İç güvenlikle ilgili harekat 
başkanlığında ayrı bir daire vardır o nedenle iç güvenlikle ilgili konuları bu daire 
yürütmektedir.

 İkincisi de; Benim başkanı olduğum Plan Harekat Dairesi olarak o dönemde, 
Kuzey Irak’taki “Provide Comfort’ uçuşların kontrolü yani faaliyeti, Bosna-Hersek’teki Barış 
gücü operasyonu, Kardak Krizi, çeşitli ülkelerle ikili işbirliği faaliyetleri, Nato faaliyetleri ve 
en sonda Arnavutluk krizi ile ilgili yoğun bir çalışma içindeydi.

11-16 Mart 1997 tarihinde, Adatepe gemimiz ile Arnavutluk’tan içlerinde Bazı 
yabancıların da bulunduğu 213 vatandaşımızı tahliye ettik bilahare, krizdeki ilk 
karışıklıklardan hemen sonra, Mart sonu gibi,zamanın Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı sayın 
Onur Öymen ve Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Vural Avar’la 
birlikte, Askeri uçakla Bulgaristan ve Arnavutluk’a gidip bir ön görüşme yaptık ve bilahare 
döndük. Daha sonra da, 24 Nisan 1997 tarihinde, Uluslararası alba kuvvet komutan 
yardımcısı olarak Arnavutluk’a ayak bastım. 15 Temmuz’a kadar bu görevde kaldım. 
Gitmeden önce Kurban Bayramıydı 19 Nisan kurban bayramı idi.Bir kaç gün izin alıp 
Kıbrıs’a gittim.Yani netice olarak ben 15 Nisan’dan 15 Temmuz’a kadar buradaki 
görevimde değildim. Diğer bir ifadeyle Erbakan hükümetinin istifasından 2 ay önce 
Arnavutluğa gittim yeni hükümet kurulduktan sonra geldim. 

Arnavutluğa ilişkin görevimizle ilgili Genelkurmay başkanlığından aldığımız yazıyı 
ilk itiraz dilekçemizde sunmuş olmamıza rağmen maalesef iddianame de yer almamıştır bunu 
da arz etmek istiyorum. 

28 Şubat’la ilgili ve Batı Çalışma Grubuyla ilgili belgelerin hiçbirisi gelmediğini 
dahil. Diğer bir konu bana görev verilmediği için daireme görev verilmediği için gerek ben 
gerekse dairemden hiç kimse batı çalışma grubu toplantılarına çalışmalarına 
katılmamıştır. Tenzih ederim batı çalışma grubu çalışmaları bir suç teşkil ediyor mahiyetinde 
söylemiyorum aksi kanaatte olduğumu daha önce arz etmiştim.

 Diğer bir konu iddianamede yer alan giriş kartı, telefon rehberi gibi çeşitli 
listelerde benimde benim dairemden de hiç kimsenin ismi yoktur. Hakkımda hiçbir müşteki 
şikayeti yoktur. Yine rütbem itibariyle doğal olarak Yüksek askeri şura kararlarında bir 
dahlim olmamıştır. 

Mahkemenizin 12 Temmuz ve 06 Ağustos tarihli ara kararlarında yer alan Şemdin 
Sakık’ın sorgulanmasından sonra hazırlandığı belirtilen güçlü eylem planı komuta katına arz 
andıçını hazırlayan makam iddianamenin 584. sayfasında belirtilmiş olup, uzaktan yakından 
ilgim yoktur, hatta ilk defa iddianamede gördüm. Benim için bunu sehven yazılmış olduğunu 
değerlendiriyorum.

İddianamede beş yerde ismim geçmektedir. Bunları iddianamede yer alış sırasına 
göre sırayla arz edeceğim.İddianamenin 140. sayfasında yer verilen bir belgeye göre; 02 
Temmuz 1997 tarihinde, Genelkurmay Başkanlığı İnönü Salonu’nda, Batı Çalışma 
Grubu’nun katılımı ile yapılan özel takdim toplantısı’na katılmışım. Daha önce de arz ettiğim 
gibi Ben, 24 Nisan-15 temmuz 1997 tarihleri arasında Arnavutluk’taydım böyle bir 
toplantıya katılmam maddeten mümkün değildir. Ayrıca bu toplantıya ilişkin bir belge 
onayladığım ifade ediliyor. Herhalde iyimser düşünerek söylüyorum bu sehven yazılmıştır bu 
şey onayladığım belgeyi biraz sonra arz edeceğim. 

İkincisi iddianamenin 159. sayfasında 2001 yılındaki General-Amiral Oryantasyon 
seminerinde takdim edilecek İç güvenlik brifingini buranın üstünde hassasiyetle ifade etmek 
iç güvenlik brifingini irtica ile ilgili brifingi değil iç güvenlik brifingini onayladığım 
belirtilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, o sene terfi eden General ve Amirallere bir 



  

haftalık bir Oryantasyon semineri yapılır. Bu seminerler, ben bildim bileli yapılır bu günlerde 
yapılmıştır bu senede de yapılır bundan sonra da devam eder. Bu seminerde; Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile ilgili projeler, ikili işbirliği konuları, Barış Gücü faaliyetleri, NATO faaliyetleri 
ve müşterek eğitim faaliyetleri Türkiye’ye yönelik tehdit gibi çeşitli konularda terfi eden 
general ve amirallere bilgi verilir.Her bir konu ilgili J Başkanlıklarınca hazırlanır ve sunulur. 
Bunlardan Türkiye’ye yönelik dış tehdit İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlanıp takdim 
edilmiştir. 2001 yılında sunulan iç tehdit Brifingi de benim tarafımdan onaylanmıştır. Ancak 
ben 1998 senesinde Genelkurmayından tümgeneral rütbesiyle ayrıldım 2 görevden sonra 
korgeneral rütbesiyle Harekat Başkanı olarak döndüm bu onayladığım harekat başkanı 
olarak yapılmıştır. Dolayısıyla bu iç güvenlik brifingi gelişmelere göre her sene 
güncelleştirilir. Eğer Türkiye’ye yönelik PKK, DHKP-C, TİKKO, HİZBULLAH şu bu gibi 
bir çok tehditler göz önüne tutulduğunda güncelleştirmenin gerekli olduğu ve geçmiş 
senelerle de benzeşebileceğinin normal olduğunu takdirlerinize arz ediyorum.

 İddianame de şöyle bir ifade var 2001 yılındaki ifade brifing 97 yılındakine 
benzeşiyor. Efendim tabi benzeşecek PKK gitti de MKK gelmedi ki bu devam ediyor. Bu 
seneyi alın bu sene de benzeşir.

Normal ve devamlı bir faaliyet olan ve 2001 general-amiral Oryantasyon 
seminerinde takdim edilen iç güvenlik brifing’nin 4 sene önce istifa eden bir hükümeti cebirle 
şiddetle ortadan kaldırmakla ne ilgisi vardır nasıl bir illiyet bağı vardır ben 4 sene önce istifa 
eden bir hükümeti tekrar kurup  bu brifing verildiği için bununla mı istifa ettirecem bununla 
mı ortadan kaldıracam bu niçin iddianame’ye delil olarak alınmıştır  anlamak mümkün değil.

 İddianamenin 248. sayfasında 07.07.1997 tarihli İçişleri Bakanlığı ile imzalanan 
EMASYA protokolü’nde parafemin açılmış olduğu ancak imzamın bulunmadığı 
belirtilmektedir. Bilindiği üzere Kamu kurum ve kuruluşları arasında faaliyetler genellikle bir 
protokole bağlanarak yapılır. İçişleri bakanlığıyla yapılan faaliyette de bu protokol hazırlanır 
bu protokol İçişleri bakanlığıyla beraber oturulup hazırlanır iki tarafta imza atar. Bu devamlı 
yapılır hatta bundan 3-4 ay önce yeni bir Emasya protokolü de hazırlanmıştır. Sayın savcının 
Emasya protokolü hakkında yeterli bilgisi yoksa niçin acaba Genelkurmay başkanlığına ve 
içişleri bakanlığına sorup öğrenmedi de bunu buraya bir suç delili olarak koydu anlamak 
mümkün değildir. 

Dördüncüsü iddianamenin 313. sayfasında yer alan bir görüşme tutanağı. İkili 
Askeri İşbirliği Kapsamında, 25 Mayıs 1998 tarihinde, İsrail’e yapılan benimde katıldığım 
yani hükümetin istifasından bir sene sonra bir ziyarete ait görüşme tutanağı olup; tutanakta; 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı ile ilgili İsrail’li general ve Orgeneral Çevik Bir’e 
ait iki satırlık bir ifade yer almaktadır. İç siyasete ilişkin bir tek kelime yoktur. Buna; 1 sene 
önceki hükümeti cebren ortadan cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmakla ne ilgisi 
vardır takdirlerinize sunuyorum.

Beşincisi ve benim iddianame de kanıt olarak sunulduğu iddia edilen ve 9 aydır bu 
nedenle hapis yattığım bir belge İddianamenin 83. ve 1298. sayfalarında yer alan, toplantı 
tutanağı olduğu iddia edilen, kimin hazırladığı ve ne zaman hazırlandığı belli 
olmayan,imzasız, onaysız, 6 sayfalık bir yazıya göre; 07 nisan 1997 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığı’nda bir toplantı yapılmış ben bu toplantıya katılmışım ve 4 
başlık altında maruzatta bulunmuşum. Bu yazının sonradan hazırlandığını bir şekilde 
genelkurmay başkanlığına sokulduğunu gerçek olmadığını sahte olduğuna dair güçlü bir 
kanaat oluşmuştur.

Nedenlerini şimdi açıklayacağım önce bu belge iddianame de yer alışına kadar olan 
bir safahat’a bakalım. Müşteki Tamer Tatar çeşitli belgeleri, kendisine bilinmeyen bir 
kaynaktan gelen belgeleri 19 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Başsavcılığına göndermiş oradan 
da Ankara Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir. Bu belgelere istinaden Nisan 2012’de bazı 
komutan ve arkadaşlarımız tutuklanmıştır. Efendim savcılığı da yanlış yönlendirmeye 



  

çalıştığını değerlendirdiğimiz muhtemelen bilinmeyen aynı kaynak bakıyor ki hala 
tutuklanmayanlar var bunun üzerine Genelkurmay antetli bir CD gönderiyor. İşte bu toplantı 
tutanağı olduğu iddia edilen tutanak Tamer Tatar’ın Ankara başsavcılığına ulaştırdığı CD’den 
çıkıyor. Daha sonra ne yapılmış ona bakalım efendim daha sonra ne yapıldığını 
iddianame’nin 88. sayfasından okuyalım. 

Genelkurmay Başkanlığından 7 nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldıkları 
belirtilen isimlerin listesinin istendiği ve 28 Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekindeki listede 
yazılı isimler aşağıda belirtilmiştir. Bu paragrafta şunu anlıyoruz şu anlam çıkıyor sanki 
savcılık 7 Nisan 97 tarihinde yapılan toplantıya katılanları Genelkurmay’dan sormuş 
Genelkurmay başkanlığı da 28 Ocak tarihli yazısına bir liste eklemiş. Toplantıya bunlar 
katıldı demiştir. Halbuki hakikat böyle değil efendim. İkisini de  sunuyorum. 

Savcılık 17 Ocak tarihli yazısıyla J başkanlarının numarasını yazmış bazılarının da 
soyadlarını yazmış bu J başkanlarının isimleri nedir demiş, soyadlarını yazdığımız kişilerin 
isimleri görevleri nedir demiş. Bunların adresleri nedir emekli olup olmadığını sormuş 
dolayısıyla Genelkurmay başkanlığı da istenen bilgileri göndermiş yoksa toplantıya 
katılanlar diye bir liste göndermemiştir. 

İddianame de her nedense kelime oyunları yapılarak gerçek durumdan farklı bir 
anlam farklı bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. 

Daha sonra ne olmuş belge ile ilgili olarak da daha sonra iddianamenin 83. 
sayfasında şu ibareler yer almakta 7 nisan tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı 
gizli ibareli 6 sayfadan oluşan belge parantez içinde belge aslı belge aslı emanetimizin 
2013/10 sırasında kayıtlı olup belgenin onaylı sureti Genelkurmay Başkanlığının 30 Ocak 
2013 tarihli cevabi yazı ekinde başsavcılığımıza gönderilmiştir. Yine aynı sayfanın alt 
paragrafı genelkurmay başkanlığından gönderilen belge emanetimizin 2013/26 sırasında 
kayda alınmış olup emanet makbuzu ve belgenin onaylı sureti 3. klasör sayfa 284 ila 294 
arasında bu ifadeden doğal olarak şunu anlıyoruz. 

Genelkurmay Başkanlığı 30 ocak tarihli yazısıyla bu Tamer Tatar’dan gelen 
belgeyi bulmuş bir yerden ve bunu da onaylamış savcılığımıza göndermiştir. Emanette 
alınan surette genelkurmay başkanlığın onayladığı surettir. İddia makamına soruyorum bize 
belgenin aslını ve onaylı suretini gösterebilirler mi? Kimin onayladığını bi görebilir miyiz ? 
Efendim gösteremezler çünkü belgenin ne aslı vardır ne de onaylı sureti vardır ? Aslı 
denilen Tamer Tatar’dan gelen nüsha’dır. Onaylı denen de Genelkurmay Başkanlığından 
gelendir. Halbuki genelkurmay başkanlığı onaylamamıştır. Hatta daha önce de ifade edildi 
şüphe içeren bir ifade ile orjinalinin bulunamadığı orijinalden mi fotokopiden mi fotokopi 
yapıldığının anlaşılamadığını belirterek göndermiştir. 

Buraya kadar söylediğim şey bu Genelkurmay başkanlığının asıl gönderdiği yazı 
buraya kadar söylediğim şeyleri Genelkurmay başkanlığına bir dilekçe verdik, Genelkurmay 
başkanlığı dilekçemize cevap verdi buraya kadar söylediğim şeylerin tamamına onayladığına 
dair yazıyı hem okuyup arz edeceğim, hem de size sunacağım. 

  11 Ekim 2013 tarihli Genelkurmay Başkanlığının yazısı; Dilekçeye konu edilen 
hususlar hakkında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi-B yazısı ile 17 Ocak 
tarihli yazı 7 nisan 1997 tarihi itibari ile aşağıdaki belirtilen makamları temsil eden kişiler 
ile soyadları belirtilen kişilerin açık kimlikleri rütbe ve görevleri emekli olup olmadıkları 
mevcut ise açık adreslerinin bildirilmesi istenmiştir. İlgi-C yazı ile de 30 Ağustos talep 
edilen görev yerlerinde çalışan personelin kimlik ve adres bilgileri gönderilmiştir. İlgi-Ç 
yazı ile yine Cumhuriyet başsavcılığının 18 Ocak tarihli yazısı Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından 7 nisan 97 tarihli toplantı tutanağının yazı ekinde kopyası 
gönderilerek bu yazının veya imha edilmişse imha tutanağının bulunup bulunmadığının 
sorulması üzerine yapılan inceleme sonucunda genelkurmay genel sekreterliği kayıtlarında 
imzasız ve orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan ilgi-Ç yazı ekindeki yani 18 



  

ocak tarihli cumhuriyet başsavcılığı yazısının ekindeki belgenin aynısı olan tutanak tespit 
edilerek ilgi-D yazı ile gönderilmiştir. 30 ocak tarihli yazı söz konusu yazı ilk kez 
genelkurmay başkanlığı tarafından gönderilmeyip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
yazısının kopyasını ekleyerek sormasını üzerine yapılan araştırmada bulunduktan sonra 
özellikleri de belirtilerek gönderilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından 7 nisan 97 tarihli toplantıya katılanların isim listeleri istenmeyip o tarihte belli 
makamlarda görev yapan kişilerin bilgileri istenmiştir. Dolayısıyla gönderilen kimlik 
bilgileri toplantıya katılanların değil o tarihte belirtilen makamlarda görev yapanların 
bilgileridir. 

Diğer enteresan bir hususta toplantıya ilişkin hiçbir başka belge bilgi bulunamazken 
bu belgenin 1997 yılından 2013 yılına kadar genelkurmay genel sekreterliğinde bulunduğu 
makamda 16 sene kalmış olmasıdır. 16 senede belgenin bulunduğu makamdan görev 
değişikliği nedeniyle en az 5-6 kişi gelip geçmiştir. Her gelen kişi masasını bir temizler, 
bilgisayarını bir temizler. Bu belgeyi gören kişi bunun aslı arşivdedir diye düşünür normal 
olarak yırtar atar. En iyimser düşünceyle arşive gönderir.  Bu belgenin 16 sene o makamda 
kalıp kalmadığını anlamak gayet kolaydır. Orada görev yapan daha önce görev yapan 2-3 kişi 
çağırılır. Kendi çalıştıkları dönemde bu belgeyi görmüşler mi ? Kendilerinden sonrakine 
teslim etmişler mi? Bunu sorarız ve 16 sene orda kaldığımı yoksa sonradan konuldu mu ? 
Gayette rahatlıkla ortaya çıkar. Bu belge sonradan hazırlanmıştır. Sahte olduğuna dair 
güçlü bir kanaat oluşmuştur ve bir şekilde genelkurmay başkanlığına sokulmuştur. 

 Belgeyle ilgili detaylı bir incelemeyi yazılı savunmamın EK-B'de sundum. Şimdi 
ben daha önce arkadaşlarımda bazılarını ifade ettikleri bi kaç kanıtı sunmak istiyorum. 
Genelkurmay Başkanlığında toplantılar; MY 75-1/A EK-R’ye göre düzenlenir, tertip ve idare 
edilir,bu toplantı tutanağı da aynı dökümanın “M” ekine göre hazırlanır. Kesin ve net olarak 
ifade ediyorum ki Genelkurmay başkanlığında iddianame de yer alan böyle bir tutanak 
kesinlikle olmaz. Tutanağın 75’e 1 ek M’si ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Tamamen 
farklıdır. Toplantı tutanağı olduğu iddia edilen belgede toplantıyı düzenleyen karargah 
toplantının konusu gündem maddeleri karar ve netice toplantıya katılanların imza bloku ve 
imzaları yoktur. Toplantı tarihi normal olarak format içinde yer alır burada sağ üst köşeye 
yazılmıştır o da yanlış yazılmıştır. 07 nisan diye yazılmıştır. Bizde belgelerde 07 diye 
yazılmaz 07 sadece mesajlarda kullanılır. Örnek 07.15.00 nisan 1997 demektir ki 7 nisan saat 
15 burada o da yanlış yazılmıştır. Toplantıya katılanların imza bloğu açılmamıştır. 
Genelkurmay’da hiçbir doküman imzasız olmaz tutanağı hazırlayanın adı soyadı rütbesi 
görevi yazılır ve imzalar. Bu toplantı tutanağı iddia edilen belge özellikle imzasızdır. Çünkü 
oraya isim yazdığınız taktirde bir imza attırdığınız takdirde o kişi buraya çağırılır sorulur 
tutanağın sahte olduğu hemen ortaya çıkar. Bu özellikle imzasız olarak bırakılmıştır. 

Tutanak normal olarak bir başyazı ekinde toplantıya katılan makamlara gönderilir. 
Bu gönderilirken de toplantı tutanağının her sayfanın üst kenarına örnek olarak söylüyorum 
genelkurmay genel sekreterliğinin şu tarih ve sayılı yazısına örnek EK-A şu toplantı tutanağı 
diye her sayfasına yazılır. Çünkü baş emirden ayrılınca bu neye ait olduğu ortaya çıkar. Bu 
kesinlikle öyle bir şey yayınlanmamıştır. Yine genelkurmay başkanlığından bilgi istenmişti 
ve genelkurmay başkanı bilgi göndermişti o bilgi istenmeyle ilgili yazısına başsavcılığın her 
nedense Çetin Dizdar unutulmuş ama bu toplantı tutanağında Çetin Dizdar’ın ismi 
bulunmaktadır. Yine bu toplantı tutanağı olduğu iddia edilen yazıda Tümgeneral Ersin 
Yılmaz’ın hem ismi hem rütbesi yanlış yazılmıştır. Tuğgeneral Ersin olarak yazılmıştır. 
Bunun doğrusu Tümgeneral E. Yılmaz olarak yazılması. Genelkurmay’da görevli bu tutanağı 
hazırlayan bir subay hem rütbesini hem ismini yanlış yazar mı ? 

 Bu tutanağa göre toplantı saat 15’te yapılmış. Genelkurmay 2. başkanı Çevir Bir 
saat 16’da da Ayseli Göksoy’u makamında kabul ediyor yani gitmesi gelmesini de çıkarın 



  

toplantı 1 saat sürmüş. 27 kişi ki bazıları 2 kere konuşmuş 128 başlık altında görüş bildirmiş 
1 saatte 128 başlık altında görüş bildirilir mi ? Toplantı tutanağı olduğu iddia edilen yazıyı 
her kim hazırlamışsa herkese bir şey bulaştırmak için biraz ipin ucunu kaçırmış. Yine bu 
tutanak olduğu iddia edilen yazıda Albay Cengiz Koşal’a söz verildiği halde iddia edildiği 
halde toplantıya katıldığı iddia edilen bir çok general’e söz verilmiyor bu da 
genelkurmay’daki bir toplantıda uygun bir şey değildir. Diğer tarafta ki örnekleri yazılı 
ifademde takdim ettim. Toplantıya katılan ast rütbedeki generaller komutanları için öyle 
şeyler söylüyor ki bu genelkurmay’da asla söylenecek şeyler değildir. 

Ben buraya kadar toplantı tutanağıyla ilgili bunun sahte olduğunu sonradan 
hazırlandığını bir şekilde genelkurmay başkanlığına sokulmuş olduğuna dair bir çok kanıt 
sundum. Sayın iddia makamı Tamer Tatar’dan gelen suretin Genelkurmay başkanlığında 
aynısının bulunmasının haricinde ki bu da onaylanmamıştır. Haricinde bu tutanağın gerçek 
olduğuna dair bize birkaç kanıt gösterebilir mi ?

Arz edilen bu hususlar muhacesinde tutanak olduğu iddia edilen bu şeyi asla 
kabul etmiyorum. Çünkü ben de böyle bir toplantıya katılmadım. Eğer bu toplantıya 
katılsaydım hiç kıvırmadan mertçe söylerdim. Ben bu toplantıya katıldım derdim. Şimdi 
toplantıda bana atfedilen 4 tane başlık var bu ilk 2’sini ben başka bir terörle mücadele bakın 
üstüne basarak söylüyorum. Terörle mücadele irticayla mücadele değil başka bir terörle 
mücadele toplantısı olabilir konferansı olabilir brifingi olur kullanmış olabilirim. 
Türkiye’ye yönelik tehdit belirlenmelidir. Daha önce de söyledim Türkiye işte PKK, TİKKO, 
HİZBULLAH, DHKP-C her şeyi var. Nerde ne kadar kuvvetleri var ne tür operasyon 
yapıyorlar nerden destek alıyorlar birbirleriyle irtibatı nedir ? Eylemlerini ne zaman 
yapıyorlar gibi bir çok hususun belirlenmesi lazım. Yani hastalığın teşhis edilmesi lazım ki 
ona göre uygulama yapılsın. Birinci söylediğim bu ama dediğim gibi başka bir terörle 
mücadele toplantısında söyledim. 2. de bununla sadece Silahlı Kuvvetler değil polis 
jandarma adliye ve devletin diğer kurum ve kuruluşları mücadele ediyor. Bunlar arasında bir 
senkronizasyon yani işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır. Şimdi benim bu başka bir 
terörle mücadele toplantısı brifingi konferansı her neyse söylemiş olabileceğim 2 husus 
alınmış buraya adapte edilmiş, bir de oraya eylem planı yazılmış. Ben kendimizin planları 
ile ilgili asla eylem planı lafını kullanmam. Kişisel o ya faaliyet planı derim ya operasyon 
planı derim ya hareket bu kesinlikle bana ait değil oradan adapte edilerek gönderilmiş.

Üçüncü başlık: iç güvenlikle ilgili  bir teşkilat kurulmalıdır. Bir önceki maddede 
bununla mücadele eden Devlet Kurum ve Kuruluşları arasında İşbirliği ve koordinasyon 
sağlanmalıdır diyen kişi ayrı bir teşkilat kurulmalıdır der mi ? Artı benim o sene o zaman 30 
seneyi aşkın bir tecrübem var. Ben silahlı kuvvetleri imkanları ve selahiyetleri alınacak 
verilecek polisin imkan selahiyetleri alınıp verilecek, MİT’in ki verilecek bunu mümkün 
olmadığın takdir edemez miyim ? Bunu her kim hazırlamışsa saçma sapan bir ifade 
kullanmış.

Dördüncü başlık: Devlet kuruluşları,  iş çevreleri, sendikalar ile irtibat yine bunu 
kim yazmışsa saçma sapan bunu ben değil benim seviyemdeki hiç kimse söylemez bir kere 
bu benim konumla ilgili değil. 

Genelkurmay başkanlığındaki toplantılarda efendim ben harekat başkanlığındaysam 
istihbarat şunu yapsın lojistik bunu yapsın diyemem onlara karışamam bu benim konumun 
dışında. Diğer taraftan devlet kuruluşlarıyla irtibat zaten doğal bir şey bunu söylemeye ne 
gerek var. Efendim iş çevreleriyle ve diğerleriyle kanuni çerçevede gerek duyulduğu takdirde 
bu irtibat yapılır. Artı bunu söyleyen kimse meslek kuruluşlarını söylememiş, sivil toplum 
kuruluşlarını söylememiş her nedense. 

Netice olarak böyle bir toplantıya kesin olarak katılmadım. Bu beyanlarda da 
bulunmadım ancak bana atfedilen bu 4 maddenin de hiç birisi hükümeti cebir ve şiddetle 
ortadan kaldırmakla da en küçük bir illiyet bağı da yok. Ancak iddianame’de benimle ilgili 



  

başka bir sübut delil kanıt hiçbir şey olmamasına rağmen ben bir tek bu sahte toplantı 
tutanağı olduğu iddia edilen kimin hazırladığı ne zaman hazırlandığı belli olmayan imzasız 
onaysız 6 sayfalık yazıya dayanılarak katılmadığım bir toplantıya katıldığım iddiasıyla 9 
aydır hapisteyim bunu kesinlikle merhamet imajı yaratmak için söylemiyorum, olan şeyi 
anlatıyorum tenzih ederim. Benimle ilgili bütün konuları arz ettim. 

Şimdi soruyorum ben ne yaptım da istifa eden bir hükümeti cebir ve şiddetle ortadan 
kaldırmaya teşebbüs ettim bana bir tane şunu yaptığın için denebilir mi? Yine soruyorum 
hangi hareketim hangi davranışım hangi fiilim hangi icraatım hükümeti cebirle şiddetle 
ortadan kaldırmayla en küçük bir illiyet bağı vardır bir örnek gösterilebilir mi ?

 Savcılıkta arz ettiğim gibi bana gelmeyen görmediğim evraklar tutuklama 
nedenimdi. Ben 9 sene önce emekli olmuş bir kişiyim bu gelir düzeyimle yurt dışına 
kaçacağım hem orda yaşayacağım hem de ailemi geçindireceğim. Bunu asla kabul 
etmiyorum.

Netice olarak: 28 Şubat süreci ve Batı Çalışma Grubu ile ilgili hiçbir belgede bana 
görev verilmemiştir, hiçbir belge bana ve başkanı olduğum Daireye gönderilmemiştir. 
dolayısıyla hiçbir işlem yapmadım. Ben ve dairemden hiç kimse, batı çalışma grubu şu bu 
çalışmalarına katılmamıştır. İddianamede yer alan giriş kartı, telefon fihristi gibi hiçbir 
listede benim ve dairemden hiç kimsenin ismi yoktur. İddianamede yer alan 5 husustan 3’ü 
normal karargah faaliyetidir 2’si de yanlıştır. 2 temmuzda toplantıya katılmadım, 7 nisan 
toplantısını arz ettim. İsrail, Emasya planı Brifing bunlar normal çalışmalardır. Hakkımda 
yine hiçbir müşteki şikayeti yoktur. Yüksek Askeri Şura kararlarında herhangi bir dahlim 
yoktur. Toplantı tutanağı olduğu iddia edilen belgeyi de kesinlikle kabul etmiyorum ve ben 
rahmetli Erbakan hükümetinin istifasından 2 ay önce Arnavutluktaydım yeni hükümet 
kurulduktan sonra döndüm.

 Açıkladığım ve takdirlerinize maruz olduğu üzere;  Şu unutulmamalıdır ki; bu türk 
ordusu memlekete her zaman, olmazsa olmaz derecesinde gerekli olan ve şart olan bir 
kuruluştur. Ordumuzun yıpratılması memleketimize hiçbir fayda sağlamaz ama dışarıdaki 
bazı  güçleri ve memleketimizi bölmek isteyenleri sevindirir. Bilerek veya bilmeyerek Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yıpratılmasına sebep olanlar gün gelir pişman olurlar. İnşallah o zaman 
iş işten geçmiş olmaz. Son sözüm;Mahkemenizden sadece adalet talep ediyorum."

"Savunmanızda 28 Şubat döneminde hükümete yönelik herhangi bir bastı cebir ve 
tehdit kullanılmadığını beyan ettiniz. Şimdi 28 şubat dönemi ile ilgili vefaat eden Güven 
Erkaya 28 Mayıs 1998 tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan Refah-Yol krizi nasıl 
atlatıldı başlıklı söyleşisinde 28 Şubat dönemi ile ilgili parlamento üyelerinin meseleyi 
siyaseten halletmeleri için bekledik. Verdiğimiz mesajları almadılar veya almak istemediler. 
Şimdi ikinci maddeyi uyguluyoruz. Diyor. 12 Haziran 1997 tarihli Hürriyet Gazetesi sanık 
Çevik Birin söylediği “gerekirse silah bile kulanınız” manşeti ile çıkmıştır. O dönemlerde 
kendisine atfedilen sanık Çevik Bir ve gazete tarafından yalanlanmayan bu söz Gazeteci 
merhum Mehmet Ali Birant’ın hazırlamış olduğu son darbe 28 Şubat adlı 2012 tarihinde 
yayınlanan belgeselin ardından o günlerde Hürriyet Gazetesi yazarı olan ve bu gün Sözcü 
Gazetesi yazarı Emin Çölaşan tarafından da doğrulanmıştır. 24.02.2013 tarihli köşe yazısı. 
Şimdi 28 Şubat döneminde verilen brifingler var. BÇG mensupları tarafından bu brifingler 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli, Askeri hakim ve savcılar, Yüksek mahkeme üyeleri ve 
basın mensupları olmak üzere pek çok kişiye verildi. Bu brifingler sonrası TSK’ya atfen 
çıkan manşetler şu şekilde 11 Hazıran 1997 Hürriyet Gazetesinde “Askerden Refah Partisine 
şok suçlamalar gerekirse silah bile kullanırız.”  12. Haziran 1997 Tarihli Sabah Gazetesinde 
“Türkiye Sizinle Gurur Duyuyor.Batı Harekat grubu kuruldu ordu irticayı izlemek için 
komuta kurdu. İrticaya karşı müdahale doktrini hala ne bekliyorsunuz”, 12 Haziran 1997 
tarihli Sabah Gazetesinde “Muhtıra Gibi Brifing”, 12 Haziran 1997 tarihinde Milliyet 
Gazetesinde “Ordudan son uyarı”, aynı tarihte Cumhuriyet Gazetesinden “gerekirse silah ile 



  

koruruz”, aynı tarihte Yeni Yüzyıl gazetesinde “ordudan son ihtar”, aynı tarihte Radikal 
gazetesinde “gerekirse silahla” şeklinde, aynı tarihte Posta gazetesinde “koruyacağız, 
devamında meclisi darbe korkusu sardı, gerekirse silah ile  koruyacağız ve kollayacağız” 
şeklinde manşet ve haberlerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu haberler ve manşetler o tarihte 
Genel kurmayın İlgili birimi tarafından yalanlanmamış olduğu anlaşılmıştır. Bu haber ve 
açıklamalar Anayasal düzenin işleyişine ve hükümete karşı cebir ve şiddet olarak 
değerlendirilmeyecekse sizce ne olarak değerlendirilebilir. Bunu nasıl açıklıyorsunuz." 

"Sayın savcı bu günde bir haberin çeşitli görüşte olan gazeteler kendi yorumlarına 
göre iletirler kendi yorumlarına göre manşet atarlar. Şimdi bazı gazeteler tahrik etmek için 
yazmış olabilirler. Bazı gazeteler kendi görüşüne göre manşet atmışladır. Bunlara bakarak 
silahlı kuvvetler cebir ve şiddet kullanıyor hükmüne varmak ne derce doğrudur taktirlerinize 
sunuyorum bu günde aynı şeyleri yaşıyoruz bir habere baktığımız zaman bir kısım gazeteler 
farklı aksettiriyor. Bir kısım gazeteler farklı aksettiriyor bu tamamen gazetelerin yorumudur. 
Genelkurmay her ilgili haberi tekzip edecek olsa bütün zamanını buna ayırması gerekir 
davalar yıllarca sürer fikir özgürlüğü var neticede hiç bir şey çıkmaz Genel Kurmay günlük 
faaliyetlerini yapamaz. Esas bundan rahatsız olanların dava açması onların ilgilenmesi 
gerekir görüşüm budur. "

" Burada genel olarak bakıldığı zaman hükümete karşı gerekirse silah bile kullanırız 
şeklindeki benzeri açıklamalar hükümete karşı bir tehdit veya baskı öğesini içerdiği açıkça 
anlaşılıyor. Bu şekilde Genel Kurmay’ı her an bir darbe yapacak, yahut da darbe hazırlığı 
içerisinde gösteren bir yanı ile de bir ithamda bulunan manşetlere neden cevap verilememiş 
yada bu konuda neden bir açıklama yapılmamıştır. "  

" Bunun muhatabı ben değilim. O sözün atfedildiği kişi burada kendisine de 
sorulabilir. Ki bunlar belki söylendiği zaman ben Arnavutluktayım dolayısı ile çok sıhhatli de 
takip edemedim onun için ne yapıldı ne edildi onu da bilmiyorum. Sayın Çevik Bir burada 
gerekirse kendisine de sorulabilir. "

"7 Nisan 1997 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı Merkez Karargahında Batı 
Çalışma Grubu adı altında bir toplantı yapılıyor ve o toplantıda seçilmiş meşru hükümetin 
nasıl alaşağı edileceği yönünde görüşler sarf ediliyor. Kararlar alınıyor. Ve ondan sonrada 28 
Nisan ve 29 Nisan 1997 tarihlerinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarına kamu personellerine 
yargı mensuplarını brifingler veriliyor ve yine 10 Haziran 1997 tarihlerinde çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarına YÖK başkanına ve mensuplarına yargının bir kısım hakim ve 
savcılarına brifingler veriliyor ve bu brifinglerden sonra toplumda bir hareketlilik başlıyor 
meşru hükümetin aleyhinde çalışmalar gösteriler yapılıyor. Sendikalar bildiriler yayınlıyor ve 
bu brifingler yapıldıktan bir  gün sonraki Genel Kurmay Başkanlık tarafından akredite 
edilmiş basın tarafından özellikle Hürriyet, Sabah, Yeni Yüzyıl, Radikal, Cumhuriyet 
gazeteleri tarafından biraz önce iddia makamında bazı manşetleri hatırlattı.  O manşetlerde 
brifinglerden alınan kararları kamuoyu ile paylaşıyor bu manşetler ile toplum üzerine bir 
panik ve korku havası estiriliyor meşru hükümete yönelik tehditler gazete aracılığı ile 
iletilmeye çalışılıyor. Siyaset kulislerinde İsmet Berkant’ın deyişleri ile 12 Mart daha 
doğrusu 60 ihtilali ile yassı ada hatıraları anlatılmaya çalışılıyor anlatıldığını söylüyor ve 18 
Haziran 1997 de de seçilmiş olan hükümet düşürülüyor. Tüm bu gelişmeleri siz bir tesadüf 
olarak mı değerlendiriyorsunuz?   Cevap vermiyorum.

"Şimdi siz ve diğer sanıklar,  seçilmiş meşru hükümete yönelik  herhangi bir maddi 
anlamda bir silahı kullanılmadığını ve dolayısı ile de hükümetin düşürülmediğini ve darbe 
fiililinin oluşmadığını söylediniz. Diğer sanıklarda aynı şekilde söyledi. Bir örnek vererek 
sorumu sormak istiyorum. Şimdi meşhur bu toplumunda çok yabancı olmadığı bir insanlık 
suçu vardı işkence suçu, şimdi işkence biliyorsunuz bir  maddi  fiziki işkence var birde 
psikolojik işkence var. Neticede psikolojik işkencenin tahribatının daha yüksek olduğunu 
uzmanlar dile getiriyor. Sizce maddi işkence ile psikolojik işkencenin araçları aynımıdır? 



  

Çünkü sanıklar maddi anlamda silah kullanılmadığı yönünde savunmaları söz konusu inkara 
yönelik savunma söz konusu dolayısı ile manevi baskı yapıldı mı" Cevap vermiyeceğim.   

 
57.C. SANIK KÖKSAL KARABEY MÜDAFİ AV. ÇAĞRI AYHAN 

ŞENEL'İN SAVUNMASI 

"Önce size mahkeme heyetinize Yargıtay 6. Ceza Dairesinin ve 2. Ceza Dairesinin 
emsal kararlarını sunmuştuk. Bu nedenle CMK.nın 173. madde kapsamında mahkemenizin 
vermiş olduğu ara kararın kanuna ve usule aykırı olduğunu düşünerek bu karardan rücu 
edilmesi talebini mahkemenize iletiyorum. Devamında mahkemenizin yapmış olduğu bu 
yargılamada atılı suç tarihi ve sanıkların hangi eylemlerde bulunduğuna ilişkin hususların 
net ve açık olmadığını belirtmek istiyorum. Özellikle suç tarihi iddia makamı tarafından 
iddianamede de açıklanmamıştır. Aynı şekilde yargılama başladıktan sonra da mahkemede de 
bu konuda herhangi bir yeni açıklama yapılmamıştır.  Yine aynı şekilde iddianameyi 
incelediğimizde iddianamede bir çok müştekinin bulunduğunu görmekteyiz. Bir kısım sivil 
bir kısım askeri personelin iddianamede yer aldığını görmekteyiz. Öncelikle atılı suçun 
incelenmesinde bu kişi özellikle özel kişi ve kuruluşların müşteki sıfatını kazanamayacağını 
belirtmek isteriz.  Atılı suçla hükümeti devirmek, men etmek, iş görmez hale getirmek ile bu 
müştekiler nasıl bağlantısı vardır. Atılı suç ile YAŞ kararları neticesinde yapılan bir idari 
işlemin nasıl bir bağlantısı olabilir.

 Suçun maddi unsurlarına ve manevi unsurlarının oluşmadığı ortadadır. Suç 
hükümeti devirmek ise bu cebir ile ve kasten yapılmak zorundadır. Burada ne bir cebir vardır 
ne kasıtlı olarak sanıkların özelde de müvekkilimin böyle bir kastı bulunmaktadır. Şimdi 
yasal çerçeve içerisinde  kurulan Batı Çalışma Grubunda bir takım kişiler görev almış ve bir 
takım eylemlerde bulunmuş olabilirler bunlar zaten kendileri eğer suç izafi edilmiş ise ona 
cevap vereceklerdir. Ancak müvekkilim zaten o çalışma grubunda yer alması askeri 
hiyerarşiye de uygun değildir. Hazırlık hareketleri neticesinde müvekkilimin, hazırlık 
hareketlerinin cezalandırılamayacağı hususunu çok detaylı bir şekilde açıkladım.  Ancak 
darbe suçu çok alelade bir suç değildir. Darbe suçunu irdelememiz açısından yasama 
organının hükümetin ve siyasi partilerin tek tek incelenmesi gerekir. Bu ülkemizdeki daha 
önce meydana gelen 1960 ve 1980 ihtilallerinde de zaten meclis yani yasama organı 
feshedilmiştir. Ülkede cumhur başkanı, başbakan herhangi bir sıfatı taşıyan herhangi bir 
görevli kalmamıştır. 28 Şubat davası denen bu davayı incelediğimizde Cumhurbaşkanı 
görevindedir. Hükümet görevinde kalmıştır Milli Güvenlik Kurulu kararlarına imza atmıştır. 
Şimdi burada siz hükümeti iş görmekten men etmek, iş göremez hale getirmekle suçlamayı 
kesinlikle kabul etmiyoruz.

 İddianameyi incelediğimizde müvekkilim muhatap olduğu zaten sadece ve sadece 
meşhur 7 Nisan 1997 tarihli belgede bir konuşma yaptığı iddiası vardır. Buna ilişkin olarak 
bu belge  1995 tarihli MY 75-1a yönergesine uygun olmadığını daha önce hem sanıklar hem 
de meslektaşlarım defalarca söylediler. Ben birkaç hususu belirteceğim. Toplantıyı 
düzenleyen karargah ibaresi olması gerekirken bu belgede bu husus yoktur. Konu kısmı 
yönergeye uygun değildir. Tarih kısmı yanlış bir şekilde belgeye yazılmıştır. Gündem 
maddeleri 4. satırdan itibaren başlaması gerekirken konuşmacının ad ve altlarında satırbaşı 
çizgisi kullanılarak konuşma metinleri sıralanmıştır. İmza toplantıyı düzenleyen kişi yani 
tutanağı tutan kişi  daha doğrusu tarafından bir imza rütbe isim yoktur. Bu toplantıyı hangi 
birim düzenliyorsa bu birim de birimde bu toplantı tutanağının bulunması gerekir bu da 
bulunmamıştır. Arşiv kaydı yoktur ve toplantıya katılanların Genel Kurmaydaki genel usul bu 
şekildedir. Toplantıya katılanlar bir katılım belgesini kendi aralarında  dolaştırarak imza 
ederler bu belgede maalesef bulunmamaktadır. Şimdi bunların hiçbir tanesi yok ancak bu 
belge her nasılsa dava dosyasında ve bu belgenin biz hiçbir şekilde yönergeye uygun 



  

olmadığını defalarca belirttik. 
Müvekkilin bu belgeye dayalı olarak tutuklanmış olması kanuna aykırıdır. 

Mahkemeniz 5 Eylül yanlış hatırlamıyorsam Genel Kurmay Başkanlığından bu belgeye 
ilişkin bilgi talebinde bulunmuştu ancak henüz cevap gelmedi. Biz Genel Kurmay 
başkanlığına sorduğumuzda 27 Ağustos tarihinde 11 ekim tarihli bir cevabi yazısı 
bulunmaktadır. Bu belge Genel Kurmay Başkanlığı kayıtlarında yapılan araştırmada yani 
Cumhuriyet Başsavcılığının 18 ocak tarihli yazısı sonrasında ve o yazının ekinde Genel 
Kurmay Başkanlığı’na sorulması neticesinde yapılan araştırmada imzasız orijinal olup 
olmadığı yada tıpkı çekim olup olmadığı şerleri konularak bulunmuştur. Bu belge ilk kez 
savcılık tarafından Genel Kurmay Başkanlığı’na gönderilmiştir. Daha da önemli husus 
iddianameyi incelediğimizde 28 Ocak tarihli Genel Kurmay Başkanlığı’nın  yazısında sanki o 
 toplantıya bir katılım listesi gönderildiği anlamına gelen ifadeler vardır. Halbuki Genel 
Kurmay Başkanlığı çok net bir şekilde bu cevabi şekilde isim listelerinin Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenmediğini o tarihte sadece belli makanlarda görevyapan kişilerin 
bilgilerini istediğini belirtmiştir ve dolayısı ile  gönderilen kimlik bilgileri de toplantıya 
katılanların kimlik bilgileri olup katılanların listesi değildir. Demektedir. Bu hususta 
toplantıya herhangi bir katılım listesinin olmadığını ve toplantıya özelde müvekkilimin ve 
ismi geçenlerin katıldığını hiçbir şekilde ispat edilemediğinin ortaya konmasıdır. Bu 
belgeyi de ben mahkemenize sunuyorum. Bunun dışında müvekkilin tutuklanmasında gerekçe 
gösterilen 4 nisan, 10 nisan,  29 nisan, 6 mayıs ve 27 mayıs tarihli belgelerde müvekkile 
hiçbir şekilde bu belgeler tebliğ edilmemiştir. Gönderilmemiştir. Dağıtım planları 
incelendiğinde müvekkilin görev yaptığı plan harekat dairesinin olmadığı çok açık bir şekilde 
görülecektir. Müvekkil bu belgeler ile ilgili gönderilmediği için herhangi bir çalışması da 
olmamıştır. Herhangi bir emir de vermemiştir vermesi de zaten askeri usule göre mümkün 
değildir. Yine çok kısaca zaten müvekkilim o toplantı belgesinde söylediği iddia edilen sözler 
ile ilgili çok geniş bir açıklama yaptı ben çok kısa bir beyanda bulunacağım onunla ilgili.

 Müvekkilin söylediği iddia edilen bir cümle senkronizasyon şimdi bu kurumlar 
arası işbirliği ve koordinasyon demektir. Bunu söyleyen bir kişi iç güvenlikte ayrı bir teşkilat 
kurulmalıdır sözünü söylemesi beklenemez ve bunlar ifade tutanağında da belirtilmiştir 
savcılık aşamasında başka bir toplantıda söylenmesi muhtemel sözlerdir. Bu toplantıda zaten 
müvekkil bu toplantıyı hatırlamadığını ve katılmadığını söylemektedir. O nedenle de bu 
toplantının zaten konusuyla da amacıylada ilgisi olan şeyler değildir. Diğer hususlarda diğer 
söylediği iddia edilen sözlerde müvekkilin görev alanı ile ilgisi olmayan şeylerdir. Ve 
müvekkil kendi görev alanı ile ilgili olmayan bir konuda amirlerinin de yanında beyanda 
bulunması imkanı yoktur. Tutuklamaya gerekçe gösterilen bir başka belge Şemdin Sakık 
gülcü eylem planıdır. Şemdin Sakık ile hazırlandığı iddia edilen bu hususu çok hızlı bir 
şekilde ifade edeyim. Müvekkilin bu belgenin hazırlanmasında uzaktan yakından bir ilgisi 
yoktur o tarihlerde o konu ile ilgili zaten müvekkil çalışmamaktadır. Ancak nedenini 
anlamadığımız bir şekilde müvekkil irtibatlandırılmak istenmektedir. Aynı şekilde 2 Temmuz 
1997 tarihli özel takdime katıldığı iddiası bulunmaktadır. Bunda bunun belgelerini biz daha 
önce mahkemenize de sunduk müvekkil 24 Nisan 1997 tarihinde Arnavutluğa gitmektedir. 
ALBU operasyonunu yönetmek amacı ile ve 15 Temmuz 1997 tarihinde yurda dönmüştür bu 
tarihler arasında Türkiye de değildir. Ve özel takdimin yapıldığı tarih 2  Temmuz 1997  dir. 
Bu tarihlerde bu takdime katılması da  mümkün değildir. Şimdi bu takdimin Genel Kurmay 
Genel Sekreterliği tarihçesinde yer aldığı iddianamede belirtilmektedir. Buradaki general 
amiral takdimi ile her general amiralin söz konusu takdime katıldığı anlamı çıkmamalıdır. Bu 
genel bir ifadedir. Bu belgeye dayanarak da suç isnadında bulunmanın kanuna aykırı 
olduğunu düşünüyoruz. Yine aynı şekilde iddianamenin 159. sayfasında 2001 yılındaki 
oryantasyon seminerinde takdim edilecek iç güvenlik brifingi iddiası var bu da çok rutin ve 
her zaman yapılan bir faaliyettir. Bu belge ile atılı suçun ilgisi ve bağlantısı 



  

bulunmamaktadır. Ancak nedense iddianamede  yer almıştır yine içişleri bakanlığı ile 
imzalanan EMASYA protokolü 07.07.1997 tarihli bu belgede de müvekkilin parafı açılmış 
ancak imzası bulunmadığı belirtilmiştir. Çünkü müvekkilin imzası bulunmaz çünkü o 
tarihlerde müvekkil Arnavutluktadır. Ancak bu belgede atılı suç ile hiçbir ilgisi yoktur 
tamamen devlet kurumları arasında yapılmış bir protokoldür ve halihazırda da müvekkilden 
sonra da devam etmiştir beklide devam etmektedir. Müvekkil 24 Nisan 1997 tarihinde 
Arnavutluk’a gittiği sunduğumuz belgelerde de sabit olduğuna göre iddia makamına şu 
soruyu sormak isteriz. Müvekkil 24 nisanda ülkeden ayrılıyorsa ve 15 Temmuz da ülkeye 
dönüyorsa atılı suçu işleme kabiliyeti ve imkanı varmıdır. Varsa bunu nasıl yapabilmiştir 
yoksa böyle bir imkan yoksa müvekkil hakkında bu dava neden açılmıştır. Dosya içeriğindeki 
belgelerde incelediğimizde 4 Nisan 97 tarihinde  bir kuruluş çalışma grubu kuruluş emri 
yayınlandığı görülmektedir. 10 nisan 97de de Batı Çalışma Grubu’nun oluşturulmasına dair 
bir yazı hazırlanmıştır. Diğer resmi tatil ve dini bayramlarda göz önüne aldığımızda 24 
Nisanda ülkeye görev amacı ile terk eden müvekkilin 54. hükümetin istifasında nasıl bir dahli 
olmuştur. Bu hususun net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Bu nedenle de atılı suça 
ilişkin suçlamaları kabul etmemekteyiz.

28 Şubat sürecine dair kısa bir açıklama yapmak isterim. Milli Güvenlik Kurulu 
toplanmıştır başbakan ve bir kısım bakanlar bu toplantıya katılmışlardır ve bu toplantı 
neticesinde kararlar alınmıştır kararları başbakanda imzalamıştır ve bu kararları imzalarken 
de herhangi bir baskı altında kalmadığını da MGK tutanaklarında çok net bir şekilde 
görmekteyiz  ve bu kararlar neticesinde diğer bakanlıklarda kurulan çalışma gruplarına 
benzer bir çalışma grubu Genel Kurmay bünyesinde kurulmuştur ve irtica ile mücadele 
konusunda sadece Genel Kurmay Başkanlığı bir çalışma yapmamıştır. Başbakanlığa bağlı 
Mit Müsteşarlığı da bir çalışma yapmıştır ve bu çalışmaya ilişkin bir takdim metni 
hazırlanmıştır. Bu takdim metni iddianamenin 331. klasörü ek klasörü 188-190 sayfalarında 
yer almıştır ancak yine nedenini anlamadığımız bir şekle bu takdim metninin sadece kapak ve 
içindekiler bölümü ek klasörlerde yer bulmuştur. Takdim metninde hangi ifadeler 
bulunmaktadır. Hangi önlemlere işaret edilmiştir. Bu maalesef iddianamede yer bulmamıştır. 
Ve ek klasörlerde de yer bulmamıştır. Biz mahkemeden MİT Müsteşarlığına yazı yazılarak 
bu takdim metinin metin kısmının istenmesini talep ediyoruz.

 Neticesinde devletin ilgili kurumları Milli Güvenlik Kurulu kararları ışığında çeşitli 
çalışmalar yapmıştır ve bu çalışmalarda yine devletin ilgili kurumları arasında bilgi paylaşımı 
şeklide devam etmiştir daha sonrasında da Haziran ayın hükümet ortakları kendi aralarındaki 
karar ile istifasını cumhurbaşkanına sunarak hükümet son bulmuştur. Herhangi bir devrilme 
herhangi bir iş görmekten men etme gibi bir durum söz konusu değildir. 

Sonuç olarak atılı suçun hiçbir unsuru bu davada gerçekleşmemiştir. Hiçbir belge 
nazarında müvekkil özelinde bu suçun işlendiğine dair belge kanıt delilde bulunmamaktadır. 
Tüm belgeler 16 yıl öncesine ait belgelerdir. Müvekkilin delil niteliği taşımayan bir belgede 
sadece ve sadece bir konuşma yaptığı iddiası müvekkil hakkında kuvvetli suç şüphesinin 
olmadığını ispat etmektedir  ben bu nedenlerle müvekkilimin öncelikle tahliye edilmesini ve 
yargılama neticesinde de beraat kararı verilmesini mahkemenizden talep ediyorum. "

58.A. Sanık KURTULUŞ ÖĞÜN 12.03.2013 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığındaa verdiği ifadesinde özetle (Kls. 316); 

"1993 Ağustos 1997 Ağustos tarihleri arasında Genelkurmay Elektronik Sistemler 
Komutanı (Genkur.Elk.Sis.(GES) K.) olarak görev yaptığını, 1997 Ağustos ayında 
Belçika’ya dış göreve gittiğini, 1999 yılında Diyarbakır ili Kolordu Komutan Yardımcılığına 
atandığını, 2001 yılında emekli olduğunu,  

07 Nisan 1997 tarihinde GES Komutanı olarak Genelkurmay İstihbarat Başkanı J-2 



  

Çetin SANER’e bağlı olduğunu, GES Komutanlığının Genelkurmaya bağlı birlik olarak 
tanımlandığını, tugay seviyesinde generalin kıt’a görevi olduğunu, diğer daire başkanlarının 
terfi etmek için kıt’a görevini yapmalarının gerekli olduğunu, GES Komutanlığının Gölbaşı 
Haymana yolu üzerinde olduğunu, Genelkurmaya 47 km.uzaklıkta bulunduğunu, GES 
Komutanlığının görevinin düşmanın silahlı kuvvetleri konusunda istihbarat yapmak 
olduğunu, 07 Nisan’da Genelkurmayda Çevik BİR’in yapmış olduğu toplantıya 
katılmadığını,  

Aradan 15-16 yıl geçtiğini, Genelkurmayın irtica brifingleri ile ilgili mesaj 
formlarını hatırlamadığını, brifinge katıldığını da hatırlamadığını, bu tarihlerde BÇG’nin 
kurulduğunu ve faaliyet yürüttüğünü duyduğunu, bizzat BÇG’de çalışıp görev almadığını, 
görevinin dış istihbarat olduğunu,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; kamuoyunun yönlendirilmesi için o tarihlerde medyanın kullanıldığını, 
belgenin 5/a maddesinde “yaşanan sorunun bir yanıyla bir siyasi iktidar meselesi” 
ifadelerinden varolan iktidarı yıkma, devirme anlamının çıkabileceğini,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; eylem planının 12 nolu faaliyet planının d bendinde belirtildiği üzere siyasi 
parti ve belediyelere karşı örtülü psikolojik harekât uygulanmış olabileceğini, eylem planının 
24 nolu faaliyet planı c/3 bendinde belirtilen basın ve yayın organlarında Aczimendi, 
Üfürükçü Hoca v.b.konuların devamlı gündemde tutulduğunun doğru olduğunu, 

 Belgelerden anladığı kadarıyla o dönemdeki hükümetin devrilerek yerine yeni bir 
hükümet getirmek için bir çalışmanın içine girildiği ve bu sebeple de BÇG’nin kurulduğunu 
anladığını,  

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgenin 1-b-8 maddesinde belirtilen “milli iradenin üstünlüğü 
aldatmacası” “demokrasinin nimetlerinden istifade ederek iktidar olduklarında aynı 
yöntemlerle iktidardan uzaklaştırılabileceklerini ummak gaflettir” ifadelerinin demokrasiye 
ve  Anayasal sisteme aykırı olduğunu,  

1-b-10 maddesinde belirtilen “ciddi ve köklü tedbirler ve müdahaleden” kastedilenin 
BÇG’nin kısa zamanda hükümete karşı bir müdahale hazırlığı içinde olduğunu,  

2-ı maddesinde belirtilen “koruma kollama görevi” ile ilgili olarak belgede açıkça 
belirtildiği gibi BÇG’nin hükümete karşı bir darbe yapmak için çalışdığının görüldüğünü, 12 
Eylül’de de koruma ve kollama görevine değinilerek bir darbe yapıldığını, 12 Eylül’de 
toplumun sağ ve sol diye kamplara ayrıldığını, çatışma ortamı olduğunu, BÇG’nin kurulduğu 
dönemde bu olmadığı için BÇG’nin aynı zamanda halkı, toplumu ve belgelerde belirttiği 
kişileri ikna etmek için psikolojik harekât uyguladığını, 

 Belgenin 2-a-f bendinde belirtilen “irticai görüş ve eğilime sahip olmak, bu 
personelin temizlenmesi” ifadesinden kastedilenin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uyguladığı 
kriterin, kişilerin ailesi ile birlikte belli toplantılara katılıp katılmadığı, eşinin başörtülü olup 
olmadığına bakılarak tespit edilme olduğunu, istihbarat subaylarının yazmış olduğu bilgiler 
doğrultusunda askeri personelin YAŞ kararı ile veya Kuvvet Komutanlığının kararları ile 
görevden atıldığını, 

O dönemde televizyon ve gazetelerde “Fadime ŞAHİN,” “Müslüm GÜNDÜZ” 
“Âczimendiler” “Tarikat ve Cemaat Haberleri” “Temiz Toplum” “Aydınlık İçin Bir Dakika 
Karanlık” eylemlerinin psikolojik harekât malzemesi olabileceğini, bir senaryonun parçası da 
olabileceğini,  

BÇG’nin o tarihte il bazında bilgi topladığını,  
ÖZEL OTURUM İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER başlıklı (04 Nisan 1997 

tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması ile ilgili belgenin ekinde bulunan ) el yazısında özetle, 
BÇG çalışmalarının bir darbe çalışması olduğu ve amacının hükümeti askeri müdahale ile 



  

devirmek olduğu, BÇG lideri tarafından alınan bu notlarla ilgili olarak ifadesinde; Belgeyi 
incelediğini, belgede çalışma şekli olarak belirtilen cümlenin devamında daire başkanları ile 
başladığı için bu belgeyi düzenleyenin bir J Başkanı olabileceği kanaatinin kendisinde 
oluştuğunu, acil tedbirler denilerek maddeler sıralandığına göre o dönemdeki Genelkurmay 
Harekât Başkanının notu olabileceğini,

BÇG’de herhangi bir faaliyette bulunmadığını, BÇG ile ilgili belgeleri incelediğinde 
BÇG’nin o dönemde varolan hükümeti siyasetten ve iktidardan uzaklaştırmak, onları takip 
edip izlemek için kurulduğu kanaatinin kendisinde hasıl olduğunu, 

Batı Çalışma Grubunun basın yayın organları ve psikolojik harp yöntemlerini 
kullanarak, olumsuz faktörleri öne çıkarıp, toplumu ikna edip, kendi amaçlarına ulaşmak için 
önemli adımlar attıklarını, BÇG’de çalışmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
58.B. Sanık KURTULUŞ ÖĞÜN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 10.12.2013 tarihli 46. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Savunmamı görev yaptığım birliğin görev tanımı ve çalışma yöntemi, savcılıkta 
verdiğime ilişkin beyanlar ve esas hakkındaki savunma sırası ile yapacağım.

1993-1997 yıllarında 4 yıl süre ile genelkurmay elektronik sistemler komutanı 
olarak görev yaptım, tümgeneralliğe terfi ettirilmemden sonra 2 yıl süre ile Belçika da 
takiben 2 yıl süre ile Diyarbakır'da çalıştım ve 30 Ağustos 2001 tarihi itibari ile emekliye 
ayrıldım, 2 yıl Koramiral Atilla Tuzman ve 2 yıl Korgeneral Çetin Saner'e bağlı olarak 
toplam 4 yıl görev yaptığım Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlık Karargahı, 
Genelkurmay Karargahına 47 kilometre mesafede bulunmaktadır, Genelkurmay Elektronik 
Sistemler Komutanlığı tugay eşiti bir birlik olup, genelkurmay bağlı birlikleri 
kategorisindedir, komutanlığın görev tanımı özetle; hedef ülke Silahlı Kuvvetleri istihbaratı 
yapmaktır, savaş ve barış dönemini istihbarat çalışmaları arasında hiçbir fark olmayan 
komutanlık faaliyetlerini 365 gün, 24 saat ve vardiya esasına göre sürdürmekte olup 
çalışanları 3 kuvvete mensup askeri ve sivil personel olmak üzere konularında uzman hedef 
ülke lisanını bilen personelden oluşur, görevim ve personelin özelliği geçici olarak kuruluş 
dışı personel görevlendirmesine olanak vermediği gibi zorunlu haller dışında birlik dışına 
atamada söz konusu değildir, öyle ki komutan ve uzman personel görevin sürekliliği ve 
hassasiyeti nedeniyle aileleri ile birlikte görev bölgesi içerisinde bulunan konutlarda ikamet 
etmek zorundadırlar, komutanlığın istihbarat toplamaya yönelik birliklerinin tertibatı, 
toplama yöntemleri ve teknolojileri hakkındaki bilgilerin hassasiyeti nedeniyle bu tür 
faaliyetler genelkurmay karargahının günlük karargah çalışmalara kapsamında değildir, söz 
konusu nedenlerle genelkurmay elektronik sistemler komutanlığı ve ast birliklerine 
general ve amirallerde dahil askeri personelin ziyareti Genelkurmay Başkanlığının iznine 
tabidir, görevin sürekliliği, önemi ve hassasiyeti ile komutanlığın hedef ülkeler dikkate 
alınarak geniş bir coğrafyaya yayılan birliklerin denetim ve kontrolü, uluslararası iş birliği 
çalışmalarının sürdürülmesi ve hedef ülkeler dikkate alınarak teknolojinin sürekli 
geliştirilmesi zorunluluğu nedeniyle birlik komutanı zamanının tamamına yakınını 
komutanlık bünyesinde geçirmek zorundadır, arz ettiğim görev özellikleri nedeniyle 
Genelkurmay Karargahında yürütülen planlama koordinasyon ve değerlendirme 
faaliyetlerinin bir parçası olmadım ve emir verildiği haller dışında Genelkurmay Başkanlığı 
karargahına gitmedim.

Yargılamaya konu suç ile ilgili olarak Ankara C.Başsavcılığının çağrısı üzerine 12 
Mart 2013 tarihinde ifade verdim, Sayın Savcının iddia olunan suç ile ilişkilendirilen bazı 
belgede tek tek tarafıma tevdi ederek, ilgili belgeleri daha önce görüp görmediğimi sorması 
üzerine belgelerde yer alan adres, gizlilik derecesi ve dağıtım adresleri bölümlerini 



  

inceleyerek şahsımın ve komutanlığını yapmış olduğum birliğin yer almadığını, dolayısı ile 
belgeleri görmediğimi belirttim, iddia makamının isnat olunan suç ile ilişkilendirilen hazırlık 
çalışmalarına katılmadığı ve şahit olmadığım belgelerden alıntılar yaparak sorduğu sorulara, 
soruların sorulma şekline paralel olarak bilip bilmediğim, görüp görmediğim ve duyup 
duymadığım şeklinde cevaplar verdim, ayrıca bu cümleden ne anlıyorsunuz ifadesi ile anlamı 
sorulan bazı cümleler konusunda ise sadece ilgili cümleden ne anladığımı belirttim, bilhassa 
hükümetin devrilmesi, çalışamaz hale getirilmesi görevden uzaklaştırılması, 27 Mayıs ve 
12 Eylül gibi ifadelerle yönlendirilerek sorulan yaşanan sorunun bir yanı ile bir siyasi 
iktidar meselesi olduğu, hükümet değişikliği fırsatından yararlanmak, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Anayasa ve kanunlarla kendine verilen Türkiye Cumhuriyetini koruma ve 
kollama görevini yapacağı ve eğer bu günden ciddi ve köklü tedbirler alınmaz ise 
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde müdahale etme ve önlem alma imkanım bile kalmayacağı 
cümlelerine ilişkin olarak hükümetin görevden uzaklaştırılması veya devrilmesi gibi 
anlamlar çıkarılabileceğini bildirdim, ancak iddianamenin kabul edilmesi ile birlikte 
kovuşturma aşamasında tamamını okuduğum belgelerden böyle bir anlam çıkmadığını 
düşünüyorum.

 Batı Harekat Konsepti 2-I ve 2- k maddeleri referans verilerek peşi sıra psikolojik 
harekat kapsamında sorulan sorulara verilmiş olabilir, çalışmış olabilir şeklinde tamamen 
ihtimali ve yorumlara dayalı cevap vermiş olmama rağmen 2-l maddesine verilen 
cevabımın devamında BÇG psikolojik harekat uygulamıştır ifadesinin yazılmış olması 
doğruyu yansıtmamaktadır, ben şahit olmadığım hiçbir konuda bu tür kesin bir ifade 
kullanmadım, ayrıca bazı beyanlarımın ifade tutanağını açıkladığım gibi geçirilmesine 
rağmen iddianameye değiştirilerek aktarıldığını tespit ettim.

 BÇG rapor sisteminin 5. maddesinde özetle il bazında toplanan bilgilerin garnizon 
komutanlıklarınca Genelkurmay Başkanlığına gönderileceği ifadesinin anlamına ilişkin 
vermiş olduğum o dönemde BÇG il bazında bilgi toplamış olabilir şeklindeki ihtimal belirtir 
ifademin iddianameye BÇG'nin il bazında o tarihte il bazında bilgi topladığı şeklinde kesinlik 
arz edermişcesine aktarılması ve ayrıca savcılık makamının ifade tutanağımın 17 ve 18. 
sayfalarında yer alan kapsamlı son sorusu doğrultusunda soru içerisindeki bilgileri doğru 
kabul ederek BÇG'nin psikolojik harp yöntemleri kullanarak önemli adımlar attığını 
değerlendiriyorum şeklindeki yorumsal ifademin iddianameye önemli adımlar attıkları 
şeklinde aktarılması farklı algılar oluşturmaktadır.

İfademde yer alan bir kısım değerlendirmelerimin uygulamaya sokulup sokulmadığı 
yargı kararı ile henüz ispatlanmayan belgeler ve tanımı henüz yapılmamış bir faaliyet 
konusunda sanıklar lehine iddianamede değiştirerek yer almasının adil olmadığını 
değerlendiriyor ve beyanlarımın iddianameye yansıtılığı şekli ile değil ifade tutanağında yer 
aldığı şekilde değerlendirmesini talep ediyorum.

Esasa ilişkin savunmam kapsamında genelkurmay elektronik sistemler 
komutanlığında görev yaptığım süre içerisinde sıralı komutanlarımdan görev tanımım 
dışında hiçbir emir almadım, iddianamede tarafıma isnat edilen suçlar fikir ve eylem 
birliği içinde Batı Çalışma Grubu oluşturmasına iştirak, Batı Çalışma Grubunda görevli 
olmak ve Batı Çalışma Grubunun temel bilgilerinin gereklerini yerine getirmek şeklinde 
özetlenebilir.

 İddianameye göre Batı Çalışma Grubunun fikir ve eylem birliği içerisinde 
oluşturulmasının kanıtlarının 4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu belge 
ile 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katılması planını gösteren tarihçe ve bu 
toplantıya katıldıkları belirtilenlerin yaptıkları konuşmaların özetini içeren irtica konusunda 
alınacak tedbirler belgesi oluşturmaktadır.

 4 Nisan 1997 tarihli belgenin kişiye özel olması ile gereği ve bilgi dağıtım 
adresinde çalıştığım birlik komutanlığının bulunmaması nedenleriyle bu belgeyi görmüş ve 



  

bilgi sahibi olmam mümkün değilidir.
 7 Nisan 1997 tarihli tarihçe yapılacak toplantıya katılımı planlanan ve akabinde de 

katıldığı değerlendirilebilecek makamları göstermekte olan daire başkanları ile çağrılı bağlı 
birlik komutanları açık olarak belirtilmiştir, görev yaptığım komutanlık daire başkanlığı 
olmadığından ve birlik adı belirtilmediğinden toplantıya katılmam söz konusu değildir, 
toplantıya katıldığı varsayılanların yaptığı konuşmaları özetleyen raporda da şahsımın bahse 
konu toplantıya katıldığına ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır, arz ettiğim 
açıklamalara göre Batı Çalışma Grubunun oluşturması çalışmalarında yer almadığım açıktır,

İddianameye göre BÇG de görev alan personel organizasyon şeması, kriz masası 
kurulu, görevlendirilen personel ve çalışma alanına giriş yetkisi verilen personel isim 
listesi, telefon rehberi, çalışanlara verilen takdirler, iş bölümüne ilişkin belge, çalışanların 
devir teslim memorandumu ve toplantılara katılanları gösterir genelkurmay tarihçe 
belgelerinde yer almaktadır, arz ettiğim belgeler incelendiğinde komutanlığını yaptığım 
birlik şahsım veya birliğimde çalışan personelin BÇG de görev aldığına dair hiçbir bilginin 
yer almadığı açıkça görülmektedir.

İddianameye göre BÇG'ye ait temel belgeler ve bu belgeler kapsamında icraatta 
bulunan kuruluşlar ise; Batı Çalışma Kurulu, Laiklik karşıtı faaliyetler, Batı Harekat Konsepti 
ve Batı Eylem Planı konulu belgeler ile 10 Nisan - 1 Aralık 1997 tarihlerinde Batı Çalışma 
Grubuna gelen evrakların kaynaklarına göre dağılımı ve 15 Nisan 1997 - 17 Eylül 1998 
tarihleri arasında Batı Çalışma Grubu tarafından bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile 
askeri birliklere gönderilen evrakların adreslerine göre dağılımını gösterir çizelgelerde yer 
almaktadır.

Arz edilen ve iddianamede yer alan temel belgelerin dağıtım adresleri ve taşıdıkları 
gizlilik dereceleri dikkate alındığında bu belgenin komutanlığını yaptığım birliğe gelmediği 
görülmektedir, dolayısı ile bu belgelerin tarafımdan görülmüş olması mümkün değildir, 
ayrıca görev yaptığım komutanlık Batı Eylem Planında icra makamı olarak adlandırılan 
adresler içerisinde de yer almamaktadır, diğer taraftan iddianamede BÇG'nin yazışmalarını 
Özetleyen gelen ve giden evrakların değerlendirilmiş olduğu çizelgelerde de GES 
Komutanlığının yer almadığı görülmektedir, söz konusu tespitler ışığında birliğimin 
iddianamede BÇG temel belgeler olarak adlandırılan belgelerden yola çıkarak veya grubun 
emir ve talimatları doğrultusunda faaliyette bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır, arz ettiğim 
hususlar iddia makamınca da iddianamede şahsım ile ilişkilendirilmeyerek teyit edilmiştir.

İddianamede sanık olarak yargılanmama delil olarak Mayıs 1997 tarihli irtica 
brifingi konulu mesaj ve 2 Temmuz 1997 tarihinde yapıldığı iddia olunan özel takdim 
gösterilmektedir.

İddianamenin 314. sayfasında yer verilen irtica brifingi konulu mesaj formunun 
gereği için adres bölümünde Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı Gen. Kur. 
GES olarak yer aldığı görülmekle mesajın görev yaptığım komutanlığı ulaştığı konusunda 
herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Komutanlığımdan zorunlu olarak görevde 
bulunmayanlar söz konusu takdime karargahın amiri olan kurmay başkanı tarafından gerekli 
görevlendirme yapılarak katılmış, katılım sağlanmış olabilir, ancak mesajın bana arz edilip 
edilmediğini veya brifinge katılıp katılmadığımı hatırlamıyorum, söz konusu mesaj 
Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının da adres grubunda yer aldığı 12 
genelkurmay bağlısı birlik ve ünitesi de dahil olmak üzere toplam 22 ayrı adrese 
gönderilmiştir, aynı konulu brifingin 1998 yılı başında başlayarak tekrar edildiği ve mevcut 
kayıtlardan Şubat - Mart döneminde 39 adreste ve Nisan - Mayıs döneminde de 2 ayrı 
belgede toplam 97 adreste verileceği belirtilmiştir.

Brifinglerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmetin gereği olarak bilgilendirme amacı 
ile kullanılması nedeniyle idarenin iç işleyiş mesafesinde bulunması ve katılımın zor olması 
nedenleri ile brifinge katılanların bir askeri hizmetin gereğini yerine getirdiğine inanıyorum, 



  

kaldı ki okuduğum hali ile mesajın içeriğinde kanuna aykırı herhangi bir hususta 
bulunmamaktadır. Brifing katılım emri onlarca adrese gönderilmiş olmasına rağmen brifing 
katılımına ilişkin tespitin sadece 3 genelkurmay bağlı birlik komutanının iddianamesinde yer 
almasının da adil olmadığını değerlendiriyorum, savcılıkta ifademin alınması esnasında 
gündeme getirilmemiş olmakla birlikte iddianamenin 140. sayfasında BÇG özel takdimine 
katılan general ve amiraller listesinde adımın yer aldığını gördüm.

Genelkurmay Başkanlığının tarihçesinde 2 Temmuz 1997 tarihindeki özel takdimin 
karargahta görevli general ve amirallerinde katılımı ile yapılmış olduğu yazılmış 
bulunmaktadır. Toplantıya diğer katılımcılara ilave olarak karargahta görevli general ve 
amirallerin katılacağı belirtilmiş olmakla katılımcıların genelkurmay karargahında görevli 
general ve amirallerle sınırlandırılmış olduğu açıkça anlaşılmaktadır, soruşturma 
kapsamındaki tüm belgelerde de yer aldığı üzere Genelkurmay Başkanlığı Genelkurmay 
Karargahı ve Genelkurmay bağlı birlik ve üniteleri olarak tanımlanmakta ve ayrıca tüm 
örneklerde de görüleceği üzere toplantılara bağlı birliklerin katılımı söz konusu olduğunda 
çağrılan birlik komutanlığı özel olarak zikredilmektedir, ayrıca iddia makamı hazırladığı 
ifade tutanağımın başlangıcında kendi tespit ve ifadeleri ile; Genelkurmay Başkanlığından 
kendilerine gönderilen 27 Kasım 2012, 28 Ocak ve 3 Mart 2013 tarihli cevabi yazılarında 
benim Genelkurmay Başkanlığında görev yaptığım ve GES Komutanlığının bağlı birlik ve 
üniteleri içerisinde yer aldığını beyan etmiştir, irtica brifingine ilişkin olarak yine iddia 
makamı iddianamede yer verdiği üzere brifingin Genelkurmay Başkanlığı için genelkurmay 
karargahı personeli ve genelkurmay bağlı birlikleri kırılımı ile farklı saatlerde 
uygulanacağını mesajdan örneklemiş ve benim genelkurmay elektronik sistemler komutanı 
olduğumu ve komutanlığında genelkurmay bağlı birliği olduğunu teyit etmiştir, bu husus 
iddianamenin 1197. sayfasında yer almaktadır, bu tespitler komutanlığın ve komutanının 
Genelkurmay Başkanlığının bir üyesi olduğunu ancak genelkurmay karargahı personeli 
olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Söz konusu nedenlerle savcılık makamı tarafından 
düzenlenen katılım listesi yanlış olup, emir verilmediği için özel takdime katılmam söz 
konusu değildir. 

Bu zamana kadar arz ettiğim bilgiler ışığında iddianamenin esasını oluşturan Batı 
Çalışma Grubunun oluşturulması faaliyetlerine katılmadığım, Batı Çalışma Grubunda görev 
almadığım ve 2 Temmuz 1997 tarihli özel takdime katılmadığım gibi iddianameye göre Batı 
Çalışma Grubu temel belgelerinden yola çıkarak hiçbir eylemde bulunmadığım sabittir.

İrtica brifingine katılım mesajlarının gönderildiği veya planlandığı 109 adresten 106 
tanesini bu brifinge yönelik iddia makamı herhangi bir isnatta bulunmamış veya kovuşturma 
başlatılmamıştır, ayrıca genelkurmay karargahı mensubu olmasına rağmen 7 Nisan 1997 
tarihli toplantı ile 2 Temmuz 1997 tarihli özel takdime geçici görevde bulunması nedeniyle 
katılmayan ve BÇG de görev aldığına dair belgelerde adı geçmeyen Abdullah Cahit 
Sarsılmaz hakkında iddia makamınca ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına kararı 
verildiği de iddianamenin 1309. sayfasında yer alan not başlığı altında açıkça ifade 
edilmiştir. Hal böyle iken arz ettiğim örnekler kapsamında savcılıkta alınan ifademi 
müteakiben hakkımda kamu davası açılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğu 
kanaatindeyim, yargılama neticesinde beraatıma karar verilmesini talep ediyorum."

"4 Nisan tarihli genelkurmay genel sekreterliği çıkışlı çalışma grubu oluşturulması 
ile ilgili bir emrin kendisine soruşturmada, ilk savcılık soruşturmasında gösterilen evraklar 
gösterildiği ve bunun arkasında da ekinde de el yazması, genel sekreterlikten çıkmış olan bu 
evrakın, Sayın Çevik Bir tarafından imzalı bu evrakın ekinde de el yazması bir evrak olduğu 
ve bunun kendisine okutulduğu ve cevabende bu evrakın Harekat Başkanlığı, bu yazının 
Harekat Başkanlığına ait olabileceği konusunda bir yorum yaptığı şeklinde iddianamede yer 
almaktadır.Bu ne ölçüde sizin gerçek bir fikrinizdir, bunu hangi bulgulara, olgulara 
dayanarak Sayın Kurutuluş Öğün, Çetin Doğan tarafından yahutta harekat başkanı tarafından 



  

kaleme alındığı düşüncesini savcılığa söylemek lüzumunu duymuştur, bunu öğrenmek 
istiyorum, teşekkür ederim.Bu gösterilen belge ekindeki el yazmasının Çetin Doğan 
tarafından yazılıp yazılmadığını biliyor musun, ne şekilde bu yönde beyanda bulundun?"

 "Savcılık makamı söz konusu yazının Harekat Başkanlığı çıkışlı bir yazının ekinde 
olduğu belirtildiği için böyle bir ifade de bulundum ama hiçbir zaman Sayın Çetin Doğan'ı 
kastetmedim, daha sonra Sayın Çetin Doğan'ın ifadelerini dinlediğimde söz konusu el 
yazısının kendilerine ait olmadığı konusunu beyan ettiler, kendilerinin ifadelerine 
inanıyorum, bu tamamen oradaki evrakın fiziksel durumu ile ilgilidir, arz ederim efendim."

58.C. SANIK KURTULUŞ ÖĞÜN MÜDAFİİ AV. ÖMER OĞUR 
SAVUNMASINDA:

 "İddia Makamı bütün toplumun 28 şubat diye nitelendirdiği ve adlandırdığı bir 
süreci ceza kanunu tabiri ile bir fiili suç olarak nitelemiş ve neticesinde bu davayı açmıştır. 
Hiç kimse Türkiye Cumhuriyet Devletinden üstün olamaz ve yargının üstünde bir güç 
olamaz. Suç işleyen herkes mutlaka ve mutlaka cezalandırılmalıdır.

Ancak önemli olan husus bu yargılamanın adil bir şekilde yapılması ve sonucunun 
da adil olmasıdır. Ben askerliğini çavuş olarak yapmış askeri hiyerarşiyi tam olarak 
bilmeyen, usulü ve kuralları bilmiyorum ancak 22 yıllık bir ceza hukukçusu olarak 
savunmamı hukuk usulüne göre tabirlerine göre ve hiyerarşisine göre yapmak istiyorum. 

Ceza hukukunda fiil ile fail arasındaki bağlantı delildir. Delil, fiil ile faile giderken 
iddia makamı, mahkemeler deliller ile yola çıkarlar ve delillerin ulaştığı yer ve failleri 
bulurlar. Müvekkilim genelkurmay elektronik sistemleri komutanlığında görev yapmıştır. Bu 
komutanlığın görev kapsamı nettir. Kendisinin de ifade ettiği gibi hedef ülkelerle ilgili 
istihbarati faaliyet yapmaktır. Dolayısıyla görevinin tanımı savcının iddia makamının da 
iddia ettiği iddianamesinde iddia ettiği fiile, fiile işlemeye mümkün değildir. Ben 
müvekkilimin şu anda savunmasını yapmak zorunda kalmamın tek bir nedeni mayıs 1997 
tarihli irtica brifingi konulu mesaj formudur. Şimdi bu mesaj formunun tek bir anlamı 
vardır. Kanaatimce delil dahi değildir. Çünkü mesaj formu sadece gelen bir emri ve 
müvekkilime değil birliğine gelen bir emri içermektedir. Bunun dışında müvekkilimin hiçbir 
brifinge katıldığına dair bir belge ve delil yoktur. Çünkü iddia makamı müvekkilimin sanık 
olarak yargılanmasının delili olarak mayıs 1997 tarihli irtica brifingi konulu mesaj formunu 
ve 2 temmuz 1997 tarihinde İnönü salonunda yapıldığı iddia olunan özel takdimi 
göstermektedir. 

Dolayısıyla 4 Nisan ve 7 Nisan'da yapılan brifing, toplantı veya başka bir şekilde 
adlandırılan toplantılara müvekkilimin katılmadığını, iddia makamı iddianamesinde kabul 
etmektedir. Dolayısıyla delilimiz iddianamenin kendisidir. İddianamede müvekkilimin bu 
toplantılara katıldığını iddia, delil olarak sunduğu belgeleri bizatihi kendisi müvekkilimin bu 
toplantılara katılmadığının ispatıdır. 

Mayıs 1997 tarihinde irtica brifingi konulu mesaj formu ise müvekkilimin 
kendisinin adı zikredilerek değil komutanı olduğu birlik zikredilerek gönderilmiş ve görevde 
olmayan personelin katılımı için düzenlenmiştir. 

Temmuz 1997 tarihinde İnönü salonunda yapıldığı iddia edilen özel takdim ile ilgili 
olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Sorgulamada sorulmayan savunması alınmayan hiçbir 
konunun iddianame yani kişinin savunma hakkı kullandırılmayan hiçbir konu dava konusu 
edilemez. Ancak yine bu belgenin bizatihi kendisi delil olduğu için ifade ediyorum 
müvekkilimin şahıs olarak bu toplantıya katılmadığının delilidir. Şimdi iddia makamı 
müvekkilimin bu toplantıya katılmasının delili olarak bu belgeyi sunduğuna göre benim bu 
belge içeriğini  katılmadığının delili olarak yazılı bir belge olarak sunmam gayet tabidir. 

Müvekkilim kendisi yaptığı görevi ve bu faaliyetlerle ilgisi olmadığını açıkça ifade 



  

etmiştir. Biz savunma olarak ceza hukukunun şahsiliği ilkesinin gereğince bu fiilin suç olup 
olmadığı veyahutta bir kısım ifadelerde, bir kısım savunmaların gerçek olup olmadığı 
hususuna değinmiyoruz. Biz bu fiil suç olsun veya olmasın hiçbir şekilde bu eyleme, fiile 
katılmadığımızı yine iddia makamının belgeleri ile ispatlıyoruz. Ne yazık ki sadece bu ilgi ile 
iddia ile müvekkilim yargılanmakta, ağır bir ceza ile tehdide ile karşı karşıya kalmıştır. Bu 
nedenle müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyorum.

59.A. Sanık LOKMAN EKİNCİ 26.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle  (Kls. 42 ve 293); 

"1996 yılı Haziran ya da Temmuz ayında Ankara’ya Özel Kuvvetler Komutanlığı 
Eğitim ve Harekât Şube Müdürlüğüne Milli Plan ve Tatbikat Subaylığına atandığını, 1997 
yılının Eylül ayında İzmir’e İngilizce kursu için gittiğini, 1998 yılının Mayıs ya da Haziran 
ayında döndüğünü, Özel Kuvvetler Komutanlığı Tabur Komutanlığına atandığını, 2000 
yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı Eğitim ve Harekât Şube Müdürlüğüne atandığını, 2002 
yılında Şube Müdürü olduğunu, Ankara dışında görev yaptıktan sonra 2010 yılında Özel 
Kuvvetler Komutanlığı Ankara Seferberlik Daire Başkanı olarak göreve başladığını, 

 Batı Çalışma Grubunun adını basından duyduğunu, çalışma faaliyetleri konusunda 
bilgisi olmadığını, BÇG’de görev almadığını, Batı Çalışma Grubunun belgeleri ile ilgili 
bilgisinin olmadığını,

  10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Kurulması ile ilgili belgenin EK A 
sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı BÇG Şemasında BÇG’nin bölümü olarak belirtilen 
yerlere Özel Kuvvetlerden kimlerin görevlendirildiğini bilmediğini, 

 Batı Çalışma Grubunda çalışanların isim ve telefon numaralarının yer aldığı (BÇG 
TELREH.doc) belgede isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; isminin neden yer 
aldığını bilmediğini, BÇG içerisinde faaliyet göstermediğini, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu Çalışma alanına 
giriş yetkisi verilen (gir-yet.doc) personel listesinde isminin bulunması ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgeyi ilk kez gördüğünü, belgede ismi geçenlerin bir kısmını daha önce beraber 
çalışmaları sebebiyle tanıdığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
59.B. Sanık LOKMAN EKİNCİ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 20.01.2014 tarihli 59. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

 "Kamuoyunda 28 Şubat süreci olarak bilinen döneme ilişkin, 2012 yılı Nisan ayının 
başında bazı yazılı basın ve sosyal paylaşım internet sitelerinde Batı Çalışma Grubu telefon 
rehberi ve BÇG'ye girmeye yetkili giriş listesi yayınlanmıştı. 

Söz konusu bu iki listede benim ismimin de yer aldığını görmüştüm. Ancak ben 
BÇG'de hiç görev almadığım için normal görevlerime devam ettim. Hatta herhangi bir 
endişeye ve telaşa da kapılmadım. Zira aşağıda arz edildiği üzere böyle bir görev tebliği ya 
da bilgilendirme kesinlikle söz konusu olmamıştır. Ancak ne var ki, bu somut maddi gerçeğe 
karşın 25 Nisan 2012 günü Cumhuriyet savcılığı makamınca Tuğgeneral rütbesinde 
muvazzaf TSK mensubu iken, söz konusu bu dava kapsamında, imzasız, dijital ve hiçbir 
hukuksal niteliği olmayan telefon rehberi ve BÇG'ye girmeye yetkili giriş listesinde ismimin 
olması nedeniyle Şüpheli sıfatı ile evimin araması yapıldı. Bir gün sonra da 26 Nisan 2012 
tarihinde Cumhuriyet savcılığı makamında sorgum yapıldı. Sorguda bana 103 soru soruldu. 
Bahse konu sorguda şahsıma sorulan sorular ile birlikte sorgu süresince gösterilen ve bçg de 
yayınlandığı iddia olunan tüm belgelerin tamamını ilk kez sorgu esnasında gördüğümü ve 
içeriği hakkında bir bilgim olmadığını, dolayısıyla BÇG ile hiçbir alakamın olmadığını 



  

belirtmeme rağmen, biraz önce ifade ettiğim bu iki listede ismim var diye tutuklandım. 
Tutuklanmayı müteakip dört ay askeri cezaevi Mamak' da kaldım. Bilahare, Ağustos 2012 
Askeri Şura Kararları ile daha o dönemde iddianamesi bile mahkemeye sunulmayan ve 
soruşturma aşamasındaki süreç esnasında Tuğgeneral rütbesinde emekli edildim. Emekli 
olmayı müteakip Sincan 1 Numaralı F Tipi Kapalı Cezaevine nakledildim. Yaklaşık 14 ay 
tutuklu kaldıktan sonra 14 Haziran 2013 tarihinde tensip kararı ile tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye oldum. 

 28 Şubat 1997 yılında Milli güvenlik kurulu kararının aldığı tavsiye kararlarını 
müteakip, o dönemde yaşanan sürece bağlı olarak, Batı çalışma grubunun yasal bir zeminde 
teşkil edilip edilmediğini, Kurulma maksadını ve BÇG çalışma alanı içinde ne tür faaliyetler 
icra edildiğini, BÇG telefon rehberi ve BÇG'ye girmeye yetkili giriş listesinin ne olduğunu, 
ne maksatla hazırlanmış olabileceğini, ayrıca şahsımın BÇG'de hiç görevlendirilmediği 
halde, neden bu listelere dâhil edilmiş olabileceğini inceleme fırsatı buldum. 

Buna göre BÇG'nin; Genelkurmay karargâhında teşkil edildiğini, faaliyetlerinin gizli 
saklı olmadığını, uygulama esaslarına ilişkin yayınlanan temel emirlerin bir karargâh 
çalışması olduğunu, özellikle 2 Eylül 2013 tarihinden bu yana devam eden mahkeme 
sürecinde de bizzat BÇG de görevlendirilen ve görev aldığını ifade eden kişilerin 
beyanlarında, Türk silahlı kuvvetlerinin hiyerarşik yapısı içinde Genelkurmay 
karargâhında teşkil edilen diğer çalışma gruplarına benzer bir çalışma yaptıklarını ben de 
ilk defa huzurda müşahede ettim. Ayrıca, hukuken geçersiz bu iki listede ismi olan kişilerin 
birçoğunu cezaevinde bulunduğum sürede ve bu dava sürecinde ilk defa mahkemede tanıdım. 
Dolayısıyla iddia makamınca ortaya konan iddiaların, gerçek olup olmadığı yüce mahkeme 
heyetinin yapacağı yargılama sonucunda belli olacaktır.  Ben, BÇG'de hiçbir zaman görev 
almadım ve şahsıma da şifahi veya yazılı olarak amirlerim tarafından bir görevde tebliğ 
edilmedi. 

Dava konusu olan dönemin, iddianamede ne zaman başlayıp ne zaman bittiği tam 
belli olmadığı için özgeçmişim ve görev safahatımdan kısaca da olsa bahsetmek zorunda 
kaldım. Ancak, yine de yoğunluk 1996-1998 döneminde olduğundan bu dönemi biraz daha 
ayrıntılı izah edeceğim. 1983 Yılında Kara Harp Okulundan subay olarak mezun oldum. 
1983-1984 Yıllarında İstanbul/Tuzla'da piyade okulunda bir yıl, eğitim gördüm. 1984-1987 
Yılları arasında 3 yıl Erzurum/Oltu'da Bölük ve Takım Komutanlığı yaptım. 1985 yılında 
Oltu'da iken Isparta'da Eğirdir'de komando eğitimi aldım. 1987-1992 Yılları arasında Özel 
Kuvvetler Komutanlığında Özel Tim Komutanı olarak çoğunlukla İç Güvenlik Harekât 
Bölgesinde, 6 yıl, Terörle Mücadele görevlerinde bulundum. 1992-1994 Yılları arasında Kara 
Harp Akademisi'nden 2 yıl öğrenim gördüm. 1994-1996 Yılları arasında Kırklareli'nde 
karargâh subaylığı görevlerinde bulundum. Haziran 1996 yılında Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'na tayin oldum. Sırasıyla; 1996-1998 yılları arasında Özel Kuvvetler 
Komutanlığı Karargahında Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde iki yıl, Milli Plan ve 
Tatbikat Subaylığı görevlerinde bulundum. 2008- 2010 yılları arasında iki yıl süre ile 
Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanı olarak, çoğunlukla terörle mücadele 
görevlerini yaptım. Ağustos 2010 Yüksek Askeri Şura Kararları ile Ankara'da Özel Kuvvetler 
Komutanlığı Seferberlik Tetkik Daire Başkanlığı görevine atandım. Bu görevim esnasında 27 
Mart 2011 - 12 Ekim 2011 tarihleri arasında İtalya Napoli'de NATO Karargahında Libya 
Harekatı nedeniyle yaklaşık 8 ay süre ile Özel Harekat Unsur Komutanı olarak görev yaptım. 
26 Nisan 2012 tarihinde kamuoyunda 28 Şubat Süreci olarak bilinen dönemde ise, BÇG de 
görev yaptığı iddia edilen grup ile ilişkilendirilerek, şüpheli sıfatı ile mahkeme kararına 
istinaden tutuklandım, bilahare Ağustos 2012 YAŞ kararları ile bu dava bahane edilerek 
emekli edildim. 

33 yıllık meslek hayatımın; yaklaşık 20 yılı, İç Güvenlik Harekât bölgesi ve Irak'ın 
kuzeyinde değişik rütbe ve makamlarda birlik komutanı veya karargâh subayı olarak terörle 



  

mücadele görevleri ile geriye kalan bölümleri ise, öğrenim ve karargâh hizmetleriyle 
geçmiştir. Bu kısa özgeçmişim ve görev safahatımdan da anlaşılacağı üzere, Türk silahlı 
kuvvetlerinde görevde bulunduğum süre içinde genelkurmay başkanlığı karargâhında 
geçici görevlendirme de dahil, hiç çalışmadığım ve görevde yapmadığım görülmektedir. 

Biraz önce ifade ettiğim kısa özgeçmişimden ve görev safahatımdan sonra bu 
sürecin en yoğun dönemi olan 1996-1998 döneminde icra ettiğim görevlerimi, biraz daha 
ayrıntılı izah ederek, BÇG' de görev alamayacağımı ortaya koymak istiyorum. 1996 yılında 
Binbaşı rütbesinde atandığım, Özel Kuvvetler Komutanlığı Harekât ve Eğitim Şube 
Müdürlüğü Milli Plan ve Tatbikat Subaylığı görevime 1996 yılı Temmuz ayının ikinci 
haftasında fiilen başladım. 1996-1998 döneminde Milli Plan ve tatbikat Subayı olarak size 
sunduğum EK-1'de belirtilen kadro görevlerime ilişkin icra ettiğim görevler özet olarak; 

Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı ast birliklerin, özel kuvvet planlarını yapmak 
ve bu planlara yönelik müşterek eğitim, tatbikat ve atış faaliyetlerini planlamak ve ilgili 
kuvvet komutanlıkları ile koordine etmek, yine ilgili kuvvet komutanlıklarıyla Ordu ve 
kolordu seviyesindeki milli plan çalışmaları ve müşterek tatbikatlara katılmak, Özel 
Kuvvetler Komutanlığı ile ilgili konuları koordine etmek, yine bu kapsamda, bu 
görevlerimden dolayı İzmir'de icra edilen Efes Tatbikatına katılmam nedeni ile amirlerimden 
aldığım takdir belgesini de Ek-2'de sundum. Özel Kuvvetler Komutanlığı Arama-Kurtarma 
Birlikleri ile denizden ve karadan icra edilecek arama-kurtarma faaliyetleri ile ilgili olarak 
ilgili kuvvet komutanlıkları ile gerekli koordineleri yapmak, Dost ülkeler Nato üyesi ülkeler 
ve kardeş ülkeler ile icra edilecek müşterek eğitimler ve tatbikatları planlamak ve koordine 
etmek, Yine Özel Kuvvetler Komutanlığı birliklerinden o dönemde iki özel kuvvetler alayı 
Çukurca'da, bir özel kuvvetler alayı Diyarbakır'da, bir özel kuvvetler alayı da Ankara'da idi. 
Bu birliklerden İç Güvenlik Harekât Bölgesinde terörle mücadele görevinde olan unsurların, 
operasyonlarını ve faaliyetlerini ilgili komutanlıklar ile koordine ederek olabilecek 
ihtiyaçlarının önceden giderilmesi için gerekli çalışmalar yapmak ve zaman zaman da iç 
güvenlik harekat bölgelerine bizzat giderek yerinde yapılan tespitlere iştirak ettim. 

Bu kapsamda söz konusu dönemde 8 Mayıs 1997-15 Haziran 1997 tarihleri 
arasında üç özel kuvvetler alayının Kara Kuvvetleri ile birlikte müşterek icra edilen Kuzey 
Irak'ta Çekiç Harekatı adı verilen sınır ötesi operasyonları yakından takip edilerek 
operasyon öncesi, operasyon esnasında ve sonrasındaki faaliyetlerin Genelkurmay 
Başkanlığı Karargâhındaki ilgili daireler ile, sürekli koordineleri yapılmıştır. 

Yukarıda belirttiğim, tüm bu görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi maksadıyla söz 
konusu dönemde Ankara'da bulunduğum zamanlar, yoğun bir mesai içinde çalışıyordum. 
Çoğunlukla hafta sonları ve hafta içi erken saatlerde mesaiye başlıyor, geç saatlere kadar 
görev yapmam gerekiyordu. Söz konusu icra ettiğim görevlere ilişkin olarak, özellikle Aralık 
1996- Temmuz 1997 arasında süresi en az üç günden yirmi güne kadar değişen çalışmalara 
tatbikatlara ve toplantılara iştirak etmek için Ankara dışına, hatta yurt dışına gittim bunlarla 
ilgili belgeleri sizlere sunmak istiyorum.Bu listede geçici görevlendirmelerin dışında hafta 
sonları ile Ankara dışına gidiş ve geliş günlerini de dikkate aldığımızda işaretli nisan, 
mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki benim Ankara dışındaki görevlerim de dikkate 
alındığında BÇG gibi bir hükumeti devirmek için çalıştığı iddia olunan bir grupta benim 
oraya gitmemle diğer görevleri yapmam arasındaki kıyası göstermek için bu ayrıntılı listeyi 
size tekrar etmek zorunda kaldım. 

Bu kapsamda özellikle 1997 yılının Nisan Temmuz döneminde 8 farklı zaman 
diliminde sadece Ankara dışında bulunduğum süre 62 gündür. Üstelik önceden planlama ve 
koordinasyon faaliyetleri için Ankara dışına gidiş ve geliş süreleri geçici görevde 
bulunduğum 62 güne de dahil değildir. Burada Ankara dışındaki geçici görevlendirmelere 
açıklık getirmek istiyorum. Ankara dışında geçici görevlendirmeler suretiyle, yani birlik 
dışında bulunduğum yerlerdeki komutanlıklarda, geçici görevde bulunduğum süre içinde her 



  

gün katıldığım tatbikat, plan çalışması gibi toplantıları planlayan veya icra eden makam, bu 
tür faaliyete iştirak eden personelin günlük yoklamasını alır. 

O dönemde özel kuvvetler komutanlığı; Genelkurmay Harekat Başkanlığına bağlı, 
ancak Genelkurmay Başkanlığı Karargahı dışında ve kirazlı dere kışlasında 
konuşlanmıştı. Burada özellikle belirtmem gereken konu, icra ettiğim görevlerim ile ilgili 
faaliyetleri koordine etmek için Genelkurmay Başkanlığı karargâhının müracaat kapısına 
yani girişine geldiğimde; Müracaat kapısındaki görevli; hangi daireye ve kiminle 
görüşeceğimi sorup bizzat gideceğim dairedeki ilgili kişiyi arıyor, ya ilgili kişinin kendisi 
geliyor veya müracaat yerinde bir refakatçi ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı Karargahında 
gideceğim ve koordine edeceğim yere gidiyordum. Müracaat yerindeki görevli, özel bir kart 
vermiyordu. Bu nedenle Şahsım, o dönemde subay kimliğimi vererek karşılığında 
Genelkurmay Başkanlığı misafir giriş kartı alıyordum. Bu çerçevede Genelkurmay 
Karargahına karargah dışından gelen herkese bu şekilde işlem yapılıyordu. Dolayısıyla, o 
dönemde şahsıma da özel bir kart verilmemiştir. Ek-5'te bunları ayrıntılı olarak arz ettim. 
Yukarıda belirttiğim görevlerimi Ağustos 1997 ayına kadar sürdürmeyi müteakip Ağustos 
1997 ayında izin kullandıktan sonra 15 Eylül 1997'de Hava Lisan Okul Komutanlığından, 
İngilizce eğitimi almak maksadıyla İzmir'e görevlendirildim ve Ankara'dan ayrıldım. 
Özellikle 1996-2000 döneminde 4 yıl süre ile icra ettiğim faaliyetleri ayrıntılı olarak izah 
etmemin nedeni, şahsımın söz konusu dönemde hangi işlerle uğraştığımı ortaya koymak 
içindir. 

Burada özellikle belirtmek istediğim konu, yukarıda plan subayı olarak icra ettiğim 
görevler süresince çalıştığım birimden ayrılarak geçici veya ikiz görevli olarak BÇG gibi 
bir oluşumda yer almam veya görevlendirmem ne kadar mantıklı bunu mahkeme heyetinin 
takdirine bırakıyorum. 

 Şimdi şahsıma isnat edilen suçun gerekçelerine dayanan iddiaları ve bu iddiaların 
gerçeği yansıtmadığına yönelik arzımı yapacağım. 26 Nisan 2012 tarihinde Cumhuriyet 
savcılığı sorgusu ve bilahare yayınlanan iddianamenin 1261. sayfasında da şahsıma ait 
bölümde aynen yer aldığı şekilde; 

Birinci iddia; BÇG alanına özel bir dahili telefon ağı kurulduğu ve bu maksatla 
hazırlandığı iddia olunan telefon rehberi listesinde ismimin bulunduğu ve ismimin 
karşısında da şahsıma özel bir telefon numarasının tahsis edildiği belirtilmektedir.  

İkinci iddia ise bundan başka Cumhuriyet savcılığı iddianamesinde BÇG alanına 
giriş yetkisi verilen bir personel listesinin hazırlandığı ve söz konusu listede de ismimin yer 
alması ve şahsıma da BÇG alanına özel bir giriş kartının verileceği belirtilerek 
suçlanmaktayım. 

Cumhuriyet Savcılığı, yukarıda belirtilen söz konusu dijital ve imzasız, hiçbir 
hukuksal niteliği olmayan bu iki belgede ismimin yer alması nedeniyle benimde BÇG'de 
görev yaptığımı iddia etmiştir. Bu kadar basit ve zayıf bir bağlantı iddiasıyla da 28 Şubat 
sürecinde Genelkurmay karargahında teşkil edilmiş olan BÇG'de, hazırlanarak yayınlandığı 
iddia olunan temel belgeler ile bir varsayımdan hareketle şahsım ilişkilendirilmiştir.

 Bu nedenle; hem telefon rehberi, hem de giriş yetkisi ve özel bir giriş kartı 
verilmesi hakkında savunmamın ileriki bölümlerinde, bu konuların aslının ne olduğunu ve 
gerçeği yansıtmadığını, o dönemdeki amirlerimin huzurda vermiş oldukları ifadeleri, benim o 
dönemde icra ettiğim görevler, genelkurmay başkanlığından bu çerçevede aldığım belgeler ve 
bu davada isimleri yer alan kişiler ile bçg da görevlendirilen kişilerin huzurdaki beyanlarında, 
şahsımın BÇG de görev yapmadığını açıkça belirten ifadelerini ayrıntılı bir şekilde izah 
edeceğim. 

Savcılık iddialarına delil olarak gösterilen ve şahsıma ait aynı sayfada yer alan bir 
başka konu da; Cumhuriyet savcılığınca, 25 Nisan 2012 tarihinde evimin aranması 
sırasında, tüm meslek yaşantım ve görev safahatım boyunca amirlerim tarafından şahsıma 



  

verilen takdirlerden o dönemde şube müdürüm olan ve halen sanık durumundaki 
Abdullah Kılıçarslan tarafından bahse konu dönemde, 07 Ekim 1996, 20 Şubat 1997, 21 
Mart 1997, 15 Aralık 1997 ve 15 Nisan 1998 tarihlerinde şahsıma verilmiş 5 adet takdir 
belgesine el konulmuştur. Bilahare hem Cumhuriyet savcılığı sorgusunda, hem de 
İddianamenin 170. sayfasında yer alan ve bu dava ile hiçbir ilgisi olmayan sadece o 
dönemdeki atandığım görevlerimden dolayı aldığım bu takdirlerin dava dosyasına ilave 
edilmiş olmasıdır. Evimin aranması esnasında el konulan bahse konu bu takdirlerin, 
Cumhuriyet Savcılığı makamınca; Şube müdürüm olan kişinin o dönemde şüpheli 
olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. Subaylığa başladığımdan emekli oluncaya kadar 79 
adet takdir belgesi, şerit rozet ve para ödülleri ile ödüllendirildim. Bunlardan bir kısmı 
Kıtalarda Komutanlık görevleri icra edilirken bir kısmı ise çeşitli birliklerin karargahlarında 
karargâh görevleri ile ilgili takdir belgeleridir. 

Söz konusu dönemde ; Sayın Abdullah Kılıçarslan'ın verdiği takdir belgeleri ile, o 
dönemdeki diğer sıralı amirlerimin verdiği takdir belgelerinin içeriği incelendiğinde veya 
karşılaştırıldığında, BÇG ile hiçbir alakası olmadığı, o dönemde icra ettiğim Milli Plan ve 
tatbikat Subaylığı, yani harekat subaylığı görevleri ile ilgili faaliyetlerimden dolayı aldığım 
takdir belgeleri olduğu görülecektir. 

Bana 1996-1998 döneminde 9 adet takdir belgesi verilmiştir. Bu takdir belgesini 
verenin 5 tanesi Abdullah Kılıçarslan, 3 Tanesi Ümit Kalender, 1 tanesini de biraz önce 
avukat olarak ifade veren Metin Şenay'dır. Bu takdirlerin 9'u da incelendiğinde hiçbirinin 
biri ile farkı olmadığı görülecektir. Ancak benim tahminim Savcılık Makamınca ; BÇG'de 
görev yapanlar takdir belgesi ile ödüllendirildi diye evimin aramasında da söz konusu takdir 
belgelerine bu kapsamda el konulduğu kanaatindeyim. Halbuki o dönemde şahsıma verilen 
takdirlerin BÇG ile alakalı olup olmadığı Genelkurmay Başkanlığından öğrenilebilir. 

Sayın Abdullah Kılıçarslan huzurda verdiği ayrıntılı ifadesinde kendim BÇG'de 
çalışmadığım için o dönemde astım olan Lokman Ekinci'ye de BÇG ile ilgili bir takdir 
belgesi vermem mümkün değildir. Üstelik aldığı takdir belgeleri, kendi kadro görevleri ile 
ilgili başarılı çalışmalarından dolayı verilmiştir şeklinde beyanda bulunmuştur. Dolayısıyla 
bu takdir belgelerinin dava dosyasından çıkarılmasını ve nihai kararla birlikte tarafıma iade 
edilmesini talep ediyorum. 

Şimdi söz konusu dönemde birlikte görev yaptığım amirlerimin beyanları ile; 
BÇG'de hiç görev yapmadığım, görevlendirilmediğim hakkında mahkemenize açıklamalarda 
bulunacağım ve delillerimden bahsedeceğim. Öncelikle 1996-1998 döneminde Özel 
Kuvvetler Komutanlığında birlikte görev yaptığım birinci sicil amirim, emekli Tuğgeneral 
Abdullah Kılıçarslan Savcılık sorgusunda ve huzurdaki ayrıntılı ifadesinde söz konusu 
BÇG'nin oluşturulduğu tarihlerde şubesinde görevli şahsımı, Kesinlikle BÇG'de Hiç 
Görevlendirmediğini, BÇG'nin herhangi bir toplantısına katılmam için de emir vermediğini, 
üstelik o dönemde özel kuvvetler komutanlığı yoğun olarak Irak'ın Kuzeyinde terörle 
mücadele görevi yapıyordu. tek plan subayı olan Lokman Ekinci'yi benim haberim olmadan, 
ne bir başkası görevlendirebilir, ne de kendisi habersiz başka bir göreve gidebilir şeklinde 
ifade etmiştir. 

Yine o dönemde, Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Engin Alan 
savcılık sorgusu ve huzurdaki ayrıntılı ifadesinde, O dönemde Özel Kuvvetler 
Komutanlığından BÇG için bir personel istendiğini, kendisinin de, Özel Kuvvetler 
Komutanlığında Görevli Albay Yavuz Gürcüoğlu'nu görevlendirdiğini, bu personel dışında 
hiçbir personeli, özellikle şahsımı BÇG'de görevlendirmediğini açıkça ifade etmiştir. 

Aynı şekilde, emekli Albay Yavuz Gürcüoğlu ; Savcılık sorgusu ve huzurdaki 
ayrıntılı ifadesinde; Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan Tarafından BÇG' de görev 
yapmak üzere bir subay görevlendirildiğini ve bu subayında kendisi olduğunu ayrıca özel 
kuvvetler komutanlığından başka hiçbir personelin BÇG'de görevlendirilmediğini ve 



  

şahsımı da BÇG alanında veya BÇG toplantılarında hiç görmediğini açıkça ifade etmiştir.
 Ayrıca, savcılık makamı tarafından doğruluğu kabul edilen, BÇG kuruluş 

şemasında da özel kuvvetler komutanlığı'ndan bir subay görevlendirileceği belirtilmiştir. Bu 
subayın da kim olduğu, hem özel kuvvetler komutanı emekli korgeneral Engin Alan belirtmiş, 
hem de emekli Albay Yavuz Gürcüoğlu kendisinin görevlendirildiğini açık olarak ifade 
etmiştir. 

Türk silahlı kuvvetlerinde personel görevlendirilmesi yapılırken özellikle 
Genelkurmay karargâhında; personelin niteliği, sınıfı, rütbesi ve özellikleri ile subayların 
kurmay olup olmayacağı açık olarak belirtilir. Bu durumda, BÇG kuruluş şemasında Özel 
Kuvvetler komutanlığından da bir subay istendiği, özellikle kurmay subay istenmediğine 
göre kimin görevlendirildiği açık olarak bellidir. 

Ayrıca Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan 'ın huzurda verdiği ifadesinde de 
o dönemde iç güvenlik bölgesindeki yoğun faaliyetleri nedeni ile özel kuvvetlerden hiçbir 
personele BÇG'de görev vermediğini açık olarak belirtmiştir. Yine mahkeme huzurunda 
İdris Koralp, Ruşen Bozkurt ve Ünal Akbulut şahsımın BÇG'nin hiçbir faaliyetine 
katılmadığımı, ayrıca BÇG'nin bulunduğu alanda da hiç görmediklerini açık olarak 
belirtmişlerdir. 

Şahsım, yukarıda o dönemdeki amirlerimin ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 
BÇG'de görevlendirilen personelin savcılık sorguları ve huzurdaki ifadelerine rağmen, hiçbir 
hukuksal niteliği olmayan iki belgede ismim var diye tutuklandıktan sonra BÇG'de görev 
almadığıma ilişkin , Genelkurmay Başkanlığından bilgi edinme kanunu kapsamında aldığım 
ve daha önceden Cumhuriyet Savcılığına da sunduğum bu belgeleri yüce mahkeme heyetine 
arz edeceğim. İddianamenin 96. sayfasında yer aldığı şekli ile, BÇG giriş listesinde ismimin 
niçin yer aldığı, şahsıma özel bir giriş kartı verilip verilmediği, Özel kart verildi ise kartın seri 
numarası ve Özel kart verildiğine dair, tebliğ, tebellüğ belgesinin olup olmadığı hakkında 
sorulan soruya cevap olarak; böyle bir kayda rastlanmadığı Genelkurmay Başkanlığı'nca 
bildirilmiştir. 

 Savcılık sorgusunda, BÇG'ye girmeye yetkili isim listesi ve özel bir kart verilmesi 
hakkındaki imzasız belgenin İç Güvenlik Harekât Dairesinden Merkez Daire Başkanlığına 
gönderildiği görülmektedir. Halbuki o dönemde Genelkurmay Başkanlığına giriş esasları ve 
giriş kartı verilmesi ile ilgili uygulanan prosedür, 1996 basımlı 119-1 (A) Genelkurmay 
Emniyet Ve Karargah Emniyeti Yönergesine göre, Genelkurmay Genel Sekreterliğince 
yapılmaktadır. Bu konu hakkında önceden huzurda ifade veren kişiler, detaylı açıklamalar 
yapmıştır. ben sadece EK-12'de bunu arz ediyorum. Bunun dışında yine Genelkurmay 
Başkanlığına bilgi edinme kanunu kapsamında, İddianamenin 221. sayfasında yer aldığı şekli 
ile; BÇG alanına özel bir telefon ağı kurulup kurulmadığı ve şahsıma bir telefon numarası 
yani 1695 numaralı numarının tahsis edilip edilmediği hakkında sorulan soruya cevap 
olarak ise; Genelkurmay başkanlığından şahsıma bir telefon numarası tahsis edilmediği 
gibi, tahsis edildiği iddia edilen 1695 no'lu adımın karşısındaki numaranın ise, özel 
kuvvetler komutanlığı santraline ait olduğu ve aynı zamanda harici hat özelliği olduğu 
belirtilerek aralık 2002 yılına kadar da bu şekilde kullanıldığı genelkurmay başkanlığı'nca 
bilgi edinme kapsamında bildirilmiştir. 

Şahsıma tahsis edildiği iddia olunan bu telefon numarasının Genelkurmay 
Başkanlığı Karargâhı dışında bir santral numarası olması ve harici arama, aranma özelliği 
bulunması nedeniyle, BÇG alanı içinde görevli bir kişinin şahsıma tahsis edildiği iddia 
olunan bu numaranın aranması veya araması halinde meşgul olma ihtimalinin oldukça 
yüksek olabileceği, bu nedenle iddianamedeki atılı suçun işlendiği BÇG alanına bahse konu 
telefon numarasının tahsis edilmesinin ne kadar gerçekçi olduğu hususunu da yüce 
mahkemenin takdirine bırakıyorum. 

Yukarıda ismimin de yer aldığı hiçbir hukuksal niteliği olmayan bu iki belgeye 



  

ilişkin cevapları, Genelkurmay Başkanlığından almayı müteakip yine bilgi edinme kanunu 
kapsamında; BÇG'ye giriş yetkisi verilen isim listesinde ismime rastlanmadığı ve şahsıma 
bir giriş kartı da verilmediği, Ayrıca, şahsıma bir telefon numarası da tahsis edilmediğine 
göre, benim BÇG'nin herhangi bir toplantısına katılıp katılmadığım yada herhangi bir 
BÇG'ye ait bir tutanakta ismim veya imzamın olup olmadığı hakkında, Genelkurmay 
Başkanlığına sorulan soruya da şahsımın ismine veya imzasına BÇG kayıtlarında 
rastlanılmadığı, dolayısıyla benim, söz konusu dönemde BÇG'de çalışmadığım ve 
kesinlikle görev almadığım hakkında Genelkurmay Başkanlığından 7 Haziran 2012 tarihli 
yazısı ile bir kez daha teyit edilmiştir. 

İddianamede suçlanmama neden olan bu listelere ismimin kimler tarafından 
yazıldığı ve o dönemde şahsıma neden tebliğ ve tebellüğ edilmediği hakkında, savcılık 
makamına bu süreçte suç duyurusunda bulundum. Ancak bu konuda bugüne kadar bir 
cevapta alamadım. Yukarıda hiçbir hukuksal niteliği olmayan bahse konu bu iki belgede, 
ismimin olması BÇG de görev yaptığım anlamına gelmeyeceğini, o dönemdeki amirlerimin 
huzurdaki ifadeleri ve Genelkurmay Başkanlığından lehime olan belgelerle izah ettim. 

Özellikle; BÇG de görev aldığını ifade eden kişilerin savunmalarında, BÇG'ye 
girmeye yetkili bir giriş listesi yapılmadığı, özel bir giriş kartı verilmediği ve özel bir telefon 
rehberi hazırlanmadığı hakkındaki ifadeleri de dikkate alındığında, söz konusu bu belgelerin 
sonradan oluşturulduğu ve gerçeği yansıtmadığı, bu nedenle hiçbir hukuksal niteliği olmayan 
bu belgelerin yer aldığı CD'nin, yeniden incelenmesi halinde bu belgelerin kim ya da kimler 
tarafından, ne maksatla nasıl ve ne zaman hazırlandığının ortaya çıkacağı konusunda, hiçbir 
şüphe yoktur. O dönemde İç Güvenlik Harekât Daire, Harekât Şube Müdürü olan Ahmet 
Nazmi Solmaz'da huzurdaki ifadesinde BÇG alanında şahsımı hiç görmediğini belirtmiştir.

 Yine o dönemde İç Güvenlik Harekat Daire, plan şubede idari işler astsubayı olarak 
görev yapan Hamza Özaltun huzurdaki ifadesinde; BÇG alanına giriş için şifreli bir giriş 
kapısı olmadığını, Dolayısıyla özel bir giriş kartı da verilmediğini, ismimin de yer aldığı 
telefon rehberi için ise; Lokman Ekinci'nin ismi telefon rehberin de var ama, ben kendisini 
hiç görmedim ve tanımam şeklinde açıkça belirtmiştir. 

 Ayrıca, şahsıma O dönemde kesinlikle bir telefon numarası tahsis edilmediği 
Genelkurmay Başkanlığınca belgelendirildiği halde, tahsis edilmiş gibi yer alması da sorguda 
gösterilen ve iddianamede de yer alan bu belgelerin bir suç delili olamayacağını ortaya 
koymaktadır. Yine o dönemde, İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde sivil memur olarak çalışan 
kişilerin savcılık sorgularındaki ifadelerinde; yalnızca bahse konu iki isim listesi, 
üzerinden listelere bakarak, listelerde ismi olan herkesin, BÇG'de görev yaptığına ilişkin 
düşüncelerini gösteren ifadeleri iddianamenin ilgili bölümlerinde kesin delilmiş gibi yer 
almaktadır. Bu şekilde yapılan soruşturma neticesinde ifadesi alınan bazı kişilerin özellikle 
sivil memurlar gibi sırf kanaatleri veya varsayıma dayanan fikirlerine göre masum olan ve 
sanık durumundaki kişileri, cezaevlerinde tutarak hakikatin ortaya çıkmasına ne kadar katkı 
sağlanacağı hususu, yüce mahkeme heyetinin takdirindedir. Ancak bilinmelidir ki, hukuken 
geçersiz olan bu iki isim listesi üzerinden ifade veren ve sivil memur olarak çalışan kişilerin, 
varsayımlara ve kişisel kanaatlere dayalı bu ifadeleri ile birçok kişi halen ağır müebbet ile 
yargılanmaktadır. Hatta, birçoğunun da özgürlüğü ellerinden alınarak bir süre cezaevlerinde 
tutulmuşlardır. Bir insanın; 16 yıl önce oluşturulduğu iddia olunan söz konusu bu iki listede 
ismi bulunan kişiler hakkında bu kişilerin tamamının, BÇG'de görevli olduklarını 
hatırlayacak kadar hafızaya sahip olma ihtimali hayatın doğal akışına terstir, zira insan 
hafızası bir fotoğraf makinası gibi çalışamaz; bugün edindiği bir bilgiyi geleceğe aynen 
taşıması da mümkün değildir. Geçen zaman içinde bir bilgi daima değişir ve gelişir. Hâlbuki 
söz konusu sivil memurlar, sorgu sırasında bu kişileri liste üzerinden, listelere bakarak ismi 
olan herkesin BÇG'de görev yaptığını ifade etmişlerdir. İnsan hafızası; 16 yıl sonra, 16 yıl 
önce yazılan bir listede, örneğin 5 veya 6 isim çıkarılsa veya değiştirilse fark etmesi mümkün 



  

değildir. Çünkü bu iki listede ismi olan sanık durumundaki kişiler, birbirlerini ya 
cezaevlerinde, ya da mahkemede ilk defa tanıma fırsatını bulmuşlardır. 

Bunların dışında söz konusu dönemde; BÇG'da hazırlandığı iddia olunan BÇG 
kuruluş emri, bçg rapor sistemi, taslak harekât konsepti ve batı eylem planı gibi belgelerin, 
adresleri ve dağıtım hanesi bölümü incelendiğinde bu belgelerin; gizli ve kişiye özel olması, 
aynı zamanda söz konusu belgelerin sadece dağıtım hanesindeki gereği ve bilgi için hangi 
adreslere gideceği bellidir. Buna göre bu belgelerin; Şahsımın o dönemde görev yaptığı 
özel kuvvetler komutanlığına herhangi bir dağıtımının da söz konusu olmadığı, 
iddianamenin ilgili bölümlerinde açık olarak yer almaktadır. Ayrıca o dönemde Özel 
Kuvvetler Komutanı olan Sayın Engin Alan da huzurdaki ifadesinde bu hususları ayrıntılı 
olarak belirtmiştir. Özetle sorgu esnasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından şahsıma 
gösterilen ve BÇG'de yayımlandığı iddia olunan bu belgeler, şahsım tarafından ilk defa 
savcılıkta görülmüştür. Dolayısıyla o dönemde şahsımın; Genelkurmay Başkanlığı dışındaki 
bir birlikte görevli olması, ayrıca o dönemdeki rütbem ve görevim gereği. işgal ettiğim 
makam itibarıyla da söz konusu belgelere, nüfuz etmem de zaten mümkün değildir. Üstelik 
BÇG'de yayınlandığı iddia olunan söz konusu bu belgeler; bilirkişi raporları ile BÇG' ye 
gelen / giden yazı ve tutanaklar, teknik takip ve CD'ler ve bilgisayar kayıtları ile birlikte 
incelendiğinde; ismimin geçtiği BÇG giriş listesi ve telefon rehberi ile de somut bir bağ 
kurulmasını gerektirecek, ne bir tanık, ne bir işaret, ne bir imza, ne de söz konusu 
belgelerin herhangi bir yerinde ismim veya şahsım ile ilgili bir ibare de mevcut değildir. 

Sonuç olarak, yukarıda şu ana kadar yaptığım açıklamalar ile birlikte, bugüne kadar 
sanık durumunda olan kişilerin ifadeleri ile Genelkurmaydan gelen belgelere yapılan işlemler 
hakkında bazı tespitler yapmak istiyorum. Halen bu davadan dolayı tutuklu, tutuksuz sanık 
olan ve/veya BÇG'de görevlendirildiğini ifade eden kişilerin; tutuklandığım 26 Nisan 2012 
tarihinden bugüne kadar sorgu ve huzurdaki ifadelerinde, benim, BÇG içinde yer aldığım, 
herhangi bir toplantısına katıldığım veya herhangi bir BÇG ile ilgili ortak çalışma 
yaptığım hakkında; ne bir ifade, ne bir tanık, ne de bir tutanak benzeri herhangi bir somut 
delil de mevcut değildir. Üstelik şahsımı da BÇG'de hiç görmediklerini ifade etmişlerdir.

 Burada önemle ifade edilmesi gereken bir diğer konuda; BÇG'de görevlendirilen ve 
görev alan personelin, BÇG'de görev aldıklarına yönelik ifadeleri doğru kabul ediliyor iken, 
benim gibi her iki belgede ismi neden yer aldığı belli olmayan kişilerin, kesinlikle BÇG'de 
görevlendirilmediklerini belirten ifadelerine ve ortaya koyduğu belgelere itibar edilmediği 
gibi, bu kişilerin o dönemdeki amirlerinin bu kapsamdaki, savcılık sorgusu ve huzurdaki 
beyanlarına ise neden itibar edilmediği anlaşılamamaktadır. Diğer taraftan yine o dönemde 
BÇG de görevlendirilen kişilerin, benim gibi hiçbir hukuksal niteliği olmayan bahse konu 
isim listelerinde ismi olan kişilere yönelik BÇG de görev almadılar şeklindeki ifadelerine 
savcılık makamınca bugüne kadar itibar edilmediği görülmektedir. 

 Soruşturmayı yürüten savcılık makamı tarafından hazırlanan iddianamenin 
temel dayanağını Genelkurmay Başkanlığından gelen belgeler oluşturmaktadır. Diğer 
taraftan bu güne kadar bilgi edinme kanunu kapsamında, Genelkurmay Başkanlığından talep 
ettiğim, o dönemde BÇG'de görev almadığım hakkındaki belge ile, adıma bir telefon 
numarası tahsis edilmediği ve BÇG'ye girmeye yetkili isim listesi ve özel bir giriş kartı 
verilmediğine ilişkin şahsıma gelen ve eklerde sunduğum belgeler, savcılık makamına da 
gönderilmiş ancak kabul görmemiştir. Hâlbuki savcılık makamına genelkurmay 
başkanlığından direkt gelen belgeler ise savcılık makamınca kesin delilmiş gibi takdir 
edilerek iddianameye temel dayanak teşkil ettirilmişlerdir. Bu bir çelişki değil midir? 
Çünkü, tüm belgeler genelkurmay başkanlığından alınmakta. Ancak sadece şahsıma ve 
lehime gelen belgeler itibar görmemektedir. 

 Tüm bu açıklamalarımdan sonra birkaç konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. 
Öncelikle 26 Nisan 2012 tarihinde Savcılık makamı; şahsıma isnat edilen suça dayanak 



  

olarak özel ağ telefon rehberi ve BÇG'ye girmeye yetkili isim listesinde ismimin olması ve 
özel bir kart verilecek olması nedeniyle BÇG'de görev aldığımı sadece hukuksal geçerliliği 
olmayan bu iki belgeye dayandırarak varsayım üzerinden, BÇG'de görev aldığımı 
belirtmektedir. Halbuki BÇG'de görev almıştır varsayımı hiçbir somut olguyla 
desteklenmemektedir. Üstelik hukuken geçersiz bu iki belge dışında; BÇG'de görevlendirilen 
personelin ya da bu dava kapsamında, tutuklanan veya tutuksuz yargılanmakta olan hiçbir 
kişinin ifadesinde benim, BÇG'de görev yapmadığımı, herhangi bir faaliyetine veya 
toplantısına katıldığımı ifade eden somut bir beyan da yoktur. Üstelik; hem o dönemdeki 
amirlerimin, hem de genelkurmay başkanlığından aldığım sadece belgeler, şahsımın BÇG'de 
görev yapmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Başlangıçta ifade ettiğim gibi, ben 1979 yılında Kara Harp Okulu'na girerek Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ne katıldım ve Ağustos 2012 yılında YAŞ kararı ile emekli edildim. Otuz 
üç yıl görev yaptığım meslek yaşamımda tüm üst ve ast kişiler askerdir ve görev yaptığım 
her ortam da askeri ortamlardır. Dolayısıyla benim o dönemde yaptığım görevlerin 
özelliğini, çeşidini ve ne tür görevler yaptığıma ya da geçici veya ikiz görevli olarak BÇG 
de olup olmayacağıma tanıklık edecek olan da yine asker kişilerdir. 

Türk silahlı kuvvetlerinde amir, memur ilişkileri ve hiyerarşik yapı çok keskindir. 
Amirin verdiği emirler, astlar tarafından mutlak bir itaatle yerine getirilir. Aynı şekilde, amir 
astına emir vermez ise astı da kendi başına ne bir toplantıya katılabilir, ne bir çalışma 
grubuna katılabilir, ne de görevlendirildiği görev mahallinden izinsiz ayrılabilir. Dolayısıyla, 
ben de amirlerimin bilgisi olmadan veya emirleri olmadan, BÇG'ye katılmam veya bir 
toplantısında da bulunmam mümkün değildir. Üstelik o dönemde binbaşı rütbesinde ne bir 
makam sahibiyim ne de irade beyan edebilecek bir konumdayım. Kendi başıma hareket 
edecek konumda hiç değilim. Tüm bu gerçekler ortada iken benim kendi başıma çalışma 
odamdan çıkıp, Kirazlıdere yani bugünkü Kara kuvvetleri komutanlığı binasının karşısında 
konuşlu bulunan Özel kuvvetler komutanlığı karargah binasını terk ederek bir araç ile veya 
yürüyerek Genelkurmay karargahına gideceğim. Ve her gün aynı saatte BÇG toplantılarına 
katılacağım. Bu arada BÇG'de yayınlandığı iddia olunan emirlere katkıda bulunacağım. 
Yani BÇG de görev yapanlar veya Özel kuvvetler komutanlığı karargahında çalışanlar, ya da 
o dönemdeki sıralı amirlerim benim nerede olduğumu hiç sormayacaklar mı? Burada ya 
benim bugüne kadar verdiğim belge ve ifadeler inandırıcı değil, ya o dönemdeki amirlerimin 
şahsıma yönelik ifadeleri inandırıcı değil ya da Genelkurmay başkanlığından lehime aldığım 
belgelere itibar edilmiyor. Türk silahlı kuvvetlerinde her asker kendi başına hareket eder, 
kimseden emir almaz. Türk silahlı kuvvetleri personelinin ifadelerine güvenilmez. Herkesin 
bildiği gibi Türk silahlı kuvvetlerinde böyle bir yapı ne tarihte ne de şimdi hiç olmamıştır. 
BÇG'de gerçekten görev yapsa idim, görevlendirilen diğer kişiler gibi hem şahsım, hem de 
amirlerim tarafından bu durum çekinmeden rahatlıkla ifade edilirdi. 

Otuz üç yıldır şerefle görev yaptığım , Türk silahlı kuvvetlerinden bu dava bahane 
edilerek emekli edildim. 33 yıllık meslek hayatım boyunca ve çoğunlukla iç güvenlik harekât 
bölgesinde terörle mücadele ederken görev aldığım birliklerde hem birlik komutanı, hem de 
bir karargâh subayı olarak; hep adaleti ve eşitliği savundum. Şartlar ne olursa olsun asla yalan 
söylemedim, yani her şeye rağmen dürüstlüğümden hiçbir zaman ödün vermedim. Her 
ortamda hukuku uygulayan bir kişi iken, bugün yüce mahkemenin karşısına bir sanık olarak 
çıktım. Elbette, kamu görevlileri suç işlemez diye bir kural yoktur. Ancak işlemediği bir 
suçtan, görev almadığı bir çalışma grubundan dolayı da emekli edilen, üstelik ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası ile yargılanan ve yıllarca devletinin ülkesinin bölünmez bütünlüğü için 
canını ortaya koyan ve mücadele ettiği bölücü terör örgütü mensupları ile aynı muameleye 
tabi tutularak yaklaşık 14 ay F tipi kapalı ceza evinde kalan bir Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı ve başka bir kamu görevlisinin de bu anlamda olmadığını düşünmekteyim. 

 Sonuç olarak ben bir askerim, atandığım kadro görevlerim çerçevesinde bana 



  

verilen emirleri en iyi şekilde yerine getirmek için eğitim aldım. Biraz önce de 
özgeçmişimden bahsettiğim gibi çoğunlukla iç güvenlik harekat bölgesinde 
görevlendirildim. Dolayısıyla BÇG'de görev yapmadım, görevlendirilmedim ve kesinlikle 
bir toplantısına da katılmadım, BÇG'de yayınlandığı iddia olunan belgeleri hiç görmedim 
ayrıca BÇG'de yayımlanan bir evrak da veya herhangi bir tutanakta da imzam yoktur. 
Bundan başka bu davada tutuklu, tutuksuz hiçbir kişinin ifadesinde şahsımı suçlayıcı 
somut bir beyan da mevcut değildir. Ayrıca bu iddianamede müşteki konumunda olan 
hiçbir kimsenin şahsıma yönelik bir şikâyeti de söz konusu değildir. Bu kapsamda neden 
benim ismimin bu iki belgede yer aldığını, neden şahsıma telefon tahsis edilmiş gibi 
gösterildiğini, neden şahsımın BÇG ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı hususlarının da hukuken 
incelenmesini, şahsımın, ailemin ve kamu oyunu tatmin edecek, hukuk temelleri olan bir 
karar verilmesini talep etmenin bir hak olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak yukarıda 
açıkladığım tüm bu gerekçelere istinaden yapılacak yargılama sonucunda beraatımı 
istiyorum, arz ederim." 

 " Kendiniz orduda gerçekten önemli bir göreve haiz olduğunuzu burada söylediniz 
ve iddianamede yapmış olduğunuz çalışmalarda ve aynı zamanda rütbeden de önemli 
görevlere haiz olduğunuz anlaşılıyor. Ve diyorsunuz ki ben batı çalışma grubu ile ilgili 
bilgileri medyadan öğrendim diyorsunuz. Bu husus yani sizin önemli göreve haiz olmanız 
dolayısıyla batı çalışma grubunun çalışmalarını medyadan öğrenmiş olmanın doğal bir hadise 
mi, yani sizin böyle bir göreve haiz olmanız durumu dolayısıyla daha önceden batı çalışma 
grubu legal bir kuruluşsa, legal bir yapı ise kendi çalışmalarınız çerçevesinde öğrenmiş 
olmanız gerekmez miydi?"

"Doğaldır, çünkü genelkurmay karargahı dışında çalışan Türk silahlı kuvvetlerinde 
Türkiye'nin her tarafında birliklerde çalışan subay ve astsubaylar var. Genelkurmay 
karargahında yapılan bir çalışmanın hepsi aynı şekilde Türkiye'nin her tarafına 
yayınlanamayacağı için doğaldır."

 "Yine sizin hakkınızda beyanda bulunan 2 şüpheli var. Ahmet Nazmi Solmaz, 
14/04/2012 tarihli ifadesinde BÇG'de görevlendirildiğinizi düşündüğünü ifade ediyor. Ahmet 
Nazmi Solmaz'ın mahkemedeki ifadesinde de bunu yanlış söylediğini de söyledi. Oradan 
görmeniz lazım. Şüpheli Ömer Özkan ise CD-5 BÇG bornova kenan klasöründe bulunan 
Gir.yet.doc isimli word belgesinde klasör 37'de geçiyor bu. Belgeyi kendisinin sivil memur 
katip olarak hazırladığını, belgenin doğru olduğunu, belgedeki belirtilen isimler arasında sizi 
de saymış ve BÇG'de görevli olduğunuzu söylemiştir. BÇG yasal çerçevede kurulmuş ise 
Ömer Özkan'ın bu beyanı çerçevesinde yalan da söylemiyor olduğunu düşünürsek ve BÇG'de 
çalışmadığınızı nasıl inkar edebiliriz?"

 "Onun yalan söylemediğini düşünüyorsunuz da benim niye yalan söylediğimi 
düşünüyorsunuz. Ben de doğruyu söylüyorum. O listenin detaylarını ben savunmamda arz 
ettim. 70 kişilik, 45 telefon, şey giriş yetkisi olan bir liste 26'da telefon telefon rehberi olan 
bir listenin 2 liste toplam 70 kişi kadar olan bir listeyi 16 yıl önce eğer o Ömer Özkan 
hatırlıyorsa tıpa tıp aynısını gördüğünü tekrar ediyorsa ben öyle bir insan dünyada hiç 
duymadım, siz duyduysanız bilmiyorum. Burada huzurda ifadesini verir ben ayrıntılı 
söyledim."

"Sizin bu beyanınız acaba BÇG'nin yasal değil de gayri yasal bazı faaliyetlere 
katılıyor olma endişenizden kaynaklanıyor olmasın?"

"Ben öyle birşey ifade etmedim."

59.C. SANIK LOKMAN EKİNCİ VE YAHYA KEMAL YAKIŞKAN VEKİLİ 
AVUKAT YASİN TEKAKÇA'NIN SAVUNMASI

 "Müvekkil Lokman Ekinci ve Yahya Kemal Yakışkan Batı Çalışma Grubu Alanına 



  

giriş yetkisi verilen personel listesinde isminin olması ve telefon rehberinde de isminin 
geçmesi nedeniyle  diğer sanık Yahya Kemal Yakışkan'ın da bu konuya ilave görev bölümü 
doc isimli belgede isminin geçmesi ve bir adet takdir belgesi bulunması nedenleriyle BÇG ile 
ilişkilendirilmiştir.

 Müvekkiller açısından nasıl bir savunma yapacağımız konusunda büyük bir zorluk 
çekiyoruz. Neden, somut olaylarla ilgili hukuki savunma yapma imkanı varken bizler 
olmayan bir eylemin bulunmadığını, bu eylem olsa idi iddia edilen suçu oluşturmayacağı 
şeklinde bir savunma yapmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten de bu davada ben Avukat olarak 
Batı Çalışma Grubu'nda çalışıp gazete kesen birisinin savunmasını yapmayı tercih ederdim. 
İddianame hukuki anlamda kesin delil değildir. Dolayısıyla bir eylemin ya da hukuki 
değerlendirmenin iddianamede yazıyor olması Savcının bir iddiasıdır. En başta somut olarak 
savcılık tarafından farklı kişilermiş gibi örneğin Hamza Özaltın, Yüksel Sönmez'miş gibi 
sorulara muhatap bulup ifadesi tespit edilmiştir. Bu nedenle bu beyanlara ihtiyatla 
yaklaşılmalı diğer delillerle birlikte değerlendirilmelidir. 

Bu bağlamda ifade etmek gerektiği bir konu daha var, iki şüphelinin Savcılık 
sorgusuna ben de katıldım.İddianamede özetler Silahlı Kuvvetler'de BÇG adı altında illegal 
bir yapı oluştuğu BÇG'nin askeri hiyerarşiyi ele geçirerek seçimlerle göreve gelmiş hükümeti 
cebren devirdiği ve suçun bu şekilde sübut bulduğu müvekkillerin de BÇG'de çalıştığı ve bu 
suça iştirak ettiği kabul edilmiştir. 

Öncelikle iddianamenin incelenmesi neticesi suç tarihi belirli olarak tespit 
edilmemiştir.İddianamede aynen şöyle yazıyor, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
etmek zorunda kaldığı görülmüştür, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetinin istifası cebir ve şiddet yoluyla gerçekleştiğinden 765 sayılı 
TCK'nın 147'nci maddesinde düzenlenen suç tamamlanmıştır diyen iddia makamı sonuç 
bölümünde ise suç tarihi olarak 54'üncü Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kurulduğu 8 
Temmuz 1996 tarihi ve sonrası yazmıştır. Bu sınırsız ve ucu açık tarih aralığında yani 
hükümetin kurulduğu tarihten sonra istifa ettiği tarihten sonra müvekkillerin eylemleri 
nelerdir hangi tarihte gerçekleştirmişlerdir, suç tarihi 8 Temmuz 1996'dan ne kadar 
sonrasıdır, müvekkillerin eylemleriyle suç tarihi arasında nasıl bir ilgi vardır, bunlarla ilgili 
herhangi bir iddianamede ne açıklayıcı bilgi ne de delil vardır. 

İddia makamı iddianamede 18 Haziran 1997 tarihinde hükümetin istifa ettiğini, 
suçun oluştuğunu belirtmekle aslında kendi kabulüne göre suçun teşebbüs aşamasında 
kalmadığını, tamamlandığını iddia etmektedir. O halde suçun bitiş tarihi 18 Haziran 1997'dir. 
Şuanda suç tarihini bilmeden belirsiz bir tarihe karşı savunma yapıyoruz. Tutuklama kararları 
ve bu kararlara yapılan itirazlar reddedildi, reddedildiğine dair kararlar Hakimlikler ve 
Mahkemelerce aynı delillerle suç tarihi olarak 28 Şubat 97, 18 Haziran 1997 olarak kabul 
edilmiştir. 

 Eğer böyle yazılmasaydı ne olacaktı? 28 Şubat 97, 18 Haziran 97 tarihleri 
arasında Genelkurmay Karargâhı'nda dahi bulunmayan İstanbul'da Silahlı Kuvvetler 
Akademisi'nde öğrenim gören bu tarih aralığında henüz Ankara'daki birliğine katılmamış 
olan bu sanıkların tutuklanması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi 
nihayetinde iddianame ile haklarında kamu davası açılmasının bir dayanağı olmayacaktır 
ve müştekilerin dilekçelerinin de bir dayanağı olmayacaktır. 

Sayın iddia makamının delillerini tespit edemedik ama 28 Şubat 1997 tarihinden de 
önce BÇG vardı şeklinde bir kabulüne katılma olanağı yoktur. En önemli konu 
müvekkillerim ve diğer sanıklar 18 Haziran 1997 tarihinden sonra hangi hükümeti cebren 
devirmişlerdir? Sayın Savcı iddianamede suç tarihini ucu açık olarak belirtmiş, 18 Haziran 
1997 tarihinden sonra hangi Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin cebir ve şiddetle devrildiğini 
bizlere bildirmek zorundadır. İddianamenin içeriği suçun teşebbüs aşamasında kalmadığı 
şeklindeki kabulü dikkate alındığında suç tarihini 18 Haziran 1997 olarak kabul edip buna 



  

göre savunma yapıyoruz. 
Suç doktrinde en basit tanımıyla tipe uygun, hukuka aykırı, kusurlu hareket olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere bir suçun oluşumu için bir hareket 
eylem olacak, bu eylem ceza kanunlarında bir suç tipi olarak tanımlanmış olacak, yüklenen 
eylemin niteliği failin kastı bulunacak, burda ki burda özel kast aranmaktadır bu suç için, 
eylemde de hukuka uygunluk nedenleri olmayacaktır yani üç olumlu bir olumsuz şart var bu 
şartlardan bir tanesi gerçekleşmez ise faile ceza verilemeyecektir. 

Müvekkillerin iddianamede belirtildiği şekilde bir eylemi yoktur. Batı Çalışma 
Grubu'nda bulunmadıkları gibi hiçbir faaliyetine katılmamıştır. Daha sonra ifade edeceğimiz 
gibi BÇG'de emir verilerek görev yapan sanıkların eylemleri de iddia edilen suçu 
oluşturmaz. Müvekkiller görev safahatı ve görevden ayrı kaldığı sürelere ait detaylı 
açıklamaları yaptılar. 

Lokman Ekinci açısından harcırah almış olması nedeniyle ödeme bilgilerine 
ulaşılabilen belgelerde katıldığı plan ve tatbikatlara ait tarihler belirtildi. Bu tarihler sadece 
tatbikat tarihleridir. Öncesinde ve sonrasında yapılan hazırlık çalışmaları ve intikaller buna 
dahil değildir. Müvekkilin görev yaptığı dönemde Özel Kuvvetler Komutanı üç alayı ile iç 
güvenlik bölgesindedir. Bir alayı ise iç güvenlik bölgesi ve Kuzey Irak'tadır. Bu dönemde 
yani 8 Mayıs 1997 15 Haziran 1997 tarihleri arasında üç özel kuvvet alayı da Çekiç 
Harekâtı adı verilen Kuzey Irak'ta sınır ötesi harekâta katılmış ve bu birliklerin tüm 
faaliyetlerini Genelkurmay Başkanlığı ile koordine etme görevi de müvekkilim Lokman 
Ekinci'ye verilmiştir. 

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın o tarihteki konuş yeri Genelkurmay Karargâhı 
dışında ayrı bir kışlada bulunmaktadır ve belirttiği tarihlerde Ankara'da da bulunmayan 
müvekkilin BÇG toplantısına katılması da fiilen mümkün değildir. 

96-98 döneminde müvekkilin Özel Kuvvetler Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 
milli tatbikat ve plan ve tatbikat subaylığı görevlerine ilişkin olarak icra ettiği faaliyetler ile 
Batı Çalışma Grubu'nda görev almadığı o dönemdeki birinci sicil amiri olan Abdullah 
Kılıçarslan ve Özel Kuvvetler Komutanı olan Engin Alan tarafından da ifade edilmiştir. 

Bu kapsamda sayın Abdullah Kılıçarslan Savcılık hazırlık ifadesinde müvekkilin o 
tarihlerde Ankara'da olmadığını Diyarbakır Şırnak Silopi ve Kuzey Irak'ta Özel Kuvvetler 
Komutanı Korgeneral Engin Alan ile birlikte görev yaptığını beyan etmiştir. Sayın Engin 
Alan da gerek Savcılık sorgusu gerek Mahkemedeki ifadesindeki beyanlarında Özel 
Kuvvetler Komutanlığı'ndan Batı Çalışma Grubu için bir personel istendiğini bu personelin 
kendisinin Kuzey Irak'ta görevlendirilmesini emrettiğini bu kapsamda da Albay Yavuz 
Gürcüoğlu'nun görevlendirildiğini, bunun dışında da Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 
hiçbir personelin BÇG'de görevlendirilmediğini beyan etmiştir. Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'ndan bu kapsamda görevlendirilen subay, bu subayın kim olduğu açıkça 
belliyken müvekkilin de bu suçu işlediğinin ileri sürülmesini biz anlayamadık. Sayın Engin 
Alan bu konuda görevlendirme emrini veren bu yetkiye sahip o tarihteki tek komutandır. 

Savcılık BÇG teşkilat şeması olan emrin doğru olduğunu kabul etmektedir. 
İddianamede de bu emri bir delil olarak kabul etmiştir. Bu şemada Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'ndan bir subayın Batı Çalışma Grubu'nda planlandığı belirtilmektedir. Şema 
dikkatle incelendiğinde Kurmay Subay ve Subay olarak personelin ayrı ayrı 
görevlendirildiği görülmektedir. Özel Kuvvetler'den görevlendirilecek subay ise sadece 
subaydır, Kurmay Subay değildir. Şuanda bu davada Batı Çalışma Grubu'nda görev yapması 
nedeniyle görevlendiren sanık Engin Alan dahil sanık sayısı 4'tür. Halbuki plana göre 
görevlendirilecek personel sayısı 1'dir. Ceza yargılamasında delil serbestliği ilkesi geçerlidir. 
Yani maddi olgular, her türlü delille ispat edilebilir. İddia makamı BÇG kuruluş emri ekinde 
bulunan kuruluş şemasının doğru olduğunu kabul etmekte sanıkların sorgularında bu emrin 
sayın Çevik Bir tarafından imzalandığının da ikrar edildiğini ifade etmekte, iddianamede de 



  

BÇG'nin bu emre göre kurulduğunu farz ve kabul etmektedir. BÇG kuruluş şemasını doğru 
olarak kabul eden sayın iddia makamının giriş yetkisi listesinde neden görevli personel 
sayısının üç katı kadar yani 45 kişinin ismi olduğuna dair bir açıklaması bulunmamaktadır. 
Sadece haklarında daha sonra takipsizlik kararı verilen sivil memurlar ve şüpheli olan Hamza 
Özaltun'un beyanlarına dayanmaktadır. Bu kişilerin beyanları incelendiğinde soyut, muğlak 
ifadeler olduğu görülmektedir. 

Savcılık sorgusunda şüphelilere sorulan soruların genel olarak büyük bir kısmı 
şüpheliyle ilgisi olmayan konulardır. Bu kadar önemli konuda ise sayın Savcı bu şüphelilere 
maddi gerçeği çıkaracak, ortaya çıkaracak hiçbir soru sormamıştır. Örneğin BÇG'de kim 
hangi görevi yapıyordu, sen bu kişilerden hangisini nasıl bir eylemine şahit oldun, Batı 
Çalışma Grubu'nun olduğu bu alanda 45 kişi aynı alanda nasıl çalışıyor şeklinde daha da 
çoğaltabileceğimiz hiçbir soru sormamıştır. 

Belgeyi ben yazdım diyen şüpheli sivil memur amirlerim emir verdi diyor, sayın 
Savcı da hangi amirin emir verdi diye sormuyor çünkü onun amirleri en yakınından 
başlayarak Genelkurmay Başkanı'na kadar uzamaktadır. Bir memura dahi sorgusunda siyasi 
sonuçları olan yoruma dayalı bir çok soru soran iddia makamının bu kadar hayati bir konuda 
hiçbir soru sormamasının bu emri kimin verdiğini sormamasının takdirini Mahkemenize 
bırakıyorum. 

 Ancak hakkında takipsizlik kararı verilen kişiler listedekiler Batı Çalışma 
Grubu'nda çalışıyorlardı şeklinde beyanda bulunmuşlardır. Hamza Özaltun huzurdaki 
savunmasında kimlerin Batı Çalışma Grubu'nda çalıştığını tek tek ismen saymış, 
müvekkillerin çalışanlar arasında olmadığını Savcılık sorgusundaki ifade tutanağında 
belirtilen herkesin Batı Çalışma Grubu'nda çalıştığı ifadesinin doğru olmadığını beyan 
etmiştir. Lokman Ekinci açısından izah ettik Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan katılacak 
personel sayısı 1'dir. 

Yahya Kemal Yakışkan açısından da kuruluş şemasına göre Batı Çalışma 
Grubu'nda görevlendirilen OBİ Subayı bellidir. Bir delil ceza yargılamasında doğru olarak 
kabul edilip hükme ya da iddiaya esas alınıyorsa bu delilin aleyhine bir kabul olduğu takdirde 
bu kanaate neden ve nasıl ulaşıldığının da ortaya konulması gerekir.

 İddianamede bu konuda malesef bir açıklama yoktur. Buradan çıkan sonuç, giriş 
yetkisi listesi eğer gerçekte var ise bile belli bir şekilde genişletilmiştir. Çünkü Batı Çalışma 
Grubu'na giriş yetkisi personel listesinde ismi iradesi dışında geçen müvekkillerin iddia 
makamı tarafından Batı Çalışma Grubu içerisinde yer aldığı belirtilmektedir. 

Sayın iddia makamı BÇG kuruluş şemasındaki personel sayısının üç katı kadar 
personelin hangi nedenle giriş kartı verilecek personel listesinde olduğunu delilleriyle ortaya 
koymalıdır. Zaten sanık sorgularında da gördük 45 kişinin aynı anda böyle bir alanda 
çalışması fiziki olarak da mümkün değildir. 4-5 çalışma masası ve ortasında toplantı masası 
olan sunta paravanla ayrılmış bir bölümde hem Plan Şube kendi faaliyetlerini yürütmekte 
hem de Batı Çalışma Grubu çalışmaktadır.

  7 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel 
listesi olan dijital belge incelendiğinde belgenin 7 Mayıs 1997 tarihinden sonraki bir 
tarihte hazırlandığı ya da genişletildiği kuvvetle muhtemeldir. Kim tarafından ne maksatla 
hazırlandığı bilinmemekle birlikte 7 Mayıs 1997 tarihi itibariyle İsmail Hakkı Önder, 
Metin Keşap, Mehmet Faruk Alpaydın ve Celalettin Bacanlı'nın rütbe kıdemlilikleri 
bulunmamaktadır. Binbaşı rütbesinde olmalarına rağmen kıdemli binbaşı olarak 
yazılmışlardır. Bu personel 1998 yılında gördükleri Silahlı Kuvvetler eğitimi sebebiyle 1998 
yılında onaylanan bir kararname ile kıdem almışlardır. 

Ancak şuanda sisteme girdiğinizde kıdemli binbaşılığa nasıp tarihi 1997 
görünmektedir. Bu belgeyi kim ya da kimler hazırladıysa bir şekilde hatalı bu bilgiyi temin 



  

ederek kullanmışlardır. Giriş yetkisi listesinde ismi bulunan Mustafa Köseoğlu'nun sınıfı 
istihbarat olarak belirtilmiştir. Bu husus da belirtildi bu kişi o tarihte sınıfı Topçu'dur. O 
tarihte Genelkurmay Kışla ve Karargâh Emniyet Yönergesi gereği giriş yetkisi, giriş kartı 
verme yetkisi Genelkurmay Genel Sekreterliği'ne aittir, bu yetki daha sonra Merkez Daire 
Başkanlığı'na devredilmiştir, halihazırdaki yürürlükteki yönetmede Merkez Daire 
Başkanlığı'na aittir. Ancak o tarihte bu da Merkez Daire Başkanlığı gibi belirtilmiştir. Bütün 
bunlar bu dijital belgenin 1997 yılından sonraki bir tarihte hazırlandığı ya da genişletildiği 
veya maniple edildiğini çok kuvvetli hale getirmektedir. 

Bu soruşturma kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'na yaptığımız müracaat üzerine 
verilen 18.10.2012 tarihli yazıda açıkça delil olarak kabul edilen dijital belgenin yani CD'nin 
2007 yılı içinde milli bütçeden ödenek ile sarf malzemesi olarak alındığı Genelkurmay 
Destek Kıtaları'ndan ismi belirtilen astsubaya teslim edildiği daha sonraki akıbeti hakkında 
da bilgi olmadığı belirtilmiştir. Bu belge 07.05.1997 tarihinden sonraki bir tarihte 
hazırlanmış veya kuvvetle muhtemel genişletilmiştir. Giriş yetkisi listesinin gerçeği 
yansıtmadığına dair bir delil de son çıktı alma tarihi 05.05.1997 olarak gözükmekte son 
kayıt tarihi ise 2 Haziran 1997 olarak gözükmektedir. Bu tarihler arasında burada ne gibi 
değişiklik yapıldığının tespiti de mümkün değildir. Sonuç olarak bu liste asla 
uygulanmamış ve bir şekilde maniple edilmiştir. 

Müvekkil Yahya Kemal Yakışkan OBİ Subayı olup aslında orijinal Windows 
programıyla huzurunuza sunumunu yapacaktı. Ancak artık bir uzmanlık gerektirmeyen bir 
konu olduğu için buna gerek görmedik şuanda heyet de önünde bulunan bilgisayarlardan 
deneyebilir, denetim masasına girin kullanıcı hesaplarını seçin, yeni bir hesap adı yazın, 
varolan adı değiştirin örneğin Bornova yapın, tarih saatin üzerine gelin mouse'unuzla sağ 
tıklayın, tarih saat ayarla tuşu çıkacak onun üzerine gelin 7 5 1997 yapın, belgeler klasörüne 
girin, çift tıklayın, karşınıza gelen kutucuğa Kenan yazın onun içine bir Word belgesi açın 
ona da giryet yazın o doc uzantısını kendi açar, içine de istediğiniz belgeyi isterseniz o anda 
yazın isterseniz başka yerde yazdığınız belgeyi getirip koyun ondan sonra CD'yi yazdır 
deyin, çıkan CD'yi Sayın Savcı'ya verin o da adli emanete alsın, işte Savcılık soruşturma 
esnasında dava dosyasında delil olarak muhafaza edilen bir CD'niz oldu. O nedenle bu 
CD'nin kendisi hukuka uygun olmadığı için daha sonra Savcılık emanetinde kanuna 
uygun muhafaza ediliyor olması da delili, hukuka uygun delil haline getirmez. 

28 Şubat davasında gerçek olan ve olmayan belgeler bir arada delil olarak 
sunulmaktadır. BÇG kuruluş şeması ile ilgili olan gerçek bilgilerin yanında ve BÇG de dahil 
isim, imza olmayan veya ilk bakışta dahi sahte olduğu anlaşılan özellikle dijital belgeler ya 
da imzasız veya taslak belgeler bir arada delil gibi ortaya konulmakta ve bazı gerçek 
belgeler bulunması nedeniyle sanki tamamı gerçekmiş gibi değerlendirme yapılmasının 
temini çalışılmaktadır. 

Bilim adamlarının dijital delillerle ilgili görüşlerini hatırlatmakta fayda olduğunu ve 
bu nedenle bu davada da vatansever bir vatandaş tarafından gönderilen dosyaya dahi edilen 
CD'yi tek başına delil olarak kabul etmenin mümkün olmadığını belirtmek istiyorum. 

Müvekkiller Batı Çalışma Grubu'nda görevlendirilmediği, herhangi bir toplantı ya 
da faaliyetine katılmadığı kendilerine bu konuda bir emir veya talimat verilmediği olmasına 
rağmen bir şekilde isimlerinin giriş yetkisi listesine yazılması nedeniyle yargılanmaktadır, bu 
açıkça hukuka aykırıdır. 

Lokman Ekinci belirtti, kendisine tahsis edildiği belirtilen 1695 numaralı telefon 
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın santral numarasıdır. 1695 numaralı telefonun Özel 
Kuvvetler Santrali'ne ait olduğu ve Aralık 2002 yılına kadar kullanıldığına dair belge dava 
dosyasına daha önce sunulmuştur. 

Yahya Kemal Yakışkan açısından ise hangi tarihte hangi değişiklikler yapıldığı 
tarafımızdan bilinmediği gibi üç kişinin kullandığı telefon numarasının müvekkil Yahya 



  

Kemal Yakışkan'a ait özel tahsis edilmiş bir numara gibi yazılmış olmasının da bir izahı 
yoktur. Kaldı ki müvekkil Batı Çalışma Grubu'nun oluşturulduğu belirtilen Plan Şube ile 
fiziki olarak aynı katta bulunmaktadır. Kendisi savunma esnasında sizlere katın planı ve 
yerleşim şeklini sundu. Sunta paravanlarla arası bölünmüş bir yerde ayağa kalktığında yan 
tarafındakini görebilen ve yan tarafında bulunan kişiyle irtibat kurulabilen ortamda bunun 
özel bir telefonla yan taraftakini gizli olarak aramanın bir mantığı da bulunmamaktadır. 
Böyle bir şey hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi nasıl bir savunma yapacağımızı da 
bilemiyoruz. Özetle listedeki personelin bilgisi ve haberi olmadan Batı Çalışma Grubu'na 
girmeye yetkili personel listesini kim ya da kimler hazırlamışsa veya genişletmişse 
uygulanmayan bir listeyi hangi amaç ve düşünceyle bu şekilde oluşturdukları 
bilinmemektedir. Listenin 7 Mayıs 1997 tarihinden sonra oluşturulduğuna dair kuvvetli delil 
ve bilgileri de izah ettik. Ancak Savcılığın kabulü listedeki herkesin Batı Çalışma Grubu'nda 
görev yaptığı şeklinde olmuştur. Listedeki müvekkillerle ilgili gerçeğe aykırı hususları da 
kendileri detaylı olarak izah etti. 

Giriş yetkisi listesi ve telefon rehberiyle ilgili olarak son olarak ifade etmek 
istediğimiz husus şudur, Savcılık soruşturmanın başından beri ve iddianamede BÇG ile ilgili 
olarak Genelkurmay Karargâhı'nda gizli ve özel bir bölüm oluşturulduğu, kapısının özel 
giriş kartıyla açılarak çalışan personelin içeriye girdiği ve burada çalışan personele de 
normal sistemin dışında gizli bir telefon ağı içerisinde telefon hatları tahsis edildiğini 
düşünmektedir, oysa bu doğru değildir. Şuana kadar elde edilen delillerin tamamında ki 
haklarında takipsizlik kararı verilenlerin beyanları dahil özel bir giriş kartı ya da özel bir 
telefon ağı oluşturulduğuna dair hiçbir bırakın delili emare dahi yoktur. Çünkü böyle bir olay 
gerçek hayatta hiç olmamıştır. Zaten iddianameyi hazırlayan Sayın Savcı Bilgili'nin de 
kendisinin Genelkurmay Karargâhı'na giderek bu hususu bizzat incelediği ve böyle bir alan 
olmadığını haricen öğrenmiş bulunmaktayız. 

Lokman Ekinci'nin bu davaya bir şekilde neden dahil edildiğiyle ilgili soruları 
düşünürken Savcılık sorgusu aşamasında aklımıza şu geldi bununla ilgili delil de sunduk ama 
meşhur kozmik odanın bağlı olduğu Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığı görevine 
atanmıştır Lokman Ekinci, ancak bu göreve kozmik odanın aranmasından bir yıl sonra 
atanmıştır. Atama kararnamesi resmi gazetede yayımlanmıştır, bu resmi gazete örneğini de 
dava dosyasına sunduk. Görev bölümü doc isimli belgede müvekkil Yahya Kemal 
Yakışkan'ın isminin geçmesi iddiasıyla ilgili olarak kendisi de öncelikle böyle bir belgeyi ilk 
kez Savcılık sorgusunda gördüğünü daha önce ne yazılı olarak tarafına tebliğ edildiğini ne de 
sözlü olarak böyle bir emir verilmediğini belirtmiştir. Belgeyi kim hazırlamışsa müvekkilin 
Daire Başkanlığı'nda yaptığı görevleri alarak buraya yazmıştır. Müvekkilin kendisi de detaylı 
olarak belirtti, yaptığı iş teknik bir iş olup bu görev de hiçbir zaman için de BÇG'de yerine 
getirmemiştir. Bu belgenin oluşturulma tarihi ve içeriği hakkında da kendisi detaylı bilgi arz 
etti. Kaldı ki tekrar etmekte fayda görüyoruz, Batı Çalışma Grubu için görevlendirilen OBİ 
Subayı da bellidir. Yahya Kemal Yakışkan açısından verilen takdir belgesiyle ilgili olarak, 
Yahya Kemal Yakışkan'ın görev yaptığı dairede Şube Müdürü Mart 1997 ayı başlarında 
tutuklanmıştır. Bunun tutuklanması üzerine bu görevi de vekaleten Kurmay Albay İdris 
Koralp yürütmüştür. Yani kendi Şube Müdürlüğü görevine ilave olarak bu Şube 
Müdürlüğü'nü de yürütmüştür. Nitekim 1997 yılı sicil belgesinde bu husus açıkça 
görülmektedir. 

Şube Müdürü'nün tutuklanması nedeniyle bu görevi vekaleten yürüten Kurmay 
Albay İdris Koralp tarafından büyük bir olasılıkla diğer personele takdir belgesi tanzim 
edilirken bilgisayar kayıtlı örnek üzerinden bir takdir belgesi yazılmış olabilir. Takdir 
belgeleri ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki uygulamayı da kısaca ifade etmekte 
yarar var, Silahlı Kuvvetler'de takdir belgesi alan personele takdir belgesini veren personelin 
makamı ve rütbesine göre bir puan verilmekte bu da bir göreve seçim ve sicil sıralamasına 



  

dikkate alınmaktadır. Bir de takdir belgesi alan personelin görevine motive edilmesi 
sağlanmaktadır. Bu nedenle uygulamada personele zaman zaman takdir belgesi ya da daha 
önemli olduğu durumlarda şerit, rozet ve ödül verilmektedir. 

Bence sayın İdris Koralp bir subay olarak aldığı eğitim ve askeri adap gereği açıkça 
ifade etmemiştir ancak bölücü terör örgütü nedeniyle zaten yoğun bir şekilde çalışan bir 
şubenin müdürü olarak kendisine ilave bir görev olarak BÇG görevi verilmiş bir başka ilave 
görev de başka bir şubenin müdürlüğünü vekaleten yürütme görevi verilmiştir. Bu 
yoğunlukta çalışan birisinin verdiği takdir belgesi tek başına ele alınıp müvekkil Yahya 
Kemal Yakışkan'ın Batı Çalışma Grubu'nda görev yaptığı sonucuna ulaşmak doğru 
değildir. Bu nedenlerle müvekkillerin isnat edilen suçla ilgili bir eylemi yoktur. Ortada bir 
eylem bulunmadığından suçun maddi unsuru yoktur. Ancak müvekkiller buna rağmen de bu 
davada sanık olmaktan kurtulamadığından mecburen Batı Çalışma Grubu ile ilgili savunma 
yapmak zorunda da kalıyoruz. Kabul anlamında olmamakla birlikte 28 Şubat süreci ve 
uygulamalarının atılı suçu oluşturmayacağına dair açıklamaları kısaca ifade etmek 
gerekiyor. 

Hangi ceza kanunumuzun müvekkillerin lehine olduğunun tespiti gerekmektedir. 
Konu sabit kabul edilerek bu olaya her iki yasanın ilgili tüm hükümlerini birbirine 
karıştırmaksızın uygulayacaksınız ayrı ayrı sonuçlar elde edeceksiniz, bu sonuçları 
karşılaştıracaksınız, bu sonuçlardan hangisi sanığın ya da failin lehineyse o ceza kanunu 
hükmü o sanığın lehinedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları istikrarlı bir şekilde bu 
yöndedir. 765 sayılı kanunun 147. maddesinde tanımlanan suçun unsurları arasında cebir 
bulunmaktadır. 5237 sayılı kanunun 312'nci maddesiyle bu suça ilk ceza kanunundan 
farklı olarak cebir ve şiddet unsurlarının bir arada bulunması şartı eklenmiştir. Müvekkil 
ve diğer sanıklar yönünden eğer eylemlerine bir suç yüklenecek ise 5237 sayılı yeni ceza 
kanunumuzun teşebbüs hükümleri uygulanmasa dolayısıyla daha fazla ceza öngörülse dahi 
cebir ve şiddet unsurlarını bir arada bulundurduğundan ve maddi olayda bunlar 
olmadığından müvekkil ve diğer sanıkların bu kanunun daha lehine olduğunu düşünüyoruz. 

Bilindiği üzere 28 Şubat sürecine kamuoyumuz tarafından postmodern darbe ismi de 
verildi. Postmodern darbe kavramı uluslararası hukukta başka anlamda kullanılmakla birlikte 
bu terim ülkemizde ordunun siyasi hükümete yapılacakları ve yapılmayacakları dikte ettirdiği 
yani demokratik olmayan bir kurumun demokrasinin işleyişine müdahalesini anlatmak için 
kullanılmaktadır. Postmodern darbe kavramını klasik anlamda darbeden ayıran temel ölçüt 
postmodern darbenin cebir ve şiddet seviyesine ulaşan eylemlerle gerçekleştirilmemesidir. 
Nitekim sayın Başbakanı'mız son zamanlarda dost modern darbe ifadesini kullanmıştır. 
Sosyolojik veya felsefik olarak böyle isimlendirmeler yapılmışsa da ceza hukuku anlamında 
darbe suçunun unsurları ancak ceza kanunu hükümlerine göre tespit edilebilir. Türk Ceza 
Kanunu'nda düzenlenen darbe suçlarının unsurları arasında postmodern darbe için varlığı 
aranan tehdit unsuruna yer verilmemiştir, yani tehdit suçuyla korkutucu güç veya baskıya 
dayalı olarak cebir ve şiddet kullanmaksızın sistemin meşru güçlerine karşı Türk Ceza 
Kanunu'nda anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlığı altında yer alan 
Anayasa'yı ihlal, meclise karşı suç ve hükümete karşı suç olarak tanımlanan suçların 
işlenemeyeceği kabul edilmelidir. Bu suçların işlenmesinde cebir ve şiddet unsuru suçun 
maddi unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Cebir ve şiddet kullanmaksızın sadece baskı 
kullanılarak veya tehditle herhangi bir şekilde bu suçun işlenemeyeceği tartışmasızdır.

 Eylemlerde, iddia edilen eylemlerde cebir ve şiddet unsuru olmamasının 
göstergelerinden birisi de bu süreç ve sonrasında sanıkların eylemleri sebebiyle istifa ettiği 
iddia edilen merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın 18 Haziran 1997 tarihli resmi gazetede 
yayınlanan istifasıdır. Başkaca müdafiiler tarafından dile getirildi veya getirilecektir, bu istifa 
metni içerisinde şiddet, cebir veya manevi cebri çağrıştıran bir bölüm var mıdır? Peki Sayın 
Erbakan'ın bu süreçte vefat ettiği 27 Şubat 2011 tarihine kadar kendisiyle yapılan sohbet veya 



  

demeçlerinde cebir ve şiddete uğradığına dair bir ifadesi var mıdır? Yoktur.
 Dilekçemizde 28 Şubat kronolojisini detaylı olarak sunduk, daha önceleri de ifade 

edildi tekrar etmeyeceğiz ancak, bu süreç de göstermektedir ki sürecin Refahyol Hükümeti 
ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır. Yapılanlar da süreci başlatan her daim siyasi 
iradedir. Aslında bu tespit bizim tespitimiz değil, Meclis Araştırma Komisyonu'nun tespitidir. 
Batı Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışmalar veya İstihbarat Başkanlığı'nın elde ettiği bilgiler 
veya Genelkurmay Başkanlığı'na gelen ihbarlar darbe yapılarak devrilmek istenen hükümetin 
bakanlıklarına ve özellikle de İç İşleri Bakanlığı'na gönderilmekte, koordine makamı olarak 
da bilgi amacıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderilmektedir, hem darbe 
yapacaksınız hem darbe yaptığınız hükümetin bakanlıklarına darbe yapacağınız kuruluştan 
yazı göndereceksiniz  böyle bir kabul hayatın olağan akışına aykırıdır. Kural olarak resmi 
gazetede yayımlanan ve altında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın imzası olan bir belgenin 
doğruluğuna bizler itibar etmek zorundayız. Bunun aksi düşünülemez. O halde iddia edilen 
eylem açısından ceza hukuku anlamında kanuni tipe uygunluk yoktur. 

Bir diğer konu, askerlerin emir komuta ilişkisi ve diğer kamu görevlilerinden farklı, 
müvekkiler yüklenilen eylem sırasında asker kişidir. Diğer kamu görevlilerinden farklı 
olarak askerler verilen emirlerin hukuka aykırılığı konusunda tereddütlü olduklarında 
üstlerinden emrin yazılı olarak tekrarlanmasını isteme hakkına sahip değillerdir. 
Omurgasını disiplin ve mutlak itaatin oluşturduğu bir yapı içerisinde müvekkil ve diğer 
sanıkların farklı bir davranış içinde olmaları mümkün değildir. Müvekkiller Batı Çalışma 
Grubu'nda görev almamıştır. Bu kapsamda bir faaliyet icra etmemişlerdir. Ancak kendilerine 
emir verilse idi bu görevi de yerine getirecekleri tartışmasızdır. Başbakanlık'tan gönderilmiş 
ve icra edilmesi, uygulanmasının yapılması istenilen, üzerinde dönemin Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve çeşitli bakanların imzalarının bulunduğu bir MGK kararı bulunmaktadır. Esasen 
bu kararın gereği TSK veya diğer görevliler tarafından yerine getirilmemiş olsaydı suç 
olurdu. Bu düzeyde bir düzenlemenin ve çalışmanın dönemin Genelkurmay Başkanı'nın emri 
ve bilgisi dışında gerçekleştirilmesi ihtimali de bulunmaktadır. Anayasa'nın 137. maddesinde 
ifadesini bulan emir konusunda askeri hizmetlerin görülmesi için kanunla gösterilen 
istisnalar saklıdır denmektedir. İstisna edilen kanunlar 211 sayılı İç Hizmet Kanunu ve 1632 
sayılı Askeri Ceza Kanunu'dur. Bu konuyla ilgili detaylı açıklamalarımız dilekçelerde 
mevcuttur ancak kısa bir açıklama yapmak ihtiyacı hissediyoruz. 

Birincisi, 12 Eylül müdahalesi ile ilgili davada neden yaşayan Milli Güvenlik 
Konseyi üyeleri dışındakiler sanık değildir? Çünkü emir komuta zinciri içinde gerçekleşen 
bir müdahale vardır. Sayın iddia makamının kabulüne göre bütün astlar konusu suç teşkil 
eden emirleri yerine getirmiştir. Aynı iddia makamınca tanzim edilen 12 Eylül harekâtı ile 
ilgili iddianamede sadece Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları hakkında dava 
açılmıştır. Oysa iddia makamının bu davadaki kabulüne göre 12 Eylül 1980 tarihinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Erbaş ve Erler dahil bütün personelin sanık olması ve 
yargılanması gerekmektedir. Amacımız onların suç işlediğini ileri sürmek değildir, bu 
davanın konusu olmamakla birlikte sayın Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın bir hukukçu 
olarak yargılanmayacağını da ifade etmek isterim. 28 Şubat kararlarının Genelkurmay 
Başkanlığı'nda uygulanması tamamen ve diğer bu yöndeki tüm çalışmalarda olduğu gibi emir 
komuta zinciri içinde olmuştur. Yoksa Silahlı Kuvvetler'in iç işleyişinde en üst komutanın 
emri olmadan böyle bir çalışmanın yapılma ihtimali de yoktur. Sayın Savcı iddianamenin 
sonuç bölümünde dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanı'nın bilgisi dahilinde Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay 
Karargâhı ve bağlı birliklerinde görevli General ve Amiral'lerin fikir ve eylem birliği içinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma 
Grubu iddiasında bulunmaktadır. Hem Silahlı Kuvvetler'in en kıdemli beş Orgeneral'inin 
bilgisi olacak hem hiyerarşik yapının dışına çıkacaksınız hem de bunu aylar önceden 



  

emirlerle duyuracaksınız bu durum hem TSK iç işleyişi hem de hayatın olağan akışına 
aykırıdır. BÇG ile ilgili tüm faaliyetler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Batı Çalışma Grubu 
faaliyetlerine bir suç yükler veya yüklemezsiniz ancak bu işlemler emir komuta ilişkisi 
dışında bir yapılanma ile gerçekleştirilmiş demek mümkün değildir.

 Belirtilmesi istenilen diğer bir konu da sayın iddia makamı iddianamedeki kabul ile 
sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile bakanların korktuklarını kabul ediyor. Ancak 
Genelkurmay Karargâhı'ndaki Proje Subayı'nın ya da Astsubay'ın ya da bir Sivil Memur'un 
korkmadan verilen emri yerine getirmemesi gerektiğini ileri sürmektedir. Buna katılma 
olanağı yoktur, nitekim aynı soruşturmada bir kısım şüpheliler hakkında verilen emri yerine 
getirdikleri ve irade tesis etme makamında bulunmadıkları gerekçesiyle kovuşturma yer 
olmadığı kararı verilmiştir. Müvekkillerle, haklarında KYOK kararı verilen bu kişiler 
arasında hukuki olarak bir fark yoktur. Bu davada bu nedenle yargılanacak kişi sayısı 5'tir, 
6 olamaz. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları yargılanabilir ancak. Müvekkil 
Lokman Ekinci Binbaşı rütbesinde, Yahya Kemal Yakışkan Yüzbaşı rütbesinde olup 
yukarıda açıkladığım üzere Batı Çalışma Grubu'nda çalışmamasına ve BÇG kapsamında bir 
işlem yapmış olmamasına rağmen irade tesis etme makamında da değillerdir. 

Sayın Savcı tarafından konusu suç teşkil edilen emrin yerine getirilmeyeceği ileri 
sürülmektedir. Silahlı Kuvvetler'de o tarihlerde verilen emri yerine getirmeyecek bir subay 
olamaz. Tabii şimdiki halini bilmiyoruz ama tahmin etmek için de kâhin olmaya gerek 
yoktur, diyelim ki öyle bir subay var aldığı her emri inceliyor, kendisine Batı Çalışma 
Grubu'nda çalışması emredildi ya da fiili olarak çalışmaya başladı, çalışıyor, bu subay neye 
bakacak? mecliste soru önergesi verilmiş, Milli Savunma Bakanı açıklama yapıyor BÇG 
yasal bir kuruluştur, Genelkurmay Başkanlığı'nda böyle çalışma grupları oluşturulmaktadır 
diyor. Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı soruşturma yapıyor, sonuç bölümünde yapılanın 
bir suç olmadığı, bir görev olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar veriyor. 
Siz subay olsaydınız bütün bunlara rağmen ne yapardınız?

"Yeri gelmişken DGM Savcısı'nın soruşturma yaptığı andaki duruma göre yani 
delil, yeni delil ortaya çıkma durumuna göre şuana kadar bu davada da yeni delil ortaya 
çıkmadığını söyleyebiliriz. O anda yargılamanın yapıldığı durumla şuanda kovuşturmanın 
yapıldığı arasında, durum arasında Batı Çalışma Grubu'nun yaptığı faaliyetlerin tespit 
edilenleri aynıdır. BÇG kuruluş şeması telefon rehberi, giriş yetkisi ve benzeri belgeler isnat 
edilen suçun yeni delili olamaz. 

Bu arada iki tane örnek vermek istiyorum, verilen emrin yerine getirilmesiyle ilgili, 
birincisi; Amerikan savaş gemisi Saratoga'nın, bizim muavenet muhribimize füzeyle ateş 
ederek vurması neticesi beş subay şehit, beş personel şehit oldu 23 personelimiz de yaralandı. 
Türkiye Cumhuriyeti devleti Amerikan savaş gemisiyle ilgili yargılama yapmak istedi, ceza 
yargılaması anlamında, Amerika'nın açıklaması şöyleydi, benim personelim yanlış yapmış 
olabilir, hatalı karar da vermiş olabilir bu gemiyi hatalı da vurmuş olabilir ancak onlar verilen 
emri yerine getirdiler. Ben verilen emri yerine getirdiği için bir personeli ceza yargılamasına 
tabii tutarsam, dünyanın her yerinde ordum var, hiçbir yerde emir verecek personel bulamam 
demiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili de bir örnek vereyim, verilen emrin suç emrinin 
yerine getirilip getirilmediğiyle ilgili, dosyada kısıtlama kararı olmadığı için, gizlilik kararı 
da bulunmadığı için verebiliriz, Doğu Anadolu'da görev yapan bir İl Jandarma Alay 
Komutanı emrindeki istihbarat kısmının personelini çağırıyor, kendilerinin bir başka ülkeye 
yasa dışı geçiş yapmasını, sivil kıyafetle, oradaki terör örgütü kamplarının fotoğraflarını 
çekip, bilgilerini toplamasını istiyor.Görevli Astsubaylar'dan bir tanesi o da emri yerine 
getirmemek amacıyla değil sadece ben oraya giderim ölürüm, kalırım burada geride çoluğum 
çocuğum var onlar mağdur olmasın diye bu emri yazılı olarak vermesini talep ediyor Alay 
Komutanı'ndan, Alay Komutanı da emrini tekrarlıyor ve yazılı olarak emir vermeyeceğini 



  

söylüyor. Astsubay da yazılı olarak emir verilmediği için emri yerine getirmiyor. Astsubay 
hakkında dava açılıyor, yargılamalar neticesinde dosya Askeri Yargıtay'a geliyor, Askeri 
Yargıtay'ın verdiği karar şudur, sen konusu suç teşkil etse dahi yazılı verilmese dahi emri 
yerine getirmek zorundasın senin eylemin emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturur. 

Müvekkiller Batı Çalışma Grubu'nda hiç görev almamasına ve hiçbir faaliyetine 
katılmamasına rağmen bir an için giriş yetkisi listesinin doğru olduğu kabul edilse dahi 
verilen emri yerine getiren BÇG çalışanlarının eylemi suç oluşturmaz. Suçun unsurları 
yönünden hukuka aykırılık unsuru ortadan kaldırılmıştır.

 Suçun mağduru olabileceği konusunda hiçbir tereddüt olmayan ve yüklenen suçun 
yöneldiği Bakanlar Kurulu üyeleri dışında hiçbir müşteki bu davada katılan olamaz. 

İddianamede Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilen müştekiler hakkında adli 
işlem başlatılmamasını haklarındaki suçlamaların gerçekdışı olduğuna kanıt olarak 
gösterilmiştir. Bu kişilerin haklarındaki suçlama ceza kanunu bağlamında bir suç teşkil 
etmediğinden adli soruşturma başlatılmamış olabilir. Müştekilerin şikayetleri soyut iddia olup 
hakları ihlal edilmiş olanların yargı yoluna başvurma hakları bulunmaktadır. O dönemde 
Yüksek Askeri Şura kararlarına karşı yargı yolu kapalı olması nedeniyle Silahlı 
Kuvvetler'den ilişiği kesilen personel hakkında ise Anayasa değişikliği yapılmasını müteakip 
6191 sayılı yasa ile YAŞ kararları ile ilişiği kesilen personele idareye müracaat hakkı, 
müracaatı kabul edilmeyenlere de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkı 
imkanı tanınmıştır. Dolayısıyla iddia edildiği gibi müştekilerin tamamının yargı yoluna 
başvurma hakkı bulunmadığı iddiası doğru değildir. Türkiye'de yargı birliği yoktur. İdari 
yargı kolu ayrı bir yargı yolu olarak Anayasal düzenlemede bulunmaktadır. 

İddianamede bazı personelin suç teşkil edebilecek şekilde eylemi olmadığı eylemi 
olanların da Silahlı Kuvvetler'den ilişiğinin kesilmesini gerektirecek niteliğinde bulunmadığı, 
personelin özel hayatındaki düşünce ve davranışlarının ilişiğinin kesilmesine neden 
olamayacağı sayın Savcı tarafından belirtilmişse de belirtilen konular ceza yargısının görev 
alanı dışında ceza hakiminin ya da iddia makamı olan Savcı'nın bir idari işlemin hukuka 
uygun olup olmadığına dair yargısal denetimini yapma yetkisi dışında, sonucunda da bir 
karar verme görevi bulunmamaktadır.

 Silahlı Kuvvetler'den ilişiğin kesilmesi ayrı bir yasal düzenleme olan 926 sayılı 
Personel Kanun Hükümleri'ne tabiidir. Yasal mevzuat incelendiğinde Silahlı Kuvvetler'den 
ayırma işlemi için ilgili personelin eylemi suç olması gerekmediği gibi Silahlı Kuvvetler'in 
hizmet özellikleri gereği özel hayatının da diğer vatandaşlarda olmayan kısıtlamalara tabii 
olduğu yasal ve hukuki bir gerçektir. Örnek vermek gerekirse mesai saati dışında reşit bir 
kimse ile cinsel ilişkiye girmek ülkemizde suç olarak tanımlanmamıştır. Kişinin özel hayatı 
ile ilgilidir, bu örnekleri çoğaltabiliriz ancak bu kişiler Silahlı Kuvvetler'de istihdam 
edilmemektedir ve bu konuda açılan davalarda Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından 
reddedilmektedir. Müştekilerin statüsünde olanların bir kısmınca Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin muhtelif maddelerinde belirtilen hakların ihlal edildiği iddiasıyla bu konu 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
şikayetçilerin iddia ettiği hususlar, kişisel özgürlük olarak görülmekte ise de Silahlı 
Kuvvetler'in görev özelliği ve yapısı gereği Silahlı Kuvvetler'de istihdam edilmemesinde 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve hukuka aykırı bir husus görmemiştir. 

Herhalde Batı Çalışma Grubu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni baskı altına 
aldığı da söylenemeyecektir. Bu nedenle Silahlı Kuvvetler'de istihdam edilme ya da 
edilmeme işlemi ya da kamuda istihdam edilenler hakkında kamu görevlileri tarafından tesis 
edilen işlemler ile müvekkillere isnat edilen suç arasında maddi ve hukuki bağlantı 
bulunmamaktadır, yani illiyet bağı yoktur. 

Müştekilerin şikayetlerindeki haklarında yapıldığını iddia ettikleri eylemler başka 
bir suçu oluşturabilirse de yargılaması yapılan bu suçu oluşturmaz. Müştekiler katılan 



  

olamaz bu suçun mağduru olamaz. 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teşkilat yapısı düzenli bir ordunun karşısında düzenli bir 

ordu ile muhabere etmesine yöneliktir. Nitekim PKK Terör Örgütü'nün ilk eylemlerinde 
sonra teşkilat yapısı teçhizat ve stratejisinde değişiklikler yaparak bugüne kadar gelmiştir. Bu 
kapsamda iç tehdit ile mücadelede de bir değişiklik, yapılanma gerektiği tartışmasızdır. 
Silahlı Kuvvetler açısından PKK, Hizbullah, DHKP/C, İbda C arasında  herhangi bir fark 
yoktur. Hepsi için geçerli ortak bir şey vardır, o da mücadelenin yapılabilmesi için istihbarat 
sağlanmasıdır. MGK tarafından irtica birinci tehdit olarak kabul edilerek bütün devlet 
kurumlarına bununla mücadele etme talimatı görevi verilmiştir. Bundan sonra Türk Silahlı 
Kuvvetleri de tehdit hakkında değerlendirme yapabilmek için yasal, legal kaynaklardan 
kendisine gelen istihbarat bilgileriyle açık kaynaklardan derlediği bilgileri değerlendirmek 
amacıyla bir kuruluş yapmıştır. Bunda hukuka aykırılık yoktur. Eğer bu arada iddia edildiği 
gibi bu görevin yasal sınırları dışına çıkılarak kişisel birtakım suçlar işlenmişse fişleme 
şeklinde belirtiliyor, bunun yargılaması ayrı bir dava konusu olabilirse de görülmekte olan 
yargılama ile ilgili bir ilgisi yoktur. Şayet iddia ediliyorsa eylem ile sonuç arasındaki illiyet 
bağı da iddia eden tarafından ortaya konulmalıdır. 

 İstihbarat Başkanlığı'nın yasal görevi gereği icra ettiği faaliyetler BÇG ile 
ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı'ndan gönderilen ya da açık kaynaklardan derlenen istihbarat bilgilerinin 
içinde istihbarat ya da aşırı sağ ya da islami terör örgütleriyle ilgili geçen her ifade iddia 
makamı tarafından suç unsuru gibi algılanmaktadır. Bunların BÇG ile ilgili bir ilgisi 
yoktur. Kaldı ki şimdiye kadar ayrıntılı olarak ifade edildiği şekilde Batı Çalışma Grubu'nun 
icra yetkisi de yoktur. Şuanda irtica tehdit olmaktan çıkartılmıştır. Bölücü terörle de 
mücadele değil müzakere sürecine geçilmiştir. Anayasal olarak yetkili makamlar bölücü 
terörü de tehdit olmaktan çıkartmaya karar verirse Silahlı Kuvvetler personelinin görevi de 
diğer tüm kamu personeli gibi bu kararlara uymak olacaktır. Nitekim bölücü terör tehdit 
olmaktan çıkartılmasa da başta Silahlı Kuvvetler olmak üzere güvenlik güçlerinin aktif olarak 
mücadele etmediği herkes tarafından gözlemlenmektedir. O zaman Silahlı Kuvvetler nasıl 
kendisine verilen görevi gereği gösterilen tehdit ile mücadele etmekte ise de şuanda yine 
kendisine verilen emir, talimat, direktif, ne derseniz deyin verilen görevin icabı mücadele 
yerine müzakere edilmesini sadece sessizce izlemektedir. 

Yani Silahlı Kuvvetler kendisine devletin yetkili organları ne görev vermişse onu 
icra etmektedir. Bütün olayları zamanındaki şartlara ve hukuksal durumlara göre 
değerlendirmek gerekmektedir. 1997 yılında irtica, bölücü terör gibi bir tehdit olarak devlet 
tarafından kabul edilmiş ve bütün kurumlarına bunlarla mücadele etme görevi verilmiştir. 
Huzurda bulunan ve bu davada yargılanan bütün sanıklar bütün hayatlarını aileleri dahil bir 
kenara bırakarak devlete hizmet ve kendilerine veren, verilen görevleri canları pahası yerine 
getirmek için çalışmışlardır. Bunun karşılığında da huzurunuzda Türkiye Cumhuriyeti 
devletinde uygulanan en ağır ceza ile yargılanmaktadırlar.Sonuç olarak müvekkillerin suçun 
hiçbir unsuru oluşmadığından haklarında beraat kararı verilmesine karar verilmelerini 
saygıyla arz ve talep ediyorum. " 

60.A. Sanık MEHMET ALİ YILDIRIM 09/05/2012 tarihinde cumhuriyet 
savcılığına vermiş olduğu ifadesinde özetle;

" 1996 Ağustos – 1998 Ağustos yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Lojistik 
Daire Başkanlığında proje subayı olarak görev yaptığını,  

Görev yaptığı süre içerisinde 1 Ekim 1996 - 21 Şubat 1997 tarihlerinde İstanbul 
Silahlı Kuvvetler Akademisinde, 8 Mayıs – 15 Haziran 1997 tarihlerinde Irak’a sınır ötesi 
harekât, 20 – 24 Temmuz 1997 tarihlerinde Fas Gambia, 12 – 16 Kasım 1997 tarihlerinde 



  

Bosna Hersek – Arnavutluk, 23 – 27 Şubat 1998 tarihlerinde Azerbeycan, 28 Mart -5 Nisan 
1998 tarihlerinde Bosna Hersek – Arnavutluk, 18 Mayıs – 12 Haziran 1998 tarihlerinde 
Tabur Komutanlığı İç Güvenlik Kursunda bulunduğunu, 3 Temmuz 1998 tarihinde 
Genelkurmaydan ilişiğini keserek Trabzon’a göreve gittiğini, 

 Batı Çalışma Grubundan bilgisi olmadığını, BÇG içerisinde görev almadığını, 
yukarıda belirttiği üzere 1994 – 1998 yılları arasında yaklaşık 17 ay Genelkurmay dışında 
görev yaptığını, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belgenin Ek-A’sında bulunan 
Çetin DOĞAN imzalı BÇG şemasında planlama bölümünde J-4 olarak bahsedilen lojistik 
kısmındaki bir kurmay subaydan bahsedildiğini, onun da kim olduğunu bilmediğini, 

 Batı Çalışma Grubunda çalışan kişiler ve telefon numaralarını gösteren belgede 
(Bcg.telreh.doc) isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG’de görev almadığını, 
belirtilen isimlerin bazılarını tanıdığını, bu isimlerle hiçbir arada çalışmadığını, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu Alanına giriş yetkisi 
verilen personel listesine gösteren belgede (Gir-Yet.doc) isminin bulunması ile ilgili olarak 
ifadesinde; BÇG’de görev almadığını, isminin neden yazıldığını bilmediğini, Kenan DENİZ’i 
ismen tanıdığını, görevi gereği sık sık yurt dışına çıktığını, BÇG’de çalışmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
60.B.  Sanık MEHMET ALİ YILDIRIM Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 14.01.2014 tarihli 57. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

 "Batı Çalışma Grubu-28 Şubat iddianamesinde şahsıma yöneltilen suçlamalara 
cevap teşkil eden savunmamı sunmaya, savunmamı üzerime atılı suçlama ve suçlamaya 
dayanak yapılan deliller, kısa özgeçmişim ve iddia olunan suç tarihinde yaptığım görevler, bu 
soruşturmaya dahil edilme nedenim ve delillerin değerlendirilmesi, sonuç olmak üzere dört 
başlık halinde sunacağım.

 İddianamenin şahsımla ilgili bölümünde hakkımda ileri sürülen Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Düşürmeye, Devirmeye İştirak Etmek suçunun doğru ve 
yerinde olmadığını, hiçbir surette inandırıcılığının bulunmadığını, ve bu suçlamayı kesinlikle 
reddettiğimi, 1997 yılında çoğunlukla Genelkurmay Başkanlığı Karargahında o tarihlerde 
bulunmayan ve Binbaşı rütbesinde olan bir subayın bunları aklından bile geçiremeyeceğini 
savunmamın hemen başında dile getirme ihtiyacını hissediyorum. Üzerime atılı suçlama ve 
suçlamaya dayanak yapılan deliller,Türk Ceza Kanununun 147. maddesindeki Türkiye 
Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat ve vazife görmekten cebren men etmek, 
bunları teşvik etmek suçlaması ile yargılanmaktayım. 

Bu suçlamaya delil olarak, 1996 Ağustos- 1998 Ağustos yılları arasında 
Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Başkanlığı bünyesindeki Lojistik Daire Başkanlığında 
proje subayı olarak görev yaptığım, Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet 
göstermek üzere kurulan Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay İç Güvenlik 
Harekat Dairesi Bölgesinde tahsis edilen bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma 
Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi 
verilen personele ait isim listesinde piyade kurmay yarbay Mehmet Ali Yıldırım olarak 
ismimin bulunduğu, Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde BÇG plan subayı olarak 
ismimin geçmesi gösterilmektedir. 

Kısa özgeçmişim ve iddia olunan suç tarihinde yaptığım görevler:  hakkımdaki 
eylem ve iddialarını yöneltir, ağır suçlamalarda bulunurken ben Kara Kuvvetleri Eğitim ve 
Doktrin Komutanlığında Tuğgeneral rütbesiyle Harekat Eğitim ve Öğretim Başkanı olarak 
görev yapıyordum, 09 Mayıs 2012 tarihinde haksız yere tutuklandım. Muvazzaf bir subay 



  

olarak girdiğim cezaevinden 13 aydan fazla tutuklu kaldıktan sonra 14 Haziran 2013 
tarihinde emekli edilmiş bir subay olarak yüce Mahkemenizin Tensip Zaptı ile tutuksuz 
yargılanmak üzere bihakkın tahliye edildim.Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği 
yere er geç ulaşır sözüne de yürekten inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Tuğgeneral 
rütbesinde bu dava nedeniyle 30 Ağustos 2012 tarihinde cezaevinde emekli edilmiş ve 
üniformasını cezaevinde çıkartmak zorunda bırakılmış bir mensubu olmaktan ve 32 yıllık 
askerlik hayatım boyunca yaptığım ve yaşadığım, tamamı Genelkurmay Başkanlığının ve 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının resmi kayıtlarında yazılı bulunan her şeyden yaptığım tüm 
görevlerden onur ve gurur duyuyorum. 

 1996-1998 yılları arasında iki yılda kullandığım 30'ar günlük izinler hariç 16 ay 
süre ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, yani Ankara'da hiç bulunmadım. 02 
Ekim 1995 tarihinde İstanbul'da Küçükyalı'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara 
Lisan Okuluna gönderildim. 8 ay süre ile burada İngilizce Kursu gördüm. 31 Mayıs 1996 
tarihinde Kara Lisan Okulundan mezun olmayı müteakip Ankara'ya dönüp Genelkurmay 
Lojistik Daire Başkanlığındaki görevime başladım. Bununla ilgili aldığım diplomamın 
fotokopisi EK-1 olarak sunulmuştur. 17 Haziran 1996- 21 Haziran 1996 tarihleri arasında 
Brüksel'de NATO Mühimmat toplantısına Genelkurmay Lojistik Başkanlığı temsilcisi olarak 
görevlendirildim. Brüksel'den dönmeyi müteakip, bana Lojistik Başkanım tarafından Türk 
Savunma Sanayii Çalışma Grubunda görev verildi. Çalışma grubu 8-9 aydır çalışmaktaydı. 
Bu çalışma grubu; Türk Savunma Sanayiinin Yakın Geçmişi, Savunma Sanayiinin 
Dünya'daki ve Türkiye'deki Durumu, Türk Savunma Sanayiinin ana problemleri hakkında bir 
brifing hazırlamaktı. Brifing önce dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e 
verildi ve onun direktifi ile 08 Ağustos 1996 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı brifing 
salonunda Başbakan Prof. Dr. Merhum Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. 
Tansu Çiller, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, ilgili Bakanlar ve üst düzey devlet 
yöneticilerine verildi ve Sayın Merhum Başbakan tarafından brifing çok beğenildi ve Sayın 
Genelkurmay Başkanımıza brifing için birkaç kez teşekkür etti. Milli Tank Projesinin temeli 
de o gün bu brifing ile atılmıştır. Sayın Şevket Kazan, Refah Gerçeği-2 isimli kitabının 237. 
sayfasında bu brifingden şöyle bahsetmektedir. Erbakan daha başbakan olduğunun ilk ayında 
08 Ağustos 1996 tarihinde Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen Savunma Sanayi 
Brifinginde Türk silahlı kuvvetlerinin halen silah ve malzeme ihtiyaçlarının ancak %21'ini 
içerden karşılayabildiğini, 30 yıl içinde Kara Kuvvetleri'nin 60, Hava Kuvvetleri'nin 65, 
Deniz Kuvvetleri'nin 25 milyar dolarlık savaş silah ve araçları alması gerektiği, bu meblağın 
yurtiçinde tutulabilmesi için de tek yolun hiç şüphesiz Milli Savunma Sanayimizi geliştirmek 
olduğu ifade edilmiş ve Hükümet'ten özellikle Başbakan Erbakan'dan yerli harp sanayinin bir 
an evvel geliştirilip güçlendirilmesini istemişlerdi. Doğru da yapmışlardı demektedir.Bu 
faaliyetlerin sorumlusu Genelkurmay Lojistik Başkanlığı Lojistik Daire idi, ben de sorumlu 
proje subayı koordinatörü olarak görev aldım. 

İstanbul'a Silahlı Kuvvetler Akademisi'ne gidinceye kadar bu projenin 
yürütülmesinde görev yaptım. Bu konu aynı zamanda silahlı kuvvetler akademisinde de 
benim tez konum oldu. Bununla ilgili daire başkanım tarafından şahsıma verilen takdir 
belgesi EK-2 olarak sunulmuştur. 01 Ekim 1996 -21 Şubat 1997 tarihleri arasında 5 ay süre 
ile İstanbul - Yeni Levent'de Harp Akademileri içinde bulunan Silahlı Kuvvetler 
Akademisinde öğrenim gördüm. 03 Şubat 1997- 07 Şubat 1997 tarihleri arasında Silahlı 
Kuvvetler Akademisi ile Ürdün ve İsrail'e bu ülkelerin silahlı kuvvetlerinde incelemelerde 
bulunmak üzere gittim. 21 ŞUBAT 1997 tarihinde Akademiden mezun olduktan sonra bir 
hafta izin kullanmayı müteakip Mart ayında Ankara'ya dönüp Lojistik Başkanlığındaki 
görevime başladım. Bununla ilgili aldığım diploma fotokopisi EK- 3 olarak sunulmuştur. 
Mart 1997 - Nisan 1997 tarihleri arasında Arnavutluk'ta iç karışıklıklar yağmalama olayları 
sonrası anayasal düzenin sağlanmasına, yapılacak uluslararası yardımların güvenle yerine 



  

ulaştırılmasına yardımcı olmak maksadıyla, Viyana'da Arnavutluk'a uluslararası Askeri güç 
gönderilmesi için AGİT Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı karar almıştı. Bu güce 
Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Türkiye, Fransa, İtalya, Yunanistan ve İspanya 
Hükümetleri asker gönderebileceklerini bildirmişti. Ben bu maksatla oluşturulan Arnavutluk 
Çalışma Grubuna Lojistik Başkanlığı temsilcisi olarak görevlendirildim. Türkiye, Arnavutluk 
Görev Kuvveti yani ALBA harekatına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10 Nisan 1997 
tarihinde almış olduğu 492 numaralı kararı ile 13 Nisan 1997- 04 Ağustos 1997 tarihleri 
arasında iştirak etmiştir. Söz konusu görev kapsamında Arnavutluk Görev Kuvveti 5 grup 
halinde Gemilerle İzmir Foça'dan Arnavutluk Durres Limanına intikal etmiştir. Bu intikaller 
02 Mayıs 1997 tarihinde tamamlanmıştır. Ben; giden bu Türk Birliğinin teşkili, teçhizi ve 
intikali ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından birliğin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve 
Bakanlar Kurulu Kararının alınmasında mesai mefhumu olmaksızın büyük fedakarlıklarla 
Genelkurmay Lojistik Başkanlığı temsilcisi olarak görev yaptım. 

Aynı zamanda Genelkurmay Lojistik Başkanlığının Terfiin kadro esasına 
dayandırılması projesi kapsamında kuruluş ve kadrolarının yeniden düzenlenmesini ve 
onaylatılmasını da bu dönem içinde yaptım. Bu konularla ilgili Milli Savunma Bakanlığına 
10 Nisan 1997 ve 15 Nisan 1997 tarihli Arnavutluk'ta görevlendirilecek özel görev 
kuvvetinin ihtiyaçları ve bakanlar kurulu taslağı hakkında Genelkurmay başkanlığı görüşleri 
ile ilgili yazılmış, benim tarafımdan kaleme alınmış Genelkurmay 2. Başkanı tarafından 
imzalanan iki adet mesaj Genelkurmay Başkanlığından temin edilip ve bu görevle ilgili 
Lojistik Başkanım tarafından bana verilen takdir belgesi ile birlikte EK- 4, EK- 5, EK- 6 
olarak sunulmuştur. 

Çekiç İç Güvenlik Harekatı; 30 Nisan 1997 - 07 Temmuz 1997 tarihleri arasında 
Bölücü Terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde barınan önemli sayıda örgüt mensubunu bertaraf 
ederek kamp ve üs bölgelerinde barınamaz hale getirmek maksadıyla 2. Ordu Komutanlığı 
tarafından 50.000 asker ve korucunun katılımı ile icra edilmiştir. Ben Arnavutluk Çalışma 
Grubundaki faaliyetimi tamamlamayı müteakip 2. Ordu Komutanlığınca Çekiç İç Güvenlik 
Harekatının idari ve lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla Şırnak/Silopi'de Taktik 
Komuta Yerinde oluşturulan Müşterek lojistik kontrol ve koordinasyon merkezine 
Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi olarak görevlendirildim. 

Bir haftalık hazırlık süresini müteakip 06 Mayıs 1997 tarihinde askeri uçakla 
Diyarbakır'a gittim. 08 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'ya 1200 km uzaklıktaki Şırnak/Silopi'de 
müşterek lojistik kontrol ve koordinasyon merkezinde görevime başladım. Harekat 
süresince, 15 Haziran 1997 tarihine kadar burada Şırnak/Silopi'de görev yaptım. 
Genelkurmay Başkanlığından Şırnak'ta birlikte görev yaptığım personelin isim listesi ve 
resimleri gösteren belgeyi ve bu görev nedeniyle şahsıma 2. Ordu Komutanı ve 2. Ordu 
Lojistik Başkanı tarafından verilen takdir belgeleri ile 2. Ordu Komutanlığından temin 
ettiğim 08 Mayıs 1997 günü Silopi'ye katılışımın yazılı olduğu günlük karargah ceridesinin 
fotokopisi EK- 7,EK- 8, EK- 9 olarak sunulmuştur. 

Ben Diyarbakır'da iken Kara Kuvvetleri Komutanlığının 07 Mayıs 1997 gün ve 
Per:4031 sayılı genel atamalar konulu emri ile Genelkurmay lojistik başkanlığı lojistik 
daire lojistik dış ilişkiler şube plan subaylığına tayinim çıktı. Şırnak'taki görevimi 
tamamlamayı müteakip 15 Haziran 1997 tarihinde Ankara'ya döndüm. 20 Temmuz 1997 - 24 
Temmuz 1997 tarihleri arasında Gambiya'ya askeri yardım malzemesi götürmek orada görev 
yapan Jandarma Genel Komutanlığına mensup Türk eğitim Timini görmek ve Gambiya 
Silahlı Kuvvetlerinde incelemelerde bulunmak üzere giden heyete Genelkurmay Başkanlığı 
temsilcisi olarak görevlendirildim. Gambiya dönüşünde yeni atandığım ve yeni kurulan 
Lojistik Dış ilişkiler Şubesinde göreve başladım. Ekim 1997 tarihine kadar ve daha sonrada 
Mart 1998 - 03 Temmuz 1998 tarihleri arasında bu şubenin Şube müdür vekilliğini ve plan 
subaylığını birlikte yürüttüm. Çünkü, şube müdürü albayım önce Bosna Hersek'de 6 ay süre 



  

ile geçici görevli idi, daha sonra da Ankara'da yeni kurulan Barış İçin Ortaklık Eğitim 
Merkez Komutanlığı'na atanmıştı. 

Bu yeni kurulan Lojistik Dış İlişkiler şubesinin görevi; Balkanlar, Kafkaslar, Orta 
Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yapılan askeri yardımların; Milli Savunma Bakanlığı 
başta olmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurumları, Kuvvet Komutanlıkları ve Askeri 
ataşelikler ile koordine etmek, yardım yapılan dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarının 
karşılanması kapsamında; Ülke ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesini sağlamak, planlama 
ve protokoller yapmak, uygulama emirleri yayınlamak, tedarik makamlarının tedarik 
işlemlerine nezaret, kontrol ve koordinasyon sağlamak, tedarik edilen yardımların ilgili 
ülkelere ulaştırılmasını sağlamak olarak kısaca özetlenebilir. 

 Ben 1996 - 1998 yılları arasında iki yılda kullandığım 30'ar günlük yıllık izinler 
hariç yukarıda tek tek tarihlerini ve yerlerini belirttiğim eğitim, öğretim, yurtiçi - yurtdışı 
kurs ve görevler nedeniyle 16 Ay süre ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında 
Ankara'da hiç bulunmadım. Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığımız yurtdışı giriş ve çıkış 
bilgileri ile o tarihlerde kullandığım pasaportumun fotokopisi Genelkurmay Başkanlığından 
aldığımız safahat ve hizmet formu, diplomalar, takdirler dosyada mevcut olmakla birlikte 
yazılı savunmamda EK-11 ve EK-12 olarak yeniden takdim ediyorum. 

Bu soruşturmaya dahil edilme nedenim ve delillerin değerlendirilmesi, bu konuyla 
ilgili açıklamalarımda iddianamede geçen bir adet imzalı emir ve üç adet imzasız listeden 
bahsedeceğim. Bunlar 10 Nisan 1997 tarihli Batı çalışma grubu kuruluş emri, 30 Nisan 
1997 tarihli 16 kişilik Görev Bölümü isimli liste, Bundan iki gün sonra 2 Mayıs'ta 
hazırlandığı iddia edilen 26 kişilik Telefon Rehberi isimli liste ve bundan 5 gün sonra 7 
Mayıs'ta hazırlandığı iddia edilen BÇG Çalışma Alanına Girmeye Yetkili Personel Listesi 
adı verilen 45 kişilik listedir. 

Bu listelerin mevcut hali itibari ile kanunen ve hukuken herhangi bir niteliği de 
bulunmamaktadır. Bilgisayar içinde bulunan çıktısı dahi alınmamış bu listelerin, bir belge 
veya delil olarak ispat özelliği bakımından da ne aklen, ne hukuken, ne de vicdanen kabul 
edilebilir bir özelliği de bulunmamaktadır. Çünkü söz konusu listeler imzalı, yani onaylı, 
işleme konmuş gerçek, asıl bir belge niteliğinde değildir. Sadece taslak bir dijital veri olarak 
CD5 içerisinde yer aldığı iddia edilmektedir. CD5'den alınarak iddianameye konmuş olan 
bilgisayar çıktısı şeklindeki bu listelerin doğruluğu da bugüne kadar teyit edilmemiş, aksine 
anılan listelerin hazırlanmadığı, savunmasını yapan birçok sanık tarafından açık olarak ifade 
edilmiştir. 

Benim bu soruşturmaya dahil edilme ve suçlanma nedenim; benden önce bugüne 
kadar savunma yapan müdafi ve sanıkların da uzun uzun açıkladıkları gibi, CD-5'teki 
imzasız, tarihsiz, kim tarafından hazırlandığı belli olmayan ve delil niteliği olmayan dijital 
verilerde, çıktılarda benim iradem ve bilgim dışında bana yazılı veya sözlü olarak tebliğ 
edilmemiş BÇG Telefon rehberinde  ve BÇG Çalışma Bölgesine Girmeye Yetkili Personel 
İsim Listesinde iki adet dijital belgede ismimin geçmesidir. 

Bu belgelerden bir tanesi şu telefon rehberi denen ne başlığı var, ne imzası var, ne 
hazırlayanı var, dümdüz bir kağıt. Diğeri de biraz sonra anlatacağım genelkurmay merkez 
daire başkanlığına yazılmış bir yazı, imzasız, tarihsiz. Görev Bölümü denen 16 kişilik 
listede benim ismim bulunmamaktadır. Genelkurmay Başkanlığının 10 Nisan 1997 tarihinde 
yayınlanan Sayın Çevik Bir imzalı Batı Çalışma Grubu Konulu emrine göre Genelkurmay İç 
Güvenlik Harekat Dairesi Bünyesinde Batı Çalışma Grubu adıyla bir birim oluşturulacağı ve 
bu birimin bir bütün halinde İç Güvenlik Harekat Merkezindeki bölgede faaliyet göstereceği 
belirtilmiş, burada 10 Kurmay Subay, 5 Subay, 2 Sivil Memur çalışacağı emredilmiştir. 

Bu emirde benim görev yaptığım, Lojistik Başkanlığından 1 Kurmay Subay 
görevlendirilmesi istenmektedir. Lojistik Başkanlığında başlangıçta, aynı dairede ve aynı 
şubede birlikte çalıştığım arkadaşım Hava Pilot Kurmay Binbaşı Aydın Karaşahin 15 



  

Nisan 1997 tarihi itibariyle Lojistik Başkanlığı temsilcisi olarak görevlendirildiğini 13 
Şubat 2012 tarihinde Ankara Terörle mücadele şube müdürlüğü ve 14 Nisan 2012 tarihli 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede ve burada huzurunuzda 07 Ocak 2014 
tarihinde yapmış olduğu sözlü savunmasında belirtmiştir.

 BÇG/CD5/Bçg/Bornova/Ziya/GÖREV-BL-DOC isimli word belgesinin, bilirkişi 
raporuna göre 11 Şubat1997 tarihinde Ömer Özkan tarafından oluşturulduğu ve Mehmet 
Özbek tarafından 30 Nisan 1997 tarihinde gözden geçirilerek en son kaydetme işleminin 
yapıldığı, bu belgede; Batı Çalışma Grubu bölümlerinde çalışan personel isimlerinin ve 
görevlerinin yer aldığı görülmektedir. Bu belgeden ve 10 Nisan emrinden Batı Çalışma 
Grubu'nun tamamının İstihbarat Başkanlığı Destek şube hariç bu 17 personelden ibaret 
olduğunu görüyoruz.

 Böylece 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu emir yerine getirilmiş, 
J-1, J-3, J-4, J-5, J-6, Adli Müşavirlik ve Gensek Basın Halk'tan takviye olarak geçici 
zamanlı olarak saat: 10:00 - 10:45 arasında görevlendirilen birer personelin isimleri burada 
tek tek belirtilmiş ve görevleri açıklanmıştır. İGHD Plan Şube Müdürü Sayın İdris Koralp, 
Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut ve geçici görev yapan tüm personel Savcılık ifadelerinde ve 
huzurunuzda savunmalarını burada yaparken bu konuyu açık ve net bir şekilde açıklamışlar, 
Hatta kimin hangi masada çalıştığını diğer başkanlıklardan takviye olarak gelen 5-6 
personelin Plan Şubenin ortasındaki toplantı masasında oturduklarını, kaldıkları bu 40- 45 
dakikalık kısa süre içerisinde günlük basın, yayın incelemesi, ihbar mektupları ile gelecek 
raporların ve bilgilerin değerlendirilmesinin yapıldığını anlatmıştılar. 

İddianamede yer alan Görev Bölümü belgesine göre Hava PiIot Kurmay Binbaşı 
Aydın Karaşahin Lojistik Başkanlığı geçici zamanlı temsilcisi olarak, kendisi bunu kabul 
etmemekle birlikte, planlama bölümünde lojistik plan subayı PIan-9 olarak,Örgüt 
Kaynakları, Vakıflar, Devlet Planlama Teşkilatı, Huzurevleri, Kimsesizler ve Çocuk 
Yetiştirme Yurtlarından sorumlu olarak görev yaptığı yer almıştır. 

 Bu 16 kişilik görev bölümünün, son kaydetme ve gözden geçiriliş tarihi 30 Nisan 
1997'dir. Bundan iki gün sonra 26 kişilik sözde telefon rehberi hazırlanmış, ancak bu 
görev bölümünde yazılı 16 kişiden beşi telefon rehberinde hiç yer almamış, ancak görev 
bölümünde hiç yer almayan 10 farklı kişinin isimleri telefon rehberine dahil edilmiştir. 

Bu değişiklik bence görünmeyen bir el tarafından kasıtlı olarak sonradan 
gerçekleştirilmiş veya sehven yazılmıştır. Çünkü talebimiz üzerine Genelkurmay 
Başkanlığından gönderilen yazıda, Genelkurmay kayıtlarında ighd isimli bir kullanıcı 
bulunmadığı açıkça ifade edilmiştir. Bu konunun ayrıntıları biraz sonra tarafımdan 
açıklanacaktır. 

İddianamede aleyhime delil olarak gösterilmiş olan iki dijital listeden birincisi yani 
telefon rehberi hakkındaki çelişki, şüphe ve tutarsızlıkları açıklamaya çalışacağım. Konunun 
en can alıcı, çelişkili ve şüphe yaratan bölümlerini açıklamaya başlıyorum. İki belgeden 
benim ismimin bulunmadığı Görev Bölümü 16 Kişilik liste ile benim de ismimin bulunduğu 
telefon rehberi yani 26 Kişilik liste arasındaki çelişkileri, şüpheleri ve tutarsızlıkları 
anlatmaya başlıyorum. 

30 Nisan 1997 tarihinde gözden geçirilerek son kaydetme işlemi yapılan Batı 
Çalışma Grubu Görev Bölümünde 16 personel ismi var iken 02 Mayıs 1997 tarihinde İghd 
adlı kullanıcı tarafından oluşturulan ve 02 Haziran 1997 tarihinde gözden geçirilerek son 
kaydetme işlemi İghd kullanıcısı tarafından yapılan bu listede yani telefon rehberi 10 Nisan 
1997 Batı Çalışma Grubu emrine aykırı olarak personel sayısını kim 26 kişiye çıkartmıştır? 2 
günde ne olmuştur, ne değişmiştir, bu konuda kim emir vermiştir? İddianamede bunu 
açıklayacak herhangi bir bilgi, belge veya sanık ifadesi yoktur. Aksine orada görev yapan 
personel bugüne kadar verdikleri ifadelerinde böyle özel bir telefon çevrimi ve özel bir 
telefon rehberi olmadığını BÇG faaliyetleri için gelen geçici görevli personele telefon tahsisi 



  

ve telefon numarası verilmediğini, mevcut telefon ağında ve telefon yerlerinde herhangi bir 
değişiklik yapılmadığını, diğer başkanlıklardan 5-6 kişinin geçici zamanlı olarak 
geldiklerini huzurunuzda beyan etmişlerdi. 

 30 Nisan 1997'de yapılan 16 kişilik liste Batı Çalışma Grubu Görev Bölümünde 
planlama bölümündeki lojistik başkanlığı temsilcisi olan Hava PiIot Kurmay Binbaşı Aydın 
Karaşahin tayini Hava Kuvvetlerine çıkıp Genelkurmay Başkanlığından ayrılıncaya kadar 
Genelkurmay Lojistik Başkanlığı Temsilcisi olarak Haziran 1997 tarihine kadar burada 
görev yaptığını kendi ifadelerinde belirtmesine rağmen neden onun ismi bu sözde telefon 
rehberinde 26 kişilik listede yer almamıştır? Sözde diyorum, çünkü Genelkurmay 
Başkanlığının telefon rehberi böyle uydurma bir kağıt parçası değildir. Sayın Nazmi 
Solmaz'ın dün sunduğu Telefon rehberinde görüldüğü gibi kalın bir kitap şeklindedir. Gizlilik 
Derecesi Hizmete özel olan başında Genelkurmay MEBS Başkanı Koramiral tarafından 
imzalı tarih sayısı olan bir baş emir ile Rehber Talimatı bulunur, sırayla bütün başkanlıklar ve 
bu başkanlıklara ait daire başkanlıkları ve şubeler sırası ile yer alır, bu rehberde isim ve 
rütbeler yazmaz. Başkanlıkların adları şubelerin adları ve kadroda nasıl geçiyorsa şube 
müdürleri ve plan ve proje subaylarının kendi isim ve rütbeleri değil kadro teşkilatta geçen 
isimler yazılıdır. Genelkurmay Basımevi tarafından basımı ve çoğaltılması yapılır. Bunu 
görmek için Mahkemenize Sayın Nazmi Solmaz tarafından sunulan Genelkurmay Başkanlığı 
resmi telefon rehberinin incelenmesini talep ediyorum. Çünkü, telefon rehberi diye bize 
gösterilen ve iddianamede yer alan belge kim tarafından hazırlandığı belli olmayan başlıksız, 
imzasız, resmi evrakla hiçbir ilgisi olmayan düz bir sayfadan ibaret gelişigüzel hazırlanmış 
dijital belgedir. 

 Bu sözde telefon rehberinin yani dijital belgenin hazırlandığı tarihte benim 
rütbem Piyade Kurmay Kıdemli Binbaşı idi ve 30 Ağustos 1997 tarihinde Yarbay oldum. 
Biraz önce yukarıda da anlattığım gibi, Şırnak/Silopi'de 2'nci Ordu Komutanlığınca Kuzey 
Irak'a yönelik olarak yapılan sınır ötesi Çekiç İç Güvenlik Harekatına Genelkurmay 
Başkanlığı Temsilcisi olarak görevlendirilmiştim. Ankara'ya 1200 km uzaklıktaki Şırnak- 
Silopi'de görevlendirilmeme ve Ankara'da olmamama rağmen neden ve kim tarafından kimin 
emri ile bu sözde telefon rehberine rütbemde yanlış yazılarak Piyade Kurmay Yarbay 
Mehmet Ali Yıldırım olarak dahil edilmiştir? Bunun araştırılması için tutuklandığım ilk hafta 
içinde yazılı olarak suç duyurusunda bulunmuştum.Talebimi bir kez de huzurunuzda sözlü 
olarak tekrarlıyorum.

 Batı Çalışma Grubu Görev Bölümü 30 Nisan 1997 tarihli listede16 Kişilik listede 
yani yer alan 5 Personel 02 Mayıs 1997 tarihinde oluşturulan 02 Haziran 1997 tarihinde 
gözden geçirilerek oluşturulan Sözde telefon rehberinde yani 26 Kişilik ilstede yer 
almamıştır. Görev Bölümünde görevleri ve isimleri yazılı olmasına rağmen neden bu 5 
personelin isimleri buraya yazılmamış, fakat ilave 10 başka personelin isimleri buraya dahil 
edilmiştir? Bu değişikliği kim neden ve kimin emri ile yapmıştır? 

 Bu sözde telefon rehberinde benim görevim BÇG plan subayı olarak yazılmış 
ayrıca Görev Bölümünde ismi olmayan fakat bu listede yer alan 8 personelin daha görevi 
BÇG Plan subayı olarak yazılmıştır. Halbuki, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
teşkilat şemasında Lojistik Başkanlığından bir Kurmay subay istenmekte ve iddianamedeki 
görev bölümüne göre Aydın Karaşahin'de Lojistik Plan Subayı olarak o tarihlerde orada 
görev yapmaktadır. Görev bölümünde kadro Lojistik Plan Subayı olarak geçmektedir. Diğer 
Başkanlığınki personel plan subayı diğer başkanlığınki Gn.P.P.PIan subayı olarak 
geçmektedir. Görev Bölümünde BÇG Plan subaylığı diye bir kadro veya görev yeri yoktur. O 
zaman soruyorum benim ismim dahil 8 kişiye neden kadroda olmamasına rağmen BÇG 
Plan Subayı diye yazılmıştır? Bunu kim neden böyle yazmıştır? Anlamak mümkün değildir. 
Böyle bir kadro olmadığını ve burada ismi geçen şahısların şubelerine hiç gelmediklerini 
ve görmediklerini İç Güvenlik Harekat Dairesinin atamalı daimi personeli olan sayın İdris 



  

Koralp, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut huzurunuzda gündeme getirmişlerdi. 
Sayın İdris Koralp savunmasında hiçbir evrakta, ne benim, ne de plan subaylarının, 

Batı Çalışma Grubu Plan Şube Müdürü veya Batı Çalışma Grubu Plan Subayı gibi isim, 
makam, imza bloku, parafe satırı açılmamıştır. Kesinlikle bu şekilde atılmış parafe ve 
imzalar da yoktur demiştir. Ayrıca rehber de isimleri geçen sekiz kişi İç Güvenlik Harekat 
Merkezi Bölgesinde asla görev almamışlardır demiştir.

 Ayrıca Sayın Nazmi Solmaz dün huzurunuzda yaptığı savunmasında aynen şöyle 
demiştir Savcılık ifademde Telefon Rehberindeki belgede adları Sayın savcı tarafından 
okunan ve okuduğu sırada isimleri katipçe yazılan BÇG Plan Subayı olarak ifade edilen 
Kemal Savcı, Mehmet Ali Yıldırım, Metin Keşap'ı görmediğimi, hiç tanımadığımı,bu kişileri 
de ilk defa cezaevinde tanıdığımı ve isimlerini öğrendiğimi ifademde bu kişiler hakkındaki 
düşüncelerimi, gösterilen liste ve şemaya göre yaptığımı birkez daha vurgulamak istiyorum 
demiştir. 

07 Ocak 2014 tarihinde Hamza Özaltun huzurunuzda yapmış olduğu savunmasında 
bu telefon rehberinin İç Güvenlik Harekat Daire'ye ait olduğunu ancak benimde ismimi 
belirterek bu listede ki 13 kişiyi hiç tanımadığını ve mahkeme esnasında burada tanıştığını 
beyan etmiştir. 

 Hava PiIot Kurmay Binbaşı Aydın Karaşahin'in Almanya'ya yurt dışı göreve 
seçildiği için Hava Kuvvetleri Karargahına tayini çıkmıştır. Yerine kendi ifadesine göre 26 
Mayıs 1997 tarihinden itibaren İstihkam Yarbay Şinasi Çalış Lojistik Başkanlığı temsilcisi 
olarak geçici zamanlı olarak yazılı emirle BÇG'de görevlendirilmiştir. Bunları her iki 
arkadaşım da savcılık ve kolluk ifadelerinde ve huzurunuzdaki savunmalarında 
belirtmişlerdir. 

Sayın İdris Koralp de huzurunuzda yaptığı yazılı savunmasında batı çalışma 
grubunda geçici görevli personel olarak lojistik başkanlığından 1 Kişi, yazılı ifadesinde 
başlangıçta Aydın Karaşahin daha sonra yerine Şinasi Çalış olduğunu beyan etmişlerdir. 
Aynı şekilde Sayın Şinasi Çalış'ta savunmasında huzurunuzda bunu belirtmiş ve Sayın Savcı 
da bunu sorduğu soru ile teyit etmişlerdi.

 İddia Makamı 16 kişilik Görev Bölümü'nde Lojistik Plan Subayı olarak Aydın 
Karaşahin'in ismi bulunduğu halde, bundan iki gün sonra 02 Mayıs 1997 tarihinde 
hazırlanan ve 02 Haziran 1997 tarihinde gözden geçirilerek güncellenen 26 kişilik sözde 
telefon rehberinde Aydın Karaşahin veya o tayin olduktan sonra onun görevini devralan 
Şinasi Çalış'ın ismi olması gerekmez mi? 10 Nisan 1997 Batı Çalışma Gurubu kuruluş 
emrine göre lojistik başkanlığından bir Kurmay Subay istenmesine ve bu tarihlerde burada 
görev alan personelin orada çalışmaya başladığı, bilinmesine rağmen, benim ismimin 
burada yazılı olması bu emre aykırı değil mi? Bunun akıl ve mantığa uyup uymadığını, 
normal bir şey olup olmadığını, yüce mahkemenin takdirlerine sunuyorum. 

 Daha önce de belirttiğim gibi ben 2. Ordu Komutanlığının taktik komuta yeri olan 
Şırnak/Silopi'de Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi olarak Müşterek Lojistik Kontrol 
Koordinasyon Merkezine görevlendirilmiş ve 06 Mayıs 1997 tarihinde Askeri Uçakla 
Diyarbakır'a gidip, 08 Mayıs 1997 tarihinden 15 Haziran 1997 tarihine kadar da Silopi'de bu 
merkezde görev yapmış olmama rağmen nasıl oluyor da 02 Mayıs 1997 tarihinde hazırlanan 
02 Haziran 1997 tarihinde güncellenen bu listede Aydın Karaşahin veya Şinasi Çalış'ın 
isimleri yazılmıyor, ancak o tarihlerde Genelkurmay Başkanlığı Karargahında Ankara'da 
olmamama rağmen benim ismim yazılıyor? Bu hayatın olağan akışına uygun değildir. 

 Benim Genelkurmay Lojistik Başkanlığında 1994-1997 yılları arasında Lojistik 
Özel Plan Subayı olarak kullandığım telefon numarası Kılıç 1799, 1997-1998 yılları arasında 
Lojistik dış ilişkiler şubesinde iken lojistik dış ilişkiler plan subayı olarak kullandığım telefon 
numarası Kılıç 1850 idi. Bunun haricinde başka bir telefonum olmadı. 

Genelkurmay Başkanlığından yazılı olarak talep ettiğimiz yazıda da bu açıkça 



  

belirtilmekte ve BÇG ile ilgili herhangi bir özel telefon ağının kurulduğuna dair bir kayda 
da rastlanmadığı ifade edilmektedir. Ben bu listede belirtilen 2752 numaralı telefonu hiç 
görmedim ve kullanmadım BÇG salonuna veya İç Güvenlik Harekat Daire plan şubeye 
kesinlikle gitmedim. 

Ayrıca bir başka çelişki de İddianameye göre Lojistik Başkanlığı temsilcisi Sayın 
Aydın Karaşahin'in görev bölümündeki telefon numarası 2590 olarak gösterilmektedir. 
Burada benim ismimin karşısında yazılan numara ise 2752'dir. Bunlardan hangisi doğrudur? 
Hangisini esas alacağız? İddianamede bu sözde telefon rehberini 02 Mayıs 1997 tarihinden 
İghd kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin ise 02 Haziran 1997 
tarihinde İghd adlı kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır denmektedir.Oysa 
Genelkurmay başkanlığından gelen yazıda Genelkurmay kayıtlarında İghd isimli bir kullanıcı 
bulunmadığı açıkça ifade edilmektedir. 

 İddia Makamı, 26 kişilik telefon rehberinde isimleri yazılı personel ile 
Genelkurmay Başkanlığı'nın içinde veya dışında hiçbir yerde bir arada ortak mesai ve 
çalışma da yapmadım. Bununla ilgili Genelkurmay Başkanlığından aldığımız yazı EK- 13 
olarak sunulmuştur. 

 İddia Makamı şimdi de Gir.yet.doc. word belgesi ile ilgili açıklamalarımı 
sunuyorum. CD5/Bçg/Bornova/Kenan klasöründeki Gir.Yet.doc. word belgesinin 07Mayıs 
1997 tarihinde İghd adlı kullanıcı tarafından oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin ise 08 
Mayıs 1997 tarihinde ighd kullanıcısı tarafından yapıldığı tespit edilen PIan subayı yarbay 
Ünal Akbulut ve PIan şube müdürü Albay İdris Koralp tarafından hazırlanarak iç Güvenlik 
Harekat Daire Başkanı Kenan Deniz adına imzaya açılan ancak parafsız, imzasız, ara 
numarasız ve resmi evrak kaşesiz günsüz, Mayıs 1997 tarihli Harekat 4130 sayılı sürekli giriş 
kartı konulu dijital belgenin Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığına hitaben yazıldığı ve bu 
personele sürekli giriş kartı verilmesi istendiği, bu listedeki; şüphe ve çelişkileri söylemeden 
önce giriş kartı konusunu bir de ben kısaca açıklamak istiyorum. 

Genelkurmay Başkanlığına tayin olan her personele General, Subay, Asteğmen, 
Astsubay,Sivil Memur, katılışını yaptığı Başkanlığın Genel Sekreterliği ve dairenin idari 
şubesi tarafından Karargaha sürekli giriş kartı çıkartmak maksadıyla bir form doldurup iki 
adet fotoğraf vermesi istenir. Genelkurmay Genel Sekreterliğine bağlı Karargah Emniyet 
Subayına resmi bir yazı yazılır, Evraktaki bu bilgilere göre Genelkurmay Başkanlığına 
sürekli giriş kartı hazırlanıp soğuk damgalı ve Emniyet Subayı tarafından imzalanmış ve 
PVC ile kaplanmış olarak hazırlanan bu kart yine resmi bir yazı ekinde tebellüğ belgesi ile 
birlikte idari şubeye gönderilir. Bu kart imza karşılığı personele teslim edilir. Personel 
Genelkurmay karargahında ancak kartın ön yüzünde açık bırakılan özel bölümlere girebilir. 
Kartın üzerinde girmeye yetkili olmadığı yerler kutucuklar çarpı işareti ile kapatılır. 
Personel tayin olup karargahtan ayrılırken bu kartı teslim eder ve ilişiği o zaman kesilir. Bu 
kart çıkıncaya kadar personel nizamiyeden kimliğini vererek karargaha geçici giriş kartı 
alarak girebilir. 

 05 Ekim 2013 günü sayın Tevfik Özkılıç bu belgeyle ilgili tam 36 Maddi hatayı 
belge üzerinde tek tek huzurunuzda saymış ve belgeyi mahkemenize sunmuştu. 27 Kasım 
2013 günü sayın İsrafil Aydın da bu belge ile ilgili problemleri huzurunuzda tek tek saymış 
ve mahkemenize belgeler sunmuştu. 

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Kurulmasına Dair emirde belirtilen 10 
Kurmay subay, 5 Subay, 2 Sivil Memur sayısından çok daha fazla sayıda 45 personel 
vardır. Rütbe ve sınıfları yanlış yazılmış birçok personel var. Başlangıçta da en başta da 
benim rütbem yanlış. Bu emire göre, bu listedeki miktarlar üç kat fazladır. Genelkurmay 
Başkanlığı Karargahı'nda bir çalışma gurubuna bu kadar fazla sayıda personel 
görevlendirilmesi yapılması mümkün değildir. Çünkü, o zaman karargahtaki normal 
faaliyetleri yürütmek mümkün olamaz. Telefon Rehberinde ismi yer almayan 20 Kişi bu 



  

liste de yer almıştır. Burada isimleri yazılı olan personel o dönemde kendi başkanlıklarının, 
en kritik, işi en yoğun, personeli olduğu görülmektedir. Başkanlıkların bu kadar personele 
başka bir dairede geçici de olsa başka görev vermeleri mümkün değildir. 

Bir başka kabul edilemeyecek husus da, listede 9 Albay ismi yer almakta bunlardan 
2 Albay Daire Başkanı , 5 Albay Şube Müdürü 2 Albay da özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 
Kurmay Başkanı ve Seferberlik Tetkik Kurul Başkanı'dır. Bunların rütbe ve kıdem olarak 
BÇG faaliyetlerinde İGHD PIan Şube Müdürünün emrinde çalışması mümkün değildir. Bu 
Silahlı Kuvvetlerin emir komuta sistemine, İç Hizmet Kanununa ve emir komuta ilişkilerine 
tamamen aykırıdır. 

 1997 yılında GKY 119-1 (A) Genelkurmay Kışla ve Karargah Emniyet Yönergesi 
esaslarına göre, Genelkurmay karargahında sürekli ve geçici giriş kartı verme yetkisi Genel 
Kurmay Genel Sekreterliği teşkilatında bulunan Genel Kurmay Karargahı Emniyet 
Subaylığındadır. Oysa bu listenin üst yazısı İddianamedeki belgeye göre, Merkez Daire 
Başkanlığına yazılmış olup Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığının o tarihlerde böyle bir 
görevi yoktur. Yazının yazıldığı başlık yani adres yanlıştır. Genelkurmay Başkanlığında 
böyle bir hata yapılması mümkün değildir ve böyle bir evraka işlem de yapılmaz. Zaten 
yapılmamışta. Buradan bu evrakın sonradan hazırlanmış olabileceğini anlamak mümkündür. 
Bununla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığından aldığımız yazı ve ilgili yönerge sureti 
EK-14, EK-15 olarak dosyada sunulmuştur. 

 Bu listenin hazırlandığı tarihlerde Lojistik Başkanlığı temsilcisi olarak kendi 
savcılık ifadesine göre BÇG'de görevlendirilen Aydın Karaşahin'in ismi neden bu listede 
yoktur? Bunu yüce mahkemenin takdirlerine sunuyorum. 

Aydın Karaşahin Hava Kuvvetleri'ne tayin olduktan sonra kendi ifadesine göre 26 
Mayıs 1997 tarihinde Aydın Karaşahin'in yerine Lojistik Başkanlığı temsilcisi olarak 
görevlendirilen İstihkam Yarbay Şinasi Çalış'ın ismi yerine belgenin hazırlandığı tarihte 
görevinin başında olan Aydın Karaşahin'in ismi olması gerekirken neden Şinasi Çalış'ın ismi 
yazılmıştır? Çünkü belgenin son kaydetme ve gözden geçirme tarihi 08 Mayıs 1997 dir. Bu 
listeyi hazırlayanlar 07-08 Mayıs 1997 tarihinde, Sayın Şinasi Çalış'ın 26 Mayıs 1997 
tarihinden itibaren burada lojistik başkanlığı temsilcisi olarak  görevlendirileceğini nerden 
biliyorlardı? Bu yazıyı orada görev yapan bir subayın yazabileceğine inanmıyorum. 

 Bu listenin hazırlandığı tarihte 06-07 Mayıs 1997 Diyarbakır'daydım, 08 Mayıs 
1997 Şırnak, Silopi'deyim. Müşterek lojistik kontrol koordinasyon merkezi'nde genelkurmay 
temsilcisi olarak göreve başlamıştım. 50.000 kişinin katıldığı sınır ötesi bir harekatın ne 
zaman başlayacağı, ne kadar süreceği, ne zaman biteceği ve benim ne zaman döneceğim veya 
dönebileceğim, belli mi ki benim ismim bu listeye yazılmıştır? 

Kara Kuvvetleri Personeli için 07 Mayıs 1997 tarihi çok önemliydi. Çünkü o gün 
tayinler açıklandı. Bu listeyi hazırladığı söylenen PIan subayı yarbay Ünal Akbulut'un tayini 
Amasya/Merzifon'a iç Güvenlik Tabur Komutanlığına çıkmıştı. O zaman bu 45 kişilik BÇG'ye 
girmeye yetkili personel listesinde ve 02 Mayıs 1997 tarihinde oluşturulan ve 02 Haziran 
1997 tarihinde son kaydetme işlemi yapılan 26 kişilik telefon rehberi listesinde Sayın Ünal 
Akbulut'un ismi nasıl yer almıştır? Tayini çıktığını öğrenen kişi kendi ismini ve diğer tayini 
çıkan personelin isimlerini buraya yazar mı? Kaldı ki, bu arkadaşımız kendi görev kapsamına 
girmesine rağmen kendisinin böyle bir liste hazırlamadığını, bu yazıyı ve listeyi burada ilk 
defa gördüğünü savcılıktaki ve daha sonra mahkemedeki ifadesinde beyan etmiştir.

 Sayın İdris Koralp sayın Ruşen Bozkurt'da aynı şeyleri söylemişlerdi. Bir kez de 
mahkeme heyetinin ve herkesin huzurunda bu evrakta parafları açılan ancak parafları 
olmayan Ünal Akbulut'a ve İdris Koralp'e her ne kadar daha önce, kendi savunmalarını 
yaparken, böyle bir liste hazırlamadıklarını, açıklamış olmalarına rağmen, böyle bir liste 
hazırlayıp hazırlamadıklarının ve İç Güvenlik harekat dairesinde çalışmak veya buraya girip 
çıkmak için herkeste mevcut olan sürekli giriş kartlarının haricinde, başka bir karta ihtiyaç 



  

olup olmadığının, özel bir telefon ağının kurulup kurulmadığının, maddi gerçeğin ortaya 
çıkarılması için tarafınızdan bir kez daha sorulmasını talep ediyorum. Çünkü bu listeyi 
hazırladığı söylenen kişilerin tutuklandıkları günden beri böyle bir liste hazırlamadıklarını 
beyan etmelerine rağmen, ben dahil birçok kişi bu listede ismi var diye kuvvetli suç 
şüphesiyle tutuklanarak, aylarca tutuklu kaldı, özgürlükleri ellerinden alındı ve hatta bir 
Albayımız hayatını kaybetti. Bu tutuklamalar yüzünden, terfii yılları olması nedeniyle bir 
Korgeneral, bir Tümgeneral, iki Tuğgeneral daha dava açılmadan ve iddianame 
yazılmadan cezaevinde emekli edildiler şu anda hepsi bu davada ağırlaştırılmış müebbet ile 
yargılanmaktadır. 

 Bu atamalarda Topçu Kurmay Yarbay Berkay Turgut'un kendi savunmasında da 
huzurunuzda belirttiği gibi Azerbaycan Kara Harp Okulu Tabur Komutanlığına tayini 
çıkmıştı. O zaman bu listede ismi neden ve nasıl yer alır? 20-25 gün sonra ilişiğini kesip bir 
yıllığına Azerbaycan'a gideceği herkesin malumu idi. Bunu o zaman listeyi hazırlayan kişi 
bilmiyor muydu? Ayrıca Eylül ayına kadar kendilerini hiç tanımadığım bu listede isimleri 
olan Arslan Daştan, Cumhur Yatıkkaya'nın da aynı şekilde tayinlerinin çıktığını ve aynı 
şekilde 3 haftalık kursa gittiklerini iddianameden öğreniyorum. O zaman bu personelin de 
isimlerinin burada yazılı olması sizce uygun mu?Takdir yüce Mahkemenizindir. 

İç Güvenlik Dairesinin daimi personeli olan Piyade Kurmay Binbaşı Faruk 
Alpaydın, ifadelerinde belirttiğine göre o tarihlerde Genelkurmay Başkanlığı Karargahında 
olmayıp İstanbul'da Silahlı Kuvvetler Akademisinde eğitim öğretim görmesine Temmuz 1997 
ayı sonuna kadar istanbul'da olacağı bilinmesine rağmen ismi neden bu 45 kişilik girmeye 
yetkili personel listesinde ve 26 kişilik telefon rehberinde yer almıştır? Buna mukabil 
onlardan iki gün önce hazırlanan diğer 16 kişilik Görev Bölümünde o dairenin ve o şubenin 
atamalı personeli olan Faruk Alpaydın'ın ismi neden yer almamıştır? Bu büyük bir çelişki 
değil mi? Genelkurmay Karargahında hazırlanan bir belgenin bu kadar çelişkili ve tutarsız 
olması mümkün değildir. Bu belgenin sonradan hazırlanmış olması kuvvetle muhtemeldir. 

 Şırnak- Silopi'de görevde iken benim de tayinim yeni kurulan Lojistik Dış ilişkiler 
Şubesine proje subayı olarak çıkmıştı. Ancak şube Müdürlüğüne atanan Kurmay Albayım 
Mart 1997 tarihinden 15 Eylül 1997 tarihine kadar Bosna Hersek'de geçici görevli olduğu 
için şubede en kıdemli subay olduğum ve Ağustos ayından itibaren Yarbay olacağım için 
Lojistik Dış ilişkiler Şube Müdürlüğüne Şırnak'tan döndükten sonra vekalet edeceğim tebliğ 
edildi. O halde benim bu listelere ismim neden yazılmıştır? Bu şartlarda benim görevli 
olduğum daire veya başkanlık ismimi vermiş olabilir mi? Bu mümkün değildir. Çünkü, 
şubenin mevcudu zaten eksik, bir de yeni kurulan bu çok önemli şubeden personel vermek 
hiç de makul ve mantıklı değildir. 

Yukarıda açıkladığım nedenlerle, değişiklikler yapılmış veya sonradan hazırlanmış 
olması kuvvetle muhtemel, bünyesinde bu kadar çelişki ve şüphe barındıran, zaten imzasız, 
tarihsiz, ara numarasız haliyle delil olması da mümkün olmayan bu iki dijital belgenin delil 
olarak kabul edilmemesini ve delil klasöründen çıkarılmasını talep ediyorum. 

 Batı Çalışma Grubunun kuruluşu ve faaliyetlerinin 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu 
kararı, Başbakanlık Direktifi ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda 
Başbakanlıkta kurulan Milli Güvenlik Kurulu 406 sayılı Kararıyla ilgili Tedbirlerin 
Uygulanmasını İzleme ve Koordinasyon Komisyonu ve sürekli izleme merkezi ile diğer 
Bakanlıklarda kurulan çalışma grupları, İzleme Grupları gibi Genelkurmay Karargahında 
da yasal olarak kurulan BÇG'nin tüm faaliyetlerinin de yasal olduğunu ve bu gruplarla 
koordineli olarak çalıştığını değerlendirmekteyim. 

Eğer bana da o tarihler de burada görev verilseydi bir Kurmay Binbaşı olarak benim 
bu görevi tartışmam, yorumlamam reddetmem söz konusu bile olamazdı. Fakat karargahta 
bulunmadığım ve çok farklı alanlarda çok fazla görevlerim olduğu için herhalde bana 



  

görev verilemedi diye düşünüyorum. BÇG'de çalışan personele verilen takdirleri arz 
ediyorum, Batı Çalışma Grubunda çalışan personele verilen Takdirler listesinde de benim 
ismim yoktur. 

Ben Genelkurmay Başkanlığında çalıştığım toplam 4 yıl içerisinde Lojistik 
Başkanlığının görev alanına giren ikmal, bakım, ulaştırma, inşaat, sıhhi tahliye ve tedavi 
konuları ile lojistik seminerlerin hazırlık ve icrası, Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Konsepti 
ve Lojistik Direktifinin hazırlanması, Milli Harekat Planlarının Lojistik Eklerinin 
hazırlanması, Terfiin Kadro Esasına Dayandırılması projesinde, Seferberlik ve Savaş 
Halinde yürürlüğe girecek olan 18 Bakanlık ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan 
protokollerin hazırlanmasında, İç Güvenlik yani Ohal Bölgesinde görev yapan birliklerin 
Lojistik desteklerinin koordine edilmesi ve sağlanması ile Bosna-Hersek, Arnavutluk , 
Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Nahçıvan Silahlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilatlandırılmaları, eğitim ve lojistik yapılandırılmalarında plan subayı olarak görev 
aldım. 

Büyük lojistik projeler ve askeri dış yardımlar haricinde Genelkurmay Karargahında 
başka bir faaliyette ve çalışma içerisinde bulunmadım. Bilirkişi raporu, İddia makamının 
TÜBİTAK'a yaptırdığı Üçlü bilirkişi raporundaki BÇG evraklarının hiçbirisinde, kesinlikle 
ne ismim ne imzam vardır. Teknik incelemeye konu olan CD-5'in içinde yer aldığı öne 
sürülen, 273 adet word, 5 adet Excel, 32 adet Power Point, 135 adet BMP ve 765 adet JPG 
dosyalarının yer aldığı toplam 1210 adet dijital veri belgeleri hazırlayanlara ait kimlik 
bilgilerinin yer aldığı, dosya üst veri yolu bilgilerinin hiçbirinde şahsıma ait bir bilgi ve atılı 
suça yönelik bir eylemim bulunmamaktadır. 

İddianamenin eki olan toplam 7 adet dijital klasör, 355 adet PDF dosyası ile ikiyüz 
on üç bin, sekizyüz yetmiş adet sayfadan oluşan delillerin hiçbirinde yine aleyhime atılı suçla 
ilgili doğrudan doğruya ve dolaylı olarak tek bir bilgi tek bir belge, tek bir beyan ve iddia 
bulunmamaktadır. Hiçbir dosyanın yaratıcısı, çıktı alanı, son kaydedicisi olarak Mehmet Ali 
Yıldırım ismi yer almamaktadır. 

Sıralı amirlerim, sivil memurların ve diğer sanık beyanlarını arz ediyorum. Bana bu 
görevi verebilecek amirlerim ve komutanlarım Kamuran Orhon ve Ersin Yılmaz'dır, Lojistik 
Başkanım Sayın Kamuran Orhon 15 Mayıs 2013 tarihinde 1 No.lu özgürlük Hakimine verdiği 
ifadesinde emrinde çalışan benim yani Mehmet Ali Yıldırım'ın BÇG'de çalışmadığını, böyle 
bir görev vermediğini ve toplantılarına katılmadığını beyan etmiştir. 19 Kasım 2013 
tarihindeki Huzurunuzda verdiği savunmasında Lojistik Başkanlığı temsilcisi olarak kimin 
görevlendirildiğini de burada kendisi belirtmişti. 

Aynı şekilde Lojistik Daire Başkanı Sayın Ersin Yılmaz'da 03 Aralık 2013 tarihinde 
savunması esnasında huzurunuzda avukatımın sorduğu bir soruya şöyle cevap vermişti, 
Mehmet Ali Yıldırım BÇG'de görevlendirilmemiştir. Kendisine Sovyetler Birliği dağıldıktan 
sonra Türk Cumhuriyetlerindeki faaliyetlerde ve Arnavutluk'ta yürütülen faaliyetlerde görev 
verilmiş ve daha sonrada Sınır ötesi Çekiç Harekatında görevlendirilmiştir diye beyan 
etmiştir. 

Aynı gün savunmasını yapan o tarihlerde özel Kuvvetler Komutanı olan Sayın 
Engin Alan'da savunması esnasında Mehmet Ali Yıldırım'da Şırnak/Silopi'de Sınır ötesi Çekiç 
Harekatı'nda görevli idi diye beyan etmişlerdir. Bugüne kadar ifadesi ve savunması alınan 
sanıklardan benim orada çalıştığımı gören veya BÇG alanına geldiğimi beyan eden tek kişi 
yoktur. 

İddianamede ifadeleri alınan Sivil Memurları bugüne kadar hiç görmedim, onların 
hiçbirisini tanımıyorum, onların da beni gördüğünü veya tanıdıklarını sanmıyorum, kendileri 
ile askerlik hayatım boyunca hiçbir zaman birlikte herhangi bir ortamda bulunmadım ve ortak 
mesai de yapmadım. Savcılıkta verdikleri çelişki dolu ifadelerinde her bir evrak için aynı 
cümleleri, kes yapıştır şeklinde kullanmışlar ve haklarında takipsizlik kararı verilmiştir. 



  

Üzerinden 15 yıl geçmiş olmasına rağmen bu listelerde ismi geçen, karargahta yüzlerce o 
zamanlar 1200, 1300 kişi çalışıyordu. Farklı başkanlıklarda görev yapan 45 kişinin ve diğer 
26 kişinin isimlerini, tereddüt bile etmeden ve hiç unutmadan tek tek sayarak BÇG'de 
çalıştıklarını söylemeleri, bana hiç de inandırıcı ve ikna edici gelmemektedir. 

Diğer dikkat çeken bir konu da, İGHD'den çıkan tüm evraklar da bu dört sivil 
memurun ve orada görev yapan bazı proje subaylarının, isimleri dosyaların yaratıcısı, son 
kaydedicisi olarak yazılmasına rağmen her nedense, bu, şüphe yaratan çelişki dolu 
evraklarda, hazırlayan kişi olarak bu kişilerin isimleri bile yazılmamıştır. Mevzuata göre 
yazılması gerekirdi. Bu belgelerin kendileri tarafından hazırlandığını söylemelerine rağmen 
her nedense bu listelerin yaratıcısı ve son kaydedicisi olarak İghd rumuzu kullanılmıştır. 

BÇG'de görev yapmadığımı beni orada hiç görmediklerini beyan eden birçok 
personelin sözlü ve yazılı ifadesi mevcut olmasına rağmen,  her ne kadar savunmaları 
esnasında açıklamış olmalarına rağmen birkez de sizin tarafınızdan, herkesin huzurunda 
benim Batı Çalışma Grubunda bulunup bulunmadığımı, burada çalışıp çalışmadığımın, İç 
Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şubenin atamalı personeli olan, İGHD PIan Şube Müdürü 
Sayın İdris Koralp, Ünal Akbulut, Ruşen Bozkurt. Ziya Batur, Yüksel Sönmez, Hamza 
Özaltun, Necdet Batıran'a ve İGHD Harekat Şube Müdürü Sayın Nazmi Solmaz'a ve 
İGHD'nin yan tarafında görev yaptığını söyleyen ve kendisini ilk defa burada gördüğüm, 
tandığım iç İstihbarat Şube müdürü Arslan Daştan'a Plan Şubeye gelip gelmediğimin birlikte 
mesai yapıp yapmadığımın beni birkez olsun o bölgede görüp görmediklerinin sorulmasını 
talep ediyorum. 

 Benim ismimin geçtiği bu iki belgede de, isimleri geçen personelden, hiç 
iddianameye dahil edilmeyen, sorguda kısa süreli de olsa BÇG'de görev yaptığını, kolluk ve 
savcılık ifadelerinde kabul eden, söyleyen hatta bundan dolayı takdir alan, ayrıca savcılıkta 
alınan şüpheli ifadelerinde BÇG'de görev yaptıkları söylenen, buna karşılık, hiç 
tutuklanmayan ve hatta terfii eden kişiler varken ben ve benim gibi birçok kişi hiç ilgimiz ve 
alakamız yokken 13-19 ay niçin tutuklu kaldık, niçin maddi ve manevi olarak mağdur 
edildik? Ben Bunu söylerken onlar da tutuklanmalıydılar bizim gibi mağdur edilmeliydiler 
diye bir düşüncem asla olmamıştır. 

Sonuç olarak 32 senedir Türk Silahlı Kuvvetlerinde büyük bir onurla ve gururla 
canımı hiçe sayarak bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için hizmet ettim. Yol geçmez kervan 
yürümez yerlerde ve dağ başlarında, yurt içinde ve yurt dışında devletimi ve milletimi en iyi 
şekilde temsil ettim. Bunun 10 senesi Elazığ, Ağrı Patnos, Doğubeyazıt, Sivas, İmranlı, Zara 
Şırnak, Tunceli, Bingöl Yayladere, Kığı, Adaklı, Yedisu, Genç gibi İç Güvenlik bölgelerinde 
PKK ile mücadeleyle operasyonlarda geçti. 

Kim tarafından hazırlandığı belli olmayan isimsiz, imzasız, tarihsiz, gidecek adresi 
bile yanlış olan, başlığı dahi olmayan delil niteliği taşımayan birbirleriyle tutarsız, iki adet 
çıktısı bile alınmamış dijital belgede Ankara'da Karargah'da bile olmadığım,1200 km uzakta, 
Şırnak'da, Sınır Ötesi Harekatta, görevli olduğum sırada, benim bilgim ve iradem dışında, 
ismimin yazılmış olması sebebiyle tüm bunları yaşamak zorunda bırakıldım.

 Sonuç olarak, Ben BÇG'nin kuruluşunun ve tüm faaliyetlerinin yasal olduğunu 
düşünmekle beraber BÇG'nin faaliyet yürüttüğü alana hiç gitmedim, Çalışmalarına 
katılmadım. BÇG faaliyetleri kapsamında; analiz, değerlendirme veya herhangi bir faaliyet 
içerisinde bulunmadım. Amirlerim veya Komutanlarım tarafından BÇG ile ilgili kesinlikle 
bana bir görev verilmemiş yazılı veya sözlü tebligat yapılmamıştır. BÇG'de bir gün, bir saat, 
bir dakika dahi görev yapmadım. Hatta önünden dahi geçmedim. 28 Şubat Davası 
kapsamında, İddia Makamının iddialarını kesinlikle reddediyorum. İddia makamının, üzerime 
atılı eylemlerime uyan; 5237 sayılı TCK'nın 312/2. maddesi hükmü nazara alındığında daha 
lehe olan 765 sayılı TCK'nın 64. maddesi yollamasıyla 147, 31, 33, 40, maddeleri uyarınca 
cezalandırılma talebini, haksız, ölçüsüz ve mesnetsiz bulduğumu mahkeme heyetinin 



  

tensiplerine sunuyor ve beraatimi talep ediyorum. "

60.C. SANIK MEHMET ALİ YILDIRIM MÜDAFİİ AV. ÖMER 
ÇELİKKESEN'İN SAVUNMASI

 "Savunmamı şu başlıklar altında yapacağım; iddianamenin bütünü hakkında 
değerlendirmeler, amirin emrini yapan astın hukuki sorumluluğu, ceza hukukunda vicdani 
kanaatin sınırları, iddianamede müvekkillere isnat edilen belgeler ve olaylar ile ilgili 
değerlendirmelerim ve taleplerim. 

İddianamenin bütünü ile ilgili değerlendirmelerim. Bu dava daha önce açılmış 
benzeri davalar gibi bir siyasi intikam davasıdır. Bu davanın amacı, kamuoyu anketlerinde 
en güvenilir kurum olarak görünen Türk silahlı kuvvetlerini halkın gözünde 
itibarsızlaştırmak, bir dönemde sadece kendisine verilen emirleri yapan komuta heyetini 
yargılayarak şu anda görevinin başında bulunan komutanlara gözdağı vermek, Atatürk, 
laiklik ve Türk silahlı kuvvetleri karşıtı çevrelere moral aşılamak ve böylece siyasi rant 
sağlamaktır. Yasa gereğince iddia makamının iddianameye sanıkların lehine olan delilleri de 
koyması gerekirdi. Kanaatimize göre, iddia makamı iddianameyi hazırlamadan önce sonucun 
nasıl olması gerektiğine karar vermiş ve kendisine göre ona uygun aleyhe delilleri koymuş, 
lehe olanları dikkatlerden kaçırmak istemiştir. Böyle olmasaydı, Başbakanlığın 14 Mart 1997 
tarihli uygulama emrinin  iddianameye konması gerekirdi. 

Batı Çalışma Grubu, MGK kararlarına uygun olarak Başbakanlığın emrettiği 
irticaya karşı tedbirlerin uygulanması ve takibi amacıyla yasal olarak kurulmuş olan ve 
Genelkurmay karargahında bugüne kadar kurulmuş olanlardan hiç bir farkı olmayan bir 
çalışma grubudur. Batı çalışma grubu benzeri gruplar veya kurullar devletin tüm 
kurumlarında kurulup faaliyet gösterdiği halde bugün sadece Türk silahlı kuvvetlerinde hesap 
sorulmakta olması bu davanın siyasi olduğunun en büyük göstergelerinden biridir. 

Batı çalışma grubu gizli ve emir komuta zinciri dışında faaliyet göstermiş bir 
çalışma grubu değildir. Bütün faaliyetleri yasal ve emir komuta zinciri içinde olup, sadece bir 
bilgi toplama ve değerlendirme ve ilgili makamlara gönderme merkezidir. Batı çalışma grubu 
hakkında her türlü bilgi zamanında dönemin Genelkurmay Başkanına da verilmiştir. Prensip 
olarak hiçbir çalışma grubunun evrak yayınlama yetkisi olmadığından İddianamenin tersine 
Batı çalışma grubu belgesi diye çıkarılan bir belge yoktur. Tüm belgeler ilgili başkanlıklarca 
çıkarılmış ve bilgi için MGK Genel Sekreterliğine ve devletin diğer kurumlarına da 
gönderilmiştir. 

Genelkurmay Karargahında diğer tüm belgeler nasıl hazırlanıp yayımlanmışsa bu 
belgeler de öyle yayımlanmıştır. BÇG başlığı ile yayımlanmış bir tek belge bile yoktur. Batı 
çalışma grubunun faaliyetleri mevcut hükümete karşı değil, o anda ülkeyi ayağa kaldıran 
iriticai faaliyetlere karşıdır. Bunun içindir ki, 18.06.1997 tarihinde hükümetin istifasından 
sonra da bir süre faaliyetine devam etmiştir. Batı çalışma grubu hiç kimse hakkında fişleme 
yapmamıştır. Rapor sistemi fişleme yapmak demek değildir. Rapor sisteminin amacı, kişileri 
değil irticai faaliyetleri rapor etmek ve bu faaliyetler hakkında ilgili makamları 
bilgilendirmektir. İrticayı bir tehdit olarak tanımlayan ve birinci öncelikli tehdit durumuna 
getiren Türk silahlı kuvvetleri değildir, MGK ve benzeri devletin yetkili organlarıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu, anayasaya aykırı 
olarak kurulmuş olan, 28 Şubat dosyasına delil takviyesi yapmayı amaçlayan hukuka 
aykırı bir komisyon olup, bu komisyon bile 28 Şubat sürecinde yaşananlar için bu bir 
darbedir diyememiştir. Tam tersi, 28 Şubat'ın bir meşruiyet sorununun olmadığını 
belirtmiştir. 28 Şubat döneminin komuta heyetinin darbe ile suçlanması akıl ve mantıkla 
açıklanamaz. Çünkü, o zaman bütün şartlar ve ortam uygun olduğu halde Türk silahlı 
kuvvetleri böyle bir şeyi aklından bile geçirmemiş ve özellikle sivil dinamiklerin devreye 



  

girmesini istemiştir. Yani, demokratik bir tavır sergileyerek darbeyi önleyen bizzat Türk 
silahlı kuvvetlerinin kendisidir. Ayrıca, Türk silahlı kuvvetleri art niyetli olsaydı ve darbe 
yapmak isteseydi mantıken bunu 28 Şubat kararları alınmadan önce yapması gerekirdi.

 Alınmasını düşündüğü irticaya karşı tedbirler devletin en üst kademesinde 
alındıktan ve hükümet tarafından uygulamaya sokulduktan sonra darbeyi düşünmek akıl ve 
mantıkla açıklanamaz. Türk silahlı kuvvetlerinin irticaya karşı tedbirler almak maksadıyla 
Batı çalışma grubunu kurması 28 Şubat 1997 MGK.kararlarmdan sonradır. Bunun daha 
önce kurulmuş olan Kriz Masası Kurulu ile ilişkilendirilmesi ve daha önceye çekilmek 
istenmesi maksatlıdır. Kriz Masası Kurulu, devletin topyekün el atması gereken savaş, 
yabancı askeri müdahaleler, doğal afet, salgın hastalıklar, büyük ekonomik krizler gibi kriz 
anlarında kurulan ve faaliyet gösteren merkezlerdir. Başbakanlığın ilgili yönetmeliği 
gereğince devletin en üstünde MGK Genel Sekreterliğinde kurulan Başbakanlık Kriz Yönetim 
Merkezi ile beraber faaliyet gösterir onun Genelkurmay ayağı olarak çalışır. Bunun BÇG ile 
hiçbir ilgisi yoktur. MGK toplantısında irtica tehdidini ortaya koyan önce MİT ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü olmuş, Türk silahlı kuvvetleri daha sonra açıklamalarında bunların 
ortaya koyduğu verileri kullanmıştır. O dönemin en önemli tanığı olan ve devletin tüm gizli 
bilgilerine de sahip olan Cumhurbaşkanı Sayın Demirel 28 Şubat'ın bir darbe olmadığını, 
hükümetin demokratik kurallara uygun olarak ve tarafların aralarındaki anlaşmaya uygun 
şekilde kendi isteği ile istifa ettiğini açıkça ifade etmiştir. 28 Şubat 1997'de irticaya karşı 
alınan tedbirler bir Türk silahlı kuvvetler projesi değil, bir devlet projesiydi. Nitekim, 
MGK.nın tavsiye kararından sonra hükümet bu tedbirlerin uygulanmasını istemiş, hemen 
ardından İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da buna benzer emirler yayımlamıştır. Bu 
emirler sadece bu salonda bulunanlar tarafından değil, devletin tüm kurumlarınca 
uygulanmıştır. 

Açıklanan 28 Şubat MGK Toplantısı tutanakları, bu kararların Başbakan'a zorla 
imzalattırılmadığını ortaya koymuştur. Yani, Başbakan ve Bakanlar Kurulu kendi iradesiyle 
irticaya karşı bu tedbirlerin uygulanmasını emretmiş, Türk silahlı kuvvetleri de bu kararları 
uygulamıştır. Devletin almış olduğu kararları uygulamak mı suç yoksa uygulamamak mı? Bu 
dava gerçekten bir hukuk davası olsaydı, yani bir siyasi dava olmasaydı, irticaya karşı tedbir 
alınmasını isteyen MGK kararına ve Bakanlar Kurulu Genelgesine imza atanların, bu 
kararları uygulayan bakanlıkların, valiliklerin, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
yetkililerinin de bu davada yargılanması gerekmez miydi? O dönemin Cumhurbaşkanı, 
Başbakanı, Genelkurmay Başkanı, zorla istifa ettirildiği iddia edilen hükümetin bakanları 
bu bir darbe değildir, hükümet baskı altında kalmadan kendi iradesiyle istifa etmiştir 
diyorsa ve buna rağmen bu dava açılıyorsa bu dava siyasi değil midir? 

Bugüne kadar buradaki sanıkların veya müdafilerin hiçbirine bir tek ıslak imzalı 
delil gösterilmemiştir. Adli emanette olduğu söyleniyor. Bunların ıslak imzalıları yoksa bu 
davada yasal geçerli delil yoktur demektir. 

İddianameye dayanak yapılan belgelerle sanıklar arasında hukuki irtibat 
kurulamamıştır. Aynı şekilde, sanıkların bu belgelerle nasıl darbeye sebep olacağı konusu da 
iddianamede açıklanamamıştır. Bu suçun tanımına göre, suç ancak cebir ve şiddet 
unsurlarının her ikisinin de bulunması halinde işlenebilir. İddianamede cebir ve şiddetin 
varlığına ait bir bilgi yoktur. Cebir ve şiddete örnek olarak sadece Sincan'da tankların 
yürümesi olayı gösterilmiştir. Ama, o kadar az sayıda tank ile darbe yapılamayacağını bu 
ülkede yaşayan herkes iyi bilmektedir. Suçun kanuniliği ilkesi gereğince, suçun tanımında 
bulunmadığından bu suçun tehditle işlenmesi de mümkün değildir.

Suç tarihi iddia makamınca net olarak açıklanamamıştır. Bu durum bu davanın 
sağlıklı bir sonuca ulaşması için bir engel teşkil etmektedir. Bu suçun tanımına bakılırsa 
sadece o zamanın bakanlar kurulu üyeleri müşteki ve mağdur olabilirler. Çünkü, bu suç 
sadece hükümete karşı işlenebilir, şahıslara karşı işlenemez. İddianamede yüzlerce mağdur ve 



  

müştekinin yer almasından maksat daha önce DGM tarafından sonuca bağlanmış ve 
takipsizlik kararı verilmiş olan bu davanın tekrar açılmasını sağlamak ve bu davaya 
kamuoyu ilgisini arttırmaktır. Bu davanın ne davası olduğu tarafımızdan anlaşılamamıştır.

 İddianameye göre bu bir darbe davasıdır, ancak iddianameye, müştekilere ve 
duruşmalarda sorulan sorulara bakılırsa, bu bir türban davası, ya da türban nedeniyle 
devlet kurumlarından ilişiği kesilenlerin ya da YAŞ kararlarıyla Türk silahlı 
kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin davasıdır. Peki, türbanın kamuda yasaklanmasıyla ve bazı 
kamu görevlilerinin kılık kıyafeti nedeniyle memuriyetten çıkarılması ya da bazı asker 
kişilerin irticai faaliyetler nedeniyle işliğinin kesilmesiyle darbe suçu arasında yani bu dava 
arasında bir illiyet bağı kurulması mümkün müdür? 

BÇG ile ilgili uygulama emirleri ve irticaya karşı tedbirler 14 Aralık 2010 tarihinde 
mevcut iktidar tarafından iptal edilinceye kadar yürürlükte kalmış 28 Şubat 1997 den bu 
tarihe kadar görev yapan tüm iktidarlar da mevcut iktidar da dahil bunları uygulamışlardır.

 Yani, bu suçsa tüm iktidarlar bu suça iştirak etmişler ancak bu soruşturmaya dahil 
edilmemişlerdir. Son günlerde medyaya yansıyan 2004 MGK kararları da bu görüşü 
doğrulamaktadır. O günlerde irtica bir suç ve irtica ile mücadele etmek devletin görevi idi. 
Ama zamanla bu değişti ve irtica suç olmaktan çıktı ve irtica ile mücadele etmek suç haline 
geldi. Bir şeyin suç olup olmadığına o zamanın kurallarına göre karar verilmelidir. Laiklik ve 
irtica tanımının bir hükümetten ötekine nasıl şekil değiştirdiğini görmek için sayın Mustafa 
Balbay'ın Devlet ve İslam isimli kitabının okunması yeterlidir. Bu kitap tamamen devletin 
resmi raporlarına ve belgelerine dayandırılmıştır. 

İddia makamı Batı çalışma grubunu emir komuta zinciri dışında gizli bir suç 
örgütü olarak göstermek istemiştir. Ama, bununla ilgili hiçbir delil ortaya koyamamıştır. 
Sadece bu konudaki kanaatini, tahmini değerlendirmesini iddianameye yansıtmıştır. Eski 
Türk ceza kanununun 147. maddesine göre yeni Türk ceza kanunu 312. maddesi 
sanıkların daha lehinedir. Çünkü, yeni Türk ceza kanunu suçun oluşması için cebir 
yanında şiddet unsurunun da oluşmasını şart koşmuş, diğer bir deyimle suçun oluşmasını 
daha zorlaştırmıştır. 

Türk silahlı kuvvetlerine irticaya karşı şu tedbirleri alacaksın diye emir imzalayıp 
gönderenler bu davada mağdur ve müşteki olarak gösterilmiştir. Devletin emrini ciddiye 
alıp uygulayanlar huzurunuzda sanık sandalyesine oturtulmuştur. Bu bir çelişki değil mi? 
Devletin emirlerini uygulamak suç olabilir mi? Asıl huzurdaki kişiler bu emirleri 
uygulamasalardı suç işlemiş olacaklardı. Bu durum bunun bir siyasi dava olduğunu 
göstermiyor mu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonunun raporu, bu 
komisyon anayasa ve yasalara aykırı olarak kurulup faaliyet gösterdiğinden , hukuka 
aykırıdır ve bu rapor ve ekleri dosyada yer almamalıdır. Eski Genelkurmay Başkanının ve 
Kuvvet Komutanlarının yargılandığı bu davada görevli mahkeme Anayasa Mahkemesidir. Bu 
iddialar görev suçu niteliğindedir. Çünkü, bu komutanlar o görevlerde olmasalardı ve bir 
bakanlıkta yönetici olsalardı şimdi darbe suçuyla yargılanmayacaklardı. Bu davanın esasını 
teşkil eden CD'nin emanetteki kopyasının ve bilirkişiye verilen kopyasının imajları 
müdafılere verilmelidir. Bu CD'lerin sahteliği bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkarılacaktır.

 İddianamedeki ön kabule göre, Genelkurmay karargahının tamamı o dönemde 
hükümeti düşürmekten başka bir konuyla ilgilenmemiştir. Oysa, sadece gazeteler incelenmiş 
olsaydı, o günlerde Genelkurmay Karargahının uğraştığı mili menfaatleri ilgilendiren birçok 
konu olduğu görülecekti. Nelerle uğraşıldığı ayrıca sanıklar tarafından da açıklanmıştır.

 İddianamenin isminin Batı Çalışma Grubu-28 Şubat olması, iddia makamının o 
dönemde ülkede yaşanan ve ülkeyi geren Türk silahlı kuvvetlerinin sebep olmadığı tüm 
olayların sorumluluğunu Türk silahlı kuvvetleri ve Batı çalışma grubuna yıkmak istediğini 
açıkça göstermektedir. 28 Şubat sürecinde Batı çalışma grubu veya Türk silahlı 



  

kuvvetlerinin yaptıkları, zamanın hükümetini görev yapamaz hale getirmek için değildir. 
Amaç, devlet tarafından birinci tehdit olarak belirlenen irtica ile etkin mücadele için 
kararlaştırılmış bir devlet projesinin hayata geçirilmesidir ve sadece Türk silahlı kuvvetleri 
tarafından değil, devletin tüm kurumları tarafından uygulanmıştır. Bir hukuk devletinde 
devletin aldığı kararları uygulamak değil, uygulamamak suç olmalıdır. 

Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulunun kuruluş amacı ve 
faaliyetleri ile BÇG'ninki arasında bir fark olmamasına rağmen, bu kurulu kuran ve burada 
çalışanların da bu soruşturmaya dahil edilmemesi , bu kurulla ilgili belgelerin dosyaya dahil 
edilmemesi anlamlıdır. Bize göre bunun nedeni, bu belgeler istenseydi iddianamenin doğru 
olmadığının anlaşılacak ve bu davanın açılamayacak olmasıdır. 

BÇG'nin tam olarak faaliyete geçmesi 27 mayıs 1997 ve hükümetin istifası 18 
haziran 1997'dir. Bu kadar kısa sürede BÇG'nin bir hükümetin istifasına neden 
olabileceğine inanmak mümkün değildir. 

Bu iddianameye esas teşkil eden belgeleri Ahmet Yılmaz ve Eray Karabay isimli 
kişiler Tamer Tatar isimli kişiye göndermişler, o da bu belgeleri açmadan İstanbul 
C.Başsavcılığına, onlar da yine açmadan Ankara C.Başsavcılığına göndermişlerdir. Bu 
durum hayatın normal akışına aykırıdır. Ayrıca, bir dönemin Genelkurmay Karargahının 
tamamını suçlayan gizli resmi belgeleri getiren kişiler hakkında İddia makamınca hiçbir 
araştırma yapılmaması ve bu belgelerin gerçek olarak kabul edilmesi de anlamlıdır. 

 İddianameye göre, BÇG 1996-2010 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Ancak, 
sadece 1997 yılında görev yapanlar iddianameye dahil edilmiştir. Bu da iddianamenin önemli 
çelişkilerinden olup bu davanın siyasi olduğunun göstergelerinden biridir. 

İddianamede delil yoktur, sadece önyargılar ve tahminlere dayanan kanaatler 
vardır. 04 Nisan 1997 tarihli emrin ekindeki el yazısı ile yazılmış notun kimin elinden 
çıktığı sorusuna iddia makamı bugüne kadar netlik kazandırmış olması gerekirdi, ama bu 
böyle olmadı ve bu konu hala bir soru işaretidir. 

07 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanaklarına mevcut haliyle bir hukuki delil gibi 
işlem yapılması mümkün değildir. Böyle olmasaydı bile, yani bu belgeler kusursuz bir belge 
olsaydı bile yine delil olarak kabul edilemeyecek ve kuşkuyla bakmak gerekecekti. Çünkü, 
görünüşe göre, bir şahıs, bazı kişilerin yaptığı uzun konuşmaları kendi anlayışına ve 
yeteneğine göre kısa başlıklar halinde özetlemiştir. Bu özet başlıklar gerçekten o konuşan 
kişinin gerçek iradesini yansıtmakta mıdır, bu belli değildir. Bu konuşmanın varsa tam 
metnini görmeden bir karar verilemez. Belki, bir başkası not tutsaydı başka şekilde anlayacak 
ve yazacaktı. 7 Nisan 1997 tarihindeki toplantıyla ilgili olarak iddia makamının 
Genelkurmay Başkanlığı'na bu toplantıya katılanların değil o anda bu görevleri işgal 
edenlerin isimlerini istemesi ve bu nedenle gelen listede isimleri bulunan çok sayıda kişinin 
tamamının aylarca tutuklu kalması basit bir adli hata olarak nitelenemez, çok manidardır.

 İddianamede törenlerde yapılan gösteri amaçlı askeri birlik geçişlerinin yıllardır 
Türkiye'de halka karşı kuvvet gösterisi olduğunu ve darbelere ortam hazırladığını 
belirtmektedir. Biz bu görüşe katılmıyoruz. Bu tür tören geçişleri en demokratik ve darbelerle 
hiç tanışmamış ülkelerde bile yapılmaktadır. Tüm dünyada bu gösteri geçişlerinin amacı, 
halka moral ve düşmanlara ise korku vermektir. Başka bir ifade ile, halka vergilerinin boşa 
harcanmadığı mesajını verebilmektir. 

 İddianamede, sadece 28 Şubat 1997 MGK kararlarının uygulanmasını emreden 14 
Mart 1997 tarihli hükümet uygulama direktifini uygulayan askerler hükümeti görev yapamaz 
hale getirmekle, yani darbe yapmakla suçlanmaktadır. Bu direktifi imzalayan hükümet 
üyeleri, böylece kendilerini görev yapamaz hale getirme görevini Türk silahlı kuvvetlerine 
vererek inanılmaz bir ilki yani çelişkiyi gerçekleştirmişlerdir iddianameye göre. 

BÇG'nin MGK kararlarını uygulamak için kurulduğuna inanmamakta, böyle 
olsaydı BÇG ile ilgili emirlerde MGK kararlarının ilgi olarak gösterilmesi gerekirdi, oysa 



  

gösterilmemiştir denmektedir. Bu görüşünü iddia makamı iddianamede yine kendisi 
çürütmektedir. 4 Nisan 1997 günü bir çalışma grubu kurulması için sadece ara numarası 
farklı olan iki ayrı emir çıkarılmıştır. İddianameye göre,  ilk olarak çıkarılan ve sonradan 
yenisi çıkarılarak iptal edilen emrin konusu MGK Kararlarının Uygulanması idi. Yani, BÇG 
faaliyetlerinde çıkış düşüncesi MGK kararlarının ve bu konudaki hükümet direktifinin 
uygulanması idi. Önceki yıllarda yargı makamlarına sunulan genelkurmay başkanlığı 
yazısına göre iddianamede suç belgelerinden sayılan Batı Harekat Konsepti 29 Temmuz 1997 
tarihi itibariyle taslaktır. Bu belge ile 18 haziran 1997 tarihinde hükümetin istifası arasında 
bir illiyet bağı kurulamaz. 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planının ilgi (b) sinde 6 Mayıs 
1997 tarihli Batı Harekat Konseptinin bulunmasının izahı mümkün değildir. Çünkü, bu 
konsept 29 temmuz 1997 tarihinde taslaktır. Genelkurmay Karargahında hazırlanan Batı 
Eylem Planındaki 32 tedbirin 26 sının icra makamı olarak MGK gösterilmiştir. 

Yani, genelkurmay kendi emrinde olmayan ve doğrudan Başbakanlığa bağlı olan 
bir birime görev vermiştir. Genelkurmay Karargahında böyle bir hata yapılması mümkün 
değildir. Bu durum Batı Eylem Planının güvenilir olmadığını, sahte veya sonradan 
değiştirilmiş olabileceğini göstermektedir. 

İddia makamı, BÇG'nin komutanların bilgisi dahilinde, ancak emir komuta zinciri 
dışında yasa dışı bir yapılanma olduğunu hiçbir somut delil ortaya koymaksızın iddia ederek, 
uzun bir geçmişi ve geleneği olan, eğitimi ve disiplini ile dünyanın güvenini kazanmış Türk 
silahlı kuvvetlerine güvensizlik göstermiştir. İddia makamının tarihi şan ve şerefle dolu bir 
orduyu, yani kendi milli ordusunu erken davrananın darbe yaptığı disiplinsiz bir ordu gibi 
göstermesi onur kırıcı bir durumdur ve iddia makamı bunu yazmadan önce bunun yeterli, 
kesin ve inandırıcı delillerinin olup olmadığını çok iyi kontrol etmeliydi. Somut delillerden 
çok kanaatlere dayandırılan bu iddianame bir iftiraname olup, bu iftiraname ile adalet mülkün 
temeli olmaktan çıkmış ve devletin bağımsızlığına, Atatürk ilke ve devrimlerine ve de 
cumhuriyetin anayasada yazılı temel niteliklerine gönülden bağlı kişilere karşı bir 
cezalandırma aracı olmuştur. 

BÇG, aynen Başbakanlık Takip ve koordinasyon Kurulu gibi Başbakanlığın 
emrettiği irticaya karşı tedbirlerin takip ve koordinasyonu için hiyerarşik yapı içinde 
kurulmuş ve bu yönde faaliyet göstermiş olup, ancak bugün 16 yıl sonra geriye bakıldığında 
birilerine bu kararlar ve uygulamalar yanlış gelebilir. Ancak, o zamanın mevzuatına göre ve o 
şartlarda alınan tüm tedbirler ve yapılan tüm faaliyetler yasaldır ve doğrudur. Genellikle, bu 
ve benzeri siyasi davalarda Türk silahlı kuvvetlerinin kurumsal kimliğinin değil suç işleyen 
bazı mensuplarının yargılandığı iddia edilmektedir. Biz buna inanmıyoruz. Bütün davalarda 
hedef Türk silahlı kuvvetlerinin kurumsal kimliği ve imajıdır. Böyle olmasaydı, diğer 
kurumlarda olduğu gibi önce Türk silahlı kuvvetleri kendi iç soruşturmasını yapıp suç unsuru 
tespit ettikten sonra, tespit ettiği takdirde ceza davaları başlatılırdı. Sonuç olarak, 
iddianamede anlatılanlar bazı çevrelerin işine öyle geldiği için siyasi olarak bir darbe olarak 
görülmek veya gösterilmek istenebilir. Ancak, hukuken kesinlikle bir darbe olarak 
nitelendirilemez. 

Amirin emrini yapan astın hukuki sorumluluğu nedir? Kabul anlamında 
olmamakla beraber, bir an için iddia makamının bütün iddialarının tartışmasız delillerle 
ispatlandığını kabul etsek bile, sanıklar bir asker ve emir komuta ilişkisi içinde iken bu filler 
gerçekleştiğinden, sanıkların cezalandırılabilmesi için mahkeme başka bir hususu daha 
incelemek zorundadır yani, sanıkların bir askeri hiyerarşi içinde bulunması ve amirinden 
aldığı bir emri yapması bu davanın sonucunu nasıl etkileyebilir? Başka bir deyimle, amirinin 
verdiği emri yapan bir asker bu yaptığından hangi durumlarda sorumlu olur? 

Önce mevzuattaki durumu kısaca özetlemek istiyorum. Anayasanın Kanunsuz Emir 
başlıklı 137. maddesine göre Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta 
olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı 



  

görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar 
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren 
sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren 
kimse sorumluluktan kurtulamaz. 

Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin 
korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. Bu tanımda iki ayrı kavramdan 
bahsedilmektir birisi konusu suç teşkil eden emir. 2. Kanuna aykırı emir, ikisi farklı şeyler.

 Konusu suç teşkil eden emir, yürürlükteki ceza kanunlarının biri tarafından açıkça 
suç olarak düzenlenmiş talepler olup, gerek askeri gerekse sivil bürokraside bu tür talepler 
kesinlikle yerine getirilmez. Bu tür emirler yazılı emir verilse dahi yerine getirilmez. Yerine 
getirenler de emri verenler kadar sorumlu olur. 

Kanuna aykırı emir ise, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince daha önce 
konmuş yasal kurallara aykırı düşen yeni bir emirdir. Bu durumda, sivil bürokraside ast emri 
yerine getirmez, üst yazılı emir verirse emri yerine getirir ve sorumluluk emri verende olur. 
Peki, bu kuralı aynen bu şekilde askerlikte de uygulamak mümkün müdür? Anayasanın 
bahsettiği askeri istisnalar nelerdir? Medyada bu anayasa maddesinin genellikle birinci 
kısmı söylenmekte, ancak askeri istisnalar kısmı üzerinde ise herhalde bilinmediğinden hiç 
durulmamaktadır. Burada üzerinde durulması gereken asıl sorun şu, emrin konusunun 
açıkça suç teşkil ettiğinin ast tarafından anlaşılmasının her zaman kolayca mümkün olup 
olmadığı, ve ayrıca, askeri personel kanuna aykırı bir emri yapmayıp amirinden yazıl emir 
isteme hakkına sahip midir? 

 211 sayılı Türk silahlı kuvvetleri iç hizmet kanununun 13. maddesine göre 
disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna 
riayettir. Askerliğin temeli disiplindir. Disiplinin muhafazası ve idamesi için hususi 
kanunlarla cezai ve hususi kanun ve nizamlarla idari tedbirler alınır. Yine aynı kanununun 14. 
maddesine göre: Ast; amir ve üstüne umumi adap ve askeri usullere uygun tam bir hürmet 
göstermeye, amirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de 
üstlerine mutlak itaate mecburdur. Bu maddelerden de anlaşılacağı gibi, disiplin bir ordunun 
olmazsa olmazıdır. Disiplin yoksa ortada bir askeri birlik de yoktur, sadece işe yaramayan bir 
kalabalık mevcuttur. Bu yüzden, bir birliğe komuta etmeye başlayan bir subayın ilk görevi o 
birlikte disiplin yoksa tesis etmek, varsa idame ettirmektir. Disiplin için temel şart emirlere 
mutlak itaattir. Mutlak itaat demek, astın amirin emirlerini tam, doğru ve zamanında 
yapması, emri değiştirmemesi ve emrin sınırını aşmamasıdır. 

Emre itaat edilmediği halde suç oluşmayan bazı sınırlı sayıda istisnai haller 
vardır. Bunlar İç Hizmet Kanununun 20. maddesi ve 22. maddesi bunu atlıyorum 
okumuyorum bunları. Bu istisnai haller dışında, emre mutlak itaat etmeyen, yani emri 
zamanında ve tam yapmayan askeri personel suç işlemiş sayılırlar ve askeri mahkemede 
yargılanırlar. 

1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun Emre İtaatsizlikte Israr Edenlerin Cezası 
başlıklı 87. maddesine göre: Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir 
seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar 
edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. Görüldüğü gibi, emre itaatsizlikte ısrar suçu askerlikteki en ağır 
suçlardandır. Hiç bir subay bu suçu işlemeyi aklından bile geçiremez. Bir asker bu suçu 
işleyip de ceza alınca iş bununla kalır mı? Tabii ki hayır. Askerlikte bir suç işleyene iki ceza 
verilir. 1 Asli ceza, yani kanunda yazılı olan ceza. 2. Fer'i ceza, yani Askeri Ceza Kanunu 30. 
maddesinde yazılı olan ilave ceza. Askeri Ceza Kanununun 30. maddesine göre: Kanunda 
yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın 
uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, askeri mahkemeler veya adliye 
mahkemelerince asıl ceza ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir. 



  

Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı 
gerektirir. 3 fıkra halinde düzenlenmiş, A fıkrası; Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç 
olmak üzere ölüm, ağır hapis, bir seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde, ikincisi 
ise devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla ve burada sayılan bütün memurlar için geçerli 
yüz kızartıcı suçlardır. Bunlardan bir gün bile hapis cezası alsa silahlı kuvvetlerden 
çıkarılmayı gerektirir. Emre itaati sağlamak askerlikte o kadar önemlidir ki, amir zorunlu 
hallerde emre itaati sağlamak için emre itaat etmeyen astlar üzerinde müessir fiil 
uygulayabilir veya silah kullanabilir. Askerlikte bilindiği gibi silah kullanmak kademeli olup 
son olarak tetik çekmeyi de kapsamaktadır. Askeri Ceza Kanununun Mafevkin Cürüm 
Sayılmayacak Olan Fiilleri başlığını taşıyan 119. maddesine göre Bir madunun fiili 
taarruzlarını defetmek yahut mübrem ve müstacel bir zaruret ve tehlike halinde verdiği 
emirlere itaat ettirmek için bir mafevk yani ast tarafından yapılan müessir fiiller makam ve 
memuriyet nüfuzunu suistimal telakki edilmez ve suç sayılmaz. Diğer bir fıkra da bir hüküm 
harpte veya eşkıya müsademeleri ve isyan yahut askerlik harekatı ve mücrim takibatı gibi 
vazifeler başında mübrem surette elzem bir itaati temin için vasıtalar bulunmadığı takdirde 
bir subayın madununun ısrar ve mukavemetine karşı silah kullanmaya mecbur kalması 
halinde de caridir diyor. 

İç Hizmet Kanununa göre emre mutlak itaatin iki adet istisnası olduğunu biraz 
evvel açıklamıştım. bir istisna da Askeri ceza kanunun 41. Maddesinde vardır bu maddeye 
göre Hizmete müteallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun 
işlenmesinden emir verenler mesuldür. Aşağıdaki hallerde maduna da faili müşterek cezası 
verilir. Kendisine verilen emrin hudutlarını aşmış ise veya amirin emrinin adli ve askeri bir 
suç maksadını ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu kendisince malum ise. Yani, amirinden 
aldığı bir emri yerine getiren bir asta sadece iki durumda ceza verilebilir. Ast verilen emrin 
hudutlarını aşmış ise ve emrin konusunun bir suç teşkil ettiği emrin icrası sırasında emri 
yapan ast tarafından biliniyorsa. Bu iki hal dışında sorumluluk emri verene aittir, astın bir 
sorumluluğu yoktur. 

Anayasanın 137. maddesindeki askeri istisnalardan kastedilen budur. Bu iki istisna 
dışında bir ast amirinden aldığı emri kayıtsız ve şartsız yapar. Bilir ki bütün sorumluluk o 
emri verene aittir. 

Bir ordu için disiplin, disiplin için de emre mutlak itaat o kadar önemlidir ki Türk 
Ceza Kanununda da bu konuya değinilmiştir. Türk Ceza Kanununun Askerleri itaatsizliğe 
Teşvik başlığını taşıyan 319. maddesine göre Askerleri veya askeri idareye bağlı olarak görev 
yapan diğer kişileri, kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askeri 
disiplini veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlale yönelten ve tahrik edenler ile 
kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer görevlere aykırı hareketleri askerler önünde 
öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselere, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

 Emir konusunda incelenmesi gereken bir husus daha vardır. Bir asta üst veya 
amiri tarafından yöneltilen her talep emir olarak kabul edilerek hemen yerine getirilir mi, 
yoksa ast bunları yapmaya başlamadan önce bir incelemeden geçirir mi? Yani, amirin bir 
talebinin emir sayılması için hangi unsurlara sahip olması gerekir? Şimdi bu konuyu, 
yani bir askeri emrin olmazsa olmaz unsurlarını inceleyelim. 

Amirin bir talebi aşağıdaki üç unsuru da taşımıyorsa bu bir emir sayılmaz ve 
bunu yapmamak emre itaatsizlikte ısrar sayılamaz. 

1- Emrin yetkili amir tarafından verilmiş olması, 
2- Emrin hizmetle ilgili olması, 
3- Emrin mevzuatta belirtilen şekil şartlarına uygun olması. 
Türk silahlı kuvvetlerinde her birliğin bir Teşkilat Malzeme Kadrosu vardır ve 

burada birinci, ikinci ve üçüncü ve diğer sıralı amirinin hangi makam olduğu yazılıdır. Bu 
makamlara personel ataması ise resmi atamalarla yapılır. Bir askeri personele sadece 



  

amirleri emir verebilir, üstler emir veremez. Üstler sadece yasada açıklanan iki istisnai 
durumda emir verme yetkisine sahiptirler. Yetkili amirler dışındakilerin talepleri emir 
olarak kabul edilemez ve yerine getirilemez. 

Yetkili amirin bütün talepleri değil, sadece askeri hizmetle ilgili talepleri emir 
olarak kabul edilir ve yerine getirilir. Askeri hizmetle ilgili olmayan talepler yerine 
getirilmez. Yetkili amir tarafından verilen askeri hizmetle ilgili her talep de emir 
olmayabilir. Çünkü, bunun emir olarak kabulü ve yerine getirilmesi için mevzuattaki şekil 
şartlarına da uygun olması gerekir. Örneğin, yönergelerdeki emir formatına uygun 
hazırlanmayan, imzasız olan vesaire durumlarda emirler yerine getirilmez. Ancak, bu sayılan 
şekil şartları normal şartlar içindir. 

Kural olarak,askerlikte amir emrini yazılı, sözlü, işaretle, düdük çalarak, borazan 
çalarak yani her şekilde verebilir. Ancak, kural olarak önemli emirler yazılı olarak verilir 
veya yazılı değilse ilk fırsatta yazılı hale getirilir. Alınan emir derhal yerine getirilir. Ast 
anayasada yazılı olduğu gibi yazılı emir isteyemez. Yoksa bunun yurt savunması açısından 
çok vahim sonuçları olabilir. Anayasadaki askeri istisnalardan birisi de budur. 

Ast yazılı emir istiyorsa, ancak amir emrin hemen icrasını istiyorsa önce emrin 
gereğini yapar, sonra amir sözlü emrini şartlar müsait olduğunda yazılı hale getirir ve 
kendisine verir. Bir askeri personel önüne bir askeri talep geldiğinde  emirler yazılı olmak 
zorunda değildir durum ve şartlar müsaitse kendisine şu soruları sorar: 

Emir yetkili amir tarafından mı verilmiştir? Emir askeri hizmetle mi ilgilidir? 
Emirde mevzuattaki şekil şartlarına uyulmuş mudur? Emrin hudutları nelerdir? Emir 
kanuna aykırı bir emir midir? Emrin konusu açıkça bir suç teşkil ediyor mu? Ast tüm bu 
sorularına çok kısa sürede olumlu cevap alması durumunda o emri yapmaya 
başlayacaktır. Acil ve olağanüstü durumlarda ise, yasal sınırlar içinde görev ve şartlar neyi 
gerektiriyorsa o şekilde hareket edilecektir. Şimdi bu mevzuatı kısaca inceledikten sonra 
şimdi de bu bilgilerden hareketle şu sonuçlara ulaşmamız mümkündür. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en güçlü orduları arasında olmasını sağlayan 
birinci özelliği disiplinidir. Çünkü, disiplin bir ordunun temelidir. Disiplinsiz bir ordu , ne 
kadar iyi eğitimli ve modern teçhizatlı olursa olsun, tesadüfen bir araya gelmiş, hiçbir görevi 
başaramayan bir kalabalıktan ibarettir. Hatta denebilir ki, özellikleri farklı olmakla beraber, 
disiplinin olmadığı başka bir resmi veya özel bir kurumda bile başarı sağlanması mümkün 
değildir. Disiplin, emirlere mutlak bir itaat demektir. Mutlak itaat ise, her şartta, emirleri 
canı pahasına da olsa zamanında, tam olarak, değiştirmeden, sınırını aşmadan yapmaktır. 
Mutlak itaatin, biraz önce açıklanmış olan iç Hizmet Kanununda iki ve Askeri Ceza 
Kanununda bir istisnası vardır. Bunların dışında mutlak itaat esastır. 

Mensuplarına gerektiğinde ölmeyi emreden az sayıda meslek vardır. Emre 
itaatsizlikte ısrar suçu emirleri hiç yapmamaktır. Bu suçu işleyenler iki yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca, o kişinin Türk silahlı kuvvetlerinden  ilişiği de kesilir. 
Amirin hizmetle ilgili talepleri derhal yerine getirilir. Burada kanuna aykırı emir ve açıkça 
suç teşkil eden emir kavramların tekrar vurgulamak istiyorum. Kanuna aykırı emir, o anda 
yürürlükte olan başka bir kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge veya bir emirle yapılması 
yasaklanmış fiillerdir. Bu yasaklanan fiiller ceza kanunlarında suç olarak 
tanımlanmamıştır. Amir böyle bir emir verdiğinde o emrin hangi mevzuata aykırı olduğu 
emri verene hatırlatılır, amir emrinde ısrar ederse o emir yapılır. Emrin yapılması için 
yazılı emir istenebilir, ancak amir yazılı emri o anda verebilir veya durum müsait olunca 
verebilir. Sivil bürokraside olduğu gibi yazılı emir vermezsen emri yapmam diyemez.

 Kanuna aykırı emri yapan emrin hududunu aşmadığı sürece sorumlu olmaz, emri 
veren sorumlu olur. Açıkça suç teşkil eden emir, ceza kanunlarının birinde açıkça suç 
olarak tanımlanmış olan fiillerdir. Adam öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, rüşvet, 
zimmet gibi. Emir açıkça suç teşkil ediyorsa bu emir yazılı emir bile verilse kesinlikle 



  

yapılmaz. Ast böyle bir emri yaparsa, emri verenle beraber aynı şekilde sorumlu olur. 
Emirle ilgili önemli hususu şu anda bu konuya geçiyoruz. Kişinin açıkça suç teşkil eden bir 
emri yaptığından dolayı cezalandırılabilmesi için, o fiili işlerken o emrin bir suç teşkil 
ettiğinin farkında, bilincinde olması gerekir. Kanunun açıklaması bu şekildedir. 

Burada asıl soru şudur: Emrin açıkça suç teşkil ettiği her durumda kolayca 
anlaşılabilir mi? Bazı suçlarda yani, adam öldürme, hırsızlık gibi suçlarda evet 
anlaşılabilir. Ama her durumda kolayca anlaşılamaz ve astlar bu emirleri de yapmak 
zorundadırlar. Aksi halde Silahlı Kuvvetlerde disiplin kalmaz. Bir an için şimdi burada bir 
empati yapalım. Genelkurmay Karargahında görev yapan bir subayın verine kendimizi 
koyalım. Kendisine bir görev emri tebliğ edildiğinde şöyle bir durum muhakemesi yapacaktır 
o subay: Bu görev yetkili amir tarafından mı verilmiştir? Evet. Bu görev hizmetle ilgili 
midir? Evet. Bu emir yönergelerdeki şekil şartlarına uygun mu ve imzalar tamam mı ve doğru 
mu? Evet. Bu kanuna aykırı bir emir mi? Hayır. Kanuna aykırı olsaydı da emri yapması 
gerekirdi.Yapmama şansı yok. Açıklamıştım sebebini. Son olarak şu soruyu soracak, Bu 
görev açıkça suç teşkil etmekte midir? işte asıl soru bu, sorun burada. Türkiye'de yaşanan 
irticai faaliyetleri, MGK kararlarını, başbakanlığın uygulama direktifini medyadan 
öğrenen bir subay Genelkurmayın BÇG kurulması ve irticaya karşı tedbirler konulu bir 
emrinin açıkça suç teşkil eden bir emir olduğunu düşünebilir mi? Tabii ki hayır. 
İddianamedeki suçlamalara esas teşkil eden emirler yasal olup suç teşkil etmemektedir ve 
astlarca emrin yapılması gerekir. Ama genel olarak, bundan sonra böyle bir şey olursa verilen 
bir emir açıkça suç teşkil etse bile ast tarafından bunu belirlemek her zaman mümkün 
olmayabilir. Burada bir tereddüt ortaya çıktığında ast iki yoldan birini seçecektir. Ya bu 
emrin açıkça suç teşkil ettiği beyan ederek risk almak ve bu emri yapmamak. Yada bu emrin 
açıkça suç teşkil etmediğini kabul ederek gereğini yapmak. Birinci durumda yani emri 
yapmazsa, bu bir açıkça suç teşkil etmektedir deyip yapmazsa, bu subay emre itaatsizlikte 
ısrardan mahkemeye verilecek, ceza alacak, hapis yatacak ve Türk silahlı kuvvetlerinden 
ilişiği kesilecek ve kendisine o yaştan sonra yeni bir meslek bulmak zorunda kalacaktır. Yani 
yıllarca süren mesleki eğitimi boşa gidecek, ailesini geçindirebilmek için belki de limon 
satmak zorunda kalacaktır. Yani, bir subay bu emir açıkça suç teşkil ediyor diye bu emri 
yapmamaya karar verirken bunları göze alacaktır. Bunu hangi meslekte kaç kişi göze 
alabilir? Bu mümkün müdür? Bir subaydan böyle bir kahramanlık veya cesaret beklemek 
insaflı mıdır? 

Bu subayın izleyebileceği ikinci yol ise emir alan herkesin yapması gerektiği gibi 
bu emri yapmaktır. Bu durumda ise, acaba yıllar sonra sen amirinin verdiği bu emrin açıkça 
suç teşkil ettiğini ya da darbe amaçlı olduğunu bilmiyor muydun, neden bu emri yaptın 
şeklinde hesap sorulacak diye yıllarca korkuyla yaşayacak, yıllar sonra hakkında soruşturma 
açılacak, tutuklanacak ve hiç bir delil olmaksızın yıllarca hapis cezasına çarptırılacak, 
çocukları veya torunları işyerlerinde veya okullarında hor görülecek, kendisi ve ailesi darbeci 
diye damgalanacaktır. Yani kendisine her emir verildiğinde subay kendisine şunu soracaktır: 
Kırk katır mı kırk satır mı? Ya da amiri her emir verdiğinde gidip avukatına danışmak 
ihtiyacı duyacaktır. Aldığı bir emri hemen yapmayıp son ana kadar bekleyecek, her emir 
aldığında yaparsam başıma bir şey gelir mi diye stres yaşayacak ve görevini etkin olarak 
yapamayacaktır. 

 Amirlerinden aldığı her emri kuşkuyla ve korkuyla karşılayan kişilerde görev isteği 
ve böyle bir Silahlı Kuvvetlerde disiplin kalır mı? Bırakın bir Silahlı Kuvvetleri, böyle bir 
kurum olabilir mi? 

Amirin emrini yapan bir asta o emri yaparken emrin açıkça suç teşkil ettiğini 
biliyorsa ve bildiği yeterli ve kesin delillerle kanıtlanabiliyorsa ceza verilebilir, aksi halde 
ceza verilmemelidir. Diğer bir deyimle, somut olayda aslında açıkça suç teşkil eden bir emir 
mevcut olmamakla beraber, bu konuda tereddüt varsa, mahkeme heyetince astların 



  

amirinin verdiği emrin açıkça suç teşkil eden bir emir olduğunun açıkça farkında olduğu 
kesin delillerle ortaya konmalıdır. Bu ortaya konamıyorsa, suçun diğer bütün unsurları 
oluşmuş olsa bile amirinden aldığı bir emri yapan bir asta ceza verilemez. Aksi halde Türk 
silahlı kuvvetlerinde amirler emir veremeyecek, astlar verilen emri korkudan yapamayacaktır. 
Ortada yine bir ordu olacak, ancak bu ordu şimdikine hiç benzemeyecektir.

 Yukarıda açıklanan yasa maddeleri gereğince, Türk silahlı kuvvetlerinin 
başkomutanı Genelkurmay Başkanı olduğundan, hiyerarşide onun altında olan ve bu 
salonda bulunan herkes ast durumunda verilen emri icra etmiş olup cezalandırılamaz. 
Hatta daha geniş bir yorumla, Sayın Genelkurmay Başkanına da emri başbakan verdiğine 
göre, Genelkurmay Başkanının cezalandırılması da mümkün değildir. Çünkü, demokratik bir 
ülkede bir Başbakanın Genelkurmay Başkanına açıkça suç teşkil eden bir emir vermesi 
düşünülemez ve verilen emir Genelkurmay başkanı tarafından yerine getirilir. 

Sonuç olarak, eğitimi, disiplini ve gücü dünyaca meşhur Türk silahlı kuvvetlerini 
zayıflatmak için düşmanlarımız trilyonlar harcasalardı, amirinin emrini yapan onurlu ve 
disiplinli askerlere cezalar verilmek suretiyle Türk silahlı kuvvetlerine, onun disiplinine ve 
onun savaşma kabiliyetine verilen zararı veremezlerdi. Kanaatimizce, artık, bu yargılamalar 
ve verilen cezalar nedeniyle Türk silahlı kuvvetlerinde bir amir astına emir veremez, astlar da 
korkudan amirlerinin verdiği emri yapamaz hale getirilmiştir. 

İddianamede bir çok yerde iddiayı ispat için yeterli ve kesin delil bulunamadığı 
halde bu konuda iddia makamı kanaatini belirtmiştir. Bu duruma mahkeme kararlarında da 
rastlanmaktadır. Burada kanaatten kastedilen bir tahminde bulunmaktır. Burada akla gelen ve 
incelenmesi gereken soru şudur: Ortada yeterli ve kesin delil olmadan kanaat ifade edilebilir 
mi ya da tahminde bulunulabilir mi ve bu kanaat hukuken geçerli olur mu? Veya delil 
olmadığında, olmayan delillerin yerine kanaat delil olarak geçebilir mi? Veya şüphelerin 
giderilemediği durumlarda, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığın beraat mi 
ettirilmesi, yoksa vicdani kanaat kullanılarak, yani tahminde bulunularak sanığın 
mahkumiyetine mi karar verilmesi gerektiği, konusu önem arz etmektedir. 

Diğer bir deyimle, şüphelerin giderilemediği, yeterli delil bulunamadığı durumlarda 
mahkeme vicdani kanaate dayanarak mahkumiyet kararı verebilir mi? Bu konuda Yargıtay'ın 
yerleşik içtihatları şöyledir: Ceza yargılamasında esas, sanığın suçsuzluğunu ispat etmesi 
değil, iddia makamının, yani devletin sanığın suçlu olduğunu ispat etmesi ve mahkemenin 
de bunu her türlü şüphe giderilmiş olarak kabul etmesidir. Sanık hakkında mahkumiyet 
kararı verilebilmesi için, sanık aleyhinde şüpheden tamamen uzak, kesin kanı 
uyandırabilecek yeterlilikte kanıtlar bulunmalıdır. Ortaya konan kanıtlar şüpheyi yok 
etmiyorsa, kanıt yetersizliği nedeniyle ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, beraat 
kararı verilecek ve vicdani kanaate dayanılarak mahkumiyete hükmedilemeyecektir. Çünkü, 
Yargıtay, vicdani kanaatin kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırılmasını istemektedir. 
Vicdani kanaat kendi başına bir delil değildir. Yeterli delilin olmadığı yerde vicdani kanaate 
dayanılarak hüküm kurulamaz.Yani, vicdani kanaat olmayan delilin yerine geçemez. Vicdani 
kanaat, tahmin, soyut inanç, sübjektif izlenim, kişisel hissiyat, şahsi olarak inandırıcı bulma 
gibi salt vicdani ikna olmaklık olarak anlaşılamaz. İspata esas alınan deliller yetersiz veya 
çelişkili ise, sanık hakkında şüpheden sanık yararlanır ilkesi uygulanması gerektiğinden , 
mahkumiyet kararı verilemez. 

Sonuç olarak, Yargıtay içtihatlarına göre vicdani kanaatin olması gereken özellikleri 
şunlardır: Sadece vicdani bir tahmine veya kanıya dayandırılamaz. Somut, yeterli ve kesin 
delillere dayandırılmalıdır. Hukukta vicdani kanaat kullanmak müessesesi, yanlış olarak, 
şüpheler giderilemese dahi sanık aleyhine tahminde bulunarak sanığın mahkumiyetine karar 
vermek olarak algılanamaz. 

Sanık Mehmet Ali Yıldırım ile ilgili olarak, müvekkilimin tüm beyanlarına aynen 
katılıyorum. BÇG'nin kuruluşunun ve tüm faaliyetlerinin yasal olduğuna, emir komuta zinciri 



  

içinde ve şeffaf olarak faaliyet gösterdiğine, amacının hükümeti düşürmek değil, irtica ile 
etkin mücadele olduğuna inanılmaktadır. Müvekkil kendisine verilen Genelkurmay 
Karargahı dışındaki lojistikle ilgili resmi görevler nedeniyle BÇG faaliyetlerine hiç 
katılmamıştır. Bu husus Genelkurmay Belgeleri, sıralı amirlerin ve diğer arkadaşlarının 
beyanları ile sübuta ermiştir. Müvekkil imzasız bilgisayar çıktısı olan muhtemelen 
sonradan hazırlanmış iki belgede ismi bulunduğu için aylarca tutuklu kalmış ve halen 
yargılanmaktadır. Müvekkilin adının geçtiği imzasız ve bilgisayar çıktısı olan belgelerin 
sahteliği konusunda yeterince yeterli şüphe mevcut olduğundan, bu belgelerin bir delil 
olarak kullanılması mümkün değildir. Ayrıca, müvekkil kendisinin isminin bu belgelere 
nasıl ve neden yazıldığını da bilmemektedir. BÇG'de çalışanlara verilen takdir listesinde 
müvekkilin ismi yoktur. Savcılığın hazırlattığı bilirkişi raporunda hazırlayıcı olarak 
müvekkilin isminin bulunduğu hiçbir belge yoktur. Müvekkili BÇG çalışma alanında 
gören bir kişi bile yoktur, ancak görmediğini söyleyen pek çok kişi vardır. Sonuç olarak. 
Müvekkilin BÇG ile hiçbir ilgisi olmamıştır. 

Sonuç olarak, müvekkil Mehmet Ali Yıldırım'ın, açıkladığım ve re'sen dikkate 
alınacak sebeplerle beraatlerine karar verilmesini vekil olarak arz ve talep ederim."

61.A Sanık MEHMET AYGÜNER 26.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifadesinde özetle (Kls. 44 ve 280);

"1990-1996 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında karargâh subayı 
olarak görev yaptığını, 1996-1998 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat 
Dairesi Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma (İKK) Şube Müdürü olarak görev yaptığını, 1998 
yılı Ağustos ayında  Geyikli Deniz Er Eğitim Tabur Komutanlığına atandığını ve 2007 
yılında emekli olduğunu, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi (İKK) Şube Müdürü 
olarak görev yaptığı dönemde Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı olan Eser 
ŞAHAN’ın kendisinin amiri olduğunu, Cemal Hakan PELİT’in Deniz Kuvvetleri İKK Şube 
Müdürlüğünde kendisine bağlı olarak çalıştığını, Erkan YAYKIR’ın kendisinin döneminde 
Donanma Komutanı İstihbarata Karşı Koyma (İKK) Şube Müdürü olduğunu,

Sanık Mehmet AYGÜNER’e gönderilen bildirilen Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim 
Raporu : Donanma Komutanlığının Nisan 1998 gün ve İSTH:3429-98/İKK.Ks.(BAAOO) 
sayılı yazının EK-A sında, BATI ÇALIŞMA GRUBU OLAY BİLDİRİM RAPORU 
(BATOLBİLRAP) 1-Rapor no 98/09. 2-Olayın Meydana Geldiği Zaman 24 ve 25 Nisan 
1998.  3-Olayın Meydana Geldiği Birlik.  4-Olayın meydana Geldiği Yer:Gölcük.  5-Olayın 
Türü: Gölcük Belediye Kongre Salonunda düzenlenen şiir ve makale yarışması ile 
uyuşturucu konulu panel.  6-Olayın Telefonla Dz.K.K.İstihbarat Dairesine Bildirildiği 
Zaman: 22 Nisan 1998 17:00.  7. Olayı Bildirenin Kimliği : Dz.Kur.Bnb.Erkan YAYKIR. 8. 
Olay Bildirilenin Kimliği : Dz.P.Yb.Mehmet AYGÜNER.  9-Olayın Kısaca Açıklaması ve 
Sonucu :   a.24 Nisan 1998 günü saat 15:00 da Gölcük Belediye Başkanlığı ve Gölcük 
Müftülüğünce düzenlenen Peygamberimize ikbas etmenin önemi konulu siir ve makale 
yarışmasının yapılacağı, b.25 Nisan 1998 günü saat 20:30 da Gölcük Belediye Başkanlığınca 
uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelere karşı Peygamberimizin tavrı konulu panelin 
düzenleneceği ve konuşmacı olarak Prof.Dr.Orhan KARMIŞ katılacağı öğrenilmiştir. 
10.Varsa Alınan Tedbirler : Bahsekonu yarışma ve panelin içeriği hakkında bilgi edinilmesi 
için gerekli tedbirler alındığı belirtilmiştir. 

 Yukarıda belirtilen belge ile ilgili olarak  ifadesinde; Batı Çalışma Grubu Olay 
Bildirim Raporunu şu an hatırlayamadığını,  Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.  



  

61.B. Sanık MEHMET AYGÜNER Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 20.01.2014 tarihli 59. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Türk Silahlı Kuvvetlerinden 30 Ağustos 2007 tarihinde Deniz Piyade Kıdemli 
Albay rütbesi ile kadrosuzluktan emekli oldum. Ankara da bulunan Deniz Kuvvetleri 
Karargahında 1990-1998 yılları arasında görevlendirildim.Bu bağlamda; Deniz Kuvvetleri 
Karargahı Destek Kıtaları Komutanlığı Karargah Güvenlik Kısmı Güvenlik Subayı olarak, 
Kıdemli Binbaşı Rütbesi ile görev yaparken, 01 Nisan 1996 tarihinde yayımlanan tayin emri 
ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat Daire Başkanlığı istihbarata Karşı Koyma Şube 
Müdürlüğüne müdür olarak atandırıldım. 09 Ağustos 1996 tarihi itibariyle de eski görev 
yerimden ayrılışım yeni görevime katılışım yapıldı. 30 Ağustos 1997 tarihinde Yarbaylığa 
terfi ettirildim. 27 Nisan 1998 tarihinde İKK Şube Müdürlüğünden Çanakkale/Geyikli'de 
bulunan Deniz Er Eğitim Tabur Komutanlığına komutan olarak atandırıldığımdan, 24 
Temmuz 1998 tarihinde yeni görevime katılmak üzere İKK Şube Müdürlüğünden ayrıldım. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında görev yaparken ek görevle 3 yıl Kantin 
Başkanlığı, birkaç yılda Satın Alma Komisyon Başkanlığı görevlerini de icra ettim. Bu 
kapsamda; 1996-1997 yıllarında İKK Şube Müdürlüğü görevim esnasında, Deniz Kuvvetleri 
Karargahı Satınalma Komisyon Başkanlığı görevini de deruhte ettim. 

Malum olduğu üzere iddianamede Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren 
düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçundan yargılanmaktayım. Şahsıma yönelik söz 
konusu suçlama hakkındaki belge ve bilgiler iddianamenin 1268, 1269 ve 1270 sayfalarında 
yer almaktadır. Buna göre; İsmimim geçtiği üç, ismimim geçmediği ancak, çalıştığım şubede 
işlem yapılması nedeniyle bir belge ile de ilişkilendirildiğim, ismimim geçtiği üç belgeden; 
Birinin boş mesaj formu olduğu, diğerinde parafımın bulunduğu, üçüncü belgede ise sadece 
ismimin geçtiği, imzamın ve parafımın olmadığı, görülmektedir. 

Diğer taraftan söz konusu belgeler incelendiğinde; Üç belgenin Genelkurmay 
Başkanlığınca yayımlanan 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemine 
göre hazırlanan belgeler olduğu, diğer belgenin ise, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 
hazırlanan Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu belge olduğu, belgelerden üçünün 
iddianamede tanık sıfatıyla yer alan Mehmet Kadir Sarmusak tarafından Emniyet 
İstihbarat Daire Başkanlığı yetkililerine sızdırılan belgeler arasında bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Şimdi tarafıma isnat edilen belgeler hakkında müteakip maddelerde açıklayıcı ve 
tamamlayıcı bilgi sunulacaktır. Belge No: 1; İçeriği ve Sayısı Olmayan Boş Mesaj Formu: 
iddianamede tanık sıfatıyla yer alan Kadir Sarmusak tarafından Emniyet İstihbarat Daire 
Başkanlığı yetkililerine sızdırılan belgedir. Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı 
Bülent Orakoğlu tarafından iddia makamına teslim edilen ve yine malum dönemde Emniyet 
istihbarat Daire Başkanlığında başkan yardımcısı olarak görev yapan Hanefi Avcının evinde 
yapılan aramada ele geçen belgedir. 

Genelkurmay Başkanlığınca, 29 Nisan 1997 tarihinde yayımlanan Batı Çalışma 
Grubu Rapor Sistemi konulu emir ekinde yer alan formatın Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı'ndan Genelkurmay Başkanlığına gönderilme şekline göre oluşturulduğu 
anlaşılan bir formdur. Içerisinde herhangi bir bilgi, sayı ve imza bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla işleme tabi tutulmuş bir belge değildir. İddianamede yer alan Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına ait benzer formlar ile birlikte incelendiğinde, imza bloku itibariyle mutlak 
suretle uygulanan bir format olmadığı anlaşılmaktadır. Bahse konu formun, mevcut 
durumuyla herhangi bir hukuki değeri bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

 Belge No:2; Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 05 Mayıs 1997 tarihinde 
yayımlanan Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları Konulu Belge; iddianamede tanık sıfatıyla 



  

yer alan Kadir Sarmusak tarafından Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı yetkililerine 
sızdırılan bir belgedir. Genelkurmay Başkanlığınca, 29 Nisan 1997 tarihinde yayımlanan 
BÇG Rapor Sistemi konulu emrin ilgi yapılarak bağlı birliklere gönderildiği Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının 01 Mayıs 1997 gün İstihbarat: 3429-1-97/İKK Şube 307 sayılı emrinin ilgi 
yapıldığı. Söz konusu belge iddianamede sayfa no:113 ve 114 de yer almaktadır.

 Mağdur tanık Bülent Orakoğlu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz 
edilmiştir. Hanefi Avcı'nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisinde 
bulunmuştur. Doğu Perinçek ve Hikmet Çiçek 'ten ele geçirilmiştir. Müşteki Aslan 
Değirmenci tarafından soruşturma dosyasına teslim edilmiştir. Müştekiler; Şeref Malkoç, 
Mehmet Bekaroğlu, Kazım Arslan, Teoman Rıza Güneri ve Şamil Tekir tarafından teslim 
edilen CD içerisinde çıkmıştır. Mezkûr belgenin; dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı 
merhum Güven Erkaya'nın istihbarat Daire Başkanı Sayın Eser Şahan'a verdiği emirle ve 
dikte ettirdiği şekliyle hazırlandığı, dönemin Kurmay Başkanı Sayın Aydan Erol'un 
mahkemeye sunduğu savunmadan anlaşılmıştır.

 Diğer taraftan, belgenin bilgisayarda hazırlanması, çıktısının alınması, parafelerin 
alınması ve imzalatılması, ihtiyaç duyulan değişikliklerinin yapılması ve yayımlanması gibi 
hususlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesinde kamuoyunca Köstebek Davası 
olarak bilinen davanın yargılama safhasında ilgililer tarafından herhangi bir tereddüde mahal 
bırakılmayacak şekilde gündeme getirilmiş ve bu hususlarda iddianamenin; 738- 739-740 ve 
741 sayfalarında yer almıştır. 

Buna göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca tanık sıfatıyla 
dinlenen Astsubay Asım Özdemir'in beyanında; Daire Başkanının kendi bilgisayarında bir 
yazı yazdığını, bu yazının gizlilik özelliğini taşıdığını, bu yazıyı ihtiva eden disketi istihbarat 
Daire Başkanlığı İdari Şubede Görevli Astsubay Tayfun Baş'a vererek yazının çıktısının 
alınmasını istediğini; Tayfun Astsubayın kendisinin bulunduğu odaya geldiğini Daire 
Başkanının acil bir yazısının bulunduğunu bunu alması gerektiğini söylediğini, kendisinin de 
yan odaya geçerek bilgisayarı Tayfun Astsubaya terk ettiğini, ancak, biraz sonra Tayfun 
Astsubayın kendisine seslenerek çıktı alamıyorum dediğini, kendisinin de bilgisayarın başına 
gittiğini, yazıcıda kağıt olmadığını fark ettiğini, kağıt koyduğunu ve tekrar dışarı çıktığını, 
arkadaşının bir çıktıyı alarak gittiğini; daha sonra ki beyanına göre, bilgisayarın başka çıktı 
vermeyince ilgili düğmeye ikinci kez bastığını, bu nedenle muhtemelen durumu fark 
etmeyerek ilk nüshayı aldıktan sonra Daire Başkanının odasına gittiğini, Bir süre sonra tekrar 
odasına geldiğinde Tayfun Astsubayın yazıyı Başkana arz ettikten sonra üzerinde tekrar bazı 
değişiklikler yaptığını, Tayfun Astsubayın tekrar odaya gelerek yazı üzerinde de değişiklik 
yaparak çıktı aldığını, Batı Çalışma Grubu ile ilgili yazıların Daire Başkanı tarafından 
hazırlandığını ve disketleri de Daire Başkanında sakladığını, beyan ettiği görülmektedir.

 Deniz Kuvvetleri Askeri Mahkemesinde sanık sıfatıyla dinlenen Astsubay Tayfun 
Baş'ın beyanında; Suç konusu olduğu belirtilen belgeyi kendisinin Daire Başkanının yanında 
hazırladığını, daha doğrusu Daire Başkanı odasında çalıştığını, kendisinin başka bir işle 
meşgulken, kendisine elindeki işi bırak diyerek hazırladığı müsvetteyi beraber hazırlayalım 
dediğini, yazının hazırlanmasında yardımcı olduğunu yazılan müsvettenin Başkan tarafından 
bilgisayara aktarıldığını, disketin kendisine verildiğini, Başkanın odasındaki bilgisayarda 
düzenlenmesini yaptığını, son şeklini aldıktan sonra Binbaşı Mehmet Aygüner'e yani şahsıma 
çıktısını almak için izin istediğini, İKK Şubeye gittiğini, şubenin bilgisayar odasında Asım 
Astsubayın bilgisayarda çalıştığını. Daire Başkanının acil bir yazısı olduğunu belirttiğini, 
Asım Astsubayın bilgisayarın başından kalktığını, kendisinin belgenin çıktısını alamadığını 
Asım Astsubaydan yardım istediğini, yazıcının kağıdının bittiğini, Asım Astsubayın kağıt 
koyarak yardımcı olduğunu bilgisayar çıktısını aldığını belirttiği görülmektedir.

 Soruşturmada ifadesine başvurulan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire 
Başkanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Eser Şahan'ın beyanında; 22 Mayıs Günü Kurmay 



  

Başkanının kendisini yanına çağırarak bir belge gösterdiğini ve onun Genelkurmay İkinci 
Başkanı tarafından kendisine verildiğini söylediğini, belgeye dikkat ettiğinde kendisi 
tarafından düzenlenen Batı Çalışma Grubu faaliyetleri çerçevesinde yazdıkları yazı olduğunu 
fark ettiğini, üzerinde biraz durduğunda birinci sayfasında kelime hataları bulunduğunu, son 
satırın yarım kaldığını, ikinci sayfasındaki dağıtımında İskenderun Üs Komutanlığının 
bulunmadığını ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın satır başında başlamadığını, bu durumu 
görünce yazının kendilerindeki aslını giderek çıkarttığını, karşılaştırıldığında söylediği 
eksikleri gördüğünü belirttiği görülmektedir.

 Deniz Kuvvetleri Askeri Savcılığınca o dönemdeki şüpheliler Bülent Orakoğlu, 
Mehmet Kadir Sarmusak, Mehmet Tomruk, Uğur Kocatepe, Eser Şahan ve Tayfun Baş 
hakkında düzenlenen 5 Ağustos 1997 tarihli, 1997/950 esas, 1997/193 karar sayılı 
iddianamede, şüpheli Astsubay Tayfun Baş'ın ifadesinde ; Batı Çalışma Grubu Bilgi 
İhtiyaçları konu başlığı taşıyan ve dışarıya sızdırıldığı belirtilen belgeyi Daire Başkanı Eser 
Albayın bilgisayarında bizzat yazdığını, yazının bulunduğu bilgisayar disket çıktısını almak 
için kendisine verdiğini belirttiği hususlarına yer verilmiştir. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yapılan yargılamalar 
esnasında yukarıda belirtilen hususlara ilaveten duruşma tutanaklarında özet olarak aşağıdaki 
bilgilerinde yer aldığı görülmüştür. İstihbarat Daire Başkanı Deniz Kurmay Kıdemli  Albay 
Eser Şahan sayfa 38 ve 39. BÇG Faaliyetler kapsamında yazı ve mesajların odasında kendisi 
tarafından hazırlandığını, ya da çok güvendiği astsubaylara yazdırdığını, bu faaliyetlerden 
İKK Şube Müdürü Yarbay Mehmet Aygüner'in bilgisinin bulunduğunu, söz konusu 
yazının ekindeki çizelgelerinde kendisi tarafından hazırlandığını, tümamiral Altaç Atılan'ın 
parafesini kendisinin aldığını, Kurmay Başkan Aydan Erol 'a da yazıyı arz ettiğini, daha 
sonra imla hatalarının bulunması nedeniyle yazının tekrar düzeltilmesine ihtiyaç 
duyulduğunu, bu durumda Tayfun Astsubayın izinli bulunması nedeniyle bu görevi Asım 
Özdemir' e verildiğini, idari Astsubay Tayfun Baş sayfa 23'te anılan belgenin çıktısının 
alınmasına müteakip İKK Şube Müdürü Mehmet Aygüner 'e parafe ettirdiğini, acele 
olduğundan yazıyı tamamen okumadan imzaladığını, idari Astsubay Asım Özdemir sayfa 
54'te daire Başkanının telefon edip yazının hemen hazırlanmasını istediğini, hazırlanan 
yazının kaşelerini Tayfun Astsubay İle birlikte bastıklarını, Kurmay Başkanına arz esnasında 
eksikliklerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine gerekli düzeltmelerin kendisi tarafından 
şubedeki bilgisayarı kullanarak yaptığını belirtmişlerdir. 

Yukarıda isimleri belirtilen şahıslarca sunulan bilgiler değerlendirildiğinde Batı 
Çalışma Grubu Bilgi ihtiyaçları belgesinin; Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Merhum 
Güven Erkaya'nın emir verdiği şekliyle İstihbarat Daire Başkanı Deniz Kurmay Kıdemli 
Albay Eser Şahan tarafından Daire Başkanlığından görevli İdari Astsubaylar Tayfun Baş ile 
Asım Özdemir'in katkıları ile hazırlandığı, şahsımın ve daire başkanımın parafeleri, dönemin 
Harekat Başkanı Tümamiral Altaç Atılan'ın koordine parafesinin alınmasını müteakip yine 
dönemin Kurmay Başkanı Koramiral Aydan Erol tarafından imzalandığı ve Kuvvet 
Komutanına karargah dönüşlerinde emirlerinin gereğinin yapıldığı belirtilerek arz edildiği 
ve parafının alındığı, yazımına 02 Mayıs 1997 tarihinde başlanan yazının, 05 Mayıs 1997 
tarihinde işlemlerinin tamamlanarak, dağıtım hanesindeki belirtilen komutanlıklara 
gönderildiği anlaşılmaktadır.

 Diğer taraftan belgenin hazırlanması, imzalatılması, yayınlanması hususları ile 
dağıtımda yer alan mevcut birlikler dikkate alındığında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Karargah Hizmetleri Yönergesine uygun olarak hazırlanarak ilgili personele parafe 
ettirildiği, yetkili personel tarafından imzalanarak bağlı birliklere teşkilat, konuş ve kuruluş 
durumu dikkate alınarak gönderildiği ve tüm faaliyetlerin Deniz Kuvvetleri Komutanı emri 
doğrultusunda yapıldığı, başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bilgilendirildiği 



  

görülmektedir.
 Ayrıca; söz konusu belgenin bağlı birliklere gönderilmesine rağmen gereğinin 

yapılamadığı, dolayısıyla cevabi olarak her hangi bir bilgi veya belgenin Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına intikal ettirilmediği, bu bağlamda Genelkurmay Başkanlığı ve dağıtım 
hanesinin bilgi hanesinde bulunan diğer komutanlıklara da konuya ilişkin herhangi bir belge 
gönderilmediği dava dosyası ek klasörlerinin incelenmesinden de anlaşılmaktadır. 

Yine yukarıdaki maddelerde hazırlanışından yayınlanmasına kadar olan safhasına ait 
tüm detayları verilen adı geçen belgenin oluşturulmasına herhangi bir katkı 
sağlamadığım, gerek iddianamede, gerekse ek klasörlerde yer alan bilgi ve belgelerden kesin 
olarak anlaşılmaktadır. 

Belge No:3; Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 27 Mayıs 1997 tarihli ve istihbarat 
3590- 006-97/İKK Şube Sayılı Mesajı; İddianamede tanık sıfatıyla yer alan Kadir Sarmusak 
tarafından Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı yetkililerine sızdırılan belgedir. Dönemin 
Emniyet istihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu tarafından iddia makamına teslim edilen 
ve yine malum dönemde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapan Hanefi Avcının evinde yapılan aramada ele geçen belgedir. 

Genelkurmay Başkanlığınca, 29 Nisan 1997 tarihinde yayımlanan Batı Çalışma 
Grubu Rapor Sistemi konulu emir ekinde yere alan formata uygun olarak hazırlandığı 
görülmektedir. İçerisinde; İçel ili Erdemli ilçesinde kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı sırasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan öğrencinin konuşma 
metnine uymaması nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını içeren bilgiler mevcuttur. 
Mesaj formu; YKF.Subay Yardımcısı Deniz Piyade Yüzbaşı Levent Gülmen ile İstihbarat 
Daire Başkanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Eser Şahan tarafından imzalanmıştır.

 Mesajda yer alan bilgilerin, uhdesinde Garnizon Komutanlığı görevi de bulunan 
Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderildiği 
anlaşılmaktadır. Söz konusu belge de ismim ve imzam bulunmamaktadır. Belgenin, İKK 
Şubesi tarafından işlem yapılması nedeniyle şahsımla irtibatlandırıldığı 
değerlendirilmektedir. 

Belge No: 4; Donanma Komutanlığına ait Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim 
Formu: Donanma Komutanlığında ve Sayın Erkan Yaykır 'ın evinde yapılan aramalarda 
bulunan bir belgedir. Genelkurmay Başkanlığınca 29 Nisan 1997 tarihinde yayınlanan Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu emir ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlandığı 
görülmüştür. Gölcük Belediye Kongre Sarayında düzenlenecek şiir ve makale yarışması ile 
uyuşturucu konulu panel hakkında yer, zaman ve katılımcıya ilişkin bilgiler içermektedir. Söz 
konusu bilgilerin; Donanma Komutanlığından Deniz Kurmay Binbaşı Erkan Yaykır 
tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Piyade Yarbay Mehmet Aygüner'e yani 
şahsıma 22 Nisan 1999 günü saat: 17:00 da telefonla bildirildiği belirtilmektedir. Bahse 
konu belge de; yarışma ve panelin içeriği hakkında bilgi edinilmesi için gerekli tedbirlerin 
alındığı hususu yer almakla birlikte, gerek söz konu belgenin, gerekse etkinliklerin içeriğinin 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderilmediği ek klasörlerde ki belgelerin incelenmesinden 
anlaşılmaktadır. Mezkûr belge, Emniyet Müdürlüğündeki sorgum esnasında yüzlerce belge 
arasında ismimin geçmesi nedeniyle bizzat tespit ettiğim ve yetkililere gösterdiğim bir 
belgedir. Herhangi bir suç unsuru içerdiği değerlendirilmektedir. Şahsıma yönelik olarak 
iddianamede yer alan ve her biri hakkında yukarıda bilgi sunduğum belgeler 
değerlendirildiğinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında özel olarak teşkil edilen teşkilat ve 
kadroya bağlanmış veya personel görevlendirilmesi yapılmış bir Batı Çalışma Grubu  birimi 
oluşturulmadığı, aynı uygulamanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlikler içinde 
geçerli olduğu 05 Mayıs 1997 tarihli BÇG Bilgi İhtiyaçları belgesinin gereği hanesindeki 
komutanlıklar dikkate alındığında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığının teşkilat, konuş, kuruluş 
yapısına uygun olarak emrin ast komutanlıklara gönderildiği, evrakın belirli bir kişi adına 



  

değil, ilgili komutanlık adına gönderildiği, tamamen hiyerarşik yapıya uygun olarak bağlı 
komutanlıklara dağıtımının yapıldığı, bağlı komutanlıklara bünyelerinde, BÇG adı ile 
herhangi bir teşkilatlanmaya ve oluşuma gidilmesi konusunda emir verilmediği, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığınca; kuruluş, kadro, personel durumu ve görev tanımlarına uygun 
olarak atandırılmış personelden yararlanılarak BÇG konulu evraklara da diğer evraklara 
yapılan işlemlere yapıldığı şekilde işlem yapıldığı, mütalaa edilmektedir. 

Bu kapsamda; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında BÇG'ye yönelik 
işlemlerin dönemin istihbarat Daire Başkanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Eser Şahan'ın 
yürüttüğü, ağırlıklı olarak İstihbarat Daire Başkanlığı İKK Şube Müdürlüğü personeli 
tarafından faaliyetlere katkı sağlanmakla birlikte, diğer şube personelinin de verilen talimatlar 
çerçevesinde görevlendirildiği, örneğin; İstihbarat Daire Başkanının mazereti nedeniyle 
Genelkurmay Başkanlığında konuya ilişkin yapılan toplantılara katılamadığında Daire 
Başkanlığının en kıdemli personeli olarak Güvenlik Şube Müdürü Deniz Kıdemli Albay 
Hüseyin Köse 'nin Allah rahmet eylesin kendileri hayatta değildir, vekaleten katıldığı, 
yazışmalara ve evrak akışına İKK Şube Müdürlüğü personelinin dışında diğer şubelerde 
görevli personelinde katkı verdiği anlaşılmaktadır.

 Sonuç olarak; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında ve bağlısı birlik, 
karargah ve kurumlarda BÇG adıyla faaliyet gösteren herhangi bir teşkilat, grup veya birim 
kurulmamıştır. Konuya ilişkin yazışma ve işlemler Türk Silahlı Kuvvetlerinin usûl ve 
prensipleri doğrultusunda tamamen hiyerarşik yapıya bağlı kalınarak ve verilen emirler 
doğrultusunda icra edilmiştir. Şahsım, İKK Şubede görev yapan personelim ve bildiğim 
kadarıyla İstihbarat Daire Başkanı Deniz Kurmay Albay Eser Şahan dahil olmak üzere, diğer 
Daire Başkanlığı personeli; kesinlikle herhangi bir yasadışı, gizli ve hiyerarşik yapının 
dışında oluşturulduğu iddia edilen herhangi bir kuruluş içinde yer almamış ve herhangi bir 
faaliyet içinde bulunulmamıştır. 

 Kadir Sarmusak'ın ifadesi doğrultusunda iddianamede yer alan ve mahkememizde 
yapılan savunmalar esnasında gündeme getirilen Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire 
Başkanlığınca sözde yürütülen basın faaliyetleri hakkında bilgi arzında bulunmaya 
başlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinde basın faaliyetleri Genelkurmay Başkanlığı'nca 
yayınlanan yönergeler doğrultusunda yürütülür. Buna göre; Kuvvet Komutanlıklarının özel 
emir verilmesi halinde tatbikat, özel etkinlikler ve ziyaretler dışında herhangi bir konuda 
basınla ilişkide bulunması söz konusu değildir. Konuyla ilgili olarak özellikle dönemin 
Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Sayın Erol Özkasnak mahkeme huzurunda detaylı 
bilgiler vermiştir. Bu bağlamda Genelkurmay Başkanlığı'nca, 28 Şubat sürecinde Deniz 
Kuvvetleri istihbarat Daire Başkanlığı veya bağlısı İKK Şube Müdürlüğüne böyle bir yetki ve 
görev verilmemiştir. Dolayısıyla benim ve şube personelinin, Sarmusak'ın ifadelerinde yer 
alan iddialar da belirtildiği şekilde basınla ilişki içinde bulunmam veya bulunmamız mümkün 
değildir. Asla böyle bir ilişki de kurulmamıştır. 

 Kadir Sarmusak'ın komisyona anlatımlarından anlaşıldığı kadarıyla ve özet olarak 
Deniz Kuvvetleri Karargahında bir basın bürosu oluşturulduğu, bu büroya birçok medya 
mensubunun kaset verdiğini belirtmekle birlikte kendisinin sadece o dönem Uğur Dündar'ın 
yanında çalıştığını iddia ettiği Tuncay Özkan ile ATV'den Serdar isimli şahsı gördüğü, 
rahmetli Başbakan'ın Libya'ya yaptığı ziyarete ilişkin kayıtların tarafımızdan değil, medya 
mensuplarınca kayda alınarak yayımlandığı hususlarını gündeme getirdiği anlaşılmaktadır.

 Kadir Sarmusak'ın iki ayrı yer ve zamanda verdiği bilgiler özet olarak 
kıyaslandığında; Bir tarafta görsel medya ile ilişkileri örneğin Libya gezisi öne çıkarırken, 
diğer taraftan yazılı basını yani belge tanzim edilerek yayımlatılması öne çıkartıldığı, iddia 
makamına verdiği ifade de Sedat, Tolga, Tuncay ve Şirin Payzın isimlerini ön plana 
çıkarırken, komisyonda Tuncay Özkan ve ATV'den Serdar isimlerini ön plana çıkardığı, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında basın bürosu oluşturarak şahsımı ve Levent 



  

Gülmen'i burada görevlendirmekle birlikte gelen kaset, belge vesaireyi o da birgün sonra 
olmak üzere büroya inerek kendisinin alıp, İstihbarat Daire Başkanlığına çıkarttığı, iddia 
makamına merhum Erbakan'ın Libya gezintisi hakkındaki kasedin tarafımızdan hazırlanarak 
Şirin Payzın'a verildiği belirtilirken, komisyonda söz konusu kasetin tarafımızca 
hazırlanmadığını belirttiği anlaşılmaktadır. 

Adı geçenin yalan, iftira ve uydurma olan söz konusu iddiaları ile, yargı yetkisini 
kullanan Savcılık Makamını ve millet adına yasama görevini ifa eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Komisyon Üyelerini aldatmaya, yanıltmaya ve yönlendirme kalkıştığı, medya 
organları ve bazı mensuplarını karalama ve itibarsızlaştırma girişiminde bulunduğu, Deniz 
Kuvvetlerinin medyaya belge sızdırdığı, servis ettiğini belirterek bilgiçlik tasladığı ve bu 
şekilde bazı mercilere yaranma isteği ile ucuz kahramanlık gösterisinde bulunduğu, 
değerlendirmektedir. 

 Diğer taraftan, 5 Mayıs 1997 tarihli Beykoz Çengeldere köyünde inşa edilmekte 
olan Fetih isimli Külliye hakkında ki haberi yayınlayan Yeni Yüzyıl gazetesinin ilgili bölümü 
Milli Kütüphaneden temin edilerek fotokopisi ekte sunulmuştur. Bu haber, Kadir Sarmusak'ın 
dosya eklerindeki ifadesinde yer alan bu belgedeki haberin 5 Mayıs 1997 tarihinde gazetede 
yayınlandığının belirtildiği, ancak bu belge taslağının birgün önceden akşam kendisinin 
hazırladığını, ertesi gün haberin yayınlandığını, birgün sonrada bu belgenin imzalı olarak 
hazırlandığını şeklindeki iddiası ile birlikte incelendiğinde doğru olması mümkün değildir. 
Çünkü, bu iddia tamamen gerçek dışıdır. Nitekim Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Fetih 
Külliyesi hakkında Kuzey Deniz Saha Komutanlığına çekilen mesaj ile ilgili olarak dönemin 
Deniz Kurmay Başkanı emekli  Koramiral Sayın Aydan Erol mahkemeye detaylı bilgi 
sunmuştur. Bu bağlamda verdikleri bilgide; konuya ilişkin haberin Yeni Yüzyıl Gazetesinde 
yayımlanmasını müteakip dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı merhum Güven Erkaya'nın, 
yine dönemin istihbarat Daire Başkanı Sayın Eser Şahan'a bizzat verdiği talimat üzerine 
mesajın hazırlanıp çekildiğini belirtmiştir. Ayrıca, bahse konu mesajda imzası olan bir kişi 
olarak benimde mesajın hazırlanacağından aynı gün, 05 Mayıs 1997 tarihinde, haberin 
gazetede yayınlandığı gün haberim olmuştur. Mesaj, bizzat Sayın Daire Başkanımız 
tarafından kaleme alınmıştır. Yazdırılmasını müteakipte aynı gün işleme konulmuştur. Fetih 
Külliyesi ile gerçek durum bu şekildedir. Kadir Sarmusak'ın farklı yerlerde farklı bilgiler 
vermesi de bizleri teyit etmektedir. 

 Deniz Kuvvetleri Karargahında İstihbarat Daire Başkanlığı veya İstihbarata koyma 
şubesi sorumluluğundan herhangi bir basın odası kesinlikle oluşturulmamıştır. Dolayısıyla 
olmayan basın odasında tarafıma ve Levent Gülmen'e basınla ilişkili herhangi bir görev 
verilmemiştir. Nitekim; bu konuda resmi cevap almak amacıyla Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına başvurulmuş olup, ekte sunulan cevabi yazıda 1996-1998 yılları arasında 
Deniz  Kuvvetleri Komutanlığında basın odası oluşturulduğu ve bu oda aracılığı ile basın 
mensupları ile görüşüldüğüne ait bir bilgi veya belgenin bulunmadığı bildirilmiştir.

Deniz Kuvvetleri Karargahına, görevim süresince hiçbir medya mensubunca gerek 
şahsıma, gerek şubeme, gerekse Daire Başkanlığımıza, Batı Çalışma Grubu veya  diğer 
konularda herhangi bir kaset ve belge getirilmemiştir. Şahsım ve/veya mahiyetimde görev 
yapan personel tarafından herhangi bir konuda kaset ve belge hazırlanarak hiçbir görsel 
veya yazılı medya mensubuna verilmemiştir. Bu bağlamda, herhangi bir haber hazırlanarak 
iddia edildiği gibi; Sabah, Hürriyet, Milliyet, Yeni Yüzyıl, Radikal Gazeteleri başta olmak 
üzere hiçbir gazeteye verilmemiş, servis edilmemiştir.

 Merhum Başbakan Necmettin Erbakan' ın Libya gezisi başta olmak üzere hiçbir dış 
ve iç gezisi ile ilgili olarak hiçbir medya mensubu ile görüşmediğim gibi Sayın Şirin Payzın 
ile de hiçbir konuda herhangi bir şekilde haber alışverişinde bulunmadım. 

Tanık Kadir Sarmusak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma 
Komisyonunda ifade edildiği gibi Tuncay Özkan ve Atv de çalışan Serdar isimli şahıs veya 



  

başkaca isimli şahıslarca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına veya Şubeme herhangi 
bir kaset veya belge teslim edilmemiştir.

28 Şubat sürecinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İKK görev yaptığım dönemde 
iddianamede belirtildiği şekilde gerek Kuvvetleri Komutanlığı gerekse Türk Silahlı 
Kuvvetleri bünyesinde kurumsal hiyerarşinin dışında, yasadışı olarak kurulan ve bilahare 
Türk Silahlı Kuvvetlerin kurumsal hiyerarşisini ele geçiren herhangi bir grubun içerisinde yer 
almadığım gibi Batı Çalışma Grubu dahil, böyle bir grubun da Türk Silahlı Kuvvetleri 
genelinde mevcudiyetine dair herhangi bir gözlemim veya duyumum olmamıştır.  Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Sayın Aydan Erol'da mahkemedeki savunmasında 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında olay tarihinde Batı Çalışma Grubu benzeri bir yapılanma 
olmadığını bildirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin genelinde ve Deniz Kuvvetlerinden 
görevli personelden, ilişiği kesilen personel hakkında ayrılma işlemleri Silahlı Kuvvetler 
İKK, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi MY114-1A da yer alan esaslar 
doğrultusunda yapılmıştır ve yapılmaktadır.

 Yukarıda belirtilen durum muvacehesinde; iddianamede tüm sanıklarla birlikte 
şahsıma yapılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Düşürmeye, Devirmeye İştirak 
Etmek suçunu kesinlikle kabul etmiyorum bu bağlamda hakkımda beraat kararının 
verilmesini Yüce Heyetinizden arz ediyorum."

"Bilgi ihtiyaçları konulu belge dernekler, vakıflar, öğrenci yurtları, yüksek okullar 
ve diğer tüm kurumlar hakkında bilgi talep ediliyor. Ayrıca Vali, Kaymakam, Belediye 
Başkanları, müdürler gibi kamu görevlileri hakkında da bilgi talep ediliyor. Sarmusak 
dosyasında bu belgelerin niteliği sorulmuş, Eser Şahan imzalı cevapta söz konusu mesaj 
formatı ilgi B emri genelkurmay emri oluyor bu, doğrultusunda BÇG rapor sistemi içinde 
deniz kuvvetleri komutanlığı bağlısı ana ve tali garnizon komutanlığı görevleri olan birlikler 
tarafından Türkiye'nin irticai taktik resminin ortaya çıkarılması amacıyla derledikleri irticai 
faaliyetlere ilişkin her türlü bilginin deniz kuvvetleri komutanlığına, deniz kuvvetleri 
komutanlığına intikal eden bilgilerin de genelkurmay başkanlığına gönderilmesinde 
kullanmak amacıyla hazırlanmıştır denmiş. Yine Eser Şahan imzası ile bilgi ihtiyaçları ve 
mesaj örneğinin asılları gönderilmiş, yine bu belgelerle ilgili Fevzi Türkeri'nin bir yazısı var. 
Altaç Atılan'da savunmasında BÇG'nin deniz kuvvetlerindeki biriminin istihbarat daire 
başkanlığı olduğunu yukarıda bahsi geçen bilgi ihtiyaçları isimli belgedeki paraflara göre 
Mehmet Aygüner'in hazırladığını söylemiş. Şimdi öncelikle bu belgeyi siz mi hazırladınız?"

"Kamuoyunca köstebek davası olarak bilinen davada yer alan belgelere, deniz 
kuvvetleri komutanlığının askeri yargılamasındaki belgelerde geçen şekli ile ben arz ettim. 
Bu belgeyi ben hazırlamadım."

"Şimdi paraf, sizin parafınız var. Paraf yaparken bu belgeyi görmediniz mi veya 
hazırlanmasına bir katkınız olmadı mı?"

 "Olmadı. Bu belgeyi hazırlanan Tayfun astsubayımda belirttiler acil olduğu için 
bana belge geldi ben parafını attım. Aytaç Atılan bizim şubemiz tarafından hazırlanmış 
olduğunu belirttiler."

 "Peki haricen bu belgenin batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları isimli belgenin 
uygulama şekli olup olmadığını biliyor musunuz veya BÇG tarafından gönderilip 
gönderilmediğini biliyor musunuz?"

" Özellikle tüm ek klasörlerde yer alan imha tutanaklarını tek tek inceledim. 
Bununla ilgili olarak tek bir belgeye rastlamadım. Benim de hatırladığım kadarıyla bu konuda 
herhangi bir bilginin bize intikal etmediği ve bizim de genelkurmaya böyle bir şey 
göndermediğimiz şeklindedir."

" 6. Klasörde imha tutanağı var. Deniz kuvvetlerinin. Orada sizinle ilgili biraz önce 
okuduğumuz rapor sistemi ile ilgili, mesela birinci sırasında rapor sistemi konulu mesaj, 



  

ikinci sırasında batı çalışma grubu rapor sistemi konulu yazı, üçüncü sırada batı çalışma 
grubu bilgi ihtiyaçları konulu yazı, laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu yazı dördüncü sırada, 
beşinci sırada batı çalışma grubu rapor sistemi, biraz önce size sorduğum yani rapor sistemi 
ile bir bağlantısı var mı diye sorduğum konu ile ilgili böyle devam edip gidiyor."

"Sizin söylemiş olduğunuz imha tutanakları donanma komutanlığınca oluşturulan 
bir imha tutanağı, orada sadece benim değerlendirmem gelen emirler doğrultusunda sadece 
başlık yazmışlar. Bize bilgi ihtiyaçları, batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları ile ilgili herhangi 
bir belge, çok hafızamı yokladım bize gelmediği gibi. Genelkurmaya da gittiğine dair en ufak 
bir bilgim yok."

 "Peki bu şekilde batı çalışma grubu olay bildirim raporu hazırladınız mı, net olarak 
soruyorum bu tür belgeler hazırladınız?"

"Ben savunmamda da arz ettim bana atfedilen bir tane boş belge var, o belgede de 
benim İKK şube müdürü olarak ismim geçtiği bir mesaj var. onun dışında hiçbir belgede yok"

 "şimdi bu Eser Şahan askeri mahkemedeki ifadesinde aynen şöyle demiş, BÇG 
Faaliyetleri kapsamındaki yazı ve mesajlar büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyordu, bu 
konudaki yazı ve mesajları kendi odamda hazırlıyordum bu faaliyetlerden bir de İKK şube 
müdürü Yarbay Aygüner'in bilgisi vardı demişsiniz. Bu anlamda bir bilginiz var mıydı, 
BÇG'nin bir taşra teşkilatı var mıydı, burada çalıştınız mı?"

 "Bu konu ile ilgili savunmamda detaylı bilgilere yer vermiştim. Sizin belirtmiş 
olduğunuz hususlar yer almaktadır. Savunmamda da ifade ettiğim gibi ben aynı zamanda hem 
İKK şube müdürüydüm, hem de deniz kuvvetleri karargahı satın alma komisyon 
başkanıydım. Dolayısıyla komutanımızın iyi niyetinden kaynaklanacağını değerlendiriyorum. 
Bu konuda bana herhangi bir yük yüklemediler. Bu faaliyetleri askeri mahkemedeki 
tutanaklarda da yer aldı ve az önce zatıalinizin de belirttiği gibi kendisi yürütüyordu. Ben 
toplantıya gidiyorum şeklinde diyordu."

 "Yani net olarak söylerseniz BÇG'nin taşra teşkilatında çalışmadım, bilgim yok 
diyorsunuz."

 "Kesinlikle, taşra teşkilatı da yok, ben çünkü şube müdürüyüm yani bunu mutlaka 
öyle bir şey olsa duymam mümkündür. Böyle bir şey yok yani."

" Güven Erkaya'nın rahmetli Taner Baytok'a verdiği mülakatla ilgili bir kitap var. 
Onu yine tekrarlayalım, kendisi BÇG'nin kurulması ile ilgili Sayın İsmail Karadayı'ya bir 
teklifte bulunduğunu, İsmail Hakkı Karadayı'nın emri ile BÇG'nin kurulduğunu ve 
birliklerden BÇG'ye bilgi akışı olduğunu belirtmiş. Bu konuda bir bilginiz var mı, sonuçta 
Güven Erkaya'nın teklifi ile kurulduğuna göre kendi beyanlarına göre BÇG, birliklerden de 
bilgi akışı olduğunu söylediğine göre Gölcük'ten de bir bilgi akışı olması gerekir ve sizin bu 
konuda bir bilginiz var mı?"

"Belgelere baktığınız zaman ele geçen belgelere, deniz kuvvetleri komutanlığından 
genelkurmay başkanlığına ne kadar belge gönderildiği orada yazılı.  Orada incelediğim 
kadarıyla, bu şey durumu Sarmusak'ın evrakları dışarıya çıkartmasına müteakip bizim bu 
faaliyetlerde bir azalma olduğunu kendileri de belirtiyorlar zaten, bu kitapta belirtiyorlar. 
İsterseniz hemen onu da size, kendileri sizin buyurduğunuz gibi ben diyor bu amaçla 
genelkurmayda bir grup kurulmasını genelkurmay başkanımıza ben teklif ettim ve 
genelkurmay başkanımızın talimatıyla bu grup batı çalışma grubu olarak genelkurmayda 
kuruldu. Daha sonra batı çalışma grubu genelkurmayda kuruldu. Bu gruba Kara, deniz, hava 
kuvvetleri ve jandarma komutanlığından üyeler katıldı. Gruptaki deniz kuvvetleri temsilcimiz 
bu grubun faaliyetleri ve neler yapılacağını bana muntazaman bilgi verdi. Genelkurmay 
başkanlığına, Sayfa 260, diyor ki; genelkurmay başkanlığının talimatını deniz kuvvetleri 
olarak alt kademede intikal ettirirken bir casusluk olayı yaşandı. Bizim aktif olarak maalesef 
zaten kadromuz bizim yetersizdi. Bizim malumunuz Sarmusak'ın da verdiği ifadeleri dikkate 
alırsak bir tane  YKF subayımız Hakan Pelit yüzbaşım vardı. Bir tane yardımcı olarak Levent 



  

Gülmen, Sarmusak ve ben vardım. Bir de idare astsubayımız Asım Özdemir vardı. Biz kendi 
faaliyetlerimizi doğru dürüst yürütemiyorduk, yani bu faaliyetler ayrı bir faaliyet olarak kabul 
ettiğim için değil yani normal akış içerisinde ancak biz ancak günlük faaliyetlerimizi 
yürütüyorduk, o faaliyetleri kendileri yürütüyorlardı." 

" Şimdi bu Kadir Sarmusak'ın genelkurmaya teslim edilmesi ve geri alınması ile 
ilgili bir tutanak bulunmuyor, bu konuda anlaştık mı, yani mutabık mıyız?"

"Bunda benim suçum yok. Tabi mutabıkız, yani bunları geçmiş."
"Ggenelkurmaya gönderilmesi ve tekrar geri gelinmesinde alınan bir rapor yok. Bu 

konuda da mutabık mıyız?" Mutabıkız.
"Bu konuşulan 5 Mayıs, 29 Nisan belgelerinin burada konu edilmediğini ancak 

fotokopilerinin çıkarıldığını Sarmusak tarafından söylemiştir. Doğrudur. Bu belgeler 
çalınmıştır. Fotokopileri çıkarılmıştır. Ancak bu belgelerin bu dosya içerisinde hem mahkeme 
tarafından teyit edilmiş, hem de ıslak imzalı olan dosya nüshaları ki bulunması gereken nüsha 
dosya nüshalarıdır, Deniz Kuvvetleri mahkeme tutanaklarına geçmiştir. Bu konu ile ilgili 
genelkurmay ve Deniz Kuvvetlerinden de mahkemeye yazılı olarak bunların asılları 
gönderilmiştir açıklama bakımında. Evet şimdi sorum çok açık ve net, Deniz Kuvvetleri 1 
Mayıs tarihli yazısı ile genelkurmayın 29 Nisan tarihli emrini ast birliklerine yayıyor, sonra 
ifadenizdeki gibi, savunmanızdaki gibi söylüyorum, Deniz Kuvvetleri Komutanı Sayın 
Erkaya'nın emri ile daire başkanı Eser Şahan tarafından bu emir genişletilerek kaleme 
alınıyor, 5 Mayıs tarihli emir ve sonra sizin anlattığınız safahat geçiyor. Çok kısa ve net, tek 
cümlelik cevap. Bu söylediğim doğru mudur? Sayın Avukatımızın söylediği husus doğrudur."

" Deniz Kuvvetlerinde ayrı Batı Çalışma Grubu birimi kurulmadığını ifade ettiniz. 
Ancak diğer başka bazı belgeler içerisinde Genelkurmaydaki Batı Çalışma Grubu 
çalışmalarına Kuvvet Komutanlıklarından İstihbarat Daire Başkanlarının katıldığı yer 
aldı, Deniz Kuvvetlerinden genelkurmaydaki Batı Çalışma Grubu faaliyetlerini veya 
toplantılarına Eser Şahan mı katılmıştır?"

 "Sayın Başkanım savunmamda da arz etmiş olduğum gibi Eser Şahan Albayım, 
daire başkanımız katılmışlardır, olmadığında bir veya iki defada merhum o zaman güvenlik 
şube müdürü olan Hüseyin Köse albayımın katıldıklarını hatırlıyorum."

"5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu yazıyı Güven 
Erkaya'nın bizzat söyleyerek ve dikte ettirerek yazdığını söylediniz doğru mu bu tespitim?"

 "Ben bu hususu zamanın kurmay başkanının ifadelerine dayanarak burada, 
savunmamda ifade ettim, yani ben bizzat bu konuyu bilmiyorum."

 "Bu yazıda geçen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 1 Mayıs 97 günü ve sayılı 
yazısını hatırlıyor musunuz? Üstelik İstihbarata Karşı Koyma Şubesine hitaben yazılan o 
yazıyı hatırlar mısınız?"

 "Bunun ilgi de yer aldığını ve 29 Nisan tarihli Genelkurmay Başkanlığının yazısı 
ilgi yapılarak ast birliklere yayınlandığını söyledim, bunun dışında başka bilgim yoktur." 

"Batı olayları bildirim raporu çerçevesinde Erkan Yaykır tarafından bildirilen 24 
Nisan 98 tarihinde Gölcük belediye başkanı ve Gölcük müftülüğünce organize edilen 
peygamberimizle ile ilgili şiir ve makale yarışması yapılacağı yönündeki rapor ile 25 Nisan 
98 günü Gölcük belediye başkanlığınca uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelere karşı 
peygamberimizin tavrı konulu panel düzenleneceğine dair rapor size ne amaçla bildirildi?"

"Bununla ilgili gerekli açıklamaları savunmam esnasında yaptım, bu şifahi olarak 
bildirilmiştir. Bu rapora şubem tarafından herhangi bir işlem yapılmamıştır. Daha doğrusu 
şubeme intikal etmemiştir. Sadece intikal ettiyse diyor, telefonla bilgi bağlamında intikal 
etmiştir, onun dışında herhangi bir işlem yapılmamıştır."

 "BÇG olay bildirim raporu doğrultusunda hazırlanan bu raporların size 
bildirilmesi hangi göreviniz gereğiydi, bu raporları siz Deniz Kuvvetlerinde bir makama mı 
sunuyordunuz, yoksa Genelkurmay Başkanlığı İGHD'de faaliyet yürüten BÇG merkezine mi 



  

gönderiyordunuz?" Deniz Kuvvetleri istihbarat daire başkanı Eser Şahan'ın veya kurmay 
başkanı Aydan Erol'un bir emri oldu mu, bu konularla ilgili?"

 "Ben İKK şube müdürlüğü yaptığım dönem içerisinde kesinlikle merhum Güven 
Erkaya ile bir kez dahi olsun bu faaliyetlerle ilgili karşı karşıya kalmadım, kendilerinin bana 
direk bir talimatı olmamıştır. İstihbarat daire başkanı bir fiil yapıp kendilerini bu konularla 
ilgili ve diğer bizim çalışmalarımızla ilgili bilgilendiriyordu, bu tür faaliyetler  tamamen ast, 
üst münasebeti şekli ile yürütülüyordu."

"23-25 Ocak 97 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan toplantıya 
katıldınız mı, toplantıda görüşülen plan seminere hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Toplantının büyük bölümünde siyasal İslam konusunda brifing ve değerlendirmeler 
yapılmıştır. Bu brifing ve değerlendirmelerde 28 Şubat MGK toplantısında görüşülecek irtica 
ile mücadele kapsamındaki maddelerin hazırlandığı hususunda ne biliyorsunuz?"

"Bu konuda herhangi bir bilgim yoktur."
 "Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında görevli birisi olarak BÇG'nin haftalı 

değerlendirme toplantılarına ne zaman katılmaya başladınız, ne zamana kadar bu 
toplantılara katılmanız devam etti?"

"Daire başkanımızın bu toplantılara katıldığını, bir veya birkaç defa o zaman 
güvenlik şube müdürü olan Hüseyin Köse Albayımızında bu toplantılara katıldığını 
hatırlamaktayım, ben bu toplantılara katılmadım."

 "5 Mayıs 97 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu EK-A'sında bilgi 
formatı bulunan ve İGHD, BÇG'ye sunulan raporlama sisteminin denizciler, yani siz Mehmet 
Aygüner, Eser Şahan tarafından hazırlanması, BÇG'nin Deniz Kuvvetleri kaynaklı olduğunu 
gösterdiği iddiasına ne diyorsunuz?" Tamamen yalandır diyorum.

 "Şeriatın PKK'dan daha tehlike arz ettiğine dair araştırmayı ve raporu kimin emri 
veya isteği ile yaptınız?"

 "Benim bulunduğum makam itibari ile tehdit belirleme durumum yoktu."
 "Deniz kuvvetleri komutanlığının 4. Katında bulunan C koridoru 453 nolu odada 

kurulu bulanan 10 aboneli, 20 kabinli telefon santrali ile yaptığınız dinlemeler için yasal izin 
alıyor muydunuz?"

 "Kesinlikle böyle bir dinleme olayı olmamıştır. Bunlar tamamen Kadir Sarmusak'ın 
uydurmalarıdır. "

 "Deniz kuvvetlerinde çalışan personelden sakıncalı personel tespitini siz mi 
yapıyordunuz, nasıl yapıyordunuz, sakıncalı personel tespiti için astları gözleri ve kolları 
bağlı bir şekilde sorguya çektiğiniz olur muydu?"

 "Sayın başkanım Kadir Sarmusak söz konusu iddialarını ve iddianamenin 1048 ve 
1051. Sayfalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Hizmetleri Başkanlığına ait 
tutanaklarında 25, 30, 31, 32 ve 34. Sayfalarında deniz kuvvetleri komutanlığı askeri 
mahkemesine ait duruşma tutanaklarının da 45. Sayfasında yer vermiştir. Türk silahlı 
kuvvetlerinden ilişiği kesilecek personele yönelik işlemler Silahlı kuvvetler İKK koruyucu 
güvenlik ve işbirliği yönergesi, yani MY 114 1A'da belirtilen esaslar doğrultusunda 
yapılmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgiler zamanın genelkurmay personel başkanı emekli 
korgeneral Sayın Yıldırım Türker ile genelkurmay adli müşaviri emekli tümgeneral Sayın 
Mühiddin  Erdal Şener tarafından ayrıntılı bir şekilde mahkemenize sunmuştuk. Diğer 
taraftan kadir Sarmusak'ın atılacak subayların kütüphanenin yanında bulunan odada 
sorgulandığına dair iddialar tamamen yalan, kasıtlı ve hayalidir."

 "Disiplin suçu işlediği düşünülen askerleri sorguya çekmek sorgulamak göreviniz 
var mı bu yönde kimseyi sorguya çektiniz mi?"

"Ben İKK şube müdürü olmam nedeniyle şubemde meydana gelen olay nedeniyle 
Kadir Sarmusak'ın bu olayla ilişkisini ortaya çıkarmak için gecemi gündüzüme vererek 
tamamen kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak görüşme yaptım ve herhangi bir şekilde 



  

sorgulama metotlarını uygulamadım."
 "Mayıs 1997, Denkom'dan yani deniz kuvvetleri komutanlığından kuzey deniz saha 

komutanlığına başlıklı gazetede yer alan haber, 5 mayıs 1997 tarihli yeniyüzyıl gazetesinde 
yayınlanan Beykoz Çengeldere köyünde inşa edilmekte olan Fetih isimli külliye hakkındaki 
izinsiz şeriat külliyesi başlıklı haber ile ilgili olarak bölgede detaylı bir araştırma yapılacak 
ve sonuç Denkom'a bildirilecek diyorsunuz Mehmet Aygüner imzalı."

 "Savunmamda da detaylarıyla arz ettiğim gibi ve dönemin kurmay başkanı 
tarafından da savunması esnasında da detayları ile arz edildiği gibi kuvvet komutanı 
emrediyor ve bunun üzerine de bu talep Kuzey deniz saha komutanlığına iletiliyor."

" İstanbul Beykoz ilçesinin bir köyünde yapılmakta olan binanın hangi maksatla 
yapılıp yapılmadığı sizi niçin ilgilendiriyor, yani görev alanınıza giriyor mu?"

 "Soru beni ilgilendirmiyor ama sayın kurmay başkanım bu konu ile ilgili olarak 
bölgede bir çok askeri birliğin bulunduğunu ve askeri birliklerle ilgili güvenlik sahalarıyla 
ilgili gerekçe göstererek bu konuda detaylı bilgiyi verdiler."

 "Eser Şahan'ın 21/07/1997 tarihli askeri savcılığa vermiş olduğu bir ifade var. O 
ifadesinde diyor ki genelkurmayda yapılan iş bölümüne göre bazı televizyonların bizim 
tarafımızdan takip edilmesi gerektiğini, bundan dolayı da İKK şube müdürünün de böyle bir 
birim oluşturduğunu ve Kadir Sarmusak'ın da belli bir süre orada görevlendirildiğini 
zikretmiş, dolayısıyla sizin bahsettiğiniz daha doğrusu inkar ettiğiniz konu ile hem 
Sarmusak'ın hem de Eser Şahan'ın dile getirmiş olduğu beyanlar çelişki atfediyor. Bu konuda 
bir şey söylemek ister misiniz?"

"Bu konuda herhangi bir inkar etme söz konusu değildir. Burada Kadir Sarmusak'ın 
bahsetmiş olduğu basın odası deniz kuvvetleri komutanlığının girişinde bir basın odasıdır. 
Orada ifade edilen ise bazı televizyonların ki onlar içerisinde NTV ve Star televizyonlarının 
dinlenilmesi vardır. Bunlar o zaman mahkemede açıkça söylenmiştir. Bunun basın odası ve 
basın faaliyeti ile ilgili herhangi bir ilişkisi yoktur."

 "Ama Eser Şahan sizin müdürü olduğunuz İKK şubede bunun bu faaliyetin cereyan 
ettiğini 21/07/1997 askeri savcılığa vermiş olduğu ifadede açık bir şekilde dile getiriyor."

"Basın odası değil, orada televizyonların izlenmesi olayıdır. Orada dönem 
içerisinde televizyonlarda yapılan oturumlarda gündeme getirilen konuların tespitine 
yönelik bir faaliyettir. Bunun da herhangi bir şekilde batı çalışma grubuyla veya basınla 
ilgili faaliyetler kapsamında değerlendirilmemesi gerekir."

"Batı eylem planı ile ilgili benim hiçbir bilgim söz konusu değildir. Batı harekat 
konsepti ile ilgili tam bir bilgiye sahip değilim şeklinde bir cümle kullandınız. Bu batı harekat 
konsepti metnini veya bu tam olmayan bilgiye nereden ulaştınız?"

 "Bununla ilgili olarak malumunuz Kadir Sarmusak'ın sızdırdığı evraklar arasında bu 
belgenin de olduğu, ele geçen belgelerden anlaşılmaktadır. Hasan Celal Güzel de bu konuda 
gerekli açıklamalar yaptı. O zaman basında yer aldığı için oradan bilgimin olduğunu 
belirtmek için öyle bir cümle kurdum."

"Siz Güven Erkaya ile yıllarca beraber çalıştınız. Bir soru da batı çalışma grubu 
faaliyetleri halen sürdürülüyor mu şeklinde bir soru soruyor Güven Erkaya'ya, Sayın Erkaya 
da diyor ki evet sürdürüyor. Mesut Yılmaz başbakan olunca bir sivil çalışma grubu kurdurdu. 
Ancak bu sivil çalışma grubunun kaynaklarının yeterli olmadığı çabucak anlaşıldığı, sivil 
çalışma grubunu batı çalışma grubundan sağlanan bilgiler beslemeye başladı. Aslında sivil 
grubun kuruluşu politik bir uygulamaydı. Arkasından sivili kuruldu, artık askerisine ihtiyaç 
kalmadı gibi politik beyanlar yapıldı. İşin gerçek yüzü anlaşılınca ve kamuoyunun ilgisi de 
dağılınca bunlar unutuldu. İstihbarat hele irtica gibi konularda hassasiyet arz eder. Kötü niyet 
veya politik mülahazalar işin içine girerse tehlikenin boyutları ileride önüne geçilemeyecek 
kadar büyük olur şeklinde bir cevap veriyor. Halbuki genelkurmay genel sekreterliğinin 1997 
tarihçesine baktığımız zaman son toplantının zannedersem 16 haziran 1997 tarihinde batı 



  

çalışma grubu çalışmalarının yapıldığını, ancak Güven Erkaya'nın bu beyanında ise kitap 
2001'de yazılmış, o tarihte de halen batı çalışma grubunun faaliyetlerinin devam ettirildiği 
şeklinde siz yıllarca Güven Erkaya ile beraber çalışan bir insan olarak Güven Erkaya bilgisi 
olmadan böyle bir beyanatta bulunma riskini göz önünde bulundurur muydu sizce?"

 "Ben rahmetli Güven Erkaya ile İKK şube müdürü olarak bir yıl çalıştım ve dün de 
ifade ettiğim gibi kendisi ile bu konularla ilgili olarak kesinlikle karşı karşıya gelmedim. 
Dolayısıyla bu konuda benim fikir yürütmem kesinlikle mümkün değildir."

" Hasan Celal Güzel'in devlet güvenlik mahkemesine verdiği belgeler dışında Kadir 
Sarmusak'ın sızdırdığı başka belge var mıdır?" 

 "Benim bildiğim kadarıyla ki bunlar iddianamede de yer alıyor, daha doğrusu 
Bülent Orakoğlu'nun ifadesine istinaden yer alan şeyler var. Sayın Komutanımızın belirtmiş 
olduğu evraklar bir de bunun yanında benim de suç delili olarak sunulan 3 tane mesaj var batı 
çalışma grubu ile ilgili bunların olduğunu biliyorum. Onun dışında herhangi bir belge olup 
olmadığını bilmiyorum."

"Askeri savcılık mütalaasında ve Hanefi Avcı'nın 32. Gün konuşmalarında 
sızdırılan belgelerin 40 sayfa olduğunu, bunun 2 sayfanın cumhurbaşkanına 
ulaştırıldığını, 38 sayfanın da içişleri bakanlığının uhdesinde kaldığını söylüyor. 
Dolayısıyla bir çelişki olduğunu ve hangisinin doğru olduğunu ben açıkçası."

"O konuda hiç çelişki yok Sayın Hanefi Avcı'nın evinde yapılan aramada ele geçen 
belgeleri okursanız oradan bu durumu rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz."

"İşte o belgeler, 38 sayfalık belge, doğru teşekkürler."
"Tahmini olarak onu söyleyeceğim."
 "Diğer taraftan üzerime atılı bulunan suçu da kesinlikle kabul etmiyorum. Bu 

bağlamda tüm görevlerimi görev tanımlarıma uygun olarak icra ettiğimi, hiçbir yasa dışı 
örgüt içerisinde yer almadığım gibi hiyerarşik yapının dışında hiçbir şekilde görev 
yapmadığımı, deniz kuvvetleri komutanlığı İKK şube müdürü olarak görev yaptığım 
dönemde ülkemde ne bir darbe yapıldığına, ne de Türk silahlı kuvvetlerince darbe 
yapılacağına dair ne bir tespitim ne de ilgililerden duyduğum herhangi bir tespit olmadığını, 
yukarıda belirtmiş olduğum kanaatimi özellikle duruşmalarda bugüne kadar yapılan 
savunmalardan sahip olduğum bilgiler iddianamelerde yer alan her türlü belge ve bilgiler, 
Türkiye büyük millet meclisi darbeleri araştırma komisyonu tarafından yayınlanan raporda 
yer alan belge ve bilgiler tarafımdan incelendiğinde mevcut kanaatimin teyiden kesinleştiğini 
belirtmek isterim. Yukarıdaki bilgiler ışığında BÇG'nin de bir suç örgütü, hiyerarşi dışı bir 
yapılanma olmadığını vicdani bir kanaat olarak da yüce mahkemeye arz ediyorum 
saygılarımı sunuyorum."

61.C. SANIK MEHMET AYGÜNER MÜDAFİ AV.HİKMET İŞLER'İN 
SAVUNMASI: 

"Müvekkille ilgili gerek Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'sinde gerekse 
Savcılık ifadelerinde müvekkilin vermiş olduğu beyanlar bugün için de geçerli olduğu, 
kendisi arz etti. Müvekkille ilgili iddianamede efendim dört belge, müvekkille ilişikli olduğu 
beyan edilmiştir, ileri sürülmüştür.

 Bu belgelerden bir tanesi konusu, içeriği ve sayısı olmayan boş mesaj belgesidir, 
müvekkil hakkında iddianamede ilk olarak 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu mesaj 
sistemine uygun olduğu ileri sürülen bir belgeye yer verilmiştir. İddianamede belirtildiği 
üzere bu belge müşteki Bülent Orakoğlu'nun Savcılığa ibraz ettiği bir belgedir yine Hanefi 
Avcı'nın evinde yapılan aramalarda da ele geçirilen bir belgedir, bu belgenin üzerinde 
efendim boş belge olduğu için mesaj olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı giden yer yani 
gönderilen makam olarak ise Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekât Dairesi 



  

Başkanlığı gösterilmiştir, yine belgenin üstünde İstihbarat Daire Başkanı Deniz Kurmay 
Albay Eser Şahan ve İKK Şube Müdürü olarak müvekkilimin isimleri vardır, belge 
incelendiğinde metin kısmında herhangi bir bilgi veya yazının mevcut olmadığı evrak 
konusunun ara numaralarının olmadığı, yine belgenin üzerinde herhangi bir imzanın 
bulunmadığı görülmektedir. Sözü edilen belge mevcut haliyle boş bir belge olup hukuken de 
bir değeri yoktur.

 İkinci belge olarak yargılamada her zaman gündemde olan ve hep soru sorulan 
bir belge olan Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları belgesidir bunu müvekkilim çok geniş 
olarak arz etti merhum Güven Erkaya tarafından bizzat emir verilip Eser Şahan'a dikte 
ettirilen bir belge, bu şekilde hazırlandı bu belge, belgenin hazırlanmasını bizzat Eser Şahan 
kendi odasında yapmış, yine Tayfun Astsubay aracılığıyla belgenin yazılması sağlanmış, 
Tayfun Astsubay da müvekkilimin parafını aceleyle ve okutmadan aldığını Deniz Kuvvetleri 
Askeri Mahkemesi'nde yargılamada beyan etmiştir, bu sebeple müvekkilimin bu belgenin 
hazırlanmasında herhangi bir dahili yoktur, ne belgenin içeriğine ne de yazılmasına herhangi 
bir tasarrufta bulunmamıştır. 

Bu belgeyle ilgili çok özel bir durum var çünkü biraz önce de konuşuldu bu belge 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yargılanma konusu olduğu için 
belgenin adeta saat saat, gün gün nasıl hazırlandığı hangi bilgisayarda yazıldığı, hangi 
yazıcıdan çıktı alındığı, efendim çıktı alınırken ne problemler yaşandı tüm detaylarıyla var. 
Dolayısıyla bu belgenin yazılmasında kimlerin tasarrufu olduğu apaçık müvekkilim de beyan 
etti bu sebeple müvekkilimle ilgili bu konuda herhangi bir tasarruf, herhangi bir dahili söz 
konusu değildir. Sonuç olarak her ne kadar müvekkilim bu konuda bir parafı olduğu 
iddiası yani parafı olduğu şekliyle suçlanmakta ise müvekkilim bu yazının 
hazırlanmasında şahsi irade içeren bir eylemi mevcut değildir, bu belgedeki parafı askeri 
yazışma kuralları gereği alınmıştır.

Üçüncü olarak 27 Mayıs 1997 tarihli bir belgeyle ilgili müvekkilim yine 
iddianamede suçlanmakta ancak bu belge İKK Şubesi nedeniyle müvekkilimle 
ilişkilendirilmektedir ancak bu belgede müvekkilimin ne imzası ne de ismi vardır, bunun 
sebebi Eser Şahan  Batı Çalışma Grubu'yla ilgili yazışmaları yaparken kendisi bu konuda 
görevli olduğunu ve bu yazışmaları da kendi yaptığını söylemiş ancak yazışmaların 
numaraları yani sayı numaraları İKK Şube'den alındığı için İKK Şube sanki bu yazışmaları 
yapmış gibi görünüyor ancak tabii kendisinin Eser Şahan'ın bu hususta özel bir bilgisi var.

  Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları belgesi malum olduğu gibi askeri yargı, 
Mahkemede yargılama konusu olmuştur, yine Celal Güzel tarafından da Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş belgeleri ekleyerek, 
dolayısıyla  Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı da bu konuda bir takipsizlik 
kararı vermiş,  İstanbul 4 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde bu itiraz reddedilmiş ve 
takipsizlik kararı kesinleşmiştir. Ancak İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu takipsizlik 
kararı kaldırılmıştır ancak biz bu hususta özel olarak şunu arz etmek istiyorum, müvekkilimle 
ilgili iddianamede bu belgelerden başka yeni bir delil sunulmamıştır. Yani takipsizlik kararı 
verilen soruşturmayla, soruşturma ekindeki belgeler bugün de aynı belgelerdir.

Bilindiği gibi iddianamede suç tarihi 54'üncü hükümetin kurulduğu 8 Temmuz 1996 
tarihi ve sonrası olarak belirtilmiştir ancak bu tespit ceza usul yasamıza aykırılık teşkil 
etmektedir. İddianamenin tespitine göre suç halen devam etmektedir, savunmanın itirazları 
sonunda savcılık makamı yargılama esnasına suç bitiş tarihi olarak 2009 yılını göstermiştir.

 İddianamenin 1308'inci sayfasında Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin istifası cebir 
ve şiddet yoluyla gerçekleştiğinden 765 sayılı TCK'nın 147.maddesinde düzenlenen suç 
tamamlanmıştır şeklinde tespit vardır, 1308. sayfasında aslında eylemin bitiş tarihini 
iddianame kendisi belirtiyor yani hem başlangıç tarihini de iddianame belirtmiş aslında bitiş 
tarihi de 1308'inci sayfasında var. Dolayısıyla iddianameden görüleceği üzere suçun 



  

başlangıç tarihi 54'üncü hükümetin kuruluş tarihi olan 8.7.1996 tarihi olarak belirlenmiş yine 
1308'inci sayfasında ise hükümetin istifa etme tarihi olan 18 Haziran 1997 günü olarak 
belirlenmiştir.

  765 sayılı TCK madde 147'de yer alan eylem bilindiği gibi cebir, şiddetle 
işlenebilen ayrıca elverişli vasıtalara sahip olunmasını ve böyle bir şartı içeren bir suçtur. 
Cebir ve şiddet  eyleminin sözcük adı yapılmak istenmeyen bir şeyi yaptırmak, yapılmak 
istenen bir şeyi de yaptırmamak için güç kullanmak olarak açıklanmıştır. Bilindiği gibi 
yasakoyucu bu suçun maddi unsuru olarak tehdit eylemini düzenlemediğinden bu suç tehdit 
fiili, tehdit fiili kullanılarak işlenemeyecektir. Bu nedenle cebir yani fiziken zorlayıcı güç 
kullanmaksızın yalnızca tehdit eylemiyle baskıya dayalı şekilde malum suç işlenemeyecektir. 
Yine 765 sayılı madde 147'de yer alan suç da eylemin tamamlanmış olmasında arandığı 
görülmektedir. Yeni yasamızın 312'nci maddede eylemin teşebbüs halinde kalması durumu da 
suç olarak eski yasadan farklı olarak suç olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple her iki yasanın 
bu hükümleri karşılaştırdığında aslında hükümlerin birbirine benzediği görülüyor. Ancak 
yeni düzenleme biraz daha ayrıntılı, her iki düzenlemede de suçun meydana gelebilmesi için 
dış dünyada yansıyan ve etkisini gösteren bir fiziki gücün yani cebrin varlığı aranacaktır. 
Açıklamaları yargılama konusu olan olaya göre somutlaştırırsak suçun oluşması için 
sanıkların iştirak haline ve fiziki güç kullanarak baskı ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini 
ortadan kaldıracak veya görev yapmasını engelleyecek nitelikte kuvvet sarf etmeleri 
gerekecektir. Ayrıca sanıkların kullandığı fiziki gücün de dış dünyada yansıması yani 
düşünce, fikir aşamasında kalmaması aranacaktır. Ancak biraz önce bahsettiğim gibi bu 
suçun maddi unsuru yani cebir kullanmak fiili tarihsel sürece göre hiçbir şekilde 
gerçekleşmemiştir. Nitekim halk arasında darbe suçu olarak anılan bu suçun maddi 
unsurunun oluşması için her şeyden önce bir darbe planının yapılması gereklidir. Darbe 
sürecini yaşayan insan olarak darbe sırasında nelerin yaşandığı hepimizin malumlarıdır. Bu 
sebeple darbe yapmak kastıyla hareket eden ve hükümeti devirmeye iştirak edecek kişilerce 
önceden hazırlanacak bir darbe planında fiziki zor kullanımın koşulları gerçekleştirilerek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar gibi hayati 
öneme haiz olan yerlerin öncelikle ele geçirilmesi  bir plan yapılması gerekmektedir. Yine 
Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Bakanların, Milletvekilleri'nin gözaltına alınması için yine 
bir plan gerekir. Bunları sayısız olarak arttırabilirim, öncelikle bu darbe planında görevli 
olacak personelin bir listesi olması gerekir, darbe planı suçunda. 

Dolayısıyla yargılama konusu olan süreçte ve iddianamede isnat edilen eylemler 
içinde sanıklarca iştirak halinde hazırlanan bir darbe planı mevcut olmadığı bilinen bir 
gerçektir. Darbe planı olmadan darbe yapılamayacağından sanıkların darbe ile suçlanması 
ve bu hususu desteklediği iddia edilen bazı belgelerin iddianame ile ileri sürülmesi darbe 
eyleminin doğasına ve gerçeğine aykırıdır. 

Bu suçla ilgili bugüne kadar benim bildiğim kadarıyla bir Talat Aydemir davasında 
bir karar var, bir de yeni Balyoz kararında içtihat oluşmuş iki tane içtihat var. Yine Balyoz 
içtihadına biz baktık incelediğimde de orda da bir eylem planından özellikle bahsediliyor. 
Ancak Balyoz planı ile ilgili basında hepimizin malum olduğu yani Balyoz davası ile ilgili 
hepimizin malum olduğu çok ciddi tartışmalar olduğu için Balyozla ilgili şeye karar 
girmedim o konuyu ayrı tuttum. Şimdi Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 1964 tarihli 
Talat Aydemir davasında verdiği kararda darbeye iştirak edecek kimselerin önceden 
hazırlanan plan gereğince görev yerlerine gitmeleri, faaliyetlere başlamaları ve icra 
hareketinin fiilen başlayacağı belirtilmiştir. Yani şimdi Talat Aydemir davasında bu madde 
tartışılmış, burada üç tane husus var, bir kere darbeyi yapacaklar belli, isim listesi olarak belli 
olması gerekir. Bu belli olan şahısların da belirlenen yerlere gitmesi gerekir ve belirlenen 
yerlerde de ne iş yapacağı önceden belirlenmesi gerekir. Darbe planı denilen hadise bu. Bahsi 
edilen Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 1960'lı yıllarda yaşanan ve Talat Aydemir tarafından 



  

yapılan gerçek bir darbeye kalkışma olayı niteliğinde olduğu bilinen bir gerçektir. 
Bu kararda da vurgulandığı gibi bir darbe düşüncesi sanıklarda oluşmuş ise 

öncelikle bir darbe planının hazırlanması işin doğası gereğince olmazsa olmaz koşuldur. 
Ayrıca bir darbe suçundan söz edebilmek için sanıklar tarafından darbe yapmak hususunda 
bir darbe amacı ve isteği olması gerekir. Darbe yapmak amacı ve iradesiyle harekete geçecek 
olan kişilerde darbe sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetecek bir organın 
belirlenmesi ve bu organda yer alacak kişilerin kim olacağının bilinmesi gerekir. Yani kurucu 
bir hükümetin de tasarlanması gerekir, sunulan şekilde sanıklarda darbe yapma isteğinin ve 
iradesinin olduğuna ilişkin bir bilgi veya belge de dosyada mevcut değildir. Yargılama 
konusu olan olayda sanıkların darbe yapma isteği ve amacı olmadığı gibi darbe yapmak için 
ön koşul olan bir darbe planı da yoktur. Keza sanıklarca 54'üncü hükümet üyelerine karşı 
herhangi bir fiziki güç kullanılmamış ve baskı niteliğinde hükümeti ortadan kaldırmak için 
zor kullanılmamıştır. Örneğin sanıklar tarafından Bakanlar Kurulu toplantı yaparken toplantı 
salonuna baskın yapılmamış, toplantı yeri kuşatılmamış veya Başbakan ve veya Bakanlara 
görevlerini ifa ederken silah çekilmemiş, fiziki güç gösterilmemiş odalarında zorla 
tutulmamış, hürriyetlerinden alıkonmamış vesaire baskı ve zorlayıcı güç niteliğinde 
hükümete karşı hiçbir eylem yapılmamıştır.

 Örneğin sanıklar tarafından Bakanlar Kurulu toplantı yaparken toplantı salonuna 
baskın yapılmamış, toplantı yeri kuşatılmamış veya Başbakan ve veya Bakanlara görevlerini 
ifa ederken silah çekilmemiş, fiziki güç gösterilmemiş odalarında zorla tutulmamış, 
hürriyetlerinden alıkonmamış vesaire baskı ve zorlayıcı güç niteliğinde hükümete karşı hiçbir 
eylem yapılmamıştır.

Malum olduğu gibi iddianamenin sonuç bölümünde Sincan Merkez'inden geçen 
tanıklarla ilgili olarak topluma askeri müdahale mesajı verildiği ve bu geçişin hükümete cebir 
ve şiddet unsuru olarak kullandığı ile sürülmüştür. Ancak malum olduğu üzere yargılamada 
bu konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan sanıklarca tankların bir görev ve güzergâh nedeniyle 
Sincan'dan geçtikleri beyan edilmiştir. İddianamede de ileri sürüldüğü gibi tanklar veya zırhlı 
araçların geçişi veya varlığı hükümete baskı amaçlı cebir unsuru olarak kullanılmak 
istenseydi bu zırhlı araçların geçişi demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
önünden veya Bakanlıklar semtinden yapılabileceği açıktır. Bu sebeple tankların görev 
amaçlı güzergâh olarak Sincan'dan geçirilmesi hükümetin görevini ifa etmesine engel olacak 
şekilde cebir kullanımı olarak değerlendirilemez. 

Ayrıca Sincan merkezinden geçen tanklarla ilgili olay tarihinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada bahse konu geçişin görev nedeniyle olduğu beyan 
edilmiştir. Bu konuda TSK tarafından hükümete ve topluma darbe veya müdahale koşullarını 
ima eden bir açıklamada bulunulmamıştır, dahası hükümet tarafından da bu konu farklı bir 
algılama yapılmamış, herhangi bir bakan istifa etmemiş veya olağanüstü bir önlem hükümet 
tarafından alınmamıştır. Ayrıca dönemin başkanı, Başbakan'ı merhum Necmettin Erbakan da 
tankların geçişiyle ilgili olarak gazetelere Cumhuriyet Bayramlarında da tanklar geçiyor 
demiştir. Sonuç olarak tankların geçişinin hükümet tarafından darbe mesajı olarak 
algılanmadığı bu beyandan da açıkça anlaşılmıştır. Sincan'dan tankların geçmesi olayı 
4.2.1997 tarihinde cereyan etmiştir. Tankların geçişi iddia edildiği gibi 54'üncü hükümete bir 
mesaj verilmek istenmesi halinde tankların başka önemli ve demokrasi için yaşamsal önem 
arz eden yerlerden ve güzergâhlardan geçirilmesi mümkündür. 

Bu nedenle Sincan'dan tankların geçirilmesi olayı 54'üncü hükümeti devirmeye 
yetecek güçte, elverişli araç olarak kabulü hukuken mümkün değildir. Nitekim bu husus da 
Genelkurmay Başkanlığı'nca 8 Kasım 2012 tarihinde gönderilen Zırhlı Birlikler Okul ve 
Eğitim Tümen Komutanlığı'na ait barış şeridesi incelendiğinde zırhlı araçlarla birlikte toplam 
209 adet olay tarihinde görev, personel görevlendirildiği, iddianamede ileri sürüldüğü gibi 
tankların Sincan'dan yürütülmesi olayı TSK tarafından 54'üncü hükümete bir gövde gösterisi 



  

olarak yapılması halinde 209 adet personelin bence görevlendirilmesine kesinlikle ihtiyaç 
yoktur çünkü eğer bir gövde gösterisi yapılacaksa neden 209 tane personel görevlendirilsin? 
Zaten burada belirli sayıda araç var. Sadece araç kullanıcıları, araç komutanları ve eskort 
görevinde bulunan araçlar dahil 40-50 kişi arasında bir personelle bu geçiş yapılabilirdi, 
burada aslında ceridenin çok enteresan bir şey var başkanım onu da özellikle arz etmek 
istiyorum, çünkü bu görev içerisinde TSK tarafından 54. Hükümete bir görevde gösterisi 
olarak yapılması halinde jandarma birliklerinden 3 komando timinden 5 subay, 6 astsubay, 60 
erbaş ve er toplam 71 adet Jandarma Genel Komutanlığı askerlere ihtiyaç duyulmazdı. Olay 
tarihinde jandarma birlikleri bu ceridenin içerisinde yer alan bilgiye göre tankların içerisinde 
yer alan bilgiye göre tankların içerisinde var, neden? Çünkü Kara Kuvvetleri ile jandarma 
birlikleri arasında bir ilişki temin edilmek isteniyor, şeyde tatbikatta, dolayısıyla özel olarak 
jandarma birlikleri getirilmiş. Eğer bir gövde gösterisi olacaktı jandarma birlikleri niye 
getirsinler, bunun alakası yok, bu olayın bu sebeple tatbikatı giden personelin sayısı ve 
jandarma birliklerinin de müşterek görev içerisinde değerlendirmeleri faaliyetin gerçek bir 
tatbikat eğitimi olduğunu göstermektedir.

Tüm sanıklar 54. Refah Yol Hükümetini cebren devirmek ve iştirak etmek suçundan 
yargılanmaktadır. Bu sebeple Refah Yol Hükümetinin istifasına giden sürecin hukuken 
analizi çok önemlidir. 

 28 Şubat sürecinde sanıklar tarafından hükümeti devirmeye yönelik bir eylem 
olmadığına ilişkin önemli bir delilde 19 Haziran 1997 tarihli resmi gazete de yayınlanan 
54'üncü hükümetin istifa dilekçesinde ve içeriğindeki beyanlar bunun açıkça bir hükümete 
yönelik darbe olmadığı, bir eylem olmadığını beyan etmektedir.

 Dilekçenin içeriğini arz etmek istemiyorum, sıkmamak için yine bu hususta 
dönemin Refah Partisi milletvekillerinden profesör Mustafa Kamalak Haber Türk ile yapmış 
olduğu söyleşide de 54. Refah Yol Hükümetinin koalisyon protokolüne uygun olarak sona 
erdiği, ancak Cumhurbaşkanı tarafından yeni hükümet kurma görevinin Sayın Mesut 
Yılmaz'a verildiğini söyleyerek dönemin Adalet Bakanı sayın Şevket Kazan tarafından 
anlatılan husus doğrulanmıştır. Bu sebeple dönemin Başbakanı merhum Necmettin 
Erbakan'ın dilekçesinde de açık olarak görüleceği üzere 54'üncü hükümetin sona eriş nedeni 
Refah Partisi ile Doğru Yol Partisinin arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak bu 1 
yıllık süreden sonra Başbakanlığın Doğru Yol Partisine geçmesi işlemidir. Bu sebeple 
54'üncü hükümetin sona ermesinde sanıklar tarafından hükümete yapılan herhangi bir cebir 
olmadığı gibi bu konudaki tüm aksi yöndeki iddialarda soyut ve geçek dışıdır. 

Yine yukarıda arz edilen konuda dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri araştırma komisyonuna verdiği ifadede de 18 
Haziran günü istifasını sunmak üzere gelen Erbakan'a başbakanlığı bırakması üstünde baskı 
olup olmadığını sorduğunu, Erbakan'ın olmadığını belirttiğini beyan etmiştir. Malum olduğu 
gibi 54'üncü hükümetin istifası 18.06.1997 tarihinde olmuştur. Bu tarih 28 Şubat 
kararlarından yaklaşık 3.5 ay sonraki bir tarihtir. Bu sebeple 54'üncü hükümetin 28 Şubat 
kararları nedeniyle cebren istifaya zorlanması gibi bir durumun olmadığı bahse konu zaman 
aralığından da anlaşılmaktadır. 

Darbeleri araştırma komisyonu raporunda 28 Şubat süreci ile ilgili 28 Şubat'ta fiili 
bir darbe süreci söz konusu olmadığı, bu süreçte TSK'nın emir ve komuta zincirinde hareket 
ettiği anlaşılmış demektir. 54. Hükümetin istifa sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'in hükümeti kurma görevini Sayın Mesut Yılmaz'a değil de Sayın Tansu Çiller'e 
vermiş olsaydı, bugün 28 Şubat süreci ile ilgili bu yargılama mahkemenizde olmayacaktı. 

 Ancak tüm bu anlatılanlara karşın 54'üncü hükümet döneminde toplumsal bir 
huzursuzluğun olduğu, bazı kişi ve grupların dini inançlarını siyasete alet ettiği, TSK komuta 
kademesinin anayasal sınırları içerisinde hareket ettiği, hiçbir şekilde darbe, muhtıra gibi 
vesaire yollara başvurulmadığı, fakat irtica konusunun sıkça MGK toplantılarında gündeme 



  

geldiği Sayın İsmail Hakkı Karadayı tarafından duruşmada samimi olarak anlatılmıştır. Yine 
Sayın İsmail Hakkı Karadayı tarafından irtica ile ilgili olayların bazı siyasetçiler tarafından 
kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıldığı, hatta bu kişilerce toplumda darbe söylentileri 
yaratılarak bu ortamdan istifade etmek istediklerinde beyan edilmiştir. 

 28 Şubat sürecinde sanıklar tarafından 54'üncü hükümeti cebren devirmeye yönelik 
güç kullanımı yönünde bir istek veya irade veye benzeri faaliyetler söz konusu olmamıştır. 
Keza bu kararlar neticesinde 54'üncü hükümetin istifası veya bazı bakanların değiştirilmesi 
vesaire hiçbir gelişme olmadığı da bilinen bir durumdur. 

Bu sebeple sanıklar tarafından cebir kullanma yolu ile 54'üncü hükümeti ortadan 
kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engelleme hususunda istek ve iradesi ile icra 
hareketlerine başlanması halinde ancak suçun manevi unsurunun gerçekleşeceği malumdur. 
Ancak yargılamada açıkça ortaya çıktığı gibi sanıkların 54'üncü hükümeti ortadan kaldırmaya 
veya görevlerin yapmasını engellemek hususundaki istek ve irade veye benzeri düşünceleri 
olmamıştır. Madde 147 de yer alan suçun maddi unsurunun oluşabilmesi için sanıklar 
tarafından elverişli araç ve hareketlerle fiilin icrasına başlanmış olması gerekecektir. Konuyu 
somutlaştırmak gerekirse sanıklar tarafından 54'üncü hükümeti ortadan kaldırmak için 
elverişli araçlar ile suçu işlemeye yönelik icra hareketine başlanması halinde ancak suçun 
maddi unsuru oluşacaktır. 

İddianamenin sonuç bölümünde sanıklara isnat edilen eylemlerin neler olduğu tek 
tek belirtilmiştir. Ancak iddianamenin sonuç bölümünde sanıklara isnat edilen eylemlerin 
hiçbiri gerçekleşmemiştir. Bu iddialar soyut nitelikte kalmıştır.

Müvekkil Mehmet Aygüner 96-98 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İKK 
Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Keza Deniz Kuvvetleri Komutanlığı BÇG benzeri bir 
çalışmada yapılmamıştır. Bu konuda dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sayın Kurmay 
Başkanı olan Sayın Aydan Erol da duruşmadaki ifadesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 
BÇG benzeri bir çalışma grubu olmadığını, bu konuda emir verilmediğini kendisinin de emir 
vermediğini beyan etmiştir. 

Müvekkil yargılama konusu süreçli binbaşı rütbesi ile Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığında istihbarata karşı koyma şube müdürü olarak görev yaptığını arz etmiştim, 
müvekkile iddianame ile isnat edilen hükümeti cebren devirmeye iştirak etmek eylemi 
içinde yer alması, çalışmış olduğu görev yeri, konumu, rütbesi ve suçlamaların içeriği 
gözönüne de alındığı da hukuken ve fiilen mümkün değildir. Ceza iddianame ile 
müvekkilim Mehmet Aygüner'e 54'üncü hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir eylem 
içinde olduğuna ve hükümet üyelerine görevlerini yaptırmamak için zor kullandığına dair 
hiçbir suçlama da yapılmamıştır. 

Müvekkilin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında istihbarata karşı koyma şube müdürü 
olarak görevi, Genelkurmay Başkanlığına gelen emir ve yazıları ast birliklere göndermek, ast 
birliklerden gelen yazıları ise gerektiğinden Genelkurmay Başkanlığına göndermektir. Bahse 
konu yazılar veya bahse konu yazılar ast veya üst birimlere gönderilirken emir komuta zinciri 
dahilinde işlem tesis edilmiştir. 

 Kadir Sarmusak isimli tanığın müvekkil aleyhine beyanları doğru değildir. Tanık 
anlatımlarını senaryolaştırmakta, geçmişin intikamını almak amacı ile hareket etmektedir. 
Yani tanık ilk ifadesinde eylemi yaptığını müvekkilime bizzat söylemiştir. Keza Kadir 
Sarmusak evrak sızdırma olayın boyutlarının büyümesi, yargılamada ciddi ceza alması ve 
polislik görevinden atılması tehlikesinden karşı karşıya kalınca tüm önceki beyanlarını 
reddetmiş ve bu beyanlarının kötü muamele ve işkence ile alındığını iddia etmiştir. Ayrıca 
basın ile ilişkilerinin yönerge gereği Genelkurmay Başkanlığına ait olduğu bildirilmiştir.

Sonuç olarak müvekkilim görev süresince herhangi bir suç işlemiştir, görevini 
mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun yapmıştır. Atılı suçtan beraatını talep ediyoruz."



  

62.A. Sanık MEHMET BAŞPINAR 27.02.2013 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 275);

"1995 Ağustos ayından 1998 Ağustos ayına kadar Mali Plan Program Daire 
Başkanlığı olan, daha sonra adı değişen Genelkurmay Başkanlığı Savunma Planlama ve 
Kaynak Yönetim Daire Başkanlığı görevinde bulunduğunu,  07 Nisan 1997 tarihinde saat 
15:00 da Genelkurmayda Çevik BİR başkanlığında Batı Çalışma Grubu ve irtica konusunda 
alınacak tedbirler konulu toplantıya katılmadığını, başkanı olduğu dairenin TSK Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlıklarının yiyecek, içeçek hariç savunma 
ihtiyaçları ile ilgili projelerin yapılması, yürütülmesi, bununla ilgili kontrol işlemleri 
konusunda görevli olduğunu, dairesinin “J-5” Plan ve Prensipler Başkanlığına bağlı 
olduğunu, Batı Çalışma Grubunun hiçbir faaliyetinde ve toplantısında bulunmadığını, ilgili 
daire başkanlarının katılmış olabileceğini, Batı Çalışma Grubuna “J-5”den görevlendirme 
yapılıp yapılmadığını bilmediğini,  Batı Çalışma Grubunda herhangi bir sunum yapmadığını, 
mali konuları Genelkurmayda normal rutin toplantılarda anlatmış olabileceğini belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir. 

62.B. Sanık MEHMET BAŞPINAR Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 03.12.2013 tarihli 41. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Genelkurmay Karargâhı'na Ağustos 1995 yılında Mali Plan Program Daire 
Başkanı olarak atandım. 1997 yılında dairenin ismi Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim 
Dairesi olarak değişti. Ağustos 1998 yılına kadar bu görevde kaldım ve Genelkurmay Genel 
Plan Prensipler Başkanı sayın Vural Avar'ın emrinde görev yaptım. Bu süre içerisinde 
kıdemli daire başkanı olmadığım için sayın Avar'ın karargâh dışında olduğu tarihlerde 
kendisine hiç vekalet etmedim. Savunmamı iddianame tarafıma yöneltilen suçlamalar ile 
sınırlı kalarak yapacağım.

İddianamede şüphelilerden sayın Çetin Doğan'ın beyanı uyarınca 4 Nisan 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belgenin hazırlanmasından önce 
yapılan toplantıya Daire Başkanı olarak katıldığım, Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Genelkurmay Savunma 
Planlama ve Kaynak Yönetim Daire Başkanı olarak katıldığım, 2 Temmuz 1997 tarihinde 
yapılan özel takdime katıldığım, Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında mali 
hususlarla ilgili brifing verdiğim iddia edilmektedir.

 İddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamakta olup asılsız ve hukuki mesnetten 
yoksundur. Batı Çalışma Grubu'nun hiçbir toplantısına katılmadım. Hiçbir faaliyetinde 
bulunmadım ve Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında da herhangi bir brifing 
vermedim. Bu nedenle atılı suçu kabul etmiyorum. 

Şöyle ki, 4 Nisan 1997 tarihli belge oluşturulmadan önce yapılan toplantıya 
katıldığım iddiası. Sayın Çetin Doğan 28 Mayıs 2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli belge oluşturulmadan önce Başbakanlığın 
yayınlamış olduğu 14 Mart 1997 tarihli talimattan sonra Genelkurmay'ın toplantı salonunda 
J Başkanları, Daire Başkanları, Genel Sekreter, İkinci Başkan, Adli Müşavir ve Harekât 
Başkanı olarak kendisinin de katıldığı bir toplantı yapıldığını belirtmiştir. Sayın Cumhuriyet 
Savcısı da bu beyandan hareketle benim de Daire Başkanı olarak bahse konu toplantıya 
katıldığımı iddia etmektedir. Sayın Çetin Doğan ifadesinde Daire Başkanları da katılmıştır 
şeklinde beyanda bulunmuştur. Daire Başkanlarından maksat ilgili Daire Başkanlarıdır, 
zaten Genelkurmay Karargâhı'nda 22 Daire Başkanı var. Katılmayanları tek tek hatırlaması 



  

mümkün olamayacağından Daire Başkanları ifadesinin genel bir ifade olarak kullanıldığı 
açıktır. İddianamede belirtilen liste Daire Başkanları da katılmıştır ifadesinden hareket 
ederek o tarihte Genelkurmay Karargâhı'nda görevli bulunan Daire Başkanları'nın 
tamamının ismi sonradan yazılarak oluşturulmuştur. Bu haliyle de gerçek durumu 
yansıtmamaktadır. 

Ayrıca iddianamenin 144. sayfasında belirtildiği üzere Genelkurmay Genel 
Sekreterliği'nin 1997 tarihçesine göre 4 Nisan 1997 tarihinden önce yapılan ilk toplantının 
25 Mart 1997 tarihinde aylık komutanlar toplantısı olduğu belirtilmiş olup, tarihçede bu 
toplantıya katılanlar sayılırken ilgili Daire Başkanları olarak belirtilmiştir. Kaldı ki sayın 
Çetin Doğan Mahkemenizde verdiği ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihinden önce yapılan 
toplantının 3 Nisan 1997 tarihinde yapıldığını ve bu toplantıyla ilgili bir kısım Daire 
Başkanları'nın katıldığını özellikle vurgulamıştır. 

Yine avukatım tarafından sorulan soru üzerine verilen cevapta Genelkurmay 
Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim Daire Başkanı olarak benim Batı Çalışma 
Grubu'nda herhangi bir görev almadığımı, hiçbir toplantısına katılmadığımı ve Batı 
Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında da brifing vermediğimi açıkça belirtmiştir. 

4 Nisan 1997 tarihinden önce yapıldığı iddia edilen 3 Nisan 1997 tarihindeki 
toplantıya katılmadım. 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığım iddiası, iddianamede 
dosyada mevcut 7 Nisan 1997 tarihli belgede katılanlar kısmında Daire Başkanları 
ibaresinin bulunması nedeniyle bu tarihte yapılan toplantıya katıldığım iddia edilmektedir. 
Burada da Daire Başkanları ibaresiyle ifade edilmek istenen ilgili Daire Başkanlarıdır. 
Belgeden açıkça görüleceği üzere 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay İkinci Başkanı 
başkanlığında yapıldığı iddia edilen toplantıya 7. Daire Başkanı olmak üzere toplam 21 kişi 
katılmış olup bu toplantı tutanağında benim ismim yer almamaktadır. İddianame sayfa 83 
89'da toplantıya katılanların hepsi konuşma yapmıştır. Tarafıma ait bir konuşma olmadığı 
belge içeriğinden açıkça görülmektedir. Katılanların tamamının konuşma yaptığı bir 
toplantıda herhangi bir konuşma yapmamış olsam bile ikinci başkan düşüncelerimi sorardı ve 
mutlaka benim de konuyla ilgili bir açıklamam kayıtlarda yer alırdı. Bu durumun sebebi 
benim o toplantıya çağrılmamış ve toplantıya katılmamış olmamdır. 

Cumhuriyet Savcısı iddianamenin 88. sayfasında 17 Ocak 2013 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığı'na yazdığı yazıya verilen cevapta 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya 
katılanların listesinin gönderildiğini belirtmiştir. Ancak 17 Ocak 2013 tarih ve 2011/206 
tiresör nokta mb sayılı söz konusu Savcılık yazısında, ek a, açıkça görüleceği üzere bahse 
konu yazıda Genelkurmay Başkanlığı'ndan 7 Nisan 1997 tarihindeki toplantıya 
katılanların isimlerini değil de o tarihte J Başkanları, Kuvvet Harekât Başkanları, 
Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Başkanı, Genel Sekreter, Özel Kuvvetler Komutanı, 
Daire Başkanları ve Adli Müşavir kimlikleri makamlarını temsil eden kişiler ile soyadları 
belirtilen kişilerin açık kimlikleri, rütbe ve görevleri, emekli olup olmadıkları, mevcut ise 
açık adreslerinin bildirilmesi talep edilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ankara C.Başssavcılığı'na gönderilen 28 Ocak 2013 
tarih ve Adli Müşavir 9140-158-13/he sayılı ve kimlik bilgileri hakkındaki cevabi yazıda, ek 
b, 7 Nisan 1997 tarihi itibariyle 17 Ocak 2013 tarihli yazıda talep eden makamları temsil 
eden kişilerin kimlik ve adres bilgileri gönderilmiştir denilmektedir. Yani 28 Ocak 2013 
tarihli cevabi yazıda 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılanların değil de o tarihte belirtilen 
makamları temsil eden kişilerin listesi gönderilmiştir. 

Sayın Cumhuriyet Savcısı da 17 Ocak 2013 tarihli yazısında Daire Başkanları 
makamını temsil eden kişilerin isimlerini istediğinden Genelkurmay'dan gönderilen cevabi 
yazıda o dönemdeki Daire Başkanları'nın tamamının ismi, isim listesi gönderilmiş olup 
Cumhuriyet Savcısı da Daire Başkanları'nın tamamı bu toplantıya katılmıştır varsayımıyla 



  

iddianame düzenlemiştir. İddianamede yer alan suçlamalar bu varsayıma dayanmaktadır. 
Asıl yanlışlık da buradan kaynaklanmaktadır. 

O tarihte yurtdışında görevde olan üçü Daire Başkanı olmak üzere toplam 5 kişinin 
isminin de gelen cevabi yazıda yer alması açıklamış olduğum bu hususu doğrulamaktadır. 7 
Nisan 1997 tarihinde yurtdışında görevli olan personel listesi, Temel Batmaz Dandin Hava 
Kuvvetleri Harekât Başkanı, İzzettin Gürdal Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanı, Fuat 
Büyükcivelek Genelkurmay Merkez Daire Başkanı, Abdullah Cahit Sarsılmaz Genelkurmay 
Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik İşbirliği Daire Başkanı, Yalçın Ataman 
Genelkurmay Müdeko Başkanı.

Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'ndan Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen cevabi 
yazıda General Amiral listesini oluşturan ek General Amiral Şube müdürü tarafından 
imzalanmıştır. Çünkü 7 Nisan 1997 tarihinde belirtilen makamları temsil eden kişilerin 
kimlik ve adres bilgileri istenmiştir. Böyle olunca da isim listesini doğal olarak Personel 
Başkanlığı'na bağlı General Amiral Şube Müdürü imzalamıştır. Halbuki 7 Nisan 1997 
tarihinde yapılan toplantıya katılanların isim listesi istenmiş olsaydı bu belge Batı Çalışma 
Grubu'yla hiçbir ilgisi olmayan General Amiral Şube Müdürü tarafından değil, 
Genelkurmay Harekât Başkanlığı'ndan ilgili Proje Subayı veya Şube Müdürü tarafından 
imzalanırdı. 

Açıklamış olduğum bu husus sayın Köksal Karabay vekili Av.Çağrı Ayhan Şenel'in 
27 Ağustos 2013 tarihli bilgi ve belge istemli dilekçesine Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
verilen 11 Ekim 2013 tarih ve Adli Müşavir 267 02 250 – 9140 – 1293 – 13/moa sayılı 
cevabi yazıda açıkça belirtilmiştir ek c. Genelkurmay Başkanlığı'nın 11 Ekim 2013 tarihli 
cevabi yazısının dördüncü maddesi aynen şöyledir; yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı 
üzere Ankara C.Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılanların isim 
listeleri istenmeyip o tarihte belli makamlarda görev yapan kişilerin bilgileri istenmiştir. 
Dolayısıyla gönderilen kimlik bilgileri de toplantıya katılanların değil, o tarihte belirtilen 
makamlarda görev yapan bilgi, yapanların bilgileridir denilmektedir. Ayrıca her toplantıda 
olduğu üzere böyle önemli bir toplantıya katılanların isim ve imzalarından oluşan toplantıya 
katılım listesinin Türk Silahlı Kuvvetleri Karargâh Hizmetleri Yönergesi'ne göre tutulmuş 
olması gerekirdi, ek d, ancak böyle bir belge dosyada bulunmamaktadır. 

Yapmış olduğum tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere 7 Nisan 1997 tarihli 
toplantıya katıldığım iddiası tamamen varsayıma dayanmaktadır. Bahsi geçen bu toplantıya 
katılmadım zaten dosyada da toplantıya katıldığıma ilişkin somut hiçbir delil 
bulunmamaktadır. 

2 Temmuz 1997 tarihli toplantıya katıldığım iddiası, iddianamede 1997 tarihçesine 
göre 2 Temmuz 1997 tarihinde yapılan özel takdime katılanlar arasında karargâhta görevli 
General Amiraller ibaresi bulunması sebebiyle katıldığım iddia edilmektedir. Şimdi ayrıntılı 
olarak belirteceğim üzere Batı Çalışma Grubu'nda tarafıma ve daireme bir görev verilmemiş 
olması sebebiyle özel takdim yapıldığı belirtilen böyle bir toplantıya da katılmış olmam 
mümkün değildir. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından burada da aynı 
yanılgıya düşülmüş ve 1997 tarihçesindeki katılanlarla ilgili ibare karargâhta görevli tüm 
General ve Amiral'lerin toplantıya katıldığı şeklinde yorumlanmıştır. Oysa basit bir araştırma 
ile örneğin sanıklardan Atalay Efeer'in 2 Temmuz 1997 tarihinde yurtdışında görevde olduğu 
haliyle toplantıya katılmasının mümkün olmadığı tespit edilebilirdi ancak Cumhuriyet Savcısı 
tarafından bırakın şüpheliler lehine olabilecek delillerin toplanmasını en basitinden Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili toplantıların toplantı katılım listeleri ve toplantı tutanakları dahi 
Genelkurmay'dan talep edilmemiş, bu yanılgı sebebiyle yurtdışında olanlar dahi 
iddianamede toplantıya katılmış gibi görülmektedir. 

Ayrıca 2 Temmuz 1997 tarihinde yapılan takdimin Batı Çalışma Grubu ile ilgili 



  

bir takdim olması da mümkün değildir. Zira Batı Çalışma Grubu ile ilgili bütün toplantılar 
Genelkurmay Harekât Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılmıştır, iddianame sayfa 138. 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinden anlaşılacağı üzere 2 Temmuz tarihli 
özel takdime ise Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin koordinatörlüğünde karargâhta ve bağlı 
birliklerde görevli bulunan bütün General ve Amirallerin katılımıyla yapılmış bütün bir 
karargâhı bilgilendirme toplantısıdır. 

İddianame sayfa 139. Ayrıca Batı Çalışma Grubu toplantılarına katılan personel 
sayısı ortalama 8-10 kişi olmasına rağmen bu toplantıya iddianameye göre 30 General Amiral 
katılmıştır. Batı Çalışma Grubu'nda görevlendirilmediğim için gizli yapılan Batı Çalışma 
Grubu'nun hiçbir toplantısına bilmesi gereken prensibine göre dinleyici olarak dahi katılma 
yetkim kesinlikle yoktur. Dolayısıyla 2 Temmuz 1997 tarihinde yapıldığı belirtilen özel 
takdime katılmam olanaksızdır. Kaldı ki iddianamenin son sayfasında hükümetin 18 Haziran 
1997 tarihinde istifa etmek zorunda kaldığı ve bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 
istifası, cebir ve şiddet yoluyla gerçekleştiğinden 765 sayılı TCK.nın 147. maddesinde 
düzenlenen suçun tamamlandığı ifade edilmiştir. Katıldığım iddia edilen 2 Temmuz 1997 
tarihli toplantı tarihinin atılı suçun tamamlandığı belirtilen tarihten sonra olduğu hususunu da 
takdirlerinize sunarım.

 Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında mali hususlarla ilgili brifing 
verdiğim iddiası, iddianamede Genelkurmay antetli CD'de yapılan bilirkişi teknik incelemesi 
neticesinde CD5 Batı Çalışma Grubu Çankaya klasöründe yer alan takdim doküman isimli 
word belgesinde elde edilen takdim sırası başlıklı bir belgeye göre Batı Çalışma Grubu 
faaliyetleri kapsamında brifing verdiğim iddia edilmektedir, iddianame sayfa 1162. Batı 
Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında herhangi bir brifing vermedim. Hangi 
başkanlıktan çıktığı belli olmayan, takdim sırası başlıklı ve brifing konularını kapsayan bu 
belgenin bir yazının eki olması gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri Karargâh Hizmetleri 
Yönergesi'ne göre bir yazının ekinin üzerinde ilgili yazının tarih ve sayı numarası ile altında 
Proje Subayı'nın imzası olur. Tarih ve sayı numarasıyla imzası olmayan bir ek olamaz. 
Üstelik tarihsiz ve imzasız bu belgede 16 sene saklanamaz, imha edilmesi gerekirdi. Türk 
Silahlı Kuvvetleri Karargâh Hizmetleri Yönergesi'ne tamamen aykırı olan bu belgenin gerçek 
ve doğru bir belge olması mümkün değildir. Ayrıca daha önce de ifade ettiğim gibi sayın 
Çetin Doğan Mahkemeniz huzurunda verdiği ifadesinde Batı Çalışma Grubu faaliyetleri 
kapsamında herhangi bir brifing vermediğimi açıkça belirtmiştir. Yine Plan Prensipler 
Başkanı sayın Vural Avar da Cumhuriyet Savcılığı'nda ve Mahkemeniz huzurunda verdiği 
ifadesinde kendisine bağlı Daire Başkanları'nı Batı Çalışma Grubu'nda kesinlikle 
görevlendirmediğini belirtmiş ve Avukatımın sorusu üzerine de Batı Çalışma Grubu 
faaliyetleri kapsamında mali hususlarla ilgili brifing vermem hususunda tarafıma bir emir 
vermediğini açıkça beyan etmiştir. Ben de emrimde çalışan hiçbir personeli Batı Çalışma 
Grubu'nda çalışmak üzere görevlendirmedim. Batı Çalışma Grubu'nda görevlendirilmeyen 
bir Daire Başkanı olarak Batı Çalışma Grubu'na brifing vermem söz konusu bile olamaz. 
Yani toplantılarına katılmaya yetkili olmadığım bir çalışma grubuna brifing vermem 
mümkün değildir. 

Özet olarak Genelkurmay İkinci Başkanı sayın Çevik Bir imzalı, kişiye özel, ivedi 
kaşeli 4 Nisan 1997 tarih ve Genel Sekreter 3050 – 155 -97/icra subayı sayılı Çalışma 
Grubu oluşturulması konulu belgede özetle Genelkurmay Harekât Başkanlığı 
koordinatörlüğünde bir çalışma grubu oluşturulacağı, bu çalışma grubunun diğer 
başkanlıklardan J Başkanları'nın uygun göreceği personelin katılımı ile hergün 
toplanacağı ve günlük çalışma sonuçlarının Salı ve Cuma günleri Genelkurmay İkinci 
Başkanı'na arz edileceğinin belirtildiği görülmektedir. Bu emir gereği olarak benim Batı 
Çalışma Grubu'nda çalışabilmem için bağlı olduğum Plan Prensipler Başkanı sayın Vural 



  

Avar tarafından gizli, kişiye özel bir yazı ile görevlendirilmiş olmam gerekirdi. Böyle yazılı 
bir emir almadım ve görevlendirilmedim. İç Güvenlik Harekât Başkanı Kenan Deniz de 
Cumhuriyet Savcılığı'nda ve Mahkemenizde vermiş olduğu ifadesinde Batı Çalışma 
Grubu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Harekât Merkezi içerisinde çalışma yaptığını, 
buraya herkesin giremeyeceğini, bütün toplantılarda olduğu gibi yalnız yetki verilenler ve 
orada çalışanların gireceklerini ifade etmiştir. 

Batı Çalışma Grubu dosyada mevcut belgelerden anlaşıldığı üzere istihbarat ve 
değerlendirme, planlama, istatistik ve veri hazırlama ile cari harekât bölümlerinden olmak 
üzere dört bölümden oluşmaktadır. Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim Daire 
Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları ise kısaca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tahsis edilen 
kaynakların etkin ve ekonomik kullanımını sağlamak, tespit edilecek harekât ihtiyaçları ve 
önceliklerine uygun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunu sağlamak 
maksadıyla plan ve programlar hazırlamak, on yıllık tedarik programlarını hazırlamak ve bu 
çerçevede Silahlı Kuvvetlere kaynak tahsisini planlamak ve zamanında kullanmasını takip 
etmektir. Bu kapsamda başkanlığını yaptığım dairenin görev ve sorumluluklarının Batı 
Çalışma Grubu'nun teşkilat yapısı, görev alanı ve eylem planında verilen görevler başta 
olmak üzere yürütmüş olduğu hiçbir faaliyet ile ilgisi yoktur. 

Genelkurmay Savunma, Planlama ve Kaynak Yönetim Daire Başkanlığı'nın görev 
ve sorumluluklarını belirten belge ekte sunulmuştur. Genelkurmay Harekât Başkanlığı'nın 
koordinatörlüğünde yapılan ve 1997 yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği tarihçesine göre 
Batı Çalışma Grubu ile ilgili toplantı tarihleri iddianamenin 138. sayfasındadır. Batı 
Çalışma Grubu toplantılarına katılanların isim listesi ise yine iddianamenin 139 ve 140'ıncı 
sayfasındadır. Eğer ben Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında bir brifing vermiş 
olsaydım iddianamede Batı Çalışma Grubu toplantıları olarak belirtilen bu toplantılardan en 
azından birinde benim veya dairemin de ismi yer alırdı. Bu toplantıların hiçbirinde ne benim 
ne de dairemin ismi var. Çünkü ben Batı Çalışma Grubu'nun hiçbir faaliyeti içinde 
bulunmadığım gibi bu kapsamda bir brifing de vermedim. Bu şekilde iddianamenin kendisi 
de Batı Çalışma Grubu toplantılarına katılmadığımı teyid etmektedir. 

Genelkurmay İkinci Başkanlığı'ndan, Plan Prensipler Başkanlığı'na gönderilen 
Batı Çalışma Grubu ile ilgili yazılar şunlardır, iddianame sayfa 1104, 4 Nisan 1997 tarihli 
Batı Çalışma Grubu Oluşturulmasına İlişkin Yazı, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu Kurulmasına Dair Yazı, 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi 
konulu yazı, 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu yazı, 27 
Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı, Batı Çalışma Grubu ile ilgili bu 
yazıların hiçbirisi bana veya daireme gelmedi. 

Çünkü Batı Çalışma Grubu'nda herhangi bir görev almamıştım. Adı geçen bu 
belgeleri de ilk defa 27 Şubat 2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na verdiğim ifadem 
sırasında gördüm. Daha önce hiç görmedim. Batı Çalışma Grubu'nun hiçbir yapısı ve 
faaliyeti içerisinde de yer almadım. Batı Çalışma Grubu Teşkilat Şeması içerisinde yokum. 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu'nda yokum. Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi'nin 
içerisinde benim daire yok. Batı Çalışma Grubu'nda görev alan kişilerin rütbesi, görevi ve 
telefon numaralarının bulunduğu listede yokum. Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu'nda 
yokum. 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı başlıklı belgede yapılacak faaliyetler, 
alınacak tedbirler ve bu tip tedbirlerin hangi makam tarafından ve ne şekilde icra edileceği 
22 faaliyet planı içerisinde açıkça gösterilmiştir. Bu eylem planı içerisinde benim daireme 
yani Savunma, Planlama ve Kaynak Yönetim Dairesi'ne hiçbir görev verilmemiştir.

 Genelkurmay İkinci Başkanı sayın Çevik Bir tarafıma biri 17 Nisan diğeri 9 
Haziran olmak üzere 1997 yılında iki adet ve 1998 yılında ise bir adet takdir yazdı. 
Takdirlerin tamamı görevimle ilgili olup bunların hiçbirinde Batı Çalışma Grubu'yla ilgili 



  

bir kelime dahi geçmemektedir. Batı Çalışma Grubu'nda görev almış olsaydım bu takdir 
yazılarının en azından birinde bir cümle ile dahi olsa Batı Çalışma Grubu'ndaki çalışmamdan 
bahsederdi. Tarafıma verilen takdir belgeleri ekte sunulmuştur. İddianameye göre Batı 
Çalışma Grubu Başlıklı 364 adet yazı, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiş 
olup bunların 144, 149 adedine cevap verilmiştir. Benim hiçbir evrakta ismim, imzam ya da 
parafım bulunmamaktadır. Sonuç olarak iddianamede üzerime atılı suç, Batı Çalışma 
Grubu'nun bazı toplantılarına katılmak ve mali hususlarda brifing vermekten ibarettir. 
Batı Çalışma Grubu'nun hiçbir yapısı ve faaliyeti içerisinde yer almadığım ve brifing 
vermediğim hususu açıkça görülmektedir. Bu sebeple atılı suçu kesinlikle kabul etmiyorum, 
yapılacak yargılama neticesinde beraatime karar verilmesini saygılarımla talep ediyorum."

" Siz yine Genelkurmay Karargâhı'nda çalışan bir kişi olarak sormak istiyorum, o 
dönemde karargâhta neler olup neler bittiğine dair eminim ki sizin de bilgileriniz vardır. 
Şimdi o süreçte DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un bir beyanı var. O beyanda 
bazı Genelkurmay Karargâhı'nda yetkili bazı komutanların ifadelerine atıf yapıyor diyor ki 
o komutanlar şunu bana söylediler, biz nizamiyeden geri döndük şeklinde bir beyanının 
olduğunu Hüsamettin Cindoruk söylüyor. Yine bu beyana paralel olarak geçen 
duruşmalarda da dile getirmiştim, Yasemin Çongar'ın bir yazısında Amerika Dış İşleri Bakan 
Yardımcısı'nın Ankara'ya Haziran ayında Ankara'ya gelip dönemin Genelkurmay İkinci 
Başkanı Çevik Bir ile görüştükten sonra gazetecilere yönelik açıklamalarında Refahyol'un 
hükümetten uzaklaşmaması halinde Türk ordusunun müdahaleye hazır olduğu şeklinde bir 
açıklama yapıyor ve o kişi yine sözlerinde Türk ordusu içerisinde 54'üncü hükümette 
mesafeli duran ama bir de mesafeli durmayan daha doğrusu rahatsız olmayan subayların da 
olduğunu zikrediyor. Siz o durumda Genelkurmay Karargâhı'nda çalışan bir subay olarak bu 
tür haberlerden, bu tür hareketlerden haberiniz var mıydı? "Sayın başkan cevap vermiyorum."

"Mali meselelerle ilgilendiğiniz belli. Şimdi Batı Çalışma Grubu'nun bir kısım Batı 
Eylem Planı'nda planlanan çalışmaları destekleyen projeler var mesela özel tv lere ve benzeri 
kuruluşlara bir kısım projeler yaptırılarak Batı Çalışma Grubu'nun eylemlerinin halka 
anlatılması ve hükümetin de düşürülmesine yönelik bazı delillerin kamuoyuna tanıtılmasına 
ilişkin projeler var ve bu projelerin de desteklenmesine ilişkin bir karar var. Bu çerçevede 
özel tv lere ya da TRT'ye ödenmiş olan herhangi bir proje karşılığı para var mıdır? Bu 
konuda bilginiz var mı? "Cevap vermiyorum sayın başkanım."

" Batı Çalışma Grubu'nun eylem planlarında geçiyor. Atatürkçü düşünceyi 
yerleştirmek açısından sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesine karar verilmiş, Atatürkçü 
Düşünce Derneği, Emekli Subaylar Derneği vesaire bir kısım derneklerin desteklenmesine 
hatta yöneticilerinin güvenilir kişilerden oluşturulmasına mali destek verilmesine ilişkin 
kararlar var, BÇG'nin, bu çerçevede desteklenmiş bir sivil toplum kuruluşu ya da dernek 
hatırlıyor musunuz? " "Cevap vermiyorum." 

"Bir başka husus yine biraz önce söylediğim Batı Çalışma Grubu'nun psikolojik 
harekât uygulamaları çerçevesinde bazı projelere destek verdiğini biliyoruz. Bu çerçevede 
"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu, Fadime Şahin ve benzerlerine oynatılan organizasyonu da bu 
psikolojik harekât projesine destek verdiniz mi?" "Cevap vermiyorum."

62.C. SANIK MEHMET BAŞPINAR MÜDAFİ AV.ERİNÇ SAĞKAN'IN 
SAVUNMASI

 "Müvekkilim J5 Başkanı değildir, müvekkilim J5'e bağlı Savunma Planlama ve 
Kaynak Yönetim Daire Başkanı'dır. J5 Başkanı ise sayın Vural Avar'dır. Müvekkilim 
savunma dilekçesi ekinde Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim Daire Başkanı'nın görev 
ve sorumluluklarının neler olduğunu, neler olduğuna ilişkin yönetmeliği Mahkemenize ibraz 



  

etmiştir. Buna göre kısaca Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim Daire Başkanı'nın görevi 
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tahsis edilen kaynakların etkin ve ekonomik kullanımını sağlamak, 
tespit edilecek harekât ihtiyaçlarını ve önceliklerini uygun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
modernizasyonunu sağlamak maksadıyla plan, programlar hazırlamak, 10 yıllık tedarik 
programlarını hazırlamak ve bu çerçevede Silahlı Kuvvetler'e kaynak tahsisini planlamak ve 
zamanında kullanılmasını takip etmektir. 

Müvekkilimin savunmasına aynen katılıyorum. Cumhuriyet Savcısı'nın en temel 
görevlerinden biri kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere şüphelinin 
lehine ve aleyhine olan delilleri eşit bir çaba göstererek toplamak ve muhafaza altına 
almaktır. Bu husus kişi ve kurumların mağdur edilmemesi ve en önemlisi toplumun yargıya 
olan güveninin tesisi ve devamı için zorunludur. Şimdi izah edeceğim üzere huzurdaki 
dosyaya ilişkin soruşturmada soruşturmanın esasıyla ilgili az evvel bahsettiğim unsur 
kesinlikle yerine getirilmemiş ve aykırı bir yöntem izlenmiştir. 

Şöyle ki 1309 sayfalık iddianamede müvekkilim ile ilgili 1162. sayfada yarım 
sayfalık bir değerlendirme bulunmaktadır. Bu değerlendirmede müvekkilin 2 Temmuz 97 
tarihinde yapıldığı belirtilen özel takdim ile 7 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı belirtilen 
toplantıya katılmak ve Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında mali hususlarda brifing 
vermekle suçlanmaktadır. Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki, Batı Çalışma Grubu 
faaliyeti kapsamında yapılan toplantılara katılmanın suç olup olmadığı ya da Batı Çalışma 
Grubu faaliyetlerinin yasal sınırlar içerisinde olup olmadığı hususunda değerlendirme veya 
savunma yapmak müvekkil bakımından mümkün değildir. Zira müvekkil Batı Çalışma 
Grubu'nun hiçbir toplantısına katılmadığı gibi hiçbir faaliyetinde de yer almamıştır. Haliyle 
müvekkilin içerisinde yer almadığı ve hiçbir bilgisinin olmadığı bahse konu çalışma 
grubunun faaliyetleriyle ilgili beyanda bulunması da mümkün değildir. 

İddianamede ve dosya kapsamında müvekkile isnat edilen özel takdim ve toplantıya 
katılma suçlamasına ilişkin hiçbir somut delil bulunmadan dava açılmış olması müvekkilin 
bahsedilen toplantılara katılmadığını ispat etmek mecburiyetinde bırakmaktan başka bir 
anlam taşımamaktır. İddianamede müvekkilin 2 Temmuz 1997 tarihli özel takdime katıldığı 
hususunda gösterilen tek delil Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesindeki 
karargâhta görevli General Amiraller ibaresinden ibarettir. Sayın Cumhuriyet Savcısı 
tarafından bırakın şüpheli lehine olan delilleri toplamayı Genelkurmay'dan bu takdime 
kimlerin katıldığını sormak varsa toplantı tutanağını istemek gereksinimi dahi duyulmamıştır. 
Yine iddianamede müvekkilin 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığı hususunda gösterilen 
tek delil gerçekliği şüpheli olan tarafımızca da gerçek olup olmadığı bilinmeyen bu 
toplantıyla ilgili belgede katılanlar arasında Daire Başkanları ibaresinin yer almasıdır. Yani 
ne bir katılım listesi ne müvekkilin bir imzası ne de kendisine atfedilen bir konuşma metin 
içerisinde yer almamaktadır. Bazı Daire Başkanları'nın 7 Nisan 1997 tarihinde yurtdışında 
olduğunun ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından 17 Ocak 2013 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığı'na bu toplantıyla ilgili bir yazı gönderilmiştir. Sayın Cumhuriyet 
Savcısı iddianamenin 88. sayfasında Genelkurmay Başkanlığı'ndan 7 Nisan 1997 tarihli 
toplantıya katıldıkları belirtilen isimlerin listesinin istenildiğini belirtmiştir. Oysa 
Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen yazıda 7 Nisan 97 tarihli toplantıya katılanların isim 
listesinin değil belli bazı makamları işgal eden kişilerin isim listesinin talep edildiği daha 
sonra anlaşılmıştır. Yani delilden sanığa ulaşmak yerine sanıktan delile ulaşmak yönteminin 
buradan da açıkça anlaşılmaktadır. Oysa sadece ve sadece müvekkilin başkanı olduğu 
Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim Daire Başkanı'nın görev ve sorumlulukları 
incelense bu görev ve sorumlulukların Batı Çalışma Grubu'nun teşkilat yapısı, görev alanı 
ve eylem planında verilen görevler başta olmak üzere yürütmüş olduğu faaliyetler ile hiçbir 
ilgisi olmadığı ve 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı başlıklı belgede de müvekkilin 
dairesine hiçbir görev verilmediği kolaylıkla görülecektir. 



  

Ancak az evvel belirttiğim soruşturmanın genel ilkelerine uyulmaması nedeniyle 
müvekkilim sadece Daire Başkanı ve General olması gerekçe gösterilerek bu ünvanları almak 
suçmuş gibi yargılanmaktadır. İddianamedeki bir diğer iddia ise ne olduğunu bugüne kadar 
anlamlandıramadığımız CD5'ten çıktığı ifade edilen "Takdim Sırası" başlıklı belgedir. 
İddianamede sadece müvekkille ilgili olan 1162. sayfada bu belgeden bahsedilmektedir. 
İddianamenin elde edilen delillerin değerlendirilmesi başlıklı üçüncü bölümü dahil olmak 
üzere bu belgeden hiçbir yerde bahsedilmemektedir, bir tek müvekkille ilgili 1162. sayfada 
takdim sırası başlıklı belgeyi görmekteyiz. Bu belgenin MY75 1 A kapsamında geçerli bir 
belge olmadığı vesaire gibi hususlar müvekkilim tarafından ayrıntılı olarak izah edildi. Biz 
sadece başka bir hususa dikkat çekmek istiyoruz. Belgeden görüleceği üzere bahsedilen 
takdimler iki bölümden yapılmıştır. Birinci bölüm tamamlandıktan sonra, genel 
değerlendirme, sonuç ve teklifler alınmış, araya dinlenme geçmiş daha sonrasında 
müvekkilin takdimci olarak görüldüğü konusunun mali hususlar olduğu takdim peşinden 
Tümgeneral Mustafa Özbek'in takdimci olarak görüldüğü Kıbrıs Yunanistan sorunu 
konulu takdim onun peşinden de Kurmay Albay İdris Koralp'in takdimci olarak görüldüğü 
sınır ötesi harekât ve Kuzey Irak'taki son gelişmeler konulu takdim görülmektedir. 

Şimdi biz takdim sırası başlıklı belge iddianamenin hiçbir yerinde 
değerlendirilmediği için kendi sorularımıza kendimiz cevap aramak durumunda kalıyoruz. 
Kıbrıs Yunanistan sorunu konulu takdimin Batı Çalışma Grubu'yla nasıl bir ilgisi vardır? 
Sınır ötesi harekât ve Kuzey Irak'taki son gelişmeler konulu takdimin Batı Çalışma Grubu'yla 
nasıl bir alakası vardır? Anladığımız kadarıyla Cumhuriyet Savcısı tarafından da bir ilgi 
kurulamamış olacak ki bu takdimleri yaptığı iddia edilen kişilere bu takdim sırası başlıklı 
belge kesinlikle sorulmamış kendileriyle ilgili kısımda da aleyhlerine delil olarak 
gösterilmemiştir. O zaman tabii ki şu soruyu sormak ihtiyacı hissediliyor, aynı bölümde 
yapılan mali hususlarla ilgili takdimin Batı Çalışma Grubu'yla ilgisi olduğu sonucuna nasıl 
varılmıştır? Biz iddianamenin içeriğinden bu sorunun cevabını bulamadım umarız ki sayın 
Cumhuriyet Savcısı bu konuda bir açıklama yapacaktır. Müvekkil ayrıntılı olarak açıkladığı 
üzere Batı Çalışma Grubu kapsamında hiçbir toplantıya katılmamış ve hiçbir brifing de 
vermemiştir. Bu sebeplerle yapılacak olan yargılama sonunda müvekkilin beraatine karar 
verilmesini talep ediyoruz. "

63.A. Sanık MEHMET CUMHUR YATIKKAYA 27.02.2013 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde özetle (KLS. 275); 

"1994 Ağustos ayından 1997 Temmuz ayı başına kadar Genelkurmay Başkanlığı 
Merkez Daire Başkanlığı Savunma İşbirliği Ofisinde emniyet takım komutanı ve bölük 
komutanı olarak çalıştığını, görevli olduğu Merkez Daire Başkanlığının Personel 
Başkanlığına bağlı bir birim olduğunu, 1995 yılında bir yıl süre ile Bosna Hersek’te görev 
yaptığını, 1997 yılı Temmuz ayı başında Artvin Hopa Bölük Komutanlığına tayininin 
çıktığını, Genelkurmay’da çalışırken herhangi bir ikinci görev almadığını, Savunma İşbirliği 
Ofisinin Genelkurmay karargâhı dışında Kara Kuvvetleri Komutanlığının karşısında TSK 
Spor Okulunun yanında olduğunu, Batı Çalışma Grubu ile ilgili bilgisi olmadığını, Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili görev almadığını, ABD kongresinin TSK’ya yapmış olduğu para 
yardımı konusunda görevli olan Amerikalı askeri personelin güvenliğini emrinde bulunan 
110 personelle sağlamakla görevlendirildiğini, Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine 
katılmadığını, içerisinde yer almadığını, Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını, Mayıs ayı 
içerisinde Hopa’da Bölük Komutanlığına atandığını, Haziran ayı sonunda da ayrıldığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

63.B. Sanık MEHMET CUMHUR YATIKKAYA Ankara 13. Ağır Ceza 



  

Mahkemesinin 2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 15.01.2014 tarihli 58. 
celsesindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

" Öncelikle Savcılıkta alınan ifademde geçen tüm beyanlarımı kabul ediyorum. 
Savunmam esnasında 28 Şubat'ın değerlendirilmesi, Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve Batı 
Çalışma Grubu kapsamında iddianamede delil olarak sunulan; Batı Çalışma Grubu 
kurulması, rapor sistemi, harekât konsepti ve eylem planı gibi evraklara ilişkin bir yorumda 
bulunmayacağım. Çünkü bu konularla ilgili tüm bildiklerim savcılık makamı tarafından 27 
Şubat 2013 tarihinde ifademin alınması ve sonrasında öğrendiğim konulardır. Bugünün 
bilgisi ile 16 yıl öncesinde bilmediğim, duymadığım ve içerisinde yer almadığım bir çalışma 
grubu ile hazırladığı iddia edilen belgelerine yönelik bir değerlendirme yapmamın doğru 
olmayacağını düşünüyorum.

 Bu yüzden iddianame metni içerisinde adımın geçmesi nedeniyle suçlandığım tek 
doküman olan Batı Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen 
personel listesine yönelik olarak savunmamı yapacağım. Öncelikle 1994-2000 yılları 
arasındaki askeri safahatım hakkında bilgi vermek istiyorum. 1994 yılı Kara kuvvetleri 
komutanlığı atamaları neticesinde 01 Ağustos 1994 tarihinde üsteğmen rütbesi ile 
Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığına bağlı Savunma İşbirliği Tesis ve Karargah Birliği 
Emniyet ve Hizmet Bölük Komutanlığında Takım Komutanı olarak göreve başladım. Aralık 
1994 tarihinde Bosna Hersek'teki Birleşmiş Milletler Türk Tabur Görev Kuvveti'ne 
görevlendirildim ve 22 Aralık 1994'den 27 Aralık 1995 tarihine kadar Bosna Hersek'te görev 
yaptım. Bosna Hersek dönüşü yine Savunma İşbirliği Tesis ve Karargah Birlik 
komutanlığında takım komutanı görevini devraldım. 1996 yılı Kara kuvvetleri komutanlığı 
atamaları sonucu 01 Temmuz 1996'da aynı birlikte Birlikte  bölük komutanı olarak 
görevlendirildim ve Ağustos 1996'da yüzbaşı rütbesine terfi ettim. Bu hizmetimi yaklaşık 1 
yıl sürdürdükten sonra 07 Mayıs 1997 tarihinde yayımlanan Kara kuvvetleri komutanlığı 
atamaları ile Artvin Hopa/Kopmuş Hudut BöIük Komutanlığına atandım. 09 Haziran - 27 
Haziran 1997 tarihleri arasında 3 hafta süreyle Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığında akademiye hazırlık kursuna katıldım. Temmuz 1997 ayında ise yıllık 
iznimi ve müteakiben mehil iznini aldıktan sonra Ağustos 1997'de Artvin Hopa'da Hudut 
Bölük komutanlığı görevine başladım. 1998 yılında ise Kara Harp Akademisi sınavını 
kazanarak 1998-2000 yıllarında İstanbul'da bulunan Kara Harp Akademisinde öğrenim 
gördüm. Kısa özgeçmişimden de görüldüğü gibi 1994 - 2000 yılları arasında Takım ve bölük 
komutanlığı görevleri ile Kara Harp Akademisi'nde öğrenci olarak bulundum. Bu süre 
içerisinde başta Genelkurmay Başkanlığı karargahı olmak üzere hiçbir karargahta veya 
herhangi bir çalışma grubu emir komutası altında görev yapmadım. Bu konuda amirlerim 
veya Kara kuvvetleri komutanlığı tarafından yazılı veya sözlü olarak herhangi bir 
görevlendirme bana tebliğ edilmedi. Takım ve bölük komutanı olarak görev yaptığım 
Emniyet Hizmet Bölüğü Savunma İşbirliği Tesis ve Karargah Birliğindeki tek askeri birlik 
olup, isminden de anlaşılacağı gibi, birliğe ait kışla ile personelin emniyetinden ve bu 
kışlada icra edilen çeşitli idari faaliyetlerden sorumludur. 

Görev yapılan birlik Genelkurmay karargahına yaklaşık 1 km mesafede başka bir 
kışlada konuşlanmış olduğundan kışlaya giriş çıkış işlemleri Genelkurmay Karargahında 
uygulanan sistemden farklıdır. Birliğin Genelkurmay karargahı dışında bulunmasından ve 
birliğe giriş işlemlerinin farklı olmasından dolayı tarafıma Genelkurmay Başkanlığı 
nizamiyesinden içeriye yani Genelkurmay karargah binasına giriş kartı dahi verilmemiştir. 
16 Temmuz 2013 tarihinde bilgi edinme kanunu kapsamında Genelkurmay Başkanlığına 
yapmış olduğumuz başvuru neticesinde, 28 Ağustos 2013 tarihinde Genelkurmay 
Başkanlığının vermiş olduğu cevabi yazıda; 1997 yılına ait ziyaretçi kayıtlarının incelendiği 
ve Mehmet Cumhur Yatıkkaya'ya ilişkin herhangi bir kayda ulaşılamadığı, yani benim 



  

1997 yılında ziyaretçi olarak dahi Genelkurmay Başkanlığı karargahına girdiğime yönelik 
bir kaydın bulunmadığı tarafıma iletilmiştir. 27 Şubat 2013 tarihinde Ankara Cumhuriyet 
Savcılığında alınan ifadem esnasında sayın savcı tarafından bana, Batı Çalışma Grubunun 
faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinin olduğu, tarihsiz, 
evrak ara numarasız ve imzasız bir belge gösterilmiştir. Bu belgenin ek'inde yer alan 
çizelgede Plan Prensipler yanında da Cumhur Yatıkkaya yazılmıştır. Savcılıktaki ifademi 
müteakip tutuklanma talebi ile gönderildiğim mahkemede sayın hakime, bu evrakta iki maddi 
hata bulunduğunu, bunların; benim 26 yıllık subaylık yaşantımda Genelkurmay Plan 
Prensipler Başkanlığında hiç çalışmamış olmam ve ismimin Mehmet Cumhur Yatıkkaya 
olması yerine Cumhur Yatıkkaya olarak eksik yazılması olduklarını ifade ettim. Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer alan sürekli giriş kartı verilmesi 
konulu belge savcılıkta bana gösterilen belgeden tamamen farklı bir belgedir. İfadem 
esnasında plan prensiplerde tek isim varken bu iddianamede aynı yerde görev yapan 
personel sayısı 4'e çıkmış ve ismimin yanına Piyade yüzbaşı olarak rütbem de ilave 
edilmiştir. Bahse konu evraka yönelik olarak, benden önce savunmalarını yapan; sayın 
Tevfik Özkılıç'ın, sayın Mehmet Ali Yıldırım'ın ve biraz önce savunmasını yapan Celalettin 
Bacanlı ile diğer sanıkların, bir askeri evrakta kesinlikle bulunamayacak kadar fazla usul ve 
mantık hatası olduğunu ortaya koyan tespit ve açıklamalarına ben de katılıyorum. 

Sanık savunmalarının mahkemenizin huzurunda verilmesi esnasında 1997 yılında 
Genelkurmay plan ve prensipler başkanı olan ve kendisini mahkeme duruşmaları esnasında 
tanıdığım Emekli Korgeneral Sayın Vural Avar her ne kadar söz konusu evrakta plan ve 
prensipler başkanlığında çalışıyormuşum gibi gösterilmiş olmama rağmen, benim o dönem 
Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığında hiç çalışmadığımı beyan etmişlerdir. 
1997 yılında Genelkurmay Personel Başkanı olan Emekli Korgeneral Sayın Yıldırım Türker 
de benim o dönemde Genelkurmay personel başkanlığına bağlı bir birlik komutanı olduğumu 
ve kendisi tarafından Batı Çalışma Grubunda görevlendirilmediğimi ifade etmişlerdir. Ayrıca 
görev yaptığım birliğin ikinci üst amiri olan Merkez Daire başkanlığının o zamanki 
başkanı Emekli Tümgeneral Fuat Büyükcivelek kendi dairesi ve bağlı birliklerinden Batı 
Çalışma Grubunda kimsenin görevlendirilmediğini, avukatım tarafından mahkemedeki 
savunmasında kendisine soru yöneltilen Sayın Bahaddin Çelik ise; Batı çalışma grubunda 
personel başkanlığından yalnızca kendisinin görevlendirildiğini, iddiaya konu zamanda 
beni tanımadıklarını ve mahkeme esnasında benimle tanıştıklarını ifade etmişlerdir.

 Bilgi edinme kanunu kapsamında Genelkurmay Başkanlığı tarafından tarafıma 
gönderilen belgelerde de görüleceği üzere, subaylık hayatım boyunca 9 kez geçici görevle 
görevlendirildim. Bu geçici görevlendirmelerin 1996 yılından önce yapıldığı ve bu kapsamda 
8 defa olağanüstü hal bölgesine, bir defa da Bosna-Hersek'e birlik komutanı olarak 
görevlendirildiğim görülmektedir. Söz konusu belgeler avukatım tarafından mahkemenize 
verilecektir. 

İddianamede yer alan Gir-Yet. İsimli belgenin oluşturulma tarihinin 07 Mayıs 
1997, son kayıt tarihinin ise 08 Mayıs 1997 olduğu belirtilmektedir. Özgeçmişimle ilgili 
bölümde 1997 yılında Ankara'daki görevimden Artvin'e Hudut Bölük komutanı olarak tayin 
olduğumu ifade etmiştim. Söz konusu tayine ilişkin; 2'inci bölgeye kati, yani 1997 
Temmuz-Ağustos aylarında kesin olarak doğu görevine gideceğim Ocak 1997 tarihinde Kara 
kuvvetleri komutanlığı tarafından bana bildirilmiş, 7 Mayıs 1997'de de Artvin Hopa'ya Hudut 
Bölük komutanı olarak tayin olduğum yazılı emirle bana tebliğ edilmiştir. 

7 Mayıs 1997'de tayinim açıklanmış olmakla birlikte 8 Mayıs 1997'de son kez 
kaydedilen belgeye göre, sürekli giriş kartı verilecek ve çalışma grubunda görev yapacak 
kişiler içerisinde yer aldığım iddiası mantık çerçevesinde açıklanabilecek bir olgu değildir. 
İddianame metninde yalnızca sürekli giriş kartı verilmesi konulu belge kapsamında 
tarafıma suç isnat edilmektedir. Belge içerisinde ismi geçen hiç bir personel ile söz konusu 



  

dönemde, gerek Genelkurmay karargahında, gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir 
birlik ve karargahı içerisinde veya bir çalışma grubu içerisinde ortak bir çalışma yapmadım, 
aynı görevde bulunmadım. 

Hatta belirtilen dönem içerisinde listede ismi bulunan diğer 44 personelin hiçbirini 
tanımıyordum. 1997 yılında bulunduğum rütbem, sınıfım, askerlik safahatim, tecrübem ve 
görev yaptığım birlik göz önüne alındığında, Genelkurmay Başkanlığı içerisinde teşkil 
edildiği söylenen bir çalışmamın çok fazla anlam taşımayacağı aşikardır. Batı Çalışma 
Grubu kapsamında hiçbir faaliyete katılmadım. Bu çalışma grubunda sözlü veya yazılı 
olarak kesinlikle görevlendirilmedim. Bu konuyla ilgili hiçbir evrak bana gönderilmedi, 
tebliğ edilmedi ve benim tarafımdan hazırlanmadı. İddianame kapsamında hazırlandığı iddia 
edilen ve delil olarak sunulan hiçbir belgede belgeyi hazırladığım ya da bana tebliğ edildiğine 
dair imza veya parafım bulunmamaktadır. Söz konusu grupta çalıştığı iddia edilen personelin 
hiçbirisi ile belirtilen dönemde aynı yerde ve herhangi bir görevde çalışmadım. Buraya kadar 
açıkladığım hususlar ışığında bana iddianamede isnat edilen suçu kesinlikle kabul 
etmiyorum. Yargılama sonucunda beraatımı talep ediyorum."

" Savunmanızda genelkurmay başkanlığına bir yazı yazdığınızı verilen cevapta belli 
bir dönem içerisinde genelkurmay başkanlığına giriş yapmadığınızın belgelerden tespit 
ettiğini belirttiniz. Daimi giriş kartı ile giriş yapan personelin kaydı da herhangi bir yerde 
tutulur mu, yani geçici giriş kartı ile giriş yapanlar girişte kimlikleri alınır, geçici giriş kartı 
veriliyor ve kayıtları yapılır ama daimi giriş kartı ile giriş yapan personelin kaydı herhangi 
bir yerde tutulur mu?"

"Ben savunmamda belirttim, genelkurmay başkanlığına daimi giriş kartı almadım, 
bu kapsamda da genelkurmay başkanlığı içerisinde daimi giriş kartına yönelik nasıl bir işlem 
yaptığını tam olarak bilmiyorum. Ancak burada savunmalarını yapan sayın sanıkların 
ifadelerine bakıldığı zaman kartın belirli bir makam tarafından imza karşılığı verildiği 
belirtiliyor. Bu kartı alanlar için herhalde nizamiyede ayrı bir kayıt tutulmuyordu."

"İfadelerinizde geçen bir iki konu ile ilgili bir soru tevcih etmek istiyorum. Amerika 
birleşik devletleri tarafından Türk silahlı kuvvetlerine para yardımı yapılıyor mu, bu para 
yardımı hangi kalemde geliyor, ne amaçla kullanılıyor, bu konuda bilginiz var mı?"

"Bu konunun dava ile herhangi bir ilgisi yok, ayriyeten ben orada bölük 
komutanıyım, bu türlü karargah faaliyetlerine iştirak etmiyorum."

63.C. SANIK MEHMET CUMHUR YATIKKAYA MÜDAFİ AV. ALİ RIZA 
BİLDİK'İN SAVUNMASI

" Savunmamı Batı Çalışma Grubunun faaliyetleriyle ilgili tutmayacağım. Zira bu 
müvekkilimin konumuyla da bağlantılı değil. Ben sadece müvekkilime iddianamede atılı 
eylem ile bağlı savunmada bulunacağım. Şimdi müvekkile iddianamede atılı isnat içeren 
bölümü aynen okuyorum, 1994 Ağustos ayından 1997 Temmuz ayı başına kadar Genel 
Kurmay Başkanlığı Merkez Daire Başkanlığı Savunma İşbirliği Ofisinde emniyet bakım 
komutanı, bölük komutanı olarak görev yaptığı, Refah yol hükümetini takip ve düşürmek için 
faaliyet göstermek üzere kurulan Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerini Genel Kurmay İç 
Harekat Daire Bölgesi'nde tahsis edilen bölümde yürütüleceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma 
Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi 
verilen personele ait isim listesinde Piyade Yüzbaşı Cumhur Yatıkkaya olarak isminin 
bulunduğu anlaşılmıştır. İddianamede müvekkille ilgili başka hiçbir husus yoktur. Müvekkil 
bu paragraf nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmaktadır. 
Müvekkilimin yargılanmasının tek sebebi sürekli giriş kartı verilmesine ilişkin yazıda 
imzasız dijital kayıtta isminin bulunmasıdır. Müvekkil burada bu konuyu açık açık izah etti 
daha önceki avukatlarda, meslektaşlarımız uzun uzun bu belgenin neden delil kabul 



  

edilemeyeceğini neden gerçek olmadığını açıkladılar. Yazılı savunmamızda da biz bunu 
açıkladık. O yüzden tekrarlamaya gerek görmüyorum. Fakat bir an için bu gerçek kabul 
edilse dahi bu belge müvekkilimin bu belgenin oluşturulduğu tarih olan 7 mayıs 1997 
tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanının tayin emriyle Artvin Hopa'ya tayini çıkmıştır. Yani 
şu da bir ihtimal dahilindedir. Gerçek olduğunu kabul edersek evet bu 7 Mayıs'ta müvekkile 
giriş kartı verilmesi düşünülmüştür. Böyle bir imzasız yazı yazılmıştır. En kötü ihtimalden 
bahsediyorum. Fakat müvekkil atama emri görülünce müvekkilin ataması çıkmış olması 
nedeniyle bu görevlendirilmeden vazgeçilmiştir. Müvekkil 7 Mayıs 1997'de Artvin Hopa'ya 
tayin emrini aldıktan sonra Haziran ayını da Akademi Hazırlık Kursunda geçirmiştir. Ayrıca 
müvekkil genelkurmay kışlasına bir kilometre kendisi de ifade ettiği gibi uzaklıkta bulunan 
bir garnizonda görev yapmaktadır. Gene bu garnizonun giriş kartı farklıdır. Genelkurmay 
Karargahına bu garnizonun giriş kartıyla girmek mümkün değildir. Bu garnizonda veya 
başka garnizonlarda çalışan kişiler Genel Kurmay Karargahına ancak ziyaretçi olarak 
girebilirler. Savunmamız ekinde ibraz ettik. 1997 yılı ziyaretçi defterinde müvekkilin ismi 
bulunmamaktadır. Yani müvekkil ziyaretçi olarak dahi Genel Kurmay Kışlasına girmemiştir. 
İddianamede müvekkilin hangi görevi icra ettiği açıklanmamıştır. Daha doğrusu 
açıklanamamıştır. Çünkü başka hiçbir belge, hiçbir delil yoktur. Bir kişinin bir suça iştirak 
ettiğinin söylenebilmesi için birden fazla failin önceden bir işbirliği yapmaları ve bir suç 
gerçekleştirmeleri lazımdır ve suça iştirak ettiğinin söylenebilmesi için iştirak iradesiyle 
hareket etmesi ve suçun oluşumuna etki eden bir eylemde bulunması gerekir. Şimdi bu 
durumda müvekkilin iddia edilen suça iştirak ettiğinin kabul edilebilmesi için yaptığı görevin 
niteliğinin mahiyetinin belirlenmesi yerine getirdiği bu görevin hükümeti düşürmeye yönelik 
bir eylem olup olmadığı, hükümetin düşürülmesine bir etkisinin bulunup bulunmadığının 
ortaya konması gerekir. Sadece Batı Çalışma Grubunda çalışmış olmak görevlendirilmiş 
olmak yeterli değildir. Nitekim Cumhuriyet Savcısı da bunu yeterli görmemiş. Batı Çalışma 
Grubunda görev yapmış oldukları halde bir kısım sanıklar hakkında görevlerinin şüpheliler 
hakkında görevlilerinin mahiyetini göz önüne alarak koğuşturmaya yer olmadığına karar 
vermiştir. Müvekkil BÇG de herhangi bir görev almamıştır. BÇG de görev aldığı ve iştirak 
iradesiyle hükümeti cebren devirmeye yönelik, bu suça etkili illiyet bağı taşıyan bir görev 
yerine getirdiği hususunda ne iddianamede bir iddia vardır, ne de mahkumiyetine yeterli 
herhangi bir delil vardır. 

Sadece görev geçici giriş kartı verilmesine ilişkin belge müvekkilin Batı Çalışma 
Grubunda görev almadığını ispatlamaya yeterli değildir. Ayrıca hangi görevi aldığını ne gibi 
faaliyet yürüttüğünü ispatlamaya da elverişli değildir. Açıklanan sebeplerle müvekkilin suça 
iştirak ettiğine dair hiçbir delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini saygıyla talep 
ediyoruz.

 
64.A. Sanık MEHMET FARUK ALPAYDIN 09/05/2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde özetle (KLS. 55 VE 289);

 1995 Ağustos - 1998 Haziran ayları arasında Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik 
Harekât Dairesi (İGHD) Plan Şubede Plan Proje subayı olarak görev yaptığını, bölücü terör 
ve PKK ile ilgili çalışmalara katıldığını, 1997 Yılı Şubat - Ağustos ayları arasında İstanbul’da 
Silahlı Kuvvetler Akademisinde eğitime katıldığını, BÇG’de görev almadığını, 

BÇG’de çalışanların telefon rehberi ile ilgili olarak ifadesinde; (ifadesinin 3. 
sayfasında) telefon rehberinde adı geçenlerin kendisinin çalıştığı şubede görevli olduklarını, 
kendi çalıştığı şube ve dairedeki bazı kişileri tanıdığını, BÇG’de görev almadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

64.B. Sanık MEHMET FARUK ALPAYDIN Ankara 13. Ağır Ceza 



  

Mahkemesinin 2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 18.12.2013 tarihli 51. 
celsesindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Her ne kadar hakkımda sayın mahkeme nezdinde açılan davada Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak ettiğim iddiasında bulunulmuş 
ise de iddianamede belirtilen hususlarda iştirakim söz konusu olmadığı gibi maddeten de 
iddia edilen hususlara katılmış olmam bile mümkün değildir, belirttiğim bu maddi gerçeği 
kanıtlayabilmek açısından öncelikle özellikle iddianamede belirtilen döneme yönelik hizmet 
safahatımı kısaca özetlemek isterim.

 1993 yılında İstanbul Yeni Levent'te konuşlu Kara Harp Akademisinden Kurmay 
Yüzbaşı rütbesi ile mezun oldum, 2 yıl Keşan Edirne'de konuşlu 4. Mekanize piyade 
tugayında harekat ve eğitim şube müdürü olarak görev yaptım, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının 1995 yılı genel atamaları ile genelkurmay karargahına atandım, 1995 yılı 
Ağustos ayı başında göreve katıldım, İstanbul Küçük Yalı'da konuşlu Kara Kuvvetleri Lisan 
Okulundaki Arapça tekamül dil kursuna seçilmiş olmam nedeniyle kurs başlangıç tarihi olan 
Ekim 1996 ayına kadar, 95 ayına kadar, Genelkurmay Karargahında herhangi bir görev 
almadım, Arapça tekamül dil kursuna müteakip 1996 yılı Mart ayından itibaren 
Genelkurmay iç güvenlik dairesinde iç güvenlik ve terörle mücadele konularında binbaşı 
rütbesi ile plan subayı olarak çalıştım, 1996 yılı Eylül ayında özellikle bu tarihlere 
dikkatinizi çekmek istiyorum, 3 Mart 1997, 25 Temmuz 1997 tarihleri arasında 5 ay süre 
ile İstanbul Yeni Leventte konuşlu Silahlı Kuvvetler Akademisi 67. Dönem eğitimi için 
görevlendirildim.

 Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimi sadece kurmay subayların iştirak ettikleri 
devam mecburiyeti olan ve mezuniyete müteakiben 1 yıl terfi aldıkları önemli ve zorunlu bir 
eğitimdir. Silahlı Kuvvetler Akademisindeki eğitimime başlamak üzere 28 Şubat 1997 Cuma 
günü Genelkurmay Karargahındaki görevimden ilişiğimi kestim ve 3 Mart 1997 Pazartesi 
günü Silahlı Kuvvetler Akademi Komutanlığındaki eğitimime başladım, eğitim süresince 
İstanbul da olmam nedeniyle Ankara da Genelkurmay Karargahında Batı Çalışma 
Grubunun oluşturulması dahil Batı Çalışma Grubu ile ilgili tüm uygulamalardan veya bu 
yöndeki faaliyetlerden bilgim dahi olmadı.

1994 basımlı KKY 184/1 Kara Kuvvetleri Kurs ve Sınav Yönetmeliğine göre kursa 
katılım zorunludur.İzin, istirahat, hava değişimi gibi çeşitli nedenlerle kursun 1/3'üne 
katılınmadığı takdirde kurs kaybedilir, özlük hakları dışında izin ve disiplin dahil tüm 
haklarınız kurs komutanlığı yani Silahlı Kuvvetler Akademi Komutanlığı emrindedir, kurs 
süresince personele ek görev verilmez, asli hizmetten personel muaf tutulur, nöbet 
tutturulmaz ve kurs programına göre planlı tatiller dışında kursiyere izin verilmez, kısaca 
sayın mahkemeye bu aşamaya kadar sunduğumuz yazılı savunmalarımız ekinde dosya 
içeriğine dahil edilen bu mevzuat gereğince, kurs müddetince Silahlı Kuvvetler Akademi 
Komutanlığındaki bu eğitimden herhangi bir gerekçe ile Genelkurmay Karargahına 
Ankara'ya gelerek görev yapmam ya da ilave görev almam mümkün değildir.

 Sayın Başkan 1994 basımlı bu KKY 184/1 Kara Kuvvetleri kurs ve sınav 
önergesinin fotokopisinin ilgili bölümlerini sayın mahkemenize sunmak istiyorum, 25 
Temmuz 1997 tarihinde Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde düzenlenen mezuniyet 
törenine müteakiben Ağustos 1997 başında yeniden eksi görevime döndüm, Ekim 1997, 
Aralık 1997 ve Şubat 1998 tarihlerinde Arapça dilinde sırasıyla baraj dil sınavı, okuma ve dil 
bilgisi kompozisyon sınavların Ankara da, sözlü sınava ise İstanbul Küçük Yalı'daki Kara 
Kuvvetleri Lisan Okulunda katıldım, her 3 sınavda da başarılı oldum ve 1998 yılı Mart ayı 
başında Kahire askeri ataşe yardımcılığı görevine seçildim, buna bağlı olarak 1998 yılı 
Mayıs ayında Gata Tıp Fakültesi'ne tabur komutanı olarak atandım, bilahare de 1999 yılında 
1 yıl sonra Kahire askeri ataşe yardımcısı olarak Mısır'a gittim, Sayın Başkan yine ifade 



  

ettiğim bu hususları kapsayacak tarzda Genelkurmay Başkanlığından temin ettiğim hizmet 
safahatımın bir suretini derli toplu olması ve savunmama katkıda bulunması açısından 
mahkemenize sunmak istiyorum.

Silahlı Kuvvetler Akademi eğitimi dönüşünde Ağustos 1997 başında Genelkurmay 
Karargahındaki iç güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili önceki görevime devam ettim, bu 
süre zarfında Batı Çalışma Grubu ile ilgili herhangi bir görev almadım, Batı Çalışma Grubu 
ile ilgili herhangi bir toplantıya da katılmadım, Batı Çalışma Grubunun da herhangi bir 
evrakıyla uğraşmadım, bu hususlar özellikle Batı Çalışma Grubunun oluşturulmasında ve 
faaliyetlerinde görev dahi almadığı ve belirtilen tarihlerde genelkurmay karargahı dışında 
kursta olduğum, o tarihte daire başkanı olan Kenan Deniz ve şube müdürlüğü görevini ifa 
eden İdris Koralp ile benim gibi plan subayı olarak görev yapan Ruşen Bozkurt tarafından 
huzurdaki beyanlarıyla da teyit edilmiştir, bunlara ilave olarak Ağustos 1997 tarihindeki 
kurs dönüşümde kısa bir süre daha görev yaptığım bu genelkurmay karargahında şahsıma 
BÇG, Batı Çalışma Grubu ile ilgili herhangi bir görev verilip verilmediğinin aynı tarihte İdris 
Koralp'ten sonra şube müdürlüğü görevine başlayan ve bu görevi ifa eden Ümit Şahintürk'e 
sorulması halinde benden sonra sıra Ümit Şahintürk'tedir, BÇG de hiç görev bile almadığım, 
hiçbir bağlantımın olmadığı bir kez daha anlaşılabilecektir.

İddianamede bana yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak imzasız ve dijital bir çıktı 
olan Batı Çalışma Grubu giriş yetkisi evrak ekinde ve yine isimsiz, imzasız ve dijital bir 
çıktı olan telefon rehberinde ismimin geçmesi gösterilmekte ve bu belgelere dayanarak Batı 
Çalışma Grubunda çalışmış olabileceğim iddia edilmektedir.

İsmimin kimin tarafından yazıldığını dahi bilmediğim ve gıyabımda oluşturulan bu 
belgelerde çok sarih olarak muhtelif hatalar mevcuttur, savcılık soruşturmasında bana 
gösterilen bu evraklardan girmeye yetkili evrak ekinin imzasız ve dijital olmasının yanı sıra 
isimlerin yer aldığı ek listede isim ve rütbe gibi hususlardaki hatalı yazılımlar ve 
genelkurmay karargahında mevcut giriş kartlarına ilaveten ikinci bir kart uygulamasının 
olmaması gibi bariz hatalara rağmen böyle bir listede sadece ismimin yer almasının Batı 
Çalışma Grubunda çalıştığı anlamına gelmeyeceğini ayrıca belirtmek isterim,

 Zaten benden önce savunmalarını sunan diğer sanıklarda sarih ifadelerinde giriş 
yetkisi evrakı ile ilgili olarak maddi hataları açıkça belirtmişler böyle bir kart uygulamasının 
olmadığını ve kimseye özel bir giriş kartı verilmediğini huzurda açıkça ve ayrıntılı olarak 
ifade etmişlerdir, netice olarak şahsıma ne bir ilave giriş kartı verildi, ne de böyle bir evrak 
tarafıma tebliği edildi, telefon fihristinin ise isimsiz, imzasız, dijital bir çıktı olması, listede 
ismi geçenlerin isim ve rütbelerindeki yanlışlıklar ile birden fazla personele aynı telefonun 
tahsis edilmesi ve telefon numaralarının da aynı olması nedenleri ile doğru olmadığı 
kanaatindeyim, zaten Genelkurmay Başkanlığından konu ile ilgili talep edilen yazıda da 
genelkurmay karargahında telefon fihristi ile ilgili böyle bir uygulamanın ve ayrı bir telefon 
numaraları tahsisinin olmadığı belirtilmiştir, Genelkurmay Başkanlığının bu konudaki 
yazısı yazılı savunmalarımız ile birlikte dosya içeriğinde mevcuttur, aynı şekilde 
savunmalarını sunan sanıklarda beyanlarında açıkça ayrı bir telefon hattının 
olmadığını, mevcut sistemin kullanıldığını ayrıntılı olarak belirtmişler ve bu şekilde bir 
telefon rehberi oluşturulmasının bile imkansızlığını örnekleri ile açıklamışlardır, bu aşamada 
çok kısa olarak giriş yetkisi ve telefon rehberinin gerçeği yansıtmadığının sarih göstergesi 
olarak sadece bir kaç hatayı takdirlerinize sunmak isterim.

Benim tüm safahatım boyunca resmi yazışmalarda kullandığım ismim M. Faruk 
Alpaydın'dır, askerlikte önemli olan malumları olduğu üzere özellikle resmi yazışmalarda 
rütbe, kıdem ve ismin doğru ve kullanıldığı şekilde yazılmasıdır, giriş yetkisinde ilk ismim 
"M." olarak yazılmamış ve özellikle dikkatinizi çekmek istediğim husus rütbem "kıdemli" 
olarak yazılmıştır, iddianameye göre söz konusu evrakın yazıldığı tarih Mayıs 1997'dir, 
ancak benim kıdemli olduğum tarih Ağustos 1997'dir, Silahlı Kuvvetler Akademisine 



  

müteakiben, yani kıdemli olmadığım halde rütbem kıdemli olarak yazılmıştır, telefon 
fihristinde ise sınıf yani piyade "P." ile ilk ismin olan yine "M." yazıları yoktur, aynı yerde 
ve aynı maksatla ismimin rütbe ve kıdem durumumun eksik ve yanlış yazılması gerçekten 
dikkat çekicidir, konu ile ilgili rütbe ve kıdem safahatım ile rütbe, kıdem ve ismimin doğru 
yazıldığı Harp Akademileri diplomam, Silahlı Kuvvetler Akademisi diplomam ve 1998 yılı 
atama evrakım, bunlar resmi evraklardır, gerek belirtilen dönemlerde genelkurmay 
karargahında olmadığımın ve gerekse bu belgelerin gerçek durumu yansıtmadığının 
teyidi olarak yine bu aşamaya kadar ki savunmalarımız ekinde dosya içeriğine dahil 
edilmiştir.

Sayın Başkan iddianamede yer alan ismimin ve rütbemin yanlış ve eksik yazıldığı, 
giriş yetkisi ve telefon fihristi evrakları ile Genelkurmay Başkanlığımızdan temin ettiğimiz 
30 Ağustos 1997 tarihinden geçerli rütbe ve kıdem safahatım, 3894 numaralı Harp 
Akademileri diplomam ve 1998 yılı resmi atama evrakım ve iç güvenlik harekat dairesi künye 
defterinin bana ait olan sayfanın fotokopilerini yüce mahkemenize sunmak isterim, sunduğum 
bu evraklarda ismin, rütbe ve özellikle kıdem durumun ifade ettiğim şekilde doğru olarak 
yazılmıştır, 3 bölüm halinde takdim ediyorum Sayın Başkanım, yine iddianamede şahsıma 
isnat olunan suçlama ile ilgili olarak genelkurmay karargahında görev yaptığım dönemin 
sonlarına rastlayan 14 Haziran 1998 tarihli ve daire başkanı Kenan Deniz imzalı bir takdir 
belgesine yer verilmiş ve bu belgede delil olarak sunulmuştur, bu takdir belgesi içeriği 
itibari ile BÇG faaliyetlerine, yani Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik bir ibareyi 
dahi içermediği gibi görevden ayrılış sırasında verilen mutat bir takdir belgesidir, ayrıca bu 
takdir belgesinin kapsamı itibari ile tüm karargahlarda çalışmalarında başarılı görülen 
herkese aynı şekilde verilen en az 1 yıllık çalışmadan sonra ve özellikle görevden ayrılmadan 
önce tevdi edilen standart bir şerit rozet teklifinden bu takdir belgesinin ibaret olduğunu da 
belirtmek isterim, dolayısı ile söz konusu mutat ve standart olan ve BÇG ile ilgisi olmayan bu 
takdir belgesinin şahsıma yöneltilen suçlamanın delili olabilmesine bile olanak olmadığını bir 
kez daha huzurda vurgulamak istiyorum.

 Sayın Başkan iddianamede yer alan 14 Haziran 98 tarihli BÇG ile ilgili hiçbir 
ifadeyi içermeyen ve sadece şerit rozet teklifinden ibaret takdir belgesini yine yüce 
mahkemenize sunmak istiyorum, Sayın Başkan, Sayın Mahkeme Üyeleri bilahare muttali 
olduğum iddianame ve eklerinde sanık Aslan Daşlı'nın ifadesinde duyduğuma göre Batı 
Çalışma Grubunun Çevik Bir, İdris Koralp ve Faruk Alpaydın'ın kurduğunu belirttiği yer 
almakta ise de; dosyalarımızda mevcut olan hizmet safahatlarımız incelendiğinde sanık 
Aslan Daşlı'nın başka bir başkanlık bünyesinde görev yaptığı, dolayısı bir emir komuta 
ilişkimizin olmadığı ve genelkurmay karargahında çalıştığımız dönemin Ekim 1996, Şubat 
1997 tarihleri arasında sadece 3 aylık bir süre ile sınırlı bulunduğu görülecektir.

Sanık Aslan Daşlı'nın nasıl olupta hakkımda böylesine özellikle vurguladığım 
gerçek durum karşısında Batı Çalışma Grubunun kurulduğu tarih olan Nisan 1997 de Ankara 
ili dışında İstanbul'daki Silahlı Kuvvetler Akademisindeki eğitimim nedeniyle genelkurmay 
karargahında görevli bile olmadığı dönemi kapsayacak şekilde böyle bir beyanda 
bulunabilmesinin açıklanabilir izah tarzı dahi yoktur, binbaşı rütbesinde görevim itibari ile 
hiçbir yetkim olmamasına rağmen eğer Batı Çalışma Grubunun kuruluşuna katkıda bulunan 
birisi olsaydım herhalde kursum iptal edilir, 9 ay sonra tayin olmaz ve Batı Çalışma 
Grubunda daha uzun süre çalışmak durumunda olurdum diye düşünüyorum.

Ayrıca dönemin genelkurmay harekat başkanı olan Çetin Doğan'ın huzurdaki Batı 
Çalışma Grubunu kendilerinin kurduğu ve Batı Çalışma Grubunun başkanı olduğu 
yönündeki beyanları ile yine daire başkanımız Kenan Deniz ve şube müdürümüz İdris 
Koralp'in de belirtilen dönemde kursta olmam nedeniyle Batı Çalışma Grubunda görev 
almadığıma dair iadeleri salt bu yönüyle bile sanık Aslan Daşlı'nın beyanlarının gerçek dışı 
olduğunu kanıtlayan hususlar olarak özellikle vurgulamakta fayda görmekteyim.



  

Dosya içeriğinde bulunan Batı Çalışma Grubuna yönelik tüm belgelerin kimler 
tarafından hazırlandığının ve imzalandığının ayrı ayrı iddianamede zikredildiği maddi bir 
olgudur.

Bu belgelerde özellikle iddianamenin 1223'üncü sayfasında CD-5, BÇG Bornova 
Ziya klasöründe görev bölümü.doc isimli ve Batı Çalışma Grubu planlama bölümü 
başlıklı 4 sayfalık belgede çalışan personel ile ilgili olarak isim ve rumuzların yer aldığı 
bu belgeleri hazırladığı belirtilenlerin isimleri karşılığında da plan 1'den plan 10'a 
kadar rumuzlara yer verildiği, ancak bu belgede plan 4 rumuzunun ve dolayısıyla benim 
ismimin olmadığı da açık olarak görülecektir.

Genelkurmay karargahında görev yaptığım dönemde bölücü terör örgütüne yönelik 
yürütülen faaliyetlerde hazırladığım tüm belgelerde sürekli olarak tarafımdan plan 4 rumuzu 
kullanılmıştır, görevim ile ilgili olarak bana tahsisli olarak nitelendirilebilecek bu rumuzun 
Batı Çalışma Grubu ile ilgili hiçbir belgede açıklamada veya sair hususlarda yer almadığı da 
sarih bir olgudur, dolayısıyla şahsım tarafından kullanılan plan 4 rumuzunun hiçbir 
belgede dahi yer almamış olması iddia edilen dönemde hem genelkurmay karargahında 
görevli bile olmadığımın ve hemde Batı Çalışma Grubu ile ilgili hiçbir faaliyet görev dahi 
ifa etmediğimin kanıtı olarak ayrıca sayın mahkemenin dikkatine sunmak isterim.

İddianame 8'inci klasör 267 A, 9'uncu klasör 481 A numaralı iç güvenlik harekat 
dairesi plan şube müdürlüğü görev bölümü isimli evrak incelendiğinde iç güvenlik plan 
şube müdürü Ümit Şahintürk'ün Ağustos 1997 başında, yani ben kurstan döndüğümde göreve 
başladıklarında hazırlanan BÇG ile ilgili görevlerimizin ve ifadelerin yer almadığı, sadece 
kadro görevlerimizi içeren ve doğru olan bu evrakta, rumuzumun plan 4 ve telefon 
numaramın ise gerçek olmayan telefon fihristinde belirtilen ve 4 kişiye de aynı anda tahsis 
edildiği iddia edilen 2590 numaralı telefon yerine gerçek olan ve görev yaptığım dönemde 
de kullandığım genelkurmay santraline bağlı 2752 numaralı telefonun telefon numarasını 
da içerdiği de bu evrakta görülecektir.

Sayın Başkan iddianamede bulunan ve rumuzların yer aldığı ancak bana ait olan 
plan 4 rumuzunun yer almadığı BÇG planlama bölümü isimli evrak fotokopisi ile Eylül 
1997 de hazırlanan yine iddianamede yer alan rumuzumun ve telefon numaramın doğru 
ve açık olarak yer aldığı iç güvenlik harekat dairesi plan şube müdürlüğü kadro görev 
bölümün yine Sayın Mahkemenize sunmak istiyorum, son sunduğum belgedir.

Sonuç olarak iddianamede belirtilen süreç içinde safahatımda belirttiğim şekilde 
genelkurmay karargahında hiçbir yetkisi olmadan ve mahiyetinde de hiç kimse yokken 
binbaşı rütbesi ile çalıştığım dönemde Batı Çalışma Grubunda görev almadım, Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili hiçbir toplantıya katılmadım, Batı Çalışma Grubunun hiçbir 
evrakı ile uğraşmadım, Batı Çalışma Grubunda çalıştığım ya da herhangi bir evrakı ile 
uğraştığım dosyamda herhangi bir bilgi ve belge de mevcut değildir, ayrıca BÇG ile ilgili 
hiçbir evrakta da ismim geçmemektedir, BÇG de görev aldığını beyan edenlerin de benim 
çalıştığıma dair de herhangi bir ifadeleri de bulunmamaktadır.

 1995-998 yılları arasında genelkurmay karargahında iç güvenlik harekat dairesinde 
çalışmama rağmen belirtilen dönemde İstanbul da konuşlu Silahlı Kuvvetler Akademi 
eğitiminde olduğum için ne kurs esnasında ne de sonrasında Batı Çalışma Grubunda görev 
almadım, eğer görev almış olsaydım bir asker olarakta bunu da açıkça ifade ederdim, çünkü 
tüm meslek yaşantım boyunca kanun ve hukuk gözeterek sadece görevimi yaptım, hep dürüst 
ve adil oldum, ne hükümete, ne devlete, ne vatanıma, ne de milletime karşı yanlış yaptım, 
Ancak bir şüphe uğruna 14 aydan da fazla tutuklu kaldım, belirttiğim bütün hususlara ilişkin 
tüm bilgi ve belgeler bu aşamaya kadar temin edebildiğimiz, savunmamı teyit eden hususlara 
ilişkin resmi yazılar dosyamda mevcuttur, bu kapsamda şahsıma isnat olunan suçtan dolayı 
Sayın Mahkemenizce beraatıma karar verilmesini saygılarımla arz ederim, Sayın Başkan 
belirttiğim bütün hususları içeren yazılı savunmamı da son olarak sayın mahkemenize 



  

sunmak istiyorum arz ederim."
"Şimdi bu savunmanızda belirtilen dönemde Batı Çalışma Grubunda çalışmadığınız 

söylediniz, şimdi burada yargılamanın başlangıcından beri özellikle üst rütbeli sanıklar 
savunmalarında buradan sanıklar ve vekilleri kendilerine sorduklarında Batı Çalışma 
Grubunda ben çalışıyor muyum? şeklindeki sorulara tek tek şahısları hatırlayarak bu kişinin 
çalışmadığını sorulan sorular üzerine söylemişlerdir, şimdi Başsavcılığımızda verilen 
ifadelere baktığımız zaman sanık İdris Koralp savunmasında 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu konulu belge ile ilgili Ünal Akbulut, Ruşen Bozkurt, Ziya Batur ve Faruk 
Alpaydın'ın bu belgeyi bunlardan birisinin hazırladığını söylüyor, yine 29 Nisan 1997 
tarihli belge ile ilgili aynı şeyi söylüyor, şimdi burada o dönem Batı Çalışma Grubunun 
faaliyetlerinin özellikle belgelerin hazırladığın dönemde sizin kendisinin emrinin altında 
çalıştığını söylüyor, bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?"

 "Benim atamam safahatımda da belli iç güvenlik harekat dairesi plan şubede plan 
subayı olarak atandım, savunmamda da belirttiğim şekilde belirttiğim dönemde kursta, 
ondan önce de Arapça kursunda bunun dışında genelkurmay da görev yaptım, ancak BÇG de 
çalışmadığımı ifade ediyorum, İdris Koralp'in 4 tane plan subayından biriyim, ancak İdris 
Koralp'e de burada huzurdaki sorgulamalarında sormuştuk, benim BÇG de görev almadığımı 
ifade etmişlerdi, 4 plan subayından 1'i hazırlamış olabilir diye geçiyor iddianamede de 
dolayısıyla benim hazırladığım konusunda herhangi bir şey yoktur."

"Yani o dönem şöyle emrinde çalıştığına vurgu yaparak bunlardan biri hazırlamıştır 
şeklinde."

 "Biri hazırlamış olabilir diye hatırlamamış ama kimlerin hazırladığı plan 
rumuzlarından onu savunmamda da arz ettim, belli olduğu kanaatindeyim."

64.C. MEHMET FARUK ALPAYDIN MÜDAFİİ AV. LEVENT KOÇER'İN 
SAVUNMASI 

 " Sayın başkan, sayın üyeler ben müvekkilim Mehmet Faruk Alpaydın'ın biraz 
önceki huzurdaki savunmalarına aynen iştirak etmekle birlikte savunmasında zikrettiği ancak 
önemle üzerinde durulmasını, vurgulanmasında fayda mülahaza ettiğimiz bazı hususlara 
değinmek suretiyle savunmamızı nihayetlendirmek istiyorum. 

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki müvekkil Mehmet Faruk Alpaydın hakkında 
isnat olunan suçun suç tarihi olarak iddianamedeki ifadesiyle 28 şubat 1997- 18 Haziran 
1997 tarihlerinin vurgulandığı aşikar. Bu aşamaya kadar özellikle soruşturma safhasında ve 
bilahare tutukluluk halinin incelenmesine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerde sayın 
iddia makamınca da belirtilen 4 nisan 97, 10 nisan 97 veya diğer tarihlere yönelen batı 
çalışma grubuna ilişkin belgeler ile ilgili olarak müvekkilimi ilgilendiren herhangi bir unsur 
bulunmadığından ve özellikle ilgisi de bulunmadığından bugüne kadar bu belgelerin 
müphemliğine ilişkin diğer sanıkların beyanlarını da gözeterek bu belgelere yönelik herhangi 
bir beyanda bulunmanın müvekkil açısından gerekli olmadığı inancındayım. 

Müvekkilim tarafından tüm hizmet safahatı, görev yerleri de belirtilmek suretiyle 
savunması kendisi tarafından sunulmuş olup bu aşamada sadece isnat olunan suça iştirakin de 
fiilen mümkün olmadığını bazı ufak ayrıntılarıyla belirtmekte fayda görüyorum. 

Şimdi iddianamede belirtilen suç tarihleri itibariyle değerlendirildiğinde dosya 
içeriğine dahil olunan tüm belgelerde özellikle genelkurmay başkanlığınca gönderilen yasal 
delil mahiyetindeki yazılarda müvekkilimin mart 97, ağustos 97 tarihleri arasında 
genelkurmay karargahında görevli dahi olmadığı, bu tarihlerde İstanbul silahlı kuvvetler 
akademisinde kursta bulunduğu tartışmasız bir gerçektir. 

Talebimize istinaden genelkurmay başkanlığınca gönderilen dosya içeriğine dahil 
edilen 21 mayıs 2012 tarihli yazı ekinde müvekkilimin hizmet safahatında ve diplomalarında 



  

3 mart 97- 25 temmuz 97 tarihlerini kapsayan dönemde İstanbul silahlı kuvvetler 
akademisinde kurs gördüğü, yine 2 Ekim 95- 16 şubat 96 tarihleri arasında İstanbul 
Küçükyalı'da kursda bulunduğu, yine genelkurmay başkanlığının 19 Kasım 2012 tarihli 
yazısı ve eklerinde de müvekkilimin anılan tarihlerde silahlı kuvvetler akademisinde öğrenim 
gördüğünün, fiilen bu ilde bulunduğunun akademik kurul karar defteri sureti, diploma ile 
teyit edildiği de sarih bir göstergedir. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde ise biraz önce belirttiğim şekilde iddianameye 
istinaden suç tarihlerinde Ankara'da genelkurmay karargahında görevli dahi olmadığı 
kanıtlanmış olan müvekkilim Mehmet Faruk Alpaydın açısından isnat olunan suçu 
işlemesinin bile olanaksızlığını, iddia olunduğu şeklinde 10 nisan 1997 tarihli emir ile 
oluşturulan batı çalışma grubu olarak adlandırılan çalışma grubu içerisinde yer almasının 
veya bu çalışma grubunun faaliyetine iştirak etmesinin bile imkansızlığını tekraren 
vurgulamak isterim. 

Kaldı ki yine iddianamede iç güvenlik harekat dairesi plan şube müdürlüğü görev 
bölümü isimli evrak incelendiğinde iç güvenlik plan şube müdürlüğüne atanan tüm 
personelin kadro görev yerleri ile birlikte yazışmalarda kullandıkları kodları isim ve 
rütbeleri ile birlikte olduğu görülmektedir. Tüm batı çalışma grubuna ilişkin belgelerde 
iddianamede belirtilenler de dahil olmak üzere delil olarak sunulan belge ve yazıların kimler 
tarafından hazırlandığı, hazırlattırıldığı veya imzalandığı ayrı ayrı belirtilmiş, bir kısım 
sanıklarca da bu husus teyit edilmiştir. 

Bu tüm belgeler incelendiğinde özellikle iddianamenin 1223. sayfasında belirtildiği 
şekli ile 4 sayfalık olan o belgede çalışan personel ile ilgili olarak isim ve rumuzların yer 
aldığı, gerek bu belge ve gerekse belirttiğim iş bölümüne ilişkin belgeler birlikte 
değerlendirildiğinde belgeleri hazırlayan isimlerin karşılığında PL1'den PL10'a kadar 
biraz önce belirttiğim iç güvenlik harekat dairesi plan şube müdürlüğü görev bölümü 
isimli evrakta yer alan kadro görevini ifa eden personele tahsisli yazışma kodları, 
rumuzların bulunduğu görülecektir. 

Ancak batı çalışma grubu ile ilgili iddianamede yer alan tüm belgelerde plan 4 
rumuzunun yer almadığı ise ayrı bir gerçektir. Bu rumuz müvekkil Mehmet Faruk 
Alpaydın'a ait olan, atama yeri olan görevi sırasında kullanması gereken rumuz olup batı 
çalışma grubuna ilişkin belgenin hiçbirinde bu rumuzun yer almaması müvekkilimin bu 
dönemde genelkurmay karargahında dahi görevli olmadığının da sarih bir göstergesidir. 
Başka bir ifade ile iddianame ve eklerinde sunulan hiçbir belgede gerek müvekkilim Mehmet 
Faruk Alpaydın'ın ve gerekse görev yaptığı kısa süreçte kendisine tahsisli yazışma kodu, 
rumuzun bulunmadığı aşikardır. 

Belirttiğim tüm bu hususlar bu aşamaya kadar sayın mahkemeye savunmalarını 
sunan diğer sanık beyanlarıyla teyit edilmiştir. Sanık İdris Koralp özellikle iç güvenlik 
harekat dairesi şube müdürü olarak görevli olduğu dönem itibariyle müvekkilime batı 
çalışma grubuyla ilgili olarak herhangi bir görevlendirme cihetine gidilmediğini, bu hususun 
zaten olanaksızlığını, zira maddi delillerle kanıtladığımız gibi belirtilen tarihlerde 
genelkurmay karargahında görevli olmadığını, her ne kadar mahiyetinde plan subayı olarak 
müvekkilimin atandırıldığını ancak batı çalışma grubunun oluşturulması faaliyeti ve 
devamında müvekkilimin dahlinin söz konusu olmayacağını açıkça ifade etmiştir. 

Bu bağlamda biraz önce sayın iddia makamının müvekkile sorduğu soru ile ilgili 
kısa bir açıklama yapmak isterim. Sayın iddia makamınca bu aşamaya kadar gerek 
soruşturma evresinde ve gerekse huzurda ifade veren sanıkların beyanları arasında bazı 
çelişkiler olduğu sarih bir gösterge, zira İdris Koralp'in soruşturma aşamasında vermiş olduğu 
ifadede sadece mahiyetinde bulunan atama yeri itibariyle görev yaptığı iddia olunan 4 plan 
subayından bahsedilmiş, hiçbir şekilde batı çalışma grubuna ilişkin olan belgeleri 
müvekkilimin hazırladığına yönelik hiçbir beyanda bulunulmamış, kaldı ki bu husus 



  

huzurdaki ifadelerinde açık olarak daha da açıklayıcı olarak ifade edilmiştir. 
Dolayısıyla bu belgenin bir tanesinde hatta hazırlık aşamasında sanıklardan Ünal 

Akbulut tarafından düzenlendiği ifade edildiği göz önüne alındığında iddia makamının 
soruşturma aşamasında müvekkilin batı çalışma grubunda görev aldığına yönelik kısmen 
isnada da ifade edilecek tarzda müphem bir takım beyanlarının yasal delillerle hiçbir şekilde 
bağdaşmadığını sayın mahkemenin takdirine bir kez daha sunmakta fayda görmekteyim. 
Aynı şekilde iç güvenlik harekat daire başkanı olduğunu zikreden Kenan Deniz de huzurdaki 
beyanlarında müvekkilimin batı çalışma grubunda görevli olmadığını ve bunun 
olanaksızlığını, zikredilen tarihlerde genelkurmay karargahında dahi görevli olmayıp 
İstanbul'da kursta bulunduğunu ifade etmesi karşısında yazılı delillerle kanıtlanan hususların 
sıralı amirlerce de teyit edildiğini belirtmekte fayda görmekteyiz. Bu husus Ruşen Bozkurt'un 
ifadelerinde de tekrar teyit edilmiştir. Ayrıca müvekkilin Ağustos 1997 tarihinde silahlı 
kuvvetler akademisi kursundan döndükten kısa sonra, kısa bir süreyi nisar eden genelkurmay 
karargahındaki görevi sırasında batı çalışma grubu ile ilgili görev almadığı, kendisine sadece 
iç güvenlikle ilgili görevlerin tevdi edildiği, o tarihte amiri konumunda bulunan şube müdürü 
Ümit Şahintürk'e de sorulabilecek ve gerçek durum bir kez daha ortaya konabilecektir. 

Sayın başkan, sayın üyeler öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki müvekkil hakkında 
isnat olunan suçu işlediğine dair sadece 2 tane belgeden bahsedilmektedir. 

Bunun bir tanesi soruşturma safhasında sunduğumuz müvekkilimin genelkurmay 
karargahında görev yaptığı süreçte iddia olunan BÇG ile herhangi bir faaliyetinin, iştirakinin 
mümkün olamayacağının kanıtlayan, lehine olan hiçbir delile de yer verilmemesi bilakis tam 
tersine iddianame sayfa 218'de bu suçun delili olarak gösterilmeye çalışılan iç güvenlik daire 
başkanı Kenan Deniz tarafından imzalanan takdir belgesidir. Ancak bu takdir belgesinin 
içeriği incelenmeksizin dikkat çekici husus takdir belgesinin 14 haziran 1998 tarihine 
içerdiği gerçeğidir. Başka bir ifade ile iddianamede belirtilen suç tarihlerinden yaklaşık 1 
sene sonrasında müvekkile verilen takdir belgesi olarak adlandırılan belge suç delili olarak 
sunulmaktadır. Kaldı ki bu takdir belgesinin içeriğinde diğer bazı takdir belgelerinde 
görüldüğü gibi batı çalışma grubu veya bu grubun faaliyetlerine yönelik hiçbir emare dahi 
bulunmadığı gibi yine hatalı bir nitelendirme ile her ne kadar takdir belgesi olarak 
adlandırılmışsa da bu belgenin sadece bir şerit rozet teklifi olduğu da gözardı edilmektedir. 

Bu şerit rozet teklifinin ne zaman, hangi amaçla müvekkile verildiği kendi 
savunmasında ayrıntılarıyla ifade edilmiştir. Bu aşamada sadece tekraren bu takdir belgesinin 
bir delil olarak vasıflandırılmasının gerek içeriği ve gerekse veriliş amacı ve tarihi ve yine 
iddianamede belirtilen diğer takdir belgeleri ile bile içerik itibariyle uyuşmazlığını, 
dolayısıyla delil olarak vasıflandırılmasının bile olanaksızlığını vurgulamakla yetineceğim. 

Sayın başkan, sayın heyet müvekkile isnat edilen suça yönelik olarak iddia 
makamınca iddianamede belirtilen bu yegane belge ile birlikte bu aşamaya kadar 
huzurunuzda gerçek olamayacağı ayrıntılarıyla açıklanan telefon fihristi ve giriş yetkisi 
isimli listede isminin bulunduğu belirtilmektedir. Söz konusu imzasız dijital bir liste olan bu 
telefon defteri ve giriş yetkisi isimli belgelerin gerçeklik unsuru taşımadığı, içerik itibariyle 
hatalı ve oluşturulmasının bile imkansızlığı gerek müvekkilim ve gerekse şimdiye kadarki 
sanık ve vekillerinin ayrıntılı açıklamalarıyla sayın mahkemeye sunulmuştur. Bu nedenle 
tekraren bu gerçek olmayan belgenin içindeki hatalar, yanlışlar gerçek bir belge olarak 
nitelendirilemeyeceğini ilişkin aynı hususlara bir daha bir daha değinmek istemiyorum. 
Ancak her iki belge ile ilgili olarak sadece önemli olan bir hususu vurgulamak 
gerekmektedir. Sayın iddia makamınca hazırlanan iddianameye göre müvekkilim bir CD 
içeriğinde yer aldığı belirtilen imzasız ve hatalı bilgiler içeren telefon fihristi ve özel giriş 
yetkisi şeklinde isimlendirilen iki belgeye atfen müsnet suçu işlediğinde bahisle 
cezalandırılması talep edilmektedir. Kısaca genelkurmay karargahında batı çalışma grubu 
olarak adlandırılan çalışma grubuna ilişkin özel bir telefon ağının teşkil edildiği hatta bu 



  

çalışma grubunun faaliyet gösterdiği alana girmeye yetkili kılınan bir takım personele de özel 
giriş kartının verildiği belirtilerek müvekkil açısından sadece bu iki sözde belge delil olarak 
sunulabilmektedir. 

Şimdi sayın mahkemeye soruşturma aşamasında özellikle iddia makamınca 
sanıkların sadece ve sadece aleyhlere olan aleyhine olabilecek hususlara yer verildiği, lehte 
olan soruşturma safhasında sunulan resmi belgelere itibar dahi edilmediğini kısaca bir belge 
ile ispatlamak isterim. Zira soruşturmanın başlangıcında ve bilahare vaki talebimize 
istinaden genelkurmay başkanlığınca gönderilen 2 temmuz 2012 tarihli yazılı cevapta 
genelkurmay karargahında batı çalışma grubu ile ilgili herhangi bir dahili telefona 
sisteminin kurulduğuna dair bir kaydın bulunmadığı gibi batı çalışma grubu alanına giriş 
yetkisi olarak adlandırılabilecek özel bir giriş kartı yetkisini içeren ilave bir giriş kartı 
sisteminin varlığına ilişkin olarak hiçbir belge, bilgi ve kaydın bulunmadığı bildirilmiştir. 
Başka bir ifade ile genelkurmay başkanlığı iddia olunanın aksine genelkurmay karargahında 
ilave bir telefon rehberi sisteminin özel giriş kartı sisteminin bulunmadığını sarih olarak ifade 
etmiş, genelkurmay başkanlığının bu resmi yazısı da soruşturma aşamasında tarafımızdan 
sayın iddia makamına sunulmuştur. Ancak iddianame veya eklerinde tarafımıza, talebimize 
istinaden gönderilen ve iddia makamına da sorulan bu resmi yazıya dahi yer verilmemiş 
olması hatta bu hususta soruşturma safhasında doğruluğunun teyit açısından genelkurmay 
başkanlığından herhangi bir bilgi veya belge isteminde bulunmaktan imtina edilişi de oldukça 
dikkat çekicidir. Kaldı ki böylesi bir teyit isteminden ziyade iddia makamınca bilahare bilgi 
edinme hakkımızın kullanılmasına yönelik taleplerimizin soruşturmanın gizliliği babında 
genelkurmay başkanlığınca cevaplandırılmadan önce soruşturma savcılığından bilgi 
sorulmasının istenilmesi şeklinde bir uygulamaya dönüştürülmesini de ayrıca dikkat çekici 
bir olgu olarak sayın mahkemenin takdirlerine sunmak isterim. 

Sayın başkan, sayın üyeler genelkurmay başkanlığınca varit olmadığı veya herhangi 
bir telefon sistemi, özel giriş kartı düzenlemesi gibi bir düzenlemenin varlığını gösteren 
hiçbir bilgi, belge ve kayıt olmadığına ilişkin resmi yazıları müvekkilime isnat olunan suç 
tarihlerinden 1 sene sonrasına insar eden ve batı çalışma grubu ile hiçbir alakası dahi 
bulunmayan şerit rozet teklifi bunu kanıtlayan resmi yazılar gözetilmeyerek içeriğine bile 
değinilmeksizin gerçek olmadığı aşikar olan imzasız hatalı bir listeye itibar ederek sadece bu 
iki listeden de ismi bulunmasından bahisle Türkiye cumhuriyeti hükumetini cebir ve şiddet 
kullanarak devirmeye iştirak suçunun delili maddi unsur olarak nitelendirilebilmesini 
hukukilik yönünden de açılayabilmeye olanak dahi bulunmamaktadır. 

Diğer yandan söz konusu listelere yönelik olarak sadece bu listeleri yazdığı 
belirtilen genelkurmay karargahında görevli sivil memurların bu derecede hatalı isim, rütbe, 
görev yerleri itibariyle gerçek durumu yansıtmayan belgeleri hazırlayabilmelerinin bile 
olanaksızlığını da vurgulamakta ayrıca fayda görmekteyim.

 Tüm bu hususlar kapsamında müvekkilim Mehmet Faruk Alpaydın'ın iddianamede 
belirtilen tarihlerde genelkurmay karargahında fiilen görevli bile bulunmadığının kanıtlanmış 
olması gerek bu hususun ve gerekse batı çalışma grubu olarak adlandırılan çalışma grubunu 
dahilinde hiç görev almadığı gibi herhangi bir faaliyetine iştirak dahi etmediğinin diğer sanık 
beyanlarıyla da teyit edildiği, iddianamede zikredilen batı çalışma grubuna ait hiçbir belgede 
aksini ileri sürebilecek hiçbir emarenin dahi bulunmadığı gerçeğine istinaden müsnet suçtan 
beraatına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim."

65.A. Sanık MEHMET ŞİNASİ ÇALIŞ 14.04.2012 tarihinde cumhuriyet 
savcılığına verdiği ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 295); 

"1996 yılı Temmuz ile 1998 yılı Ağustos ayları arasında Genelkurmay Lojistik 
Başkanlığı İstihkam Dairesi Nato Altyapı Şubesinde Karar Proje Subayı olarak çalıştığını,  



  

Batı Çalışma Grubunun Türkiye genelinde irtica ile ilgili araştırmalar yaptığını 
bildiğini, 26 Mayıs 1997 tarihinden itibaren birbuçuk ay süre ile Batı Çalışma Grubu 
içerisinde yer aldığını, Şube Müdürünün Lojistik Komutanlığında sıralı olarak silsile ile 
görevlendirme yazısını kendisine tebliğ ettiğini  ve kendisine “Genelkurmayın altında bir 
bölüm var oraya gidersin ne olduğunu öğrenir, nasıl bir görev olduğunu gelip bize de 
anlatırsın” dediğini, İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanlığı emrinde kısa bir süreliğine 
çalıştığını, bunun sebebinin ismini hatırlayamadığı aynı yerde çalışan bir binbaşı arkadaşının 
başka bir birliğe atanması olduğunu, bu nedenle esas görevinin yanında kısa bir süreliğine 
BÇG’de görevlendirildiğini, BÇG’nin Genelkurmay karargâhında alt bölümde büyük bir 
salonda faaliyet gösterdiğini, İGHD’ye bağlı bir yer olduğunu, buraya herkesin girmesinin 
mümkün olmadığını, özel kart ile girilen bir bölüm olduğunu, ek görev olarak çalışması 
sebebiyle BÇG hakkında fazla bir bilgi sahibi olmadığını, BÇG alanında kendi işlerinin 
yoğun olması sebebiyle kendi işlerini yürüterek orada çalıştığını, BÇG içerisinde aktif olarak 
herhangi bir faaliyete katılmadığını, plan içerisinde yer almadığını, Genelkurmay Başkanının 
bilgisi dahilinde II.Başkanın emri ile kurulduğunu ve çalıştığını düşündüğünü, Batı Çalışma 
Grubunun Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinden görevlendirilen kişilerden oluştuğunu, şu an 
isimlerini hatırlamadığını, birlikte gözaltına alınan devre arkadaşı Mustafa BABACAN’ı 
hatırladığını, BÇG’de çalışan diğer arkadaşlarının da devamlı BÇG odasında durmadıkları 
için onların da ikiz görev olarak bu işi yaptıklarını tahmin ettiğini, Çetin DOĞAN imzalı Batı 
Çalışma Grubu şemasında belirtilen planlama bölümü odasına girip çalıştığını, 

BÇG toplantılarının Harekât Başkanı koordinatörlüğünde yapılmakta olduğunu 
düşündüğünü, herhangi bir toplantıya katılmadığını, Batı Çalışma Grubunun irticai olaylar 
üzerine faaliyet yürüttüğünü, BÇG’de medyaya yansıyan irticai olayların görüşüldüğünü ve 
tespit edildiğini düşündüğünü, bu dönemde bazı insanların mağdur olduğunu düşündüğünü,  

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konseptinde 1-b-10 
bendinde belirtilen “Ciddi ve köklü tedbirler alınamaz ise, önümüzdeki birkaç yıl içinde 
müdahale etme ve önlem alma imkanının bile kalmayacağı değerlendirilmektedir”den 
kastedilenin askeri müdahale olduğunu konseptin 2-e bendinde belirtilen “irtica ile 
mücadelede işbirliği yapılacak diğer unsurlar”dan kastedilenin medya olduğunu, o dönemde 
televizyon ve gazetelerde Fadime ŞAHİN, Müslüm GÜNDÜZ, Aczimendiler v.b.haberlerin 
psikolojik harekât orjini olduğunu, 2-a-f bendinde “personelin temizlenmesi”nden 
kastedilenin bu şekilde bir uygulama ile herhangi bir çatlak sesin çıkması ve çeşitliliğin 
önlenmesinin sağlanması olduğunu, 3.sonuç kısmında geçen “Atatürkçü güçler”den 
kastedilenin Atatürkçü Düşünce Dernekleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme gibi dernekler 
olabileceğini,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında 1-a bendinde 
belirtilen ifadelerin sivil idarenin işleyişine müdahale olduğunu, 1-c bendinde belirtilen 
ifadelerden kamuoyu oluşturulacağının anlaşıldığını, 2-b bendi ile ilgili olarak “pasifize 
etme”nin ise kimsenin bilmediği küçük düşürücü hareketleri toplum önüne sermek ya da 
kendilerine iftira atmak şeklinde  gerçekleştirilebileceğini, 12 nolu faaliyet d bendinde 
“Siyasi parti ve belediyelere karşı tedricen artan örtülü ve psikolojik harekât tedbirlerinin 
uygulanacağı” ifadesinden İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayip ERDOĞAN, Kayseri 
Belediye Başkanı Şükrü KARATEPE, Sincan Belediye Başkanı Bekir YILDIZ, Sultanbeyli 
Belediye Başkanı Ali Nabi KOÇAK hakkında basında çıkan haberler ve neticesinde 
gerçekleşen yargılama süreçleri, böyle bir çalışmanın sonucu mudur şeklindeki soruya 
verdiği ifadesinde; Batı Çalışma Grubunun organize ettiği olaylara benzediğini,

  Belgenin 24- c-3 bendinde basın ve yayın organlarında “Aczimendi, Üfürükçü 
Hoca ve Aczimendi” gibi konuların sürekli gündemde tutulması ile ilgili olarak ifadesinde; 
kamuoyu oluşturma faaliyeti ve ileride yapılacak olan faaliyetlere gerekçe oluşturulmasını 
sağlamak istendiğini, bu çalışmaların yasal dayanağının olduğunu düşünmediğini, hukukdışı 



  

bir faaliyetin sözkonusu olduğunu, 
Batı Çalışma Grubu çalışanı olarak gösterilerek kendisine takdir verilmesi ile ilgili 

ifadesinde; BÇG’de çalışan herkese verildiğini,  
Batı Çalışma Grubunda görev alan ve Batı Çalışma Grubu çalışma alanına giriş 

yetkisi verilen personel listesinde (gir-yet.doc)  isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; 
BÇG’de görevlendirilen kişilerin isimlerinin bulunduğu bir liste olduğunu, 

 (Savcılık tarafından BÇG belgelerinin kendisine gösterilmesi üzerine) Daha önce 
ifadelerinde belirttiği gibi, kendisinden önceki görevlinin isminin Aydın KARAŞAHİN 
olduğunu hatırladığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
65.B. Sanık MEHMET ŞİNASİ ÇALIŞ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 11.12.2013 tarihli 47. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

"Ben soruşturma aşamasında emniyette verdiğim ifadeyi genel olarak kabul 
ediyorum, sadece giriş kartları konusundaki cevabım yanlıştır. Bu konu bugüne kadar bir 
çok kişi tarafından defalarca anlatılarak doğrusu ortaya koyulmuştur. Ancak Savcılıkta 
verdiğim cevapla uykusuz, yorgun bir durumda ve soruların bütününü görmeden 16 yıl 
önceki olaylarla ilgili olarak o anda verilen cevaplardır. Ayrıca sanırım olabilir belki 
şeklindeki kelimeler sehven, öyledir, olmuştur şeklinde kaydedilmiştir. İfadeden iddianameye 
geçilirken de birçok soruda bu tür hatalar yapılmıştır. Yanılgılara neden olabilecek bu önemli 
hususun verdiğim ifadeler değerlendirilirken göz önünde bulundurulmasını talep ediyorum. 
Çünkü iddianamede de görüldüğü gibi herhangi bir faaliyetin olduğunu ve benim de 
katıldığımla ilgili somut bir delil bulunamamıştır. Soruların tamamında ilgi alanım dışında 
ve daha önce karşılaşmadığım konular hakkında düşüncelerim sorulmuştur.

 Bu soruların doğru cevaplarını bilmiyorum. Verdiğim cevapların sadece basit 
tahmin ve yorumlardan ibaret olduğu da açıkça ortadadır. Bu yüzden farklılıklar karşısında 
şimdi yapacağım savunmanın esas alınmasını talep ediyorum. 

Silahlı Kuvvetlerde tayin ve izin dönemi olması nedeniyle tayini çıkan bir 
arkadaşımın yerine söz konusu olan göreve ben kısa bir süre için Haziran 1997'de Lojistik 
Başkanlığından geçici olarak görevlendirildim. Ben istihkam subayıyım, istihkamcılığa 
ilaveten Nato Altyapı konularında eğitildim ve askeri hayatımın büyük bölümü Nato 
görevlerinde geçti, iddianamede söz konusu edilen dönemde de Lojistik Başkanlığı 
İstihkam Dairesi Nato Altyapı Şubesinde Yarbay rütbesi ile çalışmaktaydım. Bu şubede 
görevlerin tamamı yabancı dilde ve Nato altyapı konularında yetiştirilmiş, kısıtlı sayıda 
personelle gerçekleştirilmektedir.

 Şube bir karacı, bir havacı, bir denizci subay ile bir şube müdüründen ibarettir. 
Yedeği veya yardımcıları yoktur. Nato ödenekleri ile gerçekleştirilerek Türkiye'ye 
kazandırılan sayısız projenin başlangıç noktası bu şubedir. Bu konularda yurt içi ve yurt dışı 
bir çok kursa katıldım. Kara Kuvvetleri Karargahında, Genel Kurmay Karargahında, Milli 
Savunma Bakanlığında ve yurt dışında bu projelerin gerçekleştirilmesi için yıllarca çalıştım. 
Çok dikkatli takip, koordinasyon ve yoğun mesai gerektiren, tamamen teknik konulardır. Bu 
yüzden başka yerde geçici görevlendirilmeler genellikle istenmez ve yapılmaz. Aksi takdirde 
görevlerin aksaması kaçınılmazdır. Hal böyle iken iddianameye göre Lojistik Başkanlığından 
bir kurmay subay görevlendirilmesi istenen bu göreve istihkam subayı olarak Haziran 1997 
dönemindeki tayinler sebebiyle meydana gelen bir boşluğu doldurmak üzere prosüdür gereği 
gönderildim. Benimle alakası olmayan, bilgi ve istihsas alanım dışında ve personel sıkıntısı 
nedeniyle gittim bu geçici görevde kısa bir sürede iddia edilen suçu işlemiş olmam mümkün 
değildir. Geçici görevli olduğum dönem tayinlerin başladığı bir boşluk dönemidir. Kimse 
benden bir şey istemedi. Herhangi bir faaliyete de şahit olmadım. Hiçbir şey yapılmadığını 



  

belirterek asli görevimin aksamaması için amirlerimden bu ek görevle ilişiğimin tamamen 
kesilmesini talep ettim. İstihkam Daire Başkanı Sayın İzzettin Gürdal ifadelerinde iddia 
edilen konuların İstihkam Dairesi ile uyuşmadığını belirtmiştir. Lojistik Başkanı Sayın 
Kamuran Orhun ise Lojistik Başkanlığının görev alanının çok farklı olduğunu, kendisinin 
ve Lojistik Başkanlığının bunlarda bir alakasının olmadığını söylemiştir. Verilen emir 
gereği Lojistik Başkanlığından sadece bir kurmay subay görevlendirildiğini belirtmiş, ancak 
bu subaydan sonra da benim görevlendirilmiş olduğumdan söz bile etmeyerek gönderilen 
personelin sadece kendi işlerini yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bu söylemler niçin ve nasıl 
gönderildiğimi dair hatırlanmayan bu göreve kağıt üzerinde meydana gelen bir boşluğu 
doldurmak üzere mecburen ve kısa bir süre için gittiğimi doğrulamaktadır. Sıralı amirlerimin 
vurguladığı gibi Lojistik Başkanlığındaki kadro görevimi yapmaya devam ettim. İddia edilen 
eylemlerle hiçbir ilişkim yoktur, benim dönemimde olmamıştır. Başka bir dönemde olduğuna 
da inanmıyorum, şu ana kadar da ispatlanmamıştır. 

Iddianame ile ilgili görüşlerim şu şekildedir: iddianamede mevcut deliller benim asli 
görevimin dışında iddia edilen bir faaliyete katıldığım veya herhangi bir konuda görev 
aldığım hususunda hiçbir tespit içermemektedir. Neyle suçlandığım ve ne suçu işlediğim belli 
değildir. Bana herhangi bir görev verilmedi. Hiçbir görevlendirme belgesinde bu yüzden 
ismim geçmemektedir. Tarafımdarn üretilmiş herhangi bir belge de bulunmamıştır. Çünkü 
başlangıç safhasında içinde olmadığım ve 1 ay kadar süren bu göreve arada sırada 
uğrayabildiğim ve orada olduğum çok kısa sürelerde de sadece asli görevimle ilgili işlerimi 
yaptım. Sadece orada bulunmaktan dolayı dava açılmış olması hukuk tekniğine uygun mudur. 
Suç işlemiş olmam için suç teşkil edecek bir faaliyeti icra ettiğimin ispatlanması gerekir. 
Sunulan durumda dosya kapsamı itibariyle böyle bir tespit yapılamadığından suç işlemiş 
sayılmam da söz konusu olmamalıdır. Buna rağmen baştan suçlu ilan edilerek suçsuzluğumu 
ispat etmeye çalışıyorum. Hukuk kurallarına uygun değildir.

 Bana verilen görev emrinde görev tanımı yapılmamış ve hiçbir yerinde BÇG'nin 
adı dahi geçmemiştir. Görev nedir diye sorduğumda, bilmiyoruz, gidince ne olduğunu 
öğrenir bize de anlatırsın denilmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği şekilde bu göreve ne 
olduğunu bilerek değil, aksine ne olduğunu hiç bilmeden emir gereği gittim ve hiçbir görev 
verilmedi. Orada birşey yapıldığına da şahit olmadım. Ayrıca hayatım boyunca hiçbir 
görevimde konusu suç teşkil eden bir emir verilmedi, böyle bir emir almadım ve yapmadım. 
Söz konusu edilen takdirnameler bir suç göstergesi değildir. Çünkü yalnız başlarına bir 
anlam ifade edemezler. Şayet ortada bir suç teşkil eden fiil varsa belgelenmeli ve ispat 
edilmelidir.

 Iddianame incelendiğinde takdirnamelerin satır satırına virgilüne aynı olduğu 
görülmektedir. Bu durum içeriklerinin olmadığını, herhangi bir icraat ile alakalı olmadıklarını 
ve herkese verilmek üzere bilgisayarlarda bekleyen hazır bir metin olduklarını 
göstermektedir. Ayrıca takdirnamelerde suç teşkil edebilecek ya da Hükümeti düşürmekle 
ilgili tek bir kelime dahi geçmemektedir. Takdirnameler bu halleri ile söylediklerimizi 
doğrulayan savunmalarımızı destekleyen belgeler durumundadırlar. 

O dönem Nato Altyapı Çalışmaları kapsamında Mersin limanının genişletmesi, 
103 ayrı bölgede Nato mühimmat depolarının bakım onarımı, Adana Şakirpaşa Havaalanı 
pist uzatması, Nato petrol boru hattı sistemine yakıt tankları ilavesi, Marmara Ereğlisi ve 
Taşucunda Nato mühimmat iskeleleri inşaası ve Atatürk Barajı üzerine köprü planlanması 
projeleri üzerine çalışıyordum. Bu takdirnameleri bu kadar yoğun görevleri olan bir şubeden 
zaman ayırarak oraya gidip geldiğim için verilmiş çok şık bir teşekkür olarak görüyorum. 
Sicil amirim olmayan komutanlarım tarafından verilmiştir, çok kıymetlidir. Benim bilgi ve 
kontrolüm dışındadır. İddianameyi okumak üzere buraya gelen TRT spikerlerine de bir 
teşekkür edilmiştir bir şekilde, bu sadece bir nezaket kuralıdır. İddianamede yer alan ve 
ifadem sırasında bana gösterilerek çeşitli sorular yöneltilen belgeler Batı Harekat Konsepti, 



  

Batı Eylem Planı Rapor Sistemi gibi tamamının tarihleri benim görev emrimdeki 26 Mayıs 
tarihinden daha öncedir. Yani benden önceki bir döneme aittir. Varlıklarından dahi haberdar 
olmadığım gerçek olup olmadıklarını bilmediğim bu belgelerin hazırlanmasına o tarihlerde 
orada olmadığım halde katkımın olması ya da bunlarla ilgili sorulara geçerli cevaplar 
vermem düşünülemez. Bu soruların doğru cevaplarını bilmiyorum. Bana bu belgelerle ilgili 
ya da bunlar dışında hiçbir görev verilmemiştir. Bu durumun aksini gösteren hiçbir belge de 
yoktur. Bana yöneltilmiş diğer sorularda orada bulunduğum tarihten önceki dönemlerde 
ceryan ettiği iddia edilen bir takım olaylarla ilgilidir. Bu olaylardan haberim yoktur, tarihleri 
itibariyle bir ilgimin olması da imkansızdır. Bu yüzden bunlara ilişkin sorulara kesin ve 
doğru cevaplar vermem de mümkün değildir.

 Savunmamın başında da ifade ettiğim gibi ilgi alanım dışında ve daha önce 
karşılaşmadığım konular hakkında düşüncelerim sorulmuştur. Verdiğim cevapların tamamı 
basit tahmin ve yorumlardan ibarettir. Gerçek belgeler oldukları daha ispatlanmamış olmakla 
beraber kriz masasında görev bölümünde devir teslim refarandumunda BÇG içi görevlerde, 
rapor sisteminde birifinglerde, toplantılarda ve telefon listesinde ismim geçmemektedir. 
Sadece iddianame birinci cilt sayfa 96 giriş yetkisi verilen personel belgesinde ismim 
geçmektedir.

 Bu belgenin tarihi 8 Mayıs 1997'dir. Görev emrimde belirtilen tarih ise 26 
Mayıs 1997'dir. Yani orada olmadığım halde ismim giriş belgesinde geçmektedir. Böyle bir 
şeyin olabilmesi elbette mümkün değildir. 

Sayın Ünal Akbulut'da ifadesinde Mehmet Şinasi Çalış o dönemde yoktu, oysa bu 
belgede adıgeçiyor diyerek belgenin sahte olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. Aynı belge 
2. Cilt sayfa 1288'de Sayın Ömer Özkan'ın ifadesinde de geçmektedir. Bu belgeden ismim 
çıkartıldığında iddianameyle ilgim kalmamaktadır. İkametlerde yapılan aramalarda evinde 
ve elektronik cihazlarımda suç teşkil edecek hiçbir şey bulunmamıştır. Hiçbir icraatta 
bulunmadığım halde  sadece çok kısa sürelerle ve ne yapacağımı dahi bilmeden emir gereği 
orada bulunmam sebebiyle bana yöneltilen suçlamaları aslı kabul etmiyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti adaletine güveniyor ve belirtilen nedenlerle üzerimdeki adli kontrol tedbirlerinin 
kaldırılmasını, duruşmalardan vareste tutulmamı ve yargılama sonucunda beraatimi talep 
ediyorum, 

Savunmamda daha önce vermiş olduğum ifadelerimle ilgili taleplerimi genel olarak 
belirttim. Ancak beni çok rahatsız eden ve iddianameye de yansıtılmış olan bir kaç soru ile 
ilgili kısa açıklamalarda bulunmak ve düzeltme yapmak istiyorum. 

Batı Harekat Konseptine göre irticai görüşe sahip personeli nasıl tespit edersiniz, 
bu personelin temizlenmesinden kasıt nedir, planlanan bir askeri müdahaleye engel 
olabilecek personelin tasfiyesi için bir yolmudur şeklinde bir soru. 

Batı Harekat Konsepti olarak gösterilen belge 6 Mayıs tarihlidir, ben Hazıran ayında 
görevlendirildim, bu yüzden belge ile ilgim yoktur. Benden önceki bir tarihte nasıl 
hazırlanmış, gerçekmidir, içeriği nedir, ne kasdedilmek istenmiştir, hiç bilmiyorum. Ayrıca 
bu kadar kişinin ifadesinden sonra artık BÇG'nin legal bir yapı olduğu, komuta zinciri 
içinde ve hiyerarşik yapı içinde bulunduğu, icra yetkisinin olmadığı, tasfiye niteliğinde 
bilgi verdiği, fişleme yapmadığı ve ordudan atma işleminin BÇG ile hiçbir ilgisi olmadığı 
kesin olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla burdaki personelin tasfiyesi ile falan BÇG'nin 
alakası yoktur.

 Siyasi parti ve belediyelere karşı ikinci soru, siyasi parti ve belediyelere karşı 
psikolojik hareket uygulanacağı batı eylem planında vardır, bundan amaçlanan nedir, 
gerçekleştirilen faaliyetler nelerdir, dönemin Kayseri, Sincan, Sultanbeyli Belediye 
Başkanları ve İstanbul Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan böyle bir 
çalışmanın sonucunda mı yargılanmıştır. Batı Eylem Planı olarak gösterilen belge de 27 
Mayıs tarihlidir. Bu belge de şayet gerçekse benden önceki bir dönemde hazırlanmıştır. Nasıl 



  

hazırlanmıştır, içeriği nedir, ne kasdedilmek istenilmiştir, bilmiyorum, soru yorum sorusudur, 
cevabını bilmiyorum. Soru sorulduğunda soruda adıgeçen şahıslar ne zaman yargılanmışlar 
bilmiyordum. Yaptığım araştırmada bu soruda adıgeçen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından açılan bir dava sonucunda ceza almasına neden olan 
Siirt duruşmasını 12 Aralık 1997 tarihinde yaptığını öğrendim. 54. Hükümet 18 Haziran 1997 
tarihinde istifa etmiştir. Bu tarihten tam 6 ay sonra bir kişinin yaptığı konuşma ve müteakiben 
yapılan yargılama konusu 54. Hükümet olan 28 Şubat Davasına konu edilebiliyorsa bugün 
bile meydana gelen herhangi bir olay İsrail, Mısır krizleri gibi aynı şekilde bu konuya davaya 
konu edilerek hesabı bizden sorulabilir. Hiçbir cevabımda BÇG şunu yapmıştır demedim, hiç 
kimse de söylemedi, ben şahit olmadım ve hiçbir şey yapmadım, ne olup bitmiş bilmiyorum, 
tekrarlıyorum bu kadar kişinin ifadesinden sonra artık BÇG'nin legal bir yapı olduğu, komuta 
zincirine ve hiyerarşik yapı içerisinde bulunduğu, tavsiye niteliğinde bilgi verdiği ve icra 
yetkisinin olmadığı kesin olarak ortaya çıkmıştır. 

Diğer bir soru; Batı Harekat Konseptinde köklü tedbir alınması müdahale imkanı 
kalmayacağı ne demektir. Yine Batı Harekat Konseptindeki bu tip cümledir. Söylediğim gibi 
belge 6 Mayıs tarihlidir, ben Haziran ayında görevlendirildiğim için bu belge hakkında 
bilgim yoktur, bu yüzden soru benim için yorum sorusudur, cevabını bilmiyorum. Diğer bir 
soru: Acizmendiler Fatma Şahin ve bu gibi olaylar Batı Harekatı Konseptindeki psikolojik 
harekat çalışmaları kapsamındamıdır. Batı Harekatı Konseptine ilişkin bu soruya da sadece 
yorum yapabilirim. Bu olaylar suçu BÇG üzerine atmak isteyen ve şu anda yaşadıklarımızı 
görmek isteyen bir takım güçler tarafından gerçekleştirilmiş olabilir. Belki de meşur olmak, 
görünmek, kendilerini ve tarikatlarını tanıtmak için bu çalışmaları kendileri yapmışlardır. "

 "Şimdi burdaki savunmanızda Batı Çalışma Grubunda bağlantı pek kendinizi 
korumadınız, yani sonuçta o şekilde bir şey çıktı. Oysa Başsavcılığımızda müdafiiniz 
huzurunda verdiğiniz ifadenizde ayrıntılı bilgiler verdiğinizi ve yer aldığınızı söylediğiniz 
anlaşılıyor, bu bağlamda bakacak olursak batı çalışma grubuyla ilgili bilgim vardı. Batı 
Çalışma Grubunun Türkiye genelinde yurt içerisinde irtica ile ilgili araştırmalar yaptığını 
biliyordum, 26 Mayıs 1997 tarihinden itibaren benim de aldığım 1,5 ay kadar bu grup 
içerisinde geçmiştir demişsiniz. Yine BÇG'yi kim ya da kimler hangi amaçla kurdu sorusuna, 
kimlerin kurduğu konusunda bilgim yoktur, ben 26 Mayıs 1997 tarihinde bu bölümde 
burada çalışan şuan için ismini hatırlamadığım bir binbaşı arkadaşım başka bir birliğe 
görevinin çıkması nedeniyle ben 1,5 ay gibi kendi esas görevimin yanında kısa süreliğine 
rütbemin ve askerlik mesleğinin gereği olarak itiraz etme şansı olmadan burada 
görevlendirilmiş oldum demişsiniz. Yine Batı Çalışma Grubunun bildiğim kadarıyla Genel 
Kurmay Karargahının en alt zemin katında koca bir salondan ibaret yerde faaliyet 
gösteriyordu demişsiniz. İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığına bağlı ve onun altında bir 
yerdir, buraya herkesin girmesi de mümkün değildi. Buraya özel kart ile girilen bir 
bölümdür demişsiniz."

"Bunun yanlış olduğunu şimdi ifade ettim, herkes tarafından da anlatıldı."
"Biz 1,5 ay buraya katıldığınızı çalışma yaptığınızı söylemişsiniz, ne tür çalışmalar 

yaptınız orda, o konuda biraz daha ayrıntılı bilgi verebilirmisiniz"
"Sayın Savcım arz ettiğim gibi ben orda tayini çıkan bir arkadaşımın yerine gittim 

ve 26 Mayıs tarihinde orda bulunmam gerekirken biraz önce anlattığım görevlerimi elbetteki 
kendi şubemde bir takım arkadaşlarıma da izah etmem hani benden sonra çıkabilecek soruları 
cevaplayabilmek için dolayısıyla Haziran ayını buldu benim gidişim. Orada ne görevler 
yaptım, oraya gittiğimde biraz önce söylediğim gibi tayin ve izin dönemiydi, yapılan hiç bir 
şey yoktu ve görevlerimin ağırlığı sebebiyle amirlerime başvurdum, dedim ki kendi 
görevlerim aksamasın diye yani Batı Çalışma Grubu ile ilgili olarak değil, kendi görevlerim 
aksamasın diye benim bu işle alakamı kesin dedim ve hiçbir şey yapmadım, Lojistik 
Başkanlığının bir temsilcisi olarak gittim oraya. "



  

"Sizi görevlendiren kişi, komutanınız yazılı veya sözle nasıl bir görevlendirme ile 
göndermiş oldu sizi"

"Ben yazılı bir görevlendirmeyle gittim sayın Savcım"
"Komutanınız kimdi sizi görevlendiren"
"Komutanımız yukardan zincirle geliyor tabi. Lojistik Başkanı ve onun altında 

İstihkam Daire Başkanı, sonrada Nato Enf Şube Müdürü"
"Şimdi buraya özel kart ile girilen bir bölümdü demişsiniz, bunu nasıl şu anda 

yanlış olduğunu nasıl değerlendirdiniz"
"Savcım bakınız 16-17 yıl önceki bir yer bir şeylerden bahsediyoruz, şimdi bunları 

herkes anlattı aslında, 3 gün zindanda kalıyorsunuz, ışık yok, saatiniz yok, hiçbir şeyiniz yok, 
böyle bir şeyle karşılaşmamışsınız, gece uyumaya çalışırken inanın havalandırma açıldığında 
heralde gaz veriyorlar hepimizi öldürecekler psikolojisine girdim, bu psikoloji ile çektiler, 3,5 
saat 107 soru sordular bana, ondan sonra efendim kart kart ne biliyim, kart birisi vermişdir, 
size de veriyorlar, takıyorsunuz geçiyorsunuz, burda yüzlerce kişi tarafından anlatıldı, nasıl 
olduğu belli bir şey, orda kart mart hiçbir şey yoktu, herkes girip çıkıyordu"

"Haziran ayı itibariyle bakıldığı zaman burda buraya gönderilen Başsavcılığımıza 
gönderilen Genel Kurmay Başkanlığından gönderilen tarihçede toplantıların özellikle 
BÇG toplantılarının Haziran ayı içerisinde yoğunlaştığı anlaşılıyor. Şimdi bir konuda bir 
yapılan bir grup çalışmasının toplantısı yoğun şekilde yapılıyor ise bu konuda altta 
çalışmaların da yoğun şekilde bilgi aktarımının bilgi sunumunun yoğun şekilde yapılması 
gerekir. Oysa siz o dönem Hazıran'da başladım, o dönem izindeyken herkes izin dönemiydi 
diyorsunuz ve hiçbir çalışma yapılmadığını söylüyorsunuz, bu bir çelişki değilmi, buna 
nasıl açıklama getirebilirsiniz"

"Sayın Savcı gazete okumayı bir görev, bir faaliyet olarak görüyorsunuz, hepsi bu 
kadar, cevabı budur"

"Gazete okuma ve gazete okuma gibi faaliyetler olduğunu söylüyorsunuz"
"Bunları bir görev iş olarak kabul ediyorsanız, bunlar yapılıyordu"
" Şimdi yarbay olarak Haziran 1997'den itibaren 1,5 aylığına Aydın Karaşahin'in 

yerine orada görevlendirildiğinizi ve bu 1,5 ayın sonunda da kendi görevlerim aksamasın 
diye benim işle ilişkimi kesin dedim ve ayrıldım dediniz. Müdafiinizin yanında Savcılıkta 
verdiğiniz ifadenizde Batı Çalışma Grubunun organize ettiği olaylara benzediği şeklinde 
işte Müslüm Gündüz, Fadime Şahin''lerle ilgili bunlar bunları bu şekilde belirtiyorsunuz 
ve neden diye bir soru geldiğinde de yasal dayanak oluşturmak şeklinde de ben şöyle 
düşünüyorum, 103 tane burda sanık var, 103 sanığın içerisinde siz bu ayrıntılara girmişsiniz 
ve 1,5 ay ancak orada durabilmişsiniz, 1,5 ay sonrada şimdi burada"

"Hafta sonlarını çıkardığınız zaman Sayın Yılmaz 1 ay oluyor, onun için 1 ay dedim"
"Savcılıktaki verdiğiniz ifade de biraz önce arkadaşımızın söylediği açıklamaları 

yapıyorsunuz, yani psikolojik harekat, bu Fadime Şahin, Müslüm Gündüz olayı, sizin 
ordaki ifadenizi doğrulayan açıklamaları var, bu olayı organize eden, Seyhan Soylu isimli 
bir yapımcı, bu 28 Şubat yani Müslüm Gündüz, Fadime Şahin olayını kendisinin 
askerlerden aldığı destekle organize ettiğini söylüyor, 28 Şubat sürecinin başlatılmasıyla 
sağladığını söylüyor ve askeri bir (bir kelime anlaşılmadı) tarafından takdir aldığını ve 
alnından öpüldüğünü söylüyor. Dolayısıyla sizin Savcılıktaki ifadeniz bunu teyit ediyor. 
İkisi örtüşüyor. Bu ifadelerinizden vazgeçmenize neden olan bir baskı falan gördünüz mü"

"Cevap yok Hüsnü bey, cevap vermiyorum sorularınıza"
"Şinasi bey şimdi 14.04.2013 tarihli Savcılık ifadesi esnasında fiziki veya psikolojik 

anlamda herhangi bir işkenceye maruz kaldınız mı ve yasak sorgu yöntemleri ile ifadeniz 
alındı mı"

"Emrullah bey, burada olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Ilginç sorularınızla 
davaya renk katıyorsunuz, ancak sorularınızı cevaplamayacağım"



  

  "Şimdi yine Savcılık aşamasında Batı Harekat Konsepti ile Batı Eylem Planı ile 
ilgili orda varolan temalarla ilgili Savcılık size bazı sorular sormuş ve siz o sorulara cevaplar 
vermişsiniz. O cevaplardan birisi de Batı Eylem Planında geçen bir tema ile ilgili, işte 
Tayyip Erdoğan, Bekir Yıldız, Şükrü Karatepe gibi siyasi kişilerin ismi zikrediliyor ve 
zikredildikten sonra buna verdiğiniz cevapta diyorsunuz ki; bu tür olaylar Batı Çalışma 
Grubunun organize ettiği olaylara benzediği şeklinde bir yorumda bulunuyorsunuz. Bu 
yorumu yaparken daha önce sizin şahit olduğunuz buna benzer olaylar varmıydı, yoksa bu 
yorumu neye dayanarak yaptınız"

"Emrullah bey dinlediğinizi düşünüyordum, ben bu soruları özel olarak 4 tanesini 
seçtim ve izah ettim, cevabım yok, hepsi o kadar"

"Siz çok güzel bir şekilde takdirnamelerin Genel Kurmay Karargahında ne şekilde 
hangi mahiyette verildiğini çok güzel izah ettiniz. Genel Kurmay seçkin en seçkin karargahtır, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde en donanımlı subayların seçilip geldiği yerdir. Ama o karargahta 
da kendi içinde bir pramider pozisyon vardır. Yani BÇG ye böyle vasıfsız işe yaramaz 
adamlar seçiliyor anlamında söylemedim. O kadar dahi mahiyetinde orda subaylar vardır ki, 
orda da kendi içinde de karargahın çok donanımlı biraz daha az donanımlılar vardır. Benim 
sorum daha az donanımlılar mı gönderildi anlamındaydı, o yüzden rencide edici olmak 
istemedim, o konuyu da açıklamanızı istiyorum, Ruhsar Sümer'de açıklamalarında 
birifinglere çok önem verildiğini, bu subayların çok seçkin olduğunu söylemişti, doğrudur 
Genel Kurmay kararıyla seçkin subayların seçildiği yer, ama Genel Kurmayın içinde de kendi 
bir pramider yapısı vardır, orda da çok önemli projelerle uğraşan proje subayları vardır. Bu 
konuda kıtalarda ve karargahlarda takdir alma sayısını farklı olduğunu sizde teyit 
edermisiniz, farklımıdır, karargahlarda daha mı kolay takdir alınır, bu yönünün de 
belirtilmesini istiyorum"

"Yani karargahlarda daha kolay takdirname alınır diye birşey yok, ancak benim 
askerlik anlayışım, her gittiğim yerde takdirname almama yetmiştir, 50 tane takdirname, 3 
tane de madalyam var."

65.C. SANIK MEHMET ŞİNASİ ÇALIŞ MÜDAFİ AV. HULUSİ COŞKUN 
SAVUNMASI: 

"Müvekkilim burada Haziran ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tayin döneminde 
batı çalışma grubundaki bir boşluk doldurulsun diye geçici olarak oraya görevlendirildiğini, 
orada batı çalışma grubunun hiç bir faaliyetine katılmadığını, hatta kadro görevlerini 
klasörlerini götürerek orada yaptığını, bu nedenle de suç teşkil edici olduğu iddia edilen 
eylemleri ika etmediğini ifade etti. Gerçekten müvekkilim bu olayın o kadar dışındadır ki 
savcılık sorgusunda ilk sorularda bunu defalarca vurgulamasına rağmen batı çalışma grubu 
ile ilgili bazı değerlendirme sorularına girilmiştir. Bu soruların sorulması başlı başına Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan ayıp sorulardır. Birisinin beyanıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini 
yargılamak daha büyük bir ayıptır. Ben o sorular sorulduğunda cevap verme ihtiyacı bile 
duymadım. Evet savcı bey kendiliğinden yazdırdı. Bunu müvekkilimde biliyor. Bunun 
yazdırılması ne demektir buraya bu şekilde yazdırılması? Bunun bu şekilde buraya 
yazdırılması Türk Silahlı Kuvvetleri'nden veya onun itibarsızlaştırılmasından öte 
müvekkilimin ağzından beyan alınarak bu tür beyanlar alınarak Türk Silahlı Kuvvetlerini 
örneğin aczimendilerle ilişkilendirme çabasıdır. Bu sorunun mantığı budur. Bu soruya cevap 
verilmesi değil, bu sorunun sorulması vahimdir.Örneğin aczimendilerin genel kurmay 
karargahında traş oldukları, efendim traşın usulüne uygun olmadıklarını, kontrol ettiği, 
sopanın yeterli uzunlukta olmadığını sayın Karadayı'nın kontrol ettiği gibi sorularda gelseydi 
şaşırmayacaktım. Bu soruların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarının yargılandırıldığı 
veya koğuşturuluduğu, soruşturulduğu bir süreçte dile getirilmiş olması yeteri kadar bir 



  

ayıptır. Verilen cevabında bence hiçbir önemi yoktur. Bu nedenle de müvekkilimin 
savunması da dikkate alınarak atılı suçtan beraatini saygıyla talep ediyorum."

66.A. Sanık METİN KEŞAP 09/05/2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiş 
olduğu ifadesinde özetle (Kls. 55 ve 283);

 
"1996 yılı Haziran başı ile 1998 yılı Mart başı arasında Genelkurmay İstihkam Daire 

Başkanlığı Plan Şubede proje subayı olarak çalıştığını, 02/03/1998 – 24/07/1998 tarihleri 
arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde görev yaptığını, buradan döner dönmez Patnos’a 
tayininin çıktığını, orada göreve başladığını,  

Genelkurmay İstihkam Dairesi Proje subayı olarak sınır güvenliği projesi ile 
ilgilendiğini, yoğun bir çalışma gerektirmesi nedeniyle başka bir alanda görev verilmediğini, 
Irak sınırındaki proje ile ilgili çalışmalar sebebiyle Silopi’ye gidip geldiğini, bu konuda 
projeler ürettiklerini, elektronik sistemler konusunda ASELSAN, MSB, Harita Genel 
Komutanlığı ile birlikte çalıştıklarını, 5 yıl geçtikten sonra bu çalışmalarla ilgili belgelerin 
imha edildiğini, BÇG’nin o dönem oluşturulduğunu etraftan duyduğunu, BÇG’de görev 
almadığını,BÇG belgeleri ile ilgili bilgisi olmadığını, herhangi bir faaliyette bulunmadığını, 

 Batı Çalışma Grubunda çalışan kişilerin ve kullandıkları telefon numaralarının 
belirtildiği (BCG.TELREH.doc) belgede kendisinin de isminin bulunması ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgede isminin neden bulunduğunu bilmediğini, BÇG’de görev almadığını, 
faaliyette bulunmadığını, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi 
verilen personel isim listesinin (gir-yet.doc) bulunduğu belgede kendisinin de isminin 
bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG’de görev almadığını, herhangi bir çalışma 
yürütmediğini, belgelerde ismi geçen Kenan DENİZ’i ismen bildiğini o dönemde İGHD 
Daire Başkanı olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

66.B. Sanık METİN KEŞAP Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 14.01.2014 tarihli 57. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE;

 "Kamuoyunda 28 Şubat süreci olarak bilinen döneme ilişkin 2012 yılının Nisan 
ayının başında bazı yazılı basın ve sosyal paylaşım sitelerinde imzasız dijital ve hiçbir 
hukuksal niteliği olmayan Batı Çalışma Grubuna Girmeye Yetkili Personel Listesi ve Batı 
Çalışma Grubu Telefon Rehberi yayımlanmıştır. Ben bu listelerde var olduğumu Nisan 
ayının ortasında oğlumun Baba internette ismin var ifadesi ile öğrendim. Ancak, kendimden 
o kadar emindim ki, bu listelere bakmak ihtiyacını hissetmediğim gibi, öğrendikten sonra da 
benim bu konuyla hiçbir ilgim yok diye de düşündüm. Herhangi bir endişeye ve telaşa 
kapılmadan normal görevime devam ettim. 08 Mayıs 2012 tarihinde Denizli'de ikamet 
ettiğim Tugay Komutanı konutu arandığında yine çok rahattım. Çünkü Batı Çalışma 
Grubunda çalışmadım. Savcılık sorgusunu müteakip görevimin başına dönerim düşüncesi 
içerisindeydim. Hatta avukatım ile 08 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Merkez Komutanlığında 
görüşürken, Ben Batı Çalışma Grubunda çalışmadım, önümüze yarın hiçbir belge 
çıkmayacak, bundan emin olun, çünkü ben eminim ifadesini kullandığımı da çok iyi 
hatırlıyorum.

09 Mayıs 2012 tarihinde bu düşünceler ile savcı karşısına çıktım ve sorgum 
yapıldı.Sorgu esnasında şahsıma gösterilen ve Batı Çalışma Grubunda yayımlandığı iddia 
edilen belgeleri ilk kez gördüğümü ve Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilgimin olmadığını ifade 
etmeme rağmen, imzasız dijital ve hiçbir hukuksal niteliği olmayan iki listede ismim var diye 
benimde Batı Çalışma Grubunda görev yaptığım iddiasıyla tutuklandım. 13 ay 6 gün 



  

Mamak'ta tutuklu kaldıktan sonra 14 Haziran 2013 tarihinde tahliye edildim. Tutuklu 
bulunduğum süre içerisinde benimle hiçbir ilişkisi olmayan üzerime atılı suç ile ilişkimin ne 
olduğunu, nasıl oluştuğunu araştırdım. 

Benimle ilişkili olan, oldukça fazla maddi hatalar içerdiği ve hiçbir zaman 
hazırlanmadığı benden önce savunma yapanlar tarafından da açık ve net olarak açıklanan 
hukuksal niteliği olmayan, Giriş Yetkisi Verilen Personel Listesi ve Telefon Rehberi 
elektronik çıktılarının haricinde hiçbir yerde ismim bulunmamaktadır. Ayrıca, bu 
bilgisayar çıktılarını, savcılıkça ilişkilendirildiğim Batı Çalışma Grubunca hazırlandığı iddia 
edilen diğer evraklarla birlikte sorgulama esnasında da ilk defa gördüm. Giriş Yetkisi Verilen 
Personel Listesinde rütbem dahi yanlış yazılmıştır. İstihkam Kurmay Binbaşı yerine 
İstihkam Kurmay Kıdemli Binbaşı şeklindedir. Sizlere sunduğum dosyanın 1. Bölümünde 
1997 yılında rütbemin istihkam kurmay binbaşı olduğuna dair belge bulunmaktadır. Ayrıca 
diğer başkanlıklarda ki bu başkanlıklar İstihbarat, Hareket, Lojistik, Genel Plan ve Prensipler 
başkanlığıdır. Görev yapan personelin rütbeleri ve sınıflarının yazımında da yanlışlıklar 
vardır. Bu liste şahsıma tebliğ edilmediği gibi, giriş kartı da düzenlenmemiştir. Burada 
önemli nokta, eğer bu rütbe ve isimler farklı Başkanlıklardan ayrı ayrı istenmiş veya alınmış 
olsa idi başkanlıklarının hepsi aynı anda bu hataları kesinlikle yapmazdı. Savunma yapan 
personel tarafından da; ne böyle bir listenin hazırlandığı, ne giriş kartrnın verildiği ve nede 
böyle bir yetkinin kullanıldığı ifade edilmemiştir.

Genelkurmay Başkanlığının 03 Temmuz 2012 tarihli yazısında da, şahsımla ilgili 
Batı Çalışma Gurubu çalışma alanına giriş belgesi ile ilgili bilgi ve belge bulunmadığı ifade 
edilmektedir sizlere sunduğum dosyanın 2. Bölümünde söz konusu yazı mevcuttur. Hiçbir 
hukuksal niteliği olmayan Telefon Rehberi ile ilgili olarak ise; Genelkurmay Başkanlığının 
yine 03 Temmuz 2012 tarihli yazısında böyle bir rehber hazırlanmadığı ve kullanılmadığı 
ifade edilmektedir yine sizlere sunduğum dosyanın 2. Bölümünde söz konusu hususlar yer 
almaktadır. Telefon rehberinde ismimin karşısında bulunan telefon numarası 2752'dir. Bu 
telefon numarası şahsıma tebliğ edilmemiş ve tarafımdan da hiç kullanılmamıştır. 
Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığında görev yaptığım sürece kullandığım numara 
1767'dir. Böyle bir rehberin hazırlandığı ve kullanıldığı ilgili dairede çalışanlar da dâhil 
olmak üzere hiçbir personelin ifadesinde bulunmamaktadır. Bu tespitlerime ilave olarak, 
savcılık sorgusunda iki bilgisayar çıktısı listede ismimin varlığının haricinde; Şahsıma Batı 
Çalışma Grubunda şu faaliyetleri yaptın şeklinde herhangi bir soru sorulmamıştır.

 Kuvvetli suç şüphesi ile ilgili somut bir olgu ve bir delil, Teknik Takip ve CD'lerde 
hakkımda herhangi bir bilgi, belge veya kayıt, Bilirkişi Raporunda ve bilgisayar kayıtlarında 
benimle ilgili herhangi bir belgede gösterilmemiş, sonuç olarak; şahsımla ilgili hiçbir belge 
ile eylemin arasında ilişki kurulmamıştır. Çünkü şahsıma Batı Çalışma Grubunda çalışmam 
için ne yazılı, ne de sözlü emir verilmemiştir. Bu nedenle, 01 Haziran 2012 tarihinden tahliye 
oluncaya kadar, hukuki yollardan bütün resmi çabalarıma rağmen o dönemde şahsıma emir 
vermeye yetkili Amirim İstihkâm Daire Başkanım Emekli Tuğgeneral İzzettin Gürdal'ı 
tanık olarak dinletemedim. Eğer Batı Çalışma Grubunda çalışmış veya görev almış olsa idim 
tanık dinleme talebimi sırasıyla; özgürlük hâkimliğine, başsavcılığa, başsavcı vekiline ve 
nihayetinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısına iletmezdim.

Neden Batı Çalışma Gurubunda görevlendirilmediğimi ve çalışmamın da neden 
mümkün olmadığını açıklamaya çalışacağım. 01 Haziran 1996-02 Mart 1998 yılları 
arasında Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığında Plan Subayı olarak; mayınların 
temizlenmesi, doğal afetler ve sınır güvenliği ile ilgili görevler yaptım. Görev yaptığım 
Daire, Lojistik Başkanlığına bağlı bir dairedir. Sizlere sunduğum dosyanın 3. Bölümünde o 
döneme ait teşkilat şemesı da yer almaktadır.

 01 Haziran 1996 tarihi öncesi 8 ay lisan okulunda dil kursunda, 02 Mart 1998 
tarihinden sonra ise Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitiminde bulundum, müteakiben 



  

Genelkurmay Başkanlığındaki görevime katılmadan 34. İç Güvenlik Tugay Ağrı/Patnos'a 
tayin oldum. Sizlere sunduğum dosyanın 4. Bölümünde kurs bilgilerim yer almaktadır. 

01 Haziran 1996-02 Mart 1998 yılları arasında Genelkurmay İstihkâm Daire 
Başkanlığında görevli tek kurmay subaydım. Yürüttüğüm projeler itibariyle yedeğim de 
yoktu. Binbaşı rütbem ile Terörle Mücadelede iki önemli projeyi esas proje subayı olarak 
aynı anda yürüttüm. Bu projeler; Sınır Güvenlik Sistemi ve Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi 
projesidir. Sınır Güvenlik Sistemi Projesi Irak sınırında Siyahkaya/Silopi bölgesinde o 
dönemde yeni inşa edilen bir sistemdir. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi projesi ise Suriye, Irak 
ve İran Sınırlarımızı kapsayan  ve 1980'li yıllarda ilk tesis edilen sistemdir. 

Bu iki önemli proje kapsamında yaptığım faaliyetleri ve tarihlerini belgeler ile 
sizlere açıklamak istiyorum. 1996-1998 Yılları arası terörle mücadelenin en yoğun olduğu 
dönemdir. Bu dönemde, teröristlerin kolaylıkla giriş ve çıkış yaptığı Irak Sınırının Kontrolü 
her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Bu kapsamda Sınır Güvenlik Sistemi Projesi 
hayata geçirilmesi Genelkurmay Başkanlığının en önemli projesi olarak gündeme gelmiştir. 
Bu çok önemli projenin sorumluluğu diğer bir ifade ile koordinatörlüğü Genelkurmay 
İstihkâm Daire Başkanlığına verilmiştir. Sizlere sunduğum dosyanın 5. Bölümünde bu husus 
açıklayan genelkurmay başkanlığını 11 Ekim 1996 tarihli yazısı yer almaktadır. Bugün aynı 
daire, yani İstihkâm Daire Başkanlığı ki bu dairede 2009-2010 yıllarında Tuğgeneral rütbesi 
ile Daire Başkanı olarak görev yaptım, Sınır Güvenlik Sistemi projesinin devamı olan sınır 
karakollarının inşası görevine yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Bu proje, bugün Hatay, Van ve Hakkari sınır bölgelerinde inşa edilen ve basında da 
zaman zaman yer alan ve kalekol olarak adlandırılan karakol ve yol inşa projesinin ta 
kendisidir. Sınır Güvenlik Sistemi Projesinin hayata geçirilmesi maksadıyla; 23 Ağustos 
1996 tarihinde İstihkam Daire Başkanlığı bünyesinde Sınır Güvenlik Sistemi Çalışma 
Grubu kurulmuş ve faaliyetler bu çalışma gurubu tarafından yürütülmüştür. Size 
sunduğum dosyanın 5. Bölümünde evrakın ikinci sayfasında Sınır Güvenlik Sistemi Çalışma 
Grubu yer almaktadır. Siyahkaya/Silopi bölgesinde 20 km.lik sınırda tesis edilen bu proje 3 
adet Yüksek Güvenlikli Karakolu, 2 adet betonarme köprü ve 70 km. hudut yolunu, 19 zırhlı 
araç ve 3 sabit istasyondan meydana gelen Elektronik Sınır Gözetleme ve Kontrol 
Sisteminden oluşmaktadır. Bu projenin içerisinde yer alan elektronik sistemler ile ilgili 
çalışmalar ise ayrıca kurulan ve ilerde bahsedeceğim Sınır Güvenlik Sistemi Proje Ofisi 
tarafından yapılmıştır. 

Sınır Güvenlik Sistemi projesi kapsamında oluşturulan Sınır Güvenlik Sistemi 
Çalışma Gurubu ile 13 Şubat 1997 tarihi itibariyle, Sınır Güvenlik Konsepti ki 75 sayfalık bir 
dokümandır ve Sınır Güvenlik Direktifi No:1 dokümanları hazırlanmış ve projenin önemi ve 
aciliyeti sebebiyle ikisi birlikte yayımlanmıştır. 13 Şubat 1997 tarihli Sınır Güvenlik Direktifi 
No:1'in; 3g. Maddesinde: Aselsan bünyesinde bir proje ofisi kurulması, Diğer çalışmalar 
devam ederken, 3h. Maddesinde: 24 Şubat 1997 tarihinden itibaren proje ofisinin 
çalışmalara başlaması, elemanlarının değiştirilmemesi, değiştirilmesi gereken personel 
için komuta katı müsaadesinin alınması, bu madde projenin süratle gerçekleştirilmesi için 
çok önemlidir. 3i. Maddesinde: 23 Ağustos 1996 tarihinde teşkil edilen Sınır Güvenlik 
Sistemi Çalışma Grubunun ihtiyaç duyulan personeli proje ofisi çalışmalarına da katılması 
esasa bağlanmıştır. Konsept ve Direktif gizli gizlilik derecesine haiz olduğu için savcılık 
tarafından Milli savunma bakanlığı tarafından talep edilmesi uygun olacağı düşünülmüş ve 
03 Eylül 2012 tarihinde savcılığa dilekçe ile müracaat edilmiştir. Sizlere sunduğum dosyanın 
6. Bölümünde talebimiz ile ilgili yani 3 eylül 2012 tarihli dilekçemiz de yer almaktadır. 

Yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde, 13 Şubat 1997 tarihinde Sınır Güvenlik 
Sistemi oluşturulması çalışmalarında mesai mefhumu tanımayan gayretiniz, teşkil edilen 
çalışma grubu faaliyetlerine büyük katkı sağlamanız, Sınır Güvenlik Konsepti 
çalışmalarındaki gerekli bilgilerin toplanması, koordinasyonu ve takdimi ile ilgili 



  

gösterdiğiniz olağanüstü gayretiniz hususlarını içeren bir takdir aldım. sizlere sunduğum 
dosyanın 7. Bölümünde bu kapsamda aldığım takdir de yer almaktadır. Bu çalışmalar devam 
ederken; 24 Şubat 1997 tarihinde, Sınır Güvenlik Sistemi Çalışma Gurubundan seçilen 
personel ile Elektronik Sınır Gözetleme ve Kontrol Sistemine ait dokümanların 
hazırlanması için Sınır Güvenlik Sistemi Proje Ofisi teşkil edildi ve ben de bu ofiste de 
görevlendirildim. Sizlere sunduğum dosyanın 8. Bölümünde görevlendirildiğime dair yazı 
bulunmaktadır. 13 Şubat ve 25 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı emirlerinde sınır 
güvenlik sistemi proje ofisinde görevlendirildiğime dair hususlar mevcuttur. 

Eğer Batı Çalışma Grubunda görevlendirilmiş olsa idim 25 Nisan 1997 tarihli 
emirde yer almazdım. Proje Ofisinin çalışmaları neticesinde Elektronik Sınır Gözetleme ve 
Kontrol Sisteminin iki önemli dokümanı hazırlanmıştır. Bu dokümanlar; Proje Tanımlama 
Dokümanı ve  İhale Dokümanıdır. Bu faaliyetlerin esas proje subayı olmam nedeniyle 
İstihkam Daire Başkanlığının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının direktifleri ile şark 
hizmetim 22 Şubat 1997 tarihinde bir yıl süreyle ertelenmiştir. Sizlere sunduğum dosyanın 
9. Bölümünde şark hizmetimin erteleme belgesi de yar almaktadır. Atama ertelemenin 
gerekçesi ise; Sınır Güvenlik Konsepti hazırlanması sebebi ile bir çalışma grubu kurulmuştur.

 Binbaşı Metin Keşap'ın çalışma gurubunun esas sorumlusu olması ve atama 
olması halinde aksamalar olacağı sebebi ile şark tayinin bir yıl ertelenmesi kararı 
alınmıştır şeklindedir. Hazırlanan dokümanlar, Elektronik Sınır Gözetleme ve Kontrol 
Sistemi için tedariki için 08 Temmuz 1997 tarihinde tamamlanmış ve 15 Ağustos 1997 
tarihinde Milli Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 08 Ekim 1997 tarihinde ise Elektronik 
Sınır Gözetleme ve Kontrol Sisteminin tedariki için teşkil edilen Teklif Değerlendirme ve 
Satın Alma Komisyonunda alım tamamlanıncaya kadar görevlendirildim. Sizlere sunduğum 
dosyanın 10. Bölümünde milli savunma bakanlığı satın alma komisyonunda 
görevlendirildiğime dair yazı yer almaktadır. 

Netice olarak; projenin teknik ve taktik yönünü iyi bilmem sebebiyle üç çalışma 
grubunda da görev yaptım. Bu çalışma grupları; Sınır Güvenlik Sistemi Çalışma Grubu, 
Sınır Güvenlik Sitemi Proje Ofisi, Teklif Değerlendirme ve Satın Alma Komisyonudur. 
Bunlarla ilgili görevlendirme yazılarının hepsi size sunduğum dosyada mevcuttur. İhale 09 
Şubat 1998 tarihinde tamamlanmıştır. Burada şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde bir projenin, Stratejik Hedef Planı ve müteakiben 10 Yıllık Tedarik 
Programına alınması ve nihayetinde ihale sürecine gelinmesi en iyimser sonuç olarak asgari 
üç yıldır yani 36 aydır. Hâlbuki bu proje başlangıç ve ihale süreci dahil 17 ay sürmüştür. 
Diğer bir ifadeyle, zaman yarıdan da aşağıya indirilmiştir. Bu husus ülkemizin güvenliği 
adına ne kadar yoğun çalıştığımızın da bir göstergesidir. 

Sayın Başkan bütün bu çalışmalarım neticesinde 30 Aralık 1997 tarihinde terörle 
mücadelede hayati öneme haiz Sınır Güvenlik Konseptinin oluşturulması, teknik 
şartnamelerin hazırlanması ve konu ile ilgili diğer hususlarda titiz çalışmanız, mesai 
mefhumu tanımayan bu yoğun gayretleriniz ifadelerinin yer aldığı bir takdir daha aldım. 
sizlere sunduğum dosyanın 11. Bölümünde bu kapsamda aldığım takdir yer almaktadır.  Bu 
faaliyetlerimi yürütürken sınır bölgesinde ilk tesis edilen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi 
projesinin de faaliyetlerini 9 alanda yürütmeye çalıştım. Sizlere sunduğum dosyanın 12. 
Bölümünde bu 9 alana ait faaliyet çizelgesi yer almaktadır. Bu çizelge incelendiği zaman 
çalışmalarım Ermenistan sınırı için yeni bir kararname çalışması ile Suriye, Irak ve İran 
Sınırları Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi kararnamesi için değişiklik çalışmaları, Sınır Fiziki 
Güvenlik Sisteminin İhtiyaçlarının Tedarikini, Sınır Fiziki Güvenlik Sisteminin Bütçe 
planlamasını, Tedarik edilecek teçhizat ve malzeme için şartname ve İhtiyaç bildirim 
Formlarının hazırlanmasını, Yeni ihtiyaçların meydana gelmesi sebebiyle yapılan Proje 
değişikliklerini, Mevcut Sınır Fiziki Güvenlik Sisteminin işletme Bakım ve İdame kaynağının 
planlama ve kullanımını, Hatay ilinin Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi çalışmalarını, Olağanüstü 



  

Hal Bölgesi ihtiyaçlarını ve Sınır Güvenlik Sisteminin yabancı fonların kullanılmasını 
kapsadığını ve süreklilik arz ettiği görülecektir. 

Şimdi sizlere 1996 - 01 Mart 1998 tarihleri arasında yapmış olduğum faaliyetler ile 
ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında ulaşılabildiğim 52 evraka ait 
bilgileri mahkememize sunmak istiyorum. Dosyamda olmayan ve savunmamda ilk defa yer 
alan genelkurmay başkanlığı ve milli savunma bakanlığına ait belgeler sizlere sunduğum 
dosyanın 13. Bölümünde yer almaktadır. Ki 2 mart 1998 tarihinde İstihkam daire 
başkanlığında plan şubeden ayrılırken 14 klasör olarak bıraktığım evraklardan ancak 52 
adedine ulaşabildim. Söz konusu çizelgelerdeki her konu günlük veya saatlik faaliyetler 
değildir. Sürekli çalışmayı ve koordineyi gerektiren, uzun zaman alıcı faaliyetlerdir. Bu 
hususta yılın tamamında icra ettiğim faaliyetlerdeki yoğunluğum açıkça görülecektir. 
Belgelerini sunduğum bu yoğun faaliyetlerime mesai saatlerimin yetmediğini söylemek ve ne 
kadar yoğun bir ortamda çalıştığımı tahayyül etmek hiç de zor olmasa gerek. sizlere 
sunduğum dosyanın 14. Bölümünde faaliyetlerimin yoğunluğunu gösteren detaylı bir çizelge 
de mevcuttur. Bu hususta Daire Başkanım Emekli Tuğgeneral Sayın İzzettin Gürdal'ın 
huzurunuzda yaptığı savunmasında Binbaşı Metin Keşap işini yetiştiremiyordu, zaman 
zaman ona yardımcı olmak üzere personel de veriyordum ifadesi bu hususu 
doğrulamaktadır. 

Sayın başkanı bu kadar belge ve tarih üzerinde neden durdum. Toparlayacak 
olursam, yaptığım faaliyetlerin, özellikle Eylül-Temmuz ayları arasında çok yoğun olduğu 
ve çalışma gruplarında görevlendirme tarihlerimin ise Batı Çalışma Grubu tarihleri ile 
örtüştüğü görülecektir. Bu açıklamalarımın sonucu olarak Batı Çalışma Grubunda 
görevlendirilmem fiilen de mümkün değildir. Eğer Batı Çalışma Gurubunda 
görevlendirilmiş olsa idim sınır güvenlik sistemi çalışma gurubu, Sınır Güvenlik Sistemi 
Proje Ofisi, Satın Alma Komisyonunda görevlendirilmez, Şark hizmetimde bir yıl 
ertelenmezdi.

 Ayrıca bu projeler sebebiyle 1998 yılı Mart ayı başında ayrıldığım görev yerine 
2000 yılı atamalarıyla Temmuz 2000 tarihinde tekrar döndüm. Sizlere sunduğum dosyanın 
15. Bölümünde bu hususu açıklayan hizmet safahatım bulunmaktadır. Sayın Başkan burada 
bir konuyu da vurgulamadan geçmek istemiyorum. Amirlerin verdiği emirler astlar 
tarafından mutlak bir itaatle yerine getirilmesi gerektiği sizlerin de malumlarıdır. Benzer 
şekilde, amir astına emir vermez ise astı ne bir toplantıya, ne bir faaliyete katılabilir, ne de 
görev mahallinden amirinden izinsiz ayrılabilir ve hatta ne de böyle bir çalışma gurubuna 
katılabilir. Dolayısıyla benim de, amirlerimin emri olmadan Batı Çalışma Grubuna katılmam 
veya toplantılarında bulunmam mümkün değildir. Genelkurmay Başkanlığında Plan 
Subaylığı en alt kademedir, bu husus dünde böyle idi bugün de böyle. Bu nedenle, üstelik o 
dönemde plan subayı olarak Binbaşı rütbem ile ne bir makam sahibiyim ve nede irade beyan 
edecek bir konumdayım.

Netice; Ben Batı Çalışma Grubunda çalışmadım. Bana emir vermeye yetkili 
Daire Başkanım Emekli Tuğgeneral Sayın İzzettin Gürdal'ın Batı Çalışma Grubunda 
çalışmam için emir vermediğine ve çalışmadığıma ilişkin tanık olma çabaları ile bu 
kapsamda mahkemede huzurunuzdaki ifadeleri, Lojistik Başkanım Emekli Korgeneral 
Kamuran Orhon'nun savunmasındaki kesinlikle Metin Keşap'a Batı Çalışma 
Grubunda çalışması için emir vermedim ifadesi, Sayın İdris Koralp'in Batı Çalışma 
Grubunda görev almadığımı huzurunuzda açıklaması, Sayın Ünal Akbulut'un ve 
Ahmet Nazmi Solmaz'ın Batı Çalışma Grubunda çalıştığımı görmediklerine dair 
ifadeleri, Sayın Hamza Özaltun'un Metin Keşap'ı tanımıyorum ifadesi bunun delilidir. 

Sayın Başkan sonuç olarak Terörle Mücadele kapsamında yürüttüğüm önemli 
projeler ve bu projelerde görevlendirme tarihlerim, Projeler sebebiyle Şark Hizmetimin 1 yıl 
ertelenmesi, İstihkâm Daire Başkanlığında görevli tek kurmay subay olmam ve görevimi 



  

yürütecek yedeğimin bulunmaması, Şahsıma Batı Çalışma Grubunda çalışmam için ne bir 
yazılı tebliğ, ne de bir sözlü emir verilmemesi, sanık savunmalarında çalıştığıma dair tek bir 
ifadenin dahi bulunmaması aksine çalışmadığıma ve görevlendirilmediğime dair ifadelerin 
varlığı hakkımda kuvvetli suç şüphesini oluşturacak ne somut bir olgu ve ne de bir delil dahi 
bulunmaması, Batı Çalışma Grubunda görevlendirilmediğimin de açık ve net delilleridir. 
Netice olarak tekrar ediyorum, ben Batı Çalışma Grubunda çalışmadım. Sizlere 09 Mayıs 
2012 tarihinde, bundan tam 20 ay önce, savcılık sorgusunda ifade ettiğim hususlardan farklı 
hiçbir şey arz etmediğimi de özellikle belirtmek isterim. 

Son olarak birkaç cümle ile savunmamı tamamlamak istiyorum. Ben askerim. 36 
yıldır üniforma taşıyorum. Meslek hayatım boyunca çok zor görevler aldım. Komando ve iç 
güvenlik birliklerinde görev yaptım. Çok zor durumlarda kaldım. Emrimdeki, subay, 
astsubay, Mehmetçikler ve kendimin hayatı konusunda kararlar verdiğim anlar da oldu. Bir 
önüme ve birde geriye yaşadıklarıma bakıyorum, şimdiki kadar zorlandığımı hiç 
hatırlamıyorum. 

Sayın İddia Makamı; suçumu, fiilini, zamanını ve delilini ortaya koymadan hadi 
kendini savun diyorsunuz. Ancak bu kadar savunabildim. Eğer Batı Çalışma Grubunda 
görevlendirilmiş olsa idim, benden önce savunma yapan, gerçeğin ortaya çıkmasına katkı 
sağlayan ve teşekkür etmeyi de bir borç bildiğim değerli komutan ve arkadaşlarımın 
açıkladığı gibi ben de, Büyük Türk Milleti adına karar verecek olan yüce mahkememizin 
huzurunda bunu tereddütsüz açıklardım. Çünkü bugüne kadar onurumla yaşadım, bundan 
sonrada böyle yaşayacağım. Bu süreçte, yaşanan mağduriyetin de hiçbir maddi ve manevi 
tazminat ile telafi edilemeyeceğini ifade ediyor, en fazla kimlerin mağdur olduğunu ve 
zedelenen itibarımızın tekrar nasıl eski hale geleceğini, yüce mahkeme heyetinin de 
takdirlerine sunuyorum. Büyük Türk Milleti adına karar verecek olan mahkememizden 
beraatımı talep ediyorum. Arz ederim."

"Ruşen Bozkurt'un 15.04.2012 tarihinde siz biraz önce dediniz sanıklar benim 
hakkımda herhangi bir atfı cürümde bulunmuyor diye, şöyle bir ifadesi var, Metin Keşap 
zaman zaman BÇG'nin odasına gelip çalıştıklarını belirtmiştir şeklinde, bu husustaki 
düşüncelerinizi almak istiyorum."

"Bu hususta bunu biz fark ettiğimizde Eylül ayının 2012'siydi. Kendisi ile hem 
avukatım, hem onun avukatıyla da avukatım görüştü. Bu konu ile ilgili de olarak avukatı 
mahkememize o günkü savcılığa dilekçesini verdiği için bunun yanlışlıkla, ifadesine 
yanlışlıkla girdiğini, benim orada çalışmadığımı, kendisi bu şekilde yazılı olarak beyan ettiği 
için ben burada çok rahatlıkla bu ifadeleri kullandım."

66.C. SANIK METİN KEŞAP MÜDAFİİ AV. MÜŞTEBA AYDIN'IN 
SAVUNMASI

" Müvekkilim hakkında Ankara C.Başsavcılığınca 2011/206 numaralı soruşturma 
kapsamında, Denizli'de 11. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı görevini yürütürken oturduğu 
konut Cumhuriyet Savcısı ve Askeri Savcı ile birlikte aranmış, hiçbir bilgi ve belge 
bulunamamıştır. Müvekkilim savcılık sorgusundan sonra ise Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini cebren devirmek, devirmeye teşebbüs etmek, hükümetin görevlerini kısmen veya 
tamamen engellemek, engellemeye teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek ile suçlanmış ve 
çıkarıldığı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/18 sayılı sorgusu ile 09 Mayıs 2012 
tarihinde, hiçbir somut olgu belirtilmeyerek, soruşturmanın gizliliği sebebiyle tanıklardan, 
delillerden ve dosyadan haberi bile olmayan müvekkilim tutuklanmıştır.Bütün şüpheliler için 
aynı ve matbu olan bu gerekçeye dayandırılarak, hiçbir somut olgu belirtilmeyerek, 
soruşturmanın gizliliği sebebiyle tanıklardan ve delillerden haberi bile olmayan ve Denizli'de 
11'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı olarak görev yapan müvekkilimin tutuklanması da 



  

hukuk açısından kabul edilebilir bir durum değildir.
Müvekkilime 09.05.2012 tarihindeki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki 

sorgulamasında 1996-1998 yılları arasında Genelkurmay Karargahında yapmış olduğu 
görevler ve Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ile ilgili bilgiler ve yazılar sorulmuştur.

 Genelkurmay Karargahı tarafından hazırlanan ve 2. Başkan tarafından 
imzalanan bütün gizli, kişiye özel ve çok gizli emirlerden, hazırlayan, kontrol eden, 
koordine edilen, askerlikte bilmesi gereken prensibine göre dağıtımı yapılan ve 
bilgilendirilen makamlar ile Genelkurmay Başkanı dışında hiçbir askerin haberi ve bilgisi 
dahi olmaz. 

Davaya konu olan bu belgeler o tarihte Genelkurmay İstihkam Daire 
Başkanlığındaki Binbaşı rütbesi ile plan subayı olarak görevini yürüten müvekkilimin 
ulaşabileceği belgeler de değildir. 

Bu belgeler; 04 Nisan1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu emir, 10 
Nisan 1997 tarihli BÇG konulu belge ve belge ekindeki BÇG Teşkilat Yapısı hakkındaki 
emir, 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi konulu emir, 06 Mayıs 1997 tarihli Gnkur 
Başkanlığı Batı Harekât Konsepti konulu emir, 27 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay 
Başkanlığı Batı Eylem Planı ve ekindeki belgelerdir. 

Müvekkilim bu belgeleri ilk defa soruşturma aşamasında Savcılıkta görmüş, 
iddianameden teferruatını öğrenmiştir. Yazılar konusunda her hangi bir bilgisi de 
bulunmamaktadır. Ayrıca askerlikte bilmesi gereken prensibine göre bu tarihte Binbaşı 
rütbesinde olan, çalıştığı yer ve konumu itibariyle müvekkilimin bu gizli, kişiye özel emirleri 
de bilmesine de imkan yoktur. Müvekkilim Binbaşı Metin Keşap'ın savcılık sorgusunda ilk 
defa gördüğü bu evraklar ile ilgili olarak, evraklar kişiye özel ve gizli gizlilik derecesine 
sahiptir. Bu nedenle, söz konusu evraklar MY 75-1 (A) Türk Silahlı Kuvvetleri Karargâh 
Hizmetleri Yönergesi 1995 basımlısına göre işleme tabi tutulmuştur. 

Yönergenin bu bölümlerinde özetle; Kişiye Özel ve Gizli evraklar hazırlanan evrak 
senedi ve çift zarf ile işleme tabi tutulurlar. Evrakların kişiye özel olması sebebiyle de 
evraklar ancak yetkili şahıslar tarafından açılır ve işlem görür. Bu hususlar dikkate 
alındığında; bu evrakların hiç birisi Binbaşı Metin Keşap'ın çalıştığı Şubeye ve Daireye 
İstihkâm Dairesine gönderilmemiştir. Bu hususların neticesi olarak, Binbaşı Metin Keşap'ın 
savcılık sorgusunda; ilk defa gördüğü evrakların içeriğinde bulunan konular ile ilgili hangi 
işlem ve eylemi yaptığına dair bir soru sorulmadığı gibi, bu konular ile ilgili bir olgu bir delil 
de gösterilmemiştir. 

 Müvekkilim Binbaşı Metin Keşap'ın soruşturmaya dahil edilip tutuklanmasının 
sebebi kanaatimizce İstanbul'dan Tamer Tatar tarafından gönderilen CD içeriğinde 
bulunan Giriş Yetkisi Verilen Personel Listesi ve Telefon Rehberi iki bilgisayar çıktısı ve 
bu iki bilgisayar çıktısı ile ilgili olarak o dönemde sivil memur olarak çalışan personelin 
vermiş olduğu ifadelerdir. 

Bu iki bilgisayar çıktısının nasıl elde edildiği ile ilgili yapmış olduğum tespitleri 
sizlere açıklamak istiyorum.21 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir 
yazı ile Balyoz, Ergenekon soruşturmalarında elde edilen belgeler ile 20 Aralık 2012 günü 
Tamer Tatar tarafından ibraz edilen dijital verileri CD ve belgeleri 5 klasör halinde Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir. Gönderme yazısının eki bölümünde ise CD'lerin 
gönderildiğine ait herhangi bir bilgi ve açıklama bulunmamaktadır. Eki olarak Sadece 5 
klasör yer almaktadır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Aralık 2011 tarihli - teslim 
tesellüm tutanağında ise; Balyoz- Ergenekon soruşturmalarında elde edilen bilgiler ile Tamer 
Tatar tarafından ibraz edilen belgeler ve dijital verilerden ibaret ağzı mühürlü bez torba 
içerisinde ki 5 klasörün görevlendirilen polis memurları tarafından saat 14.50'de teslim 
edildiği bilgisi yer almaktadır. Yani teslim alınan her hangi bir CD bilgisi yine 
bulunmamaktadır. Aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Sayın Hüseyin Görüşen'in; 



  

21 Aralık 2011 tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gönderme yazısına işlem 
yapılmak üzere gereği için ilgililerine havale eden sevk kaşesi üzerine elle 21 Aralık 2011 
tarihi ve M. Bilgili ve K. Çetin ibareleri yazılmıştır. Yine aynı yazının altında elle yazılmış 
notta ise: 2011 / 206 soruşturmada; bu klasöre 3 numara verildi. Ekinde gelen toplam 4/5 
klasöre 4,5,6,7 numaraları verildi. Ekindeki 2 adet CD/DVD ise bilgisayar ve yazıcıdan çıktı 
alınarak 8-10 dahil klasörler oluşturuldu, şüphelilerle ilgili olanlar şüphelilerin klasörlerine 
konuldu notu yazılmıştır. Bu el yazısının kime ait olduğu ve bu notun yazıldığı tarih de belli 
değildir. Fakat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Aralık 2011 tarihli tutanağında ise; 
İstanbul CMK 250 madde ile görevli ve yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının Başsavcılığımıza 
göndermiş olduğu 5 adet klasör içerisindeki üzerinde Genelkurmay Karargâhı-Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere ve Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı seri numaralı 1 adet CD 
bilgisayar ortamında yazdırılarak tamamının çıktısı alınmıştır ibareleri yer almaktadır. 

09 Ocak 2012 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Emanet Eşya tutanağının 
2012/3 ise; 1 adet CD ve 1 adet DVD'nin teslim alındığı bilgisi bulunmaktadır. 09 Şubat 2012 
tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Bilirkişi Atanmasına ilişkin tutanakta ise; Asıl ses 
CD'si yazılı 1 adet DVD ve Asıl yazılı seri numaralı bunları uzun seri numaralı 1 adet CD'nin 
bunlar yazılı savunmamda yazılı seri numaraları, tüm teknik bilgilerine ihtiyaç duyulması 
nedeni ile re'sen görevlendirilen bilirkişilere teslim edildiğine dair bilgiler yer almıştır. 

Bu iki tutanağa göre bir heyet huzurunda tespit edilip bir zapta bağlanması gereken 
CD5'in hash değeri tespit edilmeden, içindeki bilgiler liste halinde dökümü yapılıp bir 
tutanağa bağlanmadan, imaj kopyası alınmadan, iddia makamı tarafından 21-22 aralık 
tarihlerinde asıl CD üzerinde önce çıktılar alınmış, ve tam 2 ay sonra CD5 ve DVD'nin 
bilirkişi incelemesi yaptırılması yoluna gidilmiştir. 

Yukarıdaki işlemler yapılmadan çıktıların alınması hukuka aykırıdır. CD'nin 
bozulma ihtimali vardır. Bu iki aylık süre içerisinde CD5'ten bilgisayar çıktılarının alınmış 
olması ve yukarıda belirtilen hukuki ve teknik nedenlerden dolayı CD5 içindeki dijital 
verilerin teslim edildiği an itibariyle orijinalliğini yitirmiş olması ihtimali ve şüphesi 
bulunmaktadır. 

Ankara Cumhuriyet başsavcılığının 31 temmuz 2012 tarihli 2012/200 numaralı adli 
emanet tutanağına göre de 21 aralık 2012 tarihinde İstanbul cumhuriyet başsavcılığı 
tarafından gönderilen Ergenekon, balyoz, gölcük ile ilgili 28 şubat belgeleri aslı yazılı bir 
adet CD'nin 31 temmuz 2012 tarihinde yani 7 ay sonra adli emanete teslim edildiği 
anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan bilirkişi raporunun bilimsellikten uzak, sadece kanunen ceza 
muhakemeleri kanunun usul hükümlerini yerine getirmek için yapılmış olduğunu, iddianame 
dosyasındaki mevcut tutanaklar üzerinde özet olarak burada açıklamaya çalışacağım. Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Aralık 2011 tarihli bir tutanağı ile CD içindeki dijital 
verilerin tamamından çıktı alındığı belirtilmektedir. Yani hash değeri tespit edilmeden 
CD'nin imaj kopyası alınmadan önce asıl CD üzerinde çıktı alındığı hususu bu tutanakla 
ibraz edilmiştir, açıktır.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 09 Ocak 2012 tarihli 2012/3 Emanet Eşya 
Makbuzu ile CD5'in Adli Emanete teslim edildiği gözükmektedir. 22 Aralık 2011 ile 09 
Ocak 2012 arasındaki süreç içerisinde CD'nin CMK md.134'e göre dijital bir delilin delil 
olma özelliğinin korunması ve muhafazası ile ilgili zorunlu önlemler alınmamış ve gerekli 
işlemler yapılmamıştır. Tutanaklarda bu tarihlerde CD'nin nerede olduğu belli değildir, 
muhtemelen savcılıkta olduğu anlaşılmaktadır. Usulümüzde böyle bir husus yoktur.

Ankara C.Başsavcılığının 09 Ocak 2012 tarihli Bilirkişi Atanmasına İlişkin Tutanak 
ile bilirkişi ataması yapılmış ve asıl CD Ünal Tatar, Yakup Korkmaz ve Cihat Yıldız adlı 
kişilere teslim edilmiştir. Aynı tutanakta bilirkişilere CMK.nın 64 maddesinde belirtildiği 
şekilde yeminlerinin yaptırıldığı, yapacakları işin anlatıldığı, 1 adet CD ve DVD'nin teslim 



  

edildiği en kısa sürede raporları ile birlikte CD ve DVD'nin Ankara C.Başsavcılığına teslim 
edilmesinin karar altına alındığı belirtilmektedir.

 Tutanaktaki bilgilerden de anlaşılmaktadır ki bilirkişilere ayrıca bir yemin 
ettirilmiştir. Yani 2012 yılı Ankara adliyesi adli yargı adalet komisyonu tarafından tespit 
edilmiş bilirkişilere itibar edilmeyerek ismen özel bir görevlendirme yapıldığı, CD5 ve 
DVD'nin bu bilirkişilere verilme sebebi olarak matbu bir gerekçe olan hukukumuzda çok 
kullanılıyor matbu gerekçeler, tüm teknik bilgilerine ihtiyaç duyulması denerek seçildiği 
anlaşılmaktadır. Bu, Ceza Muhakemesi Kanununun 64/2 ye göre belirtilmesi gereken 
gerekçeye açıkça aykırıdır. 

Bilirkişi heyeti de doğal olarak incelemesini ve incelenecek konuların kapsamını 
kendilerince tespit ederek; 13 Şubat 2012 tarihinde yani dört gün gibi kısa bir süre içerisinde 
hem CD içindeki 1210 adet dijital dosyayı, 6373 sayfalık dijital verileri bilimsel olarak 
incelemişler, hem de aynı zamanda da 40 sayfalık raporlamayı yapmışlardır. Bu durumun 
insan fıtratına uygun olmadığını değerlendirmekteyim. Yine 9 ocak 2012 tarihli bilirkişi 
atamasına ilişkin tutanakta 1 adet CD ve DVD'nin bilirkişi heyetine teslim edildiği 
belirtilmektedir. Oysa Ceza Muhakemeleri kanunu madde 64 e göre mühürlü ve teslim edilen 
malzemelerin listelenmiş olarak ayrı bir tutanak halinde tanzim edilerek, tanzim edilmesi 
gerekirdi. 

 Sonuç olarak söz konusu bilirkişi raporu da adli bilişim açısından hukuki olarak 
bilimsel anlamı ve değeri eksik ve tartışmalıdır. Hukuki geçerliliği olmayan bir rapordur. 

Bu elektronik çıktıların neden belge sayılamayacağını ve neden itibar edilmemesi 
gerektiğini açıklamaya çalışacağım. Tarafımıza Cumhuriyet Başsavcılığı sorguda üç ayrı yazı 
stiline bağlı belge gösterilmiştir. Bu belge olduğu iddia edilen yazılar mahkeme dosyasında 
mevcuttur. 

Resmi yazı olarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen 04 Nisan 1997 
tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu emir, 10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu 
belge ve belge içindeki BÇG Teşkilat Yapısı hakkındaki emir, 29 Nisan 1997 tarihli BÇG 
Rapor Sistemi konulu emir, yazı içeriği her yönüyle bir bütünlük arz etmektedir. Yazı 
karakteri diğer iki bilgisayar çıktısı olan BÇG Telefon çevrimi ve giriş yetkisi verilen 
personel listesinden farklıdır. 

Ankara C.Başsavcılığının CD5 üzerinde yaptırdığı 4 sayfalık Bilirkişi Raporunda 
da CD'nin 25 Temmuz 2007 tarihinde oluşturulduğu belirtilmiştir. Ayrıca bilirkişi 
raporunun ekinde bulunan belgelerin büyük bir çoğunluğunda yazan sivil memurlar belli iken 
bu iki elektronik çıktıyı yazan belli olmayıp ighd kullanıcısı tarafından gerçekleştirildiği 
belirtilmiştir ve bu sanal kişinin gerçek kimliği de bugüne kadar tespit edilememiştir. 

Savcılık makamı bu kâğıtları Ömer Özkan'ın sorgusunda kendisinin 
hazırladığını söylediğini iddianamenin 1288. sayfasında belirtmiştir. Savcılık makamı 
Ömer Özkan'ın sorgusunda, diğer yazılara, hazırlayan sivil memur kendi adını yazdığı halde 
neden bu iki yazıya kendi adını vermediğini sormamıştır. Çünkü yazı sonradan 
üretildiğinden, bu kâğıtları üretenler, yazıları hazırladığı iddia edilen sivil memurların 
ismini bilmediğinden, isim vermeyip dairenin adını yazmıştır. Bu durum yazıların 
sonradan üretildiğini açık belirtisidir. 

 Bu belge, BÇG'ye ait bilgisayarlardaki bilgilerden oluşturulduğu iddia edilen 
CD5'in, savcılık tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesinin EK-1'in 251'inci Sırasındaki 
BÇG İş bölümüne ilişkin belge bilgisayar ortamında yazılmış bir yazıdır. Bu iş bölümü 
yazısı incelendiğinde 11 Şubat 1997 tarihinde sivil Memur Ömer Özkan tarafından BÇG 
Bilgisayarı olduğu iddia edilen Bornova isimli bilgisayarda Plan Şube Müdürlüğünde 
çalışan personelin görevlerini belirtmek için hazırlandığı ve çıktısının alındığı 
görülmektedir. Aynı yazı 30 Nisan 1997 tarihinde, BÇG' ye katılması planlanan personelin 
de ilave edilmesi ile detaylandırılarak bu defa Sivil Memur Mehmet Özbek tarafından 



  

güncellemesi yapılmıştır. Ancak bilgisayar ortamında yazılmış olan bu yazının çıktısı dahi 
alınmamıştır. Sivil Memur Mehmet Özbek Cumhuriyet savcılığında verdiği ifade de yazıyı 
kendisinin yazdığını belirtmiştir.İddianame sayfa 1285. Sivil Memur Ömer Özkan da 
Cumhuriyet savcılığında verdiği ifade de bu yazıyı kendisinin yazdığını belirtmiştir 
iddianame sayfa 1288. Bu durumda, aynı yazıyı yazdım diye belirten 2 şahıs bulunmaktadır. 
Bir yazıyı iki şahıs yazamaz, böyle bir durum olmaz. 

Ayrıca, 12 kişilik Kriz masası kurulu, 22 Kişilik BÇG Görev Bölümü, 26 Kişilik BÇG 
Telefon Rehberi, 45 Kişilik Batı Çalışma Grubu Alanına Giriş Yetkisi Verilen Personel isim 
listeleriyle ilgili olarak, iddianamede şüpheli olarak ifade veren Sivil Memur Mehmet Özbek, 
Sivil Memur Ömer Özkan hazırladığını, insanların BÇG'ye gelip çalıştıklarını söylediklerini 
belirtmiştir. İnsan hafızası 15 sene sonra toplam 105 kişilik bir listeyi hatırlaması ve 
insanların BÇG'ye gelip çalıştı demesi gerçeklerle bağdaşmayıp tıbben de mümkün değildir. 
İnsanın fıtratına da aykırıdır. Yukarıda açıklanan sebeplerle sivil memurların 
söylediklerine kesinlikle itibar edilemez. 

Şimdi de müvekkilimin isminin bulunduğu ve İddianamede yer alan Giriş Yetkisi 
Verilen Personel Listesi ve Telefon Rehberi iki bilgisayar çıktısı ile ilgili yaptığım tespitleri 
açıklayacağım. 

Hazırlandığı iddia edilen BÇG alanına Giriş Yetkisi Verilen Personel Listesi 07 
Mayıs 1997 tarihinde ighd kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiş ve 08 Mayıs 
1997 tarihinde çıktısı alınmıştır. Bu liste ile ilgili olarak; Belge ve delil niteliği olmayan 
gerçek belge değildir. 45 personelin isimlerinin yer aldığı bir bilgisayar çıktısıdır. İmzasız, 
tarihsiz, kayıt numarasız, aslı veya fotokopisi yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde evrakların 
dağıtımı yapılmadan önce tarihi atılır, ara numarası verildikten sonra dağıtımı yapılır. 
Hazırlandığı iddia edilen bu evrakta bu bilgiler eksiktir. Bu durum da evrakın dağıtımının 
yapılmadığını gösterir. Daireden çıkış kaydı ve muhatap daireye giriş kaydı yoktur. 
Dolayısıyla evrak işlem görmemiştir. Netice olarak, böyle bir yetkilendirmenin olmadığı da 
açık ve nettir. 

Genelkurmay Başkanlığının UGKY-119-1(A) Genelkurmay Kışla ve Karargâh 
Emniyet Yönergesine Göre ; Merkez Daire Başkanlığına adreslenen evrakın Genelkurmay 
Genel Sekreterliğine, Karargâh Emniyet Subaylığına gönderilmesi gerekmektedir. Çünkü, 
Merkez Daire Başkanlığı'nın Giriş Yetkisi verme yetki ve sorumluluğu yoktur. Yetki Genel 
Sekreterliğindir. Karargah Emniyet Subaylığı hizmeti Genel Sekreterlikçe yürütülmektedir. 

Bu elektronik çıktı bu yönüyle de sakattır. Genelkurmay harekat başkanı Korgenaral 
Çetin Doğan, İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral Kenan Deniz, İç Güvenlik 
Harekat Daire Plan Şube Müdürü Kurmay Kıdemli Albay İdris Koralp ve İdari İşler 
Astsubayı Hamza Özaltun savunmalarında; BÇG mekânına girişle ilgili böyle bir listenin 
hazırlanmadığını söylemişlerdir. 

Binbaşı Metin Keşap'a tebliğ edilmediği gibi, giriş kartı da düzenlenmemiştir. 
Binbaşı Metin Keşap'ın rütbesi dahi yanlış yazılmıştır. İstihkam Kurmay Binbaşı yerine 
yerine İstihkam kurmay kıdemli binbaşı yazılmıştır. Ayrıca, 1998 yılı Ağustos ayında kıdem 
almıştır.  

Bu kapsamda Savcılık sorgusunun BÇG ile ilgili olduğu iddia edilen özel dahili 
telefon rehberi bilgisayar çıktısının isimsiz, imzasız ve başlıksız, bu telefon rehberinde başlık 
da yok. Askeri yazışma kurallarına uymayan 02 Haziran 1997 tarihinde ighd kullanıcı 
tarafından gerçekleştirildiği belirtilen listede müvekkilin rütbesi İstihkam Kurmay Binbaşı 
Keşap, BÇG alanına giriş belgesi verildiği iddia edilen İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı 
Tuğgeneral Kenan Deniz adına imzaya açıldığı iddia edilen elektronik çıktı da ise Müvekkilin 
rütbesi İstihkam Kurmay Kıdemli Binbaşı Metin Keşap yazılıdır. Yukarıda açıkladığımız gibi 
iki elektronik çıktının birinde müvekkilin rütbesi binbaşı, diğerinde ise kıdemli binbaşı 
yazılmaktadır. Bu iki elektronik çıktı arasında açıkça yanlışlık ve çelişki görülmektedir. 



  

Askerlikte en önemli husus askerlerin rütbeleridir. 
Eklerde sunulan resmi belgelerin tamamında müvekkil İstihkam kurmay binbaşı 

olarak yazılmıştır. Ayrıca, diğer başkanlıklarda İstihbarat, Hareket, Lojistik, Genel Plan ve 
Prensiplerde görev yapan personelin rütbeleri ve sınıflarında da yanlışlıklar vardır. 
Örneğin; Mehmet Faruk Alpaydın'ın rütbesi Piyade kurmay binbaşı iken iken yanlış olarak 
Piyade kurmay kıdemli binbaşı, Celalettin Bacanlı'nın rütbesi İstihkam kurmay binbaşı iken 
İstihkam kurmay kıdemli binbaşı, İsmail Hakkı Önder'in rütbesi Piyade kurmay binbaşı iken 
Piyade kurmay kıdemli binbaşı. Mehmet Ali Yıldırım'ın rütbesi Piyade kurmay kıdemli 
binbaşı iken iken Piyade kurmay yarbay gibi. Eğer bu rütbe ve isimler farklı 
Başkanlıklarından ayrı ayrı istenmiş, alınmış olsa idi Başkanlıklarının hepsi aynı anda bu 
hataları kesinlikle yapmazdı. Diğer bir ayrıntı da, rütbeleri yanlış yazılı personelin BÇG'de 
çalıştığına dair bilirkişi raporlarında hiçbir evrakı yoktur. Bunun neticesi olarak rütbe ve 
sınıfları yanlış yazılı personelde BÇG'de çalışmadığını ifade etmektedir. 

Ayrıca, girmeye yetkili personel isim listesi 07 Mayıs 1997 hazırlanmış ve 08 
Mayıs 1997 tarihinde çıktısı alınmıştır. Bu tarihler dikkate alındığında, BÇG'de 26 Mayıs 
1997 tarihinde göreve başlayan İstihkam Yarbay Şinasi Çalış'ın ismi bu listede nasıl yer 
almıştır. Bu da dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Listede olmayıp BÇG'de 
çalışan personel de vardır. Örneğin Aydın Karaşahin gibi. Bu hususta, listenin doğru 
olmadığının bir göstergesidir. 

Tüm tanıkların ifadeleri bir arada değerlendirildiğinde; listedeki isimlerin tamamına 
BÇG ile ilgili bir emir verilmediği, görevlendirme yapılmadığı açık bir şekilde 
görülmektedir. Bu durum; bu listenin, personelinin haberi olmadan, sonradan ve maksatlı 
hazırlandığının da açık ve net ifadesidir. 

10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu belge ve belge ekindeki BÇG Teşkilat Yapısı 
hakkındaki emirde BÇG'de çalışacak personel sayısı 17'dir. Listede ise 45 kişi vardır. Bu 
hususlarda, listenin doğru olmadığının diğer bir göstergesidir.

Ayrıca Genelkurmay Başkanlığından alınan 03 Temmuz 2012 tarihli yazıda BÇG 
için dahili telefon sisteminin kurulmadığını, BÇG alanına giriş belgeleri ile ilgili kayıtların 
bulunamadığını belirtilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığının 25 Nisan 1997 tarihli, Sınır Güvenlik Sistemi Proje 
konulu Genekurmay II nci Başkanı İmzalı emrin son paragrafında; Sınır Güvenlik Sistemi 
Proje Ofisinde çalışmak için Kara kuvvetleri komutanlığı, Jandarma genel komutanlığı ve 
Aselsan gibi Genelkurmay Karargahına dışarıdan gelecek personele geçici giriş kartı 
çıkarılacağı ifadesi yer almaktadır. Burada kart verilmesi ile ilgili yetkinin Genelkurmay 
Başkanlığında İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığında olmadığı, Genelkurmay II nci 
Başkanlığında olduğu görülmektedir. BÇG giriş yetkisi verilen personel listesinin üst yazısı 
1997'de var olan Arial karakteri ile yazılmış iken, BÇG giriş yetkisi verilen personel listesi 
ve telefon rehberi yazı karakterleri Microsoft'un 2007 yılında icat ettiği calibri 
karakteridir. 2007 yılı ve sonrasında üretilen yazı sistemi 1997 yılında resmi olarak 
Genelkurmay Başkanlığında kullanılan sistemin içerisine entegre edilmeye ve bir süreç 
üretilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca, CD5'in sahihliği, 2007'de kimler tarafından, nerede, nasıl oluşturulduğu, 
içeriklerine ne kadar müdahale edildiği gibi konuların ciddi şekilde tartışıldığı Ceza 
Muhakemeleri Kanununun 134'e uygun olmayan bir CD'deki bilgilerin hukuki ve delil 
niteliği olmayacağı asla unutulmamalıdır. 

Müvekkilim Binbaşı Metin Keşap'ın isminin geçtiği diğer bir evrak da telefon 
rehberidir, telefon rehberi ile ilgili olarak belge ve delil niteliği olmayan 26 personelin 
isimlerinin yer aldığı bir bilgisayar çıktısıdır. İmzasız tarihsiz, kayıt numarasız ve aslı 
yoktur. Genelkurmay Başkanlığınca böyle bir rehber hazırlanmamıştır. Birden fazla 
personele bir telefon numarasının tahsis edildiğini gösteren bir telefon rehberidir. Halbuki; 



  

Genelkurmay karargahında her proje subayının bir telefon numarası vardır. Bu da usule 
aykırıdır. Bu telefon numarası müvekkile tebliğ edilmediği gibi, görev yaptığı sürece bu 
numarayı yani 2752'yi hiç kullanmamıştır. İstihkâm Daire Başkanlığında kullandığı 
numara 1767'dir. Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan, İGHD Başkanı Tümgeneral 
Kenan Deniz ve İdris Koralp savunmasında; Genelkurmay Karargahı telefon rehberine göre 
herkesin bir telefon numarası vardı, özel bir ağ yoktu, İGHD Başkanlığı Genelkurmay 
başkanlığının bünyesinde olduğundan giriş çıkışların tamamen komutanlık 
inisiyatifindedir diyerek kendisinin her hangi bir tasarrufunun bulunmadığını belirtmiştir. 

Ayrıca, hiçbir sanıkta böyle bir rehberin varlığını doğrulamamıştır. Bütün sanıklar 
bilhassa orada çalışan sanıklar kesinlikle böyle bir rehberin yapılmadığını belirtmektedir. 
Ad-soyad kim tarafından, neden verildiği, liste ve rehbere neden yazıldığını bilinmeyen ve 
gıyabında oluşturulan bir yazı, listeden dolayı müvekkilimin BÇG de çalıştın diye sorumlu 
tutulması da söz konusu olamaz. Müvekkilimin bu yazılardan soruşturma esnasında haberi 
olmuştur. Genelkurmay başkanlığından alınan 03 Temmuz 2012 tarihli yazıda; BÇG için 
dahili telefon sisteminin kurulmadığı, bu resmi yazı ile de yazılı zaten var. BÇG alanına giriş 
belgeleri ile ilgili kayıtların bulunmadığı belirtilmiştir. 

 Müvekkilimin neden Batı Çalışma Grubunda neden görev alamayacağını 
anlayabilmek için o dönemde yürüttüğü faaliyetlere tarihsel boyutta kısaca incelemek 
gerekmektedir. Müvekkilim 01 Haziran 1996-01 Mart 1998 tarihleri arasında Sınır Fiziki 
Güvenlik Sistemi Projesi ile Sınır Güvenlik Sistemi Projesini, 3 çalışma grubunda  Sınır 
Güvenlik Sistemi Çalışma Grubu, Sınır Güvenlik Sistemi Proje Ofisi, Teklif Değerlendirme 
ve Satın Alma Komisyonunda aynı anda ve yoğun bir faaliyet içerisinde bulunmuştur. Bu 
tarihler dikkatle incelendiğinde Batı Çalışma Grubunun kuruluş ve çalışma tarihleri 
Müvekkilimin yürüttüğü projenin tarihlerinin örtüştüğü görülmektedir. Bu nedenle 
müvekkilim BÇG'de görevlendirilmesi fiilen mümkün değildir. Çalışması da mümkün 
değildir.

 Müvekkilim bu başarılı çalışmalarından dolayı 2 tane de takdirname almıştır.  Bu 
takdirnamelerde sınır güvenlik sisteminin oluşturulması konusu ile ilgilidir. Özellikle 
müvekkilim esas proje subayı olduğu sınır güvenlik sistemi projesinde vurgulanması gereken 
husustur.Bu yoğun faaliyetler içerisinde müvekkilimin BÇG'de çalışması mümkün değildir. 
İlk defa savcılık sorgusunda karşılaştığı batı çalışma grubu ile ilgili evraklar 04 ve 10 Nisan 
tarihlerinde yayımlanmıştır. 

Eğer Metin Keşap, BÇG'de görevlendirilmiş olsa idi, Genelkurmay Başkanlığının 
25 Nisan 1997 tarihli yazısında da ifade edildiği gibi 24 Şubat 1997 tarihinden itibaren 
Sınır Güvenlik Proje Ofisinde görevlendirilmezdi. Bu kadar önemli bir projeyi yürüten ve 
İstihkam Daire Başkanlığının tek kurmay subayı olan ve özellikle bu proje için şark görevi 
bir yıl ertelenen Binbaşı Metin Keşap'a komutanlar tarafından başka bir görev verilmez, 
zaten verilmemiş ve BÇG'de görevlendirilmemiştir. 

Sınır Güvenlik Proje Ofisinde ve Teklif Değerlendirme ve Satın Alma 
Komisyonunda görevlendirilme ve faaliyet tarihleri ile batı çalışma grubunun kuruluş, 
faaliyete başlama ve devam tarihleri birbiriyle örtüştüğü açıktır. Bu kadar yoğun faaliyet 
içerisinde olan İstihkam kurmay binbaşı Metin Keşap'ın zaman sebebiyle BÇG'de 
görevlendirilmesi fiilen mümkün olmadığı açıkça ortadadır. Terörle mücadele kapsamında 
hayati öneme haiz dönemin en önemli projelerinden olan bugün hala önemini koruyor, 
karakol yapımları devam ediyor ve bu projenin koordinatörü esas proje subayı olan Binbaşı 
Metin Keşap'ın şark hizmeti 22 Şubat 1997 tarihinde 1 yıl süre ile bu projeden dolayı 
ertelenmiştir. Ertelemeye esas gerekçe Genelkurmay başkanının direktifleri ile Irak Sınırının 
korunması maksadıyla, Sınır Güvenlik Konsepti hazırlanması sebebiyle çalışma grubu 
kurulmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde personelin genellikle eski görevine ve aynı şehre ataması 



  

çok nadirdir. Fakat Sınır Güvenlik Sistemi Projesi önemine binaen müvekkil eski görevine 
Ağustos 2000 de Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığındaki Plan Şubeye Plan Subayı 
Olarak yeniden atanmıştır. 

Müvekkilime hiçbir şekilde ve hiçbir amiri tarafından BÇG'de çalışması konusunda 
görev verilmemiştir. Müvekkilimin bağlı olduğu Lojistik Başkanı Emekli Korgeneral 
Kamuran Orhon 15 Mayıs 2013 tarihindeki tutukluğun gözden geçirilmesi duruşmasında 
Müvekkilim Binbaşı Metin Keşap'a BÇG de görev vermediğini, çalışmadığını açıklamıştır. 
Mahkemede huzurda verdiği ifadede 10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu belge ve belge 
ekindeki BÇG Teşkilat Yapısı hakkındaki emirde Lojistik Başkanlığından 1 subay 
istendiğini, o zaman Hava Kurmay Binbaşı olan Aydın Karaşahin'i BÇG'de 
görevlendirdiğini başka bir subaya görev vermediğini belirtmiştir. Müvekkilimin bağlı 
olduğu İstihkam Daire Başkanı Emekli Tuğgeneral İzzettin Gürdal 25 Kasım 2013 tarihli 
Mahkemedeki sorgusunda sorumuz üzerine verdiği cevapta, Müvekkil Metin Keşap'a BÇG 
de görev vermediğini, çalışmadığını açıklamıştır. 

İç güvenlik harekat dairesi plan şube müdürü İdris Koralp ve İç güvenlik harekat 
dairesi plan şube müdürlüğünde plan subayı kurmay yarbay Ünal Akbulut Mahkemedeki 
sorgusunda sorumuz üzerine verdiği cevapta Müvekkilim Metin Keşap'ın BÇG de 
çalışmadığını açıklamışlardır. Ayrıca, İç güvenlik harekat dairesi harekat şube müdürü 
kurmay albay Ahmet Nazmi Solmaz da ifadesinde müvekkilim Metin Keşap'ın BÇG'de 
çalıştığını görmediğini, onu tutuklandıktan sonra tanıdığını, ve idari işler astsubayı Hamza 
Özaltun ise Metin Keşap'ı hiç tanımadığını ifade etmiştir. Nitekim, bu durumun aksini 
gösteren hiçbir belge, bilgi, kayıt ve tanık da söz konusu değildir. 

Müvekkilimin BÇG' de görev alacak personelin iş bölümü isim listesinde adı yazılı 
değildir. İsmi yoktur. BÇG'de proje subayı olarak çalıştığı ve irtica ile mücadeledeki başarılı 
çalışmaları nedeni ile BÇG personelinin hepsine verilen Takdir Belgesi Listesinde de 
müvekkililih ismi yoktur. İcra etmiş olduğu sınır güvenlik sistemi ile ilgili yoğun faaliyetler 
neticesinde faaliyetleri ile uyumlu olarak 13 Şubat 1997 ve 30 Aralık 1997 tarihinde 2 Adet 
takdirname almıştır.

 Müvekkilin Sınır Güvenlik Sistemi ile ilgili çalışmalarından dolayı şark hizmeti bir 
yıl ertelenmiş, şark hizmeti sonunda tekrar aynı göreve ataması yapılmıştır. Müvekkilimin 
yukarıda kısaca açıkladığım görevleri ve şark hizmeti ertelenecek kadar yoğun mesaisi ve 
önemi sebebiyle BÇG' de çalışmasında fiili imkânsızlık da vardır. Bilirkişi Raporunun 
eklerinde belirtilen dosyaların içinde hiçbir şekilde Müvekkilim Binbaşı Metin Keşap bunu 
hazırladığı iddia edilen herhangi bir dosyada bulunmamakta ve adı da geçmemektedir. 
Ağzından çıkacak bir söz veya elinin bir hareketi ile orduları ölüme gönderme yetki ve 
salahiyetine sahip dönemin Genelkurmay Başkanı ile emrinde tek bir askeri ve sivil memuru 
dahi olmayan, emir komuta zinciri içerisinde sadece İstihkam Daire Başkanlığında çalışan, 
Batı Çalışma Grubu içerisinde çalışmayan ve o dönemde Binbaşı rütbesinde olan, 
müvekkilimin Genelkurmay Başkanı ile aynı platformda ve aynı dava ortamında 
yargılanmasının, onunla birlikte değerlendirilmesinin uygun olmadığını düşünüyorum. 

Hükümeti devirmeye iştirak etmek iddiası ile suçun işlendiği tarihte Binbaşı 
rütbesindeki bir subayın iddia olunan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren eylemleri 
gerçekleştirmesi fiilen ve hukuken mümkün değildir. Binbaşı rütbesindeki subaylar bu tür 
davalarda sanık değil olsa olsa ancak tanık olabilirler. Yukarıda açıklanan bütün hususlar 
birlikte değerlendirildiğinde, müvekkil o dönemdeki binbaşı rütbesiyle, Genelkurmay 
karargahı gibi en üst Karargahta irade temin edecek rütbe ve makamda olmadığı açıktır. 

Müvekkilin komuta kademesinin zihninin ne düşündüğünü, ne tasarladığını, ne 
olduğunu bilmesi de mümkün değildir. Bu zihin okumak olur. Müvekkil konusu suç teşkil 
eden hiç bir faaliyette bulunmamıştır. 

Sonuç olarak; Binbaşı Metin Keşap'ın Terörle Mücadele kapsamında yürüttüğü 



  

önemli projeler ve bu projelerde görevlendirme tarihleri, Projeler sebebiyle Şark Hizmetin 
bir yıl ertelenmesi, İstihkâm Daire Başkanlığında görevli tek kurmay subay olması ve 
görevini yürütecek yedeğinin bulunmaması, Şahsına Batı Çalışma Grubunda çalışması 
için ne bir yazılı tebliğ, ne de bir sözlü emir verilmemesi, Sanık savunmalarında çalıştığına 
dair tek bir ifadenin dahi bulunmaması, Aksine çalışmadığıma dair ifadelerin varlığı, 
hakkında kuvvetli suç şüphesini oluşturacak ne somut bir olgu ve ne de bir delil dahi 
bulunmaması, Batı Çalışma Grubunda çalışmadığının açık ve net delilleridir. Ceza hukukun 
temeli olan fiil - fail ilişkisidir. İddianamede müvekkilimin hangi fiili iddiaya konu suçu 
oluşturduğu veya suça iştirak ettiği hakkında tek bir cümlede bulunmamaktadır. Müvekkilime 
isnat olan suçun, mevcut deliller karşısında hiçbir unsurunun oluşmadığı açıktır. 
Müvekkilimin yargılama sonunda beraat kararı verilmesini saygılarımla  arz ve talep ederim."

67.A. Sanık  METİN YAŞAR YÜKSELEN 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği  ifadesinde özetle (Kls. 272);

" 1995-2000 yılları arasında Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığında İstihbarat Yönetim Plan ve Koordine Dairesi Başkanı olarak görev yaptığını, 
2000 yılı Ağustos ayında emekli olduğunu,  

07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda yapılan toplantıya katıldığını, toplantıda 
Batı Çalışma Grubunun teşkili ile ilgili konuşulduğunu, irticanın değiştiğine dair genel 
söylemlerin konuşulduğunu, genel olarak irtica konusunun değerlendirildiğini, hükümete 
muhtıra verilmesi, engellenmesi v.s. konularının konuşulduğunu hatırlamadığını, toplantı ile 
ilgili belgede kendisine atfedilen konuşmayı hatırlamadığını, 

 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantının Batı Çalışma Grubunun kurulmasına 
ilişkin ilk toplantı olduğunu tahmin ettiğini, BÇG’nin karargâhta bir kurul olarak 
oluşturulduğunu duyduğunu,  

Batı Çalışma Grubunun bir takım brifingler hazırladığını, kendisine de bu kapsamda 
İstihbarat Başkanlığı tarafından görev verildiğini, Ankara GATA personeli ile Bursa Işıklar 
Askeri Lisesi öğrencilerine kendisine verilen metni okumak suretiyle sunduğunu, 

Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazıları ile göndermiş 
olduğu irtica brifingi konulu 11 sayfadan oluşan mesaj formları ile ilgili olarak ifadesinde; bu 
brifingler bağlı bulunduğum istihbarat başkanlığının emirleri doğrultusunda sunmuş olduğum 
brifinglerdir. Planlama yapıldığını, ancak belgede belirtilen yerlere gidip konferans 
vermediğini, yukarıda belirttiği Ankara GATA personeli ile Bursa Işıklar Askeri Lisesi 
öğrencilerine sunum yaptığını, bunun dışında başka sunum yapmadığını,  

CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe adı geçen brifin.doc, isimli word 
belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; Batı Çalışma Grubunun planlamış olduğu brifingler 
çerçevesinde  Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan metinleri verilen görev gereği 
Ankara GATA ve Bursa Işıklar Askeri Lisesinde Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
metnin aynen sunumunu yaptığını, Bursa’da Hava Oto Ulaştırma Komutanlığı personelinin 
de sunuma katıldığını, belgede kendisinin görevlendirildiği brifinglerle ilgili olarak bu 
sunumları yapmadığını düşündüğünü,belkide yerine başkasının görevlendirilmiş 
olabileceğini, brifingin içeriğini tam olarak hatırlamadığını,  

CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe adı geçen brfprog.doc., isimli word 
belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; Brifing programında 2.grup olarak brifing verecek kişi 
olarak görevlendirildiğim anlaşılmaktadır. Bu yerlerden sadece Işıklar Askeri Lisesinde 
brifing verdiğini, diğer yerlerde vermediğini, Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
metnin sunumunu yaptığını,  

CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe adı geçen brifgurp.doc isimli word 
belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; Belgeler Batı Çalışma Grubunun planlamış olduğu 



  

brifinglerle ilgili görevlendirdiği kişiler, tarih, yer ve saati gösteren programlardır, Belgelerde 
benim de görevlendirildiğim anlaşılmaktadır. Belgeyi birebir hatırlamıyorum, iki yer dışında 
batı çalışma grubunun hazırlamış olduğu brifing sunumunu yapmadığını, 

07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantı ve BÇG’nin görevlendirmesi ile vermiş 
olduğu brifingleri hükümete karşı bir faaliyet olarak değerlendirmediğini, hükümeti görevden 
uzaklaştırmak gibi bir faaliyet içerisinde olmadığını, bunu doğru da bulmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir. 

 
67.B. Sanık METİN YAŞAR YÜKSELEN Ankara 13. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 06.12.2013 tarihli 44. 
celsesindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

 "Ben hukukçu değilim. 70 yıllık yaşamımda ilk kez mahkeme huzuruna çıkıyorum. 
Bu nedenle ifade edeceklerimin sadece gerçekleri yansıtan insani ve tamamen muhakemeye 
dayalı bir savunma olduğunu belirtmek istiyorum.

 Iddianamede atıf yapılan ve bazı dijital kayıtlardan yazdırılarak elde edilen 
belgelere karşı yapacağım açıklamalar asla bu delillerin yasal ve gerçek olduğu anlamına 
gelmemektedir. Bu delillerin yasal delil olarak kabul edilemeyeceğine dair genel itirazlara 
atıf yaptığımı önceden belirtiyorum. 

 1959 yılında 15-16 yaşında bir çocukken giydiğim mavi üniformamı 2000 yılında 
çıkardım. Toplam 41 yıllık askerlik hayatımın 31 yılı subay, 5 yılı general olarak geçti. Hava 
harp okuluna girip ana silahımız olan uçağımızın üzerine el basarak tanrının, komutanlarımın 
ve ailemin huzurunda yemin ettim. Bu anda tüm askerlik yaşamım boyunca sadık kaldım. 
Hava kuvvetlerinin çeşitli komutanlıklarında görev yaptım. 1995-2000 yılları arasında hava 
tuğgeneral rütbesi ile genelkurmay istihbarat başkanlığı emrinde istihbarat yönetim plan 
ve koordine daire başkanı olarak çalıştım. Dairemin çalışma alanının iç güvenlik, irtica ve 
bölücü terör konularıyla alakası yoktur. 

28 Şubat 1997'e tekaddüm eden günlerde ve sonrasında meydana gelen gelişmeler 
askerlikte emir müessesesi, disiplin, mutlak itaat ve görev anlayışı ile batı çalışma grubunun 
kuruluş amacı ve yasallığı konularında benden önce savunma yapan arkadaşların ve 
müdafiileri isabetli tahliller yaptıkları için arz ettiğim konulara değinmeyeceğim. Birkaç 
önemli noktaya temasla iktifa edeceğim. Ancak bu konulara ilişkin görüşlerimi makamlarına 
sunacağım savunma metninde ifade ettim. 

Batı çalışma grubu konusunda söyleyeceğim tek husus şudur; ben batı çalışma 
görevlisi değilim. Bu durum batı çalışma grubu kadrosunu yapan Sayın Çetin Doğan 
tarafından da teyit edilmiştir. Bu aşamada iddianamede bana yöneltilen 2 konuya değinmek 
istiyorum. 

7 Nisan 1997 tarihinde genelkurmay başkanlığı inönü salonunda general amiral 
toplantısı yapıldığı ve benim de bu toplantıya katıldığım iddia edilmektedir. Toplantının 
konusu nedir, iddianameye göre irtica konusunda alınacak tedbirlerdir. Toplantıda bir tutanak 
tutulmuş mudur, 14 Şubat 2013 günü C.Savcılığındaki soruşturma esnasında bana bilgisayar 
çıktılı bir not gösterildi. Bu kağıt parçaları üzerinde gizli ve irtica konusunda alınacak 
tedbirler konulu toplantı ibaresi vardı. Iddia makamı bu toplantıda bazı kimseleri kağıtta 
yazılı konuşmaları, bu meyanda benim de ismimin altında yazılmış konuşmayı yapıp 
yapmadığımı sordu. O kağıtta bana atfedilen sözler konuşma biçiminde değildi. Bunlar 
benim mantık yapıma ve söylemime uymamaktaydı. Sözler slogan tarzında sıralanmıştı, 
benim böyle bir konuşma yapmadığımı, herhangi bir kimsenin böyle bir kağıt üzerine bir 
takım şeyler yazabileceğini, kağıtta antet olmadığını, yazının askeri yazışma kurallarına 
uymadığını, yazanın adı, soyadı, imza, rütbe, makamının olmadığını belirterek bunun bir 
belge niteliği taşımadığını söyledim. Böyle bir kağıtta yazılı söylemler resmi evrak niteliği 



  

taşır mı, genelkurmay adli müşavirliğine göre hayır, taşımaz. Daha sonra anılan sözde belge 
tırnak içinde talebimiz üzerine genelkurmay adli müşavirliği tarafından gönderildi. 
Belgenin adli müşavir tarafından imzalanmış kapak yazısında şunlar yazıyordu. Yazının 
imzasız olduğu ve orjinal yada tıpkı çekim olup olmadığının anlaşılamadığı, söz konusu 
belgenin başlıksız ve imzasız olması dolayısıyla hangi birim tarafından yayımlandığının 
belirlenemediği, ayrıca belge üzerinde herhangi bir arşiv kayıt şerhinin bulunmadığı 
bildirilmişti. Iddianamede toplantı tutanağı olarak nitelenen belge konusunda da benden önce 
savunma yapan arkadaşlarım çok önemli tespitleri makamlarına sundukları için vakit 
almamak amacıyla bunları tekrar etmiyorum. 

Ancak konu hakkındaki görüşlerimi makamlarına sunacağım savunma metninde arz 
ettim. Kimler katılmıştır bu toplantıya, iddia makamının elinde 7 Nisan 1997 tarihinde 
yapıldığı ileri sürülen irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya katılanların 
listesi yoktur. Doğruluğu şüpheli ve kimin yazdığı belli olmayan toplantı ile ilgili kağıtta 
katılanların makamları ve konuşanların soyadları yazılıydı. Savcılık genelkurmaya 17 Ocak 
2013 tarihinde bir yazı yazıp yukarıda bahse konu makamların kimliklerini istemiş, 
genelkurmay tarafından gönderilen bu tarihte genelkurmayda görevli general amiral 
listesinden gerçekle ilgisi olmayan bir katılım listesi yaratılmıştır. Buna dair yazışma ve 
cevabi yazıları sunduğum dosyada ek-6 olarak belirtiyorum. 

Genelkurmay başkanlığının 11 Ekim 2013 tarihli yazısında savcılığa bildirilen 
listenin 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılanların değil o tarihte genelkurmayda görev 
yapanların kimlikleri olduğu vurgulanmıştır. Ek-6'da belirttiğim şekilde. Ilk tutuklamaların 
üzerinden 1 yıl geçtikten sonra 14 Şubat 2013 günü neden tututlandığım ve neden hakkımda 
dava açıldığı anlaşılmaktadır. Suçum o tarihte genelkurmayda daire başkanı olarak 
bulunmak oluyor. 7 Nisan 1997 tarihli toplantı yasa dışı mıydı? İddia makamı toplantının 
kanun dışı olması sebebi ile makamlarına sunduğum savunma metninde yazılı işlemlerin 
gerçekleştirilmediği ve resmi bir tutanağın da olmadığını ileri sürebilir. Ancak bu kendi 
içinde tutarsız bir görüştür. Eğer gayri resmi bir toplantı yapılıyor olsaydı kurumun 
tarihçesine böyle bir toplantı yapıldığı da herhalde yazılmazdı. Iddianamede toplantının 
amacı batı çalışma grubunun resmi olarak hayata geçirilmesi için ortak irade oluşturulması, 
resmileştirilecek grubun türk silahlı kuvvetleri içinde etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi 
için genelkurmay karargahı ve bağlı birliklerde görevli general amirallerin desteğini almak 
olarak iddia edilmektedir. Ayrıca toplantıya katılanların hükümete cebir ve şiddet uygulamak 
suretiyle ıskat etmek amacıyla bir grubun kurulması konusunda fikir birliği içinde oldukları, 
oluşturulacak gruba etkin iş bölümü içinde destek vereceklerini ifade ettikleri ileri 
sürülmektedir. 

Bu iddiaya delil olarak da toplantıda tutulduğu iddia edilen askeri yazım 
kurallarına uymaması nedeniyle bir asker tarafından yazılması ihtimali olmayan slogan tarzı 
kaleme alınmış, yazanı belli olmayan bir kağıt gösterilmektedir. Gerçek olmadığı ilk bakışta 
anlaşılabilecek böyle bir kağıdı yargının delil olarak itibar etmeyeceğini ümit ediyorum. 
Eğer bu toplantı yapıldı ise ortak irade oluşturmak, general amiral desteğini almak, destek 
olmak gibi bir yaklaşım Türk silahlı kuvvetlerinde olamaz. Zira askeri disiplin içinde böyle 
bir konsensüs sağlama usulü yoktur. Ben bu toplantıya katıldım mı, genelkurmaydaki 5 yıllık 
görev süresince verilen emirlerle onlarca toplantıya katıldım. Günlük faaliyet bülteni şeklinde 
yayınlanan ve amirlerim tarafından verilen emirle tarihini asla hatırlamadığım 
genelkurmayda sıkça yapılan yasal toplantılardan biri olarak kabul edilmesi gereken kısa 
süreli bir toplantıya katıldığımı hatırlıyorum. Bunu savunmada, savcılıktaki savunmamda da 
belirttim. Ancak bana atfedilen konuşmayı kesinlikle yapmadım. Iddia edildiği gibi böyle 
bir konuşmayı yapmış olsam bile bu konuşmada siyasi otoriteye yönelik bir ima yoktur. 
Benim bu toplantıya katıldığıma dair imzamı havi bir belge de yoktur. 7 Nisan 1997 
tarihindeki toplantıya katılımımla ilgili olarak avukatımın bilgi talebine genelkurmay adli 



  

müşavirliği tarafından toplantıya katılımımla ilgili herhangi bir bilgi, belge ve kayıt 
bulunmadığı cevabı verilmiştir.

 Makamlarına sunduğum genel savunmamın ek-7'sinde bu belgeyi de ibraz etmiş 
bulunuyorum. Eğer iddia makamı toplantıda bunların konuşulduğu konusunda ısrarcı ise çok 
çarpıcı ifadelerin bulunduğu ileri sürülen böyle bir toplantıyı hatırlayabilirdim. Bana atfedilen 
sözleri de söylemedim. Üzerinden 16 yıl geçmiş bir toplantıyı, katılanları, ne konuşulduğu ve 
özellikle tarihini net bir şekilde hatırlasaydım zaten o zaman beyanlarıma şüphe ile 
yaklaşılması gerekirdi.

 Dolayısıyla bu toplantı ile ilgili beyanlarım tarihini ve kimlerin ne konuştuğunu 
hatırlamadığım, benim belirtilen sözleri söylemediğim ve konuşulanlarda hükümete 
yönelik bir beyan olmadığı şeklinde algılanmalıdır. 

Ikinci konu genelkurmay karargahı dışında bazı askeri birliklerde irtica 
konusunda personeli bilgilendirmek amacıyla sunum yapılması konusuna gelince, 
sunumun konusu üzerinden 16 yıl geçtiği için ancak hatırlayabildiğim kadarıyla 28 Şubat 
1997 milli güvenlik kurulu kararları ve başbakanlık genelgesi çerçevesinde bölücü ve 
irticai faaliyetler konusunda personelin bilgilendirilmesiydi. Savcılıktaki ifademde de 
belirttiğim gibi hükumeti yıpratmaya yada hükumete karşı fikirler içeren bir sunum değildi. 

Iddianamede sunum programı konusunda ileri sürülenler şöyledir; 5 ayrı mesaj emri 
ile 3 CD çözümü olduğu belirtilmektedir. Bu mesaj emirlerinden sadece birinde benim 
koordine imzam bulunmaktadır. Koordine imzası mesaj ve yazı konusu ile ilgili kimseyi 
bilgilendirmek amacını taşır. 

Iddia makamı tarafından genelkurmay karargahı dışında bir yıl içinde 30 Mayıs 
1997 ile 29 Mayıs 1998 tarihleri arasında sadece benim 37 askeri birlikte sunum 
programlandığı iddia edilmektedir. Bu iddiaya göre 5 birlikte 2'şer, 2 birlikte 3'er, bir 
birlikte de 5 kez sunum yapmış olmam icap eder. Iddianamede kayıtlı tarihlerde ve sıklıkta 
sunum yapmadım. 

Kendi dairemin işlerinin yoğunluğu nedeniyle karargahtan bu kadar uzun süre ayrı 
kalmam zaten mümkün değildi. Bunu dikkate alan karargah mesaja bir not ilave ederek 
brifingin video kaseti alınıp dağıtımının yapılacağını emretmiştir. Böylece sunumun birlik 
personeli tarafından yapılması tercih edilmiştir. Iddianamede aynı birlikte birden fazla kişinin 
sunum yapmak üzere planlandığı görülmektedir. Bu da sunumlarla ilgili mesaj emirlerinin ya 
sonradan değiştirildiğini ya da bu mesaj emirlerinin taslak olduğunu veya programdan ibaret 
olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

 Iddianamedeki ilginç bir çelişkiyi de bilgilerinize sunmak istiyorum. Iddianame 1. 
Cilt 319-320, ikinci cilt 1186-1187. Sayfalarda benim için 5 Mayıs 1998 günü saat 15:00'da 
Ankara Gata'da, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, aynı gün ve saatte Bursa Işıklar Askeri 
Lisesinde sunum yaptığım, 26 Mayıs 1998 günü de hem İStanbul Hava Harp Okulunda hem 
de Bursa Işıklar Hava Lisesinde, hava lisesinde aynı saatte sunum programlandığı 
belirtilmiştir. Bunun mümkün olup olamayacağını takdirlerinize sunuyorum. 

Diğer taraftan 1998 tarihinde sunum programlandığı iddia edilen Bursa ışıklar askeri 
hava lisesi bu tarihten 10 yıl sonra 2008 yılında açılmıştır. Ben sunum yaptım mı, 
iddianamede bir sunum programı bulunmakta olup benim sunum yaptığım 
belirtilmemektedir. Genelkurmay başkanlığına yaptığımız müracaatta aldığımız cevapta 
benim herhangi bir kurum, birlikte konferans, sunum yaptığıma dair herhangi bir kayda 
rastlanmamıştır denmesine rağmen dürüstlük ve içtenlikle söylemeliyim ki 2. Başkanını 
imzası ve bağlı bulunduğum istihbarat başkanının emri ile 2 birlikte sunum yaptım. 
Yaptığım sunumun genelkurmay başkanlığında çeşitli kesimlere takdim edilen brifinglerle 
ilgisi yoktur. Sunum yaptığım yerlerden biri muharip unsurların bulunmadığı bir tıp kurumu, 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, diğeri de 14-17 yaş aralığında çocukların okuduğu bir askeri 
lisedir. Bu sunumları kimler hazırlamıştır. 2 askeri birlikte sıralı amirlerinden aldığım emir 



  

gereğince yaptığım sunumla ilgili olarak şunları arz etmek istiyorum. Ben istihbarat 
başkanına bağlı bir daire başkanı olmam nedeniyle beni ancak istihbarat başkanı 
görevlendirebilir. Nitekim öyle de olmuştur. Dönemin istihbarat başkanı Sayın Çetin 
Saner'in savunması incelendiğinde benim ne şekilde görevlendirildiğim anlaşılacaktır. 

Ömrümde adliye binasına girmemiş bir kimse olarak sabahın erken saatlerinde polis 
marifetiyle evimden alındım. Saatlerce savcılık koridorunda ne ile suçlanacağımı bilmeyerek 
stres dolu saatlerden sonra savcının odasına alındım. Sorulan suallere cevap verirken 
sunumları batı çalışma grubunun planladığı, hazırladığı ve beni görevlendirdiğini tahmin 
ettiğimi ifade etmeye çalıştım. Yazılı metne ve iddianameye tarafıma BÇG tarafından görev 
verilmiş gibi geçmiştir. Bunun doğrusu bana batı çalışma grubu tarafından görev verilmediği 
ve verilemeyeceğidir. Bana istihbarat başkanı tarafından emir verildi. Bu sunumların da bir 
karargah çalışması sonucu hazırlandığını ve genelkurmay başkanlığının kurumsal görüşü 
olduğunu şimdiye kadar ifade veren sanık beyanlarından ve delillerden de ortaya çıkmıştır. 

Bana BÇG tarafından emir verilmiş veya sunumlar BÇG tarafından hazırlanmış 
olsaydı ilgili mesaj emirleri BÇG nin bünyesinde kurulduğu harekat başkanlığı ve iç güvenlik 
harekat dairesinden çıkar, sunumları da onlar yapardı. Mesajlar bildiğiniz gibi 2. Başkanın 
imzası ile genel sekreterlikten çıkmıştır. Mesajlarda harekat başkanlığı ve iç güvenlik harekat 
dairesi başkanının koordine parafı da bulunmamaktadır. 

Bu sunumların kapsamı neydi, o tarihlerde silahlı kuvvetlerde zaman zaman bölücü 
terör, radikal örgütler ve irtica konularında personele bilgi sunulmaktaydı. Hatırlayabildiğim 
kadarıyla benim yaptığım sunumda bölücü terör ve irtica tehdidi ile Cumhuriyetin temel 
nitelikleri, laik ve demokratik cumhuriyet yapımız ile ülke ve millet bütünlüğüne vurgu 
yapılmıştı. Bölücü terör ve irtica konusunda personelin aydınlatılması hedef alınmıştır. Bu 
sunumlar dosyada bulunmakla birlikte dikkate alınmak üzere başlık ve sonuç bölümlerinde 
ekte sunmuş bulunuyorum. 

Dava dosyası 28. Klasörde 383 sayfalık bu Powerpoint sunumun tam metni 
bulunmaktadır. İddianamede ileri sürüldüğü gibi sunum yapmakla kurum içinde 
müdahaleye meşruiyet ve destek sağlamak gibi bir iddiayı reddediyorum. Askeri hiyerarşide 
böyle yaklaşım yoktur. 

Sonuç olarak 4 Nisan 1997 tarihli bir çalışma grubu oluşturulması konulu yazı 
kişiye özel olması nedeniyle daire başkanlığıma gelmemiştir. Bilgim dışındadır. 7 Nisan 1997 
tarihinde yapıldığı öne sürülen ancak benim tarihini hatırlamadığım toplantıya emir ile 
katıldığımı hatırlıyorum. Ancak toplantıda tarafımdan söylediği iddia edilen sözleri kesinlikle 
söylemedim. 

İkinci başkan ve istihbarat başkanının emirleri ile genelkurmay karargahı dışında 
iki birlikte bana hazırlanmış olarak verilen bölücü terör ve irtica konusunda personeli 
bilgilendirmek amaçlı sunum yaptım. Anılan sunumlarda suç teşkil eden herhangi bir söz 
söylediğimi gösteren yazılı bir kanıt veya tanık ifadesi yoktur.

 İddianamede 2 Temmuz 1997 tarihinde BÇG faaliyetleri konusunda bir özel 
takdim planlandığı ileri sürülmektedir. İddianamede yapılıp yapılmadığı açıklanmayan böyle 
bir toplantıya kesinlikle katılmadım. Toplantıya ilişkin katılım belgesi imzam ve toplantı 
tutanağı bulunmamaktadır. 

Katıldığım toplantı yapılmış ise bu toplantı Refah Yol hükumetinin istifasından 14 
gün sonra ve Yılmaz hükumetinin kurulmasından 2 gün sonra yapılmış oluyor ki bunun 
Refah Yol hükumeti ile ilgisinin olmadığı da görülmektedir. Görünen o ki o tarihte 
genelkurmay karargahında görev yapan tüm j ve d başkanlarının isimleri toplantıya katılmış 
gibi iddianameye konulmuştur. 

Bölücü terörist Şemdin Sakık'ın yakalanmasından sonra sorgulamasında verdiği 
ifade çerçevesinde hazırlanan güçlü eylem planı, andıç iddianameyi okuyunca öğrendim. 
Andıç'ın benim dairemle de ilgisi yoktur. 



  

İddianamenin 47. ve 1304. sayfalarında bulunan asker şüphelilere kamu davası 
açılmasına temel teşkil eden daha ziyade BÇG ile ilgili konularla da ilgim yoktur. Bu grubun 
kurulmasına hiçbir şekilde iştirak etmedim ve bunun yöneticisi ve çalışanı olarak da 
bulunmadım. Bu husus Sayın Çetin Doğan tarafından da teyit edilmiştir. Görev ve ilgi 
alanımın farklılığı nedeniyle iddianamede bahsi geçen konularla ilgili yazı, mesaj, sözlü ve 
yazılı emir almadım. Bilgilendirme toplantıları ve brifinglere katılmadım. 14 Şubat 2013 
tarihinde adliyeye celp edildim. CMK 100. Maddesi gereğince tutuklandım. Tensip zaptına 
göre suçum TC hükumetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmektir. Hiçbir zaman 
böyle bir düşünce ve faaliyet içinde olmadım. Ağır hastalığımla ilgili hayati öneme haiz 
ifadeli sağlık kurum raporuna istinaden 1 Ekim 2013 günü adli kontrol altında tahliye 
edildim. Atılı suçu işlediğime dair en ufak bir emare, kanıt ve bilgi bulunmamaktadır. Cebir 
kullanmayı, hükumeti düşürmeyi ve devirmeyi söz konusu olayda ne şekilde ifa ettiğim, 
hükumetin görevlerini yerine getirmesini ne şekilde engellediğim ve bütün bunlar da 
genelkurmay karargahında görevli bir tuğgeneral olarak nasıl bir rolüm olabileceği 
iddianamede belirtilmemiştir. Askerlik yaşamım boyunca yaptığım subaylık andına her 
zaman bağlı kaldım. Milletime, devletime, cumhuriyetin temel niteliklerine vatanımızın 
kurtarıcısı, devletimizin kurucusu başkomutanımız Atatürk'ün ilke ve devrimlerine, Türkiye 
Cumhuriyeti yasalarına asla ihanet etmedim. Demokrasiye, insan haklarına ve temel 
özgürlüklere içtenlikle bağlıyım. Gizleyecek hiçbir şeyim yoktur. Kutsal bildiğim aile ve 
askerlik namus ve şerefim üzerine yemin ederim ki suç teşkil edecek bir faaliyette 
bulunmadım. Yüksek heyetinizden hukuka dayalı adaleti tecelli ettirilerek beraatime karar 
verilmesini talep ediyorum."

 "Savcılık beyanınızda şöyle bir ifade var. Buradaki ifadelerinize benzer bu 7 Nisan 
toplantısı ile ilgili fakat bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Bu toplantı ile ilgili sorulan 
soruya verdiğiniz cevapta genelkurmay başkanlığında j başkanlarının, daire başkanlarının 
katıldığı karargahı ilgilendiren toplantılar yapılır. Böyle bir toplantıya katıldığımı 
hatırlıyorum ancak burada bu şekilde konular konuşulduğunu ve benim de belgede belirtilen 
konularda konuştuğumu hatırlamıyorum. Yapılan ve benim de katıldığım bu şekilde bir 
toplantıda batı çalışma grubu teşkil edilsin diye konuşuldu. Ancak bu şekilde hükumete 
muhtıra verelim, engelleyelim vesaire gibi konuların konuşulduğunu hatırlamıyorum. 
Toplantıda irticanın geliştiğine dair genel söylemler konuşuldu. Ancak kendi konuşmam 
olarak belirtilen kısımda lojmanları temizleyelim, kara çarşaflılar vesaire dediğimi 
hatırlamıyorum. Ben toplantıda en düşük rütbeli olan generallerden bir tanesiydim. 
Toplantıda genel olarak irtica konusu değerlendirildi. Tekrar söylediğim gibi hükumete 
muhtıra verelim, şöyle yapalım, böyle yapalım şeklindeki konuşmaları hatırlamıyorum 
demişsiniz."

 "Temelde burada ifade ettiklerimle savcılıkta söylediklerim aşağı yukarı aynı ve 
birbiri ile örtüşmektedir."

 "Batı çalışma grubunun kurulması ile ilgili olarak burada beyanda bulunmadınız, bu 
toplantıda yine irticanın geliştiğine dair genel söylemler konuşuldu demişsiniz savcılıkta.Bu 
beyanlarınızdan hangisi doğru."

 "Malumunuz 28 Şubat MGK kararlarından sonra yapılıyor, eğer yapıldıysa bu 
toplantı. Elbette orada alınan kararlarla ilgili genel söylemlerin konuşulduğunu ifade etmeye 
çalışmışım demek ki, tabi hangi şartlar içerisinde savcılıkta ifade verdiğimi burada arz 
etmeye çalıştım. Orada ifade ettiğim gibi böyle bir toplantı olduğunu hatırlıyorum. Ancak 
konuşulanları hatırlamıyorum dedim. Burada da aşağı yukarı aynı şeyleri ifade ettim. 
Söyleyeceklerim burada ifade ettiğim gibidir."

"Bu brifingler kim tarafından hazırlandı, bu konuda bir bilginiz var mı, 
iddianamede bazı brifing metinleri var sizin sunduğunuz brifing metni bu metinlerden biri 
miydi, o konuda bir şey hatırlıyor musunuz?"



  

 "Bu brifingin kimler tarafından hazırlandığını bilemiyorum. Benim bağlı olduğum 
istihbarat başkanlığı tarafından, başkanı tarafından buklet şeklinde verildi. Yansılar 
hazırlanmış durumdaydı gidip bunları iki ayrı birlikte sundum. Kimin tarafından 
hazırlandığını bilmiyorum."

 "İddianamede bazı metinler var, brifing metinleri. Şimdi sabahki oturumda İsmail 
Bey'de onlardan bir tanesini veya işte kendi yani belirttiği metni sunduğunu belirtti. Sizin bu 
konuda diyeceğiniz bir şey var mı?"

 "Ruhsar Sümer'in söylediği 193 yansılık bir brifing metni var. Biz bunu sunduk. 
Bunun dışında başka bir brifing metni ile ilgim olmadı bilmiyorum. Nitekim onu da dosyada 
takdim ettim.Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, Gata'da ve Bursa askeri ışıklar lisesinde 
brifing sunumu yaptım."

"Genelkurmay başkanlığından başsavcılığımıza gönderilen mesaj formlarında 
baktığımız zaman 23 Haziran 1997 tarihinde Hava Harp Okulu Komutanlığında saat 10:00'da 
brifing programınız olduğu belirtiliyor. Ne diyorsunuz bu konuya?" 

"Ben bunlardan sadece ikisinde brifing verdim. Sadece Gata ve Bursa Işıklar askeri 
lisesinde brifing verdim."

"20 Haziran 1997 tarihli mesaj formunda brifing verileceği belirtiliyor. Şöyle ilgi 
gereği genelkurmay başkanlığınca irticai faaliyetler konusunda personelini bilgilendirmek 
maksadı ile aşağıda belirtilen birlik merkezlerinde hizalarında gösterilen yer ve tarihlerde 
hava tuğgeneral Metin Yükselen tarafından brifingler verileceğini diyor. Aşağıda bu tarihler 
24 Haziran 1997'de saat 10:00'da işte 1. Taktik hava kuvvetleri komutanlığı Eskişehir, 
14:00'da tekrar verilecek iki periyot şeklinde söylenmiş. 25 Haziran saat 10:00'da 1. Hava 
İKM bakım galiba merkez komutanlığı Eskişehir'de, yine 25 Haziran 13:30'da Hava Eğitim 
Komutanlığı İzmir'de, 15:45'te yine hava teknik okullar komutanlığı İzmir'de, 26 Haziran saat 
10:00'da ve 14:00'da hava lojmanlar komutanlığı, lojistik olabilir belki ben tam şey 
yapamıyorum, komutanlığı Ankara'da, 27 Haziran 14:00'da 2. Hava taktik hava kuvvetleri 
komutanlığı Diyarbakır, 30 Haziran 1997'de saat 10:00'da 15:30'da ve 14:00'da 2. İkmal 
galiba İKM, bakım merkez komutanlığı Kayseri şeklinde. Brifing vereceğiniz planlanmış. 
Koordinasyon bölümünde de sizin adınız geçiyor.Buna ne diyorsunuz?"

 "Biraz önce ben savunmamda arz etmeye çalıştım. 1 yıl içinde 37 askeri birlikte 
sunum programlanmış. Ancak bu bunların gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Ben savcılıktaki 
zatıalilerine ifade ettiğim gibi siz sormadan söyledim. Iki birlikte sunum yaptım diye bunun 
dışında başka bir yerde sunum yapmadım."

 "Bu planlanan brifingler neden yapılmamış olabilir o konuda bir bilginiz var mı?"
 "Onu bilmiyorum yalnız şöyle bir not var biliyorsunuz o mesajda, brifingin video 

kasete alınıp dağıtımının yapılacağı söyleniyor. Böylece karargahtan uzun süre bizlerin ayrı 
kalması engellenmiş olur. Brifingi video kasetlerinden birlik personeli, kendi personeline 
okuyabilir diye düşünüyorum."

"Bu genelkurmay antetli CD'den elde edilen CD-5 BÇG Haymana klasöründe adı 
geçen brf program.doc isimli Word belgesi ile ilgili ifadenizde brifing programında ikinci 
grup olarak brifing verecek kişi olarak görevlendirildiğim anlaşılmaktadır. Bu yerlerden 
bunu biraz önce söylediniz evet doğru Işıklar Askeri Lisesinde verdim dediniz. Batı çalışma 
grubu tarafından hazırlanan metnin sunumunu yaptığınızı söylemişsiniz."

 "Burada ifade ettiğim gibi böyle bir tahmindi o, çünkü Sayın Savcının sorusu şöyle 
başlıyor. Sayfa 18, BÇG kapsamında gerçekleştirilen batı çalışma grubu brifing programları 
listesinde isminizin bulunduğu tespit edilmiştir. Sayın savcı soruya böyle başlıyor. Böyle 
başlayınca zaten paralize olmuş bir şekilde gelmişiz, ne ile suçlandığımız belli değil, 
hayatımızda daha savcı karşısına çıkmamış kimseyiz, herhalde savcı doğru söylüyor BÇG 
hazırlamıştır diye düşünmüşüzdür o zaman ama 7 buçuk ay içeride yatınca anlıyoruz ki hiç 
böyle birşey yok."İstihbarat Başkanından emir aldım. Gidip emri yerine getirdim."



  

 "Bursa'da hava oto ulaştırma komutanlığı personelinin de sunumuna katıldığınızı 
belirtmişsiniz."

"Bursa'da Işıklar Askeri Lisesi var, bir de havacılara ait hava oto ulaştırma grup 
komutanlığı var. Onun personeli de askeri lisenin bulunduğu mekana geldi, hepsi birlikte 
iken bu brifing verildi. Onu ifade etmişimdir."

" Şimdi siz buradaki şeyi belirttiniz hani aynı tarihte ve aynı saatte hani Gata'da Gata 
personeline verdim diyorsunuz ama 5 Mayıs 1998 bu saatlerde aynı."

 "5 Mayıs 1998 günü iddianamede saat 15:00'da hem Gata'da hem de Bursa Işıklar 
Askeri Lisesinde brifing verdiğim ifade edilmiş."

 "Şimdi siz hem Gata ve Işıklar lisesi dediniz benim aklım şöyle bir ihtimal geldi, bu 
şeyde brifing verecek heyet içerisinde bulunan kişilerden bir tanesisiniz siz, öyle yazıyor 
çünkü, yani sizin verdiğiniz değil de heyet içerisinde diyor. Gerçi şu ikinci grup listesinde 
brifing evet yukarıdakinde de Bursa Işıklar Askeri Lisesi okul komutanlığında da Gata'da da 
heyet içerisinde bulunduğunuz yazıyor yani."

"Ben brifing veren kimseyim, heyet içinde bulunan değil."
"Sayın Sanık ifadesinde dairemizin görev ve sorumluluklarının irtica ile bir ilgisi 

yoktur demiştir. Daha önce ifade veren yine istihbarat daire başkanı başka bir sanık da aynı 
konuda beyanda bulunmuştur. Peki gerek istihbarat başkanlığında gerekse genelkurmayın 
başka bir biriminde irtica ile görevli olan mevzuata göre söylüyorum bir başka birim var 
mıdır?"

 "Müştekilerin sayın avukatlarının iyi niyetlerinden emin olarak durumları henüz 
tebeyyün etmediği için sorulan sorulara cevap vermeyeceğimi belirtmek istiyorum."

 "Toplantıya katılma ve brifing konusunda sizi istihbarat başkanının 
görevlendirdiğini söylediniz, acaba istihbarat başkanı batı çalışma grubunun kurulmasına ve 
uygulamasına ilişkin emirlerde size bir görev verilmesi söylendiği için mi görevlendirmiştir 
yoksa kendi görev kapsamında yani istihbarat başkanlığının görevi kapsamında mı 
görevlendirmiştir sizi?"

"Bu sorunun muhatabının ben olmadığımı söylemekle iktifa edeceğim."
 "Siz de aynen İsmail Ruhsar Sümer gibi daha önce hazırlanmış bir metni 

okuduğunuzu bir anlamda söylediniz. Brifingden biraz farklı anlaşılıyor bu yani TRT 
spikerlerinin okuması, haber okuması gibidir. Ama brifing aydınlatma amaçlıdır. 
Kafalardaki soruları bir şekilde ortadan kaldırmaya yöneliktir. Şimdi yine İsmail Bey'in 
sabahki ben istifade ettiğimi söyleyeyim. Uygunluk, tatbik kabiliyeti, kabul edilebilirlik 
çerçevesinde brifingle ilgili diyorum bir de öğretmen olmam münasebetiyle geçmişim, 
mutlaka bir derse girdiğimiz zaman derste bir takım davranışları kazandırmayı amaçlarız. Bu 
brifinglerde kazandırılması gereken davranış veyahutta yanlış görülüp de düzeltilmesi 
istenen, aydınlatılması istenen esas konu, tema neydi?"

 "Biraz önce arkadaşınıza da belirttiğim gibi buna cevap vermek istemiyorum ancak 
şunu söylemek istiyorum. Bu sorunun muhatabı ben değilim, hazırlayanlardır muhatabı, bu 
şu demek de değildir yani, sukut ikrardan gelir falan gibi laflar konuşuldu. Bu şekilde 
algılanmasını da istemem."

 "Bu 193 yansılık brifing metni var dediniz. O brifing metni büyük çoğunluğu 
itibariyle 11-12 Haziran tarihlerinde verilen brifing metinleri ile uyumlu bir brifing metni."

 " Bunu ben bilmiyorum, diğer brifinglerden haberdar olmadığım için benimki ile o 
uyumlu mu bilemiyorum."

 "Şimdi bu metinler sonucunda mutlaka orada dinleyenlerin ve sonucunda da bu 
dinleyenlerin davranış olarak ortaya koydukları var. Mesela işte gazeteciler dinledi ortaya 
koyduğu, gazetecinin ortaya koyacağı nedir, kalemidir, kalemi ile yazdıklarıdır. Biz ona 
bakıyoruz, verilen brifingin davranış olarak kazandırdığını anlıyoruz veya anladığımızı 
söylüyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum. Bir benzerlik gördüğümüzü söylüyorum. Siz ne 



  

dersiniz?"
 " Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Cevap vermiyorum ancak şunu ifade edebilirim. 

O brifinglerde kazanılan, kazandırılan neydi, benimkinde kazandırılan neydi, bunu brifingi 
dinleyenlere sormak lazım bana değil."

 " Siz savunmanızda o brifingleri milli güvenlik kurulu yani 28 Şubat 1997 tarihli 
milli güvenlik kurulu ve Başbakanlığın direktifi çerçevesinde sunduğunuz, daha doğrusu o 
brifinglerin o iki karar yani milli güvenlik kurulu ve Başbakanlık direktifleri çerçevesinde 
verildiğini söylediniz. Bu anlamda başbakanlığın hangi direktifi ve bu direktif direkmen 
genelkurmay başkanlığına yönelik bir direktif miydi bunu hatırlıyor musunuz?"

 "Hatırladığım şudur; MGK kararları alınmış, başbakanlık direktif yayınlamış. 
Bunların muhtevası çerçevesinde hazırlanmış olabileceğini söylüyorum. Yani orada geçenler 
brifingin içerisinde bulundu diye ifade etmeye çalıştım."

 "Siz savunmanızda dediniz ki biz görevli olduğumuz birimin iç tehdit olarak yani 
terör ve irticaya yönelik herhangi bir çalışmalarınızın olmadığını söylediniz, öyle bir çalışma 
içerisine girmediğinizi söylediniz. Ancak sizin de verdiğinizi kabullendiğiniz iki brifingin 
metnine baktığımız zaman iç tehdit ağırlıklı brifingler olduğu anlaşılmaktadır. Bu sizin yani 
genelkurmaydaki rutin uygulamalar mı yani bir subayın görev alanına girmeyen veya o 
konuda çalışma yapmayan birisine brifing verilerek karşı taraftaki zihinlerdeki sıkıntıları 
veya sorunları idare etme noktasında hep bu şekilde görevlendirmeler mi yapılıyor, çünkü 
Ruhsar Bey'de maalesef o şekilde söyledi dünkü savunmasında sizin görev alanınıza 
girmeyen ve hiç çalışma yapmadığınız bir alanda brifingler veriliyorsunuz ve o brifinglerle 
de Türkiye'deki iç tehdidin ne olduğunu ve var olan sorunları, sıkıntıları soru işaretlerini de o 
brifinglerde giderme amaçlı olarak görevlendiriliyorsunuz. Bu tür uygulamalar 
genelkurmayda rutin uygulamalar mı yoksa eleman sıkıntısından dolayı mı bu şekilde bir 
görevlendirme yapılmıştır.""Daha ziyade bu ikinci söylediğiniz."

67.C. SANIK METİN YAŞAR YÜKSELEN MÜDAFİ AV. AYKANAT 
KAÇMAZ'IN SAVUNMASI

 "Müvekkil tarafından 28 Şubat sürecindeki görevi, bu kapsamda kendisine verilen 
görevler, yaptıkları ve yapmadıkları net ve içtenlikle anlatıldı.

Müvekkilin masumiyetine inanmakla birlikte bunu kanıtlamakta en çok zorlandığım 
davalardan birisi olduğunu en baştan söylemeliyim, bu zorluk kesinlikle delillerin 
müvekkiller aleyhine gibi görülmesi veya davada bu davaya katılanların, katılmaya 
çalışanların sayısının fazlalığı ile de ilgili değildir, bu dava bizler açısından kazanılacak ise 
hukuk adına kazanılacaktır, hiçbir kamuoyu desteği hatta zamanında irtica ile mücadele 
kapsamında yapılan tartışmalı uygulamalardan zarar görenlerin aleyhe çaba ve kamuoyu 
yaratma mücadelelerine rağmen kazanmak ve sizleri adaleti yerine getirmeye ikna etmek 
zorundayız,adalet her zaman kamuoyunun istediğini vermek değildir.Kamuoyunun istediği de 
bugün sesi çok çıkanların istedikleri de hiç değildir, hukuk hiçbir zaman toplumda yaratılan 
infiali bastırma ya da rahatlamanın amacı değildir ve olmamalıdır.

Amaç budur derseniz, İslam coğrafyasında ırzına geçilmesine rağmen zina yaptığı 
için 15 yaşında mahkeme kararına dayanılarak kamuoyunun önünde ve kamuoyunun istediği 
şekilde alkışlarla ve taşlanarak hukukla katledilen genç kızın cezalandırılmasına da adalet 
dersiniz, kanunlar bir anlamı ile ve kanaatimce binlerce yıllık aklın ve milyonlarca kişinin 
aklının süzülerek gelen bir sonucudur, zaman içinde bir ağaç gibi gelişir her kelime ve 
virgülünün anlamında bu birikimi taşırlar ve toplumu da ayakta tutarlar, biraz sonra 
yapacağım savunmamda sizleri toplumsal vicdan denilen ve konjonktürel olarak yanılabilen, 
siyaseten dalgalanmalarla da değişebilen bahsettiğim binlerce yıllık akıl ve birikimden 
sapabilen, bugün sesi çok çıkan vicdanlardan kendinizi soyutlamanızı isteyeceğim, bunu 



  

isterken kendi vicdanlarınızdan sıyrılmanızı istemek gibi bir niyetim de asla yoktur.
Ancak son 15 yılda saptırılan vicdanlarla Türk Silahlı Kuvvetleri ve askerler 

aleyhinde ve hakkında oluşturulan algı ise şundur; askerler antidemokratiktir,ön yargılıdır, 
düşünceleri sınırlıdır, diğer devlet adamlarına göre daha aşağıda siyasi erdem sahibidir ki 
bu iddianameden alıntıdır, seçimle iş başına gelmiş hükümetlere karşı dayatmacıdır, 
dinsizdir, dindarlara karşıdırlar, namaz kılanları, oruç tutanları sevmezler, başörtüsüne 
karşı tahammülsüzdürler, hayat kadınları ile birlikte olurlar, devlet sırlarını çıkar karşılığı 
suç örgütlerine verirler, PKK ile irtibatları vardır, faili meçhul cinayetlere karışırlar, suç 
örgütlerine üye olurlar gibi ön yargıların bulunduğu hepimizce bilinmektedir, tüm bu 
algıların sonucu askerler ve Silahlı Kuvvetlere karşı açılan davalarda ve dolayısıyla kamuoyu 
desteği kendi yakınları dışında neredeyse hiç yoktur, aynı durum bu dava için de geçerlidir, 
biz hangi platformda yüklenen eylemin olmadığını, suçun kanuni unsurlarının bulunmadığını 
net bir şekilde kanıtları ile söylersek söyleyelim, bu somut gerçeklere rağmen yüksek sesle 
kimse evet diyememektedir, çünkü bu ve benzer davalarda evet diyenler sanki askerleri ve 
darbeyi savunuyor durumuna düşürülmektedir.

Öncelikle yapılması gereken çoğunluğun sahip olduğu bu ön yargıyı ortadan 
kaldırmaktır, ancak bir ön yargıyı ortadan kaldırmak bir atomu parçalamaktan daha zordur 
demiştir Albert Einstein, aklın ve sağduyunun hakim olduğuna inandığımız mahkemede ön 
yargılardan uzak bir karar vereceğinize olan inancımız hala devam etmektedir.

 28 Şubat sürecinde yapılanlar bir bakış açısı ile demokrasi adına yıkıcı, zararlı, 
gereksiz, antidemokratik, bir başka bakış açısıyla da Cumhuriyeti Korumakla görevli Silahlı 
Kuvvetlerin başkaca kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Başbakanlık genelgelerini,talimat 
ve genelgelerini uygulaması olarak sıfatlandırılabilecektir.

İddianamede atıf yapılan bazı dijital kayıtlar vardır.İstanbul C. Savcılığından 
gönderilen dokümanlar içerisinde asker kişilerin, gene asker kişilerin cami ya da buna 
benzer dini kuruluşlardan çıkarken görüntülerinin alındığını, bir takım ses kayıtlarının 
çekildiğini, alındığını, kayıt altına alındığını gibi tespitlerde bulundu ve bunları sordu, soru 
olarak yöneltti, iddianamesinde de delil olarak bunlar bulunmaktadır, ben polemiğe 
girmemek adına dünkü sorusuna itiraz bilerek etmedim, bugün çünkü bunu açıklayacaktım, 
bu deliller başlangıçta şunu söylemeliyim, bu delillerle ilgili olarak İddia Makamı dersine iyi 
çalışmamıştır, neden?

 Çünkü bu deliller Balyoz olarak adlandırılan davanın delilleri arasındadır, bazı 
sanıklar bu delillere dayanarak, bu görüntüleri sen aldın, sen çektin, kayıtları sen yaptın 
tarzındaki suçlamalarla cezalandırılmışlardır ve Yargıtay da bununla ilgili bir karar 
vermiştir, yani bir başka kişinin bir başka davada suçlandığı, cezalandırılmasına karar 
verdiği bu deliller bu davada da delil olarak önümüzdedir.

Bunun hukuka aykırılığını burada işaret etmek istiyorum, biraz evvel 28 Şubat 
sürecinin farklı bakış açıları ile farklı değerlendirmelere tabi tutulduğunu belirttim, söylemek 
istediğim bu süreç ve yaşananlar siyasi tarihiminde halen tartışılmakta, kitaplara, tezlere 
tartışma programlara ya da filmlere konu olmaktadır, darbe veya değil Cumhuriyetin irticanın 
yıkıcı tehdidinden kurtarılması veya post-modern darbe nasıl sıfatlandırılırsa sıfatlandırılsın, 
karşı siyasi görüşle bu sıfatlandırmalar şiddetle reddedilmektedir, siyaseten tartışmalı ve 
siyasi sonuçları olan bu süreçte karşı siyasi görüşe göre suç unsuru olduğunu belirterek 
bunun çözümünü sizlere, yani yargıya havale ederseniz bu tartışmaların içini yargıyı da dahil 
eder, siyaseten tartışması bitmeyecek bu kısır döngünün içinde yargıyı da siyasallaştırmış 
olursunuz, bu yönü ile dava bir şekilde siyasi bir dava haline getirilmiştir ve bu yönü ile de 
bu dava irtica ile mücadele edenlerle mücadele edilen bir dava ya da bir rövanş halini 
almıştır.

Tarih boyunca iktidara yönelik olumsuz düşünceler dahi ağır cezalara çarptırılmış 
olması nedeniyle aydınlanma ile birlikte hukuk düzenleri, bireysel özgürlüklerle, siyasi 



  

iktidar düzenleri arasında bir denge arayışı içine girmiştir. Önceleri bir eleştiri bile çok ağır 
cezalara çarptırılırken günümüzde bu siyasi iktidarlara ya da anayasal düzenlere karşı 
yönelen hareketler ancak cebir ve şiddet içermeleri durumunda cezalandırılmaları işte bu 
aydınlanmanın sonucudur ve bu sonuç yeni Türk Ceza Kanunumuzda adeta vücut bulmuştur, 
bu konuda ve bu noktada kanunumuzun değiştiğini ve iktidara karşı yönelen bu eylemlerin 
sadece cebir ve şiddetle olursa bir suç oluşturulabileceğine dair değişimler lehe kanun 
değerlendirmesini ön plana çıkarmaktadır.

 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararlarında ve birden fazla, istikrarlı 
kararlarında sabit kabul edilen olaya her iki yasanın ilgili tüm hükümlerinin birbirine 
karıştırılmaksızın uygulanmak suretiyle ayrı ayrı sonuçlar belirlenmesini ve bu sonuçların 
karşılaştırılmasını öngörmektedir.

 5237 sayılı kanunumuzun ilgili maddesinde düzenlenen suçun gerçekleşmiş 
sayılabilmesi için cebir ve şiddetin olmazsa olmaz bir unsur olarak düşünüldüğü Ceza 
Kanunumuzun gerekçesinden de ortaya çıkmaktadır, bu konudaki ayrıntılara çok fazla 
girmek istemiyorum ama kanunumuz Anayasayı ihlal suçuna gönderme yapmıştır gerekçede, 
Anayasayı ihlal suçunda tehdit kavramı olmakla beraber meclis görüşmeleri sırasında tehdit 
kavramının çıkartıldığını ve yerine bilinçli olarak cebir ve bağlacı getirilerek ve şiddetin 
unsuru olarak önümüze konduğunu, kanun metninin bu şekilde düzenlendiğini bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum, kanun koyucu eğer biraz evvel söyledim kanunlar binlerce yıllık aklın 
ve birikimin ürünüdür, her virgülü ve kelimesi önemlidir, kanun koyucuya bir hatada izafe 
edemeyeceğimize göre başlangıçta tehdit bir unsur iken şimdi cebir ve şiddetin unsurlar 
arasına girmiş olması önemlidir ve bizce hangi kanunun uygulanması noktasında da ön plana 
çıkmaktadır, cebir ve şiddetin ne olduğunu ayrıntıları ile anlatmayacağım, savunmamda 
bunlar vardır, Türk Dil Kurumu Sözlüklerinden alınmıştır, ancak iddianamesinde aynen 
maddi cebir yani şiddet, bir engeli ortadan kaldırmak için fiziki güç ya da enerjinin 
kullanılmasını, manevi cebir ya da tehdit ise gerçekleşmesi iradesine bağlı olan gelecekteki 
kötülüğün gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir diyerek bu iddianamenin 1222. sayfasında 
cebir ve şiddetin aynı şey olduğunu söyleyen İddia Makamı Türk Dil Kurumu sözlüğüne 
baksaydı orada görecekti ki; savunmamda bunların ayrıntılı ve açıklamaları var, cebir ve 
şiddet aynı şeyler değildir, farklıdır, anlamları da farklıdır, madem bu ikisi aynıdır, neden 
kanun koyucu cebir dememişte, cebir ve şiddet demiştir, gene bu iki unsur olan iki kelimenin 
yani cebir ve şiddetin arasında ve bağlacı vardır, bir dil bilgisi dersi vermek istememekle 
beraber ve bağlacı ön ve sonundaki iki unsurun ya da kelimenin birlikteliği anlamına 
gelmektedir, 5237 sayılı kanunumuzun ilgili maddesinde hükümete karşı suçun cebir ve 
şiddet kullanılarak gerçekleşmesi gerektiği açık bir biçimde öngörülmüştür, bu iki hususun 
somut olayda ayrı ayrı değil bir arada bulunmaları zorunludur demiştir.

 Müvekkil ve diğer sanıklar yönünde eğer eylemlerine bir suç yüklenecek ise 5237 
sayılı yeni Ceza Kanunumuz teşebbüs hükümleri uygulanmaması dolayısıyla daha fazla ceza 
öngörse dahi cebir ve şiddet unsurları bir arada olması gerektiğinden ve maddi olayda da 
bunlar olmadığından lehe olduğu kanaatindeyim.

 Bu noktada sorulması gereken soru şudur; 28 Şubat döneminde diyelim ki manevi 
cebir unsuru var, bir takım eylemler manevi cebirdir diye nitelendirildi, peki şiddet olarak 
nitelendirilebilecek bir eylem var mıdır, kaba kuvvetle ne yapılmıştır, bu süreçte insanlar 
sokağa mı döküldüler, sokağa çıkma yasağı mı ilan edildi, sıkıyönetim mi ilan edildi, sokağa 
dökülen insanların üzerine ateş mi açıldı, gençlerin üzerine gaz bombası kapsülleri ile ateş 
edilip ölümlerine mi sebep olundu, tutuklanan politikacılar mı vardı, rejimin değiştirilmesi 
adına yargı görevlileri veya kamu görevlileri hakkında sahte ve sonradan üretilmiş CD'lerle 
ya da harddisklerle düzmece davalar mı açıldı, kaba kuvvetle özgürlüklerinden yoksun 
bırakılan, tutuklanan, dövülen, görevinden alınan insanlar mı oldu, meclis mi işgal edildi ya 
da çalışması mı engellendi? 



  

Bunların hiçbirisi olmadı, peki bunlar yokta şiddet nerede, bir alıntı okumak 
istiyorum; tehditle, yani korkutucu güç veya baskıya dayalı olarak cebir şiddet 
kullanmaksızın sistemin meşru güçlerine karşı Türk Ceza Kanununda Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar başlığı altında yer alan Anayasayı ihlal, meclise karşı suç ve 
bizim suçumuz, hükümete karşı suç olarak tanımlanan suçların işlenemeyeceği kabul 
edilmelidir, bu suçların işlenmesinde cebir ve şiddet unsuru suçun maddi unsuru olarak 
kabul edilmiştir, cebir ve şiddet kullanmaksızın sadece baskı gücü kullanılarak veya tehditle 
Anayasa ile ilgili kurulu düzenek müdahale amacı ile gerçekleştirilen eylemler siyasi veya 
sosyal anlamda darbe olarak nitelendirilebilir, fakat tehdit kavramına bir unsur olarak yer 
verilmediğinden darbe suçu sayılamaz demiştir değerli Hukuk Profesörlerinden Sayın Ersan 
Şen, konu ile ilgili Yargıtay Kararları da bu söylediklerimi doğrulamaktadır.

 Metin Kaplan ve Fethullah Gülen ile ilgili Yargıtay Kararları incelendiğinde ki 
bunlardan bir tanesi savunmamın ekindedir, orada bu suçun unsurlarının ne olduğu eyleme 
dönüşmüş cebir ve şiddet içeren, ağır suç teşkil eden icra hareketlerine girişilmiş olmasına 
dair somut tespitler vardır ve bunlar olmadığı için de ilgili kişiler bu davalardan 
aklanmışlardır, bu kişilerin sıfatlarının yargılamaya etkisi olmadığından hareketle sormak 
istiyorum.

Cebir ve şiddet içeren ağır suç teşkil eden icra hareketleri bizimle ilgili maddi 
olaylarda nerededir, şimdi sizlere tipiklikle ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapacak değilim, 
yüklenmeye çalışılan suçun kanuni unsurları olan cebir ve şiddet olmadan tehdit, savcılık ve 
müşteki beyanlarına göre baskı ile de bu suçun işleyebileceğini söylerseniz temel hukuk 
prensiplerinden bir şekilde ayrılmış olursunuz, bu durumda eylemin sonucuna yani 
hükümetin bir şekilde ortadan kaldırılmadığına bakarsınız, yüklenen suç cebirle, şiddetle 
değilde bu kez ikna ile de işleyebileceğini söylersiniz, bakanlar kurul üyelerinden bir 
bölümüne rüşvet vererek hükümetler düşürülemez mi, gene Başbakan'ın ya da hükümet 
üyelerinin bazılarına tehdit telefonları ya da bir şekilde ulaşarak, bir yakının ya da kendisinin 
ciddi bir zarara uğratacağı söylenerek hükümetler düşürülemez mi? Düşürülebilir, ancak 
tehdit ile bu suçlar işlenemeyeceğinden o eylemler olsa olsa başkaca suçları oluşturabilir, 
yüklenen suçu oluşturamazlar.

İddia Makamının elinde ise şiddet diyebileceği tek eylem ise tankların 
yürütülmesidir, Sincan semtinde tankların yürütülmesine bir anlam yükleyenler, bu 
yürüyün tarihine bakmalıdır, bu yürüyüş 4 Şubat 1997 tarihinde 28 Şubat 97 tarihli 
MGK'dan daha önce gerçekleşmiştir. İddia Makamı bununda tarih noktasındaki kılıfını da 
bizce bulmuştur.

10 Nisan 97 tarihli Batı Çalışma Grubunun oluşturulması konulu emirde yer verilen 
daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıdaki esaslarla devam edecektir 
ifadesinden, Batı Çalışma Grubunun resmi olarak kurulmadan daha önce benzer bir yapının 
aynı faaliyeti kriz masası grubu adı altında yürüttüğü anlaşılmaktadır ifadesi ile Batı Çalışma 
Grubunun önceden kurulduğunu belirterek tankların yürütülmesi eylemini de bu iddianın 
içine katmıştır, peki 10 Nisan 97 tarihli emri diyelim ki doğru, bu kurul başka bir isim altında 
vardı, İddia Makamının elinde 10 Nisan 97 tarihinden önce faaliyette olduğuna dair bir belge 
veya emare var mı?

 Sadece yorumları var, delil olmadan BÇG 28 Şubat kararlarını aldırdı 
diyebilmektedir İddia Makamı, bir an için kabul edelim, 10 Nisan tarihinden bir gün önce 
veya 10 gün önce kriz masasının kurulduğunu İddia Makamı nasıl söyleyebiliyor, Batı 
Çalışma Grubunun 10 Nisan 97 tarihinden ne kadar önce kurulduğu konusunda ciddi bir 
belirsizlik olduğu kesindir ve İddia Makamının yorumları sanıkların aleyhine tahmin ve 
kehanetlere dayanmaktadır, tankların yürütülmesi ile ilgili olarak daha önce tekrarladığım 
ancak çarpıcı olan Sayın Demirel'in sözleri konuya da açıklık getirmektedir, doğrusu asker 
müdahalesi olacağını düşünmedim, asker müdahalesi olacak olsa tanklar Sincan da değil, 



  

başka yerde yürür demiştir, evet bir darbe olacak olsaydı bu tanklar başka bir istikamete 
doğru yürürlerdi, bir kez daha söylemek istiyorum; şiddet, kaba kuvvet kullanmaktır, askeri 
bir taktik yürüyüşte cebir veya şiddet yoktur, peki bu tanklar yürümekten başka ne yaptı, 
şiddet anlamında orayı burayı tahrip mi ettiler, namlularına bir yere mi çevirdiler? Hayır, 
namlularının yol durumunda geriye doğru ve tanka, gövdesine bağlı olarak durduğunu da 
bütün fotoğraflar göstermektedir, insanlar peki korkularından evlerine mi kaçtılar? Hayır, 
ilgi ile izlediklerine dair gazete haberlerine biraz sonra değineceğim.

 28 Şubat sürecinde manevi cebir yani tehdit vardır diyenlerin düşüncelerine 
katılmamakla beraber zorlayıcı bir yorumla bu düşüncelerine saygı duyuyorum, ama 
şiddet vardır diyenlere saygı da duyamam, çünkü bilimle, dil bilgisi kuralları ile genel 
kurallarla, mantık ve toplumsal anlayışla tamamen terstir, dolayısı ile bu fikri ileri sürenler 
28 Şubat sürecinden siyasi bir amaçla suç yaratma cabası ile hareket edenler olabilir, bu 
sebeple İddia Makamından bizce şu anda sorulmalıdır, iddianamesine 765 sayılı kanun 
lehedir diye yazabildi, ama 28 Şubat sürecine şiddet yani kaba kuvvet vardır, şu eylemlerde 
şiddettir demelidir, iddianamesinde böyle somut bir tespit yoktur, suçun unsuru 
yazılmamıştır.

 Sayın İddia Makamının bugün kadar bu sorulara sessiz kaldığını, hukukumuzda 
olmayan yeni bir kavramı literatürümüze kattığını görüyoruz, baskı, nedir bu baskı; şiddet, 
cebir veya tehditten hangisidir, söyleyecek mi İddia Makamı bunu bize yoksa biz mi 
seçeceğiz, Sayın İddia Makamını Ceza Hukukumuzda karşılığı olmayan kavramlardan uzak 
durmaya davet ediyoruz, bizlerin bu sessizliği, İddia Makamının bu sessizliğini şiddet 
unsurunun bulunmadığına yönelik bir ikrar olarak algıladığımızı da belirtmek istiyorum, 
başlangıçta ve kamu davası açılmadan, açıldıktan, ancak duruşmalar başlamadan önceki toplu 
ya da ferdi dilekçelerimizde belirttiğimiz iddianamenin açıklanması gerekir dilekçelerimizde 
de bunu kastediyor ve bu belirsizliklere işaret ediyordu, yeni Türk Ceza Kanunumuzda 
iktidarda olan bu hükümet zamanında çıkartılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonraki eylemlere de şiddet unsuru yaratabilmek ve yapıştırılabilmek için irtibat kılıfına 
sığınılarak dosyaların şiddet unsuru olduğu iddia edilen davalarla birleştirilmek zorunda 
kaldığını da hepimiz bilmekteyiz.

İnternet Andıcı olarak adlandırılan bir dava vardı, Genelkurmay Başkanlarımızdan 
bir tanesi bu davada yargılanıyordu, İnternet ile ilgili bir andıç yapmanın işte siyasi partilere 
yönelik yıpratma kampanyasının İnternet ile nasıl yapıldığı yapılamadığı tartışmalı olmakla 
birlikte, bu davada tabi ki İnternet yoluyla bir şiddet yaratılamayacağından şiddet unsuru 
olması maksadıyla bu davanın da diğer davalarla birleştirildiğini artık sağır sultan bile 
bilmektedir veya 28 Şubat benzeri eylemlere e-muhtıradan bahsediyorum, yüzlerce talep 
varken soruşturma başlatılmamasının sebebi de şiddet unsuru barındırmamasıdır, bu 
e-muhtıranın 28 Şubat sürecinde verilen brifinglerden özünde ne farkı vardır, 
mahkemenizin takdirlerine bırakıyorum, 28 Şubat dönemindeki eylemlerdeki cebir ve 
şiddet unsuru olmamasının göstergelerinden birisi de Sayın Erbakan'ın istifa mektubudur, bu 
istifa mektubunun ayrıntılarına girmeyeceğim, cebir ya da tehdide veya şiddete maruz 
bırakıldığına dair bir ibare bulunmamaktadır.

Sayın Erbakan'ın bu istifa mektubunda ya da vefat ettiği 27 Şubat 2011 tarihine 
kadar kendisi ile yapılan söyleşilerde cebir ve şiddete uğradığına dair bir bölümde yoktur, 
ortam çok gergindi, askerler teyakkuz halindeydi, bunu yatıştırmak için istifa ettim, 
demokrasinin bir darbe ile yara almaması için istifa etmek zorunda kaldım, ülkenin bir 12 
Eylül daha yaşamaması için istifa ettim, askerler ya da Cumhurbaşkanı benimle konuştu ülke 
geleceği için istifa etmek zorunda kaldım veya benzer bir açıklama var mıdır? Yoktur, 28 
Şubat 97 tarihli MGK toplantısında konuşulanlar bunlara dair tutanakların incelendiği ve 
duruşmada okunan naip hakim tutanağından da Sayın Erbakan'ın cebre veya tehdide, şiddete 
maruz kaldığına dair bir bölüm de bulunmamaktadır.



  

Sayın Başkanım savunmamda 28 Şubat'ın kronolojisini ayrıntıları ile verdim, 
savunmamda bulunduğu için bu tarihlerle sizi boğmak ve uzatmak istemiyorum, ama bu 
kronoloji göstermektedir ki; süreç Refah Yolu hükümeti ile doğrudan ilişkisi yoktur, özellikle 
sanıklara yüklenen eylemlerin, yapılanlarda süreci başlatan her zaman siyasi iradenin 
kararı olduğu da bu tarihlerden açık bir şekilde görülmektedir, siyaset bilimcilerinin 
üzerinde tartıştıkları bu konuda İddia Makamı kesin bir tahlille hükümetin baskı sonucu istifa 
ettiğini belirtmiştir, aslında kesin olan hükümetin değil Sayın Erbakan'ın istifasıdır, bu 
istifanın sebebi de bellidir, Başbakanlığın hükümet ortağına geçebilmesi için istifa etmiştir, o 
dönemi ve siyasi yapıyı hatırlayınız, kanun maddesine göre cebir ve şiddetle iddianamenin 
içeriğine göre baskı ile düşürülmüş hükümetin arkasındaki meclis desteği neydi diye 
kendinize sorunuz, o süreci bugünümüze taşıyan kitaplarda da belirtildiği gibi özellikle 
Doğru Yol Partisi içindeki çeşitli milletvekillerinin başını çektiği istifa dalgaları nedeniyle 
Refah Yol Hükümeti meclis aritmetiği içinde istifa etmek ve bir kan değişimi yapması 
neredeyse bir zorunluluktu, aksine hiçbir yayın, kitap, dergi, İnternet belgesi 
söylemiyorum, çoğunluğu bulunmayan bir hükümetin iddiaya göre darbe ile devrilmesine 
ne gerek vardır, bu istifa mektubuna rağmen sanıkları hükümeti cebir ve şiddetle devirmekle 
suçlayan İddia Makamı neden peki soruşturmanın başlaması için 15 yıl beklemiştir.

Bizce İddia Makamı mağdur olarak ifadesi alındığında yukarıda belirttiğimiz 
savunmalarımızda da geçtiği şekilde istifasının cebir ve şiddet ile değil sadece Başbakanlık 
görevinin devredilmesi sebebiyle olduğunu söyleyeceği için beklemiştir. İddia Makamı Sayın 
Erbakan'ın ifadesine başvurmamak için bizce vefat etmesini de beklemiştir. 

Şimdi sizlere 28 Şubat döneminde MGK kararları sonrasında bir değerlendirmeyi 
okumak istiyorum, Sayın Başkanım bu değerlendirmeyi daha önce de okumuştum ve en 
sonunda Sayın Fethullah Gülen'e ait olduğunu söylemiştim, çok fazla uzatmayacağım, uzun 
bir değerlendirmedir bu ve Kanal D'de 17 Nisan 1997 tarihinde Yalçın Doğan ile yapılan 
bir söyleşidedir ve sonuç olarak Cumhuriyet ve Laiklik şimdiye kadar hiçbir dönemde bu 
denli tehlikeye girmediği için onu korumakla görevli kesimler haklı olarak sesini 
yükseltmektedir, Milli Güvenlik Kurulu bir anayasal kurumdur ve kendi içtihatları gereği 
ülke ve rejim için tehdit ve tehlike gördükleri hususlarda tedbir ve teklif getirmeleri elbette 
sorumlulukları gereğidir, bu içtihatları yanlış bile olsa kendilerine sevap getirir, bu 
konuda daha çok söylenecek söz vardır demiştir, başlangıcını okumadım uzatmamak 
adına, bunları da mı Fethullah Gülen'e Batı Çalışma Grubu söyletti? 

28 Şubat bir askeri darbe değildir, bu harekatta askerler perde arkasındaydı, bir 
muhtıra olarakta kabul edilemez, askerler ve sivillerden oluşan karma bir kurulun kararıdır, 
Erbakan'ın istifası baskı ve dayatma sonucu değil iki parti arasındaki protokol gereğiydi, 
DYP'deki çözülmeyi önlemek amacına dayanıyordu ve bu tahlilleri uzatmak istemiyorum, 
bunun gibi onlarcası Refah Gerçeği isimli kitabında dönemin Adalet Bakanı Sayın Şevket 
Kazan söylüyor, gene bir alıntı okumak istiyorum, askeri düşünce astlık üstlük ilişkisi 
nedeniyle sınırlıdır, siyasi düşüncenin ise sınırları belirlenememiştir.

Bu alıntı iddianamedendir, suçlamalarla da ilgisi olmadığını düşünmekle beraber 
kısmen muaheze tarzda söylemler olduğu için, cevap verme ihtiyacı duyduğumuz için bunu 
savunmama aldım, daha katılımcı düşüncelerle sağlanmıştır siyasi düşünce dedikten sonra, 
çağdaş demokrasilerde bir subayın siyasi yargısı, devlet adamlarının siyasi yargılarına 
oranla daha tercih edilir değildir, devlet adamının yüksek düzeyde siyasi erdem sahibi 
olduğu bir gerçek olarak kabul edilmelidir diyen İddia Makamının asker kişilere olan bu 
husumeti nereden geliyor bilmiyoruz ama seviyesi bu sözlerle ortaya çıkmıştır, askeri 
düşünce sınırlı değildir, siyasi düşüncenin sınırlarının belirlenmemesi nedeniyle üstünlüğü de 
bir faraziyeden ibarettir, devlet adamının yüksek düzeydeki siyasi erdeme sahip olması da bir 
temenniden öteye gidemez ve asker kişilerde ayrıca devlet adamıdır, ne devlet adamı askerler 
vardır ki; siyasi erdem sahibidir ve şu anda sizler tarafından bu iddianame ile ağırlaştırılmış 



  

müebbet hapis cezası ile yargılanıyor ne devlet adamları vardır ki hakkındaki soruşturma 
dosyaları yargı önüne getirilmiyor veya savcı ve hakimleri görevlerinden alınıyorlar, Batı 
Çalışma Grubunun gizli ya da yasa dışı bir teşkilat olmadığına yönelik Sayın İsmet Sezgin 
tarafından Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanlığına gönderilen 
belgelerle ilgili açıklamalarımı kısa kesmek istiyorum.

Eğer çalışma grubu yasa dışı bir faaliyet olsaydı, bu Meclis Araştırma insan 
Hakları İnceleme Komisyon Başkanlığına gönderilen yazılarda daha gizli olduğuna 
yönelik ya da bilgi belge sunulmayan cevaplar verilirdi.

 Başkanım askerlerin emir komuta ilişkisinde diğer kamu görevlilerinden farkları 
vardır. Müvekkil kendisine yüklenen eylem sırasında asker kişidir, bilindiği gibi askerlerle 
diğer kamu görevlileri verilen emirleri icrada farklı durumdadır, diğer kamu görevlileri 
verilen emirlerin hukuka aykırılığı konusunda tereddütlü olduklarında üstlerinden yazılı 
olarak emrin tekrarlanmasını isteyebilecekken asker şahısların böyle bir hakkı 
bulunmamaktadır, Başbakanlıkça yayınlanmış icra edilmesi, uygulamasının yapılması 
istenen üzerinde dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakan çeşitli bakanların imzalarının 
bulunduğu hatta kendi komutanlarının bulunduğu bir Milli Güvenlik Kararı vardır, bu 
düzeyde bir düzenlemenin ve çalışmanın dönemin Genelkurmay Başkanının emri ve bilgisi 
dışında gerçekleştirilmesi ihtimali de bulunmamaktadır. Milli Güvenlik Kurulu kararları 
doğrultusunda verilen bu emirlerin gerçekleştirilmemesi, yerine getirilmemesi, memuriyet 
görevini ihmal veya emre itaatsizlikte ısrar suçunu da müvekkil açısından oluşturabilirdi.

Ayrıca müvekkil kendisine yüklenen eylemlerle ilgili olanları ayrı bir başlık altında 
sunacağım ama müvekkilin muhatabı bu Milli Güvenlik Kurulu ya da Başbakanlık 
genelgeleri değildir, müvekkil bunlara göre harekette etmemiştir, müvekkil kendisine 
amirinin verdiği emirler üzerine hareket etmiştir, ayrıca müvekkil o dönemde Milli 
Güvenlik Kurulunu da katılmamıştır, rütbesi ve sıfatı sebebiyle böyle bir görevi de yoktur.

 Başkanım savunmamda var kanunsuz emir konusunda özellikle müşteki 
avukatlarının bir yanlış anlaşılma içerisinde olduklarını değerlendirmekteyim, o da şu; 
kanunsuz emrin yapılmaması gerektiğinden dem vurmaktadırlar, fakat askerlerin biraz evvel 
bahsettim diğer kamu görevlilerinden farkları vardır, doğrudur ya da yanlıştır, askerler 
kanunsuz emir noktasında bu kanunsuz emri yapmak zorundadırlar, evet emir kanunsuzda 
olsa yapmak zorundadır, bu konuda yerleşmiş ve temel içtihat olarak kabul edilen bir 
içtihattan alıntı yapmak istiyorum, belirtilen öncesini okumayacağım, belirtilen bu yasal 
normlara göre kanunsuz emir ve konusu suç teşkil eden emir kavramları üzerinde şu 
nitelendirme yapmak mümkündür, amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizamlara uygun 
bulunmasa dahi ast bu emri yerine getirmek zorundadır, emrin konusu askeri hizmetle 
ilişkili olmasa dahi konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir, 
emrin konusu askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa bu takdirde şu kriterlere göre 
işlem yapılır; verilen emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği ast tarafından 
bilinemeyecek durumda ise yerine getirdiği takdirde sorumlu tutulamaz, kuşkusuz bu hal 
verilen emrin hiçbir tereddüte meydan bırakmayacak kadar açık ve kesin bir suçun 
maksadına yönelik olduğunun emrin mahiyetinden ve muhtevasından anlaşılması halinde 
söz konusu olabilecektir, denmektedir.

Bunu da ben söylemiyorum, milletin bir yüksek mahkemesi söylüyor, bu noktada 
iddia makamı Batı Çalışma Grubu kapsamında verilen emirler hükümeti ıskata yönelik 
dolayısıyla suç teşkil eder, sanıklar açısından da yerine getirilmesi zorunlu olmayan 
emirlerdir diyebilir, ancak bu fikre karşı verilecek cevap ise Batı Çalışma Grubu 
kapsamında 28 Şubat sürecinde verilen emirlerde dönemin siyasi partisinin isminin bile 
geçmediğidir, mücadele edilen aşağıda bir başka başlık altında inceleneceği şekilde 
irticadır, irtica ülke açısından tehditler arasındadır ve İddia Makamının karıştırdığı Refah 
Partisinin isminin geçtiği belgeler ise MİT belge ve raporlarından alınarak oluşturulan 



  

Batı Çalışma Grubu ile ilgili olmayan belgelerdir, bu da ayrı bir başlık altında aşağıda 
sunacağım.

O dönem yürürlükte olan Anayasa, kanunlar,yönetmelikler ve genelgelere göre 
Silahlı Kuvvetlerin Türkiye Cumhuriyetinin vatanının bölünmez bütünlüğünü iç ve dış 
tehditlere karşı koruma ve kollama görevi vardır.

O dönemde irtica gerici, toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen 
eskiyi özleyen eski düzeni getirmeye çalışan kimse olarak adlandırılıyor bir tarife göre, iç 
tehditler arasındaydı ve birinci sıradaydı, Milli Güvenlik Kurulunun siyaset belgesinde de 
bu tartışmasızdır, Silahlı Kuvvetler olarak düşünün ki göreviniz Türk yurdunu korumak ve 
kollamak olacak, sonra iç tehdit olarak irtica ile mücadele edilmesi bildirilecek, aslında 
cevaplanması gereken soru Silahlı Kuvvetlerin başka ne yapacağıdır, o dönemde yayınlanan 
ve hazırlanan İddia Makamının suç delili olarak mahkemenin önüne sunduğu belgelere 
bakınız, içinde darbe yapılacaktır, darbe yapılması gerekir, hükümeti devirmek maksadı ile 
plan irca edilecektir, siyasi idareyi yıpratmak maksadı ile brifingi verilecektir, hükümeti 
devirmek için irticai faaliyetlerle mücadele edilecektir denen bir emir var mı? Yok, verilen 
emirler açık ve net bir şekilde irtica brifingi verilecektir, irticaya bulaşan personel tespit 
edilsin toplantı yapılacak tarzında emirler ile bu emir bile olmayan bir takım sunum veya 
tespit yazılarıdır, emrin uygulama zorunluluğu ve hakkında hiçbir yorum yapılmadan mutlak 
itaatle yerine getirilmesi gerektiği konusunda tarihimizden onlarca örnek verilebilir.

 Sarıkamış Harekatı, Kıbrıs Barış Harekatında kendi savaş uçaklarımızla batırılan 
muhribimiz, yakın tarihimizde toplu kaçakçılık yapan vatandaşlarımızın üzerine, uçakla 
müdahale edilmesi üzerine yaşanan can kayıpları, bu gibi emirlerin muhatapları emirleri 
uygulamasalardı, bu can kayıpları Sarıkamış Harekatında 80.000 tane askerimiz bir şekilde 
ölmeyecekti ve bu kayıplar yaşanmayacaktı, ancak bu emri uygulayanlara niye emri yerine 
getirdin diye sorulması akla dahi gelmedi, eğer barış zamanında mutlak itaati Silahlı 
Kuvvetlerde uygulanabilir kılmazsanız, savaşta birileri çıkarda ben size taarruzu değil 
ölmeyi emrediyorum deyince arkanızda hiç kimseyi bulamazsınız, şu anda mevcut yasalara 
göre meşru bir yargılama yapıyorsunuz, ülkemizde tarihsel süreçte oluşan siyasi 
dalgalanmalar dikkate alındığında bundan yıllar sonra özel yetkili mahkemelerin 
yargılamalarının yasa dışı olduğunun ileri sürülemeyeceğini ve bu soruşturma ve 
kovuşturmada bir şekilde yer alanların soruşturulmayacağını kesin olarak söylemekte 
mümkün değildir, şu anda heyette yer alan üyelerden birisi, İddia Makamında oturan 
Cumhuriyet Savcısı, görevli katipler ya da teknisyen ben süreçte yer almıyorum, bundan 16 
sene sonra birileri çıkar bu soruşturmalara, kovuşturmalara katılanlar suç işlemişlerdi 
denebilir diyerek görev almaktan çekinebilirler mi? Bunu yapan herhangi bir görevlinin 
başına ne gelir takdirini sizlere bırakıyorum, 

Bu noktada ortaya konulması gereken bir konuda herkesin bildiği gibi derdest olan 
bir darbe davasının daha bulunduğudur, 12 Eylül askeri müdahalesi ile ilgili davada neden 
yaşayan Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri dışındakiler sanık değildir, çünkü emir komuta 
zinciri içinde gerçekleşen bir müdahale vardı, genelkurmay o süreçte daire başkanları, 
sıkıyönetim ordu komutanları neden o davanın içinde yok, müdahaleye katılmadılar mı? 
Darbe yapıldığını bilmeden bunun mevcut hükümeti veya meclisi ortadan kaldırdığını 
bilmeden şuursuzca mı hareket ettiler? Hayır, herkesin özellikle İddia Makamının da bildiği 
gibi planlı bir müdahale vardı, bu planlı emir komuta zinciri içindeki müdahalede süreç 
içinde çeşitli görevlerde bulunanların darbe yapılacağını, yapıldığını hepsi biliyorlardı, çünkü 
darbe yapıldığı televizyonlardan vatandaşlara bile duyuruldu.

Peki o tarihte 765 sayılı yürürlükte ve darbe yapmak suç olduğuna göre sadece iki 
kişinin yargılanıyor olmasının sebebi nedir? Bu sorunun cevabını da İddia Makamı 
vermelidir, İddia Makamı biz emir komuta zinciri içinde bir eylem vardır dediğimizde konusu 
suç teşkil eden emirler yapılmaz demektedir, 12 Eylül davasında niye 2 sanık yargılanıyor 



  

dendiğinde de emir komuta ilişkisi vardır demektedir. 
İddia Makamı bu soruşturmada eylemler emir komuta ilişkisi içinde olmadı 

diyebilmek adına dil bilgisi ve mantık kurallarını zorlayacak şekilde bizce de hiç 
anlaşılamayan dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel 
Komutanının bilgisi dahilinde Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay 
Karargahı ve bağlı birliklerde görevli general ve amirallerin fikir ve eylem birliği içinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında diyerek eylemin emir komuta 
ilişkisi dışında olduğunu söylemektedir, bu sözlerden bir şey anlayan varsa söylesin, hem 
Silahlı Kuvvetlerin en önemli en kıdemli 5 orgeneralinin bilgisi olacak hem de hiyerarşik 
yapının dışına çıkacaksınız, hem de bunu aylar önceden emirle duyuracaksınız, bu durum 
hem Silahlı Kuvvetlerin iç işleyişi ile hem de hayatın olağan akışı ile da uyumlu değildir, 
uyumlu değildir.

İddia Makamı demektedir ki; mağdurlar, müştekiler bu eylemlerden zarar 
görmüşlerdir ama ne zaman? Hükümetin istifasından sonra da, peki mağdurlar neden zarar 
görmüşlerdir? Silahlı Kuvvetlerden atıldıkları için zarar görmüşlerdir, öyle diyor İddia 
Makamı, peki Silahlı Kuvvetlerden çıkartmaya, Yüksek Askeri Şura Kararları ile çıkartmaya 
kim imza atıyor? Kuvvet komutanları imza atıyor, peki kuvvet komutanlarının bilgisi olacak 
ama iştiraki bu şekilde, bu noktada olmayacak peki bu Yüksek Askeri Şura Kararlarına 
Yunanistan kuvvet komutanları mı imza attılar? Hayır, bizim kuvvet komutanlarımız imza 
attılar, dolayısı ile hem bilgisi olacak hem de hiyerarşik yapının dışında olacak suç çatısı 
içerisinde dahi mümkün değildir, İddia Makamı suçlamayı güçlendirdiğini düşünerek böyle 
bir tutarsızlığın altına da imza atmıştır.

 28 Şubat sürecinde mücadele edilen hükümet değil kesinlikle irticadır, müvekkil 
aslında Batı Çalışma Grubu içerisinde yer almamakla birlikte iddianamede bu süreçte ve 
Batı Çalışma Grubu içinde yer alarak faaliyette bulunduğu belirtildiğinden bu başlık 
altında yapacağım, aşağıda belirteceğim şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne yaptığı ve 
yapılanların suç olmadığının ortaya konulması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu savunmalarım, bu başlık altındaki savunmalarım müvekkilin Batı Çalışma 
Grubu içinde yer aldığı veya yaptığı sunumların Batı Çalışma Grubu Faaliyeti gibi asla 
anlaşılmamalıdır, irtica Arapça kökenli bir kelime olup, geriye dönmek anlamına gelir, 
kelime olarak din demek olmadığı gibi din de irtica demek değildir, irtica sosyal bakımdan 
irtica anlamındadır, bu açıdan irticai faaliyetler kurulu düzeni yıkıp, onun yerine daha geri 
bir düzeni kurmaya hedefleyen siyasi faaliyetlerdir, siyasal İslam veya İslamın 
siyasallaştırılması ise devletin siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal yapısını kişi ve kurumların 
kendi anlayışlarına göre İslam dinine dayandırılmasıdır, bunları da ben söylemiyorum Sayın 
Başkan bunları da dosyada ek olarak savunmama sunduğum Başbakanlık belgeleri söylüyor, 
işte 28 Şubat döneminde mücadele edilen irtica belgeleriyle de budur, İddia Makamı 
Başbakanlık belgeleri ile ortaya konulmuş olan bu tehlike ile mücadele edilmesini bizce 
tarihe geçecek bir talihsizlikle suç saymıştır, peki irtica ile nasıl mücadele edileceğine dair 
bir belge, talimat, genelge ya da kanun var mıdır? Biz bulamadık, olmadığını da sonuç 
olarak öğrendik, ancak yok, bu yüzden de İddia Makamı irtica ile mücadelede şu kurallar 
vardır ve sanıklarda bu kurullara aykırı davranmışlardır diyememektedir, peki irtica ile 
mücadele etmek suç mudur? Hayır, biraz evvel açıklamaya çalıştım, suç olmadığı gibi Silahlı 
Kuvvetler ve ilgili diğer kurumların kanun gereği görevidir de, buna rağmen bu dava irtica 
ile mücadele edenler ile mücadele davası haline gelmiştir.

İddia Makamının yargılamanın temeli olarak ortaya koyduğu bu iddianamede 
aslında açık bir şekilde söyleyemediği, örtülü olarak söylediği irtica ile mücadele etmek 
Silahlı Kuvvetlerin görevi değildir, irtica ile mücadele etmek hükümetle mücadele etmektir 
görüşüdür, çünkü İddia Makamı içinde irtica, siyasi İslam sözlerini gördüğünü her belgeyi 
hükümeti devirme belgesi olarak göstermeye çalışmaktadır, irtica sosyal hayatta etkilerini 



  

gösterdiğinden mücadelesi de sosyal yaşama yönelik olmuştur, çağrılan yargı, basın ve 
diğer kuruluşların bilgilendirilmesi maksadıyla brifingler verilmesi de bu mücadelenin bir 
parçası olmuştur, bu brifinglere ilgililer zorla mı getirildiler, bir yoklama mı yapıldı? 
Hayır, sizlerin de bildiği gibi yargı mensuplarının katılması bile dönemin bakanı 
tarafından engellenmeye çalışıldığı halde ilgililer katılmışlardır, bu brifinglere katılanlara 
brifingin alkışlarla karşılanması da mı zorla yaptırıldı, Anayasa Mahkemesi Hakim 
Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri de mi zorla bu brifinge getirildi? Hayır, İddia Makamı o 
dönemin tüm kurumları ile ortaklaşa yapılan irtica mücadelesinin diğer yönlerini de 
görmezden gelmiştir ve gelmektedir.

28 Şubat soruşturmasının basın, diğer devlet kuruluşlarındaki ayağının halen devam 
ediyor söylemi ise bizce bir kandırmacadan ibarettir, evet devam edegelen bir soruşturma 
olmakla birlikte sonucunu şimdiden kestirmek bir kehanet olmaz, kamuoyuna mâl olmuş 
birkaç kişi dışına çıkamayacak bu soruşturmanın müştekilerin bizce gerçekte şikayet ettikleri 
dönemin bakanlarına, kendilerinin müdür ve genel müdürlerine, rektörlerine, dekanlarına, 
müsteşarlarına, daire başkanlarına, hele hele brifingler sebebiyle o kararlara imza atan yargı 
mensuplarına ve gazetecilere, uzatılması bu davaya olan kamuoyu desteğini arttıracağından 
ve siyaseten de hareket edildiğinden mümkün değildir.

 Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde belirtilen iç ve dış tehditlerin belirlenmesinde 
Genelkurmay Başkanlığının katkısı bulunmaktadır ve kanunlar gereğidir, ülkeye yönelen 
tehditlerin belirlenmesini yapacak kurumların başında Genelkurmay Başkanlığının olması 
kadar da doğal bir şey olamaz ancak tehditlerin ortaya konulması, bunlarla ilgili istihbarat 
çalışmalarının yapılması da Genelkurmay Başkanlığının kadroları ve personeli sebebiyle 
mümkün değildir, kullanılan belgeler ve bilgiler MİT Müsteşarlığı başta olmak üzere 
Emniyet Genel Müdürlüğünde ve Jandarma Genel Komutanlığından gelen bilgi ve 
belgelerdir,

İddianamede genelkurmay tarafından yargı ve basın mensuplarına verilen 
brifinglerle ilgili Refah Yol Hükümeti irticai faaliyetlerin odağı olarak gösterilmiş, brifingler 
Silahlı Kuvvetlerin kanunlara uygun olarak ülkeyi yönetmekle görevlendirilmiş Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine karşı bir gövde gösterisi haline dönüşmüştür demektedir, bu 
brifinglerde söylenenlerin en önemli bölümü İddia Makamı tarafından gözardı edilmektedir, 
yok sayılmaktadır, irticai tehlikenin geldiği boyutun ne olduğuna dair tespitlerin hedefinde 
Refah Yol Hükümetinin bulunmadığı net bir şekilde ortadadır, müvekkilin ise askeri 
birliklerde yaptığı sunumlar  bu brifinglerden çok sonra 1998 yılındadır, irticanın asker 
personele anlatılması amaçlanmaktadır, 28 Şubat MGK süreci demokrasiye müdahale 
edildiği bir ara dönemdir diyenler o dönemi göz önüne almalıdırlar, tarikat şeyhlerinin 
devrim kanunlarına aykırı kılık kıyafetleri ile Başbakanlıkta karşılandığı, yemekler verildiği, 
gençlerimizin irticai akımların kucağına bırakıldığı, demokrasiden çıkışın kanlı mı, kansız mı 
olduğunun tartışılabildiği, Refah Partili belediye başkanının İran büyük elçisini davet ederek 
irticai gecenin tertip edildiği, bu gecede salona İslami terörist örgüt liderlerinin büyük boy 
posterlerinin astırıldığı, aydınlarımıza şeriat enjekte edileceğinin söylendiği, irticai grupların 
silahlandığı, üniforma benzeri kıyafetler giydiği bir dönemde, yani bu dönemde Milli 
Güvenlik Kurulu ve Silahlı Kuvvetler ne yapmalıydı, hiçbir şey yapmamalı mıydı? Bu soruya 
cevap verilmelidir.

 Anayasa ve Cumhuriyetin temel ilkelerinin korunmasını sağlamak nasıl suç olur, 
esasen bunun cevabı verilmelidir, müşteki avukatlarından ismini biri kanlı mı, kansız mı 
olacak tartışması ile ilgili olarak bir açıklamada bulundu, size bir pasaj okumak istiyorum, bu 
pasaj Refah Partisinin kapatılmasına dair hükümden birebir alıntıdır, Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan'ın 13 Nisan 94 günlü meclis grubundaki alıntıyı tırnak içinde yazmışlar, 
şimdi ikinci bir önemli nokta, Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen kurulacak, sorun ne, 
geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak, kansız mı olacak, bu kelimeleri kullanmak 



  

bile istemiyorum, ama bunları terörizmin karşısında herkes gerçeği açıkça görsün diye bu 
kelimeleri kullanma mecburiyetini duyuyorum, konuşmanın sadece burasına bakarsanız kanlı 
mı kelimesinin olmadığını görürsünüz, ama devam ediyorum, konuşmanın devamında 
Türkiye'nin şu anda bir şeye karar vermesi lazım, Refah Partisi adil düzen getirecek bu kesin 
şart geçiş dönemi yumuşak mı olarak, sert mi olacak, tatlı mı olacak, kanlı mı olacak 60 
milyon buna karar verecek konuşmanın devamını okumuyorum, yani kanlı mı, kansız mı 
tartışmalarında Anayasa Mahkemesinin kararından aldığım pasaj budur, bir başka beyanı 
okumak istiyorum; Refah Partisi iktidarında İmam Hatipleri kapatmaya kalkarsanız kan 
dökülür, Cezair'den beter olur, ben de kan dökülmesini istiyorum, demokrasi böyle gelecek, 
fıstık gibi olacak, ordu 3 bin 500 PKK'lı ile baş edemedi, 6 milyon İslamcı ile nasıl baş 
edecek? Rüzgara karşı işerlerse yüzlerine gelir, bana vurana bende vururum, ben sapına 
kadar şeriatçıyım, şeriatın gelmesini istiyorum, bu sözler de benim değil, o dönem iktidarda 
olan partinin bir milletvekilinin meclis kulisinde yaptığı konuşmadır, bu sözlerden bir irtica 
ve şeriat tehdidi algılamıyorsanız daha ne gereklidir bilemiyorum.

"Sayın Başkanım o dönemdeki tehditlerden bir tanesi de ve ortaya atılan tehditlerden 
bir tanesi de irtica ile ilgili olarak domuz bağı ile öldürülen insanlarla ilgili cinayetlerdir, 
bunların toplumda bir infiale yol açmadığını hiç kimse söyleyemez, aralarda diğer sanıklarla, 
avukat meslektaşlarımızla konuşuyoruz, benim kendi müvekkilim söylemek istemediğini, 
ancak bu kişilerin öldürülürken video kasetlere bile alındığın söyledi, yani bir kişiyi domuz 
bağı ile bağlayıp öldüreceksiniz, bunu kasete alacaksınız ve evinizin altına gömeceksiniz ve o 
evde yaşamaya devam edeceksiniz, bu fikir bile insanların tüylerini ürperten, tüylerini diken 
diken eden bir fikirdir, gene o dönemde öldürülen kişilerle ilgili bir otopsi tutanağını okumuş 
bir kişi olarak söylemek istiyorum, domuz bağı ile bağlanıp enselerine kurşun sıkılarak 
öldürülen kişilerin yapılan otopsilerinin bazılarında o kişilerin aslında kurşun sebebiyle değil, 
o kurşundan aldıkları yaradan ölmedikleri fakat boğularak öldüğü ortaya çıktı, yani canlı 
canlı gömülmüşlerdi ve bunlar tamamı din adına irticanın gelmesi adına yapılmıştı, tabi ki 
bu fikirlerimin, bu söylediklerimin karşısında dezanformasyon amacı ile birileri çıkar ve 
bunları da Batı Çalışma Grubu yaptırdı diyebilir, takdirini size bırakıyorum, o dönemde ve 
doğrusu en baştan beri söylediğimizdir, mücadele edilen hükümet değil irticadır.

Son paragrafım, kritik bir noktadır bu yani o dönemde irtica ile mücadele 
edeceksiniz ve hükümete bulaşmayacaksınız, peki mevcut hükümetin bir takım uygulama 
ve söylemleri ile parti üyelerinin icraatları, irtica boyutuna varır ise ve irticayı destekler 
hale gelir ise ne olacak, işte bu noktada irtica ile mücadele adına Silahlı Kuvvetler 
tarafından siyasete bulaşmadan hükümet ile karşı karşıya gelmemeye özen gösterilerek 
mücadele sürdürülecektir ve öyle de yapılmıştır, o dönemin iktidarının ve uygulamalarının 
irticaya kaydığını ise biz söylemiyoruz, bunu Refah Partisi hakkında açılan kapatma 
davası ve bu kapatma davasının gerekçeli hükmü söylüyor, demokratik yaşamı tehdit eden 
ondan yoksun kalmaya yol açacak eylemlere girişen veya bu tür amaçları taşıyan siyasi 
partilerin kapatmaları doğal karşılanmalıdır, tersine düşünce başka biçim ve adlarla 
gerçekleştirilmesi olanaksız, sakıncalı amaçların siyasi parti kimliği ile gerçekleştirmesi 
sonucunu doğurur demektedir, bu gerekçeli kararın içinde Genelkurmay Başkanlığının ismi 
ya da başkanlıktan, Genelkurmay Başkanlığından gönderilen herhangi bir bilgi ya da belgeye 
delil olarak dayanılmamıştır, demek ki bu partinin kapatılmasında Genelkurmay 
Başkanlığının desteği ya da sebebi yoktur.

 İddia makamı bu iddianamede bizce hukuki olması gereken ancak siyasi olan 
fikirleri desteklemek için bir takım gazete haber ve yazılarını kullandığı görülmektedir. 
Gazete haber ve yazıları iddianamenin ya da iddianamelerin nasıl dayanakları olur, çeşitli 
gazetecilerin yorumları devletin üst düzey kamu görevlileri hakkında kamu davası açılmasına 
yeterli olabilir mi? Ortada kendisine karşı darbe yapıldığı belirtilen partinin irticanın odağı 
olduğuna dair Anayasa Mahkemesinin kararı varken iddia makamı bu karardan hiç söz 



  

etmez, bunun yerine günü geldiğinde haklı tarafa dönebilecek olan gazete haberlerine 
dayanır. O dönem yayınlanan gazete haberlerinden irticanın  geldiği boyut ve silahlı 
kuvvetlerin müdahale etmesinin yasal görevi ve zorunluluğu olduğuna dair gazete haberlerine 
bir şekilde yer vermez. Aslında sorun o gazetecilerin beyanları değil, bu beyanları bir şekilde 
yanlı olarak kullanan iddia makamının yaklaşımıdır.

Yani hükumet yanlısı gazetelerin bile yazdığı haberler bizim lehimizeyken iddia 
makamı sadece sanıklar aleyhine olabilecek haberleri iddianamesinde kullanmış olduğunu 
göstermek içindi. Bu gazete haberlerini gene incelerseniz müştekilerin ve iddia makamının 
çok takıldığı tankların yürüyüşünün halk üzerindeki etkisi bile o gazete haberlerinde 
halkın ilgi ile izlediğine yönelik olarak haber olarak çıktığı görülecektir. O dönemle ilgili 
28 şubat kararları belirli bir tarihe dayandırılacak bu tarihten sonra uygulamadan kalkmış 
yani hükumetin istifasından sonra kararlar da değildirler. Bu kararlar doğrultusunda 
oluşturulan batı çalışma grubu yerine ve daha aktif olarak başbakan Mesut Yılmaz 
döneminde başbakanlık uygulamayı takip koordinasyon kurulu kurulmuştur. Başbakanlık 
müsteşarı başkanlığında ayda bir toplanan kurulun görevi irtica ile mücadelede 
koordinasyonu sağlamak olarak belirtilmiştir. Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit hükumetleri 
döneminde aktif olarak çalışan kurul 2002 yılı seçimlerinden sonra da varlığını göstermiştir.

 Batı çalışma grubunun bir şekilde düşünülürse devamı olarak oluşturulan bu kurul, 
koordinasyon kurulu da bir şekilde lağvedilmiştir. Burada söylemek istediğim halen görevde 
olan hükümletin iş başına gelmesinden sonra 8 sene boyunca 28 Şubat kararlarının 
yürürlükte kaldığıdır. Buna dair başbakanlık belgesini de savunmamın ekinde sundum.

 Milli güvenlik kurulu kararlarının içeriğine baktığımızda laiklik ilkesinin 
korunması, tevhidi tedrisat kanununun işletilmesi, yasaklanmış tarikatların kapatılması, 
gençlerin zararlı mihrakların etkisinden kurtarılması, TSK'ya aşırı dinci unsurların 
sızmalarının engellenmesi, silah ruhsatı işlemlerinin yeniden düzenlenmesi, Atatürk'e karşı 
saygısızlığın önlenmesidir. Burada sayılanlar ve diğerleri herhangi bir suça cebir ve şiddet 
unsuru içerdiğini söylemek de bizce imkansızdır. 28 şubat kararları sonrasında çıkarılan 
genelge ve diğer mevzuatın da bu milli güvenlik kurulu kararlarına ve ek kararlar 
doğrultusunda çıkartıldığı gözardı edilmemelidir. 

Şimdi iddia makamı brifingler, özellikle müvekkil ile ilgili olduğu için söylüyorum 
ve o dönem çıkartılan genelkurmay başkanlığı çıkartılan emirlerden delil olarak 
bahsetmektedir. Ancak biraz evvel milli güvenlik kurulu kararlarının içeriğinden kısaca 
bahsettim. O brifinglerde biraz evvel saydığım tevhidi tedrisat, tarikatların kapatılması, aşırı 
dinci unsurların sızmalarının önlenmesi gibi hem emirlerde yer alan hem brifinglerde söz 
edilen bu tespitlerden asla söz etmemektedir iddia makamı. Ve bu kovuşturma silahlı 
kuvvetlerin bir kısım eski görevlilerini kapsaması, soruşturmanın da hukuki temellere 
oturmadığının bir göstergesi olmaktadır. 

Kamuoyunda da bu durum yani 28 şubat kararlarına katılan başkaca kamu 
görevlisi, özellikle siyasetçi var iken sadece askerlere yönelen bir soruşturma olması da 
davanın siyasallaştığı, intikam duygusu ile hareket edildiği ve adli makamların da buna alet 
edildiği şeklinde yorumlanmaktadır. 

O dönemde yüksek askeri şuraa benzeri olacak şekilde bir polis şuraası ve merkez 
değerlendirme kurulu, yüksek değerlendirme kurulları adı altında kurullar oluşturuldu ve bu 
kurullar hükümetin iş başına geldiği dönemden sonra da hareket etti. Hatta basınımızda çok 
işlendi bu hükumetin iktidara gelmesinden hemen sonra bu kurulların verdiği yüksek askeri 
şuraa benzeri kararlar geri aldırtıldı. Yani o dönemde yüksek askeri şuraa benzeri ve irticaya 
bulaştığından bahisle emniyet genel müdürlüğünden de bir çok kişi tasfiye edildi. 
Görevlerinden oldular, atama görmediler ya da rütbeleri aşağı doğru çekildi.

 Söylemek istediğim şudur; hep silahlı kuvvetler, silahlı kuvvetler denmekle birlikte 
28 şubat döneminde öncesinde ve sonrasında bu tür faaliyetler başkaca kamu kurum 



  

kuruluşlarında ve ön önemlilerinden birisi adalet bakanlığı ve belgelerini sundum. Emniyet 
genel müdürlüğünde de uygulanması sürmekteydi. 18 Mayıs 2000 tarihinde dönemin 
başbakanı Ecevit tarafından 28 Nisan 2000 tarihinde yapılan milli güvenlik kurulu 
toplantısında sunulan irticai faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele stratejisi onaylanarak 
yürürlüğe konulmuştur. Yani 2000'li yıllarda da bu mücadele devam etmektedir. 

Ekte sunduğum başbakanlık uygulamayı takip ve koordinasyon kurulu ile ilgili 
brifing belgesinde başbakanlığın 28 Kasım 1997 tarihli direktifi ile kurulduğu, genelkurmay 
başkanlığı, adalet, içişleri, dışişleri, maliye, milli eğitim bakanlıkları, MGK, Mit 
Müsteşarlığı, Dİyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet, vakıflar genel müdürlüklerinin daimi üye 
olarak katıldığı, kurulun ayda 2 kez toplandığı, belirtilen tarihe kadar 66 toplantı yaptığı, 
sekreterliğinin ise Şinasi İpek tarafından yapıldığı belirtilmiştir. Bunun belgesini sundum. Bu 
brifingin tarihi 28 Nisan 2000'dir. Ayda 2 kez ve 66 kez toplantı yaptığına göre en az 33 ay 
faaliyette bulunması gerekir. Geriye doğru gittiğinizde haziran 1997 tarihlerine bir şekilde 
ulaşırsınız. Yani demek istediğim bu kurulun çok eskiden beri faaliyette olduğudur. 

Bu iki belge batı çalışma grubu tarafından yapılan faaliyetlerin daha üst seviyede ve 
kararlılıkta, hatta bir üst kurul tarzında yürütüldüğünü göstermektedir. Bu belgeden 2 ayrı 
komisyon oluşturulduğu, bunlardan birisinin bilgi toplama, araştırma ve değerlendirme 
komisyonu, diğerinin ise merkezi planlama ve icra uygulamayı kontrol ve denetleme 
komisyonu olduğu anlaşılmaktadır. 

Bunun dışında il emniyet kurullarından ayrı olarak ilçe merkezli denetim sistemi 
oluşturulduğu, illerde hazırlanan aylık takip raporlarının içişleri bakanlığınca birleştirilmek 
üzere diğer bakanlık ve kurumlar tarafından her ayın 12'sine kadar başbakanlığa ulaştırıldığı, 
gelen raporların başbakanlık müsteşarı Ömer Tezcan tarafından birleştirildiği, MGK Genel 
Sekreterliğine gönderildiği anlaşılmaktadır. Gene belgelerden, sunduğum belgelerden tüm 
ülke çapında bir ağ oluşturulduğu, takip raporları gönderildiği, denetim sistemi oluşturulduğu 
da görülmektedir. Oluşturulan bu sistemin batı çalışma grubu kapsamında iddia makamının 
suç yüklemek için var olduğu iddia ettiği sistemden daha teşkilatlı, organize olduğu net bir 
şekilde görülmektedir. 

Peki neden bunlara iddia makamı sadece bunlarla ilgili olarak askerler aleyhine dava 
açmıştır. Çünkü bu dava Türk Silahlı Kuvvetlerinin aleyhine açılmış diğer davaların bir 
devamıdır. O davanın delillerinden faydalanmakta, silahlı kuvvetlerin de yıpratılmasına 
hizmet eden bir dava olmanın ötesine gidememektedir. Burada batı çalışma grubunda 
çalışan ya da çalıştığı iddia edilen personele iddia makamı ve müştekiler tarafından soruldu. 
Personeli izlediniz, tarikatları izlediniz, izlediğinize dair emirler var diye fakat izlediklerine 
dair bir somut belge de ortaya konulamadı. Fakat benim sunduğum somut deliller 
başbakanlık çapında ilçe bazlı istihbarat teşkilatlı oluşturulduğunu net bir şekilde 
göstermektedir. Bunlar eğer batı çalışma grubu faaliyetleri yasa dışıysa, bunlar da yasa 
dışıdır. Biz bunun yasa dışı olduğunu asla iddia etmiyoruz. Irtica ile mücadele kapsamında 
irticaya bulaşan personelin tespiti için başbakanlık dahil o dönem uygulamadadır. Tüm 
bakanlıklar da bunun içindedir ama bu davada nedense sadece silahlı kuvvetler vardır.

 Iddianamenin 2. Bölümün sonunda milli güvenlik kurulu kararlarının alınması ve 
uygulanması ile ilgili siyasi iktidarın gösterdiği direniş genelkurmay bünyesinde anayasa ve 
yasaya aykırı olarak kurulan batı çalışma grubu üst yapılanmasının daha etkin olabilmek için 
teşkilatlanmasına ve askeri bürokrasi içerisinde yasa dışı bir oluşum olarak askeri bürokrasiye 
etki altına almasına yol açmıştır, hükümet çalışamaz hale gelmiş ve istifa etmiştir.Hükmünü 
verdikten sonra buna ilişkin bilgi ve belgeler bir sonraki bölümde açıklanmıştır demektedir. 
Önce yasa dışı BÇG oluşturulduğunu, hükümetin istifa ettiği hükmünü verdikten sonra 
delilleri dilediği sanıklarla ilişkilendirmiştir. Hatta delillerle ilişkili olan başkaca kişiler 
hakkında nedense dava da açmamıştır. 

Sayın başkanım bu bölüm müvekkile yüklenen eylemlere yönelik 



  

açıklamalarımı içermektedir. Müvekkil savunmasında görevlerinin dahil olmak üzere o 
dönemde istihbarat başkanlığının kuruluşunda bulunan istihbarat yönetim plan ve 
koordinasyon daire başkanlığının daire başkanıdır. Görevi ise yönergelerde belirtildiği 
şekilde askeri istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesinde haber kaynak ve vasıtalarını istek ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmek, bunlara ait genel prensipleri ortaya koymak, 
planlamak, askeri istihbarat seminerleri tertip etmektir. 

 Milli güvenlik siyaset belgesi, Milli güvenlik kurulu tarafından devletin devamı 
için milli faaliyetlerin planlı belirlenmiş esaslara görev yapılması gerektiği ileri sürülerek 
hazırlanmış bir belgedir.

Şimdi o dönemde milli güvenlik siyaset belgesinde irticanın tehdit olarak 
belirtildiğini söylemiştim. Aynı zamanda gizli olan içeriğinde doğrudan güvenlik ile ilgili 
sorunların bulunduğu ve anayasaya aykırı bir durum olmadığı da bütün doktrinler, yayınlarda 
da yer almaktadır. İşte bu noktada devletin üst düzey partiler üstü devamlı bir siyasetinin 
oluşturulması aşamasında milli güvenlik kurulu, Mit, genelkurmay başkanının görev ve 
sorumluluklarına, yetkilerine dair kanunlar çerçevesinde genelkurmay başkanlığına yüklenen 
görevler istihbarat başkanlığı, bu konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Müvekkilin dairesi 
değildir bu. İstihbarat başkanlığı görev alanında değerlendirilmektedir. 

Mit kanunu diyor ki  Devletin milli güvenlik siyaseti ile ilgili planların 
hazırlanması ve yürütülmesinde cumhurbaşkanı, başbakan, genelkurmay başkanı, milli 
güvenlik kurulu genel sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamak. Milli istihbarat teşkilatının görevi bu iken genelkurmay başkanlığının milli 
güvenlik siyaset belgesi ile yani bir şekilde irticanın ya da hangi tehdidin güvenlik ile ilgili 
olduğununu belirlenmesinde genelkurmay başkanlığının bir görevi yoksa ki iddia makamı 
silahlı kuvvetlerin böyle bir görevi yoktur diyor ama milli istihbarat teşkilatı kanununda bu 
maddeler niye var. Milli istihbarat teşkilatına ve genelkurmay başkanlığına bu görevler niye 
yüklenmiş. Bu sebeple yüklenmiş, milli güvenlik siyaset belgesinin oluşturulmasında 
genelkurmay başkanlığının da kanunlardan kaynaklanan görevi vardır. Genelkurmay başkanı 
kanundan kaynaklanan bu görevinin istihbarat ile ilgili olanları yukarıda açıklanan milli 
güvenlik siyaset belgesinin oluşturulmasında bir bölümünü müvekkilin bağlı bulunduğu j 
başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Ancak başkanı olduğu dairenin bu hizmete bir 
iştiraki de söz konusu değildir. Yani genelkurmay başkanlığı milli güvenliğe ait bazı 
çalışmaları istihbarat başkanlığınca, başkanlığında yapıyor olması müvekkilin dairesinin de 
bu çalışmalarda görev aldığı anlamına gelmemektedir. 

Batı çalışma grubu olarak adlandırılan 28 şubat kararlarının genelkurmay 
cephesinde uygulanmasını sağlayan birimde de müvekkil bulunmamaktadır. Söylediği 
şekilde hangi toplantılara katıldığını söylemiştir. Rutin toplantılara katılmamıştır, bu birim 
harekat başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 

Iddianamede müvekkilin 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler 
konulu toplantıda konuştuğu belirtilen sözler sebebiyle de suçlanmaktadır. Bu toplantıda 
konuşulanların gerçek olduğuna dair somut bir delil elimizde bulunan 6 sayfalık imzasız 
fotokopidir. Bu toplantıda konuşulanlara dair notlar itibar edilmesi mümkün olmayan 
kağıt parçasıdır. Üzerinde resmi bir yazı olduğuna dair işaret, başlık bulunmamaktadır. Olsa 
olsa amacıyla ve yapıştırmalarla oluşturulmuş bir belgedir. Ayrıca fikir ve düşüncenin eyleme 
dökülmemesi durumunda ceza hukuku açısından suç oluşturan ve cezalandırılabilecek somut 
bir olgudan da bahsedilemez. Bu toplantıda konuşulanların tamamı iddia makamınca sanki o 
konuşmalar toplantıda bulunanların tamamı tarafından yapılmış gibi de iddianamede 
suçlamada kullanılmıştır. Aslında ceza hukuku açısından olması gereken herkesin kendi 
konuştuğundan sorumlu olması gerekirken bunun tam aksi uygulanmıştır. Zorlama bir takım 
yorumlarla siyasi sayılabilecek slogan tarzı bazı konuşmaların müvekkil tarafından 
yapılmadığı ve bunlar ayrıntıları ile açıklandı. Askeri hiyerarşi içerisinde kendisinin 



  

amirlerinin bulunduğu toplantılarda bu tür konuşmaların yapılamayacağı da söylendi.
 Müvekkilin yaptığı iddia edilen konuşmalara bir bakınız. İçinde siyaset, siyasi parti, 

hükümet sözleri ya da iması var mıdır? içerikleri bile bu tarz söylemlerin söylenemeyeceğini 
kanıtlamaktadır. Müvekkilin söylediği sözlerden bir tanesi lojmanların kara çarşaflılardan 
temizlenmesidir. Ilk bakışta sanki kara çarşaflıların tabi yaratılan olgu ile de başörtüsünün 
temizlenmesi anlamı çıkmaktadır ama söz bu, kara çarşaflıların lojmanlardan temizlenmesi. 
O dönemi hatırlayınız, hatta bu dönemi hatırlayınız. Şu anı düşününüz, o dönem öncesi ve 
sonrasında askeri lojmanlara kara çarşaflarla girilmesi uygulaması zaten yoktu. Yani kara 
çarşaflılardan temizlenmesi gibi bir sorun yoktu. Emniyet sebebi ile yani lojmana giren, 
askeri birliklere giren kişilerin bir şekilde güvenlik sebebi ile kara çarşaflıların, yani yüzü 
kapalı olan kişilerin bu erkek de olabilir, kadın da olabilir güvenlik sebebi ile bu tüm kamu 
kurum ve kuruluşları için geçerlidir. Güvenlik sebebi ile yasaktı yani böyle bir sorun 
bulunmamaktaydı. Böyle bir sorun yokken kara çarşaflıların lojmanlardan temizlenmesi 
gerekir sözünün müvekkil nasıl söylemiş olabilir. Bizce söylemiş olamaz. Tensip kararında 
toplantıda konuşulanların deşifre edildiği yazılarak sanki şifreli bir takım metinler varmış 
gibi bir durum yaratılmaya çalışılmıştır ancak ortada deşifre edilen bir metin 
bulunmamaktadır. Genelkurmay başkanlığının cevabi yazılarından da anlaşıldığı üzere 
imzasız, orijinal ya da tıpkı çekim olup olmadığının anlaşılamadığı bir kağıt vardır. 
Mahkemeniz aynı zamanda bir ağır ceza mahkemesidir. Dolayısıyla resmi evrakta sahtekarlık 
suçlarıyla karşılaşmış olmanız neredeyse kesindir. bu belge gibi imzasız, kimin tarafından 
yazıldığı belli olmayan, muhataplarınca reddedilen, üzerinde olması gereken işaretleri 
olmayan fotokopi bir belge dolayısıyla evrak sahtekarlığı suçunun işlendiği de söylenemez.

 İddianamede 10 Nisan 1997 tarihli belge, 6 Mayıs tarihli belge, 27 Mayıs tarihli 
belge, bunlar sebebiyle de müvekkil suçlanmaktadır. Ancak bu belgeler incelendiğinde 
ilgili bölümlerde de kabul edildiği üzere müvekkilin başkanı olduğu daireye dağıtım planı 
gereği bu belgeler gönderilmemiş, en önemlisi gizli ve kişiye özel olarak şeklinde 
gönderilmiştir. Bir evrakın kişiye özel olması ilgili yönergesinde belirtildiği şekilde dağıtım 
planında belirtilen birimin amirine yönelik yazılması ve ona özel gönderilmesi anlamını 
taşımaktadır. Dolayısıyla bu belgeleri müvekkilin görmediği, savunmasının doğruluğu başka 
bir açıdan da ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Batı çalışma grubunda genelkurmay istihbarat başkanlığından destek şube yer 
almıştır. Bu şubenin amiri veya çalışanı olmayan müvekkil batı çalışma grubu içinde yer 
almaması dikkate alındığında bu emirlerin varlığından da sorumlu bizce tutulamaz. 

En önemli suçlama iddianamede geçen, müvekkilin iki ayrı birimde yaptığı 
sunumdur. Müvekkil iddia makamının sorgusu sırasında da bu sunumları inkar etmemiştir. 
Ancak dava dosyasına intikal eden bir takım mesaj emirlerinde müvekkilin bir çok birlik 
veya kurumda sunum yaptığı belirtilmekle birlikte müvekkil sadece Işıklar Askeri lisesi ve 
Gata Komutanlığında sunum yapmıştır. O dönemde irtica konusunda bilgilendirmenin 
silahlı kuvvetler çapında birliklerde yapılması da planlanmıştır. Bu bağlamda genelkurmay 
karargahında görevli bazı general amirallere hazırlanmış bir metin bazı birlik metnin, bazı 
birlikler de takdimi görevi verilmiş. Müvekkil de bu çerçevede belirtilen sunumları 
gerçekleştirmiştir. Ancak iddianamede hatalı şekilde belirtildiği şekilde müvekkil bazı mesaj 
emirlerinde belirtilen diğer sunumları da yapmamıştır. Bu sunumlarda savunmasının ekinde 
sunduk ve ek klasörlerde nerede yer aldığını da söyledik. 

Ruhsar Sümer ilgili bir görüntü kaydı da ortaya çıktı. O görüntü kaydı çıkmasaydı 
iddianamede kendisine yapıştırılan ve dolayısıyla benim müvekkilim de aynı sunumları 
gerçekleştirmiştir. Başkaca sunumlardan sorumlu tutulması gündeme gelebilecekti. Bir 
tesadüf eseri o video kaydı, görüntü kaydı ortaya çıktı. Bu sunumlarda Türkiye cumhuriyetini 
devirmek, hükümetin görevlerini engellemek, teşebbüs etmek, darbe veya bunların telkin asla 
bulunmamaktadır. 



  

İrticai faaliyetler başlığı altında verilen brifingin tensip kararında belirtilen 
şekilde terör örgütü Şemdin Sakık'ın yakalanması ve ifadesinde geçen olaylarla da 
ilgisinin bulunmadığı iddianamede açıktır. Zaman mantığı ile de bağdaşmamaktadır. 
Bilindiği üzere bu brifingler iddianamede de kabul edildiği gibi güçlü eylem planının 
hazırlanmasından öncedir. Güçlü eylem planı taslak olarak nisan 1998 tarihinde 
hazırlanmıştır. 

Bir karargah çalışması sonucu ilgili birimler tarafından hazırlanarak komuta katının 
onayı alındıktan sonra müvekkile verilen bu takdimler Mit, Emniyet genel müdürlüğü, 
jandarma genel komutanlığından gelen istihbarat raporları ve açık kaynaklardan elde edilen 
bilgilerin bir toplamı, analizi ve değerlendirmesidir. 

Müvekkil savunmasında da belirtti. Bu brifingler mit tarafından 27 Nisan 1997 
tarihinde sunulan brifingin de bir benzeridir. Mit tarafından sunulan bu brifing metni dava 
dosyasında bulunmamaktadır. Naip hakim tarafından yapılan araştırmayla da dosyaya ithal 
edilmedi, sadece konuşmalar burada sunuldu. Ancak bu brifing meclis araştırma raporunda 
bulunmaktadır. Dolayısıyla müvekkilin sunduğu bu brifingde geçenlerin mit brifingi ile ne 
oranda örtüştüğünü ortaya çıkarmak çok zor değildir. 

Bir müşteki avukatının beyanında geçen rahmetli Güven Erkaya'nın ağzından 
yazılan verilen bu brifingin batı çalışma grubu ürünü mü, mit brifingi benzeri mi 
olduğunu ortaya çıkarmak da aynı şekilde mümkündür. Meclis araştırma komisyon 
raporunda bu brifing vardır. İsterseniz milli istihbarat teşkilatından da isteyebilirsiniz. Bizim 
verdiğimiz brifing de dava dosyasındadır. Dolayısıyla ikisini yan yana koyarız hangisi 
hangisine benzeşiyor görürüz. Dolayısıyla Güven Erkaya'nın söylediği iddia edilen sözler 
mi yoksa dosyadaki yazılı somut delillere mi itibar edeceğimiz ortaya çıkar. Bu brifingin 
defalarca tekrar ettiğimiz şekilde batı çalışma grubuyla ilgisi yoktur. Müvekkilin bu iki 
faaliyeti icra etmesi yukarıdaki açıklamalarım kapsamında değerlendirilmelidir. Bir an için 
kendinizi genelkurmay başkanlığında görevli bir daire başkanının yerine koyunuz. Bir 
karargah çalışması sonucu hazırlanmış sunumları yapmak üzere görevlendirmeniz 
durumunda ben bu sunumları yapmıyorum diyebilir misiniz, hayır askeri hizmet içinde böyle 
bir şansınızın olduğunu söylemek için hukuk fakültesini bitirmeye gerek yoktur. Bir bakış 
açısı ile iddia makamının söylediği silahlı kuvvetlerin silahlı güç olması sebebiyle batı 
çalışma grubu faaliyetleri tehdit unsuru oluşturdu, bu tehdidin etkisi ile başbakan, ilgili 
bakanlar mecbur kaldılar ve silahlı kuvvetlerin dediğini yaptılar. İddia makamına göre 
idare mahkemelerini, hakimlerini baskı altına alarak sadece dindar olduğu için 
görevlerinden uzaklaştırılan kişilerin davalarını reddettiren, danıştay üyelerini baskı altına 
alarak bu davalara yapılan itirazları da reddettiren, dekanları, rektörleri, mit müsteşarlığını, 
emniyet genel müdürlüğünü, ilgili bürokratları baskı altına alan dindar insanlara karşı 
haksız idari işlem uygulattıran, üniversite öğrencilerine hukuka aykırı şekilde başörtüsü 
sebebi ile okullardan uzaklaştıran, gazetecileri, sivil toplum örgütlerini yönlendiren, 
hükumeti istifa ettiren bir çalışma grubu vardır. İddia makamı iddianamesinde yazmamıştır 
ancak bunları yapan batı çalışma grubu hemen sonrasında yargıtay cumhuriyet başsavcısını 
da baskı altına almış, düşüreceği hükumetin büyük ortağı partisi hakkında kapatma davası da 
açtırmıştır. Hatta bununla da kalmamış anayasa mahkemesi üyelerini de baskı altına almış, 
bu partinin kapatılmasını da sağlamıştır. Hatta bunu da ben iddia ediyorum batı çalışma 
grubu ne yaptı biliyor musunuz, refah partisinin kapatılması davasının taşındığı Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin yargıçlarını da baskı altına almış, onlardan bu partinin aslında 
irticanın ve laikliğin karşıtı eylemlerin odağı olduğu için kapatılması uygundur şeklinde karar 
verilmesini de sağlamıştır. 

Sanıklara yöneltilen sorular arasında bu brifinglerin neden verildiği, siyasi içeriği 
olması sebebiyle silahlı kuvvetlerin siyasetle ilgisinin bulunmaması nedeniyle verilmesinin 
yanlışlığı da soruldu. Yukarıda kısmen açıklamaya çalıştım. İrtica siyasi islam demektir, 



  

demekti. İrticanın hedefleri de siyasi olduğundan mücadelesi de bir bakıma siyasi 
olmuştur. Siyasi de olsa bir parti hedef alınmadan bu mücadele yapılmıştır. 

PKK ile mücadele de bir yönü ile siyasidir. Hepimizin bildiği şekilde Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgemizde yürütülen bu faaliyetin siyasi bir ayağı da vardır. Türk 
silahlı kuvvetleri bu dönemde belki brifing vermedi ama siyasi olabilecek bir çok uygulamaya 
imza attı. Gazetecileri helikopterlere doldurup Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Pkk 
ile mücadele edilen sıfır noktalarına götürdü. Silahlı kuvvetlerin görevi olmamasına rağmen 
köy uygulaması adı altında sağlık hizmeti veya bazı hizmetler verdi. Hangi kanunda silahlı 
kuvvetlerin bir görevlisinin acil hasta olmaması dışında hasta muayene etmesi yazmaktadır. 
Niçin yapıldı bunlar, siyasi olabilecek bir amaçla yapıldı. Bir yönü ile siyasiydi. O yörenin 
halkını kazanmaktı ya da yapılan mücadelenin niçin yapıldığını insanlara anlatmak için 
yapıldı. Şimdi bu mücadele pkk ile mücadelede bu tür siyasi olan faaliyetler silahlı kuvvetler 
tarafından yapılırken bir suç oluşturulmuyor ya da oluşturduğu söylenmiyor. Fakat gene pkk 
gibi bir tehdit olarak algılanan hatta onun öncesine geçmiş irtica ile mücadele kapsamında bu 
mücadelede nelerin yapıldığı, nasıl yapıldığı halka, insanlara anlatıldığında suç oluyor.

  İddianamedeki belge ve ifadelerinden müvekkilin çalışmadığı, batı çalışma grubu 
ile de ilişkili olmayan İKK ve Güvenlik daire başkanının görevi ve sorumlulukları gereği iç 
güvenlik ile ilgili yaptığı istihbarat analiz ve değerlendirmelerinin batı çalışma grubu 
faaliyetleri ile karıştırıldığı görülmektedir. Şimdi müvekkil iç güvenlik İKK ve güvenlik daire 
başkanı değildir ancak savunmasında dairesinin görevlerini açıkladı. Müvekkilin dairesinin 
bu faaliyetlerle uzaktan yakından da ilişkisi yoktur. Müvekkil bu daire ile ya da İKK güvenlik 
dairesi ile de ilgisi yoktur, ancak İddia Makamı içinde irtica, siyasi İslam ya da buna benzer 
sözlerin bulunduğu tüm yazı, emir, sunumları sanki Batı Çalışma Grubunun belgesi olarak 
önümüze koymuştur, ancak Batı Çalışma Grubunun çalışanları, kaynakları, personeli ve 
teşkilatı burada vardı, İddia Makamının önümüze koyduğu içinde siyasi İslam, irtica geçen o 
belgeler asla Batı Çalışma Grubunun teşkilatı sebebiyle hazırlanması mümkün olmayan 
belgelerdi, aylık komutanlar toplantısında sunulan irticanın tehdidi ile ilgili belgeler, gene bu 
ya da buna benzer brifinglerde Cumhurbaşkanına Milli Güvenlik Kurulunda sunulan 
brifinglerle ilgili belgeler sanki Batı Çalışma Grubunun belgeleriymiş gibi önümüze 
konmuştur.

 Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde belirtilen tehditler konusunda yapılan 
sunumlar Batı Çalışma Grubu ile ilgisi yoktur, 28 Şubat tarihinde öncesinde bu tür 
toplantılar yapılmaktaydı, şu anda bile Genelkurmay Başkanlığından sorun aylık komutanlar 
toplantısında ya da değerlendirme toplantılarında mevcut iç, dış tehditlerle ilgili bu tür 
sunumlar, konuşmalar, yazılar vardır her birisinin de belgesini bulabilirsiniz, yani aylık 
komutanlar toplantısındaki konuşulanların Batı Çalışma Grubu belgesi olarak önümüze 
konulması hatalıdır ve yanlıştır.

Savunmamın başlangıcında 28 Şubat sürecinin kronolojisi bulunmaktadır, bu 
kronoloji incelendiğinde 12 Eylül 96 tarihinde Cumhurbaşkanlığında MİT tarafından bir 
brifingi verildiği, bu brifingin güncellenerek 21 Şubat 97 tarihinde tekrar verildiği yer 
almıştır, İddia Makamının genelkurmay tarafından hazırlandığı, Refah Partisinin aleyhine 
bölümler bulunduğunu belirttiği belgelerdeki bilgilerin ne şekilde elde edildiğini de biz 
unuttuğunu düşünüyoruz, bu bilgileri başta MİT olmak üzere diğer kurumlardan gönderilen 
bilgiler olduğunu 21 Şubat 97 tarihinde Cumhurbaşkanlığında MİT tarafından verilen 
brifingin, 12 Eylül 96 tarihinde verilen brifingin güncellenmiş hali olduğunu ve burası çok 
önemli ve 28 Şubat 97 tarihinde MGK toplantısında tekrarlandığını İddia Makamına 
hatırlatmak isterim, bunları Meclis Araştırma Komisyon Raporu söylüyor ama nedense İddia 
Makamı bahsetmiyor, yukarıda müvekkile yüklenmeye çalışılan aslında tüm sanıklara Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili olduğu söylenen belge ve bilgilerin dayanaklarının MİT ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünün raporları olduğunu belirttim, bu belgeler Genelkurmay 



  

veya Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır diyen İddia Makamı, o dönem gönderilen 
istihbarat bültenlerini de yok saymaktadır, bu raporlar bizim tarafımızdan bilgi edinme 
kanunu kapsamında MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünden istenmesine rağmen bizlere 
istihbarat hizmetlerine dair bilgiler kanun kapsamındadır denilerek ret cevapları verildi, 
tarafımızdan o dönemde devletin ilgili kuruluşları ile beraber Genelkurmay Başkanlığına 
gönderilen MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Raporlarının getirtilmesi talep 
edilmektedir, eğer bunların getirtebilirseniz, kişi, kurum, bölge, adres, siyasi parti ve tarikat 
bazında isim isim ne gibi tespitlerin yapıldığını da göreceksiniz.

Savunmamın son eki de bizim elde edebildiğimiz bir istihbarat raporunun kapak ve 
içindekiler sayfası vardır, bulunmaktadır, bakarsanız o istihbarat bülteninin çok önemli bir 
bölümünün yarıdan fazlasının irticaya ayrıldığını göreceksiniz. Bu belgeleri sizlerin 
getirtemeyeceğine olan inancımda çok yüksektir, inatla isteseniz bile ilgili istihbarat 
kurumları bunları size bir şekilde ayak sürüyerek dosya ithalini engelleyeceklerdir. 
Göreceksiniz ki Batı Çalışma Grubu belgesidir ya da Genelkurmay'dan elde ettik bunları 
dediğiniz belgelerin birebir benzerlerinin istihbarat raporlarında geçtiğini göreceksiniz. 

Başkanım suç tarihi ile ilgili savunmamda bir başlık bulunmaktadır, suç tarihi ile 
ilgili tensip aşamasında verdiğimiz dilekçelerde aşamalarda meslektaşlarımın yaptığı 
beyanlarda suç tarihinin belirsizliğine ve bizleri savunma yapmamızı imkansız hale 
getirdiğine işaret etmiştim, bu savunmalarımı tekrarlamak istiyorum ancak söylemek 
istediğim şudur; şu anda zaman aşımı konusunda belirgin bir suç tarihinin bile bulunmadığını 
söylemek istiyorum, bu soruya şöyle bir cevap verebilirsiniz; hükümet istifa etti tarihte suç 
bitmiştir diyebilirsiniz ama bu kez müştekilerin durumlarını ortaya koymanız gerekmektedir, 
yani kolaycı bir anlayışla suç eğer hükümet istifasında bitmiştir derseniz, bu kez müştekilerin 
durumları ön plana çıkmaktadır ki onların zarar gördüğünü belirttiği tarihler hükümetin 
istifasından sonraki tarihlerdir.

Bölücü terör örgütü üyesi Şemdin Sakık'ın yakalanması sonrasında hazırlanan güçlü 
eylem planı ve bu plan çerçevesinde verildiği belirtilen brifinglerle ilgili açıklamalara gelince 
bu andıcın tarihi Nisan 1998'dir, o dönemde Refah Yol Hükümeti iktidarda bile değildi, 
Şemdin Sakık isimli teröristin yakalanmasından sonra sorgulanmasına dair tutanaklar, teröre 
destek tutanaklarda, teröre destek veren kişiler olduğu belirtildiğinden yaşanan acı tecrübeler 
ve terörle mücadelede meydana gelen olayların etkisi ile faydalı olabileceği değerlendirilen 
bu andıç hazırlanmıştır, andıç ve taslak çalışma aşamalarında Şemdin Sakık ifadelerini 
reddetmesi ve ifadesinde imza eksikliği olması sebebiyle bu andıç uygulamaya konulmaktan 
vazgeçilmiştir, sebeplerinden bir tanesi de imzanın ve ifadenin reddedilmesinin ötesinde bu 
andıç bir gazeteciye sızdırılmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 İddia Makamı daha önce de belirtildiği şekilde içinde irtica kelimesi bulunan her 
belgeyi sanki Refah Partisi ile mücadele edildiği şekilde algılayıp iddianamesine yazmıştır.

Bu dava ne davasıdır, sanıklara yüklenen eylem nedir, bu dava hükümeti ıskat etme 
davasıdır, müştekilerin birkaçı hariç hükümet üyeleri burada yoktur, hükümete karşı bir 
eylem iddianamede ortaya konulduğuna göre ve yüklenen eylemde hükümete karşı bir suç 
olduğuna göre müştekilerin zarar gördüğünü nasıl söyleyebiliriz, bu dava işlerinden edilen 
müştekiler için çalışma hürriyetini ihlal davası değildir, bu dava öğretinim hakları ellerinden 
alındığını söyleyenler açısından öğrenim özgürlüğü ihlal suçları ile de açılmış bir dava da 
değildir, başörtüsü sebebiyle mağdur olduğunu söyleyenler için din ve vicdan hürriyeti 
aleyhine işlenin suçlarla açılmış bir dava ise hiç değildir, bu davada birçok müşteki 
bulunmaktadır, öncelikle bu müştekilerin beyanlarının şikayet ettikleri konunun 28 Şubat 
sürecinde kurulan Batı Çalışma Grubu faaliyetleri değil, bir şekilde Silahlı Kuvvetlerden 
çalıştıkları kurumlardan veya üniversitelerden uzaklaştırmaları olduğu net bir şekilde 
görülecektir, müştekiler müvekkili ismen de tanımamaktadır, birlikte çalışmamışlar, 
aralarında astlık üstlük münasebeti de olmamıştır, bunun dışında ve en önemlisi müvekkilin 



  

bu davada müşteki olan kişilerin Silahlı Kuvvetlerden ilişiklerinin kesildiğine dair işlemlerde 
de bir dehaleti bulunmamaktadır.

Silahlı Kuvvetler açısından bu işlemler birlik komutanları tarafından düzenlenen 
belgelere göre ilgili personel başkanlıkları tarafından değerlendirilmekte Yüksek Askeri Şura 
tarafından gerçekleştirilmektedir, müvekkil iddia edilen o tarihlerde Yüksek Askeri Şura 
üyesi de değildir ve hiçte olmamıştır, Silahlı Kuvvetlerde bir dönem için irticaya bulaştığı 
iddiası ile bazı personelin yargı yolu kapalı olacak şekilde Şura kararı ile ilişiklerinin 
kesildiği doğru olmakla birlikte bu işlem 28 Şubat sürecinden çok önce ve sonra da 
gerçekleştirilmekteydi, hatta mevcut hükümet döneminde dahi bu işlemlere devam edilmiştir, 
dolayısı ile müştekilerin Silahlı Kuvvetlerden veya ilgili kurumlardan uzaklaştırılmalarının 
sorumlularının müvekkil olduğuna dair beyanları sadece gazete haberlerine veya 
dedikodulara dayanmaktadır.

Bilindiği üzere Silahlı Kuvvetlerin hiyerarşik yapısı içerisinde disiplin esas ancak 
emir de sadece üst makamlardan alınabilir, bir askeri personelin Silahlı Kuvvetler dışında bir 
şahıs veya şahıslardan emir alması dünyanın hiçbir Silahlı Kuvvetlerinde kabul edilebilecek 
bir durum değildir, o dönemde bu tarz personelin de ilişiği kesilmiştir, eşinin türbanlı olduğu, 
namaz kıldığı için subay ve astsubayların ordudan atıldığı gibi yaygın bir kanaatte doğru 
değildir, o dönemde her idari işlemde yapılabileceği gibi bazı personelin hak etmediği halde 
zarar görmesi, bu işlemlere karşı yargı yolunun da kapalı olması bizce de kesinlikle kabul 
edilemezdir, eski bir asker ve hukukçu olarak bu yönde zarar gören Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarının üzüntülerini de paylaşıyorum, hatta uygulamada maksadını aşan tarzda 
mesaisine yansıtmadığı halde kendisi veya ailesinin yaşam tarzı ve kıyafetleri nedeniyle 
kişilerin sorgulanması, bu yaşam tarzlarını değiştirmeye zorlanması, Silahlı Kuvvetlerle 
ilişiğinin kesilmiş olması da kabul edilemezdir, ancak bu dava hükümetin ıskat edilmesi 
davasıdır ve eylemde iddianameye göre hükümete karşıdır, bu bağlamda bu kişilerin 
haklarını arayacakları yer meşru bir hukuk düzeninde bu dava değildir.

 Başkanım bir türbanla ilgili Silahlı Kuvvetlerinin uygulamasının nasıl olduğunu, 
nasıl geliştiğini anlatmak istiyorum kısaca, askerler açısından siyah ya da beyaz vardır, 
askerler tüm bu eğitimlerinden gelen sonuçla ve birikimle griyi hiç sevmezler, bir emir 
verilir ve yapılır, Anayasal kuralları açıklamıştım, yani kanunsuz emirler bile askerler 
tarafından yapılır, yapılmakta zorundadır zaten, türban o dönem niye yasaklandı, doğrudur 
ya da yanlıştır bunun tartışmasına girmiyorum bir siyasi kesimin sembolü olduğu için 
yasaklandı, bir kez daha söylüyorum yanlıştır ya da doğrudur, şimdi çok eski tarihleri 
hatırlayınız, sol kesimin hatta abartarak söylüyorum komünist kesimin bir sembolü vardı bu 
ülkede, hatta dünyada, kot pantolon ve parka, o dönemlerde kot pantolonla Silahlı 
Kuvvetlerin bazı, bazı derken tüm birimlerine giriş parka benzeri yeşil montlarla girmek 
Silahlı Kuvvetler tarafından yasaklanmıştı, bir siyasi kesimin sembolü olduğu için 
yasaklanmıştı, doğru muydu? Tartışmasının yeri burası değildir, ancak zaman içerisinde bir 
tehlike olmadığı anlaşıldığından ya da tehlike boyutu ortadan kalktığından ne derseniz deyin, 
şu anda Silahlı Kuvvetlerin kurum ve kuruluşlarına kot pantolonla girebilirsiniz, o dönemi 
hatırlayınız, irtica ile ilgili yazılan yazılar, yayınlananları o dönemde de türban bir şekilde 
yasaklandı, yani kot pantolon gibi yasaklandı aslında aynı mantıktan hareketle doğrudur 
ya da yanlıştır bir siyasi kesimin sembolü olduğu için yasaklandı bugün ise serbesttir, 
neden? Bir tehlike olmadığı anlaşıldığı için serbesttir, bazı müştekilerin müvekkilden imâ 
yollu bile Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine atıf bile yapmadan şikayetçi olmadıklarını, 
bazı müştekilerin Silahlı Kuvvetler dışında makam ve isim belirterek birçok kamu 
görevlisini şikayet etmiş olduklarını takdirlerinize sunuyorum, bunların arasında daha önce 
de söylemiştim, bu günümüzün ana muhalefet partisinin lideri bile vardır, isim isim sayılarak 
dönemin genel müdürleri ya da daire başkanları da vardır.

İddia Makamı müştekiler hakkında adli işlem başlatılmamasını yani o dönem 



  

Silahlı Kuvvetlerden çıkarılanlar hakkında adli işlem başlatılmamasını, haklarındaki 
suçlamaların gerçek dışı olduğuna kanıt olarak göstermiş hatta müştekilerin Yüksek 
Askeri Şura Kararlarında bir suç örgütü üyesi olduğuna dair notları olanlara bile işlem 
yapılmamasını sormuştur soru olarak bizlere, bu tespitler yani o kişilerin Silahlı 
Kuvvetlerden uzaklaştırılmasına dair dosyaların içine konulan bu tespitler birlik 
komutanlarının tespitleridir, Yüksek Askeri Şura kararı alınmak üzere gönderilen evrakların 
ekinde cezai anlamda bir sorumluluk gerektirmediği değerlendirildiğinden adli soruşturma da 
başlatılmamıştır.Bildiğiniz gibi bu tür soruşturmalarda idari soruşturma yapan personel 
soruşturmasını güçlendirmek adına kendince sıfatlandırmalarda veya abartmalarda 
bulunabilmektedir.

Sanıklardan Yıldırım Türker'e yönelttiği bir soru var, kimsenin mağdur edilmeden 
bu suçun işlenemeyeceği bir gerçektir, sorusundan hareketle ki buna bende katılıyorum, 
suçun mağdur olduğu konusunda hiçbir tereddütü olmayan ve yüklenen suçun yöneldiği 
hükümet üyeleri dışında bir kaçı hariç müştekilerin ben demokratik bir toplumda yaşıyorum, 
hükümetin demokratik olmayan yollardan iktidardan düşürülmesinden, darbe yapılmasından 
zarar görürdüm diye beyanda bulunan yoktur, eğer yüklenmeye çalışılan bu suçta devletin 
varlığı ve fonksiyonlarının icra edilmesindeki menfaatler tek tek fertlerin de menfaatlerini 
kapsamaktadır, hakimiyetin sahibinin millet olduğunu ve siyasi iktidarın da onun adına 
Anayasanın kabul ettiği esaslara uygun olarak millet adına kullanıldığından diyerek her 
vatandaşın bu suçtan zarar gördüğünü söylerseniz tüm suçların toplumda yarattığı tramva 
sebebiyle tüm vatandaşların zarar gördüğünü de söylersiniz, dolayısıyla suçtan zarar 
görmeyen müştekilerin bu davaya katılmaları hukuken mümkün değildir, suçtan zarar 
görme kavramını çok geniş anlamamak gerekir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu davaya katılan olarak kabul edilmesi için kişinin 
suçtan doğrudan zarar görmesi gerektiğini ve bunun yerleşmiş içtihat olduğunu kabul 
etmektedir, bir Yargıtay kararında Ceza Genel Kurulu kamu davasına katılabilmek için 
suçtan doğrudan doğruya zarar görülmesi gerekir, dolaylı zararlar nedeniyle kamu 
davasına katılmak olanaksızdır, suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen bir kimsenin 
kamu davasına katılmasına karar verilemeyeceği gibi yasaya aykırı olarak verilen hukuken 
geçerli olmayan böyle bir katılma kararı da hükme karşı yasal yollara başvuru hakkını 
vermez şeklinde içtihat etmiştir. Şimdi müştekiler  ya da vekilleri şöyle diyecek; biz zarar 
gördük, yani Silahlı Kuvvetlerden atıldık, üniversitelerden atıldık, işlerimizden olduk 
diyecekler kabul ediyorum, zarar gördüler ama bu zarar hükümetin ıskatı suçlamasında 
zarar gördükleri anlamına gelmez.

 Bir başka Yargıtay kararında topluma karşı suçlar başlıklı 3. kısım suçlarında 
bile kamunun sağlığına karşı suçlar başlığı taşıyan 3. bölümünde düzenlenmiş suçların 
CMK'nun 237. maddesi uyarınca mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla bu suçlarla 
ilgili davalara katılmanın olanaklı olmadığına içtihat etmiştir.

 Hakkında açılmış eski kanunumuzun 6. faslında yer alan iş ve çalışma hürriyeti 
aleyhine cürümler ile ilgili bir dava olsaydı belki katılmaları söz konusu olabilirdi.

 Sayın mahkeme müştekilerin bu davaya katılmalarının kabul edilmesi durumunda 
birçoğu açısından bir yargı kararı yasaya aykırı şekilde kaldırılmışta olacaktır, bilindiği üzere 
müştekilerin bir bölümü 28 Şubat dönemindeki uygulamalar sebebiyle gördüğü zararlar için 
idari yargıya başvurduğunu, başvurusunun İdari Mahkemeleri ve Danıştay tarafından Batı 
Çalışma Grubunun yargıya olan etkisi sebebi ile reddedildiğini belirtmektedir.X

Savunmam ekinde bulunan belgelerle 28 Şubat kararlarının resmi olarak hangi 
tarihe kadar yürürlükte kaldığı bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır, bunlar 
Başbakanlık belgeleri, bilindiği üzere bir gazetecinin bavulundan değil, ya da klasöründen 
de değil, söylendiği şekilde 2004 yılına ait bir MGK Kararı basına sızdırıldı ve bir tarikatla 
ilgili olarakta önlem alınmasına yönelik olan bu karar ve kararın da uygulandığına 



  

yönelik emareleri de ortaya çıktı, yasa dışı ilan edilmemiş bir tarikatla ilgili karar nasıl 
alınıyor acaba diye hiç düşündünüz mü? Bu karar öncesinde çok ciddi bir takım 
araştırmalar yapıldığı, yöneticiler, finansal kaynaklar, üyeler, il, ilçe sorunlarının kişi 
bazında tespit edildiği bu tarikatının hedeflerinin ne olduğu, rejim veya daha önemlisi, 
dönemin hükümetinin zararına ne gibi faaliyetlerde bulunduğu, uzun süren saha 
çalışmalarının yapıldığını söylemek asla bir kehanet değildir, bu karara imza atanlar 
soruşturuldu mu, haklarında en azından kişisel verileri topladıklarından dolayı işlem yapıldı 
mı? Hayır, ne denildi peki? Böyle bir karar varsa bile işlem yapılmamıştır, yok hükmündedir, 
bu cevaba inanıyorsunuz da neden uygulamaya konulmamış veya uygulandığına dair İddia 
Makamı tarafından önümüze somut bir delil konulmayan Tansu Çiller'e yönelik 
propaganda veya Şemdin Sakık'la ilgili andıçın uygulanmadığına inanmıyorsunuz, aynı 
durumdadır bunlar. Demek ki devletin üst kademelerinde irtica ile ilgili bazı tedbirler 
alınabiliyor ve fakat nedense soruşturulanlar ise eski Silahlı Kuvvetler mensupları oluyor.

Bir fikre göre cerrahlar bu dünyada tanrının elidirler, hakimler ise; bu dünyada 
tanrının vicdanıdırlar, savunmamın başında çoğunluğun ve kamuoyu algısının bu davada 
sanıklar aleyhine oluşturulduğunu söylemiştim, bu davada Silahlı Kuvvetler mensuplarının 
ne pozisyona getirildiğinin ve toplumun onlarla ilgili neye inandığını anlatmıştım, Gandi 
"haksızlık yapıp çoğunlukla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmanız daha 
iyidir" demiştir, sizlerden talebim haksızlık yapıp çoğunlukla birlikte olmaktansa, adaletli 
davranıp tek başınıza kalmanızdır, müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep 
ediyorum."

68.A.  Sanık METİN YAVUZ YALÇIN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifadesinde özetle (Kls. 59 ve 281); 

"1995 Ağustos-1997 yılı Ağustos ayları arasında Genelkurmay Eğitim ve Teşkilat 
Dairesi Başkanı olarak görev yaptığını, 1997 yılı Ağustos ayında Lice’ye Tugay Komutanı 
olarak atandığını, 2008 yılında Korgeneral rütbesi ile emekli olduğunu, 

 Balyoz soruşturmasında 22 Şubat 2010 yılında İstanbul’da tutuklandığını, 40 gün 
sonra tahliye olduğunu, kovuşturma aşamasında 11 Şubat 2011 tarihinde tekrar mahkemece 
tutuklandığını, halen tutuklu olduğunu,  Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı ile ilgili olarak 
hiçbir eylem ve faaliyette bulunmadığını, BÇG’de görev almadığını,  Genelkurmay Eğitim 
Dairesi Başkanı olarak görev tanımının dışında hiçbir görev almadığını, BÇG faaliyetleri ile 
ilgili çalışması da olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
68.B. Sanık METİN YAVUZ YALÇIN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 04.12.2013 tarihli 42. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

"Emekli bir korgeneralim 2008 yılında 45 senelik şerefle taşıdığım askeri 
hizmetimden kendi isteğimle emekli oldum emekli olduktan bir süre sonra kamu oyunda adı 
balyoz diye bilinen bir davadan dolayı iki veya üç kere çok fazla tutuklanıp serbest 
bırakıldım, üç tane cezaevi değiştirdim, şuanda da on sekiz yıla mahkumum, müebbetten on 
sekiz yıla indirim yaptılar, bu davada ikibinin üzerinde somut sanıklar lehinine kanıt vardı, 
otuzun üzerinde de 2007 yılından sonra icraat edildiğine dair bilirkişi raporu vardı, fakat on 
sekiz yıl mahkumiyet aldım, şimdi bu dava ile uğraşırken 27-28 Mayıs 2012 gecesi 
bulunduğum Silivri 5 nolu cezaevinden Sayın Çetin Doğan, Sayın Engin Alan' la beraber 
Ankara Cumhuriyet Savcılığına götürüldük, yolda Engin Paşa, ben, Sayın Çetin Doğan' a 
sorduk sizi anladıkta bizi niye götürüyorlar, onunda cevap olarak söylediği bende 
bilmiyorum, neyse ertesi gün hepimiz birer Savcıya ifade verdik benim ifade verdiğim Savcı 



  

Sayın Yıldırım Bayyurt idi 19 sayfalık ifademde seksenbeş soru soruldu, sorulan sorular ve 
evrakların hiç birinin ne gereği için ne de bilgi için bana dağıtımı yok, şimdi yaptığım 
incelemeden genel kurmay dağıtım planını getirdim, heyetinize birer tane sunuyorum, 
mahkemede de tartışma konusu olan bütün evrakların bu modelde olması gerekiyor, bakın 
üzerinde hepsinde parafeler var, evrakın çıkış yeri belli, evrak yazışma kurallarını 
verirmisiniz bunu, yazışma kurallarına aynen uyuyo vede ikinci sayfasında dikkatinizi 
çekecektir daire başkanlarının dağıtım planı orada mevcut, benim yani biraz önce ifade 
ettiğim hiç birinin bana dağıtımı yoktur dediğim, ikinci sayfada dokuzuncu sırada buyrun 
genel kurmay eğitim, teşkilat ve daire başkanlığı, iddia makamı var ise herhangi bir evrakta 
c9 kendisi ifade etsin, burda şunu açıklıkla ifade ediyorum, burada tartışılan bütün evraklar 
eğer bu modelde genel kurmay başkanlığından gelmiş olsaydı gerçek olarak ben kabul 
ederdim, bakın gerçek olan evrakta bu bir genel kurmay başkanlığı karargah dağıtım planı 
bakın burda parafeler var, şube müdürü Albay Abacı diyor, merkez daire başkanı biraz 
önceki  Büyükçivelek, personel başkanı Yıldırım Türker, Sayın Çevik Bir' de imza atmış 
parafe etmiş, kanıt böyle olur diye düşünüyorum.

Benim burada gördüğüm evrakların hiç birinde öyle bir şey yok, şimdi Savcılıkta 
bana sorulan 85 tane soru batı eylem planı, batı çalışma grubu, batı çalışma grubu 
oluşturulması, rapor sistemi ve komsept hiç bir tanesinde c9 yoktur ve bu size sunduğum 
evrak gerçek bir evraktır, şimdi harekat başkanlığı içerisindeki yerimi ifade etmek 
istiyorum, eğitim ve teşkilat daire başkanı, burda eğitim ve teşkilat daire başkanlarının alt 
kuruluşu, şimdi benim dairem ne iş yapar onuda kısaca arz edeyim, oradaki şubelerin hepsi 
milli ve uluslararası faaliyetleri yürütürler efendim diyeceksiniz ki spor şubesi ne yapar, 
askeri olimpiyatlardan tutun, silahlı  kuvvetlerin çeşitli spor takımlarının uluslararası 
ilişkileri, profesyonel futbolcuların asker olanlarının askerlik içerisindeki faaliyetleride dahil 
bir de özellikle askeri olimpiyatları denilen SİSİM denilen bir askeri olimpiyatlar var oraya 
katılım dahil bütün işleri yapan şube, eğitim şubeyi en son söyleyeceğim, tatbikat şube yine 
silahlı kuvvetlerin bütün kuvvetlerin, kara, hava, deniz hepsinin yine uluslararası NATO 
çapında, AB çapında, Birleşmiş Milletler Çapında katılacağı bütün faaliyetleri hatta Türk 
Yıldızları hangi ülkelerin hava sahasında uçacağını tanzim eden bir şubedir, askeri eğitim iş 
birliği şubesi, sovyetler dağıldıktan sonra ortaya çıkan bir sürü cumhuriyet var bunların hepsi 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile askeri eğitim konusunda iş birliği yapmak istemişlerdir ve 
bunların hepsine kapımızı açtık, şuanda rakamı hatırlayamayacağım ama 39-40 civarında 
ülke ile ve yine bunun yarısı ile de ben bakanlar kurulu kararıyla ve yetkili olarak imza attım, 
imza törenlerinde hazır bulundum ve bunların başında iftiharla söyleyebilirimki bugünkü 
azerbeycan ordusunun ayakta duruşunun düzenli bir ordu haline gelişinin hepsinin temelinde 
Türk Sİlahlı Kuvvetleri personeli vardır, bosnada aynı şekilde, kosavada aynı şekilde, 
arnavutluk aynı şekilde saymakla bitmez en uçta Afrika' da gambiya diye bir yer var orda bile 
bizim elemanlarımız Gambiya ordusunu teşkil ve techis etmektedir.

Teşkilat şube Silahlı kuvvetlerin gerek NATO' da gerek birleşmiş milletlerde 
gerekse bir çok ülkelerde personeli görev yapmaktadır, bu teşkilat şube bu yurt dışı teşkilat 
yapılarını ve içerde de genel kurmay başkanı onayı şartı olarak kuvvetlerin yer değiştirmesi, 
kuvvetlerden gelen teklifler felan bütün faaliyetleri yürüten bir şube, biraz sonra biliyorum 
birileri sorabilir, ya bu sekiz yıllık eğitim felan bu sekiz yıllık eğitimden burdaki şubenin felan 
bir alakası yoktur, silahlı kuvvetlerin zaten sekiz yıllık eğitim ilgili bir kuruluşuda yoktur, 
mektebi, medresesi hiç birşeyi yoktur, silahlı kuvvetlerin en alt düzeydeki eğitim kuruluşu 
askeri liselerdir, harp okuludur, harp akademileridir ve yurt dışı bağlantılı bütün NATO' nun 
eğitim ve öğretim kuruluşları ve diğerleri ile yapılan faaliyetlerdir.

Ayrıca sayın Genel Kurmay Başkanının yaptığı birlik denetlemelerinde eğitimle ve 
öğretimle ilgili gördüğü ve verdiği bütün talimatları içeren önümüzdeki eğitim direktifini 
hazırlarız ve sayın komutanın onayına sunarız şimdi bütün bunlar olurken Savcılıktaki 



  

ifademdemden sonra tutuklandım, niye tutuklandığımı da anlamadım çünkü yoldan getirildik 
uykusuz bu eylem planının içinde her yerde eğitim teşkilat daire başkanı yazıyor, bende 
baktım baktım bana hiç hitap etmedi çünkü hatırlamıyorum, geriye döndükten sonra Sayın 
Çetin Doğan 10 Haziran 2012' de bunu makamınıza sunuyorum alırmısınız, Arkadaşımın 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği evrak bu evrakta diyorki kendisi adı geçen korgeneral 
batı çalışma grubuyla veya batı çalışma grubuyla ilgili yapılan toplantılarla uzaktan, 
yakından hiç bir alakası bulunmamaktadır, bu evrak sanıyorum ya benim dosyamda yada 
sayın Çetin Doğan' ın dosyasında orjinali.

Batı Eylem planı şimdi bu batı eylem planınının gördükten sonra İstanbul' daki 
avukatım kanalıyla bilgi edinme yasası kapsamında şu soruları sordum, sorularıda 
makamınıza sunuyorum genel kurmay başkanlığının 27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem 
konulu orgeneral Çevik Bir imzalı yazı ve bu yazının bekasında bulunan 19 sayfadan 
ibaret İdris Koralp imzalı belgenin dağıtım planında müvekkilin görev yaptığı dairesi adres 
olarak gösterilmişmidir, adres olarak gösterilmiş ise evrakın müvekkilin görevli olduğu 
daireye giriş kaydı varmıdır, varsa daire tarafından ne gibi işlem yapılmıştır, adı geçen 
evrak varsa bu evrakça eğitim daire başkanına verilen görevler nelerdir, söz konusu 
evrakla ilgili olarak müvekkilin görevli olduğu daire tarafından hazırlanan bir eylem planı 
varmıdır, efendim bu yasa kapsamında gelen cevapta 18 Kasım günü orjinalini Sayın Başkan 
size sundum, tekrar şuanda savunmamı yaptığım için size tekrar sunuyorum, şimdi ilgi asında 
diyorki 27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı yazının dağıtım planında genel kurmay 
eğitim teşkilat dairesinin bağlı olduğu genel kurmay harekat başkanlığının bulunmadığı 
ziraa söz konusu evrakın genel kurmay harekat başkanlığından çıktığı anlaşılmıştır.

Doğrudur, genel kurmay harekat başkanlığı burda Sayın Çevik Bir, Sayın Çetin 
Doğan  2003 yılında genel kurmay harekat başkanlığını ben yaptım, genel kurmay harekat 
başkanlığı fabrika gibi bir yerdir, gece yarısı da dahil  denizlerdeki  gemilerimizin hangi 
noktadan olduğundan havada ki uçaklarımızın nerede olduğuna kadar her yerin takip edildiği 
bir yer ben bunlardan o dönemde tuğgeneral olarak bir tanesiyim, şimdi burda verilen 
görevler diye 6 tane görev sıralanmış,şimdi bu altı tane görevin her biri yedi kişiye verilmiş 
yani laiklik konusunu dinsizlik olmadığını dinin normal vecibelerin nasıl yerine getirilmesi 
gerektiği, sürekli takip evveliyatı olmayan birşeyi ben nasıl takip edeyim bir iki ben 
profesyonel askerim burdaki sanıkların hepside profesyonel asker, yedi tane makama görev 
verilmiş hangisi yapacak böyle saçma emir olmaz, İdris Koralp' te  Kenan Deniz' de böyle 
birşey hazırlamaz, varsa hazırladıkları birşey o profesyonel asker işidir böyle bir şey olmaz 
mümkün değil, hani kim yapacak 7 tane makam var 3 tane kuvvet, 1 jandarma arkadan ben 
öbürleri, kim yapacak kim takip edecek, böyle emir olurmu, aşağıda birşey var humeynicilik 
diyor şimdi benim teşkilatımı arz ettim.

Kısaca ben bunu ilkkez Savcılıkta bunu gördüğüm zaman ben 1988-1989 senesinde 
İran-Irak savaşında Birleşmiş Milletler şapkası altında Türkiye Cumhuriyetinin silahlı 
kuvvetlerini kendi silahlı kuvvetler personelimi temsil eden kişiyim ben ordayken Humayni 
öldü humayincilikten banane, istihbarat başkanlığı var onun personeli var devletin MİT'i, 
emniyet genel müdürlüğü var banane humayincilikten kim yazdı ise fazla dikkat etmemiş, 
yani tekrar ifade ediyorum profesyonel bir askerin böyle birşey yapması mümkün değil, sonra 
bu evrakta batı eylem planında birinci madde de adı batı eylem planı konmuşsa aşağıda ek a 
da da batı eylem planıdır, arkada da ektede batı eylem planıdır, burda yazıyor batı çalışma 
grubu eylem planı biraz önce merkezler başkanıda ifade etti böyle başlık olmaz, bir çok şeyi 
daha önce savunma yapanlar ifade ettikleri için ben daha o konulara girmiyorum yani 
konsepti dökümanı ile ilgili söylenenleri ifade  etmiyorum.

 MGK bilgi olarak dururken arkada nasıl icra olur onlardan da bahsetmiyorum, 
ama genel kurmay adli müşavirliğin verdiği cevap çok doğru neden derseniz tekrar ifade 
ediyorum, profesyonel asker görev aldığı zaman onlar bir plansa mutlaka onun üst 



  

komutanlıktan aşağı doğru bir alt planı yapılır, böyle bir planda yok bakın bana diyelimki 
ben tugay komutanıyım, ordu komutanı bir hedef veriyor, iki tane ara hattı verir, bir tane çıta 
araç çıkış hattı verir bir de yuvarlak verir bura senin hedefin der, planını yap bana gönder der 
bende ona göre planını yaparım onaylar diğerleri ile ayıflar mükerrer olan konuları felan 
bunlar bu işin askerlik bir sanattır prasödür böyle yürür burda böyle bişey de yok, hemde 7 
kişiye görev vermiş kim yapacak askıda kalmış kimse sahip çıkmaz ben bu eylem planında 
fazla kritiğini yapmayacağım efendim ayın 18 de size bu belirtilen evrakın sahte olduğunu 
burda ifade ettim ses kayıtlarında tahmin ediyorum var, efendim Nisan toplantısıyla ilgili hiç 
bir şey söylemiycem burda yeteri kadar şey söylenmiş ben onları tekrar etmeyi anlamsız 
buluyorum, benide o listenin içine yazmışlar.Sayın Çetin Doğan' ın ifadesinde size verdim 
ne bir toplantısına katılmıştır diyor ne de bu batı çalışma grubunun parçasıdır diyo bunu 
söylerken batı çalışma grubunu suçlamak için söylemiyorum görev alsam burda size 
söylerim, herhangi bir şeyden korkmak, kaçmak falan gibi bir niyetim felanda yok 
mahkemenize bu konuyu doğru olsa doğruya doğru derim, bende ben geldim böyle yaşadım 
böyle gidiyorum, beraatimi talep ediyorum."

"Çetin Doğan imzalı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen belge verdiniz 
burada sizin şubenizin görevinde şunu yazmış Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve 
tatbikatılarının genel planlarını yürütmektir diyor doğru değilmi bu, şimdi bu Sincan da 
yürüyen tanklarla ilgili sorucam bi bilginiz varmı, sizin planladığınız bir tatbikatmıydı bu?"

"Hayır böyle bir şey mümkün değil efendim. Bizim planladığımız herşey tatbikatlar 
programı diye bir kitap vardır, onun içinde yazar tank yürüyecek falan diye hiç bir şey yok 
bakın içinde Türk Yıldızlarının uçtuğu uçacağı zaman dahi vardır, o kitabın haricine kimse 
çıkamaz, oda Sayın Genel Kurmay Başkanı onaylıdır.

" Şimdi burada savunma yapan Hikmet Köksal savunmasında öyle demişti de bu bir 
tatbikattı dedi eğitim için oraya gidildi dedi, ondan dolayı sordum size."

" Bakın genel kurmay onaylı tatbikatlar, genel kurmay seviyesinde onaylanıp icra 
edilecek tatbikatlardır, sizin sorduğunuz karşılığı belki daha yüzlerce tatbikat var, deniz 
kuvvetleri, hava kuvvetleri onlar kendi iç meseleleri."

"Yani bu sizin daireyi ilgilendirmiyormuydu."
" Kesinlikle genel kurmay en üst kuruluştur yani iki tane üç tane tank yürümesiyle 

ilgilenmez." 
"Bu Güven Erkaya kendi söyleyişinde batı çalışma grubunun kuruluş amacını 

belirttikten sonra diyorki batı çalışma grubuna  başta kara,deniz,hava kuvvetleri, jandarma 
kuvvetlerinden personellerden oluşmuş bir yapı olduğunu ve deniz kuvvetleri adına katılan 
üyenin de belirli aralıklarla kendine bilgi verildiğini söylüyor, siz ise bu yapının havada 
kaldığını dolayısıyla yedi farklı birime görev verdiğini söylediniz, daha doğrusu bunun 
mümkün olamayacağını askıda kalan bir yapı olduğunu zikrettiniz ama Güven Erkaya o 
söylesişinde böyle bir yapının olduğunu yapının amacının da 54. hükümete karşı psikolojik 
harekatı gerçekleştirmek olduğunu söylüyor, dolayısıyla sizin ifadenizle o söyleşi arasında bir 
çelişki var o çelişkiyi gidermek istermisiniz ? Çelişki olduğunu sanmıyorum, cevap yok.

" Batı çalışma grubu eylem planında 1,3,4,5,10 ve 24. faaliyetlerde görev 
yükleniyor, sizde belirttiniz, orda bir kaç tane makama görev yükleniyor, askıda kalıyor diye 
aynı faaliyetin icra makamı olarak bir kaç tane makama görev verildiği söz konusu olmuyor 
mu askeriye de ? Yok 

"Burda humeycililikten ilgim olmaz dediniz ama bu batı çalışma grubunun faaliyet 
alanı Türkiye' deki irticai faaliyetlere karşı mücadele etme zaten dolayısıyla sadece 
humenicilik değil, kıyafet meselesi, eğitim meseleleri ile ilgili mesela bir çok şehirlerde 
uygulanan okullarda uygulanan kılık kıyafetle ilgili memuriyetten çıkarılan memurların 
çıkarılma gerekçesi bu eylem planı değil midir?" Cevabım yok.

 "Sanık savunmasında kesintisiz eğitimin kendi dairesinin görevi olmadığını 



  

söyledi, hangi daire olduğu hakkında bilgi verebilir mi?  Öyle bir daire yok. 
"Sanık dairesinin görevinin eğitim olduğunu söyledi, mahkemelere, yargıçlara 

brifingde bu dairenin bir planımıydı ? Hayır.
"Sanki burada Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütün olarak yargılanıyormuş gibi 

talimatların, yazılan emirlerin Silahlı kuvvetlerin mevzuatına uymadığı konusunda bir 
savunma yaptınız ancak burda yargılanan Silahlı Kuvvetler değil Silahlı Kuvvetlerin 
yönetimini ele geçirip ülkenin yönetiminide ele geçirmek için kurulmuş olan bir örgütten 
bahsediliyor bu. İddianamede belirtilen talimatlarda kendisine yüklenen görevleri yerine 
getirdimi, savunmasında çünkü ben şunu yapmadım şeklinde bir şey değil bunlar Silahlı 
Kuvvetler  mevzuatına uygun değildir şeklinde savuma yaptığı için soruyorum bu soruyu."

"Cevabım yok"
"Sadece görev tanımınızda eğitim sözcüğü geçtiği için soruyorum, 54.hükümetten 

hükümet programında sekiz yıllık temel eğitimi hayata geçirmenin yazdığını duydunuz mu 
yada biliyormusunuz ?" 

"Hayır. Savunmamda belirttim silahlı kuvvetlerin eğitim kuruluşları ile ilgilidir 
benim görevim, 8 yıllık eğitim felan beni ilgilendirmez."

"İddianamede Tansu Çiller hakkında hazırlanan kampanya kontrol formu isimli 
belgenin gerçek olduğu ilgililer tarafından kabul edildi, kampanya kontrol formu el 
yazması bir belge değildir, bilgisayar çıktısıdır,sanık Hayri Bülent Alpkaya hem savcılıkta 
hemde burdaki savunmalarında bu belgeyi kabul etmiştir. baktığımız zaman bu belgede hiç 
bir imza, paraf vesair birşey yok ve içeriği itibariyle bir psikolojik harekat belgesi, sonra 
Andıç isimli bir belge var  bunu da sanık Çevik Bir kabul ediyor, işte yayınlanmadı diye 
vesair  bunun içeriğine de baktığımız zaman bir takım basım mensupları ile ilgili suç teşkil 
edecek eylem faaliyetlere ön görüyor, şimdi baktığımız zaman bu tür bir kısım belgelerin 
uygulamaya yönelik olarak imzasız, parafsız veya kurallara uygun olmayacak şekilde 
hazırlanmış olması mümkün değilmi sizce ?

"  Burda daha önce ifade edilmiş Milli Güvenlik Kurulu Genel Kurmayın emrinde 
mi hayır, evrakta bilgi yazıyo, doğrudur, aynen katılıyorum, bilgi olarak gönderilebilir, eee 
peki icra görevini hangi yetki ile veriyor genel kurmay Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine hiç bir dağıtımı olmayan bir evrak bana, c9 yok ee nasıl arkada görev 
veriliyor, evveliyatını bilmediğim bir konuda kim bana görev verebilir, bu sorumluluğu kim 
bana devredebilir, ben onun için söylüyorum kaç sefer söyledim ben profesyonel askerim bu 
evrak sahteliğini iddia ediyorum, sahte çıktığı zaman inşallah göreceksiniz."

68.C. SANIK METİN YAVUZ YALÇIN MÜDAFİ AV. ŞULE NAZLIOĞLU 
EROL'UN SAVUNMASI

"Müvekkilimin savunmasına ilave edeceğim herhangi bir husus yok, müvekkilim 
iddianamede, kendisine atfedilen suçlamayla ilgili savunmalarını yaptı, , müvekkilimin 
sorulara cevap vermemesinin sebebine gelince elbetteki müvekkilimle ifade öncesinde tabiki 
görüştük ama mahkemelerin başından beri müşteki vekillerinin henüz daha müdahilliklerine 
karar verilmeyen müşteki vekillerinin sordukları soruların altında sanıkları hırpalamak kastı 
yaptığını düşündüğümüz için bu bir,ikincisi hangi müvekkillerinin hangi eylemlerinin 
müvekkilimizle alakalı olduğu henüz ortaya çıkmadığından elbetteki sorulan genel anlamda 
ve tamemen kendi yorumlarıyla acaba bir şey çıkartabilirmiyiz kastıyla davranılan sorulan 
sorulara tabiki cevap verme gibi bir mecburiyetimizin olmadığı da sayın makamınızca 
malumdur.

Sayın Savcının sorduğu soruyla alakalı Tansu Çiller el yazısı ile ilgili suçlamayı hiç 
bir sanık kabul etmediği gibi bir çok sanığında el yazıları alınmış, tatbikatı yapılmıştır, bu 
soruların neden sorulduğunu bende anlamadım, keşke soruşturma sırasında keşke 
temennimiz oydu silahların eşitliği esas alınsada bu sorular o zaman sorulsaydı, keşke 



  

soruşturma sırasında bu delillerin hepsi biz ifade verirken önümüze konsaydı da biz o delilleri 
görseydik ne yazıkkı göremedik, ben sadece iki kişinin ifadesini aldırdım Sayın Savcı 
huzurunda orda bile sorduğum bir soruya bile zor cevap aldım Sayın Savcı' dan yani mesela 
Taner Tatar ismini ben zor aldım, halbuki bunu bilmem lazımdı, ben savunmamda ona göre 
bir savunma hazırlamam gerekirdi bu hakkımız soruşturma sırasında elimizden alınmıştır, 
elbette bu ilerki aşamada savunmamızda değerlendirilecek bir husustur.

Bu genel anlamda müvekkilimin dışında ve dava ile alakalı bir durumdur, iki gün 
önce bir gazete de bir bakanın beyanını gördüm biz irticai tehdit olmaktan yeni çıkarttık dedi 
demekki 2013 yılına kadar bu ülkenin milli siyaset belgesinde yazan irtica bir tehdittir, bana 
göre hala bu devam etmektedir çünkü 2012-2013 belgeleri de ortaya çıkmıştır, milli güvenlik 
kurulunun anayasal bir kuruluş olan milli güvenlik kurulunun kararı ile tahsilatı kararı ile 
hükümetçe kabul edilen ve her birimin bakanına her bir bakanın kendi birimlerine emirler 
vererek yürüttüğü bu hadisede neden sadece genel kurmaya bağlı askerlerin bu davada 
yargılandığını anlamakta zorlanıyorum, bu davanın beraatle sonuçlanacağını düşünüyorum, 
çünkü herşey başından beri genel kurmaydan istediniz bütün evraklarda size geldi yasal 
zeminlere dayalıdır, bir tek bana göre yasal olmayan meclis araştırma komisyonunun meclis 
darbelerini araştırmaları araştırma komisyonunun raporunun bu iddianamede yer alması, 
meclis araştırmalar darbeleri araştırma komisyounun anayasal bir zemini yoktur, bu davada 
delil olarak kabul edilmesi de gayet düşündürücüdür söyleyeceklerim bu kadardır."

69.A. Sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifadesinde özetle (Kls.55 ve 284); 

" 1996 Ağustos-1998 Ağustos döneminde Genelkurmay Adli Müşavirliği görevini 
yürüttüğünü, Adli Müşavirliğin icra makamı olmayan hukuki danışma birimi olarak 
çalıştığını, Adli Müşavir olarak kendisine sorulan sorulara ilişkin görüş beyan ettiğini, 
Genelkurmay Harekât ve İstihbarat Başkanlıklarından gelen yazılar üzerine adli makamlara 
suç duyurularında bulunduğunu,  

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Oluşturulmasına ilişkin belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, dağıtım gereği için J Başkanlıklarına 
gönderildiğini, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulmasına ilişkin belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, dağıtım planında adli müşavirliğin bulunmadığını, 

BÇG’nin Kuvvet Komutanlıkları ve JGK bünyesinde birer biriminin bulunduğunu 
duyduğunu,

 Belgenin 4. maddesinde ülke genelinde kitle örgütleri ile iletişim kurmaktan 
bahsedilmesi ile ilgili olarak ifadesinde; laiklik karşıtı davranışlarda bulunduğu düşünülen 
üniversitelere ilişkin YÖK Başkanlığı ile irtibata geçildiğini, zaten Genelkurmay 
temsilcisinin aynı zamanda YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olduğunu, kitle örgütleri ile 
Genelkurmay arasında bir koordinasyon bulunduğunu, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve 
işadamları ile kamuoyunun yönlendirilmesi amacıyla görüşüldüğünü, o dönemde durumdan 
vazife çıkaran gazetecilerin, işadamlarının, üye oldukları dernekler ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinin Genelkurmay Genel Sekreterinden randevu talep ettiklerini, Genelkurmay 
Başkanı ve II.Başkanı ile görüşmek istediklerini duyduğunu, o dönem gazeteciler ve sivil 
toplum örgütleri ile işadamlarının Genelkurmaya (irticai tehdidi kastederek) ”Niçin harekete 
geçmiyorsunuz, daha etkin önlemler alın” dediklerini, 28 Şubat döneminde TSK nın bir darbe 
yapmak niyetinde olmadığını, şartların istenmesi halinde zorlanarak mümkünken buna 
tevessül edilmediğini, bunun yerine sivil toplum kuruluşlarının devreye sokularak yani 
silahsız kuvvetler aracı kılınarak yürütmenin aklını başına toplamasını sağlamaya 
çalıştıklarını, TSK nın böyle bir yetkiye sahip olduğunu kabul etmemekle birlikte 28 Şubat 



  

1997 tarihli MGK kararlarının buna yol açtığını, 
 BÇG’nin Genelkurmay Karargâhının alt katında İGHD Başkanlığı bünyesinde J 

Başkanlarının katılımı ile oluşturulduğunu, buraya ancak özel belgesi bulunanların 
girebildiğini,  

 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü,  bilgisi olmadığını,  ancak böyle bir sistem 
kurulmuş ise tabur seviyesine kadar iletildiğini, 

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgenin Genelkurmay İGHD Plan Şubesince kaleme alındığını, o 
tarihte “ülkemizin çok büyük bir irticai tehdit altında olduğu” tespitlerini oldukça abartılı 
bulduğunu ve katılmadığını, halen dahi aynı görüşte olduğunu, tespitlere katılmadığını, 
tespitlerin demokrasiye aykırı olduğunu, seçim yoluyla iktidara gelenlerin seçim yoluyla 
gitmesi gerektiğini düşündüğünü, bunun demokrasiye aykırı olduğunu, irtica tehdidi 
varsayımı ile hukukdışı bir müdahelenin uygun olmadığını, TSK’nın kendi içindeki bölücü 
ve irticai unsurlarla mücadele etme hakkı ve yetkisine sahip olduğunu, ancak bunun dışına 
çıkarak sivil iradenin tasarrufunda bulunan bir hususta kendisini yetkili görmesinin mümkün 
olmadığını, 28 Şubat döneminde TSK nın darbe yapma niyetinde olmadığını, bu dönemde 
silahsız kuvvetler dediği sivil toplum kuruluşları ve medya aracılığı ile mevcut yönetimin 
görevden ayrılmak zorunda bırakılmasının sağladığını düşündüğünü,  

Belgenin 3 ncü sonuç kısmında geçen “Atatürkçü güçlerle temasa geçilmesi”nden 
kastedilenin Atatürkçü Düşünce Derneği ile ilgili sivil toplum örgütlerinin olabileceğini 
düşündüğünü,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, eylem planında belirtilen hususlarla ilgili 
herhangi bir çalışma yapmadığını, J Başkanlarınca değerlendirilen suç duyuruları ile ilgili 
olarak kimi zaman suç unsuru taşımadığını söyleyerek J Başkanlarını ikna etmeye çalıştığını, 
fakat zaman zaman bunda başarılı olabildiğini, eylem planındaki faaliyetlerin bir kısmının 
abartılı ve hukuka aykırı olduğunu, yasal dayanağının olmadığını, çalışma ve tedbirler ile 
ilgili bilgisi olmadığını, çalışmaların Genelkurmay Genel Sekreterliği İGHD Başkanının 
konusu olabileceğini, 

 Batı Eylem Planının içeriğine ve icra edilmek istenenlerde mevcut hükümetin 
demokratik yoldan yıkılmasının istendiğinin anlaşıldığını,

BÇG’nin mevcut yapısının J Başkanları temsilcilerinden oluştuğunu, faaliyetlerini 
Genelkurmay İGHD Başkanlığında yürüttüğünü,

 BÇG yapılanmasının Kuvvet Komutanlıklarında ve Jandarma Genel 
Komutanlığında mutlaka bir uzantısının oluşturulmuş olduğunu, fakat bilgisi olmadığını, 

  BÇG’nin Genelkurmay Başkanının talimatı olmadan kurulamayacağını, kurucu 
olarak Çevik BİR’in adı gözüküyorsa da BÇG’nin Kuvvet Komutanlarının mutabakatı ile 
Genelkurmay Başkanına arzedildiği, bunun ardından Genelkurmay Başkanınca uygun 
görülerek Genelkurmay II.Başkanı ÇeviK BİR tarafından kurulduğunu,  

Adli Müşaviri olarak BÇG bünyesinde hiçbir aktif ya da pasif görevinin olmadığını, 
BÇG belgelerinde kısım kısım gösterilmiş ise de; BÇG adına hiçbir faaliyet göstermediğini, 
eylem planında icra makamında gösterilmekte ise de; herhangi bir faaliyeti olmadığını,

  YAŞ kararlarında koordine sıfatı ile dosyaların kendisine geldiğini, parafını atarak 
dosyaları Genelkurmay II.Başkanına 926 Sayılı TSK Personel Kanunu gereğince 
gönderdiğini, 

Çevik BİR’in kendi amiri olmadığı halde rutin bir uygulama sonucu kendisi 
hakkında takdir belgesi düzenleyip şahsi dosyasına eklenmek üzere gönderdiğini,  

28 Şubat döneminde yaşananların normal bir süreç olmadığını, tankların Sincan’da 
yürütülmesinin son derece sakıncalı ve yanlış algılara yol açabileceğini düşündüğünü, bu 



  

dönemde aktif rol alan Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Başkanının izni olmaksızın 
kurulabileceğini düşünmediğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir  

 
69.B. Sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 27.09.2013 tarihli 20. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

 "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde mevcut Askeri Mahkeme ve 
Savcılıklarda  Hakim ve Savcı olarak görev yaptım. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı 
Baş Hukuk Müşavirliği'ne Hukuk Müşaviri olarak atandım. 1985 yılında Milli Savunma 
Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri oldum. 1989 yılı Ağustos ayına kadar bu görevimi 
sürdürdüm. 1989 yılı Ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura'sında Hakîm Albay 
rütbesinden terfi ederek Hakîm Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliği görevine atandım. 357 sayılı Askeri Hakîmler Kanunu'nun 17. maddesinde 
Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'ne yapılacak atamalarda uygun nitelik ve tecrübe 
aranacağı öngörülmüştür. Genelkurmay Adli Müşavirliği inhalı bir görev olup, Adli 
Müşavir bizzat Genelkurmay Başkanı inhasıyla olur. 28 Şubat sürecinde Tuğgeneral 
rütbesi ile Genelkurmay Adli Müşaviri olarak görevde bulunmaktaydım. Hukuka aykırı hiçbir 
işlem yapmadım ve yapılmasına da izin vermedim. 

Milli Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri görevim sırasında birlikte görev 
yaptığım Milli Savunma Bakanları ve müsteşarları tarafından takdir edildim. Keza 
Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'ndeki çalışmalarım nedeniyle birlikte görev 
yaptığım Genelkurmay Başkanları tarafından takdir edilirken her zaman ülkemizde 
demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün hakim olması gerektiği inancını taşıdım, bunun için 
çalıştım halen de aynı inancı taşıyorum. 

  28 Şubat dönemi dahil olmak üzere tüm meslek hayatım boyunca hukuk çizgisinden 
ayrılmadım. Genelkurmay Adli Müşaviri'nin konumu görev ve sorumlulukları ile 
Genelkurmay'da kime karşı sorumlu olduklarının yasal dayanaklarıyla açıklanması;

 Genelkurmay Adli Müşavir kadrosu Askeri Hakîm sınıfındandır. Genelkurmay Adli 
Müşaviri'nin görev ve sorumlulukları öncelikle Anayasa'nın yani Adli Müşavir derken Hakîm 
Subayların arz etmek istediğim, Anayasa'nın Askeri Yargı başlıklı 145.maddesinin son fıkrası 
aynen şöyledir: " Askeri Yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, Askeri Hakîmlerin özlük işleri, 
Askeri Savcılık görevini yapan Askeri Hakîmlerin görevli bulundukları Komutanlıklarla 
ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla 
düzenlenir." Nitekim, bu hükümle, Anayasa'dan kaynaklanan bu hükümle bir kaç kanundan 
bahsetmek istiyorum. Genelkurmay Adli Müşaviri'nin görev ve sorumluluklarının talimatıdır.

 Genelkurmay Başkanı'na karşı benim sorumlu olduğum net ve açık olarak yer 
almaktadır. Adli Müşavir kadrosundaki Askeri Hakîmlerin kanunlardaki görevleri 353 sayılı 
Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usül Kanunu'nda gösterilmiştir. 353 sayılı Askeri 
Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usül Kanunu'nun 8.maddesine göre Adli Müşavirler, 
Askeri Savcı'ya soruşturma açtırma, Askeri Savcı'dan bilgi alma, kanun yollarına 
başvurma gibi 353 sayılı kanunun 69, 74, 75 yani müteakip maddeleri bu usül kanununda 
yazıyor, Adli Müşavir'in görevleri arasındadır. 

Bu maddelerle gösterilen yargısal faaliyetlerde teşkilatında askeri mahkeme kurulan 
kıta komutanı veya askeri kurum amirinin yardımcısıdırlar Adli Müşavirler. Yargısal 
faaliyetlere ilişkin işlemler adli müşavir tarafından hazırlanıp komutana arz edilir. Adli 
müşavirler aynı zamanda refakatlerinde bulundukları ve teşkilatında askeri mahkeme kurulan 
kıta komutanı veya askeri kurum amirinin aynı zamanda hukuk işlerinde yardımcısıdırlar 
denilmektedir.



  

357 sayılı Askeri Hakimler Kanunun 10 Kasım 1983 tarih ve 2948 sayılı Kanunun 5. 
maddesiyle eklenen ek 10.maddede aynen askeri hakimlerin kanunlarda belirtilen ve 
aşağıdaki belirlenenden başka hiçbir resmi ve özel görev alamayacağı belirtilmiştir.

Askeri hakimlere kanunlarda belirtilen görevler dışında verilebilecek ek a 10. 
maddedeki görevler aynen metinde şöyledir; 

a.Yargı hizmetleri dışında teşkilatında görevli oldukları komutanlığın askeri 
hizmetlere ilişkin gerekli gördüğü hukuki konulardaki isteklerini cevaplandırmak yani 
mütalaa vermek, 

b.Teşkilatında bulundukları komutanlığın lüzum görmesi halinde yapılacak tatbikat 
manevra gibi faaliyetlere iştirak etmek 

c. Birlik personelinin hukuki konularda aydınlatılması amacıyla konferanslar vermek
d.Disiplin subaylıklarında görevli personele hukuki sorunların çözümünde ve askeri 

adalet hizmetlerinde yetiştirilmelerinde yardımcı olmak
e.Teşkilatında bulundukları komutanın emriyle disiplin ve askeri hukuk konularında 

birliklerde araştırma yapmak ve ast birlikler komutanlarına belirli konularda ve suçlarda 
danışmanlık yapmak 

f.Teşkilatında bulundukları komutanın izniyle askeri okullar ile hizmet öncesi, 
hizmet içi ve bir üst göreve hazırlanma kurslarında gerektiğinde hukuki konularda ders ve 
konferanslar vermek görevleri verilebilir diyor.

Görevli bulunduğum tarihlerde yürürlükte olan Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliği'nin görev ve sorumlulukları talimatı hükümleri de yukarda arz ettiğim kanun 
hükümlerinin bir bölümünün uygulanması ile ilgilidir bu talimatta da adli müşavirliği icra 
organı olmadığı ve hukuki danışma birimi olduğu açıkça yazılıdır.

Genelkurmay Başkanlığı karargahında teşkilatında askeri mahkeme kurulan kurum 
amiri Genelkurmay Başkanı'dır 353 sayılı askeri mahkeme kuruluş ve yargılama usul 
kanunun 8.maddesine ve 357 sayılı Askeri hakimler kanununun ek 10.maddesine göre 
şahsıma görev verecek kişi kuşkusuz Genelkurmay Başkanı'dır.

  Kaldı ki az önce de belirtilen yasal hükümlere göre Genelkurmay Başkanı dahi 
batı çalışma grubu faaliyeti kapsamında veya benzeri icra görevleri kapsamında şahsıma 
herhangi bir görev veremez. Adli müşavirler hukuki danışma birimi olup icra organı 
değildir. Adli müşavir bizzat Genelkurmay Başkanlığı'na bağlıdır ve tek sicil amiri 
Genelkurmay Başkanı'dır. Ben adli müşavir olarak görevliyim adli müşavir bir hukuk 
biriminin başıdır. Komutanlık sıfatı yoktur.

Adli müşavirlerin atanması üçlü kararname ile olmakta atama komutan olarak değil 
adli müşavir olarak yapılmaktadır.Dolayısıyla kadro görevim komutanlık değil hukuk 
birimidir. 

Adli müşavir olarak beraber çalıştığı hakim subay statüsündeki subaylara hukuki 
faaliyetleri, işlemleri ve hukuki mütalaaları konusunda emir vermem. Hakim subaylar hukuki 
görüşlerini serbestçe oluşturur. Adli müşavirlikte emir komuta ilişkisi de yoktur sadece belli 
konularda farklı düşündüğümüz zaman oturur konuşur bir sonuca varırız. TSK'da görev ve 
sorumlulukları Anayasa ve kanunlarla düzenlenen ünite GATA Komutanlığı hariç sadece 
Hakim statüsünde olan subaylardır.

 Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan adli müşavirlere verilebilecek 
görevler yukarıda arz ettiğim gibi 353 sayılı askeri mahkemeler askeri hakimler kanunu ek 10 
ve 353 sayılı askeri mahkemeler kuruluş ve yargılamalar usul kanunun 8.maddesinde net ve 
açık olarak yazılıdır bu maddede yer alan görevlendirmeleri doğrudan Genelkurmay Başkanı 
yapmaktadır. 

24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük donanma komutanlığında yapılan genişletilmiş 



  

aylık komutanlar toplantısına katıldığım iddiası. 24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük 
komutanlığında yapılan genişletilmiş aylık komutanlar toplantısına katılıp katılmadığımı 
hatırlamıyorum şayet katılmışsam Genelkurmay Başkanı'nın emriyle katılmışımdır.

353 sayılı askeri mahkemeler kuruluş ve yargılamalar usul kanunun 8. maddesine 
göre adli müşavirler refakatlarinde bulundukları komutanların hukuk işlerinde yardımcısı 
oldukları için Genelkurmay Başkanı'nın emir vermesi halinde böyle bir toplantıya katılmam 
yasal görevlerim içerisindedir. Adli müşavirler bu tür toplantılarda hukuki konularda sorulan 
sorulara cevap verirler. Orgeneral Oramirallerin bulunduğu böylesine yüksek düzeyli bir 
ortamda benim sorulan sorular dışında kalkıp konuşma yapmam da mümkün olmadığı ve 
nezaket kurallarına ve örf ve adetimize aykırı olacağı kuşkusuzdur. Benim bu toplantılarda 
söz aldığım hükümetin laiklik ihlali konusunda fikir ve görüşlerimi beyan ettiğim 
hususlarında ıslak, yazılı herhangi bir ses kaydı tutanak da mevcut değildir.

4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu belgenin adli 
müşavirlikte gönderildiği iddiası, 4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu 
belge adli müşavirlikte ben görmedim yani aradan 16 yıl geçti tabii bunu gördüğümü hiç 
hatırlamıyorum. Söz konusu belgede benim imzam ve bu belgenin oluşmasında herhangi bir 
katkım yok. Görev alanı aslında kanunen de görev alanım dışındadır. Belge Genelkurmay 
Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır bunları da iddianameden öğreniyorum 4 Nisan 
1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu gizli kişiye özel ivedi kaşeli belge adli 
müşavirliğe geldiğine dair kayıtlarda bir kayıt yoktur hüküm yoktur.

 1997 yılında yürürlükte bulunan silahlı kuvvetler karargah hizmetleri 
yönergesine göre KİŞİYE ÖZEL KAŞELİ BELGELER İLGİLİSİNE İMZA 
KARŞILIĞI ALINDI BELGESİ TANZİM EDİLEREK TEBLİĞ EDİLMESİ gerekir. 
Yukarıda belirtilen belge gizli ve kişiye özel kaşelidir bu belgenin tarafıma alındı belgesiyle 
tanzim edilerek tebliğ edildiğine dair dava dosyasında hiçbir delil ve belge yoktur. 

Tabii dağıtım planı gereği otomatik olarak adli müşavirliğe de gelmiş olabilir 4 
Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu belgenin 5.paragrafında aynen çalışma 
gruplarının diğer başkanlıklardan ve J Başkanlıklarının uygun göreceği personelin katılımıyla 
hergün toplanacağına dair açık bir kayıt vardır. Söz konusu belgede adli müşavirlikten bir 
personelin çalışma grubunda yer alacağı konusunda hiçbir görevlendirme yoktur.Çalışma 
grubunun J başkanlıklarının uygun göreceği personelin katılımıyla toplanacağına dair 
belgenin adli müşavirliğe de gönderilmesinin bu yönden bir mantığı yok.

 Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının 30 Temmuz 2012 tarihli yazısı ile 
çalışma grubu oluşturulması, BÇG oluşturulması, BÇG rapor sistemi, Batı harekat 
konsepti ve BÇG bilgi ihtiyaçları konulu emirlerin asıllarının imha edilmişlerse imha 
belgelerinin gönderilmesi Genelkurmay Başkanlığı'ndan istenmiştir.

 Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği 27 Ağustos 2012 tarihli cevabi yazısında 
klasör 250 dizi 289-290 belge asıllarının bulunamadığı, Kara kuvvetleri komutanlığına 
hava kuvvetleri komutanlığına jandarma genel komutanlığına ve Genelkurmay MEBS 
başkanlığına gönderilen bazı yazıların imha edildiklerine dair tutanakların yazıları ekinde 
gönderildiği yazılıdır diğer makama gönderilen yazı asıllarının ve imha tutanaklarının da 
bulunmadığı söylenmiştir. 

4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu belge aslının veya belgenin 
imha edildiğine dair imha tutanağının adli müşavirlik arşivinde bulunmadığı hususunda 27 
Ağustos 2012 tarihli adli müşavirliğin yazısı söz konusu belgenin adli müşavirliğe gelmediği 
ve bilgi sahibi de olmadığım anlamına gelir.

4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu belgenin ekinde 
bulunan el yazması 2 sayfadan oluşan özel oturumdan oluşan görüş ve öneriler başlıklı 



  

not Tamer Tatar isimli emekli subayın 20 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na teslim ettiği Genelkurmay Başkanlığı antetli CD'den alınan bir çıktıdır. Islak 
yazılı bir not da değildir. Genelkurmay Başkanlığı'nın 27 Ağustos 2012 tarihli yazısı ekinde 
gönderdiği evraklar içerisinde özel oturumla ilgili görüş ve öneriler başlıklı bir not ve imha 
tutanağı yoktur. Genelkurmay Başkanlığı tarafından doğrulanmamıştır. Zaten ıslak yazılı bir 
belge olmadığı için kriminal incelemeden de sonuç alınması herhalde mümkün değildir. 

Kriminal inceleme sonucu bu davada yargılanan kişilerden birine aidiyeti sabit 
olmayan ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen evraklar arasında da bulunmayan 
Tamer Tatar isimli emekli subay tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim 
edilmiş CD'den çıkarılan düzmece bir belgenin hiçbir delil değeri olmadığı yüksek 
malumlarınızdır. 

7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katıldığım iddiası, 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığıma dair ıslak imzamı içeren bir 
toplantı tutanağı mevcut olmadığı gibi konuşma yaptığım hususun da hiçbir ses kaydı mevcut 
değildir. Ben bu toplantıya katılmadım. Böyle bir toplantıya katılsam hatırlarım diye 
düşünüyorum.

İddianamenin 83.sayfasında belge aslının 2013/10 sırasında kayıtlı olduğu 
belirtilmektedir bu doğru değildir. Cumhuriyet Savcısının belge aslı dediği Tamer Tatar 
isimli emekli subayın Ankara Cumhuriyet Savcısı'na ifade verirken teslim ettiği imzasız 
bilgisayar çıktısıdır bu husus 3.klasör 277 ila 279 dizilerde yer alan Tamer Tatar'ın 16 Ocak 
2013 tarihli ifadesinin birinci sayfası incelendiğinde açıkça görülecektir. 3. klasör dizi 280'de 
yer alan emanet eşya makbuzunda Tamer Tatar'ın 16 Ocak 2013 tarihinde Ankara 
Cumhuriyet Savcısı'na verdiği belge sözde belge tutanak ve ifade tutanaklarının olduğu 
yazılıdır. Tamer Tatar isimli emekli subayın ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı'na teslim ettiği 
7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu doküman belge aslı yoktur. 
İmzasız bilgisayar çıktısıdır .

Yine iddianamenin 83.sayfasında belgenin onaylı sureti Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazısı ekinde Başsavcılığa gönderilmiştir 
şeklinde bir ifade vardır bu da doğru değildir. Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirliğinin 
30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazıları ekinde gönderilen 6 sayfalık irtica konusunda 
alınacak tedbirler başlıklı belge suretinde onay yoktur.

Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirliğinin 30 Ocak 2013 tarihli yazısında aynen 
klasör 3 dizi 292 yapılan inceleme neticesinde ilgi yazınız ekinde bulunan yazının orijinal 
veya tıpkıçekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin mevcut olduğu tespit edilmiş ve 
yazı ek a da gönderilmiştir denilmektedir. Genelkurmay'ın gönderdiği belgenin ıslak, yazılı 
bir belge olmadığı orijinal veya tıpkıçekim olup olmadığı anlaşılamayan suret bir belge 
olduğu suret belgede herhangi bir belgenin olup olmadığı bizzat genelkurmay adli 
müşavirliğinin 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazısı ile sabittir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun daha önce de arz ettim müsadenizle tekrar arz 
ediyorum Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun  12 Ekim 2010 tarih 2010/8-89 esas 2010/194 
sayılı karar sayılı içtihatında ek 7'dedir, yargılama makamlarının suç isnadı sebebiyle oluşan 
uyuşmazlığı çözümlerken ele geçirilen veya kendiliklerinden getirtilen ya da iddia ve 
savunma doğrultusunda sunulan belgelerin güvenilirliğinin denetlemek durumunda olduğu 
güvenilirliğin denetlenebilmesi için belgenin aslının veya bunun olanaklı olmaması halinde 
aslına uygunluğu yetkili makam ve kişilerce onanmış örnek ya da kopyalarının dosyaya 
konulmasının gerekeceği açık ve net olarak belirlenmektedir. Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu'nun yukarıda belirtilen emsal niteliğindeki kararına göre onaysız fotokopisi veya 
onaysız suret belgenin ceza yargılamasında hiçbir delil kıymeti yoktur. Genelkurmay adli 
müşavirliğinin klasör 3 dizi 292'de bulunan yazı ekinde göndermiş olduğu 3.klasör 286 ile 



  

291 dizilerde mevcut irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı başlıklı belge daha 
önce de arz ettim ıslak yazılı asıl bir belge değildir. Genelkurmay adli müşavirliğinin 30 
Ocak 2013 tarihli yazısının ekinde gönderdiği irtica konusunda alınacak tedbirler konulu 
onaysız suret belge incelendiğinde benim söz konusu toplantıya katıldığıma dair herhangi bir 
imzamın bulunmadığı, bir ses kaydının olmadığı ve suret belgeyi kimin ve hangi birimin 
hazırladığına dair açıklık bulunmadığı görülmektedir.

 1997 yılında yürürlükte bulunan MY75-1-A sayılı silahlı kuvvetler karargah 
hizmetleri yönergesinin ek m de ek m sayfasındaki formata göre bu tür toplantılara katılanlar 
için imza bloğu açılır ve toplantıya katılanların imzası alınır. Ek 6 yönergede yer alan formata 
göre toplantı tutanağında gündem maddelerinden sonra karar ve netice bölümü olması 
gerekirken dava dosyasının 3.klasörü 286 ile 291 dizilerinde bulunan suret belgede bir bölüm 
de mevcut değildir.

 Suret belgede yer alan konuşmaların kimisinde sadece makam için yazılmış 
kimisinde hem makam hem kısaltılmış rütbe kısaltılmış yazılmış ad ve soyad kısaltılmamış 
veya kısaltılmış yazılmış kimisinde sadece kısaltılmış rütbe ve soyadı kimisinde kısaltılmış 
rütbe ile kısaltılmamış ad ve soyadları büyük harflerle altı çizili olarak gelişigüzel bir üslupla 
yazılmıştır. Suret belgede yer alan konuşmaların askeri hiyerarşi ve askeri örf ve adetlere 
uymayan abartılı hamasi sloganlar adeta bir form ortamında atılmış beyanlar olduğu 
görülmektedir. MY75 1 a yönergesi gereği bu tip toplantılara giriş çıkış imza ile alınır ve 
tutanak düzenlenir.

 Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin 30 Ocak 2013 tarihli yazısı ekinde gönderdiği 
irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı başlıklı suret belge kim tarafından ne 
amaçla hazırlanmıştır belli değildir bu belge suretinin kimin hazırladığı konusunda dava 
dosyasında hiçbir delil belge bilgi yoktur söz konusu belgede Tuğgeneral E Şener şeklinde 
benim adım yazılmıştı şeklindeki başlık varsa da benim adım Muhittin Erdal soyadım 
Şenel'dir, bu husus dahi söz konusu belge suretinin gayri ciddi hazırlanmış olduğunu 
göstermektedir.

Hiçbir imza ihtiva etmeyen kim tarafından hazırlandığı ve nerede bulunduğu belli 
olmayan onaysız suretin veya belge suretinin ceza yargılaması açısından hiçbir hukuki değeri 
ve delil kıymeti olmadığını yüksek malumlarınızdır. Toplantıda söylediğim iddia olunan 
personel ikiz görevli olmamalıdır dışardan kimse alınmamalıdır şeklindeki cümle anlamsız 
bir cümle benim konumumda olan bir insan bunu söylemez benim görevim değil ki ister çift 
görevli olsun ister tek görevli anlamsız bir cümle.

28 Mart 2013 tarihli bu belge nedeniyle artık bu konuşmaların da yersiz olduğunu 
ve lüzumsuz olduğunu anladım ama şöyle,  bu belge klasör 339 dizi 137 de kayıtlı 
Genelkurmay Adli Müşavirliği'ne Genelkurmay genel sekreteri M.Metin Özbek Tuğgeneral 
rütbesiyle yazılmış konu bilgi ve belge talebi birtakım ilgiler verilmiş sonra şöyle diyor ilgi a 
c yazıların ekinde gönderilen ve içeriği aynı olan dilekçeler ile talep edilen ve Genelkurmay 
genel sekreterliği konu kapsamına giren hususlarla ilgili cevaplar müteakip maddelerde 
sunulmuştur toplantı ve ilgili olduğu yönünde toplantı ile ilgili olduğu yönünde mahkeme 
tarafından sorulmasını müteakip yapılan araştırmadaimzasız ve orijinal veya tıpkıçekim olup 
olmadığı anlaşılamayan bakın efendim imzasız ve orijinal veya tıpkıçekim olup olmadığı 
anlaşılamayan daha önce de bir sureti ilgi ç ve d ile adli müşavirliğe gönderilen söz 
konusu yazı ek a da gönderilmiştir. Burası çok önemli, madde 3 ayrıca ek a da sunulan 1997 
tarihli söz konusu belgenin başlıksız ve imzasız olması dolayısıyla herhangi bir birim 
tarafından yayınlandığı belirlenememiştir. Belge üzerinde herhangi bir arşiv kaydı da yoktur 
yani bu belge Genelkurmay'ın arşivinden falan çıkmış değil herhalde sümenin altında 
bulunmuş efendim bu belge karşısında zaten bunları söylemenin de gereği olmadığını bu 
belgenin aslı astarı olmadığını arz etmek istiyorum.



  

10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu belgenin adli müşavirliğe gönderildiği iddiası 
10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu belge adli müşavirlikten çıkmamıştır adli müşavirlik 
kayıtlarında yoktur söz konusu belgede benim imzam ve bu belgeye katkım söz konusu 
değildir. Belge Genelkurmay harekat başkanlığınca hazırlanmıştır 10 Nisan 1997 tarihli 
BÇG konulu gizli kişiye özel belgeyi kaşeli belge adli müşavirliğe geldiğini hatırlamıyorum 
çünkü kayıtlarımda yok.

1997 yılında yürürlükte bulunan daha önce de arz ettiğim karargah hizmetleri 
yönergesine göre kişiye özel gizli kaşeli belgelerin imza ile alındığı karşılığı teslim alınması 
ve bu alındının ilgili daireye iletilmesi gerekir böyle bir alındı da yok. 

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı 24 Şubat 2012 tarihli yazısı ile bu belgeyi 
de sormuştur. Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin 15 Mayıs 2012 tarihli cevabi yazısında 
klasör 1 dizi 342 deki yazı, ilgi sayıda belirtilen 5 belgenin dağıtım planlarında bu bir yazıda 
beş belge sorulduğu için efendim yer alan askeri makamlarca yapılan araştırma neticesinde 
bulunamadıkları bildirilmiştir. 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu konulu belge 
aslının veya imha tutanağının adli müşavirlik arşivinde bulunmaması benim söz konusu 
belge hakkında bilgi sahibi olmadığımı göstermektedir.

10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu belgenin 6.paragrafı aynen şöyledir; ilgili J 
Başkanlıklarının kendilerine tahsis edilen kadrolara uygun personel görevlendirilmesine 
azami özen gösterilecektir. Şeklinde bir kayıt vardır klasör 3 dizi 269 270, adli müşavirlik J 
Başkanlığı değildir söz konusu belgede adli müşavirlikten bir personelin batı çalışma 
grubunda yer alacağı konusunda bir görevlendirme yoktur BÇG J Başkanlarının uygun 
göreceği personelden oluşacağı hususunda belgenin adli müşavirliğe gönderilmesinin de bir 
anlamı yoktur.

Keza 10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu belgenin 9.paragrafında kriz masası 
grubunun kimlerden oluşacağı belirtilmiştir. Kriz grubunda adli müşavirliğin olmadığı da 
açıktır. Söz konusu belgenin ek a sında olan BÇG teşkilat şemasında altıncı yani batı 
çalışma grubu emrinde olmamasına rağmen planlama bölümüne adli müşavirlikten bir 
subay denmiştir tabii adli müşavirlikten bir subay hakim statüsündedir. Yukarıda arz 
ettiğim kanunlar karşısında adli müşavirlikten bir subaya böylesine devamlı bir görev 
verilemez bu mümkün değildir. Bu bakımdan adli müşavirlikte bir subay 
görevlendirilecektir şeklindeki durum bizim tarafımızdan dikkate alınmamıştır.

Şahsıma görev verme yetkisi bulunmayanların hazırladığı batı çalışma grubu teşkilat 
şemasında adli müşavirlikten bir hakim subayın planlama bölümünde ve icra makamı olarak 
gösterilmesi doğru değildir. Bu durumda hakim statüsünde buluann adli müşavirlikten bir de 
subay görevlendirilmemiştir. Planlama bölümünde bir hakim subayın sürekli 
görevlendirilmesi mümkün değildir ama ihtiyaç olduğunda elbette hukuki konularda spesifik 
konularda adli müşavirlik yardımcılarım bu hizmeti kendilerine verirler ve vermektedirler 

10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu başlıklı belgenin 9.paragrafının a 
bendinde kriz masası grubunun Genelkurmay İstihbarat karşı koyma güvenlik daire 
başkanı genelkurmay iç güvenlik harekat daire başkanı genelkurmay psikolojik hareket 
daire başkanı genelkurmay basın yayın halkla ilişkiler daire başkanlığı temsilcisi kuvvet 
komutanları ve jandarma genel komutanlığı istihbarat başkanları veya temsilcilerinden 
oluşacağı belirtilmiştir. Kriz masası grubunda adli müşavirlik veya adli müşavirlik 
temsilcisinin bulunmadığı net ve açıktır zaten böyle de bir görev verilemez. 

Ancak Tamer Tatar isimli emekli subay tarafından İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na teslim edilen genelkurmay başkanlığı antetli cd den çıkarılmış iddianamenin 
94.sayfasında ve dava dosyasında 8.klasör 211'de bulunan BÇG kriz masası kurulu başlıklı 
çıktıda ad müş tem hakim yarbay Orhan Nalcıoğlu'nun ismi yer almakta ise de ben Orhan 
Nalcıoğlu'na böyle bir kurulda görevlendirmedim görevlendirmem de yasaya uygun değil 



  

zaten. Kendisi de ifadelerinde böyle bir kurulda yer almadığını beyan etmiştir. 
10 Nisan 1997 tarihli BÇG başlıklı belgenin 9.paragrafının a bendinde kriz masası 

grubunda kimlerin görev alacağı belirtilmiş adli müşavirliğinin yer almadığı açık ve nettir 
Tamer Tatar isimli emekli subayın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 20 Aralık 2011 
tarihinde teslim ettiği ve Genelkurmay Başkanlığı antetli cd de bulunan BÇG kriz masası 
kurulu listesinde adli müşavirlik temsilcisine yer verilmiş olması söz konusu cd nin sahte 
olarak üretildiğini ortaya koymaktadır.

 Şimdi çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum ayrıca Tamer Tatar'ın teslim 
ettiği bu cd de yani 10 Nisan 1997 tarihli BÇG başlıklı belgede kriz masası grubu olarak 
adlandırma mevcut iken yani belgenin aslında iddianamede Tamer Tatar'ın teslim ettiği 
CD'de alınan çıktıda kriz masası kurulu diyor efendim yani belge iddianameye aslında 
görüldüğü gibi ek klasörlerde kriz masası grubu ismi Tamer Tatar'ın teslim ettiği cd de kriz 
masası kurulu, bu adlandırma Tamer Tatar'ın teslim ettiği cd de yer alan kayıt dışında kriz 
masası kurulunun varlığı hususunda dava dosyasında hiçbir delil bilgi belge yoktur.

İddianamenin 96 ve 97.sayfalarında dava dosyasının 8.klasör dizi 256 250 de yer 
alan listede BÇG de görevlendirilen personelin isimleri ve halen görev yaptıkları birimler 
gösterilmiştir. BÇG'de görevlendirilen personel listesinde benim ismim bulunmadığı gibi adli 
müşavirlikten bir hakim subayın ismi de mevcut değildir. Bu listede adli müşavirlik zaten yer 
almamaktadır. 

Keza dava dosyasının klasör 16 dizi 201 de bulunan BÇG'de görev yapanların 
artık buna değinmek istemiyorum telefon numaralarında zaten söz konusu olmadığı 
belirtilmiştir. Yani yürürlüğe girmemiş olan telefon numaraları listesinde kartta giriş kartı 
listesinde de böyle bir niteleme yoktur.

 29 Nisan 1997 tarihli BÇG rapor sistemi konulu belgenin adli müşavirliğe 
gönderildiği iddiası 29 Nisan 1997 tarihli BÇG rapor sistemi konulu belge adli 
müşavirlikten çıkmamıştır ben bu belgeyi hiç hatırlamıyorum söz konusu belgede benim 
imzam parafem yok ve hazırlanmasında da hiçbir katkım mevcut değil. 29 Nisan 1997 tarihli 
BÇG rapor sistemi konulu gizli kişiye özel belge yukarıda arz ettiğim gibi gizli kişiye özel 
olduğu için imza karşılığı bana alındı belgesiyle verilmez. Bunlar efendim şöyle söylenebilir 
ya bunlar dağıtımda sana gönderildiğine göre sen bunu almışsındır.

29 Nisan 1997 tarihli BÇG rapor sistemi konulu gizli kişiye özel kaşeli belge bilgi 
için dahi olsa adli müşavirliğe ki bu belge iddianamede bilgi için gönderildiği yazılı bilgi için 
gönderilen belgenin zaten adli müşavirliğe gelmesinde bir anlamı yok çünkü bana herhangi 
bir görev verilmemiş oluyor.

1979 yılında karargah hizmetleri yönergesine göre bu belgeyi tebellüğ etmedim. Bu 
belge Genelkurmay adli müşavir kayıtlarında da yok. Bunlar incelenmiş Genelkurmay adli 
müşavirliği kayıtlarında olmadığını belirtmiştir ve belge asıllarının bulunamadığını 
söylemiştir. Kara kuvvetleri komutanlığı, Hava kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Genelkurmay MEBS Başkanlığı'na gönderilen bazı yazıların imha 
edildiklerine dair tutanakların yazıları ekinde gönderildiği diğer makamlarına gönderilen 
yazı asıllarının ve imha tutanaklarının da bulunmadığı bildirilmiştir. 

29 Nisan 1997 tarihli BÇG rapor sistemi konulu belge aslının veya belgenin imha 
edildiğine dair imha tutanaklarının adli müşavirlik arşivinde bulunmadığı konusundaki 
Genelkurmay'ın 27 Ağustos 2012 tarihli yazısı belgenin adli müşavirliğe gelmediğini teyit 
eder niteliktedir.

 Zaten bu belgede efendim adli müşavirliğe iddianameden gördüğüm kadarıyla 
herhangi bir görev de verilmemektedir zaten verilmesi de mümkün değildir. Yani bu belgede 
görev verilmiş olsa bile benim ne alt yapım ne yasa buna el vermez. 



  

6 Mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti konulu belgenin adli müşavirliğe 
gönderildiği iddiası, 6 Mayıs 1997 batı harekat konsepti konulu belge adli müşavirlikten 
çıkmamıştır adli müşavirlik kayıtlarında da yoktur. Söz konusu belgede benim imzam 
parafem yoktur ve katkıda bulunmam da mümkün değildir çünkü harekat konsepti adli 
müşavirliğin tamamen görev alanı dışındadır. Yine gizli ve kişiye özel olduğu için alındı 
belgesi benim imzam karşılığı tebellüğ ettiğimin kayıtlara girmesi lazımdır bu kayıt da 
yoktur. Ben bu belgeyi hatırlamıyorum hatırlamam da mümkün değil.

 Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı zaten sormuş Genelkurmay'a 
Genelkurmay'da da bu belgelerin asıllarının bulunamadığı açıkça yazılmıştır. İddianamenin 
115 ve 120. sayfalarında yer verilen dava dosyasının 8. klasör 271 ile 282. dizilerinde 
bulunan 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti belge Tamer Tatar isimli emekli subayın 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 20 Aralık 2011 tarihinde teslim ettiği Genelkurmay 
Başkanlığı antetli cd den alınan çıktıdır. Çıktı belgenin tarih bölümünde 6 Mayıs 1997 tarihi 
vardır.

6 Mayıs 1997 tarihli belgeye 9 Temmuz 1997 tarihli emrin ilgi olarak konulması 
batı harekat konsepti konulu belgenin geçerli olmadığını bir yerde üzerinde oynanmış 
olduğunu ve sahte olduğunu da ortada koymaktadır. Bu nedenlerle söz konusu belgenin hele 
hele çıktı belgenin ilgi a sında yer alan emrin 9 Temmuz 1997 tarihini taşıması nedeniyle batı 
harekat konsepti konulu belgenin 9 Temmuz 1997'den sonraki bir tarihe belki yürürlüğe 
sokulmuş diye düşünülebilir ama bunun tahminen harekat başkanımız çok iyi değerlendirdi. 
Bu nedenle söz konusu belgenin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa eden Refahyol hükümetinin 
istifasıyla ilişkilendirilmesi olanağı yoktur.

27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı konulu belgenin adli müşavirliğe 
gönderilmesi iddiası, daha önce ki BÇG belgelerinde olduğu gibi ben bu belgeyi de ta baştan 
beri söylüyorum hazırlıktan bu tarafa görmedim ve buna ilişkin icra hareketinde de 
bulunmadığımı hep söyledim.

Batı eylem konulu belgenin üst yazısında veya bir şekilde benim gördüğüme dair 
işlem yaptığıma dair hiçbir kayıt yoktur. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının 
Genelkurmay başkanlığına hitaben yazdığı 24 Şubat 2011 tarihli yazısı üzerine Genelkurmay 
adli müşavirinin adli müşavirlik arşivinde yapmış olduğu araştırmada batı eylem konulu 
belgede adli müşavirliğe verildiği iddia olunan icra görevlerinin yerine getirildiğine dair 
hiçbir bilgi belge bulunamamış Genelkurmay adli müşavirliği tarafından soruşturma 
dosyasına gönderilen 6 Mart 2012 ve 14 Mart 2012 tarihli yazılar ekinde icra görevlerinin 
adli müşavirlikçe yapıldığı hususunda hiçbir delil ve bilgi yoktur.

  Batı eylem planı konulu belgede adli müşavirliğe verildiği iddia olunan icra 
görevlerinin yapılması esasen adli müşavirliğin yasal görevleri içinde olmadığı için söz 
konusu belgede belirtilen icra görevlerinin yerine getirildiğine dair adli müşavirlik arşivinde 
yapılan aramada hiçbir şey bulunamamıştır.

Keza icra görevlerinin yerine getirildiği hususundaki yazışmaların imha edildiğine 
dair bir tutanağın da bulunamadığı yani ben bir işlem yapmış şayet bir imha tutanağı olurdu o 
da yok efendim arz ettiğim yasalar muaciyesinde ben adli müşavirde danışma birimi olarak 
hukuk danışma birimi olarak icra görevim olamaz.

 Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan adli müşavirliğe verilecek 
görevleri yukarıda da arz ettim 353 sayılı kanunun 8. ve 357 sayılı askeri hakimler 
kanununun ek 10. maddesi gerekçesinde ve madde metninde açıklanmıştır. 

27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı konulu belgenin ekinde bulunan 19 
sayfalık çizelgede adli müşavirliğe verildiği iddia olunan hiçbir icra görevi de adli 
müşavirlikçe yerine getirilmemiştir , yerine getirildiği hususunda dava dosyasında yapılan 



  

aramalarda tek bir belge bulunamamıştır. 
Adli müşavir yardımcısı benim yardımcım ceza hukuku ve mütalaaları şube müdürü 

hakim Albay Orhan Nalcıoğlu savcılıkta ve sorguda verdiği ifadelerde batı çalışma grubunca 
gönderildiği iddia olunan belgeleri görmediğini ilk defa soruşturma nedeniyle gördüğünü, 
adli müşavirlikte bir icra görevinin yapılmadığını açıkça vurgulamıştır.

İddianamede sayfa 1135 birbirimizden ayrı habersiz olarak sorgulandık benim 
ifadem ile Orhan Nalcıoğlu'nun ifadesi tam bir uyum içerisindedir emirler uyarınca bir icra 
görevi yapılacak olsa idi dahi yardımcılarımdan birine muhtemelen Orhan Nalcıoğlu'na 
havale edecektim o çalışacaktı bana getirecekti bir yazı bir işlem yapılacaktı ve bunu ya 
komuta katına ya dışarıya bir neyse yani icra görevinin gereği, yapılacaktı. Böyle bir şey yok 
efendim. 32 tedbirden 8 tanesini adli müşavire vermişler, verdiği görülüyor. Ki bu 
belgenin içeriğinin sahte olduğunu sayın Çetin Doğan tarafından da açıkça ifade edilmiştir.

08 Mayıs 1997 Perşembe günü Genelkurmay Harekat Başkanlığı 
koordinatörlüğünde Cevdet Sunay Toplantı Salonunda ki bu toplantı Harekat 
Başkanlığının toplantı salonudur.Yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığım ve 
02 Temmuz 1997 Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde 
İnönü Salonunda Batı Çalışma Grubunun katılımıyla yapılan özel taktime katıldığım iddia 
edilmektedir. 

Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'nin 18 Mart 2013 tarihli yazısı ekinde 
gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1977 yılı tarihçesindeki kayıtlara göre 
iddianamede benim 08 Mayıs 1997 tarihli ve 07 Temmuz 1997 tarihli toplantıya katıldığım 
iddia edilmektedir. 

Ayrıca şimdi 02/07/1997 tarihli toplantı iddiası Refah Yol Hükümetinin istifasından 
çok sonra olmaktadır. Bu atılı suçla ne derece irtibatlıdır, hiçbir bağı yoktur.

Yani 18 Haziran 1997' den sonra ki fiiller, eylemlerde bize yüklenmeye çalışılırsa bu 
davanın içinden çıkılmayacağı yüksek takdirlerinize arz ediyorum. Ben bu toplantılara 
katılmadım. 

 Dava dosyasının 2. Klasörünün 141 ve 150. Dizilerinde yer alan Genelkurmay 
Başkanlığı Adli Müşavirliğinin soruşturma dosyasına gönderdiği 1997 tarihçesinde hiçbir 
isim, imza ve toplantı tutanağı mevcut olmadığı halde iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet 
Savcısının tarihçede yazan, aynen şöyle yazıyor tarihçede; genkur.ad.muş şeklindeki kayıttan 
yola çıkılarak bu şekilde iddiada bulunduğu görülmektedir. Genelkurmay ad.muş şeklindeki 
kayıt toplantıya bizzat adli müşavirin katıldığını kanıtlamaz. Bu kayıt esas itibariyle adli 
müşavir yardımcılarından yani temsilcimin katıldığı anlaşılır. Kaldı ki bir temsilcide 
katılmamıştır. Velev ki bu toplantılara temsil katılmış olduğunu farz etsek ki, katılmadığını 
açıkça söylüyorum, bu toplantılarda ne konuşulmuş, kim ne demiş, nasıl bir suç işlenmiş 
hususunda dava dosyasında ne bir kanıt ne bir belge vardır efendim. Bu durumda sadece 
toplantıya katılmak nasıl bir suç oluşturabilir?

Ben, Genelkurmay Başkanı tarafından emir verilmişse ben, Genelkurmay 
Başkanına doğrudan bağlı olduğum emir verilmişse sadece aylık komutanlar 
toplantılarına, J Başkanları toplantılarına ve haftalık değerlenme toplantılarına katılırım, 
bu benim görevimdir.

 Kesinlikle kendileri de bilir, bir J Başkanlığının başkanlığında yapılan toplantıya 
ben katılmam, katılırsa temsilcim katılır. Bu bakımdan Harekat Başkanlığı 
koordinatörlüğünde 08 Mayıs' ta yapıldığı iddia edilen, Cevdet Sunay Salonunda yapıldığı 
iddia edilen toplantıya katılmadım. Temsilcimin de katılması için bir talimat verdiğimi 
hatırlamıyorum. 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesindeki kayıtlara istinaden 



  

düzenlediği dava dosyasının 2. Klasör dizi 151-152' de yer alan tutanakta, burası önemli 
efendim, 22 Mayıs 1997 Perşembe günü, 26 Mayıs 1997 Pazartesi günü, 29 Mayıs 1997 
Perşembe günü, 02 Haziran 1997 Pazartesi günü, 05 Haziran 1997 Perşembe günü, 09 
Haziran 1997 Pazartesi günü, 12 Haziran 1997 Perşembe günü, 16 Haziran 1997 Pazartesi 
günü Genelkurmay Harekat Başkanlığı koordinatörlüğünde yapıldığı iddia olunan Batı 
Çalışma Grubu toplantılarına benim veya Adli Müşavirlikten başka bir kişinin katılmadığı 
net, açık olarak ortada. Yani Genelkurmay Tarihçesinde sadece 08 Mayıs' a katıldığımız iddia 
ediliyor ama bu toplantılardan hiçbirine katılmamışız. Burada büyük bir çelişki var. Yani bu 
kayıtlardan benim ve yardımcılarımın katılmadığı yargısı öne çıkıyor. Yani sadece, efendim 
demin de arz ettim, sanki bu toplantıya katılsak ne olacak, yani hangi bir suçu işlemiş 
oluyoruz. Batı Çalışma Grubunun yukarıda belirtilen toplantılarının hiçbirine katılmadığıma 
göre 08 Mayıs 1997 tarihli toplantıya benim veya yardımcımın katılması da söz konusu 
olamaz.

Haftalık değerlendirme toplantısı adı altında yapıldığı iddia olunan Batı Çalışma 
Grubu toplantılarına katıldığım iddiası, aylık komutanlar toplantıları, J Başkanları toplantıları 
ve haftalık değerlendirme toplantıları Genelkurmay Başkanlığının rutin faaliyetleridir. 

 Aylık komutanlar toplantıları, J Başkanları toplantıları ve haftalık değerlendirme 
toplantıları Genelkurmay Başkanının ve veya Genelkurmay İkinci Başkanının başkanlık 
yaptığı toplantılardır.

 Emir gereği belirtilen toplantılara J Başkanları, Genelkurmay, Genel Sekreteri ve 
ben katılırım ve katılmak zorundayız. Kaldı ki Genelkurmay Başkanının veya onun emriyle 
ikinci başkanın başkanlık yaptığı bu toplantılara katılıp hukuki görüş bildirmem, yukarıda 
değindiğim 353 sayılı kanunun 8 ve 357 sayılı kanun hükümlerine de uyarlıdır. Ben bu 
toplantılarda sadece hukuki konularda tabi sorulan sorulara cevap veririm. Genelkurmay 
Başkanının yada İkinci Başkanın emriyle katıldığım rutin aylık komutanlar toplantılarına, J 
Başkanları toplantılarına, haftalık değerlendirme toplantılarına katılmış olmamın nasıl bir suç 
oluşturduğunu halen anlayabilmiş değilim.

Bu toplantılara katılmış olanların nasıl bir suç işlediğini de, işlendiği konusunda 
iddianamede hiçbir bilgi ve belge yok. Diğer taraftan bu toplantılarda ne konuşulmuş, kim ne 
söylemiş, nasıl bir suç işlenmiş, ne bir tutanak, ne bir ses kaydı var efendim.

 İç güvenlik değerlendirme ve Batı Çalışma Grubu toplantıları benim görev 
saham dışında olduğu için ben bu toplantılara katılmadım. 

Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetkileri 1324 Sayılı Kanunun 2. Maddesinde 
açıkça yazılıdır. 

İddianamenin 563. Sayfasında yer alan Batı Çalışma Grubu faaliyetleri analizi 
başlıklı bölümde yer alan iddialar; Tamer TATAR isimli emekli subayı 20 Aralık 2011 
tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiği, Genelkurmay başlıklı CD' den 
elde edilen çıktılara istinaden iddianamenin 563. Sayfasında yer alan Batı Çalışma Grubu 
faaliyetleri analizli başlıklı çizelgede adli müşavirliğe 117 evrak gönderildiği, 78' inin işlem 
gördüğü, 39' u hakkında işleme devam edildiği bildirilmektedir. Efendim klasörden elde 
ettiğimiz işte bu; Batı Çalışma Grubu faaliyeti diyor, 15 Nisan 1997- 17 Eylül 1998, burada 
bütün kimlere ne yazılmışsa, burada Çalışma Grubu Faaliyetleri analizinde yani dış 
işlerinden tutunda Genelkurmay' ın ilgili başkanlıklarına bir sürü evrak gönderildiği yazılı. 
Burada da Batı Çalışma Grubu faaliyetleri yazılı. 

Adli müşavirliğe yapıldığı bildirilen 117 işlemden 115 adedi suç ihbarlarıdır, 
115 suç ihbarından Refah - Yol Hükümetinin  istifa ettiği 18 Haziran 1997 tarihine 
kadar olan suç ihbarları sadece 87 adettir. Bu 110, iki tane eksik demiştim, bu ikisi de, 
diğer yani eksik olan iki hususta Genelkurmay Başkanlığına gönderildiği iddia edilen 



  

çalışma grubu oluşturulması konulu emir ve Batı Çalışma Grubu emridir. Suç ihbarları 
ve suç duyurularına ilişkin tek bir orjinal ıslak imza da yok efendim.

 Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının Genelkurmay Başkanlığına hitaben 
yazdığı 24 Şubat 2012 tarihli yazısı üzerine klasör 1 - dizi 106, Genelkurmay Adli Müşaviri 
Hakim Albay Muharrem KÖSE tarafından adli müşavirlik arşivinde araştırma yapılmış, 
araştırma yapılmış. Yapılan araştırma sonucu Batı Çalışma Grubu faaliyetleriyle ilgili hiçbir 
belge bulamamıştır efendim. Bulmamıştır yada bulamamıştır. 

Tamer TATAR isimli emekli subayın teslim ettiği CD' den alınan ve dava 
dosyasının 8. Klasör 230-247 dizilerinde bulunan iddianame sayfa 562-571, Batı Çalışma 
Grubu faaliyetleri analizi başlıklı çıktı ve eklerinin delil olarak değerlendirilmesi mümkün 
değildir. Söz konusu CD yargı kararına dayalı olarak elde edilmemiştir. Tamer TATAR' ın 
elden teslim ettiği sahte bir CD'dir. Bir an için gerçek olduğu varsayılsa bile Batı Çalışma 
Grubu faaliyetleri başlıklı çıktı ve ekleri incelendiğinde adli müşavirliğe gönderildiği iddia 
olunan 117 evrakın 115' i daha öncede arz ettim zaten suç ihbarları Genelkurmay Adli 
Müşavirinin yasal ve adli görevlerinden olan suç ihbarlarını iddianamede Batı Çalışma Grubu 
faaliyeti olarak yer alması yönlendirmektir

Adli müşavirliğin yaptığı suç duyuruları Genelkurmay Genel Sekreterliği Basın 
Dairesinden veya J Başkanlıklarından gelen suç ihbarları üzerine yapılır. Genelkurmay Genel 
Sekreterliğinden ve J Başkanlarından gelen suç ihbarı yapılması istemini içeren yazılarda 
üzerinde Batı Çalışma Grubu faaliyetidir diye yazmıyor ki. Yani ben bir evrakı hiçbirinde 
yazmıyor, hiçbir J Başkanlığına gönderilen belgede yazmıyor bu Batı Çalışma Grubu 
faaliyeti diye. Normal evrak geliyor size. Genel Sekreterlikten geliyor veya J Başkanlığından. 
Ben bu evrakı alıyorum, işleme koyuyorum.

 Genelkurmay Genel Sekreteri Basın Dairesinden veya J Başkanlığından gelen suç 
ihbarı yapılması istemli yazılar üzerine suç duyurusu evrakının yardımcılarım tarafından 
hazırlanır ve benim tarafımdan hazırlanır, yardımcılarım tarafından parafe ederim. Sayın 
Genelkurmay İkinci Başkanına arz ederim ve onun imzasıyla yetkili ve görevli Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına o tarihte yürürlükte olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderirim. Gönderdiğim bu evraklara, bu yazılarda hepsinde vardır efendim. 
Her evrak için Adalet Bakanlığına bilgi veriyorum. Her suç duyurusunda ve bana suç 
ihbarında bulunan ilgili başkanlığa bilgi veriyorum. 

Genelkurmay Karargahında 10 Haziran 1997 günü yargı mensuplarına verilen, 
11 Haziran'da verilen brifinge Genel Sekreter, Adli Müşavir, Kenan DENİZ filan katıldı 
diyor. Efendim hatırlamıyorum, katılmış olabilirim tabi çünkü emir var. Sonra bütün yargı 
mensuplarının geldiği brifinge ben niye katılmayacağım. 500 yargı mensubunun ayakta 
alkışladığı brifinge dinleyici olarak katılmam, herhangi bir katkım olmadan neden suçu 
oluyor efendim, nasıl suç oluyor bu? Aslında emir de var, Genelkurmay Başkanlığınca acil 
işleri olanlar hariç brifinge katılacaklar diyor. Ama samimi söylüyorum katılmışsam 
katılmışımdır. 

 Andıç Güçlü Eylem Planı konulu plan hazırlanması iddiası. Çevik Bir' in, Fevzi 
Türkeri' nin ifadelerinde de bunun taslak olduğu yazılıdır.Neden, Şemdin SAKIK sonradan 
öğrendiğine göre son sayfayı imzalamış maalesef önceki sayfaları imzalattırmamışlar, birisi 
akıl vermiş orada, red et demiş ve reddedilmiş. Ama ben o tarihte hatırlıyorum, Genel 
Sekreterde çok iyi bilir. Efendim aslında bunun doğru olduğu bir vaka ama usulüne uygun bir 
savunma, ifade alınmayınca bu hale gelmiş bu. Bunu hukuken savunmak mümkün değil tabi 
mademki reddediyor, doğrudur. Yani illa sen bunu imzaladın demek bir varsayımdır, bana 
yakışmaz. Şemdin Sakık'ın ifadesini değiştirmesi sebebiyle bu taslak, bu tasarı hiç 
uygulanmamış, dağıtımı da yok efendim. Bana adli müşavir olarak icra görevi verilmiş. 
Efendim arz ettim, bana icra görevi Genelkurmay Başkanı dışında kimse veremez. Böyle bir 



  

icra görevini de yapmam mümkün değil. Onun için bunu reddediyorum. 
İddianamede isimleri belirtilen ki iddianamede 481 kişi müştekiden benimle ilgili 

beyanda bulunan sadece 3 müşteki var. 
Müşteki Hasan Celal Güzel' in şahsımla ilgili asılsız iddiasına karşı açıklamalarım. 

Sayın Hasan Celal Güzel, Cumhuriyet Savcısı tarafından müşteki sıfatıyla alınan ifadesinde 
iddianame sayfa 391, Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Sayın Nuh Mete Yüksel' in talimatı 
üzerine, 31 Temmuz 1997' de tarihli TSK' da ki cunta yapılanması konusu basın açıklaması 
ve bununla ilgili belgeler nedeniyle Ankara Terörle Mücadele Şubesi Ekiplerince gözaltına 
alındığını, bir gece nezarette kaldığını daha sonra bir arkadaşının yani Nuh Mete Yüksel'in 
sözde bir arkadaşına Nuh Mete Yüksel' in şunu söylediğini, Hasan Celal GÜZEL' in niçin 
nezarette tuttun demiş arkadaşı da diye sormuş. Savcı Nuh Mete YÜKSEL' de, ya gerek 
yoktu ama dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Erdal Paşa rica etti demiş. 

Koskoca Cumhuriyet Savcısı benim talimatımla mı hareket edecek, yani kendisine 
de hakaret kabul eder bunu. Nitekim Hasan Celal GÜZEL' in beyanı görgüye dayalı beyan 
olmadığı gibi dolaylı bir beyan olduğu gibi bir televizyon programında Hasan Celal GÜZEL' 
in bu hususu derhal tekrar dile getirmesi üzerine Savcı Nuh Mete YÜKSEL telefonla 
programa bağlanmış, Hasan Celal GÜZEL' in iddiasını şiddetle reddetmiş, doğru olmadığını 
beyan etmiştir. Böylesine dayanaksız, saçma sapan bir iddiadır.

Yani Hasan Celal GÜZEL mi engelleyecekmiş darbe yapmayı da bunu nezarete 
attırmışız. Yani böyle saçma sapan böylesine dayanaksız bir beyan olabilir mi.

Müşteki Mustafa KAHRMANYOL' un şahsımla ilgili asılsız iddialara karşı 
açıklamalarım.

Şahsımla ilgili asılsız beyanlarda bulunan emekli Tabip Albay Mustafa 
KAHRAMANYOL, 01 Ağustos 1997 tarihinde Yüksek Askeri Şura Kararıyla emekliye sevk 
edilmiş bir kişidir. İddiaları hiçbir somut delile dayanmayan, tamamen husumete dayalı, afaki 
beyanlardır.

Atılı suçla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Mustafa KAHRAMANYOL neden bana 
bu şekilde bir isnadında bulunabiliyor yada pardon yani iftira edebiliyor? Mustafa 
KAHRMANYOL, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri evinde bulundurmak suçundan 
efendim 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 135/2 maddesine muhalefet suçundan 
Genelkurmay Askeri Mahkemesinde yargılanmış ve mahkum olmuş bir kişidir. Devletin 
güvenliğine ilişkin gizli belgeleri evinde bulundurma suçu devletin şahsiyetine karşı işlenmiş 
ağır cezalı bir suçtur. Mustafa KAHRMANYOL' un mahkum olduğu suçla ilgili olarak 
hakkında soruşturma emrini hazırlayıp Genelkurmay Başkanına arz eden kişi dönemin Adli 
Müşaviri olarak benim. Ben hazırladım, ben komutana arz ettim. Bu nedenle Genelkurmay 
Başkanı imzaladı, derhal soruşturulsun dedi. Bu nedenle Mustafa KAHRAMANYOL' un 
şahsıma husumeti vardır. Hiçbir somut delile dayanmayan aleyhe beyanlarının sebebi de bu 
olaydır. Ben Mustafa KAHRAMANYOL' u gıyaben tanırım. Ama şahsen hiç gördüğümü 
hatırlamıyorum. Çünkü kendisi GATA' da görevli, ben Genelkurmay Adli Müşaviri, benim 
odama hiç gelmedi. Benimle hiçbir teması olduğunu da hatırlamıyorum. Sebebinin bu olduğu 
açık, aşikar. Mustafa KAHRAMANYOL, 1997 yılı Ağustos ayı Şurasında irticai faaliyetlere 
karıştığından dolayı Yüksek Askeri Şura tarafından emekli edilmesi işlemine karşı Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmış. Ancak haksız olduğu görülerek bu dava 
reddedilmiştir. 

Ben, Mustafa KAHRAMANYOL hakkında Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 
değildir şeklinde olumsuz sicil düzenleyen sicil amirlerinden biri olmadığım gibi Mustafa 
KAHRAMANYOL' un emeklilik işlemini gerçekleştiren ve kesin işlem yapmaya yetkili 
Yüksek Askeri Şura'sının bir üyesi de değilim. 



  

Müşteki Ahmet KARAMANLI'nın şahsımla ilgili asılsız iddialarına karşı 
açıklamalarım. Bu arkadaşımız Askeri Hakim, Deniz sınıfı Askeri Hakim imiş. Ben bunu 
gıyaben şeyden sonra hatırlamaya çalıştım, hiç hatırlamıyorum. Çünkü Deniz Kuvvetleriyle 
bizim alakamız olmaz. Deniz Kuvvetlerinde Askeri Hakim imiş bu. Şahsımla ilgili asılsız 
beyanda bulunan emekli Deniz Hakim Ahmet KARAMANLI, 1999 yılı Ağustos Şurasında 
emekliye sevk edilmiş. Efendim 1999 yılı Ağustos Şurasında emekli edilmiş insanı getirip bu 
davaya bağlıyor.

Refah - Yol Hükumeti 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ederek ayrılmış, 1997 
tarihinde istifa ederek ayrılmış, 99 tarihinde Anasol D hükümeti var. Ne alakası var? Ben 
Ahmet Karamanlı'nın hakkında Silahlı Kuvvetler'de kalması uygun değildir şeklinde olumsuz 
düzenleyen Sicil Amirleri'nden biri olmadığım gibi Ahmet Karamanlı'nın emeklilik işlemini 
gerçekleştiren Yüksek Askeri Şura'nın üyesi de değilim. 

Şimdi hukuki değerlendirmelerime geliyorum. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri 
Heyeti'ni cebren iskat veya vazifesini görmekten cebren men etme suçu olarak iddianamede 
yer alan hukuki nitelendirme ile ilgili açıklamalarım; dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet 
Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nın bilgisi dahilinde, Genelkurmay İkinci Başkanı 
ile Genelkurmay Karargâhı'ndaki görevli General ve Amiral'lerden meydana gelen Silahlı 
Kuvvetler'in hiyerarşik yapısı dışında oluşturulmuş Batı Çalışma Grubu'nda yer aldığım, fikir 
ve eylem birliği içinde hareket ederek Refahyol Hükümeti'ni cebir ve şiddet kullanmak 
suretiyle devrilmesi suçuna iştirak ettiğim iddiasıyla 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 
64'üncü maddesi delaletiyle aynı kanunun 147' nci maddesi uyarınca cezalandırılmam 
istenmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 147'nci maddesinde gösterilen suç cebir ile 
işlenilebilen, elverişli vasıtalara sahip olunmasını gerektiren bir suçtur. Cebir ve şiddete yani 
kaba kuvvete fiziki güç kullanımına silaha başvurmaksızın yapılan müdahaleler bu madde 
kapsamına girmez. Yargıtay Başkanlığı'ndan emekli olan ünlü Ceza Hukukçusu ve Yargıtay 
Onursal Başkanı Profesör Doktor Sami Selçuk'un 17 Aralık 2012 tarihli Vatan Gazetesi'ndeki 
röportajında aynen; Dış dünyaya yansıyan bir şiddet olgusu yoksa, cebir ve şiddet 
kullanılarak hükümeti düşürmeye kalkışma suçunun oluşamayacağını, dış dünyaya yansıyan 
bir davranış olmadan hukukun iç dünyasıyla kalanlarla uğraşmadığını açıkça beyan etmiştir.

 Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazifesini görmekten 
cebren men etme suçuyla ilgili olarak daha ziyade Askeri Yargıtay'da çünkü sıkıyönetim 
dönemlerinde olmuştur darbe durumları. Orda kararları vardır. Yargıtay 9.Ceza Dairesi'nin 
147'nci maddeye benzer bir suç olan Türk Ceza Kanunu'nun 146/1 maddesini ihlal suçuyla 
ilgili olarak vermiş olduğu 25 Ocak 2010 tarih 2009/11204 Esas, 2010/855 Karar sayılı 
içtihadında Anayasa'yı ihlal suçunun işlenebilmesi için fail tarafından cebir ve şiddet 
kullanılması gerekeceği amaç suçun işlenmesi durumunda ülke genelinde bu amacı 
gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte cebir ve şiddet içeren ağır suç teşkil eden icra 
hareketlerine girişmiş olacağı gerektiği vahim eylemler planlanmasının hazırlık hareketi 
niteliğinde olduğu icra hareketine dönüşmediği sürece suçun oluşmayacağını açıkça 
vurgulamıştır.

765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 146. ve 147. maddelerinin gerekçelerindeki ortak 
asli unsur cebir ve şiddettir, kullanılmasıdır. Cebir ve şiddet kullanma yapılmak istenen bir işi 
yaptırmak veya yapılmak istenen bir işi yaptırmamak için kuvvet kullanılmasıdır. Hukuk 
sözlüğü  Profesör Necdet  Ejder Yılmaz sayfa 144. Kanun koyucu, tehdit fiilini bu suçların 
maddi unsuru olarak görmek istememiştir veya istememiş veya cezaları itibariyla ciddi 
ağırlığa sahip bu suçları tehditle işlenemeyeceğini öngörmüştür. Tehdit suçu ve cebir suçu 
farklı kavramlardır. Tehdit, cebir ve şiddet hali olmayıp cebir ve şiddete başvurulacağından 
bahisle insanları korkutmak, sindirmek ve iç huzurlarını kaçırmaktır. Tehdit suçu 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu'nun 106'ncı maddesinde cebir suçu ise Türk Ceza Kanunu'nun 108'inci 



  

maddesinde düzenlenmiştir. Şayet bu iki kavram farklı olmasaydı kanun koyucu cebir ile 
tehditi aynı maddede düzenlerdi. 

 Bu iki kavramın farklı olduğu Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'nin görevlerini 
düzenleyen 250/1b maddesindeki cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar ibaresiyle ortaya 
koymaktadır. Cebir ve şiddet kullanılmaksızın sadece tehditle yani korkutucu güç veya 
baskıyla dayalı olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan Anayasa'yı ihlal, meclise 
karşı suç hükümete karşı suç olarak tanımlanan suçlar işlenilmez kanaatindeyim. 

 Darbe suçuyla ilgili olarak sadece Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun Talat 
Aydemir Davası nedeniyle vermiş olduğu 24 Ocak 1964 tarih ve 12  Esas 1 karar sayılı 
içtihadı mevcuttur. Bu içtihatta harekâta iştirak edecek kimselerin evvelden hazırlanan plan 
gereğince görevleri mahaline ve fiiliyata geçmeleri ile icranın başlamış olacağı 
belirtilmektedir, yani hükümetin devrilmesi için önce bir darbe planı hazırlanacak. Bu darbe 
planı doğrultusunda darbenin kararlaştırıldığı tarihte fiiliyata geçilerek cebir ve şiddet 
yöntemleri uygulanacak. Dava dosyası içerisinde darbe planı olarak herhangi bir plan zaten 
söz konusu olamaz çünkü böyle bir düşünce darbenin d si düşünülmemiş. Böyle bir plan 
mevcut olmadığı gibi darbe yapılmasına dair ne bir irade ne bir istek var.

 Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetlerine bakılacak olursa hükümetin darbeyle 
devrilmesi veya bir şekilde ortadan kaldırılması veya cebir kullanılması diye bir kelime 
geçmemiş bir cümle yok. Yapılan her şey işlemle yapılmış, işlem dosya üzerinde. 28 Şubat 
sürecinde darbenin adı bile olmamış. Yine Profesör Doktor Sami Selçuk'un 22 Haziran 2013 
tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan yazısında dış dünyaya yansıyan bir zor bulunmadığı söz 
gelimi toplantı yaparken hükümeti kuşatma, tehdit ya da silah çekmek gibi bir zor eylemi söz 
konusu olmadığı sürece 5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde suçun 
oluşamayacağını, zor kullanma davranışının dişlerde, kafaların içinde kalmayarak gözle 
görülür elle tutulur biçimde dış dünyaya somut ete kemiğe bürünmüş olarak yansıtılması 
gerektiğini açıkça tekrar ifade etmiştir.

Ceza hukuku hocası tanınmış hukukçu Profesör Doktor Ersan Şen'in Suç Örgütleri 
isimli kitabının 114 ve 115'inci sayfalarında aynen okuyorum: "Cebir ve şiddet kullanarak 
Anayasa'yı ihlal, meclis veya hükümeti devirmeye teşebbüs fiillerinin icrasında suçun işlenme 
plan ve programında yer alan cebir ve şiddete örneğin bombalama yıkıp yakma, kurşunlama, 
kundaklama, silahlı güç göndermek suretiyle meşru otoriteyi veya ve kamu görevlilerini 
göreve terke zorlama gibi cebir ve şiddet hareketlerine başlanmış olmasının gerekli 
olduğunu, plan ve programın cebir ve şiddete yani kuvvet kullanmak suretiyle icraya 
konulmasının gerekeceği, Türk Ceza Kanunu'nun 309, 311 ve 312'nci maddelerinde tehdit 
unsurunun unsuruna bir icra hareketi olarak yer verilmediği, cebir ve şiddete 
başvurulmadığı takdirde suçun hazırlık hareketi aşamasında kaldığının kabülünün 
gerekeceğini açık seçik olarak ifade etmiştir.

 Refahyol Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmaya yapmasını 
engellemeye  yönelik dış dünyaya yansımış yansıyan cebir ve şiddet içeren ne bir eylemim ne 
bir fiilim ne bir sözüm, ne bir lafım var. Irade ve eylem birliği içerisinde olduğuma dair de 
dava dosyasında içinde hiçbir bilgi belge yok.  28 Şubat sürecinde cebir ve şiddete maruz 
kalan hiçbir kişi kurum ve kuruluş yoktur. Meclis, hükümet ve anayasa yerli yerindedir. 
Dönemin Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel, Darbeleri Araştırma Komisyonu'na 
verdiği ifadede 18 Haziran günü istifasını sunmak üzere gelen Erbakan'a Başbakanlığı 
bırakması hususunda baskı olup olmadığını sorduğunu Erbakan'ın olmadığını belirttiğini 
beyan etmiştir. Vatan Gazetesi 8 Haziran 2012 tarihli sayısı.

 Iddianamenin 1307'nci sayfasında 4 Şubat 1997 günü tank ve zırhlı araçların 
Etimesgut Zırhlı Birlikler ve Tümen Komutanlığı hareketle Sincan şehir merkezinden 
geçmeleri hükümeti ve toplumu tehdit olarak değerlendirmişse de tankların ve zırhlı araçların 



  

Sincan şehir merkezinden geçmeleri hükümeti korkutmuş, tehdit etmiş olsaydı hükümet ertesi 
gün istifa ederdi. Zırhlı araç ve tankların 4 Şubat 1997 günü Sincan şehir merkezinden 
geçmeleri hükümet üzerinde hiçbir korku ve kaygı yaratmadığı içindir ki 4 Şubat 1997 
günü takip eden günlerde herhangi bir istifa olayı gerçekleşmediği gibi bilindiği üzere 
tehdit teşkil ettiği iddia olunan söz veya davranışın, muhatabı üzerinde mutlaka korku, 
tehdit yaratması lazım, yaratmamışsa tehdit suçu oluşmaz. Ayrıca askeri müdahalelerde 
tank ve zırhlı araçlar Sincan'dan da yürümez benim gördüğümüz kadarıyla. Kızılay ve 
Bakanlıklar'da  belli yerlere çevrili olarak bulunur. Bu geçitte ben görmedim, arkadaşlarım 
dedi bu televizyonda tankların namluları kapalıymış efendim, kapalı namlularla geçiyorlar. 
Kaldı ki tatbikat amaçlı tank geçişlerinin Genelkurmay Başkanlığı ve Batı Çalışma Grubu'yla 
bir ilgisi de yoktur.

 Başbakan sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 18 Haziran 1997 tarihinde 
hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na sunması tamamen Refah Partisi'yle Doğru Yol Partisi 
arasındaki ortak hükümet protokolünün gereğinin yerine getirilmesine yöneliktir.

 28 Haziran 1996 günü Refah Partisi'yle Doğru Yol Partisi'nin imzaladıkları Ortak 
Hükümet Protokolü'nde Başbakanlığın Doğru Yol Partisi'ne geçmesi öngörülmüş ve protokol 
bende var efendim ve bu hususta her iki parti mutabakata varmıştır. Nitekim 19 Haziran 1997 
tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakan sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan 
tarafından dönemin Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'e sunulmuş bulunan Bakanlar 
Kurulu'nun istifasına dair dilekçede aynen; Refah Partisi'yla Doğru Yol Partisi'nin 28 Haziran 
1996 günü Aralığında imzaladıkları Ortak Hükümet Protokolü ve ekleri belgesinde taahütlere 
uygun olarak 28 Haziran 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu listesini onaylamanızla kurulan 
54'üncü Cumhuriyet Hükümeti bugüne kadar yaklaşık bir yıldan beri bütün gücüyle 
devletimizin yücelmesi, ülkemizin kalkınması ve halkımızın refahı ve uyum içinde başarıyla 
çalışmıştır. Bu uyumsuzluk söz konusu da değil. Refah Partisi'yle Doğru Yol Partisi 
arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak bu bir yıllık süreden Başbakanlık Doğru Yol 
Partisi'ne geçebilmesi için yapmış olduğumuz taahhüte ve iki parti arasındaki mutabakata 
uymak üzere Başbakanlık'tan istifa ediyorum diyor, sayın Cumhurbaşkanı da bunu uygun 
görüyor. Istifa dilekçesinde baskı, zorlama, cebir, şiddet, tehdit hiç söz edilmemiş sayın 
Cumhurbaşkanı'nın ikazı üzerine bile hayır bir baskı yok. İstifanın iki parti arasında yapılmış 
olan protokol gereği Başbakanlığın bir yıl sonra Doğru Yol Partisi'ne geçmesi için olduğunu 
gayet net ve açık olarak ifade etmiştir. 

Nitekim dönemin Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel eğer hükümeti kurma 
görevini, kurma görevini koalisyon ortaklarından Doğru Yol Partisi Genel Başkanı sayın 
Tansu Çiller'e vermiş olsa idi ki onun yetkisinde Refahyol Hükümeti Başbakan 
Başyardımcısı değişmiş olacak ve aynen devam edecekti. Refahyol Hükümeti'nin sona 
ermesi dönemin Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in hükümeti kurma görevini 
Anavatan Partisi Genel Başkanı sayın Mesut Yılmaz'a vermesinden kaynaklanmıştır.

 Demokratik usüllere uygun olarak hükümet değişikliği olmuştur. Yani bu dava 
açılabilecek miydi? Yani sayın Cumhurbaşkanı gerçekten şeye verseydi sayın Tansu Çiller'e? 
 Dönemin Cumhurbaşkanının takdirinde Anayasa'ya göre takdirinde olan böyle bir sorun 
Silahlı Kuvvetler'e nasıl mâledilebilir?

 Dönemin Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel 4 Mart 2009 tarihinde Vatan 
Gazetesi'nde yayınlanan röportajında 28 Şubat'ın darbe olmadığını 29 Şubat günü hükümetin, 
parlementonun, Anayasa'nın yerli yerinde olduğunu, 12 Mart 2009 tarihli gazetede 
yayınlanan röportajında da 28 Şubat sürecinde darbe endişesi duymadığını açıkça belirtmiş, 
Darbeleri Araştırma Komisyonu'na da aynı şekilde beyanlarda bulunmuştur. 

 Dönemin Adalet Bakanı ve Refah Partisi Yöneticisi halen Saadet Partisi'nde 
bulunan sayın Şevket Kazan'ın Refah Gerçeği adlı kitabının son nüshasını biz aldık piyasada 



  

yok efendim. Bu üç cilt halinde olan kitabın aslı burda. Emredilirse ben bunu sayın 
mahkemenize de arz edeceğim fakat eklerde zaten ilgili sayfalar var ama gerekli görürseniz 
kitabı aynen vereceğim. Bu kitabın 492'nci sayfasında 28 Şubat'tan sonraki ilk Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısı 31 Mart 1997 tarihinde yapıldı. Toplantıda toplantıdan dört gün önce 27 
Mart 1997 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Çiller'in Haziran Formülü başlıklı altında bir haber 
çıkmış. Bunu sayın Kazan söylüyor. Ayrıca makalede yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde 
Çiller'in hükümet ortağına adeta bir gözdağı verme havası içinde olduğu hissediliyordu. 
Haziran'da ya Başbakanlık verilir ya da krize gidilir şeklindeki Çiller'in bu sözü bazıları 
tarafından Erbakan'a karşı bir ultimatom olarak tefsir ediliyordu. Oysa meselenin aslı Refah 
Partisi'yle Doğru Yol Partisi arasında imzalanan bir protokolün hükmünün Çiller'in böylesine 
dumanlı bir havada fırsatçılık yoluyla uygulamaya koydurmak istemesinden ibaret. 
Gazetedeki haberi görünce hocayı uyardım, hocam Tansu Hanım herhalde Haziran'da 
Koalisyon Protokolü'nün dördüncü maddesinin işletilmesini talep edecek, buna hazırlıklı 
olmalıyız dedim. Erbakan Hoca uyarımı tebessümle mukabele etti. Sayfa 495, aynen; 
Erbakan Hoca 28 Mayıs 1997'de yaptığımız Refah Partisi Başkanlık Divanı Toplantısı'ndan 
sonra erken seçime gitmek şartıyla Başbakanlığı Tansu Çiller'e devredeceğini hatırlamış 30 
Mayıs 1997 günü ise Erbakan ve Çiller Başkanlığı'nda bir araya gelen Refah Partisi ve Doğru 
Yol Partisi yetkilileri görev değişikliği için bir protokol hazırlanmasında karar kılmışlardır. 
Bir gün sonra 31 Mayıs 1997 günü Doğru Yol Partisi'nden Rıza Çalı, Bekir Aksoy, Nevzat 
Ercan, Saffet Arıkan Bedük; Refah Partisi'nden Süleyman Arif Emre, Fehim Adak, Salih 
Kapusuz bir araya gelerek yeni oluşum için aralarında bir geçici protokol imzaladılar. 
Protokole göre Başbakanlık görevi 18 Haziran tarihinde Doğru Yol Partisi'nde devredilecek 
yani efendim bu 18 Haziran tarihi çok önemli. Şimdi bazı yani kötü yorumculara göre sanki 
efendim brifingler yapılmış, bu brifinglerden sonra hükümet ortağı korkmuş bunu aman 
hemen hükümeti devir hayır. Üç ay önce 18 Haziran tarihi tespit ediliyor. Devir teslim tarihi 
yani hükümeti devretme. Burda çok samimi bir açıklama var. Yani biz buna inanmayacağız 
da kime inanacağız efendim.

 Sayın Erbakan'ın sırdaşı, 18 Haziran 1997 tarihinde Doğru Yol Partisi'ne 
devredilecek ve bu tarihten önce Siyasi Partiler Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılacak. 
Erken seçim tarihi Başbakanlık görevinin devrinden önce ortaklar arasında tespit edilecek 
seçim kararı yeni kurulacak olan Çiller Başbakanlığı'ndaki hükümetin güven oylamasından 
sonra meclisten çıkarılacak. Ayrıntıya bakın efendim, kitabın 577'nci sayfasında aynen; 
Erbakan Hoca'nın istifası üzerine, biz partisinden istifa edenlerin ANAP'a geçmesi nedeniyle 
Doğru Yol Partisi'nin üçüncü parti konumuna düşmesine rağmen görevi yine de Tansu 
Çiller'e verilebileceğini ümit ediyordu. Gazeteler Erbakan'ın istifasından bir gün sonra 
Çankaya'nın programını açıklıyorlardı. Randevu üzerine ANAP  ve DSP liderleri her iki lider 
refahsız bir hükümet için bir araya geldiler. Her iki lider de görevin Mesut Yılmaz'a 
devredilmesi gerektiğini söylediler. Muhalefetin alternatif ortaya koymaması durumunda 
Demirel hükümeti kurma görevini Çiller'e verecekti. 566'ncı sayfasında aynen 283 
milletvekilinin imzasını muhtevi deklarasyonun Cumhurbaşkanı'na sunulduğu 25 Haziran 
1997 tarihinde durum aynen şöyle idi; Refah Partisi 155, Anavatan Partisi 159, Doğru Yol 
Partisi 114, DSP 67, CHP 49, BBP 8, DTP 7, Bağımsız 19, boş 2. bunu bertaraf etmenin tek 
çıkar yolu ise, Büyük Birlik Partisi'yle anlaşıp yeni bir hükümet kurarak erken seçime 
gitmekti. Bir erken seçimin olasılığı karşısında Başbakanlığın Tansu Çiller'e 
devredilebileceği hususu Refahyol Hükümeti kurulurken Koalisyon Protokolü'nde de yer 
almıştı. 

Önemli olan diğer bir husus 669'uncu sayfayı aynen okuyorum, aynen; 54'üncü 
hükümetin bir diğer ifadeyle Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifasının sebebi bakın burası 
çok önemli efendim, Doğru Yol Partisi'nden vaki istifalar sebebiyle hükümetin arkasındaki 



  

parlemento desteğinin son derece kritik hale gelmesiydi, zira o günlerde  Refah Partisi'nin 
milletvekili sayısı hala 160 lardayken yani tehdite maruz kaldığı iddia edilen Refah Partisi 
milletvekilinde kayma yok, Doğru Yol Partisi'nin milletvekili sayısı 132'den 110'lara 
düşmüştür. Iki partinin toplam milletvekili sayısı 270 civarında iken meclisin salt çoğunluğu 
276 idi. Yani iki partinin toplam milletvekili salt çoğunluğunun altında idi, şeklindeki 
açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Şevket Kazan, 28 Şubat döneminin Adalet Bakanı'dır ve 
Refah Partisi'nin üst düzey yöneticisidir. Refah Gerçeği isimli kitabının 502'nci sayfasında 
Erbakan'ın istifasının bakınız burası, herhangi bir baskı, dayatma sonucu değil diyor.

 Tamamen iki parti arasında önceden imzalanan bir protokol gereğidir diyor. Yani 
bunu açık seçik yazmış efendim. Nitekim kitabın 669'uncu sayfasında da Erbakan'ın 
istifasının sebebinin Doğru Yol Partisi'nden vaki istifalar sebebiyle hükümetin arkasındaki 
parlamento desteğinin son derece kritik hale gelmesi olduğunu belirtip istifayı değerlendirmiş 
ve istifasının arkasında bakın şöyle diyor; bir baskı, dayatma bulunmadığını bir başka açıdan 
söylemek suretiyle 28 Şubat sürecinin bir darbe olmadığını açık ve net olarak ifade ediyor 
efendim. Nitekim Refah Gerçeği isimli kitabın 461'inci sayfasında 28 Şubat'ın bir darbe 
olmadığını söylüyor. Keza aynı sayfada 28 Şubat'ın bir muhtıra olarak da kabul 
edilemeyeceğini söylüyor. 

Bir Batı Çalışma Grubu emirlerini ben bilmiyorum, muttali olmadım özellikle Batı 
Çalışma Grubu Eylem Planını da adli müşavirliğe verildiği iddia edilen hiçbir icra görevini 
yapmadım. Iki, 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılmadım, katıldığımı hatırlamıyorum, 
böyle bir konuşma da yapmadım, nitekim arz ettiğim gibi bu belgeyle zaten  sahte olduğu 
ortaya çıktı. Üç Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 12 Nisan 2011 ve karar ve 2011/151 karar 
esas 2011/42 sayılı içtihadında belirtildiği üzere ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden 
biri olan kuşkudan sanık yararlanır kuralı uyarınca bir kişinin bir suçtan cezalandırılmasının 
temel koşulu suçun kuşkuya yer vermeyecek bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. 

Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam aydınlatılmamış olaylar ve iddialar aleyhe 
yorumlanarak  mahkumiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkumiyeti yargılama sürecinde 
toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve fakat diğer kısmı gözardı edilerek ulaşılan 
ihtimali kanıya değil kesin ve açık ispata dayanmalıdır. Bu ispat hiçbir kuşku ve başka bir 
oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak bir 
kişiyi cezalandırmak ceza yargılamasının en önemli amacı olan maddi gerçeğe ulaşmadan 
varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında 
mahkumiyet büyük ve küçük bir olasılığa değil her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe 
dayanmalıdır ancak adli hataların önüne geçilmesi böyle oalbilir tek yol budur denilmektedir. 
Genelkurmay Başkanlığı'nca desteklenmeyen Cumhuriyet Savcısı'nın iddianamesindeki 
iddiaların kişisel yorumlara ve varsayımlarla kanıtlanmaya çalıştığı çok açıktır.

Adli Müşavirliğin görevleri yukarda belirttiğim yasaların açık hükümleriyle 
belirlenmiştir. Adli Müşavir komutan değildir, hukuk biriminin başıdır, icra görevi yoktur, 
danışma birimidir icra görevi verilemez. 

 Ceza yargılamasının temel şartları olan sanık delil bağı, suç fiil bağı ve suç delil 
bağı yoktur. Yukarıda  arz ve izah edilen nedenlerle "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekillerini 
Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etme" suçuna iştirak ettiğime daira 
mahkumiyetime yeterli her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı nedenlerin bulunmaması 
nedeniyle yargılama sonunda beraatime karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim."

"Başsavcılığımızda müdafiniz huzurunda vermiş olduğunuz ifadenizde 10 Nisan 
1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına ilişkin belgeyle ilgili olarak belgeyi ilk defa 
gördüğünüzü söylemişsiniz. Belgenin dördüncü maddesinde ülke genelinde kitle örgütleriyle 
iletişim kurmaktan bahsedilmesiyle ilgili olarak laiklik karşıtı davranışlarda bulunduğu 
düşünülen üniversitelere ilişkin YÖK Başkanlığı ile irtibata geçildiğini zaten Genelkurmay 



  

temsilcisinin aynı zamanda YÖK Denetleme Kurulu üyesi olduğunu, kitle örgütleriyle 
Genelkurmay arasında bir koordinasyon bulunduğunu söylemişsiniz. Burdaki 
açıklamalarınızda bu belgeyle ilgili bu şekilde beyanlara yer vermediniz. Neden 
kaynaklandığını ben öğrenmek istiyorum?"

"Soruşturma safhasındaki ifadem 8 Mayıs 2012'de gözaltına alındım. O gece 
kollukta sabaha kadar uyumadan bekletildim yani kollukta bana kötü davranmadılar onu 
demek istemiyorum fakat aşırı stres, uykusuzluktan sonra ertesi gün 9 Mayıs'ta savcılığa 
getirildim ve o yaşadığım yorgunluk, uykusuzluk özellikle uykusuzluk ve yorgunluk 
nedeniyle gerçekten şok olmuş durumdaydım ve beyan ettiğim o yoruma yönelik şeyleri 
kesinlikle kabul etmiyorum  ve şimdi beyanlarımın geçerli olduğunu söylüyorum. Ben o 
yorumları  yaptığımı zannetmiyorum tabi hatırlamıyorum hiçbir şey ama kabul etmiyorum."

"Yani yorgun olduğunuzu söylediniz fakat hani gösterilen belgelerin bazılarında bu 
şekilde beyanda bulunmanıza rağmen bazılarını da hatırlamadığınızı bu belgeyi 
görmediğinizi söylemişsiniz. Hani ben de ifade verirken bu konuda elbette bütün gözaltına 
alınan kişiler belli bir stres belli bir yorgunluk, yorgunluğa maruz kalabilirler fakat ifadenizde 
bazı belgeler için hatırlamadığınızı veyahut görmediğinizi söylerken bazı belgeler için bu 
şekilde açıklamalar yaptığınız için ben beyanlarınızın müdafinizin huzurunda sağlıklı bir 
şekilde verdiğinizi değerlendiriyorum. Bu kapsamda 6 Mayıs 1997 tarihli belge ile ilgili 
Genelkurmay İGHD Plan Şubesi'nce kaleme alındığını söylemişsiniz. O tarihte ülkemizin çok 
büyük bir irticai tehdit altında olduğu, tespitlerin oldukça abartılı olduğu, katılmadığınızı 
halen dahi aynı görüşte olduğunuzu söylemişsiniz. Tespitlerin demokrasiye aykırı olduğunu 
belirtmişsiniz. Şimdi isterseniz verdiğiniz cevaba göre diğer ifadeler, diğer belgelerle ilgili 
ifadelerinizi de okuyayım. 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı 
konulu belge ile ilgili belgeyi ilk defa gördüğünüzü söylemişsiniz. Eylem planındaki 
faaliyetlerin bir kısmının abartılı ve hukuka aykırı olduğunu, yasal dayanağının 
bulunmadığını söylemişsiniz. Batı Eylem Planı'nın içeriğine ve icra edilmek istenenlerde 
mevcut hükümetin demokratik yoldan yıkılmasının istendiğinin anlaşıldığını belirtmişsiniz. 
BÇG'nin mevcut yapısının J Başkanları Temsilcilerinden oluıştuğunu, faaliyetlerini 
Genelkurmay İGHD Başkanlığı'nda yürüttüğünü belirtmişsiniz. Yine BÇG'nin Genelkurmay 
Başkanı'nın talimatı olmadan kurulamayacağını, kurucu olarak Çevik Bir'in adı gözüküyorsa 
da BÇG'nin Kuvvet Komutanları'nın mutabakatı ile Genelkurmay'ın Genelkurmay 
Başkanlığı'na arz edildiğini belirtmişsiniz. 28 Şubat döneminde yaşananların normal bir 
süreç olmadığını yine genel bir ifadenizin son kısmında, tankların Sincan'da yürütülmesinin 
son derece sakıncalı ve yanlış algılara yol açabileceğini düşündüğünüzü, bu dönemde aktif 
rol alan Batı Çalışma Grubu'nun Genelkurmay Başkanı'nın izni olmaksızın kurulabileceğini 
düşünmediğinizi belirtmişsiniz. Yine burada açıklamaya yer vermediğinizi veyahut 
reddettiğiniz belge ile ilgili olarak sizin beyanınız değil ama, Yıldırım Türker'in beyanı var. 
10 Nisan tarihli belgenin belgede bahsedilen belgenin 9-a maddesinde bahsedilen kriz 
masasının daha önceden teşkil edildiğini belirtmiş, Çetin Doğan aynı belgeyle ilgili kriz 
masasının komuta kademesini bilgilendirmek amacıyla teşkil edildiğini, bütün olaylara karşı 
Genelkurmay'da kurulduğunu belirtmiş. Mustafa Kahramanyol konusuna değindiniz müşteki 
ile ilgili. Bu konuda iddianame de var. Tanık Nurcan Akçay 26.6.2012 tarihli yeminli 
beyanında Mustafa Kahramanyol'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dosyasına delil 
oluşturmak için para ve iş vaadiyle dilekçe, kendisine dilekçe yazdırıldığını belirtmektedir. 
Evet bu konularda ekleyeceğiniz bir husus yahut da söyleyeceğiniz bir konu var mı? 

"Sayın savcı şimdi demin arz ettim o aşırı stres yorgunluk hatta bu yaşımda bile 
korku ve baskı ile karşı karşıyaydım. Yani hiç aklınıza gelmiyor gözaltına alınacağız. Benim 
yani konumum itibariyle olsun, başka arkadaşlarım olsun hani fakat birdenbire bu şoka 
uğruyorsunuz aradan 10-15 sene geçmiş o tarihte inanın savcılık bana belgeleri gösterip 



  

çekiyor yani ben o belgenin daha içine nüfuz edemedim bile. O yoruma dayalı benim 
sözlerim geçerli değildir. Ben orada o yorumu yapacak konumda değilim ve beni 
ilgilendiren bir konu da değil, görevlerimle de ilgili değil. O bakımdan onu kabul 
etmiyorum. Burdaki söylediklerimle zaten orda belgeleri kabul etmeyişim arasında da bir 
uyum var aslında ama yorumuma katılmıyorum bir kere benim tarzımda hükümetin 
devrilmesi diye bir sözcük olamaz. Devrilme sözcüğünü ben hiç kullanmam. Hükümet 
değişikliği demiş olabilirim, o kelimeyi de reddediyorum. Demokratik yolla hükümeti 
devirmek yerine hükümet demokratik yolla hükümetin değişmesi bu gayet doğal bir şey."

"Biz şimdi ifade alırken bu ifade tutanaklarında da belirtilmiştir, belge gösterildi, 
belgeyi veriyoruz size incelettiriyoruz siz de inceliyorsunuz, bakıyorsunuz ondan sonra 
değerlendiriyorsunuz ifadeyi o şekilde yazdırıyoruz, bir. Bir de bizim ifadelerimiz alırken 
özellikle bu soruşturmada katiplerimizin bize söylediği askerler ifadelerini imzalamadan 
önce iyice inceliyorlar şeklindeydi. Bu konunun da dikkate değer olduğunu düşünüyorum."

" Sayın savcım  Tamer Tatar'ın getirdiği belgeleri gösterdiniz bana onların hepsi 
belge bile değil, ciddiyeti şüpheli yani, ben ne ıslak imzalı bir şey gördüm ne de gerçek 
belgeyi gördüm. Yani bunu bu şekilde düzeltmek istiyorum."

"Özellikle yargı mensuplarına verilen Genelkurmay'da verilen brifinglerle ilgili 
özellikle siz hukukçu olmanız nedeniyle brifinge katılan gerek adli yargı mensuplarından 
gerek yüksek mahkeme başkan ve üyelerinden de hani belki tanıdıklarınız vardır en azından 
tanımasanız bile, öncelikle bu brifinge siz de katıldınız mı? "

"Dinleyici olarak katıldığım iddianame yazıyor ama ben katılmış olabilirim kesin 
hatırlayamıyorum."

"YÖK'te Genelkurmay Başkanlığı'nın temsilcisinin bulunduğu söyleniyor. bu kuruma 
Genelkurmay emekli olduktan sonra Genelkurmay Başkanlığı'yla hiçbir emekli ilişkisi 
olmamış emir komuta ilişkisi olmamış emekli Korgeneral Erdoğan Öznal orada Genelkurmay 
Başkanlığı'nın temsilcisi olarak mı görev yaptı yoksa YÖK'ün normal elemanı olarak mı 
görev yaptı? Şimdi burda Genelkurmay Başkanlığı'nın temsilcisi demek onun görüşlerini, 
onun düşüncelerini aksettiriyor onun emir komutasında işler yapıyor anlamını taşımakta 
Erdoğan Öznal Genelkurmay Başkanlığı'nın temsilcisi olarak mı görev yapıyordu yoksa 
Denetleme Genel Kurulu'nda görevi normal YÖK'ün bir elemanı olarak hiçbir bağı 
Genelkurmay Başkanlığı'ndan olmayan bir şekilde mi yürütüyordu ? "

" Ben bu konuyu kesin olarak bilmiyorum gerçekten  sanki emekli olduktan sonra 
oraya gitti, dolayısıyla Genelkurmay'la ilişkisi olmaması lazım."

"Biz burda şahısları yargılamıyoruz, darbe nosyonunu ve olgusunu yargılıyoruz . 
Batı Çalışma Grubu, İnönü Salonu'nda ve diğer salondaki toplantılarda bizzat katıldınız mı 
emir komuta çerçevesinde bir emir aldınız mı?  Bu salonda alınan emirler nelerdir?4 
Şubat'la birlikte Cunta'nın oyuncak veya takdik niteliğine Sincan'da yürütülen tanklar 
hayatın olağan akışına aykırı mıdır, değil midir 4 Şubat ve ondan öncesi sonrası kesif bir 
şekilde birtakım belgeler ve bilgiler oynanıyor, Batı Çalışma Grubu belgesi irticayla 
mücadele bilmem Batı Çalışma Konsepti bunlar hayatın olağan akışına aykırı mıdır değil 
midir? Siz de bunlara müdahil olarak bulundunuz mu? Etkin bir göreviniz var mıdır? Siz de 
bunlara emir komuta çerçevesinde katıldınız mı?"

" Batı Çalışma Grubu çalışmalarına katılmadığımı söylemiştim. Diğer konular 
yoruma ilişkindir. Cevap vermek istemiyorum. Beni, görevimi aşar, sınırlarımı aşar."

" Genelkurmay'da irtica tehdit algılaması ve tespitini kim ya da kimler 
yapmıştır?"

" İrtica tehditini kim veya kimlerin yapmış olduğunu ben bilmiyorum. Benimle ilgili 
bir konu değil, benim görevim sınırlarının dışında olan bir husus."



  

" Silahlı Kuvvetler mevzuatında irtica, laiklik karşıtı eylemlerle ilgili olarak 
kurumsal olarak kişisel olarak bir kişiye böyle bir görev tanımlanması yapılmış mıdır? "

" Bilmiyorum efendim benim saham değil, görev saham değil. "
" Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ordudan ilişiği kesilen subay ve astsubaylar 

arasında yasadışı irticai örgütlerle ilişkisi olduğu tespitiyle ihraç edilenler var. Yasadışı 
irticai örgütlerle ilişkisi olmak, üyesi olmak bir suç tasnifi bir suç ithamıdır suç 
tanımlamasıdır. Bunlarla ilgili bir kamu görevlisi suça muttali olduğunda suç duyurusunda 
bulunmak zorundadır, bulunmaz ise suç işlemiş sayılır. Bu nedenle ihraç edilenler hakkında 
yaş kararıyla örgüt üyeliği nedeniyle ihraç edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş 
mudur? Neden bulunmadınız?  "

"Yani yaş kararıyla emekliye sevkedilenler hakkında söyleneyecek kanun ve 
yönetmelik hükümlerine göre çok şey bir şeyi özellikle açıklamak istiyorum. Burada yaş 
kararıyla emekliye sevkedilenler hakkında herhalde adli soruşturma açılması gerektiğine 
dair savcılık görüşü var. Ben 1962 yılı Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum.Cezai işlemler 
ile idari işlemler arasındaki fark. İdari işlemlerin nedeni behamehal cezai soruşturmadan 
geçmez aksi taktirde kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal edersiniz yani yargının vesayeti altına 
sokarsınız yürütmeyi, yürütmenin altında idare var, idare ne? Genelkurmay. İdari işlemlerin 
beş tane nedeni var. Yetki, sebep, şekil, konu, maksat. Bu idari işlemlerin herhangi bir unsuru 
ihlal edilmişse idare işlerini yapar. Nitekim 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci 
maddesinde ve disiplin yönetmeliğinde bakın tavsif şudur  disiplin suçu ayrıdır ceza davasına 
konu cürüm bizim cürüm veya kabahat dediğimiz suçlar apayrıdır. Yani bir insanı devlet 
memurluğundan çıkartmak veya Silahlı Kuvvetler'den ihraç etmek için her halükarda adli 
mercilere yani, ceza davası açacaksın, bunun sonucunu bekleyeceksin ondan sonra ihraç 
edeceksin diye ne hukukta ne Yerleşmiş Danıştay Kararları'nda böyle bir şey var. Danıştay 
kararları tamamen aksinedir. Hiçbir idari işlemin sebebi mutlaka ceza yargısının sonucu olur 
diye bir karar da yoktur, literatürde de yoktur, doktrinde de yoktur, uygulamada da yoktur. 

 Şimdi bu Silahlı Kuvvetler'den çıkarma işleminin sebebi disiplinsizliktir, 
dolayısıyla birinci ikinci üçüncü sicil amirleri Silahlı Kuvvetler amiri, ihraç işlemlerinin 
ekleri incelendiğinde yani belge yönetmeliğe göre bir veya birkaç belge diyor şimdi bu 
belgelerin hiçbirinde mutlak bir suç unsuru yoktur. Duyum, şimdi duyum ceza yargısında 
esas olamaz, duyum yorumdur. Duyum bir efendim değerlendirmedir, değerlendirme ceza 
yargısının konusu olamaz ama idare hukukunun konusu olur. Burda idare birinci ikinci 
üçüncü sicil üstleri, Silahlı Kuvvetler'de kalması uygun değildir dedikten sonra bu yetkili 
amir bunlardır. Sonra Kara Kuvvetleri, Deniz veya Hava Kuvvetleri'nde neyse Jandarma 
Genel Kuvvetlerde bir kurul var yönetmeliğimize göre. O kurul kurmay başkanlığının 
başkanlığında toplanır personel başkanı başkan olmak üzere bütün daire başkanları, kuvvet 
adli müşavirleri, kuvvet hukuk işleri müdürleri de katılır ve o kişi bütün belgeleriyle 
incelenir. Eğer Silahlı Kuvvetler'de kalması uygun değildir şeklindeki amirlerin kanaatine 
iştirak edilirse, konu Kuvvet Komutanı'na çıkarılır. Kuvvet Komutanı da onaylarsa, 
Genelkurmay'a gelir. Genelkurmay Personel Başkanlığı'na gelir, Personel Başkanlığı 
yönetmelik gereği Adli Müşavirliğe koordine eder. Biz idare hukuku esaslarına göre yalnız 
yetki ve şekil yönünden inceleriz. Bu ne demektir? Yerindelik denetimi yapamam ben. Ne 
personel başkanlığı yapar ne ben yapabilirim ne de ikinci başkanım yapar. Yapamayız. Yani 
bu insan Silahlı Kuvvetler'den çıkarılması gerekir mi gerekmez mi o beni ilgilendirmez, ben 
bakarım sicil üstleri var mı doğru mu karar  yazılmış mı, imzalanmış mı, kurul başkanlığı 
toplanmış mı, kurul tutanağı var mı, oylama yapılmış mı, oy birliğiyle mi olmuş, oy 
çokluğuyla mı o önemli olmamakla birlikte buna bile bakarız. Ondan sonra biz şekil 
incelemesine bakarız. Budur şekil incelemesi. Idare hukuk idare işlemlerinde olan konu 
maksat amaç bizi ilgilendirmez o sayın Genelkurmay Başkanı'na arz edildiği zaman sayın 



  

Genelkurmay Başkanı da tabi bakacak buna eğer tamam derse Yüksek Askeri Şura'ya girer 
bakın karar onundur bizim değil. Demezse iade edilir dosyası, devam eder göreve. Şimdi en 
son kararı da eğer Yüksek Askeri Şura'ya havale etmişse sayın Genelkurmay Başkanı, 
Genelkurmay  Yüksek Askeri Şura'nın 15-16 üyeleri Başbakan ve Milli Savunma Bakanı 
dahil olmak üzere oylama yapılır ya oy birliğiyle oy çokluğuyla ya Silahlı Kuvvetler'den 
ihraç edilir. Yani burada başka türlü değerlendirmek adli soruşturma yapılmasını istemenin 
ben gerçekten anlayamıyorum yani hukukçu olarak da çok üzülüyorum bunu anlatamamaktan 
dolayı. "

" Yasadışı örgüt üyeliği suçu, ceza kanununda tanımlanmış bir suçtur. Örgüt üyeliği 
suçu disiplin cezasının yanında adli soruşturmayı gerektiren de bir eylemdir aynı zamanda. 
Niçin Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış bir suç nedeniyle birileri YAŞ kararlarıyla ihraç 
edilirken Ceza Kanunu'nda tanımlanmış bir suç nedeniyle diyorum. Idare Hukuku'nun 
konusundan bahsetmiyorum. Açık ve net. Ceza Kanunu'nda Askeri Ceza Kanunu'nda 
tanımlanmış bir suç nedeniyle YAŞ kararıyla ihraç ederken bu sanıkla ilgili bir suça muttali 
olduğunuz anlaşılıyor. Bununla ilgili niçin soruşturma talebinde adli makamlara ihbarda 
bulunmadınız diyorum."

" Benim görevim değil efendim suç duyurusunda bulunmak. O, o amirinin görevidir. 
O amir bir suç işlendiği öğrendiği andan itibaren suç ihbarında bulunulur. Askerlerin ayrı 
kanunu var. Efendim bakın askeri prosödürde Cumhuriyet Savcılığı'nda olduğu gibi adli 
mekanizmada olduğu gibi Cumhuriyet Savcısı gibi biz el koyamayız. Bu suçtur ancak sıralı 
amir suç işlendiğini öğrendiğinde bize suç ihbarı bulunursa biz buna vaziyet eder, soruşturma 
açtırırız. Yani bizim adliye sivil adliyeyle farkımız budur. "

"O dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni darbeci gibi, darbe zemini hazırlamak gibi 
kamuoyunda ciddi itham altına, zam altına sokan bu tür manşetlerle ilgili suç duyurusunda 
bulundunuz mu, tekzip ettiniz mi, neden? "

" Elbette suç duyurusunda bulunduk, Silahlı Kuvvetler'e yapılan hakaretler, bana suç 
ihbarı şeklinde gelirse ki benim daha önce de arz ettim, benim altyapım basını takip edemez. 
Bunlar ihbarla gelir. Nerden gelir? Basın dairesinden veya J Başkanlıklarından. Gelmişse 
mutlaka yapmışımdır ama neden yapmışımdır? Çünkü adli yargıyı ilgilendiriyor, askeri 
yargıyı değil. Askeri yargıyı ilgilendirse gine yapmam sıralı amirlerini beklerim. Bizi asad 
eder, disiplini alt üst edersiniz yani her önüne gelen askeri şahsa suç ihbar eder de dava 
açarsa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin diye bir şeyi kalmaz. O yüzden özel hükümler 
getirilmiştir."

"İrticai, irticayla mücadele kapsamında mütedeyyinlerle mücadele edilmediği, dini 
siyasi amaçlarıyla, ticari amaçlarıyla kullananlarla mücadele edildiği yönünde beyanlarda 
bulunuldu sanıklar tarafından. Silahlı Kuvvetler mevzuatında bunları ayırmaya yönelik şu 
dindardır, şu siyasi amaçlarla kullanıyor, şu ticari amaçlarla kullanıyor diye objektif 
kriterler var mıdır Askeri Mevzuatta? "

"Ben bilmiyorum bu konuda benim görev sınırlarımın dışında zaten, bu konuda da 
herhangi bir bilgim yok."

"İddianamede ve iddianameye de bu atılan TSK mensuplarının Genelkurmay'dan 
getirilen şahsi dosyalarındaki YAŞ kararlarından yazıldı. Tespitler şöyle; şimdi bu tabi siz 
hukuk adamı olduğunuz için bu soruyu size tekrar sormak gerektiğini düşündüm, şimdi şu 
tespitler var; bakın devrim yanlısı islami görüş mensubu olduğu, şimdi ben bunu okuduğum 
zaman el-kaide gibi, silahlı Hizbullah örgütü gibi bir örgüt algılıyorum. Devam edelim. 
Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri 
benimsediği, bununla kalmayıp bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı, bakın burda 
Türk Ceza Kanunu'nda veya kanunlarında çok ciddi tanımlanmış ağır cezası olan suçlardan 
bahsediliyor. Bunlarla ilgili şahısların şahsi dosyalarına baktığımızda adli soruşturma 



  

konusu edilmediği anlaşılıyor. Bunun nedenini sormak istiyorum ben? 
" Tabii, ben açıkladım ama herhalde iyi açıklayamadım. Sayın Savcım burada 

bakınız, duyum hep duyum. Ceza yargısında kesin deliller gerekir. Burada nedir bu duyum."
" Efendim faaliyetlerde bulunduğu ve karıştığı ve faaliyetlerde bulunduğu deniliyor 

bakın duyum değil, tespitten bahsediliyor. "
"Duyuma dayalıdır efendim bu, bunu daha iyi tabii  diğer arkadaşlar da söylemesi 

lazım ama duyuma dayalıdır bu. Ya MİT ya Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat'ından 
alınan bilgilerdir. MİT verdiği bilgilerde altına yazar, adli soruşturmada kullanılamaz diye. 
Biz ortada somut bakın idare hukukuyla ceza hukukunun ayrı olduğunu demin arz ettim yani 
burda ha şayet somut delil olsa tabi ki dediğiniz doğru ayrıca adli soruşturma açtırırız. Burda 
yapılan disiplin hukukudur efendim. Disiplin hukukuyla ceza hukukunun alakası yoktur. Bu 
kararlar yargı denetimine açıktır idi o zaman kapalı idi. Bu davayla ilgisi yok. Sayın Savcım 
bir de bu davayla ne ilgisi var bunların."

"Davayla şöyle bir ilgisi var, BÇG'nin belgelerinde isterseniz onları tek tek 
söyleyebilirim. İrticai personelin temizlenmesi, içimizin temizlenmesi, bir çok bu şekilde 
ifadelere yer veriliyor. Bağlantı burada. 

"Genelkurmay Başkanlığı Psikolojik Harekât Grup Komutanı görev, yetki ve 
sorumlulukları yönergesi adı altında bir belge var, iddianameden ve o iddianamede 
psikolojik harekâtın ne olduğu tanımlanmış. Buna göre barış ve savaş dönemlerini kapsayan 
ve özellikle iç ve dış tehditin içiçe girdiği ortamlarda silahlı sistemlerin nüfus edemediği 
yerlere nüfus edebilmektedir şeklinde bir tanım yapılıyor. Dün de ifade veren Erol Bey emekli 
olduktan sonra hemen bir televizyon programında yapmış olduğu konuşmada hükümetin 
nasıl devrildiğini hangi süreçte kimlerle beraber çalışarak bu sürecin başarıya ulaştığı 
yönünde bir beyanatı olmuştu bu da iddianamede bulunmaktadır. Şimdi geçen savunmalarını 
veren sanıklara da sordum fakat malesef cevabını alamadım. O dönemde Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin demokrasi ve hukuk sınırları içerisinde hareket etmesi gerektiği yönünde 
yayınlar yapan ve hukuk dışı beyanlarda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensup kişileri 
eleştiren o dönemin Yenişafak, Akit Gazetesi, Yeni Asya Gazetesi hakkında bir sürü suç 
ihbarı Genelkurmay Adli Müşavirliği tarafından yapılmış. Hatta bu ihbarlar neticesinde Yeni 
Asya Gazetesi 30 gün süreyle yayın yasağı almış, Yeni Şafak Gazetesi Genel Merkezi yine 
basılmış sizin bahsettiğiniz o brifinglere katılıp ıı brifingleri alkışlayan 500 hakim ve savcının 
talimatıyla. Şimdi ben şunu sormak istiyorum siz savunmanızda inanıyorum bir hukukçu 
olmanız asabiyle de, duruşunuzdan dolayı da buna inanıyorum demokrasiye ve hukukun 
üstünlüğüne olan bağımlılığınıza da inanıyorum şuan itibariyle fakat 11 Haziran 1997 tarihli 
brifingden hemen sonra bazı gazeteler normalde demokrasi ve hukukun kokusunu aldığı 
ülkelerde çok gülünç kaçan ve toplumu tahrike, korkuya, paniğe sevk eden yayınlar Türk 
Silahlı Kuvvetleri aleyhine yayınlar yapıyor. Mesela örnek vereyim, 12 Haziran 1997 tarihli 
Sabah Gazetesi, şöyle bir manşetle çıkıyor; Türkiye Sizinle Gurur Duyuyor, hemen alt 
kısmında muhtıra gibi brifing yine aynı tarihli Cumhuriyet Gazetesi, Gerekirse Silahla 
Koruruz manşetiyle çıkıyor. Yine Milliyet Gazetesi Ordudan Son Uyarı manşetiyle çıkıyor ve 
Yeni Yüzyıl Gazetesi Ordudan Son İhtar; Radikal Gazetesi aynı tarihli, Gerekirse Silahla; 
Posta Gazetesi de Koruyacağız şeklinde manşetler çıkıyor ve o günkü nüshalarda da bazı 
köşe yazarları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçilmiş iktidara karşı gerekirse hukuk dışına 
çıkmaya hazır olduğu şeklinde yazılar yazıyor. Şimdi siz bir tarafta Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin hukuk dışına itmeye çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup kişiler hakkında 
yazı yazan gazeteler hakkında anında suç ihbarında bulunuyorsunuz, bir taraftan da Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ni hukuk dışına çıkmaya hazır olduğunu efendim korkutucu bir şekile 
kamuoyuna paylaşan gazeteler hakkında herhangi bir suç ihbarınız oldu mu, olmadıysa 
bunun gerekçesi nedir çünkü sizin yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı Temmuz 97 tarihli 



  

bir takdir belgeniz de var, bunu lütfen samimiyetle bir açıklayalım. O gazeteler hakkında 
anında suç ihbarında bulunurken ki o gazeteler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal 
kimliğini eleştiren yazılara yaz vermediği halde bu gazeteler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
hukuk dışına çıkmaya hazır olduğunu beyan eden çok açık bir şekilde ve toplumu da hem 
tahrik eden hem korkutan yayınlarla kamuoyunun önüne çıkıyor. Siz bu yayınlar hakkında 
suç ihbarında bulundunuz mu, bulunulmadıysa bunun gerekçesini personel azlığı gerekçesi 
dışında bir gerekçeyle sizden almak istiyorum. "

"Savunmamda açıkladım ama biraz daha anlaşılabilir şekilde açıklayayım. Siz 
birinci sorunuzda sanki suç duyurusunda bulunmak yani bu Silahlı Kuvvetler'e ağır 
hakaretlerde bulunan kişileri efendim baskı altına almak şeklinde bir değerlendirme yaptınız, 
yanlış anlamadıysam. Efendim suç ihbarları ben suç ihbarı yapmam, duyurusu yaparım, suç 
ihbarı bana gelir. Benim ne takip etme gibi bir görevim vardır ne de altyapım müsaittir. Şimdi 
bakınız biz konuyu yargıya havale ediyoruz. Buna kusur bulunuyor efendim niye yargıya, 
Cumhuriyet Savcısı'na gönderiyorum efendim, Cumhuriyet'in Savcısına. Mahkeme ne karar 
verir bilemem. Sonuçta geliyor inanın yarısından çoğu takipsizlik, beraat veya mahkumiyetle 
sonuçlanmıştır ama şimdi bu suç duyurusu neden suç oluyor, suç gibi izlenim yani baskı 
unsuru gibi gösteriliyor bunu anlayamıyorum bir. Buna cevap verdim birinci soruya 
sorunuza. Ikinci sorunuza cevap vereyim. Efendim demin de arz ettim ben basını takip 
etmem, bu konuda bana ihbar yapılmışsa elbette bulunurum dediğiniz doğrudur. Yani Silahlı 
Kuvvetler'in efendim müdahale gösterisi müdahaleye hazır gibi ya da efendim hukuk dışına 
çıkacak gibi bir izlenim varsa bulunmak lazım ama şuanda elimizde hiçbir evrak yok. 
Bulunmuş da olabilirim bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum efendim. Tek bir evrak yok 
bu konuda. Bu sorunuzu da böyle cevaplamış olayım. "

"Milli Güvenlik Kurulu Kararları, Batı Çalışma Grubu o süreçte kurulmuş, yapılmış 
birtakım faaliyetler icra edilmiş. Herhangi bir suç işlenmiş midir?"

"Ben hukuk denetlemesi yapamam efendim. Ancak kanunda yazılı 10. maddede 
yazılı koşullarda yapabilirim benim genelde bir hukuk denetlemeye hakkım da yetkim de 
yoktur."

"Batı Çalışma Grubu kurulurken sizin Adli Müşavir olmanız hasebiyle bunun 
kuruluş aşamasında mevzuata uygun olup olmadığıyla alakalı sizden bir görüş alındı mı? 

"Hayır alınmadı. "
" İkincisi Batı Çalışma Grubu hangi mevzuata göre kurulmuştur, Adli Müşavir 

olmanız hasebiyle bunu mahkemede açıklamanızı istirham ediyorum ve Batı Çalışma 
Grubu'nun faaliyetleri bir hukukçu kimliğiyle hangi mevzuata sokacaksak faaliyetleri hukuka 
uygun mudur, aykırı mıdır bunu lütfen izah edin efendim. "

" Şimdi efendim ben görüşümün alınmadığını söyledim bunun dışındaki sorulara 
cevap verme görevim dışında benim görevle ilgili değil bu efendim. Bu yorum sorusu olur, 
buna cevap vermiyorum. "

"Bu dönemde aktif rol oynayan Batı Çalışma Grubu'nun Genelkurmay Başkanı'nın 
izni olmaksızın kurulabileceğini düşünmediğinizi belirterek suçlamaları kabul etmediniz. Suç, 
görüş istendi mi? Sincan'da tankların yürütülmesi ile ilgili olarak sizden herhangi bir görüş 
istendi mi ve herhangi bir, herhangi bir suç duyurusunda bulundunuz mu? "

"Genelkurmay Başkanı'nın bilgisi olduğunu bugün de söylüyorum. Genelkurmay 
Başkanı'nın bilgisi olmadan Batı Çalışma Grubu kurulur mu yani böyle bir şey olabilir mi 
efendim komutan olmadan yani komutanın haberi olmadan ben onu tekrar ediyorum yani 
söylüyorum bu benim ha bunun ben bilgi yani birebir Genelkurmay Başkanı'nın yanında 
olduğum için duyduğumdan değil, genel olarak böyle bir karargâhta başkomutanın haberi 
olmadan sinek bile uçmaz derim. Yani bu benim görüşüm. Ikincisi tankların geçişinden ben 



  

niye suç duyurusunda bulunayım onu anlayamadım ben."

69.C. SANIK MUHİTTİN ERDAL ŞENEL MÜDAFİ AV. MEHMET 
SEVER'İN SAVUNMASI

Müvekkilin savunmasına aynen katıldığını ve müvekkilinin beraatına karar 
verilmesini talep etmiştir.

70.A. Sanık MUSTAFA BABACAN 14.04.2012 tarihinde  Cumhuriyet 
Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 296);

"1996-1998 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği Basın Yayın 
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Basın İnceleme ve Değerlendirme Şube 
Müdürlüğünde ilk bir yıl proje subayı, son bir yıl ise şube müdürlüğü görevini yürüttüğünü, 

Daire Başkanı Hüsnü DAĞ’ın, 1997 yılı Nisan ayı ortalarında şifaen iç güvenlik 
konusunda bir çalışma grubu olacağını, bu toplantıya genelsekreterlik temsilcisi olarak 
katılmasını emrettiğini, bu toplantıya katıldığında bu grubunun adının BÇG olduğunu 
öğrendiğini, ilk toplantının yerini hatırlamadığını, toplantı sırasında ne yapacağını, görevinin 
ne olduğunu Çetin DOĞAN’a sorduğunu, onun da kendisine günlük basın özetlerini arz 
etmesini, genel sekreterliğin yapması gereken bir şey varsa genelsekreteri olan Erol 
ÖZKASNAK’a iletmesi olduğunu söylediğini, toplantı sonunda Genelsekreter Erol 
ÖZKASNAK ve daire başkanı Hüsnü DAĞ’a bilgi verdiğini, günlük basın-haber özetlerinin 
hazırlanması ve günlük olarak BÇG’ye iletilmesi görevini yaptığını, ayrıca katıldığı 
toplantılarda basın özetlerini arz ettiğini, haftada bir olarak yapılan Batı Çalışma Grubu 
toplantılarına katılıp o dönem içerisinde bir haftada basında yer alan iç güvenlik haberlerinin 
özetlerini (PKK, doğal afetler, irtica) toplantıya katılıp arz ettiğini, toplantılara kuvvet 
temsilcilerinin katıldığını hatırladığını, toplantıların çoğunlukla Çetin DOĞAN’ın 
başkanlığında icra edildiğini, yukarıda belirtilen görevinin kadro görevi ile ilgili olduğunu, 
BÇG için özel bir mesai ve gayret harcamadığını, BÇG’deki görevinin kendisinin ikiz görevi 
olduğunu, daire başkanlığında basın ile temas etmenin başka bir şubenin görevi olduğunu, 
basın enformasyon tanıtım şube müdürlüğünün veya başkanlığında başka bir arkadaşının 
isminin daha çalışma grubunda geçtiğini, basın mensupları ile temas ve bilgi verme görevinin 
enformasyon tanıtım şube müdürlüğünün faaliyeti olduğunu, bu şubeye personel desteği 
sağlanmış olabileceğini,  

 10 Nisan 1997 tarihli belgenin 9/a bendinde kendisinin çalıştığı birim olan basın 
yayın halkla ilişkiler daire başkanlığının bağlı olduğu genel sekreterliğe Batı Çalışma 
Grubunun belgelerinin gelmiş olabileceğini, buna istinaden daire başkanının da kendisini 
BÇG’de görevlendirdiğini düşündüğünü, bu belgenin 9. maddesinde belirtilen kriz 
masasından kast edilenin BÇG kriz masası olduğunu ve kendisine basın özeti paketi 
hazırlama görevi verildiğini, 

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belgenin Ek-A’sında bulunan 
BÇG şemasında belirtildiği üzere genelsekreterlikten bir, basın ve halkla ilişkiler 
bölümünden bir subayın görevlendirildiğini gördüğünü, Mustafa İhsan Tavazar’ın kendisine 
yedek olarak yazıldığını, fakat toplantılara çoğunlukla kendisinin katıldığını, kendisine 
verilen kartın sadece karargâha giriş ve komutanlık katına geçiş için olduğunu, 

 BÇG kriz kurulunda temsilci olarak bulunduğunu, kendinin katıldığı toplantıların 
Harekât Başkanlığı katında olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.   

70.B. Sanık MUSTAFA BABACAN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 27.11.2013  tarihli 39. celsesindeki 



  

SAVUNMASINDA ÖZETLE ;  

"Ben 1994 ile 2000 yılları arasında genel kurmay genel sekreterliği, basın ve yayın 
hakla ilişkileri daire başkanlığı, basın inceleme ve değerlendirme şubesinde, önce dış basın 
subayı sonra da şube müdürü olarak çalıştım.

Görevim şube müdürünün emekli olması nedeniyle ben şube müdür vekili olarak tek 
başıma ulusal bazda yayın yapan günde 25 ila 30 civarında yerli ve yabancı gazete başta 
Anadolu Ajansı olmak üzere 10 kadar yerli ve yabancı ajans 8-10 kadar haftalık dergi vede 
15 civarında televizyon kanalı izleyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin etki ve ilgi alanına giren 
konularda yazılı ve görsel basın yayın organlarında askeri olaylar ve faliyetler iç olaylar, dış 
dünyada olan  gelişmeler ve iç güvenlik olayları kapsamında yer alan haber, makale  ve 
yorumlardan derleyip hazırladığım günlük basın paketlerini başta komuta katrağı yani 
genel kurmay başkanı, ikinci başkan ve genel sekretere arz edilmek üzere saat:07:00 
civarında daire başkanıma arz etmek ve bu basın özetlerini ayrıca Ji başkanlıkları ve tüm 
daire başkanlıklarına ki bu daire başkanlıklarına iç güvenlik harekat dairesi başkanlığı da 
dahiliydi, dahili başkanlıkları emiriyle fotokopi ile çoğaltarak iletmektir, gün boyunca ise 
ajans ve televizyonlarda yer alan haberleri takip ederek gelişmeleri anında arz etmektir, 
ayrıca görev tanıtım formu üçüncü maddesi gereğince daire başkanı emir verdiği takdir de 
basın da yer alan haber ve yorumlar hakkında ilgili kuvvet komutanlıkları veya Ji 
başkanlıkları temas kurarak gerekli koordineyi yapmak neticeyi daire başkanına arz etmek ve 
sonuçta verilecek emre göre işlem yapmaktır, bu görevi yapabilmek için tatil günleri dahil 
olmak üzere hergün saat : 03:00 gibi görev yerinde olduğum ve dinlenme fırsatı olmaksızın, 
vazifemi yerine getirmeye çalıştığım bu salonda bulunan amirlerim ve diğer general ile 
subayların bir çoğu tarafından bilinmektedir, bu görev çok ağır olduğu ve ailevi nedenlerle 
ilgili çalıştığım birimden başka bir göreve atanmam için yaptığım başvurulardan bir kısmı da 
size sunduğum aynı yazının ekinde sabittir, yaptığım iş hala genel kurmay başkanlığınca 
yürütülmekte olup suç teşkil eden bir yanı yoktur ve bu durumda da bu durum aynı yazıda 
belirtilmiştir.

İddianame de daha önceki savunmalarda yasal olmayan yollarla elde edildiği 
anlatılan CD' den elde edilen ki  tarihsiz, imzasız ve resmi belge özelliği taşımayan iki listede 
ismim geçtiği için karşınızda onbeş ay tutuklu olarak kalan bir sanık olarak kalmaktayım, bu 
belgelerde ismim ve benim ismim benim kendim iradem ve bilgim dışında yazılmıştır, 
bunlardan birisi girmeye yetki verilmesi istenilen personel listesidir ki bu listede ben yarbay 
olmama rağmen o tarihte yüzbaşı olarak yazılmıştır, ayrıca tarafıma ayrı bir giriş kartı 
verilmemiştir, diğer belge olan ve 54.hükümetin 18 Haziran 1997 istifasından hemen sonra 
19 Haziran 1997 de oluşturulduğu, oluşturulduğu iddianameden yer alan kriz masası 
belgesi ki bu belgede ismi geçenlerin bir çoğunu ceza evinde tanıdım, daha önce hiç 
tanışmamıştım, bir belgede yüzbaşı, diğer belgede yarbay yazdığı halde iddianamede 
1134.sayfada üzerime atfedilen suçlar bölümü bölgesinde Savcılık makamı da beni her iki 
belgede yüzbaşı olarak beyan etmiştir.

Dolayısıyla bu belgelerin yorumlayana göre değişkenlik gösteren belgeler olduğu, 
geçerli olmadığı da takdiri yüce Mahkemeye bırakıyorum, size sunduğum belgede genel 
kurmay başkanı tarafından da ismimin batı çalışma grubu belgelerinde bulunmadığı 
tamamen açık şekilde yazmaktadır, bu kapsamda emniyet ve savcılık sorgusunda verdiğim 
ifadelerimi genel olarak kabul ediyorum, ilaveten vekilimin 15 Haziran 2012 tarihli dilekçesi 
ile dosyaya giren bazı noktalarda açıklayıcı beyanımın ve TMK 10.maddesiyle görevli bir 
hakimliğe 14 Mayıs 2013 tarihinde verdiğim ifadelerinde dikkate alınmasını talep ediyorum.

Hiç bir subay amiri ile irtibatı var olduğu müddetçe emir almadan hiç bir şey 
yapmaz, ben de emir üzerine iç güvenlik harekat dairesi başkanlığında yapılacak 
toplantıya katıldım bu tarih Nisan ayının sonları diye hatırlıyorum, zira karargahta yapılacak 



  

bir çok toplantıda basın paketini göndermiş olsak bile basın özetleri ayrıca arz etmek onların 
ve görevlerim arasında idi, yani rutin bir faaliyetti, bende bende ogünkü basın paketinde olan 
haber küpürlerini alarak emredilen toplantıya gittim, katıldığım toplantı da iç güvenlik 
harekat dairesi plan şube müdürü tarafından bundan böyle bu şubede çalışacağım belirtilmesi 
üzerine görevimi sordum, basın incelemesi yapmak olduğu söylendi, bu toplantıda batı 
çalışma grubu isminden bahsedilmedi, bunun üzerine kendi şubemdeki görevim zaten bu 
olduğu başka personel olmadığını şube müdürü vekili olduğumu ve göreve katıldığım 1994 
yılından beri basın özetlerinin diğer dairelere olduğu gibi iç güvenlik harekat dairesine de 
düzenli olarak ve günlük olarak gönderildiğini yoğun mesai nedeniyle nefes bile almaya 
fırsat bulmadan kendi görevimi zor yaptığım kendi görevimden yoğun olduğundan dolayı bu 
görevi kabul edemeyeceğimi belirterek toplantıdan ayrılarak  kendi daire başkanıma sonucu 
bildirdim, ve daire başkanımında katılmamamı emretmesi üzerine bir daha iç güvenlik 
harekat dairesi başkanlığına gitmedim, görevi kabul edemedim. Tamamen yasal platformda 
kurulduğu o dönemde malum olduğu üzere Hasan Celal Güzel' in ve bir de rahmetli Deniz 
Kuvvetli komutanlığının hakkında açılan davaların kovuşturmaya yer olmadığı kararları 
basından yer almasından anladığım ve burada yapılan savunmalardan bu fikre kapıldığım, 
inandığım batı çalışma grubunun iddianamede sözde suç teşkil edeceği iddia edilen 
faaliyetleri ile benim şubemin yaptığı basın özetlerinin hazırlanması görevimin hiç bir ilgisi 
yoktur, dosya kapsamında hiç bir belgede tebliğ, tebellüğ ettiğime veya hazırlanmasına 
katkım olduğuna dair imzam ve parafım yoktur, başkaca bu iki belge haricinde başka 
belgede de ismim geçmemektedir, hiç bir amirimden hizmete mütalip olmayan bir emir 
almadım, görevim gereği muhatap olduğum makamlar ve katıldığım toplantılar basın 
özetlerini arz etmekle sınırlıydı, nitekim soruşturma safhasındaki ifadelerimde dönemin 
harekat başkanı sayın Çetin DOĞAN' ın bana görev verdiği beyanları sehven yazılmıştır, 
zira kendisiyle kendisiyle temasımda diğer Ji başkanlıkları veya daire başkanlıkları ile olduğu 
gibi daire başkanının emri üzerine basın özetlerini ve özellikle iç güvenlik, eğitim, barış 
gücü ve NATO olayları ile ilişkin haberleri arz etmekle sınırlıdır, hiç bir şekilde ikiz görev 
olarak hiç bir yerde çalışmadım, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum ve yargılama 
sonucunda beraatimi talep ediyorum.

"Önceki beyanlarınızla ilgili söyleyeceğiniz bir şey varmı. "
"Sayın başkan baştada belirttiğim gibi savunma safhasındaki ifadelerimi genel 

olarak kabul ediyorum, ancak İstanbul' da gözaltına alındığım sırada konutumda yapılan 
aramada bayan görevlinin bulunmaması dolayısıyla eşime ait eşyaların dahi erkek görevliler 
tarafından aranmasının bende yarattığı utanç ve üzüntü ayrıca gözaltı süresince maruz 
kaldığım uygulamalar, sürekli almam gerekli olan ilaçlarımı düzenli alamamam, uykusuzluk, 
gece saat:24:00 civarında ifade vermenin psikolojik baskısı olmasına rağmen bazı 
beyanlarımın tutanağa tam olarak  geçmediğini fark edebildim, bu duruma tutanak yazımında 
bazı ifade bozuklukları var diyerek itiraz ettiğimde sorgu yapan Sayın Savcı' da yorulmuş 
olmalı ki önemli olmadığını beyan etti, bütün bunlara rağmen sorgunun tamamını okuduğum 
zaman cezaevinde düzeltici beyanımı yazılı olarak savcılık makamına sundum ancak 
iddianamede buna yer verilmediğini üzüntü ile müşahede ettim, ilaveten bu duruşmalarda 
iddianameyi okuyan TRT spikerleri ile benim konumum arasında fark olmadığını ifade etmek 
isterim çünkü bende gazete, televizyon ajanslarının yazdığı haberleri bire bir aynen TRT 
spikerlerinin yaptığı gibi sunmakla görevliydim, benim altı yıl süre ile insan üstü gayretle 
yapmaya çalıştığım faliyetleri günümüzde MET ajans, ajans pres gibi bazı ticari kuruluşlar 
kar amacıyla yaparken ben 15 ay tutuklu kalarak mağdur edildim, takdir mahkemenizin arz 
ederim."

" Gerçi sizde söylediniz yani savcılığınız beyanlarında bazı farklı ifadelerin 
olduğunu belirttiniz, şimdi bu yanlış yazıldı veya şuanda sizin söylediğiniz şekilde  mi onu 
biraz açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Ben ayrıca toplantıya katılımda topladığım basım 



  

özetlerini arz ediyordum, işim bitiyordu, şunu söylemek isterim ki ben günlük basım paketi 
hazırlıyordum, bunun haricinde yanlış hatırlamıyorsam haftada bir olarak yapılan batı 
çalışma grubu toplantılarına katılıp o dönemin içerisinde bir haftalık denmiş basında yer 
alan iç güvenlik haberlerini özetinin toplantıya katılıp arz ediyordum, demişsiniz. Haftada 
bir kez batı çalışma grup toplantısına katıldığınız gibi bir ifade var siz bir kere katıldığınızı 
sonra kendi amirinize söylediğinizi ve katılmadığınızı söylediniz bi yanlışlıkmı var bunda?" 

"Şöyle ifade edeyim ben dediğiniz gibi adının batı çalışma grubunun olduğunu 
sonradan öğrendiğim iç güvenlik harekat dairesi toplantıya bir kez katıldım ve görevi kabul 
etmedim, orda bahsettiğim konular sayın harekat başkanımız kendi ilgi alanlarına giren işte iç 
güvenlik olayları, askeri eğitim faliyetleri, barış gücü faaliyetleri, askeri uçağın düşmesi gibi 
ani gelişmeler karşısında kendisine giderek olayın detaylı bilgisini aldıktan sonra komutan 
katına sayın genel kurmay başkanına, ikinci başkana arz etmek üzere sık sık temasımız 
olurdu, bu sayın harekat başkanı toplantısı olabilir, işte biraz önce bahsedildi, bunun adına 
kriz masası denmiş, iç güvenlik değerlendirme toplantısı denmiş veya başka bir toplantı 
olabilir, ben haftada bir gün diye  harekat başkanına öyle zaman oluyordu ki günde iki defa 
gidiyordum, zaman oluyordu ki hiç gitmiyordum yani tamamen basında yer alan haberlerin 
şekline göre değişen bir gelişmeydi yoksa sürekli katıldığı bir toplantı değildi efendim, Ben o 
ifadeyi kabul etmiyorum.Yani haftada bir batı çalışma grubu toplantılarını katıldığım gibi bir 
ifade yazılmış bu doğru değil."

" Şimdi burda daha önce savunması alınan sanık Hüsnü DAĞ' a belli sorular 
soruldu, onun ikametgahından ele geçen belgeler var, sizde tabi onun astı 
konumundasınız.Genel kurmay  basın ve halkla ilişkiler daire başkanı kendisi şimdi tabi bir 
kısım tanıkların da beyanları var bu basın dairesi başkanlığının 28 Şubat döneminde bir 
takım çalışmalar yaptığı yönünde yani bir kısım gazetecileri çağırarak görüşmeler yapıldığı 
haber yaptırıldığı konusunda iddialar var, siz bu konuda katıldığınız veyahutta yaptığınız 
çalışmalarda gazetecilerle ilgili bir toplantı çalışma yaptınız mı, onlara belge verdiniz mi bu 
konuda ne diyorsunuz ?

" Benim görevim basın inceleme ve değerlendirme yapmak, basın mensubuna temas 
yetkisi bende değildi, bizim dairemizde başka şubeler vardı, daire başkanım başka şubelerde 
basınla temas yetkisi  daha doğrusu basının taleplerine cevap verme yetkisi benim şubemde 
değil efendim dolayısıyla benim bir bilgim yok."

" Sizin görevlendirildiğiniz bölümde ismi daha sonra batı çalışma grubu olduğunu 
öğrendim diyorsunuz, bunu hangi tarihte öğrendiniz."  

"Nisan ayı sonunda.Verilen brifinglerin basına yansımasından sonra öğrendim." 
" Mustafa İhsan Tavazar müdafii Avukat Namık Öztürk sayın Mustafa Babacan 

soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısına verdiğiniz ifadenizde basın ve halkla ilişkiler 
bölümünde bir subayın görevlendirildiğini gördüğünüzü Mustafa İhsan Tavazar' ın da size 
yedek olarak yazıldığını fakat toplantılara çoğunun kendinizin katıldığınızı beyan ettiğiniz 
görülmektedir. şimdi elbette açıklık getirdiniz ilk toplantıya katıldığınız ve görevi kabul 
etmediğinizi söylediniz, fakat burda Mustafa İhsan Tavazar yönünden de bir açıklık 
getirmenizi talep ediyorum, yedek olarak yazıldı, bu toplantılara katıldımı Mustafa İhsan 
Tavazar bu konuda açıklık getirebilirmisiniz ?"

"Ben ifademde liste gösterildi İhsan Tavazar' ı listede görünce aynı dairede 
çalıştığımızı heralde yedek olarak yazmışlar sanıyorum diye dedim biliyorum diye demedim, 
biz bu sabah İhsan Tavazar ile aynı dairede farklı şubelerde çalışıyor idik, Mustafa İhsan 
Tavazar' ın basın özetlerini arz edilmesinde bir görevi yok idi, Tavazar' ın kendisine batı 
çalışma grubunda görev verilip verilmediğine, gidip gitmediğine dair hiç bir bilgim yoktur." 

"1994-2000 yılları arasında daire başkanı Hüsnü DAĞ yardımcısı olarak 28 Şubat 
döneminde özellikle basın inceleme ve değerlendirme şubesinde gece saat:03:00-07:00' a 
kadar basını askeri olay ve faliyetler iç ve dış olay ve faaliyetler, iç güvenlik ile ilgili 



  

konularda derinlemesine izlediğinizi haber, makale ve yorumları derlediğinizi, sabah 07:00 
civarında bunun mutat olarak birde daha sonra ekstra pozisyonlar olduğunda da onları da 
derleyip Ji Başkanlıklarına, daire başkanlıklarına gönderdiğinizi ifade ettiniz, bu 
gönderdiğiniz yerler arasında genelkurmay adli müşavirliği varmıydı." 

" İlk önce şunu söyleyim 1994-2000 yılları arasında sürekli olarak çalışmadım ben 
bu görevde altı sene çalıştım, beş tane daire başkanlığında çalıştım, bir ikincisi tabiki basın 
paketleri  özetlerini basın bülteni de diyebiliriz buna örnek vermek istersem TRT basın 
bülteni gibi yaptığım tabiki adli müşavirlik makamına da gönderiyorduk." 

 "Orayada gönderdiniz, ajans pres, meds ajansa atıfta bulundunuz, onların 
hazırladıkları ajans bültenlerini memur-sen özellikle üyesi olması müsabetiyle biliyorum, 
fotokopileri makaleyi kesip böle almakta yani vurgusunu yapmakta mesela bugün 28 Şubatla 
ilgili bu mahkemeden bilgi verecek diğerlerini ayıklıyor kenarından 28 Şubatla ilgili 
mahkemede şu celse görüldü, bununla ilgili basında birinci sayfada yer alan haber birde eki 
olarak diyelim ki onuncu sayfasında var ikisini birleştiriyor, sayfaya getiriyor, ama 
vurgusunu da yapıyor, bu şekilde miydi ?"

" Ben ajans presin veya Med ajansın bugün bu işi nasıl yaptığını görmedim, ama 
reklamları gördüğüm için isminden bahsettim, benim yaptığım asıl şuydu bir dosya kağıdı 
düşünün bunun başındaki iddianame ekleri yerseniz bazılarında bir iki tane var diye basında 
bugün üstünde genel kurmay basın dairesinin antenti, altta bir satır kaynak, sayfa ve tarih 
örnek vermek istersem Yeni Şafak gazetesinin manşetinde bir haber var manşeti şu kadar 
yazmış, iki cümle veya bir köşeye yaslamış ama ön safhada buyurduğunuz gibi haber çok 
daha geniş ben o haberi alırken kaynak Yeni Şafak derim sayfa numarasını manşet ve on 
derim, yanına ogünkü tarih derim, sonra sayfanın durumuna göre ön sayfaya manşetteki 
bölümünü, arkasına onuncu sayfadaki bölümünü bire bir koyarım."

"Yani benziyor hemen hemen bire bir benziyor, yani o sayfaya bakan o sayfada o 
olayı net olarak görüyor ." Tabiki.

"Askeriye de bir görev tevdi edildiği zaman görevi kabul etmeme gibi bir şey söz 
konusu olmaz, ancak sizden ben görev kabul etmedim şeklinde ifade oldu yanlış anladıysam 
düzeltilmesini talep ediyorum."

"Doğrudur çünkü şundan kabul etmedim onu da izah ettim, çünkü ben bu işi zaten 
yapıyordum, bana iç güvenlik karargah dairesi verildiği zaman zaten ben bu işi yapıyorum, 
burda ayrıca yapmam gerek olmadığını, ha şunu çok samimi olarak söylüyorum başkan, eğer 
bana deselerdi ki ben o işi o tarihte üç senedir bu işi yapıyordum, bu görevi kabul etmediğim 
tarihte üç senedir bu işi yapıyordum, eğer bana iç güvenlik dairesinde siz burada idari işler 
müdürlüğü yapacaksınız yada evrak kayıp memurluğu yapacaksınız diye teklif etselerdi 
belkide görevi kabul ederdim, çünkü gerçekten yorulmuştum."

"04 Şubat 1997 tarihli Sincan' daki tank yürütme olayından sonra 05 Şubat 1997 
tarihli gazete manşetleri ve 10-11 Haziran 1997 genel kurmayda verilen brifingler 
sonrasında 12 tarihli gazete manşetleri ve o brifinge katılan köşe yazarları hakkında 
herhangi bir inceletme bir şikayet başvurusu olup olmadığı noktasında bir soru sormuştum, 
sanıklarda  cevaplarında genel kurmayın bu tür basını takip etmesi noktasında yetersiz 
olduğuna, eleman eksikliğinden dolayı yetersiz olduğunu dile getirdiler, siz ise ulusal basın 
yayın yanında bir de uluslar arası basını günlük olarak takip ettiğinizi ve bunu hergün sabah 
yedide komuta kademesi başta genel kurmay başkanı olmak üzere, diğer daire başkanlarına 
taktim ettiğinizi söylediniz, sizin bu beyanla o sanıkların bizim sorumuza vermiş olduğu 
cevap arasında  bir çelişki oluşturmaktadır, bu çelişki nereden kaynaklanıyor ?" 

"Burda bir çelişki yok, daha önceki sanıklar yetersiz olduğunu biz yetersiziz hepsini 
takip edemiyoruz diye bir ifadeyi kullanmadılar, şu ifadeyi kullandılar diye hatırlıyorum, 
efendim genel kurmay başkanlığı her çıkan habere hergün açıklama yapmaz dediler diye 
hatırlıyorum ben dolayısıyla bu dediğiniz bahse konu haberler aynı tarafımdan kesilip küpür 



  

haline getirilip komuta katına arz edilmiştir."
"Sayın Babacan sizin göreviniz itibariyle sadece yani gazete küpürlerini kesip arz 

etmek mi, onun dışında bir şey yapmadınız mı ? Gazetelerle temaslar, münasebetler ? Onlar 
benim görevim değil.

"Komuta katına sizmi arz ediyordunuz.?"
" Komuta katına daire başkanım arz eder. Emir verildiği zaman yani daire başkanı 

bulunmadığı zaman ben arz ederim, ama görev daire başkanınındır. "
" Şunun için bu derlediğiniz basın küpürlerinde özellikle o zamanlar yoğun bir 

şekilde darbeyle, askerlerle, tanklarla ilgili haberler bu konularla ilgili yorumlar çıkıyordu, 
bunlardan bir kısmını neden tekzip etmediğinizi dediğimizde bazı cevaplar aldı mesela Sayın 
Çevik Bir' in çok önemli bir sözü vardı, ben öyle bir söz söylemedim dedi kendisi o zaman 
ikinci başkandı genel kurmayda, bunların tekzip kapsamında sizin bir göreviniz varmıydı, bu 
gazetelere bu haberi yanlış yazmışsınız, bu yorumu yanlış yazmışsınız diye şeklinde bir 
temasınız oluyormuydu ? "

"Benim bireysel olarak böyle bir yetkim yok, basında yer alan haberler hakkında 
biraz önce arz ettim ben komuta katının direktifleri ile yapılmaktadır."

"Komuta katını arz ettiniz özellikle askerlerle darbeyle, 28 Şubatla, tanklarla ilgili 
haberleri yorumları arz ettiğinizde özellikle tankların Sincan' da yürümesiyle ilgili haberlerle 
nasıl bir tepki aldınız komutanlardan onu hatırlayabiliyor musunuz?

"Arz edeyim hatırlayamıyorum şuan da."
"Çıkan haberlere tekzip yapılıp yapılmayacağı, bir açıklama yapılıp yapılmayacağı 

konusunda yetki kimdeydi?"
" Bütün açıklamalar Sayın Genel Kurmayı Başkanı adına yapılır dolayısıyla teklifi 

başkası bile yapsa genel kurmay başkanımızın onayı olmadan bu açıklama yapılamaz ki ben 
size biraz daha teferruat vereyim, basın açıklamaları tabi şimdiki gibi teknoloji o zaman 
yoktu, ben basın dairesine atandığım zaman dairede bilgisayar yoktu. Basın açıklamaları 
faks yoluyla gönderilirdi, hatırladığım kadarıyla bir programda öncelikle birinci sırada faks 
malum fakslarda programlar vardı bilmem hatırlarmısınız programlar vardı, birinci sırada 
Cumhurbaşkanı Genel sekreterliği vardı, ikinci sırada başbabakanlık basın bilgi vermezi 
vardı, daha sonra kuvvet komutanları diye hatırlıyorum ondan sonra da basın kuruluşları 
içerisinde Anadolu Ajansından başlayarak diğer basın kuruluşları sırayla faks çünkü malum 
aynı anda gönderemiyor, peş peşe gönderiliyordu, bu şekilde gönderiliyordu dolayısıyla 
Cumhurbaşkanlığının Başbakanlığın yapılan bu açıklamalara reaksiyon gösterme süresi 
programda var idi, ama bende görev yaptığım süre içerisinde böyle bir reaksiyon verildiğini 
hatırlamıyorum.

"sanık Hüsnü Dağ tarafından görevlendirildiğiniz anlaşılıyor, bu katıldığınız 
toplantılarda çalışma yeri neresi idi, yaptığınız çalışmayı nerde yaptınız, 

"İfademde görevi kabul etmediğim toplantı iç güvenlik harekat dairesindeydi."  
"Peki bu toplantı dediğiniz ilk toplantı diyorsunuz, kabul etmedim diyorsunuz, o 

toplantı ve daha sonraki arzları hangi tarihten itibaren başladınız" 
" Ben 1994 yılında göreve başladım, 1994 yılından itibaren eğer cevap verilmesi 

gereken veya komutanın daha fazla bilgi talep ettiği veya olayı doğrulamak maksadıyla örnek 
vermek istiyorum bir uçak düşmüş ajanstan haber geçmiş, doğrumudur, değilmidir, pilotlar 
kimdir, uçak bulunmuşmudur, bu bilgileri teyit ederek komuta katına daha donanımlı bilgi 
sunabilmek maksadıyla ilgili daire başkanlıkları ile 1994 yılından beri benim temasım vardı, 
sadece bunla ilgili değil, dolayısıyla ben aşağıdaki görevi kabul etmediğim için daha sonraki 
benim diğer görevlerim rutin görevlerimdi." 

" Kabul etmediğim dediğiniz tarihi ay olarak hatırlıyormusunuz. "
" Nisan ayı son haftaları diye hatırlıyorum. Ben göreve katıldığım 1994 yılından beri 

basın özetlerinin diğer daire başkanlarına olduğu gibi iç güvenlik harekat dairesine de günlük 



  

olarak gönderildiğini ifade ettim, bunun yanında yoğun mesaim nedeniyle bu görevi kabul 
edemeyeceğimi, ziraa benim yerime kendi şubemdeki kendi dairemdeki başka biri olmadığını 
beyan ederek toplantıdan ayrılıp daire başkanına arz ettim, o da kiminle görüştü, ne yaptı 
bilemiyorum, bana bundan sonra katılmayacaksın, görevine devam et dedi, yani günlük basın 
paketlerini her tarafa göndermeye devam et dedi."

 "İsrafil Aydın, Sayın Mustafa Babacan' ın basın bültenlerini vermek için 
katıldığı toplantıları, kriz kurul toplantısımıydı, başka bir toplantımıydı. Orda katılmış 
olduğu toplantılarda her ikimizde aynı çizelgeden dolayı iştirakli olarak kabul ediliyoruz, 
ordaki çalışanlar arasında tabiki beni görüp görmediği de çok önemli "

"Daha öncede bahsettiğim gibi bu toplantıların benim hedefim harekat başkanlığına 
bilgi sunmak ve bilgi almak komuta katına arz etmek, dolayısıyla harekat başkanımızın 
katıldığı toplantının adı benim için hiç önemli değil dediğim gibi kendisi eğitim ile ilgili 
toplantıya da katılıyordu, iç güvenlik hareketleri dairesi toplantılarına da katılıyormuş, 
efendim barış için ortaklıklarla ilgili toplantılara da katılıyormuş, hatta hatta söyledim ben 
kendisini koridorda dahi görsem sayın komutanım komutanımın bu şekilde direktifi var, 
bilginizi almaya geldim diye kendisine teklifte bulunuyordum, dolayısıyla kriz masasıymış, 
başka toplantıymış beni hiç ilgilendirmiyor, ben İsrafil Aydın' ı ilk defa tarihi yanlış 
söylemeyim 13-14 Nisan tarihinde buradaki Savcılık sorgulamasına geldiğim zaman gördüm, 
daha önce meslek hayatımda hiç görmedim, hatta tanıdığım arkadaşlara da sordum, bu 
arkadaşın ismi ne kim dedim, kendisinihiç görmedim. "

70.C. SANIK MUSTAFA BABACAN MÜDAFİİ AV. HULUSİ COŞKUN'UN 
SAVUNMASI

"Benim müvekkilim ne yapmıştır, benim müvekkilimin tek eylemi vardır, o 
bakımdan benim savunma cümlesinde söyleyeceğim fazla birşey de yoktur, benim müvekkilim 
kadro görevi gereği basın paketi hazırlamaktadır, bu basım paketini tüm birimlere verildiği, 
verdiği gibi o tarihte batı çalışma grubu olarak adlandırılan yapılanmayada bırakması ön 
görülmüştür ve bu basım paketini oraya vermek dışında da herhangi bir görev 
yapmamıştır, dosyada bunun aksine hiç bir delil yoktur ve bu görev ne genel kurmay 
başkanlığı yazışmalarımızda sabit olduğu gibi halen yapılan bir görevdir yani suç niteliğinde 
bir görev değildir, suç niteliğinde olan o döneme özgü olarak ihtas edilmiş bir görevde 
değildir, halen de yapılmakta olan bir görevdir, bu nedenle benim müvekkilimin eyleminin 
suç teşkil edici bir yanı olmadığı dikkate alınmalıdır, bunun dışında ben tabi iddianameye 
bağlı kalarak savunma yapma konusunda hassasiyet gösteriyorum.

Şimdi iddianamenin 1134. sayfasında yine burada kurulun teşkili ile makamlar rutin 
olarak yazılmış ve bir paragraf Tank Yüzbaşı Mustafa Babacan bir çok savunmaya gerekçe 
oluşturuldu, rütbesi bile yanlış yazılmış, böyle bir belge olamaz buna aynen katılıyorum, 
bunun dışında iddianamede belirtilen herhangi bir isnat yoktur, zaten iddianamede genellikle 
hernekadar onlarca klasör edinilmiş ise de, içerik itibariyle bu klasörlerden ayrılarak sadece 
sanıkların veya o dönemde şüphelilerin sorguları ile ilgili metinlere yer verilmektedir, 
nitekim müvekkilimin iddianamede bulunulan isnat edilen bölümünde de aşağı yukarı iddia 
makamının iddiası bir paragraf iken 4 paragraf halinde müvekkilimin beyanlarına yer 
verilmiştir, bu müvekkilim yönünden suçun ne kadar mücerret kaldığını ortaya koymaktadır.

Esasen yapılan işin benim müvekkilim için rutin bir görev olduğunu özellikle 
tekrar vurgulamak istiyorum, şimdi biz tabi burada dün de arz ettiğim gibi hani ispat külfeti 
tersine çevriliyor. Dosyanızda mevcut müvekkilimizin çalıştığı birimin batı çalışma grubu 
yapılanması içinde bulunmadığı ile ilgili olarak herhangi bir belge veya bulguya 
rastlanmamıştır, demekki o günlerde sorulmuş bir soru ama şu bakımdan önemli bu batı 
çalışma grubu bir genel kurmay başkanlığı içerisinde çok özel koşullarda belli bir dönem 



  

çalışmış, organik bir bağlantısı yok, o günkü koşulların gereği olarakta faaliyetlerine son 
verilmiş kurul, diğer bir bu yazı ekinde iletilen belgelerde tanıtma ve atanma istek formu 
diyor, bu ne bakımdan önemli şimdi bu talepte bulununca müvekkilim atanma talebinde 
bulununca Ankara Etimesgut Garnizonuna talebi uygun görünüyor.

Yine ek-b olarak genel kurmay başkanlığının yazısında müvekkilim saat:17:00'da 
mesaiye başladığını, kızının İstanbul' da üniversitede okuduğunu ailesi ile çocukları ile 
ilgilenmediğini bu yakınmalarla tayin talebini iletiyor bu yazıya cevap verilmiyor, özellikle 
eğer iddia olunan suç teşkil edici bir eylem var ise zaten bu yazıyı yazamaz, veremez, 
özellikle darbe yapacağım diyen darbe kadrosunda diyen insanlar böyle bir dilekçe veremez, 
bu dilekçeler kendi mantığınız içerisinde değerlendirdiğinizde sürecin açık Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin mevzuatına uygun şekilde cereyan ettiği ortadadır, iddia edilen grubun 
içerisinde olduğu için müvekkilim bu düşüncemin, bu muhakemenin dikkate alınmasını 
istiyorum, efendim personel görev tanıtım formu yine müvekkilim görevli sayılmış, Türk 
Silahlı Kuvvetleri basın bültenini hazırlamak,yerli ve yabancı basını inceleyerek Silahlı 
Kuvvetleri direk ilgilendiren konularda daire başkanına bilgi arz etmek, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini ilgilendiren haber, yorum ve makaleleri tespit etmek, ilgili kuvvet 
komutanlıkları veya Ji başkanlıklarına iletmek, şimdi bu görevlerin yapılmış olması ve şu 
görev kapsamındaki faaliyetlerin suç teşkil edici eylem olarak görülmesi kesinlikle mümkün 
değildir. Eğer burada suç teşkil edici olduğu varsayılsa bile müvekkilime verilen emrin 
müvekkilim tarafından yerine getirilmemeside düşünülemez, yani emrin yasaya, hukuka 
uygun olup olmadığını değerlendirmek astın tasarrufunda değildir, askerlik görevinde de 
böyle bir şey yoktur, yani burada özelikle tartışıldı, yasaya aykırı olan emir yerine getirilmez, 
hayır askerliğin koşullarında yasaya aykırı olup olmadığına bakmak asta böyle bir isniyatif 
vermek o emri icra etmenin mantığına da aykırıdır, emrin sonuçlarına da aykırıdır, askerliğin 
kendisine özgü anlayışına aykırıdır, yani Çanakkalede ben size savaşmayı değil ölmeyi 
emrediyorum bir komutan, efendim ben ölmem, ben savaşmak için geldim buraya diyemez 
bir ast, askerin özelliğidir bu, bu nedenle bu hususların da dikkate alınarak bu kapsamda 
müvekkilimin beratini saygıyla talep ediyorum."

71.A. Sanık MUSTAFA BIYIK 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu  ifadesinde özetle (Kls. 55 ve 296); 

"1995 yılı Ağustos ayında Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire 
Başkanlığına, 1996 yılında ise J.Gn.K. İstihbarat Başkanlığına, 1997 yılı Ağustos ayında 
Uzman Jandarma Okul Komutanlığına, 1998 yılı Ağustos ayında Tuğgeneralliğe terfi ederek 
Tunceli Bölge Komutanlığına atandığını ve 2 yıl bu görevde kaldığını,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde; 
Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarmaya bu belge gittiğinde muhatabın Harekât Başkanları 
olduğunu, yapılacak bir işlem varsa Harekât Başkanlarının bu işlemi yapmasının gerektiğini,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu belgenin 9. maddesinde 
belirtilen Batı Çalışma Grubu Kriz Masası kurulunda yer alması ile ilgili olarak ifadesinde; 
Jandarma Asayiş Komutanlığında görev yapmadığını, ancak isminin karşısında bulunan 
“Kaplan” kelimesinin Jandarma sınıfını, 4200 kodunun ise İstihbarat Başkanlığını 
gösterdiğini, böyle bir toplantıya katılmadığını, 

Batı Çalışma Grubunun Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde nasıl bir 
örgütlenme olduğunu bilmediğini, böyle bir örgütlenme bulunup bulunmadığını da 
bilemediğini, BÇG çalışmaları kapsamında Jandarma İstihbarat Başkanlığında istihbarat ağı 
oluşturmadığını,  

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazı ile ilgili olarak 
ifadesinde; BÇG birimine rapor sistemindeki formata göre herhangi bir bildirimde 



  

bulunmadıklarını, bir olay nedeniyle kendilerinden rapor istenmiş ve kendileri de bildirmiş 
ise bunu hatırlamadığını, BÇG adına herhangi bir görev alıp yapmadığını,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgede Jandarma Genel Komutanlığına görev verilmiş gözükse de kendisinin 
böyle bir görev almadığını ve çalışma yapmadığını, 

1997 yılı ve sonrasında BÇG’nin mevcudiyetine dair hiçbir bilgisi olmadığını, 
BÇG’de herhangi bir çalışmada bulunmadığını, görev almadığını belirterek suçlamaları kabul 
etmemiştir.      

 
71.B. Sanık MUSTAFA BIYIK Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 26.11.2013 tarihli 38. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

" Ben daha önce soruşturma aşamasında kollukta ve Savcılık'ta verdiğim ifadeleri 
kabul ediyorum. Benim Kriz Masası Kurulu'nda ismimin geçmesi ve 8 Mayıs 1997 tarihli 
Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığım iddiası dışında bu dava ile ve bu davada iddia 
olunan eylemlerle hiçbir ilişkim yoktur. Kriz Masası Kurulu'na ismimin yazıldığını dahi 
bilmemekteydim. Emniyetteki ifadem sırasında bana gösterilen belgede rütbem eksik, görev 
yerim ise yanlış yazılıydı. Bu doğru mudur, kim tarafından düzenlenmiştir bilmemekteyim. 
Diğer taraftan iddianamede geçen, ki sayfa 1129, Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 
tarihçesinde 8 Mayıs 1997 Perşembe günü yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına 
katıldığım tespiti yanlış ve gerçekdışıdır.  Bana Jandarma Genel Komutanlığı'nca bu konuda 
ne bir tebligat yapıldı ne bir görev verildi. Daha önce bu konudaki beyan ve delillerimizi 
sunduk. Bahsi geçen delillerimizin bir kısmını fotokopi ve üç ayrı belge halinde tekrar takdim 
ediyorum. Bir ve iki numaralı belgeler Avukatım aracılığı ile Genelkurmay Başkanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan talep edilen hususlar ve cevaplarıdır. Bu iki makama 
hitaben yazılan 1 Haziran 2012 tarihli yazılarda şu hususlar talep edilmiştir; müvekkilin 
kadro görevi, görev yeri Jandarma Genel Komutanlığı'nda olduğuna göre Genelkurmay 
Başkanlığı Jandarma Genel Komutanlığı arasında anılan kurul üyeliğinin tespiti ve seçim 
için yazışma yapılıp yapılmadığının kurulun oluşumu ve toplantı vesaire faaliyetler için 
müvekkile herhangi bir tebligat yapılıp yapılmadığının anılan kurul veya Batı Çalışma Grubu 
çalışmaları kapsamında müvekkille ilgili herhangi bir yazı, emir, görev ve benzeri faaliyetler 
için yazışma yapılıp yapılmadığının Batı Çalışma Grubu olarak adlandırılan yapılanmanın 
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde oluşturulan alt birimi veya birimlerinin olup 
olmadığının var ise bu birimlerin müvekkilin görevli olduğu birim ile ilgisinin bulunup 
bulunmadığının bildirilmesi yukarıda bilgi talep edilen hususlarda varsa belge, yazışma 
vesair evrakın müvekkille ilgili olanlarından birer örneğinin tarafımıza verilmesi şeklindedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 19 Haziran 2012 tarihli cevabi yazısında Jandarma 
Genel Komutanlığı'nın mevcut kayıtlarında Batı Çalışma Grubu ve Kriz Masası Kurulu 
isimli yapılanmalar ile herhangi bir yazışma ve tebligata rastlanılmadığı, Batı Çalışma 
Grubu isimli yapılanmanın Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde oluşturulan alt 
birimi veya birimlerinin bulunmadığı, emekli Korgeneral Mustafa Bıyık'ın 30 Ağustos 2010 
tarihinde emekliye ayrılması üzerine özlük dosyasının Genelkurmay Personel Başkanlığı 
General Amiral Şubesi Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığı'nın aynı talebi içeren yazıya 7 Ağustos 2012 tarihli cevabi 
yazısının 2. ve 3. maddelerinde şu hususlar belirtilmiştir; öncelikle belirtmek gerekir ki 
talepte bulunulan bilgi ve belgelerin 1997 ve müteakip birkaç yıla ait olduğu 
değerlendirilmekle bu yıllara ilişkin gelen ve giden evrak kayıt defterleri, istihbarat 
bültenleri, raporları ve diğer belgeler MY71 e 1 A ve MY71 e 1 B gereği arşiv kategorisine 
göre 5 veya 10 yıl saklandıktan sonra işleme tabii tutularak imha edilmiş olduğundan 15 yıl 



  

öncesine ait evrakın çok büyük bir kısmına erişilememektedir. Bu nedenlerle ilgi dilekçede 
talep edilen hususlara yönelik olarak müvekkilinizle ilgili bir bilgi ve belgenin bulunmadığı 
tespit edilmiş şeklindedir. 

Üç numaralı belge ise sayın Hakkı Kılınç'ın Savcılık'ta vermiş olduğu ifadesinin 
şahsımı ilgilendiren bölümünün fotokopisidir.Kendisinin Jandarma Genel Komutanlığı'nca 
görevlendirilmesi üzerine birkaç sefer toplantılara katıldığını belirtmiş, toplantılara katılan 
kişilerle ilgili bilgi verirken ifadesinin ilgili bölümünde benimle ilgili olarak, ben bu 
toplantılara katıldığım için Kriz Masası Kurulu listesinde ismi bulunan Mustafa Bıyık 
isimli arkadaşın bu toplantılara katıldığını hiç hatırlamıyorum, bildiğim kadarıyla da 
katılmadı demiştir. Zaten kendisi de biraz önce sayın Mahkemenize beyanda bulunmuştur. 
Ben asker bir kişiyim. Emir verilmiş olsaydı hiç şüphe yok ki sayın Mahkemeniz huzurunda 
daha önce savunmasını yapan sanıklarca uygulanagelen karargâh çalışma usullerinden biri ve 
legal bir yapılanma olduğu açıklanmaya çalışılmış olan Batı Çalışma Grubu toplantılarına 
katılmış olurdum ancak mensubu olduğum komutanlıkça bana bir görev verilmediği gibi 
konudan da haberdar değildim. 

Meslek hayatım boyunca kanunsuz bir icraat veya eylemin içinde olmadım. Kaldı ki 
suç tarihi olarak belirtilen dönemde bu davada sanık olan 103 kişi benimle birlikte, bu 
sanıklardan sınıf arkadaşım, askeri okullardan sınıf arkadaşım üst subay ve Jandarma Genel 
Komutanlığı mensubu iç subay ile terörle mücadele döneminde Güney Doğu'da kısmen bir 
arada çalışmış olduğum bir subay dışında o tarihte hiç karşılaşmadığım ve biraraya 
gelmediğim insanlarla, kişilerle birlikte iştirak halinde üzerime atılı suçu nasıl işlemiş 
olabileceğimin ben cevabını veremiyorum. İddia makamının bunu makul ve mantıklı şekilde 
hukuki boyutuyla açıklığa kavuşturması ve ispat etmesini bekliyorum, müddei iddiasını 
ispatla mükelleftir. Sonuç olarak atılı suçu kabul etmiyor ve kesinlikle reddediyorum. 
Yargılama sonunda beraatimi talep ediyorum. 

"İddianamede de yer verilmiş, 8.5.1997 Perşembe günü yapılan Batı Çalışma Grubu 
toplantısına katıldığınız belirtilmiş, Genelkurmay Genel Sekreterliği tarihçesine göre, bu 
toplantıya katıldınız mı? "  

" Katılmadım. Şimdi tabii bu bana sorgu aşamasında da soruldu, gündeme geldi 
iddianamede de okudum. Ancak iddianamede de bir başka husus var. İddianamenin 1129 ve 
1130. sayfalarında benimle ilgili bölüm var. Yine 1069. sayfada bu Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 8 Mayıs'ta katıldığımı tarihçeden belirtildiği yer alırken 1069. sayfada sadece 
8 Mayıs değil, bütün toplantılara katıldığım şeklinde bir paragraf mevcuttur. Eğer ben bunu 
bir maddi hata gibi düşündüm eğer böyle önemli bir davada burda önemli bir hata 
yapılabiliyorsa bilmiyorum Genelkurmay Başkanlığı daha önce yazdığı emirlerde harekât şey 
İstihbarat Başkanı diye görev ünvanımla ismimin geçtiğinden dolayı böyle bir yanlışlık 
yapma ihtimali var mıdır yok mudur bunu bilemiyorum ama ben kesinlikle katılmadım. 
Katılsam da katıldığımı söylerim, bir toplantıya katılmanın suç olmadığını o toplantıda eğer 
ayrıca bir suç işlemişsem onu da kabullenirim." 

"Sizin göreviniz Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı, siz 1997 yılı ve 
sonrasında BÇG'nin mevcudiyetine dair hiçbir bilginiz olmadığını ileri sürüyorsunuz 
savunmanızda. Batı Çalışma Grubu'nun kurulduğu zamanlarda yani o tarihlerde televizyonda 
ilan edildi ilgilileri tarafından. Burda bir kısım sanıklar da Batı Çalışma Grubu'ndan 
haberlerinin olmadığını söylüyorlar, bu bana pek inandırıcı gelmiyor ama özellikle siz 
Jandarma Genel Komutanlığı'nda İstihbarat Başkanı'sınız, Batı Çalışma Grubu'nun olduğu da 
burda ilgili diğer bazı sanıklar tarafından da ifade ediliyor yani bu artık gizlenemez bir 
gerçek, Batı Çalışma Grubu var, kurulmuş. Siz Jandarma İstihbarat Başkanı olarak böyle bir 
çalışma grubunun kurulmadı, kurulmadığından nasıl bilginiz olmaz.Bir İstihbarat Daire 
Başkanı olarak bilmeniz gerekmez mi?

" Ben biraz önce ifademde daha baştan Savcılık ve Emniyet'te verdiğim ifadeleri 



  

kabul ettiğimi ancak bazı üslup farkları dışında ana hatlarıyla doğru olduğunu ifade ettim. 
Benim ifademde kastettiğim gösterilen belgelerin bana, tarafıma gelerek tebliğ edilerek 
bilgim olması şeklinde bir bilgim olmadığıdır. Benim daha sonra bunu sonraki zamanlarda 
basından duyduğumu yani dışardan duyduğumu beyan etmiştim ama ifademe geçilmemiş"

" O tarihte Genelkurmay bünyesinde karargâhta verilen brifingler var ve o 
brifinglerden sonra medyaya yansıyan mesajlar söz konusu ve o mesajlardan birisi de İsmet 
Berkan'ın yazısı ve orda komutanlıklar bünyesinde kurulan izleme gruplarıyla taşradan 
merkeze çok ciddi bilgilerin aktarıldığını söylüyor ve yine sanıklardan birisi BÇG'nin 
komutanlıklardaki uzantısının İstihbarat Başkanlıkları olduğunu zikretti. Siz bu BÇG 
çalışmaları kapsamında BÇG bilgi toplama noktasında bir faaliyetiniz oldu mu?

"Sayın başkan cevap vermiyorum."
" Şimdi bir tarafta Genelkurmay'da verilen brifingler var, seçilmiş iktidarın irtica 

yaftası ile karalandığı, kamuoyunun önüne servis edildiği psikolojik hareketin yapıldığı bir 
uygulama var ve bu uygulamanın ana merkezi de Genelkurmay Karargâhı ama diğer tarafta 
da diğer tarafta da insanların domuz bağıyla öldürüldüğü ve bu öldürülmeden de Jandarmanın 
bilgilerinin olduğuna dair olduğuna dair Teoman Koman'ın ifadeleri söz konusu. Dolayısıyla 
o günkü ortamı benim zihne yaklaştırarak soru sormam en tabii hakkımdır. Dolayısıyla 
insanlara haksız iftiralar veya ithamlarda da bulunmuyorum. Şimdi bir tarafta böyle bir 
ortam, siyasi iktidara yönelik Genelkurmay Karargâhı'nda bir algı oluşuyor ve o algı 
psikolojik harekât kapsamında kamuoyuyla paylaşılıyor, gazeteciler karargâha çağırılıyor, 
yargı mensupları karargâha çağırılıyor, YÖK mensupları karargâha çağırılıyor ve buralarda 
siyasal iktidarın irticacı bir hareket olduğunu bir mekanizma olduğunu dolayısıyla da hep 
beraber buna karşı bir mücadele yapılması gerektiğine dair brifingler var. Ama diğer taraftan 
da sizin Teoman Koman'ın ifadesiyle efendim PKK'ya karşı mücadele eden dindar 
insanlardan müteşekkil olan ve daha sonrada da domuz bağıyla öldürülen bir sürü insanların 
varolduğu bir örgütün açığa çıkarılmaması var çünkü o örgütün varlığı Teoman Koman 
tarafından da biliniyor. Siz de o, siz de o komutanlığın, siz de o komutanlığın İstihbarat 
Başkanlığı'nı yapıyorsunuz. Bu iki olgu bu iki olgu çelişki oluşturmuyor mu?Jandarma 
İstihbarat Başkanlığı yaptığınız dönemde Hizbullah Terör Örgütü ile ilgili size ulaşan 
herhangi bir bilgi olup olmadığı noktasında size bir soru sormak istiyorum. Bu noktada bir 
bilginiz var mıydı, yok muydu?  " Sayın başkan cevap vermiyorum."

71.C. SANIK MUSTAFA BIYIK MÜDAFİ AV.HULUSİ COŞKUN'UN 
SAVUNMASI

" Burada her ne kadar savunmalar, iddialar ve dava ile ilgili her konu ayrıntısı ile 
görüşülüyor ise de bazı temel noktaları dikkatten kaçırmamak için ayrıntılara girilmemesi 
düşüncemi ve bu konuda öğleden önceki bulunduğum tepkiyi anlayışla karşılanmasını 
bekliyor ve diliyorum. Bu nedenle kendi ilkeme bağlı kalarak müvekkilim Mustafa Bıyık ile 
ilgili savunmamı iddianame çerçevesinde sunacağım. Şimdi iddianamenin 1129. sayfasında 
"Batı Çalışma Grubu Kurulması" konulu bir belgeden söz edilerek burada komutanlıklar 
genel anlamda Silahlı Kuvvetler içerisinde bazı makamların üyeliği öngörülmüş. Tabi burada 
makamların belirlenmiş olması hukuki anlamda eleştirilmesi gereken bir konudur. Çünkü 
makamlar yargılanmaz, makamları yargılarsanız Silahlı Kuvvetleri de yargılama gibi bir 
açmazın, hukuksuzluğun içine girmiş olursunuz. Makamları yargılarsanız keza bu makamda 
her kim olursa olsun onu yargılamış olursunuz. Örneğin ben 1973 yılı Kara Harp Okulu 
mezunu olarak Silahlı Kuvvetler'den ayrılmış bir kişiyim, ayrılmasa idim sayın Mustafa 
Bıyık paşanın makamında olsa idim ben sanık olacaktım, tersinde o Avukat olacaktı. Bu ne 
demektir? Bu şu demektir, ceza hukukunda asıl olan suçun sujesidir, insandır. Yani a 
makamı b makamı sözlerinin iddianamede geçirilmesi hukuki değildir, iddialar kişilere 



  

münhasır olmalıdır. 
İddianamenin diğer paragrafında Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 

tarihçesinde Genelkurmay Harekât Başkanlığı koordinatörlüğünde Batı Çalışma 
Grubu'na müvekkilimin katıldığı iddia olunmaktadır. Şimdi bize Emniyette ve Savcılık'ta 
sorgu yapılırken belge gösterilmedi. Dedik ki olaki dosya içerisinde dikkatten kaçmış veya 
yanlış bir belge mi vardır çünkü bu yanlışlık gerçekten yapılmış. Nerde yapılmış? Jandarma 
Asayiş Komutanlığı Mustafa Bıyık, burada müvekkilim görevli olduğu dairede yapılmış. 
Bir başka müvekkilimin yine devre arkadaşımın rütbesinde yapılmış. Yani karargâh 
çalışması, ciddi bir karargâh çalışması ürünü olmayan ki Genelkurmay Karargâhı'nın ciddi 
çalışmadığını söylemek mümkün değildir. Bu tür belgeler soru işareti doğurmaktadır, şüphe 
yaratmaktadır. Şimdi bu Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı tespiti neye dayalı olarak 
yapıldı dedik, hatta müvekkillerim sağolsunlar bu CD'ler üzerinde dosyaları tek tek 
incelediler böyle bir tespit yok, yine bir makam öngörülmüş ama müvekkilim katılmış, 
katılmamış orası belli değil. Asıl olan tabii müvekkilimin katıldığının kanıtlanmasıdır. 
Şimdi bunun üzerine bu kendimizi aklama, ispat külfeti malesef ters çeviriliyor 
diyemeyeceğim ama isnatta bulunulunca bizler savunucu olarak müvekkillerimizin aklanması 
için aksini ispat gibi bir sorumluluk duyuyoruz, yükün altına giriyoruz, ispat külfetinin altına 
giriyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na dilekçe yazdım, 
müvekkilim verdi. Bu kurulun oluşumuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı nezdindeki 
yazışmalar, tespitler, evrak evrak veya müvekkilin bu olayla ilgili dahili konusunu 
sorduğumuzda Jandarma Genel Komutanlığı yazısında böyle bir şey yoktur dendi, 
Genelkurmay Başkanlığı yazısında da 73-1 YA ve B arşiv yönergeleri doğrultusunda bu 
evraklar zaten imha edildi, bizim elimizde de kayıt yoktur dendi. Diğer taraftan yine diğer 
sanıkların beyanlarında müvekkilim böyle bir toplantıya katılmadığı ifade edildi. Daha açık 
bir tespiti arz etmek istiyorum. Müvekkilim Mustafa Bıyık Silahlı Kuvvetler'den, Kara Harp 
Okulu'ndan devre arkadaşım olduğu için bu soruşturmanın ilk periyodunda ismi geçtiğini 
gördüm ve kendisini aradım, ismin geçiyor dedim, anlayamadı meseleyi büroya geldi, 
büroda Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu'nda isminin geçtiğini ilk kez benden 
öğrendi. Durum bu iken benim müvekkilimin herhalde yeteri kadar izah edememiş olacağız 
ki Korgeneral olarak ki bizim devremiz 505 kişidir. 505 kişinin en sevdiği, saydığı insan 
olarak devremizin temayüz etmiş bir ferdi olarak tutuklanması, şurada sanık olarak 
bulundurması şahsım dahil bütün devre arkadaşımı fevkalade etkilemiştir, üzmüştür. 

Benim müvekkilim yönünden bu atılı suçun oluşmadığını belirtmekle birlikte son 
olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201'inci madde yönünden bir değerlendirmede 
bulunmak istiyorum, yine savunmam kapsamındadır. Müşteki taraf bu yasa maddesine göre 
sorgulanabilmektedir, soru tevcih edilebilmektedir. Burada müşteki vekilleri henüz katılan 
ünvanını, grubunu almadıkları halde sorular soruyorlar saygımız var, tabi ki soracaklar, 
Silahlı Kuvvetleri'n hukuk dışına çıkmasını da veyahut da münferit olarak ben o terimi kabul 
etmiyorum, çıkmasını da kesinlikle kabul etmiyorum, bireyler bazında yanlışlıklar yapılmış 
olabilir aynı şekilde bunlar sorgulanırken müşteki tarafın da sorgulanabilmesi lazım burada. 
Örneğin siz benim müvekkilimi tanıyor musunuz? Benim müvekkilim size ne yapmış 
olabilir? Efendim bu bir organize olaydır, müvekkiliniz değil de müvekkilinizin içinde 
bulunduğu grup yapmıştır, gibi bir şey de ortaya muhakame de ortaya konabilir ve o zaman 
şunu sormak lazım, 16 yıldan beri siz mağdur olarak bulunurken, bugün bunu niye gündeme 
getirdiniz? Yani idarenin eylem ve işlemleri veya bunlara bağlı zararları idari yargıda 
konuşuluyor, tanzim ediliyor, kararlar alınıyor. Efendim o dönemde şu vardı, yargı şöyleydi 
bilmemne böyleydi, bu dönem ne oldu? Bizler hukukçuyuz, 1997 yılında da hepimiz 
hukukçuyduk. Sayın Savcı da Savcılık yapıyordu. O dönem yargılasaydınız, bunları niye 
yapmadınız o dönem? E efendim işte keser döndü sap döndü, keser dönse de sap dönse de 
adalet, hukuk dönmemelidir, hukukçu hiç dönmemelidir, saygılar sunuyorum."



  

72.A. Sanık MUSTAFA HAKAN BURAL 20.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde özetle  (Kls. 39 ve 287); 

" 1996 yılı Ağustos ayında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına atandığını, İKK 
Güvenlik Dairede proje subayı olarak çalıştığını, o dönemde İKK Güvenlik Daire Başkanının 
Fevzi Türkeri olduğunu, daha sonra Fevzi TÜRKERİ’nin İstihbarat Başkanı olduğunu, 1997 
Eylül-Aralık aylarında Ankara’da, 1998 Yılı Ekim-Haziran aylarında İstanbul’da yabancı dil 
ve güvenlik kurslarına katıldığını,  

Çalıştığı bölüm olan İstihbarat Başkanlığı Destek Şubenin Müdürünün 1997 yılında 
yazılı değil sözlü olarak “İGHD Başkanlığı Şubesinde çalışacaksın” diye kendisine tebligat 
yaptığını,  1997 yılının Nisan veya Mayıs aylarında İGHD’ye gittiğinde buranın Batı Çalışma 
Grubu olduğunu anladığını, çalışanlar arasında hem İGHD şube çalışanlarının hem de BÇG 
çalışanlarının bulunduğunu, birlikte çalıştığı Ahmet DAĞCI’yı hatırladığını, BÇG’deki 
görevinin günlük gazetelerde yer alan haberleri, daha çok irtica ile ilgili olan haberleri bir sıra 
numarası ile oluşturduğu bir çizelgeye yazarak düzenlemek olduğunu, çalıştığı yerde BÇG 
adına toplantıların da yapıldığını, kendi yaptığı işle ilgili bu toplantılarda soru sorulduğunda 
düşüncesini söylediğini, BÇG’nin şema ve krokisine baktığında kendisinin BÇG istatistik ve 
veri hazırlama bölümü olarak gösterilen yerde çalıştığını tahmin ettiğini, BÇG şemasında 
gösterilen İstihbarat Başkanlığı Destek Şubeden yapılacak görevlendirme kapsamında 
kendisinin görevlendirilmiş olabileceğini, BÇG’de belirttiği şekilde görev aldığını, verilen 
emirlere göre hareket ettiğini, BÇG’de haftada 2-3 defa 24 saat esasında nöbet tuttuğunu, 
buraya raporların geldiğini, basında yer alan irtica haberlerini ve terör olaylarını kendi yaptığı 
çizelgeye yazdığını, bu şekilde belge oluşturduğunu,  

Evinde bulunan takdir belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; o dönemde BÇG’de 
çalışan herkese standart olarak hazırlanan takdir belgesi verildiğini, çalışmaları sırasında bir 
çok takdir belgesi aldığını, kıymet verdiği bir belge olmadığını,  

BÇG’de çalışanların isim ve telefon numaralarının bulunduğu (BCG.TELREH.doc) 
isimli belge ile ilgili olarak ifadesinde; İdris KORALP’in Plan Şube Müdürü, Ruşen 
BOZKURT ve Ziya BATUR’un Plan Şubede BÇG’nin faaliyetlerine katıldıklarını, Hamza 
ÖZALTUN’un idari işlere baktığını, BÇG’nin bütün yazışmalarının Hamza ÖZALTUN’un 
çalıştığı idari birimden yapıldığını, belgenin alt kısmında ise BÇG’de dışardan 
görevlendirilenlerden tanıdıkları olan Ahmet DAĞCI ve  Salih ERYİĞİT ile birlikte 
çalıştığını,  

BÇG’de görevlendirilen ve BÇG’nin faaliyet gösterdiği alana giriş yetkisi verilen 
personel isim listesi (gir-yet.doc)ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG’nin çalışmalarında faaliyet 
gösterirken Arslan DAŞTAN, Salih ERYİĞİT, Recep DURLANIK, İdris KORALP, Ziya 
BATUR, Ruşen BOZKURT, Hamza ÖZALTUN, Ahmet DAĞCI’yı gördüğünü, Mustafa 
İhsan TAVAZAR’ın da BÇG bölümüne gelip gittiğini, BÇG çalışması için mi yoksa başka 
bir amaçla mı gelip gittiğini bilmediğini,  

BÇG çalışmaları devir teslim memorandumunda kendi ismi ile birlikte çalışan 
kişilerin isim ve görevlerinin bulunduğu belge ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG’de çalıştığı 
dönemde gazetelere baktığını, basın özetlerinin hazır olarak geldiğini, mektuplara 
bakmadığını, yapılan toplantılarda kendisinden bilgi sorulduğunda basında yer alan 
faaliyetler ile ilgili hazırladığı belgeleri sunduğunu, Salih ERYİĞİT’in de o dönemde 
gazeteleri takip ettiğini, aralarında ast-üst ilişkisinin olmadığını,  

BÇG’de çalıştığı dönemde Hakan isimli başka bir kimseyi hatırlamadığını, 
kendisine 3’lü bilirkişi teknik inceleme neticesinde elde edilen “HAKAN” klasörleri ile ilgili 
olarak gösterilen “bugüne kadar haklarında soruşturma açılan kamu görevlileri.doc” isimli 
belge, “içişleri bakanlığında çalışan bazı bürokratlar hakkındaki raporlamalar” isimli belge, 



  

sosyal sigortalar kurumu genel müdürü Kemal KILIÇDAROĞLU ile ilgili belgeler, SSK 
genel müdürlüğünde bölücü kadrolaşma.doc. isimli belgeler, üniversitelerde irtica illere 
göre.doc isimli belge, Fazilet Partisi ile Fetullah GÜLEN’in görüşlerinin uyuşmadığı konuları 
ile ilgili belgelerle ilgili olarak ifadesinde; BÇG’de çalışan Hakan isminde bir kimseyi 
hatırlamadığını, kendisine gösterilen belgeleri de hatırlamadığını, 

 Verilen emir doğrultusunda BÇG’nin olduğu birimde çalıştığını, kendisinin yasal 
olmayan bir prosedürün içine girmediğini, yukarıda belirttiği görevi yap dediklerini ve 
kendisinin de görevi yaptığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.   

 
72.B. Sanık MUSTAFA HAKAN BURAL Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 10.12.2013 tarihli 46. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

 "Savunmamı 3 bölüm halinde arz edeceğim. İlk bölümde görev safahatımı, ikinci 
bölümünde isnat edilen suçun iştirakçisi olmadığımı ve 147. maddede ifade edilen suçu 
işlemediğimi, üçüncü bölümde ise benimle ilgili iddianamede yer alan belgeler hakkında 
açıklamalarda bulunacağım. 

Ben 1996 yılı atamalarında doğu görevimin tamamlanması nedeniyle Erzurum'dan 
genelkurmay İkk ve güvenlik dairesi emrine yeni bir yüzbaşı olarak idare tarafından atandım. 
Ilk defa kıta görevinden karargah görevine atanmış olmam nedeniyle karargah tecrübesi hiç 
olmayan, topçuluk branşı dışında herhangi bir ihtisası bulunmayan, akademik eğitim almamış 
genç bir subaydım. 

 O döneme kadar kıtada daha küçük komutanların emrinde iken genelkurmay 
karargahına geldiğimde kendimi daha yüksek subay ve generallerin olduğu bir ortamda ve 
bana yabancı olan karargah görevinde bulundum. Dolayısıyla uyum sağlamada oldukça 
zorlandım. Daha sonra 1997 yılı mayıs ayı itibariyle isteğim ve iradem dışında adeta 
gıyabımda karar alınarak ne tür bir görev yapacağım açıklanmadan şube müdürüm 
tarafından iç güvenlik harekat dairesinin plan şubesi emrine şifai emirle gönderilerek 
buraya zaruri bir icap olarak katıldım. Görevlendirilme nedenimin şubedeki diğer personele 
göre daha tecrübesiz, niteliksiz ve şubenin eski personeline nazaran yeni personel olmam ve 
atandığım görevimin bir başka birime devredilmesi nedeniyle yapıldığını değerlendirmiştim.  

Genellikle bir yerlere personel istendiğinde gönderecek makamın kendine en az 
yararlı olan ve eski personele nazaran yeni katılan ve boşta olan personeli verdiği bilinen bir 
uygulamadır. Bu kapsamda görevlendirildiğimi yorumladım. Benim görevlendirilmem türk 
silahlı kuvvetlerinin meşru hiyerarşik yapısı kapsamında ve hiyerarşiye ilişkin teamüllerde 
cereyan etmiştir. Amaç ve yönetim itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk 
göstermiştir. Görevlendirildiğim yerde ne iş yapacağımı ve ne gibi görevleri ifa edeceğimi 
bilmeksizin kendi irade ve arzum olmadan özlük haklarım tayin olduğum yerde olacak 
şekilde geçici olarak aynı zamanda plan şube müdürü Sayın İdris Koralp'in emrine girdim. 
Şube müdürü olan İdris Koralp tarafından günlük gazete ve genelkurmay basın 
bültenlerinden irticai mahiyet taşıyan haberleri tespit etmem ve bunları kendisine 
emredildiğinde arz etmekle görevlendirildim. Bu süreç içerisinde herhangi bir yazılı emir 
tarafıma tebliğ edilmedi. Burada aldığım görevi benim gibi aynı şubeden geçici personel 
olarak görevlendirilen binbaşı Salih Eryiğit ile yapmaya başladık. Faaliyet ve tespitlerimin 
esası kamuya açık kaynaklardan genellikle kamuoyunun da bildiği hususları kapsayan, 
kesinlikle takip, soruşturma, temas, istihbarat, keşif gerektirmeyen çalışmalardır. 
Hatırladığım kadarıyla günlük gazeteler ile genelkurmayın basın bülteni şubenin içinde 
yapılmakta olan günlük faaliyet arzını genellikle beraber çalışmakta olduğumuz Salih Eryiğit 
tarafından götürülmekte, burada lüzum görülen haberler şube müdürünce görevlendirilen 
şahıs tarafından not alınarak şube müdürüne arz edilmekteydi. Salih Eryiğit'in olmadığı 



  

günlerde bu görevi ben yapmaktaydım. Şube müdürüne yapılan bu arzlara nasıl bir işlem 
yapıldığını bilmemekteydim. Çalıştığım yerin iç güvenlik ile ilgili bir şube olması nedeniyle 
burada iç güvenliği menfi olarak etkileyen terör ve irticai olayların takip edilmekte olduğunu 
değerlendiriyordum. Yorum, analiz, kanaat, değerlendirme gibi herhangi bir faaliyete 
yetkim ve görevim de yoktu. Çünkü ben bu konuda herhangi bir ihtisasım ve liyakatim de 
bulunmamaktaydı. Benden bu tür bir görev de istenmemiştir. Ayrıca hiçbir birimle yazışma 
yapmaya yetkim olmadığından herhangi bir konuda da yazışma yapmadım. 

Bu durum sayın İdris Koralp'in yapmış olduğu savunmada da teyit edilerek geçici 
görevle gelen personele herhangi bir evrak ve yazı yetkisi verilmediği ifade edilmiştir. Bu 
süre içinde adıma tahsis edilmiş bir bilgisayar yoktu. Bilgisayar kullanmasını ise 
bilmiyordum. Müşterek olarak kullanılan bir bilgisayarda bazen tek parmakla bazen de 
burada görevli sivil memurlar yardımıyla basında yer alan irticai olayları listelemeye 
çalışıyordum. Takdir buyrulacağı üzere yapmış olduğum bu göreve ait aldığım emirlerin 
mahiyeti suç ve yasaya aykırı emirler değildi. Şubenin adından da anlaşılacağı üzere hizmetle 
ilgiliydi. Ayrıca bu süre zarfında kendi dairemin kuruluşunda bulunan iç istihbarat şubede de 
haftada bir veya iki defa 24 saat esasına göre hiç uyumadan nöbet tutmakta, özellikle mesai 
sonrasında gelen teröre yönelik evraklar ile teröristlerin aralarındaki telsiz görüşmelerine ait 
fakslar takip edilerek gerektiği hallerde birlikler uyarılmaktaydı. Dolayısıyla haftanın en az 
iki bazen üç günü nöbet ve nöbet sonrası istirahat nedeniyle görevde olmuyordum.

 İddianamede bu nöbet yeri BÇG'de nöbet tuttuğum şeklinde ifade edilmiştir. 
Burada böyle bir nöbet sistemi yoktu. Ben sadece iç istihbarat şubede nöbet tuttum. Savcılık 
ifadesinde de bunu bu şekilde belirtmiştim. Bu görev süreci içerisinde eylül-aralık 1997'de 4 
ay süreli güvenlik kursu, yine girdiğim sınavı kazanarak Eylül 1998, Mayıs 1999 tarihleri 
arasında İstanbul'da 8 ay süreli İngilizce kursuna katıldım. Kurs dönüşü atama yerim 
değişerek yabancı askeri ataşeler şubesine tayin edildim ve doğrudan burada göreve 
başladım. 2000 yılının mayıs ayında 4 yıl gibi kısa bir süre sonra yeniden şark görevi alarak 
Doğubayazıt'a atandım. 

Eğer BÇG'nin önemli ve aktif bir elemanı olsaydım amirlerim beni 8 ay gibi uzun 
bir kursa gönderilmeme müsaade etmezdi. Kurs dönüşü beni yeniden atandığım yerden 
isterlerdi. Üstelik garnizon süresi 8 yıl olan Ankara'dan 4 yıl gibi kısa bir süre sonra tekrar 
şarka tayinim çıkarılmazdı. Bu benim önemli bir personel olmadığımın da bir göstergesidir. 

Şimdi müsaadenizle ikinci bölümü arz ediyorum. Sayın savcının beni de 765 sayılı 
yasanın 64. maddesi kapsamına sokarak aynı yasanın 147. maddesi ile yargılanmamı talep 
etmesi tarafımdan asla kabul edilemez. Aşağıda açıklayacağım nedenlerle benim 64. madde 
içinde mütalaa edilmemem gerekir. Çünkü sayın savcı Türk Ceza Kanununun suça iştirak 
hükümlerinin yalnız bir maddesini dikkate alarak tüm şüphelileri görev fonksiyonlarını ve 
iddia edilen suçun neticesine hakimiyetlerini değerlendirmeden tamamını asli fail olarak 
mütalaa etmiştir. Doktrinde birden fazla kimsenin aralarında yaptığı anlaşma gereği fiilin 
oluşumuna illi değeri haiz katkıda bulunarak bir suçun işlenmesi halinde iştirakin varlığından 
söz edilir ifadesi yer almaktadır. Sonradan şifai emirle katıldığım iç güvenlik harekat 
dairesinde bulunan çalışanlarla üst düzey yüzünü bile görmediğim yüksek rütbeli 
generaller ile suçun işlenmesine dair anlaşma yapmam benim için asla söz konusu 
değildir. her şeyin emirle yürütüldüğü bir görev yerinde anlaşma diye bir olguya yer 
verilemez. İddia edilen suçun oluşumuna illi değeri haiz kattım yoktur. Fiillerim ve tarihleri 
incelendiği takdirde illi bir değer taşımadıkları anlaşılacaktır. Hal böyle iken benim de 765 
sayılı TCK'nın 64. maddesi ile yollama yapılarak aynı yasanın 147. maddesine göre 
yargılanmam hak ve adalet kuralları ile bağdaşmaz. Bu görevi ittifak yaparak değil çok 
sonra şifai emirle katıldım. Kıtadan yeni gelmiş, kendi çapında mesleki olarak topçuluktan 
başka ihtisas sahibi olmayan, tecrübesi itibariyle genelkurmay gibi büyük bir karargahta 
mesabesi okunmayan genç bir kıta subayının böyle bir ağır suçun kanunda ifadesi bulunan 



  

irtikap edeni, doğrudan doğruya beraber işleyeni olması mümkün değildir. Esasen bu suçun 
işlenmesi benim iktidarım  dışındadır. Hiçbir aktif görevim ve katkım olmamıştır. Emir 
altında bulunmak anlaşmayı mümkün kılmaz. Anlaşma hür irade ile olabilir. Şifai emirle 
bu göreve katılmam görev zorunluluğu ve emirle olmuştur. İrade ve isteğim dahilinde 
değildir. Aynı yasanın 65. maddesine göre ben kimseyi suç işlemeye teşvik suçu irtikap 
kararının takviye veyahutta fiil işlendikten sonra müzaheret ve muavenet yani yardım etmek 
iştirak fiilinin işlenmesine yarayacak vasıtalar tedarik etmek vaadinde bulunmadığım için feri 
fail de olmam mümkün değildir. İsnat edilen suçun husule gelmesinin benim fiillerime ihtiyaç 
olmadığı gibi zaruri bir şart olmadığı da açıktır. Yeni yasanın iştirak maddesinde fiilin 
işlenişi üzerinde kurulan hakimiyet ölçü alınmıştır. Yargıtay ceza genel kurulunun 9 Haziran 
2009 sayılı bir ilamı ile de yukarıdaki açıklamam teyit edilerek ikilik sisteminde suça iştirak 
eden herkes sırf iştirak ettiği için aynı ceza ile cezalandırılmayıp suçun işlenişindeki katkısı, 
bu katkının önemine göre cezalandırılmaktadır içtihadında bulunulmuştur. 

Sayın Savcının beni de müşterek fail olarak addetmesi yukarıdaki açıklamalara ve 
yargıtay içtihatlarına uygun düşmemektedir. Müşterek faillikte esas olan birlikte suç işleme 
kararına bağlı olarak suçun icrai hareketlerini birlikte gerçekleştirmek, dolayısıyla müşterek 
hakimiyet kurmaktır ve şarttır. Bu kararın kast kapsamında düşünülmesi gerekmektedir. 
Neticeye yönelik özel veya umumi bir kastım yoktur. Hiçbir zaman bu konuda bir suça iştirak, 
bir suça katkıda bulunmak istek ve iradesine sahip olmadığım için iştirak iradesi 
oluşmamıştır. Herhangi bir suç işleme kararına katılmadım, hiçbir fiilim neticenin meydana 
gelmesine ilişkin değildir.

 İddia edilen suçu birlikte işlediğimiz bilgisi ve iradesi yoktur. Bir anlaşmanın 
yokluğu dolayısıyla ne ferdi ne de müşterek hakimiyetim oluşmadığından müşterek fail 
addedilemem ve 147. maddede ifade edilen suçu işlemediğim konusu ile ilgili olarak ise faili 
ve yardım edeni olmadığım ve 765 sayılı TCK'nın 147. maddesindeki suçu işlemediğim için 
bu madde ile yargılanmamın haklı gerekçesi bulunmadığı kanaatindeyim. 

İddianamenin 1304. sayfasının ikinci paragrafında BÇG'de görev alan 
şüphelilerin çoğunun TSK'da silahlı kişiler olduğu, hükumet üyeleri aleyhinde cebir ve 
tehdit içerikli beyanlarda bulundukları, tankları yürüttükleri, istifadan sonra verilen 
brifinglerle sivil demokratik güçler, partiler, Türkiye büyük millet meclisi ve diğer 
kuruluşları harekete geçirdikleri ifade edilmiştir. Ben Türk silahlı kuvvetleri mensubuyum 
ancak kıtam yok, cebir icra edecek maddi ve manevi güce sahip değilim, emir komuta 
makamında bulunmuyorum. Gücüm, olanağım hükumeti devirmek, bakanlar kurulunu 
çalışamaz hale getirmek için imkansız ve imkansızın ötesindedir. Hiç bir fiilim korunan 
hukuki değeri tehlikeye düşürecek nitelikte bulunmamaktadır. Esasen yaptığım görevin 
fiilleri neticeye yönelik illi bir değer taşımamaktadır. Hiçbir zaman hükumeti devirmek için 
cebir şiddet içeren beyanlarda bulunmadım. Beyanat, yazışma yetkim olmadığını daha önce 
de ifade ettim. Şubat 1997 tarihinde Sincan'da yürütülen tanklarla hiç ilgim olamaz, mümkün 
değildir. Savcılık sorgusunda ve iddianamede gördüğüm ve bana tebliğ edilmeyen 10 Nisan 
1997 tarihli kişiye özel, gizli, Çevik Bir imzalı emirle kurulan BÇG teşkili benim bilgim 
dahilinde değildi. Görevlendirildiğim yerin şube müdürü İdris Koralp benim geçici amirim 
olmuştur. Katılmayı müteakip kendisinden aldığım emir kendi takdirime göre yasa dışı ve 
suç ihtiva eder mahiyette değildi. Gizliliği yoktu, bu durumda ben yetkili bir amirden yasa 
dışı olmayan bir emir almıştım. Askeri mevzuat ile de ilişkilendirdiğimizde iç hizmet 
kanununun 14. maddesinin bana yüklediği vecibeyi mutlak itaati yerine getirmek 
mecburiyetindeydim. Yine iç hizmet yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince aldığım emri plan 
şubenin görev fonksiyonları içerisinde mütalaa ederek hizmete mütalik olduğu yargısına 
vardım. Aldığım emir kanun ve nizamları ihlal etmemiştir. Yukarıda arz ettiğim gibi irticai 
olayların ne maksatla kullanıldığını ve ne gibi işlem yapıldığını bilmediğim gibi emrin adli 
veya askeri bir suç maksadını taşımadığını değerlendirdim. Aldığım görev emrinin yaptığım 



  

değerlendirme ile kesinlikle anayasa ve dolayısıyla ceza yasalarına aykırılığı yargısına 
varmadım. Görevim kamuoyuna açık nitelikteki yazılı ve görsel basında yer alan ve her 
vatandaşın bilgilenebileceği irticai olayların tespitinden ibaretti. İrtica ile mücadele görev ve 
yetkim yoktur. Zaten irtica ile mücadeleye gücüm, bilgim, tecrübem yeterli değildir. Takip, 
soruşturma, temas gibi faaliyetlerde asla bulunmadım. Bu görevde bulunduğum ve 
evvelindeki süre içinde yayınlanmış olan 4 Nisan 1997 tarihinde 10 Nisan 1997 tarihli yine 
29 Nisan, 6 Mayıs ve 27 Mayıs 1997 tarihli gizli ve kişiye özel bu emirlerin hiç birisini 
görmedim, okumadım ve tebellüğ etmedim. 

Bu emirlerin varlığından sadece savcılık sorgusu sırasında haberdar oldum. Bu 
emirlerin hangi seviyeye kadar dağıtıldığı ve icra edileceği emrin altındaki dağıtım gereği 
yazılarından bellidir. Bu tür emirler sadece bilmesi gereken personele yayınlanır. Amirimden 
almış olduğum ve yasa dışı suç teşkil etmediğine inandığım ve bu şekilde değerlendirdiğim 
emrin icrası ile işlendiği iddia edilerek bana da isnat edilen 765 sayılı yasanın 147. 
maddesinde tanımı yapılan suçun maddi unsurlarını cebren ıskat ile bakanlar kurulunun 
çalışmaktan men etmem yani maddi ve manevi anlamda ne fiziki olarak, ne de tehdit 
unsurları kullanarak icra etmem mümkün değildir. Bu konuda hiçbir somut delil yoktur. 
Benim fiillerim teşvik mahiyeti de ifade etmez. Esasen ilgili şubenin en küçük rütbeli 
tecrübesiz elemanlarından biri olarak cebir ve ıskatı sağlayabilecek konuma, yeterliliğe, 
vasıtalara ve böyle bir görevle yükümlülük altında bulunmaya imkan ve kabiliyete uygun 
düzeyde değildim.

 Ceza hukuku otoritelerine göre fiillerimde suçun kanuni unsurlarının ihlali 
bulunmadığı için yapılan hareketin suç olarak vasıflandırılmaması gerekir. Bir suçun 
bünyesinde maddi ve manevi unsurlar mevcuttur. 147. maddenin ihlalinde manevi unsurların 
yani kastın da var olması gerekir. Manevi unsurlar gerçekleşmediği takdirde suç oluşturan 
eylem mevcut değildir. İrade tarafından yönetilmeyen bir davranış ceza sorumluluğu için 
yeterli olamaz. İrademle iddia edilen suçun oluşmasını ve unsurlarını asla yönetmedim. 
Fiillerimin değerlendirilmesi halinde suçun unsurlarının bilerek ve istenerek ihlali asla 
yoktur. Çünkü suç işleme fikir ve iradem mevcut değildir. Hiçbir zaman işlendiği iddia edilen 
suçu ön görerek faaliyet icra etmedim. Bana isnat edilen suçtan sorumlu tutulabilmem için bu 
neticeye yönelik kastımın bulunması gereklidir. Suçun işlenmesi için asla özel ve umumi bir 
kastım oluşmamış, işlendiği iddia edilen suçun işlenmesine dair bilinç ve irade kesinlikle 
teşekkül etmemiştir. Yargıtay ceza genel kurulunun 3 Haziran 1985 tarihli bir içtihadında 
kast suçun bütün aşamalarında bulunmalıdır. Zira suç teşkil eden eylemi işleyen kimse yasal 
tanımdaki maddi unsurları bilmeli ve istemelidir ifadesi yer almıştır. Bu ifadeye göre suçun 
kanuni tanımındaki maddi unsurları ön görmüş yani onları bilmiş ve fiillerimi o istikamette 
yönlendirmiş olmam gerekir. Dolayısıyla fiillerim ile netice arasında nedensellik bağının 
olması halinde fail olabilirdim. Karşı konulması mümkün olmayan bir hiyerarşik bağın etkisi 
yasa ve yönetmelik emri ile ifası zaruri olan ve yasalara aykırı olmadığını değerlendirdiğim 
görevin ifa süreci içinde bulunmaktaydım. Bu çalışmalardan meydana gelen fiiller ile yasada 
tanımı yapılan suç tipi ihlal edilmemiştir. Cebren ıskat, bakanlar kurulunu çalışmaktan 
cebren men etmek benim fiillerimle asla olamaz. Benim fiillerim teşvik mahiyeti de taşımaz. 
Bu bağlantılar ortaya çıkarılmadan haksız olarak bu suç isnat edilmemelidir. Benim 
hükümete şiddet kullanmam, tehdit etmem, onları çalışamaz hale getirmem mümkün değildir. 
Suçun unsurlarının ihlal edildiğini gösteren belge somut delil yoktur. Haksız itham adalet ve 
evrensel hukuk kurallarına uymaz. Meydana geldiği iddia edilen bu neticenin bana 
yüklenebilmesi ve benim sorumlu tutulmam için bu neticenin benim fiillerimle oluşması 
gerekir. Fiillerim ve netice arasında nedensellik yoktur. Ben ve benim gibilerin yokluğu 
halinde de iddia edilen netice meydana gelebilirdi. Benim yerime başka yüzbaşılar tayin 
olsaydı ve bunlardan biri iç güvenlik harekat dairesinde görevlendirilseydi aynı görevleri 
yapmak mecburiyetindeydi. İtiraz şansı olamazdı. Ben irade dışı hasbelkader bu görevde 



  

bulundum. Yargıtay ceza genel kurulunun 12 Mayıs 1980 tarihli bir kararında hukuk alanında 
sebep değeri taşıyabilmek için bir şartın muayyen bir neticeyi meydana getirmeye elverişli ve 
uygun olması gerekir. Egemenlik ve tasarruf alanının dışında kalan ve bu sebeple tahmini 
kendisinden beklenmeyen bir neticeden sorumlu tutulamaz ifadesi yer almıştır. Bu kararda 
uygun illiyet rabıtası prensibi benimsenmiştir. Benim suç için hakimiyetim anlaşma gibi bir 
iradem olmadığı için ittifak edenler varsa ben bu iradeye de dahil değildim. Dolayısıyla 
benim çalıştığım süreçteki faaliyetim iddia edilen suçun icra hareketlerine dahil değildir. 
Bana verilen görev iddia edilen suçun icra hareketlerinin bir parçası olarak fonksiyon 
ifade etmez. 

Mayıs ayı ortası ile 18 Haziran arasında yukarıda açıkladığım gibi gerek gizli ittifak 
gerekse hazırlık hareketlerine dahil delil teşkil edecek somut belge yoktur. Suç bütün 
çalışanlara fark gözetmeksizin isnat ettirilmiş durumdadır. Türk Ceza Kanununun 20/1. 
maddesinde ceza sorumluluğunun şahsiliği ve kimsenin başkasının fiilinden dolayı sorumlu 
tutulamayacağı vaaz edildiği halde mevcut fiiller incelenmeden genel ve soyut bakışta bütün 
sanıklarla beraber aynı ceza maddesi ile yargılanmamın talep edilmesi kabul edilemez. 

Bu şubede duyduğum söz ülkeyi tehdit eden terör ve irticadır. Bu ifadelerin esasen 
MGK kararı meyanında ifade edildiği söylenmiştir. İrtica tehdidi ile mücadele ne şubenin 
ne de benim görevim değildir. Faaliyetlerin müteakip MGK toplantısında genelkurmayın 
görüşünü ifade etmek için hazırlık mahiyeti taşıdığını düşünmekteydim. Şunu kesin olarak 
ifade etmek isterim ki böyle müeyyidesi çok ağır, benim imkan ve kabiliyetlerimle 
düşüncelerimle asla bağdaşmayan bir suçun işlenmesine yönelik katkı için şuur ve iradem 
asla oluşmamıştır. 

Kusur prensibi, kanunilik ilkesinin yanında ceza hukukunun en önemli prensibinin 
birini oluşturduğu malumlarıdır. Adalet ve insan onuru bir şahsın cezalandırılabilmesi için 
fiilin ona şahsen ve kişisel olarak yüklenebilmesinin gerekli olduğunu belirtir. Cezai 
sorumluluk içinde aranan objektif ve subjektif isnadiyet kavramları benim görev fiillerimle 
bağdaşamaz. Kanununun hükmü ve amirin başlığı altında Türk ceza kanunu 24 tanzim 
edilmiştir. 24/2'de yetkili bir merciden verilip yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir 
emri uygulayan sorumlu olmaz denmiştir. Ben görev emrini yetkili amir olan Sayın İdris 
Koralp'ten aldım. Yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olduğu için uyguladım. Askeri 
hiyerarşide ast amirlerine ve verilen emre mutlak kayıtsız şartsız itaat etmek 
mecburiyetindedir. Bu kural iç hizmet yasasının 14. maddesinde de ifadesini bulmuştur. 
Burada mutlak itaat prensibi esastır. İtaat hissini tehdit eden her türlü tezahürler, sözler, 
yazılar, fiil ve hareketler cezai müeyyidelerle olur. Hizmete mütalik olma kavramı oldukça 
kapsamlıdır. Emri alanın acaba bu emir hizmetle ilgili midir, değil midir, yasaya uygun 
mudur, değil midir sonucuna ulaşması eğer emirde açıklık yoksa çözümü çok zor olduğu 
takdirlerinize maruzdur. 

Bir ceza hukuku otoritesi olan Sahir Erman özel nitelikte olmayan ve bu özel 
niteliği ilk bakışta anlaşılmayan her emir hizmetle ilgili sayılır görüşünü bildirmiştir. Her 
asker amiri tarafından verilen emrine kanuni olduğunu farz ve kabul etmek zorundadır. Bu 
konuda ast lehine bir karine vardır. Kanunumuz astın suç işleme maksadına vakıf olmasını 
şart koştuğuna göre astın sorumlu olabilmesi için emrin açıkça suç teşkil etmesi yetmez. 
Ayrıca ve özellikle bu emrin suç işlemek maksadı ile de verildiğinin astça bilinmesi gerekir. 

Emrin muhteva itibariyle kanuna açıkça aykırı olduğu nedeni ile ast tereddüte 
düşerse emri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Hukuk otoritelerinin bu açıklamaları 
çerçevesinde şube müdüründen aldığım emrin şubenin esas ana fonksiyonu ile örtüştüğü 
değerlendirmesini yaptım. Aldığım emir irtica ile mücadeleyi ön görmediği için hukuka ve 
yasaya aykırı olmadığı gibi şubenin bağlı olduğu dairenin ismi ile özdeşleştirmem nedeniyle 
hizmete mütalik olduğu kanaatine sahip oldum. Genelkurmay basın halk dairesinin 
hazırlamış olduğu basın özetleri içinde de yer alan irticai olaylar, bana verilen irticai 



  

olayların tespiti ile örtüştüğünden aldığım emrin yasalara aykırı olmadığı gibi hizmetle 
ilişkisi olduğu görülmektedir. 

Ceza muhakemeleri kanununun 223/1-d fıkrasında hukuka uygunluk sebepleri 
durumunda beraat kararı ön görülmektedir.Ceza muhakemeleri kanununun bu maddesi ile 
görev emri ve fiillerim karşılaştığında atılı suçu işlemediğim, kastımın kusurumun olmadığı 
ortaya çıkacaktır. Yine ceza hukukunun kusursuz yapılan bir hareketin faili cezalandırılamaz 
ilkesine göre cezalandırılmamam gerekecektir. 

Şimdi müsaadenizle üçüncü bölümü arz ediyorum. İddianamede sanki tarafımdan 
yapılmış gibi gösterilen belgeler Temmuz-Ağustos 1998 tarihini taşımakta olup isnat edilen 
suçun oluşumu ile ilgili değildir. Bunların kaynağının bulunması halinde ise kimler 
tarafından ilk olarak tanzim edildiği ortaya çıkacaktır. Bu tür faaliyetleri icra edemeyeceğimi 
Sayın İdris Koralp savunmasında özellikle ifade etmiştir. Devir teslim memorandumu da 
tetkik edildiğinde bu mahiyette bir görevimin olmadığı anlaşılacaktır. Görmediğim, içeriğini 
bilmediğim bu evrakların bilgisayara benim ismim altında geçmesini asla kabul edemiyorum. 

Sayın Savcının ikametimde yaptığı aramada sanki çok önemli bir suç delili gibi 
mütaala edip el konulduğunu ifade ettiği takdirname ile ilgili olarak takdirnameler 
personelin moral değerlerini yükseltmek, çalışma şevkini artırmak maksadı ile kullanılan bir 
gelenektir. Ancak içeriği itibariyle yapmadığım işlem ve eylemlerle görevlerin takdirnameye 
yazılması maalesef gerçeği yansıtmamaktadır. Adliye huzurunda sanki aleyhime tecelli eden 
bir delil belge mahiyetini arz etmişti. Kabul edilemez. Söz konusu takdirnamenin şube 
müdürü İdris Koralp tarafından ne maksatla kimlere verildiği ifade edilmiştir. Zaten 
takdirname metnine dikkat edilecek olursa rütbe, konum, görev farklılığı dikkate alınmadan 
noktası virgülü ile aynı kelime ve cümlelerle adeta fotokopi edilerek verilmiştir. Ancak bana 
verilen takdirnamedeki ifadeler benim faaliyetlerim ile kesinlikle örtüşmemektedir. 
Takdirnamede ifade edildiği gibi hiçbir sivil toplum örgütleri ile koordinasyonda 
bulunmadım. Benim çapım, gücüm, yetki alanım nedir ki sivil toplum örgütlerini 
yönlendirebileyim. Bunu kanıtlayacak bir belge yoktur. Bunlar afaki olarak yazılmıştır. Sivil 
toplum örgütlerine ve kamuyu ancak liderleri, siyasiler, medya yönlendirebilir. Ayrıca üst 
düzey toplantılara katkıda bulunduğum yazılmıştır. Benim üst düzey toplantılar hakkında hiç 
bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla katkım nasıl olur da düşünülebilinir. Bu toplantıların 
benim katkıma ihtiyacı olamaz. Benim tespitlerim zaten kamuya açık kaynaklardandır. 
Esasen üst düzey toplantılara bilgi arzı liyakatlı personelin gerekli çalışmaları yapmasını 
gerektirir. Benim bu tür faaliyetler ile ilişkim yoktur. Bana verilen takdirnamedeki ifadeler 
benim faaliyetlerim ile örtüşmemektedir. Ben irtica ile mücadele içinde bulunmadığım gibi 
yazıdaki övgüleri de haketmiş değilim. Takdirnamedeki sitayişkar  sözlerin bana ait hiçbir 
belgesi ve dayanağı yoktur. Faaliyet ve görevleri dikkate alınmadan adeta bir fotokopi gibi 
tanzim edilen bu belgenin aleyhimde düşünülmemesi gerekir.

 Üniversitelerde görev yapan 337 personel ile ilgili olarak belge tetkik edildiğinde 
6 ağustos 1998 tarihinde tanzim edildiği görülmektedir. Bu kadar personel 30 civarında 
üniversite ile ilişkilidir. Devir teslim memorandumuna bakıldığında benim böyle bir 
görevimin olmadığı açıktır. Kesinlikle kimseyi takip, soruşturma, temas görevim yoktur. 
Çalıştığım sürece bütün mesaimi bu faaliyete yöneltsem dahi böyle bir belgeyi meydana 
getiremem. Bana kimse böyle bir görev vermedi. Sayın Çetin Doğan'da savunmasında 
BÇG'nin kesinlikle fişleme görevi olmadığını müteaddit defalar vurgulamıştır. Esasen 
benim için olanak dışı olan bu faaliyeti icra etmem kesinlikle mümkün değildir. Herhalde 
oturduğum yerden yürütmem imkansızdır. Bu tür bilgiler mit, emniyet müdürlüğü gibi 
birimlerden gelmiş olabilir. Her üniversitenin bulunduğu mahalde mit elemanı, jandarma 
teşkilatı, emniyet teşkilatı, Yök irtibatı olduğu halde böyle bir çalışma bunlarla irtibatı 
olmayan bana verilemezdi. Ben böyle bir belge tanzim etmedim. Benim imza altına aldığım 
böyle bir belge kesinlikle yoktur. Sivil memur Mehmet Özbek'e de böyle bir müsvedde 



  

vermedim. Belgenin aslının genelkurmaydan istenmesi halinde veya evrak kayıt defterlerine 
bakılması halinde nereden geldiği ve hazırlayanlarının kim olduğu ve nereden geldiği 
öğrenilebilinir. 

Sosyal sigortalar genel müdürlüğü Fazilet Partisi ile görüşlerinin uyuşmadığı 
belgesi ve haklarında soruşturma açılan kamu görevlileri ile ilgili belgeleri de ben tanzim 
etmedim. Kimseye de müsvedde verip al bunu yaz demedim. Esasen bu belge ve bilgiler mit, 
emniyet gibi birimlerden gelmiş olmalı ki herhangi bir işlem için değil dosyalanması 
maksadıyla şube müdürleri tarafından bizlere havale edilmiş olması kanısındayım bu 
meyandaki bazı bilgiler muhtelif zamanlarda basında da çıkmaktaydı.

 İddianamenin 572 ila 574. sayfasında kaynağı belli olmayan gizli ibareli 
SSK'daki bölücü ve meshepci kadrolaşma ile yapılmakta olan yolsuzluklar konulu belge de 
benzer hususları ihtiva etmektedir. Benim SSK ile hiçbir ilişkim olmamıştır. O dönemdeki 
SSK genel müdürü ile oradaki çalışan personelin hiçbirisini tanımıyorum. Bir ilişkim yoktur. 
Ayrıca aynı konuların, aynı tarihler itibariyle bir başka şahıs tarafından hazırlandığı da 
görülmektedir. 

Yine aynı şekilde iddianame tetkikinden anlıyorum ki sayfa 299'da 4 sayfa sıra no 
44 deniz kuvvetleri komutanlığı 24 Temmuz 1998 notu var. Sayfa adedi ve tarih itibariyle bu 
notun fazilet partisi konulu belge ile örtüştüğünü düşünüyorum. Bu dolayısıyla bu belgenin 
de deniz kuvvetleri komutanlığınca oluşturulduğunu değerlendiriyorum. Ben kimse 
hakkında soruşturma açılması ile ilgili bir yazışmada kesinlikle bulunmadım. Çünkü suç 
duyurusunda bulunma yetkim yoktur. Bu bilginin kaynağını bilmiyorum. Benim ile ilişkisine 
bir anlam veremedim. Mehmet Özbek'e de yazması için vermedim. Belgenin aslı 
bulunabildiği takdirde durum aydınlığa kavuşur. Suç duyurusunda bulunan makamlar 
bellidir, onlara sorulması gerekir. Devir teslim memorandumu adlı belgeyi ise ilk kez 
savcılık sorgusunda, daha sonra da iddianamede gördüm. Ben bu belgede yazılı görevlerden 
günlük basında ve genelkurmay tarafından çıkarılan basın özetlerini tetkik ederek 
bunların içerisinde yer alan irticai olayları çıkarmaya çalıştım. Herhangi bir telefon teması 
ya da ihbar için gelenlerle görüşmem olmadı, genelkurmayı ziyaret kayıtlarından bu 
öğrenilebilir. Mektuplara bakmadım, gerek basından çıkardığımız, gerekse şube müdürü 
tarafından dosyalanmak üzere gönderilen evrakların dışında dosyalama yapmadık. Arşiv 
her personelin kendisi tarafından yapılan rutin bir uygulamadır. Özel bir arşiv görevi 
yapmadım. Eğer yapılmışsa iddianamenin 1280. sayfasında arşiv uzmanı olduğunu ifade 
eden Recep Durlanık'a sorulsanın uygun olacağını değerlendiriyorum. 

Toplantılarda alınan kararlarla ilgim yoktur. Bu kararların memorandumun c 
maddesinde bir başkasında olduğu ayrıca yer almaktadır. Bilgisayar programından kastedilen 
ise herhangi bir özel program olmadığı, bilgisayarın kendi özelliği gereği yazılan olayların 
kelime bazında istendiğinde aranıp bulunabilmesi özelliğidir. 

Sonuç olarak arz etmiş olduğum hususlar çerçevesinde özetle; yargıtay ceza genel 
kurulunun 19 Nisan 1993 tarihli bir kararında ceza yargılamasının amacı hiçbir 
duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada yani 
gerçeğe ulaşmada mantık yolunun izlenmesi gerekir. Gerçek akla uygun ve realist olayın 
bütünü veya bir parçasını temsil eden kanıtlardan veya kanıtların bütün olarak 
değerlendirilmesinden ortaya çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanılarak 
sonuca ulaşılması ceza yargılamasının amacına kesinlikle aykırıdır. Ceza yargılamasında 
kuşkunun bulunduğu yerde mahkumiyet kararından söz edilemez. Bu ilke evrenseldir ifadesi 
yer almıştır. Bu kapsamda Türk ceza kanununun 765 sayılı yasanın 64. maddesi ile 5237 
sayılı TCK'nın 37. maddesine göre atılı suçun irtikap edeni, doğrudan doğruya birlikte 
işleyeni olmadığım için aynı yasaların 65 ve 39. maddelerine göre tahdidi olarak sayılan 
hükümlerinin ihlaline sebep olmadığımdan suç için anlaşma ve ittifak yapmadığım için 
suça iştirak etmiş değilim. 765 sayılı yasanın 147. maddesinde de tarif edilen suçun maddi ve 



  

manevi unsurlarının ihlali fiillerimle olmamıştır. Yasa dışı herhangi bir işlem yapmadım. 
Işlendiği iddia edilen fiil için hiçbir kastım oluşmamıştır. Esasen benim göreve katıldığım 
mayıs ayı ortası ile hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran arasında yaklaşık 4-5 hafta kadar 
bir zaman olup bu süreden tuttuğum nöbetler, istirahatler ve tatil günlerinin çıkarılması 
halinde geriye 20-25 gün kadar bir çalışmışlık süresi ortaya çıkacaktır. Bu zaman içinde 
suçun işleniş biçimini yansıtan, katkıda bulunan hiçbir somut delil yoktur. Gücüm, konumum 
bakanlar kurulunun cebren ıskata ve çalışamaz hale getirmeye asla yetmez.

 Cezalandırılmamın düşünülmesi ceza yargısının en önemli bir prensibi olarak 
gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek olur. Mahkumiyetin bir ihtimale değil, kuşkudan uzak bir 
kesinliğe dayandırılmasının adli hatanın önüne geçilmesinin tek yolunun bu olduğunu vaaz 
eden yargıtay ceza genel kurulunun bu kararının yüce heyetinizce göz önünde 
bulundurulacağı inancındayım. Bir hukuk profesörü olan Sayın Kunter, suçtan fert kadar 
devlette sorumludur. Devlet de hem suçtan zarar gören, hem de suçun oluşumundan sorumlu 
durumdadır. Devletin sorumluluğu nedeniyle ceza verilememektedir. Ancak fertlere ceza 
verilirken devletin de sorumluluğu dikkate alınmalıdır demiştir. O halde iddia edilen suçun 
devlet tarafından önlenmesi mümkündür, zira devletin elinde bir takım yetkiler vardır, 
örneğin emekli etmek, yargıya intikal ettirmek gibi, eğer devlet yetkilerini kullanarak 
vazifesini yapsaydı belki bizler burada sanık olarak yargılanmayacaktık, müştekilerde idare 
tarafından mağdur edilmeyeceklerdi, ben hiçbir icraatımda müştekilerin mağduriyetine de 
sebep olmadım, sonuç olarak yüce heyetinizin açıklamalarımı Yargıtay içtihatlarını, ceza 
sorumluluğunun şahsiliğini dikkate alarak iştirakçı olmadığımı ve açıklamalarım 
çerçevesinde 147. maddedeki suçu işlemediğimi, her iki konu ile ilgili bir kastımın 
bulunmadığını, iddianamede yer alan belgelerin tarafımdan tanzim edilmediğinin 
değerlendirerek, adil yargılama yaptığına ve yapmaya devam edeceğine yürekten inandığım 
her türlü etkiden uzak temiz vicdanların sesi ile en doğru kararı vereceğinden asla şüphe 
olmadığını arz eder saygılarımı sunarım."

 "Dosyada BÇG çalışmaları, devir teslim memorandumu isimli bir belge var, şimdi 
bu belgenin sahteliği, doğruluğu ya da gerçekliği hususuna hiç girmeden bir soru sormak 
istiyorum, bu belgede BÇG de çalışanların iş bölümünün anlatıldığı bir bölüm var, sizin de 
adınız orada geçiyor, savunmanızda da geçti, şimdi savunmanızla örtüşen bölümler olduğunu 
düşünüyorum ve sizin görevleriniz anlatılırken okumuşsunuzdur, gelen evrak, mektup, 
gazeteler, basın özetlerini alır tetkik eder, ilk elemeyi yapar, günlük toplantıya getirir denmiş 
Salih Beyle birlikte, arşivi düzenler, alınan karar, günlük Batı olayları, bazı konularda ilave 
bilgi almak için telefon temaslarını yapar ihbar için Genelkurmay Başkanlığına gelen 
vatandaşlarla görüşür denmiş.Arşiv çalışmalarında yine, işte bu arşiv çalışmalarının nasıl 
yapılacağı belirtilmiş, mesela bu bahsettiğiniz bilgisayarla da ilgili bir bölüm var, bilgisayar 
programı bir iki elde olsa kelime veya tarih girerek özel olarak aranan bilgileri bir araya 
toplama özelliği mevcuttur. Bu belgedeki anlatılan iş bölümü doğru mu, orada diğer isimleri 
geçen mesela isimleri okumadım daha ben işte Salih Bey var, işte biliyorsunuz Osman Bey 
var, Osman Bülbül, diğer şeyler var, doğru mu?"

 "Bu belgeyi hiç görmedim, ancak ben o belgeyi okuduğum zaman örtüştüğünü 
değerlendirdim, yani öyle bana geldi, ama ben savcılık ifadesinde de o belgeyi hiç 
görmediğimi söyledim, ilk defa."

"BÇG bilgi ihtiyaçları, özellikle Deniz Kuvvetlerinde görev yapan sanıkların 
savunmaları alınırken Altaç Atılan ve Aydan Erol beylerin ifadeleri alınırken üzerinde epey 
bir duruldu, biliyorsunuz bu belge Genelkurmay Başkanlığı tarafından gerçekliği doğrulanan 
bir belge geçen de bir sanık müdafinin talebi nedeniyle ayrıntılı bir ara kararda da bahsi 
geçti, buna dayanak yapılan Bat. Ol. Bil. Rap. veya Bat. Gün. Dur. Rap isimli de rapor 
forumları var, bazı sanıklar özellikle dediğim gibi Deniz Kuvvetlerinde görev yapan sanıklar 
BÇG'ye gönderildiğini de söylediler bu belgelerin, siz bu raporu, formlarını gördünüz mü, 



  

gördünüz ise ne şekilde, hangi nitelikte bilgiler içeriyordu bu formlar?"
"Evet bana savcı da ilk sorgulamam sırasında o belgeleri, daha doğrusu rapor 

sistemini sordu, fakat ben tabi o zamanki rütbem itibari ile bu rapor formatının yönergeye 
uygun olduğunu o zamanda söyledim, yani yönergelerde olabileceğini, yönergedeki 
formata uygun olabileceğini, ayrıca bir format olduğunu hiç bilmiyordum ben yani o 
zamanki bilgim, tecrübemle böyle bir formatın zaten yönergede yer aldığını biliyordum, 
savcıya da bu şekilde ifade vermiştim, sonradan öğrendim ki bir emir yayınlanmış bu işte 
ifadelerde, daha sonraki savunmaların alınmasında öğrendim ki bir emir yayınlanmış, bir 
format tanzim edilmiş, o formatın içeriğine yönelik bu evraklar geliyormuş, bize de şube 
müdürü normal evrak teslim ediyordu, idari işler astsubayı vasıtasıyla normal bize idari işler 
astsubayı evrak herkese dağıtıyordu, bize imza karşılığı defterden evrak teslim ettiğini 
hatırlıyorum, bu raporda olabilir, yani birliklerden gelen raporlar, ama bunlar hatırladığım 
kadarıyla yine çok yani kişisel bazda olan bilgiler değildi, o bölgelerdeki.Şube müdürü eğer 
içlerinde, çünkü şube müdürüne çıkıyor evraklar, o şube müdürü içlerindeki evrakları 
dağıtıyor tabi oradaki kendi personeli olsun, bize de dağıttığı olmuştur, idari işler astsubayı 
vasıtasıyla, ben hatırlıyorum birliklerden gelen o tür raporlar vardı, ama ben o zaman 
idrak edemiyordum bunun BÇG işte rapor sistemine yönelik bir, yani özel bir formatı 
olduğunu, ben onu normal yönergelerde yer alan, rapor yönergesi var çünkü Kara 
Kuvvetlerinin, o yönergedeki yer alan formata göre zaten günlük olarak gönderilen bir 
rapormuş gibi değerlendiriyordum, onu özellikle de hep savcıya da ilk sorguda da anlatmaya 
çalışmıştım, sonradan öğrendim ki meğer bir emir yayınlanmış, bir format belirlenmiş o 
formata istinaden geliyormuş ama biz tabi onları o zaman idrak edemiyorduk, bilmiyorduk."

 "İçerikleri konusunda bir bilginiz var mı?"
"O bölgede eğer bir irticai olay meydana gelmişse onları bilgi olarak işte bize, yani 

daha doğrusu göndermiş, şube müdürü de bize eğer onu bize göndermişse ben şu basında yer 
alan bilgileri not alıyordum o da yani demek ki basında yer almamıştır bunu da oraya ilave 
edin anlamında bu tür evraklar bize de geliyordu."

"Gazeteleri inceliyorsunuz, basın bültenlerini inceliyorsunuz, bunu bir bilgi 
formatına dönüştürmeden mi yani nasıl yapıyorsunuz, giden bilgi nasıl gidiyordu?"

 "Ben bunu hatırlayamam, hatırlayamamıştım ama Serdar Albay söylediği zaman o 
zaman yorum yaptım kendimle, orada Serdar Albayım dedi ben sekreteryalık yapıyordum, 
önemsenen yani o önemli olan dediğimiz haberleri not alıyordum, şubenin personeline teslim 
ediyordum, şubenin personeli şube müdürüne arz ediyor, ondan sonra da ne emir veriyorsa 
şube müdürü devamı ondan haberimiz olmuyor demişti, ben oradan yorum yaparak olayı 
anlamaya çalışmıştım, yani unuttum bende."

 "Şimdi bu devir teslim memorandumu başlıklı belgeye bakıldığı zaman bunların 
oluşturma tarihi sizin daha önceki belgelerde de isminiz yer alıyor, şimdi siz hangi tarihe 
kadar çalıştınız orada görevlendirme yapıldığına göre?"

"Ben yine bu şeyden tahmin ettim, bu 6 Mayıs'ta isimlerimiz yazılmış çünkü orada 
belgelerden.Mayıs ayı içerisinde oraya görevlendirdiğimizi değerlendiriyorum, ben öyle 
demiştim zaten ilk savcılık sorgusunda da olabilir Mayıs ayı gibi, ben Mayıs ayından Eylül'e 
kadar orada bulundum.Eylül'de bir 4 ay kursa gittim, döndüm, kurstan sonra tekrar bir Eylül 
ayına kadar, 98'in Ocak'ından 98 ayını Eylül'üne kadar orada bulundum.Eylül'de 8 ay 
İstanbul'a İngilizce kursuna sınavı kazanmıştım gittim, döndüğümde zaten tayinim çıkmıştı, 
yabancı askeri ataşeler şubeye."

"Sayın Bural size giriş yetkisi ile herhangi bir tebligat yapıldı mı?"
 "Hayır giriş yetkisi ile herhangi bir tebligat yapılmadı, yani ben hep tutukluyken de 

gelen arkadaşlara da söylüyordum, ya bir yanlış anlaşılma var sanki, burasının böyle uzay 
üssü gibi, böyle kapısı kapalı, şifreli yani böyle sanki kartlı, hayır orası böyle şube yani 
hatırladığım şube, şubenin personeli kapısı normal herkesin olduğu gibi, herkesin girip 



  

çıktığı, yani herkesin öyle bir kısıtlama olmayan, ben öyle görüyordum şahsen, öyle bir 
hatta hep bu gelen arkadaşlara da anlatıyordum ya burayı böyle zannediyorlar, sanki böyle 
özel bir yermiş gibi değerlendiriyorlar bunu nasıl anlatmak lazım gibi diye orada kendi 
kendime söylüyordum."

 "Size giriş kartı verildi mi, özel bir kart?"
"Hayır, biz, şöyle bizim zaten giriş kartımız vardı, biz İstihbarat Başkanlığında 

herkesin giriş kartı zaten vardı, çünkü bizim iç istihbarat şubemiz o kattaydı, biz oraya nöbete 
gidiyorduk, yani haftanın ben en az 2 günü orada nöbet tutuyordum, iç istihbarat şubede, yani 
biz zaten katıldığımız zaman bizim kartlarımız zaten bize verilmişti, bizim ayrıca bir kart 
almadık biz, herkesin kartı vardı, herkesin, yani orada sadece onun için değil, bütün 
başkanlıktaki görevli herkesin kartı vardı."

"Görev yaptığınız dönemde savcılığın iddianamesinde belirttiği gibi özel giriş kartı 
verilen bir kart ya da bir personel gördünüz mü?"

 "Ben görmedim, bilmiyorum, yani ama gene yorum derseniz, bilmiyorum çünkü 
aşağı katlarda daha.Yani şöyle sadece komuta kademesine giremezsiniz, ama diğer her tarafa 
girersiniz kimlik kartınızla. O zaman zaten böyle bir okuma kart diye bir şey yoktu o zaman 
96 da ben geldiğimde, bir normal beyaz bir kart verdiler, beyaz, o kartın bir özelliği de yoktu 
yani o kartı bir yere okutmak, ne bilim bir yere göstermek diye bir şey yok, o zamanki sistem 
öyleymiş yani sonradan geliştirmişler işte bunu normal elektroniğe dökmüşler, inanın 
bilmiyorum yani ben geldiğimde katıldım işte dediler bu senin kartın imza karşılığı bir kart 
alıyorsun herkesin bu yakasında bir kart var, elektronik olmadığı için bir özelliği yok, hani 
elektronik olsa dersiniz ki hani oradan o kapı açılmaz, kartona basılmış üzeri preslenmiş öyle 
bir şey, ama şimdi öyle değil, şimdi kimlik kartları var, o kimlik kartlarına yetki veriyorlar 
öyle giriliyor, ama o da ben oradayken sadece komuta kategorisine giremezdim, her yere 
girebilirdim."

"Burada özellikle irtica ile ilgili haberler, bir takım konuların derlenmesi ve bunların 
üst düzey bilgi arzlarında komutanlara malzeme olarak temin edilmesi görevi."

 "Bunu ben yapmıyordum tabi onu şube müdürünün, ondan sonraki safhasını hiç 
bilmiyoruz. Toplantıda o belirlenen konular ben onu biraz önce söyledim, Serdar albay 
söyleyince idrak edebildim, o dedi ya Serdar albayın ben sekreterlik görevi yapıyordum, işte 
o notları alıyordum, şubenin yetkilisine veriyordum o da şube müdürüne arz ediyordu, 
ondan sonrasını evet, şube müdürü ve şubenin kendi personelinin yaptığı faaliyetlerden 
bizim haberimiz olmuyordu, çünkü biz geçici görevle gelen personel olarak şubenin ana 
fonksiyon, yani şubenin faaliyetlerine karıştırılmıyorduk."

"Sizin görevleriniz arasında gelen evrak, mektup, gazete, basın özetlerini alır 
diyor, tetkik eder, ilk elemeyi yapar ve günlük toplantıya getirir, göreviniz. Bu incelemeyi, 
tetkiki yaparken de irtica tehdidi ile mücadeledeki, mücadelede dikkate almanız gereken 
gazete, basın özetleri vesaire inceleyeceğiniz talimatı verilmiş, size verilen ödülde zaten 
irtica tehdidi ile mücadelede katkılarından dolayı bir takdir belgesi verilmiş, bu basın 
özetlerini tetkik ederken yani hangi haberler, hangi köşe yazıları, irticai tehdit kapsamında 
olduğu konusunda size bir şablon mu verildi, değerlendirme kendinize mi ait?"

"Bir şey de yok kendi çapımızda yaptığımız aslında onu bizzat ben yaptığım 
söylenemez, çünkü 9 ile 10 arası, zaten 9'da mesai başlıyor, 10'da geliyor arkadaşlar, orada 
3-5 kişinin bir araya gelipte belirlediği kendi kafamıza göre, ama onlar daha sonra şube 
müdüründen, onlar çünkü şube müdürüne çıkarılıyor ilgilisi tarafından orada mutlaka 
değerlendirilip ayıklamaya tabi tutuluyordur ."

"Tetkik eder ilk elemeyi yapar, siz ilk elemeyi yaparken orada habere konu bir 
belediye başkanı, bir devlet memuru veyahut okul müdürü, öğrenci vesaire her neyse, 
bununla ilgili bir haberin irticai tehdit kapsamında olduğunda ilk elemeyi hangi kritere göre 
yapıyordunuz?"



  

 "Şöyle ilk elemeyi yapamıyorduk, orada bizim götürdüğümüz gazetelere bakarak 
orada eleme yapılıyor, biz yapmış olarak oraya götürmüyorduk.Bu benim tamamen, bu 
konuda bize bir kriter verilmediği için işte şu kritere göre yapacaksın, bu kritere göre, bu 
tamamen o anki kendi bilgi ve tecrüben o kadar, ama bu ayıklamaları muhtemelen daha 
sonra şube müdürü seviyesinde, yani onlarda mutlaka bir tecrübe gerektiği için birileri 
tarafından orada herhalde ayıklanıyordur, çünkü bizim yaptığımız ham, yani bir özelliği olan 
çok basit."

 "Mesela arşivi düzenler, siz arşive aldığınız, yani verilen görevi de kabul ettiğiniz 
için söylüyorum, arşive hangi irticai olaylarla ilgili haberleri arşivliyorsunuz bunu açar 
mısınız?"

 "Evet kafamıza göre yaptık.Sadece yine yorum olarak kendime göre söylüyorum, o 
dönem Atatürk'ün büstleri kırılıyordu birçok yerlerde, onları böyle değerlendiriyorduk, 
Silahlı Kuvvetlere hakaretler içeren ifadeler oluyordu, onlar oluyordu, yine hatırladığım 
kadarıyla söylemler oluyordu, yine hatırladığım kadarıyla bu eylemler oluyordu sokaklarda, 
bayrak açarak vesaire yaparak ben bunları hatırlıyorum."

 "Evet, burada çalıştığınız hani oturduk gazeteleri, basın bültenlerini değerlendirdik 
diyorsunuz, burada kimleri hatırlıyorsunuz?"

 "Ben orada yine hatırladığım ben onu, yani toplantılara ben daha çok az katılırdım, 
Salih Binbaşının olmadığı zamanlarda katılırdım. ben kendi personelimiz olarak Salih 
binbaşı katılırsa ben katılmıyordum, çünkü ikimiz de aynı şeye baktığımız için biz ikimiz 
aynı yerden gönderilen personeldik."

"Evet, bu bahsettiğiniz mektuplar nereden geliyordu kimler tarafından 
gönderiliyordu. Yani isimsiz mektuplar şeklinde mi geliyordu, yoksa altında herhangi bir 
şeklide isim, imza vesaire gibi bir şey var mıydı?"

"Ben de onu Serdar albay burada savunmasını yaparken duydum, öğrendim, o dedi 
ki burada ben mektuplara bakıyordum, isimsiz, imzasız mektupları değerlendirmiyordum, 
değerlendirmiyorduk isimli imzalı olan mektupları da şube müdürüne arzı müteakip şube 
müdürü, yani onlar şubenin personeli olarak ne yapıyorlarsa yapıyorlar dediği için 
biliyorum, ben bilmiyorum."

"Mustafa Babacan 27/11/2013 tarihli savunmasında günlük hem ulusal hem de 
uluslararası görsel ve yazılı basında çıkan haberleri topladığı ve saat 7 itibari ile de en üst 
komuta kademesine arz ettiğini söyledi ve kendisine teklif edilen yani sizin yapmış 
olduğunuz görevi reddettiğinden dolayı da görevinden alındığını söyledi, dolayısı ile Mustafa 
Babacan'ın o tarihteki beyanıyla sizin o göreviniz birbiri ile örtüşmektedir, yine 12 Haziran 
1997 tarihli Cumhuriyet fıkrası testinde 11 Haziran 97 tarihli brifing tam metni yayınlıyor, 
metin çarpıtılmış mı, çarpıtılmamış mı onu bilemiyorum ama Cumhuriyet Gazetesindeki 
metinde 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının 54. Hükümet tarafından uygulanamadığını, 
uygulama noktasında aksaklıklar, isteksizlikler oluşturduğunu, hükümetin bunu kamuoyuna 
yansıtarak tartışmaya açmak istediğini, bizim de bunun önüne geçerek aynen gazete 
metininde diyor ki; İslamın ülke genelindeki fotoğrafı, pardon, İslamın ülken genelindeki 
resmi çıkartılarak irticai faaliyetlere ilişkin ülke boyutundaki genel görüntü, tüm yönleri ile 
ortaya çıkarılması amacı ile Batı Çalışma Grubunun kurulduğunu söylüyor ve kamuoyu da 
ilk defa Cumhuriyet Gazetesinin yayınlamış olduğu bu brifingde Batı Çalışma Grubunun 
kurulduğunu ve yine 13 Haziran 1990 tarihli İsmet Berkan'ın Batı Çalışma Grubu ve 
meleklerin cinsiyeti başlıklı yazıda da Batı Çalışma Grubunun nasıl kurulduğunu merkezden, 
taşradan merkeze nasıl bilgilerin akıtıldığını ilk defa kamuoyu ile paylaşıyor ki İsmet 
Berkant'ta 11 Haziran 1997 tarihli brifinge katılan gazetecilerden birisi, yine Deniz 
Kuvvetleri komutasında hazırlandığı söylenilen ve resmiyette de mahkeme kararı ile 
kesinleşmiş olan Batı Çalışma Grubu bilgi sistemleri raporunda da orada da Batı Çalışma 
Grubunun amacına uygun bir şekilde Türkiye'deki irtica fotoğrafının nasıl çıkarılması 



  

gerektiğine dair bir belge söz konusu ve siz Batı Çalışma Grubu masasında çalışan bir subay 
olarak diğer Kuvvet Komutanlıklarından veya taşra teşkilatlarından Batı çalışma bilgi raporu 
sistemi şeklinde sizinle beraber çalışan diğer arkadaşlara bu şekilde bir bilgi geliyor muydu, 
geliyorsa da bu bilginin icrası için nerelere arz ediyordunuz?"

"O şube müdürü idari işler astsubayı vasıtasıyla evrakları dağıtır, yani onu idari işler 
astsubayı muhtemelen daha iyi cevaplandıracaktır, çünkü ben bana verileni bilirim, yani 
çünkü idari işler astsubayına ulaşır, defter vardır, işte zimmetli olarak evrakı size teslim eder 
onun işi orada biter, başkasına da veriyorsa mutlaka veriyordur, çünkü idari işler astsubayı 
olmazdı, o dağıtıcı, şube müdürüne gidiyor evraklar o geliyor, ben biraz önce de söylendiği 
gibi almış olabilirim, emniyetten de gelmiş olabilir, MİT'ten de gelmiş olabilir, o dönem her 
yerden evrak geliyordu, ama şimdi onun ismini hatırlayamıyorum, hatta ben kesin olarakta 
savcılık sorgusundan beri söylüyorum onu, ben rapor yönergesi diye bir yönerge olduğunu, 
aklımda kalmış okuldan o rapor yönergesindeki rapor formatına yönelik yapılan bir faaliyet 
olarak hep onu biliyordum, yani hiç özel bir emir, özel bir rapor formatı diye bir emir 
yayınlandı mı o zamana, şuana, şeye kadar bilmiyordum, bu olaylar olduktan sonra 
öğrendim ki bir emir yayınlanmış, işte bu emirde formatında istenmiş, hep onları yani burada 
öğrendim."

"Memorandum belgesinde o kapsamda yapmış olduğunuz gazete inceleme 
faaliyetleri Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında mı yapılmıştır?

 "Ben o zamana kadar Batı Çalışma Grubunu da bilmiyordum, savcılık sorgusunda 
da söyledim, burada da yani  Batı Çalışma Gurubu mu, burada bir emirle görevlendirilmiş 
bir grup personel var, MGK kararları gereği bir takip edilecek hususlar var anlamında öyle 
değerlendirdim muhtemelen yani bilmiyorum. Sonradan burası işte bir çalışma grubu 
söyleniyor, konuşuluyor öğreniyorsunuz, basında çıkıyor, televizyonda çıkıyor."

' Batı Çalışma Grubu ile ilgili 10 Nisan tarihli bir emir var, bu emri okumamış tabi 
kendisine verilmemiş, kişiye özel yayınlanmış, yalnız bu emrin gereği olarak emrin ekinde 
Batı Çalışma Grubu olarak kimlerden teşkil edeceği yazılı ve istihbarat başkanlığından da 
destek kısmının şeyin İstihbarat İKK Daire Başkanlığı Destek Şubesinin buraya kutu 
olarak konduğunu görüyoruz, bir kutu yani bir içindeki subayların Batı Çalışma Grubunda 
görev alacağına yönelik bir subay görüyoruz, fakat bu destek şubesinde subay miktarı fazla 
katılamadığını buradaki beyanlardan öğrendik, sizi Batı Çalışma Grubuna 3 kişi olarak 
görev yaptığınız görülüyor iddianameye göre, destek grubundan alınmış buraya verilmiş, 
bunu verirken size bu emri veren şube müdürünüz yahut daire başkanınız yahutta destek 
grubundaki amiriniz, size ne ile, ne maksatla görevlendirildiğiniz konusunda, görev 
alacağınız yer konusunda bilgi vermedi mi?"

 "Ben plan iç güvenlik, iç güvenlik harekat dairesinin plan şubesine gideceksiniz 
dendi, ben öyle hatırlıyorum, biz de oraya gittik, yani hatta ben 3 kişi olarak hatırlamıyorum, 
ben Salih Binbaşı ile beraber gittiğimizi hatırlıyorum, Cem sanki iç istihbarat şubede 
görevliydi diye hatırlıyorum yani o kadar hatırlayabiliyorum, yani Cem'i de 3 kişi olarak, biz 
2 kişi olarak hatırlıyorum, bizim orada görev yaptığımız 2 kişiydik, Cem oradan nasıl irtibatı 
vardı onu bilmiyorum."

72.C. SANIK MUSTAFA HAKAN BURAL  MÜDAFİİ AV.CİHAN KOÇ'UN 
SAVUNMASI

 "Şimdi özellikle müşteki avukatları öyle sorular sordular ki müvekkillerimi, sanki 
bu Batı Çalışma Grubu gizli kapaklı, etrafı demir parmaklıklarla kapalı, özel olarak içerisine 
girilebilen, hiç kimsenin girip çıkamadığı ismi yazılı olanların dışında bir yer gibi lanse 
edilmeye çalışıldı. Oysa gerek müvekkiller gerekse de daha önce dinlenen tüm sanıklar 
buranın böyle bir yer olmadığını, giriş kartı olan normal Genel Kurmay Kartına giriş kartı 



  

olan herkesin buraya belirli ölçüler dahilinde giriş çıkış yapabileceğini samimi bir şekilde 
beyan etmişlerdir.

 Bunun dışında özellikle yine müşteki avukatlarınca müvekkillere gazetelerden ne 
tür haberler derlendiği, ne tür bilgiler toplandığı ile ilgili bir takım sorular soruldu. 
Müvekkillerimde bütün samimiyetleri ile bu sorulara cevaplarını verdiler. Ne şekilde cevap 
verdiler, ne tür bilgiler topluyoruz dediler. Özellikle devrim kanunlarına yollama yaptılar, 
özellikle Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna yollama yaptılar. Kaldı ki devrim 
kanunları ile ilgili Anayasanın 174. maddesindeki düzenleme halen yürürlüktedir. Bırakınız 
müvekkilleri, bırakınız BÇG'yi bu kanunları korumak, bu kanunlara uygun şekilde hareket 
etmek her Türk vatandaşının görevidir. Anayasadaki bu konudaki düzenleme açıktır, ne diyor 
Anayasa diyor ki bu devrim kanunları Anayasa'ya aykırı bir şekilde anlaşılamaz, Anayasa'ya 
aykırı bir şekilde yorumlanamaz. Devrim kanunlarını yorumlamak, devrim kanunlarını 
korumak her Türk vatandaşının olduğu gibi TSK'nın da görevi olduğunu değerlendiriyorum. 

 İddianameye göre müvekkillerin suçlanma nedeni, irtacayla mücadele görevi 
nedeniyle kendilerine verilen takdir belgelerinin bulunması, Batı Çalışma Grubunda 
çalışmaları, Batı Çalışma Grubuna giriş yetkisi verilen personel isim listesinde isimlerinin 
olması ve telefon rehberinde isimlerinin bulunmasıdır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; 
iddianamenin karar verecek yüce heyetinizi iknaya yönelik suç iddiası içerir name olması 
gerekirken, adeta yorumnameden öteye gidemediğini belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkanım savunmamı Hakan Vural'ın hukuki durumu, Salih Eryiğit'in hukuki 
durumu ve hukuki değerlendirme olmak üzere 3 başlıkta yapacağım. 

Mustafa Hakan Vural'ın hukuki durumu: Hemen belirtelim ki müvekkilim BÇG 
faaliyetlerine iradi olarak herhangi bir dahili bulunmamaktadır, gerek soruşturma 
aşamasında, gerekse de huzurunuzda vermiş olduğu ifadelerde 1997 yılı Mayıs ayında İç 
Güvenlik Harekat Dairesi Plan Harekat Şubesinde kendi rızası dışında ve onayı alınmadan 
emirle geçici olarak görevlendirildiğini, özel olarak seçilen bir personel olmadığını, 
görevlendirildiği birimde günlük gazeteleri tetkik ederek TSK aleyhinde ve irticai mahiyette 
olanları tespit ederek Şube Müdürüne vermesinin emredildiğini, kimseyi takip etmediğini, 
kimseyi soruşturmadığını, gazetelerden derlenen bilgilerin kamuya açık ve herkesin malumu 
olan bilgiler olduğunu beyan etmiştir. Müvekkil İç Güvenlik Harekat Dairesinde 1997 yılı 
Mayıs ayında görevlendirilmiştir ve geçici olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilme 
nedeni Şube içerisindeki diğer personelden daha kıdemsiz ve tecrübesiz olmasıdır. Kendisi de 
burada basın özetlerini derleme görevi verilmiş, bu görevlere ek olarak da kendi şubesinde 
nöbet görevleri ifa etmiştir. Müvekkil 1 Eylül 1997 ile 19 Aralık 1997 tarihleri arasında 
İstihbarat Okul Komutanlığında güvenlik kursuna, 5 Ekim 1998-4 Haziran 1999 tarihleri 
arasında da ingilizce kursuna katılmıştır. Kurs dönüşünde de yeni tayin yeri olan Yabancı 
Askeri Ateşe Şubesi Kara İrtibat Subaylığında görevlendirilmiştir. BÇG'de görevlendirildiği 
tarihten itibaren yaklaşık 12 ayını kurslarda geçirmiştir müvekkil. Kurs belgeleri dosyaya 
sunulmuştur, savunmamız ekinde ayrıca arz edilecektir. Müvekkilim geçici olarak 
görevlendirildiği tarih Mayıs 1997, Hükümetin istifa ettiği tarih ise 18 Haziran 1997'dir. 
Aradaki zaman yaklaşık 1 aydır. 1 aylık süre içerisinde müvekkilin atılı suçu işlemesi 
hayatın olağan akışına da uygun değildir. Müvekkil olay tarihinde yüzbaşı rütbesinde olup 
geçici görevlendirilenler içerisinde hemen hemen en küçük rütbelilerdendir. BÇG'nin 
kuruluş amacı ve komsepti ile ilgili belgelere vakıf olması mümkün değildir. Zaten bu 
belgeler kişiye özel olarak gönderilmiştir. Müvekkil karar mekanizmalarında da görev 
almamıştır. Müvekkil olay tarihinde İç Güvenlik Harekat Dairesinde sadece Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından tanzim edilen basın özetleri arasında yer alan bazı haberleri derleyip 
Şube Müdürüne vermiştir. 

Hali hazırda da sayın Başkanım Genel Kurmay Başkanlığında bu konuda görevli 
şube bulunmaktadır. Dava dosyasında müvekkilin ismi BÇG alanına giriş yetkisi verilen 



  

personel listesi telefon numaralarının yazılı olduğu ve BÇG çalışmaları devir teslim 
refarandumu içerisinde de geçmektedir. Müvekkil bu belgeleri kimlerin hazırladığını 
samimi bir şekilde bilmediğini beyan etmiştir. Bu belgelerde yer almış olması bu belgelerde 
isminin yer almış olması iddianamede atılı suçları işlediği anlamına gelmez. Yine müvekkil 
samimi olarak bilgisayar kayıtlarında yer alan Hakan isimli dosyalarda yer alan 
bilgilerden haberdar değildir. Kendisine Savcılıkta ifade sırasında gösterilen belgeleri ilk 
defa Savcılıkta gördüğünü beyan etmiştir. 

Savunmamın bu bölümünde de, müvekkillere isnat edilen suçlamalarla ilgili hukuki 
değerlendirmelerde bulunacağım. Öncelikle belirtmek gerekir ki emir komuta zinciri 
içerisinde görevlendirilen bir subayın kendisine verilen konusu açıkça suç teşkil etmeyen 
emirleri yerine getirmiş olması suç oluşturmaz. Yine aynı şekilde müvekkile bu birimlerde 
müvekkillere bu birimlerde çalışmalarından dolayı verilen takdirnamelerin de suçlamaya esas 
alınmaması gerekir. TSK'da takdirname verilmesi belirli süreler içerisinde bir takım 
takdirnamelerin düzenlenmesi geleneksel ve rutin bir işlemdir. Takdirnamelerle ilgili bizden 
önceki sanıklar ve sanık müdafiileri gerekli açıklamalarda bulunmuşlardır. Müvekkilin hiçbir 
belgede imzası yoktur. Belgelerin hazırlanması sürecinde de görev almamıştır. Yine daha 
önce de ifade edildiği üzere dönemin Başbakan Yardımcısı Milli Savunma Bakanı İsmet 
Sezgin İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığının bir yazısına verdiği 11 Şubat 
1998 tarihli ve Batı Çalışma Grubu konulu yazısında, Batı Çalışma Grubunun başta Genel 
Kurmay Karargahı olmak üzere TSK bünyesinde Genel Kurmay Başkanlığı emriyle teşkil 
edildiğini, TSK karargahlarında bu tür çalışma gruplarının gerek duyulduğunda çeşitli 
konularda karargah çalışması yapmak üzere emirle teşkil edilmekte olduğunu, BÇG ve 
benzeri diğer grupların yasal dayanaklarını ve görevlerini TSK'nın yetki ve görevlerini 
belirleyen hukuki düzenlemeler oluşturduğunu belirtmiştir. 

Müvekkiller ve diğer sanıklar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren 
düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçlaması ile kamu davası açılmış, müvekkillerin 765 
Sayılı TCK'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki; 5237 Sayılı TCK'nun 309, 311 ve 312. Maddeleri cebir kullanmaya 
belirten şiddete başvurmayı öngörmekle birlikte tehdit kavramına yer vermemiştir. Bu 
maddelerin 765 Sayılı TKCK'da karşılığı olan 146 ve 147. Maddelerinde de cebir kavramına 
yer verildiği görülmektedir. Gerçekten de kanun koyucu tehdit fiilini bu suçların maddi 
unsurlu olarak görmek istememiş ve tehditle işlenemeyeceğini düşünmüştür. Dolayısıyla bir 
an için müvekkillerin ve diğer sanıkların baskı gücünü kullanarak tehditle Hükümeti 
düşürmeyi, düşürdükleri kabul edilse dahi halen yürürlükte olan 5237 Sayılı TCK'nun 
309,311 ve 312. Maddelerinde ve 765 Sayılı TCK'nun 147. maddesinde tehdit unsuruna yer 
verilmemiş olması nedeniyle suçun oluşmayacağını değerlendiriyoruz. 

Gerçekten de cebir ve şiddet kullanılmaksızın sadece baskı gücü kullanılarak veya 
tehditle Anayasayla kurulan düzene müdahale amacıyla gerçekleştirilecek eylemler siyasi ve 
sosyal anlamda dahili olarak nitelendirilebilir. Fakat suçta ve cezada kanunilik ilkesi 
gereğince tehdit kavramına bir unsur olarak halen yürürlükte olan 5237 Sayılı TCK'da ve 765 
Sayılı TCK'da yer verilmemesi nedeniyle atılı suçun oluşmayacağını değerlendiriyoruz. 

Bir an için aksi kanaatte olsanız dahi, Anayasanın kanunsuz emir başlıklı 137. 
maddesi yine gerek 5237 Sayılı TCK'nun ve 765 Sayılı TCK'nun kanun hükmünün, kanun 
hükmü ve amirin emri başlıklı maddeleri doğrultusunda müvekkillerin kendilerine verilen ve 
konusu açıkça suç teşkil etmeyen emirleri ifa etmeleri nedeniyle eylemlerinin suç 
oluşturmayacağını değerlendiriyorum. 

Memura verilen emrin meşruluğunu araştırmak hak ve ödevinin iki istisnası 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi memurun yerine getirdiği emrin kanuna aykırı olduğunu 
bilmemesi ve bu hususta hataya düşmesidir. Bu durumda memurun hata hükümleri uyarınca 
cezalandırılmayacağı açık ise de; bu halin kabulü için yanılmanın esaslı olması 



  

gerekmektedir. Doğal olarak memurun emrin meşruluğunu araştırması ile yargı organlarının 
bir dava dolayısıyla yapacakları araştırma aynı şekil  nitelikte değildir. Ancak emrin bir suça 
ilişkin olduğunda hiçbir surette tereddüt olmayan hallerde bir başka ifadeyle emrin açıkça suç 
teşkil ettiği durumlarda memurun yanılmasına değer tanınmaz. 

Istisnalardan ikincisi, belirli bir kanunun bütününün veya bir kısmının memurlar 
hakkında bu araştırma olanağını tanımaması ve mutlak itaat kuralını kabul etmesi halinde 
görülür. Örneğin polis vazife ve selahiyeti kanunu madde 2/3, Askeri Ceza Kanunu madde 41 
bu nitelikte hükümler maddeleri gereğince emri veren yetkili amir ise mutlak itaat prensibi 
geçerlidir. Buna göre astın yükümlülüğü emri verenin yetkili amir olup olmadığını ve emrinin 
hizmete ilişkin olmadığını şeklen araştırmakla sınırlıdır. Eğer emri veren yetkili amirse ve 
emirde şeklen kanuna uygun ise ast mutlak olarak bu emrin gereğini yerine getirmek 
zorundadır. Açıkça görüleceği üzere somut olarak iki durum da mevcuttur. Şöyle ki MGK'nın 
28 Şubat 1997 tarihli toplantısında alınan 406 sayılı kararla, kararlar, kararlar manzumesi 
kamu oyuna da yansımız, yine bu kararların uygulanması kapsamında alınacak tedbirler 
Başbakanlığın 14 Mart 1997 tarihli kararı ekinde ilgili kurumlara gönderilmiştir. Benzer 
içerikli talimatlar Bakanlıklarca da yayınlanmıştır. Müvekkiller yetkili amir tarafından 
verilen ve şeklen de kanuna uygun olan bu emirlere uymakla yükümlüdür.

 Hal böyle olunca müvekkillerin müsnet suça iştirak eden personel olarak 
nitelendirilmesi çok büyük ve tarihi bir çelişkidir. İddianamede Anayasanın kanunsuz emir 
başlıklı 137. maddesine yollama yapılarak müvekkillerin yapmış olduğu görevlerin Batı 
Çalışma Grubu faaliyetlerinin ve bu kapsamında verilen emirlerin konusunun suç teşkil ettiği 
tespiti yapılmıştır. Bu nedenle Batı Çalışma Grubunda çalışmak suretiyle veya grubun 
faaliyetleri kapsamında konusu suç teşkil eden emirleri yerine getiren şüphelilerin 
sorumluluktan kurtulamayacağı değerlendirilmesinde bulunulmuştur.

Bilindiği üzere memur kendisine verilen görevi gereği uygulamaya zorunlu olduğu 
ve emrin kanunun suç saydığı bir fiilin işlenmesi emri olup olmadığını, koşullar ne olursa 
olsun her zaman denetlemek ve kanunun suç saydığı bir fiilin işlenmesi emrini kimden 
gelirse gelsin yerine getirmemek zorundadır. 

Memur hukuka uygunluk denetimi yapabilir, ancak yerindelik denetimi yapamaz. 
Müvekkiller olay tarihinde binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde olup, geçici olarak 
görevlendirilenler içinde hemen hemen en küçük rütbelilerdendir. Biraz önce de arz etmiş 
olduğum gibi BÇG'nin kuruluş amacı ve komsepti ile ilgili belgelere vakıf olması mümkün 
değildir. Bu belgeler zaten kişiye özel olarak gönderilmiştir. Iddianamede müvekkiller ve 
diğer bazı sanıkların konusu suç teşkil eden emirleri yerine getirmek amacıyla atılı suçu 
işledikleri değerlendirilmesi yapılmış ise de; müvekkillere bize göre BÇG kapsamında 
verilen emirlerin konusu suç teşkil etmemektedir. Günlük gazeteleri tetkik ederek TSK 
irticai mahiyette olanlar ve devrim kanunlarına aykırı eylemleri tespit etme, tespit edilen 
haberleri bir çizelgeye aktarıp şube müdürüne teslim etme ve bazı belgeler hazırlama 
görevinin suç oluşturmayacağı izahtan varestedir. Müvekkiller kimseyi takip etmemiş, 
kimse hakkında soruşturma yapmamışlardır. Hiçbir zaman atılı suçu işleme kastı ile de 
hareket etmemişlerdir. Sonuç olarak yukarıda açıklanan ve Sayın Heyetinizce resen 
değerlendirilecek nedenlerle müvekkil Salih Eryiğit'in duruşmalardan bağışık tutulmasına ve 
yargılama sonucunda her iki müvekkil hakkında beraat kararı verilmesine karar verilmesini 
arz ve talep ediyorum."

73.A Sanık  MUSTAFA İHSAN TAVAZAR 20/04/2012 tarihli Cumhuriyet 
Savcılığında vermiş olduğu  ifadesinde özetle (Kls. 40 ve 286); 

"1996 yılı Haziran ayında Genelkurmay Genelsekreterliği Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanlığında Plan Prensipler ve Tatbikatlar Şube Müdürlüğünün altında Milli 



  

Emlak ve Tatbikatlar plan subayı olarak göreve başladığını, Mayıs 1998 tarihinde 
Genelkurmay Genelsekreterliği İcra Subaylığına atandığını, 1999 yılı Ocak ayında Pakistan’a 
görevli gittiğini,

  BÇG’nin Genelkurmayda faaliyet gösterdiğini sonradan öğrendiğini, ikinci sicil 
amiri Hüsnü DAĞ’ın kendisini 2-3 kez zarf içinde ne olduğunu bilmediği belgeler verdiğini 
ve emri doğrultusunda bu belgeleri İGHD’de Ruşen BOZKURT’a götürdüğünü, 

Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu Alanına giriş yetkisi 
verilen personel isim listesinin bulunduğu belgede (Gir-Yet.doc) isminin bulunması ile ilgili 
olarak ifadesinde; Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını, amirinin verdiği belgeleri götürüp 
belirtilen kişiye İGHD’de verdiğini, isminin niçin listede bulunduğunu anlayamadığını, BÇG 
içerisinde faaliyet göstermediğini, 

 Bilirkişi incelemesi sonucu elde edilen CD5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA\ klasöründe 
yer alan S-YILMAZ.doc isimli word belgesinde Refah Partisi Milletvekili Şevki YILMAZ 
hakkında psikolojik harekât faaliyeti planlanması ile ilgili olarak ifadesinde; belgede 
belirtilen milletvekili hakkında psikolojik harekât icra etmediğini, yalnızca belgenin üçüncü 
bölümünde belirtilen PKK ile mücadele kapsamında iç güvenlik harekât bölgesinde (Ankara, 
Van, Kars, Hakkari, Şırnak, Dağlıca Bölgeleri, Zap Kampı) yerli ve yabancı basın mensupları 
ile 24-28 Şubat 1997 tarihlerinde gezi düzenlendiğini, bunun proje subayı olarak kendisinin 
görevi olduğunu, belgedeki bu bölümün doğru olduğunu,  

 Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını, faaliyet göstermediğini belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.   

 
73.B. Sanık MUSTAFA İHSAN TAVAZAR Ankara 13. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 14.01.2014 tarihli 57. 
celsesindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"İddianamede, şahsıma isnat edilen suçu işlediğim iddiasının, benim Batı Çalışma 
Grubunda çalıştığım varsayımına dayandırıldığı görülmektedir. Bu nedenle sözlerime, isnat 
edilen suçu işlemediğimi, ifade ederek başlamak istiyorum. Çünkü bana Batı Çalışma Grubu 
ile ilgili hiç bir emir verilmedi. Ben, Batı Çalışma Grubunun ne kuruluşunda, ne de 
faaliyetlerinde hiç bir şekilde görev almadım. 

Haziran 1996 - Nisan 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Basın, Yayın, Tanıtım 
ve Halkla İliş¬kiler Daire Başkanlığının Plan, Prensipler ve Tatbikatlar Şubesinde Milli ve 
NATO Tatbikatlar Plan Subayı olarak ve yüzbaşı rütbesi ile görev yaptım. Görevlerimi ilk 
yıl, benden 13 yıl kıdemli ve iddianamede ismi hiç bir sıfatla geçmeyen Şube müdürüm Deniz 
Albaş Işıntan Kadıoğulları'nın ve ikinci yıl yine iddianamede adı geçmeyen Hava Albay 
Ahmet Pala'nın denetim ve gözetiminde yürüttüm. Şubemde, şube müdürüm ve benden 
başka hiçbir personel bulunmamaktaydı. Personel eksikliği nedeniyle asli görevimizi bile 
zorlukla yetiştiriyorduk. Görevlerimin yoğunluğu ve personel eksikliğinden dolayı, asli 
görevim dışında başka konularda ve başka mekânlarda görevlendirilmeme zaten imkân 
bulunmamaktaydı. 

Milli ve NATO Tatbikatlar Plan Subayı Görev tanımım ana hatlarıyla şu konuları 
kapsamaktaydı: Milli ve NATO tatbikatlarının basın ve halkla ilişkiler konularını planlamak, 
bu tatbikatların yurtiçi ve yurtdışındaki planlama toplantılarına katılmak, karargâh içi ve 
dışı birimlerin ilgili plan subayları ile koordinelerde bulunmak, tatbikatların taslak basın 
duyurularını hazırlamak ve açıldığında Tatbikat Basın Bilgi Merkezinde görev almak; Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütüne karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yürüttüğü İç Güvenlik Harekâtı'nın kamuoyuna doğru şekilde duyurulması maksadıyla, 
bölgeye düzenlenen basın turlarının Genel Sekreterlik görev alanına giren konularında 
planlama ve koordine çalışmalarında bulunmak, O dönemde yapısal büyüme faaliyetleri 



  

başlamış olan Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının kadro ve teşkilat geliştirme 
çalışmalarında bulunmak, Basın ve Halkla İlişkiler, TSK Foto-film Hizmetleri, Sanatsal 
Faaliyetlere Verilecek Destek ve benzeri konulardaki mevcut yönergeleri geliştirmek ve 
güncel halde tutmak, Mevcut savunma planlarının Basın ve Halkla İlişkiler eklerinin güncel 
olup olmadıklarını belli zaman aralıklarında kontrol etmek ve gerektiğinde Şube Müdürüme 
önerilerde bulunmak şeklinde özetlenebilir. 

Bu çerçevede Milli ve NATO Tatbikatlar Plan Subaylığı görevime katılır katılmaz, 
biraz önce izah ettiğim görev tanımına uygun bir biçimde; 1996 yılı temmuz ayında yapılan 
bir tatbikat nedeni ile 10 gün süre ile Bulgaristan'da bulundum, 12 Eylül -11 Ekim 1996 
tarihlerinde Kars'da bir tatbikatın çalışmalarına, Kasım 1996'da Genelkurmay Karargâhında 
icra edilen Güven-96 tatbikatına, Akabinde Aralık 1996 ve Ocak 1997 döneminde 1997 yılı 
içinde icra edilecek çok uluslu tatbikatların planlama toplantılarına, 24-28 Şubat 1997 
tarihinde yabancı basın mensupları ile birlikte Silahlı Kuvvetlerimizin PKK Terör Örgütü 
ile mücadelesini göstermek amacı ile Kars-Van-Hakkari bölgesinde yapılan basın turuna, 
Mart-Mayıs 1997 döneminde, Haziran 97 ayında Amerika Birleşik Devletlerinde 
gerçekleşecek çok uluslu bir tatbikatın hazırlık çalışmalarına, 2-8 Haziran 1997 
tarihlerinde İstanbul'da icra edilen NATO bayan subaylar toplantısına, 11 Haziran - 4 
Temmuz 1997 tarihleri arasında ise Amerika Birleşik Devletlerinde icra edilen çok uluslu 
tatbikata katıldım. Karargahta olduğum sürelerde Milli ve NATO Tatbikatlar Plan Subaylığı 
kadrosunun gereği olarak; biraz önce izah ettiğim görev tanımım kapsamında, Genelkurmay 
Karargâhındaki birçok daire başkanlığına koordine maksatlı olarak gidip gelmekteydim. 

Örneğin; Personel Daire Başkanlığı, Merkez Daire Başkanlığı, Ulaştırma Daire 
Başkanlığı, Eğitim ve Teşkilat Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Yunanistan-Kıbrıs 
Dairesi, Strateji Daire Başkanlığı, MEBS Başkanlığı, Plan Harekat Daire Başkanlığı ve 
Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi gibi birimlerdeki çeşitli şubelerde çalışan eşitim 
subayların yanına, görev tanımımdaki konuların koordinesini yapmak maksatlı, birçok kere 
gidip geldiğim olmuştur. Bu birimlere ilave olarak; İç Güvenlik Harekat Dairesi'ne de, PKK 
terörüne karşı yürütülen mücadeleye ilişkin, basın faaliyetlerinin planlanması ve koordinesi 
kapsamında, alt seviyede koordinede bulunmak maksadıyla da birkaç kez gidip gelmiştim. Bu 
gidiş ve gelişlerim özellikle, 24-28 Şubat 1997 tarihlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya 
yabancı gazetecilerin katılımı ile gerçekleşen basın turu ile 17-20 Kasım 1997'de Türk 
gazetecilerin katıldığı Güneydoğu Anadolu'da icra edilen basın turlarının planlama 
çalışmaları kapsamındadır. 

İddianamede Batı Çalışma Grubunda görev yaptığıma yönelik iddianın tek 
dayanağının; CD/5 Gir-Yet-Doc  isimli ve Mayıs 1997 tarihli Word belgesi olduğu 
görülmektedir. Bu listeye adımın neden yazıldığını bilmiyor ve hiç kimseye verilmeyen bir 
Batı Çalışma Grubu giriş kartı için neden, kart verilecek personel isim listesinin 
hazırlandığına da bir anlam veremiyorum. Bu gerçekliği tartışmalı, digital ve imzasız 
belgeye göre; Batı Çalışma Grubunda görev yapacak personele sürekli giriş kartı 
verilmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Ancak bana, Batı Çalışma Grubu için verilmiş bir 
giriş kartı, hiç bir zaman olmamıştır. 

Şimdi, Yüce Mahkemenize iki belge sunacağım, birincisi hatırladığım kadarıyla 
çizdiğim İç Güvenlik Hareket Daire Başkanlığının ve Silahlı Kuvvetler Komuta harekat 
Merkezinin bulunduğu bölüme ait krokidir. Karargah binasının (-1) ve (-2) inci katlarının 
gösterildiği bu krokide, İç Güvenlik Harekât Dairesi'nin ve Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât 
Merkezi'nin bulunduğu görülmekte; ayrıca söz konusu katlara girişleri kontrol edebilecek bir 
noktada, bir nöbetçi astsubayın bulunduğu dikkati çekmektedir. Silahlı Kuvvetler Komuta 
Harekat Merkezi'ne gittiğimde nöbetçi astsubay giriş ve çıkışlarımı kontrol ederdi, ancak 
İç Güvenlik Harekat Merkezinin bulunduğu koridora giriş ve çıkış yaptığımda kontrol 
yapıldığını hatırlamıyorum. 



  

İkinci belge de Kasım 1996'da yayımlanan, GKY: 119-1(A) Genelkurmay Kışla ve 
Karargahı Emniyet Yönergesinde belirtilen, karargâh giriş kartı formatıdır. O yıllarda, 
karargâhta görev yapan personelin tamamına sürekli giriş kartı olarak verilen kartlar da; bu 
kart gibi kartona basılmış, hiçbir elektronik özelliği olmayan ve PVC'yle kaplı olarak 
kullanılmakta, sağ yakaya takılı olarak taşınmaktaydı. Benim karargâh giriş kartım, size 
sunduğum bu kartın aynısıydı. Dikkat edileceği üzere; kartın alt bölümünde, yan yana 7 adet 
dikdörtgen kutucuk içinde bazı yazılar bulunmaktadır. Bunlar Genelkurmay Karargâhındaki 
7 adet giriş, geçiş yerindeki, kontrol nöbetçi subay veya astsubayların bulunduğu noktalardır . 
Sivil memurundan Genelkurmay Başkanına kadar hepimizin yakamıza taktığımız ve giriş, 
geçişler sırasında, ilgili kontrol nöbetçi subayı veya astsubayı tarafından kolaylıkla 
görülebilecek olan bu kartlarda; girmemize yetki verilen bölümlere ilişkin kutucuklar açık 
bırakılır, yetki verilmeyen bölümlere ilişkin kutucuklar ise çarpı işaretiyle iptal edilirdi. Bu 
konu kartların arkasında bulunan talimatla belirtilmiştir. 

Genelkurmay'a katıldığım Haziran 1996 ayında şahsıma verilen karargâh giriş 
kartında; kadro görevlerim gereği koordinede bulunmak zorunda olduğum Silahlı Kuvvetler 
Komuta Harekât Merkezi'nin yazılı olduğu, sol en baştaki dikdörtgen, karargâh personelinin 
çoğunda olduğu gibi, iptal edilmemişti. Bu durumda ben, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat 
Merkezi ve İç Güvenlik Harekât Dairesinin bulunduğu mekânlara, atamalı kadro görevim 
gereği, giriş, çıkış yapmaya. Haziran 1996 ayından itibaren, zaten yetkiliydim. Özel bir 
karta veya izne ihtiyacım yoktu. Kaldı ki yukarıda da ifade ettiğim gibi İç Güvenlik Harekât 
Dairesi'nin bulunduğu koridora giriş ve çıkış kontrolü yapılmıyordu. Karargah giriş kartı 
olan herkes gerektiğinde, işi olduğunda bu bölüme girip çıkabiliyordu. 

Bu nedenle şahsıma ve bildiğim kadarıyla hiç kimseye, Batı Çalışma Grubu'na 
giriş için verilmiş bir giriş kartı, hiç bir zaman olmamıştır. Kaldı ki CD/5 Gir-Yet-Doc 
isimli ve Mayıs 1997 tarihli Word belgesinin gerçek olduğunu kabul etsek bile bilgim 
dışında ismimin bir listeye yazılması ve bu nedenle böyle bir süreçten sorumlu tutulmama 
hukuken de imkân olmadığı takdirlerinize maruzdur. 

Yukarıda arz ve ifade ettiğim görev safahatım ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere 
Batı Çalışma Grubunda görev yapmadığım ortada olup bu durum,  İdris Koralp'in, Hüsnü 
Dağ ve Mustafa Babacan'ın savunmaları ile de doğrulanmaktadır. 

Şöyle ki; Sayın İdris Koralp, 24 Ekim 2013 günü heyetinize sunduğu savunmasında 
"Batı Çalışma Grubu toplantılarına Genel Sekreterlikten başlangıçta bir subayın, bir iki 
günlüğüne katıldığını, Batı Çalışma Grubu toplantılarına daha sonra Genel Sekreterlikçe 
katılımda bulunulmayarak sadece, günlük basın paketinin gönderildiğini belirtmiştir. 

Buna ilave olarak, 27 Kasım 2013 günü, Mustafa Babacan huzurunuzda Basın ve 
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığını temsilen Batı Çalışma Grubu toplantılarına ilk başta, 
bir kere kendisinin katıldığı, orada kendisinden istenilenin günlük yazılı basını takip etmek 
olmasından ve bunu zaten Basın İnceleme ve Değerlendirme Şubesi Müdürü olarak kendi 
şubesindeki odasında yapıyor bulunmasından dolayı, bir daha Batı Çalışma Grubu 
toplantılarına gidilmemesi yönünde Daire Başkanı Sayın Hüsnü Dağ'ın emrini aldığı, 
sonrasında da sadece, günlük gazetelerdeki haber ve makalelerin fotokopilerinden oluşan 
basın paketlerinin gönderildiği yönündeki beyanı ile bu konuyu teyit etmiştir. 

Ayrıca daire başkanım Sayın Hüsnü DAĞ da 31 Ekim 2013 günü mahkemenize 
verdiği savunmasında Batı Çalışma Grubu ile ilgili olarak, bana hiçbir görev ve emir 
vermediğini açıkça ifade etmiştir. Arz ettiğim gerekçeler ışığında; suçsuz olmamın vicdani 
huzuruyla beraatıma karar verilmesini arz ve talep ediyorum"

" Şimdi burada ilk kez siz bir giriş kartı ibraz etmiş oldunuz. Şimdi burada 
verdiğiniz şemaya göre iç güvenlik harekat dairesi başkanlığının bulunduğu bölüme bu kartla 
girip çıktığınızı, burada bir kontrolün söz konusu olmadığını söylediniz. Bu bölge içerisinde 
faaliyet gösteren batı çalışma grubunun bulunduğu yere de aynı şekilde mi giriliyordu. Siz 



  

girmediyseniz girenler aynı şekilde kontrolsüz mü giriyordu?"
 "Kroki üzerinden arz edeyim. Bu kırmızı oklarla çizmiş olduğum yerden ben zaman 

zaman gittiğimde buradan giriyordum. Başka girişi varsa onu bilmiyorum. Buradan giriş çıkış 
yapılıyordu. Köşede de göstermiş olduğum nöbetçi kırmızı içinde göstermiş olduğum nöbetçi 
astsubay yüzü bu merdivenlere dönüktü. Alt kata, silahlı kuvvetler komuta harekat merkezine 
giriş çıkışı kontrol ediyordu. İç güvenlik harekat dairesinin bulunduğu bölüme bu kartı 
taşıyan personel girip çıkabiliyordu."

"Mustafa Hakan Bural 20/04/2012 tarihli savcılık ifadesinde sizinle ilgili batı 
çalışma grubu bölümüne gelip gittiğini söylemekte, orada sürekli çalışan personelin ismini de 
zikretmiş ama sizin için ara sıra gelip gittiğinizi şeklinde bir beyanı olmuş, siz de 20/04/2012 
tarihli savcılık ifadenizde Mustafa Hakan Bural'ın o beyanını doğrulayıcı şekilde bir ifade 
vermişsiniz. İfadenizde demişsiniz ki ben ikinci sicil amirim olan Hüsnü Dağ'ın emri ile 
kendisi tarafından verilen, ağzı kapalı belgeleri, daha doğrusu zarf içindeki belgeleri Ruşen 
Bozkurt'a götürdüğünüzü söylemişsiniz."

 "Ben Mustafa Hakan Bural'la 1991 yılında daha öncede harp okulunda 
karşılaştığımız olurdu ahbaplığımız vardı. Zaman zaman iç güvenlik harekat daire 
başkanlığına girdiğimde karşılaştığımda uzaktan kendisine el salladığım veya yanına gidip 
konuştuğum olmuştur. Daire başkanım Hüsnü Dağ'ın bana verdiği bu evraklarla ilgili olarak 
biraz önce belirttiğim gibi ben aynı zamanda dairedeki en kıdemsiz subay olmamdan dolayı 
zaman zaman ve dairenin kendi şubemdeki işlerinden dolayı genelkurmay karargahındaki 
farklı birimlerde, farklı şubelerde koordineye gittiğim zamanlar verilen evrakları da zaman 
zaman dergi verilirdi örneğin NATO ile ilgili bir haber çıktığında Nato şubesi vardı. 
Türkiye'nin genel savunması ile ilgili bir basında haber çıktığında strateji daireye 
götürdüğüm gibi farklı birimlere bu evrakları götürdüm. Kapalı zarfları da daire başkanım iç 
güvenlik harekat dairesine, savcılık ifademde de hiçbir zaman en başından beri ben onu 
beyan ediyorum. Batı çalışma grubu ile ilgili emir almadım, böyle bir yere gitmem ile ilgili 
de bir emir verilmedi. Daire başkanım iç güvenlik harekat dairesine bunu götürmemi 
emrettiği zamanlarda götürmüşümdür."

 "Yani o zarfı bir üst yazı ile mi götürüyordunuz yoksa bunu İGHD'ye götürün 
şeklinde mi oluyordu, hatırlıyor musunuz yani bir üst yazının olup olmadığını ?" 

"Üst yazı, hatırlamıyorum ama üst yazı ile olmaması gerekli çünkü içinde ne 
olduğunu da bilmiyorum tabi, hatırlamıyorum."

" Mustafa Babacan tarafından kendisinin yedeği olarak sizin BÇG batı çalışma 
grubuna yedek olarak yazıldığını ifadesinde belirtmiş. Size bu konuda Mustafa İhsan 
Tavazar olarak sizi ikinci, benim yedeğim olarak yazdık, bu konuda bilgin olsun gibi bir 
konuşmanız oldu mu, bu konuşmadan sonra tamam siz bizi buraya yazdınız da bir ne 
yapacağız, ne gibi görevler verildi şeklinde konuşmalarınız oldu mu?"

 "Batı çalışma grubu ile ilgili hiçbir emir almadım.Mustafa Babacan 
tutukluluğumuz devam ederken yaptığı müracaatta bu ifadeyi düzeltti. Zannediyorum sayın 
Babacan'ın buradaki savunmasında siz yoktunuz, burada zaten buna benzer bir soru soruldu, 
açıkça cevabını vermiştim."

"İddianamede ve ifadenizden genelkurmay genel sekreterliği basın yayın ve halkla 
ilişkiler daire başkanlığında plan subayı olarak görevli olduğunuz anlaşılıyor. O dönemde 
basını bilgilendirme toplantıları adı altında gerek terör ile ilgili olarak gerekse batı çalışma 
grubunun görev kapsamında olan irtica ile ilgili olarak bilgilendirmelerin de bu daire 
tarafından yapıldığı bilinmektedir. Bu konu ile ilgili herhangi bir çalışmanız oldu mu?"

 "Olmadı, biraz önce görev alanlarımı söyledim. Bunların dışında başka bir konuda 
görev almadım."

"Hazırlıkta ifade veren ve hakkında takipsizlik kararı verilmiş olan Ömer Özkan 
ifadesinde bu sizin ve diğer sanıkların inkar ettiği, kabul etmediği, sahte olduğunu beyan 



  

ettiği isim listesini kendisinin yazdığını, kendisine yazması için verildiğini, kendisinin de 
yazdığını ve bu listede sizin de isminiz olduğunu sizin de batı çalışma grubunda görevli 
olduğunuzu söylüyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?"

"Değerlendirme soruyorsunuz. Bence benim ifademle ilgili hiçbir çelişki yok. Ben 
batı çalışma grubunda görev almadığımı söyledim. O sayın arkadaşımız herhalde buraya 
tanık olarak gelecek, o listede de zaten görülecek olursa bütün listeyi tek tek okumuş. Beni 
görüp tanır mı, tabi bundan sonra belki çalışabilir bizleri tanımak için. Ancak bir hafıza testi 
yapılırsa herhalde oradaki 45 kişiyi ismen rütbeleri ile ezbere bilemeyeceği aşikar. Bununla 
ilgili de zaten yeteri kadar açıklamada bulunuldu."

"Acil işlem de nöbetçi subaylığı görevi yaptılar mı?"
"Ben acil işlemde nöbetçi subaylığı görevinde bulunmadım ancak silahlı kuvvetler 

komuta harekat merkezine savunmamda arz ettiğim özellikle güven 96 tatbikatından 
başlayarak tatbikatlar burada yapılırdı. Çok geniş bir salon, bu vesile ile bir kaç kere girip 
çıktığım oldu." 

" Ruşen Bozkurt burada ifadesini de verdi. Savunmasını yaptı, kendisi iç güvenlik 
harekat dairesinde plan şubesinin kadrolu personeli ve aynı zamanda batı çalışma grubu 
üyesi, nasıl üyesi, geçici görevlendirilmiş, ikiz olarak görevlendirilmiş. Batı çalışma grubu 
plan şubesinde görevlendirilen ikiz görevli, sizin gittiğiniz yerde ayrıca iç güvenlik harekat 
dairesine gittiniz, batı çalışma grubu levhalı başka bir kontrol noktası, herhangi bir şey var 
mıydı, Ruşen Bozkurt'un çalışma yeri zaten batı çalışma grubu olduğu için iç güvenlik 
dairesinin içinde teşkil edildiği için burada bir farklı bir yer algılaması yapıldığı için 
soruyorum batı çalışma grubu gibi ayrı Ruşen'in çalıştığı yerden ayrı bir giriş yeri, bir 
kontrol noktası oradan da harekat, batı çalışma grubunun çalıştığı mekan diye bir işaret, 
herhangi bir yer, bir kontrol noktası gördünüz mü?"

"Ben iç güvenlik harekat dairesine girdiğimde batı çalışma grubu veya BÇG ibaresi 
yazan hiçbir pano, levha, hiçbir yazı görmedim. Batı çalışma grubunun varlığını da basında 
çıkan haberlerden çıktığı tarihler yanlış hatırlamıyorsam herhalde mayıs sonu, haziran başı 
1997 yılının, o tarihte öğrendim ama batı çalışma grubu ile ilgili ne konuşma duydum, ne de 
bir evrak gördüm."

 "O zarflar üst yazı olmaksızın İGHD şubesine götürdüğünüzü söylediniz. İGHD'ye 
götürürken o zarfları imza karşılığında mı teslim ediyordunuz yoksa Ruşen Bozkurt'un 
masasına bırakıp mı çıkıyordunuz bu konuda bir hatırlamanız söz konusu olabilir mi?"

"Zarfların üzerinde yazı olup olmadığının tam hatırlamıyorum ancak bu konuda 
emin değilim ancak muhtemelen üzerinde yazı yoktur, olsaydı çünkü aklımda kalırdı 
dikkatimi çekerdi. Elden kendisine veriyordum."

 "Biz her sabah genelkurmay karargahına erken, sabahleyin 6'da geliriz, saat 7'ye 
8'e kadar bütün basını gözden geçirirdik ki halen de öyle yapılıyor. Bunlar zarflara konulur 
çeşitli dairelere gönderilir. Bu genç arkadaşımız da o zaman bu zarfları almış bu 
karargahlara götürmüş olabilir. Şimdi sorum şu, acaba sadece bu zarfları iç güvenlik harekat 
dairesi başkanına mı götürdünüz, yoksa başka daire başkanlıklarına da giderken bu zarflardan 
götürdünüz mü?"

 "Tabi pek çok kereler karargahtaki biraz önce arz etmeye çalıştığım strateji daire 
başkanlığına, Nato şubesine, tatbikatlarla ilgili olarak tatbikatlar şubesine, pek çok yere böyle 
zarf bazen açıktan gazete haberi olduğunu da biliyorum onların götürdüğüm oldu 
açıktakilerin."

" Biliyorsunuz askeri sistem içerisinde evraklar zimmet defteri ile teslim edilir, 
zimmet defteriyle gelen ve giden evrak zimmet defteriyle alınır. Siz üzeri yazılı olmayan da 
bir zarf taşıyabileceğinizi söylüyorsunuz. Bunlar sizin cebinizde de kalabilse onu alacak 
kişinin de haberi olmayabilirdi. Böyle bir durum yaşadınız mı?"

 "Bana verilen zarflar A4 kağıdı formatındaydı. Zaten bir yüzbaşının, daire 



  

başkanının vermiş olduğu bir evrakı cebinde unutması diye bir şey söz konusu olamaz. 
Üzerinde kontrollü evrak numarası olarak soruyorsanız böyle numaralar yoktu üzerinde."

73.C. SANIK MUSTAFA İHSAN TAVAZAR MÜDAFİİ AV. LEVENT 
ÖZÇELİK'İN SAVUNMASI

"Tüm sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Düşürmeye ve 
Devirmeye İştirak Etmek suçunu işlediği, Batı Çalışma Grubunun bu amaçla kurulduğu ve 
kurulduktan sonraki eylemlerinin kuruluş amacına matuf olarak gerçekleştirildiği iddia 
edilmekte, bu iddiaya dayanak olarak da iddianamede yer verilen bazı belgelere atıfta 
bulunulmaktadır. Batı Çalışma Grubunun hiyerarşik oluşum süreci, dayanak ve nedenleri ile 
faaliyetlerine ilişkin bilgiler, dönemin Genelkurmay İkinci başkanı sayın Çevik Bir ve Batı 
Çalışma grubu Başkanı sayın Çetin Doğan tarafından huzurdaki sorgularında teferruatıyla 
izah edilmiş olup, Batı Çalışma Grubunun kurulması ve faaliyetlerinin suç olup olmadığına 
Türk Milleti adına yargılama yapan sayın mahkemeniz karar verecektir. 

28 Şubat sürecinin yaşandığı dönemde Kurmay Yüzbaşı rütbesinde olan müvekkil 
Mustafa İhsan Tavazar, Batı Çalışma Grubunda hiçbir şekilde yer almamış, bu grupta 
aynı ifadelerle hiç bir şekilde faaliyet icra etmemiştir. Müvekkil Mustafa İhsan Tavazar'ın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Düşürmeye İştirak etmek suçunu işlediği iddiasıyla 
huzurunuzda sanık olarak bulunması ve bu suçtan yargılanmasının tek nedeni, 28 Şubat 
sürecinin yaşandığı 1997 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile Genel Kurmay Başkanlığı 
bünyesinde, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı emrinde Milli ve NATO Tatbikatlar 
Plan Subayı olarak çalışmış olmasıdır. Yani tamamen tesadüflere dayalı bir durumdur. Zaten 
iddianameye bakıldığında da müvekkilin Batı Çalışma Grubunda çalıştığı iddiasının mücerret 
bir iddia olmaktan öte, hiç bir şekilde somutlaştırılmadığı, diğer bir ifade ile bu grupta ne 
zaman çalıştığı, hangi toplantılara katıldığı, ne tür bir görev üstlendiği veya yaptığı 
faaliyetlere yönelik hangi belgelerde isminin geçtiği belirtilmeksizin, soyut bir biçimde bu 
grubun içinde görev yaptığının iddia edildiği görülmektedir. Bu nedenle iddianamedeki 
kronolojik sıraya göre, Batı Çalışma Grubunun kurulması ve faaliyetlerine ilişkin belgeleri 
zorunlu olarak irdeleyerek, müvekkil Mustafa İhsan Tavazar'ın Batı Çalışma Grubunun hiç 
bir aşamasında bulunmadığını ve görev yapmadığını arz ve izah edeceğiz. 

İddianameye göre; Hükümeti cebren devirmek amacıyla kurulduğu iddia edilen batı 
çalışma grubunun kurulmasına yönelik iradenin 17 Ocak 1997 tarihinde dönemin 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e verilen brifingle başladığı, 24 Ocak 1997 
tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan ve Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay 
İkinci Başkanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Ordu Komutanları, 
Genelkurmay Karargâhını oluşturan J Başkanları ve Genelkurmay Adli Müşavirinin katıldığı 
seminerin, 28 Şubat kararlarının hareket noktası olduğu, Nihayet 4 Nisan 1997 tarihli 
Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile oluşumun kağıt üzerinde resmilik 
kazandığının ifade edildiği görülmektedir. 

4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belgede grubun 
çalışma biçiminin 3 Kurul şeklinde öngörüldüğü ve karargahtaki ana birimlerden kurmay 
subaylar ve subaylar görevlendirilmek suretiyle biçimlendirildiği anlaşılmaktadır. 

Yukarıda ifade ettiğimiz kuruluş sürecine ait belgelerde, müvekkil Mustafa İhsan 
Tavazar'ın ismi bulunmamaktadır ve Yüzbaşı rütbesi ve görevi itibariyle olması da tabiatıyla 
mümkün değildir. Batı Çalışma Grubunun oluşumu ve faaliyetleri ile ilgili olarak devam eden 
süreçte batı çalışma grubunun kuruluş öncesi faaliyetleri arasında gösterilen 7 Nisan 1997 
tarihli ve irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı toplantı ve buna dair 6 sayfadan oluşan 
belgeye bakıldığında bu toplantıya katılan personel isimleri arasında müvekkil Mustafa İhsan 
Tavazar'ın isminin bulunmadığı görülmektedir. 



  

Müvekkil Mustafa İhsan Tavazar'ın ismi, Batı Çalışma Grubunun resmen kurulduğu 
10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belge ve eklerinde de bulunmamaktadır. 
İddianamenin 92 sayfasında yer verilen bu belgenin eki olan Batı Çalışma Grubu Şeması, 
müvekkilin batı çalışma grubunda bulunmadığına ve çalışmadığına dair özel bir önem arz 
etmektedir. Şöyle ki; şemada, Batı Çalışma Grubunun 4 Bölüm olarak oluşturulduğu, 
bölümlerde hangi Başkanlık Personelinin çalışacağının yazıldığı ve ilgili Başkanlıklardan 
katılacak personelin tereddüte mahal bırakmayacak biçimde açık olarak subay ya da kurmay 
subay olarak belirlendiği, nitelendiği görülmektedir. 

Batı Çalışma Grubu Şemasında, müvekkil Mustafa İhsan Tavazar'ın görev yaptığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının, Cari Harekât Bölümünde gösterildiği ve bu 
Başkanlığın temsilcisi olarak da, bir subayın görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Tekrar etmek 
gerekirse Basın ve Halkla İlişkiler Daire temsilcisi Kurmay Subay değil, Subay olarak 
belirlenmiştir. Müvekkilin ise Kurmay Subay olduğu gözetildiğinde; sınıfı itibariyle de 
çalışma Grubu şemasında olmadığı ortadadır. Daha da önemli bir husus, iddianamenin 97'inci 
ve devamı sayfalarında izahatı yapılan Batı Çalışma Grubu İş Bölümüne İlişkin belgede 
bulunmaktadır. 

Bu belgeden; Grubun 4 bölüm halinde çalıştığı görülmekte ve bu bölümlerinde 
sırasıyla; Planlama Bölümü, Cari Harekât Bölümü, İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü ile 
İstihbarat ve Değerlendirme Bölümü olduğu belirtildikten sonra bu bölümlerde çalıştığı ifade 
edilen Genelkurmay Başkanlığı Karargâh personelinin kimler olduğu ve isimlerin yazıldığı 
görülmektedir. 

Müvekkil Mustafa İhsan Tavazar'ın ismi bu belgelerde de bulunmamaktadır. Keza 
iddianamenin 100'üncü sayfasında, Batı Çalışma Grubu Cari Harekât Bölümüne yönelik 
izahatın 6 nolu maddesinde; Yüzbaşı rütbesindeki Müvekkilin görev yaptığı Basın ve Halkla 
İlişkiler Dairesinin, Cari Hareket Bölümü içinde gösterildiği ve sayın heyetinizin dikkatini 
çekmek istiyorum Basın ve Halkla İlişkiler Daire temsilcisi olarak Binbaşı açıklamasının 
bulunduğu görülmektedir. Cümlenin başında ifade edildiği üzere Müvekkil İhsan Tavazar'ın 
rütbesi ise yüzbaşıdır. Önemi itibariyle bir kez daha özetlemek gerekirse; İddianame sayfa 
92'de bulunan Batı Çalışma Grubu Şemasında Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından 
bir subayın temsilci olduğunun bildirilmesi, müvekkilin ise Kurmay Subay olması, 
İddianame 100'üncü sayfadaki Batı Çalışma Grubu İşbölümü konulu ve 6 nolu belgede, 
çalışma grubundaki Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığındaki temsilcinin binbaşı 
olduğunun, tekrar altını çiziyorum.

Müvekkil Mustafa İhsan Tavazar'ın ise Kurmay Yüzbaşı olması karşısında, 
müvekkilin Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığını temsilen çalışmalara katılmadığı 
tereddüde mahal bırakmayacak biçimde ortaya çıkmaktadır. Keza o dönem Basın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığında görev yapan Sayın Mustafa Babacan'ın huzurda verdiği 
ifadesinde; Batı çalışma grubu toplantısına, Basın Halkla İlişkiler Dairesi temsilcisi olarak 
kendisinin katıldığını beyan açıkça etmiş olması, yine o dönem müvekkilin daire başkanı olan 
Albay Hüsnü Dağ'ın huzurdaki sorgusu sırasında müvekkil Mustafa İhsan Tavazar'ı Batı 
Çalışma Grubunda görevlendirmediğine ilişkin açık beyanda bulunması karşısında 
müvekkilin Batı Çalışma Grubunda çalışmadığı bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

 Ayrıca; İddianamede Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerine ilişkin diğer belgelerden 
özel önem arz ettiği vurgusu yapılan Kriz Masası Kurulu ve Devir Teslim Memorendumu 
başlıklı belgeler ile 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekât Konsepti konulu belgelerde de 
müvekkilimin ismi bulunmamaktadır. 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu 
belgede toplam 32 eylem planının varlığından bahsedilmekte ve Batı Eylem Planının 
icrasında bulunan tüm personelin isimlerinin yazıldığı görülmektedir. 

Müvekkilin ismi bu belgelerde de bulunmamaktadır. İddianame de Batı Çalışma 
Grubunun faaliyetlerine ilişkin diğer bazı belgelerin ismi geçmekte ise de, bu belgelere vakit 



  

almamak adına tek tek değinilmemiş olup, bu belgelerde de müvekkille ilgili bir kayıt yoktur. 
İddianamede önem atfedildiği anlaşılan bir husus daha vardır. Sıkça konuşuldu burada, 
iddianame Sayfa 207'ye bakıldığında Batı Çalışma Grubunda çalışan bazı subaylara Batı 
Çalışma Grubundaki başarılı çalışmaları nedeniyle takdir belgeleri verildiği görülmektedir. 
Takdir belgeleri verilen isimler arasında müvekkil Mustafa İhsan Tavazar'ın ismi 
bulunmamaktadır. 

 Yukarıdaki açıklamaları özetlemek gerekirse iddianameden bir subayın batı 
çalışma grubunda çalışıp çalışmadığı belirli belgelere bakılarak tespit edildiği 
anlaşılmaktadır. Bu belgeler kısaca ve başlıklar halinde belirteceğim. 10 Nisan 1997 tarihli 
belge ekinde yer alan teşkilat şeması, 30 Nisan 1997 son kayıt tarihli Batı Çalışma Grubu 
İşbölümüne İlişkin Belge, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu belge, Haftalık 
Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi, Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı 
Başlıklı Belge, Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Konulu Belge, Kriz masası kurulu ve 
Devir Teslim Memorandumları, Giriş Yetkisi verilen personel listesi, Batı çalışma Grubu 
telefon rehberi, Bir kısım subaylara verilen takdirnamelerdir. 

Yukarıda sayılan temel belgelerde ve iddianamenin bütününde müvekkilin isminin 
geçtiği tek yer iddianamenin 95'nci sayfasında belirtilen CD/5 Gir-Yet.Doc isimli, Mayıs 
1997 tarihli Word belgesi olduğu görülmektedir. Bu belge; Batı Çalışma Grubunun faaliyet 
gösterdiği alana giriş yapılabilmesi için adına giriş kartı düzenlenecek personel listesi olduğu 
anlaşılmaktadır. Belgede Genel Sekreterlik bünyesinden giriş yetkisi verilecek personel 
olarak, Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanının, aynı şubeden bir subayın şube 
müdürünün ve müvekkilin isminin geçtiği görülmektedir. Diğer sanıklar tarafından yapılan 
savunmalarda, Batı Çalışma Grubunun kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin çok kapsamlı 
açıklamalar yapılmış olup, bu açıklamalarda, Batı Çalışma Grubunda görev yapan 
subayların belli kriterler çerçevesinde özellikli olarak seçilmediği, J Başkanlarının görev 
durumu uygun olan subayları görevlendirdiği, Batı Çalışma Grubunda görev yapan hiç bir 
personele Özel tanıtım kartı verilmediği gibi, Batı Çalışma Grubunun, bünyesinde görev 
yaptığı İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığının yerleşkesine giriş yapılması için kimseye 
giriş kartı düzenlenmediği ayrıca CD/5 isimli bu belgenin gerçek bir belge olmadığı 
açıklıkla ifade edilmiştir.

Bu açıklamalarla ortaya konulan gerçekler bir tarafa, bu listenin bir an için var ve 
doğru olduğu kabul edilse dahi, listeye yazıldığından haberi dahi olmayan müvekkilin sadece 
isminin listede var olduğu iddiası ile Türkiye Cumhuriyeti hükumetini cebren devirmek 
suçuyla itham edilemeyeceği izahtan varestedir. Kaldı ki; bu listede iradesi dışı kabul 
etmemekle birlikte bir anlamda iradesi bile olsa bir kişinin isminin bulunması, kendi 
başına icrai nitelikli bir eylem vasfı taşıyamayacağından müsnet suçun işlendiğine delil 
olarak da kabul edilemeyeceği ayrı bir  hukuki gerçektir. 

Sonuç olarak, Batı Çalışma Grubunun kuruluşu, çalışma şekli ve faaliyetlerini ortaya 
koyan belgelerin hiçbirinde ismi veya imzası bulunmayan müvekkilin, kendi iradesi dışında 
isminin giriş kartı düzenlenecek personel listesine yazılmasının kendisini bu denli ağır bir 
suçlamaya muhatap bırakmasına hukukun ve adaletin cevaz vermeyeceğine inanıyoruz. 
Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle isnat edilen suçu işlemeyen ve işlemediği de açıkça 
ortada olan müvekkil Mustafa İhsan Tavazar' ın beraatına karar verilmesi arz ve talep olunur."

73.D. SANIK MUSTAFA İHSAN TAVAZAR MÜDAFİİ AV. NAMIK 
ÖZTÜRK'ÜN SAVUNMASI

 "İddianamede 1997 yılında Silahlı Kuvvetler üst yönetiminin Erbakan hükümetini 
devirmeye karar verdiği, bu karar doğrultusunda Batı Çalışma Grubunu oluşturduğu, bu 
çalışma grubunun silahlı kuvvetlerin kurumsal hiyerarşisi dışında bulunduğu, Silahlı 



  

Kuvvetler üst yönetimi ile Batı Çalışma Grubunun eylemleri neticesinde Erbakan 
hükümetinin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmek zorunda kaldığı ileri sürülmektedir. 
Dolayısıyla batı çalışma grubuna önem atfedilmektedir. Bu grubun çalışmaları neticesinde 
hükumetin devrildiği belirtilmektedir. Şu halde batı çalışma grubunun kimlerden 
oluştuğunun hiç bir kuşkuya yer vermeyecek surette belirlenmesi gerekmektedir. Batı 
çalışma grubu kaç kişiden müteşekkil bunu bilmiyoruz. Yani 45 kişi mi, 26 kişi mi 18 kişi mi 
bunu iddianamede tutarlı bir şekilde ortaya koyan bir bölüm yok. İddianamede batı çalışma 
grubunun kaç kişiden müteşekkil olduğunu ve bunların kimlerden oluştuğunu gösteren belli 
belgelere atıfta bulunuyor. Bunların en önemlisi 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
Yapılanmasına İlişkin şema. Bu belge 10 nisan tarihli belgenin ekindeki şema, bu belgede bu 
şemada başkan dahil 18 kişinin görev yapmasının öngörüldüğü anlaşılıyor. Yine 
iddianameye göre Batı Çalışma Grubunda temel belgelerden bir diğeri Batı Çalışma Grubu 
İşbölümüne İlişkin Belge. Burada da 10 Nisan tarihli belgeye uygun olarak, oradaki iş 
bölümüne uygun olarak planlama, cari harekat, istatistik, veri hazırlama, istihbarat ve 
değerlendirme bölümlerinde toplam başkan hariç 16 subayın görevlendirildiği görülüyor. 
Buradan ben şu sonucu çıkarıyorum. Bir de şunu ilave edeyim. Bu belgenin iş bölümüne 
ilişkin belgenin son kaydetme tarihi 30 nisan 1997, ben şu sonucu çıkarıyorum buradan bu iki 
belge gerçekse, gerçek olduğunu kabul edersek 10 nisan tarihinde bir planlama yapılmış, batı 
çalışma grubunun hangi bölümlerden oluşacağı, hangi teşkilatla çalışacağı planlanmış, 30 
nisan 1997 tarihinde de bu planlamaya, bu teşkilat yapısına uygun olarak isimler belirlenmiş 
ve görevlendirmeler yapılmış, dolayısıyla bu iki belgeye baktığımızda planlamasına, teşkilat 
planlamasına ve görevlendirmelere baktığımızda batı çalışma grubu 18 kişiden oluşuyor 
intibaı uyanıyor. 

Ne var ki cumhuriyet savcılığı iddianamede başka belgelere de atıf yapıyor, 
bunlardan birisi müvekkilimin de isminin bulunduğu giriş yetkisi verilecek personel listesi, 
oluşturulma tarihi 7 mayıs 1997, son kaydetme tarihi 8 mayıs 1997 ve belgede 45 kişinin ismi 
var. Dolayısıyla savcılık şunu iddia etmiş oluyor, 30 nisan 1997 tarihinde 18 kişilik bir, 16 
kişinin isminin bulunduğu bir liste var iş bölümü listesi, fakat bunu 7 gün sonra 8 gün sonra 
45 kişiye çıkmış. Bunun biz mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Bir hafta içerisinde batı çalışma 
grubunda görev yapan kişi sayısının 18 den 45 e çıkmasının mümkün olmadığı kanaatindeyiz.

Kaldı ki planlama, iş bölümü listesinde bulunan personelin rütbeleri ile giriş 
yetkisi verilecek personel listesinde bulunan personelin rütbe ve makamları uyumsuz. 
Esasen giriş yetkisi verilecek personel listesinde ismi yer alan Cihangir Akşit hakkında 
dava açılmamış mesela. Bu da cumhuriyet savcılığının da listedeki herkesin batı çalışma 
grubunda görev yapmadığını kabul ettiğini ortaya koyuyor bize göre. 

Bir diğer önemli belge batı çalışma grubunda görev yaptığı telefon rehberi, bu belge 
2 mayıs 1997 tarihinde oluşturulmuş ve son kaydetme işlemi 2 haziran 1997 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Belgede 26 kişinin ismi ve telefon numaraları bulunmaktadır. Görüldüğü 
gibi telefon rehberinin oluşturulma ve son kaydetme işleminin tarihleri ile giriş yetkisi 
verilecek personel listesinin oluşturulma ve son kaydetme işlemlerinin tarihle çakışmaktadır. 
Birisi 7-8 mayıs diğeri 2 mayıs, 2 haziran. Fakat birisinde 45 kişilik liste var, diğerinde 26 
kişilik liste var. Ve bu ikisi de yani 26 kişilik liste ve 45 kişilik liste başta yer alan 10 nisan ve 
30 nisan tarihli belgelerle uyuşmuyor. Şimdi bu uyumsuzluğu bir şekilde açıklamak 
gerekiyor.

 İddianamede bu belgeler kronolojik sıra ile de yer almadığı için de ilk nazarda göze 
çarpmıyor. Biz şöyle izah edilebileceğini düşünüyoruz. 10 Nisan tarihinde Batı Çalışma 
Grubunun nasıl bir teşkilat yapısı ile çalışacağı planlanmış, 30 Nisan tarihinde de bu teşkilat 
şemasına uygun olarak personel isim listesi belirlenmiş ve görevlendirmeleri yapılmıştır. 
Hemen sonrasında Batı Çalışma Grubunda görev yapmamakla birlikte, bu grubun görev 
yaptığı bölgeye çeşitli nedenlerle girmesi zorunlu olan personel belirlenmiş ve bunlara Batı 



  

Çalışma Grubunda görev yapanlarla beraber giriş yetkisi verilmesi tasarlanmıştır. Ne var ki; 
bu liste hiç yayımlanmamış ve giriş kartı benzeri bir uygulama olmamıştır. Ayrıca, aynı 
tarihlerde Batı Çalışma Grubunda görev yapanların ve burada görev yapmamakla beraber bu 
subayların irtibata geçmesi muhtemel olan kişilerin birbirleri ile irtibatının sağlanması için 
telefon rehberi oluşturulmuştur. Listelerdeki çelişkilerin aklen başka bir izahı olmamak 
gerekir. tabi bizim bu tüm açıklamalarımız iddianamede yer alan tüm belgelerin sahih olduğu 
kabulü ile yapıyoruz. Oysa sanık savunmalarında bu belgelerin sahih olmadığına ilişkin 
açıklamalar yapıldı ve son derece güçlü iddialar dile getirildi. Biz bu belgeler sahih olsa dahi 
müvekkilimin bu nedenle suçlanamayacağını açıklamak için bu hususu dile getiriyoruz. 

Bir subayın isminin Giriş Yetkisi Verilecek Personel listesinde bulunması onun Batı 
Çalışma Grubunda görev yaptığını göstermemektedir. Şu halde Genelkurmay karargahında 
çalışan bir subaya, Batı Çalışma Grubunda görev yapmasa bile sadece anılan bölgeye Giriş 
Yetkisi verilmesinin tasarlanması atılı suçla suçlamak için yeterli olabilir mi? Kanaatimizce 
bu sorunun cevabı hayır olmalıdır. Zira bir subaya giriş yetkisi verilmesinin tasarlanması, 
her şeyden önce o subayın eylemi değildir. Bu nedenle ortada o subaya ilişkin 
cezalandırılması gereken bir eylemden de söz edilemez. Bu açıklamalardan sonra 
Müvekkilimin durumunu özetlemek gerekirse müvekkilim müvekkilim müebbet ağır hapis 
cezası istemi ile suçlanmakta, ancak kendisine icrai veya ihmali bir eylem atfedilmemektedir. 
Sadece isminin bir listede olduğu söylenmektedir. Tüm bu açıklamalarımız Batı Çalışma 
Grubunun hukuka aykırı olarak kurulduğu ve orada görev yapan subayların suç işlediği 
anlamına gelmemektedir. Biz sadece delil olarak gösterilen Giriş Yetkisi Verilecek Personel 
Listesi belgesinin sahih olduğu kabul edilse dahi, müvekkilin Batı Çalışma Grubunda görev 
yaptığını göstermeyeceğini arz etmeye çalıştık. Mustafa Hakan Bural ifadesinde diyor ki 
Mustafa İhsan Tavazar'ı orada bir kaç defa gördüm ama diyor o BÇG için mi geldi, başka bir 
şey için mi geldi bilemem diyor. Fakat Mustafa Hakan Bural aynı zamanda BÇG'de 
olduğunu ileri sürdüğü kişileri samimiyetle anlatıyor, başka isimler veriyor fakat 
müvekkilimin ismine gelince onu orada gördüm ama diyor BÇG için gelip gelmediğini 
bilemem diyor. Biz bunun lehe olduğunu düşünüyoruz."

74.A. Sanık MUSTAFA KEMAL SAVCI 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifadesinde özetle (Kls. 39,54 ve 284);

" 1996 Yılı Temmuz ayında Genelkurmay Başkanlığı Personel Dairesi Yönetim 
Şube Kanun Kararname Takip Subaylığına atandığını, 1998 yılı Ağustos ayında Kara 
Kuvvetleri Heyeti Denetleme Şubesine atandığını, 1999 yılında Milli Savunma Bakanlığı 
Asker Alma Dairesi Müfettişliğine atandığını,  

Personel Başkanlığından kendisine verilen ve Silahlı Kuvvetlerden ayrılması 
gereken kişilerle ilgili hazırlanan dosyaları Şube Müdürü Kurmay Albay Cihangir AKŞİT, 
Bahtiyar TÜRKER, Doğan TEMEL, Yıldırım TÜRKER ile Çevik BİR Paşanın yanına 
çıkarak dosyaları imzalatıp geri geldiklerini, BÇG ile ilgili belgeler kendisine gösterildiğinde 
belgeleri okuyarak bilgi sahibi olduğunu, BÇG’nin Genelkurmay Başkanının bilgisi dahilinde 
II.Başkan Çevik BİR’in emri ile kurulduğunu öğrendiğini, amacının siyasi otoriteye karşı bir 
faaliyet olduğunu anladığını, BÇG’nin Genelkurmay Harekât ve İstihbarat Başkanlığında 
faaliyet yürüttüğünü haricen bildiğini, BÇG’de çalışmadığını,  belgelerde  kendi adı ile ile 
birlikte komutanı Cihangir AKŞİT’in ismini görünce şaşırdığını,  komutanı Cihangir 
AKŞİT’in kendi ismi ile birlikte kendisinin ismini de yazdığını, BÇG’de çalışmadığını, BÇG 
ile ilgili bilgi sahibi olmadığını, BÇG ile ilgili belgeleri sorgusunda gördüğünü, belge 
içeriklerinde tasvip etmese de kastedilenin, demokratik yolla seçilen hükümete müdahele 
etmeyi ve iktidardar uzaklaştırmayı ifade ettiğini,   

Batı Çalışma Grubunda çalışanlara ait isim ve telefon listesinde 



  

(BÇG.TELREH.doc) isminin ne diye geçtiğini anlayamadığını, Batı Çalışma Grubunda 
görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen (Gir-Yet.doc) belgede 
isminin geçmesini anlayamadığını, Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını, görev almadığını, 

 Personel Dairesindeki görevinin, TSK’da görev yapan ve ihracı istenen personelin 
dosyasının kendi Kuvveti tarafından hazırlanarak Personel Başkanlığına gönderildiğini, 
burada atılması istenen personel hakkında bulunan istihbarat raporları ve diğer bilgilerin 
bulunduğunu, kendisinin de buna bir üst yazı yazarak bir üst makama arzettiğini ve bu 
sebeple personelin TSK’dan ayrılmasına ilişkin kararlarda imza ve parafının 
bulunabileceğini, Genelkurmayda bu kişilerin atılması ile ilgili dosyalara kendisinin herhangi 
bir ilavede bulunmadığını, üst yazı ile kendi kuvvetlerinin yazdığı yazıyı bildirmekten ibaret 
olduğunu, Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını, kendi isminin kendisinden habersiz olarak 
Batı Çalışma Grubu belgelerine yazan Çevik BİR, Cihangir AKŞİT’ten şikâyetçi olduğunu 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
74.B. Sanık MUSTAFA KEMAL SAVCI Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 09.01.2014 tarihli 55. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Ben 12 Nisan 2012 tarihinde gözaltına alındım, Emniyette sorgulamamı müteakip 
15 Nisan 2012 tarihinde sayın savcı tarafından sorgulandıktan sonra Mahkemeye çıkarıldım 
ve serbest bırakıldım. Ancak 2 Mayıs 2012 tarihinde sayın Savcı'nın itirazı üzerine tekrar 
Adliye'ye getirildim ve adil olmayan bir yargılama sonucu tutuklandım ve 14 ay süreyle 
tutuklu kaldım. 15 Haziran 2013 tarihinde sayın Mahkeme heyetiniz tarafından bihakken 
tahliye edildim. 

Ben 1 Temmuz 1996 tarihinde Şanlıurfa'dan Genelkurmay Personel Başkanlığı 
Personel Dairesi Yönetim Şubesi Kanun ve Kararnameler Takip Subayı olarak atandım. 
Bu görevimi 30 Haziran 1998 tarihine kadar 2 yıl sürdürdüm. 98 yılında Kara Kuvvetleri 
Personel Denetleme Üyeliği'ne 99 yılında Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi 
Müfettişliği'ne atandım, 2001 yılında Milli Savunma Bakanlığı Osmanlı ve Cumhuriyet 
Arşivi'nin Şefik Erensu Kışla Komutanlığı'na atandım, 30 Ağustos 2006 tarihinde emekli 
oldum. Genelkurmay Başkanlığı'nda Personel Başkanlığı'na bağlı Personel Dairesi ve 
onun bağlısı Yönetim Şube kısmında Kanun ve Kararnameler Takip Subayı olarak görev 
yaptım. Görev tanım formuna göre şube içerisinde takip subayı olarak görevim 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri kanunu hakkında tasarı ve değişik teklifler hazırlamak ve bu konuda 
şube içerinde genel koordinatörlük yapmak, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma ve İç İşleri 
Bakanlığı'nın onayına sunulacak kararnamelerin takibini yapmak, yedek subaylıktan ve sivil 
kaynaktan muvazzaf subaylığa naspedilenlerin işlemlerini yürütmek, çeşitli nedenlerle Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılacak subay ve astsubayların işlemlerini yürütmek. Bu 
açıklamalar ışığında yapmış olduğum görevin istihbarat ve veya harekât ile dolayısıyla BÇG 
ile hiçbir ilgisi yoktur.

İddianamede üzerime atılan suçlamalar, Batı Çalışma Grubu faaliyeti yürütüldüğü 
alana giriş yetkisi verilen personel adlı isim listesinde adımın personel Yarbay Kemal Savcı 
olarak geçmesi. Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde ismimin geçmesi şeklindedir. Önce 
şunu kesinlikle belirtmek isterim ki, iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. 

İddianamede yer alan BÇG'ye katılmam için hiçbir makam veya amirimden bir emir 
almadım BÇG'nin herhangi bir faaliyetinde bulunmadım, yerini dahi bilmemekteyim. Şimdi 
ileri sürülen bu iddialarla ilgili açıklamalarımı sunuyorum. 

Batı Çalışma Grubu'nun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait 
isim listesinde personel Yarbay Kemal Savcı olarak ismimin bulunduğu, bu evrak hakkında 



  

benden önce savunma yapan komutanlarım, silah arkadaşlarım ve ifade sahipleri belge 
hakkında detaylı açıklamalarda bulundular. Orgeneral Tevfik Özkılıç savunmasında bu 
evrakla ilgili 36 adet maddi hata tespit ettiğini belirtti. Bu belgeyi ilk defa Emniyet ve 
Savcılık sorgusu sırasında gördüğümü ifade ettim. Gerçek veya sahte olup olmadığı kuşkulu, 
imzasız ve yukarıda belirttiğim gibi tutulacak bir yeri bulunmayacak ölçüde maddi hatalarla 
dolu böyle bir belgede ismimin bulunmasıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Bahse konu 
giriş kartı diğer 45 personel gibi bana da kesinlikle verilmemiştir. Böyle bir giriş kartı teslim 
almadım, sıralı amirlerimce de bana böyle bir kart verilmediği gibi böyle bir 
görevlendirmeden de haberim yoktur. BÇG bölgesine gönderilmedim, bölgenin yerini dahi 
bilmediğim bugüne kadar ki tüm ifadelerimde ve savunmalarımda açıkça belirttim. Benim 
ilgim, bilgim ve iradem dışında bana sorulmadan ve tebliğ edilmeden ismim yazılmıştır. 
Mevcut bütün sanıklar bugüne kadarki ifade ve savunmalarında bölgede beni de gördüklerini 
ve tanıdıklarını söylememişlerdir. Sıralı komutanlarım da beni görevlendirmediklerini, bana 
herhangi bir kart verilmediğini defalarca açıkça belirtmişlerdir. Batı Çalışma Grubu telefon 
rehberinde ismimin geçtiği, adımın geçtiği ve benimle birlikte 25 sanığın da isimlerinin 
bulunduğu telefon rehberi adlı belge için ifade sahipleri ve adı geçen sanıklar tarafından özel 
bir telefon ağı olmadığı ve telefon rehberinde adı altında böyle bir belgenin de bu süreçte 
hazırlanmadığı ifade etmişlerdir. 

Hatta bu telefon rehberinin, rehberine geçen telefon numaralarının şuanda bile İç 
Güvenlik Harekât tarafından kullandığını belirttiler ve bunu ispat ettiler. Belgede benim 
ismimin karşısında 2290 telefon numarası yazılmıştır. 2290. Bu telefon numarasının 
belgede dört kişinin isminin karşısında bulunduğu görülmektedir. Bunlardan birisi Ünal 
Akbulut'tur. Ünal Akbulut İç Güvenlik Harekât Dairesi'nin kadrolu personeli olup beni ilk 
defa cezaevinde gördüğünü, tanımadığını defalarca açıkça belirtmiştir. Aynı numarada 
verilen bir diğer kişi de Mehmet Faruk Alpaydın'dır ve Mehmet Faruk Alpaydın da İç 
Güvenlik Harekât Dairesi'nin kadrolu personeli olup kendisinin de görev almadığını, beni 
tanımadığını ve görmediğini beyan etmiştir. Aynı numarada verilen diğer bir arkadaşım ise 
Personel Başkanlığı'nda görevli Bahattin Çelik'tir. Bahattin Çelik tüm savunmalarında 
Personel Başkanlığı tarafından BÇG'de görevlendirildiğini, Personel Başkanlığı'ndan 
kendisinin dışında hiçbir personelin BÇG'de görevlendirilmediğini, çalışmadığını 
defalarca belirtmiştir. 

Sonuç olarak telefon rehberiyle ilgili olarak şunu kesin ve açık olarak 
söyleyebilirim. Böyle bir yerde görevlendirilmeyen, herhangi bir faaliyetine katılmayan, 
nerede ve hangi faaliyette bulunduğu tarafından bilinmeyen, yapmış olduğum görevle 
herhangi bir bağlantısı da bulunmayan, BÇG telefon rehberinde yer almamış olmamın hiçbir 
mantıklı açıklaması bulunmamaktadır. Kaldı ki isnat edilen suça dayanak yapılan bu belgenin 
de tıpkı yukardaki diğer belge gibi gerçek veya sahte olup olmadığı kuşkulu, imzasız ve 
birçok maddi hatalarla dolu olduğu açıktır.

 Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen 20 Eylül 2012 tarihli benim 
adımın geçtiği bu iki belgeyi benim adımın geçtiği bu iki belgeyi kadro görevim ve ikiz 
görevim almadığıma dair dosyayı size arz etmek istiyorum. İki yıl görev yaptığım sürede 
kadro görev ve görev tanım formum ve suçlandığım iki belge hakkında avukatım tarafından 
Genelkurmay Başkanlığı'ndan 19 Temmuz 2012 tarihinde bilgi ve belge istenmiş, 
Genelkurmay Başkanlığı'nca da 20 Eylül 2012 gün tarih ve Adli Müşavirlik 9160 – 913 sayılı 
yazı ile cevap verilmiştir. Söz konusu cevabi yazıda bu yıllara ilişkin evrakların yönergeler 
gereği arşiv kategorisine göre beş ve on yıl saklandıktan sonra işleme tabii tutularak imha 
edinmiş olduğundan 15 yıl öncesine ait evrakın çok büyük bir kısmının erişilemediğine, bu 
ön bilgi çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı'nda BÇG adı altında özel bir telefon ağı 
kurulup kurulmadığına dair bir kaydın olmadığı tespit edilmiştir, şeklinde cevap 
verilmiştir. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı tarafından 



  

hazırlanarak ilgili birimlere yayımlandığı söylenen 7.5.97 tarihli sürekli giriş kartı konulu 
tarihsiz, numarasız ve imzasız yazının mevcut olup olmadığı, mevcut ise ekleriyle birlikte bir 
örneğinin gönderilmesi istenmiş, söz konusu yazıda konuyla ilgili kayıtlarda herhangi bir 
belge ve kayda rastlanılmamıştır diye cevap verilmiştir. Emekli personel Albay Mustafa 
Kemal Savcı'ya BÇG çalışmalarına giriş için özel bir kart tanzim edilip edilmediği, 
edilmişse bunun imza karşılığı teslim edilip edilmediği sorulmuş cevabı olarak konuyla 
ilgili kayıtlarda herhangi bir bilgi ve kayda rastlanılmamıştır, şeklinde cevap verilmiştir. 

Ayrıca 1996-98 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanlığı'nda görev 
yapan emekli personel Albay Mustafa Kemal Savcı'nın kadro görevinin ne olduğu, görev 
tanımı içerisinde hangi görevlerde bulunduğu, personel ayırmalarıyla görevinin ne olduğu 
ayrıntılı olarak açıklanmasını ve görev yaptığı tarihteki görev tanım formunun bir örneği 
istenmiş, gelen cevabi yazıda 1.7.1996 ile 30.6.1998 yılları arasında görev yaptığı ve özlük 
dosyası ve Kara Kuvvetleri Veritabanı olan personel yönetim bilgi sisteminde yapılan 
araştırma neticesinde 96 ve 98 yılları arasında ikiz görevlendirilmediğini dair bilgi ve 
belgeye rastlanılmadığı tespit edilmiş, şeklinde cevap verilmiştir. 

Görevimle ilgili olarak da 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
hakkında tasarı ve değişik teklifler hazırlamak ve bu konuda şube içerisinde genel 
koordinatörlük yapmak, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 
hazırlanan Cumhurbaşkanı ve Milli Savunma Bakanlığı ile İç İşleri Bakanlığı'nın onayına 
sunulacak kararnamelerin takibini yürütmek, yedek subay ve sivil kaynaktan muvazzaf subay 
işlemlerini yürütmek, Kuvvet Komutanlıkları'nca çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetler'den 
ayrılmalarına karar verilmiş subay ve astsubayların YAŞ'a sevkedilip edilmeyeceği 
hususunda dosyalarındaki bilgi ve belgeleri örnek forma geçirerek Şube Müdürü'ne 
teslimi ve Şube Müdürü'nce silsile yoluyla Genelkurmay İkinci Başkan ve Genelkurmay 
Başkanı'na arz edilip onaylanması, alınması şeklinde cevap verilmiştir. 

İddianamede isnat edilen suçlamayla ilgimin bulunmadığı, yine iddianamede delil 
olarak ileri sürülen belgelere bakılarak tespit edilebilir. Bu belgelerin gerçek veya sahte olup 
olmadığına tartışmasına girmeden BÇG Kriz Masası Kurulu adlı belgede 12 personel ismi 
bulunmaktadır. Bunlar arasında benim ismim yoktur. Batı Çalışma Grubu Cari Harekât 
Bölümü, Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü, İstihbarat ve 
Değerlendirme bölümünde belirtilen 16 personelin yer aldığı bölgede de benim ismim 
bulunmamaktadır. BÇG ilgili kuruluş şemasında dört çalışma bölümü ve bu bölümlerde 
görevlendirilecek 10 kurmay subay ile 5 sınıf subayı ihtiyacı belirtilmiştir. 

Ben kurmay subayı değilim, sınıf subayıyım ve personel sınıfındanım. Listeye 
dikkatlice bakıldığında görüleceği üzere listede belirtilen sınıf subayları arasında da 
personel sınıfı yoktur ve personel sınıfından herhangi bir subay da yer almamaktadır. BÇG 
de çalışanlara verildiği iddia edilen takdir belgeleri verilenler listesinde de ismim 
bulunmamaktadır, BÇG iş bölümüne ilişkin belgede de ismim yoktur, verilmiş bir görev de 
bulunmamaktadır. 

Ayrıca sanıkların bugüne kadar yaptıkları savunmalarında şahsımla ilgili olanlardan 
bahsetmek istiyorum. Personel Başkanı Sayın Emekli Korgeneral Yıldırım Türker, benim 
üçüncü sicil amirimdir. Kendisi iddianamenin 1098'inci sayfasında belirttiği üzere 5 Şubat 
2013 tarihinde soruşturma dosyasına gönderdiği 8 sayfalık dilekçesinde Personel 
Başkanlığı'ndan BÇG için bir kurmay subay istendiğini, bu maksatla Hava Kurmay 
Binbaşı Bahattin Çelik'i görevlendirdiğini, başka herhangi bir personel göndermediğini, 
gerçek bir amirlik ve komutanlık örneği göstererek personelinin işlediği bir suç varsa 
sorumlusunun da kendisi olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Mahkeme huzurunda da 
savunmasında beni görevlendirmediğini ve defalarca kere belirtmiştir. Aynı doğrultuda olmak 
üzere Personel Başkanlığı'ndan BÇG'ye görevlendirilen Bahattin Çelik tüm ifade ve 



  

savunmalarında başkanlıktan sadece kendisinin görevlendirildiğini, ismen benim 
gitmediğimi, görevlendirilmediği BÇG çalışma bölgesinde beni görmediğini açıkça 
belirtmiştir. İkinci sicil üstüm olan Personel Daire Başkanı Doğan Temel de ifadelerinde 
mutlaka aynı şeyi söyleyecektir. Ayrıca aynı başkanlıkta görev yaptığım sayın Tevfik Özkılıç 
ve Berkay Turgut da tüm ifade ve savunmalarında özel giriş kartı almadığımızı, BÇG'de 
çalışmadığımızı açıkça beyan etmişlerdir. 

İç Güvenlik Harekât Dairesi Plan Proje Subayı olan Ünal Akbulut da savunmasında 
beni cezaevinde tanıdığını belirtmiş, iddianamenin 1235'inci sayfasında BÇG'de çalışanları 
belirtmiş olup burada benim ismim de bulunmamaktadır. 

İç Güvenlik Harekât Dairesi Plan Proje Subayı olan Ruşen Bozkurt da 
iddianamenin 1223'üncü sayfasında BÇG'de çalışanları telefon rehberinde ismi olup da 
çalışanlar belirtmiştir, burada benim de ismim bulunmamaktadır. İç Güvenlik Harekât Plan 
Şube Müdürü olan Sayın İdris Koralp Mahkemeniz huzurunda BÇG'de çalışanların 
isimlerini açıkça belirtmiş, beni tanımadığını ve BÇG bölgesinde görmediğini açıkça beyan 
etmiştir. İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde çalışan diğer tüm personel ve sanıklar ifadelerinde, 
savunmalarında benimle ilgili gördükleri ve veya beraber çalıştıklarına ilişkin bir beyanda 
bulunmamışlardır. 

Sonuç olarak iddianamede şahsımla ilgili olarak belirtilen gerçek veya sahte olup 
olmadıkları kuşkulu, tarihsiz, imzasız söz konusu iki belgeyi de BÇG'ye ilişkin diğer 
belgeleri ilk kez Emniyet'te ve Savcılık'ta gördüm. Adımın geçtiği belgelerde belirtilen 
telefonu kullanmadığım gibi herhangi bir giriş kartı da almadım. İddia edilen suçlamayla 
ilgili hiçbir yerde imzam ve parafım yoktur. İddianamede belirtilen gerçek veya sahte olup 
olmadıkları kuşkulu tarihsiz, imzasız bilgisayar çıktılarında ismimin bulunmasını 
gerektirecek hiçbir görevlendirme söz konusu olmamıştır. İddianamenin hiçbir yerinde BÇG 
ile görevlendirildiğime dair herhangi bir sanık ifadesi bulunmamaktadır, BÇG'de görev 
almadım. Sanık olan 103 personelden 5 subay hariç, hiçbirisiyle meslek hayatımda beraber 
olmadım, çalışmadım. Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yaptığım süre içerisinde ikiz 
görev almadım. İsnat edilen suç tarihinde rütbem Binbaşı'dır. Genelkurmay Başkanlığı'nda 
yapılan hiçbir toplantıya sınıf ve rütbem itibariyle çağrılmadım, katılmadım. Yönetim 
Şube'de Kanun, Kararname Takip Subayı olarak görev yapmaktaydım. Şube Müdürü'm 
Kurmay Albay, Daire Başkanı'm Tümgeneral, Personel Başkanı'mın Korgeneral olduğu 
Genelkurmay Karargâhı'nda Binbaşı rütbesinde bir sınıf subayının herhangi bir karara 
katılması zaten söz konusu olamaz. Hakkımda hiçbir müşteki şikayeti de bulunmamaktadır. 
Evimin aranması sırasında süreçle ilgili hiçbir belge ve bilgi bulunamamıştır. Tüm bu 
açıklamalar sonrasında verilmiş herhangi bir görev olmaması, buna ilişkin bilgi ve belge 
bulunmaması karşısında isnat edilen suçu nasıl işleyebileceğim her türlü izahtan varestedir. 

 14 Nisan 2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na verdiğim ifadeye ilişkin olarak 
beyanlarımı arz edeceğim. İddianamenin 1247. sayfasında yer alan ifadelerim konusunda 
arzda bulunmak istiyorum. Savcılık soruşturmasında sorulan sorular bilgisayar ekranında 
paragraf paragraf ve bölüm bölüm şeklinde gösterilmiş ve sorulmuştur. Bu cümleden ne 
anlıyorsunuz, bu konuda ne düşünüyorsunuz gibi benimle ilgisi olmayan soyut ve yoruma 
dayalı sorular tarafıma sorulmuş, ben de o anda bu sorulara anladığım şekilde cevap verdim. 
Hakkında bilgi sahibi olmadığım ancak daha sonradan konulara vakıf olunca ve ilgili emirleri 
okuduğumda böyle bir anlam çıkmadığını gördüm. Bu nedenle Savcılık sorgusunda söylemiş 
olduğum ve iddianamede yer alan yorum içeren ve bilgi sahibi olduktan sonra yanlış 
değerlendirmiş olduğum hususlardaki ifadeleri kabul etmiyorum, bu anlamda Mahkemenize 
verdiğim ifadenin esas alınmasını talep ediyorum. 

Sonuç olarak yargılandığım huzurdaki davada yukarıdaki ayrıntılı olarak yapmış 
olduğum açıklamalarım, diğer sanıkların tarafımla ilgili beyanları, dilekçe ekinde sunduğum 
belgeler ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde isnat edilen suçun hakkı hukuki 



  

dayanaktan yoksun olduğu açıkça görülecektir. Zira iddianamede ve tüm dosya kapsamında 
isnat edilen bu suçla ilgili olarak aleyhimde somut, kesin ve inandırıcı hiçbir delil 
bulunmamaktadır. Bu iki belge yüzünden 410 gün hürriyetim kısıtlandı. Bana isnat edilen 
suçu asla kabul etmiyorum. Bu sebeple beraatime karar verilmesini arz ediyorum."

 "şimdi ifadenizde yönetim, kanun, kararname takip subayı olduğunuzu belirttiniz. 
Görev olarak da Yüksek Askeri Şura dosyalarını tasnif edip belgelerini sunmak ve 
imzalatmak olarak açıkladınız, iddianamede de benzer tarzda açıklamış. Gerçi ifadenizde bu 
dosyaların içeriğinden bilgim yok şeklinde bir beyanınız da var. Ancak bunun belgelerini 
tasnif ederken görmüş olmanız gerekir. Gerek iddianamede, gerek burada müşteki olan 
sanıkların büyük bir kısmında yüksek askeri şura kararı ile ihraç edilirken somut anlamda 
bilgi ve belge bulunmadan sadece dini inançları sebebiyle veya eşinin başörtüsü sebebiyle 
ihraç edildiklerine dair bir takım bilgiler de var. Size şunu sormak istiyorum; bu tasnif edip 
imzaya sunmuş olduğunuz dosyalar içerisinde bu tür dosyaları gördünüz mü? varsa bunlar 
hakkında ne düşünüyorsunuz veya bunlar doğru mudur?"

 "Evet cevap vereyim. Biz yönetim şube olarak kanun kararnamesi olarak dosyaları 
tasnif etmiyoruz. Kuvvetlerden gelen ayrılmasına kesinlikle karar verilmiş subay, 
astsubayların gelen dosyalarındaki bilgileri, bu bilgiler MİT'ten gelmiş bilgiler. Emniyetten 
gelmiş bilgilerdir. Oradaki yazılan bilgileri dosyamda da var bir format var, o formata geçiren 
kişiyim. Onun dışında herhangi bir şey bilmiyorum ve bunu ben şube müdürüme teslim 
ediyorum. O da silsile yoluyla şuraaya kadar götürüyor. Sadece bu dosyaları tasnif diye bir 
şey yok. O dosya içerisinde açtığınız zaman milli istihbarattan o kişi hakkında gelmiş bilgiler 
var, bakın belge değil bilgi. Emniyetten gelen bilgi, bölge emniyetinden gelen bilgi ve kuvvet 
personelindeki istihbarat subaylarının yaptığı bilgiler var. Genelkurmay olarak o bilgiler 
üzerinde bizim tartışma yapmamız, bilgiler üzerinde yorum yapmamız diye bir olay yok. Bu 
genelkurmaydan gelen emir de sayın başkana da arz ettim o bilgilerde genelkurmayın böyle 
bir yetkisi olmadığını yazıyor. İsterseniz buradan da okuyabilirim o emri. Biz sadece oradaki 
bilgileri alıp yönetim şubedeki formata geçiririz başka hiçbir şey yapmayız."

 "İşte bu geçirdiğiniz formatlar içerisinde benim dediğim tarzda bilgiler veya 
belgeler var mıydı?"

 "Bilgiler şöyle tabi aradan çok uzun zaman geçti ama şuna size yemin edebilirim. 
Ben öyle türbanlıyla veya şöyle böyle hiçbir şey okumadım. Kesinlikle görmedim. 
Genelkurmaydan istenebilir o dönemde atılanların, o formatlar içerisinde öyle bir şey var mı 
yok mu hatırlamamın imkanı yok. Öyle bir şey olduğunu da tahmin etmiyorum. Eğer olsa bile 
zaten o bilgiyi bize ya Mit'ten gelmiştir, ya da emniyetten gelmiştir. Biz ona öyle geçirmek 
mecburiyetindeyiz."

74.C. SANIK MUSTAFA KEMAL SAVCI MÜDAFİİ AV. ABDULLAH 
ATİLA BİNGÖL'ÜN SAVUNMASI

"Müvekkilimin beyanlarına katılıyorum. İlave edilecek bir şey göremiyorum. Zaten 
kendisinin de ifade ettiği gibi iki tane imzasız, parafsız delil olması tartışılacak belge 
yüzünden uzunca bir süre hapis yattı, tutuklu kaldı. Dava ile hiçbir ilgisinin olmadığı gayet 
açık, hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyorum."

75.A. Sanık MUSTAFA KÖSEOĞLU 26.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifadesinde özetle (Kls. 42 ve 295);

" 05.08.1996 - 01.08.1999 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı Silahsızlanma 
ve Uluşlararası Güvenlik İşleri Daire Başkanlığında çalıştığını, 17.11.1997 tarihinde 
İstihbarat sınıfına seçildiğini, 



  

 Dairede silahların kontrolünü, uygulama ve denetim şubesinin denetim ve refakat 
elemanı olarak görev yaptığını, yurtdışından gelen denetim icra eden elemanlara refakatle 
görevli olduğunu ve görevi gereği yurtdışına çok gittiğini, 30.09.1996 - 30.05.1997 tarihleri 
arasında Bulgarca Temel Kursuna, 02.02.1998 - 13.02.1998 Almanya’da Konvensiyel 
silahların kontrolü Kursuna, 30.12.1998 - 03.05.1999 tarihleri arasında ABD’de İstihbarat 
Tekamül Kursuna, 04.05.199916.07.1999 tarihleri arasında Subay Özel Tekamül Kursuna, 
02.08.1999 – 13.08.1999 tarihleri arasında KBRN Özel Kursuna,  16.08.1999 – 27.08.1999 
tarihleri arasında Bilgisayar Kullanım Kursuna, 31.08.1999 – 10.09.1999 tarihleri arasında 
Kuvvet, Kara, Deniz, Hava İşbirliği Kursuna, 01.10.2002 -21.02.2003 tarihleri arasında 
Silahlı Kuvvetler Akademi Kursuna katıldığını,  

BÇG’de görev alıp faaliyette bulunmadığını, yukarıda belirttiği gibi işlerinin çok 
yoğun olduğunu, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu Çalışma alanına 
giriş yetkisi verilen personel isim listesinde (gir-yet.doc) isminin bulunması ile ilgili olarak 
ifadesinde; BÇG içerisinde görev almadığını, faaliyette bulunmadığını, tahminince her 
başkanlıktan isim istenmiş olabileceğini, kendi dairesinden de kendi isminin bildirilmiş 
olabileceğini, isminin bu şekilde listeye yazılmış olabileceğini, görev yaptığı Silahsızlanma 
ve Uluslar arası Güvenlik İşleri Dairesinden bu listede sadece kendi adının olduğunu, 
30.05.1997 tarihinde Bulgarca Temel Kursu için İstanbul’da olduğunu, bu tarih itibariyle 
kurstan geleceği değerlendirilip “geldiği zaman gitsin” diyerek adının yazdırılmış 
olabileceğini, kendisine sözlü ya da yazılı bir tebligat yapılmadığını, BÇG çalışmalarına 
katılmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir. 

75.B. Sanık MUSTAFA KÖSEOĞLU Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 13.01.2014 tarihli 56. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

 "26 Nisan 2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında verdiğim ifade ile 15 Mayıs 
2013 tarihinde mahkemeye yazılı olarak sunduğum beyanımda bir değişiklik yoktur, aynen 
tekrarlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek 
suçundan Ankara C. Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin 1255. sayfasında 
şahsımla ilgili olarak; 05 Ağustos 1996-01 Ağustos 1999 tarihleri arasında Genelkurmay 
Başkanlığı Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik İşleri Daire Başkanlığında çalıştığı, 
Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı Çalışma 
Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay İç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen bölümde 
yürüteceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma 
Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde Topcu 
Yüzbaşı Mustafa Köseoğlu olarak isminin bulunduğu anlaşılmıştır denilmektedir.

 1309 sayfa iddianame ve 355 klasör soruşturma dosyası içinde adımın geçtiği ve 
şahsımın Batı Çalışma Grubu  ile ilişkisini gösterdiği iddia edilen altını çizerek ifade 
ediyorum tek belge, ekinde yukarıda adı geçen isim listesi bulunan, Gir-Yet.doc isimli Word 
belgesidir. Bir CD'de bulunan ve doğruluğu konusunda ciddi şüphelerin defalarca dile 
getirildiği bir belgede adım olduğu için; 25 Nisan 2012 tarihinde gözaltına alındım ve evim 
arandı, 26 Nisan 2012'de tutuklandım ve tensip kararınızı açıkladığınız 14 Haziran 2013'e 
kadar yaklaşık 14 ay tutuklu kaldım. Tutuklanmadan önce Ege Ordusu Harekat Başkanı 
olarak görev yapıyordum. Görev yerim mesleki kariyer açısından parlak bir gelecek vaat 
ediyordu. Ancak tutuklanmam ile birlikte 1978 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde başladığım, 
35 yıllık şerefli ve parlak mesleki kariyerim sona erdi. 

İlave hiçbir araştırma yapmadan, tek bir belgede adı olduğu için bir insanın 
özgürlüğünün elinden alınması, bir subayın mesleki kariyerinin mahvedilmesi bu kadar kolay 



  

olmamalıydı. Şahsım ve ailem maddi ve manevi ağır bedeller ödedik ve ödemekteyiz. Bunun 
vebalinin; bunu bana yapanların, sebep olanların ve seyirci kalanların omuzlarında olduğunu 
üzülerek belirtmek istiyorum. 

26 Nisan 2012'de Cumhuriyet Savcısı tarafından ifademin alınması sırasında; 
gördüğüm tüm kursları ve tarihlerini, aldığım takdirlerin listesini ve tüm görev safahatımı 
içeren şahsıma ait Personel Bilgi Formunu Cumhuriyet Savcısına ibraz ettim. Bu belgeyi 
yazılı ifademin EK-1'inde bulabilirsiniz. İbraz ettiğim belgede de açıkça görüldüğü üzere, 
düzenlendiği tarihte Genelkurmay Karargâhında dahi olmadığım Gir-Yet.doc isimli bu 
belge, benim 14 ay tutuklu kalmama sebep olacak kadar önemli ve tek başına yeterli bir 
belge ise, o zaman soruyorum neden bildiğimiz kadarıyla bu belgede ismi olduğu halde ve 
bazıları BÇG'de görev aldıklarını söylemelerine rağmen; Soruşturmaya dahil edilmeyenler 
olduğu gibi, haklarında takipsizlik kararı verilenler, sorgulamadan sonra savcılık tarafından 
mahkemeye bile sevk edilmeden serbest bırakılıp mesleklerinde ilerleyenler veya mahkeme 
tarafından adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılıp tutuklanmayanlar da 
bulunmaktadır?Bunların hukuki gerekçesini de anlamış değilim. Benim bilmediğim başka bir 
suçum vardı da mı tutuklandım? Daha da ötesi maalesef soruşturma aşamasında, bu listede 
ismi olduğu için tutuklanan, Topçu okulunda Takım Komutanlığımı da yapan Mehmet 
Haşimoğlu cezaevinde hayatını kaybetmiştir. 

 Söz konusu belge ile ilgili olarak iddianamenin delillerin incelenmesi bölümünde, 
97.nci sayfada; Belgenin; Ömer Özkan ve Mehmet Özbek tarafından hazırlandığı, Hamza 
Özaltun tarafından listenin doğru olduğu ve ismi yazılı personelin BÇG'de çalıştıkları, 
Salih Eryiğit'in belgenin doğru olduğunu beyan ettiği belirtilmektedir. Ayrıca, 
iddianamenin 1288. sayfasında Ömer Özkan'ın belgenin doğru olduğunu, listede yazılı 
kişilerin BÇG'de görevli olduklarını ifade ettiği yazılmıştır.

Ancak; Sayın Çetin DOĞAN 25 Eylül 2013 tarihinde huzurunuzda yaptığı 
savunması sırasında sorulan bir soruya verdiği cevapta; BÇG alanına giriş için ayrı bir giriş 
kartı verilmediğini, bu yazının uydurma olduğunu, 10 Nisan tarihli emirde BÇG'de çalışan 
personel sayısının 17 kişi olduğunu, Gir- Yet.doc.'da olduğu gibi 45 kişinin orada 
çalışmadığını beyan etti. 

Sayın İdris Koralp 23 Ekim 2013 tarihinde huzurunuzda yaptığı savunması 
sırasında, giriş kartı verilmediğini, J. Başkanlıklarına miktar belirtildiğini, onların da 
personel seçtiğini, geçici görevle 6 kişinin BÇG'de çalıştığını, J5'ten 1 kişi bulunduğunu, 
Gir-Yet.doc. diye bir belge hazırlanmadığını belirtti. 

Sayın Tevfik Özkılıç 05 Kasım 2013 tarihinde huzurunuzda yaptığı savunması 
sırasında Gir- Yet.doc isimli belgenin doğru olamayacağı konusunda detaylı bir çalışma 
sundu. 

Sayın Ünal Akbulut 06 Kasım 2013 tarihinde yaptığı savunmasında Gir- Yet.doc. 
diye bir belge hazırlamadığını beyan etti ve belgenin doğruluğuna yönelik şüpheleri dile 
getirdi. Sahte veya taslak olabileceğini ifade etti. 

Sayın Salih Eryiğit 10 Aralık 2013 tarihinde huzurunuzda yaptığı savunması 
sırasında Gir- Yet.doc. diye bir belgeyi daha önce görmediğini, savcılıktaki ifadesi esnasında 
belgede sadece kendisinin ismine bakarak belgeyi doğruladığını beyan etti. 11 Aralık 2013 
tarihinde sorulan bir soruya verdiği cevapta, BÇG alanına girişte özel bir giriş kartı ve özel 
bir giriş sisteminin olmadığını, çalışma alanının 45 kişinin çalışması için çok dar olduğunu 
söyledi. 

Sayın Hamza Özaltun 07 Ocak 2014 tarihinde yaptığı savunması sırasında; 
savcılıktaki sorgulamasında kendisine sadece telefon rehberinin okunduğunu, giriş yetkisi 
verilen personel listesinin kendisine gösterilmediğini, söz konusu listeyi iddianamede 
gördüğünü, BÇG'nin çalıştığı yerde şifreli bir giriş kapısı ve verilen bir giriş kartı olmadığını 
beyan etti. 



  

 Gir-Yet.doc isimli belge ile ilgili olarak çok konuşuldu. Ancak sadece bu belge 
yüzünden burada olduğum için sanırım benim de bu konuda birkaç cümle söyleme hakkım 
vardır. Bu belge imzasız, numarasız dijital bir belgedir. Hiç yürürlüğe girmemiş bir 
karargâh çalışması da olabilir. Eğer evrak yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş ise mutlaka bir 
yerlerde izi olması gerekir. Arşiv yönergesine göre imha edilmiş olsa bile imha 
tutanaklarının olması gerekir. Yoksa evrak da yoktur. Bir CD'de yer almış olması onun 
gerçek olduğu anlamına mı gelmektedir?

 Bunu ortaya çıkaracak olan makamın, evrakın hazırlandığı yer olan ve CD 
üzerinde amblemi bulunan Genelkurmay Başkanlığı olduğunu değerlendiriyorum. 

Maalesef iddia makamı belgenin gerçek olup olmadığını Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan sormamış, belgeyi doğrulatmamış, doğrudan gerçek olarak kabul etmiştir. 
Ancak ben suçsuzluğumu kanıtlamak için, 12 Haziran 2013 tarihinde Genelkurmay 
Başkanlığı'na yazdığım bir dilekçe ile söz konusu belgeyi sordum.

 Yazılı savunmamın EK-2'sinde sunulduğu üzere, Genelkurmay Başkanlığı, 24 
Temmuz 2013 tarihli cevabi yazısında, Genelkurmay Harekât Başkanlığı; kayıtlarında 
herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığını, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı; mevcut 
kayıtlarında herhangi bir bilgi, belge ve kayda rastlanmadığını, Genelkurmay MEBS 
Başkanlığı; 1997yılında ighd isimli bir kullanıcı kodunun kullanıldığına ilişkin 
Gnkur.MEBS Başkanlığı kayıtlarında herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığını, 2002 
yılından itibaren ağa bağlı bilgisayarlarda ighd isimli kullanıcı kodunun kullanılmasının 
mümkün olmadığını, Ancak,kullanıcı adı olarak dokümanlarda kullanılan yazar bilgisi 
kastediliyorsa, Gnkur.MEBS Başkanlığınca Microsoft Office yazılımları ile yazılan 
dosyalardaki öz nitelik bilgilerinde bilgisayara kullanıcı kodlarının kullanılmasını zorunlu 
kılan bir uygulama bulunmadığını, ayrıca ağ üzerinde yönetici yetkisi olmayan standart bir 
kullanıcının dahi Office yazılımlarına ait dosyaların öz nitelik bilgilerini 
değiştirebileceğini, Gnkur. MEBSBaşkanlığı tarafından işletilen/ yönetilen TSK Ağı, 
İnternet Ağı ve NGBS Ağına ait merkezi dosya sunucularında dosya adı esas alınarak 
yapılan arama neticesinde Gir.Yet.doc isimli dosya bulunamadığını, merkezi dosya 
sunucularının yedeğinin, azami 1 yıl süre ile saklandığını, Gir.Yet.doc isimli dosyanın, 
TSK Ağı ve İnternet Ağı yedekleme sistemlerinde de dosya adı esas alınarak arandığını 
ancak bulunamadığını, Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığı ise; yapılan inceleme 
neticesinde herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığını, ayrıca söz konusu birimler 
tarafından Genelkurmay İkinci Kademe Arşivine teslim edilen liste ve imha 
envanterlerinde de herhangi bir kayda rastlanılmadığını, bildirmiştir. 

Bu durumda, soruşturma kapsamında savcılığın talep ettiği bilgi ve belgeleri; titiz ve 
detaylı bir çalışma ile bulan Genelkurmay Başkanlığı,Gir-Yet.doc isimli belgenin imha 
tutanakları da dâhil olmak üzere izini bulamamış ve teyit edememiştir. Ancak iddia 
makamı, böyle bir yazıyı bir CD'de yer aldığı için gerçek kabul ederek, sadece bu belgede 
adımız olduğu için ben dâhil birçok kişiyi mağdur etmiştir. İnsaf demekten başka bir şey 
bulamıyorum. Belge gerçek dahi olsa, bir şekilde iradem dışında ismimin yer aldığı bu 
belgenin, bana tebliğ edildiğine dair de herhangi bir imzam veya beyanım da yoktur. 

Kuvvetli bir delil niteliği taşıması için diğer kaynaklarla da doğrulanması 
gerekirdi. Şu ana kadar 90'a yakın sanık ifade vermiştir. 

Anlaşıldığı kadarıyla; BÇG emirle resmi olarak kurulmuş ve çalışmıştır. Çalışanlar 
çalıştıklarını, görevlendirilenler de görevlendirildiklerini söylemektedirler. Emirler, raporlar, 
yapılanlar, yazılanlar, söylenenler, bütün belgeler ortadadır. Benim mevcut belgelerin sadece 
birinde ki bu belgenin gerçekliği ispat edilememiştir. Başka hiçbir belge ve ifadede ismimi 
bulamazsınız. BÇG'de çalıştığı iddia edilerek tutuklanan birçok komutanım ve arkadaşımla 
cezaevinde tanıştım, önceden tanıdıklarım da daha sonraki görev safahatımda bir şekilde 
beraber olduğum şahıslardır. Ancak nasıl bir gruptur ki beraber görev yapmışız ama 



  

birbirimizi tanımıyoruz? 
Burada görevlendirildiğime dair, yukarıda adı geçen ve Genelkurmay Başkanlığı 

tarafından da doğruluğu teyit edilememiş imzasız ve numarasız dijital belge dışında hiçbir 
belge olmadığı gibi emare de yoktur. Olamaz da. Çünkü bana BÇG kapsamında hiçbir görev 
verilmedi. Eğer görev verildiyse, Topçu Yüzbaşı Mustafa Köseoğlu olarak; 355 klasör 
soruşturma dosyası, binlerce sayfa belgenin hangisinde; ismim, imzam ya da herhangi bir 
şekilde izim var? Benim BÇG'de görev aldığıma dair herhangi bir sanık, tanık ya da müşteki 
ifadesi var mıdır?

Hangi BÇG toplantısına katılmışım? Somut olarak BÇG'de hangi görevleri 
yapmışım? Suç bir fiil/hareket demektir. Hangi fiilim ya da hareketim Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçunu oluşturmuştur? Sayın Başkan 
bu soruların hiçbirinin cevabını iddianamede bulamazsınız. Benim BÇG adı altında 
oluşturulan bu grupta bulunup bulunmadığım, çalışıp çalışmadığım, evrakı hazırladıklarını 
ve doğru olduğunu ifade eden; Ömer Özkan, Mehmet Özbek, Hamza Özaltun ve Salih Eryiğit 
ile birlikte BÇG'de çalıştıklarını, görevlendirildiklerini ya da zaman zaman orada 
bulunduklarını beyan eden ve yazılı ifademin 6. Sayfasında isimleri bulunan şahıslardan 
sorulabilir. 

İddianamenin 92. sayfasında yer alan Batı Çalışma Grubu Yapılanmasına İlişkin 
Şemada; Planlama Bölümünde Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığın'dan 
yani j5'ten bir Kurmay Subay görevlendirileceği yazılıdır. İddianamenin 95. sayfasında yer 
alan,  Batı Çalışma Grubunda Görevlendirilen Şüphelilere sürekli giriş kartı verilmesi konulu 
belgede ise J-5'ten yani Plan ve Prensipler Başkanlığından; İstihkam Kurmay Kıdemli 
Binbaşı Celalettin Bacanlı, Topçu kurmay kıdemli yüzbaşı Ertuğrul Gazi Özkürkçü, Topçu 
yüzbaşı Mustafa Köseoğlu ve Piyade yüzbaşı Mehmet Cumhur Yatıkkaya'nın isimleri 
bulunmaktadır. 

Ben o tarihlerde kurmay subay değildim. Aşağıda da detaylı olarak açıklayacağım 
üzere o tarihte Ankara'da bile değildim. Kaldı ki; Ertuğrul Gazi Özkürkçü, 17 Aralık 2013 
tarihinde huzurunuzda yapmış olduğu savunmasında; benim de görev yaptığım Genelkurmay 
Genel Plan Prensipler Başkanlığından kendisinin BÇG'de görevlendirildiğini beyan etmiş, 
ayrıca kendisinden sonra da J-5 Başkanlığından kimsenin buraya görevlendirilmediğini 
söylemiştir. 

Yapılanma şemasına uygun olarak bir Kurmay Subay Genelkurmay Genel Plan ve 
Prensipler Başkanlığından o tarihteki J.Başkanı Korgeneral Vural Avar tarafından 
görevlendirilmiştir. Nitekim Sayın Vural Avar, 23 Ekim 2013 tarihinde mahkemenizde 
yapmış olduğu savunmasında; 10 Nisan tarihli emre uygun olarak, J5 Başkanlığından 
Batı Çalışma Grubuna Ertuğrul Gazi Özkürkçü'yü görevlendirdiğini beyan etmiş, benim 
burada çalışmadığımı ismen söyleyerek teyit etmiştir. 

Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı, Silahsızlanma ve Uluslararası 
Güvenlik İşleri Dairesi, Silahların Kontrolü Uygulama ve Denetim Şubesinde Denetim ve 
Refakat Elemanı görevime, Doğubayazıt Ağrı'da bulunan l'inci Mekanize Piyade Tugayı 
Topçu Taburu 3'üncü Batarya Komutanlığından ayrılarak, 05 Ağustos 1996 tarihinde 
başladım. 30 Eylül 1996 tarihinde yani göreve katıldıktan yaklaşık 1,5 ay sonra  Küçükyalı 
İstanbul'da bulunan Kara Lisan Okulu'nda Bulgarca Temel Kursuna başladım. Kurs sekiz 
ay sürdü ve 30 Mayıs 1997'de tekrar Ankara'da atandığım göreve döndüm. Bu süre 
zarfında Genelkurmay'da çalıştığım göreve hiç gelmedim. Göreve başladığım 05 Ağustos 
1996'dan, Kara Harp Akademisi sınavını kazanmamdan dolayı ilişik kestiğim 20 Temmuz 
1999 tarihine kadar, 35 ay süre ile atandığım yerde görev yaptım. Bu süre içerisinde yukarıda 
açıkladığım Bulgarca Temel Kursu ile birlikte yurt içi ve dışında çeşitli kurslar ile görevim 
gereği katıldığım denetim ve refakat görevleri listesi ile yurt dışı giriş ve çıkışları sunduğum 
dosyanın EK-3,4 ve 5'inde detaylı, yazılı ifademin 7 ve 8. Sayfalarında ise özet olarak 



  

sunulmuştur. Bu belgeler incelendiğinde görev yaptığım süre içerisinde kullandığım yıllık 
izinlerimi de dahil ettiğimizde 35 aylık görev süremin 20 ayını Ankara Garnizonunda 
geçirdiğim görülecektir. Belirtilen tarihlerde Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik İşleri 
Dairesi; Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik işleri Şubesi ve Silahların Kontrolü 
Uygulama ve Denetim Şubesi olmak üzere iki şubeden oluşmaktaydı. Silahsızlanma ve 
Uluslararası Güvenlik İşleri Şubesi, Genelkurmay Karargâhı içinde, görevleri gereği 
genellikle Ankara dışına çıkmayan daha çok kurmay subayların çalıştığı bir şube idi. Benim 
çalıştığım Silahların Kontrolü Uygulama ve Denetim Şubesi ise; Genelkurmay karargâhı 
dışında, yaklaşık 2  Km. uzaklıktaki Kirazlıdere'de konuşlu bulunmaktaydı ve daha çok 
uygulamaya yönelik yurt içi ve dışında refakat ve denetim görevlerini yapan, sınıf 
subaylarının çalıştığı bir şube idi. Denetim ve refakat elemanı olarak görevimiz Avrupa 
Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması ve Viyana Belgesi kapsamında eski Varşova Paktı 
ülkelerinde denetim yapmak yani beyan ettikleri yerlerdeki bulunan silahları saymak, bu 
ülkelerden denetim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı personele refakat etmekti. 

Bu kapsamda; görevimiz çoğunlukla Ankara dışında olmaktaydı. Ankara'da 
olduğumuz dönemde de bu görevlerin sonuç raporlarının hazırlanması ile meşgul olurduk. 
Sadece ve nadiren raporların, denetim ve refakat görevlerinin arzı gibi durumlarda 
Genelkurmay Karargâhına giderdik. Ayrı bir yerde konuşlu olduğumuzdan dolayı 
gidişlerimizden Şube Müdürümüzün mutlaka haberi olurdu. Görev alanımız ve işlerimizin 
tamamen dışında olan böyle bir konuda, bu kadar yoğun yurt içi ve dışı görevi olan bir kişi 
olarak benim BÇG'de görev almamın mümkün olamayacağı açıktır. 

Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel listesinde adım 
bulunduğundan dolayı burada çalıştığım iddia edilmektedir. 13 Şubat 2012 tarihli Bilirkişi 
Raporunun EK-1,154 sıra numarasında, Gir-Yet.doc belgesinin 07 Mayıs 1997 tarihinde 
oluşturulduğu, 08 Mayıs 1997 tarihinde son kaydetme işleminin yapıldığı belirtilmektedir. 
yazılı ifademde sunduğum belgeler incelendiğinde 7-8 Mayıs 1997 tarihlerinde benim 
İstanbul'da Bulgarca Temel Lisan Kursunda olduğum görülecektir. Söz konusu kursa 30 
Eylül 1996 tarihinde gittim ve 30 Mayıs 1997'de döndüm. Görevine katıldıktan 1,5 ay sonra 
kursa gitmiş, henüz karargâh tecrübesi olmayan bir topçu subayının; fiziki olarak 
Genelkurmay Karargâhından uzakta Kirazlıdere'de konuşlu, görevi gereği sıklıkla Ankara ve 
yurt dışında bulunacak olması göz önüne alındığında böyle bir göreve, kendisi İstanbul'da 
Bulgarca Temel Lisan Kursunda olduğu bir sırada seçilmiş olması çokta mantıklı 
görülmemektedir. 

Genelkurmay Karargâhı içinde konuşlu Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik 
İşleri Şubede uzun yıllar çalışmış, karargâh tecrübesi olan kurmay subaylar varken kıtadan 
yeni gelmiş kurmay olmayan bir sınıf subayının böyle bir göreve seçilmesinin hayatın doğal 
akışına uymayacağı açıktır. Kaldı ki yazılı savunmamın EK-3'ünde geçici görevlendirme 
yapılmadığına dair bir not da bulunmaktadır. 

Özet olarak; doğruluğu konusunda ciddi şüphelerin defalarca dile getirildiği, 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmemiş, oluşturulduğu tarihte Ankara'da bile 
bulunmadığım, imzasız numarasız bir belgede adım olduğu için 14 ay tutuklu kaldım ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek ile 
suçlanıyorum. Maalesef iddia makamı insaf sınırlarını bir hayli aşmıştır. Bana BÇG 
kapsamında hiçbir görev verilmedi. Burada görev aldığıma dair Gir-Yet.doc isimli dijital 
belge haricinde hiçbir belge, imza, ifade, emare bulamazsınız. Benim BÇG adı altında 
oluşturulan bu grupta bulunup bulunmadığım, çalışıp çalışmadığım; o tarihteki sicil 
amirlerim, evrakı hazırladıklarını ve doğru olduğunu ifade edenler ve BÇG'de çalıştıklarını, 
görevlendirildiklerini ya da zaman zaman orada bulunduklarını ifadelerinde beyan eden 
şahıslara sorulabilir. 

Kaldı ki o tarihteki J Başkanımız Sayın Vural Avar 10 Nisan tarihli emre uygun 



  

olarak, Batı Çalışma Grubuna, 45 kişilik listenin Genel Plan Prensipler Başkanlığı 
bölümünde benimle birlikte ismi yer alan dört subaydan sadece Ertuğrul Gazi 
Özkürkçü'yü görevlendirdiğini söylemiş, Ertuğrul Gazi Özkürkçü de kendisinin BÇG'de 
görevlendirildiğini beyan etmiştir. 

Sonuç olarak, iddianamede bana isnat edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçunu işlemedim. İşlediğime dair her türlü 
şüpheden uzak bilgi ve belge de yoktur. Bana haksız olarak bir suç isnat edilmiştir. Sanık 
olarak lehime olan hiçbir husus toplanmamıştır. Ben kendi suçsuzluğumu ispat etmek için 
belge bulmaya ve sayın mahkemeye sunmaya çalışıyorum. şahsım için ortaya konmuş 
herhangi bir suç delili de yoktur. Dolayısıyla şahsıma yönelik maddi ve manevi unsurları 
bakımından oluşmuş bir fiil yani suç yoktur. Bu durumda yukarıda ifade ettiğim hususlar 
çerçevesinde beraatımı saygılarımla talep ediyorum."

" ÇG içerisinde görev almadığınızı, faaliyette bulunmadığınızı, tahmininizce her 
başkanlıktan isim istenmiş olabileceğini, kendi dairenizden de kendi isminizin verilmiş 
olabileceğinizi, isminizin de bu şekilde listeye yazılmış olabileceğini beyan etmişsiniz. BÇG 
genelkurmay içerisinde ayrı bir yapılanma gibi bir düşünceden hareket ederek sizi de mi bu 
listeye dahil etmek istemiş, dairenizden sizin isminizi kim vermiş, neden dolayı isminiz 
bildirilmiş bilginiz var mı?"

 "Bu konuda hiçbir bilgim yok, yani neden bu belgede ismim olduğuna dair hiç bir 
bilgim yok, hiçbir fikrim de yok."

75.C. SANIK MUSTAFA KÖSEOĞLU MÜDAFİ AV. ALİ MEHMET 
KOCAOĞLU'NUN SAVUNMASI

"Burada 54. Hükümet ıskat edilmiş deniyor, bu ıskatı yapanda Batı Çalışma Grubu 
deniyor, benim müvekkilim o dönemde burada yoktu, Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilişkisi 
yoktur, dolayısıyla ceza muhakemeleri usul kanununun 223. maddesinin 9'uncu paragrafı 
gereğince, kendisine beraat kararı verilmesi gerekir.

12 Eylül mahkemelerinde teröristlerin ne olduğunu, efendim 10 teröristi orada 
ayakta tutmak, zapt etmek için en azından bir tabur asker getirildiğini, bir tabur askere 
rağmen hakimlere ayakkabı, bir şeyler fırlattıklarını, küfürler ettiklerini gördük, terörist onlar, 
buradaki insanlar yaşlı başlı insanlar, bu ülkeye hizmet etmiş insanlar, dil bilen insanlar, 
Türkiye standartlarına göre kaliteli olan insanlar. Savcı 54. Hükümeti Mustafa Köseoğlu ıskat 
etmiştir, bundan yargılansın ve cezalansın demiştir, normal bir ülkede olsak, Ceza 
Muhakemesi Usul Kanunumuz 2004 yılında çıkmıştır, getirmiş olduğu esas şudur: diyor ki; 
savcı bütün delilleri, somut bilgileri toplayacak hakim önüne getirecek, hakim yahutta 
mahkeme en fazla 1, bilemedin 2 duruşmada kararını verecek, böyle bir şey yok, 54. 
Hükümeti ıskat etmişin, bilmem nerede ismin geçiyor, hadi sen şimdi suçsuzluğunu ispat et 
Batı Çalışma Grubu içerisinde olmadığını ispat etmeye çalışıyor, böyle bir şey olmaz,

Batı Çalışma Grubunun içerisinde Mustafa Köseoğlu'nun olduğunu,Batı Çalışma 
Grubuna girdi, eğer gizli girilen yerse oraya girdi, efendim giriş kartı varsa şu vardı, bu vardı, 
bunları ortaya koyması gerekirdi, hayır biz girmedik, orada yoktur diyoruz, o da çırpınıyor 
ben yoktum 8.5 ay kurstaydım diyor o dönemde ve üstelik o dönemde yüzbaşı, yüzbaşının 
genelkurmay gibi bir üst düzey karargahta mesamesi okunmaz kapıdan girerken bile sağına 
soluna bakarak, korkarak girer oraya kolay kolay da girilmez, kendisinin de söylediği 2 
kilometre uzaktaki harp okulunun altında Kirazlı denen bir yerde. öncelikle müvekkilim 
Mustafa Köseoğlu'nun samimi beyanlarına aynen katılıyorum,sanık irticai konusunda 
alınacak tedbirler toplantısına kesinlikle hiçbir zaman katılmamıştır.

Batı Çalışma Grubu, Batı Eylem Planı ile de hiçbir ilgisi yoktur, çünkü kendisi G-5 
olarak adlandırılan Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı silahsızlanma ve uluslararası 



  

güvenlik işleri daire başkanlığı silahların kontrolü uygulama ve denetim şubesindeki denetim 
ve refakat elemanı olarak görevine 05.08.1996 tarihinde Doğu Beyazıt'taki görevinden atama 
ile gelerek Ankara'daki yeni görevine başladı, dikkat edersek görevli denetim ve refakat 
elemanı, yani komuta kademesinin en alt kademesindedir, 30 Eylül 1996 tarihinde yani görev 
başladıktan 1.5 ay sonra İstanbul da Küçükyalı da bulunan kara lisan okulunda Bulgarca 
temel kursuna başladı, kurs tam 8 ay sürdü, kursun bitiminde yani 30 Mayıs 1997 tarihinde 
Genelkurmaydaki görevine döndü. Görev yeri genelkurmayın içi dahi değildi, 
genelkurmaydan 1.5 -  2 kilometre uzakta Kirazlı Dereydi, 1 Ağustos 1998 tarihine kadar adı 
geçen yerlerde denetim elemanı olarak görev yaptı, denetim elemanı olarak bu süre içinde 
çeşitli yurtiçi ve yurt dışı kurs ve görevlere katıldı.Mustafa Köseoğlu toplam olarak adı geçen 
yerde, yani Kirazlı Deredeki görevinde 35 ay görev yapmış, bu görevlerinde 3 ay yıllık izin 
kullanmış, geri kalan 32 ay'ın 20 ay'ını da yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere Ankara 
Garnizonunun dışındaki görevlerde geçirmiştir.

Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi bulunun personel listesinde adı 
bulunduğu için Mustafa Köseoğlu'nun Batı Çalışma Grubu içinde çalıştığı iddianamede 
iddia edilmiştir.

 Mustafa'ya CD5- BÇG Bornova Kenan Gir Yet.doc belgesi gösterilerek Batı 
Çalışma Grubu yazısının EK-A'sında Batı Çalışma Grubu Fiziki Çalışma Alanı Şematik ve 
Yetkilendirme olarak gösterilmiştir, bununla ilgili ne biliyorsunuz, Batı Çalışma Grubu 
alanına kimler giriyordu, giriş ve yetkilendirme nasıl oluyordu? Sorusuna Mustafa'dan 
cevap; bunlarla ilgim olmadığını yukarıda uzun uzun anlattım, daha sonra müvekkilim 
Mustafa'nın şahsını ilgilendiren ve dava ile ilgisi olan tek soru şudur; CD içerisinde 
Git.Yet.doc isimli word belgesinin dijital olarak incelenmesinde 07.05.1997 tarihinde İGHD 
kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin ise 08.05.1997 tarihinde 
kullanıcı tarafından yapıldığı tespit edilen plan subayı Y. Ü. Akbulut, Ünal Akbulut ve Plan 
şube müdürü Albay İdris Koral tarafından hazırlanarak iç güvenlik harekat başkanı Kenan 
Deniz adına imzaya açılan belgede gösterilerek ve kendisinin toplu yüzbaşı gösterildiği de 
ayrıca hatırlatılarak 50'ye yakın isimleri sayılarak kendisinin istikam yüzbaşı Mustafa 
Köseoğlu olarakta orada geçtiği vurgulanarak Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi 
verilen personel listesinde sizin adınızla birlikte ismi bulunan kişilere giriş kartı verildiği 
belirtilen personel hakkında ne biliyorsunuz? Soru bu, 54. Hükümeti ıskat ile ne alakası var, 
cevap; özetle bilmiyorum, ben o tarihte kurstaydım, belki kurstan döndükten sonra buraya 
gitsin diye ismim yazılmış olabilir, üstelik ben o tarihte istihbarat sınıfında da değildim, 
topçu sınıfındaydım, nitekim Genelkurmay Başkanlığından talebimize verilen ve orada 
sunmuş olduğumuz 3 sayfalık belgede de belirtilmiş olduğu gibi istihbarat sınıfı 17 Kasım 
1997 tarihli Genelkurmay emri ile bakın 17 Kasım 97, yani 54. Hükümetin istifa ettiği 18 
Haziran 1997 tarihinde tam 5 ay sonra istihbarat sınıfı kurulmuştur, daha o tarihte 
istihbarat sınıfı yok yani 28 Şubat döneminde, ama 07.05.1997 tarihli CD de Mustafa'nın 
sınıfı hem topçu, hem istihbarat olarak yazılıyor, ayrıca Mustafa o tarihte yani 07.05.1997 
tarihinde İstanbul da kurstadır, şimdi bu belgenin doğru olduğuna inanmak mümkün mü?

Çünkü hakim mahkemeye getirilen yasal delillerle ve bunları tartışarak vicdani 
kanaatine göre vermek zorundadır, müdafi olarak bunları açıklamak yasal, hukuki 
görevimizdir, bu arada kuruluş ve branşlara geçirilen subayların yani ne zaman 1997'nin 
sonunda kurulmuş olan istihbarat subayının, subaylarının 406'ıncı sırasında Mustafa 
Köseoğlu geçmektedir, o zaman kadar topçu sınıfından olan da istihbarat sınıfına 14 Kasım 
1997 de geçen Mustafa'nın 07.05.1997 tarihli belgede istihbarat sınıfından da gösterilmesi ne 
anlama gelir, tek cevap bu belgenin düzmece olduğunu gösterir.

Genelkurmaydan gelen 2012 tarihli resmi yazının d bendinde Mustafa Köseoğlu'nun 
Batı Çalışma Grubu ile herhangi bir ilgisinin olduğuna dair bilgi ve belgede bulunamamıştır 
denmiştir.Mustafa o tarihte kurstaydı, biz Mustafa'ya öyle bir görev vermedik dedi, buna 



  

rağmen biz orada değildik, Batı Çalışma Grubunda yoktuk diye çırpınıyoruz.
O  zaman daire başkanı olan tümgeneral Cahit Sarsılmaz da yurt dışındaydı, o da 

benim müvekkilimdi, onun da müdafiliğini yaptım, talebimiz üzerine onu da buraya 
çağırdılar, gönderilen genelkurmay resmi yazısında 1997, 98,99 tarihinde 1, 2, 3 sicil 
amirlerinin aslen ve vekaleten kimlere batığında belirtilmiştir. 97 de yurt dışında olan daire 
başkanı tümgeneral Abdullah Cahit Sarsılmaz'ın ifadesi ile ifadesi de 14.02.2013 tarihinde 
benim müdafiliğimde alındı, kendisinin o dönemde yurt dışında olduğunu sayın savcımıza 
belirttik, sayın savcı belgeyi getir dedi, bende hemen müdafi olarak Emniyet Genel 
Müdürlüğüne faks çekerek talepte bulundum, sağolsun gelen cevapta aynen savcıya ulaştı, 
kavuşturmaya yer olmadığı kararı verdi sayın savcımız, yurt dışında olduğu için, o tarihte 
burada olmadığı olmadığı için ve şüpheli serbest kaldı ama aynı dönemde İstanbul da kursta 
olduğu kesin olan müvekkil tutarsız ve mesnetsiz iddia neticesinde haksız olarak tutuklandı. 
Şimdi Mustafa Köseoğlu sanık olarak ne yapmıştır, hangi fiili işlemiştir? Eğer 54. Hükümet 
iddianamede ıskat etmişse, Mustafa ıskatın neresindedir? 

Mecelle de hakim vasfı ve özellikleri bakın nasıl izah edilmiş, hakim öncelikle 
okuyan, araştıran, dinleyen, dinlediklerini muhakeme eden, adalet terazisini doğru tartan, 
taraf tutmayan, kimseden korkmayan, öncelikle kendi vicdanına, burası çok önemli ve 
kendine karşı tarafsız, bağımsız olan ve kul hakkı gözeten şeklinde tanımlanmıştır.

İddianamenin sonuç ve değerlendirme başlığını taşıyan 1289-1309 sayfaları 
arasında savcılık inanılmaz hukuk dışı değerlendirme yapılarak sanki olmayan suçu 
oluşturmak için çaba sarf etmiş, tüm şüpheliler baştan suçlu ilan edilmiştir, asker kişilerin 
devletin hizmetkarı olarak devletin meşru yetkiye sahip organları hizmetinde olduğunu 
doğru biçimde saptamıştır.

 Ancak diyor ki efendim Batı Çalışma Grubu bir grup kurarak şunları, şunları 
yapmak bir yetkisi yoktur diyor, Batı Çalışma Grubu kurulmuş, emirle kurulmuş, nasıl 
kurulmuş, efendim Milli Güvenlik Kurulu toplanmış, demişler ki; irtica vardır, irticaya karşı 
tedbir alalım denmiş, efendim hükümete tavsiye edilmiş, hükümet başkanı Sayın Erbakan 
toplanmış, ayın Mart 13'te demiş ki; Milli Güvenlik Kurulu Kararlarını benimsiyoruz, bu 
kararları bakanlıklara gönderiyorum, irticainin ortadan kalkması için ne gerekiyorsa 
bütün tedbirleri alın hatta kanun teklifi gerekiyorsa onları bize iletin bizde onu kanun 
teklifi olarak yapalım demiş, 14 Şubat'ta bunların hepsini yayınlamış, dolayısı ile bu emre 
istinaden Batı Çalışma kurulmuştur, kim kurmuş? Çevik Bir, Çevik Bir filan kurmamış 
efendim, biz de onbaşı, askerlikte onbaşı dahi hatta onbaşı olmasına gerek yok, kıdemli er 
dahi emretmeden aşağıdaki erler liyakatları emretmeden öbür erler karar alamazdır, 
komutan emir vermiştir, Çevik Bir de yazmıştır, genelkurmay da böyle çalışır. Batı Çalışma 
Grubu emirle kurulmuş ve bir suç işlememiştir, 54. Hükümeti ıskat etmemiştir.

Iskat ne demek? Görev yapmaktan tamamen hükümeti men etmek, nasıl men 
edersin? Efendim hükümetin yolunu çevirirsin, bakanları arabaya atarsın, Ankara'ya 
sokmazsın, meclise sokmazsın, meclise gidersin, kanun tekliflerini görüştürmezsin, kanun 
hükmünde kararname imzalatmazsın, böyle bunların hiçbir şey olmamış, olan ne? Olan 18 
Haziran Necmettin Erbakan diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım 1 yıl önce bu hükümeti kurduk, 
bu hükümet güzel görevler yaptı, ancak aramızda bir protokol var, Refah Partisi ile Doğru 
Yol Partisi arasında yapmış olduğumuz protokol gereğince 1 yıllık süremi doldurdum, şimdi 
Tansu Çiller'in devrini istiyorum, bu nedenle istifa ediyorum arz ederim diyor, Sayın Demirel 
de diyor ki; teşekkür ederim, yeni hükümet kurulana kadar devam et diyor, devam ettikten 
sonra siyasilerin arasındaki çekişmeler nedeniyle burayı da özellikle söylüyorum, ne  sana ve 
dediğin kişiye veririm diyor, götürüyor Yalım Erez diye bir kişiye veriyor, Yalım Erez 
hükümeti 15 gün içinde kuramıyor güvenoyu sağlayacak şekilde, bu sefer Mesut Yılmaz'a 
veriyor, Mesut Yılmaz'a da verdikten sonra hükümet kuruluyor, dolayısı ile hükümet nasıl 
ıskat edilmiş Allah aşkına demokratik yollardan efendim parlamenter usullere göre ve 



  

Anayasaya uygulanarak hükümet istifa etmiştir, ne zaman 18 Haziran da böyle olmuştur, 
hükümet kurulduğu zamanda görevinden çekilmiştir.

Hükümet ne zaman düştü, 18 Haziran 1997 artık ondan sonra başka bir fiil varsa 
başka dava açarsın, orada artık iş bitmiştir, ondan sonraki hususları iddianameye sokup kafa 
karıştırmasın dolayısıyla efendim bizim görevimizde yargının bir vazgeçilmez unsuru olarak 
buradaki yanlışlıkları anlatmaktır.

 Batı Çalışma Grubu ile Hasan Celal Güzel şikayette bulundu, bu yapılan şikayeti o 
zamanki Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı inceledi, kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verdi, buna da itiraz da yapıldı, ilgili mahkemede inceledi, itirazı da reddetti iş bitti, fakat 16 
yıl sonra buraya geldiğimiz zaman bu şeyde efendim yeniden dava açıldı, dava açıldıktan 
sonra Sayın Mahkememiz bu şeyi tensip kararı ile kabul etti, iddianameyi, bir takım 
arkadaşlar itiraz ettiler, dediler ki burada bir itiraz vardı, dolayısıyla itirazın şu yoldan 
kaldırılması gerekirdi, bu yoldan kaldırılmadan dava açıldı, itiraz ediyoruz dediler, maalesef 
bir gecede hemen faksla İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine gittik, İstanbul 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi de efendim yeni delil var demedi, bakın orada benim okuduğum kadar yanlış 
okumuyorsam yine de bakarız, etkin bir Nuh Mete Yüksel zamanında etkin bir soruşturma 
yapılmamıştır dedi, dolayısıyla etkin bir soruşturma yapılmamış dediği için sizde kabul 
ettiniz mahkeme olarak tensip kararı yaptınız yaptınız veya dolayısıyla bu yargılama devam 
ediyor, bana göre bu yargılama baştan sona kadar hukuk dışıdır.

Yeni delil ortaya çıkarsa savcı iddianame hazırlayacak, hani yeni delil, savcımız 
demiş mi ki? Evet,  o zaman Nuh Mete Yüksel yahutta Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 
her ne kadar KYO kararı verilmiş olsa dahi bak bu arada şunlar, şunlar çıktı demiş mi? Öyle 
bir şey yok, bu demediği gibi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi de diyor ki, etkin bir 
soruşturma yapılmamış diyor, etkin bir soruşturma yapılmadı ise Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine gidilecek, Avrupa İnsan Hakları mahkemesi etkin bir soruşturma yapılmadığı 
konusunda karar verilecek, bu kararın verilmesinden sonra Cumhuriyet Savcısı dava açacak, 
o yapıldı mı Sayın Başkanım? Yapılmadı, Değerli Üyeler, o zaman tamamen hukuka aykırı 
bir iddianame ile biz yargılama yapıyoruz ve bu usul hükümü ile de ilgili ve devamlı 
uygulanması gerekirdi.

 Mahkemenizin görevli olmadığı kesin kanaatindeyim, neden kesin kanaatindeyim? 
Bakın askerleri maalesef askerleri özetle susturmak, pusturmak, Anadolu tabiri ile tırnak 
içerisinde iğdiş etmek için yap kanun, boz kanun sistemi ile efendim önce ceza muhakemeleri 
kanunu değişildi, askeri ceza kanununda veya askeri ceza muhakemeleri kanununda olan bazı 
suçlar adli mahkemelerce yargılanır dendi.

Anayasa değiştirilmiş diyor ki; genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları 
görevleri ile ilgili suç işlerler ise Anayasa Mahkemesinde yargılanır diyor sayın savcımız 
oraya bir cümle yazmış, genelkurmay başkanının ve kuvvet komutanlarının Batı Çalışma 
Grubu kurmak, hükümeti ıskat etmek gibi bir görevi olmadığından orada yargılanamaz, 
burada yargılanması gerekir diyor, eğer bunlar o gün yargılanıyorsa o gün orada kuvvet 
komutanı ve genelkurmay başkanı o statüde olduğu içindir, ondan önceki kuvvet 
komutanları, ondan sonraki genelkurmay başkanı niye yargılanmıyor,  o gün onlar vardı da 
onun için yargılanıyor,  çünkü hukuk herkese lazımdır, bir gün başımıza da gelebilir, aynen 
Yassıada sizi buraya tıkan güç böyle istiyor diyen Salim Başol'un sonra Ankara'ya geldiği 
zaman onu şimdi anlatmayayım. Görev kuvvet komutanları ve genelkurmay başkanı yüce 
divan olarak orada yargılanır diyor, öbürleri de diyor ki iştirak halinde suç işlemişler diyor, 
iştirak halinde kim işlemiş, bunlar işlemiş, hepsi, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanı 
hepsi orada yargılanır, bana göre yargılama yerinin yüce divan olması gerekirdi.

Davada hükümeti ıskat suçu maddi ve manevi unsurları bakımından kesin olarak 
olmamıştır, niçin olmadığı belli, ıskat suçu olmak için cebir olacak tehdit olacak o cebir o 
hükümeti düşürmeye yeterli olacak bunları uzun uzun buraya anlattım onları izah etmeyeyim.



  

Batı Çalışma Grubu sanıkların açıklamalarında buraya kadar olduğu gibi bir suç 
unsuru olmadığını biz kabul ediyoruz, devletin en yetkili organları da kabul ediyor, kimdir 
bu yetkili organ? Bu durum Batı Çalışma Grubunun kurulması ve faaliyetlerinin suç 
olmadığını teyit eden başbakan yardımcısı ve dönemin milli savunma bakanı olan hem 
başbakanı İsmet Sezgin'e ekte 3 sayfa olarak sunmuş olduğumuz Büyük Birlik Partisi 
adına milletvekili Orhan Kong tarafından milli savunma bakanlığına tevcihen 7, 3253 
sayılı yazılı soru önergesinin üzerine Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine ilişkin 11 Şubat 
1999 tarih ve 60 sayılı cevabi yazısı ile yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu Başkanlığına verdiği cevapta bakın ne diyor, soru önergesine konu 
edilen Batı Çalışma Grubu başta Genelkurmay Karargahı olmak üzere Türk Silahlı 
Kuvvetleri bünyesine Genelkurmay Başkanlığı emri ile teşkil edilmiş olup, Genelkurmay 
Başkanlığı emri ile teşkil edilmiş olup, Türk Silahlı Kuvvetleri Karargahında bu tür 
çalışma grupları zaman zaman çeşitli konularda karargah çalışması yapmak üzere teşkil 
edilmektedir, Batı Çalışma ve benzeri diğer grupların yasal dayanağı ve görevlerini 
düzenleyen mevzuat oluşturmaktadır, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke genelinde cereyan eden 
irticai faaliyetleri öğrenmek için personelin geç ve çocuklarını kullanmak gibi bir ihtiyacı da 
yoktur, o kullanıyoruz demiş oradaki soru önergesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli 
anayasamızda öngörüldüğü şekilde Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal hukuk 
devleti ilkelerine bağlı olmadıkları ve çağdaş düşüncelere sahip oldukları tespit edilen 
personelin ise ilgili mevzuat hükümleri de çerçevesinde kuvvetlerinden ilişiği kesilmiştir, tabi 
gerçekten kesilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığınca verilen kamuoyu aydınlatma brifingleri Batı Çalışma 
Grubu da dahil olduğu Genelkurmay Başkanlığının karar çalışmaları sonucunda 
hazırlanmıştır. 

Kamuoyu aydınlatma brifingleri ile Silahlı Kuvvetlerin ticari rekabeti haksız bir 
şekilde etkilediği ve firmaları böldüğü yolundaki iddiaların TSK'yı yıpratmaya ve irtica ile 
mücadeleyi kesintiye uğratmaya yönelik tamamen asılsız ve seviyesiz ithamlar olduğu 
değerlendirilmektedir açıklamasını yapmıştır, nerede yapılmıştır bu açıklama? Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yani milli iradenin olduğu yerde, kim yapmıştır, devletin en yetkili, 
etkili kişilerinden biri olan dönemin Başbakan yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı İsmet 
Sezgin yapmıştır, ne demiştir? Batı Çalışma Grubu bir suç örgütü değildir, yasal ve gizli 
olmayan Türkiye Cumhuriyet niteliklerine bağlı olmasından kaynaklanan bir paralel 
çalışma grubudur, yasal ve gizli olayan maalesef savcılık sanıkların lehine böyle bir 
belgeden yasal yükümlülüklerine rağmen hiçte bahsetmemiştir.

Sayın Demirel 8 Ocak tarihli milliyet gazetesinde Fikret Bila'ya vermiş olduğu 
beyanda gazete de var, 28 Şubat her şey anayasa içinde cereyan etti, 28 Şubat 1997 milli 
güvenlik kurulu tutanakları açıklanırsa kimin ne söylediği ve nasıl karar aldığı görülür 
demiştir, 28 Şubat'ın darbe olmadığını da söyleyerek, neresi darbe, parlamento fesih mi 
edilmiş, hükümet al aşağı mı edilmiş, partiler mi kapatılmış, toplanmış, herkes imzalanmış, 
milli güvenlik kurulu toplanmış, herkes imzalamış, sonra uygulanmış, buna darbe denmez 
demiştir, ayrıca Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e vermek diye bir 
görevimde yoktur diyerek hükümeti kurma görevini kendisine değil önce Yalım Erez'e, sonra 
Mesut Yılmaz'a vererek Türkiye'yi sıkıntıya soktuğunu söyleyen Tansu Çiller'e de yanıt 
vererek Tansu Hanım hükümetin güvenoyu almamasını sağlayacaktı muhalefet olarak ama 
engel olamadı, bunu ben geçmişte yapmıştım demiştir. 28 Şubat 1997'de milli güvenlik 
kurulu toplantısı anayasanın 118. maddesine göre yapılmış, yine aynı maddeye göre kararlar 
alınmış, alınan kararlarda bugün hükümet dahil tüm hükümetler tarafından 2013 yılına kadar 
uygulankıştır.

Savcılığın iddianamesinde belirtmiş olduğu cebren bakanlar kurulunu ıskat etmek 
görev yapmaktan men etmek, suçun maddi unsuru oluşmamıştır, çünkü 54. Hükümet ıskat 



  

görevini yapmaktan meni kapsar bakanlar kurulunun süresiz olarak bütün faaliyetlerini 
kapsayacak biçimde görev yapmaktan men ıskattır, dolayısıyla 54. Hükümeti maddi ve 
manevi unsurlarıyla oluşmuş bir ıskat fiili yoktur.

Sanığın suçsuzluğunu ispat yükümlülüğü yoktur. Yargı yolu suç işlenmeden önce 
kimin hangi mahkemede nasıl yargılanacağının belirlenmesidir. Bu 4 tane ordu var, 
bunlardan bir tanesi de Ege ordu komutanıdır, Ege ordu komutanlığının harekat başkanıydı, 
harekat başkanı demek, ege ordu komutanı bir harekat yapacaksa bütün planlar, programlar 
her şey Mustafa Köseoğlu'ndan çıkacaktı, böyle ideal o noktaya gelmiş generalliği garanti 
olan bir kişiydi ama bu tutukluluk onun bütün istikbalini söndürdü, maalesef bu acı oldu bu 
tutukluluk olmamalıydı, yanlıştı ve hukuka aykırıydı.

Sadece içlerinden bazıları yasalar çerçevesinde amirlerinin verdikleri emirleri yerine 
getirdi, Batı Çalışma Grubunun verilen emirlerinde faaliyette bulundular, hepsi de 
bulunmadı, benim müvekkilimin 2'si de bulunmadı, çırpınıp duruyoruz, yani bulunmadı Batı 
Çalışma Grubu suç işledi de bir suç örgütü de onun için bulunmadı diye çırpınmıyoruz, 
bulunmadığı için çırpınıyoruz, Batı Çalışma Grubunun zaten suç olmadığını devletin en 
yetkili kişisi söylüyor, suç değildir diyor.

 Sonuç; benim müvekkilim Batı Çalışma Grubu ile hiçbir alakası yoktur Mustafa 
Köseoğlu'nun Batı Çalışma Grubuna şey yapmamıştır, bunun böyle olduğu, kursta olduğu, 
resmi belgelerle teyit edilmiştir, dolayısıyla isnat edilen suçu maddi manevi unsurları 
bakımından işlenmemiştir, kesin beraat kararı verilmesi gerektiği kanaatindeyiz."

76.A. Sanık MUSTAFA ÖZBEY 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 273);

 1996 yılı Ağustos ayından 1998 yılı Ağustos ayına kadar Genelkurmay Başkanlığı 
Plan Prensipler Başkanlığı Yunanistan-Kıbrıs Daire Başkanı olarak görev yaptığını, daha 
sonra Gölcük Mayın Filosu Komutanlığına atandığını, 1999-2000 yılları arasında Donanma 
Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını,  

07 Nisan 1997 tarihinde Çevik BİR’in Genelkurmay da yapmış olduğu toplantıya 
katılmadığını, toplantının varlığından hiçbir şekilde haberdar olmadığını, görevinin 07 Nisan 
1997 tarihli belgenin konusu ile hiçbir alakası olmadığını, Batı Çalışma Grubunda 
çalışmadığını, görev almadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda ele geçirilen ve Gölcük 
Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Mustafa ÖZBEY olarak imzasına açılan, takip/kontrol 
altında tutulan personel ile  belgenin alt kısmında rütbeli kişinin adı soyadı, sicili, kıta için 
takip ve kontrolleri neticesinde elde edilen bilgiler (aile bireyleri tesettürlüdür. Sosyal 
faaliyetlere katılmaz, yayınını/ gazetesini takip eder v.b.kanaat) yazıları mevcut olduğu,Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan Nisan 2000 tarih ve İSTH:3590-  -99/İKK.Ks. 
(BAAOO) sayılı takip/kontrol altında bulunan personel konulu, takip/kontrol altında bulunan 
personel hakkında ilgi gereğince tanzim edilen EK A ve EK B de gönderilen kanaat 
raporlarınin,EK A sında 15 sayfada 150 subay ve astsubayın belirtildiği, EK B sinde 13 
sayfada 102 subay ve astsubayın belirtildiği, bunlarla ilgili olarak personel hakkında bilgi 
bölümünde, -Eşi tesettürlüdür, -Lojmana tesettürlü ziyaretçisi gelmiştir, eşinin sosyal 
faaliyetlere modern giyimli katıldığı halde dışarıda kapalı giyimli gezdiği, -MHP tandanslı 
uyumlu olduğuna dair duyum vardır, -5 vakit namaz kıldığı, walkman ile vaaz dinlediği, 
çocuğunu…dersanesine gönderdiği ibarelerinin bulunduğu, Kıta içi takip ve kontrolleri 
neticesinde elde edilen bilgiler bölümünde -Eşi tesettürlü olup, sosyal faaliyetlere iştirak 
etmemektedir, Durumu takip edilmekte, daha somut bilgiler toplanmaya çalışılmaktadır, 
-Sosyal faaliyetlere katılmamaktadır, -Yapılan kontrollerde annesinin başörtüsü kullandığı 
tespit edilmiştir, kayınvalidesi başörtüsü kullanmaktadır, -eşi çağdaş kıyafetlidir, -eşi yöresel 



  

örf ve adetlere uygun başörtü kullanmaktadır. -Laiklik karşısı siyasi bir akımın simgesi 
sayılabilecek kılık ve kıyafette olmayıp, sosyal faaliyetlere iştirak etmektedir yazılı belgelerle 
ilgili olarak,  ifadesinde; belge içeriğine baktığında bu belgede belirtilen hususların Donanma 
Komutanlığında görev yaptığı dönem ile ilgili bir süreyi kapsadığını, ıslak imzalı nüshasını 
görmediği için belge ve içerik hakkında bir yorum yapamayacağını, Gölcük' te yapılan 
aramalarda çıktığı iddia edilen belgenin ıslak imzalı aslı olmadan belgenin kendisi tarafından 
hazırladığını göstermeyeceğini, böyle bir anlam verilmemesi gerektiğini belirtmiştir.  

76.B. Sanık MUSTAFA ÖZBEY Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 05.12.2013 tarihli 43. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

 "1996 yılı Ağustos ayında Tümamiral rütbesine terfi ettim ve genelkurmay j-5 
başkanlığı Yunanistan-Kıbrıs daire başkanlığına atandım. 1998 Ağustos ayında ise Donanma 
Komutanlığı mayın filosu komutanlığına atandım.

 Aynı yılın Eylül ayında Pkk örgüt başının Suriye'den çıkarılması için bu ülkeye 
yapılacak sınırlı askeri harekatın deniz harekatını yönetmek üzere özel görev ile 
görevlendirildim. Terörist başının bu harekatın yapılmasına gerek kalmadan Suriye'yi terk 
etmesi üzerine asli görevime döndüm. 17 Ağustos 1999'da depremin Gölcük'ü vurduğu gece 
donanma kurmay başkanlığı görevini teslim aldım. 2 yıl boyunca tüm altyapısı çökmüş 
donanmayı eskisinden daha iyi hale getirmek için donanma komutanı sayın Bülent Alpkaya 
ve tüm personelimle olağan üstü çaba göstererek bunu başardık. 2001 yılı Ağustos ayında ise 
çok sevdiğim mesleğime istifa ederek veda ettim.

 Iddianamede benimle ilgili suçlamalar meslek yaşamımın dorukları olarak 
tanımladığım işte bu dönemle ilgilidir. Savcılık makamının hazırladığı iddianameye göre 
1997 yılında katıldığım öne sürülen bir tek toplantı ile hükümeti cebir ve şiddet kullanarak 
devirme, görevini yapamaz hale getirme suçunu işlemişim ve bunun sonucu olarak 
ağırlaştırılmış ve ömür boyu hapis cezası istemi ile yargılanmak üzere karşınızdayım. 

 Ben ise daha çok olay, mantık, hukuk etiği ve değerler perspektifinden konuyu 
irdeleyeceğim.1996 Ağustos ayında Yunanistan-Kıbrıs daire başkanlığına atandığımda 
genelkurmayda böyle bir başkanlık yoktu. Bu yeni başkanlığın kurulmasına duyulan ihtiyaç 
çok kısa bir süre önce Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak krizinin 
yaşanmış olmasıydı. Böyle bir ortamda Yunanistan-Kıbrıs daire başkanlığına kurucu başkan 
olarak atanmak bir yandan yeni teşkilatı kurup organize etmek, diğer taraftan da hem güncel 
hem de orta ve uzun vadeli süreçte planlayıp yönetmek gibi olağanüstü gayreti gerektiren bir 
durumdur. Kardak Güney Ege'de küçük iki adacıktır. Ancak Ege'de Kardak benzeri 156 
civarında ada adacık vardır. Bunların ortak özelliği ise egemenliklerinin uluslararası 
anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş olmasıdır. Bu coğrafi formasyonların Türkiye için 
hayati önemi ise özetle şöyledir; Ege Denizinin yüz ölçümünün ancak yüzde 7,5 kadarı Türk 
karasularıdır. Kardak ve benzeri 156 ada ve adacığın hükümdarlık haklarının Türkiye'de 
olduğu tezi ile başlatılan bu mücadele sonunda Ege'de daha önce Yunanistan'ın olduğu 
bilinen yüz ölçümünün yüzde 5,5 büyüklüğü, mevcut karasularımıza ilaveten Türkiye lehine 
tartışmalı hale getirilmiştir. Bu sonucun elde edilmesi ise özellikle yurt dışında sürdürülen 
olağanüstü bir çaba ile mümkün olabilmiştir. Yunanistan-Kıbrıs dairesi bu dönemde çok 
büyük bir özveri ile bu göreve odaklanmıştır. Aynı dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın askeri başdanışmanı olarak neredeyse her ayın bir 
haftasını Kıbrıs'ta geçirdim. Kendileri ile Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen 
Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'de yapılan toplumlar arası görüşmelere katıldım. Bu 
süreçte ayrıca Kıbrıs'a iki büyük kriz yaşandı. Güney Kıbras Rum Yönetimi Rusya 
Federasyonundan S-300 savunma füzeleri almak üzere anlaşma imzaladı.



  

 Her türlü siyasi, diplomatik ve askeri zorlama yöntemleri ile bu füzelerin Güney 
Kıbrıs'a konuşlandırılması engellendi. Yine aynı dönemde Yunanistan iki F-16 uçağını 
Kıbrıs'ta Baf Üssüne konuşlandırdı. Bu haberin bize ulaşmasından 2 saat sonra tüm siyasi 
onaylar alınarak ve Sayın Başbakanın çok sert deklarasyonu ile 8 adet Türk F-16 uçağı 
Kuzey Kıbrıs'ta üslendi ve Yunanistan gönderdiği uçaklara derhal geri çekmek zorunda kaldı.

Böyle bir uzun giriş yapmamın amacı genelkurmay başkanlığındaki bir dairenin 
görev ve yetki talimatıyla kendisine verilmiş yani asli görevi ile ne kadar yoğun bir çaba 
içinde olduğunu sizlere ve özellikle Sayın Savcıya hatırlatmak içindir. Dairenin bu 
çalışmalarını sıralı sicil üstlerim olan J-5 Başkanı Sayın Vural Avar, Genelkurmay 2. Başkanı 
Sayın Çevik Bir, Genelkurmay Başkanı Sayın İsmail Hakkı Karadayı ve bir kaç koordine 
makamı dışında genelkurmay'da çalışan arkadaşlarımdan hiçbiri bilmez. Bunun nedeni 
askerliğin temel çalışma yöntemi olan bilmesi gereken prensibidir.  Bilmesi gereken prensibi 
yönergelerimizde şu şekilde tanımlanmıştır. Herhangi bir konuyu veya işi ancak görev ve 
sorumlulukları gereği öğrenmek, irdelemek gereğinini yerine getirmek ve korumakla sorumlu 
olanların yetkisi düzeyinde bilgi sahibi olması ve nüfuz etmesi demektir. 

 28 Şubat süreci nedir, bu sürecin tanımı üzerinde genel bir anlayış birliğine 
ulaşamazsak dava amacı dışında mecralara sürüklenecek ve bu süreçte şayet bir suç ve suçlu 
varsa onlar gözden kaçabileceği gibi pek çok masum insan ise haksız yere hüküm 
giyebilecektir. Bu davanın böyle bir adli hata ile sonuçlanabileceği ile ilgili endişelerimin 
kaynağı ise iddianameden çok önce başlatılan ve bugün de hala dava sürerken devam eden 28 
Şubat süreci ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine kesintisiz sürdürülen psikolojik kampanya 
davanın tarafları üzerinde baskı yaratacak boyuttadır. Bunun en açık delili 13 Kasım 2013 
tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun basın açıklamasıdır. 28 Şubat genel 
şablonunda Türk silahlı kuvvetleri ve onun illegal yapılanması olarak sunulan batı çalışma 
grubunun şimdiden adeta yargısız infaz yapılarak mahkum etme çabaları kesintisiz 
sürmektedir. Sayın Savcının iddianamesine koyduğu isim batı çalışma grubu 28 Şubattır. 
Verilen bu isim hiç tartışılmayacak şekilde batı çalışma grubunu 28 Şubat sürecinin 
olabilecek tüm günahlarını bu grubun üstüne daha dava başlamadan peşinen yıkmak değil 
midir? Sayın savcının iddianamesine koyduğu bu isimle bu ön yargıyı bizzat yaratan makam 
olma hakkı var mıdır, bu hususu takdirlerinize sunuyorum. 

Bu davayı böyle bir adli ön yargıdan kurtarmak sayın savcılık makamı da dahil bu 
davada taraf olan hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Batı çalışma grubu 28 Şubat 
olmadığı gibi 28 Şubat da kesinlikle batı çalışma grubundan ibaret değildir. Çünkü 
cumhuriyetimizin temel değerlerine karşı başlatılan yakın tarihimizin en önemli irtica ve 
gerici kalkışması olarak sahnelenen olayların vuku bulduğu 28 Şubata tekaddüm eden 
dönemde bu kalkışma ile batı çalışma grubunun tek başına ve illegal yöntemlerle mücadele 
ettiğini iddia ederseniz işte karşınıza böyle acayip bir iddianame çıkar. O zaman 28 Şubat 
süreci ve batı çalışma grubunun ne olup olmadığını, çok doğru ve onun kadar önemli olarak 
ön yargısız anlamanın bu davanın adil bir yargılama olabilmesi için en temel ihtiyaç olduğu 
açıkça anlaşılmaktadır. 28 Şubat süreci benim değerlendirmeme göre şu şekilde gelişmiştir.

 1-1996 yılında başlayan toplumsal gerginlikler, olaylar, bazı siyasilerin meclis 
kürsüsünden ettikleri yemini de hiçe sayarak aleni şeriat isteme cüreti göstermeleri, Mit'in ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünün gönderdikleri rapor ve değerlendirmeler sonunda anayasanın 
laiklik ilkesinin risk altında olduğu kaygılarının giderek artmaya başlamasıyla 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel 28 Şubat 1997 tarihli milli güvenlik kurulu 
toplantısında irtica konusunu gündeme almaya karar vermiştir. 

2- 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan milli güvenlik kurulu toplantısında irtica ile etkin 
mücadele konusunda 406 sayılı karar ile 18 maddelik tavsiye kararı sivil ve asker kurul 
üyelerinin oy birliği ile benimsenmiştir. 

3- Dönemin Başbakan yardımcısı Sayın Tansu Çiller 19 Kasım 2013'te avukatı 



  

aracılığıyla yaptığı ve 20 Kasım 2013 tarihinde medyada yer alan açıklamalarda sayın 
başbakana hitaben milli güvenlik kararları tavsiye niteliğindedir. Konu bakanlar kuruluna 
geldiğinde hangilerini uygulayıp hangilerini uygulamayacağımıza karar veririz demiştir. 

4- Milli güvenlik kurulu tavsiye kararları bakanlar kurulunda görüşülmüş, sayın 
Tansu Çiller'in az önce paylaşılan açıklamasına rağmen tavsiye edilenlerin tamamı yine oy 
birliği ile benimsenmiştir. 14 Mart 1997 tarihinde de bizzat başbakan imzası ile hükümete 
bağlı bütün bakanlıklar kurul ve kuruluşları bağlayan bir daimi emir haline gelmiştir. Bu 
emrine ekinde ise milli güvenlik kurulu kararları basın açıklaması ile birlikte yer almıştır. 

5- Bu emir ile irtica devlet katında milli güvenlik siyaset belgesine ilave olarak 
birinci öncelikli iç tehdit tanımı ile resmen onaylanmıştır. Irtica ile etkin mücadele devletin 
en önemli öncelikli milli güvenlik görevi olarak bir devlet projesi haline sokulmuştur. 

6- Milli güvenlik kurulu kararlarını baskı ile imzaladığı iddia edilen sayın Başbakan 
Erbakan bakanlar kurulunda milli güvenlik kurulu tavsiye kararlarının tamamını benimsediği 
gibi bu kez de bir devlet projesi haline gelen irtica ile etkin mücadelenin devlet katında takip 
ve koordinasyonu için başbakanlık müsteşarlığı nezdinde bir kurul oluşturmuştur. Ayrıca 
başbakanını imzası ile tüm bakanlıklar ve il bazında bazına kadar devlet kurum ve 
kuruluşundaki uygulamaları yerinde izlemek ve uygulama bütünlüğü sağlamak üzere milli 
güvenlik kurulu genel sekreterini ayrıca görevlendirmiştir. 

7- Sayın Erbakan'ın emri ile kurulan bu kurul çeşitli isim değişiklikleri ile ve fakat 
devamlı olarak daha sonra görev alan AKP Hükümeti dahil tüm hükümetler döneminde tam 
13 yıl boyunca görevini sürdürmüş ve 14 Aralık 2010 yılında lağvedilmiştir. 

 28 Şubat süreci denilen resmi kilometre taşları çok özet olarak işte bu aşamalardan 
ibarettir. Şayet bu kilometre taşlarının varlığı üzerinde genel bir mutabakat sağlanır ise bu 
davanın yol haritası atılı suç, delillerin atılı suçun maddi ve manevi unsurlarını ne ölçüde 
somut olarak destekleyip desteklemediği daha gerçekçi olarak ortaya çıkacaktır. Az önce 
sizlerle paylaştığım 28 Şubat süreci kilometre taşları ile ilgili genel bir değerlendirme 
yaparak sözlerime devam etmek istiyorum. 

28 Şubat süreci ile ilgili benim tespitlerim şunlardır; her ne kadar adını milli 
güvenlik kurulu toplantısının yapıldığı 28 Şubat tarihinden alsa da bu süreci resmen 
başlatan devlet projesi haline getiren 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık emridir. 28 Şubat 
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında hükümet üyelerine baskı yapıldığı tezi hükümetin milli 
güvenlik kurulu kararlarını ele alırken Sayın Tansu Çiller'in önerisine rağmen tüm tavsiye 
kararlarını aynen benimsemesi ve bir devlet projesi haline gelen irtica ile etkin mücadele 
konusunun yalnız Refah Yol Hükümeti değil 2010 Aralık ayına kadar görevde bulunan bütün 
hükümetler tarafından da benimsenip sürdürülmesi savcılık makamının iddianamesinin 
oturduğu 28 Şubat süreci eşittir Refah Yol Hükümetini cebir ve şiddet kullanarak görev 
yapamaz duruma getirmek tezini yok hükmüne indirgemektedir. 

 28 Şubat eşittir irtica ile etkin mücadeledir. 28 Şubat eşittir BÇG değildir. Refah 
Yol Hükümetinin aralarındaki protokol nedeniyle 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettiğine 
göre atılı suç olan hükümetin cebir ve şiddet kullanılarak görev yapamaz duruma 
getirilmesinde şayet milli güvenlik kurulu toplantısı ve orada alınan kararlar somut delil 
olarak kabul ediliyorsa iddaname çok daha işin içinden çıkılamaz hale gelmektedir. Şöyle ki; 
bu varsayıma göre Refah Yol Hükümeti bu kararları kendisine yapılmış bir cebir ve şiddet 
olarak görmüyor adeta mazoşist bir duygu ile bu cebir ve şiddeti devlet projesi haline 
getirecek tüm yasal ve organizasyonel alt yapıyı da bizzat kendisi oluşturuyor bunun akıl ve 
mantık ile nasıl bağdaşacağını değerli heyetin takdirlerine sunuyorum. 

 28 Şubat sürecinin tek amacı hükümeti cebir ve şiddet kullanarak görev yapamaz 
hale getirmek olsaydı hükümetin istifası ile sözde hedefe ulaşılmış olacağına göre 28 Şubat 
sürecinin de Refah Yol Hükümetinin istifasından hemen sonra sonlandırılması gerekmez 
miydi? o zaman 28 Şubat sürecinin 13 yıl daha kesintisiz devam etmiş olmasını nasıl 



  

açıklayacağız. Bunun bir tek açıklaması vardır. 28 Şubat süreci Refah Yol Hükümetinin cebir 
ve şiddet kullanarak görev yapamaz duruma getirmek için değil milli güvenliğimiz için bir 
numaralı tehdit olarak onaylanan irtica ile etkin mücadele amacı için başlatılan bir devlet 
projesidir. Tam 13 yıl görev yapan ve tüm hükümetlerin, başbakanlık müsteşarlarının 
başkanlığında görev yapan takip ve koordinasyon kurulu irtica ile etkin mücadele konusunu 
hükümet adına takip ve koordine etmiştir. Bu kurulda başbakanlığa bağlı bütün bakanlıklar, 
kurumlar genelkurmay başkanlığı da dahil olmak üzere yer almışlardır. Irtica ile etkin 
mücadele konusunda hükümet emrinin gereği olarak neler yaptıklarını bu kurula rapor 
etmişlerdir. Savcılık iddianamesine göre Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kurumsal bir 
cunta yapılanması olarak sunulan batı çalışma grubu sözde illegal çalışmalarını bu durumda 
başbakanlık müsteşarları takip ve koordinesinde ve daha da vahimi çalışmalarını bu kurula 
rapor ederek sürdürmüştür. Hem de aynı kurulda milli istihbarat teşkilatı ve türk silahlı 
kuvvetlerinden Kadir Sarmusak gibi evrak çalan kişilerin çalıştığı Emniyet genel müdürlüğü 
de temsil edilirken. Böyle bir garabetin akıl ve mantık ile açıklanması mümkün müdür? tabiki 
değildir. Böyle bir garabetin akıl ve mantık ile açıklanmasının mümkün olmadığı savcılık 
makamı tarafından da anlaşılmış olmalı ki başbakanlık takip ve koordinasyon kurulu sanki 
hiç yokmuş gibi iddianamede bu kurulun çalışmaları es geçilmiştir. Neden, sorulması gereken 
asıl soru işte o dur neden? Savcılık makamı, cumhurbaşkanlığı, milli güvenlik kurulu genel 
sekreterliği ve genelkurmay başkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma 
Komisyonundan 28 Şubat süreci ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri isterken bu süreci takip ve 
koordine etmek için kurulan bu kurul iddianamede adeta yok hükmünde işlem görmüş ve bu 
kurulun takip ve koordinasyon konusunda bakanlıklar, bağlı kurumlar genelkurmay ile 
yaptığı tüm yazışmalar iddianame hazırlanırken neden istenmemiştir. 

Çünkü söz konusu belgeler bu kuruldan istendiğinde şu anda 28 Şubat sürecinin 
günah keçisi olarak hedef tahtasına konulan Türk Silahlı Kuvvetleri ve batı çalışma 
grubunun irtica ile etkin mücadele için yaptığı çalışmaların tamamen aynısını diğer 
bakanlık ve bağlı kurumlar tarafından da yapıldığı ortaya çıkacaktır. Bunun aksini 
düşünmek mümkün olabilir mi? çünkü irtica ile etkin mücadele konusunda başbakanlığın 
verdiği emir yalnız genelkurmay başkanlığına değil devletin tüm kurumlarına verilmiştir.

 Burada hukuk etiği açısından çok vahim bir durum olduğunu düşünüyorum. 28 
Şubat sürecinin takip ve koordinasyonunu başbakan adına yapmak için kurulmuş bir kurulun 
çalışmaları bu iddianame için en büyük ve en önemli delil hazinesi olması gerekirken iddia 
makamı bundan nasıl ve neden sarfı nazar eder. Bu kadar önemli bir davada adil 
yargılamanın en temel delil kaynağına başvurmadan iddianame hazırlanmaya kalkarsanız 
Tamer Tatar denilen bir kişinin sahte delillerine iddianamenizi mahkum edersiniz. Işte karşı 
karşıya olduğumuz durum budur. Savcılık makamı şayet bu belgeleri isteseydi, başbakanlığa 
bağlı bütün bakanlıklar ve kurumlarda da Türk silahlı kuvvetlerinde olduğu gibi irtica ile 
etkin mücadele etmek için benzer tedbirlerin alındığı görülecek, diğer bir ifade ile şayet bir 
suç varsa bakanlığa bağlı tüm birimler de bu gün sanık sandalyesine oturuyor olacaktı.

Türk silahlı kuvvetleri ve batı çalışma grubu ile ilgili savcılık makamında hakim 
olan ön yargı nedeniyle sanıklar lehine iddianamede yer alan tek bir kelime olmadığı gibi 
sanıklar lehine olabilecek delil niteliğindeki tüm unsurlar yüce mahkemenin dikkatinden 
bilinçli olarak uzak tutulmaya çalışılmıştır. 

İddianameye bu kurulun varlığı noktasından bakıldığında ise ortaya kategorik olarak 
çıkan hususlar şunlardır; bunlardan birincisi irtica ile etkin mücadeledir. Başbakanlığın bu 
konudaki emri yerine getirilirken yasal olmayan işlemler ve uygulamalar yapılmış mıdır, 
Türk Silahlı Kuvvetleri, batı çalışma grubu ve diğer kurulların yasal olmayan bu 
işlemlerdeki rolü ve sorumluluğu nedir? Bu inceleme 28 Şubat sürecinin gerçek 
durumunun tarih adına belgelenmesi ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve batı çalışma 
grubu için yaratılan her türlü kötülüğün anası imajının temizlenmesi açısından hayati 



  

önemdedir. Böyle bir suç unsuruna rastlanması halinde ki mümkün olabilir. Bu konu 
tamamen ayrı bir dava konusu olabilir. Çünkü bu konu şu anda devam etmekte olan bu 
davanın ana ögesi olan hükumeti cebir ve şiddet kullanarak görev yapamaz duruma düşürmek 
şeklinde atılı suç ile örtüşmemektedir. İkinci husus bu davanın ögesi olan hükumeti cebir ve 
şiddet kullanarak görev yapamaz duruma düşürme suçlamasıdır. Savcılık makamı bu davanın 
hemen başında yaptığı bir açıklamada batı çalışma grubu faaliyetlerinin aynı suç potansiyeli 
ile 2010 yılına kadar yani belgelerini talep etmediği, başbakanlık takip ve koordinasyon 
kurulunun lağvedildiği tarihe kadar varlığını sürdürdüğünü ima etmiştir. Bu durumun açıklığa 
kavuşturulması da davanın selameti açısından çok önemlidir. 

Çünkü savcılık makamı batı çalışma grubunun Türk silahlı kuvvetlerinde normal 
hiyerarşik ve yasal yapı dışında genelkurmay başkanlığındaki bütün general ve amiraller ve 
kuvvet komutanlıklarından da her ne hikmetse yalnız istihbarat başkanlarının üye olduğu bir 
cunta yapılanması ile yönetildiği ön kabulü ile iddianame hazırlamıştır. Savcılık makamına 
göre batı çalışma grubu bu sözde illegal yapılanmayı 2010 yılına kadar sürdürmüştür. Yani 
savcılık makamı batı çalışma grubunu iddianameye esas olan hükümeti cebir ve şiddet 
kullanarak görev yapamaz duruma getirme fiilini, bu fiili uygulayacağı başbakanlık 
müsteşarı başkanlığındaki takip ve koordinasyon kurulu ile eş güdümü içinde yaptığı sonucu 
çıkar ki sözün bittiği yer işte burasıdır. Söz konusu kurulun çalışmalarının bu iddianamenin 
bilinçli bir şekilde dışında tutulmasının vahim bir adli ihlal olduğu düşüncesindeyim. Şayet 
farkında olmadan göz ardı ediliyor ise dava için vahim bir eksikliktir. Bu davanın bütün 
parametrelerini ve kurgusunu değiştirecek bu hususu yani başbakanlık uygulama takip 
koordinasyon kurulunun belgelerinin ilgili makamlardan mahkemece istenmesi ve 
incelenmesini önemle talep etmekteyim. 

İddianame ile ilgili diğer tespitlerimi arz ediyorum. Atılı suçun başlangıç tarihi 54. 
Hükumetin kurulduğu 8 Temmuz 1996'dır. Sözde suçun resmen tamamlandığı tarih ise 
bize göre hükumetin aralarındaki protokol gereği istifasını sunduğu 18 Haziran 1997'dir. 
Batı çalışma grubunun kurulma emrinin yayım tarihi 10 Nisan 1997'dir. Sayın Kenan 
Deniz'in savunmasındaki ifadelerine göre batı çalışma grubunun fiilen çalışmaya başladığı 
tarih ise 27 Mayıs 1997'dir. Hükümeti cebir ve şiddet kullanarak görev yapamaz duruma 
getirmek için kurulduğu iddia edilen batı çalışma grubunun bu eylemi kuruluşundan 20 gün 
sonra becerebilmiş olabileceğine birilerini inandırmaya çalışmak o kişilerin akıl ve 
mantıklarını hafife almakla eş değerdir. O zaman kolay çürütülebilecek bu teze bir tutarlılık 
kazandırmak için sanal da olsa bazı destekler bulma ihtiyacı doğmuş olmalıdır. Savcılık 
makamının batı çalışma grubu çalışmalarını resmen başladığı tarihten çok daha öne çekme 
gayreti ve batı çalışma grubu çalışmalarının 2010 yılına kadar sürdüğü yönündeki beyanının 
başka nedenini bulmakta zorlanıyorum. 

Bu teze destek olarak genelkurmaydaki konu ile ilgili hiç ilgisi olmayan kriz masası 
1995-1996 faaliyetlerini iddianameye yerleştirme gayreti ancak şimdi bir anlam 
kazanabiliyor. Ayrıca dava konusu ve zamanı ile hiç ilgisi olmamasına rağmen 1980'li yıllara 
ve 2000'li yılların ortasına kadar olan tüm müşteki şikayetlerinin iddianameye eklenmesine 
de ben başka gerekçe bulamıyorum. Savcılık tarafından tezini güçlendirmek için atılmaya 
çalışılan 3. payanda ise böyle bir sözde illegal örgütlenmenin normal hiyerarşik emir komuta 
yapısı içinde yönetilmesi söz konusu olamayacağına göre batı çalışma grubu için ayrı bir 
karar ve üst yönetim yapısı yaratmak ihtiyacıdır. Savcılık makamı işte bu nedenledir ki tanık 
Tamer Tatar tarafından servis edilen 7 Nisan 1997 toplantısı ve diğer sahte belgeleri batı 
çalışma grubu sözde gayri yasal yapılanmasının en somut delilleri olduğuna inanmış ve 
bunları şu andaki yargılananlarla ilgili suçun temel dayanağı olarak mahkemenize 
sunmuştur. Ancak bu iddiayı öne süren savcılık makamı delil klasöründe, delil klasörleri 
içinde bulunan klasör 8, imaj 104a ve imaj 213 ve adı batı çalışma grubu üst kurulu olarak 
nitelenen hususu dikkate almamıştır. 



  

Bu batı çalışma üst kurulu nedir, ben şimdi burada kimlerin yer aldığının isimlerini 
klasördeki belgeye dayanarak sizlere arz ediyorum. Batı çalışma üst kurulu, j-3 başkanı, yani 
genelkurmay harekat başkanı, kuvvet jandarma istihbarat, kuvvet komutanlıkları, jandarma 
komutanlığı istihbarat başkanları, iç güvenlik harekat başkanı, psikolojik harekat daire 
başkanı, basın yayın halkla ilişkiler dairesi temsilcisi, bu üst kurullar ama bunu kendi 
iddianamesinde delil klasörüne koyan savcılık makamı bunun legal yapı olduğunu farkettiği 
zaman burada batı çalışma grubunun illegal yapılanmasının üst yapısı için başka bir şey 
yaratmak gereğini herhalde ihtiyaç hissetmiş olmalı. 

 İddianamede yazıldığı gibi bir an için genelkurmayda görevli general ve amiralleri 
batı çalışma grubunun üst karar organı olarak çalıştıklarını varsayalım. Şayet bu doğru ise bu 
karar organı batı çalışma grubunun faaliyet gösterdiği iddia edilen 1995-2010 yılları 
arasındaki tam 15 yıl boyunca 2 kere toplanabiliyor ve batı çalışma grubunun faaliyetleri için 
verdiği emirler hem geçmişe hem de geleceğe dönük olarak yeterli olabiliyor. Bu mümkün 
olabilir mi? Savcılık makamı batı çalışma grubunun biçtiği, bu grubuna biçtiği bu uzun ömür 
için de üst karar organı olarak sunmaya çalıştığı şayet 2 adet general amiral toplantısının 
yetersizliğini, general amiral toplantısının yetersizliğini kapamak maksadıyla bu sefer de 
iddianameye genelkurmay başkanlığında her hafta yapılan ve güncel ve önemli her konunun 
görüşüldüğü haftalık değerlendirme toplantılarını batı çalışma grubunun sürekli talimat aldığı 
daimi üst kurul gibi iddianameye yerleştirmeye çalışıyor. 

 Haftalık değerlendirme toplantıları genelkurmay başkanlığının büyük 
toplantılarının yapıldığı İnönü Salonunda yapılırken batı çalışma grubu toplantılarının her 
zaman harekat başkanlığı toplantı salonunda yapıldığı, yine genelkurmay tarihçesinde açıkça 
yazılmasına rağmen savcılığın haftalık değerlendirme toplantıları ile batı çalışma grubu 
toplantıları arasında kesintisiz ve organik ilişki kurma gayreti somut delilden suça ulaşmak 
prensibi yerine savcılık varsayımından delil yaratma zorlamasına dönüşür.

Batı çalışma grubunun genelkurmay arşivlerinde bulunan ve kimsenin itirazı 
olmadığı gerçek resmi bilgi ve belgeler değil batı çalışma grubuna cunta gömleği giydirmek 
için ilgili ilgisiz bütün amiralleri bu davaya bulaştırma gayretidir. 

İddianamede 1298. sayfada 7 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı 
karargahında yapıldığı ileri sürülen general amiral toplantısına atıfta bulunarak toplantıya 
katılanların hükümeti cebir ve şiddet uygulamak suretiyle iskat etmek amacıyla bir grubun 
kurulması hususunda fikir birliği içinde oldukları, oluşturulacak gruba etkin iş bölümü içinde 
destek vereceklerini ifade ettikleri kanaatine varılmıştır denmektedir. 

Şimdi savcılığın suçlamalara temel delil olarak sunduğu bu toplantıyı irdeleyerek 
tespitlerimi sizlere arz edeceğim. Tamer Tatar belgelerinin yalnız askeri makamlar içinde 
soruşturmaya tabi tutulması çok ciddi bir eksikliktir. 

Genelkurmay başkanlığı batı çalışma grubu ile ilgili tüm belgeleri gönderdim 
demesine rağmen savcılığa gönderilen ilk parti belgelerde 7 Nisan ve 2 Temmuz 
genelkurmay general amiral toplantılarının kayıtlarına rastlanmıyor. Ne zaman ki Tamer 
Tatar'ın servis ettiği belgeler savcılık makamına ulaşıyor. Savcılık bir kere daha 
genelkurmaydan 18 Ocak 2013 tarihinde yeniden belge istiyor. Hem de istediği belgelerin bir 
örneğini de göndererek. Ilk parti de bulunmayan 7 Nisan sözde toplantı tutanağı her ne 
hikmetse bu kez bulunarak savcılığa gönderiliyor. Genelkurmay başkanlığı birinci parti batı 
çalışma grubu belgelerini gönderirken elindeki tüm belgeleri gönderdiğini belirtmesine 
rağmen bu belgelerin ilk parti gönderilen belgeler arasında çıkmamasının makul ve 
inandırıcı açıklamasının bulunması bu davanın tüm muhataplarının en önemli görevi 
olmalıdır. Birinci varsayım; Genelkurmay bu yeni belgeleri bilinçli olarak savcılığa ilk 
partide sunmamıştır. Bu olasılık çok açık bir kurumsal suç yaratacağından genelkurmayın 
bundan kurumsal bir yarar sağlaması söz konusu değildir. Ayrıca elindeki tüm belgeleri 
göndermiş bir kurumun bundan sadece çok sınırlı bir miktarını seçerek, cımbızlayarak, hem 



  

de Tamer Tatar'ın daha önce servis yapacağı tüm belgeleri büyük bir kahinlik içinde de 
önceden bilerek yalnız evet yalnız bunları savcılığa göndermemesi nasıl mümkün olabilir. Bu 
söylediklerim Tamer Tatar belgeleri konusunda savcılık makamında hala derin bir şüphe 
yaratmıyorsa benim görevim bunu yüce mahkemenin takdirlerine sunmaktan ibarettir. 

Ikinci olasılık, savcılığın ilk talebinde genelkurmayın bazı belgelerin varlığını 
gözden kaçırmış olmasıdır. Şayet bu olasılık mümkün olsaydı genelkurmay başkanlığı 
mutlaka, mutlaka bu hatasının gerekçesini savcılığa gönderdiği yazıda BÇG ile ilgili 
belgelerden bir kısmı ilk talebinizde sehven gönderilmemiş şeklinde bir özür ifadesi ile 
kayıtlara geçirirdi. Genelkurmayın gönderdiği son parti belgelerin kapak yazısında da böyle 
bir kurumsal hatanın kabulü izine de rastlanmamıştır. 

Üçüncü ve çok yüksek olasılık ise Tamer Tatar ile işbirlikçilerinin bu sahte belgeleri 
genelkurmay içinde uygun şekilde yerleştirdikten sonra savcılığın yeni belgeleri talep 
etmesidir. Üçüncü olasılığın neden gerçek durum senaryosu olduğunu şimdi tüm ayrıntıları 
ile açıklayacağım. Savcılık makamı tarafından istenen ve ilk anda bulunamayan bu 
tutanaklara Tamer Tatar'ın servisinden sonra ortaya çıkıyor. Bu yeni belgeleri savcılığa 
gönderirken genelkurmay başkanlığı kapak yazısında belgelerin doğruluğu ile ilgili çok 
yoğun kuşkuları olduğunu olabilecek en açık şekilde beyan etmekten de geri kalmıyor.

 Doğruluğu konusunda resmen ifade edilen bu kuşkulara rağmen bir tek bu belgeye 
delil olarak sarılan ve bu davada yargılanan onlarca kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis 
isteyebilen ve bu toplantı da yapıldığı iddia edilen sözde konuşmalarla tutuklanan ve 
özgürlükleri kısıtlananlar lehine delilde şüphe olduğu yönünde çok açık beyan olmasına 
rağmen neden savcılık makamı hala ikna olmuyor ve Tamer Tatar belgeleri ile ilgili 
soruşturma başlatmıyor. Üzerine gidilecek ve mutlaka gerçekliğinin ortaya çıkarılması 
gereken husus Tamer Tatar belgelerinin izi Türk silahlı kuvvetleri içinde ve daha da önemlisi 
dışında sürülerek hakikate ulaşmaktır. Çünkü bu belgeler Türk silahlı kuvvetleri ve batı 
çalışma grubuna illegalite yaratmak için yapılan büyük tasarımının malzemesi olma özelliği 
taşımaktadır. 

İddianamede bana atılı suçlar işte bu 7 Nisan tarihli sözde genelkurmay general 
amiral toplantısına katılmış olmamdan ibarettir. Benimle ilgili diğer 3 belge Refah Yol 
Hükümetinin istifa ettiği 18 Haziran 1997 tarihinden yani sözde suçun işlendiği tarihten daha 
sonraki tarihleri içerdiğinden ancak soru yöneltilirse bu belgelerle ilgili cevap vereceğim.

 Meşhur 7 Nisan toplantısı ile ilgili savcılığın delil olarak nitelendirdiği belgelerin 
neden delil olmadığını birazdan arz edeceğim. Görevin devamlılığı esastır bunun anlamı ise 
görevin bireye değil makama verilmesidir. Yani şayet genelkurmaydaki general ve amiraller 
batı çalışma grubunun sözde üst karar organı iseler ve şayet batı çalışma grubu ile 
genelkurmaydaki general ve amiraller arasında böyle bir sözde kurumsal ilişki söz konusu 
ise bu kurumsal ilişkinin batı çalışma grubunun varlık yılları olduğu iddia edilen 1995-2010 
yılları arasında da savcılık tarafından sunulan belgeler dışında somut delillerle mahkemenize 
sunulması gerekmez miydi. Savcılık 1995-2010 yılları arasında toplam 15 yıl sürdüğünü iddia 
ettiği batı çalışma grubunun üst karar organı olarak size sunduğu bu sözde üst yapı ile ilgili 
sadece 7 Nisan ve 2 Temmuz 1997 Tamer Tatar sahte belgeleri dışında hiçbir kurumsal 
devamlılık da sunamamış olması ancak bir şeyi ispat eder. Batı çalışma grubu Türk silahlı 
kuvvetleri içinde başbakanlığın 14 Nisan 1997 tarihinde yapılan, yayınlanan başbakanlık 
emri gereğince irtica ile etkin mücadele amacıyla kurulan, tamamen hiyerarşik yapı içinde 
görev yapan diğer benzer çalışma grupları gibi bir çalışma grubudur. Yaptığı çalışmaların 
tamamını önceleri milli güvenlik kurulu genel sekreterliğine, başbakanlıkta bu konu ile ilgili 
kurul oluştuktan sonra ise tamamen bu kurula rapor eden ve bu kurulun koordinasyon 
talimatları ile görev yapan batı çalışma grubunun nasıl suç işleyebileceğinin mantıklı bir 
açıklaması savcılık makamının yüce mahkemenin değerlendirmesine sunacağına inanıyorum. 

Mahkemenizde delil olarak sunulan 4 Nisan 1997 tarihli belgenin resmi ve doğru 



  

bir belge olduğu sayın Çevik Bir ve Sayın Çetin Doğan tarafından açıkça beyan edilmiştir. 
Hemen dikkatinizi çekmek isterim ki bu belge başbakanlığın irtica ile etkin mücadele 
konusunda yayınladığı 14 Mart 1997 tarihli emirden sonra yapılmış bir görevlendirmedir. 4 
Nisan 1997 tarihli belgede şu cümleler hemen dikkati çekmektedir. Harekat başkanlığı 
koordinesinde bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Çalışma grubunu j başkanlarının uygun 
göreceği personelin katılımı ile hergün toplanacak, günlük çalışma sonuçları genelkurmay 
ikinci başkanına salı ve cuma günleri arz edilecektir. Bunun türkçe tercümesi şudur; 
çalışma grubu kurulmuştur. Parantez içinde batı adını sayın ikinci başkan tarafından daha 
sonra verildiğini öğreniyoruz. Çalışma grubu j başkanlarının uygun göreceği personelin 
katılımı ile oluşacaktır. 4 Nisan 1997 tarihli emir bu kadar açık ve anlaşılırken savcılığın 
bundan nasıl başka bir yasa dışı oluşum çıkarabileceğini anlamak mümkün değildir. 

Şayet savcılığın iddia ettiği gibi genelkurmayda görevli daire başkanlarına batı 
çalışma grubu içinde kurumsal bir görev verilseydi, bu görevin 4 Nisan emrinde verilmesi 
kadar doğal bir şey olabilir miydi ama 4 Nisan emrinde sadece j başkanlarının uygun 
göreceği personelin bu çalışma grubunda görevlendirilmesi ibaresi vardır. 

Dikkatinizi hemen çekecek diğer önemli husus ise 4 Nisan belgesinin ve diğer tüm 
resmi batı çalışma grubu yazışmalarının sadece j başkanlarına adreslenmiş kişiye özel 
belge olmasıdır. Kişiye özel bir belge hakkında başkalarının bilgi sahibi olması söz konusu 
değildir. Kişiye özel gizli bir belge üçüncü kişilere resmen paylaşılmaz. Bu konu ile ilgili 
yetki ve sorumluluk devredilemez. Şöyle ki yeni bir makamın bu sürece dahil olması ancak 
proje sahibi makamın o kişiye resmen gizli kişiye özel listesine ve bunu hangi numaralı 
kopyalı belgenin kendisine gönderileceği ayrıca belirtilmesi gerekir. Bunun açık anlamı 
şudur; batı çalışma grubu çıkışlı gizli kişiye özel olarak isme adreslenmiş yazışma 
yapılmayanların ben de dahil olmak üzere batı çalışma grubu çalışmaları ile hiç bir bağı ve 
ilişkisi olamaz. 

Şimdi burada bir mantık sorgulaması daha yapmak gerekmektedir. Şayet batı 
çalışma grubu karar süreçlerinde genelkurmay başkanlığındaki daire başkanları da olsaydı 4 
Nisan emrinin yayınlanmasından 3 gün sonra yani 7 Nisan da yapılacak sözde general amiral 
toplantısına iştirak edecek tüm daire başkanlarına da bu yazının gönderilmesi gerekmez 
miydi? Şayet 7 Nisan'da o sözde toplantının yapılması planlansaydı 4 Nisan tarihli emirde 
böyle bir toplantının duyurusu tüm katılacaklara yapılmaz mıydı? 

Aynı şekilde 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu kuruluş emrini 
incelediğimizde de bu emrin sadece 7 Nisan general amiral toplantısına, sözde 7 Nisan 
general amiral amiral toplantısına hiçbir şekilde atıf yapılmadan kaleme alındığını 
görmekteyiz. 10 Nisan batı çalışma grubu emri yine kişiye özel belge olarak ve yine yalnız j 
başkanlıklarına adreslenmiş. Garip bir durum savcılık makamı iddiasına göre genelkurmay 
general amiral toplantısı 7 Nisan'da yapıldı ve bu toplantıya katılanlar batı çalışma grubunun 
kurulmasına iştirak ettiler ve batı çalışma grubunun üst karar organı gibi ve olarak harekat 
ettiler işte bu kadar. Ancak ne 4 nisan tarihli emirde böyle bir toplantının daveti var ne de 
10 nisan tarihli emirde 7 nisan tarihli sözde toplantıya referans yaparak 7 nisan tarihinde 
yapılan general amiral toplantısında alınan kararlar uyarınca şeklinde bir ilişkilendirme 
ibaresi var. Tabi bu garabetin devamı olarak 10 Nisan tarihli emrin dağıtım hanesinde batı 
çalışma grubu kurucusu ve üst karar organı sıfatı yakıştırılan daire başkanlarına batı çalışma 
grubu yazışmalarının bilgi için bile gönderme tenezzülünde dahi bulunmamışlar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri yazışma kayıt ve arşiv sistemi Türkiye'de en iyi olan devlet 
kurumlarından biridir. Bunu sağlamak için Türk silahlı kuvvetleri karargah hizmetleri 
yönergesinde yer alan usul ve kurallar büyük bir titizlikle uygulanır. Bu yönergenin ikinci bir 
bölümü ise bir toplantının hazırlık aşamasından toplantının yapılış şekline ve toplantı sonrası 
yapılacak işlemlere kadar her şeyin tüm ayrıntıları usulleri açıklanmaktadır. Bu yönergenin 
incelenmesinden de görüleceği üzere her toplantıdan sonra 3 belge ortaya çıkar. Bunlardan 



  

birincisi toplantı katılım tutanağıdır. İkincisi de toplantı tutanağıdır, üçüncüsü ise toplantı 
sonuç raporudur. Toplantı katılım tutanağı toplantıya katılanlar ile ilgili yegane resmi 
belgedir. Çünkü bir toplantı davet yazısında toplantıya davet edilen makamların doğrudan 
makam sahipleri çeşitli nedenlerle toplantıya katılamayabilir. Bu durumda kendisini temsilen 
bir temsilci görevlendirir. Işte bu nedenledir ki toplantıya katılım ile ilgili gerçek durum 
toplantı katılım tutanağı ile katılımcıların tespiti şarttır. Sayın savcının 7 nisan ve 2 Temmuz 
toplantılarına katılanların isimlerini yani toplantı tutanağını genelkurmaydan istemek yerine o 
dönemde genelkurmayda görev yapan general ve amirallerin isimlerini isteyip iddianamede 
de bu isimlerin tamamının toplantıya katılanlar olarak göstermesini nasıl açıklayacağız. 

Genelkurmayda çalışanların dış görev ve senelik izin dışında bir toplantıya 
katılmalarını mümkün kılmayacak pek çok neden olabilir. Yurt içi resmi görev, başka bir 
önemli toplantı, hastalık, şahsi mazeret, akla gelebilecek toplantıya katılamama 
gerekçelerinin var olabileceğini sayın savcılık makamı her nedense göz ardı etmiştir. 

Işte bu nedenledir ki bir toplantı davet yazısının dağıtım hanesindeki makamların 
toplantıya mutlaka katılmalarının mümkün olmayacağı gerçeğinden hareketle toplantı katılım 
tutanağı geliştirilmiştir. Bir toplantıya katılım ile ilgili kesin delil niteliği taşıyacak yegane 
resmi belge işte budur. Kaldı ki 16 yıl önceki bir toplantıya katılıp katılmamanın ispatını 
yapmak sanıkların değil savcının görevi değil midir. 

Yine aynı yönergenin Ek-Ç'sinde ise toplantı tutanağı örneği yer almaktadır. 
Savcılık makamı bu belgeyi genelkurmay başkanlığı gönderdi doğruluğu tartışılmaz şeklinde 
çok yanıltıcı bir tezi de ısrarla savunmaktadır. Ancak tüm mesele de işte budur. Genelkurmay 
başkanlığı 7 nisan belgesinin doğruluğu konusunda çok derin kuşkuları olduğunu hiç 
tartışılmayacak kadar açık bir kapak yazısıyla bildirmesine rağmen savcılık makamının bu 
belgeyi hala somut deliller olarak mahkemeye sunmasını anlamak gerçekten zordur. 

 7 Nisan'da Sayın Savcılığın sunduğu Tamer Tatar belgesine baktığımızda oradaki 6 
sayfanın içinde hiçbir tanesinde ne delik izi var, ne de tel zımba izi var. 1997 yılındaki bir 
belge bunun mutlaka dosyalanmış olması gerekir. 

Bu belgeler tamamen bunun genelkurmay başkanlığından istenmesinden çok kısa bir 
süre önce birleştirilmesine ve bir dosyaya konulmasına gerek dahi olmadan servis edildiği 
yere yerleştirilmiş olmasıdır. Bu ihtimal çok kuvvetli.

Tamer Tatar hiç tanımadığı iki kişiden Ahmet Yılmaz ve Eray Karabay'dan kurye ile 
ilgili belgelerin kendisine ulaştığını beyan etmiştir. Kendisi de bu belgeleri içinde ne 
olduğuna hiç bakmadan otomatik İstanbul Cumhuriyet Savcılığına teslim etmiştir. İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığı yine hiçbir ön inceleme yapmadan yıldırım hızıyla Ankara Cumhuriyet 
Savcılığına bu belgeleri iletmiştir. Buna paralel olarak bir operasyonda batı çalışma grubu 
için daha önce başlatılan ve kovuşturmaya gerek olmadığı sonucu tüm yasal süreçleri 
tamamlanarak bir daha dava konusu yapılamayacağı yönündeki hukuki engeli bu kez de 
müştekilerin şikayeti bahane edilerek dava açılır hale getirilmek üzere yapılmıştır. 

Ancak Tamer Tatar belgeleri açılıp içindekiler görüldüğünde ilk dikkati çekmesi 
gereken bunların gizlilik dereceli belgeler olmasıdır. Bir cumhuriyet savcısının bu durumda 
ilk yerine getirmesi gereken yasal sorumluluk belgeyi getirenler hakkında derhal gerekli 
soruşturmayı yapıp suç tespiti halinde de işlem yapmak değil midir ?

Yargıtay süreci başlayacak olan ergenekon davasında Mustafa Balbay gizli belgeleri 
ele geçirmekten 9 yıl, yasak belgeleri temin etmekten 2 yıl, Tuncay Özkan ise gizli belgeleri 
ele geçirmekten 7,5 yıl, yasak bilgileri temin etmekten ise 2 yıl 8 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Gizli belgeler ile ilgili bu kadar net hükümler yargı kararı olarak önümüzde 
dururken savcılık makamının bu gizli belgeler hakkında derhal ve resen işlem yapmamasını 
hukukta ne anlama geleceğini en yetkin şekilde değerlendireceğinizden eminim. 

 Tamer Tatar belgeleri genelkurmay başkanlığının da kuşkularını açıkça ifade ettiği 
gibi Türk silahlı kuvvetler karargah yazışma yönergesi ile en ufak ilgisi olmayan sahte 



  

olduğu kuşku götürmez belgeler olduğunu hem mantık hem de Türk Silahlı Kuvvetleri 
yazışma usulleri ile ilgili kanıtlarla çürüttüğümü düşünüyorum. Sonuç olarak batı çalışma 
grubu türk silahlı kuvvetleri emir komuta yapısı içinde kurulan ve kendisine verilen 
emirler doğrultusunda görev yapmış bir gruptur. Kuruluşu, kadrosu, çalışma şekli bu kadar 
açık ve resmen kayıtlara geçmiş ve Sayın Çevik Bir ve Çetin Doğan bu sürecinin başlama ve 
çalışmalarıyla ilgili talimatları Sayın Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın 
emirleri doğrultusunda verdiklerini açıkça mahkeme huzurunda ifade etmişken batı çalışma 
grubuna yasa dışı statü yaratmak için savcılığın gösterdiği çabaya anlam vermek mümkün 
değildir. Batı çalışma grubunu kuranlara Türk silahlı kuvvetleri içinde tüm hiyerarşik 
yapısıyla var olduğunu beyan etmişken buna genelkurmaydaki general ve amirallerden 
oluşan bir üst karar organı yaratma gayreti ve bunda da sahte Tamer Tatar belgesinden medet 
umma çabası hukuk adına çok talihsiz bir durumdur. Türk silahlı kuvvetlerinde komutanları 
ihtiyaç olduğunda astlarından görüş alabilir ama asla icazet almazlar. Bu nedenledir ki 
savcılık makamının çeşitli rütbelerdeki general ve amirallere bulaştırmaya çalıştığı cunta 
yapılanması tek kelime ile mesnetsiz ve hayal ürünüdür. 

7 Nisan-2 Temmuz toplantılarının yapıldığı ile ilgili derin kuşkuların mevcudiyeti 
hem genelkurmayın, hem kapak yazısında hem de şimdiye kadar yapılan savunmalardan açık 
şekilde ortaya çıkmıştır. General ve amirallerin batı çalışma grubunun daimi üst karar 
organıymış gibi adeta bir cunta formatı yaratma faaliyeti Tamer Tatar'ın servis ettiği sahte iki 
toplantı dışında belge sunamamakta, aslında savcılık makamı böylece kendi tezini kendi 
çürütür duruma gelmektedir. Savcılık batı çalışma grubu ile ilgili tüm yazışmaların gizli ve 
kişiye özel formatında yapılmış olup bunların aralarında benim de bulunduğum daire 
başkanlarına gönderilmemiş olmasını söz konusu sanıklar lehine değil, delil olarak 
mahkemenize sunmaktan imtina etmiştir. 

Nitekim Sayın Kenan Deniz savunmasında kendisine sorulan bir soru üzerine 
yazışma olmayan makamların batı çalışma grubu çalışmaları ile ilgisi yok demektir diyerek 
duruma açıklık getirmiştir. Savcılık makamı sahte bir belgede dağıtım hanesindeki 
makamların tamamını o toplantıya otomatik katıldığını peşinen kabul etmiştir. 
Genelkurmaydan bu toplantıya katılanların belgesini istemek yerine genelkurmayda o 
dönemde çalışan bütün general ve amirallerin listesini isteyerek iddianamesini bu varsayım 
üzerine odaklamıştır. Türk silahlı kuvvetlerin ilgili yönergesinden yapılan alıntılar karşı delil 
olarak mahkemenize bundan önce bol miktarda sunulmuştur. Bu belgelerin Türk silahlı 
kuvvetleri yazışma usulleri ile mukayese edilmesi sonunda açıkça görüleceği üzere 7 Nisan 
ve 2 Temmuz toplantıları hiçbir şekilde ve hiçbir yönü ile Türk silahlı kuvvetleri usulleriyle 
bağdaşmamaktadır. Savcılık suçun temel mesnedi olarak mahkemenize sunduğu bu 
toplantıların varlığını hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak somut delillerle değil gerçekle 
ilgisi olmayan bir cunta varsayımı üzerine oturtmuştur. Türk silahlı kuvvetleri içinde 
tamamen hiyerarşik emir komuta yapısı içinde kurulan ve varlığını sürdüren bir batı çalışma 
grubu aslen varken bunu sanal bir cunta gömleği giydirme gayreti, delilden suça ulaşmak 
yerine varsayımdan delil yaratmaktır. 

4 Nisan ve 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu emirleri 7 Nisan tarihli sözde 
toplantı ile ilgili en ufak bir atıf yapmayarak savcılığın tezini bir kere daha mesnetsiz 
kılmaktadır. 1996-1998 yılları arasında genelkurmay başkanlığında Yunanistan -Kıbrıs daire 
başkanı olarak görev yaptığım dönemde görev ve yetki talimatında yer alan görevler dışında 
hiçbir görev yapmadım. Sıralı sicil amirlerimden batı çalışma grubu çalışmalarına katılmam 
konusunda yazılı ve sözlü hiçbir emir ve talimat almadım. Bu dönemde yaptığım çalışmalar 
yurt içinde ve yurt dışında verdiğim bütün brifing ve sunumlar tamamen Yunanistan-Kıbrıs 
konuları ile ilgili olup bir iç tehdit olarak tanımlanan irtica ile mücadele konusu ile uzaktan 
yakından hiçbir ilgisi yoktur. Batı çalışma grubu yazışmalarının hiçbiri Yunanistan-Kıbrıs 
dairesine adreslenmemiştir. Batı çalışma grubuna gönderilen evraklar içinde dairemden 



  

çıkan hiçbir evrak yoktur. Sayın Çetin Doğan'ın savcılıktaki ilk ifadesindeki bir beyanı 
savcılık makamı tarafından aralarında benim de bulunduğum genelkurmay daire 
başkanlarının tamamı için suça esas teşkil eden delil olarak sunulmuştur. Sayın Çetin Doğan 
mahkemede yaptığı savunmada kendisine sorulan bir soru üzerine çok açık bir şekilde batı 
çalışma grubu çalışmalarına sadece evet sadece bu konu ile doğrudan ilgisi olan 10 Nisan 
batı çalışma grubu emrinde adı geçen daire başkanlarının katkısının olduğunu, diğer daire 
başkanlarının bu süreçle ilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir. Böylece savcılığın suça 
esas teşkil ettiğini iddia ettiği kanıt mesnetsiz kalmıştır. Savcılık makamı batı çalışma 
grubunun 1995-2010 yılları arasından illegal yapılanma içinde çalışmalarını sürdürdüğünü 
iddia etmektedir. Ancak batı çalışma grubunun 15 yıl boyunca üst karar organı olarak görev 
yaptığını iddia edilen general amirallerin yalnız 1997 yılında görev yapanların iddianamede 
yer vererek kendi tezinin ne kadar mesnetsiz olduğunu kendisi ispat etmektedir. Savcılık 
makamının Tamer Tatar belgelerinin tamamını genelkurmaya göndererek doğruluğunu neden 
teyit ettirmediğini cevabı açık bir soru olarak ortadadır. Tamer Tatar belgelerinde bu kadar 
çok şaibe ve keskin koku varken bu belgeler hakkında Tamer Tatar'ın beyanları ile yetinilip 
savcılık makamı tarafından resen bir soruşturmanın henüz başlatılmamış olmasını anlamak 
mümkün değildir. Tamer Tatar belgeleri ile ilgili askeri soruşturmaya paralel olarak sivil 
adli ve idari soruşturma başlatılmasında zaruret vardır. Batı çalışma grubunun irtica ile 
etkin mücadele konusunda başbakanlık müsteşarı başkanlığında kurulan takip ve 
koordinasyon kurulu çatısı altında sözde hukuk dışı faaliyetlerini 14 yıl sürdürdüğü iddiası 
bu kurulu ve dolayısıyla başbakanlığı da şüphe altına sokacak çok ciddi sonuçları olan ağır 
bir ithamdır. 28 Şubat sürecinin takip ve koordine etmek üzere kurulmuş bu kurulun tüm 
faaliyetleri bilinmeden yazışma ve tutanakları istenmeden bu dava sürecinin başlatılması 
davanın selameti açısından telafisi mümkün olmayan adli hatalara neden olabilecek vahim bir 
durumdur. Başbakanlık uygulamayı takip ve koordinasyon kurulunda görev yapan 
başbakanlık müsteşarları, kamu kurum ve kuruluşları ilgililerinin mutlaka tanık olarak 
dinlenmeleri gerekir. O dönemin en önemli tanıkları olan bu kişilerin dinlenmesini 
mahkemenizden talep ediyorum. Ben 7 Nisan ve 2 Temmuz 1997 tarihinde yapıldığı iddia 
edilen toplantılar zamanında genelkurmay başkanlığında Yunanistan-Kıbrıs daire başkanı 
olarak görev yaptım. Daha önce de arz ettiğim gibi batı çalışma grubu çalışmalarının hiçbiri 
içinde yer almadım. Bu beyanımın gerçek olduğunu hem birinci amirim olan Sayın Vural 
Avar hem de Sayın Çetin Doğan ve Sayın Kenan Deniz sorgulamaları esnasında mahkeme 
kayıtlarına teyiden geçirmişlerdir. 

Bu davada askeri disiplin ve emre mutlak itaat prensibi içinde bir çok kişi verilen 
emirleri yerine getirmekle suçlanıyor. Hem de 16 yıl sonra bile. Bu emrin yasa dışı olup 
olmadığı 2013 yılında açılan bu davanın konusu iken hem de batı çalışma grubu çalışmaları 
ile ilgili daha önce yaşanan yargı süreçlerinde benzer görevi yapan cumhuriyet savcıları 
kovuşturmaya mahal yoktur kararı vermişken şayet bu dönemde batı çalışma grubu içinde 
görev yapsaydım ben de şundan emin olunuz ki bu görevi yapmaktan hiçbir şekilde 
çekinmezdim. Çünkü askerlikte emir ve mutlak itaat kutsaldır ve tartışılmaz. Ama korkarım 
ki şayet iddianamede yorumlanan emir anlayışı bu mahkeme tarafından benimsenirse emrin 
gereğini yapmak iddianamede olduğu gibi emri verene değil emri icra edene fatura edilirse 
Türk Silahlı Kuvvetleri görev ve disiplin anlayışının içine konduğu tabutun son çivisi de 
çakılmış olacaktır. Türk silahlı kuvvetleri için emrin icrasında bu dava bir emsal niteliğinde 
olacağından her asker avukatına danışmadan hiçbir emri yapamaz duruma gelecektir. Çünkü 
bu davada tam 13 yıl öncesinde icra edilen emrin hesabı sorulmaktadır. Yüce mahkemenin 
türk silahlı kuvvetleri için bu çok hayati konuda ölme emrine vatan sağolsun diyerek gözünü 
kırpmadan koşan askerlerin avukatından hukuki görüş bekler duruma düşürmeyeceğine 
yürekten inanıyorum. Katıldığım iddia edilen bir tek toplantı ile ve toplantıda tek kelime 
etmediğim sahte tutanaklarda dahi görünür iken hükümeti cebir ve şiddet kullanarak görev 



  

yapamaz duruma nasıl getirmiş olabileceğim tamamen mesnetsiz bir husus olup şerefli 
meslek yaşamımın darbeci yaftası ile kirletilmesi ile eş anlamda olan suçlamaları şiddetle 
reddediyor ve beraatimi talep ediyorum."

"Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu bir yazı var, bu yazı üzerinde çok 
duruldu, işte tüm neredeyse birçok sivil kurumun veya Vali, Kaymakamların, Büyükşehir 
Belediye Başkanlarının hakkında bilgi toplanması ile ilgili bir belgeydi bu, yine bunlarla ilgili 
Bat. Ol. Bir. Rap., Bat. Ol. Gün. Rap. diye rapor sistemleri üzerinde konuşuldu, yine diğer 
bazı sanıklara da sordum, özellikle Altaç Atılan, Aydan Erol gibi sanıklara da sordum, sırası 
geldiğinde yine Erkan Yaykır ile ilgili savunmada da belki okumuş olacak, şimdi bu 
bahsettiğiniz deprem sonrası dönemde bu faaliyetler yapılmış, şimdi Erkan Yaykır'ın yine bu 
şekilde Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan bazı kasetlerinin çözümleri var, orada da 
birçok sivil şahıs hakkında ciddi şekilde bilgi toplandığı anlaşılıyor, yani bu anlamda 
soruyorum, yani bir taraftan diyorsunuz ki işte çok önemli bir yıkım olmuştu onunla 
uğraşıyorduk, fakat bir taraftan da belgelere baktığımızda o tarihlerde bu tür birçokta faaliyet 
var, ne diyorsunuz bu konuda?"

 "Benim söyleyeceğim şey şu; çok samimi şekilde o dönemde yaşadıklarımız ve 
önceliklerimiz nedeniyle bunu hatırlamadım, ikincisi, bununla ilgili faaliyetlerin şayet bunun 
emri varsa sürdürülmesi doğaldır, çünkü bir yerde emrin gereğini yerine getirmek karargahın 
çalışma fonksiyonlarından bir tanesidir, ama hatırlamadığımı beyan ettim, dolayısıyla böyle 
bir emir varsa onunla ilgili çalışmalar sürmüş olabilir."

"Bu başka bir soruşturma kapsamında yapılan bir arama sonucunda bulundu bu 
belgeler, 2 sivil savcı ve 1 askeri savcı ve subayların gözetiminde yapılan bir arama 
sonucunda Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesinin zemininde bazı torbalar 
içerisinde bulundu, şimdi siz daha önce bazı belgelerin özellikle Tamer Tatar'ın ibraz ettiği 
bazı belgelerin bazı şahıslar tarafından Genelkurmay Başkanlığına yerleştirilmiş 
olabileceğini veya konmuş olabileceğini belirttiniz, şimdi bu Gölcük Donanma 
Komutanlığında bulunan belgeler, kasetler bu saklanma işlemi konusunda bazı şüpheler 
uyandırıyor, yani bu şekilde bir saklanma şekli normal mi veya işte Gölcük Donanma 
Komutanlığında bu belgeler nasıl saklanıyordu?"

"Ben o belgelerin orada normalde hiçbir zaman torbalar içinde herhangi bir hani 
zemin sisteminin altında yerleştirilmesinin usule uygun bir yerleştirme modeli olduğunu 
düşünmüyorum, ama benden sonraki arkadaşlar ya da benim dönemimde yer imkanların 
sınırlı olduğu için böyle bir yöne gitmiş olabilirler, ama bu sağlıklı bir arşivleme veya 
dosyalama sistemi değildir, onu ifade edebilirim."

"Başbakan Erbakan'ın imzaladığı belgeye baktığımız zaman Erbakan'ın zamanında 
kurulan bir kurul var, daha doğrusu komisyon ismi; Uygulamayı İzleme ve Koordinasyon 
Komisyonu.Daha sonraki hükümet zamanında kurulan ise; Uygulamayı Takip ve 
Koordinasyon Kurulu, aralarında isim bakımından bir fark var. Erbakan zamanında kurulan 
teşkilatla ilgili sürekli izleme merkezi var, Başbakan Erbakan zamanında kurulan uygulamayı 
izleme ve koordinasyon komisyonunun ilk toplantısını 20.05.1997 tarihinde yapacağı ve 
rapor hazırlayarak raporu ayın 25'ine kadar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 
bildireceği yazılıyor, dosyaya baktığımız zaman bu Başbakan Erbakan zamanında kurulan 
komisyonu herhangi bir çalışması ile ilgili belgeye rastlamıyoruz, bu toplantının yapılıp 
yapılmadığı, komisyonun çalışıp çalışmadığı daha sonraki uygulama, Mesut Yılmaz 
hükümeti zamanındaki uygulamada yapıldığı gibi BÇG'den buraya evrak gönderilip 
gönderilmediği konusunda sizin bilginiz var mı?" 

"Ben bu çalışmanın içinde hiçbir şekilde olmadım."
 "Bu belgenin 5-A maddesine baktığımız zaman deniyor ki; yaşanan sorunun özünde 

irticanın devletin bir kısım unsurlarının desteği ve göz yumması ile mesafe katetmesi 
bulunmaktadır, yani devlet unsurları derken hükümetin bazı unsurlarının irticaya destek 



  

verdiği tespiti yapıldıktan sonra sorun bir yanı ile siyasi iktidar meselesidir deniyor, burada 
belgenin hükümetin faaliyetlerini hedef aldığını düşünüyor musunuz?"

"O belge bana intikal etmedi." 
"28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu Kararına ek gösterilen 18 maddenin nasıl 

hazırladığı noktasında bilginiz var mı?"  "Cevap vermiyorum."
 "14.03.1997 tarihli Başbakanlık direktifi iddia edilen belge ile ilgili ki daha önce 

sanık avukatlarından birisi de Batı Harekat Konseptinin mahiyeti ile bu direktifin aynı 
olduğu iddiasında bulundu, bu Başbakanlık direktifi bilgi ve gereği için Genelkurmay 
Başkanlığına gönderildiğine dair bir bilginiz var mı?"

"Muhatabı ben değilim, cevap vermiyorum."
 "5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu emir Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığının alt birliklerine gönderilmiş ve sanığın Donanma Komutanı 
Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı 99 tarihinde de yürürlükte olduğu anlaşıldığına göre bu 
emirden bilgisi var mıdır, buna ilişkin hangi işlemleri yapmıştır?"

"Muhatabı ben değilim, cevap vermiyorum."

76.C. SANIK MUSTAFA ÖZBEY MÜDAFİ AV. FETHİ ÖZTÜRK'ÜN 
SAVUNMASI

 "Savunmama başlarken ilk celselerde tartışılan bir hususu tekrar gündeme getirmek 
istiyorum, çünkü tüm atfedilen fiiller bunlara göre değerlendirilecek ve savunmalar bunlar 
üzerine oturtulacaktır, nedir bunlar? Suç tarihidir, iddianamede sözde amaç suçun tarihi 
verilmiyor ve sadece 8 Temmuz 96 tarihi başlangıç olarak kabul ediliyor, tensip zaptı, suç 
tarihi olarak 28 Şubat 1997'yi kabul ediyor, hükümet ise 18 Haziran 1997'de istifa ediyor, 
ancak duruşmalar sırasında biraz da müşteki şikayetlerine bağlı olarak ve hatta bazı 
şahısların yorumlarına bağlı olarak suç tarihi 8 Temmuz 1996'dan çok önceye götürülüyor, 
sonrasını ise neredeyse 2010 yılı sonuna kadar uzatıyor, suçun tamamlanma tarihi çok 
önemli çünkü öncesindeki hazırlık hareketleri doktrin, öğreti ve içtihatlara göre 
cezalandırılmıyor, iddianame amaç suç tarihini belirlemediğine göre suçun tamamlanma 
tarihi bilinmediğine göre iddianameyi esas alırsak ki, almak zorundayız, biz neyi tartışıyoruz, 
suç kabul edilmemesi gereken fiilleri tartışıyoruz neden? Tensip zaptını esas alırsak 28 Şubat 
97 tarihinden önceki fiilleri neden tartışıyoruz, bunlar suç teşkil eden cezalandırılabilecek 
fiiller değil, 28 Şubat tarihi amaç atılı suçun tamamlanma tarihi ise bu tarihten sonraki 
fiilleri neden tartışıyoruz, bu fiiller tamamlanmış suça iştirak ve katılma olmayacağına göre 
cezai sonuç doğurmayacak, ancak kendileri ayrı bir suç oluşturuyorsa o bakımdan ceza 
yargılamasına muhatap olacaktır,  hükümetin istifa tarihini esas alırsak o halde de 18 Haziran 
1997 tarihinden önceki fiiller hazırlık hareketleri niteliğinde olacağından cezaya konu 
olmayacaktır, söz konusu tarihten sonraki fiiller ise tamamlanmış suç iştirak olmayacağından 
yine bu davanın konusu olmayacaktır.

İddianamenin önemli bir bölümünün dayanağını meclis araştırma komisyonu raporu 
teşkil etmektedir, şurası gayet açıktır ki; komisyon raporu hukuki bir metin değil, politik bir 
metindir, dikkatlice okunduğunda mecliste üyesi bulunan her partinin görüşlerini bir ölçüde 
yansıtmaktadır, bu rapordan etkilenmek bu davayı doğru yolda götürmeyecektir, tabi ki 
Araştırma Komisyonuna sunulan belgeler mahkemede inceleme konusu yapılacaktır, buna 
söylenecek herhangi bir şey yok.

Müvekkil Mustafa Özbey malum Türk Ceza Kanununun 147. maddesindeki suç ile 
yargılanmaktadır ve suçlanmaktadır.Mustafa Özbey 96-98 tarihleri arasında Genelkurmay 
Başkanlığında Yunanistan - Kıbrıs Daire Başkanı olarak görev yapmıştır, Mustafa Özbey 
yeni kurulan bu dairenin kurucu daire başkanıdır, Yunanistan - Kıbrıs Dairesinin de daire 
başkanı olarak görevleri ek olarak sunuldu, bunlar Genelkurmaydan yazılı olarak alınmış 



  

ıslak imzalı olan belgelerdir, müvekkil Mustafa Özbey'e atılı şahsı fiiller ise özet olarak; 7 
Nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen sözde toplantıya katılmak, 2 Temmuz 97 
tarihinde yapıldığı iddia edilen toplantıya katılmak, Gölcük'te Donanma Komutanlığından 
yapılan aramada ele geçirilen belgelerde Donanma Komutanı Kurmay Başkanı 
Tümamiral Mustafa Özbey olarak şüphelinin imzasına açılan ancak imzalanmamış olan 
Ekim 99 tarihli takip ve kontrol altında tutulan personel konulu belge yine Gölcük'te 
Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen belgeler içinde bulunan ve 
Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Mustafa Özbey olarak şüphelinin 
imzasına açılan ancak imzalanmamış olan takip ve Nisan 2000 tarihini taşıyan takip 
kontrol altında tutulan personel konulu belgedir, her ne kadar iddianamede atılı suçun 
tamamlanma tarihi belirtilmemiş ise de; gerek iddianame ve gerekse olayların gelişimi itibari 
ile bizce atılı amaç suç 18 Haziran 1997 tarihinde Refah Yol Hükümetinin istifası ile 
tamamlanmış bulunmaktadır, yukarıda B, C ve D fıkralarında yer alan, beyan ettiğim 
müvekkile atılı suçlar hakkında Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi amaçlı olması, mesnet belgelerin delil niteliği 
taşımaması, rapor içeriklerinin 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununda suç olarak 
tanımlanmamış olmaları, benzeri türdeki raporlara imzası açılan ve iddianamede de ismi 
geçen diğer görevlilerin tanık olarak dahi dinlenmemesi ve de en önemlisi atılı amaç suçun 
tamamlanma tarihinden sonraki fiilleri kapsaması nedeniyle bu aşamada bu konularla ilgili 
savunma yapmayacağız.

 7 Nisan 97 tarihinde yapıldığı iddia edilen toplantıya katılmakla ilgili beyanlarımı 
sunuyorum, İddia Makamı 7 Nisan 97 tarihli toplantıyı Tamer Tatar isimli şahsın 19 Aralık 
2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği belgeler arasında bulunan 7 Nisan 
97 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı başlığı altındaki sözde toplantı 
tutanağına dayandırmaktadır, bizden önce birçok sanık ve özellikle sanık Şevket Turan ve 
müdafi Av. Akın Şenol ile sanık Köksal Karabay savunmalarında Genelkurmay 
Başkanlığından yapılan toplantılarda takip edilmesi gereken usullerle tutulması gereken 
kayıtların nasıl olması gerektiğini Türk Silahlı Kuvvetleri Karargah Hizmetleri Yönergesi 
Esaslarına göre detaylı bir şekilde açıklamışlardır.

Tutanak söz konusu yönergeye uygun değildir, toplantıyı düzenleyen karargah 
ibaresi yoktur, tarih yanlış yerdedir, toplantı belgesinde yer alan konuşmacıların görev, 
isim ve rütbelerinde yanlışlık vardır ve kiminde sadece ad, kiminde soyad, kimide ise 
görevler yazılmış, bazıları tamamen küçük harf, bazıları ise kısaltılmış isim ve görev 
unvanları ile yazılmıştır, belge tamamen gelişi güzel yazılmıştır, bu tür toplantılarda en 
kıdemsizden başlayarak görüş beyan edilmesi gerekirken ve aynı başkanlık veya daireden 
daha kıdemli bir üst varken veya J Başkanı veya Daire Başkanı varken, astların söz alması 
ve fikir beyan etmesi Genelkurmay ve askeri teamüller dışı iken bu tutanakta bu gibi 
kurallara uyulmadığı görülmektedir, bu durum hem yönergeye ve hem de usul ve 
teamüllere aykırıdır, toplantıya katılanların tek tek isimleri ve görev unvanları bulunması 
gerekirken bunlar belgede görülmemektedir, toplantıya katılanların tutanakta imzaları 
yoktur, tutanağın kim tarafından tanzim edildiği belli değildir.

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 18 Ocak 2013 tarihli 
yazısına cevap olarak gönderdiği 30 Ocak 2013 tarihli yazıda ilgi yazı ekinde bulunan 
yazının orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin mevcut olduğu 
tespit edilmiş ve yazı sureti EK-A'da gönderilmiştir demektedir, sanık Köksal Karabay vekili 
Av. Çağrı Ayhan Şenel'in 27 Ağustos 2013 tarihli yazısı üzerine Genelkurmay Başkanlığınca 
verilen 11 Ekim 2013 tarihli cevapta ki bu cevabın 3. maddesinde ilgi Ç ile Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanağının yazı ekinde 
kopyası gönderilerek bu yazının imha edilmiş ise imha tutanağının bulunup bulunmadığının 
istenmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda Genelkurmay Genel Sekreterliği kayıtlarında 



  

imzasız ve orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan ilgi Ç yazı ekindeki 
belgenin aynısı olan tutanak tespit edilerek ilgi D yazı ile gönderilmiştir, söz konusu yazı ilk 
kez Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilmeyip, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
yazısının kopyasını ekleyerek sorması üzerine yapılan araştırmada bulunduktan sonra 
özellikleri de belirtilerek gönderilmiştir denmektedir, yukarıda zikredilen iki yazıdaki 
müşterek ifadeler tutanağın bulunan kopyasının imzasız ve orijinal veya tıpkı çekim olup 
olmadığının anlaşılamamasıdır.

Bu durumda öncelikle Savcılık Makamının böyle tartışmalı bir belgenin 
doğruluğunu kanıtlaması gerekirdi, müvekkilin savunmasında uzun ve detaylı açıklamasında 
da belirttiği gibi muhtemelen kasten yapılmamıştır, çünkü belgenin düzmece olduğu ve bir 
şekilde Genelkurmay Genel Sekreterliğine sonradan sokulduğu büyük olasılıktır, söz konusu 
tutanağın orijininin araştırılması gözden kaçırılmışsa ihmaldir, neredeyse iddianamenin 
temel dayanağı olan delil çok zayıflayacaktır, kasten araştırılmamışsa o zamanda suç teşkil 
edecektir, zira bu belge gerekçe gösterilerek birçok kişi hürriyetinden mahrum edilmiştir, bu 
yargılamada söz konusu belge adeta yargılamanın kaderini belirlemektedir, o halde çok 
dikkatli bir şeklide sahihliğinin ortaya konması gerekirdi, bu davada sahte belge yargılaması 
yapılmamaktadır, bir duruşmada Sayın Savcı da bunu ifade etmiştir, ancak sahte olduğu, yani 
sonradan oluşturulduğuna dair büyük şüpheler duyulan bir belgeyi dayanak yaparak önemli 
suçlamalar isnat edilmektedir, öyle ise belgenin asıl veya kopya ve fakat doğruluğu 
muhakkak test edilmeli, soruşturulmalı ve isnatlar buna göre yapılmalıydı, bu belgeleri veren 
Tamer Tatar mutlaka detaylı bir şekilde sorgulanmalıydı, öte yandan Tamer Tatar birçok gizli 
belgeyi yetkisiz şekilde ele geçirmiştir, Tamer Tatar hakkında bu yönden de hukuki 
işlemlerin başlatılmaması ayrı bir eksikliktir ve dikkat çekicidir, savcılık makamının bu işi 
yapmak için ne beklediğini anlamakta zorlanıyoruz.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 14.10.2003 tarihli kararında resmi belgenin güvenilir 
ve hukuki bir değere sahip olması için aşağıda açıklanan özelliklere sahip olması gerektiğini 
karar bağlıyor, resmi belgenin aslı resmi memur tarafından ilk olarak meydana getirilmiş 
nüshalarıdır, suret ise aslın tam bir örneğini ifade eder, ancak teknik hukukta suretin daha 
dar bir anlamı vardır, bu anlamda suret; resmi bir daire veya noterlikte saklı bulunan bir 
resmi varakanın aslında tamamen ve kelimesi kelimesine uygun bulunan ve bu uygunluğu 
yetkili memur tarafından onaylanan belge anlamına gelir, bu itibarla burada söz konusu olan 
suretin şu nitelikleri taşıması gereklidir; yetkili memur tarafından düzenlenmiş olmalı, 
suretin aslına uygun olduğu memur tarafından onaylanmış bulunmalı, asıl mevcut ve resmi 
bir daire veya noterlikte saklı olmalı, suretin aslına uygunluğunu onaylayan memur tasdik 
hususunda yetkili bulunmalıdır.

 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bu içtihadı bağlamında 7 Nisan 97 tarihli toplantı 
tutanağı hangi özellikleri taşıyor, bunların hiçbiri yok, en başta kimin tarafından 
düzenlendiği belli değil, imzasız evrak ve belge niteliklerine sahip değil, orijinal olup 
olmadığı belli değil, açıkça aslı ortada yok, kopyası ise yukarıda belirtilmiş olan usullere 
uygun olarak onaylanmış değil, bu şekli ile tutanağın delil olarak kabulü mümkün değildir 
ve buna istinaden hiç kimseye suç isnat edilemez ve hüküm kurulamaz, fotokopi ile dahi, 
onaylanmamış fotokopi ile dahi hüküm kurulamayacağı konusunda gerek Yargıtay Ceza 
Genel Kurulunun gerekse ilgili ceza dairelerinin ve hukuk dairelerinin onlarca kararı da 
bulunmaktadır.

  7 Nisan 97 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı tutanağın 
olarak düzenlemiş olduğu iddia edilen belge doğruluğu konusunda bu kadar büyük şüpheler 
taşıyor ve şüpheler giderilemiyorsa ki giderilemiyor, bu belgenin Ceza Hukukunun şüpheden 
sanık yararlanır prensibi çerçevesinde sanıklar aleyhine delil olarak kullanılması da mümkün 
değildir, Yüce Mahkemenin bunu hassasiyetle dikkate almasını talep ediyoruz.

Batı Çalışma Grubunun kurulması ile de ilintilendirilen ve 7 Nisan 97 tarihinde 



  

yapıldığı iddia edilen toplantıya Mustafa Özbey katılmamıştır, gerek Çevik Bir ve gerekse 
Çetin Doğan tam olarak hatırlamamakla birlikte Batı Çalışma Grubunun kurulması ile ilgili 
toplantının muhtemelen 3 Nisan'da yapılmış olabileceğini ifade etmişlerdir, bu tarih akla daha 
yakın ihtimaldir, zira Batı Çalışma Grubunun kurulması konusundaki emir ikinci başkan 
Orgeneral Çevik Bir imzası ile 4 Nisan tarihinde yayınlanmıştır, dolayısı ile emir 
yayınlandıktan sonra Batı Çalışma Grubunun kurulması ile ilgili toplantı yapılması hem akla 
hem de hayatın olağan akışına uygun değildir, hazırlık soruşturmasında Çetin Doğan'ın 
toplantılara katılanlar görevlerinin gerekleri olarak Batı Çalışma Grubunda çıkan 
emirlere katkıda bulunmuşlardır ifadesi muaciyesinde müvekkilim Mustafa Özbey'de 
suçlanmaktadır, müvekkilin görevi Yunanistan - Kıbrıs Daire Başkanlığıdır, bu dairenin Batı 
Çalışma Grubu ve faaliyetleri ile hiçbir ilgisi yoktur, sorgulamalar sırasında da Çetin Doğan 
müvekkilin çalışmalara herhangi bir katkısının olmadığını ve görev almadığını açıkça beyan 
etmiştir, yine aynı şekilde o dönemde müvekkilin ilk amiri olan J-5 Başkanı Vural Avar da 
Mustafa Özbey'e BÇG ile Batı Çalışma Grubu ile ilgili bir görev vermediğini sarahatle 
ifade etmiştir, bu nedenle Mustafa Özbey'in Batı Çalışma Grubu ile ilgili emirlere ve 
faaliyetlere katkıda bulunduğu iddiası da yersizdir ve doğru değildir, Mustafa Özbey'in 
toplantıya katıldığı Genelkurmay Başkanlığının 17 Ocak 2013 tarihli Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı yazısına cevaben yazdığı 28 Ocak 2013 tarihli yazıyı ile bildirdiği 7 Nisan 97 
tarihinde Genelkurmay Başkanlığın Karargahında görevli general amiral listesinde 
çıkarıldığı anlaşılmaktadır, Mustafa Özbey'in 7 Nisan 97 toplantısına katıldığını teyit 
edecek, toplantıda beyanda bulunduğuna dair sözde toplantı tutanağında dair somut bir 
ifade yoktur, ancak Ceza Hukuku genelleme ile değil somut olgulara dayanmak 
zorundadır, böyle bir genel katılım ifadesi katılım doğrulamaz, bu listenin savcılığın sorusu 
üzerine ve yönlendirmesi ile sadece o tarihte Genelkurmay Başkanlığında görevli general ve 
amirallerin isimlerinin bildirildiği Mustafa Özbey'in söz konusu toplantıya katıldığına dair 
çok küçük bir şüphe dahi olsa Ceza Hukukunda şüpheden sanık yararlanır genel kurula 
karşısında Mustafa Özbey'in toplantıya katılmadığını kabul etmek gerekir, kaldı ki 28 Şubat 
97 tarihi ve sonrasında çıkarılmış olan gerek doğruluğu kabul edilmiş olan belgeler ve 
gerekse Batı Çalışma Grubu Konsepti ve Batı Eylem Planı gibi servis edilen ve varlığı 
kuşkulu olan belgelerde dahi Mustafa Özbey ve başında bulunduğu Yunanistan - Kıbrıs 
Dairesi ile ilgili herhangi bir görev verilmemiş ve ilişki tesis edilmemiştir. 

Mustafa Özbey Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri içinde bulunmamış, hiçbir rolde 
üstlenmemiştir, iddianame içinde de bu yolda açık bir isnat olmadan suç atfedilmektedir, suç 
atılmaktadır, iddianamenin yine kendi ifadesinde de belirtti, 581 ve 620. sayfalarında Batı 
Çalışma Grubunun nasıl teşkil edildiği ve çalıştığı hakkında detaylı bilgi mevcut, Batı 
Çalışma Grubu Genelkurmay Harekat Başkanlığı bünyesinde diğer başkanlıklardan geçici 
olarak görevlendirilen personelin katılı ile teşkil edilmiş olup her gün çalışmaktadır, ayrıca 
yine dosyalar içerisinde delil dosyaları içerisinde ve iddianamede de yer alan ve 
iddianamede belirtildiği üzere bu toplantılara kimlerin katıldığı ve haftada 2 kez toplandığı 
değerlendirmesi vardır ve bunlar alınacak olan tedbirleri belirlemektedirler bu toplantılarda, 
burada da görüleceği üzere ne listedeki burada biraz evvel belirttiğim gibi Harekat Başkanı, 
Genelkurmay İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanı, Psikolojik Harekat Daire Başkanı, İç 
Güvenlik Harekat Daire Başkanı, Genelkurmay Adli Müşavir ve Basın Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı temsilcileri, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat 
Başkanlığı veya temsilcileri ve Milli Güvenlik Kurulu temsilcisi yer almaktadır, bunlar 
bakıldığında ve değerlendirildiğinde Mustafa Özbey'in Yunanistan - Kıbrıs Daire Başkanı 
olarak bu grupta daimi veya geçici de olsa görev alması söz konusu olmadığı açıkça 
belirlenmektedir.Çetin Doğan'ın açıklamalarına istinaden toplantıya katılanların kendi 
alanlarında katkıda bulundukları belirtiliyor, bu ifadeler oldukça global ve genel 
ifadelerdir,Çetin Doğan mahkemeniz huzurunda verdiğiniz ifade de üzerini vurgulayarak 



  

katkıda bulunanların BÇG ile ilgili daire başkanları olduğunu belirtmiş, ayrıca BÇG de 
görevli olduğunu ifade eden Kenan Deniz, İdris Koralp, Ünal Akbulut ve Ruşen Bozkurt Batı 
Çalışma Grubunda görevli olanların 15-16 kişiyi geçmediğini, müvekkilim Mustafa Özbey'in 
Batı Çalışma Grubunda herhangi bir görev ve faaliyeti olmadığını ifade etmişlerdir, Mustafa 
Özbey sözde toplantıya katılmak ve hükümetin görevden alınması veya görevini yapmasının 
engellenmesi sözde suçun amacına ulaşmasını mı sağlamıştır? Mustafa Özbey söz konusu 
toplantıya katılmasaydı ki biz katılmadığını ifade ediyoruz, katıldığı iddiasını kabul 
etmiyoruz, hükümetin ıskatı söz konusu olmayacak mıydı? Bunun cevabı Mustafa Özbey'in 
toplantıya katılmasının sonuca hiçbir etkisinin olmayacağıdır, o halde de katıldığını kabul 
etmediğimiz etkisiz bir fiil için Mustafa Özbey'e ceza verilemez, fiilin iştirakten dolayı 
cezalandırılabilmesi için asıl fiille doğrudan ilişkin olması lazımdır, açık bir ifadeyle bir 
şerikin hareketi gerçekleşmediği takdirde sonuç meydana gelemeyecekse o hareketin 
nedensel bir değerde olduğundan şüphe edilemez.

Batı Çalışma Grubu Çalışma Merkezine kimlerin gireceği ve girmeye yetkili 
olduğuna dair iddianamede yeterli açıklıkta bilgi mevcuttur, bir kısmı sonradan 
oluşturulduğu ifade edilen belgeler olsa dahi bunlar arasında Mustafa Özbey yoktur. 
Müvekkil Mustafa Özbey Batı Çalışma Grubu üyesi değildir, Batı Çalışma Grubunun nasıl 
teşkil edileceğine dair emir, biraz evvel arz ettiğim üzere Çevik Bir imzası ile yayınlanmıştır 
ve burada da Mustafa Özbey'e herhangi bir görev verilmemiştir ve Batı Çalışma Grubu da 
Genelkurmay Harekat Başkanı Başkanlığında ve Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi 
Başkanlığı Koordinatörlüğünde çalışmak üzere teşkilatlanmıştır,sayın Savcı duruşmalar 
süresince Batı Çalışma Grubunun Genel Kurmay Başkanlığında özel bir teşkilatlanma içinde 
olduğunu üst kurulu bulunduğunu iddia ederek bu kurula Genelkurmay Başkanlığına bağlı 
bütün general ve amiralleri dahil etme gayreti içindedir, delil klasörleri içindeki belgelere 
göre böyle bir üst kurul vardır, 8. klasör imaj 140, ancak bu kurul Sayın İddia Makamının 
ispatlamaya çalıştığı gibi J Başkanları ve Daire Başkanlarını kapsayan bir kurul değildir, 
Harekat Başkanlığında Kuvvet Komutanlıkları temsilcileri ve diğer temsilcilerden oluşan bir 
kuruldur, bunun ötesinde Başbakanlık uygulamayı takip ve koordinasyon kurulunun nasıl 
çalıştığına dair açıklamalarda Batı Çalışma Grubu faaliyetleri altında yer alan belgede yer 
almıştır belirtilmiştir.

Başbakanlık Uygulama Takip Koordinasyon Kurulu ise Başbakanlığın 28 Kasım 
1997 tarihli talimatı ile kurulmuş, bilahare takip eden hükümetler döneminde de örneğin 4 
Şubat 99 tarihli İlçe Merkezi Denetim Talimatı, yine 4 Şubat tarihli 98 tarihli kamu personeli 
kılık ve kıyafet genelgesi ve takip eden genelgeler yayınlanmış ve bu genelge ve talimatlar 14 
Aralık 2010 tarihinde çıkarılan 2010/27 sayılı genelgeye kadar yürürlükte kalmıştır, diğer 
taraftan Refah Yol Hükümeti döneminde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Milli 
Güvenlik Kurulu Kararları ve bunlara ilişkin bakanlar kurulu kararları ve Başbakan 
tarafından bu aynen oradaki ifadedir, cümle düşüklüğü varsa da oraya aittir, kararları ve 
Başbakan tarafından onaylanan planlar gereğince bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarında 
ve illerde yapılmakta olan uygulamaları yerinde görmek, yönlendirici ve koordine edici 
işbirliğinde bulunarak gerek ilgi A kanunun 14'üncü , 2495 sayılı kanun ve ilgi B 
yönetmeliğinin 18'inci maddesi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliği 
gereğince Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya görevlendireceği personel 1997 yılı 
içinde Başbakan adına tetkik gezileri yapmakla yetkili kılınmıştır ifadelerini içeren talimat, 
Sayın Başbakan Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan imzası ile çıkarılmış, gezi sonuç 
raporu hazırlanması istenmiş, bu raporlarda belirtilen hususlar hakkında bakanlık, kurum ve 
kuruluşlarca yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında Başbakanlığa, Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğine, Valilikleri ve ilgili makamlara sağlanan gelişmelere paralel 
olarak bilgi verilmesi emredilmiştir,

Bu emir ve genelgelerden görüleceği üzere gerek Refah Yol ve gerekse sonrasında 



  

kurulan hükümetler 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kararlarını zorla kabul etmedikleri gibi 
uygulamaları açısından da ilçelere kadar uzanan uygulama, denetim ve raporlama zincirini 
kurmuşlardır, yukarıda belirtilen talimat ve emirler incelendiğinde Batı Çalışma Grubu 
faaliyetleri içinde olduğu iddia edilen çalışmaların hukuki zemini de kendiliğinden ortaya 
çıkacaktır, öte yandan Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin 11 Ağustos 2005 tarihinde medyada 
yer alan haberlere göre Başbakanlık Uygulama Takip Koordinasyon Kurulunun 2003 yılı 
başından Temmuz 2005 itibari ile 29 kez toplandığını belirtmiş, çalışmaların dosya bazında 
olmadığını kaydederek kurulun görev alanı içerisine giren konularda her türlü tedbirin 
alınmasını sağladığını açıklamıştır, devletin güvenlik ile ilgili kuruluşların rejim aleyhtarı 
irticai faaliyetlerle mücadele konusundaki tespit ve değerlendirmelere devam ettiğini ve 
kurulun kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtmiştir.

Fişleme fiillerinin 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununda suç olmamasına karşın 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suç teşkil ettiği dikkate alındığında bu kanunun yürürlüğe 
girdiği 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren Başbakanlık uygulama takip koordinasyon kurulu 
ve ilgili bakanlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılan işlemlerin suç teşkil ettiğini ve 
bunun savcılıklarca dikkate alınarak soruşturulması gerektiğini düşünüyoruz, söz konusu 
karar ve fiillerle ilgili olarak neler yapılacağını herhalde bundan sonra göreceğiz.

 Refah Yol Hükümeti zamanında daha açık bir talimat verilmediği iddia edilerek 
Batı Çalışma Grubu faaliyetleri yasa dışı olarak kabul edilse dahi daha sonraki hükümetler 
döneminde kurulan Başbakanlık Uygulama Takip Koordinasyon Kurulu ve emirler dikkate 
alındığında gerek 765 sayılı Mülga Türk Ceza Kanununun 2'inci ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 7'inci maddesinden hareketle ki malumunuz burada önceden suç olarak kabul 
edilmiş bir fiilin daha sonra çıkan yasa ile suç olmaktan çıkarılması halinde önceden alınmış 
olan cezalar tümü ile ortadan kalkıyor ve takip eden, devam etmekte olan davalar varsa 
bunlarda kendiliğinden düşüyor kuralı uyarınca, faaliyetlerin yani Batı Çalışma Grubu 
faaliyetlerinin yasa dışı olarak kabul edilmesi mümkün değildir ve bundan dolayı da kimseye 
ceza verilemez.

Atılı suçun mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 147. maddesi açısından 
değerlendirmesini geniş olarak yapmayacağım, suçun maddi ve manevi unsurları 
bulunmamaktadır, cebir unsuru maddi ve manevi anlamda oluşmamıştır, amaç suç ile 
müvekkilin fiilleri arasında illiyet bağı bulunmamaktadır, müvekkile atılı fiillerin amaç 
suçun oluşmasında müspet veya menfi hiçbir etkisi bulunmamaktadır, 64. madde açısından 
ise iştirak hali ispatlanamamıştır, dolayısı ile Mustafa Özbey açısından suç teşkil edecek bir 
fiil bulunmamaktadır, buraya kadar arz ettiğim ve yazılı savunmamada da yer alan hususlar 
çerçevesinde Tamer Tatar tarafından savcılığa verilen belgelerin doğruluğunun yeniden ve 
ciddi bir şekilde araştırılmasına doğruluğu konusunda şüpheler giderilemeyen belgelerin delil 
dosyalarından çıkarılmasına, iddianamede sınırlandırılmamış olan suçun tamamlanma 
tarihinin Refah Yol Hükümetinin istifa tarihi olan 18 Haziran 97 tarihi olarak kabul edilerek, 
bunun dışında kalan müşteki ve katılma taleplerinin reddine, sözde atılı amaç suçun maddi ve 
manevi unsurlarının oluşmaması ve müvekkile atılı fiillerle sözde amaç suç arasında illiyet 
bağı kurulamaması göz önünde bulundurularak Ceza Hukukunun şüpheden sanık yararlanır, 
suçta ve cezada kanunilik ve tipiklik, suçta ve cezada şahsilik prensipleri Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi Kararları ve Anayasanın temel hükümleri muaciyesinde Mustafa 
Özbey'in beraatına karar verilmesini saygılarımla arz ediyorum." 

77.A Sanık NECDET BATIRAN 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 291); 

"1995 yılı Eylül atamaları ile Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi (İGHD) 
İdari İşler Astsubayı olarak atandığını, Plan Koordinasyon Şubede çalıştığını, Hamza 



  

ÖZALTUN’un emekli olması sebebiyle İGHD Plan Harekât Şubesi İdari İşler Astsubayı 
olarak görevlendirildiğini, 1997 yılı ikinci yarısında Genelkurmay Harekât Başkanlığı 
Sekreterliği emrine atandığını, 2000 yılına kadar  burada çalıştığını, 2000 yılında Erzurum’a 
tayininin çıktığını, 2009 yılı Mart ayında emekli olduğunu,  

BÇG içerisinde görev almadığını, aktif faaliyette bulunmadığını, İGHD 
Başkanlığında İdari İşler astsubayı olarak gelen ve giden evraklarla ilgili işlemleri yaptığını, 
evrakları kaydettikten sonra ilgili şube müdürüne teslim ettiğini, belgeleri kapalı ve mühürlü 
bir zarf içerisinde Plan Şube Müdürü İdris KORALP’e teslim ettiğini, astsubay olması 
sebebiyle BÇG belgelerinin içeriği hakkında bilgisinin olmadığını, görevi gereği bu 
belgelerin gerek hazırlanması ile gerekse içeriği ile ilgili bilgisi olmadığını, BÇG’ye gelen 
belgelerin gizli-kişiye özel belgeler olduğunu, kapalı veya mühürlü zarf içerisinde geldiğini 
ve bu haliyle Plan Şube Müdürü İdris KORALP’a teslim ettiğini, BÇG ile ilgili belgeleri 
Savcılıkta ve emniyette gördüğünü, bu belgelerden anladığı kadarıyla İGHD Plan Şube 
Müdürlüğünde görevli proje subaylarına görevleri dışında başka bir görev daha vererek BÇG 
diye bir grubun oluşturulduğu kanaatine vardığını, İGHD Dairesinde kendilerine dış kapıyı 
açan bir okuyucu kart verildiğini,  bu kartla giriş çıkış yaptıklarını, 

 Batı Çalışma Grubunda çalışan kişiler ve telefon numaralarını gösteren 
(BCG.TELREH.doc) belgede kendi isminin bulunması ile ilgili olarak, belgenin İGHD’de 
çalışanların telefon rehberi olduğunu, kendisininde 2751 numaralı telefonu kullandığını, 
Hamza ÖZALTUN’un da bu numarayı kullandığını, telefon listesindeki bilgilerin doğru 
olduğunu, 

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi 
verilen personel isim listesinden bilgisi olmadığını, Batı Çalışma Grubunda çalışanların 
görevleri ile ilgili Plan Şubede, İGHD Plan Şube Müdürlüğünde Hamza ÖZALTUN’un 
yedeği olarak belirtilmesinden haberi olmadığını, 

 Teknik bilirkişi incelemesi sonucu elde edilen bilgilerde “NECDET” ismi ile ilgili 
olarak bilgisi olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

 
77.B. Sanık NECDET BATIRAN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 13.01.2014 tarihli 56. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

"Ben 1995 yılı eylül atamaları ile genelkurmay harekat başkanlığı iç güvenlik 
harekat daire harekat şube idari işler astsubaylığına atandım. Atandığım bu göreve 05 
ekim 1995 tarihinde katıldım. Göreve başladığım tarihte bana bir giriş kartı verildi ve bu 
kartla karargaha giriş çıkış yaptım. Tarafıma başka bir kart verilmedi. Sayın başkanım 
atandığım iç güvenlik harekat daire harekat şube idari işler astsubaylığı görevini 03 kasım 
1995 tarihine kadar yaptım. Benim idari işler astsubayı olarak görevim; gelen ve giden 
evrakları kaydetmek ve şube müdürüne teslim etmek, şubenin ihtiyacı olan kırtasiyeyi temin 
etmek, gerekli dokümanları temin etmek, şubenin kütüphane hizmetlerini yapmak, şubede 
bulunan döşeme demirbaşın bakımı takibi arızalı olanlarının onarımı, şubenin tertip ve 
düzenidir. Benim bu görevler dışında yapmış olduğum bir faaliyetim söz konusu değildir. 
Benim belge yazma proje hazırlama evrak okuma evraka işlem yapma evraka nüfuz etme 
gibi bir yetkim yoktur. Gelen ve giden evraklar gizli kişiye özel zarflarda gelmektedir. Suç 
olarak isnat edilen konular benle ve benim görevimle ilgili değildir. Bu sebeble üzerime atılı 
suçu işlemem de kesinlikle mümkün değildir. 

Ben 03 kasım 1995 tarihinde Sayın Çetin Doğan imzalı görevlendirme emri ile 
harekat başkanlığı sekreterlik maaş ve özlük işleri astsubaylığına atandım. Sayın Başkan 
görevlendirme emrim arz ettiğim dosyadadır. Bana maaş ve özlük işleri mutemedi olarak 
görev yaptığım sürede gerek sözlü gerekse de yazılı olarak herhangi bir ek görev veya ikiz 



  

görev verilmemiştir. Ben maaş ve özlük işleri mutemedi görevini 25 ağustos 1997 tarihine 
kadar yaptım. Bu tarihten sonra yapılan görevlendirme ile iç güvenlik harekat daire plan şube 
idari işler astsubaylığına görevlendirildim, görevlendirilmem dosyamdadır efendim. 1998 yılı 
genel atamaları ile harekat başkanlığı sekreterlik kontrollü evrak astsubaylığına atandım. Ben 
batı çalışma gurubu içerişinde görev almadım Batı çalışma grubunun hiç bir toplantısına 
katılmadım bana batı çalışma grubu ile ilgili hiç bir görev verilmedi. Batı çalışma grubunun 
hiç bir çalışmasında bulunmadım. İdari işler astsubayı olarak Türk silahlı kuvvetlerinin 
hiyerarşik yapısı içinde görevimi yaptım. Bana Batı çalışma grubu ile ilgili hiç bir görev 
verilmemiştir. İddia edilen suçlama ile ilgili benim görevimin yetkimin ve bilgimin olmadığı 
açık bir şekilde görülecektir. Bu nedenle suç tarihinde yapmış olduğum görevim ve rütbem 
itibari ile durumumun değerlendirildiğinde atılı bu suçu işleyemeyeceğim kesin ve açıktır. 

Adımın geçtiği belgelere cevabım: Batı çalışma grubu isim listesi ile ilgili, ben bu 
listeyi ilk defa soruşturma esnasında ifadem alınmak üzere emniyete gittiğimde gördüm bu 
belgede yazılı liste hakkında bir bilgim yoktur ve bana hiç bir zaman tebliğ edilmemiştir. İç 
güvenlik harekat şube idari işler astsubaylığı görevime katıldığım 05 ekim 1995 tarihinde 
tarafıma verilen kartla karargaha giriş- çıkış yaptım. Ben belgenin hazırlandığı söylenen 
tarihlerde Harekat başkanlığı sekreterlik maaş ve özlük işleri astsubayı olarak görev 
yapmaktaydım. Adımın geçtiği telefon rehberi, iç güvenlik harekat şube idari işler 
astsubayının tahsisli bir numarası olmadığı için plan şube idari işler astsubayı ile birlikte 
2751 numaralı telefonu ortak kullandık. 2751 nolu telefon hattı, kesinlikle batı çalışma 
gurubu kurulduktan sonra tahsis edilmiş bir telefon hattı değildir. Bu telefon şu anda da iç 
güvenlik harekat dairede kullanılmaktadır. Suç isnat edilen konular benle ve benim görevimle 
ilgili konular değildir. Bu sebeble suç işlemem mümkün değildir. Suç tarihinde yapmış 
olduğum görevim ve rütbem itibari ile durumum değerlendirildiğinde atılı suçu 
işleyemeyeceğim kesin ve açıktır.

 Yukarıda izah ettiğim gibi hiç bir delile gerçek bir belgeye ve bilgiye dayanmayan 
söz konusu hukuksuz ve adil olmayan suçlamada rütbem, statüm, yetkim ve yaptığım 
görevler de dikkate alınarak durumumun Yüce Mahkemeniz tarafından değerlendirilerek 
berat kararının verilmesini talep ediyorum."

"Önceki beyanların ile ilgili söyleyeceğin bir şey var mı?"
"Önceki emniyette ve savcılıkta verdiğim ifadelerimde şube müdürüm olarak sayın 

İdris Koralp'i söylemiştim. Şu müdürüm Ümit Şahintürk'tür o dönemde. Başka bir diyeceğim 
yok."

 "Kısa iki sorum olacak, bir tanesi genelkurmay içerisinde karargahta çalışan 
askerlerin, komutanların, subayların kendi görevleri dışında başka bir görevde de 
görevlendirildikleri oluyor muydu?"

"Bu konuyu bilemiyorum. Benle ilgili değil efendim."
"Batı çalışma grubu adı altında oluşturulan grubun çalıştığı yere girip çıkıyor 

muydunuz?"
 "1997 Ağustosundan itibaren yapılan görevlendirme ile plan şubede 

görevlendirildim, idari işler astsubayı olarak görev yaptım."
"Onların çalışmış olduğu yere girip çıkıyor muydunuz?"
"Batı çalışma grubu iç güvenlik harekat daire plan şube içindedir. Ben oranın idari 

işler astsubaylığına 1997 ağustosundan itibaren görevlendirildim.Girip çıkıyordum."
 " Şimdi bir takım içini görmeden kapalı zarfları gelen giden evrakları kaydedip 

komutanlarınıza verdiğinizi söylemişsiniz ifadenizde, ancak kaydettiğiniz için bu evrakların 
nereden gelip nereye geldiğini tabi olarak bilmeniz gerekir. Bu evraklar nereden gelip nereye 
gidiyordu?"

"Gizli kişiye özel evraklar çift zarfla gelip biz ilk zarfı görürüz. Onun üzerinde de 
gizlilik derecesi kişiye özel ve harekat numarası vardır. O yüzden bilemiyorum."



  

"Tamamı mı gizli kişiye özel evraklardı?"
"Hizmete özel olan iç güvenlikle ilgili gelen evraklar gizli kişiye özel olmayabilir. 

Normal evrak da olabilir."
"Ümit Şahintürk savcılık aşamasındaki ifadesinde sizin 97'de atandığınız birimle 

diyor ben oraya atandıktan sonra İKK'ya atandıktan sonra batı çalışma grubuna ait bazı 
belgelere rastladığını, gördüğünü söyledi. Hatta orada isimleri de zikrediyor. Batı eylem 
planı, batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları rapor sistemi ve benzeri, mahkeme huzurundaki 
ifadesinde de bunları kabul etmedi ama yine de batı çalışma grubuna ait belgeleri oraya 
atandıktan sonra klasörlerde gördüğünü söyledi. Siz de o tarihte yani Ümit Şahintürk'ün 
oranın müdürü olduğu tarihte evrak kayıt sorumlusu olduğunuzu söylediniz. O tarihte siz de 
muhtemelen klasörleri karıştırma imkanlarınız falan olmuştur. Batı çalışma grubuna ait belge 
dokümana rastladınız mı?"

"Ben rastlamadım, benim böyle bir yetkim de yok. Görevim de yok, rastlamadım."

77.C. SANIK NECDET BATIRAN MÜDAFİİ AV.DİLEK YILMAZ ŞAHİN'İN 
SAVUNMASI

 "Müvekkilimin savunmasına aynen iştirak ediyorum, müvekkilim Necdet Batıran 
1995 yılı Eylül ayında yapılan atamalar ile Zırlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeni Zırhlı 
Birlikler Okulu Öğrenci ve Kurslar Taburu Karargah Kısım Komutanlığındaki görevinden 5 
Ekim 1995 yılında ayrılarak genelkurmay iç güvenlik hareket daire başkanlığı iç güvenlik 
hareket şube idare işler astsubaylığına atanmıştır. Buradaki görevleri gelen ve giden 
evrakları kaydetmek, şubenin kırtasiye ihtiyaçlarını temin etmek, gerekli dökümanları temin 
etmek, kütüphane hizmetleri, şubenin tertip ve düzeninin sağlanmasıdır. 

Müvekkilim kesinlikle gelen belgelere nüfuz etme, bilgi edinme veya düzenleme gibi 
bir yetkisi bulunmamaktadır. Müvekkilim 3 Kasım 1995 tarihinde yapılan görevlendirme ile 
haraket başkanlığındaki sekreterlik maaş ve özlük işleri mutemedi olarak 
görevlendirilmiştir. Bu görevi 25 Ağustos 1997 tarihine kadar devam etmiş, kendisine gerek 
sözlü gerekse yazılı olarak herhangi bir ek görevlendirme yapılmamıştır, 25 Ağustos 1997 
tarihinde ise iş güvenlik haraket daire plan şube idari işler astsubayı olarak 
görevlendirilmiştir, müvekkilimin bu tarihteki atamalarla ilgili belgelerini dosyamıza 
sunduk, müvekkilimin batı çalışma grubu içerisinde kesinlikle görev almamıştır, grubun 
hiçbir toplantısında bulunmamıştır, batı çalışma grubu ile ilgili müvekkile herhangi bir görev 
verilmediği gibi grubun hiçbir çalışmasında da müvekkil bulunmamıştır. 

Müvekkilim idari işler astsubayı olarak askerlik hiyerarşisi içerisinde amirlere ve 
emirlere mutlak itaat etmiş, görevini yerine getirmiştir, astsubay olarak en alt kademede olan 
müvekkilime batı çalışma grubu ile ilgili olarak hiçbir görev verilmemiştir. İddianamede 
müvekkilin isminin geçtiği belgelere bakacak olursak müvekkilim batı çalışma grubu isim 
listesi olarak ifade edilen belgeyi ilk defa soruşturma esnasında ifadesi alınmak üzere 
emniyete götürüldüğünde görmüştür. Müvekkilim bu liste hakkında herhangi bir bilgisi 
yoktur, kendisi de bütün ifade verdiği evraklarda zaten bunu beyan etmiştir. Bu belge 
kesinlikle müvekkilime tebliğ edilmiştir. İç güvenlik haraket dairesinin bulunduğu bölgeye 
ilk atandığı tarihte yani 1995 yılında müvekkile karargaha girip çıkabilmesi için bir kart 
verilmiş, müvekkil bu kartla giriş çıkış yapmıştır. Müvekkilin isminin bu listeye nasıl 
girdiğini anlamak mümkün değildir. Müvekkilim iç güvenlik haraket şube idari işler 
astsubayı olarak görev yapmıştır, kendisine herhangi bir telefon tahsis edilmemiştir. O 
dönemde plan şube idari işler astsubayı olan Hamza Özaltın'ın kullandığı telefon 
numarasını ortak kullanmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle telefon rehberinde de zaten 
ortak aynı numara belirtilmektedir, bu numaranın neden batı çalışma grubu telefon 
rehberinde yer aldığı da anlaşılamamaktadır. 



  

Müvekkilim dosyadaki sanıkların büyük bir kısmını tanımamaktadır, batı çalışma 
grubu içerisinde görev almamıştır, aktif faaliyette bulunmamıştır. İç güvenlik haraket 
dairesinin idari işler astsubayı olarak görev yapmıştır. Batı çalışma grubu belgeleri içeriği 
hakkında bilgisinin olması mümkün değildir. Görev gereği bu belgelerin hazırlanması ve 
içeriği hakkında müdahale yetkisi bulunmamaktadır. Zaten söz konusu belgeler gizli kişiye 
özel belgelerdir, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde gelmektedir. Ayrıca dosyadaki tüm 
şüphelilerin subay olduğu ve üst rütbede bulunduğu gözönünde bulundurulduğunda 
müvekkilimin davaya konu eylemi konum ve rütbesi itibariyle gerçekleştirme imkanı 
olmadığı da ortadır. Bu nedenlerle müvekkilimin yargılama sonucunda beraatine karar 
verilmesini saygıyla talep ederiz"

78.A. Sanık OĞUZ KALELİOĞLU 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 285); 

"1993 yılında Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesine Şube Müdürü olarak 
atandığını, daha sonra Şube Müdürlüğünün Daire Başkanlığına yükseltilmesi sebebiyle 1995 
yılında Daire Başkanı olarak atandığını,  Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesinden 1997 
Ağustos tarihinde resmen emekli olduğunu, emekli olmadan daha önce izne ayrıldığını,

  BÇG’de görev yapmadığını, çalışmadığını, herhangi bir faaliyette bulunmadığını, 
kimseyi görevlendirmediğini, BÇG’de İdris Koralp’in ismini duyduğunu, BÇG’nin çalıştığı 
yere öğrendiği kadarıyla kartla girildiğini,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulmasına ilişkin belgenin 
Ek-A’sında bulunan Çetin Doğan imzalı Batı Çalışma Grubu şemasında cari harekât 
bölümünün altında J-3: 4 KUR.SB. (PSK.HRK.) Psikolojik Harekâttan 4 subayın 
görevlendirileceği ile ilgili olarak psikolojik harekât kursu görmüş uzmanlaşmış subayların 
görevlendirilebileceği anlamına gelebileceğini, kendi dairesinde soyadı BEDÜK olan bir 
albayın, Kürşat Sezai ÖKTE’nin Kurmay Yüzbaşı olarak bulunduğunu, psikolojik harekât 
dairesinin Genelkurmay Harekât Başkanlığı katında 3. katta Plan Harekât Dairesinin 
karşısında bulunduğunu, daire olunca yer darlığı sebebiyle o binaya bitişik MSB tarafından 
zemin katta muharebe destek grubunun boşalttığı yere taşındıklarını, 

 Kendisine Çevik BİR tarafından (Mayıs 97 tarihli) takdir belgesinin Psikolojik 
Harekât Dairesinin kurulması ve o dönemde Psikolojik Harp Planlarının planlanması ve 
yürütülmesi konusundaki çalışmalarından dolayı verildiğini,

 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi 
verilen personel listesinde (CD5\Bcg\bornova\Kenan klasöründeki Gir-Yet.doc isimli word 
belgesinde) adının bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; personel listesinde kendisi ile 
birlikte Psikolojik Harekât Dairesi Başkanlığında çalışan Cengiz ÇETİNKAYA, Sezai 
Kürşat ÖKTE, Alican TÜRK’ün (4 kişi) isimlerinin bulunduğunu, kendisinin ve bu 
kişilerin BÇG’de görev almadığını,  

 Batı Çalışma Grubunda çalışan kişiler ve bu kişilerin kullandığı telefon rehberi ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgenin bir taslak çalışması yapılmış gibi görüldüğünü veya daha 
sonra birlikte çalışmak üzere planlandığını düşündüğünü, bu belgede kendi dairesinde 
çalışan Alican TÜRK ve Sezai ÖKTE’nin isimlerinin bulunduğunu,  

Batı Çalışma Grubunda çalışanların görevlerinin belirtildiği CD5\Bcg\bornova\Ziya 
klasöründeki GOREV-BL.DOC isimli 4 sayfalık word belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; 
Çetin DOĞAN imzalı, BÇG’nin şemasında bulunan bölümlerin burada geçtiğini, kendi 
Psikolojik Harekât Dairesi Başkanlığında çalışan Sezai ÖKTE ve Alican TÜRK’ün 
isimlerinin geçtiğini, PSK.HRK. Subayı olarak gösterilen A.A.K.’yı şu anda hatırlamadığını,  

BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN PSİKOLOJİK HAREKÂT PLANI Genelkurmay 
Başkanlığı Temmuz 1997 Tarihli HRK:3429-97/Psk.Hrk.D.Cari İşl.Ş. sayılı ve Psk.Hrk. 



  

Faaliyet Planı konulu, Harekât Başkanı Korgeneral Çetin DOĞAN imzasına açılan, 
ilgisinde 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekât Konsepti, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı, 
29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sisteminin belirtildiği,  

 1- Batı Harekât Konsepti doğrultusunda hazırlanan Batı Eylem Planına LAHİKA-1 
(PSK.HRK.FAALİYET PLANI) ekte sunulduğu, 

 2-Bu planda alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edilecek komutanlıklar/ 
başkanlıkların belirtildiği, daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri 
faaliyetler planda görev verilen komutanlıklar/başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli 
Batı Çalışma Grubu rapor sistemine göre rapor edecekleri, 

 3- Psk.Hrk.Faaliyet Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlerin Batı Çalışma 
Grubu toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanmasının sağlanacağı, 

 Hazırlayanlar bölümünde Prj.Subayları olarak C.ÇETİNKAYA, S.ÖKTE, Cari İşler 
Şube Müdürü M.UÇAR, Psk.Hrk.D.Bşk. O.KALELİOĞLU, İGHD Başkanı K.DENİZ’in 
isimlerinin bulunduğu,Ekler bölümünde Ek-A:Batı Eylem Planına Lahika-1 (Psk.Hrk. 
Faaliyet Planı)  Dağıtım Gereği; A-3 Planı (1 Hariç), B Planı (10-11 Hariç)  Bilgi: MGK 
Genel Sekreterliğine (Müşteki Tamer TATAR’ın Savcılığımıza vermiş olduğu CD’den elde 
edilen CD5\Bcg\DOKUMAN\CENGIZ\falplan.doc isimli klasörden elde edilen belge) yazılı 
belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgede belirtilen Cengiz ÇETİNKAYA ve Sezai ÖKTE’nin 
Psk.Hrk. Dairesinde çalışan personeller olduğunu, belgenin Temmuz 1997 tarihini 
taşıdığını, o tarihte kendisinin emekli olmak için Haziran ayı sonunda izne ayrıldığını, 
muhtemelen kendi ismi açıldığını, kendisinden sonra en kıdemli kişinin bu yazıyı paraf 
edeceğini,  

 Dosyamız sanığı  Cengiz ÇETİNKAYA’nın BÇG içerisindeki toplantılara Oğuz 
KALELİOĞLU’nun şifai emri doğrultusunda katıldığı ve Oğuz KALELİOĞLU’nun da BÇG 
toplantılarına katıldığı iddiaları ile ilgili olarak ifadesinde; iddiaları kabul etmediği, Cengiz 
ÇETİNKAYA’nın katılmışsa da kendisinin emri dışında katıldığını belirterek suçlamaları 
kabul etmemiştir.  

 Sanık  OĞUZ KALELİOĞLU 04.07.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına 
verdiği ek ifadesinde özetle: Emekli olduktan sonra Diyanette görev almasının 
Genelkurmay’ın 28 Şubat süreci ile ilgili BÇG’nin faaliyetleri konusunda bir görevlendirme 
olmayıp kendi inisiyatifiyle Diyanete yapılan hizmetler sonucu onların talebi üzerine 
gerçekleştiğini, 28 Şubat döneminde K.K.K. Kurmay Başkanı Doğu AKTULGA olduğunu, 
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeninin ona bağlı olduğunu, şehit cenazelerinde askeri 
personelin namaza durmamasını Doğu Aktulga’nın bir emirle yayımladığını, daha sonra 
kendi girişimleri sonucu bunun kaldırıldığını belirtmiştir.      

78.B. Sanık OĞUZ KALELİOĞLU Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 04.12.2013 tarihli 42. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

"Genel Kurmay psikolojik harp daire başkanıydım, yurt içinde ve yurt dışında 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Belçika' da psikolojik harekat ve halkla ilişkiler 
kurslarını gördüm, genel kurmay psikolojik  harekat şube müdürü ve kurduğum psikolojik 
harekat dairesinin başkanı oldum.Genel kurmay psikolojik harekat dairesi yunanistana karşı 
etkili çalışmalar yapmış, temel inceleme dökümanlarını hazırlamış ve pkk terör örgütünün 
yunanistan tarafından nasıl desteklendiğini kamu oyuna göstermiştir, psikolojik harekat 
dairesi batı çalışma grubu konuları ile ilgili hiç bir görev almamış ve ifa etmemiştir, 1997 
Ağustos şurasında kadrosuzluktan emekli oldum, 1997 yılında doğru yol partisine üye oldum, 
yani yıkmakla ve görevini yapamaz hale getirmekle suçlandığım Refah Yol hükümetinin 
doğru yol partisi kanadı içinde basın ve propaganda başkan yardımcılığına kadar yükseldim, 



  

yeni adıda Demokrat parti olan DYP' den 1997' de partiye üye olduğumu ve partideki görev 
ve hizmetlerimi gösteren belge ek 5 te sunulmuştur.Ben demokrasiye inanan bir kişi olarak 
on yedi yıldır siyasetin içindeyim ayrıca Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kadrolu 
yardımcı doçent olarak çalışıyorum, Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi derslerinde askeri 
hataların askeri faaliyetlerle siyasi hataların siyasetle düzeleceğine inanıyor ve bunu 
derslerimde devamlı işliyorum. 12 Nisan 2012 tarihinde tutuklanarak 18 ay tutuklu kaldım.

 Savcılık makamı tarafından şahsımla ilgili olarak 10 ayrı iddia ile suçlama 
yapılmaktadır, iddianamede 1169-1173'e kadar olan sayfalarda on ayrı atılı suç 
yöneltmektedir.

Birinci iddia batı çalışma grubu kurulduğu dönemde genel kurmay psikolojik 
harekat dairesi başkanı olduğunuz cevap, genel kurmay psikolojik harekat dairesi 1995 
yılında tarafımdan kuruldu, yukarıda açıkladığım şekilde Nato karargahlarında gördüğüm 
psikolojik harekat ve halkla ilişkiler kurslarında birinci oldum, genel kurmay psikolojik 
harekat dairesinin iki ana görevi vardı, birincisi yunanistan ve kıbrıs rum yönetiminin 
ikincisi pkk terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ülkemiz aleyhine yürüttükleri 
menfii propagandayı etkisizleştirmek ve emir verildiğinde  karşı propagandayı yapmaktı, yeni 
kurulan genel kurmay psikolojik harekat dairesinin görevleri o kadar yoğundu ki başka bir 
görev verilmesi düşünülemedi ve ihtiyaç duyulması halinde yeni çalışma grupları teşkil 
edildi, öncelikle psikolojik harekat dairesinin arşivi yoktu ve temel dökümanlara ihtiyacı 
vardı, sadece yunanistan temel inceleme dökümanının tamamlanması iki yıl sürdü, psikolojik 
harekat şubeleri temel inceleme şubesinde bu incelemeler yapılmadan zaten psikolojik 
harekat olmaz, bu eylem planında bazı ülkelere bişeyler yapılması orda yazılmış tabi bunlar 
asla bizim daireden çıkmaz çünkü tekniğine psikolojik harekat ilmine aykırıdır, bir ülkenin 
temel incelemesi hassasiyetleri çıkmadan ona karşı hiç bir psikolojik harekat yapamazsınız, 
yeterli bir bilgi akışı olmadan hiç bir şey yapamazsınız.

 Psikolojik harekat ülke içinde kendi halkımıza uygulanamaz, bunu psikolojik 
harekat dairesi olarak hazırladığımız MY31-2 psikolojik harekat yönergesinin birinci 
maddesi olarak koyduk ve komuta katına imzalatarak yürürlüğe koyduk, şuanda genel 
kurmaydadır, bizim yaptığımız bir talimatta özellikle kendi halkımıza psikolojik harekatın 
uygulanamayacağını yönetmeliğin birinci maddesi olarak koyduk, genel kurmay psikolojik 
harekat dairesi irtica konusunda hiç bir çalışma yapmamış, hiç bir personeli başka bir 
dairede 28 Şubatla veya irtica ile ilgili hiç bir çalışmaya katılmamıştır, genel kurmay genel 
sekreterliğinin gün gün tutulan tarihçesinde de batı çalışma grubunun hiç bir toplantısında 
Oğuz Kalelioğlu ismi geçmemektedir. İddianamenin 138 ve 1084.sayfalarında bu durum 
açıkça görülmektedir.

Bu iddiayla ilgili gerçek şudur ki genel kurmay psikolojik harekat dairesi kağıt 
üzerinde 28 Şubat ile ilgili toplantılara ve çalışmalara katılacak şekilde batı çalışma grubu 
tarafından planlanmış, ancak fiilen hiç bir toplantıya ve çalışmaya iştirak ettirilmemiştir, 
sebebine gelince bir Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ülkemize yöneltilen psikolojik harekat 
tehdidini ortaya koyacak ve karşı tedbir almayı sağlayacak temel inceleme dökümanlarının 
genel kurmay başkanlığında olmaması ve bu dökümanların acilen hazırlanma ihtiyacının 
ortaya çıkması, iki yunanistanın ülkemize karşı o dönemde yoğun bir psikolojik harekat 
uyguladığı ve bu konuda pkk terör örgütünü kullandığı için  basında, medyada yanlış bir 
kanaat ile irticanın birinci tehdit olduğu terörün ihmal edildiği iddia edilmektedir bizim 
çalışmalarımızda asla böyle bir şey yoktur, terör yine birinci tehdittir, silahlı bir örgüttür, 
biz aynı şekilde çalışmamıza devam ettik ama basının medyanın olayı eksajere etmesiyle olay 
bu şekilde bir mahiyet almıştır.

Emekliliğimin 1997 yılının Ağustos şurasında olacağı bilindiğinden ve daire başkanı 
seviyesinde uzmanlaşmış personel olmadığından kendi görev alanımızda kalmamız ve 28 
Şubat ile ilgili bir çalışmaya katılmamız komuta katı tarafından uygun görülmüştür, batı 



  

çalışma grubu kurulmuş, psikolojik harekat planları dahil irtica ile ilgili tüm çalışmalar 
yapılmışsa şayet bu grup tarafından yapıldığı için genel kurmay psikolojik harekat dairesi 
28 Şubatın hiç bir faaliyetine sokulmamıştır, ayrıca iddianamenin 454. sayfasında batı 
harekat komseptinin ikinci maddesinde mücadele esasları başlığı altında  t şıkkında irtica ile 
mücadelede kullanılacak en güçlü öğe psikolojik harekattır denmektedir, batı çalışma 
grubunda ve konuyla ilgili görevlerde çalıştırılacak personelin bir plan dahilinde psikolojik 
harekat kursundan geçirilmeleri sağlanmalıdır denmektedir, bu ifade de iki yıl evvel 
kurularak bütün personeli yurt içi ve yurt dışı kursları görmüş ve psikolojik harekat 
konusunda uzmanlaşmış bir daire varken batı çalışma grubunun psikolojik harekat 
alanında uzmanlaşma ihtiyacı duyulması da şahsım ve dairemin 28 Şubat ve irtica 
konusunda devre dışı bırakıldığının bir ispatıdır.

 Diğer yandan batı çalışma grubu ile asılsız bir şekilde irtibatlandırılmamın asıl 
sebebi iddianamenin 1239. sayfasında psikolojik harekat dairesinin cari işlem şubesinde proje 
subayı olan arkadaşımız Cengiz Çetinkaya 12 Nisan 2012 tarihinde savcılık makamına 
verdiği ilk ifadesinde gerek tutuklanma korkusu, gerek suçu yayma niyetiyle olayları 
karıştırmış ve aşağıda sıralanan gerçek dışı bilgileri vermiştir, psikolojik harekat dairesi 
başkanı Oğuz Kalelioğlu' nun bizzat kendisine verdiği emirle batı çalışma grubunda 
görevlendirildiğini iddia etmektedir.

Bu iddia tamamen gerçek dışıdır, çünkü bütün Ji başkanlıklarından ve dairelerden 
batı çalışma grubunu takviye etmek üzere verilecek personeli harekat başkanı korgeneral 
Çetin Doğan batı çalışma grubuna ait  verdiği yazılı emrin ekinde şemada göstermiştir, bu 
emir daire başkanı tarafından şube müdürlerine tebliğ edilir, şube müdürleri de burada 
çalışacak proje subaylarına bu emri imza karşılığında tebliğ etmiş olmaları gerekirdi, emirde 
psikolojik harekat dairesinden 4 kurmay proje subayının batı çalışma grubu emrine verileceği 
belirtilmişti, o zaman psikolojik harekat dairesinde yüzbaşı ve binbaşı rütbesinde bir kurbay 
olmak üzere zaten 4 proje subayı vardı, Kurmay Binbaşı Kürşat Sezai Ökte, Plan harekat 
şubesi esas plan yapmaya yetkili şubenin kurmay subayı öğretmen yüzbaşı Alican Türk 
eğitim öğretim şubesinde, topçu binbaşı Ahmet Aka temel inceleme şubesinde ve topçu 
binbaşı Cengiz Çetinkaya carii işlem şubesinde olup batı çalışma grubunda 
görevlendirilmişlerdir emre göre ancak yukarıda açıkladığım şekilde bu arkadaşlar burda 
gidip çalışmamışlardır.

Bizim görevlerimizin ağırlığından bu proje şubaylarının hiç birine ben daire 
başkanı olarak batı çalışma grubunda görev alacaklarına dair bir emir vermedim, hepsi 
bağlı oldukları albay rütbesindeki şube müdürlerinden, Cengiz Çetinkaya' da çari işlem şube 
müdürü olan Deniz Piyade Albay Mümtaz Uçar'dan bu emri almış olmalıdır.

 Ancak yukarıda belirtilen sebeplerden psikolojik harekat dairesi ve personeli kendi 
iş yoğunluğundan batı çalışma grubunda Cengiz Çetinkaya hariç hiç bir personel görev 
almamıştır, o da ifadesinde demiştiki zaten gazete etüdü yaptık.

 Cengiz Çetinkaya ifadesinde daire başkanı Oğuz Kalelioğlu' nun 29 Nisan 1997 
tarihli batı çalışma grubu rapor sisteminin beşinci maddesinde belirtilen bilgileri temin 
ettiğini belirtmiştir, batı çalışma grubunun rapor sisteminin beşinci maddesinde belirtilen 
hususlar il bazında varsa değişik mezheplerin, tarikatların yeri ve miktarı, il bazında irticaya 
müzahir dernek, tarikat, tekke, zaviye, türbeler kuran kursları, imam hatipleri, öğrenci 
yurtlarının miktarı, bunların üyelerinin sayıları ve faaliyetleri, il bazında faliyet gösteren 
irtica müzahir örgütler hakkında bilgiler il bazında kisvelerin giyilmeyeceğine dair aykırı 
giyinenlerin yaygın olduğu mahalleler vesaire ayrıca ilgi c esaslarına uygun olarak 
camilerde vaazların garnizon komutanlıklarınca takip edilmesi suretiyle laiklik alehtarı ve 
suç işleyen hususların tespit edilmesi ve yasal işlem yapılması için derhal genel kurmay 
başkanlığına bildirileceğine dair böyle bir çalışma içinde olduğunu bildiğini benim böyle bir 
çalışma içinde olduğumu kendisi bildiğini ifade ediyor Savcımıza camilerde verilecek 



  

vaazlarla ilgili diyanet işleri başkanlığıyla irtibat halinde olduğunu haftanın ve ayın 
belli günlerinde bu konulara ilişkin kordine yaptığını emekli olduktan sonrada Oğuz 
Kalelioğlu' nun diyanet işleri başkanlığındaki görevine devam ettiğini iddia etmiştir.

Bugün kamuoyunda yaygın kaanat huzurunuzda bunu gerçekleri açıklıyorum 
açıklayacağım, Cengiz Çetinkaya' nın bu iddiasıda gerçek dışıdır, çünkü benim diyanet işleri 
başkanlığında danışman olarak bulunmam kesinlikle batı çalışma grubu adına bir 
görevlendirme veya dini konularla yaptığım bir çalışmanın devamı değil, diyanet işleri 
başkanlığının talebi üzerine hiç bir ücret almama şartıyla bunu özellikle vurgulamak 
ihtiyacı duyuyorum malesef televizyon kanallarında fitre zekat paralarından 5000 dolar ücret 
aldığım gibi inanılmaz birşey söylenmiştir, kendilerine mektup yazdım tabi özür dilediler, 
sustular ama ne yazıkki kamu oyunun kafasını da karıştırdılar, hiç bir ücret almama şartıyla 
ve sayın diyanet işleri başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın da huzurunuzda davet edilmesini ki 
şahitlik yapmaya hazırdır o ve bütün personeli bunları size açıklayacaklardır, tamamen 
gönüllülük esası ile yapılan bir çalışmadır, genel kurmay başkanlığının emekli bir 
personeli bir devlet kurumunda görevlendirilmesi mümkün değildir.

Batı çalışma grubu rapor sistemini ilk defa iddianamede gördüm, bu konuda ne 
görevde iken nede emekli olduktan sonra hiç bir çalışma yapmadım çünkü psikolojik harekat 
dairesi bir planlama karargahıdır, icra görevi yoktur, haber toplama imkan ve kabiliyeti 
yoktur, haber toplama vasıtaları olmayan bir daire nasıl tarikatlar mezhepler hakkında bilgi 
toplayabilir, nitekim Cengiz Çetinkaya verdiği ilk ifadesinin gerçek dışı olduğunu, olayları 
korku ve heyecan sonucu karıştırdığını açıklamış, 07 Kasım 2013 tarihinde mahkeme 
huzurunda verdiği ifadesinde daire başkanı Oğuz Kalelioğlu hakkında söylediklerini geri 
almıştır, genel kurmay psikolojik harekat dairesi batı çalışma grubu teşkili safhasında her 
toplantıya ve her çalışmaya katılacak şekilde planlanmasına rağmen mevcut görevinin hayati 
önem taşıdığı ve bu yüzden psikolojik harekat dairesine ve batı çalışma grubuyla ilgili hiç bir 
çalışma yaptırılmadığı ve bu konuda hiç bir yazılı ve sözlü emirde verilmediği psikolojik 
harekat dairesinin bağlı olduğu harekat başkanı korgeneral Çetin Doğan tarafından 
huzurlarınızda mahkemede ifade edilmiştir.

 28 Şubat 1997 tarihinde Temmuz ayından itibaren izine ayrıldım. Savcılık 
makamının 17 yıl sonra açtığı dava ve delilsiz olarak suçlandığımız bu davada devletin 
arşivlerinden kendimizi temize çıkaracak evrakları ne yazıkki bulamıyoruz.

İki iddianamede geçen 27 Mayıs 1997 tarihli batı çalışma grubu eylem planında 
icra makamında genel kurmay psikolojik harekat dairesinin bulunduğu iddianamenin 
121. ve 135. sayfalarında açıklanan bati eylem planı yukarıda açıklanan sebeplerden  devre 
dışı bırakılan genel kurmay bu konuda genel kurmay psikolojik daire başkanlığına 
yayınlanmamıştır bile eylem planı, dağıtım planında psikolojik harekat dairesine dağıtımı 
yapılmadığı görülmektedir.Psikolojik harekat dairesi bir planlama karargahıdır, icra birimi 
değildir ki icra yapsın, başka bir karargahın yaptığı bir psikolojik harekat planını 
uygulama imkan ve kabiliyeti yoktur, eylem planından hiç bir görev genel kurmay 
psikolojik harekat dairesine verilmemiş ve bu konuda hiç bir konuda icraat yapılmamıştır, 
çünkü istihbarat akışı olmadan kesinlikle psikolojik harekat yapılamaz.

İddianamenin 136,137.sayfalarında batı çalışma grubu rapor sistemine göre batı 
çalışma grubuna gelmesi istenilen evrakların kaynaklarına göre dağılımını gösteren 
listeler tetkik edildiğinde bütün karargah birlik ve kurumların bilgi akışı sağlanıp raporlar 
alınırken psikolojik harekat dairesinden rapor alınmadığı, listeye psikolojik harekat 
dairesinin dahil edilmediği görülmektedir. Genel kurmay psikolojik harekat dairesi icracı 
birim olarak hiç bir toplantıyada katılmamıştır, iddianamenin 138. sayfasında icracı 
birimlerin periyodik toplantıları yapılmış ve bu toplantılar genel kurmay genel 
sekreterliğinde gün gün yazılmıştır, eylem planının hazırlandığı ve takdim edildiği 08 
Mayıs-02 Temmuz 1997 tarihleri arasındaki devrede gerek bu toplantılara gerekse 



  

iddianamenin 139. sayfasında gösterilen batı çalışma grubu özel takdimlerine genel kurmay 
psikolojik harekat dairesi başkanı veya temsilcisi hiç bir toplantıya girmemiştir.

Ayrıca iddianamenin 144,146.sayfalarında belirtilen genel kurmay karargah 
faaliyetleri içinde genel kurmay psikolojik harekat daire başkanı veya temsilcisinin 03 
Ocak-26 Haziran 1997 tarihleri arasında hiç bir toplantıya katılmadıkları da görülmektedir, 
ayrıca eylem planının bir eki olarak bahsi geçen psikolojik harekat faaliyet planı henüz 
tarafımdan görülmemiştir, şahsımın imzası veya parafesi olmayan hiç bir plan veya ek 
geçerli değildir, bu konuda bana bir suç isnadı yapılamaz mahkemenizden psikolojik bir 
harekat eki olan psikolojik harekat planının tarafıma gösterilmesini talep ediyorum.

 07 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler isimli toplantıya 
katıldığım iddiası; 07 Nisan 1997 tarihinde genel kurmay karargahında yapılan irtica 
konusunda alınacak tedibirler isimli toplantıya kesinlikle katılmadım, çünkü toplantı 
tutanağında toplantıya katılanların isimleri ve konuşmaları yazılıdır, benim adım bu 
toplantıya ait tutanakta geçmediği gibi iddianamenin 84,89. sayfalarında toplantıya katılan 
beş ayrı personelin psikolojik harekat konusunda açıklamalar yaptıkları ve psikolojik harekat 
tekniklerine ve çalışma usullerine uymayan fikirler ileri sürdükleri görülmektedir, bu 
toplantıda psikolojik harekat konusunda geçen konuşmalardan bir kaç örnek vermek 
gerekirse bilgi toplayan bilgiyi eyleme dönüştüren bir psikolojik harekat teşkilatının 
kurulması tavsiye edilmektedir, dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir psikolojik harekat 
teşkilatı kurulmamıştır. Çünkü istihbarat toplayan ayrı psikolojik harekatı yapan ayrı 
teşkilatlardır yani bu 07 Nisan toplantısının gerçekten olmadığına dair çok kuvvetli 
karinelerdir bunlar bir defa bu daireyi kuran kişi olarak benim o toplantıda olmam lazımdı 
olmadığıma göre bu toplantı meşruk bir toplantıdır, gene bu toplantıda psikolojik harekat 
ünitelerinin İKK yani İstihbarata Karşı Koyma ile birlikte olması gerektiğinden 
bahsedilmektedir, bu da son derece yanlış psikolojik harekat tekniğine asla uymayan bir 
tekniktir zaten ismi üstünde harekat hiç bir zaman istihbarat bünyesinde değil harekat 
başkanlığı bünyesinde olan bir çalışmadır.Eğer bu toplantıya katılmış olsaydım, genel 
kurmay psikolojik harekat dairesinin ideal  bir şekilde kurduğumuz mevcut teşkilatını ortadan 
kaldıran uygulama imkanı olmayan ve psikolojik harekat teknik ve yöntemleriyle 
bağdaşmayan bu görüşlere eğer toplantıya katılmış olsam sessiz kalmam düşünülemezdi. 
Böyle gerçek dışı tekliflerin ortaya konduğu toplantının yapıldığının iddiası bile kabul 
edilemez, ancak yapıldığını  kabul etsek bile genel kurmay psikolojik harekat dairesinden 
daire başkanı olarak ne ben nede bir temsilcimin kesinlikle bu toplantıya katılmadığı 
görülmektedir, katıldığımızı kanıtlayan hiç bir belge yoktur, iddianamede de bu konuda bir 
iddia ve kanıt ileri sürülmemiştir.

İddia dört genel kurmay ikinci başkanı orgeneral Çevik Bir' in  verdiği takdir 
yazısı genel kurmay ikinci başkanı orgeneral Çevik Bir' in verdiği takdir yazısı 
iddianamede dolaylı olarak batı çalışma grubu bünyesinde yaptığım çalışma veya batı 
çalışma grubuna verdiğimiz destek nedeniyle verilmiş gibi algılanmıştır, halbu ki genel 
kurmay ikinci başkanı orgeneral Çevik Bir' in ve bağlı olduğum birinci sicil amirim harekat 
dairesi başkan korgeneral Çetin Doğan' ın verdiği  takdirnameler psikolojik harekat dairesini 
kısa sürede kurmak, genel kurmay karargahında olmayan psikolojik harekat temel 
dökümanlarını ilk defa hazırlamak yunanistan ve güney kıbrıs rum yönetimine ve pkk terör 
örgütüne karşı yürütülen çalışmalardan dolayı verilmiştir, aksi halde batı çalışma grubunda 
çalışan personele verilen takdirlerde görüleceği gibi takdire esas olan başarı ne ise örnek 
olarak irtica ile mücadele de veya batı çalışma grubuyla ilgili yapılan faaliyetten dolayı 
vermiştir diye açıklanmaktadır, şahsıma verilen takdirlerde takdire esas olan başarı psikolojik 
harekat dairesini en kısa sürede kurmak ve hayati dökümanları hazırlamak olarak 
belirtilmiştir. Takdir ve madalyaların yine batı çalışma grubu ile hiç bir ilgisi yoktur.

 İddia beş batı çalışma grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen 



  

personel listesinde adımın bulunması cevap batı çalışma grubunun faaliyet gösterdiği alana 
görevli olmadığım için hiç gitmedim, giriş kartı almadım, listede ismimin olması harekat 
başkanlığının yazılı emri ile batı çalışma grubuna personel vereceğim hesaplanarak 
yerinde personelimi görebilmek için bu yetki kağıt üzerinde gösterilmiştir, iddianameyi 
okuyunca böyle bir durum olduğunu öğrendim, batı çalışma grubuna giriş yetkisi verilen 
personel listesini yazan sivil memur Ömer Özkan iddianamenin 1287. sayfasında bulunan 
ifadesinde başlangıçta batı çalışma grubu kurulurken Oğuz Kalelioğlu adını yetki verilen 
personel içine yazdığını ancak batı çalışma grubunda çalışanlardan olmadığını bu konuda 
hazırlanan batı çalışma grubunda çalışanlar listesinde Oğuz Kalelioğlu adını yazmadığını 
ifade etmiştir.

Diğer yandan iddianamenin 221,223 sayfalarında batı çalışma grubu telefon 
rehberinde görevlilere yüzbaşı rütbesindeki proje subaylarına dahil birer telefon tahsis 
edildiği, tahsis edilen bu telefonların batı çalışma grubu telefon rehberinde gösterilmesine 
rağmen rehberde Oğuz Kalelioğlu ismi yoktur, halbuki bütün harekat başkanlığı içinde hem 
en kıdemli albay, hemde daire başkanı olmam nedeniyle eğer batı çalışma grubunda görevli 
olsaydım mutlaka adıma bir telefon numarası tahsis edilmesi gerekirdi, bu konuda benim batı 
çalışma grubunda görevli olmadığımı tekrar açıklamaktadır.

İddia altı daha sonra Oğuz Kalelioğlu diyanet işleri başkanlığı danışmanı 
olarak görevlendirilmiştir, kamu oyunda da bir asker bir emekli kurmay albay diyanette 
nasıl görev alır, hemde bu tesadüfen 28 Şubat dönemine denk geldiği için sanki 28 Şubatın 
orada bir uygulayıcısı gibi algılanmakta ve malesef yanlış fikirler kafaları karıştırmaktadır, 
şimdi açıklıyorum ki böyle bir görevlendirme  kesinlikle söz konusu değildir, 1997 yılının 
Ağustos şurasında kadrosuzluktan emekli olunca diyanet işleri başkanlığının talebi 
üzerine hiç bir makamın görevlendirmesi söz konusu olmadan diyanet işleri başkanının 
danışmanı oldum, Ankara Üniversitesinde tarih alanında 1981 yılında doktora yaptığım için 
tarihçi ve araştırmacı kimliğim ile danışmanlığı kabul ettim, ücret talep etmedim, diyanet 
vakfı sözleşme yapabilmesi için bir ücret koymak mecburiyetinden bahsederek 150 Liralık 
sembolik bir ücret kabul edildi, kendi aracım ve maaşım tarafımdan ödenen şoförüm 
tarafından kullandı, malesef basında diyanetin bütün imkanları kullanıldı diyor bağışlayın 
genel kurmayın satışa çıkardığı bir makam aracını satın aldım koloman şirketinden şoförümü 
kendim tuttum, askeri ücretten ücretini, sigortasını ödedim, bu ücrette 150 Lirada ona gitti 
değil 5000 Lira 4000 Dolar almak böyle birşey asla yoktur.

Diyanet vakfı genel müdürlüğünden 1997 yılında diyanet işleri başkan danışmanı 
olarak göreve başladığım zaman yapılan sözleşmeyi istedim, gelince mahkemenize arz 
edeceğim, genel kurmay karargahına atanmadan önce milli güvenlik kurulu genel 
sekreterliğinde kordinatörlük yaparken diyanet işleri başkanlığının projelerine destek 
vermiş ve bir çok konuda diyanet işleri başkanına  yardımcı olmuştum başkanlığına, 
diyanet işleri başkanlığının görevini etkin bir şekilde yapması halinde ülkemizin birliğine 
büyük katkılar saygılayacağına yürekten inanmaktayım, diyanet işleri başkanı Mehmet 
Nuri Yılmaz ile şahsi dostluğumuz genel kurmay psikolojik harekat dairesini kurduktan sonra 
da devam etti, diyanet işleri başkanlığı ohal bölgesindeki din görevlisi eksikliğini 
gideremiyordu, bağlı olduğu devlet bakanlığı ihtiyaç duyulan kadroyu veremiyordu, çektiğim 
bir mesajla ohal bölgesindeki garnizon komutanlıklarından mülki amirlerle kordine ederek 
bölgenizdeki din görevlisi eksikliklerini ve bu eksikliğin güvenlik yönünden ne mahsurlar 
meydana getirdiğini sordum, gelen cevaplar çok dikkat çekiciydi ohal bölgesinde 8500 din 
görevlisi noksanı olduğunu pkk terör örgütünün bu boşluğu doldurarak sahte imamlar 
tayin ettiğini, bu kişilerin verdikleri kürtlerce vaazlarda bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
Laiktir, yani dinsizdir, biz size kürdistan devleti kuracağız diye propaganda yaptıklarını 
ayrıca köylerde cenazelerin kalkamadığını komşu köylere cenaze namazları gönderilerek 
kıldırılarak bir iki saat sonra definlerin yapıldığı genel komutanlık mesajlarında ifade 



  

edilmiştir, genel kurmay başkanlığından hükümete güvenlik ihtiyacı olarak yaptığımız bir 
istek sonucu ohal bölgesine iki kademe de 8000 din görevlisi tayin edilmiştir, bu şekilde 
yaptığımız bir çok çalışmada diyanet işleri başkanlığına verdiğimiz destekten dolayı diyanet 
işleri başkanı Yılmaz emekli olduğum gün kendisine danışman olmam için israr etmiştir, 
bu sebebide bir türlü kamu oyu anlamadığından bizi suçlamaktadır, diyanet işleri 
başkanlığında bulunduğum zaman zarfında 28 Şubatla personel işleri ile ilgili hiç bir konuda 
çalışma yapmadım, bana yapılan her türlü müracaatı da personel dairesine yönlendirdim.

İkametgahta yapılan aramada ise ele geçirilen diyanet işleri başkanlığına ait 
evraklarda 28 Şubattan sonra bütün camiler ve müştemilatlarının sorumluluğu diyanet işleri 
başkanlığına geçmeli, televizyonlarda yapılacak programlarda diyanet işleri başkanlığının 
görüşü alınmalı ifadelerinin bulunduğu belirtilmektedir, bu görüş ve teklifler  kesinlikle 
tarafımdan hazırlanmamıştır ancak bu görüş ve tekliflerin  hazırlanması hakkında şahiti 
olduğum bilgiler ise şunlardır, 28 Şubat ile ilgili bir ilgisi olmadan gerek diyanet işleri 
başkanlığının bağlı olduğu devlet bakanlığından gerekse iç işleri bakanlığından şu camide 
rejim aleyhinde vaaz verilmiştir, gereken idari tahkikatın yapılması diye yazılar alınmakta idi 
diyanet işleri başkanlığı yaptığı incelemede o caminin bir dini gruba ait olduğunu görüyor 
veya camileri bizim kontrolümüze verin yada bizden hesap sormayın şeklinde diyanet işleri 
başkanlığının bağlı olduğu devlet bakanlığına yaptığı tekliflerdir, bunlar zaten 28 Şubattan 
öncede devam eden bir çalışmaydı, tesadüfen o dönemde de bu şekilde diyanet işleri 
başkanlığı kendi bakanlığına bu cami bir dini grubun tarikatın kontrolünde ya bize verin 
hesabı bize sorun yada lütfen sormayın şeklinde bu yazılarda ordadır arşivlerindedir,ayrıca 
3500 personelin eğitildiği ifade edilmektedir, bu eğitimler din hizmetleri daire başkanlığının 
sürekli yaptığı hizmet içi çalışmalardır, devamlı böyle çalışmalar yapılmaktadır, personelin 
mesleki gelişmelerini sağlamak için devamlı açılan kurslar vardı, hukuk müşaviri anayasayı 
ve temel kanunlar ile diyanet işleri ile hukuki mevzuatını anlatırdı, ben ise Türkiye' nin 
jeopolitik değerini, Atatürk ilke ve inkilaplarını, kurtuluş savaşında Ankara Müftüsü Rıfat 
Börekçi başta olmak üzere din adamlarının fedakarlıklarını anlatırdım, dış ilişkileri daire 
başkanı yurt dışında ülkemizi nasıl temsil edeceklerini ve bulundukları ülkede din müşaviri 
olarak nasıl görev ifa edeceklerini öğretirdi, ne siyasi iktidarla ne 28 Şubatla hiç bir ilgili hiç 
bir konu bu eğitimlerde geçmemiştir.

Diğer yandan diyanet işleri başkanlığından üst düzey iki personelin milli 
güvenlik akademisine gönderilmesi ve milli güvenlik kurulu genel sekreterliğin açtığı 
kamu diploması kursundan iki personelin mezun olması ise 1987 yılında başbakan merhum 
Turgut Özal zamanında başlatılan ve yıllarca devam eden sadece diyanet işleri 
başkanlığından değil bütün bakanlık kurul ve kuruluşlardan alınan personelle yürütülen bir 
birokrat yetiştirme programıdır, bu konunun şahsımda ne 28 Şubat olayıyla hiç bir ilgisi 
yoktur.

İkametgahımda bulunduğu iddia edilen güneş psikolojik harekat planını ilk defa 
duyuyorum, kesinlikle benim ikametgahımda emekli olduktan iki yıl sonra 1999 yılında 
hazırlandığını öğrendiğim milli güvenlik kurulu genel sekreterliğine ait bir planın olması söz 
konusu olamaz, bu konuda bir yanlışlık olduğunu belirtmek isterim, hacca giden 
milletvekillerinin listeside ikametgahımda çıkmamıştır, bende o dönem aynı milletvekilleri 
ile hacda idim, birlikte milletvekili Eyüp Aşık ile resimlerimiz gazetelerde çıktı bunun niçin 
suç olduğunuda anlamış değilim.

Milli savunma bakanlığın 31 Mart 2000 gün müstaşar idare yardımcısı şu şu sayılı 
disiplin moral ve sosyal işler disiplin moral, kısım 56 sayılı yazısında şahsımın diyanet işleri 
başkanlığında görevlendirildiği yazılmaktadır, bu yazı sanıyorum basında askerlerin kamu 
kurum kuruluşlarında nerelerde görev yaptıkları hakkında yapılan bir araştırmaya bilinçsizce 
verilen bir cevaptan ibarettir, diyanet işleri başkanlığında danışmanlık yapmamı ne genel 
kurmay başkanlığı, ne milli savunma bakanlığı ve nede başka bir makam kesinlikle tayin 



  

teklif ve tavsiye etmemiştir, ayrıca diyanet işleri başkanlığında irtica ile mücadele 
konusunda  yazılı notlarda bana ait değildir, o dönemde yayın daire başkanı olan Harun 
Özdemirci tarafından bir broşür hazırlanmıştır. Kur'an Kursları hakkındaki görüşlerde bana 
ait değildir, benim uzmanlık alanım değil ki bu konuda çalışma yapayım.

İddia yedi Oğuz Kalelioğlu'nun emniyet ve askerlerle tebrikleşmesi uzun uzun 
vaktinizi almayacağım, emniyet müdürü ve daha sonra Vali Sayın Kemal Yazıcıoğlu Ordu 
valisi, Kemal Sorulur, merhum Cumhur Başkanı Özal' ın koruma amiri bir çok asker 
arkadaşım, dostlarım, arkadaşlarım ve komutanlarımla teğmenliğimden başlayarak 50 yıldan 
beri tebrikleşirim bunun suç olduğunu ilk defa gördüm.

İddia sekiz diyanet işleri başkanlığında 01 Kasım 1999 tarihinde cami ve kuran 
kursu sayısını gösterir belge diyanet işleri başkanlığında yazdığım 10000 adet basılarak 
hem personele dağıtılan hemde diyanet işleri başkanlığının satış merkezlerinde halka 
satışa sunulan Atatürk ve Atatürk İlkeleri kitabında kullanmak için Diyanet işleri 
başkanlığının ilgili dairelerinden aldığım bilgi notlarıdır.

İddianamede bahsi geçen bilgilerin 28 Şubat olayı ile hiç bir ilgisi yoktur, diyanet 
işleri başkanlığının yurt içi ve yurt dışında yaptığı hizmetleri yansıtmak İslam dünyası içinde 
ülkemizdeki dini hayatın ne kadar canlı ve ileri seviyede oluşuna anlatmak için kullandığım 
bilgilerdir. Adı geçen kitabın diyanet işleri başkanlığınn basılı eserler nihayi karar 
komisyonunn 27 Mart 2001 tarihli ve 14 nolu kararı ile 2001 yılında yayınlanmıştır, 
dolayısıyla 28 Şubat olayı ile hiç bir bağlantısı omadığı gibi diyanet işleri başkanlığı yayın 
olarak adalet bakanlığının kütüphanelerine de girmiştir, ayrıca bu kitabım üniverstelerde 
intilap tarihi derslerinde yardımcı ders kitabı olarak okutulmaktadır.

İddianamede sayın komutanım diye başlıyan notlarda kesinlikle bir makama 
tekmil verme şeklindeki açıklamalar değildir, diyanet işleri başkanlığında danışman 
olduğumu öğrenen basından öğrenen eski komutanlarım hocalarım bana mektup yazarak 
kutlayarak telefon ederek hizmetlerimi öğrenmek istiyorlar ve bana yazdıkları mektuplarda 
sen diyanet işleri başkanlığında neler yapıyorsun şeklinde samimi sorular soruyorlardı ve 
hacca gitmek için nasıl müracaat edeceklerine dair  yardımcı olmamı istiyorlardı ve benzer 
talepleri benim kanalımla diyanet işleri başkanlığından sağlamaya çalışıyordu.

 Malatya ili Yazıhan ilçesi müftüsü Ş.T' nin radikal islam olduğuna dair bir 
sayfalık notun benim hiç bir ilgim yoktur, ne bu şahsı tanıyorum, ne diyanet işleri başkanlığı 
personelinden yukarıda arz ettiğim gibi hiç bir personel konusuna girmedim bu tamamen 
yanlışlıkla bağışlayın suçlamak istemiyorum ama bir torba içinde böyle sanal deliller 
hazırlanmış gidilen yerlere konmuş, malesef evimin kapısı da bir kaç sefer zorlanarak hatta 
anahtarıda içinde kırılarak biz olmadığımız zaman bazı girme hazırlığı yapılmış, komşular 
apartmanda duyunca ordan ayrılmışlar, kesinlikle belirtiyorum diyanet işleri başkanlığında 
hiç bir personelin konusu ile bir ilgim olmadı, bu konuda hiç bir çalışma yapmadım.

İddia dokuz suiskaste gidenler dökümanı bir müsvet kağıt vardı iddianameye 
aynen sayın Savcı koymuş, o konuda açıklama müsadenizle yapacağım Lice' de şehit edilen 
merhum jandarma tuğgeneral Bahtiyar Aydın harp akademisinde yan yana oturduğumuz 
samimi arkadaşımdı şehit olunca silah arkadaşlığımızın bir  görevi olarak ailesini himayeme 
aldım, oğlu Bülent Aydın babasının şehadedi esnasında giydiği kanlı üniformasını görünce 
derin bir şok yaşadı, başarılı bir öğrenci olarak devam ettiği  Hacettepe Üniversitesi 
Elektronik Mühendisliği ikinci sınıfı terk etti, Kıbrıs vatandaşı olması, kıbrısta üniversiteyi 
bitirmesine ve orada işe girmesine yardımcı oldum, artık her sıkıntıda bizden yardım istediler 
ve elimizden geleni yapmaya çalıştık bir gün sabahleyin şehidin eşi Şahin Aydın hanım 
efendi ve oğlu Bülent Aydın ağlayarak evimize geldiler ellerindeki hürriyet gazetesinde 
jandarma Tuğgeneral Bahtiyar Aydın' ın Lice' de kendi askerleri tarafından vurulduğunu 
iddia eden bir haber vardı, gerek bahsi geçen gazetede diğer  gazetelerde ekledim aynı 
şekilde  asker vurdu diye tamamen sanal haberler çıkmıştır. Dosyada bu haber onları adeta 



  

Bahtiyar Aydın' ın şehit olma haberlerinden daha çok üzmüştü, bu asılsız ve kafaları 
karıştıran haberden çok etkilenmişlerdi, kendilerini teselli etmek ve askerinin önünde 
teröristlerle çarpışırken  şehit olduğuna ikna etmek için yanında bulunan subay ve 
astsubaylardan defalarca dinledim olayı ikna etmek için konuşmalar yaptım, sözlerimin 
doğruluğunu kanıtlamak içinde bir müsvette kağıt üzerinde bugüne kadar gerek teröristler 
tarafından gerekse teröristler tarafından şehit edilen gerekse bir kaza sonucu eceli ölen asker 
ve sivil üst kademedeki kişileri yazdım, çizelge halinde iki ok çıkardım, askerler siviller ve 
gösterdim, içlerinde bir iki kişi eceli ile ölüyor geri kalan hep terörist kurşunu ile ölüyor ama 
hepsini basın, medya ve terör örgütünün propaganda merkezi kendi askeri vurdu şeklinde 
propaganda yapıyor yıkıcı, bölücü akımlarımların devletimize güven duygusunu sarsmak ve 
kafaları karıştırmak için tereddütler meydana getirmek için devamlı böyle propaganda 
yaptıklarını çizdiğim bu şekil üzerinde anlattım şehidin oğlu ve eşi tamamen ikna oldu ve 
üzüntüleri hafifledi, bu müsvette kağıdı atmıştım, evraklarımın arasında kalmıştır.

İddia on Türk Silahlı Kuvvetlerinde alevi yapılanma ile ilgili dosya 2000 yılında 
diyanet işleri başkanlığında danışman iken kargo ile gelen bir dosyada genel kurmay bir alevi 
yapılanması olduğunu silahlı kuvvetlerde iddia eden afedersiniz deli saçmasıda bir şey ama 
ben bunu genel kurmay İKK dairesine sordum, İstihbarata Karşı Koymaya bu nedir benim 
adresime geldi dedim, onlarda ordaki görevli şube müdürü arkadaşım bize de geldi 
araştırıyoruz bir şey yok dosya sizde kalsın dediler dosyada ismi yazılanlardan bir kaçı hariç 
hiç birini tanımıyorum bunu da malesef delil olarak iddianamede görmekteyiz.

İddia on bir batı çalışma grubunun psikolojik harekat planı bu plan isminden de 
anlaşılacağı gibi kesinlikle genel kurmay psikolojik harekat dairesi başkanlığında 
hazırlanmamış ve yayınlanmamıştır, batı çalışma grubunda hazırlanmış ise buna da 
inanmıyorum, hayali birşeydir bu, bu plana psikolojik harekat dairesinin hiç bir katkısı 
olmamıştır, ayrıca bu plan psikolojik harekat dairesine de gönderilmemiştir, eğer bu plan 
psikolojik harekat dairesine gelseydi, psikolojik harekat görevlerinin yanlış olduğu ve 
psikolojik harekat tekniğine uymadığı zaten ortaya çıkacaktı, psikolojik harekat planını ilk 
defa iddianamede gördüm, gerek yukarıda adı geçen plan ve gerekse bu planının laika 1 de 
olan psikolojik harekat faaliyet planında dairemiz tarafından kesinlikle hazırlanmamıştır.

 İddianamenin 1173 sayfasında açıklanan batı çalışma grubunun psikolojik harekat 
planı başlığı altında genel kurmay başkanlığı temmuz 1997 tarihli ki ben ozaman ayrılmıştım, 
harekat 3429, psikolojik harekat cari işlem şubesi yazılıdır, bu çok dikkat çekici, psikolojik 
harekat faaliyet konulu harekat başkanı Korgeneral Çetin Doğan' ın imzasına açılan bu planın 
ilgisinde 06 Mayıs Batı harekat komsepti, 27 Mayıs Batı eylem planı, 29 Nisan Batı 
Çalışma grubu rapor sistemi belirtilmektedir, burda da tarih sırası yoktur, buda dikkat 
çekicidir, batı harekat halbuki ilgilerde en eski ilgiden başlanır aşağı doğru tarih sırası 
verilir batı harekat komsepti doğrultusunda hazırlanan batı eylem planı laika bir psikolojik 
harekat faaliyet planının ekte sunulduğu denmiş ve hazırlayanlar bölümünde proje subayları 
olarak Cengiz Çetinkaya; Sezai Ökte cari işler şube müdürü Mümtaz Uçar şube müdürüydü, 
Deniz piyade albaydır ama kurmay değildir, bu planı hazırlamaya yetkili bir şube değildir 
burası psikolojik harekat daire başkanı benim ismim açılmış iç güvenlik daire başkanı Kenan 
Deniz isimlerinin bulunduğu belirtilmektedir, yukarıdaki tarih ve sayısı verilen psikolojik 
harekat faaliyet planı kesinlikle dairemde yani genel kurmay psikolojik harekat dairesinde 
hazırlanmamıştır, çünkü şubelerin kadrodaki görev yetki ve sorumluluklarını belirtilen 
görev talimatında psikolojik harekat planı yapma yetkisi içinde kurmay subayların olduğu 
plan harekat şubesine verilmiştir, burada cari işler şubesinin  yaptığı iddia edilmektedir ki 
bu mümkün değildir, cari işlem şubesi açık ve kapalı kaynaklardan topladığı psikolojik 
harekat istihbaratını plan harekat şubesine verir cari  işlem şubesi psikolojik harekat planı 
yapmaya yetkili değildir, şube müdürü sınıf subayı olan Deniz Piyade Albay Mümtaz Uçar 
idi plan harekat şube müdürü Kurmay Albay Teyfik Bödük idi proje subayı Kurmay Binbaşı 



  

Şükrü Aymelek, Kurmay Yüzbaşı Sezai Ökte idi bu şubenin bu planı yapması lazım ki asla 
yapmamışlar, yapmaya katılmamışlardır ve cari işlem şubesi de adı geçen şubenin de bu 
planı yapmaya yetkisi yoktur.

Nitekim iddianamenin 358.sayfasında gösterilen 29 Temmuz 1997 tarihli harekat şu 
sayılı my32-2 yönergesi plan harekat şubesinden çıktığı için psikolojik harekat dairesinde 
bütün plan ve yönergeleri hazırlamaya sadece bu şube yetkilidir, genel kurmay psikolojik 
harekat dairesi harekat başkanlığına bağlı iç güvenlik harekat dairesine eşit bir 
dairedir, plan bizim tarafımızdan hazırlanmış olsa iç güvenlik daire başkanı Tugeneral 
Kenan Deniz' in parafesi benden sonra açılamazdı, bir kordine parafesi olacaksa da sağ 
tarafa açılması lazım, plan formatına bile uymamaktadır, meşruk bir plandır, bütün 
kuvvetlere ve diğer ji başkanlıklarına görevler veren bir psikolojik harekat planı, eylem 
planının ekide olamaz, başlı başına müstakil bir stratejik psikolojik harekat planı olmalıdır 
ve genel kurmay başkanı tarafından imzalanmalıdır.

Çünkü devlet çapında yapılan planlara Başbakan, Genel Kurmay çapında yapılan 
planları da ancak Sayın Genel Kurmay Başkanı imzalayabilir, kuvvetlere görev veriyor, 
harekat başkanı imzalamış, burda da doğruluğu şüpheli bu planın, ayrıca o yıl emekli 
olacağım belli olduğu için zaten Temmuz ayında izinliydim ve 1997 Ağustos şurasında 
emekli edildim, benim imzam ve parafemin açılması da düşünülemez.

Sonuç ve istem yukarıda tek tek cevaplandırılan iddiaların hiç birini kabul 
etmiyorum, iddianamenin 1307. sayfasında hükümet ve bütün icraatleri toplum nazarında 
kötülenerek hükümet yıpratılmaya çalışılmış ve bu faaliyetler genel kurmay psikolojik 
harekat daire başkanlığı tarafından yürütülmüştür, suçlamasını kesinlikle reddediyorum. 
Devletin psikolojik harekat üniteleri kanunla kurulan ayrı görevleri vardır, bizim dairemiz 
nizami bir karargahtır asla herhangi bir operasyona televizyondaki seneryoya,programa 
karışamaz böyle bir imkan kabiliyette yoktur, hiç bir yetkisi de yoktur, malumlarınızdır ki 
siyaset ülkenin idaresine talip olmaktır, mensup olduğum partinin iktidardan uzaklaşmasını 
veya görevini yapamaz hale gelmesini nasıl isteyebilirim.

Yukarıda izah edildiği gibi yunanistan, kıbrıs ve pkk terör örgütünün dışında 
hiç bir görev yapmadığı ispat edilen genel kurmay psikolojik harekat dairesi nasıl böyle 
suçlanabilir, gazete haberlerinden Fadime Şahin, Müslüm Gündüz olaylarına ait 
seneryolarında adeta genel kurmay psikolojik harekat dairesi tarafından hazırlandığı 
iddiası ve kaanati ne yazıkki her yerde karşımıza çıkmaktadır.

Halbu ki müşteki Sayın Şevket Kazan' ın iddianamenin 729. sayfasında belirttiği 
şekilde zaman gazetesinin 28 Şubat 2002 tarihli nüsrasında sisi diye tanınan Seyhan Soylu 
isimli kişinin Müslüm Gündüz ve Fadime Şahin' in Üsküdar' da bir evde basılma olayını 
Jitemle kendisinin organize ettiğini açıklamıştır, ayrıca bu konu hakkında müşteki Sayın 
Tansu Çiller' in iddianamenin 721. sayfasında verdiği ifadede de 28 Şubatta namus eksenli 
saneryosunun 4 baş rol oyuncusunun bulunduğunun bunların azmendi lideri Müslüm Gündüz 
ile Fadime Şahin, sahte şeyh Ali Kalkancı ile Emire Ersoy olduğunu seneryonun Jitem 
tarafından yazıldığını açıklamıştır, hiç bir müşteki şahsımdan veya dairemizin 
faaliyetlerinden mağdur olmamıştır. 

Yukarıda açıkladığım beyanlarımı dikkate almasını ve yüce adaletin tecellisi için 
beraat kararımın verilmesini saygılarımla arz ederim. "

"Bu iddianamede Cengiz Çetinkaya' nın bir ifadesi var Tansu Çiller ile ilgili diyorki 
Samsun'da yapılan konuşma sonrası işte Çetin Doğan' ın emir vermesi ve daire başkanı Oğuz 
Kalelioğlu'nun talimat ve emir vermesiyle böyle bir kampanya başladık gibi beyanı var ne 
diyorsunuz o konuda?"  23-24 Eylül' de 1997 ben emekli olduktan 3 ay sonra.

Savunmanızın başlangıcında genel kurmay psikolojik harp dairesi başkanlığının 
kendi halkına psikolojik harekat uygulamayacağını söylediniz ve bunu da ilgili yönergenin 
birinci maddesinde olduğunu söylediniz. Fakat batı çalışma grubunun eylem planının bazı 



  

bölümlerinde psikolojik harekatla ilgili hem psikolojik harekat dairesi başkanlığının 
görevlendirilmesi hemde görevler var, örneğin bunlardan sivrilmiş fanatik irtica lideri ve 
yöneticilerini pasif hale getirmek için uygun hareket tarzlarını belirlemek, yine bir işlem 
yapılmıyorsa tecriden artan örtülü ve psikolojik hareketleri uygulamak milletvekillerine 
ihtisas komisyonlarına sık sık brifingler vermek, aynı Türk Silahlı Kuvvetlerle aynı paralele 
gelmesini sağlamak vesaire şimdi batı çalışma grubu eylem planını siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz ?

"Evet dağıtım planında yok olsaydı bize gelseydi zaten biz orda tamamen 
yanlışlıkları ortaya koyar ve böyle bir plan olmaz derdik."

"Sizin psikolojik harekat dairesi başkanlığı karargahta harekat başkanlığına bağlı 
şimdi bu harekat başkanı da o zaman batı çalışma grubunu da Çevik Bir' den sonra gelen kişi 
siz bunun Sanık Çetin Doğan' ın emrinde olan bir kişi olarak size bu planın dağıtılmadığını 
söylüyorsunuz.?

" Dağıtım planında da yok. Bizim aldığımız yoğun görevler sebebiyle biz bu konuya 
sokulmadık ama kağıt üzerinde planlandı başlangıçta. Psikolojik harekat dairesi  bir planlama 
emrinde bir birlik yok istihbarat toplama imkanı yok, bu sadece plan yapar bilgisini teknik 
bilgisine uygun ilgili birimlere uygulattırır.

" Sayın Kalelioğlu 15 Mayıs 2003 tarihinde tutukluluğun gözden geçirilmesi 
duruşmasında Cengiz Çetinkaya'yı görevlendirdiğiniz söylemiştiniz, şimdi ise böyle bir 
görev vermediğinizi belirtiyorsunuz bu konuda bir açıklama yaparsınız.?"

 "Elbette yaparım harekat başkanı Sayın Çetin Doğan yazdığı yazılı emirin ekinde 
imzalayarak 4 proje subayının gideceğini emretmiş, artık daire başkanı olarak biz zaten bu 
emri uygulamak zorundayız o zaman kendilerine ben defalarca dedim benim burda 
görevlendirmem söz konusu değil, muhtemelen yurt dışındaydım o günlerde bulunamadım 
çünkü diğer 3 proje subayım burda onlar hiç birisi daire başkanı bizi görevlendirdi demiyor 
bir tek bu arkadaşım kendiside itiraf etti, aradan zaman geçti unuttum, olayları karıştırdım 
dedi onların ısrarı üzerine evet ben görevlendirmiş olayım hadi öyle sayın zaten harekat 
başkanının yazdığı emri ben uygulamak zorundayım ama ben daire başkanı olarak şube 
müdürümü atlayıpta alttaki proje subayına niçin emir vereyim, burada arz ettiğim gibi şube 
müdürleri ona tebliğ ederler o görevi burada bir yanlışlık var arkadaşımın kafasına sabit bir 
fikir yerleşmiş ille daire başkanı bu emri verdi diyor, vermiş olabilirim harekat başkanından 
emir aldım zaten burda birşey yok ama vermedim, versem söylerim ben kimseden korkmam 
ve gerçeği söylemeye herzaman hazırım."

"Sayın Kalelioğlu görev vermediğinizi söylüyorsunuz o Cengiz Çetinkaya kısa bir 
süre BÇG' de gidip çalıştığını söylüyor görevsiz emirsiz çalıştığına göre Cengiz Çetinkaya 
hakkında hangi disiplin işlemlerini yaptınız?

" Bu soruya cevap vermek istemiyorum harekat başkanının verdiği emir elbette 
uygulanacak ama arkadaşım diyorki ifadesinde daire başkanı bana şifahi özel bir emir verdi, 
böyle birşey söz konusu değil, o emir uygulandı ben şube müdürlerine tebliğ etmişimdir, 17 
sene önceki olay detaylarını hatırlamıyorum şube müdürleride bunlara vermiştir."

" Yani şunu demek mi istiyorsunuz; Cengiz Çetinkaya oraya emirle gittiğinimi 
belirtmek istiyorsunuz."

"Elbette harekat başkanımız zaten ben emir verdim diye burda söyledi, bu emrin 
yazdığını, imza ettiğini söylüyor, artık daire başkanına söz konusu olur mu, harekat 
başkanının bir emri var bu uygulanacak elbette o dört arkadaşımında oraya gitmesine biz bu 
emri tebliğ ederek zaten aracı olduk ama fiilen yani siz öyle bir sonuç çıkıyor ki harekat 
başkanı emir vermemiş ben özel olarak gizlice bunu git batı çalışma grubunda çalış ve 
kanunsuz işler yap demişim şekline sokuyorsunuz, böyle bir olay yok ki."

"Sayın Başkanım BÇG emirle kurulmuş bir kuruldur bizim de bir kanunsuz işle ilgili 
bir sorumuz yok emirde yazdığı için zaten soruyoruz, psikolojik harekat dairesinden 4 tane 



  

subay görevlendirilmiş, müvekkilimde gitmiş onun için soruyoruz bu konuda bir açıklık 
getirmek istedim, ikinci sorum Cengiz Çetinkaya sizin hangi şubenizde görev yapıyordu.?"

"Cari işlem şubesinde istihbaratı toplayan plan harekat şubesine vermekle görevli 
olan şubede görev yapıyordu. Plan yapma görevi asla yoktur."

" Neden ben Cengiz Çetinkaya yı görevlendirdiğinden kaçmak istiyor onu 
anlamıyorum, neden beni görevlendirdi gittim,şimdi diyorki  görevlendirmiş olabilirim. 
Başkanım Görevlendirmiş mi görevlendirmemiş mi?

" Sayın Başkanım kesinlikle yapmadım tekrar ediyorum işte diğer üç arkadaşımda 
burda hiç kimse böyle bir iddiada bulunmuyor. Bunları nerden çıkarıyor hadi ben orda 
görevlendirmiş olsam kanunsuz bir iş mi yap dedik ona harekat başkanını emrini iletmiş 
olduk ona."

"Şimdi biraz önce savunmanızda psikolojik harekat dairesi plan yapıyor ilgili 
birimler uyguluyor dediniz buradan iddianamenin 78. sayfasından sizin bir seminer 
verdiğinizle ilgili Gölcükte bir konu var." Kesinlikle katılmadım.

"Salim Dervişoğlu' nun bu toplantıda özellikle laiklik ihlali konusunda ülkede 
herkesin müşahedelerini belirttiği katılanların fikir ve görüşlerinin aldığı katılanların 
hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştikleri hem fikir oldukları 28 Şubat kararlarının 
merkezlerinin Gölcükte yapılan seminer ve toplantı olduğu 28 Şubatın bir reaksiyon şeklinde 
ifadelerde bu Gölcük toplantısıyla ilgili iddianameye girmiş olan husus ve özellikle de 
iddianamede burada psikolojik harekat değerlendirilmesi hakkında sizin sunumunuzun 
olduğu yazıyor, peki buraya katılmamış olsanız bile siz iç harekat daha doğrusu psikolojik 
harekat dairesi hakkında sunum yaptığınızda burada belirttiğiniz şekilde sizin yapmış 
olduğunuz planları uygulayacak birimler hangi birimlerdir ?

"Yani hiç bir zaman kalkıpta bu içerdeki halkımıza karşı birşey yapalım diyemeyiz 
yapamayız imkan kabiliyetimiz yok, biz yoksa halkımızın televizyondaki hangi seneryoda ne 
olmuş irtica varmış bunlar bizi ilgilendirmez böyle birşeyi de yapamayız zaten siz onlarla işte 
malesef gazete  haberleri girmiş oraya iddianameye kafalarda karışmış bizi bu şekilde yanlış 
bir şekilde suçluyorsunuz. Emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanı  Bülent Orakoğlu 
vekili çıktı televizyonda diyor ki bütün bu işleri Müslüm Gündüz, Fadime Şahin olayını genel 
kurmay psikolojik harp dairesi yaptı yani hiç bir delil olmadan, hiç bir şey olmadan bir sayın 
milletvekili çıkıyor bana diyorki fitre, zekat paralarından 5000 dolar maaş aldı, yazdım 
kendisine mektup ne olur diyanete yazın siz 75 milyonun vekilisiniz isteyin ordan makbuzu 
150 Lirayı görün bakalım bu kadar yalanı nasıl söylüyorsunuz bütün kamuoyunun önünde."

"Batı eylem planında özellikle iddianamenin 135. sayfasında sekizinci sırada icra 
makamı olarak genel kurmay psikolojik harp dairesi ve bu birimin başında da sizin isminiz 
yer alıyor, yani batı eylem planı icraatleri ile ilgili icra makamı olarak ben savunmanızı 
dinlerken buraya tam bir net vurgu yapıldığını için soruyorum bu noktada ne diyorsunuz.?"

"Eylem planında siz icracı birim gözüküyorsunuz. Biz bir planlama karargahıyız 
icracı birim değiliz icracı birimler biraz önce örneklerini arz ettiğim gibi ilgili birimler yapar 
dolayısıyla burdaki bize isnat edilen bu söz tamamen havada kalan gerçek dışı bir şeydir, 
başkada söyleyeceğim bir şey yoktur."

"23-24 Ocak tarihlerinde Gölcükte yapılan plan semineri toplantısında toplantı 
içerisinde yapılan işlemlerde psikolojik harekat değerlendirmesini Oğuz Kalelioğlu'nun 
yaptığına ilişkin kayıtlar bu plan seminerinde hangi konular işlendi.? Siz Gölcükteki 
planlamayı yaptınız mı katıldınız mı ?

" Kesinlikle katılmadım, Cevap verme ihtiyacı duymuyorum."
"Batı çalışma grubu eylem planında yer alacak konuları belirleyen  üst kurul diye 

nitelenen batı çalışma grubu  kriz masası oluşturan birimleri belirleyen belgede genel 
kurmay harekat başkanı, başkanlığında yazıyor, bir kısım kurumlar ve psikolojik harekat 
daire başkanı katılır diyor bu toplantıya ve bu toplantının pazartesi, perşembe günleri 



  

yapıldığı belirtiliyor, bu toplantılara kendiniz mi katıldınız yoksa talimat verdiğiniz kişiler 
mi katılıyordu.?"

"Kesinlikle katılmadım, kimsede benim dairemden katılmadı."
"Şahsınızda ve evinizde çıkan belgeler içerisinde deniz kuvvetlerinde alevi destekli 

devrimci bir örgütlenme varlığından bahsediliyor şimdi Taner Baytok isimli kişinin kitabında 
BÇG yani batı çalışma grubu fikrinin ve irticaya karşı mücadelenin fikir babasının deniz 
kuvvetleri komutanı Güven Erkaya olduğu belirtiliyor, bugüne kadar herhangi bir itiraz 
olmamış ona, şimdi o günlerde pkk, dhkp-c ve benzeri silahlı terör örgütlerinin varlığına karşı 
dindar kesimi hedef alan irticanın birinci öncelikli tehdit kabul edilmesinden ve darbe 
planına konu edilmesinde Deniz Kuvvetlerindeki bu örgütlenmenin etkisi olmuşmudur ?

"Cevabım yok."
" Evet iç tehdit olarak irticanın birinci tehdit olduğunu kabul etmiyorum böyle bir 

şey yok dediniz, o günlerde yayınlanan genel kurmayda düşman değişti irtica birinci tehdit 
kabul edildi diyor, Genel kurmayda çok önemli dairenin başkanı olarak bu tür haberler hiç 
dikkatinizi çekmedi mi yani haberdar olmadınız mı?

"Olsa ne fark eder efendim, basım binlerce uydurma haber yazıyor, asparagas 
haberler, onlara cevapmı vereceğiz, sonra ben yetkilimiyim bir daire başkanıyım, genel 
kurmay adına birinci tehdit o değilde budur, biz halen pkk üzerinde çalışıyoruz diye 
açıklamamı yapacağız. "

"Psikolojik harekat uygulamalarının kabulüne ilişkin belgelerde yargıçlara 
brifing ele alınırken yargıçlara brifingden beklenen ve uygulanacak psikolojik hedefler 
diye hakim ve savcıların söz konusu irticai unsurların davalarında karar verirken etki 
altında kalmadan ve korkmadan karar vermelilerdir, deniliyor, burda amaç yargıçları dava 
açanların baskısından ve etkisinden kurtarmak mıdır, yoksa BÇG' nin tehdit algılamasına 
paralel kararlar vermesini sağlamak mıdır ?

"Bu mahkememizin dava konusu hükümeti devirmek, yıpratmak mıdır, yoksa irtica 
konusunda bir başka mücadele midir, hiç alakası yok ve ben brifinglere de katılmadım, hiç 
bir şekilde ilgim yok, bilgim yok cevapta vermek istemiyorum."

"Bu başlıkları gördünüz mü, mesela Refah kapatılıyor, Yargıtay Refah Partisinin 
Kayseri il örgütü ile ilgili birşeyde Yargıtay kapatırım, diye açıklama yapıyor, bundan bu 
psikolojik harekat çalışmasının sonucu değil mi?" Değil efendim hiç alakası yok.

" Peki diyanet işlerinde fahri olarak görev aldığınızı söylediniz diyanet işlerinde ne 
zaman görev aldınız, ne zaman bıraktınız. Diyanet işlerinde sizden önce fahri yada resmi 
olarak görev almış herhangi bir asker varmıdır ?

"1997 Eylülünde Ağustosunda emekli oldum işte başkan beyin ısrarı ile Eylül ayında 
Ekim ayında o sözleşmemde vardır, Eylül ayı içerisinde görev aldım. Atatürk döneminde 
olmuş o yüce Kur-an bütün inceliklerini bizzat hak dini Kur-an dili diye Elmalı Hamdi Yazır' 
ın açıklamasındada var, sosyolog, asker, tarihçi herkes Yüce Peygamberimizi taktik ve 
stratejik yönden onlar analiz etmişler hepsi gelmiş birde 12 Eylülde bütün bakanlıklar 
kuruluşları olduğu gibi bir asker varmış, ben orda bir askeri danışmanlık yapmadım, 
tarihçiyim ve yazarım gittim ve bir kitap yazdım inceleyin kitabımı görün."

"Fahri görev aldığınız diyanet işleri başkanı Mehmet Nuri Yılmaz brifinglere 
katılmış bir kişi olarak bunu biliyor muydunuz, ozaman ki yapılan brifinglere katılan bir kişi 
olduğunu biliyormuydunuz?"

" Hayır  ben hiç bir brifinge katılmadım dediğim gibi bizim görev alanımız zaten 
tamamen bunun dışındaydı, onu kendisine sormak lazım."

"Şimdi eylem planında yine cuma ve bayram hutbelerinde ve vaazların kontrolü ile 
ilgili görevler yükleniyor, tabi psikolojik harekat dairesine yükleniyor bu tür şeyler, bu 
tetkikler sonucunda bir kısım camii imamlarının irtica ile ilgili propaganda yaptığından 
bahisle mahkemelere sevk ediliyorlar ve ceza alıyorlar, bu diyanet işlerinde  fahri görev 



  

aldığınız süreçte gerçekleşen bu tür olaylarda etkiniz olmuş mudur?"
"Hiç bir personel işine karışmadım, hiç personel konusunda görev almadım sadece 

kendi konumla ilgili kitap yazdım, araştırma yaptım konferanslar verdim."
"Batı Çalışma grubu eylem planının 12. Faaliyetinde batı çalışma grubunun 

çalışmalarına muhtemel karşı çıkışlarda yada iktidarın düşmemesi halinde psikolojik 
harekat tedbirleri uygulanması kararlaştırılıyor ve bunda icracı makam olarakta psikolojik 
harekat dairesi görevlendiriliyor, şimdi brifinglerde konuşulan ve daha sonra basına 
gerekirse silah bile kullanırız denilen beyan bu girişimlere yani bu çalışmalara karşı 
durabilecek sivil toplum örgütü, vatandaşlar kitlesini korkutma amacını taşıyor mu?"

"O yazılan  afedersiniz  deli saçması öyle bir psikolojik harekat olmaz, her yazılanda 
psikolojik hareket  değildir, bizimle hiç bir ilgisi yok ve hiç birine de katılmıyorum."

"Hükümetin yıkılmasıyla ilgili yine bu psikolojik harekatlardan mesela DYP 
milletvekillerini açıkça arıyor tarihi görev sizi bekliyor şeklinde bir yazı ve daha sonrada 
Bahattin Yücel istifa ediyor, DYP milletvekillerinden istifalardan sonra hükümet çöküyor 
buna ne diyorsunuz."  Hiç bir şey demiyorum.

"Yine Fadime Şahin ve Kalkancı meselesi psikolojik harekat uygulamasında Sisi 
kod adlı Seyhan Soylu aynen şöyle diyor ben 28 Şubatın gizli kahramanıyım, 28 Şubatta 
süreci benim yaptığım olaylarla başladı, uyanışa geçirdim ben herkesi milli güvenlik 
teşkilatını uyandırdım, devletin üst kademesindeki brokratları uyandırdım, bir sürü üst 
düzey brokrattan, askeriyeden bravo aldım ve hepsi alnımdan öptüler diyor, devamla yine 
beyanlarında o tarihlerde yani eylemi gerçekleştirdikleri tarihlerde oyu yüzde 38' di diyor, 
Ali Kalkancı ve Emine Kalkancı' yı olayını yakaladık, azmendi liderinin yakalanmasına 
Fadime Şahin  ile Emine Kalkancı' nın ekrana çıkarılmasını sağladık diyor şimdi ve 
burada tabi askeriyeylede emekli olan kişilerle filan birlikte çalıştığını söylüyor, bu 
psikolojik harekat dairesinin bir eylemi değil mi?

"Kesinlikle değil açıkladım ya efendim, Jitem olduğunu onlar söylüyor zaten."
"Ve bu eylemden sonraki günlerde Fadime Şahin' in dayısına para ödenmek üzere 

Tuncay Özkan'ın ofisine davet edildiğine ilişkin kayıtlar gündeme geldi, bu operasyon 
nedeniyle Fadime Şahin' e veya herhangi birine para ödendimi ödendi ise ne kadar ödendi.?"

"Cevap vermiyorum."
Güven Erkaya' nın Taner Baytok ile olan söyleşisinde 54. hükümeti düşürme 

noktasında geliştirilen yöntemlerden birisinde psikolojik harekat olduğunu zikrediyor ve yine 
 iddianamenin eklerinde yer alan ve dosyada sanık olan Erol Özkasnak bir televizyon 
programında bu post modern darbe tereyağından kıl çeker gibi eski darbelere benzemeyen 
bir şekilde hiç kan akıtmadan hiç kimseyi üzmeden gayet usulüne uygun bir şekilde 
demokratik uygulamalarla milli güvenlik kurulu tarafından benimsenerek devletin 
başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara kadar hepside dahil edilerek hatta 
halkımızın ortak edilerek sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla çok başarılı bir şekilde 
yürütülen bir süreçtir şeklinde bir beyanatı söz konusu ve yine basına daha doğrusu kamu 
oyuna sızdırılan sarımsak belgesinden sonra Güven Erkaya' nın açıklamasında bu belgenin 
sızdırılmasıyla hükümetin bu belge karşısındaki içine düşmüş olduğu korku ortamı ile 
amaçlarına ulaştıklarını söylüyor, dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman 
bunların hepsi psikolojik harekatın bir yansımaları olarak değerlendiriyoruz, bu harekatın 
uygulanmasında daha doğrusu bu uygulanan hareketlerin planlama sorumlusu siz miydiniz. ?"

"Değildim hiç alakam yok."
"28 Şubat döneminde ortaya çıkan toplumsal krizi soracağım, örneğin ordu 

evlerine giriş çıkışları, ailelerin asker ziyaretlerine getirilen sınırlar  giyim kuşam şartları, 
üniversite olayları, hak aramayı suç sayan iddianameler düzenlenmesi vesaire 
iddianamede sizlere isnat edilen kollektif eylem ve sebeplere dayanmıyorsa başka hangi 
sebebe dayanmaktadır, bilimsel bir izah getirirmisiniz, bilim adamı kimliğiniz ve istihbarat 



  

tecrübenize istinaden soruyorum?"
"Silahlı kuvvetler büyük bir camia içersinde bir çok farklı düşüncede hududunu aşan 

arkadaşlar, komuta katında insanlar olabilir, bunların bazı uygulamaları bütün camiaya maal 
edilemez, bu tür şeylerin bilimle şeyle ilgisi yoktur, komuta katı bazı şeyleri görmüş anında 
düzeltmiştir, mesela İzzettin İyigün benden sonra ifade verecek."

" Türkiye maalesef çok acı darbe tecrübeleri yaşadı bir defa değil defalarca bundan 
önceki darbelerle 28 Şubat darbesinin karşılaştırdığımızda en belirgin vasfın psikolojik 
harekat vasfının ön plana çıkması yani mesleğiniz, uzmanlık alanınızlada doğrudan ilgili 
olduğu için soruyorum, birincisi bu kadar olayları hepimiz televizyonlarda izledik, bir film 
gibi bu darbe sürecini genel kurmayın bu konuda ki şubeden, daire başkanlığına 
dönüştürülen bu kadar uzman bir birimi varken yani niçin başka insanları eğitmek için 
batı çalışma grubu ayrı bir grup oluştursun yani bu çelişki değil mi ?

" Bizim görevlerimiz çok ağır olduğu için ve faaliyet alanımız farklı, bunu bir başka 
personel de aslında psikolojik harp eğitimi görseler hiç bu yanlışlıklar yapılmazdı, yapılan bu 
yanlışlıklar bu tekniğe uymayan yanlışlıklardır, yani bağışlayın herkes kraldan çok kralcı 
oldu sivil hayatta da herkes psikolojik harbi biliyor, bir çok kitaplar var piyasada hiç alakası 
yok psikolojik harekatla, harple, bunlar kendi kendilerine bir şey çıkarıyorlar bundan 
malzeme ve öğün çıkarıyorlar, o tip yapılan şeylerdir yoksa hiç alakası yok olayla."

"Peki bu psikolojik harekatın yaygınlığı dikkate alındığında yani sadece dairenizin 
elemanları yeterli olmaya bilir, daireniz tarafından batı çalışma grubunun seçmiş olduğu 
elemanlara böyle bir psikolojik harekat eğitimi verildi mi ?"

"Verilmedi benim zamanım kısa sürdü, benden sonrada verildiğini zannetmiyorum."
 "Yine çok dikkatimizi çeken kamuoyunda ve defalarca ifade edilen bir realite var, 

gerçek var deniliyor ki hükümet geçtikten sonra bıçak gibi kesildi aynen kanım 12 Eylülde bir 
den bire durması gibi 11 Eylülde akan kanın, bunu neye bağlıyorsunuz yani hükümet 
düştükten sonra bütün gazeteleri, televizyonları tek tek tarayalım gerçekten irtica haberleri 
buhar olup uçtu bu uzman olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz.?"

" 18 Haziran hatırladığım kadarıyla 1997 de hükümet düştü ondan sonra da bir çok 
şeyler devam etti bildiğim kadarıyla bıçak gibi felan kesilmedi, on yıl batı çalışma grubu bu 
iktidarımız zamanında da devam etti yani hemen batı çalışma grubu ortadan kalkmadı veya 
bu çalışmalar yürütüldü yani onun için ona katılmıyorum."

"Oğuz Bey o zaman benim anladığım tabiri caizse bu dosyaya gelen genel kurmayın 
gönderdiği veya kabul ettiği belgelerden bir toplum mühendisliği gibi bir faaliyet söz konusu 
ama siz diyorsunuz ki bunu tabiri caizse ehli olmayanlar yapmış bundan dolayı hatalar var 
gibi bir anlam çıkıyor?"

"O görüntü çıkıyor ama kim yapmış, nasıl yapmış, sahte midir, gerçek midir, sizlerin 
takdiridir. "

"Bir psikolojik harekat uzmanı olduğunuz içinde bu soruları soruyorum bir 
psikolojik harekat yapılırken bu psikolojik harekat  bir hedef kitleye karşı yapılacak o hedef 
kitleye şu maksatla bir psikolojik harekat yürütülmektedir mesejı verilir mi ?

" Kesinlikle, psikolojik harekat planında da daima ne yapılacaksa o ortaya 
konmalıdır, çünkü psikolojik harekat iki ağızlı keskin bıçak gibidir, bir operasyon icraat 
yapayım derken kendinize de zarar verirsiniz, o bakımdan hedef kitle üzerindeki 
hassasiyetler, o hassasiyetlerin nasıl istismar edileceği, hangi hedefler ele geçirileceği hangi 
kademeye kadar gideek, nerde durulacak safha safha bunların belirtilmesi gerekir, eğer bunlar 
belirtilmezse çok kargaşa olur, yanlışlıklar olur, burda da belli bir hedefi mutlaka olması 
lazım, olmazsa geçerli değildir. "

"O dönemde refah partisine ve yıpratılmasına yönelik bir takım psikolojik 
harekatlar yapıldığını söylediler, şimdi benim sormak istediğim soru şuydu,  topluma karşı 
bir psikolojik harekat yapılırken toplumun bilgilendirilmesi için  yapılan bu faaliyetler 



  

sırasında bu psikolojik harekatın yada bu propagandaların amacı şudur, maddi olayımızda 
da refah partisinin yıpratılmasıdır gibi amacını açıklayan açıklamalar beyanlar olur mu 
diye sormak istedim?   

"Olmaz. Verilen mesajlar, temalar o hedefe gider hiç bir zaman zaten açıklanırsa 
kıymeti kalmaz o planın geçerliliğini yitirir."

" Bu Hasan Celal Güzel dosyasında batı eylem planının konu olmadığını söylediler, 
batı eylem planının sanık Çevik Bir ve İdris Koralp tarafındanki Çevik Bir tarafından 
imzalanmıştır, iddianamede beş farklı fotokopi batı eylem planı olduğunu biliyor musunuz."

" Hayır, afedersiniz hiç bilmiyorum ne batı eylem planını gördüm, ne fotokopisini 
gördüm."

"Şimdi hükümetin istifa etmeden önce yani bir grup toplantısı yaptıkları ve 
ayrılmaya karar verdiklerine ilişkin gönüllü bir istifa gibi izah etme söz konusu diğeri 
şeylerin DYP milletvekillerinin hükümet düştükten sonra DYP' ye görev verilmemesi 
sebebiyle istifalardan bahsetti şimdi daha istifa kararı verilmeden önceki günlerde 
gazetelerde çıkan haberleri bi göstermek istiyorum Hürriyet Gazetesi Ya uy, ya çekil, Milliyet 
Gazetesi Hocayı göndermek artık vacip oldu, DYP bakanlara atfen söylenen şeyler, Sabah 
Gazetesi DYP milletvekillerine açık çağrı, tarihi görev sizi bekliyor, Milliyet Gazetesi 
Ordudan son uyarı mayıs ayı hepsi millliyetinki haziran diğerleri mayıs ayı, sabah gazetesi 
22 Mayıs Rp kapatılıyor, Cumhuriyet Gazetesi yine aynı tarihler Yargıtay teşkilatla ilgili 
kapatırım şeyi  diğeri Sabah Gazetesi ateşle oynuyor iktidar ve Bahattin YÜCEL istifa ediyor 
ve onun altında da Çiller' e çekilelim diyen ancak 4 gün daha sabredelim cevabını alan 
Turizm Bakanı bugün bakanlıktan istifa edecek yani hükümet istifa kararını almadan önce 
bakanlar istifa ettirilmeye başlanmış, bunlar hükümet üzerinde uygulanan psikolojik harekete 
işaret etmiyor mu ?"

"Etmiyor cevaplamıyorum.
"O tarihte millet vekillerinin hükümet kurma görevini DYP' ye verilmediğinden 

dolayı Cumhurbaşkanını protesto amaçlı istifa ettiğini söylediniz. Siz kesin bilgiye dayalı 
olarak bunu zikrettiniz."

"Duyumlarımız bir bilgi olarak verdim."
"Şimdi Cumhurbaşkanı Demirel diyorki biz eğer hükümet istifa etmeseydi ve biz 

hükümeti kurma görevi doğru yola, ana vatana değilde doğru yola vermiş olsaydık asker 
müdahale edecekti şeklinde beyanı var Mehmet Ali Birand' a vermiş olduğu demeçte, 
dolayısıyla bu demeçle sizin biraz önce duyum olarak zikrettiniz ama verilen bilgi arasında 
çelişki var bu çelişkiyi nasıl giderirsiniz."

"Hayır, yok cevap yok."
"Yine ifadesinde bizim çalışmalarımızda hiç bir zaman terör her zaman için terör 

birinci tehdittir, hiç bir zaman irtica birinci tehdit olarak değerlendirilmemiştir şeklinde bir 
beyanı var ve yine Savunmasında psikolojik harekat şube hiç bir zaman BÇG faaliyetlerine 
katılmamıştır, psikolojik harekat dairesi BÇG tarafından devre dışı bırakılmıştır diye 
beyanları var bütün bunlardan sonra BÇG tarafından hazırlanan belgelerin, raporların ve 
psikolojik harekata ilişkin konuların biraz önce sorulmuş olan ve soruların ve sahte olduğunu 
 tarhmin ettiğini belirttiği soruların uzmanlar tarafından yani kendi dairesindeki mensupları 
tarafından hazırlanmamış olması ve bir başka birim tarafından ve bu konuda uzman olmayan 
bir birim tarafından hazırlanmış olması sebebiyle bu tür aksaklıklar çıkmış olabilir mi ?"

"Batı çalışma grubu tarafından yapıldığı, ben öyle bir iddiada bulunmuyorum, onun 
bile yaptığı şüpheli çünkü hiç bir tekniğe uymuyor, biz batı çalışma grubu tarafından da devre 
dışı bırakılmadık bilhassta onu düzeltmesini istirham edeceğim, biz komuta katı tarafından ki 
harekat başkanı açıkladı görevimizin ağırlığı ve birinci öncelikli tehditin terör olması 
hasasiyetiyle biz diğer konulara sokulmadık, görevimize devam ettik asla batı çalışma 
grubunun  böyle bir yetkisi yok, bizi devre dışı bırakmaya ama komuta katı bizim 



  

görevimizin önemini dikkate alarak dedi ki siz görevinize devam edin, tehdit, pkk terörü 
devamlı yunanistan tehditi önemlidir, bunu destekliyor dedi ve batı çalışma grubuna başka 
görevler verdi, ne görev verdi, ne plan yaptılar onu biz bilmiyoruz, ama teknik yönünden o 
yapılan eylem planını da afedersiniz saçma olduğunu, hiç bir kurala uymadığını söylüyorum."

"Bu konunun uzmanları tarafından hazırlanmamış olması sebebiyle kurallara 
uymamış olabilir mi ?"

"Bu bir faraziye buna da cevap veremem."
"Şimdi irticanın birinci öncelikli tehdit kabul edilmediği sadece sizin daireniz 

açısından mı söylüyorsunuz yoksa karargah açısından mı söylüyorsunuz.?"
"Sayın Savcım önce kendi dairem açısından.
"Kendi daireniz açısından karargah açısından da söylüyor musunuz?"
"İddianamenin 1309. sayfasının her yerinde psikolojik harp var, sonunda da ne 

denmiş bütün bunları yapan genel kurmay psikolojik harekat dairesidir, peki ben bu kadar 
dairenin bu uzman olan bir daire varken bu konuda nasıl ben birinci öncelik tehdit irtica ise 
psikolojik harp dairesi fiilen bu işin içinde görevlendirilmeliydi."

"Bir irticanın birinci öncelikli tehdit  olmadığı psikolojik harp dairesi bakımından 
mı yoksa, genel kurmayın karargah bakımından mı diyorsunuz net olarak soruyorum.?"

 "Karargah bakımından da öyledir çünkü bizim daire seçkin uzman daire 
komutanlığın elinde bir silah gibidir, bu görevi vermediğine göre demekki."

"Şimdi bakın ben de size şunu söylüyorum, bakın 4 Nisan tarihli belgede de var, 10 
Nisan tarihli belge burda da kabul edildi, birinci maddesinde bu tehditin deniliyor irticadan 
bahsedildikten sonra TSK nın birinci öncelikli vazifesi haline geldiği şeklinde tespit yapılıyor, 
yani burda kabul edilmiş şeyleride farklı anlatmaya çalışmayalım. Bu benim açımdan benim 
dairem açısından birinci öncelikli tehdit değil diyorsanız bu tamam kabul, ama batı çalışma 
grubunun hazırlamış olduğu belgede birinci öncelikli tehdit olduğu yazıyor zaten, başka soru 
sormuyorum.?"

"Bir tehditi sadece genel kurmay tayin edemez, o milli güvenlik kuruluna teklif 
yapar, ben yıllarca orda çalıştım, tehdit terör örgütü birinci öncelikte çeşitli dökümanlara 
girer tehdit dökümanlarına ondan sonra genel kurmay takipçisidir, kendi başına hükümete 
karşı devlete karşı ben tehditi şurda seçtim diyemez, yıllardır orda.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumlarının içerisinde o dönem için sadece genel 
kurmay  başkanlığında mı psikolojik harekat başkanlığı  var, başka kurumlarda da psikolojik 
harekat birimi varmıydı, harp birimi varmıydı ?"

"Milli güvenlik kurulu genel sekrterliği bünyesinde 1983 yılında Sayın Başbakan 
merhum Turgut Özal' ın direktifi ile toplumla ilişkiler başkanlığı kuruldu, bu devlet çapında 
propagandayı yürüten bir başkanlıktır, işte yunanistana  önce dış ülkere karşı tabi içerde de 
hiç bir faaliyet yapamıştır, orada sekiz yıl görev yaptım ve gördüm, ikincisi genel kurmay 
psikolojik harp dairesi bu tamamen nizami bir dairedir, hiç bir gayri şeye giremez sivil 
bir olaya giremez, askeri planlama yapar, normal bir karargahın dairesi gibidir harekat 
dairesi gibi işte savaş zamanında o ülkeye karşı emredilen şeyi yapar, düşmanın yaptığı 
propagandayı da nötralize eder üçüncü kuruluş özel kuvvetler bünyesindeki psikolojik harp 
şubesiydi oda lav edildi şimdi oda bir gayri nizami harpte gerilla savaşında düşman gerisinde 
orda  yaptığı düşmanı yıpratmak, halkı kazanmak maksadıyla mesela terör örgütü ile 
çarpışırken ordaki halkı kazanır. Birde MİT bünyesinde var psikolojik istihbarat başkanlığı 
halada devam etmektedir, onunda görev alanı gizli propagandadır."

78.C. SANIK OĞUZ KALELİOĞLU MÜDAFİİ AV. MEHMET 
KOCAOĞLU'NUN SAVUNMASI:

 "Her iki taraftan da bir baskı geldiğini anlatmak istiyorum. 28 şubat darbelerin 



  

anasıdır. Yine darbelerin anası 28 Şubat diye gazetede ismini vermiyorum. Hükumetle ters 
düşen cemaatler fişleniyor, bugün de fişleniyor. Heykeli dikilen komutan şimdi cezaevinde. 
Tutanaklar açıklansın Demirel'in yapmış olduğu mülakat 28 şubat darbe falan değildir, 
anayasal yoldan işte. Yani 28 şubatta bugün yargıladığımız kişilerin irtica bir tehdittir 
dolayısıyla ortadan kaldırılmalıdır diye başbakanlığın emri ile alınmış hususlar olmuştur.

 Bir, iddianame tutarsızdır, delilsizdir hukuka aykırıdır kabul edilmemesi gerekirdi 
derdim. Iki, hükumeti ıskat suçu maddi ve manevi bakımdan oluşmamıştır. Üç, batı çalışma 
grubu bir suç örgütü değildir. Dört, 54. Erbakan hükumeti ıskat edilmemiştir. Kendisi 
demokratik yollardan istifa etmiştir. Beş 1997 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilmiştir. O kovuşturmaya yer olmadığı kararından sonra mahkemenizin önüne getirilen 
prosedürle hukuka uygun değildir, yanlıştır. Bu davada tabii hakim ilkesi ihlal edilmiştir. 
Adil yargılanma ihlal edilmiştir. Ancak bu dava kamuoyunda da görüldüğü gibi siyasi bir 
davadır, ne olacağı belli değildir. 

Oğuz Kalelioğlu burada kendisi ile ilgili bütün konuları açık ve net bir şekilde ortaya 
koydu. Hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde, kendisinin batı çalışma grubu içerisinde 
olmadığını, çalışmadığını, komutanları tarafından kendisine özellikle psikolojik harp 
dairesinin görevinin Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Pkk'ya yönelik olduğu için 
psikolojik harp, bir de bunlara karşı yaptığı için, çok yoğun olduğu için, daireyi yeni kurduğu 
için bunlarla uğraştığı için komutanları tarafından bunlara görevlendirilmemiştir, 
katılmamıştır. Belki arada sırada bir katılım olmuştur ama o katılmalara kendisi katılmadığı 
gibi içinde bulunduğu personel de katılmamıştır.

Niye batı çalışma grubu üzerinde hep duruluyor, çünkü Sayın Savcılığımız 54. 
Hükumeti batı çalışma grubu ıskat etmiş, iddianame onun üzerine kurulmuştur. Onun için 
herkes ben batı çalışmada yoktum diyor, olanlar da ben vardım zaten katıldım diyor. Oğuz 
Kalelioğlu da ben yoktum demiştir. Ama kamuoyunda psikolojik bir baskı vardır. Bu baskıyı 
da madem psikolojik daire başkanı oydu, o yaptı şey olduğu için kendisi uzun uzun izah etti, 
28 şubattaki olaylarla psikolojik harp dairesinin bir alakası olmadığını ve psikolojik harp 
yapılmadığını, psikolojik harbin ne olduğunu uzun uzun izah etti. 

Müvekkilimiz Oğuz Kalelioğlu'nun samimi beyanlarına katılıyorum.Doğru olduğuna 
ve iddianamede ileri sürülen fiillerin hiçbirini işlemediğine de kesinlikle inanıyorum. Zaten 
derdest dosyada aksini ispat eden hiçbir bilgi, belge, delil de bulunmamaktadır. 

 Sanık irtica konusunda alınacak tedbirler toplantısına kesinlikle hiçbir zaman 
katılmamıştır. Batı eylem planı psikolojik harekat dairesinin hiçbir ilgisi yoktur. Batı 
çalışma grubuna gelen evrak dağıtım listesinde psikolojik harekat dairesinin ismi de 
bulunmamaktadır. Oğuz Kalelioğlu'nun başında bulunduğu bu daire tamamen batı çalışma 
grubu faaliyetlerinde devre dışı bırakılmıştır. Bunu sebebi de açıktır. O dairenin yasal ve asli 
görevi, Yunanistan-Kıbrıs Rum Yönetimi ve Pkk'nın yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini önlemeye 
yöneliktir. Ve kendi görevi dışında başka ek işlerle uğraşamayacak kadar da oldukça işi 
ağırdır. Nitekim bu durumu birinci amir olan genelkurmay harekat başkanı Sayın Çetin 
Doğan da huzurdaki sorgusunda açıkça ifade etmişti. Psikolojik harp dairesi Oğuz Kalelioğlu 
tarafından yeni kurulmuştu. Hem yeni kurulan bu dairenin bir taraftan eksikliklerin 
tamamlamak ve hem de psikolojik harp dairesinin o yıllarda oldukça artmış olan yeni kendi 
yasal görevlerini yapmaktan başını kaşıyacak zamanı dahi yoktu, bu nedenle batı çalışma 
grubu ile ilgili olarak kendilerine ve dairesine özel bir görev verilmemiştir. İrtica ile 
mücadele planındaki Oğuz Kalelioğlu'nun dairesine bir görev verilmemiştir.

İddianamede sonuç ve değerlendirme başlığını taşıyan 1289-1309 sayfaları arasında 
sayın savcılık inanılmaz hukuk dışı değerlendirme yaparak adeta olmayan suçu oluşturmak 
için çaba sarfederek tüm şüphelileri baştan suçlu ilan etmiştir. Asker kişilerin devletin 
hizmetkarı olarak devletin meşru yetkiye sahip organlarının hizmetinde olduğunu doğru bir 
biçimde vurguladıktan sonra, doğrudur bu tabi. 



  

 Türkiye'de milli güvenliğin anayasanın 118. maddesi ve 2945 sayılı yasa ile 
belirlendiği, milli güvenlik kurulu kararlarının bakanlar kurulu tarafından öncelikle 
dikkate alınmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu tespit edilmiş ve milli güvenlik 
kurulu devletin tüm sorunları konusunda karar alabilecek bir karar organı olduğu tespiti 
yapıldıktan sonra milli güvenlik kurulu görevlerinin neler olduğunu, 2945 sayılı yasadaki 
gibi iddianamede de saymıştır. 

Yeni kanunda milli güvenlik kurulu tarafından alınan kararların başbakan tarafından 
bakanlar kurulu gündemine öncelikle alınmak suretiyle görüşülebileceği ve gerekli kararların 
alınacağı hükme bağlandığı da vurgulanmıştır. 

Daha sonra 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesini, 29 Mart ve 12 Mart 1971 
muhtıraları ile 12 Eylül askeri müdahalesini askeri darbe olarak mütalaa ettikten sonra bu 
darbelerin Türkiye'de istikrarsızlığa sebep olduklarını özetlemiş sonra da sayın savcılık şöyle 
demiş; bu müdahaleler ile vatanın elden gittiği evham ve hezeyanları uyandırılarak halkın 
seçilmiş hükümetlere olan güvenin sarsılmaya ve böylelikle TSK'nın darbe yapmaya teşvik 
edildiği anlaşılmaktadır şeklinde bizce hiçbir hukuki dayanağı olmayan genel bir sonuca 
ulaşmıştır.

 Daha sonra 1994 yılında yapılan mahalli seçimlerde İstanbul, Ankara, Konya, 
Kayseri büyük şehir belediyeleri olmak üzere pek çok belediyenin Refah Partili üyelerinin 
seçilmesiyle bir grubun askeri müdahalede bulunmak üzere harekete geçtiği, hangi grup 
nerede, ne zaman onlar da yok, soyut ifadeler dışında bir delil yok. Bu kapsamda öncelikle 
karşı çıkabilecek Türk Silahlı Kuvvetlerine ordudan ilişiğinin kesilmesi için faaliyette 
bulundukları ileri sürülmüş ise de bilgi, belge, delil yoktur. Sadece soruşturma kapsamında 
ulaşılan bilgi ve belgelerden bahsedilmektedir ama onlar nelerdir, onlar da belli değildir.

 25 Aralık 1995 tarihinde yapılan genel seçimlerde Refah Partisinin en çok oyu alıp 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde de en fazla milletvekili ile kurulacak hükümetin en büyük 
ortağı olacağının anlaşılması üzerine askeri müdahale düşüncesine sahip olan bu 
yapılanmanın, hangi yapılanma ortada daha bir yapılanma yok. Ama bu tarihte BÇG diye bir 
kuruluş dahi ortada yoktur. Refah Partisine ve halka karşı açıkça psikolojik hareket 
yürüttüğü, hangi halka karşı ne biçim psikolojik harekat yürüttüğünün açıklaması da yok. 
Temelsiz biçimde sadece varsayıma dayanarak inandırıcı, ikna edici ve her türlü şüpheye 
delil sunmaktan iddianamede ortaya iddia sunulmuştur.

 Iddianamede gayri resmi olarak hangi tarihte kurulduğu tespit edilemeyen bu 
faaliyetlerin batı çalışma grubu adı altında yürütülen bu yapılanmanın 28 Şubat kararlarının 
alınmasını sağladığı, ancak 10 Nisan 1997 tarihine kadar hiçbir belgede de bu yapılanmanın 
izine rastlanmadığı, 10 Nisan 1997 tarihinde batı çalışma grubunun oluşturulması konulu 
belgede daha önce oluşturulan bir yapılanmadan bahsedildiği, bu ve mağdur ve tanıkların da 
28 Şubat 1997 tarihinden çok önce batı çalışma grubu subayı oldukları açıkça ifade ettikleri 
anlaşılmıştır.  Denilerek yasal anlamda somut delillere dayanmayan dedikodu ve çelişkilerde 
dolu olan, malum basında çıkan, özellikle de TSK'yı itibarsızlığa sürükleyecek amaç taşıyan 
art niyetli kişilerin abartılı yazıları ve ifadeleri üzerine kurulmuş adeta torba bir iddianame 
ortaya çıkmıştır bize göre çünkü iddianamede sanıkların kendilerine yüklenilen fiilin ne 
zaman nerede işlendiğinin gösterecek açık deliller olmadığı gibi CMK.nın 170. maddesine de 
açıkça aykırıdır.

 Daha sonra batı çalışma grubunun fiilen hangi tarihte faaliyete geçtiğinin tespit 
edilmediği, 4 Nisan 1997'de çalışma grubunu oluşturması Çevik Bir imzalı belgeden 
anlaşıldığı, çalışmaların 3 kurul halinde olacağı, kurulda kimlerin bulunacağı belirtilmiştir.

 Böylece, savcılık böylece batı çalışma grubunun temellerinin 4 Nisan'da atıldığını 
vurgulamıştır. Daha önceki Refah Partisinin 1994'te bazı büyükşehir belediyelerini 
kazanması ile harekete geçtiği ve 1995 seçimlerinde Refah Partisinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde en çok üyeyi kazanması ile Refah Partisine ve halka karşı psikolojik harekat 



  

yürütmeye başladığı iddiaları ile çelişmektedir.
 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay inönü salonunda saat 15:00'da başlayan 

toplantıya kimlerin katıldığını da sayarak toplantıda, toplantıya katılanların hükümeti 
cebir ve şiddet kullanmak suretiyle ıskat etmek amacıyla bir grubun kurulması konusuna 
fikir birliği içinde oldukları, oluşturulacak gruba etkin bir iş bölümü içinde destek 
vereceklerini ifade ettiklerini iddia etmiş ise de bu iddiadan nasıl, neden, neye dayanarak 
ileri sürdüğünü yasal belgeleri ortaya koymamıştır.

 Bu arada sayfa 1298'de müvekkil Oğuz Kalelioğlu'nun bu toplantıya katılmış 
olduğunu iddia etmiş ise de yukarıda açıklandığı gibi ve Oğuz Kalelioğlu'nun kendisinin de 
vurguladığı gibi müvekkil sadece toplantıya değil hiçbir batı çalışma grubu toplantısına 
katılmamıştır. Daha doğrusu katılmak için kendisi özellikle çağrılmamıştır. Çağrılsaydı 
elbette asker olarak emirlere karşı katılmama hak ve yetkisi yoktu. Ama yukarıda açıklanan 
dairesinin dış düşmüna karşı olan özellikle de o dönemdeki yoğun görevleri sebebiyle 
katılmamıştır. 

3 gün sonra yani 10 Nisan 1997 tarihinde dönemin genelkurmay 2. Başkanı Çevik 
Bir imzalı batı çalışma grubu resmi olarak kurulmuş olduğunu, batı çalışma grubunun 
kurulmasından önce kriz masası grubu adı altında çalışanların yürüttüğü, bu grubun 28 
Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının alınmasını sağladığı iddia edilmiştir. 

 Siyasi kaos ve basının kamuoyunu hükümete karşı yönlendirmesi sonucu batı 
çalışma grubu hiçbir demokratik ülkede kabul edilmeyecek şekilde halkın oyları ile 
seçilmiş ve meclisin güvenoyunu almış hükümeti cebir ve şiddet kullanmak suretiyle 
ıskat etmek amacıyla emir yazılmasını sağlayıp hükümeti ıskat iradesini 
resmileştirdikleri anlaşılmıştır diyerek iddianame niteliğini de aşan şekilde adeta iddianame 
yerine peşin olarak hüküm kurulmuştur. 

Ancak tabi bu iddianamede cebir şiddet nerede, nasıl olmuş, 1309 sayfada hiçbir 
yerde cebir ve şiddetin uygulandığı konusunda bilgi, belge sunulmasına rastlamadım.

  Batı çalışma grubu rapor sistemi başlıklı 29 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir 
imzalı emir ile bir istihbarat ağının kurulduğu, günlük olarak raporların batı çalışma 
grubuna gönderildiği, yine 6 Mayıs 1997 tarihinde batı harekat konsepti konusu emir 
ile hükümetin hedefinin islam devleti kurmak ve irticai yapılanma olduğu, toplanan 
bilgilerin batı çalışma grubu tarafından arşivlendiği, bu arşivin nerede olduğunu da 
öğrenemedik.

 27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı başlıklı belgede hükümeti cebir ve şiddet 
kullanmak suretiyle ıskat amacıyla yapılacak faaliyetlerin ayrıtılı olarak kaleme alındığı, 
alınacak tedbirleri hangi makamların icra edeceği vurgulanarak bu planın incelenmesini 
anayasa ve kanunlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev yetkileri içinde bulunmayan pek çok 
yasa dışı faaliyetin yapılmasının planlandığı örnek olarak devrim yasalarının uygulanması, 
şeriatçı kadroya engel olunması, yeni hükumete mevcut durum hakkında bilgi verilmesi 
gösterilmiş ve batı çalışma grubu eylem planında yukarıda belirtilen hükumet değişikliği ve 
hükumet ifadelerinden yola çıkarak fiili görevde olan hükumeti devirme düşüncesi, iradesi 
vurgulanmıştır sayın savcılığımız tarafından.

 Bu gibi bir sonuca ulaşmışsa da irtica ile mücadele konulu 29 Nisan 1997'de 
başlayan brifinglerde de kamuoyunu yönlendirme faaliyetlerinden biri olduğu konusunda 
duraksama olmadığını belirten savcılığımız brifinglerde refah yol hükumetinin irticai 
faaliyetleri odağı olarak gösterdiği ve bu brifingler Türk Silahlı Kuvvetlerin kanunlara 
uygun olarak ülkeyi yönetmekle görevlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükumetlerine karşı 
gövde gösterisi haline dönüştürülmüştür şeklinde varsayıma dayanan gerçekle 
bağdaşmayan iddiada bulunmuştur diyoruz. 

Hukuki değerlendirmede de şüphelilere isnat edilen suçun, suç tarihinde yürürlükte 
bulunan765 sayılı eski Türk ceza kanununun 147. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti icra 



  

vekilleri heyetinin cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men edenlere, bunları teşvik 
edenlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hüküm olunur ve bu eski Türk ceza kanununda 
yürürlükten kaldırılan, 5237 sayılı yeni Türk ceza kanunda aynı suçu 312. Maddesinin 1. 
Fıkrasında cebir ve şiddet kullanarak TC hükumetini ortadan kaldıran veya görevlerini 
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verilir şeklindeki düzenlemelerden bahsederek 54. Hükumet 8 Temmuz 1996 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu almış 18 Haziran 1997 tarihinde de 
kendi isteğiyle istifa etmiş, istifasını da Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e 
sunmuştur. Bu durum 19 Haziran 1997 tarih resmi gazetenin 20 06 24 sayısında bakanlar 
kurulunun istifasına dair işlem adı ile yayınlanmıştır. 

Sayın Başbakan Necmettin Erbakan 28 Haziran 1996 tarihinde bakanlar kurulu 
listesini onaylamamızla kurulan 54. hükumet uyum içinde başarı ile çalışmıştır. Refah partisi 
ve Doğru yol partisi arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak 1 yıllık süreden sonra 
başbakanlığın Doğru yol partisine geçebilmesi için yapmış olduğumuz taahhüde ve 2 parti 
arasındaki mutabakata uymak üzere başbakanlık görevinden istifa ediyorum şeklindeki resmi 
belgeyi istifa işleminin demokratik ve anayasaya uygun bir hukuksal işlem olduğunu dahi 
dikkate almayan sayın savcılık iddianamenin sonuç kısmında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükumetinin istifası batı çalışma grubu tarafından cebir ve şiddet yoluyla 
gerçekleştirildiğinden 765 sayılı yasanın 147. maddesinde düzenlenen suç tamam 
olduğundan, suçu tamamlanmış kabul ediyor hükumetin istifasıyla.

Resmi belgeyi istifa işleminin demokratik ve anayasaya uygun hukuksal işlem 
olduğuna dahi dikkati almayan Sayın Savcılık, iddianamenin sonuç kısmında Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin istifası batı çalışma grubu tarafından cebir ve şiddet yoluyla 
gerçekleştirildiğinden 765 sayılı yasanın 147. maddesindeki düzenlenen suç tamamlanmış 
olduğundan diyerek eski yasanın 64. maddesindeki cürme iştirak hükmü yollaması ile 147, 
31, 33, 40 maddeleri gereğince bütün sanıkların cezalandırılmasını talep etmiştir. Ancak 
burada 64. maddenin öngördüğü biçimde faillerin hangisi fiili irtikap etmiş, hangileri 
doğrudan doğruya beraber işlemiş açık ve belli değildir. Yine bunların hangisi asli fail, 
hangileri feri fail bunlar da belli değildir. Kanunsuz suç ve ceza olur mu olmaz.

İddianamenin CMK'nın hükümlerine uygun olmadığının iddia edilmesi gerekir. 
Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesinin 6/3-1 maddesine göre resmi merciler 
tarafından suç isnadına maruz kalan kişi kendilerine yöneltilen suçlamanın niteliğini ve 
sebeplerini ayrıntılı olarak öğrenme hakkına sahiptir. 

Hükümet 18 Haziran 1997'de düşmüş, benim müvekkilim 1997 Ağustos'unda emekli 
olmuş bundan sonra, gitmiş efendim diyanet başkanlığında çalışmış, vay sen diyanet 
başkanlığında çalıştın, orada şu kadar para aldın bilmem ne alakası var efendim madem 
burada bağladıysan, ıskat, ıskat da bu tarihte olduysa ondan sonraki olayların ne alakası, ayrı 
bir suçsa o zaman ayrı bir dava açacaksın yoksa hepsini böyle torba gibi karıştırıp efendim 
insanları suçluymuş durumuna sokmak bence doğru değildir.

 Sanık hakkında 54. Hükümeti ıskattan dava açılmış olduğu halde bundan sonraki 
dönem dışına çıkılarak emekli olduğu döneme ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Halbuki 
cezalandırılması talep edilen fiil 54. Hükümeti ıskattır. Bu haksız ve hukuk dışı uygulama ile 
tüm sanıklar gibi müvekkillerin de adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir.

 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra Yassıada yargılamalarında adı yüksek adalet 
divanı olan mahkemenin başkanı da rahmetli Adnan Menderes'e ben ülkeme hizmetten 
başka ne yaptım sayın başkanım beni burada yargılıyorsunuz sorusuna, sizi buraya tıkan 
güç böyle istiyor diyerek bir eski başbakanı azarlamış, hatta hakaret etmiştir. Sonunda 
idama mahkum ederek idam ettirilmiştir. Ama binlerce çocuğun ismi 1960'tan sonra Adnan 
veya Menderes konmuştur. Başsavcı ve Başhakim kararın altında imzası olanları bugün 
hatırlayan yoktur. Hatırlasa da herhalde hayırla hatırladıklarını zannetmiyorum. 



  

Bu davada hükümeti ıskat suçu maddi ve manevi unsurları bakımından kesinlikle 
oluşmamıştır.  Savcının iddianamesinde iddia ettiği suç eski kanunda hükümeti cebren 
devirmek olup devirme neticesinin gerçekleşmesi ile suç tamamlanmış olur. Yeni kanunda 
ise cebir ve şiddet ile devirmeye teşebbüs cezalandırılmıştır ama yargılama olay tarihinde 
geçerli 765 sayılı yasanın 47. maddesindeki fiilden yapılmaktadır. 

Önemli olan yasaya göre sanıkların oldukça ciddi bir biçimde elverişli 
vasıtalarla fiziki güç kullanarak zorlama ve bu yolla da mağdurun yani hükümetin, 
daha doğrusu bakanlar kurulunun 54. Erbakan hükumetidir. Bu Hükumetin iradesi ve 
davranışları üzerinde baskı yaratmak suretiyle hükumeti cebren devirmek suretiyle 
istenilen sonuca ulaşıldığını gösteren bir cebir veya tehdit kullanıldığı yine hükumeti 
devirmek amacı ve kastıyla icra hareketlerine başlandığını gösteren somut olgular, 
deliller bulunmasıdır. Ama yok bulunmamış, iddianamede yok yani böyle somut olgu. zaten 
yukarıda anlattık, demokratik yoldan istifa etmiş, her iki yasa da zorlama yolu ile sonuca 
ulaşmasını suçun maddi unsuru olarak belirlemiştir.

Somut olayın özellikleri dikkate alınarak varsa bir zorlama, bu zorlamanın 
hükumet üzerinde de oluşturduğu etki dikkate alınarak zorlamanın beklenilen neticeyi 
elde etmeye elverişli olup olmadığı tespiti yapılmalıdır. Çünkü hükumeti ortadan 
kaldırmaya ve görevini engellemeye çalışma suçu çok ağır bir suç olup tüm demokratik 
ülkelerde de bu kalkışma suçtur ve cezası da oldukça ağırdır. 

Suçun maddi ve manevi unsurları, diğer bir değişle yasal unsurlarını dış aleme 
yansıtan somut bir davranış ya da fiil olmadıkça hiçbir suç oluşmaz, kişilerin iç dünyasındaki 
düşünceleri dışa bir hareket veya fiille hiçbir suç oluşmaz, bu nedenle demokratik ve evrensel 
hukukta hükümeti ortadan kaldırmaya ve ıskata yönelik suçun yasal ögesi maddi ve manevi 
zor kullanmaktır, böyle bir zor kullandığını gösteren ortada somut delillerde yoktur, olamaz 
zaten demokratik yoldan istifade etmiş.

147.madde hükümeti cebren ıskat ve vazife görmekten men edenler, bunları 
teşvik edenleri cezalandırmıştır, bu bakımdan 54. hükümetin görev yapmasını engelleyen 
yani ıskata yönelik bir fiil iddianamede ortaya konmamıştır, örnek olarak 54. hükümete 
bakanlar kurulu toplantısı basılmamış, bakanlar kurulunun toplantıları engellenmemiş, 
bakanlar kuruluna zorla toplanması veya bir karar alınması ya da bir kanun hükmünde 
kararname yayınlanması için bir baskı niteliğinde bir fiil, bir kuşatma, silahlı baskın yapılmış 
olduğu ortaya konmamıştır, açıkçası bir ve tehditten bahsetmek mümkün değildir, bu nedenle 
28 Şubat Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararlar, çerçevesinde alınan 18 Mart'ta irtica ile 
mücadele planı çerçevesinde 13 Mart 1997 tarihinde 54. Hükümetin bakanlar kurulu 
toplanarak tavsiye kararlarını benimsemiş, bunun üzerine Sayın Hükümet Başkanı Necmettin 
Erbakan rahmetli 14 Mart 1997 tarih, sayı 015101704 ile 28 Şubat kararlarını  uygulanması 
için bakanlıklara göndermiş olduğu kendi imzasına havi belgede 28 Şubat 97 tarihli MGK 
Kararlarını 13 Mart günü bakanlar kurulunda öncelikle müzakere edildiğini, MGK da alınan 
kararların bir suretinin ekte sunulduğunu belirttikten sonra bu konular önemle dikkate 
alınarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının devletin demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devleti olması temel ilkeleri çerçevesinde bakanlığımızı ilgilendiren konularda konu ile ilgili 
kısa ve orta vadeli tedbirlerin dikkatle ihtimamla alınması bakanlığınızı, mali destek ve yasa 
değişikliğine ihtiyaç gösteren tedbirler varsa bunlar hakkında da bakanlar kuruluna gereğinin 
yerine getirilmesi için Başbakanlığa bilgi verilmesini rica ederim şeklindeki talimatı ve 
direktifi ile İçişleri Bakanlığının genelgelerine uygun olarak Genelkurmay Başkanlığı da 
Başbakanın emri üzerine kurulmasına karar verilen ikinci başkanın emri ile faaliyete nasıl 
geçtiği neler yaptığı, hatta hiçbir şey yapmadığını, Batı Çalışma Grubu 54. hükümete karşı 
onu ıskat edecek bir eylemde bulunmamış, zora başvurmamış, cebir ve tehdit yapmamış, 
zaten bunu yapacak gücünün olmadığı da anlaşılmaktadır.

Batı Çalışma Grubu bir suç örgütü değildir. Batı Çalışma Grubu yasal olarak 



  

kurulmuş bir gruptur,  28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irtica, terör gibi 
tehdit olarak kabul edilmiş, irtica ile mücadele bir devlet politikası olarak kabul edilmiş, bu 
tavsiye karar 54. Hükümetçe 13 Mart'ta benimsenmiş, 14 Mart'ta Başbakan ilgili 
bakanlıkların hepsine talimat göndermiş devletin bütün kurum ve kuruluşları irtica ile 
mücadeleye önlem almakla görevlendirilmiş Başbakan tarafından Başbakanlıktan, İçişleri 
Bakanından, Milli Savunma Bakanlığından sadece emir ve genelge yayınlanır, bu genelgeler 
sadece Erbakan zamanında Yılmaz Ecevit hatta 2010 yılına kadar sayısını azaltarak devam 
etmiştir,  Batı Çalışma Grubu o dönemde hızla yayılan devletçe de birinci tehdit olduğu kabul 
edilen, birinci ve önemli tehditlerden biri olduğu kabul edilen ve ayrıca Milli Siyaset 
Belgesinde dahi yer almış bulunan irtica tehdidine karşı hiçbir cebir ve şiddet kullanmadan 
herkesçe de bilinen emir komuta sistemi içinde kalınarak sadece bilgi toplayan, topladığı 
bilgileri de devletin irtica ile ilgili kuruluşlarına yani Başbakanlığa gönderen bir çalışma 
grubundan ibarettir.

765 sayılı yasanın 147. maddesinde tanımlanan hükümeti ıskatla, kasıtla işlenen bir 
suç olup ancak cebir kullanmakla gerçektir, cebir zor kullanıldığı anda suç oluşur, cebir yani 
zor kullanıldığı sürece, kullanılmadığı sürece suç oluşmaz, kullanılan cebirde eylemi 
gerçekleştirmeye elverişli olması gerekir, aksi takdirde suç oluşmaz, bu nedenle bu davada 
maddi ve manevi unsurları ile oluşmuş yasal bir suç yoktur, dolayısı ile kanunsuz suç ve ceza 
olmadığı gibi suç olmadan da yargılama yapılamaz.

 Sayın Savcının iddianamedeki isnatlarını ve taleplerine katılmak kesinlikle mümkün 
olmamaktadır, neden açıktır? O zaman Başbakan olan Sayın Necmettin Erbakan 28 Şubat 
tarihindeki 406 sayı ile Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Ek-A olarak rejim aleyhtarı 
irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler başlığı altında 18 maddelik önlemler 
dizisi kabul edilmiştir, Sayın Başbakan emri ile tüm bakanlıklar, başbakan yardımcı, devlet 
bakanlıkları gereği ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliğini de ve Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine bilgi için gönderilmiş olduğu,Sayın Erbakan 28 Şubat 97 MGK, irtica 
ile ilgili olarak alınan kararların titizlikle uygulanmasını tüm bakanlıklardan istemekle 
kalmamış, irticanın önlenmesi için varsa alınacak tedbirlerin gereğinin yerine getirilmesi, 
bildirilmesi, hatta kanun gerekiyorsa onların bildirilmesini istemiştir,

 Batı Çalışma Grubunun hükümeti düşürme ıskat etme gibi bir faaliyeti iddianamede 
somut delillerle ortaya bu bakımdan konulmadı diye feveran ediyoruz.

 19 Haziran 97 tarihli 230420 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 
istifasına dair işlem başlıklı Cumhurbaşkanlığı Yüce katına yazılan ve Başbakan Profesör 
Necmettin Erbakan imzasını taşıyan arzda iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere 
Başbakanlık görevinden istifa ediyorum demiştir ve Cumhurbaşkanlığına 54. hükümete 
göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek saygılarını sunmuş, dolayısıyla 
hükümet başkanı kendisini protokol gereği olarak Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığına 
geçmesi için demokratik biçimde istifa etmiştir, ama Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Tansu 
Çiller'e Başbakanlık vermemiştir, önce Yalım Erez'e, hatırlayanlar bilir Erez'in güvenoyu 
alamayacağının anlaşılması üzerine emaneti iade etmesi üzerine de, daha sonra Mesut 
Yılmaz'a verilmiştir, işte demokratik mekanizma bu şekilde işlerken hükümetteki olanaklarını 
kaybedenler veya yandaşları bundan sonra ortalıkta koparmaya başlamışlar, bu işi 28 Şubat 
özellikle Batı Çalışma Grubu yaptı demişlerdir, nitekim Sayın Demirel 8 Ocak 2013 tarihli 
Milliyet Gazetesine  Fikret Bila'ya vermiş olduğu beyanatta, 28 Şubat'ta her şey Anayasa 
içinde cereyan etti, 28 Şubat 1997 açıklanırsa kimin ne söylediği, nasıl karar aldığı görülür 
demiştir, 28 Şubat'ın darbe olmadığını söyleyerek neresi darbe, parlamento fesih mi edilmiş, 
hükümet al aşağı mı edilmiş, partiler mi kapatılmış, toplanmamış mı, herkes toplanmış , 
herkes imzalamış, sonra uygulanmış buna darbe denilemez demiştir, ayrıca Cumhurbaşkanın 
hükümet kurma görevini Tansu Çiller'e verme diye bir görevi de yoktur diyerek hükümeti 
kurma görevini kendisine değil, önce Yalım Erez'e sonra Mesut Yılmaz'a vererek Türkiye'yi 



  

sıkıntıya soktuğunu söyleyen Çiller'e de yanıt vermiş, ayrıca demiş ki; Tansu Hanım, 
hükümetin güvenoyu almamasını sağlayacaktı, muhalefet olarak ama buna engel olamadı, 
bunu geçmişte ben yaptım demiştir.

 Bakanlar Kurulunu iskat etmek, görev yapmaktan men etmek suçunun maddi 
unsuru oluşmamıştır, çünkü 54. hükümet ıskat yani görevini yapmaktan meni kapsar, 
Bakanlar Kurulunun süresiz olarak bütün faaliyetlerini kapsayacak biçimde görev 
yapmaktan men ıskattır, Anayasal çerçevede 54. hükümetin düşürülmesi asla ıskat 
sayılmaz, kaldı ki hükümet düşürülmemiştir, değişimli Başbakanlı protokolünü 
uygulaması için hükümet Sayın Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifası ile istifa etmiştir.

  Silahların eşitliği ilkesi ihlal edilerek soruşturma aşamasında savcıların sanıkların 
önüne basılı bir vaziyette konulmuş olan soruların cevaplandırılması istenmiş ve belgeler 
yarım yamalak gösterilerek işlemediği, hatırlamadığı, gerçek dışı olup olmadığı belli 
olmayan, ıslak imzası bulunmayan fotokopi halindeki belgeler hakkında sorular sorularak 
cevaplar alınmaya çalışılmıştır, dolayısıyla müvekkillerim dahil birçok sanık bir ceza 
yargılaması ilkesi olan meramını anlatma ilkesini ve hakkını tam olarak kullanılamamıştır.

Masumiyet ilkelerinin devamı olarak şüpheden sanık yararlanır ilkesi savcının sanık 
lehine olan delilleri toplama yükümlülüğünü asla yerine getirilmemiştir.

Dolayısıyla iddianame ve mahkemenin kabülü hukuken yok hükmündedir. 
   Bu davada anayasanın 37. maddesinde düzenlenen tabii yargı yolu ve tabii hakim 

ilkesi de ihlal edilmiş ve anayasa çiğnenmiştir. Anayasanın 36. maddesine göre meşru 
yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davalı ve davacı olabilir herkes. 
Hiçbir Mahkeme ve yargıç görev yetkisi içine giren işlere bakmaktan kaçamaz. Aynı tıpkı 
askerler komutanlarının emirlerini yapmam diyemediği gibi. Uyuşmazlık çıktıktan sonra 
kurulacak Mahkeme'de devam davanın görülmesi yasaklanmıştır. Tabii yargı yolu ihlal 
edilerek dava veya uyuşmazlık konusu ortaya tüm ilkeleri ihlal edilmiştir. Somut olayımızda 
sanık eski askerlerin terörle mücadele kanunu hükümlerine göre bir terörist gibi 
yargılanmaları ve hukuka aykırılık hem de insanlık vicdanını da zedelemektedir.

 Özellikle suçun işlendiği tarih 18 Haziran'da 54'üncü hükümet istifa ettiği tarihtir, 
yetkili mahkemelerin sonradan kurulmasına karşın daha önce işlenen suçların yargılamalarına 
bakabilmeleri tabii hakim ilkesiyle çelişmektedir. 

  Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesinde hükmün açıklanması olmaması 
seçenek yaptırım ve erteleme yasağının bulunması koşullu salıverme şartlarının çok daha ağır 
olması gibi çok ağır hükümler karşısında kişi özgürlük ve güvencesi karşısında adil 
yargılanma hakkı bakımından diğer ağır ceza mahkemeleriyle askeri mahkemelere göre az 
güvenceli olduğu açıktır.

  Anayasanın 145'inci maddesi asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili 
işledikleri suçlara askeri mahkemelerde bakılacağı amirdir. 07.05.2010 tarihli 5762 sayılı 
anayasanın 15'inci maddesini ile 145'inci maddenin 1'inci fıkrasını devlet güvenliğini ve 
anayasal  düzenin işleyişine karşı işlenen suçlara ait davalar herhalde adliye mahkemelerinde 
bakılır şeklinde ekleme yapılarak özellikle askerlerin adliye mahkemelerinde yargılanmasının 
sağlanmak istenmiştir. Yine 5782 sayılı yasa madde 18 ile anayasanın 148'inci maddesinde 
eklenen bir fıkra ile Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları, 
Jandarma Genel Komutanı gibi görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yüce divan sıfatıyla 
Anayasa Mahkemesi'nde yargılanır düzenlemesini getirmiştir. Bu düzenleme karşısında 
Genelkurmay Başkanı dahil tüm Kuvvet Komutanlığı yapmış olan sanıklar yüce divan 
sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmak zorundadır. Bu zorunluluk nedeniyle 
sanıklarda iştirak halinde suç işledikleri iddianamede belirtilmiş olduğundan tüm diğer 
sanıkların da yine yüce divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanması bir anayasa 
emridir, aksi uygulama anayasayı ihlaldir anlamını taşır diye düşünüyorum.

İddianamenin 1306'ncı sayfasında özetle Anayasa Mahkemesi'nde yargılanan 



  

kişilerin işledikleri iddia edilen suçların görev ile ilgili olması gerekmektedir. Suç tarihinden 
muvazzaf asker olan şahısların görevleri arasında hükümeti cebren ıskat ve vazife yapamaz 
hale getirme görevleri bulunmadığından ki böyle bir suç olmadığını yukarda anlattık ama 
hadi sayın Savcı'nın dediğini doğru kabul edelim, anayasa ve askeri mahkemede yargılanma 
hukuken mümkün değildir. TMK 10 kapsamında gerçekleştirilen asker kişilerin suçlarının 
yargılama yeri adliye mahkemelerdir, aksi düşünce tabii hakim ilkesine aykırıdır demiştir.

Daha önce ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, bölücülük yapmak suçlarından 
yargılanan bakanlar rüşvet almak suçundan yargılanan Yargıtay Daire Başkanı görevler 
arasında acaba bu suçları işlemek varmıydı ki orda yargılandılar? Bu kişiler bulundukları 
statü içindeyken suç işledikleri için Anayasa Mahkemesi'nde yargılandılar.

 54. hükümeti cebren ıskat ve görev yapamaz hale getirmek gibi bir suç yasal 
unsurları bakımından özellikle kasıt ve cebir unsurunun yokluğu nedeniyle oluşmamıştır. Bu 
yargılamayı gerektiren de bir fiil yoktur. İkincisi, Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair işlem 
Batı Çalışma Grubu faaliyetleri yasal çerçevesinde olmuştur. 

 MGK'da alınan tavsiye kararlarının Bakanlar Kurulu'nca benimsenip 
Bakanlıklara ve Genelkurmay Başkanlığı'na ulaşması Birinci Başkan tarafından İkinci 
Başkan'a emir verilmiş ve İkinci Başkan da 4 Nisan'da alınan irtica ile mücadele için Batı 
Çalışma Grubu karar vermiştir. Sonradan hepimizin vakıf olduğu gibi yasal biçimde ama 
54. hükümeti ıskat etmekle hiçbir alakası olmayan irticayla mücadele için bazı faaliyetler 
yapmış aslında suç olan hiçbir şey yapmamıştır. Dolayısıyla ortada verilmiş yazılı bir emir 
vardır, Batı Çalışma Grubu da sadece verilen emirleri yerine getirmiştir. Dolayısıyla yapılan 
faaliyetleri tamamen görevle ilgilidir. İddianamedeki görevle ilgili değildir şeklindeki iddiası 
hukuki dayanaktan yoksundur. 

Bu sanıklar Çevik Bir dahil görevde olmasalar da kendisine yukarda açıklanan 
biçimde amirlerince emir verilebilir miydi? Emir verilmemiş olsaydı irticai eylem planı 
çerçevesinde Başbakanlık'tan gelen direktif kendilerini niye niye ilgilendirsin kendilerini? 
Çünkü yetkili amirlerce kendilerine emir verilmiş, yetkili amirlerce verilen her şey emir, 
görevdir vazifedir; Batı Çalışma Grubu da kendilerine verilen görevi yapmıştır, başka bir şey 
yapmamıştır. 

Batı Çalışma Grubu emri yerine getirmiştir emir nedeniyle de eğer bir suç varsa 
görev suçudur, görev suçu da Genelkurmay Başkanı yargılanıyor burda, Kuvvet Komutanları 
yargılanıyor, yargılanma yeri yüce divandır.

 İç Hizmet 35. madde Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevi 
verilmiştir, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiştir, onun iradesiyle verilmiştir,35'inci 
madde vardır ordan giderek diye görev yapmamış bu Batı Çalışma Grubu, o Batı Çalışma 
Grubu verilen Başbakan'lıktan direktif Genelkurmay'a gelmiş Genelkurmay İkinci 
Başkanı'na, İkinci Başkan da emrin gereğiyle Batı Çalışma Grubu kurmuştur. 

Avukatın görevi, suç işlemediyse beraat ettirmek, suç işlediyse işlediği suçla orantılı 
olarak ceza almak, almasını sağlamaktır. 

 Bazıları yasalar çerçevesinde amirlerinin verdikleri emirleri içeriğe uygun olarak 
BÇG'nin verilen emre uygun olarak faaliyetlerinde bulundular. Bu davadaki iki müvekkilim 
ise BÇG faaliyetlerine dahi hiç katılmadı. Oğuz Kalelioğlu izah etti öte yandan müvekkilim 
bir Kıbrıs kahramanıdır. Üstteğmenden Magosa'ya heykeli dikilmiştir. Baştan beri uzun uzun 
anlattık elbette burada kişinin kahramanlıklarını sorguluyor değiliz. Ama bir de Türk Ceza 
Kanunu'nun 61'inci ve 62'nci maddeleri var. Bu maddelerde suç ve cezaların kişileştirilmesi 
var. Bu kişilere ceza verilecekse o dikkate alınacak bir husustur. 

Sadece Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi Başkanı'ydı, dairenin kurucusudur, 
dairenin görevinin ne olduğu uzun uzun anlattı, irtica ile mücadele faaliyetlerinde Batı 
Çalışma Grubu'nda hiçbir görevi olmamıştır. Batı Çalışma Grubu toplantılarına da 
katılmamıştır. Kendisine BÇG çalışma odasına girme belgesi öyle bir belgesinin olmadığı da 



  

söylendi burda. İç Güvenlik Daire Başkanı'ndan niye öyle bir belge de çıkmamış daha 
doğrusu kendisi çok yüklü olan dairesinin görevlerinden dolayı bu işlere katılmamıştır, Batı 
Çalışma faaliyetlerine hiçbir zaman katılmadığı emir verseler de elbette katılacaktı ama 
katılmamıştır, görevi nedeniyle uzak kalmıştır. 

Batı Çalışma Grubu da kendisine verilen emirler çerçevesinde sadece bilgiler 
toplamıştır. Öncelikle yok hükmünde iddianameniz ile davanın düşmesini talep etmiştik, ona 
bir karar verilsin diyoruz. Mahkemenin görevsizliğine karar verilsin diyoruz, zaten yargılama 
devam edecek bunu sonunda vereceksiniz. Burda suçun oluşmadığı anlaşılmıştır, derhal 
beraat verilecek bir durum vardır,beraat talep ediyorum."

79.A. Sanık ORHAN NALCIOĞLU 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 301); 

1995-1999 yılları arasında Genelkurmay Adli Müşavirliğinde Askeri Hakim statüsü 
ile Ceza Hukuku Şube Müdürü olarak görev yaptığını, 

Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde her zaman geçici faaliyet gösteren Çalışma 
Gruplarının kurulduğunu, Batı Çalışma Grubunun da böyle bir grup olduğunu, bunlara 
hakim statüsünde olması sebebiyle görüş bildirdiğini, BÇG bünyesinde aktif olarak görev 
almadığını, spesifik hukuki görüş beyan ettiğini, çoğu kez de çağrı üzerine katılıp görüş 
beyan edip ayrıldığını, 

 BÇG’de görevlendirmesinin adli müşavir tarafından şifahi olarak yapıldığını, 
BÇG’de çağrılar üzerine görev aldığını,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin adli 
müşavirliğe gelmiş olabileceğini, Adli Müşavirlik olarak BÇG’de icrai bir faaliyette 
bulunmadıklarını, Adli Müşavirlik olarak Batı Çalışma Grubunda hukuki bir konuda görüş 
belirtmek için belirli bir süre ile sınırlı olmak üzere toplantıya katılmış ve kendilerine sorulan 
spesifik konulardaki görüşünü belirtip bu toplantıdan ayrılmış olabileceğini,  

Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu (KRIZ.MS.doc) adlı belgede isminin 
bulunması ile ilgili olarak çağrı üzerine toplantılara katıldığını, sorulan spesifik konulardaki 
görüşünü belirtip toplantılardan ayrıldığını,  

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile 06 Mayıs 
1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgeyi ilk defa gördüğünü, 
belge içeriği ile ilgili bilgisi olmadığını, bazı bilgilerin, değerlendirmelerin yanlış ve hukuka 
aykırı olduğunu düşündüğünü ve TSK nın yetki ve görev alanı dışında olduğunu, belge ile 
ilgili bir katkısının bulunmadığını,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planının adli müşavirliğe 
gelmiş olabileceğini, Adli Müşavirlik olarak kendilerini ilgilendiren hususları inceleyip 
karargâhtaki görüşü bildirmekle görevli olduklarını, belgedeki bazı hususların TSK nın yetki 
ve görev alanı dışında olduğunu, bunun yasal dayanağı olmadığını, belgede belirtilen 
hususlara katkısının bulunmadığını, 

 28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzluklar ve olumsuzlukları gerçekleştiren ve 
bunu araştıran kişilerden birisi olmadığını, böyle olumsuzlukları savunmasının mümkün 
olmadığını, Batı Çalışma Grubunda hiçbir zaman icrai bir faaliyet üstlenmediğini, hükümete 
yönelik herhangi bir faaliyetini meşrulaştıracak bir davranışta bulunmasının sözkonusu 
olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
79.B. Sanık ORHAN NALCIOĞLU Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 27.11.2013 tarihli 39. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;  



  

"İlk olarak Genelkurmay başkanlığı faaliyetine ilişkin şahsi analiz ve kanaatimi 4 
açıdan sunmak isterim ilk olarak genel kurmay başkanlığı çalışma grubunun teşkil ve 
çalışmalarını genel kurmay başkanlığı karargah çalışma esas ve usülüne hiyerarşik yapı ve 
bilgilendirme kurallarına uygun olduğu değerlendirilmektedir. Bu durum 4 ve 10 Nisan 
tarihli genel kurmay başkanlığı resmi yazılarından anlaşılmaktadır,görev tanımı ve hangi 
bölümlerden oluşacağı personelin görevlendirme şekilleri ve hangi amaçla çalışacağı açıkça 
belirtilmiştir, tarafımıza yönelik geçersiz hatalı görevlendirme yapılmasını parantez 
içerisinde bırakıyorum.

İkinci husus ilgili milli güvenlik kurulu tavsiye kararı bunu takip eden bakanlar 
kararı ve başbakan direktifi ile bakanlık direktifi aynı konu ve kapsamdadır, bu belgeler 
genel kurmay belgelerin sibalkını oluşturmaktadır ancak bu geçmiş dikkate alındığında 
faaliyetin meşru olduğu sonucuna varılabilir.

Üçüncü husus gen-kur başkanlığınca hazırlanan belgeler ile bakanlar kurulu ve 
başbakanlık karar ve direktiflerinin amaç,konu ve kapsam açılarından birbiri ile hemen 
hemen örtüşmekte oldukları gözlenmektedir.

Dördüncü ve en önemli husus ise bu devlet belgeleri tavsiye, karar altına alma, 
direktif verme ve uygulama zinciri içerisinde bir süreçte oluşmuştur, bu süreçte siyasi 
iradenin tanımladığı irtica ile etkin bir şekilde mücadele karar ve direktifi bağlamında 
çalışıldığı anlaşılmaktadır.

 Türk Silahlı Kuvvetleri çalışmaları hakkında milli güvenlik kurulu genel 
sekreterliğine bilgi verilmesindeki özel kastın meskur siyasi kararlar çerçevesinde genel 
kurmay başkanlığınca da  bir çalışma başlatıldığının ayrıntılı bir şekilde siyasi iradeyi 
bilgilendirmekten ibaret olduğu kanatindeyim.

Bu konuda bilgi ve kordinasyon yükümlülüğünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
yerine getirilmekte olduğu anlaşılmaktadır, bilindiği üzere milli güvenlik kurulu kararında 
özel bir madde vardır ve o madde de bu kapsama giren çalışmalarda bütün ilgili kurumların 
milli güvenlik kurulunun genel sekrteterliğini bilgilendireceği denilmiştir bu tekrar edilmiştir 
mütakip süreçte de bakanlar kurulunun, Başbakanlık direktiflerinde yani özel bir 
bilgilendirme sistemi ön görülmektedir.

Genel kurmay başkanlığı belgelerinin ait olduğu ve tabi olduğu çerçeve zaman, hal 
ve şartlardan soyutlanarak değerlendirmeye tabi tutulması hukuk ve yorum kurallarına aykırı 
düşer, izah edilen çerçevesinde hazırlandığı anlaşılan genel kurmay başkanlığı emirlerinin 
bunları genel kurmay temel belgeleri diyebiliriz muhteviyatı itibariyle ülke çapında alınacak 
genel tedbirlere ve bu nedenle başka bakanlık ve kurumların yetki ve görevlerine dahil 
hususları ihtiva eder gözükmektedir, bu durumun öncelikle milli güvenlik kurulu bakanlar 
kurulu karar ve genelgelerinde yer alan 18 maddelik alınacak tedbirler paketinde ifadesine 
bulan konuları karşılamak, kapsamak ihtiyacından kaynaklandığı tarafımdan 
düşünülmektedir, ilgili belgeleri kaleme alan genel kurmay başkanlığı görevlileri de 
verdikleri ifadelerinde bu durumu belirtmişler, yani genel kurmay başkanlığı belgelerini 
ilgili bakanlık ve hükümet belgelerinden aynen veya esinlenerek kaleme aldıklarını ifade 
etmişlerdir, bu bakımdan meskul çalışmalara takaddüm eden milli güvenlik kurulu, bakanlar 
kurulu ve başbakan karar ve direktifleri göz ardı edilerek bugünün hal ve koşullarında 
yapılacak bir değerlendirme hatalı sonuçlara götürür.Genel kurmay başkanlığı ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri faaliyetleri bu belgelerden izole edilmemeli, mücerret olarak ele alınmamalıdır, 
bu durum hukuka uygun değildir bu nedenle tüm bağlantılı belgelerin birlikte 
değerlendirilmesi uygun olacaktır, ayrıca ilave olarak genel kurmay belgeleri kendi 
bütünlükleri içerisinde de aynı esaslara uyularak değerlendirilmelidir, metinlerin ayrı ayrı 
paragraf ve pasajlara cümlelere bölünerek bazende farklı metinlerden alıntıların 
birleştirilmesi yoluyla sözcüklerin ve hakiki anlamları dışında değerlendirilmemesi gerektiği 
düşünülmektedir.



  

Sıhhatli bir yorum için belgelerin serdediliş şartlarına vakıf olunması, onları 
anlamlandıracak ilgili ve doğru bilgilerin bilinmesi, tüm bunları meskur birleşik bütünlükleri 
içerisinde analizi ve lafızları dışına çıkarılamayarak değerlendirilmesi gerekir nitekim 
bilimsel açıdan da tarihi siyasi sosyolojik ve hukuksal metinlerin, belgelerin ve olayların 
yorumlarında bu ilke esaslar geçerlidir, olayların tarihsel akışı, sebep ve gayesi, konu ve 
muftevası ile alakalı olan hususların belgelerin yorumlanmasında da ayrılmaz bütünün 
parçalarını oluştururlar, bu bütünlüğe riayet edilerek yapılacak yorumda ancak bu belgelerin 
kıyası yolu ile mümkündür.

Böylece görülecektir ki genel kurmay belgeleri ile bu belgelerin geçmişini 
oluşturan milli güvenlik kurulu, bakanlar kurulu, başbakanlık ve özellikle iç işler 
bakanlığı belgeleri dahil olmak üzere aralarında örtüşme ve birbirini tamamlama şeklinde 
tecelli eden açık bir ilişki ve paralellik vardır, dolayısıyla genel kurmay başkanlığının 
meskur çalışma ve faaliyetinin kanun dışı bir maksada veya suça matuf bulunmadığı 
tarafımdan müşade edilmektedir.

Öte taraftan bu belgelerin dışında nadiren hükümet mensuplarına yönelik lokal, 
ferdi, bazı uygunsuz tavır ve harekatlerin sırf asker kişilerden sadır oldu diye genel kurmay 
başkanlığının meskul soruşturma konusu faliyeti çerçevesindeki meşru çalışmasıyla 
ilişkilendirilmeside  kronojik, maddi, fiili ve hukuki irtibat yokluğu cihetiyle mümkün 
görülememektedir.

İkinci bölümde adli müşavirlikle ilgili kişisel konum ve durumumu açıklamaya 
çalışacağım, genel kurmay başkanlığı adli müşavirliğinde askeri hakim olarak görevli olarak 
bulunmaktaydım, bu nedenle adli müşavirlikteki çalışma esas ve usülleri hakkında  askeri 
hakimler kanunu ve adli müşavirliğin görevlerine ilişkin düzenlemelerde yer alan esaslara 
değinmek istiyorum, bu bağlamda adli müşavirlikte çalışan askeri hakimler başkasına 
bağlı olmadan doğrudan adli müşavire bağlıdırlar, askeri hakimlere münhasılan adli 
müşavir görev verebilir, görevlendirme ve iş dağıtımı açısından adli müşavir herhangi bir işi 
askeri hakimlerden herhangi birine düşebilir, adli müşavirlik olarak oluşturulan her türlü 
hukuki mütalanın imza ve onay makamı adli müşavirdir, adli müşavirlik hukuki danışma 
birimidir, çalışanların yetki ve görevleri adli müşavirler tarafından imzalanarak 
onaylanması gereken  hukuki mütala ile sınırlıdır, her türlü  idari ve icrai faliyet adli 
müşavirlikte çalışan askeri hakimlerin görev kapsamı dışındadır, adli müşavirin 
yokluğunda ise müşavirlikte ki en kıdemli askeri hakim adli müşavire vekalet eder, bu 
bağlamda adli müşavire vekalet edebilecek ben den kıdemli iki askeri hakim bulunduğundan 
üçüncü kişi konumundaydım, bu esaslar dahilinde adli müşavire karşı sicil, disiplin amir 
mahiyet bağlantım bulunmaktadır.

Genel kurmay başkanlığı karargahında resmi faaliyet çerçevesinde gerçekleştirilen 
çeşitli toplantılar yapılmaktadır,bu çalışmalar hiyerarşik görevlendirme ve bilgi dahilinde 
yürütülmektedir, bu müşterek toplantılara istenildiği takdirde adli müşavirlik temsilciside ifa 
edilen görev kapsamı sınırlı olmak üzere katılmak zorundadır, bu husus bakanlık ve kurumlar 
arası dış toplantılar içinde geçerlidir, bu toplantılara katılmak müşavirliğin izah edilen görev 
esasları çerçevesinde asli görevinin bir parçasıdır, diğer subaylar için geçerli olan geçici 
veya ikiz görevlendirme şekilleri askeri hakimler kanunun hakim teminatına ilişkin 
hükümlerine aykırıdır, şunu da hemen belirtmeliyim ki adli müşavirlikte adli müşavir de 
çalışan askeri hakimler müşavirlik hizmeti yaptıklarından ancak sınıfları gereği aynı 
teminattan yararlanırlar, ama bu adli müşavirliğe amir, memur ilişkisini ve disiplin ilişkisini 
ve iş dağılım ilişkisini değiştirmez. 

Genel kurmay çalışma grubunun bir kaç toplantısına o sıralar da işlerimin 
yoğunluğu itirazına rağmen adli müşavirimin emri ile katılmak zorunda kaldım, günlük 
rutin işlerim ile programlı diğer faaliyetlerim çok yoğun idi ilave yük almak istemedim, adli 
müşavire karşı sorumluluk ve görevim icabı bu görevi yerine getirmemek mümkün olamazdı 



  

suç işlerdim, nitekim bir iki toplantıya mütakip rutin işlerimin yoğunluğunu zorunlu bir 
durum olmadıkça artık toplantılara katılmak istemediğimi söyledim, adli müşavirde bu 
talebimi kabul etti, bundan sonra bir iki toplantıya daha çok özel çağırdıklarında yine 
gitmiş olduğum vakidir, ancak zorunlu durumlarda bu toplantılara adli müşavirlikten ayrıca 
bizim rutin faaliyetlerimizde bir hafta içerisinde belki birgün içerisinde iki üç toplantıya 
gitmekte mümkündü, bunun dışında da adli müşavirlik ve onu da belirtmeliyim ki ben şube 
müdürüydüm ama bizim sembolik bir şube müdürlüğü vardı, binbaşı rütbesiylede oraya tayin 
olduğum halde şube müdürü olarak tayin oluyorsunuz, askeri hakimler için öyle bir şey vardı, 
5 veya 6 tane askeri hakim vardı, adli müşavirin emrinde ve tüm genel kurmay karargahının 
bağlılığın hukuk müşavirliğini her türlü ceza, hukuk, uluslararası hukuk gibi tüm hukuk 
dallarında danışmanlığını yapan bir birim idi, katıldığımız toplantılarda bu şekilde hiyerarşik 
bir yapı altına girmek amir, memur ilişkisi kurmak, bağlantı idari görev yapmak, kişileri 
yönetmek, talimat vermek veya talimat almak gibi konular bizler için söz konusu olamaz, 
katıldığım bir kaç toplantıyla ilgili konuya dönmeden hemen belirtmeliyim ki genel kurmay 
çalışma grubunun askeri hiyerarşi ve çalışma düzeni açısından diğer çalışma gruplarından 
hiç bir farkı bulunmamaktaydı, katıldığım az sayıdaki bu toplantılarda tarafıma yöneltilen 
bazı sorular üzerine sivil kişilerle ilgili kayıt tutulamayacağı, askeri birimlerce izlenme 
yapılamayacağı, genel kurmaya ulaşan sivillere yönelik her türlü bilgiyi, ihbar ve şikayetleri 
yetkili ve görevli kurum ve kuruluşlara aciliyle gönderilmesi gerekte beyanda bulundum, bu 
beyanlarımız rutindir, herzaman bütün başkanlıklarla ilişkilerimizde böyledir ve karargahta 
bu konuları iyi bilir, diye düşünüyorum, benim katıldığım toplantılarda bana somut olarak 
sorulmamış bir takım idari faaliyetleri denetlemek gibi bir yetki ve görevim 
bulunmamaktadır, sorulan hususların ise hangi yönde, nasıl şekillendirildiği, 
sonuçlandırıldığı konularında takip zorumluluğum bulunmamaktadır, bu yetki komutanlık 
yetki ve sorumluluğunda olup görev sınırlarımı aşar, tarafımdan anlaşılabildiği kadarıyla 
çalışma grubunun da bu yönde kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik ben genel olarak 
söylüyorum.

Kriz masası içinde aynı şeyleri tekrar edeceğim, karar alma faaliyetinin söz 
konusu olmadığıdır, öncelikle belirtmeliyim ki idari işleve sahip herhangi bir kurulun üyesi 
olamayacağım hususunu yeterince açıklamaya çalıştım, herhangi bir toplantıyla ilgili 
katılma talebi söz konusu olduğu halde beni görevlendirmeyen, ismimi vermeye yetkili tek 
makam adli müşavirdir.

Nitekim 10 Nisan tarihli ilgili emrin metin bölümünde daha önceden kurulduğu 
belirtilen kriz kurulunun batı çalışma kriz kurulu olarak faaliyetine devam edeceği belirterek 
bu kurulun hangi birim temsilcilerden oluşacağı takdiri olarak belirtilmektedir, bu birimlerin 
arasında adli müşavir veya temsilcisi bulunmamaktadır, bu durum toplantılara üye olarak 
katılmadığımın sadece spesifik durumlarda toplantı düzeyinde katılabileceğimin kanıtıdır, 
böyle bir toplantı bu şekilde bana tevdi halinde görevimin karar ve işlemlere iştirak 
etmeksizin tevci ve tevzi hukuki sorulara dair hukuki görüşümü açıklamaktan ibaret 
olacağını belirtmiştim, sorulmayan tartışılmayan hususlara ilişkin hukuki de olsa bir denetim 
yapmam söz konusu olamaz.

Batı çalışma grubu kriz masası kurulu belge hakkında hiç bir bilgim 
bulunmamaktadır, bu soruşturmaya kadar adı geçen grubun herhangi özel olarak kriz 
durumu ile ilgili toplantısına katıldığımı hatırlamıyorum, batı çalışma grubu kriz masasının 
spesifik durumlarda toplantı düzeyinde katılmış isem bu da ancak adli müşavirin emri ile 
ve yukarıda açıkladığım kapsamda söz konusu olur herhangi bir karara katılmam 
mümkün değildir, öte taraftan batı çalışma grubu alanına giriş yetkisi verilen personel 
başlıklı listede adım geçmemektedir, önemli değil, batı çalışma grubu alanına giriş kartı 
verilmediği ilgili belgelerden görülmektedir, ama daha önemlisi batı çalışma grubu iş bölümü 
ve görev sahaları ve devir teslim tutanakları listelerinde de adli müşavirlik temsilcisi 



  

bulunmamakta, adım geçmemektedir.İddianamenin 96. ve 106. sayfalarında bu durum açıkça 
görülmektedir.

 Batı çalışma grubu 10 Nisan tarihli genel kurmay başkanı emri ile kurulmuştur, bu 
emir ekinde yer alan şemaya göre batı çalışma grubunun istihbarat ve değerlendirme, 
planlama, istatistik ve veri hazırlama ile cari harekat bölümlerinden oluşacağı 
belirtilmektedir, planlama bölümünün altında da adli müşavirlikten bir subay şeklinde bir 
belirleme yapılmıştır, bu belirleme biraz önce değindiğim aşağıda açıklayacağım nedenlerle 
benim için ve askeri hakimler için yok hükmünde görülmüş ve uygulanmamıştır, adli 
müşavir de aynı şekilde karargah içi hiyerarşik şemada adli müşavirliğe yer verilmesi yasal 
açıdan mümkün olmaz, adli müşavirlik temsilcisine şu birimde şu kısımda şeklinde bir tanım 
ve düzenleme ve görevlendirme askeri hakim teminatında yok hükmündedir ve bunun 
uygulaması hiç görülmemiştir, nitekim uygulamada bu durum anlaşılmıştır.

Batı çalışma grubu iş bölümüne ilişkin belge ve belgeye ek a da çalışma 
gruplarına görevlendirilen personel çalışma alan ve konuları görev bölümleri çok ayrıntılı 
şekilde yer almaktadır, ayrıntılı bir şekilde belirtilen bu listelere dahil edilmediğim 
görülmektedir, bu listeler iddianamede de yer almaktadır.Ayrıca iddia makamının sorgu 
tutanağında yer alan 71. ve 84. sorularına da ve emniyet tutanağında 4. soruya verdiğim 
paralel cevaplarda bunu izah edilen konunun açıklandığını düşünüyorum.

Üçüncü bölümde genel kurmayın davaya konu faliyetini manevi unsur olan kast 
açısından kısa analizini yapmak istiyorum, bu bağlamda çalışma grubunun teşkilini yasal ve 
meşru olduğunu, suç örgütü olarak değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı hele hükümeti 
düşürmeye ve işlerini aksatmaya yönelik olmadığı başta 4 ve 10 Nisan tarihli genel kurmay 
başkanlığı kuruluş emirlerinden ve bunların geçmişini oluşturan sibak belgelerden ve 
bağlantılarından anlaşılmaktadır.

Genel kurmay belgelerinin de kendisine takaddüm eden bakanlar kurulu ve diğer 
anayasal kurumların milli istihbarat teşkilatı, emniyet genel müdürlüğü ve milli güvenlik 
kurulu gibi diğerleri gibi üzerlerinde durduğu ve karar aldıkları probleme çözüm bulmak için 
belli bir zamanın zorunlu kılan şartlarının üzerine bina edildiği ortaya çıkmaktadır, genel 
kurmay başkanlığı faaliyetlerinin her yönü ile analizi ve geçerli yorum metodlarına uygun bir 
şekilde değerlendirilmesi vasıtasıyla müsnet suç kastı ile hareket edilmediği metinlerin bu 
yönde bir kasıt unsuru taşımadığı aksine hükümet tarafından da alınması kararlaştırılan 
tedbirler paketi bağlamında çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Hemen belirtilmesi gerekir ki kast unsurunun değerlendirilmesi açısından öncelikle 
suçun mevcudiyeti için faillerde ortak iştirak iradesinin mevcudiyeti ve sanıkların 
kasıtlarının neye mütalik olduğunu bilmek ve belirlemek şarttır, somut olayda sanıkların 
hükümete yönelik ve yukarıda belirtilen sonuçları elde etmeye ilişkin mevcut bir çalışma 
veyahut faaliyete katılmakta olduklarının farkında olarak iştirakleri söz konusu olmalıdır, 
halbu ki genel kurmay başkanlığı çalışmalarında böyle bir maksada yönelik bir kast mevcut 
değildir aksine anayasal organlar ve siyasi irade tarafından belirlenmiş bir tedbirler paketinin 
uygulanması amaçlandığı düşünülmektedir, şüphesiz ki kast unsuru açısından yorum 
yapılırken genel kurmay başkanlığının meskur çalışmaları ile ilgi,ilişik irtibatının 
bulunmadığı gayri kanuni bazı ferdi olumsuz söz ve davranışlar tefrik edilmelidir, 
istenmeyen bu tutumlar sadece o söz ve davranış sahiplerini bağlayacağı hususu gözden 
kaçırılmamalıdır, kişisel olarak yetki ve görev sınırlarının aşılması, kişisel tavır ve 
hareketlerin kendi çerçevesinde kişisel suçlar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Genel kurmay faliyeti açısından icraya başlama şartına ilişkin analizimi sunmak 
istiyorum, herşeyden önce genel kurmayın meskur çalışmasının hükümeti ortadan kaldırmaya 
veya iskat etmeye yönelik bir kast taşımadığı gibi bu kast altında bir hazırlık hareketi dahil 
memcut değildir ayrıca iddia makamınca suç unsuru olarak isnat edilmeye çalışılan genel 
kurmay temel belge ve faaliyetlerinin tamemen icra ve sonuçlandırılması ile elde edilen 



  

sonucunu bakanlar kurulunun irtica ile etkin mücadeleye ilişkin tedbirler paketi içerisindeki 
görevlerin yerine getirilmesinden ibaret olacağı anlaşılmaktadır, nitekim hükümet iskat ve 
görevden men edilmemiş, hükümet protokolü gereği kendi hür iradesi ile istifa etmiştir, 
hükümetin 19 Haziran 1997 günü resmi gazetede yayınlanan istifa gerekçesinde hangi 
gerekçelerle istifa ettiği bizzat sayın başbakan tarafından kamu oyuna ve cumhurbaşkana 
açıklamıştır, merhum başbakan dilekçesinde kısa fakat herşeyi kapsayan gerekçelerle 
istifasını örtülü değil açık bir şekilde ortaya koymuştur, merhum başbakanın net anlatımı 
üzerinde yer aldığı resmi belge ile sabit ve kuşkuya yer olmayacak şekilde genel kurmay 
faliyet ve çalışması sebebiyle hükümetin düşmediğinin veya düşürülmediğinin 
göstermektedir, sonuç olarak genel kurmay başkanlığı belgelerinde yer alan ve irtica ile etkin 
mücadele ile ilgili faaliyetler ve işlemlere dair yazılı dökümanların çalışma programlarında 
müsnet suçu işlemeye mütecit gaye ve icra yoktur, bu faliyetler tek tek ele alınıp uygulanmış 
olsa bile bu yönde bir hazırlık hareketinde dahi değildir, bu belgelerde kanuni meşru 
yollardan sapılacağı, kanun dışı ve usül dışı davranılacağı bu yönde yasaya aykırı sonuçlar 
elde etmek için yasa dışı yollarla hareket edileceğine dair bir mana ve bu yönde bir 
uygulamada mevcut değildir.

Eski ceza kanunun 147.maddesi suç teşekkülü açısından tümden ılga olmuştur, bu 
açıdan uygulama kabiliyeti kalmamıştır, artık sadece ceza miktarı açısından lehe 
uygulanabilir  bir kanun haline gelmiştir bu nedenle suçun teşekkülü açısından uygulanması 
gereken yeni ceza kanunun 312.maddesini yargılama yapılması gerektiği düşünülmektedir. 
Bu madde de ön görülen ve cebir ve şidddet kullanılarak şeklinde tanımlanan suç unsuru 
dikkate alınmalıdır, kanunda açıkça cebir ve şiddet kullanarak şeklinde ifade edilen maddi 
unsur oluşmamıştır. Hükümetin 18 Haziran 1997 tarihli istifa dilekçesinde istifanın cebir 
ve şiddete dayandığına yönelik bir ima dahi söz konusu olmadığı gibi istifanın hür iradeye 
dayandığı anlaşılmaktadır, genel kurmay başkanlığının çalışmalarının 4-10 Nisan 1997 
tarihli genel kurmay başkanlığı emirleriyle başladığı anlaşılmakta iken bu çalışmadan en 
az üç ay önce 4 Şubat 1997 tarihinde vuku bulan tankların yürümesinin genel kurmay 
başkanı çalışmalarının şiddet unsurunu oluşturmaktan maddeden ve mantıksal olarak 
mümkün değildir, ayrıca böyle bir olay genel kurmay çalışmalarından tamamen tefrik 
edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Sonuç bölümü olarak 28 Şubat süreci olarak bilinen zaman diliminde özellikle genel 
kurmay başkanlığının 10 Nisan tarihi itibariyle başlattığı çalışmalar anayasal kuruluşlarda 
başlatılan siyasi irade tarafından kararlaştırılan tedbirler paketinin paralelinde bir 
uygulamadır, siyasi iradenin ürünü olan bu paketle ilgili olarak genel kurmay başkanlığı 
emirlerine müstebiden yapılan faaliyetlerinin görev kapsamında şahsıma düşen hususlarda 
emirle ve  yasal zorumluluk gereği faaliyet gösterdim, görev kapsamı ve meşruluk sınırları 
dışına çıkmadım, anayasal ve siyasi süreç içinde alınan kararların sorumlusu değilim, 
genel kurmay çalışma grubunu kurmadım, genelkurmay faliyetlerini başlatmadım, sevk ve 
idare etmedim, görevimi aşacak idari ve icrai bir teşebbüste bulunmadım, sürece ilişkin 
sistemi kişisel olarak da benimsediğim ve savunduğum asla söylenemez, görev yetki ve 
hukuka uygunluk sınırları içerisinde kaldım, hukukun üstünlüğü insan haklarına saygı ve 
demokrasi temelinde benimserim, temel insan haklarını herşeyin üstünde tutmaya çalışır,çaba 
harcarım, ifa ettiğim görevler tamamen adli müşavirliğin ve Silahlı Kuvvetlerin görevleri ve 
yetkileri kapsamında karar yetkisi verme yetkisi olmayan alt seviyedeki bir kaç toplantıya 
teknik düzeyde katılmaktan ibaret rutin adli müşavirlik hizmeti şeklinde olmuştur, hiç bir 
zaman siyasi bir söylem ve davranışım olmadığı gibi mevcut hükümeti veya başka bir 
anayasal organı düşürmek gibi bir amaç ve kasıt içinde olmam katiyetle ve asla söz konusu 
değildir.

Biz bütünü görmüyoruz ki komutan değiliz yani bir şeyi herşeyi bilen o süreci 
yaşayan insanlar değiliz, emir tek yanlı bir müessese değil, emir demiri keser değil aslında 



  

bende silahlı kuvvetleri mümkün mertebe hukuk bağlamında içindeyim ama komutan 
sorumluluğu diye bir husus var, uluslararası hukukundada var, savaş hukukunda da vardır 
hatta komutansa eğer, çok geniştir, bizim iç hizmet kanununda da var, komutan herşeyden 
sorumludur neden çünkü komutanın büyük karargahı var, muhaberesi var, herşeyi bilebilir, 
ast rütbedeki kişiler bunları kesinlikle bilemez, karargahı yoktur, bir parçasını tutuyordur o, 
o parça yani ormanda bir ağacı tutuyorsunuz, filin bacağını tutuyorsunuz çok örnekler 
verilebilir. Yukarıda açıklanan sebeplerle hakkımda oluşmayan müsnet suçtan dolayı 
beraatime karar verilmesini saygılarımla talep ederim."

"Savcılıkta şöyle bir ifade vermişsiniz hukuki sorunlar için adli müşavirliğimizden 
ilgili adli müşavir aracılığı ile konuya ilişkin görüş bildirmek üzere görevli istenilebilir, bu 
takdirlede ilgili konuda hukuki görüş bildirmek üzere bu çalışma grubuna da zaman zaman 
bu şekilde spesifik bir konuda hukuki bir görüş vermiş olabillirim ancak söz konusu faaliyet 
tamamen hukuki görüş bildirmekten ibarettir demişsiniz. Şimdi biliyorsunuz yargılamanın 
başından beri üzerinde konuşulan batı çalışma grubu ile ilgili belgeler var bunlar işte çalışma 
grubu oluşturulması, hareket komsepti eylem planı, bilgi ihtiyaçları, rapor sistemi gibi 
belgeler şimdi bu belgelerin oluşturulması sürecinde siz den bu belgelerin hukuki olup 
olmadığı veya bu belgelerde yazanların uygulanmasının hukuki olup olmayacağı 
konusunda bir fikir soruldu mu, gerçi savcılıkta bu belgelerle ilgili sorular  sorulmuş, 
genellikle bu belgeleri bilmediğinizi söylemişsiniz ama ben bu belgelerin içeriğiylede ilgili 
olarak değilde dediğim gibi oluşturulması aşamasında sizden yardım alınıp alınmadığını 
öğrenmek istiyorum?"

"Ben daha önceki ifademde de söylemiştim, belgelerde paraf ve imzamın olmadığını 
belirtmiştim. Hukuki olarak görüş alınmış olsaydı zaten parafım ve imzam olurdu.Bu Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yetki ve görevleri dışındadır, ben şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetki 
ve görevlerini yani çalıştığım için genel kurmay başkanlığında kendimce iyi bildiğimi 
düşünüyorum, şunu söylüyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri icranın bir organı idari bir organ, 
bakanlar kuruluna bağlı, bakanlar kurulunun baktığımız zaman amir durumunda ve Türkiye' 
nin silahlı kuvvetleri ve başbakana hükümete bağlı, şimdi genel kurmay başkanının yetki ve 
görevleri  diye bir kanun var ama ben şimdi hiç bir maddesini bilmem ozamanda çok 
bakmazdım çünkü usülü şeylerdir genellikle yetki ve görevlerle ilgili hususlar  bellidir yani 
silahlı kuvvetlerin yetki ve görevleri şimdi bakanlar kurulunun yetki ve görevleri anayasada 
da yazmaz çünkü bellidir, icra yürütme yetki ve görevleri şimdi bu bakımdan baktığınız 
zaman rutin görevleri askerlikle onlarda rutin herkes bilir ee şimdi öyle birşey ki irtica ile 
mücadele diye birşey denmiş bir şey konmuş, aslında bakarsanız bazı yasaları da diğer 
arkadaşlardan açıklayanlar oldu, çünkü biz hep yasaları da bilmiyoruz hukukçu olarak, irtica 
ile mücadele görevidir, ama nasıl görevidir tabiki görevidir derken kendi başına görevi değil 
yani bir takım her görevin yasa birşey söylerse o yasanın da bir usül ve esasları vardır, kendi 
başına değil mutlaka meşru yollardan veyahut hükümetin bilgisi dahilinde veyahut meşru 
kanallardan yapar bunu yoksa silahlı kuvvetlerin yetki ve görevidir diyip hayde ben irtica ile 
mücadele etmeyim demez, dolayısıyla öyle bir yazılımları gördüğümüz zaman bizim 
aktardığımız zaman bu silahlı kuvvetlerin yetki ve görevi dışındadır diye deriz bugünde deriz 
ama şu sistemde baktığımız zaman o kadar açık ki ama bu işte bilinmiyor, yani söylemek 
istediğim de o yani, ben ordaki ifadelerime katılıyorum."

"Savunmanızda bazı toplantılara adli müşavirin talimatı ile katıldığınızı söylediniz, 
genel kurmay başkanlığı karargahında günlük faaliyetler genel kurmay genel sekreterliği 
tarafından her çalışma günü günlük faaliyet bülteni adı altında J başkanlıklarına ve adli 
müşavirliğe yayınlanmaktadır, bu bültende ogün yapılacak toplantılarda özellikle yazılı 
bulunmaktadır, dolayısıyla adli müşavirde bu bültene dayanarak adli müşavirlik personelliği 
görevlendirmek mecburiyetinde midir, sizcede uygulama bu şekilde midir ?"

"Doğrudur, günlük toplantılar çizelgesi Ji başkanlarına gelir, daire başkanlarına da 



  

gelir, personelini görevlendirecektir çünkü, görür orda bu yolla görevlendirebilir, çünkü o 
ismen istemez, adli müşavirlikten bir temsilci ister ve kesinlikle bunu biz asli görevin bir 
parçası olarak neresi olursa olsun karargahın içerisinde karargaha bağlı bir çalışma 
gruplarında biz katılmak zorundayızdır ve bu çok rutindir."

" Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde BÇG benzeri grupların zaman zaman 
oluşturulduğunu söylediniz, Türk Sİlahlı Kuvvetlerin tarihçesinde bu işin içinde 
olduğunuzdan ve bu işle ilgili görüş beyan ettiğinizden dolayı ben soruyorum size genel 
kurmay tarihçesinde halkını a'dan z'ye kadar fişleyip bu konuda bilgi toplayan ve bunu da 
icrayi yollu sevk eden bir çalışma grubuna rastladınızmı, Türk Silahlı kuvvetleri 
bünyesinde hukukun askıya aldığı dönemler hariç bunla ilgili bir örnek verebilirmisiniz ?

"Ben batı çalışma grubunun örneğini vereyim isterseniz, biz sadece hukukçu olarak 
idari faliyetleri bilemeyiz yani tarihçesini bilmeyiz yani teknik çalıştığımız için teknik 
düzeyde komutanda olmadığımız için o kurumun sorumlusu da olmadığımız için böyle 
belgelerimiz bilgilerimiz olmaz. Biz hukuk müşaviri olarak kendi belgelerimiz vardır.Genel 
kurmay karargahına zaman zaman çok tecrübesiz kişilerde atanıyor yanlış işlem yapılabilir 
mesela mutlaka kurulu düzen içerisinde adli müşavirlikten geçiyorsa bilgilendirme brifingleri 
vardır. Çeşitli bu yeni gelenleri oryante edecek toplantılar yapılır, buralarda bilgilendirilir. 
İnsan hakkını çiğneyen kişileri fişleyen ki ozamanlar kişileri verileri korumak kişisel verileri 
kullanma kanunu yoktu ama yoksa görevi kötüye kullanma suçu olarak atlederdik biz yani 
özel kanun yoktu ozaman suç değildi diye değil kişileri takip etmek, sivil kişileri takip etmek, 
kesinlikle görevi kötüye kullanmadır, ozamanki kanuna göre şimdi özel bir suçtur, fişlemek 
ne demek ya ben bi kişi hakkında kayıt tutuyorum, buraya koyuyorum dosyamda bunu 
kullanıyorum, sistemli olarak yani genel kurmay başkanlığının sistemi içerisinde böyle bir 
çalışma yapılacağı aklım ermiyor. "

" 29 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grup raporu biliyorsunuz o dönemde de bu 
belge yargılama konusu olmuş ve bu dosyada da sanık olan Eser Şahan tarafından bu 
belgenin sahih olduğunu ve mahkeme genelkurmay istihbarat başkanlığından bunun gizlilik 
derecesi sorulmuş ve bu belgenin de gizli olduğuna dair cevap verilmiş mahkeme yine Güven 
Erkaya' nın Taner Baytok ile olan söyleşisinde MİT' in başbakanlığına, emniyetinde içişleri 
bakanlığına bağlı olduğunu dolayısıyla irtica ile eylem konusunda bunlara itibar 
edemeyeceğimiz saikiyle batı çalışma grubunu kurduklarını söylüyor Güven Erkaya ve yine 
09 Ocak 1997 tarihinde Susurluk komisyonuna beyanatta bulunan daha doğrusu ifade veren 
dönemin emniyet genel müdürü Alaattin Yüksel Türk Silahlı Kuvvetlerin iç istihbarat yapma 
yetkisinin olmadığına onlar ancak uluslararası, dış ülkere yönelik stratejik planlar 
yapabileceği şeklinde bir beyanatta söz konusu ve yine Hanefi Avcı o batı çalışma rapor 
sistemi kendisine geldikten sonra bunun bir darbe hazırlığı olduğunu ve bundan dolayıda 
bunu hemen ilgili ve yetkili kişilere ulaştırdıklarına dair beyanlar söz konusu şimdi bu 
beyanların tamamını bir araya getirdiğimiz zaman bunun hukuk devleti sınırları içerisinde bir 
karşılığı en azından hukuk zeminin de bir karşılığı bulunmamaktadır ama siz böyle bir yapıya 
zaman zaman mütaala vermişsiniz, bu yapının icraatları konusunda işlemleri konusunda 
mütala vermişsiniz, bu mütalanın hukuk karşısında içindeki yeri nedir?"

"Ben spesifik belirli konuları yoksa sistemi sorgulamadım, bunları bilip ben darbe 
için mütala verdim şeklinde bir şey düşünemiyorum,teknik bazda bir eylemle ilgili başlıyoruz, 
o dediğiniz şekilde suç duyurusunda bulunulmuş ilgili yetkili, görevli makamlara intikal 
etmiş, toptan bir durum olsaydı zaten bu kadar beklenirmiydi yani hala yargılama yapılıyor 
bakınız bir darbe yapılmış mı, yapılmamış mı yargılama sonucunda karar verilecek biz sanki 
böyle şöyle bizim yetkimiz yok, komutan sorumluluğumuz yok diyoruz yani komutan 
sorumluluğumuz yok.Bu konuda mütala verdim evet."

"28 Şubat 1997 milli güvenlik kurulu kararlarının icrası ile ilgili anayasal 
kurumlarda da belli grupların oluşturulduğuna dair bir beyanatta bulundunuz ve batı 



  

çalışma grubunun da o kurulan grupların genel kurmaydaki muadiliği olarak nitelendirdiniz 
o anayasal kurullardan kastınız hangi kurumlardı ve kurumlardaki hangi gruplar 
kurulmuştu.?"

"Hayır o anlamda söylemedim kesinlikle, o konuda öyle söylemedim diğer çalışma 
yani iç işleri bakanlığının çalışma gruplarından bahsetmedim"

"Burda okunan bir kısmı imzalı batı çalışma grubu belgeleri o dönemde size 
gösterildi mi, mütaala alındı mı ?

"Biz mütala vermemiz için yazılı vermemiz.Hayır hiç mütaala alınmadı.Bu konulara 
ilişkin alınmaz o günler somut olaylara  günlük somut ilişkin bu tip evraklara yazılı görüş 
sorulur normalde sorulmuyorsa koordineye gelir, dolayısıyla benim böyle bir koordine 
verdiğim yani metin üzerinde yazılı görüş verdiğim veyahut şey yaptığım söz konusu değil."

"Genelkurmay içerisinde bu tür belgeler, emirler detaylı emirler çıkarıldığı zaman 
adli müşavirlikten bu konuda görüş alınır mı ? Kimin tasarrufundadır.?"

"İlgili başkanlığın takdirine bağlıdır."
"Bu toplantı batı çalışma grubu adı altındaki bu toplantı nerede idi, hangi mekandaki 

bir toplantıya katıldığınız temsil olarak hatırladığınız takdirde kesin olarak hatırladığınız 
takdirde toplantı mekanını söyleyebilirmisiniz.?"

"Aşağıdaki zeminde yapılan bir toplantı var plan şubede,birde harekat başkanlığı 
bünyesinde küçük bir toplantı salonu"

 " Kriz masası gibi bir toplantıya katıldınız mı ? Kriz masası diye gerçekten bir 
toplantı yapıldı, size kriz masası diye bir toplantı çağrısında bulunuldumu ? 

"Bunu hatırlamıyorum. Adını Savcı Bey söylediği zaman itiraz etmiştim, yani kriz 
masası çalışma grubu diye bir şey ilk defa duyuyorum dedim, ha şeyi var genel kurmayda 
kriz masası grubu değil kriz masası şeyler var."

"Şu veya bu şekilde toplantılara azda olsa katılmış bu toplantılarda bulunduğu 
sürece kendisi şahıslarla ilgili fişleme konularının gündeme geldiğini fişleme türünde yani 
yasal olmayan fişleme konusunda herhangi bir tartışma ve görüşmenin olup olmadığı 
konusunda aklında kalan bir şey varmı ?

"  Şimdi fişleme tabiri çok yanlış kullanılıyor,şöyle şimdi vatandaşın biri mektup 
yazdı,ben fişleme konusunda hiç bir şey görmedim görsemde uyarırım, o arkadaşımda 
düzeltir kesin düzeltir. "

"Bu katıldığınız toplantıları hatırladığınız kadarıyla kim yönetiyordu.?"
"Tanıklar anlattı, harekat başkanı olarak sayın generalim toplantıya başkanlık 

ediyorlar dediler ama sayın başkanımın o toplantıya hani harekat başkanlığı bünyesinde o 
küçük salonda katıldığım toplantıda batı çalışma grubu toplantısı olarak hatırlıyorum, 
küçük düzeyide ast rütbeli kişiler vardı, kendi başkanlık etmiyordu heralde öyle girdik çıktık, 
herhangi bir konuyu ne tartıştığımızı gerçekten öyle bir darbe planı felan değil, ne 
tartıştığımızı ne için kurulduğu tuhaf bir şeydi. Başkanı hatırlamıyorum."

"Toplantıda bir araya gelindiğinde denirki bu toplantının amacı şudur, amaçsız bir 
toplantı olmaz, o toplantıların amacı neymiş, bunu size deklare ettiler mi yani burda 
konuşulan konular bir karar altına alınacak, yani burdaki bilgiler şuraya sunulacak gibi ?"

" Ben kesinlikle hatta kendimde araştırdım bu toplantıya nedir,hani  kim katıldı, 
yanlışla ben Serdar' ı sekreter öyle duydum kulağıma geldiğinde meğerse kağıt dağıtırmış, 
yani bu ne konuşuldu, ne diyordunuz diye sordum, sorguladım, cevap alamadım, söylüyor 
basit şeyler, şimdi söyledi yine aklımda kalmadı, söyledi, burdada söyledi."

"Peki bilmediğiniz toplantıda adli müşavirlik olarak nasıl görüş sunuyorsunuz.?"
"Ben şimdi genel plan, prensipler başkanlığında bir toplantıya gidiyorum diyelim ki 

neydi bir metin vardı uluslararası anlaşma yapılacak bunun konusu hatırımızda ama 
kalmıyor, ciddi birşey olsa kalır , onu diyorum yani günlük rutin faliyet nedir bilemiyorum 



  

yani gerçekten sadece orda ne çok fazla mesai harcadığımız bir toplantı değilse sayın 
hakimim, yani sakladığım birşey yok gerçekten."

 " Genelkurmayda yargı mensuplarına brifing verilmişti. Yargı mensuplarına 
verilen brifingle ilgili görüşünüze başvuruldu mu ?

" Ben o brifinglerde hiç genelkurmay katılmadığım gibi katılsaydım hatırlardım. 
Asla brifingler hakkında görüş alınmadı. Yani brifingler hakkında vermedim ."

"Cumhuriyet Savcısı Başsavcılığımızdaki savunmanızda 29 Nisan 1997 tarihli batı 
çalışma grubu rapor sistemi isimli belge ile ilgili yine 06 Mayıs 1997 tarihli batı çalışma 
grubu batı harekat komsepti başlıklı belgelerle ilgili içeriği sorulmuş size bazı bilgilerin 
değerlendirilmelerin yanlış ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğünüzü TSK' nun yetki ve 
görev alanı dışında olduğunu, belge ile ilgili bir katkısının bulunmadığını söylemişsiniz, 
doğru mudur ?"  Doğrudur. 

" Doğrudur, peki 27 Mayıs 1997 tarihli batı çalışma grubu, batı eylem planı ile 
ilgili belge ile ilgili belgedeki bazı hususların TSK' nun yetki ve görev alanı dışında 
olduğunu bunun yasal dayanağı da olmadığını söylemişsiniz, doğrumudur ifadeniz.?"

" Doğrudur efendim "
"Batı çalışma grubunda da teşekkül edilirken gördüğümüz kadarıyla proje 

subaylığının katıldığı ve bu proje subayları olsada yardımcı mahiyetinde olan subaylarında 
bu grup içerisinde görevlendirildiğini biz burda öğrenmiş olmaktayız, genel de bu 
görevlendirilenlerin çok fazla görevi olmayan kendi bünyesinde kendi karargahında 
gönderilen görev verilecek nitelikte kişiler olduğu konusunda bir fikriniz varmıdır ?

"Bu konuda tamamen idari bir şey her türlü olabilir, amir ne düşünüyorsa onu 
uygular. Yani amire bırakmıştır, yorum yapamıycam bu konuda tamamen idari birşey ama 
benim gördüğüm çok seçicilik yazıyor uygun görecek bunu uygun görecek demek her şeyi 
amire bırakır. Uygun görecekteki personel askerlikte çoğunlukla mesaisi açısındandır, diye 
yorumluyorum. "

79.C. SANIK ORHAN NALCIOĞLU MÜDAFİİ AV. AYTEKİN EROL'UN 
SAVUNMASI

 "Müvekkilim Orhan Nalcıoğlu ile ilgili savunmama çok kısa da olsa bu davanın 
çerçevesini, ana sebebini teşkil eden 28 şubat sürecinin temel olgularını özetlemekle 
başlamak istiyorum. 28 şubat 1997 tarihinde milli güvenlik kurulu rejim aleyhtarı irticai 
faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler başlıklı 406 sayılı kararı almıştır. Bu kararda 
Türkiye'de şeriat hukukuna dayalı bir islam cumhuriyeti kurmayı amaçlayan aşırı dinci 
grupların demokratik ve laik cumhuriyetimize karşı oluşturdukları çok yönlü tahdidin 
önlenmesi amacıyla belirlenen tedbirlerin kısa, orta ve uzun vade içerisinde alınmasının 
bakanlar kuruluna bildirilmesine karar verilmiştir. 

Milli güvenlik kurulu tarafından belirlenen tedbirlere ilişkin uygulamaların 
sonuçları hakkında belirli süreler içerisinde Cumhurbaşkanı, başbakan ve milli güvenlik 
kuruluna bilgi verilmesinin kararlaştırıldığı da görülmektedir. Bakanlar kurulu oy birliği ile 
alınan kararla milli güvenlik kurulunun mezkur kararını ve karara dair 18 maddelik tedbirler 
paketini aynen onaylamıştır. Bakanlar kurulu bu kararında irtica ile etkin bir şekilde 
mücadele edilmesini kararlaştırmıştır. Başbakanlık 14 mart günü karar altına alınan bu 
tedbirlerin kısa, orta ve uzun vadede dikkat ve ihtimamla alınması yönündeki direktifini 
yayınlamıştır. Bu direktif uyarınca ilgili bakanlıklar kendi genelgelerini ve çalışma esaslarını 
hazırlayarak yayınlamışlardır. 

Bu bağlamda özellikle 28 mart günü genelkurmay başkanlığına da yayınlanan, iç 
işleri bakanlığının bir çalışma planı hazırladığı anlaşılmaktadır. Bu resmi dokümanlara ilişkin 
önemli detayları savunmamızı yazılı olarak verirken ek olarak sunacağız efendim. 



  

Genelkurmay başkanlığı da 4 ve 10 nisanda yayınladığı emirlerle söz konusu çerçevede bir 
çalışma grubu kurarak türk silahlı kuvvetleri bünyesinde müşterek bir çalışma 
başlatmıştır. Genelkurmay başkanlığı bu yöndeki tüm faaliyetleri hakkındaki bilgi ve 
belgeleri milli güvenlik kurulu genel sekreterliği aracılığıyla cumhurbaşkanı, başbakan ve 
milli güvenlik kuruluna bildirmiştir. 

Özetlenen çerçevede yapılan uygulama ve çalışmaların milli güvenlik kuruluna, 
başbakana ve cumhurbaşkanına bildirilmesinin milli güvenlik kurulu genel sekreteri 
aracılığıyla sağlanması hususu milli güvenlik kurulu ve bakanlar kurulu kararlarıyla 
başbakanlık direktifinde yer alan hükümlerdir. 

Müvekkilimin bu çerçeve içerisindeki konum ve durumuna gelince, genel askeri 
yasalar ve müvekkilin tabi olduğu askeri hakimler kanunu çerçevesinde müvekkil adli 
müşavire karşı sicil, disiplin, amir, mahiyet bağı ile bağlıdır. Bu durum görevlendirme ve 
görev faaliyetine ilişkin her türlü yetki ve idari denetim açısından müvekkil ile adli müşavir 
arasında astlık, üstlük ve amir, memur ilişkisi vardır. Bu konu ile ilgili olarak yasal 
düzenlemeler savunmamızın ekinde anayasamızın 137. maddesi Türk Ceza Kanununun 24. 
maddesi, İç hizmet kanunun 6, 7, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 21. maddeleri ile askeri ceza kanunun 
41. madde metin ve değerlendirmeleri olarak sunulacaktır. 

Genelkurmay başkanlığı karargahında resmi faaliyetler çerçevesinde 
gerçekleştirilen çeşitli toplantılara katılmak, müşavirliğin izah edilen görev esasları 
çerçevesinde adli görevinin bir parçasıdır. Müvekkil bu toplantılara adli müşavirin emri ile 
ve vazife gereği katılmak zorunda kalmıştır. Hizmete mütalik olan bu emri yerine 
getirmemek kuşkusuz ki müvekkil hakkında suç teşkil ederdi. Öte yandan tamamen meşru 
çerçevede ve yasal bazda kurulmuş olan genelkurmay batı çalışma grubunun iddianamede 
daha önce kurulduğu, türk silahlı kuvvetlerinin yönetim kadrosunu ele geçirmiş olduğu, 
MGK kararlarını aldırdığı, gibi soyut ve dayanaksız iddialara yer verilmiştir. Çalışma 
grubunun genelkurmay başkanlığı emirleri ile kurulduğu ve bu emirdeki faaliyetin yasal 
sınırlarının da açıkça belirlendiği,grubun asla bir karar alma, emri yayınlama, tehdit 
değerlendirmesi yapma gibi emir komuta düzeni ile ilgili hiçbir yetki ve işlem kabiliyeti 
bulunmamaktadır. Bu grubun gelen bilgi ve belgelerle ilgili ön inceleme ve tasnif işlemi 
yapan basit bir sekretarya niteliğinde bir çalışma grubu olduğu anlaşılmaktadır. Çalışma 
grubunun genelkurmay başkanlığı emirleri ile kurulduğu ve bu emirlerde faaliyetin yasal 
sınırlarının da açıkça belirlendiği görülmektedir. 

Müvekkilim adli müşavirin emri ile bir kaç toplantısına katıldığı çalışma grubunun 
kurum ve kuruluşlara yönelik işlem yapma, karar alma faaliyetinin söz konusu olmadığı, 
rutin bir çalışma grubu olduğu ve yukarıda açıklanan ana çerçevede emir ve meşru düzende 
çalıştığı da müvekkilimin yapmış olduğu savunmada net bir şekilde açıklanmıştır. 

10 nisan tarihli ilgili emrin metin bölümünde kriz kurulunun hangi birim 
temsilcilerinden oluşacağı tahditi olarak belirtilmektedir. Bu birimlerin arasında adli 
müşavir veya temsilcisi bulunmamaktadır. Bu durum müvekkilin toplantılara grubun 
personeli olarak katılmadığının, sadece spesifik durumlarda toplantı düzeyinde katılmış 
olabileceğinin kanıtıdır. 

Ayrıca batı çalışma grubu iş bölümü ve görev sahaları ve devir teslim tutanakları 
listelerinde de adli müşavirlik temsilcisi bulunmamakta, adı geçmemektedir. İddianamenin 96 
ve 106. sayfalarında bu durum açıkça görülmektedir. Batı çalışma grubu 10 nisan tarihli 
genelkurmay başkanlığı emri ile kurulmuştur. Bu emir ekinde yer alan şemaya göre batı 
çalışma grubunun planlama bölümünün altında da adli müşavirlikten bir subay şeklinde bir 
belirleme yapılmıştır. Adli müşavirlik temsilcisine şu birimde, şu kısımda şeklinde bir tanım 
düzenleme ve görevlendirme askeri hakim teminatı çerçevesinde elbette ki yok 
hükmündedir. Nitekim uygulamada da zaten batı çalışma grubu ile ilgili görev bölümü ve 
bilgilerini içeren dokümanlarda yer almamakta, ve müvekkilin adı geçmemektedir. 



  

İddianamede söz konusu edilen genelkurmay başkanlığı belgelerine ilişkin bazı 
hususlar şöyledir, iddianamede müsnet suça delil olduğu ileri sürülen genelkurmay 
belgelerinin 4 nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması, 10 nisan 1997 tarihli batı 
çalışma grubu teşkili, 29 nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu rapor sistemi, 6 mayıs 1997 
tarihli batı harekat konsepti ve 27 mayıs 1997 tarihli batı eylem planı konulu belgeler 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu belgelerin 28 şubat süreci içerisinde başta cumhurbaşkanı, 
bakanlar kurulu ve başbakanlık olmak üzere milli güvenlik kurulu, bakanlıklar, MİT, emniyet 
gibi devlet organlarının katkıları ile ortak çalışmaları ile hazırlanan müşterek bir çerçeve 
içerisinde kaldığı, içerik ve esasların türk silahlı kuvvetlerince icat edilerek üretilmemiş 
olduğu, bu nedenle değerlendirmenin de bu çerçeve içerisinde yapılması gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Bu belgeler içerisinde yer alan ve adli müşavirlikten istenen hususların çoğunun 
genelkurmay başkanlığı ve adli müşavirlik yetki ve görev kapsamı dışında olan ve yukarıda 
arz ve izah edildiği gibi genel ve ortak çerçeve kapsamında Mit ve içişleri bakanlığı gibi 
diğer devlet ve hükumet birimlerinin dahil olduğu bir çerçevenin aynen listelendiği 
görülmektedir. Dokümanın uygulama kabiliyeti olmadığı veya uygulanmadığı ve hatta belki 
de sırf bu nedenle dahi gerçek olmadığı ve gerçek olamayacağı yayınlanmadığı vesaire gibi 
üzerinde pek çok şüpheler belirtilmiştir. Ayrıca belirtmeliyim ki adli müşavirliğin rutin 
görevleri dahi yukarıda anılan belgelerle adli müşavirlikten istenmiş olsa bile adli 
müşavirlikçe resen uygulanamaz. Bu belgelerle görev verilmiş olmaz. Çünkü adli 
müşavirliğin idari ve icrai nitelikte bir görev şekli yoktur. Adli müşavirlik ancak 
genelkurmay, ilgili j başkanlıklarından gelebilecek suç duyurusu talepleri veya ilgili 
daireler tarafından hazırlanması gereken mevzuat değişikliği taslakları gibi somut 
taleplerinin yazılı olarak gönderilmesi halinde görüş bildirilebilir. Bunu dışında 
kendilerinden icrai bir görev istenemez. Yine adli müşavirliğe genelkurmay temel belgeleri 
olarak adlandırabileceğimiz bu belgeler ile araştırma veya etüt gibi idari görevler de hiçbir 
şekilde verilemez. Ancak ilgili genelkurmay j başkanlıklarınca incelenmiş ve o doğrultuda 
hazırlanmış hususlar bu iki mütalaa için sunulduğu takdirde adli müşavirlikçe hukuksal 
açıdan değerlendirilebilir. 

Bu bağlamda müvekkilim tarafından 27 mayıs tarihli belgenin adli müşavirliğe 
gelmiş olabileceği ve adli müşavirlikten istenen suç duyurusu taleplerinin adli müşavirliğin 
rutin görevleri kapsamına girmesi nedeniyle yerine getirmiş olabileceği hususu, kolluk, 
savcılık ifadeleri, mahkemenizce yapılan sorgu sırasında ifade edilmiştir. Bu belge adli 
müşavir tarafından inceleyin görüşelim notu ile müvekkile düşülmüştür. Belgenin tümü 
incelendiğinde belgede yer alan konu ve faaliyetler ancak devlet çapında koordineli, 
müşterek bir çalışma sureti ile ifa edilebilir niteliktedir. Nitekim milli güvenlik kurulunun 
mezkur 28 şubat kararlarına ilgide yer verilmiştir. Bu bağlamda alınacak tedbirlerin türk 
silahlı kuvvetleri yetki ve görevine girenler hariç esas itibariyle mülki ve adli birimlerin 
tasarrufuna giren hususları kapsadığı görülmektedir. Bu tedbirlerin milli güvenlik kurulu 
koordinatörlüğünde devlet kurumları arasında ortak bir anlayış ve çalışmayla ifa edilebilecek 
nitelikte ve yukarıda arz ve izah edilen çerçeve kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
müvekkil tarafından milli güvenlik kurulu genel sekreterliği yapılması gerekli düzenlemeleri 
ve alınacak idari tedbirleri ilgili ve sorumlu bakanlıklara bildirmiştir şeklindeki bilgi notu 
düşülmüştür. 

Adli müşavirin müvekkile yönelik inceleyin görüşelim notu üzerine müvekkilce bu 
hususun genelkurmay başkanlığı emrini yayınlayan, mahreç makam olan harekat başkanlığı 
ilgililerinden alınan bilgi vasıtasıyla müvekkil tarafından adli müşavire arz notu düşülmüş 
olduğu da açıktır. Bu belgede yer alan ve adli müşavirlikten istenen hususların çoğunun 
genelkurmay başkanlığı ve adli müşavirlik görev ve yetki kapsamı dışında olması sebebi ile 
uygulanma kabiliyeti bulunmadığını ve yukarıda sunmuş olduğum nedeni bir kez daha tekrar 



  

ederiz. Genelkurmay başkanlığının yetki ve görev alanı ile sınırlı olmak ve ilgili dairelerin 
somut olaya ilişkin yazılı taleplerinin bulunması şartı ile silahlı kuvvetleri hedef alan 
faaliyetlere karşı suç duyurusu yapması, kendisini ilgilendiren konularda yazılı mevzuat 
değişikliği taslaklarına görüş vermesi söz konusu olduğunda başka bir takım makamların 
yaptığı planlamalar ile görev verilmesinin veya eylem planının yapılmasından değil, adli 
müşavirliğin asli, rutin görevinin ifasından bahsedilebilir. 

Bu belgede yer alan diğer idari ve icrai faaliyetlerin adli müşavirliğin görev alanına 
girmediği ve tümü gibi herhangi bir işleme de konu olmadığı değerlendirilmiştir. Adli 
müşavirliğin bu bağlamda takip, inceleme, izleme, araştırma veya herhangi bir idari işlemin 
makamı olmadığı savunma ekinde sunacağımız askeri hakimler kanununun EK-10. 
Maddesinde belirtildiği üzere özel kanun ve düzenlemeler çerçevesinde sayılı ve sınırlıdır. 
Adli müşavirlik bu esaslar çerçevesinde kendi görev sınıfını kendisi tayin etme yetkisine 
sahiptir. Somut görevlendirmelerde de buna uygun hareket eder. 

Kısaca özetlersek, adli müşavirlik görevleri açısından iddianamede sayılan 
genelkurmay temel belgelerinin adli müşavirlik tarafından uygulama alan ve kabiliyeti 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte ilgili genelkurmay j başkanlıklarının somutlaştırılmış suç 
duyurusu talepleri ile somut olarak hazırladıkları mevzuat değişikliği taslaklarına ilişkin 
hukuki görüş isteklerine karşılık olarak adli müşavirliğin hukuki görüşünü yazılı olarak 
iletmek şeklindeki faaliyetlerinin tamamen rutin ve yasal görev kapsamında kaldığı 
hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. 

Genelkurmay mezkur faaliyetlerinde isnat edilen suça ilişkin manevi unsur olan 
kasıt unsuru mevcut bulunmamaktadır. İzah edildiği gibi genelkurmay başkanlığı 
faaliyetinin özellikle bakanlar kurulu ve içişleri bakanlığının irtica ile etkin şekilde mücadele 
edilmesi karar direktif ve genelgesinde yer alan esasların Türk silahlı kuvvetleri bazında da 
uygulanması niyet ve gayreti ile çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu gayeye matuf olarak 
oluşturulan çalışma grubunun karargah çalışma esas ve usullerine, Türk silahlı kuvvetlerine 
yerleşik şekilde elbette, uygun olarak teşkil edilip faaliyet gösterildiği, konu ile alakalı bütün 
resmi kayıt ve belgelerle sabittir. O halde genelkurmay başkanlığı çalışması da bakanlar 
kurulunun uygulanmasını istediği tedbirlerin alınmasından başka bir anlama gelmemektedir.

 Genelkurmay başkanlığı faaliyet ve belgelerinin her yönü ile analizi ve geçerli 
yorum metotlarına uygun bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Böylece hükumeti ortadan 
kaldırmaya veya görevini yapmaktan mene matuf herhangi bir suç kastı ile hareket 
edilmediği açıkça anlaşılacaktır. Aksine hükumet tarafından da alınması kararlaştırılan 
tedbirler paketi bağlamında çalışıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla müsnet suça ilişkin 
müvekkile yönelik herhangi bir kast veya mevcut bir kasta iştirak unsurunun oluşmadığı 
değerlendirilmektedir. Öte taraftan çok sayıda siyasi kişinin dillendirdiği gibi istifa kararının 
oluşturulmasında, verilmesinde yeni hükumetin kurulması aşamalarında koalisyon 
ortaklarının üzerinde anlaştıkları hükumet protokolü ve sayın cumhurbaşkanının yeni 
hükumetin kurulmasıyla ilgili takdir hakkının dışında bir etmen bulunmadığı açıktır. 

Nitekim savunma ekinde sunulan istifa dilekçesi istifanın cumhurbaşkanınca 
kabulüne ilişkin cumhurbaşkanı yazısı ile bu husus anlaşılmaktadır. Nitekim sayın 
cumhurbaşkanının hükumetin istifasını kabul etmesi ve yeni hükumeti kurma görevini 
vermesinde herhangi bir esas ve etmenler doğrultusunda hareket ettiğine dair basına yansıyan 
konuşmaları da bu durumu teyit etmektedir. Kanımızca bu davanın açılması için sayın 
Erbakan'ın vefatı beklenmiştir. Bunun sebebi de herkes tarafından anlaşılacak kadar açık 
olduğunu düşünüyor ve takdirini de sayın mahkemenize sunuyoruz. 

Ayrıca eğer bir suç iddiası ciddi olarak sunulduğu değerlendiriliyorsa bu suçu 
icraya başlama unsurunun da gerçekleşmemiş olduğu son derece açık ve ortadadır. Şöyle 
ki, bu öge 765 sayılı Türk ceza kanununun 61. 5237 sayılı Türk ceza kanununun 35. 
Maddeleri ile ceza hukukumuzun diğer kaynaklarında esasını bulmaktadır. Bu kanunlarımız 



  

da sırasıyla 1- bir kimse işlemeyi kastettiği bir cürmü vesayeti mahsusa ile icraya başlayıp da 
diyerek, 2- bir kişi işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya 
başlayıp da denilerek ifadeleri ile unsurun oluşması açısından objektif ve klasik sistem 
esaslarına yer verilmiş ve bu sistem kabul edilmiştir. Kanunlarımızın kabul ettiği objektif 
sisteme göre cürmü ikaya müteveccih hareketler hazırlık hareketleri ve icra hareketleri 
olarak ikiye ayrılır. Birincilerin Ademi tecziyesine mükabil ancak ikinci hareketlerin 
cezalandırılması esası kabul edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus cürmü 
işlemeye müteveccih hareketler ifadesi ile esasen hazırlık hareketlerinde cürme yönelmiş 
olması bu yönde mevcut bir suç kastının varlığınında ön şart teşkil ettiği hususudur. Suçun 
icrasına başlanması için de öncelikle suç kastını da taşıyan bir hazırlık hareketlerinin 
mevcudiyeti dahi yeterli olmamaktadır. Yeni kanunumuzun hükmünde yer alan tabir ile 
doğrudan doğruya icraya başlama safhasına gelinmediği zaman işlenilmesi kararlaştırılmış 
suçtan dolayı cezalandırma mümkün değildir. Rahmetli Ordinaryüs profesör Sulhi Dönmezer 
diğer bir eserinde, biraz evvel aldığım alıntı da ona ait olduğu için, kanun sadece bir suçun 
işlenmesinin kastedilmesini, bu kastı şüpheye yer vermeyecek surette meydana çıkaran 
hareketlerin yapılmasını aramakla yetinmemektedir. Ayrıca söz konusu suçun icrasına 
başlanmış olmasını da aramaktadır. Herşeyden önce genelkurmayın mezkur çalışmasının 
hükumeti ortadan kaldırmaya veya ıskat etmeye yönelik bir kast taşımadığı gibi bu kast 
altında bir hazırlık hareketi dahi mevcut olmadığı rahmetli hocamızın bu ifadelerinden belli 
olmaktadır. Genelkurmay belge ve faaliyetleri yani plan ve emirlerin tamamen icra ve 
sonuçlandırılması ile elde edilecek netice, bakanlar kurulunun irtica ile etkin mücadeleye 
ilişkin tedbirler paketi çerçevesinde görevlerinin yerine getirilmiş olmasıdır. Ortada isnat 
edilen suça ilişkin ne bir kasıt, ne de böyle bir kast altında doğrudan doğruya ve elverişli 
hareketlerle icraya başlama unsuru vardır. Kast unsuru da icra unsuru da yoktur. 

Sonuç olarak genelkurmay başkanlığı belgelerinde yer alan faaliyet ve işlemlerine 
dair yazılı dokümanların çalışma programlarında müsnet suçu işlemeye müteveccih bir gaye 
ve icra yoktur. Bu faaliyetler tek tek ele alınıp uygulanmış olsa bile bu yönde bir hazırlık 
hareketi niteliğinde dahi değildir. Bu belgelerle kanuni meşru yollardan sapılacağı, kanun ve 
usul dışı davranılacağı, bu yönde yasaya aykırı sonuçlar elde etmek için yasa dışı yollarla 
hareket edileceğine dair bir mana ve bu yönde bir uygulama da mevcut değildir. 

Ayrıca 5237 sayılı Yeni Türk ceza kanununun 312. maddesi suçun unsurları 
açısından 765 sayılı kanunun unsurlarına göre sanıkların lehinde olduğu daha açık şekilde 
ortadadır. Bir başka deyişle maddi unsurların tespiti açısından öncelikle hangi kanunun 
sanıklar lehinde olduğunun hukuka uygun olarak incelenerek belirlenmesi gerekir. Bu her iki 
maddede de yer alan suçlardan birine göre suçun teşekkülü mümkün değilse öncelikle 
unsurları itibariyle teşekkül etmeyen madde hükmü daha lehedir. Bu bağlamda suçu daraltıcı 
diğer bir tabirle suçun işlenmesini zorlaştırıcı unsurların lehe olarak değerlendirilmesi 
gerekeceği tabidir. Böyle bir durumda ayrıca suç kapsamının daraltıcı veya zorlaştırıcı olan 
sonraki kanun ise ve bu kanunun uygulanma durumunda suç oluşmuyorsa önceki kanuna 
göre suç teşkile eden eylemlerin zımnen suç olmaktan çıkarılmış olduğu sonucuna varılır. 

Bu durumda ceza kanunun iki genel ilkesi olan ve lehe kanunun geçmişe yürürlüğü 
ilkesi ile geçmişe göre suç teşkil eden bazı eylemlerin suç olmaktan çıkarılmış olması 
durumu söz konusudur. Bu durumda suç olmayan kanun her şart altında lehe olup ceza 
miktarına bakılmadan bir başka ilke olan zımnen ilga sebebi ile artık cezai bir uygulama 
yapılamaz. Bugüne kadar tüm içtihatlar çerçevesinde zımnen ilga kuralı kesinleşen 
hükümlere de uygulanarak eski hükümler unsur değişikliği sebebi ile incelenip yeni kanunun 
belirlediği unsurlara göre bu yeni unsurların oluşmadığı hallerde eylemlerin suç olmaktan 
çıkarıldığı sonucuna varılarak hükümler tesis edilmiştir, halen de edilmektedir. Bu 
uygulamaya da uyarlama denilmekte olduğunu biliyoruz.

 Bu bağlamda somut olayda yeni kanun hükmünde yer alan cebir ve şiddet 



  

kullanarak maddi unsuru eski kanundaki diğer unsurlara nazaran lehe uygulaması ve 
suçta aranması gereken bir maddi unsurdur. İsnat edilen eylemlerin bu hususu ihtiva 
etmediği durumlarda bu eylemlerin suç olmaktan çıkarıldıkları sonucuna varılır. Kanunda 
açıkça cebir şiddet kullanılarak şeklinde ifade edilen maddi unsur da oluşmamıştır. 
Bilindiği üzere 4 ve 10 nisan tarihli genelkurmay başkanlığı emirleri ile başlatılan çalışma ve 
faaliyetler bakanlar kurulu ve başbakanlık karar ve direktifleri ve içişleri bakanlığının 
genelkurmay başkanlığını da bilgilendirdiği 28 şubat 1997 tarihli ilgili genelgesine müteakip 
irtica ile etkin mücadele kapsamında silahlı kuvvetler bünyesinde de başlatılan aynı 
kapsamdaki bir çalışmadır. 

Genelkurmay başkanlığı çalışma teşkili ve çalışmaların başlatılmasıyla hükumete 
yönelik bir çalışma da söz konusu olmamıştır. Esasen cebir ve şiddet kullanmak suçun 
unsurları arasında yer aldığından bu yöndeki hükumete yönelik icra hareketinde mutlaka 
cebir ve şiddet kullanılarak başlatılması şartının aranması gerektiği de malumdur. 
Dolayısıyla müvekkil herhangi bir şekilde bu yönde icra edildiği ileri sürülen bir eyleme 
muttali olmamış ve iştirak etmemiştir. Kaldı ki hükumetin 18 haziran 1997 tarihli istifa 
dilekçesinde istifanın cebir ve şiddete dayandığına yönelik bir ima dahi söz konusu olmadığı 
anlaşılmaktadır. Tank yürütme olayının da bu olay ile zoraki olarak ilintilendirilmeye 
çalışılmış bir olay olduğu bu güne kadar anlatılanlarla ortaya konulmuş, sabitlenmiş bir 
husustur. En azından denilebilir ki genelkurmay başkanlığı batı çalışma grubunu kendi 
oluşumundan daha önce vuku bulmuş sözde şiddet hakkında gerek maddi, gerek manevi 
açıdan bir sorumluluğu söz konusu olamaz. Müvekkil hükumeti ıskat veya mene yönelik 
herhangi bir kasta ve bu yöndeki sözde ne de olsa herhangi bir eylem, şiddet, cebire ve 
tehdide asla katılmamış tevessül etmemiştir. Müvekkil görülmekte olan davaya ilişkin 
faaliyetlerinde görev ve yetki sınırları kapsamında kaldığı, suç kastı taşımadığı, hükumete 
yönelik cebir ve şiddet içeren herhangi bir sözlü eyleme bilerek veya isteyerek iştirak 
etmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle suçun unsurları itibariyle oluşmaması sebebi ile 
müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim."

80.A. Sanık ORHAN YÖNEY 13/02/2013 tarihinde Cumhuriyet Cavcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle  (Kls. 271);

" 1996 yılından 1997 yılı Ağustos ayına kadar Genelkurmay Strateji Daire Başkanı 
(J-5’e bağlı) olarak görev yaptığını, daha sonra 4 ncü Kolordu Komutanlığına atandığını, 
2007 yılı Ağustos ayında KKK EDOK Komutanı olarak emekli olduğunu,  

7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığında Çevik BİR’in başkanlığında 
yapılan toplantıyı hatırlamadığını, Batı Çalışma Grubunun toplantılarını Genelkurmay 
merkez binasının altında harekât merkezinde Cuma günleri saat 10’da yaptığını, kendinin 
katıldığı toplantılarda hükümete ve diğer kurumlara yönelik herhangi bir ifade 
kullanılmadığını, aradan uzun zaman geçmesi sebebiyle kendisine atfedilen sözleri 
hatırlamadığını, Batı Çalışma Grubunda bilgilerin toplandığını, komutanlığa arz edildiğini, 
kitle iletişim örgütleri ile Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay 2. Başkanın irtibat 
kurabileceğini,  

4 Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR’in ve kendisinin 
American Jewısh Congress AJC heyeti ile yapmış oldukları toplantıyı hatırlamadığını, 
genelde kendisinin bu toplantılara katıldığını, kendisinin söylediği sözleri hatırlamadığını, 
fakat normal söylenecek sözler olduğunu, Çevik BİR’in söylediği belirtilen sözleri de 
hatırlamadığını, tankların müdahale amacıyla gittiğine inanmadığını, tankların tatbikat yerine 
şehir içinden gittiğini, hükümetin o dönem tehdit ve baskıyla görevden uzaklaştırıldığına 
inanmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 



  

80.B. Sanık ORHAN YÖNEY Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 25.10.2013 tarihli 25. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

"İddianamede bana yöneltilen suçlardan birisi, 07 Nisan 1997 tarihinde yapılmış 
olan şu meşhur toplantıya katılmaktır. İddia makamı bu toplantının amacının; Refah-yol 
Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere, Batı Çalışma Grubu 
oluşturulmasına ilişkin olduğunu iddia etmektedir. Ben üzerinden 16 yıl gibi çok uzun bir 
zamanın geçmiş olması nedeniyle böyle bir toplantıyı hatırlamadığımı ilk ifademde belirttim. 
Daha sonra bu ithama esas olan belgeyi yani sözde toplantı tutanağını Genelkurmay 
başkanlığından isteyip; onu Silahlı Kuvvetler Karargah Hizmetleri Yönergesine (MY75-1A) 
göre incelediğimizde şunları gördük.Bunların bir kısmı tekrar olacak ama söylemek ve kayda 
geçirmek ihtiyacındayım.Birincisi; her sayfanın sol üst ve sol alt köşelerine yazılan GİZLİ 
ibarelerinin altı daktiloyla çizilmemiştir.Oysa, Silahlı Kuvvetlerdeki bütün yazışmalarda 
GİZLİ ibaresinin kural olarak altı çizili olmak zorundadır. İkincisi, GİZLİ gizlilik dereceli 
yazılarda, her sayfanın üst ve alt ortalarına ayrıca, kırmızı renkte GİZLİ ibaresinin de 
vurulması kuraldır. Yazıda bu da eksiktir.Üçüncü husus ise, söz konusu belgenin arşiv 
yönergesine de aykırılık taşımasıdır. İşbu toplantı tutanağı denilen belge dikkatle 
incelendiğinde arşiv kaydını gösterir A-B-C-D harflerinden hiçbirinin tutanak üzerinde 
olmadığı görülmektedir. Bu belgeyi kimin yazdığı, hangi amaçla 15 yıl sakladıktan sonra ve 
neden şimdi ortaya attığının mahkemenizce ortaya çıkarılarak adalete yardım edileceğine 
inanıyorum. 

Bu meyanda, Genelkurmay Bşk.lığından talep ettiğimiz belgeler geldiğinde; 
Talebimiz üzerine tutanağı bize gönderen Genelkurmay Adli Müşaviri, 12 Haziran 2013 
tarihli kapak yazısının 2. Maddesinde; Bu belgenin imzasız olduğunu ve orijinal ya da 
tıpkıçekim olup olmadığının anlaşılamadığını, Bu belgenin başlıksız ve imzasız olması 
dolayısıyla hangi birim tarafından yayımlandığının belirlenemediğini, ayrıca belge üzerinde 
herhangi bir arşiv şerhinin bulunmadığını bildirmiştir.Bu bilgiler ışığında, bu belgenin şekli 
olarak Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yazım kurallarına hiçbir şekilde uygun olmadığı 
görülmektedir.

Belgenin içeriğine ilişkin hususlara gelince; General/Amirallerin ağırlıkta olduğu 
böyle bir toplantıdaki konuşma sırasına dikkat edildiğinde, önce toplantıya katılan 
Kara,Deniz,Hava ve J. Gn. K.lığı temsilcileri olan 3 tümgeneral ve 1 tümamirale, Org. 
Çevik Bir tarafından sırayla söz verildiği görülmektedir ki bu protokola uygundur. 
Bunlardan sonra konuşma sırası normal olarak Korgeneral/Koramiral rütbelerindeki J 
Başkanlarına gelir. Oysa, belgede J Başkanlarından önce onların emirlerindeki Daire 
Başkanlarına söz verildiği anlaşılmaktadır. Söz verilen Daire Başkanlarının ilki de benim. 
Oysa toplantıya katıldığı iddia edilen Daire Başkanlarının en kıdemlisi ben değilim. Benden 
kıdemli iki Daire Başkanı var. Normal olarak onlara söz verilmesi lazım önce, Bu söz alış 
sırası askeri teamüllere aykırı bir tutumdur. Zira Daire Başkanları, kendi 1. Sicil amirlerinin 
görüşlerini bilmeden veya o toplantıda dinlemeden konuşmak istemezler. Aksi takdirde kendi 
amirleriyle o toplantıda ters düşme durumunda kalabilirler. 

Örneğin söz konusu belgede bana isnad edilen sözlerden birisi şöyle; “Silahlı 
Kuvvetler kesin kararlı görülmüyor” demişim. Benim o düzeydeki bir toplantıda, 1nci Sicil 
amirim orada 2nci Sicil amirim orada iken silahlı kuvvetlerin tümü için  böyle çok iddialı bir 
ifadede bulunmam mümkün değildir. Söylediğim iddia edilen diğer sözler de meçhul 
raportörün çalakalem düzenlediği sloganlara benzemektedir ve benim üslubumda slogan ile 
konuşmak yoktur.İddia edilen sözler kesinlikle bana ait değildir. Toplantı tutanağında 



  

toplantının maksadı, Dikkat toplantı tutanağının üzerindeki toplantının maksadı “İrtica 
konusunda nasıl bir teşkilatlanmaya gidilmelidir” şeklindedir. Söylediğim iddia edilen 
sözlerin ise en son cümle hariç hiçbirisinin toplantının maksadıyla katiyyen ilgili olmadığı 
görülüyor. Bu yönüyle bu ifadelerin raportörün yakıştırmaları olmaktan öte bir anlamı 
olamaz. Esasen, üst düzey katılımlı toplantılarda, raportör herkes için tuttuğu notları 
toplantıdan sonra kendilerine gösterip teyit etmelerini ister. Yanlış anladıklarını düzeltir. Bu 
yapılmış olsaydı raportörün kimliği de bilinebilecekti.Diğer taraftan, bu toplantının sözde 
tutanağındaki ifadeler suç unsurları ihtiva ediyorsa, hazırlayan yahut ele geçiren kimse veya 
kimseler, hemen o zaman suç duyurusunda bulunmaları gerekirken bunu neden yapmamışlar, 
arşiv yönergesine göre işleme koymaksızın 15 yıl saklayıp sonra ortaya atmışlardır. Benim bu 
toplantıya eğer yapıldıysa katılıp katılmadığım da kolaylıkla tespit edilebilir. Çünkü, haftalık 
veya aylık rutin bilgilendirme toplantıları dışındaki her toplantıda, katılan personel arasında 
bir liste dolaştırılarak herkesin bizzat imzalaması sağlanır. Bu liste toplantı tutanağına 
eklenerek kayda alınır. Bu listede imzam varsa toplantıya katılmışımdır. Bu hususun 
mahkemeniz tarafından ortaya çıkarılacağına inanıyorum. 

Benim dairemden Batı Çalışma Grubu’na personel verilmediği gibi Grubun 
faaliyetleri kapsamında olan hiçbir hususta da bana ve personelime herhangi bir görev 
düşmemiştir. Ancak düşmüş olsaydı, konusu suç teşkil etmediği takdirde tereddütsüz hepsini 
yapardım.İddianame sayfa 1156’daki ilk ifademde farklı sözler yer almakta ve şöyle yazılmış 
bulunmaktadır.“7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’nda Çevik Bir’in 
başkanlığında yapılan toplantıyı hatırlamadığını, Batı Çalışma Grubunun toplantılarını 
Genelkurmay merkez binasının altında harekat merkezinde Cuma günleri saat 10’da 
yaptığını,  kendisinin katıldığı toplantılarda hükümete ve diğer kurumlara yönelik herhangi 
bir ifade kullanılmadığını, aradan uzun zaman geçmesi sebebiyle kendisine atfedilen sözleri 
hatırlamadığını, Batı Çalışma Grubunda bilgilerin toplandığını, komutanlığa arz edildiğini, 
bu başka bir soruya verdiğim bir cevap eklenmiş buraya,  kitle iletişim örgütleri ile 
Genelkurmay Başkanı ve 2. Başkanının irtibat kurabileceğini” söylediğim iddia edilmektedir. 
Oysa benim ilk ifadem aynen şöyle idi; “Ben böyle bir toplantıyı hatırlamıyorum, benim 
bildiğim Genelkurmay’da toplantılar, burada Batı Çalışma Grubu falan lafı yok, 
Genelkurmay merkez binasının altında harekât merkezi olarak adlandırılan yerde Cuma 
günleri saat 10’da yapılırdı. Bu şekilde saat 15.00’te yapılan bir toplantıyı hatırlamıyorum. 
O toplantılarda da her daire başkanı kendi daire başkanlığı ile ilgili bir brifingci seçip 
sunum yaptırırdı. Bu toplantıya konuyla ilgisi olan çağrılan J. Başkanlıkları, Kuvvet 
Harekat Başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı, Gen. Sek., Daire 
Başkanı, adli müşavir ve ilgili proje subayları konuyla ilgili davet edilmişlerse katılırlardı. 
Ancak bu toplantılarda belgede belirtildiği gibi hükümete ve diğer kurumlara yönelik 
herhangi bir ifade kullanılmazdı. Belgede bana atfedilen sözleri de hatırlamıyorum. Belgenin 
kendisini de aradan bu kadar zaman geçmiştir hatırlamıyorum“ Şeklindeydi. Görüldüğü gibi 
benim Cuma günleri sabah 10’da yapıldığını ve benim de katıldığımı söylediğim bu 
toplantılar Batı Çalışma Grubu toplantısı olmayıp, karargahın Haftalık Bilgilendirme 
Toplantılarıydı. İddianamede ise bunları Batı Çalışma Grubu toplantısı olarak ifade ettiğim 
belirtilmiştir ki; bu hiçbir şekilde doğru değildir. Bu değişikliği dikkatlerinize sunuyorum. 
Sehven yazılmış olabilir.

 02 Temmuz 1997 tarihli bir toplantıdaki Batı Çalışma Grubu takdimine 
katıldığım iddiasına gelince, Sayfa 140. Savcılık makamı, Genelkurmay Genel Sekreterliği 
Tarihçesine dayanarak 02 Temmuz 1997 tarihindeki bir toplantıda Batı Çalışma Grubu özel 
takdimin yapıldığını toplantıya katılanlar arasında “Karargahta Görevli General/Amiraller” 
olması nedeniyle benim de bu takdime katıldığımı iddia etmektedir. İddianame ek 
klasörlerinden 2. Klasör 141-152. Sayfalardaki ilgili bölümler dikkatle incelendiğinde; bu 



  

özel takdime ait katılım listesi ve/veya katılım emri bulunmamaktadır. Ayrıca, bu takdime 
benim katıldığımı gösterir imzam da dosya içeriğinde yoktur. Sadece o tarihte karargahta 
görevli Generallerden biri olmam nedeniyle takdime katıldığım iddiası ise soyut ve 
dayanaksızdır. Diğer taraftan bu toplantının 54. Hükümetin 14 gün sonra yapılması nedeniyle 
atılı suçla ilgisi olmadığını takdirlerinize sunuyorum.

İddianamenin 421. Sayfası "SIKIYÖNETİM PLANI" başlığı altında 1995 tarihli bir 
belgeden bahsedilmektedir. Yani 2 yıl önceki bir belgeden bahsedilmektedir. İmzasız olduğu 
belirtilen savcılıkça bu belgede (ki burada benim anladığım kadarıyla İstanbul’daki 1. Ordu 
Komutanlığı’nda Ordu’nun kendi Sıkıyönetim Planlarıyla ilgili taslak bir çalışmadan 
bahsedilmektedir.) İlgi olarak da; şunlar verilmiştir. A) Genelkurmay Bşk.lığının 16 Ağustos 
1994 tarihli TSK GESSAP PLANLAMA DİREKTİFİ, b) K.K.K.lığının 12 Ocak 1995 tarihli 
GESSAP PLANLAMA VEÇHESİ, c) Genelkurmay Bşk.lığının ŞUBAT 1995 tarihli TSK 
GESSAP PLANLAMA DİREKTİFİ, ertesi yıl tadilen yenilenen direktif yani bu ve onun ek 
O’su. Pek çok eki var. Alfabeye göre ek-O sıkıyönetim. d) Genelkurmay Bşk.lığının 14 Mart 
1996 tarihli TSK EMASYA (emniyet Asayiş) DİREKTİFİ, sıralanmakta ve K.K.K.lığı 
tarafından ast birliklerine yani genel olarak Ordu ve Kolordulara, Genelkurmay’ın TSK 
PLANLAMA direktifinin sıkıyönetim ekine göre kendi planlarını gözden 
geçirmeleri,Ayrıca,mevcut sıkıyönetim planlarını göz önüne alarak EMASYA planlarını da 
gözden geçirmeleri ve sonra görüş ve önerilerini Kara Kuvvetleri Komutanlığına bildirmeleri 
emredilmektedir. 

Bu bağlamda, TSK GESSAP Planlama Direktifinin, bu 2 yıl evvel bizim 
olayımızdan olan bir direktif o sırada Genelkurmay Harekat Başkanı olan Korgeneral Çevik 
Bir’in imzası ve Genelkurmay 2nci başkanı Hava Orgeneral Ahmet Çörekçi’nin onayını 
taşıdığı, söz konusu sıkıyönetim Ekinde Sıkıyönetim ilan edilen bölge veya bölgelerde 
nelerin yapılacağı, Sıkıyönetim Komutanlarının Genelkurmay Başkanlığına karşı sorumlu 
oldukları“ ibaresi yer almakta ve bu eki Daire Başkanı olarak benim imzaladığım 
belirtilmektedir. 

Evet ben strateji dairesinden önce Ağustos 1994- Ağustos 1995 tarihleri arasında 1 
yıl, Genelkurmay harekat başkanlığında, Plan harekat dairesi başkanı olarak görev yaptım, 
daha sonra 2 yıl strateji dairesi başkanlığı yaptım. Evet o eki Şubat 1995’te o Dairenin Bşk 
olarak benim imzalamam görevimdi ve imzaladım. (1. Cilt sayfa 571’de EMASYA Planı da 
16 Nisan 1997’de güncellenmiş gözükmektedir. Ülkemizin herhangi bir bölgesinde kendisine 
SIKIYÖNETİM ve/veya EMASYA sorumluluğu verilmiş bulunan Ordu ve Kolordu 
çapındaki komutanlıklar yer değiştirdikleri veya lağvedildikleri zaman mevcut planlar yeni 
duruma göre hemen güncellenerek birliklere yayınlanır.

Bahse konu GESSAP Planlama Direktifi ve Ek’leri halen güncelleniyor mu yoksa 
kaldırıldı mı bilemem. Ancak gerçek şudur ki;o plan, ülkemizde anarşi,terör veya devletin 
otoritesini tehlikeye sokacak boyutlarda sosyal olayların çıkması ve Hükümetimizin 
Sıkıyönetim ilan etmesi halinde Sıkıyönetim bölgelerinde Silahlı Kuvvetlerin sorumluluk 
alanlarını ve görevlerini belirten bir plandır.Yoksa iddianamenin 423. Sayfasındaki Savcılık 
değerlendirmesinde belirtildiği gibi; askeri bir darbe döneminde sıkıyönetimin nasıl 
uygulanacağına dair bir çalışma“ değildir. Şubat 1995 tarihli GESSAP Planının eki olan bir 
alt plandır ve iki yıl sonraki 28 Şubat olayıyla bir ilgisi yoktur. Sayın başkan 1957 yılında 15 
yaşında giydiğim askeri üniformayı tam 50 yıl şerefle taşıdıktan sonra 2007 yılında emekli 
oldum.45 yıllık subaylık hayatıma asteğmen olarak başladım, orgeneral olarak bitirdim. 45 
yıllık hizmet süremi hiçbir kanunsuz davranış içerisine girmeden sicilimde tek bir ihtar cezası 
bile olmadan tamamladım. İnanıyorum ki şerefle bitirilmesi gereken en büyük görev hayatın 
kendisidir. Dilerim benim hayatım da öyle biter.

İddianame 1nci bölüm, 47nci sayfada savcılığın şöyle bir ifadesi var ve ilk 4 kelime 



  

de tırnak içine alınmış. "delilden sanığa ulaşma ilkesi" kapsamında suç tarihinde Batı 
Çalışma Grubu'nu kuran, kurulmasına müsaade eden, bu grup içinde çalışan, bu grubun 
emir ve direktifleri doğrultusunda faaliyette bulunan asker şüpheliler ile, bu şüphelilerle 
kesin irtibatı tespit edilen YÖK personeli hakkında kamu davası açılmıştır." Bu 
iddianameyi incelediğimde, bu dört kriterin savcılık tarafından konulan bu dört kriterin 
hangisi veya hangileriyle itham edildiğimi saptayamadım. Bu kriterlere hangi eylemimle 
dahil olduğumu iddia makamı açıklamamıştır. Mahkemenizden talebim, benim bu dört 
kritere nasıl ve hangi eylemimle dahil olduğumun iddia makamından sorulmasıdır.

Sonuç olarak hakkımdaki suç isnatlarını kabul etmiyorum. Suç unsuru olan hiçbir 
eylem ve faaliyette bulunmadım. İddiaları ve buna ilişkin değerlendirmelerimi mahkemenizin 
takdirlerine sunuyorum.Açıkladığım ve mahkemenin res'en gözeteceği nedenlerle yapılacak 
yargılama neticesinde atılı suçun unsurlarının oluşmaması, atılı suçu işlediğime dair delillerin 
var olmaması nedeniyle beraatime karar verilmesini arz ve talep ederim."

"İddianamede de var American Jewish Congress isimli bir kuruluşun sanıyorum 
açılımı Amerikan Yahudi Komitesi değil mi ?"  Bir Yahudi komitesi. 

"Şimdi bu komiteyle ilgili sayın Çevik Bir’in yaptığı bir toplantı var buna siz de 
katılmışsınız. Şimdi bu toplantı sırasında ilginç sorular sorulmuş.Bir soru olarak şu sorulmuş, 
sayın Bir seçime gidildiğinde seçim kanunun ve diğer uyum kanunlarının çıkartılması lazım 
demiş seçmen kütüklerinin yenilenmesi gerekmektedir demiş. Aksi takdirde seçimin 
demokratik olmayacağını belirtmiş. Buna karşılık soru olarak; Eğer bu dediğiniz olmazsa 
askerleri isteklerinizi zorla kabul ettirir mi denmiş. Çevik bey’de cevabında Silahlı 
kuvvetlerin müdahalesi en son çaredir denmiş. Siz de bu toplantıda Türkiye’de demokrasi ve 
Cumhuriyet askerler tarafından 70 yıl önce ve tepeden aşağı doğru kurulmuştur. Bu nedenle 
demokrasi ve laik cumhuriyet rejimi biz askerlerin bebeği gibidir demişsiniz. Yine soru 
olarak Türkiye’de de bazı kesimler yönetime el koyacağınızı ima ve ifade ediyor diye bir soru 
gelmiş. Çevir Bir’de buna yönelik olarak bir cevap vermiş. Şimdi bu toplantı hangi amaçla 
yapıldı ? O süreci de dikkate alarak cevaplamanızı istiyorum. Çünkü o dönemdeki iktidarda 
olan partinin adı da geçiyor bu konuşmada, ikinizde o dönemde Genelkurmay’da görevli 
generaldiniz. Bu alanlarda neden bir yabancı kuruluşla konuşma ihtiyacı hissettiniz veya 
sizinle neden konuşma ihtiyacı hissettiler ?"

"Esas sorunun önemli olan kısmı neden onlar bizimle görüşmekte ısrar ettiler ? 
Çünkü diğeri benimle pek ilgili değil. Tabi, o anlamda alıyorum soruyu. Bir çok heyet 
geldiğinde, sadece Amerikalılardan o Yahudi kuruluşlarından değil Genelkurmay’a bir çok 
heyet geldiğinde, genellikle ikili ilişkilerden ben sorumlu olduğum için, her seferinde hemen 
hemen o toplantılarda ben bulunurdum. O gelen heyet bir zannediyorum Jimsa idi çok üst 
düzey Amerika’da bir Yahudi kuruluşuydu. 2. başkanla zaman zaman bu tip toplantı istekleri 
olurdu gelenlerin. Toplantıların bir kısmına bende katılırdım şimdi orada eğer benim 
söylediğim sözün hemen üstündeki söze bakarsanız. Karşı tarafta 2. başkana veya bize 
heyete diyelim Türk heyetine soru soran kişilerin bir şeyler söyletmek istediğini hemen fark 
edersiniz orda yani siz müdahale yapacak mısınız gibi bir soru var orda ben de onun 
üzerine dedim ki biz Cumhuriyeti 70 yıl önce tepeden inme kuran neslin devamıyız, Askerler 
dolayısıyla hiç kimse kendi bebeğini öldürmez, o bebek bize ait bir bebek inansın diye 
özellikle söyledim tekrar aynı konuda ısrarla devamlı soru soruyorlardı onu önlemek için 
özellikle seçtim o cümleyi. Ben strateji daire başkanı olarak ne talepleri alan konumdayım, 
talepler dış işleri bakanlığına geliyordu dış işleri bakanlığı müsteşar vasıtasıyla 
Genelkurmay’a şöyle bir heyet geliyor şu ülkeden sizinle de görüşmek istiyorlar diyince 
kabul edip etmemek 2. başkana ait bir keyfiyetti."

80.C. SANIK ORHAN YÖNEY MÜDAFİİ AV. ÇAĞRI AYHAN ŞENEL'İN 



  

SAVUNMASI

" Söz konusu davaya konu olan soruşturma 1997 yılında Ankara DGM savcılığı 
tarafından takipsizlik kararı sonucunda itiraz yolunda İstanbul 4 No’lu güvenlik 
mahkemesine gitmiş ve bu talep reddedilmiştir.

 Ceza muhakemesi kanunu 173. maddesinde yer alan soruşturmaya başlamadan 
kaldırılması gereken bu karar iddianame kabul edildikten dava açıldıktan ve tensip zaptı 
oluşturulduktan sonra kaldırılmıştır.

Bu konuya ilişkin itirazlarımızı duruşmalar başladığında mahkemeyi iletmiştik 
ancak daha sonrasında bu taleplerin değerlendirileceği ve söz verileceği belirtilmişti. O 
yüzden de ben tekrar bu husus dile getirmek istiyorum ve mahkemenize 2 tane Yargıtay 6. 
ceza dairesinin ve 2 ceza dairesinin kararlarını sunuyorum ve bu kararlar neticesinde 
dosyanın düşme kararı verilmesini talep ediyorum. 

Aynı şekilde iddianameyi incelediğimizde suç tarihi atılı suç ile sanıkların hangi 
eylem yada eylemlerinin arasında illiyet bağının oluştuğuna dair açıklamaların yapılmadığını 
görmekteyiz buna ilişkin yine 2 eylül tarihli duruşmadan önce mahkemenize dilekçe 
vermiştik ve mahkemeniz bunu bir anlamda savcılık makamından tavzih yada açıklama 
istemişti. Ancak savcılık makamı her hangi bir yeni açıklama yada tavzih yapmamıştır. Bu 
nedenle müvekkilimin halen hangi eyleminden dolayı hangi tarihteki eyleminden dolayı 
suçlandığını biz iddianameden anlayamamaktayız. 

Suç tarihi ile ilgili olarak mahkemenizin tensip tutanağında 28 şubat 1997 
yazmaktadır. Savcılık makamının duruşmada yaptığı mütalaa da biraz geniş bir aralık tutulup 
2000’li senelere kadar suç tarihi getirilmiştir. Şimdi atılı suç Türkiye Cumhuriyet icra 
vekilleri heyetini cebren iskat ve vazife görmekten cebren men etmektir. Şimdi burada suç 
tarihini biz hükümetin istifa tarihi mi olarak kabul edeceğiz. 28 şubat 1997 olarak mı kabul 
edeceğiz yada iddia makamının dediği şekilde mi kabul edeceğiz. Bu suç tarihinin 
belirlenmesi sanıkların savunmasının netleşmesi ve açıklığa kavuşması için çok büyük önem 
arz etmektedir ve bu konu hala belirsizdir. Hiçbir şekilde açıklığa kavuşmamıştır. 

765 sayılı TCK sistematiğini incelediğimizde Türkiye cumhuriyeti hükümetini 
vazife görmekten men etmek suçunun mağduru olsa olsa devlet yada bakanlar kurulu olur. 
Bakanlar kurulundan başka  hiçbir kişi yada kuruluşun bu suçtan mağdur olması imkanı ve 
ihtimali yoktur. Bu nedenle de ilerde müştekilerin katılma talepleri incelendiğinde bu 
taleplerin reddine mahkemeden talep etmekteyiz.

 Atılı suçun maddi manevi unsurlarıyla hazırlık hareketlerini ve icra hareketleri 
konusunda kısa bir beyanda bulunacağım. Atılı suçun fiili Türkiye Cumhuriyeti İcra heyetini 
iskat ve vazife görmekten cebren men etmektir. Ancak MGK tutanakları üye hakimlerin gidip 
incelemeleri sonucunda mahkemede okundu. Ayrıca 54. hükümetin başbakanı Necmettin 
Erbakan’ın istifa mektubu ve koalisyon ortakları arasında imzalanan protokol de 
incelendiğinde hükümetin cebren vazife görmekten men etmekle bu olaylar 
değerlendirildiğinde iddianame de yada dava dosyasında delillerde ki bağlantı hiçbir şekilde 
kurulamamıştır. Bu nedenle atılı suçtaki fiil şartı gerçekleşmemiştir. Ayrıca manevi unsuruna 
geldiğimizde bu suç ancak kasten işlenebilecek bir suçtur yani fail cebir kastıyla hareket 
etmek zorundadır. Eğer birden çok fail varsa bunlar arasında ortak irade olacaktır. Ortak 
hareket olacaktır ve aynı noktada birleşme olacaktır. Şimdi her biri farklı alanlarda çalışan 
kuvvetleri farklı olan çalışma yerleri şehir anlamında farklı olan sanıkların ortak irade 
kullanarak ortak harekette bulunarak çalıştığına ve hükümeti vazife görmekten men ettiğine 
dair silsile iddianame de açıklanmamıştır.

 Sanıklar Türk Silahlı Kuvvetleri personelidir emir komuta zinciri içerisinde 
görevlerini yerine getirmişlerdir. Müvekkilim Orhan Yöney hangi eylemi yada eylemleri 
cebir kastıyla hükümeti devirmek suçuna dayanak oluşturmaktadır. Bu husus iddianame de 



  

yer almamaktadır.
 Bir başka inceleyeceğimiz husus da hazırlık hareketlerinin nasıl değerlendirileceği 

hususudur. Gerek içtihatlarda gerek öğretide düşünce aşaması düşünce etrafında toplanma 
ittifak veya silahlı örgüt aşaması darbe planlaması daha da ileri gidelim darbeye zemin 
oluşturma fiillerinin hepsinin hazırlık hareketlerinden sayıldığı ifade edilmektedir.

 İcra hareketlerinden bahsedebilmek içinde failin dış dünyaya yansıyan 
hareketlerinden belli bir suçun işleneceği husususun şüpheye yer verilmeyecek şekilde 
belirgin olması ortaya konmuştur. Bu nedenle neticeye uzak olan failin iradesinin açık seçik 
bir biçimde hangi suça yönelik olduğunun tespitinin mümkün olmadığı hallerde hazırlık 
hareketleri söz konusu olmakta ve bunlar cezalandırılmamaktadır. Hazırlık hareketleri ne 
kadar devam ederse etsin ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın neticesinde suç meydana 
gelmez bu nedenle de cezalandırılabilir bir fiil olmadığı kuşkusuzdur. Şimdi atılı suç 
hükümeti vazife görmekten men etmek. Peki bu suç için uygun hareket ceza hukuku 
anlamında nelerdir bunun irdelenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Darbe suçu alelade 
işlenmesi imkanı olmayan ülkenin tüm organ ve mekanizmalarının failler tarafından ele 
geçirilmiş olması halinde gerçekleşmesi mümkün olan bir suçtur. Yani failler iktidar gücünü 
elde etmeye yönelik eylemlere başlaması yasama organının feshedilmesi siyasi partilerin 
kapatılması gibi fiilleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Peki dava konusu olayımıza 
dönecek olursak bu sayılanlardan hangisi yada hangileri gerçekleşmiştir ? Meclis feshedilmiş 
midir ? Siyasi partiler kapatılmış mıdır ? Devlet organları çalışamaz hale getirilmiş midir ? 
Hatta daha da basit düşünecek olursak 28 şubat kararlarından sonra hükümet görevine devam 
etmiş midir ? Yoksa hükümetin son mu bulmuştur ? Hükümet yaklaşık 3.5 ay sonra görevine 
kendi isteğiyle istifa neticesinde son vermiştir. Bu anlamda atılı suçla ilgili olarak ceza 
hukuku anlamında hiçbir hususun gerçekleşmediği takdirlerinizdedir.

 İddianamede müvekkilime izafe edilen suçlarla ilgili olarak şu herkesin ifade ettiği 
7 nisan 1997 tarihli toplantı tutanağı adı verilen belgede bir o toplantıya katılma ve o 
toplantıda bir konuşma yaptığı iddia edilmektedir. Bu toplantıya ilişkin katılım listesinin 
olmadığı bu belgenin hazırlayanın imzasının unvanının hiçbir şekilde bulunmadığı defalarca 
ifade edildi. Aynı şekilde burada açıklanması gereken asıl husus 7 nisan 1997 tarihli 
belgenin savcılığa ne şekilde geldiğidir. Burada asıl önemli olan husus budur. Bu belge daha 
önce de belirttiğimiz üzere 30 Ocak 2013 tarihli Genelkurmay başkanlığının yazısından da 
anlaşıldığı üzere savcılık makamınca Genelkurmay başkanlığına gönderilmiştir.

 Genelkurmay başkanlığından tarafıma gelen yazıda bu husus çok açık ve net bir 
şekilde belirtilmiştir. Ben o kısmı size tek tek tekraren okuyayım, söz konusu yazı yani 7 
nisan 1997 tarihli yazı ilk kez Genelkurmay başkanlığı tarafından gönderilmeyip Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının yazısının kopyasını ekleyerek sorması üzerine yapılan 
araştırma da bulunduktan sonra özelikleri yani imzasız tıpkı çekim olup olmadığının 
belirlenmemesi, orijinal olup olmadığının belirlenememesi özellikleri de belirtilerek 
gönderilmiştir. Bu husus bile söz konusu belgenin sıhhatini tartışmaya ne kadar açık 
olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu belgeye ilişkin olarak 1995 tarihli MY-75 1-A 
Yönergesine aykırılıkları hem meslektaşlarım hem diğer sanıklar müvekkilim de ifade ettiler. 
Toplantı belgesinde katılanların imzası hiçbir şekilde olmaması toplantıyı tutanağı 
düzenleyen birimin yada kişinin herhangi bir imzasının bulunmaması aynı şekilde bu toplantı 
tutanağının bir üst yazının ekinde olması şart olduğundan bu üst yazının bulunmayışı bu 
toplantı tutanağının ne şekilde ne kimler tarafından savcılık makamına sunulduğunun 
araştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Mahkemeden talebimiz bu tutanak ne şekilde 
sunulmuştur ve savcılık makamı bunu nerden elde etmiştir. Yani kim sunmuştur çünkü bu 
ortaya çıkarsa bu tutanağı tutanlarda daha sonrasında bu kişilere sorulabilecektir aksi takdirde 
olmayan bir belgenin yani bir bilgisayar çıktısının biz burada delil olmadığını ispat etmeye 
çalışıyoruz. Bu belge Genelkurmay’da bulunmamıştır, Genelkurmay arşivlerinde yoktur. 



  

Zaten Genelkurmay arşivlerinde olsaydı A-B-C neyse kategorisi neyse ona göre bir şerh 
vurulup ilgili birimde saklanması gerekirdi ama böyle bir şey olmadığını bizzat Genelkurmay 
başkanlığı bize söylemektedir. 

Bu belgeyi ve bu belge içeriğindeki müvekkile atfedilen sözleri hiçbir şekilde kabul 
etmediğimizi tekrarlıyorum. Zaten bu sözlerde dikkatle incelendiğinde bu sözlerin 
müvekkilin göreviyle faaliyetleriyle bilgisiyle alanıyla hiçbir ilgisi olmadığı da zaten 
ortadadır. Ayrıca askeri hiyerarşi gereği müvekkil kendi amirlerinin yanında kendi alanıyla 
ilgili olmayan konularda değil bu toplantıda varsa ki hiçbir toplantıda konuşma yapmaz 
konuşma yapamaz.  

4 nisan 97 tarihli, 10 nisan 97 tarihli, 29 nisan 97, 6 mayıs 97 ve 27 mayıs 97 
tarihli belgelerde müvekkile yada görev yaptığı strateji daire başkanlığına gönderilmediği 
herhangi bir görev verilmediği herhangi bir şekilde tebliğ edilmediği belgelerin içeriğinden 
anlaşılmaktadır. Buna ilişkin de zaten aksi bir iddia yada aksi bir beyan yoktur.  Bu belgelere 
ilişkin olarak müvekkili hiçbir çalışması da olmamıştır hiçbir faaliyette de bulunmamıştır. 
Çünkü müvekkilin kendisi de zaten ifadesi sırasında detaylı şekilde bilgi verdi. Görev alanı iş 
yükü çok fazladır. Bu konuyla ilgili ek bir çalışma yapacak ne zamanı ne de konumu vardır.

 Ayrıca dosyamızın diğer sanıklarından sayın Çetin Doğan’ın da mahkeme 
huzurunda vermiş olduğu ifadesinde Batı Çalışma Grubunda herhangi bir J yada Daire 
başkanının yada J başkanının yer almasının askeri teamüllere aykırı olduğunu 
belirtmiştir. Bu beyan ışığında strateji daire başkanı olan müvekkilim başka bir birimde bir 
görev alması bir emir alması zaten askeri örf ve adete de uygun düşmez kanaatindeyiz.

 İddianame’de müvekkilin adı geçen belge sayfalarla ilgili birkaç açıklamada 
bulunacağım iddianamenin 421. sayfasında sıkıyönetim planı başlığı altında bir belge var. 
Bu belgenin iddianameye neden konduğu hangi yani atılı suçla nasıl ilişkilendirildiğini biz 
anlayamadık. Savcılık aşamasında da bu zaten bize sorulmadı, bu husus sorulmadı. 1995 
senesinde genelkurmay plan harekat dairesi başkanlığı görevini yönetirken çok rutin ve 
süregelen bir çalışma olan GESSAP planlama direktifinin, sıkıyönetim komutan ve 
yardımcılarıyla sıkıyönetim sorumluluk bölgeleri çizelgesini belgeyi imzalamasının 
kurulmamış bir hükümeti devirmek, iş göremez hale getirmek suçuyla ilgisini biz kuramadık.

 Burada savcılığın yapmış olduğu iddianame de bir değerlendirme var ancak bu 
planlar sıkıyönetim ilan edilmeden önce hazırlanır ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bakanlar 
kurulu aracılığıyla sıkıyönetim ilan ettiğinde bu planlar devreye girsin amacıyla bu planların 
hazırlanması ya da güncelleştirilmesi ülkedeki koşullara göre değişir. Ancak bunun bu 
planları değiştirmenin hükümeti devirmekle hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. 

Aynı şekilde yine bir Şemdin Sakık hakkında hazırlandığı iddia edilen güçlü eylem 
planı vardır. Bu belgenin hazırlanmasıyla müvekkilin nasıl bir ilgisi vardır nasıl bir bağlantısı 
vardır anlayamadık. Müvekkil hatta o tarihlerde karargahta bile görevli değildir. Bu nedenle 
bu iddiayı da ısrarlı bir şekilde yineleyerek kabul etmediğimizi beyan etmek isterim. 

Bir başka husus 2 temmuz 1997 tarihli özel takdime müvekkilin katıldığı iddiasıdır. 
Genelkurmay tarihçesinde 2 Temmuz’da General Amiral katılımıyla yapılan bir özel 
takdimden bahsedilmektedir. Ancak genelkurmay tarihçesinde bunun yer alması demek bütün 
general amirallerin bu takdime katıldığını göstermemektedir bunu ispat etmemektedir. 
Müvekkilin katıldığını gösterir hiçbir belge dosyamıza sunulmamıştır. Bu nedenle de bu 
iddiayı da kabul etmediğimizi beyan etmek isterim. Bir başka husus küçük görünen ancak 
müvekkili çok fazlasıyla ilgilendiren husus savcılık da verdiğimiz ifade tutanağıyla 
iddianame de yer alan ifade tutanağımız arasındaki çok ciddi farklılıklardır. Savcılık 
aşamasında ifadeyi verirken biz müvekkilimle beraber biz gayet rahat bir ortamda ifademizi 
verdik. Kontrol imkanı da hatta sayın savcı ifademizi almıştı. Kontrol imkanı da verildi, 
kontrol da ettik hiçbir sıkıntı ve sorun yoktu. Daha sonrasında iddianame’yi açıp 
okuduğumuzda savcılık ifademizle iddianame arasında çok ciddi farklılıklar olduğunu 



  

gördük. Şimdi size bunu tekrar okumak istiyorum ve sonrasında da takdiri mahkemeye 
bırakacağım. Müvekkilime sorulmuş 7 nisan 97 tarihli toplantı soruluyor ve müvekkilim 
aynen şöyle söylüyor. Ben böyle bir toplantıyı hatırlamıyorum, benim bildiğim 
Genelkurmay’da toplantılar Genelkurmay merkez binasının altında harekat merkezi olarak 
adlandırılan Cuma günleri saat 10:00’da yapılırdı. Bu şekilde saat 15:00’de yapılan bir 
toplantıyı hatırlamıyorum. O toplantılarda da her daire başkanı kendi daire başkanlığıyla 
ilgili bir brifingçi seçip sunum yaptırırdı. Bu toplantıya konuyla ilgisi olan, çağırılan J 
başkanlıkları, kuvvet harekat başkanlıkları, jandarma genel komutanlığı harekat başkanı, 
genel sekreter daire başkanı, adli müşavir ve ilgili proje subayları konuyla ilgili davet 
edilmişlerse katılırlardı. Ancak bu toplantılarda belgede belirtildiği gibi hükümete ve diğer 
kurumlara yönelik herhangi bir ifade kullanılmazdı. Belgede bana atfedilen sözleri 
hatırlamıyorum. Belgenin kendisini de aradan bu kadar zaman geçmiştir hatırlamıyorum 
dedi. Peki bu ifade iddianame de nasıl yer almaktadır. Hemen onu da size söyleyeyim. 7 
nisan 1997 tarihinde Genelkurmay başkanlığında Çevik Bir’in başkanlığında yapılan 
toplantıyı hatırlamadığını, Batı Çalışma Grubunun toplantılarını Genelkurmay merkez 
binasının altında harekat merkezinde Cuma günlerinde saat 10’da yaptığının kendisinin 
katıldığı toplantılarda hükümete ve diğer kurumlara yönelik herhangi bir ifade 
kullanılmadığını aradan uzun zaman geçmesi sebebiyle kendisine atfedilen sözleri 
hatırlamadığını Batı Çalışma Grubu’nda bilgilerin toplandığını komutanlığa arz edildiğini 
kitle iletişim örgütleriyle Genelkurmay başkanı ve ikinci başkanın irtibat kurabileceği 
şeklinde ifade iddianameye yerleştirilmiştir.

 Şimdi bu toplantı müvekkilimin anlattığı toplantının haftalık brifing olduğu zaten 
ifadesinde de var. Bu ifadeden neden bu böyle alınarak Batı Çalışma Grubu ifadeleri 
eklenmiştir. Biz bunu anlayamıyoruz ve bu husussun iddia makamınca iddianameyi 
hazırlayan iddia makamınca açıklanmasını istiyoruz. Bu şekilde Batı Çalışma Grubuyla 
irtibatlandırılmak amaca taşıdığını düşünmek istemiyoruz ancak yapılan belki küçük bir hata 
olarak görülebilir yada bir bilgisayar hatası olarak görülebilir ama çok farklı anlamlar 
çıkmaktadır bunu okuduğunuzda bu nedenle bu hususun aydınlatılması gerekmektedir.

 Son olarak 28 şubat sürecine dair birkaç açıklama yaparak konuşmamı bitireceğim, 
bu süreçte mahkeme de defalarca anlatıldı. Milli Güvenlik Kararları neticesinde yasal 
kurallara uygun şekilde bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Milli güvenlik kurulunun bir 
kararlarının sadece tavsiye edici nitelikte olduğu duruşmalarda tartışıldı buna dayanarak bir 
çalışma grubu oluşturup oluşturmayacağı da tartışıldı. Bunla ilgili olarak ben sadece milli 
güvenlik kurulu başlıklı Anayasa’nın 118. maddesini okumak isterim;

Madde 118. Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, 
Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet,Millî Savunma,İçişleri, Dışişleri 
bakanları, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel Komutanından 
kurulur. Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp 
görüşleri alınabilir. Burası önemli, Millî Güvenlik Kurulu Devletin millî güvenlik siyasetinin 
tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun 
sağlanması için görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun devletin varlığı ve 
bağımsızlığı ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği toplumun huzur ve güvenliğinin korunması 
hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar bakanlar kurulunca 
değerlendirilir. Milli güvenlik kurulunun gündemi Başbakan ve Genelkurmay başkanının 
önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Bu maddeden de gördüğümüz 
üzere 28 şubat 1997 tarihindeki Milli Güvenlik Kurulu kararlarından sonra bakanlar kurulu 
toplanmış ve bunların uygulanmasına dair genelgeyi yayınlayarak tüm çalışmaların 
başlamasına neden olmuştur. 

Bir başka husus da başbakan sayın Necmettin Erbakan’ın MGK kararlarını baskı ve 
tehdit altında imzaladığı iddiasıdır bu iddiada yine üye hakimlerimizin Milli Güvenlik Kurulu 



  

tutanaklarını incelemesi neticesinde oluşturduğu ve mahkemede de okuduğu belgelerden 
anlaşıldığı üzere böyle bir baskı ve tehdit oluşmamıştır.

 Yine 54. hükümetin kendi protokolleri uyarınca ve koalisyon ortakları arasında 
değişiklik yapmak istenmesi nedeniyle Başbakan Erbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanına 
sunarak sona erdiği de hepimizin malumudur. Bu konuda Mehmet Bican’ın yazmış olduğu 
bir kitap var. Mehmet Bican o dönemde bu dosyanın da mağduru sıfatı taşıyan Tansu 
Çiller’in en yakını ve basın danışmanıdır. Kendisinin yazmış olduğu kitapta ki bazı ifadeleri 
çok kısa okuyacağım. Diyor ki Mehmet Bican, Çiller seçimleri öne çekmek istiyorum diyerek 
önemli bir mesaj veriyor bana hükümetin başı gibi konuşuyor birden aklıma düşüyor acaba 
Erbakan’la başbakanlığın süresinden önce kendisine verileceği konusunda anlaşmış 
olmasınlar. Böyle kesin konuştuğunuza göre Erbakan’dan başbakanlığı alıyorsunuz galiba 
Çiller birkaç saniye suskun kalıyor sonra sen bil de ona göre hazırlık yapalım. Başbakanlığı 
alıyorum seçimleri de erkene çekeceğim. Konuştunuz mu sayın Erbakan’la? Hayır, 
önümüzdeki günlerde konuşuyoruz, Erbakan’a bu teklifimi henüz iletmiş değilim ama olacak 
aramızda kalsın Bican, iş ona doğru gidiyor bir aya kadar başbakanım 98 baharında da seçim 
var. Yine kitabın devamında şöyle devam ediyor Çiller; seçimler sayın Erbakan’ın 
Başbakanlığı döneminde değil benim dönemimde gerçekleşmelidir. O nedenle bu hükümet 
kurulurken sayın Erbakan’la yaptığımız anlaşma gereği 2’şer yıl olarak belirlediğimiz 
dönüşümlü başbakanlık süreleri seçim kararı aldığımızda 1’er yıla inecektir. Sayın Erbakan 
1 yılı dolduruyor bu nedenle başbakanlık görevini seçim kararı alıyor olmamız gerekçesiyle 
bana devretmesi gerekir. Yine devam ediyor kitapta başbakan Necmettin Erbakan’ın 
Cumhurbaşkanlığı yüce katına başlıklı yazısı şöyle. Refah partisi ile Doğru-Yol partisinin 28 
haziran 1996 günü aralarında imzaladıkları ortak hükümet protokolü ve ekleri belgesinde 
taahhütlere uygun olarak ve 28 haziran 1996 tarihinde bakanlar kurulu listesini 
onaylamanızla kurulan 54. Cumhuriyet hükümeti bu güne kadar yaklaşık 1 yıldan beri bütün 
gücüyle devletimizin yücelmesi ülkemizin kalkınması ve halkımızın refahı için uyum içinde 
başarıyla çalışmıştır. Refah partisi ve Doğru yol partisi arasındaki koalisyon protokolüne 
uygun olarak bu 1 yıllık süreden sonra başbakanlığın Doğru yol partisine geçebilmesi için 
yapmış olduğumuz taahhüte ve 2 parti arasındaki mutabakata uymak üzere Başbakanlık 
görevimden istifa ediyorum. İstifa kararı Erbakan’ın Çiller ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
başbakanlık konutunda yaptıkları 17 haziran 1997 tarihindeki 3 saat 15 dakika süren 
toplantıda kararlaştırılıyor 3 parti lideri toplantıdan sonra bir basın toplantısı düzenliyor, 
liderlerin Çiller’in başbakanlığı hükümet için uzlaştıkları, başbakanlığın Çiller’e devredilmesi 
amacıyla Erbakan’ın istifasını sunmak üzere köşkten randevu istediği açıklanıyor. Köşke 
çıkarak imzaladığı mektubu Demirel’e veren Erbakan habercilere taahhütlere sadakatin en 
güzel örneğini sergilediğini belirterek başbakanlığı Çiller’e devretmek için görevden 
ayrıldığını söylüyor. Erbakan 3 liderin bu konuda imzaladığı yazılı bir belgeyi de Demirel’e 
sunduğunu bildiriyor. Bu okuduğum metinler bile söz konusu hükümetin cebir tehditle iş 
göremez hale getirilmesiyle istifasının hiçbir ilgisinin bağlantısının olmadığını 
göstermektedir. Burada sayın Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel’in meclis araştırma 
komisyonuna verdiği ifadeyi tekrar okumak istemiyorum daha önce o da okundu. Şevket 
Kazan’ın kitabında yazdıkları da okundu. 

Tüm bunlar değerlendirildiğinde bu atılı suç’un ne şekilde gerçekleştiği hükümetin 
ne şekilde görevden ayrıldığı çok açık şekilde ortaya konmaktadır. Atılı suç’un hiçbir 
unsurunun olmadığı da çok net bir şekilde ortadadır. Sonuç olarak müvekkilim 1300 küsür 
sayfalı iddianame incelendiğinde sadece tek bir şeyle suçlanmaktadır o da 7 nisan tarihli bir 
belgede bir takım konuşma metinleri olduğu söylenmektedir. Müvekkilimin  mahkemece 
yapılacak yargılama neticesinde de beraatini talep ediyorum."

81.A. Sanık OSMAN ATİLLA KURTAY 26/04/2012 tarihinde Cumhuriyet 



  

Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 289);

" 1993 yılından 1997 Temmuz ayına kadar Genelkurmay Başkanlığında İç Güvenlik 
Harekât Dairesi Başkanlığında (İGHD) proje subayı olarak çalıştığını, 1997 yılı Ağustos’ta 
da İstanbul Boğaz Komutanlığına atandığını, proje subayı olarak görevinin iç güvenlik ve iç 
güvenliği ilgilendiren konularla ilgili olduğunu, 

 4130-97/İGHD.Pl.Ş.(2)’nin anlamının İGHD Başkanlığı Plan Şubedeki 2 no.lu 
proje subayı tarafından hazırlandığını ifade ettiğini, kendisinin görev yaptığı şube olmadığını, 
İdris KORALP’in şube müdürü olduğu şube olduğunu, BÇG’nin ağırlıklı kısmını İGHD Plan 
Şubenin oluşturduğunu, kendisinin Genelkurmay İGHD Başkanlığında veri hazırlama ve 
kontrol şube müdürlüğünde proje subayı olarak görev yaptığını, BÇG’de hiç çalışmadığını, 
BÇG’de istatistik subayı olarak görev yapmadığını, BÇG İstatistik ve Veri Hazırlama Şube 
Müdürlüğünde görev almadığını, görev yapmadığını, İGHD Başkanlığı Plan Şubenin daha 
önce ayrılıkçı terör ile ilgilendiğini daha sonra irtica tehdidinin arttığını değerlendirerek Plan 
Şubenin ayrılıkçı terör ile ilgilenmeyi bıraktığını, kendisinin görev yaptığı şubenin ayrılıkçı 
terörle ilgili işleri tamamen yürütmeye başladığını,  

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti belgesi ile ilgili 
olarak ifadesinde; BÇG’nin kurulmasında Çevik BİR’in şahsi düşüncesi ve hükümete olan ön 
yargılarının etkili olduğunu, belgenin 1-b-10 maddesinde kastedilen müdahalenin askeri 
müdahale olduğu, ciddi ve köklü tedbirlerin ise hükümeti uzaklaştırmaya yönelik tedbir 
olduğunu tahmin ettiğini, kendisinin darbe karşıtı olduğunu, belgenin 2-l bendindeki koruma 
kollama görevinden kastedilenin askeri darbe olduğunu düşündüğünü, belgenin 2-m 
bendindeki güvenilir şahıslardan kastedilenin kendisi gibi düşünen insanlardan bahsedildiğini,

  Batı Çalışma Grubunda çalışıp görev almadığını, askeri darbelere karşı olduğunu 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir

81.B. Sanık OSMAN ATİLLA KURTAY Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 07.01.2014 tarihli 53. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

 "Ben 1993 yılı eylül ayında kuruluşuyla birlikte İç Güvenlik Harekat Dairesinde 
göreve başladım. Görev yaptığım şube, İGHD' nin üç şubesinden birisi olan müsaade 
ederseniz iç güvenlik harekat dairesi yerine İGHD kısaltmasını kullanacağım. Veri toplama 
ve Analiz şubesidir. BÇG' nin kuruluş aşaması olarak gösterilen 10 nisan 1997 tarihinde 
şubede; ben, Yahya Kemal Yakışkan ve  Adem Demir olmak üzere üç kişi görev 
yapıyorduk. Şube olarak görevimiz; iç güvenlik harekatına yönelik veri tabanı oluşturmaktı. 
Bu amaçla, iç güvenlik olaylarından çıkardığımız sayısal bilgileri bilgisayar ortamına 
aktarıyorduk. İç güvenlik harekatının tüm sayısal değerleri şubemizde üretiliyordu. Bunları 
yapabilmek için, Genelkurmayın merkezi olarak işlettiği bilgisayar donanımları 
kullanılıyorduk. Bu özel yazılımlara başka iş yaptırılması olası değildi. Program yalnızca 
bölücü terör olaylarına göre formatlanmıştı. Şubemizin yaptığı iş ile ilgili olarak Yahya 
Kemal Yakışkan ve Adem Demir teknik olarak çok ayrıntılı savunmalarında bilgi verdiler. 
Onlara da aynen katılıyorum başkanım. Önceleri, Harekat Başkanlığı plan ve Harekat 
Dairesine bağlı bir harekat merkezi olarak çalışan İGHD,1995 yılı yazında daire yapısına 
göre teşkilatlanmış ve kadrolandırılmıştır. İç güvenlik harekatı ile ilgili bu teşkilat, 
Türkiye'de bir ilktir. 

Bu tarihten önce, kısmen Jandarma Genel Komutanlığı dışında hiç bir askeri ya da 
sivil kurumda, iç güvenlik harekatına yönelik yapılanma yoktur. Bu nedenle, birikimi 
olmayan İGHD çalışanlarının özverisi ile tam anlamıyla iğneyle kuyu kazarak kuruluşunu 
tamamlamıştır. İç güvenlik harekatının dönüm noktaları sayılan, tarihi öneme sahip 



  

operasyonlar İGHD tarafından planlanmıştır. İç sorunlarla yakından ilgili olan İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlıkları, Milli Güvenlik Kurulu, Emniyet, Mit ve Kuvvet Komutanlıkları gibi 
devlet yapılanması içinde, Genelkurmay İGHD saygın bir niteliğe kavuşmuştur. Çoğunlukla 
kendisine başvurulan bir makam durumuna gelmiştir. 1993 yılında Sayın Başbakan,1994 
yılında ise Sayın Cumhurbaşkanı İGHD'yi ziyaret etmişlerdir. Kendilerine İGHD ve 
çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Her iki devlet yöneticisi de gördüklerinden hoşnut 
olduklarını dile getirmişlerdir. Yaptıkları nedeniyle, Cumhurbaşkanı ya da Başbakanın 
ilgisine hedef olan başka bir karargah birimi de olmamıştır. Ancak, burada tarihin biraz garip 
sayılabilecek bir oyununa değinmek istiyorum. 

1994 ilkbaharında Sayın Cumhurbaşkanı iç güvenlik harekat merkezine 
geldiklerinde kendilerine bölücü terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlarla ilgili bir 
sunum yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanının bu sunumu dinlerken oturduğu masa, yıllar 
sonra BÇG çalışmalarına zemin oluşturacak olan, Plan Şube bölgesindeki o meşhur masadır. 
Doğal olarak tarihi, insanlar yazar masalar, sandalyeler yazamaz; ancak tarihe tanıklık 
edebilirler. Buradaki masa da tarih sahnesinin bir dekorudur. BÇG bu oyunun ikinci 
perdesidir. 1996 yazında İGHD' nin kadroları önemli ölçüde değişti. Daire başkanı, şube 
müdürlükleri, önemli proje subaylıkları gibi makamlar yeni atanan personelin 
katılımıyla yenilendi. Yine bu dönemde, tehdit sıralamasında da önemli bir değişiklik oldu; 
İrtica birinci tehdit olarak açıklandı. Bölücü teröre yönelik iç güvenlik çalışmaları geri plana 
düşmeye başladı. Ancak, bizim kullandığımız bilgisayar formatında bir değişiklik olmadı. 
Biz şube olarak, ortamdaki değişiklikten etkilenmeden çalışıyorduk. Bizim görevlerimiz 
günlük olarak yapılması gereken ve geciktirilemeyecek görevlerdi. 1997 Mart ayında, şube 
müdürümüzün de ayrılmasıyla, şubede çalışan sayısı üç kişiye indi. Bu durum görevlerimizin 
biraz daha ağırlaşmasına neden oldu. Bütün bunlar olup biterken, benim asıl sorunum 
atanmamla ilgiliydi. 

Deniz Kuvvetleri, beni, o yılki atama planına aldığını Genelkurmaya bildirmişti. 
Kesinlikle atama görecektim. Nitekim 1 Nisan 1997 tarihinde ben de bu tarihi bir daha 
vurgulamak istiyorum  1 Nisan 1997 tarihinde Deniz kuvvetleri atama emrini yayınladı. 
Ben deniz kuvvetleri mensubu bir subayım, bu deniz kuvvetlerinden sorulabilir. Bu emre 
göre, Genelkurmaydaki görevimle hiç ilgisi olmayan, İstanbul'da bir kıta görevine 
atandırılmıştım. 

Ağustos ayında Genelkurmay'dan ayrılarak yeni görevime katıldım. BCG' nin 
başlangıcı olan 4 Nisan emri yazıldığında ben Genelkurmaydan dışarıya atandırılmış 
bulunuyordum. Aslında durumum ne olursa olsun, bu emri ve BÇG yapılanmasını gösteren 
10 Nisan emrini kesinlikle görmedim. Emirler bana tebliğ edilmemiştir. Çünkü kişiye özel 
emirlerdir ve bilmesi gerekenler zincirinde ben yoktum. BÇG'nin varlığını ilk kez basından 
öğrendim. Her nedense bizim göremediğimiz emirlerden basının haberi oluyordu. Biz şube 
olarak, olan bitenden çok etkilenmeden görevimize devam ettik. Bir süre sonra, BÇG'ye 
destek olarak, diğer başkanlıklardan gelen birkaç subayın, plan şubeye katılmalarıyla 
dairede bir hareketlenme görüldü. Bu hareketlilik en çok bir hafta kadar sürdü. Geriye 
BÇG' nin hiç bıkıp usanmadan yürüttüğü gazete inceleme işi kaldı. Bu çalışmalar Plan 
şube bölgesinde yürütülüyordu. Plan şube ile bizim aramızda yalnızca bir ahşap perde vardı 
ve biz birbirimizi görebiliyorduk. Bu nedenle BÇG' yi çalışırken görmüş birisi olarak, o 
günkü görüntüden, bu günkü ejderhanın nasıl yaratıldığını dehşetle izliyorum. Sanırım 
kimseyi suçlamaya gerek yok buna yanıt bellidir: Öcüyü biz yarattık. Ben BÇG' nin hiçbir 
çalışmasında bulunmadım. BÇG adına hiç bir çalışma yapmadım. Bu konuyla ilgili olarak 
hiç bir emir yada görev almadım. Bu nedenle, soruşturmada adımın geçeceğini de hiç 
düşünmedim. Ancak 28 Şubat soruşturması kapsamında dalgalar olarak adlandırılan süreçte 
göz altına alındım. Özel yetkili savcılıkta o güne kadar hiç görmediğim bazı belgeler 
gösterildi. Bu belgelerin ikisinde adım geçiyordu. Birinci belge; dinlemekten siz de bıkıp 



  

usandınız başkanım ama yine aynı belge, BÇG alanına giriş yetkisi verdiği iddia edilen 
çalışmadır. Çalışmadır, çünkü imzalatılmış ve evrak durumuna getirilmiş değildir. Bu 
nedenle kimseye tebliğ edilmemiştir. Bilgisayarda kalmış müsvedde bir çalışmadır. 
Hazırlayan proje subayının da  bir süre sonra yaptığı işin saçmalığını fark ederek bundan 
vazgeçtiği anlaşılmaktadır. Karargah içinde yasak bölgeler ilan etmenin kuralları 
bellidir. Bunların yapılmadığı ve BÇG alanına giriş çıkışların hiç bir şekilde kısıtlanmadığı 
herkes tarafından bilinmektedir.

 Genelkurmay'da çalışan herkesin sahip olduğu bir sürekli giriş kartına sahiptim. 
İGHD'de göreve başladığım 1993 yılından, İstanbul'a tayin olduğum ve buradaki görevimden 
ayrıldığım tarihe yani 1997 Ağustosuna kadar geçen süre içerisinde, kapıdan girişi ve kadro 
görevim gereği çalıştığım yere kadar gidişi bu kartla yaptım. Aslında bu konuyu hemen 
aydınlatabilecek makam Genelkurmaydır. Bugün dahi, Genelkurmaydaki en küçük proje 
subayına bu konu sorulsa; böyle saçma bir şeyin olamayacağını, karargahta her isteyenin bir 
yerleri giriş çıkışa kapayamayacağını söyleyecektir. Ancak günümüzün Genelkurmay 
yönetimi her nedense bunu söylemiyor. Tutuklu bulunduğumuz sırada bazı şüpheliler 
kendilerine böyle bir giriş kartı verilip verilmediğini Genelkurmaya sordular. Verilen 
yanıtlar; kayıtlar imha edildiğinden ne tür işlem yapıldığının bilinmediği şeklindeydi. 
Türkçe'de özrü kabahatinden büyük deyimi vardır. Genelkurmay, kimlere ne tür giriş 
yetkileri verildiğini bilemiyor. Çünkü kayıtların yok edildiğini söylüyor. Yani ben, 90'lı 
yıllarda bir teröriste giriş kartı verdiler desem, Genelkurmay'ın kendisini savunabileceği hiç 
bir kayıt yok. Hal böyle iken, bilgisayarlarından bilgi çalan casuslara engel olamamışlar. 
Üstelik bu casuslar da çaldıkları bilgileri Genelkurmay antetli, devlet malı disklere 
depolamışlar. 

Bu Genelkurmay  kayıtlar olsaydı, senin giriş yetkin olup olmadığını anlardık diyor. 
Hukuk ordusu, personelinin haksız yere, ipe sapa gelmez belgelerle zindanlarda 
çürütülmesinden kendisine hukuka uyma payı çıkartıyor. Adalete ışık tutacak olan kayıtların 
yok edilmesinin, delillerin bu şekilde karartılmasının takdiri yüksek mahkemenindir. Bütün 
bunlar göz önüne alındığında; giriş yetkileri dokümanının insanların suç işlediklerini tespit 
edebilecek yeterlilikte bir delil olmamasına karşın, listede isimleri bulunan 45 kişinin 
başına neler geldiğini, Sayın Tevfik Özkılıç tek tek açıkladı. Bu belge, soruşturmayı yürüten 
özel yetkili Cumhuriyet savcıları tarafından, pek çok insanın aylarca hapis yatmasını 
gerektirecek bir delil olarak görülmüştür. Ancak, listenin daha birinci satırından başlayarak, 
adaletin nasıl zedelendiğini anlamak mümkündür. 

Listenin birinci sırasında, o zamanlarda yarbay rütbesinde olan Cihangir Akşit 
vardır. Bu kişinin adına soruşturmanın hiç bir yerinde rastlanılmamıştır. Bu belge 
tutuklanmayı gerektirir bir belge ise, Cihangir Akşit bundan neden etkilenmemiştir?. Yanıt 
aramaya gerek yoktur; Cihangir Akşit özel vatandaştır. Giriş yetkisi listesinde bulunan özel 
vatandaşlar, Cihangir Akşit'le de sınırlı değildir. Dokümandaki isimlere doğrudan darbeci 
işlemi yapan özel yetkili Cumhuriyet savcısı; bir kaç kişinin bu suçu işlemeyeceklerini, 
gözlerine bakarak mı anlamıştır. Özellikle bir şüpheliye ise ki bu şüphelinin adı Ertuğrul 
Gazi Özkürkçü'dür. Tam anlamıyla el bebek,gül bebek özeniyle davranılmıştır. Bütün bu 
yapılanlar yalnızca, birilerinin diğerine nazaran daha fazla hapis yatmasıyla adaleti zedelemiş 
değildir. Çok kıymetli subay ve astsubayların mesleki geleceğini de karartmış ve ancak bazı 
özel vatandaşlara ise devlet kapılarını sonuna kadar açmıştır. Bütün bunlara sebep olanların, 
vicdanlarına ne söyleyeceklerini şimdiden çok merak ediyorum. 

Adımın yer aldığı ikinci belge görev bölümü adlı çalışmadır. Bu çalışma da bir 
bilgisayar müsveddesinden öte bir şey değildir. Bu çalışmanın kağıt olarak bir çıktısının dahi 
alınmadığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilmiştir. Bu koşullar altında, bizim bu belgeyi değil 
tebellüğ etmek, gözle görmüş olmamız dahi olası değildir. Bunu hukuki bir delil olarak 
değerlendirmenin ne kadar doğru olacağını takdirlerinize bırakıyorum. Belge içeriğinde, 



  

şahsıma istatistik subayı yakıştırması yapılmış ve aşağıdaki sözde görevler uydurulmuştur: 
Veri tabanı hazırlama, Değerlendirmeler için veri oluşturma, Devlet kurumları, Özel 
kuruluşlar, Okullar yine benzetmek yanlış olmazsa, Türkçe' deki bir deyim buraya tam 
oturuyor; Sarı çizmeli Mehmet ağa. Buradaki birbiriyle hiç ilgisi olmayan, sözde görevleri 
gösterir maddelerden başka hiç bir açıklama yapılmamıştır. Yani görev tanımı yoktur. Eğer 
bu görevler bana verilmiş ise , neyi nasıl yapacağım da gösterilmeliydi. En basitinden; benim 
görevi yapıp yapmadığım nasıl takip edilebilir? Görevi veren kişi, bana ne görev verdiğini 
kendisi de bilmiyor olmalı ki ; belli bir aşamaya geldiğinde, bu kadar saçma bir evrak 
olamayacağını anlamış ve çalışmayı yarım bırakmıştır. Çalışmanın tümü incelendiğinde, bu 
listede ismi bulunan diğer sanıklara da okuyanı dehşete düşürebilecek görevler verildiği 
görülmektedir. benden önce savunma yapan Sezai Kürşat Ökte anlattı, avrupa diye bir görevi 
var ki kendisi de bu konuyu vurguladı. Bizimki de ona benziyor işte özel kuruluşlar, okullar 
bilmem, son derece havada asılı duran ifadeler. Abartıyı başarı olarak gören ve en iyi 
abartana büyük ödül veren zihniyetlerin bulunduğu ortamlarda böyle şeylerin olması 
doğaldır. Öcüyü biz yarattık sözleri bir kez daha yerini bulmuştur. Görev bölümü adlı belgeyi 
daha iyi anlayabilmek için, 10 Nisan tarihli belgeyle bazı karşılaştırmalar yapmak faydalı 
olacaktır. 10 Nisan evrakı da derme çatma hazırlanmış bir evraktır. Uygulanabilir bir emir 
değildir. Sayın Ünal Akbulut savunması sırasında zamanın İGHD Başkanı Kenan Deniz'e;10 
Nisan emrini kast ederek, bu emri yayınladınız, ama uygulayabildiniz mi? şeklinde bir soru 
yöneltmişti. Aslında Sayın Akbulut konuyu iyi bildiği için, sanırım sorunun yanıtını da 
biliyordu, o gün bu emri görmemiş olmama rağmen, bu gün konuyu şöyle bir gözden 
geçirdiğimde yukarıdaki soruya ben de çok net bir yanıt verebilirim. 10 Nisan emri, kesinlikle 
doğmadan ölmüş bir emirdir. Yine sayın Ünal Akbulut savunması sırasında, bu emrin bütün 
ayrıntılarını ortaya koydu, aynen katılıyorum. Kısaca yinelemek gerekirse; bu emir ekinde 
yer alan kuruluş şeması, İGHD'nin teşkilat yapısından kopya çekilmiştir. İGHD şubelerinin 
adları deforme edilerek yeni bir yapılanma gibi gösterilmiştir. Örneğin benim çalışanı 
olduğum Veri toplama ve Analiz şubesi, İstatistik ve Veri hazırlama bölümü olarak 
düşünülmüştür. Kutucukların altında yazan personel bilgileri ise BÇG' nin bütünüyle yeni 
çalışanlarla kurulmak istenildiğini göstermektedir Benim şubemde, Genelkurmay Başkanlığı 
teşkilat yapısına uygun kadro görevi olarak J-3' ten iki subay ve bir astsubay 
bulunmaktadır. Halbuki, 10 Nisan evrakında ise kadro görevine aykırı olarak J-3' ten bir, 
J-6'dan bir subay ve astsubay yerine sivil memur gösterilmektedir. Yani kurulması düşünülen 
yapıda bize yer verilmediği kesinlikle bellidir. Ancak, 10 Nisan emri hayat bulamayınca, 
yani diğer başkanlık yada dairelerden istenen personel katılmayınca, kurucular 
bekledikleri sonuca ulaşamamış olmalı ki BÇG, Plan Şube'nin bünyesinde, diğer 
başkanlıklardan çok az personelin katılımıyla kurulmuştur. O günlerin görüntülerini 
anımsadığımda, hep aynı düşünceye kapıldım; dağ fare doğurdu. Bu arada, durumu 
toparlamaya çalışan bir proje subayı çareyi görev bölümü belgesini hazırlamakta bulmuştur. 
10 Nisan emri ekinde bulunan şemadaki kutucukların içini, istenilen personel gelmediği için, 
İGHD çalışanları ve o anda orada bulunan personel ile doldurmaya çalışmıştır. Çok 
geçmeden böyle bir emir yazmanın anlamsızlığını görerek, yaptığı çalışmayı bilgisayarda 
bırakıp gitmiştir. 10 Nisan evrakının itibarını kurtarmak isterken, emir ekindeki şemayı da 
İGHD'ye giydirmeye çalışmış ve ancak çok bol geldiğinden vazgeçmiştir. Bu garip çabalar 
sırasında, ben de orada bulunduğum için benim adım da bu listeye yazılmış olsa gerektir. 
Buraya kadar anlattıklarımı, kesin olarak kanıtlayan belge Telefon rehberidir. Bu belgede 
adım yoktur. Her şeyden önce lehime bir delil olarak değerlendirilmelidir. Dört yıl boyunca 
benim oturduğum masada duran 2755 no'lu telefon , bu listede adıma kayıt edilmemiştir. 
Eğer bu belgelerden bilgi sahibi olsaydım, telefon rehberine neden yazılmadığım konusunda 
yazanları uyarmam gerekirdi. Büyük olasılıkla bu belgeyi hazırlayan memur, tayin olduğumu 
düşünerek beni bu listeye yazmayı gerekli görmemiştir. Aslında bu belge de diğerleri gibi 



  

bilgisayar müsveddesi olarak kalmış, resmi belge durumuna getirilmemiştir. Benim lehime 
değerlendirilmesi gereken diğer bir başka delil de takdir belgesidir. Ben BÇG çalışanı 
olmadığım nedenle, bana verilmiş bir takdirname de yoktur. Bu konuda, takdirname almış 
insanlar hakkında olumsuz düşünmek de yanlıştır. Takdirnamelerin çoğu, o zamanın 
etkileyici atmosferi içinde yazılmıştır. Takdirnamelerin varlığı suçu göstermez; ancak 
yokluğu, suçsuzluğun kesin bir kanıtıdır. BÇG' de çalışmadığım için takdirnamem de 
olmamıştır. Şahsıma yöneltilen cebir ve şiddet kullanarak hükümet devirmek suçlamasını 
ciddi bulmuyorum. 

Bölge dışına tayin olan personelin ne tür sıkıntıları olacağını, devlet memurluğu 
yapmış herkes bilir. Bunu en iyi Sayın mahkeme heyeti anlayacaktır. Doğrusunu söylemek 
gerekirse; o günkü dertlerimin arasında, 54. Ya da başka bir numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
hükümeti yoktu. Aslında hayatım boyunca da hiç olmadı. Dertlerimin arasında BÇG' de 
yoktu. Benim derdim bana yetiyordu. Bir de bunun üstüne, hükümete karşı cebir ve şiddet 
kullanacak gücüm yoktu. Olsa da yapamazdım. Çünkü Genelkurmayın kapısında nöbet tutan 
erin bile elinde silah vardı ben de yoktu. Ben o ere ateş et desem beni dinlemez, yada dinlese 
bile sanırım beni vururdu. Çünkü böyle bir emri ancak bir deli verebilirdi. Dönüp dolaşıp, her 
satırın başında  hükümeti devirmek için kurulan BÇG diye yazmak, işlemediği bu suçu 
BÇG'ye yükleyemez. BÇG benim gözümün önünde oturup gazete okuyan, masasından 
kalkmayan birkaç subaydan oluşuyordu. Bu insanlar ne zaman hükümeti görmüşler, ne 
zaman cebir ve şiddet uygulamışlardır. Zaten, hükümeti düşürmek için Genelkurmayın 
çalışma gurubu kurmasını düşünmek sağlıklı bir düşünce değildir. Şimdiye kadar, hangi 
askeri darbe bir çalışma gurubu kurarak sonuca ulaşmıştır. Bu dönemde, özellikle yeni 
görevime katıldıktan sonra, ücra birliklerde bile bir takım kişilerin kendilerine BÇG üyesi 
ünvanını verdiklerini hayretle gördüm. Zamanın abartıcı, kraldan çok kralcılık yapan 
zihniyet burada da ortaya çıkmıştır. 10 Nisan emrinde belirtilen, BÇG'ye özel bir alan 
ayrılması konusu da hiç bir zaman uygulanmamıştır. Benim ayrılış yaptığım 1997 ağustos 
ayına kadar İGHD'nin hiç bir bölümünde, BÇG için bir düzenleme yapılmamıştır. Bazı 
savunmalar sırasında, İGHD'nin bir bölümünün başka yere taşındığı, yerine BÇG kurulduğu 
şeklinde yapılan açıklamalar da doğru değildir. Ortada hiç işlenmiş eylem yokken atılan suça 
karşı yapılabilecek savunma ancak bu kadar olabilir diye düşünüyorum. Aslında bu yanıtlara 
da gerek yoktur. Ben BÇG adına hiç bir faaliyette bulunmadığım gibi böyle bir düşüncem de 
olmadı. Beraatime karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim."

 "Sayın Osman Atilla Kurtay Serdar Çelebi de sizin gibi bir deniz subayı, çalıştığınız 
iç güvenlik harekat dairesinde çalıştığınız sürede Serdar Çelebi'yi burada çalışırken gördünüz 
mü?"

 "Serdar albayımın adını deniz kuvvetleri bünyesinden duyduğum kadar biliyorum 
yani biz küçük bir kuvvet olduğumuz için genelde isimler bilinir, duyulur. Ancak kendisini hiç 
görmedim, savcılık sorgusunda da isimler geçtiği zaman orada farkettim. Isime aşinalığım 
var yalnız kendisiyle tanışmamıştım. Ancak burada duruşmalar sırasında tanıştık sayın 
Serdar Çelebi ile, ben ayrıldığım 1997 yaz aylarına kadar kendisini iç güvenlik harekat 
dairesi veya batı çalışma grubu alanında kesinlikle görmedim.Ağustos 1997 yani o tarihe 
kadar kendisi ile karşılaşmadım genelkurmayda."

 "Siz diyorsunuz ki bu emirlerin bir kısmı yerine getirilebilir emirler değildi yerine 
getirilemedi, kimileri gelmek istemedi toplantıya, çalışmaya katılmadılar bu nedenle akim 
kaldı bu emirler, bu toplantılar yapılmadı diyorsunuz doğru mu anlamışım bunları?" 

 "Şöyle efendim şimdi o özellikle 10 nisan emrinin ekinde bir şema var o şemada 
yazılı olan o kadro kesinlikle toplanamadı."

 "Bu daha önceki savunmalarda da geçti dolayısıyla ancak onların yerine işte 
bugünkü savunmalarda dahi vardı ikinci, üçüncü kişiler görevlendiriliyor işte o mu geldi 
onun adı giriş listesinde yazıyor, diğeri başka bir şekilde göreve katılıyor vesaire bu şekilde 



  

ben burada söylediğim gibi derme çatma bir emrin uygulaması da ancak bu kadar olurdu, 
dolayısıyla ortaya ciddi bir grup çıkmadı."

 "Şunun için o ön soruydu, esas sorum şu, şimdi, şimdiye kadar sanıkların yaptıkları 
savunmalarda genellikle söylenilen şu; bu bir askeri disiplindir. Bir hiyerarşi var, bir subay 
aldığı emri yerine getirmek zorundadır. Biraz önceki savunmalar bana böyle bir emir verildi 
ben bu toplantıya katılmak zorundaydım şeklinde savunmalar yapıldı. Buradan bir çelişki 
doğuyor, yani bu batı çalışma grubu toplantılarına ya da 10 nisan belgelerine katılmak 
zorunlumuydu, değil miydi, onu net olarak cevap vermenizi istiyorum?"

 "Sanırım şöyle burada sorun katılanlarda değil, amirlerinde. Yani kurucu irade 
belli isimleri belli başkanlıklardan istemiş ama o amirler onları oraya göndermemiş yani, 
başka birilerini bulmuş veya birisinin yerine diğerini görevlendirmiş vesaire veya hiç 
görevlendirmemiş. O nedenle bu grup ciddi anlamda kurulamıyor, yani böyle bir şey yok. 
Ondan sonra işte burada arz etmeye çalıştığım gibi çareler aranıyor. Yani alıyorlar işte iç 
güvenlik dairesine benzetmeye çalışıyorlar oradaki adamları hiç ilgileri olmadığı halde oraya 
yazmaya çalışıyorlar falan. Yani kesinlikle ciddi bir çalışma olarak kabul etmiyorum ben."

 "Bu sözlerinizden şöyle bir sonuç çıkartabilir miyiz, batı çalışma grubu 
çalışmalarına isteyen katılır, isteyen katılmaz. Katılma mecburiyeti yoktur, hiyerarşi dışında 
bir yani disiplin burada yoktur diyebilir miyiz?"

 "Yani şöyle birine katıl denildiyse o kişi katılmak zorundadır. Yani o kişinin 
ciddiyetsizliğinden söz edilemez. Ama o kişiye katıl diyecek iradenin şeyine bakmak lazım 
burada, ciddiyetine bakmak lazım. Yani o anda onların da oraya görevlendirebileceği yeterli 
sayıda, yeterli bu işe uygun nitelikte adamları olmayabilir. Dolayısıyla hadi onun yerine sen 
git falan şeklinde daha sonra da bu işler tabiki belli bir ciddiyet seviyesinin altına düşüyor 
yani."

 "Şimdi bu sorduğum sorular batı çalışma grubunun legalliğinin değerlendirilmesi 
için gerçekten önemli sorular olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet savcılığına verdiğiniz 
ifadenizde diyorsunuz ki 6 Mayıs 1997 tarihli batı çalışma grubu batı harekat konsepti belgesi 
ile ilgili olarak ifadenizde diyorsunuz ki BÇG'nin kurulmasına Çevik Bir'in şahsi düşüncesi 
ve hükumete olan ön yargılarının etkili olduğunu, belgenin bir B-10 maddesinde 
kastedilen müdahalenin askeri müdahale olduğu, ciddi ve köklü tedbirlerin ise hükumeti 
uzaklaştırmaya yönelik tedbir olduğunu tahmin ettiğinizi, kendinizin de bir darbe karşıtı 
olduğunuzu söylüyorsunuz. Şimdi bu ifadeniz doğru mu savunmanızda bundan hiç 
bahsetmediniz, bu konulara girmediniz?"

"Evet şimdi o eylem planı belgesini ben savcılıkta ilk kez gördüm daha önce öyle bir 
şey tabi tanık olmadık. Gördüğümde zaten şöyle bir göz ucuyla baktığımız kadarıyla yani 
öyle açıp, gördüğüm kısımlardan yani yeterince dehşete kapıldım yani öyle bir eylem planı 
falan, öyle bir şey olmaz yani o uygulanabilecek bir şey o da değildir yani dolayısıyla. 
Söylemek istediğim şuydu yani bunlar eğer uygulanacaksa bu ülkede yani iç savaş çıkması 
lazım falan gibi şey ortaya çıkıyor. Ciddi alınacak bir eylem planı değildir yani böyle bir şey 
olmaz ki burada çok uzun tartışmaları yapıldı işte taslak mıydı, bilmem sahte miydi, şu 
muydu, bu muydu falan filan. Ama benim gördüğüm kadarıyla gerçekten ciddiyet dışıydı. 
Ha diğer kısımda o günün siyasi ortamını benim anlatmama gerek yok yani herkes kimin ne 
düşüncede olduğunu, neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyordur. Dolayısıyla da yani o 
ifadelere ben katılıyorum, onlar da bir değişiklik yapmıyorum ama burada sadece yöneltilen 
suçlamaya karşı yanıt vermeye çalıştığım için onlara değinmedim."

 "6 mayıs 1997 tarihli batı çalışma grubu harekat konsepti ile ilgili soru soracağım. 
Bir kısmının bazı sanıklar bunun taslak olduğunu, bazılarının da bunun olmadığı şeklinde 
görüşler ortaya atıldı. Fakat savcılık aşamasında bu belge size gösterilmiş ve siz de bu belge 
üzerinden batı çalışma grubunda olmadığınız halde ve darbe karşıtı olduğunuzu da zikrederek 
bu belge üzerinde bir fikir beyanında daha doğrusu tahmini olarak bir beyanda 



  

bulunmuşsunuz. Ve burada da bunun işte sanıklardan Çevik Bir'in hükumete karşı olan ön 
yargısından kaynaklı olabileceğini ve bazı şeyden de hükumeti görevinden uzaklaştırma 
olduğunu, yani hedefinde bu olduğunu zikretmişsiniz. Şimdi sizin bu beyanınıza veya sizin bu 
tahmininizi yapmanıza sebep olan neydi yani neden Çetin Doğan değil de Çevik Bir ismini 
zikretmişsiniz veya bir başka kişinin ismi değil de sanki Çevik Bir'in ismini zikretmişsiniz 
sizin bu tahmininize sizi götüren elinizde ve o günkü karargahta konuşulan bilgiler var mıydı, 
doneler var mıydı elinizde?"

"Somut olarak şu şöyledir demek mümkün değil ama ben kesinlikle şunu söyleyeyim. 
Benim orada söylediklerim hepsi 1997 yılında konuştuğumuz şeylerdir, yani savcılıkta işte 
korktuğum için bilmem ne olduğu için sonradan söylediğim ifadeler değildir. Biz 1997 
yılında kendi yakın çevremizde ki buna bir sürü arkadaşımız tanıktır. Bunları bu şekilde 
konuştuk. Dolayısıyla yine hatırlayabildiğim kadarıyla savcılıkta da bunları ortaya koydum 
ama neydi, yani bir delil yahut somut herhangi bir belge bilgi bir şey zaten o günün 
gazetelerinde de en çok siz burada irdelediniz yeterlidir diye düşünüyorum."

 "Yani batı harekat konsepti ile ilgili metni normalde İsmail Hakkı Karadayı 
dönemin genelkurmay başkanı planı olması gerekirken siz orada Çevik Bir'in ismini 
zikretmişiniz ki bu duruşmalarda epey tartışıldı. Yani bunu, bu fikri veya bu tahminde 
bulunmanızı sağlayıcı elinizde veya genelkurmayda konuşulan bilgiler, duyumlar var 
mıydı bu noktada bilgi sahibimiydiniz?"

 "Hayır yani öyle somut bir bilgim yok yani ama dediğim gibi yani o günün 
atmosferi içinde flaş yapan isimler aklımıza gelmiştir."

"Şimdi ifadenizde bizim görmediğimizi gazeteciler görüyordu dediniz mesela 
ordudan son uyarı, koruyacağız, ordu 12 eylüle dayanak oluşturulan anayasa ve iç hizmet 
kanunu diyor ve gerekirse silah kullanırız diyor. Askerler yine uyardı diyor. Bunlar yani sizin 
içeride görmediğiniz ama gazetelere yansıyan kısmı psikolojik harekat dairesinin verdiği 
işlenmesi gereken temalardan mıydı, yoksa başka bir kanaldan mı temin ediliyordu acaba bu 
haberler."

 "Efendim hiç bilmiyorum yani biz de aynen sizin gibi sadece sabah gazeteyi 
açtığımızda o haberlerle karşılaşıyordum ve bundan bir silahlı kuvvetler personeli olarak 
muzdarip olmamak da mümkün değil yani böyle bir şey olmaz. Hem de bakın yıllar sonra bu 
kadar ağır bir suçla bir nedenle suçlanıyoruz. Dolayısıyla haberimiz olmayan şeyler bir 
şekilde böyle ortaya çıkıyor."

 "28 şubat süreci anlatılırken Güven Erkaya'nın yanılmıyorsam darbe 
yapılacakmış korkusunu salarak daha uygun bir şekilde gerçekleştirdik diye bir beyanı var, 
sonuç aldıklarını söylüyorlar. Sizin gibi bir kaç tane sanık da hakikaten listelere ismimiz 
yazılmış diye söylediniz. Acaba yani bu listelere yazılmanız çalışma grubunu çalışıyor 
göstermek için veya işte bu Türkiye'ye saldıkları darbe olacakmış havasını teyit etmek 
amacıyla yazılmış ama sizin haberiniz olmayan bir işlem olarak mı değerlendiriyorsunuz?"

 "Yani benim şahsi düşüncem bu yönde. Ama gerçekten böyle mi oldu, ne oldu 
bilmiyorum yani o konuda kesin iddialı bir şey söyleyemem."

"Veri hazırlama herhalde sizin bölümde yapılıyordu.Mesela imam hatip okullarının 
515 bin öğrencisi olduğunu ve bunların çok fazla olduğunu, bunların belli bir süreçte 
azaltılması gerektiğini, dolayısıyla imam hatiplerin azaltılması için belli kısımlarının 
kapatılmasına ilişkin bir görüş hazırlanmış, bu görüş batı harekat konsepti ve uygulama 
planında geçen şeyin doğrultusunda hazırlanmış bir şey bu acaba sizin veri hazırlama 
bölümünden çıkan bir analiz midir?"

 "Kesinlikle bunu da arz ettim. Şubede çalışan diğer arkadaşlarım da arz ettiler. 
Böyle bir şey yapmamıza olanak yok bizim, yani şu söylediğiniz işte imam hatip olsun, 
hatta irtica ile mücadelede olsun böyle bir veri oluşturma sistemimiz yok. Belli bir 
bilgisayar programı kullanılıyor ve tamamen bölücü teröre yönelik dolayısıyla onu 



  

hazırlamamız mümkün değil, kişisel olarak da öyle bir çalışmanın içine girmedik. Yani bu 
konularla ilgili o günkü 28 şubat ortamında hiç bir çalışmamız olmadı bizim şube olarak."

 "Savunmanızda yani çok düşük profilli bir kaç kişiden bazen gelip bazen gitmeyen 
çoğu kere de yedeklerden oluşan bir kuru faaliyeti gibi sunmaya çalıştınız. Bir çok sanıklar 
da savunmalarında buna vurgu yapıyorlar, dikkat ediyorlar. Şimdi sonuçlarına baktığımızda 
bir darbeden söz ediyoruz yani üniversitelerde yüzlerce öğretim görevlisi işten çıkarılmış bir 
telefonla yüzlerce gazeteci aleyhine dava açılmış, televizyonlar, gazeteler kapatılmış yani ki 
izleme de bu batı çalışma grubunda yapılan izlemelerin sonucu fiiliyata da bu şekilde 
dönüştürülüyor, yani bir kaç kişi ile yüzlerce, binlerce, onbinlerce olay yani sadece askeriye 
içerisinde 1500'ten fazla meslektaşımız istatistiklerini verdi, atılmış yani sadece askeriye ile 
ilgili değil bu fişleme bütün kamu kurumlarında hatta öğrencilere yönelik meslektaşımız da 
bahsetti okullara yönelik bir yoğun bir çalışma faaliyeti var. 3-5 kişi ile hatta 15-20 kişi ile 
yapılacak şeyler mi bunlar ne diyorsunuz?" 

 "Sayın avukat tabi katılıyorum aynen 3-5 kişi ile olmayacağı için zaten ben de 
bunları söyledim. Şimdi bu dalgalar başladı işte 28 şubat soruşturması başladı, gözaltılar, 
tutuklamalar vesaireler oluyor. Ben orada batı çalışma grubu denilen yerde çalışan 
insanların tutuklandığı ki biz üçüncü dalgada tutuklandık. Ilk iki dalgada tutuklandıklarını 
gördükçe hayrete düştüm, yani niye bu insanlar tutuklanıyor, çünkü bunlar böyle bir şey 
yapmış olamazlar. Daha doğrusu inanın şuna batı çalışma grubunun o olduğunu hiçbir zaman 
aklıma getirmedim yani öyle bir çünkü bir şey de söylenmiyordu orada işte batı çalışma 
grubu budur diye ben hep bunu genelkurmayın başka bir yerinde çok ciddi çalışan bir grup 
var falan diye düşünüyordum ama sonradan baktık ki meğerse o bizim zavallı grupmuş yani 
bu. Yani dolayısıyla bu söylediklerinizi gerçekten yapamaz bu grup ama yapan olduysa, kim 
yaptıysa onu da ben bilmiyorum."

 " Yani devlete ait bir kurum, bir makam, bir imkan şahıslara göre değişen bir perde 
mi açılıyor."

" Ne yazık ki maalesef öyle.Yani cumhurbaşkanının oturduğu masa ile şimdi burada 
müebbet hapis ile yargılanan insanların oturduğu masa aynıysa ve bu devlette bir tuhaflık var 
demektir diye düşünüyorum bende.

"Askeriye içerisinde bir kısım askerlerden gizlenen bir çalışma yapılıyor muydu, siz 
batı çalışma grubu diye bir grubu biliyor muydunuz, batı çalışma grubu içerisindeki 
faaliyetlerde bulunmadınız mı?"

 " Savunmada hepsi var kesinlikle bulunmadım, batı çalışma grubu bizim 
yanımızdaki plan şube, arada bir tahta perde var, o kadar, yani bir şey yok. Dolayısıyla 
orada faaliyet gösteriyor ama tekrar söylüyorum yani o gün için hiç ciddiye almadım ben o 
grubun çalışmasını falan şimdi burada bu kadar ciddiyet kazandı. Dolayısıyla o da var, yani 
onun dışında daha gizli, daha örtülü bir şeyler yapılıyorsa bundan haberim yok."

 "Şimdi biraz önce soruya verdiğiniz cevapta bir şey söylediniz 1996 yılı yaz 
aylarında kadro değişti ve ondan sonraki yapılan çalışmalarda da irtica öncelikli tehdit olarak 
uygulanmaya başlandı dediniz. Oysa biz buradaki yargılamanın başından beri savunmalarda 
veya iddianamede de belki resmi olarak gözüken kısım batı çalışma grubunun kuruluşuyla ve 
milli güvenlik kurulu kararı ile irticanın birinci tehdit olduğu konusu burada işlendi, anlatıldı, 
savunuldu. O da 1997 yılı nisan ayı veya şubat aylarında olan bir hadise. Peki size göre 1996 
yılı yaz aylarındaki Temmuz'da yaz tayinleri olduğuna göre Temmuz veya Ağustos 
aylarından itibaren mi bu irtica birinci tehdit olarak uygulanmaya başlandı ama batı çalışma 
grubunda ama plan şubede ama orada herhangi bir birimde bunun adına ne dersek diyelim."

 " Efendim o milli güvenlik siyaset belgesi diye bir belge var. Türkiye'de malesef 
böyle içi boş belgeler çok bulunuyor. Orada zannediyorum o irtica birinci tehdide yükseltildi 
yani bizim iç güvenlik dairesinin aldığı bir karar değildir o, onun tarihine bakmak lazım o 
daha öncedir yani, 96 yılını bulur diye düşünüyorum, yani tam tarih bilmiyorum irtica birinci 



  

tehdittir denildi yani bunu herkes de biliyor ama ne zaman nasıl yapıldı bilmiyorum, o 
belgede olsa gerek." 

"Sanık iç harekat daire başkanlığında çalıştığını ifade etti, daire başkanlığının görevi 
olarak da iç güvenliğe ilişkin sayısal verileri giriyordum dedi. Bu iç güvenliğe ilişkin sayısal 
verilerin başlıkları neleri kapsıyordu çünkü siz aynı zamanda dediniz ki içişleri bakanlığı, 
dışişleri bakanlığı, milli güvenlik kurulu çalışmaları, somutlaştırabilir misiniz iç güvenliğe 
ilişkin sayısal veri konuları nelerdi?"

 " Daha önceki savunmalarda bu yine detaylı açıklandı iç güvenlik olaylarının 
günlük bir dökümü yapılır. Işte olay çeşitlerinden başlayarak efendim çatışma, silahlı 
saldırı, mayına basma, silah malzeme ele geçirme falan gibi, sonra ölü ele geçen, sağ ele 
geçen terörist varsa bunlar, eğer güvenlik görevlisi zaiyatı varsa bunlar yani bu sayılar o 
gün olarak dökülür sonra bunlar birikir. Sonra siz iki yıl sonra bugünün tarihi itibariyle o 
gün Şırnak'ta efendim hatta ilçe bazında Uludere'de ne olmuştur diye sorarsanız biz bir 
düğmeye basarız o bilgiler çıkar, budur iç güvenlik harekatının sayısal tabanı."

"Yani sivil halka yönelik sayısal veri toplama söz konusu muydu, çalışma."
" Hayır kesinlikle hayır."
 "Sayın sanık mesela Mersin'deki şeyin başlığı haberin başlığı daha doğrusu 

genelkurmaya gelen bilgilerin başlığı, Mersin'deki opera ve bale sahnesinde ezan ve kuran 
yarışması diye bir program yapılıyor ve program ile ilgili bilgiler bu batı harekat konsepti 
çerçevesinde gönderiliyor bu rapor çerçevesinde daha doğrusu, bunlar nerede toplanıyordu 
bilginiz var mı?"

 " Kesinlikle yoktu, bizim birimimizde olmadığına dair net yanıt verebilirim. Ama 
çevremde de yani diğer yakımda çalışan insanların da hiç böyle şeylerle uğraştıklarını 
görmedim inanın yani yok, bilmiyorum."

81.C. SANIK OSMAN ATİLLA KURTAY MÜDAFİİ AV. ZEYNEL 
YÜKSEL'İN SAVUNMASI 

"Müvekkil sanığın savunmasına bu aşamada ekleyecek bir husus yoktur,  beraatını 
talep ediyorum."

82.A. Sanık OSMAN BÜLBÜL 20.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 40 ve 285);

 1996 Temmuz ayında Genelkurmay Lojistik Başkanlığı İstikam Dairesi NATO 
altyapı şubesine Muhabere Plan Subayı olarak atandığını, 1997 yılı sonlarında bulunduğu 
birimin kadrosunun lav edilmesi üzerine 1998 yılı Ocak-Şubat aylarında geçici olarak 
Harekât Başkanlığı İç Güvenlik Harekât dairesi Plan Şube Müdürlüğünde 
görevlendirildiğini,1998 yılı genel atama döneminde Ankara’daki yeni görev yeri olan 
Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı (MUBİLDESKOM) na 
atandığını, 2003 yılına kadar burda görevine devam ettiğini, 

 1996 -1997 yılları içerisinde BÇG yapılanması hakkında hiçbir bilgiye sahip 
olmadığını, BÇG Çalışmaları Devir Teslim Memorandumu başlıklı belgede belirtilen 
görevleri yapmadığını, BÇG içerisinde faaliyette bulunmadığını,  belgede adı geçen Veli 
SEYİT, Salih ERYİĞİT, Yüksel SÖNMEZ’i Genelkurmay İGHD’de görev yaptıkları için 
tanıdığını, BÇG’de çalışmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

 
82.B. Sanık OSMAN BÜLBÜL Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 17.12.2013 tarihli 50. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;



  

 "Sayın Başkan, kamuoyunda Batı Çalışma Grubu 28 Şubat olarak adlandırılan 
davanın yaklaşık 15 ay tutuklu, 14 Haziran 2013 tarihinden geçerli 6 aylık tutuksuz 
sanığıyım, tutuklulukta geçen 15 ay geçen zaman diliminde tutukluluk halimin kaldırılmasını 
talep eden 5 kez itiraz dilekçesi verdim, 5'inde de durum değişmedi, 5 itiraz dilekçemin 2'isi 
3. ve 4. Yargı Paketlerinin onaylanmasından hemen sonra yapılmıştır, iki yargı paketi de 
tutuksuz yargılanmamı sağlamamıştır ne yazık ki, tutukluluk halimin itirazına ilişkin her 
dilekçemde suçumun ne olduğunun, hangi hükümeti devirmeye teşebbüs ettiğimi, hangi 
hükümetin görevini yapmaya engel olduğumu, engel olmaya teşebbüs ettiğimi sordum, hiçbir 
dilekçemde suçumun hangi tarihte hangi hükümeti yıkmak veya yıkmaya teşebbüs etmek 
olduğunu ne yazık ki bana bildiren olmadı, şükürler olsun ki 15 ay'ın sonuna doğru 
iddianamemizin re'sen kabulüne müteakip sayın mahkemenin tensipleri ile tutuksuz 
yargılanmamıza karar verildi, iddia makamının bana isnat ettiği suçlamaların hiçbirisini kabul 
etmiyorum, iddianameyi okuyunca anladım ki, sözde ben 54. Refah Yol Hükümetinin 
devirmişim veya devirmeye teşebbüs etmişim, Refah Yol Hükümetinin görevlerini 
yapmasına engel olmuşum, engel olmaya teşebbüs etmişim, 15 aylık tutukluluk dönemimde 
vermiş olduğum itiraz dilekçelerim ön yargısız okunmuş olsaydı, bundan da öte tutuklanma 
kararımın verilmesi aşamasında ifadelerim dikkate alınmış olsaydı, boşu boşuna 
özgürlüğümden 15 ay çalışmamış olacaktı, emrinde görev yaptığım bazı sanıklar tutuksuz 
yargılanırken hatta bu davanın şüphelisi bile olmazken ben de niçin onlar gibi tutuksuz 
yargılanmıyorum veya bu davandan onlar gibi muaf olmadım dedim ama yazdıklarım 
okunmadığımdan değişen bir şey olmadı.

Savcılıktaki ifademde ve itiraz dilekçelerimde davaya konu olan Refah Yol 
Hükümetinin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden sonra, 1998 yılı Ocak, Şubat 
aylarında iç güvenlik harekat dairesi plan şubesine görevlendirmemin yapıldığını belgeler 
sunarak ifade etmeye çalışsam da hiçbirisi dikkate alınmadı, zaman ve görev yeri itibari ile 
suçun maddi unsurlarını tamamlamam mümkün olmadığı halde suçlu muamelesi gördüm.

 Sincan ceza evinde yeni tanıştığım tutuklu sanıklardan sen kimsim, niçin buradasın? 
Diye soranlara; 1998 Ocak, Şubat aylarından sonra iç güvenlik harekat daire plan şube 
emrine görevlendirildiğim için buradayım dediğimde her duyan şaşırsa da evrensel ve temel 
hukuk kuralları çiğnenerek tutukluluğum cezaya  dönüştürüldü ve ceza da infaz edildi, şimdi 
bana isnat edilen suçlama ile ne kadar ilgili olup olmadığı sanık sandalyesine oturtulmamın 
ne kadar adil ve yasalara uygun olduğunu yüce mahkeme heyetine arz etmeye çalışacağım.

Birincisi; 28 Şubat süreci ile ilgili iddia makamının deli olarak gösterdiği muhtelif 
Nisan, Mayıs 1997 tarihli belgeler bulunmaktadır, bunları burada saymayacağım, diğer 
sanıklar bu evraklar üzerinde saatlerce açıklamada bulundular, zaten açıklama yapmak 
istesem de yapamam, çünkü bu evrakların hiçbiri, hiçbirine görev yerim itibari ile vakıf 
olmadım, bunlardan 10 Nisan 1997 tarihli olanı, Batı Çalışma Grubu konulu belgede 
görevlendirilen personelin isim listesi ile bunlara sürekli giriş kartı verilmesi konulu isim 
listesi ve iddianamenin paragraf 3.8.4 de yer alan Batı Çalışma Grubu iş bölümüne ilişkin 
belgede de, 1 nolu belgedir, ismim yer almamaktadır, çünkü o tarihlerde Lojistik 
Başkanlığındaki görevime devam ediyordum, hiçbir listede ismim geçmemesine ve Harekat 
Başkanlığı emrine görevlendirilmemiş olmama rağmen nasıl oluyordu Refah Yol Hükümetine 
karşı sözde darbe girişiminde bulunabildiğimi hala anlayabilmiş değilim, burada şunu 
söylemek isterim; listelerde adı geçenler suç işlemişlerdir veya suçludurlar gibi bir iddiam 
asla yoktur, tam aksine herkesin masum olduğuna inancım tamdır, davanın ilk günüden beri 
ifade ettiğim gibi 28 Şubat süreci yaşanmakta iken 1998 yılının ocak şubat aylarına kadar 
Genelkurmay Başkanlığında atamalı olduğum Lojistik Başkanlığında görev 
yapmaktaydım, görev yerime ilişkin olarak Genelkurmay Başkanlığının vermiş olduğu görev 
belgelerimi sunmak istiyorum.



  

Bu belgelerden ilki olan Hava Kuvvetleri Komutanlığının 4 Mayıs 2012 tarihli 
belgesinin dosyadaki 2 nolu belgedir efendim, 2-b maddesinde 1996 yılı genel atamalarında 
Genelkurmay Lojistik Başkanlığı istihkam daire M Şube, Muhabere M Şube kadrosuna 
atandığım, Ağustos 98 subay atamalarında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemi Destek 
Komutanlığı Balgat Ankara, Muhabere İşletme Yönetim Şube kadrosuna atandığım, şahsi 
dosyamda 1997 yılında Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığına 
görevlendirildiğime dair bir bilgi veya belgeye rastlanılmadığı belirtilmektedir, öte yandan 
Genelkurmay Başkanlığının 29 Haziran 2012 tarihli yazısının 3 nolu belge 2, 3 ve 4. 
maddelerinde 1996 ve 97 yıllarına ait Genelkurmay istihkam Daire Başkanlığı tarihçesi 
konulu dokümanların ekinde yer alan Lojistik Başkanlığı personel isim ve telefon listesi 
başlıklı bölümde M şubesi muhabere proje subayı olarak kimlik bilgimin bulunduğu, ancak 
98 yılına ait Genelkurmay istihkam Daire Başkanlığı tarihçesi konulu dokümanın Lojistik 
Başkanlığı personel isim ve telefon listesi başlıklı bölümünde kimlik bilgimin yer almadığı, 
birinci ve ikinci sicil amirim olan komutanlarımın Lojistik Başkanlığı istihkam dairesi 
personeli oldukları görülmektedir, yine Genelkurmay Başkanlığının 22 Kasım 2012 tarihli 
yazısı ile 4 nolu belgedir, 1 Ocak - 31 Aralık 1997 tarihleri arasında Lojistik Başkanlığı 
yıllık tarihçe raporunda M Şube Müdürlüğünde muhabere proje subayı olarak görevli 
olduğum bilgisinin yer aldığı ve bu görev yerimden 10 Eylül 98 tarihinde ayrılarak 12 
Eylül 98 tarihinden itibaren Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek 
Komutanlığı Balgat/Ankara da göreve başladığım ve 2003 Ağustos ayına kadar da bu 
birlikte kesintisiz görev yaptığım belgelenmektedir, bu görev yerinden ayrılışım Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının 10 Ağustos 1998 tarihli 5 nolu belgedir, Ağustos 98 subay 
atamaları emri ile gerçekleşmiştir, sunduğum bu belgelere göre atılı suçun işlendiği tarih 
olan 18 Haziran 1997 de halen Lojistik Başkanlığındaki görevime devam etmekte olduğum 
sabittir, bu belge ve bilgilere dayalı olarak tarih ve yer itibari ile davaya konu Refah Yol 
Hükümetinin yıkılması veya yıkılmaya teşebbüs edilmesi ile nasıl bir ilişkin olabileceğini 
dikkatinize sunmak istiyorum, bu ifadelerimi başka bir şekilde burada sanık sıfatı ile bulunan 
emekli General Sayın İdris Koralp ile doğrulama istiyorum, bugüne kadarki ifade ve 
dilekçelerimde 98 Ocak, Şubat aylarından 10 Eylül 98 tarihleri arasında Genelkurmay 
Harekat Başkanlığı iç güvenlik harekat daire plan şubesinde geçici olarak 
görevlendirildiğimi ifade etmiştim, iç güvenlik harekat daire plan şube de göreve 
başladığımda plan şube müdürü olarak Albay Ümit Şahintürk idi, tutukluluk sürecimde 
Sincan F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda emekli general Sayın İdris Koralp ile tanıştım, 
kendileri bana kim olduğumu, nerelerde görev yaptığımı sorduğunda; kendisine bir dönem iç 
güvenlik harekat daire plan şubede Ümit Şahintürk albayın emrinde görev yaptığımı ifade 
ettim, tanışmamış esnasında Sayın İdris Koralp'ten kendisinin Ağustos 97 tarihine kadar iç 
güvenlik harekat daire plan şube müdürü olarak görev yaptığını, Ağustos Şurâ kararları ile 
generalliğe terfi ettirildiğini ve 98 Ağustos ayı içinde iç güvenlik harekat daireden yeni 
ataması yapılan birliğine katıldığını öğrendim, davaya ilişkin süreç yaşandığında Harekat 
Başkanlığında görev yapmış olsaydım, Sayın İdris Koralp ile tanışmamamız mümkün 
olmazdı, bu görev ilişkisinin ve sürecin yaşandığı periyotta iç güvenlik harekat daire plan 
şubede görev yapmadığımın Sayın İdris Koralp'ten teyit edilmesi, Sayın Mahkeme Heyetinin 
takdirleridir, beyanımın teyidi plan şubede atamalı görev yapan diğer personelden de 
yapılabilir.

İkincisi iddianamede şahsım ile ilgili olarak 14 Haziran 1998 tarihli İç Güvenlik 
Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral Kenan Deniz imzalı takdir belgesi aldığım belirtilmiştir, 
böyle bir takdir aldığımı hatırlamıyorum, nitekim Genelkurmay Başkanlığının 3 Aralık 2013 
tarihli yazı ekinde 6 nolu belgedir efendim, böyle bir takdir belgesinin yer almadığı 4. 
sayfada gözükmektedir, 6 nolu belgenin 4. sayfasında orada da görüleceği gibi 97 ve 98 
yıllarında verildiği görülen toplam 3 adet takdir, şerit, rozet arasında tuğgeneral Kenan 



  

Deniz imzalı takdir belgesi yer almamaktadır, Sayın Kenan Deniz'in vermiş olduğu iddia 
edilen takdir belgesi gerçek olsa dahi, yine bir suç unsuru olmadığı kanaatindeyim, zira bahse 
konu resmi belgeler geçici de olsa yasal bir görevin icrasından kaynaklanan amirin bu 
yöndeki olumlu kanaatinin yazıya aktarılması olayıdır, şahsi dosyamda buna benzer onlar 
takdir, teşekkür, üstün hizmet ödülü ve şerit rozet belgeleri vardır, 5. sayfalarda 
gözükmektedir.

İddianamede takdir verildiği iddia edilen herkese hemen hemen aynı şablona 
göre yazılmış takdir verildiği anlaşılmaktadır, bu da verilen takdirlerin rutin olduğunu, 
moral ve motivasyonu arttırmak için verildiğini göstermektedir, verilen takdirler suç olsaydı, 
aynı takdirin verilmiş olduğu iddia edilen bazı sanıklar tutuksuz değil, benim gibi 15 ay 
tutuklu yargılama süreci geçirmiş olurlardı, doğru ve yerinde olan karar verilerek söz konusu 
sanıklara yargısız infaz çektirilmemiştir, bu takdir belgelerinin maddi suç delili sayılmadığı 
gibi, sayılmadığı bu şekilde de görülmektedir, kaldı ki verildiği iddia edilen takdirlerin tarihi 
atılı suçun işlendiği tarihten çok daha sonrasıdır, görevini layıkıyla yaparak amirlerinin takdir 
hükmettiği takdir belgelerinin iddia makamınca suç delili olarak kullanılmaya çalışılması 
içimi acıtıyor doğrusu, askerlik hayatım boyunca maaşımı hak ederek kazandıysam bu benim 
için övünç kaynağı olur.

Üçüncüsü; iddianame içerisinde sayfa 102, paragraf 3.8.5 de 22 Temmuz 98 
tarihinde vitas kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve 30 Temmuz 98 tarihinde son kayıt 
işleminin yapıldığı belirtilen BÇG çalışmaları devir teslim memorandumu adlı belgede 
adımın geçtiği, bazı görevleri benim yaptığım iddia edilmektedir, dava sürecinin ilk gününde 
kolluktaki sorguda ve soruşturma savcısındaki ifademde de belirttiğim gibi Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde görev devir teslim memorandumu adlı bir kavram yoktur, bu bilginin 
Genelkurmay Başkanlığından teyit edilmesini talep ediyoruz, nitekim iddianamenin paragraf 
3.42 ve 571'inci sayfasında Cumhurbaşkanlığından TBMM Darbeleri Araştırma 
Komisyonuna gönderilen belge karşılaştırması başlığı altında belirtildiği üzere söz konusu 
belgenin resmi adının 7 nolu belgedir efendim örneği, devir teslim muhtırası olduğu 
görülmektedir, Silahlı Kuvvetlerde kullanılan formatın adı budur, doğruluğu genelkurmaydan 
istenecek bilginin gelmesi ile teyit edilmiş olacaktır, kaldı ki iddianamede şahsıma ve bazı 
sanıklara da isnat edilen bu belgeye hazırlayanın ne adı, ne görevi ne belgenin tarihi ne de 
hazırlayanın ıslak imzası vardır, ıslak imzanın olabilme ihtimali yoktur, çünkü CD-5 de vitas 
kullanıcısı tarafından oluşturulduğu iddia edilen belgenin 36'ıncı klasör Ek-1 üst veri yolu 
bilgileri, 2'inci sayfa 37'inci sırada da görüleceği üzere 8 nolu belgedir efendim, bu 
belgeden hiç çıktı alınmadığı görülmektedir, bu belge tamamen dijital bir belgedir, plan 
şubeye görevlendirildiğinde bu belge hiçbir kimse tarafından bana okutulup, 
imzalatılmadı, dolayısı ile burada yazılı olan görevleri de benden talep eden olmadı, 
yukarıda da belirttiğim gibi şube müdürüm olan Sayın Ümit Şahintürk dışında hiçbir 
kimseden emir almadım, aldığım emirlerde kanunlara aykırı olmayan, içeriği suç teşkil 
etmeyen yasal emirlerdir, çalıştığı ofisin dışına çıkmayan bir kişinin yasalara aykırı hiçbir 
eylemde bulunamayacağı aşikardır.

Sayın Ümit Şahintürk'ün iddianamede de yer alan savcılıkta verdiği ifadesinde de 
belirttiği gibi kendisinin Eylül 97 de iç güvenlik harekat dair plan şube müdürlüğüne 
atandığında Batı Çalışma Grubunun hemen hemen sona ermek üzere olduğunu, BÇG'nin 
kendisi ile son bulduğunu bunun paralelinde benim İGH de plan şubesine 
görevlendirildiğimde ki yaklaşık 4-5 ay sonrasıdır, Mesut Yılmaz Hükümeti göreve başlayalı 
da 6 aydan fazla bir süre geçmişti, iç güvenlik harekat daire plan şubede yaptığım görev 
dönemi üzülerek söylüyorum, meslek hayatımda mesaide en az çalıştığım dönem olmuştur, 
kaldı ki bu dönemde benden talep edildiğinde esas atamalı olduğum istihkam dairesi M 
şubedeki görevlerin yapılmasına da katkı sağladım, çünkü M şubesinde benden başka 
muhabere subayı yoktu, benim dışımdaki 3 proje subayı ve şube müdürü istihkam 



  

sınıfındandı, iç güvenlik harekat daire plan şube de çalıştığı dönem Refah Yol 
Hükemetinin istifa tarihinden yaklaşık 7 - 14 ay sonrasına tekamül etmektedir, atılı suçun 
görev periyotunda ne bağlantısı vardır.

 İddia Makamında belgede yazan hangi özel sahalarda hazırlamış olduğum dosya 
veya yaptığım bir değerlendirme varsa delil olarak gösterilmesini talep ediyorum, belgede 
yazılı olan sorumluluklarım hayali olarak yazılmış, mesnetsiz acemi kişilerce üretilmiş, sahte 
belge olduğu kanaatindeyim, sanık İsrafil Aydın yapmış olduğu savunmasında CD-5'in sahte 
bir delil olduğunu her yönü ile ortaya koymuştur, CD-5'in imajının tarafımıza verilmesini 
tekrar talep ediyoruz, iç güvenlik harekat daire plan şubeye görevlendirildiğim dönem 
içerisinde şahsıma özel bir giriş kartı verilmemiştir, Lojistik Başkanlığında iken kullandığım 
giriş kartını kullanmaya devam ettim, hiçbir özel sahada çalışma yapmadım, bilgi birikimin 
itibari ile böyle çalışmalar yapmam da mümkün değildir zaten, ben muhabere haberleşme 
subayı idim, özel bir eğitimden geçirilmedim, mesleki bilgi birikimin ve mesleki tecrübem 
istihbarat sahasındaki çalışmaları yapmaya elverişli değildir, nitekim bu davanın sanığı olan 
amirlerim Sayın Lojistik Başkanı Kamuran Orhan ve istihkam daire başkanı Sayın İzzettin 
Gürdal başkanlığımızın görevlerinin Harekat Başkanlığının görevleri ile hiçbir ortak 
yönünün olmadığını, savunmalarında ifade etmişlerdir, yaptığım iddia edilen özel bir çalışma 
varsa burada şahsıma gösterilmesini talep ediyorum, aksi takdirde bu iddia iftiradan öteye 
gitmeyecektir, mesaisi ofis içerisinde başlayıp, ofis içerisinde biten bir kişi hangi sahalarda, 
ne tespitleri saptamaları yapabilir ki, ofisin dışına çıkmayan bir personelin yapabileceği iş 
önüne koyulan kağıtlarda yazılanları özetleyip, derleyip başka bir kağıda aktarmaktan öte 
gidebilir mi? 

Sonuç olarak suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum, isnat edilen 
suçlamalara ilişkin eylemleri zaman ve görev yeri itibari ile işlemiş olmam söz konusu 
olamaz, iç güvenlik harekat daire plan şubede göreve başladığımda davaya konu 
hükümet görev başında değildi, Temmuz 97 de Sayın Mesut Yılmaz başkanlığında göreve 
başlamış olan koalisyon hükümetinin hiçbir üyesi de bildiğim kadarıyla bu davanın müştekisi 
veya mağduru değildir, kaldı ki benim Harekat Başkanlığına görevlendirildiğim dönem atılı 
suçu işlediğimi gösteriyor olsaydı, savunmasında ben BÇG'nin başkanıydım diyen Sayın 
Çetin Doğan'ın Ağustos 97 de başka bir göreve atanmasına müteakip harekat başkanlığı 
görevini kendisinden devralan ve otomatikman BÇG'nin de başkanı olması gereken yeni 
harekat başkanın da bu davanın sanığı olması gerekmez miydi? 

Ben ki o dönemde, Ağustos 97 de Harekat Başkanlığı emrine atanan komutandan 5 - 
6 ay sonra Harekat Başkanlığına görevlendirildim ve ondan önce de Harekat Başkanlığından 
ayrıldım, doğru ve yerinde olan karar verilerek süreçle ilgisi olmayan sayın komutanın bu 
davanın şüphelisi bile olmaması sağlanmıştır, tutukluluk dönemimde ben de bu davadan 
komutanım gibi muaf tutulmak istediğimi defalarca itiraz dilekçelerimde belirtmeme rağmen 
hak etmediğim kararlar dizisi ile 15 ay mahkumiyetime hükmolundu, bende bu davanın 
mağduru durumuna düşürüldüm, Ilahi adalet diyorum, görevlendirilmem askeri hiyerarşi 
gereği emir komuta silsilesi kapsamında olmuştur, benim görevlendirme emrime itiraz 
etmek gibi bir şansım bulunmamaktaydı, o zaman emre itaatsizlik etmiş olsaydım, 15 sene 
önce hapse girmiş olur, belki de Silahlı Kuvvetlerden de ihraç edilmiş olurdum, bugüne kadar 
askeri hiyerarşinin dışında bir ortamda kuruluşta görev yapmadım, Silahlı Kuvvetlerde böyle 
bir şeyin söz konusu olmayacağına da inanıyorum, yaşadığımız dava süreci ile ilgili işlenmiş 
bir suç olmadığından çok çok eminim, haksız yere peşin hükümle ben de bu davanın 
mağduru edildim, başta mahkeme heyeti ve duruşma salonunda bulunan herkesi saygı ile 
selamlıyorum arz ederim, savunmam bundan ibarettir, başka diyeceğim yoktur, beraatımı 
talep ediyorum, ikametimin Ankara dışında olması nedeniyle duruşmalardan vareste 
tutulmamı talep ediyorum, arz ederim."

"Evet önceki beyanlarınla ilgili söyleyeceğin bir şey var mı?"



  

"Yok efendim."
"Savcı Bey sorunuz var mı? Yok, müdafilerden sorusu olan var mı? Vekillerden 

sorusu olan, tamam mikrofonu verelim."
 "Osman Bey sadece bir sorum var, savunmanızı dikkatle dinledim, elbette ki takdir 

edilecektir, sizinle birlikte bu BÇG faaliyetlerinin arzı ile ilgili devir teslim 
memorandumunda adı geçen Ahmet Dağcı sanıklardan, ifadesinde, savcılık ifadesinde 
Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin arzı ile ilgili hazırladığı bilgi notlarını tarafınıza 
verdiğini, sizin de şube müdürüne verdiğinizi söylüyor, bu ifade doğru mu sizce?"

 "Katılma kararı konusunda endişelerim olduğu için bu konudaki soruya cevap 
vermek istemiyorum."

"Şimdi Osman Bey, siz 98 Ocak ayında iç güvenlik harekat dairesine atandığını 
söylediniz, şimdi genelkurmay genel sekreterinin 97 yılı tarihçesine baktığımız zaman da 
Batı Çalışma Grubu adı altında yapılan son toplantı 16 Haziran 1997 ondan sonraki 
tarihlerde de yine Batı Çalışma Grubu toplantılarına katılan aynı kişiler bu sefer iç 
güvenlik değerlendirme toplantıları başlığı altında toplantılar yapmaya devam etmiştir, 
dolayısı ile size verilen takdir belgesine de baktığımız zaman irtica tehdidi ile mücadeleden 
kaynaklı daha doğrusu çalışmalarınızdan dolayı verilen bir takdir belgesi var, şimdi 
iddianamede de iki sanık arasındaki yazışmalarda da anlaşıldığı üzere bu Batı Çalışma Grubu 
ortadan kaldırılsa bile isim olarak başka isimlerle devam ettirilmesi gerektiğine dair 
düşünceler sarf ediliyor ve o tarihte de hatırlarsanız, 55'inci hükümetin açıklamalarına 
baktığımız zaman da 54'üncü hükümet zamanında kurulan Batı Çalışma Grubunun 
faaliyetlerinin devam ettiğini zikretmekte dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından ve bu 
açıklamalara karşılıkta genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları 20 Mart'ta bir muhtıra 
şeklinde bir açıklama yapıyor, dolayısıyla Batı Çalışma Grubunun 16 Haziran 97 de son 
toplantısını yapmış olsa da ondan sonraki toplantılarda aynı BÇG toplantılarına katılan 
subayların iç değerlendirme toplantı adı altında toplantılar yaptığını ve dolayısıyla da 
Kuvvet Komutanlarından gelen istihbarat bilgilerle fişlemelerin yapıldığını ve bunun da 
Başbakanlık Uygulama ve Takip Koordinasyon Merkezine bildirildiği çok açıktır, dolayısıyla 
ben şunu size sormak istiyorum; bu irtica ile mücadeleden dolayı yani başarılı 
çalışmalarınızdan dolayı size verilen bu takdir belgesi hangi çalışmalar, somut olgular 
çerçevesinden verildiğine dair bir iki örnek verebilir misiniz?" 

"Cevap vermek istemiyorum."
 "Şimdi biraz önce Üsteğmen Ahmet Dağcı'nın hazırlıktaki ifadesi de vurgulanarak 

sorulan bir soru vardı cevap vermediniz, şimdi sizin görevleriniz içerisinde, memorandumda 
belirtilen görevleriniz içerisinde Salı arzlarını hazırlar, şube müdürünün onayını alır, 
Üsteğmen Ahmet'e, Ahmet Dağcı takdim kartlarını yaptırır diyor, Üsteğmen Ahmet Dağcı 
da hazırladığı bazı belgeleri size verdiğini söylüyor hazırlık ifadesinde, keza Cuma arzlarını 
hazırlar, şube müdürünün onayı alır, Üsteğmen Ahmet'e yansılarını yaptırır diyor ki; 
Üsteğmen Ahmet hazırlık ifadesinde yine bazı belgeleri size teslim ettiğini söylüyor ve en 
önemlisi burada iddianamede geçen bir husus var, dikkat, kararların ve giden evraklardan 
çıkarılacak şahıs, şirket, okul vesaire isimlerinin günlük batı olaylarının Binbaşı 
Osman'a, yani size gösterilmesi çok önemlidir, aksi takdirde tuttuğu kayıtlar güncelliğini 
kaybeder, yaptığı değerlendirmeler gerçeği aksettirmez ve yine arşiv çalışmalarınız 
içerisinde, buradaki görevleriniz içerisinde de istenilen bilgiler, isim, olay vesaire, Salı, Cuma 
takdimleri ayrıca özel konularda hazırlanmış bazı olaylar ki, özel konuların yukarıda 
açıklaması var, vakıf, şirket listeleri vesaire diyor, sanık tarafından hazırlanan konular 
bilgisayarlarda veya disketlerdedir diyor, bu konularda ne söylemek istersiniz?"

"Savunmamda gerekli açıklamayı yaptım daha cevap vermiyorum."
 "Savunmanıza ekleyeceğiniz başka bir husus var mı?""Yoktur efendim."



  

 82.C. SANIK OSMAN BÜLBÜL MÜDAFİ AV. ERHAN TOKATLI 
SAVUNMASI

" 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini cebren ıskat etme suçuna iştirak etmekten 
tecziyesi talep edilen müvekkilimin dünkü savunmasına aynen katılıyorum. Müvekkilim dün 
sorulan soruların bir kısmına cevap vermedi, esasen cevapları savunmasının içinde mevcuttu, 
fakat katılma taleplerinin akıbeti belli olmadığından bahisle bu sorulara cevap vermedi, kendi 
tercihidir saygı duyuyorum. 

Benden önce beyanda bulunan tüm meslektaşlarımın dosyanın geneline şamil olan 
ve mahiyeti itibariyle delillerin sahte, manipülatif olduğu, üretildiği ve atılı suçun unsurları 
itibariyle oluşmadığı yönündeki beyanlarına da katılıyorum. 

Müvekkilimin kendisinin de ayrıntılı olarak ifade ettiği şekilde mesleki safahatına 
bakıldığında 1996-1998 yıllarında genelkurmay lojistik başkanlığında görev yapmıştır. Yani 
atılı suç tarihinde genelkurmay harekat başkanlığı iç güvenlik dairesinde değil ve fakat 
genelkurmay başkanlığı lojistik başkanlığında görevlidir. 

1997 sonlarında lojistik başkanlığında kadrosu lağvedildiğinden boşa çıkmıştır. 
1998'in Ocak-Şubat tarihinden itibaren genelkurmay harekat başkanlığı iç güvenlik 
harekat dairesine geçici olarak görevlendirilmiştir. Müvekkilim tutuklu olduğu dönemde 
tahliye taleplerimizin ekinde ve tensiple tahliye talebimizin ekinde bu yöndeki resmi 
belgelerimizi ibraz etmiştik.

 En son tarihli olarak genelkurmay başkanlığından talep ve temin ettiğimiz belge 
aslını mahkemeye ibraz ediyorum. Müvekkilin meslek safahatı ve dün gene soru konusu olan 
takdirlerin mevcut olup olmadığı yönünde ıslak imzalı resmi belgenin aslıdır efendim 
elinizdeki, bir kısmını ben sarı fosforla fosforladım. 

Müvekkilin iç güvenlik harekat dairesinde göreve başladığı tarih şubat 1998'de 55. 
Hükumet görevinin başındadır. Atılı suçu kabul etmemekle birlikte atılı suç eğer ki eski ceza 
kanunu madde 64 delaletiyle 147 ise yani 54. Hükumetin ıskatına iştirak ise hükumetin istifa 
ettiği tarih 18 Haziran 1997'dir. 

Yani teorik olarak atılı suç zaman ve mekan bakımından müvekkil tarafından 
işlenemez suç vasfındadır. Kaldı ki müvekkil 1980 yılında hava harp okulundan mezun 
olmuştur, atılı suç tarihi itibariyle binbaşı rütbesindedir. Rütbe ve konum itibariyle bağımsız 
karar alacak ve uygulayacak durumda, seviyede değildir. Bulunduğu birimin geçici görevle 
gittiği birimin en kıdemsiz subayıdır. Kıdem bakımından kendinden sonra gelen hiç kimse 
yoktur, daha doğrusu emir verebileceği hiçbir astı, hiçbir mahiyeti mevcut değildir. 

İddia makamı diyor ki Türk silahlı kuvvetleri adı üstünde silahlı bir güçtür ve bu 
özelliği ve bu sıfatıyla başbakan ve bakanlar kurulu üzerinde baskı oluşturmuştur. 
Brifinglere iştirak eden veya etmeyen hakim, savcı, danıştay, anayasa mahkemesi üyeleri, 
valiler, üniversite rektörleri, Mit müsteşarlığı, emniyet genel müdürlüğü ve diğer 
bürokratlara baskı uygulamıştır, onlar da çaresiz kalmıştır. 

Zaman ve mekan imkansızlığını bir an için düşünmeyelim. Peki, iddiaya göre bu 
kadar güçlü muktedir bir oluşum güç karşısında binbaşı rütbesindeki müvekkilin verilen 
emirleri uygulamamak gibi bir düşüncesi bir şansı olabilir mi veya bu cesareti ondan nasıl 
beklersiniz bu başlı başına büyük bir çelişki değil midir, dedikten sonra esasen savunmayı 
burada bırakmak lazım fakat tarihsel bir sorumluluk taşıdığımızın, tarihe şerh düştüğümüzün 
farkındayım.

 Kayıtlara geçmesi bakımından bizim de tespitlerimizi kanaatimizi ifade etmekte 
fayda olduğunu değerlendiriyorum. Atılı suçun yargılaması suç tarihinden 15-16 yıl sonra 
olduysa çağımız şimdi biraz daha hızlı, 5-10 sene sonra da bu yargılama sürecinin 
incelenmesi olacaktır. Askeri ve siyasi tarihçiler, hukukçular, hukuk tarihçileri, toplum 
bilimciler, siyaset bilimciler, araştırmacı yazar, gazeteciler inceleyecekler çok daha farklı 



  

açılardan acımasız ve tarafsız bir şekilde bu yargılama sürecinin değerlendirecekler. 
Savunmayı burada bırakmak istemeyişimizin bir diğer sebebi ise huzurdaki davanın 
mahiyetidir. 

Huzurdaki bu dava mahiyeti itibariyle siyasi bir davadır. 28 şubat süreci olarak 
adlandırılan bu dönem özü itibariyle anlam olarak netleşmiş değildir. Farklı bakış açılarına 
göre hala farklı olarak algılanmakta ve farklı olarak ifade edilmektedir. Siyaseten tartışmalı 
bu dönemin yargılama konusu dava konusu yapılmasıyla bir anlamda da yargının 
siyasallaşması amaçlanmıştır. Hal böyle olunca yargılama sonucunda verilecek hüküm 
hangi yönde olursa olsun siyasal bir karar olacaktır. En azından algı boyutunda siyasi bir 
karar, siyasi bir tercih olarak algılanacaktır. Bizce iddia makamı milli güvenlik kurulu ve 
başbakanlık belgeleriyle de ortaya konduğu hali ile milli güvenlik siyaset belgesine göre 
birinci öncelikli tehlike olan irtica ile mücadeleyi hükumetle mücadele şeklinde algılayıp 
bizce son derece hatalı olarak bu hususu suç saymış ve bu iddianameyi tanzim etmiştir.

 Bunu yaparken de sadece ceza kanunu ve usul kanunu kapsamında yasa ihlali değil 
aynı zamanda anayasal düzeyde hukuk ihlali yapılmıştır. Eğer ki biz anayasa madde 10 
eşitlik genellik veya ceza kanunu madde 3 herkesin kanun karşısındaki eşitliğinden 
bahsedeceksek 28 şubat kararlarını uygulayan sadece sanık askerleri değil 1997-2010 
yılları arasında bu kararları mevzuat gereği uygulayan asker ve sivil diğer kamu görevlileri 
hakkında neden yasal işlem yapılmamaktadır diye sormamız gerekir. Ayrıca iddia 
makamınca CMK'ya göre sanıkların hem lehine, hem de aleyhine tüm delillerin toplanması 
gerekirken şimdiye kadar ki savunmalardan da anlaşılacağı, en azından benim anladığım 
üzere aleyhe olan deliller toplanmıştır sadece. Anayasa ve cumhuriyetin temel ilkelerinin 
korunmasını amaçlayan yasal tedbirlerin alınması suç sayılmaktadır.

 Göstermektedir ki bu iddianame esasen hukuki olmaktan ziyade siyasi bir belgedir. 
Hani iddianamede 28 şubat postmodern bir darbeydi. Huzurda sorgusu yapılan bazı sanıkları 
sorulan sorulara bu hususa atıf yapıldı. Ben şimdi bu çıkış noktasından aynı şekilde bu 
mantıktan hareketle soruyorum. 

Madem ki postmodern yani modernin ötesinde bir durum var yani iddiaya göre bu 
darbe yapılırken madem ki klasik metotlar terk edildi. Askerin uçağının, gemisinin, 
tankının, topunun yerini medya, sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sermaye 
sahipleri, yargı mensupları, bürokratlar vesaireler aldılar hani onlar neredeler o zaman. 
hani postmoderndi niye hala klasik düşünülüp klasik davranılıyor, yoksa yargılama daha 
geniş bir platforma yayılırsa bu dava aleyhinde fakat sanıklar lehine daha geniş tabanlı bir 
destek oluşacağı kaygısı mı yaşanmıştır veya yaşanmaktadır. 

Peki şimdi sormak lazım iddiaya göre mevcut hükumeti yani 54. Hükumeti 
değiştirecek güce sahip olan BÇG, batı çalışma grubu niçin kendisi iktidara gelmedi. Bakınız 
hem eski kanuna göre, hem de yeni kanuna göre cezası müebbet hapis, bu kadar büyük bir 
riski göze alıp da niçin iktidarı hükumeti değiştirdikten sonra yine meşru yollardan 55. 
Hükumetin gelmesine rıza gösterdiler. 

Esasen geçenlerde bu konularda oldukça mahir bir medya mensubu var. İsmini 
zikretmek istemiyorum ama sürekli bavulu ile geziyor. Onun ortaya çıkardığı veya onun eli 
ile aleniyet kazanan 2004 yılına ait milli güvenlik kararlarının varlığı karşısında söylenecek 
pek fazla bir şey kalmadı. Belgeler gerçektir, sahtedir bilmiyorum ama batı çalışma grubu 
yasa dışı olarak faaliyet gösteriyor denen ne varsa esasen tüm bu hususlara ait kararların 
Türkiye cumhuriyetinin resmi bir kurumu olan milli güvenlik kurulu tarafından yasaya uygun 
olarak alındığı ve hükumet ilgili bakanlıkların faaliyeti olarak icra edildiğini görüyoruz.

 Gerçi icra edilip edilmediği de şu an için tartışmalı olsa bile milli güvenlik 
kurulunda alınan kararların yargılama konusu tecziyesi talep edilenlerden farkı nedir, bence 
bir fark yok. Ya milli güvenlik kurulu suç işlemiş ve halen suç işliyor veya huzurdaki 
sanıkların hiçbir suçu mevcut değil. Bu itibarla huzurdaki davanın normal bir dava olmadığı, 



  

çünkü yargılamasının normal olmayan özel yetkili mahkemede yapıldığı bilinci ile bizden 
önce söylenmişleri tekrar etmeden bir kaç hususu ifade etmenin zorunlu olduğu 
kanaatindeyim. 

Bu bakımdan ben söylenmişleri tekrar etmeden maddi olgulara değinmeyip atılı 
suçun yasal unsurları, lehe olan kanunun tespiti, katılma taleplerine karşı düşüncelerim ile 
suç tarihini önemini bir kaç cümle ile irdeleyip dosyaya bu yönde katkı sağlamak istiyorum.

İddianameye göre atılı suçun hukuki bakımdan değerlendirmesi hususuna geçecek 
olursak müvekkilimin de dahil olduğu sanıklar iddianameye göre BÇG faaliyete 
kapsamındaki fiilleri eski ceza kanunu 147. madde kapsamında iken yeni ceza kanunun 312. 
maddede ifadesini bulan suça vücut vermektedir. Yani eski düzenlemede madde 147 fiilin 
tamamlanmasını, sonucun gerçekleşmesini şart koşmuşken ki bizce eksik ve hatalı bir 
düzenlemeydi bu zira sonuç gerçekleştiğinde failleri yargılamak mümkün olmadığı gibi 
gelecekte de kendilerinin yargılanmasına engel olacak yasal düzenlemeler yapılıyordu. 12 
eylülden sonraki anayasanın geçici 15. maddesi örneğinde olduğu gibi sonuç başarıya 
ulaşmış darbe girişimlerinde darbecileri yargılamak mümkün değildir. 

Bu maksatla yeni ceza kanunu madde 312 ye göre ise aynı fiil yani hükumeti ıskat 
fiili, bu fiile teşebbüs etmek dahi cezalandırılmakta yani tevziye için sadece teşebbüs 
yeterlidir, netice şart değildir. 

Her iki yasal düzenlemenin lafzında, yasal unsurlarında yine her iki düzenlemenin 
gerekçelerinden maddi anlamda fiziki olarak cebir ve şiddetin varlığı zorunludur. Eski 
düzenlemede sadece cebir yeterli iken yeni düzenlemede cebir ve şiddetin aynı anda mevcut 
olması şarttır. Her iki düzenlemeye göre de manevi cebir aranmamaktadır veya yeterli bir 
cebir olarak kabul edilmemektedir. Her iki düzenlemeye göre de atılı suç teorik olarak biri 
amaç, diğeri de araç suçu olmak üzere 2 ayrı suçu bünyesinde barındırmaktadır. Amaç suç 
hükumetin ıskatı ve engellenmesi, araç suç ise bu maksadın tahakkuku için cebir ve şiddetin 
uygulandığı suçlar olmalıdır. Hükumetin ıskatına yönelik bir suçta, bir isnatta, yani 147 veya 
312. madde kapsamındaki bir suçta iddianamede geçtiği şekilde veya müşteki vekillerinin 
sorduğu şekilde fişleme, fişten çıkarma, yüksek askeri şura kararı ile silahlı kuvvetlerden 
ayırma, başörtüsü sebebi ile öğrenim hakkının ihlali gibi suçlar cebir ve şiddeti aynı anda 
bünyesinde barındıran ve hükumetin ıskatına, düşmesine, düşürülmesine sebep olacak 
mahiyette araç suç vasfında değildirler. 

Atılı bu suça teşebbüs hükümlerinin tatbiki için ise yani 312. maddenin tatbiki için 
ise Türk silahlı kuvvetlerinin tamamı veya bir kısmı tarafından eski ceza kanununa göre 
uygun vasıtalarla yeni ceza kanununa göre ise uygun hareketlerle doğrudan icrasına 
başlanmış olmasına rağmen fiil sonuca ulaşmadan silahlı kuvvetlerin bir kısmı tarafından 
engellenmiş olması gerekir. 

Mahiyeti itibariyle Türk silahlı kuvvetlerinden başka hiçbir güç ülke genelinde 
yaygın bir yapılanma içinde değildir ve başka hiç kimsenin elinde bu kadar personel silah, 
araç gereç yoktur. 

Bu itibarla Türk silahlı kuvvetlerinden başka hiç kimse gücünün bir kısmı veya 
tamamıyla uygun vasıtalarla veya uygun hareketlerle darbeye teşebbüs edemez ve aynı 
şekilde icrasına başlamış olan bir darbeye de engel olamaz. 

Darbeye başlamanın veya engel olmanın temeli ise fiziki, maddi anlamda cebir ve 
şiddettir. Manevi cebirle ne teorik olarak ceza kanununun anlamında atılı suç oluşur ne de 
pratik olarak başlayan bir darbeye engel olur ve fiil teşebbüs aşamasında kalabilir. 

Netice olarak Sincan'da yürüyen veya yürütülen toplan 42 zırhlı araç maddi cebir 
için yeterli veya uygun vasıta değildir. En kıdemsiz askerden genelkurmay başkanına kadar 
her rütbedeki tüm sanıklara aynı suç isnat edilmiştir. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak 
şimdi amaç aynı olmakla birlikte araç suç bakımından müvekkilin hangi fiilinin hangi suça 
vücut verdiği ve bu suçun amaçlanan, hedeflenen suçun oluşumuna veya işlenişine olan 



  

illiyet bağı ve katkısının iddia makamınca ortaya konması yasal bir zorunluluktur. 
Bu zorunluluk yerine getirilmeden ister eski ceza kanununa göre, ister yeni ceza 

kanununa göre değerlendirilsin suça iştirakten bahsedilemez. 
Aksi takdirde siyasi davalarda genel uygulama olduğu üzere ferdi sorumluluk ve 

ferdi yargılama yerine toplu itham, toplu yargılama, toplu mahkumiyet mantığının var ve 
geçerli olduğu sonucu çıkartılabilir. 

Bu yönleri ile atılı suç her iki düzenlemeye göre de yasal unsurları itibariyle bizce 
oluşmamıştır. Eski ve yeni ceza kanunu kapsamında lehe olan kanunun tespitine geçersek, 
her ne kadar iddianamede eski kanunun lehe olduğundan bahisle 64 ve 147. maddelere göre 
tecziye talep edilmekte ise de bu değerlendirmeye katılmıyoruz. 

Neden bu sonuca varıldığının gerekçesi yoktur veya ifade edilmemiştir. bu 
kapsamda 5252 sayılı kanunun 9/3. maddesine göre lehe olan hüküm önceki ve sonraki 
kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle 
karşılaştırılması suretiyle belirlenir denmektedir. Bu itibarla mahkemenin karma uygulama 
yapma olanağı mevcut değildir. 

Dolayısıyla sayın heyet her iki kanunu da ayrı ayrı bütün hükümleri ile birlikte 
değerlendirip ortaya çıkan sonuçları karşılaştıracak ve bu sonuçlardan hangisi daha lehe ise o 
kanunu bütün hükümleri ile birlikte uygulayacaktır. 

Lehe olan kanun hükmünün belirlenmesinde öncelikle suçun sübutuna ilişkin 
değerlendirmenin her iki kanun açısından da ayrı ayrı yapılması, şayet her iki kanun 
açısından da suçun sübuta erdiği sonucu çıkartılıyor ise daha sonra öngörülen ceza 
açısından sanıklar lehine olan kanunun uygulanması gerekecektir. 

Suçun unsurları açısından eski ceza kanununa göre suçun oluşması için cebir yeterli 
iken yeni ceza kanununa göre cebir ve şiddetin bir arada ve eş zamanlı bulunması 
zorunludur. 

Yine teşebbüs açısından da yeni ceza kanunu eski kanuna oranla teşebbüsün alanını 
daraltmış ve hazırlık hareketlerinin alanını genişletmiştir. Bu çerçevede suçun oluşup 
oluşmadığının tespiti açısından yapılacak değerlendirmede yeni ceza kanunu sanık lehine 
daha yeni bir durum daha uygun bir durum yaratmaktadır. 

Gerek eski ceza kanunu gerekse de yeni ceza kanununda bu suç için öngörülen ceza 
ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasıdır. Yani bu suç için her iki kanunda öngörülen ceza 
aynıdır. Bununla birlikte yeni kanunda bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi 
halinde bu suçlardan dolayı da ceza verilmesi düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla cezai yaptırım açısından eski ceza kanunu lehe olarak 
gözükmektedir. Bu başlıkta sonuç olarak yeni ceza kanununun daha lehe hükümler içerdiği 
ve bu hususun tespit ve takdirinin de saygın mahkemeye ait olduğu kanaatindeyiz. 

Suç tarihinin önemi ve diğer hususlara tesirini de kısaca şöyle özetleyebilirim; 
geçmişte verdiğimiz daha yargılama başlamadan önce verdiğimiz dilekçede ayrıntılarını arz 
ettiğimiz vechiyle suç tarihi son derece önemlidir. 

Hatta ceza muhakemeleri kanunu 170/3-i gereği yasal zorunluluktur. Suçun işlendiği 
yer tarih ve zaman dilimi yazılmış olmalıdır. Oysa kervan yolda düzülür özdeyişinden 
hareketle iddianamenin hazırlanmasındaki özensizlik suç tarihinin tespit ve beyan 
edilmesinde de kendini göstermiştir. Hele bir davayı açalım yargılama esnasında şekillenir 
düşüncesiyle ve yasaya aykırı olarak hareket edilmiştir. 

Bugün itibariyle suç tarihi hala belli değildir. Oysa suç tarihi yargılama sürecinde 
hangi kanunun tatbik edileceğini tespit ve tayini bakımından da son derece önemlidir.

 Yapılacak savunmalarda savunması yapılacak dönemin, yani bizlerin mesul 
olduğumuz, sorumlu olduğumuz dönemin zaman diliminin belirli, belirlenebilir olması 
bakımından da önemlidir. Zaman aşımı, davaya katılma ve şikayet süresinin başlangıç ve 
bitişi için de önemlidir. Işin önemine vurgu yaptıktan sonra tekrar iddianameye dönersek 



  

iddianamede suçun zamanı 1997 ve sonrası olarak ifade edilmekte. Savcılık zaman 
bakımından beyanını ilk celseydi yanlış hatırlamıyorsam 1997 ve sonrası denmesindeki 
anlamın, mananın 2009'a kadar temadinin sürdüğü şeklinde izah etmiştim. 

Fakat suç konusu fiili 54. Hükumeti cebren ıskat etmek şeklinde 
tanımlamaktadır.İddianame, bu tanımlamada yani suç konusu fiilin muhatabı ile temadinin 
bittiği tarih arasında çok ciddi çelişkiler hatta anlaşılmazlıklar mevcuttur. Şöyle ki yani suç 
sadece 54. Hükumetin cebren ıskat edilmesi ise 54. Hükumetin göreve başlaması, büyük 
millet meclisinden güvenoyu aldığı tarih bellidir. Görev süresinin sona erdiği tarih de 
bellidir. Bu tarihleri muğlak hale getirmenin 1997 ve sonrası şeklinde tanımlamanın bizce 
hiçbir manası, hiçbir anlamı yoktur. 

Suçu kabullenmemekle birlikte eğer ki bu kabul var ise yani 54. hükumetin cebren 
ıskatı yargılama konusu ise hükumetin istifa tarihi olan 18 haziran 1997 tarihi itibariyle atılı 
suç zaten sona ermiştir. Yok eğer suç 2009'a kadar sürmüşse ki iddia makamının beyanı bu 
yöndedir. Yani BÇG sadece 54. Hükumeti değil 55, 56, 57, 58, 59 ve 60. Yani 1 artı 6 
hükumeti birbiri peşi sıra devirmiş, düşürmüş, ıskat etmiş demektir. 

Ayrıca atılı suça teorik olarak baktığımızda doktrine göre konuşuyorum. Bu suçta 
temadi olmaz. Suç mahiyeti itibariyle anlık bir suçtur suç tarihini 1997'den 2009'a kadar ve 
ıskat edilen hükumet sayısı bir tane kabul edilecekse yani bu nasıl yapılacak onu da 
bilmiyorum ama suça hazırlık hareketlerini teorik olarak sıralarsak 54 ten 59 a kadar 
hazırlıktır, düşürülen 60. Hükumet olur, 54. Hükumet olmaz. Yani 54 ten 59 a kadar hazırlık 
süresidir, 60. Hükumet zamanında suç işlenmiştir. Yani 1997'den başlayıp 12 yıl hazırlıktan 
sonra 2009'da suç işlenmiş anlamına gelmektedir. Bu şekilde bir oluş, bir suç işlenmesi 
mümkün değildir. 

İddia konusu, yargılama konusu yapılan suç bu kadar uzun soluklu bir suç olamaz, 
çok büyük bir çelişkidir. Dün gene sorulduğu için ben bu hususu da bir iki cümle ile izah 
etmek istiyorum. 

Kanunsuz emir konusu suç teşkil eden emir, amir ve mahiyetin, astın konumu ve 
itaat müesseseleri hakkında anayasa madde 137'de de düzenlendiği şekli ile askeri 
hizmetlerin görülmesi için kanunda görülen istisnalar saklıdır şeklinde bir ifade söz 
konusu, bu hususun daha özel düzenlemeleri olan iç hizmet kanunu madde 13 ila 20 bu 
hususlara aksi hareket halinde ise askeri ceza kanununun madde 41 ve 48'i tevziye için 
uygulama alanı bulmaktadır. 

Bu maddelerin somut olaya tatbikine dair askeri yüksek idare mahkemesinin güncel 
bir içtihadı var, bu içtihadı ben hemen şöyle özetleyeyim; 1995 senesine ait kayıtlara geçmesi 
için söylüyorum, 1. Dairenin 1995/1181 esas 1996/322 karar sayılı içtihadı, emir kanun ve 
nizama uygun bulunmasa, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi konusu suç teşkil etmiyorsa ast 
tarafından yerine getirilir. Emrin konusu suç teşkil ediyorsa o zaman sorumluluk bakımından 
ölçü şu olacaktır; emrin suç teşkil ettiği ast tarafından bilinebilecek durumda ise yani malum 
ve maruf ise eski tabirle, bu emri yerine getiren ast emri veren amirle birlikte sorumludur. 
Yani biliyorsa ve yerine getiriyorsa suç olduğunu emri veren amir ile birlikte sorumludur.

 Emrin suç teşkil ettiği ast tarafından bilinemeyecek durumda ise ast bu emri yerine 
getirse dahi bundan sorumlu tutulamaz. Ancak verilen emrin tereddüte yer vermeyecek 
şekilde açık olduğu, suç maksadına yönelik olduğu, emrin mahiyet ve muhtevasından 
anlaşılıyor ise ast sorumluluktan kurtulamaz. 

Ayrıca yine doktrindeki hakim görüşe göre de Türk silahlı kuvvetlerinin hiyerarşik 
yapısı içinde astın kendine emredilen hususu, emrin hukukiliğini sorgulama, denetleme, 
muhakeme etme imkanı mevcut değildir. 

İddianamede suç tarihinin haricinde gene bizce önemli çelişki ve mantık hatalarına 
ben bir örnek daha vereceğim. İddia makamının ben düşmedim demesine rağmen sayın 
Erbakan'a ve 54. Hükumete bile sen düştüğünün veya düşürüldüğünün farkında bile değilsin 



  

şeklindeki bir yaklaşımı kabul edilemez. Bu muhataplarının zekası ve kavrayışını hiçe sayan 
bir yaklaşım sergilediği gibi sanık ve mağdur kavramlarını da karıştırdığı kanaatini bizde 
oluşturur. İddianamenin son iki paragrafında yazdığına göre oluşun değerlendirilmesi, şu 
şekilde değerlendiriyor sayın iddia makamı; genelkurmay başkanı ve diğer kuvvet 
komutanlarının bilgisi dahilinde fakat hiyerarşik yapı haricinde BÇG isimli bir oluşum söz 
konusudur diyor. İlave olarak 12 Aralık perşembe günü sorguda hakim Hakan Bey de Sayın 
Karadayı sorulara bilmiyorum, hatırlamıyorum şeklinde cevaplar verince tek kelime ile 
Erdelhun sendromundan bahsetti herhalde herkes biliyordur bu sendromun ne olduğunu, o 
yüzden bunu hiç izah etmiyorum. Yani iddiaya göre BÇG'nin hiyerarşik yapı dışında bir 
oluşum olması ve Erdelhun sendromunu birlikte düşündüğümüzde acaba kastedilen nedir 
diye soruyorum, aklıma bir veya iki tane alternatif geliyor. Bu iki alternatifi tabi bunlar bu 
oluşumun kabulü ve bu soruda birlikte düşündüğümüzde ortaya çıkıyor. Sayın genelkurmaya 
başkanı, suç tarihindeki yani Karadayı ile kuvvet komutanları madem ki hükumetin ıskatını 
biliyorlarsa ve buna da engel olmamış ve de iştirak etmemişlerse aklın doğal istikametine 
göre şu alternatifler düşünülebilir bence, birinci alternatif, birinci başkan yani Sayın 
Karadayı ve kuvvet komutanları astlarının suçuna göz yumdular ve hem ceza kanunu hem 
de askeri ceza kanunu anlamında suç işlediler. Fakat işlenen bu suç hükumetin ıskatı 
suçundan çok daha farklı bir suç olur, yani ya görevi ihmal olur, görevi kötüye kullanma olur, 
astlarının suçunu gizlemek olur. Yani olur da olur ama kesinlikle yani biliyor fakat iştirak 
etmemişse o zaman hükumeti devirme suçundan burada sanık olmamaları gerekir, ne sayın 
genelkurmay başkanının ne de sayın kuvvet komutanlarının. 

Ikinci alternatif, madem ki biliyorlar hiçbir tedbir de almamışlar ve ıskat suçuna 147 
ye ve 312'ye de iştirak etmemişlerse ha o zaman demek ki biz bunu kabul etmiyoruz ama bu 
konuda bir ikrar da yok. BÇG denen oluşum o kadar güçlü ki genelkurmay başkanı ve kuvvet 
komutanlarını tahakkümü altına almış Türk silahlı kuvvetlerinin zirvesindeki bu 5 isim acze 
düşmüş, makam ve memuriyet yetkilerinin hiçbirini kullanamamışlardır. Bu alternatifte de 
gene zirvedeki 5 ismin burada sanık olarak yargılanmaması lazım. 

Yani oluş ve oluşu kabule, iddiaya hiçbir şey söylemiyoruz, yani neticede bu 
değerlendirmedir ama virgüle kadar ki bölümüne birşey demem yani genelkurmay başkanı 
artı 4 kuvvet komutanı biliyor, fakat hiçbir dahil yok, hiçbir katkısı yok. Burada 
genelkurmay ikinci başkanı ve ona bağlı karargahtaki bir kısım sanıklar eylem ve fikir birliği 
içerisinde bu suçu işlediği iddia ediliyor ise o zaman ayrı tutmak lazım burada sanık 
olmamaları lazım, bu suçtan sanık olmamaları lazım. 

Ha onlara verilecek, isnat edilecek suç nedir, görevi kötüye kullanmadır, astının 
suçunu gizlemektir, mahiyetine askeri ceza kanunu anlamında nezaret ve gözetim görevinde 
ihmal ve kusurlu olmaktır. E buna da baktığımız zaman 97 e 5 artı 2 buçuk e yine bir zaman 
aşımı söz konusu, yine yargılanmamaları lazım. Öyleyse neden buradalar, yani herhalde 
Yusuf Hayaloğlu olsa diyecek ki bu ne yaman çelişki annem bilmiyorum ben anlayamadım 
bunu. 

Efendim ben katılma taleplerinde kısaca şöyle değerlendiriyorum; hem yeni hem de 
önceki usul kanununda ifade edildiği şeklide katılma talebinin kabulü için temel kriter atılı 
suçtan doğrudan zarar görülmesidir. Atılı suçu kabullenmemekle birlikte düşürüldüğü iddia 
olunan 54. Hükumet hariç hiçbir müdahale talebinin ciddiye dahi alınmaması kanaatindeyim. 
İddia makamı çok iyi biliyor ki 54. Hükumet üyeler hariç sıfatı ne olursa olsun herhangi 
birinin huzurdaki bu dava kapsamında müdahale talebinin var olabileceğini düşünmek yasaya 
hatta hukuka aykırıdır. Amiyane tabirle yargılamayı mecralarından çıkarmak, tribüne 
oynamak olur. Müdahale talebinde bulunan müşteki mağdurların iddia ettiği hususların doğru 
veya yanlış olduğunu kesinlikle iddia etmiyorum, doğrudur yanlıştır hiçbir şey söylemiyorum 
bu hususta, zira bahse konu iddiaların eğer yasal şartları varsa ayrı bir davanın konusu 
olabileceğini kesinlikle huzurdaki davanın konusu olmayacağının söylüyorum. Bizim 



  

beyanımız bu doğrultuda, dolayısıyla doğrudan zararın tespiti veya zararın olup olmadığının 
anlaşılabilmesi için öncelikle atılı suçun işlendiği zaman ve suçun yasal unsurlarının bizce 
doğru anlaşılması zorunludur. Atılı suçu iddianamenin son sayfasında iddia makamı aynen 
şöyle ifade etmekte; yukarıda açık kimlikleri yazılı şüphelilerin mahkemenizde 
yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan 5237 sayılı ceza kanununun 312/2 maddesi 
hükmü nazara alındığında daha lehe olan 765 sayılı ceza kanununun 64. maddenin yollaması 
ile 147, 31, 33, 40 maddeleri diye devam ediyor, uyarınca ayrı ayrı tevziyeleri talep 
edilmektedir diyor. Yani her iki suçun kanun sistematiği içerisindeki yerlerine baktığımızda 
madde 147'nin başlığı devletin şahsiyetine karşı cürümlerdir. Diğer madde, 312'nin ise 
hükumete karşı suç başlığı altında düzenlenmiştir bu 312'de. Yani her iki kanunun da 
düzenleme mantığına ve lafzına göre koruduğu menfaat, demokratik düzen ve hükumettir.

 Dolayısıyla bu fiilin muhatabı ve mağduru ancak ve ancak hükumet olabilir, 
kişiler, şahıslar olamaz. 

İddianamedeki atılı suç hükumetin ıskatı olduğuna göre ferdi anlamda doğrudan 
zarar görmenin mümkün olmaması karşısında katılma taleplerinde reddi gerekeceği 
kanaatindeyiz. 

Netice olarak özetle; 28 şubat sürecinde mücadele edilen hükumet değil irticadır. 
28 şubat kararlarının uygulanmasını takip için batı çalışma grubu benzeri kuruluşlar 
başbakanlık bünyesinde de teşkil edilmiş ve çok daha geniş kapsamlı çalışmalar 
yapılmıştır. Devrildiği iddia edilen 54. Hükumet zamanındaki adı izleme kurulu, 55, 56, 57. 
Hükumetler Mesut Yılmaz ve Ecevit hükumetleri zamanında başbakanlık uygulamayı takip 
ve koordinasyon kurulu isimli sivil kurullar çalışma yapmışlar. 58 ve 59. Hükumetlerde de bu 
kurullar çalışmalarına devam etmiştir. Ve 60. Hükumet zamanında 14 Aralık 2010, yaklaşık 3 
yıl önce sayın başbakanın imzası ile 28 şubat ve sonrasında yayınlanan belge ve genelgelerin 
yürürlükten kaldırılmasına dair genelge ismindeki 2010/27 sayılı genelge yayınlanmıştır. 

Bu genelge ile de bahse konu kurulun faaliyetine son verilmiştir. Tarihe dikkat 
ederseniz 14.12.2010'dur. Yaklaşık 3 sene öncedir. Yine 28 şubat sürecini izah etmesi ve 
bence son derece objektif tespitler içermesi bakımından orijinal biraz uzun olduğu için sadece 
bir bölümünü arz ediyorum. 17 nisan 1997 tarihli yani 54. Hükumetin henüz istifa etmediği 
ve bu tespitlere cevap verebileceği bir tarih zaman diliminde yapılmış bir televizyon 
konuşmasında bakınız ne tespitler yapılıyor; konuşmadan aktarıyorum efendim benim 
tespitlerim değil, şimdi Türkiye'yi idare edenler ekonomi ve anarşi konusunda ve dış 
politikada başarılı olsalar dahi muhalefetle iyi geçinmeyi becerememişlerdir. Dini şov 
malzemesine çevirip istismar etmişler ve ülkeyi gerilime sürüklemişlerdir. Cumhuriyet ve 
laikli şimdiye kadar hiçbir dönemde bu denli tehlikeye girmediği için onu korumakla görevli 
kesimler haklı olarak sesini yükseltmektedir. Milli güvenlik kurulu bir anayasal kurumdur ve 
kendi içtihatları gereği ülke ve rejim için tehdit ve tehlike gördükleri hususlarda tedbir ve 
teklif getirmeleri elbette sorumlulukları gereğidir. Ve bu içtihatları yanlış bile olsa 
kendilerine sevap getirir. Sevaba yapılan vurgudan eminim anlaşılmıştır. Bu tespit ve beyan 
Sayın Fethullah Gülen hoca efendiye aittir. Neticeten bitiriyorum. 

Aleyhe olduğu iddia edilen yazılı belgelerin hiçbirinde müvekkilin adı 
geçmemektedir. Bu belgeler kendisine tebliğ edilmemiştir. Müvekkil bu belgelerin daha 
doğrusu belge fotokopilerinin bir kısmı ilk defa kollukta sorgu esnasında görmüştür. 
Ben müvekkilimin o safhadaki sorgusuna da iştirak ettim, ben de ilk defa orada gördüm. Bu 
belgelerin hiçbiri müvekkil tarafından hazırlanmamıştır. İrtica ile mücadele edilmesine ve bu 
mücadelede irticanın terörün dahi önünde birinci öncelikte tehlike olduğuna müvekkil karar 
vermemiştir. Müvekkil milli güvenlik kurulu üyesi değildir ve de yüksek askeri şuraa üyesi 
de değildir. Ulusal tehdit ve tehlikenin değerlendirmesini ve derecelendirmesini yapmadığı 
veya bu hususta görüş ve teklifte bulunmadığı gibi yüksek askeri şuraada bazı askeri 
personelin silahlı kuvvetlerden ilişiğinin kesilip kesilmemesindeki karar sürecine de iştirak 



  

etmemiştir. Bu husustaki şahsi kanaatini veya reyinin yönünü kimse kendisine sormamıştır. O 
da ifade etmemiştir. Kimse hakkında hiçbir fişleme yapmamıştır, hiç kimsenin çalışma veya 
tahsil özgürlüğünü kısıtlayacak yönde konumu itibariyle hiçbir uygulama yapmamış yahut bu 
yönde işlem, eylem yapılması için tavsiye, telkin ve talimat vermemiştir. taleplerimi şu şekilde 
sıralıyorum; dün vareste tutulmasına karar verdiniz, müvekkilin hakkında beraat kararı 
verilmesini talep ediyorum."

83.A. Sanık REFİK ZEYTİNCİ 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 272);

 1996 yılı Ağustos ayında  tuğgeneral rütbesiyle “J-2” ye bağlı Genelkurmay 
İstihbarat Okul Komutanı görevine başladığını, 30 Ağustos 1997 yılında bu görevden 
tuğgeneral olarak emekli olduğunu, 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik BİR’in 
yapmış olduğu toplantıya katıldığını hatırlamadığını, bununla ilgili belgede belirtildiği 
şekilde bir konuşma yapmadığını, İstihbarat Okul Komutanlığının Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığına (J-2) bağlı olduğunu, görevinin yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili 
olduğunu, bir icra organı olmadığını, belgede belirtilen işleri takip edecek Genelkurmay 
Karargâhında İstihbarat Başkanlığı dairelerinin olduğunu, belirtilen konunun da İKK’nın 
konusuna girdiğini, kendisinin görev alanı ile ilgili olmadığını, görev yaptığı birimin isminin 
de geçmediğini, 28 Şubat sürecinde mağdur olan birisi olduğunu ve tuğgenarellikten emekli 
edildiğini, Batı Çalışma Grubu ile ilgili bir emir ve görevlendirme almadığını, BÇG’de 
çalışmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

83.B. Sanık REFİK ZEYTİNCİ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 01.11.2013  tarihli 28. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

" 1992-1996 yılları arasında Lüleburgaz da konuşlu bulunan 65. Mekanize Piyade 
Tugay Komutanlığı görevimden sonra rütbe bekleme sürem bir yıl uzatıldı. Türk Silahlı 
Kuvvetleri istihbarat okul komutanlığına atandım. 1996 Ağustos ayın sonunda istihbarat okul 
komutanlığı görevime başladım. 30 Ağustos 1997 tarihinde de emekli oldum. Aynı yıl küçük 
kızım İzmir de bir üniversiteyi kazandığı için İzmir e taşındım. Bir süre sonra hayatımı idame 
ettirebilmek ve yaşama tutunabilmek için sivil bir hastanede idari koordinatör olarak 
çalışmaya başladım. 14 Şubat 2013 tarihinde  tutuklanana kadar bu görevimi devam ettirdim. 
Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarat Okul Komutanlığı talimatında belirtildiği üzere Genel 
Kurmay karargahından yaklaşık 10 km uzaklıktaki kirazlı dere mevkiinde Genel Kurmay 
faaliyetleri ile hiçbir ilgisi olmayan sadece okula gelen kursiyerlerin öğretim ve eğitim 
faaliyetleri ile uğraşan bir komutanlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul 
Komutanlığı emir komuta düzeni ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşik yapısı içerisinde genel 
kurmay istihbarat başkanlığına yani j-2 ye bağlı  birlik statüsünde bir komutanlıktır. Türk 
Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Komutanı daire başkanı veya Genel Kurmay Karargahında 
görevli bir general değildir. Bağlı birlik komutanıdır. 14 Şubat 2013 günü ilk ifademde de 
söylediğim gibi benim Batı Çalışma Grubu denilen kuruluş ile hiçbir ilgim bağlantım 
çalışmam ve görevim olmadı. Hiçbir toplantısına katılmadım, hiçbir görev almadım, bu 
konuda hiçbir iş yapmadım ve de bu konuda çalışma üzere görev yaptığım komutanlıktan hiç 
kimseyi görevlendirmedim. 

İddianamede bahsi geçen konulara değinecek olursam 4 Nisan 97 tarihli Batı 
Çalışma Grubu oluşturulması emir öncesi yapılan toplantı. Ben anılan toplantıya 
katılmadım. Zaten katılanlara bakıldığında daire başkanlarının katıldığı açık ve net olarak 
görülmektedir. Şahsım Genel Kurmay Karargahında daire başkanı değilim. Bağlı birlik 
komutanıyım. Ayrıca şahsıma bu konu ile ilgili herhangi bir emir de verilmemiştir. Zaten 



  

ilgili toplantıya katılıp katılmadığıma ilişkin soru avukatım tarafından dönemin harekat 
başkanı olan sayın Çetin Doğan’a sorulmuş benim bu toplantıya katılmadığımı katılmamı 
gerektirecek bir konu olmadığını bana hiçbir görev verilmediğini ve bu konuda hiçbir ilgim 
olmadığını kendisinin anılan toplantıya sadece bu çalışmalar ile ilgili olan kişileri çağırıp 
görevlendirdiğini ifade etmiştir. 

10 Haziran 1997 tarihinde Genel Kurmay Karargahında verilen brifing bağlı 
birliklere ilgili konu: Ben bu toplantıya da katılmadım. Bana bu konuda kimse tarafından bir 
emir verilmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Komutanlığına böyle bir mesaj 
geldiğinden de haberim yoktur. Ben anılan toplantıda sadece sivillere brifing verildiği 
hususunu zamanın televizyon programlarından akşam eve döndüğümde izlemiştim. 

2 Temmuz 1997 tarihli özel takdim: Ben bu toplantıya da katılmadım. Zira ilgili 
belgenin baş emrinde de katılanların karargahta görevli general-amiraller olduğu 
belirtilmiştir.  Daha öncede belirttiğim gibi ben karargahta çalışan bir general değilim. 
Bağlı birlik komutanıyım. Bu belgenin isim listesinin 1997 yılında Genel Kurmay karargahı 
ve bağlı birliklerinde görevli  general- amiral isimli listesinden derlendiği kanaatindeyim. 

7 Nisan 1997 tarihli toplantı: İddianamenin 83 sayfasında Genel Kurmay 
Başkanlığı 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazıları ekinde gönderilen 7 Nisan 97 tarihli irtica 
konusunda alınacak tedbirler başlıklı ve 7 Nisan Pazartesi günü Genel Kurmay 2. başkanı 
başkanlığında saat 15 de İnönü salonunda  general- amiral toplantısı yapıldığı ve katılanların 
değişik konuşmalar yaptığı 6 sayfalık bir belgeden bahsedilmektedir. Sayın başkanım şunu 
samimiyetle arz ediyorum. Ben halen İnönü salonunun nerde olduğunu bilmiyorum. Benim 
de anılan toplantıda İKK dairesi kontrolünde yürütülmelidir. Psikolojik harekat ile koordineli 
olarak burada bir konuya vurgu yapmak istiyorum. Malumunuz İKK dairesi Genel Kurmayda 
istihbarat başkanlığına bağlıdır. Oysa bu toplantı harekat başkanlığı koordinatörlüğün da 
yapılmıştır. Burada da bir çelişki bulunmaktadır. 850 kaymakamdan 535 i ele geçirilmiştir. 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği devreye sokulmalıdır. Basına hakimiyet 
sağlanmalı şeklinde konuşma yaptığım ifade edilmektedir. Bahsi geçen toplantıya ilişkin 
olduğu iddia edelin tutanak hakkında daha önce savunmalarını yapan sanıklar belgenin 
gerçek olmadığı konusunda birçok örnekler verdiler. Bu savunmalara tamamen katılmakla 
birlikte birçok kişiyi zan altında bırakan bu belge üzerinde tekrar durmak istiyorum. 
Öncelikle anılan belge incelendiğinde belgenin altında isim ve imza olmadığı kimin 
tarafından ne zaman hazırlandığının belli olmadığı görülmekte bu hali ile anılan belgenin 
derleme nüsvette ve 6 sayfadan oluşan yazılı kağıt parçaları olduğu sonucuna varılmaktadır. 
Belge aslı yazışma tekniğine uygun değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri Karargah Hizmetleri 
Yönergesi 1/a ve 1/b ye bakıldığında bu belgede bir çok hatanın mevcut olduğu görülecektir. 
Zaten her asker daha ilk bakışta bu hataları kolayca anlayabilecektir. Yönergeye göre bir 
belgede bulunması gereken isim ve imza anılan belgede yoktur. Yine anılan yönergeye göre 
isimsiz ve imzasız bir belge derhal imha edilir ve imha tutanağı bir yıl saklanır 
denmektedir. Buna rağmen isimsiz ve imzasız bu belgenin nasıl olupta 16 yıl saklandığının 
izahı gerekir. Zira bu belgeyi bu şekilde bulundurmak suçtur. Genel Kurmay 
Başkanlığı’nın bu imzasız isimsiz ve nereden geldiği belli olmayan arşiv kaydı olmayan bu 
kağıt parçasını mahkemeye göndermesi de ayrı bir konudur. 

Genel Kurmay Başkanlığı’nın 16 Nisan 2013 tarihli yazısı ek -1 de sayın başkanım. 
Genel Kurmay Başkanlığı’nın 16 Nisan 2013 tarih ve şu sayılı yazısında Genel 

Kurmay Genel Sekreterliği arşiv kayıtlarının incelenmesi sonucunda toplantı ile ilgili olduğu 
yönünde mahkeme tarafından sorulmasına müteakip yapılan araştırmada imzasız ve orijinal 
veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan daha önce de bir sureti ilgi ile adli müşavirliğe 
gönderilen söz konusu yazı haricinde herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır. denilmektedir. 
Yani belgenin gerçekliği Genel Kurmay Başkanlığı’nca teyit edilememektedir.

Genel Kurmay Başkanlığı’nın  30 Ocak 2013 tarihli yazısı ek-2. Genel Kurmay 



  

Başkanlığı’nın 30 Ocak 2013 tarihli İnönü salonundaki toplantı hakkında konulu 
yazısında yapılan inceleme neticesinde ilgi yazı ekinde bulunan yazının orijinal veya tıpkı 
çekim olup olmadığının anlaşılmayan bir suretinin  mevcut olduğu tespit edilmiş ve yası 
sureti ekte gönderilmiştir denildikten sonra Genel Kurmay Genel Sekreterliğinin 97 yılı 
tarihçesinin 7 Nisan 97 pazartesi gününe ait sayfalarının sureti ekte gönderilmiştir. 
Denilmektedir. Ekte bulunan belgeye bakıldığında 7 Nisan 97 pazartesi günü ikinci başkan 
Çevik Bir’in hangi saatte hangi toplantıya gideceği belirtilmiş, saat 14:00 de şeref salonunda 
bayan Bile Hasoğlu’na şilt verilmesi törenine katılmış ondan sonra saat 15:00 de genel-amiral 
toplantısına katılmışlardır denmektedir. Görüldüğü gibi saat 16:00 da da başka bir kişiye. 
Görüldüğü gibi tarihçede sadece saat 15:00 de general-amiral toplantısına katılmışlardır 
ifadesi vardır. Yani toplantıya kimlerin katıldığında dair bir isim listesi yoktur. Ayrıca 
toplantının ne amaçla yapıldığı belli değildir. Yine bir saatlik zaman zarfında yapılan bir 
toplantıda belgede belirtildiği üzere yaklaşık 130 tane konunun gündeme getirilip açıklama 
yapılması da ayrı bir fiili imkansızlıktır. 

Genel Kurmay Başkanlığı’ nın 28 Mart 2013 tarihli yazısı ek-3.Genel Kurmay 
Başkanlığı’nın 28 Mart 2013 tarihli bilgi ve belge talebi yazısında toplantı ile ilgili olduğu 
yönünde mahkeme tarafından sorulmasına müteakip yapılan araştırmada imzasız ve orijinal 
veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan daha önce de bir sureti ilgi ile gönderilen 
yazının ek-a sında, ayrıca ek-a da bulunan 97 tarihli söz konusu belgenin başlıksız ve imzasız 
olması dolayısı ile hangi birim tarafından  yayınlandığı belirlenememiştir. Belge üzerinde de 
herhangi bir arşiv kaydı şerhi bulunmamaktadır denilmektedir. Görüldüğü gibi burada da 
anılan belgenin orijinal olmadığı nereden geldiği ve hangi makam tarafından hazırlandığının 
belli olmadığı ayrıca arşiv kaydının da olmadığı anlaşılmaktadır. 

Yine başka bir belge Genel Kurmay Başkanlığı’nın  26 Ağustos 2013 tarihli yazısı 
ek-4. 26 Ağustos 2013 tarihli belge konulu yazının 15. maddesinde ilgi yazı üzerine Genel 
Kurmay Başkanlığı kayıtlarında yapılan incelemede ilgi yazı ekinde gönderilen yazının 
orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin genel kurmay genel 
sekreterliğinde mevcut olduğu tespit edilerek bahse konu yazı sureti genel kurmay genel 
sekreterliğinin 97 yılı tarihçesinin 7 Nisan 97 Pazartesi gününe ait sayfalarının suretleri ile 
birlikte yazı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bahse konu yazı sureti 
haricinde toplantı ile ilgili herhangi bir kayıt yada belgeye rastlanılmamıştır denilmektedir. 
Burada da görüleceği üzere Genel Kurmay Başkanlığı’nda anılan toplantı ile ilgili orijinal 
ve gerçek bir belge yoktur. 

Müşteki Tamer Tatar’ın savcılığa verdiği 16.01.2013 tarihli beyanı ek-5.  Müşteki 
Tamer Tatar’ın Ankara C.Başsavcılığına verdiği 16 Ocak 2013 tarihli beyanında poşet 
dosyalardan bir diğerinde 7 nisan 97 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu 
toplantı başlıklı yer İnönü salonu ibaresi ile başlayıp konusu incelensin ibaresi ile biten 7 
sayfadan ibaret üzerinde gizli ibareleri bulunan imzasız bilgisayar çıktısı şeklinde belgeden 
bahsedilmektedir. Görüldüğü üzere 7 Nisan toplantı belgeleri savcılığa müşteki Tamer Tarar 
tarafından bilgisayar çıktısı şeklinde ve poşet içerisinde verilmiştir. Yani belge dışarıdan 
gelmiş ve daha sonra doğrulanmak için Genel Kurmay Başkanlığı’na yollanmış ancak burada 
doğrulanamamış düzmece olduğu ortaya çıkmıştır. 

Genelkurmay Başkanlığı’ nın 28 Ocak 2013 tarihli yazısı ek-6. Genelkurmay 
Başkanlığı’nın 28 Ocak 2013 tarih kimlik bilgileri hakkında konulu yazısında Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Nisan 97 tarihli itibari ile J Başkanları Kuvvet Harekat 
Başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı, Genel Sekreter, Özel 
Kuvvetler Komutanı, Dair Başkanları, Adli Müşavir ve Soyadları belirtilen kişilerin açık 
kimlik bilgileri rütbe ve görevleri emekli olup olmadıkları, mevcut ise açık adreslerinin 
bildirilmesinin istendiği belirtildikten sonra yapılan inceleme neticesinde talep edilen görev 
yerlerinde çalışan personelin kimlik ve adres bilgilerinin gönderildiği ifade edilmiştir.



  

 Belgeden anlaşılacağı üzere savcılık Genel Kurmay Başkanlığından 7 Nisan 97 
tarihli toplantıya katılanların isim listesini istememiştir. Savcılık liste halinde verdiği 
personelin kimlik bilgilerini istemiştir. Genel Kurmay Başkanlığında kimlik bilgileri 
sorulan personelin bilgilerini adreslerini liste halinde bildirmiştir. Yani Genel Kurmay 
Başkanlığı’nın 28 Ocak 2013 tarihli yazısı 7 Nisan 97 tarihli toplantıya katılanların  listesi 
değildir. Zaten Genel Kurmay Başkanlığı’nın 11 Ekim 2013  tarihli belge isimli konulu 
yazısının 4 numaralı maddesinde de belirtildiği gibi daha önceki yazışmalarda Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 97 tarihli toplantıya katılanların isim listeleri 
istenmeyip o tarihte belli makamlarda görev yapan kişilerin bilgileri istenmiştir. dolayısı ile 
gönderilen kimlik bilgileri de toplantıya katılanların değil o tarihlerde belirtilen makamlarda 
görev yapanların bilgileridir. 

Ek-7 Genel Kurmay Başkanlığı’nın savcılığa yolladığı liste 7 Nisan tarihli itibari ile 
Genel Kurmay  ve bağlı birliklerindeki tayin ile atanmış general ve amiral isim listesidir. 
Dolayısı ile 7 Nisan tarihli toplantıya katılan personele ait imzalı ve orijinal bir belge mevcut 
değildir. Belge deki diğer tutarsızlıklar ek-8 Belgenin başlık bölümünde katılanlar listesi ile 
katılanların isim listesi arasında tutarsızlık mevcuttur. Zira başlık kısmındaki katılanlar 
bölümünde bağlı birlik statüsünde olan özel kuvvetler komutanlığı ayrıca ve açıkça 
belirtilmiş iken, yine aynı şekilde bağlı birlik statüsünde olan Türk Silahlı Kuvvetleri 
İstihbarat Okul Komutanlığı  sayılmamıştır. Ayrıca katılanlar arasında daire başkanları 
ifadesi geçmektedir. Oysa ben karargahta dair başkanı değil, bağlı birlik komutanıyım. Buna 
rağmen belge içinde ismim geçmektedir. Bu durum belgedeki çelişkinin ve dolayısı ile 
gerçeğe aykırılığın bir göstergesidir. Şayet ben bu toplantıya katılmış olsa idim makamım 
katılanlar başlığı adı altında ayrıca diğer bağlı birlik gibi ayrıca yazılması gerekirdi. Ben 
gerek şahsım gerekse makamım adına bu toplantıya katılmak için hiçbir makamdan  ne yazılı 
nede telefon ile bir emir almadım. Zaten bana bu toplantıya katılmam için bir emir 
gönderildiğine dair tebliğ mazbatası da bulunmamaktadır. 

Şayet böyle bir tebliğ tebellüğ mazbatası var ise bununda dosyaya celbi 
gerekmektedir. Ayrıca önemle ve belirtmek isterim ki iddianamenin değerlendirme ve sonuç 
başlıklı 6. bölümünün 6.2.2 bölümünde yer alan  ek-8 Batı Çalışma Grubunun kurulması alt 
başlıklı 1298. sayfasında 7 Nisan 97 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı İnönü salonunda 
saat 15 de başlayan Genel Kurmay 2. Başkanlığı tarihçesinde general amiral toplantısı olarak 
geçen dönemin Genel Kurmay 2. Başkanı Çevik Bir başkanlığında toplantıya katılanlar 
açıkça ve tek tek belirtilmiştir. Buna göre genel kurmay j başkanları sayılmış daire 
başkanları, genel kurmay genel sekreteri, özel kuvvetler komutanı, genel kurmay adli 
müşaviri, hava kuvvetleri istihbarat başkanı, hava kuvvetleri istihbarat başkanı,Hava 
kuvvetleri istihbarat başkanlığın da görevli Cengiz Koşal katılmışlardır denmektedir. Ek -9 
görüldüğü üzere benim ismim bu toplantıya katılanlar arasında bulunmamaktadır. Bu da 
toplantıya katılmadığımın açık ve net olarak bir göstergesidir. 

Netice olarak 14 Şubat 2013 tarihinde savcılıkta verdiğim ifademde de ve daha 
sonraki beyanlarımda da belirttiğim üzere 7 Nisan 97 tarihli toplantıya katılmadığım gibi bu 
konuda ne yazılı nede şifai bir emir almadım. Bu konuda 45 gün evvel Genel Kurmay 
Başkanlığı’na talepte bulundum. Eğer ben bu toplantılara katıldı isem katıldığıma dair imzalı 
katılım belgeleri ve bunların tebliğ tebellüğ belgesinin tarafıma yollanması ancak henüz 
cevap alamadım. 

Yukarda bahsettiğim belgelerden benim 7 Nisan 97 tarihli toplantıya katılmadığım 
açıkça anlaşılmaktadır. Yine söylediğim iddia edilen sözlerde tarafıma ait değildir. Ben 
anılan konuşmaları yapmadım. Zaten konuşma askeri adaba uygun değildir. Bir orgeneralin 
huzurunda düzenlenen toplantıda konunun esas sorumluları orda iken başka bir kişi onun 
yapacağı görevleri söyleyemez. Örneğin söylediğim iddia edilen İKK dairesi kontrolünde 
yürütülmelidir. Psikolojik harekat ile  koordineli sözlerini İKK daire başkanı tümgeneral 



  

Fevzi Türkeri ile Psikolojik Harekat Daire Başkanı orda iken söylemem askeri teamüllere 
uygun bir davranış değildir. Aynı şekilde Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliği devreye 
sokulmalıdır ve basına hakimiyet sağlanmalıdır sözlerini de konunun esas sorumluları 
olan Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliği temsilcisi ve basın halk ile ilişkiler daire 
başkanı orda iken benim söylemem mümkün değildir. 850 kaymakamdan 535 i ele 
geçirilmiştir ifadesi tamamen ilgi ve bilgi alanımın dışındadır. Benim bu bilgiye ulaşmam 
mümkün değildir. Yapılacak incelemede bu bilginin daha önce yapılmış olan brifinglerden 
alınmış olduğu görülecektir. Ayrıca bu bilginin MİT tarafından bilinebilecek bir konu 
olduğunu düşünüyorum. İnsanlar istihbarat sözcüğünü duyunca yanlış bir algı oluşuyor ve 
psikolojik olarak hemen casus faaliyeti ile gizli bilgileri ele geçirme gibi bir  durum 
algılıyorlar. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir.

Benim komutanı olduğum istihbarat okul komutanlığı istihbarat toplamakla göreli 
bir makam değildir. Hatırladığım kadarı ile İstihbarat Okulunda 100 üzerinde kurs vardır. 
İstihbarat kursu. Böyle bir fonksiyonu izah edecek kabiliyeti de mevcut değildir. İstihbarat 
okulunun yegane görevi ve yeteneği gelen kursiyerlere öğretim ve eğitim faaliyeti vermektir. 
Kaldı ki mevcut konuşmalarda bir çok düplikasyon vardır. Aynı konular bir çok kişi 
tarafından tekrar edilmektedir. Ben bunların başka kaynaklardan alınıp  derlendiği 
kanaatindeyim. Her ne kadar bundan sonra arz edeceğim emir ve belgeler ile ilgili tarafıma 
yöneltilmiş bir suçlama yoksa da olayların daha net anlaşılabilmesi ve Batı Çalışma Grubuna 
hiçbir şekilde dahil olmadığımın idraki için bu konulara da açıklama getirmek istiyorum. 

4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu  oluşturulması konulu emir ek-10. Ben 
bu emri ve bu konularda hazırlanan diğer emir ve belgeleri soruşturma safhasında ve 
iddianame hazırlandıktan sonra gördüm ve bilgi sahibi oldum. 28 Şubat süreci olarak anılan 
süreç ile ilgili olarak daha önce basından takip ettiğim kadarı ile bilgi sahibiydim zaten 
bundan daha fazlası da benim ilgimi çekmemekteydi. Kaldı ki bu emrin dağıtım hanesinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Komutanlığı  bulunmamaktadır. Tarafıma da ve okula 
da bu emir gelmemiştir. Bu nedenle ben anılan emir ile ilgili hiçbir işlem yapmadım. 

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu  kurulması konulu emir ek-11. Ben söz 
konusu emirle ilgili ilk defa savcılıkta gördüm. Emrin dağıtım hanesine bakıldığında Türk 
Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Komutanlığına gönderilmediği anlaşılmaktadır. Dolayısı ile 
şahsıma herhangi bir emir verilmediği bu emir ile hiçbir ilgim ve bilgim olmadığından 
herhangi bir işlem de yapmadım.  

29 Nisan 1997 tarihli rapor sistemi konulu emir ek-12. Bu emir ile de bir ilgim 
olmayıp emrin dağıtım hanesinde Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Komutanlığı yer 
almamaktadır. Yani bu emir ne şahsıma nede Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul 
Komutanlığına gönderilmemiştir. Ben bu konu ile ilgili hiçbir görev ve çalışma yapmadım. 

6 Mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti konulu emir ek -13.  Söz konusu 
emrinde dağıtım hanesinde Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Komutanlığı yoktur. 
Dolayısı ile bu emir ne şahsıma nede komutanı olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat 
Okul Komutanlığına gelmedi. Bana da bu konuda hiç kimse ne yazılı nede sözlü hiçbir emir 
vermedi. Anılan emir ile bir ilgim olmadığı gibi herhangi bir görevim de çalışmamda 
olmamıştır. 

27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı isimli emir ek-14. Bu emrinde dağıtım 
hanesinde ve icra makamları bölümlerinde ne şahsımın nede Türk Silahlı Kuvvetleri 
İstihbarat Okul Komutanlığının adı bulunmamaktadır. Bana da bu konuda şifai veya yazılı 
olarak hiç kimse veya makam görev vermedi. Dolayısı ile bu konu ile ilgili de bir bilgim 
olmadığı gibi bir görev de almadım. 

Batı Çalışma Grubu  kriz masası kurulu ek-15 . Listeden görüleceği gibi bu listede 
ismin ve komutanı olduğum makamın ismi geçmemektedir. 

Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen isim listesi ek-16. Mevcut listede ismim ve 



  

komutanı olduğum ismi geçmemektedir. Dolayısı ile de Batı Çalışma Grubunda ne çalıştım 
nede herhangi bir göreve yapmadım. Zaten gerek rütbem itibari ile gerek makamım itibari ile 
benim bir daire başkanın kontrolünde olan Batı Çalışma Grubunda görev almam mümkün 
değildir. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. 

Batı Çalışma Grubu  kimlik kartı verilen listesi ek-17. Bu listede de ismim 
bulunmamaktadır. Dolayısı ile Batı Çalışma Grubu  çalışma bölgesine giriş için tarafıma 
kimlik belgesi verilmemiştir. 

Batı Çalışma Grubu  telefon rehberi ek-18. Anılan listede ismim bulunmamaktadır. 
Değişik tarihlerde yapılan Batı Çalışma Grubu  toplantıları ek 19. Yaklaşık 10 

değişik tarihte yapılan Batı Çalışma Grubu  toplantılarının hiç birinde ismim geçmemektedir. 
Zaten bu toplantılara katılmak içinde tarafıma herhangi bir emir verilmemiştir. 

Batı Çalışma Grubuna gelen ve giden evraklarda benim veya makamımın ismi 
geçmemektedir Ek 20. Batı Çalışma Grubuna gelen ve giden evrak analiz çizelgesine 
bakıldığında hiçbir yerde Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Komutanlığının yada 
şahsımın isminin geçmediği görülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul 
Komutanlığının hiçbir şekilde bu çalışmalarda ve kuruluşta yer almadığının bir göstergesidir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Komutanı olduğum dönemde ilk amirim olan 
Çetin Saner’e soru sorulması konusunda talebimi arz ediyorum. Ben Genel Kurmay istihbarat 
başkanlığına bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Komutanı olduğum dönemde 
Genel Kurmay İstihbarat Başkanı emekli korgeneral Çetin Saner idi kendisi ile cezaevinde 
karşılaştığımda benimde burada olmama çok şaşırdı. Bana senin burada ne işin var diye 
sordu. Bende katılmadığım ancak katıldığım iddia edilen 7 Nisan 97 tarihli toplantı nedeni ile 
tutuklandığımı söyleyince kendisi bana Batı Çalışma Grubuyla ilgili ne toplantılarına 
katılmam için nede görev almam için hiçbir emir vermediğini benim bu konular da hiçbir ilgi 
ve alakamın olmadığını belirtti. Bu itibar ile huzurda bulunan çetin Saner’e bu hususların 
sorulmasını talep ediyorum. 

Andıç Eylem Planı: Şemdin Sakık’dan alınan bilgilere göre Nisan 1998 de 
hazırlanan Andıç Eylem Planında görev yaptığım brifing verdiğim iddia edilmektedir. Bu 
iddialar tamamen asılsızdır. Ben 30 Ağustos 1997 tarihinde emekli oldum. Anıç Eylem 
Planı iddianameden ilk defa öğrendiğim kadarı ile 24 Nisan 1998 tarihinde hazırlanmıştır. 
Benim bu konuda bir görev almam veya çalışma yapmam zaman itibari ile fiziken 
imkansızdır. Zira bu plan hazırlandığında ben çok tan emekli olmuş ve sivil hayata 
başlamıştım. Kaldı ki eylem planın icra makamına bakıldığında Türk Silahlı Kuvvetleri 
İstihbarat Okul Komutanlığının yer almadığı görülmektedir. 

 Ben 30 Ağustos 1997 tarihinde emekli oldum. 1997 yılının büyük bölümünü ise 
yıllık izinde geçirdim. Ağustos ayında ise emeklilik hazırlılıklarına başladım ve veda 
ziyaretlerinde bulundum. İddianameden ve belgelerden anladığım kadarı ile Batı Çalışma 
Grubu faaliyetleri 14 Aralık 2010 yılına kadar devam etmiştir. Böylesine önemli ve uzun 
soluklu bir işte çok kısa bir süre sonra emekli olacak olan bir kişinin görevlendirilmesinin de 
akla ve mantığa aykırı olduğu kanaatindeyim. Bu hususu da bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Müştekileri etkileme : ben gerek sivil gerek askeri olan 481 müşteki ve mağdurdan 
hiç birini tanımam hiç biri ile irtibatım ilgim ve alakam yoktur. Müştekilerin beyanları 
incelendiğinde hiç birinin tarafıma yönelik bir ithamının olmadığı da görülecektir. Kaldı ki en 
son görev yaptığım Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Komutanlığından benim görev 
yaptığım dönemdi hiç kimsenin ilişiği kesilmemiştir. 

Hattızatında Batı Çalışma Grubu  mağdurlarından birinin de ben olduğumu 
huzurdaki dava dolayısı ile öğrendim. Bu faaliyetlerin gerçek mağdurlarının birinin de 
şahsım olduğumu anılan dava neticesinde öğrenmiş bulunmaktayım. Zirai ben emekli 
olduktan sonra hayatımı idame ettirebilmek ve hayata tekrar bağlanabilmek için sivil bir 
hastanede çalışmaya başladım. Belli bir süre sonra şahsıma Genel Kurmay tarafından 



  

OYAK’a bağlı Tukaş da yönetim kurulu üyeliği verildi. Ancak önce Oyak dan arandım ve 
Tukaş da ki yönetim kurulu üyeliğim iptal edildi. Daha sonra Ege ordu komutanlığından bir 
subay tarafından telefon ile arandım ve telefondaki subay üst komutanlık tarafından ordu 
evlerine girişimin yasaklandığını söyledi. Kendisine bu konuda yazılı bir emrin olup 
olmadığını sorduğumda bana yazılı bir emrin olmadığını söyledi. Halen benim ordu evlerine 
giriş yasağımın kaldırılıp kaldırılmadığını bilmiyorum. Bu konuda dönemin Genel Kurmay 
Başkanına bir cevap yazmıştım fakat bir cevap alamadım. Yine tahminen söylüyorum bundan 
4-5 yıl önce İstanbul Aksaray ordu evinde yeğenimin düğününü yapmak istedim. Annesi 
rahmetli olmuştu yardımcı olmak üzere başvurudan bir süre sonra, ordu evlerine girişimin 
yasak olduğu sebebi ile başvurumun red edildiği tarafıma bildirildi. Başka bir olay  tahminen 
2011 yılbaşı gecesi için İzmir konak ordu evinde düzenlenen eğlenceye ailem ile katılmak 
için 4 kişilik bilet aldım ancak ertesi gün İzmir ordu evinden arayan bir görevli bana ordu 
evlerini girişimin yasaklandığı için yılbaşı gecesi düzenlenecek eğlenceye katılmamın 
mümkün olmadığını ve biletleri iade etmemi söyledi. Görüldüğü gibi ben Türk Silahlı 
Kuvvetleri ne 35-40 yıl görev yaptıktan sonra bir ordu evine dahi girememekteyim. 
Özetleyecek olursak hiçbir ilgim ve alakam olmadığı halde tamamen Genel Kurmay 
karargahından ayrı karargahta görevli olmayan ve görevi sadece gelen kursiyerlerin öğretim 
ve eğitimi olan ben ne iddia edilen toplantılara katıldım nede hazırlanan emirlerden haberim 
oldu. Bu emirleri ilk defa savcılık ifademde gördüm. Bu emirler dolayısı ile 12 yıldır mağdur 
olmam bir yana bu konu ile ilgim olduğu iddiası ile sekiz buçuk aydır tutukluyum.Sonuç ve 
talep olarak yukarıda arz ettiğim ve resen göz önünde bulunacak talepler sebepler ile 
bihakkın yada uygun görülecek başkaca bir adli kontrol ile tahliyeme yapılacak yargılama 
sonucunda beratıma karar verilmesini saygılarım ile arz ve talep ederim."

"Batı Çalışma Grubu  bir suç örgütü müdür yoksa değil midir ?"
" Bu konu benim bilgi saham dışında olduğu için konunun detayını almadım. Batı 

Çalışma Grubu hattı zatında bütün çalışma grupları Türkiye Cumhuriyeti devletinin  bir 
refleksidir. Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık,Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği işin 
içinde, yani onlarda Batı Çalışma Grubuna benzer 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu 
kararlarının uygulaması için benzer kuruluşlar kurmuşlardır. Dolayısı ile benim şahsi 
kanaatim Batı Çalışma Grubu  yasal bir kuruluştur. Yani bunu bütün silahlı kuvvetleri 
mensupları bilir ve de kurmay subaylarının çalışma taktiğidir,karargahlarda bir çalışma 
şeklidir. Bu bir komite denir. Veya bir grup denir. Burada bir grup denmiş. Aynı şey 
başbakanlıkta var. Kazalara kadar kurulmuş hattızatında 40 kişi gösteriliyor ama bana göre 
işte 8-10 kişi içinde tamamen Genel Kurmay karargahında  bu işi takip edecek karargah 
çalışması olarak yapacak bir ünite ve bu ünitenin de tek başına bir yetkisi yok. Karargah 
çalışması içerisinde konuyu inceliyor hazırlık yapıyor, İç güvenlik harekat daire başkanına 
konuyu arz ediyor. Hazırlanan emir harekat başkanı koordinatörlüğünde Genel Kurmay 
İkinci Başkanı veya sayın Genel Kurmay Başkanı tarafından  Türk Silahlı Kuvvetleri ne 
yayınlanıyor. Tamamen legal hiyerarşik yapı ve emir komuta   sistemi içerisinde çalışan bir 
kuruluş. Benim şahsi kanaatim budur."

"Siz savunmanızda o süreçte emekli olduktan sonraki süreçte başınıza gelen bir 
mağduriyete atıf yaptınız ve o mağduriyetin size nasıl iletildiğini nasıl tebliğ edildiğine dair 
beyanatlarınız oldu. Şimdi sanık savunmalarının tamamı Batı Çalışma Grubu  işlemlerinin 
tamamen hukuka uygun ve yazılı bir şekilde arşiv kayıtlarına konulacak şekilde yapıldığın 
iddiaları var. Biz ise iddianamede hem de iddianame  klasör ekinde hem de daha öncede çok 
defa zikrettiğimiz Batı Çalışma Grubuna ait olan ama herhangi bir arşiv kaydı olmayıp bir 
onbaşı tarafından basına sızdırılan veya dönemin emniyet istihbarat daire başkanına 
sızdırılan belgeler söz konusu  şimdi sizin mağduriyetinizin oluş şekli orduevlerine alınmama 
yönündeki telefon ile bilgilendirmeler ve Batı Çalışma Grubunun illegal işlemleri evrakları 
birbirleri ile örtüşmektedir. Ama halbuki diğer sanıklar ise bu yapının işlemlerin tamamen 



  

hukuka uygun olduğunu evrak kayıtlarının olduğunu ve dolayısı ile bir suç unsurunun 
olmadığı yönünde savunmalarda bulundu. Siz bu çelişkiyi nasıl yorumlarsınız?"

"Bir açıklama yapacağım. Ancak tamamına cevap vermeyeceğim çünkü beni 
ilgilendirmiyor. Benim ile ilgili konu Genel Kurmay Başkanlığının bir tasarrufu olarak ben 
mütalaa ediyorum. Konunun öbür tarafı benim dışımda ve de sizin statünüzden dolayı ona 
cevap vermek istemiyorum."

"Siz 28 Şubat sürecinde kendinizi de mağdur olduğunuzu ifade ettiniz. Ordu 
evlerinize giremediğinizi Oyak dan çıkartıldığınızı. Sizinle benzer mağduriyetlerinden dolayı 
burada şikayetçi olan müşteki olan müdahale talep eden bir çok insan var. Aynı şekilde 
mağduriyet yaşadıklarını ileri sürüyorlar. Sizin mağduriyetinizin sebebi onlar ile benzer 
midir. Mağduriyetlerinizi sebebi nedir. "       

"Hepsine cevap vermeyeceğim. Sadece bir bölümüne bu Genel Kurmayın bir taktiri 
olarak düşünüyorum. Detayını da söylemek istemiyorum."

"Siz kaç senesinden bu yana ordu evlerine alınmıyorsunuz.?" Yanılmıyorsam 2000.
"2000 yılından beri ordu evlerine alınmamanızın nedeni ne? Beyanınızda Batı 

Çalışma Grubu faaliyetlerine dayandırdınız. Biraz önce de yanlış anlamadıysam Genel 
Kurmay Başkanlığı’nın tasarruflarına dayandırdınız. Eğer hala Batı Çalışma Grubunun 
faaliyetlerine dayandırıyorsanız ordu evlerine alınmamanızın nedeni olarak. Bunun ile ilgili 
hiç yazılı bir başvurunuz oldu mu? Nedenini öğrendiniz mi? Nerden kani oldunuz Batı 
Çalışma Grubu  faaliyetleri dolayısı ile ordu evlerinize alınmadığınıza ? "

" Bimdi ben Batı Çalışma Grubu  faaliyetleri olarak değil de, 28 Şubatta yayınlanan 
bir sürü emirler var. Ben onlara yorumladım. Bu konuda Genel Kurmay Başkanlığına mektup 
yazdım ancak cevap alamadım." 

83.C. SANIK REFİK ZEYTİNCİ MÜDAFİİ AV. ÇAĞATAY 
SAKAOĞLU'NUN SAVUNMASI

" Müvekkil ile ilgili soruşturmanın başlamasından yaklaşık iki yıl sonra müşteki 
Tamer Tatar'ın savcılığa sunduğu imzasız bilgisayar çıktısı şeklindeki 7 Nisan  97 tarihli 
toplantı tutanağı olduğu iddia olunun belgede isminin bulunması dolayısı ile soruşturmaya 
dahil edilmiş ve akabinde 14.02.2013 tarihinde tutuklanmıştır. Bu tarihe kadar yürütülen 
soruşturmada sizinde taktirinizde dosya çok kapsamlı bir dosya 500 klasöre yakın evrak ve 
ekler var. Bunların hiç birinde müvekkilin adı ismi makamı geçmemekte hiçbir suç isnat 
edilmemekte ancak bu evrak 7 Nisan 97 tarihli belgede adı geçtiği ve bu toplantıya katılarak 
birtakım ifadeler kullandığı belirtilmekte. Bunun üzerine tutuklandı. 

7 Nisan tarihli bu belgenin dışında bizim aleyhimize müvekkilin aleyhine 
herhangi bir delil bilgi belge yok yok. 7 Nisan tarihli belge ile ilgili şu ana kadar zaden sorgu 
ve savunmasını yapan tüm sanıklar ve müdafileri bunu ortaya koydu bu belgenin nasıl 
hazırlandığı nerde hazırlandığı kim tarafından hazırlandığı hiçbir şekilde belli değil. 

Genel Kurmay Başkanlığı’na yazı yazdık 7 Nisan tarihinde istihbarat okul 
komutanlığına ait makam aracı Genel Kurmay karargahına giriş yapmış mıdır 
yapmamışmıdır. Çünkü müvekkilim ısrarla katılmadığını ifade ediyor. Sayın Çetin Saner 
paşaya da onun sorulmasını isteyecektik zaten birinci amiri böyle bir emri verip vermediğine 
ilişkin karargaha giriş çıkış yapıp yapmadığı ile ilgili istihbarat okul komutanlığının makam 
aracının sorgulanmasını istedik ama o kayıtların tutulmadığını ve imha edildiğini  bize 
söylediler. Yani ortada bir belge var o belgenin ceza hukuku yargılaması açısından sağlığı 
sıhhati güvenilirliği nedir bu son derece tartışılır bir vaziyette biz buna karşı kendimizi 
masumiyetimiz ispat etmeye çalışıyoruz.

Bu belgenin gerçekliği Genel Kurmay Başkanlığı’nca doğrulanmamıştır ve verilen 
yazılarda evet  böyle bir belge var. Cevaplarda böyle bir belgenin olduğu ancak bu belgenin 



  

orijinal olup olmadığı yada tıpkı çekim olup olmadığının  belli olmadığı belirtilmiştir. 
Gerçek olduğu doğrulanamayan bu belge soruşturma dosyasına girmeden evvel dosyada 
BÇG ile ilgili bir çok resmi emir ve belge olmasına rağmen hiç birinde müvekkilin ismi veya 
komutanı olduğu makam bulunmadığından müvekkil yasa dışı olduğu iddia edilen BÇG ile 
bağdaştıracak hiçbir emare mevcut değildir.  

Bu toplantı ile ilgili müvekkilimde ifade etti. Ben dedi bu toplantıya katılmadım ve 
toplantıda söylediğim iddia edilen sözleri benim söylemiş olmam mümkün değildir. Çünkü 
tuğgeneral rütbesinde katılıyor bir sayın orgeneralin düzenlediği bir toplantı korgeneraller, 
tüm generaller var. Konu ile ilgili müvekkilimin söylediği iddia edilen konu ile ilgili daire 
başkanları orda ve müvekkilim bunları söylediği iddia ediliyor. Şimdi o konu ile ilgili mesele 
4 Nisan tarihinde bu toplantı ile ilgili yayınlanan emirde sayın Çevik Bir harekat daire 
başkanlığı bünyesinde bunu yapılması oluşturulmasını söylüyor. Emir yayınlıyor.  Bu emir 
üzerine benim müvekkilim toplantıya katılarak yani Genel Kurmay 2. başkanı olan 
orgeneral rütbesindeki paşanın emrinin üzerine benim müvekkilim toplantıya katıldığında 
güya diyorki istihbarat daire başkanlığı yada İKK bu konuda görev alsın İKK kontrolünde 
yürütülsün. Öyle bir şey mümkün müdür efendim. Akla, mantığa, hayatın olağan akışına, 
her şekilde aykırıdır. Yargıtay ceza genel kurulunun 28.09.2010 tarihli bir kararı var.  Bunu 
daha evvel tahliye talebi ile ilgili konuşmamızda kısaca vurgulamıştım şimdi dilekçem ekinde 
o karar da size vereceğim. Yargılama makamları suç isnadı nedeni ile oluşan uyuşmazlığı 
çözümlerken kendiliklerinden getirttikleri yada iddia ve savunma doğrultusuna sunulan 
belgelerin güvenilirliğini de denetlemek durumundadır. Güvenilirliğin denetlenebilmesi 
için belgenin aslının bu mümkün olmadığı taktirde ise aslına uygunluğunun yetkili makam ve 
kişilerce onanmış örnek yada kopyalarının dosyaya konulması gerekir. 

Şimdi belgenin orijinali elimizde yok. Gerçekliğinin ilgili makamlarca 
doğrulanmışlığı da yok çünkü Genel Kurmay Başkanlığı bu evrakın gerçek bir belge 
olduğunu doğrulayamadı. Verilen yazılarda gönderilen cevaplarda bu açıkça sabit dolayısı 
ile bu belge şimdi yani burada okuduğumuz ve ben az sonra ibraz edeceğim ceza genel 
kurulu kararına göre de delil niteliği taşımamaktadır. Delil niteliği taşımayan bir evrak 
yüzünden biz diğer bir çok sanık da bu konuda mağdur ve bizde sekiz buçuk ayı aşkın bir 
süredir bununla ilgili tutukluluğumuz devam etmekte. Yine bu belgenin mantık hatası ile 
ilgili müvekkilin başka bir kısım sanıklarında savunmalarında belirttiği üzere toplantı saati 
bir saat aslında bir saat bile değil belki. Çünkü sayın Çevik Bir’in daha sonrasında  başka bir 
görüşmesi var dolayısı ile salondan ayrılıp o görüşme yapacağı yere geçmesi lazım  45 
dakika yada bir saat diyelim 130 konu başlığı hakkında görüş bildirilmesinin maddeten 
imkansız olduğu zaten açıkça ortadadır. Anılan belge ile ilgili olarak bunlardan başka 
çelişkilerde mevcuttur. Zira belgenin başlık bölümündeki katılanlar listesi ile katılanların 
isimleri arasında tutarsızlık vardır. Başlık kısmındaki katılanlar bölümünde genel kurmay 
bağlı birlik statüsünde olan özel kuvvetler komutanlığı ayrıca ve açıkça belirtilmişken yine 
aynı  genel kurmay  bağlı birlik statüsünde olan ve müvekkilin komutanlığı olduğu  istihbarat 
okul komutanlığı ayrıca sayılmamıştır. Buna rağmen belgenin içeriğinde müvekkilin ismi 
geçmektedir. Bu durum belgenin sahteliğinin yanı sıra belgedeki  mevcut çelişkinin de 
göstergesidir. Şayet müvekkil bu toplantıya katılmış olsaydı makamını katılanlar başlığı 
altında açıkça ve ayrıca yazılması gerekirdi. 

7 Nisan tarihli toplantının haricinde bize  ithaf edilen 2 Temmuz tarihli Çarşamba 
günü genel kurmay genel sekreterliği koordinatörlüğünde İnönü salonunda genel kurmay 
2. başkanı, genel kurmay j başkanları, karargahta görevli genel   amiraller, genel kurmay 
adli müşaviri, genel kurmay genel sekreter vekili ve Batı Çalışma Grubunun katılımı ile 
yapılan özel takdime katıldığı iddiası burada sayılan hiçbir makamlar benim müvekkilimin 
görev yaptığı makamlar değildir. Burada sanırım bir hataya düşülmüş savcılık makamı 
tarafından genel kurmay karargahında görevli general, amiraller. Benim müvekkilim genel 



  

kurmay karargahında görevli değil efendim. Bağlı birlik olan istihbarat okul komutanlığı 
kirazlı dere mevkiinde ve genel kurmay karargahından 10 km falan uzakta dolayısı ile 
karargahta görevli general ve amirallerden biri değildir. Onun dışında sayılan diğer 
makamlardan hiç biri müvekkilim ile alakalı değildir. Dolayısı ile bu toplantıya müvekkilim 
katılmamıştır. Ama zannediyorum savcılık yanlış bir algılama nedeni ile karargahta görevli 
ve general amirallerden biri olarak  değerlendirdi için müvekkilimin  o toplantıya katıldığını 
düşünmüş olabilir diye değerlendiriyoruz. 

Diğer bir hadise 10 Haziran 97 tarihli irtica brifingine katıldığı iddiası, 
müvekkilim bunu açıkça söylemiştir efendim. O tarihte mesaj formunda var istihbarat okul 
komutanlığı yer alıyor mesaj formunda, ama bu çağrı müvekkilimin eline ulaşmamıştır. 
Dolayısı ile de bu toplantıya katılmamıştır. Hatta aynı gün öğleden önce bir toplantı işte bu 
generallere verilecek brifing, öğleden sonrada sivil unsurları verilen bir brifing var bu 
sivillere verilen brifing ile ilgili haberleri izleyerek o gün brifing düzenlendiğinden haberdar 
oluyor. Öncesi ile ilgili bir bilgisi yok. Mesaj formu eline ulaşmamış. Toplantıya da 
katılmamıştır. Velev ki atılmış olsa bile brifingi düzenleyenlerden değil hazırlayanlardan 
değil. Size üstleriniz amirleriniz bir emir gönderiyor şu saatte şu tarihte şurada ki toplantıya 
katılmanız diye. Siz ben  bu toplantıya katılmıyım katılmazmıyım işte niye katılayım toplantı 
içeriği neydi bunları sormak sorgulamak lüksüne sahip değilsiniz. Askeri hiyerarşi sistemi 
içerisinde bir emir gelmişse onu yaparsınız ha brifinge katıldı brifingin konusu suç içeriyor 
du bunu öncesinde bilemez bunu öncesinde bilemez zaten katılmamıştır. Velev ki katılmış 
olsa dahi esasına bakarsak iddianamede yer alan iddialar müvekkilim ile ilgili gerçek olsa 
bile 7 Nisan tarihli toplantıya ve sonraki toplantılara katılmış olsa bile müvekkilim bununla 
ilgili hiçbir görev almamış. Hiçbir faaliyet yürütmemiş. İcrai herhangi bir hareketi olmamış 
emrinde bulunan hiç kimseye herhangi bir talimat yada emir vermemiş, kendisine üst 
makamlarca herhangi bir emir görev veya talimat verilmemiş. 

 Müştekiler ile ilgili konulara zaten müvekkilim savunmasında yer verdi. 
Müştekilerin hiç biri doğrudan veya dolaylı olarak müvekkilin ismini yada komutanı 
bulunduğu makamı işaret ederek bir şikayette bulunmamışlar. 

Şemdin Sakık’ın ifadeleri yani 98 Nisan ayında gerçekleşen bir hadiseden 
bahsediyoruz müvekkil zaten ağustos 97 de emekli olmuş emekli olduktan sonrada zaten kızı 
üniversiteyi kazandığı için İzmir’e yerleştiğini açıkça ifade etti. Şimdi hem emekli hem 
İzmir’de yaşıyor. Burada bu tip faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor. Tamamen çelişkiler 
içeren bir durum. Kuvvetli suç şüphesi müvekkilim açısından ortadan kalktığı gerekçesi ile 
bihakkın tahliyesini ve beraatına karar verilmesini talep ediyorum."

84.A. Sanık  RUŞEN BOZKURT 15/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 302);

1996-2001 yılları arasında Genelkurmay Harekât Başkanlığı İç Güvenlik Harekât 
Dairesi (İGHD) Plan Şubede Plan ve Proje Subayı olarak çalıştığını,  

BÇG’nin koordinatörünün İGHD Başkanı Kenan DENİZ olduğunu, hem İGHD 
Başkanlığı görevini hem Başbakanlık Askeri Başdanışmanlık görevini hem de emirle BÇG 
koordinatörlüğü görevini yürüttüğünü, İGHD Başkanı ve BÇG koordinatörü olan Kenan 
DENİZ’e planlama, istatistik ve veri hazırlama, cari harekât bölümlerinin bağlı olduğunu, 
BÇG’nin kurulması ile istihbarat ve değerlendirme bölümünün de eklendiğini, bu eklenme ile 
BÇG’de J-1, J-3, J-4, J-5, J-6 başkanlıklarından çoğunluğu kurmay olmak üzere bir çok 
subayın görevlendirildiğini, BÇG’de görevlendirilen subayların çoğunun ikinci görev olarak 
BÇG’deki vazifelerine devam ettiklerini, kendi görevinde ise bir değişiklik olmadığını, 
kendisinin plan şubede PKK, sol ve irticai terör gruplarına karşı plan, proje, brifing, teklif 
hazırlama gibi vazifelerle iştigal ettiğini, Batı Çalışma Grubunda çalışan arkadaşlarının ise 



  

evrakın hazırlanması yönünde şekli olarak kendi görüşünü aldıklarını ve sorduklarını, 
BÇG’nin direktiflerin doğrultusunda kuvvet komutanlıklarının ve Jandarma Genel 

Komutanlığının İstihbarat Başkanlığının bilgi desteği vererek bu çalışmalara katıldıklarını, 
ayrıca askeri birlikler haricindeki diğer kamu kurumlarının da BÇG’de değerlendirmek üzere 
bilgi ve belgeler gönderdiğini, Batı Çalışma Grubunun İdris KORALP’in bulunduğu İGHD 
Plan Şubede faaliyet gösterdiğini,  

BÇG’deki bilgilerin bilgisayarlarda tutulduğunu, İGHD Plan Şubedeki görevinin çok 
fazla olması sebebiyle BÇG’de görev almadığını, BÇG’nin diğer J başkanlıklarından 
görevlendirilen subaylar tarafından yürütüldüğünü, 

BÇG’de çalışmak üzere Bahaddin ÇELİK ve Salih ERYİĞİT’in geldiklerini, 
BÇG telefon rehberindeki isimlerin bir döneme ait olduğunu, dönem dönem bir çok 

insanın görev yaptığını,  
İGHD Plan Şubede çalıştığı dönemde hep “İGHD.Pl.Ş.(3)” rumuzunu kullandığını, 

bunun da rütbeye göre belirlendiğini, (2) rumuzunu kullanan arkadaşını hatırlamadığını, 
27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında “İGHD.Pl.Ş.(2)” 

rumuzunun bulunduğunu, bu belgeyi bu sebeple kendisinin hazırlamadığını,  
 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin 

“İGHD.Pl.Ş.(2)” rumuzunu kullanan arkadaşı tarafından hazırlanmış olabileceğini,  
29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor sistemi konulu belgenin 

“İGHD.Pl.Ş.(3)” rumuzunu kullanan tarafından hazırlandığını, (3)’ü normalde çalıştığı 
sürede kendisinin kullandığını, belgeyi hazırladığını hatırlamadığını, ancak yazının ekindeki 
rapor sisteminin TSK’da kullanılan iç güvenlik durum raporlarına benzediğini, bu yazının 
kendisinin İGHD’de Harekât Şubede kullandığı formatın bire bir aynısı olduğunu, 
başlıklarının değişmiş olduğunu, dolayısıyla kendisine hazırlatılmış olabileceğini, 

 28 Şubat döneminde Genelkurmay Karargâhında basın temsilcilerine verilen 
brifingte görev aldığını, brifingin terör ile ilgili bölümünü Kenan DENİZ’in verdiğini, 
kendisinin de konuşmaya göre yansıların ekrana gelmesini sağladığını, 

 BÇG’nin Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinden 
faydalanmış olabileceğini, BÇG’de çalışanlar tarafından analiz ve değerlendirmelerin 
yapıldığını,

  Batı Çalışma Grubunda çalışanlara Kenan DENİZ tarafından takdir belgesi 
verildiğini,  CD5\Bcg\bornova\Kenan klasöründeki BCG TELREH.doc isimli Batı Çalışma 
Grubu telefon rehberi belgesinde bulunan telefon numarasını 1996-2001 yılları arasında 
kullandığını, İGHD’de çalışan bütün personelin kullandığı telefon rehberi olduğunu,  

BÇG Telefon rehberinde isimleri bulunan ve BÇG’de çalıştıkları belirtilenlerle ilgili 
olarak ifadesinde; Nazmi SOLMAZ’ın Harekât Şube Müdürü, Mehmet HAŞİMOĞLU’nun 
Harekât Şubenin Proje Subayı, Ünal AKBULUT, Faruk APAYDIN ve kendisinin proje 
subayı, Ziya BATUR’un Yüksel SÖNMEZ’in proje subayı, Hamza ÖZALTIN’ın Plan 
şubenin kayıt memuru, Ali Can TÜRK’ün Psikolojik harekât proje subayı, Sezai ÖKTE’nin 
PSK HRK Plan Subayı, Yahya K. YAKIŞKAN’ın Veri hazırlama ile görevli kendisinin sağ 
kolu olarak çalıştığını, Adem DEMİR’in de yardımcısı olduğunu, Bahaddin ÇELİK’in 
BÇG’de çalıştığını, Metin KEŞAP’ın lojistik subayı olduğunu kısa süreli BÇG’de çalıştığını, 
Salih ERYİĞİT’in İstihbarat Başkanlığından BÇG’ye geldiğini, Y.Cem ÖZARSLAN’ın 
Salih ERYİĞİT’in yanında BÇG’de çalıştığını, 

 CD5\Bcg\bornova\Kenan\Gir-Yet.doc isimli belgedeki BÇG Alanına giriş yetkisi 
verilen personel listesine ilişkin belge ile ilgili olarak ifadesinde; Tevfik ÖZKILIÇ ve 
Cihangir AKŞİT’in Personel Başkanlığında çalışıp bazen personel başkanlığına bilgi arzı için 
iç güvenlik durum raporunu almak için sabah erkenden geldiklerini, Bahaddin ÇELİK’in 
BÇG’de çalıştığını, Salih ERYİĞİT’in BÇG’de görev aldığını, Yahya Cem ÖZARSLAN, 
İdris KORALP, Şinasi ÇALIŞ, Metin KEŞAP, Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ, Ahmet 



  

DAĞCI’nın zaman zaman BÇG’nin odasına gelip çalıştıklarını, 
 CD5\Bcg\bornova\Ziya klasöründe GOREV.BL.doc isimli 4 sayfalık word 

belgesinde Batı Çalışma Grubu, Cari Harekât, Planlama, İstitastik ve Veri Hazırlama, 
İstihbarat ve Değerlendirme bölümlerinde çalışan personelle ilgili olarak ifadesinde; İdris 
KORALP’in kendisinin şube müdürü olduğunu, Ünal AKBULUT, Ziya BATUR, Yüksel 
SÖNMEZ ve kendisinin İGHD Plan subayı olarak çalıştıklarını, Bahaddin ÇELİK ve 
E.KÜRKÇÜ’nün de BÇG’de çalıştığını, Y.YAKIŞKAN’ın terörle ilgili veri hazırlamada 
çalıştığını, Adem DEMİR’in de terörle ilgili Yahya YAKIŞKAN’ın yanında çalıştığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.   

 
84.B. Sanık RUŞEN BOZKURT Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 07.11.2013 tarihli 32. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

"Savunmamı Genelkurmay Harekât Başkanlığı İç Güvenlik Harekât Daire 
Başkanlığı'ndaki kadro görevim, "Batı Rapor Sistemi" konulu evrak hakkındaki bilgilerim, 
Batı Rapor Sistemi evrakının adli süreci, İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı'ndaki brifing 
görevim, şahsıma verilen takdirnameler ve sonuç başlıkları altında arz edeceğim.

 1996-2001 yılları arasında atamalı personel olarak harekât İç Güvenlik Harekât 
Dairesi Plan Şubesi'nde Harekât Plan Subayı olarak görev yaptım. Rütbem Binbaşı idi, imza 
yetkim bulunmamaktaydı. Emir veren bir konumda çalışmadım emrimde asker ve sivil 
personel olmadı. Plan Şube'de en kıdemsiz Proje Subayı'ydım. Görev yaptığım beş yıllık süre 
içerisinde İç Güvenlik Harekât Dairesi üç kez konuş değişikliğine geçmesine rağmen 
kadroma tahsisli telefon olan 2561 nolu telefon numarası hiç değişmemiştir.

 1996-1999 yılları arasında İç Güvenlik Harekât Dairesi eksi iki kat olarak 
nitelendirilen Genelkurmay katında bulunmaktaydı. Burdaki konuş benim oturuş düzenimde 
bu üç yıl içerisinde herhangi bir değişiklik olmadı. 99 yılında İç Güvenlik Harekât Dairesi 
barakaya çıkarıldı, 2000 yılında da en son konuşlandığı beşinci kata yerleşti. Plan Şube'deki 
görev süremde "Plan 3" rumuzunu kullandım. Plan 3 rumuzu kıdemle ilgili bir durum 
değildir. Plan Şube'deki kadro teşkilatındaki sırayı göstermektedir. Ben bu göreve 
atandığımda plan3 rumuzlu kadrodaki personelin yerine yerini ve bu personelin görevlerini 
aldığım için bu rumuzu kullandım. İddianamenin 97 ve 98'inci sayfalarındaki "İş Bölümü" 
konulu evrakta ki bu evrakın 11 Şubat 1997 de oluşturulduğu, 30 Nisan 1997'de son kez 
kaydedildiği belirtilmektedir. Görevim burada Harekât Plan Subayı olarak ifade edilmektedir. 
10 Nisan 1997 tarihli kuruluş emrinde Batı Çalışma Grubu'nda görevlendirilen veya 
görevlendirilecek personellere Batı Çalışma Grubu Plan Subayı  olarak adlandırılmışlardır.

İddianamenin 221- 222. sayfalarındaki batı çalışma grubu telefon rehberi konulu 
belgede  de kullanılan ifadeler de benzer şekillerde düzenlenmiştir. benim görevim harekât 
plan subayı olarak ifade edilmektedir. İş Bölümü konulu bu evrakta şahsıma verilen, yazılan 
görevler kadro görevime benzerlik arzetmektedir ancak bu evrak bana tebliğ edilmemiştir. 
İlk kez sorgu esnasında gördüğümü ifade ettim. Bu evrakların Plan Şube'de atamalı personel 
olarak görev yaptığımı, Batı Çalışma Grubu kapsamında bir görevlendirmede yer almadığımı 
teyid ettiğini düşünüyorum. Atamalı olarak çalıştığım yerde kimlik kartı çıkarılması 
konusunda bir ilave yazı hazırlanmasını da anlayamadım.Bununla birlikte Şube Müdürü'm 
tarafından irtica ile mücadeleye yönelik  çalışmalar kapsamında Batı Çalışma Grubu 
konularında verilen münferit görevler için hazırlık çalışmalarını Proje Subayı'ndaki 
seviyesindeki hazırlık çalışmalarını yaptım. Bu hazırlıklar kadro görev tanımımda yer alan, 
yapmakla, yerine getirmekle yükümlü olduğum görevler içerisindeydi. Kadro görevlerim 
1994 tarihli MY 208-1 Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı yönergesinde 
belirtilmiştir. Bu yönergede İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı personelinin görevleri; 



  

yürürlülükteki kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve TÜMAS'ta belirtilen iç tehdide yönelik, 
iç güvenlik konuları ile ilgili teklifler hazırlamak, hükümetçe kabul edenler hakkında genel 
koordinasyon yapmak, iç güvenliğe ait her türlü brifing, basın bildirileri ve konuşma notları 
hazırlamak, bilgi taleplerine ve soru önergelerine cevaplar hazırlamak, Milli Güvenlik 
toplantılarına, iç güvenlik konularındaki hazırlıkları yapmak, Kuvvet Komutanıkları ve 
Jandarma Genel Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında özel rapor sistemleri 
geliştirmek ve yürürlüğe koymak ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri 
yapmaktır. 

Şimdi "Batı Rapor Sistemi" konulu evrak hakkında bildiklerimi ifade 
edeceğim.İfademin teyidi ve mahkemenizin bu konuda maddi gerçeğe ulaşabilmesi için bu 
evrakın  asıl dosya suretine ihtiyaç duyuyorum ki bizim dosya sureti dediğimiz asker olarak 
evrak üzerinde sıralı sicil amirlerin imzaları Şube Müdürü yani Şube Müdürü, Daire 
Başkanı, Harekât Başkanı evrakı imzalayan Genelkurmay İkinci Başkanı'nın ıslak imzası, 
Adli Müşavirlik Koordine imzası ve komuta katında bu evraka yapılan işlemler 
görülebilecektir. Buna da şu nedenle ihtiyaç duyuyorum, iddianamenin 249 ve 388'inci 
sayfalarında evraka ilişkin bazı tespitler yapılmıştır. İddianamenin 249. sayfasının son 
paragrafındaki tespitte Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi belgelerinin karşılaştırılmasını ki 
bu beş farklı belgeden söz edilmektedir burda, bu belge içeriklerinin tarih, sayı, konu ve 
gizlilik derecesi itibariyle aynen uyuştuğu, yazı içerisinde ise fotokopi çekiminden 
olabileceği değerlendirilen kısmen farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir denilmektedir.

 Yine iddianamenin 388'inci sayfasındaki rapor belgesi ise karşılaştırıldığında son 
paragraf hariç metnin aynı olduğu görülmektedir, denilmektedir. İddia makamının bu 
tespitleri ve aradan geçen 16 yıllık süre dikkate alındığında dosya suretinin gösterilmesine 
ilişkin talebimin makul bir şüphe ve gerekçeye dayandığını düşünüyorum.

Bu evrak hazırlığına dahil olduğumu Savcılık makamındaki ifademde de 
belirtmiştim. Bu hazırlık görevi bana sicil amirim Plan Şube Müdürü tarafından sözlü 
olarak emredilmişti. Bu evrak üzerinde ilgi olarak belirtilen 10 ve 16 Nisan tarihli emirler 
benden önce huzurunuzda ifade veren Şube Müdürü, Daire Başkanı, Harekât Başkanı ve 
Genelkurmay İkinci Başkanı tarafından da doğru olduğu kabul edilmektedir. Kadro görevim 
ve görevlerim biraz önce açıkladığım Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında iç tehdide yönelik özel rapor sistemleri 
kurmak ve işletmek ve Şube Müdürü'nün verdiği diğer görevleri yerine getirmek görevim 
dikkate alındığında bu hazırlığı yerine getirmeye memur ve mecbur olduğumu burada 
huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Emir Genelkurmay İkinci Başkanı emir ekleri ise Plan 
Şube Müdürü tarafından imzalanmıştır. Görev ve makam itibarıyla imza yetkimin 
olmadığını belirtmiştim. Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Çetin Doğan'ın 
Mahkemeniz huzurunda da teyid ettiği şekilde bizzat kendisi tarafından yazılan 10 Nisan 
1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına ilişkin emrin 8. maddesindeki 15 Nisan 
1997'den itibaren rapor sistemi işletilmeye başlanacaktır. Veritabanı oluşturmak maksadıyla 
gönderilecek ilk raporlarda sorumluluk bölgeleri dahilinde faaliyet gösteren bütün irticai 
örgütler hakkındaki mevcut bilgi ve belgeler Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilecektir." 
talimatı doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Tamamlayıcı bir emir niteliğindedir ki söz konusu bu emrin 10 Nisan tarihli bu 
emrin 5. maddesinde istenen bu bilgilerin ilgili ve yetkili siyasi kademelerin uygun ve yasal 
platformlarda bilgilendirilmesi açıkça ifade edilerek bu bilgilerin ne maksatla talep edildiği 
beyan edildiği görülmektedir. Bu noktada iki hususun altını çizmek ve vurgulamak istiyorum, 
birincisi; istenen bilgilerin Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilecek ifadesi, ikinci ise 
istenen bu bilgilerin ilgili ve yetkili siyasi kademelerin uygun ve yasal platformların 
bilgilendirilmesinin sağlanacağı hususudur. Çünkü bu iki hususun iddianamedeki 
tespitlerle bu emir esasları doğrultusunda nasıl uygulandığına ilişkin ayrıntılı bir 



  

bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Bu evrak hazırlandığında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 
28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu'nda verdiği irticai faaliyetlerin halihazır durumu 
konulu brifing içeriği, 406 sayılı Milli Güvenlik Kararları Milli Güvenlik Kurulu Kararları, 
bu kararlardan ikinci üç ve dördüncü, altıncı, onbirinci, onüçüncü ve onsekizinci maddeleri 
1992 tarihli Başbakan imzalı Bakanlar Kurulu onaylı Milli Güvenlik Siyaseti belgesindeki 
irticai iç tehdit bölümü ki söz konusu belgeye irticai iç tehdit dokümanı ilk kez 1972 yılında 
yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Raporu'nun sayfa 920 ve 934'üncü maddelerinde 
açıklanmaktadır. Yine sözkonusu bu evrakı 1995 tarihli Başbakan imzalı ve Bakanlar Kurulu 
onaylı Türkiye Milli Askeri Stratejisi dokümanındaki irticai faaliyetler bölümü yine İç İşleri 
Bakanlığı'nın 28 Mart 1997 genelgelerinin bilgi, rapor, yasal işlem yapma talepleri de 
incelenerek irticai yapılanmalar ve irticai örgütler hakkındaki bilgilerin 15 Mayıs 1997 
tarihine kadar Genelkurmay Başkanı'na gönderilmesi Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığı'ndan üstlenmiştir. 

Bu noktada o dönemdeki devletin ve hükümetin tehdit algılamasını ortaya 
koyacağını düşündüğüm 28 Mart 1997 tarihli İç İşleri Bakanı Meral Akşener imzalı İç İşleri 
Bakanlığı genelgesinden kelime değiştirmeden aynen okuyorum; Komşu ülkelerin bazılarının 
zaman zaman ülkemizde rejim aleyhtarı faaliyet, tutum ve davranış içine girmek suretiyle 
ülkemizi çağdışı bir rejime itme gayretleri de inkar edilemez bir gerçektir. Bu ülkeler destek 
ile diğer yandan daha uzun vadede de bazı  tarikat ve grupları kontrol etmek suretiyle 
yönlendirmektedirler. Bu yönlendirmeyi yaparlarken parasal harcamalardan çekinmemekte 
ve masum vatandaşlarımızı farkına varmadıkları istikametlere götürmektedirler. Yukarıdaki 
belirtilen etkileri altında bazı aşırı dinci kesimlerin ülkemizde mezhep ayrılıklarını 
körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara ve milletimizin düşmanca kamplara 
ayrılmasına yol açması ihtimalinin de mevcut olması olaya ayrı bir boyut kazandırmaktadır. 
bazı terörist sol örgütler ile bölücü terör örgütü PKK liderlerinin de aynı şekilde diğer 
mezheplerdeki vatandaşlarımızı körükledikleri bir diğer gerçektir. Demokrasinin 
nimetlerinden faydalanarak demokrasiyi rafa kaldırmayı hedef alan her türlü ayrılıkçı 
politika izleyen bölücü örgütler ile kökü dışarda radikal dinci gruplara karşı devletimiz ve 
demokrasimiz kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği yasaların sağladığı 
hukuk düzeni içinde savunmak durumundadır. Mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle 
toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol 
açacak tehlikeli faaliyetler üzerinde istihbarat faaliyetleri artırılacaktır.Söz konusu genelge 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Raporu'nun sayfa 1118 ve 1128 sayfalarındadır.Bu genelge 
orijinali 32 sayfadır ve 16 sayfalık bir eylem faaliyet programını ihtiva etmektedir. İç İşleri 
Bakanlığı genelgesinde söz edilen bazı ülkeler 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik 
Kurulu'nun toplantısı gündeminde irticai faaliyetler başlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı 
tarafından yapılan takdimde ismen tek tek belirtilmektedir. Bu bilgi Cumhurbaşkanlığı arşivi 
dolap no 91704, fihrist no 22357-297'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raporunda 
gönderilen 1034'üncü sayfada yer almaktadır.

Yine bu bağlamda hangi tarikatların aşırı dinci radikal gruplara ve irticai 
yapılanmalara destek verdiği konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Raporu'nun 1010,1024 ve 
1035'inci sayfalarında söz konusu takdimde ifade edilmektedir. Bu genel açıklamayı 
müteakip evrak hakkında bilgilendirmeme devam ediyorum.

 Evrakta rapor formatları ve rapor içerisindeki ifadeler iç güvenlik harekâtının 
terör PKK silahlı ve yıkıcı silahlı sol örgütler olaylarında kullanılan rapor ve raporların 
birebir aynısıdır, içerisinde kelime değişikliği yapılmamıştır. İddianamenin 280 ve 286'ncı 
sayfaları arasındaki tutanaklar incelendiğinde Jandarma Genel Komutanlığı'nca Batı Olay 
Bildirim Raporları'nın Asayiş Daire Terör Olayları Şube'den gönderilmiş olduğu 
görülmektedir. Bu raporların gönderilmesi için kullanılan yönerge Genelkurmay Başkanlığı 
Rapor Katalog Yönergesi'dir, MY-227/1'dir. Yönergeye yapılan atıf emrin ilgi b'sinde açıkça 



  

belirtilmiştir. Rapor formatlarındaki raporların gönderme şekli, raporları gönderecek 
makamlar ile alacak makamlarda hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Raporların amaç maddeleri 
birebir yönerge ifadesidir çünkü yönerge rapor yönergesi Genelkurmay Başkanı imzalıdır, 
değişik bir prosedüre bağlıdır, bu yönerge değişikliği yürürlüğe girmeden değişiklik 
yapmadan uygulamak ve bu konuda emir yayınlamak mümkün değildir. Dikkati çekildiği 
gibi söz konusu raporların gönderecek ve alacak makamların da Harp Akademileri 
Komutanlığı'nda ifadeleri aynen muhafaza edilmiştir. Yine raporu tanzim eden komutanlıklar 
raporu bilgi için birbirlerine göndereceklerdir ifadesi de rapor formatında aynen muhafaza 
edildiği görülmektedir. Raporlar Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmiştir, iddia edildiği 
gibi İç Güvenlik Harekât Dairesi, Batı Çalışma Grubu'na gönderilmemiştir ki 
iddianamenin 293'üncü sayfasında raporların Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildiği Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı'nca gönderilen raporların Genelkurmay Harekât ve Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığı'na gönderilmiş olduğunun görüldüğü tespitine yer verilmektedir.

 Bu tespit bile raporların iddia makamının belirtildiği gibi Batı Çalışma Grubu'yla 
değil sayfa 1300'de Genelkurmay Mesaj Haberleşme Kuralları trafiği esaslarında 
Genelkurmay'da işlem gördüğünü ortaya koymaktadır. Raporlar muhabere elektronik bilgi 
sistem J Başkanlığı'na bağlı mesaj haber merkezinde kayda alınmış, bu merkez tarafından 
İstihbarat ve Harekât Başkanlıkları'na gönderilmiştir. Rapor Sistemi evrakı özünde ve 
öncelikle Milli Güvenlik Kurulu üyesi Genelkurmay Başkanı'nı bilgilendirmeye yöneliktir. 
Bu durum iddianamenin 581 ve 622'nci sayfalarında  "Batı Çalışma Grubu Çalışma Şekli" 
konulu evraklarda irticai faaliyetleri takip edebilmek için bir rapor sistemi kurulmuştur. 
Rapor edilen bilgiler Batı Çalışma Grubu tarafından değerlendirilmekte suç teşkil edenler 
gereğinin yapılması için ilgili makamlara ve yargıya intikal ettirilmektedir. Batı Çalışma 
Grubu'na intikal eden tüm bilgiler ve yapılan işlemler Genelkurmay Başkanı'na arz edilir 
emirleri alınmaktadır şeklinde, ifade edilmektedir.

 Bu ifade 10 Nisan 1997 tarihli emrin ki bu emir raporlaşma evrakının ilgi-a'sıdır, 
5'inci maddesindeki ilgili ve yetkili siyasi kademelerin uygun ve yasal platformda 
bilgilendirilmesini sağlanmasını talimatının bir sonucudur. Ayrıca alınan tüm bilgiler ve 
yapılan işlemler Genelkurmay Başkanı'na arz edilip emirleri alınmaktadır denilmektedir. 
Genelkurmay Başkanı'na yapılan bu arz ve bilgilendirme faaliyetinin Salı günleri sabah saat 
10'da yapıldığı iddianamenin sayfa 104, sayfa 105, sayfa 576'ncı sayfalarında Batı Çalışma 
Grubu faaliyet şekli ve toplantılı başlıklı evraklarda açıklanmaktadır.

 Yine iddiaanmenin 128. sayfasında yer alan eylem planı konulu evrakın 17'nci 
numaralı  "17G" nolu faaliyetinde ise irticaya müzahir olan gizli ve aleni olarak laik devlet 
düzenini hedef alanlara ve yapılanmalara ilişkin olarak tespit edilen hususlardan yasalarımıza 
göre suç teşkil edenler için adli ve idari kovuşturma açılması görevi Adli Müşavirliğe 
verilmiştir. Bu ifade dahi raporlaşma sonucu elde edilen bilgilerin ne şekilde kullanıldığını 
çok açık bir şekilde açıklamaktadır. Benzer ifadeler iddianamenin 119'uncu sayfasındaki Batı 
Harekât Konsepti suretinin 1AB maddesinde de benzer şekillerde yer almaktadır. Yine bu 
bağlamda iddianamenin 137'nci sayfasında iddianamenin 562'nci 563'üncü ve 575'inci 
sayfalarında Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin analizi konulu evraklarda evraklarda ki bu 
evraklar 17 Nisan 1997 ve 17 Eylül 1998 tarihi arasındaki icra edilen faaliyetleri 
kapsamaktadır. Başta bu evraklarda başta Başbakanlık olmak üzere Adalet, İç İşleri, Milli 
Eğitim Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi devlet 
kurumları ile yargılamaya konu olan dönemde resmi yazışma kanallarından 742 adet 
karşılıklı yazışma yapıldığı tespitine yer verilmektedir. İddiaanamenin 104'üncü sayfasında 
Başbakanlık Uygulamayı Takip Koordinasyon Kurulu toplantıları ve "Batı Çalışma Grubu 
Çalışmaları" konulu evrakta Batı Çalışma Grubu tarafından yapılan tespitler ve elde edilen 
bilgilerin Başbakan müsteşar Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı'na iletilme iletilmesi hususu 



  

anlatılmaktadır. Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi Raporu'nun 1136 ve 1137'nci 
sayfalarında Refahyol İktidarı döneminde de bu görevde bulunan sayın Başbakan Müsteşar 
Yardımcısı Ömer Kayır'ın verdiği ifadede birebir örtüşmektedir. Sayın Ömer Kayır bu 
kapsamda Başbakanlık olarak yaptıkları yazışmaların Başbakanlık arşivinde bulunduğunu 
belirtmektedir. Yine iddianamenin 578'inci sayfasında ve 579'uncu sayfalarında "Batı 
Çalışma Grubu Faaliyetleri" konulu evrakta Başbakanlık Uygulamayı Takip Koordinasyon 
Kurulu'na 380 adet konu iletildiği belirtilmektedir. Raporlaşmanın esası irticai faaliyetlere 
yönelik bilgilerin devlet kurumları arasındaki paylaşımıdır ki 29 Nisan tarihli raporlaşma 
evrakı içerisinde siyasi parti, siyasi parti faaliyeti, siyasi parti yöneticileri, şirket, meslek 
kuruluşu, siyasi parti üyeleri, sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek, kamu görevlisine ilişkin 
hiçbir bilgi talebi yer almamaktadır. Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı'ndan istenilen bilgi konuşmanın başında arz ettiğim ve İç İşleri Bakanlığı 
Genelgesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı raporunda değerlendirme çerçevesinde irticai örgüt ve 
faaliyetlere yöneliktir.

  Aslında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Batı Olay Bildirim Raporu kapsamında 
Batı Çalışma Grubu veya o kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildiği bilgi aynı 
zamanda ilgili genelgeler kapsamında İç İşleri Bakanlığı'na gönderilen bilgilerin birebir 
aynısıdır. Evrak eklerindeki raporların amacının iç tehdit ve irticai faaliyetlerin tespiti ve 
önlenmesi, bertaraf edilmesi olduğu açıkça ifade edilmiştir. 

Evrakta atıf yapılan 677, 2596 ve 5816 sayılı kanunların halen yürürlükte olduğunu 
da bilgilerinize sunuyorum. Söz konusu evrakın, raporlaşma sistemi evrakının, resmi 
yazışma usul ve esaslarında Genelkurmay Başkanlığı'nca da dağıtımının yapıldığı Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca gönderilmiş olduğu iddianamenin sayfa 
279, sayfa 281 ve 288'inci sayfalarında Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı'nca gönderilen tutanaklar teyid etmektedir. Evrak karargâh içinde bilgi için 
Genelkurmay Adli Müşavirliği'ne ve karargâh dışında Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği'ne gönderilmiştir. 

Şimdi bu evrakın Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderilmesi 
konusunda da bir kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. Başbakanlık Uygulamayı Takip 
Koordinasyon Merkezi 55'inci hükümet zamanında faaliyete geçmeden önce 54'üncü 
hükümet zamanında yani Refahyol iktidarı döneminde de sürekli izleme merkezi adı altında 
18 Mayıs 1997'de çalışmaya başlamıştır. Bu sürekli izleme merkezi Başbakan Müsteşarı 
başkanlığında Devlet Personel Başkanı ve ilgili bakanlıkların müsteşarı başkanlığında 
toplantılar yapmaktadır ve bu yaptıkları toplantılar Türkiye Büyük Millet Meclisi raporunda 
belirtildiği gibi her ayın 25'inde Başbakanlık müsteşarlığı tarafından Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği'ne gönderilmektedir. Bunun gerekçesi de 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu 
kararının uygulama, takip ve sorumluluğunun Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne 
verilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak bana emredilen bu evrak hazırlığının gerek Milli Güvenlik Siyaseti 
belgesi, Türkiye Milli Askeri Stratejik Dokümanı ve 406 sayılı Milli Güvenlik Kararlarında 
ifade edilen irtica iç tehditine yönelik konu kapsamında olması, gerek evraka uygulanan idari 
mevzuat yani Genelkurmay Başkanlığı çalışma ve yazışma usul esaslarına, prosedürüne tam 
uyum adli müşavirlik koordinesi, sıralı sicil amirlerinin ve yetkili amiri tarafından 
imzalanması, askeri kadro görevinde yazılan Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı ile iç tehdite yönelik özel rapor sistemleri kurmak ve işletmek maddesi ile 
tamamen uyumlu olması kısaca esas ve şekil itibariyle verilen emrin bende kanuna aykırı 
olduğu ve de özellikle atılı suça meşnet mesnet teşkil edebilecek suç unsurları taşıdığı 
yönünde en küçük bir şüphe oluşturmadığını bilgisini tüm samimiyetiyle huzurunuzda 
paylaşmak ve özellikle ifade etmek isterim. Bu özel raporlama sistemi tamamen tehdidin 
özüne yöneliktir.



  

 Adli Müşavirlik koordinasyonu bu evraklara mahsus bir durum değildir. 
Genelkurmay çalışma prensibi bir çalışma kültürüdür. Biz İç Güvenlik Harekât Daire 
Başkanlığı'nda yaptığımız yazışmaların neredeyse tamamını Adli Müşavirlik makamıyla 
koordine etmekteydik.

 İddianamenin 289'uncu sayfasında 25 sıra nolu evrak ki bu evrakın tarihi 30 Ekim 
1997'dir, harekât 34 29 397 İç Güvenlik Harekât Daire Plan3 595 sayı ve Batı Rapor Sistemi 
ile ilgili bilgi akışı konulu bir mesaj emrine yer verilmektedir. 

Ben de iddianamenin bu bölümünde görünce hatırladım bu mesajı. Bu mesaj 
emrinde Batı Rapor Sistemi bilgi akışında azalma olduğu ve gerekli olayların titizlikle takip 
edilmesi içerikli bir emir yayınlanmıştır. 30 Ekim 1997 tarihinde farklı bir hükümet, 55'inci 
hükümet görev başındadır. Genelkurmay Harekât Başkanı Çetin Doğan gitmiş, Genelkurmay 
Harekât Başkanı'na Korgeneral sayın Oktar Ataman gelmiş, İç Güvenlik Harekât Daire İç 
Güvenlik Plan Şube Müdürü görevden ayrılmış, yerine yeni bir İç Güvenlik Harekât Şube 
Müdürü gelmiştir. Bu evrakı hatırlıyorum. Yine iddianamenin 289'uncu sayfasında 27 sıra 
nolu bir evrak bulunmaktadır. Evrakın tarihi 2 Eylül 2009'dur. Harekât 7130, 151 İç Güvenlik 
Harekât Dairesi Plan Şube 3 sayılı bir mesaj emri görülmektedir. Mesaj emrinin konusu 
rapor sistemiyle ilgili meydana gelen olayların zamanında Genelkurmay Başkanlığı'na haber 
verilmediğine ilişkin tekit mesajıdır. Yukarıda arz ettiğim 30 Ekim 1997 ve 2 Eylül 2009 
tarihli mesajlar ve rapor sistemi evrakının atılı suça mesnet teşkil edecek şekilde söz konusu 
hükümete yönelik bir faaliyet olmadığı çok açık bir şekilde ortadadır.

 İddianamenin 279. sayfasında Batı Olay Bildirim Raporlarının Jandarma Genel 
Komutanlığı'nca 2009 yılında da Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildiği, yine iddianamenin 
302. sayfasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca en son raporlama tarihinin 31.12.2000 
olduğu tespitine yer verilmiştir. İddianamedeki bu ifade ve tespitlerden bu raporlaşmanın 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı gizli genelge ile 406 sayılı Milli Güvenlik 
Kararlarıyla irtica ile mücadeleye yönelik genelge, direktif, eylem planı, yönerge, talimat ve 
olurların yürürlükten kaldırıldığı 14 Aralık 2010 tarihinden itibaren Genelkurmay 
Başkanlığı'nca da  sonlandırıldığı anlaşılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Raporu sayfa 1137. Biraz önce arz ettiğim 14 Aralık 
2010 sayılı söz konusu genelge ve eklerine bakıldığında kaldırılan yönerge, talimat, eylem 
planı ve diğer birimlerce yayınlanan genelgelerin ağırlıklı olarak 1997 ve 2007 yılları 
arasında olduğu görülmektedir. Yine kaldırılan genelgeler arasındaki bazı genelgelerin 
tarihini 1968 bazısının 1975 ve bazısının da 1993 tarihli olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 
kaldırılan genelge sayısı 71'dir. Söz konusu genelge ve eklerinin bir suretini makamınıza arz 
ediyorum.

 Kaldı ki ben bu evrakın uygulamasından kaynaklı icrai sorumluluk getiren hiçbir 
faaliyet içerisinde de görevlendirilmedim. Bu konuda adımın yazılı olduğu ve adımın geçtiği 
hiçbir iddia edilen hiçbir belge bulunmamaktadır. Mahkemeniz huzurunda ifade veren Plan 
Şube Müdürü'm gelen bu tür raporlama işlemlerin Batı Çalışma Grubu'na geçici olarak 
görevlendirilen personel tarafından yapıldığını da belirtmiştir ki ben bu ifademi hem 
poliste hem de Savcılıkta verdiğim ifadede aynen buna benzer ifadelerle yaklaşık 19 ay 
önce de tekrarlamıştım. 

Bu noktada Batı Çalışma Grubu'nda Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak çalışan 
ve bu konuda yaptığı yazışmaları hatırlayan Mehmet Özbek ki 1285'inci sayfasındaki 
ifadesinde iddia makamınca sorulan soruya karşılık olarak Ruşen Bozkurt'un Plan Şube'de 
görevli olduğunu, Batı Çalışma Grubu'nda görevli olup olmadığını bilmediğini ifade etmiştir, 
son derece normaldir. Biz Plan Şube'de verilen Plan Şube Müdürü ve Plan Şube Müdürleri 
tarafından münferit görevleri yerine getirdik. Raporla ilgili ve diğer günlük faaliyetlerle 
ilgili çalışmaların hiçbirisinde görevlendirilmedim. 

 Belirtildiği gibi yoğun bir mesai içerisinde Batı Çalışma Grubu'nda çalışmadım. 



  

Zaman zaman Plan Şube Müdürleri tarafından kadro görevlerime uygun olarak münferit 
görevleri yerine getirdim bunu da inkar etmiyorum. İcrai nitelikteki yazışma ve yine icrai 
nitelikteki hiçbir toplantı içerisinde yer almadım icrai nitelikte yazışma ve toplantıları 
yaptığını ve bu toplantılara katıldıklarını ve çalıştıklarını kendi beyanlarında ifade eden 
mesai arkadaşlarımın tamamı halen tutuksuz yargılanmaktadır. 

Bir kaç cümle ile rapor sistemi evrakının adli yargılama sürecine ilişkin de bilgi 
vermek istiyorum. Evrak 1997 yılında Deniz Kuvvetleri Askeri Mahkemesi'nde ve Devlet 
Güvenlik Mahkemesi'nde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalara da dava konusu olmuştur. 
Genelkurmay Başkanlığı o tarihte gönderdiği resmi bir yazı ile söz konusu evrakın resmi bir 
evrak olduğunu kabul etmiş ve söz konusu evrakları Mahkemelere de bunu resmi bir yazıyla 
bildirilmiştir bildirmiştir ki bu durum iddia makamının bilgisi dahilindedir. Evrakın kanuna 
aykırı bir hususu ihtiva etmediği, yasallığı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce de tescil 
edilmiştir. Diğer yandan Mayıs 1997 ayı başında bu belgenin sızdırılmış olması nedeniyle 
ben de soruşturmaya tabi tutuldum Genelkurmay Harekât Başkanı'nca hakkımda resmi bilgi 
ve belgenin sızdırılması şüphesiyle tahkikat yapıldı. Yapılan bu tahkikat hakkında Plan Şube 
Müdürü'm ve İdari İşlem Astsubayı bilgi sahibidir. Jandarma Genel Komutanlığı Personel 
Başkanlığı'nın da bu konuda bilgisi vardır.

 Sonuç olarak konusu açıkça suç teşkil etmeyen içerisinde 1997 yılında 
yürürlükteki olan Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre de suç unsurları taşımadığı 
Mahkemelerce tescil edilen ve kadro görevimde tanımda yazılı hazırlık görevini yerine 
getirmeye memur ve mecbur olduğumu bir kez daha tekrarlıyorum ve bu emrin icrasına 
ilişkin hiçbir faaliyette de bulunmadığım ek klasördeki delillerde sabittir. Şahsıma bu 
nedenle yapılan suçlamayı ve de atılı suçu kabul etmiyorum.

 İfademin bu bölümünde İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı'ndaki brifing 
hazırlama görevimle ilgili bilgi vermek istiyorum. Savcılık makamında Genelkurmay 
Karargâhı'nda basın mensuplarına terörle mücadele konusunda verilen brifingte görev 
aldığımı ifade etmiştim. Brifingin konusu terörle mücadele, brifingi veren Daire Başkanı 
Tuğgeneral Kenan Deniz'di. Brifing gizlilik gizlilik dereceleri ihtiva etmeyen, tasnif dışı 
bilgilerle hazırlanmıştı. Kıbrıs ve Yunan Sorunları konulu brifing başlarken salondan 
ayrıldım. Genelkurmay Karargâhı'nda görev yaptığım yaklaşık beş yıl içerisinde terörle 
mücadele konusunda 50 civarında brifing hazırladım buna benzer basına yönelik konularda 
brifing hazırlığı yaptım ve bazılarında bulundum ki bu bazı bu basın mensupları Amerika 
Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve hatta o tarihte PKK Terör Örgütü'ne 
Yunanistan'ın sağladığı destek de dikkate alındığında Yunanlı gazeteci mensuplarına hem 
Genelkurmay Karargâhı'nda hem de Dış İşleri Bakanlığı'nda davet üzerine Dış İşleri 
İstihbarat Dairesi'nin basın mensubuyla yapmış olduğu görüşmelerde buna benzer sunumları 
yaptık, bazılarına ben de katıldım. Bu ifadelerimle bu brifinge özel bir anlam yüklemediğimi 
rutin görevlerimden olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Brifingte ana tema teröristle silahlı 
mücadeleye devam ederken terörizmle silahlı mücadele kapsamında Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu Bölgeleri'nde eş zamanlı olarak sosyo ve ekonomik tedbirlerin gecikmesi 
gecikmeksizin hayata geçirilmesi ile ilgiliydi. Bu ana temanın, takdimin gizli gizlilik dereceli 
bilgilerle hazırlanmış çok kapsamlı çalışmalarını 1996 Kasım ayı sonunda terörle mücadele 
yüksek kurulunda 1996 Aralık Yüksek Askeri YAŞ Toplantısında rahmetli sayın Başbakan 
Erbakan'a ve Bakanlar Kurulu'na üyelerine verilmişti ve verilen bu brifinglerin çok olumlu 
bulunduğunu hatırlıyorum.

 Biz İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı'nda irtica konusunda bize brifing 
hazırlama ve sunum görevi verilmemiştir. O tarihte bu brifingler İstihbarat Başkanlığı'nca 
yapılmıştır ancak iddianamenin 323'üncü sayfasında Mayıs 1997'de verildiği belirtilen "Terör 
ve İrtica Ne Durumdadır?" konulu brifinglerin İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı'nda 
terör ne durumdadır konusunda çalışma hazırlandığını hatırlıyorum.



  

 Şimdi takdirname ile ilgili bilgi vereceğim. Kollukta ve Savcılıktaki ifademde bana 
gösterilen takdirnamelerin asıllarının özlük dosyamda olabileceğini ve Jandarma Genel 
Komutanlığı'ndan istenmesini belirtmiştim. Bu takdirnamelerin hiçbirisi şahsıma verilmiş 
özel takdir niteliğinde değildir. Takdirname metninin aynısının kendisine verildiği  üç Veri 
Hazırlama Kontrol İşletmeni Sivil Memur hakkında ise Savcılık makamınca takipsizlik kararı 
verilmiştir. Şahsımın takdirname sayısındaki görece fazlalık nedeninin takdirname veren 
personelin sıralı sicil amirlerimin olması, o dönemde kurs, görev gibi nedenlerle karargâhtaki 
görevimden ayrılmamış olmam bu kapsamda görev başında personele yılda iki kez 
takdirname verilmesinin, sicil döneminin değerlendirilmesiyle ilgili olduğunu bilginize 
sunarım. Özetle şahsıma verilmiş diğer takdirname verilen personelden ayıracak nitelikte 
özel bir takdirname almadım ve öyle bir takdirname bulunmamaktadır. Sonuç olarak 
askerlikte mutlak itaat esastır. 

 Şube Müdürü ve Şube Müdürlerinin verdiği görev çerçevesinde bana yaptırılan bu 
hazırlık görevlerinin askeri kadro görevi kapsamında olup içeriğinde hiçbir suç unsuru 
taşımadığı Mahkeme kararlarıyla da tescil edilmiştir. İcrai nitelikte bu çalışmaların 
hiçbirinde de bana görev verilmedi. 

 İrtica ile ilgili çalışmalarım mesai içerisinde Şube Müdürleri'nin verdiği 
münferit görev hazırlıkları ve  komuta katına bilgi arzlarıyla sınırlı kalmıştır, bunu da 
kabul ediyorum.

 Kitabı yazdıktan kısa bir süre sonra vefat eden sayın Mehmet Ali Birand'ın 28 Şubat 
kitabının 255. sayfasından bir alıntı yapmak istiyorum. Bu konuşma metni Anadolu Ajansı 
arşivinde ve bir çok gazetede yer almaktadır. "Allah'a şükürler olsun Türkiye'miz demokrasi 
ile yönetilen bir ülkedir. Demokrasilerin en güzel anlarından birini yaşıyoruz. Ülke 
hepimizindir. O sebepten dolayı ülkemize iktidar partisi olarak, muhalefet partisi olarak 
hizmet arasında bir fark yoktur. İnşallah hem iktidar hem muhalefet partisi olarak ülkemiz 
için hep beraber canımızla başımızla çalışacağız." Bu konuşma, iddia makamınca iskat 
edildiği belirtilen sayın Erbakan tarafından 30 haziran 1997 tarihinde yeni görevini Başbakan 
sayın Mesut Yılmaz'a devrederken Başbakanlık konutunda yapmıştır. Beratımı talep ederim.

" 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulmasına ilişkin emrin ekinde 
Batı Çalışma Grubu teşkilat yapısını gösteren şemada Batı Çalışma Grubu istatistik ve veri 
hazırlama bölümünden bahsediliyor. Bu bölüm İç Güvenlik Haraket dairesindeki bölümle 
isim olarak kısmen benziyor birbirine birisi veri toplama ve analiz şubesi siz dediniz ki 
terörle ilgili verileri toplar analiz eder bununla 10 Nisan 97 tarihli emrin ekinde yer alan 
teşkilat şemasında yer alan istatistik ve veri hazırlama bölümü arasında bir irtibat var 
mıdır? Ve Yahya Kemal Yakışkan hangisinde çalışmıştır?

“Yahya Kemal Yakışkan veri hazırlamayla görevli benim sağ kolum olarak  çalıştı 
terörle ilgili bilgileri verdi törer istatistik uzmanı Adem Demir de  yardımcısı.Biz rutin 
işlemlerimizi yetiştiremediğimiz için BÇG diğer başkanlıklarından  görevlendirilen subaylar 
tarafından yürütüldü. Bu teşkilat şemasında gösterilen arzu edilen  durumdur; gerçekte bu 
kadar subay görevlendirmemiş olduğunu biliyorum.Ben 1996 ve 2001 yılları arasında iç 
güvenlik haraket dairesi plan şubede görev yaptım  Ahmet Dağcı  arkadaşımız batı çalışma 
grubu kapsamında görevlendirilen arkadaşlarımızdan bir tanesi o tarih de  bilgisayar 
kullanıyordu ben Ağustos 2001 yılında ayrılırken de söz konusu  arkadaşımızı orda zaman 
zaman bilgisayarının başında çalışırken görüyordum. Ertuğrul Gazi Batı çalışma grubu 
kapsamında geçici olarak kendisi görevlendirilmiştir ve kapıdan girişte biraz önce Faruk 
Alpaydın’ın ayrıldığı dediğim yerde oturmuştu ancak benle çalışması birlikte çalışmamızın 
ana konusu o tarihte icra edilen çekiç harakatıyla ilgili olarak askeri ateşelere verilen iki yada 
üç günde bir tekrarlanan brifinglerin fiilen İngilizce dilene çevirme ve takdim edenlerin 
yanında bulunmakla görevlendirildi benim Ertuğul Gazi Özkürkçü‘yle çalışma kapsamında 
yaptığım çalışma budur."



  

"Biz çalışmalara adli müşavirlikle birlikte koordine ediyorduk dediniz daha önce 
savunmasını veren adli müşavir sanıkta demişti ki  biz sadece müşavirlik yaparız bize sorulur 
cevap veririz  biz herhangi bir işe ,işleyişe karışmayız demişti bu çelişkiyi gidermek için 
soruyorum doğrusu hangisi"

"10 Nisan tarihli kuruluş emrinde ki görevlendirmede plan şubenin altında planlama 
bölümünün altında adli müşavirlik temsilcisi görünmektedir ve bu emirde adli müşavirlik 
makamına gereği için yayınlanmıştır. Bizim Genel Kurmay çalışma kültüründe adli 
müşavirlikte yakın koordinasyonumuz çalıştığımız sürece devam etmiştir. "

" Ruşen bey şimdi siz plan subayı olduğunuzdan dolayı ve Batı çalışma grubu 
içerisinde faaliyette bulunduğunuzdan dolayı sormak istiyorum şimdi o dönemin deniz 
kuvvetleri komutanı Güven Erkaya ,Taner … ile bir söyleşi gerçekleştirmiş ve bu söyleşide 
kayıt altına alınarak yapılmıştır. Dolayısıyla yazarın yani söyleşiyi yapan kişinin ifadesine 
göre bu söyleşi 18 kasetlik bir söyleşi; şimdi orda dönemin deniz kuvvetleri komutanı Güven 
Erkaya diyor ki ; biz 28 Şubat 1997 tarihli Milli güvenlik kurulu kararına daha önce taslak 
halinde hazırladığımızı ve milli güvenlik kurulundan sonra da düzelterek imza açtıklarını 
söylüyor siz bu taslak metni oluşmasında herhangi bir katkıda bulundunuz mu ?"

"Sayın rahmetli deniz kuvvetleri komutanı yapmış olduğu konuşmanın nasıl hesabını 
verelim."

"Aynı söyleşide Güven Erkaya diyor ki Sincan’ da tankları yürüten komutanların 
ismini zikrediyor bu komutanların kendisi o dönemin kara kuvvetleri komutanı Hikmet 
Köksal ve Genel Kurmay ikinci başkanı Komutanı Çevik  Bir olduğunu zikrediyor. Çevik 
Bir savunmasında da tankların Sincan ‘da yürütülmesi konusunda  kendisinin herhangi bir 
bilgisinin olmadığını söyledi siz karargahı çok iyi bilen bir subay ve o grubun içerisinde 
faaliyet yürüten bir subay olarak  sormak istiyorum; bu ifade olgunlaştırma noktasında sizin 
veya bir başka subayın katkısı olup olmadığı noktasında görüşünüzü almak istiyorum."

"Bu konuda herhangi bir bilgim yoktur." 
"Görevinizle ilgili olduğunuzdan dolayı sormak istiyorum şimdi o dönemlerde gerek 

Batı eylem planında gerekse Batı harakat konsepti temalarında dindar kesimin 
itibarsızlaştırma yönünde basının kullanılması yönünde temalar söz konusu o temalara 
karşılık olarak o dönmede siz de hatırlarsınız bir çok basın yayın organlarında ve görsel 
medyada üfürükçü hoca, Fadime Şahin, Ali Kalkancı gibi insanlar televizyonlara çıkartılarak 
  dindar kesimin dini değerlerini aşağılama yönelik yayınlar yaptığına şahit olduk bu 
yayınların oluşmasında sizin herhangi bir katkınız oldu mu veya bu yayınların oluşmasında 
katkısı olduğuna inandığınız insanlar var mı." Bilgim yok.

"Ben Muhittin Erdal Şenel  savunmamda da açıkça  belirttim bizim adli müşavirlik 
olarak koordine olarak edilmemiz iki şekilde mümkündür  bir ;yazılı mütala istenir cevap 
veriririz iki ; koordine paratesi atarız. Rapor  sistemi bize bilgi için gönderildiği söyleniyor 
gereği için değil peki siz kiminle koordine ettiniz koordine ettik derken"

"O tarihteki görev yapan Yarbay Oran Avcıoğlu ve adli müşavirimizle koordine 
edildiğini hatırlıyorum."

"Dün Cengiz beyin savunmasında da Cengiz bey dedi ki o tarihte dört tane 
bilgisayar var dedi üçünde sivil memur oturur birisinde de üsteğmen Ahmet Dağcı oturur 
dedi müvekkilim Ahmet Dağcı o tarihte bilgisayar subayı obi subayı deniyor. Bugünkü gibi 
yaygın değil dolayısıyla bilgisayarda bir arıza  olduğu vakit kimsenin yaptığı bir şey yok bu 
konuda eğitimli kimselerin gelmesi isteniyor işte bu kapsamda Ahmet Dağcı ‘nın Batı 
Çalışma grubundaki konumunu tekrar sormak istiyorum yani orda bu Ahmet Dağcı ‘yı 
bilgisayarlar dışında herhangi bir iş yaparken gördünüz mü? "

"Ben Ahmet Dağcı‘yı bilgisayarın  başında çalışırken görürdüm. O da proje 
subayıydı ben de proje subayıyım."

" Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28 Şubat dönemini raporunda değerlendirme ve 



  

sonuç bölümünü size sormak istiyorum ;  Sizin bakış açını bakımından  sormak isterim bir 
uygulamayı takip izleme komisyonu sivil hükümet bünyesinde kuruluyor ancak bununla ilgili 
hazırlanacak rapor Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliğine sunulur deniyor. Burada da bu 
rapordaki tespitlerin yanında o dönem oluşturulan korku ortamı ile sivil insiyatifin bu şekilde 
bir uygulamaya gitmek durumunda kaldığı yani Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliğine 
bu konuda  bilgi vermek zorunda kendisini hissettiği bir sonuç çıkıyor ortaya sizin bu konuda 
değerlendirmeniz nasıl olacaktır merak ediyorum?"

"Söz konusu raporun 1191. sayfasındaki bir cümleyi okumak istiyorum ki sorulan 
soru benim çok üzerinde yeni binbaşı olmuş bir kurmay subayının üzerinde bir soru olmasına 
rağmen yine meclis raporunu okuduğum için bizim tarafından nasıl göründüğünü anlatmak 
için okuyorum. 28 Şubat ‘ın emir komuta zinciri içerisindeki gerçekleştirdiği bu süreçte 
anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Kurulunun görevlendirilmiş olması yüzünden 
anayasal  anlamda herhangi bir meşruiyet sorunu olmadığı ayrıca alınan kararların 
altında askerlerle birlikte seçilmişlerin imzasının bulunması ve bu imzaların süngü zoruyla 
atılmamış olması da önemli bir unsur olduğu belirtilmiştir. Raporun 1191. sayfasıdır benim 
binbaşı seviyesinde bildiğim ve söylüyebileceğim bu kadardır. "

84.C. SANIK RUŞEN BOZKURT VE ÜNAL AKBULUT MÜDAFİİ AV. 
COŞKUN ÖZBUDAK'IN SAVUNMASI

"Müvekkillerim kendi savunmalarını yaptılar ben salt bu savunmalara ilave 
yapmayacağım.  İddianamede suç tüm sanıklar hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini 
cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek olarak nitelendirilmiştir. Suç tarihi ise 54. 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kurulduğu 8 Temmuz 1996 tarihi ve sonrası olarak ucu 
açık ve dava açma tarihini de kapsar nitelikte belirtilmiştir. 

Bu iki veriden çıkan mantıksal sonuca göre atılı suç halen işlenmeye devam 
edilmektedir. Soruşturma kapsamında Batı Çalışma grubu ile fiili ve hukuki irtibatı tespit 
edilip delillerle ortaya konan asker veya sivil şahıslar hakkında iddianame düzenlenmeye 
devam edilecektir. Hukuk devleti ve adil yargılanma hakkı ilkeleri uyarınca soruşturma 
kapsamında tutuklu şüphelilerin bulunması nedeniyle ana yapılanması tüm yöneticilerle tespit 
edilen Batı Çalışma grubu ve bu grupla irtibatı tespit edilene şüpheliler hakkında kamu davası 
açılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır denilerek bu çıkarımız teyid edilmiştir iddia makamı 
bu süreyi duruşmalar sırasında 2009 yılı ile sınırlamıştır. 

İddianamenin son sayfasında Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin istifası cebir ve 
şiddete yoluyla gerçekleştiğinden 765 sayılı TCK.nın 147. maddesinde düzenlenen suç 
tamamlanmıştır denilmektedir. Bir başka deyişle iddianame sadece başlangıcı belli olan suç 
tarihi itibariyle tamamlanmamış halen de devam etmekte olduğuna vurgu yapılan bir iddia ile 
başlamakta fakat 54. hükümetin cebir ve şiddet yoluyla istifası gerçekleştirilerek suçun 
tamamlandığı iddiası ile bitirilmektedir.

 İddianamede uygulanması talep edilen kanun 01.06.2005 tarihinden önce yürürlükte 
bulunan 765 sayılı TCK'dır. Bu husus bu aşamaya kadar henüz yeterce tartışılmamıştır. Tüm 
bu saptamalardan çıkan sonuca göre iddianame kendi içerisinde tutarsız ve karışıktır ancak 
bize göre bu tutarsızlık ve karışıklık dosyadaki bilgi ve belge eksikliğinden ileri 
gelmemektedir. Zira iddianameye göre suçlamaya konu eylemlerden TSK değil BÇG 
sorumludur bir başka ifade ile suçlu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki  BÇG cuntasıdır. Bu 
cuntanın kuruluş tarihi saptanamamıştır. Ancak BÇG 8 Temmuz 1996 tarihinden önce de 
mevcuttur. Hatta 54. hükümetin istifasından sonra da bu davadaki sanıkların büyük 
çoğunluğu  emekli olmasına rağmen en azından 2010 yılına kadar varlığını ve faaliyetlerini 
devam ettirmiştir. 

Nitekim iddianamenin 1309. sayfasında sonuç olarak yapılan soruşturma ve toplanan 



  

delillere göre dönemin Genel Kurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanlığının bilgisi dahilinde Genel Kurmay ikinci  başkanı Çevik Bir ile  Genel Kurmay 
karargahı ve bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerin fikir ve eylem birliği içinde 
Türk Silahlı kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma 
Grubunda görevli bulunan suç tarihinde muvazzaf askeri personel ile Batı Çalışma grubu 
temel belgelerinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir ve şiddet yoluyla 
devirmek suçuna iştirak ettiği bellenen askeri personel ve YÖK personelinin 765 sayılı TCK 
nın 64 maddesi aracılığıyla 147 maddesinde düzenlenen suçu işledikleri kanaatine ulaşılmış 
şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmiştir denilmektedir. Ancak dönemin Genel Kurmay 
Başkanının bir numaralı sanık yapılması gariptir ayrıca başta Genel Kurmay ikinci başkanı , 
Kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile  Genel Kurmay karargahındaki hemen 
bütün generaller de sanık durumundadırlar.  Böyle bir  manzaradan emir komuta zincirini 
ortadan kaldıran Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında bir cunta 
yapılanması çıkarmak çok genel bir ifade ile hayatın olağan akışını terstir. İddianamenin 
aksine ortada bir cunta yapılanması yoktur bu iddiamıza kanıt olarak tüm sanıkların Genel 
Kurmay başkanlığı hiyararşik yapısı içerisindeki yerini gösteren tabloyu dosyaya sunmuştuk. 
Esasen bu iddianame TSK nın yasal kurulsal yapısı ve komuta kademesini irtica ile mücadele 
etmiş olmakla suçlamaktadır. Çünkü o dönemde Türkiye Cumhuriyeti devleti için öncelikli 
tehdit olan irtica bugün adeta zenginlik olarak kabul görmektedir.

 Bakınız Ahmet Davutoğlu’nun  TRT 1 televizyonunda yayınlanan “enine boyuna “ 
adlı programdaki beyanları kanaatimizce iddianamede ki karışıklığın bir diğer  nedeni de 
iddianamenin Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonu raporunun kötü 
bir kopyası olmasıdır. Komisyon raporunda 28 Şubat’ın emir komuta zinciri içerisinde 
gerçekleştirildiği ve bu süreçte anayasal bir kurum olan MGK‘nın kullanılmış olması 
yüzünden anayasal anlamda herhangi bir meşruiyet sorunu olmadığı ve ayrıca alınan 
kararların altında askerlerle birlikte seçilmişlerin imzasının olması ve bu imzaların süngü 
zoruyla atılmamış olması da önemli bir unsur olduğu belirtilmiştir. Ancak raporda BÇG için 
aynı meşruiyet kabul edilmemiştir. 

Raporun 28 Şubat sürecinde kullanılan araçlar yöntemler başlıklı  bölümünde BÇG 
nin 28 Şubat sürecinde tüm kişi ve kurumlar üzerinde sistematik bir baskı kurabilmek için ilk 
defa Ocak 1997 ayında Deniz kuvvetleri bünyesinde yasa dışı bir oluşum olarak kurulduğu 
ifade edilmiştir. BÇG nin Genel Kurmay bünyesine nasıl ithal edildiği açıklanmamakla 
birlikte süreçte fişleme, sahte rapor ve maniplasyonlar vasıtasıyla on binlerce kişinin hayatını 
karartan bir zulüm makinesine dönüştüğü vurgulanmıştır. Yine 28 Şubat sürecinin devlet ve 
toplum üzerindeki yansılamaları başlığı altında da komuta kademesi tarafından 28 Şubat 
1997 tarihli MGK karalanmasının uygulanmasının takibi amacıyla BÇG ve Mayıs 1997 de 
Genel Kurmay ikinci başkanın imzası ile kabul edilen Batı Harakat konsepti çerçevesinde 
TSK personeline ve diğer bazı kişilere yönelik aileleri de dahil olmak üzere örtülü bir tespit 
ve fişleme operasyonuna girişildiği bu operasyonun kendisi veya eşi dindar mütedeyin olarak 
görülen personelin öncelikle fişlenmesi çeşitli yollarla taciz edilmesi ve böylece istifa veya 
emekliye zorlanması ; kaderine razı olanların ise YAŞ kararları ile ilişiği kesilerek tasfiye 
edilmeleri şeklinde sonuçlandığı belirtilmiştir.

 İlgili kısımları çok kısaca özetlenen rapor suçlamaya konu eylemlerden TSK’ yı 
değil BÇG yi sorumlu tutmuştur.  Ancak komisyon dönemin Genel Kurmay başkanını ve TSK 
nın kurumsal yapısını dışarıda tutarak kendi içinde tutarlı davranmıştır. Rapordaki mantığı 
esas alan iddianame ise hem dönemin Genel Kurmay başkanını bir numaralı sanık yapmış 
hem de Genel Kurmay Başkanlığını kurumsal yapısını ve emir komuta zincirini ortadan 
kaldıran bir cunta  yapılanması üretmiştir.Sonuç olarak iddianameye göre TSK içinde 1990 
öncesinde kurulup 2010 lı yıllarda da varlığını devam ettiren böylece mevcut hükümet için 
dahi tehdit oluşturan bir cunta yapılanması vardır. Bu yasa dışı örgüt halen sanıklar 



  

tarafından yönetilmektedir. 54. hükümetin istifa ettirilmesi ile suçun bir kısmı 
tamamlanmıştır. Fakat bu tarih sonrasında da örgüt faaliyeti kapsamında suç işlenmeye 
devam edilmiş  dava tarihinde de devam edilmektedir. Sanıklar şimdilik hükümetin istifa 
ettirilmiş olmasından dolayı tamamlanmış bir suçtan yargılanmaktadırlar ancak bu yeterli 
değildir 2000 lerde 2010 larda birilerinin işlediği  iddia edilecek suçlardan da onlar sorumlu 
tutulmalıdır. Bir başka açıdan bakıldığında iddianame adeta 28 Şubat bin yıl sürer sözüne 
gönderme yapmaktadır. 

İddianamedeki bu vehamet esasen gücünü 3713 sayılı terörle mücadele kanundaki 
düzenlemenin ön yargıdan kaynaklı yanlış yorumundan almaktadır. 3713 sayılı kanuna göre 
cebir ve şiddet kullanarak baskı ,korkutma, yıldırma ,sindirme veya tehdit yöntemlerinden 
biriyle anayasada belirtilen cumhuriyet niteliklerini, siyasi hukuki sosyal ,laik,ekonomik 
düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak ,Türk 
devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zarara uğratmak 
veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış 
güvenliğini kamu düzenini veya genel sağlığını bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya 
kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemler terördür. Yukarıda belirtilen 
amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da bu amaçlar 
doğrultusunda diğerleriyle beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese 
dahi örgütlerin mensubu olan kişiler de terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç 
işleyenler terör suçlusudur. 

5237 sayılı TCK nın 302-307-309-311-312-313-314-315 ve 320 maddeleri ile 310. 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlar terör suçlarıdır cebir ve şiddet kullanarak baskı , 
korkutma ,yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle birinci maddede belirtilen amaçlara 
yönelik olarak suç işlemek üzere kurulan silahlı örgütler terör örgütüdür ve bildiğiniz gibi bu 
suçların yargılamaları 10. madde gereğince özel görevli mahkemelerde yapılmaktadır. Şimdi 
bu tüm bu yasal tasnif ve nitelendirmeler her çok failli suçtan örgüt silahlı örgüt ya da terör 
örgütü çıkartmak için yeterli değildir bir başka değişle tamamlanmış veya en azından 
teşebbüs aşamasında kalmış çok failli her suçta soyut olarak suç işlemek için kurulmuş bir 
örgütün varlığından söz edilemez böyle bir anlayış ancak niyet okumak şeklinde tezahür 
edilebilir. Öncelikle suç işlemek amacıyla örgüt suçundan bahsedebilmek için kanunlarda suç 
olarak tamamlanmış fiillerin işlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir örgütün teşekkülün varlığı 
gereklidir. Örgüt soyut bir birleşme olmayıp bünyesinde heyararşik bir yapının ast –üst 
ilişkisinin emir komuta zincirinin hakim olduğu yapılanmayı ifade eder. Suç, suç örgütünün 
varlığından söz edilebilmesi için belli bir amaç etrafında fiil birleşme yeterli ve devamlılık 
gereklidir ancak bu ayrımlar dahi sonuca ulaşmak için yeterli değildir. Keza kamu 
kurumlarının bünyesinde anayasa, kanun ve sair mevzuatla belirlenmiş olan yasal bir 
hiyerarşik ilişki mevcuttur. Bu itibarla kurum bünyesinde istihdam edilen kamu görevlileri 
arasında söz konusu hiyerarşiye uygun bir ilişki biçimi mevcut ise burada suç işlemek için 
oluşturulmuş bir örgütten söz edilemez bakınız” İzzet Özgenç suç örgütleri “ eğer bu kişiler 
arasında mevzuatta belirtilenin dışında bir hiyerarşik  yapılanma meydana gelmiş ise suç 
işlemek için bir örgütlenmeden söz edilebilir. Fakat bu yasal hiyerarşinin dışında bir ilişki 
varlığını kabulü için somut dayanak noktalarının bulunması gerekir. Bu itibarla bir kamu 
kurumunda yasal hiyerarşik yapının gereklerine uygun haraket edildiği sürece kamu 
görevlilerinin suç işlemek için örgüt kurduklarından söz edilemez. Görüldüğü üzere dosyada 
bulanan ve devletçe tayin edilen, teyit edilen tüm somut deliller anayasa ve kanunlarla 
belirlenmiş olan mevcut yasal hiyerarşik ilişki dolayısıyla TSK bünyesinde istihdam edilen 
kamu görevlisi sanıklar arasındaki yasal ve hiyerarşiye uygun faaliyetleri gösterirken 
savcılık makamı TSK içinde ancak hiyerarşik yapı  dışında oluşturulan ama kanıtları bir 
türlü ortaya konulamayan tamamen soyut bir terör örgütünün varlığını kabul edebilmiştir.

 TSK içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturulduğu iddia edilen bu örgüt 



  

iddia makamına göre  BÇG dir. Ancak ne tesadüf ki TSK ile BÇG örgütleri aynı kişilerden 
oluşmakta aynı kurumsal yapı içinde yer almakta ve aynı mevzuata dayanmaktadırlar hatta 
bu örgüt kuruluşunu suç oluşturduğu iddia edilen eylemlerini ve belgelerini 
Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, Mit, MGK, DGM, EGM başta olmak üzere tüm devlet 
kurumlarından paylaşmaktan da çekinmemiştir.

Ankara DGM Başsavcılığının 1997 / 285 – 177 karar numaralı takibat icrasına 
mahal olmadığı kararı bu kapsamdadır. Kararda Hasan Celal Güzel’in şikayet dilekçesinde 
bu davada da sanık olan Aydan Erol, Çetin Doğan,Çevik Bir ve Batı Çalışma grubunda 
faaliyet gösteren kişilerin anayasayı ilga ettiği iddiası vardır başsavcılık şikayetçinin delil 
olarak sunduğu belgelerin Türkiye’deki laik devlet düzenini yıkarak dini esaslara dayalı bir 
devlet düzeni kurmak amacına taşıyan siyasal islamın özellikle  son yıllarda kaydettiği aşama 
bunun sebepleri ve laiklik aleyhindeki irticai faaliyetlere karşı alınacak tedbirler konusunda 
tespitler yaptığı bu amaçla yapılacak bazı çalışmalarla ilgili talimatlar içerdiği görülmüştür 
dedikten sonra proreterya diktatörlüğü, faşizm gibi rejimi tehdit eden haraketlerin yanı sıra 
laik devlet düzenini tehdit eden irticai faaliyetlerin bölücü ihanet haraketi ile birlikte birinci 
öncelikli tehdit haline geldiği tespitini yapmış Batı Çalışma grubunun illegal bir yapılanma 
olmadığını varlığını ve amacının çok önceden kamuoyuna açıklandığını vurgulamış Batı 
Çalışma grubunun devletin anayasal düzenini yıkmak amacıyla değil tam tersine nitelikleri 
anayasanın ikinci maddesinde yazılı demokratik, laik , sosyal hukuk devletini korumak amacı 
ile çalışmalar yaptığı saptaması ile şikayet edilenler hakkında takipsizlik kararı vermiştir. 
Yapılan itiraz bilindiği üzerine İstanbul 4 nolu DGM reddedilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki;bu kararla değiştirilemez iki gerçeği ortaya koymaktadır.

 Birincisi Batı Çalışma grubu tamamen TSK içerisindeki hiyerarşik bağlantıya 
uygun olarak oluşturulmuştur. Bir başka ifade ile BÇG  emir komuta zincirinden bağımsız 
ve onun dışında illegal bir örgütlenme yani cunta değildir. İkincisi bu grubun faaliyetleri 
tamamen yasalar çerçevesinde ve yasalarla verilen görevlerin ifasından ibarettir.

 Bu gerçeklerden birincisi özellikle önemlidir. Zira hali hazırdaki görüntüye 
bakılarak BÇG nin sanki emekli orgeneral Çevik Bir yönteminde Genel Kurmay Başkanının 
ve onun amiri durumunda bulanan makamların iradesinden bağımsız illegal bir yapı olduğu 
izlenimi edinilebilir sürece konu emirlerin orgeneral Çevik Bir tarafından imzalanmış olması 
ve dönemin Genel Kurmay Başkanı Karadayı ve başbakan yardımcısı Çiller gibi en yetkili 
isimlerin soruşturma aşamasındaki tevil yollu beyanları da bu izlenimin edinilmesini 
kolaylaştırmaktadır. Oysa ayrıntılı bir araştırma ve soruşturmaya dayalı olan yukarıdaki yargı 
kararları BÇG'nin Genel Kurmay Başkanlığı emriyle teşkil edildiğini ve yasal dayanağının 
TSK nın yetki ve görevlerini belirleyen hukuki düzenlemeler olduğunu daha faaliyete başlama 
tarihlerinde tespit etmiş ve aklamıştır. Kesinleşmiş koğuşturmaya yer olmadığı kararının 
tespit ettiği ikinci husus bu grubun faaliyetlerin tamamen yasalar içerisinde ve yasalarla 
verilen görevin ifasından ibaret olduğu 15 ay boyunca soruşturma makamına 
anlatamadığımız bu hususları sayın mahkeme bir eksiklik olarak savcılığa bildirmiş ve 
gereğinin yapılmasını istemiştir. Bu kapsamda İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesinin 
2013/472 değ. iş sayılı kararından bu davaya bakan 13. Ağır ceza mahkemesince bahse konu 
kesinleşen takipsizlik kararı üzerine cumhuriyet savcısının yeni delillere dayanılarak aynı 
fiilden dolayı iddianame düzenlenmesi engellenmekte olduğu ve Cumhuriyet savcısının dava 
açabilmesi için daha önceki soruşturma üzerine verilen takipsizlik kararını inceleyip red 
kararı veren mahkemeden veya o mahkemenin yerine görev yapan mahkemeden karar 
alınması gerektiği dosyadaki bu usulü eksikliğinin yerine getirilmediği ilgili  mahkemeden 
karar alınmadan dava açıldığı saptaması yapılarak bu usulü eksikliğin giderilmesi amacıyla 
ilgili mahkemeden 173/6 uyarınca gerekli kararın alınması için talepte bulunmasının istendiği 
ve bir kısım evrakın gönderildiği tespit edilmiştir. İstanbul  12. Ağır ceza mahkemesinin 
2013/472 sayılı kararındaki bu beyanlar yeterince açıktır TMK 10. maddesi ile görevli ve 



  

yetkili Ankara Cumhuriyet başsavcılığının bu davayı açan iddianamesini de kapsayan 
2011/206 sayılı soruşturması CMK 173/6. maddesine aykırı olarak açılmış ve yürütülmüştür. 
CMK’ nın 173/6. maddesine ilişkin tüm uyarı ve taleplerimiz göz altına alma ve 
tutuklamaların başladığı 12 Nisan 2012 tarihinden beri göz ardı edilmiştir.  Dava açıldığında 
76 kişi tutuklu bulunmaktadır bir tutuklu albay Mehmet Haşimoğlu ise cezaevinde ölmüştür. 
Mahkemeye göre bu usulü eksiklik davanın her aşamasında tamamlanabilecek niteliktedir ve 
ancak 19 Temmuz 2013 tarihinde şeklen giderilebilmiştir.

 İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesinden alınan karar her şeyden önce yasal koşulları 
taşımamaktadır. Çünkü CMK 173/6. fıkrası davanın yürütülebilmesi için sonradan alınacak 
bir icazet den değil davanın açılabilmesi için en baştan alınacak bir karardan söz etmektedir. 
Bir başka deyişle kanunda bahsedilen karar bir dava açabilme şartıdır.

 İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesi 4.8.97 tarihli karara dayalı soruşturmada 
müşteki Hasan Celal Güzel’in  belirttiği TSK da mezhepçi yapılanmaya ilişkin etkin bir 
araştırma yapılmadı bunun için soruşturmaya devam kararı veriyorum derken iddia 
makamının sözcüsü yapılan soruşturma müşteki Hasan Celal Güzel’in başvurusu üzerine 
takipsizlikle sonuçlanan dosya üzerinden o takipsizlik kararı kaldırılarak yürütülmüş bir 
soruşturma değildir. Yüzlerce yeni dilekçeler ve deliller ele alınarak yapılan bir başka 
soruşturmadır diyor. Eğer durum iddia makamının dediği gibi ise yeni bir karar almaya 
neden gerek duyulmuştur. Gerçek şu ki 4.8.97 tarihli karara dayalı soruşturmada müşteki 
Hasan Celal Güzel’in belirttiği TSK daki mezhepçi yapılanmaya ilişkin etkin bir araştırma 
yapılmadı bunun için soruşturmaya devam kararı verin diye talepte bulunan da yapılan 
soruşturma müşteki Hasan Celal Güzel’in başvurusu üzerine takipsizle sonuçlanan karar ve o 
soruşturma değildir diyen de aynı iddia makamıdır. Yukarıda aynı ifadeleri İstanbul 12. Ağır 
ceza mahkemesinin gerekçesi olarak sunmamın nedeni mahkemenin İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığının 19 Temmuz 2013 tarih ve 472 değişik iş numaralı talep yazısındaki 
gerekçeleri aynen benimsemiş olmasıdır. Sonuç olarak İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesinin 
kararı sadece haksız tutuklamadan kaynaklı hak ihlallerini tescil eden bir delildir. bu karar ve 
Ankara 13. Ağır ceza mahkemesinin kabulü dahi yukarıda açıkladığımız Batı Çalışma 
grubunun tamamen TSK içindeki hiyerarşik bağlantıya uygun olarak oluşturulduğuna ilişkin 
kısımda yeni bir soruşturma ve yargılama yapılması için yeterli değildir. Çünkü atılı suç 
hakkında elde edilmiş yeni ve gerçek ve her türlü şüpheden uzak bir delil yoktur olamaz.

 Dava maddi gerçeklere ve somut olgulara değil;maddi gerçeklerin ve somut 
olguların yanlı değerlendirilmesine dayalıdır. Usulüne uygun bir araştırma ve soruşturma 
yapılmadan karara veren makam İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesidir mahkeme 
soruşturmaya devam kararının maddi gerçekten değil konjektürel değerlendirmelerden 
esinlenerek vermiştir.

 Varlığı ve gerçekliği inkar edilmeyen 4 Nisan 1997 ve 10 Nisan 1997 tarihli kuruluş 
emirlerine ve bu emirleri teyid eden sürece rağmen iddia makamı iddianamenin 6.2.2 Batı 
çalışma grubunun kurulması başlığı altında soruşturma kapsamında elde edilen delillerden 
Batı çalışma grubunun fiilen hangi tarihte faaliyete geçtiği tespit edilememiştir. Dönemin 
Genel Kurmay ikinci başkanı Çevik Bir imzalı 4 Nisan 97 tarihli çalışma grubu oluşturulması 
konulu belgede özetle irticanın oluşturulduğu, oluşturduğu tehdit açısından iç güvenliğin 
önüne geçtiği ve ülkenin bir numaralı sorunu haline geldiği bu maksatla Genel Kurmay 
harakat başkanlığı koordinatörlüğünde bir çalışma grubu oluşturulacağı bu çalışma grubunun 
diğer J başkanlıklarının uygun göreceği personel katılımı ile her gün toplanacağı ifade 
edilerek bu şekilde BÇG ilk defa  resmi bir belgede yer almıştır, deniliyor. Böylelikle 4 Nisan 
97 ve 10 Nisan 97 tarihli kuruluş emirlerine rağmen ve başka somut delillere ihtiyaç 
duyulmadan BÇG ‘nin fiilen daha önceden faaliyete geçtiği kabul edilmiştir. 

Genel Kurmay Başkanlığınca 8 Kasım 2012 tarihinde gönderilen Zırhlı birlikler okul 
ve eğitim tümen komutanlığına ait barış ceridesinde 3 Şubat 97 tarihinde 19:45 de Kara 



  

Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay başkanı Doğa Aktulga ,20:00 da EDOK komutanlığının 
şifahi emriyle kırmızı tabur akıncılar GSP bölgesinde, 4 Şubat 97 de saat 7:30 da tatbikat için 
harakat etmesi emri verildiği, 4 Şubat 97 de saat 7:30 da gösteri tatbikat taburu 
Etimesgut-Sincan-Yenikent –Akıncılar istikametinde 18 tank ,4 zırhlı muhabere aracı, 10 
zırhlı personel taşıyıcı, 5 tekerlekli araç, 8 subay, 11 astsubay,92 erbaş er toplam 111 ile GSP 
uygulaması tatbikatına çıkıldığı denildikten sonra 4 Şubat 97 tarihinde saat 17’ de kışlaya 
dönüldüğü belirtiliyor. İddia makamı bu cevaba da itibar etmemiş ve olayı Genel Kurmay 
ikinci  başkanı  Çevik Bir’ in bilgisi dahilinde Kara Kuvvetleri komutanı Hikmet Köskan ‘ın 
emri ve Kurmay başkanı Doğa Aktulga ve EDOK Komutanı İzettin İyigün’ün talimatları 
üzerine Ankara’ın ilçesi Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 Şubat 97 
tarihinde yürütülmesi olayının planlı bir tatbikat ve harakat olmayıp 3 Şubat 97 akşamı acilen 
bir talimat üzerine tanklar Sincan’ın en işlek caddesinde yürütülmüş ,basın yayın organlarına 
da haber verilmiştir. Manşetten verilen haberlerde tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin 
hükümete karşı askeri müdahele hazırlığı olarak değerlendirilmesinde toplum tarafından 
hükümete karşı bir eylem olarak algılandığı başbakan,başbakan yardımcısı, bakanlar ve 
birçok milletvekilinin tankların ve zırhı araçların yürütülmesi olayını askeri müdahalenin 
habercisi olarak nitelendirdiği anlaşılmıştır şeklinde yorumlamıştır. 

406 sayılı MGK kararları sonrasında İçişleri bakanlığı genelgesinde yer verilen 
ifadelerde ve önlemlerin yasa dışı olduğuna ilişkin bir tespit yapılmazken bu genelgeden 
alınıp taslak konsepte aktarılan aynı ifadeler müvekkillerin ve diğer sanıklar için suç delili 
olarak değerlendirilmiştir. 

İddia makamı İçişleri bakanlığı genelgesini tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonu gibi darbe yapılmasına gerek yok biz İçişleri bakanlığı daha doğrusu 
hükümetin DYP kanadı olarak irticaya karşı mücadele etmede kararlıyız mesajı olarak 
değerlendirirken bu belgeyi esas alan metni başlıca suç belgelerinden biri olarak 
değerlendirmiştir. Genelgeyi imzalayan bakan mağdur sıfatı taşırken benzer ifadeleri emirle 
kaleme almaktan başka bir eylemi olmayan müvekkilim ağırlaştırılmış müebbet hapisle 
yargılanan bir tutuklu olması nasıl bir trajedidir.

 İddia makamının bu tutumu kendi içinde tutarlıdır ama maddi gerçeğe ve hukuka 
aykırıdır. Çünkü iddia makamı 4 Nisan 97 ve 10 Nisan 97 tarihli kuruluş emirlerine itibar 
ederse terör örgütü bulamayacak 4 Şubat 97 tarihli cerideye itibar ederse cebir ve şiddet 
unsurunu yaslayacağı bir dayanak kalmayacaktır. 4 Şubat 97 tarihinde tankların 
yürütülmesini, 18 Haziran 2007’ deki istifaya cebir unsuru yapan iddia makamı farkında 
olmadan merhum başbakan Erbakan’ın ve dönemin başbakan yardımcısı Çiller’in algılama 
yeteneklerinin zayıf olduğunu mu söylemek istemiştir. 

Zira birincisi istifayı sözde cebirden dört buçuk aydan sonra akıl edebilmiş ikincisi 
ise 2012 yılında soruşturma sırasında kendisine gösterilen imzasız sahipsiz bir el yazısında 
darbenin aslında kendisine karşı yapılmış olduğunu ancak anlayabilmiştir. 

  İddia makamının genel olarak BÇG ye ve ona üzerinden TSK yönelik subjektif 
tutumu sanıklara yönelik bireysel değerlendirmelerde de görülmektedir. Bu maddi gerçekler 
karşında bu davanın esasının konjonktürel değerlendirme faklılığına dayanmadığına bizi kim 
ikna edebilir. 

Bu üke darbe olgusuna yabancı değildir. 1960 ve 1980 birer darbedir o tarihlerde 
ordu yönetimi el koymuş meclis kapatılmış darbe yapanlar kendi anayasalarını yapmışlardır. 
Bu somut ve yasal durumdan yola çıkarak yukarıdakilerin hiç birinin yapılmadığı tüm devlet 
organlarının yasal ve fiili bağlamda görevlere devam ettiği 28 Şubat ‘dan darbe üretmek ceza 
hukukun değil ancak tarihin delilleriyle sübjektif ve konjektürel değerlendirmelerle 
mümkündür.

TBMM darbeleri araştırma komisyonu raporunun 919 ve 921 sayfalarında arasında 
28 Şubat’ın 1960-1971 ve 1980 darbeleri ile benzerlikleri sıralanmıştır. Buna göre emir 



  

komuta sistemine dayalı ilişki biçimi kendini rejimin, demokrasinin teminatı olarak görme , 
sivil toplum basın ,sermaye, üniversite , iş dünyası ve sendikalar ile  ittifak ,toplum üzerinde 
psikolojik hakaret uygulama ,dış destek arayışı asker polis arasında yetki çatışması yaratmaya 
çalışma vesayetçi anlayışın tahkimi,yargıya müdahale önceki darbelerle benzerlik 
göstermektedir komisyona göre ;yukarıdaki unsurların ilişki biçimlerinin ve uygulamaların 
aynı nitelikte ama değişik biçimlerde bugün de var olduğu kamuoyunda yaygın bir kabul 
haline gelmiştir eğer ceza hukuku kural ve ilkeleriyle değil tarihin delilleriyle subjektif ve 
konjektürel değerlendirmelerle davalar açılıp yargılamalar yapılmaya başlanırsa bugün 
kamoyunda var olan algı nedeniyle yarın yeni yargılamaların kapısı aralanmış olmaktadır.

 Müvekkiller yasallığı mahkeme kararıyla tescil edilmiş veya dosya aslı 
bulunmayan sahihliği üzerinde kuvvetli şüphe bulunan belgeler üzerinden 
suçlanmaktadır. Batı rapor sistemi belgesi bu belge korgeneral Çetin Doğan tarafından 
yazılan 10 Nisan 97 tarihli emrin 8. maddesindeki talimat üzerine hazırlanmıştır. Genel 
Kurmay başkanlığı rapor katalok sisteminden uyarlanmıştır. Belge hazırlığında 28 Şubat 97 
tarihli MİT takdimi 406 sayılı MGK kararları 1995 tarihli MGK siyaset belgesinin Milli 
güvenlik siyaset belgesinin iç tehdit bölümündeki irticai faaliyetler, 92 tarihli milli askeri 
strateji dökümanındaki irtica iç tehdidi bölümü ve İçişleri bakanlığının 28 Mart 97 tarihli 
genelgesi esas alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu raporundaki 
saptamaya göre Milli güvenlik siyaseti belgesindeki irtica iç tehdidi 1972 yılından bu yana 
yer almaktadır belge ve eklerinde 406 sayılı MGK kararlarında yer alan irticai faaliyetlerin 
uygulama durumunun takip edilebilmesi için bilgi talep edilmiştir. 

Bu kapsamda tarikatlarla bağlantılı özel yurt,vakıf ve okulların denetim altında 
alınması kuran kurslarının idari ve yasal kontrolü, din adamı yetiştirmekle yükümlü Milli 
Eğitim Bakanlığı kuruluşlarının ihtiyaç düzeyinde tutulması mevcudiyetleri 677 sayılı 
kanunla men edilmiş tarikatların faaliyetlerine son verilmesi aşırı dinci kesimin Türkiye’ de 
mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak dolayısıyla 
milletin düşmanca kamplara ayrılması ile ilgili olarak tehlikeli faaliyetlerin önlenmesi 
konularında tespit edilecek irticaya müzahir yapılanmalar ve örgütler hakkındaki bilgilerin 
gönderilmesi kuvvet komutanlıkları ve Jandarma genel komutanlığından istenmiştir.

 Raporlama iç güvenlik harakatında da kullanılan Genel Kurmay Başkanlığı rapor 
katalok yönergesindeki günlük durum raporu ve olay bildirim rapor formatları birebir esas 
alınarak hazırlanmıştır. Daha açık bir ifade ile yapılan bilgi talebi 406 sayılı MGK’nın 
uygulanması konusunda MGK üyesi Genel Kurmay Başkanlığı ve onun vasıtasıyla da ilgili 
birimleri uygun ve yasal platformlarda bilgilendirmeye yöneliktir. Müvekkilim izah etti 
belgede hükümet, hükümet değişikliği, Siyasi parti siyasi parti faaliyeti gibi hiçbir bilgi talebi 
yer almamakta ve o tarihte bunları yasaklayan yasalar bugünde yürürlükte bulunmaktadır.

 Tensip tutanağındaki ifadelerden suçlamaya konu diğer ana belgelerden ayrı 
tutulduğu anlaşılan bu belge 1997 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahkemesi 
ve DGM tarafından yürütülen soruşturmalara konu olmuş ve Genel Kurmay Başkanlığı 
evrakın resmi evrak olduğunu kabul etmiş DGM de yasallığını tescil etmiştir. Belgenin dava 
dosyası fotokopisinden bilgi için Genel Kurmay adli müşavirliğine de gönderildiği 
anlaşılmaktadır. Zira emrin dağıtım kısmında bilgi başlığı altında B planı,2,7,10 hariç ifadesi 
bulunmaktadır. Burada hariç tutulan 2,7,10 adli müşavirliği ifade etmemektedir. Bu belge 
Genel Kurmay adli müşavirliği ile de koordine edilerek hazırlanmış bir başka ifade ile adli 
müşavir veya vekilinin de parafı alınmış olmasına rağmen bu durum dosyadaki suretten 
anlaşılamamaktadır. Çünkü belgedeki tüm işlem ve koordine parafları ve imzaları dosya 
aslında bulunmaktadır. 

Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere belgedeki tüm işlem ve koordine 
parafları ve imzalarına ilişkin bu husus memur konumunda olan müvekkiller açısından son 
derece önemlidir öyle ki bu tespit yapılmadan müvekkillerden hakkında mahkumiyet hükmü 



  

kurulması olanaksızdır. 
Batı harekat konsepti belgesi öncelikle ve önemle belirtmemiz gereken husus 

üzerinde konuşacağımız bu fotokopi  belgenin gerçek mi, taslak mı , hukuken sahih mi 
olduğu hususunda bir netlik bulunmadığıdır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamaların ciddi 
şüpheden kaynaklı bu çekinceyle yapıldığını önemle belirtiyoruz. Bu belgenin hazırlık 
çalışmasında da müvekkilim ifade etti Mit brifingi, 406 sayılı MGK kararları ve İçişleri 
bakanlığının genelgesi esas alınmıştır. Keza konseptte alıntı yapılan Genel Kurmay 
Başkanlığı brifingindeki hususların da esasen 1996 Ekim ayında MİT tarafından sayın 
Cumhurbaşkanını verilen brifingdeki bilgileri dayandığı TBMM raporunda tespit edilmiştir. 
Birinci bölümde bu belgenin birinci bölümünde MGK kararlarında ve İçişleri bakanlığı 
genelgesinde ve MİT sayın Cumhurbaşkanına sunulan brifingde bulunan tespitlere ver 
verilerek bir durum tespiti yapmıştır. Savcılığın bu bölümde üzeride hassasiyetle durduğu 
tehdit ve müdahale kelimeleri bazı yasal durumların suç unsuru gibi gösterilmesini değil 
tamamen bir mesleki kullanım biçimine bir jargona tekabul etmektedir. Bu tür 
kullanımlarla tıp, güvenlik ve yargı gibi  değişik mesleklerde sık sık karşılaşılmaktadır. 
Mevcut siyasal,sosyal, ekonomik,kültürel ve benzeri durumların yasa dışı amaçlara ulaşmak 
için kötüye kullanılması durumlarında bunları kötüye kullanmak isteyenlere karşı askerlik 
mesleğinde tehdit kelimesinin kullanılmasıyla polisin takibe aldığı kişiye hedef, el koyduğu 
kişiye de delil demesi arasında hiçbir fark yoktur. 

Mücadele esasları başlıklı bölümde ise Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzenine 
ve TSK’ nın kendisine yönelmiş bulunan irticai tehditin önlenmesinde kullanılabilecek yasal 
yol ve yöntemlere yer vermiş toplumu doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekilmiştir. Bu 
tekrar ediyorum bu belgeyle ilgili bir gerçeklik ve sahihlik henüz ortaya konmamıştır, 
konamamıştır. Ancak sahih olduğu varsayımı ile müvekkilere ve diğer sanıklara yöneltilen 
oradan bazı ifadeler alınarak yöneltilen suçlamalar vardır ben o ifadelerin başka nerelerde ya 
da o ifadeleri karşılar mevzuat hükümlerinin nerelerde bulunduğunu anlatmak için bu 
beyanlarda bulunuyorum.

 Durum başlığı birici maddenin a fıkrası irticai faaliyetlerin hali hazırda durumunu 
anlatmakta ve tamamına yakını 17 Ocak 97 tarihli Genel Kurmay Başkanlığınca 
Cumhurbaşkanına sunulan brifingten alınmıştır. Bu brifingin özeti TBMM darbeleri 
araştırma komisyonunda mevcuttur. Bu raporun 983. sayfasında benzeri bir brifingin Eylül 
96 tarihinde MİT tarafından Cumhurbaşkanına sunulduğunun tespit edildiği belirtilerek 
kaynağına işaret edilmektedir. 982 sayfada ise MİT müsteşarlığından alınan bilgilerle 
birleştirilerek hazırlanan nihai irticai faaliyetler raporunun da 28 Şubat MGK toplantısında 
MİT müsteşarı tarafından takdim edildiği; raporun önlemler başlıklı bölümünde hükümet 
tarafından irticai faaliyetlere karşı alınması istenilen tedbirlerin yer aldığı anlaşılmaktadır, 
tespiti yapılmıştır.

İddianamede bunun izleri mevcuttur örneğin 19 Ocak 97 brifinginin arzı esnasında 
sayın Cumhurbaşkanı bu konu MGK da görüşülmek üzere gündeme getirilmiştir. Şu ana 
kadar görüşülmedi benim elimde de böyle bir dosya mevcut demekte daha sonra irticai 
faaliyetler başlıklı MİT raporunu göstererek bu size geldi mi dediği olmadığı söylendiği 
ifadeleri yer almaktadır. İddianamenin 232. sayfasında 3-2 MGK gerçekten gönderilen 
belgeler bölümünde de iddia makamı bütün belgeler için belge içeriği BÇG ‘nin belge 
içerikleri ile benzerlik göstermekte ve Refah yol hükümetinin açıkca hedef alındığı 
görülmektedir değerlendirmekini yapmaktadır.

 Oysa bu tarihlerde daha BÇG kurulmamıştır. Brifingler istihbarat başkanlığınca 
hazırlanmaktadır kaynak da MİT dir. Esasen MİT kanununda temin edilen istihbaratın 
Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, Genel Kurmay ,MGK gibi makamlarla paylaşılması da yasal 
bir yükümlülükdür. İddianamede durum maddesinin irticai faaliyetlerin hali hazır durumu 
başlıklı A fıkrasındaki ilk ve son behtlerde, bentlere yer verilerek belgede soyut ve hukuki bir 



  

veriye dayanmayan tespitlerin yapıldığı değerlendirmesi bulunmaktadır.
 Oysa birinci bent MGK 28 Şubat kararlarının 1-2-3 maddelerinin özeti gibidir. 

Ayrıca 17 Ocak 1997 brifingi ve İçişleri bakanlığı genelgesinin 1. maddesi 8. paragrafında 
yer almaktadır.

 İddianamenin 117 sayfasında irticai faaliyetlerin yakın gelecekteki durumuna dair 
değerlendirme bölümüyle ilgili olarak 6 madde sıralandıktan sonra Refah yol hükümetinin 
büyük ortağı ve başbakanın genel başkanlığı yaptığı RP’ nin tehdit olarak görüldüğü 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Oysa bu maddede parti değil bazı belediyelerin faaliyetlerine 
dikkat çekilmiştir. Bu bilgiler TBMM raporunun 990 ve 991 sayfalarında aynen yer almakta 
ayrıca yine aynı raporun 1027. sayfasında MİT in irticai faaliyetlerinin önlenmesine dair 
tedbirler başlıklı 25 Şubat 97 tarihli raporunda geçmektedir.  Ayrıca belediyelerin laiklik 
karşıtı tutum ve davranışları MGK kararları ile İçişleri genelgesinde de geçmektedir. Yine 
yazılı ve görsel  basın yayın organlarından kaynaklanan tehdit ve  anayasal ve yasal mevzuat 
başlıkları altındaki bölümlerden milli iradenin üstünlüğü aldatmacası demokrasinin 
nimetlerinden istifade ederek iktidar olduklarında aynı yöntemle iktidardan 
uzaklaştırılacaklarını ummak ise gaflettir ifadeleri seçilerek anayasada belirtilen milli 
iradenin üstünlüğü esasına aldatmaca denildiği demokratik seçimlerle iktidara geldikten sonra 
demokratik yollarla iktidardan gidilemeyeceğini demokratik yollar dışında iktidardan 
,görevden uzaklaştırılabileceği şekilde ön kabuller yapılarak anayasa ve yasalara aykırı olarak 
demokratik sistemlerini evrensel ilkeleri ile bağdaşmayan tespitler yapıldığı görülmüştür 
denilmektedir. Oysa iddia makamının seçtiği bu cümleler anayasal ve yasal mevzuat başlığı 
altında yer almaktadır. Anayasa ve yasalarımızdaki boşluğun veya istismar edilebilecek 
noktaların sıralanan tehditlerin doğmasına sebep olduğu veya olabileceği bu nedenle anayasa 
ve yasalar çerçevesinde köklü tedbirler alınmasının gerektiği bu tedbirler alınmazsa anayasal 
düzenin ortadan kaldırılacağı endişesi dile getirilmiştir. Bir başka ifadeyle demokrasinin 
kendisini ortadan kaldıracak demokrasi dışı yol ve yöntemlere hoş görü gösteren bir rejim 
olmadığını kendisini koruyup yaşatacak hukuksal önlemleri alması gerektiğine işaret 
edilmiştir. 

İddia makamı tarafından adeta üzerine atlanan bu ifade somut olarak hiçbir siyasi 
partiyi işaret etmediği gibi etmiş olsaydı bile anayasanın 68 ve siyasi partiler kanunun 101 
maddelerinin koyduğu sınırların bir tekrarından ibaret olduğundan başka yorumu da 
mümkün kılmazdı nitekim bu tespitlerin dayanağı olan anayasaya aykırı faaliyetlerin odağı 
olduğu gerekçesi ile anayasa mahkemesi tarafından kapatılan veya değişik şekilde 
cezalandırılan partiler bulunmasının ve bu kararların Avrupa insan hakları mahkemesi 
tarafından da onanmış olmasının demokratik rejiminin kendisini koruyacak önlemler alma 
hakkının evrensel bir ilke olması noktasında herhalde bir anlamı olmalıdır. 

Peki bu uyarıyı yapmak TSK’nın görevleri arasında mıdır? Bu sorunun 
suçlamaya konu dönem itibariyle cevabı evet” dir. Bu cevabın yasal dayanağı da 211 sayılı 
iç hizmet konunun 35. maddesidir. 6496 sayılı kanunla değiştirilen bu maddenin 31.07. 2013 
tarihine kadar yürürlükte olan metnine göre  Türk Silahlı kuvvetlerinin vazifesi Türk yurdunu 
ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamaktır. Bu noktada 
önemle vurgulamak isterim ki yukarıdaki yasa hükmü ile TSK’nın günlük iç ve dış siyasete 
müdahale etme yetkisi olduğunu ifade etmedi. Çünkü  Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 
siyasi faaliyette bulunmaları siyasi parti ve derneklere girmelerini bunların siyasi faaliyetleri 
ile ilişkide bulunmalarını, beyanat vermelerini yazı yazmalarını her şeyden önce iç hizmet 
kanunun 43. maddesi yasaklamaktadır. 

Ancak bilindiği gibi Genel Kurmay Başkanlığı devletin milli güvenlik siyasetinin 
belirleyicilerinden birisidir ve bu belirlemenin yapıldığı MGK da tevsir edilmektedir. Devleti 
hangi siyasi düşüncenin temsilcilerinin yöneteceğine karar verme ve günlük siyaseti 
belirleme konusunda TSK’ nın bir rolü ve yetkisi yoktur ve olmamalıdır. Ancak anayasal 



  

,demokratik rejimin tehdit altında olduğunun bu tehdit unsurlarının neler olduğunun ve 
alınacak önemlerin bizzat  milli güvenlik siyaseti belgesi ile ve en yetkili kurullar ile tespit 
edilmesinden sonra yasanın kendisine verdiği yetki ve beklediği görev gereği bir faaliyette 
bulunması da elbette siyaset yapma olarak algılanamaz tabi bunun için objektif bir mantık 
gerekir.

 İddia makamının önemle üzerinde durduğu bir ifade ise konseptlerden imzalı surette 
yer alan mücadele esasları başlıklı bölümün A-D fıkrasındaki irticai trende ivme 
kazandıran bazı şirket ve finans kuruluşları ile ilgili yasaklama hükmüdür iddia makamı 
bunun Türk Ticaret kanuna ve ilgili mevzuata aykırı olduğunu ifade etmiştir. Bu 
değerlendirmelerin de suç olduğunu kabul etmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki bu ifade 
dosyada imzasız ve tarihsiz olarak yer alan konsept metninde yoktur. Diğer metin esas 
alındığında da suçlamaya konu dönemde ve halen yürürlükte bulunan 2886 sayılı devlet ihale 
kanununun 1. maddesi, iç hizmet kanunun 98. ve 102. maddeleri ile orduevleri, askeri 
gazinolar ve sosyal tesisleri yönetmeleri hatırlatmak aydınlatıcı olacaktır. Zira konseptlerden 
imzalı surette yer alan yukarıdaki ifadede belirtilen bu kuruluşlar özel ihale usulleri 
belirlemeye yetkilidir ve anılan mevzuat özel ölçütler getirmesine de cevaz verilmektedir 
kaldı ki orada belirtilen kuruluşların önemli bir kısmımın usulsüzlüklerinin kesinleşmiş yargı 
karaları ile ortaya konmuş olması da hatırlanmalıdır. 

Belgenin dava dosyasındaki imzalı fotokopisinden gereği için Genel Kurmay adli 
müşavirliğine de gönderildiği anlaşılmaktadır. Zira emrin dağıtım kısmında gereği başlığı 
altında B planı 3-7-10 hariç ibaresi bulunmaktadır. Bu belge Genel Kurmay adli müşavirliği 
ile de koordine edilerek hazırlanmış bir başka ifade ile adli müşavir veya vekilinin de parafı 
alınmış olmasına rağmen bu durum dosyadaki suretten anlaşılamamaktadır. Çünkü 
belgedeki tüm işlem ve koordine parafları imzalı dosya aslındadır. 

Sonra Batı Harakat konsepti belgesi 1997 yılında gerçek ama taslak olduğu kabul 
edilen ve DGM’ ce yasallığı tescil edilen bir belgedir. 

Eylem planı belgesiyle ilgili müvekkilimin de bunun hazırlandığı ya da imzalandığı 
tarihte o birimde görevli olmamasından hakaretle aynı şeyleri söylemek istiyorum bu konuyla 
ilgili müvekkilimin bir hazırlığı olmadığını ifade etmek istiyorum sayın İdris Koralp’ın 
aşamalardaki savcılıktaki ifadesi zaten yargılama aşamasında reddetmiş olması da onun 
tahmin içeren beyanlarının ortadan kalktığını gösteriyor. Kaldi ki buna gerek de yok 
müvekkilim savcılık ifadesinde kendisi de tahmine dayanarak görevde bulunduğu dönem 
itibariyle katkıda bulunmuş olabilirim diyor ama sonra bu belgelerin sahipleri çıkıyor 
dolayısıyla eylem planıyla ilgili suçlamayı kabul etmiyoruz. Yine bununla birlikte bu 
belgenin de gereği için adli müşavirliğe gönderildiğini anlıyoruz. Nerden anlıyoruz eğer bu 
belgeyi gerçek kabul edersek dosyadaki suretinde adres olarak adli müşavirlik gözüküyor 
zaten dağıtımında da plan 3-7-10 hariç yazıyor. 

Laiklik aleyhdarı faaliyetler ve Batı Çalışma grubu konulu belgelerle ilgi de sayın 
Çevik Bir’in hazırladığını kendisinin beyan ettiğini ifade etmekle yetiniyor. Müvekkiller 
yasal emirleri uygulama zorunluluğu bulunan ve kendileri de suç içeren eylemlerde 
bulunmayan memur konumundadırlar ve bu konumları  nedeniyle yasal koruma altındadırlar.

 Şimdi müvekkiller biraz önce ifade edildiği gibi milli güvenlik kurulu 
kararlarından sonra başbakanlığın emri ile kendi Genel Kurmay Başkanlığına intikal eden 
emir ve talimatları nihai olarak kendi şube müdüründen alıyor. Buraya kadar hem kuruluş 
emirleri, hem konsept ve rapor sistemi hazırlanması konulu emirlerin çok büyük bir tartışma 
götürmediği zaten kabul edildi. 

Ancak müvekkillere bu emirleri alan şube müdürü de onların niteliklerinden dolayı 
ve bu konuyla sınırlı olarak bir emir veriyor. Müvekkiller de o şeklen yani emri bana yetkili 
amirim vermiş midir incelemesini yapıyor evet hiyerarşik yapı içerisin de mi sinsileye uygun 
mu evet bunu yapıyor.



  

 Bilindiği gibi çağdaş ceza hukukunda yer alan konusu suç olan emrin yerine 
getirilmesinin suç sayılması ilkesi ikinci dünya savası sonrasında yapılan Nürinberg 
yargılamasının bir ürünüdür. Nürinberg mahkemesi bireysel sorumluluk siyasi veya askeri 
liderliğin bir savunma aracının olamayacağı bir komploya ve planlı bir şekilde bu suçlara 
karışanların da sorumlu olacakları ve amirin konusu suç olan emrini yerine getirmenin 
hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmeyeceği ilkelerini getirmiştir. Yargılama sırasında 
sanıkların amirin emrini yerine getirdiklerin yönündeki savunmaları karşısında yukarıdaki 
ilkeye dayanan kişi davanın Amerikalı savcısı Robert Jackson’dır. Bu ilkeye ve savcı 
Jackson’a göre emrin konusunun suç teşkil etmesi emri yerine getiren memurun da 
cezalandırılması için yeterlidir. Bir başka deyişle memurun ayrıca suç kastı bulunması gerekli 
değildir. Yukarıda beri anlattıklarımla müvekkillere verilen emirlerin  müvekkiller nezdinde 
yasal olduğunu ortaya koyabildiğimi düşünüyorum.

 O halde müvekkillerde bir suç kastı ve onların bir eylemi var mı ona bakalım. 
Müvekkillerin hazırlanmasında katkıda bulunduğu asıl ve sahih belgeler ile sahihliği 
hususunda ciddi şüpheler bulunan belgelerde işlem ve koordine makamı olarak 15 civarında 
paraf ve imza bulunmaktadır. Çünkü bu belgeler tekemmül edip dağıtılana kadar ilgili tüm 
başkanlık ve birimlerin koordinesi alınmaktadır ancak bu işlem ve koordine imzalarının 
sadece belgenin dosya aslı üzerinde görülebilmesi mümkündür. Bu koordine imzaların da 
adli müşavirlik makamına ait olan özellikle önemlidir. Her ne kadar kendisi de sanık 
durumunda bulunan dönemin adli müşaviri yargılama ifadesinde bu belgelerin adli 
müşavirliğe gönderilmediğini veya koordine edilmediğini söylediyse de dosyadaki belgeler 
bu beyanla çelişmektedir. Zira yukarıda da ifade edildiği üzere rapor sistemi belgesinin dava 
dosyasındaki imzalı fotokopisinin dağıtım kısmında bilgi başlığı altında  B planı 2-7-13 hariç 
ibaresi bilgi için gönderildiği konsept ve eylem planı belgelerinin dava dosyasındaki 
fotokopilerinin dağıtım kısmında gereği için 3-7-10 hariç yani adli müşavirliğe gönderildiği 
anlaşılmaktadır. Hatta Batı eylem planı belgesinin dosyada bulunan fotokopisinin adres 
satırında gönderilen makam olarak Genel Kurmay adli müşavirliği yazılıdır. Belgelerdeki bu 
dağıtım iradesi karşısında adli müşavirliğin pasif durumda olduğu bir başka deyişle 
kendisine gelen bu belgeleri almak zorunda olduğu düşünülebilir. Ancak bu belgeler 
gerçekte var ve yayımlanmış ise dosya asılları elde edildiğinde adli müşavirliğin koordinesi 
veya uygun görüşünün aldığı görülecektir. İşte bu nedenle söz konusu belgelerin ıslak imzalı 
dosya asıllarının dava dosyasına kazandırılması müvekkiller hakkında mahkumiyet hükmü 
verilebilmesinin temel ve ön koşuludur. Dikkati çekeceği üzeri az yukarda bu koordine 
imzalarından adli müşavirlik makamına ait olan özellikle önemlidir dedim çünkü müvekkiller 
açısından bu emirleri uygularken kendilerinde suç sayılan bir eylem bulunup bulunmadığı 
,eylem bulunmadığı kanaati uyandıran en temel imza hukuka aykırılıkları tespit etme 
makamında bulunan bir hukuk adamının imzası olabilir ve bu imzalar da alınmıştır. 

Özetle kanun müvekkillere kendilerine verilen emirlere şeklen irdeleme yetkisi 
vermişse bu emirler müvekkiller açısından şeklen ve içerik olarak hukuka uygunsa bu 
emirler gereği yaptıkları çalışmalarda hukuki açıdan uygunsuz bulunmamışsa hatta 
üretilen bu belgelerin yasallığı yargı kararıyla da tescil edilmişse bu memur kişilerin hangi 
suçundan söz edilebilir.

 Bu açıklamalar bizi müvekkiller açısından herhalde tek bir sonuca beraata 
götürmektedir. Zira eğer bu belgeler sahih değilse zaten mahkum edilemezler eğer sahih ise 
de göstermeleri gereken tüm özeni ve suç kastını ortadan kaldıran tüm çabayı göstermişlerdir. 
Eğer bu süreci izleyen belgelerin gereği kapsamında diğer birliklerin ya da kişilerin suç 
olarak nitelendirilen eylemleri olmuşsa da bunun sorumluluğunun müvekkillere yüklenmesi 
suçların ve cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır. Bu dava Türk Silahlı kuvvetlerine karşı 
yürütülmekte olan psikolojik harekata bilerek yada bilmeyerek katkı sağlamaktan başka bir 
anlam taşımamaktadır. Soruşturma süreci 28 Şubat dönemi MGK’ sının asker kanadı 



  

üzerinden TSK bir kül halinde hedef alınarak başlatılmıştır. Ancak tutuklamaların hemen 
öncesinde kurulan TBMM darbeleri araştırma komisyonu raporunda 28 Şubat sürecinde 
anayasal bir kurum olan MGK’ nın kullanılmış olması yüzünden anayasal anlamda 
herhangi bir meşruiyet sorunu yoktur denilerek daha soruşturma aşamasında ,aşaması 
devam ederken TSK’nın kurumsal yapısı aklanmıştır. Bunun üzerine iddia makamı TSK 
içinde ancak hiyerarşik yapı dışında bir örgütün 54. hükümeti devirdiği suçlamasını öne 
sürmüştür. Fakat bu defa da yargılama sırasında hukuka aykırı cebir yoluyla devrilen değil 
ortakları arasında yapılan protokol gereğince istifa eden bir hükümet gerçeğiyle 
karşılaşılmıştır. Ancak iddia makamı soruşturmanın adını BÇG 28 Şubat olarak koymakla 
daha işin başında bunun hazırlığını da yapmış, yapmış olduğunun ve işi topu topu 10-15 
küçük rütbeli subayla birkaç generalden oluşan bir cuntaya BÇG ye ihale etme yolunu 
devreye sokma ihtimalini de canlı tuttuğunu göstermiştir. Biliniz ki bu ve benzeri davalarda 
yargılananlar dine, dindara,Erbakan’a değil bu topraklarda Türk adında ne varsa temizlemeye 
 kararlı odakların ürettiği batıcı irticaya karşı olmanın bedelini ödemektedirler.

Bu davada yargılananların dine, dindara Erbakan’a karşı yasa dışı bir eylem  içinde 
gibi gösterilme çabalarını red ediyorum. Sonuç olarak iddianameye ve müvekkilere atılı 
suçlar maddi gerçeklere ve hukuka dayanmamaktadır. Ön yargılardan subjektif ve dönemsel 
değerlendirmelerden beslenen daha önce diğer sanıklar ve müdafiiler tarafından da defalarca 
ortaya konulduğu üzeri yanıltıcı bilgi ve belgeler içeren bu iddianameyi reddediyorum. 
Müvekkillerimin  yargılama sonunda da beraatlarına karar verilmesini dilerim. "

85.A. Sanık SALİH ERYİĞİT’İN 14.04.2012  tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 327);

" 1996-1999 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İKK Dairesi Destek 
Şubede Proje Subayı olarak görev yaptığını,

 BÇG’nin Çevik BİR, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ, Fevzi TÜRKERİ, Erol 
ÖZKASNAK, İdris KORALP tarafından komuta kademesi doğrultusunda Genelkurmay 
Başkanının bilgisi dahilinde kurulduğunu, BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığı İGHD’nin 
bulunduğu bölümde faaliyet gösterdiğini, İKK Güvenlik Şube Müdürü Yaşar CİHANSIZ’ın 
kendisini aslı görevi baki kalmak üzere Batı Çalışma Grubunda sözlü olarak 
görevlendirdiğini, BÇG’de çalıştığı sırada Kuvvet Komutanlıklarından ve Ordulardan 
BÇG’ye raporlu şekilde faks, mesaj, yazışma ve şifahi olarak bilgilerin geldiğini, gelen 
evraklarla ilgili işlemlerin BÇG’nin faaliyet gösterdiği İGHD bölümünde yapıldığını, 
BÇG’ye görevlendirmelerin Şube Müdürleri tarafından yapıldığını, BÇG’de günlük 
gazetelerin okunarak özetlenmesi, elenmesi vb. görevleri yaptığını, Batı Üst Kuruluna 
genelde kurmay seviyesinde olanların takdim ettiğini, bu kurulda herhangi bir görevinin 
olmadığını, BÇG’ye gelen ve görüşülecek evrakların Şube Müdürleri İdris KORALP’e 
gittiğini, İdris KORALP’in de evrakın niteliğine göre BÇG çalışanlarına dağıtım ve tevdii 
yaptığını, İdris KORALP’in İGHD Plan Şube Müdürü olarak Batı Çalışma Grubunda 
amirleri olduğunu, BÇG’de verilen emir doğrultusunda yazılı basın neşriyatını toplayarak 
takip ve analiz ettiğini, aynı zamanda televizyondan da izleyerek bunları not halinde 
amirlerine bildirdiğini, ayrıca BÇG’ye gelen yazılı ve görsel basın ile ilgili olanları 
amirlerinin talimatı üzerine arşivleme yaptığını, BÇG ile ilgili olarak İGHD bölümünde 
Genelkurmay II.Başkanına BÇG kapsamında Şube Müdürleri ve Kurmay Subayların arz 
yaptıklarını, BÇG döneminde amirleri olan İGHD Plan Şube Müdürü İdris KORALP’in 
kendisine takdir belgesi verdiğini, kendisi ile birlikte Batı Çalışma Grubunda çalışan tüm 
arkadaşlarına takdir belgesi verildiğini,

 Batı Çalışma Grubunda çalışan kişilerin isimleri ve telefon numaralarının 



  

bulunduğu (BÇG.TELREH.doc) listesinde isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; 
belgenin doğru olduğunu,  

Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen Batı Çalışma Grubu çalışma alanına giren 
personelin isim listesinin bulunduğu (gir-yet.doc) belgede isminin bulunması ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgenin doğru olduğunu,

  BÇG Çalışmaları Devir-Teslim Memorandumunda BÇG’de kendisi ile beraber bir 
kısım çalışanların görevleri,toplantıları, çalışmalarda elde edilen sonuçları değerlendirme 
yöntemleri, arşiv çalışmaları ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin doğru olduğunu, verilen 
emirler doğrultusunda yukarıda belirttiği şekilde kapsamlı olarak faaliyetlerini anlattığını, 

Genelkurmay antetli CD den elde edilen CD5\Bcg\Bornova\Bnb.Salih\AŞIRI SAĞ 
FAALİYETLER.doc isimli 3 sayfadan oluşan belge ile ilgili olarak ifadesinde; Genelkurmay 
İKK Başkanı Fevzi TÜRKERİ’nin talimatı üzerine bu belgeyi hazırladığını,  

Genelkurmay antetli CD den elde edilen CD5\Bcg\Bornova\Bnb.Salih\ 
BOSHERIRTICA.doc isimli 3 sayfadan oluşan Bosna Hersek te Faaliyet Gösteren İslami 
Örgütler başlıklı belge ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG’de çalışan katiplerin belgeyi 
hazırlayarak kendi adını girmiş olabileceğini,

  Genelkurmay antetli CD den elde edilen CD5\Bcg\Bornova\Bnb.Salih\EVRAK 
ÇİZELGESİ.doc isimli 10 Nisan 01 Aralık 1997 tarihleri arasında BÇG’ye gelen evrakların 
kaynaklarına göre dağılımına ilişkin belgelerle ilgili olarak ifadesinde; BÇG’de çalışırken 
kendisinin hazırlamış olabileceğini,

 Genelkurmay antetli CD den elde edilen CD5\Bcg\Bornova\Bnb.Salih\İRTİCA 
TV.RADYO.doc isimli 20 sayfadan oluşan İrticai yayın yaptığı tespit edilen televizyon 
istasyonları başlıklı (belge içeriğinin Türkiye de illere göre TV ve Radyo yayını yapan 
kuruluş isimleri ve bunlar hakkında yapılan işlemler, bunların ne tür yayın yaptıkları, RTÜK 
ile ilgili gelişmeler, irticai yayın yapan radyo ve televizyon ile ilgili tespitler başlıklarından 
oluştuğu)  belge ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG’de amirlerinin talimatı üzerine hazırladığını,

 Genelkurmay antetli CD den elde edilen CD5\Bcg\Bornova\Bnb.Salih\TSK-DAN 
ATILANLARIN İSE ALINMASI. doc isimli 3 sayfadan oluşan belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; BÇG faaliyeti kapsamında kendisinin kullandığı bilgisayarda katipler ya da 
kendisi ile birlikte çalışan arkadaşlarının bu belgeyi yazmış olabileceklerini, Genelkurmay 
antetli CD den elde edilen CD5\Bcg\Bornova\Bnb.Salih\VAKIFLAR.doc isimli 4 sayfadan 
oluşan ülke çapında bazı vakıflar ve gruplar ile ilgili değerlendirmede bulunulan belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgenin BÇG faaliyeti kapsamında hazırlanmış olabileceğini, BÇG 
faaliyeti kapsamında kendisinin kullandığı bilgisayarda katipler ya da kendisi ile birlikte 
çalışan arkadaşlarının bu belgeyi yazmış olabileceklerini,

 Genelkurmay antetli CD den elde edilen CD5\Bcg\Bornova\Bnb.Salih\kadrolasma\ 
BELEDİYEBASKANLARI.doc isimli 4 sayfadan oluşan ülke genelinde seçimle işbaşına 
gelmiş içlerinde İstanbul Baüyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK’in de bulunduğu 112 belediye başkanı ve 
çalışanları hakkında bazı değerlendirmeler ve fişlemelerin yapıldığı belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgenin BÇG faaliyeti kapsamında hazırlanmış olabileceğini, BÇG faaliyeti 
kapsamında kendisinin kullandığı bilgisayarda katipler ya da kendisi ile birlikte çalışan 
arkadaşlarının bu belgeyi yazmış olabileceklerini,

 Genelkurmay antetli CD den elde edilen CD5\Bcg\Bornova\Bnb.Salih\ kadrolasma\ 
DİYANET PERSONELİ.doc isimli İrticai faaliyette bulunan  Diyanet İşleri Başkanlığı 
Personeli başlıklı 22 sayfadan oluşan ülke genelinde 182 Diyanet İşleri Başkanlığı 
personelinin takip edilerek bazı bilgilerin raporlaştırıldığı belge ile ilgili olarak ifadesinde; 
belgenin BÇG faaliyeti kapsamında hazırlanmış olabileceğini, BÇG faaliyeti kapsamında 
kendisinin kullandığı bilgisayarda katipler ya da kendisi ile birlikte çalışan arkadaşlarının bu 
belgeyi yazmış olabileceklerini,



  

 Genelkurmay antetli CD den elde edilen CD5\Bcg\Bornova\Bnb. Salih\ 
kadrolasma\SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ.doc isimli İrticai faaliyette bulunan  Sağlık 
Bakanlığı Personeli başlıklı 24 sayfadan oluşan ülke genelinde 356 Sağlık Bakanlığı 
Personelinin takip edilerek bazı bilgilerin raporlaştırıldığı belge ile ilgili olarak ifadesinde; 
belgenin BÇG faaliyeti kapsamında hazırlanmış olabileceğini, BÇG faaliyeti kapsamında 
kendisinin kullandığı bilgisayarda katipler yada kendisi ile birlikte çalışan arkadaşlarının bu 
belgeyi yazmış olabileceklerini,

 Genelkurmay antetli CD den elde edilen CD5\Bcg\Bornova\ Bnb.Salih\kadrolasma 
\YÖK PERSONELİ.doc isimli İrticai faaliyette bulunan  YÖK personeli başlıklı 40 sayfadan 
oluşan ülke genelinde YÖK personelinin, üniversite öğretim görevlilerinin ve personelinin 
takip edilerek bazı bilgilerin raporlaştırıldığı belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin BÇG 
faaliyeti kapsamında hazırlanmış olabileceğini, BÇG faaliyeti kapsamında kendisinin 
kullandığı bilgisayarda katipler yada kendisi ile birlikte çalışan arkadaşlarının bu belgeyi 
yazmış olabileceklerini, 

Erbakan’dan Erdoğan’á Tepki başlıklı, Başbakanın, Belediye Başkanlarının ve 
partilerinin takip edilmesi ile ilgili olarak 1 sayfadan oluşan  belge, İllere göre ve kişi başına 
düşen Kur’an Kursu başlıklı ve 2 sayfadan oluşan belge, 

Çankırı S.Demirel Fen Lisesi Kimya Öğretmeni tarafından Genelkurmay 
Başkanlığına şahsen başvurularak yapılan ihbar ile ilgili 1 sayfadan oluşan belgeler ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgenin BÇG faaliyeti kapsamında hazırlanmış olabileceğini, BÇG 
faaliyeti kapsamında kendisinin kullandığı bilgisayarda katipler yada kendisi ile birlikte 
çalışan arkadaşlarının bu belgeyi yazmış olabileceklerini,

 Tüm illeri kapsayan okul, gazete, dergi, radyo, TV, dernekler, vakıflar, türbeler, 
dergahlar, tarikatlar v.b.sayısının belirtildiği 2 sayfadan oluşan belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; BÇG’de illerden gelen istatistiki bilgiler doğrultusunda BÇG faaliyeti kapsamında 
kendisinin hazırladığını, 

 Kurban Derilerinin Toplanması ile ilgili 3 sayfadan oluşan 1-Öncesi, 2-Son Durum, 
3-Sonuç Ve Değerlendirme 4-Teklifler başlıklı (GNKUR.İGHD.BŞK.LIĞI tarafından 
hazırlanmıştır. Tlf.2563) yazılarının bulunduğu belge ile ilgili olarak ifadesinde; Belgeyi Batı 
Çalışma Grubu Faaliyeti kapsamında kendisinin hazırladığını, 

BÇG’de bulunan bilgisayarlara Bornova, Haymana, Çankaya ve Foça isimlerinin 
BÇG’de çalışan sivil memurların vermiş olabileceğini, bilgisayarı kullanan kişilerin kendi 
isim ya da soyisimlerini yazdıklarını, genelde kişilerin kendi kullandıkları veya 
arkadaşlarının kullandıkları bilgisayarlara kendi isimlerini veya soyisimlerini yazabildiklerini 
veya katiplerin BÇG’de çalışanların isimleri yazabildiklerini, 

 BÇG’nin planlayıcısı olmadığını, kendisine verilen emir ve talimatları yerine 
getirdiğini, herhangi bir suç işlemek kastının olmadığını belirterek suçlamaları kabul 
etmemiştir.  

 

85.B. Sanık SALİH ERYİĞİT Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 10.12.2013 tarihli 46. celsesindeki savunmasında 
ÖZETLE ;

 " Savcılık sorgusunda tarafıma batı çalışma grubunda görev almanın hangi ölçü, 
kıstas, vasıflara dayandırıldığı, görevlendirme yapılmadan benimle bir özel görüşme yapılıp 
yapılmadığı sorularak gizli ve yasa dışı bir yapılanmanın ipuçları aranmıştır. 

Yaşanmış olan şu örnekte olduğu gibi; emekli bir komutanımız darbelerin 
fenalığından bahsederken bana anlattı. Genç bir yüzbaşı iken Alparslan Türkeş kendisini 
yanına çağırıyor. Üzerinde darbeye katılır mısın yazılı bir kağıt veriyor. Kendisinin olumsuz 



  

cevap vermesi üzerine Alparslan Türkeş kağıdı geri alarak çakmağı ile yakıyor. Işte özel 
görüşme böyle olur. Ancak yasa dışı darbe teşkilatı olarak düşünülen batı çalışma 
grubunda görev yapmam tamamen olağan ve hiyerarşik ve bürokratik koşullarda 
gerçekleşmiştir. 

Şöyle ki; Hakkari çukurcadaki 3. Şark görevimi bitirip genelkurmay istihbarat 
başkanlığı destek şubeye jandarma binbaşı rütbesi ile tayin oldum. Şubede yeni olmam ve 
henüz işe yarayan kalifiye bir personel olmadığımdan ve de şubede ihtiyaç fazlası personel 
olmam sebebi ile amirlerim tarafından BÇG'de görevlendirildim. Yani o zamanki vasfım 
vasıfsızlığımdı. Batı çalışma grubu ile ilgili kimse benimle özel bir görüşme yapmadığı gibi 
komuta kademesindeki üst düzeydeki görevlileri genelkurmayda hiç görmedim. Örnek, Çevik 
Bir komutanımızı genelkurmayda görmedim. Kendisini ilk kez 16 yıl sonra İstanbul 
Çağlayan adliyesinde gördüm. Sayın Çetin Doğan'ı 3 yıl sonra Van asayiş komutanlığında 
gördüm. Batı çalışma grubuna katılacağımı bir kaç gün önce şubedeki eski arkadaşlardan 
duydum. Yani ben batı çalışma grubuna gideceğimi daha önce oradaki arkadaşlardan 
duydum ve komutanım bana emir verdi ve ben gidip batı çalışma grubunda göreve 
başladım. 

Batı çalışma grubunda görev yaptığım süre içerisinde komuta kademesinin 
bilgilendirilmesi maksadıyla günlük gazetelerin okunarak Atatürk ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerine hakaret içeren hususların belirlenmesi, yobazlık faaliyetleri. Nedir bunlar 
örnek olarak; Atatürk büstlerine yapılan saldırılar, Atatürk'e yönelik suçlar, genel olarak 
da devrim kanunlarına aykırı hareketler ile ilgili gazete kupürlerinin kesilerek muhafaza 
edilmesi işlemini Sayın Şevket Kazan'ın avukatının çok isabetli olarak ifade ettiği gibi bir 
nevi evrak memurluğu görevi yaptım. Bu tespitlerinden dolayı da ayrıca kendisine teşekkür 
ederim. 

Batı çalışma grubu 10 Nisan 1997 tarihinde kurulmuştur. Benim batı çalışma 
grubunda göreve başlamam 1997 mayıs ayının ortalarına doğru olmuştur. Ben BÇG'de görev, 
BÇG'de çalışmaya başladıktan 1 buçuk ay sonra da refah yol hükumeti protokol gereği istifa 
etmiştir. Bu bir, bir buçuk aylık süre içerisinde bana isnat edilen suçu karşılayacak herhangi 
bir faaliyetim olmadığı gibi yeni mesai arkadaşlarıma alışma, tanıma ve yeni görev ortamına 
alışma dönemi yaşadım.

 Bundan sonra yaptığım birliklerden ve açık kaynaklardan alınan hususları 
değerlendirerek önemli hususlarda komutanları bilgilendirme ve başbakanlık uygulamayı 
takip kuruluna gönderme işlemi de ki bu değerlendirme sabah toplantılarında yapılmaktadır. 
Başbakanlık takip kuruluna bildirilen konulara ait gazete kupürlerinin muhafaza edilmesidir. 
Muhafaza anlamında arşiv yazıyor. 

Ancak batı çalışma grubu faaliyetleri diye abartılı olarak bahsedilen, herkesin 
vebaya bulaşmamak için kaçtığı faaliyetler benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla bundan 
ibarettir. Ben emniyetteki ifademden itibaren gerçeğin açığa çıkarılması için ve adli 
makamlara yardımcı olmak üzere ve batı çalışma grubu üzerindeki sis perdesinin kalkması 
için doğru olarak bildiklerimi anlattım. Bu vebalden kurtulmamız için ve batı çalışma grubu 
üzerindeki gizemin kalkması için en başta en üst kademede olmak üzere bilgisi olanların da 
anlatmalıdır, ifade vermelidir diyorum.

 Erbakan hükumeti ile bir sorunum olmadığı gibi 54. Hükumet aleyhine herhangi bir 
faaliyette bulunmadım. Cebir, şiddet, tehdit, tuzak, korku salma ve bunun gibi böyle bir 
emir almadığım ve yapmadığım gibi herhangi bir konuda planlama yapma, karar verme, 
icra etme yetkisine sahip olmayan ben ve çevremdeki arkadaşlarım komuta kademesine arz 
edilecek konular ile başbakanlığa iletilecek hususların aydınlanması ile 
görevlendirilmiştir. Hangi konuların komutana arz edileceği, hangilerinin başbakanlığa 
iletileceğine sıralı amirler karar veriyordu. Alınan kararlar olarak bunlar kastedilmektedir, 
yani biz orada herhangi bir karar almıyorduk. Bu bağlamda aldığım emir gereği irtica 



  

konularında komuta kademesinin bilgilendirilmesine katkıda bulunmak için yaptığım 
gazete okuma, haberlerin altını çizme, kupür kesme ve bunun gibi işlemlerin 54. Koalisyon 
hükumetinin istifasında bir etkisi olduğunu da düşünmüyorum. Ben bu anlattığım 
faaliyetleri 54. Hükumet döneminde 1 ay, 55. Hükumet döneminde ise daha uzun süre 
yapmıştım. Bu durumda Mesut Yılmaz hükumetinin de istifa etmesi gerekir diye 
düşünüyorum. Kanaatimce 54. Hükumetin protokol gereği istifa etmesine benim 
faaliyetlerimden ziyade ülkede esen siyasi rüzgarlar, dalgalanmalar sebep olmuştur. 28 
şubat süreci karmaşık ve önemli aktörleri olan bir dava. Bu davada ben olsa olsa tanık 
olurum. Ama ne yazık ki devletim benim yakama yapışmış hesabını ben vermeye 
çalışıyorum. Ve de hak etmediğim bir bedel ödüyorum. 16 yıl önce kıta görevinden gelip ilk 
karargah görevini genelkurmayda almıştım. O dönemde bilgisayarlarla yeni tanışmıştım. O 
dönemde bilgisayar yaygın olarak kullanılmaya başlamadığı gibi bilgisayar kullanabilmek bir 
ayrıcalıktı.

İddianamede ismimin geçtiği 5 nolu CD'de yer alan Salih binbaşı.doc kişiye ait, 
yani bana özel bir dosya olmayıp katipler tarafından açılmış ve genel bir bilgi havuzu olarak 
kullanılmıştır. Zayıf bir bilgisayar kullanıcısı olduğumda devir teslim belgesinde ifade 
edilmiştir. CD-5'in bilirkişi raporunda söz konusu salih binbaşı dosyasında benim dışımdaki 
şahısların yaptığı çalışmalarda açıkça görülmektedir.

 Bunu söylerken bu word belgelerinde suç var da bana bulaşmasın zihniyetinde 
değilim. Çünkü bulunduğum yerde yasa, tüzük, yönetmelik ve bunlara dayalı hükumet 
emirlerine aykırı bir hareket eden, hareket, kişilere yönelik herhangi bir çalışma 
yapılmamaktaydı. Batı çalışma grubunda çalıştığım süre zarfında bana plan, program, 
proje yapma ile ilgili emir verilmedi. Nadiren aldığım emirler üzerine söz konusu CD-5'te 
yer alan salih binbaşı.dos klasöründeki word belgelerinden;

 1- Türk hava kurumunun kurban derilerinin toplanması ile ilgili bilgi notu, 5 
Haziran 1998 tarihinde benim tarafımdan şube müdüründen aldığım emir gereği müsvedde 
olarak hazırlanmış katip tarafından yazılmıştır. Yasal dayanağı MGK'nın 15. Maddesi ile 28 
Mart içişleri bakanlığının genelgesinin 13. Maddesidir. O tarihte sadece kurban derilerini 
toplamaya Türk Hava Kurumunun yetkili olduğunu da burada belirtmek istiyorum. 

 2. Madde radyo ve televizyon kurumunun 1998 yılında televizyon ve radyo 
kanallarına uyguladığı cezai işlemler gazete haberlerinden ayıklanarak mevcut çizelgeye 
benim tarafımdan aktarılmıştır. Şu kadar gün kapatma cezası, şu kanal uyarıldı, para cezası 
ve bunun gibi. Irticai radyo, TV çizelgesini ben hazırlamadım, kimin hazırladığını da 
bilmiyorum. Bu milli istihbarat teşkilatının alt veri ham bilgi tabanından olduğunu 
düşünüyorum. Işlemin yasal dayanağı başbakanlığın 4 şubat 1998 tarih ve 1779 sayılı 
genelgesinin 6. Maddesi, bu genelkurmaya bilgi olarak gelmiş ve başbakanlığın 2 şubat 
1999'a 21 sayılı genelgesinin 4. Maddesi, bu da gereği olarak gelmiş. Yine başbakanlığın 19 
Temmuz 1999 tarih ve 10439 sayılı genelgesinde yer almaktadır. Daha öncesinde 28 Mart 
İçişleri bakanlığı genelgesi 2. Madde islami cemiyet ve cemaatler birliğinin ses kasetlerinde 
bahisle bu tür yayınların önlenmesiyle ilgili maddeyi ilgilendirmektedir. 

Batı çalışma grubuna gelen evraklar çizelgesini şube müdüründen aldığım emir 
gereği idari kısımdan aldığım bilgileri katip tarafından yazılarak benim tarafımdan 
yapılmıştır. Nereye gönderildiğini de bilmiyorum. Bu evrak çizelgesi batı çalışma grubunun 
10 Nisan'da ve emir komuta zinciri dahilinde kurulduğu ve de genelkurmay başkanlığının 
emirleri doğrultusunda kuvvet komutanlıklarından genelkurmay başkanlığına resmi ve kayıt 
altına alınmış bilgiler geldiğine dair lehte bir delil olacağı sayın mahkeme heyetinin 
takdiridir. 

Çünkü bu çizelgede mit, dışişleri bakanlığı, askeri ataşeliklerden de evrak 
gelmiştir. Yasa dışı bir teşkilata bu kurumlardan evrak gelmesi manidardır. Oluk oluk 
geldiği tarif edilen bu bilgilerin içeriğinde bildiğim kadarıyla hükumetlerle, şahıslarla yani 



  

fişleme anlamında söylüyorum. Alakalı bir husus bulunmamaktadır. Sonradan öğrendiğim 
şekilde genelkurmay başkanlığına rapor sistemi ile gelen bu bilgilerin yasal kaynağı 28 mart 
1997 tarihli Meral Akşener imzalı genelgenin sonuç bölümünün 3. Maddesinde mülki 
amirlere emredilmiş olup 81 il ve onlara bağlı ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında her 
gün saat 11:00'da yapılan asayiş saatindeki bir bölümünün ayrılmış, bir bölümünde ayrılmış 
zamanda ilgili kolluk birim amirlerinin mit temsilcisi ve ilgili daire amirinin toplantıda 
konuştukları ve de toplantı tutanaklarında yazan hususlardır. Il idaresi kanununa göre illerde 
il valisi başkanlığında yapılan asayiş saatinde il jandarma komutanları ve il emniyet 
müdürleri katılmaktadır. 28 mart içişleri bakanlığı genelgesi gereği irticai faaliyetleri ile 
ilgili alınan duyumlar ve yapılan işlemler bu toplantıda paylaşılmaktadır. Alınan bilgiler 
jandarma genel komutanlığı vasıtasıyla da genelkurmay başkanlığına bildirilmektedir. İşte 
BÇG ye gelen bilgiler bu bilgilerdir. Sayın Hakim Hakan Oruç bey de jandarmada çok 
sayıda evrak imha edildiğinin imha tutanağından anlaşıldığını ifade etmişti. Bu evrakların 
jandarma ve emniyet tarafından 28 mart genelgesi gereği toplanan ve genelkurmaya 
gönderilen bilgiler olduğunu düşünüyorum. Konu bu yönü ile de araştırılıp 
değerlendirilmelidir. Çünkü evrak çizelgesine göre en fazla evrak jandarmadan gelmiştir. 
Özel bir toplanıp üretilmeyen bu bilgiler kişiler ile alakalı değildir. Ve genel olarak o 
dönemdeki yürürlükte olan yasalar, yönetmeliklere aykırı olan davranışları tespit etmekle 
görevli devletin kolluk makamları tarafından belirlenmiştir. Bilgiler taşra kaynaklarından 
gelmekte olup tekrar BÇG kanalı ile başbakanlık takip kuruluna iletilmekteydi. Yani 
devletin bir cebinden gelen bilgiler diğer cebine girmekteydi. Hepimizin bildiği gibi devletin 
haber alma ile ilgili işleyişi bu şekilde değil midir, devletin bu bürokratik düzen içerisindeki 
işleyişi 28 mart Meral Akşener imzalı genelgede açıkça belirtilmiştir. 16 yıl önce bu konuları 
bilmiyordum. Tutuklandıktan sonra 28 mart genelgesini okuduktan sonra bu konulara kafa 
yorduktan sonra bu konuda bilgilendim ve bu kanaate vardım. Vicdanen rahat olmak ve 
maddi gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olmak için bunları beyan ediyorum. Ayrıca bugün 
dahi beyanlarımı teyit eder mahiyetinde gazetelerde yer alan bilgilerden aynı devlet çarkının 
2005'li yıllarda da işlediği anlaşılmaktadır. Burada bir çizelge vardır gazetede başbakanlık 
uygulamayı takip ve koordinasyon kurulunda görüşülen kararlar demiş. 7 Eylül 2004- 20 
Eylül 2005 dönemi, kaynak genelkurmay, kara kuvvetleri ve genelkurmay istihbarat 
başkanlığı. a ve b maddeler, konu demiş yapılan işlem demiş ve açıklamalar demiş. 

Ancak bu evraklara istinaden kişileri mağdur etmeye yönelik bu evraklar kişileri 
mağdur etmeye yönelik değildir. Ayrıca bu evraklara istinaden kimse haksız yere göz altına 
alınmamış, hapishanelere atılmamış, cezaevlerinde hastalık ve kahırdan ölmemiştir. Devletin 
meşru çarkı dönmüş, sonuçta yılı dönmüş arşiv evrakları olarak imha edilmiştir. 

CD-5'te yer alan salih binbaşı.doc içerisindeki tüm word bilgileri 54. Hükumetin 
18 haziran 1997 tarihinde istifasından sonra ve 1998 yılı içerisinde Mesut Yılmaz 
hükumeti döneminde yaratılmış olup içerik olarak da suç içermeyip atılı suçla da alakası 
yoktur. 

Sadece iki bilgi notu 1997 yılına ait olup benim dışımdaki şahıslar tarafından salih 
binbaşı.doc'a aktarıldığı da görülmektedir. Ben batı çalışma grubunda çalışmakta iken 
başbakanlık takip kurulundan Ömer Kayır'ın plan şubeye ziyarete geldiğini duyardım ama 
kendim görmedim. Benim yasa dışı bir oluşumda bulunduğum iddia ediliyorsa Ömer 
Kayır'ın burada ne iş yapmakta olduğunu Sayın Mahkeme Heyeti tarafından 
değerlendirilmelidir. 

Dönemin hükumetlerine karşı gerek 54 gerekse 55 yönelik bir faaliyette 
bulunmadığım gibi konusu açık suç teşkil eden herhangi bir emir almadım ve yapmadım. 16 
yıl önce o tarihteki yönetmelikteki hususlara aykırı hareketlerinde dolayı haklarında idare 
tarafından yani kendi kurumları, işlem yapılan ve 28 şubat davasına müdahil olan 
şahıslardan hiçbirini tanımıyorum. Uğradıklarını iddia ettikleri mağduriyetlerine sebep 



  

olacak herhangi bir faaliyette bulunmadığım gibi Türk silahlı kuvvetlerinden yaş kararları ile 
ihraç edilen personellerle hiçbir alakam yoktur. 

Bu arada davanın esasını teşkil eden genelkurmay belgeleri ile ilgili bilgim 
olmadığını da önceki ifadelerimde söylediğimi belirtmek istiyorum. Askerlik gereği bana 
verilmiş olan emirlerin dışında bir faaliyette bulunmadım. Kimse ile fikir ve eylem birliği 
içerisinde olmadım, hiçbir konuda görüşüme başvurulmadığı gibi fikir babalığı da yapmadım. 
Sadece bana verilen konusu açık suç teşkil etmeyen emirlerin gereğini yaptım. Bu sebepten 
bana isnat edilen suçlamaların maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. İfadem bu kadardır. 
Savcılıkta verdiğim ifademde düzelteceğim hususlar ise emniyet dahil bütün ifadelerim 
aynıdır ve kabul ediyorum.

 Ancak esasa yönelik olmayan birkaç küçük düzeltme yapacağım. Salih binbaşı.doc 
içerisinde yer alan aşırı sağ faaliyetler isimli word belgesini İKK ve Güvenlik daire başkanı 
Fevzi Türkeri emri ile tanzim ettiğim sehven yazılmıştır. Çünkü BÇG'de görev yaparken 
Fevzi Türkeri bana batı çalışma grubunun konuları ile ilgili emir vermemiştir. Bu askeri 
hiyerarşiye aykırı bir durumdur. Belgeyi de ben tanzim etmedim. Belge hizbullah ve bunun 
gibi silahlı terör örgütlerinden bahsetmektedir, davamızla da alakalı değildir. 

2 sayfalık tüm illeri kapsayan okul, gazete, dergi, dernek, vakıf ve bunun gibi 
sayılarını belirten belgeyi hazırladığımı sehven söyledim.

 İfadelerimde olmamasına karşın iddianame 1. Cilt sayfa 105-106 batı çalışma 
grubu üst kurulu cereyan tarzı isimli belge tarafımdan biliniyor ve teyit ediliyormuş gibi 
yazılmıştır. Belge ile ilgi ve bilgim yoktur. 

İddianame dikkatli okunursa belge ile ilgili bir şey söylemediğim de açıkça 
görülecektir. Sadece üst kademeye yapılan arzların kurmay subaylar tarafından yapıldığını 
ifade ettim. O tarihte bir üst kurulun varlığından üst kurulun olduğunu duymuştum. Ancak 
ismi neydi, kim vardı, ne yaparlardı bilmiyorum. 

Telefon rehberi ve girmeye yetkili personel sayılarını ben batı çalışma grubunda 
çalıştığım için kendi adıma teyit ettim. Ancak kimin tarafından yapıldığına dair bir bilgim 
yoktu. Bu belgeleri ilk olarak emniyet ve savcılıkta gördüm. Sahte mi, ölü doğmuş evrak mı 
olduğuna ilişkin bir fikrim yoktur. 

Sayın başkanım, sonuç olarak 16 yıl önce devlet sistemi içerisinde devlet politikası 
olarak irtica ile mücadelede görev yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından taşradaki 
kaymakamın emrindeki jandarma erine kadar uzanan bu zincirde bir memur olarak ve 
memuriyetin gereği bana verilen görevleri yaptım. Bu sebepten aynı işi benden çok daha 
farklı yetkili olarak yapmış, karar vermiş, plan yapmış, icra etmiş diğer kamu 
personelinden farklı olarak haksız ve insafsız bir şekilde 12 Nisan 2012 tarihinde suçüstü 
durumundaki bir terör örgütü mensubu gibi yakalanarak sorgulandım. Emekli olana kadar 
30 yıl büyük bir özveri ile hizmet ettiğim ki bunun 10 yılı 5 ayrı il şark hizmetleri olarak 
Güneydoğu'da Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için mücadele 
içerisinde geçmiştir. Yine aynı Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından bu muameleye reva 
görülüp aşağılanmam beni derinden üzmüştür. Ancak mahkemeniz tarafından hukukun 
işletilip tahliye edilmiş olmam hukukun varlığı konusunda beni umutlandırmıştı. Ailemi 
sevindirdiğiniz için size minnettarım. Çünkü tutuklanmamda hiçbir kamu yararı bulunmadığı 
gibi benimle birebir aynı durumda olan bazı arkadaşlar tutuklanmadan da bu günlere geldiler. 
Üzerime atılı olan suçlamanın maddi ve manevi sıkıntılarını hala çekmekteyim. Normal bir 
emeklilik hayatı yaşayabilmek için yüce mahkemenizden beraatımı, duruşmalardan bağışık 
tutulmamı talep ediyorum."

 "Salih bey savunmanızda savcılık ifadenizde ifade verdiğiniz konularla ilgili bir iki 
açıklamada bulundunuz ama özellikle bu Tamer Tatar'ın ibraz etmiş olduğu belgelerle ilgili 
epey bir açıklamada bulunmuşsunuz Savcılıkta, savunmanızda bazı konular eksik kaldı diye 
düşünüyorum, bu belgeler hemen hemen çoğu gösterilmiş, dava ile ilgili olanlar gösterilmiş, 



  

ben onları tek tek okumak istiyorum. Önce şey sorulmuş, takdirlerle ilgili belge sorulmuş, 
klasörde yer alan takdir 11 isimli world belgesindeki takdirler sorulmuş, sizde cevap olarak 
Batı Çalışma Grubu döneminde ilgi Hedef Plan Şube Müdürü İdris Koralp bana takdir 
belgesi verdiği doğrudur, benimle birlikte Batı Çalışma Grubunda çalışan tüm 
arkadaşlarıma memurlara dahi takdir belgesi vermiştir demişsiniz, "

"Doğrudur, fazla birşey söylemeyeceğim doğru, takdirname aldık"
"Size Batı Çalışma Grubu konulu yazının eki aslında gösterilen tahsis edildiği 

anlaşılan çalışma alanındaki iletişim ağı hakkındaki bildiklerinizi anlatınız denmiş ve belge 
gösterin denmiş, sizde söz konusu belge doğrudur diye cevap vermişsiniz, bu belge üzerinde 
epey bir tartışma yaşandı, savunmanızda bu konuda bir açıklık yok diye düşünüyorum, bu 
belge doğrumu veya doğru ise bu numara neyi ifade ediyor"

"Ben savunmamda özellikle bunu vurgulamıştım, bana bu belge gösterildi, ben bu 
belgeyi gördüm, ismimi gördüm, bir de yani benim ismim burda yazıyor, hani bu doğrudur 
dedim, benim ismimi teyit ettim, yoksa ben bu belge doğrudur, işte yazısı yapmıştır şu 
yapmıştır, öyle bir beyanda bulunmadım, sadece kendi ismimi gördüm, şimdi ben buna 
doğrudur dedim, hani ben bu ifademde de var, bu evrak sahtemi, ölü doğmuş bir evrakmı 
hiçbir fikrim yok dedim, ama ben kendi ismimi görünce Batı Çalışma Grubunda 
çalışmıştım, evrak doğru dedim. Benim açımdan doğru dedim. Benim için doğru."

"Genel sonraki sorularda bu belgeyle ilgili ayrıntılı sorular sorulmuş, bu belgede işte 
isimleri geçen şahıslar tek tek sayılmış ve yine siz bu belge doğrudur diye cevap vermişsiniz, 
şimdi bu belge doğrudurla takdir edersinizki yani benim ismim bu belgede yer almaktadır, bu 
doğrudur demek arasında ciddi farklılıklar var, şimdi belge doğrudur derken neyi kasdettiniz, 
bu isimleri sayılan şahıslar Batı Çalışma Grubunda çalışırlar mı veya işte giriş yetkisi 
verilen personellermiydi"

"Şimdi o isimleri ben listede gördüm, bir hayli isim var, ben şimdi hepsini böyle 
bilemem, ben kendi ismimi gördüm, ben burdayım, ben doğruyum, belge doğrudur demedim, 
burda da söylüyorum ifademde de söyledim, belge doğru yada yanlış, sahte yada ölü doğmuş 
bir belgemi olduğunu bilmiyorum, bu konuda hiçbir fikrim yok"

"Peki Savcılıkta ifade verdikten sonra bu zaptı okunuzmu, biraz önce açıkladım, bu 
belge doğrudur cümlesi çok yalın bir cümle, çok kolay anlaşılabilir, okuduğunuzda da 
anlamanız gerekirdi"

"Ben okudum da çok hızlı okudum ifademi, eğer bana sağlıklı bir sorgu yapılsaydı 
benim bu sorgum bir gün sürerdi, bana sorular çok kısaltılarak özetlenilerek sordu, orda bir 
şekilde yazıldığı şekilde sorulmadı, eğer bu şekilde sorulursa ben soruyu anlamaya kalkarsam 
zaten benim sorgum çok uzun zaman alır ve bu dava yani hazırlık soruşturması çok uzun 
sürerdi, bizim işimiz çok çabuk bitti, yani geldik sonra Ankara'ya ulaştık, Savcılık sorgumuz 
oldu, biraz mahkeme için bekledik burda, yani herşey böyle bir rüzgar gibi geldi geçti, 
kendimizi Sincan'da bulduk, yani ben bunu bilinçli bir şekilde yani görmüş, bakmış, okumuz 
değilim yani, yine söylüyorum ben o belgeyi bilmiyorum, böyle bir belgenin varlığından 
benim haberim yok, ancak BÇG'nin varlığından benim haberim var, ben BÇG doğru 
olduğu için bu belge doğrudur dedim o zaman, ben kendim için dedim"

"BÇG çalışmaları devir teslim refarandumu başlıklı belgedeki işbölümü üzerinde de 
az çok durduk, o belge doğru mu, ordaki iş bölümü doğru mu"

"Yani şöyle ben şimdi orda şöyle bir göz gezdirdim, baktım benim işlerime benzer 
işler, ondan sonra iddianameyi açtığım zaman yine baktım okudum, yani üç aşağı beş yukarı 
bunları karşılıyor, yani açıdan ben buna doğru diyorum, şu anda da doğru diyorum, bu belge 
doğrudur, mademki BÇG var, ben de BÇG'de çalışmışım, böyle bir refarandum da yapmışlar, 
devir teslim refarandumu ne demektir, bir müdür giderken öbür müdüre bu şubenin işlerini 
anlatır, böyle bir şey yazılmış, BÇG'de var, ben burda çalıştım."

"Bazı sorulara bu belge doğrudur, bu belgeyi ben hazırladım şeklinde cevap 



  

vermişsiniz, mesela aşırı sağ faaliyetleri isimli bir belge gösterilmiş, bu belgenin talimatını 
genel kurmay başkanı Fevzi Türker'in talimatı üzerine hazırladım demişsiniz, fakat bazı 
belgelerde de söz konusu belgeyi ben batı çalışma gurubunda çalışırken hazırlamış olabilirim 
demişsiniz, mesela irticai terör isimli belgeyi amirlerimizin talimatı üzerine hazırlamışımdır 
demişsiniz, bir kasım belgelerde ise hazırlamadığınızı ve katipler tarafından hazırlanmış 
olabileceğini belirtmişsiniz, bu anlamda hatırladığınız belgeler var, hatırlamadığınız belgeler 
var, yani ayrıntıları o yüzden soruyorum, şimdi hiçbirini görmemiş olsanız şöyle cevap 
vermeniz gerekir mantıken, ben hazırlamadım, yukardaki gibi, ya da ben hazırladım, bir 
kısmına doğrudur ben hazırladım demişsiniz, bir kısmına da bilmiyorum, katipler hazırlamış 
olabilir demişsiniz, bu anlamda soruyorum"

"Ben şöyle söylemiştim ifademde, bana plan proje ile ilgili bir herhangi bir emir 
verilmedi, çok nadir olarak bana verilen emirler üzerine, ben nadir olarak elime kağıdı 
kalemi almışımda birşeyler yazmışım çizmişim, bunu bilgisayarda yazdırmışım, yani benim 
bu yazdırdığım şeyler az olduğu için ben bunları hatırladım, mesela kurban derilerini çok iyi 
hatırlıyorum, yani ne biliyim gazetelerden bakıpta hangi rütük hangi televizyon kanalına 
ceza verdi, bunu dört gün beş gün bunu işaretlettiğimi hatırlıyorum, yani yaptıklarımı 
hatırlıyorum, ama yapmadıklarımı"

 "Diyanet personeli ile ilgili Sağlık Bakanlığı personeli ile ilgili bunlar belge batı 
çalışma grubu faaliyeti kapsamında hazırlanmış olabilir, ben hazırlamadım, benim 
kullandığım bilgisayara katipler yada benimle birlikte çalışan arkadaşlarım yazmış olabilir 
demişsiniz, bu anlamda net olarak hatırladıklarınıza cevap verdiniz, net olarak 
hatırlamadıklarınıza bu şekilde cevap verdiniz"

"Sağlık Bakanlığı personeli diyor, bilmem ne doktor, bayan doktor erkek hastaya şey 
yapmamış müdahale etmemiş, onun karşısında diyorki bayan doktor erkek hastayı muayene 
etmemiş, böyle bir şekilde yazılmış, yani ben bunu bilemem, yani benim onu bu şekilde 
yazdırmam geçirmem imkansız, ben bir örnek olarak söylüyorum, bunlar devletin başka 
istihbarat kaynaklarına gelen bilgilerdir, ben bunu demek istiyorum, benim hazırladığım 
yaptığım emek verdiğim şeyler değil, oraya kes kopyala yapıştırılmış, ben şeyde de izah ettim 
bunu yani CD 5'de nasıl mesela Salih Binbaşı doç var, Salih Binbaşı doçta benim 
yapmadığım bir sürü şeyler var, benim ismimin altında, ben size dün vermiştim, yani şimdi 
kısaca izah edeyim, İbrahim Çetin diye bir vatandaş var, yani İbrahim Çetin'i tanımam 
bilmem, ama Salih Binbaşı doçun altında İbrahim Çetin isimli bir şahıs çalışma yapmış, 
oraya konulmuş, TSK'lılardan atılanların işe alınması, yani ben bunu tanımam, bilmem, 
Levent Barbaryan yani geliyor, yani inanın doğru söylüyorum, ayrıntılı bilmiyorum, bilsem 
söylerim, yapsam bilsem söylerim"

"Bu durumda Savcılıkta verdiğiniz ifadeler o zaman büyük oranda doğru, bildiğiniz 
belgelere olumlu cevap verdiniz, kendinizin hazırlamadığı veya doğrudan bilgi sahibi 
olmadığınız"

"Bazen yanlışlık yaptım, mesela bana dediki Hizbullah ile ilgili bilgi notu vardı, 
çokta üzerinde durmadım yani bu bir suç teşkil etmiyor dedim savcı bey dedim, bunu ben 
yapsam ne olur, yapmasam ne olur, onu bile iyi niyetle benim üzerime yazdı yani savcı, delil 
olsun falan şeklinde, ben onu yazmadım, çünkü böyle bir suç yok yani"

"Şimdi Salih bey, hazırlamadığınızı veya bilgi sahibi olmadığınızı söylediğiniz 
konular var, burda yine size tek tek sorulmuş, vakıflar var, belediye başkanları var, işte 
diyanet personeli, sağlık bakanlığı personeli işte biraz okudum bu tür belgeler var, bu 
savcılıkta verdiğiniz ifadelerden bağımsız olarak soruyorum, bu şekilde bilgiler size 
geliyormuydu, hangi kaynaklardan geliyordu, garnizon komutanlıklarından veya taşradaki 
birliklerden bu şekilde bilgiler geliyormuydu, bu bilgiler işte geçen gün de konuştuk, bu 
BÇG'nin bilgi formatları var, epey üzerinde durulduğu için ayrıca değinmek istemiyorum, o 
formatlar şeklinde mi geliyordu"



  

"27 Mayıs'ta bir rapor yayınlanmış kuvvetlere, garnizonlara, bunların gereği belli 
bir zaman içerisinde bunlara reaksiyon gösterilmiş, yani bu 27 Mayıs rapor sisteminin 
mürekkebi kurumadan hükümet istifa etmiş, daha sonra gelenler ise o bölgelerdeki 
garnizonlar, kaymakamlıklardan, valiliklerden jandarma kanalıyla ve garnizon 
komutanlıklarının kanalıyla ordaki cari faaliyetlerle ilgili günlük faaliyetler bir bu, ikincisi 
bazı istatistik bilgiler yani ben bunlara daha çok vakıftım, bu cari bilgilere vakıftım, birde 
istatistik bilgiler var nedir vakıflar dernekler sivil toplum kuruluşları yurtlar pansiyonlar ne 
biliyim bunlarla ilgili bilgiler, yani bunlarda ilgili bilgileri bir askeri kaynaktan alınmasına 
imkan ve ihtimal yoktur, çünkü gerek jandarma gerekse askeri kaynakların bu şekilde sivil 
toplum örgütleriyle, vakıflarla derneklerle ilgili haber alma yeteneği yoktur, bunları 
emniyet bilir, emniyette masalar vardır, dernekler masası, vakıflar masası, yurtlar, 
pansiyonlar yani bu gelmiş olanlar bile bu emniyet kanalıyla gelmiştir yani, ama bir takım 
istatistik bilgilerin de geldiğini yani diyebilirim yani, gelebiliyordu, çünkü ona göre bir irtica 
markası çıkartıldı"

"Peki bu anlattıklarınızdan veya daha önce anlatılanlardan bir bilgi bankası 
oluştuğu anlaşılıyor, iyi yada kötü"

"Bilgi bankası diyemeyiz sayın hakimim, ben bilgi bankası yani ben ona kesinlikle 
katılmıyorum, bir klasör evraka bilgi bankası diyebilirmisiniz, o evrakta emniyetin ilgili 
dernekler masasında var, vakıflar masasında var, bir tanesi hasbel kader ne biliyim garnizon 
komutanlığı kanalıyla, jandarma kanalıyla, valilik kanalıyla yani şeye gelmiş, ya bu bilgi 
bankasımıdır, bunların esas tabanı MİT'de, emniyette, böyle bir bilgi bankası asla ben kabul 
etmiyorum"

"Sizin kabul edip etmediğinizden ziyade burda tartışılan belgeler var, işte bilgi 
fılaşları isimli belge var, Genel Kurmay resmi yazıları bu, yani bütün garnizonlara dağıtılan 
ve işte biraz önce bahsettim, adı da konan formatlar var, işte batı olayları gibi, eğer bir kamu 
kurumunun bu şekilde bir faaliyete girdiğini ve bunu da devam ettirdiğini kabul ediyorsak 
bunun sonucunda bir bilginin toplanmış olması gerekir, adına banka diyelim, başka birşey 
diyelim, bu anlamda bu bilgilerin nasıl kullanıldığını biliyormusunuz, yani sizin görev 
alanınıza giriyormu"

"O bilgilerin kullanılması benim görev alanıma girmiyordu, çünkü biz bir geçiş 
mekanizmasıydık, burdan sonra bilgiler ayıklanıyordu, ben dün de izah etmiştim, burda bir 
kısmı komutanlara arz ediliyor, bir kısmı da uygulamayı takip eden koordinasyon 
kuruluna gönderiliyor, onlar gereğini yapıyorlardı, yani genel kurmay gerek yapan makam 
değildir, burdakiler üst süzgeçten geçtikten sonra uygulamayı takip koordinasyon kurulu 
gereğini yapıyordu, yani bu evrakları takip koordinasyon kurulunun tozlu raflarında 
bulunabilir bunlar yanı, genel bu şeyden geçen evraklar, yani benim bildiğim kadarıyla burda 
herhangi bir işlem yok, zaten ben bir işlem yapmıyorum, ben aracıyım, ben de bunu kitap 
okumuşum, ondan sonra bu konuda kendimi bilgilendirmişim, çünkü ben ağır bir suçla hitam 
ediliyorum, öğrendim, çalıştım ve bunu bu şekilde anladım."

"İddianamede yer alan BÇG çalışmaları devir teslim refarandumu başlıklı belgeye 
göre görev aldığınız anlaşılıyor, şimdi burdan baktığımız zaman, gelen evrak, mektup, 
gazeteler, basın özetlerini alır, tetkik eder, ilk elemeyi yapar, günlük toplantıya getirir, arşivi 
düzenler, devam ediyor, siz yaptığınız çalışmayı nasıl bir bilgi formatına dönüştürerek 
diyelim ki dün Mustafa Bural böyle söylemişti, biz plan şubeye şube müdürüne arz ediyoruz 
diye, nasıl arz ediyordunuz yani bir çalışma yapıyordunuz, bu çalışmayı nasıl bir sonuca 
bağlıyordunuz da arz ediyordunuz, o konuda açıklayıcı bilgi verebilirseniz"

"Yani ben öncelikle en son sözünüze cevap veriyim, herhangi bir sonuca bağlanan 
herhangi bir işlem yok burda"

"Bağlama değil ama bir bilgiyi çalıştığımız zaman yani çalışma yaptığımız zaman 
bir formata dönüştürürüz bunu, bilgi notu olur, değişik bir rapor veririz, birşeye aktarmamız 



  

lazım, diyelim gazeteyi çalışıyoruz, yada kitap okuyorsun veya bir dergi yani bunu tutupta 
dergi yada kitabı gazeteyi alıpta olduğu gibi şube müdürüne aktarmıyorsunuz herhalde yani 
bunu öğrenmek istiyorum"

"Bir olayda önemli görülen hususlar yani gazetelerde yazılıyor tutuluyor"
"Yani bir world belgesini yazarak mı aktarıyordunuz, nasıl yapıyordunuz"
"Yani şöyle onu ben tekrar izah ediyim, güvenlik destek şubeden aşağıya evraklar 

geliyor, bize düşülen evraklar var, günlük gazeteler var, ayrıca biz günlük gazeteleri bir 
kısım ben hatırladığım kadarıyla sırayla biz gidip basın halkla ilişkilerine alıyorduk, 
gazeteden orjinalini, gazetenin orjinalini alıyorduk, basın özetleri alıyorduk, verilen 
evraklar, yani bizim görevimiz bunları toparlayıp bu toplantı masasına getirmek, bundan 
sonra da işte başkanlıklardan ilgili arkadaşlar geliyorlar burda bunları okuyorlar, herkes 
bunlarla ilgili bilgi sahibi oluyorlar, evrakları ne varsa, mektupları, evrakları, 
dökümanları, burda bunlar okunuyor, okunduktan sonra ne yapılıyor, bunlarla ilgili 
önemli hususlar ayıklanıyor, ayıklama işlemi var, yani ayıklama işlemini o memur yanlış 
yazmışlar, onu kim yazdıysa bizim toplantıya getirmeden önce ayıklama gibi bir görevimiz 
yok, çünkü biz ayıklamayla yetkili bir adem değilizki biz, ben şimdi neyini ayıklayacak 
bilememki, yani bunlar hepberaber ayıklanıyor, ayıklanıyor ondan sonra bunlar bir 
sekreterya vasıtasıyla önemli olan hususlar yazıya dökülüyor, bunlar komuta kademesi 
kanalıyla şube müdürü, daire başkanı, harekat başkanı bunlara arz ediliyor, ve buralardan 
geçerek onay alındıktan sonra bunlar uygulamayı takip koordinasyon kuruluna gidiyor ve 
komutanlara arz ediliyor, yani sistem tamamen bu yani, hiyerarşik yapı içerisinde, yani 
tutupta ve de şunu söyleyim savcı bey, yani biz oturup orda hadi bakalım bugün kaç tane 
subayı atacağız, yani şu kadar adam namaz kıldı, bunları ne yapalım gibi bir şey yok.

Diyelim ki bir gazetede silahlı kuvvetlere küfür edilmiş, öyle bir şey var, bu ne 
yapılıyor burdan kesiliyor bu şey, ondan sonra bu adli müşavirlere gönderiliyor, burda bir suç 
unsuru varmı yokmu diye, o adli müşavir bunu inceliyor gerekli şeyler yazılıyor gönderiliyor, 
veya kurum kuruluşlarla ilgili yani bizim böyle bir yazışma şeyimiz yokta, çok çok önemli 
hususlar bilgi olarak oralara gönderiliyor, o kurumlara gönderiliyor yani"

"Bir üst yazı vesaire yazdırıyormusunuz yani, şube müdürü imzalamak üzere"
"Yani hareket başkanı imzalıyor, şube müdürü değil, hepsi de hareket başkanına 

götürüyorlar arkadaşlar, benden sonraki arkadaşlar imzalarlar, bunu da harekat başkanına 
resmi olarak çıkıyor arkadaş, diyorki biz diyor bu konuda  bir şey vardır, bunu bakanlığa 
bildirilmesi gerekir diyor, o da bildiriyor, ama bunda genel olan birşey,  veya mütetekaya 
bildiriliyor"

"Şimdi aynı belgede birde arşivi düzenler şeklinde bölüm yazılmış, burdaki arşiv 
çalışma alanındaki arşiv ne şekildeydi onu hatırlıyormusunuz"

"Ben şunu söyleyim, ben ifademde de söyledim yani arşiv deyince yani o yanlış 
yazılmış, yani onu kim yazdıysa arşiv kelimesini yanlış kullanmış, arşiv deyince bir osmanlı 
arşivi, bir Türkiye bilmem ne kurtuluş savaşı arşivi şeklinde anlaşılıyor, yani böyle birşey 
asla yok, arşiv dediğimiz benim gazetelerden kestiğim küpürler, altını çizdiğim şeyler, gelen 
bir kaç tane evrak, yani iki tane mektup, yani onları koyacak bile yerimiz yok yani, yani biz 
çünkü oraya geçici olarak insan olarak gelmişiz, yani bizim bir dolabımız yok, birşeyimiz 
yok, sistemimiz yok, ayrıca bu dolaplar molaplar sistemler yani bunlar daha sonra yavaş 
yavaş  kendimize bir göz buldukta yani ya dedim şunu şuraya koyalım falan diye, yer çok 
dar." 

"Savunmanızda BÇG'ye gelen belgelerin bir genelgeden bahsettiğiniz, 28.03.1997 
tarihli Meral Akşener imzalı ve ekinde de bunu sunmuşsunuz, şimdi buraya baktığımız 
zaman yani 10 Nisan 1997 tarihli belgenin 4. maddesinde merkezde kurulan teşkilatın bir 
benzerini kuvvet komutanlıklarında ve Jandarma Genel Komutanlığında kurulması 
gerektiği kurulucağı belirtiliyor, şimdi o zaman yani buraya gelen belgelerin bu 



  

kaynaklardan gelmesi gerekiyor, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz"
"Yani bu ölü doğmuş, hiç uygulaması olmayan fuzuli bir şey yani, öyle bir şey 

kuramazsınki, sen şimdi merkezin dışına nasıl bir istihbarat teşkilatı kuracaksın, kimle 
yapacaksın bu işi, yani öyle bir şey olamaz, yani yok, yani devletin resmi yollarından, 
kaymakamlarından, jandarmasından, emniyetinden gelen şeylerdir, böyle bir şey olamaz, 
yani yok"

 "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işte iddianamede de var, mesela bilgi Batı Çalışma 
Grubu Birliği ihtiyaçları konulu belge yazılmış, ona bir takım mesajlar var dönüş olan yani 
burda bir çalışma mesela Deniz Kuvvetleri Komutanlığında çalışma olduğu anlaşılıyor yani 
bu konuda size yani Kuvvet Komutanlıklarından dönüş nasıl oluyordu, o konuda ne söylemek 
istersiniz"

"Yani o konuda fazla birşey söylemek istemiyorum, çünkü Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı yapmış, onlar hesabını versin, Genel Kurmay  yani bizimle alakası yok yani, 
bizim sistemle alakası yok onun yani, o kendine göre birşey yazmış, yani doğrudur yanlıştır 
ben bilemem yani, o kendisi yapmış, onu buna sormak lazım"  

"BÇG çalışmaları esnasında sizde kendiniz söylediniz, ben tayin oldum geldim, pek 
burda donanımlı personelden değildim, özellikle Genel Kurmay Karargahında  diğer 
birimlerden ve Başkanlıklarından gönderilen personel proje subayları önemli projeleri olan 
kişilermiydi, yoksa daha çok görevi olmayan fazla işi olmayan personelden mi müteşekkildi"

"Bir çalışma grubu kurulurken herkes bu işe heveslidir, grup kuralım yapalım 
yani orada komutana kendini göstermek için, ama iş icraata gelince kimse iyi adamını 
göndermez, nerde kıyıda köşede kalmış bir adam var onu gönderir yani"

"Sayın Savcının kabulü şöyle, çok gizli, özel kapısında şifreler olan bir alan var, 
personelede özel bir giriş kartı verildi, bu kartı gösteren ancak buraya girebiliyor şeklinde 
bir düşüncesi var, normal Genel Kurmay Başkanlığına giriş kartınız haricinde size bir giriş 
kartı verildi mi BÇG'de çalıştığınız için"

"Yok BÇG'ye mahsus olmak üzere tahsis edilmiş verilmiş bir giriş kartı yoktur"
"Bu BÇG giriş alanına özel bir giriş kontrol sistemi varmıydı, yani ne biliyim 

kapısında bir şifre"
"Yoktur, çünkü BÇG giriş alanına girerken siz aynı zamanda İstihbarat Başkanlığı 

İstihbarat Şube, Harekat Şube ve Plan Şubenin aynı yerine giriyorsunuz, yani böyle bir şey 
yok, yani sen BÇG'ye gidiyorsun, sen Plan Şubeye gidiyorsun, sen Harekat Şubeye 
gidiyorsun diye böyle bir ayrım yok yani, aynı yerden geçiyorsun, herkes ordan geçiyor"

"Diğer soru bu telefon rehberi ile ilgili, yine iddianamenin kabulünde sanki BÇG 
çalışanlarına aralarında gizli görüşme yapması için özel bir telefon ağı oluşturulduğu 
düşünülüyor, burda bir takım numaralar ve sizin bilgileriniz de var, siz BÇG de çalıştığınız 
için size özel bir telefon tahsis edildi mi"

"Böyle bir şey yok, yani benim en yakın olduğum yere bir numara Plan Şubenin bir 
telefon numarasını benim önüme yazmışlar, yani böyle bir telefon yok, gizli bir ağ yok yani"

"BÇG personelinin çalıştığı alan bildiğimiz kadarıyla 4-5 masanın olduğu, ortasında 
toplantı masasının bulunduğu bir yer, şimdi giriş yetkisi listesine bakıyoruz, 43 kişi var giriş 
yetkisi listesinde, 43 kişi buraya gelip çalışabilirmi, bu alanda"

"Yok böyle bir şeyin imkanı yok, bu olmaz yani."
"Geçici olarak sizinle birlikte Batı Çalışma Grubuna görevlendirilen personel 

arasında bizim müvekkillerimizden Ahmet Aka ve Abdullah Kılıçarslan varmıydı."
"Ben arkadaşları cezaevinde gördüm, ben Ahmet Aka'ya benim devre arkadaşımdır, 

ama ben onu uzun yıllar görmedim, ilk defa bu mahkeme koridorunda gördüm, ne işi var 
dedim burda, yani onu hiç görmedim, Genel Kurmayda bile görmedim Ahmet'i"

"İddianamenin 142. sayfasında benim müvekkillerimden birisini ilgilendiriyor, İç 
Güvenlik Değerlendirme Toplantıları adı altında Batı Çalışma Grubu Toplantılarının 



  

yapıldığı iddia edilmektedir, yine 143 ve devamı sayfalarında ise, Genel Kurmay Başkanlığı 
tarihçesinden alınan toplantı isimleri yer almakta ve bu toplantı isimleri içerisinde Batı 
Çalışma Grubu toplantıları tarihleri ve katılımcılar belirtilmektedir. Bu noktada birinci 
sorum; siz bu Batı Çalışma Grubu toplantılarına katıldınızmı, katıldıysanız değişik bir adı 
altında bu toplantılar yapıldı mı, "

"Ben bunu ifademde izah ettim, biz Plan Şubeye gidiyorduk, burda bu çalışmaları 
yapıyorduk, yani üst tarafta ne gibi çalışmalar var, ben bunu bilmiyorum ama  böyle bir 
kulağıma çalındı, ben Batı Çalışma Grubu bir üst tarafta şeyi varmış diye duydum yani, ama 
gitmedim, bilmiyorum, yani isimleri ilgilileri bilmiyorum, çünkü  çok yani karışıklık var, kriz 
deniyor, batı, yani muamma olmuş durumda, onun için ben şimdi ne deyim sana, bilmiyorum 
"

"Savcılıkta vermiş olduğunuz ifade de size gösterilen bir CD'nin mahiyetini 
kabulleniyorsunuz, bu mahiyetin Batı Çalışma Grubu faaliyetleri çerçevesinde tanzim 
edildiğini söylüyorsunuz, o da Bornova Binbaşı Salih Vakıflar isimli CD. Şimdi bu CD'nin 
içine baktığımız zaman mahiyet itibariyle tanzim şekli itibariyle yine bir başka soruşturmada 
ele geçirilen Ergenekon Soruşturması kapsamında Hasan Atilla Uğur isimli şahıstan ele 
geçirilen Batı Çalışma Grubu raporu NTV Arşiv isimli belgeyle bire bir örtüşmekte, yine bu 
soruşturma kapsamında Hasan Atilla Uğur'dan ele geçirilen bir görüntü ve ses kaydı var. O 
ses kaydında Hasan Atilla Uğur bir İçişleri Bakanlığı Müfettişine talimat veriyor ve bu 
CD'lerde kayıtta olan bilhassa Milli Gençlik Vakfı ve Zehra Eğitim ve Kültür Vakfının 
kapatılması gerektiği yönünde talimatlar söz konusu, o soruşturmada Hasan Atilla Uğur'dan 
ele geçirilen ses ve görüntü kaydı, dolayısıyla sizin içeriğini kabullendiğiniz CD'ler Hasan 
Atilla Uğur'dan ele geçirilen CD arasında çok ciddi benzerlikler söz konusu, bu Hasan Atilla 
Uğur'a verilen CD'nin Batı Çalışma Grubu tarafından mı ona aktarılmış, yoksa başka bir 
kaynaktan mı o bilgileri elde etmiştir"

"Sen şimdi bizi Ergenekon'la bağdaştırmaya çalışıyorsun da yani böyle bir şey yok, 
yani tamamen bu hayal mahsulü bir şey, yani böyle bir şey olamaz, Hasan Atilla Uğur'da 
yani bu şekilde bunları şey yapmaya emir vermeye, talimat vermeye yetkili kişi de değildir. 
Yani bu sizin sorunuz bizim davamızla da alakalı değil. Onun için bu kadar cevap 
veriyorum."

"CD'ler aynı olduğundan dolayı ben sadece teyit etmek istiyorum, yani bu CD'yi 
Hasan Atilla Uğur'un eline nasıl geçtiğine dair bir bilginizin olup olmadığını sordum size." 
"Yok bir bilgim yok"

"Yani çalıştığınız birimin üst kurulunun kimlerden teşekkül olduğuna dair bilginiz 
yok mu"

"Yani bu komutanlardır yani, en üstteki komutan kimse, işte harekat başkanıdır, 
daire başkanı, harekat başkanı, bu şekilde gider yani, böyle özel bir komutan gelip oraya 
otutturulmaz yani, Genel Kurmayın içinde kim varsa yani komutan odur yani"

"Ama bir üst kurulun var olduğunu tekrar söylüyorsunuz"
"Böyle bir şey var, duydum diyorum yani"
"Tamam, öyle söylediniz yani, duyum üzerine böyle bir üst kurulun var olduğunu 

söylediniz, duyuma dayalı bir bilgi olduğunu söylediniz zaten, şimdi bu Kuvvet 
Komutanlıklarından Batı Çalışma Grubu bilgi rapor çerçevesine gelen bilgilere Başbakanlık 
Uygulama Takip ve Koordinasyon Merkezine aktardığınızı söylediniz, hangi tarihten itibaren 
bu aktarmayı yaptınız"

"İşte herhalde o koordinasyon kurulduğundan itibarendir, ya da ondan önce başka bir 
çalışma grubu varsa onun zamanındadır. Yani daha öncede bir teşkilat vardı sanırım. Yani 
Genel Kurmay bir icracı makam değildir, buraya gelen bilgiler Başbakanlığa ve ilgili yerlere 
gider. O zaman ilgili kimse hangi kurulsa ona gitmiştir yani. Ama benim bildiğim bu TTK 
olayı, çünkü ben bu TTK'yı iyice kulağıma yerleşen bir şey oldu yani bu TTK. Bu TTK'yı 



  

biliyorum."
"2 Şubat 1998 tarihli 55. Hükümet tarafından kurulmuş bir yapı, dolayısıyla o 

tarihten itibaren siz oraya o bilgileri aktardınız"
"Bir takım kurullar var, şimdi ben fazla bilgi sahibi olmadığım için bu sorunuza ben 

cevap vermiyorum"
"Görev kapsamında gelen evrak, mektup, gazeteler, basın özetlerini alır, tetkik eder, 

incelemeyi yapar, günlük toplantılara getirir, arşivi düzenler, alınan kararları günlük batı 
olayları, bazı konularla bilgi almak için telefon temasları yapar, ihbar için Genel Kurmay 
Başkanlığına gelen vatandaşlarla görüşür, dünde aynı soruyu diğer sizinle birlikte çalışan 
sanığa Kambur'a da soruldu, burda gazetelerin tasnifinde, haberlerin derlenmesindeki 
ölçütünüz neydi, şunu da ilave ederek söyleyim, biraz önce bir örnek verirken dikkatimi çekti. 
Hatta buraya aynen not aldım. Bayan doktor erkek hastayı muayene etmemiş diye bir haber 
kullandınız. Burdaki ölçünüz neydi, bu bayan doktorun erkek hastayı muayene etmemesi 
irtica kapsamında değerlendirilecek bir eylem midir, burdaki ölçünüz neydi, ne gibi olaylar 
etki ve kapsamında değerlendiriliyordu"

"Avukat bey siz kanun adamısınız, biz de kanun adamıyız, bizim ölçümüz yasa, 
tüzük, yönetmelik ve bunlara dayalı Hükümet emirleri, bu kasdedilen tüzüklere, yasalara, 
yönetmelikleri, bilhassa devrim kanunlarına aykırı bir şey olursa biz bunun altını 
çiziyorduk, bu kadar yani"

"Somut anlamda birkaç örnek verirmisiniz"
"Örgütünün camilerde Türk Silahlı Kuvvetlerine küfreden bildiri dağıtması, 

camilerin ibadethaneden ziyade rejim alehtarı propaganda merkezlerine dönüşmesi, izinsiz 
açılan Kuran kursları ve burada çocuklara Atatürk düşmanlığının aşılanması, yani ne diyor 
izinsiz açılan, izinli yok, izinli demiyorum, izinsiz açılan Kuran kurslarında Atatürk 
düşmanlığının hazırlanması, Atatürk büstlerinin boyanması, tahrip edilmesi, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine hakaret edilen kaşe yazıları, yani bizim ölçümüz devrim kanunları, yönergeler, 
yönetmelikler, bu yani. Cevabım bu kadardır, başka bir cevapta vermiyorum."

"Tek başına hiç kimsenin o şiddeti sağlayacak bir gücü yoktur, vakıflar, 
derneklerle ilgili bilgilerin Türk Silahlı Kuvvetlerle ilgisi yoktur, Emniyetten gelmiş 
olabilir şeklinde beyanda bulundunuz, bunlar Emniyetten gelmiş olsa bile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin görev kapsamı ile ne gibi bir ilgisi vardı ki bunları raporlaştırıp çeşitli 
yerlere bildirdiniz"

"Raporlaştırmadım, öyle bir şey yok, yani raporlaştırır bir şey yanlış, öyle bir şey 
yok"

"Yine biraz önce okuduğum görev kapsamında bazı konularla bilgi almak için 
telefon temasları yapar şekilde birşey var, herhangi bir kimseyle telefon teması yaptınız mı, 
yaptıysanız hangi konuda kimlerle yaptınız"

"Ben şimdi İstihbarat Başkanlığı Destek Şubedeydim, Destek Şubeden buraya 
gönderildim, Destek Şubeye ihbar mektupları gelirdi. O ihbar mektuplarını ilgili birim 
süzgeçten geçirirdi, yani vatandaş böyle bir ihbar yazmış, yani bu doğru mudur, gerçek 
midir, bu adam var mıdır, yok mudur diyerekten oranın ilgili Emniyetine ne biliyim 
Jandarmasına telefon edilirdi, yani böyle böyle bir vatandaş şikayet dilekçesi vermiş, bundan 
bilginiz var mı, telefon temasları dediği herhalde budur, başka bir şekilde biz telefon 
temasları yapıp da, ya şu rektörü görevden alın, bilmem 5 tane dinci subay geliyor, böyle bir 
şey yok yani, telefon temasımız gelen ihbar"

"Yine ihbar için Genel Kurmay Başkanlığına gelen vatandaşlarla görüşür şeklinde 
bir görev taksimi belirlenmiş"

"Ben hiç görüşmedim, ama yani bunda görüşmekte gayet normaldir yani, vatandaş 
Genele Kurmaya kadar gelmiş, birisi ile görüşmek istiyor, maruzatı var, vatandaşı 
kovalasınlar mı, elbetteki birisi görüşecek yani, bu gayet insani, mantiki, ahlaki bir şey, illa 



  

gelen şey şöyle düşünüyorsunuz siz, bir vatandaş geldi, bize dediki ya şu öğretmene şöyle 
böyle yapılıyor, böyle bir şey yok yani, yapmayın yani"

"Yine beyanınızda çok çok önemli konular o kurumlara yani sivil kurumlara 
bildiriliyordu şeklinde beyanda bulundunuz, bu çok çok önemli konulardan kastınız neydi"

"Yani çok önemli konular ben daha takdir etmiyordum işte, bu da yine şeyle ilgili 
devrim kanunları ile ilgili, yani çok böyle aşırı devrim hareketler, yani bunlardır yani ne 
olabilir ki, yani yasalarla ilgili, yasal mevzuatlarla ilgili bunlar"

"Batı Çalışma Grubunun çalışmalarını kabul ediyorsunuz zaten. Bu batı Çalışma 
Grubundaki göreviniz hangi tarihe kadar devam etti."

"Batı Çalışma Grubunda 1998-1999 tayin döneminde ben güneydoğuya atandım"
"Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri belli, yani sizin çalışma yaptığınız konular belli 

aslında, faaliyetlerinin birinci tehdit haline gelen irtica ile ilgili döküman toplamak, yani 
bunun hangi şeylerden topladığınızı tartışmanın bir yararı yok. Vakıflarla ilgili yaklaşık 
15-20 tane vakıfla ilgili kapatma davası açıldı. Bu kapatma davalarının bu daireden 
geçtiğine ilişkin dosyalarda bilgiler var. Ne diyorsunuz"

"Yani bu külliyet yanlış bir bilgidir, yani bu yanlış değil külliyen yanlış bir şey. 
Burayı kapatan Dernekler Masası, İçişleri Bakanlığı yani Devletin kurumları, böyle bir şey 
yok, öyle bir şey bilmiyorum"

"Şimdi topladığınız haberlerin hemen hemen tamamı irtica ile ilgili olmalı. Biraz 
önceki verdiğiniz aslında başörtülü doktorun teşhis kontrolü yapmadığı için rastgele 
verdiğinizi söylediniz ama Konya'da başörtülü bir doktora böyle bir operasyon yapıldı, onu 
hatırlıyorsunuz, derlediğiniz bilgilerden. Şimdi aynı şekilde mesela o günlerde gazetelerde 
çıkan başörtülü bir doktor hanım birileri tarafından öldürüldü. Başörtüsü nedeniyle. Beyaz 
bir ölümün hikayesi diye gazetelerde çıktı. Tabi Batı Çalışma Grubunun şeylerini eleştiren bir 
haberdir. Bu da şeylerde geçti mi acaba, tespitlerinizde"

"Bunla bizi irtibatlandırmak gerçekten insafsızlıktır, yani lütfen sizin bu sorunuza 
cevap vermiyorum, küpürü bana gösterdiniz ya sizin sorularınıza cevap vermiyorum"

"YÖK'ün çetelerin MGK'nın kararlılığına karşı bir mum yakıyorsunuz, bu 28 Şubat 
sürecinde yapılmış gösterilerden o zaman ki darbeyi yansıtan bu haber oldu mesela, bu da 
herhalde tespit ettiğiniz haberler içerisinde vardır. BÇG çalışmalarında temiz toplum 
özlemini dile getirmek üzere bir dakika karanlık, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık 
eylemi başlatıldı, ama ondan sonra başörtüsü yasağı ve zulmü başladığı zaman başörtülü 
insanlar da mumlar yakarak protesto etmeye başladılar, fakat BÇG faaliyetleri içerisinde 
mum yakan başörtülülerinin bu mum yakmaları simgesel ve ideolojik olarak 
değerlendirilerek işlem yapılmasına yönelik karar alındı, bu da tespitler arasında varmıydı 
acaba" "Yok, cevabım yok"

 "Bir sorusunda 29 Nisan 1997 rapor sistemine ait olması gereken bir raporun 
Deniz Kuvvetlerinden çıkan Batı Çalışma Grubu rapor sistemiyle ilgili olduğu şeklinde 
belirtilerek Başbakanlık Uygulama Tahkik Koordinasyon Merkezine gönderildiği söylenmişti. 
bu raporlar 29 Nisan 1997 tarihli Genel Kurmay Başkanlığının yayınladığı rapor sistemi 
doğrultusunda hazırlanan raporlar mıydı, yoksa Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çıktığı 
iddia edilen Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları ile ilgili rapor muydu"

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığının evrakını o zaman benim haberim yoktu, daha 
sonra ben cezaevinde böyle bir evraktan bilgi sahibi oldum, bilmiyorum yani, bu konuyla 
ilgili"

"Sayın Başkanım aslında soru sormayı düşünmüyordum. Ancak Sayın Salih Eryiğit, 
takdire şayan bir şekilde bütün samimiyetiyle ve cesaretiyle bütün sorulara cevap verdi, 
kendisi ile ilgili bildiklerini anlattı, bu cesaretinden ve samimiyetinden güç alarak soruyorum, 
kendisi beni hatırlıyor mu, hatırlıyorsa nasıl hatırlıyor, hangi uğraştığımı biliyormu o 
dönemde, bunun sorulmasını istiyorum kendisine"



  

"Ahmet Dağcı subayı, bilgisayarın arızalarına bakar, yani bilgisayarla ilgili teknik 
personel deyim yani, bizim çalışmalarımızla ilgili bir fonksiyonu yoktur yani"

"Şimdi savunmanızda telefon rehberi ile ilgili isminizin karşısında yer alan telefon 
numarası var, bunun size en yakın çalışma ortamındaki en yakın telefon olduğunu söylediniz, 
şimdi listeye baktığımızda bu telefon numarası diğer bir kısım sanıkların da isimlerinin 
karşısına yazılmış, örneğin Mustafa Hakan Vural, Yahya Cemil Özarslan, yukarıda ve sanık 
Sezai Ökten, Ali Cantürk, bunlarında isimlerinin karşılığına yazılmış bu telefon numarası, 
yani sistem sizin bu belgeye baktığınızda sistem burda çalışanlara diyelim ki odalar var, 
çalışanlara en yakın telefonlar olduğunu mu düşünüyorsunuz"

"Yok, bu genel bir telefon, Yahya diğer arkadaşlar zaten şu anda tam hatırlamıyorum 
Veri Hazırlama Şubedeydi, onların bulunduğu yerdeki telefon, onlar sonradan onlar başka bir 
yere gittiler, bir takım değişiklikler oldu, yani bu kısacası ortak kullanılan bir telefon, herkese 
kişiye özel bir masa şeyi yok yani, herkesin ortak kullandığı telefon, yani bunu Hakan 
Vural'da kullanmıştır, Yahya'da kullanmıştır, yani gelen bir arkadaş varsa o da kullanmıştır, 
yani genel telefondur"

85.C. SANIK SALİH ERYİĞİT MÜDAFİİ AV.CİHAN KOÇ'UN 
SAVUNMASI 

 "Şimdi özellikle müşteki avukatları öyle sorular sordular ki müvekkillerimi, sanki 
bu Batı Çalışma Grubu gizli kapaklı, etrafı demir parmaklıklarla kapalı, özel olarak içerisine 
girilebilen, hiç kimsenin girip çıkamadığı ismi yazılı olanların dışında bir yer gibi lanse 
edilmeye çalışıldı. Oysa gerek müvekkiller gerekse de daha önce dinlenen tüm sanıklar 
buranın böyle bir yer olmadığını, giriş kartı olan normal Genel Kurmay Kartına giriş kartı 
olan herkesin buraya belirli ölçüler dahilinde giriş çıkış yapabileceğini samimi bir şekilde 
beyan etmişlerdir.

 Bunun dışında özellikle yine müşteki avukatlarınca müvekkillere gazetelerden ne 
tür haberler derlendiği, ne tür bilgiler toplandığı ile ilgili bir takım sorular soruldu. 
Müvekkillerimde bütün samimiyetleri ile bu sorulara cevaplarını verdiler. Ne şekilde cevap 
verdiler, ne tür bilgiler topluyoruz dediler. Özellikle devrim kanunlarına yollama yaptılar, 
özellikle Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna yollama yaptılar. Kaldı ki devrim 
kanunları ile ilgili Anayasanın 174. maddesindeki düzenleme halen yürürlüktedir. Bırakınız 
müvekkilleri, bırakınız BÇG'yi bu kanunları korumak, bu kanunlara uygun şekilde hareket 
etmek her Türk vatandaşının görevidir. Anayasadaki bu konudaki düzenleme açıktır, ne diyor 
Anayasa diyor ki bu devrim kanunları Anayasa'ya aykırı bir şekilde anlaşılamaz, Anayasa'ya 
aykırı bir şekilde yorumlanamaz. Devrim kanunlarını yorumlamak, devrim kanunlarını 
korumak her Türk vatandaşının olduğu gibi TSK'nın da görevi olduğunu değerlendiriyorum. 

 İddianameye göre müvekkillerin suçlanma nedeni, irtacayla mücadele görevi 
nedeniyle kendilerine verilen takdir belgelerinin bulunması, Batı Çalışma Grubunda 
çalışmaları, Batı Çalışma Grubuna giriş yetkisi verilen personel isim listesinde isimlerinin 
olması ve telefon rehberinde isimlerinin bulunmasıdır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; 
iddianamenin karar verecek yüce heyetinizi iknaya yönelik suç iddiası içerir name olması 
gerekirken, adeta yorumnameden öteye gidemediğini belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkanım savunmamı Hakan Vural'ın hukuki durumu, Salih Eryiğit'in hukuki 
durumu ve hukuki değerlendirme olmak üzere 3 başlıkta yapacağım. 

Müvekkil Salih Eryiğit'in hukuki durumuna gelecek olursak; Müvekkil gerek 
soruşturma aşamasında, gerekse de huzurunuzda vermiş olduğu ifadelerde BÇG'de özel 
olarak görevlendirilmediğini, planlayıcı olmadığını, kendisine verilen emir ve talimatları 
yerine getirdiğini, suç kastının olmadığını beyan etmiştir. Gerçekten de müvekkilin 
görevlendirildiği tarih 1997 yılı Mayıs ayının ortaları, Hükümetin istifa ettiği tarih 18 



  

Haziran 1997'dir. 1 aylık süre içerisinde atılı suçu işlemesi hayatın olağan akışına da 
uygun değildir. Müvekkil kendisine BÇG'de verilen görevleri sıralı amirlerinin emir ve 
talimatları ve Başbakanlık genelgesi doğrultusunda ifa etmiştir. 5 nolu CD'de yer alınan 
Salih Binbaşı dosyası müvekkile özel bir dosya olmayıp genel bir bilgi havuzu oluşturmak 
amacıyla görevli memurlar tarafından açılmıştır. Kaldı ki bilirkişi raporundan da anlaşılacağı 
üzere bu dosya üzerinde müvekkil dışında da birçok kişi çalışma yapmıştır. Salih Binbaşı 
dosyası içerisindeki iki bilgi notu dışındaki belgelerin tümü 54. Hükümetin istifasından 
sonra 1998 yılı içerisinde hazırlanan belgeler olup dava ile ilgisi yoktur. 

Savunmamın bu bölümünde de, müvekkillere isnat edilen suçlamalarla ilgili hukuki 
değerlendirmelerde bulunacağım. Öncelikle belirtmek gerekir ki emir komuta zinciri 
içerisinde görevlendirilen bir subayın kendisine verilen konusu açıkça suç teşkil etmeyen 
emirleri yerine getirmiş olması suç oluşturmaz. Yine aynı şekilde müvekkile bu birimlerde 
müvekkillere bu birimlerde çalışmalarından dolayı verilen takdirnamelerin de suçlamaya esas 
alınmaması gerekir. TSK'da takdirname verilmesi belirli süreler içerisinde bir takım 
takdirnamelerin düzenlenmesi geleneksel ve rutin bir işlemdir. Takdirnamelerle ilgili bizden 
önceki sanıklar ve sanık müdafiileri gerekli açıklamalarda bulunmuşlardır. Müvekkilin hiçbir 
belgede imzası yoktur. Belgelerin hazırlanması sürecinde de görev almamıştır. Yine daha 
önce de ifade edildiği üzere dönemin Başbakan Yardımcısı Milli Savunma Bakanı İsmet 
Sezgin İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığının bir yazısına verdiği 11 Şubat 
1998 tarihli ve Batı Çalışma Grubu konulu yazısında, Batı Çalışma Grubunun başta Genel 
Kurmay Karargahı olmak üzere TSK bünyesinde Genel Kurmay Başkanlığı emriyle teşkil 
edildiğini, TSK karargahlarında bu tür çalışma gruplarının gerek duyulduğunda çeşitli 
konularda karargah çalışması yapmak üzere emirle teşkil edilmekte olduğunu, BÇG ve 
benzeri diğer grupların yasal dayanaklarını ve görevlerini TSK'nın yetki ve görevlerini 
belirleyen hukuki düzenlemeler oluşturduğunu belirtmiştir. 

Müvekkiller ve diğer sanıklar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren 
düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçlaması ile kamu davası açılmış, müvekkillerin 765 
Sayılı TCK'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki; 5237 Sayılı TCK'nun 309, 311 ve 312. Maddeleri cebir kullanmaya 
belirten şiddete başvurmayı öngörmekle birlikte tehdit kavramına yer vermemiştir. Bu 
maddelerin 765 Sayılı TKCK'da karşılığı olan 146 ve 147. Maddelerinde de cebir kavramına 
yer verildiği görülmektedir. Gerçekten de kanun koyucu tehdit fiilini bu suçların maddi 
unsurlu olarak görmek istememiş ve tehditle işlenemeyeceğini düşünmüştür. Dolayısıyla bir 
an için müvekkillerin ve diğer sanıkların baskı gücünü kullanarak tehditle Hükümeti 
düşürmeyi, düşürdükleri kabul edilse dahi halen yürürlükte olan 5237 Sayılı TCK'nun 
309,311 ve 312. Maddelerinde ve 765 Sayılı TCK'nun 147. maddesinde tehdit unsuruna yer 
verilmemiş olması nedeniyle suçun oluşmayacağını değerlendiriyoruz. 

Gerçekten de cebir ve şiddet kullanılmaksızın sadece baskı gücü kullanılarak veya 
tehditle Anayasayla kurulan düzene müdahale amacıyla gerçekleştirilecek eylemler siyasi ve 
sosyal anlamda dahili olarak nitelendirilebilir. Fakat suçta ve cezada kanunilik ilkesi 
gereğince tehdit kavramına bir unsur olarak halen yürürlükte olan 5237 Sayılı TCK'da ve 765 
Sayılı TCK'da yer verilmemesi nedeniyle atılı suçun oluşmayacağını değerlendiriyoruz. 

Bir an için aksi kanaatte olsanız dahi, Anayasanın kanunsuz emir başlıklı 137. 
maddesi yine gerek 5237 Sayılı TCK'nun ve 765 Sayılı TCK'nun kanun hükmünün, kanun 
hükmü ve amirin emri başlıklı maddeleri doğrultusunda müvekkillerin kendilerine verilen ve 
konusu açıkça suç teşkil etmeyen emirleri ifa etmeleri nedeniyle eylemlerinin suç 
oluşturmayacağını değerlendiriyorum. 

Memura verilen emrin meşruluğunu araştırmak hak ve ödevinin iki istisnası 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi memurun yerine getirdiği emrin kanuna aykırı olduğunu 
bilmemesi ve bu hususta hataya düşmesidir. Bu durumda memurun hata hükümleri uyarınca 



  

cezalandırılmayacağı açık ise de; bu halin kabulü için yanılmanın esaslı olması 
gerekmektedir. Doğal olarak memurun emrin meşruluğunu araştırması ile yargı organlarının 
bir dava dolayısıyla yapacakları araştırma aynı şekil  nitelikte değildir. Ancak emrin bir suça 
ilişkin olduğunda hiçbir surette tereddüt olmayan hallerde bir başka ifadeyle emrin açıkça suç 
teşkil ettiği durumlarda memurun yanılmasına değer tanınmaz. 

Istisnalardan ikincisi, belirli bir kanunun bütününün veya bir kısmının memurlar 
hakkında bu araştırma olanağını tanımaması ve mutlak itaat kuralını kabul etmesi halinde 
görülür. Örneğin polis vazife ve selahiyeti kanunu madde 2/3, Askeri Ceza Kanunu madde 41 
bu nitelikte hükümler maddeleri gereğince emri veren yetkili amir ise mutlak itaat prensibi 
geçerlidir. Buna göre astın yükümlülüğü emri verenin yetkili amir olup olmadığını ve emrinin 
hizmete ilişkin olmadığını şeklen araştırmakla sınırlıdır. Eğer emri veren yetkili amirse ve 
emirde şeklen kanuna uygun ise ast mutlak olarak bu emrin gereğini yerine getirmek 
zorundadır. Açıkça görüleceği üzere somut olarak iki durum da mevcuttur. Şöyle ki MGK'nın 
28 Şubat 1997 tarihli toplantısında alınan 406 sayılı kararla, kararlar, kararlar manzumesi 
kamu oyuna da yansımız, yine bu kararların uygulanması kapsamında alınacak tedbirler 
Başbakanlığın 14 Mart 1997 tarihli kararı ekinde ilgili kurumlara gönderilmiştir. Benzer 
içerikli talimatlar Bakanlıklarca da yayınlanmıştır. Müvekkiller yetkili amir tarafından 
verilen ve şeklen de kanuna uygun olan bu emirlere uymakla yükümlüdür.

 Hal böyle olunca müvekkillerin müsnet suça iştirak eden personel olarak 
nitelendirilmesi çok büyük ve tarihi bir çelişkidir. İddianamede Anayasanın kanunsuz emir 
başlıklı 137. maddesine yollama yapılarak müvekkillerin yapmış olduğu görevlerin Batı 
Çalışma Grubu faaliyetlerinin ve bu kapsamında verilen emirlerin konusunun suç teşkil ettiği 
tespiti yapılmıştır. Bu nedenle Batı Çalışma Grubunda çalışmak suretiyle veya grubun 
faaliyetleri kapsamında konusu suç teşkil eden emirleri yerine getiren şüphelilerin 
sorumluluktan kurtulamayacağı değerlendirilmesinde bulunulmuştur.

Bilindiği üzere memur kendisine verilen görevi gereği uygulamaya zorunlu olduğu 
ve emrin kanunun suç saydığı bir fiilin işlenmesi emri olup olmadığını, koşullar ne olursa 
olsun her zaman denetlemek ve kanunun suç saydığı bir fiilin işlenmesi emrini kimden 
gelirse gelsin yerine getirmemek zorundadır. 

Memur hukuka uygunluk denetimi yapabilir, ancak yerindelik denetimi yapamaz. 
Müvekkiller olay tarihinde binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde olup, geçici olarak 
görevlendirilenler içinde hemen hemen en küçük rütbelilerdendir. Biraz önce de arz etmiş 
olduğum gibi BÇG'nin kuruluş amacı ve komsepti ile ilgili belgelere vakıf olması mümkün 
değildir. Bu belgeler zaten kişiye özel olarak gönderilmiştir. Iddianamede müvekkiller ve 
diğer bazı sanıkların konusu suç teşkil eden emirleri yerine getirmek amacıyla atılı suçu 
işledikleri değerlendirilmesi yapılmış ise de; müvekkillere bize göre BÇG kapsamında 
verilen emirlerin konusu suç teşkil etmemektedir. Günlük gazeteleri tetkik ederek TSK 
irticai mahiyette olanlar ve devrim kanunlarına aykırı eylemleri tespit etme, tespit edilen 
haberleri bir çizelgeye aktarıp şube müdürüne teslim etme ve bazı belgeler hazırlama 
görevinin suç oluşturmayacağı izahtan varestedir. Müvekkiller kimseyi takip etmemiş, 
kimse hakkında soruşturma yapmamışlardır. Hiçbir zaman atılı suçu işleme kastı ile de 
hareket etmemişlerdir. Sonuç olarak yukarıda açıklanan ve Sayın Heyetinizce resen 
değerlendirilecek nedenlerle müvekkil Salih Eryiğit'in duruşmalardan bağışık tutulmasına ve 
yargılama sonucunda her iki müvekkil hakkında beraat kararı verilmesine karar verilmesini 
arz ve talep ediyorum."

86.A. Sanık SEDAT ARITÜRK 22/06/2012 tarihli  Cumhuriyet Savcılığı vermiş 
olduğu ifadesinde özetle (Kls. 87); 



  

"1988-1996 yılları arasında 8 yıl süreyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi rektörü 
olarak görev yaptığını, 07/08/1996 tarihinde YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atandığını, 
1997 yılında YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığına atandığını, 15/04/1998 tarihine kadar bu 
görevi yürüttüğünü,  

Batı Çalışma Grubu Kriz Masası grubundan haberi olmadığını, 
 CD5\Bcg\bornova\Idris klasöründe bulunan KRIZ-MS.DOC isimli word belgesinde 

YÖK Başkanlığına gönderilecek evrakların elden kurye ile kendisine gönderileceğine dair 
belge ile ilgili ifadesinde; belgede isminin yazılmasından haberi ve bilgisi olmadığını, 
isminin niçin geçtiğini bilemediğini, kendisine kurye ile herhangi bir belge gelmediğini, 
Batı Eylem Planı kapsamında üniversitelerde belgede belirtildiği şekilde herhangi bir çalışma 
ve faaliyette bulunmadığını,  

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; kendisiyle Batı Çalışma Grubundan herhangi bir kimsenin irtibat 
kurmadığını, herhangi bir fişleme yapmadığını, YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen 
lacivert renkli fihrist ajanda, yeşil renkli fihrist ajandada üniversite öğretim görevlilerinin, 
üniversite personellerinin ve üniversite öğrencilerinin fişlenmesi ile ilgili bilgisi 
olmadığını, 

Yavuz Psikolojik Harekât Planındaki YÖK Başkanlığının görevleriyle ilgili olan 
belgeyi görmediğini, 

 Belirttiği tarihlerde YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı ve üyeliği yaptığını, ihbar 
ve şikâyetlerle ilgili konuların önce YÖK Başkanlığına geldiğini, YÖK Başkanının, YÖK 
Denetleme Kurulu Başkanlığına gönderdiği takdirde de YÖK Denetleme Kurulu Başkanının 
kendi takdirinde olmak üzere kendisi veya bir denetleme kurulu üyesi görevlendirdiğini, 
onunla ilgili soruşturmayı yaptığını, kimi zaman da evrakın iş bölümü gereği onların da 
görüşünü alabildiğini, 

 Aradan çok uzun süre geçtiği için 28 Şubat döneminde Genelkurmaydan veya Batı 
Çalışma Grubundan kendilerine evrak geldiğini ve bunun üzerine soruşturma yaptığını 
hatırlamadığını, irticai faaliyetlerden kendi döneminde kimlerin atıldığını hatırlamadığını, o 
dönemde YÖK Denetleme Kurulunun soruşturma yapıp yüksek disiplin kuruluna getirmiş 
olduğu kişilerle ilgili karar verilmesi için YÖK Başkanının bu dosyayı disiplin kuruluna 
getirmesi gerektiğini, fakat kendisinin hatırlamadığını, 

 Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında hiçbir faaliyette bulunmadığını, isminin 
Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunda notlar bölümünde YÖK Başkanlığına 
gönderilecek evrakın elden kurye ile gönderileceği belirtilmiş ise de bu konuda bilgisi 
olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
86.B. Sanık SEDAT ARITÜRK Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/144 

esas sayılı  27.10.2014  tarihli 67. celsesindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE;  

"Nedenini bir türlü öğrenemediğim sanık sıfatı ile yüksek mahkemenizde 
yargılanmaktan büyük bir üzüntü ve utanç duymakla sözlerime başlıyorum. Ben Tıp 
Doktoruyum 1956 yılında Ankara Üniversitesinden Askeri Hekim olarak mezun olup meslek 
hayatıma başladım. 1965 yılında enfeksiyon hastalıkları ve bakteri uzmanı 1981 yılında 
profesör oldum  hastanelerde ve Gülhane Hastanesinde mesleki uygulamalarım dışında bir 
çok öğrenci yetiştirdim. 9 Ağustos 1988 de silahlı kuvvetlerden emekli oldum emeklilik 
sonrası akademik başarılarımdan ötürü zamanın YÖK başkanı rahmetli profesör doktor İhsan 
Doğramacının tercihi ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi rektörlüğüne atandım. 1. Dönem 
atama ile gittiğim bu göreve 2. Dönem fikrimle başladım yani iki dönem yani 8 yıl 
Diyarbakır Dicle Üniversitesinde Rektörlük yaptım rektörlük süresince bazı yerlerde olduğu 



  

gibi 2540 sayılı YÖK kanunu çerçevesinde bütün yetkilerimi yürütürken özellikle Üniversite 
Bünyesindeki herkes içinde eşitlik Birlik beraberlik yapmaya çalıştım üniversitede öğrenciler 
arasında herhangi bir ayrım yapmadan her türlü düşünceyi saygı ile karşıladım hekim olarak 
yaptığımız Hipokrat yeminine hayatımın her aşamasında olduğu gibi bu görevde de aynen 
sadakat gösterdim elimden geldiğince özgür düşünce önündeki engelleri kırmak için çaba 
sarf ettim toplumun her kesimi ile kurmuş olduğum yakın ilgiden ötürü de üniversite ile 
bölge halkı arasında çok iyi bir diyalog çok iyi bir yakınlaşma oldu görevlerim arasında 
birim merkezlerinin açılması da vardı doğal olarak eksikliği halkımız tarafında da dile 
getirilen benimde uygun gördüğüm üniversitemizin ve yetkili kuruluşlarında bir çok yüksek 
okul ve fakülteler açıldı. Açılan fakültelerin birisini ilahiyat fakültesi olması nedeni ile yine 
halkımızın isteği ile üniversite kampüsünde bulunan ve uzun yıllar yapımı devam eden 
caminin bitirilmesi konusunda yatığım destek ile de bazı çevrelerce aleyhimde tepkiler aldım 
rektörlük görevine başladığımda planladığım projelerin çoğunu gerçekleştirdim.

Hayatım boyunca yasal olmayan hiçbir oluşumun içinde bulunmadım ayrıca 
politikaya da ilgi göstermedim. 1994 ara seçimlerinde dönemin Başbakanı ve bu davanında 
mağdurlarından sayın Tansu Çiller defalarca beni telefonla arayarak partisinden milletvekili 
adayı olmamı ısrarla söylemesine rağmen politika ile ilişkimin olmaması nedeniyle ben bu 
teklifi kabul etmedim.

Rektörlük görevim 30 Temmuz 1996 tarihinde sona erdi. Ben üniversitede 
yaptıklarımın hepsini arz etmiyorum değerli vaktinizi almamak için özetler ile geçiyorum 
rektörlük görevim bitinde öğrenime ve yüksek öğrenime verdiğim hizmetlerden dolayı ve 
aileminde Ankara da olması nedeniyle 7 Eylül 1996 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 
kontenjanından YÖK denetleme kurulu üyeliğine seçildim YÖK denetleme kurulu YÖK 
başkanlığı emrinde hiç bir direk icra yetkisi olmayan 10 kişiden oluşan bir kuruldur 
doğrudan YÖK Başkanlığına bağlıdır ve kendi başına herhangi bir icra yapamaz herhangi bir 
karar veremez 20 ay kadar kaldığım bu kuruldan 15 Nisan 1998 tarihinde Yaş adli nedeniyle 
ayrıldım aradan yaklaşık 15 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra 22 Haziran 2012 tarihinde 
sabahın erken saatinde Ankarada ki Cumhuriyet Başsavcılığında ifade vermek üzere 
evimden polis gözetiminde alındım savcılık da ki sorgulamam sırasında bana ismimin 
geçtiği bir belge gösterildi ve bu konuda benim bilgim soruldu ben savcıya belgeyi ve Batı 
Çalışma Gurubu kelimesini ilk defa orada duyduğumu arz ettim ifade ve bu konuyla ilgili 
olarak herhangi bir ilişiğimin haberimin olmadığını  söyledim bana YÖK denetleme 
kurulunda görev yaptığım sırada 20 aylık sürede hiç bir makamdan hiç bir kişiden bir 
gayri resmi belge bilgi evrak talimat gelmediği gibi herhangi bir istekte olmamıştır. Ayrıca 
benimde konu ile ilgili hiç bir makam ile resmi veya özel sözel veya yazılı herhangi bir 
temasım olmamıştır. Bu nedenle tarafıma atılı bu suç ile ilgili bir delil bir kanıt olmasına 
imkan yoktur tekrar ediyorum bana herhangi bir belge yazışma veya kurye gelmedi ve 
gelemezdi de. Beni biraz daha iyi tanıyabilmeniz için çeşitli basın organlarına da intikal eden 
bir iki örnek izin verirseniz arz etmek istiyorum Türkiye gazetesinin 13 Kasım 1990 tarihli 
sayısında ilgili muhabirin yazısını aynen arz ediyorum ayrıca size takdim edeceğim bu yazıyı 
Dicle Üniversitesi rektörü Sedat Arıtürk kılık kıyafeti ilim ve çağdaşlık statüsü "..." ölçüsü 
olarak kabul etmek hiç bir ilim adamına yakışmaz  diye ifadem var problem türbanda değil 
türbanı problemmiş gibi göstermeye çalışan ilim düşmanı demokrasi düşmanı 
zihniyettedir. Biz demokratik gerçek anlamıyla hazmetmiş ve yaşayan bir üniversiteyiz 
memleketimizin ve üniversitelerimizin büyük problemleri vardır bunları bırakarak türban 
gibi hiç kimseye fayda yada zarar sağlamayacak bir mesele ile uğraşmanın anlamı yoktur 
diye ifadelerimi arz ettim aynı şekilde üniversitemizin diş hekimliği dekanı profesör doktor 
Gülümser Çölok'un da aynı dizide çıkan yazısını izin verirseniz arz etmek istiyorum 
Gülümser Çölok kimsenin kılık gibi bahanelerle okumak isteyen gençlerin öğrenim 



  

haklarını ellerinden almaya hakkı ve sebepleri olmadığını ifade ederek biz demokratik bir 
ülkede yaşıyoruz öğrencilerimize neyi giyeceklerini neyi giymeyeceklerini empoze edip 
elbiseleri ile muamele edemeyiz kılık kıyafet için baskı yapılmaz ve öğrenim hürriyetine 
vurunan bir darbedir şeklinde ifade verdi bu konuda sayın başkan sayın mahkeme heyeti 
oldukça fazla yayınlar ama çarpıcı olduklarını arz ediyorum ama emrettiğiniz takdirde çok 
daha başka yazılarımın olduğunu size takdim edebilirim o tarihteki görüşmelerimin bugünde 
arkasındayım fakat ne tezattır ki bugün bu davanın sanığı olarak karşınızda bulunmaktayım 
şuanda 83 yaşındayım ve birçok ciddi hastalıklarla mücadele etmekteyim hastalıklarımın 
sadece isimlerini arz ediyorum izin verirseniz aort anevrizması ciddi bir hastalıktır her zaman 
koah kronik obstrüktif akciğer hastalığı sonucu astım Bifokal vardır gözlerimde sadece daha 
fazla olmak üzere görme sıkıntım vardır kalça kemiği kırığı geçirdim acıbadem 
üniversitesinde protez takıldı şimdi protezle geziyorum prosteto pelus vardır ayrıca 
kulaklarımda işitme kaybı vardır bunlarla ilgili raporlarım da dosyamda mevcuttur tabi bu 
hastalıklarımdan ötürü de devamlı tedavi ve kontrol altındayım mesnetsiz olarak bu davanın 
içinde  gösterilmiş olmam mevcut hastalıklarımın daha da kötüye gitmesine neden olduğu 
gibi özellikle psiklojik olarak da bende ve ailemde telafisi güç büyük sıkıntılar yaratmıştır 
bana atılı bu suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum hiç bir suçum yokken bu sıkıntıları 
yaşatanları yüce Allah'a havale ediyorum ilahi adalete ve yüce Türk adaletine güveniyorum 
yüce mahkemenizden de hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum."

"Sedat bey size özel bir kurye ile Batı Çalışma Gurubu çalışmalarıyla ilgili herhangi 
bir belge gönderildi mi? bir ikinci lacivert renkli bir "..." herhangi bir öğretim görevlileri 
üniversite personeli veya öğrencilerle ilgili fişleme yaptınız mı yapmadanız mı size özel bir 
kurye ile Batı Çalışma Gurubu çalışmalarını içerin herhangi bir belge gönderildi mi ? "

"Sayın başkanım deminden beri arz ediyorum bana Batı Çalışma Gurubu ile iglili 
herhangi bir belge gelmemiştir efendim"

 "Herhangi bir üniversite öğretim üyeleri personeli veya öğrencilerle ilgili bir 
çalışma yaptınız mı ? irtica ile ilgili"

"Hayır efendim yapamam benim görevim değil yapmadım efendim"

86.C. SANIK SEDAT ARITÜRK MÜDAFİ AV. BATUHAN KURNAZ'IN 
SAVUNMASI 

"Müvekkilime atılan suçlarla ilgili iddanamede sadece Genel Kurmay Başkanı özel 
başlıklı Cd ile kriz msdoc isimli belge içerisinde YÖK başkanlığına gönderilecek evraklar 
elden kurye ile Profesör doktor Sedat Arıtürk ve emekli korgeneral Erdoğan öznal'a 
gönderilecek kaydıdır. 

Sadece müvekkillim bu kayıt yüzünden karşınızdadır efendim bu kayıta ilk kez 
müvekkil soruşturma aşamasında muttali olmuştur bunu soruşturma aşamasında belirttiği 
gibi şuan da karşınızda da belirtti efendim bu belgeden ilk kez soruşturma aşamasında 
haberdar olunduğu gibi dosya içerisinde bu belgenin müvekkile gönderildiğine dair herhangi 
bir belge bulunmamakla birlikte herhangi bir kurye alındısı dahi bulunmamaktadır efendim 
kendisi açıkça izah etti bende izah etmek istiyorum Rektör olarrak görev yaptığı Dicle 
üniversitesinde bunun öncesinde bu sırada veya sonrasında din ve vicda özgürlüğü 
konusundaki hassasiyeti nedeniyle kimi guruplar tarafından kimi guruplar tarafından 
kınanmış kimi guruplar tarafından da takdir edilmiştir. Dönemin gazetelerinde az önce 
bahsetti efendim bu yüzden manşetlere taşınmıştır. Bu görevin hemen ardından akademisyen 
kimlikleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kadrosundan YÖK denetleme kuruluna atanmıştır 
efendim burada da herhangi bir görevi olmamış tamamen pasif bir görevdedir yani 



  

müvekkilimin var olduğu iddaa edilen gurup içerisinde olmadığı gibi olmayacağı da aşikardır 
 teşekkür ediyorum."

87.A. Sanık SERDAR ÇELEBİ 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 303); 

"1996-1998 yılları arasında Başbakan Askeri Danışmanlığı görevinde bulunduğunu, 
İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in de Başbakan Askeri Başdanışmanı olduğunu, birlikte görev 
yaptıklarını, 1998 yılında Genelkurmay Harekât Başkanlığına Şube Müdürü olarak 
atandığını, 24 Mart 2000 tarihinde emekli olduğunu, 

 28 Şubat süreci içerisinde amiri olan Kenan DENİZ’in kendisini İGHD’ye 
çağırmaya başladığını, İGHD Plan Şubede bulunmasını istediğini, Plan Şube Müdürü İdris 
KORALP’in kendisine verdiği görevi yerine getirmeye başladığını, şikâyet mektuplarını 
değerlendirdiklerini, İGHD’de toplantılar yaptıklarını, bu toplantıların kamuoyunda BÇG 
olarak bilindiğini, fakat kendilerine İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı olarak 
söylendiğini, haftalık yapılan toplantılara Ruşen BOZKURT, Yüksel SÖNMEZ, Ziya 
BATUR, Salih ERYİĞİT, Mustafa BABACAN’ın katıldıklarını, bu toplantılarda Türkiye 
genelinde irtica ile ilgili faaliyetler, bunlara karşı yapılanması gerekenler ile ilgili teklif ve 
değerlendirmelerin ele alındığını, Kenan DENİZ’in mahiyetinde İdris KORALP ile birlikte 
katıldığını, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Ruhsar SÜMER’in 
brifinglerden sonra yaptığı açıklamalarda bu toplantıların BÇG toplantısı olduğu konusunda 
açıklama yapınca anladığını, BÇG’nin İGHD Plan Şubenin olduğu alanda faaliyet 
yürüttüğünü, jandarmanın kendi imkanları ile araştırıp gerçek olan şikâyet, ihbar, mektup, 
basın haberlerini kendilerine gönderdiğini, BÇG’deki verilerin dijital olarak bir kısmının 
bilgisayalarda bir kısmının da fiziki olarak dolaplarda muhafaza edildiğini, gelen verilerin 
analizlerinin İGHD Plan Şubenin bulunduğu yerde yapıldığını, İGHD’de 24 saat çalışan ve 
devamlı nöbetçi bulunan bir yer bulunduğunu, 

 BÇG’nin Plan Şubedeki toplantılarına katıldığını, Kuvvet Komutanlıklarının 
İstihbarat Dairesi Başkanları, İKK Daire Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen üst 
kurul toplantılarına Kenan DENİZ ve İdris KORALP’in isteği ile katıldığını, İstihbarat Daire 
Başkanları olan İKK Temel ÖZKAYNAK, Çetin DİZDAR, Eser ŞAHAN, Fevzi TÜRKERİ 
ve Adli Müşavirlikten ise Hakim.Alb.Orhan NALCIOĞLU’nun bu toplantılara katıldığını, 
başka katılanları hatırlamadığını, bu üst kurul toplantılarının Harekât Başkanı Çetin 
DOĞAN’ın başkanlığında yapıldığını, 

 İGHD Plan Şube Haftalık Brifing Arz ve Toplantı çizelgesindeki bilgilerin 
doğru olduğunu,  

 BÇG Kriz masası başlıklı belgenin üst kurul toplantısına katılan kişileri ifade etmek 
için düzenlenmiş olabileceğini, Yavuz GÜRCÜOĞLU’nun hem plan şubede, hem üst 
kurulda toplantılara katıldığını, Hakkı KILINÇ’ın da BÇG’nin üst kurul toplantısına 
katıldığını, diğerlerini hatırlamadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
 87.B. Sanık SERDAR ÇELEBİ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 26.11.2013 tarihli 38. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

   
"Savunmama başlamadan önce Emniyet Müdürlüğü'nde, Cumhuriyet Savcılığı'nda 

ve Sorgu Hakimliği'nde verdiğim ifadelerde ve bu ifadelere dayanılarak iddianameye 
geçirilen cümlelerde aleyhime sonuç doğurabilecek hususları kabul etmediğimi beyan ediyor,

 Mahkemenin kararını verirken şuan huzurda beyan edeceğim ifadelerimi dikkate 



  

almasını talep ediyorum. Bunun nedeni, aradan 16 yıl geçmiş olması nedeniyle sorgulama 
sırasında o günleri hatırlamakta zorluk çekmem,arandığımı yurtdışında denizin ortasındayken 
öğrenip en kısa sürede dönerek tutuklama emrimin birlikte çıkmış olduğu grubun 
sorgulamasına yetişmem ancak bu arada üç gün kadar uykusuz kalmış olmam ve ifade 
verenin ağzından çıkan kendi cümlelerini yazmak yerine bu cümlelerin yeniden ve başka 
türlü ifade edilerek tutanağa yazılması şeklindeki uygulama sırasında meydana gelen anlam 
değişiklikleridir. İfadeler yazılıp önümüze konulduğunda o zamanki avukatımın hemen 
imzaladığını görünce ona güvenerek ben de imzaladım, yanlışlıkları daha sonra sorgu 
hakiminin huzuruna çıkmak için beklerken gördüm, sorgu hakimine bu konudaki tereddütümü 
belirttim. Tutukluluğumuza karar verildikten sonra ise önce imzamız alındı daha sonra ifade 
ve karar suretleri dağıtıldı. Okuduğum da Hakim huzurunda önceki ifadelerim doğrudur, 
tekrar ederim dediğimin yazılmış olduğunu gördüm. İlave olarak bazı cümlelerin ifadelerden 
iddianameye geçerken de değişikliğe uğradığını ve bu nedenle anlam kaymaları oluştuğunu 
tespit etmiş bulunuyorum. 

Ben 1976 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun olmamdan 20 yıl sonra 1996'da 
Ankara'ya atanmama kadar geçen süre içinde mesleki eğitim ve kurslar haricinde hep 
denizde, denizaltıcı olduğum için de suyun altında çalıştım. Denizaltı gemilerine Teğmen 
rütbesinde girdim Albay olmama bir yıl kala karaya ayak bastım. Denizaltı gemisinde 
insanlar aralarında duvarlar ve kapılar bulunmaksızın çok dar bir hacim içinde burun buruna 
denebilecek bir şekilde dalarlar ve haftalarca bu şekilde görev yaparlar. Bu ortamda yalan 
söyleyemez, dedikodu yapamaz, görevinizi aksatamazsınız. Ortaya çıkması sadece dakikalar 
alır. Ayrıca denizin altında gazete okuyamaz, televizyon seyredemez, radyo dinleyemezsiniz. 
Bu gerçek dünyadan izole edilmiş steril ortamda yıllar boyu yaşadığınız zaman da kişiliğiniz 
buna göre şekillenir. İyi niyetli, saf, kolaylıkla kandırılabilir, kötülük nedir bilmeyen, gerçek 
dünyayı tanımayan ve tabi ki apolitik bir insan olursunuz. Bir gün gelip yaşınızın gereği 
olarak karaya vurmak zorunda kaldığınızda yıllar sonra bile her gün insanların çiğ süt 
emmişliğini, güvenilmezliğini, kinini, nefretini, doymak bilmezliğini, acımasız 
rekabetçiliğini, çifte standartçılığını kısaca insana mahsus tüm kötülükleri gördükçe hayretler 
içinde kalır, hergün üzülürsünüz. İşte kişiliği bu çerçevede şekillenmiş olan zamanın Deniz 
Kurmay Yarbayı Serdar Çelebi Başbakan Askeri Danışmanlığı'na atanarak 1996 yılının 2 
Ağustos günü ilk defa karada görev almış ve bu ilk kara görevi sırasında tamamen kendisinin 
dışında gelişen olaylar ve uzun yıllar sonra haksız bir şekilde 14 ay tutukluluğa layık 
görülmesine ve şuanda karşınızda sanık sıfatıyla aşağılanmasına yol açmıştır. 

Savunmama başlarken öncelikle benim davaya konu olan süreçte Başbakan Askeri 
Başdanışmanlığı emrinde görevlendirilmiş olmamın tamamen doğal bir atamanın sonucu 
olduğunu, özel bir maksada matuf olmadığını ifade etmek isterim. Konuya şu şekilde 
açıklık getireceğim, benim bir denizaltı gemimizin komutanlığından Başbakanlık'taki yeni 
görevime atandığımı bildiren emrin tarihi 1 Nisan 1996'dır, bu tarihte Mesut Yılmaz 
başkanlığındaki 53'üncü hükümet dahi henüz üç haftalıktır. Yerime atanan gemi komutanına 
görevi teslim edip Ankara'da yeni görevime katıldığım tarih ise 2 Ağustos 1996'dır. Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğü'nün avukatım 
tarafından Mahkemeye sunulacak olan yazıları bu durumu belgelemektedir. Yaklaşık 4 aylık 
bu süre zarfında hükümet değişmiş ve Necmettin Erbakan başkanlığındaki 54'üncü 
hükümet göreve başlamıştır. Benim atanmamın onaylandığı tarihte Mesut Yılmaz 
hükümetinin bu kadar kısa ömürlü olacağını, bu hükümeti takiben Refah Partisi ile Doğru 
Yol Partisi'nin bir koalisyon hükümeti kuracağını elbette kimse bilemezdi. 

Sonuç olarak bu atama kuvvetimin tamamen benim rütbem, mesleki geçmişim ve 
sicil durumum doğrultusundaki tasarrufunun sonucu olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan 
benim 54. hükümete karşı bir suç işlemiş olmamın zaman ve zemin açısından mümkün 
olamayacağını dikkatlerinize sunmak isterim. Bunu şöyle açıklamaya çalışacağım, benim 



  

Başbakanlık'ta görev yaptığım süre içinde 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik 
Kurulu'nun 406 sayılı kararları alındı. Üç dört ay sonra 18 Haziran 1996 tarihinde de 
hükümet istifa etti. Ben bu süre içinde hep atanmış olduğum görev yerinde çalıştım. Hükümet 
istifa edince bizim ofis bir anda sanki işsiz kalmış gibi oldu, bize hiçbir görev verilmiyor, 
hiçbir şey istenmiyor, telefonlarımız çalmıyor, bir iş yapmaya kalksak da Başbakanlık'ta 
onunla ilgili, o konuyla ilgili muhatap bulamıyorduk. Bir kaç haftalık süre böyle geçtikten 
sonra benim birinci amirim olan Başbakan Askeri Başdanışmanı Tuğgeneral Kenan Deniz 
bizim Başbakanlık'ta o an için yapacak bir işimiz olmadığını, oysa kendisine bağlı diğer 
birim olan İç Güvenlik Harekât Dairesi'ndeki personelin Genelkurmay'ın eksi ikinci 
katında çok yoğun bir şekilde çalışma olduğunu bu nedenle orada sabahları 10 la 10.45 
arasında yapılmakta olan çalışmalara bizim de katılmak suretiyle işlere yardımcı olmamızı 
emretti. Kesin tarihini hatırlamamakla beraber Genelkurmay İç Güvenlik Harekât 
Dairesi'ne gidip gelmeye başladığım zaman tarih, başladığım tarih Temmuz 1997 başları 
veya en erken Haziran ayının son günleridir. İddianamede şahsıma isnat edilen suç Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmektir, bu ifade de hükümet 
kelimesinin tekil olarak kullanılmasından da anlaşılacağı gibi sözü edilen hükümet sadece bir 
adet hükümettir. Bu hükümetin de 54. hükümet olduğu herkesin malumlarıdır. 

Ben Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde sabahları 10 ile 10.45 arasında 
yapılan çalışmalara katılma emrini aldığımda 54. hükümet istifa etmişti. Yani 54. 
Cumhuriyet Hükümeti hukuken mevcut değildi. O tarihte hukuken varolmayan bir hükümete 
karşı suç işlemem mümkün olmadığından atılı suçla da bir ilişkimin olamayacağı, hukuk 
bilimi tahsil etmiş olmasa da herhalde herkesin ortak görüşü olmalıdır diye düşünüyorum.

 İddianame ve eklerinde benimle ilgili belgeler olarak ortaya atılan dokümanın 
tamamının tarihlerinin 54. hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997'den sonra olması 
iddiamın açık kanıtıdır. Ayrıca benim Albaylığa terfi tarihim hükümetin istifasından 
yaklaşık 2,5 ay sonra 30 Ağustos 1997 tarihinde gerçekleşmiş olup, dokümanlarda rütbemin 
Albay olarak gösterilmekte olması da benim bu ifademi doğrular niteliktedir. 

Diğer yandan gerçek oldukları öne sürülerek iddianameye dahil edilmiş bulunan Batı 
Çalışma Grubu'nda görev alacak personel isim listesi 30 Nisan 1997 tarihli görev bölümü, 7 
Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu alanına girmeye yetki verilen personel listesi, 2 
Haziran 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Telefon Rehberi gibi elektronik dosyaların 
hiçbirisinde benim adımın olmadığı görülmektedir. Tabii bu konuyu gündeme getirmiş 
olmamdan buralarda adları geçenlerin aleyhine olacak bir çıkarım yapılmamalıdır. Bunlardan 
söz etmemin nedeni bu dokümanlar şayet doğruysa bunların oluşturulduğu tarihlerin 54. 
hükümetin istifasından önceye rastgelmekte olması ve o tarihte asli görev yerim olan yeni 
Başbakanlık binasının ikinci katındaki Başbakan Askeri Başdanışmanlığı ofisinde görev 
yapmakta olan şahsımın bu nedenle doğal olarak Genelkurmay Karargâhındaki çalışmalarla 
ilgili listelerde yer alamayacak olmasına dikkatleri celp etmektedir. Bu listelerin hiçbirinde 
ismim yoktur çünkü bu listeleri hazırlayan ve birçok kişinin adını yazarak onların bugün 
burada sanık olarak karşınızda bulunmasına neden olan kişiler o tarihte 54. hükümetin 
istifasından önce Genelkurmay Karargâhına gidip gelmeyen Yarbay Serdar Çelebi'yi doğal 
olarak henüz  tanımamaktadırlar. Tanıdıklarında ise Serdar Çelebi Albay'dır ve  yine bu 
kişiler benim hep Albay rütbesinde olduğumu sanmış, her Albay'ın bir zamanlar Yarbay 
olduğu akıllarına gelmemiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Albay rütbesine terfi 
ettiğim tarihin 30 Ağustos 1997 olduğunu gösteren yazısı avukatım tarafından Mahkemeye 
sunulacaktır. Netice olarak benim hem Albay rütbesinde olmam hem de 54. hükümet aleyhine 
sonuç doğurabilecek bir faaliyette bulunabilmem belirttiğim gibi zaman ve zemin açısından 
imkansızdır. Benim Genelkurmay Karargâhı'nda emirle ek görev almaya başladığım tarihte 
54'üncü Cumhuriyet Hükümeti'nin mevcut olmadığını gösteren bir diğer kanıt da şudur, 
kayıtlara bakıldığında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgulamadan başlayarak her 



  

gündeme getirilişinde Genelkurmay Harekât Başkanlığı'nda yapılan haftalık toplantıların 
adını İç Güvenlik Değerlendirme toplantısı olarak söylediğim görülecektir. Ben bunu 
Savcılık sorgulamasında söylediğimde sorgulamayı yapan sayın Savcı pek inanmamış gibi 
görünerek, ilginç sözcüğünü kullanmıştı. Ancak daha sonra iddianame yayınlandığında 146 
ile 155'inci sayfalar arasında gördük ki ben her zaman olduğu gibi doğruyu söylemiştim. 
Toplantının adı İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı idi. Ne zamandan itibaren? 54. 
hükümetin istifasından sonra. Sonuç olarak şuraya geliyoruz, toplantının ismi bana 
komutanım tarafından İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı olarak tebliğ edilmişti çünkü 
benim Genelkurmay Karargâhı'nda emirle görev almaya başladığım tarih, 54'üncü 
hükümetin istifasından sonra idi. Benim Genelkurmay Karargâhı'na gidip gelmeye 
başladığım zamanı o günlerde gerek Başbakan Askeri Başdanışmanlığı'nda, gerekse İç 
Güvenlik Harekât Dairesi'nde çalışan personelden ki bazıları aramızdadır, hiç olmazsa bir 
kısmının hatırlayabileceğini düşünüyorum. Heyetiniz bu açıklamalarımdan tamamiyle ikna 
olmadığı takdirde bu kişilerin tanıklıklarına başvurulmasını talep ediyorum. 

Sayın İdris Koralp 23 Ekim 2013 tarihinde bu salonda benim İç Güvenlik Harekât 
Dairesi'ne Haziran sonunda gelmeye başladığımı ifade etmiş bulunmaktadır. Mahkemenin 
sanıklar hakkında vereceği kararlar açısından hayati öneme sahip olduğu halde iddianamede 
suç tarihi olarak ucu açık muğlak bir zaman tanımlanması yapılmıştır. 2012 yılı Nisan ayında 
yapılan sorgulamalarda bizlere soruşturmanın 406 sayılı Milli Güvenlik Kararları'nın 
alındığı 28 Şubat 1997 ile 54. hükümetin görevden ayrıldığı 18 Haziran 1997 tarihleri 
arasındaki periyodu esas aldığı ifade edilmişti, hatta 1997 yılından bahseden bir şüpheliye 
sorgulamayı yapan sayın Cumhuriyet Savcısı tarafından 1997 yılının soruşturma kapsamında 
olmadığı belirtilerek o kadar ilerilere gitmemesinin söylendiğini biliyoruz. 

Ancak iddianamenin açıklanması ve duruşmaların başlamasından sonra gördük ki 
hem suç tarihi 54. hükümetin kuruluş tarihi olan 8 Temmuz 1996'dan sonsuza uzanan bir 
şekilde tanımlanmış hem de 1980'li yılların sonlarından başlayıp 2009 yılına kadar süren bir 
zamana yayılan suç isnatları yapılmıştır. Ben hukukta suçun ana unsurlarından biri olan ve 
kesin olarak tanımlanması gereken suç tarihindeki belirsizliğin üzerinde burada daha fazla 
konuşmayıp bu durumun davayı nasıl etkilemesi gerektiği tartışmasını hukukçulara bırakmak 
ve şimdi bana İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde yerine getirmem için görev olarak emredilen 
birbiriyle bağlantılı iki işten söz etmek istiyorum.

 Genelkurmay Karargâhı'nda Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nden 
başlayarak İç Güvenlik Harekât Dairesi'ne gelen ve buradan sıralı üstler yoluyla 
konusuna göre Genelkurmay İkinci Başkanı, Genelkurmay Harekât Başkanı veya 
Genelkurmay Adli Müşaviri tarafından imzalanıp karargâhtan çıkana kadar bir zincir 
halinde sürdürülen iki ayrı faaliyet mevcuttu. 

Bunlardan birisi basın taraması diğeri de vatandaşlar tarafından Genelkurmay 
Başkanlığı'na gönderilen mektuplara işlem yapılmasıydı. Gazeteler de, vatandaş mektupları 
da adında hem basın hem de halkla ilişkiler sözcükleri bulunduğu için doğal olarak Basın ve 
Halkla İlişkiler Dairesi'ne gelmekteydi. Bu daire basın taraması sırasında tespit ettiği konuları 
Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi antetli fotokopiler haline getirerek ilgili birimlere gönderirdi. 
Keza vatandaş mektupları da mektupta yazılan konuların gereğini yapması gereken birime 
gönderilirdi. Bu kapsamda bir iç tehdit olduğu, devletin yetkili birimlerince onaylanmış olan 
konulardaki gazete küpürleriyle mektuplar da doğal olarak İç Güvenlik Harekât Dairesi'ne 
gönderilirdi. İç Güvenlik Harekât Dairesi Plan Şubesi'nde şubenin atanmış personeli 
olmamakla birlikte geçici olarak burada görev yapan sonradan benim de aralarına 
katılmaya başladığım bazı subaylar bunları tersten bir incelemeye tabii tutarak imzasız, 
konusu suç teşkil etmeyecek veya inandırıcı olmayanları ayırır, geriye kalanları şubenin 
atanmış personeline teslim eder ve bu personelin görevi burada biterdi. Sadece sözlü emirle 
ek görev verilmiş bir subay olmam, benden kıdemli olsa da Plan Şube Müdürü'ne bağlı 



  

olmamam ve bu durumda yapılan yazışmaların dosya nüshalarına paraf atma yetkisine dahi 
sahip bulunmamam nedeniyle benim işim de burada bitmekteydi. 

Sonuç olarak günde 45 dakikayı aşmayan bir süreyle katıldığım bu iş sadece bir 
ham çalışma olup, burada detaylı bir analiz yapılması ve sonunda bir irade tesis edilmesi 
söz konusu değildi. Ben bu çalışmalara katılma emrini aldıktan sonra sabahları 
Genelkurmay Başkanlığı'na giderek Plan Şube'nin ortasında bulunan büyük masa etrafında 
görevli diğer subaylarla birlikte çoğunlukla oturacak sandalyeyi dahi zor bulduğumuz 
şartlarda yapılan söz konusu tasnif işlerine katıldım ve belirlenen gazete küpürleriyle 
mektupları ilgili subaya teslim ettim. Bu şekilde ilgili subaya teslim edilen konu sayısı ise 
günde azami 4-5 adet olurdu. Yapılmakta olan bu görev sırasında esas alınan doküman mavi 
renkli bir plastik dosya içinde sürekli olarak orta masanın üzerinde duran Milli Güvenlik 
Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı kararlarıydı. 

Komutanım tarafından bana verilen, bununla bağlantılı diğer görev ise Harekât 
Başkanlığı'nın bulunduğu katta Kuvvetlerin ve Genelkurmay'daki bazı birimlerin 
temsilcilerinin katılımıyla yapılan haftalık İç Güvenlik Değerlendirme Toplantıları'na, 
toplantılarında bir önceki toplantıdan itibaren o güne kadar hangi makama kaç adet yazı 
gönderildiği bilgisini İç Güvenlik Harekât Dairesi'ndeki ilgili subaydan alarak kısa bir not 
hazırlamak ve bu nottan toplantıya katılan Generallerin önüne birer nüsha koymaktı. 

Ben Harekât Başkanı toplantıya gelip herkes yerine oturduktan  sonra notları dağıtır 
sonra da rütbeme göre masanın sonlarında bir yere oturarak toplantının bitmesini beklerdim. 
Bu toplantılarda herhangi bir birimi temsilen bulunmadığım için bana herhangi bir şekilde 
söz hakkı veya başkaca herhangi bir görev de düşmüyordu. Zaten toplantılarda benim 
komutanım mutlaka bulunduğu için ben orada ister Başbakan Askeri Danışmanlığı isterse 
Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi personeli olarak bulunayım, söz alıp da 
konuşmam zaten mümkün olamazdı. Zira askeri teamül bir toplantıya aynı birimden birden 
fazla kişi katıldığında o birim adına aralarındaki en kıdemli şahsın konuşmasını, diğerlerinin 
ise dinlemesini gerektirir. Diğer yandan toplantıda ele alınan konuların Proje Subayı dahi 
olmadığım için oradaki kıdemsiz subay olmama da rağmen Genelkurmay Harekât Başkanı 
toplantıya gelirken kapıda durup dikkat çekme görevi bile bana düşmüyordu. Bu emirleri 
aldığım zaman bunları yerine getirmenin yasalara aykırı düşebileceğini bir an dahi 
düşünmedim. Bunun nedenini şu şekilde açıklamaya çalışacağım. Askerlikte daha mesleğe 
girerken ettiğiniz yeminde amirlere itaat etmeyi taahhüt ettiğiniz bir meslek olmakla diğer 
birçok meslekten ayrılır. Askerlikte mevki, makam, kıdem gibi hususlar yaş ile ve meslek 
tecrübesi ile doğru orantılıdır. Bu nedenle komutan mevkiindeki kimse tabir uygunsa sizin 
geçtiğiniz yollardan sizden çok daha önce geçmiştir ve vereceği emrin bütün veçhelerini 
sizden çok iyi bir şekilde gözönüne alabilecek deneyim ve birikime sahiptir. Bir yerde bu 
nedenle olsa gerek askerlikte verilen emir üzerinde mütalaa yapmak kanunla yasaklanmıştır. 
Ayrıca emir vermek, o emrin icrası ile ortaya çıkacak bütün sorumlulukları üzerine almak 
demektir. Bu sayılanların aksine bir düşünce askerliği meslek edinmiş olanlarla özel bir 
şirkette memur olarak çalışanlar arasında herhangi bir anlayış farkı kalmamasına yol açar ki 
bu durum sarf edilen bütün enerjinin, yapılan bütün eğitimin, harcanan tüm kaynakların 
karşılığının ödeneceği o en önemli an geldiğinde askerin aldığı emri gözü kapalı yapmasını 
tereddütlü hale getirir. 

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetleri Kanunu'nun 13. maddesinde 
ifadesini bulduğu gibi askerliğin temeli mutlak itaattir. 14 yaşından itibaren Deniz Lisesi, 
Harp Okulu, Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi gibi bu meslekte alınabilecek 
olan her türlü eğitimi ikmal etmiş bir subay olarak itaatsizlik benim düşünebileceğim bir şey 
değildi. Komutanım tarafından bana verilen emirler yetkili amir tarafından ve şeklen yasaya 
uygun olarak verilmişti. Diğer taraftan söz konusu emrin konusunun suç oluşturabileceğini 
gösterecek hiçbir emare de yoktu. Benim de katılmam istenen ve zaten bir süredir devam 



  

etmekte olan bu çalışmalar başlatılmadan önce konunun yasal tarafı ilgililer tarafından 
incelenmiş olmalıydı. Emrinde geniş kadrolu bir Adli Müşavirlik teşkilatı bulunmakta olan 
Genelkurmay Başkanı böyle bir çalışmaya başlamadan önce bu teşkilattan görüş 
istemeyecek de ne zaman isteyecekti? Emri uygulamadan önce hukuka uygunluk denetlemesi 
yapmak, tabiri uygunsa benim üstüme hiç vazife değildi. 

Zamanın Genelkurmay Adli Müşaviri sayın Erdal Şenel'in savunmasını yaparken bu 
salonda kullandığı kesin bir ifadeyi burada gündeme getirmek isterim. Kendisi ben hukuk 
dışı hiçbir şey yapmadım, yapılmasına da asla izin vermedim, demiştir. Gerçekten o günlerde 
tabii benim kendi seviyemde müşahade edebildiğim kadarıyla yapılmakta olan çalışmalar 
sırasında Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin görüşlerine sık sık başvurulmakta, bu birim 
tarafından hukuk dışı bir uygulamaya geçit vermemek üzere azami titizlik gösterilmekte idi. 
Ben hukukçularımıza o gün de güveniyordum, şimdi de güveniyorum. Bu saydığım şartlar 
altında aldığım emir yasaya uygun olabilir mi diye kim düşünür? 

Burada sayın Kenan Deniz'in 30 Eylül 2013 tarihinde yaptığı savunmasını takiben 
avukatım tarafından sorulan iki soruya cevap olarak Serdar Çelebi'ye İç Güvenlik Harekât 
Dairesi'nde görev verdim ve konusu suç teşkil edecek emir vermedim, şeklindeki ifadelerini 
de hatırlatmak isterim. Yani o an için o gün bana verilen emirde iddia edildiği gibi bir suç 
unsuru bulunduğunu varsaysak dahi bunun değil ben bana emri veren komutanımın dahi 
tarafından dahi bilinmemekte olduğunu düşünüyorum. 

Şimdi benim ismimin de bulunduğu ileri sürülen Kriz Masası Kurulu adlı listeden 
söz etmek istiyorum. İddianamede 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması 
konulu Çevik Bir imzalı belgenin 9'uncu maddesinde daha evvel teşkil edilen Kriz Masası 
Grubu çalışmalarına aşağıdaki esaslara uygun olarak devam edileceği 9A maddesinde ise 
çalışmalara Genelkurmay İç Güvenlik  İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı, 
İç Güvenlik Daire Başkanı, Psikolojik Harekât Daire Başkanı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı 
İstihbarat Başkanlıkları ve temsilcilerinin katılacağı belirtilmiş olup bu doğrultuda 
hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu adlı listede Başbakan Askeri 
Başdanışmanlığı'ndan Deniz Kurmay Yarbay Serdar Çelebi Kılıç 4183 olarak ismimin 
bulunduğu belirtilmektedir, bu ifadeyi aynen iddianameden aldım. 

Bu iddia öncelikle kendi içinde çelişkilidir. Bir yandan kurulun kimlerden 
oluşacağı emirde belirtilmişken diğer yandan belirtilen şahıslar dışındaki bir kişinin de 
listeye dahil edilmiş olduğu ileri sürülmektedir. Diğer bir çelişki ise mevcudiyeti iddia eden 
kurulun 10 Nisan 1997'den çok önce çalışmaya başladığı belirtilmekteyken söz konusu isim 
listesinin yaratıldığı tarihin bundan çok daha sonra hatta 54. hükümetin istifasından dahi 
sonra olan 19 Haziran 1997 olmasıdır. Bu durumda ister istemez akıllara şu soru gelmektedir, 
bu kurul 54. hükümeti devirmek için kurulan nasıl bir kuruldur ki 54. hükümet görevden 
ayrıldıktan sonra oluşturulmuştur? 

İddianamenin 1100. sayfasında yer alan ve 7 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı öne 
sürülen toplantıya ait tutanaklara göre toplantıda Milli Güvenlik Kurulu kararlarına ilişkin 
çalışmaların Nisan ayı Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra J3'e yani Harekât 
Başkanlığı'na devredileceğinin söylendiği ileri sürülmektedir. Bu tutanakların gerçek 
olduğunu varsayarsak buradan söz konusu çalışmaların Nisan 1997'de yapılan Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısına kadar J3 yani Genelkurmay Harekât Başkanlığı uhtesinde olmadığı 
anlaşılmaktadır. Benim dava konusu olan çalışmalarla ilgim ancak konunun J3'e devredilmesi 
ve görevin J3'e bağlı benim de komutanım olan İç Güvenlik Harekât Dairesi'ne verilmesiyle 
olabilecektir. 

Çünkü benim bu çalışmaları J3'ten önce yürüten birimlerle emir komuta veya görev 
bağlantım bulunmamaktadır. Bu durum iddia edildiği gibi eskiden beri çalışan bir kriz 
kurulu varsa bile benim bu kurulla bir ilişkim olamayacağını açıklıkla ortaya koymaktadır. 



  

Yine iddianamenn 1126. sayfasında Genelkurmay Karargâhı'nda 7 Nisan 1997 tarihinde 
yapıldığı iddia edilen toplantıda katılımcılardan birisi tarafından bir kriz kurulu 
oluşturmasının önerildiği ileri sürülmektedir. Şayet daha önce bir kriz kurulu, kriz grubu 
mevcutsa böyle bir önerinin yapılmasının mümkün olamayacağından hareketle böyle bir 
kurul varsa bile bunun ancak toplantının yapıldığı tarih olduğu iddia edilen 7 Nisan 1997'den 
sonraki bir tarihte oluşturulmuş olabileceği, bu kurulun bu tarihten daha önce varolamayacağı 
anlaşılmaktadır. Bana Emniyet Müdürlüğü'nde gösterilen isim listesi üretilmiş veya tahrif 
edilmiş bir kağıttı. Bu kağıt eğer bir yazının eki ise askeri yazışma kurallarına göre sayfanın 
en üstünde hangi yazının eki olduğunu belirten tarih, sayı bilgilerinin bulunması gerekirdi ki 
bunlar mevcut olmayıp sayfa doğrudan listenin bir kriz masası veya kriz kuruluna ait 
olduğunu gösteren bir başlık ile başlıyordu. 

Bu başlık sayfada yer alan diğer yazılardan daha değişik bir font ile yazılmıştı. 
Başlığın altında bulunan makul bir aralıktan sonra bir veya iki isim yazılabilecek genişlikte 
bir miktar daha boşluk bulunduğu bu boşluğun hemen altında yer alan iki ismi takiben yine 
iki isim sığabilecek şekilde bir boşluk daha mevcut olduğu görülmekteydi, bu durum açıkça 
dokümanın bazı isimlerin düzeltme sıvısı ile kapatıldıktan sonra tekrar fotokopi çekilerek 
elde edilmiş olduğunu gösteriyordu, listenin başlığı da muhtemelen aynı yöntemle kapatılmış 
ve daha sonra listenin genelinde kullanılana uymayan bir font ile yeniden başlık atılmış 
olmalıydı, bu durumu polis memurlarına da gösterdim, sessiz kaldılar, doküman belki onlarca 
defa fotokopi ile çoğaltılmış olduğu için oldukça kötü ve silik bir durumdaydı, tarihsiz ve 
imzasızdı, Yargıtay Ceza Kurulu Kararı gereğince bir dokümanın geçerli delil sayılabilmesi 
için orijinal veya orjiinalin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti olması gerekirken 
böyle amatörce düzenlenmiş bir kağıdın insanların özgürlüğünü kısıtlamak, onları rejim 
düşmanı olarak göstermek için delil olarak ortaya çıkarılmış olması karşısında söylenecek 
bir söz bulamıyorum, şayet gerçekten böyle bir liste varsa yapıldığı hiç şüphe götürmeyen bu 
tahrifat sırasında kimlerin adının listeden çıkarıldığını, kimlerininkinin sonradan eklendiğini 
bulmak çokta zor olmasa gerek, bu tahrifat tespit edilmek istense 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu kurulması konulu emrin ekinde bulunan kriz masasının kimlerden 
oluşacağı ile ilgili 9-A maddesi ile elimizdeki bu listeyi karşılaştırmak çok şeyi açığa 
çıkarmak için yeterli olacaktı.

Diğer yandan iddianamenin ekleri arasında 16. klasörün 198. sayfasında bulunan 
Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı yazı bana sorgulama sırasında 
gösterilenden tamamen farklıdır, burada liste yeniden yazılmış, aradaki boşluklar 
kapatılmıştır, bu kağıdı yazan şahıs ile sonradan eklendiği açık olan Sayın Mustafa Bıyık ve 
Sayın İsrafil Aydın'ın o zamanki rütbelerini bilmediği için askeri teamüllerin aksine sadece 
isimlerini yazmak, kılıç telefon santraline ait dahili numaraların başına 402 koyularak PTT 
numarası gibi aranabileceğini bilmediği için de diğer Genelkurmay numaralarının kılıç 
kelimesini takip eden 4 rakam şeklinde yazarken bir tanesini 402 ile başlayan 7 haneli bir 
rakam şeklinde yazmak gibi Genelkurmayda görevli bir kişinin yapmayacağı maddi hatalar 
yapmıştır, listede adımın karşısında yazılı olan "kılıç 4183" şeklindeki telefon numarası, 
askeri başdanışmanlığa Genelkurmayın kılıç telefon santralinden çekilmiş olan yegane 
hatta ait olup, bu birimde görevli olan 11 kişi tarafından kullanılmaktaydı, 1993 yılında bu 
birim ilk kurulduğunda çekilmiş olan bu hattın 5 Aralık 2003'te yayınlanan telefon rehberinde 
halen Başbakan Askeri Başdanışmanlığına tahsisli olarak görüldüğü, verdiğimiz dilekçeye 
cevap olarak Genelkurmay Başkanlığının göndermiş olduğu yazıdan öğrenilmiştir. 
Genelkurmay Başkanlığının ilgili yazısı avukatım tarafından mahkemeye sunulacaktır.

 Bahse konu listeyi bu davanın soruşturma safhasında Ankara Emniyet 
Müdürlüğünde bana gösterilene kadar hiç görmedim, kriz kurulu veya kriz masası kelimesini 
genelkurmaya gidip geldiğim süre içinde hiç duymadım, bana böyle bir görevim olduğu 
tebliğ edilmedi.



  

İddianamenin 1128. sayfasında görüleceği gibi sorulan soru üzerine Sayın Hakkı 
Kılıç'ta gittiği toplantının kriz kurulu toplantısı olduğunu bilmediğini belirtmekte olup, 
kendisi bugün öğleden önceki ifadelerinde de tekrarladı bu ifadesini, benim ifademi teyit 
etmektedir.

Listeye baktığımda burada bulunan isimlerin kuvvetlerin istihbarat başkanları ile 
genelkurmaydaki bazı birimlerdeki amirleri oldukların gördüm, benim böyle bir sıfatım 
olmaması nedeniyle böyle bir toplantıda bulunmam da anlamsız olurdu, zaten 10 Nisan 1997 
tarihli emrin 9-A maddesinde kriz kurulunun, kimlerin katılacağı belirtilmiş olup, ne bu 
kişiler arasında Başbakan Deniz Askeri Danışmanı vardır ne de bahse konu emir 
Başbakan Askeri Başdanışmanlığına adreslenmiştir, iddianameden ve şuana kadar yapılan 
savunmalardan anlıyoruz ki; bu yazışmalar gizli, kişiye özel olarak yapılmıştır, ayrıca artık 
iyice biliyoruz ki yazının adresleneceği birimleri belirlemek için altına dağıtım planı 
yazılırken Başbakan Askeri Başdanışmanlığı sürekli olarak hariç tutulmuştur, bunun anlamı 
şudur; Başbakan Askeri Danışmanlığının konu ile ilgili yoktur, bu nedenle söz konusu yazılar 
bu birime gönderilmemiştir, ilave olarak askerlikteki bilmesi gereken prensibini göz önüne 
aldığınızda benim bu yazılarak nüfuz edebilmemin söz konusu olamayacağı açıktır.

Netice olarak iddianamede yer alan kuruluş emri, konsept, eylem planı, rapor 
sistemi gibi dokümanın hiçbirisini bu soruşturma kapsamında tutuklanana kadar 
görmedim, bu konuyu açmışken Başbakan Askeri Başdanışmanlığının dağıtımda niçin hariç 
tutulduğu hususuna biraz daha açıklık getirmek istiyorum, Başbakan Askeri 
Başdanışmanlığının irtica ile mücadele konusunda bir görevi yoktur.

İç Güvenlik Harekat Dairesinde çalışan subaylardan öğrendiğime göre bu dairenin 
görev ve sorumluluklar yönergesinde proje subaylarına verilen görevler arasında irtica ile 
mücadele yer almasına rağmen Başbakan Askeri Başdanışmanlığının görev yönergesinde 
böyle bir görev bulunmamaktadır.Söz konusu yönergeler mahkemeye sunmak maksadı ile 
tarafımızdan Genelkurmay Başkanlığından talep edilmiş, ancak adı geçen kurum bu konuda 
bize yardımcı olmamıştır,diğer yandan her ne kadar sahte veya tahrif edilmiş olma ihtimali 
yüksek olsa da iddianamede yer alan eylem planında görev dağıtımı yapılmış bulunan 
birimler arasında Başbakan Askeri Başdanışmanlığının bulunmaması da bu birimin 
dağıtımdan hariç tutulmasının sadece görev verilmemiş olması gibi çok basit bir gerekçesi 
olduğunu teyit etmektedir.

Kriz kurulu isim listesi olarak iddianameye dahil edilmiş bulunan liste ile ilgili 
gündeme getirmek istediğim başka bir hususta şudur; bu alenen tahrif edilmiş liste bana 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubede gösterildiği halde Cumhuriyet 
Savcılığındaki sorgulama sırasında gösterilmemiş, bu liste ile ilgili bir soruda sorulmamıştır, 
buna rağmen liste sonradan aleyhimde kanıt olarak iddianameye dahil edilmiştir, şayet bu 
liste iddianamede yer alacak kadar güvenli bir doküman ise bunun neden savcılık sorgusu 
kapsamında ele alınmadığını anlamak güçtür, iddianamenin eki olan klasörlerde yaptığım 
incelemede birçok yerde kriz masası grubunun kimlerden oluşacağının yazılı olduğunu, 
ancak bunların hiçbirisinde ismen veya pozisyon olarak benim yer almadığımı tespit ettim, 
eğer ek klasörlerde yer alan bu elektronik dosyalar gerçekse bu durum benim kriz masası 
grubu olarak adlandırılmış bir kurulun üyesi olmadığımı ortaya çıkarmaktadır.

İç Güvenlik Harekat Dairesinde komutanım bana verdiği görevi yapan şahıslar 
zaten vardı, tutukluluğun değerlendirilmesi maksadıyla Mayıs ayında bu salonda Ceza 
Muhakemesi Kanununun 10. maddesi gereği ile görevlendirilmiş hakim huzurunda bir araya 
geldiğimizde diğer tutuklulardan 5-6 kişinin daha gazetelere tetkik etmekle görevli 
olduğunu beyan ettiğini gördüm, bana göre günde 10-15 gazete kupürü ile 3-5 mektubu 
incelemek için sadece 1 adet kıdemsiz subay yeterlidir, bir subayın mesaisi bu kadar 
kıymetsiz olamaz, ben de dahil edilince 6-7 subayın mesaisini sadece az miktarda gazete ve 
mektubu incelemeye tahsis etmek en azından iş gücü israfıdır, üstüne üstlük Deniz Kurmay 



  

Yarbay ve kısa bir süre sonra Deniz Kurmay Albay rütbesinde yani şube müdürü olması 
gereken bir rütbede olan kendi ihtisas dalında en üst derecede bilgi ve tecrübe birikime sahip 
bir subayın odayı bırakınız bir masası, oturacak bir sandalyesi, bir telefonu, bir bilgisayarı 
kendisine bağlı bir personeli olmadan böyle basit bir işte çalıştırılması oldukça aşağılayıcıydı 
ve doğal olarak beni hiç memnun etmemişti, evet rütbem yarbay veya albay olsa da 
genelkurmay gibi en üst düzey bir karargahta çalışıyor olmam nedeniyle ben emir komuta 
zincirinin en altında yer alan bir pozisyondaydım, ne Başbakan Askeri Başdanışmanlığında 
ne de İç GÜvenlik Harekat Dairesinde bana bağlı, emri ve sicili benden alan veya geçici 
olarak dahi olsa emrime verilen bir personel yoktu, ama yine de yılların emeğinin karşılı 
olarak kazandığım bu rütbenin biraz daha fazla bir değeri olmalıydı, benim iç güvenlik 
konuları ile tanışmamın nedeni; o yıl Genelkurmay Başkanlığının herhalde mevcut general 
sayısını daha ekonomik kullanmak adına Başbakan Askeri Başdanışmanlığı görevi ile 
Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığını tek kişi uhdesinde birleştirmiş 
olmasıydı, bu böyle olmasa benim denizci kurmay subay kadrosu bulunmayan İç Güvenlik 
Harekat Dairesi ile asla bir ilişkin olmayacaktı, komutanımın bu tasarrufu yani benim kısaca 
özetlemeye çalıştığım bu şartlarda atandığım yer ile ilgili olmayan başka bir yerde 
çalıştırması huzurumu kaçırmış ve memnuniyetsizliğime neden olmuştu.

Bu davanın açılmasından sonra Genelkurmayın 10 Nisan 1997 tarihli emrinin 
Ek-A'sında yer alan Batı Çalışma Grubu Teşkilatının 4 ana bölümünü gördüğümde bana 
verilen emir gereğince bu bölümlerden hangisinde görev yapmış olabileceğimi tespit 
etmeye çalıştım, benden istenen iş orada yer alan her dört bölüme de uymuyordu, bir an 
için açık kaynaklardan yararlanılarak alenen yapıldığı ve devletin ilgili kurumlarına resmen 
gönderildiği halde kendimizi bu işin bir nevi gizli istihbarat görevi olduğunu düşünmeye 
zorlasak bile taşlar yerine oturmuyordu, çünkü söz konusu emirde istihbarat değerlendirme 
işinin İstihbarat Başkanlığının Destek Şubesi tarafından yapılacağı açıkça yazılmaktaydı.

 Sayın Çetin Doğan'ın da sorgusu sırasında istihbarat değerlendirme görevini destek 
şubesinin yapmakta olduğunu belirtmiştir, bu durum benim kendi kendime düşünerek zaten 
ulaşmış olduğum sonucu desteklemektedir.

İki kez komutanımın İç Güvenlik Harekat Dairesindeki makamına giderek, dairenin 
meşgul olduğu konular hakkında bilgi birikimimin olmadığını belirtmek suretiyle beni 
kuvvetimin atadığı görev yeri ile ilgili bulunmayan yerlerde çalıştırmaması için müracaatta 
bulundum, her iki girişimimde sonuçsuz kaldı, verilen emre karşı gelmek aldığım askeri 
terbiye nedeniyle imkansızdı.Ben bu arada boş durmuyor geceleri dışarıda lisan kursuna 
gidiyor ve her gece geç vakitlere kadar lisan çalışıyor, içinde bulunduğu durumdan yurt dışı 
göreve veya yabancı akademilere seçilerek kurtulmaya çalışıyordum, çok iyi notlar aldım, 
zaten sicil notlarımda mükemmeldi, ama garip bir şekilde hiçbir göreve veya dış akademiye 
seçilmedim, 1998 yılında başka bir göreve atamam çıktı, 27 Temmuz günü Başbakan Askeri 
Başdanışmanlığındaki görevimden ayrılışım yapıldı ve böylelikle İç Güvenlik Harekât 
Dairesi ile bir ilişkim de kalmadı, yeni görev yerimde çalışırken bir gün yurt dışına 
seçilemeyişimin nedenini öğrendim, önceki görev yerindeki komutanım yurt dışı görev nitelik 
belgemi menfi olarak yani Türk Silahlı Kuvvetlerini yurt dışında temsil edebilecek özelliklere 
sahip olmadığım şeklinde doldurmuştu, bu son ve en kuvvetli şok oldu, kurmay subay 
profilimin sakatlanmış olduğu kanaatine vardım ve hüsran duyguları içinde kanunun izin 
verdiği ilk fırsat olan Ekim yılı başında bu rütbede ikinci yılını henüz tamamlamış, geleceği 
iyi gibi görünen bir kurmay albay iken ve bizzat Genelkurmay Başkanımında içinde 
olunduğu amirlerim aksine telkinlerine rağmen mesleğimi kendi isteğim ile noktaladım.

Dava konusu ile ilgili olmayan kişisel konular gibi görülen bu olaylardan burada 
söz etmemin nedeni; askerlikte aradığınız bir emri yerine getirmemenin meslek yeminine, 
kaynağını yasadan alan mutlak itaat kavramına ve Askeri Ceza Kanununa karşı gelmeyi göze 
almadığınız sürece hemen hemen imkansız olduğunu yaşanmış örneği ile ortaya 



  

koyabilmektir, bu söylediklerimden sonra gelmek istediğim bir diğer noktada şudur; 
hayatımın akışını altüst eden bu süreç sonucunda iç huzurumu yeniden tamir etmek için 
çareyi her şeyi terk edip gitmekte bulmuşken, bunca yıl sonra o günler için bir de hapislere 
düşmek, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanmak bana hiçte adil gelmemiştir.

Ben iddianamenin 1069 ile 1288 arasında yer alan 220 sayfayı kapsamakta olan tüm 
sanıklar ile sanık konumunda bulunmayan 4 yazıcının ifadelerini tek tek okudum, özellikle İç 
Güvenlik Harekat Dairesine atanmış bulunan personel ile bu dairede geçici olarak 
görevlendirilmiş olanlar olmak üzere onlarca kişi dava konusu olan faaliyetlerde görev 
alanların isimlerini hatırlayabildikleri kadarıyla teker teker saymışlardır, bununla birlikte 
tüm bu şahıslar içinde sanık konumunda olmayan yazıcı Mehmet Özbek haricinde benim İç 
Güvenlik Harekat Dairesine gidip geldiğimi hatırlayan hiç kimse çıkmamıştır, ifadesinden 
Mehmet Özbek'in de bunu ancak kendisine bir isim listesi gösterildiği zaman hatırlayabildiği 
anlaşılmaktadır, zaten ben de Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ilk sorgulamadan itibaren her 
konuştuğumda birinci sicil amirim olan komutanımın emri ile Genelkurmay İç Güvenlik 
Harekat Dairesine giderek bana verdiği görevleri yaptığımı açık kalplilikle anlatmıştım, 
burada söylemek istediğim hemen hiçbir sanığın beni hatırlayamamasının, benim İç Güvenlik 
Harekat Dairesine ne kadar çok, ne kadar sık ve ne kadar etkin görev yaptığımın ortaya 
konması açısından önemli olurdu, beni hatırlayamamalarının nedeni İç Güvenlik Harekât 
Dairesinde aldığım emri yerine getirebilmek için gerekli olan en az süre kadar kalmak ve 
bunun dışında da bir faaliyette de bulunmamamdır, bu çalışmalar sonucunda katılan hemen 
herkese takdirname, şerit, rozet ve başka ödüller verilmiş olmasına rağmen şahsıma verilmiş 
böyle bir ödül bulunmamasının da katılımımın ve katkılarımın sınırlı olmasının bir sonucu 
olduğunu düşünüyorum.

İç Güvenlik Harekat Dairesinde yapılan her işi daire başkanının emri ile ve 
kendisinin sıkı kontrolü altında yapılmaktaydı, bu süre içinde emirsiz kendi inisiyatifim ile 
herhangi bir iş yapmadım, aldığım emirleri yerine getirirken devletin, milletin, hükümetin, bir 
kuruluşun, bir şirketin veya bir bireyin zarara uğraması sonucunu doğurabilecek hiçbir 
faaliyette bulunmadım, İç Güvenlik Harekat Dairesi ile ilgili konularda orada görevli 
askeri personel haricinde kimse ile yüz yüze, telefonla, klasik veya elektronik yazışma 
yoluyla herhangi bir temasım olmadı, bu nedenle kimseye karşı maddi veya manevi cebir, 
şiddet, tehdit uygulamış olmama imkan yoktur.

Bana atılan Türkiye Cumhuriyet Hükümetini Cebren Düşürmeye, Devirmeye İştirak 
Etmek suçunu işlemedim, bana bu suçu işlemedim cümlesini sarf etmek zorunda kalmak bile 
ziyadesi ile onur kırıcı gelmektedir, İç Güvenlik Harekat Dairesinde gidip geldiğim süre 
içinde izleyebildiğim seviye dahilinde kimsenin konusu suç oluşturulabilecek bir faaliyet 
içinde bulunduğuna şahit olmadım, bu konuda bir duyumda almadım, bunun doğal sonucu 
olarak atılı suça yardım mahiyetinde veya iştirak anlamında bir çalışma içinde bulunmuş 
olmamda mümkün değildir, yaptığım ve şahit olduğum tüm faaliyetler yasalarla oluşturulmuş 
kadrolara, yasalara uygun olarak atanmış şahısların sahip oldukları makam ve taşıdıkları 
rütbeye bağlı olarak askerliğin mutlak hiyerarşisi ve emir komuta ilişkileri içinde yürüttükleri 
çalışmalar olup, bunun dışında kurulmuş özel bir hiyerarşi söz konusu değildir, yapıldığını 
müşâde ettiğim tüm faaliyetler Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönergelerle 
belirlenmiş çalışma ve yazışma usulleri kullanılarak resmen ve alenen yapılmaktaydı, 
yazıların içeriğinde yer alan bilgilere verilmesi gereken olağan gizlilik dereceleri dışında 
hiçbir gizli kapaklılık söz konusu değildi.

Diğer yandan bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak Silahlı Kuvvetlerin devlet 
idaresinde rol üstlenmesi hele bu maksada yönelik olarak cebir ve şiddet kullanması gibi bir 
düşünceyi hiçbir zaman tasvip etmedim, inanıyorum ki en az son birkaç 10 yıldır Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin hemen her ferdi de benim gibi düşünmektedir.

Yurt dışındayken şüpheli olarak arandığımı öğrenir öğrenmez ülkemin adalet 



  

mekanizmasına tam bir güven içerisinde savunma hakkımı kullanmak ve yapılmakta olan 
yanlışların düzeltilmesi için bildiklerimi anlatmak maksadı ile içinde bulunduğum şartları 
zorlayarak bulunduğum gemiden helikopter ile karaya çıkıp, en kısa zamanda geldim ve 
teslim oldum, kaçma şüphesi ile 14 ay tutuklu kaldım.Toplumun doğal olarak benim nasıl bir 
kişi olduğumu bilmeyen büyük kesiminin beni kapalı kapılar ardında demokrasi ve halk 
düşmanlığı yapan karanlık yüzlü, kötü bir kişi olarak hayal etmekte olabileceği düşüncesi 
dayanılmaz bir rahatsızlık vermektedir. Hakkımda beraat kararına talep ediyorum."

" Katıldığınız toplantıların içeriğini hatırlıyormusunuz ?"
"İki çalışmadan bahsetmiştim, bir tanesi aşağıda iç güvenlik dairesi plan şubede 

yapılan toplantı pek diyemiyorum açıkçası, harekat katında yapılan toplantının ismi arz 
ettiğim gibi iç güvenliği değerlendirme toplantısıydı, dolayısıyla iç güvenlik konuları haliyle 
irticai ile mücadele konularıda görüşülüyordu."

"Dosyada batı çalışma grubu ile ilgili bazı belgeler var bu daha önce epey 
konuşuldu, özellikle batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları daha çok uygulamaya yönelik bir 
belge ve bu belge nedeni ile garnizon komutanlıklardan ve değişik yerlerden gelen raporlar 
var, günlük durum raporları, olay raporları, bu raporların içeriğinden de bahsetmiştim, mesela 
bilgi formatları şeklinde hazırlanmış, mesela bir şahıs hakkında kimlik bilgileri var, adı 
soyadı, baba adı daha sonra da işte bölgesi, aşırı sağ, sol, bölücü, PKK, nurcu, nahşibendi 
gibi yine bahsetmiştik,valiler, kaymakamlar, belediye başkanları hakkında serbest metin 
halinde yazılacaktır denmiş, bu şekilde bilgi farmotları gördünüzmü, bu çalışmalarınız 
sırasında?"

" Bu formatlı bilgiler bana hiç gelmedi, ben sadece gazete ve ihbar mektupları ile 
ilgilendim, askeri birliklerden gelmiş bir rapor görmedim, orda istihbarat başkanlığına 
gönderilmesini istiyor, istihbarat başkanına gitmiş olabilir, birde yazıcı Ömer Özkan' ın 
yanılmıyorsam bir ifadesi var, gelen raporlar şube müdürü tarafından ilgilisine verilirdi 
diyor, ben bu konunun ilgilisi olmadığımı, o nedenle görmediğimi değerlendiriyorum."

"Bir çok belgenin dağıtım planına baktığımızda başbakanlık askeri 
başdanışmanlığından hariç denmiş, yine bazı belgeler de o belirtilen numaraların 
karşılıklarına bakıldığında Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve Özel Kuvvetlerin 
hariç tutulduğu, dağıtımın hariç tutulduğu belgeler de var, BÇG Genel Kurmay Başkanlığı 
bünyesinde kurulan bir çalışma grubu dendi şimdiye kadar, Genel Kurmay Başkanlığınında 
Anayasa'da Başbakanlığa karşı sorumlu olduğu belirtilmiş, bağlı yada emrinde değil, garip 
bir düzenleme ama sorumlu, şimdi sorumlu olunan Başbakanlığa bu belgeler gönderilmemiş 
veyahut başbakanlık askeri danışmanlığına, burada  amaçları neydi, bunu biliyor musunuz 
yada başbakanlıktan bu belgelerin saklanması gibi bir durum mu var, yani siz iki kurumda da 
aynı anda paralel olarak çalıştığınız için bu soruyu soruyorum?"

"Bu belgeleri tutuklandıktan sonra gördüm, zaten yazan makamla benim aramda da 
hem rütbece çok büyük fark var, hem ozamana kadar ben hiç genel kurmaya görevli olarak 
gitmemiş olduğum için başbakanlıkta adreslenmemiş olduğu için bu konuda bi bilgi vermem 
zor olacak, ancak başbakanlık'tan saklanma konusunda biraz da yorum olacak şekilde 
düşüncemi söyleyebilirim."

"Salt askeri konularla ilgili olduğunda belki bilgilendirilmeyebilir, ama sonuçta bu 
tüm toplumu ilgilendiren yapılan çalışmaların içeriğine baktığımızda sosyal konularla 
ilgili bir çalışma grubu özellikle bu alandaki bilgilerin bildirilmesi gerekirdi diye 
düşünüyorum, Yani doğrudan başbakanlığa da bilgilendirilmesi gerekirdi belki hadi 
bildirilmedi diyelim başbakanlık askeri danışmanlığı neden hariç tutuldu bu anlamda ?

" Arz etmeye çalıştığım gibi görevi olmaması nedeniyle hariç tutulduğunu 
değerlendiriyorum, başbakanlıktan bir soru sorulursa başdanışmanımız vasıtasıyla birimize 
görev verilir veya hepimize, biz genel kurmayla ilgili dairelere gideriz o bilgileri toplarız, 
başdanışmanımıza veririz kendisi de arz eder, yani başbakanlık danışmanlık çalışma şekli 



  

böyle ve genel kurmayın başbakan askeri başdanışmanlığı dışında da başbakanla temasları 
vardır, temasları büyük çoğunluğu askeri başdanışmanlık kanalıyla değil, diğer yollarla 
yapılıyordu diye düşünüyorum, askeri başdanışmanımızın başbakan ile bire bir görüşmeleri 
de olurdu, fakat bu konularda kendisi bize bilgi vermedi, ben bir çok defalar kendisi ile 
birlikte gittim, ben özel kalem müdürünün yanında beklerdim."

"Genelkurmayda kurulan diğer çalışma grupları ile ilgili başbakanlık askeri 
danışmanlığına bilgi verildiğini hatırlıyormusunuz?" 

"Askeri danışmanına bilgi verilmedi."
"Sanıkların çoğu savunmalarında batı çalışma grubunun 28 Şubat 1997 milli 

güvenlik kurulunda alınmış olan kararların icrası ile ilgili ona diğer kamu kurumlarına 
kurulan gruplara paralel bir grup olduğunu zikrettiler ve bu kamu kurumlarında kurulan bu 
tür yani milli güvenlik kurulu kararlarının icrası amacıyla kurulan grupların başbakanlığına 
kurulan kordinasyon merkezi çerçevesinde bilgi verildiğini görüyoruz, en azından 28 Şubat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında  kurulan komisyona gelen belgelerden anlıyoruz, 
böyle bir paralel yapılanma ile ilgili  bir kuruluş var ve o kuruluş başbakanlığa gerekli 
bilgileri ve çalışmaları, bilgileri vermiyor ve sizde orda askeri danışmansınız, siz askeri 
danışman olduğunuz dönemde genel kurmay bünyesi altında böyle bir yapılanmanın olduğu 
noktasında bir bilginiz varmıydı?

" Batı çalışma grubu ben ilk defa televizyonda duydum, gazetecilere verilen 
brifingden sonra akşam haberlerde o brifing salonunda bir görüntü gördüm,ben sadece 
kendisini tanıdığım için sayın emekli Tuğamiral Ruhsal Sümer tarafından batı çalışma 
grubundan bahsedildiğini görmüştüm,benim batı çalışma grubundan haberdar oluşum bu 
şekilde oldu, bu bakanlıklardaki yapılanmalar paralelmidir, değilmidir o konuda size bir şey 
söyleyemeyeceğim, benim bu konuda bilgim yok."

"Siz savunmanızda dediniz ki o dönemde Kenan Deniz ile birlikte başbakanlık 
askeri danışmanlık makamında olduğunuzu söylediniz, şimdi sanıkların çoğu bu batı 
çalışma grubu ile ilgili bazı evrakların tanziminde tanzimini yapan kişinin Kenan Deniz 
olduğunu söylediler, dolayısıyla o hariç neden hariç tutulduğu sorusuna verilen cevapta bu 
şekilde oldu, yani bu evrakların bir kısmı Kenan Deniz tarafından tanzim edilmiştir, 
dolayısıyla ayrıca başbakanlık askeri danışmanlık makamına gönderilmesinin bir gereği 
olmadığı şeklinde cevaplandırmalar yapıldı, dolayısıyla dolayısıyla Kenan Deniz' in bu 
belgelerin hazırlanması ile ilgisi herhangi bir bilgi verdi mi vermedi mi ? 

"Hayır sadece ben şu görevleri yap diye hükümet istifa ettikten sonraki bir tarihte 
emir aldım. Başbakanlığa bildirilmedi dediniz, benim bildiğim kadarıyla bizim bu genel 
kurmay iç güvenlik dairesinde sabah yaptığımız çalışmalardan sonra bir kaç gazete küpürü ve 
mektup oraya bırakıyorduk ve şubenin görevlisi olan arkadaşlar onu evrak haline getirip 
kendi üstlerinden genelkurmayın kendi iç yazışma sistemi içinde rütbe hiyerarşisi içinden 
gerekli onayları alıp başbakanlığa gönderiliyordu,başbakanlığın bilgilendirilmemesi 
düşüncesine ben katılamıycam."

"Batı çalışma bilgi raporu ile ilgili bilgiler,elde edilen bilgiler başbakanlığa 
gönderiliyor muydu, o konuda bilginiz var mıydı?"

"Batı çalışma grubu bana tebliğ edilen görev batı çalışma grubu olduğu şeklinde 
değildi,bana verilen 2 tane görev var, şu görevi yap, şu görevi yap diye şeklinde dolayısıyla 
bu batı çalışma grubumudur, bunlar mı bildirilmiştir yani bu konuda cevap vermem, yorum 
sorusu olur yanlış olur. "

"Genelkurmay genel sekreterliğinin 1997 tarihçesinde batı çalışma grubunun son 
toplantısı  16 Haziran 1997 olarak gözüküyor,hükümetin düşürülme tarihi de 18 Haziran 
1997 ve ondan sonraki 19 Haziran 1997 tarihinde de  iç güvenlik değerlendirme toplantısı 
adı altında bu toplantılara devam ediliyor, sizlerde savunmanızda hükümetin 
düşürülmesinden sonra düşürülme ifadesi bana ait siz öyle söylemediniz, düşürülme 



  

ifadesi bana ait, ondan sonra biz boşta kaldık, askeri danışma makamı olarak dolayısıylada 
emir üzerine oraya gittiğinizi söylediniz. Bu iç güvenlik değerlendirme toplantılarının 
mahiyetiyle batı çalışma grubunun toplantılarının mahiyeti arasında bir fark olup 
olmadığı noktasında bir bilginiz varmı ?

"Bu da bir yorum olacak çünkü batı çalışma grubu ne kadar konulara giriyor, hangi 
konularda görüşüyor, bu toplantı ile batı çalışma toplantısı aynımıdır, o zaman bir fikrim 
olmadığı için ben dün de savunmamda arz ettiğim gibi ben orda çalışmaya başladığımda ismi 
iç güvenlik değerlendirme toplantısıydı, orda da irtica ile mücadele konuları da dahil iç 
güvenlik konuları görüşülüyordu."

"Haziran sonlarına doğru iç güvenlikle ilgili başbakanlıkta fazla görevi olmadığı için 
başbakanlık başdanışmanının görevlendirmesi ile sabahları iç güvenlik harekat dairesine 
gittiğini söylediler, bu görev süresi yani orda çalışma zamanınız ne kadardı ?

"Emirde 10:00 ile 10:45 arasında bazen biraz daha uzuyordu."
"İrtica ile mücadele ile ilgili başbakanlıkta kurulan teşkilatın yalnız fonksiyonel 

olmadığını merhum Erbakan hükümeti döneminde ama onun akabinin de onun devamı olarak 
bu kurulun devamı olarak uygulamayı takip ve kontrol yani irtica ve mücadeleyi takip ve 
kontrol ile ilgili bir kurullar teşkil edildi, bu kurullara genel kurmay başkanlığından kuruluş 
şeyinde var şemasında, verdiği emirde kuruluşla ilgili emirde var, genel kurmay 
başkanlığından da bu konuların daimi katılımcı olarak personeli var,  burda başbakanlık 
müstaşarlığı, başbakanlık karargahında askeri başdanışmanlık içinde bir karargah subayı 
olarak görev yapıyorsunuz, bunlardan bilginiz varmıydı, başbakana bu konuda bilgi vermek 
için uygulamayı takip ve  kontrol için kurulduğu için bundan haberiniz varmıydı?"

"Mesut Yılmaz ın başbakanlığı  sırasında böyle bir kurul kurulduğunu biliyorum, 
oraya da genelkurmaydan temsilciler gittiğini biliyorum, genelkurmayın o toplantılara iştirakı 
söz konusuydu eğer doğru anladıysam, oraya gidip bilgi tanzim ediliyordu tahmin ettiğim 
kadarıyla, o toplantıların da çok fazla sürmediğini hatırlıyorum.Başbakanlıkta başbakan 
müstaşarı başkanlığında çeşitli kurumların bakanlıklarının temsilcileri orda toplantı 
yapılıyordu, onu o dönemle ilgili kitapları okuduğumuzda da görüyoruz. Biliyorum tabi oraya 
katılanların tek tek hepsini bilmiyorum ama onun detayını sonradan kitaplardan öğrendim, 
orda öyle bir çalışma vardı, o çalışmalara genel kurmaydan da bir takım subaylar, generaller 
veya gidip genelkurmay başkanını temsilen orda bulunuyorlardı, başkan da kurulun 
başbakanlık müstaşarıydı. Bu tamamen genel kurmay ciyetinden olan yani asker 
danışmanlıkları ile ilgisi olmayan bir katılımdı, oraya başbakan askeri başdanışmanı Kenan 
Deniz katılıyor olabilir fakat katılsa bile orda ki bulunuşun bağlantısı başbakan askeri 
başdanışmanı değil, kendisi iç güvenlik dairesi başkanı olması nedeniyledir. "

"Aynı listede ismimiz geçtiğinden bulunduğu süre içerisinde ve katıldığı toplantı ve 
çalışmalarda benim o çalışma içerisinde yer alıp almadığı ile ilgili bir bilgisi varmı?

"Ben  İsrafil Aydın' ı ben hiç tanımıyordum, cezaevinde aynı anda berbere veya bir 
yere gidiyorduk orda tanıştım, koridorda birbirimize ismimizi söyledik el sıkıştık ve tanıştık, 
daha önce hiç görmedim."

"Sayın Başkanım Çetin Saner o zamanki genelkurmay istihbarat başkanı, demin 
Serdar Çelebi savunmasını yaparken batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları diye gelen bazı 
şeylerin evrakların dökümanların istihbarat başkanlığına gittiği gibi bir laf etti doğru 
anladıysam, raporlaşma sistemi ile ilgili bir emir çıkmış genel kurmaydan bana emir 
veriliyor, bütün raporlar, gelen şeyler gecikmeksizin, hatta diğer kurumlardan gelenler dahil 
batı çalışma grubuna verilecek diye, bi yanlışmı anladım acaba?

"Benim bu ifadem tamamen genel kurmaydan yayınlanan batı çalışma grubu rapor 
sistemi  adlı bir evrak var Mayıs 1997 tarihli orada ki bir ifadeye dayanıyor, orda diyor ki 
bütün bu bilgiler genel kurmay istihbarat başkanına gönderilecek mealen söylüyorum,batı 
çalışma grubuna dağıtılacak benim ifadem sadece o rapor sistemi emrindeki ifadedir."



  

"10 Nisan 1997 tarihli belgede rapor sisteminin 15 Nisan' dan itibaren işlemeye 
başlayacağı söyleniyor, şimdi siz savunmanızda bahsettiğiniz iç güvenlik toplantısı 
diyorsunuz, İKK daire başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen üst kurul toplantılarına 
Kenan Deniz ve İdris Koralp' in isteği ile katıldığınızı söylemişsiniz. Doğru değil mi?

"İdris Koralp ismini ya ben yanlış ifade ettim yada yanlış geçildi, İdris Koralp 
albayımla ozaman benim herhangi bir emir komuta bağlantım yoktu, benim komutanım 
Kenan Deniz' di. Yani İdris Koralp' in isteğiyle demem yanlış olur yani, benim birinci sicil 
amirim Kenan Deniz' di bana emirleri kendisi verebilirdi ancak. "

" İddianamede İGHD plan şube, haftalık brifing, arz ve toplantı çizelgesi diye bir 
belge var, bu belge sanık Ümit Şahintürk tarafından içeriği anlatılıyor doğrulanıyor, sizde 
ifadenizde İGHD plan şube haftalık brifing, arz ve toplantı çizelgesindeki bilgilerin doğru 
olduğunu söylemişsiniz, şimdi siz bu belgeyi iddianameden okudunuz, sizde ifadenizde üst 
kurul toplantılarına diye bahsetmişsiniz, şimdi burdaki bu belgeye  göre mi ceyran etti ordaki 
toplantılar, bahsettiğiniz toplantılar.?"

" Orada haftada iki defa iç güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldığı görülüyor, 
ben sorgulama esnasında bir gibi hatırladım, bana bu belge gösterildiği zaman ben bir 
hatırlıyorum ama iki olabilir, bu belgedeki bilgiler doğrudur, dedim. Yani bu çizelge varya, o 
çizelgedeki bilgiler doğrudur dedim, doğrudur demem iç güvenlik."

"Burda bahsedilen üst kurul toplantısı batı üst kurul toplantısı var belge 
içeriğinde o kapsamda bir üst kurulmudur ?"

"İç Güvenlik Değerlendirme toplantısı benim üst dememin sebebi iki çalışmaya 
katılıyorum, birtanesi altta daha kıdemsiz insanlar var bir tanesi yukarıda daha kıdemli 
insanlar var üst kelimesini o nedenle telafuz etmişimdir diye düşünüyorum, ama toplantının 
ismi söylediğim gibi  iç güvenlik değerlendirme "

"Şimdi bu raporlama sistemiyle ile ilgili bir açıklık gelmesi açısından 
6.maddesinde genel kurmay istihbarat başkanlığınca ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve 
kuruluşları ile istihbarat teşkilleri gibi çeşitli kanallardan elde edilen bilgilerin 
gecikmeksizin batı çalışma grubuna aktarılması sağlanacaktır emri verilmiş, biraz önceki 
ifadenizde ben yanlış anlamış olabilirim teyit etmek açısından siz istihbarat başkanlığına bu 
raporların geldiğini söylediniz doğru mudur?"

" Hayır hayır bu benim sadece bir benim değerlendirmemdi, çünkü o okudum 
aklımda yanlış kalmış olabilir, yoksa istihbarat başkanlığına neyin geldiğini göremem. 
Yazılar doğrudur, yazıları ben cezaevin deyken gördüm orda yazanlar doğrudur, çünkü ben 
izleme imkanım yok, nerden kime geliyor bu benim tahminimdi sadece, belki tahmin yorum 
olarak şeyi aşmış olabilir yani."

"Sanık beyanında savcılıkta verdiği beyanda Ruşen Bozkurt' un Batı çalışma grubu 
toplantılarına katıldığını ifade etmiş, hangi çalışma toplantısına katıldığımı görmüş, bu 
konuda kendisinin aydınlatılmasını istiyorum, ben hiç bir batı çalışma grubu toplantısına 
katılmadım. "

" Ruşen Bozkurt doğru söylüyor, benim burda bir hazırlığım vardı, bu sorgulama 
sırasında yapılan yani gerek benim yorgunluğum, hatırlayamamam, yanlış ifade etmem, 
gerçekten üç gün uykusuzdum, jandarma arkadaşımızın oturduğu yerde uyuya kaldım, karar 
verildikten sonra hata benimde olabilir ama okuduktan sonra gördüm ki yanlışlar var ve bu 
konuda bir hazırlığım var, isteniliyorsa ben altı tane konu tespit etmiştim, bir tanesi de Ruşen 
Bozkurt değil orda iki isim daha var Ziya Batur ve Yüksel Sönmez yanlış hatırlamıyorsam, 
bana isimler gösterildi ve  bunu tanıyorum diye şeklinde söyledim, sonra ifadeyi gördüğümde 
ben bunlarla beraber toplantılar yapıyordum şeklinde yazılmış olduğunu gördüm. Ruşen 
Bozkurt o toplantıları katılmadı, kendisi plan şubenin asli elamanıdır, şubesi kendisine ne 
görev verirse onu yapar, ama bizim bu gazete değerlendirilmesi, ihbar mektubu 
değerlendirilmesinde görevi yoktur, birlikte toplantı yapmadık."



  

" Beyanlarınızda Mustafa Babacan' ın toplantılara katıldığı konusunda ki verdiğiniz 
bilgiyi biraz daha somutlaştırma bakımından bizim iddiamız Mustafa Babacan' ın genel 
kurmay basın yayım tanıtım görevleri kapsamında basım paketi hazırlamak ve bu paketi 
kurula vermek ile ilgili sınırlı olduğunu beyan ettik, siz bunun dışında bu kurul da Mustafa 
Babacan' ın herhangi bir görev icra ettiğine tanık oldunuz mu ?

"Düzeltmek istediğim o altı konudan bir tanesi de buydu, yalnız Mustafa Babacan 
değil, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, bu subaylarla ilgili sanki plan şube de iç güvenlik 
harekat dairesinde yapılan toplantılara katılıyorlarmış gibi bir yanlışlık olmuş orda onu da 
düzeltmek istiyorum, Mustafa Babacan ve Abdurrahman Yavuzgürcüoğlu iç güvenlik 
dairesinde yapılan toplantılara katılmadılar, yalnız Mustafa Babacan yukarıda yapılan iç 
güvenlik değerlendirme toplantısına katılıyordu, basın dairesinin temsilcisi olarak, aşağı 
gelmiyordu. adece iç güvenlik değerlendirme toplantısına basın paketini getiriyordu, başka 
çalışmasına tanık olmadım. "

"Şimdi başbakanlıkta başbakanlık askeri danışmanlığı yaptığınız dönemde 
başbakanlık uygulamayı takip ve kordinasyon kurulu adı altında bir yapılanma varmıydı, bu 
konuda bi bilginiz varmı ?

"Yoktu orda çalışırken yoktu, daha sonra iç güvenlik dairesine gelip gitmeye 
başladığım zamanda bu çalışmaların başladığını biliyorum, sürekli izleme kurulundan da 
merkezinden de haberim yok, onu da tutuklu iken okuduklarımdan öğrendim. "

"Bir tandasları ile birlikte kişilerle ilgili bir takım bilgilerin toplanması söz konusu 
şimdi birde o dönem ifade edilen 28 Şubat' ın 1000 yıl süreceğine dair bir vurgu var, burada 
28 Şubat' ın 1000 yıl süreceğine dair vurgu ile ilgili olarak ve vatandaşları ile birlikte 
özellikle işte nakşibendi, cemaatçi, milli görüşçü bu şekilde kişilerin tasnifi ile ilgili şöyle bir 
değerlendirme var, ben bu değerlendirmeyi sizle paylaşmak istiyorum ve ona göre sorumu 
şekillendireceğim 54. Hükümeti iş başına getirdiğime inanmam, anlayışa ve çevrelere yani 
milli veya manevi değerlerle ilgili herşeye ve herkese karşı irtica damgası vurularak 
mümkünse hiç bir delil ve iz bırakmadan yasal görünümlü cebir ve şiddet içeren kapsamlı bir 
mücadelenin BÇG' de uyarlama çalışmaları yapılıyordu, böyle bir değerlendirme var, sizde 
burada irticai değerlendirmeler yapıldığını ifade ettiniz bu değerlendirme ile birlikte sizin 
söylemek istediklerini öğrenmek istiyorum. ?"

" Bu benim çok üzerimde oldu soru sanıyorum, bir tek şey söyleyebilirim hani 
başbakanlıkta ağırlığı olarak askerlerin olduğu falan gibi sözünün başında birşey söyledi ona 
katılmıyorum, öyle olduğunu zannetmiyorum, diğerleri de bir yorum bilemiyorum. Benim 
izlediğim kadarıyla herşey yasal olarak hiyerarşi içinde, emir komuta ekseni içinde, 
kitaplarda, yönergelerde yazılı yazışma usullerine uygun olarak açıkça alanen, yapılıyordu 
diye düşünüyorum, benim bulunduğum süre içinde, benim müşahede edebildiğim kısmıydı."

" İddianamede bir üst kurul tabiri var  sayın Serdar Çelebi genel kurmayda kısa 
süreli çalışmalar için geldiği dönemde üst kurul toplantısı diye bir söz herhangi bir tanıtım, 
her hangi bir toplantı adı geçtimi ?

" Hayır, bana komutanım tarafından tebliğ edilen iç güvenlik değerlendirme 
toplantısı, üst kurulu sözünün üstüne söylemiş olduğumu Savcı Beyin sorusu üstüne 
söylemiştim."

" Bu iç güvenlik değerlendirme toplantısı anladığım kadarıyla Temmuz ve yahut 
Haziran sonlarına doğru başlamış, hangi periyotlar arasında yani ne sıklıkta bu toplantı 
meydana geliyordu ?"

"Haftada bir olarak hatırlamıştım ama bana gösterilen planda haftada iki görünüyor, 
ikidir doğrudur, haftada iki diyorum."

"Batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları dökümanı malum Deniz Kuvvetleri tarafından 
yayınlamış, 05 Mayıs tarihli bir evrak siz batı çalışma grubu arkadaşları ile temasınız 
halinde orda burda istenen bilgiler var, bunların konuşulduğunu çeşitli fişleme mahiyetinde 



  

yorumlanan bilgiler, bunlar konusunda araştırma yapıldığını, bu konuda bilgiler geldiğini, 
bu konuların tartışıldığını hiç duydunuz mu, batı çalışma grubu ilgili ihtiyaçları belgesi 
referans olarak batı çalışma grubunda hiç kullanıldı mı, ?"

"Hayır efendim tutuklanana kadar hiç bilgim olmadı. "
Benim sorgulama sırasında iç güvenlik harekat dairesindeki toplantı veya çalışma 

dediğim her yerde başına bir BÇG harfi konmuş efendim, ifade tutanağımda şöyle bir şey var 
toplantıların kamu oyunda BÇG olarak bilindiği fakat bize iç güvenlik değerlendirme 
toplantısı olarak söylendiği şeklinde bir ifade var iddianamede bu biraz sanki bir aldatmaca 
varmış intibakı uyanıyor onu okuyanlarda, ben ona katılmıyorum,toplantının ismi iç güvenlik 
değerlendirme toplantısı diye söylediğimde Sayın Savcı benim sorgulamamı yapan ilginç 
nasıl olur her yerde batı çalışma grubu olarak geçiyor, basın da da batı çalışma grubu olarak 
geçiyor ama siz böyle diyorsunuz diye mealen sorusu olmuştu böyle bir karşılık alınca basına 
o şekilde açıklanmış olabilir ama bana komutanım tarafından söylenen toplantının adının  iç 
güvenlik değerlendirme toplantısı olduğu demiştim, bu hem ifademin tutanağa geçilmesinde 
hemde ifadenin iddianameye geçirilmesinde biraz farklılık olmuş iddianamenin 143 ve 1133. 
sayfasında sanki gizli kapaklı işler yapıldığı gibi, aldatmaca var gibi anlaşılıyor, bunun doğru 
olmadığını anlam kayması var sadece onu düzeltmek istemiştim, birde kronojik hata şuydu 
sanki genel kurmaydaki brifingler ben iç güvenlik harekat dairesine gidip gelmeye 
başladıktan sonraymış gibi algılana biliyor iddianameden bu yanlış anlaşılmanın benim önce 
katıldığım toplantının isminin iç güvenlik değerlendirme toplantısı olduğu gerçeğini ifade 
etmem, bu takiben bundan daha sonra sorulan BÇG ismini duymadınızmı ne zaman 
duydunuz gibi soru üzerine ilk ne zaman duyduğumla ilgili olarak o cevabı vermiştim, 
sorunun sorulma zamanlaması nedeniyle bu soru daha sonra sorulduğu için ben daha sonra 
bundan bahsetmişim ama orda kronik bir hata var önce tabiki tarih olarak yanılmıyorsam 
11-12 Haziran genel kurmaydaki toplantılar, ogünlerin akşamlarında ben gördüm ve böyle bir 
bilgiyi aldım daha sonra iç güvenlik değerlendirme  toplantısına katıldım, öyle bir yanlış 
anlaşılma var onu düzeltmek istiyorum."

87.C. SANIK SERDAR ÇELEBİ MÜDAFİ AV. MÜŞTEBA AYDIN'IN 
SAVUNMASI 

"Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Kanunun askeri hiyerarşiyi nasıl düzenlediğini 
kısaca açıkladıktan sonra dava ve müvekkilim ile ilgili açıklamalar yapacağım, anayasadan 
başlayarak farklı olduğu açık şekilde belirtilen ve düzenlenen askerlik mesleği hizmet, emir, 
emrin anlamının ve uygulanmasının askerler ve askerlik bakımından önemi, uygulamanın 
sonuçları bu davada dikkate alınmadan yapılacak bir değerlendirme ve yargılama tümüyle 
hukuk dışı olacaktır, çünkü bu zaruret askerlik mesleğinin yıllardır biriktirdiği deneyim ile 
sadece Türk ordusu için değil tüm dünya orduları bakımından böyledir, insan asker olacak 
şekilde şartlandırmak sadece ölmeye ve öldürmeye hazır ve istekli olmasını sağlamak 
anlamına gelmez, bu aynı zamanda o kişinin denetimini de ele geçirmek demektir.

Yasal düzenlemeyle bireyin bir çatışmada, muhabere de, meşru durumlarda silah 
kullanma koşulları bakımından önünü açıp bu potansiyeli serbest bırakmak ne kadar zorsa, 
onu komutaya tabi kılmak, disipline sokmakta o kadar zordur, işte bu kaygı ile her askerin bir 
sürü kural koyucu ve sınırlayıcı düzenleme teknikleri eğitimi uygulanırken bu kurallara 
kısmen yada bütünüyle uymama eğilimi ve niyetleri başka herhangi bir kurumda olduğundan 
çok daha fazla sert ve ödünsüz bir şekilde cezalandırılır, dolayısıyla da öbür müessese ile 
ilgili düzenlemeler suç teşkil etmediği astın bunu suç olarak bilecek durumda olmadığı 
sürece her emrin mutlak itaat sorumluluğu ile yerine getirmesi gereği, askeri mevzuatta ve bu 
müessesenin farklı düzenlenmesi sonucunda doğurmuş, emir sorumluluğu, emri veren kişiye 
yani amire verilmiştir, askerlik iç hizmet kanunu madde 6 hizmet tanımında açıkça 



  

anlaşılacağı üzere emir komutaya mutlak itaati emreden, vatan için ölümü seve seve göze 
alan askerlerin Türk Milletinin hizmet şeklidir, verilen emirler mütavadi edilmeden yerine 
getirir, askerlik bu derece sıkı kurallarla olmasının sebebi yukarıda da açıkladığım gibi ölüme 
giderken insanlar emirleri mütaala etmeden görevlerini yapmaları içindir.

Bu sebeple barıştan itibaren askeri personelin mutlak suretle verilen emirlere uyması 
sağlanır, askerlik de tanımı iç hizmetler kanunu madde 6 hizmete şu şekilde açıklamaktadır, 
kanunlarla nizamlarda yapılması veya yapılmaması yazılmış olan hususlarla burası çok 
önemli amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir demektedir, 
burada amirin verdiği emirlerin açıkça kanuna aykırı olmadığı müddetçe hizmet hususuna 
girdiği açıktır, 13.maddesinde disiplini kanunlara nizamlara ve amirlere mutlak itaat edilmesi 
gerektiğini söylemekte askerliğin temelinde disiplin olduğunu,14.maddesinde astın emirlerine 
mutlak suretle itaate mecbur olduğunu, 20.maddesinde emirlerin ast tarafından 
değiştirilemeyeceği belirtilmektedir, aynı hususta iç hizmet yönergesinin belirli maddelerinde 
açıklanmıştır, askeri ceza kanunu 41.maddesinde de hizmete müteallik hususlarda verilen 
emir bir suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emri veren mesuldür, amirin emrinin adli 
ve askeri bir suç maksadına itiva eden bir  fiile mütalik olduğu kendisince malum ise ast 
ancak bu durumda sorumlu tutulabilmektedir demektedir.

 Anayasamızın 137.maddesinin sonunda da askerlik ile ilgili işleri istisna olarak 
saklı tutmuştur, emre itaatsizlik suçu disiplin mahkemeleri kanununun madde 48, itatsizlikte 
ısrar suçu askeri ceza kanunun 87.maddesinde ayrıca askeri ceza kanununda da askeri itaat ve 
inkiyati bozan suçlar 82,107.maddelerinde açıklanmıştır ve çok ağır cezaları vardır, 1997 
yılında bu cezaların tecili, paraya çevrilmesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması 
bulunmamaktadır, bu suçu işleyen muazzaf askerlere ayrıca askeri ceza kanununların da da 
belirttiği gibi feri ceza olarak da rütbeleri sökülerek askerlikten er rütbesiyle ihracını 
gerektirmektedir, ayrıca askeri ceza kanunu 119.maddesinde bir mağdurun fiili taaruzunu def 
etmek yahut mübre veya müstecel zaruret halinde verdiği emirlere itaat ettirmek için bir üst 
tarafından yapılan müessir fiiller makam ve memuriyet nüfusunu suistimal telakki etmez ve 
suç sayılmaz demektir, üstte bu kadar geniş yetki vermiştir ayrıca bu durumun harp esnasında 
olduğunda silah kullanma yetkisini dahi askeri ceza kanunu üstlere yetki vermiştir.

Bu durumlar karşısında astın verilen emirlere harfiyen itaati mecburdur, koşullara 
göre askeri mevzuatın bir emrin yerine getirmemesi halinde komutanın sınırlarını ortaya 
koyan bu yasa hükmü sanıyorum emir konusunda askeri şahısların bu dava bakımından nasıl 
değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir fikir verecektir.

Müvekkile amir olan başbakanlık askeri başdanışmanı aynı zamanda iç güvenlik 
harekat daire başkanı olan Tuğgeneral Kenan Deniz' in savunmasında da belirttiği gibi 
tarafımdan verilen iç güvenlik harekat dairesinde çalış sözlü emrinin suç teşkil ettiği 
müvekkilimce mağlum olması imkansızdır.

 Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi C.Başsavcılığının bu konularla ilgili 
takipsizlik kararı vermiştir, aynı olaylarla ilgili Ankara C.Başsavcılığı aradan 15 sene 
geçtikten sonra suç işlemiş olma ihtimalinin yeniden suç iddiası ile soruşturma başlatmış, 
iddianame hazırlamıştır, bu durumda iki Savcılık makamının bile suç olup olmadığı 
konusunda telakusa düştüğü, tespit edemediği bir hususu hukukçu olmayan subaylardan 
aldığı emirlerin suç olup olmadığını kanunsuz emir olup olmadığını bilmesini beklemek 
askeri görevlerde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin katı hiyerarşik yapısı içerisinde kesinlikle 
hayatın olağan akışına da uymamaktadır.

Şimdi iddianamede belge olarak belirtilen tüm yazılar hakkında müvekkilime 
Savcılık sorgusundan sonra sorulan sorular ve müvekkilim hakkında soruşturmanın nasıl 
başladığı yer ile ilgili kısa açıklamalarda bulunacağım. Müvekkilim Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının soruşturma 2011/206 soruşturmayla soruşturma başlatmıştır, müvekkilimin 
Ankara daki evi 12 Nisan 2010 tarihinde sabah saat:08:00 da polisler tarafından arandığında 



  

Hazar Denizinin ortasında kaptanlık yapmaktadır, eşinin elektronik posta ile müvekkile 
kendisinin de polisler tarafından arandığını söylemesi üzerine müvekkilim arandığını öğrenir 
öğrenmez Türk adaleti ve hukukuna güveninden dolayı ülkesinden adalet mekanına tam bir 
güven içerisinde savunma yapmak ve yapılmakta olan yanlışların düzeltilmesi için 
bildiklerini anlatmak maksadıyla içinde bulunduğu şartları zorlayarak denizin ortasından 
önce karaya helikopter ile oradan da üç uçak değiştirerek en kısa zamanda yurda dönerek 
kendi iradesi ile Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olmuştur, hiç bir şekilde 
kaçma düşüncesi olmamıştır, evinde yapılan arama da da dava ile ilgili herhangi bir bilgi ve 
belgede bulunmamıştır, müvekkilim emniyet ve savcılık sorgularından sonra ise Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetine cebren devirmeye teşebbüs etmek, hükümet görevlilerini kısmen 
veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek suçlamasıyla çıkarıldığı 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/10 sayılı sorgusu ile 16.04.2010 tarihinde 
yukarıda açıklamalarımızın Savcılık ve mahkememizde belirtmemize rağmen kaçma şüphesi 
ile tutuklanmıştır, müvekkilim gerek 15 Nisan 2012 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğünde 
15 Nisan 2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sorgularında 1996-1997 yılları 
arasında genel kurmay karargahında yapmış olduğu görevler ve BÇG faaliyetleri ile ilgili 
bilgiler ve yazılar sorulmuştur, iddianamede belirtilen ve müvekkilime kolluk ve savcılık 
makamınca gösterilen yazılar ve bunlarla ilgili sorular hakkında öncelikle şunu belirtmek 
isterim, genel kurmay karargahında 1997 yılında genel kurmay başkanı Orgeneral İsmail 
Hakkı Karadayı' nın haberi ve emri olmadan  hiç bir çalışma grubu kurulamaz, hiç bir emir 
yayınlanamaz, genel kurmay karargahında genel kurmay başkanı hariç tüm rütbeli ve 
rütbesiz tüm askerler genel kurmay başkanının astı durumundadırlar, genel kurmay 
başkanına karşı sorumludurlar,  genel kurmay karargahı tarafından hazırlanan bütün gizli, 
kişiye özel, çok gizli emirler hakkında hazırlayan kontrol eden kordine edilen imzalayan 
askerlikte bilmesi gereken prensibe göre dağıtımı yapılan bilgilendiren makamlar ve genel 
kurmay başkanı dışında hiç bir askerin haberi ve bilgisi dahi olmaz, bu tür belgeler o tarihte 
yarbay rütbesinde olan bir subay olan müvekkilimin ulaşabileceği belgeler de değildir. 04 
Nisan 1997 tarihli çalışma grubunun oluşturulması konulu emir 10 Nisan tarihli BÇG 
tarihli konulu belge içindeki BÇG yapısındaki emir 24 Nisan tarihli BÇG rapor sistemi 
konulu emir, 06 Mayıs tarihli batı harekat konsepti hazırlandığı iddia edilen batı harekat 
komsepti 27 Mayıs tarihli genel kurmay başkanlığı batı eylem planı, hazırlandığı iddia edilen 
batı eylem planı ekindeki belgeler hakkında müvekkilim bu yazıları ilk defa soruşturma 
aşamasında görmüş, iddianamede teferruatını öğrenmiş, yazılar konusunda herhangi bir 
bilgiside bulunmamaktadır.

Müvekkilim yukarıdaki tarihlerde Sayın İdris Koralp'in de sorulması üzerine 
Haziran 1997 tarihinden sonra İç güvenlik harekat dairesinde kısa süreli çalışmaya 
başladığını belirttiğinden bu tarihler de başbakanlık deniz askeri danışmanlığını 
yürüttüğünden emirlerin başbakanlık askeri danışmanlığına dağıtımı da olmadığından bilgisi 
ve haberinin olması da fiili imkansızlıktadır, ayrıca askerlikte bilmesi gereken prensibe göre 
o tarihte yarbay rütbesinde olan müvekkilimin gizli, kişiye özel emirleri de bilmesine imkan 
yoktur, BÇG de görev alacak personel isim listesi 30 Nisan 1997 tarihli görev bölümü, 07 
Mayıs 1997 tarihinde oluşturulduğu iddia edilen BÇG alanına girmeye yetkili personel 
isim listesi, 12 Haziran 1997 tarihinde hazırlandığı iddia edilen BÇG telefon rehberinde 
müvekkilimin adı da bulunmamaktadır, kanaatimizce bunun sebebi de  müvekkilimin anılan 
tarihlerde genel kurmay karargahı, iç güvenlik dairesinde kısa süreli de olsa çalışmaya 
başlamadığındandır, müvekkilime 54.hükümetin istifa ettiği 18 Haziran 1997 tarihinden 
çok sonra amiri olan başbakanlık askeri başdanışmanı olan aynı zamanda iç güvenlik 
harekat dairesi başkanı olan Tuğgeneral Kemal Deniz' in şifai emriyle iç güvenlik harekat 
dairesinde günlük kısa süreli çalışmaya başlamıştır. Müvekkil 01 Nisan 1996 tarihinde 8/96 
atama emri ile denizaltı gemisinde komutan iken genel kurmay ikinci başkanlığı askeri 



  

danışmanlık deniz piya subayı olarak ataması yapılmıştır, bunlar o dilekçenin ekinde var. Bu 
görev başbakanlık Deniz askeri danışmanlığıdır. Nisan 1996 tarihinde 53. Mesut Yılmaz 
görevdedir, henüz 54. Erbakan hükümeti de kurulmamıştır, 54 de Erbakan Hükümeti 28 
Haziran 1996 da göreve başlayıp 08 Temmuz 1996 tarihin de güven oyu almıştır.

Müvekkilim başbakanlık askeri danışmanlık görevine atanmasının özel bir maksadı 
matup bir seçim olmadığıdır, müvekkilim 1976 yılında Subay olduktan sonra harp akademisi 
eğitimi ve kısa bir süreli meslek kursları  haricinde hiç kara da görev yapmamıştır, 1996 
yılında albaylığa bir yıl kalana kadar görevi denizde hatta denizaltıcı olduğu için deniz 
altında geçmiştir, bu durumda şayet maksatlı bir seçim yapılacak olsa başbakanlıkta bu 
görevi müvekkil aday dahi olamazdı, zaten müvekkilim bu görev atanmasının yer aldığı 
deniz kuvvetleri 8/96 sayılı  atama emri 01 Nisan 1996 tarihlidir, yukarıda da belirttiğim gibi 
53. Mesut Yılmaz hükümeti görevdedir, 54. Hükümeti de o tarihte ne zaman, kimin 
kuracağını tahmin etmek imkanıda bulunmamaktadır, diğer yandan başka bir tesadüf te 
başbakan askeri başdanışmanın kurulduğundan beri ilkkez başka birinin iç güvenlik harekat 
dairesi başkanı da amiri olan bir generalin atanmasıdır, bu durumda iç güvenlik harekat 
dairesi başkanı kendisine ilerde verileceği 1996 yılında henüz belli olmayan soruşturmaya 
konu başka görevler için ilave iş gücüne ihtiyaç duyduğunda bu personel de rahatça 
kullanmıştır, müvekkil 2 Ağustos 1996 - 27 Temmuz 1996 tarihleri arasında başbakan askeri 
deniz danışmanı olarak başbakanın yeni binasının 2. Katında ofisinde görev yapmıştır, bu 
yazıda deniz kuvvetlerinden aldığımız ve başbakanlıktan aldığımız yazıda dilekçenin ekinde 
vardır, 54. Hükümet görevde olduğu süre boyunca mesaisinin tamamını bu göreve atamıştır, 
hükümetin istifasından sonra  kısa süreli boşluğun içerisinde iç güvenlik harekat daire 
başkanı müvekkilimi iç güvenlik harekat dairesindeki işlere yardım etmesini emretmiştir, bu 
emre göre de müvekkilim sabahları bir saat iç güvenlik harekat dairesinde çalışarak 
oradaki gelen bir kaç subayla günlük gazete, basın ve vatandaşlarla genel kurmay 
başkanına gönderilen bazı mektupları incelemekte ve milli güvenlik kurulunun 406 sayılı 
kararı göz önünde bulundurularak söz konusu açık kanallarda yer alan hususları 
belirtmekte  müvekkil bu çalışmalarla ilgili ve yetkili subaya verdikten sonra kendi görev 
yerine dönmektedir, belirlenen bu hususlarda yetkili komutanların gerekli olanlar ise resmi 
yazı formatına sokulmak suretiyle genel kurmay karargahının kendi hiyerarşisi içinde iç 
güvenlik harekat dairesi ve diğer başkanlıkların ilgili daireleri ile ilgili şubeden başlayarak 
sıralı üstlerce kontrol, paraf ve imza edilip onanarak konunun özelliğine göre başbakanlığa 
veya ilgili kurumlara yahut adli makamlara suç duyurusunda bulunulması için genel kurmay 
adli müşavirine gönderildiği değerlendirilmektedir, müvekkilim işin bu yazışma kısmını 
tamamen dışındadır, müvekkilim bu görev ile ilgili olarak harekat başkanı genel kurmay 
içindeki bazı bölümler ile kuvvet komutanlıkları katılımlarıyla yapılan iç güvenlik harekat 
dairesi toplantılarına yapılan çalışmalara iştirak etmiştir, burada kaç konunun belirlendiği 
ve bunların hangi makamlara iletildiği konusunu kapsayan çok kısa bir not hazırlayıp katılan 
generalin önüne konması emredilmişti, müvekkilde bunu iç güvenlik dairesi plan şubeden 
alarak katılan üyelerin önüne temsilcisi sıfatı olmadığı halde bu notları koymaktan ibarettir, 
bu toplantılardaki görevi müvekkilim bu toplantılarda isminin iç güvenlik değerlendirme 
toplantısı olarak ta bilmekte idi, müvekkilim aldığı tüm bu emirleri yetkili amir tarafından ve 
şeklen yasaya uygun olarak verilmiştir, bu emirleri yerine getirmemek askeri ceza kanunun 
da emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturur, müvekkilim katıldığı her iki seviyedeki 
toplantılarda iddianamede anlaşıldığına göre genel kurmayda adli müşavirlikte bulunan 
hukukçularda katıldığı görülmektedir.

İkinci konu ise müvekkilimin genel kurmay da çalışmaya istekli olmamasıyla 
ilgilidir, çünkü müvekkilim bir deniz subayıdır, deniz subayıyla ilgili konularda kullanılmak 
istemektedir. Müvekkilim sadece asli görev yerinde çalıştırılması için komutanlarına da 
müracaat etmiştir, fakat müvekkilim 14 yaşından beri asker olduğundan  harp okulu, harp 



  

akademisi ve yıllarca komutan olarak birliklerde bulunduğundan verilen emirlere harfiyen 
itaat etmek mecburiyeti hasıl olduğundan bu gönülsüzlüğüne rağmen de verilen emirleri 
uyarak yerine getirmiştir, müvekkile Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı 
sorguları sırasında adının yer aldığı bir takım kağıtlar gösterilmiştir, isim, imza ve tarih 
taşımayan bu nedenle de delil özelliği bulunmayan bu kağıtlarla ilgili düşüncelerimizde şu 
şekilde açıklayacağız, öncelikle atılı suçun cebir şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen 
engellemeye teşebbüs etmek olduğu hatırlanacak olursa böyle bir suçun 54. Hükümetin görev 
 süresi olan 28 Haziran 1996 ile 18 Haziran 1997 tarihleri arasında işlenmiş olmasının 
gerektiği açıktır, sayın İdris Koralp' in sorumuz üzerine Haziran 1997 tarihi sonlarına doğru 
iç güvenlik harekat dairesine günlük kısa süreli çalışmaya başladığı belirtildiğinden 
müvekkilim genel kurmay iç güvenlik harekat dairesinde görev alması mezkur hükümetin 
istifasından sonra başlamıştır, bu durumda istifa sonucu artık hukuken ortadan kalkmış bir 
hükümet aleyhine faliyet icra etmenin mümkün olmayacağı açıktır, bu husus şuana kadar 
müvekkil aleyhine kart olarak ileri sürülen belgelerde yer alan tarihlerinin tamamının 
Savcılıkta tamamının 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görev yaptığı zaman diliminin 
dışında olmasıyla da kanıtlanmaktadır, ayrıca ortaya sürülen tüm belgeler müvekkilimin 
rütbesini albay olarak geçmeside bu hususu teyit etmektedir, çünkü müvekkilim yarbaylıktan 
albaylığa terfi tarihi 30 Ağustos 1997' dir, bu yazıyı da Deniz Kuvvetlerinden aldığımız bu 
yazıyı dilekçemizin ekinde vardır, müvekkilimin hem albay olması, hemde 54. Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine suç işlemesi kronojik olarakta mümkün değildir, müvekkilimiz güvenlik 
harekatı dairesindeki bu çalışmaları 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti aleyhine yapıldığı 
iddia edilen faliyetlerin yansıması olarak da değerlendirilemez, çünkü iddianame tüm 
sanıklar için 365 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Kanunun 147.maddesinde belirtilen Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetinin cebren, ıskat ve vazife görmekten men edenlerle, bunları teşvik 
eylemine göre cezalandırılmasını istemiştir, her bir sanık için ayrı ayrı maddelerden ayrı ayrı 
fiillerden cezalandırılma talebide bulunmamaktadır, bu sebeple ortada olmayan bir hükümet 
için faaliyette bulunulması imkansızdır, bunun yansımasıda olmaz olamaz.

Batı kriz masası  isim listesi olduğu ileri sürülen kağıtta müvekkilimin adı yazılı 
olduğu görülmektedir, bilirkişi raporunun ek birinde BÇG kriz masası isim listesinin 19 
Haziran 1997 tarihinde oluşturulduğu son kaydetme tarihinin de 19 Haziran 1997 tarihli 
olduğu görülmektedir, bu tarihte de Türkiye Cumhuriyeti 54.hükümetin istifasından sonraki 
bir tarihtir, bu listede müvekkilimin telefonu da Kılıç 4183 olarak görülmektedir, genel 
kurmaydan aldığımız yazıda da Kılıç 4183 terminal bu terminal başbakanlığının yeni 
binasının 2.katında ofiste bulunmakta ve doğrudan genel kurmay kılıç adlı telefon santrali ile 
irtibattadır, müvekkilimin başbakanlık askeri danışmanlığında bu telefonu orada çalışanların 
tümüyle beraber kullanmaktadır, sadece müvekkilimin adına ait değildir, bu durum 
müvekkilimin 19 Haziran 1997 sonrasında da yani Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümetin 
istifasından sonra da halen başbakanlıkta görev yaptığını göstermektedir.

Diğer yandan bu kağıt incelendiğinde üzerinde tahrifat yapıldığı kolayca 
görülmektedir, listenin başlığındaki harfler arasında bir farklılık olduğu dikkati çekmekte 
bazı isimlerin rütbe ve makamlarıda yazılmamıştır, en sonunda rütbesiz isimlerde 
bulunmaktadır, döküman defalarca fotokopiyle çoğaltıldığından kötü ve silik durumdadır, bu 
sebeple tarihsiz ve imzasızdır. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı gereğince de bir dökümanın  geçerli delil 
sayılabilmesi için orjinal veya orjinal usulüne uygun olarak onaylı sureti olması gerektiği 
böylece amatörce düzenlenmiş bir kağıdın delil olarak değerlendirilemeyeceği açıktır, şayet 
gerçekten böyle bir liste varsa yapıldığı  hiç şüphe götürmeyen bir tahrifat sırasında kimlerin 
adının yazıldığı veya silindiği de bu belgenin ilk Savcının eline geçen belgenin açıkça 
görülebilir, 10 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu korulması konulu emrinin ekinde 



  

bulunan kriz masasında kimlerden oluşacağı ilgili 9-a maddesi elimizdeki  bu listeyle 
karşılaştırmak çok şeyi açığa çıkarmak için geçerli olacaktır, bu listede müvekkilimin adı 
bulunmamaktadır, kısaca bu kağıt  güvenli bir kağıt değildir, sonuç olarak ağızdan çıkacak 
bir söz ile elimin bir hareketi ile orduları ölüme gönderme yetkisi ve selayetine sahip 
dönemin genel kurmay başkanı ile emrinde tek bir askeri ve sivil memuru dahi olmayan emir 
komuta zincirinin içerisinde sadece amirler tarafından verilen emirlere uygulamakla görevli o 
dönemde yarbay rütbesinde olan günlük kısa süreli ek görev yaptığı genel kurmay 
karargahında müvekkil hangi önemli ve etkili görevlerde bulunmuş olabilir ki genel kurmay 
başkanı ile aynı platformda ve aynı davada aynı ortamda yargılanmasının onunla birlikte 
değerlendirilmesinin uygun olmadığını düşünmekteyiz.

Hükümeti devirmeye iştirak etmek iddiasıyla suçun işlendiği tarihte yarbay 
rütbesindeki bir subayın iddialanan suçun maddi ve manevi unsurları içinde eylemi 
gerçekleştirmesi fiilen ve hukuken mümkün değildir, yarbay rütbesindeki subaylar bu tür 
davalarda sanık değil, olsa olsa ancak tanık olabilirler.

Müvekkilim BÇG de görev alacak personel listesi 30 Nisan 1997 tarihli görev 
bölümü iddia edilen BÇG  telefon rehberinde ve oluşturulduğu iddia edilen BÇG alanına 
girmeye yetkili personel isim listelerinde ve ayrıca BÇG de proje subayı olarak çalıştığı ve 
irtica ile mücadele başarılı çalışmalar nedeniyle BÇG personeline verilen takdir belgesin de 
de ismi yoktur, bu da müvekkilimin iç güvenlik harekat dairesine ve uzun süreli ve yoğun 
olarak çalışmadığının açık göstergesidir.

Yukarıda açıklanan bütün hususlar birlikte değerlendirildiğinde müvekkil o 
dönemdeki yarbay rütbesi ile günlük kısa süreli ek görev yaptığı genel kurmay karargahı gibi 
en üst karargahta irade temin edecek, rütbe ve makamda olmadığı açıkça bellidir, 
müvekkilim komuta kademesi zihninde ne düşündüğünü, ne tasarladığını, ne olduğunu da 
bilmesine de mümkün değildir, bu zihin okumak olur. Müvekkilim konusu suç teşkil eden hiç 
bir faaliyette bulunmamıştır. Bu açıklamalar ışığında askerlik hiyerarşisi içinde üst ve 
amirlerin vermiş oldukları emirlerin yapılması zorunlu nedeniyle bir suçun manevi 
unsurunun oluşmayacağı bilinen bir konudur, müvekkil komuta kademesindeki sıralı 
amirlerince verilen amirleri görev cümlesinde yerine getirmiştir, Savcılıkça iddia olunan suç 
ile müvekkile verilen emirler doğrultusunda yaptıkları ile uzaktan yakından illiyet bağının 
olmasıda söz konusu değildir. Ceza Hukukunun temeli olan fiil ve fail ilişkisidir, 
iddianamede müvekkilimin hangi fiili iddiaya konu suçu oluşturduğu veya suça iştirak ettiği 
hakkında tek bir cümlede bulunmamaktadır. Müvekkile isnat olan suçun mevcut deliller 
karşısında hiç bir unsurunun oluşmadığı açıktır.Yyargılama sonunda beraat kararı verilmesini 
saygılarımla bilvekale arz  ve talep ederim. "

88.A. Sanık SEYFULLAH SÖNMEZ 20.04.2012 tarihinde cumhuriyet 
savcılığına verdiği ifadesinde özetle (Kls. 40 ve 290); 

"1996 yılında 8.Ana Jet Komutanlığında görevli olduğunu, 1997 yılı Temmuz 
ayında Ankara Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığına Proje Subayı olarak atandığını, 
1997 yılı Eylül ayı sonunda Silahlı Kuvvetler Akademisine 6 ay süreliğine katıldığını, bu 
süre sonunda 1998 yılı Mart ayı ortalarında Başbakanlıktaki Başbakanlık Askeri 
Başdanışmanlığı görevine  geri döndüğünü, 1998 yılı Ağustos ayından 2001 yılı Ağustos 
ayına kadar Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Strateji Dairesi İkili İlişkiler 
Şubesi Ortadoğu Proje Subayı olarak görev yaptığını, Diyarbakır’dan Ankara’ya tayin 
olduğunda Refahyol Hükümetinin görevi bıraktığını, Başbakan Mesut YILMAZ’ın 
başkanlığında yeni bir hükümetin göreve başladığını, 

 Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi (İGHD) Başkanı Kenan DENİZ aynı 
zamanda Başbakanlık Askeri Başdanışmanı olarak Başbakanlıktaki görevi sebebiyle 1 nci 



  

sicil amiri olduğunu, kendisi ile bu şekilde görev yaptığını, amiri olan Kenan DENİZ’in 
talimatı doğrultusunda  İç Güvenlik ile ilgili haber, doküman gibi kendisine getirilenleri 
kendisi sekreter gibi yazarak İç Güvenlik Harekât Dairesi (İGHD) Plan Şubeye teslim 
ettiğini, 5 veya 7 kez bu toplantılara katıldığını, kendisine gelen dökümanlar ile ilgili olarak 
raportörlük yapıp İGHD  Plan Şubeye teslim ettiğini, İGHD Plan Şubede başka yerlerden 
subayların ek görev olarak görevlendirildiğini hatırladığını, kendisinin Plan Şubeye gittiğini, 
çok sayıda çalışan subay olduğunu gördüğünü, kendisinin raportörlük yaptığı için İGHD Plan 
Şubede bir masada kendisine verilen dökümanları yazdığını, amiri olan Kenan DENİZ’in 
sözlü talimatı ile iç güvenlik olaylarının raporunu yazıp raportörlük yaptığını, bunun BÇG ile 
ilgili bir görev olduğunu bilmediğini, 

 BÇG Çalışmaları devir teslim Memorandumunda isim ve görevleri ile ilgili olarak 
verdiği ifadesinde; amiri olan Kenan DENİZ’in aynı zamanda Genelkurmay İGHD Başkanı 
olduğu için kendisine İGHD Plan Şubede raportörlük görevini verdiğini, kendisi ile birlikte 
Deniz, Kara Proje subayı olduğu halde bu görevi icra ettiğini, kendisinin yazdığı raporların iç 
güvenlik ile ilgili olduğunu, şahsına tebliğ edilmiş yazılı bir emir olmadığını, görevini 
yukarıda kapsamlı olarak belirttiğini, BÇG’de çalışmadığını, BÇG adı altında bir eyleminin 
de bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir

88.B. Sanık SEYFULLAH SÖNMEZ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 19.12.2013 tarihli 52. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

" Savunmamı; ön kabullerden uzak ve iddianamede yer alan hususlar çerçevesinde, 
kimseyi suçlamadan ve yalnız iddianamede geçen ifadelere ve belgelere dayanarak 
yapacağım. İfadem; İddianamenin 1234. sayfasında yer almaktadır. 20 Nisan 2012 tarihinde 
savcılık Sorgulanmamda 1993-1997 yılları arasında Diyarbakır'da görevli olduğumu ve 
Başbakan Askeri Başdanışmanlığındaki görevime ilk defa 14 Temmuz 1997 Pazartesi saat 
09.00'da katıldığımı belirttim. Ki Başbakan Askeri Başdanışmanlığı çalışma ofisi 
Başbakanlık yeni binasının ikinci katındaydı. Genelkurmay Karargâhında değil. Savcılıktaki 
sorgulanmamda Ankara'daki görevime başladığımda Başbakanın Sayın Mesut Yılmaz 
olduğunu, istifa etmiş olan rahmetli Necmettin Erbakan'ın olmadığını ısrarla söyledim. 

Buna rağmen 54. hükümeti devirmek suçlamasıyla tutuklandım. Savcılıkta verdiğim 
ifadem tamamen savcının yönlendirilmesiyle verilmiş olup gerçeği tam olarak 
yansıtmamaktadır. Anlatmak istediklerimin farklı ve iddianameyi okuyunca da anlamadığım 
bir şekilde sanki suçluymuşum gibi derlenmiş olduğunu gördüm. Bu nedenle 20 Nisan 2012 
tarihindeki ifademin dikkate alınmadan şu anda huzurda vereceğim ifadelerimin geçerli 
olduğunu belirtmek isterim. 

Çünkü iddianamenin 1234. sayfasına bakıldığında Ankara'da göreve başladığımda 
sanki 54. hükümetin görevde olduğu algısının yaratılmaya çalışıldığını, 1998 yılında 
Başbakan Askeri Başdanışmanlığından tayinimin çıktığında yeni görev yerim Strateji 
Dairesindeki Ortadoğu Proje Subayı görevim Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında olduğu 
için sanki Batı Çalışma Grubunda görevliymişim gibi bir algı yaratıldığını, aslında İç 
Güvenlik Harekât Dairesine özel bir kart ile girilmediğini belirtmek için ifade etmeye 
çalıştığım o bölgede çok sayıda çalışan vardı ifadesinin BÇG'de çok çalışan vardı algısı 
yaratılmaya çalışıldığını gördüğüm için 20 Nisan 2012 tarihli ifademin dikkate alınmamasını 
öncelikle arz ederek savunmamı sürdüreceğim.

 İddianamenin 1233'üncü sayfasında hakkımda çok basit ifadelerle; 1996 yılında 8. 
Ana Jet Üs Komutanlığında görevli olduğu, 1997 yılı Temmuz ayında Ankara Başbakanlık 
Askeri Başdanışmanlığına atandığı, 1997 yılı Eylül ayı sonunda Silahlı Kuvvetler 
Akademisi'ne 6 ay süreyle katıldığı, bu süre sonunda 1998 yılı Mart ayı ortalarında 



  

Başbakanlıktaki Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı görevine geri döndüğü yazılmıştır. 
İddianamede hakkımda bu yazılanlar maalesef gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. 
Öncelikle 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Diyarbakır'dadır. Ankara'da değil. Yani Ankara'dan 
1001 Km. Doğuda. Bu arada Ankara ile Sofya'nın arasının 1031 km., Ankara ile Selanik'in 
arasının 1047km., Ankara ile Batum'un arasının 937 km. olduğunu ve bu davada tutuklanmış 
olanların ben hariç tamamın Ankara'da görevli olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Ben 
1993 yılının Ağustos ayından Başbakan Askeri Başdanışmanlığı'ndaki görevime katıldığım 
14 Temmuz 1997 tarihine kadar Ankara garnizonundaki bırakın herhangi bir birlikte görev 
yapmayı, Ankara'ya izinli bile gelmemiştim. Atama emrini görünceye kadar Başbakanlıkta 
Askeri Danışmanlık olduğundan da bilgim yoktu. Genelkurmay Başkanlığı Karargâhının 
askeri telefon kodunu bile bilmezdim ve Genelkurmay Başkanlığında kimseyi tanımazdım. 
Buna rağmen 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmiş Ankara'daki 54. Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetinin istifasını cebir ve şiddet yoluyla gerçekleştirmek nedeniyle 15 yıl sonra haksız 
ve usulsüz şekilde tutuklandım. Ben atılı suçu kesinlikle işlemedim. 

İddianamenin 1308. sayfasında suçun tamamlandığı tarih olarak belirtilen 18 
Haziran 1997'de Diyarbakır'dan daha Ankara'ya tayin bile olmamıştım. Diyarbakır'da 
görevliydim. Bu durumu soruşturma ve iddianameyi hazırlayan savcılar kesin ama kesin 
olarak biliyorlardı. Başbakan Askeri Başdanışmanlığındaki görevime katıldığımda Başbakan 
Sayın Mesut Yılmaz'dı. Ben Sayın Mesut Yılmaz'ın askeri danışmanıydım, rahmetli 
Necmettin Erbakan'ı hiç görmedim. Ankara'da görevimle ilgili tayin emrim ve Başbakan 
Askeri Başdanışmanlığına katılış tarihim mahkemenize verdiğim belgeler ve savunmamın yer 
aldığı dosyanın 1. bölümünde sunulmuştur.

 20 Nisan 2012 tarihindeki savcılık ifademde ısrarla belirtmiş olmama rağmen ne 
devirmekle suçlandığım hükümetinin istifa etmesine zerre kadar bir katkım oldu, ne de 
Başbakan Askeri Başdanışmanlığı görevimde kanunsuz, hukuksuz, bir görevde bulundum. 
Ne de yasal olmayan görev yapanı gördüm. Bu davada yargılanan komutan ve 
meslektaşlarıma sorulduğu gibi bana da 20 Nisan 2012 tarihindeki savcılık sorgusunda şimdi 
arz edeceğim fotokopi evraklar ve bilgisayar çıktıları hakkında sorular soruldu. Öncelikle bu 
evrakların doğruluğu veya sahte olma iddialarını hiç dikkate almadan sadece benimle ilintili 
olup olmadıkları hakkında sizleri bilgilendireceğim.

Savcılık sorgulamasında bana önce iddianamenin 81. sayfasında yer alan 04 Nisan 
1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu fotokopi gösterildi. Görmediğimi, bu 
tarihte Diyarbakır'da görev yaptığımı, 14 Temmuz 1997 tarihinde Başbakan Askeri 
Başdanışmanlığındaki görevime başladığımda da böyle bir şey görmediğimi belirttim. 

İddianamenin 82. sayfasında bulunan bu evrakın dağıtım hanesine bakıldığında bu 
yazının Başbakan Askeri Başdanışmanlığına gönderilmemiş olduğu açıkça görülmektedir. 
Belgenin Kişiye Özel olduğu iddianamenin 81. sayfasında ayrıca belirtilmiştir. Ancak çok 
ilginç bir şekilde sorgulanmam sırasında Sayın Savcı tarafından Başbakanlığa hiç 
gönderilmemiş ve Kişiye Özel evrakları görmüş olmam beklenmiştir. Üstelik tümü fotokopi 
ve dijital veri çıktısı olan bu evrakların Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderildiği 
Sayın Savcı tarafından ısrarla ama anlayamadığım derecedeki bir ısrarla vurgulanmaya 
çalışılmıştır. 

Savcılıktaki sorgulanmam sırasında iddianamenin 83. sayfasında yer alan 07 Nisan 
1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı fotokopi tarafıma gösterilmedi. 
Belgenin hazırlandığı tarihte Diyarbakır'da görevliydim ve henüz Ankara'ya tayin 
olmamıştım. İddianamenin 88. ve 89. sayfalarına bakıldığında da Askeri Başdanışmanlıktan 
hiçbir kimsenin toplantıya katılmadığı görülecektir. Bu nedenle 14 Temmuz 1997 tarihinde 
göreve başladığım Başbakan Askeri Başdanışmanlığında da bu belgeyi görmedim. Ancak 
fotokopinin bizlerin tutuklanmasından çok sonra ortaya çıkarılmış olması iddianamenin 
tamamlanmasını geciktirmiş ve ne yazık ki bizlerin aylarca daha tutuklu kalmasına neden 



  

olmuştur.
 İddianamenin 89. sayfasında bulunan 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 

konulu fotokopi ve fotokopinin EK-A'sında yer alan BÇG şeması sorguda tarafıma 
gösterilmiştir. Evrakın hazırlandığı tarihte Diyarbakır'da görevli olduğumu, henüz Ankara'ya 
tayin olmadığımı, 14 Temmuz 1997 tarihinde göreve başladığım Başbakan Askeri 
Başdanışmanlığında da görmediğimi ifade ettim. İddianamenin 90'ıncı sayfasında bu 
evrakın açık halindeki dağıtım hanesinin gereği için gönderildiği B Planı 10, 11 Hariç 
kısmına bakıldığında 10'uncu sırada Başbakan Askeri Başdanışmanlığı hariç olduğu 
görülecektir. Hariç demek evrakın o adrese gönderilmeyeceği demektir. Yani Başbakan 
Askeri Başdanışmanlığında bulunmayan Gizli ve Kişiye Özel evrakı görmeme olanak 
bulunmamaktadır. 

Ayrıca 10 Nisan tarihli evrakın EK-A'sında yer alan ve iddianamenin 92. sayfasında 
bulunan Batı Çalışma Grubu isimli şemayı da görme imkanım olmamıştır. EK-A' ya 
bakıldığında Batı Çalışma Grubu'nda çalışmak üzere Başbakan Askeri Başdanışmanlığından 
personel istenmediği açıkça görülmektedir.

 Kısacası Başbakan Askeri Başdanışmanlığından hiçbir personel BÇG'de 
görevlendirilmemiştir. Bu konuda Sayın İdris Koralp 23 Ekim 2013 tarihinde mahkeme 
huzurunda verdiği ifadesinde BÇG'de çalışmış olanların hangi J Başkanlığından geldiğini 
belirtmişlerdi. Başbakan Askeri Başdanışmanlığından personel gelmediğini söylemiştir. 
Sayın Çetin Doğan ise 24 Eylül 2013 tarihindeki ifadesinde bu başkanlıklardan 
görevlendirilen personelin ayrılması durumunda yerine aynı başkanlıklardan personel 
görevlendirildiğini ifade etmiştir. 

Evraka ve savunmasını yapan Sayın Komutanlarımın verdiği ifadelere göre bunun 
anlamı; bu evrakın EK- A'sında belirtilen şemadaki görevlendirilmiş başkanlıklar haricinde 
BÇG de başka personel görevlendirilmesinin yapılmadığıdır.

 İddianamenin 93. sayfasında bulunan Batı Çalışma Grubu kriz masası kurulu 
başlıklı çıktı incelendiğinde evrakın ben Diyarbakır'da görev yaparken henüz Ankara'daki 
görevime başlamadığım bir tarihte hazırlandığı ve evrakta ismimin olmadığı görülecektir. 
Evrakın not kısmında ise; 1. Yazışmalarda bu personelin dikkatine notu konulacağı, Bütün 
yazılar Gizli-Kişiye Özel gizlilik derecesi verilerek gönderileceği, 3. Personel üzerinde evrak 
bulunmayacağı idari İşler Astsubayı tarafından dosyalama yapılacağı yazılmıştır. Bu 
durumda Başbakan Askeri Başdanışmanlığı'ndaki görevime başladığım 14 Temmuz 1997 
tarihinden sonra bu evrak dahil bu konuyla ilgili hiçbir evrakı görme durumum zaten 
olmayacaktır. Ayrıca burada ismi geçen İdari İşler Astsubayı kim ise kendisine bana BÇG 
veya İç Güvelik Harekat Dairesi ile ilgili evrak, doküman, kağıt parçası, mektup, gazete 
haberi vs. verilip verilmediği, benim bir görevim olup olmadığı ve beni tanıyıp tanımadıkları 
da sorulabilirdi. Sanırım iddianameyi hazırlayan Sayın Savcı hiçbir zaman böyle bir şey 
sormadı ki 14 ay boyunca tutuklu olarak kaldım. 

İddianamenin 1237. sayfasına bakıldığında 76'ncı sıradaki Sayın Hamza Özaltun'a 
kimin ne kadar geldiği ismen sorulmuş ki, bir başka sanık durumuna düşürülmüş meslektaşım 
için o isim az gelirdi diye yazılmış. Bu konuyu hiçbir zaman sanık durumuna düşürülmüş 
olmayı hak etmemiş meslektaşlarımı ve komutanlarımı suçlamak için gündeme 
getirmiyorum. Adaletin her birey için eşit olması gerekir evrensel kuralının neden 
işletilmemiş olduğunun araştırılması için belirtiyorum.

 İddianamenin 95 ve 97. sayfalarındaki Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen 
şüphelilere sürekli giriş kartı verilmesi konulu bilgisayar çıktısında ismim bulunmamaktadır. 
Zaten bu evrak ben Diyarbakır garnizonunda görev yaparken hazırlandığı için görme 
durumum olmamıştır. Ayrıca Başbakan Askeri Başdanışmanlığından personel ismi 
bulunmadığı için evrakın Başbakan Askeri Başdanışmanlığında olması mümkün değildir. Bu 
noktada şu hususu da belirtmeden geçemeyeceğim gerçi savunmamın sonunda konuyu bir 



  

kez daha dile getireceğim.
 İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığına amirimi görmeye gittiğim ilk günden 

ayrıldığım son güne kadar bu bölgeye özel bir kart ile girildiğine şahit olmadım. Öyle bir şey 
olsaydı daha sonraki dönemlerde de bu bölgeye girecekler için isim listesi yapılırdı diye 
değerlendiriyorum. Batı Çalışma Grubu İşbölümüne ilişkin iddianamenin 98 ve 101. 
sayfalarında sıralanan görevler ve isimler arasında benim ismim bulunmamaktadır. 

İşbölümünün hazırlandığı tarihte Diyarbakır'da görev yaptığım için bu bilgisayar 
çıktısını görmedim. Başbakan Askeri Başdanışmanlığından personel ismi bulunmadığı için 
14 Temmuz 1997 tarihinde göreve başladığım Askeri Başdanışmanlıkta da görmedim. Yalnız 
burada bir noktayı özellikle gündeme getirmek istiyorum.

 İddianamenin 98. sayfasında Batı Çalışma Grubu planlama bölümü 5. sırasında 
"Harekat plan subayı yardımcısı Binbaşı Y. Sönmez plan-6 2589 Şüpheli Yüksel Sönmez, 
Toplantılar, İdari Tahkikat Faaliyetleri, İran, Afganistan, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT 
yazmaktadır. Bu görevlerin aynı şekilde iddianamenin 1203. sayfasında son paragraf olarak 
koyu yani bold olarak sanki benim görevimmiş gibi bana da yazılmış olduğunu gördüm. 

Bu konuyla ilgili ne savcılık sorgulanmamda muhattap oldum ne de bu görevler 
bana aittir. Bunların benim görevimmiş gibi yazılmasının sehven olduğunu ve benim 14 ay 
tutuklu olarak bulunmama bir gerekçe teşkil etmemiş olmasını temenni ediyorum. 

İddianamenin 106. sayfasında yer alan 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
rapor sistemi konulu evrakı savcılıktaki sorgulanmamda tarafıma gösterilmiştir. Görmediğim 
bu evrak da ben Diyarbakır'da görev yaparken hazırlanmıştır. Ayrıca iddianamenin 107. 
sayfasında bu evrakın Bilgi için gönderildiği B-Planı 2,7,10 Hariç'in 10. sırasına 
bakıldığında Başbakan Askeri Başdanışmanlığına gelmediği de görülmektedir. Yani evrakı 
14 Temmuz 1997 tarihinde göreve başladığım Başbakan Askeri Başdanışmanlığında da 
görmedim. Ayrıca bu evraka göre Başbakan Askeri Başdanışmanlığından herhangi bir rapor 
da istenmemektedir. 

Zaten İddianamenin 136-137'nci sayfalarında yer alan evrakların Kaynaklarına Göre 
Dağılımının belirtildiği listeye bakıldığında Başbakan Askeri Başdanışmanlığından İç 
Güvenlik Harekat Daire Başkanlığına evrak gelmemiş olduğu görülecektir. İlave olarak 
iddianamenin 562. sayfasında Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Askeri Birliklerle 
yazışma yapıldığı ve yazışma adreslerinin bilgisi bulunmaktadır. Bu bilgiler içinde Başbakan 
Askeri Başdanışmanlığına evrak yazıldığı şeklinde bir şey bulunmamaktadır. 

İddianamenin 115. sayfasında yer alan 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti 
konulu fotokopi savcılıktaki sorgulanmamda tarafıma gösterilmiştir. Evrakın hazırlandığı 
tarihte Diyarbakır'da görev yapıyordum. Bu nedenle görmediğimi ifade ettim. İddianamenin 
116. sayfasındaki Dağıtım Gereği için B-Planı 3,7,10 Hariç bakıldığında 10. sırada 
Başbakan Askeri Başdanışmanlığı hariç olduğu görülmektedir. Yani 14 Temmuz 1997 
tarihinde göreve başladığım Başbakan Askeri Başdanışmanlığında da bu evrakı görmedim. 
Bu evrakla ilintili olarak iddianamenin 119. sayfasında iddianameyi hazırlayan Sayın Savcı 
tarafından koyu yani bold harflerle Batı Çalışma Gruplarında ve konuyla ilgili görevlerde 
çalıştırılacak personelin bir plan dahilinde psikolojik harekat kursundan geçirileceği 
belirtilmektedir değerlendirmesi yapılmıştır. Savcılıktaki sorgulanmamda bana da Psikolojik 
Harekat kursu görüp görmediğim soruldu. Görmediğimi söyledim. Gördüğüm kursların 
listesi belgeler dosyasının 2. bölümünde sunulmuştur. 

İddianamenin 121. sayfasında bulunan 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı 
konulu fotokopi savcılıktaki sorgulanmamda tarafıma gösterilmiştir. Evrakın hazırlandığı 
tarihte Diyarbakır'da görev yaptığım için görmediğimi söyledim. İddianamenin 121. 
sayfasına bakıldığında evrakın; Dağıtım Gereği için B-Planı 3,7,10 Hariç gönderildiği 
B-Planı listesinde 10. sırada Başbakan Askeri Başdanışmanlığı hariç yazıldığı görülmektedir. 
14 Temmuz 1997 tarihinde katıldığım Başbakan Askeri Başdanışmanlığında bu evrakı 



  

görmedim. Ayrıca İddianamenin 122 ve 133. sayfalarında yer alan 32 adet Batı Eylem Planı 
faaliyetinden hiçbirisinde icra makamı olarak Başbakan Askeri Başdanışmanlığının olmadığı 
da görülmektedir. 

İddianamenin 138. sayfasındaki 1997 yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği 
Tarihçesinin başlığın altında BÇG toplantılarının hangi tarihte yapıldığı yazılmıştır. 
İddianamenin 143. sayfasında son BÇG toplantısı yapıldığı 16 Haziran 1997 Pazartesinden 
sonraki 19 Haziran 1997 Perşembe günü İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başlamış 
ifadesi yer almaktadır. Savcılıktaki sorgulanmamda Başbakan Askeri Başdanışmanlığındaki 
görevime 14 Temmuz 1997 tarihinde başladığımı, BÇG toplantısına katılmadığımı, bu isimde 
bir toplantı duymadığımı ve görmediğimi söyledim ve gerçeğin bu yönde olmasına rağmen 
Sayın savcıyı inandırmam mümkün olamamıştı. 

Ama iddianamede BÇG toplantılarının 16 Haziran 1997'de bitmiş olduğunun tespit 
edildiği görülmekte ve bu anlamda benim haklılığım ve sorgumda sadece bildiğim gerçekleri 
doğru olarak söylediğim ispat edilmiş bulunmaktadır. İddianamedeki bu tespite rağmen 
maalesef soruşturmayı yapan savcılık nedense tutukluluğuma son verilmesi yönünde bir 
mütalaa vermemiştir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda elde edilen deliller 
başlığı altında iddianamenin 156. sayfasından 206. sayfasına kadar elde edilen deliller 
sıralanmış olup benimle ilgili herhangi bir delile rastlanmadığı görülmektedir. 

Bu noktada; basına verilen bilgilerden sonra evimde ve eşime ait araçta yapılan 
aramada, o dönemde SBS sınava hazırlanan kızıma ait olan orijinal başlıklı müzik CD'lerine 
bile el konulması, küçük bir kent olan Afyonkarahisar'daki halkın gözünde saygın bir yerim 
varken bir anda sanki bir caniymiş miyim gibi gösterilmeye çalışılmam son derece manidardı. 
Batı Çalışma Grubunda çalışanlara verilen takdirler başlığı altında iddianamenin 207. 
sayfasından 220. sayfasına kadar bu konuda takdir alanların isimleri yer almaktadır. 
Savcılıktaki sorgulanmam sırasında bana da ısrarla takdirim olup olmadığı sorulmuştu. Görev 
yaptığım her birlikte ve her ünitede takdir edildim. Tarafınıza sunulan belgeler dosyanın 
3'üncü bölümündeki liste incelendiğinde de bu takdirlerim görülecektir. Eğer BÇG'de de 
görevlendirilmiş olsaydım bu görevimden dolayı takdir veya şerit rozet ile 
ödüllendirileceğimi değerlendiriyorum. Üstelik iddianamede adları geçen ancak haklarında 
soruşturma kovuşturma yapılmasına gerek duyulmadan evraklarının yazılmasından sorumlu 
sivil memurların bile BÇG'de çalıştıklarına dair takdir almış olduklarını öğrendikten sonra 
bu değerlendirmemde ne kadar haklı olduğum anlaşılacaktır. 

İddianamenin 221-223. sayfalarında Batı Çalışma Grubu telefon rehberi yer 
almaktadır. Bu listenin son kaydedilme tarihi 02.06.1997'dir bu tarihte Diyarbakır'da 
görevliydim. Ayrıca bu listede Başbakan Askeri Başdanışmanlığından personel ismi olmadığı 
için 14 Temmuz 1997'de göreve başladığım Başbakan Askeri Başdanışmanlığında da listeyi 
görmedim. Savunmamda şu ana kadar yer verdiğim hususlar; tamamen iddianameden alınmış 
ve benim ismimin olmadığı, ilk defa savcılıktaki sorgulanmamda karşılaştığım veya 
iddianameyi okurken gördüğüm, bilgimin ve ilgimin olmadığı fotokopi evraklar ve bilgisayar 
çıktıları ile BÇG toplantı tarihleri bilgisinden oluşmuştur. 

Bu konuları özellikle belirterek bilgimin olmadığını vurgulama nedenim şundan 
dolayıdır. İddianamenin 1069. sayfasında yer alan Şüphelilerin ifadeleri ve BÇG ile irtibatları 
başlığı altında Şüpheli İsmail Hakkı Karadayı'nın isminin altında; 30 Ağustos 1994 ile 30 
Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığı, Batı Çalışma 
Grubu 10 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığında kurulmuş ve Batı Çalışma Grubu 
ile ilgili aşağıda belirtilen; 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulması konulu, 
29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, 6 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Batı Harekat Konsepti konulu, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
Batı Eylem planı konulu belgeler Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir tarafından dağıtım 
gereği olarak Genelkurmay Başkanı emriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz 



  

Kuvvetleri Komutanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına 
ve ilgili yerlere gönderilmiştir. Genelkurmay Başkanı olan İsmail Hakkı Karadayı'nın Batı 
Çalışma Grubunun karargahta kurulmasından ve Batı Çalışma Grubu belgelerinden 
haberinin olmaması düşünülemez. Yine iddianamede Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 Çarşamba günü Genelkurmay Genel 
Sekreterliği koordinatörlüğünde İnönü Salonunda Genelkurmay II. Başkanı ve diğerleri ile 
katılımı ile yapılan özel takdim yapıldığı, yine iddianamede Genelkurmay Genel 
Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekat Başkanlığı 
Koordinatörlüğünde altta isimleri yazılan kişilerden katılımı ile 08.05.1997 Perşembe, 
22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 02.06.1997 Pazartesi, 
05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi, 
02.07.1997 Çarşamba günleri Batı Çalışma Grubu toplantıları yapılmıştır şeklinde 
değerlendirme yapılarak; 4 evrak, 1 özel takdim ve 8 Mayıs'tan 2 Temmuz 1997 tarihine 
kadar Genelkurmay Karargahında yapılan 10 toplantı ile dönemin Genelkurmay Başkanı 
Sayın İsmail Hakkı Karadayı'nın BÇG ile irtibatının kurulmuş olduğu değerlendirmesi 
yapılmıştır.

 Bu durumda Sayın savcılık makamı tarafından; benim bu evrakları görmemiş ve bu 
toplantılardan haberim olmaması nedeniyle hakkımda soruşturma aşamasında kovuşturmaya 
gerek olmadığı kararı verilmesi gerekirken, hakkımdaki soruşturma kuvvetli suç şüphesi ve 
kaçma şüphesi gerekçesiyle 14 ay boyunca tutuklu olarak yapıldı ve ben ve ailem mağdur 
edildik. Evet, muvazzaf subay olduğum için maaşımın bir bölümü kesildiği için maalesef 
ailem de rızıkları ellerinden alınarak cezalandırıldı. Kanunsuz bir iş yapmadığım dosya 
kapsamından anlaşılmasına rağmen özgürlüğümü bir süre kaybettim. Mevcut kanunlara ve 
3'üncü yargı paketinin getirdiği ilave özgürlüklere rağmen şüpheli sıfatıyla tutuklu olarak 
bırakıldım. Hep neden diye sordum. Hangi suçun karşılığı olarak tutuklu kalabilirdim ki? 
Bilmediğim bir suçu işlemiştim herhalde. Tutuklu kalmam için tek gerekçe olarak 
yapmadığımı bildikleri halde hükümeti devirmek suçunun karşılığı olan ceza gösterildi. 
Ağustos 2012 yılı Yüksek Askeri Şurasında terfiye aday Kurmay Albayların içinde hava 
kuvvetlerinde birinci sırada olmama rağmen durumum görüşülmemişti. Mesleğim bu şekilde 
bitirilmişti artık terfi edebileceğim bir kadro da kalmadı.Sayın Başkanım tutuksuz 
yargılanmanın önemi siz ve mahkeme heyetindeki üyeler tarafından değerlendirilmiştir. 
Anayasa, CMK ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen adil 
yargılanma hakkı kapsamındaki hassasiyetiniz, sorgulama ve yargılama safhasında, başta 
TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından Anayasaya aykırı olarak bir rapor 
hazırlanması, görsel ve yazılı basın yayın kuruluşları tarafından yapılan maksatlı ve taraflı, 
doğrulardan uzak halkı yanlış bilgilendiren yayınlara, konudan bir haber olan kişilerin sanki 
cinnet geçirir gibi anlamsız saldırılarına rağmen tensiple tahliye kararınız için sizlere teşekkür 
ediyorum. 14 ay tutuklu kalmama ve şu anda bu mahkemede bulunmama neden olan diğer bir 
husus iddianamenin 102-104. sayfalarında yazılmış BÇG Çalışmaları Devir-Teslim 
Memorandumu başlıklı bilgisayar çıktısının görevler bölümünün altında; E. Binbaşı 
Seyfullah Sönmez (1)Günlük toplantılarda kararları yazarak Yüzbaşı Veli Seyit'e verir. 
(2)Pazartesi ve Perşembe toplantılarında sekreterlik görevini yapar. Toplantı sonunda 
hazırladığı tutanağı yazılmak üzere Yüzbaşı Veli Seyit'e verir şeklindeki kimin yazdığı belli 
olmayan, isimsiz imzasız dijital iki maddelik yazıdan kaynaklanmaktadır. 

Ama bu iki satırın 14 ay tutuklu olarak kalmamın karşılığı ile mahkumiyetim için 
gerekçe olmaya yeterli olmayacağı değerlendirilmiş olsa gerek iddianamenin 1233. 
sayfasında benim ismimin altına; önce Sayın Veli Seyit'in, yetmemiş Sayın Yüksel Sönmez'in 
görevleriyle birlikte memorandum isimli dijital bilgisayar çıktısındaki toplantı ile ilgili geçen 
her husus bir kez daha benim görevimmiş gibi yazılarak satırlar çoğaltılmaya çalışılmıştır. 
Ama gerçekten sehven yapıldığına, bilinçli olarak yapılmadığına inanmak için kendimi 



  

zorluyorum. İddianamenin 102. sayfasındaki ifadeye göre devir teslim memorandumu 
isimli dijital veri 2.07.1998 tarihinde oluşturulmuş ve 30.07.1998 tarihinde son kaydetme 
işlemi yapılmıştır. Adımın geçtiği bu çıktıda ve Savcılık ifadesinde Sayın Veli Seyit'in 
ağzından söylenmiş gibi yazılan ve esasen gerçeği yansıtmayan ifade ile ilgili çelişkileri ve 
bu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin gerçekleri, yine iddianameyi kanıt olarak kullanarak 5 
maddede sıralayarak arz edeceğim. 

1-İddianamenin 143. sayfasında 16 Haziran 1997 tarihinden itibaren BÇG toplantısı 
yapılmadığı hususu iddianameyi hazırlayan Sayın savcı tarafından tespit edildiği 
görülmektedir. Bu verinin oluşturduğu 22.07.1998 tarihinde BÇG toplantısı yapılmadığına 
göre neden ve hangi gerekçeyle bu isimde bir veri oluşturulmuştur? Ek Klasörlerden 8.nin 
215 ve 216 dizi sırasında ve size sunduğum belgeler dosyasının 4. ve 5. bölümlerinde ki 
bunları heyete bir kez daha dağıtmak istiyorum. Bu tarihlerde gönderildiği iddia edilen devir 
teslim muhtıralarının gönderildiği kapak yazıları bulunmaktadır. Bu kapak yazılarının ekler 
bölümüne bakıldığında da; önce Haziran 1998 ayında devir teslim muhtırasında yer alacak 
başlıklar teklif edildiği, Temmuz 1998 tarihinde ise bu teklif edilen başlıklara göre İç 
Güvenlik Harekât Konuları hakkında muhtıra hazırlandığı görülecektir. Ben bu başlık içinde 
BÇG ifadesi göremedim. BÇG Devir Teslim Memorandumu başlığını acaba kim, neden 
yazmış olabilir? Üstelik gönderildiği kapak yazısında İç Güvenlik Harekat Konularının 
gönderildiği açıkça ifade edildiği halde. Gerçi bazı arkadaşlarım savcılık sorgularında 
belgenin doğru olduğu konusunda ifade vermiş baştan acaba ifadenin belge olarak mı 
doğruluğunu, yoksa kendileri yönünden geçerliliği hususunda mı doğruluğunu söylemiş 
olduklarını düşünmüştüm. Fakat o şekilde ifade vermiş olan arkadaşlarımın daha sonra 
mahkeme huzurundaki savunmalarında ifadelerinin dijital çıktıdaki kendi isimleri açısından 
doğru olabileceği anlamında olduğunu belirttiler huzurunuzda. Ayrıca sormak lazım, kim 
meslek yaşantılarında askeri literatürde Memorandum başlıklı bir devir teslim muhtırasının 
hazırlanmış olduğunu görmüş? Kimse, çünkü böyle bir tanım Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
yoktur. Belge 5 ve 6 da ki evraklarda görüleceği gibi devir teslim muhtırası vardır 
memorandum değil. Bu noktada bir de Ek klasörlerin 36. sayfasında 341-380 dizininde 
bulunan EK-1 Bilir Kişi Raporunun 37'nci sırasındaki Devir Teslim başlığı ile Vtass kullanıcı 
tarafından yaratılmış ve bu dijital veriden yaratıldığından beri hiç çıktı alınmamış olmasını da 
ayrıca belirtmek isterim. Sormak isterim madem Memorandumdan çıktı bile alınmayacaktı o 
zaman neden oluşturulmuş olabilir ki? Ben cevabını bulamadım. 

2- İddianamenin 1232. Sayfasında savcılık tarafından alınan ifadesinde Sayın Veli 
Seyit; 1232. Sayfasında 1997 yılının Ağustos ayından sonra İç güvenlik harekat daire 
Başkanlığı'nda ek görevli olarak çalışmasına ilişkin yazılı emri tebliğ ettiğini burada 1-2 ay 
BÇG'de çalıştığını, oradan beni hatırladığını, diğer personelin yazılarına yardımcı olduğunu, 
kendisini de toplantılara el notu almak için çağırdıklarını belirtmiştir. Bu ifade iddianamenin 
1232. Sayfasında belirtilmiş olduğu için tam olarak ifade etmedim. Bununla birlikte, Sayın 
Veli Seyit'in savcılık soruşturmasından önce gözaltına alındığı emniyette verdiği ve 
mahkemenize sunduğum belgeler dosyasının 6'ncı bölümündeki aynı sorulardan oluşan 
ifadesi incelendiğinde, Seyfullah Sönmez adının hiçbir yerde kullanılmadığı ve geçmediği 
görülecektir. Üstelik emniyet sorgu zaptında benim ismim ifadeyi alan kişi tarafından 
söylenmiş olmasına rağmen. Sayın Veli Seyit'in emniyetteki sorgusunda BÇG içinde yer 
almadığım ve kendisiyle çalışmamış olduğum için aklına benim gelmediğim açıkça 
anlaşılmıştır. Ama savcılık makamı tarafından yapılan sorgulamada devir teslim 
memorandumu isimli dijital verinin gerçek olduğunun söylettirilmesi maksadıyla baskı 
altında kaldığı, tutuklanma korkusu yaratılarak bilgisayar çıktısında benim adımın var 
olduğunu ısrarla kendisine söylenip baskı altında iddianamede yazılı olan hususu söyletildiği 
gerçek dışı yazılarak imzalatıldığı düşünmekteydim ancak Veli Seyit'in öğleden önce verdiği 
ifadesinde böyle bir şey söylememiş olduğunu da kendi kulaklarımla duydum. İç güvenlik 



  

harekat dairesine amirimin yanına o kadar bir kısa süre zarfında gidip gelmem nedeniyle 
zaten Veli Seyit'in beni hatırlaması mümkün olmayıp, bu dava nedeniyle birbirimizi 
hatırlamadığımızı ifade etmek isterim bu dava nedeniyle, Sayın Veli Seyit'in dışında kimse 
çok manidar Havacılar dahil Devir Teslim Memorandumu isimli dijital çıktıda adı 
bulunanlardan hiç kimse adımı dahi hatırlamıyor. Ayrıca şu an Komutanlarım da dahil 
olmak üzere kaç kişi beni hatırlamaktadır? Bu soruya alacağınız yanıt açıkça hayır Seyfullah 
Sönmez'i hatırlamıyorum ya da Seyfullah Sönmez'i hiç görmedim şeklinde olacağından 
eminim. Tahliyesinden sonra tanıştığım davamızın sanığı Sayın Kamuran Orhon ile 
yaptığımız bir sohbet esnasında adımı öğrenince cezaevinde kendisi ile aynı koğuşu paylaşan 
Sayın Kenan Deniz'in beni hatırlayamadığını söylemişti. Yani birinci amirim bile beni 
hatırlamayacak şekilde az görmüş demek ki. 

3- İddianamenin 1234. sayfasında şüpheli Seyfullah Sönmez olarak verdiğim 
ifademde; 1997 yılı Eylül ayı sonunda Silahlı Kuvvetler Akademisine 6 ay süreliğine 
katıldığım, bu süre sonunda 1998 yılı Mart başında Başbakanlıktaki görevime geri 
döndüğüm yazmaktadır.

 Mahkemeye sunduğum belgeler dosyasındaki 7. bölüme bakıldığında 29 Eylül 1997 
tarihinde Ankara'dan Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimi görmek maksadıyla İstanbul'a 
ayrıldığım ve 1 Mart 1998 tarihinde Ankara'ya Başbakanlıktaki görevime geri döndüğüm 
görülecektir. Üstelik Eylül ayı içinde yıllık iznimi kullandım. Çünkü mahkemenize 
sunduğum belgeler dosyasının birinci bölümündeki atama emrinin ikinci sayfasındaki 
sekizinci maddeye baktığınızda 1997 yılı iznimi yeni katıldığım birliğimde kullanmam 
gerektiği emredilmiştir. Benim altı ay sürecek bir eğitime katılacağım dikkate alındığında 
1997 yılının iznimi Başbakanlık Askeri Başdanışmanlıktan ayrılmadan kullanmam 
gerekecektir. 1997 Temmuz ayında katılış işlemlerimi yapmıştım. 1997 Ağustos ayında 
Askeri Başdanışmanlıkta görevime alışmaya çalışıyordum. Silahlı Kuvvetler Akademisi 
eğitimi süresinde yıllık izin kullanmam mümkün olmadığından ki bu konu ile ilgili dün size 
tarafınıza bir belge sunulmuştu, yıllık iznimi Eylül 1997 içinde kullanmıştım. Dolayısıyla 
benim 1997 yılının Ağustos ayından sonra ek görev olarak 1-2 ay BÇG'de çalıştığını belirten 
Veli Seyit ile ve birlikte çalıştığımıza dair ifadesi dosyada tarafımdan sunulan resmi görevler 
belgesinde hiç örtüşmemekte ve gerçekle bağdaşmamaktadır. Üstelik bu durum size verdiğim 
belgeler dosyasının 8'inci bölümündeki Sayın Veli Seyit'in Müdafii Av. Hacı Ömer Öztürk'ün 
27.04. 2012 tarihinde Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına verdiği Tutukluluğuma 
itiraz belgesindeki 1997 yılının son aylarından başlayarak İç Güvenlik Harekat Dairesinde 
1,5- 2 ay gibi ek görevle görevlendirildiği ifadesi ile ayrıca teyit edilmektedir. Bununla 
birlikte dönemin J-5 Başkanı Sayın Vural Avar da mahkemeniz huzurunda yaptığı 
savunmasında Veli Seyit çok kısa süre görevlendirildi şeklinde bir ifade kullanmıştır. Eğer 
Sayın Veli Seyit bu belge belirtildiği gibi 1997 yılının son aylarında İç Güvenlik Harekat 
Dairesi'nde 1,5-2 ay süreyle görevlendirildi ise benimle birlikte görev yapmış olması maddi 
vakıa olarak mümkün değildir. Çünkü resmi belgelerim incelendiğinde, bu tarihlerde Silahlı 
Kuvvetler Akademisi Eğitimi için İstanbul'da olduğum görülecektir. Sayın Veli Seyit de 8'inci 
bölümde sunduğum belgede benim BÇG'de çalışmadığımı belirtmiş. Zaten bugün de hiç 
tanımadığını belirtmişti Fakat ben İç güvenlik dairesinde Sayın Veli Seyit'le tutuklu kalmama 
diğer bir gerekçe olarak gösterilen dijital veride yazılı olduğu şekilde kesinlikle çalışmadım. 
Çünkü ben ne şifahi ne de yazılı olarak BÇG'de geçici veya sürekli görevlendirilmedim. 
Ben Başbakan Askeri Başdanışmanlığında görev yaptım. Genelkurmay Karargahında değil. 
Eğer görevlendirilmiş olsaydım 16 Ekim 2012 tarihinde avukatım aracılığıyla Genelkurmay 
Başkanlığı'na BÇG'de görevlendirilip, görevlendirilmediğime ilişkin bilgi verilmesini talep 
etmezdim. Ve Genelkurmay Başkanlığı da BÇG'de görevlendirilmemle ilgili bir belge bulsa 
veya bilgiye sahip olsa deliller dosyasının 9'uncu kısmında bulunan bilgiyi vermez hakkımda 
aleyhimde kullanılabilecek her şeyi iddianameyi hazırlayan sayın savcıya gönderirdi. 



  

Genelkurmay Başkanlığı benim BÇG'de çalıştığıma ilişkin bilgi ve belgeye rastlanmamıştır 
şeklinde ifade vermiş ve bu yazı soruşturma aşamasında savcılığa avukatım tarafından ibraz 
edilmesine rağmen tutukluluk halim devam etmiştir. Malum iddianameyi hazırlayan Sayın 
savcılık makamı 26 Kasım 2012 tarihli yazısıyla tutuklu olan bizlerin bile savunma hakkımızı 
kısıtlayacak şekilde Genelkurmay Başkanlığına talimat göndererek tarafımıza savcılık 
makamından izin alınmadan belge verilmesini bile engellemişti. 

4- İddianamenin 619. sayfasında Ek klasör 16'nın 326. dizininde bir bilgi 
bulunmaktadır. Buna göre Batı Çalışma Grubu faaliyetleri başlıklı 1 sayfadan oluşan 
belgede BÇG'ye gelen rapor, evraklara yapılacak işlemler, günlük toplantıların, haftalık 
toplantıların kimin koordinatörlüğünde, hazırlıkların kimin tarafından yapılacağının tespiti 
yapılmıştır. Zaten Sayın Serdar ÇELEBİ de 26 Kasım 2013 tarihinde yaptığı savunmasında 
bu konu hakkında net bilgi vermişti. Bu durumu Sayın Mustafa Hakan Bural 10 Aralık 2013 
tarihinde mahkemeniz huzurunda verdiği ifadesinde teyit etmiştir. Ek klasör 16'nın 326. 
dizinindeki bu yazı mahkemenize sunduğum belgeler dosyasının 10'uncu sırasında 
bulunmaktadır. Bu yazıda da kimin kiminle çalışmış olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu 
bilgisayar çıktısı belge Memorandum başlıklı dijital yazı ile aynı anda savcılık makamında 
bulunmasına rağmen neden sorgumuz da bizlere gösterilmemiştir? Bu tespite ve 16'ncı ek 
klasör dizin 326'daki belgeye göre Sayın Veli Seyit iddianamenin 1232'nci sayfasında yer 
alan ifadesinde söylediği gibi Seyfullah Sönmez'le çalışamaz, çalışmadı da zaten. Benim bu 
dönemde 29 Eylül 1997-1 Mart 1998 Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimi için 
İstanbul/Yeni Levent'te olduğum gerçeği dikkate alındığında da Sayın Veli Seyit'in 
Seyfullah Sönmez'le çalışması zaten madden mümkün değildir. bunu kendisi de ifade 
etmişlerdir. Bu durum ve 16'ncı ek klasör dizin 326'daki sayfasındaki belge dikkate 
alındığında, iddianamenin 103. sayfasında adımın geçtiği E fıkrasındaki kişinin Seyfullah 
Sönmez olmamalıdır. Bunun tamamen bir dönem Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı'nda 
görevli olarak yalnız benim kalmamdan,  Başbakanlıktaki görevimden başka bir göreve 
tayinimin çıkmasından sonraki kontrolsüzlükten kaynaklandığını ve adımın bu belgeye eğer 
belge doğruysa sehven veya bir başka amaçla yazıldığını değerlendiriyorum. Belgeler 
dosyasının 11'inci sırasındaki atama emri incelendiğinde normal atama dönemi olmamasına 
rağmen benim talebim sonunda 4 Haziran 1998 tarihinde Başbakan Askeri 
Başdanışmanlığından tayinimin çıktığı görülecektir. Eğer ben bu sistem için belirlenmiş bir 
kişi olsam amirlerimden onay almadan benim atamamı çıkarırlar mıydı? 

5- Ayrıca sormak isterim eğer gerçekten ben BÇG'de görevlendirilmiş olsaydım 
benim ismimin Devir-Teslim Memorandumu başlıklı bilgisayar çıktısının başka görevlerinde 
ve başka listelerde vs.de yer alması gerekmez miydi? Bilgisayarlarda adıma açılmış dosya 
veya dosyalar olması gerekmez miydi? En azından benim de bir şeyler yapmam, incelemem 
gerekmez miydi? Ve ben de savcılıktaki sorgulanmamda benzer şekilde onunla bununla 
çalıştım şeklinde ifade vermez miydim? Kendisine bir evrak dahi verilmemiş, takip edilecek 
bir görev verilmemiş, bir projesi olmamış birisinin karar alma aldırma yetkisi veya görevi 
olabilir mi? Konular hakkında bilgisi olabilir mi? Öyle iddianamede yazılı olduğu gibi emir 
verebilir miyim? Hem Genelkurmay Başkanlığı Karargahında çalışmayacaksınız, topu topu 
birkaç defa kısa sürelerle gittiğiniz İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı olan amirinin 
dışında kimseyi tanımadığın ve geçici veya atamalı olarak çalışmadığın yerde tanımadığın 
birisinin amiri olacaksın ve ona emir vereceksin. Türk silahlı kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve 
Yönetmeliği ile askeri hiyerarşide böyle bir şey yoktur. Bu hiçbir kitaba uymaz. Üstelik 
savunmasını yapan her sanık İç güvenlik harekat dairesi Plan Şube Müdürü emrine 
görevlendirdiğini ifade ederken nasıl birileri benim emrime görevlendirilebilir ki? 

 1993-1997 yılları arasında görev yaptığım 8. Ana Jet Üs Komutanlığı 
Diyarbakır'dan Ankara Başbakan Askeri Başdanışmanlığına hiçbir talebim olmaksızın resen 
atandırıldım. Yani atamam benim istemimle değil, idarenin iradesiyle gerçekleşmiştir. 



  

Ankara'da göreve başladığımda Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'dı. Buna rağmen 15 yıl sonra 
rahmetli Necmettin Erbakan hükümetini devirmekten suçlanarak şüpheli sıfatıyla, dayanaksız 
gerekçe ile hukuka ve usullere uygun olmayan bir şekilde 14 ay süresiyle Mamak Askeri 
Cezaevinde tutuklu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kaçma şüphesiyle tutuklu olarak 
özgürlüğümden yoksun bırakıldım ve maalesef meslek yaşantım karalandı, mesleki 
geleceğim ile birlikte belki de hiçbir geleceğim kalmadı. 

İddianamenin 1308 sayfasında 18 Haziran 1997 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümet'nin istifasının cebir ve şiddet yoluyla gerçekleştirildiğinden 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesinde düzenlenen suç tamamlanmıştır değerlendirmesinin yapıldığı görülmektedir. Bu 
bir suç ise bu suçun işlendiği tarihten 1 ay sonra 14 Temmuz 1997'de Diyarbakır'daki çok 
farklı bir görevden Başbakan Askeri Başdanışmanlığına katılmış olmama rağmen ben bu 
suçu nasıl işlemiş olabilirim ki? Bu suçun işlenmesine nasıl katkıda bulunabilirim ki? 
Başbakanı ve onun hükümetini doğudaki bir şehirde tek başıma nasıl devirebilirdim ki? Ben 
halen neden tutuklanmış olduğumu, neden 14 ay boyunca hükümeti devirmekten tutuklu 
bırakıldığımı ve şu anda neden atılı suçtan yargılandığımı anlamış değilim. Benim bu 
olaydaki talihsizliğim Başbakan Askeri Başdanışmanının bu dönemde ikiz görevle aynı 
zamanda İç güvenlik harekat daire başkanı olmasından kaynaklanmaktadır. Başbakan 
Askeri Başdanışmanı benim görev yaptığım dönemde de daha önceki yıllarda olduğu gibi 
ikiz görevli değil de tek başına Başbakanlıktaki görevine atanmış olsaydı ben bu 
yaşadıklarımı yaşamamış ve şu anda mahkemenizde bulunmamış olacaktım. Çünkü o 
durumda yeni başbakanlık binasındaki ofisimden Genelkurmay Karargahına sicil amirimin 
vereceği emri yerine getirmeye gitmemiş olacak, amirimle Başbakan Askeri 
Başdanışmanlığındaki makam odasında görüşerek emirlerini orada alacak ve yerine 
getirecektim. Genelkurmay Başkanlığındaki İç güvenlik hareket daire başkanlığına her 
seferinde yarım saat kaldığım sayılı gidişlerimin karşılığı olarak darbeci oldum. Ben de en 
azından iddianamenin 1236'ıncı sayfasındaki ifadesi bulunan Sayın Aydın Karaşahin veya 
iddianamenin 1205'inci sayfasındaki ifadesi bulunan Sayın Şinasi Çalış veya iddianamenin 
1226'ncı sayfasından benimle birlikte aynı tarihlerde Ankara'ya atandığı belirtilen Sayın 
Ümit Şahintürk gibi tutuklanmadan yargılanmak, aslında ise benimle aynı tarihlerde Sayın 
Çetin Doğan'ın yerine Harekat Başkanlığı görevine atanmış Sayın Komutanım gibi 
iddianamede ismimin olmamasını isterdim. Üstelik ben iddianameyi hazırlayan savcılık 
makamı tarafından suçun işlendiği tarih olarak belirlenmiş 18 Haziran 1997 tarihinden bir ay 
sonra Ankara'ya tayin olmama rağmen tutuklandım. Başbakan Askeri Başdanışmanlığı'ndaki 
görev süremde aksi olmuştur şeklinde anlam çıkarılmadan iddianamede iddia edildiği haliyle 
söylüyorum; hiç kimseyi fişleme, takibe alma, soruşturma yapma, kişi veya makam ya da 
kuruluşu inceleme gibi bir görevim olmadı, brifing hazırlamadım, vermedim ve katılmadım. 
Emir yazmadım, görev vermedim, evrak takip etmedim, zimmetime evrak verilmedi. Hiçbir 
kişi veya olay hakkında dosya hazırlamadım. Hazırlayanı da görmedim. Bilgisayarda adıma 
açılmış bir dosya olmadı. Sadece hiçbir kast ve taksirim olmadan Türk silahlı kuvvetleri İç 
Hizmet Kanunundan kaynaklanan emirlerin zorunluluğu içinde Başbakan Askeri 
Başdanışmanlığındaki ofisimden Genelkurmay Başkanlığına İç Güvenlik Harekat Dairesine 
amirimin hizmete müteallik emrini yerine getirmek için gitmiş olmamın tutuklanmama ve 
böyle büyük bir suçtan yargılanmama nasıl bir gerekçe teşkil ettiğini hala anlayabilmiş 
değilim. Neden benim de İddianamenin 1207'inci sayfasında hakkında bilgileri ve ifadesi 
bulunan Savın Ertuğrul Gazi Özkökçü gibi soruşturma savcısı tarafından ifadem alındıktan 
sonra serbest bırakılmadığımı, dolayısıyla neden terfiye aday Kurmay Albay olarak benim 
dosyamın 2012 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısında görüşülmesinin 
engellendiğini ve ideallerimin iddianameyi hazırlayan Savcı tarafından neden yok edildiğini 
anlamak istiyorum. Örnek olarak verdiğim isimlerle ilgili bir husumetim veya bir 
kıskançlığım yoktur. Pek tabii ömek olarak verdiğim isimler evrensel hukuk normları 



  

çerçevesinde tutuksuz yargılanmayı, aslında atılı suça bakıldığında da yargılanmamayı hak 
ediyorlar. Benim anlamak istediğim bu hakkın benden esirgenmiş olmasının nedenidir. 

 Başbakan Askeri Başdanışmanlığında yaptığım görevin ben Ankara'ya tayin 
olmadan önce istifa etmiş bir hükümetin devrilmesiyle matuf bir yönü asla olmamıştır. Bir 
kez daha ifade ediyorum ben BÇG'de görevlendirilmedim. Sizler de heyet olarak 
iddianamenin kabulüyle birlikte yayınladığınız tensiple beni tahliye ettiniz. Heyetinize tekrar 
teşekkür etmek istiyorum. Ancak iddianameyi hazırlayan sayın savcılık makamı tarafından, 
BÇG'nin tüm evraklarını yazdıkları iddianamede belirtilen ve üstelik BÇG'de çalışmış olduğu 
için takdir edilmiş sivil memurlar isimlerini vermiyorum, sivil memurlar gibi benim 
hakkımda da ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararının vermesini beklerdim. Savın 
Başkanım Sayın Heyet Mahkemenizden adaleti tecelli ettirerek, bana yapılan bu haksızlığı 
gidermek için, elimden alınmış kalmamış istikbalimin ve hayatımın geri verilmesini, 
onurumla emekli olabilmek hakkımda beraat kararı verilmesini saygılarımla arz ediyorum, "

88.C. SANIK SEYFULLAH SÖNMEZ MÜDAFİİ AV. MUSTAFA 
BOZKURT'UN SAVUNMASI

 "Müvekkilimin beyanlarına katılıyorum. Yazılı olarak beyanlarımızı ibraz ettik 
onları tekrar ediyorum. Kısaca da özetlemeye çalışacağım. Müvekkilimin atılı suçu 
işlemediğine ilişkin en önemli kanıt bu iddianamenin bizatihi kendisidir. Bu nedenle 
iddianamede sayın savcılık tarafından iddia konusu edilmiş olan diğer eylemler dikkate 
alındığında müvekkilimin gerçekleştirdiği iddia edilen eylemin fiilen imkansız olacağını arz 
etmeye çalışacağım. Savunmamızın temelini iddianamenin müvekkil yönünden çelişkili 
içeriği oluşturduğundan mefhum muhalifinden iddia konusu bu eylemleri diğer sanık ya da 
sanıkların gerçekleştirdiği ve belgelerin tamamının gerçek olduğu şeklinde bir yanlış 
anlamanın olmamasını ümit ve yüce heyetinize arz ediyorum. 

Müvekkilimin cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 
kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek 
suçlarını işlemesi imkansızdır. Bu suç müvekkil yönünden ceza hukuku anlamında işlenemez 
suçtur. Müvekkilin dosyasına daha önce arz ettiğimiz 4 ana başlık altında hazırlanan dosya 
halinde sunduğumuz resmi belge niteliğindeki onaylı evsaf kartı atama tayin emirleri, kurs 
belgeleri ve takdir belgelerinden anlaşılan görev safahatı incelendiğinde atılı olan suçu 
işlemediği ve savcılık soruşturmasında delil olarak gösterilen ıslak imzalı resmi evraklar ile 
müvekkilin lehine toplanması CMK gereği zorunlu olduğu halde sorulup toplanmayıp 
tarafımızca sorulan genelkurmay başkanlığının tarafımıza bildirdiği dosya içeriğinde de 
bulunan cevabi yazıdan anlaşıldığı üzere müvekkilim batı çalışma grubunda kesinlikle görev 
yapmadığı anlaşılmaktadır. 

Dosyamız ekinde sunduğumuz dosyanın birinci bölümünde müvekkilime ait evsaf 
kartı ve Diyarbakır lojmanlarında kalış süresi mevcut olup 30 Temmuz 1993, 27 Haziran 
1997 tarihleri arasında Diyarbakır hava lojmanlarında ikamet ettiği, 13 Ağustos 1993, 14 
Temmuz 1997 tarihleri arasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında, üs emniyetinden 
sorumlu Güvenlik Taburu Komutanı olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. Müvekkilim 14 
Temmuz 1997 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere Başbakanlık Askeri 
Başdanışmanlığı Proje Subaylığına, Proje Subayı olarak atanmıştır. Yani müvekkil kendi 
rızası veya görev yaptığı Askeri Başdanışmanlığın herhangi bir talebi olmadan bu görev 
yerine idare tarafından ataması yapılmıştır. Esasen müvekkil böyle bir görev yerinin varlığına 
da az öncede söylediği gibi ataması çıktıktan sonra vakıf olmuş ancak tabiki mevcut emir 
çerçevesinde görev yerine katılmıştır. Müvekkilin görev yaptığı yer Başbakanlık Askeri 
Başdanışmanlığı Genelkurmay 2. Başkanlığı nezdinde Başbakanlık yeni binada 
bulunmaktadır. Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı görev yerinde amiri durumunda 



  

bulunan Sayın Tuğgeneral Kenan Deniz, esasen Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik 
Daire Başkanı olarak görev yapmakta olup, ayrıca ek görevi nedeniyle Başbakanlık Askeri 
Başdanışmanı sıfatıyla müvekkilin amiri durumundadır. Bu nedenle müvekkilim de amiri 
ile izin, istirahat, evrak arzı gibi çeşitli konuları genellikle haftanın bir ya da iki günü TSK İç 
Hizmet Kanunu ve İç Hizmet Yönetmeliğinin amir hükümleri uyarınca askeri hizmetten 
kaynaklanan doğal bir hiyerarşi gereği Genelkurmay Karargahına iç güvenlik harekat daire 
başkanlığında görev yapan amirinin yanma gitmek durumundadır. Müvekkilime savcılık 
sorgusunda diğer şüphelilere gösterilen ve sorulan sorulardan anlaşıldığına göre müvekkilin 
farklı farklı listelerde yayınlanan BÇG' ye girmeye yetkili personel arasında ismi 
bulunmamaktadır. Ayrıca yayınlanmış olan BÇG telefon fihristinde ne telefonu ne ismi yer 
almamakta olup Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı'nın telefonu dahi bulunmamaktadır. 
Müvekkilin listelerde adı olmaksızın şayet bir suç varsa, fikir birliği ile hareket ederek iştirak 
halinde eylemleri işlediği iddiası da doğru olmayacaktır. 

Savcılık sorgusunda müvekkile sorulan psikolojik harekat kursu görüp görmemesi 
ile ilgili olarak, bu kursu görmediğine ilişkin daha önce sunduğumuz Ek dosyada resmi 
belgelerde vardır. Bu nedenle iddianamede iddia edildiği gibi bir manevi cebirle hükümeti 
devirmek suçlaması yersizdir. Soruşturma aşamasında yine bahsedildiği gibi şerit rozet ve 
takdir verilmesi delil olarak kabul edilmiştir. biz bunlara delildir demiyoruz ancak bu 
tartışma bir yana müvekkile verilmiş, böyle bir şerit rozet ve takdir yoktur. Müvekkilim eğer 
burada çalışmış olsa gerçekten çalışkanlığı ile disiplinliği ile kurmay subay olarak hava 
kuvvetlerinde göreve bağlılığı konusunda ahlakı ve maneviyatı yüksek bir subay olarak takdir 
almaması imkansızdı. İddianame ekinde bulunan ve iddianemeye dayanak edilen belgelerin 
hiçbirisinde  müvekkil Seyfullah Sönmez ile ilgili tek bir kayıt ve görev mevcut değildir. 
Ayrıca bu belgelerde de 10 hariç şeklide dağıtım planında kayıt vardır. 10 hariç demek 
başbakanlık askeri başdanışmanlığı hariç demektir efendim. Bu belgelerin hiçbirini de 
görmesi imkansızdır. Ortada fiili bir imkansızlık söz konusu iken suçun unsurlarından söz 
etmek mümkün değildir. Bu durumda ancak İslenemez suçun varlığından söz edilebilir. 
İddianamenin 138. sayfasındaki 3.15 ile belirtiliyor 1997 yılı Genelkurmay Genel 
Sekreterliği Tarihçesinde BÇG toplantılarının hangi tarihte yapıldığı yazılmıştır ve iddia 
edilmiştir. İddianamenin 143. sayfasında son BÇG toplantısı yapıldığı 16 Haziran 1997 
Pazartesinden sonraki 19 Haziran 1997 Perşembe günü İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantısı başlamış ifadesi yer almaktadır. Savcılıktaki sorgulamasında 14 Temmuz 1997 
tarihinde göreve başladığını, Başbakan Askeri Başdanışmanlığında BÇG toplantısına 
katılmadığını, bu isimde bir toplantı duymadığını ve görmediğini söylemiş ve gerçeğin de bu 
yönde olduğunun iddianamede tespit edilmiş olamasına rağmen bunu bizzat iddianame tespit 
etmiştir,müvekkil hakkında atılı suçtan iddianame düzenlenmiştir. 

Aynı iddianamede BÇG toplantılarının 16 Haziran 1997'de bitmiş olduğunu tespit 
edildiği görülmekle ve bu anlamda müvekkilin haklılığı ile suçun temadisinin de bu tarihte 
sona erdiği anlaşılmaktadır. Suçta temadinin sona erdiği tarihten sonra Diyarbakır'a, 
Ankara'ya, Diyarbakır'dan Ankara'ya tayin olmuş olan müvekkilim hakkında böyle bir 
suçlama ile burada savunma yapmaktan ceza hukuku adına üzüntü duymaktayım. 

Dosyada müvekkil ile ilgili olan devir teslim memorandumu isimli belgenin son 
kaydediliş tarihi Temmuz 1998'dir Temmuz 1998 tarihi de suçta temadinin sona erdiği 
tarihten sonraki bir tarihtir. Kaldı ki az önce müvekkilim tarafından da ifade edilmeye 
çalışıldığı gibi bu belgeden bir tane çıktı dahi alınmamıştır. Tek çıktı alınmayan bir belgenin 
nasıl devletin resmi bir belgesi olarak kabul edildiği kuşkuludur. Ayrıca bu belgede devir 
teslim memorandumu belgesinde sadece bir yerde ismi geçmekte olup müvekkil tarafından 
neden ismini geçtiği samimi olarak savcılık sorgusunda anlatılmış olmasına ve olanın bitenin 
sadece bu kadar olmasına rağmen hakkında takipsizlik kararı verilen sivil memurlar BÇG'de 
görevli olmalarına ve 5-6 kez iç güvenlik harekat daire başkanlığına giden müvekkille 



  

kıyaslanmayacak şekilde yüzlerce evrak hazırlamalarına rağmen tarafımızca haklarında 
adaletli ve doğru olduğuna inandığımız şekilde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek 
suçsuz bulunmuşlardır. Bu durumda müvekkil hakkında da aynı adalet duygusu ile beraat 
kararı verilmesi gerektiğine inanıyor ve arz ve talep ediyoruz. 

Bir hususu geçici görevlendirme ile ilgili olarak tabi fiili olarak oraya gittiğinde 
amiri tarafından suç teşkil eden en küçük bir emir verilmemiştir, arz ettiğimiz şekilde bunu 
çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yarımşar saat o da haftada, ayda bir iki kez belkide gidip 
gelmesi de fiili olarak amirinin emri ile el yazısı ile not yazmıştır o kadar. 

 926 sayılı Türk silahlı kuvvetleri personel kanunun subay ve astsubayların 
atanmaları başlıklı 121'inci maddesinin (a) fıkrasında asteğmen - albay rütbelerindeki 
subaylar ile astsubayların atamaları. kuvvet komutanlıklarınca yapılır hükmü bulunmaktadır. 
Aynı kanunun 119'uncu maddesinde atanma ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak 
hususların bir yönetmelikle tespit edileceği belirtilmiştir. 926 sayılı Türk silahlı kuvvetleri 
personel kanunun 119'uncu maddesi uyarınca çıkarılan subay ve astsubay atama 
yönetmeliğinin atama yetkileri başlıklı 13'üncü maddesinin f bendinde çeşitli nedenlerle 
yapılacak görevlendirmelerde görevlendirmenin 3 aya kadar yapılması durumunda kuvvet 
komutanlığına, Jandarma genel komutanlığına ve sahil güvenlik komutanlığına bilgi verilmek 
suretiyle asgari tümen/tugay ve eşidi komutanlıklarca, görevlendirmenin 3 ay dan fazla 
süreler için yapılması durumunda ise görevlendirme ilgili birliğin teklifi ile kuvvet 
komutanlığı, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığınca yapılır 
düzenlemesi mevcuttur. Yani bu arz ettiğim hususa göre 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ile Subay Astsubay Atama Yönetmeliği gereğince geçici görevlendirme 
ancak bu yolla yapılabiliyor. Ve bu şekilde bir idari işlemle olabilmesi mümkündür. Müvekkil 
Seyfullah Sönmez hakkında bırakın batı çalışma grubunu, iç güvenlik harekat daire 
başkanlığında dahi geçici görevlendirilme yapılmamış ve böyle bir emir verilmemiştir. 
Müvekkil az önce de arz ettiğim gibi İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığına gittiğinde 
sadece 5-6 kez spontane denilebilecek fiili bir durumla, verilen emir ile ve içeriği suç teşkil 
etmeyen bir emirle bir el yazısı ile yazı yazmıştır ve içeriği de suç değildir. Bu nedenle 
iddianamede yer aldığı gibi müvekkilin BÇG'de görevlendirildiği iddiası dayanaksızdır. 
Böyle bir durum söz konusu olsa, yukarıda açıkladığım mevzuat gereğince geçici 
görevlendirme yazısının müvekkilin kendi kuvveti olan hava kuvvetleri komutanlığına 
gönderilerek bildirilmesi zorunludur. 

Böyle bir bildirim olmadığı gibi, tarafımızdan genelkurmay başkanlığına yazdığımız 
yazıya verilen cevapta müvekkilin batı çalışma grubunda çalıştığına dair bir bilgi ve belgenin 
bulunmadığı bildirilmiştir. Emir müessesesine çok kısa değinmek istiyorum. Gerek 
müvekkilim, gerekse diğer şeyler yönünden sanıklar, anayasanın 137. maddesi doğrultusunda 
devlet memurları kanununda hukuka aykırı emrin tekrarının yazılı olması yönünde bir 
düzenlemeye yer verilmiştir. Buna İstisna olarak Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 16. 
Maddesi uyarınca emrin yazılı olması gerekmez, emir sözlü olarak da tekrarlanabilir. Ancak 
konusu suç teşkil ederse yerine getiren de sorumluluktan kurtulamaz. Bu mevzuat dışında 
emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellenmesi durumu 
mevcuttur. Emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği 
hallerde yerine getirilmesinden emri yerine getiren sorumlu tutulamaz. Bu hüküm sadece 
askeri hiyerarşideki emirler açısından söz konusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 14.maddesine göre emir bizatihi suç teşkil etse ve bu emre muhatap olan kişi 
de bu emrin konusunun suç oluşturduğunu bilse bile bu emri yerine getirecektir. Meğerki 
emri verenin suç işlemek kastı ile hareket etmiş olduğunu bilsin, yani burada kişinin emri 
yerine getirmemesi için sadece emir konusunun suç oluşturduğunu bilmesi yetmeyecek aynı 
zamanda bu emri veren amirinin de bu emri vermekle suç işleme kastını güttüğünü böyle bir 
kasta sahip olduğunu da bilmesi gerekecektir. Emri yerine getiren astın, amirinin suç işleme 



  

kastı ile hareket ettiğinin farkında olmaması halinde, bu emrin yerine getirilmesi ceza hukuku 
bakımından sorumluluğu gerektirmeyecektir. Bu durum hukuka uygunluk nedeni olmamakla 
birlikte, kusurluluğu ve ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran nedendir. TSK İç Hizmet 
Kanununun 14.maddesindeki amir hüküm nedeniyle, amirinin suç işleme kastı ile hareket 
edip etmediğine ilişkin ast rütbelerdeki farkındalığın varlığı ya da yokluğu askeri hiyerarşinin 
kanunsuz emir konusunda diğer devlet kurumlarından, memurlarından ayrıldığı noktadır. 

Müvekkilin BÇG çalışmaları hakkında hiçbir bilgisi bulunmamakta olup, iç 
güvenlikle ilgili 5-6 kez yazdığı bir kaç satır el notu ile ne hükümeti devirmeye yönelik bir 
faaliyet yapmış, ne böyle bir belge görmüş, ne de kendisine böyle bir kasıtla emir verilmiş ya 
da verildiği söylenmiş, ne de yazı yazmıştır. 

Diğer yandan; BÇG Çalışmaları Devir Teslim Memorandumu olarak adlandırılan 
müvekkilimin haberi ve bilgisi olmaksızın, ıslak imzayı içermeyen, kim tarafından yazıldığı 
belli olmayan, temmuz 1998 son kaydedilme tarihi olan ve bir çıktı dahi alınmadığı bilirkişi 
raporuyla sabit olan bu dijital veri delil olarak kullanılarak iddianame içeriğinde 
müvekkilimin adı mükerrer olarak yazılmış, sanki müvekkilimin bir sürü eylemi varmış 
izlenimi yaratılmaya çalışılmıştır. Şimdi sormak istiyorum, hiç çıktısı alınmayan bir belge 
olabilir mi, hayır bizce olamaz, böyle bir belge gerçekten devletin bir belgesi olamaz. Ayrıca 
bu raporun ıslak imzası olmamasının ötesinde CMK'nın 134. maddesine arama-el koyma 
yönetmeliğine aykırı olarak, hakim karan bulunmaksızın ele geçirilerek ve yargı 
teminatından uzak dosyaya dahil edilerek kim tarafından yazıldığı belli olmayan bir yazı ile 
suçlanmak da ceza hukuku ilkeleri ile Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. 
Maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkına aykırılık teşkil etmektedir. 

İddianamede bizim için ayrıca hiç alakası olmayan soyadı karışıklığı nedeniyle 
yazılmış olan sayın Yüksel Sönmez ile ilgili olarak iddia edilip onunla ilgili yazılan eylemler 
de kes-yapıştırla soyadı yanlışlıklığıyla Seyfullah Sönmez'in bulunduğu bölüme 
yapıştırılmıştır. Son yılların en ciddi davası olarak nitelendirilen böyle bir davada böyle bir 
hata kabul edilemez. Müvekkilim hiçbir toplantıya katılmamış, hiç bir listede kurulda görev 
yapmamış, hiçbir dosya hazırlamamış hiçbir karara yönelik bir çalışması olmamıştır. Bu 
durumda 765 sayılı TCK'nın 147. Maddesindeki hükumeti devirmek ve buna iştirak etmek 
suçunun unsurları itibariyle müvekkil yönünden oluşmadığı, iddianamede yer alan suç 
tarihleri dikkate alındığında mütemadi suçun bitim tarihinden sonra Ankara'ya gelen 
müvekkil yönünden atılı suçun işlenemez suç olduğu dikkate alınmasını ve diğer resen 
gözetilecek nedenlerle müvekkile atılı eylemin maddi ve manevi unsurları itibariyle ceza 
kanunlarında yazılı hiçbir suç oluşturmaması nedeniyle hakkında beraat kararı verilmesini 
vekaleten arz ve talep ediyorum. 

  89.A. Sanık SEZAİ KÜRŞAT ÖKTE 14/04/2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 297); 

" Mart 1997 Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Karargâhında plan subayı 
olarak görev yaptığını, Ağustos 1998 – Şubat 1999 tarihleri arasında Arnavutluk Tiran’da 
irtibat subayı olarak görev yaptığını, 1999 Şubatında Haziran 2000’e kadar Genelkurmay 
Karargâhına Psikolojik Harekât Dairesi Başkanlığı Plan Şubede Plan Subayı olarak görev 
yaptığını,  BÇG’de görev alıp çalışmadığını, Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı 
Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel listesi, BÇG telefon rehberindeki isim 
listesi, BÇG görev bölümünde isim ve görevlerinden bilgisi olmadığını, listeye niçin 
yazıldığını bilmediğini, Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını belirterek suçlamaları kabul 
etmemiştir.  

89.B. Sanık SEZAİ KÜRŞAT ÖKTE Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 



  

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 07.01.2014 tarihli 53. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE;

 "Batı Çalışma Grubu, 28 Şubat İddianamesi kapsamında tarafıma yöneltilen 
suçlamalarla ilgili savunmamı üç ana başlık halinde arz edeceğim; 

Birinci bölümde öncelikle; 1996-2000 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı 
Karargahındaki görev sürecim hakkındaki teferruatlı açıklamam şu şekildedir. Bu 
açıklamama ilgili belgeler genelkurmay başkanlığından almış olduğumuz bilgi belge talebi 
kapsamında Ek-1'de sunulmuştur. Kara Kuvvetleri Komutanlığının 1996 yılı genel tayinleri 
kapsamında; 1993- 1996 yıllan arasında görev yaptığım 65. Mekanize Piyade Tugay 
Komutanlığı /Lüleburgaz, Harekat Eğitim Şube Müdürlüğünden, Genelkurmay Harekat 
Başkanlığı, Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı, Plan Şubesi, Plan Subaylığına atandım. 
Bu göreve 16 Temmuz 1996 tarihinde katıldım. Söz konusu daire henüz yeni kurulmuştu. 
Teşkilatlanma ile ilgili çalışmaları devam ediyordu. Görev Tanım Formumda belirtilen 
çalışma alanlarına ilişkin uyum sürecini tamamlamıştım ki, Silahlı Kuvvetler Akademisi 
eğitimine çağrıldım. 27 Eylül 1996 tarihinde Ankara'dan ayrılarak, 1 Ekim 1996 tarihinde 
Silahlı Kuvvetler Akademisi/Yeni Levent-lstanbul'da eğitime başladım. 1 Ekim 1996-21 
Şubat 1997 tarihleri arasında devam eden, 66. Dönem Silahlı Kuvvetler Akademisi 
eğitimini tamamladım. bu konuya ilişkin belgeler akademiden almış olduğum diploma, 
ayrılış-katılış belgeleri yine Ek-1'de sunulmaktadır. Lüleburgaz'dan Ankara'ya tayin olduğum 
zaman Ankara'daki lojman yetersizliği yüzünden henüz lojmana girememiştim. Yasal hakkım 
olan 10 günlük meyil müddetini kullanmak suretiyle tahsisi yeni yapılmış lojmana eşyamı 
taşıma imkanı buldum. Nihayetinde 3 Mart 1997 tarihinde göreve başladım. Genelkurmay 
Başkanlığının 13 Ağustos 2012 tarihli ve ekte sunmuş olduğum yazısında belirtildiği üzere, 
30 Nisan 1997-7 Temmuz 1997 tarihleri arasında icra edilen Çekiç-97 sınır ötesi 
harekatın, 5 Mayıs 1997- 5 Haziran 1997 tarihleri arasındaki kısmına, Daire 
Başkanlığımın temsilcisi olarak katıldım. Bu faaliyette göstermiş olduğum başarı nedeniyle; 
Genelkurmay Başkanı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Şerit Rozeti ile ödüllendirildim. 
Atanmış olduğum dairenin görevlerine ilişkin kursa bu Psikolojik Harekat Temel Kursudur. 9 
Haziran 1997-18Temmuz 1997 tarihleri arasında -6 Hafta- katıldım. 12 Ağustos 1998-16 
Şubat 1999 tarihleri arasında yaklaşık 7 ay Türk silahlı kuvvetlerinin Arnavutluk'ta 
sürdürdüğü yardım faaliyetlerinin halkla ilişkiler desteği kapsamında Tiran/Arnavutluk'ta 
Danışma ve Koordinasyon Kurulu nezdinde görev yaptım. bunların belgeleri de sunmuş 
olduğu ekte belirtilmektedir. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2000 yılı Kıta görevleriyle ilgili atamaları 
kapsamında, Mart 2000'de tayinim 14. Mekanize Piyade Tugayı 3.Tabur Komutanlığı/Kars'a 
çıktı. Nisan-Mayıs 2000 aylarında Tabur Komutanlığı ve İç Güvenlik Harekatı kurslarına 
katılmayı müteakip, 30 Haziran 2000'de Ankara'dan ayrılıp, 20 Temmuz'da da Kars'ta göreve 
başladım. Belirtmiş olduğum tarihler dışında, Psikolojik Harekât Dairesi, Plan Şubesinde 
Plan Subayı olarak görev yaptım. Dönemin özelliğine binaen tüm çalışmalarım bölücü terör 
örgütü ve buna sağlanan desteğe yöneliktir. Ek-4'te de bu konu ile ilgili almış olduğum 
ödüller genelkurmay başkanından, genelkurmay ikinci başkanından almış aldığım ödüller 
bulunmaktadır. Üzerime atılı suçun işlendiği tarih olarak tutuklama müzekkeresinde belirtilen 
suç tarihi ne yazık ki 28 Şubat 1997'dir. Bu tarihin altı ay öncesi ve anılan tarihte 
Genelkurmay Karargâhında bile değildim. Mayıs-Haziran 1997 ayları İç Güvenlik 
Harekat Bölgesi ve Sınır Ötesi Harekatta, Haziran-Temmuz 1997 ayları ise kursta 
geçmiştir. Dolayısıyla anılan suç tarihi ve öncesi ile iddianamede belirtilen Nisan, Mayıs, 
Haziran 1997 tarihlerinde Genelkurmay Karargâhında yaşanan gelişmeleri, yayınlanmış 
olan emirleri ne görme ne de uygulama imkânım mevcuttur. 1998 yılının 6-7 ayı yukarıda 
belirtmiş olduğum tarihler arasında yurt dışında geçmiştir. Türk silahlı kuvvetlerinin en üst 



  

düzey karargâhının bir şubesinde, binbaşı rütbesiyle, üzerime atılan suçun, iddianamede 
belirtilen dönemin yaklaşık 1-1,5 aylık süresinde işlenebilme imkânını Mahkemenizin 
takdirlerine sunarım.

İkinci bölümde üzerinde duracağım konu ise; Batı Çalışma Grubu ile ilişki 
belgelerde bulunan şahsımla ilgili hususlardır. Bu belgelerden birincisi sürekli giriş kartı 
verilmesine ilişkin listede giriş yetkisi verilen personel listesinde adım geçmektedir. Söz 
konusu liste sadece imzaya açılmış fakat imzalanmamış bir listedir. Eğer gerçekten teyit 
edilmiş ve yürürlüğe girmiş bir yazının EK'i ise, öncelikle şunu belirtmek mümkündür ki; 
Genelkurmay Karargâhı çalışma prensiplerine aykırı hazırlanmış ve adres olarak da yanlış bir 
şekilde Merkez Daire Başkanlığı gösterilmiştir. Zira Genelkurmay Karargâhında giriş 
kartı vermeye yetkili yegâne makam o dönem için Genelkurmay Genel Sekreterliğidir. 
Zaten böyle bir giriş kartının hazırlanmadığı da hazır bulunan herkesin malumudur ve ayrıca 
Genelkurmay Başkanlığından sorulabilir. Bunun dışında bu liste ile ilgili yaklaşık 40'a yakın 
hata mahkemenizde defaten dile getirilmiştir. Ben plan subayı olduğum için başta Silahlı 
Kuvvetler Harekat Komuta Merkezi olmak üzere, Komuta Katı ve buna benzer her 
yere zaten giriş yetkim vardı ve bu o zaman yakalarımızda taşıdığımız Genelkurmay 
Sürekli Giriş Kartı üzerinde işaretliydi. Bu kartın örneğinin daha önce size verdiler 
efendim onun için verme ihtiyacı duymuyorum, bizim dönemimizdeki kart bu şekildeydi, ve 
altında da işaretli olan yerlere girilebiliyordu. Bu örnek incelemeniz için size verilebilir. Bu 
genel sekreterliğin kart örneği, her j başkanlığının kendi kartı vardır ve altında da o 
işaretli yerlere giremeyeceği yere çarpı konur. Diğer her yere zaten benim girme yetkim 
vardı. Böyle bir karta da ihtiyacım yoktu zaten böyle bir katta çıkmamıştır. 

Diğer bir evrak ise hangi emrin eki olduğu belli olmayan iş bölümüne ilişkin 
imzasız, tarihsiz, hangi makam tarafından hazırlandığı belli olmayan bir belgede; Cari 
Harekat Bölümünde, ismimin altında; eylem planının koordinasyon ve uygulaması, Türk 
silahlı kuvvetleri personeli, KKTC, Emniyet genel müdürlüğü, Milli güvenlik kurulu genel 
sekreterliği ve Avrupa şeklinde bir liste mevcuttur. İddianamede Batı Çalışma Grubu 
bünyesinde böyle bir görevlendirilme ve/veya işbölümü varsayımına dayanılarak adım 
geçmektedir. Söz konusu çizelgenin tamamen planlama maksadıyla yapıldığını, isimlerin 
dairelerdeki mevcut subaylardan oluşturulduğunu değerlendirmekteyim. Zira sürekli giriş 
yetkisi verilen personel listesiyle Batı Çalışma Grubu yapılanması, o malum bir çizelge var 
sayın başkanım, birlikte değerlendirildiğinde; Cari Harekat Bölümünün altında parantez 
içinde yer alan 4 Kur.Sb.; Psk.Hrk.D. diye bir ibare var. Bunu oluşturabilmek amacıyla, 
listede mevcut olan dairemizin ben dahil dört subayı bu bölüme yazılmıştır. Daha önce de 
belirttiğim gibi, benim halen mevcut olmadığım, böyle bir görevlendirmeden haberim 
olmadığı bir ortamda, planlama amaçlı olarak isim listesinden alınarak, hazırlanmış bir 
çizelge olduğu kanaatindeyim. Zaten söz konusu alt alta yazılmış konular dikkate alındığında 
birbirleriyle ne derece bağlantısız ve ilgisiz olduğu, gerçekleşmesinin ve bir kişi tarafından 
uygulanmasının, tedbir alınmasının, takibinin mümkün olduğu çok rahatlıkla anlaşılmaktadır. 
Gördüğünüz gibi orada grup olarak komple Avrupa yazmış, Avrupa'da kaç tane ülke var. 
Dolayısıyla anılan iş bölümünün mantıklı bir açıklamasının olamayacağını 
değerlendirmekteyim. Soruşturma evresinde emniyet ve savcılık sorgusunda sorulan sorulara 
sadece kendi amirlerimin kimler olduğu konusuna cevap verdim. Diğer zorlama sorular 
kapsamında tarafıma gösterilen belgeleri ilk defa gördüğümü beyan ettim ki gerçekte budur. 
Yoruma açık olan sorulara mümkün olduğu kadar yorum yapmadan cevap vermeye çalıştım. 
ancak örneğin son soru, sorgulama esnasındaki son soruda ben göreve 3 Mart 1997 tarihinde 
başladığımı beyan etmeme rağmen 4 Şubatta Sincan'da tankların yürütülmesi ile ilişkin 
soru sorulmuştur bana. Bu söz konusu belgelerin tamamı, bizlere gösterilen belgelerin 
tamamı gizli-kişiye özel belgelerdir.  Gizli kişiye özel belgenin kıymetini ve açıklamasını 
burada daha önce savunma yapan sayın sanıkların çoğu açıkladılar nasıl bir özelliğe sahip 



  

olduğunu, gizli kişiye özel belge sadece gittiği kişiyi ilgilendirir ve Genelkurmay 
Karargâhında da bir daireye geliyorsa bunu en fazla açabilecek makam daire başkanıdır. 
Genelkurmay karargahında bu tür belgeleri benim seviyemde görev yapan bir kişinin 
görebilme ve işlem yapabilme imkanı yoktur. Ben bir dairenin, bir şubesinde, plan subayı 
olarak bunları görme ve işlem yapma yetkisine sahip değildim. Zaten yasal olarak da bu 
söz konusu değildir. Dolayısıyla bu belgeler hakkında yöneltilen sorular tarafımdan 
yanıtlanmamıştır. Yukarıda belirtilen ve/veya iddianamede şahsımla ilişkilendirilen 
görevlendirmeler hakkında tarafıma sözlü veya yazılı kesinlikle bir tebligat yapılmamıştır. 
Şahsım olarak da herhangi bir görevlendirmeyi tebellüğ etmiş değilim. Mahkeme heyetinizin 
malumları olduğu gibi daha önce ifade veren Harekât Başkanım ve Daire Başkanım da 
böyle bir görev verilmediğini ifade etmişlerdir. 

Ancak bazı şüphelilerin ifadelerinde ikiz görev ve/veya ikinci görev şeklinde bir 
görevlendirilmeden bahsedilmiştir. Böyle bir görevlendirme ancak personele yapılacak 
yazılı bir tebligatla olur. Yani görevlendirilmenin resmen tebliğ edilmesi gerekir. Yoksa 
söz konusu görev yerindeki bir üst makamın kendi emrinde ikiz görevli çalışacak bir 
kişiye bir görev yaptırabilmesi yasal olarak mümkün değildir. Örneğin İddianamede; 
3.22. sırada belirtilen yasal bir görevlendirme emri vardır. Çalışma yöntemi olarak da işin 
doğrusu budur. Oysa şahsıma yönelik böyle bir görevlendirme mevcut değildir. Sıralı 
amirlerim tarafından yazılı veya sözlü olarak "Batı Çalışma Grubu"nda da görev 
yapacağıma dair bir emir tebliğ edilmemiştir. Mevcut görevim dışında ikinci bir görevin 
verilip verilmediği, verildiyse belgeleriyle iletilmesi, müdafılerimin 5 Temmuz 2012 tarihli 
dilekçesiyle Genelkurmay Başkanlığına sorulmuştur. Genelkurmay Başkanlığının Ek-1de 
sunmuş olduğum cevabi yazısında; Genelkurmay harekat başkanlığı ve Personel başkanlığı 
kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde talebe konu belgeye rastlanılmamıştır 
denmektedir. 

Diğer bir konu ise sayın başkanım iddianamede geçen personele verilmiş olan 
takdirname ve ödüller batı çalışma grubuyla ilişkilendirilmektedir. Ancak ben 
genelkurmay karargahında yaklaşık 3 yıl görev yaptım. Genelkurmay Başkanından iç 
güvenlik harekatının icrasında gösterilen üstün başarı, Genelkurmay İkinci Başkanından 
Terörle Mücadele de Gösterilen Üstün Başarı ve Karargah Üstün Hizmet ödülleri, Harekat 
Başkanı dahil diğer sıralı amirlerimden almış olduğum birçok ödüller mevcuttur. Bunların 
hiçbirisi irticayla mücadele ile ilgili değildir. Tamamen kendi Görev Tanım Formumda 
belirtilen görevlerin uygun koşullarda başarılı olmasıyla ilgilidir ki Ek-4'te sadece 
genelkurmay başkanı, ikinci başkanımın verdiği ödüller mevcuttur. 

İddianamenin 3.23. maddesinde belirtilen telefon rehberinde şahsımın adı 
geçmekte ve 2563 numaralı telefon ile ilişkilendirilmektedir. Öncelikle şunu belirtmek 
gerekir ki bu rehber özel olarak oluşturulmuş bir haberleşme sistemine ait olmayıp, İç 
Güvenlik Harekât Dairesinde mevcut telefon numaralarından ibarettir. Psikolojik 
Harekât Dairesi personeli ki bu demin bahsettiğim 4 kişi, tamamı bu numara ile 
ilişkilendirilmiştir. Benimle hiçbir ilgisi yoktur, bu nedenle hiçbir zaman böyle bir telefon 
numarasını da kullanmadım. Yazılı açıklamamda bu konu ile ilgili bazı özet bilgiler sundum, 
takdir mahkemenizindir. 

Sonuç olarak; yaklaşık üç yıl görev yapmış olduğum Genelkurmay Harekât 
Başkanlığı, Psikolojik Harekât Dairesi, Plan Şubesi, Plan Subaylığım esnasında Batı 
Çalışma Grubunda hiçbir zaman görev almadım. Görev alsaydım da bunu açıkça beyan 
ederdim. Sıralı hiçbir amirim tarafından sözlü veya yazılı olarak bu konuda bana bir emir 
verilmedi. Herhangi bir emir tebliğ edilmedi ve ben de herhangi bir emir tebellüğ etmedim. 
Görev Tanım Formunda belirtilen görevleri, sıralı amirlerimin takdirlerini kazanarak, kanun, 
yönetmelik ve ilgili yönergeler çerçevesinde yerine getirdim.  Sayın Başkanım burada altını 
çizerek belirtmek istediğim bir husus var, bu görev tanım formu, görev tanım formu diyorum 



  

takdimimin başından beri genelkurmay başkanlığından yaklaşık işte mayıs ayından beri 
tutuklandığımız ve ceza evine girdiğimiz günden itibaren görev tanım formunu istememize 
rağmen bize ne yazık ki bu görev tanım formunu yollayamadılar. Bugüne kadar da bu görev 
tanım formu bize ulaşmış değil takdir zatıalilerinizindir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığım sürece, Ulusal İradeye, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasına, Demokrasi Esaslarına ve Hukukun Üstünlüğüne saygı gösterdim 
ve bağlı kaldım. Türk Milletini ve onun Silahlı Kuvvetlerini uluslar arası ortamda layıkıyla 
temsil ederek, yabancıların bile övgüsünü kazandım. Görev yaptığım birliklerde, amirlerime 
destek oldum. Astlarımın tüm sorunlarıyla ilgilenerek çözümleyebilmek için gayret 
gösterdim. 28 Şubat İddianamesinde tarafıma yöneltilen suçlamanın somut belgelere, 
olaylara ve olgulara dayanmadığı kanaatindeyim. Tüm bunlara rağmen 12 Nisan 2012-14 
Haziran 2013 tarihleri arasında 14 ay tutuklu kaldım. Maddi ve manevi olarak ailemle birlikte 
önemli bir yıkım yaşadım. Maddi kayıplar bir gün telafi edilebilir, ancak manevi kayıpların 
telafisi çok güç olacaktır. Öncelikle, yaşamış olduğum 14 aylık tutukluluk süreci, yıllarca 
memlekete hizmet uğruna verdiğim çabaların karşılığı olmamalıydı. Bu durum ruhsal 
sağlığımı derinden yaralamış, başta ailem üzerinde, sosyal çevreme, eğitim ve iş yaşantıma 
çok olumsuz etkiler yapmıştır. 

Son söz olarak; iddianamede belirtilen tarihler arasında, yaklaşık bir buçuk, iki aylık 
bir sürede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en üst düzey karargahında, binbaşı rütbesiyle, üzerime 
atılı suçlamayı işleyebilme imkân ve kabiliyetinin takdirlerini, Yüce Türk Milleti adına 
yargılayan Mahkeme Başkanlığınıza sunuyor ve beraatimi talep ediyorum. Sayın Başkanım 
Emniyet ve savcılıkta verdiğim ifadeleri aynen kabul ediyorum. Ancak savcılık sorgulama 
tutanağının 20.sayfasında Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümü Harekât Plan Subayı 
Yardımcısı Binbaşı Yüksel Sönmez Plan-6 olarak adınız geçmekte ve alt kısımda toplantılar 
idari tahkikat faaliyetleri İran, Afganistan, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT görev alanınız 
belirtilmektedir denen bir paragraf var. Biz bu paragrafı ne yazık ki sorgulama sonucunda o 
bolt olan kısımları okumadığımız sadece kendi cevap verdiğimiz kısımları okuduğumuz için o 
paragrafı gözümüzden kaçmış, bunu cezaevinde farkettik. Bölümün, bu söz konusu 
paragrafın sorgulama tutanağına sehven girdiğini değerlendiriyorum, çıkarılmasını arz ederim 
saygıları sunarım efendim."

 "Batı çalışma grubunda çalışmadığınızı zikrettiniz ve bununla ilgili de herhangi bir 
sözlü ve yazılı emrin de tarafınıza tebliğ edilmediğini dile getirdiniz. Ancak sanıklardan 
Oğuz Kalelioğlu'nun 15.04.2012 tarihli savcılık beyanında çalışma grubuna 4 subayın 
verildiğini ve bu subaylardan birisinin de siz olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Oğuz 
Kalelioğlu'nun ifadesiyle sizin biraz önceki savunmanız arasında açık bir çelişki söz konusu, 
çünkü Oğuz Kalelioğlu sizin birimin başkanı, zannedersem j başkanlarından birisi."

"Hayır bizim daire başkanı."
 " Daire başkanı, dolayısıyla açık bir çelişki söz konusu, onu nasıl izah edersiniz?"
 "Sayın Avukat Oğuz Kalelioğlu'nun ifadesi aynen sizin beyan ettiğiniz gibi değil bir 

kere onu ben dikkatlice bir kaç defa okudum. Sizin beyan ettiğiniz şekilde değil, onun ifadesi 
şu şekilde; bize böyle bir emir geldiyse eğer ben şube müdürlerine personel 
görevlendirilmesi için emir vermiş olabilirim,emir vermişsem de bu belirtilen 4 kişi 
görevlendirilmiştir dedi. Ifadeyi aynen çok iyi bildiğim için bu şekilde."

 "Savcılık aşamasında bunu aynen o şekilde doğru dile getiriyor, yani bu şekilde bir 
görevlendirme var ise görevlendirilen kişilerden birisinin de siz olduğunuzu zikrediyor."

"Olabilir diyor evet."
 " Dolayısıyla burada siz kesinlikle reddediyorsunuz ama o ihtimaller dahilinde var 

olduğunu dile getiriyor, bir çelişki olduğu düşüncesindeyim, dolayısıyla bu çelişkinin 
giderilmesi noktasında ben bu soruyu size sormak istedim."

"Batı çalışma grubundan kendisine yazılı bir emir yada görev tevdi edilmediği 



  

söyleniyor. Karargahta şifai emir verilebilir mi, konusu suç olan bir şifai emre ast konumdaki 
kendisine emir veren kişilere göre alt konumdaki subay ya da astsubayın karşı gelme, 
direnme hak ve imkanı var mıdır, hiç böyle bir şeye şahit olmuş mudur?"

 "Birinci husus batı çalışma grubundan herhangi bir tebligat yapılamaz, zaten o 
daire farklı bir daire bizim dairemiz farklı bir daire, daire başkanları daire başkanına 
herhangi bir tebligat yapamaz. Bana tebligat yapacak olan kişi daire başkanımla benim 
aramda olan şube müdürü kişisidir. Ben plan subayıyım, benim üstümde bir şube müdürü 
var, onun üstünde daire başkanı var. Burası psikolojik harekat dairesi, sizin bahsettiğiniz batı 
çalışma grubunun bünyesinde çalıştığı daire iç güvenlik harekat dairesi. Iç güvenlik harekat 
dairesi de kendi içinde bölümlenmiş durumda, yani batı çalışma grubunun bana bir emir 
tebliğ etmesi falan gibi böyle birşey olamaz birinci konu bu, ikinci konu da şu anda ben buna 
cevap vermeye yetkili değilim efendim."

89.C. SANIK SEZAİ KÜRŞAT ÖKTE MÜDAFİİ AV. SAİT 
KARABULUT'UN SAVUNMASI

"Müvekkilim gayet açık, net ve berrak bir şekilde davadaki hukuki durumunu ve 
savunmalarını arz etti. Ekleyecek bir husus bulunmamaktadır. Ancak daha önceki 
aşamalardaki yapmış olduğumuz yazılı beyan ve savunmalarımızı tekrar ediyoruz. 
Müvekkilimizin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz."

90.A. Sanık ŞEVKET TURAN 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 273);

 1996 Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına kadar Genelkurmay Andlaşmalar Daire 
Başkanı olarak Tümgeneral rütbesi ile görev yaptığını ve o tarihte kendi isteği ile emekli 
olduğunu,  07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik BİR’in yapmış olduğu toplantıya 
katılmadığını, bu toplantı ile ilgili belgede belirtilen kendisine isnat edilen konuşmayı da 
yapmadığını, o tarihteki görevinin ABD’nin İncirlik’te hangi silahlarının ve uçaklarının 
bulunacağını, bunların sayılarının aşılıp aşılmadığı konusu, ayrıca NATO ile ilgili 
tatbikatlardaki teferruatlarla ilgili sorumluluklarının bulunduğunu, Batı Çalışma Grubunu 28 
Şubat döneminde duymadığını, böyle bir oluşumdan haberinin olmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
90.B. Sanık ŞEVKET TURAN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 31.10.2013 tarihli 27. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;  

"Ben 1997 tarihinde anlaşmalar dairesi başkanı idim ve görevlerim şöyleydi. 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan anlaşmaları kontrol ve takip etmekti 
birinci görevimiz yapılan anlaşmalara bağlı olarak incirlikte 46 adet Amerikan muharip F16 
uçakları konuşlanmıştı. Bu uçaklar güneydoğu bölgemizi takip ederek kuzey ırakta ve Irak 
içlerindeki görevlerine giderlerdi. Bu uçaklar günde iki sorti yaparlar yani iki sefer uçarlar 
birisi sabah birisi öğlenden olmak üzere her seferinde de 30-35 uçak görevdeydi. Bunlar 
kalktıktan sonra güneydoğu bölgesini takip ederler ve Malatyadan kalkan F4 uçakları da 
maraş civarında bu kollara yaklaşırlardı yani kollarına girerleri 4 uçak bir tarafda diğer 4 
uçak da diğer tarafda bu uçakların numaralarını ve taşıdıkları yükleri kontrol ederlerdi 
numaraları kontrol ederlerdi uçak gemisinden kalkan kolların katılıp katılmadığını ve 
değiştirilip değiştirmediğini kontrol etmek silah açısından programa uyup uymadıklarını 
kontrol etmekti. Bu şekilde Van Hakkari bölgesine gelindiğinde Amerikan uçakları kuzey 



  

Iraka dönerler görevlerine girerler hatta bazende Irak içlerine kadar girerlerdi. Türk uçakları 
ise kuzeye Malazgirt bölgesine girerler ve havada ikmal yakıt uçaklarından yakıtlarını ikmal 
ederlerdi. Yakıtların ikmal edilmesinden sonra yine Van Hakkari bölgesinde bütün kollar 
toplanır ve incirliğe dönerlerdi herhangi bir olay meydana geldiğinde komuta kademesine ve 
tabi daha önce harekat Başkanlığına  arz ederlerdi. Büyük bir aksaklık olduğunu söyleyemem 
bir sene içerisinde bu tatbikatlarda biz bir filo çapındaki pilotlarımızın havada ikmal eğitimini 
sağlamış olduk. 

Diğer bir görev çok kısa arz ediyorum. Amerika Birleşik devletlerinin Ankarada ki 
Casmat lojistik birliği ile malzemelerin alımı ve silahların kontrolu ile ilgili olarak 
kordinasyon ve kontrol görevlerini yapardı. Askeri konularda da diğer ülkelerde özellikle 
yardım malzemelerinin nasıl kullanacağı yönünde mutabakat sağlardık. Bu durumda 
iddinamenin 1183 sayfasında Şevket Turan gerekçesi aşağıda yer alan metni burada da bir 
bölümünü okuyacağım ve bu iddianamenin de kabul edilmez olduğunu arz edeceğim.

 Iddianamenin hakkımda yazılı 1183 sayfasında şüpheli Çetin Doğan 28 Mayıs 2012 
tarihinde Cumhuriyet Savcılığına  vermiş olduğu 4 Nisan 1997 tarihli belgeyle ile ilgili 
olarak ifadesinde toplantıya katılanların görevlerinin gereği olarak batı çalışma grubundan 
çıkan emir ve yazılarda katkılarda bulunduklarını söylemiştir. Sayın Savcımız bu iddiasına 
dayanak olarak da sanki benim daire başkanlığı olduğum daire başkanı olduğum anlaşmalar 
dairesinin batı çalışma grubundan çıkan emir ve yazılardan devamlı olarak çalıştığı izlenimini 
vermiştir. Halbuki biraz evvel arz ettiğim görevlerimin batı harekat konsepti ve batı çalışma 
eylem planları ile yakından uzaktan bir ilişkisi yoktu bunun için arz ettim o görevleri 
sonuçta bu görevler lojistik ve plotaj görevlerini kapsamaktadır. Tamamen teknik hizmet 
görevleridir bu nedenle sayın savcımızın iddiasında  anlaşmalar dairesinde bu görevler bu 
davada yer batı çalışma konuları ile ilgili olarak yakından uzaktan herhangi bir ilişki yoktur. 
Bu görevlerin bana istinat eden suça da herhangi bir katkıda olacağını zannetmiyorum. Ki 15 
Şubat 2013 tarihinde Savcılık sorgulamasında verdiğim ilk ifademin ana hatları şöyledir. 7 
nisan 1997 ntarihli toplantıya katılmadığımı bana yaftalanan konuşmaları yapmadığımı 
arz ettim. Soruşturmada bana gösterilen dökümanların hakkımda bilgim olmadığını arz ettim. 
Batı çalışma grubu ile ilgili hiç bir bilgim olmadığını keza konsept ve batı eylem planları ile 
ilgili bilgim olmadığını belirttim batı çalışma grubunun kurulması ile ilgili belgeleri 
gösterildiğinde tanıyamadım. Tanımadığımı ve de bilgim olmadığını arz ettim. Iddianamenin 
de görüldüğü üzere konuşmaların olduğu 7 nisan 1997 tarihli toplantı belgesi dışında 
şahsıma istinat edilen başka da bir delil mevcut değildir. Batı çalışma grubu ile hiç bir 
bilgim ve ilişiğim olmamıştır. Batı çalışma grubu ile ilgili bana herhangi bir görev 
verilmediği ve bende personelime bu konuda görev vermedim. Ne kendim ve nede 
dairemdeki personel batı çalışma grubunda çalışmadı. Batı çalışma grubunun konsept ve 
eylem planlarının hazırlık safhasında da herhangi bir kimse çalışmadı. Zaten 1997 temmuz 
ayının başından itibaren Genelkurmay başkanlığından izin olarak ayrıldım. Müteakiben 
kendi isteğimle emekli oldum. Bu nedenle bu iddianamenin hakkımda yazılı olan 1183 
sayfasında sayın Savcımız 2 temmuz 1997 tarihinde toplantıya katıldığım yönündeki iddiası 
hiç bir delile dayanmamakta ve kendi kabul ve varsayımı ile ortaya konulmaktadır. Ayırca 
belirtmek isterim ki emekli olduk ayrılırken 28 şubat oluşumlarından hiç bir bilgim yoktu. 7 
nisan 1997 tarihli toplantı belgesinin gerçek bir belge olmadığını savunmamın biraz sonraki 
bölümlerinde ispatlamaya çalışacağım dolayısıyla bu düzmece belgeye göre iddianamade 
katıldığım varsayılan fakat katılmadığım bir toplantıda söylediğim iddia edilen konuşmaların 
sarf etmemin mümkün olmadığını mantık süsü olduğunu ve benimle ilgili olmayacağıanı arz 
edeceğim. Şimdi bunları tek tek arz ediyorum. 

Arapça eğitim terk edilmelidir cümlesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin lisan okulunda  arapça lisanı devamlı verilmektedir. Bu 1997 yılından evvel ve 
sonrada verilmekteydi. Bundaki maksat arap ülkelerine giden ateşelerimeze ve ateşe 



  

yardımcılarımıza ve memurlarına arap lisanı hakkındaki olan problemlerini halletmek ve 
görevlerinde müessir olarak çalışmalarını sağlamaktır. Ayrıca üniversitelerde arapça dili ve 
edebiyatı ile arap filolijisi  arapça filolijisi vardır. Ve hala da vardır. Bu arapça eğitimlerinin 
iddia idari ve akademik kurumlarda zorunluğunu bile bile bunu söylemem mümkün değildir. 
Görev yaptığım Güney Asyada yani Pakistan ve Bengaldeş de iki sene müddetle teşhis ettiğim 
husus Arapçanın İngilizceden fazla özellikle ticari hayatta kullanıldığını gördüm. 

Yargı,Adalet Bakanlığı,Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Sigortalar gitmiştir. 
Cümlesinde herhangi bir şey söyleyemem Çünkü konuşabilecek onu analiz edebilecek bir 
bilgiye sahip değilim. Benim bilgim sadece bir vatandaş seviyesindeki bilgiye sahiptir. Ancak 
bildiğim ne yargı ne Adalet Bakanlığı ne Milli Eğitim bakanlığı ne Sosyal Sigortalar 
gitmemiştir devamlı olarak gelişmiştir. Özellikle Sosyal sigortalar üniversitelerde bu işi 
bilenler üniversitelerden bu işi bilenler alınmalıdır. Tabiki öyle olacaktır. Şimdiye kadar 
bilmeyenler mi alınmaktaydı. Zannederim ki burada söylenmek istenen gelişen durumlara ve 
ihtiyaçlara göre daha uygun olan kişilerin alınması olmalıdır. Bana göre personel 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde personel alınabilir.

Hükümetin istifası şarttır cümlesi tamamen yapıştırmadır. Hükümetin göreve 
atanması istifası göreve başlaması veya görevin sonlandırılması gibi konuların 
çözümleneceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Genel Kurmay değildir. Seçim 
sonuçlarına göre Cumhurbaşkanımız Başbakanı belirler. Ve başbakan da kabineyi oluşturur. 
Oluşturulan kabine Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu alınca iktidarı kazanmış olur 
ve hükümet kurulur velhasıl hükümetin kurulması bakanların seçilmesi ve görevlendirilmesi 
tamamen parlementer sistem içerisinde demokratik usüllerle yapılmaktadır. Benim bu konu 
ile ilgim yoktur. Ve benim seviyemin çok çok üzerindedir. Kaldı ki basından öğrendiğimize 
göre o zamanki Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in açıklamalarından da Başbakan 
Necmettin Erbakan'ın istifasını sunarken daha önce aralarında yaptıkları anlaşmaya bağlı 
olarak Başbakanlık görevinin koalisyon ile paylaşan Tansu Çiller ile dönüşümlü olarak 
yapacaklarını ve bu ifadeden sonra bu nedenle istifasını sunduğunu belirtmiştir. Böylece 
hükümet düşürülmeyip kendisi istifa etmiştir. En önemlisi de bu istifanın altında siyasi 
hesaplar yatmaktadır. 

Rahmetli Erbakan'ın en arkadaşı olan Şevket Kazan Refah gerçeği 3 kitabında 669 
sayfasında Erbakan'ın neden istifa ettiğini şöyle açıklamaktadır. Erbakan'ın istifasının 
sebebi doğruyol partisinde vaki olan istifalar sebebi ile hükümetin arkasında olan parlemento 
desteği çok kirtik hale gelmişti. Zira o günlerde refah partisindeki milletvekili sayısı 160 iken 
doğruyol partisindeki milletvekili sayısı 132 den 110 a düşmüştü böylece 270 civarındaki iki 
partinin toplamı 270 civarında milletvekilini  ihtiva etmekteydi meclisteki salt çoğunluk ise o 
zaman 276 idi. Yani iki partinin toplam milletvekili sayısı salt çoğunluğun altına düşmüştü 
bunu bertaraf edebilmek için tek çare yol o gün için büyük birlik partisi ile anlaşma yaparak 
erken seçime gitmek olmuştur. Bu erken seçim olasılığını kapsayan veya bu erken seçim 
karşısında başbakanlığın Tansu Çiller de devredileceği hususu ise Refahyol hükümetinin 
daha kuruluşunun başlangıcında yapılan anlaşma veya protokoldu. Eğer doğruyol 
partisindeki bu istifalar olmasaydı Refahyol hükümeti Erbakan Başbakanlığında bir yıl daha 
devam eder ve 6 ay içerisinde mevcut problemler halledilirdi şeklinde Şevket Kazan Refah 3 
gerçeği adlı kitabında bu şekilde açıklamaktadır. 

Gördüğünüz üzere burada bırakınız benim böyle birşeyi cümleyi sarf etmem ne 
kadar anlamsız ve gereksiz olarak şahsıma yaftalandığını hükümetin kendi siyasi hesapları 
sonucunda istifa ettiği nedeni ile bu davada bana herhangi bir şekilde suça istinat edileceğini 
zannetmiyorum. 

Durum çok vahimdir diğer bir konu burada üstüne belli değildir. Ne olduğu da belli 
değildir. Sadece bu prokotif hamasi bir slogan şeklindedir. Geçiyorum. 

Önemli olan kadroların temizlenmesidir konusu nu ele alıyoruz. Biraz önce 



  

açıkladığım görevlerimin ilgi alanlarında baktığımızda benim böyle bir cümleyi öneride 
bulunmam mümkün değildir. Bu cümleden konu anlaşılmamaktadır. Konu nedir ne 
temizlenecektir belli değildir. Eğer konu kadroların değiştirilmesi ise normal olarak 
Başbakanlığa bağlı personel başkanlığında bu yapılmaktadır. Bakanlıklarıda ilgili bölümlerde 
ihtiyaçlara göre gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Ayırca tarafıma bu düzmece belge 
üzerinde yapıştırmaya çalışan cümle ile ilgili bir açıklama daha yapmak istiyorum şöyle ki bu 
davanın 30 eylül 2013tarihinde sayın Yıldırım Türkeri nin sözlü savunmasının sonunda sayın 
savcımız Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilişiği kesilen personelin ordudan ihraç edilmesi 
konusunda benim ismimi de bu yapıştırma cümlesi ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Bunu şöyle 
açıklamak istiyorum. Bazı konularda anlaşılmadığı ortadadır. Farzedelim ki Kars ın bir 
birliğinde bölük komutanı bünyesindeki bulunan bir şahıs hakkında sicil nolu ile sicili 
doldursun ve yaş vaziyeti ile yaş kararları ile arılmasını ortaya koysun sicili doldurduktan 
sonra kendi bölümündeki sicili  formatındaki doldurulduktan sonra ikinci kademede tabur 
komutanı ikinci kademe olarak kendisine ait olan kararları doldurulacak ve üçünçü kademe 
olarak silsileler yolu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderecektir. 

Eğer burada uygun görülmüş ise aynı şeylere teyid ediliyorsa o zaman dökümanlar 
tevhid ediler YAŞ a gönderilecektir. Yüksek Askeri Şura nın bu belgelerin tanzim edilmesi 
ile ilgili bölüme bu bölümde personel başkanlığındadır. Burada sadece dökümüntasyon 
olarak evrakın düzenlenip düzenlenmediği konusundadır kontrol Türkiye sınırları içerisinde 
bu ihraç istemi sicil yönetmeliğinin esaslarına göre 1971 yılından 2013 e kadar devam 
etmiştir.

Aynı usullerle şimdi bu cümleden kadroların temizlenmesi ibaresi ile Türkiye 
sınırları içerisinde sayısız birliklerden sayısız siciller formatı kuvvet komutanlıkları yani kara 
deniz hava kuvvet  komutanlıkları gönderilmekte uygun görülmeyenler geri bir sene daha 
fırsat verilmekte eğer sicillerin doldurulması uygun görülmüş ise tevhid edilerek yaşa 
gönderilmektedir. Burda görülmektedir ki personelin sicil yolu ile ayrılması konusu 
tamamen başkanların daire başkanlarının dışındadır. Bizim dahi hiç bir haberimiz olmaz 
kaynak doğrudan doğruya sicil amirlerinin formatları doldurması kanatlarını yazması Yüksek 
Askeri Şuraya sunması ve burda tartışılıp karara bağlanmasıdır dolayısıyla bu cümlenin 
benimle ilgisi olmadığı gibi hiç bir haberim de yoktur. 

Daimi teşkilatları olması gerekmektedir diğer bir konu öğrendik daimi teşkilat felan 
olduğu yok çalışan arkadaşlar batı çalışma grubu ile ilgili olarak burda sabahleyin kendi 
görevlerini batı çalışma grubunda analizleri ve özeti toparlamakta ve komuta kademesine 
sunmaktadır. Öğlenden sonrada da esas görevlerine dönerek çalışmalarını yapmaktadır. Yani 
Daimi teşkilatlarının olması konusu tamamen tahmini olarak yazılmıştır uygun değildir. 
Diğer bir konu gelecekte hükümetin hükümette bize müzahir bakanlar olmaktadır 
denilmektedir bu cümleyi kurmam mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti parlementer rejim 
ile yöneltilmektedir. Başlangıçta seçimle milletvekili seçilenler mecliste toplanır ve ilk sesini 
ortaya koyarlar ilk toplantıyı ortaya koyarlar sonra Cumhurbaşkanımız hükümeti kurabilercek 
bir lideri veya parti liderini seçer ve tespit edilen bakan adayları Cumhurbaşkanımıza sunulur. 
Cumhurbaşkanımızın onayı ile onaylandıktan sonra onayı alındıktan sonra hükümet 
güvenoyu almak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden uygun güvenoyu alınmış ise hükümet kurulmuş olur. Böyle bir parlemanto 
sistematiği içerisinde müzahir bir bakanın olması mümkün değildir. Bütün samimiyetimle 
söylüyorum bunu okuyuncaya kadar daha önce böyle bir konu üzerinde bulunmadım. Ve 
okumadım da Türkiye Cumhuriyetinde müzahir bakanlar olduğu hiç ama hiç ele 
alınmamıştır. Benim bu konularda böyle bir söz söylemem mümkün değildir zaten 
toplantıyada katılmadığım için bu mümkün değildir. 

 Orgeneral Hinal Kılıç komutanıma teknik okullar komutanlığının seviyesini 
üniversiteye çıkardık eğitim seviyesini burdan çıkanlarda lisan bilmesini ve kıtalarda en iyi 



  

bakım yapmasını ve lojistiği sağlamasını sağladık. Hatırlarsınız 20 senedir bu uçaklar 
çakılmıyor eskiden 30-35 uçak kaybederdik senede şimdi son iki ay hariç hiç bir f4 ve f16 
uçağın kaybedilmediğini görmekteyiz sebep alt yapıdaki eğitimdir. 

Bu  kadar görevden sonra böyle tutarsız tabi bana göre olan konular savunmam 
benim onuruma dokunmaktadır. 7 Nisan 1997 tarihli 6 sayfatan müteşekkil toplantı 
belgesini incelediğimizde 15 şubat 2013 tarihinde savcılık soruşturmasında hayatımda ilk 
defa gördüğüm konuşmalarla karşı karşıya kaldım ve kati olarak bu konuşmaları 
yapmadım. Ve bunu açıklamak için bunu anlamak için Genelkurmaydan 4 mart 2013 
tarihinde dilekçemizde bilgi ve belge isteğinde bulunduk. Istediklerimiz şuydu 7 nisan 1997 
tarihinde yapılan toplantı belgesinin onaylı suretini istedik. M75 1a yönergesine göre bu 
toplantıda olması gereken toplantıya hazırlık ve toplantıya çağrı niteliğinde andıç direktif 
emir yayınlanmışsa toplantı emrine ek olarak toplantı gündeminin onaylı nüshalarını istedik. 
Ve en önemlisi de toplantı tutanağının bu yönergeye göre toplantı tutanağının ek m sinde 
üçüncü sayfasında toplantının imza bloğu dediğimiz katılan kişiler görevleri konuları ve 
imzalarını belirten imza bloğunu istedik. Ayrıca bu toplantı için teşkilat şeması bağlı 
olduğum j5 başkanlığı ve görev yaptığm anlaşmalar dairesinde emir gönderilip 
gönderilmediğini varsa bunun bir nüshasını isdedik. Genel kurmaydan alınan cevabi yazıda 
28 haziran 2013 tarihinde bu cevabi yazıda ekinde gönderilen toplantı belgesinin konpitör 
çıktısı olup kim ve kimin tarafından hazırlandığı belirtilmemekte ve bu konuda da bir 
açıklama yapılmamıştır. Toplantı ya hazırlık mahiyetinde andıç direktif ve emir olmadığı 
belirtilmiştir. Toplantı gündeminin mevcut olmadığı belirtilmiştir. Toplantı emri yoktur. 
Toplantı sonunda yapılan tartışmaların alınan kararların özet olarak rapörtör olarak 
belirtilmesi ve imzalanması gerekir mevcut değildir diye aldık cevabı J ve daire 
başkanlarının katılımı için benim için J5 başkanılığı ve anlaşmalar dairesi için toplantıya 
katılım ve hazırlık için bir emir olmadığı belirtilmiştir. Toplantı belgesi imzasız ve orjinal 
veya tıpkı çekim olduğu belli değildir denilmektedir. Bunlardan toplantıya buradan da 
toplantıya katıldığı iddia olunan konuşmacıların imzasıda yoktur. Artık Genel kurmay 
karargahı olarak böyle bir yazılı bir açıklamadan sonra bu belgenin gerçeğe gerçek bir belge 
olduğuna teyit etmek ihtimali de mevcut değildir. Ilaveten bu belgenin delil olma niteliğine 
haiz olmadığını dair çok önemli tespitlerimiz şunlardır daha önce arz ettik bunları burda çok 
kısa hemen geçiyorum bu gerçeğe uymayan toplantı belgesinin 1995 basın m75/1a 
yönergesine göre hiç uymadığını özellikle ek m sindeki toplantı tutanağı ile alakası 
olmadığını görürüz. Toplantı tutanağının formatından ayrı olan bu belgelerde askeri yazıya 
uymamıştır bunun için şuana kadar yaptığımız tenkitleri yapmışızdır. Bir an için bunun 
gerçek olduğunu varsayarsak bu belgenin ancak ve ancak bir üst yazının ekinde gönderilmesi 
gerekmektedir veya bir üst yazının eki olarak gönderilemsi gerekmektedir. 

Hal böyle iken yine aynı yönergenin üst tire 16 sayfasındaki hüküm gereki norm 
gereği burda öğrendim onu ek belgesinde üstündeki yazının ilgisini taşıması gerekmektedir. 
Yani ana yazının ilgisi ek belgedeki üst tarafında gizli yazısının iki satır altında şöyle olması 
gerekir Genel kurmay başkanlığının nokto nokta nisan 1997 gün ve genelsekreterlik 000- 
9140 00 -97/idare şube sayılı yazının ekidir şeklinde yazılması gerekir. Ve bu yazı her 
sayfada da olması gerekir. Daha öncede söylenildi sadece geçiyorum. Gönderilen belgede  a 
b c arşiv kodları olmalıdır.  gizlilik kodları daha doğru yazılması gerekmekteydi. Şimdi daha 
önemli konuya geldim. Bize gönderilen yazıda ayrı olarak genel kurmay başkanlığının 30 
ocak 2013 tarihinde adli müşavirin imzasıyla savcılğa gönderilen yazının üçünçü 
maddesinde ekte sundukları yazı için orjinal veya tıpkı çekim olup olmadığı belli olmayan 
bir suret mevcut olduğu tespit edilmiştir denilmektedir yani başkanlıklarda her 
başkanlıklarda tek tek bu toplantı belgesi yoktur yanlız bir adet vardır o da genelkurmay 
genel sekreterliğindedir. Yine bize gönderilen yazıdan ayrı olarak genelsekreterliğin 28 mart 
2013 tarihinde adli müşavirliğe gönderdiği yazıda bu belgenin başlıksız ve imzasız olması 



  

nedeni ile hangi birim tarafından yayınlandığı belirlenememiştir. Ve belge üzerinde de arşiv 
kayıtları ve şerhi bulunmamaktadır. Yani yazımız sahibi yoktur. Demekki genelkurmay ın 
elinde orjinal nüsha yoktur. Bu dökümanın orjinali genelkurmay da olmadığına göre bu belge 
dışarı da üretilmiştir. Eğer genelkurmayda üretim dışı olsaydı bu hatalar olmayacaktı.

 Dilekçemizde bu belgenin genelkurmay dışında olduğunu daha önce çeşitli 
dilekçelerimizde tahliye dilekçelerimizde belirttik ancak bu ısrarlarımıza rağmen haklı 
olduğumuz ancak şimdi ortaya çıktı. Bir dava dosyasına ait bu dava dosyasına ait klasörler 
içinde belgeler arasında yaptığımız araştırma sonunda savcılığımız 16 Ocak 2013 tarihinde 
müşteki olarak ifadesi alınan Tamer Tatar'ın ifadesini sırasında bu belgeyi poşet dosya 
içerisinde elden teslim ettiğini tespit ettik. Savcılığın kaleme aldığı müşteki Tamer Tatar ın 
ifade tutanağında bu belgenin 7 sayfadan müteşekil olduğunu 6 sayfaya indirilmiş oluyor 
gizli ibaresi olduğunu ve bir bilgisayar çıktısı olduğunu ortadır. Tutanağı arz ediyoruz. Ifade 
tutanağında bu toplantı belgesinin içinde bulunduğu belgelerin poşet dosyalar içerisinde 
olduğu ve Tamer Tatar'ın da tanımadığı kişiler tarafından kendisine kargo yoluyla 
belirtilmektedir. Bu durumda bu belgenin delil olarak elde edilmesi yöntemi iddianamede 
değer görmesi yönüyle yargılamanın sıhhati açısından çok tehlikeli bir durum ortaya 
çıkarmaktadır ki bunu yaşamaktayız. 

En son delile yeni delille geçiyorum. Genelkurmaya gönderdiğimiz ve oradan da 
bilgi belge isteğinde bulunduğunuz 16 Eylül 2013  tarihli dilekçemizde iddianamenin 88 . ve 
89 . sayfalarında sayın Savcılığın açıklaması ile toplantıya katılan 40 kişilik listeyle ilişkin 
bilgi istedik. Sayın savcılığın iddianamede iddianamenin 88. 89. sayfalarında 
Genelkurmaydan 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katılan katıldığı belirlenen 
isimlerin listesini genelkurmaydan istediği ve genelkurmaydan da gönderilen 28 Ocak 2013 
tarihindeki cevabi yazıdada ekinde listeyle o tarihte görev yerleri ve isimleri belirtilen 
kişilerin yani 40 kişinin Genelkurmay Başkanlığından İnönü salonunda 7 nisan 1997 
tarihinde yapılan irtica konusunda alınan tedbir konulu toplantıya katıldığı belirtilmiş ve bu 
şekilde iddia edilmiştir. 

Iddianamenin 89. sayfasında toplantıya katılanların üzerinde toplantıya katılanlar 
olarak belirtilmiştir. Iddianamenin 88. sayfasındaki yazıyı aynen okuyorum. Genelkurmay 
Başkanlığından İnönü salonunda 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan irtica konusunda alınan 
tedbirler  konulu toplantıya katılanlar Genelkurmay başkanlığından 7 nisan 1997 tarihinde 
yapılan toplantıya katıldıkları belirtilen isimlerin listesi istenildiği ve 28 ocak 2013 tarihinde 
cevabi yazıda da bunların yazılı isimleri aşağıda belirtilmiştir denilmektedir. Genel kurmay 
başkanlığından alınan 11 Ekim 2013 tarihli en son yeni delil olarak tarafımızdan gönderilen 
cevabi yazıda sadece 4. maddeyi okuyorum. 4. maddesinde yukarıda ki açıklamalardan 
anlışılacağı üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya 
katılanların isim listeleri istenmeyip o tarihte belirtilen makamlardaki görev yapanların isim 
listelerinin belirtildiği bildirildiği istendiği belirtilmiştir dolayısıyla gönderilen kimlik 
belgelerinin bilgilerinin bu toplantıya katılanların değil o tarihte belirtilen makamlarda 
görev yapanların bilgileridir diye açıklanmıştır yazıda arz ediyoruz.

 Bu durumda genelkurmayda tarafımıza gönderilen 11 Ekim 2013 tarihli yeni delil 
olarak sunduğumuz bu yazıda savcılığın iddiasının tam aksi belirtilmiştir. Bu nedenle 
iddianamenin 88. ve 89. sayfalarındaki yazılar açıklamalarına ile 40 kişi içeren toplantıya 
katılanlar listesi tamamen savcımızın kendi kararı ve kanaati ile tespit edilmiştir. Gerçekte 
bunlarda gerçeği yansıtmamaktadır. 

Netice olarak toplantı belgesinin incelediğimizde orjinal toplantı tutanağı yoktur. 
6 sayfalık toplantı belgesi sonradan hazırlanmıştır. Gerçek değildir. Belgenin tamamı 
imzasız ve kompitor çıktısıdır. Iddiayı konu edilen bu dava dosyasındaki 7 nisan 1997 tarihli 
toplantı belgesi her yönüyle uyarılanmış bir belgedir. Sonuçta tüm açıklamalarımıza bağlı 
olarak genelkurmayı tarafımıza gönderdiği cevabı yazılarda da belirtilenler dikkate alarak bu 



  

kadar çok belirsizlik içeren olağan dışı olgu ve olaylara dayalı ilave ve önemli tespitlerimizle 
bu 6 sayfalık müteşekkil 7 nisan 1997 tarihli toplantı belgesinin gerçeğe aykırı sonradan 
hazırlanmış düzmece bir kurgu bir belge olduğu açıkça ispatlanmıştır ve delil vasfını da 
taşımadığı ortadadır. Sonuç olarak bu şüphe içerisinde 7 nisan 1997 tarihli toplantı belgesi 
dışında tarafıma başkaca bir delil isnat edilmediğini ve biraz önce ki açıklamalarımda da 
görüleceği üzere bu dava ile hiç bir ilişkim olmadığını şahsıma yöneltilen müşahhas olguların 
ve suçsuzluğumu da gösterdiğini ve delillerimin lehine açıkça görmekteyiz. Bu nedenle 
benim kaçmam saklanmam veya kaçma şüphesini uyandıracak müşahas olaylarda bulunmam 
mümkün değildir. Sonuçta yargılamamın tutuksuz devam etmesini engelleyecek herhangi bir 
gerekçe mevcut değildir. Siz sayın heyetinizden dileklerim lehime olan ve kanuni ve maddi 
hakikatler karşısında beraatimin sağlanmasını eğer bu derhal olmuyorsa bihakkın serbest 
bırakılmama gerekli görülüyorsa adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesini 
arz ve talep ediyorum. "

"Savunmanızda TSK dan atılmaların tamamen sicil amirlerinin değerlendirmeleri ve 
bunların verdiği sicillerle ilgili olduğunu karargah tarafından bunun kontrolünün yapıldığını 
söylediniz şimdi özellikle dini hassasiyeti olan personelin ihracı ile ilgili belgelerdeki 
ibareleri söyleyeceğim 7 Nisan tarihli belgede sizin söylediğiniz belirtilen önemli olan 
kadroların temizlenmesidir yine aynı belgede lojmanları temizleyelim kendi içimizi temizleme 
 aynı şekilde  6 mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti konulu belgede belgenin a f 
bölümünde TSK içinde esas alınmalı ve irtica görüşü sahibi olmuş veya eğilimli personelin 
derhal temizleneceği belirtilmiş, Başsavcılığımızda 19/04/2012 tarihinde Başsavcılığımızca 
bu tarihte şüpheli Veli Seyid'in ikametgahında yapılan aramada bir cd içerisinde ele geçen 
belgede TSK da irtica ya kayanların temizlenmesi şeklinde ifade İstanbul CMK 250. madde 
ile görevli ve yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı vekilliğince yapılan operasyonlarda yer alan 7 
nolu klasör içerisinde Doğu Perinçek isimli şahsın ikametinden elde edilen 1 den 21 e kadar 
numaralandırılmış dökümanda mücadele esasları başlığı altında kendi bünyesi içinde esas 
almalı ve irticai görüşe sahip olmuş ve eğilimli personel derhal temizlenmeli şeklinde 
ibarelerin yer aldığı iddianamede yer alan batı çalışma grubu üst kurul toplantısı ceryan 
tarzlı tarzı başlıklı belgede halen temizlenemeyen irtica görüşlü kadroların  faaliyetlerin 
etkisi ile zaten yetersiz olan irtica şeklinde ifadeler kullanıldığı yine iddianamede ümit 
pskilojik hareket planı başlıklı belgede taviz veren özellikle tarikatcı ve dinci kesimlere taviz 
veren öğretim üyelerinin süratle temizlenmesi ve yeniden yuvalanmalarına imkan vermeyecek 
şeklinde tedbir alınması şeklinde şüpheli Hakkı Kılınç başsavcılığımızda verdiği ifadesinde 6 
Mayıs 1997 tarihli batı çalışma grubu batı hareket konseptli konulu belgeyle ilgili olarak 
ifadesinde belgede sorulan irticai görüş ve eyilime sahip olmak cümlesinden tarikata katılmış 
kişilerin kastedildiği temizlenmek kastından ise disiplinsizlik raporları hazırlanarak şuraya 
gönderilmek suretiyle ordudan ilişiğin kesilmesi anlaşmış anlaşılması gerektiğinin söylüyor 
genel kurmay başkanlığı tarafından YÖK başkanı Şüpheli Kemal Gürüz'e yazılan belgede 
öncelikle tarikatçı ve dinci kesimlere taviz verilen öğretim üyerine süratle temizlenmesi ve 
yeniden yuvalanmalarına imkan vermeyecek şekilde tedbir alınması deniyor yani batı 
çalışma grubu ve batı çalışma grubunun bu şekilde ki durumu olan personel hakkında TSK 
ihraç konusunda karar aldığı çeşitli belgelere yansıdığı anlaşılıyor iddianamede yine Hava 
Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi imzalı 18 Aralık 1995 tarihli iç tehdit ve yıkıcı bölücü 
faaliyetlere karşı koyma konulu belgede bahsediliyor her seviyedeki birlik komutanı ve kurum 
amirleri tarafından ekteki önlemlerin alınacağı emrin bilmesi gereken prensipi esas alınacak 
ilgili personele imza karşılığı tebliğ edilmesi ve takibi istendiği yazının ek a sında yıkıcı 
bölücü unsurlarının hava kuvvetlerine sızmalarına karşı alıncak önlemler başlıklı hava 
kuvvetleri istihbarat başkanı Yücel Özsır imzalı belgede sakıncalı ve sanık katagorisine 
alınan personelin sicil yoluyla hava kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesi cihetine gidileceği 
yeterli delillerin sicil amirleri tarafından oluşturulmasına gayret gösterileceği bunun için ev 



  

ve iş telefonları yasalara ve yönergelere göre gerekli müsade alınarak mit bölge 
temsilcilikleri ve mahalli emniyet makamları ile gerekli koordinelerde bulunarak 
dinletileceği, özellikle burası dikkat çekici düşük sicil verileceği en küçük haraket davranışlar 
disiplinsizlik olarak cezalandırılacağı denilmiş şimdi bu belgeye göre bir kısım personel için 
yeterli delillerin sicil amirleri tarafından oluşturulmasına gayret gösterileceği düşük sicil 
verileceği en küçük hareket ve davranışlar disiplinsizlik olarak cezalandırılacağı yani 
delillerin üretilmesinin emredildiği yine aynı şekilde en küçük hareket ve davranışlarının 
disiplinsizlik olarak cezalandıırlacağı belirtilerek de bu şahısların disiplin suçu işlemediği 
durumlarda olmayan disiplin suçunun emredildiği oluşturulmasının emredildiği 
anlaşılmaktadır. Bu hususu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

"Şimdi gerçekleri söylemek gerekirse Hava Kuvvetlerinde ben 41 senelik havacıyım. 
Hava kuvvetlerindeki bu konunun sizinde belirttiğiniz gibi sayın arkadaşım Cicilöz 
tarafından cevap verilmesi daha uygundur. Ancak diğer konularda batı çalışma grubunun 
üst kurulu olarak bahsedilen kurul mevcut değildir. Yoktur böyle bir kurul buna rağmen 
söyleyeceğim hususlar bu konulardan abartılan bu cümleler ile birlikte silahlı kuvvetlerde bu 
faaliyetlerin olduğunu tahmin etmiyorum. Ben Anlaşmalar dairesi ve daha önce de teknik 
okullar komutanlığı görevleri yaptım. 1993 yılından itibaren daha öncede 1. Ana Jet üstü 
komutanlığı görevlerini yaptım. Bu cümlelere rastladığımız manada personelin ayrıldığını ve 
yahut da bu şekilde abartılmış olarak sicillerinin doldurulması gerektiğine dair bir yazıya 
rastlamadım. Burda yanlış olabilirim. Bunu Özsöz cevap vermesi gerekir Hava Kuvvetleri 
İstihbarat Başkanı olarak ancak ben aile olarak şey yaptığımda benim babaannem 
Kafkaslıdır başı örtülü namazını kılan bir insandır. Annemde öyle annenemde ailece biz 
dindar kişilere karşı saygı duyarız. Yani Allah ile olan ilişkisinde arasındaki olan buna kimse 
karışamaz birliklerde ise bu konunun bu konu için bir örneğin teknik okullar komutanlığında 
emrimle benim kendi emrimle bir deponun temizlenerek cami şeklinde kullanılmasını 
yaptırdım ama uygun şekilde kullanılması mesai saatinde değil benim söyleyeceğim husus bu 
konuda bu konuda personel üzerinde ağır yük olduğunu zannetmiyorum. O yazının cevabına 
Özsır arafından verilmesini istiyorum sahibi odur çünkü batı çalışma grubunda da bu 
konuların bu derecede abartılmış olarak da alındığına  inanmıyorum ama müslümanız ve 
saygı ile eğiliyorum hepisine de bütün dinine düşkün dindar olan kişilere de saygım 
sonsuzdur. "

"Şimdi sanığın konuşmalarında da daha doğrusu toplantıda geçen görüşlerinde 
yargının, adaletin, milli eğitim bakanlığının, sosyal sigortaların elden gittiğine dair bir görüş 
var bu ne anlama gelmektedir yani devletin bir kısım kurumları nasıl elden gitmiş , bağlantılı 
olarak bu görüş acaba Milli Eğitim Bakanlığından, Sosyal Sigortalardan devletin diğer 
kademelerdeki bir kısım memurların memurelerin atılmasına neden olan görüşlere dayanak 
olmuş mudur ? Diğer bir husus kadroların temizlenmesinden bahsediyor sanığın konuşmaları 
içinde geçen bir cümle kadroların temizlenmesi için bir kritermi var hangi kadrolarda 
kimlerin temizlenmesi gerekiyor bu kadrolarda yasaların belirlediğinin dışında çalışması 
gerekenler veya çalışmaması gerekenler diye bir belirleme mi var bu konudaki görüşlerini 
soruyorum. Diğer bir husus yeni kurulan hükümette darbe sonrasında oluşmalara müzahir 
olan bakanlardan bahsediyor refahyoldan sonra kurulan hükümette darbe girişiminde 
bulunanlara müzahir olan bakanlar varmıydı isimleri neydi ?

"Esasında müşteki avukatlara cevap vermiyeceğim diyordum ama burda kelimelerin 
seçimine bakarak darbeden sonra lafını kabul etmiyorum. Çünkü ortada darbe yok. Darbe 
olmadığına göre bu kelimenin çıkarılıp da konuşulması lazım ben zaten bunun yani 
kadroların temizlenmesi konusunu ele aldığımda tamamen sicil yönetmeliğine göre sicil 
amirliğinden gelen dökümanların sicillerin yüksek askeri şuraya sunulduğunu gerçekte de 
daire başkanlığından bundan haberinin olmadığını kaldı ki toplantıya katılmadığıma göre 
bunu ben söylemedim. Bizde bu konu bir redikeyt yahutta  canasayt değildir. 1971 den 2013 



  

tarihine kadar mevcut usullerle yürütülmüştür. Bu usullerin de incelenerek onaylanarak o 
kadar sene içerisinde yürüdüğünü görmekteyiz. Bunu kabul etmiyorum. Özellikle ve özellikle 
darbeden sonra kelimesini hiç kabul etmiyorum. Bu ingilizlerin kullandığı bir cümle tipidir. 
My nerf you is not not guilty too işte bunu şey yaptığınız vakit suçlu değildir gibi gelir ama o 
suçludur o kelimede bunda da ilk önce buna cevap verirseniz darbeyi kabul ediyorsunuz 
demektir bu cümleyle onun için cevap vermem zaten cevapta verdim."

" 7 nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığınız yönünde iddianamede iddia var ve bunu 
da belgeleyen ek klasörle de belgeler söz konusu şimdi o tarihte bir noktayı ben biraz yine 
yakınlaştırmak istiyorum. 97 tarihinde bir olağan üstü birde olağan yaş toplantıları yapıldı. Ve 
bu toplantılarda yaklaşık 300 civarında darbe karşıtı subay ve astsubay ordudan ihraç edildi. 
Dolayısıyla bir bu nokta iki de siz savunmanızda batı çalışma grubu diye bir yapının 
olmadığını zikrettiniz halbuki diğer ifadesi alınan sanıklar böyle bir yapının olduğunu dile 
getirdiler hatta toplantılarda da neler yaptıklarını çok açık bir şekilde ifade ettiler. Yine siz 
iddianameye dayanak olan 7 nisan 97 tarihli tutanağın ve diğer evrakların Genelkurmay 
evrak tanzim usul ve şekillerine uygun tanzim edilmediği şekilde bir iddiada bulundunuz 
dolayısıyla bu belgeninde doğru olmadığı yönünde bir beyanınız oldu. Şimdi sizin bu 
beyanlarınız ile gerek deniz kuvvetleri komutanlığında ki bir soruşturmada ifade veren ve bu 
dosyada da firari sanık olan Eser Şahan'ın ifadeleri gerekse o soruşturmaya sebep olan Kadir 
Sarımsak'ın Hanife  Avcı ve Bülent Orakoğlu'na sızdırdığı belgeler ve gerekse sizin inkar 
ettiğiniz ama ama iddianamede var olan belgelerdeki temalar ile o tarihte gerçekleşen olaylar 
bir birlerini tekzip etmektedir bu konuda ne söylemek isterseniz?

" Ben başlangıçta cevap vermicem diyecektim ama şu kelimelerden dolayı iyice 
cevap vermiyorum bir inkar bir konu doğruysa buna hayır deniliyorsa inkar edilir o 
malzemenin veya o sözün doğru olduğu ortaya çıkar inkar keliminiz kullandığınız takdirde 
ileride soracağınız sorulara cevap vermiyeceğim."

90.C. SANIK ŞEVKET TURAN MÜDAFİİ AV. AKIN ŞENOL'UN 
SAVUNMASI

"Müdafiliğini yaptığım Şevket Turan'ın kesinlikle bu toplantıya katılmadığını ve bu 
konuşmaları yapmadığı gerekçesi ile aslında bu konuşmaları kendisine saygı duyuyorum 
açıklaması gerekmiyordu fakat tamamen samimi ve iyi niyetle bu açıklamaları yapmak istedi 
ve zorladı bunun üzerinden yöneltilen sorularda tamamen katılmadığı bir toplantıdan dolayı 
kendisine yöneltilmiştir. Hiç bir değer ifade etmemektedir. Katılmadığını da ben biraz 
sonraki delillerle ben arz etmeye çalışacağım. 

Şevket Turan tutuklandığı 15 Şubat 2013 tarihinden bu güne kadar yapılan aylık 
tutukluluk halinin değerlendirmelerinde her seferinde farklı olgularla tutukluluk halinin 
devamına karar verilmiştir. Bu belgeler malumlarınız üzerine 4 nisan tarihli 10 nisan tarihli 
29 nisan tarihli rapor sistemi 6 mayıs tarihli bçg sistemi çalışma alanı gösteren kroki 27 
mayıs tarihli eylem planı şeklindeki belgelerdir. Birde Şemdin Sakık'ın verdiği ifadeyle ilgili 
bir seferinde de tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir fakat sayın savcılıkta bütün 
dosya kapsamını ve soruşturma süresince değerlendirmiştir sonuçta sadece 7 nisan tarihli 
toplantı belgesi isnat edilerek suçlanmıştır.

Netice olarak 7 nisan tarihli belgenin biz gerçek bir belge olmadığını uyarlama ve 
düzmece bir belge olduğunu defalarca açıkladık fakat burada kayıtları geçtiği nedeniyle ben 
kısaca açıklamak istiyorum. Müdafiliğini yaptığım Şevket Turan'ın konuşmalarına 
açıklamalarına tamamen katılmakla birlikte ilave olarak açıklayacağım konu  şu şekilde 7 
nisan tarihli toplantı belgesi şekli bir iki içerik 3 Genelkurmaydan gelen yazılar nedeniyle 
uyarlama bir belgedir şekli olarak toplantı belgelerinin toplantı tutanaklarının bu belge tabi 
toplantı tutanaklarının nasıl olacağına dair Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir yönerge vardır.



  

 Bu yönergedeki kurallar açık sarih birer norm niteliğindedir. Yani hukuk kuralları 
gibi yönergelerde malumunuz normlardır bu normlara bir hiyerarşık sistem içerisinden 
süperyor ülkesine göre uyulması gerekmektedir. Bu dava sırasında üçünçü klasör 263-268 de 
toplantı belgesi sayfalarının yönergedeki toplantı tutanağı formatı ile yan yana koyulduğunda 
uyulmadığını ve yönergedeki ek m de açıkça şekli belirtilen bu formatın tamamen toplantı 
belgesiyle toplantı tutanağının uyuşmadığını defalarca izah etmeye çalıştım. 

 Yönerge formatına göre toplantı tutanağının satırında toplantı konusu 2. Satırında 
irtica konusunda alınacak tedbir konusu konulu toplantı şeklinde başlık olarak atılmıştır. 
Aslında bu konu kısmında yazılması gerekiyordu. Toplantı tarihi sağ üst köşeye atılmıştır. 
Normalde formatta yeri vardır. Yedi rakamının önüne  sıfır konulmuştur hani şey vardır  ben 
pek sevmem ama şeytan ayrıntıda gizlidir diye yani bunu hazırlayan kişi o sıfırı koymazdı 
gerçekten bir asker koymaz yani bunu mümkün değil alıştığınız yıllardır yaptığınız yıllardır 
üzerinde çalıştığınız sistematik içerisinde bitek o alışkanlıklar edinirsiniz ve o 
alışkanlıklarınızı da hatta yaşamınıza bile içselleştiriniz o yüzden ufak hatalar dahi 
yapmazsınız o nedenle belki bu sıfır çok komik gelebilir olabilir ama birçok kişiye çok 
önemli benim açımdan ayrıca gündem maddeleri yoktur.

Karar neticede hiç bir toplantı tutanağındaki imzalar eksiktir bunları ben özet olarak 
geçiyorum çok uzatmamak adına belgede en önemli kısım belgede ismi geçenlerin hiç birinin 
 imzalarının bulunmamaktadır bu M 75/1a yönergesine göre biraz evvel izah ettiğim ilgi 
bulunması gerekiyordu onu tekrar huzurunuzda anlatmayacağım.

Savcılığın 30 Ocaktaki cevabi yazısının ikinci maddesinde yapılan inceleme 
sonucunda ilgi yazı ekinde bulunan 7 Nisan 97 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler 
başlıklı gizli ibareli bu 6 sayfadan oluşan belgenin orjinal veya tıpkı çekim olup olmadığı 
açıkça belirtilmiştir. Şimdi bunu bir irdileyelim yani Genelkurmay bunu gönderiyor  fakat 
diyor ki tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamıyor hayatımda ilk defa ki ben geçmişte  asker 
kökenliyim hayatımda ilk defa böyle olduğu anlaşılamayan diyen bir üst düzey karargahtan 
böyle bir açıklama beni gerçekten düşündürüyor bunu da sayın mahkemenizin takdirlerine 
bırakıyorum. Bu zaten gönderildi bir şekilde ama bir türlü artık cevaplanamıyor üstüne 
gidildiği için çünkü menşei tespit edilemiyor yani evrak sistemindeki askeri yazım tekniği 
içerisindeki olması gereken kayıtları tescil edilemiyor bir türlü yani burda tıkandı kurullar bu 
açık belli bu yazıdan 7 nisan 97 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı gizli ibareli 
bu belgenin usule ve yönergeye emerdici hükümlere uygun olmadığı genelkurmaycada 
aslında teyid edilmektedir.

 28 Haziran 2013 tarihli olarak tarafımızdan gönderilen tarafımıza gönderilen yazıda 
bu detaylı olarak daha önce sayın Mahkemenize sunmuştuk dilekçelerimizde açık olarak 
belirtilmiştir. Dikkat edilecek olursa dava dosyasında bu 6 sayfadan oluşan toplantı 
belgesinin ancak yazı eklerinde gönderilebileceğini zaten söylemiştik. Üst yazının ilgisi 
bulunması gerekmektedir. Her sayfada bunların hepsi şekli şeyler abc yapkotları yoktur. 
Burda müdafiliğini yaptığım Şekvet Turan'ın açıklamadığı konu daha var toplantıların 
tertip ve idarecisi yine bu aynı yönergede uzun uzun ismini telafuz etmek istemiyorum ek r 
de toplantıların tertip ve iradesi başlığı altındaki emredici hükümlerde nasıl olacağı 
yazılmıştır. Ben hemen burdaki uzun metni okumuyacağım toplantı öncesi toplantı esnası ve 
toplantı sonrasında yapılacak işlemler vardır usule ilişkin işlemler bunlar daha önce toplantı 
hazırlığı için hazırlayıcı işlemler yapılır. Emirler yazılır andıç yazılır bunlar gönderilir ilgili 
birimlere ve ordan toplantıya katılacak olanlar gelirler katılırlar tartışmalar yapılır kayıt 
edilir imzalar alınır daha sonra toplantı sonrasında da bir karar bir sonuç çıkar zaten bunun 
çok önemli bir toplantı söylendiğine göre aslında bir toplantı belgesinin bu kurallarının 
hepsinin uygulanması gerekmektedir bizim gönderdiğimiz yazıda biz bu çevresindeki  olması 
gereken bütün evrakları istedik ve bunlarında J başkanı var en azında 7 tane j başkanlıklarının 
dağıtımının yapılmış olması gerekiyor bunlarının da gönderilmesini istedik bir tane bile belge 



  

bulunamadı sadece 7 nisan tarihli toplantı belgesi tam soruşturmasının ortasında ortaya çıktı 
buda ilginçtir. 

İddianame 88 sayfasındaki sayın Savcının kabulüne ilişkin 40 kişinin katıldığına 
ilişkin konu müvekkilim tarafından güzelce açıklandı. Genel kurmay başkanlığının 30 Ocak 
2013 tarihli cevabi yazısının ek b sinde savcılığa gönderilen 1997 yılı  tarihçesinin 7 nisan 
1997 pazartesi gününe ait sayfalarında toplantının saat 15:00 de başladığı daha sonra sayın 
Çevik Bir'in 16 da sayın A.G yi makamında kabul ederek iki saat görüştüğü belirtilmektedir.

 Tamam bu belgedir ama bunu ayrıntı da yoktur dün Hüsnü Dağ güzelce açıkladı 
sadece bir toplantı var bu durumda mezkur toplantının bir saat sürmüş olduğu  gözetildiğinde 
toplantıya sayın Çevik Bir'in gelme süresi toplantı tutanağı belgesine konuşmalara 
bakıldığında 23 kişinin konuştuğu bu konuşmaların yazıya döküldüğü iddianameye göre 40 
kişinin de katıldığı 88. sayfada öyle yazıyor farzet kabul edersek bu kadar çok kişinin tamam 
23 kişi katılsın bu kadar çok kişinin toplantı salonunda yerlerini alması görüyorsunuz 
sabahleyin yoklamada ne kadar zaman alıyor ve ilk defa yapılıyor hergün tekrarlaran ve 
alışagelen bir şey de değil çok da önemli bir toplantı bu yoklamanın yapılması bu sürelerin bu 
konuşmaların tartışılması bu konuşmaların raportör tarafından yazılarak not edilmesi 
sürelerini eklediğimizde birbirine Çevik Bir in de toplantıya kapatıp saat 16 da AG yi kabul 
etmek üzere makamında hazır olabilmesi için bir süre öncesinde çıkmak en az on dakika 
öncesinde çıkması gerektiğini de hesapladığımızda bir saatlik sürenin o altı sayfalık 
belgedeki yapılmış olan konuşmaları kapsaması mümkün değildir. 

Şimdi 7 nisan tarihli belgenin ben bide son bir etüdünü yaptım. Efendim bu şimdi 
boş yazan bir Genelkurmay teşkilat şeması var. Bu teşkilat şemasında boş yerler var bu boş 
yerler burdaki isimlerin hepsi şuanda sanık durumunda fakat daha henüz 7 nisan belgesi 
bulunmamış durumdaki boşluklar 7 nisan tarihli belgeyi bulduktan sonra sarıyla pardon 
şey yaptığım işaretlediğim isimlere bakarsanız çok ilginçtir Genelkurmay Başkanlığın 
kuruluş ve kadrosundaki boşlukların hepsi dolmuştur. 

Şimdi bu belgenin Tamer Tatar tarafından 16 Ocak 2013 tarihindeki sayın 
Savcımızın ifadesi esnasında bir poşet dosya içerisinde çıkarılıp teslim edildiği ve bu 
belgenin de her kişi tarafından üretilebileceği düşünüldüğünde kendisine Eray ismini 
soyadını hatırlamıyorum kişi tarafından teslim edildiği bir kargo ile yollandığı 
söylenmektedir. Bu belgenin üretilmesi her türlü üretilmesi çok kolaydır yani bunu sayısız 
ihtimaller üretilmesi konusunda sayısız ihtimaller ileri sürebiliriz. Oradan bu belge 
konusunda bu yaptığım etütler anlaşımaktadır ki dışarda bir ekip bu boş kadroları 
doldurmak amacı ile tam soruşturmanın ortasında Genelkurmay teşkilatının Ocak 97 den 
Haziran 97  kadarki görev yapanlarını bu yok olarak artık sanık durumuna sokmuştur. Ve 
zaten bu belge olduktan sonra malumunuz 13 Şubat 14 Şubat 15 Şubat sorgulamalar 
yakalamalar  yapıldı. Bir kısım tutuklandı bir kısım serbest bırakıldı ama netice olarak şu an 
hepsi sanık ve görülüyor ki bu listeden Genel kurmay başkanlığı blok olarak tamamlanmış 
durumda bu da çarpıcı bir örnek bu da bize 7 nisan tarihli toplantı belgesinin soruşturmanın 
tam ortasında tam böyle kadroları tamamlayacak kadar isimlerin yer aldığı yapıştırıldığı 
konuşmaların yapıldığı bir belge olduğunu  göstermektedir düşündürmektedir. 

Sayın mahkemede bu konuda sayın savcıda da mutlaka bir takım fikirler oluşmuştur 
bu belgeye düzmece ve uyarlama bir belge olduğu konusunda bu yüzden bu belgenin artık 
şeyden kayıtlardan çıkartılmasını talep ediyorum. Bu gerçek olmayan sonradan hazırlanmış 
bilgisayar çıktısı olan 7 nisan tarihli toplantı belgesi yazının eki olarak alınmış bir delil 
olarak karşımıza çıkarılmıştır. Netice olarak ayrıca ve özellikle  başka somut ve hukuki 
delillerle desteklenmeyen üzerinde raportör ismi ve hiç bir imza bulunmayan meskur 
yönergenin emredici hükümlerine aykırı olarak hayata geçirildiği için nerede nasıl ne zaman 
kimin tarafından düzenlendiği belirlenip tespit edilemeyen orjinal veya tıpkı çekip olup 
olmadığının  anlaşılamadığı her iki farklı birimlerince Genel kurmay yazılarıda  orjinal da 



  

olmadığı imzasız olduğu teyid edilen kimin tarafından hangi maksatla müvekkilin ismini ve 
birtakım konuşmaların hazırlanıp yazıldığını bilemediğimiz Tamer Tatarın 16/01/2013 
tarihinde alınan ifadesi sırasıından elde teslim edilmek suretiyle birden bire soruşturmanın 
ortasında ortaya çıkan ve delil olarak nasıl edildiği tespit edilemeyen bu 6 sayfalık irtica 
konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı belgesi gerçeğe aykırı uyarlama bir belgedir. 

Bu belge karşımıza 7 eylül olarak çıkartılmış ve bununla biz 15 müvekkilim 15 şubat 
2013 tarihinden beri tutukluk hali devam etmektedir. Bu hakkaniyete aykırıdır. Bu tarihlerde 
müvekkilimin çalıştığı dairesinin hazırlamadığı haberinin de olmadığı belgeyide yayınlayarak 
suç isnat edilmiştir. Burada biraz evvel size genelkurmay başkanılığının teşkilat şemasını 
verdim. Anlaşmalar dairesi başkanlığının amiri Vural Avardır. Genel plan prensipler 
başkanı Korgenaral Vural Avardır. Sayın Vural  Avar ın savunması sırasında müvekkilim 
Şevket Turan'ı Bçg yani batı çalışma gurubunda herhangi bir görev verilip verilmediğini 
bu konuda kendisine herhangi bir emir verilip verilmidiğini sorulmuştu. Kendiside 
kesinlikle böyle bir emir verilmediğini belirtmişti heralde birinci sicil amiri olarak Vural 
Aral'ın burdaki tanıklığı geçerli olacaktır. 

Bu mevcut delil olarak elde edilen toplantı belgesinin yönerge hükümlerine 
uymuyorsa Tamer Tatar'ın insiyatifine bırakılmış bir vaziyette kanuna aykırı olarak elde 
edilmişse delil olarak kabul edilemezler diye düşünüyorum. Ceza muhakemeler kanunun 
206.maddesi doğrultusunda ortaya konulması gerekir toplantı belgesi adındaki bu bilgisayar 
çıktısına dayanıldığı için gözle görünür bir hukuku delil olmayan bu belgenin delil olarakda 
kabul edilmemesi ve çıkartılmasını tekrar  talep ediyorum. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararı bu konuda belgeler ile ilgili kararı defalarca 
söylendi esas numarasını veriyorum 2010YYB162 kararnı 2010/179 bu kararda belgelerin 
denetimlerinin yapılması güvenirliğinin denetlenmesi için belgelinin aslının bu mümkün 
olmadığı takdir de ise aslının uygunluğunun yetkili makam ve kişilerce örnek yada 
kopyalarının dosyaya konulması bu uygulama gerek ceza genel kurulunca gerek özel 
dairelerce bugüne kadar sürdürülmüş olup bu uygulamadan dönülmesi gerektiren bir durum 
yada yasal düzenleme kimin hazırladığı hangi maksatla isminin yazıldığını bilmediğimiz bir 
bilgisayar çıktısı uyarlama bir olması neticesinde tek başına delil olmayacağını sunuyorum.

Müvekkilim 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 312/2 hükmü nazara alındığında daha 
lehe olan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunun 64. maddesi yollamasıyla 147 ,31,33 40. maddeleri 
uyarınca icra vekilleri heyetini cebren iskat yani son verme sona erdirme veya vazife 
görmekten cebren ve nedenlerle bunları teşvik eylemek suçunu işlemek iddiasıyla 
yargılanmaktadır. Buradaki cezayı korumanın konusu hükümetin siyasi düzen ve işlemenin 
güven altına alınmasına ilişkin bir menfaattir. Bu suçun maddi konusu ise suçun oluşabilmesi 
için fiillerin doğrudan doğruya cebren ve şiddet kullanarak hükümete oluşturan düzeni 
ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen men etmeye yöneltmeye 
yöneliktir bu suçun maddi unsuru olarak cebir ve şiddet uygulamak suretiyle geliştirlen 
fiilleri hükümetin vazifesini görmekten men veya hükümeti iskat eden neticeyi 
gerçekleştirmeye de elverişli olması gerekmektedir. 

Buna göre herşeyden önce failin cebir ve şiddet hareketin neticeyi gerçekleştirecek 
bir icra hareketinde olması ve fiilde ortaya çıkan cürmi hedefe ulaşma biçiminin cebri de 
olmasıda gerekmektedir. Bu nedenle öngörülen sonuçları gerçekleştirmek amacı ile fiili 
birleşmeler oluşturma bu suç için icra hareketini oluşturmazlar nitekim 765 sayılı ceza 
kanunun 168-171 maddelerinde çünkü o kanun bizim için daha lehe görülmüş gerçi bunun 
karşılığı 5237 de de var ama bu maddelerde bu suça ait hazırlık hareketlerini ayırca suç 
saymış ve ayrı ayrı maddelerde cezalandırılmış bulunmaktadır. 

Iddianamede isnat olunan suç 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 147. maddesi daha lehe 
olduğu gerekçesine dayanılarak sevk maddesi olarak kullanılmışsa da 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunun 312. maddesinde yer alan teşebbüs kavramını geniş yorumlanması ve cebir 



  

unsurunun yanına şiddet unsurunun ki bu da bunun gerekçesi tehdit olarak şey kanun 
gerekçesine tehdit olarak yer almaktadır . Kanun koyucu tarafından eklenmesiyle 
hangisinin daha lehe olduğu tartışmalıdır. Bu hususa dikkat çekerek her iki ceza kanuna 
benzerlik arz eden hükümlerden lehe olan hükmün tartışması gerektiğinin takdirini sayın 
yüce mahkemeye bırakıyorum. 

Fakat esas önemli olan husus iddianamede suç tarihi ve suça ilişkin iddia olunan 
eylem ve fiilleri ifade eden somut olguların isnat edilen suçun neticesi ile kurulması gerekli 
illiyet bağları her bir sanık yönünden ayrı ayrı açıkça belirtilmemesi nedeni ile veya 
irtibatlanmasının sağlıklı görüntü arzetmediği nedeniyle iştirak hükümlerinin içeren 765 
sayılı Türk Ceza Kanunun 64. maddesine yollama yapılmış olması ceza hukuku açısından 
bence isabetsiz olmuştur.

 İddianamede sanıklara yüklenen suçun niteliği ve işleniş itibariyle amaç suçu 
birlikte işlemeye yönelmiş icra hareketlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Sanıkların bizzat işledikleri iddia edilen araç eylemlere hep birlikte  amaç 
suçu gerçekleştirmeye çalıştıkları iddia edilmektedir. Iddianamede tüm sanıklara aynı suçun 
isnat edildiği gözetildiğini de buna göre gerçekleştirildiği  iddia olunan ittifakın amacına 
uygun aynı zamanda sanıkların görev ve konumları ile uyumlu bir  iş bölümü suçun niteliği 
ve işleniş bakımından bir gerekliliktir. Bu nedenle amaç suç bakımından iddia olunan suçun 
işlenişine 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 65. ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 39. 
maddelerinde düzenlenen iştirak hükümlerinin uygulanması bence mümkün değildir. 

Bu kapsamda 765 sayılı Türk Ceza Kanunun gizli ittifak düzenleyen 171 maddesinin 
son fıkrasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun da 316. maddesinin 2. fıkrasında cürumun 
icrasında ve kanuni takibata başlamazdan evvel bu ittifakanın çekilenler ceza görmezler 
denilmek suretliyle etkin pişmanlık halide düzenlenmiştir. Bu lehe olan hükmün suç tarihi de 
açıkça belirlenip her bir sanık yönünden ilişkilendirdikleri delil ve somut olgulara göre 
değerlendirilmesi uygulanması gerekmektedir. 

Genel kurmay tarihçesine göre 7 nisan 97 tarihinde bir saatte bir toplantı yapılmış 
olsa da 7 nisan tarihli irtica konusunda alıncak tedbirler konulu toplantı belgesi yönünden 
müvekkilimin 7 nisan tarihinden sonra iddianamenin hiç bir yerinde bçg ile ilgili işlem ve 
uygulamalarda yer aldığına dair başkaca da bir belge bulunmadığına göre Şevket Turan ın 
bu yönden de ittifaktan evvelde çekilmiş sayılması da gözetilmelidir. 

Biran için toplantıya katıldığımızı varsaysak bile BÇG ile hiç bir brifing vermemiştir 
ki ben katıldığımız kabul etmiyorum yani bunu katıldığımızın bir ikrarı olarak kabul 
edilmesin varsayıyoruz şu anda. Bçg ile ilgili hiç bir brifing vermemiştir. Hiç bir seminere 
katılmamıştır. Bçg ile ilgili hiç bir takdir belgesi almamıştır. Bçg görevlendirme emri 
verilmemiştir. Tebliğ edilmemiştir. Vural Aral da bunu amiri olarak teyid etti. Bçg ile ilgil hiç 
bir toplantıya katılmamıştır. Bçg ile ilgili telefon rehberi ve herhangi bir listede adı yer 
almamaktadır. Evinde yapılan aramada aleyhine bir delil çıkmamıştır. Yine bçg ile ilgili yazı 
emir yada herhangi bir belge hazırlamamıştır. Herhangi bir personeli bu konuda emir 
vermemiştir. Bu dava konusu ile ilgili herhangi bir belge kendisine tebliğ edilmediği gibi 
kendisi de mahiyetinde ki veya diğer bir personele tebligatta yapmamıştır. Hiç bir belge ıslak 
imzası olmadığı gibi fotokopilerde de imzası çıkmamıştır. Günlük durum raporu tanzim 
etmediği gibi bu konuda herhangi bir personele görev yada emir vermemiştir. Hiç bir takdim 
yapmamış ve beyanı da olmamıştır. Netice itibari itibari ile 7 nisan tarihli toplantıya da 
katılmamıştır. 

Ben aslında müvekkilime bu açıklamaları yapmanız gerekmiyor katılmadığınız bir 
toplantıdaki konuşmaları açıklamak için kendinizi zorluyorsunuz dedim. Tabi bu burdada bir 
sürü sorular yöneltildi kendisine bilmediği bir konuda sorular yöneltilince cevap vermesi de 
mümkün değildi bir konuya da söylemek istiyorum. Burda hep belgeler sahte düzmece 
uyarlama diye sorular yöneltiliyor bu dava dosyası kapsamında bir çok belgenin askeri 



  

usullere uygun olduğu görüldü. Bunun içinde sayın mahkemeye biz My 75/1a yönergesini 
takdim ettik sunduk. Bir çok belge buna uyarken bir çok bu yönerge hükümlerine uygun iken 
tabir yerinde ucube gibi bir 7 nisan tarihli bir belge karşımıza çıkarıldığında bunun bütün 
aykırılıklarını anlatmak heralde çok doğru bir şey çok doğru olacak bunu zaten bu düzen 
dışında yapılmış bir belgedir yani gizli çalışmalar yapılıyordu onlar aslında zaten yapılmış 
bir belgedir açıklamalar inandırıcılıktan uzaktır yani bi asker zaten elindeki imkanlar varken 
donanımı varken eğitimini almışken elinde bir çok yönerge varken ben bunu yaşayarak 
söylüyorum size bir sistematik var ken bunu neden kullanmasın zaten iddiada o yönde değil 
mi elinde ki silahı kullanarak elindeki gücü kullanarak elindeki erki kullanarak bu işi yaptı 
denmiyor mu niye başka ucube böyle anlaşılmaz bir takım belgeler üretsin ki o yüzden burda 
7 nisan tarihli belgenin yanlışlığını anlatmaya çalışıyoruz yoksa biz burda inkar vesaire böyle 
gerçeğe aykırı bir takım beyanlarda bulunmuyoruz. Bu belge dışarda üretilmiş bir şekilde de 
genelkurmaya sokulmuş bunun üzerinde biz çabalayıp duruyoruz. Ama bir noktaya 
geldiğimize inanıyorum bir çok ortaya çıktı. Müvekkilimin bütün bu lehe olan kanuni maddi 
hakikatler karşısında beraatine bağlamayacaksa bihakkın serbest bırakılmasına gerek 
görülürse adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına saygılarımla arz ve talep ediyorum."

91.A. Sanık ŞÜKRÜ SARIIŞIK 21.02.2013 tarihinde cumhuriyet savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 274); 

"7 Nisan 1997 tarihinde Çevik BİR Başkanlığında Genelkurmayda yapılan 
toplantıya katılmadığını, kendisine atfedilen konuşmaları yapmadığını, Batı Çalışma Grubu 
içerisinde yer almadığını, Kara Kuvvetleri karargâhında Batı Çalışma Grubu ile ilgili 
çalışmalar ve faaliyetlere o dönemde Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu AKTULGA ve 
İstihbarat Başkanı olan Cevat Temel ÖZKAYNAK’ın muhatap olduğunu, Batı Çalışma 
Grubu ile ilgili emirlerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına geldiğini, fakat BÇG faaliyetlerinin 
İstihbarat Başkanlığınca yürütüldüğünü, BÇG ile ilgili belgelerin öncelikle Kara 
Kuvvetlerine geldiğinde Kurmay Başkanına geldiğini, Kuvvet Komutanının talimatına göre 
BÇG’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında kurulduğu için belgelerin 
oraya gönderildiğini, kendisinin o dönemde Harekât Başkanı olduğunu, bu sebeple belgelerin 
kendisine gelmediğini, BÇG belgeleri ile ilgisinin olmadığını, BÇG faaliyeti kapsamında bir 
çalışmasının da olmadığını,  

Ergenekon soruşturması kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel 
Merkezinden elde edilen 5 nolu CD de yer alan iki sayfadan oluşan belgede özetle; Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının 24 Mart 1997 tarihli GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL kaşeli, İKK 
raporları konulu Kurmay Başkanı Doğu AKTULGA imzalı, koordine olarak Hrk.Bşk.Şükrü 
SARIIŞIK olarak şüpheli Şükrü SARIIŞIK’ın da parafının bulunduğu belgede birer aylık 
dönemlerde Ordu ve EMASYA Bölge Komutanlıklarından;  x) Görsel ve yazılı basın, y) 
Okul ve yurtlar,  z) Vakıf ve Dernekler, aa) Siyasi kuruluşlar,bb) Kamu kurum ve 
kuruluşları, cc) Yasa dışı kuruluşlar hakkında rapor istenilmesi ile ilgili olarak ifadesinde; 
belgenin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlandığı, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı tarafından imzalandığını, kendisinin de harekât 
başkanı olması sebebiyle paraf ettiğini, hazırlayan ve icra eden makam olmadığını, belgede 
belirtilen çalışma sonucu elde edilen tüm bilgi ve belgelerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
İstihbarat Başkanlığına geldiğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.    

91.B. Sanık ŞÜKRÜ SARIŞIK Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 31.10.2013 tarihli 27. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;



  

"28 şubat soruşturması ile ilgili ilk ifade alma ve tutuklama tarihi 15 nisan 2012 dir. 
Bu soruşturma ile ilgili olarak sayın Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili nin elinde 1309 
sayfalık iddianamenin içinde yer alan delil niteliğinde her türlü belge ve döküman olduğu 
halde söz konusu bu belgelerle benim hiç bir illiyet bağımın olmadığını gördüğü için şahsımı 
ifadeye çağırmamış ancak bu tarihten 10 ay 9 gün sonra 21 Şubat 2013 tarihinde çağırarak 7 
Nisan 1997 tarihinde genelkurmay da yapıldığı iddia edilen bir toplantıya katıldığımı ve bir 
konuşma yaptığımı ifade ederek soruşturmaya dahil etmiştir. Sayın savcının elinde tüm 
belge ve dökümanlara rağmen beni soruşturmaya dahil etmemesi benim batı çalışma grubu 
faaliyetleri ile ve bu belgelerle hiç ilgimin olmadığının en büyük kanıtıdır. 

Nitekim nitekim ifademin alınması sırasında avukatım sayın Osman Topçu ve 
119997 sicil nolu savcılık zabıt katibi bayanın huzurunda aslında sizi bu soruşturma 
kapsamında dahil etmeyi düşünmüyorduk bizim listemizde yoktunuz sizi buraya 
getirmeyecektik ancak son olarak elimizde bulunan toplantı tutanağında sizin isminizi gördük 
orada yaptığınız iddia edilen bir konuşma nedeni ile sizi soruşturmaya dahil ettik. Gerçi 
konuşmanızın içeriğinde de önemli bir husus yok şeklinde sözlerle de bu durum teyid 
etmiştir.  Ortada bizleri suçlayan 1309 iki cilt halinde bir iddianame var bu iddianamenin 56. 
sayfasının 3. Bölümünde 3.1 ile başlayıp 1289 . sayfada sonuç ve değerlendirme bölümüne 
kadar olan kısmında biraz sonra açıklayacağım 51. Ana başlık altında yer alan binlerce yazı 
döküman ve belge var. Şimdi sırasıyla özet olarak bunlarla ilgili açıklamalarda bulunuyorum.

 4 Nisan 1997 tarihli Batı çalışma grubu oluşturulması konulu belge 10 Nisan 1997 
tarihli 2 sayfadan oluşan Batı çalışma grubu sayın Çevik Bir imzalı belge 10 nisan 1997 
Tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belgenin Ek a sında bulunan Batı Çalışma grubunun 
fiziki çalışma alanının gösteren kroki, 29 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu rapor sistemi 
konulu belge ve buna ait tüm yazışmalar 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi 
ihtiyaçları konulu belge iddia edilen 6 Mayıs 1997 tarihli Batı çalışma grubu harekat 
konseptli konulu belge ve buna ait tüm yazışmalar ile iddia edilen 27 Mayıs 1997 Tarihli Batı 
eylem planı konulu yazı ve yazının ek a sında bulunan batı çalışma grubu eylem planı başlıklı 
belge ve buna ait yapılan tüm yazışmalar yukarıda başlıklar halinde özet olarak ifade 
ettiğimiz söz konusu belgelerin hiç biri ilgim ve  hiç biri ile ilgim ve her hangi faaliyetim söz 
konusu değildir.

 Iddia edilen batı çalışma grubu kriz masası konulu belge belgeyi hiç bir ilgim yok. 
Iddia edilen batı çalışma grubu üst kurulu toplantısı cereyan tarzı başlıklı belge ile hiç bir 
ilgim yok.Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinden çıkartılan genelkurmay 
karargahında yapılan toplantılarla ilgili ayrıntılı listeler toplantıların hiç birine katılmadım. 
Ismim yok. İddia edilen batı eylem planın icra makamı olarak gösterilen birimler ve o 
dönemde bu birimlerin başında olan şüpheliler başlıklı belge ek 2 de sunulmuştur. Belgede 
ismim bulunmamaktadır. 

İddia edilen batı çalışma grubu özel takdimine katılan General amiral listesi ek 3 de 
sunulmuş olup görüleceği üzere bu toplantıya da katılmadım. liste de adım yok. Iddianame de 
yer alan binlerce yazı rapor ve döküman ve  belgeler hiç birinde ismim imzam ve parafım 
yok. Genelkurmay karargahı ile birliklerde icra edilen brifinglerle ilgili çalışma ve takdimler 
hiç birine katılmadım. Hiç birinde de ilgim yok. Müşteki mağdur ve tanık ifadeleri bunlarla 
ilgili benimle hiç bir şikayet yok. Yine silahlı Kuvvetlere mensup müşteki ifadeleri bu 
kişilerce de hakkımda bir şikayet yok. Şüphelilerin alınan ifadelerinin hiç birinde de ismim 
geçmiyor. Devam ediyorum. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen belgeler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi darbelere araştırma komisyonundan gönderilen belgeler milli İstihbarat 
Teşkilatı tarafından gönderilen belgeler YÖK tarafından gönderilen belgeler Gölcük 
donanma komutanlığında ele geçen belgeler. Soruşturma kapsamında genel Kurmay 
Başkanlığından gönderilen belgeler söz konusu bu belgelerin hiç birinde ismim geçmiyor. 



  

Şahsımla da hiç bir ilgisi yok. çeşitli soruşturma ve aramalar sonucu ele geçirilen belgeler 
bana ait hiç bir kayıt ve belge yok. Iddianamede belirtilen cd ve dvdler ile ilgili belgeler ve 
bilirkişi raporları bunlarla da bana ait hiç bir kayıt ve belge yok. Kara Kuvvetler Komutanlığı 
yazışmalarına ait imha tutanakları harekat başkanlığına ait hiç bir evrak yok. Tamamı da 
İstihbarat Başkanlığına ait. 

Özet olarak açıkladığım tüm bu belge ve dökümanlardan sadece ve sadece iki belge 
dışında hiç birinde ne ismim ne imzam ne parafım ne de hakkımda bir iddia 
bulunmamaktadır. Bu belge ve dökümanlarının hiç birinin 1997 yılında görevim olan Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı görevleri ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı gibi 
ne şahsımla ne de emrimde çalışan hiç bir personelim ile hiç bir illiyet bağım 
bulunmamaktadır. 

Ben anılan tarihte tümgenaral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Karargahında Harekat 
Başkanlığı görevini yürütüyorum. Kara Kuvvetleri  Harekat Başkanlığı kuruluşu Ek 4 
sunulduğu üzere başlığında 3 General ve bir Albay rütbesinde subayların bulunduğu 4 daire 
başkanlığından müteşekkildir. Kısaca bilinmesi için çok özet olarak alınan dairelerden plan 
harekat dairesi nato ve milli planlarla ilgili her türlü faaliyet kadro kuruluş teşkilatlanma, 
harp oyunu seminer plan çalışması yurt dışı ve yurt içi fiili tatbikatlar vs. Eğitim okulları 
dairesi Kara kuvvetleri komutanlığının tüm atış eğitim spor faaliyetleri ve Askeri lise ve 
Astsubay hazırlama okullarının eğitim ve öğretimi iç güvenlik Harekat dairesi doğu ve 
güney doğu  Anadolu bölgesinde uygulanan iç güvenlik harekatının icrasını takip ve kontrolü 
komuta kontrol  dairesi de kara kuvvetleri komuta kontrol faaliyetleri komuta yerlerinin 
çalışması ve bu şekildeki konularla ilgilenmektedir.

 Özet olarak yaptığım açıklamadan da anlaşılacağı üzere harekat başkanlığının 
teşkilat yapısı ve görevlerinin hiç birisi batı çalışma grubu faaliyetleri ile ilgili olmadığı gibi 
uzaktan yakından benzerliği de bulunmamaktadır. Esasen kendi görevlerini yerine getirmek 
için tatil günleri dahil mesai mefumu tanımadan çok yoğun birçalışma içinde bulunmaktadır.

 Yukarıda belirttiğim harekat başkanının görev ve yetki ve sorumlulukları dikkate 
alınarak iddia olunan batı çalışma grubu faaliyetleri ile ilgili görev ve sorumluluklar biraz 
sonra ayrıntıları ile açıklayacağım şekilde Kara Kuvvetleri karargahında ilgi sahası ve 
verilen emirler doğrultusunda Kara kuvvetleri İstihbarat Başkanlığına verilmiş olup bütün 
çalışmalar istihbarat başkanlığı tarafında yürütülmektedir. Savcılığın iddianamesinde de 
batı çalışma grubu faaliyetleri kara kuvvetlerinde istihbarat başkanlığınca yürütüldüğünü 
belirtilen hususlar aşağıda açıklanmıştır. Bir Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgenaral 
Hikmet Köksal iddianamenin 1110 sayfasında yer alan Cumhuriyet Savcılığında verdiği 
ifadesinde 10 nisan 1997 tarihli Batı çalışma grubu kurulmasına dair belge için kara 
kuvvetlerine gelmiş olsa dahi İstihbarat başkanlığına gelmiş olabileceğini kara kuvvetleri As 
birliklerden gelmiş olan belgeleri İstihbarat başkanlığına göndermiş olabileceğini 29 Nisan 
1997 tarihli batı çalışma grubu rapor sistemini konulu belge için belgeyi hatırlamadığı mı 
belgelerin gelmiş olsa dahi Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının bu konuda çalışma 
yaptığını kendisine bilgi vermiş olabileceklerini hatırlamadığını belge içeriği ileilgili 
bilgisinin olmadığını 6 Mayıs  1997 tarihli batı çalışma grubu harekat konseptli konulu belge 
için belgeyi hatırlamadığı belgenin gelmiş olsa dahi Kara Kuvvetleri Komutanlığı  İstihbarat 
Başkanlığının bu konuda çalışma yaptığını kendisine bilgi vermiş olabileceklerini 
hatırlamadığını belge içeriği ile ile bilgisinin olmadığını 27 mayıs 1997 tarihli batı çalışma 
grubu batı eylem planı konulu belge için belgenin Kara Kuvvetleri Komutanlığına dağıtım ve 
gereği için gönderilmiş olabileceğini icra makamı olarak belirtilmiş olabileceğini belgenin 
kara kuvvetleri istihbarat başkanlığına gittiğini, istihbarat başkanlığının konuyu özetleyip 
kendisine sunduğunu ve bu konuda emir verip gereğini yapıldığını aradan uzun zaman geçtiği 
için batı çalışma grubu ile ilgili faaliyetleri şu an hatırlamadığını kara Kuvvetleri istihbarat 
başkanlığında çalışanların batı çalışma grubu faaliyetlerini yürütmüş olabileceğini eylem 



  

planı kapsamında herhangi bir faaliyet ve çalışmada bulunmadığını belirtmiştir. 
Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgenaral Sayın Çevik bir İddianamenin 1081 

sayfasında yer alan Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadesinde 10 Nisan, 29 Nisan, 6 
Mayıs, 27 Mayıs tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığınca yayınlanan emirler doğrultusunda 
Kara Deniz Hava ve Jandarma Genel Komutanlıklarında küçük çaplı şube bazında batı 
çalışma grubu oluşturulduğunu bunların faaliyetlerini ve çalışmalarını Genelkurmayda 
bulunan merkeze gönderdiklerini analiz ve değerlendirmelerini Genelkurmaydaki Batı 
çalışma grubunda tarafından yapıldığını belirtmiştir.

 Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgenaral Sayın Çetin Doğan 
iddianamenin 1083 sayfasında yer alan Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde 
yayınlanmış oldukları batı çalışma grubu emirleri doğrultusunda kara kuvvet komutanlıkları 
ve orduların emir doğrultusunda teşkilatlarında ve emirler doğrulutsunda batı çalışma 
grubularında ilgi aktardıklarını,  bilgi aktardıklarını kuvvet komutanlıklarından gelen 
bilgilerden anlaşılacağı üzere bçg nin kuvvetlerde istihbarat başkanlıkları bünyesinde 
kurulduğunu belirtmiştir.

 Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Emekli Korgenaral Sayın Hakkı 
Kılınç ididanamenin 1128 .sayfasında yer alan Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde 
bçg nin Genelkurmay harekat başkanlığında Çetin Doğan başkanlığında ve kendisinin de 
katılmış olduğu toplantıların o zaman itibari ile kriz masası kurulu olduğunu bilmediğini 
belgeleri incelediğinde  bunun adının kriz masası kurulu olduğunu öğrendiğini kendisinden 
başka toplantıları Hava Kuvvetlerini temsilen Çetin Dizdar Kara Kuvvetlerini Temsilen 
Cevat Temel Özkaynak Genel kurmay Başkanlığını Temsilen Fevzi Türkeri , Deniz 
kuvvetlerden de ismini hatırlamadığı bir temsilcinin katıldığını belirtmiştir. MGK temsilcisi 
sayın İbrahim Selman Yazıcı, İddianamenin 1131. sayfasında yer alan Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifadesinde Batı çalışma grubu kriz masası kurulunda daha önce istihbarat 
başkanlığında birlikte çalıştığı deniz kuvvetleri istihbarat daire başkanı Deniz Kurmay Albay 
Eser Şanın görev aldığını net bir şekilde hatırladığını belirtmiştir. 

1996 -1998 yılları arasında Başbakan Askeri Danışmanlığını yürüten Deniz 
Kurmay Albay Sayın Serdar Çelebi İddianamenin 1133 sayfasında yer alan Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifadesinde bçg plan şubedeki toplantılara katıldığını kuvvet 
komutanlıklarını istihbarat Dairesi başkanları İKK Daire başkanın katılımı ile gerçekleştirilen 
üst kurul toplantılarına Kenan Deniz ve  İdris Koralp ın isteği ile katıldığını kuvvetlerden 
İstihbarat başkanı ve daire başkanı olarak Cevat Temel Özkaynak ,Çetin Dizdar,  Eser Şahan, 
Genel Kurmay İKK Güvenlik Daire Başkanı Fevzi Türkeri ve Adli Müşavirlikten ise Hakim 
Albay Orhan Avcıoğlu' nun bu toplantılara katıldığını başka katılanları hatırlamadığını bu üst 
kurul toplantıların harekat başkanı Çetin Doğan başkanlığında yapıldığını belirtmiştir.

 Genelkurmay haraket başkanı iç güvenlik dairesi plan şube plan proje subayı olarak 
görev yapan jandarma kurmay binbaşı sayın Ruşen Bozkurt iddinamenin 1122 sayfasında 
yer alan Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadesinde BÇG nin direktifleri doğrultusunda 
kuvvet komutanlıklarının ve Jandarma Genel Komutanlığının İstihbarat başkanlıklarının bilgi 
desteği vererek bu çalışmalara katıldığını belirtmiştir. 

Söz konusu ifadelerden de anlaşılacağı üzere BÇG ye ilişkin görev ve sorumluluk 
Kara Kuvvetlerinde İstihbarat Başkanlığına verilmiş olup şahsımın ve başında bulunduğum 
Harekat Başkanlığının hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. 

 İddianamanin 91. sayfasında ve  Genelkurmay başkanlığınca yayımlanan 10 Nisan 
1997 tarihli batı çalışma grubu konulu emrin 9. Maddesinde daha evvel teşkil edilen kriz 
masası grubu çalışmalarına aşağıdaki esaslara uygun olarak devam edileceği çalışmalara 
Genelkurmay İKK Güvenlik Daire başkanı, Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Başkanı 
Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesi Başkanı, Genelkurmay Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanlığı Temsilcisi, Kuvvet Komutanlıkları  Jandarma Genel Komutanlığı 



  

İstihbarat Başkanları ve Temsilcilerinin katılacağı, kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığı Temsilcilerinin tespit edilen bütün istihbari bilgileri varsa komutanlık 
görüş ve değerlendirmeleri ile önerileri bildirceklerini belirtmektedir. 

Yine devamla iddianamenin 93 sayfasında yer verilen batı çalışma grubu kriz masası 
başlıklı belgede yer alan isimlerin incelenmesi sonucu ek 7 listede görüleceği üzere bu 
kurulda kara kuvvetleri istihbarat başkanı tüm general cevat temel özkaynak ve kara kuvvet 
komutanlığı ishitabarat başkanılığında görevli İsrafil aydın isimlerinin ve telefon 
numaralarının yer aldığı ve tüm toplantılara bu şahısların katıldığı ifade edilmiştir. Buraya 
kadar açıkladığım bu hususlar benim fikrim değildir. Bunlar iddianameden alınmış ve sizlere 
sunulmuştur. Kriz masası kurulunda yer aldığı iddia edilen personele ait liste iddianamenin 
94 ve 95 sayfalarında bulunmakta olup bir sureti sayın mahkemenize ek 7 de sunulmuştur. 
Yine aynı şekilde iddianamenin 105. sayfasında batı çalışma grubu üst kurulu toplantısı 
cereyan tarzı başlıklı belgede açıklandığı şekilde bu toplantılara da kuvvet komutanlıkları ve 
Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat başkanları veya  temsilcilerinin katılacağının 
belirlendiği ifade edilmiştir. Buna ait belgede ek 8 de makamlarınıza sunulmuştur.

 İddanamenin 138 ve 139 ve 145-156 kadar olan sayfalarında Genel Kurmay Genel 
Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinden çıkartılan belgelere istinaden 8 Mayıs 1997 ile 22 
Aralık 1997 tarihleri arasında Genel kurmay karargahında batı çalışma grubu faaliyetleri ile 
ilgili olarak toplantılara ilişkin belgelerde de görüleceği üzere 9 batı çalışma grubu 
toplantısı, 4 istihbarat ve istihabarata karşı koyma toplantı, 48 iç güvenlik değerlendirmesi 
toplantısı adı altında  toplam 61 adet toplantı düzenlenmiş olduğu ve toplantıların 
tamamına kara kuvvetleri  komutanlığını temsilen kara kuvvetleri istihbarat başkanı veya 
temsilcisinin katıldığı açık ve net olarak ifade edilmektedir.

 İddianame ve delil klasörlerinde birliklere ve karargahlara ait binlerce yazı ve rapor 
yer almaktadır. Batı çalışma grubu faaliyetlerine ait olan bu yazı ve raporların kara 
kuvvetlerinden gönderilen ve karargaha gelenlerin tamamı istihbarat çıkışlı olup 
tamamen istihbarat başkanlığıı tarafından işleme alınmış ve takip edilmiştir. Rapor ve 
yazışmalara ait belgeler ididanamenin 279 ile 300 ve 409 ile 435. sayfalarında yer almakta 
olup Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait yazı rapor ve belgelerin kara kuvvetlerinden 
gönderilen ve karargaha gelenlerin tamamı istihbarat çıkışlı olup istihabarat başkanı 
tarafından işeleme alınmış ve takip edilmiştir. İddianamede ve delil klasörleri içerisinde yer 
alan Kara kuvvetleri istihbarat başkanına ait yazışmalardan bu belgelerde de bu husus açık ve 
net olarak görülmektedir. 

İddianamenin dağıtımı ve eklerinin klasörlerini içeren dvdlerin avukatıma 
verilmesini müteakip iddianame ve delil klasörleri şahsım ve müdafim tarafından incelenmiş 
ilgi sahamıza girmemesi nedeni ile batı çalışma grubu faaliyetlerine ilişkin kara kuvvetleri 
harekat başkanlığına ait hiç bir yazı ve döküman veya belgeye rastlanmamıştır. 

Ancak iddiamanin 296 sayfasının üst kısmında 42 sırada yer alan 12 haziran 1997 
tarihli evrakın savcılık makamınca sehven harekat çıkışlı olarak yazılmış olduğu 
tarafımızdan tespit edilmiştir. Iddianamede yer verilen söz konusu evrakın delil 
klasörleinden çıktısı ek 11 de sayın mahkemenize sunulmuştur. Sunulan çıktıdan da yazının 
istihbarat başkanlığına ait olduğu açık olarak görülmektedir. İddianamenin 296. sayfasındaki 
bu maddi hatanın harekat yerine istihabarat olarak düzeltilmesini istiyorum.

 Ankara C.Başsavcılığının 24 Şubat 2012 tarihinde genel kurmay başkanlığından 
tarih ve sayısı belirtilen 5 evrakın yanısıra batı çalışma grubu ile ilgili tüm belgelerin 
gönderilmesi talep etmiştir. Genel kurmay adli müşavirliğinin cumhuriyet Başsavcılığına 
göndermiş olduğu yazı ekinde yer alan arşive kalkacak evrakları belirten ve ek 12 de sunulan 
14 sayfalık listede batı çalışma grubu faaliyetlere ilişikin kara kuvvetleri komutanlığı ile kara 
kuvvetlerine bağlı as birlik komutanlıklarına ait tüm yazışmalar istihbarat çıkışlı olup harekat 
başkanlığına ait tek bir evrak dahi yoktur. 



  

Delil klasörlerinden çıkartılan genelkurmay başkanlığı yazısı sayın mahkemenize 
sunulmuş olup kara kuvvetleri birlikleri ait istihbarat çıkışlı toplam 103 adet yazı sarı renkli 
kalemle işaretlenmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığım şekilde iddianamede de görüleceği üzere 
harekat başkanı olarak ne ben ne de başkanlığımdan hiç bir personel batı çalışma grubu 
içerisinde yer almamış iddianamede yer alan binlerce yazı ve belge içinde harekat 
başkanlığına ait tek bir husus bulunmamakta olup tüm yazışmalar ve batı çalışma grubuna 
ait tüm faaliyetler istihabarat başkanlığına aittir.

 Biraz önce yukarıda sunduğum iddianamede de yer alan tüm belgelerin hiç ile 
ilgimin ve illiyet bağımın olmadığını özetle batı çalışma grubu ile ilgili çalışmaların ne 
öncesinde ne içinde ne de sonrasında hiç bir yerinde yer almadığımı bunun da en önemli 
kanıtının davanın iddianamesi olduğunu sayın Mahkemenizin takdirlerinize sunuyorum.

 İddianamede benim ile ilgili olduğu iddia edilen iki belgeye gelince birinci 
belge bu güne kadar ifade veren tüm sanıkların da sahte imzasız bilgisayar çıktısı 
olduğu belirtiği 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay karargahında yapıldığı iddia 
edilen irtica konusunda alınacak tedbirler konulu belge her şeyden önce genelkurmay 
karargahında yapıldığı idida olunan söz konusu toplantıya kesinlikle katılmadığımı herhangi 
bir konuşma yapmadığımı zaten katılmadığım bir toplantıda da bir konuşma yapmamın 
mümkün olmadığını  açık ve net olarak belirtilmiştir. 

Müşteki Tamer Tatar tarafından Ankara C.Başsavcılığına 16 Ocak 2013 tarihinde 
verilen belgeler arasında yer olmakta olup imzasız 6 sayfalık bir bilgisayar çıktısıdır. 
Belgenin asıl yoktur ve fotokopidir. Alınan belgenin  delil niteliği kazanabilmesi için Yargıtay 
Ceza Kurulunun istikrar kazanmış kararları ile buna uyumla özel daire kararlarında da 
vurgulandığı üzere bu çok ifade edildi ama bir defa daha açıklamayı uygun görüyorum. Ceza 
yargılamasında başvurulan kanıtlama araçlarından biri de belgelerdir. yargılama makamları 
suç isnadı nedeniyle oluşan uyuşamazlığı çözümlerken kendiliklerinden  getirdikleri yada 
iddia ve savunma doğrultusunda sunulan belgelerin güvenirliğini de denetlemek 
durumundadır. Güvenirliğini denetlenebilmesi için belgenin aslının bu mümkün olmadığı 
takdir de ise aslının uygunluğunun yetkili makam ve kişilerce onanmış örnek yada 
kopyalarının dosyaya konulması gerekir. Bu uygulama gerek ceza kurulunca gerek özel 
dairelerce bugüne kadar sürdürülmüş olup bu uygulamadan dönülmesini gerektiren bir 
durum ve yasal düzenlemede bulunmamaktadır. Söz konusu belge yukarıda açıklanan özelliği 
taşımadığı için delil niteliği taşımamaktadır. 

 Genelkurmay Karargahında 7 Nisan 1997 tarihinde irtica konusunda alınacak 
tedbirler konulu bir toplantı yapılmamıştır. 7 Nisan 1997 tarihinde saat 15 de yapılan 
toplantının adı general amiral toplantısı olup  Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı 
tarihçesinin 7 Nisan 1997 tarihli genelkurmay 2. Başkanının faaliyeti ile ilgili bölümde 
gözükmektedir. General amiral toplantısı genel kurmay karargahındaki genaral ve amirallari 
kapsamakta olup kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Genarallerinin bu 
toplantıya katılımları söz konusu değildir. 7 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia olunan irtica 
konusunda alınacak tedbirler adlı toplantının genelkurmay başkanlığı tarafından yayınlanmış 
bir emri bulunmamaktadır.

 Bu hususta ilgili olarak iddianamenin 1299 sayfasında savcılık makamınca aşağıda 
açıklanan değerlendirme yapılmıştır. 7 Nisan 1997 tarihli toplantı sadece genelkurmay 
karargahın da  yapılacak faaliyetlerle ilgili olmadığı gibi tüm aramalara rağmen resmi bir 
emir veya davetle gerçekleştirildiğine dair belgelere ulaşılamadığı öte yandan resmi bir 
toplantı olarak koordine edilmiş olması durumunda kara kuvvetleri,deniz kuvvetleri 
Jandarma genel komutanlığı harekat başkanları hava kuvvetleri komutanlığı, istihbarat 
başkanlığında görevli personelin katılmaması gerektiği gerçeği karşısında toplantının 
içeriği toplantıya ilişkin olarak öncesinde herhangi bir davetle ilgili yazışma yapılmaması 



  

göz önüne alındığında söz konusu toplantının resmi faaliyet dışı Genelkurmay 2. Başkanı 
tarafından genelkurmay karargahında ve karargaha bağlı birliklerde görevli General ve 
Amiraller ile kuvvet komutanlıklarında ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli bazı 
general ve Amiraller  tarafından yapıldığı belirlenmiştir. Bu değerlendirme kesinlikle 
doğru bir değerlendirme değildir. Çünkü iddia olunan toplantı tutanağında toplantıya hava 
kuvvetlerinden harekat başkanının katılacağı belirtilmektedir. Tutanağın başında belli o 
şekilde görünüyor. O tarihte Hava Kuvvetlerinden harekat başkanı harekat dışında bi yerde 
olabilir ancak Hava kuvvetlerinden harekat başkanının emrinde General rütbesinde üç tane 
daha daire başkanı bulunmaktadır. Bunlardan herhangi birisi bu toplantıya niçin 
katılmamıştır. Diğer kuvvetlerde harekat başkanının katıldığı iddia edilirken Hava 
kuvvetlerinden niçin İstihbarat başkanının katıldığı iddia edilmektedir. Bu durum askeri 
teammüllere aykırı olup büyük bir çelişki teşkil etmektedir.

 4 Nisan 1997 tarihinde Genel kurmay Genel Sekreterliğince çalışma grubu 
oluşturulması adlı emir ile 10 nisan 1997 tarihinde Genelkurmay harekat başkanlığınca 
batı çalışma grubu adlı bir emir hazırlanmış ve hiç bir tahdide ve diğer bir ifade ile 
gizlemeye saklamaya ihtiyaç duymadan dağıtım planında yer alan birliklere gönderilmiştir.

 Hal böyle iken 4 ile 10 Nisan 1997 tarihli iki emir arasında yapıldığı idida edilen 7 
nisan 1997 tarihli toplantıya ilgili toplantıyla ilgili bir emir yayınlamaktan niçin imtina 
edilsin niye kimden gizliyecekler de toplantıyla ilgili emiri yayınlamaktan kaçınsınlar ben 
Genelkurmay Karargahında 1983-89 yılları arasında haraket başkanlığı bünyesinde 6 yıl 
süresi ile plan subaylığı ve kara plan harekat şube müdürlüğü görevlerini yürüttüm.

 Genel kurmay gibi en üst düzeydeki bir karargahta bu kadar geniş bir katılımlı 
bir toplantı emir yayınlanmadan hiç bir zaman düzenlenmez ve düzenlenmemiştir de bu 
nedenle dir ki 7 nisan 1997 tarihinde yapılmayan bir toplantının emri de olmaz. 

Müşteki Tamer Tatarın anılan belgeyi 16 Ocak 2013 tarihinde Cumhuriyet 
Başsavcılığına teslimine müteakip Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Ocak 2013 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği ek 16 da sunulan yazıda 7 nisan 1997 tarihi itibari ile 
aşağıda belirtilen makamları temsil eden kişiler ile soyadları belirtilen kişilerin açık 
kimlikleri rütbe ve görevleri emekli olup olmadıkları , mevcut ise adreslerinin acele 
bildirilmesini talep etmiştir. Genel kurmay başkanlığı başsavcılığının talebi üzerine 
başsavcılığının sormuş olduğu makamları işgal eden yani o görevleri yürüten personelin 
kimlik bilgilerini ihtiva eden ek 16 da sunulan 40 kişilik bir liste ile hava kuvvetleri 
komutanlığından Albay Cengiz Koşal'ın kimlik bilgilerini 28 Şubat 2013 tarihinde 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gönderilen liste 7 nisan 1997 tarihinde yapıldığı 
iddia edilen toplantıya katılanlara ait bir liste olmayıp o tarihte o makamlarda o görevde 
olanların listesidir. Bu husus Genel kurmay başkanlığının 11 Ekim 2013 tarihinde göndermiş 
olduğu yazının 4. Maddesinde yer alan açıklama ile de teyit edilmektedir. Bu açıklamaya 
ilişkin belge yine ek 16 da sunulmuştur. 

Savcının 7 nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen toplantıya katılanların kimlik 
bilgilerini istememiş iken Genelkurmay Başkanlığından 28 Ocak 2013 tarihinde cevabi yazı 
ekinde  yer alan 40 kişilik liste ile Albay Cengiz Koşal hakkında Hava kuvvetlerinden gelen 
yazıyı Genelkurmay dan ne maksatla gönderildiğini dikkate almadan olayı farlı 
yorumlayarak bildirilen bu isimleri sanki toplantıya katılmış gibi kabul ederek iddianamenin 
88 ve 89 sayfasında Genelkurmay Başkanlığında İnönü salonunda 7 nisan 1997 tarihinde 
yapılan irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya katılanlar başlığı altında söz 
konusu 40 kişilik listeyi tanzim etmiştir. İddinamenin 88. ve 89. sayfalarında yer alan ve ek 17 
de sunulmuş olan bu liste gerçeği yansıtmamakta olup liste o tarihte yapıldığı  iddia edilen 
toplantıya katılanları belirtilen liste olmayıp savcılığın sorduğu o tarihteki söz konusu 
makamlarda görevli personelin listesidir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı bir gün sonra 18 Ocak 2013 tarihinde Genelkurmay 



  

Başkanlığına müşteki Tamer Tatardan temin ettiği irtica konusunda alıncak tedbirler konuyu 
imzasız bilgisayar çıktısı 6 sayfadan oluşan belgeyi göndererek 7 nisan 1997 tarihinde 
Genelkurmay başkanlığı İnönü salonunda yapıldığı  iddia olunan bu toplantı ile ilgili belge 
ve bilgilerin araştırılarak gönderilmesini ve gönderilen belgenin onaylı suretinin 
genelkurmay başkanlığında bulunup bulunmadığnın araştırılarak var ise onaylı bir suretinin 
gönderilmesini talep etmiştik. 

Genelkurmay başkanlığı 30 Ocak 2012 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığa 
gönderildiği yazıda söz konusu belgeyle ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde ilgi yazı 
ekinde bulunan yazının orjinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin 
olduğu tespit edilmiş ve yazı sureti ek a da gönderilmiştir cevabını vermiştir. Genelkurmay 
Başkanlığının Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş olduğu cevabi yazıda bilgi edinme 
kanunu kapsamında Genelkurmay Başkanlığına müracaata bulunan bir kısım sanık ve 
müdafilerin taleplerine cevap verilmek üzere genelkurmay genel sekreterliğinin 28 Mart 
2013 tarihinde Genelkurmay adli müşavirliğine göndermiş olduğu yazıda belgeyle ilgili 
olarak aşağıda belirtilen açıklamalarda bulunulmuştur. Ek 18 de sunulan söz konusu yazının 
ikinci maddesinde toplantı ile ilgili olduğu yönünde mahkeme tarafından sorulmasına 
müteakip yapılan araştırmada imzasız ve orjinal veya tıpkı çekim olup olmadığı 
anlaşılamayan daha önce de bir sureti ilgi ç ve d ile adli müşavirliğe gönderilen söz konusu 
yazının ek a gönderilmiş yazı ek a da gönderilmiştir. Aynı yazının üçüncü maddesinde ayrıca 
ek a da sunulan 1997 tarihli söz konusu belgenin başlıksız ve imzasız olması dolayısıyla 
hangi birim tarafından yayınlandığı belirlenememiştir. Belge üzerinde de herhangi bir arşiv 
şerhi bulunmamaktadır ifadeleri yer almaktadır.

 Hakkımda tek delil olarak belirtilen 7 Nisan 1997  tarihli söz konusu belgeyle ilgili 
ayrıntılı açıklamadan sonra iddia edilen toplantı tutanağı genelkurmay Başkanlığının 1965 
basımlı MY75/1a yönergesi ek m ye göre tanzim edilmemiştir. Genelkurmay başkanlığının 
göndermiş olduğu resmi yazıya göre anılan belge başlıksız ve imzasızdır. Hangi birim 
tarafından yayınlandığı belli değildir. Belge üzerinde herhangi bir arşiv şerhi 
bulunmamaktadır. Genelkurmay başkanılığı kayıtlarında yapılan incelemelrde savcılık 
makamınca gönderilen yazının orjinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan bir 
suretinin Genelkurmay Genel Sekreterliğine mevcut olduğu bu yazı sureti haricinde toplantı 
ile ilgili herhangi bir kayıt yada belgeye rastlanmadığı bildirilmiştir. Belge kendi içerisinde 
tutarsız ve çelişkilidir. Toplantı tutanağında yer alan konuşmaların kimisinde sadece makam 
kimisinde hem makam hem kısaltılmış rütbe hemde kısaltılmış ad ve kısaltılmamış soyadı 
kimisinde kısaltılmış rütbe ve soyadı kimisinde de kısaltılmamış adla ve soyadları 
büyükharfle altı çizili olarak gelişi güzel bir uslüple yazılmıştır. 

Tutanakta konuşma metinlerinin abartılı havasiiz sloganlar ve adeta bir form 
ortamında atılmış beyanlar şeklinde olduğu yönüyle askeri hiyerarşi ile askeri örf ve adetlere 
uymayan sıradışı bir görüntü sergilediği görülmektedir. Belgede ismi geçenlerin hiç birisinin 
imzasıda bulunmaktadır. Daha önce de ifade edildiği üzere söz konusu belgenin genel 
kurmay tarafından savcılık makamına daha önce gönderilen belgeler arasında yer almaması 
orjinal nüshası ve arşiv kayıtlarının olmaması askeri yazım kurallarına uygun tanzim 
edilmemesi ve askeri yazım hataların bulunması nedeni ile de belgenin askeri sistem 
içerisinde üretilmeden birileri tarafından Genelkurmay karargahı dışında gerçeğe aykırı bir 
şekilde sonradan hazırlanarak üretildiği anlaşılmaktadır. Özetle batı çalışma grubu 28 şubat 
iddianamesinde sadece ve sadece bir tek bu evrak nedeni ile soruşturmaya dahil edilerek 
tutuklandığım söz konusu belgenin bu hali ile Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ilgili kararları 
gereği delil olamayacağı gerçeğini yüce mahkemenizin takdirine bırakıyorum. 

7 nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen toplantı ile ilgili konuşmamın başında 
arz ettiğim açıklamada böyle bir toplantıya katılmadığımı söz konusu konuşmayı 
yapmadığımı açıklamıştım. Benim gibi diğer sanıklarda böyle bir toplantıya katılmadıklarını 



  

konuşma yapmadıklarını savunmalarında belirtmişlerdir. Yapmadığım bir konuşma ile ilgili 
iddia edilen toplantı tutanağında bana atf edilen sözlerin içeriğine girerek kendimiz 
savunmayı kişiliğime ve karakterime uygun bulmadığımdan bu konuya değinmeyeceğim 
ancak Cumhuriyet Savcısı Sayın Mustafa Bilgilinin ifademi alma esnasında benim yaptığım 
iddia edilen 6 cümlelik sözler hakkında gerçi yaptığınız konuşmanız içeriğinde de önemli bir 
husus yok dediğini tekraren belirterek iddia edilen sözlerle ilgili açıklama ve hukuki 
değerlendirmeyi avukatım sayın Ali Fahir Kayacan a bırakıyorum.

 Hiçbir şekilde sorumluluğum ve illiyet bağımın olmadığı ve kara kuvvetleri kurmay 
başkanı rahmetli Orgenaral Doğu Aktulga tarafından imzalanarak as birlik 
komutanlıklarına 24 Mart 1997 tarihinde yayınlanan kara kuvvetleri istihbarat 
başkanlığına ait İKK raporları konulu ek 19 da makamlarınıza sunulan ikinci belgeye 
gelince belgede görüldüğü gibi söz konusu belge genelkurmay başkanlığının 10 nisan 1997 
tarihli batı çalışma grubu konulu emrinden önce yürürlükte olan bir silahlı Kuvvetler 
istihbarata karşı koyma koruyucu ve güvenlikli iş birliği yönergesi , Türk Silahlı Kuvvetler 
rapor sistemi yönergesi , kara kuvvetleri rapor sistemi yönergesi Genel kurmay başkanlığının 
14 mart 1996 tarihli emasya direktifi esaslarına uygun olarak 24 Mart 1997 tarihinde 
yayınlanmıştır. Belge Kara Kuvvetleri istihbarat başkanı tüm general Cevat Temel Özkaynak 
tarafından hazırlanmış  Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı rahmetli rahmetli Doğu Aktulga 
tarafından imzalanmıştır.  

Belgenin birinci maddesinde görünen luzum üzerine ilgi a, b ki bunlar Genel kurmay 
ve kara kuvvetler rapor sistemi yönergeleridir. Rapor sistemi yönergelerindeki istihbarata 
karşı koyma raporları ordu emasya bölge tali bölge komutanlıklarınca Nisan 1997 tarihinden 
itibaren verilmeye başlanacaktır. Hangi raporların hangi komutanlıklarca verileceği müteakip 
maddelerdedir. Ana as komutanlıklarınca gönderilen yıkıcı faaliyetler devre raporları ilgi c 
esas  larına  göre gönderilmeye devam edecektir ifadesi yer almaktadır. Derginin müteakip 
maddelerine bakıldığında batı çalışma grubu faaliyetleri dışında raporların gönderilmesine 
yönelik ayrıntıların yer aldığı görülmektedir. 

Söz konusu raporların emasya bölge ve tali bölge komutanlıklarından da istenmesi 
nedeni ile bilgim olması maksatı ile koordine parafımın alındığı ancak emir de yer alan 
hususların harekat başkanlığının daha önce arz ettiğim görev yetki ve sorumluluk sahasına 
girmediğini emrin sonradan sadece bilgi olarak harekat başkanlığına dağıtımının yapıldığı 
bununda dağıtım hanesinde  Kara kuvvetleri hareket başkanlığı yazısının ana metnin yazıldığı 
harf karakterlerinden daha sonra küçük bir harf karakteri ile sonradan yazıldığının görüldüğü 
yani ilgimiz olmadığı için harekat başkanlığına dağıtım yapılmasına biraz lüzum görülmemiş 
sonradan yazılmış, mevcut yönerge ve direktiflere göre yasal zeminde yıllarca sürdürülen 
istihbarat raporlarının gönderilmesine ilişkin kara kuvvetleri istihbarat başkanlığınca 
hazırlanan söz konusu belge ile hiç bir illiyet bağım olmadığı harekat başkanlığına sadece 
bilgi olarak geldiği ve dosyalandığı harekat başkanlığı olarak herhangi bir sorunumuzun 
olmadığı istihbarat başkanlığınca hazırlanan kara kuvvetleri kurmay başkanlığı tarafından 
imzalanan ve istihbarat başkanlığınca işleme tabi tutulan söz konusu belgenin benimle ilgili 
olarak iddianamede yer almasına herhangi bir anlam veremediğimi belirtiyor ve kara 
kuvetlerinin rutin bir çalışması olan söz konusu belgesinin herhangi bir suç içermediğini 
belgenin benim için hiçbir şey ifade etmediğini hususunu yüce mahkemenizin takdirine 
bıraktığımı arz ediyorum. 

Atılı suçla ilgili suçlamaları kesinlikle red ediyor ve kabul etmiyorum. Çünkü 
iddianamede ve delil klasörlerinde yer alan lehime ait 93 sayfadan müteşekkil belgeler 
iddianamede yer alan suçlamaların hiç birinde ben yokum. Söz konusu sürecin ne öncesinde 
ne içinde ne de devamında yer almıyorum. Hiç birinde ismim geçmiyor. Hiç bir belgede 
imzam parafım yok  kimse hakkımda şikayette bulunmuyor. Başta dönemin Kara kuvvetleri 
Komutanı emekli Orgenaral sayın Hikmet Köksal olmak üzere bir kısım sanık ifadelerinde de 



  

lehime birçok delil mevcut. Söz konusu davanın iddianamesi benim lehime en büyük kanıttır. 
Suçsuz olmam nedeniylede yargılama sonunda beraatime karar verilmesini yüce heyetinizden 
saygıyla arz ve talep ediyorum. "

"7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılmadığını ve Batı Çalışma Grubundan da 
kendisine herhangi bir evrakın gelmediği yönünde bir beyanda bulundu. Bu beyanın doğru 
olduğuna inanalım. Şimdi 1997 tarihinde kamuoyuna basına ve Bülent Orakoğlu ve Hanifi 
Avcıya sızdırılan belgeler var. Deniz kuvvetleri komutanlığına gönderilen Batı Çalışma 
Grubu ‘nun illegal yazışmaları ve bu illegal yazışmalarda dönemin askeri mahkemesi hüküm 
altına alıyor böyle bir evrakın sızdırıldığını bu evrakların  Batı Çalışma Grubundan buraya 
geldiğini gerek bu dosyada sanık olan firari sanık Eser Şahan ve gerekse askeri savcılık ve 
askeri mahkeme bunların hepsini  doğrulamaktadır. Batı Çalışma Grubundan bu 
komutanlığına illegal yazışmaların yapıldığını ve o illegal yazışmaların muhtevasının da 
hükümeti devirmeye yönelik olduğu çok açıktır. Şimdi Batı Çalışma Grubunun Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına bu şekilde yazı yazıpta size yazmaması Genel Kurmay içerisinde 
darbe karşıtı ve yanlısı görevlilerin olduğumu aklımıza gelmeli midir?" Cevap vermiyorum. 

" BÇG nin kuruluşu ile ilgili gerekçelerde irticanın birinci öncelikli tehdit olarak 
değerlendirilmesini hükümetin algılayamaması nedeni ile durumdan vazife çıkartıldığı 
belirtiliyor. Şimdi sanık Oğuz Kaleli’den çıkan bir evrakta suikasta kurban giden askeri 
şahıslardan bahsedilmekte ve Bahtiyar Aydın, Temel Cingöz, Eşref Bitlis, İsmail Selen, 
Hulusi Sayın, Adnan Ersöz ve Kemal  Kayacan’ın öldürüldüğü belirtiliyor. Acaba irtica 
karşısında gösterilen durumdan vazife çıkartılma fiili eylemi bu tür suikastların 
araştırılmasında da gösterilmişmidir? Cevap vermiyorum. 

91.C. SANIK ŞÜKRÜ SARIIŞIK MÜDAFİİ AV. ALİ FAHİR KAYACAN'IN 
SAVUNMASI

  Hukuk hakkın suiistimalini asla kabul etmez. Haklar kötüye kullanılamaz. 
Sarımsak dosyasını şu salonda en iyi bilen ben denizim. Çünkü o dosyanın askeri Yargıtay da 
temyiz incelemesi sırasında tebliğnameyi yazan kişiyim. Hiçbir şekilde askeri mahkemenin 
böyle bir tespiti yoktur. Askeri mahkeme  beraat vermiştir. O kişilerin bu evrakları aldığına 
dışarı çıkarttığına dair yeterli delil olmadığı gerekçesi ile beraat vermiştir.

Müvekkilim BÇG faaliyetleri ile ilgili uzaktan veya yakından herhangi bir ilişkisi 
olmadığını ortaya koydu.  Ön kabullerden uzak ön yargısız bir hukuk adamı olarak ceza 
hukuku bakımından müvekkilin durumunu değerlendirmeye çalışacağım. 

 Demokratik bir hukuk devletinde halk iradesi ile seçim ile iş başına gelmiş bir 
hükümetin veya anaya ile belirlenmiş anayasal nizamın zor ve şiddet yolu ile değiştirilmesi 
veya buna teşebbüs edilmesi gibi eylemlerin yargılama konusu olacağı konusunda hiçbir 
kuşku olamamalı. Bu hukuk  devleti olmasının da esasının bir gereğidir. Önce bu temel askeri 
müştereklerde hukukçu olarak tüm hukukçuların hemfikir olduğunu düşünüyorum. Diğer 
yanında yasa önünde herkes eşittir. Dokunulmaz veya yargılanamaz değildir. Dolayısı ile 
burada yargılanan kişilerin geçmişte işgal ettiği makamlar rütbelerin yasa önünde ve adalet 
mülkün temelidir yazısının altında yargı fonksiyonunu ifade eden yargıçlar bakımından hiçbir 
önemi yoktur ve olmamalıdır zaten. 

Bu dava şüphesiz ki önemli bir davadır. Henüz sorgu aşamasında olduğumuz bu 
önemli davanın yürütülmesi ve sonuçta  hüküm aşamasında sayın mahkemenizin adil hukuka 
ve hakkaniyete uygun bir karar vermesini içtenlikle bir Türk hukukçusu olarak öncelikle 
temenni ediyorum. Davanın bir ceza davası olması nedeni ile doğal olarak ceza hukukun 
evrensel ilkeleri ve maddi ceza ve yargılama hukukunun da norm ve kuralları esas olacaktır. 
Dolayısı ile ceza hukukunun evrensel ilkelerine bakıldığı zaman ana nokta ceza hukuku 
kesinlik ve gerçeklerin hakim olduğu bir hukuk  dalıdır. Ceza hukukunda mümkün olmalar, 



  

ihtimaller, ön kabuller, genellemeler, toptancı anlayışlar ve özellikle niyet okuyuculuğunun 
yeri yoktur ve olmamalıdır. Aksi taktirde özellikle niyet okuyuculuğunun yeri olan bir ceza 
hukuk paranoit bir ceza hukuku niteliğine bürünür ceza hukukunda bunun yanı sıra kötü niyet 
veya etik değerlerin yargılama veya sorgulaması yapılamamız. Kişiler hangi kötü niyete 
sahip olursa olsun. Tek başına ceza hukukuna bu konu edilemez. Ceza hukukunda yargılama 
konusu kişinin kişisel sorumluluğuna dayalı somut fiilleridir. Ve en önemli ilke ceza 
hukukunda cezaların şahsiliği ilkesidir. Her kes kendi fiilinden sorumludur. Bir başkasının 
dediği veya yaptığı asla bir diğerini bağlamaz. Ceza hukuku kolektif sorumluluk olan bir 
hukuk dalı değildir. Yargılanan sanık topluluğunun bir tüzel kişiliği yoktur. Herkesin fiili, 
sözü kendisini bağlar. Şükrü Sarıışık’ın bu dava ile ilgili hiçbir ilişkisi olmaması nedeni ile 
ceza hukuku bakımından olamayacağını değerlendirdiğimden diğer konulara ben hiç 
girmeyeceğim burada sadece iki konuya gireceğim. 

İddianamede deki suç tarihi şöyle ifade ediliyor. 54. hükümetin kurulduğu 8 
Temmuz 96 dan başlatıyor tarihi ve sonrası  tabiri baktığımızda ucu açık gibi görünüyor. Ucu 
açık fakat nereye kadar açık. Temadinin kesildiği tarihte net bir açıklama yok. 

 İddianamede sevk maddesi olarak 765. sayılı kanunun ilgili 147. maddesi isteniyor. 
Dolayısı ile referansım iddianame olacak iddianameye göre temadinin kesildiği tarih azami 
olarak 1 Haziran 2005 dir. Bunun aksini ceza yargılama hukuku bakamından kabul etmek 
mümkün değildir. Bu kesin iddianameye göre söyliyorum ben suçun başlangıç tarihi de 8 
temmuz 96 dır. Şimdi ceza  yargılama yasasının 225. maddesi var malum hükmün konusu 
iddianamede gösterilen fiiller.  Mahkeme iddianamede ne fiil göstermişse o fiil ile ilgili 
hüküm verebilir. 

Buradaki sınırlama 225. maddedeki sınırlama sadece fiilin niteliğine münhasır 
değildir. İddianamede o fiilin işlendiği olarak ifade edilen zaman dilimini de kapsar. Bu 
açıdan bakıldığında bu dava da bu yargılamada azami olarak gözetilecek tarihler 8 temmuz 
1996 ile 31 Mayıs 2005 tarihi arasında dır. 

8 Temmuz 1996 tarihinden önce bu dava da müşteki olarak dilekçe veren herhangi 
bir kişi varsa 8 Temmuz 96 tarihinden önce meydana gelen geldiğini iddia ettiği bir olayda 
asla katılan olamaz bu davada. İddianame suçun başlangıcını oraya getiriyor. 31 Mayıs 2005 
den sonrası da yine sonrası da yine katılan olamaz. 

İddianamede suç niteliği ile ilgili olarak şimdi sevk maddesi 147 gösteriliyor. Sayın 
savcımız 765. sayılı yasanın ilgili maddesindeki durumu anlatmış unsurları 5237 yeni yasayı 
anlatmış orda kesmiş. Yani ve ondan sonrada suç tarihi itibari ile de 147 yi istiyoruz diyor 
savcı bey. Şimdi bunu böyle diyor, fakat iddianamenin başka bir yerinde ise suçun cebir ve 
şiddet kullanılmak sureti ile işlendiğini söylüyor yine 1304. sayfada. Aynen 1304. sayfa 
anlatıyor, brifinglerden bahsediyor bu çalışmanın hükümetin istifa etmek zorunda kaldığını 
suçun tamamlandığını bu çalışmanın bir operasyon olarak ifade ediyor. Etmeleri karşısında 
sanık tarafından bi kısım en azından cebir ve şiddet unsurunun gerçekleştiği böylece suçun 
oluştuğu şimdi ceza hukuku açısından savcımız suçun unsurunu maddi unsur değildir aslında 
bu suçun maddi unsuru hükümetin devrilmesidir. Bu maddi unsurun gerçekleşme biçimidir. 
Cebir ve şiddet direkman bir unsur değildir. Yani suçun gerçekleşme biçimini yeni yasanın 
312. maddesi anlamında tarif ediyor. Ben yapmıyorum iddianame yapıyor. Bunu açıkladıktan 
sonra bu sevk maddesi isabetlimi değil mi şimdi iddianamede biraz önce ifade ettiğim net bir 
açıklama olmamakla birlikte lehe yasa tespiti nasıl yapılmalıdır. 

 Bu konuda iki tane yasa maddemiz var. Ceza kanunun maddesi 7 ve ceza kanun 
uygulama maddesi var birde 9. madde şimdi 7. madde de fazla bir açıklama yok. Hangisi lehe 
ise o uygulanır der. 9. madde uygulama kamunun 9. maddesi orada biri açıklama var ilgili 
kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleri ile 
karşılaştırılması. Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları ile istikrar kazanmıştır. 

Somut olayda her iki kanun hükmü somut olaya uygulanır ceza uygulaması yapılır 



  

sıraya göre olayın gerektirdiği uygulamalar bakılır sonuçta detayları var, şimdi  cezaya 
bakarak  yapılan değerlendirme için tek bir şart vardır. Her iki yasada da yani önceki ve 
sonraki yasada da suçun tüm unsurları ve gerçekleşme biçimlerin aynı olması halinde böyle 
yapılır. Şayet sonraki kanun suçun oluşması için yeni bir unsur eklemiş ise yani suçun 
oluşmasını zorlaştırmış ise ceza miktarına bakılmak sızın o kanun lehe  kanun kabul edilir. 

 Ceza kanunu zaman bakımından uygulanması ile ilgili genel hükümlerinde 
hocalarımızın bize öğrettiği eğer her iki kanunun suçun oluşumuna için gösterdiği unsurlar 
birebir örtüşüyor ise cezaya bakılır. Birebir örtüşmüyor ise suçun oluşumunu zorlaştıran 
kanun lehedir.

  Sadece ceza miktarına bakılmaz şimdi bu tip suçlar 147. madde karşılaştırması 
yapılırken düşülen hata özellikle bu iddianamede suçun teşebbüs ahkamına eski kanunda 
elverişli olması gerekçesi gösteriliyor.  Bizim somut olayımızda teşebbüs hükmünün tatbiki 
istenmiyor ki teşebbüs hükümlerini zaten uygulayamayacağız hüküm aşamasında sabit olarak 
 kabul etsek  dahi. Tamamlanmış suçtan istiyor savcı. Tamamlanmış suç da istediğine göre 
her iki kanundaki ceza aynı bakınız  her iki kanun aynı iddianameye göre sevk maddesinin 
gerektirdiği ceza ile yeni yasanın 312. cezası aynı hiçbir farkı yok somut olay bakımından 
söylüyorum ben. İki somut olayda daha doğrusu yeni yasada cebir ve şiddet getirmiş. Malum 
cebir fiili olur manevi olur. Yeni yasa ve diye şiddet getirmiş, bu tasarıda ben çünkü 
komisyonda vardım. Bu ceza kanunu tasarısında meclise gittiği zaman veya idi bütün 
muhalefet ve iktidar partisinin ittifak  halinde verdiği önerge ile ve haline getirildi dolayısı ile 
bu iddianamedeki sevk maddesi isabetli değildir. Suç tarihi 765. yasa döneminde olsa dahi 
suçun unsurları bakımından 312. madde lehe olduğu için 147. madde isabetli değildir.

  Yargıtay ne diyor bu durumlara Yargıtay 9. ceza dairesi malum bakıyor bu tip 
davalara. 9. ceza dairesi eski yasa zamanında yani 765. sayılı kanun döneminde işlenmiş  iki 
tane tipik önemli olayda kararı var. Çok tipik kararlar eski yasa zamanında işlenmiş. 
Yargıtay diyor ki 9. ceza dairesi Muhammet metin Kaplan ile ilgili bir karar bu 25 ocak 2010 
suç tarihlerinde yürürlükte olan 765 sayılı, o tabi sevk maddesi eski yasadaki 146 aynı tip 
suçlar bunlar. Bunlar diyor, daha sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı yasada diyor bu suçun 
oluşabilmesi için anayasayı ihlal suçunun cebir ve şiddet kullanılması gerekir diyor. Ben 
demiyorum bunu bu  dosya ilerde temyiz incelemesi sırasında inceleyecek Yargıtay 9. ceza 
dairesi  25 ocak 2010 Muhammet Metin Kaplan ile ilgili demiş. 

Yine 9. ceza dairesi Fethullah Gülen ile ilgili 2008 tarihinde bir karar vermiş, bu 
karar ceza genel kuruluna gitmiş ceza genel kurulundan da 2008 yılında çıkmış. Ceza genel 
kurulu diyor ki aynı şekilde bu değişiklikten sonra bakınız çok önemli değişiklikten sonra 
sayılan yöntemleri benimsemenin ötesinde benimsemenin, bu bir düşünce aslında. Hani 
burada sorular da soruluyor. Sayın Çevik Bir’e atfen gazete malumatlarına istinaden 
gerekirse silah kullanırız. Bakınız benimsemenin ötesinde buradaki iddianamede buraya 
sonuca varmak için bunlardan yararlanıyor. Bak kullanacaklardı gibi bir bakış açısı var. İşte 
diyor işin başındaki kişi de söyledi diyor. 

Yargıtay diyor ki ceza genel kurulu bunu “bunu benimsemenin ötesinde yanı 
kafasında bu olsa dahi, bu yöntemlerin cebir ve şiddet kullanarak uygulanması, bakınız 
cebir ve şiddet  uygulanması cebir ve şiddet kullanılarak suç teşkil eden eylemlerde” yani 
dış aleme yansıyan cebir ve şiddet yolu ile işlenmiş eylemlerin varlığının gerektiğini 
söylüyor. Bunları ben deniz söylemiyorum bu dosyanın ileride gideceği Yargıtay söylüyor. 
Dolayısı ile bu davada sevk maddesi isabetli değildir. 

 Biraz önce ifade ettiğim gibi bu lehe kanun tespitinde ana kriter öncelikli kriter ceza 
miktarı değildir. Ana kriter cezanın, maddenin, suçun oluşması için  gerekli unsurlar birebir 
örtüşürse cezaya bakılır sadece somut olay bakamından kaldı ki iddianamede burada teşebbüs 
uygulanması istenmediğine göre o balyoz için de  iddianamesinde anlatılmıştı aslında balyoz 
da da o sevk maddesi uygulanmaması gerekiyordu ama orada teşebbüs ahkamı istendiği için 



  

ilk nazarda somut olayda uygulama yapıldığı an ceza bakımında lehe bir durum. Burada 
savcımız teşebbüs istemiyor ki teşebbüse elverişli olmasının ne önemi var. Olayda fiilen 
gerçekleşmiş bir teşebbüs yok ki eylem sonuçlanmıştır diyor savcı onun için ağırlaştırmış 
müebbet istiyor o zaman teşebbüs ahkamı uygulanması nedeni ile lehedir diyorsa o zaman 
niye 61 veya 62 yi koymuyor oraya koymamış yani isabetli olmadığının hukuki dayanaklarını 
ifade etmek istiyorum. Dolayısı ile bu yönden isabetli değildir. 

Şükrü Sarıışık ile ilgili iddianamede yer verilen bu belgelerin Şükrü Sarıışık 
yönünden ceza hukuk bakımından atılı suç bakımından sanık eylem ilişkisi varlığı nasıl 
olabilir. Binlerce belge var atıf yapılmış Şükrü Sarıışık’ın hiçbir yerde adı geçmiyor. Sanık 
ifadelerinde de geçmiyor.  Şükrü Sarıışık 7 nisandan sonra buharlaşmış şu iddianameye göre 
böyle hiçbir yerinde yok. Bir girmiş 7 nisan kağıdına bir daha yok Şükrü Sarıışık.

Şimdi BÇG faaliyetleri ile ilgili olarak şöyle bir kronolojik belge sırası ben kendime 
göre dizdim. İddianamede önem verilen nedir 4 nisan tarihli bir toplantı söyleniyor, işte bazı 
generaller amiraller genel kurmayda görevli bir toplantı yaptılar hatta iddiaya göre o 
toplantıda BÇG nin kurulmasına karar verdiler. 

Daha sonra 7 Nisan tarihli bu malum toplantı tutanağı denilen belge var. İddianame 
bu sefer bir yerinde diyor ki  7 nisan toplantısında genel kurmayda görevli bazı  general 
amiraller ile kuvvetlerde görevli bazı generallerin orada karar verdikleri diyor bu şeye Batı 
Çalışma Grubu’nun kurulmasına, bazı yerlerinde 4 Nisana gidiyor. Hatta bazı yerlerinde çok 
daha öncesine gidiyor. Kriz masası adı altında zaten faaliyet gösteriyordu diyor. Hatta bu 
sefer Gölcükte bir toplantı yapılmış aslında orda bu fikir oluştu diyor. O konuda da bir 
belirsizlik var. Şimdi bütün bunları bu süreçlerde 4-7 nisan toplantısı denilen belge ondan 
sonra 10 nisan Batı Çalışma Grubu’nun emri ondan sonraki önem verilen belgeler 29 nisan 
tarihli sayın orgeneral Çevik Bir imzalı bir rapor sistemi diye bir yazı var. Ondan sonra 6 
mayıs var. Batı Harekat Konsepti midir nedir. Ondan sonra 27 mayıs sanıyorum oda bir 
eylem planı. Şimdi bunlardan zikrederken yalnız hemen yanlış anlaşılmasın iddianameye 
göre konuşuyorum. Bizim bu gelelerden bahsetmemiz bizim bu belgelerin varlığı ve 
gerçekliğini kabul ettiğimiz anlamında değil. 

 Bunların hiç birisinde Şükrü Sarıışık yok. Şükrü Sarıışık  Genel Kurmay da görevli 
değil , Kara Kuvvetleri Harekat başkanı. Peki Genel Kurmayda bu konu ile ilgili faaliyetler 
olmuş iddianameye göre işte çeşitli toplantılar yapılmış bu genel sekreterliğin tarihçe denilen 
bir belgeleri var iddianame almış onları hepsini sıralamış ,61 tane yanlış hatırlamıyorsam 
toplantı var çeşitli isimler hakkında iddianameye göre bir kısmını Batı Çalışma Grubu, bir 
kısmı iş güvenlik toplantısı deniliyor.  Hiç Şükrü Sarıışık  yok  Şükrü Sarıışık  yine yok. Ve 
üstüne üstlük bu belgelerde ve  o toplantılarda hep kara kuvvetlerinden istihbarat başkanları 
katılmış. Zaten kendisinin Batı Çalışma Grubu  denilen bu oluşum ile ilgili yazılarda zaten 
kuvvetin istihbarat başkanları katılacak toplantıya diyor. Bunlar şu tarihte toplantı yapacak 
falan. Şimdi birde Batı Çalışma Grubu  üst kurul cereyan tarzı var yine kimler katılacak diyor 
kuvvetlerden, istihbarat başkanları hiçbir şekilde Batı Çalışma Grubu  hiçbir yerinde Şükrü 
Sarıışık  gözükmüyor.

Hatta iddianamedeki yanlışlığı kendisi nerden buldu delil klasörünü incelememişti 
iddianameden kendisi buldu  iddianameden buldu neden çünkü o biliyor ben o konuları tam 
bilemiyorum. O harekat dediği 1296. sayfada yanlışlık yapılmış onun şubesinden onlar 
anlıyorlar. Ben onun  daire başkanlığında  şeyinde öyle şube yok çünkü.  Bu diyor 
istihbaratın nitekim aslını bulduk o belgesin kendiside dün takdim etti sizin heyetinize. Yani 
harekat başkanlığı ile geçen tek belge de hani bir tane harekat ilgi belgenin kendisi yok 
ortada imha tutanağı var içinde de ne olduğunu bilmiyoruz açıkçası o da doğru değil. 

 Kendi ifadesi ile ifade etmek gerekirse şükrü paşanın ne öncesinde ne içinde 
ortasında nede sonrasında gerçekten Şükrü Sarıışık’ın Batı Çalışma Grubu  faaliyetleri ile 
ilgisi yok. Ceza hukuku açısından bunun aksini düşünmek gerçekten mümkün değil. 



  

Şimdi bu bir tane Şükrü Sarıışık’ın parafı olan bir belge var iddianamede bunun 
Atatürkçü Düşünce Derneğinde bulundu diyor. Atatürkçü Düşünce Derneğinde sadece 
bulunmuş değil bu zaten başka yerde var. Şükrü Sarıışık  karargahta harekat başkanı olduğu 
için sonuçta bir başkan orda  genelde öyledir teamül koordine onunda bilgisi olsun. Bu Şükrü 
Sarıışık  ın içeriği hazırlanmasına ne katkısı var, ne ilgisi var, ne bilgisi var. Bakar o da içine 
iyi der bu kadar Şükrü Sarıışık. Peki bu belge bu suç ile nasıl ilişkili, ilişkilimi, olabilir mi? 
Belgenin tarihi 24 Mart  97  konu ne? İKK raporları yani; istihbarata karşı koyma 
raporları.  Kim tarafından imzalanmış, kara Kuvvetleri kurmay Başkanı Doğu Aktulga, 
hangi Kara Kuvvetlerinde hangi başkanlık hazırlamış Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı. İlk 
paraf hazırlayan o dosyanın Cevat Özkaynak var zaten. Ondan sonra proje subayıdır. Ondan 
sonra Cevat Özkaynak sonunda Doğu Aktulga. Belgenin kendisi burada var. Belgede hatta 
bunu Şükrü Sarıışık a önceleri harekat başkanlığına gönderme niyetinde değillermiş. Belgede 
bunu yazılmış bu belge daktiloda şeyde bilgisayarda artık ne ile yazıldı bilmiyorum yani. 
Burada bilgi kısmında bilgide Genel Kurmay Başkanlığı diyor altında Kara Kuvvetleri HRK 
başkanlığına, Harekat fakaaat  o Kara Kuvvetleri Hrk başkanlığına yazıları değişik bir 
şekilde yazılmış. Sondadan ilave edilmiş belgeye sahtelik anlamında söylemiyorum. O kadar 
ilgisiz ki harekat başkanlığı ile hiç ilgisi yok ya şimdi ayıp olur demişler parafını almışlar 
herhalde. Harekat başkanlığına da gönderelim bunu. Şükrü paşanın  parafını alalım ayıp olur. 
Sonradan ilave ve bunu diyen kişi büyük ihtimal imzayı atan son orgeneral veya şeydir 
Temel Özkaynak olabilir yani ayıp olmasın diye nezaket icabı. Bakın belge burada belge 
sonradan imzalanmış imzadan çıktıktan sonra çünkü bu belli. Bu belgenin Şükrü Sarıışık ile 
hiçbir ilgisi yok oluşum, oluşturma, fikir anlamında.

İrtica ile mücadele etmek diye bir suç var mı? Ha peki silahlı kuvvetler böyle işlere 
girmelimiydi? Girmemeliydi. O ayrı konu.  Bakınız ikisi farklıdır. 

24 Mart İKK raporları bakınız konulu istihbarat. Bunun BÇG faaliyetleri ile hiçbir 
ilgisi yoktur. Bu rutin bir Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığın çalışmasıdır. Harekat 
başkanlığı ile de ne görev bağlantısı yönünden Şükrü Paşa şeylerini kendisine bağlı 
dairelerinin durumlarını anlattı hepsini sundu zaten size, hiçbir ilgisi yoktur. 

Esas  konuyu asıl 7 Nisan bununla ilgili de değerlendirmem asıl hukuki olacak yine. 
Şimdi bu 7 nisan 97 tarihli tekrarlamıyorum ismini falan malum. Bir belge var. Belge nasıl 
ortaya çıkmış işte Tamer tatar isimli bir vatandaşımız daha önce silahlı kuvvetlerden ilişiği 
kesilmiş buna bir kurye ile geldiğini söylüyor. Kargo ile ondan sonra o onu savcılığa 
gönderiyor. Savcılıkta Ankara savcılığına soruşturmayı yürüten savcımızda bunu Genel 
Kurmaya soruyor ve genel kurmaydan cevap geliyor diyorki bunun bizde aynısı var. Bu 
gönderdiğiniz şeyin. Şimdi Şükrü Sarıışık  ben dedi böyle bir toplantıya katılmadım.

  Bu tutanak ifade edilen o şekil şartlarının hepsini taşıyor. Var farz ve kabulü ile 
değerlendiriyorum. Bakınız öyle düşünelim biran için. Peki bu tutanak nasıl tanzim edilmiş 
olabilir. Çünkü hüküm makamı olarak hakim her hüküm aşamasında olayı kendi gözünde 
mantığı ile bir canlandırması lazım yani oluşumunu. Özellikle böyle bazı delillerin enteresan 
olduğu durumlarda. Yine burada normal kural mantık kuralı gereği bu tutanağın o toplantıya 
katılan şimdi hepsini şekil şartlarını uygun delil itibar edilme özelliği yönünden bir sorun 
olmadığını varsayarak konuşuyorum. Bir genelde düşük rütbeli bir subay bilmiyorum artık 
önemli değil o bir raportör gibi not alır. Ondan sonra onları temize çeker yani. Normal 
bunun şeyi budur. Bu zaten kurul halinde çalışan yargı dışındaki diğer kurullarda da 
böyledir. Şimdi bunu böyle varsayarak  empati yaptığımızda ne diyor tutanakta kuvvet 
harekat başkanları katılanlar kısmı var. Kuvvet harekat başkanlığı ve şimdi burada savcılığın 
tezi şu. Efendim bu Tamer Tarar isimli kişi bana bize gönderdi bunu ama biz Genel Kurmaya 
sorduk Genel Kurmay da da varmış bunun aynısı onlarda bize gönderdi. Dolayısı ile bu belge 
gerçek ve ceza hukuku bakımından itibar edilmesi gereken bir delil niteliğindedir tezi ileri 
sürüyor iddianamedeki mantık bu. 



  

 Bu gerçek hepsinin de gerçek olduğunu varsayalım. Yani belgenin sıhhatinede bir 
sorun yok ve genel kurmay dan sadece genel kurmaydan gönderilme olgusu şimdi önce şunu 
düşünelim genel kurmaydan gelmeseydi bu belge. Bu belge genel kurmaydan da çıkmasaydı. 
Bunun önemini arz etmek için bunu ifade ediyorum. Sadece Tamer Tatardan gelmiş hali 
kalsaydı dosyada savcının elinde. Bunun ceza hukuku bakımından mahkumiyete yeterli tek 
bu belge için söylüyorum Şükrü Sarıışık. Kabul edebilecek miydik. Özellikle suçun da 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiğini dikkate alarak Tamer Tatar isimli bir kişi 
savcıya bunu gönderdi, savcının sayın Mustafa Bilgili’nin elinde bu var yinede iddianameyi 
yazdı öyle varsayalım. Bu belge var sadece belgedeki kişilerde  isimlerini hayır ben böyle bir 
şeye katılmadım diyorlar. Yargı organı olarak buna yetecek yetebilecek ben tabi size bu 
soruyu sorma durumunda değilim. Kendi kendime empati yapıyorum.  Peki yetmeyecek ise 
cevabımız. Hayır olur mu yetmez. Bir kere hukuka uygun elde edilmiş bir delil niteliği haiz 
değil en azından şaibeli denilebilir. Değimli şimdi herkes  düzenleyebilir. Peki savcı bu sefer 
ileri gidiyor. Genel Kurmaydan da geldi diyor. O zaman iş değişti diyor. Bak diyor o zaman 
ben buna itibar ederim. Savcılın görüşü bu. O zaman olgu genel kurmaydan da gönderilmiş 
olmasına dayanıyor asıl. Yani belgeyi kuvvetlendiren öğe, unsur Genel Kurmaydan da 
gönderilmiş olması oluyor bir kere bu kesin o zaman Genel Kurmaydan gönderilecek her 
belgeye itibar etmemiz gerekecek sonucu çıkıyor. Bu görüşe göre. Toplantıya katılanlar 
kısmında kuvvet harekat başkanları yazıyor. Genel Kurmaydan gönderiliyor ya itibar 
edeceğiz ya biz buna kuvvet harekat başkanlarının yanında da herhangi bir şerh ve açıklama 
yok. E tamam ama hava kuvvetleri harekat başkanı Temel Batmaz Dandin  o tarihte yurt 
dışında olduğu kesin olarak anlaşılıyor. Ve hakkında KIYOK kararı veriliyor. Yanında da 
şerh yok, şeyin yanında hani Genel Kurmaydan gönderilen her belgenin içeriği doğru değil 
demek ki. Genel Kurmaydan gönderilme olgusu tek kıstas olmamalı ceza hukuku 
bakımından. Onu vurgulamak istiyorum.

 Şimdi bu belge gerçek kabul ettik ya bu kişi yazdı bunu benim mantığım yani eğer 
gerçek olduğunu kabul edersek böyle bir yanlışlık nasıl yapılabilir. Peki onunda cevabını 
kendi kendimize empati yapalım. Bu kişi yazan o raportör dediğimiz düşük rütbeli subay 
beklide albaydır onu da bilmiyorum.   Ben varsayım albay derken kendi kafamda bunları 
canlandırıyorum. O kişi muhtemeldir ki öyle olmalı o toplantının sekreteryasını yürüten bir 
durumda çağrılanları da biliyor.  Çünkü ben not tutmam için onu temize çekmem için kimler 
katıldığını bana birisinin vermesi lazım. Ben nebiliyim herkesi tanımıyorum ki. Birileri  veya 
kendiside biliyor. Dolayısı da kuvvet harekat başkanı tabirini birisi vermiş gözüküyor ilk 
anda. Ama bakınız bunun içinde bu yanlışlık var. Genel Kurmaydan gönderilme olgusu tek 
başına bir şey ifade etmiyor. Peki Batmaz Dandin için yani isim olarak yazmıyor şeyde 
tutanakta ama kuvvet harekat başkanları tabirinin yanında bir şerh yok yani Batmaz Dandin 
kuvvet harekat başkanı olması nedeni ile savcı tarafından ilk nazarda bu toplantıya kimdir 
harekat başkanları diyor. işte isimler geliyor. İşte orda Şükrü Sarıışık  kara kuvvetleri öbürü 
Batmaz Dandin bi bakıyorlar Batmaz Dandin yurt dışında. Ama biz yurt dışında değiliz. Yani 
tesadüf değiliz. Yani bizim suçumuz bunun aksini ispat etme imkanına sahip olmamamız mı 
olacak. O zaman devlet kaydını düzgün tutsaydı kara kuvvetlerinden 7 Nisan günü Tüm 
General Şükrü Sarıışık’ın   makam arabası kayıtları vardır çünkü o garaj şeylerinde ama hepsi 
imha edilmiştir. Keşke zaman geçmeseydi çok kolaydı bunun ispatı o gün oradan çıkıp da 
Genel Kurmaya bir toplantıya bunların hepsi kayıtları vardır. 

Şükrü Sarıışık ‘ın o toplantıya katıldığını ve o toplantıda o yer alan sözleri 
söylediğini iddia makamı ispat edecek. Efendim genel kurmaydan gönderildi. Yanlış işte 
niye Batmaz Dandin İle ilgili. O zaman şöyle bir sonuç çıkacak. Bu belge Batmaz Dandin 
için yanlış Şükrü Sarıışık  doğru. Böyle bir mantık olabilir mi ceza hukukunda? 

Şimdi burada bu yanlışlık Batmaz Dandin için yapıldığına göre aynı yanlışlığı Şükrü 
Sarıışık peki şimdi gerçek kabul ediyorum ya bu belgeyi biran için bakın gerçek derken 



  

içeriğini derken içeriğini değil toplantıyı yani anlamında söylüyorum. Peki batmaz Dandin 
katılmadığı halde kuvvet harekat başkanlarının yanına yerine bilmem kim falan dememiş. 
İkinci yanlışlık bakın belgenin  içeriği ile ilgili söylüyorum yanlışlık  derken yönerge ile ilgili 
konuşmuyorum. Delile itibar edilmesi bakımından toplantıya katılan makamlar içinde kara , 
hava kuvvetleri istihbarattan hiçbir  makam yazılı değil. Toplantıya katılanlar diye hava 
kuvvetleri istihbarat başkanlığı başkanı veya başkanlığı  yok öyle bir şey. Ama hava 
kuvvetleri istihbarattan iki general bir albay var hatta konuşma yapmış gözüküyor. E bu nasıl 
izah edeceğiz. Yani şimdi Genel Kurmaydan gönderildi ben hemen buna her şeyine itibar 
edeyim. İçeriğine e hava kuvvetlerinden kimse. Toplantıya katılanların hepsinde e yok. Üç 
tane kişi katılmış ama gözüküyor. Çetin Dizdar, Yücel Özsür ve Albay Cengiz Koşal hatta 
konuşmada yapmış gözüküyorlar. Bu delil bunları bertaraf edemiyoruz bunun üzerindeki 
şüpheyi bakın. Biraz önce anlattım eğer şüphe varsa delillerin değerlendirilmesindeki kıstas, 
delillerde kesinlik yüzdeler ile ölçülemez yüzde doksan yok, yüzde doksan dokuz da yok, 
yüzde yüz olmalıdır. Küçücük bir tereddüt varsa o delile ceza hukuku bakımında itibar 
edilemez. Şüpheyi izale etmediğimiz sürece bu  delile ceza, tek bu delile bakınız tek bu delille 
hele hele ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirebilecek bir suç isnadı ile yargılanan 
bir sanık için yargıç olarak tek bu delille verebiliyor ise hukuku bırakıyorum zaten o zaman 
sözün bittiği yerdeyiz demektir.  

 Şimdi bunun Şükrü Sarıışık  bu toplantıya kesinlikle katılmış değildir. Ceza hukuku 
açısından en azından en azından  bu konuda şüphe değil çok  çok çok kuvvetli şüphe vardır. 
Ben bu konuşmaların içeriklerine içeriğinde de yani bu Şükrü Sarıışık  için söylemiyorum. 
Şunu ben inceledim yani Şükrü Sarıışık  ismi olmadan baktım hiç bu dava ile ilgili suç kastını 
gösterebilecek yani bir kere zaten bunların hepsi varsayalım ki buradaki herkes için 
söylüyorum bu toplantı ile ilgili bunların hepsi gerçek olsa bile düşünce ve niyet beyanlarıdır. 
 Bunlar düşünce ve niyet beyanları biraz önce ifade ettim şöyle düşünüyordu. Peki ben orda 
söyledim öyle bir şeyi e çıktım daha sonra vazgeçtim o düşüncemden e olabilir. Şimdi 
Türkiye’de görüyoruz insanlarımız kişiler geçmiş zamanda neler söylemişti ondan sonra 
yanlış söylemişim veya onun hatalı olduğunu anladım yani önemli olan onu gerçekleştiren 
bir hareketi olmuş mu ondan sonra yok öyle bir şey yok o yönden de bir şey yok bir tek ifade 
edeyim şöyle bir mantık ile baktım sadece sizlerde baktığınız zaman göreceksiniz. Orada 
diyorki iç güvenlik harekatı ile bir satır var bir satır iç güvenlik harekatı diyor. İç güvenlik 
harekatı iyi duyurulmalıdır diyor. Altında Gen Kur Emri ile altında Genel Kurmay  bu 
konuda bir direktif yayınlamalıdır diyor şimdi bakın bu ikisi var ya aslında o gen kur direktifi 
o  dediği o onla ilgili olması gerekir. Sadece onu ifade edeyim. 

 7 Nisan tutanağının ceza hukuku açısından Şükrü Sarıışık yönünden tam hukuki 
olarak asıl ne ifade ettiğini, bu davada bir 8 Temmuz tarihli iddianameye göre başlangıç tarihi 
şöyle ben bir çizgi çektim değişik kronolojik tarihler var. Şükrü Sarıışık  neresinde bunların 4 
Şubatta tank yazmışım tank yürütme meselesi var ondan sonra 28 Şubatta bu MGK var, 4 
nisan işte emir var BÇG ile toplantı var. 7 Nisan da bu malum toplantı var, 10 nisanda BÇG 
nin kuruluş emri denilen emir, 6 Mayısta bir emir var 27 mayısta da bu eylem planımıdır 
nedir o var ve ondan sonrada devam ediyoruz iddianameye göre Haziran 97 de  Hükümetin 
istifası  ve sonrası. Şimdi bu süreçte Şükrü Sarıışık  nerede ve bulunduğu noktadaki eylemi 
iddianameye göre konuşuyorum tek başına ceza hukuku anlamında kanuni tipiklik ilkesi de 
dikkate alındığında ne ifade eder. 

Şimdi bir kere bu iddianamedeki yazılı suç iddianamede de belirtildiği gibi tam 
olarak belki şey yapılmıyor ama malum olduğu üzere bir netice suçudur. Yani suçlar 
biliyorsunuz ikiye tehlike suçu netice suçu. Tehlike suçlarının kabul edilmesindeki ana 
hukuk felsefe neticenin meydana gelmesi halinde toplum için arz ettiği nitelik tehlikenin 
büyüklüğü nedeni ile bazı hazırlık hareketi olabilecek fiiller bizim ceza yasamız içinde 
tehlike suçu olarak cezalandırmaya konu edilmiştir. Kural olarak hazırlık hareketleri cezaya 



  

konu edilmiyor ama bazı suçlar bunun iki örneği vardır TCK da birisi silahlı örgüt kurma, 
çete üye işte o suç. Statik suçtur bunlar statik. Hareket yoktur ilk nazarda ve bu eski yasanın 
171 şimdiki yasanın 316. maddesi zaten krallık mehask 1889 tarihli İtalyan ceza kanununda 
aynı esas var. Şimdi suç ne zaman cezalandırılmaya konu olur. Yani bir eylem ne zaman 
kanuni tipiklik ilkesine uygun olarak suç olarak kabul edilir ve cezalandırmaya konu olur. 
Öncelikle bilindiği gibi suç kararı var. Çünkü bu aşamaları neden anlatıyorum Şükrü 
Sarıışık’ın bu durumunda çok bağlantılı ve hayati öneme haiz bence tabi.  Suç kararı var yani 
önce bir karar oluşacak kafamızda ben şu bankayı soyacağım, soyayım mı, soyacağım. 
Ondan sonra kimler ile yapacağız bunu İşte Ahmet, Mehmet  bunları Ahmet’e açıyorum 
Mehmet’e açıyorum bir irade birleşmesi olacak evet onlarda katılıyorlar, irade birleşmesi, 
ondan sonra e bunun için malzemeler temin etmek lazım silah lazım araç lazım elektronik 
belki malzemeler lazım, hazırlık aşamasında geçeceğiz ondan sonra icraya başlayacağız 
yani fiili gerçekleştirmeye. Teşebbüs ahkamını geçiyorum. Ve ondan sonrada eğer engel bir 
şeyle de karşılaşmazsak sonuz meydana geleceğiz soycağız bankayı şimdi bu suçun oluşması 
için geçen safhalarda arada bir biri ile yakın ve ilişkili olan bazı aşamalar var. İşte bu 
aşamalar uygulamada tereddüt ve tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Bunlardan bir tanesi 
hazırlık hareketinin icra başlangıcı kabul edilmesi meselesidir.

Şükrü Sarıışık  7 Nisan toplantısına bakınız bu toplantıya belge gerçek hatta daha da 
ileri gidiyorum Şükrü Sarıışık  katıldı davet ettiler katıldı. Öyle kabul edelim. Çünkü hukuki 
değerlendirmeyi en aleyhe yorumu ortaya koyarak yapmamız lazım. Kabule göre denir ya 
Yargıtay’da aynen o şekilde. Çağırdılar asker isterse rütbesi tüm general olsun Genel 
Kurmay da toplantıya çağırıyorsunuz efendim Yok ne toplantısı ne  niye  mümkün değil böyle 
bir şey yargı bir ülkenin gerçeklerinden kopuk kalamaz. 

Biz yani burada yargılanan sanıklar ile ilgili hani kanun emrini icra mazereti, amirin 
emri onlar ayrı konular ben onlara girmiyorum onu ifade etmekte istemiyorum zaten. Onlar 
ayrı konular ama asker oldukları gerçeğini ve bir sıkı bir hiyerarşi ve emir komuta altında 
oldukları gerçeğini özellikle suç kastının değerlendirilmesi yönünden her zaman hangi 
aşamada olursa olsun dikkate alınması bu ülkenin bir gerçeğidir.

 Şimdi katıldı diyelim e tamam gitti. Orda  herkes fikrini söyledi. Peki sonra ne 
oldu? Çıktı geldi Kara Kuvvetlerine peki Şükrü Sarıışık  ne yapmış sonra nerde? Yok. Hiçbir 
yerde yok. Peki orda birilerine atfen bazı sözler söyleniyor. İşte iddianamede alınmış işte 
efendim sıkıyönetim ilan edelim hükümet şöyle olsun böyle olsun Şükrü Sarıışık  onların 
ağzını kapatmaya yetkili de değil rütbesi de müsait değil. Adam söyledi ne yapacak ne 
yapacak yani. Geldi odasına, ya dedi yani bunlar buradaki konuşmalar öbürleri için hiç hoş 
değil ben en iyisi hiç bulaşmayım bu işlere dedi. Mevcut duruma göre bu tüm toplantı gerçek 
olsa bile hukuken yapılabilecek yorum bu dur. Yani yok Şükrü Sarıışık  başka bir yerde yok 
peki bu hukuk bunu hukuk nasıl değerlendirir.

 Peki hatta bakın daha da ileri gidiyorum iddianamedeki mantık iddianame diyorki 
işte genelkurmayda görevli ve bazı kuvvetlerdeki görevli bazı generaller Batı Çalışma Grubu 
nun kurulması için orada ortak iradesi ile kuruldu diyor. Hatta ve hatta orada katılan tüm 
katılımcılar hepsi Batı Çalışma Grubunun yani somut olarak telaffuz ediyorum Batı Çalışma 
Grubu’nun kurulması böyle bir adı önemli değil böyle bir grubun çalışma grubunun 
kurulması yönünden de hemfikirler. E tamam o anda hemfikir bende benimsiyorum uygun 
olur dedi. Ortak irade var d iyelim. Eee sonra ne oldu Peki ben ortak irade doğrultusunda 
devam etmiş miyim. Yok öyle bir şey yok. Yani çünkü ne diyor Batı Çalışma Grubu  emrinde 
yani emrinde ifadelerde de var sanıyorum işte ondan sonra diyor kuvvetlerde de diyor onların 
bölümleri şubeleri yani oluşacak diyor. E oluşmuş kuvvetlerde nerde oluşmuş e istihbarat 
başkanlığında yani şimdi eğer Batı Çalışma Grubu  faaliyetleri kara kuvvetleri harekat 
başkanlığı tarafından yürütülüyor olsa idi bu iddianamedeki mantık yönünden Şükrü Sarıışık 
‘ın o toplantı sonrasındaki icrai hareket dediğimiz faaliyet anlamında devam ettiği iradesinin 



  

devam ettiği anlamına bir hukuku değerlendirme veya yorum veya iddiada bulunması hani 
daha tutarlı olurdu. Bakın varsayım halinde bile bütün bu varsayımlarda bile bu suç yönünde 
bu belgeye dayalı olarak mahkumiyet hükmü kesilmesi mümkün değildir. 

 Yargıtay’da ki balyoz davasında icra başlangıcı olarak şeyi kabul etti  dedi ki dijital 
verilerin kullanıcı dosya yollarındaki kayıtları icra başlangıcı kabul etti. Yani  ilk oluşturan 
son oluşturan veya arada herhangi bir yerde kullanıcı olarak adın varsa dedi onların 
hakkındaki hükümleri onadı. İcra başlangıcı vardır kabulü ile. Şeyleri sadece listelerde adı 
olanlar var birde işte görevlendirmeye yetkili personel yetkisi var bir sürü liste var onlarda 
adı olanları dedi ki  işte asıl nokta bu bunlarında dedi bunlarda dedi bu işin içinde girmişler 
dedi. Bu işin içine zamanında. Girmişler dedi. Bu görevi kabul etmişler yoksa boşu boşuna 
bu listeye yazılmazlardı dedi. Aynen yani o anlamda söylüyor. Yasa dışı oluşumdaki 
konumları dahil oldukları diyor ittifakın mahiyetini bilecek durumda oldukları diyor, fakat 
diyor ittifakın amacı istikametinde amacı dediği hükümeti devirmek öyleya. Amacı 
istikametinde ki faaliyetlerin içerisinde bulunduklarına dair her türlü kuşkudan uzak kesin ve 
inandırıcı delil olmadığından bundan kastı ben tabi dosyayı bildiğim için o işte dijitalleri kast 
ediyor. Bir listede adınız var daha sonrada bir  dijitalde kullanıcı dosyalarında falan varsanız 
tamam diyor bu devam etmiş ondan sonra devam etmiş işin içinde diyor. Bunları diyor. 
Bunların durumu ittifak içinde dedir diyor. Daha sonra bir faaliyeti tespit edilemediği için e 
peki diyor  ittifak diyor ne zamana kadar devam eder bu ittifak diyor. İlanda var takdim 
edeceğim. Ta soruşturmaya kadar da devam ettiğini düşünmek olmaz diyor. Demek ki diyor 
soruşturma öncesinde diyor belli bir aşamada bunlar çekildi kabul edilir. Diyor. Çekildi tabi 
diyemiyor da. Hani bu etkin pişmanlık dediğimiz dün şevket paşanın müdafii arkadaşımız 
kısmen bu konuya değindi. Etkin pişmanlık tabirini kullandı. O etkin pişmanlık Yargıtay 
etkin pişmanlık  hükmün adı olduğu için yani onlar pişmanlık gösterdiler anlamında değil o. 
Yani onları öyle kabul etmemek gerekir diyor. Yeni yasanın 316/2 maddesine göre de diyor 
CMK da da varya bunun karşılığı 223. madde de ceza verilmesine yer olmadığı kararı verin. 
Tipik şu Yargıtay kararına göre biraz önce de ifade ettim. Şükrü Sarıışık'ın durumu ile 
birebir aynı bu. Bu Yargıtay kararı ve bunu sayın heyetinize takdim edeceğim. İlgili 65 sayfa 
sayın başkan aslına uygun tasdiklidir. Bu arada da Şükrü Sarıışık ile ilgili onama kısmını da 
takdim etmiş oluyorum yani resmen hükümlü olma durumunu da resmen mahkemenizin 
bilgisine sunmak durumunda oluyoruz.  Atılı suçtan da beraatını talep ediyorum. "

92. Sanık TEOMAN KOMAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls.54, 59 ve 278);  

1995 Ağustos-1997 Ağustos tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanı olarak 
görev yaptığını, 1999 tarihinde İnterbank Yönetim Kurulu üyesi olduğunu, 2000 yılında da 
bu görevden ayrıldığını, Jandarma Genel Komutanlığının, Genelkurmaya askeri eğitim, 
askeri görevler, lojistik ve eğitim ve denetleme açısından bağlı olduğunu, Jandarma 
Kanununda belirtildiği üzere İçişleri Bakanlığına karşı sorumlu, silahlı ve askeri güvenlik ve 
kolluk kuvveti olduğunun belirtildiğini,

  BÇG’nin toplantılarına katılmadığını, toplantılara katılmak üzere Jandarma 
Komutanlığından personel gönderdiğini,  

 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgenin içeriği konusunda bilgi sahibi olmadığını,  

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması konusu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, belgenin içeriği konusunda bilgi sahibi olmadığını, 
belgede Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı görevlendirileceği belirtiliyor ise de 
bu konuyu hatırlamadığını,  

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 



  

ilgili olarak ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, belge içeriği konusunda bilgisi olmadığını,  
 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 

olarak ifadesinde; belge içeriğine ilişkin bilgisinin olmadığını, Jandarma Genel Komutanı 
olduğu dönemde Kurmay Başkanı olan Korgeneral Yalçın ERTEN’in bir görevden 
döndüğünde, kendisine belgeyi göstererek belgenin gereği dağıtımını yaptığını söylediğini,

Genelkurmay’dan gelen bu emrin gereğinin yapılmasında mecburiyet söz konusu 
olduğundan bu yazının gereğini yapmanın zorunlu olduğunu, 

Genelkurmay antetli CD’den elde edilen “CD5\Bcg\Cankaya\tak.doc” isimli 
belgede; Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve çalışmaları kapsamında Genelkurmay başkanı 
(İsmail Hakkı Karadayı), MGK Genel Sekreteri (İlhan Kılıç), Jandarma Genel Komutanı 
(Teoman Koman), K.K.K.Kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı (Ahmet Çörekçi)’nin 
bir toplantı yaptıkları, BÇG’nin hazırlamış olduğu İrticai Faaliyetler, Siyasal İslami 
Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri Ve İslami Sermaye, İrtica Ne Durumda takdim ve 
belgeleri üzerinde görüşlerini dile getirdikleri bir toplantı yaptıkları ve bununla ilgili belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; Jandarma Genel Komutanı olarak belirtilen sözlerin kendisine ait 
olduğunu, sözlerin bir kısmını çok iyi hatırladığını, “valiler bizi ilgilendirmez, vali ve 
kaymakam içişleri bakanına bağlıdır, hiçbir rapor delil olarak kullanılmamalı, devletin 
kurumlarında istihbarat yapılmaz, din kökenli parlamenter deyimi yanlış gibi, %16 nasıl 
indirilecek, bunlar kanunla olur” ifadelerini kullandığını, takdimi kimin yaptığını 
hatırlamadığını, bu toplantıyı Genelkurmayın yaptığını, başka kimsenin yapamayacağını, ne 
ile ilgili sunum olduğunu hatırlamadığını,

 Çevik BİR’in Amerika’da yapmış olduğu konuşmasında tankların yürütülmesi ile 
ilgili “Demokrasiye balans ayarı yaptık” şeklindeki sözlerinin ise kendisinin şahsi bir 
değerlendirmesi olduğunu düşündüğünü, Erol Özkasnak ve Çevik BİR’in Milli Güvenlik 
Kurulu ve üst kurulu makamlarının emrini kendilerine görev olarak yorumladıklarını, 
Milli Güvenlik Kurulunun bir tavsiye makamı olduğunu, hükümetin herhangi bir şekilde 
değiştirilmesinin gündeme gelmediğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.   

93.A. Sanık TEVFİK ÖZKILIÇ 09/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 55 ve 325); 

"1996 Ağustos-1999 Ağustos yıllarında Genelkurmay Personel Başkanlığı General 
ve Amiral Şube Müdürü olarak görev yaptığını, halen K.K.K. EDOK Komutanlığında görev 
yaptığını, 

 Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Karargâhında olduğunu konuşmalar sırasında 
duyduğunu, faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığını, BÇG’de görev almadığını, herhangi bir 
faaliyette bulunmadığını, kendisinin BÇG’de görevlendirilmediğini, BÇG içerisinde hiç 
bulunmadığını, BÇG ile ilgili belgelerden bilgisi olmadığını, belgeyi hazırlayanlara sormak 
gerektiğini, BÇG kapsamında Psikolojik Harekât içerisinde yer almadığını, böyle bir görevin 
Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesinin olduğunu, belgelerde BÇG icra makamı olarak 
Personel Başkanlığına verilen bir görevin bulunmadığını, BÇG faaliyeti kapsamında 
yıpratma – takip faaliyetinde de bulunmadığını, Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında icra 
makamı olarak Personel Başkanlığının iki yerde geçmekte ise de kendisinin böyle bir görev 
almadığını, Personel Başkanlığı içerisinde hiçbir birimin böyle bir görev yapabileceğini 
düşünmediğini,  

BÇG eylem planının 29/b bendinde belirtilen “TSK bünyesindeki irticai faaliyetlere 
karışmış, siyasi parti ve tarikatlarla ilişki kurmuş personelin durumu” “Haklarında süratle 
işlem yapılarak ilişiklerini kesmek” icra makamı olarak “Gnkur.Per.Bşk.lığı”nın gösterilmesi 
ile ilgili olarak ifadesinde; “haklarında süratle işlem yapılarak ilişiklerini kesmek” görevinin 
Genelkurmay Karargâhı içinde Personel Başkanlığı Personel Dairesi Yönetim Şubesinin 



  

görevi olduğu için icra makamı olarak Personel Başkanlığının gösterilmiş olabileceğini, 
kendisinin böyle bir görev yapmadığını, askeri personelin atılmasının ancak YAŞ kararı ile 
olabileceğini, Personel Başkanlığının sadece bunun teknik hizmetini yaptığını,   

Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına girme yetkisi 
verilen personel listesi ile ilgili (Gir-Yet.doc) belgede kendi isminin bulunması ile ilgili 
olarak ifadesinde; BÇG içerisinde görev almadığını, bir çalışma içerisinde bulunmadığını, 
Çetin DOĞAN imzalı BÇG şemasında J-1 olarak bir kurmay subay görevlendirileceği 
belirtilmekte olduğunu, belgede ise 4 kurmay subayın görevlendirildiği, bu iki belgenin 
birbiri ile çeliştiğini, bu belgenin doğru olmadığını, sahte olabileceğini düşündüğünü,  

Genelkurmay Başkanlığının Mayıs 1997 tarihli Çevik BİR, Aralık 1997 tarihli 
Yıldırım TÜRKER, Haziran 1997 tarihli Çevik BİR, Ağustos 1998 tarihli İsmail Hakkı 
KARADAYI, Temmuz 1997 tarihli Çevik BİR, Kasım 1997 tarihli Çevik BİR imzasına 
açılan hazırlayan kısmında Ş.Md.Alb.T.ÖZKILIÇ olarak adının bulunduğu takdirlerle ilgili 
olarak ifadesinde; Çevik BİR imzasına açılan takdir belgelerinin bir kısmında isminin 
geçmesinin doğru olmadığını, bu takdir belgelerinin çoğunun BÇG ile bir ilgisi olmadığını, 
bir kısmının doğru olduğunu, emir üzerine teknik olarak takdir hazırladıklarını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir. 

93.B. Sanık TEVFİK ÖZKILIÇ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 05.11.2013 tarihli 30. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;  

"1991 - 1999 arasında Binbaşı, Yarbay ve Albay rütbeleriyle dört yıl Proje Subayı ve 
üç yıl da Şube Müdürü olarak toplam yedi yıl süreyle Genelkurmay Personel Başkanlığı 
Personel Dairesi General, Amiral Şubesi'nde görev yaptım. Bu şube Genelkurmay 
Karargâhı'nın en eski ve en geniş kadrolu şubesidir. Personel kadrosu ve çalışma mekanı 
olarak bazı daire başkanlıklarından büyüktür. Sekiz Subay, üç Astsubay ve üç Sivil Memur 
olmak üzere toplam 14 personelden müteşekkildir. 1930 yılında Erkan Şubesi adıyla Milli 
Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Cumhuriyet dönemindeki bütün ilgili evrakları 
kendi özel arşivindedir. 1967 yılında General, Amiral şubesi adını alarak Genelkurmay 
Personel Başkanlığı'na bağlanmıştır. Şubenin iki ana görevi vardır. Asli görevi; Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nde yani Kara, Deniz, Hava, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Askeri Yargıtay ve  Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi'nde bulunan bütün General ve Amiral'lerin terfi, uzama, emeklilik ve atama 
işleri için Genelkurmay Başkanı ve Yüksek Askeri Şura'ya karargâh hizmeti vermek, Türk 
Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan yaklaşık 345 General ve Amiral'in özlük dosyalarını 
tutmak, sicil işlemlerini yapmak, sağlık ve diğer idari işlemlerini takip etmektir.

 Şubenin ikinci ana görevi, bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için her yıl 
Nisan sınavlarını yapmak, yaklaşık 400 civarında olan Türk Silahlı Kuvvetleri yurtdışı 
sürekli görev kadrolarında ki bu kadrolar NATO, Askeri Ateşelik ve Mübadele Kadrolarıdır. 
Bu personelin seçim ve atamasını ve özlük dosyalarının sicil işlemlerini takip etmektir. 

Genelkurmay Karargâhı'nda çalışırken 1997 yılında Batı Çalışma Grubu adıyla 
Milli Güvenlik Kurulu kararlarını takip etmek için bir çalışma grubu kurulduğunu, bu grubun 
diğer başkanlıklarca takviye edildiğini ve İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı'na bağlı 
olarak görev yaptığını duydum. 

İddianamenin 1243 ila 1246 numaralı sayfalarında yer alan hakkımdaki suç isnatları, 
üç evrak kapsamına dayandırılmıştır. Bu üç evrakın örneği ve bu evraklar üzerinde yaptığım 
açıklama notlarını, bir bilgi dosyası haline getirdim sayın başkanın izniyle bu bilgi 
dosyalarını mahkeme heyetine ve duruşma savcısına takdim etmek istiyorum. Bu dosyayı 
şöyle kısaca tanıtayım, birinci bölümünde üç sayfalık bir evrak; ikinci bölümünde biri iki 



  

sayfalık, biri üç sayfalık iki evrak; üçüncü bölümünde ise bir sayfalık bir evrak 
bulunmaktadır. Dosyadaki bir numaralı evrak, iddianame 95 ila 97'nci sayfalar, sekizinci ek 
delil klasörü sayfa 256 ila 258, "Batı Çalışma Grubu'nda Görevlendirilen Şüphelilere Sürekli 
Giriş Kartı Verilmesi" konulu evrak. Bu evrak hakkında daha önce savunma yapan bazı 
tutuklu sanıklar ve müdafileri de muhtelif açıklamalar yapmışlardır. Ben de davada birçok 
kişiye ve beni de olumsuz etkileyen bu tartışmalı evrakla ilgili kapsamlı bir değerlendirme 
yapmak istiyorum. 

Bu evrak bir sayfa yazı, birinci bölümdeki evrak, bir sayfa yazı ve iki sayfa ekten 
ibaret olup toplam üç sayfadan oluşmaktadır. Çıkış yeri Genelkurmay Harekât Başkanlığı, 
İç Güvenlik Harekât Dairesi Plan Şubesi'dir. İlgisinde Batı Çalışma Grubu'nun 
oluşturulmasıyla ilgili 10 Nisan 1997 tarihli evraka atıf yapılmaktadır. Gönderiliş adresi 
Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığı'dır ve ekinde bulunan 45 personele sürekli giriş kartı 
verilmesini talep etmektedir. Yazı iki büyük hata ile başlamaktadır. 

Birincisi, Genelkurmay Karargâhı'nda o tarihte yürürlükte olan Genelkurmay 
Yönergesi 119/1a, Genelkurmay Kışla ve Karargâh Emniyet Yönergesi 96 basımlıdır. Bu 
yönerge esaslarına göre sürekli giriş kartları ve diğer kartların zamanında hazırlanmasını 
ve ilgililere dağıtılmasını ve geri alınmasını sağlayan makam Karargâh Emniyet 
Subayı'dır. Bu Subay Genelkurmay Genel Sekreteri'ne bağlı ve ona karşı sorumludur. 
Sayın başkan bu dosya içinde sürekli giriş kartı ne demektir, kime verilir, kime bağlıdır hepsi 
detaylarıyla açıklıdır, ilgili yerleri de işaretledim. Aynı paralelde yeniden hazırlanan 2003 
basımlı Genelkurmay Yönergesi 119/1b'de de düzenleme aynı şekildedir. 2006 yılından 
sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni uygulamaya konulan çipli akıllı kart uygulamasıyla 
askeri kimlik kartı, karargâh giriş kartı ve banka işlemleri tek bir kartta toplanmış ve bu 
görev Personel Başkanlığı Merkez Daire Başkanlığı bünyesinde yeni teşkil eden Akıllı Kart 
Şube Müdürlüğü'ne verilmiştir. 

Yazıda ikinci büyük hata, ekteki 45 personele sürekli giriş kartı verilmesi talebidir. 
Ek listede bulunan 45 kişiden Özel Kuvvetler Komutanlığı Personeli olan son üç kişi 
dışındaki ilk 42 kişi zaten Genelkurmay Karargâh Personeli'dir ve hepsinin de karargâha 
tayin olduklarında bir iki gün içinde aldıkları sürekli giriş kartları zaten vardır. Örneğin, ben 
ikinci kez 18 Temmuz 1994 tarihinde Genelkurmay Karargâhı'na yeniden atandım, bir iki 
gün içinde sürekli giriş kartımı aldığımı hatırlıyorum. Bu kart sadece bir yıl sonra 30 Ağustos 
1995'te Albay rütbesine terfi ettiğimde, rütbe değişikliğinin işlenmesi için değiştirildi. 10 
Ağustos 1999 tarihinde tayinen Genelkurmay'dan ayrılıncaya kadar hep aynı kartı kullandım. 
Karargâhtaki görevim gereği komuta katı dahil her yere girebilme yetkim de zaten vardır. 

Genelkurmayın yönergesi 119/1a'ya göre dört çeşit giriş kartı vardır. Sürekli giriş 
kartı karargâh personeline verilen karttır Genelkurmay'a her tayin olan kişi bir iki gün içinde 
bu kartı almak zorundadır. 

Misafir giriş kartı, misafirlere verilir; geçici giriş kartı geçici sürelerle çalışan 
personel içindir, ayrıca diğer giriş kartları vardır bunlar; Basın, Askeri Mahkeme, Askeri 
Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Savcılık, Revir, Saymanlık, Banka, PTT, 
Ziyaretçi, Kütüphane ve benzeri. Bunlardan başka bir çeşit giriş kartı da bulunmamaktadır.

 Bu evrakı hazırladığı iddia edilen Yarbay Ünal Akbulut, Şube Müdürü Albay İdris 
Koralp kendisi ve diğer şube personeline de sürekli giriş kartı verilmesini talep etmektedir. 
Tuğgeneral Kenan Deniz için talep yoktur. Bu garip bir çelişkidir. Sadece Özel Kuvvetler 
Komutanlığı mensubu olan son üç kişiye Genelkurmay Genel Sekreteri adresli ve geçici giriş 
kartı talebi olan bu yazı belki doğru olabilirdi. 

Evrakta bulunan maddi hatalara ve eksikliklere de değinmek istiyorum. İlk sayfa, 
ana sayfa; evrak kontrol numarası, sol üst, orta ve sağ alt olmak üzere üç ayrı yerde 
olmalıydı, yoktur. Arşiv kategorisi yoktur, evrak ara numarası yoktur, gün bazında tarih 
yoktur, sürekli giriş kartı talebi yanlıştır, böyle bir talebe ihtiyaç yoktur, Genelkurmay 



  

Merkez Daire Başkanlığı adresi yanlıştır, Genelkurmay Genel Sekreterliği doğru adrestir, 
paraflar yoktur, imza yoktur, ekler yanlış yazılmıştır, tek eki olan bir evrakta ek-a denemez, 
sadece eki denir,  arz ve rica ederim ibaresi yanlıştır, aynı seviyedeki makamlar birbirlerine 
sadece arz ederler. Ekin ilk sayfası evraktaki ikinci sayfa, evrak kontrol numarası yine sol üst, 
orta ve  sağ alt olmak üzere üç ayrı yerde olmalıydı, yoktur, gün bazında tarih, evrak ara 
numarası yoktur, gün bazında tarih, evrak ara numarası yoktur, ekidir yerine ek-a sıdır yanlış 
olarak yazılmıştır, altıncı sırada olan Aslan Daştan'ın rütbesi Kıdemli Albay yerine Albay 
olarak, sekizinci sırada olan İsmail Hakkı Önder'in rütbesi Binbaşı yerine Kıdemli Binbaşı 
olarak, onaltıncı sırada olan Faruk Alpaydın'ın rütbesi Binbaşı yerine Kıdemli Binbaşı olarak 
yanlış yazılmıştır. İki sayfa olan ekin sayfa numarası yazılmamıştır. Ekin ikinci sayfası 
evrakta üçüncü sayfa, yine evrak kontrol numarası sol üst, orta ve sağ üst orta olmak üzere üç 
ayrı yerde olmalıydı, yoktur, gün bazında tarih, evrak ara numarası yoktur, ekinin devamıdır 
yerine ek-a'nın devamıdır şeklinde yanlış olarak yazılmıştır. 33'üncü sırada olan Mehmet Ali 
Yıldırım'ın rütbesi Kıdemli Binbaşı yerine Yarbay olarak, 34'üncü sırada olan Metin Keşap'ın 
rütbesi Binbaşı yerine Kıdemli Binbaşı olarak, 35'inci sırada olan Celalettin Bacanlı'nın 
rütbesi Binbaşı yerine Kıdemli Binbaşı olarak, 41'inci sırada olan Mustafa Babacan'ın rütbesi 
Yarbay yerine Yüzbaşı olarak, yanlış olarak yazılmıştır. Ayrıca 38'inci sıradaki Piyade 
Yüzbaşı Cumhur Yatıkkaya yanlış olarak Plan ve Prensipler Başkanlığı personeli olarak 
göstermiştir, doğrusu Personel Başkanlığı'dır. İmza yoktur, iki sayfa olan ekin toplam sayfa 
numarası yazılmamıştır. Şöyle toparlarsak niye ayrıntılara girdim? Bu üç sayfalık evrakta 
toplam 36 adet maddi hata ve eksiklik vardır. Bu Genelkurmay standartlarında asla kabul 
edilemeyecek kadar kötü ve hatalı yazılmış bir evraktır. Evrak fontu Calibri Yazı Fontu'dur, 
bu font 2007 sonrası kullanıma giren bir Windows Uygulaması'dır. Ayrıntısı avukatım 
tarafından açıklanacaktır. 

Bu evrak soruşturma sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nca gönderilmemiştir. 
Doğruluğu tartışmalı, CD içinden alınan dijital bir çıktıdır natamamdır. Bu sözde evrak 
kişisel kanımca hiç yayınlanmamıştır. Taslak bile olamayacağını değerlendiriyorum. 
Spekülatif amaçlı sahte bir yazıdır. 

Sayın Kenan Deniz sorgusunda Batı Çalışma Grubu'nun 97 Mayıs ayı başında 
biraraya geldiğini ifade etmiştir. İlgi verilen evrak 10 Nisan 1997 tarihini taşımaktadır. Bu 
sözde evrak ise Mayıs 1997 tarihlidir, Genelkurmay Karargâhı'nda 20 günde sözde kart 
çıkarılması için yazı yazılması mantık dışıdır. Bu bir iki günlük bir işlemdir zaten bu işleme 
gerek de yoktur. Bu evrak bu davada birçok personelin haksızlığa uğramasına neden 
olmuştur, bu evrakta adı geçen 46 kişinin başına neler geldiğini hep beraber görelim.

 Evrakın imza bloğunda olan Kenan Deniz başlangıçta diğer suç isnatlarıyla beraber 
tutuklanmıştır. Birinci şahıs hakkında soruşturmaya dahil edilememiştir herhangi bir işlem 
yapılmamıştır. İkinci şahıs Tevfik Özkılıç benim, bu evrak asli suç isnadı olarak tutuklama 
gerekçesi olarak kullanılmış ve 9 Mayıs 2012 tarihinden itibaren tutukluluğum devam devam 
etmektedir. Kemal Savcı bu arkadaşımız tutuklanmıştır, müteakiben 14 ay sonra tensip 
zaptıyla tahliye edilmiştir, hali hazırda tutuksuz sanık statüsündedir. Berkay Turgut 
tutuklanmıştır bu evrak asli delil olarak gösterilerek tensip zaptıyla 14 ay sonra tahliye 
edilmiştir, hali hazırda tutuksuz sanıktır. Arslan Daştan tutuksuz sanıktır, herhangi bir 
tutukluluk işlemi yapılmamıştır. Salih Eryiğit başlangıçta tutuklanmıştır 14 ay sonra tensip 
zaptıyla tahliye olmuştur, hali hazır da tutuksuz sanıktır. İsmail Hakkı Önder tutuklanmıştır, 
tensip zaptıyla 14 ay sonra tahliye olmuştur hali hazırda tutuksuz sanıktır. Hakan Vural 
tutuklanmıştır, tensip zaptıyla tahliye olmuştur, 14 ay sonra hali hazırda tutuksuz sanıktır. 
Yahya Cem Özarslan tutuklanmıştır, tensip zaptıyla tahliye olmuştur, 14 ay sonra hali hazırda 
tutuksuz sanıktır. Recep Durlanık hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Oğuz Kalelioğlu 
tutuklu sanıktır,duruşmalar başladıktan sonra tahliye edilmiştir hali hazırda tutuksuz sanıktır. 
İdris Koralp başlangıçtan itibaren tutuklu sanıktır, bu evrak da asli evraklardan biri olarak 



  

gösterilmiştir. Nazmi Solmaz tutuklanmıştır tensip zaptıyla tahliye olmuştur hali hazırda 
tutuksuz sanıktır. Ünal Akbulut başlangıçtan itibaren bu evrakta delil olarak gösterilerek 
tutuklanmıştır halen tutukluluğu devam etmektedir. Faruk Alpaydın tutuklanmıştır, 15 ay 
tutuklu kaldıktan sonra tensip zaptından sonra tahliye olmuştur hali hazırda tutuksuz sanıktır. 
Cengiz Çetinkaya başlangıçtan itibaren tutukludur, bir buçuk yıldır tutukludur. Yüksel 
Sönmez tutuklanmıştır müteakiben tensip zaptıyla 14 ay sonra tahliye olmuştur, halihazırda 
tutuksuz sanıktır. Sezai Kürşat Ökte tutuklanmıştır müteakiben tensip zaptıyla tahliye 
olmuştur hali hazırda tutuksuz sanıktır. Ziya Batur tutuklanmıştır tensip zaptıyla tahliye 
olmuştur, tutuksuz sanıktır. Mehmet Haşimoğlu başlangıçta tutuklanmıştır, sağlık 
nedenleriyle tahliye edilmiştir vefatını müteakip takipsizlik kararı verilmiştir. Ruşen 
Bozkurt başlangıçtan itibaren tutuklu tutuklu sanık olarak durumu devam etmektedir. Atilla 
Kurtay tutuklanmıştır, tensip zaptıyla tahliye olmuştur hali hazırda tutuksuz sanıktır. Alican 
Türk tutuklanmıştır, tensip zaptıyla 14 ay sonra tahliye olmuştur, hali hazırda tutuksuz 
sanıktır. Yahya Kemal Yakışkan tutuklanmıştır, 14 ay sonra tensip zaptıyla tahliye olmuştur 
tutuksuz sanıktır. Hamza Özaltun ve Necdet Batıran tutuksuz sanıklar olarak iddianamede 
yer almıştır. Adem Demir tutuklanmıştır 14 ay sonra tensip zaptıyla tahliye edilmiştir hali 
hazırda tutuksuz sanıktır. Mehmet Özbek, Serhat Altay ve Ömer Özkan hakkında takipsizlik 
kararı verilmiştir. Şinasi Çalış başlangıçtan itibaren tutuksuz sanıktır. Mehmet Ali Yıldırım 
tutuklanmıştır 14 ay tutuklu kaldıktan sonra tensip zaptıyla tahliye olmuştur, hali hazırda 
tutuksuz sanıktır. Metin Keşap tutuklanmıştır, tensip zaptından sonra 14 ay sonra tahliye 
edilmiştir, hali hazırda tutuksuz sanıktır. Celalettin Bacanlı tutuklanmıştır, tensip zaptıyla 14 
ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiştir, hali hazırda tutuksuz sanıktır. Ertuğrul Gazi 
Özkürkçü başlangıçtan itibaren tutuksuz sanıktır. Mustafa Köseoğlu tutuklanmıştır, 14 ay 
tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiştir, hali hazırda tutuksuz sanıktır. Cumhur Yatıkkaya 
tutuksuz sanıktır, Ahmet Dağcı tutuklanmıştır, 14 ay sonra tensip zaptıyla tahliye edilmiştir, 
tutuksuz sanıktır. Hüsnü Dağ başlangıçtan itibaren tutuklu sanıktır. Mustafa Babacan 
tutuklanmıştır, tensip zaptıyla 14 ay sonra tahliye edilmiştir, hali hazırda tutuksuz sanıktır. 
Mustafa İhsan Tavazan, tutuklanmıştır, tensip zaptıyla 14 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest 
kalmıştır, hali hazırda tutuksuz sanıktır. Yavuz Gürcüoğlu tutuklanmıştır, tensip zaptıyla 14 
ay sonra tahliye olmuştur, tutuksuz sanıktır. Abdullah Kılıçarslan tutuklanmıştır, tensip 
zaptını müteakip duruşmalar sırasında tahliye edilmiştir, hali hazırda tutuksuz sanıktır. 
Lokman Ekinci tutuklanmıştır, 14 ay tutuklu kaldıktan sonra tensip zaptıyla tahliye olmuştur, 
tutuksuz sanıktır. 

Bu evrakta Genelkurmay Personel Başkanlığı'ndan 6 personelin adı yer 
almaktadır. Halbuki 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu'nun kurulması emrinde 
J1'den yani Genelkurmay Personel Başkanlığı'ndan bir Kurmay Subay'ın planlama bölümüne 
Proje Subayı olarak istendiği görülmektedir. Bu şahıs ise Hava Kurmay Binbaşı Bahattin 
Çelik'tir. Tutuksuz sanık olup, kendi ifadesinde de Personel Başkanlığı'ndan Batı Çalışma 
Grubu'nda temsilci olarak sadece kendisinin çalıştığını, diğer adı geçen  5 personelin hiç 
çalışmadığını beyan etmiştir. Bu evrak niçin önemlidir? Çünkü adı geçen bütün personel için 
asli suç isnadı durumundadır. Bu evrak nelere sebep olmuştur? Birinci sırada olan bir subay 
her nedense soruşturmaya dahil edilmemiştir. Dört sivil memur hakkında takipsizlik kararı 
verilmiştir. 41 personelden 35'i tutuklanmıştır. Bir personelin sağlık durumu nedeniyle 
tahliyesi ve müteakiben vefatı nedeniyle takipsizlik kararı verilmiş, tutuklu sayısı 34'e 
düşmüştür. 6 personel soruşturmayı müteakip serbest kalmışlardır. Hepsi de tutuksuz sanık 
durumundadırlar. Bunlar Arslan Daştan, Hamza Özaltın, Şinasi Çalış, Ertuğrul Gazi 
Özkürkçü, Necdet Batıran ve Cumhur Yatıkkaya'dır. 34 personelden 7'si halen tutukludur. 
27'si tensip zaptı ve müteakiben verilen tahliye kararlarıyla tahliye edilmişlerdir. Halen 
hepsi de  tutuksuz sanık durumundadır. Dört sanık için sadece bu listede adının yer alması 
nedeniyle iddianamede suç isnadında bulunmuştur. Bu personelin üçü Berkay Turgut, 



  

Celalettin Bacanlı ve Mustafa Köseoğlu 14 ay tutuklu kalmayı müteakip, tensip zaptıyla 
tahliye olmuşlardır. Bir personel Cumhur Yatıkkaya Ağustos 2012'de yurtdışı görevini 
müteakip sorgudan sonra serbest kalmıştır. 

Dava kapsamında bulunan 103 kişiden 40'ı asli olarak bu evrakla sanık 
durumundadır. Bu evrakla ilgili olarak iddianamede tutuklu sanık İdris Koralp yazıyı net 
olarak hatırlamadığını ifade etmiştir. Tutuksuz sanık Salih Eryiğit doğru olduğunu ifade 
etmiştir. Kendisi burdadır. Kendisine sormak istiyorum, doğru olduğunu nasıl anlamıştır bu 
evrakın? Bir kere bu konuda evrak ve yazışmalar konusunda uzman personel olmak gerekir, 
herhalde Savcılık sorgusunda stresten doğru olduğunu anlayarak söylemiştir. Tutuksuz sanık 
Hamza Özaltın ifadesinde evrakta belirtilen isimlerle yani bu 46 kişiyle Batı Çalışma 
Grubu'nda çalıştığını beyan etmiştir. Kendisine sormak isterim, gerçekten bu 46 kişiyle Batı 
Çalışma Grubu çalışma alanında yanyana görmüş müdür? Herkesi gerçekten tanımakta 
mıdır, bu ismi geçen kişileri? İki sivil memur da Ömer Özkan ve Mehmet Özbek bu üç 
sayfalık evrakı yazdığını ayrı ayrı beyan etmişlerdir. İşin ilginç tarafı bu üç sayfalık evrakı 
iki ayrı adam ayrı ayrı ben yazdım diyor. Her ikisi için de takipsizlik kararı verilmiştir. Bu iki 
sivil memurun tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum, herhalde 36 adet madde hatası ve 
eksikliği bulunan üç sayfalık bu ilkel evrakı iki kişi birlikte nasıl hazırlayabildiklerini de 
sorma fırsatı bulabilirim. Batı Çalışma Grubu'yla ilgili diğer belgelerde adı geçen ve Batı 
Çalışma Grubu'nda çalıştığını beyan eden bazı tutuksuz sanıklar bu 46 kişilik listede yer 
almamaktadır. Herhalde sözde giriş kartsız çalışmışlardır. Batı Çalışma Grubu diğer belge 
ve ifadelerden anlaşılacağı gibi toplam 16-17 personelden oluşmuştur. Niçin 46 kişi bu 
evrakta yer almaktadır, bu sorunun cevabı yoktur. Tutuklu sanık İdris Koralp sorgusunda 
Batı Çalışma Grubu'ndaki kendi şubesinde görevli olan altı kişi dışında altı takviye 
personelle çalıştıklarını, bu personellerin belli sürelerle çalıştığını, Genelkurmay Personel 
Başkanlığı'ndan bir kişinin Hava Kurmay Binbaşı Bahattin Çelik'in takviye olarak 
geldiğini, Batı Çalışma Grubu için özel bir çalışma alanı, telefon sistemi ve özel bir giriş 
kartı hazırlanmadığını, sözde 45 kişilik listede Albay rütbesinde Şube Müdürü ve Daire 
Başkanı ünvanlı kişilerin olduğunu bunun da emir komuta yapısına aykırı olduğunu 
beyan etmiştir. 

Açıklamalarım çerçevesinde sonuç olarak bu evrak resmi olarak hiç hazırlanmamış 
ve yayınlanmamıştır. Genelkurmay Başkanlığı'nca gönderilmemiştir. Bu evrak maddi hataları 
ve eksiklikleriyle muhtemelen 2007 yılından sonraki bir tarihte hedef alınan bazı personeli 
davaya dahil edebilmek için Genelkurmay Karargâhı usul ve adabına tam olarak vakıf 
olunmadan manipülasyon amacıyla hazırlanmış, sahte bir evraktır kanaatindeyim. Bu haliyle 
de kanıt niteliği olmadığını değerlendiriyorum. 

Özet dosyasındaki iki numaralı evrak iddianame 177 ila 179. sayfalar, 325'inci ek 
delil klasörü sayfa 1-121, şüpheli Tevfik Özkılıç'a ait ses kaydı ve 26-27 Temmuz 1999 
tarihli "Yüksek Askeri Şura Kararlarında Ayırma İşlemi Yapılacak Personel" konulu 
evraklarda Personel Daire Başkan Vekili Albay Tevfik Özkılıç adına açılmış paraf olan 
evraklar. Bu evraklar ve ses kaydı soruşturma sırasında bana sorulmamıştır, iddianameye 
eklenmiştir bu arada da ifademe başvurulmamıştır. 

Baştan bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. 26-27 Temmuz tarihli evraklar o 
yıl 2-5 Ağustos 99 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı karar evrakları değildir, 
hazırlık evraklarıdır, Yüksek Askeri Şura kararı Yüksek Askeri Şura üyelerince 2 Ağustos 
1999 tarihinde alınmıştır. Bu evraklar 2-5 Ağustos 1999 tarihlerinde yapılan Olağan 
Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda değerlendirilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 16 
subay ve  42 astsubay toplam 58 personelin Yüksek Askeri Şura'ya sunularak, ayırma 
işlemi yapılıp yapılmayacağı konusunda Genelkurmay Komuta Katı onayı alınmasıyla 
ilgili hazırlanan idari ve teknik evraklardır. O zaman yürürlükte olan İdari ve Hukuki 
Mevzuata göre 1983 yılından itibaren uygulandığı şekliyle ayırma işlemleriyle ilgili teklif 



  

makamları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'dır. Bu teklifler ayırma 
işlemi yapılacak personelin Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı kararıyla 
mı yoksa Yüksek Askeri Şura kararıyla mı yapılacağı konusunda Genelkurmay Başkanı'nın 
onayının alınması işlemidir. Bu teklifler Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanlığı 
Personel Dairesi Personel Yönetim Şubesi tarafından incelenir. Bu inceleme teknik ve 
idari bağlamdadır. Evrakların kontrolü yapılır, Genelkurmay Adli Müşavirliği'nce hukuki 
koordinasyonlarda bulunulur, müteakiben evraklar Genelkurmay Başkanı'nın onayına 
sunulur. Genelkurmay Başkanı tarafından Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı'nca işlem yapılmasına karar verilen personelin ayırma teklif dosyaları işlemlerin 
tamamlanmak üzere Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderilir. 
Genelkurmay Personel Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı tarafından ilk Yüksek Askeri Şura 
toplantısında gündeme alınmasına karar verilen dosyaların teknik ve idari hazırlıklarını yapar. 
Yapılan hazırlıklar dosyadaki bilgi ve belgelerle personelin durumunun Yüksek Askeri Şura 
üyelerine arz edilmesine yöneliktir. Arzı ve müzakereyi müteakip nihai karar Yüksek Askeri 
Şura üyeleri tarafından alınır. Bu evraklarla ilgili kararda 2 Ağustos 1999 günü Başbakan 
başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri yani Başbakan, Milli Savunma Bakanı, 13 
Orgeneral ve 2 Oramiral toplam 15 personel tarafından alınmıştır. Bununla ilgili şura kararı 
da o iki sayfalık evrakın hemen arkasındadır. 

Sonuç olarak Genelkurmay Personel Başkanlığı'nın bu işlemlerdeki görevi Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen dosyaların Yüksek 
Askeri Şura'da görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin Genelkurmay Başkanı'nın onayını 
almaktadır. Bu kapsamda dosyalara sunulması gereken bilgi ve belgelerin tamlığı, yazışma 
kurallarına uygunluğu yönünden incelenmekte ve dosyanın Genelkurmay Başkanı'na onayına 
hazır hale gelmesi sağlanmaktadır. Genelkurmay Başkanı'nın kararına göre evrakların 
Yüksek Askeri Şura üyelerine sunulması, kararlarının alınması ve ilgili makamlara 
gönderilmesi işlemidir. 

Bu açıklamalar talebim üzerine Genelkurmay Başkanlığı'nca da yazılı olarak 
doğrulanmıştır. Bir örneği dava dosyamdadır. Genelkurmay Başkanlığı'nın bu konudaki 
yazılı açıklamasının bir örneğini sayın başkanın izniyle ben mahkeme heyetine ve duruşma 
savcısına resmi belge olarak vermek istiyorum. Bu evraklarla Tevfik Özkılıç'ın ilişkisi nedir? 
Normal zamanlarda General Amiral Şube Müdürü'nün bu sistemde hiçbir görevi yoktur. 
Burada zamanın Personel Daire Başkanı Tümgeneral Bahtiyar Türker'in 26-27 Temmuz 
1999 tarihlerinde mazereti nedeniyle görevi başında olamadığı için hasbelkader dairede en 
kıdemli subay olarak Personel Daire Başkanlığı görevine vekalet etmem gerektiği için bu 
evraklar tesadüfen bana parafe ettirilmiştir. Bu evraklarda adı geçen 58 subay ve astsubayı 
hiç tanımıyorum. Birlikte de hiç çalışmadım. Onların da beni tanıdığını hiç zannetmiyorum. 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vekalet amirin ayrılma süresiyle sınırlıdır. Personel Daire 
Başkan Vekili olan bir şahsın ayrılacak personelin seçimi ve karar iradesi konularında hiçbir 
yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlem usulen yapılan bir idari faaliyet 
kapsamındadır. 

Bilgi dosyasındaki birinci evrakın ikinci sayfası, bir örnek evrakı incelersek 
hazırlayan ve paraf eden Şube Müdür Vekili Yarbay İbrahim Ethem Bünül soruşturmaya 
dahil değildir. Parafı olan Personel Başkanı Yıldırım Türker  ve koordine parafı bulunan 
Tümgeneral Erdal Şenel tutuksuz sanıklar olup iddianamede her iki sanık için de bu konuda 
suç isnadında bulunulmamıştır. Teklif eden makam Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök'tür. Imzası vardır, onaylayan makam Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Kıvrıkoğlu'dur, karar imzası vardır, komuta katını oluşturan her iki komutan da soruşturmaya 
dahil değildir. Ayrıca aynı konuda alınan Yüksek Askeri Şura kararında müteakip üç sayfalık 
evrak Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 13 Orgeneral ve 
2 Oramiral olmak üzere toplam 17 personelin karara yönelik imzaları mevcuttur, bunlardan 



  

sanık durumunda bulunan 3 Orgeneral için bile bu konuda suç isnadı yoktur. Bu 58 
personelle ilgili evraklarda 17 imza ve 4 paraf olmak üzere toplam 21 kişinin imzası ve parafı 
vardır. Personel Daire Başkan Vekili olarak, hasbelkader parafı bulunan ben Tevfik 
Özkılıç dışında hiçbir başka kişiye de bu konuda suç isnadında bulunulmamıştır. Bu 
durum akıl, mantık, hukuk, vicdan ve adalet kavramlarına uygun olmayıp sanki özel olarak 
seçilerek Tevfik Özkılıç'a suç isnadı yapılmıştır. 

Bu evraklar bana ait olmayan ve mahkemenizce yasadışı olarak değerlendirilerek 
5 Eylül 2013 tarihinde dosyadan çıkarılmasına karar verdiğiniz kaynağı belirsiz bir ses 
kaydı ve deşifreleriyle illiyet bağı kurularak iddianamede sadece şahsıma suç isnadı 
yapılmıştır. Mahkemenizin bu ara kararından sonra artık illiyet bağı kalmayan sadece 
şahsıma yönelik bu evrakların da bu çerçevede tarafınızdan yeniden değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Üç sayfa Yüksek Askeri Şura Kararı ve 116 sayfa 58 kişiyle ilgili evrakların 
toplamı 119 sayfadan oluşmaktadır. Bu evraklar Genelkurmay Başkanlığı'nca gönderilmiştir. 
Resmi belge statüsündedir. Gerçektir. 119 sayfada tek bir maddi hata ve eksiklik yoktur. 
Evraklar kusursuz olarak yazılmıştır usulüne uygun olarak aslına uygun olarak aslının 
fotokopisi çekilerek gönderilmiştir. Üç sayfalık 45 kişiye sürekli giriş kartı verilmesiyle  ilgili 
36 adet maddi hata ve eksiklik içeren sahte olduğunu değerlendirdiğim bir önceki evrakla 
karşılaştırırsanız bu evraklarda Genelkurmay Karargâhı'nın doğruluk ve kalite standartlarını 
da kolaylıkla görebilirsiniz. Ayrıca 119 sayfalık bu evraklar Windows 3.1 ve Windows 95 
versiyonu yazı fontuyla yazılmıştır. Calibri fontu değildir. Zamanına yani 1999 yılına uygun 
yazı fontuyla yazılmıştır, farkı evraklar üzerinden görebilirsiniz. 

Dosyadaki üç numaralı evrak, bilgi dosyasındaki en son tek sayfadır, iddianamede 
210-219-220'nci sayfalar, ek delil klasörü sayfa 74-100-101-102-103 ve 126. Batı Çalışma 
Grubu'nda çalışanlara verilen takdirler. İddianamenin bu bölümünde halen tutuklu sanık 
durumunda olan Kenan Deniz, Erol Özkasnak ve Hüsnü Dağ ile tutuksuz sanık durumunda 
bulunan Fevzi Türkeri, Erdal Şenel ve Oğuz Kalelioğlu olmak üzere toplam 6 personele 
Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir imzası ile yazılan takdirlerdeki açılan paraf ve 
imzalar suç delili olarak ele alınmaktadır. Ek delil 8'inci klasörde ayrıca 34 adet daha 
muhtelif personele yazılan takdirler de zamanında Şube Müdürü olarak görev yaptığım 
General Amiral Şubesi ile ilişkilendirilmektedir. Yalnız bunlarla ilgili bir suç isnadı yoktur. 7 
yıl görev yaptığım ve bu süre zarfında üç Genelkurmay Başkanı, 4 Genelkurmay İkinci 
Başkanı, 4 Personel Başkanı ve 4 Personel Daire Başkanı ile birlikte çalıştığım General 
Amiral Şubesi'nin mutat görevlerinden biri de Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay 
İkinci Başkanı'nın birinci ve ikinci sicil üstü olduğu General ve Amirallerle yine bu 
makamlar tarafından tefrik edilen subay ve astsubaylara verilecek emir çerçevesinde takdir 
belgeleri hazırlamaktır. Çalıştığım 7 yıl boyunca 150 civarında takdir belgesi hazırladığımızı 
hatırlıyorum. Takdir yazmada kime hangi konuda takdir yazılacağı konusundaki tefrik ve 
irade imza makamına aittir. Takdir yazılacak kişi ve takdirin konusu Genelkurmay Başkanı 
veya Genelkurmay İkinci Başkanı tarafından veya Özel Kalem Müdürü veya Özel Sekreterler 
tarafından Personel Başkanı'na veya Personel Daire Başkanı'na iletilirdi bu bazen kısa not 
şeklinde olarak da  bizim şubemize gelirdi. General Amiral Şubesi takdiri yazışma 
kurallarına göre hazırlar paraf ve imza  işlemlerini tamamlar, yayınlar ve dosyalı arşiv 
hizmetlerini yapardı. 

1930'lu yıllarda zamanın Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak imzalı takdir 
yazıları da zamanında Erkân Şubesi yani General Amiral Şubesi'nce yazılmıştır ve şube 
arşivindedir. İddianamede takdir yazma işleminin yanlış bir anlayışla bir Batı Çalışma 
Grubu faaliyeti gibi algılandığını görüyorum. Bu işlem görev yapmaktan şeref duyduğum 
General Amiral Şubesi'nin 1930'lara dayanan 83 yıldır devam eden mutat görevlerinden 
sadece birisidir. Şimdi de aynı şekilde devam etmektedir. Bilgi dosyamda 3 numaralı evrak 
olarak en son evrak iddianamede yer alan 6 adet takdirden Tuğgeneral Kenan Deniz'e 



  

yazılan takdir örnek olarak konulmuştur. Bu yazının da incelenmesine ihtiyaç olduğunu 
değerlendiriyorum. Üzerinde kırmızı kalemle yazdığım notları açıklamak istiyorum. Yazıda 
sol üst, orta ve sağ altta olması gereken evrak kontrol numaraları yoktur. Arşiv kategorisi 
yoktur. Evrak ara numarası gün bazında tarih, paraflar ve imza bulunmamaktadır. Dosya 
adres bölümü yoktur. Suç gibi gösterilmeye çalışılan evrakı hazırlayan iki Proje Subayı 
soruşturmaya dahil edilmemiştir. Parafları açılan Tevfik Özkılıç, Doğan Temel, Yıldırım 
Türker ile imza bloğu açılan Çevik Bir sanık durumundadır ve bu personelin suç isnatlarında 
bu takdirler de yer almaktadır. Dikkat çekici bir başka konu yazının 2007 Windows 
versiyonu Calibri yazı fontu ile yazılmış olmasıdır. Diğer beş takdir de aynı şekildedir. Bu 
takdirler Savcılık soruşturması sırasında bana bilgi olarak sorulmuştur. Müteakiben 
iddianamede ise bu konuda alınan ifadesinde deyimiyle aleyhimde bir delil olarak 
değerlendirilmiştir. Bu sonuçta bir bilgisayar çıktısıdır, tek sayfada on adet maddi eksikliği 
ve hataları vardır, teknik olarak doğruluğu şüphelidir, paraf ve imza atılıp atılmadığı 
belirsizdir. Yayınlanıp yayınlanmadığı belirli değildir, doğruluğu tartışmalı CD içinden çıkan 
dijital bir bilgisayar çıktısıdır.Genelkurmay Başkanlığı'nca gönderilmemiştir. Kanımca 
resmiyeti olmayan bir taslak yazı kapsamındadır.eş ilave takdir de aynı mahiyettedir.  

Sonuç olarak, 14 Haziran 2013 tarihli tensip zaptında kişisel olarak benimle ilgili 
tutukluluk haline devam kararı almanızdaki gerekçeyi hatırlatmak için söylüyorum şöyleydi; 
sanık Tevfik Özkılıç hakkında Batı Çalışma Grubu'na görevlendirilen ve Batı Çalışma 
Grubu'nun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin 
bulunmasının, 26-27 Temmuz 1999 tarihli "Yüksek Askeri Şura Kararlarında Ayırma İşlemi 
Yapılacak Personel" konulu 58 adet Evrakta bulunan evrakta Personel Daire Başkanı Tevfik 
Özkılıç adına açılmış paraf bulunmasının ve dosyada bulunan ses kaydının sanığın bu 
personellerin ordudan ayrılmasında ciddi etkisi olduğu konusunda şüphe uyandırmasının, 
müşteki ve tanık beyanlarının kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular olarak kabul 
edilmesinin gerektiği şeklindedir. 

Talebim üzerine yasadışı olarak değerlendirdiğim ve sahte olduğunu beyan ettiğim 
bahse konu ses kaydı ve deşifreleri 5 Eylül 2013 tarihinde verdiğiniz ara kararla dava 
dosyasından çıkarılmıştır. Bu çerçevede iddianamede şahsıma isnat ettirilen üç evrakla ilgili 
ayrıntılı açıklamalarımı da dinlediniz. Üzerime atılı eylemlerin yoğunluk derecesi de budur. 
Kesinlikle ifade etmek istiyorum ki Batı Çalışma Grubu'nda çalışmadım. Batı Çalışma 
Grubu için Personel Başkanlığı temsilcisi olarak görevlendirilmedim. Batı Çalışma 
Grubu'yla ilgili hiçbir evrakta parafım ve imzam yoktur. Batı Çalışma Grubu'yla ilgili 
hiçbir toplantı, brifing ve faaliyete katılmadım. Zaten çalıştığım General Amiral Şubesi'nin 
başta şube müdürü ben dahil toplam 14 personelden hiçbiri görev süreleri boyunca asli görevi 
dışında bir başka görevle geçici de olsa görevlendirilmemiştir. Tutuksuz sanık Yıldırım 
Türker  13 Şubat  2013 ve 16 Eylül 2013 tarihlerinde mahkemenize verdiği iki ayrı dilekçe 
ve 1 Ekim 2013 günü yapılan sorgusunda da Tevfik Özkılıç'ın asli görevi dışında hiçbir 
görevle görevlendirilmediğini açıkça beyan etmiştir. Tutuklu sanık İdris Koralp Batı 
Çalışma Grubu'nda Genelkurmay Personel Başkanlığı'ndan Hava Kurmay Binbaşı Bahattin 
Çelik dışında başka hiçbir kimsenin çalışmadığını sorgusunda beyan etmiştir. Ayrıca 
tutuksuz sanık Bahattin Çelik Savcılık soruşturmasında Genelkurmay Personel 
Başkanlığı'ndan Batı Çalışma Grubu'nda temsilci olarak kendisinin görevlendirildiğini ve 
Genelkurmay Personel Başkanlığı'ndan başka hiçbir personelin Batı Çalışma Grubu'nda 
görev yapmadığını beyan etmiştir. Şahsıma isnat edilen suç evraklarının hiçbirisi delil 
niteliğinde değildir. Beraatime karar verilmesini mahkemeden arz ve talep ederim. "

"Dün savunması alınan Ruşen Bozkurt'un Savcılık ifadesiyle ilgili bir konu var, 
şimdi Ruşen Bozkurt Savcılık ifadesinde şöyle diyor, BÇG alanına giriş yetkisi verilen 
personel listesine ilişkin belgede Cihangir Akşit ve Tevfik Özkılıç ikisi de Personel 
Başkanlığı'nda çalışıp bazen Personel Başkanlığı'na bilgi arzı için iç güvenlik durum 



  

raporunu almak için sabah erkenden gelirlerdi. Haritaya bakarlardı bu şekilde sık sık 
gelenlere giriş kartı verildiğini düşünüyorum. Siz İGHD'ye devamlı gidiyor muydunuz, bu 
nedenle BÇG'de çalışmamış olsanız da bu listeye girmiş olabilir misiniz veya bu şekilde bir 
giriş kartı verilmiş olabilir mi zaten burada dikkat ederseniz dikkatli okunduğunda Ruşen 
Bozkurt'un yani sizin BÇG'de çalıştığınıza dair bir iddiasından ziyade sık sık gelip gittiğinizi 
ve o nedenle bir giriş kartı verilmiş olabileceği gibi bir ifade var. "

"Şöyle bir kere sürekli giriş kartı dışında kesinlikle giriş kartı hazırlanmamıştır. 
İfademde verdiğim gibi benim giriş kartım görev yaptığım General ve Amiraller'le ilişkili 
olduğu için ben genel komuta katına bile hiç kimseden izin almadan girebilme yetkim vardı 
benim zaten. Genelkurmay Karargâhı'nda bir tek müşterek Muhabere Merkezi vardır yani 
kriptonun olduğu yer, oraya sadece muhabereciler girer, onun dışındaki heryere zaten 
girebilirdim ben. Şimdi Ruşen Bozkurt'un ifadesi şöyle; biz Albay rütbesiyle 
Genelkurmay'da Acil İşlem Merkezine nöbet tutardık, Acil İşlem Merkezi'nde. Bu  Kara, 
Hava, Deniz ihlalleri  Arama Kurtarma yani bütün normal vukuatlar, personel kazaları gibi 
bu nöbeti bitirdikten sonra  İç Güvenlik Harekât Dairesi sadece Batı Çalışma Grubu 
değildi, İç Güvenlik Harekât Dairesi hangi karakol basıldı, hangi çatışmalar oldu bunla ilgili 
iç güvenlik harekât raporunu kendi başkanlarımız bizden isterdi. Biz nöbetten çıktıktan 
sonra İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde gece hazırlanan iç güvenlik durum raporunu 
alırdık, Personel Başkanı'na takdim ederdik, Personel Başkanı okurdu. Ruşen Bozkurt'un 
hatırladığı konu o, yalnız o iki kişi hatırlıyor, orada nöbet tutan 25 civarında albay vardır, 
her albay her başkanlığın personeli kendi başkanlarına hem acil işlem var diye raporunu 
hem de iç güvenlik raporunu arz ederlerdi, bunların içinde Batı Çalışma Grubu'yla ilgili 
hiçbir faaliyet yoktur. Ben oraya İç Güvenlik Harekât Dairesi'ne Daire Başkanlığı'yla kadro 
ve diğer uygulamalar için gitmiş de olabilirim fakat böyle bir giriş kartı asla yoktu, asla 
çıkarılmadı. Her yere giriyordum ben zaten, her yere giriyordum. Genelkurmay 
Karargâhı'nda Genelkurmay Başkanı'nın odası dahil her yere giriyordum. "

"Giriş kartınızla Genelkurmay Karargâhı içerisinde her yere girip çıkabildiğinizi 
söylediniz. Bu her yere girip çıkabildiğinize göre bu Batı Çalışma Grubu, Genelkurmay 
Karargâhı'nda ne tür işlemler yapardı ? Bir Asker Bir Diplomat" adlı kitapta dönemin Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'yla yapılan bir söyleşi var, o söyleşi de tabi kayıt altına 
alındığından dolayı yani yazarın veya söyleşiyi yapanın yorumu değil tamamen Güven 
Erkaya'nın anlatımları orda bulunuyor, orda Güven Erkaya diyor ki Milli İstihbarat Teşkilatı 
Başbakan'a bağlı olduğundan Emniyet de İç İşleri Bakanlığı'na bağlı olduğundan dolayı 
biz bunlara itibar edemeyiz, dolayısıyla Genelkurmay bünyesinde böyle bir istihbari çalışma 
yapan bir birimin kurulması görüşünü ileri sürdüm ve diyor bu görüş de kabul gördü, 
dolayısıyla Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde böyle bir yapılanmaya 
gidildiğini zaten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ele geçirilen belgede de bu iddiayı 
doğrulamaktadır, dolayısıyla burda böyle bir yapılanma var ve askerlikten atılan darbe karşıtı 
subayların üst makama arzında da sizin paraflar var ama siz ısrarla bu tür bir yapılanmanın 
olmadığını, çalışmaların olmadığını ve sizin de bu tür işlemler yapmadığınızı söylüyorsunuz. 
Burda bir çelişki var bu çelişkiyi mahkeme huzurunda ve kamuoyunun tatmin etme 
noktasında bir şeyler söylemek ister misiniz? " Cevap vermeyeceğim.

93.C. SANIK TEVFİK ÖZKILIÇ MÜDAFİ AV.HALUK PEKŞEN'İN 
SAVUNMASI 

"Tüm vatandaşların mutabık olduğu en önemli konu siyasal iktidarın değişmesi 
halinde, derhal bu yargılamanın da tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılacağıdır. O halde 
buradaki yargılamayı belirleyen temel gerekçe de demek ki siyasal iktidardır. Siyasal 
iktidarın kuvvetler ayrılığını yoksayarak iktidar gücüne dayalı dilediği kuvveti dilediği 



  

şekilde yönlendirme çabası ise hukuk devletinin değil olsa olsa parti devletinin varlığını 
ortaya koyar. Parti devletlerinde ise hukuk ve yasalar değil parti dayatmaları sistemi 
oluşturur. Anayasa ya da yasalar kolaylıkla askıya alınır, temel hak ve hürriyetler yalnızca 
süslü püslü kelimelerden oluşan kitaplarda yer alan metinlerden ibaret kalır. 

Bu davanın soruşturulması başladığı dönemden bir süre sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde bu kez Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu adıyla bir komisyon 
kurularak sözde çalışmalara başlanmıştır. Oysa Anayasa'nın 138/3. fıkrası görülmekte olan 
bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, 
görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunamaz hükmü amirdir ancak Anayasa'nın 
bu açık düzenlemesine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa ihlali eylemler, 
aylarca devam etmiş ve hak ihlalleri ayyuka çıkmıştır. Ne yazık ki burada toplanan deliller, 
tutanaklar ve beyanlar bizlerin de bilgisinden kaçırılarak Savcılıkça dava dosyasına celp 
edilmiştir. Nitekim iddianamenin sonuç kısmında brifingler ve basın açıklamaları bazen 
siyasi iradeye yönelik olarak uyarma işlevi yüklenmekte bu haliyle her biri küçük birer 
muhtıra niteliği taşımaktadır. Son olarak Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolmasının 
nedeniyle yeni Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan adının dolaştığı bir ortamda 
Cumhurbaşkanlığı'na adaylık sürecinin başlamasına dört gün kala yapılan 2007 tarihli basın 
toplantısı ve ardından Abdullah Gül'ün adaylığının açıklanmasıyla başlayıp gergin geçen ilk 
tur seçimlerinin tamamlandığı günün gecesi saat 23'de yapılan 27 Nisan tarihli basın 
açıklaması en son ve çarpıcı örnekleri oluşturmaktadır, ifadelerine yer verilmiştir. 

 27 Nisan e-muhtırasıyla ilgili neden gereğini yapmadınız diye de ben sayın iddia 
makamına soruyorum. Madem muhtıradır o halde suçu ve suçluyu ayırmak, görmezden 
gelmek hangi yasanın öngördüğü bir ayrıcalıktır? Asıl can alıcı olan soru ise Cuma gecesi 
23'de internet sitesine basın açıklaması konulurken Pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'nin 
konuya ilişkin davada karar açıklayacak olmasıdır. Neden Anayasa Mahkemesi'nin karar 
açıklaması beklenilmeden ve diğer Kuvvet Komutanları'nın hiçbirisinin bilgisi olmadan 
Genelkurmay Başkanı böyle bir yöntemi benimsemiştir? Bu yöntemle mağdur edebiyatına 
zemin mi hazırlanmıştır? Bu yargılama sürecinde kendisinin dışında dışarıda tutulması bu 
senaryoyu güçlendiren, kendisine sağlanan ayrıcalıklı olanaklar, meziyetlerinin ödülü 
müdür?  Türkiye'nin bugün her anlamda tartışılan dönüşüm süreci aslında hiç de yeni bir şey 
değildir. 2003 yılından günümüze değin hukuksal süreç adı altında müthiş dönüşüm 
operasyonları yapıldı. Hiç düşündünüz mü, trafik kazaları, hastaneler, adliye koridorları, 
maliye teftişleri, kısacası tüm olumsuzluklar hep başkaları içindir.  Sorun bu davada 
tartışılan araştırılan ya da yargılanan fiil ve olgular değil amaçta zaten maddi gerçeğe 
ulaşmak değildir. Bu davada yasaların büyük bir kısmı adeta askıya alınmış, siyasal sürece 
zemin hazırlanması için en münasip uygun hal olarak yargılama yöntemi seçilmiştir. 

Çok açık olarak 406 sayılı MGK kararı ile bir devlet projesi olarak ortaya çıkan 28 
Şubat süreci bir kısım TSK mensubunun rövanşı amaçla yargılanması aşamasına 
indirgenerek taşınmıştır. Devletin tüm organları istisnasız kurum ve kuruluşlar ile yer aldığı 
bu proje cımbızla ayıklanan bir kısmı kayrılan adamına göre ve duruma göre ayrılan sanıklar 
üzerinden yargılanmaktadır. Projenin içerisinde yer almayan tek bir devlet organ, kurum ya 
da kuruluşu yoktur. Cumhurbaşkanlığı'ndan zamanın İktidarına, Sendikalar, Medya, Sivil 
Toplum Örgütleri, Üniversiteler, İş Dünyası, Bürokrasi ve toplumun büyük bir kesimi bu 
projenin içerisindedir. Oysa yargılanan ise yalnızca bu davada adı geçen sanıklardır. Böylesi 
bir yargılama yöntemi CMK'da asla yer almamaktadır.

İddiaları tümüyle çökertecek, son derece önemli usuli işlemler ise sürekli ötenerek 
yerine getirmekten kaçınılacaktır.Mahkemeler keyfilikle yargılama yapmamalıdır, intikam 
hırsını uygulayıcı asla olmamalıdır. Mahkemeler hiç kimsenin yumruk sıkma, diş gıcırdatma, 
öfke savurma ve kinlenme arenası değildir. Yasaların adamına göre değiştirildiği iddiaların 
adamına göre değiştiği bir ülkede hukuk devletinden de elbette söz edilemez. Bugün ülkenin 



  

siyasal iktidarı, toplumun her kesimine mutlak itaat öngörmektedir, gerçek budur. Hiçbir şey 
iftira kadar yüksek bir hıza sahip değildir,hiçbir şey bu kadar kolaylıkla söylenemez. Hiçbir 
şeye bu kadar kolaylıkla inanılmaz ve hiçbir şey bu kadar da geniş alana yayılamaz. 
Yargılama süreci içerisinde savunmayı en çok yoran konu sistematik bir şekilde kamuoyunun 
yönlendirilmesidir. Rövanşistler ya da kin ve garez duygusuyla, intikam çığlıklarıyla 
gündeme hakim olan bu durum ceza yargılamasında yasaların işletilmesinin önündeki en 
önemli engeli oluşturur.  Hukukçuların görevi tarih yazmak değildir.

Anayasanın 138'inci maddesinde hakimlerin hükümlerini anayasaya, kanuna ve 
hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre verecekleri yazılıdır. CMK'da pek çok 
maddesinde açıkça ve dolaylı olarak vicdani kanaat kavramına yer verilmiştir. Vicdani 
kanaatin oluştuğu duruşmanın nasıl gerçekleşeceği de CMK'da ayrıntılı ilkelere başlamıştır. 
Siyasi emeller uğruna ceza hukuku başka ülkelerde de bir istismar aracı olarak 
kullanılabilmektedir. Adaletsizliğin adaletle yıkılacağına inancımız tamdır. 

Özellikle tutuklu yargılamalarda TSK mensubu olmak yeterli ve kesin koşuldur. 
Yasalara ve hukuka saygılı bir devle ülkede devlet asla yurttaşlarına tuzak kurmaz. Siyasal 
sistem hızla parti devletine dönüşmekte bu dönüşüm de kolluk kuvvetleri ve yargı mercileri 
aracı kılınarak yapılmaya çalışılmaktadır. 

Kanunun suç saydığı fiili takip yetki ve görevi organ olarak Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na, kişi olarak da Cumhuriyet Savcısı'na aittir. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece 
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 
17/1 maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevleri arasında kamu davasının 
açılmasının yer olup olmadığına göre karar vermek üzere soruşturma yapmak ve yaptırmak 
görevi de bulunmaktadır. 5235 sayılı kanunun 20/1'inci maddesine göre adli göreve ilişkin 
işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak Cumhuriyet 
Savcısı'nın görevleri arasındadır. CMK'nın 160/1'inci maddesine göre Cumhuriyet Savcısı 
ihbar veya başka suretle bir suçun işlendiğini izlenimini öğrendiği an kamu davasını açmaya 
yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

 Cumhuriyet Savcısı yargısal görevinde Anayasa'nın 38/1'inci maddesindeki suç ve 
cezada kanun ilkesine bağlıdır. Cumhuriyet Savcısı'nın CMK'nın 160/1'inci maddesi 
hükmüne göre kanunun suç saydığı bir fiilin işlendiği izlenimini veren bir durumun 
öğrenilmesi, Anayasa'nın 38/1, TCK'nın 2/1 maddesi hükümlerine göre öncelikle öğrenilen 
fiilin kanunun suç saydığı bir fiili olup olmadığının araştırılması ve tespiti zorunlu kılar.

 Anayasa ve TCK'nın suç ve cezada kanunilik ilkesini düzenleyen hükümleri, 
Cumhuriyet Savcısı'nın yargısal görevinde bu kapsamda soruşturmaya başlamada soruşturma 
işlemlerini yapma ve yaptırmada iddianame düzenlemede, kamu davası açmada, yargılama 
sürecinde esas hakkında mütalaada bağlayan emredici hukuk kurallarıdır. Cumhuriyet 
Savcısı suç ve cezada kanunilik ilkesini düzenleyen Anayasa'nın 38/1'inci maddesi 
hükmünün Anayasa'daki ceza normu olduğunu, 765 sayılı TCK'nın 1/1, 2/1; 5237 sayılı 
TCK'nın 2/1 maddeleri hükümlerinde kanunun suç saymadığı fiillerden kimsenin 
yargılanamayacağını ve soruşturulamayacağını bilmekle ödevli ve görevlidir. Cumhuriyet 
Savcısı bu bağlamda TCK'nın 2/3'üncü maddesindeki kanunların suç ve ceza içeren 
hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapamaz, kıyasa yol açacak biçimde geniş 
yorumlayamaz, hükmünü de mazeretsiz bilecektir ve doğru uygulamasını talep edecektir.

 Ceza yargılamasında kural maddi gerçeğin bulunmasıdır bu amaca ulaşılmasını 
sağlayacak her şey delil olabilir ancak deliller gerçekçi, akla uygun, güvenilir ve kanuna 
uygun elde edilmiş olmalı, maddi vakayı yansıtmalı ve ispat bakımından da önemli olmalıdır. 
Bir belgenin delil yani ispat vasıtası olarak kullanılabilmesi için onun gerçek olması gerekir. 
Ceza Muhakemeleri usulüne göre gerçek belge kendisini suç isnat eden kişi tarafından 
tanzim edildiğinden şüphe duyulmayan belgedir. Hukuk devleti kuralı koyanın koyduğu 
kurala devlet olduğu kadar bundan da öte kuralı uygulayanın kuralı eksiksiz, tam ve gereği 



  

gibi uyguladığı devletlerdir. Bunun içindir ki hukuk devleti kişinin hukuki güvenliğinin tüm 
hüküm ve sonuçlarıyla tam olarak sağlandığı devletlerdir. Hukuk devletlerinde ceza 
hukukunun temelini oluşturan kanunilik ilkesinin ve sonuçlarının bir şekilde gözardı edilerek 
kanunun suç saymadığı fiillerden kişilerin soruşturulmaları, haklarında iddianame 
düzenlenmesi ve kamu davası açmaları yoluyla kişilerin hukuki güvenliğinin çiğnenmesine 
izin verilmez, göz yumulmaz. Unutulmamalı ki kişilerin hukuki güvenliğiyle kişilerin 
sağlıklarının korunması aynı nitelikteki sonuçları güvenceye bağlayan ilkelerdendir. 

 Ülkenin küresel sistemi içerisinde konumları coğrafi ekonomik, siyasi, askeri, 
demografik bir çok özelliğiyle birlikte değerlendirilmelidir ancak ülkeler siyasal iktidarın 
değişimiyle devlet düzeninin siyasal iktidar düzenini değiştirmez,dönüştüremez. 
Demokrasilerde siyasi partilerin devletin kurumsal yapısını kendi siyasal proje ve 
beklentilerine uyarlaması söz konusu olamaz ve böyle bir durumda demokratik devlet, parti 
devletine dönüşür ki bu hiçbir hukuk sistemi içerisinde kabul edilebilir bir durum değildir.

 Böylesi bir sapmanın ortaya çıkması için devletin Anayasa'ları vardır. Anayasa 
devletin temel yapısını, örgütlenişini ve işleyişi düzenleyen kuralları gösterir. Devlet 
yönetimini düzenleyen ana kurallar çoğu kez Anayasa denilen tek bir yasa içinde 
toplanmıştır. Anayasalar yalnızca devletin temel yapısını, örgütlenişini ve işleyişini 
göstermekle kalmazlar bunun yanında Anayasalar ekonomik ve toplumsal alanda siyasal 
iktidara yön veren temel ilkeleri bireylere sağlanan temel hak ve özgürlükleri de gösterirler. 
Temel hak ve özgürlüklerin güvencesini oluştururlar. Günümüzde modern bir devletin 
hukuksal yapısı Anayasa temeli üzerine kurulur. Anayasa devletin niteliğini ve temel 
kurumlarını, temel hak ve özgürlükleri ile kamu yetkisini, sınırlarını ve kullanılma koşullarını 
emredici kurallar bütünüdür. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile oluşan devlet 
düzenlerinde esas olan devletin organı yerindeki kişilerin devletin kurumlarının hesap 
verebilir ve denetlenebilir olmasıdır. 

Demokratik devlet devletin organlarının eylem ve işlemlerinde vatandaşların 
haberinin olması ve bu eylem ve işlemlerin vatandaşlarca hukuki bir engelle 
karşılanmaksızın yargıya götürülebilmesi demektir. Aydınlanma devlet organlarını kurum ve 
kuruluşları yerindeki kişilerin eylem ve işlemlerinin nüfuz edilebilir, denetlenebilir olmasıdır. 
Kısacası aydınlanma insanın insana hesap verebilmesidir. 

Devletin en temel görevlerinden birisi de adaleti dağıtmaktır. Adaletin dağıtımında 
devlete düşen en temel görev tarafsızlığı ve eşitliği sağlamaktır. 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti bir 
hukuk devletidir. Hukuk devletinin varlığından söz edebilmek için varlığı zorunlu 
unsurlardan birinin yargı denetimi ve yargı bağımsızlığı olduğu konusunda görüş birliği 
bulunmaktadır. Hukuk devleti ilkesiyle, yargı bağımsızlığı arasında hem yapısal hem tarihsel 
bir bağı bulunmaktadır. Bu bağlamda hukuk devletinin kendisini oluşturan yapıcı unsurlarla 
insan haklarının gerçekleştirilmesi, adaletin sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi 
şeklinde üç temel değeri gerçekleştirme amaçlandığı söylenebilir. 

Yargı erkinin etkisi ve müdahaleden uzak olarak gerçekleşmesini temin edecek 
husus ise hakimin ve dolayısıyla yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığıdır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının anlam, kapsam ve sınırlarını içtihatlarıyla ortaya 
koymaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre bağımsızlık mahkemenin 
yasama ve yürütme organlarının etki ve baskısı altında kalmaksızın taraflarla herhangi bir 
bağının bulunmamasını ve hakimlerin görevlerini yaparken emir ve talimat almamalarını 
zorunlu kılmaktadır. Bir başka anlatımla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına 
göre mahkemelerin bağımsızlığından söz edebilmek için başka bir kişiden kuruluş veya 
organdan talimat alınmamasını özellikle yürütme organı ve uyuşmazlığının tarafların 
etkisinde kalmaması gerekir. Yargı bağımsızlığı kuşkusuz kuvvetler ayrılığı ve hukuk 



  

devletinin de zorunlu bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu bağlamda tarihsel sürece bakıldığında yasama ve özellikle yürütme organları 

yargının denetimden hoşlanmamakta, yargıdan kurtulmak ve onu kendi denetimi altına almak 
istemektedirler.  Yargı bağımsızlığının anlatmak istediği hakimin bağımsızlığıdır, zira 
bağımsızlık makamın değil sujenin bir vasfıdır. Hakim bağımsızlığı hakimin kararını verirken 
özgür olması, hiçbir baskı ve etki altında bulunmaması gerekir. Hakime baskı yapılmaması 
yeterli değildir. Ayrıca baskı yapılması olasılığı da bulunmamalıdır. 

Ayrıca devletin diğer erklerinin hakimlere yargılama yetkisini kullanırken emir ya 
da talimat vermemeleri ya da  tavsiyede bulunmamaları yanında dolaylı bile olsa etki ve 
baskı yapabilme olasılıklarının da bulunmaması şarttır. 

Anayasanın 9. maddesinde yargı yetkisinin Türk ulusu adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağını belirttikten sonra 138/1 maddesinde "Hakimler görevlerinde 
bağımsızdırlar, Anayasa kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm 
verirler" hükmüne yer vermiştir. Bu hükümlerin bir anlamda güvencelerini de aynı maddede 
göstermek mümkündür. Anayasanın 138/2 maddesine göre hiçbir organ, makam, merci veya 
kişi yargı yetkisine kullanmasına mahkemeler ve hakimlere talimat veremez, genelge 
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Anayasanın bu hükmündeki genel yasak yasama 
organını da hedeflemektedir. Görülmekte olan dava esasen konjonktürel olarak nitelendirilen 
davalara tipik bir örnektir. Yanlış bilgi bilgisizlikten daha tehlikelidir. Masumun yargılandığı 
yerde mahkum olan sistemdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ninde söylendiği gibi, 
yargının ne olduğu değil toplumun yargıyı nasıl algıladığı önemlidir. 

 İnsanın vicdanında bilincinde adalet duygusu kadar köklü hiçbir duygu yoktur, bu 
nedenle adalet en üst olarak değerimiz bu yüzden yargı ulusça hepimizin ilgi alanıdır. eğer 
bu ülkede adaletten ve yargıdan kaygı duyuluyorsa bu sesleri dinlemek zorundayız çünkü 
yargı son çözümlenme de hukukun ne dediğini söyleyen ve sistemi meşrulaştıran erktir.Bir 
insanın haksız yere özgürlüğünün kısıtlanmasını hiç bir bedel ödeyemez. Hukuk, adalet 
hiçbir biçimde hikmet-i hükümetten delilen nesneye kurban edilmemelidir. Ne zaman 
hikmet-i hükümetten söz edilmişse bilmelisiniz ki bunu bir başka işi gizlemek için bulunmuş 
bir bahanedir. 

Ceza uygulaması hukukunun fonksiyonu ceza normları tarafından suç sayılan ve 
karşılığında failine ceza tatbikini gösteren fiillerin icra edilip edilmediği eğer icra edilmişse 
kimin tarafından işlendiğini tespit etmektir.

5271 sayılı CMK'nın 206. maddesinde "Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi" 
başlığı altında kanuna aykırı olarak elde edilen delillerin mahkeme tarafından reddolunacağı 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda dava dosyasında soruşturma aşamasında toplanan ve 
iddianamede yer alan delillerin duruşma hazırlığı aşamasında ortaya konulması ve 
değerlendirilmesi gerekmekte ve akabinde  kanuna aykırı olarak elde edilen delillerin 
mahkeme tarafından reddolunması gerekmektedir.  Delilin reddedilmesi demek hukuka 
aykırı delilin dosyadan çıkarılması demekti. Bu yolla delilin olumsuz etkisinin önlenmesi 
gerekmekteydi. Yasakoyucu tarafından gerekli hassasiyet gösterilmiş ve yasanın çeşitli 
yerlerinde yasaya aykırı olarak elde edilen bulguların kesin bir şekilde delil olmayacağı ve 
reddolunması gerektiği vurgulanmıştır. 

 Geçmişte yer alan fiil ve olgunun nesnel, objektif ve akla uygun, hukuka uygun bir 
ispat aracılığıyla temsili gereklidir. Bu soruların hiçbirisine müvekkiller hakkında iddialarda 
rastlamak mümkün olmamıştır. Müvekkile Savcılık sorgusunda yaklaşık 80 soru 
yöneltilmiştir. Bu soruların neredeyse tamamı müvekkille hiçbir ilgisi ve bağlantısı olmayan 
sorulardır. Nitekim sorulan sorularla ilgili verilen cevaplar da zaten iddianameye 
yansımamıştır. Ceza yargılamasının amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaca 
ulaşılması için mantık yolunun izlenmesi gerekir. Karanlıkta kalmış noktalar gerçekçi 
tartışılır beyanlara dayanılarak kanıtlanmış sayılmaz. 



  

 Anayasa'nın 36/1, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6, Anayasa'nın 38/6 ve 
CMK'nın 206/2a'ya göre soruşturma hukukuna aykırı elde edilen bulguların tamamının 
hukuka aykırı elde edilmediklerini tespit etmesi gerekirken bu işlemler bugüne kadar ne 
yazık ki tam anlamıyla yapılmamıştır.  Ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeği ortaya 
çıkarması olunca ispat konusunda herhangi bir sınırlamaya gidilmemiştir. 

Demokratik hukuk devletlerinde yargılanmak bir haktır; aklanmak, isnatı bertaraf 
etmek, saldırıyı defetmek, adil yargılanmak temel insan haklarıdır.  Ne yargı ne de kolluk, 
durumdan vazife çıkaramayacağı gibi vazifeye uygun durum da asla üretemez. 

Demokrasinin korunması adına orduya güvenmek kadar anlamsız çelişkili bir şey 
olamaz. Demokrasinin koruyucusu, sivil toplum ve siyasi partilerdir ancak sırf ezmek, yok 
etmek, belini kırmak, tarihsel süreçten intikam almak duygusuyla, düşüncesiyle orduya 
saldırılmaz. Dokunulmazlara dokunduk demek marifet değildir, marifet dokunulması 
gerekenlere dokunabilmektir. 

Ceza Hukuku kural olarak sanığın iç dünyasıyla ilgilenmez. Ceza Hukuku özellikle 
eylemin kanıtlanması ve suç öğelerinin oluşup, saptanması aşamasında amaç, gaye saikiyle 
asla ilgilenmez, ilgilenemez çünkü Ceza Hukuku eylem Ceza Hukukudur, amaç Ceza 
Hukuku değildir. Gerçekten sayın iddia makamı eylemden yola çıkacak yerde öngörülen 
amacından yola çıkarak eylemlerin kanıtlandığını farz ederek ileri sürmektedir. 

Görülüyor ki sayın iddia makamı kronolojik olarak önce eylemden kasta gidecek 
yerde kasıttan daha doğrusu amaçtan eyleme ulaşmayı çabalamaktadır. Böylece kronoloji 
araştırma sırasını ters yüz etmektedir. Yasal suçu tanımlayan metinde amaç ve saik gibi iç 
dünya ögeleri öngörülmediği halde bunları gündeme getirerek suçun yasallığı ilkesine ve 
tipiklik ögesine iç dünyasını kanıtlama önyargısı yaparak ispat hukukuna ters düşmektedir.

 Bir insanın yaşamı hiçbir şeydir ancak ama hiçbir şey insanın yaşamının yerinin 
tutmaz. Gerçekten yetersiz ve çok kuşkulu kanıtlarla ve işi mahkeme çözsün anlayışıyla 
kişiler hakkında kamu davası açılması Türkiye'nin acı bir dramıdır. Bir devlet insan haklarını 
uygulamada gerçekleştirdiği oranda hukuk devletidir. Ferdin kayrılması anarşiye, devletin 
kayrılması da baskıcı bir yönetime yol açabilir. Eskiler hep adaletin teşkilatlı bir tedhişe 
dönmesinden korkmuşlardır. Bu yüzden de adaletin bulunmadığı yerde herkes suçludur sözü 
boşuna sarf edilmiş bir söz değildir. Tüm bunlardan ötürü adalet olmaz ise toplum dağılır. 
İnancı, adalet mülkün temelidir kanısı ceza yargılamasının sürekliliğini açıklar.

Müvekkilin Batı Çalışma Grubu'nda çalıştığına dair isnat yalnızca "Batı Çalışma 
Grubu Alanına Giriş Yetkisi Verilen Personel" isimli çıktıya dayandırılmaktadır. Başka da 
bir delil başka da bir iddai yok, zaten başka da bir soru yok. Müvekkile sorulan 80 soru 
içerisinde taradık bununla ilgili de başka bir soru yok. Şimdi bu delille ilgili enteresandır ki 
Cumhuriyet Savcılığı soruşturmanın daha ilk aşamasında dosyayı Türkiye Bilimsel Teknik 
Araştırma Kurumu'na göndermiş. Gönderdiği CD'yi Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu 
incelemiş ve demiş ki bu CD içerisinde 758 adet 2006 yılı sonrasındaki yazı karakteriyle 
yazılmış olan elektronik çıktılar vardır, yani bu CD'yi kısacası büyük bir sahteciliği 
taşımaktadır, doğal olarak bu CD'yi suç delili olarak kesin bir delil olarak değerlendirilmesi 
söz konusu değildir ancak sayın Cumhuriyet Savcılığı bu CD'deki bu değerlendrimeyi, 
Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu'nun bu değerlendirmesini görmezden gelerek 
soruşturmaya devam etmiştir. 

Şöyle, iddianamede müvekkilin Batı Çalışma Grubu isimli yapılanmada görev 
aldığına dair isnat yalnızca müvekkilin adının "Batı Çalışma Grubu Alanına Giriş Yetkisi 
Verilen Personel" isimli çıktıda yer almasına dayandırılmaktadır. Önemle belirtmek gerekir 
ki teknik olarak sahte olduğuna dair izlenim bulunduğu bu çıktının teknik tartışmaları bir 
tarafa bırakılsa dahi bu çıktıya dayanarak müvekkilin Batı Çalışma Grubu'nda görev aldığına 
kanaat getirilmesi mümkün değildir. 

İddianamenin deliller bölümünde Batı Çalışma Grubu'nun doğrudan 



  

faaliyetlerine ilişkin belge ve listeler yer almaktadır. 16 kişinin adının yer aldığı "Batı 
Çalışma Grubu İş Bölümü" isimli belge, 7 kişinin adının yer aldığı "Batı Çalışma Grubu 
Devir Teslim Momerandum" isimli belge, 13 kişinin adının yer aldığı "Batı Çalışma Grubu 
Toplantılarına Katılanlar" isimli belge, 30 kişinin adının geçtiği "Batı Çalışma Grubu Özel 
Takdimine Katılanlar" isimli birtakım liste ve belgeler incelendiğinde açıkça anlaşılacaktır 
ki Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetlerine, toplantı ve sunumlarına ilişkin hiçbir belgede 
müvekkil Tevfik Özkılıç'ın adı yer almamaktadır. 

O halde bu nasıl bir görevlendirmedir ki, müvekkile Batı Çalışma Grubu alanına 
sözde giriş kartı çıkarılmış ancak müvekkil grubun hiçbir toplantı, sunum ve brifinglerine 
katılmamıştır. İş bölümüne ilişkin hiçbir belgede kendisine görev verilmemiştir, bu husus 
dahi söz konusu çıktının gerçeğe uyarlı olmadığını ortaya koymaktadır. Nitekim anılan 
dijital çıktı da Genelkurmay Personel Başkanlığı'ndan sayın Cihangir Akşit müvekkil Tevfik 
Özkılıç, Kemal Savcı, Berkay Turgut ve Bahattin Çelik olmak üzere 5 kişinin adı yer 
almaktadır. İddianamenin üçüncü bölümünde, soruşturma kapsamında elde edilen deliller 
arasında Batı Çalışma Grubu yapılanmasına ilişkin şemanın planlama bölümünde Personel 
Başkanlığı'ndan yalnızca bir Kurmay Subay'ın görevlendirilmesi emredilmiştir, bu personel 
de Havacı Kurmay Binbaşı Bahattin Çelik'tir. Nitekim Bahattin Çelik Savcılık'ta verdiği 
ifadesinde de Personel Başkanlığı'ndan sadece kendisinin görevlendirildiğini toplantılara 
katıldığını, kendisi dışında çıktıda adı geçen dört subayı aynı başkanlıkta görev yaptıkları 
için tanıdığını fakat Batı Çalışma Grubu alanında hiç görmediğini açıkça beyan etmiştir.

 Ayrıca tutuklu sanık Yıldırım Türker, mahkemenize gönderdiği dilekçesinde de ve 
mahkemeniz huzurunda yaptığı savunma sırasında o dönem amiri konumunda olduğu 
Personel Başkanlığı'ndan yalnızca Kurmay Binbaşı Bahattin Çelik'i görevlendirdiğini, diğer 
adı geçen dört personelin hiçbir zaman hiçbir şekilde geçici de olsa Batı Çalışma Grubu'nda 
görevlendirmediğini, Albay Tevfik Özkılıç'ın kritik personel olduğunu, General Amiral Şube 
Müdürü olarak görev yaptığını ve asli görevi dışında hiçbir şekilde başka bir görevde 
görevle görevlendirilmediğini belirtmiştir. 

Bununla birlikte anılan çıktıda ismin yer almasının Batı Çalışma Grubu adı verilen 
yapılanmada görev aldığına dair kanaat oluşturamayacağı sayın Savcılık tarafından listede 
adı geçen altı kişinin soruşturmaya dahil edilmemesi, altı kişinin ifadesinin alınmasının 
ardından serbest bırakılması ve sayın mahkemenizce de adı yer alan 24 kişi hakkında 
tahliyesine karar verilmesinden anlaşılmaktadır. "Batı Çalışma Grubu Alanına Giriş Yetkisi 
Verilen Personel" başlıklı çıktının teknik ve içerik özellikleri bu çıktının üzerinde yazan 
tarihten çok sonra hazırlandığını ve sahte olduğunu çok kesin olarak ortaya koymuştur. 
İddianamenin üçüncü bölümünde soruşturma kapsamında elde edilen deliller arasında yer 
alan "Sürekli Giriş Kartı Verilmesi" konulu üç sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı teknik ve 
içerik yönünde üzerinde yazılı tarihte hazırlanması mümkün olmayan karargâh ve usul 
adabını bilmeyen bir zihniyet tarafından belirli TSK mensuplarını, Batı Çalışma Grubu'yla 
ilişkilendirmek amacıyla hazırlanmış apaçık sahte bir dijitaldir. Dijital verinin manipülasyon 
ürünü olduğunu ortaya koyan ilk husus Calibri fontu ile yazılmış olmasıdır. Calibri fontu ilk 
olarak Microsoft firması tarafından Windows 2007 sürümünde yer almıştır nitekim Ankara 
16.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/376 Esas sayılı dosyasında davacı Beyazıt Karataş'ın 
vekili olarak talep etmiş olduğumuz ve daha önce mahkemenize sunulan dijital veride yer 
alan Calibri yazı tipinin Microsoft tarafından hangi yılda üretildiğine dair müzekkere talebi 
sayın mahkemece kabul edilmiş ve Microsoft tarafından verilen cevabi yazıda Calibri yazı 
fontunun ilk olarak 2007 yılında satışa çıkan Windows Vista ve Office 2007 ürünlerinin 
içerisine gömülü olarak lans edildiği bilgisi bizzat Microsoft tarafından verilmiştir, bu halde 
Mayıs 1997 tarihinde dijital olarak hazırlanan verinin 2007 yılında kullanılmaya başlanan bir 
yazı fontu ile yazılması mümkün değildir, bu husus bile tek başına müvekkilin beraati için 
yeterli bir sahtekarlık ürünüdür, bununla birlikte askeri yapılanma içerisinde bulunan bir 



  

grubun faaliyetlerine ilişkin yapılan yargılamada giriş kartlarına ilişkin dokümansız, parafsız, 
imzasız, gün bazında tarihsiz, evrak ara numarasız ve evrak kontrol numarasız olarak askeri 
kurallar ve disipliniyle asla bağdaşmayacak şekilde hazırlandığı görülmektedir. 

Askeri kurallara son derece hakim olan deneyimli sanıkların Genelkurmay 
Başkanlığı içerisindeki bir yapılanmaya ait evrakı bu şekilde hazırlamaları da mümkün 
değildir. Yalnızca bu husus bile dijital verinin askeri kurallara hakim olmamış bir grubun 
ürünü olduğunu da ayrıca ortaya koyan diğer bir husustur. Anılan dijital çıktının sahteliği, 
içerik yönünden askeri uygulamalardan çok uzak olduğundan bahisle de ortadadır. Dijital 
çıktıda Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığı'ndan listede yer alan 45 personel için sürekli 
giriş kartı verilmesi talep edilmektedir, oysa ki Genelkurmay Karargâhı'na tayinen gelen 
personele girişlerinin akabinde sürekli giriş kartı verilmesi yerleşik bir uygulama gereğidir.

 Genelkurmay Karargâhı'nda görev yapan bir personelin sürekli giriş kartı olmadan 
karargâha giriş yapması mümkün değildir. Listede yer alan 45 kişiden ilk 42 kişi 
Genelkurmay Karargâhı'nda çalışmaktadır, bu itibarla da sürekli giriş kartları zaten 
vardır, dijital çıktıda 43 44 45'inci sıralarda yer alan üç subay ise Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'nda görevli olup Genelkurmay Karargâhı sürekli giriş kartları bulunmamaktadır, 
dolayısıyla dijital çıktıda yer alan yazışmanın ancak bu üç subay için yapılması olası 
mümkündür. 

Bununla birlikte "Batı Çalışma Grubu Alanına Giriş Yetkisi Verilen Personel" 
başlıklı dijitalde sürekli giriş kartı verilmesi talebi Genelkurmay Merkez Daire 
Başkanlığı'nca yazılmıştır, oysa ki Mayıs 1997 tarihinde yürürlükte olan GKY119/1a 
Genelkurmay Kışla ve Karargâh Emniyet Yönergesi'ne göre sürekli giriş kartları ve diğer 
kartların hazırlanmasını ve ilgililere dağıtılmasını ve geri alınmasını yetkisi Genelkurmay 
Genel Sekreterliği'ne bağlı Genelkurmay Karargâhı Emniyet Subay Makamı'na aittir. Aynı 
yönergenin 2013 basımlı "B" versiyonununda da durum aynı şekildedir. Anılan tarihte 
Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığı'nın giriş kartlarıyla hiçbir yetki ve sorumluluğu 
yoktur ancak 2006 yılından sonra Genelkurmay Karargâh Emniyet Subayı Genelkurmay 
Merkez Daire Başkanlığı'na bağlı hale getirilmiştir bu hususta dijital verinin 2006 
tarihinden sonraki bir tarihte hazırlandığına işaret etmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki 
sürekli giriş kartlarına ilişkin çıktıda yer alan teknik yazım hataları da dikkat çekicidir, sayın 
Savcılıkca belge olarak kabul edilen ve delil vasfı yüklenen bilgisayar çıktısında adı bulunan 
7 personelin rütbeleri yanlış yazılmıştır. Müvekkil bunları teker teker saydığı için bir kez 
daha tekrarlamaya yarar görmüyorum. Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde söz 
konusu çıktının kasıtlı şekilde askeri kurallardan bihaber kişilerce hazırlandığı ortadadır.

 Kaldı ki bir an için tüm teknik tartışmalar bir kenara bırakılsa dahi dava dosyasında 
mevcut tüm diğer belgeler ve sanık beyanları karşısında müvekkilin Batı Çalışma Grubu 
isimli yapılanmada görev almadığı açıkça ortada olup, sayın Mahkemenin bu çıktıyı 
tutukluluk kararına esas almasının hukuken de izahı mümkün değildir. 

 Yargıtay 9.Ceza Dairesi tarafından Balyoz Davası'na ilişkin verilen içtihatta bu 
nitelikte bir dijital verinin suç kapsamında faaliyette bulunulduğu anlamına gelmediği 
kabul edilmiştir. Bilindiği üzere Yargıtay 9.Ceza Dairesi'nin Balyoz Davası'na ilişkin olarak 
verdiği 2013/12351 sayılı karar sayılı ilamı, sivil yargıda 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesinde düzenlenen suça ilişkin olarak verilen içtihat özelliğini taşımaktadır. Balyoz 
Davası'nda çokça tartışılan dijital verilerin bir kısmı görevlendirme listeleri ve diğer pek çok 
kişinin adını içeren sıkı yönetim faaliyetlerine ilişkin listelerdir, bu listelerde adı geçen ancak 
listeleri oluşturan olarak imza hanesinde adı gözükmeyen kişilerin bir kısmı yargılamaya 
dahil edilmiş, bir kısmı hakkında ise hiç soruşturma yürütülmemiştir. Yapılan temyiz 
incelemesi neticesinde verilen ilamda Yargıtay 9.Ceza Dairesi görevlendirme ve 
değerlendirme içeren listelerde adı bulunan sanıkların bir kısmının amaç suç kapsamında 
görev tevdi edildiğine, bir kısmının kendileri için belirlenen görevlerle ilgili çalışma 



  

yaptıklarına dair her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması 
karşısında beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyete karar verilmesi şeklinde 
değerlendirme yapmıştır. Nitekim haklarında bozma kararı verilen kişilerin tamamı bir kısım 
listelerde adı bulunan ancak başka hiçbir dijital verinin imza hanesinde bulunmayan 
böylelikle suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunmadığı kabul edilen kişilerdir. 

Yargıtay 9.Ceza Dairesi, kişilerin bazı listelerde adı olsa dahi bu listelerin amacı 
doğrultusunda faaliyet gösterdiğine ilişkin delil yoksa beraat etmeleri gerektiği yönünde 
kesin bir içtihat oluşturmuştur. Müvekkilin dosya kapsamında yer alan Batı Çalışma Grubu 
faaliyet, toplantı ve brifing belgelerine göre bu grubun hiçbir faaliyetine iştirak etmediği 
ortada iken Yargıtay'ın sözkonusu içtihadı gereği yalnızca bu listeye dayanak suça iştirak 
ettiğini kabulü de mümkün değildir. 

"26-27 Temmuz 1999 Tarihli YAŞ Kararları'nda Ayırma İşlemi Yapılacak Personel" 
başlıklı 58 adet evrakta adı geçenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiğinin kesilmesinde 
müvekkilin o tarihteki görevi gereği hiçbir yetki ve sorumluluğunun olmadığı bizzat 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen yazılı cevabi yazıyla ortadadır. "26-27 Temmuz 
1997 Tarihinde YAŞ Kararları'nda Ayırma İşlemi Yapılacak Personel"  konulu 58 evrakta 
Personel Daire Başkan Vekili Albay Tevfik Özkılıç adına açılmış paraf bulunması sayın 
Savcılıkça bu ilişkilerin kesilmesinde müvekkilin yetki ve sorumluluğu olduğu kanaatine 
varılmasına yol açmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bir kişinin Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nden ilişiğinin kesilmesi prosedürüne dair herhangi  bir araştırma yapma gereği 
duymayan sayın Savcılığın nasıl o tarihte Personel Daire Başkan Vekili olan müvekkilin bu 
kişilerin ilişkilerinin kesilmesinde sorumlu ve yetkili olduğuna kanaat getirdiğinin ortaya 
konması da ayrı bir husustur. 

Nitekim sayın Savcı'nın Genelkurmay Başkanlığı ile yapacağı basit bir yazışma ile 
öğrenilebilecek gerçekler tarafımızca yapılan bilgi talebine verilen cevabi yazı ile ortaya 
konulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Yüksek Askeri Şura kararıyla ayırma işlemi 
yapılması prosedürüyle ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan verilen cevabi yazıda 
Personel Daire Başkan Vekili olarak parafı bulunan müvekkil görevinin bu hususta yetki ve 
sorumluluğu bulunmadığı ve bulunamayacağı açıkça ifade edilmektedir. Müvekkile suç delili 
olarak isnat edilen evrak bu 58 personelin YAŞ Kararı alınarak ayırma işlemi yapılıp 
yapılamayacağı hususunda Genelkurmay komuta katı onayı alınmasıyla ilgili olarak 
hazırlanan idari ve teknik bir evraktır. O zaman yürürlükte olan idari ve teknik mevzuata 
göre 1983 yılından itibaren yapıldığı şekliyle ayırma işlemiyle ilgili teklif makamları, Kuvvet 
Komutanları, Jandarma Genel Komutanlığı'dır, bu teklifler ayırma işlemi yapılacak 
personelin Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanlığı kararıyla mı yoksa YAŞ 
kararıyla mı yapılacağı konusunda Genelkurmay Başkanı'nın onayının alınması işlemidir, bu 
teklifler Genelkurmay Personel Başkanlığı tarafından incelenir, bu inceleme teknik ve idari 
bir bağlamdadır. Evrakların kontrolü yapılır, Genelkurmay Adli Müşavirliği ile hukuki 
koordinasyon kurulur, müteakiben evraklar Genelkurmay Başkanı'nın onayına sunulur, 
Genelkurmay Başkanı tarafından Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı 
kararına işlem yapılmasına karar verilen personelin ayırma teklif dosyaları işlemleri 
tamamlanmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanı'na iade edilir. 
Genelkurmay Personel Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı tarafından ilk YAŞ 
toplantısında gündeme alınmasına karar verilen dosyaların teknik hazırlıklarını yapar, 
yapılan hazırlıklar dosyadaki bilgi ve belgeler ile personelin durumunu YAŞ üyelerine arz 
edilmesine yöneliktir. Arzı ve müzakereyi müteakip nihai karar YAŞ üyeleri tarafından 
alınır. Sonuç olarak Genelkurmay Personel Başkanlığı'nın bu işlemdeki görevi Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen dosyaların YAŞ'ta 
görüşülüp görüşülemeyeceğine ilişkin Genelkurmay Başkanı'nın onayını almaktan 
ibarettir. Bu kapsamda dosyalar sunulması gereken bilgilerin ve belgelerin tamlığı yazışma 



  

kurallarına uygunluğu yönünden incelenmekte ve dosyanın Genelkurmay Başkanı'na hazır 
hale getirilmesi sağlanmaktadır, bununla birlikte normal zamanlarda o tarihte General Amiral 
Şube Müdürü olan müvekkil müdür vekili olan müvekkilin bu prosedürde  hiçbir görevi de 
ayrıca yoktur.  Zamanın Personel Daire Başkanı'yla sayın Bahtiyar Türker'in Temmuz 1999 
tarihinde mazeret izni olması nedeniyle bu evraklar dairenin en kıdemli subayı olan müvekkil 
Personel Daire Başkanı Vekili sıfatıyla parafe edilmişlerdir. Kaldı ki evraklarda adı geçen 58 
kişiyi müvekkil zaten tanımamaktadır. Birlikte de hiçbir zaman çalışmamıştır, görev 
yapmamıştır. Nitekim Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda çalışan müvekkilin 
Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan bu subay ve astsubayları tanıma olanağı da zaten 
akla ve mantığa pek de uyarlı değildir. Personel Daire Başkan Vekili olarak müvekkilin bu 
kişilerin isimlerini ilk defa kendi komutanlıkları bünyesinde isimleri belirlenip Personel 
Başkanlığı'na gönderildiği zaman görmüştür, bu aşamada zaten halihazırda bu kişilerin 
ilişiklerinin kesilmesi prosedürü kendi komutanlıkları bünyesinde başlanmış ve sürdürülür 
bulunmaktadır. Müvekkile suç delili olarak isnat edilen bu evrak yasal bir belgedir, 
sözkonusu evrakın kendine has kuralları ve işleyişi işleyişine sahip, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin rutin uygulamalarına yönelik olduğu hiçbir şekilde hukuka aykırı işlemleri 
ifade etmediği 58 adet evrakta aynı şekilde parafları bulunan Şube Müdür Vekili Yüzbaşı 
İbrahim Ethem Binül, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve onay 
imzası bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu hakkında da hiçbir 
işlem yapılmaması ve bu kişilerin soruşturmaya dahil edilmemesinden anlaşılmaktadır, 
ayrıca yine aynı evrakta parafları bulunan Personel Başkanı Korgeneral Yıldırım Türker ve 
Adli Müşavir Tümgeneral Emin Şenel 28 Şubat davası kapsamında tutuklu sanık olup 
iddianamede bu iki sanığı bu evrakla ilgili herhangi bir isnatta bulunulmamaktadır. 

Sayın başkan buradan da görüleceği üzere bu çıktı üzerinde yalnızca tek bir paraftan 
dolayı müvekkil yargılanmaktadır, bu evrakın imzacısı, onaylayanı, hazırlayanı, sevk edeni 
ve değerlendirenlerin hiçbirisi sanık statüsünde değildir, yani cımbızla müvekkil seçilmiş 
ve bu statünün içerisinde yargılanmaya tabii tutulmuştur. Yasal bir prosedüre ait olan 
evraklarda imzası ve parafı bulunanlardan sadece yetkisi şekli inceleme yapmaktan ibaret 
olan müvekkile bu evrakların suç delili olarak addedilmesi bize yalnızca iddianamenin 
kalitesi ve hazırlanma yöntemi hakkında bilgi vermektedir. Anlaşılan odur ki, sayın iddia 
makamı delilden sanığa değil, sanıktan delile gitme yöntemini benimsediğinden sonradan 
dosya kapsamında çıkarılan ve müvekkile ait olmayan ses kaydına bir belge ile dayanarak 
dayanak bulma çabası arayışına girmiştir. Sayın iddia makamı TSK'dan ilişiği kesilme 
işlemlerinde hiçbir yetki ve sorumluluğu bulunmayan müvekkile isnat edebilmek için yasal 
ve idari yazışmaların tam olarak yapıldığını ifade etmekten başka bir anlam taşımayan bu 
evrakları bulabilmiştir. Müvekkilin parafının bulunduğu takdirler suç delili zaten 
olamazlar. İddianamede sanıklardan Kenan Deniz, Erol Özkasnak, Hüsnü Dağ, Erdal 
Şenel ve Oğuz Kalelioğlu olmak üzere artı altı personel Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik 
Bir imzası müvekkilin parafının bulunduğu takdirler suç delili olarak alınmaktadırlar. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu takdirlerin suç delili olarak dosyaya konması iddianamenin 
hazırlanma yöntemindeki sanıktan delile gitme olduğunu ortaya koymaktadır aksi halde suçla 
ilgisinin ne olduğu anlaşılamayan TSK'nın mutat uygulaması olan takdirlerin niçin dosyada 
bulunduğunun başka açıklaması da zaten yoktur. Müvekkil dört yıl Proje Subayı, üç yıl da 
General Amiral Şube Müdürü olarak görev yapmıştır, bu süre zarfında üç Genelkurmay 
Başkanı, dört Genelkurmay Başkanı Genelkurmay İkinci Başkanı dört Personel Başkanı ve 
dört Personel Daire Başkanı'yla birlikte çalışmıştır. General Amiral Şube Müdürü'nün 
görevlerinden birisi de Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı'nın birinci ve 
ikinci sicil üstü olduğu, General ve Amiraller ile yine bu makamlar tarafından tefrik edilen 
subay ve astsubaylara verilecek emir çerçevesinde takdir belgeleri hazırlamaktır. Takdir 
yazmada kime hangi konuda takdir yazılacağı konusunda tefrik ve irade imza makamına 



  

aittir. Takdir yazılacak kişi ve konusu Genelkurmay Başkanı ya da Genelkurmay İkinci 
Başkanı tarafından sözlü veya kısa not halinde şubeye bildirilir. Genelkurmay Amiral Şubesi 
takdiri yazışma kurallarına göre hazırlar, paraf ve imza işlemlerini tamamlar, yayınlar ve 
dosyaya arşiv hizmetlerini yapar. Takdir yazılacak kişi ya da konunun seçiminde Şube 
Müdürü'nün bir yetkisinin olması söz konusu değildir. General Amiral Şube'nin mutat 
görevlerinden birisinin BÇG faaliyetleri kapsamında hangi şekilde suç delili olarak dosyaya 
konduğunun izahı sayın iddia makamı tarafından yapılması gerekmektedir. Ceza 
yargılamasında delillerin akla ve mantığa uygun olması, suçla ilgili yönlerinin bulunması 
gerekmektedir. Yukarıda izah ettiğimiz ve resen gözetilecek nedenlerden dolayı müvekkile 
isnat edilen suçla ilgili hiçbir şekilde ortaya konulmamış bu nedenle müvekkilin beraatine 
karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 

94.A. Sanık ÜMİT ŞAHİNTÜRK 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 300); 

Temmuz 1996’da Eruh Komando Alay Komutanlığına, 02/07/1997 tarihinde Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı emrine, 09/09/1997 tarihinde Genelkurmay 
Başkanlığı İGHD Başkanlığı Plan Şube Müdürlüğüne İdris KORALP’in yerine 
atandığını, 1998 yılı Ağustos ayına kadar çalıştığını, 11/08/1998 tarihinde İGHD Başkanı 
olduğunu 3 yıl bu göreve devam ettiğini,  

İGHD Plan Şube Müdürlüğüne atandığında BÇG’nin hemen hemen sona ermek 
üzere olduğunu, başka birimden gelen bir kısım personelin bulunduğunu, burada başka 
birimden görevlendirilen Bahaddin ÇELİK, Ahmet DAĞCI, Salih ERYİĞİT’in bulunduğunu,

BÇG telefon rehberinde burada çalışanların isimlerinin bulunduğunu, listede Ruşen 
BOZKURT, Faruk ALPAYDIN, Ziya BATUR, Yüksel SÖNMEZ, Necdet BATIRAN’ın 
plan şubede personel olarak bulunduklarını, listede BÇG Plan Subayı olarak geçen isimlerin 
dışardan görevlendirilen kişiler olduğunu, kendisi göreve başladığında bunlardan Bahaddin 
ÇELİK, Ahmet DAĞCI, Salih ERYİĞİT ve Cem ÖZARSLAN’ı hatırladığını, 

 BÇG için görevlendirilen personelin masalarını kendi personelinin masalarından 
ayırdığını, kendi şubesinin BÇG’de çalışanlara gelen giden evrak kaydı yaptıkları, belge ve 
dokümlanların kayda dökülmesi şeklinde destek vermeye devam ettiğini,  BÇG’nin 
İGHD’nin faaliyet gösterdiği alanda faaliyet gösterdiğini,

 BÇG’nin plan şube, harekât şube, veri hazırlama ve değerlendirme şube ve idari 
şubelerinin bulunduğunu, harekât şubesinde Ahmet Nazmi SOLMAZ’ın Şube Müdürü 
olduğunu, 2 plan subayı bulunduğunu, bunların Mehmet HAŞİMOĞLU ve Zeki ES 
olduğunu, idari kısımda Necdet BATIRAN ve Hamza ÖZALTIN’ın çalıştığını,

  Kendisi göreve başladığında hükümetin değiştiğini, yeni hükümetle de 
Genelkurmayın uyumlu olarak çalıştığını, BÇG’nin rapor sistemi ile kendisine gelen 
evrakların gelip gitmesinin devam ettiğini, bir kısım raporların Başbakanlığına 
gönderildiğini, BÇG’nin kendisi ile son bulduğunu, BÇG’de görev almadığını, BÇG’ye 
şubesinin evrak kayıt, evrak geliş gidişi ve evrakların yazılması konusunda destek 
verdiklerini, en sonunda bütün evrakları Başbakanlığa teslim ettiklerini, 

 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Konulu belgeyi, 27 Mayıs 
1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Eylem Planını, 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
Batı Harekât Konsepti konulu belgeyi göreve başladıktan sonra Plan Şubenin dosyalarında, 
arşivinde gördüğünü, bilgisi olmadığını, 

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair belgenin Ek-A’sında 
bulunan Çetin DOĞAN imzalı BÇG şeması ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG cari bölümde 
Gen.Sek. 1 Sb. (basın halk) ibarelerinin Genelsekreterliğin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığından bir subay görevlendirilmesini, o subayın telefon rehberine 



  

bakıldığında Hüsnü DAĞ olduğunun anlaşıldığını,  
CD5\Bcg\bornova\Bnb.Salih klasöründe yer alan “EVRAK CIZELGESI.DOC” 

isimli word belgesinin 10 Nisan 1997-1 Aralık 1997 tarihleri arasında BÇG’ye gelen 
evrakların kaynaklara göre dağılımını gösteren belge (Ümit ŞAHİNTÜRK adına imzaya 
açılan) ile ilgili olarak ifadesinde; kendisinin plan şubede görev aldığı dönemde de, ondan 
sonra da gerek BÇG’ye gelen evraklar yönünden gerekse diğer birimler açısından gelen evrak 
listesi oluşturduğunu, komutanlıkların performans ve iş yoğunluğunu göstermesi açısından 
gelen evrak listesinin yapıldığını, evrakların toplandığı Merkez Dairenin senede iki kez bu 
raporları talep ettiğini, 

 O dönemde özellikle yargıya verilen brifinglerin psikolojik harekât çerçevesinde 
olduğunu, 

 “İGHD.PLŞ Haftalık Brifing Arz ve Toplantı çizelgesi” başlıklı 1 sayfadan oluşan 
belgenin BÇG’nin toplantıları ile ilgili olduğunu, 

 İrticai Faaliyetlerin Halihazır Durumu başlıklı 24 Aralık 1997 İGHD./GAOB tarihli 
5 sayfadan oluşan “İrticai faaliyetlerin hali hazır durumu konulu takdimimi yansıda arz 
edilen; İrticanın Eğitim Alanındaki Faaliyetleri, Yayın Alanındaki Faaliyetleri, Sermaye 
Alanındaki Faaliyetleri, Sonuç ve Değerlendirme, başlıkları altında arz edeceğim” ibareleri 
ile başlayan, “1. İrticanın Eğitim Alanındaki Faaliyetleri, 2. İrticai Yayın Faaliyetleri, 3. 
Sermaye Alanındaki Faaliyetleri, 4. Sonuç ve Değerlendirme” başlıklarından oluşan ve Batı 
Çalışma Grubunun belgeleri ile örtüşen belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin İGHD 
Başkanlığı tarafından hazırlandığını, terfi eden general ve amirallere güncel konularla ilgili 
verilen bir brifing olduğunu,  

İrticai Faaliyetlerin Halihazır Durumu başlıklı 05 Ocak 1998 İGHD tarihli 24 
sayfadan oluşan “Sayın Komutanım, İrticai faaliyetlerin hali hazır durumu konulu takdimimi 
yansıda arz edilen; Genel, İrticanın Halihazır Hedef ve Taktikleri, Eğitim Alanındaki 
Faaliyetleri, Yayın Alanındaki Faaliyetleri, Sermaye Alanındaki Faaliyetleri, Kadrolaşma 
Faaliyetleri, Yerel  Yönetimlerdeki Faaliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine Yönelik 
Faaliyetleri, Sonuç ve Değerlendirme başlıkları altında arz edeceğim” ibareleri ile başlayan 
“1. Genel, 2. İrticanın Halihazır Hedef ve Taktikleri, 3. Eğitim Alanındaki Faaliyetleri, 4. 
Yayın Alanındaki Faaliyetleri, 5. Sermaye Alanındaki Faaliyetleri, 6. Kadrolaşma 
Faaliyetleri, 7. Yerel Yönetimlerdeki Faaliyetleri, 8. Türk Silahlı Kuvvetlerine Yönelik 
Faaliyetleri, 9. Sonuç ve Değerlendirme” başlıklarından oluşan ve Batı Çalışma Grubunun 
belgeleri ile örtüşen belgede “… Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı değerlendirme sonunda … 
bilgilendirme brifinglerine başlamıştır. Ancak bu brifinglerden sonra tehdidin büyüklüğünün 
farkına varabilen kamuoyunun tepkileri giderek artmaya başlamış, bunun somut bir sonucu 
olarak 21 Mayıs 1997’de Yargıtay Başsavcısı RP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine 
dava açmıştır. Sivil demokratik güçler diye isimlerindirilen örngütlerin ortak bir tavır içine 
girmeleri partiler ve TBMM’de dahil diğer kuruluşları da harekete geçirmiş ve bilinen 
gelişmelerden sonra Haziran 1997 sonunda Refahyol Hükümeti iktidarı bırakmak zorunda 
kalmıştır…” ibarelerini içeren belge ile ilgili olarak ifadesinde; Genelkurmayın YAŞ 
toplantısında vermiş brifing olabileceğini,

  Genelkurmay Başkanlığının Nisan 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı D.Bşk.V.Alb.Ü.ŞAHİNTÜRK olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış 24 Nisan 1998 tarihli Akit Gazetesinde yer alan haberle ilgili söz konusu 
yazının incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç duyurusunda bulunulmasını 
içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge, 

 Genelkurmay Başkanlığının Nisan 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı D.Bşk.V.Alb.Ü.ŞAHİNTÜRK olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış Emre yayınları tarafından basılan ve Sümer KILIÇ tarafından hazırlanan 
kitapta yer alan ilgili sahifelerin incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç 



  

duyurusunda bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge, 
Genelkurmay Başkanlığının Nisan 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 

sayılı Hazırlayanı D.Bşk.V.Alb.Ü.ŞAHİNTÜRK olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış Diyarbakır İli ve çevre ilçelerine yayın yapan Nur GM adlı yerel radyo 
istasyonunda 14 Mart 1998 günü eski RP Milletvekili Şevki YILMAZ tarafından yapılan 
konuşma ile ilgili olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilen konuşma 
metninin incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç duyurusunda bulunulmasını 
içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge,

  Genelkurmay Başkanlığının Haziran 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı D.Bşk.V.Alb.Ü.ŞAHİNTÜRK olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış Akit Gazetesinin 15 Haziran 1998 tarihli nüshasında yer alan haberle ilgili 
söz konusu yazının incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç duyurusunda 
bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge,  

Genelkurmay Başkanlığının Mayıs 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı D.Bşk.V.Alb.Ü.ŞAHİNTÜRK olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış 12 Mayıs 1998 tarihinde gönderilen ihbar mektubu ile ilgili olarak söz 
konusu ihbar mektubunun incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç duyurusunda 
bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge, 

 Genelkurmay Başkanlığının Ocak 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı D.Bşk.V.Alb.Ü.ŞAHİNTÜRK olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış 19-25 Ocak 1998 tarihli haftalık Selam Gazetesinde yer alan Selahattin 
EŞÇAKIRGİL’e ait makalenin incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç 
duyurusunda bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge, 

Genelkurmay Başkanlığının Mayıs 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı D.Bşk.V.Alb.Ü.ŞAHİNTÜRK olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış 27 Mayıs 1998 tarihli Akit Gazetesinde yer alan ve Sümeyye YALÇIN’a ait 
makale ile ilgili söz konusu yazının incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç 
duyurusunda bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge, 

Genelkurmay Başkanlığının Şubat 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı D.Bşk.V.Alb.Ü.ŞAHİNTÜRK olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış Akit Gazetesinin 18-19 Şubat 1998 tarihli nüshalarında yer alan yazılarla 
ilgili söz konusu yazının incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç duyurusunda 
bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan yukarıda belirtilen 8 
adet suç duyurusu belgeleri ile ilgili olarak ifadesinde; Genelkurmayda Harekât Merkezi 
bulunduğunu, o merkeze gelen konuların kendilerine aktarıldığını, kendilerinin de gerekli 
işlem yapılmak üzere Adli Müşavirliğe suç duyurusunda bulunduklarını, bu kapsamda 
hazırlanmış suç duyuruları olduğunu.  BÇG’nin kurulduğu dönemde Komando Alay 
Komutanı olduğunu, daha sonra İGHD’de görev aldığını, BÇG faaliyeti içerisinde 
bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

94.B. Sanık ÜMİT ŞAHİNTÜRK Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 18.12.2013 tarihli 51. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

" Ben Ümit Şahintürk, 1951 yılında Niğde ile Altınhisar kazası, Ulukışla 
kasabasında doğdum, 1972 de Harp Okulundan mezun olarak Silahlı Kuvvetlere katıldım ve 
gururla hizmet ettiğim bu ocaktan 2008 yılının ayında emekli tümgeneral olarak ayrıldım. 12 
Nisan 2012 günü 28 Şubat ile ilgili gözaltıların başladığını televizyonlar vermeye başladı, bu 
haberler arasında Niğde'de de bir albayın gözaltına alınacağını duyduğumda açıkçası üstüme 
hiç alınmadım, ancak ben bu albayı mutlaka tanırım, yapılacak bir şey var mı gidip bakayım 



  

şeklinde bir fikir aklıma geldi, ancak 10-15 dakika sonra isimler verilmeye başlandı, kendi 
ismimi, o albay, Niğde'deki albayın ben olduğunu anladım ve gidip emniyete teslim oldum, 
emniyet, Niğde Emniyetinin araçları ile Ankara'ya geldik ve gözaltı süremiz başladı,.

Gerek emniyette ve gerekse savcıya vermiş olduğum ifadeleri aynen kabul ediyorum 
ve şimdi müsaadenizle iddianamede hakkımda yer alan hususlar ile ilgili bilgi vermek ve 
iddialara cevap vermek istiyorum, öncelikle ifade verdiğim bu davada sayın savcının 
iddianamesinin içeriğinde bana isnat edilen suçun işlendiği yer ve başladığı ve tamamlandığı 
tarih, yine savcının hazırladığı iddianame ile sabittir.

İddia edilen suç Ankara'da Genelkurmay Başkanlığında Refah Yol Hükümetinin 
kurulması ile başlamış ve yine Refah Yol Hükümetinin istifası ile 18 Haziran 1997 de sona 
ermiştir veya savcı iddianamedeki iddia ile suçun işlenmesi tamamlanmıştır.

Hakkımdaki iddialara en somut cevap olarak kullanılabilecek Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde bulunduğu süre içerisinde bütün safahatı gösteren bir belgeyi sayın iddia 
makamına sunmuş idim, şimdi müsaadenizle size de o belgeyi takdim etmek istiyorum, 
Silahlı Kuvvetlerde göreve başladığımdan ayrıldığım tarihe kadar safahatımla ilgili çizelge 
bu, nerede, ne zaman, hangi görevleri yapmış olduğum burada ifade ediliyor açıkça, buradan 
hareketle konumuza döndüğümüz vakit, benim genelkurmaydaki görev yerine katılışım 9 
Eylül 1997, atamalı olarak plan şube müdürlüğüne atandım ve bu görev 9 Eylül 1997 de 
Eruh'taki komando alay komutanlığı görevimi bitirdikten sonra başladım, bu tarihi şu 
bakımdan ısrarla tekrar ettim, 9 Eylül bahse konu iddianamede geçen hükümetin istifasından 
3 ay sonra, kurulmasından 14 ay, istifasından 3 ay sonra ben geldim genelkurmayda 
görevime başladım, bunun dışında bütün safahatım boyunca genelkurmay karargahına ziyaret 
için bile gitmedim, şahsen ben bu iddianameye ismini veren 28 Şubat kararlı, MGK 
Kararlarını ve yine iddianame ile suçun tamamlanması olarak çerçevelenmiş Refah Yol 
Hükümetinin istifa edip ana sol hükümetinin göreve başladığı süreci komando alay komutanı 
olarak görev yaptığım Gabar, Cudi Dağlarının eteklerinde öğrendim, şunu özetle tekrarlamak 
istiyorum, ben genelkurmaydaki görevime başladığımda Erbakan hükümeti istifa etmiş, 
Yılmaz hükümeti göreve gelmiş ve savcılık makamının iddia ettiği suç vuku bulduysa bile 
tamamlanmıştı ve yine belirtmek isterim ki ben göreve başladığımda, benim göreve 
başladığım döneme paralel olarak BÇG faaliyetlerinin bildiğim kadarıyla sonu gelmişti, 
yok sona ermedi iddiası var ise bu benimle ilişkileri koptu, size sunduğum safahatımda 
görüleceği üzere 9 Eylül 1997 tarihinde yani hükümet el değiştirdikten 3 ay sonra Sayın 
İdris Koralp'in yerine iç güvenlik harekat dairesi plan şube müdürlüğündeki görevime 
başladım.

 İddia makamının bu konudaki tespiti doğrudur, ancak iddia edildiği gibi Batı 
Çalışma Grubu faaliyetlerine katıldığım doğru değildir, göreve başlamama müteakip müdürü 
olduğum şube personelini görev yönergesindeki görevleri dikkate alarak yeniden organize 
ettim, iddianamede delil bölümünde bulunan bir çizelgeyi size takdim etmek istiyorum, bu 
çizelge benim şubede görevli personeli ve bu personelin görevlerini göstermektedir, biz o 
dönemde yoğunlukla terörle mücadele ile meşgul olduk ve bu savcı bey'in delil olarak 
sunduğu şekilde görüleceği gibi ona yönelik görevler icra ettik, yine sunduğum safahatım ile 
bu değerlendirildiği takdirde yine iddianamede savcı bey'in koymuş olduğu bir husus var; 11 
Ağustos 1998 tarihinde Sayın Kenan Deniz'in yerine iç güvenlik harekat daire başkanı 
olarak atandım, generalliğe terfi ettim ve 11 Eylül'de daire başkanlığı görevine başladım, bu 
atama iddianamede yer alıyor, şu ifade ile yer alıyor; İGD Başkanlığına atanmış ve 3 yıl 
süren süre ile bu görevde Batı Çalışma Grubu koordinatörlüğünü yapmıştır şeklinde bir ifade, 
ben o göreve başladım ancak o görev kadrolu bir görev, görev kişilerin vazifelerinin neler 
olduğu yönergede ifade edilmiş ve bende ayrıca bu çizelgeyi hazırlamışım, 98 yılı 
Ağustosunda atandığım daire başkanlığı iç güvenlik harekat dairesi, burada harekat dairesi 
kelimesine kısaca bir açıklama getirmek istiyorum.



  

Harekatla ilgilidir bizim daire yani bir yerlerde bir şeyler bilgi toplar, istihbarat 
yaparlar, bilgiler bir eylemi gerektiriyor ise bizim daireye gelir, o eyleme yönelik planlamayı 
iç güvenlik harekat dairesi yapar, ben bu bahsettiğim göreve rastgele atanmış değilim, şu 
nedenle seçildiğimi tahmin ediyorum, yıllarca ben terörle mücadele ettim veya terörle 
mücadeleye görevli birliklerde çalıştım, atandığım görev Türk Silahlı Kuvvetlerinin en uzun 
süreli uğraştığı terör örgütlerine karşı büyük mücadelelerin verildiği bir döneme rastlıyor, o 
dönemde o dairede iç güvenlikten özellikle terörden sorumlu personeli bir araya getirerek 
göre yapmaya çalıştık, şimdi iç güvenlik harekat dairesi başkanı olmuş ve 3 yıldır bu işin 
koordinatörlüğünü götürmüştür ifadesini biraz daha açmak gerekiyor, ben bu göreve 
başladığımda gerek dikey gerek yatay hiçbir burada gördüğünüz personelle çalışmadım, 
tamamen yepyeni bir teşkilat idi, sadece ben buradayım o teşkilattan ama ben benim üstümde 
harekat başkanı, onun üstünde ikinci başkan, birinci başkan bunların hepsi değişmişti, benim 
alt personelimde değişmişti, dolayısıyla yepyeni demeyeceğim ama normal görevine 
dönmüştü herkes, böyle bir ortamda terörle mücadeleye devam ettik biz ve kısa sürede 
önemli sonuçlar aldık ama burası yeri değil o bakımdan arz etmeyeceğim, ben yıllarca 
terörle mücadele ettim, hatta bu işte iyi olduğumu herkes kabul etti ki Amerika da ikiz kuleler 
yıkıldığında beni gönderdi Türkiye'ye onlara terörle mücadelede yardımcı olayım diye, gittim 
orada işte Afganistan, Irak operasyonlarını yapan komutanlık nezdinde Türkiye'ye temsil 
ettim, istifade ettilerse benim tecrübemden istifade ettiler, ama tabi şu anda içinde 
bulunduğumuz durumu onunla kıyasladığımda terörle mücadelenin her safhasında her 
çeşidinde bulundum, bir yargılanma safhası eksikti onu da burada tamamlıyoruz. 

 Batı Çalışma Grubuna katkılarımdan dolayı İGD Başkanı Sayın Kenan Deniz'in 
bana vermiş olduğu bir takdir belgesinde geçen şu ifade nedeni ile orada yer alıyor tahmin 
ediyorum, 

Batı Çalışma Grubuna desteğiniz ve değerlendirmelerinizin çok katkısı olmuştur, 
sizi bu nedenle tebrik ederiz, takdir ederiz şeklinde bir takdir belgesi, Silahlı Kuvvetlerde 
takdirler iki nedenle verilir;  bir olayı başarmıştır kişi, anlık, ertesi gün onun takdirini alır, bir 
de sicil mevsimi yaklaştığında o kişinin genel durumuna bakılır eğer uygun ise oraya bazı 
ifadeler yazmak suretiyle takdir dosyasında bulunsun diye verilir, her takdir belgesinin 
rütbelere göre puanı var, bu puan kişinin safahatında etkilidir, ben o takdir belgesini öyle bir 
takdir belgesi olarak değerlendiriyorum ve arkasından hemen başka bir takdirnameyi size 
sunmak istiyorum, aynı dönemde harekat başkanlığı görevini yapan Kenan Deniz paşanın da 
bir üstü olan orada imzası bulunan harekat başkanı aynı tarihte neler yaptıysam onunla ilgili 
takdir vermeyi uygun görmüş, burada bir grup takdir var, bunların hepsi mutlaka gelmiştir 
savcı bey'in talebi üzerine genelkurmaydan, aleyhimde olanın bir tanesi oraya konmuştur, 
şuradaki şu takdirleri size takdim etmek istiyorum, bunların Genelkurmay Başkanılığından, 
ikinci başkandan, harekat başkanından aldığım takdirler, hepsi de beni terörle mücadelede 
yaptığım katkılar, aldığımız sonuçlar nedeniyle tebrik etmişlerdir, aldığımız sonuçlarla da 
küçümsenecek sonuçlar değil, Suriye ile yaşanan krizi tamamen yönettiğim bir krizdir, sonuç 
aldığım bir krizdir, malum kişiyi getirip adalete teslim ettiğimiz bir mücadeledir bu 
mücadele, o az önce sunduğum takdirlerden bazılarını okuyacaktım ancak rahatsızlığım 
nedeniyle genelde bir titreme var, belki fark etmişinizdir bu kesinlikle heyecan değil, 
çekinme korku değil, hastalığın vermiş olduğu bir rahatsızlık ama başa geldi olmaz işler diye 
tekrarlıyoruz.

Sayın savcının iddianamede benim aleyhimde birkaç belgeyi daha kullandığı 
görülüyor, bunlardan birisi, birisi ama bir grup 9 tane bizim daireden adli müşavirliğe 
yazılmış belgeler, gönderilmiş belgeler var, bunlarda böyle böyle bir duyum aldık veya ihbar 
mektubu geldi neyse, bunu adli yönden inceleyin şeklinde yazılar var, bunu aslında benim 
imzalamam, daire başkan vekili olarak imzalanmıştır, plan şubenin görevi değildir, ama 
zaten yazılar hiçbir şey ifade etmiyor, ekleri düzeltiyorum, adli açıdan bir problem varsa 



  

gereğini adli müşavirlik yapıyor, yani rapor sistemi iddianamede ifade edildiği gibi uzun süre 
devam etmiş Batı Çalışma Grubunun idari destek plan şube tarafından hazırlandığı için çok 
kağıt evrak bu şubeye geliyor, şube üzerinden ilgili yerlere gönderiliyor idi, ayrıca yine 10 
Nisan 1997'den 1 Aralık 97'ye kadar evrak çizelgesinin gönderilmesi talep edilmiş ve bu 
evrak çizelgesini biz hazırlayıp merkez daireye gönderdik, neden? Merkez daire gerek arşiv 
maksadıyla gerekse istatistiki maksatlarla birimlerin performansını ölçmek için periyodik 
olarak bu bilgileri talep eder, size kaç evrak geldi, kaç tane işlem yaptınız, nedir, ne değildir 
şeklinde, talep edildiği anda orada kim var ise, o onu gönderir, o evrak onu göndermesi 
evrakın içeriğine katıldığı anlamına falan gelmez, ben orada görevliydim, ne zaman 
görevliydim? Eylül 97'den sonra, ama daha Nisan ayındaki evrak dahil bizden talep edildi ve 
gönderdik, rutin bir işlem istatistiki maksat ve arşivleme için lazım olan bilgiler içeren bir 
standart uygulama özetle iddianamede tariflenmiş atılı suçun çerçevelediği dönemde 
genelkurmay karargahında görevli olmadığım, Batı Çalışma Grubu da dahil hiçbir çalışma 
grubuna emirle görevlendirilmediğim, bu iddianamede geçen çeşitli isimler, gruplar, bunlarla 
ilgili hiçbir yerde ismimin geçmediğini tekrar ediyor ve suçsuzluğumun kabulünü arz 
ediyorum."

 "Ümit Bey savcılıktaki ifadenizde burada tartışılan bazı belgelerle ilgili beyanda 
bulunmuşsunuz, mesela bana göstermiş olduğunuz Batı Eylem Planı konulu belgeyi göreve 
başladığım dönemde plan şubenin dosyalarında gördüm, belge gerçektir, bu eylem planını 
emniyet müdürlüğünde biraz inceledim, ciddi olarak detaylı çalışmalar yapılmış, ancak 
sonradan rafa kaldırılmış olduğunu düşünüyorum, nedeni ise Haziran ayında hükümet 
düşmüş, yeni bir hükümet kurulmuş, kurulan yeni hükümetle de çalışıldığı için olduğunu 
düşünüyorum demişsiniz,Batı Eylem Planının içinde çok ilginç değerlendirmeler var yani 
demokratik bir düzenle teklif edilemeyecek değerlendirmeler var, hem Türkiye ile ilgili 
değerlendirmeler var, hem uluslararası ilişkilerle ilgili değerlendirmeler var, eğitimle ilgili 
değerlendirmeler var yani okumuşsanız görmüşsünüzdür, tekrarlamak istemiyorum, şimdi 
sizin döneminizde bu belgenin, bu eylem planının uygulaması yapıldı mı? ne diyorsunuz bu 
konuda?"

"Başlangıçta evrak var mı, yok mu, o konu ile ilgili sormuş olduğunuz cevabı arz 
edeyim, ben plan şubenin dosyaları içerisinde arşivinde bu evrakları gördüm, ama bunlar 
ıslak mıydı, taslak mıydı onları bilmiyorum, kim hazırlamış, parafesi var mı veya imzalanmış 
mı? Evrakları gördüğümden kastım budur benim, evrakların içerisinde evet eylem planı 
uygulansın diye yapılmış, ben herhangi bir maddesinin bir defa uygulandığını da hiç 
görmedim, zaten uygulanabilseydi o plan Türkiye dünyaya hakim olur, yani her açıklaması, 
her satırı, her koydukları eylem çok büyük iddialı eylemler, bunun nedeni şu olmuş olabilir, 
Milli Güvenlik Kararları bazı dış devletleri hedef olarak koymuş idi o dönemde, mesela İran, 
onlarla ilgili bazı tedbirler alınacaktı, bu ve buna benzer hususlar eylem planınında var idi, 
ancak ortada imkan yoktu, imkanı olmayan eylem türü idi diyorum ben ona, ben 
uygulandığını görmedim."

 "Başka bir belge ile de beyanda bulunmuşsunuz, Batı Harekat Konsepti ile ilgili de 
beyanda bulunmuşsunuz, yine bu belgenin gerçek olduğunu, emniyet müdürlüğünde 
gördüğünüzü, içeriği konusunda bilgi sahibi olmadığınızı söylemişsiniz ama yine bu belgede 
de biliyorsunuz siyasi değerlendirmeler var askeri gereklerin ötesinde.Bu belge ile ilgili 
bildiğiniz bir şey var mı veya uygulaması konusunda bildiğiniz bir şey var mı?"

 "Şimdi askerlikte nasıl hukukta kanunların birbirine olan üstünlükleri vardır, bizde 
de yazılan hazırlanan dokümanların birbirlerine üstünlüğü söz konusudur, ortaya konsepti 
koymadan eylem planı yapamazsınız, konsepti koyacaksınız, o konseptin içerisinde ifade 
edilenlerin, zikredilenlerin nasıl de alize edileceğini de eylem planı ile yapacaksınız, ben 
konsept ile ilgili sadece oradaki albaylığımın bir yılında değil, gelmiş, ben oradan ayrılana 
kadar 4 yıl geçti o zaman, o süre içerisinde adını bile duymadım, konseptin uygulandığı veya 



  

şu konsepte dayalı olarak şu yapıldı diye, eylem planı uygulanmaya gayret edilmiş, rapor 
sistemi ile aşağılara da iletilmiş, ona yönelik bazı bilgiler, raporlar gelmeye devam etti, 
konseptle ilgili herhangi bir şey hatırlamıyorum."

" Ümit Bey o zaman o söylediğiniz konudan devam edelim, yine rapor sistemi ile 
ilgilide beyanda bulunmuşsunuz, belgeyi ben plan şubenin arşivinde görmüştüm, belge 
gerçektir, ayrıca bu rapor sistemine göre oluşturulmuş raporlardan da orada gördüm, bu rapor 
sisteminin uygulandığı anlaşılmaktadır, uygulamanın ben görev başladıktan sonra bir süre 
daha devam ettiğini biliyorum demişsiniz."

"Uygulama nasıl devam etti, bu raporlarda neler vardı? Batı Eylem Planından 
bahsettik, konsepten bahsettik, rapor sisteminden bahsettik, şimdi bunlar mesela eylem planı, 
konsept planı, genelkurmayın resmi olarak kabul ettiği ve gerçek olduğunun kabul ettiği 
belgeler, işte bir rapor sistemi var, fakat ayrıntıya girince şimdiye kadar savunmalarda dikkat 
ediyorsunuz yani askeri sistemin çok düzenli olduğundan bahsedildi ve işte noktasına, 
virgülüne kadar, başlığına kadar, yazı sistemine kadar genelgelere bağlandığı ifade edildi, bu 
rapor sistemi konusunda ne diyeceksiniz?"

"Sayın Hakimim rapor sistemi sadece askeri kısımlarını kapsamıyor, şöyle bir iki 
cümle ile genel bir ifade de bulunayım, geçen süre içerisinde Batı Çalışma Grubu 
faaliyetleri olmuş, asker bunu yürütmüş ama sivil kanata baktığınızda da onlar askerden 
aşağı kalmamış, ilçe bazlı denetim sistemi diye bir sistem kurmuş İçişleri Bakanlığı ve bu 
güvenlik toplantıları yapılır gibi bu konu ile ilgili toplantılar kaymakamların, valilerin 
başkanlığında yapılmaya başlanmış, bu yani toplumun büyük bir kısmını kapsıyor aslında biz 
ordu kısmına bakıyoruz, rapor sisteminde nelerin isteneceği eylem planında var."

 "Yani mesela İçişleri Bakanlığı sizin hakkınızda bu şekilde bilgi topluyor muydu, 
askeriye veya Türk Silahlı Kuvvetleri niye valiler, kaymakamlar hakkında bilgi ihtiyacı 
hissetti veya polis hakkında böyle şeyler oldu mu? 

 "Efendim yani netice itibari ile kaymakam, vali hakkında genelkurmayda Batı 
Çalıma Grubu marifetiyle fişlemeler yapıldı mı, yapıldı mı onun sorusunu 
cevaplandıracağız.Çünkü evraklarda var bu yani, böyle şeyler uygulamaya geçirildi mi 
diyorum?"

 "Efendim hiçbir kurumdan ben orada görev yaptığım süre içerisinde kendi personeli 
ile ilgili herhangi bir değerlendirme talep ettiğimizi hiç hatırlamıyorum, ama tersine 
çevirdiğimizde her kurum hemen hemen kendi, iyi niyetli kötü niyetli onu bilemem, kendi 
personeli hakkında fişlemeler yapmışlardır ve bunlardan genelkurmay talep etti mi, etmedi 
mi, hiç ben dönemimde edilmedi, şöyle yanlış bir intiba var, genelkurmay büyük bir kuruldur, 
işte istihbarat başkanlığı var, istihbarat ağı şeyi var, ayakları var, genelkurmayın istihbaratı 
genelde açık kaynaklardan yurt içinde, yurt dışında elde edilir, yani ajanlarımız yoktur bizim 
bilgi toplasın, getirsin, şöyle yapsın diye, eğer bir fişleme var ise mutlaka kendi kurumu 
tarafından yapılmıştır, MİT bu konuda son derece çekimser davranır bilgi verir ama 
vermemiş gibi davranır, yapan kendi kurumlarıdır, rapor sisteminde bunun maddeleri var, 
irtica ile mücadele kapsamında bu iş yapıldığı için irtica ile mücadele de tehdit ney ise o 
tehditlere yönelik bilgiler istemiş, rapor sistemi zamanla zayıfladı, daha çok dikkati çeken 
konulara ama özet olarak rapor sisteminden istifade ile herhangi bir şeyin yapıldığına ben 
şahit olmadım, sadece bilgi birikimi yapmıştır, varsa sağda solda bilgilendirme maksadı ile 
kullanılmıştır, bu 28 Şubat kararlarından 8 yıl hariç hiçbir diğer kararın uygulandığını, 
görev yaptığım sürece de şahit olmadım."

"MGK kararları biliyorsunuz tavsiye niteliğinde ve muhatabı da hükümet.Yani bu 
anlamda bir garnizon komutanlığının ben MGK kararlarını uyguluyorum veya bu garnizon 
Genelkurmay Başkanlığı da olsa, demesi biraz zor, yani bu şuna benziyor; MGK'ya bir tane 
bakan katıldı, mesela Adalet Bakanı katıldı, hiçbir karar alınmadan geri geldi, dedi ki; ben bir 
grup kuruyorum MGK kararlarını uyguluyorum. Şimdi irtica dediğiniz zaman, neyi irtica 



  

kabul ettiğiniz, ben Türkiye de hala açıklandığı kanaatinde değilim, irticanın."
"Tabi muğlak kavramlar açıklanması da mümkün değil. "
"Evet, bununla ilgili kişinin kendi bilgi ve görgüsü hangi seviyedeyse ise yaptığı işte 

o seviyededir, birisi başörtülü öğretmen görmüştür, onu bir başkası imam hatip okulunda bir 
başka bir şey görmüştür, gördükleri, duydukları ne var ise Başbakanlığa iletmeye başladılar, 
bizim rapor sistemi de kurulduğu için yani şöyle bunların en çok bilgi birikimi aslında 
Başbakanlıktadır, rapor sistemi kalkmadı ama yavaşlamıştı epeyce, şimdi siz ne anlıyorsanız 
irtica dendiği zaman aşağı yukarı o emri yayınlayanlarda onu anlıyordur, zaten Türkiye de 
onu yaşadık geldi türbana kilitlendi, geldi işte dini sembollerin kullanılmasına, işte Merve 
Kavakçı, şu bu o olayların hepsi yaşandı, yaşadığımız süre içerisinde bu kadarını yapabildik, 
yani yapabildik dediğim eylem planının tamamı gerçekleştirilseydi çok farklı şeyler 
olabilirdi, ama gelen bilgiler çok basite o büyük laflara karşılık son derece zayıf cılız bilgiler 
geldi, onu ciddiye alalım da bir şey yapalım diyebileceğiniz hiçbir bilgiye rastladığımı 
hatırlamıyorum."

"Başsavcılığımızdaki savunmanızda İGHD Plan Şube Müdürlüğüne atandığında 
BÇG'nin hemen hemen sona ermek üzere olduğunu, başka birimden gelen bir kısım 
personelin bulunduğunu söylemişsiniz, başka birimden gelen personel olarakta Bahittin 
Çelik, Ahmet Dağcı, Salih Eryiğit'in bulunduğunu belirtmişsiniz, şimdi hükümetin 
istifasından sonra sizin görevinize başladıktan sonra da BÇG'nin işte Başbakanlıktaki 
uygulamayı takip ve koordinasyon kuruluna işlerin devredilmesine kadar bir müddet faaliyet 
gösterdiği anlaşılıyor kısa da olsa,  iddianamede bu konuda bir belgeler var, İGHD Plan 
Şube haftalık brifing arz ve toplantı çizelgesi diye. Sonra bir de batı üst kurulu diye belge 
var. Bu çalışma tarzı olarak bu belgeler sizin döneminizdeki çalışmaları karşılıyor mu, bu 
konuda karşılaştırma yapma imkanınız oldu mu, nasıl değerlendiriyorsunuz?"

 "Yani batı çalışma grubu sona ermişti veya eriyordu şeklindeki kısma cevap arz 
edeyim.Saydığınız isimleri şu maksatla söyledim, batı çalışma grubu dediğinizde 20, 25, 30 
yani bilmiyorum miktarını da kişiden bahsediyoruz. Ama ben oraya geldiğimde onlar batı 
çalışma grubunda çalışmış yada çalışmamışlar onu bilmiyorum. Ama benim zamanımda 
daireyi daireye takviye maksatlı olarak kaldılar, Ahmet Dağcı örneğin 2005 yılına kadar kaldı 
orada, neden çünkü iç güvenlik dairesi işi çok personeli az olan bir daireydi, daireyi takviye 
maksadı ile onlar burada görev yapmaya devam ettiler hatta bir kısmının tayinini bile oraya 
çıkarıldığını veya çıkarılmaya teşebbüs edildiğini hatırlıyorum. O isimler batı çalışma grubu 
ile ilgili değil efendim." 

"Mesela ighd plan şube haftalık brifing arz ve toplantı çizelgesi başlıklı belgede işte 
gün saat bölümü var, genelkurmay başkanlığına arz, karargah değerlendirme brifingi, batı üst 
kurul toplantısı, aylık karargah brifingi, aylık komutanlar toplantısı bölümlerden oluşuyor. 
Işte bu şeyler mesela örneğin pazartesi günü diyor batı üst kurul toplantısı bölümünde kuvvet 
komutanlıkları istihbarat başkanları ve mgk genel sekreter temsilcisinin katılımı ile batı 
olayların değerlendirilmesi diyor saat 14 diyor. Salı günü genelkurmay başkanı arz 
bölümünde haftalık batı çalışma grubu faaliyetlerinin arzı saat 10 diyor. Perşembe günü batı 
üst kurul toplantısı bölümünde kuvvet komutanlığı istihbarat başkanları ve mgk temsilcisinin 
katılımı ile batı olaylarının değerlendirilmesi saat 14'te diyor. Aylık karargah brifingi 
bölümünde emir verildiğinde her ayın son perşembe günü şeklinde cuma günü karargah 
değerlendirme brifingi bölümünde haftalık batı çalışma grubu faaliyetlerinin karargaha arzı 
diyor, saat 10 diyor, bu şekilde devam ediyor. 

Bir de batı çalışma grubu üst kurulu cereyan tarzı başlıklı bir belge var, bu 
belgenin de yine girişinde 10 nisan 1997 tarihinde teşkil edilen batı çalışma grubu 
direktifinde kriz masası grubu olarak adlandırılan batı çalışma üst kurulu diyor 
genelkurmay harekat başkanı başkanlığında kuvvet komutanlıkları ve jandarma genel 
komutanlığı istihbarat başkanları veya temsilcileri diyor, ighd başkanı, psikolojik harekat 



  

daire başkanı, basın yayın, halkla ilişkiler daire başkanlığının temsilcilerinden oluştuğu diyor. 
Bu şekilde yani bu çalışmalar bu belge ile karşılaştırdığınızda siz uyuştuğunu gördünüz mü?"

"Efendim şimdi epey zaman geçti bu kadar zaman sonra ben bir değerlendirme 
yapayım diye düşündüm ama sizinki kadar detaylı şey yapamadım. Çizilen çerçeve, 
çizdiğiniz çerçeve gerçek olan bir çerçeve ancak biz batı çalışma grubuna kilitlendiğimiz için 
herşeyi her toplantıyı batı çalışma grubu diye yorumluyoruz. Cuma günleri saat 10'da yapılan 
toplantı sayın ikinci başkanın başkanlığında yapılır ve herşey görüşülür. Yani batı çalışma 
grubu orada bir konudur olabilir ama aslında o hafta genelkurmayda neler yapıldı, pazartesi 
neler yapılacak bu görüşülür. Ikinci konu salı, perşembe günleri yapılması gereken toplantılar 
batı çalışma grubu diye başlamış doğrudur. Ancak eğer genelkurmay tarihçesine 
baktığımızda şunu görüyoruz, 18 Haziran'dan itibaren hepsinin adı iç güvenlik 
değerlendirmesidir. İç güvenlik değerlendirmesi dediğinizde irtica çok az bir yer tutar, 
terörle mücadele daha çok yer tutar. O toplantılar münhasıran batı çalışma grubu ile ilgili 
değil genel içerisinde özeller bunlar."

Sizin göreve başladığınız tarihten itibaren daha sonrasında o tarihte atama yeri 
itibariyle plan subayı olarak görevlendirilmiş olan hemen hemen aynı tarihte katılan 
müvekkilim mesela Mehmet Faruk Alpaydın'a atama görünceye kadar batı çalışma grubu 
veya bunun faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir emir verdiniz mi bir faaliyete katıldı mı ?

 " Ben bir çizelge takdim ettim sayın heyete orada  Benim emrimde görev yapmış 
olan kişilerin, verdiğim görevler orada yazılı. Bunların hiçbirisi batı çalışma grubunda görev 
yapsın veya batı çalışma grubunun ilgi alanına girmiyor. Faruk Alpaydın özelinde ise ben 
geldiğimde Faruk Alpaydın'ı görmedim. Iki defa kursa gittiğini hatırlıyorum. Silahlı 
kuvvetler, şey arapça kursuna, bir de silahlı kuvvetler akademisine gitti. Ben onunla hiç 
çalışmadım ve hiç görev de vermedim."

Batı çalışma grubu son bulmuşsa evrakların gelmemesi gerekiyor batı çalışma grubu 
eylem planı ile ilgili ve harekat konsepti ile ilgili veya rapor bilgileri sistemi ile ilgili 
evrakların gelmemiş olması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir çelişki var, siz bu çelişki 
hakkında bir şey söylemek ister misiniz?"

"Çelişki yok aslında şöyle bir şey söyledik, 11 Aralık'ta başbakanlık uygulamayı 
takip kurulu kuruldu onun bilgi ihtiyaçları da bu rapor sistemi ile karşılandı, bizi 
ilgilendiren kısmı. Yani batı çalışma grubu toplanmıyor, batı çalışma grubu yok ortada ama 
onun görevini yapacak olan uygulamayı takip kurulu var başbakanlıkta. Onlar hep evraklar 
oraya gitti."

Sanıkların önemli bir kısmı ve geçen savunmada İsmail Hakkı Karadayı da batı 
çalışma grubunun kuruluş amacının MGK kararlarının uygulanmasına yardım amacıyla 
kurulduğunu hatta 54. Hükumetin başbakanı Necmettin Erbakan'a yardım amacıyla 
kurulduğunu söyledi. Ancak hem sizin bu anlatımlarınız hem de genelkurmay genel 
sekreterliği 97 tarihçesine baktığımız zaman bu batı çalışma grubu en son 10-16 haziran 97 
tarihinde bir toplantı yapıyor hükumet de 18.1997'de istifa etmek zorunda kalıyor veya 
düşürülüyor. Ondan sonra da batı çalışma grubu adı altında bir toplantı yapılmıyor. Acaba bu 
grubun kurulması MGK kararlarının uygulamasını takip ve sağlamak mıydı yoksa 54. 
Hükumetin ortadan kaldırmaya yönelik eylemler içerinde bulunmak mıydı, çünkü hem batı 
eylem planı, hem batı harekat konsepti hem de batı çalışma grubu rapor sistemindeki temalar 
bunun ipuçlarını bize vermekte. Dolayısıyla eğer MGK kararlarının uygulanmasını takip 
etmek amacıyla kurulmuş bir yapıysa bunun uzun süreli olması gerekiyor çünkü 3 ay 
içerisinde MGK kararlarının uygulanması ya da Türkiye gibi bir ülkede uygulaması zor. 
Ancak baktığımız zaman kısa süreli yani 16 Haziran son toplantısını yapmış, 18 Haziranda da 
hükumet düşürülmüş, dolayısıyla bununla ilgili herhangi bir bilginiz var mı?"  

 "İlişki yok aslında batı çalışma grubu dağılsın diye bir emir çıkarılsın değil yani 
şimdi dense ki şu tarihte kurulsun diye emir verilmiş, bitişi ile ilgili herhangi bir emir var mı, 



  

yok. Nereden yapıyoruz, yok orada kimse kalmamış. 3-4 kişi kalmış onların da ismini 
söyledim ben. Onlar da daireye takviye için kalmışlar. Batı çalışma grubu, o listede isimleri 
olanların yüzde 50'si tayin olmuş gitmiş zaten, kalan yüzde 50'si de görev gerekmediği için 
oraya katılmamışlar toplantılara bir daha toplantı bitmiş öylece."

 "24 Aralık 1997 tarihli irtica faaliyetlerinin hali hazır durumu ve 5 Ocak 1998 tarihli 
irtica faaliyetlerinin hali hazır durumu ile ilgili 2 belge var. Bu iki belge sizin döneminizde 
mi hazırlandı?"  "Hayır."

"Batı çalışma grubunun işte biraz önce düzeltmek istediğiniz yani sizinle birlikte son 
bulduğunu, en sonunda bütün evrakların da başbakanlığa teslim ettiğinizi söylüyorsunuz. 

"Bunun tersinden çıkan mana acaba daha önce türk silahlı kuvvetlerinin görevi 
kapsamında olmayan veya silahlı kuvvetleri içerisinde bir birimde olsa bile ki bir kısım 
sanıklar ifadelerinde bunu belirttiler. Istihbarat başkanlığında kurulacak idi ancak yer 
sebebiyle iç güvenlik harekat dairesi bünyesinde kuruldu şeklinde beyanlar var. Bütün 
bunları birlikte değerlendirirsek silahlı kuvvetlerin görevinde olmayan ve görevi dışında 
konularda çalışan bir yapımıydı ki siz göreve geldikten sonra bu son buldu ve siz de kalan 
bütün evrakları da başbakanlık takip kuruluna teslim ettiniz?"

 " Şimdi batı çalışma grubu onu izah etmiştim yani benimle son buldu değil ben 
geldiğimde son, yani o ifade öyle olacak. Ikincisi ben grup kurma yetkisine sahip birisi 
değildim orada daire başkanı olarak."

 "Şimdi yani şunu söyleyeyim biraz önce yine belirttiniz, bitmesi konusunda bir 
emir yoktu, ancak fiilen bitti. Yani siz daire başkanı olarak diyelim ki geldiğinizde bunu 
devam ettirmek gibi bir niyetiniz olmuş olsaydı sizin dairenize daha önceden emirle verilmiş, 
yani batı çalışma grubunun kurulmasına ilişkin emir de iç güvenlik harekat dairesine verilmiş 
bu emir ve görev ve emir kalkmamış halende yürürlükte. Dolayısıyla sizin bunu devam 
ettirmek gibi bir niyetiniz olmuş olsaydı devam ettirirdiniz ancak ettirmediğinizi 
söylüyorsunuz. Yani bunu ettirmemiş olmanız bu yapının kanunlara, askeri usullere, 
mevzuata ve teamüllere uygun bir yapı olmaması sebebiyle miydi?"

" Hayır. Şunu bir cümle ile söyleyeyim, o devrin gazeteleri yazdı, hatırlayanınız 
vardır. Sayın Mesut Yılmaz başbakan o açıklama yaptı. biz kendi bünyemizde UTKK'yı 
kurduk, batı çalışma grubuna gerek kalmamıştır. Onun görevlerini biz yapacağız. O günkü 
basını epeyce meşgul etti bu konu."

"Hazırlık ifadenizde belirtmişsiniz o dönemde özellikle yargıya verilen brifinglerin 
psikolojik harekat çerçevesinde olduğunu beyan etmişsiniz. İki tane belgeler var 24 Aralık 
97, 5 Ocak 1998 tarihli belgeler ki bunun birisinin general amirleri bilgilendirme konusunda 
verilen bir belge olduğunu, diğerinin de yaş toplantısında bilgilendirmek amacıyla verilen bir 
belge olduğunu belirtiyorsunuz. Bunların içeriğine de bakarsak yine askeri mevzuat, usuller 
ve teamüller dışında bir takım uygulamalar var ancak yargıyı bilgilendirme gereğini niye 
duyuyor silahlı kuvvetler, yani böyle bir elinde bilgi varsa veya böyle bir ihtiyaç hissetse 
bunu adalet bakanlığına veya yargıtaya veya yargının diğer üst birimlerine bildirsin onlar da 
kendi aralarında toplantılar yapsınlar bu bilgilendirmeyi sağlasınlar. Niye genelkurmay 
böyle bir şeye lüzum hissediyor ve bunu psikolojik harekat çerçevesinde yapıldığını 
söylüyorsunuz, niçin böyle bir şey yapılıyor?"

 " Efendim ben garip bir piyade subayıyım. Arkasından komando birliklerinde 
çalıştım, onlarla ilgili soru olsa gayet rahat cevaplayacağım, şimdi bunu nasıl cevaplayayım 
diye düşünüyorum."

 "BÇG'yi kapsamıyor iç güvenlik dairesi, ihtiyaç olduğu için 28 şubat kararları 
alındığı için ve o kararların uygulanmasında genelkurmayın da görevleri olduğu için onu 
yapalım diye kurulmuş olan bir kuruluş bu, o iş yapılır, ondan sonra onun üzerine çarpı 
konur, herkes yerine gider. Kastettiğimiz budur." 

 Şu belgeleri duydunuz mu veya gördünüz mü, 19 eylül 1997 tarihli batı çalışma 



  

grubu arz ve toplantı çizelgesi, 17 eylül 1998 tarihli batı çalışma grubu faaliyetleri analiz 
evrakı, 22 temmuz 1998 tarihli batı çalışma grubu çalışmaları devir teslim memorandumu, 
tekrar ediyorum siz onun halefi olduğunuz için size soruyorum, o tarih itibariyle 
bilemeyeceği için?"

" Ben İdris Koralp oradan ayrıldıktan sonra o şubeye geldim ama kendisinden 
görevlerimiz şudur, şu yapılır, bu edilir diye bir memorandum veya muhtıra almadım. Böyle 
muhtıra hazırlanmamıştır, apar topar terfi etti ve kendi görev yerine katılmak üzere ayrıldı. 
Memorandum aslında bunu kapsar, yani şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor diye. Onu 
hatırlamıyorum, söylediğiniz evrakları hele hiç hatırlamıyorum."

"Siz koskoca Hakim Albay Muharrem Köse'nin elinde aslı olmadığı halde asıl diye 
mahkemeye gönderdiği, benimde gözümle müvekkilimin onayı ile fotokopi olarak söylediği 
belgenin aslını hayatınızda hiç gördünüz mü, Batı Eylem Planını? Yok bu Hakim Albay'ın 
Batı Eylem Planı asıldır dediği belge, siz Batı Eylem Planının aslını hiç gördünüz mü?"

"Eylem planının aslını gördüm mü?"
"Batı Eylem Planından çıkarılmış evraklar gördüm ama Batı Eylem Planı."
 "Ben 2, 3 tane evrak gördüm, konsept midir, rapor sistemi midir, eylem planı mıdır, 

bunların ıslak mıdır, taslak mıdır.Bunlarla ilgili söyleyebileceğim bir husus yok."
Evet Ümit Bey, genelkurmay karargahından ne zaman ayrıldınız?"
"17 Ağustos 2001 Ayrıldım. bende de benden sonra da BÇG devam etmemişti.

94.C. SANIK ÜMİT ŞAHİNTÜRK MÜDAFİİ AV. MURAT TANFER 
TÜREMEN'İN SAVUNMASI 

" Müvekkilin bir takım yorumları var işte bu brifingler psikolojik harekat 
kapsamında mıdır değil midir vesaire gibi bu şahsi bir yorumudur. Zaten zatıalinize 
sunduğumuz kendisine ait evsaf kartı olarak nitelendirilen hizmet safahatı incelendiği zaman 
öyle psikolojik harekat nedir ne değildir falan bunlardan anlayan, bunlar konusunda başarısı 
olan falan bir adam değildir müvekkilim. Sadece bir piyade subayı, bu hususun göz önünde 
bulundurulmasını istiyorum. O nedenle şahsi yaptığı yorumlar sadece kendini bağlar, başka 
şahıslar için kullanılmamasını arzu ederiz. 

Soruşturma sürecinin başlaması ile birlikte gözaltına alınan 9 eylül 97 genelkurmay 
harekat başkanlığı iç güvenlik plan şube müdürlüğü görevine atanmış, 11 ağustos 1998 
tarihine kadar bu görevini yürütmüş, bu tarihten sonra da iç güvenlik harekat daire başkanlığı 
yapmıştır. Kendisine gösterilen belgelerin bir kısmını hatırlayabildi, bir kısmını 
hatırlayamadı. Bunların taslak veya ıslak olduğunu bilemez. Bunu zaten kendisi belirtti. Bazı 
bir takım olaylardan da fezleke sürecinde savcılık sorgusu sırasında tutuklama istemli 
tutuklama istemli olarak duruşmada sorulan soruları tüm samimiyeti ile cevapladı. Bu süreçte 
adli kontrol altında bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. 

Müvekkilim az önce de arz ettiğim gibi piyade sınıfı kökenli bir subaydır. Bu süreçte 
tutuklandırmayı gerektirecek bir fiili olmadığından da kanaatiyle mahkemede serbest 
bırakılmıştır. Müsnet suç tarihi itibariyle Siirt Eruh'ta bulunduğundan dolayı herhangi bir 
etkili eylemi söz konusu değil, böyle bir niyeti falan da söz konusu olamaz. Kendisi Eruh'ta 
komando alay komutanlığı gibi çok zor bir görevde ve çok çetin coğrafi ve ortalama günde 2 
günde bir çatışma ortamında görevini olağanüstü bir gayretle üstün başarıyla yürüttüğü 
kendisine verilen takdirnamelerle de sabittir ki kendisinin sunmuş olduğu bir takım 
takdirnameler mevcuttur. 

Kendisi piyade kökenli bir komando subayı olması sebebiyle daha çok görevlerde, 
daha çok görevlerini kıtalarda yerine getirmiştir. Yani adı bahse konu eylem yada irtica 
vesaire gibi şeylere de çok fazla ayıracak vakti de söz konusu değildir ki Pkk'nın son 
bitirmeye yakın dönemde görev almıştır. Bütün meslek yaşamını muharip bir subayın çektiği 



  

meşakkatlere katlanarak ve onuru ile tamamlamıştır. Müvekkil iddianamede sıralanan olay ve 
eylemlerin hiçbir yerinde görev almamış, hemen hemen tamamından bu soruşturma ve 
kovuşturma sırasında haberdar olmuştur. 

 Nitekim kendi mahiyetinde görev yapıp yapmadığına ilişkin savcılık delil 
klasörlerindeki evrakı sunmuştuk. Kısa ve net bir şekilde özetlemek gerekirse müvekkilin 
dosya konusu hiçbir olayla ilgisi yoktur. Hakeza genelkurmaya atandığı tarihte hükumet 
anasol d hükümetidir. Müsnet suçun müvekkilce işlenmesi yer ve zaman açısından maddi 
imkansızlıkla sakattır. Müvekkil askerliğe girişte ettiği yemini sonuna kadar sadakatlidir. 
Kendi çalışmaları ağırlıkla bölücü terör örgütüne karşı olmuş, mesaisini de bu yönde 
yapmıştır. Bu açıdan müsnet suçun manevi unsuru da söz konusu değildir. Bu nedenle 
kendisi hakkında, kendisinin savunması ve kendi savunmalarımın kabulü ile derdest davaya 
konu olan olayların içinde olduğuna dair hiçbir belge ve kanıt olmayan ve az önce verdiği 
samimi ifade ile bunu kanıtlayan müvekkil girdiği çeşitli çatışmalar sırasında miğferinden 
seken kurşunlar ve benzeri durumlardan dolayı ciddi derecede rahatsızlıkları söz konusudur. 
Titremesinin kaynağı parkinson hastalığıdır. Kendisinin beraatine, müsnet suçu işlemesi yer, 
zaman, manevi unsur bakımından maddi imkansızlıkla sakat olan müvekkilimin beraatine 
karar verilmesini talep ediyorum.

95.A. Sanık ÜNAL AKBULUT 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 302);

"1996-1997 yılı Temmuz döneminde Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekât 
Başkanlığı (İGHD) Plan Proje Subayı olarak görev yaptığını, daha sonra Amasya Merzifon’a 
tayin olduğunu, Temmuz döneminde beş buçuk ay Arapça kursuna, 26 Mayıs-26 Haziran 
1997 tarihleri arasında da İç Güvenlik Tabur Komutanlık kursuna katıldığını,

 BÇG’nin Genelkurmay II.Başkanının yazılı emriyle Genelkurmay İGHD Başkanlığı 
bünyesinde kurulduğunu, fiziki mekanın ise İGHD Plan Şubesinin bulunduğu eksi ikinci 
kattaki bir bölümün tahsisi şeklinde olduğunu, BÇG’nin, 28 Şubat MGK kararlarının 
ardından irtica ile mücadele etmek, irticai gelişmeleri takip etmek, temin edilen bilgileri 
ilgililere sunmak amacıyla kurulduğunu, Şube Müdürü İdris KORALP’in emri üzerine Batı 
Harekât Konsepti adlı belgeyi hazırladığını, herhangi bir faaliyet icra etmediğini,  BÇG’de 
birbuçuk ay çalıştığını, BÇG’nin oluşumu ile birlikte her karargâhtan ihtiyaca göre 2 ya da 3 
subay görevlendirildiğini, BÇG’de çalışanlar olarak Bahaddin ÇELİK’i net olarak 
hatırladığını, iki masa yan tarafında çalışmaya başladığını, BÇG’deki görevinin ikiz görev 
olduğunu, asli görevinin de devam ettiğini, BÇG’de görevinin Şube Müdürü İdris KORALP 
tarafından sözlü olarak tebliğ edildiğini, Batı Çalışma Grubu eylem harekâtının Batı Harekât 
Konsepti paralelinde oluşturulduğunu, eylem planının hazırlanmasında katkıda bulunmuş 
olabileceğini, 

 1997 yılında kendisinde de bir irticai tehdit algısı bulunduğunu, ancak bunun sanal 
bir algı olduğunu düşündüğünü, 

 Günlük yada anlık raporların tamamının ilgili şube BÇG’de toparlanmış 
olabileceğini, zaman zamanda kendisine verilen geçici görev gereği BÇG’nin faaliyetlerine 
katıldığını,  

10 Nisan 1997 tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubunun kurulması ile ilgili 
belgenin kendisinin bulunduğu İGHD Plan Şubesince hazırlandığını, belgenin ekinde 
bulunan BÇG şemasında belirtildiği üzere Genelkurmay İGHD Başkanlığının BÇG’nin 
koordinatörü olarak görevlendirildiğini, kendisinin de o dönemde İGHD Plan Şubesinde Plan 
Subayı olarak çalışması sebebiyle şemanın planlama bölümünün kadrolu personeli olarak 
bulunmak zorunda olduğunu, J grubundan, Adli Müşavirlikten vb. gelen subayların ise grup 
için geçici olarak görevlendirilen kişiler olduğunu, 

 İGHD Plan Şubede kendisi gibi Ziya BATUR, Ruşen BOZKURT, Yüksel 



  

SÖNMEZ’in plan subayı olduklarını, İdris KORALP’in ise İGHD Plan Şube Müdürü 
olduğunu, Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ, Sezai Kürşat ÖKTE, Bahaddin ÇELİK, Ahmet AKA, 
Cengiz ÇETİNKAYA’nın başka bir daireden BÇG’ye geldiklerini, Hamza ÖZALTUN’un da 
kendi bulunduğu birimde idari işler astsubayı olarak görev yaptığını,  bilgisayar kayıtlarında 
Atilla olarak geçen kişinin Atilla KURTAY olabileceğini, 

 Kendisinin plan subayı olarak sadece verilen görevi yerine getirdiğini, seçimle 
gelmiş bir hükümetin devrilmesini sağlamak gibi bir niyeti asla taşımadığını, sadece 
kendisinden istenen görevi yaptığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

95.B. Sanık ÜNAL AKBULUT Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 
esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 0611.2013 tarihli 31. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

Şahsımla ilgili iddialar iddianamenin 1234 . sayfasında 74. sırada yer almaktadır.
 Birinci paragrafta 1996-1997 yılı Temmuz döneminde Genel Kurmay Başkanlığı İç 

Güvenlik Harakat Daire Başkanlığı plan proje subayı olarak görev yaptı ifadesi yer 
almaktadır. Bu ifade doğrudur ancak eksikliği vardır. Ben 1994 yılı genel atamaları ile  plan 
harakat  dairesi cari harakat şubeye haraket subayı olarak atandım. 8 Ağustos 1994 te 
göreve başladım.  7 Mayıs 1997 tarihinde 230. piyade alayı 1. motorlu piyade tabur 
komutanlığına atanıncaya kadar yaklaşık üç yıl iç güvenlik harakat dairesi plan şubesinde 
haraket plan subayı olarak çalıştım. 96-97 döneminde 2 Ekim 96 ,7 Şubat 97 tarihleri 
arasında dört ay lisan kursuna, 26 Mayıs 97- 20 Haziran 97 tarihleri arasında bir ay iç 
güvenlik kursuna katılmam nedeniyle 5 ay görev yerinden  ayrı kaldım müsnet suç tarihi de 
bu döneme denk gelmektedir. Genel Kurmay Karargahındaki bu görevime genel atamayla 
gelip; genel atamayla ayrıldım. Yazılı ve sözlü emirlerle geçici ve ikiz görevli olarak başka 
bir yerde ve görevde çalışmadım. Harakat plan subaylığı Genel kurmay içindeki en alt 
kademedir. Mahiyetlerinde emir komuta edecekleri başka bir personel yoktur ;  imza yetkileri 
yoktur.  Yönergede belirtilen ve amirlerince verilen emirleri yaparlar ilgili yönerge daha önce 
boş yere sunulmuştur. 

İkinci paragrafta Batı çalışma grubu planlama bölümünde harakat plan subayı olarak 
görev yaptığı ve görevlerinin direktif harakat konsepti eylem planı Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri ,Emniyet Genel Müdürlüğü ile tarikat ve ibadet evlerinin olduğu 
belirtilmiştir denilmektedir. Bu paragraf ile bir önceki paragrafta belirtilen hususlar kendi 
içinde bir çelişki oluşturmaktadır. Çünkü iç güvenlik harakat dairesi plan şube ile Batı 
Çalışma Grubu planlama bölümü ayrı ayrı ünitelerdir. İlki kadrolu daimi bir teşkilat olup 
atamalı personeli vardır ikincisi emirle teşkil edilmiş kadrosuz geçici bir yapıdır. Teşkilatları 
,personeli, faaliyet konuları farklıdır ortak olan tek husus sıralı amirleri ve çalışma 
mekanlarıdır. Karışıklığın ve yanlış anlaşılmaların sebebi de kanaatimce budur. 

Batı Çalışma grubu şimdi takdim ettiğim  7 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
konulu emirle kurulmuştur bu emrin dördüncü maddesinde turuncuyla, fosforlu bu amaçla 
Genel Kurmay İç güvenlik harakat dairesinin  bünyesinde Batı Çalışma Grubu adıyla ayrı bir 
birim oluşturulacaktır bu birim bir bütün halinde İç güvenlik harakat merkezinde faaliyet 
gösterecektir ifadesi yer almakta bu ifadede geçen ayrı birimin teşkilatı ve çalışma alanı da 
emrin ek A sında gösterilmektedir. A 1 sayfasına baktığımız zaman buradaki teşkilat 
şemasında baktığımızda önceden mevcut olan iç güvenlik haraket dairesi teşkilatının örnek 
alındığını ve hemen hemen aynısının teşkil edilmeye çalışıldığını görmekteyiz.

 İç güvenlik harakat dairesinin üç şubesi ; batı çalışma grubunun üç bölümü vardır 
isimleri bile aynıdır sıralı emir komuta bağlantıları da aynıdır plan şube de batı çalışma grubu 
da şube müdürü, iç güvenlik dairesi başkanı harakat başkanı ve ikinci başkan silsilesine 
bağlıdır. Batı çalışma grubu kadrolu bir teşkilat olmadığı için atama yapmak mümkün 



  

değildir bu nedenle karargah içindeki  diğer başkanlıklardan şemada gösterilen 
miktarlarda personelin geçici olarak görevlendirilmesi suretiyle oluşturulması 
planlanmıştır. Her konuda çalışma grubu oluşturulabilir; çalışma grupları verilen  bir konu 
veya proje üzerinde çalışırlar, çalışma sonucunu amirlerine arz ederler görevleri bitince 
dağılırlar. Çalışma gruplarının elamanları genellikle plan proje subaylarından seçilir. 
Makam sahibi olan şube müdürü, daire başkanı, j başkanı gibi amirler çalışma grubunda 
çalışmazlar onlar ana fikir emir ve direktif verirler kontrol ve koordine ederler bu nedenle 
Batı Çalışma grubu denilince proje subaylarından ikinci başkana kadar olan bütün karargah 
personelini kapsadığını düşünmek yanlış olur kanaatindeyim. Batı çalışma grubu emri 
gereğince j1, j4, j5, j6, adli müşavirlik, genel sekreterlik ve psikolojik harakat dairesinden 
birer personel perdeypey gelerek iç güvenlik harakat dairesinde yarı zamanlı çalışmaya 
başlamışlardır bunların tamamın katılması Mayıs ayı sonunu bulmuştur. 

Görev bölümü listesinin iddianamedeki 30 Haziran da yazılması, ilk toplantılarını 8 
Mayıs’ ta yapmaları Batı Çalışma grubunu rapor sistemi emrinde 15 Mayıs miyadı verilmesi 
ve bazı sanıkların ifadelerinde belirttikleri tarihler bunu göstermektedir. Burada j2 ve j3 
personel kontenjanını özellikle belirtmedim.  Çünkü bahse konu emirde belirtilenden farklı 
bir uygulama yapılmıştır. Teşkilat şemasında j2 destek şubesi gözükmesine rağmen temsilci 
olarak üç proje subayı görevlendirilmiş. J3 yedisi kurmay olmak üzere dokuz subay 
görevlendirecek olmasına rağmen şemaya göre ; psikolojik harakat dairesinden bir subay 
görevlendirilmiştir. J3 başkanlığı iç güvenlik harakat dairesi dışındaki diğer dairelerinden 
kurmay subay takviyesi yapmadığı için güdük kalan Batı Çalışma Grubunun yükünü İç 
Güvenlik Harakat dairesindeki plan şubedeki poreje subayları taşımak zorunda kalmıştır.

 Yanlış anlamalara ve karışıklığı sebep olan durum bundan ibarettir. Örneğin bana 
hiçbir zaman daimi veya ikiz görevli olarak Batı Çalışma Grubunda çalışacağım 
emredilmedi; bu konuda  sözlü veya yazılı bir emir mevcut değil ama bizim şube 
müdürümüz aynı zamanda BÇG den de sorumlu olunca ihtiyaç duyduğunda bizlere de 
görev vermiştir; doğal olarak amirimiz tarafından verilen her emri tereddütsüz yaptığımız 
gibi bu konudaki emirlerini harfiyyen uyguladık bunun aksi bir durumu düşünmek bile 
mümkün değildir.

 Yönergede sıralanan görevlerimizin son maddesi şube müdürü tarafından verilen 
diğer görevleri yapmaktır bu benim işim değil deme şansımız yoktur bu  tutum askerlik 
anlayışımıza amirlere ,emirlere mutlak itaat kavramına aykırıdır. Görevlerim arasında 
sayılan direktif , harakat konsepti ,eylem planı hazırlamak, plan şube plan subayı olarak 
öteden beri yapa geldiğim işlerdendi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ,Emniyet 
Genel Müdürlüğü , ibadet ve tarikat  evleri konuları da 30 Nisan 97 tarihli doğruluğu şüpheli 
olarak benim haneme eklenmiştir kısa bir  sonra tayinim çıktığı için bu görevlerden  haberim 
bile olmadı. 

İddianamede sayfa 97 de yer verilen Batı Çalışma Grubu  iş bölümüne ilişkin 
yazıyı ilk defa savcılık sorgusu esnasında gördüm ben hazırlamadım. Kimin ne maksatla 
hazırladığını bilmiyorum. Böyle bir görev bölümünün bana tebliğ edildiğini hatırlamıyorum 
benim hanemde yazılı görevler ile gerçekte yaptığım görevler aynı değildir. Bu görevler Batı 
Çalışma Grubu faaliyet konuları göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve personele 
paylaştırılmış gibi bir izlenim doğurmaktadır. Birisi bu görevleri iç güvenlik harakat dairesi 
plan şube harakat plan subayı olarak yaptığım görevleri düşünerek bana yazmış ancak ben 
tayin olduğum için icra etmek kısmet olmamış. Ben iç güvenlik harakat dairesi plan şube 
harakat plan subayı olarak pkk terör örgütüne yönelik direktif , konsept ,eylem planı sayın 
Genel Kurmay Başkanın Cumhurbaşkanı ve Başbakanla yaptığı görüşmelerin görüşme notu 
,aylık karargah brifingi, örgütün Kuzey Irak’taki faaliyetleri konularında çalışıyordum bu 
konulardaki tecrübem ve bu plan şubedeki en kıdemli ve en uzun süre çalışan plan subayı 
olamam nedeniyle batı harakat konseptinin yazılması görevi  de  şube müdürüm tarafından 



  

bana verilmiştir. 
Bu bahsetmiş olduğum yazının gerçek olup olmadığı konusunda endişe doğuran 

tespitlerim şunlardır: karma bir liste yapılmış rütbe,kıdem sırası yok, katagorilendirme yok. 
Normal şartlarda önce kıdem sırasına göre kadrolu personel müteakiben kendi arasında 
kıdem sırasına göre Batı Çalışma Grubu personeli yazılmalıydı. Yetkili savcılığın yaptırdığı 
13 Şubat 2012 tarihli bilirkişi raporunda yaratılma tarihi 11 Şubat 1997 saat : 01.25 pm yani 
öğle arasındaki  yemek saatim  son değiştirme tarihi 30 Nisan 1997 saat: 05:02 pm son çıktı 
alma tarihi ise 11 Şubat 1997 saat :06:33 pm bu da mesai sonrası olarak tespit edilmiştir. Yazı 
eğer 11 Şubat’ ta yaratıldıysa o tarihte BÇG kurulmadığı için diğer J başkanlıklarından gelen 
personelin isimleri bu listede olmamalıydı. 30  Nisan ‘da 11 Şubatlı tarihli yazı üzerine yeni 
görevlendirilen personel eklenerek oluşturulmuş olabilir ama bunun da çıktısı alınmamış yani 
imzalanmamış ve onaylanmamış bir listedir. Bu yazıda 16 personelin isimleri yer alıyor. İki 
gün sonra 2 Mayıs 1997 tarihinde oluşturulan BÇG telreh.doc. İsimli word belgesinde 26 
kişilik liste var iki gün içinde 10 kişilik artış yapılmış.16 kişilik listede ismi olanlar üstelik o 
tarihlerde BÇG de görevlendirilen bazı personel isimlerine 26 kişilik listede yer 
verilmemiştir. Örneğin Aydın Karaşahin, Ertuğurul Gazi Özkürkçü , Ahmet Aka ,Cengiz 
Çetinkaya ,Atilla Kurtay yani görev  verilen personele masa ve telefon tahsis edilen ,görev 
verilen personele masa ve telefon ,telefon tahsis edilen personele de görev verilmemiş gibi 
bir çelişki söz konusudur benzeri bir çelişki bu ki listeyle 45 kişilik giriş yetkisi .doc isimli 
word belgesi arasında da mevcuttur.

 Sonuç olarak bu belge gerçek de olsa düzmece de olsa benim ismimin yer 
almasında bir anormallik yoktur. Çünkü ben  iç güvenlik harakat dairesinde  plan şubenin 
kadrolu personeli idim ve üç yıl aynı şubede çalıştım üstelik bu listede ismi geçenlerden  üçü 
tutaklanmamış dokuzu bihakkın tahliye edilmişlerdir sadece dört kişi tutuklu kalmıştır. 

Üçüncü paragrafta şahsımla ilgili bölümün üçüncü pragrafında refahyol hükümetinin 
takip ve düşürmek için  faaliyet göstermek üzere kurulan BÇG nin faaliyetlerini Genel 
Kurmay İç güvenlik harakat dairesi bölgesine tahsis edilen bölümde yürüteceğinin bildirildiği 
ve BÇG de görevlendirilen ve BÇG faaliyet alanında giriş yetkisi verilen personele ait isim 
listesinde top kurmay albay Ünal Akbulut olarak ismimim bulunduğu anlaşılmıştır 
denilmekte müteakip dördüncü paragrafta da Batı Çalışma Grubu  telefon rehberinde de plan 
şube harakat plan subayı olarak ismimin geçtiği ifadesi yer almaktadır bu iki paragrafa 
müşterek cevap vereceğim. 

Öncelikle şunu söylemeliyim ki her iki listede de ismimin  geçmesinden daha doğal 
bir şey olamaz.  Çünkü başta da söylediğim gibi plan şubenin kadrolu atamalı bir elemanıyım 
ve üç yıl boyunca aynı görevde ve mekanda çalıştım bu nedenle giriş kartım da ,telefonum da 
olmak zorundaydı. Asıl bunlar olmasaydı adım hiçbir yerde geçmeseydi benden 
şüphelenilmesi  gizli ve illegal bir iş mi yapıyorum diye araştırılması gerekirdi ama her şey 
açık ve legal kaldı ki arşiv biraz daha karıştırılsaydı bu iki evrakın dışında belki adımın yer 
aldığı belki  iki bin evrak daha bulunabilirdi fakat bunların hiç birisi  BÇG yle ilgili olmazdı.

Nitekim iddia makamının sunduğu 13 Şubat 2012 tarihli bilirkişi raporunun 
eklerinde  ek 1 ve ek 2.sinde yer alan evrak listelerine  bakıldığında da söylediğimin dışında 
bu konuyla ilgili bana ait tek bir evrakın da olmadığı görülmektedir. 

 Bu paragrafta yaptığım açıklamaları giriş yetkisi verilen personele ait isim 
listesiyle Batı Çalışma Grubu telefon rehberini gerçek belge farz ve kabul ederek yaptım 
oysa ki bu iki belgenin  de gerçekliği ve geçerliliği konusunda kuvvetli şüphe bulunmaktadır. 
Şöyle ki ; Batı Çalışma Grubu ‘nda görevlendirilen  şüphelilere sürekli giriş kartı verilmesi 
konulu yazının  sayısı: harakat 4130  boşluk var 97 / iç güvenlik harakat dairesi plan şube  2 
şeklindedir.   ayrıca altındaki paraf bölümünde benim adım yazılıdır. Bu nedenle açıklama 
yapmayı ihtayacını  duymaktayım. Bu yazıyı ilk defa savcılıktaki ifadem esnasında gördüm 
bu kadar çok maddi hatayı içeren bir yazıyı benim hazırlamam mümkün olamaz diye 



  

düşünmekteyim benim bu yazıyla ilgili tespitlerim şunlardır: isimler sıralanırken ne rütbe, 
kıdem ne de teşkilat kadro durumu dikkate alınmıştır mantık ve askeri yazışma tekniğine 
aykırıdır. İç güvenlik harakat dairesi çalışma alanına giriş için özel bir güvenlik sistemi 
yoktu. Genel kurmay karargahında çalışan ve sürekli giriş kartı olan herkes bu alana da 
girebilirdi bu nedenle yeni bir giriş kartı hazırlamaya ihtiyaç  yoktu . Bir an için ayrı bir giriş 
kartına ihtiyaç olduğunu düşünürsek o zaman da iç güvenlik harakat dairesinde çalışan ve 
giriş kartı olan kadrolu personelin isimleri bu listede olmamalıydı sadece 10 Nisan 97 tarihli 
emir gereğince BÇG ‘de görevlendirilen yeni personel isimlerine yer verilmeliydi. Batı 
Çalışma Grubu  kurulduktan sonra yeni bir giriş kontrol sistemi kurulduğunu  ve bu 
nedenle herkese yeni kart vermek gerektiğini farz ettiğimizde ise bu listede iç güvenlik 
harakat dairesinde çalışan herkesin isminin bulunması gerekirdi oysa birçok kadrolu 
personelin isimi yazılmamıştır en başta daire başkanımız “Kenan Deniz” ismi yok. Liste 7 
Mayıs ta hazırlanmış 8 Mayıs ta son kaydetme işlemi yapılmıştır. Aynı tarihte yani 7 Mayıs 
ta benim tayinim çıktı. En azından bu listeyi hazırlayan ben olsaydım kendi ismimi 
yazmamam gerekirdi. Benim gibi Berkay Turgut ve Mehmet Ali Yıldırım da  tayinleri çıktığı 
için ve sınıf arkadaşlarım olduğu için onların da isimlerinin bu listede  yer almaması 
gerekirdi. Listenin oluşturulduğu tarih de Batı Çalışma Grubu’nda görevlendirilen bazı 
personelin örneğin Aydın Karaşahin’ın ismi yazılmamış ama 26 Mayıs ta  yani 20 gün 
sonra görevlendirilen personelin ona da örnek olarak Şinasi Çalış’ ı veriyorum ismi 
yazılmıştır bu da listenin daha sonra hazırlandığı şüphesini uyandırmaktadır. Sürekli giriş 
kartlarını vermeye yetkili makam Genel Kurmay genel sekreterliğine bağlı karargah emniyet 
subaylığı olmasına rağmen yazı merkez daire başkanlığına yazılmıştır. Oysa merkez daire 
başkanlığı bu göreve 2006 dan sonra başlamıştır. Bu madde de listenin daha sonra 
hazırlandığı şüphesini desteklemektedir. Evrakın ara numarası yoktur bu evrak sahte veya 
taslak olduğunu göstermektedir 16 kişilik görev bölümü doc yazısı ile 26 kişilik telefon 
rehberi  doc yazıları da 45 kişilik bu yazıdaki rütbe ,kıdem ve isimlerin yazılışları da 
farklılık  ve hataları mevcuttur birkaç gün arayla yazılmış bu listelerde bu tür farklılıklar 
olması mantıklı değildir çünkü bu tür listeler genellikle kopyala –yapıştır usulüyle 
hazırlanır. İsim listelerinde tespit edilen hatalar dün sayın Tevfik Özkılıç ‘ın savunmasında 
açıklandığı için tekrar etmeyeceğim bu belgeyle ilgili olarak onun yaptığı tüm tespit ve 
değerlendirmelere katılıyorum. 

Yazı imzasız ve parafsızdır paraf ve imza bölümünde isimleri yazılı olan İdris 
Koralp ve Kenan Deniz‘de benim gibi yazıdan haberdar olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu 
kadar fazla hata içeren ve şüpheyle karşılanan imzasız bir bilgisayar çıktısının suç delili 
olarak gösterilmesinin uygun olmadığını değerlendirmekteyim. Ayrıca bu listede ismi 
geçenlerden 28 personel bihakkın tahliye edilmiş 11 personel de hiç tutuklanmamıştır. 45 
kişiden sadece 6 sı tutuklu bulunmaktadır.

İddianamenin sayfa 221 de yer alan Batı Çalışma Grubu telefon rehberi konulu 
listeyi de ilk defa kolluktaki ve savcılıktaki sorgulama esnasında gördüm bilirkişi raporuna 
göre 2 Mayıs 1997 tarihinde oluşturulan ve son kaydetme işlemi 2 Haziran 1997  tarihinde 
gerçekleştirilen bu yazının Batı Çalışma Grubu ‘nun  çalışma alanına özel bir dahili telefon 
ağı olduğunu gösterdiği iddia edilmektedir. Oysa telefon numaraları Genel Kurmay 
sancak santralına bağlı olan Genel Kurmay iç güvenlik daire başkanlığına ait 
numaralardır. Bunlar BÇG den önce de vardı belki halen de aynı numaralar kullanılıyordur. 
Benim İç Güvenlik Harakat Dairesi Plan Şube de çalıştığım üç yıl boyunca kullandığım tek 
telefon numarası 2562 ‘di listede ismim var ancak karşılığında başka bir  numara yazılmıştır 
“2590 numarası “ üstelik bu numara dört kişiye birden yazılmıştır. Bunlardan Kemal Savcıyı 
ilk defa Sincan Ceza İnfaz Kurumunda gördüm. Bahattin Çelik Batı Çalışma Grubu 
kurulduktan sonra j1 den gelen bir personel ;Faruk Alpaydın ‘da benim gibi plan şube plan 
subayı idi ve kendisinin başka bir telefonu vardı bu yazıyla ilgili tespitlerim de şunlardır.



  

 Görevim harakat plan subayı olarak doğru ama telefon numaram yanlış yazılmıştır. 
Bu listeden iki gün önce hazırlanan Batı Çalışma Grubu görev bölümü listesinde 16 
personelin ismi varken bu listede sayı 26 kişiye çıkmış bu on personel masa ve telefon 
tahsis edilmesine rağmen görev verilmemiş olması çelişki yaratmaktadır. Bu yazı 2 Mayıs 
1997 saat 08:59 pm de yaratılmış yani mesai başlamadan önce çalışılmış hiçbir ivediliği 
olmayan bu yazı neden mesaiden önce hazırlanmış eğer ivediyse neden üç gün sonra 5 Mayıs 
1997 günü çıktı alınmıştır. Yazı oluşturulduktan üç gün sonra çıktı alınmış ama son 
değişikliğin yapıldığı 2 Haziran 1997 tarihinden sonra çıktı alınmamıştır. Yani yazının son 
hali imzasız ve onaysızdır dolayısıyla yürürlüğe girmemiştir. 30 Nisan 1997 tarihli görev 
bölümü doc listesindeki 5 personel ismi bu belgede yer almamıştır. Bunları biraz önce 
saymıştım; bu demektir ki BÇG de görev verilen 5 personele telefon tahsis edilmemiş ama 
görev verilmeyen 10 kişiye telefon tahsis edilmiştir. Bu da ciddi bir çelişkidir. Telefon 
rehberinde İç Güvenlik Harakat Dairesine kadrolu çalışan masası, telefonu olan birçok 
personelin ismi yoktur buna karşılık dairede hiç görmediğim başka personele telefon 
numarası verilmiştir. Örneğin ;Alican Türk, Sezai Ökte,Hüsnü Dağ,Kemal Savcı, Mehmet Ali 
Yıldırım, Abdullah Kılıçarslan ,Lokman Ekinci bir defa bile  görmedim bunları listedeki 
personelden Hüsnü Dağ :Basın ve Halkla ilişkiler daire başkanı, Abdullah Kılıçarslan; 
özel kuvvetler komutanlığı kurmay başkanıdır statü itibariyle bunlara bizim şubede plan 
subaylarıymış gibi telefon tahsis etmek taammüllere aykırıdır. Sonuç olarak bu yazı gerçek 
de olsa düzmece de olsa  benim adım ve telefon numaramın geçmesi gayet doğaldır. Tersi 
olsaydı  şüphelenmek gerekirdi diye düşünüyorum.

Üçüncü paragrafın giriş cümlesiyle ilgi bir açıklamada bulunmak istiyorum giriş 
cümlesi Refahyol hükümetinin takip ve düşürmek için faaliyete göstermek üzere kurulan 
BÇG diye devam ediyor bu cümle kanaatimce çok önyargılı ve yanlış değerlendirmedir. 
Kesinlikle böyle bir maksat ve niyet olmadığını gönül rahatlığıyla söylüyebilirim. Çünkü 
BÇG ile ilgili tüm emirler savcılık tarafından bulunmuş ve delil  olarak iddianameye 
konulmuştur. 4 Nisan 1997 ve 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu  kurulması ile ilgili 
emirler sıhhatı ve geçerliliği hukuken tartışmalı olan 6 Mayıs 1997 tarihli konsept ve 27 
Mayıs 1997 tarihli eylem planı tarafsız gözle bakan ve bir bütün olarak ele alındığında 
hükümeti düşürmeye yönelik en ufak bir ima bile yoktur. Örneğin Batı Çalışma Grubu 
kurulmasıyla ilgili 10 Nisan tarihli emre baktığımızda madde 2 de vazife belirtilmiştir 
vazifenin maksadına dikkat çekmek istiyorum Cumhuriyetin temel nitelikleri olan Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı demokrotik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerini ilelebet 
muhafaza etmek maksadıyla diye devam ediyor. Yani vazifenin maksadı bu. şimdi bu 
maksadın darbe düşüncesine hiç uyuştuğunu düşünelbiliyor musunuz? 

Şahsen ben uyuşmadığını düşünmekteyim  madde 3 de bu maddeyi vazifeyi icra 
edilirken uyulması gereken ana kıstas diyor Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerin 
koruma ve kollama yükümlülüğünün bilincinde olarak siyasi çatışma ve polemiklerin üstünde 
kalmak suretiyle şeklinde yazılmıştır. Bir emirde bu ifadeler yer almışsa bu emri okuyan 
insanlar akıllarından siyasete müdahale etmeyi asla geçiremezler, madde 5 A da Türk Silahlı 
Kuvvetleri gereğinden fazla öne çıkmadan günlük siyasi mücadelenin içinde görünmeden 
ifadesi ve madde 5 D fıkrasında ilgili ve yetkili siyası kademelerin uygun ve yasal 
platformlarda bilgilendirilmesi sağlanarak ifadesi de kesinlikle siyasi bir müdahale amacı 
taşınmadığının en önemli kanıtlarıdır. Sonuç olarak bu emrin siyasete müdahaleyi asla 
amaçlamadığını ve zamanlaması itibariyle de 18 Haziran 1997 de hükümetin istifa 
etmesine hiçbir yetkisi  olmadığı değerlendirilmektedir. 

 İddianamenin şahsımla ilgili  bölümünün 5. paragrafında 6 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu ait Batı Harakat konsepti belgesini hazırladığı ve 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu  kurulması ile ilgili belgenin ek A sında bulunan Batı Çalışma Grubu 
şemasında belirtilen Batı Çalışma Grubu planlama bölümünde görev alıp çalıştığı 



  

denilmektedir. Batı Harakat konsepti konulu yazıyı daha doğrusu fotokopisini ilk defa 14 
Nisan 2012 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğündeki  sorgum esnasında ikinci defa da 15 
Nisan 2012 de  savcılıktaki sorgum esnasında gördüm başlık kısmına ve imza bloğuna 
baktıktan sonra hiç tereddüt etmeden böyle bir çalışma yaptığımızı söyledim iddianame 
şeye sorgulara bakılabilir ancak biraz önce de söylediğim gibi gördüğüm her iki yazı da 
fotokopiydi üzerinde bana ve sunulan  diğer makamlarına ait imza ve paraflar mevcut değildi 
malumları  olduğu üzerine fotokopi belgeleri üzerinde değişiklik ve tahrifat yapmak 
mümkündür. Nitekim iddianamede 385 sayfada 11 sayfalık 451. sayfada 13 sayfalık ,455. 
sayfada 11 sayfalık , 561. sayfada 12 sayfalık Batı Harakat Konseptlerinden bahsedilmekte 
ve bunların hazırlık, taslak çalışması olabileceği değerlendirmesi yapılmaktadır ayrıca 
iddianamenin 281 sayfa ,97 sırada 6 sayfalık Batı Harakat konsepti ,104 . sırada 1 sayfalık 
Batı Harakat konsepti olduğu. Sayfa 287 madde 2 de ele geçen konseptlere Genel Kurmak 
antetli cd  de bulunan konsept metinlerini ancak tarih sayı ve konuların uyuştuğu yazılmış 
içerikden hiç bahsedilmemiştir. bu şartlarda üzerinde konuşacağımız bu fotokopi yazının 
gerçek mi taslak mı düzmece mi olduğundan emin olamadığımız için bu yazının gerçek bir 
delil olarak kabul edilebilmesi için ıslak imzalı paraflı dosya aslının bulunması ve ibraz 
edilmesinin zaruret olduğunu belirten ve dosyada mevcut fotokopi yazının üzerinden 
savunmamı sürdüreceğim 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu  konulu emrin 4. 
maddesinde çalışma grubu öncelikle irticayla  mücadeleyle  konseptini belirleyecektir 
talimatı yer almaktadır şube müdürü tarafından bu görev bana tevdi edildi şube müdürünün 
genel talimatları faydalanmam için teslim ettiği dökümanlar ile diğer başkanlıklardan temin 
ettiğim dökümanlardan istifade ile hazırlığa başladım hazırlık da  kullandığım  temel 
dökümanlar :  Milli Güvenlik Kurulu kararlara, Milli Güvenlik Kuruluna sunulan 
brifingler, İç İşleri Bakanlığının 28 Mart 1997 tarihli genelgesi ve bazı kaynak 
dökümanlardı. İrtica ile mücadele konusunda bizim şubede ve de benim tarafından yapılan 
ilk çalışma olduğundan hazırlık aşaması çok sıkıntılı oldu.  Çünkü; kişisel bilgi birikim 
yok, arşiv yok, kaynak yok dahası yardım edecek akıl soracak  hiç kimse de yok  bu yüzden 
büyük problemler yaşadığımı ve strese girdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Şube müdürü ve daire 
başkanının kapısından kaç kere döndüğümün hesabını bile da bilmiyorum. Biz böyle bir 
evrakla boğuşurken kaçıncı versiyonu olduğunu  bilmediğim bir taslak metinin başka birkaç 
evrakla birlikte çalındığı haberini aldım asıl kıyamet de o zaman koptu çünkü bir evrakın 
müsvettelerinden onaylı suretine kadar sonuçtan takip edilmesinin arşive kaldırılmasına 
kadar proje subayı sorumludur evrak ona zimmetlidir bun nedenle önce biz kendi kendimizi 
suçladık ve bize teslim edilen bir çalışmaya sahip çıkamamanın üzüntüsünü, utancını ve 
başımızı geleceklerin korkusunu yaşamaya başladık sonra da idarenin idari tahkikatına 
mahatap kaldık yaşamayanların anlaması güç tabiki ama bir kurmay subayın başına böyle 
bir şeyin gelmesi karizmanın sıfırlanması ve ileriye dönük birçok hayal ve hedefin silinip 
gitmesi demektir. Evrakın çalındığı yer ve kimlerin çaldığı tespit edilinceye kadar  kaç gün ve 
kaç gece geçti bilmiyorum ama hiç uyumadığımı ve her dakika hapse girme korkusu da 
yaşadığımı  unutmuyorum.o zaman failler bulundu ve rahatladık ama demek ki kısmette biraz 
daha karalama yemek varmış ki bu yaşımızda yine hapse düşdük. Böyle bir ortamda ve bu 
haleti ruhiye içinde bu taslak çalışmayı daha üst kademelere arz ettik mi ,onaylatmayı 
başarabildik mi onları hiç hatırlamıyorum ancak iddianamede tam 22 noktada konseptin 
izlerine rastladım bunların doğru olduğunu farz ve kabul  edersek konsept onaylanmış ve 
yayınmış demektir. Fakat yine iddianamede öyle tespit ve değerlendirmeler var ki kafanın 
karışmaması mümkün değil mesela iddianamenin 385. sayfasında sayın Hasan Celal Güzel’in 
dilekçesinin ekinde sunduğu konsept belgesinin 11 sayfa olduğu  ve Genel Kurmay antetli cd 
nin ele geçen belge ile son paragrafı hariç aynı olduğu belirtilmesine rağmen benim yaptığım 
karşılaştırmada  bu taslaktaki iki maddenin çıkarıldığını ve 6 yeni  madde eklendiğini  tespit 
ettim yani 8 madde komple değişmiştir bu ; bu farklı yerleri işaretlediğim metinleri 



  

incelemek üzere makamlarına sunuyorum. Ben farklı olan paragrafların yanına not düştüm 
sayın başkan .takdir edersiniz ki bu şartlarda evrakın imzalı, paraflı orijinal dosya  suretini 
görmeden bir değerlendirmede bulunmak mümkün değildir. 

Bana emredilen bu çalışmanın Milli güvenlik siyaset  belgesi  Türkiye’nin milli 
askeri strateji konsepti ve 406 sayfalık Milli Güvenlik kurulu kararlarında ifade edilen 
irticai iş tedrine yönelik konular kapsamında olması benzeri talimat ve çalışmaların 
Başbakanlık ve İç İşleri Bakanlığınca da yapılması  ilaveten evraka uygulanan idari 
mevzuat yani Genel Kurmay Başkanlığı çalışma  ve yazışma usul ve esaslarına ilişkin 
prosödür ile  askeri kadro görevine uygunluk açısından baktığımda kısaca esas ve şekil 
bakımından bende verilen emrin kanuna aykırı olduğu ve atılı suça mesnet teşkil 
edebilecek suç unsurları taşıdığı yönünde en küçük bir şüphe oluşturmadığını bütün 
samimiyetimle belirtmek isterim sonuç olarak Genel Kurmay Karargahında irticayla 
mücadele konsepti hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Bunun proje subaylığı olarak benim 
tarafımdan icra edilmiştir hiç şüphem yok ki bu çalışmaların tamamı kesinlikle Genel 
Kurmay yönergelerine ve yerleşik usullerine uygun olmuştur çünkü böyle kapsamlı bir 
evrakın onaylanabilmesi  için benim üstümde sinsileye uygun beş kademe ayrıca koordine 
edilmesi gereken de en az üç başkanlık ve bir adli müşavirlik vardır bu nedenle gerçek 
konsept belgesinde gerek idari  gerekse hukuki yönden problem yaratabilecek noktalar 
olabileceğine  ihtimal vermiyorum. Dosyada mevcut belgelere güvensizliğim biraz da bundan 
kaynaklanmaktadır. Batı Harakat konsepti ile ilgili şu hususu da söylemek gerekmektedir. 
İddianameye göre Genel Kurmay Başkanlığının 6 Mayıs 97 tarihinde imza atıp sonrasında 
yayımladığı evrakı Jandarma Genel Komutanlığı 4 Haziran 97 de yayınlamış bir ay sonra 
iddianamenin  sayfa 202 si Hava Kuvvetleri Komutanlığı 6 Haziran 1997  itibariyle hala 
yayınlamadığı için Genel Kurmay Başkanlığından ikaz mesajı almıştır. Bu da iddianamenin 
sayfa 289. diğer kuvvetler de yayınlamamış olacak ki bütün kuvvetlerin Genel Kurmay 
Başkanlığınca 9 Haziran 1997 tarihli bir emirle ikaz edildikleri iddianamenin 565. sayfanın 
76. sırasında kayıtlıdır. Bunları anlatmamın nedenine gelince biran için dosyada sahihliği  her 
türlü şüpheden uzak ve yayınlanmış bir belgenin var olduğunu kabul ettiğimizde 9 Haziran 
97 tarihinden sonra  yayınlanan bir konseptin başbakanın 18 Haziran 97 tarihli istifa 
dilekçesine nasıl etkisi olabileceği bu kadar kısa sürede hükümetin devirilmesini nasıl 
sağlayabileceği konusu havada asılı kalmaktadır. Son olarak Batı Harakat konsepti 1997 
yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi 
tarafından yürütülen soruşturmalara da konu olmuş Genel Kurmay Başkanlığı bu evrakın 
gerçek ama taslak olduğunu kabul etmiş ve yasallığı dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesine 
tescil edilmiştir. 

İddianamenin şahsımla ilgili bölümünün beşinci paragrafının devamında yer alan 
BÇG planlama bölümünde görev alıp çalıştığı ifadesi ile ilgili olarak daha önce açıklamada 
bulunmuştum. İlave olarak kavram kargaşasını önlemek maksadıyla bir konuya daha 
değinmek istiyorum ; malumunuz askerlikte emir esastır. 10 Nisan tarihli emirde BÇG yi açık 
olarak tanımlamıştır. Buna göre BÇG A1 sayfasında gösterilen şemada 17 kişidir fiili 
uygulamaya göre bu kadar bile personeli yoktur ancak iddianameye göre sanki bütün Genel 
Kurmay karargahı  ve hatta Türk Silahları Kuvvetlerinin tamamı  BÇG dir. Çünkü Genel 
Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından hayatta kalanlar Genel Kurmay Karargahındaki 
ikinci başkan, J yi de hariç bütün Ji başkanları yurt dışında olanlar Hadi Döner hariç bütün 
daire başkanları birçok şube müdürü ve plan subayları yargılanmaktadır. Bu konuda 
hazırlamış olduğum bir şemayı takdim ediyorum. Sorgulama esnasında ağırlıklı olarak BÇG 
üzerinde durulması ve BÇG ile bağlantımız olup olmadığının tespitine çalışılması birçok 
insanın ilk defa duyduğu bu ismi gizli bir suç örgütü gibi algılamasına  ve refleks olarak 
kaçınmasına sebep olmuştur. İnsanlar kaçındıkça ve bağlarının olmadığını , bilgilerinin 
olmadığını ilk defa duyduklarını söyledikçe bu defa sorgulama makamları  herkes  gizlemeye 



  

çalışdığına göre demek ki doğru yoldayız diye düşünmeye başladılar sanıyorum. Bir de 
mevcut iklimden etkilenerek sırf kendilerini kurtarmak için ben dininde imanında bir adamım 
; içki sigara içmediğim için beni BÇG ye almadılar,terfimi engellediler ben demokrasi 
aşığıyım ben böyle şeyleri tasvip etmem, BÇG hükümet aleyhine çalışıyordu yerin iki kat 
altında gizli bir bölmeydi, seçilen personelden başkası giremiyordu ve benzeri beyanlar 
şüpheyi daha da artırmıştır.

 Mesai mevhumu tanımadan fedakarca çalışan bu genç arkadaşlarımızı töhmet altına 
sokmuşlar ve günahlarını almışlardır. Ben emniyette alınan ilk ifademden itibaren bildiğim, 
gördüğüm, yaptığım her şey samimiyetle anlattım. İfadelerime bakabilirsiniz 19 ay önce ne 
anlattıysam bugün de aynı noktadayım Batı Harakat Konsepti hazırlığının porje subayı 
benim ama imzam yok ,parafım yok ,kanunen bir sorumluluğum yok buna dayanarak inkar 
etseydim beraber çalışdığımız arkadaşlarımı töhmet altına sokmuş olacaktım buna hiç 
kimsenin hakkı yok kaldı ki savcılık makamı çok güzel belgeler toplamış örneğin 102 . 
sayfadaki BÇG çalışmaları devir teslim emarandumu 577 sayfadaki BÇG faaliyetleri 
konulu  belgeler BÇG nin ne olduğunu  ve ne iş yaptığını açıkça  göstermektedir. Baştan 
beri söylediğim gibi BÇG bir avuç proje subayına müteşekkil bir çalışma grubudur hiçbir 
icrai yetkisi olmayan bu personelin hükümeti devirdiğini düşünmek taraflılık değilse çok 
büyük bir hukuki yanılgıdır.

 İddianamenin şahsımla ilgili bölümün altıncı paragrafında ibraz ettiğim iki adet 
belgeden bahsedilmiş olup bunlardan ilki; 2 Ekim 1996 ile 7 Şubat 1997 tarihleri arasında 
katıldığım Arapça tekamül kursuna ait belge ,diğeri ise 26 Mayıs 1997 ile 20 Haziran 1997 
tarihleri arasında katıldığım iç güvenlik kursuna ait belgelerdir. 20  Haziran’dan sonra yıllık 
iznimi kullandım ve ilişiğimi keserek yeni görevime katıldım. Batı Çalışma Grubu emri 10 
Nisan 1997 de yayınlandıktan sonra Batı Çalışma Grubuna görevlendirilen personelin katılıp 
çalışmaya başlamasının Mayıs ayı sonuna kadar ancak mümkün olabildiği  o zamanki 
amirlerim tarafından ifade edildi ancak somut emir tarihleri üzerinden gidilse bile gerekli 
reaksiyonun gösterilmesi Jiy başkanlıklarından görevlendirilen personelin  İGHD ye 
katılmaları 30 Nisan da iş bölümünün yapılarak çalışmaya başlamaları , 8 Mayıs da  ilk 
toplantılarını yapmaları bunların tamamı iddianameden alınmış tarihlerdir ve rapor 
sisteminin işletilmeye başlanması için 15 Mayıs da miyat verilmesi için geçen süreyi de 
dikkate alırsak Batı Çalışma Grubunun tam anlamıyla fiilen  faaliyete başladığı  15 Mayıs ile 
 benim görev yerimden ayrıldığım 23 Mayıs arasında iş günü sayısı tam beş gündür sayın 
mahkemenin tensip kararında Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerine katılımının yoğunluğu 
diye değerlendirdiği çalışma süresi bu kadardır ; ayrıca bu dönem henüz BÇG ‘nin kuruluş 
dönemdir. Sistem oturmamış ,yeni katılanlar görevlerine intibak edememiş ,en önemlisi rapor 
sistemi henüz çalışmaya başlamamış ve üzerinde çalışılacak değerlendirme  yapılacak 
verilere  ulaşılmamış olan bir dönemdir. Bu nedenle icrai bir çalışma yoktur daha çok MGK 
kararlarını esas alan teorik çalışmalar yapılmıştır. 

İddianamenin 1121. sayfada şube müdürüm sayın İdris Koralp‘ın ifadesinde 10 
Nisan 1997 tarihli BÇG konulu Çevik bir imzalı belgeyi kendi emrinde çalışan proje 
subayları olan Ünal Bozkurt,Ruşen Bozkurt, Ziya Batur ve Faruk Alpaydın ‘dan birisinin 
hazırladığını Ünal Akbulut’ un kıdemli olması nedeniyle kendisine vekalet de ettiğini onun 
hazırlamış olabileceğini demiştir. Cümle yapısından anlaşılacağı gibi bu bir tahmindir ve 
doğru değildir çünkü; sayın Çetin Doğan 28 Mayıs 2012 günü savcılıkta vermiş olduğu 
ifadesinde sayfa 1083 ve mahkemeniz huzurunda Genel Kurmay ikinci başkanı Çevik Bir ‘in 
Genel Kurmay Başkanı ile görüştükten sonra kendilerini toplayarak bakanlıklar gibi bir 
çalışma yapalım demesi üzerine 4 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı yazılar gereği 10 Nisan 
97 tarihli belgeyi kendisinin hazırladığını J başkanları ile koordine edip görüş alarak Çevik 
Bir ‘e sunduğunu sinsile gereği Genel Kurmay Başkanına arz edildiğini belgenin ek A sında 
bulunan BÇG şemasının da karargah çalışması olarak hazırlayıp  imzaladığını beyan etmiştir.



  

Sanık  İdris  Koralp’in savcılık ifadelerini gerekçeli  biçimde reddetmiş olması ve 
maddi gerçeğe dayalı bu kabulde tahmin içeriğinin yanılgı ifadeleri kesin olarak ortadan 
kaldırılmıştır aslında şube müdürümün yukarıdaki beyanı benim yetkili amir tarafından 
verilen yasal emirlere uygulamak durumunda olduğumu ortaya koymaktadır. İddianamedeki 
görüldüğü üzere emir komuta zincirinden bağımsız olarak  ifa ettiğim herhangi bir eylemle 
suçlanmamaktayım sayın mahkeniz bu emirlerin yasallığını veya yasa dışılığını tespit 
edebilmek için bir yargılama yapma ihtiyacındayken aynı emirlerin benim tarafımdan yasa 
dışı adledilmesini ve uygulanmamasını beklemek asker mesleğinin tabiatına aykırıdır. Bu 
emri kolluk ve savcılıktaki sorgum esnasında da sordular ilk defa gördüğümü, hiç 
hatırlamadığımı söyledim ben yazmış olsaydım konsept örneğinde olduğu gibi bunu da 
hatırlar ve çekinmeden kabul ederdim. Yine şube müdürümün savcılık ifadesinde Batı rapor 
sistemi konulu , batı harakat konsepti konulu ,batı eylem planı konulu belgeler için şahsımla 
ilgili tahmin içeren yanılgılı ifadeleri de  kendisinin savcılık ifadelerini gerekçeli bir biçimde 
reddetmiş olması ve maddi gerçeğe dayalı somut kabuller karşısında kesin olarak ortadan 
kaldırılmıştır. 

Zira iddianamenin 1223. sayfasındaki  Ruşen Bozkurt’un ifadesinde kendisinin plan 
şube 3 rumuzunu kullandığı, 29 Nisan 1997 tarihli BÇG rapor sistemi konulu İGHD.plan 
şube 3 belgesinin ekinde bulunan raporların kendisi tarafından hazırlandığını belgeyi ise 
hatırlamadığı belirtmiştir ifadesi geçmektedir. Bu belgeyle de ilgim olmadığı bu vesile ile 
anlaşılmış olmaktadır. Keza 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu belgenin 
imzalandığı tarihden atanmış olduğum yeni görevle ilgili iç güvenlik kurusuna başlamış 
olduğuma ilişkin  Genel Kurmay belgesini dosyaya sundum. Bu belgeyi ilk defa kolluk ve 
savcılıkta verdiğim ifade esnasında gördüm direktif, konsept, eylem planı gibi ana 
dökümanları hazırlama sorumluluğu benim görev bölümünde yer aldığı için önce ben 
hazırlamış olabilirim düşüncesiyle sahiplendim. Ancak belgenin imzalandığı tarihte kursta 
olduğumu anlayınca yanıldığımı ve bu belgenin hazırlanmasıyla ilgili hiçbir sorumluluğum 
olmadığına kanaat getirdim sorgum esnasında gösterilen belgeyi çok uzun olduğu için 
okuyamadım belgeyle ile ilgili  ilk soruya verdiğim ;hazırlanmasına katkıda bulunmuş 
olabilirim şu an ayrıntıları  hatırlamıyorum şeklindeki cevap bütün sorulara aynı şekilde 
kopyala- yapıştır yapılmıştır.  Yani bunu söylemekte iddia makamını suçlamıyorum ben öyle 
şey yapdım ben öyle aynı dediğim için o şekilde geçti. Belgeye ulaşınca tekrar tekrar okudum 
,inceledim fakat aynı ilk ifademdeki noktadayım hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben hazırlamış 
olsaydım hatırlamam kuvvetle muhtemeldi. İddia makamı bu belgeyi isnad edilen suçun en 
önemli kanıtlarından biri olarak gösterdiği ve iddianamenin 121 ile 135. sayfaları arasında 
uzun uzun irdelediği için üstüme vazife olmamasına rağmen müsadenizle bir iki şey 
söylemek istiyorum. 

Belgenin üzerindeki tarih 27 Mayıs 1997 dir. 20 sayfalık belgenin 14 nüsha 
çoğaltılması her sayfaya tarih ve ara numarası yazılıp  damgalanması çift zarf içine konulup 
her zarfın ayrı ayrı hazırlanması bile birkaç gün sürebilir.  Bunu neden özellikle 
vurguluyorum. Sayın Şevket Kazan’ın “Refah gerçeği 3” isimli kitabının 495. sayfasında 
Erbakan hoca 28 Mayıs 1997 tarihinde yaptığımız Refah parti başkanlık divanı 
toplantısından sonra erken seçime gitmek şartı ile başbakanlığı Çiller’e devredeceğini 
açıklamış. 35 / 1997 günü ise  Erbakan-Çiller başkanlığında bir araya gelen Refah parti ve 
Doğru yol partisi yetkilileri görev değişikliği için bir protokol hazırlanmasına karar 
kılmışlardır. Bir gün sonra 31 Mayıs 1997 tarihinde geçici protokol hazırlandı demektedir. 
Dikkat buyurunuz! bu tarihlerde eylem planı daha karargahtan dahi çıkmamıştır kaldı ki 
uygulanacak ve hükümetin istifasına sebep olacak bu nedenle bu belgenin isnad edilen suç 
için delil olarak kayda bile alınmaması gerektiğini değerlendirmekteyim. tabiki takdir yine 
mahkemenize aittir. Bu konuyla ilgili olarak aynı kitabın 499. sayfasında şu açıklamalar yer 
almaktadır: Refah yol hükümetinin Tansu Çiller başkanlığında devamı hususunda anlaşan üç 



  

lider başbakanlık konutundaki toplantısından sonra basına  şu açıklamaları yapıyorlardı: 
başbakan sayın Erbakan daha kuvvetli bir meclis aritmetiği ile hizmetlerin istikrar içinde 
yürütülmesi için mümkün olan en kısa zamanda bir seçime gitmenin yararlı olabileceğine 
karar verdik bu kararın ışığı altında da protokolün gereği başbakanın değiştirilmesine 
mutabık kaldık  demektedir. Hiç kimse yalan veya yanlış yazdığını, art niyet taşıdığını iddia 
edemez, sayın Kazan’da sadece doğruyu söylediğini kitabının önsözünde belirtmektedir.

  Bu hususta son olarak bu fotokopi belgenin gerçek mi,taslak mı ,düzmece 
olduğundan emin olamadığımızdan bu belgenin gerçek bir delil olarak kabul edilebilmesi için 
ıslak imzalı paraflı dosya suretinin bulunması ve ibra edilmesinin zaruret olduğunu 
belirtmekle yetiniyorum. 

 İddianamenin 1222 sayfasında sayın Ruşen Bozkurt’un ifadesinde cd 5/ BÇG 
Bornova Ziya klasöründe görev bölümü doc isimli 4 sayfalık word belgesinde BÇG cari 
harakat planlama, ististastik ve veri hazırlama, istihbarat ve değerlendirme bölümlerinde 
çalışan personelle ilgili olarak planlama bölümünde bir; plan  şube müdürü İdris Koralp 
parantez içinde plan 1 (pl-1) ,2 ; harakat plan subayı yarbay Ünal Akbulut parantez içinde 
plan 2 (PL2) ,3; harakat plan subayı kurmay kıdemli binbaşı Ziya Batur parantez içerisinde 
plan 5 (pl-5)diye devam eden on , son olarak on numarada; idari işler assubayı başşavuş 
Hazma Özaltın plan yedi (pl-7) olarak belirtilmiştir denilmiştir. Bu cümlede belirtilen 
rumuzlar doğrudur plan 2 benim rumuzumdur ancak bu rumuzların Batı Çalışma Grubuyla 
hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar plan şubenin personele tahsis ettiği rumuzlardır dikkat edildiyse 
en kıdemsiz olan başçavuş  Hamza Özaltın’ın rumuzu  son rumuz olan plan 7 dir. BÇG 
kurulduktan sonra bu kapsamda gelen personele plan 7 den sonra gelen plan 8 Bahattin 
Çelik ,plan 9 Aydın Karaşahin, plan 10 Ertuğrul Gazi Özkürkçü kodları verilmiştir. Aynı 
paragrafın devamında şüpheli plan şube müdürü vermiş olduğu ifadesinde özellikle 10 
Nisan 97 , 6 Mayıs 97 ,27 Mayıs 97 tarihli BÇG belgelerinin Ünal Akbulut tarafından 
hazırlandığını belirttiğinden bu belgelerde sayı bölümünde plan 2 veya plan şube 2 
rumuzlarının bulunduğu görülmekte bu üç belgenin  şüpheli Ünal Akbulut tarafından 
hazırlandığı kanaatine varılmıştır denilmektedir. Bu iddialara daha önce İdris Koralp’ın 
ifadesini irdelerken cevap verdiğim için tekrardan kaçınacağım ve sadece konsept 
hazırlığına katıldığımı diğer iki evrakın hazırlanmasıyla bir ilgimin olmadığını 
vurgulamakla yetineceğim. Benim hazırlamadığım evrakta da neden benim rumuzumun 
verildiği sorusuna cevabım şudur bu rumuzlar kişiye ait değil görev yerine ait rumuzdur 
benden sonra yerime gelen aynı rumuzla devam etmiştir görev bölümü çizelgesinde bu 
evraklar plan 2 rumuzlu personel hanesinde gözüküyorsa  ki öyledir ; aynı konu ve 
kapsamdaki evrakların dağılmaması ,arandığında kolay bulunması sorumlusunun belli olması 
için başkası tarafından yazılmış olsa dahi  plan 2 rumuzu verilebilinir. Bu bir  kolaylıktır 
engelleyecek de bir durum  da yoktur.

 1236 . sayfada Hamza Özaltın,1251. sayfada Nazmi Solmaz ,1282 .sayfada Mehmet 
Özbek,1287. sayfada Ömer Özkan’ın ifadelerinde ismimin görev  bölümü çizelgesi, telefon 
rehberi  ve girmeye yetkili personel listelerine geçtiğine dair bilgiler bulunmakta olup;bunlara 
daha önce cevap verdiğim için tekrar etmeyeceğim.

  İddianamenin 207. ve takip eden sayfalarında Batı Çalışma Grubunda çalışanlara 
verilen takdirler sıralanmıştır bu listede adımın  geçmemesi benim resmen Batı Çalışma 
Grubunda görevlendirilmediğimin veya en azından takdirname almayı hak edecek  kadar 
çalışmadığımın en somut isbatıdır. Çünkü  bütün proje subaylarına ,idari işler astsubayına, 
sivil memurlara kadar herkese takdirname yazılmışken en kıdemli  kurmay proje subayına 
takdirname verilmemesinin bence başka bir izahı bulunmamaktadır. 

 Müştekilerin ifadelerinde şahsıma yönelik hiçbir suçlama yoktur BÇG ye yönelik 
suçlamaların ise  yukarıda arz etmeye çalıştığım nedenlerle mesnetsiz kalacağı veya beni 
ilgilendirmeyeceği değerlendirilmektedir. 



  

İddia edilen suça göre mağdur hükümettir ve  başbakan tarafından temsil 
edilmektedir. Bu nedenler beyanlar tutukluluğa gerekçe gösterilen müştekilerin ilerdeki 
aşamalarda davaya katılmaları karara bağlanacaktır. Bir an için şahsımla ilişkilendirilen 
belgenin uygulayıcılar tarafından mağduriyet yaratıcı nitelikte kullanıldığı düşünülse bile bu 
nedenle şahsımın sorumlu tutulmasına suçların şahsiliği ilkesi engeldir dikkate alınmasını 
önemle arz ediyorum. 

 Maalesef burada ters bir uygulama yapıldı soruşturmaya kanunen hiçbir yetki ve 
sorumluluğu olmayan emir yetkisi olmayan karargah personelinden başlandı bu 
mahkemenin verdiği bir karardan kalemi sorumlu tutmaya benzer bu yanlış uygulamaya da 
hiyerarşik yapının dışında cunta benzeri yapılanma kılıfı geçirildi insanı asıl üzen ve 
düşündürün hususta yetkili makamlarda bulunan hiç kimsenin siz Türk Silahlı Kuvvetlerini 
herhalde özgür Suriye ordusu denilen çeteler ittifakıyla karıştırıyorsunuz bizim ordumuzda 
böyle bir şey olmaz diyememesidir. Herkes seyrediyor sıkışınca da hukuk var hele bir süreç 
tamamlansın diyorlar.

 Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti 1994 yılında 
beni Erzurum’dan Ankara’ya Genel Kurmay Karargahına atadı; üç yıl sonra da 1997 yılında 
Ankara’dan Erzincan’a atadı; tekrar tekrar söylüyorum Genelkurmay Karargahında iç 
güvenlik dairesi hakerat plan subayı olarak olarak görev yaptım. Görevlerimin tamamı başta 
ta saydığım gibi PKK terör örgütüne yönelikdi. Harekat plan subaylığı karargahtaki en alt 
kademedir mahiyetinde hiçbir personel yoktur, imza yetkisi yoktur. Yönergede belirtilen 
amirlerine verilen emirleri yapar. 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu emir 
yayınlanıncaya kadara şubemizde ve dairemizde irtica ile mücadele kapsamında hiçbir 
çalışma yapılmadı bütün mücadelemiz PKK ile mücadele konusundaydı bu emir 
yayınlandıktan sonra şahsıma sözlü veya yazılı olarak BÇG de çalışacağım veya ikiz 
görevli olarak çalışacağım ve benzeri bir  talimat verilmedi. Konseptin yazımı ve 
onaylanmasının  tamamlandığı  iddia edilen 6 Mayıs 1997 den bir gün sonra 7 Mayıs tayinim 
çıktı  23 Mayıs’ ta da yeni görevimle ilgili iç güvenlik  kursana  katılmak üzere karargahtan 
ayrıldım.  BÇG nin derlenip, toparlanıp ,faaliyete geçmesiyle ilgili  olarak bir tarih vermek 
zor. Ancak 30 Nisan tarihli görev bölümü listesi veya 8 Mayıs ta ilk toplantısını yaptığı gibi 
iddianamede geçen  bazı doneleri ve bazı  ifadeleri dikkate  alırsak  Batı Çalışma Grubuyla 
aynı mekanda çalıştığım  süre bir iki haftayı geçmez iç günü sayısı  beş gün, konseptin 
dışında başka bir belgenin hazırlanmasına bir dahilim olmadığını da göz önünde 
bulundurduğumuzda ; ki bunu da iddianamede yer verilen bilirkişi raporuna istinaden 
söylüyorum. Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yoğun katılımı iddiasının uygun olmadığını 
değerlendirmekteyim. Batı Çalışma Grubu telefon rehberi, görev bölümü çizelgesi ve 
girmeye yetkili  personel listesi gibi bilgisayar çıktılarında adımın geçmesi üç yıl boyunca bu 
dairede çalışmamdan dolayıdır. Üstelik ismimin yanında harekat plan subayı  olduğum 
yazılıdır. Bu nedenle de doğruluğu şüpheli bu yazılar BÇG personeli olduğumu göstermez. 
Sayısını hatırlamayacağım kadar çok sayıda takdir belgem olmasına rağmen BÇG de 
çalıştığımı gösteren tek bir takdir belgem yoktur. Evrak memuruna bile takdir verilmişken 
konsept yazan bir proje subayına verilmemiş olması bence yukarıda söylediklerimin en 
önemli kanıtıdır. Beraatımı talep ediyorum. 

"Batı Harekat Konseptiyle ilgili bir iki soru sormak istiyorum. Bu konuda bazı 
boşluklar olduklarını düşünüyorum. Batı Harekat Konsepti ve Batı eylem planı bu iki 
belgeyle ilgili olarak şimdiye kadar bazı açıklamalar yapıldı ama hiç kimse doyurucu bir 
açıklamada bulunmadı siz savcılıktaki ifadenizde Batı Harekat Konsepti diye geçen belgeyi 
hazırlamam istendi  bu görevi şube müdürümüz  İdris Koralp bana tebliğ etti demişsiniz. 
Buna benzer ifadelerde bulundunuz.  Sayın İdris Koralp ‘de  savcılıktaki ifadesinde bu 
ifadeye benzer bir ifade verdi yine Sayın Çetin Doğan‘da  belgenin doğru olduğunu ancak 
taslak olduğunu belirtti içeriğinin tahrif edilmiş olabileceğini belirtti Genel Kurmay 



  

Başkanlığı da bu belgenin imha tutanaklarını göndermiş yine Hasan Celal Güzel yargılandığı 
dosyada da Genelkurmay Başkanlığı bu belgenin doğru olduğunu belirtmiş yine burada Kadir 
Sarımsak ‘ın yargılandığı davada davamızın sanığı olan Eser Şahan da beyanda bulunmuş o 
dosyada sanık görevi kötüye kullanmak ihmalden yargılanmış bu belgenin Deniz 
Kuvvetlerinde olduğunu belirtmiş ama kendi evraklarının eksik olmadığını bu belgenin 
fotokopi olabileceğini belirtmiş mahkemenin genel kabulü biraz buna göre şekil almış şimdi 
ben size bir yönüyle katılıyorum. Yani bu belgenin  proje, buradaki subaylar tarafından 
hazırlanamayacağını belirttiniz. Ben de size katılıyorum. Şimdi Bir de şey dediniz belgenin 
çalındığını çok  net olarak hatırlıyorum iki üç uyuyamadım dediniz iki üç uyuyamadınız ,bu 
belgeyi siz hazırladınız en az sekreteryasını siz yaptınız peki kim hazırlattı bu belgeyi  ve 
hazırlandıktan sonra tüm birliklere dağıtıldı mı? Yani Eser Şahan ‘ın o diğer dosyadaki 
beyanlarına atıf yaparak soruyorum çünkü Deniz kuvvetlerinde de  bu belgenin bir örneğinin 
olduğunu o yargılamadan anlaşılıyor. "

"Emir bana şube müdürüm tarafından verildi şube müdürümün de bu emri aldığı 
yer 10 Nisan tarihli emirde yazmış, ben tabi bir üst amirimi bilirim ben ondan emir aldım 
ondan bununla ilgili çerçeveyi aldım, ana fikrini aldım bana vermiş olduğu faydalanacağım 
dökümanları teslim aldım  ve bu şekilde çalışmaya başladım ancak   Deniz Kuvvetlerinden 
çalınan belge bu çalışmalardan bir tanesi taslak yani o daha sonra  mahkeme kararıyla ve 
Genel Kurmayın yazısıyla da  teyit ediliyor. Yani bitmiş onaylanmış çalışma yok  henüz 
ortada."

" Deniz kuvvetlerine bitmemiş  bir çalışma niye gönderilsin ?"
" Koordine için gönderilebilir,paralel planlama dediğimiz yani vakitten kazanmak 

için onlar da baksın ilaveleri, önerileri bilmem neleri varsa yani şey için bu katkıları olabilir 
anlamında.Deniz kuvvetleri ile birlikte diğer kuvettlere veya diğer garnizonlara da mutlaka 
dağıtılmıştır. "

"Milli iradenin üstünlüğü aldatması ve demokrasinin nimetlerinden istifa ederek 
iktidar olduklarında aynı yöntemlerle iktidardan uzaklaştırılabileceklerini ummak ise gaflettir 
gibi ifadeler var. Yine eğer bugünden ciddi ve köklü tedbirler alınmazsa önümüzdeki birkaç 
yıl içinde müdahale etme ve önlem alma imkanının bile kalmayacağı değerlendirilmektedir 
gibi  ifadeler var. Basın yayın organlarıyla ilgili bu yayın organlarının yönlendirileceği 
onların yararlanma yollarının araştırılacağı gibi ifadeler var gene devamında ülkedeki birçok 
şirketle ilgili değerlendirmeler var bu şirketlerin askeri hallere alınmaması hatta askeri 
personelin bu şirketlerden alışveriş yapmaması gibi şeyler var şimdi bu iddianame geçtiği 
şekliyle içeriği doğru mu doğruysa kimler tarafından hazırlandı "

"İçeriğinde katılmadığım birçok şey olduğunu ben savcılık ifadesinde de söyledim 
bugün de arz ettim ama bunlar taslak belge biz onun üzerinden konuşuyoruz.şimdi  tabi 
zaman geçince birçok şey unutuluyor cezaevine girdikten sonra bu belgeyi bulalım bir 
okuyalım neymiş diye öğrenmek için  araştırdık belgelere ulaşma imkanımız olmadı. Sadece 
konsept taslağını veya  konsept çalışmasını ben  yaparken benim üzerinde çalıştığım bir evrak 
kayboldu diye  ondan suçlandım. Konsept bir cari emir değil yani bugüne veya yarına 
mahsus icrai bir emir değil konsept bir perspektif çiziyor yani bunun bizim yönergelerdeki 
zaman dilimi de orta ve uzun vadedir. Yani en az 5 yıl ve ötesine ait eldeki doneleri 
kullanarak bu konularda dikkat edilmeli veya şu  çerçevede haraket edilmeli denilen ana 
çerçeveyi belirleyen bir evrak dolayısıyla bunun hemen yayınlandıktan sonra birilerinin alıp 
buna göre şurada bunu diyo bunu yapalım burada bunu yapalım demesi mümkün değil. "

"Batı eylem planını peki  siz mi hazırladınız çünkü o konuda da İdris beyin 
savcılıktaki beyanları var o belge hakkında ne diyeceksiniz "

"Hayır ben hazırlamadım, hazırlamadım derken fiziken yani şey olarak cismen 
karargahta yokum  zaten ; kurstayım. Tayinim çıktı 7 Mayıs da tayinim çıktı  23 Mayıs da 
karargahtan ilişiğimi kesip ayrıldım. 26 Mayıs pazartesi günü de  iç güvenlik kursa başladım 



  

kurs belgelerimi  arz ettim."
"Savcılıkta söz konusu  Batı Çalışma Grubu eylem  planlı isimli olup son sayfasında 

şube müdürümüz İdris Koralp’ın imzası bulunan belgeyi kollukta bana gösterdiklerinde daha 
önce gördüğümü hatırladım. Belge emir komuta zinciri çerçevesinde hazırlanmış bir 
çalışmadır belge benim hazırlanmasında katkıda bulunduğum Batı harakat konsepti 
belgesi paralelinde oluşturulmuş bir eylem planı şeklindedir eylem planının 
hazırlanmasında katkıda bulunmuş olabilirim. Ancak şu an nasıl bir katkıda bulunduğumu 
hatırlayamıyorum diyorsunuz ancak buradaki beyanlarınız bana çelişik gibi  görünüyor 
hangisi doğru?" 

  "Aynısı efendim. Aynısı yani şu anda söylediğim de orda okuduğunuz da aynısı 
neden belgeyi görünce hatırladım dedim. Çünkü bakıyorum devletin resmi belgesi başlık 
bilgisi var, Konusu var ,tarihi var ,sayısı var çeviriyorum imzası var ekini çeviriyorum ekinin 
imzası var yani bu belge böyle bir belge olmaz diyebileyim yani ilk  gördüğüm belge için."

"Daha önceki konuşmalarda sayın İdris Koralp yaptığı savunmasında BÇG de 
harekat başkanına bağlı psikolojik harakat dairesinden bir kişinin bir hafta süreyle 
çalıştığını ifade etmişti müteakiben sözlü savunmasının bitiminde mahkemeye ibraz ettiği 
yazılı savunmasında hangi başkanlıktan kimlerin katıldığını isim olarak belirtmiştir bu listede 
harekat başkanına bağlı psikolojik harekat dairesinden  sayın Cengiz Çetinkaya‘nın katıldığı 
görülmektedir. Siz ise takip edebildiğimiz kadar savunmanızda psikolojik harakat dairesinden 
bir kişinin katıldığını beyan ettiniz ancak savcılıkta verdiğiniz ifadenizde size gösterilen 
görev dökümanı adlı belgede BÇG ye bağlı cari harekat bölümü listesinde ve müvekkil 
Ahmet Aka’nın da isminin geçtiği  bu belgede Ahmet Aka da dahil dört kişinin BÇG  de 
çalıştığını belirtmişsiniz bu noktada sorum şu şekilde bu çelişkiyi giderebilmek babında size 
tekrar bu soruyu sormak ihtiyacı hissettim. Ahmet Aka’yı Batı çalışma grubu içerisinde 
çalışan personel içerisinde gördünüz mü ?"  

"Görmedim görmediğimi  hem savunmamı arz ederken belirttim daha önceki 
ifadelerine katılıyormusun kabul ediyormusun diye başkan tarafından sorulduğunda şu 
sorunun iptal edilmesini çünkü üçüncü sayfadaki soruyu da yirmi birinci sayfadaki son soru 
tenakuz var dediğim sorunun içinde Ahmet geçiyor yani onu iptal ettim."

" Sizin hazırladığınızı söylediğiniz doküman taslak olarak bir baş yazı ile kuvvet 
komutanlıklarına görüş almak üzere gönderilmiş midir gönderilmiş olabilir mi ?

"Sorunun birinci kısmında bunu bir üst yazıyla resmi olarak görüş almak için 
gönderdik mi diye soruldu böyle bir şey olduğunu hiç hatırlamıyorum olsaydı velev ki 
mutlaka o üst yazının şeyi olurdu tarihi,sayısı,imzası şeyleri olurdu  ve onu imzalamaya 
yetkili  hangi makamsa o makamın imzası ile giderdi. Ancak  ele geçen, iddianamede yer olan 
belgelerin içinde böyle bir üst yazıya rastlamadım şahsen de böyle bir şey yapıldı mı 
yapılmadı mı hatırlamıyorum. Yani resmen bunun resmi bir yazıyla imzalı bir yazıyla 
gönderildiği konusunda bir bilgim yok öyle bir şey olmadı. "

"Peki 7 Nisan tarihli o belge Deniz kuvvelerine de öyle gönderilmiş olabilir mi 
şeklinde bir soru vardı."

"Zaten bu paralel planlama amacı yani yorum yapıyorum o konuda da ben 
göndermedim benim gönderme yetkim yok imza yetkim de yok yani benim böyle bir şey benim 
seviyemde  zaten mümkün değil resmi olarak ancak yorum yaptığım zaman bu Deniz 
kuvvetlerinden çıktığına göre bu taslak belge oraya ya görüş almak için gönderilmiştir.  Veya 
 işte zamandan kazanalım bir planlama siz de çalışın üzerinde  biz de çalışıyoruz ondan 
sonra derleriz diye belki bu niyetle gönderilmiştir bu benim kişisel yorumum. "

"Savunmanızda Deniz kuvvetleri komutanlığından sızdırılan bilginin taslak metin 
olduğunu sanık Çetin Doğan  bey de  o paralelde bir açıklama ve ondan sonra bir soru sordu 
şimdi sızdırılan veya sızdırtılan belge iki ay dolaştıktan sonra yani Emniyet istihbarat daire 
başkanlığı, İç işleri bakanlığı,Başbakan yardımcısı, Başbakan, Cumhurbaşkanlığı, Genel 



  

Kurmay ikinci başkanlığı ve ondan sonra Deniz kuvvetleri komutanlığına gelen belge Eser 
Şahan’a gösteriliyor bu dosyada da sanık firarı olan Eser Şahan’a gösteriliyor bu belgenin 
mahiyetine muhtevasına bakıyor hatırlıyor böyle bir belgenin olduğunu ve belgenin aslını 
çıkardığını zaman da sadece bazı yazım hataları ve imla kuralları dışında o asıl belgeyle aynı 
olduğunu 21.07.1997 tarihli sorgu tutanağında bunu dile getiriyor. Dolayısıyla bu ifade ile 
sizin dile getirdiğiniz beyan birbiriyle çelişmekte , siz taslak olduğunu  söylüyorsunuz Eser 
Şahan ise asılının kendilerinde olduğunu o tarihte askeri mahkemeye ifade veriyor bu 
noktada bir çelişki var onu nasıl giderirsiniz?"

"Konu direkt şahsımla ilgili bir konu değil ancak benim dosyadan temin ettiğim iki 
tane belge var bir tanesi taslak bir tanesi de imzalı suret diye geçen birisi Genel Kurmay 
logolu cd den çıktı alınmış birisi de Hasan Celal Güzel kanalından dosyaya ithal edilmiş bu 
iki belgeyi ben yan yana koyup karıştırdığım zaman ifademde bunu anlattım sekiz tane 
paragraf fark var konsept olandan şey taslak olandan 2 paragraf çıkartılmış öteki imzalı olana 
6 paragraf eklenmiş toplamda 8 paragraf fark var bu on sayfa, on iki sayfalık metinde bu 
sekiz paragrafın değişmesi bence çok ciddi bir şey farklılık yani hiç kimse aynı diyemez 
nitekim bu taslak belgeyle ilgili onu da gene savunmamda izah ettim ama herhalde hızlı 
geçtim birçok nüsha var üç dört tane anlattım 11sayfalık,12 sayfalık,13,sayfalık diye geçiyor 
ve son değerlendirme bölümünde diyor ki bu taslaktan işte şu belge  ile Genel Kurmay logolu 
belge ile karşılaştırılması sonucunda sonuçtaki bir madde hariç diğerlerinin aynı olduğu 
diyor. Hepsi birbirinden farklı taslaklar arasında da farklılıklar var ufak tefek de olsa yani bir 
belge çalışırken usulleri benden önceki çok anlattılar ben proje subayı olarak yazdım ilk 
amirime götürdüm masasına koydum işte komutanım emrettiğiniz şey bu baktı ya şunu da 
ekleyelim bunu da çıkartalım bilmem ne bu birinci taslak onları düzelttim gittim ikinci defa 
baktı ya bu çok sert olmuş bunu  biraz yumuşatalım veya buna şunu ekleyelim veya şu 
belgeden de istifade et diye bir fikir verdi mesela  ana fikir verdi diyelim oldu ikinci taslak 
dolayısıyla ben savunmamda onu söyledim  kaçıncı versiyonu olduğunu bile bilmediğim bir 
evrak çalınmış diye."

"Siz ifadenizde bu grupta görevlendirmeyi şifahi emirle olduğunu zikrettiniz ve bu 
Batı Çalışma grubunun da Genel Kurmay yazılı emriyle kurulduğunu diğer sanıklar da ifade 
etti siz de ifade ettiniz ve yazılı emirle kurulmuş bir gruba görevlendirme yapılırken şifahi 
emirle yapılandırılması bir çelişki değil midir eğer ordaki ordu yeniçeri ocağı değilse o 
dönemde bu bir çelişki arz etmiyor mu"

"Yazılı emirde hangi başkanlık buraya kaç kişi göndereceğini  şey yapmış vaat etmiş 
o kadar işte müsait olanlar gelmiş başlamış. O yazılı emir onun için geçerli bana verilen 
görev sen BÇG de çalışacaksın görevi değil bana verilen görev BÇG de çalışanların bilgi 
birikimi veya eshaflarının yeni olmaları nedeniyle şube müdürüm tarafından bilinmemesi 
tanınmaması nedeniyle kendi bildiği adama şunu sen yaz demesidir yani BÇG ye git orda 
çalış demesi değildir şifahi emirle yazılı emir arasındaki şey bu esas da farklılık var."

"Necmettin Erbakan’ın 26 Mayıs YAŞ toplantısı ve 31 Mayıs MGK toplantısında 
söylediği belirtilen sözlere ilişkin bir sayfadan ibaret belge  Genel Kurmay Başkanlığının 
dini istihbarat raporları istihbarata değil yönlendirmeye dönük raporlardır Genel Kurmay 
ın tehdit ,tespiti konusunda yetkisi yoktur buna rağmen tehdit tespiti yapıyorsunuz tehdit 
tespiti   anayasaya göre bu konuda yetki bakanlar kurulunun bu açık hükümler karşısında 
sizin kendi kendinize iç tehdit irtica demeye hakkınız yok bu açıklamalardan sonra 
Orgeneral rütbesi dışında kalan generaller çay molası denilerek salondan çıkartıldı toplantıya 
şura üyesi orgenerallerle devam edildi Teoman Koman söz aldı “dedikleriniz doğru sayın 
Erbakan yetki elbet bakanlar kurulunun ;ancak bakanlar kurulu görevini yapmayınca biz 
durumdan vazife çıkarıyoruz” bunlar iddianameden bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?

"Makam olarak bu soruya cevap verebilecek kişilere sorulursa daha uygun olur."
 



  

95.C. SANIK ÜNAL AKBULUT MÜDAFİİ AV. COŞKUN ÖZBUDAK'IN 
SAVUNMASI

"Müvekkillerim kendi savunmalarını yaptılar ben salt bu savunmalara ilave 
yapmayacağım.  İddianamede suç tüm sanıklar hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini 
cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek olarak nitelendirilmiştir. Suç tarihi ise 54. 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kurulduğu 8 Temmuz 1996 tarihi ve sonrası olarak ucu 
açık ve dava açma tarihini de kapsar nitelikte belirtilmiştir. 

Bu iki veriden çıkan mantıksal sonuca göre atılı suç halen işlenmeye devam 
edilmektedir. Soruşturma kapsamında Batı Çalışma grubu ile fiili ve hukuki irtibatı tespit 
edilip delillerle ortaya konan asker veya sivil şahıslar hakkında iddianame düzenlenmeye 
devam edilecektir. Hukuk devleti ve adil yargılanma hakkı ilkeleri uyarınca soruşturma 
kapsamında tutuklu şüphelilerin bulunması nedeniyle ana yapılanması tüm yöneticilerle tespit 
edilen Batı Çalışma grubu ve bu grupla irtibatı tespit edilene şüpheliler hakkında kamu davası 
açılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır denilerek bu çıkarımız teyid edilmiştir iddia makamı 
bu süreyi duruşmalar sırasında 2009 yılı ile sınırlamıştır. 

İddianamenin son sayfasında Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin istifası cebir ve 
şiddete yoluyla gerçekleştiğinden 765 sayılı TCK.nın 147. maddesinde düzenlenen suç 
tamamlanmıştır denilmektedir. Bir başka deyişle iddianame sadece başlangıcı belli olan suç 
tarihi itibariyle tamamlanmamış halen de devam etmekte olduğuna vurgu yapılan bir iddia ile 
başlamakta fakat 54. hükümetin cebir ve şiddet yoluyla istifası gerçekleştirilerek suçun 
tamamlandığı iddiası ile bitirilmektedir.

 İddianamede uygulanması talep edilen kanun 01.06.2005 tarihinden önce yürürlükte 
bulunan 765 sayılı TCK'dır. Bu husus bu aşamaya kadar henüz yeterce tartışılmamıştır. Tüm 
bu saptamalardan çıkan sonuca göre iddianame kendi içerisinde tutarsız ve karışıktır ancak 
bize göre bu tutarsızlık ve karışıklık dosyadaki bilgi ve belge eksikliğinden ileri 
gelmemektedir. Zira iddianameye göre suçlamaya konu eylemlerden TSK değil BÇG 
sorumludur bir başka ifade ile suçlu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki  BÇG cuntasıdır. Bu 
cuntanın kuruluş tarihi saptanamamıştır. Ancak BÇG 8 Temmuz 1996 tarihinden önce de 
mevcuttur. Hatta 54. hükümetin istifasından sonra da bu davadaki sanıkların büyük 
çoğunluğu  emekli olmasına rağmen en azından 2010 yılına kadar varlığını ve faaliyetlerini 
devam ettirmiştir. 

Nitekim iddianamenin 1309. sayfasında sonuç olarak yapılan soruşturma ve toplanan 
delillere göre dönemin Genel Kurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanlığının bilgisi dahilinde Genel Kurmay ikinci  başkanı Çevik Bir ile  Genel Kurmay 
karargahı ve bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerin fikir ve eylem birliği içinde 
Türk Silahlı kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma 
Grubunda görevli bulunan suç tarihinde muvazzaf askeri personel ile Batı Çalışma grubu 
temel belgelerinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir ve şiddet yoluyla 
devirmek suçuna iştirak ettiği bellenen askeri personel ve YÖK personelinin 765 sayılı TCK 
nın 64 maddesi aracılığıyla 147 maddesinde düzenlenen suçu işledikleri kanaatine ulaşılmış 
şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmiştir denilmektedir. Ancak dönemin Genel Kurmay 
Başkanının bir numaralı sanık yapılması gariptir ayrıca başta Genel Kurmay ikinci başkanı , 
Kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile  Genel Kurmay karargahındaki hemen 
bütün generaller de sanık durumundadırlar.  Böyle bir  manzaradan emir komuta zincirini 
ortadan kaldıran Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında bir cunta 
yapılanması çıkarmak çok genel bir ifade ile hayatın olağan akışını terstir. İddianamenin 
aksine ortada bir cunta yapılanması yoktur bu iddiamıza kanıt olarak tüm sanıkların Genel 
Kurmay başkanlığı hiyararşik yapısı içerisindeki yerini gösteren tabloyu dosyaya sunmuştuk. 
Esasen bu iddianame TSK nın yasal kurulsal yapısı ve komuta kademesini irtica ile mücadele 



  

etmiş olmakla suçlamaktadır. Çünkü o dönemde Türkiye Cumhuriyeti devleti için öncelikli 
tehdit olan irtica bugün adeta zenginlik olarak kabul görmektedir.

 Bakınız Ahmet Davutoğlu’nun  TRT 1 televizyonunda yayınlanan “enine boyuna “ 
adlı programdaki beyanları kanaatimizce iddianamede ki karışıklığın bir diğer  nedeni de 
iddianamenin Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonu raporunun kötü 
bir kopyası olmasıdır. Komisyon raporunda 28 Şubat’ın emir komuta zinciri içerisinde 
gerçekleştirildiği ve bu süreçte anayasal bir kurum olan MGK‘nın kullanılmış olması 
yüzünden anayasal anlamda herhangi bir meşruiyet sorunu olmadığı ve ayrıca alınan 
kararların altında askerlerle birlikte seçilmişlerin imzasının olması ve bu imzaların süngü 
zoruyla atılmamış olması da önemli bir unsur olduğu belirtilmiştir. Ancak raporda BÇG için 
aynı meşruiyet kabul edilmemiştir. 

Raporun 28 Şubat sürecinde kullanılan araçlar yöntemler başlıklı  bölümünde BÇG 
nin 28 Şubat sürecinde tüm kişi ve kurumlar üzerinde sistematik bir baskı kurabilmek için ilk 
defa Ocak 1997 ayında Deniz kuvvetleri bünyesinde yasa dışı bir oluşum olarak kurulduğu 
ifade edilmiştir. BÇG nin Genel Kurmay bünyesine nasıl ithal edildiği açıklanmamakla 
birlikte süreçte fişleme, sahte rapor ve maniplasyonlar vasıtasıyla on binlerce kişinin hayatını 
karartan bir zulüm makinesine dönüştüğü vurgulanmıştır. Yine 28 Şubat sürecinin devlet ve 
toplum üzerindeki yansılamaları başlığı altında da komuta kademesi tarafından 28 Şubat 
1997 tarihli MGK karalanmasının uygulanmasının takibi amacıyla BÇG ve Mayıs 1997 de 
Genel Kurmay ikinci başkanın imzası ile kabul edilen Batı Harakat konsepti çerçevesinde 
TSK personeline ve diğer bazı kişilere yönelik aileleri de dahil olmak üzere örtülü bir tespit 
ve fişleme operasyonuna girişildiği bu operasyonun kendisi veya eşi dindar mütedeyin olarak 
görülen personelin öncelikle fişlenmesi çeşitli yollarla taciz edilmesi ve böylece istifa veya 
emekliye zorlanması ; kaderine razı olanların ise YAŞ kararları ile ilişiği kesilerek tasfiye 
edilmeleri şeklinde sonuçlandığı belirtilmiştir.

 İlgili kısımları çok kısaca özetlenen rapor suçlamaya konu eylemlerden TSK’ yı 
değil BÇG yi sorumlu tutmuştur.  Ancak komisyon dönemin Genel Kurmay başkanını ve TSK 
nın kurumsal yapısını dışarıda tutarak kendi içinde tutarlı davranmıştır. Rapordaki mantığı 
esas alan iddianame ise hem dönemin Genel Kurmay başkanını bir numaralı sanık yapmış 
hem de Genel Kurmay Başkanlığını kurumsal yapısını ve emir komuta zincirini ortadan 
kaldıran bir cunta  yapılanması üretmiştir.Sonuç olarak iddianameye göre TSK içinde 1990 
öncesinde kurulup 2010 lı yıllarda da varlığını devam ettiren böylece mevcut hükümet için 
dahi tehdit oluşturan bir cunta yapılanması vardır. Bu yasa dışı örgüt halen sanıklar 
tarafından yönetilmektedir. 54. hükümetin istifa ettirilmesi ile suçun bir kısmı 
tamamlanmıştır. Fakat bu tarih sonrasında da örgüt faaliyeti kapsamında suç işlenmeye 
devam edilmiş  dava tarihinde de devam edilmektedir. Sanıklar şimdilik hükümetin istifa 
ettirilmiş olmasından dolayı tamamlanmış bir suçtan yargılanmaktadırlar ancak bu yeterli 
değildir 2000 lerde 2010 larda birilerinin işlediği  iddia edilecek suçlardan da onlar sorumlu 
tutulmalıdır. Bir başka açıdan bakıldığında iddianame adeta 28 Şubat bin yıl sürer sözüne 
gönderme yapmaktadır. 

İddianamedeki bu vehamet esasen gücünü 3713 sayılı terörle mücadele kanundaki 
düzenlemenin ön yargıdan kaynaklı yanlış yorumundan almaktadır. 3713 sayılı kanuna göre 
cebir ve şiddet kullanarak baskı ,korkutma, yıldırma ,sindirme veya tehdit yöntemlerinden 
biriyle anayasada belirtilen cumhuriyet niteliklerini, siyasi hukuki sosyal ,laik,ekonomik 
düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak ,Türk 
devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zarara uğratmak 
veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış 
güvenliğini kamu düzenini veya genel sağlığını bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya 
kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemler terördür. Yukarıda belirtilen 
amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da bu amaçlar 



  

doğrultusunda diğerleriyle beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese 
dahi örgütlerin mensubu olan kişiler de terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç 
işleyenler terör suçlusudur. 

5237 sayılı TCK nın 302-307-309-311-312-313-314-315 ve 320 maddeleri ile 310. 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlar terör suçlarıdır cebir ve şiddet kullanarak baskı , 
korkutma ,yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle birinci maddede belirtilen amaçlara 
yönelik olarak suç işlemek üzere kurulan silahlı örgütler terör örgütüdür ve bildiğiniz gibi bu 
suçların yargılamaları 10. madde gereğince özel görevli mahkemelerde yapılmaktadır. Şimdi 
bu tüm bu yasal tasnif ve nitelendirmeler her çok failli suçtan örgüt silahlı örgüt ya da terör 
örgütü çıkartmak için yeterli değildir bir başka değişle tamamlanmış veya en azından 
teşebbüs aşamasında kalmış çok failli her suçta soyut olarak suç işlemek için kurulmuş bir 
örgütün varlığından söz edilemez böyle bir anlayış ancak niyet okumak şeklinde tezahür 
edilebilir. Öncelikle suç işlemek amacıyla örgüt suçundan bahsedebilmek için kanunlarda suç 
olarak tamamlanmış fiillerin işlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir örgütün teşekkülün varlığı 
gereklidir. Örgüt soyut bir birleşme olmayıp bünyesinde heyararşik bir yapının ast –üst 
ilişkisinin emir komuta zincirinin hakim olduğu yapılanmayı ifade eder. Suç, suç örgütünün 
varlığından söz edilebilmesi için belli bir amaç etrafında fiil birleşme yeterli ve devamlılık 
gereklidir ancak bu ayrımlar dahi sonuca ulaşmak için yeterli değildir. Keza kamu 
kurumlarının bünyesinde anayasa, kanun ve sair mevzuatla belirlenmiş olan yasal bir 
hiyerarşik ilişki mevcuttur. Bu itibarla kurum bünyesinde istihdam edilen kamu görevlileri 
arasında söz konusu hiyerarşiye uygun bir ilişki biçimi mevcut ise burada suç işlemek için 
oluşturulmuş bir örgütten söz edilemez bakınız” İzzet Özgenç suç örgütleri “ eğer bu kişiler 
arasında mevzuatta belirtilenin dışında bir hiyerarşik  yapılanma meydana gelmiş ise suç 
işlemek için bir örgütlenmeden söz edilebilir. Fakat bu yasal hiyerarşinin dışında bir ilişki 
varlığını kabulü için somut dayanak noktalarının bulunması gerekir. Bu itibarla bir kamu 
kurumunda yasal hiyerarşik yapının gereklerine uygun haraket edildiği sürece kamu 
görevlilerinin suç işlemek için örgüt kurduklarından söz edilemez. Görüldüğü üzere dosyada 
bulanan ve devletçe tayin edilen, teyit edilen tüm somut deliller anayasa ve kanunlarla 
belirlenmiş olan mevcut yasal hiyerarşik ilişki dolayısıyla TSK bünyesinde istihdam edilen 
kamu görevlisi sanıklar arasındaki yasal ve hiyerarşiye uygun faaliyetleri gösterirken 
savcılık makamı TSK içinde ancak hiyerarşik yapı  dışında oluşturulan ama kanıtları bir 
türlü ortaya konulamayan tamamen soyut bir terör örgütünün varlığını kabul edebilmiştir.

 TSK içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturulduğu iddia edilen bu örgüt 
iddia makamına göre  BÇG dir. Ancak ne tesadüf ki TSK ile BÇG örgütleri aynı kişilerden 
oluşmakta aynı kurumsal yapı içinde yer almakta ve aynı mevzuata dayanmaktadırlar hatta 
bu örgüt kuruluşunu suç oluşturduğu iddia edilen eylemlerini ve belgelerini 
Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, Mit, MGK, DGM, EGM başta olmak üzere tüm devlet 
kurumlarından paylaşmaktan da çekinmemiştir.

Ankara DGM Başsavcılığının 1997 / 285 – 177 karar numaralı takibat icrasına 
mahal olmadığı kararı bu kapsamdadır. Kararda Hasan Celal Güzel’in şikayet dilekçesinde 
bu davada da sanık olan Aydan Erol, Çetin Doğan,Çevik Bir ve Batı Çalışma grubunda 
faaliyet gösteren kişilerin anayasayı ilga ettiği iddiası vardır başsavcılık şikayetçinin delil 
olarak sunduğu belgelerin Türkiye’deki laik devlet düzenini yıkarak dini esaslara dayalı bir 
devlet düzeni kurmak amacına taşıyan siyasal islamın özellikle  son yıllarda kaydettiği aşama 
bunun sebepleri ve laiklik aleyhindeki irticai faaliyetlere karşı alınacak tedbirler konusunda 
tespitler yaptığı bu amaçla yapılacak bazı çalışmalarla ilgili talimatlar içerdiği görülmüştür 
dedikten sonra proreterya diktatörlüğü, faşizm gibi rejimi tehdit eden haraketlerin yanı sıra 
laik devlet düzenini tehdit eden irticai faaliyetlerin bölücü ihanet haraketi ile birlikte birinci 
öncelikli tehdit haline geldiği tespitini yapmış Batı Çalışma grubunun illegal bir yapılanma 
olmadığını varlığını ve amacının çok önceden kamuoyuna açıklandığını vurgulamış Batı 



  

Çalışma grubunun devletin anayasal düzenini yıkmak amacıyla değil tam tersine nitelikleri 
anayasanın ikinci maddesinde yazılı demokratik, laik , sosyal hukuk devletini korumak amacı 
ile çalışmalar yaptığı saptaması ile şikayet edilenler hakkında takipsizlik kararı vermiştir. 
Yapılan itiraz bilindiği üzerine İstanbul 4 nolu DGM reddedilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki;bu kararla değiştirilemez iki gerçeği ortaya koymaktadır.

 Birincisi Batı Çalışma grubu tamamen TSK içerisindeki hiyerarşik bağlantıya 
uygun olarak oluşturulmuştur. Bir başka ifade ile BÇG  emir komuta zincirinden bağımsız 
ve onun dışında illegal bir örgütlenme yani cunta değildir. İkincisi bu grubun faaliyetleri 
tamamen yasalar çerçevesinde ve yasalarla verilen görevlerin ifasından ibarettir.

 Bu gerçeklerden birincisi özellikle önemlidir. Zira hali hazırdaki görüntüye 
bakılarak BÇG nin sanki emekli orgeneral Çevik Bir yönteminde Genel Kurmay Başkanının 
ve onun amiri durumunda bulanan makamların iradesinden bağımsız illegal bir yapı olduğu 
izlenimi edinilebilir sürece konu emirlerin orgeneral Çevik Bir tarafından imzalanmış olması 
ve dönemin Genel Kurmay Başkanı Karadayı ve başbakan yardımcısı Çiller gibi en yetkili 
isimlerin soruşturma aşamasındaki tevil yollu beyanları da bu izlenimin edinilmesini 
kolaylaştırmaktadır. Oysa ayrıntılı bir araştırma ve soruşturmaya dayalı olan yukarıdaki yargı 
kararları BÇG'nin Genel Kurmay Başkanlığı emriyle teşkil edildiğini ve yasal dayanağının 
TSK nın yetki ve görevlerini belirleyen hukuki düzenlemeler olduğunu daha faaliyete başlama 
tarihlerinde tespit etmiş ve aklamıştır. Kesinleşmiş koğuşturmaya yer olmadığı kararının 
tespit ettiği ikinci husus bu grubun faaliyetlerin tamamen yasalar içerisinde ve yasalarla 
verilen görevin ifasından ibaret olduğu 15 ay boyunca soruşturma makamına 
anlatamadığımız bu hususları sayın mahkeme bir eksiklik olarak savcılığa bildirmiş ve 
gereğinin yapılmasını istemiştir. Bu kapsamda İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesinin 
2013/472 değ. iş sayılı kararından bu davaya bakan 13. Ağır ceza mahkemesince bahse konu 
kesinleşen takipsizlik kararı üzerine cumhuriyet savcısının yeni delillere dayanılarak aynı 
fiilden dolayı iddianame düzenlenmesi engellenmekte olduğu ve Cumhuriyet savcısının dava 
açabilmesi için daha önceki soruşturma üzerine verilen takipsizlik kararını inceleyip red 
kararı veren mahkemeden veya o mahkemenin yerine görev yapan mahkemeden karar 
alınması gerektiği dosyadaki bu usulü eksikliğinin yerine getirilmediği ilgili  mahkemeden 
karar alınmadan dava açıldığı saptaması yapılarak bu usulü eksikliğin giderilmesi amacıyla 
ilgili mahkemeden 173/6 uyarınca gerekli kararın alınması için talepte bulunmasının istendiği 
ve bir kısım evrakın gönderildiği tespit edilmiştir. İstanbul  12. Ağır ceza mahkemesinin 
2013/472 sayılı kararındaki bu beyanlar yeterince açıktır TMK 10. maddesi ile görevli ve 
yetkili Ankara Cumhuriyet başsavcılığının bu davayı açan iddianamesini de kapsayan 
2011/206 sayılı soruşturması CMK 173/6. maddesine aykırı olarak açılmış ve yürütülmüştür. 
CMK’ nın 173/6. maddesine ilişkin tüm uyarı ve taleplerimiz göz altına alma ve 
tutuklamaların başladığı 12 Nisan 2012 tarihinden beri göz ardı edilmiştir.  Dava açıldığında 
76 kişi tutuklu bulunmaktadır bir tutuklu albay Mehmet Haşimoğlu ise cezaevinde ölmüştür. 
Mahkemeye göre bu usulü eksiklik davanın her aşamasında tamamlanabilecek niteliktedir ve 
ancak 19 Temmuz 2013 tarihinde şeklen giderilebilmiştir.

 İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesinden alınan karar her şeyden önce yasal koşulları 
taşımamaktadır. Çünkü CMK 173/6. fıkrası davanın yürütülebilmesi için sonradan alınacak 
bir icazet den değil davanın açılabilmesi için en baştan alınacak bir karardan söz etmektedir. 
Bir başka deyişle kanunda bahsedilen karar bir dava açabilme şartıdır.

 İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesi 4.8.97 tarihli karara dayalı soruşturmada 
müşteki Hasan Celal Güzel’in  belirttiği TSK da mezhepçi yapılanmaya ilişkin etkin bir 
araştırma yapılmadı bunun için soruşturmaya devam kararı veriyorum derken iddia 
makamının sözcüsü yapılan soruşturma müşteki Hasan Celal Güzel’in başvurusu üzerine 
takipsizlikle sonuçlanan dosya üzerinden o takipsizlik kararı kaldırılarak yürütülmüş bir 
soruşturma değildir. Yüzlerce yeni dilekçeler ve deliller ele alınarak yapılan bir başka 



  

soruşturmadır diyor. Eğer durum iddia makamının dediği gibi ise yeni bir karar almaya 
neden gerek duyulmuştur. Gerçek şu ki 4.8.97 tarihli karara dayalı soruşturmada müşteki 
Hasan Celal Güzel’in belirttiği TSK daki mezhepçi yapılanmaya ilişkin etkin bir araştırma 
yapılmadı bunun için soruşturmaya devam kararı verin diye talepte bulunan da yapılan 
soruşturma müşteki Hasan Celal Güzel’in başvurusu üzerine takipsizle sonuçlanan karar ve o 
soruşturma değildir diyen de aynı iddia makamıdır. Yukarıda aynı ifadeleri İstanbul 12. Ağır 
ceza mahkemesinin gerekçesi olarak sunmamın nedeni mahkemenin İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığının 19 Temmuz 2013 tarih ve 472 değişik iş numaralı talep yazısındaki 
gerekçeleri aynen benimsemiş olmasıdır. Sonuç olarak İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesinin 
kararı sadece haksız tutuklamadan kaynaklı hak ihlallerini tescil eden bir delildir. bu karar ve 
Ankara 13. Ağır ceza mahkemesinin kabulü dahi yukarıda açıkladığımız Batı Çalışma 
grubunun tamamen TSK içindeki hiyerarşik bağlantıya uygun olarak oluşturulduğuna ilişkin 
kısımda yeni bir soruşturma ve yargılama yapılması için yeterli değildir. Çünkü atılı suç 
hakkında elde edilmiş yeni ve gerçek ve her türlü şüpheden uzak bir delil yoktur olamaz.

 Dava maddi gerçeklere ve somut olgulara değil;maddi gerçeklerin ve somut 
olguların yanlı değerlendirilmesine dayalıdır. Usulüne uygun bir araştırma ve soruşturma 
yapılmadan karara veren makam İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesidir mahkeme 
soruşturmaya devam kararının maddi gerçekten değil konjektürel değerlendirmelerden 
esinlenerek vermiştir.

 Varlığı ve gerçekliği inkar edilmeyen 4 Nisan 1997 ve 10 Nisan 1997 tarihli kuruluş 
emirlerine ve bu emirleri teyid eden sürece rağmen iddia makamı iddianamenin 6.2.2 Batı 
çalışma grubunun kurulması başlığı altında soruşturma kapsamında elde edilen delillerden 
Batı çalışma grubunun fiilen hangi tarihte faaliyete geçtiği tespit edilememiştir. Dönemin 
Genel Kurmay ikinci başkanı Çevik Bir imzalı 4 Nisan 97 tarihli çalışma grubu oluşturulması 
konulu belgede özetle irticanın oluşturulduğu, oluşturduğu tehdit açısından iç güvenliğin 
önüne geçtiği ve ülkenin bir numaralı sorunu haline geldiği bu maksatla Genel Kurmay 
harakat başkanlığı koordinatörlüğünde bir çalışma grubu oluşturulacağı bu çalışma grubunun 
diğer J başkanlıklarının uygun göreceği personel katılımı ile her gün toplanacağı ifade 
edilerek bu şekilde BÇG ilk defa  resmi bir belgede yer almıştır, deniliyor. Böylelikle 4 Nisan 
97 ve 10 Nisan 97 tarihli kuruluş emirlerine rağmen ve başka somut delillere ihtiyaç 
duyulmadan BÇG ‘nin fiilen daha önceden faaliyete geçtiği kabul edilmiştir. 

Genel Kurmay Başkanlığınca 8 Kasım 2012 tarihinde gönderilen Zırhlı birlikler okul 
ve eğitim tümen komutanlığına ait barış ceridesinde 3 Şubat 97 tarihinde 19:45 de Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay başkanı Doğa Aktulga ,20:00 da EDOK komutanlığının 
şifahi emriyle kırmızı tabur akıncılar GSP bölgesinde, 4 Şubat 97 de saat 7:30 da tatbikat için 
harakat etmesi emri verildiği, 4 Şubat 97 de saat 7:30 da gösteri tatbikat taburu 
Etimesgut-Sincan-Yenikent –Akıncılar istikametinde 18 tank ,4 zırhlı muhabere aracı, 10 
zırhlı personel taşıyıcı, 5 tekerlekli araç, 8 subay, 11 astsubay,92 erbaş er toplam 111 ile GSP 
uygulaması tatbikatına çıkıldığı denildikten sonra 4 Şubat 97 tarihinde saat 17’ de kışlaya 
dönüldüğü belirtiliyor. İddia makamı bu cevaba da itibar etmemiş ve olayı Genel Kurmay 
ikinci  başkanı  Çevik Bir’ in bilgisi dahilinde Kara Kuvvetleri komutanı Hikmet Köskan ‘ın 
emri ve Kurmay başkanı Doğa Aktulga ve EDOK Komutanı İzettin İyigün’ün talimatları 
üzerine Ankara’ın ilçesi Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 Şubat 97 
tarihinde yürütülmesi olayının planlı bir tatbikat ve harakat olmayıp 3 Şubat 97 akşamı acilen 
bir talimat üzerine tanklar Sincan’ın en işlek caddesinde yürütülmüş ,basın yayın organlarına 
da haber verilmiştir. Manşetten verilen haberlerde tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin 
hükümete karşı askeri müdahele hazırlığı olarak değerlendirilmesinde toplum tarafından 
hükümete karşı bir eylem olarak algılandığı başbakan,başbakan yardımcısı, bakanlar ve 
birçok milletvekilinin tankların ve zırhı araçların yürütülmesi olayını askeri müdahalenin 
habercisi olarak nitelendirdiği anlaşılmıştır şeklinde yorumlamıştır. 



  

406 sayılı MGK kararları sonrasında İçişleri bakanlığı genelgesinde yer verilen 
ifadelerde ve önlemlerin yasa dışı olduğuna ilişkin bir tespit yapılmazken bu genelgeden 
alınıp taslak konsepte aktarılan aynı ifadeler müvekkillerin ve diğer sanıklar için suç delili 
olarak değerlendirilmiştir. 

İddia makamı İçişleri bakanlığı genelgesini tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonu gibi darbe yapılmasına gerek yok biz İçişleri bakanlığı daha doğrusu 
hükümetin DYP kanadı olarak irticaya karşı mücadele etmede kararlıyız mesajı olarak 
değerlendirirken bu belgeyi esas alan metni başlıca suç belgelerinden biri olarak 
değerlendirmiştir. Genelgeyi imzalayan bakan mağdur sıfatı taşırken benzer ifadeleri emirle 
kaleme almaktan başka bir eylemi olmayan müvekkilim ağırlaştırılmış müebbet hapisle 
yargılanan bir tutuklu olması nasıl bir trajedidir.

 İddia makamının bu tutumu kendi içinde tutarlıdır ama maddi gerçeğe ve hukuka 
aykırıdır. Çünkü iddia makamı 4 Nisan 97 ve 10 Nisan 97 tarihli kuruluş emirlerine itibar 
ederse terör örgütü bulamayacak 4 Şubat 97 tarihli cerideye itibar ederse cebir ve şiddet 
unsurunu yaslayacağı bir dayanak kalmayacaktır. 4 Şubat 97 tarihinde tankların 
yürütülmesini, 18 Haziran 2007’ deki istifaya cebir unsuru yapan iddia makamı farkında 
olmadan merhum başbakan Erbakan’ın ve dönemin başbakan yardımcısı Çiller’in algılama 
yeteneklerinin zayıf olduğunu mu söylemek istemiştir. 

Zira birincisi istifayı sözde cebirden dört buçuk aydan sonra akıl edebilmiş ikincisi 
ise 2012 yılında soruşturma sırasında kendisine gösterilen imzasız sahipsiz bir el yazısında 
darbenin aslında kendisine karşı yapılmış olduğunu ancak anlayabilmiştir. 

  İddia makamının genel olarak BÇG ye ve ona üzerinden TSK yönelik subjektif 
tutumu sanıklara yönelik bireysel değerlendirmelerde de görülmektedir. Bu maddi gerçekler 
karşında bu davanın esasının konjonktürel değerlendirme faklılığına dayanmadığına bizi kim 
ikna edebilir. 

Bu üke darbe olgusuna yabancı değildir. 1960 ve 1980 birer darbedir o tarihlerde 
ordu yönetimi el koymuş meclis kapatılmış darbe yapanlar kendi anayasalarını yapmışlardır. 
Bu somut ve yasal durumdan yola çıkarak yukarıdakilerin hiç birinin yapılmadığı tüm devlet 
organlarının yasal ve fiili bağlamda görevlere devam ettiği 28 Şubat ‘dan darbe üretmek ceza 
hukukun değil ancak tarihin delilleriyle sübjektif ve konjektürel değerlendirmelerle 
mümkündür.

TBMM darbeleri araştırma komisyonu raporunun 919 ve 921 sayfalarında arasında 
28 Şubat’ın 1960-1971 ve 1980 darbeleri ile benzerlikleri sıralanmıştır. Buna göre emir 
komuta sistemine dayalı ilişki biçimi kendini rejimin, demokrasinin teminatı olarak görme , 
sivil toplum basın ,sermaye, üniversite , iş dünyası ve sendikalar ile  ittifak ,toplum üzerinde 
psikolojik hakaret uygulama ,dış destek arayışı asker polis arasında yetki çatışması yaratmaya 
çalışma vesayetçi anlayışın tahkimi,yargıya müdahale önceki darbelerle benzerlik 
göstermektedir komisyona göre ;yukarıdaki unsurların ilişki biçimlerinin ve uygulamaların 
aynı nitelikte ama değişik biçimlerde bugün de var olduğu kamuoyunda yaygın bir kabul 
haline gelmiştir eğer ceza hukuku kural ve ilkeleriyle değil tarihin delilleriyle subjektif ve 
konjektürel değerlendirmelerle davalar açılıp yargılamalar yapılmaya başlanırsa bugün 
kamoyunda var olan algı nedeniyle yarın yeni yargılamaların kapısı aralanmış olmaktadır.

 Müvekkiller yasallığı mahkeme kararıyla tescil edilmiş veya dosya aslı 
bulunmayan sahihliği üzerinde kuvvetli şüphe bulunan belgeler üzerinden 
suçlanmaktadır. Batı rapor sistemi belgesi bu belge korgeneral Çetin Doğan tarafından 
yazılan 10 Nisan 97 tarihli emrin 8. maddesindeki talimat üzerine hazırlanmıştır. Genel 
Kurmay başkanlığı rapor katalok sisteminden uyarlanmıştır. Belge hazırlığında 28 Şubat 97 
tarihli MİT takdimi 406 sayılı MGK kararları 1995 tarihli MGK siyaset belgesinin Milli 
güvenlik siyaset belgesinin iç tehdit bölümündeki irticai faaliyetler, 92 tarihli milli askeri 
strateji dökümanındaki irtica iç tehdidi bölümü ve İçişleri bakanlığının 28 Mart 97 tarihli 



  

genelgesi esas alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu raporundaki 
saptamaya göre Milli güvenlik siyaseti belgesindeki irtica iç tehdidi 1972 yılından bu yana 
yer almaktadır belge ve eklerinde 406 sayılı MGK kararlarında yer alan irticai faaliyetlerin 
uygulama durumunun takip edilebilmesi için bilgi talep edilmiştir. 

Bu kapsamda tarikatlarla bağlantılı özel yurt,vakıf ve okulların denetim altında 
alınması kuran kurslarının idari ve yasal kontrolü, din adamı yetiştirmekle yükümlü Milli 
Eğitim Bakanlığı kuruluşlarının ihtiyaç düzeyinde tutulması mevcudiyetleri 677 sayılı 
kanunla men edilmiş tarikatların faaliyetlerine son verilmesi aşırı dinci kesimin Türkiye’ de 
mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak dolayısıyla 
milletin düşmanca kamplara ayrılması ile ilgili olarak tehlikeli faaliyetlerin önlenmesi 
konularında tespit edilecek irticaya müzahir yapılanmalar ve örgütler hakkındaki bilgilerin 
gönderilmesi kuvvet komutanlıkları ve Jandarma genel komutanlığından istenmiştir.

 Raporlama iç güvenlik harakatında da kullanılan Genel Kurmay Başkanlığı rapor 
katalok yönergesindeki günlük durum raporu ve olay bildirim rapor formatları birebir esas 
alınarak hazırlanmıştır. Daha açık bir ifade ile yapılan bilgi talebi 406 sayılı MGK’nın 
uygulanması konusunda MGK üyesi Genel Kurmay Başkanlığı ve onun vasıtasıyla da ilgili 
birimleri uygun ve yasal platformlarda bilgilendirmeye yöneliktir. Müvekkilim izah etti 
belgede hükümet, hükümet değişikliği, Siyasi parti siyasi parti faaliyeti gibi hiçbir bilgi talebi 
yer almamakta ve o tarihte bunları yasaklayan yasalar bugünde yürürlükte bulunmaktadır.

 Tensip tutanağındaki ifadelerden suçlamaya konu diğer ana belgelerden ayrı 
tutulduğu anlaşılan bu belge 1997 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahkemesi 
ve DGM tarafından yürütülen soruşturmalara konu olmuş ve Genel Kurmay Başkanlığı 
evrakın resmi evrak olduğunu kabul etmiş DGM de yasallığını tescil etmiştir. Belgenin dava 
dosyası fotokopisinden bilgi için Genel Kurmay adli müşavirliğine de gönderildiği 
anlaşılmaktadır. Zira emrin dağıtım kısmında bilgi başlığı altında B planı,2,7,10 hariç ifadesi 
bulunmaktadır. Burada hariç tutulan 2,7,10 adli müşavirliği ifade etmemektedir. Bu belge 
Genel Kurmay adli müşavirliği ile de koordine edilerek hazırlanmış bir başka ifade ile adli 
müşavir veya vekilinin de parafı alınmış olmasına rağmen bu durum dosyadaki suretten 
anlaşılamamaktadır. Çünkü belgedeki tüm işlem ve koordine parafları ve imzaları dosya 
aslında bulunmaktadır. 

Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere belgedeki tüm işlem ve koordine 
parafları ve imzalarına ilişkin bu husus memur konumunda olan müvekkiller açısından son 
derece önemlidir öyle ki bu tespit yapılmadan müvekkillerden hakkında mahkumiyet hükmü 
kurulması olanaksızdır. 

Batı harekat konsepti belgesi öncelikle ve önemle belirtmemiz gereken husus 
üzerinde konuşacağımız bu fotokopi  belgenin gerçek mi, taslak mı , hukuken sahih mi 
olduğu hususunda bir netlik bulunmadığıdır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamaların ciddi 
şüpheden kaynaklı bu çekinceyle yapıldığını önemle belirtiyoruz. Bu belgenin hazırlık 
çalışmasında da müvekkilim ifade etti Mit brifingi, 406 sayılı MGK kararları ve İçişleri 
bakanlığının genelgesi esas alınmıştır. Keza konseptte alıntı yapılan Genel Kurmay 
Başkanlığı brifingindeki hususların da esasen 1996 Ekim ayında MİT tarafından sayın 
Cumhurbaşkanını verilen brifingdeki bilgileri dayandığı TBMM raporunda tespit edilmiştir. 
Birinci bölümde bu belgenin birinci bölümünde MGK kararlarında ve İçişleri bakanlığı 
genelgesinde ve MİT sayın Cumhurbaşkanına sunulan brifingde bulunan tespitlere ver 
verilerek bir durum tespiti yapmıştır. Savcılığın bu bölümde üzeride hassasiyetle durduğu 
tehdit ve müdahale kelimeleri bazı yasal durumların suç unsuru gibi gösterilmesini değil 
tamamen bir mesleki kullanım biçimine bir jargona tekabul etmektedir. Bu tür 
kullanımlarla tıp, güvenlik ve yargı gibi  değişik mesleklerde sık sık karşılaşılmaktadır. 
Mevcut siyasal,sosyal, ekonomik,kültürel ve benzeri durumların yasa dışı amaçlara ulaşmak 
için kötüye kullanılması durumlarında bunları kötüye kullanmak isteyenlere karşı askerlik 



  

mesleğinde tehdit kelimesinin kullanılmasıyla polisin takibe aldığı kişiye hedef, el koyduğu 
kişiye de delil demesi arasında hiçbir fark yoktur. 

Mücadele esasları başlıklı bölümde ise Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzenine 
ve TSK’ nın kendisine yönelmiş bulunan irticai tehditin önlenmesinde kullanılabilecek yasal 
yol ve yöntemlere yer vermiş toplumu doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekilmiştir. Bu 
tekrar ediyorum bu belgeyle ilgili bir gerçeklik ve sahihlik henüz ortaya konmamıştır, 
konamamıştır. Ancak sahih olduğu varsayımı ile müvekkilere ve diğer sanıklara yöneltilen 
oradan bazı ifadeler alınarak yöneltilen suçlamalar vardır ben o ifadelerin başka nerelerde ya 
da o ifadeleri karşılar mevzuat hükümlerinin nerelerde bulunduğunu anlatmak için bu 
beyanlarda bulunuyorum.

 Durum başlığı birici maddenin a fıkrası irticai faaliyetlerin hali hazırda durumunu 
anlatmakta ve tamamına yakını 17 Ocak 97 tarihli Genel Kurmay Başkanlığınca 
Cumhurbaşkanına sunulan brifingten alınmıştır. Bu brifingin özeti TBMM darbeleri 
araştırma komisyonunda mevcuttur. Bu raporun 983. sayfasında benzeri bir brifingin Eylül 
96 tarihinde MİT tarafından Cumhurbaşkanına sunulduğunun tespit edildiği belirtilerek 
kaynağına işaret edilmektedir. 982 sayfada ise MİT müsteşarlığından alınan bilgilerle 
birleştirilerek hazırlanan nihai irticai faaliyetler raporunun da 28 Şubat MGK toplantısında 
MİT müsteşarı tarafından takdim edildiği; raporun önlemler başlıklı bölümünde hükümet 
tarafından irticai faaliyetlere karşı alınması istenilen tedbirlerin yer aldığı anlaşılmaktadır, 
tespiti yapılmıştır.

İddianamede bunun izleri mevcuttur örneğin 19 Ocak 97 brifinginin arzı esnasında 
sayın Cumhurbaşkanı bu konu MGK da görüşülmek üzere gündeme getirilmiştir. Şu ana 
kadar görüşülmedi benim elimde de böyle bir dosya mevcut demekte daha sonra irticai 
faaliyetler başlıklı MİT raporunu göstererek bu size geldi mi dediği olmadığı söylendiği 
ifadeleri yer almaktadır. İddianamenin 232. sayfasında 3-2 MGK gerçekten gönderilen 
belgeler bölümünde de iddia makamı bütün belgeler için belge içeriği BÇG ‘nin belge 
içerikleri ile benzerlik göstermekte ve Refah yol hükümetinin açıkca hedef alındığı 
görülmektedir değerlendirmekini yapmaktadır.

 Oysa bu tarihlerde daha BÇG kurulmamıştır. Brifingler istihbarat başkanlığınca 
hazırlanmaktadır kaynak da MİT dir. Esasen MİT kanununda temin edilen istihbaratın 
Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, Genel Kurmay ,MGK gibi makamlarla paylaşılması da yasal 
bir yükümlülükdür. İddianamede durum maddesinin irticai faaliyetlerin hali hazır durumu 
başlıklı A fıkrasındaki ilk ve son behtlerde, bentlere yer verilerek belgede soyut ve hukuki bir 
veriye dayanmayan tespitlerin yapıldığı değerlendirmesi bulunmaktadır.

 Oysa birinci bent MGK 28 Şubat kararlarının 1-2-3 maddelerinin özeti gibidir. 
Ayrıca 17 Ocak 1997 brifingi ve İçişleri bakanlığı genelgesinin 1. maddesi 8. paragrafında 
yer almaktadır.

 İddianamenin 117 sayfasında irticai faaliyetlerin yakın gelecekteki durumuna dair 
değerlendirme bölümüyle ilgili olarak 6 madde sıralandıktan sonra Refah yol hükümetinin 
büyük ortağı ve başbakanın genel başkanlığı yaptığı RP’ nin tehdit olarak görüldüğü 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Oysa bu maddede parti değil bazı belediyelerin faaliyetlerine 
dikkat çekilmiştir. Bu bilgiler TBMM raporunun 990 ve 991 sayfalarında aynen yer almakta 
ayrıca yine aynı raporun 1027. sayfasında MİT in irticai faaliyetlerinin önlenmesine dair 
tedbirler başlıklı 25 Şubat 97 tarihli raporunda geçmektedir.  Ayrıca belediyelerin laiklik 
karşıtı tutum ve davranışları MGK kararları ile İçişleri genelgesinde de geçmektedir. Yine 
yazılı ve görsel  basın yayın organlarından kaynaklanan tehdit ve  anayasal ve yasal mevzuat 
başlıkları altındaki bölümlerden milli iradenin üstünlüğü aldatmacası demokrasinin 
nimetlerinden istifade ederek iktidar olduklarında aynı yöntemle iktidardan 
uzaklaştırılacaklarını ummak ise gaflettir ifadeleri seçilerek anayasada belirtilen milli 
iradenin üstünlüğü esasına aldatmaca denildiği demokratik seçimlerle iktidara geldikten sonra 



  

demokratik yollarla iktidardan gidilemeyeceğini demokratik yollar dışında iktidardan 
,görevden uzaklaştırılabileceği şekilde ön kabuller yapılarak anayasa ve yasalara aykırı olarak 
demokratik sistemlerini evrensel ilkeleri ile bağdaşmayan tespitler yapıldığı görülmüştür 
denilmektedir. Oysa iddia makamının seçtiği bu cümleler anayasal ve yasal mevzuat başlığı 
altında yer almaktadır. Anayasa ve yasalarımızdaki boşluğun veya istismar edilebilecek 
noktaların sıralanan tehditlerin doğmasına sebep olduğu veya olabileceği bu nedenle anayasa 
ve yasalar çerçevesinde köklü tedbirler alınmasının gerektiği bu tedbirler alınmazsa anayasal 
düzenin ortadan kaldırılacağı endişesi dile getirilmiştir. Bir başka ifadeyle demokrasinin 
kendisini ortadan kaldıracak demokrasi dışı yol ve yöntemlere hoş görü gösteren bir rejim 
olmadığını kendisini koruyup yaşatacak hukuksal önlemleri alması gerektiğine işaret 
edilmiştir. 

İddia makamı tarafından adeta üzerine atlanan bu ifade somut olarak hiçbir siyasi 
partiyi işaret etmediği gibi etmiş olsaydı bile anayasanın 68 ve siyasi partiler kanunun 101 
maddelerinin koyduğu sınırların bir tekrarından ibaret olduğundan başka yorumu da 
mümkün kılmazdı nitekim bu tespitlerin dayanağı olan anayasaya aykırı faaliyetlerin odağı 
olduğu gerekçesi ile anayasa mahkemesi tarafından kapatılan veya değişik şekilde 
cezalandırılan partiler bulunmasının ve bu kararların Avrupa insan hakları mahkemesi 
tarafından da onanmış olmasının demokratik rejiminin kendisini koruyacak önlemler alma 
hakkının evrensel bir ilke olması noktasında herhalde bir anlamı olmalıdır. 

Peki bu uyarıyı yapmak TSK’nın görevleri arasında mıdır? Bu sorunun 
suçlamaya konu dönem itibariyle cevabı evet” dir. Bu cevabın yasal dayanağı da 211 sayılı 
iç hizmet konunun 35. maddesidir. 6496 sayılı kanunla değiştirilen bu maddenin 31.07. 2013 
tarihine kadar yürürlükte olan metnine göre  Türk Silahlı kuvvetlerinin vazifesi Türk yurdunu 
ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamaktır. Bu noktada 
önemle vurgulamak isterim ki yukarıdaki yasa hükmü ile TSK’nın günlük iç ve dış siyasete 
müdahale etme yetkisi olduğunu ifade etmedi. Çünkü  Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 
siyasi faaliyette bulunmaları siyasi parti ve derneklere girmelerini bunların siyasi faaliyetleri 
ile ilişkide bulunmalarını, beyanat vermelerini yazı yazmalarını her şeyden önce iç hizmet 
kanunun 43. maddesi yasaklamaktadır. 

Ancak bilindiği gibi Genel Kurmay Başkanlığı devletin milli güvenlik siyasetinin 
belirleyicilerinden birisidir ve bu belirlemenin yapıldığı MGK da tevsir edilmektedir. Devleti 
hangi siyasi düşüncenin temsilcilerinin yöneteceğine karar verme ve günlük siyaseti 
belirleme konusunda TSK’ nın bir rolü ve yetkisi yoktur ve olmamalıdır. Ancak anayasal 
,demokratik rejimin tehdit altında olduğunun bu tehdit unsurlarının neler olduğunun ve 
alınacak önemlerin bizzat  milli güvenlik siyaseti belgesi ile ve en yetkili kurullar ile tespit 
edilmesinden sonra yasanın kendisine verdiği yetki ve beklediği görev gereği bir faaliyette 
bulunması da elbette siyaset yapma olarak algılanamaz tabi bunun için objektif bir mantık 
gerekir.

 İddia makamının önemle üzerinde durduğu bir ifade ise konseptlerden imzalı surette 
yer alan mücadele esasları başlıklı bölümün A-D fıkrasındaki irticai trende ivme 
kazandıran bazı şirket ve finans kuruluşları ile ilgili yasaklama hükmüdür iddia makamı 
bunun Türk Ticaret kanuna ve ilgili mevzuata aykırı olduğunu ifade etmiştir. Bu 
değerlendirmelerin de suç olduğunu kabul etmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki bu ifade 
dosyada imzasız ve tarihsiz olarak yer alan konsept metninde yoktur. Diğer metin esas 
alındığında da suçlamaya konu dönemde ve halen yürürlükte bulunan 2886 sayılı devlet ihale 
kanununun 1. maddesi, iç hizmet kanunun 98. ve 102. maddeleri ile orduevleri, askeri 
gazinolar ve sosyal tesisleri yönetmeleri hatırlatmak aydınlatıcı olacaktır. Zira konseptlerden 
imzalı surette yer alan yukarıdaki ifadede belirtilen bu kuruluşlar özel ihale usulleri 
belirlemeye yetkilidir ve anılan mevzuat özel ölçütler getirmesine de cevaz verilmektedir 
kaldı ki orada belirtilen kuruluşların önemli bir kısmımın usulsüzlüklerinin kesinleşmiş yargı 



  

karaları ile ortaya konmuş olması da hatırlanmalıdır. 
Belgenin dava dosyasındaki imzalı fotokopisinden gereği için Genel Kurmay adli 

müşavirliğine de gönderildiği anlaşılmaktadır. Zira emrin dağıtım kısmında gereği başlığı 
altında B planı 3-7-10 hariç ibaresi bulunmaktadır. Bu belge Genel Kurmay adli müşavirliği 
ile de koordine edilerek hazırlanmış bir başka ifade ile adli müşavir veya vekilinin de parafı 
alınmış olmasına rağmen bu durum dosyadaki suretten anlaşılamamaktadır. Çünkü 
belgedeki tüm işlem ve koordine parafları imzalı dosya aslındadır. 

Sonra Batı Harakat konsepti belgesi 1997 yılında gerçek ama taslak olduğu kabul 
edilen ve DGM’ ce yasallığı tescil edilen bir belgedir. 

Eylem planı belgesiyle ilgili müvekkilimin de bunun hazırlandığı ya da imzalandığı 
tarihte o birimde görevli olmamasından hakaretle aynı şeyleri söylemek istiyorum bu konuyla 
ilgili müvekkilimin bir hazırlığı olmadığını ifade etmek istiyorum sayın İdris Koralp’ın 
aşamalardaki savcılıktaki ifadesi zaten yargılama aşamasında reddetmiş olması da onun 
tahmin içeren beyanlarının ortadan kalktığını gösteriyor. Kaldi ki buna gerek de yok 
müvekkilim savcılık ifadesinde kendisi de tahmine dayanarak görevde bulunduğu dönem 
itibariyle katkıda bulunmuş olabilirim diyor ama sonra bu belgelerin sahipleri çıkıyor 
dolayısıyla eylem planıyla ilgili suçlamayı kabul etmiyoruz. Yine bununla birlikte bu 
belgenin de gereği için adli müşavirliğe gönderildiğini anlıyoruz. Nerden anlıyoruz eğer bu 
belgeyi gerçek kabul edersek dosyadaki suretinde adres olarak adli müşavirlik gözüküyor 
zaten dağıtımında da plan 3-7-10 hariç yazıyor. 

Laiklik aleyhdarı faaliyetler ve Batı Çalışma grubu konulu belgelerle ilgi de sayın 
Çevik Bir’in hazırladığını kendisinin beyan ettiğini ifade etmekle yetiniyor. Müvekkiller 
yasal emirleri uygulama zorunluluğu bulunan ve kendileri de suç içeren eylemlerde 
bulunmayan memur konumundadırlar ve bu konumları  nedeniyle yasal koruma altındadırlar.

 Şimdi müvekkiller biraz önce ifade edildiği gibi milli güvenlik kurulu 
kararlarından sonra başbakanlığın emri ile kendi Genel Kurmay Başkanlığına intikal eden 
emir ve talimatları nihai olarak kendi şube müdüründen alıyor. Buraya kadar hem kuruluş 
emirleri, hem konsept ve rapor sistemi hazırlanması konulu emirlerin çok büyük bir tartışma 
götürmediği zaten kabul edildi. 

Ancak müvekkillere bu emirleri alan şube müdürü de onların niteliklerinden dolayı 
ve bu konuyla sınırlı olarak bir emir veriyor. Müvekkiller de o şeklen yani emri bana yetkili 
amirim vermiş midir incelemesini yapıyor evet hiyerarşik yapı içerisin de mi sinsileye uygun 
mu evet bunu yapıyor.

 Bilindiği gibi çağdaş ceza hukukunda yer alan konusu suç olan emrin yerine 
getirilmesinin suç sayılması ilkesi ikinci dünya savası sonrasında yapılan Nürinberg 
yargılamasının bir ürünüdür. Nürinberg mahkemesi bireysel sorumluluk siyasi veya askeri 
liderliğin bir savunma aracının olamayacağı bir komploya ve planlı bir şekilde bu suçlara 
karışanların da sorumlu olacakları ve amirin konusu suç olan emrini yerine getirmenin 
hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmeyeceği ilkelerini getirmiştir. Yargılama sırasında 
sanıkların amirin emrini yerine getirdiklerin yönündeki savunmaları karşısında yukarıdaki 
ilkeye dayanan kişi davanın Amerikalı savcısı Robert Jackson’dır. Bu ilkeye ve savcı 
Jackson’a göre emrin konusunun suç teşkil etmesi emri yerine getiren memurun da 
cezalandırılması için yeterlidir. Bir başka deyişle memurun ayrıca suç kastı bulunması gerekli 
değildir. Yukarıda beri anlattıklarımla müvekkillere verilen emirlerin  müvekkiller nezdinde 
yasal olduğunu ortaya koyabildiğimi düşünüyorum.

 O halde müvekkillerde bir suç kastı ve onların bir eylemi var mı ona bakalım. 
Müvekkillerin hazırlanmasında katkıda bulunduğu asıl ve sahih belgeler ile sahihliği 
hususunda ciddi şüpheler bulunan belgelerde işlem ve koordine makamı olarak 15 civarında 
paraf ve imza bulunmaktadır. Çünkü bu belgeler tekemmül edip dağıtılana kadar ilgili tüm 
başkanlık ve birimlerin koordinesi alınmaktadır ancak bu işlem ve koordine imzalarının 



  

sadece belgenin dosya aslı üzerinde görülebilmesi mümkündür. Bu koordine imzaların da 
adli müşavirlik makamına ait olan özellikle önemlidir. Her ne kadar kendisi de sanık 
durumunda bulunan dönemin adli müşaviri yargılama ifadesinde bu belgelerin adli 
müşavirliğe gönderilmediğini veya koordine edilmediğini söylediyse de dosyadaki belgeler 
bu beyanla çelişmektedir. Zira yukarıda da ifade edildiği üzere rapor sistemi belgesinin dava 
dosyasındaki imzalı fotokopisinin dağıtım kısmında bilgi başlığı altında  B planı 2-7-13 hariç 
ibaresi bilgi için gönderildiği konsept ve eylem planı belgelerinin dava dosyasındaki 
fotokopilerinin dağıtım kısmında gereği için 3-7-10 hariç yani adli müşavirliğe gönderildiği 
anlaşılmaktadır. Hatta Batı eylem planı belgesinin dosyada bulunan fotokopisinin adres 
satırında gönderilen makam olarak Genel Kurmay adli müşavirliği yazılıdır. Belgelerdeki bu 
dağıtım iradesi karşısında adli müşavirliğin pasif durumda olduğu bir başka deyişle 
kendisine gelen bu belgeleri almak zorunda olduğu düşünülebilir. Ancak bu belgeler 
gerçekte var ve yayımlanmış ise dosya asılları elde edildiğinde adli müşavirliğin koordinesi 
veya uygun görüşünün aldığı görülecektir. İşte bu nedenle söz konusu belgelerin ıslak imzalı 
dosya asıllarının dava dosyasına kazandırılması müvekkiller hakkında mahkumiyet hükmü 
verilebilmesinin temel ve ön koşuludur. Dikkati çekeceği üzeri az yukarda bu koordine 
imzalarından adli müşavirlik makamına ait olan özellikle önemlidir dedim çünkü müvekkiller 
açısından bu emirleri uygularken kendilerinde suç sayılan bir eylem bulunup bulunmadığı 
,eylem bulunmadığı kanaati uyandıran en temel imza hukuka aykırılıkları tespit etme 
makamında bulunan bir hukuk adamının imzası olabilir ve bu imzalar da alınmıştır. 

Özetle kanun müvekkillere kendilerine verilen emirlere şeklen irdeleme yetkisi 
vermişse bu emirler müvekkiller açısından şeklen ve içerik olarak hukuka uygunsa bu 
emirler gereği yaptıkları çalışmalarda hukuki açıdan uygunsuz bulunmamışsa hatta 
üretilen bu belgelerin yasallığı yargı kararıyla da tescil edilmişse bu memur kişilerin hangi 
suçundan söz edilebilir.

 Bu açıklamalar bizi müvekkiller açısından herhalde tek bir sonuca beraata 
götürmektedir. Zira eğer bu belgeler sahih değilse zaten mahkum edilemezler eğer sahih ise 
de göstermeleri gereken tüm özeni ve suç kastını ortadan kaldıran tüm çabayı göstermişlerdir. 
Eğer bu süreci izleyen belgelerin gereği kapsamında diğer birliklerin ya da kişilerin suç 
olarak nitelendirilen eylemleri olmuşsa da bunun sorumluluğunun müvekkillere yüklenmesi 
suçların ve cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır. Bu dava Türk Silahlı kuvvetlerine karşı 
yürütülmekte olan psikolojik harekata bilerek yada bilmeyerek katkı sağlamaktan başka bir 
anlam taşımamaktadır. Soruşturma süreci 28 Şubat dönemi MGK’ sının asker kanadı 
üzerinden TSK bir kül halinde hedef alınarak başlatılmıştır. Ancak tutuklamaların hemen 
öncesinde kurulan TBMM darbeleri araştırma komisyonu raporunda 28 Şubat sürecinde 
anayasal bir kurum olan MGK’ nın kullanılmış olması yüzünden anayasal anlamda 
herhangi bir meşruiyet sorunu yoktur denilerek daha soruşturma aşamasında ,aşaması 
devam ederken TSK’nın kurumsal yapısı aklanmıştır. Bunun üzerine iddia makamı TSK 
içinde ancak hiyerarşik yapı dışında bir örgütün 54. hükümeti devirdiği suçlamasını öne 
sürmüştür. Fakat bu defa da yargılama sırasında hukuka aykırı cebir yoluyla devrilen değil 
ortakları arasında yapılan protokol gereğince istifa eden bir hükümet gerçeğiyle 
karşılaşılmıştır. Ancak iddia makamı soruşturmanın adını BÇG 28 Şubat olarak koymakla 
daha işin başında bunun hazırlığını da yapmış, yapmış olduğunun ve işi topu topu 10-15 
küçük rütbeli subayla birkaç generalden oluşan bir cuntaya BÇG ye ihale etme yolunu 
devreye sokma ihtimalini de canlı tuttuğunu göstermiştir. Biliniz ki bu ve benzeri davalarda 
yargılananlar dine, dindara,Erbakan’a değil bu topraklarda Türk adında ne varsa temizlemeye 
 kararlı odakların ürettiği batıcı irticaya karşı olmanın bedelini ödemektedirler.

Bu davada yargılananların dine, dindara Erbakan’a karşı yasa dışı bir eylem  içinde 
gibi gösterilme çabalarını red ediyorum. Sonuç olarak iddianameye ve müvekkilere atılı 
suçlar maddi gerçeklere ve hukuka dayanmamaktadır. Ön yargılardan subjektif ve dönemsel 



  

değerlendirmelerden beslenen daha önce diğer sanıklar ve müdafiiler tarafından da defalarca 
ortaya konulduğu üzeri yanıltıcı bilgi ve belgeler içeren bu iddianameyi reddediyorum. 
Müvekkillerimin  yargılama sonunda da beraatlarına karar verilmesini dilerim. "

96.A. Sanık VELİ SEYİT 20/04/2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına vermiş 
olduğu ifadesinde özetle  (Kls. 40 ve 302); 

" 1994- 1997 Ağustos ayına kadar Ankara Ahlatlıbelde bulunan Hava Radar Mevzii 
Komutanlığında görev yaptığını, 1997 Yılı Ağustos ayında Genelkurmay Başkanlığı Plan 
Prensipler Başkanlığına bağlı olan Yunanistan Kıbrıs Dairesi Başkanlığı Yunanistan 
Şubesine hava sahası proje subayı olarak atandığını, 2000 yılına kadar burada çalıştığını, 

1997 yılının Ağustos ayından sonra İGHD Başkanlığında ek görevli olarak 
çalışmasına ilişkin yazılı emri tebliğ ettiğini, Genelkurmay Başkanlığı girişinin bir alt katında 
bir bölüme gittiğini, kendisine verilen yazıları bilgisayara geçtiğini, konuşma kartonları 
hazırladığını, yazıları kendisi bilgisayarda düzenleyerek kartonlara yapıştırdığını, konuşan 
kişinin bu kartonlara bakarak konuşmasını yapması amaçlı olduğunu, yazıların kendisine 
bilgisayar yazısı olarak geldiğini, içeriklerine herhangi bir müdahale etmediğini, kendisine 
tebliğ edilen emirde İGHD Başkanlığında görevlendirildiğinin yazıldığını, İGHD’de göreve 
başladıktan sonra çalıştığı birimin BÇG olduğunu anladığını, orada Seyfullah SÖNMEZ 
Binbaşıyı hatırladığını, onunla muhatap olduğunu, onun kendisine yazacağı şeyleri 
söylediğini, burada ek görev olarak 1-2 ay BÇG’de çalıştığını, fırsat buldukça da kendi 
görevi olan Genelkurmayın en üst katında bulunan görev yerine de gittiğini, kendi çalıştığı 
dönemde İGHD Planlama Şube Müdürünün Ümit ŞAHİNTÜRK olabileceğini, öğrendiğine 
göre her başkanlıktan BÇG’ye bir personel istendiğini, BÇG’de ek görevli olarak çalıştığını, 
asıl görevine devam ettiğini, Seyfullah SÖNMEZ Binbaşının verdiği yazıları yazdığını, diğer 
personelin yazılarına da yardımcı olduğunu, BÇG’de haftanın Cuma günleri harekât 
başkanının başkanlığında toplantı yapıldığını, bu toplantılara kuvvet komutanlıklarından 
personelin katıldığını, kendisini de bu toplantıya yazıcı olarak konuşulanları el ile not almak 
için çağırdıklarını, hatırladığı kadarıyla harekât başkanının Yaşar BÜYÜKANIT olduğunu, 
yaptırılan işin angarya bir iş olduğunu, toplantılarda neler konuşulduğunu aradan zaman 
geçmesi sebebiyle hatırlamadığını,  

BÇG çalışmaları devir teslim memorandumu başlıklı 4 sayfadan oluşan ve 
kendisinin de isminin ve görevlerinin bulunduğu belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgede de 
belirtildiği ve daha önce de belirttiği üzere Seyfullah Binbaşı tarafından kendisine verilen 
yazıları yazdığını, Cuma günü Harekât Dairesi Başkanının bulunduğu Sunay salonu olarak 
belirtilen yerde yapılan toplantılara katıldığını, daha önce belirttiği şekilde konuşma kartı 
olarak metinler hazırladığını, içeriklerini bilmediğini, Cuma günü yapılan toplantılarda 
sekreterlik görevi yaptığını, çağrıldığında katıldığını, BÇG’de görev yaptığı dönemde Mesut 
YILMAZ hükümetinin göreve başladığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

96.B. Sanık VELİ SEYİT Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 19.12.2013 tarihli 52. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE ;

 "Takdir edersiniz ki, bir kişinin suçlanabilmesi için, suç ile suçlu arasında bir illiyet 
bağının kurulması gerekir. Bu noktadan hareketle, öncelikle iki hususu açıklamam gerekir. 
Birinci husus, iddianamenin 1308. sayfasından anlaşıldığına göre, bir koalisyon hükümeti 
olan 54. Refahyol hükümetinin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmesiyle bana ve 
arkadaşlarıma isnat edilen suçun tamamlandığı iddia edilmektedir.

 İkinci husus ise, Hava Kuvvetleri Komutanlığından gönderilen ve benim görev 



  

safahatımı gösterir 31 Mayıs 2013 tarihli belge daha önce mahkemenize sunulmuştur. Bu 
belgeye göre ben 19 Ağustos 1997 tarihinde Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı 
Yunanistan Şubesine atanmışım. Bir başka ifade ile ben 54. Refahyol hükümetinin istifa 
ettiği tarihten tam 62 gün sonra Genelkurmay Başkanlığına atanmışım. Bu şartlar altında, 
benim Genelkurmay Başkanlığına atandığımda 54. Refahyol Hükümeti iktidarda olmadığına 
göre ben var olmayan bir hükümeti nasıl ıskat edebilirim? Olmayan bir hükümete karşı nasıl 
cebir ve şiddet kullanabilirim? Yüzbaşı rütbesinde bir karargah subayı olarak emrimde 
silahlı bir birlik olmadığı halde nasıl olup da var olmayan bir hükümeti görev yapamaz hale 
getirebilirim? Zaman ve yer açısından düşünüldüğünde benim, isnad edilen suçu 
işleyebilmem hukuken ve mantıken mümkün değildir. 

İddianame sayfa 101'de BÇG Çalışmaları Devir-Teslim Memorandumu başlıklı 
olan ve Temmuz 1998 yılında kaydedildiği ileri sürülen bir bilgisayar çıktısını savcılık 
makamı suç unsuru bir belge olarak kabul etmektedir. Öncelikle, bu bilgisayar çıktısı her 
nedense savcılık sorgusunda bana gösterilmemiştir. Bununla beraber, söz konusu yazının 
gerçek olduğunu kabul etsek bile hükümetin istifasından ya da iddia edilen suç tarihinden 14 
ay sonra hazırlanan bir yazı nasıl  oluyor da suç unsuru oluyor bunu anlamak mümkün 
değildir. 

Bununla beraber, söz konusu yazı resmi bir yazı değil, dijital bir çıktıdır. Yani, bu 
yazı Genelkurmay Başkanlığının bünyesindeki herhangi bir birim tarafından hazırlanmış 
değildir, yazının başlığı, kaydı yoktur, herhangi bir emrin ek'i de değildir. Ayrıca yazıda 
herhangi bir tarih, isim, imza veya onay yoktur. Ayrıca görevlendirmeler kişilerin 1 nci veya 
2 nci sicil amirlerince yapılabilir ve o kişiye bu görevlendirme tebliğ edilip imzalattırılır ki 
söz konusu dijital çıktıda buna ait bir emare dahi yoktur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, 
herhangi bir kişi tarafından hazırlanabilecek nitelikte olan ve keyfi veya kasdi hazırlanmış bir 
belge olduğu aşikar olan bir bilgisayar çıktısının, her nedense savcılık makamı tarafından 
delil olarak kabul edilmesi, hukuken ve mantıken anlaşılabilir ve kabul edilebilir değildir.

 İddianame Sayfa166'da, sanık Veli Seyit  39 nolu CD deyip özetle; iç tehdidin 
öncelikle tehdit olarak TSK tarafından kabul edildiği şeklinde başlayıp ve o dönemde 
iktidarda bulunan hükümet ve sonraki hükümet hakkında bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir 
şeklinde devam eden ve sanki evimde suç unsuru bir belge bulunmuş gibi gösterilen 8 
sayfalık bir yazı vardır. Bu yazı bana emniyet sorgusunda gösterilmiş ancak savcılık 
sorgusunda gösterilmemiştir. Emniyetteki ifademde söz konusu yazının basında yer alan 28 
Şubat ile ilgili haberler ile yine basında yer alan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile 
Başbakan Mesut Yılmaz'ın ifadelerinden oluşan bir basın derlemesi olduğunu söylemiştim. 
Emniyetin tutanağına göre, 54 ncü Refahyol Hükümetinin istifasından tam 6 yıl 6 ay sonra 
yani 17 Aralık 2003 tarihinde oluşturulduğu iddia edilen bir yazının suç unsuruymuş gibi 
iddianamede yer alıyor olması hem benim hem de sağduyu sahibi herkes tarafından hayretle 
ve şaşkınlıkla karşılıyorum. Ayrıca, sekiz sayfalık basın derlemesi olan söz konusu yazının 
içeriğinden, savcının iddianamede yazdığı suçlayıcı anlamı çıkarabilmenin ise neredeyse 
imkansız olduğuna inanıyor ve mahkemenizin de bu yazıyı okuduğunu farz ve kabul ederek 
değerlendirmeyi siz sayın mahkemenize bırakıyorum. 

Yukarıda açıkladığım hususların bütün itibariyle, zaman ve yer açısından 
bakıldığında, var olmayan bir hükümete karşı benim isnat edilen suçu işleyebilmemin 
mümkün olamayacağı şüphe götürmez açıklıkta olmasına rağmen 425 gün tutuklu kaldım. 
İddianamenin tamamından aleyhimde hiçbir hukuki ve mantıki delilin olmadığı da son derece 
açıktır. Bu nedenle mahkemenizden beraatimi  talep ediyorum. "

"Önceki beyanlarınla ilgili söyleyeceğin bir şey var mı?"
 "Var efendim, ifade ettiğim gibi bu iddianamedeki iki evrak da bana savcılık 

sorgusunda gösterilmemesine rağmen gösterilmiş gibi yazılmıştır. Ancak bu ifadelerin nasıl 
alındığı hususunda mahkemenizin bir bilgisi var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ancak 



  

söylemek istiyorum savcılık ifadesinden önce 40 saat uykusuz bırakıldım kasıtlı olarak, 
ondan sonra 40 saatten sonra bu ifadeler alındı ki o saatten sonra benim bunları zaten okuyup 
anlayabilmem de mümkün değildir. Bunları daha sonra fark ettim. Onu da belirtmek 
istiyorum. "

"Evet savcılıkta memorandum size gösterilmedi diyorsunuz "
 "İki yazı da 28 şubatı süreci ile ilgili yazı da bana gösterilmedi, bu da gösterilmedi."
 "Sayın Veli Seyit cumhuriyet savcılığından önce emniyette de bir ifadeniz alındı 

efendim o ifadenizin içeriği doğru mudur, o ifadeyi kabul ediyor musunuz?"
"O ifadede bana Seyfullah Sönmez'i tanıyor musunuz diye soruldu, ben de Seyfullah 

Sönmez'i harp okulundan tanıyorum. 2 yıl beraber okuduk, yani benim tanıyor ifadem oraya 
farklı lanse edilmiş. Yani tanıdığım kişiyi tanımıyorum diyemeyeceğim. Ben harp okulundan 
tanıyorum. Harp okulunda beraber okuduk, daha sonra tanıyorum, tanımıyorum değil ki 
tanıyorum ama şimdi BÇG'de görev yapıyor mu ben nereden bileyim bunu, veya iç güvenlikte 
görev yapıyor mu, veya başka bunu ben bilemem ki."

 "Veli bey şimdi soruşturma aşamasında ikametinizde bir arama yapılıyor ve o 
aramada da bir CD ele geçiriliyor. O CD'de de yapılan incelemelerde batı harekat konsepti 
ile batı eylem planı ve batı çalışma grubu bilgi rapor sistemi ile ilgili bilgilerin olduğu 
anlaşılıyor. Siz bu CD'yi nereden aldınız, bu konuda bir bilginiz var mı?"

"Cevap vermeyeceğim. Zaten savunmamda gerekli bilgileri verdim."

96.C. SANIK VELİ SEYİT MÜDAFİİ AV. ŞULE NAZLIOĞLU EROL'UN 
SAVUNMASI

 "Müvekkillerim ile ilgili konuşma yaparken de esas hakkında savunma 
yapmayacağım konusunu belirlemiştim, iddianameye de çok girmek istemiyordum, 
üzülüyorum çünkü iddianame hakkında konuşmaya kalkarsam bu beni üzüyor, ama belirtmek 
istediğim, özellikle Metin Yavuz Yalçın'ın ifadesinden sonra da belirtmek gerekirken 
unuttuğum bir hususu belirtmek istiyorum, savcılıkta müvekkillerin ifadesi alınırken Ziya 
Batur'da öğle olmadı, Ziya Batur'da öğleden sonra geldik, oturduk ifademiz alındı, sonra da 
tutuklandı ve gitti, ancak Veli Seyit ve Metin Yavuz Yalçın ve diğer sanıklar benim tanık 
olduğum artık uykusuzluktan bitap düşmüş bir haldeyken sorguya alındılar, arkasından da 
mahkeme huzuruna çıkartıldılar.

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında adil yargılanma koşullarında, bu 
koşullarına aykırı bir durumdur, yasak delil elde etme yöntemlerinden biridir, müvekkilim de 
40 saat sonra uykusuzlukla artık savaş verirken savcının huzuruna çıkmıştır, fakat çok ilgin 
müvekkil ifade verdiği saati gece yarısı olarak hatırlıyor, ne yazık ki bu savcılık ifadesinin 
arkasında bu 20:30 olarak yazılmış, bir gün önce göz altına alınmış gibi gözüküyor, ancak 
müvekkilin hatırladığı iki gün sonra ve 40 saat sonra, onun üzerindeki yarattığı algıda çok 
önemli insan hakları mahkemesinin bu konuda kararları var, bir de çok ilginç bir şey var, 
şeyde savcılık sorgulaması yapılırken sorulan sorularda yine yasak yöntem olarak kabul 
edilen yargıtaydan da geçen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden de geçen bir konu var, 
Sayın Savcı diyor ki müvekkilime, zaten o uykusuzluktan sonra sizden önce diyor Çevik Bir 
diyor şunları, şunları kabul etti diyor, bu bir baskı yöntemidir, müvekkilime soru sorarken 
baskı kullanmıştır sayın savcı, bu zabıtlara geçmesi açısından bunu belirtiyorum,  daha önce 
verdiğimiz dilekçede, savcının sanığın lehinde ve aleyhinde olan tüm delilleri olan toplama 
zorunluluğu vardır, burada ihtiyari bir şey yoktur, zorunludur buna biz sayın savcılığa 
verdiğimiz dilekçede 12.10.2012 günlü Genelkurmay'ın yazısını sunduk, bu yazıda müvekkil 
için aynen şunu diyordu; 96 yılından 99 yılının başına kadar kullandığı izin yurt dışı gezileri 
ile karargah dışında verilen görevlere ilişkin herhangi bir belge kayıtlarımızda veya şahsi 
dosyasında tespit edilememiştir, biz bunu kendilerine sunduk, ama fark etmedi, bu dava 



  

mahkemeye açılıncaya kadar diğer sanıklar gibi müvekkilim de uzun bir tutukluluk süresi 
yaşadı, şimdi iddianamede olması gerekirken olmayan bazı hususlar var, müvekkilim 
hakkında bu isnat oluşturulurken, müvekkilimin kim üzerinde baskı oluşturduğuna dair somut 
bir delil dava dosyasında, şeyde iddianamede yok, müvekkilimin kimi korkuttuğuna dair 
somut bir delil de yok, yine müvekkilimin kimi yıldırdığına dair somut bir delilde yok ve 
yine kimi sindirdiğine dair somut bir delil de yok, tehdit yöntemlerine başvurduğuna ilişkin 
somut hiçbir şüpheye yer bırakmayacak eylemlerini tespit edip sayın savcı üstelikte tespit 
edilen bu eylemlerin laik, sosyal, hukuk düzenini bozmak amacıyla yaptığına dair illiyet 
bağını da iddianamede kurması gerekirdi, ancak göremiyoruz tabi, sonuçta bir yılı aşkın bir 
süre, eşi de çalışmayan müvekkilim son derece ailesi ile birlikte zor zaman geçirmiştir.

Kaldı ki burada vurgulamak istediğim bir konu daha var, 28 Şubat 97 tarihli 18 
maddelik 406 sayılı MGK Kararları gücünü Anayasanın 118. maddesinden alıyor, 
bakanlar kurulunda tartışılıp kabul ediliyor, 13 Mart 97 günü daha akabinde de 
genelkurmay başkanının emri ile Batı Çalışma Grubu kuruluyor, şimdi bunun hesabını, 
yani devletin kendi verdiği emirlerin, emrindeki devlet memurlarından, çünkü subaylarda 
devlet memuru, hesabı soruluyor, çok ilginç, müvekkilim ve onun konumunda bulunan diğer 
TSK mensuplarının bu suçtan yargılanmasının hukuki bir yararı olmadığını düşünüyorum, 
çünkü ortada işlenemez bir suç var.

Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığının bakanlıklara göndediği, ikinci tekit 
yazısını burada okumak istiyorum, 13.06.1997 tarihinde Başbakanlık müsteşarı Ahmet Kara 
başbakan adına aynen şunu yazıyor, diyor ki; Başbakanlığın 14 Mart 1997 tarih ve 
01-51-01704 sayılı direktifi diyor, direktifi, 28.02.97 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararları 
13 Mart 97 günü bakanlar kurulunda öncelikle müzakere edilmiştir, irtica ile etkin bir şekilde 
mücadele edilmesi için Milli Güvenlik Kurulunun Bakanlar Kurulumuza bildirdiği konuların 
dikkate alınarak anayasamızın T.C. Devletinin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olması temel ilkeleri çerçevesinde bakanlığınızı ilgilendiren konularda alınacak kısa, orta ve 
uzun vadele tedbirlerin dikkat ve ihtivamla alınması, mali destek ve yasa değişikliğine ihtiyaç 
gösteren tedbirler varsa, bunlar hakkında da bakanlar kurulunca gereğinin yerine getirilmesi 
için çalışmalar yapılarak Başbakanlığa bilgi verilmesi ilgi A direktifle istenmiş ancak bugüne 
kadar bazı bakanlıklardan herhangi bir cevap alınamamıştır, konu üzerinde hassasiyetle 
durularak aksaklığa meydan verilmemesini, yapılan çalışmalar ve tekliflerin her ayın 23'üne 
kadar Başbakanlığa bildirilmesini rica ederim, şimdi bu belgeden sonra ve 2004 senesinde 
en son gazetede yayınlanan yine 28 Şubat kararları doğrultusunda yapılan, alınan kararlarla 
ilgili bir belgeden ve 28 Şubat kararlarının 2010 senesi 14 Aralığına kadar uygulanmışken 
neden bu davanın açıldığını ve neden TSK mensuplarının yargılandığının ve tabi 
müvekkilimin yargılandığını anlamakta zorluk çekiyorum, müvekkilimin ifadesine ekleyecek 
bir husus yoktur.

97.A. Sanık VURAL AVAR 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle (Kls. 59 ve 288); 

"1996 Ağustos - 1998 Ağustos ayları arasında Genelkurmay Başkanlığında “J-5” 
olarak tanımlanan Plan Prensipler Başkanı olarak görev yaptığını, 1998 yılı Ağustos 
ayında emekli olduğunu,  

  04 Nisan 1997 tarihli BÇG’nin kurulması konulu  belge ile ilgili olarak verdiği 
ifadesinde; “J-5” Başkanı olması sebebiyle belgenin kendisine gelmiş olabileceğini, kendisine 
bağlı 4 tane daire başkanından birisine havale etmiş olabileceğini, bu daire başkanının 
görevlendirdiği personelin toplantıya katıldığını,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulması konulu belge ile ilgili olarak 
verdiği ifadesinde; Belgenin “J-5” Başkanlığına gelmiş olabileceğini, belge doğrultusunda 



  

Kuvvet Komutanlıklarında da çalışma yapıldığını, belge kapsamında bir kriz masası 
oluşturulduğunu,  

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak verdiği ifadesinde; belgenin Başkanlığına geldiğini, Çetin DOĞAN’ın belge ile ilgili 
olarak kendisine telefon açarak “J-5” olarak görüşünü almış olabileceğini,  

06 Mayıs 1997 tarihli Batı alışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak verdiği ifadesinde; belgenin kendisine bağlı olan ve görevlendirdiği 4 daire 
başkanından biri tarafından parafe edilmiş olabileceğini, Çetin DOĞAN’ın J-5 olarak 
kendisinden görüş almış olabileceğini, Erbakan ve yanındaki bir kısım bakanların bazı 
sözlerinin kendilerinde şüphe uyandırdığını, bırakılırsa sanki ülkeyi irticaya, şeriata 
götüreceklerine dair bir algı uyandırdığını, 

BÇG Harekât Konsepti belgesinin 3.sonuç kısmında geçen İrtica ile Mücadele adı 
altında Atatürkçü güçlerle temasa geçilmesi gerektiği belirtilmesi ile ilgili olarak ifadesinde; 
Atatürkçü Düşünce Derneğinin, bir kısım üniversitenin, bir kısım sivil toplum kuruluşunun 
kastedilmiş olabileceğini, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak verdiği ifadesinde; belgenin Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığına gelmiş 
olabileceğini, kendisinin veya yerine vekalet eden kişi tarafından paraf edilmiş olabileceğini, 
Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında icra makamında kendi başkanlığı gösterilmiş ise de; 
bu kapsamda herhangi bir faaliyet ve çalışma içerisinde olmadıklarını, kendisine bağlı Daire 
Başkanları ve Şube Müdürlerinin belge doğrultusunda toplantılara katılmış olabileceklerini, 
herhangi bir kimseyi ismen görevlendirmediğini, Harekât Başkanlığı bünyesinde Batı 
Çalışma Grubunun kurulmuş olabileceğini, bilgisi olmadığını, 28 Şubat 1997 tarihli MGK 
kararları doğrultusunda Genelkurmay Harekât Başkanlığı ve İGHD’de  bir çalışma grubu 
oluşturulmasına ilişkin bir emir çıkartılmış olduğunu, Çevik BİR tarafından BÇG’nin 
kurulduğunu,

 Gelişen süreçte Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Erol ÖZKASNAK’ın ise 
bunun bir post modern darbe olduğunu söylemiş ise de; kendisinin buna katılmadığını, ancak 
Sincan’da Filistin Büyükelçiliği müsteşarının katıldığı gösteriye bir tepkide gösterilmesi 
gerektiğini, Batı Çalışma Grubunun Hükümet tarafından yayınlanan Milli Siyaset Belgesinin 
1 nci öncelikli hedefleri içerisindeki irtica ile mücadele kapsamında kurulan hem Anayasa 
hem de TSK.nın 35. maddesinde yasal dayanağını bulan bir çalışma grubu olduğunu 
düşündüğünü belirterek suçsuz olduğunu beyan etmiştir.   

97.B. Sanık VURAL AVAR Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 23.10.2013 tarihli 23. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE ;

"30 Ağustos 1998'de kadrosuzluktan emekli oldum.  16 yıl önce cereyan etmiş 
olayları hatırlayamıyorum. 28 Şubat süreci benim için 28 Şubat 1997 tarihinde başladı. 
Emekli olduğum 30 Ağustos 1998 tarihinde de bitti. Sonra süreçle ilgim sadece gazete ve 
televizyon haberlerine bağlı kaldı. Diğer bir deyişle süreçten koptum. Savunmamda önce özel 
konulara sonra da iddianamede karşılaştığım bazı genel hususlara değineceğim.

 Savunmama 28 Mayıs 2012 tarihinde yapılan savcılık soruşturmasından 
başlayayım. Gösterilen belgelerin gerçek olduğuna, savcının bana sual sorarken yaptığı 
açıklamalarının da samimiyetine inanıyordum. Sayın Çevik Bir’in Çetin Doğan ve Fevzi 
Türkeri’nin savunmaları, şimdi konuya daha değişik bir açıdan bakmama gösterilen ve 
iddianamede yer alan belgelere daha şüpheci yaklaşmama neden oluyor. 

 Her ne kadar sorgulama tutanağında ifade verene yüklenen suç anlatıldı diye yazılı 
ise de sadece 28 Şubat 1997 süreciyle suçlandığım ifade edildi.  Sorgulama da bazı belgeler 



  

gösterilmedi. Gösterilen belgeleri de ayrıntılı bir şekilde incelememize fırsat verilmeden peş 
peşe sorular soruldu. Savcı bazı belgelerde şüpheli Çevik bir’in  İdris Koralp’in belgeleri 
doğruladıkları, imzalarını kabul ettiklerini açıklayarak belgelere de güven duymamızı 
sağlıyordu.  16 sene geçmiş, hatırlamam güç olduğu için cevaplarım genelde bilmiyorum, 
görmedim, bilgi sahibi değilim veya bize de gelmiş olabilir, hatırlamıyorum şeklinde 
oluyordu.

 J-5 Başkanlığı olarak görev veren yegane belge veren Batı Eylem Planının sadece 
10/b ve g maddeleri gösterildi. Belgenin kısıtlama nedeniyle diğer tarafları gösterilmedi. 
Okuduğum kısım benim başkanlığının görev alanının çok dışında, özetle İran’daki rejimi 
değiştirmek gibi çok ütopik böyle bir imkan ve yetkimizin olamayacağı bir görevdi. Savcıya 
bunu işleme koymamız mümkün değildir. Bunlar ütopik fikirlerdir. Bunları eyleme 
dönüştürecek makam benim sorumlu olduğum birim değildir. Böyle bir çalışma yapmamız da 
imkanlarımızın dışındadır demiştim. Hatta gülerek savcıya bana verilen bu görevi Amerika 
Birleşik Devletlerinin CIA’in bütün imkanlarını kullanmasına rağmen yıllardır 
gerçekleştiremediğini de ilave etmiştim. Fakat son söylediğim bu cümlenin tutanakta yer 
almadığını, o gün iki günlük uykusuzluğun verdiği yorgunlukla fark edemedim. Halen 
savcılığın o tutanağında ifade ettiğim bu CIA  ile ilgili konu yer almamaktadır. Eylem 
planının 10/a maddesine ve önemine ileride tekrar değineceğim. 

O tarihlerde ben Hava Pilot Korgeneral olarak Genelkurmay Başkanlığında 
kısaca  J-5  olarak tanımlanan genel plan ve prensipler başkanlığı görevini yapıyordum. 
Görevlerim başlarında tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral rütbesinde daire başkanları olan 
stratejik kuvvet planlama, mali plan program, anlaşmalar, Kıbrıs - Yunanistan, 
Silahsızlanma ve güvenlik işleri kısa olarak AGİK veya SUGİ olarak tanınıyor ve silahlanma, 
savunma, araştırma adlı 6 daire başkanlığı ile yürütülüyordu. 

Maalesef başkan olan bu arkadaşlarım, görev alanlarıyla ilgili hiç ilgili olmayan bir 
suçlama ile bazıları tutuklu, bazıları tutuksuz o tarihte yurt dışında olan biri hariç sanık olarak 
burada bulunmaktadırlar.

 Suçumuz istisnasız hepimiz için Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebir ve Şiddet 
Yoluyla Devirme suçuna iştirak etmektir. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Refah Yol 
Hükümeti düşürülmemiş, devrilmemiş başbakan Rahmetli Erbakan’ın koalisyon ortağı ile 
yapmış olduğu protokole dayanarak görevi sayın Çiller’e devretmek üzere 
Cumhurbaşkanı’na sunduğu, dilekçe ile istifa etmiştir. İstifasında cebir ve şiddeti ima dahi 
eden ne bir kelime ne de ifade bulunmamaktadır. İddianamenin 1308. sayfasındaki Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin istifasının cebir ve şiddet yoluyla gerçekleştiği ifadesi yasanın 
mutlak gördüğü somut delillerden ve açık, kabul edilebilir bağlantılardan yoksundur. 

Şevket Kazan’ın Refah Gerçeği adlı kitabının 492. ile 502. sayfasına kadar olan 
bölümde bunun en gerçek bitaraf kanıtını bulmanız mümkündür. Milli Güvenlik Kurulu’nun 
406 sayılı kararına gelirsek, 28 Şubat 1997'de alınan bu tavsiyevi karar 13 Mart 1997'de 
Refah Yol kabinesinde görüşülmüş ve uygulanmasını uygun görülerek 14 Mart 1997'de 
Başbakan Sayın Erbakan’ın imzasıyla hükümet kararnamesi olarak yayınlanmıştır.

 Kararnamede özetle; Bakanlar kurulunca irtica ile etkin bir şekilde mücadele 
edilmesi kararı mucibince bu konuların önemle dikkate alınarak, Anayasamızın Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olması temel ilkeleri 
çerçevesinde bakanlığımızı ilgilendiren konularda konuyla ilgili kısa, orta ve  uzun vadeli 
tedbirlerin dikkat ve ihtimam ile alınması ifadeleri yer almıştır. 

Dikkat edilirse, Hükümet irtica ile etkin bir şekilde mücadele edilmesini kendisi 
emretmektedir. Direktif 28 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından bütün birimlerine çok geniş, 
ayrıntılı tedbirleri içeren bir genelge ile işleme konmuştur. Daha sonra da Adalet Bakanlığı 
ve diğer bakanlıklar da herhalde benzer şekilde genelgeler yayınlamışlardır.

 İçişleri Bakanlığının genelgesinin Genelkurmay Başkanlığına gelmesini takiben 



  

Genelkurmayda 4 Nisan 1997 de bir çalışma grubu kurulması emri karargaha yayınlandı. 
Konu içerik bakımından J-5 Başkanlığı görev alanının dışında olduğundan, ben de daire 
başkanlarım da 4 Nisan 1997 tarihli bu emri hatırlamakta zorlandık. Daha sonra 10 Nisan 
1997 tarihli çalışma grubunun Batı Çalışma Grubu adı altında oluşturulacağını belirten emri 
bizden Çalışma Grubuna bir kurmay subayı görevlendirmemiz istendiği için hatırlıyorum. Bu 
emir Genelkurmay Başkanının onayı alınarak, Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel 
Komutanlığına yayınlamıştır. Savcılık soruşturmasında bu emir gösterildi. Altındaki imza 
ikinci başkan Sayın Çevik Bir’ e aitti. Ben de bir çalışma grubunun kurulmasına ilişkin Çevik 
Bir tarafından emir verildiğini anlamış durumdayım dedim. Cevabım Batı Çalışma Grubunu 
Çevik Bir kurdu anlamında değildi. 

Fakat iddianamenin 1106. sayfasında benim için Çevik Bir tarafından Batı Çalışma 
Grubunun kurulduğunu beyan etmiştir ifadesi yer alıyor. Genelkurmay Karargah Hizmetleri 
kesin usullere uygulamalara ve özellikle de MY75-1A adlı yönergeye dayanır. Kuvvet 
komutanlarına emir gereği için yayınlanamaz, her ne kadar Genelkurmay Başkanımız Sayın 
Karadayı hatırlamadıklarını ifade etmişlerse de 10 Nisan 1997 tarihli emir Sayın Çetin 
Doğan’ın savunmasında ifade ettiği gibi bizzat Çetin Doğan tarafından Genelkurmay 
Başkanının onayı alınarak, ikinci başkanın imzası ile komutanlıklara gönderilmiştir. Bu tür 
uygulamanın nasıl yapılacağı da yine MY75-A’nın imza yetkileri bölümünde 
açıklanmaktadır.

 Sayın savcı herhalde Sayın Karadayı’nın Meclis Araştırma Komisyonuna verdiği 
bilgiler ve savcılık soruşturmasındaki cevaplarının etkisi altında kalarak Batı Çalışma 
Grubunun kurulmasının insiyatifini Sayın Çevik Bir’e atfetmekte veya onunla bağdaştırmaya 
çalışmaktadır. 

Bu nedenle de iddianamenin 1309. sayfasında yapılan soruşturma ve toplanan 
delillere göre dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanın bilgisi dahilinde Çevik Bir ile Genelkurmay Karargahı ve bağlı birliklerinde 
görevli general ve amirallerin fikir ve eylem birliği içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 
ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma Grubunda görevli bulunan suç 
tarihinde muvazzaf askeri personel ile Batı Çalışma Grubu temel belgelerinden yola çıkarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebir ve Şiddet Yoluyla Devirmek suçuna iştirak ettikleri 
sonucuna varmaktadır. Genelkurmay Başkanı ve Jandarma Genel Komutanlığı dahil kuvvet 
komutanlarının bilgisi dahilinde olan zaman zaman komutanlarından onay almış, çalışmaları 
hakkında bilgi vermiş, değerlendirmeler arz etmiş, Batı Çalışma Grubu nasıl hiyerarşi dışı 
olabiliyor anlamak mümkün değil. 

 Milli Güvenlik Kurulundan savcılığa gönderilen ki 2. belge incelendiğinde, Batı 
Çalışma Grubunun Sayın Karadayı tarafından Sayın Cumhurbaşkanına anlatıldığı açıkça 
görülmektedir. Hatta bununla ilgili bir belge Cumhurbaşkanının Darbeleri Araştırma 
Komisyonuna göndermiş olduğu belgeden de anlaşılmaktadır. İkinci başkana zaman zaman 
vekalet ediyordum. Batı Çalışma Grubundan ilgili personelin Genelkurmay Başkanı Sayın 
Karadayı’ya bilgi verdiklerine, onayını aldıklarına şahit oluyordum. Eminim Kuvvet 
Komutanlıklarında da aynı şekilde komutanlara arz yapılıyor. Gerektiğinde de onayları 
alınıyordu. Gene tekrar ediyorum böyle bir yapı böyle işlemler içerisinde olduğu halde 
Savcılık tarafından nasıl oluyor da hiyerarşi dışı olabiliyor. 

7 Nisan 1997'de yapıldığı iddia edilen toplantıya gelirsek iddianamenin 83. 
sayfasında 10 Nisan 1997 Batı Çalışma Grubu emrinden önce böyle bir toplantı tutanağının 
yer aldığı gösterilmektedir. Böyle bir tutanak 2012 yılında tutuklanan bizlere 
gösterilmemiştir. Demek ki bununla ilgili belge Genelkurmay Başkanlığı tarafından böyle bir 
belge olmadığı için savcılığa gönderilmemiş ve Savcılık bizi 7 Nisan tarihli bu belgenin 
sorgulamasından dışında tutmuştur.

 İddianameye göre bu tutanağın belgesi 30 Ocak 2013 tarihinde Genelkurmay 



  

Başkanlığı tarafından savcılığa gönderilmiş, bu tutanağa göre de yeni tutuklamalar 
yapılmıştır. Tutuklanan ilk gruba tutanak el yazısıyla, imzasız kayıtsız bir müsvedde olarak 
daha sonra da tutuklananlara ise bilgisayar çıktısı şeklinde gösterilmiştir. Her iki belgede 
imzasız kayıtsız tarihi olmayan Genelkurmay Başkanlığı’nın arz etmiş olduğum MY75-1A 
Karargah Hizmetleri yönergesine aykırı, şüpheli, güvenilemeyen belgelerdir. Ekinde 
katılanların imzalarını gösterin bir katılan listesi de yoktur. 

Genelkurmay da belki diğer kurumlarda da üst düzeyli toplantılarda daima 
toplantıya katılanların önüne bir liste konur. Bu listede isminizi yazar ve yanına  parafe veya 
imza koyarsınız. Bu da sizin o toplantıya katıldığınızın bir delilidir. Maalesef bu 7 Nisan 
tarihli toplantıyla ilgili belgelerin ekinde böyle bir şey yoktur. Çünkü bu Genelkurmay’ın 
kendi seviyesinde üst düzey toplantılarından biridir yapıldıysa çünkü yapıldığı konusunda 
şüphemiz var. Aynı tarzda komutanların toplantılarına da iddianamede değinilmektedir.

 Komutanların toplantıları ise bizden daha da bir üst seviye olduğu için MY75-1A 
nın tutanaklarla ilgili uyulması gereken hususları çok açıkça belirtmektedir. Bizim yapmış 
olduğumuz toplantının tutanağı böyle olmasa bile komutanlara yapılan bir toplantının 
tutanağının muhakkak MY75-1A ya uygun olması lazım gelirdi. Fakat onların ilgili 
toplantının tutanağı da maalesef iddianamede basit bir bilgiler grubu olarak görülmektedir. 
Bununla ilgili bir tutanak belgesi maalesef yoktur. Tutuklananların çoğu bu toplantıya ve 
yaptıkları ifade edilen konuşmaları hatırlamadıklarını hatta böyle bir toplantıya 
katılmadıklarını savcılık soruşturmasında iddianamede de yazılı olduğu şekilde beyan 
etmişlerdir. 2012 yılında tutuklanan bizler 30 Ocak 2013 tarihinde ortaya çıkan bu belgeyi 
Genelkurmay Başkanlığı’ndan talep ettik. Genelkurmay adli müşavirliği 12 Haziran 2013 
tarihli gönderme yazısında söz konusu belgenin başlıksız ve imzasız olması dolayısıyla 
hangi birim tarafından yayınlandığının belirlenemediği, Ayrıca belge üzerinde herhangi 
bir arşiv şerhinin bulunmadığını da bildirdi. Bununla ilgili iki tane belge var bu belgelerden 
bir tanesi Savcılığa Genelkurmay Başkanlığının gönderme kapak yazısıdır. Diğeri ise bizim 
istediğimiz bilgiyi veren kapak yazısıdır. Bunları incelemeniz için makamınıza takdim 
ediyorum. Sonradan öğrendiğimize göre bu tutanağın müsvedde olan kopyası savcılığa bir 
şekilde büyük bir ihtimalle de devamlı savcılığa imzasız bir takım belgeleri veren müşteki 
Tamer Tatar’ın 16 Ocak 2013 tarihinde verdiği belgeler arasında veya CD’lerde olabilir.

 Savcılık 18 Ocak 2013 tarihinde yani belge kendisine geldikten iki gün sonra 
2011/206 sayılı yazı ile bu belgeyi de yazısının ekine koyarak Genelkurmay Başkanlığı’ndan 
bilgi ve belgeler istemiştir. Genelkurmay Adli Müşavirliği de daha önce hiç ortaya çıkmamış 
olan bu belgenin mevcudiyetini nasılsa hemen tespit etmiş ve 30 Ocak 2013 tarihli cevabi 
yazısıyla acele Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiştir.

 Gönderme yazısında da yapılan inceleme neticesinde ilgi yazı ekinde bulunan 
yazının, orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı, bir suretinin mevcut olduğu tespit edilmiş 
ve yazı suretinin ekte gönderildiği ifade edilmiştir. 

 18 Ocak'ta gönderilen bir isteğe hemen 30 Ocak'ta cevap veren Genelkurmay 
Başkanlığı bizim 19 Mart 2013 tarihli dilekçemize ise 12 Haziran 2013 tarihinde tam 85 gün 
sonra cevap vermiş olmasıdır. Ayrıca bize gönderilen yazıda belgenin başlıksız, imzasız 
olması dolayısıyla hangi birim tarafından yayınlandığının belirlenemediği, ayrıca belge 
üzerinde herhangi bir arşiv kayıt şerhinin bulunmadığı notu olmasına rağmen Savcılığa bu 
gönderilen not yazıya da konmamıştır.

 Herhalde bu nedenledir ki Sayın Savcı iddianamenin 83. sayfasında 7 Nisan tarihli 
irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı gizli ibareli 6 sayfadan oluşan belge, belge aslı 
emanetimizin 2013/10 sırasında kayıtlı olup, belgenin onaylı sureti sureti Genelkurmay 
Başkanlığı’nın 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekinde Başsavcılığımıza gönderilmiştir 
diyebilmektedir. Bahsettiğim tutanak belgesi Sayın savcının değerlendirmesinin aksine bizim 
için kabul edilebilir bir belge değildir. Yasal desteklerden yoksun delil niteliği taşımayan bir 



  

belgedir. MY75-1A yönergesine uygun değildir. Müsvedde halinde ortaya çıkan bu belge 
hernasılsa bir müddet sonra bilgisayar çıktısına dönüştürülmüştür. 

Genelkurmay Başkanlığından gelen kopyanın veya Taner Tatar tarafından 
verildiğinden şüphelendiğimiz kopyanın hangi tarihte oluşturulduğu, yazım programına göre 
hangi font karakterlerinin kullanıldığı, programın 1977 tarihli sürüme uygun olup olmadığı, 
teknik olarak güvenilir bir bilirkişi kurumunca incelenmelidir. 

 Toplantıya katılanları belirleyecek katılanların imzalı bir listesi tutanağın ekine 
konmamıştır. Toplantıya hiç katılmadığı halde katıldı gösterilmiş, hatta gıyaplarında 
konuşma yaptırılmış kimseler mevcuttur. Belgede katılmış konuşması olan kişilerle 
Genelkurmay’dan Savcılık tarafından teyit için istenilen katılımcı listesinin şimdi 
öğreniyorum ki daha henüz bu liste size ulaşmamış talep edilmiştir sizin tarafınızdan, belgede 
tutanağı tutan kişinin imzası, tutanağın kayıt numarası, arşiv damgası ve kırmızı damgalı 
gizlilik kaydı talimata göre olması lazım gelirken böyle bir ek de yoktur. 

Yapıldığı iddia edilen konuşmalar askeri usullere ve kişilerin bilinen üsluplarına hiç 
uygun değildir. Askerlikte herşeyden evvel son söz, karar komutana aittir. Toplantı 
tutanağında Sayın Çevik Bir’in son konuşmasından sonra Sayın Çetin Doğan’ın adeta 
toplantı kararını açıklar gibi bir konuşma yapması hatta adı bile henüz belirlenmemiş 
olmasına rağmen Batı Çalışma Grubu kurulmuştur diyerek bazı esasları belirtmesi, Çetin 
Saner’in de konuşmasıyla toplantının son bulması tutanağın asker olmayan bir kişi veya 
usullerimizi hiç bilmeyen bir asker kişi tarafından hazırlanmış olduğu şüphesinin çok açık bir 
kanıtıdır.

 Sıraladığım nedenlerle katıldığım kesin olarak hatırlamadığım katıldığımı, 7 
Nisan 1997 tarihli toplantının tutanağını ve üslübuma düşünce yapıma hiç uymayan 
yaptığım iddia edilen konuşmalarımı da kabul etmiyorum. 

Bize gönderilen Genelkurmay Adli Müşavirliğinin 12 Haziran 2013 tarihli yazısı ile 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 30 Ocak 2013 tarihli yazıyı biraz evvel makamınıza 
takdim ettim. İfade ettiğim farklılıkları bu iki belgede açıkça göreceksiniz. 

Ayrıca iddianamenin sayfa 223'te yer alan biraz önce ifade ettiğim gibi komutanlar 
toplantısının da tarihi, tutanağı yazanın kim olduğu belli değildir. 7 Nisan 1997 toplantı 
tutanağındaki olumsuzlukları ihtiva ediyor. Üst düzeyli toplantıların tutanakları muhakkak 
MY75-1A yönergesine uygun olmalıdır. Batı Çalışma Grubuna Personel verme konusuna 
gelince 10 Nisan 1997 tarihli emre göre J-5 Başkanlığından sadece bir subay, bir kurmay 
subay verilmesi istenmiştir. O zaman Kıbrıs Yunanistan dairesinde görev yapan o tarihte 
Kurmay Yüzbaşı olan Ertuğrul Gazi Özkürkçü öncelikle İçgüvenlik Harekat Daire 
Başkanlığının yabancı ülke ateşelerine verilecek birifinginin İngilizceye çevrilmesi ve aynı 
zamanda da Batı Çalışma Grubunda J-5 temsilciliği ile görevlendirilmiştir.

 O tarihlerde İçgüvenlik harekatıyla ilgili olarak Kuzey Irak’ta bir birliklerimizin 
harekatı olacaktı. Tabi bu harekatın olacağı yabancı ataşelerin dikkatini çekeceği için Harekat 
Başkanlığı onlara önceden bir brifing verilmesi kararını almış ve bu brifingin metninin 
ingilizceye çevrilmesi için çok iyi İngilizce ve Fransızca bildiğimiz bu arkadaşımız daha 
ziyade tercüme ve tercümanlık işlerinde kullanılacak şekilde orada görevlendirilmiştir. 

Batı Çalışma Grubu ile ilgili kendisine bu görev de ayrıca verilmiştir. İçgüvenlik 
Harekat Daire Başkanlığı ve özellikle de Plan Şube Müdürü Sayın İdris Koralp, kendisi 
burdadır. Ona Batı Çalışma Grubunda görev verilmediğini teyit etmiştir. Ayrıca 
iddianamenin 1288. sayfasında yer alan Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde de adının 
olmaması Batı Çalışma Grubun’da görev verilmediğinin başka bir kanıtıdır. 

Batı Çalışma Grubu aslında 17 görevliden oluşmaktadır. Fakat iddianamenin 96 ve 
97. Sayfalarında gösterilen liste 45 kişilik bir listedir. J-5’ten verilen görevliler de, Ertuğrul 
Gazi Özkürkçü olarak dahil 4 kişi olarak gösterilmektedir. Halbuki bizden bir kişi istenmiş 
ve biz de emirle bir kişiyi Batı Çalışma Grubunda ve tercüme işlerini yapmak üzere 



  

görevlendirmiştik. Bu ilave edilmiş isimlere yazılı, sözlü görev vermediğimiz halde 
yanlışlıkla da olsa da listede yer aldıkları için sayın savcı tarafından Batı Çalışma Grubu 
çalışanı olarak kabul edilmişler ve tutuklanmışlardır.  

 97. sayfada J-5 personeli olarak gösterilen bu personelden Kurmay binbaşı 
Celalettin Bacanlı ki Batı Çalışma Grubunda kendisine görev verilmeyen birisidir. Stratejik 
plan dairesinde kritik ve yoğun bir görevde çalışıyordu. Başka bir görev verilmesi 
imkansızdı. Ayrıca bir süre de Silahlı Kuvvetler Akademisine bir de lisan kursuna katılmıştı. 
İkinci kişi Topçuyüzbaşı Mustafa Köseoğlu Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik İşleri 
Dairesinde çalışıyordu. Devamlı komşu ülkelerde silah ve birlik denetlemelerine katılıyor. 
Ülkemize gelen denetleme personeline de refakat ediyordu. Bu görevlerin öncesinde de 
kendisine 8 ay Bulgarca lisan eğitimi verilmişti. Listede ilave görünen Piyade yüzbaşı 
Cumhur Yatıkkaya ise J-5 Başkanlığı personeli değildir. Listenin ne kadar yanlış 
yapıldığının bir örneği de buradadır. Merkez Daire Başkanlığı’nda Emniyet Bölük Komutanı 
olarak görev yapmış bir kişidir. 

Sonradan öğrendiğime göre Batı Çalışma Grubunda da hiç bulunmamıştır. Çünkü 
görev yerini Amerikan Teşkilatının hemen yanında olan bir bölümdür. Batı Çalışma Grubu 
listelerinde adı olmamasına rağmen Kıbrıs-Yunanistan Dairesinden Havaradar Yüzbaşı Veli 
Seyit kısa bir süre bilgisayar kayıtlarını yapmak, takvimciler için konuşma kartonlarının 
hazırlanması, toplantı salonlarının hazırlanması gibi sayfa 1231’de de görünen idari işleri 
yapmıştır.  Batı Çalışma Grubunda görevli olmadıkları ve çalışmadıkları halde sırf Batı 
Çalışma Grubu çalışanlarını gösteren 45 kişilik listede yer aldıkları için haksız yere 17 ay 
tutuklu kalan bu arkadaşlarım Ağustos 2013 tarihinde Mahkemenizin tutuksuz yargılanma 
kararı ile tahliye olmuşlardır. Ben J-5 Başkanı olarak görevimin özelliğinden dolayı sık sık 
yurtdışı görevlere katılıyordum. Yurtiçi toplantı tatbikat ve uçuş gibi nedenlerle de karargah 
dışında oluyordum. Özet olarak 1997 yılında yedi yurtdışı görevi için 40 gün, 1998 yılında da 
5 dış görev için 24 gün Genelkurmay Karargahında bulunamamıştım. NATO görev emriyle 
yurtdışında bulunduğum görevler bu miktarın içinde değildir. Emniyet Genel Müdürlüğünden 
1996 -1998 dönemlerindeki pasaportla yapmış olduğum yurtdışı çıkış ve girişlerimin resmi 
onaylı kaydını aldım. Dosyanızda delil teşkil etsin diye bu onaylı belgeyi makamınıza 
sunuyorum. Karargahta bulunmadığım durumlarda, yerime en kıdemli daire başkanım 
vekalet ediyor. Toplantılara da benim adıma katılıyordu. Örneğin 16 Nisan – 8 Mayıs 1997 
tarihleri arasında yurtdışı görevde olduğum için  29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu rapor sistemi ve 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti belgeleri benimle 
koordine edilmemiştir. Bu belgelerin ıslak imzalı veya dosya kopyaları bulunmadığı için 
adıma hangi daire başkanlığının koordine ettiğini bilmiyorum. Kıdemli daire başkanları da 
bunca sene sonra haklı olarak hatırlamıyorlar, dış görevlerimi niçin ortaya koyduğumu 
açıklamak isterim. Amacım kendimi 28 Şubat sürecinin dışında tutmak değildir.

  Batı Eylem Planı adı verilen belgeye gelirsek 28 Mayıs 2012 tarihinde savcılık 
soruşturmasında bana sorulduğunda hatırlamakta güçlük çektim. Sonradan öğrendiğime göre 
ben Genelkurmay Karargahı dışında olduğum için Strateji Daire Başkanı o zaman 
Tümgeneral olan sayın Orhan Yöney ile koordine edilmiş, Bu doküman Batı Çalışma 
Grubu tarafından J-5 Başkanlığına görev veren yegane belgedir. O gün bana belgenin 
sadece 10/ g maddesi gösterildi. İçeriği benim başkanlığımın imkan ve kabiliyetleri içerisinde 
değildi. Daha önce ifade ettiğim gibi çok ütopik bir görevdi.

 Aynı gece bu belgeyi çıkaran Harekat Başkanı sayın Çetin Doğan ile Mahkemede 
beraberdik. Hakim bu belgeyi Çetin Doğan’a sorduğunda Sayın Doğan bu belgeyi kabul 
etmedi. Bunların hiçbiri icraya konmadı. Genelkurmay Başkanlığında  yazılan yazılarda 
farklılıklar vardır. Bu haliyle itibar edilemez çıkaran makamın dosya kopyasındaki 
parafeleri, imzalayanın da islak imzasını görmeliyiz dedi ve bu belgelerin çıkarılmasını 
istedi. Bunun üzerine ben de savcılıkta verdiğim ifademe düzeltme yaparak, ben de bu 



  

belgenin doğruluğunu kabul etmiyorum dedim. 
Şimdi iddianameden öğreniyorum ki bu belgenin ıslak imzalı kopyası yoktur ve 

ilginçtir ki Mahkemede yaptığımız bu düzeltmeler Çetin Doğan’ın isteği, iddianamede yer 
almıyor. Biz 10. Madde ile ilgili olarak hiçbirşey yapmadık bunun en açık delili 
iddianamenin 563. Sayfasında bulunan Batı Çalışma Grubu faaliyet analiz tablosudur. J-5 
Başkanlığından bize bir görev J-5 Başkanlığı olarak bize bir görev verilmiş, fakat biz bir 
işlem yapmamışız. J-5 Başkanlığına ait satırın ortasına bakarsanız, orada “0” rakamını 
göreceksiniz. 

Burada ilginç bir ayrıntıya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu belgenin 10. 
Maddesindeki a’dan g’ye kadar alt a maddelerini içeriyor olmasına rağmen bu belge 
savcılıkta bana sadace 10/g maddesi gösterildi veya 10b maddesi tam manasıyla 
hatırlamıyorum. Ben de ütopik bir fikir bizim kabiliyetimizin dışında diye cevap vermiştim. 
İddianamede de 10/b ve 10/g maddeleri yer alıyordu. Diğer maddeler a, c, d, e, f alt 
maddeleri ile bendleri görünmüyor. Daha sonra ben bu eylem planını temin ettim. Planın 10/a 
maddesinde genel bir ifade olarak Dışışleri Bakanlığı’nda oluşturulan İran daimi komitesinde 
tespit edilen aşağıdaki tedirler olarak bir açıklama mevcut, oradan anlıyorum ki bu işlem 
maddesi İçişleri Bakanlığı tarafından ele alınmış nitekim altında da alınacak tedirler ki 
bunları incelerken görüyorum. Vizeleri kaldırmamız Genelkurmay Başkanlığının vizeleri 
kaldıracak bir yetkisi olmadığı gibi efendim şeyleri bazı İran’a ait resmi ofislerin kapatılması 
gibi hatta daha da ileriki gidiyor. Nitekim savcı da bunun üzerinde durmuş İran’ı 
uyuşturucuya alıştırmamız, onları içkiye müptela haline getirmemiz gibi çok acayip eylemler 
de bizden isteniyor. Nitekim Savcı buna dayanarak bu işlem maddesinin iddianame sayfa 
127'de yer alan değerlendirmesinde Batı Çalışma Grubu başka bir ülkenin içişlerine karıştığı, 
uluslararası hukukta da açıkça suç olarak tespit edilen uluslararası kaçakçılık, uyuşturucu ve 
alkol maddelerinin yaygınlaştırılması konusunda faaliyet yürütülmüştür. İddiasında ve 
suçlamasında bulunulmuştur.

 Halbuki yapılacak eylemler İran Daimi Komitesince belirlenmiş, komitede yer 
alan birimler tarafından yapılacak biz ise sürekli takibini yapacağız, herhalde bu komitede 
MİT'de bulunuyordu. İlgili sayfanın bir kopyasını makamınıza sunuyorum. Bu kopyada 
iddianamede yer almayan ve savcılık soruşturmasında bize gösterilmeyen maddelerde veya 
10. Maddenin alt maddeleri de görülmektedir. 

Batı Harekat Kopsepti ve Batı Eylem Planı belgelerine gelince sayın savcı bu 
belgelerde açıkça hükümeti değiştirmeye yönelik ifadeler bulunduğunu iddia etmektedir. 
Başbakan Rahmetli Erbakan 14 Mart 1997 tarihli direktifinde Milli Güvenlik Kurulu 
kararının Bakanlar Kurulunda öncelikle ele alındığını, özetle irtica ile etkin bir şekilde 
müdacadele edilmesi, kararına vardığını söylüyor. Hem Harekat Konseptinde hem de Batı 
Eylem Planında hedef hükümet değildir. Hükümetin de titizlikle üzerinde durulmasını 
emrettiği irticadır. Her iki belgenin içeriği dikkatle ilgilenilirse bu husus açıkça görülecektir.

 Şayet Anayasamızın demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması ilkelerini 
korumak için irtica ile mücadele etmek suçsa, Rahmetli Erbakan’da Bakanlıklara yayınlamış 
olduğu, o kararnamede savcıya göre suç işliyordu. 

İddianamede yer alıp da sadece ismini, kodunu gördüğümüz, yüzlerce olan bu 
belgelerden kaçı güvenilir, kaçı da delil niteliğinde olmayan belgelerdir bilmiyoruz. Bazı 
belgeler için savcılığın kullandığı örtüşmektedir ifadesi sanık olan bizler için ikna edici bir 
açıklama değildir. Daha önce örnek gösterdiğim makamınıza sunduğum tarihsiz, ara 
numarasız, imzasız belgelerin mevcudiyeti haklı olarak bizlerde diğer belgelere karşı da 
şüphe uyandırmaktadır. İddianamede delil olarak yer alan bazı bilgi, CD ve DVD’ler konuyla 
ilgisi olmayan şahıslar üzerinden imzasız ihbarlardan elde edilmiştir. Bu bilgilerin 
güvenirliğinin, delil niteliğinin tartışılmadığı, iddianamede açıkça görülmekte ve bizim 
tarafından şüphe ile karşılanmaktadır. 



  

Milli Güvenlik Kurulu savcılığın isteği üzerine sadece Genelkurmay 
Başkanlığına ait belgeleri savcılığa göndermiştir. Halbuki o günlerde irtica ile ilgili olarak 
MİT’in ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de brifing verdikleri bazı kitaplarda yer almıştır. Bu 
brifinglerin içeriği belki davamıza ışık tutacaktır. 

 Savcılık iddianamenin 654. sayfasında sunduğu değerlendirmesinde kabul 
edemeyeceğimiz birçok hususun yanısıra Batı Harekat Konsepti adı altında hazırlanan plan 
çerçevesinde Batı Çalışma Grubu adı altında gizli bir oluşum yaratıldığını ifade etmektedir. 
Batı Çalışma Grubunun da gizli bir oluşum olmadığı, o günlerin basınında açık ifadelerde 
yer almasında ayrıca dönemin Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Sezgin’in de  Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden verilen iki soru önergesine cevaplarından anlaşılmaktadır. 

İddianamede adeta bir reklam etkisi yaratmak istercesine Batı Çalışma Grubunun 
yasadışı bir çalışma grubu olduğunu her fırsatta ifade etmiş, Refah Yolu takip ve düşürmek 
üzere kurulduğunu da her şüpheli için ayrı ayrı 55 defa tekrarlamıştır. 

Ayrıca Batı Çalışma Grubunun içinde bir bölümün komutanı olmamız  iddiasına 
gelince; Çalışma gruplarında bölümlerin komutanların değil temsilcileri olur. Hangi 
Başkanlığın kontrolünde ise o başkanlığın görevlendirdiği bir koordinatör vasıtasıyla 
çalışma yürütülür. Yoksa sayın Yıldırım Türker’in daha ayrıntılı bir şekilde açıkladığı gibi 
grupta birden fazla ki bizim davamız için 6 ayrı komutanın olması otorite kargaşası yaratırdı. 
Bu nedenle askerlikte daima hiyerarşik bir yapı oluşturulur. 

28 Şubat kararlarını doğru bir şekilde analiz etmek ve anlamak için sürecin 
öncesine bakmak orada oluşan olayların resmini görmek gerekir. Nitekim bazı yazarlar 
sürece 1990'lı yıllardan itibaren bakmışlardır. Ben o kadar geriye gidiniz demiyorum. O 
dönemde Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin 1995, 1996, 1997 yıllarındaki açılış 
konuşmalarına ayrıca sayın Cumhurbaşkanı’nın Türkiye Millet Meclisi konuşmalarına da 
bakmanın 28 Şubat sürecinde adil bir karara varmak için yararlı olacağına inanıyorum. 

 Özetle; ne ben ne de daire başkanlarım Batı Çalışma Grubu ve Kriz Masası’nda 
yer almadık. Sadece 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması emri gereği, 
Kurmay yüzbaşı Ertuğrul Gazi Özkürkçü’yü Batı Çalışma Grubunda temsilcimiz olmak 
üzere görevlendirdim.  Daha önce de ifade ettiğim gibi bu arkadaşımız Batı Çalışma 
Grubundan ziyade tercüme işlerinde çalışmıştır. Batı Eylem Planı ile J-5 Başkanlığı’na 
verilen 10 numaralı göreve buna olanaklarımız mevcut olmadığı için de hiçbir işlem 
yapmadık. Sonuç olarak Batı Çalışma Grubu Milli Güvenlik Kurulu 406 sayılı kararı 
Başbakanlığın 14 Mart 1997 tarihli hükümet kararnamesi ve Genelkurmay Başkanlığın 
emriyle irtica ile mücadelede devlete destek vermek amacıyla teşkit edilmiş bir kurumdur. Bu 
nedenle üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Batı Çalışma Grubunun kuruluşunda görüşü 
alınan hiçbirimiz itiraz etmedik, Komutanımızın emrini uyguladık, grubun içinde ismen yer 
almamamız da bir mazeret teşkil etmemelidir. Ben kendi suçsuzluğuma inandığım kadar J-5 
Başkanlığından iddianame adı geçen daire başkanlarımın ve o zaman binbaşı, yüzbaşı 
rütbelerinde olan personelin de suçsuz olduklarına inanıyorum. Sayın Başkan adaletin 
haklının yanında tecelli edeceği inancıyla size ve heyetinize saygılar sunuyorum."

" Şevket Turan Anlaşmalar Dairesi Başkanı sizin emrinizdeki o zaman tümgeneral 
rütbesindeki personelinize  BÇG’de herhangi bir emir verdiniz mi  ve BÇG’de o dairedeki 
Antlaşmalar Dairesi’ndeki herhangi bir personele de, herhangi bir görev verdiniz mi? 

" Hayır, Batı Çalışma Grubunda çalışmak üzere, sadece Ertuğrul Gazi Özkürkçü J-5 
Başkanlığından görevlendirilmişti. "

"Müvekkilim Mehmet Başpınar  J-5 Başkanı olarak, size bağlı bir daire başkanıydı. 
Yani siz onun ilk amiriydiniz, Müvekkilim iddianamede Batı Çalışma Grubunun bir kısım 
toplantılarına katılmak ve mali hususlarda brifing vermekle itham edilmekte, sizin 
müvekkilime Batı Çalışma Grubunda çalışması veya toplantılarına katılması için yazılı veya 
sözlü bir emriniz var mı? Müvekkilim böyle bir toplantıya veya Batı Çalışma Grubu 



  

çalışmalarına iştirak etmiş midir? Ayrıca müvekkilim Batı Çalışma Grubuna mali hususlarda 
bir brifing vermiş midir? Sizin bu konularda bir emriniz var mıdır?

 "Hayır, kendisine bu konuda görev vermedim. Yalnız tesadüf eseri İç güvenlik 
Harekatıyla ilgili bir brifingin ikinci safhasında ki sık sık Türk-Yunan, Kıbrıs-Yunanistan 
Dairesi ve mali plan program dairesi mali durumumuz o da Yunanistan ve Kıbrıs’la 
ilişkilerimiz açısından brifing verirler. Nitekim iddianamede diğer İç güvenlikli harekatın 
brifinginin altında bu iki arkadaşımızın ismi görülüyor. Batı Çalışma Grubuyla hiç alakası 
olmayan bir şeydir. Bu nerden kaynaklanıyor. Genelkurmay Başkanlığı bütün toplantıları 
göndermiş, Genelkurmay Başkanlığı’nda hergün toplantı yapılır ve bu toplantılar o kadar 
çoktur ki, bu toplantıların hepsi gönderilince sayın savcı bu toplantıların hepsini Batı Çalışma 
Grubuyla ilişkili görmüş tabi kendisine bir bilirkişi gibi bilgi veren birileri olmadığı için ve 
bunların hepsi de iddianamede yer almıştır. Bu arkadaşımızın vermiş olduğu brifing rutin 
olarak, en azından 6 ayda bir mali durumun ne olduğunu, projelere nelerin tahsis edildiğinin 
bir özetini yapmak üzere verilmiş bir brifingdir. Batı Çalışma Grubuyla hiç ilişkisi yoktur." 

"Ben Ertuğrul Gazi Özkürkçü, O dönemde Harekat Başkanı olan Çetin Doğan, 
Korgeneral Çetin Doğan benim bu dilimin seviyesinin iyiliğinden dolayı o dönemde Mayıs 
1997 yılında yapılacak olan Çekiç Harekatında Ankara’daki yabancı askeri Ataşelere her 
hafta bilgilendirme brifingi verilmesi konusunda Korgeneral Vural Avar’dan benim ismimi 
özellikle belirtmiş, yoksa J Başkanlıklarından isimler şu isim, bu isim şeklinde istenmiyor. 
Sadece bir kurmay subay verin şeklinde belirtiliyor. Ancak benim ismim özellikle bu 
ihtiyaçtan dolayı belirtilmiş ve ben Vural Avar Korgeneralim beni yanına çağırdığında bunu 
bana açıklıkla dile getirdi. Senin BÇG’de aktif bir görevin olmayacak ancak GPP’den bir 
temsilci verilmemiz gerektiği için de bu süre içerisinde brifing vereceği süre içerisinde de 
aynı zamanda BÇG temsilcisi olarak görev yapacaksın ancak aktif görevin olmayacak 
şeklinde de belirttiler. Ben kendisine bu söylediklerimi hatırlayıp hatırlamadıklarını söylemek 
istiyorum, arz ederim." 

"Ben arkadaşımın yaptığı bu açıklamaya tamamen katılıyorum. Hakikaten kendisine 
bu görev verilirken, bu tercümeleri yapmak üzere görevlendirildiğini, aynı zamanda da Batı 
Çalışma Grubu’nda da J-5 Başkanlığının temsilcisi olacağını söyledim. Nitekim bu 
arkadaşımıza Batı Çalışma Grubunda kendisine hiçbir görev verilmemiş, tercümeleri yapmak 
için de tercüme dökümanlarını alıp, gene Kıbrıs-Yunanistan Dairesine gelmiş ve 
tercümelerini orada yapmıştır. Batı Çalışma Grubu kendi içerisinde Batı Çalışma Grubu 
telefon rehberi diyerekten bir rehber oluşturmuş, bu rehber içerisinde de listesi içerisinde de 
arkadaşımızın adı yoktur."

"Avukat İsmail Aydos bir kısım müştekiler vekili, bendeniz uzun zaman sayın 
Erbakan’ın yanında son dönemlerinde, acı çektiği dönemlerinde onun Avukatlığını yaptım. 
Çektiği acılara hep şahit oldum. Uzun süreden beri burada bazı sanıklar siz de bugün öyle 
yaptınız, bence Erbakan’a yapabileceğiniz en büyük iftirayı yaptınız ve dediniz ki irtica ile 
mücadele için biz Erbakan’dan emir aldık. Doğru mu efendim?" 

"Doğru, biz sadece Erbakan’ın direktifini aldık, ama asıl emri Genelkurmay 
Başkanımız Karadayı’dan aldık." 

"İrtica ile mücadele etmek için size direktif veren Erbakan’ın sizin hakim olduğunuz 
o dönemde ömrünün sonu neden acılarla geçmiştir. Bu bir çelişki değilmidir. Buna da cevap 
verebilir misiniz? "Sayın Başkanım bu dava  her türlü yorumu yapılması gereken elzem bir 
davadır.  Bir darbe davasıdır. Her türlü yorum, her türlü soru bu davada yapılmalıdır, 
gerçekleştirilmelidir. Siz bu memlekette irtica ile mücadele edilmesi gerektiğine samimi 
olarak inanıyormusunuz kendiniz şahsen, lütfen cevap verin?" 

" Sayın Şevket Kazan’ın 3 ciltlik kitabını  okumasını rica ediyorum. Şayet siz Milli 
Güvenlik Kurulunda o dönemin MİT teşkilatının vermiş olduğu brifingi okusaydınız. O 
dönemin gazetelerinde irtica konusunda o dönemin partilerinin ve şeyi olan elemanları olan 



  

kişilerin söylediklerini okusaydınız ve o dönemin sokaklarında cereyan eden bazı olaylara 
şahit olsaydınız herhalde benim gibi düşünürdünüz."

" Genelkurmay genel sekreterliğinin 97 tarihçesinde, ilk toplantısını 8 Mayıs'ta 
yapıyor, son toplantısını da 16 Haziran 97 günü yapıyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam 18 
Haziran'da da hükümet düşürülüyor ve bu tarihten sonra batı çalışma grubu adı altında 
herhangi bir toplantı yapılmıyor. Batı çalışma grubu hükümetin düşürülmesi amacıyla 
genelkurmay başkanlığı bünyesinde organize edilen bir grup olduğunu bu tarihçe çok açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Ama siz ısrarla bunun böyle bir çalışma içerisinde 
olmadığını söylediniz, bu bir çelişkidir kamuoyunun nezdinde, kamuoyunun vicdanında 
kanaatimce cevapları verilmesi gereken sorulardır, en azından sizin için sizin aklanmanız 
için de cevapları verilmesi gereken sorulardır. Bu konuda ne söylemek istersiniz Sayın 
Vural?"

"Sayın Avukatın iki bölüme ayrılmış olan sualine cevap veriyorum. Batı çalışma 
grubu içerisinde hiçbir başkan görev almadı, sadece bünyesinde batı çalışma grubu küçük bir 
ünite olarak bulunduğundan dolayı harekat başkanı batı çalışma grubunun başkanıymış gibi 
mütalaa ediliyor. Aslında değildir, çünkü batı çalışma grubu bir koordinatör vasıtasıyla 
çalışıyor bizler de oraya sadece bizleri temsil etmek üzere görevli gönderiyoruz. Nitekim 
biraz evvel görevli gönderdiğim arkadaşım konuştu ve ona verdiğim cevabı siz de duydunuz. 
Birinci sualinize cevap verdim. Ikinci sualinize gelince, diyorsunuz ki batı çalışma grubunun 
kurulmasının hükümeti devirmek ile ilgili olduğunu gösteren bir kanıt olarak hükümet 
düştükten sonra batı çalışma grubunun hiç mi hiç çalışmadığını iddia ediyorsunuz. Nereden 
çıkarıyorsunuz?" 

"Siz ifadenizde hükümetin düşürülmediğini, hükümete yönelik bir baskının olmadığı 
şeklinde bir beyanatta bulundunuz. Halbuki mahkeme huzurunda da 28 Şubat toplantı kararlı 
ile mahkeme naip hakimi tarafından da okundu. Orada o toplantıda alınan kararların hemen 
imzalanması gerektiği yönünde genelkurmay başkanlığı tarafından dönemin başbakanına bir 
dayatması olduğunu ve dönemin Cumhurbaşkanının araya girmesiyle sonra ertelendiğini biz 
buradan öğrendik o tutanakta. Fakat daha sonra başbakan ki o günkü Hürriyet  Gazetesinin 
manşeti de o şekilde, başbakan 5 gün dayanabildi şeklinde bir manşet var ve burada 
genelkurmay 2. Başkanının beyanatları bu gazeteye yansıyor ama siz diyorsunuz ki bu yönde 
hükümete yönelik herhangi bir baskı olmamıştır Genelkurmay Başkanlığı tarafından. Bu 
beyanatınızla söz konusu Hürriyet Gazetesinin manşeti bilgi birbiri ile çelişmekte ki o 
dönemdeki uygulamalar da birbiri ile çelişmektedir. Bu konuda ne demek, nasıl bir cevap 
vermek istersiniz?"

 "Şöyle cevap vereyim Sayın Avukat siz sadece bir gazetenin manşetini okuyarak 
bana böyle bir sual soruyorsunuz. Şevket Kazanı okusaydınız o zaman bu sualinizin çok boş 
bir sual olduğunu idrak edecektiniz."

"Bu iddianamede de ele geçirilen belgelerin bir kısmı dönemin istihbarat daire 
başkan yardımcısı Hanefi Avcı'nın bilgisayarından ele geçirilmiş belgeler ve Deniz 
Kuvvetleri Askeri Savcısı da oraya işaret ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çalınan 
40 sayfalık evrakın bir kısmının İçişleri Bakanlığına gönderildiğini, diğer kısmının da 
herhangi bir evrak kaydı yapılmadan cepte bekletildiği yönünde görüşü var askeri savcının, 
Hanefi Avcı 32. Gün programına çıkıyor 1997 tarihli, orada askerin ihtilal içerisinde 
olduğunu ve ihtilal içerisinde olan bir ordunun istihbarat bilgisini, istihbarat toplamasının 
bizim görevimiz olduğu yönünde bir beyanatta bulunuyor. Ve bu beyanat da hiçbir 
genelkurmay yetkilileri tarafından da yalanlanmıyor o tarihte, en azından gazetelere 
yansıyan o şekilde bir yalanlama söz konusu değildir. Şimdi Hanefi Avcı'nın bu beyanatı ile 
sizin ve diğer sanıkların savunmaları birbirleriyle çelişmektedir. Bu konuda da birşeyler 
söylemek ister misiniz, bu çelişkiyi nasıl izah edersiniz kamuoyuna? "

"Hayır benim konumun o kadar dışında ki bu sualinize cevap vermek istemiyorum." 



  

"İfadenizde irtica ile mücadele konsepti içerisinde, Rahmetli Erbakan’ın emri 
doğrultusunda bir takım faaliyetler yapıldığını ifade ettiniz. Doğru değil mi?" Peki bu irtica 
ile mücadele konsepti içerisinde yaptığınız eylemler, işlemler, neticesinde Sayın Rahmetli 
Erbakan onun siyasi hareketi, onu iktidar yapan toplumsal bir kesim ve bunların değerleri, 
bunların inançları, bunların birtakım amelleriyle alakalı da bir takım faaliyetler içerisine 
girdiniz mi, irtica ile mücadele konsepti çerçevesinde, bunu sormak istiyorum.?"

 "Ben harekat konseptine tam manasıyla vakıf bir kişi değilim. O bakımdan Batı 
Çalışma Grubunun yaptığı işleri de tam manasıyla bilmiyorum. O bakımdan sualinize bu 
kadar cevap vermekle yetineceğim."

97.C. SANIK VURAL AVAR MÜDAFİİ AV. ÜMİT KARA'NIN SAVUNMASI

 İddianamede atılı suçla ilgili olarak müvekkilime 765 sayılı Ceza Kanunun 147. 
maddesiyle yeni Ceza Kanunumuzun 312. maddesinde yer alan hükümeti cebir ve şiddet 
kullanarak devirmek veya iş yapamaz hale getirmemekle suçlanıyoruz. İddianame 
okunmadan evvel savcılık makamının mütalaası alınarak  yargılananlar arasında bir 
Genelkurmay birinci Başkanı bulunması hasabiyle usül tartışması başlamıştı. O dönemde 
usül tartışmasını uzatmamak için söz almamış esasa ilişkin savunma gelmeden önce 
beyanlarımızla birlikte beyanda bulunacağımızı belirtmiştik. Buna ilişkin iki cümlelik bir 
gerekçeye itirazımızı belirtmek istiyorum. Görev suçu olarak yargı yolu itirazında bulunan 
meslektaşlarım Genelkurmay birinci Başkanının ancak yüce divanda yargılanması 
gerektiğinden bahisle görev itirazında daha doğrusu yargı yolu itirazında bulundular ve bu 
itirazları savcılığın mütalaasından sonra reddedilmiştir. Burada bu gerekçeye katılmadığımı 
belirtip, esasa ilişkin savunmama devam edeceğim. Mütalada hükümeti devirmenin kimsenin 
görevi olmadığı, sanıkların üzerine atılı suçların teknik görevleriyle ilgili bulunmadığı ve 
bağdaşamayacağı söylendi. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Görev suçu nedir diye 
baktığımda hukuksal kategoriye hepimizin malumu bir Mahkeme kararını uygulamamak, 
ihaleye fesat karıştırmak, görevi ihmal, görevi kötüye kullanmak ve benzeri suçlar sayılabilir. 
Bunlar hiçbir kamu görevlisinin görevi değildir. Bir suç işlemek kamu görevlisinin görevi 
değildir. Bu yüzden bu gerekçeye katılmak sonuca katılıp katılmamaktan ayrı olarak 
mümkün değildir. Esasa gelince, müvekkilimin beyanlarına ilave olarak, atılı suçla ilgili çok 
önemli noktaya değinmek istiyorum. 

Yargıtay bu konuda çok yakın bir zamanda karar verdi. Tabi Yargıtay kararlarının 
mutlak doğruya ulaşan kararlar olmadığı, yalnızca bir kararın sonsuza dek tartışılmasının 
kamu düzenini bozacağı düşüncesiyle şekli anlamda kesinlik kazandırmak için verilen 
kararlar olduğu, konusu gerekçesi itibariyle davayı bağladığı zaman zaman da diğer davalara 
sadece emsal teşkil ettiğini belirtmem gerekir. Bu nedenle, Yargıtay kararlarına aykırı da olsa 
oradaki düşünceye katılmamış olsak da bu suçun oluşabilmesi için tekrar altını çiziyorum. 
Cebir ve şiddet unsurlarının birlikte olması gerekir. Benden önce konuşan sayın Çetin Doğan 
müdafii bu suçun unsurlarının yeni ceza kanununda ağırlaştırıldığını, cebirin manevi veya 
maddi cebirin tek başına yeterli, artık yeterli kabul edilmeyeceği yanına ve şiddet ibaresiyle 
artık bu suçun oluşabilmesi için cebir ve şiddetin birlikte gerçekleşmesi gerektiğini, bu 
konuda herhangi bir şüpheye yer olmaması gerektiği konusunda beyanlarda bulunmuştu. 

 Müvekkilim 76 yaşın içindedir. Kendisi burada bulunan sanıkların en yaşlısı 
yaklaşık yaş itibariyle kıdemli olmasa da sanıklardan biridir. Karargahta yaptığı çalışmalar, 
kurmay olduktan itibaren aldığı eğitim bu dosyadaki delilleri değerlendirmesinde biz 
hukukçulara nazaran biraz daha derinlemesine  ve ayrıntılı bilgi sahibi olmasına ve teknik 
konularda daha iyi savunma yapmasını elverişlidir. 

 Savcılığın bizim ilgimizi çeken katılmadığımız ancak iddia olarak 1908. sayfada da 
özetlenen Batı Çalışma Grubunun hiyerarşi dışı  ve ast-üst ilişkisini gözetmeksizin kurulduğu 



  

bir tarafa yasalara aykırı aynı zamanda bir gizli çalışma grubu olduğu, bunun üzerinde 
dikkatle duruyoruz. Çünkü bu suçun unsurlarına giden suç yoluna giden savcıya göre bize 
göre ise gitmeyen en önemli unsurlardan biridir. Batı Çalışma Grubu gizli değildir. O 
dönemde basına yansıyanları bir tarafa bırakıyorum. Meclise soru önergesi olarak gelen, 
sorularda gerek milletvekillerinin sorduğu, gerekse Bakanlığa sorulan sorularda Batı 
Çalışma Grubunun oluşturulduğu çok açık bir şekilde dile getirilmiştir. Bu çalışma grubu 
gizli değildir. Halen de bu çalışma grubuyla ilgili yazılanlar çizilenler ortadadır. İkincisi 
hiyerarşi dışı değildir. Çünkü burada ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor. Bu sebeple şunu 
açıkça ayırmak gerekir. Batı Çalışma Grubunu kuran emirler birer karargah emirleridir. 
Birinci Başkan Genelkurmay birinci başkanı arza çıkan ikinci başkan tarafından kendisine 
koordine için götürülen ve sıralı komutanlar tarafından paraf gerekiyorsa paraf edilen 
emirlerdir. Bunlar Batı Çalışma Grubu emirleri değildir. Bu teknik olarak MY75-1A da da 
böyledir. Genelkurmay Başkanlığında bir emrin yayınlanmasını öngören bütün yönergelerde 
de öyledir. O dönemdeki yönergelerde de aynı cevabı bulabilirsiniz. Şu anda değişen 
yönergelerde de bunların karargah emirleri olduğu konusunda hiçbir duraksamaya gerek 
olmadan beyanda bulunabilirsiniz. 

Benim yaptığım 3 talep ve 17 itirazımda Batı Çalışma Grubunu kuran emirlerin birer 
Batı Çalışma Grubu tasarrufları olmadığı zaten çalışma grubunun Başkanlıkların emir üzerine 
verdiği temsilcilerin biraraya gelerek yaptıkları çalışmanın ürünü olduğu, zaman zaman 
komutanların bunları kontrol ettiği, kesinlikle hiyerarşi dışında birşeyin gerçekleşmediğini 
belirttik.  Belirttiğimiz ve itirazda bulunduğumuz, dilekçelerde özellikle bize gösterilen, 
soruşturma aşamasında veya şuanda emanette olan delillerin yansıması niteliğinde bulunan 
taranıp CD’ye aktarılan belgelerde fotokopi veya MY75-1A'ya uymayan belgeler 
bulunduğunu, itiraz hakkımız saklı kaymak şartıyla şimdilik bunların doğru olduğunu 
varsayarak açıklamalarda bulunduğumuzu vurgulayarak belirtmiştik. Zaman bizi haklı 
çıkardı.  İnkar edilen veya itiraz edilen sanıklarca kabul edilmeyen belgelerin sayısı bir hayli 
fazla ama ıslak imza taşıyan MY75-1A göre şeklen ve teammüllere göre de içerik olarak da 
uygun olan belge sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor.

 4 Nisan 1997 tarihli belge bunun sıhhati konusunda hiçkimse hiçbir komutanımız 
burada itirazda bulunmadı. Peşinden 10 Nisan tarihli belge bu belge de Batı Çalışma 
Grubunun Batı adıyla anılmasını  imkan veren ilk belgedir. Bu durumda o dönemde Batı 
Çalışma Grubu kurulduğunu ifade etmede çekinmeyeceğine göre hiçbir komutan Batı 
Çalışma Grubunun 10 Nisan tarihinden önce Batı adıyla veya başka adlarla kurulmuş olduğu 
iddiası da mesnetsiz olarak karşımıza çıkmaktadır.

 İddia makamının iddianamesinde 1308 sayfalık iddianamesinde bize göre önemli 
olarak iddia ettiği, ama gerekçelendirmediği önemli ikinci iddia ise Batı Çalışma Grubunun 
tarihinin kuruluşunun belirsiz olmasıdır. Batı çalışma grubu bir çalışma grubu adı olarak 
belirlenmediği 4 Nisan tarihinden itibaren kuruluş hazırlıklarına başlanmış ve 10 Nisan 
tarihli belge ile de kurulmuş bir çalışma grubudur. Takdir ederseniz ki bir çalışma 
grubunun şekli olarak bir kağıt üzerinde kurulduktan sonra bir de çalışmalara başlaması için 
bir ara, bir süre geçmesi gerekir. Yönergelere, yönetmelikler bütün kurmay askerlerin bu işi 
nasıl yapacağını anlatmaktadır. Orada bir konsept şart değildir ama takdiren bir konsept 
hazırlanıyorsa, ardından bir plan yapılıyorsa sıralı olarak bunlar tek tek belirlenmiştir.

 Batı çalışma grubu 10 Nisan 1997'de kurulmuştur. Çünkü daha önce kurulmasını 
gerektirecek veya kurulmasını inkar edecek karargahta çekinebilecek kimsenin bir mazereti 
yoktur. Şayet 4 Nisan'da kuruluyorsa bu veya daha önce kuruluyorsa karargahta yine bir 
emirle ama yine bir karargah emiri ile birinci başkanın görüşü alınarak, koordine edilerek 
sıralı komutanlarla eğer bir paraf gerekiyorsa bu konu hangi başkanlık daire başkanlığı ve 
şube başkanlığı şubeyi ilgilendiriyorsa sıralı olarak hiyararşi içinde hazırlanır. Bunun daha 
önce kurulduğunu söylemek yada söylememek gibi bir çekincesi yoktur karargahın, bu 



  

sebeple savcılığın batı çalışma grubunun kuruluş tarihinin belli olmadığı, aslında 28 Şubat 
1997 kararlarına dayanmadığı iddialarını gerçekçi bulmuyor, temelinde somuta gerekçeleri 
ve dayanaklara dayanmadığını burada belirtmek istiyorum.

 22 Ocak tarihli toplantıdan söz ediyor, burada bulunan 56 sanığa, hatta iddianamede 
ifadelerin altına 22 Ocak toplantısından pay çıkartılarak batı çalışma grubunun aslında resmi 
olarak kurulduğu tarihten çok önce faaliyetlerine başladığı isnat edilmiştir. Oysa ki burada 
bulunan sanıklar da bunu ifade ettiler ama ben özetle özetleyeyim bunu, 22 Ocak tarihli 
toplantının yapılma tarihi, ne amaçla yapıldığı iddianamede net olarak ortaya konmuş 
değildir. Bu konuda genelkurmay başkanlığından gelen yazılara göre de 22 Ocak tarihli 
toplantıda rutinin dışına yani bir general-amiral toplantısı veya o dönemde seminer yapılması 
gerekecek bir konu varsa seminer ile ilgili olup olmadığı, bunun tamamıyla batı çalışma 
grubunun hazırlığını teşkil eden hiyerarşi dışı bir toplantı olduğuna dair somut bir belge 
yoktur. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi bir tarafa bu somut belge olmamasına rağmen 
savcılığın batı çalışma grubunun kuruluş tarihi belli değildir saptaması bu sebeple bizler ve 
müvekkiller tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.

  Suçlamaların 765 sayılı kanunun 147. maddesi ve yeni ceza kanunumuzun 312. 
maddesi ile ilgili olduğu konusunda hiç şüpheye yer vermeyecek şekilde sevk maddelerinde 
de yer aldığını biliyoruz. Bu suçun mağduru geniş anlamda kabine dediğimiz dar anlamda 
ise sadece hizmet bakanlıklarından oluşan bakanlar kuruludur. Onların üyeleri aleyhine 
dahi bir bakan aleyhine dahi cebre veya cebir ve şiddet kullanarak yeni tabiriyle bu suçun 
işlenmesi halinde bakanın tek başına çekilmesi hükümeti düşürmeyeceği için suçun oluşması 
için yeterli değildir. Bazı meslektaşlarımız hükmün şahsiyetinin olmadığını ifade ettiler ancak 
hükümetin idare hukuku anlamında şahsiyeti vardır. Hükümet bakanlar kurulu kararları, 
yönetmelikler, tüm türkiyede yayınlanan bir takım idari tasarruflarla hükmün şahsiyetini 
kullanır. Ancak ceza hukuku anlamından hükmün şahsiyetinin olup olmadığı konusu ayrıca 
tartışmalıdır.

Askeri kişi olup da YAŞ kararları ile ayrılan görevinden ayrılan kişilere gelince 
onlar için de ayrılma bir kişisel karar değil kademeli komutanlıklarca oluşturulan şahsi 
dosyanın önce kuvvet komutanlığında olgunlaşması, ardından karargaha geldikten sonra 
karargahta değerlendirmeler tabi tutulmasından sonra kollektif bir işlemle yani bir YAŞ 
kurulu toplantısıyla olduğu için doğrudan doğruya bir sanık tarafından üstlenilmesi, bunlar 
tarafından buna neden olunması mümkün değildir. Bu sebeple suçtan zarar görme olarak 
mahkemenin ileride vereceği kararlarda katılma talebinin kabulüne şimdiden itiraz ettiğimizi 
belirtmek istiyorum.

 Batı çalışma grubu bu davanın temelini teşkil ettiği için açıklamalarım daha çok bu 
yönde olacaktır. Batı çalışma grubu öncelikle oluşturulduğundan bu yana veya oluşturulduğu 
düşünülen, iddianamede düşünülen tarihten bu yana faaliyetlerinde devamlı emir komuta 
zinciri içinde oluşmuş bir kuruldur. Çalışma grubu ilk defa oluşturulmamıştır.  Batı çalışma 
grubunun milli güvenlik kurulu kararına dayanmadığı, milli güvenlik kurulu kararının da 
karargaha gelmediği yönünde bir takım sorular yöneltildi.

 Bu konu j-5 başkanlığının konusu olmadığı için detaylarını bundan sonra 
müvekkilim dışındaki diğer konu ile ilgili sanıklar muhakkak yapacaklardır. Ancak şunu 
söylemem gerekir ki milli güvenlik kurulu kararı tavsiye niteliğinde bir karar olsa dahi bunun 
üyelerinden bazıları karargahı yöneten birinci başkan, kuvvet komutanlıkları, kuvvet 
komutanı olduğu için bu arada jandarma genel komutanı olduğu için devlet teamülleri gereği 
muhakkak bir idari karar olarak karargaha gelmesi bir zorunluluk olmadığı gibi milli 
güvenlik kurulu vasıtasıyla burada komutanlarımız daha iyi bilir gereği için karargaha gelme 
imkanı yoktur. Herkes bilir ki milli güvenlik kurulu genelkurmay başkanlığı arasında bir 
astlık üstlük ilişkisi kurulmaz koordineli olarak çalışırlar. Bu sebeple milli güvenlik 
kurulunun gereği için genelkurmay başkanlığı karargahını yazması gibi daha garip birşey 



  

olamaz yönergelerde de bakarsanız böyle bir milli güvenlik kurulu kanununa da bakarsanız 
böyle bir usulu orada göremezsiniz.

Bakanlar kurulu 13 Mart tarihli toplantısında tavsiye niteliğinde bulunan ve idare 
hukuku anlamında hiçbir şekilde icra edilemeyecek bir karar olduğundan milli güvenlik 
kurulu kararına bir tasarruf yetkisi, bir tasarruf içeriği atfetmiştir. Bazı arkadaşlarımız buna 
talimat, bazıları ise genelge, bazıları ise direktif dedi. Bakanlar kurulu kararı aslında bir 
bakanlar kurulu kararnamesidir. Ama bazı bakanlara kurulu kararnamesi bildiğimiz gibi 
kanun gücündedir bir yetki kanununa dayanır ama bu bakanlar kurulu kararnamesi kanun 
gücünde olmayan, adsız bir kanun hükmünde kararname olmadığı için adsız bir 
kararnamedir. Bu kararnameden sonra bakıyoruz ki başbakanlık ve bakanlar kurulunun 
yetkilendirdiği bakanlıklar derhal çalışmalara başlamıştır. Ve kararnamede vurucu cümle 
irtica ile etkin mücadele cümlesidir. 

 Ancak burada tartışılması gereken konu hukuken cebir ve şiddetle hükümetin 
devrilmediği, eğer devrilmiş ise bunun bakanlar kurulu kararına dayanarak yapılıp 
yapılmadığı vesaire konulardır. Yoksa o dönemdeki konuların onaylanmaması, onaylanması 
burada tartışılması gereken konulardan değildir diye düşünüyorum. 

Batı çalışma grubunun daha önce kurulduğuna dair gerekçelerden biri de batı 
çalışma grubu kriz masası ile ilgilidir. Tam adıyla batı çalışma grubu kriz masası kurulu veya 
doğru adıyla batı çalışma kurulu kriz masası kurulu grubu diye geçmiş iddianamede, doğrusu 
kriz masası kuruludur. 

 Kriz masası kurulması alışkanlığı bir devlet yönetiminin tercihidir. Kriz masası 
kurarsınız ya da kurmazsınız bu askeri bürokraside veya sivil bürokraside kurulabilir yada 
kurulmaz bunun tercihini kuşkusuz ki önce meclis bir kanunla, ardından bakanlar kurulu bir 
kararname ile yapabilir. Biz de tercih ikincisinden yana olmuştur. Yaklaşık bundan 30 yıl 
önce, 35 yıl önce 22 Temmuz 1976'da o dönemde kriz dememişiz buna o dönemde 
kullandığımız buhran demişiz, buhran değerlendirme kurulu kurulması hakkında 7/12230 
sayılı bir bakanlar kurulu kararımız var. Bu bakanlar kurulu kararımız maalesef gizli olduğu 
için resmi gazetede yayınlanmamış bu konu ile ilgili meclisin kararlar ve kanunlar genel 
müdürlüğüne yaptığımız başvuru sonucunda gizlilik kararının kaldırıldığı, en kısa zamanda 
bu bakanlar kurulunun dosyamıza da verilmek üzere gönderileceğinin bilgisini edindik. 

İlk defa buhran değerlendirme kurulu ile adı altında teşkil edilen bu kurul  9 Ocak 
1997'de kriz masası adını alıyor. O döneme kadar buhran kurulu dediği bakanlar kurulu bu 
teşkilata kriz masaları yada masası diyor ve bütün bakanlıklar ile genelkurmay karargahında 
çeşitli gerekçelere dayanılarak örneğin afet, tabii afet, seferberlik, kriz hali vesaire konularda 
derhal toplanması, alınan kararların uygulama alanlarına süratle geçirilmesi için gerekli 
önlemlerin imkanların sağlanması için bir yönetmelikle düzenlenmiştir. 

Bu sebeple sayın iddia makamının kriz masası tabirine dayanarak ve özellikle 
iddianamenin 1308. ve devamı sayfalarında yine her sanığın ifade bölümünün altına bu kriz 
masasının daha evvel 10 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulması konulu Çevik Bir imzalı 
belgenin 9. maddesinde daha evvel teşkil edilen kriz masası grubunun çalışmalarına 
aşağıdaki esaslara uygun olarak devam edeceği açıkça ifade edilmesi cümlesi ile batı 
çalışma grubunun burada görüldüğü gibi çok önceden gerek toplantılarla, gerek kriz 
masalarıyla aslında 10 Nisan'dan önce kurulduğu ima edilmektedir. 

Ama belirttiğim gibi gerek 1997 tarihli yönetmelikle, gerekse de bundan önce 
yürürlükte bulunan bakanlar kurulu kararı ile kriz masalarının teşkili zaten kurumlarda ve 
kuruluşlarda mevcuttur. 

Bu konuda somut olarak şunu söyleyebiliriz; iç güvenlik harekat dairesi bünyesinde 
bir kriz masası mevcutsa eğer bu batı çalışma grubuna has bir kriz masası değildir. Zaten 
mevcut olan kurulun batı çalışma grubuna verilen görevlerle eklemlenerek gerektiğinde 
koordineli olarak çalışmasından ibarettir başka birşey değildir. Bu sebeple diğer sanıkların 



  

bu konuya itiraz ettiği gibi batı çalışma grubunun 10 Nisan tarihinde önce kurulduğuna biz 
de itiraz ediyoruz. 

Müvekkilim karargahta bulunduğu süre boyunca izinli olduğu dönemi ayrıntısıyla, 
belgesiyle mahkemenize sunmuş ve bu konuda bazı toplantılarda bulunmadığını, bazı 
belgeleri ise hatırlamıyorum şeklinde beyanlarda bulunmasının izinde veya görevde olması 
nedeniyle bundan kaynaklandığını ifade etmişti.

 7 Nisan toplantısının yapıldığı günde orada bulunup bulunmadığını tam olarak 
hatırlamamakla birlikte bu belgenin sahih olduğunu kabul edersek ve oradaki toplantıya 
katıldığını kabul edersek 7 Nisan toplantısının dayanağını teşkil eden belgeye veya dijital 
veriye değinmek gerekir. 

7 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantının öncelikle yansıtılan şekli ile tarihçede 
yer alan bir toplantı olmadığını belirtmek gerekir. Karargahta yapılan rutin toplantıların 
bülten şeklinde bir emir gibi üst yazıyla yayınlanması farklı birşeydir, bir tarihçede tarihçe 
olarak yayınlanması farklı birşeydir.

 26 Nisan, 22 Mayıs, 26 Mayıs tarihli toplantılar tarihçede açıkça yer alan 
toplantılardır. O toplantıların yapılmadığı gerçekleşmediği konusunda burada kimsenin itirazı 
yoktur, ancak 7 Nisan toplantıları konusunda bizim de şüphelerimiz vardır, o toplantının o 
tarihte yapılıp yapılmadığı konusunda emin olmamakla birlikte o toplantının dayanağını 
teşkil eden belge ile ilgili bir dizi savunmamızda yer alan konuları belirtmek istiyorum.

Bir kere 7 Nisan tarihli toplantının oluşturulduğu belgeyi ilk olarak müspette 
şeklinde gördük, ardından bu müspette şeklinde yazılmış, A4 kağıdına yazılmış belgeden 
sonra, bir müddet sonra baktık ki o belge bir word programı ile hazırlanmış, çıktıya 
dönüşmüş, ardından bir takım yazışmalara konu olduğunu gördük ve savcılığın 18 Ocak'ta 
Genelkurmay Başkanlığına yazı yazarak bu belgenin doğruluğu konusunda bilgi istediğine 
şahit olduk, yine dosyada bulunan cevaba göre 30 Ocak'ta Genelkurmay Başkanlığı bu 
belgenin sıhhatine ilişkin önemli çekinceleri olduğunu bildiren bir cevap verdi.

Bu cevapla birlikte biz de 7 Nisan toplantısına katılanlar ve orada konuşanlar ile 
ilgili ciddi şüpheler oluştu, hala o kaygıları ve şüpheleri taşıyor, bu sebeple dijital veriden 
çıktı alınmış olabilecek bu belgeyi kabul etmiyoruz, bu belge dijital bir veri olarak değil, 
imzalı ara numarası verilmiş bir belge olsaydı dahi diğer unsurları yönünden delil olarak 
kabul edilebilecek bir belgedir değildir, çünkü belge öncelikle MY 75/1A dediğimiz 
karargahta çalışma usullerine dair yönerge veya eski adı ile karargah hizmetleri yönergesine 
aykırıdır, neden aykırıdır? Bir kere çok önemli bir nokta var; bunu kurmay olan her subay 
bilir, dikkatini çeker, böyle bir belge Ek veya lahika olarak hazırlanabilir, ancak bir tutanak 
doğrudan bir üst yazı gibi hiçbir karargahtan başka bir karargaha, kıtaya veya birime 
gönderilmez, bunu hazırlayanlar bu hususu maalesef atlamış ve belki de bizim bu belgenin 
sıhhatini şüphe duymamızda yardımcı olmuşlardır, ikinci konu bu belgenin yine MY 
75/1A'nın EK-M bendindeki şablonuna uyup uymadığı konusundadır, oraya baktığınızda 
gizlilik ıstampa damgasından tutunda saklama damgasına kadar birçok eksikliğin bulunduğu, 
savunmamızda da bunlara değindik az sonra yazılı olarak vereceğim, ardından ara numarası 
verilmediği, ifadelerin orada bulunanların üslubuna, emir komuta zincirine, ast üst ilişkisine 
aykırı olduğu, hiçbir şekilde kullanılamayacak ifadenin orada hangi durumda olursa olsun bir 
kriz anında veya acil durumda kullanıldığını, ayrıca başkaca EK-M de yer alan yazışma 
kurallarına aykırı olduğunu savunmamızda yazılı olarak belirtiyoruz.

Bu belge bakıldığında ilk olarak CD-5 olarak Tamer Tatar'ın CD'sinden buraya, 
dosyaya sunduğu CD'den elde edildiğini düşünüyorduk ancak bakıldığında bu belge birkaç 
CD'den elde edildiği anlaşılan bir belge haline geliyor. 7 Nisan tarihli belgenin imzalı 
olmasının gerekmediği, çünkü böyle bir belgenin onaylanıp dosyamıza geldikten sonra, 
onaylı suretinin dosyada bulunduktan sonra artık delil olarak kabul edilmesi gerektiği 
şeklinde bir değerlendirme içeren soru ve değerlendirme yapıldı, ancak dosyamızda şu anda 



  

Genelkurmay Başkanlığından gelmiş, 17 Eylül günü bu belgenin onaylı suretinin bulunduğu 
zaten mahkeme kararlarının da onaylı suretlerinin imza içermediği sadece onaylayan yazı 
işleri müdürünün imzasını taşımasının yeterli olduğu söylenmişti, ama dosyamızdaki belge 7 
Nisan tarihli belgeye baktığımızda Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan bir belge 
olmadığını çok rahatlıkla görüyoruz. Bunu 2 belgeden anlıyoruz, birincisi az önce ifade 
ettiğim savcılık makamının 18 Ocak'ta yazdığı yazıdan ona gelen 30 Ocak'ta gelen cevaptan 
anlıyoruz, orada Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği cevabi yazısında 7 Nisan tarihli 
belgenin sıhhati konusunda endişelerini belirtirken aynı belgeyi üzerine gerekli yazışma 
damgalarını basarak iade etmiştir, yeni bir belge göndermemiştir, daha sonra bunu yine 
sanık vekillerinden bazılarını Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğine yazdığı yazılar ve 
70 gün sonra aldığı cevaplardan da anlıyoruz, orada da bu belgenin MY 75/1A kurallarına 
uymadığı imza ihtiva etmediği, aynı zamanda belgenin tıpkı çekim mi, yoksa nüsha veya 
suret şeklinde çoğaltılıp çoğaltılmadığının bilinmediği yazılmıştır, bu sebeple bu belgenin bu 
belgenin onaylı olduğu değerlendirmesini burada kabul etmek mümkün değildir, bu belge 
halen bir dijital verinin çıktı alınarak, bilgisayar çıktısı alınarak ortaya konulması veya bir 
dijital veri olarak saklanması veyahutta ilk nüshası ortaya çıktığı hali ile A4 kağıdının yatay 
çevrilerek el yazısı ile yazılmasından ibaret bir belge olduğu şu anda sabittir, aksini gösteren 
herhangi bir yazışma yoktur.

Savunmamın, BÇG'nin daha önce kurulup kurulmadığı konusuna değindikten sonra 
J-5 başkanlığının itham edildiği Batı Eylem Planının içerdiği eylem planlarına eğilerek 
devam edeceğim.

 4 Nisan tarihli belge, 10 Nisan tarihli belge bunlar yayınlandı, yayınlandıktan 
sonra Batı Çalışma Grubu hazırlıkları kurulmasına hız kazandırıldı ve daha sonra 6 Mayıs 
tarihli bir konsepten söz edildi, cümle kurulurken, sorular sorulurken veya ifade edilirken bu 
konseptin konsept taslağı veya plan taslağı olduğu söylendi.

Batı Çalışma Grubu plan taslağı veya konsept taslağı şeklinde hiçbir belge dosyada 
mevcut değildir, mevcut olan tek belge 6 Mayıs tarihli ara numarası belge ile uyuşmayan 
kendinden sonraki bir belgeye atıf yapan Batı Harekat Konseptidir, konsept Genelkurmay 
Karargahında yapılan çalışmalarda ortaya konulan yönergelere göre yapılan çalışmalarda 
plan taslağı olarak değil geliştirilmesi gereken ileride planda yer alması istenilen ve zorunlu 
olmayan eğer yapıldıysa bunların geliştirilmesine imkan veren bir çalışma prensibidir 
konsept, bir plan taslağı ya da konsept taslağı değildir, konsept plan taslağı olmadığına göre 
bir yazıya ek olarak konulup çeşitli birimlere gönderilebilir bu konuda sıkıntı yok.

Müvekkilim dahil benden önce, bizden önce savunma yapan avukatlar ve müdafiler 
bu belgenin konseptin içerdiği bazı sıkıntılar nedeni ile sahih olmadığını işaret etti, 4 Nisan 
tarihli belge 10 Nisan tarihli belge nasıl sahih ise Batı Harekat Konsepti içeriği değiştirilmiş 
olması muhtemel ancak gerçek şekline şu anda ulaşamadığımız bir belgedir, bu sebeple bu 
hali ile içeriğine itiraz ettiğimizi belirttik.

 Batı Eylem Planı ki J-5 başkanı olarak bize isnat edilen bizimle ilgili görülen 
ilk belgedir, Batı Eylem Planı, o eylem planında özellikle 10. madde J-5 başkanını 
tamamıyla ilgilendiren J-5 başkanının koordinesinden takip edilmesi gereken eylem planı 
maddeleri olarak bize isnat edilmiştir, burada bulunan müdafilerin bazıları bu eylem planının 
ilke olarak üst yazı olarak doğru ama ekindeki içerik olarak bazı maddelerin tahrif edilmiş 
olabileceğini, yani muhteviyatı itibari ile sahte olabileceğini ifade ederek bu belgeye 
çekinceli yaklaşmamıza neden olmuştur, biz bu belgenin hangi maddelerinin tahrif edilmiş 
olup olmadığı konusunda kesin bir bilgiye sahip olmamakla birlikte J-5 başkanlığına isnat 
edilen 10. madde ile ilgili birkaç açıklamalarda bulunacağız,

 Batı Eylem Planının 10. maddesi burada çok konuşulduğu üzere dış ilişkilerle ilgili 
bir madde, bir dizi tedbirler içeriyor ve bu tedbirlerin karargahta J-5, dışarıda Dış İşleri 
Bakanlığı tarafından dikkatle takip edilmesi gereken konuları içeriyor, her nedense 



  

iddianamede ısrarla eylem planının 10. maddesinin A bendi hiçbir şekilde dikkat çekilmeden 
doğrudan D, E ve C maddelerine değinilerek tabiri caizse sadece sanıkların aleyhine olan 
delileri öne çıkarmak, ama lehine olan delilleri zayıflatacak, iddiayı zayıflatacak delileri de 
gölgede bırakmak gayreti ile 10. maddenin A fıkrasına değinmemiştir.

 Batı Eylem Planında 10. madde başlığı altında yer alan eylemlerin bir karargahın 
görevi olup olmadığı, bir askerin başka bir ülkenin dış işlerine, içişlerine karışmak onun iç 
güvenliğini, huzurunu, asayişini bozacak örneğin; narkotik bazı tedhiş hareketleri ile iç 
huzurunu bozacak eylemlere girişip girişmesinin görevi olup olmadığı soruldu, şunu 
söylemek gerekir burada iddianamede yer alması mümkün olmayın bir belge tıpkı bir Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesi gibi yetkili makamlar tarafından hazırlanan ve moda tabiri ile 
kozmik bir belge çok gizli bir belge, dosyamızda bulunmadığı için İran konusunda da 
devletimizin sadece 28 Şubat'ta değil, belki de İran'da yapılan devrimlerin çok öncesinde 
İran Siyaset Belgesi adı altında vahim bulduğumuz bu tedbirlerden daha farklı daha ağır 
hatta kabullenilmeyecek belgede tedbirlerin bulunduğunu düşünüyoruz, böyle bir belgenin 
İddia Makamı tarafından dosyaya getirilmesi, mahkeme tarafından dosyaya getirilmesi belki 
mümkün olmayacak, ancak şu kadarını söyleyebiliriz, bir İran Siyaset Belgesi var, ancak bu 
dosyada değil, bunun uzantısını nereden görebiliriz, eylem planında yazılı 10. madde başlığı 
altındaki yazılı eylemler Dış İşleri Bakanlığı tarafından oluşturulan İran Daimi Komitesi 
tarafından da takip edilip, değerlendirilip ortaya konulan eylem ve tedbirler, bu tedbirlerin 
kaynağı menşeyi karargah değildir, bu tedbirlerin kaynağı hükümetin tasarrufu ile hareket 
eden Dış İşleri Bakanlığıdır ve onun bünyesindeki Dış İşleri Daimi Komitesidir, bu sebeple 
10. maddenin A maddesinden sonra kabul edilemeyecek tedbirler olarak görülen tedbirler 
eğer değiştirilmemişse yani sahih ise o tedbirlerin vahameti, bu suça etkisi, suçun unsuru olup 
olmadığı, Dış İşleri Bakanlığının İran Daimi Komitesinin tasarrufları dikkate alınarak 
değerlendirilmeli ve ona göre bakılmalıdır. Farz-ı mahal  eğer burada bir suç varsa veya bu 
suçun unsuru ise 312 suçunun unsuru ise başka ülkenin İçişlerine karışmak Dış İşleri 
Bakanlığı bu konuda gerekli altyapı çalışmalarını yaparak bu suçu iştirak etmiş 
bulunmaktadır.

Müvekkilim 35 yılı aşkın süredir ülkesine hizmet etmiş, diğer komutanlarımız gibi 
mümkün olduğu süre amirlerine, emirlere ve kanunlara, kurallara uymaya çalışmıştır, şu anda 
bulunduğu konum kendisi için zaten bir yaptırımdır, daha fazlası muhtemelen kendisine zarar 
vermez, yargılamanın bu aşamasında bazı komutanlarımızın soruşturma konusu ile, 
yargılama konusu ile hiçbir ilgisi olmadığı maalesef çok sonralar ortaya çıktı ve telafisi 
imkansız zararlarla karşı karşıya kaldılar, burada bulunan komutanlarımız, yaşlarına, sağlık 
durumların rağmen aklanma hakkını sonuna kadar kullanmak için yargılamaya ve tüm 
aşamaları sonuna kadar takip için buradalar, daha göreve başlamadan önce vatan, Cumhuriyet 
ve vazife uğrunda seve seve hayatını feda edeceği üzerine yemin eden komutanlar, 
müvekkillerimiz cebir ve şiddetle yetkilerini kötüye kullanarak böyle bir suçlamayı 
gerçekleştirmeyi düşünmek bir yana bu suçlama ile baş başa kalmak dahi istemeyecek kişiler, 
o tarzda yetişen insanlar, görev adamları ve her şeyden önemlisi Türkiye Cumhuriyet 
vatandaşlarıdır, bu sebeple sanık olarak iddianamede yer alan isnatlarla karşı karşıya kalmak 
dahi kendilerini sıkıntıya sokmuş, kendileri için bir zûl olarak ortaya çıkmıştır, tüm 
suçlamaları reddediyor, müvekkilim adına ileride savcılık mütalaası hakkında, esas 
hakkındaki beyanlarımız saklı kalmak kaydı ile beraatını talep ediyorum."

98.A. Sanık YAHYA CEM ÖZARSLAN 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 299); 

 "1995-1999 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı İKK ve Güvenlik Daire 
Başkanlığında Proje subayı olarak görev yaptığını, burada teknik ve elektronik arama subayı, 



  

İç İstihbarat Daire Başkanlığında bölücü terör örgütü PKK konusunda proje subayı, askeri 
ataşe irtibat subayı olarak görev yaptığını, 

Batı Çalışma Grubunun Harekât Başkanlığına bağlı İGHD Merkezinde faaliyet 
yürüttüğünü o tarihte bildiğini, İKK ve Güvenlik Dairesinde elde ettiği bilgileri İGHD 
Merkezine emir gereği bildirdiğini, en düşük rütbeli subay olduğunu, İGHD Merkezine evrak 
götürüp getirdiğini, o dönemde İKK ve Güvenlik Dairesinde İç İstihbarat Şubede çalıştığını, 
Batı Çalışma Grubunun faaliyet gösterdiği alanda aynı koridorda bulunan iç harekât şubesi ve 
iç istihbarat şubesinde çalıştığını, Batı Çalışma Grubunun çalışma alanına ve kendi çalıştığı 
alana turnikeli sistem ve kart ile girildiğini,

 Batı Çalışma Grubunda proje subayı olarak çalışması sebebiyle 01 Temmuz 1997 
tarihli kendisine takdir belgesi verilmesi ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin İGHD Personel 
Şube Müdürü İdris KORALP tarafından verildiğini, Batı Çalışma Grubunda proje subayı 
olarak görev yaptığı için verilmediğini, BÇG’ye vermiş olduğu istatistiki bilgilerden dolayı 
verildiğini, belgeyi sakladığını, isminin bile acele yazıldığı için belgede yanlış yazıldığını, 

BÇG telefon listesinde isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; bunun taslak 
bir çalışma olduğunu düşündüğünü,  

Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen personele ait ve BÇG alanına giriş isim 
listesinde  Mu.Yzb.Yahya Cem ÖZARSLAN olarak isminin bulunması ile ilgili olarak 
ifadesinde; BÇG’nin çalışma alanına ve İGHD Merkezine ve İç İstihbarata herkesin 
giremediğini, bu alana girmek için yetki verilmiş bir kart kullanılarak turnikeden geçilmesi 
gerektiğini, kendisinin de çalıştığı yer itibariyle bu kartla geçtiğini, bu şekilde bir 
yetkilendirme listesi hazırlanmış olabileceğini, 

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Kurulması ile ilgili belgenin,  27 
Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu eylem planı belgesinin, 06 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Batı Harekât Konseptinin sayı bölümünden (İGHD.Pl.Ş.(2)) anlaşılacağı 
üzere İGHD Plan Şubede bulunan 2 numaralı proje subayı tarafından hazırlandığının 
anlaşıldığı, 

 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin sayı 
bölümünden (İGHD.Pl.Ş.(3) anlaşılacağı üzere İGHD.Plan Şubede bulunan 3 numaralı proje 
subayı tarafından hazırlandığının anlaşıldığı, BÇG’de çalışmadığını, faaliyet göstermediğini 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
98.B. Sanık YAHYA CEM ÖZARSLAN Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 18.12.2013 tarihli 51. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

"İddia makamınca isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum, öncelikle 1994 - 1999 
tarihleri arasında icra ettiğim faaliyetler hakkında bilgi vereceğim, ben 1994 yılı atama 
döneminde Erzincan'dan, Ankara'ya tayin oldum, görev yapacağım yeni birlik Çankaya 
Yıldız'a konuşlu genelkurmay muhabere taburuydu, ancak birliğin bir kısmı lav edildiği için 
bazı personelin o birlikten tayin edilmesi gerekiyordu, ben o dönemde en küçük rütbeli bölük 
komutanı olmam nedeniyle yaklaşık 3 ay görev yaptıktan sonra tayin olacağım bildirildi, 
bana 2 seçenek sunuldu, birincisi mezun olduğu Mamak Muhabere Okulu ve Eğitim Merkez 
Komutanlığı, diğeri de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığıydı, o dönemde Çankaya Yıldız'da 
bulunan genelkurmay muhabere taburu lojmanlarında ikamet ediyordum, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin en üst kademesinde genç bir rütbede çalışarak mesleki kariyer açısından 
bilgimi ve görgümü arttıracağımı düşünerek hiç tereddütsüz Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığını tercih ettim, Ekim 1994'te atamam yapıldı ve direkt olarak burada yapacağım 
görevle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Komutanlığı kiraz derede 4.5 ay 
süre ile kurs gördüm, Mart 1995'te fiilen atandığım İstihbarat Başkanlığı İstihbarata Karşı 



  

Koyma ve Güvenlik Daire Başkanlığı Destek Şube Müdürlüğünde teknik personel olarak 
göreve başladım, teknik personel olarak diyorum, çünkü Kara Harp Okulundan elektrik 
elektronik bölümünden muhabere subayı olarak mezun oldum, yaklaşık 2 haftalık 
oryantasyon, karargah oryantosyon kursundan sonra görev tanım formunda bana tevdi edilen 
faaliyetlerden Ankara garnizonunda bulunan tüm askeri lojman, askeri tesis, kışla ve 
kurumların fiziki güvenlik tedbirlerinin ve mevcut alarm ikaz sistemlerinin kontrolü, 
güvenlik planları ile nöbetçi personelin çeşitli jenerik durumlara yönelik olarak 
reaksiyonlarının ölçülmesi, eksikliklerin ve aksayan yönlerin düzeltilmesi, gerekli tedbirlerin 
ilgili yönerge ve talimatlarda belirtilen esaslara göre alınması ki bu görev süresince 
öğrendiğim bilgilerim, aldığım çeşitli eğitimlerle ve yaptığım yüksek lisanslarla geliştirdim 
ve 2011 yılında emekli olduktan sonra da güvenlik sektöründe görev yapmaya başladım, yine 
görevlere devam edecek olursak Türkiye'deki askeri karargah ve tesislerin yıllık planlama 
dahilinde Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okulunda faaliyet yürüten personel ile birlikte 
teknik ve elektronik arama faaliyetinin yapılması, aynı kapsamda yurt dışında bulunan askeri 
ataşelerimizinde teknik ve elektronik arama faaliyetleri icra edilmiştir, ben bu faaliyetleri 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığını temsilen yine benim gibi muhabere sınıfına mensup 
personel ile birlikte yürüttüm, yukarıda demin belirttiğim faaliyetlere ait sonuç raporlarının 
hazırlanması ve sıralı amirlere arzı ve olaya müteakip ilgili birliklere yayınlanması, bu 
görevlere ilave olarak komuta katına gelen dergi, kitap ve benzeri dokümanların incelenerek 
özetinin çıkarılması ve şube müdürüne teslim edilmesi, görev tanım formunda belirtilen 
görevlerim bunlardı, ayrıca Aralık 1995, Şubat 1996 döneminde 3 ay süre ile her gün sabah 
4-9 saatleri arasında komuta kademesini bilgilendirmek maksadıyla genelkurmay basın halk 
dairesinde günlük basın özetlerinin hazırlanması ve dağıtımında görevlendirildim, benim 
gibi sanık olan Salih Eryiğit ve Hakan Bural ile diğer şube personeli ile sıralaşmalı olarak 
bu faaliyetleri yürüttük, 30 Ağustos 96 yılında yüzbaşı rütbesine terfi ettim ve eksi 2'inci 
katta faaliyet yürüten iç istihbarat şube müdürlüğünde nöbet hizmetine dahil edildim, 
burada 4-5 nöbet tutuyordum, gündüz kendi şubemle ilgili faaliyetleri yürütüyordum, akşam 
18'den sonra ertesi sabah 9.30'a kadar nöbetimi tutuyordum ve nöbet faaliyetimi 
tamamlamaya müteakip istirahate gidiyordum, Mart 1995 - Şubat 97 yılları arasında 
faaliyet yürüttüğüm destek şube müdürlüğünde görevim esnasında ben en kıdemsiz 
subay olarak görev yaptım, destek şube müdürlüğündeki personel ağırlıklı olarak İstihbarat 
Başkanlığındaki diğer şube müdürlüklerine, özellikle de benim görev yaptığım iç istihbarat 
şube müdürlüğünü takviye etmek üzere görevlendirmekteydi, ben bütün görev sürem 
boyunca ülke gündemindeki hassas olaylara yönelik olarak oluşturulan çeşitli çalışma 
gruplarını, deprem, çok uluslu karargahlar, Afganistan, Irak Kuzey ve benzeri takviye etmeye 
yönelik genelkurmay ve Kara Kuvvetleri temsilcisi olarak görev yaptım, Mart 1997 de nöbet 
görevini icra ettiğim iç istihbarat şube müdürlüğünde PKK terör örgütüne yönelik 
faaliyetlerle ilgili çalışma yapmak amacı ile şifahi emirle görevlendirildim, bu süre içerisinde 
öncelikle Mayıs 1997 de GATA Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde burun ameliyatı oldum 
ve 15 gün istirahat aldım, ancak Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından 
avukatım aracılığı ile yaptığım talep neticesinde bunu doğrulayacak belgeye ulaşamadım, 
Haziran 1997 den itibaren bu şubede çalışmaya başladım, bana verilen emir gereği 
sınıfımında muhabere olması nedeniyle Genelkurmay Karargahına gönderilen terör örgütüne 
ait telsiz telefon görüşmelerini incelemek, telsizlerin yerlerini harita üzerine işleyerek 
bilgileri tutmak görevlerini yaptım, daha sonra Kuvvet ve Ordu Komutanlıklarından 
gönderilen raporlardan bilgileri çıkararak tasnif etmek ve ilgili hususları haritaya işaretlemek 
görevlerini yaptım, raporlarda en alt seviyeden itibaren birlik komutanlıklarınca sorumluluk 
bölgelerinde faaliyet yürüten aşarı sol, aşırı sağ terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik MİT, 
emniyet ve jandarma unsurlarından elde edilen hususları işledim, yine ilgili birlik 
komutanlıklarınca kendi bölgelerinde yerel basında yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve 



  

komuta kademesi aleyhinde ve lehinde yer alan haber ve bilgileri inceledim, ayrıca bu 
raporlardan elde edilen bilgilerle ilgili haftalık ve aylık istatistikler hazırlıyordum, bunlar; 
cins, tarih, birlik, bölge şeklinde, söz konusu bilgiler şube müdürlüğünde görevli üst rütbeli 
proje subaylarınca incelenerek şube müdürüne teslim ediliyordu, bu görevlere ilave olarak 
terör örgütünün yayın organı olan M TV, Roj TV olarak alınan televizyonlarda tespit edilen 
önemli hususlarda rapor haline getirilerek diğer hazırlanan dokümanlarla birlikte şube 
müdürü tarafından komuta kademesine arz edilmekteydi, alınan bilgiler aynı koridorda 
faaliyet gösteren harekat başkanlığı ile de koordine edilmekteydi, bu görevim Ağustos 1997 
atama döneminde yeni şube müdürünün atanması ile devam etmiştir, bu dönemde ihtiyaç 
üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okulunun isteği ile yurt çapında teknik elektronik 
arama faaliyetlerine devam ettim, Ekim 1997'de aldığım emir gereği Mart, Mayıs 1998 
tarihleri arasında Ankara/ Tandoğan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası fuar 
salonunda açılacak PKK terör örgütü ile ilgili gerçekler konulu sergide terör örgütünün 
Yunanistan, Suriye ve Irak Kuzeyinde yer alan kaplardaki faaliyetleri ve dış destekli 
eğitimlerle ilgili oluşturulan standa gerçek bilgi ve belgeleri vatandaşlara tanıtmakla 
görevlendirildim, sergideki görevime müteakip Temmuz 1998 ayında istihbarata karşı koyma 
ve güvenlik daire başkanlığı, yabancı askeri ataşe irtibat şube müdürlüğünde irtibat subayı 
olarak faaliyet yürüttüm ve bu görevimi yaklaşık 1 yıl yaptıktan sonra 1999 yılı atamaları ile 
Tunceli'ye tayin oldum, şimdi ilk tutuklandığım 16 Nisan 2012 tarihinden bu güne kadar 
savcılık tarafından bana isnat edilen aslında olmayan ve olması imkansız bir suçu 
işlemediğime ve gerek 1995, 1999 yılları arasında Genelkurmay istihbarat Başkanlığında 
gerekse 2011 yılında emekli olana kadar görev yaptığım diğer birlik ve karargahlarda 
hiçbir zaman emir, talimat ve kanunların dışına çıkmadığımı, bana isnat edildiği gibi cebir 
ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini 
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçun işlemediğimi anlatmaya 
çalışacağım, şahsıma yöneltilen atılı suçu işlediğime dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını 
gösterdiği iddia edilen 7 tane belge var.

Bu BÇG'nin oluşturulması, BÇG farklı tarihlerde 4 Nisan'da, 10 Nisan'da hazırlanan 
2 tane belge yine BÇG teşkilat yapısını gösteren imzalı bir belge BÇG fiziki alan, çalışma 
alanını gösteren kroki, BÇG rapor sistemi, Batı Harekat Konsepti ve Batı Eylem Planı, 
anılan evraklar kişiye özel olduğu için hiçbirisi bana tebliğ edilmedi, bu evraklar ilk defa 14 
- 15 Nisan 2012 tarihlerinde emniyet ve savcılık sorgulamasında tarafıma gösterildi ve 
herhangi bir bilgim olmadığını, ayrıca evrakların bir kısmının askeri yazışma kurullarına 
uygun olduğunu söyledim, bir kısmının içeriği hakkında ilk defa gördüğüm için herhangi bir 
yorum yapamadım, zaten benim seviyemde ve konumumda ve rütbemde bir personelin bu 
evrakları görmesi mümkün değildi.

Diğer evraka gelince BÇG tarafından verildiği belirtilen takdir belgesinde, takdir 
belgesi Türk Silahlı Kuvvetlerinde personelin moral ve motivasyonunu arttırmak amacı ile 
verilmektedir, söz konusu takdir belgesinde İç İstihbarat Şube Müdürlüğünde bana verilen 
emirler gereği yürüttüğüm faaliyetlerle ilgili bilgileri iç güvenlik harekat daire plan şube 
müdürlüğü ile yaptığım koordine neticesinde verilmiştir, takdir belgesi şahsıma bizzat 
verilmemiştir, terörle mücadele personeli tarafından 12 Nisan 2012 tarihinde ki o tarihte ben 
İstanbul ilinde bulunuyordum, Ankara bulunan evimde yapılan aramada aynı döneme ait 2 
tane takdir belgesi alınmış fakat bu takdir belgesi bulunamamıştır, takdir belgesi resmi 
yollardan şahsi dosyama konmak üzere birinci sicil amirime ve Kara Kuvvetleri Personel 
Başkanlığına gönderilmiştir, şahsi dosyamdaki bütün takdir belgelerine bakıldığında aynı 
yöntemin izlendiği görülecektir, illegal bir faaliyet yürüttüğü iddiasının ne kadar gerçekçi 
yaklaşım olmadığı buradan görülebilir, bir de takdiri incelediğimiz zaman bütün içerik herkes 
için aynı muhteviyatı kapsamakta, takdirin içeriğinde belirtilen sivil toplum örgütleri ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerek 



  

tedbirlerin alınması konusunda hiç faaliyette bulunmadım.
Türkiye de faaliyet gösteren yıkıcı ve bölücü terör örgütleri hakkında legal usullerle 

devletin ilgili kurumlarınca temin edilen bilgileri ve bu bilgilerin istatistikleri üzerinde 
çalıştım, herhangi bir proje ve sunum hazırlamadım.

Yine teknik incelemeye konu belgeler kapsamında BÇG alanına giriş yetkisi 
verilen isim listesi BÇG çalışmalarına özel dahili telefon ağı listesi hakkında bilgi vermek 
istiyorum, İstihbarat Başkanlığında faaliyet gösteren İç İstihbarat Şube Müdürlüğü ile 
Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren iç güvenlik harekat dairesi plan ve harekat 
şube müdürlüklerine hatırladığım kadarıyla turnikeli bir girişten geçilerek girilmekteydi, söz 
konusu şube müdürlükleri aynı katta, aynı koridorda ve birbirlerine bitişik olarak 
bulunmaktaydı, fiziki çalışma alanını gösteren krokide de bunlar görülebilecektir, iç 
istihbarat şube müdürlüğü ile iç güvenlik harekat dairesi yazıcılarının odaları da aynı 
koridorda ve yan yanadır, BÇG olarak belirlenen İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şube 
Müdürlüğünün kartla girilen özel bir giriş kapısı bulunmamaktaydı ve giriş için 
herhangi bir kart okuyucu sistem de mevcut değildi, ben istihbarat şube müdürlüğünde 
öncelikle nöbet, müteakibende görevlendirme ile çalıştığım için bahse konu turnikeden 
geçebilecek yetkiye sahip bir kartım vardı, Genelkurmay Karargahında görev yaptığım süre 
içerisinde de aynı kartı kullandım, başka da bir kart kullanmadım, özel dahili telefon 
hadisesine gelince söz konusu telefon listesinde destek şube benim de daha önce görev 
yaptığım destek şube personel için bir adet telefon hattı ve telefon cihazı tahsis edilmiştir, 
tahsis edilen numara bir tek numaradır, yani başka bir numara yok, dahili telefon ağı 
Genelkurmay Karargahında mevcut diğer bütün telefonlar gibi muhabere merkezinde 
kılıç santraline bağlıdır ve numaraların başına 402 getirilerek harici olarak 
aranabilmektedir, telefon rehberi incelendiğinde 2561 numaralı telefon 5 kişiye tahsis 
edilmiş görünmektedir, ben 1995 - 99 tarihleri arasında çalıştığım Genelkurmay 
Başkanlığından tayin olduktan sonra 2010 yılında emekli olana kadar sırasıyla Tunceli, Kara 
Kuvvetleri Karargahı / Ankara ve Elazığ Garnizonlarında görev yaptım, tüm bu görevlerim 
esnasında da aynı amaç ve kapsamda ilgili birimlerle koordineli olarak hizmet yürüttüm, 
BÇG de hazırlandığı iddia edilen evrakların bulunduğu CD'deki belgeler içinde benim 
tarafımdan hazırlanmış herhangi bir evrak ve doküman bulunmamaktadır, sonuç 
olarak şunu söylemek istiyorum, Genelkurmay Karargahı da dahil yaptığım faaliyetleri 
özetledim, bu faaliyetleri icra ederken iddia makamı tarafından şahsıma isnat edilen cebir ve 
şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini 
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçunu nasıl işlediğimi merak 
ediyorum, ben kanun dışı hiçbir faaliyette bulunmadım, emir almadım ve emir vermedim, 
hiçbir askeri ve sivil şahsın inanç, kıyafet ve temel haklarını engelleyici bilgi toplamadım ve 
belge tanzim etmedim, siyasetle de hiçbir zaman ilgilenmedim ve yaptığım görevlerde ne bir 
siyasi parti, ne de temsilcilerine yönelik faaliyet içine girmedim, personelin verilen emirler 
çerçevesinde kanun ve talimatlara uygun şekilde yıllarca legal yürüttüğü faaliyetler ki, bugün 
de aynı kapsamda devam etmekte, belirli esaslara göre hazırladığı raporların, dokümanların 
illegal bir çalışma olması mümkün değildir, yaklaşık 15 tutuklu kaldım, işlemediğim bir 
suçtan dolayı işimi ve sağlığımı kaybettim, özgürlüğüm elimden alında ve her şeyden 
önemlisi eşim ve oğlumdan koparıldım, hak etmediğim bir süreci yaşamak zorunda 
bırakıldım, kendi özgür irademle yeni işe başladığım İstanbul'dan gelerek Ankara Emniyet 
Müdürlüğüne gittim, hiçbir belge ve bilgi gizlemedim ve 16 yıl önce yaptığım faaliyetleri 
tüm gerçekliği ile anlattım, arz ederim."

"Önceki beyanlarınla ilgili söyleyeceğin bir şey var mı?"
"Yok Sayın Başkanım."
"Savunmanız sırasında İstihbarat Başkanlığında nöbet hizmetini de dahil olduğunuzu 

bahsettiniz, bu nöbet hizmetinin BÇG ile herhangi bir alakası var mıydı?"



  

"Yok, yok efendim hayır."
 "Peki bu nöbet hizmetinde akşam 18'den sabah 9'a kadar bir vardiya nöbeti miydi?"
 "Evet, yani ben normal destek şubedeki görevimi yapıyordum o demin belirttiğim 

görev tanım formunda belirtilen görevlerimini yapıyordum, akşamda görev hizmetine 
gidiyordum, akşam 18'den itibaren."

"Aylık 4-5 kez mi tutuyordunuz?" "4-5 nöbet tutuyordum evet."
 "Bu nöbet hizmeti karargahta her şubeden belirli sayıdaki subayların seçilmesi 

sonucu mu ihdas ediliyordu?" 
 "Şöyle yürütülüyordu hatırladığım kadarıyla; normal şubenin, iç istihbarat şubenin 

kendi personeli yetmiyordu, o yüzden bir takviye olarak gidiyorduk, takviye olarak biz 
geldiğimiz için hem orada nöbet tutuyorduk hem de daha sonra göreve atandık orada tecrübe 
kazandığımız için yani şubenin personeli ve dışarıdan destek gelen personel nöbet tutuyordu 
orada."

"Bu bir çeşit vardiya nöbeti miydi?"  "Yani bir nevi öyle diyebiliriz evet."
 "Peki bu nöbet esnasında BÇG ile ilgili olmadığını söylediniz, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde meydana gelen kaza ve diğer olaylar hakkındaki tespitleri mi yapıyordunuz?"
 "Tabi birliklerden, ast birliklerden gelen Genelkurmay Başkanlığı olduğu için bütün 

ordu komutanlıkları, kolordu, ordu ve Kuvvet Komutanlıklarından bize gelen rapor sistemi 
vardı."

"Kaza, yaralama."
"Tabi onlarda dahil veya bölgede olan aşırı sağ, aşırı sol faaliyetler."
"Sizin ki biraz daha farklı anladım."
"Tabi o tarz faaliyetlerle ilgili bilgiler derleniyordu."
 "Sanık Yahya Cem Bey savunmasını yaparken belge tanzim etmedim dedi, ancak 

aşırı sağ ve aşarı sol gruplar hakkında rapor düzenliyordum, aşırı sağ ve aşırı sol tasnifi ya da 
kriteri neye göre ve kim tarafından belirleniyor?"

 "Çok kısa bilgi vereyim, aşırı sağ ve aşırı soldan kastettiğimiz aşırı sol da; PKK, 
Tikko terör örgütleri, yani bahsettiğimiz her şey terör örgütleri ile ilgili, aşarı sağ dediğimiz 
de; Hizbullah, İBDA-C gibi bir takım faaliyetleri yürüten, illegal faaliyetleri yürüten 
grupların faaliyetleri."

"Bunların dışında herhangi bir grup veya cemaat veya oluşum hakkında."
"Yok, hayır, hayır yok. Öyle bir branşlaşma yoktu zaten bizde Silahlı Kuvvetlerde 

bu kadar derinlemesine bir branşlaşma yoktu, zaten gelen bilgilerde bize MİT'ten, emniyetten 
veya bizim o bölgedeki yerel unsurlardan elde edilen bilgiler.

"Şimdi önceki ifadeleri ile ilgili herhangi bir şey söylemek istemediğini beyan etmiş, 
ancak hazırlıktaki ifadesinde Batı Çalışma Grubunun faaliyet gösterdiği alana aynı 
koridorda bulunan iç harekat şubesi ve iç istihbarat bölgesinde çalıştığını, Batı Çalışma 
Grubunun çalışma alınana ve kendi çalıştığı alana turnikeli sistem ve kart ile girildiğini 
beyan etmiş."

"Şimdi de onu beyan ettim, aynı şeyi yine söyledim."
 "Batı Çalışma Grubunun bulunduğu alana şu anda öyle bir turnikeli sistem veya kart 

sistemi olmadığını söylediniz."
"Hayır, aynen bildiğim kadarıyla."
"Yanlış anlaşılmış o zaman."
"İfademi aynen okuyayım istiyorsanız. Aynı koridor, aynı koridorda benim 

çalıştığım yer ve iç güvenlik harekat dairesi plan harekat şube aynı koridorda."
"Evet, birde bu vardiya nöbetiyle ilgili bir soru soruldu, bu vardiya nöbetini nerede 

tutuyordunuz?"
 "Eksi 2'inci istihbarat şubede, kendi şubemde, yani önce ben iç istihbarat şubede 

nöbet sistemine alındım, yüzbaşı rütbesine atandıktan sonra, buradaki nöbet sistemine takviye 



  

olarak geldim, oradaki sistemi öğrendikten sonra orada görevlendirildim şifahi emirle artık 
orada faaliyete devam ettim."

98.C. YAHYA CEM ÖZARSLAN MÜDAFİİ AV. GÜLSER ERKOÇ'UN 
SAVUNMASI 

 "Sayın Başkanım, Değerli Mahkeme Üyeleri müvekkilim huzurda savunmasını 
yaptı, iddianamede belirtilen atılı suça ilişkin benim hiçbir dahilim olmadı dedi, bizde daha 
önce burada ifade veren komutanların savunmalarına aynen iştirak ederek kendi 
savunmamızı yapıyoruz.

Müvekkilim Yahya Cem Özaslan, Kara Harp Okulundan mezun olduktan sonra 
askerlik hayatı boyunca Genelkurmay Karargahı da dahil, yaptığı faaliyetleri huzurda 
özetledi, bu faaliyetlerin içinde kanun dışı faaliyette bulunduğunu, bu konuda emir alıp, emir 
verdiğini, hiç bir askeri ve sivil şahsın inanç, kıyafet ve temel haklarını engelleyici bilgileri 
topladığına ya da belge tanzim ettiğine ilişkin savcılık iddianamesindeki gibi sonuca 
ulaşmaya yeterli somut delil, açıkça bir müşteki isnadı ve beyanı bulunmamaktadır.

 54. hükümetin yönetimde olduğu dönemde ordudaki görevlerini saydı, bende kısaca 
saymak istiyorum, en kıdemsiz subay ve üsteğmen olarak görev yaparken görevli olduğu 
destek şube müdürlüğündeki, iç istihbarat şube müdürlüğündeki görevleri arasında ülke 
gündemindeki hassas olaylara yönelik olarak oluşturulan çeşitli çalışma gruplarını, 
bunlar; deprem, çok uluslu karargahlar, Afganistan, Kuzey Irak ve benzeri, bunları 
takviye etmeye yönelik Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi olarak 
orduda hizmet yürütmüştür, iç istihbarat şube müdürlüğü PKK terör örgütüne yönelik, 
çalışmalar yapmış, az evvel soruya da cevap verdiği gibi aşırı sol, aşırı sağ terör örgütlerinin 
faaliyetlerine yönelik gösteri, toplantı, propaganda, yürüyüş, eylem hazırlıklarına dair 
güvenilir kaynaklar olan MİT, emniyet ve jandarma teşkilatından gelen bilgileri sınıfının 
muhabere ve teknik personel olması nedeniyle Genelkurmay Karargahına gönderilen terör 
örgütlerine ait telsiz, telefon görüşmelerini inceleyerek telsizlerin yerlerini harita üzerinde 
işaretleyip, bilgileri güncel tutmak, aynı doğrultuda Kuvvet ve Ordu Komutanlıklarından 
gönderilen raporlardan Ha. Gün. Dur. Rap, İstih. Dur. Rap ve bilgileri çıkararak tasnif 
etmekle ilgili hususları haritaya işaretletmek, elde edilen bilgilerle haftalık ve aylık istatistiki 
bilgiler hazırlayıp, terör örgütünün yayın organı Met ve Roj TV'de tespit edilen önemli 
unsurları, hususları rapor halinde hazırlayarak hazırladığı raporları şube müdürüne teslim 
edip komuta katına arz etmekten ibaret görevleri yapmıştır.

İddianamede yer alan suçlamalarla ilgili hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur ve konumu 
ve görevleri nedeniyle de olması olanaklıdır, iddianamede yer alan belgelerden Batı Çalışma 
Grubu oluşturulması konulu bir sayfadan ibaret belge yine 2 sayfadan ibaret belge, Batı 
Çalışma Grubu oluşturulması konulu Ek-A'sında bulunan teşkilat yapısını gösteren belge, 
Genelkurmay Başkanlığından gönderilmiş Batı Çalışma Grubu oluşturulması konulu 
Ek-A'sındaki fiziki çalışma alanını gösteren kroki ve Batı Çalışma Grubu rapor sistemi 
konulu belge, Batı Harekat Konsepti konulu 12 sayfadan oluşan belge ve yine Batı Eylem 
Planı isimli söz konusu belgeler kişiye özel olduğu için müvekkille alakalı olmayan ve o 
tarihteki en düşük rütbede bir subayın bu evrakları görmesi ve bilmesinin olanaksızlığı 
nedeniyle bu evraklar ve içeriği ile ilgili suçlaması, suçlanması mümkün değildir, savcılık 
soruşturması aşamasında da bu konuda hiçbir bilgiye sahip olmadığı konusunda bilgim yok, 
bilgim yok şeklinde beyanda bulunmuştur, müvekkille iddianame ile isnat edilen suçlama 
Batı Çalışma Grubu tarafından verilmiş takdir belgesi, yine çalışma alanına giriş yetkisi 
veren isim listesi ve özel telefon ağı listesinde isminin bulunmasıdır, bunları müvekkilim 
huzurda açıkladı, ancak savunmama dayanak olduğu için bende kısaca açıklayacağım ve 
savunmamı tamamlayacağım, takdir belgesi bu konuda müvekkilimden önce dinlenen ve aynı 



  

suç isnadı altında bulunan sanıklar tarafından ayrıntılı bilgi ve açıklamada bulunulmuştur, 
konu hakkında bizim de yanıtımız aynıdır, Türk Silahlı Kuvvetlerinde takdir belgesi 
personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacı ile her yıl verilmektedir, müvekkilime 
verilen söz konusu takdir belgesi de iç istihbarat şube müdürlüğünde verilen emirleri 
gereği gibi yürüttüğü için verilmiştir, takdir belgesi müvekkilin tek şahsına verilmiş belge 
olmadığı gibi resmi yollardan şahsi dosyasına sunulmuş birinci sicil amirine ve Kara 
Kuvvetleri Personel Başkanlığına gönderilmiştir, müvekkilin şahsi dosyasındaki tüm belgeler 
aynı yöntemle verilmiştir, isim ve soy ismi bu arada yanlış yazılmış, takdir belgesinin veriliş 
amacı ise Türkiye'de faaliyet gösteren yıkıcı ve bölücü terör örgütleri PKK, DHKP-C, Tikko, 
Hizbullah, İBDA-C gibi bu örgütlere yönelik devletin ilgili kurumlarından gelen MİT, 
emniyet, jandarmadan gönderilen bilgileri toparlayıp ilgili ve sorumlu üst amirlerine 
raporlanması görevlerini itina ile yürüttüğü için verilmiştir.

 Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi veren isim listesi ise fiziki çalışma alanına 
gösteren krokide İstihbarat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren iç istihbarat şube 
müdürlüğü ile Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren iç güvenlik harekat daire 
planlama ve harekat, iç güvenlik harekat merkezi şube müdürlükleri aynı katta, aynı 
koridorda ve birbirlerine bitişik olarak yer almakta olduğu için buraya turnikeli geçişten 
girilerek girilmektedir, dolayısıyla Batı Çalışma Grubu olarak iç güvenik harekat plan şube 
müdürlüğünün kartla girilen özel bir giriş kartı olmadığından iç güvenlik harekat planlama ve 
harekat iç güvenlik müdürlüğü, şube müdürlüklerinde çalışanlar ile Yahya Cem Özaslan'ın 
görev yaptığı iç istihbarat şube müdürlüğüne aynı turnikelerden geçilerek girilmektedir.

Yahya Cem Özaslan'ın giriş kartı Genelkurmay Karargahında görev yaptığı 
süre içinde kullandığı tek karttır, başka kart yoktur ve başka kart kullanmamıştır.

Özel telefon ağı listesi de söz konusu telefon listesinde genelkurmay karargahında 
mevcut diğer bütün telefonlar gibi muhabere merkezindeki kılıç santraline bağlı destek 
şube personeli için bir adet telefon hattı ve cihazı ile dış hatta, dışa çıkabilmek 402 
başına getirilerek kullanılan bir hattır, hattın numarası 2561 olup 5 kişiye tahsis 
edilmiştir, özel hat değildir, 5 kişi kullanmaktadır.

Sonuç yukarıda arz edildiği gibi refah yol hükümetinin iktidar olmasının öncesinde 
ve 18 Haziran 97 tarihinde istifası ile sona ermesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Genelkurmay devletin bekası için kanun ve talimatlara uygun şekilde ve kapsamda 
çalışmaları dünden bugüne devam ettirmektedir, 54. Hükümetin başkanı Sayın Necmettin 
Erbakan'ın kendi isteği ile hükümeti koalisyon ortağına devretmek amacıyla 18.06.97 
tarihinde istifasını sunmuş olması ile sanık Yahya Cem Özaslan arasında hükümeti cebren 
vazife görmekten men etmek şeklindeki iddianamede atılı suçla Türk Silahlı Kuvvetlerinin en 
düşük rütbeli subayı arasına nasıl bir cebir kullanarak hükümeti devirdiğine dair hangi fiili ve 
hangi kasıtla illiyet bağı kurulmuş olduğu ve yine hangi müştekinin müvekkilim hakkında 
izaha çalışılan görevleri yaptığı esnada suçtan zarar gördüğünün somut delili 
bulunmadığından atılı suçtan dolayı müvekkilin beraatına karar verilmesi saygılarımla arz 
olunur."

99.A. Sanık YAHYA KEMAL YAKIŞKAN 26.04.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında verdiği ifadesinde özetle (Kls. 42 ve 299); 

"1996-1998 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekât Dairesinde 
(İGHD) Otomatik Bilgi İşlemde (OBİ) Muhabere Subayı olarak görev yaptığını, 1998 yılı 
Ağustos ayında NATO’ya atandığını, 2010 yılından itibaren K.K.K.lığında Muhabere Albay 
olarak görevine devam ettiğini, BÇG’de çalışmadığını, İGHD’de Otomatik Bilgi İşlem (OBİ) 
bölümünde çalıştığını, 

 İGHD’de görev yaptığı süre içerisinde nöbet tuttuğunu, BÇG raporlarının 



  

gelmediğini, terör örgütleri ile ilgili raporların geldiğini, 
 Evinde yapılan aramada İdris KORALP imzalı BÇG’de görev yapması sebebiyle 

verilen takdir belgesinin ıslak imzalı aslının çıktığının doğru olduğunu, fakat BÇG’de görev 
yapmadığı halde kendisine niçin verildiğini bilmediğini, 

 BÇG telefon rehberinde isminin bulunması ile ilgili olarak verdiği ifadesinde; 
belgede kendisinin adının önünde bulunan 2755 nolu telefonun kendisinin kullandığı telefon 
olduğunu,  bu telefonun İGHD Dairesinde bulunduğunu, terör ile mücadelenin yürütüldüğü 
alandaki telefon olduğunu,

  Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubunun çalıştığı alana 
giriş yetkisi verilen listede isminin bulunması ile ilgili olarak verdiği ifadesinde; İGHD 
Başkanlığına ve eksi 2’nci  katta bulunan brifing ile haftalık değerlendirmenin yapıldığı 
toplantı salonuna gittiğini, buraya girişlerin bir turnikeden geçerek yapıldığını, bir nöbetçinin 
beklediğini, geçerken isim, giriş sebebi, giriş saatinin deftere yazıldığını, çıkış saatinin de 
aynı şekilde yazıldığını, BÇG faaliyeti kapsamında girmediğini, buradaki bilgisayarlara 
disketten yükleme yapıldıktan sonra kendisinin çıktığını, BÇG’de çalışmadığını, 

 Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama  bölümünde rütbesi, adı ve görev 
alanının belirtilmesi ile ilgili olarak verdiği ifadesinde; BÇG’de çalışmadığını, kadro görevi 
nedeniyle ismini yazmış olabileceklerini, görev almadığını belirterek suçlamaları kabul 
etmemiştir. 

 
99.B. Sanık YAHYA KEMAL YAKIŞKAN Ankara 13. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 11.12.2013 tarihli 47. 
celsesindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

"İddia makamınca birisi terörle mücadele konusundaki katkılarımdan dolayı ve 
diğeri 11 kişiye içeriği birebir aynı olacak şekilde verilen iki adet takdir belgesi ve Batı 
Çalışma Grubu görev bölümü, giriş yetkisi ve telefon rehberine ilişkin üç adet dijital 
belgede ismimin bulunması nedeniyle 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren 
düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçunu işlediğim kanaatine varılarak Türk Ceza 
Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezalandırılmam iddiasıyla hakkımda kamu davası açılmış 
olup Mahkemenizce de iddianamenin kabulü üzerine huzurunuzda bulunmaktayım.

 Savunmamda atılı suçun işlendiği iddia edilen dönemde nerede, hangi görevleri 
yürüttüğümü izah edeceğim ve iddianamede yer alan sanık ve Savcılıkça haklarında 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin beyanları ile yine iddianamede delil 
olarak gösterilen dijital ve yazılı belgeleri de kullanarak neden atılı suça hiç, atılı suçla hiçbir 
ilgim olmadığını yüce heyetinize açıklamaya çalışacağım. 

Öncelikle atılı suçun işlendiği iddia edilen döneme kadar olan Silahlı Kuvvetler'deki 
geçmişimi kısaca özetlemek istiyorum. 1 Eylül 1981 tarihinde Kara Harp Okulu öğrencisi 
olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldım. 30 Ağustos 1985 yılında  Topçu Teğmen olarak 
mezuniyetimi müteakip 7 yıl çeşitli birliklerde Topçu Subayı olarak görev yaptım. 1992 
yılında Genelkurmay Başkanlığı'nca açılan Otomatik Bilgi İşlem, OBİ subay temel kursu 
seçme sınavını kazanarak Orta Doğu  Teknik Üniversitesi'nde yaklaşık 1 yıl süreli temel 
bilgisayar eğitimi aldım. OBİ Subay temel kursunun tamamlanmasını müteakip Kasım 
1993'de Genelkurmay Harekât Başkanlığı OBİ şubesine atandım ve burada 1995 yılı Aralık 
ayına kadar yaklaşık 2 yıl görev yaptım. 1995 yılında Genelkurmay Harekât Başkanlığı 
bünyesinde İç Güvenlik Harekât Dairesi'nin teşkili ile birlikte Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'nca Yüzbaşı rütbesi ile İç Güvenlik Harekât Dairesi'nin Veri Toplama ve 
Analiz şubesindeki OBİ subayı kadrosuna atandım. 1995 yılı Aralık ayında Harekât 
Başkanlığı OBİ şubesinden ayrılarak yeni görev yerime katıldım. 1998 yılı Nisan ayına kadar 
bu kadroda görev yaptım. İç Güvenlik Harekât Dairesi Veri Toplama ve Analiz Şubesi'ndeki 



  

OBİ subaylığı kadro görevimin daha iyi anlaşılabilmesi maksadıyla savunmamın bu 
bölümünde OBİ subaylarının aldığı eğitim ile söz konusu dönemde Genelkurmay 
Karargâhı'ndaki OBİ teşkilatına ilişkin özet bilgi vereceğim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bilgi 
sistemlerinin işletme, bakım ve idamesiyle yazılım ve donanım, tedarik ve geliştirilmesi için 
artan personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla bilgisayar mühendislerine ilave olarak her 
yıl Genelkurmay Başkanlığı'nca belirlenen üniversitede yaklaşık bir yıl süreli OBİ subay 
temel kursu düzenlenmekte idi. Bu kurs için üstteğmen yüzbaşı rütbesindeki istekli subaylar 
müracaat etmekte, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nca belirlenen 
miktar kadar kursiyer ki yaklaşık 20-25 subay, bir bilim sınavı ve yabancı dil sınavı 
sonucunda seçilerek alınan kursa tefrik edilmekte idi. Kursu başarı ile bitiren subaylar bağlı 
olduğu Kuvvet Komutanlıkları'nca Otomatik Bilgi İşlem Subayı kadrolarına atanırdı. 
1995-1998 döneminde Genelkurmay Karargâhı'ndaki bilgi sistem teşkilatına gelince, bu 
teşkilatı hatırladığım kadarıyla savunmamın ekinde de yer alan bir şema üzerinde 
göstermeye çalıştım. Genelkurmay Karargâhı'nda İkinci Başkan'a bağlı Genel Sekreterlik ve 
Adli Müşavirlik ile J Başkanlıkları, her J Başkanlığı'na bağlı Daire Başkanlıkları ve Daire 
Başkanlıkları'na bağlı Şube Müdürlükleri vardı. Bilgi sistemleri donanım ve yazılımlarının 
tedariki, işletme, bakım ve idamesiyle yazılım geliştirme gibi konular Muhabere, Elektronik 
ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı teşkilatında yer alan Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 
koordinesinde yürütülüyordu. Ayrıca her Başkanlıkta OBİ Şube Müdürlükleri 
bulunmaktaydı. OBİ Şube Müdürlükleri bir iki muvazzaf OBİ Subayı, bir iki sivil memur ve 
üç dört bilgisayar ve elektronik mühendisi yedek subaydan oluşmaktaydı, astteğmen 
rütbesiyle görev yapan yedek subaylar. OBİ Şube Müdürlükleri'nce kendi J Başkanlıkları'nın 
bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek Bilgi Sistemleri Daire 
Başkanlığı'na bildirilmesi, tedarik edilen bilgi sistemleri donanım ve yazılımlarının dağıtımı, 
envanter kayıtlarının tutulması, arızaların giderilmesi, bilgisayar kullanıcı eğitimi verilmesi 
gibi OBİ faaliyetleri yürütülmekte idi. OBİ şubelerindeki personele ilave olarak az sayıda da 
olsa J Başkanlıklarının dairelerinde ve çeşitli konulardaki bilgi sistem uygulamalarıyla ilgili 
çalışmak üzere OBİ subay kadroları bulunmakta idi, örneğin Personel Başkanlığı'nda kadro 
terfi uyumu, İstihbarat Başkanlığı'nda NATO İstihbarat Bilgi Sistemi, benim atamalı olarak 
bulunduğum Harekât Başkanlığı'nda İç Güvenlik Harekâtı Bilgi Sistemi, Lojistik 
Başkanlığı'nda Lojistik Bilgi Sistemi, Genel Plan Prensipler Başkanlığı'nda Karar Destek 
Uygulamaları gibi konularda çalışmak üzere atanmış OBİ Subayları bulunmakta idi. Şimdi de 
Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı'nda o dönemde mevcut olan bilgi 
sistemlerinden bahsetmek istiyorum. 

Başkanım bunu da bir kroki üstünde göstermeye çalıştım, bu krokiyi savunmam 
boyunca kullanacağım dört tane üyeler ve iddia makamına dağıtabilirsek, hem İç Güvenlik 
Harekât Dairesi'nin yayılımını bu 10 Nisan tarihli emrin ekindekine benzer bir kroki ben de 
bunu bilgi sistemleri ile ilgili bölümü göstermek üzere bu şekilde çizdim. Dairede bilgi 
sistem donanımı olarak her şubede iki ila dört adet olmak üzere toplum 9-10 civarında 
bilgisayar ve hemen her masaüstü bilgisayar içinde bir adet yazıcı bulunmakta idi.

 Bilgisayarların tamamı masaüstü bilgisayardı o zaman dizüstü bilgisayar yoktu. Bu 
bilgisayarların bulundukları yerlere hatırladığım kadarıyla savunmamın ekinde de yer alan 
krokide göstermeye çalıştım. Bu bilgisayarlar ve yazıcılar Genelkurmay Bilgi Sistemleri 
Daire Başkanlığı'nca tedarik edilerek Harekât Başkanlığı OBİ Şubesi kanalıyla İç 
Güvenlik Harekât Dairesi'ne tahsis edilmişlerdi. Üzerlerinde gerekli programlar yüklenmiş 
ve ayarları yapılmış olarak geliyordu. Bilgisayarlarda Windows işletim sistemi ile 
günümüzde Microsoft Office programı içeriğinde bulunan Word, PowerPoint ve Excel 
dışında özel bir program yüklü değildi. Bu bilgisayarlar arasında o dönemde herhangi bir ağ 
bağlantısı yoktu ve hemen her bir bilgisayara ait bir yazıcı vardı ve kağıt çıktılar bu 
yazıcılardan alınıyordu. Gerektiğinde bilgisayarlar arasında elektronik ortamda veri 



  

aktarımı ise disketler kullanılarak yapılıyordu. Yine o dönemde dairede CD yazıcısı ve 
okuyucu bulunmuyordu. Bu bilgisayarları Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Sivil Memurlar 
kullanıyorlardı. Her şubede bir veya iki sivil memur bulunuyordu. Bilgisayarları açmak için 
gerekli olan kullanıcı parolalarını bu sivil memurlar belirlemekte ve gerektiğinde 
değiştirmekteydi. Bilgisayar ayarlarının yapılmasında kullanılan yönetici parolaları ise sadece 
Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Bilgisayar Merkezi'nde bu işle görevli teknik personel 
tarafından biliniyordu. Bilgisayar ayarlarında bir değişiklik yapılması gerektiğinde bu teknik 
personel tarafından yapılıyordu. Dairede ayrıca hakkında biraz sonra ayrıntılı bilgi vereceğim 
İç Güvenlik Harekâtı Bilgi Sistemi yazılımını geliştirmek ve kullanmak üzere Genelkurmay 
Bilgisayar Merkezi'ndeki sunucu bilgisayara bağlı olarak Plan Şubesi'nde ve Harekât 
Şubesi'nde birer, benim de atamalı bulunduğum Veri Toplama ve Analiz Şubesi'nde iki adet 
olmak üzere toplam 4 adet terminal ile kağıt üzerine çıktı almak için Veri Toplama ve Analiz 
Şubesi'nde bir adet yazıcı, printer bulunmaktaydı. Sayın Başkanım bu terminaller tamamen 
üzerlerinde hiçbir şey olmayan, yeteneği olmayan ve sunucu üzerinden çalışan yeşil ekranlı 
terminallerdi. İç Güvenlik Harekâtı Bilgi Sistemi yazılımı Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce başta bölücü terör örgütü 
olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülmekte olan İç Güvenlik Harekâtı ile ilgili 
olarak Genelkurmay Karargâhı'na ulaşan bilgilerin bilgisayar ortamında tutulabilmesi 
maksadıyla Harekât Başkanlığı OBİ Şubesi koordinesinde Genelkurmay Karargâhı'ndaki 
yazılım geliştirme konusunda uzman personel tarafından 1995 yılı içerisinde 
geliştirilmiştir. 

Yazılımın geliştirilmesine Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi'nin teşkilinden 
yaklaşık bir yıl önce başlanmış ve 1995 yılı sonuna doğru kullanıma verilmiştir. Ben o 
dönemde Genelkurmay Harekât Başkanlığı OBİ Şubesi'nde görev yapmaktaydım. OBİ Subay 
Temel Kursu'nda temel seviyede bir bilgisayar eğitimi aldığımdan benim İç Güvenlik 
Harekâtı Bilgi Sistemi yazılımının geliştirilmesine teknik anlamda doğrudan bir katkım 
olmamakla birlikte kullanıcı ihtiyaçlarının tespit edilerek yazılımı geliştiren uzman personele 
aktarılmasında, geliştirilen yazılımın test edilmesinde, yazılımda tespit edilen hataların 
yazılımı geliştiren personele iletilerek giderilmesinin sağlanmasında ve kağıt üzerinde olan 
mevcut bilgileri geliştirilen program vasıtasıyla bilgisayar ortamına aktarmakla görevli sivil 
memurların yazılımın kullanımı hakkında eğitilmesi faaliyetlerinde görev aldım.

 Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi'nin teşkiliyle birlikte Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'nca dairenin Veri Toplama ve Analiz Şubesi'ndeki OBİ subayı kadrosuna 
atanmamı müteakip 1995 yılı Aralık ayında bu göreve katılmamla birlikte İç Güvenlik 
Harekâtı Bilgi Sistemi yazılımını işletme, bakım ve idame sorumluluğunu devraldım. 

Yazılım olaylar, operasyonlar ve harekât, hava harekâtları olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktaydı. Yazılıma her bir olay operasyon ve hava harekâtı ile ilgili olarak zaman, tarih, 
saat gibi yer, il, ilçe, köy, mezra ve koordinat bilgileri asker ve sivil zahiyat bilgileri şehit, 
yaralı, kaçırılan ve benzeri, ele geçirilen terörist bilgileri ölü, yaralı, sağ, ele geçirilen veya 
terör örgütlerince gasp edilen silah, cephane, malzeme bilgileri ve ilişkili terör örgütü 
bilgileri gibi elde edilen tüm bilgilerin ayrıntılı olarak kaydedilme imkanı bulunmaktaydı. 
Yazılımın raporlama bölümünde ise sisteme girilen bilgiler çeşitli şekillerde 
sorgulanabiliyordu örneğin meydana gelen terör olayları ile icra edilen operasyonlar ve hava 
harekâtlarına ilişkin olarak miktar bilgilerinin, kamu görevlisi veya sivil zahiyat bilgilerinin, 
ele geçirilen terörist bilgilerinin, ele geçirilen veya gasp edilen silah ve malzeme bilgilerinin 
belirli bir dönemde  bölgelere, illere, ilçelere, yıllara, aylara dağılımı gibi raporların sisteme 
bağlı bir yazıcı vasıtasıyla kağıt üzerine çıktısı alınabiliyordu. Başta bölücü terör örgütü 
olmak üzere her türlü terör örgütüne karşı yürütülmekte olan iç güvenlik harekâtı 
kapsamında icra edilen operasyonlar hava harekâtları ve meydana gelen olaylarla ilgili 
Genelkurmay Karargâhı'na ulaşan bilgiler Harekât Şubesi'nde toplanır ve 24 saatlik 



  

periyotlarla bir rapor haline getirilirdi. Bu raporun bir kopyasını benim de atamalı olduğum 
Veri Toplama ve Analiz Şubesi'nde bu işle görevli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Sivil 
Memur her gün Harekât Şubesi'ne alınarak içeriğini İç Güvenlik Harekatı Bilgi Sistemi 
yazılımına aktarırdı. 

Müteakiben bu bilgiler çeşitli çalışmalarda kullanılmak üzere çoğunlukta Plan 
Şubesi'nden ilgili Proje Subayları'nca yazılımı raporlama bölümü kullanılarak sorgulanır ve 
sorgu sonuçları terminallere bağlı olan yazıcıdan yazdırılırdı. İç Güvenlik Harekâtı Bilgi 
Sistemi yazılımı 2005-2008 döneminde gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri Bilgi Sistemi 
projesi kapsamında sistemin bir modeli olarak güncellenmiş veritabanında benim görev 
yaptığım 95-98 dönemini de kapsayan veriye de erişebilecek şekilde halen Genelkurmay 
Karargâhı'nda kullanılmaktadır. Benim görev yaptığım Aralık 95 Nisan 98  döneminde bu 
yazılım kullanılarak terörle mücadeleye yönelik yürütülen iç güvenlik harekâtına ilişkin 
bilgi dışında hiçbir bilgi depolanmamıştır. Bu konuda yaptığım bilgi talebime istinaden 
Genelkurmay Başkanlığı'nca 27 Mayıs 2013 tarihinde verilen cevabi yazıda bu yazı 
savunmamın ek-3'ünde yer almaktadır, söz konusu yazılımla oluşturulan veritabanı 
içeriğinde teröristle mücadeleye yönelik bilgiler dışında herhangi bir veri 
bulunmamaktadır ibaresi yer almaktadır. 

Savunmamın bu bölümünde Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı'nda 
atamalı olarak bulunduğum Veri Toplama ve Analiz Şubesi OBİ Subaylığı kadrosunda 
Aralık 1995 Nisan 1998 döneminde yürüttüğüm görevlerle ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle 
henüz resmi olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan alamadığım görev tanımından başlamak 
istiyorum. Genelkurmay Başkanlığı'ndan o dönemde atamalı olduğum kadro görev tanımım 
müdafiim aracılığıyla 15 Ağustos 2012 tarihinde talep edilmiştir. 4 ay sonra 14 Aralık'ta 
dosyada kısıtlama kararı olduğu nedeniyle dilekçenin Savcılığa gönderildiği bildirilmiş, Ocak 
sonunda bu bilginin görev tanımımın dava ile ilgili olmadığı kişisel bilgim olduğu belirtilerek 
görev tanımım tekrar istenmiş ancak Genelkurmay Başkanlığı'ndan görev tanımımın 
bulunamadığı cevabı alınmıştı. 

Tahliye olduktan sonra Genelkurmay Kütüphanesinde Genelkurmay Karargâhı 
Görev ve Sorumlulukları Yönergesi'nde görev tanımımı buldum sayın Başkanım ve el 
yazımla yazdım şimdi o el yazımla yazdığım görev tanımımı size okumak istiyorum. 

Ayrıca bu Genelkurmay Kütüphanesinde görev tanımımın bulunduğunu belirtilerek 
Eylül ayında 10 Eylül'de tekrar talep ettim, Aralık'ın ortasına geldik hâlâ görev tanımımı 
alamadım, aradan 16 ay geçti. Görev tanımımda mevcut bilgisayar sistemlerini işletmek, 
denetlemek, bakım ve idamesini sağlamak; mevcut programların etkili ve doğru 
çalışması için önlemler almak ve gerekli değişiklikleri yapmak, otomasyon ihtiyaçlarını 
tespit etmek, önerilerde bulunmak ve Harekât Başkanlığı OBİ Şube'yle koordinede 
bulunarak gerekli yazılımlar üretmek, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve diğer 
personelin günlük faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları bilgisayar programlarının 
eğitimlerini vermek veya Harekât Başkanlığı OBİ Şube ile koordine ederek verilmesini 
sağlamak, bilgisayar uygulamaları konusunda Daire Başkanlığı'nın görüşlerini 
oluşturmak ve son olarak da Şube Müdürü'nün vereceği diğer görevleri yapmak 
şeklinde yönergede görev tanımım yer almaktadır. Ben görev tanımımda yazan bu 
görevleri dairenin bilgi sistem donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması için 
Harekât Başkanlığı OBİ Şubeye bildirilmesi, dairede mevcut on kadar masaüstü bilgisayar 
ve yan donanımlarının ve bu bilgisayarlara bağlı yazıcıların kullanılacakları şubelere 
kurulumu, işletimi, bakımı, kartuş, toner gibi malzemelerin ikmalinin sağlanması, yazılım 
veya donanım arızası durumunda Harekât Başkanlığı OBİ Şubesiyle koordine ederek 
onarılmasının sağlanması, İç Güvenlik Harekâtı Bilgi Sistemi yazılımı ile ilgili tespit edilen 
hataların giderilmesi, ilave ihtiyaçların gerektiğinde Harekât Başkanlığı OBİ Şube ile 
koordine ederek karşılanması, bu yazılımı geliştirmek için ve çalıştırmak üzere kullanılan 



  

dört adet terminalin ve bir adet yazıcının işler halde bulundurulması ve son olarak da o 
dönemde İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde görevli subay ve astsubaylardan bilgisayar 
kullanan olmadığından gerektiğinde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Sivil Memurlara 
bilgisayar ve üzerinde yüklü programların kullanımıyla ilgili danışmanlık yapılması şeklinde 
icra ettim. 

Bu görevler içerisinde mesaimin büyük bir bölümünü İç Güvenlik Harekâtı Bilgi 
Sistemi yazılımıyla ilgili tespit edilen hataların giderilmesi ve ilave ihtiyaçların giderilmesi 
gibi çalışmalara harcamaktaydım. Çünkü o dönemde özellikle bölücü terör örgütüne karşı 
yürütülen iç güvenlik harekâtı ülke gündeminde çok önemli bir yer işgal etmekteydi. Bu 
nedenle terörle mücadeleyle ilgili çalışan Plan Subayları ve Şube Müdürleri, İç Güvenlik 
Harekâtı Bilgi Sistemi yazılımı ile depolanan bilgiyi çok çeşitli açıklardan sorgulamak ve 
elde edilen sorgu sonuçlarını yorumlayarak çalışmalarında kullanmak istiyorlardı. Ben de 
yapılan istekler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yazılımı sıklıkla yeni bilgi alanlarının 
eklenmesi, yazılım kullanılarak depolanan bilginin daha etkin kullanılabilmesi için az önce 
örneklerini arz ettiğim sorgu ve raporların hazırlanması üzerinde çalışıyordum. İç Güvenlik 
Harekâtı Bilgi Sistemi yazılımı ile depolanan bilginin sorgulanması sonucu elde edilen 
raporlardaki veriler temel bilgi kaynağı olarak kullanıldığından ve gerektiğinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin ve devletin en üst kademelerine arz edildiğinden gerek yazılıma 
girilen verinin gerekse bu yazılımdan alınan raporların hatasız olması büyük önem 
taşıyordu. Bu nedenle sisteme yaptığım her ilave veya değişikliğin doğru çalıştığını defalarca 
kontrol edip çoğu zaman sonuçlarını başka programlarda test ettikten sonra kullanıma 
veriyordum. Bu çalışmalara ilişkin olarak görev yaptığım Veri Toplama ve Analiz Şube 
Müdürü tarafından verilen iki adet takdir belgesi fotokopisi savunmamın ekinde yer 
almaktadır. Bunlardan bir tanesi iddianamede aleyhime delil olarak kullanılmıştır. Diğer 
taraftan İç Güvenlik Harekâtı Bilgi Sistemi yazılımı ile depolanan bilgilerden olayların 
yerleri, operasyon veya hava harekâtı yapılan bölgeler gibi bilgilerin sayısal haritalar 
üzerinde gösterilmesine yönelik bir çalışma yürütmekteydim. Kara Harp Okulu Harita 
Bölümü'nden mezun olmam nedeniyle bilgisayar üzerindeki harita uygulamalarına özel bir 
ilgim de vardı ancak 1997 yılı Mayıs ayında icra edilen Çekiç Sınır Ötesi Harekâtı'nın gerek 
öncesinde gerek harekât esnasında ve gerekse sonrasında oluşan bilgi talebinde yoğunluk ile 
araya atama ve yer değiştirmelerin olduğu ve personelin izinlerini kullandığı yaz döneminin 
girmesi nedeniyle konuya o dönemde çok ağırlık veremedim. Eylül 1997 ayında atanan yeni 
Şube Müdürü'mün İç Güvenlik Harekâtı Bilgi Sistemi yazılımına sayısal harita kullanma 
yeteneği kazandırılması konusunda destek vermesi neticesinde Harekât Başkanlığı OBİ 
şubesinden çalışmaya katılan bilgisayar mühendisi bir astteğmen ile birlikte söz konusu harita 
uygulamasıyla ilgili planlama, analiz ve tasarım konularına yoğunlaştım ve ağırlıklı olarak bu 
konu üzerinde çalıştım. Yurtdışı göreve seçilmem nedeniyle 13 Nisan 7 Ağustos 1998 
döneminde yurtdışı sürekli görev hazırlık ve görev başı eğitimine katıldım bununla ilgili kurs 
belgesi, fotokopisi savunmamın ek6'sında yer almaktadır.

10 Ağustos 1998 tarihinde de İç Güvenlik Harekât Dairesi'nden resmen ilişiğimi 
keserek ayrıldım. Sayısal harita uygulamasına yönelik yaptığım çalışmalardan dolayı Şube 
Müdürüm tarafından verilen takdir belgesi fotokopisi savunmamın ek7'sinde yer almaktadır. 
Ben ayrıldıktan sonra yerime atanan OBİ Subayı'na ilave olarak sayısal harita 
uygulamasının tekamül ettirilmesi maksadıyla Veri Toplama ve Analiz Şubesi'ne bir de 
bilgisayar eğitimi görmüş bir harita mühendisi subay tayin olmuştur. 

Yukarıda belirttiğim görevlerim Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde 
bulunduğum süre boyunca değişmedi, ilave olarak herhangi bir grupta veya birimde 
görevlendirilmedim. Bana, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca atandığım OBİ Subayı 
kadrosuna ilişkin görevler dışında ilave bir görev verilmedi. 

Bu bölümde iddianamede atılı suçu işlediğime dair delil olarak gösterilen belgelerle 



  

ilgili savunmamı arz edeceğim. İddianamede iki adet takdir belgesi aleyhime delil olarak 
gösterilmiştir, bunlardan birincisi 1 Temmuz 1997 tarihli İç Güvenlik Harekât Dairesi Plan 
Şube Müdür Kurmay Kıdemli Albay İdris Koralp imzalı takdir belgesidir. Söz konusu takdir 
belgesi aynı tarihte içeriği birebir aynı olacak şekilde benimle birlikte 11 kişiye verilmiştir. 
Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin de bünyesinde yürütüldüğü Plan Şubesi'nin Müdürü 
Kurmay Kıdemli Albay İdris Koralp savunmamın ekinde fotokopisi yer alan, ek8'de yer 
almaktadır, görevlendirme emri uyarınca 12 Mart 1997 tarihinden itibaren daireden 
ayrıldığı Ağustos 1997 ayına kadar benim atamalı olarak görev yaptığım İç Güvenlik 
Harekât Dairesi Veri Toplama ve Analiz Şube Müdürlüğü'ne vekalet etmiştir.

 Kendisi o dönemde birinci sicil amirim durumundadır. Sayın İdris Koralp 
savunması esnasında müdafim tarafından konuya ilişkin sorulan soruya cevaben İç Güvenlik 
Harekât Dairesi'nin bilgi sistemleriyle ilgili faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu teknik 
personel olarak bana yürütmekte olduğum görevlerime ilave olarak Batı Çalışma Grubu 
içerisinde herhangi bir görev tevdi etmediğini, söz konusu takdir belgesinin terör örgütüne 
karşı yürütülmekte olan iç güvenlik harekâtına yönelik olarak yukarıda belirttiğim kadro 
görevlerim kapsamında yürüttüğüm çalışmalar ile Batı Çalışma Grubu kurulmadan önce 
de yapmakta olduğum Plan Şubesi'ndeki bilgisayarlar da dahil olmak üzere tüm daireye 
bilgi sistemleri ile ilgili sağladığım teknik destek göz önünde bulundurularak bilgisayarda 
kayıtlı örnek takdir belgesi üzerinden yazılmış olabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca o 
dönemde Tuğgeneral rütbesiyle İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanı olan ikinci sicil amirim 
olan sayın Kenan Deniz ve Korgeneral rütbesiyle Harekât Başkanı olan üçüncü sicil amirim 
sayın Çetin Doğan da müdafim tarafından sorulan sorulara cevaben bana yürütmekte 
olduğum görevlerime ilave olarak Batı Çalışma Grubu içerisinde herhangi bir görev tevdi 
etmediklerini açıkça ifade etmişlerdir. 

Aleyhime delil olarak gösterilen ikinci takdir belgesi ise 16 Aralık 1997 tarihinde 
İç Güvenlik Harekât Dairesi Veri Toplama ve Analiz Şube Müdürü Topçu Kurmay 
Kıdemli Albay Erkal Bektaş  tarafından verilmiştir, savunmamın ek5'inde bir kopyası yer 
almaktadır. Öncelikle söz konusu takdir belgesinin içeriğini aynen okuyorum, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bölücü terör örgütü ile 
aşırı dinci kesime karşı yürütülen mücadelede İç Güvenlik Harekât Dairesi Veri Toplama ve 
Analiz Şube Müdürü olarak mesai mefhumu gözetmeden üstün gayret ve özverili 
çalışmalarınızı yakınen izlemekteyim. Bu bağlamda iç güvenlik harekâtını icra eden 
birliklerin yönlendirilmesi, emir komuta birliği ve gerekli koordinasyonun sağlanması, 
terörle mücadeleye ivme kazandırılması yönünde önemli üst düzey toplantılarda terörle 
mücadele konusundaki bilgi arzlarının meydana getirilmesindeki katkılarınız her türlü 
takdirin üzerindedir. Sizi büyük bir azim, inanç ve disiplin içinde emsallerinize örnek teşkil 
edecek planlı, takipçi, titiz görev anlayışınızdan dolayı takdir eder, başarılarınızın devamını 
dilerim. Bu belge iddianamenin Batı Çalışma Grubu'nda çalışanlara verilen takdirler 
bölümünde bulunmaktadır. Aslında bu belgenin benim Batı Çalışma Grubu'nda 
çalışmadığımı göstermesi bakımından lehime bir delil olması veya en azından hiç 
kullanılmaması gerekirken iddianamede aleyhime delil olarak gösterilmiştir. İddianamede 
Batı Çalışma Grubu'nda çalışanlara verilen takdirler bölümü madde 3 21 2b'de sayfa 208, 
şüpheli Yahya Kemal Yakışkan'ın bölücü terör örgütü ile aşırı dinci kesime karşı yürütülen 
mücadelede Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi Veri Toplama ve Analiz Şube Müdürü 
olarak çalıştığı ibaresi dikkat çekmesi için özellikle koyulmuş olarak yer almaktadır. Bu 
husus tamamen gerçekdışıdır çünkü yukarda da arz ettiğim gibi ben o dönemde İç Güvenlik 
Harekât Dairesi Veri Toplama ve Analiz Şubesi'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca OBİ 
Subayı olarak atandığım kadro görev yerimde çalışmaktaydım. Belgenin imza bloğundan da 
kolayca anlaşılabileceği üzere Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi Veri Toplama ve 
Analiz Şube Müdürü bu belgeyi benim için tanzim eden Topçu Kurmay Kıdemli Albay Erkal 



  

Bektaş'tır. Söz konusu takdir belgesinin içeriği incelendiğinde birinci paragrafta dairede 
yürütülen faaliyetler genel olarak tanımlanmakta, ikinci paragrafta ise bu takdir belgesinin 
terörle mücadele konusundaki bilgi arzlarının meydana getirilmesindeki katkılarımdan dolayı 
verildiği açıkça ifade edilmektedir. Söz konusu takdir belgesinin değerlendirilmesinde bu 
kadar fazla maddi hata yapılması düşündürücüdür. Ben bu hataların sehven yapıldığına 
inanmak istiyorum. Belgede Batı Çalışma Grubu'nda çalıştığıma dair hiçbir ibare 
bulunmamaktadır. Bu takdir belgesinde yer alan ifadelerden iddia makamının 54'üncü 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçu ile nasıl 
bir ilişki kurduğu hususunu sayın Mahkemenin takdirlerine bırakıyorum. 

Ele geçirilen CD içerisinde yer alan ve içinde ismimin geçtiği üç adet dijital 
belge ile ilgili savunmama başlamadan önce Boğaziçi Üniversitesi internet sayfasında yer 
alan 9.4.2013 tarihli dijital belgeler hakkında kamuoyuna yapılan duyurunun konu ile ilgili 
bölümünü sayın Mahkemenin dikkatine sunmak istiyorum. Bu duyurunun tam metni 
savunma ekimde ek9 olarak yer almaktadır. 

Elektronik ortamda oluşturulan dijital belgelerin gerek içerikleri gerekse de 
yaratılma ve son kaydedilme tarihleriyle yaratan ve değiştiren kullanıcı ve bilgisayar 
adları gibi üst veri bilgileri kolayca ve genelde iz bırakmadan istenildiği gibi 
kurgulanabilir ve tahrif edilebilir, bu nedenle başka kesin bulgularla desteklenmeyen 
bir dijital belge tıpkı sıradan bir kağıda basılı imzasız bir metin gibi içeriğinde veya üst 
verisinde adı geçen kişileri bağlayamaz. Yukarıda özetlediğimiz temel bilgilerin adli 
mercilerce göz önüne alınmasının ülkemizde adalet hizmetinin verilmesinde niteliği 
artıracağı ve önemli adli hataların ve mağduriyetlerin önünde, önüne geçeceği yönündeki 
inancımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

Bu duyuruda ODTÜ, Boğaziçi, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ve Marmara 
Üniversiteleri bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinden 13 profesör ile bir 
doçentin imzasının bulunduğu belirtilmekte ve duyurunun mesleki ve vicdani sorumluluğun 
bir gereği olarak yayımlandığı ifade edilmektedir. Gerçekten de internette sayısal verilerin 
oluşturulma, son kaydedilme, son erişilme gibi üst veri bilgilerinin toplu halde veya tek tek 
değiştirilmesine imkan sağlayan çoğu ücretsiz çok çeşitli yazılımlar bulunmakta. Bunların bir 
çoğu küçük program parçacıkları olup bilgisayara kurulum dahi gerektirmemektedir. Bu 
nedenle 1993 yılından beri bilişim alanında görev yapan birisi olarak dijital delillerin 
değerlendirilmesinde duyuru içeriğinde belirtilen kaygılara tüm benliğimle katıldığımı ifade 
etmek isterim. Duyuruda yer alan hususların sayın Mahkemece de göz önünde 
bulundurulmasının yargılama sonunda verilecek karara olumlu katkılar sağlayacağını 
değerlendirmekteyim. Ele geçen CD içerisinde yer alan ve içinde ismimin geçtiği üç adet 
dijital belgeye gelince, iddianamede bu belgelerin Tamer Tatar adlı kişiye kurye ile gelen bir 
CD içerisinden çıktığı ifade edilmekte, kuryeyi gönderenin kim olduğu kargo kayıtlarına göre 
belli olmakla birlikte bugüne kadar sayın Savcılık tarafından bir inceleme yapılmadığından 
bu kişilerin gerçek olup olmadığı dahi bilinmemekte ve bu CD içerisindeki belgeleri nasıl 
elde ettiği ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu belgelerin orijinal ya da onaylı suretleri 
bulunmamaktadır. Bu nedenle bu belgelerin ne derece delil niteliği taşıdığı hususu iyimser 
bir ifade ile tartışmalıdır. Şimdi bu dijital belgelerle ilgili tespitlerimi arz ediyorum.   "

Hakkımda aleyhime delil olarak iddianamede gösterilen üç dijital belge ile ilgili 
tespitlerim. CD5 BÇG Bornova Ziya klasöründeki görev bölümü doc isimli dijital belgede 
Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü OBİ Plan Program Subayı 
Muhabere Yüzbaşı Y.Yakışkan ibaresi yer almaktadır. Görev alanı olarak otomasyon ihtiyaç 
tespiti ve giderilmesi, mevcut programların bakımı, bilgisayar kullanıcıları organizasyon ve 
eğitimi, raporlar, toplantılar olarak gösterilmiştir. 

Herhangi bir üst yazısı veya dağıtımı yoktur. Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan 
sorgularda söz konusu belgeyle ilgili olarak sorulan soruda şu ibare yer almaktadır; CD5 



  

BÇG Bornova Ziya klasöründe görev bölümü doc isimli dört sayfalık Word klasörü, 
Word belgesi olduğu görülmüştür. Bu belgenin dijital olarak yapılan bilirkişi incelemesinde 
Ömer Özkan tarafından 30.4.1997 tarihinde oluşturulduğu ve Mehmed Özbek 
tarafından 30.4.1997 tarihinde gözden geçirilerek en son kaydetme işleminin yapıldığı 
tespit edilmiştir, aynen sorulan sorularda aldığım ibareyi okudum. 

Halbuki Ankara C.Başsavcılığı'nda 09.02.2012 tarihinde atanan TÜBİTAK'ta 
görevli iki bilgisayar, bir elektronik mühendisi toplam üç kişiden oluşan bilirkişi heyetince 
söz konusu CD üzerinde yapılan inceleme sonucunda 13.02.2012 tarihinde hazırlanan 
bilirkişi raporuna göre CD5 BÇG Bornova Ziya klasöründeki görev bölümü doc isimli 
dijital belge 11.02.1997 tarihinde Ömer Özkan tarafından oluşturulmuş, en son 
30.4.1997 tarihinde Mehmed Özbek tarafından kaydedilmiştir. Ayrıca bilirkişi raporunda 
bu belgenin son çıktı alınma tarihinin 11.02.1997 olduğu yani oluşturulduğu gün çıktısının 
alındığı belirtilmektedir. Yani iddia makamınca atanan bilirkişi heyetinin raporuna göre bu 
belge Batı Çalışma Grubu kuruluş emrinin yayımlanmasından iki ay önce oluşturulmuş aynı 
gün çıktısı alınmış en son 30.04.1997 tarihinde değiştirilmiş ve bir daha hiç çıktısı 
alınmamıştır. İddia makamınca uzun süre tutukluluğumun devamına neden olan kuvvetli suç 
şüphesine gerekçe olarak gösterilen ve iddianamede 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini 
cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçunu işlediğime dair delil olarak gösterilen bu 
dijital belgenin 11 Şubat 1997 tarihinden sonra çıktısı alınmadı ise bu belgede kendisine 
görev tevdi edilenler görevlerini nasıl öğrendiler? Bu durum hayatın doğal akışıyla 
örtüşmemektedir. Eğer bu belge gerçek bir belge olsaydı veya yine pozitif bir bakışla 
hazırlanma maksadına uygun olarak kullanılsaydı Batı Çalışma Grubu'nun teşkilini 
müteakip yani 10 Nisan 1997 tarihinden sonra yayımlanmak veya katılanlara tebliğ 
edilmek üzere en az bir kez çıktısının alınması gerekmez miydi? Görev bölümü doc isimli 
dijital belgeyle ilgili olarak üç hususa sayın Mahkemenin dikkatini çekmek istiyorum.

 Birincisi, neden Savcılık şüphelilere görev bölümü doc isimli dijital belgeye ilişkin 
olarak sorduğu soruyu yine Savcılıkça tayin edilen bilirkişi heyetince hazırlanan raporu 
referans göstererek ama bilirkişi raporunun içeriğini değiştirerek sormuştur, neden görev 
bölümü doc isimli dijital belgenin oluşturulma tarihi 11.02.1997 yerine 30.04.1997 
şeklinde değiştirilerek Savcılık bu soruyu sorma ihtiyacı duymuştur? Bu maddi bir hata 
mıdır? İkincisi, belgeyi son kaydeden olarak bilirkişi raporunda Mehmed Özbek yazılı iken 
Savcılıkça sorulan soruda bunun yerine Mehmet ile Özbek yazılmıştır? Bu bir maddi hata 
mıdır? Üçüncüsü ise, Microsoft Word programında belgenin yazarı olarak programın 
bilgisayara kurulumu yaparken kullanıcı tarafından ayrı bir isim verilebildiği gibi eğer 
verilmemişse otomatik olarak o bilgisayarın ismi belgenin yazarı olarak belirtilmektedir. Bu 
yazar ismi istenirse daha sonradan değiştirilebilmektedir. Bir belgenin ilk oluşturulduğu 
bilgisayardaki Word programında belirlenen yazar ismi belgenin üst verisinde yazar olarak 
yer almakta, benzer şekilde dosyanın son kaydedildiği bilgisayarda kurulmuş olan Word 
programında yazar olarak hangi isim yer alıyorsa dosyanın üst verisinde son kaydeden 
olarak o isim yer almaktadır. Görev bölümü doc isimli dijital belgenin bilirkişi raporunda 
yer alan üst verisine bakıldığında bu belgenin yazar ve son kaydeden isimlerinin Word 
programını kullananlar tarafından belirlendiği anlaşılmaktadır. Bu belgenin yazarı yani bu 
belgeyi ilk defa oluşturan olarak Ömer Özkan son kaydeden olarak da Mehmed Özbek 
isimleri yer almaktadır. Mehmed Özbek'in iddianamenin 37'nci klasöründe bulunan nüfus 
cüzdanı fotokopisine göre ismi t ile yazılmıştır. Ayrıntı gibi görünse de Mehmed Özbek'in 
isminin neden d ile yazıldığının araştırılmaya değer olduğunu sayın Mahkemenin dikkatine 
sunmak istiyorum. 

Ayrıca, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu emrin ekinde Batı 
Çalışma Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü'nün J3 ve J6'dan birer adet, 10 Nisan 
tarihli emrin ekinde İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü J3 ve J6'dan birer adet olmak üzere 



  

iki Subay ve iki Sivil Memur'dan oluşması planlanmasına karşın görev bölümü doc isimli 
dijital belgede bu savunmamın ek11'inde yer almakta, Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri 
Hazırlama Bölümü'nün üç subay ve bir astsubaydan oluşturulduğu görülmekte yani aynı 
konudaki o belge arasında tutarsızlık bulunmaktadır.  Mehmed Özbek'in şüpheli olarak 
14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunda kendisine görev bölümü doc 
isimli dijital belgeye ilişkin olarak bu belgede Batı Çalışma Grubu Cari Harekât Bölümü, 
İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü, İstihbarat ve Değerlendirme bölümlerinde çalışan 
aşağıdaki isimlerin yer aldığı görülmektedir, görev bölümü doc isimli dijital belgede isimleri 
yer alan şahısları tanıyor musunuz, siz bu bölümde hangi çalışmaları yürüttünüz, neden böyle 
bir görev bu şahıslar arasında size de verildi açıklayınız, aranızdaki ilişki ve irtibat nedir izah 
ediniz şeklinde soru sorulmuştur. Mehmed Özbek bu soruya cevaben, belgeyle ilgili 
hatırladıklarını beyan etmiş, benim içinse Yahya Kemal Yakışkan, Veri Hazırlama Şube'de 
bilgisayarcıydı. BÇG'de görevli değildi şeklinde beyanda bulunmuştur. Mehmed Özbek'in 
bu soruya verdiği cevabın özeti iddianamenin 1285. sayfasında yer almaktadır. Diğer isimler 
çıkartılarak iddianamede yer alan özet okunduğunda Yahya Kemal Yakışkan'ın BÇG'de 
çalışıp çalışmadığını bilmiyorum şeklinde bir anlam çıkmaktadır ben bunun da maddi bir hata 
olduğunu kabul ediyorum. Ben bu belgeyi ilk defa Savcılık sorgusunda gördüm, bana Batı 
Çalışma Grubu'nda görevlendirildiğime dair hiçbir bilgi verilmedi. Hiçbir evrak tebliğ 
edilmedi. Batı Çalışma Grubu'nun hiçbir toplantısına katılmadım, Batı Çalışma Grubu 
çalışmaları kapsamında hiçbir evrak, sunum veya doküman hazırlanmadım, 
hazırlanmasına katkıda bulunmadım. Savcılıkça delil olarak gösterilen dijital veya yazılı 
olarak hiçbir belgede, yazıda, sunuda veya çizelgede tarafımdan hazırlanmış olduğunu 
gösteren herhangi bir emare yoktur. Batı Çalışma Grubu için hiçbir otomasyon faaliyeti 
yürütmediğim gibi böyle bir talep de olmadı. O dönemdeki sicil amirim tarafından konu ile 
ilgili sorduğum soruya cevaben yapılan açıklamada bana Batı Çalışma Grubu'nda 
kullanılmak üzere herhangi bir bilgisayar programı hazırlanması için kesinlikle bir emir 
vermediğini ve böyle bir yazılım geliştirilmediğini açıkça beyan etmiştir. Batı Çalışma 
Grubu'nun oluşturulmasını müteakip benim daha önceden yapmakta olduğum görevlerimde 
hiçbir değişiklik olmamıştır. Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin yürütüldüğü Plan 
Şubesi'ndeki bilgisayarların daha önceden zaten yapmakta olduğum bakım ve işletme 
sorumluluğunu yürütmeye devam etmekle birlikte diğer bütün bilgisayarlar gibi bu 
bilgisayarları da, bu bilgisayarlara da benim erişim yetkim yoktu. Bu bilgisayarların kullanıcı 
parolaları daha önce de belirttiğim gibi sadece sorumlu Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
Sivil Memurlar tarafından belirleniyor ve gerektiğinde değiştiriliyordu. Benim Batı Çalışma 
Grubu'nda yürütülen faaliyetlerin içeriği hakkında Savcılık sorgularında Batı Çalışma 
Grubu'nda Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yaptıklarını ve Batı Çalışma Grubu 
ile ilgili evrak ve sunumları hazırladıklarını beyan eden ve haklarında kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verilen Sivil Memurlar Mehmed Özbek, Serhat Altay ve Ömer Özkan kadar 
bile bilgim olmasına imkan bulunmamaktaydı. 

Ayrıca ne zaman katıldığını tam olarak hatırlamıyorum ancak Genelkurmay 
Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı'nca görevlendirilen ve benim gibi OBİ 
Subayı olan sayın Ahmet Dağcı'nın Plan Şubesi'nin bulunduğu alanda çalışmaya 
başlamasıyla Plan Şubesi'ndeki bilgisayarların işletme ve bakım sorumluluğunu kendisine 
devrettiğimden benim Plan Şubesi'nde bulunan bilgisayar ve yan donanımlarıyla olan ilgim 
neredeyse hiç kalmamıştı. Görev bölümü doc isimli dijital belgeyle ilgili son olarak bir 
hususu da belirterek bu konuyu kapatmak istiyorum. Söz konusu belgede Batı Çalışma 
Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama bölümü OBİ Plan Program Subayı olarak görev alanım 
otomasyon ihtiyaç tespiti ve giderilmesi, mevcut programların bakımı, bilgisayar 
kullanıcıları organizasyon ve eğitimi, raporlar, toplantılar olarak gösterilmiştir. Bir an için 
bu belgenin doğru olduğunu düşünsek ve tevdi edilen bu görevleri yerine getirmiş olsam 



  

bile bunlardan hangisinin 54'üncü Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, 
devirmeye iştirak etmek suçunu içerdiği hususunu sayın Mahkemenin takdirine 
bırakıyorum. 

Ele geçirilen CD içerisindeki "giryet.doc" isimli dijital belge ile ilgili benden önce 
savunma yapan sanıklar ve müdafiileri tarafından çok şey söylendi. Ben de bu beyanlara 
katıldığımdan burada tekrar etmeyeceğim. Ben bu belgeyi ilk defa Savcılık sorgusunda 
gördüm. Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde görev yaptığım 1995, 1998 
döneminde şahsıma plastik bir cep içerisine konulmuş olarak kullanılan karton üzerine 
basılmış Genelkurmay Karargâhı'na giriş kartı dışında hiçbir ilave kart tahsis edilmedi. Bu 
kart üzerinde karargâh içerisinde girebileceğim birimler işaretliydi. Bu işaretler 1995 yılında 
her ne ise ayrıldığım 1998 yılına kadar hiç değişmedi. Ayrıca Mehmed Özbek'in şüpheli 
olarak 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunda kendisine "giryet.doc" 
isimli dijital belgeye ilişkin olarak özetle bu belgenin hakkında ne biliyorsunuz belgede 
isimleri yer alan şahısları tanıyor musunuz, aranızdaki irtibat ve ilişki nedir izah ediniz 
şeklinde soru yöneltilmiştir, Mehmed Özbek bu soruya cevaben, listede isimleri yer alan 
kişilerle ilgili hatırladıklarını söylemiş, benimle ilgili olarak Yahya Kemal Yakışkan 
BÇG'ye katılmadı şeklinde beyanda bulunmuştur. Ancak bu beyan hiçbir şekilde 
iddianamede yer almamıştır. 

Ele geçirilen CD içerisindeki BÇG telefon rehberi doc isimli dijital belgeyi de ilk 
defa Savcılık sorgusunda gördüm. Veri Toplama ve Analiz şubesinde Şube Müdürü 
haricindeki diğer personele tahsis edilmiş olan 2755 numaralı telefon 1995 yılı Aralık 
ayında kadro görevime katıldığımda Veri Toplama ve Analiz Şubesi'nde bulunmakta idi ve 
ben 1998 yılı Nisan ayında yurtdışı sürekli görev hazırlık kursu için ayrılana kadar bu 
telefon hiç değişmedi. Bana ilave başka bir telefon numarası tahsis edilmedi. Savcılığın 
iddianamede belirttiği gibi BÇG ile ilgili özel telefon numaralarının tahsis edilip sözde gizli 
bir telefon ağı oluşturulmadığı Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan yazılı belgelerle ortaya 
konulduğu gibi şuana kadar sorgu ve savunmaları tespit edilen diğer sanık beyanlarında da 
açıkça ifade edilmiştir. 

Savunmamın başında takdim ettiğim ve yazılı savunmamın ekinde bulunan 
Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde mevcut olan bilgi sistemleri ile ilgili krokiye 
bakılırsa BÇG'nin faaliyet gösterdiği Plan Şubesi'nin bulunduğu alanla benim görev 
yaptığım Veri Toplama ve Analiz Şubesi arasında sadece prefabrik bir duvar vardı. Arada 
kapı bile yoktu. BÇG'de çalışmadığım halde ve atılı suça ne yaparak iştirak ettiğimle ilgili 
hiçbir delil yokken isnat edilen suçun işlendiği iddia edilen dönemin üzerinden neredeyse 16 
yıl geçtikten sonra ben yine de bunu ispat etmek durumunda kalıyorum. 

İddianamede yer alan delillerden daha açık ve anlaşılır olmakla birlikte iddia 
makamı gibi benim de Batı Çalışma Grubu'nda maddeten bulunamayacağıma dair sizlere 
sunabileceğim somut belgelerim yok. Çalıştığım kurumdan bilgi ve belge almakla ilgili 
yaşadığım güçlükler hakkında az önce bir örnek vermiştim. Bu nedenle sizleri Batı Çalışma 
Grubu çalışmalarına katılmadığıma inandırmama yardımcı olacak bir şeyler bulabilmek 
ümidiyle iddianamede yer alan 103 sanık ile haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilen dört sivil memurun Savcılık sorgularındaki ifadelerini inceledim. Şüpheli sıfatıyla 
ifadesi alınmış, ifadesi alınanlar Savcılık sorgularında şaşkınlıktan, yorgunluktan ya da 
aradan uzun bir süre geçmiş olmasından dolayı eksik, hatta yanlış beyanlarda bulunmuş 
olabilirler ancak bütün bu hususlar göz önünde bulundurulsa bile yine de yargılamaya katkı 
sağlayabileceğini değerlendirdiğim hususları makamlarına arz etmek istiyorum. 

Yaptığım inceleme sonucunda Tamer Tatar tarafından Savcılığa teslim edilen CD'de 
bulunan ve içerisinde benim de ismimin bulunduğu Batı Çalışma Grubu alanına giriş 
yetkisi, görev bölümü ve telefon rehberine ilişkin olarak Savcılık sorgusunda bulunan 
BÇG'de kimler çalıştı, BÇG iletişim ağı hakkında bildiklerinizi anlatınız, belgede yer alan 



  

isimlerden kimleri hatırlıyorsunuz, belgede yer alan şahısları tanıyor musunuz şeklindeki 
sorulara 23 kişi bilmiyorum veya hatırlamıyorum dışında cevap vermiştir. Diğer 84 kişiye 
ise bu sorular ya sorulmamış veya bilmiyorum ya da hatırlamıyorum şeklinde cevaplanmıştır. 
Bu 23 kişinin cevapları incelendiğinde 4 kişinin cevapları diğer 19 kişiye göre farklılık 
göstermektedir. Şüpheli sıfatıyla ifade veren bu 4 kişiden 3 kişi bu belgelerin tamamının ve 
belgelerde yer alan isimlerin tamamının doğru olduğunu beyan etmiştir. Bunlardan ikisi 
haklarında iddia makamınca kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen sivil 
memurlardır, biri ise soruşturmanın başından beri tutuksuz yargılanmaktadır. Bir şüpheli 
ise giriş yetkisi ve telefon rehberine ilişkin belgelerin doğru olduğunu beyan etmiştir. 
Şüpheli sıfatıyla ifade veren  19 kişi belgelerde yer alan isimlerden Batı Çalışma 
Grubu'nda çalıştığını düşündüğü veya hatırladığı kişileri beyan etmiştir. Verilen 
cevaplarda söz konusu 19 kişi 40 farklı isim beyan etmiştir. Bu isimlerin arasında benim 
ismim yoktur. 19 kişiden 17'si bu üç belgeye ilişkin Savcılıkça sorulan sorulara verdikleri 
cevaplarda benim adımı beyan etmemişlerdir. Şüpheli sıfatıyla ifade veren iki kişi ise benim 
Batı Çalışma Grubu'nda çalışmadığımı, bilgisayarcı olduğumu ve terörle ilgili Veri 
Hazırlama Şubesi'nde çalıştığımı beyan etmiştir. Benim ismimi BÇG'de çalışanlar arasında 
beyan etmeyen 17 kişiden 8'i Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde atamalı olarak 
görev yapan yani benim gibi Batı Çalışma Grubu kurulmadan önce de orada görev yapmakta 
olan personeldir. Hiçbirisi benim ismimi Batı Çalışma Grubu'nda çalışanlar arasında beyan 
etmemiştir. Savcılık sorgularında Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde çalışmayıp 
10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu emir kapsamında Batı Çalışma Grubu'nda 
görev aldığını beyan edenlerin hiçbirisi benim ismimi Batı Çalışma Grubu'nda çalışanlar 
arasında beyan etmemiştir. Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde atamalı olarak 
görev yapmış olan bir şüpheli ise Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama bölümünde 
dışardan ikinci görev olarak gelip çalıştığımı beyan etmiştir. 

Bu beyanları değerlendirdiğimizde Savcılık sorgusunda Batı Çalışma Grubu alanına 
giriş yetkisi verilen personelin isim listesinde görev bölümü doc isimli belgede ve Batı 
Çalışma Grubu telefon rehberinde yer alan isimlerin istisnasız tamamının Batı Çalışma 
Grubu'nda çalıştığını beyan eden ve iddia makamınca haklarında kovuşturmaya yer 
olmadığına veya tutuksuz yargılanmasına karar verilen üç kişiyle giriş yetkisi ve telefon 
rehberine ilişkin belgelerin doğru olduğunu beyan eden bir kişinin beyanlarının 
güvenilirliğini, bu belgelerde yer alan yaklaşık 50 ismi aradan 15 yıl geçtikten sonra sorgu 
esnasında kendisine sorulur sorulmaz istisnasız hatırlayabilmelerinin ne kadar mümkün 
olabileceği gözönünde bulundurularak bu soruların teyid maksadıyla söz konusu personele 
yeniden sorulması gerektiğini düşünüyor ve bu hususu sayın Mahkemenin takdirine 
bırakıyorum. Savcılık sorgusunda benim Veri Hazırlama Şubesi'nde çalıştığımı beyan 
edenlerle ilgili değerlendirmeye geçmeden önce beyanlarda geçen veri hazırlama terimiyle 
ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu 
emrin ekinde yer alan şemada Batı Çalışma Grubu kapsamında oluşturulması ön görülen 
dört bölümden birisi de İstatistik ve Veri Hazırlama bölümüdür. Bu emrin yayınlandığı 
tarihte İç Güvenlik Harekât Dairesi teşkilatında yer alan üç şubeden birisi de Veri Toplama 
ve Analiz Şubesi'dir. Burada veri hazırlama terimi ilk bakışta Batı Çalışma Grubu İstatistik 
ve Veri Hazırlama Bölümü gibi anlaşılsa da gerçekte anlatılmak istenen Genelkurmay İç 
Güvenlik Harekât Dairesi teşkilatında yer alan Veri Toplama ve Analiz Şubesi'dir. O 
dönemde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni teriminin sıkça kullanılması ve veri toplama ve 
analiz teriminin hem yeni hem de söylenmesi zor olmasından dolayı şube ismi ifade edilirken 
ağız alışkanlığıyla sıklıkla Veri Toplama ve Analiz Şubesi yerine Veri Hazırlama Şubesi 
teriminin kullanıldığını hatırlıyorum. İddianamede bu konuya açıklık getirilecek, getirecek 
şekilde somut örnekler yer almaktadır. Savcılık sorgusunda benim Veri Hazırlama Şube'de 
çalıştığımı beyan edenlerden birisi Mehmed Özbek'tir. Mehmed Özbek şüpheli olarak 



  

14.02.2012 tarihinde Savcılığa vermiş olduğu ifadesinde "vhz" kelimesinin kendisinin o 
dönemde çalıştığı şubenin adı olan Veri Hazırlama Şubesi'ni ifade ettiğini, iddianamenin 
1282. sayfasında yer almakta bu beyan, halbuki yukarda arz ettiğim gibi İç Güvenlik 
Harekât Dairesi'nde Veri Hazırlama Şubesi hiçbir zaman olmamıştır, burada kastedilen 
Veri Toplama ve Analiz Şubesi'dir. 

Bu konu ile ilgili diğer bir kanıt da Savcılıkça aleyhime delil olarak gösterilen 16 
Aralık 1997 tarihli İç Güvenlik Harekât Dairesi Veri Toplama ve Analiz Şube Müdürü Topçu 
Kurmay Kıdemli Albay Erkan Bektaş imzalı takdir belgesidir. Takdir belgesinin sayı 
bölümüne baktığında, bakıldığında son bölümü vhz.ş. ibaresi yer almaktadır. Halbuki 
yazışma kuralları gereği sayı bölümünün sonunda yer alan vhz.ş. ibaresinin bir şubeyi 
belirtmesi gerekmektedir. Oysa ki İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde o dönemde Harekât 
Şubesi, Plan Şubesi ve Veri Toplama ve Analiz Şubesi olmak üzere toplam 3 şube 
bulunmaktaydı. Yine burada açıkça görüleceği gibi vhz şubesi ibaresi Veri Toplama ve 
Analiz şubesi yani "VTAŞ" yerine yanlışlıkla yazılmıştır. Savcılık sorgusunda benim Veri 
Hazırlama Şubesi'nde çalıştığımı beyan eden diğer kişi ise o dönemde Plan Şubesi'nde 
Plan Subayı olarak görev yapan Ruşen Bozkurt'tur. Ruşen Bozkurt Savcılık'ta verdiği 
ifadesinde telefon rehberi ile ilgili soruya cevaben benimle ilgili olarak Yahya Kemal 
Yakışkan Veri Hazırlama ile görevli benim sağ kolum olarak çalıştı, terörle ilgili bilgileri 
verdi, terör istatistik uzmanı. Yine görev bölümü doc isimli belgeye cevaben ise, Yahya 
Yakışkan terör ile ilgili veri hazırlamada çalıştı. İrtica ile ilgisi yoktur beyanı yer almaktadır. 
Ruşen Bozkurt savunması esnasında Savcılık sorgusundaki beyanını teyit etmiştir. Söz 
konusu terim kargaşasıyla ilgili en açık örnek sayın Mahkeme huzurunda yaşanmıştır. Ruşen 
Bozkurt'a müdafim tarafından Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde Veri 
Hazırlama adında bir birimin olmadığı, veri hazırlama ile anlatılmak istenenin Veri 
Toplama ve Analiz Şubesi mi yoksa Batı Çalışma Grubu kuruluşu ile ilgili yayımlanan 10 
Nisan tarihli emirde yer alan İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü mü olduğu sorulmuştur. 

Ruşen Bozkurt cevaben bu soru üç kere sorulmuş ve üç defa her seferinde Veri 
Toplama ve Analiz Şubesi'ni kastederek benim Veri Hazırlama Şubesi'nde terörle ilgili 
çalıştığımı ve BÇG ile kesinlikle bir ilgim olmadığını ifade etmiştir. Ancak Veri Toplama ve 
Analiz Şubesi terimini kullanmamıştır. Sayın Başkan eğer ben Batı Çalışma Grubu'nda 
çalışmamışsam geriye çalışabileceğim bir tek yer kalmaktadır o da Genelkurmay İç 
Güvenlik Harekât Dairesi teşkilatında yer alan Veri  Toplama ve Analiz Şubesi'ndeki 
kadro görev yerimdir. Benim sıralı üst sicil amirimin ve Ruşen Bozkurt'un bu konudaki 
beyanları yeterli görülmemesi durumunda Savcılık'ça hakkında kovuşturmaya yer 
olmadığı karar verilen Mehmed Özbek'ten beyanında kastettiğinin BÇG İstatistik ve Veri 
Hazırlama Bölümü mü yoksa İç Güvenlik Harekât Dairesi teşkilatında yer alan Veri 
Toplama ve Analiz Şubesi mi olduğunun sayın Mahkemece teyit edilmesini talep ediyorum.

Bu ifadelerle ilgili sayın Hamza Özaltun Savcılık sorgusunda az önce belirttiğim 
gibi benim Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü'nde dışardan ikinci 
görev olarak gelip çalıştığımı beyan etmiştir. Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki benim 
dışardan gelmem mümkün değil daha önce de açıklamaya çalıştığım gibi Batı Çalışma Grubu 
faaliyetlerinin yürütüldüğü Plan Şubesi ile benim Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca OBİ 
Subayı olarak 1995 yılına atandığım Veri Toplama ve Analiz Şubesi arasında sadece 
prefabrik bir duvar vardı. Arada kapı bile yoktu. Ben hep ordaydım. Kendisi huzurdadır. 
Sayın Mahkemece de uygun görülmesi durumunda Hamza Özaltun'a BÇG ile ilgili hangi 
faaliyete katıldığımın sorulmasını talep ediyorum. Eğer bu mümkün olmaz ise burada 
herkesin önünde kendisinden savunmasında bu konuya açıklık getirmesini istirham 
ediyorum. Savcılık sorgusunda verilen beyanlarla ilgili son bir noktaya dikkatinizi çekerek bu 
konuyu noktalayacağım. Sayın Ahmet Dağcı'nın şüpheli olarak 20.04.2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde Savcılıkça kendisine sorulan BÇG'de 



  

kimler çalıştı şeklindeki soruya cevaben beyan ettiği isimler arasında benim ismim 
bulunmamaktadır. Kendisi J6 yani MEBS Başkanlığı'ndan iddianamedeki belgelerde ismi 
yer alan tek OBİ Subayı'dır. Eğer Batı Çalışma Grubu'nda çalışmış olsaydım Savcılık 
sorgusunda BÇG'de kimler çalıştı şeklindeki soruya benim gibi bilgi sistemleri alanında 
uzman teknik personel olan, olması nedeniyle ilk olarak beyan edeceği isimler arasında 
benim ismimin de olması beklenmez miydi? Ayrıca, görev bölümü doc isimli dijital belgede 
gene az önce izah etmeye çalıştığım gibi BÇG İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü'nde o 
dönemde İç Güvenlik Harekât Dairesi Veri Toplama ve Analiz Şubesi'nde atamalı olarak 
görev yapan üç kişinin isimleri ile isimsiz olarak OBİ Plan Program Subayı J6 ibaresi yer 
almaktadır. Bu isimlerden hiçbirisi Savcılık sorgusunda beyan edilen isimler arasında yer 
almamaktadır. Görev bölümü doc isimli dijital belgede belirtildiği gibi BÇG İstatistik ve Veri 
Hazırlama Bölümü teşkil edilmiş olsaydı J6'dan gelen OBİ Subayı ile beraber çalışmamız 
gerekmez miydi? Eğer beraber çalışmış olsaydık Savcılık sorgusunda BÇG'de kimler çalıştı 
şeklindeki soruya cevaben görev bölümü doc isimli dijital belgede BÇG İstatistik ve Veri 
Hazırlama Bölümü'nde yer alan üç kişiden en azından birini hatırlaması beklenmez miydi? 
Sayın heyet bu konu ile ilgili son sözüm İç Güvenlik Harekât Dairesi Veri Toplama ve 
Analiz Şubesi'nde Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü teşkil 
edilmemiştir. Ben de böyle bir bölümde hiçbir zaman görev yapmadım. 

Yukarıdaki açıklamalarım da dikkate alınarak bu hususu yüce Mahkemenin takdirine 
sunuyorum.Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca Yüzbaşı rütbesiyle Otomatik Bilgi İşlem 
Subayı olarak atandığım Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanlığı'nda Aralık 
1995, Nisan 1998 döneminde dairenin bilgi sistem, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının 
tespiti ve karşılanması, dairede mevcut bilgisayar ve yan donanımları ile iç güvenlik 
harekâtı bilgi sistemi yazılımının işletme, bakım ve idamesi gerektiğinde İç Güvenlik 
Harekât Dairesi'nde görevli sivil memurlara bilgisayar kullanımı ile ilgili danışmanlık 
yapılması görevlerini yürüttüm. Bu görevlerim İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde çalıştığım 
süre boyunca değişmedi. İlave olarak herhangi bir grupta veya birimde görevlendirilmedim. 
Bana Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca atandığım kadrodaki OBİ Subayı görevleri dışında 
ilave bir görev verilmedi. Bana Batı Çalışma Grubu'nda görevlendirilmediğime, 
görevlendirildiğime dair hiçbir bilgi verilmedi, hiçbir evrak tebliğ edilmedi. Batı 
Çalışma Grubu'nun hiçbir toplantısına katılmadım. Batı Çalışma Grubu çalışmaları 
kapsamında hiçbir evrak, sunum veya herhangi bir doküman hazırlamadım, 
hazırlanmasına katkıda bulunmadım. Savcılıkça delil olarak gösterilen dijital veya kağıt 
ortamındaki hiçbir dosyada, yazıda sunuda veya çizelgede tarafımdan hazırlanmış olduğunu 
gösteren herhangi bir emare yoktur. Bilgi sistemleri ile ilgili teknik bir personel olmam 
nedeniyle benim sorumluluk alanım işlenen bilginin içeriğinden ziyade, bilginin işlendiği 
sistemlerin çalışır halde bulundurulması olmuştur. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla 
Savcılık tarafından yapılan sorgulamalarda BÇG'de görev aldığını beyan edenler ile 
BÇG'nin faaliyet gösterdiği alanda atamalı olarak görev yapan toplam 20 kişiden 
19'unun Savcılık sorgularında benim ismimi BÇG'de çalışanlar arasında beyan 
etmemesi veya BÇG'de çalışmadığımı beyan etmesi benim Batı Çalışma Grubu'nda 
çalışmadığıma dair kuvvetli bir göstergedir. Benim bilgi sistemlerine yönelik teknik 
destek sağlamakla sorumlu olduğum terörle mücadele konularında görev yaptığım ve bana 
Batı Çalışma Grubu'nda kesinlikle herhangi bir görev verilmediği hususları savunmalar 
esnasında müdafim aracılığıyla sorulan sorulara cevaben o dönemki birinci, ikinci ve üçüncü 
sicil amirlerim tarafından sayın Mahkeme huzurunda açıkça beyan edilmiştir. 

Sayın Başkan geçenlerde bu salonda bir müşteki avukatının savunmalar esnasında 
sanıklar veya müdafileri tarafından yöneltilen BÇG'de çalışıp çalışmadıklarına ilişkin 
soruların sayın heyette ve salonda bulunan diğer katılanlar da bu soruların danışıklı olarak 
sorulduğu yönünde olumsuz bir algı oluşturabileceği, bu konuda dikkatli olunmasının faydalı 



  

olacağına dair samimi olduğunu düşündüğüm bir uyarısını duydum. Kendisine 
hassasiyetinden dolayı gerçekten tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum. Ben bu konuda en 
azından kendi durumumla alakalı bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. 

Savunmamın başında da belirttiğim gibi iddia makamı kaynağı belli olmayan ya da 
açıklanamayan bir CD içerisinden çıkan çelişkilerle dolu üç dijital belgede adımın geçtiğini 
ve şube müdürlerim tarafından adıma düzenlenen iki takdir belgesini gerekçe göstererek ki 
bunlardan birisinin terörle mücadele konusundaki katkılarındam dolayı verildiği belge 
üzerinde açıkça belli olmasına rağmen aleyhime delil olarak iddianamede yer almıştır, 54. 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçunu 
işlediğim kanaatine varılmıştır. İddia makamınca hazırlanan 1309 sayfalık iddianamenin 
hiçbir yerinde ve 355 klasörden oluşan yazılı veya dijital delillerin hiçbirinde ben Yahya 
Kemal Yakışkan'ın atılı suça hangi eylemimle iştirak ettiğimle ilgili en ufak bir delil yoktur. 
Hal böyleyken 14 ay tutuklu kaldım. Ben, ailem ve yakınların madden ve manen mağdur 
olduk, olmaya da devam ediyoruz. 30 yılı aşkın emek verdiğim mesleğimde adım lekelendi. 
Ben o dönem görev yaptığım kadroya kendim gelmedim, defalarca söylediğim gibi beni 
çalıştığım kurum atadı. Gururla hizmet ettiğim kurumum görev tanımımı bile talep tarihinden 
itibaren aradan 16 ay geçmesine rağmen hâlâ gönderemedi. O dönemde orada görev 
yapanların hepsi bu davanın sanığı durumunda. Şimdi sayın heyete, iddia makamına ve 
salondaki herkese sormak istiyorum. Ben ne yapayım? Benim soru sorduğum kişiler sıralı 
üst sicil amirim ve hakkımda beyanda bulunan üç şüpheli veya sanık. Onlara 
sormayacağım da kime soracağım, bunu takdirlerinize sunuyorum. Sayın Başkan değerli 
heyet son olarak bir benzetme ile savunmamı tamamlamak istiyorum. Şuanda bu salonda 
sayın Hakimlerin, sayın iddia makamının ve Mahkeme Katibinin önünde bilgisayarlar 
bulunmaktadır. Her biriniz bu bilgisayarları kullanarak görevlerinizi yerine getirmektesiniz. 
Diğer taraftan adliye sarayı bilgisayar merkezinde az önce de oldu telefonla görüştünüz 
bilgisayar arızalarından sorumlu teknik personel bulunmakta ve kullanmakta olduğunuz bu 
sistemi işler halde bulundurmak ve herhangi bir arıza durumunda bu salona girerek arızayı 
gidermekle sorumludurlar. İşte adliye sarayındaki bilgi sistemlerinden sorumlu bu uzman 
teknik personel şuanda görülmekte olan dava içeriğine ne kadar hakimse ben de o zaman 
BÇG'de yürütülen faaliyetlerin içeriğine o kadar hakimdim. Yine benzer bir şekilde 
kullanmakta olduğunuz bilgi sistemin işler halde bulundurulmasıyla ilgili görevli 
mühendisleri, teknisyenler veya bu salonda kamera ve ses kayıt sisteminin işletilmesinden 
sorumlu teknisyen arkadaşımız sizlerin bu dava ile ilgili vereceğiniz karardan ne kadar 
sorumlu tutulabilirse ben de BÇG kapsamında o dönemde yürütülen faaliyetlerden o kadar 
sorumlu tutulabileceğimi düşünüyorum. Savunmamda açıkladığım nedenlerle beraatime 
karar verilmesini talep ediyorum. "

 "Şimdi Ruşen Bozkurt da ifadesinde terörle ilgili veri hazırlama ibaresini 
kullanmıştı ama siz veri toplama ve analiz ve o nokta da sağ kolu olduğunuzu ifade etmişti. 
Şimdi terörle mücadeleden de size takdir belgesi verilmişti. Teknik eleman olarak değil mi bu 
takdir belgesi?"

"Şimdi şöyle izah edeyim, aslında savunmamın ekinde sunduğum takdir belgelerinin 
tamamında bu üst düzey toplantılarda yapılan takdimlere katkılarımdan dolayı bu takdirler 
verildiği ifade ediliyor ancak Ruşen Bozkurt da bir Kurmay Subay'dı. Ben teknik tarafta 
çalışan subaydım. Benim yaptığım iş bu sorguların yapılıp o istenene verilmesinden ibaretti 
çoğu zaman ben de zaten rapor almıyordum. Bir veri hazırlama kontrol işletmenimiz vardı, 
raporları o alıyordu benim şeyim raporu hazırlamaktı."

"Şimdi burada Batı Çalışma Grubu ile ilgili verilen takdir belgesinde de önemli proje 
ve istatistiki çalışmaların hazırlanması ve üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının 
düzenlenmesi."

"Sivil Memur Serhat Altay'a da, Ömer Özkan'a da Mehmed Özbek'e de aynı içerikli 



  

takdir belgesi verilmiştir. "
"Peki, şimdi bu takdir belgesi verilirken size orada yazılan ikinci bir önemli husus 

var. Sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yönlendirilmesi ve 
koordinasyonunun sağlanması. Ben sizin teknik çalışmanızla pek bağdaştıramadım. Buraya 
bu bağdaşmayan ifadeyi nasıl yazmış olabilirler?"

"Ömer Özbek ve Serhat Altay ve Ömer Özkan'a da aynı içerikli birebir içerikli bir 
takdir belgesi verilmiş belki onu verene sormak lazım. Benimle ilgili neden verdiğini ben 
kendisine sordum ve cevabını da aldım. Yani hatırladığı şekliyle cevabını verdi ve onu da 
ifademde belirttim. "

 "Görevli olduğunuz birimde bilgisayarların dış müdahalelere karşı güvenlik 
duvarları, koruma durumu nasıldı yani çok güvenli miydi yoksa başkaları kolayca girip bu 
verileri ele geçirebilir miydi?"

"Ya gerekli şeyleri açıkça ifade ettim aslında on tane birbirinden bağımsız herbirinde 
printer bağlı bilgisayar vardı ha bazılarında  yoktu onlar da disketle kopyalayıp öteki 
printerdan alıyorlardı printer olan bilgisayardan alıyorlardı çıktıları, koruma da o Veri 
Hazırlama Kontrol İşletmeni Sivil Memurlar kullanıyorlardı bu bilgisayarları, bilgisayar 
geldiğinde ona teslim ediyorduk al arkadaş bak şifresini koy sen bunun, bunun içindeki 
bilgilerin de eti senin kemiği benim deyip veriyorduk gerçekten öyle o arkadaş, çünkü sahibi 
onlar, içindeki verinin sahibi onlar, o veriye yazdıran da Plan Subayı, Proje Subayı onlar 
şeyini bir dertleri olduklarında da gelip bana soruyorlardı."

"Eylem planında geçen ve hükümetin düşürülmesine yönelik konular içerisinde 
irticai kadroların istatistiki bilgileri var, işte Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, 
SSK'da vesairede. Bu tür istatistiki bilgiler sizin veri toplama bölümünden geçmiş olabilir 
mi?"

"Efendim ben yaptığım bütün görevleri söyledim hepsi bundan ibaret, gerçekten 
başka taş yok. "

"Şimdi ben bir konuyu daha açıklamanızı istiyorum sizden bu ikinci katta bu eksi 
ikinci katta bulunan işte giriş çıkışları kayıt olan bir bölgeden bahsettiniz ve bu bölgenin 
brifing ile haftalık değerlendirmelerin yapıldığı toplantı salonu olduğunu belirttiniz. Bu hangi 
birime ait, brifinglerin ve toplantıların yapıldığı bir salondu?"

"Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi birimine ait, Silahlı Kuvvetler Komuta 
Harekât Merkezi."

"Batı Çalışma Grubu'nun sizin çalıştığınız birime de yakın olduğunu söylüyorsunuz, 
bitişik olduğunu söylüyorsunuz. Batı Çalışma Grubu'na ait bir üst kurul olup olmadığı 
noktasında görgüye veya duyuma dayalı bir bilginiz var mı?"

"Ben bildiklerimi söyledim, onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok, takdir 
belgesi ile ilgili de bildiklerimi söyledim, onun dışındakilerle ilgili neyle uğraştığımı, benim 
ilgi alanımın ne olduğunu söyledim. Söyleyebileceklerim bundan ibaret bunun ötesinde bir 
şey bilmiyorum."

99.C. SANIK YAHYA KEMAL YAKIŞKAN MÜDAFİİ AV.YASİN 
TEKAKÇA'NINSAVUNMASI 

"Takdir belgesi ile ilgili müvekkil sanırım ifade etmeyi unuttu, müvekkilin normal 
atandığı şubenin bir müdürü var, bu şube müdürü Mart 1997 yılında tutuklandı, bu şube 
müdürünün tutuklanması üzerine İdris Koralp kendi görevine ilave olarak bu şube 
müdürü görevini de vekaleten yürüttü, dolayısıyla BÇG'de verilen takdir belgesinden bilgisi 
yok, aslında şube müdürü vekili olarak verilen bir takdir belgesidir bu İdris Kolap tarafından 
verilen belge. 

Diğer bir konu ısrarla belirtiliyor ama herhalde yeterince ifade edemiyoruz, bu 
kapısının özel giriş şartlarına tabi olduğu şeklinde ifade edelim. Yer Silahlı Kuvvetler 



  

Komuta Harekat Merkezi, bunun BÇG ile hiçbir ilgisi yok, şu anda da hali hazırda aynı 
şekilde muhafaza ediliyor ve girişi de aynı şartlara tabi. Burası daha açık bir ifadeyle artık bu 
davalar sebebiyle ne Silahlı Kuvvetler ne de Devletin herhangi bir gizliliği kalmadığı için onu 
da söyleyelim. Herhangi bir savaş durumunda karargahın harekatı yöneteceği ilk başta 
güvenli bir yer. Dolayısıyla buranın BÇG ile hiçbir ilgisi yok, müvekkilin görev yaptığı yer 
aslında BÇG ile bitişik. Yani yan taraftaki adam hadi Yahya yüzbaşım dediğinde gelebileceği 
mesafede ve bunların arasında özel bir telefon ağı kurulduğu söyleniyor, bunlara katılmak 
mümkün değil. Değişiklik yapılabilir mi, evet yapılabilir, bizim bu davalara kadar 
öğrendiğimiz şuydu, META Data yolları denen bir şey var, siz bilgisayarın üzerinde 
değişiklik yapsanız bile bilgisayar kendi tarih sıralaması içerisinde bu değişikliği gerçek 
tarihinde gösteriyor diye biliyorduk biz. Fakat bu davalarda öğrendik ki META data yolları 
da değiştirilebiliyormuş. 

Bir diğer konuda, 1997 yılı itibariyle bilgisayar teknolojilerini düşündüğünüzde 
gerçekte Genel Kurmay Karargahında bir ağ yok, birbiri ile bağlantılı bir ağ yok. Müvekkilin 
de ifade ettiği gibi sadece disketlerle bilgilerin taşınmasına çalışılıyor. İlk etapta ben bu 
hususların açıklanmasının faydalı olacağını değerlendirdim."

100.A. Sanık YILDIRIM TÜRKER 26.04.2012 tarihinde Cumhurıyet 
Savcılığında vermış olduğu  ıfadesınde özetle (Kls.42 ve 286);

"1996-1999 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanı olarak görev yaptığını, 
Genelkurmay 2. Başkanına bağlı olduğunu, 

 BÇG’nin Genelkurmay Başkanı veya 2. Başkanının emriyle Harekât Başkanı 
tarafından kurulduğunu, kuvvet komutanlıkları ve ordularda BÇG’nin yapılanmasının var 
olduğunu, buradan BÇG’ye gelen verilerin analizinin çalışma grubunun olduğu yerde 
yapıldığını, BÇG’de Çevik BİR, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ ve İdris KORALP’i 
hatırladığını,  

4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair yazının Personel 
Başkanı olması sebebiyle başkanlığına gelmiş olabileceğini, genel bir direktif olduğunu, 
BÇG’ye personel için ilgili teklif ve tedbirler sunmuş olabileceğini, asıl teklif ve tedbirleri 
üretenin İstihbarat ve Harekât Şubeleri olduğunu,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin Personel 
Başkanlığına geldiğini, fakat kendisinin hatırlamadığını, belgede TSK’nın birinci öncelikli 
vazifesinin irtica olduğunun belirtildiğini, BÇG’nin karargâhının Genelkurmay Karargâhı, 
icra makamının da kuvvet komutanlıkları olduğunu, bu sebeple kuvvet komutanlıklarında 
BÇG’nin gerçekleştirilmesinin de doğal olduğunu, belgede belirtilen kitle örgütlerine örnek 
olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, sendikalar, sivil toplum örgütleri olabileceğini, belgedeki 
yaşanan sorunun bir yanıyla bir siyasi iktidar meselesi olduğu ifadesinden algıladığının irtica 
ile ilgili grupların iktidar olması anlamına gelebileceğini meselenin buradan geldiğini, 
belgenin 9/a maddesinde belirtilen kriz masasının daha önceden teşkil ettirildiğini, irtica 
tehdidi gündeme geldiğinde bu kriz masasının faaliyete geçeceği olayları, krizi takip eden 
grup anlamına geldiğini, 

 Belgenin Ek-A’sında Çetin DOĞAN imzalı BÇG şemasında J’lerden personelin 
görevlendirileceği, bu kişilerin asıl görevleri yerinde kalmak şartıyla tali yani ikinci bir 
görevlendirme olduğunu, verilen tali – ikinci görev çok önemli ise asli görevin ihmal 
edilebileceğini, şu anda kimi görevlendirdiğini hatırlamadığını,  

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu belgenin BÇG 
kurulduktan sonra bunun raporlama sistemi ile ilgili çıkarılan bir emir olduğunu, bunun 
şeklini de eklerinde verdiğini, belgeyi hazırlayanın BÇG’nin belirttiği konularla ilgili 
haberleri bu rapor sistemi ile istediğini, kuvvet komutanlıkları ve diğer birimlerden bilgilerin 



  

ve raporların nasıl geleceğini belirten belge olduğunu,  
6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin 

personel başkanlığına geldiğini, fakat şu an hatırlamadığını, belge içeriğindeki tespitlerin 
belgeyi hazırlayanların görüş ve değerlendirmeleri olduğunu,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belgede icra 
makamı olarak personel başkanlığının sayılmadığını, bu konuda herhangi bir çalışma ve 
faaliyet göstermediğini, bazı bölümlerde icra makamı olarak personel başkanlığı gösterilmiş 
ise de bu konularda herhangi bir faaliyet ve çalışmasının olmadığını,  

Çalışanlara amirleri tarafından takdir belgesi hazırlanmış ve verilmiş olabileceğini, 
yapılan faaliyetlerin hükümet ile ilgili olmadığını değerlendirdiğini, görevi gereği olarak da 
hatırladıklarını anlattığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.    

 
100.B. Sanık YILDIRIM TÜRKER Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2013/43 esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 30.09.2013 tarihli 21. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

" 20 Ağustos 1996'da Tümgeneral olarak yeni görev olarak atandığım Genelkurmay 
Personel Başkanlığı görevine başladım.  Ağustos 2002'de de kadrosuzluktan emekli edildim. 
Emekli edildikten sonra 2003 yılının Nisan ayında gözaltına alındığım 25 Nisan 2012 yılına 
kadar seçilerek 3 dönem 9 yıl Oyak yönetim kurulu başkanlığı görevini yaptım. 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanununun 121. maddesine göre bütün general ve 
amirallerin atanması ancak 3'lü kararname denen işlemle, kadro görevine göre atanmak 
suretiyle yapılır. Onun için BÇG'nin personeli icra birimi başkanı gibi bir sıfatı olamaz. 

Bizler suç ve suçluyu biliriz. Ancak suçlu olmayı hiç bilmedik. Savunmamı bilinçli 
olarak yapacağım önce atılı suç ile ilgili konular bilahare iddianame 5. bölümdeki 
şüphelilerin ifadeleri ve bu iddianamenin 96 ve 99. sayfalarında BÇG ile irtibatı konusunda 
şahsımla ilgili hususlara ait savunma, açıklamalar olacak sonra da iddianamede ve savcılık 
sorgusunda şahsımla ilgili diğer hususlara ait savunma ve açıklamalarda bulunacağım.

İddianamede suç tarihi 8 Temmuz 1996 ve sonrası olarak belirtilmiş, 23 Eylül'de de 
savcı anlayabildiğim kadarıyla 4 Nisan 1997 ve öncesi ile 2009 yılına kadar bir süreyi suç 
tarihi olarak belirtti, bu sonrası ve öncesi Ceza Muhakemesi 170. maddenin 3/i bendindeki bir 
zaman diliminde yerine geçiyor. 1997'de ve benim gibi 2002 de emekli olan birisinin bu 
suçlarla nasıl bir ilgisi olacak nasıl bir bağlantı kurulacak onu da merak ediyorum. 

Atılı suçla ilgili teoride oluşabilmesi için kast ile ve cebren işlenmesi gerekiyor. 
Gene teoriye göre hükümete karşı işlenmesi gerekiyor. Gene bana söylendiğine göre 765 
sayılı kanunun yürürlüğe girdiği yani 1926 tarihinden beri bu maddedeki suç ile ilgili 
açılmış bir dava yok. Karar ve yargıtay kararları yok. Sadece balyozda olan yeni bir karar 
147 teşebbüsten bir dava açılmış bir vaziyette. 

 Oradaki suç olguları ile bizim tamamlanmış 147 deki suç olguları farklı, buna göre 
akla şu sorular geliyor. Takriben 90 yıllık 70 milyonluk bir devletin hükümeti nasıl ne kadar 
bir cebirle iskat edilebilir. Cebri kim tespit eder, tespit edilip zamanında kullanılmayan cebre 
ait 16 yıl sonra ortaya çıkan bir somut olgu var mı?

 4 Şubat 1997 tarihinde Ankara'nın bitişik bir ilçesi olan Sincan'da 20 araçlık 
zırhlı araçla yapılan bir intikal tatbikatı, 4,5 ay sonra 18 Haziran 1997'de hükümetin 
istifasını maddi cebir olarak algılanabilir mi veya iddianamenin 1304. sayfasında ifade 
edildiği gibi şüphelilerin çoğunun silahlı kişiler olması hükümet üyeleri aleyhinde yukarıda 
belirtildiği gibi cebir şiddet ve içerikli beyanda bulunanlar şeklindeki savcı beyanı cebri 
göstermeye yeterli oluyor mu? 

İddianame metnindeki yukarıda belirtilen şekilde ifade edilen cebir şiddet tehdit 
içerikleri hiçbir beyanda, ne yukarıda ne deliller içerisinde ne de şikayetlerde bahsedilmedi, 



  

özellikle bana atfedilen beyan ve eylem yoktur. 
Hükümetin başkanı sayın Erbakan rahmetli olduğuna göre onun kabul edilebilecek 

hatıralarına varsa hükümeti meydana getiren bakanlara kendileri için değil hükümet için 
yapılan manevi cebre bir örnek var mı? bana göre asıl soru belirtilen tarihte Türkiye 
cumhuriyeti tarihinde ıskat edilmiş bir hükümet var mı veya vazife görmekten cebren men 
edilmiş bir hükümet var mı?

 54. Hükümetin istifa kararı Cumhurbaşkanımızın kabul yazısı ve o günkü Sayın 
Cumhurbaşkanı Demirel'in 2010'da bir gazeteye verdiği mülakatından ilgili hususları  Refah 
Partisi ve Doğruyol Partisi arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak yapmış olduğumuz 
taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uyulmak üzere başbakanlık görevinden istifa 
ediyorum. Burada cebre ve ıskata hiç temas ediliyor mu? Cumhurbaşkanının kabul yazısında 
da Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 104. maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun istifası kabul 
olunmuştur bu güne kadar yürütmüş olduğunuz memleket hizmeti için teşekkür eder yeni 
hükümet kuruluncaya kadar göreve devam olunmasını rica ederim. Bu ifadede cebir ıskat 
vazifeden men gibi hususlar ihsas ettiriliyor mu?

Bu hükümet istifa dilekçesinden sonra sayın Demirel'in 2010'da bir gazeteciye 
vermiş olduğu mülakatta söyledikleri ile olay zamanında adalet bakanı olan Sayın Kazan'ın 
Refah Gerçeği 3 kitabında  cebir ıskat ve vazifeden men fiillerine hiç işaret etmediklerini de 
söyleyeceğim.  Dilekçemdeki ifadeler ve hatırladığım beyanlara göre 54. Hükümet istifa mı 
etti yoksa ıskat mı edildi sorusuna cevaplar için verilecek cevaplar düşünülmelidir. Bir kısım 
medyada da bu günlerde çok güncel ve moda olan askeri vesayeti ortadan kaldırma gayreti ile 
hareket ediyorlar. Savcılık suçun failini olmayan suçun failini Batı çalışma grubu olarak 
tespit ve iddia etmektedir. 

Çalışma grubu büyük karargahlarda müşterek karargahlarda uluslararası 
karargahlarda kullanılan bir çalışma yöntemidir. Bu tip olan çalışma gruplarına Nato'da 
ADHOC dediklerini söylüyorlar. Çalışma grubu usulü genel olarak personel noksanlığından 
ortaya çıkmıştır. Daima değil geçici bir oluşumdur. Genel olarak grubun bir kısmı personel 
daimi olup bazen büyük bir kısmı geçici ve hatta ikiz görevlidir. Geçici de başka bir 
üniteden belli bir süre için alınıp bu grup için daimi gibi çalıştıranları, ikiz görevde ise 
görevli  personelin kendi kadro görevini yaparken bir kısım zamanında grup içinde görevini 
ayrılması şeklindedir. Her çalışma grubuna bir ad verilir. Aslında bu isim çalışmanın 
konusunu gizlemeye yönelik olur çünkü karargahın ve komutanın ilgi ve dikkatinin 
gizlenmesi askeri bir gerekliliktir. Kuranlar batı ismini uygun bulmuşlar. 

 Karargahta yapılan bir inceleme usulü için bir yerden müsaade alınmaya ihtiyaç 
var mı, yoktur ve şimdiye kadar bir çalışma grubu için müsaade alındığını da hiç 
duymadım. 

Bu bilgilendirmeyi de gözönünde tutarak 10 Nisan 1997 de oluşturulma emri verilen 
batı çalışma grubunun ne öncesi vardır ne de gizlenmiş bir maksadı bu açıklama yani bu 
konudaki açıklama benzer şekilde genelkurmay başkanlığından yapılsaydı ne olurdu? 

Genelkurmay başkanlığına bağlı bir adli karargahı var bir de adli müşavirliği var 
sonra ikinci başkan var. İkinci başkanla beraber altında 8 tane ayrı grup var, genel sekreterlik 
ve 7 tane J Başkanlığı. Bu genel sekreterlik rütbesi tuğ, tüm general şeklinde olabilir daha 
sonradan tekrar tüm general çıkmıştı başlangıçta tuğgeneral şeklinde kullanıldı. J başkanları 
yalnız Korgeneraldir. Korgeneralliğin bir özelliği var  harp akademileri mezunuyuz yani harp 
akademileri mezunu olmayanlar da korgeneral olamazlar Türk Silahlı Kuvvetlerinde. Daha 
sonra her başkanlığın görevlerine göre daire başkanlıkları vardır. Mesela personel 
başkanlığının iki tane daire başkanlığı vardı o zaman benim görevlerime göre bu iki 
başkanlık yetiyordu. Diğerlerinde 3-5-6 olabilir. Daire başkanlarının rütbeleri tümgeneral, 
tuğgeneral ve albay olabiliyordu. Nitekim burada albay rütbesinde 2 daire başkanımız var. 
Her daire başkanına da gene o görevi daire başkanlığı görevini yapacak şube müdürlükleri 



  

veriliyordu. Şube müdürlerinin rütbesi albay şeklindedir. Albaydır ve bu şube müdürlükleri 
de yine dairenin işine göre olur. Personel başkanlığındaki personel daire başkanlığındaki şube 
müdürlüğü miktarı 4'tür. Merkez daire başkanlığının miktarı 6 şubedir. Şube müdürlüğünden 
sonra da yine bu şubenin işlerini yapacak kadar albaydan değişik rütbelere kadar bulunan 
proje subayları, idare subayları astsubaylar ve memurlar bulunur.

 Şimdi batı çalışma grubu en sonra gördüğünüz gibi harekat başkanlığı iç 
güvenlik harekat dairesi bir şubesi olan plan şubesi onun içerisinde daimi olan kendi 
personeline ilave geçici proje subaylarından oluşmuş bir oluşumdur. Biz de BÇG yi 
böyle biliyoruz bir daire başkanının bir şubesinin içinde geçici olarak oluşturulan bir 
kısmı daimi bir kısmı geçici, bir kısmı da ikiz görevli personelden oluşmuş irtica 
konusunu inceleyip boyutları ile alınacak tertip ve tedbirleri belirleyecek bir inceleme 
grubudur.  BÇG  4 Nisan 1997 direktifine göre 10 Nisan 1997 Batı ismi verilerek kurulması 
emredilmiş olan ve 15 Nisan 1997 kurulabildiğine inandığım ama şimdi daire başkanı biz 
ancak Mayıs ayında bir araya geldik diye söylediler ben 15 Nisan'da bitti zannediyordum 
çünkü 29 Nisan'da da bir emir çıkardılar.

 Savcılık batı çalışma grubunu çok farklı görmektedir. Ancak bu görüşü destekleyen 
bana göre doğru hiçbir belge ve olgu yoktur. Savcılıkça algılanan şekilde bir BÇG'nin ismi 
ne olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinde hiç olmamıştır. Olması da mümkün değildir.

 Refah partisinin güçlenmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir grubun 
askeri müdahalede bulunmak için harekete geçtiği, bunu iddia ediyor sayın savcı, Batı 
Çalışma Grubu da böyle birşey, milli güvenlik kurulu kararlarının alınması ve uygulanması 
ile ilgili siyasi iktidarın bir direniş gösterdiği, tabi direniş göstermediğini sayın naip hakimler 
tutanaktan okudular. Genelkurmay bünyesinde anayasa ve yasalara aykırı kurulan BÇG'nin 
bünyesinde iki yapılanma olduğu, BÇG'nin üst yapılanması, diğer üst yapılanmanın dışında 
kalan bölüm. Siyasi iktidarın direnişinden etkilenen BÇG'nin üst yapılanması daha etkin 
olabilmek için teşkilatlanmasına, askeri bürokrasi içinde yasadışı oluşum olarak askeri 
bürokrasiyi etki altına almasına yol açmıştır. Batı Çalışma Grubunun üst yapılanmasının bu 
faaliyetleri sonunda öncelikle askeri bürokrasi en uç noktasına kadar kontrol altına alınmış, 
kendine özgü bir teçhizatlanma ile ülkenin siyasi iktidarının değişik baskı araçlarıyla 
yönlendirmiş, nihayetinde hükümet çalışamaz hale gelmiş ve istifa etmiştir. Bu yapılanma 
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının bilgisi 
dahilinde olmuştur. Ikinci başkan Çevik Bir ile Genelkurmay karargaha bağlı birliklerin 
general amiraller fikir ve eylem birliği içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşan BÇG 
içinde suça iştirak etmiştir. BÇG temel belgelerinden yola çıkarak cebir ve şiddetle 147. 
maddedeki suçlar işlenmiştir. Bu tespitlere bakınca ne kadar komik ve hayal mahsülu 
olduğunu özellikle tarihi hakikatler yanında görmekteyim.

 Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir grubun askeri müdahale için ortaya çıktığına dair 
bir belge var mı? Karşınızda oturan bizlerin sözü edilen tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 
olduğuna göre hiçbirimiz böyle bir bilgiye sahip değiliz. 

BÇG neden anayasa ve yasalara aykırıdır. Bir açıklık yok. Buna mukabil o 
zamanki bir savcılığın takipsizlik kararı ve bir mahkemenin de bu karara itirazı reddetmek 
üzere takipsizliği kabul etmiş olduğu kararı var. 

 10 Nisan 1997 tarihli emirle kuruluşunda belirtilen Batı Çalışma Grubunda bir 
üst yapılanma ortaya çıkarılmış. Kimler bu üst yapılanmada var. Üst yapılanmanın dayanağı 
olarak gösterilen el yazısız, imzasız bir not var. Bunu da sayın Doğan çok açıklıkla anlattı bu 
notun yanlışlığını, eksikliğini, noksanlığını, yapmacıklığını.

 Askeri Bürokrasi nedir? kimdir askeri bürokrasi? nasıl etki alınabilir. Ben 41 yıl o 
müessesede çalıştım. Hiç böyle bir tabir duymadım, yani askeri bürokrasi vallahi duymadım. 
Askeri bürokrasi içinde yasadışı oluşum nasıl oluşur da herhangi bir cezaya herhangi bir 
takibata maruz kalmaz. Neler yaparak bürokrasiyi etki altına alır. 



  

 Bizim Sayın Bir ile beraber fikir ve eylem birliğini nasıl ispat ediyor belge yok, 
olgu yok. Fikir birliği içerisinde bile olmayabilirim ben Sayın Bir'le ama komutanım, her 
dediğini yaparım. Eylem birliğinde olmam mümkün değil, ne eylem birliğinde olacağım 
bilmiyorum tabi, Batı Çalışma Grubu temel belgeler diye bir belge grubu yok. 

 Genelkurmay emirlerinden yola çıkarak suç işlenmesi mümkün mü herkese açık 
emirlerden suç işlenmesi mümkün mü? Buraya kadar samimi bilgi ve inancımla üzerimize 
atılı suçun suç tarihinde ve sonrasında işlenmediğini, mevcut bir istifa eden bir hükümet 
olmasına rağmen bunun açıkça ilan edilen istifa gerekçeleri ortada iken üzerimize atılı suçun 
ögelerinin suçu oluşturmadığını söylemenin hukuki olarak mümkün olmadığını savunmaya 
çalıştım. Gene de savcılığın maksadı içeriği açıkça yazılı resimi evrakları delil olarak 
sunmasının nedenlerine girmedim. Özellikle girmiyorum. Ancak sadece fail olarak gördüğü 
Batı Çalışma Grubu ile irtibatımın iddia edildiği gibi olmadığını, normal bir karargah 
faaliyeti olduğunu savunmaya çalıştım. 

 İddianamenin 5. Bölümündeki şüphelilerin ifadeleri ve batı çalışma grubu ile 
irtibatları, bu bölüme şüphelilerin ifadeleri özet halinde aktarılmış, iddianamenin birinci 
bölümünde tüm şüphelilerin yorumları, batı çalışma grubu içerisindeki faaliyetleri geniş ve 
kapsamlı olarak anlatılmış, bir kısmı da özet olarak, özet halinde bu bölüme alınmıştır.

Kamu oyunda 28 Şubat süreci olarak adlandırılan soruşturma konusu dönemde Batı 
Çalışma Gurubu ile irtibatlı pek çok şahsın olduğuna ilişkin ihbarlar, anlatımlar olmak ile 
birlikte delilden sanığa ulaşma ilkesi kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında suç 
tarihinde Batı Çalışma Gurubunu kuran, kurulmasına müsaade eden bu grup içinde çalışan, 
bu grubun emir ve direktifleri doğrultusunda faaliyette bulunan asker şüpheliler ile bu 
şüpheliler ile kesin irtibatı tespit edilen YÖK personeli hakkında kamu davası açılmıştır.

Başlangıç BÇG kurulduğu dönemde Genelkurmay Personel Başkanı (J-1) olarak 
görev yaptığı, Genelkurmay Personel Başkanı da usulüne göre yapılmış bir atama şekli bir 
resmi görevdir.

Çetin Doğan'ın 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Gurubu oluşturması konulu belge 
ile ilgili ifadesinde; Başbakanlığın 14 Mart 1997 talimatından sonra Genelkurmayda J 
Başkanları ve diğer bazı personeller ile toplantı yapıldığı, Bakanlıklarda oluşturulan 
çalışmalara benzer paralelde bir çalışma yapılmasına karar verildiği, bu toplantıya 
katılanların görevlerinin gereği olarak BÇG'de çıkan emirlere katkıda bulundukları 
belirtilmiştir, yani bu emirlere katkıda bulunmamız da bir suç unsuru olarak algılanmış,

 Genelkurmay Karargahında bir toplantının normal bir karargah faaliyeti olduğunu, J 
Başkanlarının da Genel Karargah Subayları olarak komutanlığı ilgilendiren komutanlıkta 
yapılacak hemen her faaliyetten hiç olmazsa bilgili olması bakımından konu ile ilgili evrak 
alması ve konu ile ilgili toplantılara katılmasının görevi gereğidir.

Burada bahsedilen toplantıyı hatırlamıyorum, ancak Çetin Doğan'ın ifade ettiği gibi 
Genelkurmayda yapılan toplantılara katılındığı zaman özellikle bilgi alışverişi ve 
koordinasyon maksatlı olanlara J başkanlığı olarak yahut katılanlar olarak ilk görüşlerimizi 
söyleriz, görevlerimiz gereği yapabileceğimiz ve yapamayacağımız katkıları da söyleriz, 
toplantıdan sonra konu ile ilgili emir çıkmadan önce tevzi edilmek üzere toplantıda 
söylediklerimizden varsa farklı hususlar görüş ve katkı olarak yazılı olarak emir çıkmadan 
önce Başkanlığa  ulaştırmaya çalışırız, yani bu normal bir işlemdir, burada bize suçmuş gibi 
atfedilmeye çalışılıyor. 

 4 Nisan 1997 tarihinde BÇG oluşturmasına dair yazı gereği için Genelkurmay 
Personel Başkanı olan şüpheli Yıldırım Türker'e şüpheli Çevik Bir tarafından 
gönderildiği,  ikinci başkanın bana bir şey verecekse veya emri olacaksa illa birisi ile bir şey 
ile göndermeye ihtiyacı yok.Yazı personel başkanı olmam sebebi ile başkanlığa gelmiş 
olabileceğini, genel bir direktif olduğunu 4 Nisan tarihli evrakın BÇG personel ile ilgili teklif 
ve tedbirler sunmuş olabileceğini, asıl teklif ve tedbirleri üretenin istihbarat ve harekat 



  

başkanlıkları demişim.
 Genelkurmaydan gönderilen yazıya göre 4 Nisan 1997 tarihli BÇG içerisinde 

çalışma gurubu oluşturulmalı konulu belge ile bu gurup içerisinde icra makamı olarak 
görevlendirilen birimlerden birinin komutanı olmanız, bu bir suç unsuru olarak bize 
mahkeme tarafından gönderildi, böyle bir görüş yok. Bu da bir başka onur kırıcı görüştür.

Devletin Genelkurmay Personel Başkanı olarak görevlendiği ben başkalarının 
sözü ile BÇG içerisinde icra makamı olarak görevlendiriliyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa göre bütün general ve amirallerin atamaları üçlü kararname ile yapılır, 
Kara Kuvvet Komutanlarının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli 
Savunma Bakanını, Başbakanın imzası ve Cumhurbaşkanının onayı ile yapılır, şimdi böyle 
bir atamadan sonra BÇG içerisinde icra makamı olmak hiç olmayan bir kadro  görev 
yerinin icra makamı olmak biraz hatalı bir tespit olduğuna inanıyorum.

Bu direktifin Personel Başkanı ve J Başkanlıklarına gönderilmesi kadar yani 4 Nisan 
tarihli direktifi Personel Başkanı ve J Başkanlığına gönderilmesi kadar normal bir şey 
olamaz, komutanlık karargahına öncelik verdiği bir tehdidi bildiriyor ve  bunun için çalışma 
istiyor, karargahın görevi komutanlığın kendisine verilen görevi başarı ile yapabilmesi için 
devamlı bilgi toplar, bunları inceler, neticeler çıkarır, problem sahalarını belirler, onların 
çözümü için çağreler tespit eder, bilgi ve düşündüklerini diğer  karargah unsurları ile paylaşır 
ve koordine eder, tekliflerini hazırlar, sunar direktiflerini alır, gereğini yapar ve bunu takip 
eder, bu genel karargah birimlerinin yani; personel, istihbarat, harekat ve diğer işidir, o 
bakımdan bir komutanlık direktifine bir genel karargah bölüğüne gönderilmesi kadar normal 
bir işlem olamaz, evrak geldi diye suç işleyecek bir icra biriminin komutanı da olamazsınız, 
evrakta zaten bir suç yok, bir sayfalık bir evrak.

Bir komutanlıkta hazırlanan evrakların imza yetkisi komutana aittir, ancak bu 
işlerin tam yapılması asıl işi olan komuta kontrolü önemli ölçüde aksatacağı için komutan 
hangi evrakı kim imzalayacak diye esaslar koyup bu yetkisini devredebilir, bu imzasını 
devretme yetkisi sivil hayatta ve özel ticari şirketlerde de vardır.Bunun için her  komutanlığın 
imza yetkileri isimli ya bir emri, ya bir devamlı emri ,ya yönergesi şeklinde bir yayımı olur, 
komutanın yetki devrindeki esasları yazışmaların yapıldığı ast, üst, komşu ve diğer 
makamlara bildirir, Genelkurmay Başkanlığının imza yetkileri yönergesi de vardır, yetki 
verilen makamlar evrakı imzalarken, karargah içi hariç, bu imzaların yanında sol tarafta 
yetki devrine göre yapıldığını belirten yetki satırı bulunur, Genelkurmay Başkanı emri ile 
veya namına veyahutta komutan emri ile namına şekli ile, bu satır olmadan imza 
geçersizdir, evraklar konu ile ilgili proje subayları tarafından hazırlanır, yetkili imza 
makamına kadar olan sıralı makamların imzalarına tekemmül eder, yani Şube Müdürü, 
Daire Başkanı, J Başkanı, İkinci Başkan şeklinde ve yetki satırı imzadan sonra evrak artık 
komutanlığın evrakı olur, iddianamede belirtildiği gibi yetki satırlı bir imza ile 
imzalanmış hiçbir evrak BÇG'nin veya başka bir şubenin evrakı diye anılmaz.

Savcılığın belirlediği gibi biraz sonra onlardan da bahsedeceğimiz diğer 4 evraka 
BÇG Temel Belgeleri deniyor, bu Genelkurmay emridir ki ikisi hakkında tereddütler var biz 
de bilmiyorduk bunu, hiçbir zaman BÇG evrakı olmamışlardır, siz olur deseniz hatta karar 
verseniz bile olamaz, ayrıca BÇG içinde yer almayı da katiyen kabul etmiyorum, ancak 
bunun BÇG'nin kanunsuz olduğu ve kanunsuz işler yaptığı için değil, mevcut bilgime göre 
BÇG hiçbir zaman kanunsuz olmamış ve kanunsuz iş yapmamıştır.

 BÇG içerisinde bulunduğu daire tarafından hazırlanan 29 Nisan 1997 tarihli 
BÇG rapor sistemi konulu Genelkurmay Başkanlığı emri dağıtım planına baktığımız 
zaman J Başkanlıklarına gereği için değil bilgi için gönderilmiştir, fiilen yapılacak işleri 
ihtiva eden bir emri gereği için gönderildiği makamlar emrin dağıtım üstüne gereği için 
belirterek göndermişlerdir, J Başkanları bunun dışındadır, o zaman nasıl bir icra 
birimi komutanı olabilirler.



  

Yine delillerin içerisinde 136 ve 137. sayfalarda 10 Nisan- 1 Aralık 1997 tarihleri 
arasında BÇG'ye gelen evrakların kaynaklarına göre dağıtım çizelgesi var, bu takriben 
Nisan'dan Aralık'a kadar 6 aylık bir dönem içerisinde göstermişler, J Başkanlıklarına gelen 
hiçbir evrak yok, hiç faaliyet göstermeyen, tekmil vermeyen, evrak göndermeyen bir icra 
makamı nasıl oluyor.

29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi konulu evrakta ve onun arkasından 
gelen 6 Mayıs 1997 tarihli BÇG Harekat Konsepti ve 27 Mayıs 1997 tarili BÇG Eylem 
Planı Çevik Bir'in Yıldırım Türker'e gönderdiği diyerek sıralanıyor ve herhalde gizli kişiye 
özel  olması bu ifadeye sebep olmuştur,  eğer gizli evrakı Yıldırım Türker'e gönderecek 
olsaydı bizim usulümüze göre doğrudan doğruya Personel Başkanlığı değil Yıldırım Türker 
diye yazalardı o öyle gelirdi,  ancak bu Personel Başkanlığına gelmiş, makama gelmiş bir 
evraktır.

Personel Başkanının BÇG faaliyetleri ile çok ilgisi yok, peki neden J 
Başkanlarında en önce benim sorgulamam yapıldı ve tutuklandım. CD'den çıkan bu 5 tane 
evrak, temel evrak dedikleri 400 sayfalı evrakın geliş adresi Genelkurmay Personel 
Başkanlığı, şimdi bana bu evrak gösterdikleri zaman ben dedim ki valla hatırlamıyorum 
dedim, ama baktım ki adres Genelkurmay Personel Başkanlığı, şimdi bu evrakta bir şekilde 
benim çalıştığım makamdan alınmış, 2007 senesine kadar saklanmış, 2007 senesinde 
CD'nin içerisine yüklenmiş, 10 sene nerede saklandınız, nasıl sakladınız bende bilmiyorum, 
sonunda bizim karşımıza çıkarıp gönderdiler. 

Belgede icra makamı bölümünde sizin o tarihte görevde olduğunuz Genelkurmay 
Personel Başkanının gösterildiği anlaşılmakta, bu eylem palına doğrultusunda hangi faaliyet 
ve icraatlarda bulundunuz? Şimdi buradan anlıyorum ki ilk beni herhalde BÇG hazırlık 
yaptı, bütün gereken faaliyetleri de bu  personel başkanı işte nasıl bir adamsa bu Personel 
Başkanlığı herhalde icra etti diye düşündüler.

Daha sonra Genelkurmay Başkanlığından evraklar gönderilmeye başlandığı bildiğim 
kadarıyla ilk evrak 10 Nisan tarihli Hava Kuvvetleri Komutanlığına giden bir evrak bulup 
gönderdiler Genelkurmaydan,o evrakında dağıtım hanesine bakınca diğer J 
Başkanlıklarının olduğunu gördüler, ondan sonra da diğer J Başkanlarını sorgulamaya 
çektiler.

10 Nisan tarihli BÇG'nin kurulması ile ilgili yazı aslında 4 Nisan 1997 tarihli 
direktiften sonra bu direktifin gereği olarak yapılan, yapılacak işleri içerin saydığımız evreler 
genel karargah birimlerine gönderilme normal bir işlemdir.

Evrakın gönderme işlemi ikinci başkan tarafından yapılmamıştır, karargahtan 
normal prosedürlere göre evraklar dağıtım işleminde uygulanan şöyledir evrakların dağıtımı; 
imza işlemi tamamlandıktan sonra  hazırlayan, evrakı hazırlayan şube evrakı dağıtım için 
yetecek kadar çoğaltıp, zarflayıp merkez dairesinin, Personel Başkanlığına bağlı, merkez 
dairesinin Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne gönderir, bu Genel Evrak ve Arşiv Şube 
Müdürlüğü hem karargah içindeki dağıtımı yapar hem de karargah dışındaki dağıtımı yapar, 
bununda bazı usulleri var. Evrak gönderecekse Çevik Bir göndermez, ya Genel Evrak Arşiv 
Şubesinden gelir bize evrak. 

 10 Nisan 1997 tarih ile BÇG'nin kurulması bir belge olarak kabul etmişsiniz, 
harekat konsepti  ve Batı Eylem Planlarında açıkça hükümeti değiştirmeye yönelik ifadeler 
olduğunu belirtmiştiniz, ancak bunların hiçbirisinin olmadığını ve benimle ilgisinin 
olmadığı tekrar etmek istiyorum.

 10 Nisan tarihli Batı Çalışma Gurubunun kurulmasına dair belge ekinde 
Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzalı Batı Çalışma Gurubunu 
şemasını gösteren Batı Çalışma Gurubunun Genelkurmay Başkanı ikinci başkanı Çevik Bir'e 
bağlı olarak Çetin Doğan'ın başkanlığında Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı 
Kenan Deniz'in koordinesi ile kurulduğunu gösteren belge içinde aynı şekilde kuvvetli suç 



  

şüphesi doğurduğu iddiası ileri sürülmektedir, evrakın imzalanıp gelmiş, Çevik Bir paşadan 
sonra gelen ikinci başka bir adam yok, yani bana Kenan Deniz imzalı bir evrak gelip de ben 
ona gereğini yapmıyorum, hiyerarşik olarak bağlantı olan komutanın geldiği bir emri geliyor 
onu alıyorum ve yapacağım bir şeyler varsa ona göre yapıyorum.

 Batı Harekat Konsepti Batı Eylem Planı ile de gene bu benim bölümümde yer 
alıyor, bunların Personel Başkanına gelmesinin bir suç olmadığını, verilen bir görev için 
gereğinin yapılmasının da suç olmayacağını arz etmek istiyorum.

 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılma, 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda 
alınacak tedbirler başlıklı belgenin içeriği kuvvetli suç şüphesini oluşturan hallerden 
sayılmıştır, dosyada bulunan 7 Nisan tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı gizli 
ibareli 6 sayfada oluşan belge iddianameye göre 7 Nisan 1997 Pazartesi günü Genelkurmay 
ikinci başkanı Çevik Bir'in karargahta günlük çalışmalarına devam ettiği, saat 15:00'te 
General- Amiral toplantısına katıldığını belirten ve bu toplantıya J-7 hariç tüm başkanlarının 
katıldığı, bu arada benim de katıldığım iddia edilmiştir.

 Genelkurmay Başkanlığının karargahındaki hemen hemen tüm general ve 
amirallerin katılmış olduğu bir toplantıya Genelkurmay ikinci başkanı tarafından emredilmiş 
bir toplantıya katılmanın suç doğurduğunu peşinen kabul etmek ne kadar uygun, eğer bu 
toplantıya katılım bir suç varlığı gösteriyorsa bence yargılama zahmetine gerek yok kararı 
hemen verebilirsiniz. Benim hiç hatırlamadığım bu toplantı tarafımdan halen çalışılan 
teşkilat muhafaza edilmelidir beyanında bulunduğum ileri sürülmektedir, bu iddianameye 
J-1 Yıldırım Türker, halen çalışan teşkilat muhafaza edilmelidir şeklinde belirtmiştir, iddia 
doğru dahi olsa Genelkurmay ikinci başkanı emri ile böyle bir toplantı yapılmış ve bu 
toplantıda bu beyanı sarf etmiş dahi olsam kuvvetli suç şüphesi nasıl doğmaktadır,  her ne 
kurulacaksa iç güvenlik harekat dairesi  teşkilatı değiştirilmesin ortaya personel ihtiyacı 
çıkmasın kendi personeliniz ile idare edin manası ile gelen bir ifade nasıl bir kuvvetli suç 
şüphesi oluşturur.

İddianamenin benim ile ilgili bölümün sonunda 25 Şubat 2013 tarihli savcılığa 
gönderdiğim dilekçemden bahsediliyor, bu dilekçemin esas maksadı o tarihte benimle 
beraber Genelkurmay Personel Başkanlığında görevli olan ve Şubat 2013'te tutuklu olan 
personelim ile ilgili açıklayıcı bir bilgi vermekti, bunlardan Bahattin Çelik'i 10 Nisan 1997 
tarihli emir gereği Batı Çalışma Gurubuna ikiz görevli olarak görevlendirdiğimi, diğer 
tutuklu olan Emekli Korgeneral Tevfik Özkılıç, Emekli Tümgeneral Berkay Turgut, Emekli 
Albay Mustafa Kemal Savcı ile ismi geçen ancak davada olmayan Emekli Tümgeneral 
Cihangir Akşit'in tarafımca ve hiçbir şekilde BÇG'ye görevlendirmediğimi beyan ettim, 
onların suçlamasına neden olan girmeye yetkili personel listesi ve telefon rehberi 
olgularının yanlış ve yapma olduğu hakkında bilgi verdim, dilekçemin sonunda beyan 
ettiğim personelimin işlediği suç varsa sorumlusunun ben olduğuma yer almış, diğerleri yer 
almamış.

Giriş yetkisi listenin ikinci sayfasında Plan Prensip Başkanlığı bölümünün 
sonunda yer alan Piyade Yüzbaşı Cumhur Yatıkkaya, bu Plan Prensip Başkanlığı 
personeli değil, bu arkadaş o tarihte yüzbaşı rütbesinde Personel Başkanlığının Merkez 
Dairesine bağlı Amerikan Yardım Heyetinin Muafız Bölük Komutanı, şimdi ben bunu nasıl 
görevlendirebilirim, orada başka bir kimse yok.

Müştekiler ve özelikle eski asker müştekilerin beyanlarını üzerime atılı suç ile ilişkili 
bularak tutukluluk halinin devamı gerekçe yapılmıştır. Maalesef bu gerekçe her halükarda 
verilecek bir karara geçerli bir gerekçe bulunmadığından kalabalık bir görüntü sağlamak 
amacı ile konmuş gibi görülmektedir. Adımı verecek şikayet eden kimse yok, öyle ise eski 
asker müştekilerin tespit ve şikayetlerinin adresi Türk Silahlı Kuvvetleridir.

 198 eski asker müşteki mevcuttur, iddianame kes yapıştır yöntemi ile üretildiği için 
bir müştekinin beyanları iki defa yapıştırılmış ve sayı 199 olmuştur, müştekilerden 71'i subay, 



  

101'i astsubay, 1'i intihal etmiş astsubay eşi, 12 uzman erbaş, 5'i askeri öğrenci olduğu, 
bazıları tahminende olsa anlaşılmakta 8 müştekinin asker rütbesi anlaşılmamaktadır.

  Bu şikayetlerin hiçbirisi kabul edilemez, bazı müştekiler Askeri Yüksek İdari 
Mahkemesine gidip tatmin olamamışlar, bildiğimize göre burada yer almıyor, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine de gitmişler, kendilerine uyan bir netice alamamışlar, burada asıl 
şikayetçi olan da Türk Silahlı Kuvvetleridir. Çünkü yapılan işlem kanunda, yönetmelikte yer 
almış, orduya hangi usulle girerse girsin herkesin bilmesi gereken bir konudur, ayrılma 
işlemleri kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılan bir işlemdir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılma işleminde esas kanunlar 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu, Askeri Ceza Kanunu, 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Usulü 
Kanunu, yönetmelik olarakta; Beden Kabiliyeti Yönetmeliği sağlık nedeni ile ayırmada 
kullanılır, yetersizlikle ayırma, disiplin ve ahlaki durumla ayırmada da subay-astsubay sicil 
yönetmeliklerindeki hükümler kullanılır, silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olup geçmişten gelen 
tecrübelerle geliştirmiş kriterlere göre yeteneklerini yitirmiş personel Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden ayrılırlar, ceza kanunlarında suç sayılan hususları da işlemiş olanlar aynı 
zamanda mahkemeye de verilirler, ancak mahkeme safahatı uzun sürdüğünden bu suçların 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha fazla kalmasına müsaade edilmemesi için sözü edilen 
kanundaki hükümlerden faydalanılır, konumuz disiplinsizlik ve ahlaki nedenle ayırma 
işlemidir, çünkü savcılık sorgusunda 4 personelin ayırma işleminin son bölümle ilgili soruları 
sormuştu, ayrıca burada da gündeme geldi, şöyle geldi, nedense beni suçlamadan imzam 
olduğu halde 1999 yılında 58 subay-astsubayın Ağustos Yüksek Askeri Şurasına girip 
girmemesi ile ilgili Genelkurmayda yapılan işleme ait belgede Personel Daire Başkan Vekili 
olarak imzası bulunan o zamanki rütbesi ile Albay Tevfik Özkılıç suçlanmaktadır,gösterilen 
belgede 6 tane imza var, birisi genelkurmay başkanı, birisi ikinci başkan, birisi benim, ancak 
bunlardan bir kişi suçlanıyor, diğer 5 kişi herhangi bir suçlama yapmıyor, sen attın diyorlar. 

 926 sayılı kanunun arz ettiğim gibi 50 ve 94. maddelerinde disiplinsizlik ve ahlaki 
durum nedeniyle ayrılma işlemleri için ilgili hükümler bulunmaktadır ve buradaki 
hükümlerde sicil yönetmeliğinin subaylarda 99. ve 100. astsubaylarda sicil yönetmeliğinin, 
astsubay sicil yönetmeliğinin 53 ve 54. maddelerine atıf yapılmış ve burada düzenlenmesini 
istemiştir.

 Ayrılma işlemlerinde esas sicil üstleridir, sicil üstlerinde işlem başlar sonunda 
Kuvvet Komutanlığında biter, Kuvvet Komutanlığında bir kurul vardır, gene yönetmelikle 
belirlenmiştir, bu kurul tarafından incelenir ve bu kurulun almış olduğu karar kuvvet 
komutanı kararına çıkar, bu teklif, karar teklifi kuvvet komutanı tarafından ya onaylanır ya 
onaylanmaz, onaylanmadığı takdirde birliğine gönderilir bir sene deneme yapılır, onaylandığı 
takdirde evrak Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.

 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunun yürürlüğe giriş tarihi 1971 dir, aslında 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile beraber hazırlanmıştır, 657 Devlet Memurları 
Kanunu uzadığı için 1967 de değil aslında 1971 de yürürlüğe girmiştir, subay sicil 
yönetmeliği, astsubay sicil yönetmeliğinin tarihi de 71 veya 72 olabilir , bu yönetmeliklerin 
olduğu zamandan beri bu ayırma işlemleri anlattığım şekilde yapılıyor, sadece 1983 
senesinde bir ilave yapılmıştır buraya 1983 senesinde Yüksek Askeri Şura devreye 
sokulmuştur,  bazı ayırmalarda Yüksek Askeri Şura'nın devreye girmesi istenmiştir, özellikle 
onlar tarafından incelenmesi istenmiştir, Yüksek Askeri Şura'ya girilir, onun için kuvvet 
komutanı tarafından ayrılsın kararı verilen her belge mutlaka Genelkurmay'a gelir. Şimdi bu 
kanuna, yönetmeliğe göre yapılmış bir  işlem nasıl suç oluyor onu da pek kavrayamadım.

 Genelkurmaydan bilgi istedim, Genelkurmay bana 1983-1997 yılları arasında ki 83 
yok zaten, 84-1997 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinden Yüksek Askeri Şura kararı 
ile ayrılan personel miktarını söylediler,  14 yıl içerisinde 854 kişi ayrılmış subay- astsubay 
olarak toplam olarak bütün Türk Silahlı Kuvvetlerinden mesela örneğin 1984 yılında 184 



  

kişi ayrılmış, 1991 yılında 29, 1992 yılında 9 kişi, 1994 yılında 7 kişi, 95 yılında 61 kişi, 96 
yılında 98 kişi ve 97 yılında da 293 kişi ayrılmış, şimdi bunlar sadece BÇG ile yapılan bir 
işlem değil, bunlar normal bir işlem, söylediğim gibi 1971'den itibaren halen uygulanan 2013 
yılından itibarende elinde verdiğimiz kanunla beraber uygulanan bir işlem, kanun, 
yönetmeliğe göre yapılan bir personelin Silahlı Kuvvetlerinden ayrılma işlemi Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini İskat ve Faaliyetlerine Mani Olma veya İskat veya Engellemek, 
Teşebbüs Etmek gibi bir suç ile alakasının olmadığını zannediyorum.

3. Bölümde sunduğu deliller içerisinde 3.8.5.6 - 3.15.3 de zikredilen toplantılar var, 
haftalık değerlendirme, aylık komutanlar toplantısı zikredilmekte, bunların dahi BÇG 
faaliyetleri ile ilgili olduğu intiba yaratılmaya çalışılmaktadır, halbuki toplantı karargahta 
çok sık kullanılan bir çalışma şeklidir, toplantı bilgilendirme, koordinasyon sağlama, 
ihtiyaçları tespit ve en önemlisi komutanın emir, düşünce ve isteklerini en kısa sürede 
karargahına ulaştıran ve anlaşılmasını sağlayan bir çalışmadır, toplantılar periyodik olarak 
tespit edilen zamanlarda yapılan şekilde olduğu gibi, belli bir zamana bağlı olmayan ihtiyaç 
olduğu zaman yapılan şekilde de olabilir, bu ikinci şekil ihtiyaç duyulduğu zaman yapılan 
şekil daha çok kullanılır.

Haftalık değerlendirme toplantısı ikinci başkan için çok eskiden beri ve halende 
düzenlenen bir toplantıdır, belli bir gündemi vardır, belli bir gündeme ilaveler yapılabilir, 
ikinci başkanın isteklerine göre Cuma veya Pazartesi günü yapılır, maksadı karargahça 
geçmiş haftayı değerlendirmek, gelecek hafta için komuta katı istekleri varsa ona göre yoksa 
her başkanlık kendi faaliyetlerini planlamak için yapılır, genel sekreter, J başkanlarından 
başka daire başkanları ve bazı karargah subayları bu toplantıya katılırlar, iddia edildiği üzere 
BÇG için özel toplantılar hiçbir zaman yapılmamıştır, çünkü komuta katı her gün zaten bu 
BÇG ile ilgili bilgilenmekte, emirleri, düşünce ve isteklerini ilgililere ulaştırmaktadır.

Aylık komutanlar toplantısı; bu da çok uzun süreden beri uygulanan bir toplantıdır, 
maksadı Genelkurmay Karargahında yapılan ve yapılacak faaliyetlerin kuvvet 
komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığına bilgilendirme ve komutanın varsa emir 
düşünce ve isteklerini onlarla paylaşmak içindir, geçmiş ayı değerlendirir, gelecek aya 
hazırlık yapılmasını içerir, haftalık değerlendirme toplantısına benzer, Genelkurmay 
Başkanının programına göre ayın belirlenen gününde yapılır, Genelkurmay Başkanı, İkinci 
Başkan, J Başkanları, Genel Sekreter, bazı Daire Başkanları, bazı Karargah Subayları ile 
Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanları, onların toplantıya katılmasını uygun 
buldukları personeller katılırlar, toplantının gündeminin belli bir programı varsa komutan 
emirlerine göre ilaveler yapılır veya çıkarılabilir, bu gibi toplantının zamanında BÇG ile 
ilgili yapıldığını hiç hatırlamıyorum.

 J Başkanları toplantısı, sanki J Başkanları özel bir suç şebekesi gibi gösterildiği 
için bu toplantıya önem vermiş, halbuki J Başkanları toplantısının bir zamanı yok, ikinci 
başkan bazen de Genelkurmay Başkanının isteğine göre yapılan periyodik olmayan bir 
durumdur, maksadı komuta katını istek, düşünce ve emirlerini vermesi ve daha önce verilmiş 
bir emrin incelenip görüşülmesi için yapılır, komuta katı, J başkanları, genel sekreter ve bir 
şey arz edecek varsa bu personeller katılırlar, periyodik olarak Batı Çalma Gurubu konuşulup 
görüşüldüğü bir J Başkanları toplantısı olmadığını zannediyorum, ama komut katının 
isteğine göre de yapılmış toplantılar da olabilir diyorum.

7 Nisan toplantısı ile gündeme gelen toplantı tutanağından sonra bir hususu daha 
bilgilerinize sunmak istedim, düzenleme her toplantı ister periyodik olsun ister ihtiyaç 
nedeniyle yapılan olsun düzenleyen makam tarafından kayda alınması sağlanır, toplantı 
yapılan mahal ses kaydının yapıldığı bir yerse oranın bir hizmet bir de teknik sorumlusu 
vardır, bunlar kaydı yapar, kayıtta tape ettirilir, tarih, imza ile zapta alınır ve buna ek olarak 
katılanlar listesi de tutulur ve imzalanıp kayda alınır, ses kayıt sistemi yoksa veya 
çalıştırılmıyorsa, konuşmalar özet olarak ve hatta sadece toplantı konusuna ait olanlar not 



  

olarak tutulur, sonunda tarih, imza ve kayda alınır, katılanlar listesi eklenir, 
7 Nisan tarihli toplantı savcının iddia ettiği gibi irtica ile ilgili ise notu Harekat 

Başkanlığının tutturması ve orada ortaya atılan görüşlerden makul ve gerekli olanlardan 
yapılacak 10 Nisan tarihli emirde yer almasını sağlar ama orada konuşulanlardan hiçbirisinin 
yani ifade edilen belgede konuşulanların hiçbirisinin 10 Nisan emrinde yeri yok, evrak 
imzalandıktan, emirde yazıldıktan sonra bu not saklanır veya saklanmaz, buna kararı o 
başkanlık verir, eğer general amiral toplantısı ise o zaman bunun kaydını genel sekreterlik 
tutmuştur, genel sekreter bu toplantıda tuttuğu notları ikinci başkana gösterir, onun emrine 
göre işlem yapılır, 10 Nisan tarihli bu emir için tutulmuş olan, yapılmış olan bu toplantının 
toplantı tutanağı diye söylenen belge imha edilmiş olan 10 Nisan tarihli emrin dosya nüshası 
yok, ama hiç alakası olmayan bu belge muhafaza edilmiş, bugüne kadar saklanmış, nasıl 
kalmışsa şimdi gelmiş suç unsuru şeklinde gösteriliyor.

Arşiv yönergesine göre orada belirtilen sürelerde arşivlenme ancak çıkarılan 
makamın dosya nüshası söylenir. 10 Nisan tarihli belgenin aslında arşivde bulunacak 
belgesi sadece Harekat Başkanlığında hazırlanmış olan daha evvel arz ettiğim gibi yan 
taraflarında imzalar, koordine parafları bulunan, parafeler bulunan komutanında gördüğü bir 
imzadır, bu arşiv zamanı 10 yılsa 10 yıl bu saklanır, Personel Başkanlığından, Harekat 
Başkanlığından gelmiş olan bir evrak veyahutta Plan Prensip Başkanlığından bu konuda 
gelmiş olan bu 10 Nisan tarihli emir bizim işimiz bittikten sonraki yıl mutlaka kaldırılır, biz 
de kalmaz ama nasıl olmuşsa bu dosyada görüyoruz ki saklanması gereken evraklar bu 
dosyada yok, Genelkurmay Personel Başkanlığına gelmiş olan evraklar bu dava dosyasında 
suç unsuru olarak bizlere gösteriliyor.

Bir de komutan takdirleri ile ilgili bazı sorular soruldu, yani şimdi bir takdir nasıl 
bir hükümeti devirme ile ilgili bir ilgili olabilir nasıl böyle olur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
her subay, astsubay ve uzman erbaşın 3 tane sicil üstü vardı, öyle diyeyim belki şimdi 
değişmiştir bilemiyorum, takdir ve teklif işlemleri bu 3 sicil üstü tarafından yapılırdı ve bir de 
bunların bağlı oldukları üst makamlar tarafından yapılırdı, hatırlayabildiğim kadarki takdir 
çeşitleri şunlar; sözlü, yazılı takdir, şerit rozet teklifi, nakli ödül teklifi,  bu nakli ödül teklifi 
devlet memurlarında da var biliyorsunuz bütçe ile beraber geliyor, madalya teklifi şeklinde 
olurdu, bunlardan en çok kullanılan sözlü ve yazılı takdirdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde sicil 
dönemi 1 Eylül de başlar 31 Ağustosta biter, 1 Eylül'den itibaren personele o yıl verilecek 
olan takdirler verilmeye çalışılır, özellikle sicil düzenleme zamanı Mayıs ayıdır, Mayıs ayına 
yakın olduğu zaman herkese bir takdir verebilme konusu çıkar ortaya, herkes bekler bunu 
ama herkese takdir verilmez, işini iyi yapanlara, beğenilenlere yaparlar.

Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanının takdir edeceğiz sicil 
amiri olarak takdir edeceği personelin takdirleri Genelkurmay Personel Başkanlığı 
tarafından hazırlanıyor, Genelkurmay Personel Başkanlığı da bu takdirleri Personel Daire 
Başkanlığının general amiral şubesi var, çok gizli bir şubedir burası, bütün general 
amirallerin her türlü bilgilerinin saklandığı bir yer olduğu için gizli çalışır, gizli bir 
faaliyet içerisinde gösterildiği için saklanması çok önemlidir, orası dolduruyordu. Birinci 
veya ikinci başkanın yazmış olduğu takdirlerin hizmeti ödüllendirmek, bütün arkadaşlara 
veya hizmette yapılanları teşvik edip, daha güzel teşvik, daha güzel neticeler alabilmek için 
yapılmış bir her yerde uygulanan bir sistem olduğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum.

 Yüksek Askeri Şura'nın toplanması ile ilgili belgelere yer verilmiştir, 1402 sayılı 
kanunun 2. maddesinde olağan toplantıların haricinde olağan üstü Yüksek Askeri Şura'yı 
toplantıya çağırabilir, toplantıya çağıran da Genelkurmay Başkanıdır, bununla ilgili usuller 
bir kere rast gelmiş ve 1997 yılında yapılmıştır.

Deliller bölümünde 3.42 nolu delil içerisindeki 572. sayfadaki senaryoya ve 
şirketler başlıklı bir belge var, 8. Kls S.209 elinizdeki olan belge gördüğünüz gibi bu belge 
tek yazı taslağı, tek sayfa, isimler yazılmış ancak imza yok, evrakın tarihi 4 Haziran, aslında 



  

orada tarih görünmüyor, bu evrakın tarihini nereden görürüz biz efendim CD içerisinde bu 
evrak geçiyor, orada 3 Haziran da hazırlandı ve 4 Haziranda imza açıldığı gösteriliyor onun 
için tarihini 4 Haziran diye söylüyorum, bu yazıyı Batı Eylem Planı 25. Sıradaki hususun 
gereği için yapıldı, Batı Eylem Planı 25. sırasında deniyor ki; işte Genelkurmay Personel 
Başkanlığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği, Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı işte halkı 
etki altına alacak veyahutta onları aldatacak senaryolar hazırlayacak, bu senaryoları 
profesör şirketler bulacak, onları yaptıracak profesör şirketler tespit edecek diye gereğinde 
kullanacak şeklinde bir görev verilmiş, her halde onun için hazırlamışlar bu evrakı, bu Batı 
eylem planının ki, bize gösterilen Batı Eylem Planının tarihi 27 Mayıs bu evrak ne zaman 
Personel Başkanlığına geldi, karargah içinde bazen 2-3 gün sürer bu evrakın gelişi, Personel 
Başkanlığındaki proje subayına ne zaman verildi, bu subay ne zaman 9 senaryoyu hazırladı, 
ne zaman yapım şirketi bilgilerini buldu da 3 Haziranda bu yazıyı yazdı, şimdi bunu yazan, 
hazırlayan Berkay Turgut diye bir arkadaş görünüyor, Berkay Turgut, Berkay Turgut'un 
böyle bir ihtisası da yok, senaryo yazacak, senaryo hazırlayacak bir ihtisası yok, bir de başını 
kaldıracak hali yok o zamanki işinden dolayı, gönderilen adres dağıtım planında var çok 
enteresan Harekat Başkanlığına bağlı bir kurmay albay tarafından başkanlık edilen bir 
daire başkanlığına gönderiyorum ben bunu, eğer Personel Başkanlığı imzası ile müstakil bir 
daire yani doğrudan doğruya ikinci bir başkana bağlı olan bir daire benim gibi aynı 
statüdedir, ben oraya bir imza ile gönderirim bir şeyi ama müstakil olmayan yani Harekat 
Başkanlığına bağlı bir alttaki bir dairenin Harekat Başkanlığına bağlı, oraya direkt yazı 
göndermem kadar acayip bir şey olamaz yani, nasıl deyim çok nezaketsiz bir durumdur, eğer 
ben bu yazıyı göstereceksem zaten Harekat Başkanına gönderirim, harekat başkanı da ona 
verir, ilgilisi odur.

Şimdi evrak bir şubenin proje subayı tarafından hazırlanıyor, ondan sonra kendi 
proje subayı o şubenin şube müdürüne götürür evrakı gösteriyor, ben hazırladım bak bu 
evrakım diye, şube müdürü bunu inceliyor, ondan sonra o şube müdürü daire başkanını 
götürüyor, daire başkanı da J başkanına götürüyor, şimdi J başkanında kalan bir evrak, şimdi 
şube müdürü, Personel Daire Başkanı o zaman dört şube, nereden nereye anlatıyoruz 
efendim, şimdi ne alakası var demeyin, kafanızı şişiriyoruz kusura bakmayın, başka türlü 
anlatamayız, 4 şube personel başkanı, birisi Plan Şube, birisi Yönetim Şube, birisi Disiplin 
Şubesi, Genel Amiral Şube, şimdi bu evrakın işi Yönetim Şube olarak yapılmış halbuki 
projeyi hazırlayan subay plan şubesinin proje subayı şube müdürü olarak yönetim şubesinin 
şube müdürü atılmış, imzası açılmış, bir de daire başkan vekili olarak gene bu Tevfik 
Özkılıç'ı bulmuşlar nereden bulmuşlarsa, o zaman Tevfik Özkılıç daire başkanı değil, işin 
kötüsü Daire Başkanı Tümgeneral Doğan Temel de görevinin başında o tarihte 4 Haziranda, 
şimdi bu daire başkanı olarakta bu Tevfik Özkılıç'ın ismi açılmış, Tevfik Özkılıç niye daire 
başkanı olamaz, vekili olamaz, çünkü Cihangir Akşit ondan kıdemli, eğer daire başkanı yoksa 
bile burada daire başkan vekili Cihangir Akşit olması gerekir, bu tamamen bu şekilde 
enteresan yapma bir belge.

Son olarak iddianamenin deliller bölümünde sayfa 78 de 3 ve 4 numaralı 
sıradaki 24 Ocak 1997 Gölcük Donanma Komutanlığındaki Seminere ait delildeki bir 
yanlışlığı da sunmak istiyorum,  ilgili j başkanları ve daire başkanları deniyor, ama kim bu 
ilgili J başkanları ve daire başkanları belli değil, burada bir suç olgusu ise kimler bu suçun 
içinde belli değil, toplantının gündemine bakıyoruz, gündemin içerisinde sıralı, en sonda 
Genelkurmay Personel Başkanlığı Koordinatörlüğünde Harp Akademileri Komutanlığı 
Genelkurmay Personel Başkanlığı, GATA Komutanlığı Genelkurmay Özel Kuvvetler 
Komutanlığı, Genelkurmay GES Komutanlığı, Genelkurmay Mudeko Komutanlığı ve 
Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı temsilen katılarak bir toplantı yapıldığı 
belirtildiği ifade ediliyor ve delilin son bölümünde Sayın Dervişoğlu'nun ifadesi olarak tabi 
diyor ki Sayın Dervişoğlu; ülkedeki laiklik ihlali konusunda aynı teşhis üzerinde 



  

birleştiklerini, hem fikir olduklarını, 28 Şubat kararlarının merkezinin Gölcük'te yapılan 
seminer ve toplantı olduğunu, 28 Şubat'ın bir reaksiyon olduğunu, bu reaksiyonun 
muhatabının da hükümet olduğunu belirtiyor, Genelkurmay Başkanlığının günlük faaliyet 
planı, bu 24 Ocak tarihli Genelkurmay Başkanlığındaki faaliyet planını gösteren liste bunu da 
savcılığın dosyalarından bulup geldik, o zaman ancak fark edebildik, evet o tarihte yani 24 
Ocak 1997 de Genelkurmay Personel Başkanlığınca düzenlenmiş bir toplantı var ama 
Gölcük'te değil, Ankara da Merkez Dairesi Başkanı tarafından yapılıyor, toplantının konusu 
1997 Mali Yılı Uygulamaları ve İkinci Derece Amirlerin Mali Sorunlarıdır, katılanlar doğru 
katılanlarda, hem Genelkurmay karargahının hem bağlı birliklerin mali işlemleri 
Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığı tarafından yapılır, bunun için bu tarihte yapılan 
düzenlemedir, sanki Gölcük'te yapılıyormuş gibi bir intiba yaratılmaya çalışılmış ama bu 
Gölcük'te yapılmadı, bu Ankara da yapıldı zaten bu delil de bunu gösteriyor. Gölcük'te 
Personel Başkanlığına ait bir toplantı yok. J Başkanı olarak katıldınız diyemezseniz, çünkü 
ilgili J Başkanları katılmış. Bilmiyorum da katıldığımı  hatırlamıyorum.

Yasal prosedüre uygulanmış da olsa bu güne kadar o yıllara ait hiçbir belgenin 
muhafaza edilmemiş olması gerekirdi, arşiv yönergesine göre aradan geçen sürenin miktarı 
1997 yılına ait belgeden bu yana kadar muhafaza edilmesine de manidir, iştirak ettiğim iddia 
edilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, reddini ve beraatımı talep ediyorum."

" 4 Nisan 97 tarihli çalışma gurubu oluşturulması konulu yazılı gördünüz mü, size 
geldi mi? Çünkü dağıtım planında isminiz var. "

 " Bu evrakların hepsi Genelkurmay Personel Başkanlığına gelmiş. Çünkü adresleri 
öyle yazıyor üstte, ben hatırlamasam dahi gelmiş."

"Şimdi bununla bağlantılı olarak bir toplantı var, 1997 tarihli toplantı, bu 
toplantıya katıldınız mı? "

" 7 Nisan da toplantıya katıldığımı ben hatırlamıyorum. Halen çalışan teşkilat 
muhafaza edilmelidir bu lafı söylemişim diyorlar, ne bunu hatırlıyorum, bilemiyorum."

"Bu Batı Eylem Planı konulu belgede icrai makamlardan olarak gösteriliyorsunuz, 
biraz önce siz de bir belge verdiniz, onunla bağlantılı olduğunu söylediniz, şimdi bu belgede 
icrai makamlardan olarak gösterildiğinizden size herhangi bir görev verildi mi veya yaptınız 
mı bu şekilde bir görev?" Hayır.

"Peki bu Batı Eylem Planı  belgeyi gördünüz mü daha önce?"
"Hayır, onu da hatırlamıyorum dedim. Ama tekrar söylüyorum üzerinde 

Genelkurmay Personel Başkanlığı genel adres orası ben nasıl deyim görmedim diye 
görmüşümdür dedim, ifadem orada."

"Müştekiler ile müştekilerin ilgisinin olmayacağını söylediniz bu suçta, sonuçta 
buradaki suç ani işlenebilen bir suç değil, bir hükümeti devirmek olarak tanımlanıyor, 
iddianamedeki tanım bu, yani hiç kimsenin takdir edersiniz ki mağdur edilmeden, hiçbir 
şahsın mağdur edilmeden tamamlanması mümkün olmayan bir suç tipi, şimdi ben bazı 
özellikle asker müştekilerin sicillerini incelediğimde şunu gördüm 97 yılı civarında bazı 
müştekilerin sicillerinde ciddi düşüşler olmuş, yani sizin görev alanınız olması sebebiyle 
diyorum, böyle bir şey olması mümkün olabilir mi? Mesela 176. sıradaki müşteki  95 sicili 
97.5, 96 sicil 96.66, 97 sicili 62.5 bu şekilde 90 küsürlerden 60 küsürlere indirilebilir mi? 
Yine bazı müştekiler mesela 120, 126 ve 145. Sıradaki müştekiler sicilleri yüksek olmasına 
rağmen gerekçe gösterilmeden atılmışlar yine 135. sıradaki bir müşteki doktor olan eşinin iş 
yeri dışında kapalı olması nedeniyle bir çok uyarıda bulunulmuş, şimdi belki doğrudan 
bağlantılı değil ama dediğim gibi 97 civarında Batı Çalışma Gurubunun 97-98 civarında 
faaliyette olduğu dönemlerde bu şekilde oldukça aykırı uygulamalar var, bu şekilde sicillerde 
bu düşüşler normal mi, çünkü 20 puanlık bir sınır olduğunu düşünüyorum, doğru mu?"

"Bu konulara cevap vermeyeceğim başlangıçtan itibaren kafama koydum. Ancak 
sicil yönetmeliğinde bu tip olan şeyler var, birinci sicil amiri ile ikinci sicil amiri arasında not 



  

farkı olabilir her zaman, biricin sicil amirinin de bir evvelki yılla ikinci yıl arasında, mevcut 
yıl arasındaki sicil notu arasında farklılıklar olabilir ancak bunun bir sınırı vardır, sizin 
dediğiniz gibi o da yönetmelikte gösterir, aklımda kaldığı kadar  30 puan fark olursa mutlaka 
üçüncü sicil amiri not verir, üçüncü sicil amirinin notu ile beraber adamın sicil notu 
kendiliğinden teşekkül eder, bunların zaten kuvvette ortalaması alınaraktan ifade edilir, 
bunların hepsi subay sicil yönetmeliğinde, astsubay sicil yönetmeliğinde yazıyor. Not 
oylamasına mutlaka sicil amirleri görürler, sicil amirleri görmezse bile kuvvet mutlaka görür 
not oylamasını, ancak anormal bir şey değildir, anormal bir şey olursa gösterirler zaten eğer o 
düşüklüğün sebebini açıklayamazsa o sicil amiri hakkında gerekli işlem yapılır. Sorunun 
muhatabı biz değiliz. Bu yanlış diyorsanız, bu eğri diyorsanız muhatap Milli Savunma 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, çünkü yönetmelikleri onaylayanlar bu iki makam.

"Sanıklardan Erkan Yaykır var, daha öncede konuyu başka bir sanığa da sormuştum, 
bu sanık ile ilgili belgeler başka bir soruşturma kapsamında Gölcük Donanma 
Komutanlığında yapılan aramada bulunmuş, şimdi burada iki tane ilginç belge var, 
görüşme raporu, şimdi görüşme raporunun düzenlendiği tarihte okuyorum, görüşülen 
Yüksek Mühendis Albay görüşen Deniz Kurmay Binbaşı Erkan Yaykır diyor, yani 
kendisinden iki alt rütbedeki bir subay üst rütbedeki ile bir görüşme raporu düzenliyor ve 
bu raporun sonucunda da ilginç ibareler var, mesela K şıkkında, önceki verilen raporu 
okumuyorum, gurulman ve agustla pironaları ile ilişkilerinin iyi olduğu ve 1987 yılında 
alınan son gurup S2 DK uçaklarının alınması konusunda yoğun çaba harcadığı dair 
duyumların alındığı denmiş, biliyorsunuz bu S2'ler Deniz Karakol uçakları ve basit bir şey 
değil, şimdi bu şekilde bir yüzbaşı bir binbaşı bir albay hakkında nasıl rapor düzenleyebiliyor 
ve artı bu kadar önemli konulardaki düzenlediği raporlara hiçbir üst rütbeli veya 
genelkurmaydan herhangi biri bu konuda rapor düzenleyemezsin veya bunlar çok mantılı 
şeyler diyerek bir tepki vermiyor mu, bu nasıl mümkün olabiliyor."

"Bu sorunun muhatabı gene ben değilim ama şöyle bilgi sunayım size, bunun bir 
kere sicil ile ilgisi yok zannediyorum anladığım kadarıyla sicil veyahutta bir yapıyla ilgisi 
yok. Sorgulama değil, adamı da suçlamıyor ancak onun bilgisinden herhalde ona bir şeyler 
soruyor bilgi yapmak istiyor, bir rapor düzenliyor. Yani böyle bir rapor düzenlenebilir."

 "7 Nisan tarihli belgede Şevket Turan'ın açıklamalar ve tespitler var bu belgelerde 
onları söyleyeceğim, önemli olan kadroların temizlenmesinden bahsediyor, Metin Yaşar 
Yükselen; lojmanları temizleyelim diyor ( Kara çarşaflılar) diyor, Vural Avar; kendi içimizi 
temizleyelim diyor, 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti başlıklı belgede Z başlığı 
altında A.F bölümünde asıl olan iç cephedir sözü denmişte, TSK içinde esas alınmalı ve 
irticai görüşe sahip olmuş veya eğilimli personelin derhal temizleneceği denilmiş, yine 
dosyaya gelen İstanbul CMK 250. Madde ile Görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
gönderilen belgelerde Batı Çalışma Gurubu Üst Kurul Toplantısı Cereyan Tarzı şeklinde 
başlıklı belgede halen temizlenemeyen irticai görüşlü kadroların faaliyetlerinin etkisi ile 
zaten yetersiz kalan irtica mücadele uygulamalarının etkinliğini iyice kaybetmektedir denmiş, 
Ümit Psikolojik Harekat Planı başlıklı belgede öncelikle tarikatçı ve dinci kesimlere taviz 
veren öğretim üyelerini süratle temizlenmesi ve yeniden yuvalanmalarına imkan vermeyecek 
şekilde tedbir alınması, Genelkurmay Başkanlığı tarafından YÖK Başkanı şüpheli Halil 
Kemal Gürüz'e hitaben yazılan belgede öncelikle tarikatçı ve dinci kesimlere taviz veren 
öğretim üyelerinin süratle temizlenmesinden bahsediliyor.

Şimdi burada bu tür ihraçların BÇG belgeleri ile ve BÇG'nin faaliyetleri ile 
bağlantılı olduğu anlaşılıyor, dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel 
TSK'dan atılan bir kısım personel ile ilgili personele devrim yanlısı islami görüş mensubu 
olmak, yıkıcılık ve bölücülük gibi ağır ithamlar ile ilgili neden adli soruşturma yapılmadığı 
sorulduğunda bunların duyumu dayalı şeyler olduğunu söyleyerek gerçekliği ispat 
edilmemiş şeyler olduğunu ima ederek buna göre ayırma işleminin yapıldığını belirtmiştir, 



  

burada bir sorun olduğunu siz düşünüyor musunuz, bu konuda ne diyorsunuz?"
"Bu Sayın Savcının sormuş olduğu soruların yeri burası mı, savcı bu soruları 

sorabilir mi? Bu sorular bir işleme ait sorular, bu konunun bu mahkeme ve savcının görevi 
değil birincisi, ikincisi eğer bir şikayeti varsa ben mi yapmışım bu işi efendim, ben mi 
yapmışım, veyahut buradaki arkadaşlardan birisi mi yapmış? Yok,  kim yaptıysa o zaman 
lütfen usulü dairesinde muhatabınız Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığıdır 
veyahutta Türk Silahlı Kuvvetleridir."

"Bu tespiti yapıldığı takdirde bunlar o dönem itibari ile en az ağır hapis cezasını 
gerektirebilecek eylemler gerçekliği ispat edildiği takdirde onun için ben soruyorum, bir de 
müştekilerden bir tanesinin sunmuş olduğu bir belgede ve burada kendisi yargılanan Çetin 
Dizdar imzalı şöyle deniliyor belgede; aktif sakıncalı ve şüpheli personele mümkün olduğu 
nispette düşük sicil verilecektir, burada bu tür uygulamaların yukarıdan aşağıya doğru bir 
yönlendirme ile yapıldığı da ortaya çıkıyor belgelerle değerlendirildiği zaman." Olabilir tabi.

"Tevfik Özkılıç'ı Batı Çalışma Gurubunda görevlendirdiniz mi, Batı Çalışma 
Gurubunda Tevfik Özkılıç'ın görev aldığını herhangi bir toplantıya, herhangi bir faaliyetine 
katıldığını gördünüz mü ya da Batı Çalışma Gurubu alanında herhangi bir şekilde çalıştığını 
gördünüz mü?"

 "Ben bunu yazılı olarak iki tarafa da verdim, hayır bu arkadaşları 
görevlendirmedim, personel başkanlığından bir arkadaşı görevlendirdim, onunda suçu varsa 
üstleniyorum diye arz ettim, o da Bahattin Çelik, diğer arkadaşların hiçbirisini 
görevlendirmedim."

"Sicil yönetmeliğine göre benim bildiğim kadarıyla yılda bir kez sicil verilir, ancak 
Silahlı Kuvvetlerden ayrılması gereken personele not olarak sicil verilmez, dolayısı ile 97 
yılına sicillerinin düşmüş olması buna bir işaret değildir, sadece sicil yönetmeliğine göre sicil 
belgesine silahlı kuvvetlerde kalması uygun değildir diye yazılır, ikinci sicil amiri de aynı 
şekilde silahlı kuvvetlerde kalması uygun değildir diye yazar, üçüncü sicil amirine gider ve 
bu şekilde biraz önce komutanın anlattığı süreç devam eder, doğru mudur efendim?"

"Ayırma sicillerinde not yoktur, Silahlı Kuvvetlerinde kalması uygundur, değildir 
der ve belgelerine ekler."

" 97 tarihinde bir zırhlı alay komutanının bir personele yazdığı, bir subaya yazdığı 
bir yazı; en yakınınız olan eşiniz tavırları sizin ideolojiniz konusunda da kuşku 
yaratmaktadır, gerek mesleki, gerek özel yaşamınızda da eşiniz gibi ilkel giysili bir takım 
kişi ve gurupların size yaklaşımlarının ideolojik olacağını bilin ve dikkatli davarın, bir 
tanesi bak yine 97 tarihli bir örnek, yine bir tugay komutanı tarafından sanıyorum binbaşı; 
askerlik mesleğini seçenler için en güzel ibadetin vazifeyi tam yapmak olduğunu söylemek 
suretiyle dikkatinizi çekmiştir, buna rağmen hizmetle ibadeti birbirinden ayıramayacak ve her 
ikisini birbiri ile karıştıracak yetenek ve kapasitede olduğunuzu görüyorum, bu yetenek ve 
kapasitenizi yükseltmek için bilgi ve genel kültür düzeyinizi arttırıcı tedbirleri almanız gereği 
ortaya çıkmaktadır, hakaret vari ifadeler." İkaz ediyor.

"İddianamenin müvekkil Berkay Turgut'a ilişkin 1248. sayfasında acil işlem merkezi 
nöbetlerinden 2 kez art arda bahsedilmektedir, açıklığa kavuşturmak amacı ile bu nöbetler 
hakkında bilginiz var mı, var ise bu nöbetler neden ve kimler tarafından tutulur, bu 
nöbetlerin batı çalışma gurubu ile ilgisi var mıdır? "

 "Bu acil işlem merkezi Genelkurmay Karargahında 24 saat esaslı çalışma için 
konulmuş bir müessesedir, acil işlem merkezinin sorumlusu Harekat Başkanlığıdır, bu acil 
işlem merkezinde Harekat Başkanlığı koordinatörlüğünde personel, lojistik, istihbarat ve 
plan, prensipler, Muhabere Elektronik Başkanlığı var onlara ait birer temsilci olur, 24 saat 
sabahtan başlar ertesi gün sabaha kadar nöbet tutarlar. BÇG ile hiç ilgisi yok bunun BÇG iç 
güvenlik harekat dairesinin bir odasında faaliyet gösteriyor, bu onun 2 kat, 3 kat aşağısında 
bir yerde faaliyet gösteriyor, makam olarakta, mekan olarakta farklılar."



  

"1997 yılında Merkez Daire Başkanlığı Genelkurmay Personel Başkanlığı 
bünyesinde bir birim midir?"

"Evet  iki tane daire başkanlığı vardı, bir tanesi Merkez Daire Başkanlığıydı."
 "Size bağlı bir birim olan Merkez Daire Başkanlığının Genelkurmay Karargahı 

içerisinde bir alana giriş kartı verme konusunda bir yetki ve görevi var mıydı?"
 "Hayır, bu 1997 tarihinde herhangi bir yere, karargaha giriş kartını veren makam o 

zamanki talimata göre 114/1-A Genelkurmay Genel Sekreterliğinde bir karargah emniyet 
subayı vardı, ismi de  albay Kemal, böyle sert bir adamdı, bu arkadaş veriyordu bunları, 2007 
senesinden sonra Genelkurmay Başkanlığına bir tane kimlik kontrol merkezi kuruldu, 
Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığı sadece kimlik kartı veriyordu, askeri kimlik kartı, 
sizde subay eşi olduğunuzdan dolayı vardır elinizde, o kimlik kartını o zamanda Merkez 
Dairesi veriyordu, şimdi de merkez daire veriyor. 2007 yılından itibaren artık Genelkurmay 
Karargahına girişler Merkez Daire Başkanlığı tarafından yapıldı.

" 8 Temmuz 1996 tarihinde Refah Yol Hükümeti kuruluyor ve 18 Haziran 1997 
yılında da hükümet devriliyor. Şimdi bu iki yıl içerisinde ordudan ihraç edilen subay ve 
astsubay sayısı 300'den fazla. Bu iki yıl içerisinde ordudan atılan subay ve astsubayların 
dosyaları da iddianamenin eklerinde açık bir şekilde gözüküyor, yazıyor. Dolayısıyla bu iki 
yıl içerisinde ne oldu ki bu 300'e yakın asker bir anda bozuldu veya bozuldu mu yoksa 
seçilmiş iktidara yönelik Genelkurmay veya Batı çalışma grubu tarafından yapılacak bir 
itiraza karşı onlar karşı çıkma şüphesinden dolayı  mı ordudan ihraç ettiniz?"

"Yani bir şey olduğu yok, bu türk Silahlı Kuvvetleri bugünden yarına gelen bir ordu 
değil. Binlerce yıllık bir ordu. Binlerce mağlubiyeti var, binlerce zaferi var. Şanı şerefi var. 
Böyle bedavadan bir adamı tutup atmaz. O sadece yüksek askeri şuraa ile atılanlar. Bir de 
bunun normal çalışmaları var. Bunun içerisinde mahkeme kararı ile atılanlar var. Hükümetle 
ne ilgisi var ne başkasıyla ilgisi var. Sade şu şikayetler oldu biliyorsunuz onu da hükümete 
yaptık. Bizim attığımız adamlarımızı alıp da çalıştırmayın bizim attığımız adamları 
buradan teşvik görüyorlar. Kendi isteğinde olmayanlar da bu işin içerisine giriyor lütfen 
buna sahip olun diye Cumhurbaşkanına bu konuda şikayette bulunuldu."

"27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı konulu belge var. O belgeyi bir çok daha 
doğrusu ifade veren sanıklar kabul etmedi. Fakat o belgede yazılı olan temalara baktığımız 
zaman o temalarla 1995 ile 1996-1997 yılları arasında vuku bulan olayların örtüştüğünü çok 
açık bir şekilde görmekteyiz. 28 ve 29 Nisan 1997 tarihli genelkurmay bünyesinde verilen 
brifingler var. Medya, YÖK, sendikalar bir de 10-11 Haziran 1997 tarihli yine yargı, 
sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik brifingler var. Toplum sıradan yaşantısını 
devam ettirirken seçilmiş bir iktidar var ve bu brifinglerden sonra toplumda bir 
çalkalanma söz konusu oluyor. Örnek veriyorum sendikalar basın açıklaması. Basın 
bildirileri yayınlıyor. Bu kitle sivil toplum kuruluşları dediğimiz gruplar sokak eylemlerine 
girişiyor. YÖK kendi bünyesinde bulunan sakıncalı personelin açık bir şekilde Yök ile 
ilişkisini kesiyor. Yargı mensuplarının önemli bir kısmı  Genelkurmay Başkanına gidip o 
brifingi alkışlıyor ve o alkıştan sonra da bir çok sivil toplum kuruluşları hakkında 
soruşturmalar başlatılıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu eylem planındaki 
temalarla o tarihte yaşanmış olan olaylar birbirlerini doğrulamaktadır.  12 nolu faaliyet 
planında a bendinde yasalara aykırı davranışları tespit edilen personel ve kurullar 
hakkında ilgili kuruluşlar nezdinde suç duyurusunda bulunmak. B bendinde yapılacak 
işlemler sonuçlanıncaya kadar takip etmek. C bendinde herhangi bir işlem yapılmıyor veya 
olay kapatılmak isteniyorsa görevliler hakkında suç duyurusunda bulunmak. Ve d bendinde 
ise hani buraya kadar bir diyeceğimiz yok. Hukuk devleti içerisinde belki olması gerekendir, 
pozisyondur. Ama d bendinde yine bir işlem yapılmıyorsa tedricen artan örtülü ve psikolojik 
harekat tedbirlerini uygulamak diyor. Ve icra makamları olarak da genelkurmay psikolojik 
harekat dairesi ve genelkurmay özel kuvvetler komutanlığı şeklinde bir düzenleme söz 



  

konusu, şimdi bu düzenlemeler siz eylem planını inkar ediyorsunuz ama bu düzenlemelere 
uygun cereyan eden vakalar var. Olaylar var. O dönemki gazete manşetlerini biraz sonra 
aktaracağım, onlara baktığımız zaman da o gazete manşetleri o olayların cereyan ettiğini bize 
hatırlatmaktadır. Dolayısıyla sizin bu eylem planınızı sürekli inkar etmenizin anlamı ne 
olabilir ben onu size söyleyeyim."

"Bir amirlik var memurluk var bir işin sorumlusu var. Bu evrak bana gelmiş mi 
gelmemiş mi o da belli değil, evrakı ne hazırlayan benim, ne yapan benim onu da anlattık. 
Yani ne makamım, ne icra edenim, ne yazanım, ne de yazanlar edenler de yok piyasada 
zaten."

"Bu Sincan'daki tank geçişine atıf yaptınız dolayısıyla geçişin sıradan bir geçiş 
olduğunu hükümeti korkutmak amacıyla yapılan bir geçiş olmadığını siz söylediniz daha 
önceki bir kaç sanık da o şekilde bir beyanları olmuştu.  30 Ocak 1997 tarihinde Sincan'da 
kudüs gecesi adı altında bir faaliyet düzenleniyor 4 Şubat 1997 sabahın 07:30'unda ise bu 
geçiş yapılıyor Sincan'ın merkezinde. Ve soruşturma aşamasında iddia makamı 
genelkurmaydan bu geçişle ilgili bilgi istemiş o da cevabi bilgide de bu geçişin saat 3 Şubat 
1997 tarihinde 19:45'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Doğu Akdulga vefat 
etmiş Edok Komutanlığının şifai emirleri ile diyor. Bu geçiş yapılmış. Şimdi bir hukuk 
devletinde bir merkezin en işlek caddesinde bir geçiş yapılıyorsa bu geçişin yapılmadan önce 
o ilçedeki yetkili birimlerden izin alınması yada haber verilmesi gerekmiyor muydu sizce?"

"Bilmem de gerekmiyor."
" Şimdi bu Sincan'daki tank geçişlerinden hemen sonraki gün yani 5 Şubat 1997 

tarihli bazı gazete manşetlerini ben size hatırlatmak istiyorum. Onunla ilgili ben size bir soru 
soracağım.  Şimdi 5 Şubat 1997 tarihli Posta Gazetesi yüreğimiz ağzımızda manşeti ile 
çıkıyor o gün, yine aynı tarihli Radikal Gazetesi sivil darbe baskısı şekli ile manşetini 
oluşturmuş. Ordu Cumhurbaşkanı, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları hükumeti meclis 
içinde düşürmek ve yeni hükumet kurmak için devrede, tanklar Sincan'da  başkan firarda. 
Sincan'da gövde gösterisi. Bunlar 5 Şubat 1997 tarihli Radikal  Gazetesinin ilk sayfasındaki 
haberler. Yine aynı tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinin manşeti Sincan'da tanklı uyarı. Paniğe 
kapılan Sincanlılar gazete ve televizyonları arayarak tanklar geldi ne oluyor darbe mi 
yapıldı diye sordular. Sincan tank sesi ile uyandı.Yine aynı tarihli Cumhuriyet Gazetesinin 
manşeti ordudan 4 uyarı Sincan'da tanklı protesto, hükumeti düşürme çağrısı manşeti ile 
çıkıyor bu gazeteler. Ve bu gazeteler o dönemde genelkurmay karargahına çok rahat bir 
şekilde girebilen akredite olmuş gazete ve gazetecilerdir. Bu manşetler hakkında 
genelkurmayın bir tekzip, bir uyarı bir suç duyurusu ile ilgili bir suç duyurusunun yapılıp 
yapılmadığı noktasında bir bilginiz var mı acaba?"

"Benimle ilgili bir soru değil bu."
 "Adli müşavirlikte Osman Özbek konusu var biliyorsunuz, bu Osman Özbek ile 

ilgili biliyorsunuz başbakana ağza alınmayacak birtakım hakaretler kameralar karşısında 
yapıldı ve adli müşavirlik soruşturmaya gerek görmedi o dönemde. şimdi siz personel daire 
başkanı olarak Osman Özbek hakkında nasıl bir işlem yapılmasını istediniz?"

"Personel daire başkanı değilim bir, personel başkanıyım. Bu söylemiş olduğunuz 
şahıs Tümgeneral rütbesi ile Jandarma Genel Komutanlığının bir bölge komutanı. Yani 
Jandarma genel komutanının personeli. Sorunun muhatabı ben değilim Jandarma Genel 
komutanlığına sorun ne cevap verilecek bunu bilemem. "

 "Hizbullahın eylemleri irtica ile mücadele konusunda Hizbullahın eylemleri 
burada sayılmıştır. Orgeneral Teoman Koman'ın Hizbullah'ın cinayetlerinden önce bir kaç 
gazetede yaptığı açıklamalar vardır. Hizbullah'ın yapısı nedir ne diyorsunuz diye. MİT 
Müsteşarlığı yapmış, Jandarma Genel Komutanlığı yapmış bir orgeneralimizin onlara verdiği 
cevap şudur; Hizbullah yoktur, Güneydoğu'da PKK terörüne karşı örgütlenmiş, silahlanmış 
halk grupları vardır. Kendisi burada değil herhalde geldiğinde cevap verir. Yani irticanın en 



  

büyük tehdidi olarak cinayetleri gösterilen, eylemleri gösterilen Hizbullah ile ilgili komuta 
kademesinin en önemli kişisi MİT Müsteşarlığı yapmış, Jandarma Genel Komutanlığı yapmış 
bir insan cinayetlere başlamadan önce Hizbullah ile ilgili böyle bir analizde bulunuyor, 
değerlendirmede bulunuyor. İrtica ile mücadeleyi görev yapmış, görev tanımlamış bu silahlı 
kuvvetlerin irtica ile mücadele konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevzuatı içerisinde 
görevi nedir, hangi yasal hükümlere dayanmaktadır? " Benim verilecek cevabım yok.

   
100.C. SANIK YILDIRIM TÜRKER MÜDAFİİ AV. AYTEKİN EROL'UN 

SAVUNMASI

"Biraz önce sorgusu yapılan kişi emekli korgeneral Yıldırım Türker, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin son derece sembol bir şahsiyeti olup kendisinin soru soran veya yardıma 
ihtiyacı olduğunu hissettiği her kişiye son derece ayrıntılı cevap vermek, açıklama yapmak ve 
yardım etmekle ve inandığı bildiği şeyler dışında kesinlikle başka türlü konuşmamakla 
samimiyetiyle meşhur bir insandır. Sözlerinin değerini de bu arada bir kez daha vurgulamak 
isterim.

Yasalarımızda darbe yapmak veya darbeye teşebbüs etmek şeklindeki bir lafız ile 
tanımlanmış herhangi bir suç yoktur. Bu durum davanın konusu hakkında algılamaları ve 
hatta yargılamayı yönlendirebilecek ve etkileyebilecektir. Ayrıca suçta kanunilik prensibi 
ilkesi bu durumdan zarar görmektedir. Sürekli olarak kanunun lafzından ayrılarak yapılmış 
tanımlamalar suçun unsurları üzerindeki hukuki hakimiyet ve kontrolü zayıflatabilmesi 
mümkündür. Eğer suç kısa bir şekilde anılacaksa bu deyim kanaatimce hükümetin 
düşürülmesi ve hükümeti ıskat olmalıdır.

 Son derece ilginç bir tespit ise bugüne kadar kamuoyunda 28 Şubat kavramının bir 
askeri darbe olarak kabul edilmemiş ve anılmamış olmasıdır. Yani sürekli olarak 28 Şubat 
olarak veya 28 Şubat süreci şeklinde anılan bir kavram ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri 
aleyhine yazı ve yönlendirme yapmakla iştigal eden bir gazetecinin Sayın Tansu Çiller'in 
savcılıkta ifade vermesinden 1 gün sonra adeta bu 3 kaynaktan birisi tarafından tespit 
edilmiş bir eksikliği özellikle gidermek maksadıyla 09 Ekim 2012 tarihinde yazmış olduğu 
bir yazıya 28 Şubat askeri darbesi sorgulanıyor şeklinde başlayarak kullanılmıştır. 
Toplumumuz 28 Şubat olarak anılan süreci bu kadar yönlendirme ve baskıya rağmen bir 
askeri darbe olarak algılamıyor ve algılamak istemiyor.

 Tabi bu arada gazete başlıkları verilirken kasti başlıklar değiştirilip insanların ilgi 
ile izlediği bir tank intikali korku ile izledi haline getiriliyor tabi huzurunuzda. 

Bu arada baskı ve toplum algısı denilince ister istemez basında akla 
gelmektedir. 12 Eylül döneminde hapse giren gazeteci sayısı 31, bugün 95 gazeteci hapiste. 
Işten atılan gazetecilerin listesi tutarsanız herhalde bugün kalın bir defter olur. 

28 Şubat olarak adlandırılan dönem ve nedenlerle kaç gazeteci hapse atılmış ve 
işten çıkarılmış olduğunu sorarsanız bunu bulamadım, yani ben bu bilgiyi bulamadım. 
Gazeteciler sendikasının internet sitesini falan da araştırdım.

Müvekkilim savunmasında kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında son derece 
somut açıklamalar da bulunmuştur. Tüm savunma ve beyanlarına katılıyorum.  Hiç kimse 
hakkında da bu güne kadar kötü birşey düşündüğünü kimse görmemiştir.

Genelkurmay bir karargahtır icra makamı da kuvvet komutanlıklarıdır. Batı 
çalışma grubunun kuvvet komutanlıklarında gerçekleştirilmesi de doğaldır şeklinde 
müvekkilim cevap vermiş. Yani siz bir soru soruyorsunuz genelkurmay karargahının icra 
makamı kimdir diye, kuvvet komutanlıklarıdır diyor ve siz bunu bu şekilde buraya tevil 
ediyorsunuz. Müvekkilim savcılık makamının söylediği herşeyi doğru olarak kabul etti. 
Müvekkilim bu beyanları maalesef tarafımızdan hukuk ve adalet anlayışından şüphe eder 
hale sürükleyecek ifadeler olarak geri dönmüştür. İddianame sadece reddedilmek değil yok 



  

sayılmak veya en basitinden değersiz sayılmaya mahkumdur. 
 Soruşturma sırasında çoğu ömrünün son dönemlerinde ailesi ile birlikte rahat ve 

huzur ile günlerini geçirmek amacında olan insanlar üzerinde yasa hükümlerinin şiddetle 
uygulanmak suretiyle meydana gelen veya getirilen tutuklanma korkusunun ne denli etkili 
olduğunu henüz daha görmedik. 

Sayın müvekkilim savunmasında verdiği cevaplar ile ülkemizde 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu 147. maddesi kapsamında ıskat edilen bir hükümetin bulunmadığını, 406 
sayılı milli güvenlik kurulu kararlarının anayasal düzenimize laikliğe karşı yönelen bir 
tehdide karşı ve yasalarımıza uygun şekilde alınan bir karar olduğunu, bu kararın 
yüklediği görevin 54. Hükümet ile uyum içerisinde uygulandığı, hükümetin istifasının 
hükümet dönemi çalışmasının niteliğini ve sona ermenin nedenlerini ortaya koyacak şekilde 
son derece açık olarak yazılmış olduğunu, bunu inkarın ancak ve ancak 54. Hükümetin 
başbakanını Sayın Necmettin Erbakan'ı aşağılamak demek olduğunu, 9. Cumhurbaşkanının, 
merhum başbakanın ve onun adalet bakanının bu konudaki tereddütlerini ortadan kaldıran 
açıklamaları mevcut olduğunu, Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinin yasalar ve 
genelkurmay başkanlığı çalışma şekil ve prensiplerini gösteren mevzuata uygun olduğunu, 
Batı Çalışma Grubuna uygun oluşum ve bu kapsamdaki faaliyetleri başbakanlık içişleri ve 
milli eğitim bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar tarafından da uygulandığı ve bu 
kapsamda özellikle Başbakanlık tarafından yürürlükten kaldırılan mevzuat olarak 14 Aralık 
2010 tarihinde içişleri bakanlığına gönderilen iller idaresi genel müdürlüğünce yayınlanan 98 
ve 99 tarihli 3 talimat, emniyet genel müdürlüğünce yayınlanan 2 adet 1993, 1 adet 94, 1 adet 
96, 1 adet 97, 13 adet 98, 4 adet 2000, 4 adet 2001, 1 adet 2002, 2 adet 2005 tarihli talimat, 
müsteşarlık izleme grubu başkanlığınca yayınlanan 5 adet 98, 1 adet 99, bunları saymayayım. 
Milli güvenlik kurulu karargahları, başbakanlık direktifleri, genelgeler yürürlükten 
kaldırılmıştır yasaya uygun olarak. Aynen yasaya uygun olarak bunların yürürlüğe girmiş 
olduğu gibi. Dolayısıyla yürürlüğe girdiği gibi yasal bir şekilde yürürlükte kalmış olmakla 
yürürlükte bulunduğu süredeki yasallığını, bu mevzuatın hiçbir şekilde tartışılamayacağı 
açıktır. 

Batı Çalışma Grubu tarafından yayınlanmış ve müvekkilime görev veren tek 
bir adet emrin dahi olmadığını müvekkilimin bu çalışma grubunun geçici veya sürekli 
bir mensubu olmadığını, görev ve rütbe nedeniyle bunun mümkün olmayacağını da 
açıklamıştır.

 Müvekkilimin sunmuş olduğu Türk Silahlı kuvvetlerinden askeri şura yoluyla 
ayırma işlemlerinin nasıl uygulandığı hakkında ayrıntılı bilgilerden ayırma işlemlerinde 
genelkurmay karargahında herhangi bir başlatıcı işlem yapılmadı, sıralı komutanlıklarca 
uygulanması talep edilen kuralların bir incelemeden geçirilerek kabul edildiği veya geri 
gönderilerek idare hukukunu ilgilendiren diğer bir usulü göre ayırma işleminin 
uygulanmasının sağlandığını, bu nedenle kimse hakkında bu seviyede bu kişi şöyledir, bunu 
atın şeklinde bir karar oluşturulup işlem başlatılamayacağını, yeni Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
müvekkilim tarafından sunulan yeni Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin kanunu bu konularda 
son derece pratik ve daha kolay atılma usulleri ve işlemleri içeriyor.

 Eğer biz yüksek askeri şura yoluyla veya diğer usullerle atılmadan şikayet ediyorsak 
şu yeni çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin kanununun derhal ve derhal anayasa 
mahkemesine gönderilip iptali sağlanması gerekir. Eğer incelerseniz eski sayın müvekkilimin 
verdiği yasa ve yönetmeliklerden daha kısa çok daha pratik yollarla insanların ilişiklerinin 
kesilebileceğini ortaya koymuş olursunuz. 

Müvekkilimin saydığı hususlar içerisinde yasa dışı görüş benimseme konusu vardı 
mevzuat içerisinde bu yasa dışı örgüt üyesi olmaya doğru gitti. Yani mevzuatımızda 
atılmanın sebeplerinden bir tanesi yasa dışı görüşleri benimsemektir. Yasadışı örgütlü 
olmasına kimsenin gerek yok bu vesile ile de bunu hatırlamış olduk. 



  

 Türk Ceza Kanununun 24. Maddesindeki hususların milli güvenlik kararından 
itibaren Sayın Başbakanın imzalı istifa dilekçeleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin özellikle iç 
hizmet kanunu amir, emir ve disiplin ile ilgili hususları nedeniyle bunları tekrar edip burada 
zaman almak istemiyorum. 

 Bu yani irtica ile mücadele etmek Türk Silahlı Kuvvetleri için herhalde suç 
sayılabilecek birşey değildir. Bu arada sadece birşey yapayım gündeme geldi bu dünyada 
Hizbullah denince anlaşılabilecek örgütler bir tane, iki tane değildir pek çok örgüt vardır. 
Bugün Lübnan'ın büyük bir kısmını Hizbullah diye bir örgüt idare eder ve son derece 
legaldir. Pek çok kuruluşta bunlarla resmi irtibata geçer başka başka pek çok Hizbullah 
vardır. Hangisini kastettiğinize bağlı bildiğim kadarıyla.

  Müştekilerden 198 tane asker, 249 tane sivil, 32 tanesi de dilekçe özetleri olmadığı 
için sivil mi asker mi olduğu bilinmeyen toplam 479 müşteki mevcuttur. Bunların 63'ü 
öğretmen, 42 kamu görevlisi, 27'si öğrenci, 14'ü öğretim görevlisi, 15'i vakıf sendika 
görevlisi, 13'ü siyasetçi, 5'i imam 4'ü esnaf, 4'ü hükümlü, 4'ü gazeteci, 3'ü avukat ve 
meslekleri bilinmeyen 50 kişi var. Bu müştekilerin 29'u Malatya'dan, 9 kişi Dumlupınar 
Üniversitesinden, gruplandırma olduğu için söylüyorum. Görevine son verildiği için şikayetçi 
olanlar 54 öğretmen var 28 kamu görevlisi var. 10 öğretim görevlisi var. Toplam 92 kişi 
başörtülü olduğu için okulla ilişiğinin kesildiği iddia eden öğrenci 18, asker müştekilerden de 
müvekkilim saydı ben saymıyorum. Bunlar içerisinde yargıya başvuran 19 asker müştekiden 
birisinin davası görevsizlik, 10'unun davası esastan olmak üzere 11 adedi reddedilmiş. 2 dava 
işlemin iptali ve 4'ü taleplerin kısmen de olsa kabulü olmak üzere 6 adedi kabul edilmiş. 3 
adet müştekinin de kart ve ordu evleri giriş hakları iade talepleri kabul edilmiş. Bir müracaat 
da tabi bu iddianamede sayılanlar için söylüyorum ben bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından incelenmekte olup bir dava halen devam etmektedir. Yargıya başvuran 50 sivil 
müştekiden 36'sının davası reddedilmiş, 14'ü kabul edilmiş. Bu durumda bir kısım 
şikayetçilerin daha önce yargılanmış ve kesin hükme bağlanmış bir konudaki dilekçeleri 
iddia makamı tarafından bu dava kapsamında kabul edilmesi Türkiye Cumhuriyet hukuk 
düzenini kaosa sürükleyebilecektir çünkü sırf bu nedenle bu kesin hüküm ile sonuçlanmış 
hususların tekrar başka bir davada dava konusu yapılması gerçekten hukuk sistemi içerisinde 
ne kadar mümkündür, ne kadar kabul edilebilir onu bilmiyorum. Dolayısıyla bu yapılan bu 
işlemler başka davalarda da tekrarlanabilecek, yasalarımız ve hukuk düzenimizde karışıklığa 
neden olacaktır. Hatta hatta bunların içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
yapılan işlem ve kararlara şikayet dahi mevcuttur. Özetle 765 Sayılı Türk Ceza Kanunun 147. 
Maddesi kapsamında yapılan suçlama, yani dava ile ilgisiz şikayetlerin sahiplerinin katılan 
sıfatını alamayacakları ortadadır. 

Gölcük'te yapılan toplantıyla ilgili olarak iddianamede 78. sayfada geçen hususlarda 
Ankara'da yapılan gerçekte Ankara'da Personel Başkanlığı bünyesinde yapılan bir bütçelerle 
ilgili bir kısım Genelkurmay bağlılarının katıldığı toplantı sanki Gölcük'te yapılan bir toplantı 
imiş gibi gösterilmiş. Sayın müvekkilim bu noktayı işaret etmek istemişti.

Bir diğer konu da bu senaryo doç diye bizim ifade edeceğimiz yine iddianame 
içerisinde geçen fakat hiçbir sanığa hakkında belirtilen belgeler arasında sayılmayan sadece 
sorgu sırasında sorulmuş bulunan bir sahte belgedir. Bu belge üzerinde askerliğin usül ve 
kurallarına aykırı tam 17 tane hata mevcuttur, rütbeden, parafe sırasına; ifade tarzından, 
tarihine ve özellikle o süre içerisinde hazırlanması ve herhangi bir işlem yapılması imkansız 
oluşu, maddi imkansızlık açısından bu belgenin taslak dahi olsa, taslak dahi olsa oluşması, 
oluşturulması mümkün değildir.

 İddianamenin altıncı bölümü değerlendirme ve sonuç bölümü hakkındadır. Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişinde Türkiye'nin yakın tarihini ilgilendiren birtakım oluşum ve 
hususların anlatılarak dava konusu iddiaya getirilip bağlanmak istenildiği bana göre de 
bağlanamadığı bir bölümdür. Bu bölüm içerisinde modern devletlerde asker siyaset ilişkisi 



  

üzerinde durulmasına yarar görülmüş ancak görülmesi için verilen kanaatler yazılan metinler 
bize göre doğruyu ve gerçeği ve bir siyasi tarih mantığını yansıtmamaktadır. 

Asker kişiler mesleki görevlerinin gereği olarak devlete yönelik tehlikelerin sürekli 
olduğunu düşünürler ve tehlikenin aciliyeti olduğunu vurgulama gereği duyarlar. Buraya 
herhangi bir itirazımız yoktur ancak bu görüşlerinde öznel bir önyargı mevcuttur ve bu 
nedenle de çoğu zaman tehdit olmasa dahi devletin güvenliğine yönelik tehditler olduğuna 
inanırlar. Askeri düşünce astlık üstlük düşüncesi nedeniyle sınırlıdır. Siyasi düşüncenin ise 
sınırları belirlenmemiştir ve daha katılımcı düşüncelerle sağlanmıştır. Çağdaş 
demokrasilerde bir subayın siyasi yargısı, devlet adamlarının siyasi yargılarına oranla 
daha tercih edilir değildir. Devlet adamının yüksek düzeyde siyasi erdem sahibi olduğu bir 
gerçek olarak kabul edilmelidir. Asker devlet adamına fikrini beyan ettikten sonra geri 
çekilmeli ve karar verilen işte elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıdır. Bence buraya 
hiç yakışmamış, askerler devlet yetkililerine bilgi verirler derken, asker de aynı zamanda bir 
devlet yetkilisidir. Ayrıca danışmanlık görevleri kapsamında devletin hem ulusal hem de 
uluslararası alandaki askeri hareketlerini inceleyip olumlu ve olumsuz yönlerinin tespiti ile 
rapor ederek devlet yetkililerine sunulması gerekmektedir. Bu yönlerin ne olduğunu ve nasıl 
sunulacağını zaten son derece açıktır, bellidir yani ve bunlar da yapılmıştır. 

Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı Savcılığa ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu'ndaki verdiği ifadelerinde birtakım eksik ve yanlış 
beyanlarda bulundu. 1960 sonrasıyla öncesi arasındaki fark da işte burda demek ki 
Genelkurmay Başkanları birtakım eksik ve yanlış beyanlarda bulunup kendi başlarına 
birtakım eksik ve yanlış işler yapabiliyorlar. İşte 1960 yılında böyle bir durumda Türk Silahlı 
Kuvvetleri içerisinde hiyerarşiye getirilecek zararı önlemek amacıyla Genelkurmay 
Başkanlığı yanında Genelkurmay Başkanı'nın astları olan Kuvvet Komutanları ve Jandarma 
Genel Komutanları da Milli Güvenlik Kurulu'na dahil edilmişler. Türkiye Cumhuriyeti'nin 
güvenlik ihtiyaçlarını daha doğrudan politik mülahazalar içerisinde kaybolmasına mani 
olarak zamanın da soğuk savaş şartlarının da dikkate aldığımızda son derece yararlı ve 
demokrasimize de son derece büyük katkılarda bulunmuş bir tercih olduğunu ortaya 
koyabiliriz. Bunu bu şekilde düzeltmek istiyorum.

Yine iddianame içerisinde 9 Mart'ı bir darbe teşebbüsü olarak belirtilmek istenmesi 
dava ile ilgili bir ön yargıdan kaynaklanmaktadır. 9 Mart malumunuz yargılandı, beraat etti.

 Eğer gerçekten Türkiye'deki askeri müdahaleler mercek altına alınmak 
isteniyorsa ihtilallere giden süreçte halkın ve ülkenin gündemine getirilmiş olduğu 
söylenen siyasi ve askeri olaylar incelenmeli ve bu olayların failleri ve arkasındaki güç ve 
güçler ortaya çıkarılmalıdır. Gerçekte bu yapılamaz ise sadece ve sadece yuvarlak laflar 
edilir. Gerçekte de böyle yuvarlanarak edilen laflar ihtilallere giden süreçte halkın ve ülkenin 
gündemine getirilmiş olduğu söylenen siyasi ve askeri olaylar ki iddianamede geçen sözdür 
bu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tertip edilmiştir denilmek isteniyor adeta, bunu kabul 
etmiyoruz.

 28 Şubat nedeniyle gazetelerde yapılan yayınlar ve halkın bazı şeylere tepkisine 
bağlanmak isteniyor, onun için bunun eğer incelenirse darbelerimizin tarihi içerisinde tüm 
bunların arkasındaki güçleri varsa gerçekten asla araştırılmadığını ama kurtuluş yolu olarak 
bu şekilde yuvarlak bir cümle bahsedilerek geçildiğini görürüz. 28 Şubat'a siyasi 
tarihimizdeki gelişmeler bağlamak için iddianamede bu dönemde bu bölümde son derece 
zorlanılmış ve neticede zorlanılmasına rağmen işin bu tarafı başarılamamıştır. Dolayısıyla 
yapılan suçlama teorik olarak da yerinde değildir  göçmüştür. 

 Sonuç olarak sayın müvekkilim 406 sayılı Milli Güvenlik Kararları'yla başlayan, 
tamamen kanunun emri ve emirler gereği yapılmış şeylerin ifası olan Batı Çalışma Grubu 
çalışmaları içerisinde dahi yer almamıştır, hukuka aykırı, yasaya aykırı hiçbir eylemde, hiçbir 
işte bulunmamıştır. Kendisine sorguda sorulan tüm soruların dayanağı eylemler tamamen 



  

yürürlükte bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel olarak Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren 
yasal mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. Bu nedenle kendisinin ne atılacak herhangi bir suç 
teşkil eden eylemi yoktur. Unsurları itibariyle de teşekkül etmemiştir, bütün bunlar ortadadır, 
kendisinin beraatına karar verilmesini talep ediyorum."

101.A. Sanık YÜCEL ÖZSIR 27.02.2013 tarihli Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 275);

 1995 yılı Ağustos ayından 1997 yılı Ağustos ayına kadar Hava Kuvvetleri İstihbarat 
Başkanı olarak görev yaptığını ve 1997 yılı Ağustos ayında emekli olduğunu, 07 Nisan 1997 
tarihinde saat 15:00’te Genelkurmay’da Çevik BİR başkanlığında Batı Çalışma Grubu ve 
irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya katılmadığını, belgede belirtilen 
konuşmayı yapmadığını, Batı Çalışma Grubunda görev almadığını, faaliyette bulunmadığını, 
o dönemde Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet ÇÖREKÇİ’nin ve Kurmay Başkanı Ergin 
CELASİN’in BÇG toplantılarına katılması için Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı 
Çetin DİZDAR’ı görevlendirdiğini, bu sebeple Batı Çalışma Grubunun toplantılarının 
tamamına Çetin DİZDAR’ın şifahen görevlendirmesi üzerine katıldığını, 10 Nisan 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair belgenin 2.sayfasında 9.maddesinde belirtilen 
Kriz Masası Kurulunda Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olan Çetin DİZDAR’ın 
görevlendirildiğini, erkek kardeşinin eşinin başörtülü olduğu, evine, orduevine ve askeri 
kamplara kaç defa kendisini ve ailesini ziyarete geldiklerini, üst kademede bu sebeple 
kendisine karşı bir rahatsızlık oluştuğunu ve 1997 yılı YAŞ kararı ile emekli edildiğini 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
101.B.  Sanık YÜCEL ÖZSIR Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 09.12.2013 tarihli 45. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

"Ben Yücel Özsır 1995 - 1997 yılları arasında 2 yıl tümgeneral rütbesi ile Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevini yürüttüm, Ağustos 1997'de 
kadrosuzluk nedeniyle emekli oldum, 7 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı söylenen toplantıya 
katıldığım iddiası ile tutuklandım, ilk ifadem esnasında Cumhuriyet Savcısı bana ismimin 
yazılı olduğu ve altında da 10-15 maddelik konuşma konuları olan bir yazı gösterdi, bu 
ifadeleri kullandığım bir toplantıya katılıp katılmadığımı sordu, söylediğim iddia edilen 
cümleler yarım sayfayı kaplıyordu, yazılı okudum, okudum slogan vari cümleler olması belki 
toplantıya katılıp katılmadığı hatırlamıyorum diyebilirdim ve böyle bir ifade de benim 
toplantıya katılımımı bakış açısına göre, pozitif yönde veya negatif yönde tartışmalı hale 
getirebilirdi, bu nedenle böyle bir toplantıya kesinlikle katılmadığımı söyledim, kesinlikle 
diyorum, çünkü o sözleri söylemiş olsaydım herhalde toplantıyı hatırladım, ilk ifademden 
itibaren toplantıya katılmadığı beyan etmeme ve tahliye taleplerimde devamlı dile getirmeme 
rağmen dikkate alınmadı ve Yüce Mahkemeniz tarafından tahliye kararı verilinceye kadar 7 
aydan fazla ceza evinde tutuklu kaldım, ceza evine gelip ilk şoku atlattıktan sonra 18 Mart 
2013 tarihinde hem Genelkurmay Başkanlığına ve hem de Hava Kuvvetleri Komutanlığına 
7 Nisan 97 toplantısına katılıp katılmadığım hakkında bilgi verilmesi, varsa bilgi ve 
belgelerin tarafıma gönderilmesi için dilekçe ile müracaat ettim, genelkurmay adli 
müşavirliği 29 Nisan 2013 tarihinde verdiği cevapta, EK-1 de arz ediyorum efendim, 
bilgilerin temin edildiğini ancak savcılığın koymuş olduğu şüpheli tutukluların veya 
tutuksuz yargılananların istediği bilgi ve belgeleri kendilerine göndermeyin, önce bana 
savcılığa gönderin talimatı gereğince temin edilen bilgi ve belgelerin tarafıma gönderilip 
gönderilemeyeceği hususunda savcılığa yazı ile sorulduğunu bu nedenle elde edilen 



  

bilgilerin bana verilemeyeceğini bildirdi, savcılıkta 7 Mayıs 2013 tarihli cevabi yazısı ile 
bilgi ve belgeleri sanık Yücel Özsır'a göndermeyin talimatı vermiş, genelkurmayın bu 
konudaki 10 Mayıs tarihli yazısı EK-2 dedir efendim, iddianamenin yüce mahkemeniz 
tarafından kabul edilmekle gizliliğin kalkmış olduğu nedeniyle 25 Haziran 2013 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığına tekrar dilekçe vererek elde edilen bilgilerin tarafıma 
gönderilmesini istedim.

 2 Temmuz 2013 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı topladığı bilgi ve belgeleri 
tarafıma gönderdi, Genelkurmay, personel, istihbarat, harekat başkanları ve Hava 
Kuvvetlerinden gönderilen belgelerde Yücel Özsır hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye 
rastlanılmamıştır denilmekle birlikte genel sekreterlikten gönderilen 16 Nisan 2013 tarihli 
ve ön yazısında genelkurmay genel sekreterliği arşiv kayıtlarının incelenmesi neticesinde 
toplantı ile ilgili olduğu yönünde mahkeme tarafından sorulmasına müteakip yapılan 
araştırmada imzasız ve orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan, daha önce 
de bir sureti Başsavcılığa gönderilen söz konusu yazı haricinde herhangi bir belgeye 
rastlanılmamıştır ifadeleri yer elan 6 sayfalık bir yazı gönderildi, yazının aynen gönderildiği 
şekli ile EK-4 de sundum.

Savunmanın insicamını bozmamak için daha önce de söylenen bazı konuları 
tekrarlayacağım şimdiden özür dilerim, belge üzerinde bir toplantı sonuç raporunda 
yapılmaması gereken fahiş hatalar olduğu için bu hataları belirtir 2 sayfalık bir dilekçe ile 
belge hakkında genelkurmaydan bilgi istedim.Bu dosyanın içerisinde tamamı zarfları ile 
beraber genelkurmaydan yapmış olduğum yazışmaları içermektedir, en önemlilerini de size 
verdiğim dosyanın içerisinde arz ettim.Bu defa verilen genel sekreterliğin 31 Temmuz 2013 
tarihli cevabi yazısında irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı başlıklı yazı 
haricinde herhangi bir kayıt veya belgeye rastlanılamamıştır ifadeleri ile 2 Ağustos tarihli 
personel başkanlığı cevabi yazısında ise yapılan inceleme neticesinde herhangi bir bilgi ve 
belgeye ulaşılamamış ve söz konusu birimler tarafından Genelkurmay ikinci kademe 
arşivine teslim edilen liste ve imha envanterinde de herhangi bir kayda rastlanılmamıştır 
şeklinde cevap verildi ve onlarla birlikte bana Silahlı Kuvvetler yönergesi ile karargah 
hizmetleri yönergesi ile arşiv yönergelerini gönderdiler.

2011 yılında 28 Şubat soruşturması başlatıldığında 7 Nisan 1997 tarihli belge ortada 
yoktur, 2012 yılında da yoktur, Savcılık Makamı Genelkurmay Başkanlığından 28 Şubat 
süreci ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri istemiştir, genelkurmay da elindeki tüm bilgi ve 
belgeleri göndermiştir, genelkurmaydan gelen belgeler arasında 7 Nisan belgesi 
bulunmamaktadır, peki nereden çıkmıştır bu imzasız ve fahiş hatalar içeren belge, Tamer 
Tatar isimli kişi ordudan Yüksek Askeri Şura kararı ile ihraç edilen bu davanın 500'ün 
üzerindeki müştekisinden birisidir, bu kişinin dava üzerindeki  hareketleri dikkat çekicidir.

 Tamer Tatar 19 Aralık 2011 tarihinde Çorlu Hastanesinde görevli iken MNG kargo 
vasıtasıyla 28 Şubat ile ilgili bazı gizli belgelerin Ahmet Yılmaz isminde tanımadığı bir kişi 
tarafından gönderildiğini, hatta kendisine komplo yapılıyor endişesi taşıdığını söylüyor ve 
belgeleri savcılığa verme lüzumu hissediyor, eline geçen belgeler ile 2 adet CD'yi alarak 
hemen ertesi günü İstanbul'a gidiyor, Beşiktaş Adliyesinde Cumhuriyet Savcısına teslim 
ediyor, Savcı Bey de bu belgeleri alıp hemen ertesi gün aralık 2011'de EK-7 de arz ettim 
efendim bu belgeleri açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığında 28 Şubat süreci ile ilgili soruşturma başlatılmış olduğu ve bu soruşturmanızı 
esas olmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda 
Balyoz ve Ergenekon adı ile bilinin soruşturmalarda elde edilen belgeler ile 20 Aralık 2011 
günü Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat eden Tamer Tatar isimli kişinin ibraz ettiği 
belgeler ve dijital veriler yürütülen soruşturmanıza delil olmak üzere 5 klasör halinde ekte 
gönderilmiştir ifadeleri ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor, tüm bu işlemler 
19, 20, 21 Aralık 2011 de yani peş peşe 3 gün içerisinde tamamlanıyor, bu belgeler için 



  

düzenlenen emanet eşya makbuzunda ise bir klasör içinde yer alan 187 sayfadan oluşan 
belgeler ibaresi yer alıyor, aradan tam 13 ay geçiyor, 16 Ocak 2013'te Tamer Tatar bu defa 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye geliyor ve ifadesine ben Başsavcılığınızca 
yürütülmekte olan 28 Şubat süreci ile ilgili soruşturmaya daha önce ifade vermedim, herhangi 
bir dilekçe de vermedim, şeklinde başlayarak devamla; geçen sene 28 Şubat soruşturmasında 
gözaltılar başlamadan önce bana tanımadığım bir kişi kargo yolu ile 28 Şubat dönemi ile 
ilgili bir kısım belgeler göndermişti, bende bunları o zamanki İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına teslim etmiştim, bana o belgeleri göndereni şuan hatırlamıyorum, yani Ahmet 
Yılmaz'ı hatırlamıyor, bu seferde kargo yolu ile Eray Karabay isimli yine tanımadığım bir 
kişi bana ibraz ettiğim olduğum bu belgeleri gönderdi diyerek getirdiği belgeleri sunuyor, 
belgelerin poşet dosyalar içinde sunulduğu belirtiliyor, işte 7 Nisan belgesi de bu belgeler 
içinde yer alıyor ve ifade tutanağında mealen poşet dosyalardan bir diğerinde 7 Nisan irtica 
konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı başlıklı, yer İnönü Salonu ibaresi ile başlayıp, 
konusu incelensin ibaresi ile biten 7 sayfadan ibaret, orada 7 sayfa diyor efendim esasında 6 
sayfa, üzerinde gizli ibareleri bulunan imzasız bilgisayar çıktısı şeklinde belge ifadeleri yer 
alıyor, EK-8'te arz ettim efendim, Tamer Tarar, Ahmet Yılmaz ve Eray Karabay'ın bu 
nedenle Yüce Mahkemeniz tarafından ifadelerinin alınmasını talep ediyorum.

 Ankara C.Başsavcılığı hemen ertesi günü yani 17 Ocak 2013 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığına 7 Nisan 1997 tarihi itibari ile aşağıda belirtilen makamları 
temsil eden kişiler ve soyadları belirtilen kişilerin açık kimlikleri, rütbe ve görevleri acele 
talep olunur ifadeleri ile bu 7 Nisan belgesinde isimleri ve makamları tam belirtilmemiş 
kişilerin açık kimlik statü ve adreslerini istiyor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yine ertesi, 
hemen ertesi gün yani 18 Ocak'ta bir yazı daha yazarak yazının ekin de bu defa 6 sayfalık o 
arz etmiş olduğum belgeyi de koyarak, bu belgenin orijinalinin genelkurmayda bulunup 
bulunmadığını soruyor, tüm bu işlemlerde Aralık 2011'den 13 ay sonra 3 gün içerisinde 16, 
17, 18 Ocak 2013 tarihlerinde süratle yapılıyor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 17 ve 
18 Ocak 2013 tarihli talep yazılarına verilen 28 Ocak 2013 tarihli cevabi yazıda EK-11 de 
arz ettim efendim, Nisan 97 itibari ile J başkanları, kuvvet harekat başkanları, Jandarma 
Genel Komutanlığı harekat başkanı, genel sekreter, Özel Kuvvetler Komutanlığı, daire 
başkanları, adli müşavirler ve soyadları belirtilen kişilerin açık kimlikleri, rütbe ve 
görevleri, emekli olup olmadıkları, mevcut ise açık adreslerinin bildirilmesi istenmiştir 
denilerek general amiral şubesinden temin edilen isimler süratle savcılığa intikal ettiriliyor.

İddianamenin 89. sayfasında bu durum genelkurmay tarafından 7 Nisan toplantısına 
katılanların isimlerinin bildirildiği şekilde ifade ediliyor, 18 Ocak 2013 tarihli yazıya verilen 
30 Ocak tarihli cevabi yazıda ise 12, EK-12 de arz ettim efendim, ilgi yazı ekinde gönderilen 
yazının orijinal veya tıpkı çekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin mevcut olduğu 
tespit edilmiş ve yazı sureti ekte gönderilmiştir deniliyor, ancak Cumhuriyet Savcılığı 
iddianameden bu sözde tutanağı genelkurmaydan gönderilen onaylı toplantı belgesi olarak 
iddia ediyor, Genelkurmay Başkanlığından belge hakkında teferruatlı bilgi istememiz üzerine 
11 Ekim 2013 tarihindeki cevabi yazıları ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 7 Nisan 97 
itibari ile aşağıda belirtilen makamları temsil eden kişiler ile soyadları belirtilen kişilerin 
açık kimlikleri, rütbe ve görevleri, emekli olup olmadıkları, mevcut ise açık adreslerin 
bildirilmesi istenmiş ve talep edilen görev yerinde çalışan personelin kimli ve adres bilgileri 
gönderilmiştir, devamla; yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan tarihli 
toplantı tutanağının yazı ekinde bir kopyası gönderilerek bu yazının veya imha edilmişse 
imha tutanağının bulunup bulunmadığının sorulması üzerine yapılan inceleme sonucunda 
Genelkurmay Genel Sekreterliği kayıtlarında imzasız ve orijinal veya tıpkı çekim olup 
olmadığı anlaşılamayan ve savcılığın yazısı ekinde belgenin aynısı olan tutanak tespit 
edilerek 30 Ocak 2013 tarihinde yazı ekinde gönderilmiştir, söz konusu yazı ilk kez 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilmeyip, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 



  

yazının kopyasını ekleyerek sorması üzerine yapılan araştırmada belge bulunduktan sonra 
özellikleri de belirtilerek gönderilmiştir, yine yazıda devamla yukarıdaki açıklamalardan da 
anlaşılacağı üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya 
katılanların isim listeler istenmeyip, o tarihte belli makamlarda görev yapan kişilerin bilgileri 
istenmiştir, dolayısıyla gönderilen kimlik bilgileri de o toplantıya katılanların değil o tarihte 
belirtilen makamlar da görev yapanların bilgileridir denilerek bu belge üzerindeki tüm 
düşünce ve bulgular bir yazıda özetlenmiştir.

 Ben bu 6 sayfalık belgede ismim olduğu ve konuşma yaptığım gerekçe gösterilerek 
tutuklandım, bu belgenin gerçek olup olmadığı ve hatalı bir yazı olduğu, delil niteliği 
taşımadığı ve daha önce yeteri kadar konuşulduğu ve Yüce Mahkemeniz tarafından da 
gerçeğin ortaya çıkması için genelkurmaya müzekkere gönderildiği nedeniyle daha fazla 
detaylarına girmeyeceğim.

 Genelkurmay Başkanlığının 1 Ekim 2013 tarihli cevabi yazısında anılan belgenin 
sıhhati konusunda Genelkurmay Başkanlığında teknik bir inceleme yapılmadığını, delillerin 
ortaya konması ve tartışılması konusunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi kanununun 216, 
218. maddelerinde düzenlendiğini, Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından 18 Ocak 2013 
tarihinde Genelkurmay Başkanlığına gönderilen yazı ekinde 6 sayfalık belgeninde sahte olup 
olmadığının yargılama aşamasında yapılacak bir kriminal inceleme ile tespitine ilişkin 
olduğunu, bu tip incelemenin de yargılamayı yürüten mahkemeden talep edilmesi gerektiğini 
bildirdi, EK-13'te arz ettim efendim. Şimdi bu belgenin şüpheli bir belge olduğunu, neden 
bu toplantıya girmediğimi belge üzerinden arz edeceğim.

Sayın Başkanım belgenin birinci sayfasında, başlangıcında toplantıya katılanlar 
bölümünde toplantıya kuvvet harekat başkanlarının, yani Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve 
Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlarının katılmaları emredilmiştir, orada birinci 
sayfada kırmızı ile işaretledim efendim, istihbarat başkanlarının katılmaları 
emredilmemiştir. Benim askeri kurallar gereği istihbarat başkanı olarak o toplantıya 
katılmamam gerekir, nitekim ben de katılmadım, görüldüğü gibi 6 sayfalık belgede 1.  ve 2. 
sayfalarda sırası ile Kara, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlığının Harekat Başkanları yer 
almakta, 2. sayfada Hava Kuvvetleri Harekat Başkanları bölümünde istihbarat başkanı olarak 
benim ismim yer almaktadır, ben harekat başkanı değilim, istihbarat başkanıyım, askerlikte 
toplantılara belirtilen personel katılır, adres grubunda yer almayan personel katılmaz, keyfi 
olarak böyle bir katılım kurallara aykırıdır.

 Genelkurmaydan gelen bir emirdeki katılacak makam ve personeli Hava Kuvvetleri 
Komutanı dahi kendiliğinden değiştiremez, İddia Makamı da iddianamenin 1298. sayfasında 
toplantıya Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanının katılmaması gerektiğini vurgulamıştır, 
nitekim ben de bu duruşmalarda en son savunması alınan kişiyim, emir gereği toplantıya 
katılması gereken zamanın Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı Temel Batmaz Dandin 
benden 15 gün önce sorguya alınmış, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 20 Mayıs 
2013 tarihinde de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek serbest bırakılmıştır, eğer 
Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı herhangi bir sebeple kendisi toplantıya katılmadıysa 
mutlaka Harekat Başkanlığı teşkilatında bulunan 3 tuğgeneralden vekalet verdiği 
herhangi birisinin katılmış olması gerekirdi, askerlikte görevin devamlılığı esastır, 
görevden herhangi bir nedenle ayrılacak olan kişi kendisinden sonra gelen en kıdemli 
rütbeli personeli vekil olarak görevlendirir bu askeri kural gereğindir, belgede toplantıya 
katılanlar listesinde Hava Kuvvetleri Harekat Başkanlığından hiçbir isim yer almamışken 
toplantıya katılmaları ön görülmeyen Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığından hem başkan 
ve hem de teşkilatımda bulunan iki daire başkanı Cengiz Koşal ve Tuğgeneral Çetin Dizdar 
toplantıya katılmış gibi gösterilmiştir, bu hem kurallara hem de realiteye aykırıdır.

Biz İstihbarat Başkanlığından 3 kişi de tutuklandık efendim, bu bulgular da belgenin 
gerçekliği üzerindeki şüpheyi artırmaktadır, belgenin şaibeli olması, bizleri tahrifatı ispat 



  

etme, yapılan haksızlığı ortaya çıkarma gibi bir çalışmanın içerisine yitmiş ve yapılan yoğun 
çalışma ve yazışmalar neticesinde gerçek durum Yüce Mahkemenize benden önce 
savunmalarını yapan sanık ve müdafileri tarafından arz edilmiştir.

İddianamenin 84. sayfasında 12 ayrı konuda konuşma yaptığım görüş bildirdiğim 
ifade edilmektedir, toplantı katılım emrinde ismi olmayan bir kişinin hazırlıksız olarak bu 
kadar konuyu dile getirmesi mantığa aykırıdır, zira konular başlık olarak okunup 
geçilemez, söylenen her konuya mutlaka birkaç cümle ile gerekçe sunmak gerekir ki, bu da 
sırf benim 10-15 dakika konuşmamı gerektirir, toplantı adresinde ismi olmayan daha 
önceden toplantı konusun bilinmediği ve toplamda 1 saat kadar sürdüğü belirtilen bu sevideki 
üst düzey bir toplantıda bu kadar konuşma zamanı hiç kimseye verilmez, bu husus sözde 
sonuç raporundaki uyumsuzluklardandır, zaten savcılık tarafından da ilk ifademin 
alınışında o toplantıya kesinlikle katılmadığım hakkındaki ısrarıma da bu kadar detaylı 
konularda yani 12 konu, konuşmayı yaptığımın iddia edilmesi sebep olmuştur.

Arz ettiğim bu aksaklıklar toplantıya katılmadığımın ve sözde toplantı sonuç 
belgesinin uyarlama  belge olduğunun ispatıdır, genelkurmay başkanının elinde bulunan ve 
daha önce diğer Batı Çalışma Grubu belgeleri ile gönderilmediği bu 6 sayfalık şaibeli 
belgeyi şüpheli şaibeli bir şekilde ortaya çıkarıp 20 civarında üst rütbeli subayın uzun süre 
ceza evinde tutuklu kalmasına sebep olmasındaki hata ve gafleti anlamış değilim, şüpheden 
sanık yararlanır ilkesi gereği kesin olarak ispatlanamayan bir konuda bu toplantıya katıldığım 
ve konuşma yaptığım iddiası ile tutuklanmak Anayasa ve temel ceza ilkelerine aykırıdır.

İddianamenin 442, 443, 1194. sayfalarında 7 Nisan toplantı suçlamasının altına 18 
Aralık 1995 tarihinde yayınlanan Hava Kuvvetleri Komutanlığında iç tehdit ve yıkıcı 
bölücü faaliyetlere karşı koyma konulu 13 sayfalık 50 madde ihtiva eden bir emir var, 
vermiş olduğum yazı bu 13 sayfalık emrin orijinali, elle yazılmıştır, fotokopi çekile çekile 
okunamaz bir hal almış, ben bunu tekrar bilgisayarda daktilo çekerek sizlere arz ettim, bu 
emrin 10'uncu sayfasından sonraki son 3 sayfasından 11 madde adete cımbız ile çekilerek 
iddianamenin içerisine yazılmış efendim, bu emrin tamamının kopyası bende mevcut 
değildi, o emrin en arka sayfasında sizlere arz ettiğim daktilo ile efendim kırmızı ile yazılan 
kısımlar sadece belgenin içerisine, iddianamenin içerisine konmuştur, ben emekli olurken 
fotoğraf, takdir belgesi ve şiltlerin dışında hiçbir belgeyi evime taşımadım, bu hem suçtur ve 
hem de etik değildir, bu yazının tamamını tahliye olduktan sonra Başsavcılıktaki klasörden 
temin ettim, o zaman yapılan hatayı gördüm, yazı fotokopi olduğu için okunaklı olması 
nedeniyle sizlere arz ettim.

Şimdi bu girişten sonra yazı hakkındaki gerçekleri sunacağım efendim, kişileri, 
isimlerini, Cumhuriyet Başsavcılığına 2012 yılının tahminen Şubat veya Mart aylarında 
verildiğini o tarihteki gazeteler ve İnternet'ten öğrendim, Başsavcılık makamı emirde 
herhangi bir suç unsuru görmemiş olacak ki o tarihte herhangi bir işlem yapmadı, yazıdan son 
3 sayfadan alıntılar sorguya alındığımda yani 1 sene sonra bana gösterildi, savcı bey beni bu 
yazı nedeniyle çağırmadığını soruşturmam esnasında ifade ettiler, bu nedenle iddianamede 
niçin yer aldığını da anlamış değilim, nitekim iddianamenin içeriğinde ve aylık tutukluluğun 
devamı yazılarındaki suçlama listelerindeki olgular listesinde yer almadığı gibi iddianamenin 
son kısmındaki değerlendirme bölümündeki suç unsuru olarak yer almamıştır, çünkü emir 18 
Aralık 1995 tarihinde yayınlanmıştır, iddianamenin 54.  sayfasında suç tarihi ve yeri 54. 
Türkiye Cumhuriyet Hükümetinin kurulduğu 8 Temmuz 1996 ve sonrasındır ifadesi yer 
almaktadır, emir 1995 yılında yayınlanmıştır, belirtilen suç tarihi ile alakası yoktur, emrin 
içeriğinin Refah Yol Hükümetini yani 54. Hükümeti devirmek, ıskat etmekle hiçbir alakası 
yoktur.Refah Yol Hükümeti iktidarda değildir.

Emir tüm Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelini, tesislerini ve silah sistemlerini 
her türlü aşırı sağ, aşırı sol, terör, bölücü etnik faaliyet, ırkçılık, kumar, uyuşturucu, casusluk, 
piyasaya aşırı borçlanma gibi yıkıcı, bölücü, faaliyet ve alışkanlıklardan korumak ve 



  

kollamak maksadıyla hazırlanmış hemen hemen her iki senede bir yayınlanan periyodik, rutin 
bir yazıdır, benden önce yayınlandığı gibi benden sonra da yayınlanmaya devam etmiştir.

Bu yazı Hava Kuvvetlerindeki asker ve sivil personele karşı bir iç genelgedir, başka 
hiçbir kimseyle ya da kuruluşla ya da siyasi düşünce ile siyasi parti ile alakası yoktur, emrin 
içeriğinde bölümler olarak askeri okullara öğrenci seçiminde alınacak önlemler, askeri 
okullarda alınacak önlemler, birlik, karargah ve kurumlarda alınacak önlemler, erbaş ve 
erlerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri maddeler halinde toplam 13 sayfada özetlenmiştir, 
belirli bir ideolojik grubu veya düşünceyi hedeflemiş değildir, sürdürülen bu dava ile ilgili 
devamlı ilk irtica ön planı çıkarıldığı için söylüyorum, bu 13 sayfanın hiçbir satır ama 
hiçbir satır ve kelimesinde tek bir tane dahi irtica, dindar, namaz kılan ifadesi yoktur, 
ancak iddianamede yazıldığı gibi ve benim de sizlere bilgisayarda yazarak sunduğum gibi 
iddianamede yer alan kırmızı renkle de işaretlediğim kısmı okursanız tamamen yanlış 
düşünce ve değerlendirmeye kapılırsınız, yazı hakkında doğru bir değerlendirme yapmak için 
yazının tamamının okunması gerekir, nitekim, lehte olabilecek bir kaç yerde, yazının 
içerisinde atlanmıştır, atlanılarak yazılmıştır, bunu da yazının içerisinde yeşil renkle 7'inci 
madde, 8'inci madde efendim, 8'inci maddenin (n) şıkkı bunlar atlanılmıştır.

Ayrıca yazının içerisinde de atlanan kısımlar var, bunların içerisinde birlik karargah 
ve kurumlardaki kütüphane, cami ve mescitlerde Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanmamış 
ve tavsiye edilmemiş dini yayınlar bulundurulmayacaktır. Birlik, karargah ve kurumlardaki 
cami ve mescitler temizlik ve emniyet devamlı açık tutulmayacak, vakit namazlarında açık 
tutulacak, mesai saatlerine uygun olarak namaz vakti açılacak namaza müteakip 
kapatılacaktır, Bayram ve Cuma namazlarında din görevlileri tarafından okunan hutbe ve 
vaazlar gözden geçirilecek ve Diyanet İşleri Başkanlığınca verilenler okunacaktır, özellikle 
okullardan mezun olan genç subay astsubay ve birliğe yeni atanan tüm personele mutlaka 
rehber subay ve astsubaylar görevlendirilecektir, bunlar bizim bir iç tamim şeklinde 
yayınlamış olduğumuz emirdir efendim, emir zamanın Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından 
yayınlanan baş yazısında Hava Kuvvetleri Personelinin özellikle genç subay ve astsubayları 
yıkıcı, bölücü faaliyetlerin etkisinden uzak tutmak ve onları geçmiş örneklerde olduğu gibi 
cazip hedef haline getirmemek için her seviyedeki birlik kurulum amirleri tarafından ekteki 
önlemler alınacaktır denilmiştir, yazının gayesi budur.

Aslan Değirmenci bir gazeteci arkadaşımız onun 28 Şubat gerçekleri isminde bir 
kitabı var, daha önce Ruşen Bozkurt isimli arkadaşım size bu kitabı arz etti, o kitabında 
45'inci sayfasında bu emir aynen iddianamede aldığı şekli ile orada yayınlanmış, ya 
iddianameye oradan alındı veyahutta o arkadaşım bu iddianamenin içerisinden bu şeylere 
alarak, bu maddeleri oraya koydu.

Bu emir Türk Silahlı Kuvvetleri istihbaratta karşı koyma koruyucu güvenlik ve iş 
birliği yönergesi, BY114A, o zaman A vardı efendim ondan sonra B yayınlandı, şimdi de C'si 
var, Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet kanunu ve yönetmeliği, Hava Kuvvetleri güvenlik 
yönergesi, Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarata karşı koyma ve iş birliği yönergesi, 
Genelkurmay Başkanlığı ordu evleri, askeri gazinolar ve sosyal tesisler, misafirhaneleri 
işletme talimatı, Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından değişik 
zamanlarda verilmiş emir ve direktiflere göre hazırlanmış, doğrudan Hava Kuvvetlerinin 
kendi içinde ve personeline yönelik koruyucu ve caydırıcı bir emirdir, ilave fikir ve eylem 
içermemektedir.

 Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker, sivil, her personel bilgi seviyesi, 
ahlaki değerler, disiplin, ideolojik düşünce, fiziki kondisyon, çalışkanlık, milliyetçilik ve aile 
bireyleri olarak kanunlarla, talimatlarla belirlenmiş bir çizgide olmak zorundadır, aksi 
takdirde anarşi, kaos çıkar, 600 bin kişinin üzerindeki bir toplumu isteyen istediğini yapsın 
zihniyeti ile yıkıcı, bölücü, casusluk, sabotaj, irtica gibi eylem ve faaliyetlere ve bunlara 
eğimli personele açık bırakırsanız telafisi mümkün olmayan personel, tesis, malzeme ve 



  

değeri milyon dolarlar olan silah kaybına sebep olursunuz, bunun birçok örneğini geçmişte 
yaşadık. Askerlik mesleğinin toleransa tahammülü yoktur, en ufak disiplin zafiyeti telafisi 
mümkün olmayan personel, malzeme, teçhizat kaybına yol açar, konuşmada suçlamalarda 
devamlı olarak personeli fişlemekten bahsetti.

 Silahlı Kuvvetlerde her personelin bir dosyası ve bir de sicil defteri vardır, bunlar 
personelin tabiri caizse amel defteridir, personelin yaptığı yapmadığı takdiri, cezası ve kişi 
hakkındaki her bilgi bu dosyada bulunur, personel her yıl birinci, ikinci sicil amirlerinden 
sicil notu alır, Silahlı Kuvvetlerde personel sık sık tayin olduğu gibi komutanları da devamlı 
değişti, değişik kişilerden sicil aldığı için personeli değerlendirmede isabet derecesi oldukça 
yüksektir, standartların altında düşük sicil notu alan uyarı ve ikazlara rağmen durumunu 
düzeltmeyen personel hakkında belirlenmiş usuller uygulanarak ordu ile ilişiğini kesme 
işlemi uygulanır, ana gaye; personeli kaybetmek değil kazanmaktır, personel kolay ve ucuz 
yetişmiyor, bir harp pilotu harp görevi yapabilecek gelinceye kadar 1 milyon doların üzerinde 
bir paraya ve emeğe mal oluyor, yetişmiş personelin kaybı ülkenin kaybıdır.

Yayınlanan emir ekinin tamamı 13 sayfadır, iddianameye son 3 sayfası alınmış, 
diğer sayfaların içeriğinden bahsedilmemiş yanlı taraflı davranılmıştır, emir içeriğinde 
özetle her türlü faaliyet ve işlemin mevcut yasalara, emirlere, yönergelere göre mahalli 
emniyet makamları MİT bölge temsilcilikleri ile gerekli koordine de bulunularak yürütülmesi 
istenmiştir, kanunsuz ve suç teşkil eden bir emir değildir. 1995 yılında yayınlanmış olan bu 
emrin atılı suç ile hiçbir ilgi ve ilişkisi yoktur, yanlı ve belli bir grubu hedef alarak 
yayınlanmamıştır, iddianamede neden yer aldığı da anlaşılamamıştır.

Sonuç olarak yapıldığı söylenen 7 Nisan 97 toplantısına katılmadım, şaibeli sözde 
sonuç raporunu kabul etmiyorum, 18 Aralık 95 tarihli yıkıcı bölücü faaliyetlere karşı 
koyma konulu emrin atılı suçla hiçbir alakası yoktur, iddianamede yer almaması gerekirdi, 
iddianamede gördüğüm kadarıyla hakkımda herhangi bir müşteki şikayeti de 
bulunmamaktadır, üzerime atılı suçu kanıtlayabilecek ve benimle illiyet bağı kurulabilecek 
hukuki geçerliliği olan hiçbir belge, beyan, belirti bulunmamaktadır, yapılacak yargılama 
neticesinde beraatıma karar verilmesini arz ve talep ederim."

"Önceki beyanlarınla ilgili söyleyeceğin bir şey var mı?"
 "Aynen katılıyorum, yalnız o savunmam esnasında benim emrimde çalışan Çetin 

Dizdar'ın bu Batı Çalışma Grubu toplantıları için komutan veyahutta kurmay başkanım 
tarafından gönderilmiş olabileceğini arz etmiştim, komutanım zaten buradaki Ahmet Çörekçi 
savunmasında kendi emri ile gittiğini söylediler, bunun dışında aynen toplantıdaki, 
savunmamdaki ifadelerimi tekrarlıyorum."

 "Yücel Bey katıldığınız iddia edilen 7 Nisan toplantısında yine yaptığınız iddia 
edilen konuşmayı okurken bir şey dikkatimi çekti, şöyle dediğiniz iddia ediliyor; 1989-92 
yılları arasında Etimesğut'ta kurulan bir merkezde Bulut adı verilen bir proje yürütülmüş ve 
160 kişinin ilişiği kesilmiştir, bulut projesine benzer bir sistem oluşturulmalıdır, irticaya 
karışan personel kesin delilleri ile ortaya çıkarılmalıdır, senede 2 kez yapılan YAŞ, 
personelin atılmasına yeterli değildir, Ağustos Şuraasından önce olağanüstü şuraa 
toplanmalıdır dediğiniz iddia edilmiş, bahsi geçen bulut projesi askeri savcılık tarafından bir 
soruşturmaya konu edilmiş bir proje iddianamede de var, orada bazı Hava Kuvvetleri 
Personeline Etimesğut'ta bir binada işkence edildiği, yalan makinesi testine tabi tutuldukları 
belirtilerek bir soruşturma başlatılmış, askeri savcılık, askeri savcılığımızca bulut projesine 
ilişkin ilgili makamlardan bilgi ve belge talep edilmiş resmi cevabi yazı ekinde gönderilen 
ayrıntılı bilgi ve belgelerden bulut projesinin varlığı tespit edilmiştir gibi bir tespitte 
bulunmuş, sonra da bulut projesi adı altında bir kısım sivil askeri şahıslarca sorgulamaya tabi 
tutulup değişik şekillerde hukuka aykırı olarak cezalandırılması ile netice itibarı ile Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin haksız yere din düşmanı, inançlara saygılı olmayan mensup milletin 
dini değerleri ile çelişen bir kurum imajı almasına Türk Milletinin ordusuna karşı olan güven 



  

ve itimadına haksız yere ortadan kaldırılmasına sebebiyet verdiği değerlendirilmiştir 
denilerek buradaki savcılığa gönderilmiş bu dosya, şimdi yine sizin ibraz ettiğiniz el yazısı 
belgede de Hava Kuvvetleri personeli ile ilgili bazı bilgeler var, ibraz ettiğiniz için 
biliyorsunuzdur, orada da aktif faaliyetlere tespit edilen personelin sicil yolu ile Hava 
Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesin cihetine gidilecektir, bu maksatla yeterli delillerin 
sicil amirleri tarafından oluşturulmasına gayret gösterilecektir denmiş, bunun için de değişik 
şeyler sıralanmış bu iddianamede de vardı, okunmuştu, şimdi benim merak ettiğim bulut 
projesinin 1992 yılında bittiği veya sonlandırıldığı belirtiliyor, bu belge de 95 tarihli o 
tarihten sonra da Hava Kuvvetlerinde özellikle 28 Şubat sürecinde buna benzer projeler 
uygulandı mı? Yani bunu Hava Kuvvetleri istihbarat başkanı olmanız nedeniyle soruyorum." 

"Ben 89-91 yılları arasında Eskişehir 1. Ana Jet Üs komutanıydım, ama böyle bir 
proje uygulandığını biliyorum fakat istihbarat başkanı olduğum 95-97 yılları arasında böyle 
bir proje yürütülmedi, bildiğim kadarıyla 92 yılında sonra bu proje iptal edildi  öyle bir proje 
uygulanmadı."

"Askeri savcılığın bulut projesini anlatırken kullandığı ibarelerle tabiri caizse sizin 
verdiğiniz belgelerdeki bazı şeyler biraz çakışıyor gibi, şimdi orada da yani o iddianamenin o 
bölümünü okudunuz mu bilmiyorum, subay ya da astsubaylar 28 gün izin verilerek idari 
izinli gösteriliyorlar, Ankara'ya geliyorlar orada yasak sorgu yöntemleri ile diyeyim, yani 
çünkü ayrıntısı rahatsız edici, sorgulanıyorlar, buradaki sizin verdiğiniz belgede de yeterli 
delillerin sicil amirleri tarafından oluşturulmasına gayret gösterilecektir diyor, mesela eş 
ve çocuklarının giyinişlerine dikkat edilecek, eşleri ve çocukları belli bir ideolojiyi temsil 
edecek şekilde giyinen personel uyarılacak denmiş, burada da bulut projesi sırasından da bir 
personele bu şekilde sorular sorulduğu belirtilmiş askeri savcılık tarafından.Yani bu 
benzerlik nedeniyle size soru soruyorum."

"Bu biraz önce bu yazıların içerisinde ilgi olarak verdiğim, Silahlı Kuvvetler 
İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İş Birliği Yönergesi bu bizim 
zamanımızda ağ vardı, bende onu 90 yılındaki İnternet'ten indirdim 90 tarihli bunun 
içerisinde ve bunun içerisinde bu yazılar şeyler, emirler bize verilmiş, terör örgütleri, yasa 
dışı oluşumlar, cebir ve tehdit kullanarak dini, siyasi, sosyal, felsefik inanç, düşünce 
kanaatleri kabul ettirmeye çalışan unsurların faaliyetlerine iştirak eden ve bunların anlayışları 
doğrultularında bir yaşam tarzını benimseyerek uygulayan ve kendisine özel bir yetki 
verilmediği halde görevi, sıfatı gereği öğrendiği hizmete müteallik bilgi, işlem, teşkilat, 
harekat, tesisat, tertibat ve evraka ilişkin olarak yazılı ve sözlü beyanatta bulunanlar vesaire 
şeklinde bu hususların açıklanmasına neden olan personelin durumu sicil amirleri tarafından 
değerlendirilerek sicil belgesine yansıtılmalı ve şahsın gerçek durumuna uyun sicil alması 
sağlanmalıdır, birliğindeki bir diğer madde, birliğindeki güvenlik incelemesine tabii 
personelin takip ve kontrolünde ihmali görülen terör örgütleri yasa dışı oluşumlar cebir veya 
tehdit kullanarak dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatleri kabul ettirmeye 
çalışan unsurların faaliyetlerine karşı ilgisiz kalan birlik komutanlarının ve sıralı sicil 
üstlerinin bu tutumları sicillerine yansıtılır." 

 "Tamam o konuda bir diyeceğim yok, sadece ben bulut projesindeki yöntemlere 
uygun yöntemler uygulandı mı diyorum ve o konuda bilginiz var mı diyorum?"

"Bilgim olduğunu, o zaman için haberim olduğunu, haberim var ama benim 
zamanım da böyle bir proje uygulanmadı." 

 "Bir de savcılıkta verdiğiniz ifadeyi açıkladınız, Çetin Dizdar ile ilgili bölümü o 
soruya verdiğiniz cevapta kardeşinizle ilgili bir durumdan bahsetmişsiniz."

 "Sayın Savcım benim o günkü savunmama hemen kardeşimin damadının bir 
arkadaşı geldi beni aile olarak yakından tanıyan ben bunları söylemesini istemedim ama 
kendisi bir şekilde söylediler yok sayılsın istedim ama savcım gene onu şey etmiş."

"Yani bu beyanlar sizin beyanlar değil mi, nasıl? İfade verirken tek başınızaydınız 



  

veya müdafiniz vardı değil mi, başka biri yoktu yani."
 "Yanımda müdafiim vardı başka biri yoktu. Bu benim beyanlarım değil, lütfen 

beyanım olarak kabul etmeyin, duygusal bir şeydir, şey yapmıyorum, ben 40 yıl emek verdim 
Silahlı Kuvvetlerden, Hava Kuvvetlerinden  kuvvetime, kadrosuzluk nedeniyle de emekli 
oldum böylede bilinmesini istiyorum."

"Şimdi bu bize sunduğunuz belge el yazısı ve bilgisayar, worde aktardığınız 
belgedeki imza size ait galiba değil mi onda bir sonumuz yok?"

 "Fotokopidir ama herhangi bir itirazımda yok."
 "Biz tabi bu bölücü terör örgütü yapılanmaları ile ilgili yahutta onunla alakalı 

konularda bir sıkıntı görmüyoruz yani o yüzden iddianame yazılmadığını ve yazılması da 
gerekmediğini düşünüyorum, şimdi K maddesinin altındaki bölümde bölümle alakalı kısım 
yazılmış, burada işte iddianamede de haksız olarak YAŞ Kararı ile atıldığını iddia eden ve 
bu şekilde şikayetçi olan personelle alakalı gördüğümüz için ve bu atılmalarda yine bu 
iddianamede çeşitli belgelerde yer aldığı için bağlantı kurulduğundan dolayı yer 
verilmiştir. Aktif faaliyetleri tespit edilen ve gerçekten TSK mevzuatına göre atılmayı hak 
eden personelin, atılması çalışmaları yanında ayrıca bunun sağlanabilmesi için belgede 
yeterli delillerin sicil amirleri tarafından oluşturulmasına gayret gösterilecektir deniyor, 
yani zaten aktif olarak faaliyette bulunan personel suç işlemişse, TSK'dan atılmayı suç 
işlemişse neden ayrıca bir de amirlerin bu konuda yönlendirilmesine ve delil oluşturması 
konusunda yönlendirmesine ihtiyaç duyuluyor ?"

"700 bine yakın mevcudu olan bir ordunun içeresinde 35 bin civarında veyahutta 40 
bin sicil veren amir var şunu gördük. MİT raporları ile veya emniyet raporları ile sakıncalı 
sınıfına alınan personelin sicil amirleri tarafından personele çok yüksek siciller verildiği 
görüldü, yani personelin durumu ile verilen sicil arasında bir uyumsuzluk var, bu nedenle bu 
şekilde bir ifade oraya yazılmıştır ve bu ifade de MY114-1-C'nin içindeki ifadelerden 
alınmıştır, çünkü hepsini ben okumadım, şöyle diyorum; personel güvenliği inceleme formu 
sıralı sicil amirleri tarafından doldurma yönergesinde belirtilen esaslara uygun olarak ve 
gerçek durumu yansıtacak şekilde, itinalı bir şekilde doldurulmalıdır, bunlar bizim 
yönergeden aldığımız konulardır. Yani bu Silahlı Kuvvetlerin içerisinde jandarma da ayrı, 
Deniz Kuvvetlerinde ayrı, Kara Kuvvetlerinde ayrı olarak uygulanan bir şey değildir, bizim 
ordu evlerine giriş ve kıyafet kararnamemiz var, ordu evi, askeri tesislere, gazinolara 
personel nasıl girilecek, orada nasıl hareket edilecek bugün dışarıda herhangi bir yere 
dahi gitseniz eğer kıyafetiniz uygun değilse lokantaya bile, bağışlayın almazlar efendim, o 
nedenle bunlar bu talimatların yönergeleri içerisinde yazılarak oraya konmuştur, bu 
yönergelerde gerçekten geçmişteki tecrübelerden ders alınarak konulmuştur."

 "Tüm belgelere baktığımız zaman şöyle bir anlayış var, yani personelin bir 
ideolojiye sahip olmasından aşırı derecede korkuluyor, yani özellikle mesela bu tür dini 
yaşamını ön plana çıkmış, çıkarmış olan personelin bunların kıyafetlerine dikkat ediliyor, işte 
kaynanasının ne gidiğine dikkat ediliyor, anneannesinin, annesinin ne giydiğine hepsine 
dikkat ediliyor, şimdi bir ideolojiye sahip olması bir personelin suç işlenen bir fiili ortaya 
çıkmadığı sürece neden bu kadar tehlike görülüyor birde ikinci yani tersinden baktığınız 
zamanda bu şekilde giyinmeyen yahutta bu izleri taşımayan aksine diyelim ki çağdaş diye 
değerlendirilen personelinde farklı bir ideolojiye sahip olduğu değerlendirilemez mi, tersten 
baktığımız zaman?Ama şöyle bir şey var yani böyle personelin bir fikre sahip olması, bir 
ideolojiye sahip olması sürekli tehlike olarak görülmüş, belgelerden bu anlaşılıyor."

 "Bunları biz yaşadık, 1970 ile 73 yılı arasında 300 kişiye yakın komünizm 
ideolojisini benimsemiş kişi ordudan atıldı." 

 "TSK'dan ilişik kesme kararlarında personele yıkıcı, bölücü görüşleri benimsediği, 
bu gibi faaliyetlerde bulunduğu iddiası atılıyor, yer veriliyor YAŞ Kararlarında bunlar var ve 
ilişiği kesiliyor ama bakıyorsunuz bu şekilde ağır ithamlarda bulunulmuş olmasına rağmen bu 



  

aynı zamanda suç işlemiş demektir, yani bir terör örgütü ile bağlantısı burada imâ ediliyor 
veya iddia ediliyor, bakıyorsunuz hiçbir adli soruşturma yapılmamış, bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?"

 "Sadece hakkında adli soruşturma yapılanlarda var, siz sadece terör ve irticayı ele 
alıyorsunuz, ben biraz önce arz ettim, kumar yüzünden ordudan uzaklaştırdığımız var, aşırı 
içkiye düşkünlük yüzünden uzaklaştırdıklarımız var."

"YAŞ kararlarına baktığım zaman şimdi buradaki personelin yüzde, yani bu 
yazılanların yüzde 90'ı şahsi dosyaları da incelendi, şahsi dosyalarında bu şekilde yapılmış 
bir adli soruşturma yok, yani bir şey de yok, suç duyurusu da yok."

"Bir personelin Yüksek Askeri Şura dosyasının önüne gidinceye kadar 9 ayrı 
kademede incelemesi yapılıyor ama hangi suç adli soruşturmaya tabidir, hangisi tabi 
değildir, ben şu anda onun cevabını veremeyeceğim."

"Yücel Bey ifadenizde de geçti Cengiz Koşal o dönemde emrinizdeydi, 13-15 Mayıs 
2013 tarihli ifadenizde emrimde çalışan Kurmay Albay Cengiz Koşal kesinlikle BÇG içinde 
yer almamıştır şeklinde beyanınız tutanaklarda var, bunu tekrarlıyor musunuz, Cengiz 
Koşal'a BÇG ile ilgili emir verdiniz mi veya BÇG ile ilgili görev icrasına tanık oldunuz mu, 
bir de o dönemde emekli olacağı kesindi, 30 Ağustos 1997 de emekli oldu, o günleri 
hatırlıyor musunuz, bildikleriniz nelerdir? "

 "Cengiz Koşal hiçbir şekilde Batı Çalışma Grubu faaliyeti içerisinde yer almadı, 
bizim İstihbarat Başkanlığından istihbarat başkanı veya yardımcılarından veya tensip 
edeceği bir kişi toplantılara katılacak şeklinde belirtilmişti, 10 Nisan tarihli  yazıda, bunun 
içinde komutanımız tarafından Çetin Dizdar görevlendirildi,  4 veya 5 sefer toplantıya 
katıldı onun dışında Cengiz Koşal kesinlikle Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine katılmadı."

 "Daha önce mahkeme huzurunda ifadesi alınan Altaç Atılan,Batı Çalışma Grubunun 
Kuvvet Komutanlıklarındaki uzantıları İstihbarat Başkanlıkları bünyesinde kurulduğunu."

"Harekattaydı bilahare istihbarata geldi de kurulmadı."
 "Deniz Kuvvetleri Komutanlığında kamuoyuna sızdırılan sarımusak, sızdırdığı 

belge yani 29 Nisan 97 tarihli Batı Çalışma rapor sistemi biliyorsunuz Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından sızdırıldı, bu Batı Çalışma Grubu rapor sistemine benzer yazışmalar veya 
bilgi toplamaları sizin istihbarat başkanlığı yaptınız dönemde de yapıldı mı ?"

"Bizde yapılmadı, o yazıların içerisinde Kuvvet Komutanlıklarında da benzeri bir 
teşkilatlanmaya gidilecektir diye bir şey var ama bizim ne personelimiz ne de durumumuz 
müsait değil, zaten bu ömrü de uzun olmadı, böyle bir şeye de, teşkilatlanmaya da biz Hava 
Kuvvetleri Komutanlığında gitmedik."

 "Bu istihbarat yapılanması ile ilgili Şükrü Sarıışık'ın iddianamenin 1109. sayfasında 
da geçen savcılığa verdiği ifadesinde kara kuvvetleri komutanlığı istihbarat başkanlığında 
BÇG'nin şubesinin kurulduğu, BÇG ile ilgili tüm belge ve bilgilerin kara kuvvetleri 
komutanlığı istihbarat başkanlığına geldiğini ifadesi vardı. Sizin de benzer şekilde Şükrü 
Sarıışık Kara Kuvvetleri Komutanlığında, siz de Hava Kuvvetleri Komutanlığında aynı 
benzer."

 "O kara kuvvetleri harekat başkanı, ben hava kuvvetleri istihbarat başkanıyım. 
Istihbarat bir vasıtalarla toplanır. Bu elektronik istihbarat olur, personelle alınır, sinyal 
istihbaratı olur. Bizim hava kuvvetlerinin içerisinde bu iç istihbarata yönelik bilgi toplama 
vasıtalarımız yok. Yani oradan bize bir bilgi akması lazım ki biz de bu bilgileri kullanalım ve 
üst tarafa gönderelim. Benden sonra eğer böyle bir teşkilat kurulduysa bilemiyorum."

 "Bu irticai faaliyette bulunduğu belirtilenlerin verdiği herhangi bir zarar, tehlikeye 
ilişkin somut olgu var mıydı da bunlar tehlike olarak görüldü."

"Cevabım yok efendim bu konuda."
 "28 şubat darbesi ile ergenekon terör örgütünün hükümle sonuçlanmış davada ortak 

bazı belgeler olduğu bu iddianamede de ifade ediliyor. Özellikle hava kuvvetleri 



  

komutanlığının gizli antetli, gizli kaşeli 18 Aralık 1995 tarihli ve istihbarat başkanı hava 
tümgeneral Yücel Özsır yani tarafınızdan imzalanan 13 sayfadan oluşan el yazılı bir belgeden 
bahsediliyor. Bu belgeyi kabul ediyor musunuz?"

 "Ben arz ettim , yazı ve  imza benim imzama benziyor evet kabul ediyorum."
 "Şimdi ergenekon soruşturmasında yapılan operasyonda Atatürkçü düşünce derneği 

genel merkezinde yasalara uygun olarak bir arama yapılıyor. Burada 5 nolu CD'de batı 
çalışma grubu, belgeler, muhtelif rapor ve değerlendirmeler isimli sıralı klasör içerisinde yer 
alan belgelerle ki orada 4. Klasör sayfa 204-235, bu el yazısı belgenin aynı olduğu tespit 
edilmiştir ifadesine yer veriliyor. Şimdi her ne kadar yargıtay aşamasında olmakla beraber ilk 
derece mahkemesinde mahkumiyetle sonuçlanan ergenekon silahlı terör örgütü davasında ele 
geçirilen bir belge ile sizin imzanızın olduğu ve 28 şubat darbesinin belgelerinin örtüşmesini 
nasıl izah ediyorsunuz?"

"İddia makamının takdiridir herhangi bir şey söylemek istemiyorum bu konuda."
 "Yücel Bey sorduğumuz soru üzerine cevabınızda dediniz ki kuvvet komutanlıkları 

bünyesinde en azından hava kuvvetleri komutanlığı bünyesinde batı çalışma grubunun 
uzantısına yönelik bir yapılanmanın olmadığını söylediniz ancak bu batı çalışma grubu 
rapor sisteminde 4. maddesinde diyor ki, ki biliyorsunuz bu rapor sistemi deniz kuvvetleri 
komutanlığından kamuoyuna sızdırıldı ve yapılan soruşturma ve kovuşturmada da belgenin 
usulüne uygun asli belgenin de var olduğunu kabul edildi o soruşturmada, şimdi burada diyor 
ki batı çalışma grubu rapor sistemine dahil edilecek komutanlıklar konunun hassasiyeti, 
emniyet ve gizlilik ihtiyaçları dikkate alınarak kuvvet komutanlıkları ve jandarma genel 
komutanlığınca belirleneceği şeklinde bir madde var. Eğer sizin başkanlık yaptığınız 
istihbarat başkanlığı bünyesinde böyle bir yapılandırılma yok ise bu yapılandırılmanın hava 
kuvvetleri komutanlığının hangi bünyesinde kurulduğuna dair bir bilginiz var mı?"

 "Orada zaten istihbarat başkanlıklarında diyor ama biz böyle bir yapılanma içerisine 
girmedik. Benden sonra girildi ise bilmiyorum."

"7 Nisan tarihli belgeyi kabul etmiyorsunuz ama senede iki kez yapılan Yaş 
personeli ataması yeterli değildir Ağustos şuraasından önce olağanüstü şuraa toplanmalıdır 
şeklinde iddiada bulunuyor sizin söylediğiniz şeklinde bir iddia bu. Hakikaten Ağustos 
şuraasından önce mayıs ayında olağanüstü bir şuraa toplanıyor. Yanılmıyorsam tarihi 26 ve 
toplantı icra ediliyor, sizce bu tesadüf mü."

"Bilemiyorum."
"Şimdi batı çalışma grubunun kuruluş tarihi belli burada 10 nisan 1997 tarihli bir 

emirle yayınlandı. Kuvvetlere, jandarma genel komutanlığına ve j başkanlıklarına dağıtımı 
yapıldı. Toplantıya katılması yolunda batı çalışma grubuna toplantılarına katılması 
yolunda emir verilmişti. Kuvvet komutanı da Çetin Dizdar'a verdiği konusunu burada 
beyan etti dediniz yanılmıyorsam. Fakat 10 nisan tarihli emirde bu emri ben kaleme 
aldığım için söylüyorum. Bu emirde hiçbir zaman kuvvet komutanlarının temsilcilerinin 
batı çalışma grubuna katılmaları ile ilgili herhangi bir bilgi ve istek mevcut değildir. Bu 
konuyu nereden çıkardınız. Yani batı çalışma grubu toplantılarına katılımla ilgili emri yani bu 
lafı nereden çıkardınız, katılınan toplantının onlarca kuvvet komutanına verdiği emirle 
katılınan toplantının batı çalışma grubu toplantısı olduğunu nereden çıkardınız, iddianamede 
çok batı çalışma grubu ile ilgili herşey yapıştırılıyor, bir şartlanmamı var yoksa gerçek bir 
bilgiye mi dayanıyor."

 "Batı çalışma grubu ile ilgili yazılar kişiye özel olarak hava kuvvetlerinde hava 
kuvvetleri komutanına çıkartılırdı. Kurmay başkanıma gelir, o da komutana çıkartır. 
Komutanımın o zaman için Çetin Dizdar'ı hangi yazıya istinaden hangi yazıya istinaden 
görevlendirdiğini ben tam olarak bilmiyorum ama 10 nisan tarihli demiş olabilirim. Belki de 
başka bir emre göre şey yapmıştır."

"Batı çalışma grubundan 10 Nisan tarihinde kuruluşta bulunuyor ve bunun bir 



  

maddesinde 9/a maddesinde işte kriz masası batı çalışma grubu ile hiçbir bağlantısı yok. 
Kuvvet komutanlıklarından temsilci katıldığı, katılacağı yazılı, onun dışında başka bir şey 
yok. Şimdi 10 Nisan tarihinden atılı suçun diyelim işlendiği varsayılan 18 Haziran tarihine 
kadar arada bir iki sahte evrak var ama kayıtlara baktım hepsinin 8 numaralı klasörde 
toplam 27 tane evrak var. Bunun 4 tanesi suç duyurusu, 4 tanesi adli müşavirliğe gitmiş. 
Geri kalan 5-6 tanesi milli güvenlik kurulu genel sekreterliğine elde edilen bir bilgi 
bildirilmiş. Mit'e bildirilmiş, kuvvetlere de 7-8 tane evrak gitmiştir. Şimdi bizim 10 Nisan 
tarihli emirde açık ve seçik olarak yaptığımız bu teşkilat paralelinde bir yapılanma 
istenmiştir ama ihtiyaç duyulmadığı için ama istihbarat başkanlığında başta 29 Nisan 
tarihinde yayınladığımız rapor verme sistemi var, onlara ait bazı isteklerimiz var. 13 
Haziran'da benim yazdığım yazı var. Bunlara cevaplar verdiniz. Yani bütün bu cevapların 
yerini istihbarat başkanlığı yerine getirdi. Şu halde yani kuvvet istihbarat başkanlığı bir tek 
jandarma genel komutanlığında harekat başkanlığından gelen cevaplar var. Siz yeni bir 
yapılanmaya ihtiyaç duymadan mevcut yapınız içerisinde buna, bu yapıya, bizim 
sorularımıza bizden gönderilen istihbarat bilgileri değerlendirmeye yahut bizim isteklerimize 
cevap vermeye yeterli gördüğünüzden dolayı mı bir yapılanma yapmadınız, yoksa müşteki 
avukatların Sayın Emrullah Bey'in söylediği gibi başka bir yerde mi bir yapılanma oldu onu 
açıklığa çıkartmak için bu soruyu yöneltiyorum ."

"Ben batı çalışma grubu şudur, ben illegal olduğunu da şey yapmıyorum. Emir 
verilseydi onun içerisinde de gider çalışırdım. Ben bundan herhangi bir, ben askerim 
efemdim her şeyden önce. Kesinlikle de suçlama bakımından söylemiş değilim ama bu 
evrakların bazılarının içeriği olarak belki yanılmış olabilirim, bilmiyorum, hatırlamıyorum 
yani o bakımdan. Komutanım da dedi yani bir sürü evrak gelmiş gibi fazla bir evrak da 
gelmemiş yani sonradan öğrendiğim kadarıyla."

   101.C. SANIK YÜCEL ÖZSIR MÜDAFİİ AV. ŞÜKRÜ GÜN'ÜN 
SAVUNMASI 

"Müvekkil Yücel Özsır'a yöneltilen sorular üzerine bir genel görüş ve düşüncelerimi 
ve savunmalarımı arz etmek istiyorum. Sayın Cumhuriyet Savcımız müdafisi bulunduğum 
Yücel Özsır'a yöneltmiş olduğu yanlış anlamadıysam veya yanlış hatırlamıyorsam neden 
mütedeyyin insanlara karşı, yani bir başka deyişle bu kılık kıyafetinden dolayı olan insanlara 
karşı askeriyede gerekli işlemler yapılmaktadır veya bunların bu yaşantılarından dolayı 
neden bu insanlarla disiplin cezaları veya benzeri şeyler gerekçe gösterilerek ordudan ihraç 
ediliyor şekliyleydi. 

 2011 sayılı askeri iç hizmet yasası ve 477 sayılı askeri disiplin kanunu mevzuatlar 
hala yürürlüktedir. Yine askeri talimatlar, talimnameler, yönetmelikler yürürlüktedir. 
Kısacası yani sadece ve sadece kılık kıyafetinden dolayı irtica söylemlerine veya irtica 
şeklindeki değerlendirme olarak bunu değerlendirdiğimizde kanımca haksızlık etmiş 
oluruz. Çünkü askeriyenin genel bir disiplin kanunu vardır. Yine askeriyenin iç hizmet 
kanunu vardır. Kısacası yine o dönemde 28 şubat 1997 döneminde verilmiş olan yargı 
kararları bu konularda vardır. Bu konudaki sadece ve sadece bir kitleyi hedef almak ve o kitle 
için böyle bir uygulamaya askeriyenin girdiğini söylemek doğru olmaz haksızlık etmiş oluruz 
diye düşünüyorum. 

Müvekkil sanık Yücel Özsır hava kuvvetleri istihbarat başkanıdır, doğrudur. 
İstihbarat başkanı, hava kuvvetlerinde istihbarat başkanı içe yönelik istihbarat derleyip 
toplayan bir istihbarat kurumu değildir. Bunu yasa belirlemiştir. Eğer çok merak eden 
katılımcılar varsa hava kuvvetleri komutanlığının askeri pardon istihbarat başkanlığının yetki 
ve görevlerini okuyup orada gerekli bilgileri alabilirler. 15 yıl önceki bir dava üzerinde bugün 
burada delillerin değerlendirilmesini yapıyoruz. Bu delilleri gösterilen delilleri sorduğumuzda 



  

insanın tabiatı gereği, doğası gereği bu evveliyatını, önünü, arkasını görmeden net bir cevap 
vermesi mümkün değildir. İzlediğim kadarıyla burada bütün sanık ifadelerinde mümkün 
olduğu kadar beyanlardan kaçınmaya çalışmaktadır. Bu bir suçtan kaçış değildir. Veya bir 
kaçamak değildir. Acaba deyip önünü arkasını düşünmeye çalışıyorlar.  Bir diğer husus da 
Sayın Cumhuriyet Savcımın müvekkilime yönelttiği bu disiplinlerin neden uygulandığına 
ilişkindir. Burada biraz önce bahsettim. Yani bunlar iç hizmetten doğan yani o dönemdeki 
mevzuattan dolayı alınması gereken sadece irtica ile değil diğer tehditlere yönelik 
tedbirlerdir. 

Müvekkilimin neden yani eski ceza yasamızın yani 765 sayılı yasanın 64 delaletiyle 
147. maddesinde ve yine 5237 sayılı yasamızın 312. maddesi gereğince müvekkilim yani 
cebren veya şiddet yoluyla hükumeti ortadan kaldırmak, vazifesinden alıkoymak ve 54. 
Hükumete karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı yargılanmaktadır. Yargılanma sebebi de 
müvekkilimin de izah ettiği gibi 7 Nisan 1997 tarihindeki 6 sayfalık toplantı tutanağındaki 
ve o toplantıya katıldığına dair iddia. Bu belge ceza mahkemesini ve yargılamasını, hukuk 
mahkemelerinde dahi delil niteliğinde bir belge olmadığı açıktır. Kaldı ki hukuk 
yargılamasında ileri sürülen belgenin herşeyden öte tamamen şüpheden uzaklaşmış, şüpheden 
arınmış somut bir belge olması gerekmektedir. 

Yine müvekkilim orada toplantıya katıldığı iddiasına baktığımızda o toplantıda da 
haddini aşan o kadar büyük bir laflar etmiş ki yani gerçekten ben askerlik yapmadım ama 
birçoğunuz askerlik yaptı. Askerlikte bir kural vardır. Hiç kimse haddini aşamaz, haddinden 
aşarak farklı bir ifade de kullanılamaz. Bu yine nereden bu kaynaklanmaktadır. 211 sayılı 
askeri hizmetler, iç hizmetleri yasasının 14. maddesinde ve yine başlangıç hükümlerinde 
nizam, emir, talimat ne demek olduğunu yasa belirlemiştir. Bir asker bu yasanın dışına çıktığı 
anda disiplin suçu işler o disiplin suçunu da kanun yine belirlemiştir.

 477 sayılı yani disiplin, askeri disiplin kanunudur. Kanun ve nizam dışına hiçbir 
asker çıkarak hele ki yani toplantıya katılanların üst rütbelerine baktığımızda birinci 
derecede Türk silahlı kuvvetlerinin üst kademesindeki amirler, bu amirlerin önünde bir subay 
çıkacak ve böyle maksadını aşan, iki defa askeri yüksek şuraa toplansın, şunları, şunlar 
yapılsın şekli ile bir emir verilmesi müvekkilimin konumu itibariyle müvekkilimin üslubu 
değildir. Burada da bu belgenin sahte bir belge olduğunu iddia ediyoruz . Biz ispat tarafı 
değiliz, ispat tarafı iddia eden taraftır. Yani herkes iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Ancak 
ne var ki öyle bir iddia ile karşı karşıya kalmıştır ki müvekkilim kendisine istinat eden bir 
iddiayı yani o iddiayı doğru olmadığını ispat etme durumuna düşürülmüştür.

Burada açık ve net şu katılanlar listesi diyor bir liste var. Veya katılanlar diye bir 
liste şey yapılmış. Baktığımızda bu belge yani o toplantıyı 7 nisan toplantısına katılanlara 
baktığımızda böyle bir hazirun cetveli olmadığı gibi katılanların isimleri dışında herhangi 
bir katıldıklarına dair de bir imza yok. O halde biz yargılamasını yaptığımız tartışma, 
delilleri tartıştığımız bu mahkemede buna nasıl gerçek bir belge veya somut bir delil olarak 
bu delili tartışabiliriz. 

Müvekkilim gerçekten bu toplantılara katılmamıştır. Ancak sorulan sorular 
karşısında müvekkilim sıkıntıya düşmüştür. Neden sıkıntıya düşmüştür, çünkü müvekkilim 
lise çağından itibaren askerdir. Netice olarak askerlerde bir iç güdü vardır. Bu iç güdü 
kesinlikle yani disipline riayet etme içgüdüsü ile yetiştirilmiştir. Netice olarak ahde vefalık bu 
askeriyede çok önemlidir. Müvekkilim aslında kendisini ilgilendirmeyen konulara bir 
nebzede değinmiş ise de bilgisi olmadığı için net bilgiler verememiştir. Çünkü soruşturma 
aşamasında sayın savcının sorularına bilgisinin olmadığını defalarca söylemiştir ve çok sıkı 
şey yaptığı yerde de hatırlamadığını söylemiştir. Hatırlamaması pek tabiidir. 

Bu 6 sayfalık 7 şubat toplantısına katıldığı konusunda bu belgenin değişik 
kanallardan gelip sonra iddianamede yer alması ve daha sonra da yüce heyetinizce bu 
belgenin neticesini genelkurmaydan sormanız üzerinde bu belgenin yani orijinal olmayıp, 



  

tıpkı çekim olup olmadığı konusunda net bir cevap verilmiştir. Böyle bir belge yani 
genelkurmayın arşivinde bulunamadığı şeklinde. Peki bu belgeyi genelkurmayın bilgisayar 
sistemine veya orada bu 6 sayfalık belge ne şekilde oraya yazılmıştır. 

Bu belge müvekkilimin yani ileride belki de yani aleyhinde bir delil olmamasına 
rağmen ola ki iddianamedeki istinat edilen suç o şekli ile yargılama makamınca 
değerlendirildiğinde büyük bir haksızlık olacaktır. Hak ve adalet yerine gelmeyecektir, 
tecellisi olmayacaktır. Belki de bu belge ile mahkumiyet söz konusu olacaktır. Bu belgenin 
mutlaka ne şekilde ve nasıl genelkurmaya hangi tarihte yazılmış veya bu genelkurmay 
bilgisayarına ne zaman kaydedilmiş, bu belge araştırılması gereken belgedir. 

O halde olay 1997 tarihinde ise bu belge 1997 tarihinde tanzim edilmiş ise bu 97 yılı 
yani nisan ayında acaba yani genelkurmaydaki bilgisayar sistemi kurulmuş muydu, bunun da 
araştırılması gerekmektedir. 

İddianamede sanık Yücel Özsır'ın 18 Aralık 1995 yılında emir mahiyetinde hava 
kuvvetlerinde alınacak önlem tedbirler emrinde bu 2-3 sayfalık iddianameye girmiş. Ama 
görülmekte olan dava yani 54. Hükumeti ortadan kaldırmak, vazifesini göremez hale 
getirmek veya onu istifaya zorlamak olarak gözüküyor. Onun yanında yani irtica konusu, 
burada bir yanlış algılamam var benim. Şimdi iddianameye baktığımızda meşru bir hükumeti 
ortadan kaldırmak, öbür yana baktığımızda irtica devriye giriyor. Bu 54. Hükumet, 
cumhuriyet hükumeti sadece mütedeyyin insanların hükumeti mi ben böyle mi algılıyorum 
acaba. Bu bir çelişki oluşturmuyor mu, bu sadece irtica biz bu açılan dava irticaya karşı 
yapılan bir hareketin davasını mı görüyoruz gibi yoksa 54. Cumhuriyet hükumetinin ortadan 
kaldırılması davasını mı görüyoruz burada bir çelişki ile karşı karşıya kendimi hissediyorum.

 Bu nedenle 1995 yılındaki 18 Aralık'taki emrin 2 sayfasını diyor cumhuriyet savcım 
yani bu dava ile ilgili olduğu için şeyde soruşturma aşamasındaki savcımız o yorumu 
getirmiştir. O yorum da öyle getirdiği an da o zaman 54. Hükumetle birlikte diğer yani irtica 
ile ilgili de bir suçlama iddianamede olması gerekir, bu bir çelişkidir diye düşünüyorum. 

Burada suç tarihi itibariyle görülmekte olan davanın dışında kalan bir iddiadır. O 
konuda da zaten iddianameyi tam olarak incelediğimde yani hukuki değerlendirmede bu 
belge ile ilgili fazla bir hukuki değerlendirme görülmemiştir. Bu neye göre yapılmıştır, bu 
yönergeye göre yapılmıştır. Yönergenin emredici hükümleri vardır. Bu yönerge kaynağını 
nereden almaktadır, biraz önce bahsettiğim 477 sayılı askeri disiplin kanununda yer 
bulunmaktadır. Yani askeri disiplin kanununda veya iç hizmet kanununda kaynağını 
bulmayan bir uygulama yani Türk silahlı kuvvetlerinde olmamıştır. 

 Sonuç olarak müvekkil sanık herhangi bir şekilde ne 7 nisan toplantısını, ne de 7 
nisandaki toplantıda her ne kadar da ismi geçmiş ise de burada daha önceden ifade veren 
sanıklar kim hava kuvvetlerinden kimin katıldığını, hatta şeyde, soruşturma aşamasında bu 
soru yöneltilmiştir o dönemin hava kuvvetleri komutanına, benden toplantı için bir kişi talep 
edildi. O da Çetin Dizdar'ı burada şunu da vurgulamadan geçmeyeceğim. Diğer birimlerden 
birer kişi katılırken hava kuvvetlerinden 3 personel katılıyor. Bu da yani hava 
kuvvetlerinden yani Çetin Dizdar, müvekkil sanık Yücel Özsır ve Cengiz Koşal  katılıyor. 
Peki hava kuvvetlerinden 3 personelin burada herhangi bir davet edilmeden veya bir emir 
almadan rastgele elini, kolunu sallayarak genelkurmay başkanlığının İnönü salonuna 
gitmeleri yani askeri disipline, nizama ve emre uygun mudur? kesinlikle uygun değildir. 
Bu belgenin doğru olmadığına bu da bir kanıttır. Bu nedenle burada bu belge bizce sahte 
bir belgedir. Sahteliği araştırılmalıdır. Bu belgede gerçekten 7 nisan da böyle bir toplantıda 
müvekkil Yücel Özsır'ın ve diğerlerinin bu şekilde bir konuşması var mı yok mu, bunun 
kronolojik araştırmaları yapılmalıdır. Biraz önce de işaret ettiğim gibi genelkurmay bilgisayar 
sistemine ne zaman geçmiştir. Yine eğer bilgisayar sistemine 1997 yılında geçmiş ise bu 
belge kayıtlara hangi tarihte girmiştir. Mutlaka bu kayıtlar, yani ulaşılır. Ulaşılamadığı 
takdirde şüphede kalan bir belgedir. Şüphe sanık lehine yorumlanır ilkesi gereği o halde bu 



  

belge dolayısıyla bu belgede konuşması dolayısıyla bu toplantılara, batı çalışma grubuna hele 
ki müvekkilim Yücel Özsır kesinlikle batı çalışma grubuna katılmamıştır. Ve bahsettiğim 
toplantıya da katılmamıştır. 

Bu katılmadığına ilişkin sanık sayın Çetin Doğan da batı çalışma grubu kimlerden 
oluştuğununa dair açıklama, batı çalışma grubunun kendisi tarafından bu çalışma grubunun 
kurulduğu konusunda açık ve hayli bilgilendirecek şekilde vermiştir. Bu çalışma, batı çalışma 
grubunun ne uzağında, ne yakınında, ne sağında, ne solunda müvekkilim yoktur. Müvekkilim 
ne şekilde soruşturma aşamasında savcılığa intikal eden bu belge nedeniyle bugün sanık 
konumunda yargılanmaktadır.  Bu belgenin gerçek bir belge de olmadığı şu aşamada yani 
ortaya çıkmıştır. Bu belgeye istinaden müvekkilimin mutlaka bu belge doğrudur, 
varsayımlarla veya yorumlarla bu belgedeki içerik veya bu toplantıya katılmıştır yorum veya 
benzer olaylarla bağdaştırarak yani zoraki bir delil oluşturma şekli ile mahkumiyet verilmesi 
halinde gerçekten adaletin bir yanılgısı olacağı kanaatindeyim. 

Bu anlatımlarım dışında muhakkak ki sözlü olarak savunma yaptığımdan yani kağıt 
üzerinde savunma yapamadığımdan unutmuş olduğum bazı hususlar da olabilir. Bu bakımdan 
yüce heyetinizden toplanan deliller ve dinlenen sanıkların müvekkil sanık Yücel Özsır 
lehinde olan değerlendirme ve delillerin de özellikle karar aşamasında lehte 
değerlendirilmesini yüce heyetinizden arz ediyorum. Neticeten TCK'nın 20. maddesi suçun 
şahsiliği ve yine 5271 sayılı CMK'nın 217. maddesinde siz yüce hakimlerimize verilen 
hüküm gereği, yasa gereği verilen vicdani kanaatlerinizi, burada bu yüce heyet salonunda 
mutlaka gerçek adaletin tecellisi için kullanacağınızdan tam eminim ve tam olarak inancım 
tamdır. CMK'nın 223. maddesindeki 2. fıkrası ve onun diğer fıkralarında ve 3. ve 4. 
fıkralarındaki lehte olan sanığın beraatına karar verilmesini saygı ile arz ediyorum." 

102.A. Sanık YÜKSEL SÖNMEZ 15/04/2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 279); 

"1995 yılı Ağustos ayında Jandarma Genel Komutanlığına atandığını, 3 ay görev 
yaptıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı Genelkurmay Harekât Başkanlığı İç Güvenlik 
Harekât Dairesi (İGHD) Başkanlığı Harekât Şubesinde İdari İşlemler Subayı olarak 
atandığını, burada yaklaşık 2 yıl proje subayı olarak görev yaptığını, görevinin yurt dışındaki 
büyük operasyonlar ve OHAL bölgesi ile ilgili olduğunu, 

 İGHD Başkanının Kenan DENİZ, Plan Şube Müdürünün İdris KORALP olduğunu, 
İGHD’nin Harekât Başkanı Çetin DOĞAN’a bağlı olduğunu, 1997 yılı içerisinde Plan Şube 
Müdürlüğüne proje subayı olarak atandığında 7 masa bulunan hangar şeklinde genişçe bir 
salonda çalışmaya başladığını, bu masaların önünde de genişçe bir toplantı masası 
bulunduğunu, kendi çalışma masasının bu toplantı masasının ortasına denk geldiğini, o 
tarihlerde saat 10’da 8-10 civarında kurmay subaylardan oluşan bir grubun toplandıklarını, 
10:45 sıralarında dağıldıklarını, bu toplantıların BÇG adına yapılan toplantılar olduğunu 
duyduğunu, BÇG’nin çalıştığı birimde toplantılar yaptığını, plan subayı Ünal AKBULUT’un 
BÇG’de çalıştığını hatırladığını, çalıştığı birimde BÇG masalarının kendi masası ile yan yana 
olduğunu, BÇG’nin evrakları ve işleri ile ilgili herhangi bir ilgisinin olmadığını, kendisine 
BÇG bünyesinde herhangi bir görev verilmediğini, BÇG çalışmalarına katılmadığını, 
hatırladığı kadarıyla Planlama Bölümünde J-3’te bulunanlar arasında Kurmay Yarbay Ünal 
AKBULUT, J-1’de ise Kurmay Binbaşı Bahattin ÇELİK’in bulunduğunu, BÇG’nin 
Genelkurmay Karargâhının -2. katında bulunduğunu, Batı Çalışma Grubunu oluşturan 
personel ile mecburi bir çalışma ortamını paylaştığını,  

Batı Çalışma Grubunda çalışması sebebiyle kendisine takdir belgesi verilmesi ile 
ilgili olarak ifadesinde; Şube Müdürü İdris KORALP’in İGHD Plan Şubede çalışan tüm 
personele takdir belgesi verdiğini, kendisine de verdiğini, içerik değiştirilmeden kendisine 



  

verildiğini düşündüğünü, irtica ile mücadele içerikli görev yapmadığını,
  BÇG Telefon rehberinde isminin bulunması ile ilgili ifadesinde; çalışma masasında 

2589 numaralı bir telefon hattı bulunduğunu, 
 Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi 

verilen personel listesinde isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; Genelkurmay 
İGHD’nin tek giriş kapısı bulunduğunu, buraya girmek için giriş kartı verildiğini, İGHD’nin 
asli çalışanı olduğunu ve BÇG adına yapılan toplantıların burada başladığını,

 Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümünde HRK PL SBYRD BNB SÖNMEZ (PL6) 
olarak adının ve görevlerinin belirtilmesi ile ilgili ifadesinde; böyle bir planlama yapılmış 
olabileceğini, fakat BÇG bünyesinde görev almadığını, 

 BÇG Çalışmaları Devir Teslim Memorandumu adlı belgede isminin geçmesi ile 
ilgili olarak ifadesinde; BÇG adına herhangi bir toplantıya katılmadığını, herhangi bir karar 
alınmasında katkıda bulunmadığını belirtmiştir.   

CD5\Bcg\bornova\Yuksel\DIYANET ISLERI BCG GOND-YAZI (OZET).doc 
isimli; DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA İNCELENMEK ÜZERE GÖNDERİLEN 
KONULAR ,Başlıklı, S.No, Evrağın tarihi, konusu, kaynağı ve gittiği adres başlıklarından 
oluşan; 1 / 6 May 97 / Cami ve mescitlerde irticai propaganda yapılmasının önlenmesi 
(irticai faaliyet) / Gazete – TV / İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Bşk. MGK.Gensek. 2 / 7 
May 97 / Ankara’nın Ulus semtindeki Hacıdoğan Camii (Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret) / 
Telefon İhbarı / İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Bşk., MGK.Gensek., Gnkur.Ad.Müş   3 / 9 
May 97 / Müftülük bildirisi (irticai mali kaynak) / K.K.K. / İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Bşk., K.K.K., MGK.Gensek., 4 / 9 may 97 / Denetleme zamanının öğrenilmesi (irticai 
eğitim) / Gazete – TV / İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Bşk., MGK.Gensek. 5 / 9 May 97 / 
Sızıntı gazetesi idarecileri (irticai faaliyet) / Gazete – TV / İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bak.lığı, Diyanet İşleri Bşk., K.K.K., MGK.Gensek. 6 / 14 May 97 / Camilerde toplantı 
(Atatürk’e hakaret) / Gazete – TV / İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Bşk., MGK.Gensek. 7 / 
14 May 97 / Boyabat müftüsü (TSK’ne hakaret) / İhbar mektubu / İçişleri Bakanlığı, Diyanet 
İşleri Bşk., MGK.Gensek. 8 / 30 May 97 / Burdur’da merkezi sistemle okunan Cuma hutbesi 
(irticai vaaz) / K.K.K. / Diyanet İşleri Bşk.  9 / 23 Şubat 98 / Hamidiye Camii Vaizi hakkında 
(irticai faaliyet) / Milliyet Gazetesi / Diyanet İşleri Bşk.lığına” belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; Diyanet İşleri Başkanlığına incelenmek üzere gönderilen konular diye başlıklanan 
hususların aslında kendisi ile aynı dönemde Plan Şubede görevli Bahattin ÇELİK’in 
hazırlaması ve yapması gereken görevler olduğunu, sağlık sorunları sebebiyle onun 
yokluğunda gerekli yazıları hazırlamak zorunda kaldığını,  

CD5\Bcg\bornova\Yuksel\DIYANET BCG YAZILAN YAZI.doc isimli; DİYANET 
İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA YAZILAN YAZILARA YAPILAN İŞLEMLER başlıklı,  1. 
Gnkur.Bşk.lığının 6 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-25-07/İGHD.Pl.Ş.(8) sayılı ve Kocaeli – 
Acısu Beldesi Camii imamı konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Ağustos 1997 gün 
ve SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.01/156 sayılı cevabı, 2. Gnkur.Bşk.lığının 9 Mayıs 1997 gün ve 
HRK.:3429-37-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı ve Sızıntı Gazetesi İdarecileri konulu yazısı / Diyanet 
İşleri Bşk.lığının 19 Ağustos 1997 gün ve SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.01/134 sayılı cevabı, 3. 
Gnkur.Bşk.lığının 30 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı ve “İrticai 
Faaliyetler” konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 18 Eylül 1997 gün ve 
SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05-011/3756 sayılı cevabi yazısı, 4. Gnkur.Bşk.lığının 9 Mayıs 
1997 gün ve HRK.:3429-3-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı ve “Müftülük Bildirisi” konulu yazısı / 
Diyanet İşleri Başkanlığının 22 Eylül 1997 gün ve SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05-011/3838 
sayılı cevabi yazısı, 5. Gnkur.Bşk.lığının 30 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-67-97/İGHD. 
Pl.Ş.(6) sayılı ve “İrticai Faaliyetler” konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 22 Eylül 
1997 gün ve SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05-011/3837 sayılı cevabi yazısı, 6. 
Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-52-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı ve Mehmet 



  

ERKUŞ konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 30 Eylül 1997 gün ve 
SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05-3985 sayılı cevabi yazısı, 7. Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1997 
gün ve HRK.:3429-53-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı ve camilerde toplantı konulu yazısı / Diyanet 
İşleri Başkanlığının 23 Ekim 1997 gün ve SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05.11/4335 sayılı cevabi 
yazısı, 8. Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-53-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı ve 
Camilerde Toplantı konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 3 Kasım 1997 gün ve 
SAYI:B.02.1.DİB.0.7100.05-011/4435 sayılı cevabi yazısı, 9. Gnkur.Bşk.lığının 23 Şubat 
1998 gün ve HRK.:3429-47-98/İGHD.Pl.Ş.(6) 142 sayılı ve Hamidiye Camii Vaazi konulu 
yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 13 Nisan 1997 gün ve 
SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05-011/1414 sayılı cevabi yazısı belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; 
yukarıda belirtilen savunmasına ekleyecek bir husus olmadığını, 

 Genelkurmay Başkanlığı İGHD.Pl.Ş.(6) HRK. Başlıklı suç duyurusu konulu, 
1-Nisan 1998 tarihli ve ekindeki 24 Nisan 1998 tarihli Akit gazetesi küpürü ile ilgili, 2-Nisan 
1998 tarihli ve ekindeki İzmir Suikastı isimli kitabın ilgili sayfa fotokopileri  ile ilgili, 
3-Haziran 98  tarihli ve ekindeki 15 Haziran 98 tarihli  Akit gazetesi nüshası ile ilgili, 4- 
Mayıs 1998 tarihli bir adet ihbar mektubu ile ilgili, 5- Nisan 1998 tarihli konuşma metni ile 
ilgili, 6--Ocak 98 tarihli ve ekindeki 19-25 Ocak 98 tarihli Selam Gazetesi küpürü ile ilgili, 
7-Mayıs 98 tarihli ve ekindeki 27 Mayıs 98 tarihli Akit gazetesi küpürü ile ilgili, 8- Şubat 
1998 tarihli ve ekindeki 18-19 Şubat 1998 tarihli Akit gazetesi küpürleri ile ilgili Suç 
duyurularının BÇG  faaliyetleri kapsamında hazırlandığı (Prj.Sb.Bnb.Y.SÖNMEZ) ve 
belgelerin hazırlama talimatını kimden aldınız? Şeklindeki soruya ifadesinde; söz konusu suç 
duyuruları ile ilgili işlemleri takip etmenin Bahattin ÇELİK’in görevi olduğunu, rahatsızlığı 
nedeniyle onun görevlerinin kendi üzerinde kaldığını, daha sonra da asli göreviymiş gibi 
kendisinden beklenildiğini,  

Genelkurmay Başkanlığının Nisan 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı Prj.Sb.Bnb.Y.SÖNMEZ olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış 24 Nisan 1998 tarihli Akit Gazetesinde yer alan haberle ilgili söz konusu 
yazının incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç duyurusunda bulunulmasını 
içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge gösterildi. Batı Çalışma Grubu 
faaliyeti kapsamında bu belgeyi hazırlaması ile ilgili olarak ifadesinde; Bahattin ÇELİK’in 
görevine bakmak zorunda kaldığını ve belgede ismi bulunduğu için belgeyi hazırlamış 
olabileceğini,  

Genelkurmay Başkanlığının Nisan 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı Prj.Sb.Bnb.Y.SÖNMEZ olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış Emre yayınları tarafından basılan ve Sümer KILIÇ tarafından hazırlanan 
kitapta yer alan ilgili sahifelerin incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç 
duyurusunda bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge 
gösterildi. Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında bu belgeyi hazırlaması ile ilgili olarak 
ifadesinde; Bahattin ÇELİK’in görevine bakmak zorunda kaldığını ve belgede ismi 
bulunduğu için belgeyi hazırlamış olabileceğini,  

Genelkurmay Başkanlığının Nisan 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı Prj.Sb.Bnb.Y.SÖNMEZ olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış Diyarbakır İli ve çevre ilçelerine yayın yapan Nur GM adlı yerel radyo 
istasyonunda 14 Mart 1998 günü eski RP Milletvekili Şevki YILMAZ tarafından yapılan 
konuşma ile ilgili olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilen konuşma 
metninin incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç duyurusunda bulunulmasını 
içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge gösterildi. Batı Çalışma Grubu 
faaliyeti kapsamında bu belgeyi hazırlaması ile ilgili olarak ifadesinde; Bahaddin ÇELİK’in 
görevine bakmak zorunda kaldığını ve belgede ismi bulunduğu için belgeyi hazırlamış 
olabileceğini,  



  

Genelkurmay Başkanlığının Haziran 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı Prj.Sb.Bnb.Y.SÖNMEZ olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış Akit Gazetesinin 15 Haziran 1998 tarihli nüshasında yer alan haberle ilgili 
söz konusu yazının incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç duyurusunda 
bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge gösterildi. Batı 
Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında bu belgeyi hazırlaması ile ilgili olarak ifadesinde; 
Bahaddin ÇELİK’in görevine bakmak zorunda kaldığını ve belgede ismi bulunduğu için 
belgeyi hazırlamış olabileceğini, 

  Genelkurmay Başkanlığının Mayıs 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı Prj.Sb.Bnb.Y.SÖNMEZ olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış 12 Mayıs 1998 tarihinde gönderilen ihbar mektubu ile ilgili olarak söz 
konusu ihbar mektubunun incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç duyurusunda 
bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge gösterildi. Batı 
Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında bu belgeyi hazırlaması ile ilgili olarak ifadesinde; 
Bahaddin ÇELİK’in görevine bakmak zorunda kaldığını ve belgede ismi bulunduğu için 
belgeyi hazırlamış olabileceğini,  

Genelkurmay Başkanlığının Ocak 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı Prj.Sb.Bnb.Y.SÖNMEZ olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış 19-25 Ocak 1998 tarihli haftalık Selam Gazetesinde yer alan Selahattin 
EŞÇAKIRGİL’e ait makalenin incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç 
duyurusunda bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge 
gösterildi. Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında bu belgeyi hazırlaması ile ilgili olarak 
ifadesinde; Bahaddin ÇELİK’in görevine bakmak zorunda kaldığını ve belgede ismi 
bulunduğu için belgeyi hazırlamış olabileceğini,  

 Genelkurmay Başkanlığının Mayıs 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı Prj.Sb.Bnb.Y.SÖNMEZ olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış 27 Mayıs 1998 tarihli Akit Gazetesinde yer alan ve Sümeyye YALÇIN’a ait 
makale ile ilgili söz konusu yazının incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç 
duyurusunda bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge 
gösterildi. Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında bu belgeyi hazırlaması ile ilgili olarak 
ifadesinde; Bahaddin ÇELİK’in görevine bakmak zorunda kaldığını ve belgede ismi 
bulunduğu için belgeyi hazırlamış olabileceğini,  

Genelkurmay Başkanlığının Şubat 1998 tarihli HRK.3429- - 98/İGHD.PL.Ş.(6) 
sayılı Hazırlayanı Prj.Sb.Bnb.Y.SÖNMEZ olan Suç duyurusu konulu Harekât başkanı 
imzasına açılmış Akit Gazetesinin 18-19 Şubat 1998 tarihli nüshalarında yer alan yazılarla 
ilgili söz konusu yazının incelenmesini, suç unsuru tespit edildiği takdirde suç duyurusunda 
bulunulmasını içeren Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan belge gösterildi. Batı 
Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında bu belgeyi hazırlaması ile ilgili olarak ifadesinde; 
Bahaddin ÇELİK’in görevine bakmak zorunda kaldığını ve belgede ismi bulunduğu için 
belgeyi hazırlamış olabileceğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

 
102.B. Sanık YÜKSEL SÖNMEZ Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 

esas sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 17.12.2013 tarihli 50. celsesindeki 
SAVUNMASINDA ÖZETLE ;

 "Savunmama başlamadan önce Emniyet Müdürlüğünde, Cumhuriyet Savcılığında 
ve sorgu hakimliğinde verdiğim ifadelerde ve bu ifadelere dayanılarak iddianameye geçirilen 
cümlelerde aleyhime sonuç doğurabilecek hususları reddettiğimi beyan ediyor, mahkemenin 
kararını verirken şu anda huzurda beyan edeceğim edeceğim ifadelerimin dikkate alınmasını 
talep ediyorum, bunun nedeni aradan 16 geçmiş olması nedeniyle sorgulama sırasında o 



  

günleri hatırlamakta güçlük çekmem, İstanbul da göz altına alınarak Ankara Emniyet 
Müdürlüğüne getirilmem ve emniyetteki nezaret odalarının küçük olması, küçük odaya karşı 
fobim nedeniyle nefes almadaki güçlüklerim sebebiyle orada 3 gün uykusuz kalmış olmam, 
ifade verenin ağzından çıkanının kendi cümlelerini değil, bu cümlelerin yeniden ve başka 
türlü ifade edilerek tutanağa yazılması sırasında meydana gelen anlam değişiklikleridir.

Ben 1978 yılında Kara Harp Okulunda jandarma teğmen olarak mezun oldum, 31 yıl 
jandarma astsubaylığı yapmış bir askerim, 1995 yılına kadar 17 yılda 9 değişik il ve ilçede 
en son Tunceli de görev yaptıktan sonra doğuda ve tayinlerle çok yıprandığım için karargah 
görevi olarak atamam, 1995 yılı Ekim ayında Genelkurmay Karargahı iç güvenlik harekat 
daire başkanlığı, harekat şube cari işlemler subaylığına atandım, burada 1 yıl görev 
yaptıktan sonra aynı dairenin plan şubesinde jandarma binbaşı olarak görev yapmaya 
başladım, görevim 1998 yılı temmuzuna kadar devam etti, savcılık sorgusunda sayın savcılık 
tarafından bana gösterilen iç güvenlik harekat daire plan şube müdürlüğü kadro görev 
çizelgesinde özel harekat plan subaylığı görevinde benim adım görülmektedir, bu benim asli 
görevimdir, görevin altında toplantılar, Dış İşleri Bakanlığında Genelkurmay Harekat 
Başkanını temsilen toplantılara katılmak, idari tahkikatlar, kanun, yönetmelik incelemesi 
İran, diğer ülkeler, sınırda meydana gelen olaylarla ilgili ve sınır anlaşmazlıkları ihlalleri ve 
diğer sebepleri ile gelen yazılar ile ilgili çalışmalar, insan hakları uygulamaları askeri 
konularla ilgili doküman kitapları okuyup üst komutanlara kitap özeti çıkarmak ve şube 
müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.

Savcılık sorgusunda bize gösterilmeyen iddianamede belirtilen Batı Çalışma Grubu 
planlama bölümünde ise Kurmay Yarbay Ünal Akbulut, Kurmay Kıdemli Binbaşı Ziya 
Batur, Kurmay Binbaşı Ruşen Bozkurt harekat plan subayı olarak, benim adım Jandarma 
Binbaşı Yüksel Sönmez, harekat plan subay yardımcısı olarak yazılmış, görev olarakta 
toplantılar dış işlerinde genelkurmay harekat başkanlığını temsilen toplantılara katılmak, idari 
tahkikatlar, İran, Afganistan, sınırda meydana gelen olaylarla ilgili ve sınır anlaşmazlıkları ve 
ihlalleri ve diğer sebepleri ile gelen yazılar ile ilgili çalışmalar Jandarma Genel Komutanlığı 
MİT ile görevimle ilgili ilişkiler yazılmıştır.

Daha önce açıkladığım kadro görevlerimde iddianamede Batı Çalışma Grubu 
planlama bölümünde belirtilen harekat plan subay yardımcısı görevlerimin aynı olduğu 
görülmektedir, bu görevlerin kanuna aykırı bir durum olmadığı da açıktır, bana Batı 
Çalışma Grubunda çalışacaksın görevlerinde şunlar diye de bir emirde verilmemiştir, ben 
amirlerimin hizmete müteallik emirlerini yerine getirdim, kanuna aykırı bir emir de almadım, 
Batı Çalışma Grubuna ait bilgisayarlardaki bilgilerden oluşturulduğu iddia edilen CD-5'in 
savcılık tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi Ek-1'in 251'inci sırasındaki dosyanın Batı 
Çalışma Grubu iş bölümüne ilişkin bir belge olduğu iddia edilen bilgisayar ortamında 
yazılmış bir yazıdır, bu iş bölüm yazısı incelendiğinde 11 Şubat 1997 tarihinde sivil memur 
Ömer Özkan tarafından Batı Çalışma Grubu bilgisayarı olduğu iddia edilen Bornova isimli 
bilgisayarda plan şube müdürlüğünde çalışan personelin görevlerini belirtmek için Kurmay 
Binbaşı Ziya Batur tarafından hazırlandığı ve çıktısının alındığı görülmektedir.

Batı Çalışma Grubunun plan şube müdürlüğü sorumluluğunda kurulmaya başlaması 
ile aynı yazı 30 Nisan 1997 tarihinde yine Kurmay Binbaşı Ziya Batur tarafından diğer daire 
ve başkanlıklardan Batı Çalışma Grubuna katılması planlanan personelinde ilave edilmesi 
ile detaylandırılarak bu defa sivil memur Mehmet Özbek tarafından güncellemesi yapılmıştır, 
ancak bilgisayar ortamında yazılmış olan bu yazının çıktısı dahi alınmamıştır, dolayısı ile 
Batı Çalışma Grubu iş bölümüne ilişkin olarak yazılan bu yazı emir haline 
getirilmemiş, imzalanmamış, dağıtımı yapılmamış ve yazıda görev verilen personele 
tebliğ edilmemiştir, zaten plan şube müdürü kurmay kıdemli albay İdris Koralp de 
savunmasında böyle bir görev bölümü belgesini kendisinin dahi görmediğini beyan 
etmiştir, Genelkurmay Başkanlığına 1 Ağustos 2012 tarihinde yazı yazılarak benim kadro 



  

görev tanımım istenmiş, ancak Genelkurmay Başkanlığı 4 Eylül 2012 tarihli cevabi yazısında 
kadro görev tanımı imha edildiği belirtilerek sadece iç güvenlik harekat dairesindeki künye 
defterindeki kayıtlı olduğu sayfayı göndermiştir, avukatım belgeyi sunacaktır, bu görev 
tanımım gelmiş olsaydı bu kadar açıklama yapmamak gerek kalmadan söylediklerimin doğru 
olduğu anlaşılacaktı.

Savcılık makamı iddianamesinde Batı Çalışma Grubu için özel telefon ağı 
kurulduğu iddiasındadır, iddianamede belirtilen telefon rehberinde jandarma kıdemli 
binbaşı Yüksel Sönmez özel harekat plan subayı yazmaktadır, buradan anlaşılacağı üzere 
rehberde yazılı görev benim yukarıda açıkladığım gibi kadro görevimdir, bu 2589 nolu 
telefon numarası bana özel olarak verilmiş bir telefon değildir, benim kullandığım 2589 
numaralı telefon genelkurmay santraline bağlı bir telefondur, bu numaralardaki 
telefonlar genelkurmay santralince her zaman dinlenebilir, özel bir telefon olmadığını telefon 
numarasının genelkurmay santraline bağlı 4 haneli dahili numara olması da açıkça 
göstermektedir,

Genelkurmaya 18.05.2012 tarihli yazılan yazıya genelkurmay tarafından verilen 
18.07.2012 tarihli cevapta Batı Çalışma Grubu ile ilgili bir dahili telefon sisteminin 
kurulduğuna dair bir kayıt bulunmadığı tespit edilmiştir demiştir.

Avukatım yazıyı sunacaktır, genelkurmay harekat başkanı korgeneral Çetin Doğan, 
iç güvenlik harekat daire başkanı tuğgeneral Kenan Deniz, iç güvenlik harekat daire plan 
şube müdür kurmay kıdemli albay İdris Koralp savunmalarında Batı Çalışma Grubu ile ilgili 
bir dahili telefon sisteminin kurulmadığını belirtmişlerdir.

Savcılık makamı iddianamede Batı Çalışma Grubu için sürekli giriş kartı verilmesi 
ile ilgili iddiasında benim adımın da listede olduğu yönündedir, ben iç güvenlik harekat 
dairesinin asli çalışanıyım, tarafıma kullandığım giriş kartından ayrı bir kart 
verilmemiştir, ayrıca listenin başında kart verildiğini belirtmeyip Batı Çalışma Grubu 
alanına giriş yetkisi verilen personel listesi yazmaktadır, ben İç Güvenlik Harekat Dairesi 
Başkanlığı Plan Şube de özel harekat plan subaylığı görevini bir salonda yapmaktaydım, bu 
salon plan şubenin çalışmasını yaptığı büyük bir salondur, 7 masa yan yanadır, bu 
masalar şubede çalışanların masasıdır, bu masaların haricinde salonda büyük bir toplantı 
masası vardı, Batı Çalışma Grubu bu masada toplantı yapıp burada çalışmaktaydı, bu 
sebeple ben Batı Çalışma Grubunda çalışan personelle mecburi bir çalışma ortamında 
bulundum, benim zaten o bölgeye girmem için genelkurmay tarafından verilen giriş kartında 
işaret bulunmaktaydı.

 Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel listesi elektronik 
çıktısı genelkurmay merkez daire adreslidir. 1997 tarihinde giriş kartını verme yetkisi 
Genelkurmay Genel Sekreterliğine bağlı emniyet subaylığındadır, bu elektronik çıktı bu yönü 
ile de sakattır, oysa Genelkurmay Harekat Başkanı korgeneral Çetin Doğan, İç Güvenlik 
Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral Kenan Deniz, İç Güvenlik Harekat Daire Plan Şube 
Müdürü Kurmay Kıdemli Albay İdris Koralp savunmalarında Batı Çalışma Grubu mekanına 
giriş ile ilgili böyle bir listenin hazırlanmadığını söylemişlerdir, savcılık makamının 
iddianamede belirttiği devir teslim memorandumu elektronik çıktısından benim haberimin 
olmadığını savcılık ifadesinde belirtmiştim, bu elektronik çıktıyı incelediğimde benimle ilgili 
alınan karar ve dosyalar uygulamayı takip ve koordinasyon kurulu, kuruluna gönderecekleri 
düzenler, uygulamayı takip koordinasyon kurulu bu kurul 55. Mesut Yılmaz hükümeti 
tarafından Başbakanlıkta kurulmuştur, alınan kararlar doğrultusuna yazışmalar yapar, gelen 
yazıları şube müdürüne arz eder demektedir, devir teslim memorandumunun manası; 
askerlik hizmeti şahıslarla olmayıp süreklidir, kendisinden sonra o göreve gelen insanların 
görevde ne yapacaklarının kendisinden önce neler yapıldığını ve devam eden faaliyetlerini 
öğrenmesini sağlar, bu devir teslim memorandumunu ben hazırlamadım, hazırlayanı da 
bilmiyorum, memorandumda benim yaptığım iddia edilen görevlerin hepsi kanuna uygundur, 



  

memorandumda bana verildiği iddia edilen göre, alınan kararlar doğrultusunda yazışmalar 
yapar, gelen yazıları şube müdürüne arz eder diye belirtilmesi benim genelkurmay 
karargahında herhangi bir karar alınmasına katkıda bulunmadığımı makam olmadığını da 
açıkça göstermektedir, savcılık makamı sorguda bana gösterdiği, iddianamede belirttiği 
Diyanet İşleri Başkanlığına incelenmek üzere gönderilen konular başlığı altındaki 
listelerin metinleri olmayan sadece başlıkları bulunan yazılardır, listedeki yazıların 
metinleri tarafıma gösterildiğinde benim hazırlayıp hazırlamadığım konusunda daha 
teferruatlı açıklamalarda bulunabilirim, ancak listelerden yazı başlıkları incelendiğinde bu 
yazıların sadece Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilmediği, İçişleri Bakanlığı Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Kurmay Adli 
Müşavirliği gibi makamlara da gönderildiği gözükmektedir, yazılan konularında gazete, 
televizyon, ihbar mektupları gibi vesaire kaynaklarından alındığı, iç güvenlik harekat daire 
plan şube müdürünün emri üzerine yazıların yazılabileceği, sıralı amirlerin iç güvenlik 
harekat plan şube müdürü iç güvenlik harekat daire başkanı görüp yazılarda düzeltmeler 
yapıldıktan sonra genelkurmay karargahında imzaya yetkili en az korgeneral rütbesindeki J 
başkanı iç güvenlik harekat dairenin bağlı olduğu harekat başkanını yazıların 
düzeltmesini yapım imzalayarak gönderebilir, bu listedeki yazıları benim hazırladığım kesin 
belli değildir, benim evrak imzalayarak evrak gönderme yetkim bulunmamaktadır, bu 
açıklamalardan yazılarda bir suç unsurunun olamayacağı açıktır, suç unsuru olan yazılar 
resmi yazı ile devletin bir kurumundan diğer kurumlarına gönderilemeyeceği herkesin 
malumudur, bu listedeki yazıların iddia olunan suçla yakından uzaktan ilgisi alakası 
bulunmamaktadır, savcılık makamının bu yazı listelerini iddianameye neden koyduğunu da 
anlayabilmiş değilim, savcılık makamı sorguda bana Diyanet İşleri Başkanlığından geldiği 
iddia edilen cevabi yazıların listesini göstermedi, ben iddianameyi inceleyince gördüm, bu 
listedeki yazılarında metinleri yoktur, listede belirtilen gelen cevabi yazıların başlıkları 
incelendiğinden genelkurmaydan gelen yazıların askeri yazım kurallarına göre tarih sayı 
verildiği, bazılarını benim yazmadığım Plan 8'in yazdığı resmi yazılar gibi gözükmektedir, 
listedeki bu yazılarında metinleri yoktur, listede belirtilen gelen cevabi yazıların ilgi 
gösterdiği ıslak imzalı metinlerini görsem benim hazırlayıp hazırlamadığım konusunda daha 
teferruatlı açıklamalarda bulunurum, bu açıklamalardan resmi yazılarda bir suç unsurunun 
olamayacağı açıktır, suç unsuru olan yazılar, resmi yazı ile devletin bir kurumundan diğer 
kurumlarına gönderilemeyeceği herkesin malumudur, bana savcılık sorgusunda gösterilen ve 
iddianamede belirtilen suç duyurusu evraklarda savcılık makamı Batı Çalışma Grubu 
faaliyeti kapsamında hazırlandığı iddiasındadır.

 İddia makamı bu yazıları önce listelemiş, bilahare yazılarla ilgili açıklamalar 
yapmıştır, listesi yapılan yazılarla açıklamada bulunan yazılara savcılık makamınca sanki ayrı 
ayrı yazılar gibi değerlendirilmiştir, oysa listesi yapılan yazılarla açıklaması yapılan yazılar 
aynı yazılardır, bu evraklar incelendiğinde çoğu Türk Silahlı Kuvvetlerine hareket içerdiği 
iddiası ile ilgili genelkurmay adli müşavirliğine yazılmış suç duyurularıdır, evraklardan 
açıkça görüleceği üzere,yazıların hazırlayan bölümünde benim adım ,şube müdürü Albay 
Ümit Şahintürk, daire başkanı Kenan Deniz ve yazıları imzalayan harekat başkanı 
korgeneral Oktar Ataman'dır, korgeneral Oktar Ataman da huzurdaki dava konusu ile ilgili 
şüpheli veya sanık değildir, yazılar birkaç satırlık ve hepsi 1998 tarihlidir, yani Mesut 
Yılmaz'ın başbakan olduğu 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti zamanındadır, yazıların 
gönderildiği makamda genelkurmay hukuk müşavirliğidir, genelkurmay hukuk müşaviri 
inceleyip uyun görürse savcılıklara suç duyurusunda bulunacaktır, yazıların iç güvenlik 
harekat daire plan şube müdürünün emri üzerine yazılabileceği, sıralı amirlerin iç güvenlik 
harekat daire plan şube müdürü, iç güvenlik harekat daire başkanı görüp yazılarda 
düzeltmeler yapıldıktan sonra genelkurmay karargahında imzaya yetkili en az korgeneral 
rütbesindeki J başkanı iç güvenlik harekat dairenin bağlı olduğu harekat başkanının 



  

yazılarının düzeltmesini yapıp imzalayarak yazıları gönderebilir, bu yazıların ıslak imzalısı 
soruşturma sırasında bana gösterilmemiştir, yazılar imzasızdır, benim hazırladığım kesin belli 
değildir, benim evrak imzalayarak evrak gönderme yetkim bulunmamaktadır, Türk Milletinin 
göz bebeği olan orduya hakaretler sebebiyle genelkurmay adli müşavirliğinin 
değerlendirmesi maksadıyla suç duyurusunda bulunulması için yazı yazılması nasıl Batı 
Çalışma Grubu faaliyetleri içerisinde değerlendirildiğini de anlayabilmiş değilim, bırakın 
genelkurmay başkanının bu tür hakaretlere suç duyurusunda bulunmayı askerliğini yapan tüm 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları suç duyurusu yapabilir, Cumhuriyet Savcıları da bu tür 
suçlara re'sen soruşturma başlatabilir, askerlik mesleği emir komuta mesleğidir, bu meslekte 
emirler yerine getirilmez ise askeri ceza kanununa göre suçtur, yazılar hizmete 
mütealliktir, benim hazırladığım iddia edilen bu yazılarda suç oluşturacak bir unsur da 
yoktur.

Takdir belgeleri hakkında takdir belgelerinin birisi 1 Temmuz 1997 tarihli iç güvenik 
harekat daire plan şube müdürü İdris Koralp imzalıdır, Sayın İdris Koralp o sene generalliğe 
terfi sırasındaydı ve görevinden ayrılacaktı, Sayın İdris Koralp'in bu tarihte emrinde 
çalışanlara verdiği takdirlere bakılacak olursa tüm takdirlerde aynı metin olduğu, 
metinlerde takdir verilenlerin isminin geçmediği görülecektir, metinler matbu olarak 
hazırlanıp dağıtım bölümüne isim yazıldığı açıktır, bu açıklamalardan takdirde yazılı metinde 
geçen işlemleri yaptığımı göstermez, ben takdir metninde belirtilen içerikle ilgili bir görev 
yapmadım, 24 Nisan 1998 tarihli takdirname iç güvenlik harekat daire plan şube müdür Ümit 
Şahintürk imzalıdır ve yukarıda açıklanan hususlarla aynı şekilde verilmiştir. Sayın Başkanım 
mahkemenizde yapılan yargılama sonunda beraatıma karar verilmesini saygılarımla arz ve 
talep ederim."

"Yüksel Bey sizin adınız, sizde bahsettiniz savunmanızda BÇG çalışmaları 
devir teslim memorandumu isimli belgede geçiyor."

"Evet efendim."
 "Bu dijital belge ile ilgili bazı sanıkların beyanları oldu, onu sormak istiyorum, siz 

de dinlediniz mi bilmiyorum, sizden önce savunma yapan Mustafa Hakan Vural bu 
belgenin genel hatlarıyla doğru olduğunu belirtti, yine sanıklardan Salih Eryiğit'in de 
savcılık beyanları var, mahkemede kabul etmiyordu bu beyanlarını ama siz ne diyorsunuz 
yani siz hazırlamamış olsanız da böyle bir belge var mı veya belgede anlatılanlar veya bu iş 
bölümü doğru mu?"

 "Sayın Hakimim ben yaptığım görevleri anlattım, belgeyi görmedim, belgeyi 
bilmiyorum efendim."

"Yani iddianamede anlatılmış yani o anlamda soruyorum yani mesela siz arşiv 
çalışmaları yapanlar arasında gösterilmişsiniz, yani Salih Eryiğit, Mustafa Hakan Vural, 
Osman Bülbül, siz ve Veli Seyit olarak gösterilmiş, yani iddianamede okumuşsunuzdur 
burada da okundu, yine işte alt başlıkları olarak kimlerin ne yapması gerektiği 
belirtilmiş.Yani diğer bazı sanıklar bu belge hakkında beyanda bulundukları için ve sizi de 
ilgilendirdiği için soruyorum."

 "Sayın Hakim benim hazırladığım yazılar bellidir, onların ıslak imzalıları bana 
gösterilmedi, eğer gösterilse ben size daha açık bir sonuç bildirecektim, yazdığım yazıları 
tabi dosyalayıp şey yapıyorduk efendim, fihristliyorduk, yazdığım yazılarla."

"Ama ıslak imza olması mümkün değil CD'den elde edilmiş belgeler bunlar."
"Evet efendim."
"Yani içerik olarak soruyorum.Yani bazı sanıklara dediğim gibi o konuda beyanda 

bulundukları için.Yani ıslak imzalı olursa zaten bir sorun olmazdı."
"Evet efendim."
 "Şimdi Başsavcılığımızda verdiğiniz ifadenizde şuan hatırlayamadığım bir tarihte 

ancak 1997 yılı içerisinde Plan Şube Müdürlüğüne proje subayı olarak atandığında sıralı 7 



  

masa bulunan hangar şeklinde genişçe bir salonda çalışmaya başladım, bu masaların 
önünde genişçe bir toplantı masası bulunmaktaydı, benim çalışma masamda bu toplantı 
masasının ortasına denk geliyordu, o tarihlerde 8, saat 10 sıralarında 8 - 10 civarında 
kurmay subaylardan oluşan bir grup toplanıyorlar ve 10:45 sıralarında da dağılıyorlardı, 
bu toplantıları BÇG adına yapılan toplantılar olduğunu duydum diyorsunuz."

"Evet efendim."
"Diğer bir takım sanıklarında beyanlarında bu sizin çalıştığınız belirtiyor, şimdi 

buradaki beyanlarınızda biraz çelişik durum var, ne diyorsunuz bu konuda?"
 "Sayın Savcım, orada şeyi düzelteceğim, plan şubeye atanma tarihim orada ben 

yanlış söylemişim savcılıkta söylediğimde benim atanma tarihim 96'dıdır efendim, yani 
harekat şubeden plan şubeye atanma tarihim 96 yılıdır, o zamanda hatta İdris Koralp 
generalim değilde, Ongun diye bir albayım vardı, o plan şube müdürüydü, onun emrine 
atandım efendim."

"Siz harekat, nereye atandım dediniz?"
 "İlk önce Cari İşlemler Şube Müdürlüğünde yani ilk genelkurmaya atandığımda İç 

Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı 95 yılında Cari İşlemler Şube Müdürlüğü emrine 
proje subayı olarak atandım, 96 yılında plan şubeye özel harekat plan subayı olarak 
atandım efendim."

"Tamam 98'e kadar burada çalıştınız."
"Evet efendim, evet efendim."
"Tamam, bu beyan, savcılıktaki beyanlarınız nasıl geçti, bu çelişkiye ne diyorsunuz?"
"Çelişkiyi anlamadım efendim."
"BÇG de çalıştınız mı siz?"
"Batı Çalışma Grubunda çalışmadım, ben plan şube müdürü..."
"Burada çalıştığınızı söylüyorsunuz, diyorsunuz ki; burada toplantılar yapılıyordu, 

bu toplantılar da katıldım, BÇG toplantısı olduğunu duydum daha sonra diyorsunuz bunların."
"Böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum efendim."
 "Şimdi buradaki ifadenizde okuyorum, o tarihlerde saat 10 sıralarında 8 - 10 

civarında kurmay subaylardan oluşan bir grup toplanıyorlar ve 10:45 sıralarında dağılıyor, 
bu toplantıların toplantılar olduğunu öğrendim diyorsunuz."

"Evet efendim."
"Yani bu ortamda çalıştığınızı belirtmişsiniz."
"Ben plan şube de görevliyim zaten benim çalışma ortamım orası efendim."
 "Tamam, tamam, çalıştım tam olarak demiyor doğru, yani o ortamda bulundum 

diyor."
"Evet benim çalışma yerim orası efendim."
"Tamam, diğer sanıkların beyanlarına ne diyorsunuz? Sizin BÇG de çalıştığınızı 

söyüyorlar."
"Onu bilmiyorum efendim, ben çalıştığım işleri söyledim Sayın Savcım, yaptığı 

işleri söyledim."
 "Şimdi sayın sanık beyanında bazı yazışmaların ihbar yazışmaları olduğunu ve 

Genelkurmay Adli Müşavirliğine gönderildiğini belirtmiştir, ancak kendisinin iç güvenlik 
harekat dairesinde veya iddianamede belirtildiği gibi Batı Çalışma Grubunda görevli 
olduğuna göre iç güvenlik harekat dairesinin özellikle çünkü Batı Çalışma Grubunu kabul 
etmiyor, istihbarat yapmak, istihbarat toplama, kaydetme yetki ve görevi var mıdır?"

"Yaptığım görev istihbaratla ilgili değildir, plan şube müdürünün bana verdiği 
bir görevdir, suç teşkil etmeyen bir görevdir, verdiği görevleri yaparım."

 "Ancak ihbar yazıları toplanan bir istihbarat üzerine bu istihbaratın ve bu bilgilerin 
suç teşkil edip etmediği konusunda değerlendirme yapmak üzere adli müşavirliğe yapıldığını 
beyan ediyorsunuz."



  

"Plan şube müdürünün verdiği emir neyse onu yaparım."
 "Bu emrin içerikleri itibari ile iç güvenlik hareket dairesi veya sizin görev yaptığınız 

birimin görevi kapsamına giren emirler ve bilgiler miydi, camilerdeki vaazlar, oradaki 
toplantılar, yapılan işler vesaire görev sahanıza giriyor muydu?"

"O anda bulunduğum rütbe itibarı ile onları değerlendirecek yetki de değilim 
efendim."

"Evet yani bir kez daha ben anayasadaki konusu suç teşkil eden emrin 
yapılamayacağı hususunu hatırlatıyorum, teşekkür ederim."

102.C. SANIK YÜKSEL SÖNMEZ MÜDAFİİ AV. MÜÇTEBA AYDIN 'IN 
SAVUNMASI  

"Sayın Başkanım önce avukat arkadaşın sorduğu soruyla ilgili bir kaç cümlede 
açıklamalarda bulunacağım, avukat arkadaşımız dosyayı incelememiş, incelendiğinde 
görseydi bunların istihbarı bilgiler olmadığını 3, 5 satırlık gazete kupürlerinden alınan 
yazılar olduğunu görecekti, bunlar çok açık, oradaki metinlerde çok açık gazete 
kupürlerinden gazeteci şunu yapmış, vatandaş şunu söylemiş, görecekti, bu konuda bir 
açıklık getirmek istedim istihbarı bilgiler değildir.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunun askeri hiyerarşiyi nasıl düzenlediğini kısaca 
açıkladıktan sonra dava ile ilgili açıklamalarda bulunacağım, bunu yapmayacaktım fakat 
Sayın Avukat arkadaşımız anayasanın maddesini söyledi, bunu da orada kanunlarımızın nasıl 
askeri hizmetlerde ayrıcalık tanıdığını bir kere daha göreceksiniz, anayasadan başlayarak 
farklı olduğu açık biçimde belirtilen ve düzenlenen askerlik mesleği, hizmet, emir ve 
emrin anlamının ve uygulanmasının askeri ve askerlik bakımından önemi uygulamanın 
sonuçları bu davada dikkate alınmadan yapılacak bir değerlendirme ve yargılama 
tümüyle hukuk dışı kalacaktır.

Çünkü bu zaruret askerlik mesleğinin bin yıllardır biriktirdiği, deneyim ile sadece 
Türk ordusu için değil tüm dünya orduları bakımından da böyledir, insan asker olacak şekilde 
itaatkar kılıp şartlandırmak sadece ölmeyi ve öldürmeyi hazır ve istekli olmasını sağlamak 
anlamına gelmez, bu aynı zamanda o kişinin denetimini de ele geçirmek demektir.

Yasal düzenlemelerle bireyin bir çatışmada, muhaberede meşru durumlarda silah 
kullanma koşulları bakımından önünü açıp bu potansiyeli serbest bırakmak o kadar zorsa onu 
komutaya tabi kılmak disipline sokmakta o kadar zordur, işte bu kaygı ile her askeri bir sürü 
kural koyucu ve sınırlayıcı düzenleme teknikleri eğitim uygulanırken bu kurallara kısmen ya 
da bütünüyle uymama eğilim ve niyetleri başka herhangi bir kurumda olduğundan çok daha 
sert ve ödünsüz bir şekilde cezalandırılır.

Dolayısı ile emir müessesesi ile ilgili düzenlemelere suç teşkil etmediği, astın bunu 
suç olarak bilecek durumda olmadığı sürece her emrin mutlak itaat sorumluluğu ile yerine 
getirilmesi gerektiği, askeri mevzuatta bu müessesenin farklı düzenlemesi sonucunda da 
doğurmuştur, emrin sorumluluğu emri veren kişiye, yani amire verilmiştir, askerlik iç hizmet 
kanunundaki hizmet tanımından da açıkça anlaşılacağı üzere emir komutaya mutlak itaati 
emreden, vatan için ölümü seve seve göze alan askerlerin Türk Milletine hizmet şeklidir, 
verilen emirler mütalaa edilmeden yerine getirilir, askerlikte bu derece sıkı kuralların 
olmasının sebebi, insanlar ölüme giderken emirleri mütalaa ederlerse görevini 
yapamayabilirler, aksatabilirler.

 Bu sebeple barıştan itibaren askeri personelle verilen emirlere mutlak suretle uyması 
sağlanır, askerlikte hizmetin tanımı iç hizmet kanunu madde 6'da şu şekildedir; hizmet 
kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla amir 
tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir demekte, disiplinin madde 
13 kanunlarla, nizamlarla ve amirlere mutlak itaat edilmesi gerektiğinin söylemekte, 



  

askerliğin temelinde disiplin olduğunu, 14'üncü maddesi de astın amirlerine mutlak 
suretle itaate mecbur olduğunu iç hizmet kanununun 20'inci maddesi de emirlerin ast 
tarafından değiştirilemeyeceğini açıkça belirtmektedir, bu kanundan sonra iç hizmet 
yönetmeliği de bu kanunları açıklayıcı hükümler getirmiştir, askeri ceza kanununun 41'inci 
maddesi de hizmete müteallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun 
işlenmesinden emri veren mesuldür, amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadına ihtiva 
eden bir fiile müteallik olduğu kendisince malum ise ast ancak bu durumda sorumlu 
tutulabilmektedir demektedir.

Bir de askeri yargıtayın kabul ettiği bir husus var, başlangıçta kesinlikle astın suç 
teşkil etmediğini bildiğini kabul etmektedir, anayasamızın 137'inci maddesinde kanunsuz 
emir başlığının son fıkrasında askeri hizmetlerin görülmesi kanunda istisnalar saklıdır 
demiştir, buna dayanarak askeri ceza kanununun 41'inci maddesi yürürlüktedir, emre 
itaatsizlik suçu disiplin mahkemeleri kanununun madde 48, emre itaatsizlikte ısrar suçu da 
askeri ceza kanununun 87 maddesinde ayrıca askeri ceza kanununda askeri itikat, itaat ve 
suçlarda 82 ve 107'inci maddelerinde açıklanmıştır, bunları işleyenler çok ağır cezalarla 
cezalandırılmaktadır.

 1997 yılında bu cezaların tecili, paraya çevrilmesi, hükmün açıklanması, geriye 
bırakılması bulunmamaktadır, bu suçu işleyen muvazzaf askerler ayrıca feri ceza olarakta 
rütbeleri sökülerek askerlikten er rütbesi ile ihracını gerekmektedir.

Ayrıca askeri ceza kanununun 119'uncu maddesinde de üste gerekirse silah kullanma 
yetkisini bile vermiştir, müvekkilim iç güvenlik harekat daire plan şube müdürlüğünde 
çalışan binbaşı rütbesindeki bir subaydır, müvekkile amiri olan iç güvenlik harekat dairesi 
plan şube müdürü sayın İdris Koralp mahkemedeki sorgusunda da müvekkille ilgili sorumuz 
üzerine verdiği cevapta; genelkurmay adli müşavirine suç duyurusu yazılarını yazma sözü 
emrini verdiğini belirtmiştir, hizmete müteallik bir husustur, bu emir suç teşkil ettiği 
kendisince malum olması da imkansızdır, zaten suçta teşkil etmez, bunu müvekkilimin 
bilmesi de mümkün değildir, hepimizce malum olduğu üzere Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı 1997 yılında Batı Çalışma Grubunun kanuni olduğunu belirterek takipsizlik 
kararı vermiştir, aradan 16 sene sonra geçtikten sonra, savcılık makamı, savcılar değişmiş ve 
dava açmıştır, 2 savcılık makamının bile Batı Çalışma Grubunda çalışmasının suç olup 
olmadığı hususunda teyakkuza düştüğü bir durumda hukukçu olmayan askerlerin bilmesi 
mümkün müdür? 

Bu kesinlikle mümkün değildir, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin katı hiyerarşik 
yapısı içerisinde de hayatın olağan akışına da uymamaktadır.

Müvekkilim hakkında Ankara C.Başsavcılığınca 2011/206 soruşturma başlatılmış, 
müvekkilimin İstanbul'daki evi 12 Nisan 2010 tarihinde sabah 08:00 da polisler tarafından 
aranmış, aynı gün göz altına alınarak Ankara'ya getirilmiştir.

Evinde yapılan aramada dava ile ilgili her hangi bir belge ve bilgi de 
bulunamamıştır, müvekkilim emniyet ve savcılık sorgularından sonra Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini cebren devirmeye teşebbüs etmek, hükümetin görevini kısmen ve tamamen 
engellemeye teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek suçlaması ile çıkarıldığı 11. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 2012/10 sayılı sorgusu ile 16.04.2012 tarihinde sabah saat 06:00 da 
tutulanmıştır.

Tutukluluk gerekçesinde müvekkilimle beraber tutuklanan tüm şüpheliler hakkında 
matbu cümleler kullanılarak, hukukumuzda böyle bir şey yok, herkes için ayrı ayrı gerekçe 
yazılması lazım, matbu cümleler kullanılarak haklarında kuvvetli suç şüphesinin varlığını 
gösteren olgunun bulunması, sevk maddelerindeki eylemler için öngörülen cezanın alt ve üst 
haddi ve bu iddiaların kaçma kuşkusu doğurması eylemlerin niteliği gereği adli kontrol kararı 
verilmesinin yetersiz kalacağı olması denilerek hiçbir somut olgu belirtilmeyerek yıllarca 
devlet ve millet için hayatını ortaya koyarak mücadele eden emekli bir subay kaçma kuşkusu 



  

ile ilgili de delil belirtilmeden tutuklanmıştır.
Müvekkilim gerek 14 Nisan 2012 tarihli Ankara Emniyet Müdürlüğünde gerekse 15 

Nisan 2012 tarihinde Ankara C.Başsavcılığındaki sorgulamasında 96 - 98 yılları arasında 
genelkurmay karargahında yapmış olduğu görevler ve BÇG faaliyetleri ile ilgili bilgiler ve 
yazılar sorulmuştur, iddianamede belirtilen ve müvekkilime kolluk ve savcılık makamınca 
gösterilen yazılar ve bunlarla ilgili sorulan sorular hakkında öncelikle şunu belirtmek isterim; 
genelkurmay karargahında 1997 yılında genelkurmay başkanı olan İsmail Hakkı 
Karadayı'nın haberi ve emri olmadan hiçbir çalışma grubu kurulamaz, hiçbir emir 
yayınlanamaz, genelkurmay karargahında genelkurmay başkanı hariç tüm rütbeli rütbesiz 
tüm askerler genelkurmay başkanlığının astı durumundadırlar, genelkurmay karargahı 
tarafından hazırlanan bütün gizli, kişiye özel, çok gizli emirler hakkında hazırlayan, kontrol 
eden, koordine edilen, imzalayan, askerlikte bilmesi gereken prensibine göre dağıtımı yapılan 
bilgilendiren makamlar ve genelkurmay başkanı dışında hiçbir askerin haberi ve bilgisi dahi 
olmaz, bu tür belgeler o tarihte binbaşı rütbesindeki bir subay olan müvekkilimin 
ulaşabileceği belgelerde değildir.

 4 Nisan tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu emir, 10 Nisan 97 tarihli BÇG 
konulu belge ekinde BÇG teşkilat yapısı hakkındaki emir, 29 Nisan 97 tarihli BÇG rapor 
sistemi konulu emir, 16 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Batı Harekat konsepti 
konulu iddia edilen emir, 27 Mayıs 1997 tarihli genelkurmay başkanı Batı Eylem Planı 
hazırlandığı iddia edilen emir ve ekindeki belgeler hakkında müvekkilim bu yazıları ilk defa 
soruşturma aşamasında kollukta görmüş, iddianamede teferruatını öğrenmiştir, yazılar 
konusunda herhangi bir bilgisi de bulunmamaktadır.

 Sayın İdris Koralp'in de sorgusunda müvekkilimle ilgili sorumuz üzerine 
genelkurmay adli müşavirliğine suç duyurusunda yazıları yazma sözlü emri verdiğini 
belirtmiştir.

Ayrıca askerlikte bilmesi gereken prensibine göre de bu tarihte binbaşı rütbesinde 
olan müvekkilimin gizli, kişiye özel emirleri de bilmesine de imkan yoktur, binbaşı Yüksel 
Sönmez'in emniyetteki sorgusunda ilk defa gördüğü bu evraklarla ilgili olarak evraklar kişiye 
özel ve gizli gizlilik derecesine sahiptir, bu nedenle söz konusu evraklar MY75/1-a Türk 
Silahlı Kuvvetleri karargah hizmetleri yönergesi, 1995 basımına göre işleme tabi 
tutulmuş, yönergeyi, eki ilgilendiren bölümü sundum.

Bu bölümde özetle kişiye özel ve gizli evraklara hazırlanan evrak senedi ile çift 
zarfla işleme tabi tutulduğunu, evrakların kişiye özel olması sebebiyle de evraklara ancak 
yetkili şahıslar tarafından açılıp işlem görüleceğini, bu hususlar dikkate alındığında bu 
evraklarla hiçbirisi Binbaşı Yüksel Sönmez'in çalıştığı plan şubeye ve iç güvenlik harekat 
dairesine de geldiğini düşünmüyoruz.

Bu hususlar neticesi olarak Binbaşı Yüksel Sönmez'e savcılık ve emniyet 
sorgusunda evrakların içeriğinden bulunan konularla ilgili hangi işlem ve eylemleri yaptığını 
dair bir soru sorulmadığı gibi bu konularla ilgili bir olgu bir delil de gösterilmemiştir.

Savcılıkta zaten bu evraklarla ilgili müvekkilime herhangi bir soru da sorulmamıştır, 
savcılık sorgusunda sayın savcı tarafından müvekkilime gösterilen İç Güvenlik Harekat 
Dairesi Plan Şube Müdürlüğü kadro görev çizelgesi özel harekat plan subaylığı görevinde 
adı görülmektedir, bu müvekkilimin asli görevidir, görevin altında toplantılar, Dış İşleri 
Bakanlığı, Genelkurmay Harekat Başkanını temsilen toplantılara katılmak, idari tahkikatlar, 
kanun, yönetmelik incelemesi gibi hususlardır, askeri konularla ilgili doküman ve kitap 
okuyup üst makama kitap özeti de çıkarmak vardır ve şube müdürünün verdiği diğer 
görevleri yapmaktır şeklinde belirtilmiştir.

Savcılık sorgusunda müvekkilime gösterilmeyen iddianamede belirtilen BÇG 
bölümünde ise; Kurmay Yarbay Ünal Akbulut, Kurmay Binbaşı Ziya Batur, Kurmay 
Binbaşı Ruşen Bozkurt harekat plan subayı olarak müvekkilimin adı da Jandarma Binbaşı 



  

Yüksel Sönmez harekat plan subayı yardımcısı olarak yazılmıştır,
Görev olarakta yukarıda belirttiğim görevler yazılmıştır, BÇG ve planlama 

bölümünde belirtilen harekat plan subay yardımcısı görevleri ile buradaki görevleri ile diğer 
görevlerinin aynı olduğu görülecektir.

Müvekkilime BÇG de çalışacaksın görevlerin şunlar diye bir emir de verilmemiştir. 
Bu görevlendirme yazısında görüldüğü gibi Kurmay Binbaşı Ruşen Bozkurt'tan müvekkilim 
kıdemli olmasına rağmen onun yardımcısı gibi yazılmıştır. müvekkilim bu yazıyı görmüş olsa 
askerliğin temeli olan kıdem esasına aykırı olan bu dokümana itiraz eder düzelttirirdi, 
açıklamalarda müvekkilimin görevlendirme yazısını görmediğini, bilmediğinin açık 
belirtisidir, zaten askerlikte de kendinden kıdemsiz birini yardımcı olarak gösterilemez, 
müvekkilim amirlerinin hizmete müteallik emirlerini yerine getirmiştir, kanuna aykırı bir 
emir de almamış, yerine getirmemiştir.

 BÇG'ye ait bilgisayarlardaki bilgilerden oluşturulduğu iddia edilen CD-5'in savcılık 
tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi Ek-1 251'inci sırasında dosyanın BÇG iş bölümüne 
ilişkin bir belge olduğu iddia edilen bilgisayar ortamında yazılmış bir yazıdır, bu iş bölümü 
yazısı incelendiğinde 11 Şubat 97 tarihinde sivil memur Ömer Özkan tarafından BÇG 
bilgisayarı olduğu iddia edilen Bornova isimli bilgisayarda plan şube müdürlüğünde 
çalışan personeli belirlemek için Ziya Batur tarafından hazırlandığı ve çıktısının alındığı 
görülmektedir, bu tarihte BÇG diye bir olgu da yoktur, BÇG plan şube kurulmaya başlaması 
ile aynı yazı 30 Nisan 1997 tarihinde yine Kurmay Binbaşı Ziya Batur tarafından diğer daire 
başkanlıklarından BÇG'ye katılması muhtemel personelin de ilave edilmesi ile 
detaylandırılarak bu defa sivil memur Mehmet Özbek tarafından güncellemesi yapılmıştır, 
ancak bilgisayar ortamında yazılmış olan bu yazının çıktısı dahi alınmamıştır, dolayısı ile 
BÇG iş bölümüne ilişkin olarak bu yazı emir haline getirilmemiş, imzalanmamış, dağıtım 
yapılmamış, yazıda görev verilen personele tebliğ edilmemiştir, zaten plan şube müdürü 
Kurmay Albay İdris Koralp'te savunmasında böyle bir görev bölümü belgesinin 
kendisinin dahi görmediğini belirtmiştir, sivil memur Mehmet Özbek Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifade de yazıyı kendisinin yazdığını belirtmiştir. Sivil memur Özkan 
da Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifade de aynı yazıyı kendisinin yazdığını belirtmiştir, 
iddianame sayfa 1288, 1285, aynı yazıyı yazdım diye belirten iki şahıs bulunmaktadır, bir 
yazıyı iki şahıs yazamaz, böyle bir durumda olamaz, 12 kişilik BÇG kriz masası kurulu, 22 
kişilik BÇG görev bölümü, 26 kişilik BÇG telefon rehberi, 45 kişilik Batı Çalışma 
Grubu alanına giriş yetkisi verilen personelin isim listeleri ile ilgili iddianamede sivil 
memur Mehmet Özbek, sivil memur Ömer Özkan'ın hazırladığını, insanların BÇG'ye 
gelip çalıştıklarını söylediklerini belirtmiştir, insan hafızası 15 sene sonra toplam 105 
kişilik bir listeyi hatırlaması ve bu insanların BÇG'ye gelip çalıştı demesi gerçeklerle 
bağdaşmayan, tıbben de mümkün olmayan bir husustur.

Yukarıda açıklanan hususlarla sivil memurların söylediklerine itibar edilemez, 
Genelkurmay Başkanlığına 1 Ağustos 2012 tarihinde yazı yazılarak müvekkilimin kadro 
görev tanımı istenmiş ancak Genelkurmay Başkanlığı 4 Eylül 2012 tarihli cevabi 
yazısında kadro görev tanımı imha edildiğini belirterek sadece iç güvenlik harekat 
dairesindeki künye defterinin kayıtlı olduğu sayfayı göndermiştir. Ekte sundum Sayın 
Başkanım, bu görev tanımı gelmiş olsaydı, bu kadar açıklama yapmamıza da gerek kalmadan 
söylediklerinin doğru olduğu görülecekti.

 Savcılık makamı iddianamede BÇG için özel telefon ağı kurulduğu iddiasındadır.
İddianamede belirtilen telefon rehberinde jandarma kıdemli binbaşı Yüksek 

Sönmez özel harekat plan subayı yazmaktadır, burada anlaşılacağı üzere rehberde yazılı 
görev müvekkilimin yukarıda açıkladığım gibi kadro görevidir, bu 2589 nolu telefon 
numarası müvekkilime özel olarak verilmiş bir telefonda değildir, müvekkilimin kullandığı, 
2589 numaralı telefon genelkurmay santraline bağlı bir telefondur, bu numaralardaki 



  

telefonlar genelkurmay santralince her zaman dinlenebilir, özel bir telefon ağının 
olmadığını, telefon numarasının genelkurmay santraline bağlı 4 haneli dahili numara olması 
da açıkça göstermektedir, özel dahili, özel bir çevirim olsa bunu kimse dinleyemez sadece 
irtibat kuranlar dinlerdi, onun içinde yapılan işlerde herhangi bir gizlilik olmadığı açıktır.

Genelkurmaya 18.05.2012 tarihinde yazılan yazıya genelkurmay tarafından 
verilen 18.07.2012 tarihli cevapta BÇG ile ilgili bir dahili telefon sisteminin kurulduğuna 
dair bir kayıt bulunmadığı da tespit edilmiş demektedir, Genelkurmay Harekat Başkanı 
Korgeneral Çetin Doğan, İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral Kenan Deniz, 
Harekat Daire Plan Şube Müdürü Albay İdris Koralp'te savunmalarında BÇG ile ilgili bir 
dahili telefon sisteminin kurulmadığını belirtmişlerdir.

 Savcılık makamı iddianamede BÇG için sürekli giriş kartı verilmesi ile ilgili 
iddiasında müvekkilimin adının da listede olduğu yönündedir, müvekkil iç güvenlik harekat 
dairesinin asli çalışanıdır, müvekkilime kullandığı giriş kartından ayrı bir kart verilmemiştir, 
ayrıca listenin başlığından kart verildiğini belirtmeyip BÇG alanına giriş yetkisi verilen 
personel listesi yazmaktadır, müvekkilim İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanlığı plan 
şube de özel harekat plan subaylığı görevini aynı salonda yapmaktadır, bu salon plan 
şubesinin çalışmasını yaptığı büyük bir salondur, müvekkilim de açıkladığı gibi bu salonda 
7 masa yan yanadır, bu masalar şube de çalışanların masasıdır, bu masaların haricinde 
salonda büyük bir toplantı masası vardır, BÇG bu masada toplantı yapıp burada 
çalışmaktadır, bu sebeple müvekkilin BÇG de çalışan personelle mecburi bir çalışma 
ortamında bulunmuştur, müvekkilim zaten o bölgeye girmesi için genelkurmay karargahı 
tarafından verilen giriş kartında işarette bulunmaktadır.

BÇG giriş alanına giriş yetkisi verilen personel listesi elektronik çıktısı genelkurmay 
merkez daire adresidir, 1997 tarihinde giriş kartını verme yetkisi genelkurmay genel 
sekreterine bağlı emniyet subaylığındadır, bu elektronik çıktı da bu yönüyle de sakattır, 
ayrıca Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan, İç Güvenlik Harekat Daire 
Başkanı Tuğgeneral Kenan Deniz ve Plan Şube Müdürü Kurmay Albay İdris Koralp'te 
savunmalarında BÇG mekanına girişle ilgili böyle bir listenin hazırlanmadığını 
söylemişlerdir.

Savcılık makamı iddianamede belirttiği devir teslim memorandumu elektronik 
çıktısından müvekkilin haberi olmadığını savcılık ifadesinde belirtmiştir.

Bu elektronik çıktı incelendiğinde müvekkilimle ilgili alınan kararlar, dosyalar, 
uygulama takip koordinasyon kurulu 55. Mesut Yılmaz hükümeti tarafından 
Başbakanlıkta kurulmuştur, gönderilecekleri düzenler, alınan kararlar doğrultusunda 
yazışmalar yapar, yazıları şube müdürüne arz eder demektedir, devir teslim 
memorandumunun manası; askerlik hizmeti şahıslarla kaim olmayıp süreklidir, kesintisinden 
sonra o göreve gelen insanların görevde ne yapacakları, kendisinden önce neler yapıldığını ve 
devam eden faaliyetlerini öğrenmesini sağlar, bu devir teslim memorandumunu müvekkilim 
hazırlamamıştır, hazırlayan memoranduma müvekkilimin yaptığı iddia edilen görevlerinin 
hepsi kanuna uygun yazmıştır, bu yazıda alınan kararlar doğrultusunda yazışmalar yapar, 
gelen yazışmaları şube müdürüne arz eder cümleleri müvekkilimin aynı zamanda 
genelkurmay karargahında herhangi bir karar alınmasında ve irade  katkıda 
bulunmadığını da açıkça göstermektedir, savcılık makamı sorguda müvekkile gösterdiği, 
iddianamede belirtiği Diyanet İşleri Başkanlığına incelemek üzere gönderilen konular başlığı 
altında metinleri olmayan sadece başlıkları bulunan listelerdir, listelerin yazı başlıkları 
incelendiğinde bu yazıların sadece diyanet işleri Başkanlığına gönderilmediği, İç İşleri 
Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 
Genelkurmay Adli Müşavirliği gibi makamlara da gönderildiği görülmektedir, yazıların 
konularında da gazete, tv, ihbar mektupları gibi vesaire kaynaklarından alındığı, iç güvenlik 
harekat dairesi plan şube müdürlerinin emri üzerine yazılarının yazılabileceği, sıraları 



  

amirlerin bu yazıyı gördükten sonra düzeltmeler yapabileceklerini ve yazının ondan sonra 
imzalanıp gönderilebileceği açıktır, müvekkilimin evrak imzalayarak evrak gönderme 
yetkisi de bulunmamaktadır, yazıların tamamı 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
istifası olan 18 Haziran 1997 tarihinden de sonrasınadır, bu açıklamalardan yazılardan bir 
suç unsurunun olmayacağı da açıktır, suç unsuru olan yazılar resmi bir yazı ile devletin diğer 
kurumlarına gönderilmeyeceği herkesin malumudur, bu yazıların iddia olunan suçla yakından 
uzaktan ilgisi alakası da bulunmamaktadır, savcılık makamı sorguda müvekkilime Diyanet 
İşleri Başkanlığından geldiği iddia edilen cevabi yazıların listesini göstermemiştir, savcılık 
makamı soruşturma safhasında müvekkilime göstermediği yazı listelerini müvekkilim 
aleyhine delil olarak iddianameye koyması ceza muhakemeleri kanununa açıkça aykırıdır, bu 
yazı listelerinde de metinleri yoktur, listelenmiş gelen cevabi yazılar incelendiğinde 
Genelkurmaydan giden yazıların askeri yazım kurallarına göre tarih sayı verildiği, yazıların 
tamamı 54. Hükümetin istifası olan 18 Haziran 1997 tarihten sonra olduğu, bazılarının 
müvekkilim ile alakası olmadığı resmi yazılar gibi gözükmektedir, cevabi yazıların 
listelerinde metinleri de yoktur, bu açıklamalarda resmi yazılarda bir suç unsurunun 
olamayacağı açıktır, suç unsuru olan yazılar resmi yazı ve devletin diğer kurumlarına 
gönderilemeyeceği herkesin malumudur, bu yazıların iddia olunan suçlarla yakından 
uzaktan alakası yoktur.

Müvekkilime savcılık sorgusunda gösterilen ve iddianamede belirtilen suç duyurusu 
evraklarda savcılık makamı BÇG faaliyetleri kapsamında hazırlığı iddiasındadır, iddia 
makamı bu yazıları önce listelemiş, bilahare yazılarla ilgili açıklamalar yapmıştır, listesi 
yapılan yazılarla açıklamada bulunan yazılar savcılık makamınca sanki ayrı ayrı yazılarmış 
gibi değerlendirilmiştir, oysa listeye yapılan yazılarla açıklaması yapılan yazılarla aynı 
yazılardır, bu evraklar incelendiğinde çoğu Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret içeren iddiası 
ile ilgili suç duyurularıdır, görüldüğü gibi bir istihbarı bilgiler değildir, evraklardan açıkça 
görüleceği üzere yazıları hazırlayan bölümünde müvekkilimin adı, şube müdürü Ümit 
Şahintürk, daire başkanı Kenan Deniz, yazıları imzalayan da harekat başkanı korgeneral 
Oktar Ataman'dır, korgeneral Oktar Ataman huzurda dava konusu ile ilgili şüpheli veya 
sanıkta değildir, bu durumda bu tür yazılar süreklilik arz ettiğinden, arz ettiğini huzurdaki 54. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ıskat veya görevlerini yapmaya engel olma davası ile bir 
ilgisinin olmadığı da açıkça göstermektedir, yazılar birkaç satırlık hepsi 1998 tarihlidir, yani 
Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti zamanındadır, 
yazıların gönderildiği makamda genelkurmay hukuk müşavirliğidir, genelkurmay hukuk 
müşavirliğini inceleyip uygun görürse savcılıklara suç duyurusunda bulunacaktır, 
yazıların iç güvenlik harekat dairesi plan şube müdürünün emri üzerine yazılabileceği sıralı 
amirler tarafından kontrol edildikten sonra en az korgeneral rütbesinde J başkanının 
imzalayarak yazıyı göndereceği açıktır, bu yazıların tamamında da korgeneral Oktar 
Ataman'ın yazısı, ismi vardır, müvekkilimin evrak imzalayarak, evrak gönderme yetkisi de 
bulunmamaktadır.

Türk Milletinin göz bebeği olan orduya hakaretler sebebiyle genelkurmay adli 
müşavirliğine değerlendirmesi maksadı ile suç duyurusunda bulunması için yazılması, nasıl 
BÇG faaliyetleri içinde değerlendirildiğini de anlayabilmiş değilim, bırakın genelkurmay 
başkanın bu tür hakaretlere suç duyurusunda bulunmayı askerliğini yapan Türkiye 
Cumhuriyeti tüm vatandaşları yapabilir, ayrıca Cumhuriyet Savcıları da bu tür suçlara re'sen 
soruşturma başlatabilir, başlatması da gerektiğini düşünmekteyiz, askerlik mesleği emir 
komuta mesleğidir, bu meslekte emirler yerine getirilmezse askeri ceza kanuna göre biraz 
önce belirttiğim gibi çok ağır cezalarla cezalandırılır, yazılar hizmete mütealliktir, 
müvekkilimin hazırladığı iddia edilen bu yazılarda suç oluşturacak bir unsurda yoktur.

Takdir belgeleri ile ilgili de müvekkilim açıkta bulundu, bunlar matbu, herkese 
verilen takdir belgeleridir, sonuç olarak ağzından çıkacak bir söz veya elinin bir hareketiyle 



  

orduları ölüme gönderme yetkisi ve selatine sahip dönemin genelkurmay başkanı ile emrinde 
tek bir askeri ve sivil memuru dahi olmayan emir komuta zinciri içerisinde sadece amirleri 
tarafından verilen emirleri uygulamakla görevli, o dönemdeki binbaşı rütbesinde olan görev 
yaptığı genelkurmay karargahında müvekkilin hangi önemli ve etkili görevlerde bulunmuş 
olabilir ki, genelkurmay başkanı ile aynı platformda ve aynı dava ortamında 
değerlendirilmesinin uygun olmadığını düşünüyoruz, hükümeti devirmeye iştirak etmek 
iddiası ile suçun işlendiği tarihte binbaşı rütbesindeki bir subayın iddia olunan suçun maddi 
ve manevi unsurlarını içeren eylemlerini gerçekleştirmesini fiilen ve hukuken mümkün 
değildir, binbaşı rütbesindeki subaylar bu tür davalarda sanık değil, ancak tanık olabilirler, 
yukarıda açıklanan bütün hususlar değerlendirildiğinde müvekkil o dönemde binbaşı 
rütbesinde görev yaptığı genelkurmay karargahı gibi en üst karargahta irade temin edecek 
ve rütbe ve makamda olmadığı açıca bellidir, müvekkilin komuta kademesini, zihnin ne 
düşündüğünü, ne tasarladığını, ne olduğunu da bilmesi de mümkün değildir, bu zihin okumak 
olur, müvekkil konusu suç teşkil eden hiçbir faaliyette bulunmamıştır, bu açıklamalardan 
askerlik hiyerarşisi içinde üst ve amirlerin vermiş oldukları emirlerin yapılması zorunluluğu 
nedeniyle bir suçun manevi unsurunun oluşmayacağı bilinen bir konudur, müvekkil komuta 
kademesinde sıralı amirlerince verilen emirleri görev cümlesinde yerine getirmiştir, 
savcılıkta iddia olunan suç ile müvekkilime verilen emirler doğrultusunda yaptıkları ile 
uzaktan, yakından illiyet bağının olması da söz konusu değildir, Ceza Hukukunun temel olan 
fiil fail ilişkisidir, iddianame ile müvekkilimin hangi fiili iddiaya konu suç oluşturduğu 
hakkında veya suça iştirak ettiği hususunda tek bir cümlede bulunmamaktadır, müvekkilime 
isnat olan suçun mevcut deliller karşında hiçbir unsurun oluşmadığı açıktır, suç teorisi 
açısından unsurları itibari ile gerçekleşmeyen bir suçun siyasi ortam ve etki nedeniyle 
müvekkilime münhasır atfet içerisinde olması da açıkça hukuk ilkelerine aykırıdır, 
müvekkilimin sorgusu yapıldığından duruşmalardan vareste tutulmasını ve yargılama 
sonunda beraat kararı verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

103.A. Sanık ZİYA BATUR 07/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu ifadesinde özetle  (Kls. 311); 

" 1996 Yılı Ağustos 1997 Yılı Eylül ayının sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığı İç 
Güvenlik Harekât Dairesi (İGHD) Başkanlığı Plan Şube Müdürlüğünde proje subayı olarak 
çalıştığını, daha sonra İstanbul Kara Kuvvetleri Lisan Okuluna katıldığını, 1998 yılı Haziran 
ayında tekrar görevine döndüğünü,  

1998-1999 döneminde İGHD Başkanı Ümit ŞAHİNTÜRK ve Baskın ÖZBALCI ile 
çalıştığını, daha önce de İdris KORALP ile çalıştığını, İGHD Başkanları ile anlaşamadığını, 
bu sebeple terfi ettirilmediğini, Şube Müdürü İdris KORALP’in BÇG’de yapılan çalışmalara 
yardım etmesini istemesi ve ısrarı üzerine BÇG çalışmalarına yardım etmek zorunda 
kaldığını, BÇG’nin MGK toplantısından sonra Başbakanın talimatı ile kurulduğunu, 
BÇG’nin irticai eylemlere karşı kurulduğunu düşündüğünü, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e 
BÇG’deki çalışmaların arz edildiğini, BÇG’nin İGHD Başkanlığı Plan Şubenin bulunduğu 
yerde faaliyet gösterdiğini, BÇG’nin bölümlerinin paravanla ayrıldığını, BÇG’ye girişin, 
girecek kişilere verilen kartların okutturulması suretiyle yapıldığını, BÇG’de Plan 
Şubelerinde çalışanların gelen ihbar mektuplarını bakanlıklara bildirdiklerini, BÇG’de 
Genelkurmayda J başkanlıklarından görevlendirilmiş kişilerin olduğunu,  

 Batı Çalışma Grubunda çalışan olarak, gösterilen üstün performans sebebiyle takdir 
edilip takdir belgesi verilmesi ile ilgili olarak ifadesinde; bu tür belgelerin bütün herkese 
toplu olarak verildiğinde kendisine de verildiğini, özellikle kendisine verilmiş bir belge 
olmadığını, 

 CD5\Bcg\bornova\Kenan\BCG TELREH.doc isimli belge ile ilgili olarak 



  

ifadesinde; BÇG’nin kendi içerisinde ayrı bir telefon sistemi olmadığını, Genelkurmay’ın 
santralini kullandıklarını, telefon listesinin BÇG’nin bulunduğu kattaki çalışanlara ait 
telefon listesi olduğunu, telefon listesinde bulunanlardan Bahattin ÇELİK, Salih ERYİĞİT, 
Ahmet DAĞCI, Abdullah KILIÇARSLAN, soyadını hatırlamadığı Hakan, Metin, 
personelden soyadını bilmediği Mehmet isimli bir Albayı hatırladığını,  

 CD5\Bcg\bornova\Kenan\Gir-Yet.docisimli Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen 
ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş izni verilen kişilerin bulunduğu personel isim listesi ile 
ilgili olarak ifadesinde; BÇG’nin faaliyet gösterdiği Plan Şubenin olduğu kata ve alt kata 
genel bir giriş hakkı veren kartların olduğunu, Batı Çalışma Grubunun faaliyet gösterdiği 
katta çalışan herkesin ismini bu belgeye yazdıklarını, kendi isminin de Plan Şubede çalıştığı 
için yer aldığını, BÇG içerisinde yer almadığını, darbelere karşı olduğunu belirterek 
suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

103.B. Sanık ZİYA BATUR Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 
sayılı (TMK 10. madde ile görevli) 17.12.2013 tarihli 50. celsesindeki SAVUNMASINDA 
ÖZETLE ;

 " Ağustos 1996 resmi atamaları ile binbaşı rütbesi ile Genelkurmay İç Güvenlik 
Dairesine eğitim teşkilat plan subayı olarak atandım, plan subayı veya proje subayı görev 
tanımı olarak atandığı dairenin konusu ile ilgili amirleri tarafından verilen emirler dahilinde 
yazışmalar dahilinde yazışmaları hazırlatmak ve amirlerine arza sunmaktan ibarettir, yani bir 
icra yetkisi ve icra görevi de yoktur, Genelkurmay Karargahı dışında bir görevi de yoktur, o 
dönemde karargahta yeni bilgisayar kullanılmaya başlandığı için biz de bilgisayarı 
kullanmayı bilmediğimizden üzerimize zimmetli bir bilgisayar da yoktu, tüm bilgisayarlar 
sivil memur yazıcılara zimmetliydi, şifreleri de onlardaydı, yazıcılar da bize bağlı değil, 
şube müdürlerine bağlıydılar, yani benim emrimde altına hiç kimse yoktu, tayin olduğum iç 
güvenlik dairesinde yüzbaşı, binbaşı, yarbay rütbesinde 6 plan subayı vardı, herkesin belli 
konularda görevleri vardı, benim görevlerim tamamen iç güvenlik ve terörle mücadeleye 
yönelik olarak birliklerin operasyon planlarını haritalara işleyip komuta katına arz etmek, 
verdikleri emirleri resmi emir komuta zinciri içerisinde imzaya hazırlamak, operasyon 
planlarını ve çok sayfalı yazıların özetini üst makamlara arz etmek, iç güvenlik direktif ve 
emirlerini imzaya hazırlamak Emasya denilen asker, polis, jandarma arasındaki emniyet, 
asayiş, yardımlaşma konularının 5442 sayılı kanuna göre imzaya hazırlatmak, haftalık iç 
güvenlik brifinglerini hazırlamak, iç güvenlik brifinglerinin yaz kış tertipleme emirlerini 
imzaya hazırlamak, diğer çeşitli konulara ilişkin görüş verme yazılarını imzaya hazırlamak ve 
bunun gibi görevlerdi, o dönemde iç güvenlik ve terörle mücadele yazışmaları çok yoğun 
olduğundan her akşam mesaiye kaldık, saat 21:00 veya 22:00'dan önce eve gidemezdik.

Benim iç güvenlik dairesinde plan subayı olarak atanmamdan 9 ay sonra üst 
makamın emri ile 10 Nisan 1997'de kuruluş emrinde de yazdığı gibi iç güvenlikten ayrı 
bir birim olarak bizim amirlerimize bağlı Batı Çalışma Grubu kuruldu, yan 
tarafımızda bölmede görevlendirilen arkadaşlar çalışıyorlardı, sadece amirlerimiz ve 
yazıcılarımız aynıydı, bizim çalıştığımız bölüm iki ucu açık bir koridordu, bu koridorda 
önleri açık 4 bölge, çalışma bölgesi vardı, her bölmede başka bir şube vardı, burası 
genelkurmay harekat merkezlerinin ve harp karargahlarının olduğu bodrum kat olduğu 
için katta giriş yapılan tek bir kapı vardı, burada komuta kontrol dairesi, iç güvenlik dairesi, 
genelkurmay muhabere merkezi, iç istihbarat şubesi, komuta harekat merkezleri , hava 
harekat merkezi, vardiya harekat merkezi personeli olmak üzere 120-130 kişiye yakın 
personel bu kapıdan kartlı giriş yapardı.

Batı Çalışma Grubu için daha başka ne bir ikinci bir kapı ne de özel bir alan vardı, 
benim gördüğüm kadarıyla bu iki ucu açık koridorda bizim yanımızda ki bölmede 



  

görevlendirilen arkadaşlar çalışıyorlardı, yine bu iki ucu açık koridorun ortasında toplantı 
masası vardı, ihtiyaç duyan şube müdürü veya daire başkanı bu masada toplantı yapardı, biz 
kendi çalışma masalarımızda çalışırdık hiçbir zaman ben Batı Çalışma Grubunun hiçbir 
toplantısına katılmadım, bizim şubenin sivil memur yazıcı sayısı da azdı, iki yazıcı bir 
desinatör vardı, Batı Çalışma Grubu yazıları da eklenince onlarda oldukça yetersiz kalıyordu, 
10 Nisan 1997'den sonra kurulan Batı Çalışma Grubu ile aynı yerde, yan yana bölmelerde 
bulunmaktan amir ve yazıcılarımızın aynı olmasından başka bir bağım yoktur, Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili bir görevlendirme ve tebligatta yapılmamıştır, o dönem itibari ile 
zaten çok yoğun olan iç güvenlik ve terörle mücadele faaliyetleri nedeniyle de fiziken de 
böyle bir görevlendirme yapılması mümkün değildi, şahsımla ilgili BÇG'ye bir 
görevlendirme olmadığını ve iç güvenlik faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle 
olamayacağını, daire başkanım Kenan Deniz, şube müdürüm İdris Koralp ve daha sonraki 
hem daire başkanım hem şube müdürüm Ümit Şahintürk'te savunmalarında beyan 
etmişlerdir ve Ümit Şahintürk'te beyan edecektir, ayrıca Deniz Albay Serdar Çelebi de 
savcılıkta verdiği ifadesini düzelterek iç güvenlik plan subaylarının BÇG de 
görevlendirilmediğini söylemiştir, yine benden önce ifadesini veren Ertuğrul Gazi Özkürkçü 
de savcılıkta verdiği ifadesini burada düzeltmiştir ve bizim BÇG de olmadığımızı söylemiştir, 
Genelkurmay Başkanlığında şahsım ile ilgili BÇG'ye bir görevlendirmem olmadığına dair 
resmi yazı avukatım tarafından mahkemeye sunulacaktır, bazen şube müdürümüz şu 
çizelgeyi hazırlat, yarın genelkurmay başkanı, sayın başbakan veya sayın cumhurbaşkanı ile 
görüşmesi var, şu görüşme notunu, şu konuşma notunu, şu bilgi notunu veya şu soru cevap 
notlarına hazırlat demiş olabilir, bunlarda da yasalara aykırı bir şey yoktu, çünkü 
genelkurmay başkanının sayın başbakan veya sayın cumhurbaşkanı ile konuşacağı 
cümlelerdi, konuşma cümleleriydi, zaten kısa bir süre sonra yabancı dil kursum 1 yıl 
ertelendiği için Eylül 97 Haziran 98 dönemi 1 yıllık İngilizce kursu için genelkurmaydan 
ilişiğimi keserek ayrıldım, İstanbul Küçükyalılı Lisan Okuluna gittim.

Sayın savcının iddia ettiği gibi BÇG'ye görevlendirilmiş ve seçilmiş bir personel 
olsaydım, beni 1 yıllık İngilizce kursuna göndermeleri mümkün değildi, Sayın Başkanım 
şimdi sayın savcının delil diye şahsımı suçladığı isimsiz, imzasız, bazıları tarihsiz ve halen 
bilgisayardan çok fazla anlamadığım halde 130'dan fazla maddi ve mantık hatası tespit 
ettiğim ve tamamen iradem ve tasarrufum dışında adımın geçtiği dijital çıktılardan 
bahsetmek istiyorum.

Genelkurmay karargahından tamamen yasa dışı yollardan elde edildiği kesin olan 
CD-5'te savcılığın kendi bilirkişisine hazırlattığı raporda benim adımın altına BÇG diye 30 
kadar yazışma konduğu görülmektedir, bu rapora göre BÇG'ye görevlendirilen subayların 
sadece irtica konuları ile ilgili yazışmaları mevcuttur, benim adımın altına kaydedilen 30 
kadar dijital çıktı, dijital yazının ise 18-20 adeti tamamen iç güvenlik ve terörle mücadele 
veya genel konulara ait yazışmalardır, ama ne hikmetse bunların başına da BÇG rumuzu 
konmuştur, örneğin 10 - 12 adet Emasya protokolü, yani asker, polis ve jandarma arasındaki 
5442 sayılı yasaya göre nasıl yardımlaşacağını gösteren protokol yazışmalarında daha önce 
de arz ettiğim gibi tamamen iç güvenlik ile ilgili bir yazışmadır.

 5442 sayılı il idaresi kanununa göre polis, asker ve jandarma arasında 
yardımlaşmanın nasıl olacağını gösterir, bunun salondaki tüm asker ve polis personel bilir, 
ayrıca bu ifademin doğruluğu genelkurmay ve İçişleri Bakanlığından yazı ile de sorulabilir, 
genelkurmay karargahındaki yazışmalarda evrak numaralama sisteminde her konunun 
farklı bir numarası vardır, Emasya yazışmalarının evrak numarasına bakıldığında irtica ile 
evrak konu numarasının farklı olduğu görülecektir, bununla ilgili diğer bir çelişki ise BÇG 
ile ilgili evrakların başına 10 Nisan 1997'den sonra BÇG rumuzu konmasına rağmen 
BÇG'nin kuruluşundan 2-3 ay önceki tarihli bu Emasya yazışmalarının başında daha ortada 
BÇG lafı yokken Ocak, Şubat, Mart 97 aylarında Emasya yazılarının başına BÇG konmuş 



  

olması da bu CD'nin sahteliğinin kanıtıdır, ayrıca bakanlıklar dahil 466 resmi adrese dağıtım 
yapıldığı, savcılığın elindeki dijital çıktılarda da görülen Emasya yazışması suç delili olabilir 
mi? Diğer bir çelişki ise 3 adet devir teslim muhtırası yazışması, 1998 yılına ait bu 
yazışmalarda aynı şey yapılmış, irtica ile hiç ilgisi yokken, başına BÇG rumuzu konmuştur, 
devir teslim muhtırası tayin olan harekat başkanının yeni gelecek harekat başkanına kendi 
başkanlığındaki önemli konuları aktarmak için hazırlattığı ve bütün dairelerin konularını 
içeren bir dosya ve klasördür.

Bunu da bu salondaki arkadaşlarımın hepsi bilir ya da Genelkurmay Başkanlığından 
ifademin teyidi yazı ile sorulabilir, eğer içinde muhtıra kelimesi geçiyor diye seçildiyse, her 
yıl subaylara verilen kırmızı ajandaların üzerinde bile Silahlı Kuvvetleri Muhtırası 
yazmaktadır, askeri terminolojide muhtıra kelimesi farklı anlamdadır, yine üçüncü bir konu; 
2 adet 1998 yılına ait Türkiye Büyük Millet Meclisi göç komisyonu konulu görüş bildirme 
yazısının da BÇG ile hiçbir ilgisi yokken başına BÇG rumuzu konduğu görülmektedir.

Yine aynı şekilde bir adet soru cevap dijital çıktının içinde 6 - 7 değişik konuya ait 
soru cevaplar bulunmasına rağmen bunun da başına BÇG kaydı konduğu görülmüştür, ayrıca 
savcılığın bilirkişi raporuna göre yazarı ayrı bir başkanlık olan Genel Plan Prensipler 
Başkanlığıdır, yani ben iç güvenlik harekat dairesinde çalışıyorum fakat yazının çıktığı yer 
gene Plan Prensipler Başkanlığı olduğu görülmektedir, yine 1 adet BÇG Görev Bölümü diye 
gösterilen yazıda bizim iç güvenlik şubenin görev bölümü çizelgesidir, ayrıca bunun da 
başına BÇG kaydı konduğu görülmüştür, savcılığın kendi bilirkişisinin raporunda bile 
çizelgenin yaratılma tarihi 11 Şubat 97, yani BÇG'nin kuruluşundan 2 ay öncedir, yani daha 
ortada BÇG lafı yokken iç güvenlik şube göre bölümünün başında BÇG kaydı konularak, 
bizim görevlerimizin altına değişik konular eklenerek BÇG görev bölümü çizelgesi 
yaratılmaya çalışılmıştır, son değiştirilme tarihi 30 Nisan 1997 olan bu çizelgenin son çıktı 
olma tarihi ise akla ve mantığa aykırı olarak 11 Şubat 1997 olduğu görülmektedir, bunda 
diğer bir ilginç nokta ise son kaydeden yazıcının bizim şube ile hiç ilgisi olmayan Mehmet 
Özbek olmasıdır, dahası yazı karakterinin 2007 Calibre olmasıdır, yine bu çizelgeye 
eklenen 16 kişilik liste BÇG olarak iddia edilmektedir, fakat bu listeden 2 kişi hariç hepsi 
harekat başkanlığı personelidir, halbuki 10 Nisan 97 tarihli BÇG kuruluş emrinde Harekat 
Başkanlığında 3- 4 subay denmektedir.

 Sayın Başkanım buraya kadar bahsettiğim 18 -20 dijital imzasız çıktı BÇG ile hiç 
ilgisi olmayan yazışmalar, olmayan iç güvenlik ve terörle mücadele yazışmalarıdır, geriye 
kalan 10, 11 adet irtica ile ilgili olduğu iddia edilen dijital imzasız çıktılarda konu kapsamı 
olarak birbirinden çok uzak ve çok farklı konulardır, yani BÇG konuları olsa bile her plan 
subayına belirli konuların verilmesi gerekir, bir kişi her konuya bakamaz, takipte edemez, 
çünkü genelkurmayda plan subaylarına joker gibi her konuda görev verilemez, her plan 
subayının belirli uzmanlık konuları olması gerekir.

Bunların bazılarındaki çelişkilerden çok kısa bahsetmek istiyorum, 238 sıra 
numaradan başlamak üzere 239, 245, 246, 252, 253, 55, 59, 62, 63, 64 numaralı savcılık 
bilirkişisinin ek-1 raporunda yazının çıktığı yer plan subaylarının numarası yazıldığı için 
söylüyorum, PL3 olduğu görülmektedir, halbuki benim plan numaram PL5, plan 5'tir, 
ama benim adımın altına kaydedildiği görülmektedir, ek-1 240'ıncı satırda BÇG faaliyetleri 
yazısının çıktığı yer, yazarı, son kaydeden belli değildir, son çıktı alınmadığı için zaten 
işleme de konmamıştır, ayrıca yaratılma tarihi de 26 Ağustos 1998 saat 12:37 PM dir, halbuki 
bilgisayar saat yazılımında eğer AM ve PM kullanıyorsanız, her ikisininde 12 de, 12:00'da 
bitmesi gerekir, ek-1 252'inci satırda irtica stratejisinin belirlenmesi yazısının çıktığı yer yine 
farklı bir plan subayının numarası ama benim altımda olduğu görülmektedir, yazarı ve son 
kaydedicisi belirsiz yaratılma tarihi 17 Haziran 1998, yine burada da PM saati yazılmıştır, 
12:13 ve 12:15 saatleri görülmektedir, ek-1 254'üncü satırda yazının çıktığı yer, yazarı, son 
kaydedici belirsiz ve saati yine 12:43 PM olarak görülmektedir, ek-1 264'üncü satır, aynı 



  

şekilde plan numaram tutmamaktadır, yazarı ve son kaydedici belli değildir, benim adımın 
şube müdürü vekili diye açıldığı görülmektedir, bu tarihte şube müdürüne vekalet emrim 
yoktur, beni şube müdür vekili diye açtılarsa yazıyı hazırlatan bir plan subayının olması 
gerekir, o yazının plan subayının altına kaydedilmesi gerekir, fakat ilginç olarak yazıda hiç 
plan subayı adı bulunmamaktadır, ayrıca daire başkan vekili olarakta bir albay imzalamıştır, 
genelkurmayda hem daire başkanı hem de şube müdürü aynı anda izne ayrılamazlar, ek-1 
258'inci satırda çıktığı yer, yazarı ve son kaydedici hiçbir şey belli değildir ve son çıktısı 
alınmadığı için işleme de konmamıştır.

 Ek-1 sayfa 11, 31'inci satırda ise daha ilginç bir husus mevcuttur, benim İngilizce 
kursu için Küçükyalı, İstanbul Küçükyalı Lisan Okulunda olduğum tarihte 14 Şubat 1998'e 
aittir, hem de genelkurmay ile hiç ilgisi olamayan ve benim hayatımda hiç gitmediğim 
Gölcük Donanma Komutanlığında yazıldığı görülmektedir, yine yaratma saatinin de 12:51 
PM olduğu görülmektedir, yani benim görevde olmadığım bir dönemde ve hiç bulunmadığım 
bir yerde benim adıma bir yazı konduğu görülmektedir, avukatım bu tarihte benim Küçükyalı 
İstanbul Lisan Okulunda olduğumu kanıtlayan belgeyi mahkemeye sunacaktır.

Sayın Başkanım benim adımın altına kimin kaydettiği meçhul olan 
yazışmalarda ve imzasız dijital çıktılarda hem iç güvenlik hem de BÇG yazışmaları 
olduğu görülmektedir, anlatmak istediğim BÇG görevlendirmelerinde görevlendirilen 
arkadaşlarda sadece BÇG yazışmaları vardır, eğer ben BÇG'ye görevlendirilseydim, benim iç 
güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili yazılarımın olmaması gerekirdi ve benim iç 
güvenlikteki kadro yerime de başkasını görevlendirmesi gerekirdi, benim adımın altında 
her iki çeşit yazışmanın olması, zaten benim BÇG de olmadığımı ispatlamaktadır, 
özellikle iç güvenlik yazılarının başına ilgisiz bir şekilde ve BÇG'nin kurulmasından 2-3 ay 
önce BÇG lafının konması benim sırf aynı yerde olmamdan dolayı BÇG'ye dahil edilmeme 
çalışıldığının bir kanıtıdır, benim çalıştığım sivil memur yazıcı Ömer Özkan'ın 
bilmeyerek iç güvenlik yazılarını BÇG diye kaydetmesi mümkün değildir, ayrıca yine 
bu yazıcının 2-3 ay önceden daha ortada BÇG lafı yokken bu yazıların başına BÇG 
kaydı koyması zaten mümkün değildir, evrak sayı numarası tekniği açısından da 7130 
rakamının harekat konularını içerdiği, irtica konusunun farklı rakam olduğunu buradaki 
herkes bilir, genelkurmaydan da yazı ile sorulabilir.

Sayın Başkanım BÇG telefon rehberi ismimin dahil edildiği bir başka imzasız 
çıktıdır, 2 Mayıs 1997 tarihli bu dijital çıktı da bu sefer BÇG'nin 16 kişiden 26 kişiye çıktığı 
görülmektedir.

Yani 30 Nisan da 16 kişi olan BÇG, 2 Mayıs'ta 26 kişiye çıktığı görülmektedir, ancak 
bunda da birbirinin halifi, sedefi olan kişiler aynı tarihte bir arada olduğu görülmektedir, bu 
çıktıda savcılığın özel iletişim ağı diye benim karşımda gösterilen dahili telefon numarası 
2560'dır, 2560 dahili telefon numarası benim kadro görevimin karşılığı bir telefon 
numarasıdır ve genelkurmayda bulunduğum sürece de bunu kullanmışımdır, telefon 
rehberindeki, o yıla ait telefon rehberi de yine Genelkurmay Başkanlığından istenebilir, 
yani bana farklı bir telefon numarası verilmediği savcının elindeki kağıtta da görülmektedir, 
yine kadro görevim olan iç güvenlik eğitim teşkilat plan subayı da savcılığın elindeki kağıtta 
aynen yazılıdır, BÇG'ye görevlendirilen subaylarda ise karşılarında BÇG subayı diye 
yazıldığı görülmektedir, yani benim BÇG subayı olmadığım ve görevlendirilmediğim 
savcılığın elindeki kağıtta da açıkça görülmektedir.

Giriş yetkisi isimli listede ise adımın geçtiği diğer bir listedir, bu da 7 Mayıs 1997 
tarihlidir, bu listede de BÇG bu sefer 45 kişiye çıkmıştır, yani 5 gün sonra, bu listede halef 
sedef konumunda olan isimlerin aynı tarihte bir arada bulunduğu görülmektedir, bir kişinin 
yerine 4-5 ay sonra kimin görevlendirileceği bilinmediğinden bu listenin de gerçek olması 
zaten düşünülemez, teknik olarak bu çıktının son değiştirilme saati de, son çıktı saati 
arasında 1 saniye bile fark yoktur, bu da sahte olduğunu göstermektedir.



  

Asıl diğer çelişki ise 1996 da genelkurmaya tayin olduğumda giriş kartlarının 
genelkurmay güvenlik subayı Kemal albay verirdi, 2001 yılından sonra ise giriş kartı 
verme yetkisi buradan alınarak Merkez Daire Başkanlığına verilmiş, ama nedense 1997 
de bu giriş listesi, listesinde Merkez Daire Başkanlığına yazıldığı görülmektedir, bu da yine 
sahteliğinin bir kanıtıdır, ayrıca benim giriş kartımın 1996 da verildiği, 1997 de değişmediği, 
1998 de sadece rütbemin değişmiş olması nedeniyle değişmiştir ve görev bölümümde de 
hiçbir zaman BÇG subayı yazılmamıştır.

İddianamede savcının şahsıma ait 2 adet BÇG takdiri verildiği konusu ile 
amirlerimiz BÇG ile aynı olduğundan emirleri altında çalışan iç güvenik plan subaylarını, 
BÇG subaylarının aynı listede herkese yazılmış olduğu ve standart aynı cümlelerin 
kullanıldığı iddianamede bile görülmektedir, gerçekte amirlerimin bana yazdığı bir sürü iç 
güvenlik ve terörle mücadele takdirlerim de vardır, bunları avukatım mahkemeye sunacaktır, 
ama savcılık lehime olan iç güvenlik takdirlerimi hiç dikkate almamıştır, bu iç güvenlik 
takdirlerimin tarihleri de BÇG sürecine denk geldiğinden benim BÇG de görevli 
olmadığımın bir kanıtıdır.

İfadelerimde benim BÇG'nin, BÇG'nin çalıştığı yerde gördüğünü söyleyen 
arkadaşlar vardır, bu gayet doğaldır, çünkü BÇG'nin bizim amirlerimiz altında benim 
kadrolu olarak atandığım ve çalıştığım yerde benim, beni gördüklerini söylemeleri 
doğaldır, fakat amirlerimin beni BÇG de görevlendirmediklerini zaten söylemişlerdir, 
birçok arkadaşımda savcılık ifadelerinin düzeltmelerini yapmışlardır, BÇG'yi burada yani 
benim resmi kadrolu olarak daha önce atandığı yerde kurmalarına benim bir dahilim olduğu 
söylenemez, zaten 10 Nisan 1997 tarihli BÇG kuruluş emrinde de açıkça iç güvenlikten ayrı 
bir birim olarak kurulacağı yazılmaktadır, 16 yıl önce resmi atama ile tayin olduğum iç 
güvenlik dairesinde ben atandıktan 9 ay sonra iç güvenlikten ayrı bir birim olarak 
kurulan BÇG ile aynı yerde olmamdan amirlerimizin ve yazıcılarımızın aynı 
olmasından dolayı yukarıda arz ettiğim sahtelik ve çelişkileri de şahsımında BÇG'ye 
dahil edilmeye çalışıldığı aşikardır, o dönemde rütbem ve statüm gereği, hiçbir icra 
yetkisi olmayan ve genelkurmay karargahında en alt rütbede emir alan ve de emrim 
altında hiç kimse olmayan biri olarak savcının iddia ettiği suçu fiziken işlemem 
mümkün değildir, resmi emir komuta zinciri dışında hiç kimseden emir almadım, hiç kimse 
de emir vermedi, BÇG de görevlendirmediğimi amirlerimde beyan etmişlerdir, savcılığın 
iddia ettiği 54. hükümete karşı cebir ve şiddet uygulamak zaten konumum ve rütbem gereği 
mümkün olmadığı gibi, konusu suç olan böyle hiçbir düşüncemde olmamıştır, beraatımı talep 
ediyorum, duruşmalardan vareste tutulmamı talep ediyorum, arz ederim."

"Savcılık ifadenizde bir konu var da onu biraz açabilirseniz, yani bir soru anlamında 
değil de biraz açmanızı isteyerek sormak istiyorum, şimdi şöyle demişsiniz; ben çalıma 
ortamında bulunduğum sırada mesai arkadaşlarıma türban ile ilgili uygulamaların ve 
atılmaların yanlış olduğunu söylüyordum, bir defasında o zaman İGHD Başkanı olan 
Ümit Şahintürk odasında bana başörtüsü konusunda ne düşünüyorsun dedi, bende 
kendisine; benim anamda başörtülü ne ilgisi var, bu tür uygulamalar yanlış dedim, Kıbrıs'a 
tayinimde ondan sonra gerçekleşti demişsiniz, şimdi bu atılanlar derken askeri personeli mi 
kaydettiniz, nasıl uygulamalar vardı, bildiğiniz bir şey var mı? "

 "Bu normal daha önce de konusu geçen Şurâ yolu ile yapılan atılmaları 
kastetmişimdir."

103.C. SANIK ZİYA BATUR MÜDAFİİ AV. ERKAN İNCİRCİOĞLU'NUN 
SAVUNMASI  

"Sayın Başkanım öncelikle belirtmek isterim ki delillerin tartışılması aşamasında ve 
savcılığın esas hakkındaki mütalaasından sonra yapacağım savunma hakkım saklı kalmak 



  

üzere bu savunmamı yapıyorum, müvekkilimin savunmasında belirttiği bütün hususlara 
katılıyoruz, kendisinin söylediklerine ilaveten bende savunmamızı iki başlık altında 
yapacağım.

Öncelikle iddianamenin geneline ilişkin çok kısa bir savunma sunduktan sonra 
müvekkilime iddianamede isnat edilen suçlarla ilgili savunmaya geçeceğiz, 28 Şubat süreci 
ile ilgili bazı hususlara değinmek ve bu sürecin başlangıcı ve devamı ile ilgili daha önce 
hatırlatılan önemli konuları bir kere de ben vurgulamak istiyorum, dönemin basın organları 
incelendiğinde görülecektir ki irticanın tehdit olarak algılanması ve bu algının topluma 
yansıtılması çok şiddetliydi, gerek yazılı basın, gerekse görsel basın her gün irtica haberleri 
ile doluydu, özellikle Refah Partisi milletvekilleri, belediye başkanları, hemen hemen her gün 
bir skandal haberin arkasındaydılar, başta Necmettin Erbakan olmak üzere milletvekilleri 
Hasan Mezarcı, Halil İbrahim Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan, Şevki Yılmaz, belediye 
başkanları Şükrü Karatepe, Bekir Yıldız ilk akla gelenler, tabi bunların yanında Müslüm 
Gündüz, Ali Kalkancı gibi isimleri de kattığınız zaman yaratılan algıları anlamak 
kolaylaşacaktır.

İşte bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri bırakın müdahale etmeyi basın aracılığı ile 
toplumun siyasi sorunların çözümünde Silahlı kuvvetleri değil, anayasal ve yasal kuruluşları 
devreyi sokacak çağrılar bulması gerektiğini ısrarla beyan etmişlerdir, buna rağmen Silahlı 
Kuvvetlerin irtica ile mücadelesi hükümetle mücadele gösterilmek istenmiştir, savcılık 
makamı bu şekilde bir iddianame hazırlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hükümetin ıskat 
edilmesi ile suçlamaktadır, oysa dönemin Cumhurbaşkanının bizzat ifade ettiği gibi 
devrilmiş bir hükümet değil istifa etmiş bir hükümet var, bu istifa ile Batı Çalışma Grubu 
arasında bir bağ kurulamamıştır, savcılık Batı Çalışma Grubunu hiyerarşi dışı kurulmuş 
bir örgüt gibi göstermek istese de bu kesinlikle doğru değildir, yasa dışı bir örgüt niçin 
yasal kayıtlar tutsun, Batı Çalışma Grubu sayın savcılık makamının iddia ettiği gibi bir suç 
örgütü değil yasal bir kuruluştur, Batı Çalışma Grubu kuruluşu ile ilgili 10 Nisan 1997 
tarihli evrakın yasal olduğu konusunda sanık müdafileri tarafından yapılan savunmalara 
katılıyoruz, Batı Çalışma Grubunun kuruluşuna 28 Şubat 97 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında alınan kararlar doğrultusunda genelkurmay başkanlığı tarafından yapılan 
değerlendirme neticesinde karar verildiği, kararı veren ve emirleri yayınlayanlar 
tarafından açıklanmıştır, şu da artık çok açık ortaya çıkmıştır ki, 28 Şubat Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısında alınan kararlar, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından getirilen 
önerilerdir, başlangıçta 40, sonra 24, daha sonra 18 madde olarak Milli Güvenlik 
Kurulunda kabul edildiği bilinen bir gerçektir, Milli İstihbarat Teşkilatı ülkenin içinde 
bulunduğu bu sıkıntılı dönemde alınacak tedbirlerle ilgili olarak hükümete ve 
Cumhurbaşkanlığına sunduğu bilgi arzları ile sürecin en önemli aktörü olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri bu sürece kendi içinde bir yapılanma ile dahil olmuştur, 
yasal olduğundan kuşku duymadığımız çalışmalar her seferinde anayasal sınırlar içinde ve 
yasal görev anlayışıyla yerine getirilmiştir.

Ülkenin içinde bulunduğu süreçte irticanın öncelikli tehdit haline gelmesi ve bunun 
ulusal belgelere alınması üzerine anayasal kurumların, başta Milli Güvenlik Kurulu olmak 
üzere yaptığı çalışmalar Türk Silah Kuvvetlerinin de çalışmalarında yol haritasını çizmiştir, 
devlet çapında yapılan mücadeleye Silahlı Kuvvetlerin katkısı ne olabilir sorusuna yanıt 
aranmıştır, bütün yapılan faaliyetler bundan ibarettir.

Bizce yasal bir faaliyet olarak yürütülen Batı Çalışma Grubu faaliyetleri içinde 
müvekkilimin suçlandığı hususlara geldiğimizde şunları görüyoruz; öncelikle kendisinin de 
ifade ettiği gibi müvekkilim Ziya Batur Batı Çalışma Grubunda görev yapmamıştır, 1996 
yılı genel atamaları ile Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanlığı 
Plan Şube Müdürlüğünde proje subayı olarak atanmıştır, buradaki görevi Terörle 
Mücadele için verilen emirlerin icrası olmuştur, kendisi savunmasında bu görevlerini 



  

detaylı olarak anlatmıştır, Batı Çalışma Grubunda görevlendirilmeyen müvekkilimin Batı 
Çalışma Grubunda görevli olduğuna dair bir emirde yoktur, Batı Çalışma Grubunda görev 
yaptığı hususu, 2 adet imzasız bilgisayar çıktısında isminin geçmesine dayandırılmaktadır, 
defalarca belirtildiği gibi bunlardan birincisi 26 ismin bulunduğu telefon rehberi, diğeri ise 
45 ismin bulunduğu giriş kartı verilecek personel isimlerinin yer aldığı listedir.

Bunlardan birisi CD-5 BÇG Bornova Kenan Gir Yet.doc diğeri ise CD-5 BÇG 
Bornova Kenan Tel. Reh.doc isimli dosyalardır.

Müvekkilim savunmasında bu belgelerle ilgili olarak bunların gerçek olmasının 
mümkün olmadığını ifade etmiştir, öncelikle belgeler imzasız birer CD çıktılarıdır, ayrıca bu 
belgeler incelendiğinden içinde çok sayıda maddi hatalar bulunmasının yanında askeri 
yazışma usullerine uymadığı görüleceği gibi belgenin 2007 de hazırlandığı şundan 
anlaşılmaktadır ki, 96 basımlı genelkurmay kışla ve karargah emniyet yönergesinde 
genelkurmay karargahı dış ve emniyetinde, dış ve iç emniyetinden genelkurmay genel 
sekreterinin sorumlu olduğu belirtilmekte ve karargah içi ve dışında nizamiyeden karargah 
girişleri dahil kullanılacak olan kartlarında genelkurmay genel sekreterine bağlı, güvenlik 
ve emniyet subaylığınca verileceği emredilmektedir, buna rağmen ekinde BÇG'ye girmeye 
yetkili personel isimlerinin yer aldığı İç Güvenlik Daire Başkanı Tuğgeneral Kenan Deniz'in 
imzasına açılmış olan sözde belge ise, Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığına yazılmıştır, 
bu büyük bir hatadır, çünkü Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığı bu kartları Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin akıllı kart uygulamasına geçtiği 2006 yılından itibaren vermeye başlamıştır, bu 
nedenle yazı 97 tarihinde değil, CD'nin tanzim edildiği 2007 veya daha sonra yazılmıştır, 
ayrıca CD sahteliği konusunda delillerin tartışılması aşamasında gerekli savunmalarda 
yapılacaktır.

Müvekkilim iç güvenlik harekat dairesindeki görevleri, faaliyetleri ve görev 
yoğunluğu hakkında Sayın Mahkemenize etraflıca bilgi vermiştir, bu hususlar müvekkilin 
amirleri tarafından da bu yönde sorduğumuz sorulara cevap verilirken açık şekilde ifade 
edilmiştir ve BÇG çalışmalarına katılmadığı duruşma tutanaklarına kaydedilmiştir, 
İddianame sayfa 98 de belirtilen BÇG plan subayı görevleri incelendiğinden bunların bir 
kısmının zaten yasal görevleri olduğu görülecektir, nitekim kendisi de bu görevleri sayarak 
belirtmiştir, ayrıca bir BÇG yapılanması içinde yer almamıştır, iç güvenlik harekat daire plan 
subayı olan müvekkil sadece bu göreve tayin olduğu için suçlanmaktadır, oysa çalışma grubu 
İstihbarat Başkanlığın emrinde kurulmuş olsaydı, müvekkilim böyle bir suçla yargılanıyor 
olmayacaktı, çünkü bu faaliyeti yani Batı Çalışma Grubu faaliyetini o zaman İstihbarat 
Başkanlığı yürütecekti, belki de adı BÇG değil, farklı bir çalışma grubu olarak anılacaktı, 
ancak bu sefer suçlanacak İstihbarat Dairesi Başkanlığı proje subayları olacaktı.

Sayın Başkan görüleceği üzere emrin icra edileceği konusunda herkes hem fikir, 
bende burada Türk Silahlı Kuvvetlerinde emrin icrası konusunda özellikle durmak istiyorum, 
öncelikle müvekkilim BÇG de görev almamıştır ve BÇG ile ilgili bir faaliyete de 
katılmamıştır, nitekim bu tespit bizzat müvekkilim tarafından, amirleri tarafından ve beraber 
çalıştığı diğer arkadaşları tarafından savunmalar esnasında sorduğumuz sorulara verilen 
cevaplarla ve yaptıkları açıklamalar ile açıklığa kavuşmuştur.

Sayın Heyet, bir an için müvekkilim bizce yasallığı konusunda hiç bir kuşku 
bulunmayan BÇG ile ilgili emirlerin, amirlerin verdiği şifahi emirlerini yerin getirdiğini 
farz ve kabul edelim, bu halde dahi müvekkilimin niçin suçlanamayacağını açıklayacağım, 
suç ve ceza da şahsilik esas olduğuna başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutmak mümkün 
olmadığına göre Batı Çalışma Grubu kurulması için emir verenlerin Batı Çalışma Grubu 
kuranların ceza hukukuna göre eğer sorumluluğu varsa, bizce yoktur, ayrı ayrı 
değerlendirilmesi gerekir, emir alan tüm askeri personelin aynı potaya konularak emir 
verenlerle aynı suç vasfı ile suçlanması anayasa, ceza kanunu, evrensel hukuk normları ile 
açıklanamaz, evet anayasa 137'inci madde kanunsuz emir başlığı altında suç teşkil eden 



  

emirlerin yapılmayacağını düzenlemiştir, ancak bu düzenleme savcılık tarafından ileri 
sürülürken aynı maddenin 3'üncü fıkrasında getirilen istisna sanki bilerek göz ardı edilmiş 
gibi duruyor, Anayasanın yukarıda sözünü ettiğimiz 137'inci maddesinin 1 ve 2'inci 
fıkraları ile kanunsuz emir ile ilgili temel ilkeyi koyduktan sonra 3'üncü fıkrada bu ilkeye 
şu istisnayı getirmiştir, askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve 
kamu güvenliğinin konulması için kanunla getirilen istisnalar saklıdır, demek ki askeri 
hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güveniliğinin korunması 
için bu vazifeleri yapanlar bakımından anayasanın 137'inci maddesinin 1 ve 2'inci fıkra 
hükümleri tatbik edilmez, askerlikteki emir konusundaki hukuki esaslar anayasanın bu 
istisna hükmüne dayanarak askeri mevzuatta düzenlenmiştir, nitekim askeri ceza kanunun 
41'inci maddesi iştirak hükümleri, bu madde ile astların amirlerin suçuna iştirakın hangi 
hallerde söz konusu olacağı açıklanmıştır, buna göre hizmete müteallik hususlarda verilen 
emir bir suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emri veren mesuldür yani amir, amirin 
emrinin adli ve askeri bir suç maksadına ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu kendisince 
yani ast tarafından malum ise ast ancak sorumlu tutulabilmektedir, görüldüğü üzere astın 
suça iştiraki için verilen emrin suç olduğunun kendisince bilinmesi gerekir, bu bilmek 
kesin olmalıdır, unutulmaması gerekir ki askerlik hizmeti itaat kavaramı üzerine 
kurulmuştur, iç hizmet kanunun 13'üncü maddesi disiplinin kanunlara, nizamlara ve 
amirlere mutlak itaati gerektirdiğinin açıkça ifade etmiştir, ast amirinden almış olduğu 
emirlerin kanuna ve hizmet esaslarına uygun olup olmadığını tartışamaz, çünkü ast kanunu 
ve hizmet esaslarını kendi görüşüne ve kendi anlayışına göre değil, amirin görüşüne ve 
anlayışına göre tatbik etmekle yükümlüdür, aksi düşüncenin kabulü halinde askeri 
düşüncenin kabulü halinde askeri hizmet ve görevlerin sekteye uğrayacağı açıktır.

 Sayın Erman'ın da belirttiği gibi astın bu konuda şüpheye kapılması bile 
cezalandırılması için yeterli değildir, her asker amiri tarafından verilen emrin kanuni 
olduğunu farz ve kabul etmek zorundadır ve bu konuda ast lehine bir karinenin varlığı kabul 
edilir, görüleceği üzere şüphe bile itaati engelleme konusunda yeterli telakki edilmemiş, ast 
lehine bir karineye hükmedilmiştir, nitekim askeri yargıtayın yerleşik uygulamaları da bu 
yöndedir. 

Müvekkile Batı Çalışma Grubunda görev yapması için verildiği iddia edilen 
emirlerin ki, böyle bir emir verilmemiştir, suç teşkil ettiğin kendisince malum olması 
imkansızdır, bu nedenle emir suç teşkil ediyorsa emir veren sorumlu olur, ancak astın 
sorumlu olabilmesi için emri yapanın emrin suç teşkil ettiğinin farkında olduğunun 
delillerle kanıtlanması gerekir, astın emrinin suç işlemek kastı ile verildiğinin bildiği ispat 
edilemiyorsa o emre itaat ettiğinden dolayı ast sorumlu tutulamaz, somut olayda olduğu 
gibi bir MGK kararı, Başbakanlık genelgesi, genelkurmay emri varsa ve bir binbaşı bunun 
suç teşkil ettiğini nasıl düşünecek, ayrıca belirtmek gerekir ki Batı Çalışma Grubunun 
faaliyetleri suç olsa bile ki bize göre suç değildir, emri icra edenlerin bunu anlamaları söz 
konusu değildir, eğer o gün bu personel verilen emirlere itaat etmeselerdi, bugün bu durumda 
emre itaat etmedikleri için emre itaatsizlikten yargılanacaklardı.

Konuyu hizmet kavramı açısından biraz daha açmak gerekirse en önemli husus 
hizmet kavramının ne olduğunun anlaşılmasıdır, dışarıdan bakılınca yasalarda yapılan bu 
tanım çok kolay anlaşılacakmış gibi gözüküyor, iç hizmet kanununun 8'inci maddesinde 
emir hizmete ait bir talep olarak belirtiliyor, hizmette kanun ve nizamlarda yer alan husus 
yapılması veya yapılmaması yer alan husular deniyor ve amirin emrinin hizmet olduğu 
belirtiliyor, ama bu konu çok kolay anlaşılmıyor, Silahlı Kuvvetlerde hala sınırların 
çizilmesinin en zor olduğu konulardan birisidir, çünkü amirin emrinin de yasak ettiği veya 
yapılmasınını emrettiği işlerin hizmet olduğu ifade edilmiştir, evet gerek yargı uygulamaları, 
gerekse öğreti bu konuda çok anlaşılır bir sınır çizmesine rağmen sürekli olarak emir alan, 
mevzuatın sınırları konusu ile fiilin ceza kanunlarında hangi suça girdiği konusunda bilgisi 



  

her zaman tartışılan asker kişilerin bir de kamu hukukundaki hiyerarşi gereği oluşturulan itaat 
kavramının ki askerlikte mutlak itaat olarak uygulanışını göz önüne aldığımızda bu hususun 
yani hizmetin sınırlarını algılamada gerçekten ne kadar zorlanacaklarını tahmin etmek hiçte 
zor olmasa gerek, ayrıca unutmamak gerekir ki asker kişiler kanuna aykırı ancak hizmete 
ilişkin emirleri de yapmakla yükümlüdürler, yönetmeliğin 33. maddesinde açık olarak 
ifade edilmiştir, bu nedenle askeri yargıtayın bile kararlarında hizmetin sınırlarını çizerken 
zorlandığını görmek mümkündür, örneğin 3 ay çalışmadığı astına sicil ver emrine itaat 
etmeyen subayı cezalandırmazken, hizmete ilişkin olmadığını kabul etmiştir emrin, ama aynı 
askeri yargıtay mal saymanı astsubayı yönetmelik gereği hesap sorumlusu astsubayın 
hazırlaması gereken günlük levhasını hazırlamadığı için emre itaatsizlikte ısrardan mahkum 
etmiştir, buna benzer örnekler çoğaltılabilir, görüldüğü gibi emir suçsa itaat etmeyeceksiniz 
demek askeri şahıslar açısından çok kolay anlaşılabilir olmamaktadır, işte biz de bu 
nedenle müvekkilim hakkında askeri ceza kanununun 41/b bendi uyarınca amirin emrinin 
askeri ve adli suç maksadına ihtiva eden fiile müteallik olduğunun kendisince malum 
olmadığına karar verilmesi gerektiğini savunmaktayız.

Sayın Başkanı müvekkilim kendisi ve ailesi için çok zor geçen 12 aylık tutukluluk 
süresi boyunca hep silahlı kuvvetlerde emre itaat etmenin emir komuta silsilesi içinde 
kendisine verilen görevleri icra etmenin neden suç olduğunu algılamaya çalışmış, bunu 
sorgulamıştır, yukarıda detaylı olarak açıklamaya çalıştığım itaat ve emir konusu hep 
yapılanın suç olmadığı algısını oluşturmuştur, biz de bu konuda aynı kanaatteyiz, 
müvekkilimin verilen emrin suç olduğunu bilmesi, bulunduğu konum ve görev itibari ile 
bilmesi mümkün değildir, bu nedenle beraatını talep ediyoruz, ayrıca iş yoğunluğu 
dolayısıyla da duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz.

 103.D. ZİYA BATUR MÜDAFİİ AV. ŞULE NAZLIOĞLU EROL'UN 
SAVUNMASI  

"Dönemin iktidarı sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle gücünü anayasanın 
118. maddesinden alan milli güvenlik kurulunun aldığı kararlar bakanlar kurulu 
tarafından kabul edilip  ve bir devlet görevi gibi de kabul edilip bütün kurum ve 
kuruluşlara talimatlar gönderilerek bu süreç başlamıştır. 

Ben hala neden 28 şubat adı altında böyle bir davanın açıldığını hala algılayabilmiş 
değilim. İddianame bir kitaptan alıntı yaparak başlamış ve devamında da yorumlarla devam 
etmiştir. Sevk maddesindeki suçun unsurlarını tarif eder mahiyette bir iddianame değildir. 
Kaldı ki müvekkilimin yine sevk maddesindeki suçun unsurlarını içeren cebrin hangi 
eylemini gerçekleştirdiği yolunda da bir somut delil söz konusu değildir. Bu sebeple 
müvekkilimin yaptığı savunmalara sonuna kadar katılıyorum. Ekleyecek bir husus yoktur, 
Yalnız burada özenle belirtmek istediğim bir husus var. Daha önce 8 defa dilekçe verdim, o 
dilekçelerimde  dinlenmelerini istediğim tanıklar vardı. Bunlardan bir tanesi Sayın Süleyman 
Demirel'dir. Çünkü diğer sanıkların beyanlarında da geçti. Rahmetli Erbakan'ın özellikle bu 
28 şubat kararlarını imzalarken ki olayın nasıl cereyan ettiğini milli güvenlik kurulu genel 
sekreteri açıklamıştı burada. Bütün bunların hepsinin, Sayın Demirel de vefat etmeden önce 
yaşı gereği özellikle onu dilekçemde de belirtmiştim. Huzurlarınıza gelip bu sorulara cevap 
vermesi gerekir diye düşünüyorum. "

MÜŞTEKİLERİN ŞİKAYET VE BEYANLARI  

Müşteki ABBAS AKBULUT şikayet ve beyanında özetle; TSK'dan ilişiğinin 
kesilmesinden önce Gelibolu ilçesi sınırlarında Ortaköy 18. Zırhlı Tugay Topçu Taburu 



  

İkmal Subayı olarak Kıdemli Yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığını, 1994 yılı yerel 
seçimlerinden hemen sonra tahminen Temmuz aylarında askeriye içerisinde her personelin ve 
12 yaşından büyük çocuklarının fotoğraflarının istendiğini,buradaki amacın tamamen 
personeli fişlemek olduğunu, kendisinin bu tarihte fişlemenin önüne geçmek için eşinin başı 
açık resmini verdiğini, 1993-1996 yılları arasında 15. Kolordu Komutanlığı bünyesindeki 
Derince Askeri Hastanesinde idari amir olarak görev yaptığını, 23 Kasım 1996 tarihinde eşi 
ve arkadaşlarının biçki dikiş kursundaki öğretmenlerine hediye almak için lojman içerisinde 
bulunan askeri kantine gittikleri sırada kolordu komutanı N. Ş.'nin lojmanlara gelerek 
kantinde eşini ve arkadaşlarını gördüğünü, tahminince eşinin başı örtülü olması nedeniyle 
kimlik kontrolü yapmak istediğini, bunun üzerine orada bulunan bayanların kendilerini 
tanıttıklarını, bu komutanın başı örtülü olan kişinin eşi olduğunu bu şekilde öğrendiğini, 
bundan sonra kendisiyle ilgili sürecin başladığını, ilk tayin döneminde tayininin Gelibolu'ya 
çıkarıldığını, Gelibolu'da 1997 yılında komutanı İ. C.'nin de 3 Kasım 1997 tarihinde kendisi 
izinliyken izinden çağırdığını, eşinin başının örtülü olması nedeniyle kendisine baskı 
yapıldığını, kendisinin sicilinin bozulmasını istediklerini, "Sen yapmazsan, seni de 
askeriyeden atarız" şeklinde tehdit edildiğini söylediğini, hatta bunu ifade etmek için 
"Dünden beri benim anamı ağlattılar" şeklinde sözler söylediğini, eşinin başı açık vaziyette 
tugay komutanı Ş. Ö.'ye görünmelerini istediğini, kendisinin bu durumu kabul etmediğini, ilk 
Askeri Şurada 11 Aralık 1997 tarihinde disiplinsiz olduğu gerekçesiyle askeriyeden atıldığını, 
bu süreci Batı Çalışma Grubunun organize ettiğini bildiğini, tüm bu aşamada yasa dışı 
çalışmaları yürüten kendisini yasalara aykırı şekilde disiplinsizlikle itham eden ve 
askeriyeden atılmasına karar veren komuta kademesi ve siyasiler dahil olmak üzere 
tamamından şikâyetçi olduğunu, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 266. ) 

Müşteki ABDULBAKİ ÖZBEK şikayet ve beyanında özetle;1997 yılında 
Ceylanpınar Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulunda müdür olarak görev yaptığını, 28 
Şubat kararlarından sonra kendisinin, ailesinin dini inançlarının ve çocuklarının neden İmam 
Hatip Lisesine gittiklerinin sorgulandığını, müfettişlerin geldiğini, çocuklarının neden İmam 
Hatip Lisesine gittiklerini ve eşinin neden başörtülü olduğunu sorduklarını, kendisini 
psikolojik baskı altına aldıklarını, kendisinin o dönem fişlendiğine ilişkin listenin posta yolu 
ile iş yerine 2007 yılında tanımadığı kişi tarafından gönderildiğini, buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek fişleme yapan ve belgeyi düzenleyen kişilerden ve sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 38,139,381)

Müşteki ABDULKADİR AKYOL şikayet ve beyanında;1996 yılında Kahire 
El-Ezher Üniversitesinden mezun olup ülkeye döndüğünde YÖK tarafından bitirdiği 
üniversitenin denkliğinin kabul edilmediğini, ünversiteye başlarken ve okurken denklik 
verildiğini ve buna güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal 
edildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle 
mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. 
(Klasör 381,438)

Müşteki ABDULLAH ŞENYİĞİT şikayet ve beyanında;1998 yılında yurt dışında 
Libya'da okuyup mezun olduğunu,ülkeye geldiğinde YÖK tarafından denklik belgesi 
alamadığı, denkliğin verilmemesi nedeniyle lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan 
yararlanamadığını,kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 395)

Müşteki ABDULLAH AYDIN şikayet ve beyanında özetle;1977-1997 tarihleri 



  

arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 
dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde devrim yanlısı islami örgüt mensubu olmak şeklinde  fişlenerek gerçek dışı bilgi ve 
belgelerle  26.05.1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377,467)

Müşteki ABDULLAH AYDOĞMUŞ şikayet ve beyanında özetle ;28 Şubat 
döneminde Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak atama işlerinden 
sorumlu olduğunu, Hürriyet Gazetesinde çıkan bir haber üzerine hakkında soruşturma 
başlatıldığını, gazetenin haberinde Malatya'daki irticai faaliyetlerin baş sorumlusu olarak 
gösterildiğini, disiplin soruşturması nedeniyle Konya Hadim'e tayininin çıktığını, 7 yıl süre 
ile Malatya dışında görev yapmak zorunda kaldığını, bu olay nedeniyle maddi ve manevi 
zarara uğradığını, 28 Şubat dönemini hazırlayan askeri, siyasi kişiler ve medya mensupları 
hakkında şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 193, sayfa 343)

Müşteki ABDULLAH ŞİMŞEK şikayet ve beyanındaözetle;31 Temmuz 1997 
tarihinde TSK’dan Yüksek Askeri Şura kararı ile ihraç edildiğini, somut gerekçelere 
dayanmaksızın ihracına karar verildiğini, YAŞ kararında yer alan gerekçelerden ''devrim 
yanlısı İslami örgüt mensubu olmak'' iddiası ile ilgili örgütün adının bile bulunmadığını, 
''sosyal toplantılara eşi ile katılmamak'' iddiası ile ilgili olarak böyle bir kanun ve yönetmelik 
bulunmadığını, ''evine istediği kişileri kabul ettiği ve evde oturma düzeni'' iddiası ile ilgili 
bunun kimseyi ilgilendirmeyeceği, ''devam eden bir mahkeme'' iddiası ile ilgili yargılama 
bitmeden hüküm verdiklerini, kendisinin atılma kararına imza atanların ''kuvvet bizdedir, 
öyleyse kanunda biziz, sen bize uymazsan kendini kapı dışarıda bulursun'' şeklinde mesaj 
verdiklerini, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 127, sayfa 98)

 Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde,19 Aralık 1990 tarihinde Piyade Okul Komutanı O. I. tarafından 
takdir belgesi, 31 Temmuz 1990 tarihinde Harp Okulu Komutanı D. A. tarafından teşekkür 
belgesi ile ödüllendirildiği, müşteki ile ilgili 1997 yılı sicil belgesinde 1.sicil amiri tarafından 
''Sb. sicil yönetmeliğinin 99'ncu md. (e) fıkrası gereğince yasa dışı irticai görüşleri 
benimsediğinden ikazlara rağmen ıslah olmaması nedeni ile Silahlı Kuvvetlerde kalması 
uygun değildir'' şeklinde, 2. ve 3.sicil amirleri tarafından aynı şekilde ''Subay. sicil 
yönetmeliğinin 99'ncu md. (e) fıkrası gereğince yasa dışı irticai görüşleri benimsediğinden 
T.S.K.'inde kalması uygun değildir'' şeklinde kanaat belirtildiği, K.K.K. 48. İç Güvenlik 
Tugay Komutanlığı Trabzon Askeri Mahkemesinin 1998/937 esas, 1998/905 karar sayılı 
09/12/1998 tarihli kararı ile müştekiye Tugay Komutanının mescit olarak kullanılan binanın 
cephanelik veya kritik malzeme deposu olarak kullanılmasına dair 1996 yılı Haziran ayı 
içerisinde verdiği emrini Kara Kuvvetleri Komutanlığı denetlemesi sırasında geçici olarak 
yerine getirdiği, ancak tabana halı ve kilim döşedikten sonra tekrar mescit olarak kullanımına 
izin verdiği gerekçesi ile emre itaatsizlikte ısrar suçundan 5 gün hapis cezası ile 
cezalandırıldığı, cezanın ertelenmediği veya paraya çevrilmediği tespit edilmiştir.(Klasör 
127, sayfa 59-84) 

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “devrim yanlısı islami örgüt 
mensubu olduğu, sosyal toplantı ve faaliyetlere eşi ile birlikte katılmadıkları, evine kendi 
görüşündeki kişileri kabul ettiği ve bu kişileri harem-selamlık şeklinde ağırladığı, arazide 
bulunduğu sürede mühimmat örtmek maksadı ile kullanılan çadırı, kullanma amacı 
dışında mescit olarak kullandırdığı,



  

 görevini aksatarak dini vecibelerini yerine getirmeye gayret gösterdiği, Tugay Komutanının 
görevle ilgili olarak vermiş olduğu emirlere karşı çıktığı, bu nedenle mahkemesinin devam 
ettiği, görevinde başarılı olamadığı ve bazı arkadaşlarına TSK’dan ayrılmak istediğini ifade 
ettiği, amirlerinin ikaz ve uyarılarına karşı kayıtsız kaldığı, görüşleri doğrultusunda 
faaliyetlerine devam ettiği, halen sakıncalı sağ personel kategorisinde bulunduğu'' şeklindeki 
iddiaların bir bölümünde müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya 
konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, 
toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleriyle ilgili olduğu, bunların TSK'dan 
atılmaya gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı İslami görüş mensubu olduğu, yaymaya çalıştığı, 
propagandasını yaptığı" vb. iddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, 
doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli 
soruşturma yapılmamış olması iddianın gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu, emre 
itaatsizlikte ısrar suçundan verilen 5 günlük paraya çevrilmeyen ve ertelenmeyen hapis 
cezasının ise TSK’dan ihracı gerektirecek bir ceza olmadığı anlaşılmaktadır. (Klasör 127, 
sayfa 89-93)

Müşteki ABDULLAH KARAKAN şikayet ve beyanında;28 şubat sürecinde 
mağdur olduğunu,suçtan zarar gördüğünü, sanıklardan şikâyetçi olduğunu bildirmiştir. 

Müşteki ABDULLAH TOPTAŞ şikayet ve beyanında;1997 yılında sosyal 
sigortalar kurumunda memur olarak çalıştığını,anavatan,doğruyol ve refah partisine üyelikleri 
olduğunu, memuriyet gereği anavatan ve doğruyoldan istifa ettiğini v kabul olduğunu 
ancakreah partisinden istifa etmesine rağmen bununun parti tarafından işleme alınmaması ve 
bu gerekçe gösterilerek disiplin kurulu karar ile devlet memurluğundan 12.01.1999 tarihinde 
ihraç edildiğini,açtığı davayı kazandığını ancak mağdur olduğunu sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak isteriğini belirtmiştir. (Klasör 192,383)

Müşteki ABDULLAH KAPLAN şikayet ve beyanında özetle; Batı Çalışma 
Grubunun faaliyetlerine katılmadığı, kurumsal vazife dışında hiçbir vazifeyi kabul etmediği 
ve örgütün yasa dışı faaliyetlerini engelleyeceği düşüncesiyle namaz kılması, eşinin başörtülü 
olması nedeniyle Birlik Komutanının kendisini çağırdığını, Albay M. K'nın odasına 
çağırdığını, "sen Türk Silahlı Kuvvetlerine mi kafa tutuyorsun, eşini çağdaş bir kıyafete 
büründürüp karşıma getireceksin" diye emir verdiğini, kendisinin de eşinin devlet memuru 
olmadığını, askeri bir görevinin de bulunmadığını, verilen emrin kanunsuz bir emir olduğunu 
ifade ettiğini, bunun üzerine "senin defterini dürer kaydını silerim" şeklinde tehdit ettiğini, 
hakkında Batı Çalışma Grubu elemanları tarafından düzmece istihbarat raporları tanzim 
edildiğini, sicilini bozmak amacıyla çeşitli uydurma cezalar verildiğini, 1999 Yüksek Askeri 
Şura ile görevine irticai faaliyetten dolayı son verildiğini, buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek,bu raporları tutan Genelkurmaya gönderen ve Yüksek Askeri Şurada hakkında karar 
veren ilgili komutanlar ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. 
(Klasör 63,113,397)

Müştekinin dilekçesi ekinde sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde 13/07/1998 
tarihinde takdir belgesi ile ödüllendirildiği, İmza kısmı ve bazı bölümleri kapatılmış istihbarat 
raporu başlıklı belgede müşteki hakkında " irticai nakşibendi tarikatı nurculuk kolu Fethullah 
Gülen grubu mensubu olması, tutum ve davranışlarıyla yasa dışı irticai görüşleri 
benimsemesi, ikaz edilmesine rağmen bu tutumunu ısrarla sürdürmesi" şeklinde ifadelere yer 
verildiği, yine müşteki hakkındaki imza bölümü ve bazı bölümleri kapatılmış Yüksek Askeri 
Şuraya sevk yazısında " Fethullah Gülen nurcu grubu mensubu olduğu, ikaz edilmesine 
rağmen bu tutumunu ısrarla sürdürdüğü, bu nedenlerle tutum ve davranışlarıyla yasa dışı 
görüşleri benimseyip bu faaliyetlerde bulunduğu, disiplinsiz davranışından dolayı; 



  

10.09.1998 tarihinde 3 gün oda hapsi cezası ile tecziye edildiği görülmüştür... disiplinsiz 
davranışından dolayı 22/11/1997 tarihinde 7 gün oda hapsi cezası ile tecziye edildiği 
görülmüştür" şeklinde ifadelere yer verildiği anlaşılmıştır. (Klasör 63, sayfa 6-8) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "sakıncalı sağ personel 
kategorisinde olduğu, Hizbullah örgütü Menzil grubu mensubu olduğu, örgütün görüşlerini 
yaşam tarzı olarak benimsediği ve aile fertlerini de aynı biçimde örgütlediği, çevresinde aynı 
görüşü benimseyen erbaş ve erleri seçme temayülünde olduğu ve beraberinde bulunan erleri 
örgütlediği, örgütlediği erbaş ve erler vasıtası ile birlik dışında sivil şahıslarla temasını 
sürdürdüğü, Aralık 1995 Y.A.Ş. Kararı ile T.S.K.'nden ilişiği kesilen Hizbullah örgütü 
Menzil grubu mensubu (E) P.Yzb. Kadir Uğurlu ile ilişkisini devam ettirdiği, çeşitli 
zamanlarda mesai saatleri içerisinde camide namaz kılmak bahanesiyle izin talebinde 
bulunduğu, ancak camide namaz kılmak amacı ile izin taleplerinin örgütsel buluşmaya 
yönelik olduğu, ders dokümanı hazırlamamak suçundan 22.10.1993 tarihinde 1 gün göz hapsi 
cezası, izinsiz er görevlendirmek suçundan 22.4.1996 tarihinde 1 gün göz hapsi cezası, 
disiplinsizlik suçundan Tugay K.lığınca 14.6.1996 tarihinde tevbih cezası, Kolordu Komutanı 
ve Ordu Komutanının 'Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir' şeklindeki sicil üstlerinin 
kanaatlerine katıldıklarına dair yazıların bulunduğu," şeklindeki iddialardan bir kısmında 
müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen 
iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı 
konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik 
oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "Hizbullah 
örgütü Menzil grubu mensubu olduğu, Hizbullah örgütü Menzil grubu mensubu (E) P.Yzb. 
Kadir Uğurlu ile ilişkisinin devam ettiği" iddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi 
bulunmadığı, müştekinin yasa dışı suç örgütü ya da terör örgütü adına faaliyet gösterdiğine 
dair delil bulunuyorsa suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli 
soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine 
götürdüğü anlaşılmaktadır. (Klasör 113, sayfa 402)

Müşteki ABDULLAH SALTIK şikayet ve beyanında özetle;Osmancık ilçesinde 
Meteoroloji İstasyonunun kurucu müdürü olarak görev yaptığını, Risale-i Nur okunmasının 
hiçbir şekilde suç sayılmadığı halde hakkında dava açılarak görevinden uzaklaştırıldığını, 
ailesi, çocukları ve kendi üzerinde psikolojik sıkıntıları çektiğini, kendiisini fişleyen dönemin 
Çorum Valisi, Osmancık Kaymakamı, Emniyet Müdürü ve Başsavcısı ile 28 Şubat darbesinin 
sivil ve askeri ayağı olan sanıklardan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 100,138)

Müşteki ABDULLAH ÖZDEMİR şikayet ve beyanında özetle;30 Haziran 1997 
tarihinde  Başbakanlık SHÇEK'de aday öğretmen olarak çalışmaya başladığını,bir yıllık aday 
öğretmenlik süresini bitirip asaleti tasdik edilererek öğretmen olarak atanacağı sırada 
hakkındaki bayanlara gösterdiği davranışlardan ideolojik ve siyasi amaç taşıdığı Atatürk İlke 
ve Devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ve yasalarını kabul etmekde güçlüğü olduğu 
gibi asılsız iddialar nedeniyle asaletinin tasdik edilmeyerek 11 Eylül 2000 tarihinde devlet 
memurluğundan çıkarıldığını, mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 441)

 Müşteki ABDULLAH ER şikayet ve beyanında özetle; 1986 yılında Maltepe 
Askeri lise Öğrencisi İsmail Çohadar isimnde birisinin kendisi hakkında İzmir Cemaatine 
mensuptur" şeklinde iftira içerikli ihbar üzerine Volkan isimli tabur komutanı tarafından 
sorgulandığını bunda Fevzi tTürker'in dahli olduğunu,açıktan namaz kılması nedeniyle 
Hakan isimli arkadaşının kendisini okuldan uzaklaştırılacağı yönünde uyardığını,bu kişinin 
ima ile namaz kılması nedeniyle kendisinden önce okuldan attıklarını,okulda mobbing 



  

uygulandığını, bölük komutanı Ali Öztürk'ün kendisine galiz küfürler ettiğini, sudan 
sebeplerle disiplin cezaları verdiklerini, KHO alay komutanı Fevzi Türkeri'nin caminin içinde 
halılara ayakkabıları ile bastığını, namaz kıldığı için  ilk disiplin kurulu toplantısında tabur 
komutanı yarbay Fikri Gönültaş tümgeneral Doğu Aktulga'ya bağırdığını,yine namaz kılması 
nedeniiyle 27 Temmuz 1990 okuldan uzaklaştırma cezası verildiğini,sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 482)

Müşteki ABDULLAH UMRAN EKİNCİ şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat 
aktörlerinin Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, yasama organına karşı ve 
hükümete karşı TCK.nın 309,311,312 maddelerini ihlal suçunu işlediklerini,sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 240)

Müşteki ABDURRAHİM ÇELİK şikayet ve beyanında özetle; 24/04/2012 tarihli 
Milat Gazetesinin haberinde İstanbul Üniversitesi eski rektörünün Milli Güvenlik Kuruluna 
yazmış olduğu bir mektupta İstanbul İdare ve Vergi Mahkemelerinde görev yapan bazı hakim 
ve savcıların bazı cemaat ve tarikatlarla bağlantılı oldukları, eşlerinin çağdaş kıyafetle 
dolaşmadıkları, bununla da yetinmeyip bazı Adalet Bakanlığı Müfettişlerinin cemaat ve 
tarikatlarla bağlantılı olduğunu iddia ederek, bunların görevden alınmasını istediğini 
belirterek eski İstanbul Üniversitesi rektörü olan şahsın TCK'nın 134. ve 135. maddelerinde 
belirtilen özel hayatın gizliliğinin ihlal,kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından 
cezalandırılmalarını ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 
(Klasör 129)

Müşteki ABDURRAHİM AY şikayet ve beyanında özetle; 8 Temmuz 1996 
tarihinde kurulan 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 28 Şubat 1997 tarihli Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde uygulamaya konulan yasa dışı birçok uygulama ve 28 
Şubat 1997 tarihli toplantıda alınan kararlar neticesinde 18 Haziran 1997 tarihinde cebir ve 
baskı kullanılmasıyla istifa ettirilmeye zorlanmasıyla sonuçlandığını, bu post modern darbe 
sonucunda binlerce, özellikle başörtülü insanların eğitim hakkının engellendiğini, insanların 
kılık kıyafetleri, siyasal düşünceleri ve inançları nedeniyle kamu kuruluşlarından atılmalarına 
karar verildiğini, bu süreçte kopartılan irtica yaygarası ile yaklaşık 7400 masum insanın 
haksız olarak gözaltına alındığını, Ordunun siyasete müdahalesinin başlı başına bir suç 
olduğunu, ordunun o dönemde sadece siyasete değil ekonomiden medyaya, eğitimden 
çalışma hayatına kadar adeta her alana müdahale ederek toplumu yeniden dizayn etme yoluna 
gittiğini, dönemin Cumhurbaşkanının da Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifasından sonra 
hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e vermeyerek ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a 
verdiğini, darbe planının hazırlanması sürecindeki rolünün yadsınamayacak derecede 
olduğunu, hukuka aykırı bir şekilde kişisel verileri kayıt altına alan, eğitim hakkını 
engelleyen, haksız olarak yakalama ve tutuklamalara sebep olacak ortamı hazırlayan cebir ve 
tehdit kullanarak hükümetin görevlerini yapmasını engelleyen ve hükümeti ortadan kaldıran 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 249)

Müşteki ABDURRAHMAN ÖZDEMİR şikayet ve beyanında özetle; Çanakkale 
Boğaz Komutanlığı Askeri Savcısı olarak görev yaptığı sırada, Balıkesir Astsubay Okullar 
Komutanlığında görevli 2 tane yüzbaşının Cuma namazına gitmesi nedeniyle haklarında 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yazdığını, bunların mesai saatinden 5 dakika sonra 
işe geldiklerini, kendisinin de bunun disiplin cezasını gerektireceği, Askeri Savcılığı 
ilgilendirmediğini belirterek kararı yazdığını, Askeri Savcılığın bu kararına karşı Tümamiral 
O.Ö.'nün itiraz ettiğini, bu itirazı Askeri Mahkemenin reddettiğini, bunun üzerine Tümamiral 
O.Ö.'nün kendisini sakıncalı personel listesine aldığını, eşinin başörtülü olduğunu, bu nedenle 



  

Gölcük'te nizamiyede ismini aldıklarını, bu yüzden de sakıncalı personel kategorisinde 
kalmaya devam ettiğini, kendisinin sicilinin yüksek olduğu için Yüksek Askeri Şuraya 
çıkaramadıklarını,1996'da yüzbaşı olduğunu, 1997'de daha 1 sene olmadan hakkında ikinci 
bir sicil düzenlendiğini, o düşük sicile binaen de ordudan atılma kararı verdiklerini, 26 Mayıs 
1997 tarihli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan evrakta Süleymancı tarikatı 
mensubu olduğunun yazıldığını, kendisinin değişik İslami gruplardan arkadaşının olduğunu, 
fakat bu gruptan bir tane bile arkadaşının olmadığını, asla Süleymancı tarikatı mensubu 
olmadığını, diğer bir suçlamada da bu gruba mensup askeri kişilerle örgütsel faaliyetler 
içinde olduğunun belirtildiğini, bunun doğru olmadığını, ayrıca örgütsel faaliyetlerden dolayı 
ordudan atılan Hasan Irmak ile yakın ilişkilerde bulunduğu iddiasının ise tamamen yalan 
olduğunu, bu şahısla sadece bir kez görüştüğünü, genç subaylara ordudan ayrılın diyerek 
telkinde bulunduğu iddiasının da doğru olmadığını, aksine genç subaylara her zaman orduda 
kalmalarını, görevlerini düzenli bir şekilde yapmalarını tavsiye ettiğini, 30 Haziran 1997 
tarihinde ordudan ilişiğinin kesildiğini, iş ararken de herkesin kendisine kapıyı kapattığını, 
maddi ve manevi zarara uğradığını, 1997 yılında ordudan atıldığını, ancak hala rüyalarında 
resmi üniforma giymiş şekilde kendini gördüğünü, ruh sağlığının bu olaylardan dolayı bu 
derece etkilendiğini, kendisinin ordudan atılmasından sorumlu olan kişi ya da kişilerden ve 
buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 241. klasör, sayfa 119-120) 

Müşteki subaylarla ilgili verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair 12 Temmuz 
1994 tarihli kararı sunduğu, kararda öğretmen olan 2 binbaşı, 1 yüzbaşıdan oluşan subaylarla 
ilgili Balıkesir Teknik Astsubay Hazırlama Okul Komutanlığının 23/09/1993 gün ve 
İSTH:7200-2-93-159 sayılı yazısında belirtilen "Hiçbir personel resmi elbiseyle kışla 
dışındaki camilere gitmeyecektir. Ancak kışla içindeki camiye resmi elbise ile gidilecektir. 
Kışla içinde olsa dahi mesai saatleri içinde camiye gidilmeyecektir" emrine aykırı hareket 
ettikleri, aynı Komutanlığın 04/09/1992 tarihli ve İSTH:7290-1/92-89 sayılı yazısında 
bulunan "Mesai çizelgesine aynen riayet edilecektir" emrine aykırı hareketle 10 Aralık 1993 
Cuma günü 13:30'da başlayan öğle mesaisine 13:38'de gelerek emre itaatsizlikte ısrar suçu 
işledikleri gerekçesiyle hazırlık soruşturması emri verildiğinin belirtildiği, Kararda, öğretmen 
olan subay sanıkların 10 Aralık 1993 Cuma günü 13:30-14:10 saatleri arası dersleri 
bulunmadığından hizmette herhangi bir aksama olmadığının belirtildiği, ayrıca mevcut dosya 
muhteviyatından sanıkların mesaiye geç geldiklerinin ve kışla camiine gittiklerinin nasıl 
tespit edildiğinin anlaşılamadığı belirtilmiştir. (241. klasör, sayfa 117-118)

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Süleymancı tarikatı mensubu 
olduğu ve bu gruba mensup askeri şahıslar ile örgütsel ilişkiler içinde bulunduğu, ideolojik 
amaçlı düzenlenen örgütsel toplantılara katıldığı,askeri personele İç Hizmet Kanun ve 
Yönetmeliğine aykırı olarak hitap ettiği, örgütsel faaliyetleri nedeniyle TSK'nden ihraç edilen 
Tbp.Yzb. Hasan Irmak ile yakın ilişkide olduğu, ideolojik görüşüne yakın olan kişilerle, 
mahkemede ayrımcılık yaptığı, genç subaylara TSK'nden ayrılmaları konusunda telkinlerde 
bulunduğu, evinde çağdaş olmayan yaşam tarzını benimsediği, bu nedenle kanun ve 
yönetmelik hükümleri gereğince disiplin bozucu hareketlerde bulunduğu anlaşılmıştır" 
şeklindeki iddiaların bir bölümünde müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir 
faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil 
etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne 
şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan 
atılmasına gerekçe yapıldığı, "ideolojik görüşüne yakın olan kişilerle, mahkemede ayrımcılık 
yaptığı" iddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak 
değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma 
yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. 
(Klasör 241, sayfa 103-109)



  

Müşteki ABDURRAHMAN YILDIRIM şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat 
sürecinde günyüzüne çıkan, bu tarihten önce de TSK içerisinde yapılanan yasa dışı çetenin 
uygulamaları nedeniyle mağdur olduğunu, TSK'nın darbe yapmada kullanabilmesi için 
kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinin zorunlu olduğunu, BÇG örgütünün TSK’nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında oluşturulmuş ve TSK'nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesi 
ve daha sonra da TSK’nın kurumsal güveninin ve etkinliğinin darbe eyleminde kullanılması 
amacı ile kurulmuş yasa dışı bir örgüt olduğunu, TSK'nın kurumsal hiyerarşisinin ele 
geçirilmesinde, TSK’nın kurumsal hiyerarşisinde yer alan darbe karşıtı unsurları bastırmak ve 
pasifize etmek için 2000'e yakın TSK personelinin örgüt tarafından tasfiye edildiğini, 
uygulanan psikolojik harp taktikleri, cebir, şiddet ve baskı yöntemleri ile binlerce TSK 
personelinin de istifa ve emeklilik yolu ile ordudan ayrılmasının sağlandığını, böylece 
TSK’nın kurumsal hiyerarşisi üzerinde BÇG örgütünün iradesini hakim kıldıklarını, TSK 
rütbe ve kıdem hiyerarşisinin ortadan kalktığını, kurumsal hiyerarşinin yok olduğunu, BÇG 
mensubu olmak kriterinin esas alındığı örgütsel hiyerarşinin tesis edildiğini, TSK’nın 
kurumsal güç ve imkânlarının tamamen BÇG örgütünün tasarrufuna sunulduğunu, böylece 28 
Şubat sürecinin ilk aşaması olan orduya karşı darbe gerçekleştirildiğini, BÇG örgütünün 
bütün suç konusu icraatlarının ordu tasarrufu gibi gösterilerek diğer devlet kurumları 
üzerinde de baskı oluşturulduğunu, sadece ordu değil MGK, YAŞ, TBMM, Yargı, Hükümet, 
Mahali İdareler, Eğitim Kurumları ve Üniversitelerin topyekün BÇG' nin kontrolü altına 
alındığını,Öncesi ve sonrası ile bir süreci, içeren 28 Şubat 1997'de BÇG örgütü 
mensuplarının milletin yurt savunması için emrine verdiği silahlı kuvvetlerdeki kurumsal 
hiyerarşi içindeki mevki, makam ve rütbelerinden aldıkları gücü ordu hiyerarşisi ve devletin 
bütün kurumlarındaki otoriteyi ele geçirmek için gerçekleştirdikleri post modern darbe ile; 
orduda yönetime el koyduklarını, TSK' yı asli görevlerini yapamaz duruma getirdiklerini, 
ordu-millet bütünleşmesini tahrip ederek orduyu millete ve değerlerine karşı gibi 
gösterdiklerini, olmamış olayları olmuş gibi kurgulayarak gerekleştirdikleri provokasyonlarla 
milletin inanç ve değerlerini iç tehdit olarak gösterdiklerini, toplumu hukuk dışı büyük 
baskılar altına alarak fişlediklerini, inanç ve fikirlerine göre ayrıştırıp kutuplaştırarak 
kışkırttıklarını ve darbe ortamını hazırladıklarını, suçsuz insanları başta TSK olmak üzere 
devletin diğer kurumlarından, ihraç, istifa ettirmek, emeklilik istemeye mecbur bırakma, 
sicilini bozma, sürgün, işkence, şüpheli/sakıncalı fişleme gibi yollarla tasfiye ettiklerini, 
hükümeti istifa ettirdiklerini, meclis aritmetiğini değiştirdikleri, milletin iradesine aykırı 
olarak yeni bir hükümet kurdurduklarını, yargıyı baskı altına alarak hukuki denetim 
mekânizması olmaktan çıkarıp ideolojik denetim mekânizmasına dönüştürdüklerini, eğitim 
hakkı katsayı eşitsizliği düzenlemesiyle yine yüksek okula girişte eşitlik ilkesi ve eğitim 
hakkı ihlal edilen mağdur kitleler ürettiklerini, ülkenin geleceğine ağır zararlar verdiklerini, 
30/09/1979-15/08/1996 tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, son görev yeri olan Zırhlı 
Birlikler Okulu Eğitim Tümen Komutanlığı Tank Kıdemli Yüzbaşı rütbesine kadar görevinde 
hiçbir ceza almadığını, değişik zamanlarda onlarca takdir ve teşekkür belgesinin sıralı 
komutanları tarafından şahsına verildiğini, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral D. G. 
ve Kuvvet Komutanları tarafından onaylı takdir belgesi ile ödüllendirildiğini, 1995 yılında 
Kara Harp Akademisi sınavlarına girdiğini, başarılı olduğunu, dönemin tabur komutanı 
Kurmay Yarbay K. K. tarafından Harp Akademisini kazandığına dair tebrik edildiğini, bir 
kaç gün sonra yanlışlık olduğunu, akademiyi kazanmadığını söylediğini, kendisine "Eşinin 
başını açsaydın bunlar başına gelmezdi, terazinin bir kefesinde generallik, bir kefesinde bir 
bez parçası bu nasıl inanç, çalışkan ve dürüst bir subay olduğun için bunu sana söylüyorum, 
ilk Şurada atılacaksın, istifa et, yarın toplumda çocukların TSK'dan atılmış babalarının 
olduğu utancını yaşamasın" dediğini, Zırhlı Birlikler Eğitim Tümen Komutanlığında çalıştığı 
bölümde BÇG üyesi olan subay ve astsubaylar tarafından takip edildiğini, TSK'nın hiyerarşik 



  

yapısı dışında olan bu örgütün subay ve astsubayların verdiği raporlar doğrultusunda 
sakıncalı ve şüpheli personel kategorisine alındığını,1996 tayin döneminde sürgün 
sayılabilecek nitelikte Malkara Tugay Komutanlığı emrine atandığını, bu atama emri üzerine 
yine tabur komutanı kurmay yarbay K.K.'ın kendisine "Bu tayin normal bir tayin değil, 
Şurada atılacaksın" dediğini, 23/05/1996 tarihinde TSK'dan ayrılma dilekçesi verildiğini, 
TSK'da ayrılma ve istifa dilekçelerinin normalde 1 ayda sonuçlandırıldığını, ancak 
dilekçesine 16/07/1996 tarihine kadar cevap vermediklerini, Yüksek Askeri Şurada atmak 
için işlemini sonuçlandırmadıklarını, bu kötü niyeti öğrendiğini ve dönemin Milli Savunma 
Bakanına ulaşıp durumu anlattığını ve Şuraya az bir süre kala 15/08/1996 tarihinde 
işlemlerinin sonuçlandırılıp TSK'dan malulen emekli olduğunu, emekli olduktan sonra da 
sivil hayatında BÇG üyelerinin kendisini takip edip taciz ettiklerini, TSK'dan ayrılan veya 
atılan arkadaşlarıyla görüştüğü için 1997 yılında gözaltına alındığını, kendisini sorgulayan 
kişinin "Biz bu irticacıları attık ki simit satsın rezil olsunlar diye, sen bunlara iş bulmaya 
yardımcı oluyorsun, buna devam edersen bir gün bir kamyonun altında kalırsın" diye tehdit 
ettiklerini, zaman zaman da telefonla tehditte bulunduklarını,sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 100,241)

Müşteki ABDURRAHMAN ÇELİKER şikayet ve beyanında özetle; 8 Temmuz 
1996 tarihinde kurulan 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 28 Şubat 1997 tarihli Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde uygulamaya konulan yasa dışı bir çok uygulama ve 28 
Şubat 1997 tarihli toplantıda alınan kararlar neticesinde 18 Haziran 1997 tarihinde cebir ve 
baskı kullanılmasıyla istifa ettirilmeye zorlanmasıyla sonuçlandığını, bu post modern darbe 
sonucunda binlerce, özellikle başörtülü insanların eğitim hakkının engellendiğini, insanların 
kılık kıyafetleri, siyasal düşünceleri ve inançları nedeniyle kamu kuruluşlarından atılmalarına 
karar verildiğini, bu süreçte kopartılan irtica yaygarası ile yaklaşık 7400 masum insanın 
haksız olarak gözaltına alındığını, Ordunun siyasete müdahalesinin başlı başına bir suç 
olduğunu, ordunun o dönemde sadece siyasete değil ekonomiden medyaya, eğitimden 
çalışma hayatına kadar adeta her alana müdahale ederek toplumu yeniden dizayn etme yoluna 
gittiğini, dönemin Cumhurbaşkanının da Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifasından sonra 
hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e vermeyerek ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a 
verdiğini, darbe planının hazırlanması sürecindeki rolünün yadsınamayacak derecede 
olduğunu, hukuka aykırı bir şekilde kişisel verileri kayıt altına alan, eğitim hakkını 
engelleyen, haksız olarak yakalama ve tutuklamalara sebep olacak ortamı hazırlayan cebir ve 
tehdit kullanarak hükümetin görevlerini yapmasını engelleyen ve hükümeti ortadan kaldıran 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 106,249) 

Müşteki ABDURRAHMAN SİTİL şikayet ve beyanında özetle; 1997 yılında 
Adıyaman Merkez Fatih Caminde görev yaparken başörtüsü, İmam Hatipler, 8 yıllık eğitim 
konusunda görev yaptığı cami cemaatinin de cuma namazından sonra cami dışında protesto 
amaçlı bir toplantı yaptığını, cemaati kendisinin yönlendirdiği iddiasıyla Cumhuriyet 
Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatıldığını, daha sonra hakkında Malatya Devlet 
Güvenlik Maddesine TCK 312. maddeden dava açıldığını, sürgün şeklinde Rize il emrine 
atamasının yapıldığını, cami cemaatinin imza toplamasıyla atamasının durdurulduğunu,o 
güne kadar bilmediği Batı Çalışma Grubuna hedef olduğunu, nokta bir tayinle Afyon 
Sandıklı Alamescid Köyüne tayin edildiğini, Adıyaman'da tatilde iken TCK 168. madde 
kapsamında ifadesinin alındığını, hakkında açılan davalardan beraat ettiğini, ancak talimat ve 
yönlendirme ile ilçe müftüsünün kendisini açığa aldığını, 6 çocukla işsiz ve güçsüz mücadele 
verirken 2000 yılının 2. ayında Adıyaman'da evinde bulunurken Emniyetten gelen ve JİTEM 
olduğunu bildiği kişilerce evinden alınarak önce Emniyete sonrada İl Alay Komutanlığına 
götürüldüğünü,o tarihteki Alay Komutanının önüne çıkarıldığını,Alay Komutanının kendisine 



  

ana avrat sinkaflı kelimelerle sövdüğünü, “bu memleketi sizin gibi irticacılara, sizin gibi o... 
çocuklarına bırakmayacağız,sizi bu memleketten tamamıyla temizleyeceğiz” şeklinde hakaret 
ettiğini, bir taraftan da sakalını çekerek işkence ettiğini, Alay Komutanının makamından 
çıkarıldıktan sonra ellerine kelepçe takılıp gözleri bağlanarak bir araçla oradan 
uzaklaştırıldığını, götürdükleri yere varır varmaz bir işkence odasına kapattıklarını, bu yerde 
insanların bağrışmaları, ağlamaları, yapmayın, vurmayın şeklindeki feryatlarının halen 
kulağında olduğunu, ilk önce manevi işkence yaptıklarını, Allah'a, Peygambere, Mezhep 
İmamlarına hakaret ettiklerini, devlet büyükleri olan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan 
Selim'e hakaret ettiklerini çocuklarının ismiyle alay ettiklerini, fiziki olarak dövmeye 
başladıklarını,bu işkence sırasında elbiselerini tamamıyla çıkartarak çırılçıplak soyduklarını, 
elleri ile edep yerlerini sıkarak haydi dinin seni kurtarsın dediklerini, bu halde iken soğuk 
suları üstüne döktüklerini, defalarca sakalından tutup yerlerde sürüklediklerini, bu 
işkencelerin 2 gün 2 gece devam ettiğini, sorgunun son 2 günü olması nedeniyle 2 günde 
sona erdiğini, hastaneye götürdüklerini, hastane doktorunun tehdit edilmesi nedeniyle 
doktorun onca yara bereye yüzünün tanınmaz halde olmasına rağmen rapor yazamadığını, 
oradan Cumhuriyet Savcılığına gittiklerini, doktordan sonra savcının da korktuğunu, polis 
memuru ya da jandarmanın daha etkin davranışlar sergilediğini, bir müddet sonra 
Kahramanmaraş Merkez Kapalı Cezaevine atıldığını, aynı olay aynı sebep ve aynı davadan 
beraat kararı olmasına ve bu kararlarında Yargıtayca onanmasına rağmen yargılama 
sonucunda kendisine 12 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini, Yargıtay'ın kararı bozduğunu, ancak 
Malatya DGM'nin Yargıtay kararına direndiğini, yeniden 12 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini, 
bu sefer cezasının onaylandığını, Sağlığının ciddi oranda bozulduğunu, Malatya Kapalı 
Cezaevi revirinde 8 ay tedavi gördüğünü, ancak şifa bulamadığını, Elazığ Devlet Hastanesine 
sevk edildiğini, işkencelerden kaynaklı akciğerlerinde, idrar yollarında, safra kesesinde 
ağrılar sebebiyle Elazığ Devlet Hastanesi mahkûm koğuşunda 55 gün tedavi gördüğünü, 
2003 yılında Ak Parti döneminde çıkan şartlı tahliye yasasından yararlanarak çıktığını, dışarı 
çıktıktan sonra işkencelerden dolayı 3 kez ameliyat olduğunu, 6 çocuk ve eşi ile mağdur 
olduğunu, mesleğine geri dönemediğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açtığını, 
28 Şubat sürecinde rol alan yetkililerden hesap sorulmasını istediğini, sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 138. 458)

 Müşteki ABDURRAHMAN DİLİPAK vekili Av. Ali Pacci şikayet ve 
beyanında özetle; müvekkilinin 28 şubat sürecinde ağır baskılara ve ceza davalarına maruz 
kaldığını,maddi ve manevi zararlara uğradığını, sanık Çevik Bir'in bir çok suç duyurusu ile 
haksız yere yargılandığını,bu davalar nedeniyle özgür gazetecilik yapamadığını, kendisini 
sürekli tehdit altında hissettiğini, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 1997/270, 1997/70, 
1998/59, 1998/66 esas sayılı dosyalarında TCK.nın 159/1-2 maddesi gereğince sanık Çevir 
Bir imzalı yazılar dile davalar açıldığını, İstanbul 2.DGM 2000/180,6.DGM 2001/242 esas 
sayılı dosyasında TCK.nın 312/2. maddesine muhalefetten dava açıldığını, başörtüsü yasağı 
aleyhine düzenlenen "elele yürüyüşü" nün organizatörü olduğu gerekçesiyle İstanbul 1.DGM 
199/1 esas sayılı dosyada dava açıldığını,müvekkinin yazarlığını yaptığı Akit gazetesine üç 
aylık ilan kesme cezası verildiğini, açılan davalar sonucu evinin haczedildiğini, mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

Müşteki ABDÜLKADİR DEMİRHAN şikayet ve beyanında özetle; 1995 yılında 
binbaşılığa terfi ettiğini, 10 Aralık 1996 tarihli YAŞ kararı ile meslekten ihraç edildiğini, 
meslekten atılma nedenini öğrenemediğini, halen de bilmediğini, kendisine gösterilen 
belgede geçen iddialarla ilgili olarak 1981 yılında şu an rahmetli olan eşi ile evlendiğini, 
eşinin evlendiğinde başörtülü olduğunu, hiçbir zaman başörtüsünü çıkarmadığını, 1984 
yılından itibaren sürekli lojmanda oturduğunu, yetiştiği ortam itibariyle ziyaretlerine 



  

başörtüsü takmayan yakınları, arkadaş ve misafirleri geldiği gibi başörtüsü bulunan 
misafirlerinin de geldiğini, kendisinin imam hatip lisesi mezunu olmadığını, meslek hayatı 
boyunca da imam hatip lisesi mezunlarının askeri okullara girmesini savunan bir beyanda 
bulunmadığını, hayatı boyunca namazını aksatmamaya çalıştığını, görev süresi içerisinde 
hiçbir zaman namaz kılma gerekçesi ile görevini aksatmadığını, namaz kıldığını hiç kimsenin 
bilmediğini, hayatı boyunca ve halen de hiçbir grup, cemaat ve tarikatla bağlantısının 
olmadığını, Fethullah Gülen grubu ile bağlantısının olmadığını, sosyal faaliyetlere eşinin 
başörtüsünü dikkate alarak yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için katılmadığını, burada art 
niyet aranmasının abes olduğunu, çocuklarını daha iyi eğitim görmeleri için özel okullarda 
okuttuğunun doğru olduğunu, bundan da çekinmediğini, eşinin başının kapalı olduğunu, 
çağdaş aile yapısı görünümünden uzak olduğu iddiasını kabul etmediğini, eşinin kendi rızası 
ile örtündüğünü, hiçbir zaman kendisi ve çevresinin baskısı olmadığını, hukuka aykırı, 
mesnetsiz gerekçelerle kendisini ihraç eden kişi veya kişilerden ve buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (133,241. 
klasör, sayfa 52-53) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Anılan subayın evine çağdaş 
kıyafet görünümünden uzak kıyafetli kişilerin geldiği, askeri okullara imam hatip 
mezunlarının alınmasını savunduğu, mesaisini aksatacak şekilde mesai saatleri içerisinde 
namaz kıldığı, Fethullah Gülen grubu nurcu kesimin yayın organlarından Sızıntı dergisini 
takip ettiği, sosyal faaliyetlere katılmadığı, çocuklarını irticai kesime ait olan ve tarikatlardan 
birisi tarafından finanse edilen yatılı okullarda okuttuğu, çağdaş aile yapısı görünümünden 
uzak bir aile yapısına sahip olduğu" şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik 
görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile 
ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, mesailerini aksatacak şekilde 
namaz kıldığı iddiasının soyut olduğu, ibadet etmenin, yeme, içme, ziyaretçisinin gelmesi ve 
onunla ilgilenme, makul ölçüler içerisinde ziyaretçisine zaman ayırma, lavabo ihtiyacı gibi 
sosyal bir ihtiyaç olduğu bunun için geçirilen makul zamanın mesaiyi aksatma olarak 
değerlendirilemeyeceği, suistimal edilip gereğinden fazla zaman harcanıyorsa bunun ispat 
edilip müstakil olarak disiplin soruşturmasına konu edilmesinin gerektiği, ayrıca ibadet 
hakkının "Din ve Vicdan Hürriyeti" kapsamında Anayayasa ile teminat altına alındığı gibi, o 
dönemde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 175. maddesinde dini ibadeti engellemenin 
suç olarak düzendiği anlaşılmıştır. (Klasör 133,241, sayfa 41-42)

Müşteki ABDÜLKADİR BOZDEMİR şikayet ve beyanında; Ekim 2004 
tarihinde HV. K. K. Lığı disiplin kurulunca TSK'dan ihraç edildiğini,sivil memur olarak 
suçtan zarar gören olduğunu, bu sebeple buna sebep olan sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 377)

Müşteki ADEM ÇAKADAŞ şikayet ve beyanında;Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından meslekten atılmasına yönelik gösterilen tüm sebeplerin iftira niteliğinde olduğunu, 
hayatı boyunca hiçbir tarikat toplantısına katılmadığını, devrim yanlısı örgütün varlığını 
şimdi bile bilmediğini, eşinin kimliği olduğu halde kimliğinin olmadığının beyan edildiğini, 
haksız suçlamalarla ihraç edildiğini, olay nedeniyle hem madden hem manen mağdur 
edildiğini, halbuki atıldığı tarihe kadar birçok takdirname ve benzeri başarı belgesi aldığını, 
hiçbir zaman olumsuz sicil almadığını, meslekte dürüst başarılı bir askerken haksız yere 
sevdiği meslekten uzaklaştırıldığını, düzenledikleri 22/12/1997 tarihli terhis belgesinde 
Ord.Er. yazdıklarını haksız yere rütbesini düşürdüklerini, bu nedenle de şikâyetçi olduğunu, 
meslekten atıldığı için sosyal güvenlik kurulu olarak emekli sandığından SSK'ya geçiş 



  

yaptığı için yıpranma payından da mahrum bırakıldığını, diğer taraftan kendisine izin 
vermelerine rağmen izinli bulunduğu süre içerisinde hakkında firar işlemi yapıp haksız yere 
Askeri Mahkemece firar suçundan mağdur edildiğini, bu yönden de şikâyetçi 
olduğunu,kendisine haksız olarak ceza veren o zamanki Tugay Komutanı Tuğgeneral N. B., 
Tabur Komutanı E. B. ve Hakkari'de Tank Bölük Komutanı K. Ç. hakkında şikâyetçi 
olduğunu, kendisinin askeriyeden ihraç edildikten sonra sivil hayatta iken bile hiçbir tarikat 
ve örgüte üye olmadığını, toplantılarına katılmadığını, araştırıldığında eşinin kimlik kartının 
olduğunun görüleceğini, 1996 yılında kendisini sakıncalı personel olarak Güneydoğuya 
gönderdiklerini, Hakkari Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Başkale bölgesindeki tankların 
bakım ve onarımını gayet başarılı bir şekilde yaptığını, bunun sonucunda kendisine Hakkari 3 
ncü Tank Bölük Komutanlığı ve Çukurca Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı tarafından 
takdir belgesi verildiğini, tankları bakım ve her an göreve hazır tutmasından dolayı üst 
bölgesini koruma altına aldığı karakollara bölücü terör örgütünün saldırıda bulunamadığını, 
bunun da kendisinin gayretli vatansever çalışmalarından dolayı olduğunu, bu durumun da 
başarılı ve Bölük Komutanı ile üstleri tarafından takdir edilen personelken tamamen asılsız 
ve iftiralarla çok sevdiği görevinden ihraç edildiğini gösterdiğini, sakıncalı bir insan olsa 
Güneydoğuda stratejik bölgelerde görevlendirilmeyeceğini, bunun da verilen kararın ne 
derece yanlı, ideolojik ve belli bir kesimin orduda hüküm sürmek istediğini gösterdiğini, 
kendi düşünce ve kafa yapısında olmayan subay ve astsubayları TSK'dan ihraç ederek 
maksatlarına ulaşmak istediklerini,mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(263. klasör, sayfa 
465-466) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1997 tarihli sicil belgesinde 1. 2.ve 3. sicil amirlerince aynı 
şekilde “astsubay sicil yönetmeliğinin madde 53 ncü (e) bendine göre tutum ve davranışları 
ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi 
faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşıldığından Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalması 
uygun değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili 
herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu 
ortaya koyduğu, 01 Kasım 1983 tarihinde 2.Tnk.Tabur Komutanı S. S. tarafından takdir 
belgesi, 04 Ekim 1984 tarihinde 2 nci Tnk.Tabur Komutanı A. G. tarafından takdir belgesi, 
14 Mayıs 1987 tarihinde Ds.Kt. Komutanı tarafından takdir belgesi, 29 Haziran 1987 
tarihinde Alay Komutanı A. Y. tarafından takdir belgesi, 11 Nisan 1989 tarihinde İ/Ds.Bl. 
Komutanı İ. C. tarafından takdir belgesi, 19 Şubat 1991 tarihinde 20 nci E.A.Komutanı Fuat 
Büyükcivelek tarafından takdir belgesi, 11 Ekim 1993 tarihinde 1 nci Tnk. Bl. Komutanı Ş. 
Y. tarafından teşekkür belgesi, 23 Mart 1995 tarihinde Kh.Bl. Komutanı T. K. tarafından 
takdir belgesi, 10 Ekim 1995 tarihinde Tabur Komutanı vekili O. C. tarafından takdir belgesi, 
3 ncü Tnk.Bl. Komutanı S. B. tarafından takdir belgesi, 18 Mayıs 1997 tarihinde 3 ncü 
Tnk.Bl. Komutanı S. B. tarafından takdir belgesi, 25 Ağustos 1997 tarihinde Jasyş. Komd.Bl. 
Komutanı U. B. tarafından takdir belgesi, 29 Haziran 1988 tarihinde Tümen Komutanı H. K. 
tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, Müştekinin Van 21 nci Jandarma Sınır Tümen 
Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 15/10/1998 tarih ve 1998/585 sayılı kararı ile 17/11/1997 
- 09/12/1997 tarihleri arası firar suçundan 5 ay hapis cezası verildiği (müştekinin beyanında, 
kendisine izin vermelerine rağmen izinli bulunduğu süre içerisinde firar işleminin yapıldığını 
belirttiği, mahkeme kararındaki savunmasında da eşi doğum yapacağı için 17/11/1997 tarihi 
itibariyle planlı izninin bulunduğunu, ayrılacağı gün bölük komutanını bulamadığını, eşinin 
doğum yapması ve planlı izninin bulunması nedeniyle memleketine gittiğini belirttiği, ifadesi 
sırasında da 09/11/1997 tarihinde kız çocuğunun doğduğuna ilişkin doğum raporunu 
sunduğu), daha sonra bu cezanın 4616 sayılı yasa kapsamında infazının ertelendiği, 05 Mayıs 
1996 tarihli Tugay Komutanı N. B. imzalı yazıda müştekinin 1996 yılı kurban bayramına eşi 



  

ile birlikte katılmaması nedeniyle 3 gün oda hapsi cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır. 
(Klasör 263, sayfa 410-442) 

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında “devrim yanlısı islami örgüt mensubu olduğu, 
sosyal faaliyetlere eşi ile birlikte katılmadıkları, kendi görüşünde olan kişilerle görüştüğü, 
evine kabul ettiği misafirleri harem-selamlık şeklinde ağırlağı, eşine kimlik kartı çıkartmadığı 
(eşinin başı açık fotoğrafını vermediği için), tarikat toplantılarına katıldığı, sicil amirleri 
tarafından 'T.S.K.'ından derhal ilişiği kesilmesi' kanaatinin belirtildiği, halen sakıncalı/sağ 
personel kategorisinde olduğu" şeklindeki iddiaların bir bölümünde müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı islami örgüt 
mensubu olduğu" iddiası ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda ağır 
suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma ve 
kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü 
anlaşılmaktadır. (Klasör 263, sayfa 458)

Müşteki ADEM ÇEVİK şikayet ve beyanında;Kendisinin Mazlum-Der Halk 
İhlalleri Komite üyesi olduğunu, 28 Şubat sürecinde TSK'nın hiyerarşik yapısı dışında bir 
yapılanma olduğunu, Batı Çalışma Grubunun burada yer aldığını, siyasi iktidarın baskı altına 
alınarak kararlar çıkartıldığını, yaşanan olaylar sonucunda psikolojik travma geçirdiğini, 12 
yaşından küçük çocukların camiye gitmesi yasaklandığı için çocuğunu da camiye 
gönderemediğini, ayrıca İmam Hatip Lisesine de gönderemediğini, 28 Şubat döneminde 
bizzat brifing alan Silahlı Kuvvetlerle ve brifing yardımcılarından, onlara yardımcı olan 
siyasi kurumlardan ve kişilerden hukuksuz ve kanunsuz emirleri dinleyenlerden şikâyetçi 
olduğunu, inanç sahibi insanların inandığı gibi yaşamasının engellendiğini sanıklardan 
şikayetçi olduğunu bildirmiştir.(Klasör 56,203)

Müşteki ADEM DURAK şikayet ve beyanında özetle;30/08/1978 tarihinde 
Astsubay olarak TSK'da görev yapmaya başladığını, mesleğinde temayüz etmesi ve başarılı 
bir personel olması nedeniyle imtihan ile Subaylık kadrosuna geçtiğini, BÇG örgütüne 
katılmadığı ve TSK'nın normal hiyerarşisi içinde görev almayı düşündüğü için eşinin 
başörtülü olması bahane edilerek BÇG tarafından psikolojik baskı altına alındığını, Ege Ordu 
Komutanlığında görevli iken Binbaşı Ö.Ç.'nin kendisini odasına çağırarak, Ege Ordu 
Komutanlığı İstihbarat Başkanlığından kendisine talimat olduğunu, bu nedenle eşi ile birlikte 
evine kontrole geleceğini söyleyerek, eşi ile birlikte evini kontrol ettiğini, eşinin başörtülü 
olması nedeniyle hakkında rapor düzenlendiğini, arkadan tayin ile Iğdır 5. Hudut Alay 
Komutanlığına atandığını, kendisini şüpheli sakıncalı kategorisine aldıklarını, 1998 yılının 
başında Alay İstihbari şubesinde görevli Başçavuş B.E.'nin tahminine göre Alay 
Komutanının talimatı ile "Komutanım, zaman aleyhimize işlemektedir bir an önce emekli 
olup ayrılın" şeklindeki uyarısı üzerine istemediği halde ailesini mağdur etmemek için 
mecburen emeklilik dilekçesi vermek zorunda kalarak çok sevdiği TSK'dan ayrılmak zorunda 
kaldığını, erken ayrıldığı için maaşının emsallerine göre ayda ortalama yaklaşık 650-750 TL 
civarında eksik aldığını, kendisini mağdur eden BÇG örgütü üyelerinden davacı ve şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 62,223,419) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 16 Ekim 1990 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı D. G. 
tarafından 849.600 TL para ödülü, 28 Nisan 1989, 30 Haziran 1990 tarihlerinde Kurmay 
Başkanı G. Ö. tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, Sicil notu ortalamalarına 
bakıldığında, 1979 yılı 87.5, 1980 yılı 92, 1981 yılı 87.5, 1982 yılı 89.5, 1983 yılı 92 olduğu, 



  

1. sicil amiri tarafından "karargâh hizmetlerinde kendi branşında başarılıdır" şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1984 yılı 95, 1985 yılı 97.5, 1986 yılı 91.5, 1987 yılı 90.65, 1988 yılı 92 olduğu, 
1. sicil amiri tarafından "karargâh mesleği ile ilgili görevi çok iyi yapar" şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1989 yılı 96.5 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "mesleğinde dürüst, azimli ve çok 
çalışkan bir maliye Astsubayıdır, sınıfı görevini çok iyi yapar" şeklinde, 2. sicil amiri 
tarafından "çalışkan, dürüst, planlı çalışan, mali mevzulara vakıf, ciddi bir Astsubaydır, uzun 
bir süre tek başına şube işlemlerini tek başına olarak aksaksız yürütmüştür" şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1990 yılı 97, 1991 yılı 95 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "çok iyi bir 
Astsubaydır" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "çalışkan ve disiplin bir Astsb.dır" şeklinde 
kanaat belirtildiği, 1992 yılı 94.50 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "mükemmel ve çalışkan 
bir astsubaydır" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "çok iyi" şeklinde kanaat belirtildiği, 1993 
yılı 96.5 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "çok iyi, çok çalışkan, mükemmel bir subaydır" 
şeklinde, 2. ve 3. sicil amiri tarafından aynı şekilde "çok iyi" şeklinde kanaat belirtildiği, 
1994 yılı 93.5 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "çok iyi,çalışkan ve disiplinlidir" şeklinde, 2. 
sicil amiri tarafından "mükemmel" şeklinde, 3. sicil amiri tarafından "iyi" şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1995 yılı 82.5 olduğu, 1. ve 2. sicil amiri tarafından aynı şekilde "iyi" şeklinde 
kanaat belirtildiği, 1996 yılı 76.5 olduğu, 1. ve 2. sicil amiri tarafından aynı şekilde "iyi, 
sosyal tutum ve temsil yeteneği ile liderlik vasfı iyidir" şeklinde, 1997 yılı 71 olduğu, 1. sicil 
amiri tarafından "yeterli, sosyal tutum ve temsil yeteneğinin takip ve kontrolü gerekir, liderlik 
vasfı yeterlidir, takibi yapılmaktadır" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "liderlik vasfı iyi, 
sosyal durumu ve temsil yeteneği iyi" şeklinde kanaat belirtildiği anlaşılmıştır. (223. klasör, 
sayfa 261-316) 

Müştekinin yıllar itibariyle devam eden mükemmel derecedeki sicil notları ve 
hakkında verilen kanaat değerlendirmeleri muhtemelen TSK'dan ihracına zemin hazırlamak 
amacıyla verilen son 3 yıldaki kısmen düşük notlar ve değerlendirmeler dikkate alındığını da 
müştekiye yönelik tavrın, eşinin ve kendisinin din ve vicdan hürriyeti kapsamında kalan dini 
yaşam ve anlayışlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Müşteki ADEM AYGÜL şikayet ve beyanında özetle; Ordudan ilişiğinin 
kesilmesinden önce Osmaniye'de İstihkam Başçavuşu olarak görev yaptığını, 1998 yılı Eylül 
ve Ekim ayında Osmaniye'de bulunan soy ismini hatırlamadığı K. isimli Yüzbaşı 
rütbesindeki Kademe Komutanının kendisi ve eşi başörtülü olan 3 astsubay arkadaşını 
odasına çağırdığını, kendilerine "yukarıdan emir geldi sizin eşleriniz başörtülüymüş, ya 
eşleriniz başörtüsünü açacak ya da ordudan ilişiğiniz kesilecek, eğer ben hakkınızda işlem 
yapmazsam benim hakkımda işlem yapacaklar." dediğini, eşinin başörtülü olduğunu, zaman 
zaman düzenlenen eşli alkollü eğlencelere katılmaması nedeniyle tespit ettiklerini, kendisinin 
dini görüşü nedeniyle alkollü olan bu eğlencelere katılmadığını, kesinlikle görevi ile ilgili bir 
problem olmadığını, eşinin dini vecibeleri gereğince başını açmadığını, bir başka astsubay 
arkadaşının hemşire olan eşinin ordudan atılma tehlikesi nedeniyle başını açmak zorunda 
kaldığını, 1998 yılı Aralık ayında ordu ile ilişiğinin kesildiğine dair tebligatın tarafına 
yapıldığını, eşinin başörtüsü dışında meslekten atılmasını gerektiren herhangi bir problemi 
bulunmadığını, şikâyet dilekçesinde belirttiği üzere TSK bünyesine sızan ve kendilerini Batı 
Çalışma Grubu olarak nitelendirilen örgüt mensuplarının TSK üzerinden kendileri gibi darbe 
yapmayı düşünmeyen, kendisi gibi vatanını milletini seven ordusuna bağlı binlerce rütbeli 
personeli tasfiye ettiklerini, kanaatince bu tasfiyelerin nedeninin kendileri gibi 
düşünmeyenleri ordudan dışlayıp yapmayı planladıkları darbeye zemin hazırlamak olduğunu, 
ordudan atılınca maddi ve manevi bir çok sıkıntı yaşadığını, ordu ile ilişiği kesildikten sonra 
peşini bırakmadıklarını, kamu kurumlarına girmesinin engellendiğini, aleyhlerine kara 
propaganda yapıldığı için akrabalarının dahi kendilerini sakıncalı olarak görüp görüşmemeye 
başladıklarını, toplumdan dışlandıklarını, uzun bir süre yaklaşık 3-4 yıl iş bulamadığını, 



  

kendisinin ve ailesinin mağduriyetine neden olan haksız yere ordudan atılmasına sebebiyet 
veren tüm kişilerden şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini, atılma kararındaki iddialarla 
ilgili olarak; devamla 16 yaşındayken eşi ile evlendiğini, o zamandan beri eşinin başörtüsü 
taktığını, kararda belirtildiği şekilde cezalar aldığını, fakat bunların Silahlı Kuvvetlerden 
atılmayı gerektirmediğini, tabiri caiz ise önce ordudan atılmasına karar verdiklerini sonra da 
bunun kılıfı olarak daha önce almış olduğu cezaların gündeme getirildiğini, dikkat edilirse bu 
cezaları 1992-1993 yıllarında aldığını, 5 yıl boyunca bu eylemlerle ilgili herhangi bir işlem 
yapılmamışken 1998 yılında işlem yapılmasının manidar olduğunu, ordudan atılmasına 
sebebiyet veren YAŞ üyelerinden şikâyetçi olduğunu, açılacak kamu davasına da katılmak 
istediğini belirtmiştir. (265. klasör, sayfa 451-452) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 02/11/1998 tarihli sicil belgesinde 1. 2.ve 3. sicil amirlerince aynı 
şekilde “Astsubay sicil yönetmeliğinin 53 ncü madde e fıkrası gereğince; tutum ve 
davranışları ile irticai görüşleri benimsemesi nedeniyle Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 
değildir” şeklinde görüş belirtildiği, (265. klasör, sayfa 424) Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı nezdinde kurulu İzmir Disiplin 
Mahkemesinin 1992/61-60 Esas karar sayılı 17/12/1992 tarihli kararı ile 3 gün göz hapsi 
cezası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3 ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Çerkezköy Disiplin 
Mahkemesinin 1989/99-99 Esas karar sayılı 17/11/1989 tarihli kararı ile 10 gün oda hapsi 
cezası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ege Ordu Komutanlığı Narlıdere/İzmir Askeri 
Mahkemesinin 1993/532-415 Esas karar sayılı 17/06/1993 tarihli kararı ile 25.000 TL para 
cezasıyla cezalandırıldığı anlaşılmıştır. (265. klasör, sayfa 425-431)

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "devrim yanlısı islami grup 
mensubu olduğu, eşinin tesettür kıyafeti giydiği, eşi ile birlikte sosyal toplantı ve faaliyetlere 
katılmadığı, kendi görüşünde olan şahıslarla görüştüğü, görüşü nedeniyle eşinin erkeklerle 
tokalaşmadığı, ikaz ve uyarılara rağmen tutum ve davranışlarında bir değişiklik olmadığı, 
sakıncalı/şüpheli personel kanaat raporlarında sicil amirlerinin 'TSK'da kalması uygun 
değildir' kanaatinin bulunduğu, halen sakıncalı/sağ personel kategorisinde olduğu 
anlaşılmıştır. Ayrıca asta müessir fiil suçundan 17 Haziran 1993 tarihinde Ege 
Or.K.As.Mah.nce 20 gün hapis cezasının para cezasına çevrilerek ertelendiği, memuriyet 
görevini ihmal suçundan 31 Aralık 1993 tarihinde 5 nci Kor.K.As.Mh.nce 900.000 TL ağır 
para cezası ve 3 ay memuriyetten men cezasının ertelendiği, disiplinsiz davranışlarından 
dolayı 1989-1992 yılları arasında 10 gün oda hapsi ve 3 gün göz hapsi cezası bulunduğu 
görülmüştür." şeklindeki iddiaların bir bölümünde, müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik 
görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile 
ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı islami grup 
mensubu olduğu" iddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda suç 
olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma ve 
kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü, 
ihracından yıllarca önce verilmiş ve atılmayı gerektirmeyecek disiplin cezaları ve para 
cezalarının karara gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır.(Klasör 265)

Müşteki ADNAN PEHLİVANLI şikayet ve beyanında özetle; Kendisinin 1996 
yılında Erzincan Ağır Bakım Tamir Fabrikasından Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkez 
Komutanlığına Kıdemli Üstçavus rütbesi ile atandığını, 1999 yılı Ağustosunda YAŞ kararı ile 
TSK'dan ihraç edildiğini, Ankara'daki göreve atandığında bekâr olduğunu, 1996 yılının 
Kasım ayında evlendiğini, eşinin başörtülü olduğunu, aradan yaklaşık bir buçuk yıl geçtikten 
sonra bölük komutanının ısrarla eşi ile eve ziyarete gelmek istediğini, kontrol amaçlı gelmek 



  

istediğini bildiği için yaklaşık iki ay boyunca kabul etmediğini, ancak ısrar edince kabul 
etmek zorunda kaldığını, evde kendilerini karşıladığını, eşini başörtülü olarak gördüklerini, 
bu görüşmeden sonra Tümgeneral A.K.'nın, eşi başörtülü olan 15 arkadaşı ile birlikte 
karargâh binasına topladığını, kendilerine Türk Silahlı Kuvvetlerine yakışır bir personel 
olmaları gerektiğini, TSK'nın modernleşmede öncü rol oynadığını bu nedenle eşlerinin 
başlarını açmaları gerektiğini söylediğini, bu konuşmadan sonra A. K.'nın makamında saat 
4'den sonra bulunduğu ve isteyen kişilerin kendisini eşi ile birlikte ziyaret edebileceklerinin 
söylendiğini, bu ziyarette A. K.'nın eşlerinin başlarını açıp açmadıklarını görmek istediğini, 
bazılarının eşinin başı açık olarak kendisini ziyaret ettiğini, kendisine birkaç kez uyarı yazısı 
geldiğini, en son eşinin başını açmayan 5 kişi kaldıklarını A. K.'nın kendilerini makam 
odasına çağırdığını birer birer odaya alarak görüştüğünü, kendisine neden başörtülü biri ile 
evlendiğini, eşinin başını açmadığı taktirde bir bez parçası yüzünden atılacak mısın diye 
sorduğunu, kendisinin de isterse boşanabileceğini söylediğini, bunun üzerine imam nikahlı 
olarak mı yaşayacaksın? dediğini, bu konuşmadan sonra kendisine yapacak bir şey yok diye 
söylediğini bu görüşmeden sonra 1999 yılının Temmuz ayında yapılan Şura kararı ile 
TSK’dan ihraç edildiğini, bu arada eşinin başını açması istenenlerden bir tanesinin eşi ile 
boşandığını, başka bir bayanla nişanlandığını, o bayanın babası A.K.'yı arayarak ''biz çağdaş 
insanlarız'' demesi üzere listeden çıktığını, bir arkadaşının ise hanımım diye A. K'ya kız 
kardeşi ile gittiğini, o tarihte atılmaktan kurtulduğunu ancak 4-5 yıl sonra tespit edip 
attıklarını, kendisinin mağdur olduğunu bu nedenle başta A. K. ve kendisini sıkıntıya sokan 
mesai arkadaşlarından, 28 Şubat sürecini gerçekleştiren BÇG'den şikâyetçi olduğunu 
belirtmiştir. (245. klasör, sayfa 253-254) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4.Piyade Tümen Komutanlığı 
Disiplin Mahkemesi tarafından 09/06/1992 tarihinde verilmiş 10 gün oda hapsi cezası 
bulunduğu, Belgeler içerisinde bulunan 1999 yılı sicil üstleri tarafından verilen kanaatlerin 
yer aldığı belge incelendiğinde, 1. 2. ve 3.sicil amirleri tarafından aynı şekilde ''astsubay sicil 
yönetmeliğinin 60.maddesi (e fıkrası gereğince) irticai görüşleri benimsemesi, sözlü ve yazılı 
ikazlara rağmen ıslah olmaması nedeni ile Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir'' 
şeklinde kanaat belirtildiği,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Taarruz Helikopter Tabur Komutanlığı 
Güvercinlik/Ankara başlıklı 28 Nisan 1999 tarihli ve 12 Mart 1999 tarihli İkaz konulu 
müştekiye hitaben yazılan yazılarda aynı şekilde ''asker kişi sadece kendisi değil ailesi ile 
birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde çağdaş düşünce ve kıyafeti ile birlikte saygın yerini 
almaktadır, ailesinde bu çizgiden bir sapma gördüğünde duruma derhal müdahale eder, 
onu Atatürkçü düşünce sistemine, Türkiye Cumhuriyetine ve yurduna sarsılmaz bir 
inançla bağlı olmasını, ailesinin sosyal faaliyetlere ve aktivitelere çağdaş görünümlü 
kıyafet ile katılmasını sağlar, ancak bu konuda bu güne kadar eşinizle ilgili olumlu bir 
değişikliğin olmadığı gözlemlenmektedir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konudaki 
hassasiyetlerini değerlendirerek eşinizin ikaz edilmesini, en kısa zamanda çağdaş kıyafet ile 
tüm aktivitelere ve faaliyetlere katılmasını rica ederim'' şeklinde, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı başlıklı 11 Haziran 1999 
tarihli İkaz konulu yazıda müştekiye hitaben yukarıda belirtilen 2 ikaz yazısı ilgi tutularak 
''müteaddit defalarca da sözlü olarak ikaz edilmenize rağmen eşinizin çağdaş kıyafet 
giymediği, tesettür uyguladığı, sosyal hiçbir aktiviteye katılmadığı, durumunda hiçbir 
değişiklik olmadığı gözlemlenmiştir, ayrıca 20 Mayıs 1999 tarihinde sizin gibi olan bütün 
personeli toplayarak sözlü olarak uyarmama rağmen tutum ve davranışlarınızda bir değişiklik 
olmamıştır. Derhal bu durumu düzeltmenizi ve ispatlamanızı sizi son kez uyararak ikaz 
ediyorum, rica ederim" şeklinde ifadelere yer verildiği anlaşılmıştır. (245. klasör, sayfa 
244-252) 



  

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “Nakşibendi tarikatı mensubu 
olduğu, mevcut anayasal sistemi beğenmediği, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Cumhuriyetin 
temel niteliklerine karşı olduğu ve bu fikirlerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığını ifade 
ettiği, izinlerde Kırıkkale de Menzil grubunun toplantılarına katıldığı, sosyal faaliyetleri 
benimsemediği, ahlak dışı telakki ettiği ve subay-astsubay camiası ile hiçbir ilişki kurmadığı, 
Silahlı Kuvvetlerden ayrılma pahasına uyarı konusu olan tutum ve davranışlarından 
vazgeçmeyeceğini açık bir şekilde ifade ettiği, halen sakıncalı sağ personel kategorisinde 
bulunduğu, eşinim kıyafeti nedeni ile 12/03/1999-28/04/1999 tarihleri arasında 3 kez 
uyarıldığı, ağabeyi Vecni Pehlivanlı'nın Nakşibendi Menzil grubu Kırıkkale sorumlusu 
olduğu ve kendisinin tamamen ağabeyinin etkisi altında kaldığı görülmüştür''şeklindeki 
iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, 
ileri sürülen iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum 
içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleriyle ilgili olduğu, bunların TSK'dan atılmaya 
gerekçe yapıldığı anlaşılmıştır. (245. klasör, sayfa 239-240)

 Müştekinin şikâyet dilekçesi ve ifadesindeki ileri sürdüğü iddiaları sicil 
dosyasındaki belgelerin doğruladığı, bilgi ve belgelere göre müştekinin tamamen din ve 
vicdan hürriyeti ile ifade hürriyeti kapsamında bulunan toplum içindeki dini yaşam ve 
inançları sebebi ile TSK’dan ihraç edildiği anlaşılmaktadır.

Müşteki ADNAN EŞME şikayet ve beyanında özetle; 01.08.1996 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu emekli edildiğini, suçtan zarar gören 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380)

Müşteki ADNAN ÇELİK şikayet ve beyanında;1984 yılında Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığında Topçu Astsubay olarak göreve başladığını, 2006 yılına kadar görevde 
kaldığını, emekli olduğu 2006 yılında yaklaşık bir yıl öncesinden itibaren dindar olması 
nedeni ile sürekli baskılara maruz kaldığını,aile yaşamı takip edildiği için lojmanda 
oturamadığını, türbanlı olan eşinin çay partilerine katılmaya zorlandığını, 2005 yılında 
Ordonat Grup Komutanı O. B. kendilerine eşinin bir çay partisi düzenlediğini, bütün 
Astsubayların eşlerinin bu partiye katılmak zorunda olduklarını, katılmayanlar hakkında 
soruşturma başlatılacağını söylediğini, bu partilerin ayda bir ya da iki kez olduğunu, 
partilerde komutanın eşinin, kendi eşinin fotoğrafını çektiğini duyduğunu, 2006 yılında 
komutanı olan Binbaşı F. Y. kendisine ''Adnan sen iyi bir personelimsin, seni severim ancak 
benden önceki komutan O. B. ile istihbarat şube müdürü İ. Z. T. seni önce şüpheli sonra 
sakıncalı personel kategorisine almışlar bu nedenle bir an evvel emekli ol, emekli olmaz isen 
atılacaksın'' dediğini bunun üzerine emekli olduğunu, bir yıl daha çalışabilse 1.dereceye 
ineceğini dolayısıyla daha çok maaş alabileceğini zorunlu olarak emekli olduğundan dolayı 
mağdur olduğunu, çok sıkıntılar yaşadığını, iş bulmakta zorlandığını bu nedenle O. B., İsmail 
Z. T., Tuğamiral İ. A. ve 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir. (224. klasör, sayfa 500-501) 

Müşteki AFET ÖZKAN şikayet ve beyanında;1998 yılına kadar öğretmen olarak 
başörtüsü ile derslere gire bildiğini ancak bu tarihten sonra çeşitli cezalar verilerek başörtülü 
öğretmenlik yapmasının engellendiğini, 2000 yılında devlet memurluğundan çıkarma cezası 
verildiğini,mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 381)

Müşteki AHMET POLAT şikayet ve beyanında özetle; TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu ve  devrim yanlısı islami örgüt 



  

mensubu olmak şeklinde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Aralık 1997  tarihli YAŞ 
kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

Müşteki AHMET ÇAPAR şikayet ve beyanında özetle;26 Mayıs 1997 tarihinde 
Yüksek Askeri Şura kararıyla mesleğinden ihraç edildiğini, soruşturma evrakı ekindeki 
kendisine isnat edilen atılma sebeplerini adil bir mahkemede yargılanıp karara 
bağlanmadığından dolayı kabul etmediğini, disiplinsizlikten almış olduğu hapis cezalarının 
sicilini bozmaya yönelik olduğunu, bu konuda kendisine psikolojik manevi baskılar 
olduğunu, bunlardan birinin eşinin başının kapalı olması nedeniyle uzun süre sağlık 
karnesinin verilmemesi olduğunu, disiplinsizlikten dolayı tarafına verilen hapis cezalarından 
birini örneklendirmek gerekirse 70 knot süratle esen bir rüzgarda şapkası uçmasın diye eline 
alması nedeniyle 21 gün hapis cezası almış olmasının konuya açıklık getirebileceğini, 
bahsetmiş olduğu hapis cezalarından bir tanesinin eşinin doğum yaptığı güne denk gelmesi 
sebebiyle cezasını ileriki bir zamanda çekmek için müsaade istemesine rağmen izin 
vermediklerini, görevden uzaklaştırılmasına yakın zamanlarda ise, bir Albay bir Yarbay ve 
iki Binbaşının kendisini ikna odasına alarak iki saat kendisini sorgulamaya aldıklarını en 
sonunda ikna olmadıklarını söyleyerek ordudan ihraç edecekleri söylediklerini, hiçbir hukuki 
dayanağı olmadığından ayrıca maddi manevi kayıplara uğramış olması nedeniyle kararın 
altında imzası olan bütün Yüksek Askeri Şura üyelerinden ve sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (266 Klasör, sayfa 61) 

Müşteki AHMET BALCI şikayet ve beyanında özetle;Batı Çalışma Grubunun 
faaliyetlerine aykırı davrandığı düşüncesi ile komutanları tarafından suç isnat edildiğini, 
eşinin pardesü ve eşarp kullandığını, ancak kapalı olması nedeniyle komutanlıkta da görevli 
Üstteğmen A.D. tarafından kendilerine eşinin kıyafeti nedeniyle uyarıda bulunulduğunu, eğer 
eşinin giysisini düzeltmez ise durumun kötü olacağı yönünde sözlü olarak baskı 
uygulandığını, ordudan atılacağının söylendiğini, bu sürecin tahminen 3 yıl kadar sürdüğünü, 
bu süreç içerisinde üç ayrı sürelerde haklarında raporlar tanzim edilerek üst askeri makamlara 
gönderildiğini, bu tutanaklar neticesi irticai faaliyetler iddiası ile görevine son verildiğini, bu 
nedenle o tarihde görevde bulunan Yüksek Askeri Şura üyeleri ve Milli Güvenlik Kurulu 
üyeleri hakkında şikâyetçi olduğunu belirttiği,30/08/1990-17/08/2000 tarihleri arasında 
TSK'da görev yaptığını Astsubay Kd.Üçvş rütbesiyle görev yaparken BÇG'nin örgütsel 
hiyerarşisinin iradesi doğrultusunda 01/08/2000 tarihinde TSK'dan ihraç edildiğini 
sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir.(Klasör 63,126,397)

Müşteki AHMET KARAMANLI şikayet ve beyanında;1985 yılından 1999 yılına 
kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askeri hakim olarak görev yaptığını, 
kamuoyunda 28 Şubat süreci olarak bilinen sürecin sonunda 1999 yılı Ağustos ayında YAŞ 
toplantısı sonunda disiplinsizlik ve ahlaki yetersizlik gerekçesiyle ordudan uzaklaştırıldığını, 
ancak gösterilen sebeplerin subay sicil yönetmeliğindeki prosedürleri tamamlamak için 
oluşturulduğunu, asıl gerekçenin kendisinin 28 Şubat sürecinde kamuoyunda köstebek davası 
olarak bilinen dava dosyasında mahkûmiyet kararı verilmesi şeklindeki tüm baskılara 
rağmen özellikle polis sanıklar hakkında beraat kararı vererek baskıyı yapanların 
istediklerinin aksi şekilde karar tesis etmiş olması nedeninden kaynaklandığını, dava 
dosyasında kıdemli hakim M.M.K. dava devam ederken Genelkurmay Adli Müşaviri E. Ş. 
kendisini Genelkurmaya çağırarak Askeri Yargıtay Başsavcısı N. S. P. bulunduğu ortamda 
“bu dosyayı ne karıştırıp duruyorsunuz, ne istendiğini anlamadınız mı, beraat çıkarsa 
askeriye açısından çok kötü olur” şeklinde beyanlarda bulunarak mahkûmiyet kararı 



  

verilmesi yönünde açıkça baskıda bulunduğunu söylediğini, kıdemli hakimin ise bunun 
üzerine “beğenmiyorsanız beni görevden alın” şeklinde cevap verdiğini, bahse konu dava 
dosyasının konusunun Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu istihbari faaliyet 
çalışmalarına ilişkin evrakın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığından 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çalınması iddiasına ilişkin olduğunu, bu yargılama 
esnasında Genelkurmay Başkanlığından söz konusu belgenin aslını istediklerini, iddiaya 
konu belgenin devletin ali menfaatlerine halel getirecek nitelikte olup olmadığını mahkemece 
tespit etmek istediklerini, bu yazı üzerine kıdemli hakimin Genelkurmaya çağrılarak söz 
konusu baskıya maruz kaldığını, özellikle polisler hakkında beraat kararı verilmesinden sonra 
Genelkurmay Adli Müşavirliğinin planlaması ve Genelkurmay Adli Müşaviri E. Ş. emri ile 
deniz sınıfından kara sınıfına geçirildiğini, daha sonra Malatya DGM'ye askeri savcı olarak 
atandığını, aynı şekilde kıdemli hakim binbaşı M. K.’nın da Malatya DGM'ye atandığını, 
mahkemenin heyet başkanı M. C.’nin de İskenderun'a sürgün olarak gönderildiğini, akabinde 
gerek sınıf değişikliği gerekse de atama işlemlerine karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesine 
dava açtığını, her iki davanın da lehine sonuçlandığını, ancak kararın tebliğinden 15 gün 
sonra 1999 şura kararı ile ordudan ihraç edildiğini, gerçek nedenlere dayanmayan uydurma 
belgeler ile askeri hakimlik görevinden kendisini ihraç ettirenler, bu şekilde mağdur edenler 
raporları oluşturan, rapor oluşturulması hususunda emir veren o günkü Genelkurmay Adli 
Müşaviri E. Ş. ve Deniz Kuvvetleri İstihbarat Personel Daireleri ve diğer görevliler ve 
sanıklar hakkında davacı ve şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (268. 
klasör, sayfa 124) 

Müştekinin sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, 1999 tarihli sicil belgesinde 
1. ve 2. sicil amirlerince aynı şekilde “subay sicil yönetmeliğinin 91 nci maddesi (e) fıkrası 
gereğince tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve ideolojik 
görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu ve karıştığı anlaşıldığından Silahlı 
Kuvvetlerde kalması uygun değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen 
suç isnatları ile ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların 
gerçek dışı olduğunu ortaya koymaktadır. (268. klasör, sayfa 74)

Müşteki AHMET DURGUN şikayet ve beyanında özetle; Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığını,1.7.1997 tarihinde işine son verildiğini, 
çalıştığı süre içerisinde suç veya disiplin suç olarak tanımlanmış herhangi bir eylemi nedeni 
ile soruşturma açılmadığını, ceza almadığını, mesleki disiplin ve başarı sicili yüksek ve 
yeterli olduğunu, talebi üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gönderilen sicil notu 
ortalaması ve takdir bilgilerinin bu durumu açıkça gösterdiğini, 1997 yılında yurt dışına 
sicilinin de yüksek olması nedeni ile savaş gemisi almak üzere görevlendirildiğini, yurt 
dışından döner dönmez TSK'dan ilişiğinin kesildiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 10 
Eylül 1998 ve PER 4180-2845-98/Emk. İşl. Safahat belgesinden de herhangi bir disiplin 
cezası almadığı ve Askeri Mahkemeden verilmiş bir mahkûmiyetinin olmadığının 
anlaşıldığını, mesleğe başladığından ayrıldığı tarihe kadar yapılan denetimler sonucunda 
düzenlenen sicil belgelerinde " çalışkan güvenilir bir astsubaydır, davranışları ile 
arkadaşlarına örnek teşkil etmektedir, örnek gösterilebilecek subay olmaya layık bir 
astsubaydır, fırkateynlerde başarı ile görev yapabilir, sorumluluğunun bilincinde, görevine 
bağlı, çalışkan, azimli, örnek bir astsubaydır" şeklinde 1. sicil amirleri tarafından 
değerlendirildiğini, 1995 yılında da yapılan denetim sonucunda takdir belgesi verildiğini, 
1996-1997 yıllarında Bartın Merkez Komutanlığında inzibat astsubayı olarak görev yaparken 
eşi askeri memur olan askeri lojmanda oturan bir öğretmeni, asteğmen diş tabibi ve 
hatırlamadığı bir şahsın hangi gazeteleri okuduğu ve aldığı hususunda araştırma yapması için 
görevlendirildiğini, verilen görev uyarınca bu 3 şahsı takip ettiğini, sözlü olarak Bartın Üst 
Komutanlığına bildirdiğini,görev yaptığı süresince eşinin başörtülü olduğunu ve 



  

çalışmadığını, eşi başörtülü olması nedeniyle 1992-1993 yıllarında eşine sağlık kartı, sağlık 
fişi ve kimlik kartı alamadığını, TSK'dan ihraç edildikten sonra lojmandan acilen çıkmasının 
istendiğini, iş bulması, ev bulması, küçük olan 4 çocuğuyla beraber ailesini taşıması 
gerektiğini, birçok belediyeye iş için müracaat ettiğini ancak Batı Çalışma Grubunun 
müdahalesi nedeniyle işe dahi alınmadığını, iktisat fakültesi mezunu olduğunu, bu sıfatla 
yapmış olduğu taleplerinin de askeriyeden atılmış olması nedeniyle reddedildiğini, ailece 
maddi manevi büyük sıkıntılar yaşadığını, 2 kızının tahsilini yarıda kesmek zorunda 
kaldığını, atıldığı tarihte bir kızının İzmir İmam Hatip Lisesinde öğrenci olduğunu, başörtülü 
olduğunu, milli güvenlik dersinde başını açmadığı için yok yazılarak devamsız gösterildiğini, 
kendilerinin de okuldan almak zorunda kaldıklarını, mağduriyetine neden olan Karadeniz 
Bölge Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli 
Savunma Bakanlığında o dönemde görev yapıp atılmasında iştiraki bulunan kişi veya 
kişilerden ile sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini  belirtmiştir. (204. klasör, 
sayfa 177-178) 

Müştekinin sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, safahat belgesi konulu 10 
Eylül 1998 tarihli belgenin ekindeki belgede, 28.1.1993 tarihinde şiddetli tevbih cezası ile 
cezalandırıldığı, görev süresince başkaca herhangi bir cezasının bulunmadığı, Sicil notu 
ortalamalarına bakıldığında, 1981 yılı 80, 1982 yılı 80.5, 1983 yılı 78.5, 1984 yılı 88, 1985 
yılı 93, 1986 yılı 82.65, 1987 yılı 85, 1988 yılı 96, 1989 yılı 88, 1990 yılı 97.5, 1991 yılı 98, 
1992 yılı 100, 1993 yılı 94.5, 1994 yılı 96, 1995 yılı 98, 1996 yılı 89.5, 1997 yılı 74 olduğu, 
10.12.1981, 17.02.1992, 15.3.1995, tarihlerinde takdir belgesi ile ödüllendirildiği 
anlaşılmıştır. (204. klasör, sayfa 168-172) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "irticai faaliyetlerde bulunduğuna 
dair alınan bilgiler üzerine 18 Kasım 1996 tarihinde şüpheli, 25 Mart 1997 tarihinde sakıncalı 
personel kategorisine alındığı, Süleymancılık tarikatı mensubu olduğu, Süleymancılık tarikatı 
mensubu olması nedeniyle T.S.K.nden ilişiği kesilen Astsb. Nazmi Çelik ile örgütsel ilişki 
içinde olduğu, ideolojik görüşü nedeniyle sakıncalı personel kategorisine alındığı, alınan 
Astsb. Veysi Büvet ile ayrıca görüştüğü, sadece ideolojik görüşlerine yakın sivil ve asker 
şahıslarla ailece görüştükleri ideolojisi doğrultusundaki yayınları takip ettiği, ailece 
anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel ilkelerine ve Atatürk ilkelerine karşı oldukları, 
ideolojik düşünceleri nedeniyle, sosyal faaliyetlere ailece katılmadıkları" şeklindeki 
iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, 
ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel 
yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili 
disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı 
anlaşılmaktadır. (204. klasör, sayfa 158-159)

Müşteki AHMET OKÇU şikayet ve beyanında; 10/12/1996 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK' dan ihraç edildiğini, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü 
olduğu ve TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı için fişlenerek ilişkisinin kesildiğini, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 395)

Müşteki AHMET URAT şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Hizbullah 
Terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanarak haksız bir şekilde 18.04.2001 yılında ceza 
aldığını, bu yargılama gerekçe gösterilip Devlet memurluğundan çıkarıldığını sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 381)

Müşteki AHMET ÇALIM şikayet ve beyanında; Ağustos 1997 tarihli YAŞ kararı 
ile TSK' dan ihraç edildiğini, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde  TSK.nın 



  

kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için 
fişlenerek ilişkisinin kesildiğini, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 377)

Müşteki AHMET YILMAZ şikayet ve beyanında özetle;1996 yılında El-Ezher 
Üniversitesin'den lisans eğitimini bitirdiğini, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin 
denkliğinin kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna 
güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans 
mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 399)

Müşteki AHMET YAĞMUR şikayet ve beyanında;Mart 1994 seçimlerinde Refah 
Partisinden Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı seçildiğini, 28 Şubat sürecinde psikolojik 
baskılar, tehditler v.b yöntemlerle bazı kesimleri yıldırmaya çalıştıklarını, o dönem 
Diyarbakır Belediye eski başkanının kendisi ile ilgili devamlı şikâyetlerde bulunduğunu, o 
dönem belediye başkanlığı ile ilgili müfettişlerin suç bulamayınca faturadaki rakamı 
değiştirip düzenledikleri raporla haklarında iştirak halinde nitelikli zimmetten dava açıldığını, 
Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda beraatlerine karar 
verdiğini, suçun unsurları oluşmaması ve somut delil bulunmamasına rağmen 8 ay 21 gün 
tutuklu olarak yargılandıklarını, o dönem yapılanların tek amacının siyasi hayatına leke 
düşürmek, halk nazarında kendilerini karalamak olduğunu, zamanın egemen güçlerinden, 28 
Şubatın aktörleri olan İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve diğer yetkililer hakkında şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 192)

Müşteki AHMET UÇAR şikayet ve beyanında;TSK bünyesinde örgütlenerek 28 
Şubat darbesinin hazırlığını yapan icra eden 28 Şubat darbesi sürecindeki YAŞ kararlarının 
ve MGK kararlarının alınmasına esas teşkil eden bilgi ve belgeleri gerçeğe ve kanunlara 
aykırı olarak düzenleyen ve buna zemin hazırlayan yasa dışı BÇG kurucusu, yöneticisi ve 
üyeleri ile YAŞ ve MGK asker üyeleri bunların sivil asker, şeriklerinin son görev yeri olan 2 
nci Zrh.Tug.K.lığı Maltepe/İstanbul görevi esnasında kendisine dayanılmaz baskılar 
uygulayan Tugay Komutanı Tuğgeneral O.D.S. ile aleyhinde gerçeğe aykırı belgeler 
düzenleyen Piyade Binbaşı M.Y.'nin ve sanıkların eylemleri sebebiyle insan hakları anayasa 
ve kanunlara aykırı olarak gerçek dışı bilgi ve belgelerle 1995 tarihli YAŞ kararı ile TSK'dan 
ihraç edilmekle suçtan zarar görmesi nedeniyle 28 Şubat süreci olarak tarihe geçen darbe 
sürecinin müsebbipleri hakkında şikâyetçi olduğunu,sanıkların TSK'nın kurumsal 
hiyerarşisini ele geçirmiş olup kurumsal hiyerarşisi örgütsel hiyerarşi haline getirdikleri, elde 
ettikleri bu hiyerarşi gücünü kullanarak darbe karşıtı olarak değerlendirdikleri, iki bine yakın 
TSK personelini tasfiye ettiklerini binlercesini de emeklilik ve istifaya zorladıklarını, ülkenin 
meşru hükümetini istifa ettirip daha kolay kontrol edecekleri hükümetler kurdurduklarını, 
böylelikle ülkenin sosyal gidişatı ve ekonomisine büyük zararlar verdirdiklerini, 17/09/1976 
-19/12/1995 tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, 17/08/1995 tarihine kadar yani O. D. 
S. sicil amiri oluncaya kadar bir olumsuzlukla karşılaşmadığını, 17/08/1995 ile 19/12/1995 
tarihleri arasında 4 ay gibi kısa zaman içinde haksız iki defa disiplin cezası ile 
cezalandırıldığını, daha ne gibi sahte belgeler düzenlendiğini öğrenmenin mümkün 
olmadığını, 29/08/1995 tarihinde bir üst rütbeye yükselmesi nedeniyle eşi ile birlikte gittiği 
rütbe takma töreninde eşinin başörtülü olmasından dolayı orada bulunan tugay personeli ve 
eşlerinin huzurunda eşine ve kendisine tören alanından gitmelerini, yüksek sesle söyleyerek 
rencide ettiklerini, eşinin ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenlerle 28 Şubat 
darbesi sanıklarından ve bu süreçten zarar görmesine neden olan 2 nci Zırhlı Tugay 



  

Komutanı Tuğgeneral O. D. S.'den ve 1 nci Mekânize Piyade Tabur Komutanı M.Y’den ve 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 217)

 17/09/1976 tarihinde TSK'da Astsubay olarak göreve başladığını 1995 yılı Ağustos 
ayına kadar mesleğini normal bir şekilde ifa ettiğini, bu süre içinde meslekten ihracını 
gerektirecek hiçbir ceza almadığını, 30/08/1995 tarihinde bir üst rütbeye terfi ettiğini, 1995 
yılı Ağustos ayında görev yaptığı Kartal/Maltepe'de bulunan 2'nci Zırhlı Tugay 
komutanlığına Tuğgeneral O. D. S.'nın atanması sonrasında terfi töreni sırasında törene 
katılan eşinin başının kapalı olması üzerine tugay komutanı O. D. S.'nin talimatı ile eşinin 
tören alanından çıkartıldığını, sonrasında hakkında olumsuz kanaatleri disiplin işlemleri 
başlatıldığını ve 1995 tarihli YAŞ kararı ile TSK'dan ihracına karar verildiğini, 1995 yılı 
Ağustos ayında terfi yapmış olması ve hakkında, birlikte toplam 4,5 aylık bir süre görev 
yapması nedeniyle sicil dahi dolduramayacak olan tugay komutanı O. D. S.'nin tasarrufu 
sonrasında ordudan ihraç edildiğini, bu durumun O. D. S.'nin de aralarında bulunduğunu 
düşündüğü Batı Çalışma Grubunun kendileri gibi cuntacı olmayan TSK personeli hakkında 
ne kadar acımasız ve darbeye istekli olduklarını gösterdiğini, bu nedenle 28 Şubat darbe 
sürecinde görev alan bütün askeri personelin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etmiştir. 
(Klasör 217) 

Müştekinin 02/05/2012 tarihli şikâyet dilekçesine eklemiş olduğu şahitlik tespit 
tutanağı başlıklı belgede, İ. T. ve Ü. İ. isimli kişilerin 29 Ağustos 1995 günü saat 17.00-18.00 
sıralarında yapılan 2. Zırhlı Tugay Personeli rütbe takma töreninde, Başçavuş Ahmet Uçar'ın 
eşinin başörtülü olması nedeniyle 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral O. D. S.'nin tören 
alanında müşteki Ahmet uçar ve eşini sözlü olarak rencide ederek kovduğuna şahitlik 
ettiklerine dair imzalı tutanak olduğu anlaşılmıştır. (56. klasör, sayfa 115)

Sakıncalı/Şüpheli personel kanaat raporu başlıklı belgede 1. sicil amiri tarafından 
"Atatürk İlke ve İnkılaplarına karşıdır. Kontrol altında bulundurulmaz ise tehlikeli fikirlerini 
yaymaya çalışır.Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeri olmadığı kanaatindeyim" şeklinde, 2. sicil 
amiri tarafından "Atatürk ilke ve inkılaplarına karşıdır. Modern Sb.Astsb. anlayışına terstir. 
Takip edilmezse fikirlerini yaymaya çalışır. İdeolojisini değiştirmeyeceğinden TSK.de 
kalması sakıncalıdır" şeklinde, 3. sicil amiri tarafından " Atatürk ilke ve inkılaplarına 
karşıdır. Fikirlerinden vazgeçmesi mümkün değildir. Silahlı kuvvetlerde kalması halinde 
faaliyetini sürdüreceği kanaati hakimdir.TSK'nde kalması uygun değildir" şeklinde kanaat 
belirtildiği, "T.C. Anayasasının başlangıç ve genel esaslar bölümünde belirtilen 
Cumhuriyet'in Temel niteliklerine aykırı tutum ve davranışlar içerisindedir" şeklinde kanaat 
belirtildiği tespit edilmiştir. (217. klasör, sayfa 574) 

 Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında "Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı olduğu, 
fikirlerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığı, fikirlerini yaymaya çalıştığı,irticai faaliyetler 
içerisindeki kişilerle görüştüğü, dini ağırlıklı ve irticai yayınları okuyup, izlediği, bu konuları 
konuştuğu, eşinin türbanlı olduğu, çağdaş kıyafet dışında giyindiği, astlarını etkilemeye 
çalıştığı, sicil amirleri, tugay komutanı ve ordu komutanının Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
kalmasının uygun olmadığı konusunda kanaat belirttikleri tespit edilmiştir" şeklindeki 
iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, 
ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel 
yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili 
disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, 
basit nitelikteki 1995 yılında 2 gün oda hapsi ve şiddetli tevbih cezası ile , 1984 yılında 2 gün 
oda hapsi cezası, 1982 yılında 1 gün göz hapsi cezası, 1981 yılında 2 gün göz hapsi cezası, 
1980 yılında 7 gün oda hapsi cezalarının aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen ihracına 
sebep olarak gösterildiği, müşteki hakkındaki mükemmel derecedeki sicil notları ve 
kanaatlere rağmen sırf kendisi ve eşinin din ve vicdan hürriyeti ile kanaat hürriyeti 
kapsamındaki dini yaşam ve anlayışları nedeniyle TSK'dan ihraç edildiği anlaşılmıştır. (217 



  

Klasör 580-581)

Müşteki AHMET ÇONKUR şikayet ve beyanında özetle; 1997 yılında YÖK'ten 
denkliğini alarak Şırnak iline sınıf öğretmeni olarak atandığını, aynı zamanda Erciyes 
Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olduğunu, YÖK'ün yurt dışı İlahiyat Lisans 
denkliğini iptal etmesiyle 6 ay stajyer öğretmen iken görevinden çıkarıldığını, yüksek 
lisansının yarım kaldığını, öğretmenlik ve yüksek lisans hakkının gasp edildiğini, 18 ay 
askerlik yapmak zorunda kaldığını, hiçbir yerde düzenli bir iş bulup çalışamadığını, kendisi 
ve eşinin psikolojik sıkıntılar çektiğini, 2009 yılında denkliğini almak için fark dersi vererek 
denkliğini aldığını ancak 40 yaş sınırını doldurmuş olduğu için öğretmenliğe kabul 
edilmediğini,  atamanın iptal edilerek kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,lisans mezunu 
olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını, mağduriyet yaşadığını,belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 100,109)

Müşteki AHMET ÇELİK şikayet ve beyanında;28 Şubat süreci ile ortaya çıkan 
Batı Çalışma Grubunun ordu içerisinde uzun süre devam eden bir zihniyet olduğunu, 1989 
yılında bu zihniyeti temsil eden kişilerin oluşturduğu, hukuk dışı yapılanmanın kendisini 
askerlik mesleğinden ayırdığını, askerlik mesleği sırasında namaz kıldığını, inançlarına 
saldırmak isteyen kişi ve grupların bunu irtica gerekçesi saydıklarını, 28 gün boyunca yasa 
dışı biçimde gözleri kapalı olarak sorgulandığını, kendisine namaz kılmayı nasıl öğrendiği, 
nereden eğitim aldığı, hangi örgütlerle bağlantılı olduğunu sorduklarını, hiçbir örgütle 
bağlantısı olmadığını, namazı ailesinden öğrendiğini, hiçbir yerde eğitim almadığını 
söylemişse de 28 gün boyunca sözlü ve fiili işkencelerde bulunduklarını, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığında zaman zaman bazı arkadaşlarını sorguya aldıklarını, 1987 yılında başlayan 
bu uygulamaya maruz kalan arkadaşlarının sert tepki gösterip gözleri bağlı iken gözlerini 
açtıklarında ileri derecede fiili işkenceye maruz kaldıklarını anlattıklarını, bu yüzden 28 
günlük hücre cezası döneminde herhangi bir şekilde karşı koymadığını, Gözleri bağlı şekilde 
sorgusunun yapıldığını, yalan makinesi olduğunu söyledikleri bir makinenin bulunduğunu, en 
son imza attırırken gözlerini açtıklarını, bir Başçavuşun ifade tutanağını kabul ediyor musun 
diye sorduğunda bir kısmına itiraz edip evrakı imzaladığını, yasa dışı uygulamaları 
gerçekleştiren 28 Şubat sürecinde ortaya çıkan cuntacılardan ve onların devamı niteliğindeki 
kendisini askerlik mesleğinden atan kişilerden şikâyetçi olduğunu belirttiği, TSK'da Üstçavuş 
olarak görev yaptığını, 1989 yılında Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığında amirleri 
tarafından Ankara Etimesgut Hava Ulaştırma Grup Komutanlığına görevli olarak 
gönderildiğini, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı imzalı matbu bir evrakla yasa dışı irticai 
görüşleri benimsediği gerekçesiyle savunmasının istendiğini, bu iddiayı kabul etmediğini, 28 
günlük oda hapsi ile cezalandırıldığını, 2 katlı uzun bir binayı cezaevi yaptıklarını, gözlerini 
bağlayıp üst katın koridorunun ilk odasına koyduklarını, üzerindeki bütün eşyaları, kemer, 
para, ayakkabı bağları, cüzdan, kravat vs. aldıktan sonra kapıyı kilitlediklerini, odanın tek 
penceresinin tahtalar çivilenerek kapatıldığını, oda da bir masa, bir sandalye, bir sürahi ve 
yatak bulunduğunu, kapıdaki merceğin dışarıdan içeriyi gözetleyecek şekilde takıldığını, 
katın tuvaletinin kapatıldığı odanın karşısında olmasına rağmen gözlerinin bağlanarak 
götürüldüğünü, Orada kaldığı 28 gün süresinde defalarca gözleri bağlanarak alt kata 
sorgulamaya indirildiğini, aileden gelen eğitimle namaz kıldığını, sordukları konularla ilgili 
bilgisinin olmadığını söylemesine rağmen kaldığı odadaki yatağı aldıklarını, günlerce 
sandalyede oturarak uyumak zorunda kaldığını, günler sonra yatağı tekrar verdiklerini, 
sorgulamada kendisine görevden atılacağını, askerlikten atıldığı için sivil hayatta iş 
bulamayacağını, hem kendisinin hem ailesinin kimsenin yüzüne bakamayacağını, bekâr 
olduğu için evlenemeyeceğini, evlense bile ailesinin ve çocuklarının ömür boyu bu kara leke 
ile yaşayacağını, çevresi ile birlikte maddi ve manevi perişan olacaklarının söylendiğini, 



  

orada geçirdiği 28 günlük hücre cezasında 2 defa koridorun sonundaki bir odada yalan 
makinesi olduğunu söyledikleri bir makinenin kablolarını vücuduna bağlayarak sorular sorup 
test yaptıklarını, yalan söylediğini belirttiklerini, daha sonra hazırlanmış bir ifadeyi 
imzalamasını istediklerini, bazı yerlerine itiraz ederek imzaladığını, odadan her çıkarılışında 
gözlerinin bağlandığını, sadece yalan makinesine bağlanırken ve ifadeyi imzalarken gözlerini 
açtıklarını, Çıktığı gün, aldıkları eşyaları verdikten sonra bir arabanın kapalı kasasına bindirip 
şehirde bir otobüs durağına bıraktıklarını, uzun süre 1-3 saat orada kendine gelmek için 
ayakta beklediğini, tekrar birliğine katıldığında bir haftaya yakın hiç uyuyamadığını, Yüksek 
Askeri Şura kararı ile 28/12/1989 tarihinde re'sen emekliye sevk edildiğini, 28 Şubat darbesi 
sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. Müşteki 10.10.2016 
tarihli dilekçesi ile şikayetinden vazgeçmiştir.(203 Klasör, sayfa 366-371,481)

Müşteki AHMET BEREKET şikayet ve beyanında özetle; İzmir BBP il başkanı 
olduğunu,Çevik Bir'in TSK içinde illegal bir yapı kurarak milletin oylarıyla seçilen TBMM'yi 
iş yapamaz hale getirmeyi ve meşru hükümetin görev yapmasını engellemeye çalışması ve 
Türkiye'deki bütün dernek, vakıf, sendika, üniversitelerdeki öğretim üyeleri, özel ve kamuya 
ait bütün yurtlar, valiler, kaymakamlar, daire başkanları, il genel meclisi, belediye meclis 
üyeleri, partilerin il ve ilçe yöneticileri, televizyonların ve radyoların yöneticilerinin 
fişlenmesinin baş mimarı olduğunu, bahse konu suçu işleyen sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir.(Klasör 38,98)

Müşteki AHMET BAYLAR şikayet ve beyanında;1995 yılında Fırat 
Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atandığını, doktora eğitiminin bitmesine az bir süre 
kalmasına rağmen 2547 sayılı kanunun 33/a maddesine geçirilmeyişi nedeniyle 
Cumhurbaşkanlığına dilekçe yazdığını, sonuç alamadığını, hakkında Cumhurbaşkanlığına 
olumsuz bir takım raporlar gönderilmiş olabileceğini düşündüğünü, 25 Ocak 2011 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Bilgi Edinme birimine başvurarak rektörlük tarafından hakkında herhangi 
bir yazının olup olmadığının bildirilmesini istediğini, bunun üzerine Fırat Üniversitesi 
Rektörünün hakkındaki düşüncesi ile ilgili yazısının gönderildiğini, yazıda rektörün 
“araştırma görevlisi Ahmet Baylar'ın eşi Müfide Baylar inşaat mühendisliği öğrencisi iken 
üniversitemizde uygulanan kılık kıyafet ile ilgili mevzuatlara uymamış türbanlı derslere 
girmiş ve bu nedenle 1 ay süre ile üniversiteden uzaklaştırılmıştır. Bu dönemde Ahmet 
Baylar'a eşinin kılık-kıyafeti ile ilgili mevzuata uyması konusunda yardımcı olması istenmiş 
ancak Ahmet Baylar eşinin demokratik hakkını kullandığını ve türbanla gelmenin 
sakıncalarını anlamadığını belirtmiştir. Bu tür insanların üniversitede hizmetlerine ihtiyaç 
olmadığı kanısındayım” dediğini, bunun ağır bir insan hakları ihlali, utanç verici bir suç ve 
büyük bir skandal olduğunu belirterek 28 Şubat sanıklarından şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir.(129. klasör, sayfa 43-44,48)

Müşteki AHMET ATAM şikayet ve beyanında;Taşemder Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğunu, derneklerine çeşitli konularda mağduriyetini dile getiren vatandaşların 
müracaat ettiğini, özellikle 28 Şubat dönemi ve sonrasında kendilerine haksız ve hukuksuz 
şekilde baskı yapılan eğitim hakları ellerinden alınan öğrenciler ile bu öğrencilere destek 
verip halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılananlar olduğunu, 28 Şubat dönemini 
hazırlayan askeri, siyasi kişiler ve medya mensupları hakkında davacı ve şikâyetçi olup 
davaya davaya katılmak istediğini belirtmiştir.(Klasör 193)

Müşteki AHMET HÜSÜK şikayet ve beyanında;Dönemin 21. Jandarma Sınır 
Tümen Komutanlığı Özel Harekât Grup Komutanı C.Ç., Birlik Komutanı G. Ş. ve Tim 
Komutanı M. K.'nın birlik içerisinde emirlerindeki bir çok personeli gerek istifaya zorlama 



  

yoluyla gerekse disiplin tutanakları tutma yoluyla TSK'dan uzaklaştırmak için kanuni 
kılıflarla atılma işlemlerinin hazırlığını yaptıklarını,o dönemde başarılı,disiplinli,takdir 
belgesi verilen örnek personellerden birisi olduğunu, bu olaylardan sonra ilişiğinin kesildiğini 
ve usulsüz bir şekilde yargılama olmadan TSK'dan ihraç edildiğini, daha sonrasında yüksek 
tansiyon hastası olan annesinin beyin kanaması geçirdiğini, tüm bu nedenlerden dolayı 
bahsettiği kişilerden davacı ve şikâyetçi olduğunu belirttiği, 26/08/1996-30/09/1998 tarihleri 
arasında TSK'da görev yaptığını, 1996,1997,1998 yılları arasında sürdürülen yurt içi ve sınır 
ötesi yapılan bütün operasyonlara katıldığını, bu görevlerden başarı ve takdir belgesinin 
bulunduğunu, 1998 yılı kış aylarında çıktığı terör operasyonlarından birinde çatışma sırasında 
üzerindeki sırt çantası ve çelik yeleğin ağırlığından dolayı dik ve kayalık tepeden aşağıya 
yuvarlandığını, Ankara GATA ortopedi ve spor hekimliğince 2 ay süre ile doktor 
gözetiminde egzersiz yapması ve ağır sportif faaliyetlerden kaçınması konusunda rapor 
verildiğini, ileriki tarihte de M.R filmi çekimi ve kontrol için çağırıldığını, birliğine 
döndüğünde M. K.'nın hastanenin sahte ve asılsız rapor düzenlediğini iddia ederek rapora 
itibar etmediğini, Özel Harekât Grup Komutanlığına yeni atanmış olan Birlik Komutanı G. 
Ş.'yi yönlendirerek kendisine karşı hissi ve yanlış kararlar almasına neden olduğunu, Raporlu 
olduğu süre içerisinde rahatsızlığı devam ederken Birlik Komutanı tarafından operasyona 
götürüldüğünü, bacaklarındaki rahatsızlığın devam ettiği ve arttığı için sarp engebeli arazide 
yürüyemediğini, birliğin arkasında kaldığını, korucuların sırt çantasını ve mühimmatlarını 
alıp koluna girmesiyle yürüyebildiğini, M.R çekim ve kontrolü için gönderilmediğini, 
operasyona gidemediği için Birlik Komutanının teklifi ile Özel Harekât Grup Komutanı C. 
Ç.'nin kendisine 14 gün oda hapsi cezası verdiğini, oysa kendisinin operasyondan 
sakatlandığını, bu hal ve davranışın Birlik ve Tim Komutanı tarafından yalancılık ve sahte 
rapor olarak değerlendirilerek diğer cezanın bitiminde 7 gün daha oda hapsi cezası 
verildiğini, devamında da operasyon dönüşlerinde çantasında bulunan dürbününün objektif 
kısmında hafif bir toz bulunması nedeniyle 5 gün daha oda hapsi cezası verildiğini, başka bir 
gün hazır kıta nöbetindeyken Tim Komutanının kendisini askeri araçla şahsi işi için birlik 
dışına gönderdiğini, ertesi gün de hazır kıta nöbetini terketti diye 7 gün oda hapsi cezası 
verdiğini, 1 yıl içinde 30 günü aşan hürriyeti bağlayıcı cezanın yaptırımının sözleşmenin 
feshini gerektirdiğini, keyfi cezalarla bu süreyi tamamladıklarını, sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 113, sayfa 271-281) 

Müşteki AHMET AYDINER şikayet ve beyanında özetle; Çorum'da 
oturduğunu,1997 yılında 28 Şubat öncesi Alevileri kışkırtmak için bazı polis memurlarının 
desteğini alarak alevi mahallelerinde tarikat kurmak ve o kişileri kışkırtmak için Milönü ve 
Bahabeynadik gibi mahallelerde bazı evleri kiralamak suretiyle aralarına girdiklerini, 
özellikle bir kısım polis memurlarının desteklerini esirgemediğini, bir Emniyet Müdür 
Yardımcısı ve Asayiş Şube Müdürünün alevi kadın ve erkeklere “fuhuş yapıyor” diye iftira 
atmalarını istediğini, 1997 yılında “DHKP/C örgütü Çorum'a yerleşmiş” diye Çorum Alay 
Komutanı ile birlikte Çorum Ortaköy ilçesine bağlı köylere baskın yapıldığını, baskın 
yaptıkları köylerin hep alevi köyü olduğunu, Sünni köylere baskın yapılmadığını, fuhuş 
yapıyor diyerek alevi mahallelerinin karıştırıldığını, bu olayları engellemek için arkadaşlarına 
engel olmaya çalışan polislerin ya sürgün yediğini, ya da ceza aldıklarını, hatta Askerlik 
Şubesinin önünde olayları protesto eden 40 kadar genci bahsettiği müdürlerin gözaltına 
aldırdıklarını, Kaçakçılık Müdürünün bu olaylara karışmadığı için sürgün tayine gittiğini, 
mahkeme kararı ile göreve döndüğünü, Ama yine de tayini çıktığını, bu olaylardan o zamanki 
vali yardımcısı olan bir şahsın da haberinin olduğunu, bu olayları engellemeye çalışan 
Emniyet Personel Şube Başkanı şikâyetçi bir polise iftira attıklarını belirtmiştir. Sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 100)



  

Müşteki AHMET KIYATÇİĞ şikayet ve beyanında;28 Şubat 1997 tarihinde post 
modern darbe ile hükümet düşerek birçok insanın mağdur olduğunu,14.06.1997 yılında 
Başbakanlık  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunuda yapılan sınav ve 
mülakaatlarda başarılı olarak atamasının yapıldığını,kurumda 4 ay kadar çalıştıktan sonra 28 
Şubat ve sonrasında gelişen olaylar nedeniyle sınavların iptal edilerek memuriyet hakkının 
elinden alındığını,yaşadığı mağduriyetten dolayı sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 134)

Müşteki AHMET ALPER şikayet ve beyanında özetle; 1970-1997 tarihleri 
arasında tabib subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında 
yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 01.08.1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan 
ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 437)

Müşteki AHMET DOĞAN şikayet ve beyanında özetle; subay olarak TSK’da 
görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG 
örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün faaliyetlerine engel olacağı 
değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi başörtülü olarak 
fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 01.08.1999 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 438)

Müşteki AHMET KUNT şikayet ve beyanında;30.08.1989-16.06.1998 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 
dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde şüpheli sakıncalı olarak fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 16.06.1998 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 438,439,467)

Müşteki AHMET BÜYÜKŞAR şikayet ve beyanında;1997 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki AHMET CENGİZ TANGÖREN vekili Av. Ahmet Taylan şikayetinde 
özetle ;  Müvekkili hakkında gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle şüpheli/sakıncalı takibi 
yapıldığını, elekliliği istemediği halde YAŞ a sevk edilerek emekle edildiğini, BÇG nin 
faaliyetlerinin TSK nın faaliyeti gibi gösterilerek diğer kurumlar üzerinde baskı 
oluşturulduğunu, BÇG nin orduyu millete ve değerlerine karşı gibi gösterdiğini, 
provokasyonlarla milletin inanç ve değerleri iç tehdit olarak gösterildiğini, BÇG ye dahil 
olmadığı ve kurumsal vazife dışında görev kabul etmediği için As. Adalet Müfettişi olarak 
görev yaparken gerçeğe aykırı olarak düşük sicil ile ihraca kılıf hazırlandığını ve Mayıs 1997 
tarihinde olağanüstü YAŞ toplantısı ile resen emekliye sevk edildiğini, sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 482)

Müşteki AHMET FARUK ÜNSAL şikayet ve beyanında;Mazlum-Der Genel 
Başkanı olduğunu,28 Şubat döneminde kurulan Batı Çalışma Grubunun illegal bir yapılanma 
olduğunu, idarenin bütünlüğü ilkesine göre idarenin kuruluşu ve teşkilatları ile bir bütün 



  

olduğunu ve idare teşkilatlarının, oluşumların kanunla düzenleneceğini, Batı Çalışma 
Grubunun kuruluşu ve işleyişi bakımından tümüyle hukuk dışı bir yapılanma olup idarenin 
bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu, dilekçesinde adı geçen şüpheliler ile birlikte isimlerini 
tespit edemediği ilgililer ve onlara iştirak edenler hakkında tahkikat yapılarak kamu davası 
açılmasını ve sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir.(108. klasör, sayfa 154-157)

Müşteki AHMET FATİH TUTYER şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 26 Kasım 
1999 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, mağduriyet 
yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 377)

Müşteki AHMET NECİP BOYNUEĞRİ şikayet ve beyanında özetle; 
Şikâyetinin Savunma Sanayiinde işe başlamış olduğu 1986 yılından bu yana ülkenin savunma 
alanındaki projelerinin engellenmesi, Savunma Sanayiinde geliştirilen projelerin dışarıya 
peşkeş çekilmesi, ülkenin Savunma Sanayisini geliştirmeyerek bu kadar süre içerisinde 
savunmasız bırakılması ve ülkenin dolayısıyla TSK'nın sürekli dışarıya bağımlı kılınması 
hususları olduğunu, bununla ilgili TSK'nın komuta kademesinde örgütlenmiş bir yapı 
olduğunu, 18/08/2008 tarihinde Ergenekon operasyonu kapsamında emekli Orgeneral Şener 
Eruygur'un tutuklanmasından sonra İstanbul CMK 250. Madde İle Yetkili Cumhuriyet 
Savcılarına şikâyet dilekçesi verdiğini, bu dilekçede olayları ayrıntılı olarak anlattığını, 28 
Şubat sürecinde dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in talimatıyla Savunma Sanayi 
Müsteşarlığındaki uzmanlık görevinden alınarak Temmuz 1997 tarihinde İstanbul Dairesi 
Başkanlığı İstanbul İnşaat Emlak Başkanlığına sivil memur olarak statüsünün çok altında ve 
düşük bir maaşla atandığını, o dönem kendisine yapılan haksızlıktan dolayı soruşturmaya 
dahil olmak istediğini, 28 Şubat süreci ile ilgili darbeci cunta görevlilerinden şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (107. klasör, sayfa 346)

Müşteki AHMET NİHAT GİRGİN şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 07.08.2000 
tarihli tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü,mağduriyet 
yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 377)

Müşteki AHMET RASİM ERENLER şikayet ve beyanında özetle;Kendisinin 
1993 yılında Başçavuş rütbesinde iken Tabur Komutanı S.Ü. tarafından taciz edilmeye 
başlandığını, namaz kılan dini hassasiyeti olan birkaç arkadaşı ile birlikte S.Ü.'nün herkesin 
huzurunda kendilerini rencide etmek için subay ve astsubayın katıldığı içkili yemeklerde siz 
ne için içmiyorsunuz zaten sizin oraya takunya ve ibrik koyacağım dediğini, Mardin'den 
atandığında bölük komutanının söylediğine göre sicil notunun 97 olduğunu öğrendiğini, 
Denizli'de çalışırken sicilini bozduklarını, atıldıktan sonra belge istediğinde sicil notunun 
76'ya düşürüldüğünü öğrendiğini, 26/05/1997 tarihinde YAŞ kararı ile TSK'dan ihraç 
edildiğini, o yıla kadar YAŞ toplantıları sadece Ağustos ve Aralık ayında yapılırken 1997 
yılında ayrıca Mayıs ayında da yapıldığını, TSK'dan ihracı konusunda hiçbir savunmasının 
alınmadığını, haksız bir şekilde o dönem yasa dışı olarak kurulup faaliyet gösteren BÇG'nin 
etkisi ve yönlendirmesiyle TSK'dan ihraç edildiğini, 1996 yılında Tabur Komutanı İ.K.'nın 
bayramlaşmaya misafiri olması nedeniyle gidememesinden dolayı kendisine 2 gün göz hapsi 
verdiğini, bu cezayı aldıktan sonra da bayramda eşi başörtülü olduğu için içeri 
almayacaklarını düşündüğünden eşini götürmediğini, bu seferde İ.K.'nın eşini getirmemesi 
nedeniyle savunma istediğini, kendisinin de bozulan psikolojisinin etkisiyle 



  

savunmasında“emrinizi eşime tebliğ ettim eşimde asker olmadığını belirterek 
bayramlaşmaya gelmeyeceğini beyan etti” şeklinde ifade kullandığını, bunun üzerine şiddetli 
tevbih cezasıyla cezalandırıldığını, kanunsuzluk ve hukuksuzluğun hat safhaya ulaştığını, 
TSK'dan atıldıktan sonra önüne ne gelirse yapmaya çalıştığını, boyacılık, bulaşıkçılık ve 
mobilyacılık işlerinde çalıştığını, mağdur olduğunu, bu nedenden dolayı 3 yıl boyunca 
psikolojik tedavi gördüğünü, eşinin halen ilaç kullandığını, kızının antidepresan ilaç 
kullandığını,oğlunda tikler bulunduğunu, tüm ailecek mağdur edilerek çok sıkıntı 
çektiklerini, kardeşinin kendisine “sen bir örgüt üyesi misin” diye söylediğini, bunun çok 
ağırına gittiğini, oysaki yasa dışı bir örgüte üye olsa zaten yargılayarak ceza verip TSK'dan 
atacaklarını, bu nedenlerle 28 Şubat sürecinde faaliyet gösteren cuntacı yapılanmadan 
şikâyetçi olup davaya katıllmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 399,114, sayfa 13-14) 

Müşteki AHMET RIFAT ALPHAN şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 
Hürriyet Gazetesi yazarı olan gazetecinin “bu iş bitti hükümet şimdi makineye bağlı, bitkisel 
hayatta bakalım solunum cihazını çekmek kime nasip olacak” şeklinde vb. yazılarla hükümet 
ve ortağı DYP ve Tansu Çiller'e yönelik yazılarla 28 Şubat döneminde bilerek ve isteyerek 
ülkenin karışması ve darbe ortamının oluşması için çalıştığını belirterek hakkında dava 
açılmasını istemiştir. (Klasör 109)

Müşteki AHMET ZAFER TEL şikayet ve beyanında özetle;Dumlupınar 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 1993-2000 yılları arasında araştırma 
görevlisi olarak çalıştığını, aynı dönemlerde 2. sicil amiri olarak çalışan kişinin 1998,1999, 
2000, 2001 sicil raporlarını özel bir maksat için boş bıraktığını, zamanı gelince de kasıtlı 
olarak olumsuz kanaatle doldurduğunu, 2000, 2001 yıllarındaki sözleşmesinin, fakülte 
yönetim kurulunun olumlu görüş bildirmesine rağmen uzatmadığını, üniversite ile ilişiğini 
kestiğini, sicillerini geriye dönük olarak mahkemeyi kazanmak için iftira atarak 
doldurduğunu, sicillerin fişleme niteliğinde olduğunu, sicil yönetmeliğine göre eklenmesi 
gereken olumsuz kanaati doğrulayan rapor ya da belgelerin bulunmadığını ve sicil dosyasına 
ekleyemediğini, Üniversite rektörü olan bu kişi ile ilgili yapılan ve mahkûm olduğu kararda 
da bu hususun ortaya çıktığını, söz konusu rektörün girdiği derslerde “Türkiye'de ihtilal 
olacak ben de Maliye Bakanı olacağım” ifadesini kullandığını, şahsın istihbari bilgilerle 
hareket ettiğini, dilekçesindeki olayların 28 Şubat terör örgütü faaliyetlerine aşırı benzerlik 
gösterdiğini, olay ve zamanların eş zamanlı olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 67,138,458)

Müşteki AKIN BAYSAL şikayet ve beyanında;Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 
Uzman Çavuş olarak görev yaptığını, 14.10.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 
sözleşmesinin feshedildiğini, görev yaptığı süre içerisinde herhangi bir disiplin 
soruşturmasına maruz kalmadığı gibi bir çok sözlü taltif aldığını, katıldığı kursları başarı ile 
bitirdiğini, 2 tane tersane belgesinin mevcut olduğunu, hiçbir yasal gerekçeye dayanmadan 
sözleşmesinin feshedildiğini, bunun sebebinin imam hatip lisesinde okumuş olması ve eşinin 
başörtülü olmasından kaynaklandığını, kendisi gibi eşleri başörtülü olan uzman çavuş 
arkadaşlarının da sözleşmesinin aynı şekilde feshettiklerini, sözleşmesinin feshedildiği 
süreçte Deniz Kuvvetleri Komutanlığında eşleri türbanlı olan personele karşı baskıcı bir 
tutum uygulandığını, istihbaratta görevli astsubayların, astsubaylar ve uzman çavuşların evine 
bir bahane ile gelip kapıyı açan eşlerinin başörtülü olup olmadığını kontrol için gittiklerini, 
bu şekilde M. Y. isimli uzman çavuşun, evine görevde olduğunu bildiği halde Astsubay A. 
E.'nin giderek kontrol ettiğini, bunun birlikte sorun olduğunu, M. Y.'nin tepki gösterdiğini, 
aynı şekilde kendisinin ailesinin de kontrol edildiğini duyduğunu, birliklerinde idari şube 
müdürü olarak görev yapan Üsteğmen E. Ç.'nin bu konudaki hareketleri koordine ettiğini 



  

duyduğunu, soyadını hatırlamadığı K. isimli Astsubayın kendisine eşinin nüfus cüzdanındaki 
fotoğrafının türbanlı olduğunu, bunu açık fotoğraf ile değiştirmesinin iyi olacağını 
söylediğini, kendisinin de bu şekilde nüfus cüzdanı çıkarttığını, kendisine ve arkadaşlarına 
karşı sistematik bir şekilde denetim ve baskı yapıldığını, bir keresinde okumakta olduğu 
Mevlana’nın hayatına ilişkin kitabı birliğinde unuttuğunda kitabı masada gören E. Ç.'den bir 
önceki birlik komutanı İ. Ç.'nin herkese bir daha böyle kitaplar görmek istemediğini 
söylediğini, ordudan atılmasının kendisini çok mağdur ettiğini, sosyal çevresinde bir itibar 
kaybına yol açtığını, insanların kendisini bir suç işlemiş zannıyla değerlendirdiğini, 
kendilerini fişleyen, sosyal yaşantısı nedeniyle sözleşmesinin hukuksuz yere feshedilmesine 
yol açan çalışmaları yürüten ve koordine eden tüm şahıslardan ve sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.  (Klasör 133,243)

Müşteki ALATTİN YALÇIN şikayet ve beyanında;sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı 
bilgi ve belgelerle 16.06.1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 377)

Müşteki ALİ ÜNLÜTÜRK şikayet ve beyanında;07/06/1997 yılında Refahyol 
hükümeti döneminde Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünün açmış olduğu 
koruma ve güvenlik görevlisi sınavını kazandığını tam işe başlayacağı sırada Refahyol 
hükümetinin görevi bırakmak zorunda kaldığını, kazandığı sınavın iptal edildiğini, Ankara 7. 
İdare Mahkemesine açtığı davayı kazandığını, tekrar işe başladığını, ancak Danıştay'ın 
kararıyla 2002 tarihinde işten çıkarıldığını, 28 Şubat mağduru olduğunu, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 249,387)

Müşteki ALİ KOYUNCU şikayet ve beyanında;1998 yılında El-Ezher 
Üniversitesin' den lisans eğitimini bitirdiğini, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin 
denkliğinin kabul edilmediğini, yaşanan bu süreçte kazanılmış hakkı ihlal edildiğinden 
mağduriyet yaşadığından dolayı sanıklardan şikayetçi olup davaya davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 375,381)

Müşteki ALİ DUMAN şikayet ve beyanında özetle; 16/06/1998 tarihli YAŞ kararı 
ile TSK dan ihraç edildiğini, suçtan zarar gördüğünü,sanıklardan şikayetçi olup davaya 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 379)

Müşteki ALİ ÖZYİĞİT şikayet ve beyanında;1996 yılında Mısır Kahire El-Ezher 
üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK tarafından denklik belgesi verilmediği için 
mağduriyet yaşadığını,ünversiteye başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna 
güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini, denklik 
belgesi verilmemesi nedeniyle lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan 
yararlanamadığını, kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 379)

Müşteki ALİ COŞAR şikayet ve beyanında özetle; 04 Aralık 1998 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK'dan ihraç edildiğini, suçtan zarar gördüğünü, mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379,467)



  

Müşteki ALİ AKKAYA şikayet ve beyanında;sanıkların kanuna aykırı eylemleri, 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve 
belgelerle Haziran 1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki ALİ AYDIN şikayet ve beyanında;1994 yılında El-Ezher 
üniversitesinden mezun olduğunu,1996 yılında denklik alıp öğretmenliğe başladığını,9 ay 
öğretmenlik yaptıktan sonra 1997 yılında hukuka aykırı olarak YÖK tarafından denklik iptali 
yapıldığı için görevden alındığını, denkliğin iptal edilmesi nedeniyle atamanın iptal edilerek 
kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan 
yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 487)

Müşteki ALİ YALÇINKAYA vekili Av.Bülent Demir şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin 30/08/1993-14/09/2003 tarihlerinde astsubay olarak TSK’da görev 
yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı haldeTSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için ve eşi başörtülü denip 
fişlenerek 2003 yılında tarihli üçlü kararname ile TSK' dan ihraç edildiğini,mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir. (Klasör 123,399,461)

Müşteki ALİ KARAKAŞ şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 26, 27, 30 
Nisan ve 7 Mayıs 1999 tarihinde Malatya Akpınar Meydanında başörtüsü eylemine katıldığı 
gerekçesiyle Anayasal düzeni değiştirmek suçundan yargılandığını ancak toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan hatırladığı kadarıyla 2 yıl 3 ay ceza aldığını, 1 yıl 
kadar cezaevinde kaldığını, yargılanmasına neden olan 28 Şubat dönemini hazırlayan askeri, 
siyasi kişiler ve medya mensupları hakkında şikâyetçi olduğunu belirtmiştir.(Klasör 193)

Müşteki ALİ KOYUN şikayet ve beyanında;  02.09.1992-05.10.2001 tarihlerinde 
uzman çavuş olarak TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
haldeTSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı için ve eşi başörtülü denip fişlenerek 2001 yılında ilişiğinin kesildiğini, mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir. (Klasör 488)

Müşteki ALİ SALTAN şikayet ve beyanında özetle; 30.08.1984-17.07.1997 
tarihleri arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında 
yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde  eşi böşörtülü olduğu  şeklinde  fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 
şüpheli ve sakıncalı katagorisine alınarak 15.07.1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 209,440)

Müşteki ALİ ERYILMAZ şikayet ve beyanında;28 Şubat post modern darbesinin 
hazırlığını yapan yöneten kişilerin kendisine haksız ve hukuksuz bir biçimde TSK içerisinde 
oluşturulan yasa dışı Batı Çalışma Grubu içerisinde yer almadığı için meslekten ihraç 
ettiklerini belirttiği, 02/09/1992-07/09/2009 tarihleri arasında TSK’da görev yaptığını 
Jandarma Kademeli Başçavuş rütbesi ile göreve devam ederken son görev yeri olan 



  

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 1. sicil amiri tarafından tamamen 
mesleğinden atılması için uygulanan mobbing uygulamaları neticesinde hakkında hiç bir 
somut delile dayanmayan gerekçelerle suç isnat edilip mahkemelere düşmesinin sağlandığını, 
arkasında 2 yıl içinde görev aldığı diğer birliğinde de hakkında olumsuz kanaat verilmesinin 
ve meslekten ihraç edilmesinin sağlandığını, TSK’dan ihraç edildikten sonra iş bulmasının 
engellendiğini, ordudan ihraç edilmiş olmanın bütün zorluklarını çektiğini, en yakınlarının 
nazarında dahi şüpheli/sakıncalı muamelesi gördüğünü ailece bütün sıkıntılar çektiğini, 28 
Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (241. 
klasör, sayfa 233-241)

Müşteki ALİ DENİZ şikayet ve beyanında;Kendisinin 30/08/1991-09/09/1997 
tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesi ile görevine 
devam ederken mesleki disiplin ve başarı sicili yüksek ve yeterli olduğu halde TSK'nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, TSK'nın 
normal kurumsal hiyerarşisi içinde yer aldığı ve kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife 
kabul etmediği, tutum ve davranışları ile bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olacağı 
değerlendirilerek BÇG örgütü mensuplarınca disiplinsiz olarak suçlandığını, sicil amirlerince 
çeşitli manevi baskılara maruz kaldığını, o dönem 2.sicil amirinin, komutan eşinin 
düzenlediği eşler arası çay partisine eşinin gelmesi konusunda baskı yaptığını, özel 
yaşamlarının takip altına alınarak kimlerin eşinin başının kapalı olduğunu, kimlerin namaz 
kıldığı gibi dini yaşam tarzı olan TSK mensuplarına yönelik fişleme çalışması yapıldığını, 
önce şüpheli ve sakıncalı takibi altına alındığını, bu şekilde netice elde edilemeyince 
hakkında gerçeğe aykırı usul ve kanunlara aykırı olarak düzenlenen ve düzenlettirilen 
olumsuz sicil ve kanaatlerle sahte belge ve tutanaklarla disiplin hükümleri kullanılarak 
TSK’dan ihracına zemin hazırlandığını, Balyoz Darbe Planı ve Suga Eylem Planını kaleme 
almakla tutuklu olarak yargılanan o dönemki sicil amiri Deniz Yüzbaşı S. T. tarafından 
kendisine psikolojik baskı uygulandığını, S.T.'nin sıralı sicil amirlerini etkisi altına alarak 
kendisine karşı kasıtlı ve kin dolu savunmalar verip karşılığında insafsız disiplin cezalarına 
maruz bıraktığını, örneğin S.T.'nin kendisi sakal tıraşı olduğu halde tıraşsız olduğu gerekçesi 
ile bir hafta oda hapsi cezası verdiğini, bu durum ile ilgili kendisine çözüm önerisi 
sorduğunda S.T.'nin ''tek çözüm senin gitmen'' diyerek TSK’dan çıkarılma işlemini 
başlattığını ima ettiğini böylece Batı Çalışma Grubunun örgütsel hiyerarşisinin iradesi 
doğrultusunda hazırlanan sıralı olumsuz siciller esas alınarak Kuvvet Komutanı Onay ve 
Kararname ile 09/09/1997 tarihinde TSK’dan ihraç edildiğini, Kuvvet Komutanı onayı ile 
ihraç yapıldığı konusunda bir tebligat yapılmadığını,YAŞ kararı ile TSK’dan ilişiğinin 
kesildiğini düşünerek dava açma hakkını kullanamadığını, TSK'da görev yaparken Behçet 
hastalığına yakalandığını, görev yoğunluğu ve sicil amiri S. T.'nin çeşitli bahanelerle 
kendisine oda hapsi cezası vermesi nedeni ile tedavi fırsatı bulamadığını, ailece maddi 
manevi acılar yaşadığını, ailesinin dağıldığını, eşinin kendisinden boşandığını, ayrıca 
babasının kendisine ''senin yüzünden kahveye çıkamıyorum, herkes oğlun ne yaptı da 
askeriyeden atıldı'' diye sorduğunu belirttiği, bu nedenlerle 28 Şubat Darbesi sanıklarından ve 
resen tespit edilecek tüm faillerden şikâyetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (383, 229. klasör, sayfa 481-482)

Özet Bilgi Formu başlıklı belgede yıllar itibariyle sicil notu ortalamalarına 
bakıldığında, 1992 yılı 74.5, 1993 yılı 79, 1994 yılı 75, 1995 yılı 79, 1996 yılı 82, 1997 yılı 
55 olduğu görev süresi içinde aynı yıllarda 1. ve 2.sicil amirlerince birbirleri ile çelişik menfi 
ve müspet kanaatlerin yer aldığı müşteki ile ilgili evraklarda yer alan ve disiplin cezalarına 
konu olan eylemlerde disiplin yönünden olumsuz değerlendirmelerin yer aldığı, 1997 yılında 
düzenlenen sicil belgesinde 1. 2. ve 3.sicil amirleri tarafından aynı şekilde ''disiplin bozucu 
hareketlerde bulunmakla, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmamaktadır, hizmetin gerektirdiği 



  

şekilde tavır ve hareketlerini düzenleyememektedir, Astsubay sicil yönetmeliği 58.madde (A) 
ve (B) fıkraları gereğince Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir'' şeklinde kanaat 
belirtildiği, Müştekiye 31/05/1996 tarihinde çıkmış olduğu vardiya izninde 03/06/1996 günü 
dönmesi gerekirken 3 gün izin tecavüzünde bulunmaktan savunma istendiği, müştekinin 
savunmasında ''askeri ortam beni sıkıyor, kafamı dinlemek için dışarıda kaldım, görev 
yapmaya, kurallara uymaya niyetim yoktur, bunun için kural ve kanun olmayan bölgelere 
gidiyorum, kafam dinleniyor'' şeklinde, 29/05/1996 tarihinde çıkmış olduğu günlük izinden 
dönmeyerek 30/05/1996 günü dönmesi nedeni ile savunma istendiği, müştekinin bu 
savunmasında ise ''görmek istediğim arkadaşlarımı gördüm, kafamı dinlememi gerektirecek 
bir pozisyonda olduğuma inanıyorum, bu duygu ve düşünceler içerisinde bahse konu eylemi 
gerçekleştirmiş oldum.'' şeklinde, 04/06/1996 tarihinde sabah mesai taburuna sakal tıraşı 
olmadan çıkması nedeni ile savunma istenildiği savunmasında ''sabah kalkmak zor geldi, ama 
tekrar uyuyamadığım için kalktım, fakat tıraş olmak zor geldi olmadım, bu halimi devam 
ettirmek için bu ortamı devam ettirmek istemiyorum, tercihim bu yönde olduğu için 
maksadım suç işlemek değil öyle yaşadığım için suç işliyorum, daha doğrusu işlemiş 
oluyorum, netice itibariyle pişman olmuyorum ve bundan sonrada olmayacağıma 
inanıyorum'' şeklinde beyanlarının yer aldığı anlaşılmıştır. (229. klasör, sayfa 391-445)

Müşteki ALİ HAMDİ PEKİN  şikayet ve beyanında;Kendisinin 1984 yılında 
Topçu Astsubay Çavuş rütbesi ile İzmir Bornova 57.Topçu Er Eğitim Tugayında görevine 
başladığını, eşinin başörtülü olması nedeni ile Diyarbakır iline haksız yere sürüldüğünü, 
yaptığı araştırmalarda Batı Çalışma Grubun dosyalarında eşinin isminin var olduğunu ve üç 
yıl boyunca başörtüsü kullanması nedeni ile takip edildiğini öğrendiğini, Diyarbakır Lice 
ilçesinde görevine devam ederken ailesinin ve evinin Adapazarı Çarkışla Askeri 
Lojmanlarında bulunduğunu, Lice'deki görevine devam ederken eşinin 17:00'da ekmek almak 
için lojman dışına çıktığında gece 23:30'a kadar içeriye alınmadığını, Topçu üsteğmen T. Ç. 
eşinin gördüğü haksızlığa dayanamayarak içeriye aldığını, buna T. Ç. şahit olduğunu, bu 
olayların sıkıntısı ile şeker hastalığına yakalandığını ve insilüne bağlı hale geldiğini, 1998 
yılında Diyarbakır'dan Adapazarı'na izinli olarak geldiğinde 2.Piyade Tugay Komutanı 
Yardımcı Albayın kendisine ''eşin başına mendil dahi koyamaz,ya işini ya eşini bırakacaksın'' 
dediğini, ailesinin lojmanda kaldığı müddetçe her gün bir subay ve askerlerin çocuklarının 
gözü önünde kullandığı başörtüsünü çıkarması yönünde baskı yaptıklarını, bu baskılardan 
dolayı malulen emekli olduğunu, bütün haklarından mahrum kaldığını, halen zorla malulen 
emekli edildiği için maaşının ancak 3/2'sini alabildiğini, bu duruma haklarında soruşturma 
açılan şüpheli sıralı komutanların ve Batı Çalışma Grubunun neden olduğunu, 28 Şubat 
soruşturmasında haklarında soruşturma açılan sanıklardan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. 
(230. klasör, sayfa 239-240 ) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 19 Mart 1993 tarihli iki gün oda hapsi cezası bulunduğu, 4 Şubat 
1998 tarihinde Tugay Komutan Yardımcısı F. I. tarafından takdir belgesi, 3 Mart 1998 
tarihinde Levazım Müdürü C. K. tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği tespit 
edilmiştir. (230. klasör, sayfa 230-234 ) 

30 Mayıs 1985 tarihli sicil notu ortalamasının 90.50, 6 Mayıs 1986 tarihli sicil notu 
ortalamasının 81.50, 21 Mayıs 1987 tarihli sicil notu ortalamasının 96 olduğu, 1.sicil amiri 
tarafından ''çalışkan, terbiyeli, güvenilir bir astsubaydır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 22 
Haziran 1988 tarihli sicil notu ortalamasının 88, 12 Haziran 1989 tarihli sicil notu 
ortalamasının 87 olduğu, 21 Mayıs 1990 tarihli sicil notu ortalamasının 95.50, 1.sicil amiri 
tarafından ''sınıfı görevlerini yapar'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından “K.h. Görevlerinde çok 
başarılıdır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 20 Mayıs 1991 tarihli sicil notu ortalamasının 100 
olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''K.h. ve sınıfı görevlerini mükemmel yapar'' şeklinde, 2.sicil 



  

amiri tarafından ''K.h. Görevlerinde çok başarılıdır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 27 Ağustos 
1992 tarihli sicil notu ortalamasının 96 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''sınıfı ve K.h. 
Görevlerini en iyi şekilde yapar'' şeklinde, 2.sicil amirince ''çalışkan, disiplinli, samimi 
davranışlı bir Astsubaydır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 4 Ağustos 1993 tarihli sicil notu 
ortalamasının 55 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''menfaatlerini her şeyin üstünde tutar, fazla 
güvenilmez” şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''sorumsuzdur, çalışmaları takibi gerektirir, 
sağlığına itina göstermez, visite ve istirahat düşkünüdür, birliğinin malzeme ve kayıt kuyudatı 
ile ilgilenmez'' şeklinde, 3.sicil amiri tarafından ''takip ve kontrolü gerekir, sorumluluktan 
kaçar, emir anlayışında zafiyet vardır'' şeklinde kanaat belirtildiği, ancak müşteki tarafından 
1993 yılı sicili ile buna bağlı kademe ilerlemesi yaptırılmaması işleminin iptali için açılan 
davada Askeri Yüksek İdari Mahkemesinin 1.Dairesinin 20/12/1994 tarihli, 1993/2770 
Gensek nolu, 1993/1276 esas ve 1994/1485 karar sayılı kararı ile '30/08/1985 tarihinden beri 
devamlı olumlu suretle çok yüksek sicil notu ve kanaatlar almış bulunan davacının sadece ve 
sadece 1993 yılı sicilinin düşük verilmesinin makul ve mukni sebebinin izah edilemediği'' 
gerekçesi ile müştekinin 1993 yılı sicili ile buna bağlı kademe ilerlemesi yaptırılmaması 
işleminin iptaline karar verildiği,1994 tarihli sicil notu ortalamasının 94 olduğu 1.sicil amiri 
tarafından ''çalışkan ve başarılıdır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1995 tarihli sicil notu 
ortalamasının 96 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çalışkan ve başarılıdır'' şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1996 tarihli sicil notu ortalamasının 86.50 olduğu, 1.sicil amiri tarafından 
''çalışkan Astsubaydır. Kıta Çavuşluğundan Astsubay olması nedeni ile maiyetindeki personel 
ile mesafeyi koruyamıyor, liderlik vasfı ortadır (son cümlenin başka bir yazı karakteri ile 
yazıldığı kanaatine varıldı)'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''çalışkan ve başarılıdır, kıtada 
yararlı olur, liderlik vasfı iyidir'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1 Temmuz 1997 tarihli sicil notu 
ortalamasının 91.50 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çalışkan ve dürüst astsubaydır'' şeklinde, 
2.sicil amiri tarafından ''liderlik vasfı ile sosyal tutumu ve temsil yeteneği iyidir'' şeklinde 
kanaat belirtildiği, 1 Temmuz 1998 tarihli sicil notu ortalamasının 94 olduğu, 1.sicil amiri 
tarafından ''liderlik vasfı mükemmeldir. Sosyal tutum ve temsil yeteneği mükemmeldir, 
verilecek görevleri en iyi şekilde yapma gayreti içinde olan çalışkan, azimli ve başarılı bir 
Astsubaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''liderlik vasfı ile sosyal tutum ve temsil 
yeteneği çok iyidir'' şeklinde kanaat belirtildiği anlaşılmıştır. (230. klasör, sayfa 169-229 ) 

Müştekinin görev süresi boyunca sicil notlarının ve hakkındaki kanaatlerin 
yüksekliği, düşük olarak verilmiş olan 1993 yılı sicil notu ve buna dayalı olarak verilen 
kademe ilerlemesi yaptırılmaması işleminin Askeri Yüksek İdari Mahkemesince iptal edilmiş 
olması, verilen takdir belgeleri, almış olduğu basit nitelikte disiplin cezası gözetildiğinde 
müştekiye yönelik tavır ve eylemlerin dini inançları ve eşinin başörtülü olmasından 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Müşteki ALİ METİN ERKMEN şikayet ve beyanındaözetle; 02.09.1997 
tarihinde TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu sivil memur olarak çalışırken eşinin 
böşörtülü olması nedeniyle istifa ettirildiğini, suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

Müşteki ALİ NABİ KOÇAK şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde TSK'nın 
darbe yapmada kullanabilmesi için kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinin zorunlu 
olduğunu, BÇG örgütünün TSK’nın kurumsal hiyerarşisi dışında oluşturulmuş ve TSK'nın 
kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesi ve daha sonra da TSK’nın kurumsal güveninin ve 
etkinliğinin darbe eyleminde kullanılması amacı ile kurulmuş yasa dışı bir örgüt olduğunu, 
TSK'nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinde, TSK’nın kurumsal hiyerarşisinde yer 
alan darbe karşıtı unsurları bastırmak ve pasifize etmek için 2000'e yakın TSK personelinin 
örgüt tarafından tasfiye edildiğini, uygulanan psikolojik harp taktikleri, cebir, şiddet ve baskı 



  

yöntemleri ile binlerce TSK personelinin de istifa ve emeklilik yolu ile ordudan ayrılmasının 
sağlandığını, böylece TSK’nın kurumsal hiyerarşisi üzerinde BÇG örgütünün iradesini hakim 
kıldıklarını, TSK rütbe ve kıdem hiyerarşisinin ortadan kalktığını, kurumsal hiyerarşinin yok 
olduğunu, BÇG mensubu olmak kriterinin esas alındığı örgütsel hiyerarşinin tesis edildiğini, 
TSK’nın kurumsal güç ve imkânlarının tamamen BÇG örgütünün tasarrufuna sunulduğunu, 
böylece 28 Şubat sürecinin ilk aşaması olan orduya karşı darbe gerçekleştirildiğini, BÇG 
örgütünün bütün suç konusu icraatlarının ordu tasarrufu gibi gösterilerek diğer devlet 
kurumları üzerinde de baskı oluşturulduğunu, sadece ordu değil MGK, YAŞ, TBMM, Yargı, 
Hükümet, Mahali İdareler, Eğitim Kurumları ve Üniversitelerin topyekün BÇG' nin kontrolü 
altına alındığını,öncesi ve sonrası ile bir süreci, içeren 28 Şubat 1997'de BÇG örgütü 
mensuplarının milletin yurt savunması için emrine verdiği silahlı kuvvetlerdeki kurumsal 
hiyerarşi içindeki mevki, makam ve rütbelerinden aldıkları gücü ordu hiyerarşisi ve devletin 
bütün kurumlarındaki otoriteyi ele geçirmek için gerçekleştirdikleri post modern darbe ile; 
orduda yönetime el koyduklarını, TSK' yı asli görevlerini yapamaz duruma getirdiklerini, 
ordu-millet bütünleşmesini tahrip ederek orduyu millete ve değerlerine karşı gibi 
gösterdiklerini, olmamış olayları olmuş gibi kurgulayarak gerekleştirdikleri provokasyonlarla 
milletin inanç ve değerlerini iç tehdit olarak gösterdiklerini, toplumu hukuk dışı büyük 
baskılar altına alarak fişlediklerini, inanç ve fikirlerine göre ayrıştırıp kutuplaştırarak 
kışkırttıklarını ve darbe ortamını hazırladıklarını, suçsuz insanları başta TSK olmak üzere 
devletin diğer kurumlarından, ihraç, istifa ettirmek, emeklilik istemeye mecbur bırakma, 
sicilini bozma, sürgün, işkence, şüpheli/sakıncalı fişleme gibi yollarla tasfiye ettiklerini, 
hükümeti istifa ettirdiklerini, meclis aritmetiğini değiştirdikleri, milletin iradesine aykırı 
olarak yeni bir hükümet kurdurduklarını, yargıyı baskı altına alarak hukuki denetim 
mekânizması olmaktan çıkarıp ideolojik denetim mekânizmasına dönüştürdüklerini, eğitim 
hakkı katsayı eşitsizliği düzenlemesiyle yine yüksek okula girişte eşitlik ilkesi ve eğitim 
hakkı ihlal edilen mağdur kitleler ürettiklerini, ülkenin geleceğine ağır zararlar verdiklerini, 
28 Subat darbecileri mensup olduğu İslam dinini hedef alarak din ve vicdan özgürlüğüne 
saldırıp engelediğini,darbenin kamuya ve demokratik iradeye karşı işlenen bir suç olmaklı 
sınırlı olmayıp bu kamuyu oluşturan bireylerin temel hak ve özgürlükleri üzerinde ağır 
tahribata oyl açtığını,vatantaş olarak verdiği oyunda katkısıyla oluşan milli irade çiğnenerek 
demokratik hakkının hiçe sayıldığını ve manevi zarara uğradığını sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 56,203)

Müşteki ALİ SEYDİ TURAN şikayet ve beyanında özetle; 1997-1998 yılında 
Sultanbeyli bölgesine Refah Partisi il genel meclisi üyesi olarak 17.000 kişinin oyu ile 
seçildiğini, o dönem İstanbul Garnizon Komutanının tankları Sultanbeyli'nin içinden 
yürüttüğünü, yetkili olmamasına rağmen zorla caddenin ortasına Atatürk büstü diktirdiğini ve 
askerlere “itiraz eden olursa ayağına sıkın” emrini verdiğini, Sultanbeyli Kaymakamının 
askeri şahıslarla işbirliği yaparak Batı Çalışma Grubu adına çalıştığını, askeri şahıslar gibi 
halka baskı uyguladığını, darbeye sebep olan gerçekleştiren ve onlar ile işbirliği yapan 
kişilerden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (191. klasör, sayfa 99)

Müşteki ALİ SAYİT KAZAK vekili Av.Ali İhsan Kazak  şikayet ve beyanında; 
müvekkilinin 1981-1998 tarihleri arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve 
davranışları ile bu örgütün faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 21.04.1998 
tarihli üçlü kararname ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, mağduriyet 
yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 437)



  

Müşteki ALPASLAN YEŞİLKAYA şikayet ve beyanında;Sanıkların kanuna 
aykırı eylemleri, gerçek dışı bilgi ve belgelerle Ağustos 1999 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan 
ihraç edilmekle, suçtan zarar görüp mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 376)

Müşteki ALPER TOLGA ÇOLAK şikayet ve beyanında;Dumlupınar 
Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesinde Kimya Bölümünde doçent doktor olarak görev 
yaptığını, 2001 yılında sözleşmesinin feshedildiğini, 2007 yılında tekrar üniversitedeki 
görevine başladığını, o dönemdeki üniversite rektöründen şikâyetçi olduğunu, hakkında 
herhangi bir soruşturma olmadan 2000 yılının sicilini geriye dönük olarak, 2001 yılına ait 
sicillerini de olumsuz düzenlediğini, mahkeme tarafından sicilinin haksız yere bozulduğunun 
kabul edildiğini, mağdur olduğunu, 28 Şubat sürecinin ürünü olan Batı Çalışma Grubunun 
mağduru olduğunu, üniversite rektörünün askeri idareye yaranmak için kendilerini fişleyerek 
asılsız ve geriye dönük sicil raporları düzenleyerek prim yaptığını, üniversite rektörü ve 28 
Şubat sürecindeki kişilerden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir.Yargılama sırasında şikayetinden 
vazgeçtiğini beyan etmiştir. (139. klasör, sayfa 240-241)

Müşteki ARİF ÇELENK şikayet ve beyanında özetle; 10.12.1998 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar gören 
olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

Müşteki ARİF ARSLAN şikayet ve beyanında özetle; TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde  şüpheli sakıncalı olarak fişlenerek gerçek dışı bilgi ve 
belgelerle 04 Aralık 1998  tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir. (Klasör 379)

Müşteki ARİF KOYUN şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde Malatya 
Akçadağ Çok Programlı Lisesinde Müdür olarak görev yaptığını, aynı lisede Milli Güvenlik 
dersine giren Üsteğmen olup Askerlik Şube Başkanlığı yapan kişinin kendisinin Batı Çalışma 
Grubundan olduğunu belirterek, başörtülü öğretmenleri koruduğu gerekçesiyle okuldan 
sürdüreceğini söylediğini, bu olaylar sonucunda disiplin soruşturması geçirdiğini, Malatya 
Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesine öğretmen olarak atandığını, maddi ve manevi zarara 
uğradığını, kendisini haksız yere görevden uzaklaştıran kişilerle 28 Şubat dönemini 
hazırlayan askeri, siyasi kişiler ve medya mensupları hakkında şikâyetçi olduğunu 
belirtmiştir.(Klasör 193)

Müşteki ARSLAN DEĞİRMENCİ şikayet ve beyanında;Milat Gazetesi Ankara 
temsilcisi olarak çalıştığını,gazeteci olarak kendisine gelen 28 Şubat süreciyle ilgili belgelerin 
yer aldığını altı adet CD ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir.(Klasör 107)

Müşteki ARZU TATLI Vekili Av.Cavit Tatlı şikayet ve beyanında;müvekkilinin 
1996 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesini kazanarak eğitime başladığını,başladığında 
başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte başörtüsü 
nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini,derslere alınmadığını,kılık kıyafet yönetmeliğine 
aykırı davarandığı gerekçesiyle disiplin soruşturmaları açıldığını,eğitim,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu,mağduriyete dair belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 485)



  

Müşteki ARZU TAV şikayet ve beyanında;İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde 1998 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü olarak 
katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını,önce sınıfa ve sonra böşörtülü olduğnu için 
alınmadığını,disiplin cezaları aldığını,2001 yılında okuldan atıldığını, eğitim hakkı,din ve 
vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 193)

Müşteki ARZU ERİLLİ şikayet ve beyanında özetle;1996 yılında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanıp başörtülü olarak 
kayıt olup ilk üç yılı başarılı şekilde bitirdiğini,1998 yılında derslere başörtülü olarak 
katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını,ikna odalarına alındığını ve antidemokratik 
uygulamalara maruz kaldığını,okula ve derslere alınmamaya başlandığını,finallere 
girememesi nedeniyle okulu bitiremediğini,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

Müşteki ASİYE TUĞBA GÜZEL şikayet ve beyanında; Bursa Yeşil İmam Hatip 
Lisesinde okurken başörtüsü kullandığını,sanıkların hukuk dışı eylemleri nedeniyle eğitim 
hakkının engellendiğini,uğramış olduğu maddi ve manevi zararlardan dolayı sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

Müşteki ATIF ÖZBEY şikayet ve beyanında;1992 yılında Pakistan'da bulunan 
Seyit Mevdudi Uluslararası Eğitim Enstitüsüne öğrenci olarak kaydını yaptırdığını, 1997 
yılında lisans düzeyinde mezun olduğunu, Türkiye'ye döndükten sonra Refah Partisi Konya 
Milletvekili Mustafa Ünaldı'ya danışman olduğunu, Pakistan'daki üniversiteye gitmeden önce 
denkliğinin verilip verilmeyeceğini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim 
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvurduğunu, Genel Müdürlüğün hem Pakistan'daki Büyük 
Elçiliğe hem de Ankara'daki Pakistan Büyük Elçiliğine ayrı ayrı yazı yazdığını, her iki Büyük 
Elçiliğin de üniversitenin Pakistan Devletinde tanınan bir üniversite olduğunu ve denkliğinin 
verilmesi gerektiğini belirttiklerini, bunun üzerine Pakistan'a gidip Büyük Elçiliğe müracaat 
ederek kaydını bu şekilde yaptırdığını, Mezun olduktan sonra denklik için YÖK'e 
başvurduğunda okulun Pakistan hükümetince tanınmadığını belirten bir yazı verdiğini, 
denkliğini alamayınca dava açtığını, davanın reddedildiğini, Anavatan Partisinden bazı 
siyasilerle görüştüğünü, bunların kararın Batı Çalışma Grubunun bir uygulaması olduğunu, 
kendi güçlerinin yetmediğini açıkça ifade ettiklerini, o dönemde Mısır El-Ezher Üniversitesi, 
Pakistan İslam Üniversitesi ve Malezya Üniversitesinden mezun olan daha önce denklikleri 
verilen birçok arkadaşının denkliklerinin iptal edildiğini, öğretmenliğe başlayan yaklaşık 120 
arkadaşının denkliklerinin iptal edilerek görevden atıldıklarını, o dönem BÇG'nin de etkisiyle 
YÖK'ün birçok arkadaşını mağdur ettiğini, birçok kişinin sıkıntıları nedeniyle eşlerinden 
ayrılmak zorunda kaldıklarını, psikolojik rahatsızlıklar geçirdiğini, kendisinin halen lise 
mezunu olarak göründüğünü, denkliğini alamadığını, üniversite mezunu olarak askerliğini 
kısa dönem yapması gerekirken uzun dönem yaptığını, birçok yönden mağdur olduğunu, 28 
Şubat sürecini gerçekleştiren darbeci yapılanmadan ve BÇG'den şikâyetçi olduğunu, 
belirtmiştir. (107. klasör, sayfa 252)

Müşteki ATİLLA UYARAN şikayet ve beyanında;28 Şubat darbesi sanıklarından 
şikâyetçi olduğunu,davaya suçtan zarar gören sıfatıyla katılmak istediğini belirtmiştir. 
Müştekinin 22/08/2003 tarihinde fiili yasal hizmet süresini doldurduğundan dolayı emeklilik 
talebine ilişkin dilekçesinin bulunduğu anlaşılmıştır. (91,240,211. klasör, sayfa 194-295)



  

Müşteki AVNİ ÖZTÜRK şikayet ve beyanında;1997 yılında 100. Yıl Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesinde Profesör olarak görev yaptığını, tasarrufuna bırakılan ve özel 
hayatına ilişkin konulara yönelik olmak üzere, dönemin rektörü, rektör yardımcısı ve Fen 
Edebiyat Fakültesi dekanının üniversitede eğitim ve öğretim düzenini bozma itham ve 
iftiraları gibi mesnetsiz suçlamalara maruz kaldığını, Fazilet Partisi milletvekili adayı olması 
ve aynı partinin MKYK'sında bulunması nedeniyle irticai faaliyette bulunan YÖK personeli 
listesine alındığını, 2001 yılında Çanakkale'ye sürüldüğünü, yürütmeyi durdurma kararı ile 
geri döndüğünü, sicilini bozarak tekrar Çanakkale'ye sürdüklerini, 2009 yılına kadar 
mücadele ettiğini, 2009 yılında 100. Yıl Üniversitesine geri döndüğünü, 100. Yıl Üniversitesi 
rektöründen ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. 
(415,62,194. klasör, sayfa 152,155) 

Müşteki Tamer Tatar'dan temin edilen belgelerin incelenmesinde irticai faaliyette 
bulunan YÖK personeli Van 100. Yıl Üniversitesi başlıklı çizelge şeklindeki belgede 6. 
sırada müştekinin adının yer aldığı karşısında “kadrolaşmayı sağlamaktadır” ifadesinin 
bulunduğu anlaşılmıştır. (194. klasör, sayfa 75)

Müşteki AYÇEN ALKAN şikayet ve beyanında özetle;1999 yılında Atatürk 
Üniversitesinden mezun olduğunu,başörtülü nedeniyle öğretmen olmak için Milli Eğitim 
bakanlığına başvuramadığını,memur olma hakkını kaybettiğini, sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 441)

Müşteki AYDIN KELEŞ şikayet ve beyanında;Sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, gerçek dışı bilgi ve belgelerle 28.02.2000 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan zorla 
emekli edildiğini,suçtan zarar görüp mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377,447)

Müşteki AYDIN GENÇ şikayet ve beyanında özetle; 2000 yılında öğretmen 
olarak görev yaparken kendisine baskı uygulanıp fişlenerek cezalar verildiğini, meslekten 
ayrılmak zorunda kaldığını, 28 Şubat sürecinden mağdur olduğunu,sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379,448)

Müşteki AYDIN AKYÜZ şikayet ve beyanında özetle; 2001 yılında Eskişehir 1. 
Üstkomutanlığında Hava Kıdemli Üstçavuş olarak görev yaparken eşinin başının örtülü 
olması nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları ile ordudan ilişiğinin kesildiğini, 1993-2001 
yılları arası 8 yıl bilfiil görev yaptığını, bu süreçte olumsuz bir sicilinin olmadığını, ordudan 
atıldıktan sonra 10 yıl süre ile ailesi ve çocukları ile maddi ve manevi zorluklar yaşadığını, 
ordudan ihraç edilirken hiçbir tazminat alamadığını, maddi ve manevi tazminat hakkı ile 
özlük haklarını alabilmek için Ankara İdare Mahkemesine 2012 yılının Haziran ayında dava 
açtığını, davasının devam ettiğini, maddi durumunun kötüleşmesi nedeniyle emekli 
sandığında biriken parasını çektiğini, şu anda geri ihya olan 27.000 TL ödemesini yaptığını, 
12 Eylül 2011 referandumunda Yüksek Askeri Şura kararlarını yargıya açılması ile 
kaybetmiş olduğu haklarını yeniden kazanmak için müracaat ettiğini, Milli Savunma 
Bakanlığı tarafından müracaatının kabul edildiğini, yaşanan süreçler dahilinde baskı ve 
işkencelere maruz kaldığını, kendisini TSK'dan ihraç eden ve hayatında 10 yıllık mağduriyete 
sebep olan kişi ya da kişilerden ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istedeğini 
belirtmiştir. (123. klasör, sayfa 211) Müştekinin şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu 
belgelerin incelenmesinde, 22 Nisan 1995 tarihinde 1. Öz.Kuv.Alay Komutanı S. E. 
tarafından takdir belgesi, 23 Ekim 1996 tarihinde 2.Öz.Kuv. A.Komutanı A. A. tarafından 
takdir belgesi, 06 Ağustos 1995 tarihinde Jandarma Asayiş Komutanı H. K. tarafından takdir 



  

belgesi ile ödüllendirildiği anlaşılmıştır. (123. klasör, sayfa 166-185) 

Müşteki AYHAN YAMAN şikayet ve beyanında;15 Temmuz 1997 tarihinde 61 
nci Mekânize Piyade Tugayında Teknisyen Astsubay olarak Çorlu'da görev yaptığı sırada 
disiplinsiz davranışları bahane edilerek resen görevinden atıldığını, 28 Şubat döneminde 
ordudan haklarında yargı kararı olmaksızın kuvvet komutanının onayı ile disiplinsizlik ve 
ahlaki durum gerekçe gösterilerek ayrılmasında belirtilen tüm sebeplerin asılsız olduğunu, 
hiçbir suretle kanun ve düzenlemelere aykırı hareket etmediğini, bunun tamamen şahsına ve 
kendisi gibi düşünen çok sayıdaki Silahlı Kuvvetler mensubuna yapılmış bir sindirme 
politikası olduğunu, Batı Çalışma Grubu diye tabir edilen askeriye içerisinde bulunan 
subaylardan kurulduğu iddia olunan birim tarafından yaşantıları ve inançları sebebiyle 
ordudan ayrılmak zorunda bırakıldıklarını, bu nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
bünyesinde gerçeğe aykırı bilgi ve belgeleri düzenleyerek insan hakları, anayasa, usul ve 
kanunlara aykırı işlemler yapılmasına sebep olan o dönemde Batı Çalışma Grubu diye 
adlandırılan ordu içerisinde görev yapan kişilerden oluşan oluşum ile bunların yöneticileri ve 
üyeleri hakkında kendisini ordudan asılsız nedenler göstererek ayrılmasına sebebiyet 
verdikleri için şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (460,215. klasör, sayfa 331-332) 

Müşteki AYKUT ÖZER şikayet ve beyanında;Batı Çalışma Grubunun 28 Şubat 
kararları kapsamında yaptığı fişleme ve TSK'dan tasfiye işlemlerine maruz kaldığını 
dilekçesinde belirttiği fişleme listesinde adının geçmesi ile sabit olduğunu, şahsına yapılan 
manevi, psikolojik, yıldırma, mesleki gelişiminin engellenmesi, ibadet ve vicdani kanaatlerini 
yerine getirilmesinin engellenmesi, çocuklarının dahi şüpheli ve sakıncalı personel 
kategorisinde değerlendirilmesi nedeni ile maddi ve manevi zararlara uğradığını, bunların 
halen devam ettiğini, en son olarak oğlu M. Ö. Gülhane Askeri Tıp Akademisini 
kazanmasına rağmen GATA Komutanlığının olumsuz yönlendirmeleri ve sağlık kurulunun 
sıhhi istismarı nedeni ile refüze edildiğini, özellikle psikiyatri uzmanının bu konuda 
talimatlandırıldığını, minoseta testi adında bir test yapılarak inanç ve ibadet bilgilerinin 
sorgulandığının tarafından müşahade edildiğini, Batı Çalışma Grubu mensuplarının 
kendilerine ve taraftarlarının makam ve yetkilerini kötüye kullanarak kendisini ve ailesin 
mağdur ettiklerini, bu sebeple kanuni hizmet süresi bulunmasına rağmen, iradesi dışı 
emekliliğe mecbur bırakılarak erken yaşta emekli olduğunu, mağduriyetinden dolayı 
kendilerinden şikâyetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (222. klasör, sayfa 
249)

2007 yılı sicil notu ortalamasının 95,45 olduğu anlaşılmış, sicil belgelerinin bir 
kısmında disiplin amirlerince kanaat bölümü boş bırakıldığından yer verilmemiştir. (222. 
klasör, sayfa 92-248) 

Müştekinin şahsi dosyasının incelenmesi sonucunda birçok kez sicil amirlerinden 
takdir belgesi almış olması, birçok sicil amirinden çok iyi derecede olumlu sicil aldığı halde 
bazılarından nedeni açıklanamayacak şekilde düşük sicil notu almış olması, dini yaşamı ve 
anlayışı ile ilgili kendisine karşı uyarıcı yazılar gözetildiğinde, müştekinin görevinde başarılı 
ve yeterli bir subay olduğu, kendisine karşı takınılan tavrın ve şüpheli/sakıncalı personel 
kategorisine alınmasının din ve vicdan hürriyeti kapsamındaki dini yaşam ve kanaatlerinden 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Müşteki AYNUR AYDIN şikayet ve beyanında;28 şubat sürecinde başörtü 
nedeniyle mağdur olunduğunu,eğitim hakkının engellendiğini,demokratik hakların ihlal 
edildiğini, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 

Müşteki AYNUR ANUŞ YALÇIN şikayet ve beyanında;Yüzüncü Yıl 



  

Üniversitesi muhasebe bölümünde 1999 yılında okurken başörtülü derslere girdiği 
gerekçesiyle  baskı gördüğünü,okuldan uzaklaştırma disiplin cezası verildiğini, başörtülü 
olduğu için okula alınmadığını eğitim hakkının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 436,441,460)

Müşteki AYSEL ATA  vekili Av. H.Yunus Akyol şikayet ve beyanında özetle;28 
Şubat sürecinde irtica kisvesi altında mütedeyyin vatandaşların PKK.dan daha tehlikeli ilan 
edilerek halkın büyük bir kısmının düşman ilan edildiğini,14 Ağustos 1997 tarihinde 8 yıllık 
kesintisiz eğitim kanununun kabul edildiğini,müvekkilinin Atatürk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesinden 1997 yılında başörtülü olarak mezun olduğunu,yüksek lisansa başladığını, 
12.02.1999 tarihinde araştırma görevlisi kadrosuna hak kazandığını,böşörtüsünü çıkarmadığı 
için atamasının yapılmadığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395)

Müşteki AYSEL (AK) KÜÇÜK şikayet ve beyanında; Mayıs 1997 tarihinde 
Karatay ilçesine bağlı Ovakavağı Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda sınıf öğretmeni olarak 
göreve başladığı, öğretmen olarak görevine devam ederken başörtülü olduğu gerekçesiyle 
Aralık 1998 tarihinde disiplin cezası aldığını, bir yıllık süre dolduğu halde asaletin 
onanmadığını ve görevine son verildiğini, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, 
kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 497)

Müşteki AYSEL SOYALAN şikayet ve beyanında;Öğretmen olarak görevine 
devam ederken başörtülü olduğu gerekçesiyle önce birçok disiplin cezası aldığını, 28 Şubat 
sürecinde üzerine psikolojik baskı oluşturulduğunu, 2000 yılında öğretmenlik görevinden 
atıldığını, 6 yıl 8 ay işsiz kaldığını, 2006 yılında çıkan disiplin affıyla geri döndüğünü, işsiz 
kaldığı dönemde maddi ve manevi birçok sıkıntılar çektiğini, okutması gereken 4 çocuğu 
bulunduğunu, bu sıkıntılar sonucunda hastalıklar geçirdiğini, verem ve kanser gibi teşhisler 
konulduğunu, daha sonra tedavi olduğunu, kontrollerinin devam ettiğini, öğretmenlik 
yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din 
ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek o dönem 28 Şubat'ın aktörleri olan İsmail 
Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 107,461)

Müşteki AYSUN SÖNMEZ AYDIN şikayet ve beyanında;1993 yılında Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kazanıp başörtülü olarak kayıt olup ilk beş yılı başarılı şekilde 
bitirdiğini,1998 yılında derslere ve okula başörtülü olarak katılmasının mümkün olmadığını 
ve devamsızlıktan kaldığını ,eğitiminin Azerbeycan'da tamaladığını,eğitim hakkı,din ve 
vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

Müşteki AYSUN ARTIK KARADEMİR şikayet ve beyanında özetle;Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi el sanatları bölümünde 1999 yılında okurken başörtülü derslere girdiği 
gerekçesiyle baskı gördüğünü,ideolojik ve siyasi amaçlarla kurumun huzur ve sükununu 
bozma gerekçesiyle okuldan uzaklaştırma disiplin cezası verildiğini, başörtülü olduğu için 
okula alınmadığını eğitim hakkının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,mağduriyetine 



  

ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.( (Klasör 441,458)

Müşteki AYŞE DEMİR şikayet ve beyanında;1996 yılında İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi kazanıp başörtülü olarak kayıt olup ilk iki yılı başarılı şekilde 
bitirdiğini,1998 yılında derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz 
kaldığını, ikna odalarına alındığını, şapka ile dahi kayıt yaptıramadığını, başörtüsüz kimlik 
istendiğini, derslere giremediğiniden devamsızlıktan kaldığını, eğitim hakkı,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 373)

Müşteki AYŞE KAYABAŞ şikayet ve beyanında;O dönemde Bucak İmam Hatip 
Lisesinde öğrenci olduğunu, ortaokul ve liseyi okuduğunu, 1998 yılında İmam Hatip 
Lisesinden mezun olduğunu, ancak o dönem ki kat sayı uygulaması nedeniyle iyi bir puan 
alamadığını ve okumak istediği bölüme giremediğini,bu nedenle hayatının sekteye 
uğradığını, mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 109)

Müşteki AYŞE KAYA şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde öğretmen 
olduğunu, kılık kıyafeti nedeniyle hakkında disiplin soruşturmaları açıldığını, 2000 yılında 
görevinden atıldığını, mağdur olduğunu, demokratik parlamenter düzene darbe yaparak siyasi 
iktidarı alaşağı eden toplumun bütün kesimleri arasında haksız zulümle mağduriyetler 
oluşturarak ülkenin kalkınmasına engel olunduğunu,öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 91,109)

Müşteki AYŞE KARADEMİR DALAMAN şikayet ve beyanında; İnönü 
Üniversitesi Biyoloji bölümünü 1995 yılında kazandığını,bölümünde 1998 yılında okurken 
başörtülü derslere girdiği gerekçesiyle disiplin cezaları verildiğini, okuldan uzaklaştırıldığını, 
eğitim hakkının engellendiğini, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 193)

Müşteki AYŞE İNANÇ Vekili Av.Cavit Tatlı şikayet ve beyanında;müvekkilinin 
1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesini 3. Sınıf öğrencisi iken 
başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte 
sanık Kemal Gürüz döneminde başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini,derslere 
alınmadığını,devamsızlıktan okundan atıldığını, eğitim,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu buna dair belgeleri ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 485)

Müşteki AYŞE SAĞLAM şikayet ve beyanında özetle;14.12.1998 tarihinde Eyüp 
İmam Hatip Lisesine meslek dersleri öğretmeni olarak atandığını,başladığında başörtülü 
olmasının sorun teşkil ettiğini, 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni 
ile idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten hakkınra 
dava açıldığını,18.04.2000 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 



  

sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)

Müşteki AYŞE UYSAL şikayet ve beyanında özetle; 14.01.1999 tarihinde İmam 
Hatip Lisesine meslek dersleri öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının 
sorun teşkil ettiğini, 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare 
tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten hakkınra dava 
açıldığını,bir yılın sonunda memuriyetten ihraç edileceği tehdidi nedeniyle istia etmek 
zorunda kaldığını  öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma,kamu görevinde bulunma 
hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)

Müşteki AYŞE DOĞAN GÜZEL  şikayet ve beyanında özetle; 23.09.1997 
tarihinde Yozgat İli Merkez Ziya Gökalp İlköğretim Okuluna sınıf öğretmeni olarak 
atandığını, daha sonra Mamak Coşkun Ertepınar İlköğretim okuluna eş durumundan 
atamasının yapıldığını,görev yaparken başörtüsü nedeniyle okul idaresi tarafından taciz 
edildiğini, 04.12.1998 tarihinde uyarma, 23.02.1999 tarihinde kınama ve 20.09.1999 
tarihinde aylıktan kesme cezaları verildiğini,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, 
kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,24.08.1999 yılında devlet 
memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 477)

Müşteki AYŞE GÜRÜZ şikayet ve beyanında özetle;1979 tarihinde Maliye 
Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğünde işe başladığını, başladığında başörtülü olmasının 
sorun teşkil ettiğini,uzun yıllar inançları nedeniyle horlandığını belli makamlara 
getirilmediği,28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından 
taciz edildiğini, başörtülü olması nedeniyle uyarı disiplin cezası verildiğini,  çouklarının 
böşörtülü Türkiye de okumasının mümkün olmadığını,çalışma,kamu görevinde bulunma 
hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

Müşteki AYŞE IŞIK şikayet ve beyanında;1996 2002 yılları arısında Antakya 
Ticaret Meslek Lisesi Türk Dili Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaparken başörtüsünden 
dolayı hakarete uğradığını,sanıklardan maddi manevi şikâyetçi olup davaya katılmak istediği 
bildirmiştir. (Klasör 395)

Müşteki AYŞE ADİLE ÖZAŞKIN şikayet ve beyanında;1997 yılında Edebiyat 
öğretmeni olduğunu, 28 Şubat döneminde, memuriyete başladığı dönemden beri giydiği 
kıyafetinin yasa dışı olarak gösterildiğini, sürekli disiplin soruşturmalarıyla manevi baskı 
altında tutulduğunu, yapılan soruşturmalar sonunda 2001 yılı Aralık memuriyetten 
çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma 
hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,sanıkların darbe kararları çerçevesinde maruz 
bırakıldığı baskı, cebir ve tehdit altında o güne kadar kurmuş olduğu şahsi düzeninin 
bozulduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 240,461)

Müşteki ARZU BURCU KARAKUŞ Vekili Av.Cavit Tatlı şikayet ve 



  

beyanında; müvekkilinin 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesini kazanarak 
eğitime başladığını,başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini, ancak 28 Şubat 
süreciyle birlikte başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini,derslere alınmadığını, 
kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davarandığı gerekçesiyle disiplin soruşturmaları 
açıldığını,uzaklaştırma cezası verildiğini,eğitim,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu ve buna dair belgeleri ibraz ederek 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 485)

Müşteki ASİYE KUTEL şikayet ve beyanında; 3 Mart 1998 tarihinde Alibeyköy 
Meslek Lisesine atamasının yapıldığını, başörtülü olmasından dolayı okul müdürü tarafından 
istifaya zorlandığını, kendisine mobbing uygulandığını, özel okulda da başörtülü çalışmasının 
engellendiğini, maddi manevi kayıpları olup mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 485)

Müşteki AYŞE NEDRET KARAMEHMETOĞLU vekili Av.Necip Kibar 
şikayet ve beyanında özetle; müvekkinin 1986-2000 yılları arasında Çorum,Karabük ve 
Bakırköy  İmam Hatip Lisesi’lerinde öğretmen olarak görev yaptığnı,1999 yılından itibaren 
28 Şubat sürecinin etkisiyle başörtüsünden dolayı haksız uygulamalara maruz 
kaldığını,disiplin cezaları verildiğini,başörtüsü takması nedeniyle 11.09.2000 tarihinde devlet 
memurluğundan çıkarıldığını, maddi manevi kayıpları olup mağdur olduğunu,buna ilişkin 
belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 417)

Müşteki AYŞE SERRA AKÇA şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat sürecinde 
İmam hatip lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle okula polis gelip 
başörtülü okula ve derslere alınmadığını,baskıya maruz kaldığını, sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

Müşteki AYŞE SEVİM MIZRAK şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
öğretmen olduğunu, 1997 yılında başörtüsü takmasından dolayı hakkında disiplin 
soruşturmaları açıldığını, 2000 yılında aynı gerekçeyle öğretmenlik görevinden atıldığını, 
2006 yılında çıkarılan sicil affıyla geri döndüğünü, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, 
çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin 
belgelerini ibraz ederek 28 Şubat döneminde darbe yapan, insanları inançlarından dolayı 
ayrımcılığa tabi tutan Batı Çalışma Grubu ile bunlara yardımcı olan kişilerden ve sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 106. klasör, sayfa 223)

 Müşteki  AYŞE SÜMEYRA ÇETİN  şikayet ve beyanında özetle; 1995-1996 
yıllarında Selçuk Üniversitesi Tıp fakültesini kazanarak eğitime başladığını,başladığında 
başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte başörtüsü 
nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini,derslere alınmadığını,kılık kıyafet yönetmeliğine 
aykırı davarandığı gerekçesiyle disiplin cezaları verildiğini,eğitim,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

Müşteki AYŞE TUBA ARABALI TURGUTLU şikayet ve beyanında özetle; 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde 1998-1999 yılında okuduğu sırada derslere ve 
prateklere başörtülü olarak alınmadığını katıldığında baskılara ve aşağılamalara maruz 
kaldığını,uzaklaştırma disiplin cezaları aldığını,eğitimini ücretli olarak Viyana Üniversitesi 



  

Tıp Ffakültesinde tamamladığını,ancak tıpta uzmanlık sınavına da başörtülü alınmadığını, 
eğitim hakkı engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 418)

Müşteki AYŞE YELİZ CENGİL şikayet ve beyanında özetle; 1997 yılında İnönü 
Üniversitesi Kimya Bölümünü kazanarak okuluna başladığını, 28 Şubat sürecinde başörtülü 
olması nedeniyle okuldan uzaklaştırıldığını, bundan dolayı maddi ve manevi zararının 
olduğunu, 28 Şubat dönemini hazırlayan askeri, siyasi kişiler ile medya mensuplarından 
davacı ve şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (193. klasör, sayfa 62)

Müşteki AYŞEGÜL ARAS vekili Av.Havva Hacınecipoğlu şikayet ve 
beyanında özetle; müvekkilinin Hacette Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi bölümünd 1990 yılında başörtülü olarak okumuyu başladığını,kendisine 
okulda psikolojik harp ilan edildiğini,1994-1995 yılında okulu bitirdiğini,başörtülü diploma 
verilmediğini,bu nedenle mağdur mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 417,456)

Müşteki AYŞEGÜL ŞEKER şikayet ve beyanında özetle;İnönü  Üniversitesi 
Kale Meslek Yüksek okulu pazarlama bölümünde okurken 28 Şubat kararları nedeniyle 1998 
yılında başörtülü olduğu için okula alınmadığını,insanlık onuruna aykırı olarak ikna odalarına 
alındıklarını,inanç ve kariyer arasında anlamsız bir tercihe zorlandığını,kınama ve 
uzaklaştınma cezaları verildiğini, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 417)

Müşteki AYŞEGÜL BABAYİĞİT şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
tayini çıktığı halde başörtülü olması nedeniyle öğretmenlik görevini yapamadığından mağdur 
olduğunu, şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 249, 415,418)

Müşteki AYŞEGÜL YILMAZ şikayet ve beyanında özetle;1995 yılında İstanbul 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kazanıp başörtülü olarak kayıt olup ilk üç yılı başarılı 
şekilde bitirdiğini,1998 yılında derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz 
kaldığını, derslere ve uygulamalara alınmamaya başlandığını,finallere girememesi nedeniyle 
okulu bitiremediğini,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

Müşteki AYTEKİN KALAY şikayet ve beyanında;10/09/1983-22/06/1998 
tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, astsubay olarak görevine devam ederken mesleki 
disiplin ve başarı sicilinin yüksek ve yeterli düzeyde olduğu, Ankara Üniversitesi İktisat 
Fakültesini bitirerek diplomasını Kara Kuvvetleri Komutanlığına sunarak derece ilerlemesi 
yapmasına rağmen subaylığa geçiş için yaptığı talebin, Astsubay olarak görev yapmasının 
TSK adına daha faydalı görüldüğü gerekçesiyle Subaylığa atanmadığının belirtilerek red 
edildiğini, TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturalan BÇG örgütüne 
katılmadığı, TSK'nın normal kurumsal hiyerarşisi içinde yer aldığı, tutum ve davranışları ile 
bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek BÇG örgütü tarafından 
disiplinsiz olmakla suçlandığını, 16/06/1998 tarihli YAŞ toplantısında TSK'dan ihraç 
edildiğini, TSK'dan ihraç edildikten sonra iş bulmasının engellendiğini, ordudan ihraç edilmiş 
olmanın bütün zorluklarını çektiğini, yakınlarının nazarında dahi şüpheli sakıncalı muamelesi 
gördüğünü, ailece büyük sıkıntılar, maddi ve manevi acılar yaşadığını, 28 Şubat darbesi 



  

sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (247. klasör, 358-361) 

Müşteki AYTEKİN MADEN şikayet ve beyanında;TSK'da astsubay olarak görev 
yaptığını, 1995 Ağustos ayına kadar hiçbir uyarı ve disiplin cezası almadığını, mesleğini 
başarılı bir şekilde ifa ettiğini, hakkında düzenlenen bütün siciller olumlu olduğu halde 1995 
yılı Ağustos ayında görev yaptığı Kartal Maltepe'de bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına 
Tuğgeneral O.D.S.'nin atanması sonucunda kendisi ve kendisi gibi eşi başörtüsü takan TSK 
personeli üzerinde D. S.’nin emriyle psikolojik baskı kurulmaya başlandığını, sebepsiz yere 
hakkında disiplin cezaları verildiğini, 19/12/1995 tarihinde YAŞ kararı ile TSK'dan ihracına 
karar verildiğini, yıllar süren başarılı çalışmasına rağmen D. S.'nin Tugay Komutanı olarak 
göreve başlamasından sonra bu kadar kısa süre içerisinde YAŞ kararı ile meslekten ihraç 
edilmesinde D. S.'nin da aralarında olduğunu düşündüğü Batı Çalışma Grubunun kendileri 
gibi cuntacı olmayıp TSK personeli hakkında ne kadar acımasız ve darbeye istekli olduklarını 
gösterdiğini, bu nedenle 28 Şubat darbe sürecinde görev alan bütün askeri personelin tespit 
edilerek cezalandırılmasını istediğini belirttiği, 23 Ağustos 1995 tarihli emir ile rütbe takma 
töreninin Tugay bahçesinde yapılacağı ve eşlerinde bu törene katılması emir ile özellikle 
bildirildiğini, terfi edecek bir astsubayın törene başörtülü eşiyle katıldığı, ancak Tuğgeneral 
Osman D. S.'nin, arkadaşının terfisi takılmak üzere çağırıldığında sorduğu sorunun çok ilginç 
olduğunu "bu bayan sizin anneniz mi?" dediğini, astsubayın da eşi olduğunu söyleyince D. 
S.'nin "Atatürk Türkiye'sinde böyle kıyafet olur mu bu bayanı nizamiyenin dışına çıkarın" 
diye emir verdiğini, 2.Zırhlı Tugay Komutanlığında bulunan caminin içindeki Kur'an-ı Kerim 
ve dini kitapların Tugayın yakma yerinde Tuğgeneral O.D. S. tarafından yaktırıldığını, ayrıca 
caminin minaresi devrilebilir diyerek yıkma teşebbüsünde bulunulduğunu, 3.Tank Bölük 
Komutan Vekili olarak görev yaparken YAŞ kararının 19/12/1995 tarihinde sabah 10:15'te 
tebliğ edildiğini, 11:00'da kışladan ayrılmasının istendiğini, kendisine tebligat yapılırken 
taburda görevli Astsubay Mehmet SAL'ın evine gönderilerek eşinden sivil elbise istendiğini, 
D. S.'nin talimatıyla kışlada sivil elbise giydirilerek Tank Yüzbaşı A. K. nezaretinde kışladan 
çıkarıldığını, bir daha kışlaya özlük haklarını takip etmek için bile alınmadığını, kendisinin 
zimmet teslim etmesine müsade edilmediğini, gıyabında yapılan zimmet sayımında da 
134.269.000 TL zimmet açığı çıkarıldığını, bunun da Bahçelievler Mal Müdürlüğüne 
ödendiğini, evine giden Tank Yüzbaşı A. K. tarafından evindeki askeri elbise, ailesine ait 
kimlik kartı ve sağlık cüzdanlarının gurur kırıcı bir şekilde alındığını, lojmanlarda kantinlere 
talimat verilerek aile ve çocuklarının alış veriş yapmasının yasaklandığını, 10 Kasım 
törenlerine eşlerle katılım için emir verildiğini, eşi başörtülü olanların salona alınmadığını, 
kışlaya ve kantine dışardan malzeme getiren sivil araç şoförlerinden sakallı olanlar ve aracın 
üzerinde besmele yazısı olanların D. S.'nin emriyle alınmadığını, ayrıldıktan sonra çalışmaya 
başladığı İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde de hükümet kanadından gelen baskılar ve 
İçişleri Müfettişleri raporuyla 16/01/2002 tarihinde tek taraflı olarak işten çıkarıldığını, İdare 
Mahkemesine açmış olduğu davayı kazandığını, ancak davanın Danıştay’a gönderilerek 
tekrar bozulup ilişiğinin kesildiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini belirtmiştir. (201. klasör, sayfa 240-245)

Müşteki AYTEN DURMUŞ şikayet ve beyanında;1992 yılında Türkçe öğretmeni 
olarak göreve başladığını, 28 Şubat döneminde kıyafetinin tehdit kabul edilerek çalışma 
hayatının engellendiğini, eşinin aynı ilde devlet memuru olmasına rağmen il dışına sürgün 
edildiğini, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin soruşturmaları 
açıldığını, sürekli baskı altında tutulduğunu, ailesinin parçalandığını, ücretsiz izin talebinde 
bulunduğunu ancak reddedildiğini, bunun üzerine Mart 2000 tarihinde istifa dilekçesi 
verdiğini, açtığı davaya bakan Milli Eğitim Bakanlığının verdiği savunmada istifasının kabul 
edilmeyip müstafi sayıldığını öğrendiğini, İdare Mahkemesine dava açtığını, özellikle şüpheli 



  

Fevzi Türkeri'nin yönettiği, hakim ve savcıları yönlendirme toplantıları nedeniyle davaların 
reddedildiğini, Mart 2000 tarihinden Temmuz 2010 tarihine kadar memuriyet görevinden ayrı 
kaldığını, 10 yıl boyunca çalışma hakkının elinden alındığı için ücret alamadığını, emeklilik 
hakkını kazanamadığını, mağduriyetine ilişkin belgeleri ibraz ederek 28 Şubat darbesinin 
asker sanıklarından Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinden şikâyetçi olup davaya katılkas 
istediğini belirtmiştir. (108. klasör, sayfa 323-326 )

Müşteki AYTEN POLAT şikayet ve beyanında özetle;1986 yılında Ankara 
Ünversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduğunu,öğretmen olarak atandığnı,1999-2000 
yıllarında başörtülü derslere girdiği için baskılara maruz kaldığını,soruşturmalar açıldığını ve 
okul bahçesinde başörtüsün çıkarması hususnda ağı başkılar yapıldığını,sınıflara ani baskınlar 
yapıldığını,üzüntüden göğsünde kitle oluşması nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını 28 
Şubat sürecinden mağdur olduğunu,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 437,438)

Müşteki AYTEN EROL şikayet ve beyanında;19.12.1996 tarihinde Türk Dili ve 
Edebiyatı öretmeni olarak göreve başladığını, başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil 
etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte başörtüsü rejim için tehlike sayılarak başörtülü 
görev yaparken idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre 
riayetsizlikten hakkınra dava açıldığını,öncesinde soruşturmalar açılarak 15.09.2000 tarihinde 
ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, kamu 
görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 438)

Müşteki AZİZ HACIBEKTAŞOĞLU şikayet ve beyanında;Müşteki emekli Prof. 
Tbb. Kd.Alb. Mustafa Kahramanyol'a ait ifade tutanağında kendisi ile ilgili bölüm ve eklerini 
gördüğünü, olayın şu şekilde gerçekleştiğini; GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaparken Genelkurmay Başkanlığının 
yazılı emri ile HİT MEDİKAL Tibbi Ürünler Sanayi ve Tic.A.Ş. Tarafından ithal edilen 
İNSTİ HIV1/HIV2 antikor test kitlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan tüm personel, 
subay, astsubay ve aileleriyle tüm askeri öğrenciler ile silah altına alınacak erbaş ve erlere her 
3 ayda bir olmak üzere uygulanması amacıyla satın alınmasının uygun olup olmadığının 
sorulması üzerine belgeleri getiren firma yetkilisine dosya üzerinden böyle bir rapor 
veremeyeceğini, bu nedenle en az 50 test kitinin getirilmesini, bu kitlerin kendi 
laboratuarlarında yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar sonucunda elde edilecek sonuçları, 
maliyet araştırmalarını, böyle bir ürünün TSK için uygun ve gerekli olup olmadığı hususunda 
bilimsel bir rapor verebileceğini söylediğini, teslim edilen 50 adet test kiti üzerinde gerekli 
çalışmalar yapıldıktan sonra çıkan sonuçlar oluşturulan bilimsel bir konsey tarafından 
değerlendirilerek elde edilen veriler ışığında anılan kitin TSK'da kullanımının uygun 
olmayacağı kanaatine varılarak düzenlenen bilimsel raporun GATA Komutanlığının 
09/05/1997 tarihli yazısı ekinde Genelkurmay Başkanlığına gönderildiğini, ithalatçı firmanın 
Genelkurmay Başkanlığının cevabi yazısını beklemeden raporun bir fotokopisini 
kliniklerinden almış olduğunu, Genekurmay Başkanlığının da 04/06/1997 tarihli yazısı ile 
ithalatçı firmaya İNSTİ HIV1/HIV2 Antikor test kitine ihtiyaç duyulmadığını bildirdiğini, Bu 
rapordan sonra GATA Komutanının kendisine karşı tutum ve davranışlarının tamamen 
değiştiğini, gerekli gereksiz bahanelerle kliniğini denetlemeye, asker olan kişilerin kolayca 
tahmin edebileceği gibi her yolla taciz etmeye başladığını, bu davranışlarının sebebini HİT 
MEDİKAL firması tarafından Genelkurmay Başkanlığı atlanarak doğrudan GATA 
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına yazdığı 



  

02/06/1997 tarihli yazıyı alınca anladığını, söz konusu yazı ile olumsuz raporlarına yanıt 
verildiğini, yazının başında "CC: Sayın Genelkurmay Başkanı İsmali Hakkı Karadayı" 
ibaresinin bulunduğunu, bu ibarenin anlamının bu yazının Genelkurmay Başkanının bilgisi 
dahilinde yazıldığı ve baskı uygulamaya çalışmaya yönelik olduğunu, ithalatçı firmanın bir 
an önce olumlu bir rapor alabilmek ve kitleri TSK'ya satabilmek için Genelkurmay 
Başkanlığına başvurduğunu ve bu sefer 100 adet kit getirerek çalışmanın yeniden yapılmasını 
talep ettiğini, 100 adet kitin 23/06/1997 tarihli yazılı bir emirle yeniden değerlendirilerek 
neticenin Genelkurmay Başkanlığına bildirilmek üzere GATA Komutanlığına gönderildiğini, 
GATA komutanının yazıyı kendisine havale ettiğini, sonra kendisini yanına çağırarak 
düzenlenecek ikinci raporun olumlu olması gerektiği yönünde telkinde bulunup "aksi halde 
sonuçlarına katlanırsın" diyerek uyardığını, Diğer taraftan ithalatçı firma HİT Medikalin 
direk Genelkurmay Başkanlığı Sağlık Daire Başkanı Tümgeneral K.Ö.'ye 26/06/1997 
tarihinde bir yazı göndererek yine ilk satırında baskı unsuru olarak "CC: Sayın Genelkurmay 
Başkanı İsmail Hakkı Karadayı" ifadesini yazarak onun bilgisi dahilinde olduğunu ihtisas 
ettirerek "Sayın Başkanlığınızın onayı ile ile Eliza yöntemi ile HIV1/HIV2 tetkiklerinin 
yapılamadığı durumlarda veya acil durumlarda kullanılması" talep edilerek profarma fatura 
ile fiyat teklifinde bulunulduğunu, emir doğrultusunda gönderilen 100 adet test kiti üzerinde 
daha özenle ve dikkatle çalışıldığını ve sonucun bir önceki çalışma ile aynı çıkması üzerine 
GATA Komutanının onca baskılarına, tehditlerine rağmen mesleki onuru ve vicdanı el 
vermediğinden bu ikinci raporla da kitlerin TSK'da kullanılmasının uygun olmadığı 
doğrultusunda kanaat bildiren bilim kurulunun düzenlediği raporun 05/08/1997 tarihli yazı 
ekinde Genelkurmay Başkanlığına gönderildiğini,

Müşteki Sayın Prof. Tbp. Kd. Alb. Mustafa Kahramanyol'un ifade tutanağında 
belirtilen kendisi ile ilgili konunun doğrusu bu şekilde gerçekleşmiş olup evvela "hizmete 
özel" olarak gönderilen yazıların bazılarının "Gizli" dereceli yazılara dönüştürüldüğünde 
kendisinde mevcut yazıları ifadesi ekinde sunduğunu, 2 yıl GATA Başhekim Yardımcılığı, 6 
yıl yardımcı doçent, 6 yıl doçent, 2 yıl profesör olarak toplam 8 yıl Anabilim Dalı Başkanlığı, 
4 yıl Profesörler Kurulu Sekreterliği yaptığını, 1,5 yıl önce kendisine general lojmanlarında 
daire tahsisi yapılırken görevli olarak ABD'ye gönderilirken disiplinli ve ahlaklı olan 
kendisinin 6 ay içinde disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle 16/06/1998 tarihinde YAŞ kararı ile 
resen emekliye sevk edildiğini, TSK'dan ihraç işlemine tabi tutulmasının asıl nedeninin her 
türlü baskılara rağmen sözlü olarak verilen kanunsuz emre itaat etmeyerek olumsuz 
raporlarla satın alınmak istenen ve hiçbir faydası olmadığı kanıtlanmış tıbbi malzemenin 
alımını engellemesinde kaynaklandığını düşündüğünü, çünkü ihraç sebeplerinin gizlilik 
gerekçesiyle ilgili şahsa dahi bildirilmediğini, TSK'dan ayrıldıktan sonra da kitlerin satın 
alınıp alınmadığını takip ettiğini ve satın alınmadığını tespit ettiğini, 1964 yılından başlayan 
askerlik hayatının resen emekliye sevk edildiği 1998 yılına kadar TSK'da görev yaptığı süre 
içinde hiçbir disiplin suçu işlemediğini, herhangi bir konuda ifade dahi vermediğini, 
çevresinde ve askeri camiada herkes tarafından son derece demokrat, dürüst, adil, vatanını ve 
mesleğini çok seven, düzgün bir aile yapısına sahip bir insan olarak tanınmasına rağmen 
16/06/1998 tarihli YAŞ kararı ile ihraç edilme sebebinin yukarıda belirtilen tıbbi malzeme 
alımından kaynaklı olarak aynı yıl içinde beylik tabancası ile intihar eden bu nedenle de 
psikolojik sorunları olduğu tartışmasız olan sicil amiri GATA Komutanı Tümgeneral F. 
A.'nın düzenlediği veya GATA'da herkes tarafından Batı Çalışma Grubunun adamı olarak 
bilinen Dz. Bnb. C. Ş.'ye düzenlettirdiği düzmece raporlarla YAŞ üyelerinin yanıltılarak 
hatalı karar verildiğini düşündüğünü, özellikle basında yayınlanan "YAŞ önüne getirilen Aziz 
Hacıbektaşoğlu'nun dosyası Komutanları bile hayrete düşürdü" gibi haberler karşısında 
hayret edilecek ne suç işlediğini merak ettiğini, ancak savcılık kanalı ile öğrendiği 
Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenen 16/06/1998 tarihli hakkında uygulanan ihraç 
işlemine dair kararı okuduğunda kendisinin hayrete düştüğünü, Zira kararın 1. maddesinde 



  

kendisine atfen sayılan suçların tamamının gerekçe bulunamadığından alel acele kaleme 
alınmış uydurma, o dönemde istenmeyen kişilere atfedilen moda suçlar ve düşünmediği halde 
düşünmüş gibi suç gösterilen karalamalar olduğunu gördüğünü, isnat edilen suçlamalarla 
ihraç işleminin gerçekleştirilmesi şöyle dursun, disiplin cezası bile verilemeyeceğini, 
hakkındaki uydurma iddialarla ilgili ise; a)Gülen cemaati mensubu olmadığını, bunun 
tamamen uydurma olduğunu, b)S. Y.'nin ataması yapılmadığı gibi S. D.'nin Gelibolu'ya 
atamasının yapıldığını, c) Cevap dahi verilemeyeceğini, d)Ankara'da Hüseyingazi semtini hiç 
bilmediğini, G. D. isimli şahsı hiç tanımadığını, muayene ve polikliniğinin hiç olmadığını, 
açmayı düşündüğünü ancak parasının bulunmadığını, hem Fethullah Gülen cemaatinden, hem 
Rufai tarikatından, hem de ülkücü olarak gösterilen kendisinin muayene açmak için sermaye 
bulamadığını, e) Hayatında hiçbir gruba, hatta derneğe maddi manevi katkıda bulunmadığını, 
f) Tbp.Yzb. İ. Y. A.'nın tayininin Kara Kuvvetlerince yapılan normal bir tayin olduğunu, g) 
Tbp. Yzb. F. Ö.'nün hastalığı nedeniyle Haydarpaşa Eğitim Hastanesine atandığını, h) 
GATA'da iş ilişkisi dışında görüşmediği tek Anabilim Dalı Başkanının Prof. Dz. Tbp. Alb. H. 
G. olduğunu, bu şahsın kişisel çıkarlarına aşırı düşkünlüğünün herkes tarafından bilindiğini, 
nitekim suç üstü yakalanarak zimmet, irtikap, rüşvet suçundan hüküm giydiğini ve kendisinin 
resen emekliye sevk edilmesinden kısa bir süre sonra ordudan tard edildiğini, ayrıca bu 
şahsın BÇG'nin adamı olarak bilinen Dz. Bnb. C. Ş.'nin en samimi arkadaşı 
olduğunu,Açıklandığı üzere isnat edilen aslında disiplin suçu bile olamayacak suçların 
hepsinin düzmece ve iftira olup hiçbirini kabul etmediğini, 14 yıldır merak ettiği suçlarını 
öğrendikten sonra bugün daha da üzgün olduğunu, idari bir işlem olan YAŞ kararı ile ihraç 
işleminin hukuka uygunluğunun incelenmesinin mümkün olmadığını, yargı yolunun kapalı 
olması nedeniyle idarenin kendisine tanınan takdir yetkisini özensiz ve keyfi bir şekilde 
kullandığının anlaşıldığını, zaten takdir yetkisinin gizli olarak kullanılması yetkilerin sınırsız 
ve keyfi olarak kullanıldığının açık bir göstergesi olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(265. klasör, sayfa 483-495)

 Mağdurun Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 01/06/1998 tarihli sicil belgesinde 1. ve 2. sicil amirlerince aynı 
şekilde “Sb. Sic. Yön. 99. Md. (e) fıkrası gereğince; tutum ve davranışları ile yasa dışı irticai 
görüşleri benimsemesi ve bu gibi faaliyetlerde bulunması nedeniyle Silahlı Kuvvetlerde 
kalması uygun değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları 
ile ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı 
olduğunu ortaya koymaktadır. (265. klasör, sayfa 455) Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında 
belirtilen "Fethullah Gülen nurcu grup mensubu olduğu, kendi ideolojik görüş ve 
düşüncesinde olan İntaniye tabiplerini ABD.Bşk.lığında toplama gayreti içerisinde olduğu ve 
bu maksatla Adana'da görevli Tbp. Yzb. Sebahattin Yılmaz'ın GATA İntaniye 
ABD.Bşk.lığına öğretim üyesi olarak atanması için, Şüpheli/Sağ personel kategorisinde 
bulunan Tbp.Bnb.Saim Dayan'ın da Gelibolu'ya atanmasını önlemek amacıyla girişimlerde 
bulunduğu, mensubu olduğu grup adına GATA K.lığı bünyesinde ve başkanlığını yaptığı 
ABD.nda taraftar kazandırma gayretinde bulunduğu, kendisinin Ankara/Hüseyin Gazi'de 
ikamet eden Rufai Tarıkatı Şeyhi olarak bilinen Galip Dede isimli şahısla görüştüğünü, 
şeyhin bu bölgede muayenehane veya poliklinik açmaları halinde kendilerine yardımcı 
olunacağını söylediğini, aynı grup mensubu tabiplerle yaptığı sohbette ifade ettiği, Fethullah 
Gülen nurcu grubu mensubu olmakla beraber Nizam-ı Alem Ülkücü grubun faaliyetlerine de 
destek verdiği ve faaliyetlerini tasvip ettiği, Fethullah Gülen nurcu grubu mensubu olmakla 
bilinen ve ÇOrlu'da görevli Tbp. Yzb. İsmail Yaşar Avcı'nın GATA Kan Bankası 
Md.V.liğine atanması için girişimlerde bulunduğu ve atanmasını sağladığı, GATA K.lığında 
görevli iken örgütleme faaliyetlerini organize etmek maksadıyla Fethullah Gülen nurcu grup 
mensubu Tbp.Yzb.Fevzi Özsoy'un GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.ne atanması için girişimlerde 
bulunduğu ve atanmanın yapılmasını sağladığı, kendi görüş ve düşüncesinde olmayan 



  

ABD.Bşk.ları ile görüşmediği ve bu ABD ile de bilimsel diyaloğu ortadan kaldırdığı, bu 
nedenle kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince disiplin bozucu hareketlerde bulunduğu 
anlaşılmıştır." şeklindeki iddialarda mağdurun suç olarak değerlendirilebilecek bir 
faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların soyut ve dayanaksız olduğu, bunların 
basit disiplin soruşturmasına bile konu edilemediği halde müştekinin TSK'dan ihracına 
gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır. (265. klasör, sayfa 471-472)

Müşteki AZİZ BAYGELDİ şikayet ve beyanında; Sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu ve 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 22.04.1999 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 376)

Müşteki BAHAA JOUGHEL şikayet ve beyanında özetle; Nisan 1999 yılında 
MİT mensubu olduklarını söyleyen kişiler tarafından kaçırıldığını, işkence ile sorgulandığını, 
babasının Türk olup Esat rejimine muhalif olması nedeniyle Suriye'ye gidemediğini, 
vatandaşlık almasının bu işlemler nedeniyle engellendiğini, kendisinden yasadışı örgüt 
kurmasını ve bunu silahlandırması ve İsrail büyükelçiliğine saldırıda bulunmasını 
istediklerini,kendisine Türk vatandaşlığı vereceğini söyleyerek bunu bir sözleşmeye 
bağlandığını, sonradan bunu kabul etmediğini ve baskı nedeniyle ve 28 Şubat sürecinde 
yargıdan umutsuz olduğu için başvurmadığını,tehditlerdin korttuğu için İran ve Pakistan'a 
geçtiğini,Pakistan'ın kendisine Suriye'ye teslim ettiğini ve yedi yıl işkence 
gördüğünü,Türkiyeye geldiğinde örgüt kurma suçundan 15 Mart 2012 tarihinde 
tutuklandığını,bunların sanıklar tarafından organize edildiğini şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini beyan etmiştir.(Klasör 482)

Müşteki BAKİ KULLAP şikayet ve beyanında;1994 yılında binbaşılığa terfi 
ettiğini, 10 Aralık 1996 tarihli YAŞ kararı ile meslekten ihraç edildiğini, ihraç nedenini 
öğrenemediğini, kendisine gösterilen belgedeki iddialarla ilgili hayatı boyunca hiçbir cemaat, 
tarikat veya grupla bağlantısının olmadığını, halen de bulunmadığını, Fethullah Gülen Nurcu 
grubu mensubu olduğu ve bu grubun yayın organlarını okuduğunun doğru olmadığını, 1977 
yılında Harp Okuluna girdiğini, şahsı ve ailesi ile ilgili tüm hususların araştırıldığını, 1981 
yılında başı kapalı olan eşi ile evlendiğini, görev süresi boyunca ve halen eşinin başörtülü 
olduğunu, eşinin inanmış olduğu değerler doğrultusunda örtündüğünü, hayatı boyunca her 
görüşten ve düşünceden insanlarla görüştüğünü, Fethullah Gülen Nurcu grubu mensuplarının 
yardımı ve desteği ile Manisa'da ev aldığı iddiasının kendisini derinden üzdüğünü, Manisa'da 
bir evinin bulunduğunu ancak bu evi nasıl aldığının herkesçe malum olduğunu, bu iddiayı 
asla kabul etmediğini, 1992 yılında tayinen Manisa Askeri Hastanesine İdare Amiri olarak 
atandığını, 1995 yılında Isparta Askeri Hastanesine normal tayininin çıktığını, tayin 
nedeninin de Manisa Askeri Hastanesinin 200 yataklı iken 100 yatak kapasitesine düşerek 
binbaşı kadrosuna idare amirliğinin uygun olmadığını, süresi de dolmadığı için aynı 
şartlardaki Isparta Askeri Hastanesine atandığını, Ege Ordu Komutanının teklifi ile yer 
değiştirdiği iddiasının komik ve gülünç olduğunu, kendisinin söz konusu gerekçelerle 
meslekten ihraç edildiğini ifade sırasında öğrendiğini, iddiaların komik olduğunu, kimlerin 
hangi gerekçelerle bahsedilen iddiaları gerekçe göstererek mesleğinden ihraç ettiğini 
bilmediğini, hukuka aykırı mesnetsiz gerekçelerle mesleğinden ihraç eden kişi veya 
kişilerden şikâyetçi olduğunu, görev süresi boyunca sürekli takdir edilen ve başarılı olduğu 
söylenen bir asker olduğunu,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 



  

bildirmiştir.(Klasör 131,241, sayfa 38,39)

Müşteki BAYAZIT ERCAN CAMCI şikayet ve beyanında özetle; 1988-2005 
yılları arasında Jandarma Astsubay olarak görev yaptığını, görev yaptığı dönem içinde bazı 
Subay ve Astsubayların irticai faaliyet içerisinde oldukları öne sürülerek görevden uzaklaş 
tırıldıkları için kendisinin de irticai faaliyet içerisinde olmamakla birlikte görevlerini 
tedirginlik içerisinde yaptığını, 1999 yılında görev yaptığı sırada Karakoldaki askerleri bir 
bayram günü bayram namazına gönderdiğini, bu durumun tahminine göre bir sivil vatandaş 
tarafından fotoğraflanıp üst birimlere gönderildiğini, çünkü bu durum nedeni ile 15 gün sonra 
Yarbay rütbesinde bir subayın gelerek 45 dakika kendisini esas duruşta tutarak yüksek ses 
tonuyla azarladığını, bu olaydan sonra izlendiği hissinin daha da kuvvetlendiğini, 2005 
yılında disiplinsizlik nedeni ile sicil amirlerinin düzenlediği yalan yanlış tutanaklarla 
Ordudan resen emekli edildiğini,Hiçbir mahkeme tarafından yargılanmadığını, Batı Çalışma 
Grubunun faaliyetleri kapsamında haksız yere fişlendiğini ve bu nedenle resen emekli 
edildiğini düşündüğünü, kendisini haksız yere fişleyen ve haksız yere emekli eden Batı 
Çalışma Grubu içerisinde olan tüm sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 62,100,218)

Müşteki BAYRAM MERT şikayet ve beyanında özetle; 04.12.2000 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

Müşteki BAYRAM YÜĞRÜK şikayet ve beyanındaözetle; 27/11/1997 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379)

Müşteki BAYRAM VURMAZ şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 
26,27,30 Nisan ve 7 Mayıs 1999 tarihinde Malatya Akpınar Meydanında başörtüsü eylemine 
katıldığı gerekçesiyle Anayasal düzeni değiştirmek suçundan yargılandığını ancak toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan hatırladığı kadarıyla 1 yıl 3 ay ceza 
aldığını, 6 ay cezaevinde kaldığını, yargılanmasına neden olan 28 Şubat dönemini hazırlayan 
askeri, siyasi kişiler ve medya mensupları hakkında şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (Klasör 193, sayfa 299)

Müşteki BAYRAM KARACAN şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 
Büyük Birlik Partisi il başkanı olduğunu, partilerinin TBMM'de 7 milletvekili ile temsil 
edildiğini, iktidardaki hükümete gensoru verilerek düşürülmek istendiğini, partilerinin de 
gensoruya ret oyu vereceğini, gensoru öncesi genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanına 
bir kişi gelerek “bu ülkede üç bin metrede adam vuruyorlar, siz gensoruya ret oyu vermeyin 
bu hükümet gidecek, hükümet düştükten sonra siz daha etkin bir yerde olursunuz, sizin 
partinize 3 bakanlık verilebilir” dediğini, genel başkanlarının da “sizi buraya gönderen kişiye 
söyleyin benim ismim Muhsin Yazıcıoğlu ben böyle şeylere pabuç bırakmam” diye 
söylediğini, bizzat genel başkanlarının kendisine anlattığını, yine bir toplantıda Çevik Bir'in 
genel başkanlarına “bu ülke İran Cezayir olmayacak buna müsaade etmeyeceğiz” diye not 
gönderdiğini, genel başkanlarının da “evet bu ülke İran ve Cezayir olmayacak ancak Suriye 
olmasına da biz müsaade etmeyeceğiz” şeklinde notu geri iade ettiğini, genel başkanlarının 
bunu anlattığını, kendisinin il başkanı olduğu dönemde 28 Şubat post modern darbesinin 
yapıldığını ve gerçekleştiğini, bunun Anayasal bir suç olduğunu, partisi adına şikâyetçi 
olduğunu, milletin verdiği vergilerle maaş alıp milleti dizayn etmeye çalışan ve suç 
işleyenlerin cezalandırılmasını istediğini belirtmiştir. (Klasör 203, sayfa 209)



  

Müşteki BAYRAM ZİLAN şikayet ve beyanında özetle ;Dünya Demokrasi 
Hareketi Genel başkanı olarak görev yaptığını,bir takım televizyon ve gazete sahipleri, 
yöneticileri ve yazarlarının yapmış oldukları yayınlarla, 28 Şubat sürecindeki darbeyi 
gerçekleştirenlere destek vererek 28 Şubat darbesi suçunun işlenmesine iştirak ettiklerini 
gerekli soruşturmanın yapılmasını ve  şikayetçi olduklarını belirtmiştir.(Klasör 108)

Müşteki BEDİR GÜNEŞ şikayet ve beyanında özetle;28 Şubat 1997 öncesi ve bu 
dönemde meydana gelen olaylarla ilgili Çevik Bir ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(104,387)

Müşteki BEDİRETTİN ÇAĞLAR şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde TSK' 
dan 2001 yılında zorla emekli edildiğini, suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

Müşteki BEKİR GÜDEK şikayet ve beyanında özetle;1993-1999 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 
dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Ağustos 1999 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan 
ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 399)

Müşteki BEKİR KOCABAY şikayet ve beyanında;TSK'nın darbe yapmada 
kullanabilmesi için kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinin zorunlu olduğunu, BÇG 
örgütünün TSK’nın kurumsal hiyerarşisi dışında oluşturulmuş ve TSK'nın kurumsal 
hiyerarşisinin ele geçirilmesi ve daha sonrada TSK’nın kurumsal güveninin ve etkinliğinin 
darbe eyleminde kullanılması amacı ile kurulmuş yasa dışı bir örgüt olduğunu, TSK'nın 
kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinde, TSK’nın kurumsal hiyerarşisinde yer alan darbe 
karşıtı unsurları bastırmak ve pasifize etmek için 2000'e yakın TSK personelinin örgüt 
tarafından tasfiye edildiğini, uygulanan psikolojik harp taktiklerinin, cebir, şiddet ve baskı 
yöntemleri ile binlerce TSK personelinin de istifa ve emeklilik yolu ile ordudan ayrılmasının 
sağlandığı, böylece TSK’nın kurumsal hiyerarşisi üzerinde BÇG örgütünün iradesini hakim 
kıldıklarını, TSK rütbe ve kıdem hiyerarşisinin ortadan kalktığını, kurumsal hiyerarşinin yok 
olduğunu, BÇG mensubu olmak kriterinin esas alındığı örgütsel hiyerarşinin tesis edildiğini, 
TSK’nın kurumsal güç ve imkânlarının tamamen BÇG örgütünün tasarrufuna sunulduğunu, 
böylece 28 Şubat sürecinin ilk aşaması olan orduya karşı darbe gerçekleştirildiğini, BÇG 
örgütünün bütün suç konusu icraatlarının ordu tasarrufu gibi gösterilerek diğer devlet 
kurumları üzerinde de baskı oluşturulduğunu, sadece ordu değil MGK, YAŞ, TBMM, Yargı, 
Hükümet, Mahali İdareler, Eğitim Kurumları ve Üniversitelerin topyekün BÇG' nin kontrolü 
altına alındığını, Öncesi ve sonrası ile bir süreci içeren 28 Şubat 1997'de BÇG örgütü 
mensuplarının milletin yurt savunması için emrine verdiği silahlı kuvvetlerdeki kurumsal 
hiyerarşi içindeki mevki, makam ve rütbelerinden aldıkları gücü ordu hiyerarşisi ve devletin 
bütün kurumlarındaki otoriteyi ele geçirmek için gerçekleştirdikleri post modern darbe ile; 
orduda yönetime el koyduklarını, TSK' yı asli görevlerini yapamaz duruma getirdiklerini, 
ordu-millet bütünleşmesini tahrip ederek orduyu millete ve değerlerine karşı gibi 
gösterdiklerini, olmamış olayları olmuş gibi kurgulayarak gerekleştirdikleri provokasyonlarla 
milletin inanç ve değerlerini iç tehdit olarak gösterdiklerini, toplumu hukuk dışı büyük 
baskılar altına alarak fişlediklerini, inanç ve fikirlerine göre ayrıştırıp kutuplaştırarak 
kışkırttıklarını ve darbe ortamını hazırladıklarını, suçsuz insanları başta TSK olmak üzere 



  

devletin diğer kurumlarından, ihraç, istifa ettirmek, emeklilik istemeye mecbur bırakma, 
sicilini bozma, sürgün, işkence, şüpheli/sakıncalı fişleme gibi yollarla tasfiye ettiklerini, 
hükümeti istifa ettirdiklerini, meclis aritmetiğini değiştirdikleri, milletin iradesine aykırı 
olarak yeni bir hükümet kurdurduklarını, yargıyı baskı altına alarak hukuki denetim 
mekânizması olmaktan çıkarıp ideolojik denetim mekânizmasına dönüştürdüklerini, eğitim 
hakkı katsayı eşitsizliği düzenlemesiyle yine yüksek okula girişte eşitlik ilkesi ve eğitim 
hakkı ihlal edilen mağdur kitleler ürettiklerini, ülkenin geleceğine ağır zararlar verdiklerini, 
30/3/1980 – 17/10/1996 tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, öğretmen binbaşı rütbesi 
ile göreve devam ederken mesleki disiplin ve başarı sicili yüksek ve yeterli düzeyde olduğu 
halde TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı, kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife kabul etmediği, tutum ve davranışları ile 
bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek BÇG örgütü tarafından 
disiplinsiz olmakla suçlandığını, BÇG örgütünün kendisi ve ailesi üzerinde kurduğu 
tahammül edilmez cebir ve baskılar sonucunda iradesi dışı olarak Ağustos 1996 tarihinde 
emeklilik dilekçesini imzalamak zorunda kaldığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünü askeri okullarda matematik 
öğretmenliği yapmak için bitirdiğini, 1980'den 1994 yılına kadar askeri okullarda matematik 
öğretmenliği yaptığını, her branştan %50'ye yakın muvazzaf öğretmen subaya ihtiyaç varken 
kendisinin ve bazı arkadaşlarının inançlarından dolayı okullardan alınarak branşları dışında 
çeşitli görevlere tayin edildiklerini, kendisinin Mayıs 1994'de Kırıkkale 9 ncu Zırhlı Tugay 
Komutanlığına G-3 (Eğitim Subayı) olarak tayin edildiğini, tayin mevsimi olmamasına 
rağmen Aralık 1995 tarihinde Hayrabolu / Tekirdağ 8 nci Mekânize Piyade Tugay ve Piyade 
Tugay Komutan Yardımcılığı ve Hayrabolu Grn.Komutanlığı 1 nci Tank Taburu 
S-1(Personel Subayı) olarak tayin edildiğini, 1994-1996 yıllarında askeri okullardan 
uzaklaştırılarak öğretmenlik yaptırmadıklarını, mahalle baskısı uygulayarak İslami 
yaşantısını engellemeye çalıştıklarını, Silahlı Kuvvetlerden uzaklaştırmak için ihraç ya da 
emekli olmaya zorladıklarını, bir çok öğretmen arkadaşının YAŞ veya üçlü kararname ile 
Silahlı Kuvvetlerden ihraç edildiğini ya da ihraç edilmek için kıtalara tayin edilerek 
emekliliğe zorlandığını, kendisinin emekliliğe hak kazandığı için genç yaşta emekli olmayı 
tercih ettiğini, önünde daha uzun hizmet yılları bulunduğu halde erken yaşta ayrıldığını, o 
dönemde TSK'dan alt rütbelerde ayrılanlara ihraç edilmiş muamelesi yapıldığını, Mensubu 
olduğu toplumun ortak manevi kimliğine yapılan bu saldırı sonucunda, toplum ve toplumun 
bir ferdi olarak bizzat şahsının onarılmaz manevi zararlara uğratıldığını, 28 Şubat darbesinin 
sadece kamuya ve demokratik iradeye karşı işlenen bir suç olmayıp, kamuyu oluşturan 
bireylerin temel hak ve özgürlükleri üzerinde de ağır tahribata yol açtığını, TC vatandaşı 
sıfatı ile verdiği oyun da katkısı ile oluşan milli iradenin çiğnenerek demokratik hakkının hiçe 
sayıldığını, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (Klasör 233.,sayfa 354-357)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 2 Kasım 1992 tarihinde Öğretim Başkanı M. A. tarafından takdir 
belgesi, 31 Ocak 1991 tarihinde Eğt.Ok.D.Bşk.G.E. tarafından takdir belgesi, 1 Mart 1991 
tarihinde Okul Komutanı N.Ş. tarafından takdir belgesi, 17 Kasım 1986 tarihinde 
Astsb.Hzl.Ok.Komutanı C. Y. tarafından 49.000 TL para ödülü, 17 Aralık 1982 tarihinde 
Kara Kuvvetleri Komutanı N. E. tarafından 100 ncü Yıl Rozet Beratı ile ödüllendirildiği, 
23/04/1981 tarihinde 2 gün oda hapsi cezası bulunduğu, 10 Aralık 1993 tarihinde saat 
13:30'da kışla camiine gitmesi nedeniyle kendisine daha önceden emirlerin tebliğ edildiği ve 
verilen şifahi emirlere rağmen mesai mefhumuna uymayarak emre itaatsizlik ettiği 
gerekçesiyle müştekinin ifadesinin alındığı, müştekinin savunmasında, 10 Aralık 1993 Cuma 
günü okulun kışlası içinde bulunan camide cuma namazını kıldığını, camiden çıktığında 
tahminen 13:34'de odasına geldiğini, 14 yıllık subaylık hayatında ilk defa bu sebepten 



  

savunma aldığını, bundan sonra mesaiye uyacağını belirttiği anlaşılmıştır. (233. klasör, sayfa 
263-285) Müştekinin sicil notu ortalamalarına bakıldığında; 1981 yılı 123 olduğu, 2. sicil 
amiri tarafından "Görev anlayışı yoktur. Menfaatlerine düşkündür. Evli, iyi takip edilmesi 
gerekir" şeklinde kanaat belirtildiği, 1982 yılı 175, 1984 yılı 176, 1985 yılı 169.5, 1986 yılı 
176, 1987 yılı 180, 1988 yılı 69.5 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "Sosyal yönden gelişmeye 
çok ihtiyacı var. Bu yönden çok gayret sarf etmesi gerekir" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından 
"Sosyal yönden gelişmeye ihtiyacı var. Takip ve kontrolü gerekir. İyi bir öğretmendir" 
şeklinde kanaat belirtildiği, 1989 yılı 71 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "Gayretli" şeklinde, 
2. sicil amiri tarafından "Gayretli, iyi bir öğretmen" şeklinde kanaat belirtildiği, 1990 yılı 
82.5 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "Gayretli bir öğretmendir" şeklinde kanaat belirtildiği, 
1991 yılı 93 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "Çalışkan ve saygılı bir öğretmen subaydır" 
şeklinde kanaat belirtildiği, 1992 yılı 93 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "Tertipli, düzenli ve 
çalışkan bir öğretmen subaydır" şeklinde kanaat belirtildiği, 1993 yılı 83 olduğu, 1. sicil amiri 
tarafından "Sosyal yönden gelişmeye ihtiyacı vardır" şeklinde kanaat belirtildiği, 1994 yılı 
70.66 olduğu, 1.sicil amiri tarafından "Sosyal faaliyetlere katılmaz" şeklinde, 2. sicil amiri 
tarafından "Sosyal faaliyetlere katılmaz, okullarda görev yapması uygun değildir" şeklinde, 3. 
sicil amiri tarafından "Sosyal faaliyetlere katılmaz, yalan söyler, dedikoducudur, namaz 
kılmak için mesai saatlerine uymaz, okullarda öğretmenlik yapması uygun değildir" şeklinde 
kanaat belirtildiği, 1995 yılı 75 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "Sınıfı itibariyle görevini 
yapmakta yetersiz ancak gayretli bir subaydır" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "Sosyal 
faaliyetlere katılmaz, tutucu bir aile yapısı vardır, aşırı dini görüşe sahiptir, takip ve kontrol 
altında bulundurulmalıdır" şeklinde kanaat belirtildiği, 1996 yılı 83.66 olduğu, 1. sicil amiri 
tarafından "Çok iyi, liderlik vasfı:çok iyi, sosyal tutum ve davranışıyla temsil yeteneği:sosyal 
faaliyetlere katılır, çağdaş dünya görüşüne sahiptir" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "İyi, 
liderlik vasfı çok iyi, sosyal tutum ve davranışıyla temsil yeteneği: sosyal faaliyetlere eşi 
yanında olmadığından kendisi katılmıştır. Çağdaş dünya görüşüne sahip olmamakla birlikte 
bu konularda iyileşme vardır" şeklinde, 3. sicil amiri tarafından "Liderlik vasfı zayıftır, 
çağdaş değildir, eşini getirmediğinden ailesi hakkında kanaat edinilememiştir. Temsil 
yeteneği ortadır" şeklinde kanaat belirtildiği, Personel Takip Formu başlıklı belgede, "Teknik 
Astsb. Hazırlama Okul K.lığınca (Balıkesir) mesai saati içinde cuma namazına gitmekten 
mahkemeye verilmiştir. Çanakale Boğaz K.lığı Askeri Mahkemesinin 12 Temmuz 1994 gün 
ve 1994/108 Esas, 1994/178 nolu kararı ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. 
Sivil evde oturmaktadır... Hakkında henüz bir kanaate varılamamıştır, takip ve kontrol 
altındadır" şeklinde kanaat belirtildiği anlaşılmıştır. (Klasör 233, sayfa 290-349) 

Müştekinin son yıllarda almış olduğu düşük sayılamayacak sicil notları ve 
hakkındaki olumlu kanaatler TSK'dan ihracından 15 sene önce verilmiş 2 gün oda hapsi 
cezası, cuma namazına gitmesinin soruşturma konusu yapılmış olması gözetildiğinde 
müştekiye yönelik tavrın din ve vicdan hürriyeti kapsamında bulunan dini yaşam ve 
anlayışlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Müşteki BEKİR YILDIZ vekili şikayet ve beyanında özetle;müvekkilinin Sincan 
Belediye Başkanı iken demokratik bir ortamda sırf İsrail zulmüne yönelik tertiplemiş olduğu 
Kudüs gecesi adlı programı basan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gecede şiir 
okuyan, konuşma yapan İsrail'i kınamaya yönelik Piyeste rol alan kim varsa hepsini 
kelepçeleyip götürdüklerini, kendisinin gecede konuşma yaptığını, gecenin belediye 
tarafından tertiplendiği, İran Büyük Elçisinin geceye çağrıldığı gerekçesiyle tutuklanarak 5 ay 
tutuklu kaldığını, gecenin sadece İsrail'in mazlum Filistin halkına karşı giriştiği amansız 
katliamı protesto etmeye yönelik olduğunu, devletin manevi şahsiyeti; ordu, yargı ve devlet 
düzeni ile alakasının olmadığını, birilerinin 28 Şubat figüranlığına delil olsun diye irtica gibi 
başka yönlere çekerek orduya ait tankları cadde ve sokaklara çıkararak demokratik yönetimin 



  

tehdit edildiğini, halkın sindirildiğini, dilekçesinde beyan ettiği, generaller; Çevik Bir, 
İzzettin İyigün, Erdal Ceylanoğlu ve DGM savcısından şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir. (108,133)

Müşteki BELKIZ BİLEN ÇIBIK şikayet ve beyanında özetle;Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümüne 1995 yılında başladığını, 
07.12.1996 tarihinde kendi isteği ile başörtüsü takmaya başladığını,1998-1999 yılına kadar 
derslere başörtüsü ile girdiğini ancak bu tarihten sonra derslere başörtülü olarak katılması 
nedeni ile baskılara maruz kaldığını, rektörün kendilerine sizin başınızdaki örtü dağdaki 
teröristin elindeki kaleşnikoftan daha tehlikeli şeklinde söz söyleyerek kendileri aşağıladığını, 
uzaklaştırma disiplin cezası verildiğini,eğitim hakkı,din ,ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 396)

Müşteki BELKİS GEYİK  şikayet ve beyanında özetle; Bursa İli Yıldırım İlçesi 
Esenevler İlköğretim  okulunda sınıf öğretmeni olarak atandığını,başladığında başörtülü 
olmasının sorun teşkil etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü 
nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini,kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davarandığı 
gerekçesiyle 13.12.2000 tarihinde ise 657 sayılı yasanın 125/E-a maddesi gereğince 
memuriyetten çıkartıldığını,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

Müşteki BERRİN TUNA şikayet ve beyanında;1993 yılında İngilizce öğretmeni 
olarak göreve başladığını, 28 Şubat 1997 tarihine kadar kılık kıyafetinde, hayat tarzında ve 
davranışlarında hiçbir değişiklik olmadığını, 28 Şubat sürecinde oluşan psikolojik ortam ve 
etkili şahısların etkisi ile baskı kurulmaya başlandığını, başörtüsünü çıkarmalarını 
istediklerini, hakkında disiplin soruşturması açıldığını, 2001 yılında meslekten atıldığını, 
2006 yılında mesleğine dönene kadar mağdur olduğunu, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini, çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör63,191,419)

 Müşteki BESRA SUNGUR şikayet ve beyanında özetle ;Yıldız Teknik 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde 1998 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü 
olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını,mezun olduktan sonra formasyon almış 
olamsına rağmen böşörtüsü nedeniyle öğretmenlik başvurusu yapmasının 
engellendiğni,çalışma hürriyeti, din ve vicdan ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 466)

Müşteki BETÜL ÇELİK şikayet ve beyanında;1998 yılında öğretmen olarak 
Sarıyer Cumhuriyet İlköğretim Okuluna atamasının yapıldığını, başörtüsü ile okula ve 
derslere alınmadığından başlama yapamadığını,ilişiğini kesildiğini,mağdur olduğunu 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 417)

Müşteki BETÜL BOYLU şikayet ve beyanında;Pendik İmam Hatip Lisesine 
1999 yılında mezun olduğnu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı ve başörtüsü yasağı 



  

nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, puanı Türkiye'de bir 
Üniversiteye yerleşmeye yeter iken katsayı nedeniyle bunun olamadığını ve eğitimi Lefkoşa 
Avrupa Üniversitesi okumak zorunda kaldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör  373,418 )

Müşteki BETÜL DEMİRKAN HUT şikayet ve beyanında;Fatih Üniversitesi 
2000 yılında okurken başörtülü olduğu için okula alınmadığını ve bir yıl kaydını 
dondurduğunu ve daha fazla uzatamadığını için kaydının silindiğini,eğitim hakkının 
engellendiğinden mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 373)

Müşteki BEYHAN SÖZERİ şikayet ve beyanında;1993 yılında Edebiyat dersi 
öğretmenliği görevine başladığını, 28 Şubat döneminde kıyafetinin tehdit kabul edilerek 
çalışma hayatının engellendiğini, disiplin cezaları verildiğini, 2001 Aralık ayında memuriyet 
görevinden atıldığını, İdare Mahkemesine dava açtığını, özellikle şüpheli Fevzi Türkeri'nin 
yönettiği, hakim ve savcıları yönlendirme toplantıları nedeniyle davaların reddedildiğini, 
maddi ve manevi olarak zarara uğradığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, 
kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu ve belgelerini ibraz 
ederek şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 133,240,461) 

Müşteki BİLAL DÖNMEZ şikayet ve beyanında;1997 yılında Başbakanlık 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün açmış olduğu sınavı 
kazanarak 30/06/1997 tarihinde hizmetli olarak atandığını, 4.5 ay boyunca çalıştığını, maaşını 
aldığını, o dönem Batı Çalışma Grubunun baskısı ile istifa ettirilen hükümetin istifasından 
sonra yeni kurulan hükümet zamanında SHÇEK Teftiş Kurulu Başkanlığının sınavlarda 
usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı teftişten sonra görevine son verildiğini, İdare 
Mahkemesine açmış olduğu davayı kazandığını, ancak Danıştay'ın mahkemenin kararını 
bozduğunu, sınavı kazanmış olmasına rağmen görevinden çıkartılarak mağdur edildiğini, 28 
Şubat sürecini gerçekleştiren, cuntacı yapılanma olan BÇG görevlilerinden ve sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 134)

Müşteki BİLENT ŞEN şikayet ve beyanında özetle; TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç 
ve fiili bulunmadığı halde milli görüşçü şeklinde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 16 
Haziran 1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 379)

Müşteki BİLGİHAN ÖZCAN şikayet ve beyanında;sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde milli görüşçü şeklinde 
fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Haziran 1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını ve belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377,448)

Müşteki BİNNAZ DURDU şikayet ve beyanında;19/12/1996 tarihinde öğretmen 
olarak göreve başladığını, 28 Şubat 1997 post modern darbe ortamının oluşturduğu baskı ve 
tehdit ortamında hakkında başörtüsü kullandığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldığını, 



  

sözlü tehditlere maruz kaldığını,15/06/1999 tarihinde geçici olarak görevden 
uzaklaştırıldığını, 24/01/2000 tarihinde görevine son verildiğini, İdare Mahkemesine ve 
Danıştay'a müracaat ettiğini ancak olumsuz sonuçlandığını, 2006 yılında disiplin affı 
getirildiğini ancak başörtüsü sorunu devam ettiği için görevine dönemediğini, ekonomik, 
sosyal ve psikolojik açıdan ağır mağduriyet yaşadığını,öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek 28 Şubat darbesinin sanıklarından, dönemin Milli Eğitim 
Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden şikâyetçi 
olduğunu,davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 133,461 )

Müşteki BÜLENT YAVAŞ şikayet ve beyanında;30/08/1988-16/12/1996 tarihleri 
arasında TSK'da Deniz astsubayı olarak görev yaptığını, görev yaptığı süre içerisinde 
hakkında herhangi bir eylemi nedeniyle soruşturma açılmadığını, ceza verilmediği halde Batı 
Çalışma Grubu olarak bilinen yapılanmanın tasarrufuyla 10/12/1996 tarihinde Yüksek Askeri 
Şura kararıyla disiplinsizlik nedeniyle ilişiğinin kesildiğini, kendisine gösterilen 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen 10/12/1996 tarihli kararda maddeler halinde 
yazılmış ve disiplinsizlik gerekçesi olarak gösterilen iddiaların hiçbirini kabul etmediğini, 
kararın tamamen keyfi olarak alındığını, karar nedeniyle maddi ve manevi yönden bir çok 
sıkıntı çektiğini, dilekçede de belirttiği gibi 1999 yılı Ağustos depreminden sonra Motor 
Astsb. B. K.’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gelerek aynı gemide görev yaptığı Sonar 
Astsb. M. A. ve kendisini 1,5 maaş karşılığında maddi menfaat temin etmek suretiyle 
haklarında iftira atarak Batı Çalışma Grubunda görev yapan kişilere verdiğini duyduğunu, 28 
Şubat darbesi ile ilgili sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini  belirtmiştir. 
(Klasör 62,113)

Müştekinin dilekçesi ekinde sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, 1996 tarihli 
sakıncalı şüpheli personel kanaat raporunda 1. sicil amiri tarafından "verilen görevi yapan, 
gemi personeli ile sosyal ilişkiye girmeyen bir astsubaydır" şeklinde, 3. sicil amiri tarafından 
"verilen görevleri yapan, sosyal faaliyetleri olmayan, içine kapanık yapısı olan bir astsb.dır" 
şeklinde, birlik komutanının son kanaat ve önerisi başlıklı bölümde "kategorisi ile ilgili 
herhangi bir faaliyeti gözlenmemiştir, içine kapanık yapısı nedeniyle net bir kanaat 
edinilememiştir" şeklinde kanaat belirtildiği, 1995 yılı sicil belgesinde 2. sicil amiri 
tarafından "eşi tesettürlü olan, sosyal yönü zayıf, içine kapanık, mesleğine karşı ilgisiz, 
faaliyetlerini gizleyen, dini inançlarına bağlı, gemi dahilindeki faaliyetlere katılmayan ve 
arkadaş çevresi az olan bir astsubaydır" şeklinde kanaat belirtildiği,üçüncü sicil üst kanaati 
başlıklı elle yazılmış 03/06/1994 tarihli R. Y. imzalı 2 sayfadan ibaret belgede müştekinin 
Gölcük'te bekâr evi tutan gemi astsubayı L.T. ile T.D.'nin bekâr evlerinde birkaç kere kaldığı, 
komadorlukta geçici görev süresince geceleri nerede kaldığının bilinmediği, eşinin 
fotoğraflarından tesettürlü olduğu, hüviyet çıkarmak için müracat ettiğinde eşine başörtülü 
resim ile hüviyet çıkarılamayacağının anlatıldığı, gemide bulunduğu sürede televizyon 
seyretmediği, gazete ve mecmua okumadığı,en samimi arkadaşının dini inançları ağır basan 
M.K. olduğu hususlarına değinildiği anlaşılmıştır. (113 Klasör, sayfa 76-77)

Müşteki BÜLENT ORAKOĞLU şikayet ve beyanında;Kendisinin o dönemde 
Niğde Emniyet Müdürü iken 12 Mart 1997 tarihinde Emniyet İstihbarat Daire Başkan vekili 
görevine atandığını, bu göreve başladığı sırada İçişleri Bakanının Meral Akşener olduğunu, 
Mehmet Ağar, Emniyet Genel Müdürü Alaattin Yüksel ve İçişleri Bakanı Müsteşarı Teoman 
Ünsal'ın bu göreve atanmasına karşı çıktığını, hatta Meral Akşener'in geçici görevini 
imzalamasına rağmen Teoman Ünsal'ın imzalamadığını, Alaattin Yüksel'in kendisine sözlü 
olarak göreve başlamamasını, Susurluk olayının Emniyet Teşkilatını çok yıprattığını, bu 



  

dönemde İstihbarat Daire Başkanının değiştirilmesinin kamuoyunda istifhamlara yol 
açacağını, eski görevine dönmesini, kendisinden istediğini, kabul etmeyince Organize Suçlar 
Daire Başkanlığı ve daha üst görevlerde görevlendirilebileceğini ima ettiğini, o tarihte 
bilemediği bir gücün İstihbarat Daire Başkanlığı görevine engel olmaya çalıştığını, göreve 
başladıktan kısa bir süre sonra istihbarat içinden bazı görevli personelin kendisine başvurarak 
istihbarat dairesinde geçmiş dönemlerde bazı sıkıntılı işler yapıldığını, Susurluk'ta gündeme 
gelen İsrail'den alınıp da kaybolan silahlar meselesi, bir çok kişiye verilen sahte pasaport ve 
silahları vs. gibi bir takım yasa dışı işlerin yapıldığını itiraf ettiklerini, daha sonra da göreve 
başladıktan kısa bir süre sonra Enis Berberoğlu'nun Hürriyet Gazetesinde köşe yazısında 
"Askere meydan okuyan polis şefi" diyerek kendisini hedef gösterdiğini ve bu yazı üzerine 
TSK'nın o dönemdeki üst düzey yöneticileri ile zaten ileride olması beklenen bir soğukluğun 
önceden meydana getirildiğini, kendisinin medyaya yansıyan ifadesinin o dönem darbe 
faaliyeti içerisinde oldukları sonradan anlaşılan bazı üst düzey askeri personeli ciddi rahatsız 
ettiğini, tahminince bu yazının yazılmasında o dönemin üst düzey askeri personelin etkisinin 
olduğunu,

Kendisinin görev yaptığı sırada Batı Çalışma Grubu ile ilgili olarak Batı Çalışma 
Grubunun Genelkurmay Başkanlığı başlıklı Batı Harekât Konsepti isimli belgenin tarih, 
imza ve harekât bölümleri kapatılarak fotokopi çekilerek belgenin geldiği yer belli olmasın 
diye o halde verildiğini, kendisinin sunmuş olduğu Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi, 
Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler Çetin Doğan imzalı belge, Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları 
Aydan Erol imzalı belge ile EK-A Bilgi Toplama Formatları, Tüm Kara Kuvvetleri Personel 
Eş ve Çocuklarının Bilgi Toplama Aracı Olarak Kullanılması ile ilgili Eylem Planı, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Tekirdağ 19 Şubat 1997 tarihli Kurmay Albay Mahmut Sancak 
imzalı belgelerin kendisine o dönemde Deniz Kuvvetleri İstihbaratında er olarak çalışan 
Mehmet Kadir Sarmusak'ın gazete haberlerinden dolayı kendisine geldiğini, daha önce 
Niğde'de subay olarak çalışan Eser Şahan'a kendisinden bahsetmesi üzerine Eser Şahan'ın 
kendisi ile görüşmek isteğini kendisine ilettiğini, kendisine görüşebileceğini söylediğini fakat 
görüşemediklerini, randevuyu iptal ettiklerini, Mehmet Kadir Sarmusak'ın birkaç defa yanına 
geldiğini, orada yapılanları kendisine anlattığını, orada çalışanların rahat bir şekilde 
çalıştıklarını, kendisinde bulunan yukarıda belirtilen belgeleri verdiğini, kendisinin de görevi 
gereği o zaman yardımcısı olan Hanefi Avcı ile birlikte alarak değerlendirdiklerini, görevleri 
gereği burada bir ülkeyi darbe şartlarına götürme faaliyeti, yetkisiz kişiler tarafından 
Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kanunlara aykırı olarak fişlemelerin 
yapıldığını, belgeleri okuduklarında bu belgelerin yasal olmadığını ve var olan bir hükümeti 
devirmek için faaliyet gösterdiklerini, bu faaliyeti de irtica olarak maskelediklerini fark 
ettiklerini, görevleri gereği bu belgeleri İçişleri Bakanı Meral Akşener'e dönemin Emniyet 
Genel Müdürü Kemal Çelik ile birlikte götürdüklerini, Meral Akşener'in bu belgeleri 
Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e arz etmelerini istediğini, Çiller'in danışmanı Hüseyin 
Kocabıyık ile irtibat kurarak belgelerin ne anlama geldiğini anlattıklarını ve kendilerine 
verdiklerini, daha sonra duyduğuna göre Tansu Çiller'in bunu Erbakan'a, Erbakan'ın da 
Demirel'e verdiğini, kendisinin görevi gereği darbe hazırlığını belgeleri ile birlikte amirlerine 
bildirmiş olduğunu, bu konuda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığının kendisi 
hakkında iddianame düzenlediğini, mahkemenin kısmen beraat kararı vererek kısmen de 
Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderdiğini, Kendisinin o dönemde 3 tane kitap yazdığını, o 
dönemde subay olan Yavuz Yıldar'ın Cumhurbaşkanına Batı Çalışma Grubu, Çevik Bir ve 
darbe ile ilgili iddialar konusunda dilekçeler ve mektuplar yazdığını, kamu oyunda Hüseyin 
Kıvrıkoğlu'na suikast diye nitelendirilen 1997 yılında Kıbrıs'ta Toros 2 tatbikatında Albay 
Vural Berkan'ın ölümü ile sonuçlanan kaza ile ilgili çeşitli iddiaların Yavuz Yıldar'ın bu 
mektubunda belirtildiğini, internette bu konuda bir çok bilgi bulunduğunu, tatbikatlarda Özel 
Kuvvetler Komutanlığının görevli olduğunu, burada ateş edenin kim olduğu, hangi silahtan 



  

ateş edildiği, ölen kişinin otopsisinin yapılıp yapılmadığı, öldüren fişekin hangi silahtan 
atıldığı, gerçek hedefin kim olduğu, bu konuların araştırılmadığı, O dönemde bazı bakan, 
milletvekili ve siyasilerin çeşitli menfaatler temin edilerek bu kişilerin bazılarının tehdit 
edilerek bazılarının aleyhte deliller ve belgeler ile şantaj yapılarak iktidar partilerinden 
ayrılmaları sağlanarak hükümetin düşürülmesi ile ilgili medyada bazı yayınlar yapıldığını, 
Kendisinin tahminine göre Batı Çalışma Grubunun 1994 yılında Refah Partisinin İstanbul, 
Ankara başta olmak üzere mahalli seçimlerde 21 belediye başkanlığını alması üzerine 
faaliyete başladığını, hukukilik kazanmak için Nisan 1997 ayında Batı Çalışma Grubu ile 
ilgili emirlerin yayınlandığını, kendisi Askeri Mahkemede yargılanırken mahkeme 
heyetinden Batı Çalışma Grubunun hukuki dayanağını sorduklarını, Genelkurmay 
Başkanlığından gelen cevabi yazıyı mahkemenin kendisine okuyarak 1 Temmuz 1997 
tarihinde EMASYA Protokolü çalışması olduğunu söylediklerini, Hasan Celal Güzel ve Nazlı 
Ilıcak yargılandıklarında da Genelkurmay Başkanlığının cevabi yazılarında hukuki alt 
yapının belirtilmediğini, O dönemde görevini yaptığı halde kendisinin aleyhinde darbeci 
cunta ile birlikte hareket eden bazı medya kuruluşları tarafından toplum önünde küçük 
düşürücü sıfatlar ile suçlandığını, itibarsızlaştırma psikolojik harekâtlarının kendisine bazı 
medya kişileri tarafından yapıldığını, EMASYA Protokolü ile o dönemde Çetin Doğan'ın 
TSK adına Teoman Ünsal'ın da İçişleri Bakanlığı adına yapılmış ise de gerçekte bu protokol 
ile o dönemdeki cuntacı, darbeci yapılanmanın yönetimi devleti ele geçirme stratejisinin bir 
parçası olarak kullanıldığını, çünkü burada valilerin yerine EMASYA Askeri Komutanlarının 
yetkili kılındığını, normalde yönetim sivil Valilerde iken bu protokol ile idari yönetimin 
askerlere geçtiğini, o tarihte belirtmiş olduğu darbe ve cunta ile ilgili belgeleri 
Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel'e verdiklerinde bildiği kadarıyla görevinin gereğini 
yapmadığını, nedeninin ise Batı Çalışma Grubunun belgesinde adı geçen personel ile ilgili 
Cumhurbaşkanının Genelkurmay Başkanından bilgi istemediğini, bu suç konusu belgelerin 
mahiyeti araştırılmadan belgenin darbeci cuntaya iade edildiğini ve bu sayede Emniyet 
İstihbarat Dairesine operasyon başlatıldığını, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 7. 
maddesine göre yapılan kanuni bir görevin o dönemin darbeci zihniyeti tarafından suç 
addedilerek ve Cumhurbaşkanı alet edilerek hakkında çeşitli soruşturmalar başlatıldığını, bu 
soruşturmada darbe ve darbeye teşebbüs eden ve bunlara yardım yataklık yapan tüm 
kişilerden şikâyetçi ve davacı olduğunu,

Kendisinin Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi 
Başkanı olduğu halde yukarıda belirttiği askeri cunta ve darbecilerin Batı Çalışma Grubunun 
faaliyetleri kapsamında haksız, hukuksuz, keyfi emirlerle 56 gün Mamak Askeri Cezaevinde 
tutuklu kaldığını, askeri yargıda 1 sene yargılamanın sürdüğünü ve 27 Şubat 1998 tarihinde 
beraat ettiğini, Refahyol hükümeti döneminde yukarıda bahsedilen belgeleri çalmak ve 
Emniyet İstihbaratına iletmek suçundan Deniz Kuvvetleri Disiplin Mahkemesi tarafından 
Mehmet Kadir Sarmusak hakkında anlaşmalı olarak 45 gün oda hapsi verildiğini, Güven 
Erkaya'nın da onayladığını, Refahyol hükümetinden sonraki Mesut Yılmaz hükümetinde 
Milli Savunma Bakanı olan İsmet Sezgin'in kesinleşmiş olan ve yazılı emir yoluna 
gidilemeyecek olan bu kararı yazılı emir yoluna götürdüğünü ve yargılattığını, Mehmet Kadir 
Sarmusak'ın tutuklu bulunduğu 45 günlük sürede Genelkurmay İstihbarattan gelen iki kişinin 
Kadir Sarmusak'ı bulunduğu cezaevinden hukuksuz ve izinsiz olarak alarak içi su dolu fıçıya 
koyarak ve elektrik vererek işkence yaparak kendisinin adını itiraf ettirdiklerini, buna dair 
tutanak tuttuklarını, tutanağa isim yazılmadığını, Hanefi Avcı'nın 28 Şubat sürecinde 
darbelere karşı kendilerinin yanında ciddi bir uğraş verdiğine inandığını, ancak Hanefi 
Avcı'nın "Haliç'te Yaşayan Simonlar" adlı kitabında Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgeleri ilk 
defa ortaya çıkarması sebebiyle şahsını kamuoyu önünde itibarsızlaştırma amacıyla küçük 
düşürecek şekilde beyanlarda bulunduğunu, bu konuda hakkında şikâyetçi olduğunu, Çevik 
Bir'in 2002 tarihinde İsrail ile stratejist ve siyaset bilimci Martin Sherman'la birlikte kaleme 



  

aldığı, Middle East Quarterly dergisinde birlikte yazdıkları makalede özetle; İsrail Türkiye 
ilişkilerinin tehlikeye atılmasının izlemeyeceklerini, İsrail Milli Güvenlik Kurulu baskısı ile 
İslamcı Başbakanın istifasını sunduğu konularında bilgiler bulunduğunu, Ankara 2 No.lu 
DGM'den 15.06.1999 tarihinde beraat ettiğini, mahkemenin gerekçeli kararında kendisinin 
görevini yaptığını belirttiğini, kendisini yıllarca bu davalarla haksız, hukuksuz yere meşgul 
ettiklerini, kendisine sanık, köstebek, vatan haini, CIA ajanı ve casus damgasını vurduklarını, 
bu itibarsızlaştırma ve aleyhine kampanyanın basının yukarıda belirttiği cunta ve darbecilerle 
birlikte hazırladığı psikolojik harekât olduğunu, cunta ve darbecilerin Türkiye'de kaos 
yaratmak ve darbeye zemin hazırlamak için insanları sağ-sol, inançlı–inançsız, laik–antilaik, 
alevi-sünni, hristiyan-müslüman gibi kamplara bölerek Türkiye'nin birlik ve beraberliğini 
bozarak faaliyet gösterdiklerini, daha sonra da bu ayrımcılığı bu zemini hazırlayanların bu 
ayrımı ortadan kaldırdık diyerek de kendilerine pay çıkardıklarını, daha doğrusu kendilerinin 
yapıp kendilerinin kaldırdığını, İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yaparken bu cuntacı ve 
darbeci kesimin kendisinin üzerine gelmesinin sebeplerinden birinin de TSK içerisinde bu 
grubun siyasi iradeden habersisiyasi iradeden habersiz olarak PKK ile görüşmeler yaptığına 
dair istihbari bilgiler ve teknik dinlemeler yaptıklarını, burada Öcalan ile o dönem Bursa 
Cezaevlerinde hapis olan ve örgütün sözde cezaevleri sorumlusu Sabri Ok ile bu anlamda 
görüşmelerin tespit ettiklerini, bu görüşmelerde asker kişilerin çözüme yakın oldukları, köy 
koruculuğu, köy koruculuğunun kaldırılması, Güneydoğu'da federatif bir devlet kurulması 
gibi bazı konularda görüşmeler yapıldığının tespit edildiğini, Öcalan'ın yakalandığı 1999 
yılında bu görüşmeleri teyit ettiğini belirttiği, Müşteki tanığın vermiş olduğu 23/12/2012 
tarihli dilekçesinde, 28 Şubat döneminde kendisine yapılan suçlamanın 765 Sayılı TCK'nın 
132. maddesindeki devletin emniyetine veya dâhili menfaatlerine taalluk eden evrak ve 
vesikaları çalmak, çalınması suçuna azmettirmek, muvakkaten de olsa bunları tahsis 
olundukları yerden başka bir yerde kullanmak olduğunu, kendisine ve diğer personele 
casusluk veya askeri casusluk gibi bir suçlamanın yapılmadığını, bu suçun 765 sayılı 
TCK.nın 133. maddesinde düzenlendiğini, kendisinin yargılandığı Ankara 2 No.lu Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde oy birliği ile beraat kararı verildiğini, kararda Polis Vazife ve 
Salahiyetleri Kanununun Ek 7. maddesine atıfta bulunularak "Sanık (Bülent Orakoğlu) 
kendisine ulaşan davaya konu bilgi ve belgeleri İçişleri Bakanına iletmekle yasanın 
öngördüğü ödevi yerine getirmiştir... Beraatına oy birliği ile karar verilmiştir" denildiğini 
belirtmiştir. (Klasör 44 , sayfa 53-66)

Müşteki tanık Bülent Orakoğlu'nun soruşturma dosyasına sunmuş olduğu klasörlerin 
incelenmesinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığında askerlik 
görevini yapan Mehmet Kadir Sarmusak'ın gizli belgeleri dışarıya sızdırdığı iddiasıyla Askeri 
Savcılıkça soruşturma yapıldığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı disiplin mahkemesinin 
1997/7 esas, 1997/7 karar sayılı 04/06/1997 tarihli kararı ile sanık Mehmet Kadir 
Samursak hakkında 477 sayılı kanunun 48. maddesindeki emre aykırılık suçundan 35 gün 
disiplin hapsi cezası verildiği, (47. klasör (3), sayfa 16)

 Askeri Savcılığın soruşturma dosyasında tanık olarak dinlenen astsubay Asım 
Özdemir'in beyanında, Daire Başkanlarının kendi bilgisayarında bir yazı yazdığını bu yazının 
gizlilik özelliğini taşıdığını bu yazıyı ihtiva eden disketi İstihbarat Başkanlığı idari şubede 
görevli Astsubay Tayfun Baş'a vererek yazının çıktısının alınmasını istediğini, Tayfun 
Astsubayın kendisinin bulunduğu odaya geldiğini daire başkanının acil bir yazısının 
bulunduğunu bunu alması gerektiğini söylediğini, kendisinin de yan odaya geçerek 
bilgisayarı Tayfun Astsubaya terk ettiğini ancak biraz sonra Tayfun Astsubayın kendisine 
seslenerek "çıktı alamıyorum" dediğini, kendisinin de bilgisayarın başına gittiğini yazıcıda 
kâğıt olmadığını fark ettiğini, kâğıt koyduğunu ve tekrar dışarı çıktığını, arkadaşının bir 
çıktıyı alarak gittiğini, daha sonraki beyanına göre, bilgisayarın başta çıktı vermeyince ilgili 
düğmeye ikinci kez bastığını bu nedenle muhtemelen durumu fark etmeyerek ilk nüshayı 



  

aldıktan sonra Daire Başkanının odasına gittiğini, bir süre sonra tekrar odasına geldiğini, 
Tayfun Astsubayın yazıyı başkana arz ettikten sonra üzerinde tekrar bazı değişiklikler 
yaptığını, Tayfun astsubayın tekrar odaya gelerek yazı üzerinde değişiklik yaparak çıktı 
aldığını, Batı Çalışma Grubu ile ilgili yazıların daire Başkanı tarafından hazırlandığını 
disketleri de Daire Başkanında saklandığını beyan ettiği, (47. klasör(3), sayfa 23), 

Mehmet Kadir Sarmusak'ın 29 Mayıs 1997 tarihli ifadesinde,dışarıya sızdırıldığı 
iddia edilen İSTH: 3500-42-97/İKK.Ş. (323) sayılı gazetede yer alan haber konulu Beykoz 
Fetih Külliyesi ile ilgili mesaj şeklindeki İstihbarat Daire Başkanı Albay Eser Şahan'ın 
parafının, İKK Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Aygüner ve Deniz Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı Koramiral Aydan Erol imzalarının bulunduğu belgeden "Beykoz Külliyesi" şeklinde 
bahsedildiği, (47. klasör(3), sayfa 42) 

Karargâh içi mütaala kâğıdı başlıklı soruşturmalar konulu 7 Temmuz 1997 tarihli 
3500-77-97/İKK..Ş. (532) sayılı Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'ndan Askeri 
Savcılığa yazılan yazı ekinde bir önceki paragrafta bahsedilen mesaj şeklindeki belge, 5 
Mayıs 1997 tarihli 3429-3-97/İKK.Ş. (347) sayılı Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu 
üzerinde İKK Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Aygüner İstihbarat Daire Başkanı Albay Eser 
Şahan, Harekât Başkanı Tümamiral A. Atılan'ın taraflarının ve Deniz Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı Koramiral Aydan Erol'un imzasının bulunduğu, içerik olarak Batı Çalışma Grubu 
faaliyetlerine yönelik olmak üzere, tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, işçi ve işveren 
sendikaları ve konfederasyonları, yüksek öğrenim kurumları (fakülte ve yüksek okul ve 
enstitüler), yurtlar (Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı, kurum ve kuruluşları bağlı, özel 
yurtlar), üst düzey yöneticiler (Vali, Kaymakam, Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye 
Başkanları) ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, Daire Başkanları) ait 
biyografiler, anılan şahısların siyasi görüş/ yönleri, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis 
üyeleri, siyasi parti il ve ilçe teşkilatları yönetim kadroları, yerel tv, gazete dergi ve diğer 
basın yayın kuruluşları, gibi hemen hemen toplumun tüm ve tüm kurum ve kuruluşları ile 
buralarda görev yapan kişilerin özel yaşamları ile ilgili bilgi toplanması isteğini içeren belge 
ve bu belgenin eki olarak düzenlenen ek-A Bilgi Formatları başlıklı kurum ve kuruluşlar ile 
üst düzey yöneticiler hakkında bilgi toplanmasına ilişkin Eser Şahan imzalı çizelge 
şeklindeki belgenin bulunduğu (47. klasör(3), sayfa 39-43)

Mayıs 1997 tarihli İTSH:3590-006-97 İKK.Ş. Sayılı Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından Genel Kurmay İçgüvenlik Dairesi Başkanlığı'nda kurulmuş Batı Çalışma 
Grubuna gönderildiği anlaşılan ve Batı Çalışma Grubunun rapor sistemi olan 
BATGÜNDURAP şeklinde ifade edilen Batı Günlük Durum Raporu şeklinde düzenlenen 
mesaj şeklinde İçel ili Erdemli ilçesinde kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
sırasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Erdemli İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi kendisinde bulunan konuşma metnine uymadığı hususu ile ilgili düzenlenen 
Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında görevli Yzb. Levent Gülmen ve İstihbarat Dairesi 
Başkanı Eser Şahan imzalı belge olduğu (3 nolu klasör, sayfa 69), 

DZ/3051/İSHTH:3590-212-9-131/77İKKŞ(367) sayılı Mayıs 1997 tarihli Deniz 
Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında görevli Yüzbaşı Hakan Pelit ve Daire Başkanı Enes Eser 
Şahan imzalı Batı Günlük Durum raporuyla ilgili belge olduğu, (47. klasör(3), sayfa 68) 

9 Temmuz 1997 tarihli soruşturmalar konulu 3500-78-97/İKK.Ş. (534) sayılı Askeri 
Savcılığa yazılan Deniz Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı Eser Şahan tarafından imzalı 
yukarıda belirtilen 5 Mayıs 1997 tarihli yazı ve eklerinin imzasız fotokopileri ile (3 nolu 
klasör, sayfa 68 ve 69’daki mesajların Askeri Savcılıkta yürütülen Onbaşı Mehmet Kadir 
Sarmusak ve Bülent Orakoğlu ve arkadaşları hakkındaki soruşturmaya gönderilmesine ilişkin 
belge olduğu, (47. klasör(3), sayfa 73) 

Onbaşı Mehmet Kadir Sarmusak ve Bülent Orakoğlu ve arkadaşları hakkındaki 
soruşturmada dinlenen Astsubay Tayfun Başın beyanında, suç konusu olduğu belirtilen 



  

belgeyi kendisinin Daire Başkanı'nın yanında hazırladığını daha doğrusu daire başkanını 
odasında çalıştığını kendisinin başka bir işle meşgulken kendisine elindeki işi bırak 
diyerek hazırladığı müsfetteyi beraber hazırlayalım dediğini, yazının hazırlamasında 
yardımcı olduğunu yazılan müsvettenin başkan tarafından bilgisayara aktarıldığını disketinin 
kendisine verildiğini başkanın odasındaki bilgisayarda düzenlemesini yaptığını, son şeklini 
aldıktan sonra Binbaşı Mehmet Aygüner'den çıktısını almak için izin almak istediğini, İKK 
şubeye gittiğini şubenin bilgisayar odasında Asım Astsubayın bilgisayarda çalıştığını Daire 
Başkanının acil bir yazısı olduğunu belirttiğini, Asım Astsubayın bilgisayarın başından 
kalktığını kendisinin belgenin çıktısını alamadığını, Asım Astsubaydan yardım istediğini, 
yazıcının kâğıdının bittiğini Asım Astsubayın kâğıt koyarak yardımcı olduğunu bilgisayar 
çıktısını aldığını belirttiği (47. klasör(3), sayfa 88-89), 

Soruşturmada ifadesine başvurulan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat 
Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hanefi Avcı'nın beyanında, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından belge sızdırıldığı iddiasıyla ilgili dönemin Emniyet Genel Müdürü Kemal 
Çevik ile görüştüğünü, Kemal Çevik'in de kendisine İç İşleri Bakanı Meral Akşener ile 
görüştüğünü, Meral Akşener'in kendisine cevaben Çevik Bir paşanın müsteşar vasıtasıyla 
böyle bir soruşturma açılmasını istemediğini, (Bülent Orakoğlu'nun) görevden alınmadığını 
istediğini, bu nedenle soruşturma açılmadığını belirttiğini söylediği (47. klasör(3), sayfa 
90-91) Soruşturmada ifadesine başvurulan dönemin Kemal Çelik'ten önceki Emniyet Genel 
Müdür Alaaddin Yüksel'in beyanında, Bülent Orakoğlu'na ait olduğu söylenen "TSK ihtilal 
yapamaz" şeklindeki sözler basında yer alınca bu konuda soruşturma yapmak üzere emniyet 
müfettişlerini görevlendirdiğini, görevden fiilen alınmasından sonra 16 Mayıs'ta tekrar 
göreve başladığında Teftiş Kurulu Başkanı Halit Karabulut'u arayarak soruşturmanın 
akıbetini sorduğunu, kendisine soruşturma yaptıklarını ancak beklediklerini bildirdiğini, 
bunun üzerine bahse konu rapordaki bilgiler doğrultusunda basın kanunu hükümleri 
gereğince işlem yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunduğunu belirttiği, (47. klasör(3), sayfa 111) 

Soruşturmaya dahil edilen 7 Temmuz 1997 tarihinde SHOW TV'de yayınlanan 32. 
Gün programındaki Hanefi Avcı'nın konuşmalarını tahkikatla ilgili bölümüne ait metin 
incelendiğinde,Hanefi Avcı'nın programda sorulan sorular üzerine: "üst üste koyduğumuz 
zaman elinize bir belge geçmiş, siz bu dokümana bakarak sistem içerisinde olmaması gereken 
bir olay olarak görüyorsunuz klasik bildiğiniz bir askeri örgütlenmenin ve teşkilatlanmanın 
dışında bir şeyler var acaba bu nedir? Hatırlarsanız o dönemlerde hepimiz birbirimize 
soruyorduk ihtilal ne zaman olacak sizin tahmininiz nedir doğru benim ki mi diye şimdi bir 
polis olarak elbette bizim bunu soruşturmamız merak etmemiz ne oluyor ne bitiyor hakikaten 
böyle birşey olacak mı", "Şahsın ifadesi ve basına yansıyan belgelerde aslında tehdit bile söz 
konusu deniyor ama ben doğrusunu anlatıyım Emniyet Birimi teorik olarak diyor ki burada 
bir farklılık var acaba bu farklılık neyin nesi bunun üst makamlara bildirilmesi lazımmış eğer 
doğruysa sorun yok yanlışsa zaten sorun yok sistemin kendi meselesi silsile halinde durum İç 
İşleri Bakanlığına iletiliyor, İçişleri Bakanı kendi üstlerine durumu iletiyor",

"Bu olayı hak veya suç olarak görmenin ötesinde sizin önünüze gelmiş bir bilgi 
olarak görüyorum. Siz önünüze gelmiş bilgiyi kendi yorum ve değerlendirmeleriniz ile 
birlikte bir üst makama anlatmak aktarmak, mecburiyetindesiniz. Bu sizin göreviniz, hatta 
görevinizin bir parçası. Çünkü kanunların size verdiği yetki ve sorumluluk bunu gerektiriyor. 
Eğer siz bu belgeyi alıp eline geçmemesi gereken kişilere verirseniz, bu suçtur ikincisi zaten 
iddia edilen belgenin Batı Harekât Konsepti ile ilgili olduğu bu, zaten Genel Kurmay 
tarafından, ordu tarafından açıklandı...", "Darbenin geliyor denmesinin işaretleri bence bu 
belgede değil. Bütün kamuoyu herkes biliyor ve bunu da asker de deklare ediyordu. Eğer 
diyordu, şu şartlar olmazsa gereğinde silah kullanılması net ve açıktır bunun için bir yorum 
yapmamıza veya burada çok ucuz bir kahramanlık taslayarak biz bu ihtilalı haber aldık 



  

dememiz bence çok yanlıştır. Olabilir, iddiaların tamamı doğruysa ve basına yansıyan konular 
doğruysa sadece emniyetin birkaç Batı Çalışma Grubunu bilgi alması ve bu grubun 
faaliyetleri ve kendisi hakkında şüphe ve tereddüt duyarak bunu üst makamlara bildirmesi 
olayı var..." şeklinde beyanlarda bulunduğu, (47. klasör(3), sayfa 120-122) 

(O dönemdeki)Soruşturmada şüpheli olarak savunması alınan müşteki Bülent 
Orakoğlu beyanında, göreve başladıktan bir müddet sonra kendisine bilgi ve bilgiler 
ulaşmaya başladığını bunlar arasında bazı bilgi ve belgelerin hukuka uygunluğu konusunda 
kendilerinde tereddüt hasıl olduğunu kendilerinin de bu konuyu hiyerarşik yerlere ilettiğini 
belirttiği (47. klasör(3), sayfa 130), üst makamlara bildirdiği raporla ilgili olarak; bu raporun 
kaydının bulunmadığı zira hassas konularda tek rapor hazırlandığını ve üst makamlara 
sunulduğunu arşive girmediğini, hatta İç İşleri Bakanlığının arşivinde saklanıp 
saklanmadığını bilmediğini belirttiği, ( 47. klasör(3), sayfa 129) 

Soruşturmada şüpheli olarak tutuklamaya sevk edilen müşteki Bülent Orakoğlu 
sorgudaki beyanında, kendisinin bu aşamada sorulan bir takım hususlarda yeterli açıklamayı 
yapmaktan çekinmesinin diğer bir nedeninin de bizzat Kuvvet Komutanı tarafından Deniz 
K.K.'lığı bünyesinde kurulduğu anlaşılan Batı Çalışma Grubu isimli çalışma grubunun yasal 
bir dayanağının bulunup bulunmadığı konusundaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığını 
belirttiği, (47. klasör(3), sayfa 135) 

Askeri Yargıtay 08/07/1997 tarihli 1997/409 esas, 1997/405 karar sayılı ilamıyla 
sanık M. Kadir Sarmusak'a verilen 35 gün disiplin hapsi cezası ile ilgili mahkeme kararını 
sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunun 132. Maddesinde yazılı suçu oluşturabileceğini 
belirterek, Milli Savunma Bakanlığının yazılı emirle bozma talebini kabul ederek kararı 
bozup dosyanın Deniz.K.K'lığı Askeri Mahkemesine gönderilmesine karar verdiği, ( 47. 
klasör(3), sayfa 159-160) 

14 Temmuz 1997 tarihli 3590-930 97/İKK ve GÜV. D.İÇ İSTH.Ş. (930) 
soruşturmalar konulu Tümgeneral Feyzi Türkeri imzalı yazıda, Deniz.K.K'lığı Askeri 
Savcığının Onbaşı Mehmet Kadir Sarmusak tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü 
görevlilerine verildiği belirtilen belgelerin devletin güvenliğine ilişkin evrak veya vesika 
niteliğinde olup olmadığının sorulması üzerine ilgi tutularak, EK-A (Beykoz Külliyesi 
hakkında yazı), EK-B (Batı Çalışma Grubu hakkında yazı), EK-C (örnek mesaj formatı) ve 
EK-D (Deniz K.K.'lığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı yazısı )'nın ayrı ayrı incelendiğini, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini kendisine yasa ile görevin gereği olarak birinci önceliğe yükselen irtica 
ile ilgili Batı Çalışma Grubunun oluşturduğunu, Genel Kurmay Başkanlığının emri ile teşkil 
edilen Batı Çalışma Grubunun tamamen emir komuta zinciri içerisinde faaliyetlerini 
yürüttüğünü, amacının irticai tehdidin Türkiye genelinde resminin ortaya çıkarmak ve bu 
çerçevede ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11. Maddesinin D fıkrasının uygulanmasına 
ilişkin olarak hazırlanan Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA) planlarını güncel hale 
getirmek olduğunu, Batı Çalışma Grubunun bu amaçla gerekli bilgilerin elde edilmesine 
yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin rapor sistemi yönergesi (MY 227-1) çerçevesinde 
ihtiyaç duyulan bilgiler sıralanmak suretiyle bir rapor sistemi geliştirdiği, hazırlık 
soruşturmasına konu olan ve çalınan söz konusu bu belgelerin belirtilen ihtiyaçları 
karşılayan bir metin olduğunu, bu belgelerde yer alan bilgilerin tümüyle hizmete ilişkin 
olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerini planlarının hareket ihtiyaçlarına yönelik olduğunun 
belirtildiği, ( 47. klasör(3), sayfa 166-167)

Soruşturmada ifadesine başvurulan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire 
Başkanı Eser Şahan'ın beyanında, 22 Mayıs günü Kurmay Başkanının kendisini yanına 
çağırarak bir belge gösterdiğini ve onun Genel Kurmay İkinci Başkanı tarafından kendisine 
verildiğini söylediğini, belgeye dikkat ettiğinde kendisi tarafından düzenlenen Batı Çalışma 
Grubu faaliyetleri çerçevesinde yazdıkları yazı olduğunu fark ettiğini, üzerinde biraz daha 
durduğunda birinci sayfasında kelime hataları bulunduğunu, son satırın yarım kaldığını, 



  

ikinci sayfadaki dağıtımda İskenderun Deniz Üst Komutanlığının bulunmadığını ve 
K.K.K.'lığı satır başında başlamadığını bu durumu görünce yazının kendilerindeki aslını 
giderek çıkardığını, karşılaştırdığında söylediği eksikleri gördüğünü belirttiği, ( 47. klasör(3), 
sayfa 192) 

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan dönemin Emniyet Genel Müdürü 
Kemal Çelik'in beyanında, göreve başladıktan sonraki bir günde Bülent Orakoğlu'nun yanına 
geldiğini Deniz K.K'lığınca yapılan bir çalışmaya ilişkin belge gösterildiğini, Batı Çalışma 
Grubunun belgede görünen bir çalışması var diye kendisine söylediğini, belgeyi incelediğini, 
belgeyi incelediğini durumu İç İşleri Bakanlığına arz ettiğini belirttiği, ( 47. klasör(3), sayfa 
212) 

29 Temmuz 1997 tarihli 3500-90-97/İKK.Ş. (642) sayılı soruşturma konulu Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Aydan Erol tarafından imzalı Deniz K.K'lığı Askeri 
Savcılığa gönderilen yazıda 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu 
belge ve 16 Nisan 1996 tarihli 3429-13-97/İGHD. (PL.Ş.-2) sayılı Çetin Doğan imzalı 
camilerde verilen hutbe ve vaazların görevlendirilecek personel ile takibine ilişkin yazıya 
atıfta bulunularak, basına verilen yazılardaki "GİZLİ" ve "KİŞİYE ÖZEL" damgaları ile 
Deniz K.K.'lığına gönderilen orijinal nüshalardaki damgaların yer ve özellik itibarıyla hemen 
hemen aynı olduğunun görüldüğünün belirtildiği ve söz konusu belgelerin yazı ekinde 
bulunduğu, ( 47. klasör(3), sayfa 227-229) 

Soruşturmada ifadesine başvurulan DZ.K.K.'lığı İstihbarat Başkanlığında görevli 
Binbaşı Mehmet Aygüner’in 29/07/1997 tarihli yazı olarak beyanında, kendisine gösterilen 
Kurmay Başkanı Koramiral Aydan Erol imzası ile 29 Temmuz 1997 tarihli yazı ekinde 
Askeri Savcılığa gönderilen yazıların müdürü olduğu İKK şubeye geldiğini, bu yazıların 
Komuta Katı Kanalıyla gelebileceği gibi direkt gelen evraktan İstihbarat Dairesine de 
gelebileceğini, kendisine gösterilen yazılarda İkinci Başkan imzalı yazı ve eklerinin yaptığı 
araştırmaya göre direkt olarak İstihbarat Dairesine geldiğini tespit ettğini Harekât Başkanı 
imzalı 16 Nisan 1997 tarihli belgenin ise Komuta Katı Kanalı ile dairelerine ulaştığını 
belirttiği, (47. klasör(3), sayfa 236) 

Müşteki Bülent Orakoğlu'nun sunmuş olduğu 1 nolu klasörün incelenmesinde; O 
dönemdeki şüpheliler Bülent Orakoğlu, Mehmet Kadir Sarmusak, Mehmet Tomruk, Uğur 
Kocatepe, Eser Şahan, Tayfun Baş hakkında DZ.K.K'lığı Askeri Savcılığınca düzenlenen 5 
Ağustos 1997 tarihli 1997/950 esas 1997/193 karar sayılı iddianamede, şüpheli Astsubay 
Tayfun Baş'ın ifadesine yer verilerek, Tayfun Baş'ın ifadesinde, "Batı Çalışma Grubu Bilgi 
İhtiyaçları) konu başlığını taşıyan" ve dışarı sızdırıldığı belirtilen belgeyi daire başkanı Eser 
Albayın bilgisayarında bizzat yazdığını, yazının bulunduğu bilgisayar disketi çıktısını almak 
için kendisine verdiğini belirttiği. (45. klasör(1), sayfa 317)

 4 Temmuz 1997 tarihli DZ.K.K Genel Sekreterliği Halk ve İlişkiler Şubesi basında 
bugün başlıklı belgede Hürriyet gazetesinde yer alan Batı Çalışma Grubu irticayı takibe aldık 
başlıklı haberde, Türkiye'nin her köşesinde Batı Çalışma Grubuna aşırı dinci faaliyetlerle 
ilgili bilgi ve belge akımının başladığı, her gün Genel Kurmay'da bir toplantı yapılarak gelen 
bilgilerin değerlendirildiği ve rapor haline getirildiği dünyanın en yaygın istihbarat ağını 
otomatik olarak oluşturan Batı Çalışma Grubunun isminin genç subaylar tarafından 
önerildiği ve Türkiye'nin yüzünü Batıya dönük olduğunu mesajını vermek için kullanıldığını 
belirtildiği, (45. klasör(1), sayfa 253) 

3 Temmuz 1997 tarihli DZ.K.K Genel Sekreterliği Halk ve İlişkiler Şubesi basında 
bugün başlıklı belgede Radikal gazetesinde soruşturma konusu 5 Mayıs 1997 tarihli yazı ile 
ilgili Mehmet Kadir Samursak'ın ifadesine yer verildiği, (45. klasör(1), sayfa 209)

Müşteki Bülent Orakoğlu'nun DZ.K:K'lığı Askeri Mahkemesinde açılan davada 
vermiş olduğu savunma dilekçesinde: Alaaddin Yüksel'in zamanın İç İşleri Bakanı Meral 
Akşener'e "Orakoğlu'nun İstihbarat Daire Başkanlığına atanmasını askerler ile emniyet 



  

arasında güven bunalımı yaratacağını söyledim, kendisinin İstihbarat Dairesine atanmasına 
yeterli ehliyet ve yeteneğe sahip olmadığı ve istihbarat alanında tecrübesi bulunmadığı için 
karşı çıktım. Görevi halen yürütmekte olan Emin Arslan'ın iyi bir mesai sergilediğini 
değiştirilmesine gerek olmadığını söyledim." şeklinde beyanda bulunduğunu belirttiği, (45. 
klasör(1), sayfa 179)

 Kendisi hakkında İç İşleri Bakanlığında soruşturma açıldığına ilişkin Genel Kurmay 
Başkanlığına yazılan yazı ile ilgili parafların tamamlandığı ancak İç İşleri Bakanlığı 
Müsteşarı Teoman Ünüsan'ın yazıyı iptal ettiğini, bu durumun İç İşleri Bakanlığına 
sorduğunda, Genel Kurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in zamanın müsteşarı Teoman Ünüsan'ı 
arayarak her ne kadar Genel Kurmay Başkanlığınca İç İşleri Bakanlığına iki kere görevliler 
hakkında işlem yapılması için yazı yazmış olsalar da bu konuda tahkikat açılmasına 
istemediklerini, İstihbarat Daire Başkanının görev yerinin değiştirilerek çok pasif bir yere 
atanmasını istediklerini iletmeleri üzerine müsteşar tarafından konunun aynen zamanın İç 
İşleri Bakanına aktarıldığını, böylece İşleri Bakanlığından müfettiş görevlendirme onayının 
bu nedenle imzalanmadığını öğrendiğini belirttiği, (45. klasör(1), sayfa 175) 

Deniz K.K'lığı İstihbarat Dairesi Başkanı Eser Şahan'ın mahkemedeki ifadesinde, 
kendilerinin yaptığı soruşturma sonucunu DZ.K.K'lığı Adli Müşavirliğine bildirdiklerini, 
müşavirlik kanalı ile soruşturma sonucunun komuta katına intikal ettirildiğini, oradan gelen 
bir emir gereği Onbaşı Kadir Sarmusak'ın işlediği bu suçtan dolayı DZ.K.K'lığı Disiplin 
Mahkemesinde yargılanması konusunda komuta katından onay alındığını, bunun üzerine 
Onbaşı Kadir Sarmusak'ın Disiplin Mahkemesinde yargılanmasını gerektiren bir suçun 
unsurlarını içerecek bir şekilde bir ifade tutanağı istendiğini, kendilerinin de bu nedenle 
02/06/1996 tarihinde sanığın böyle bir ifadesini aldıklarını, Onbaşının Disiplin 
Mahkemesinde yargılanmak üzere ifadesini alıp Adli Müşavirliğe gönderdiklerini, Adli 
Müşavir ile de koordine halinde olduklarını, kendisinin bir hukuk adamı olarak düzenlenen 
ifade tutanağına göre belirlenen suçtan kanuna göre 35 gün oda hapsi alabileceğini 
söylediğini, Yarbay Aygüner'in sanıktan el yazısı ile aldığı notları ilerdeki çalışmalarında 
kullanmak üzere ifade tutanağına dönüştürülmesini kararlaştırdıkları şeklinde beyanda 
bulunduğunu belirttiği(45. klasör(1), sayfa 164), 

Tanık Deniz P. Yüzbaşı Cemal Savaşır'ın ifadesinde, görev yerini terk ettiği için 
Kadir Sarmusak'a 7 gün oda hapsi cezası verdiğini, cezanın infazı sırasında Karargâh 
Komutanından gelen şifahi emirde, alacaklar dediğini nereye kimin tarafından alındığını 
bilmediğini, geri getirildiğinde de kimler tarafından geri getirildiğini bilmediğini, geri 
getirildiğinde disiplin ceza evine kapatılmadan önce doktora muayene ettirilmediğini 
söylediğini belirttiği (45. klasör(1), sayfa 154) 

Deniz Yüzbaşı Levent Gülmen'in ifadesinde, Kadir Sarmusak'ı almak üzere Genel 
Kurmaydan özel bir ekip geleceğini bu ekibe Onbaşının teslim edilmesini Daire Başkanının 
kendisine emrettiğini, konuyu Yarbay Cemal Savaşır ve astsubay Nihat Sever'e ilettiğini ve 
gelen ekibe er ziyaret odasında Kadir Sarmusak'ın Nihat Astsubay ile teslim ettiklerini, teslim 
esnasında gözlerinin bağlı olup olmadığını hatırlamadığını Kadir'i tutanak ile teslim 
etmediğini, teslim için tutanak düzenlenip düzenlenmediğini hatırlamadığını, Kadir'i teslim 
ettiği kişilerin resmi sıfatı olan kişiler olduğunu, Kadir'in Genel Kurmaya gönderilmeden 
önce Disiplin Cezaevinde bulunduğunu, Disiplin Cezaevi sorumluları tarafından cezaevinden 
çıkarılarak Genelkurmaya gönderildiğini söylediğini belirttiği, (45. klasör(1), sayfa 153)

 Onbaşı Kadir Sarmusak'ın 29/05/1997 tarihinde Genel Kurmayda işkence ile alınan 
ifadelerinden, sonra doktor raporu alınmadığı, sanığın 07/07/1997 tarihinde yaklaşık 40 gün 
sonra yapılan doktor kontrolünde sol ayakta iç molleol üzerinde 0,5 cm çapındaki küçük 
loserosyon, ayak tabanında 2 cm ekimos saptandığının tespit edildiğini belirttiği, (45. 
klasör(1), sayfa 141) 

16/10/1996 tarihinde Sabah gazetesindeki internet çıktısındaki haberde Mesut 



  

Yılmaz'ın açıklamalarına yer verildiği, haberde Mesut Yılmaz'ın,"devlet safında yer 
almasaydım ve hükümete girmeseydim Pakistan’da olanlar bizimde başımıza gelirdi 
demokrasi direkten döndü...","o günlerde devlet safında yer alarak demokrasinin, rejimin 
kesintiye uğramasına mani oldum kendimizi feda ettik" dediğinin belirtildiği, (45. klasör(1), 
sayfa 14)

16/10/1999 tarihli Hürriyet gazetesi internet çıktısındaki haberde Anap milletvekili 
Yaşar Topçu'nun açıklamalarına yer verildiği haberde Yaşar Topçu'nun Mesut Yılmaz'a tepki 
gösterdiği belirtilerek "ihtilali önleyen sen değilsin, Cumhurbaşkanı", "ihtilali önleyen sayın 
Cumhurbaşkanı Demirel ve DYP'den kopan arkadaşlardır Cumhurbaşkanı'nı Tansu Çiller'in 
önüne getirip koyduğu 280 imzayı geri çevirmesiyle ihtilalin önlenmesi süreci başladı" 
dediğinin belirtildiği anlaşılmıştır. (45. klasör(1), sayfa 11)

Süreçte mağdur olduğunu sanıklardan şikâyetçi olduğunu,davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (Klasör 453)

Müşteki BÜLENT DAL şikayet ve beyanında özetle; Kendisinin Piyade Binbaşı 
olarak görev yaparken Aralık 1998 YAŞ kararıyla TSK'dan ayrılmasına karar verildiğini, 
kendisi hakkındaki YAŞ'a sevk yazısını ve YAŞ kararını (ifade sırasında) incelediğini, 
kendisinin kanunlara aykırı herhangi bir suç işlemediği halde suçlu gibi gösterilerek haksız 
ve hukuksuz bir şekilde TSK'dan re'sen ayırma işlemine tabi tutulduğunu, kendisinin 
hakkında işlem yapanların 28 Şubat Batı Çalışma Grubu adlı darbeci cuntacı yapılanmada 
görev yapan kişiler olduğunu, bu kişilerden şikayetçi olduğunu  belirtmiştir. (114.Klasör 
325-326 Sayfa)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 25 Ekim 1993 tarihinde Alay Komutanı Albay K. İ. Ö. tarafından 
3 gün göz hapsi cezası ile cezalandırıldığı, 20 Kasım 1998 tarihli sicil raporunda 1. sicil amiri 
tarafından müşteki hakkında “tutum ve davranışları ile irticai görüşleri benimsediği, ikazlara 
rağmen ıslah olmaması nedeniyle Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir.” şeklinde 
kanaat belirtilerek olumsuz sicil verildiği, 2. ve 3. sicil amirleri tarafından da benzer 
ifadelerle olumsuz sicil verildiği, başkaca belge bulunmadığı, müşteki ile ilgili 01 Aralık 
1998 tarihli Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında yer alan iddiaları destekleyecek delil 
bulunmadığı, bilgi ve belgelerden müştekinin TSK'dan ihraç edilmesini gerektirecek bir 
eyleminin bulunmadığı anlaşılmıştır. (114.Klasör 319-324 Sayfa)

Müşteki BÜLENT KÜÇÜK şikayet ve beyanında;TSK'dan ihraç edilmesi için 6 
yol ve yöntem denendiğini, en sonunda baskı, iftira, kanunsuzluklar ile TSK'dan ilişiğinin 
kesildiğini, bu konuda ilgililer hakkında şikâyetçi olduğunu belirttiği, 30/08/1993-26/12/2005 
tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, 1993-1998 yılları arasında sicil notunun 100 
civarında bulunduğunu, ancak 1997-2005 yılları plan ve senaryolarla disiplinsiz ve kanunsuz 
işlemlerle disiplinsiz olarak gösterildiğini, bunlarla ilgili adli, idari, askeri, askeri adli ve 
askeri idari makamlara suç duyurusunda bulunduğunu, suç duyurularının saklanarak işleme 
alınmadığını, hakkında suç duyurusunda bulunduğu, sicil amirlerinin kanaatleri ile askeri 
mahkemece ilişiğinin kesildiği, askeri mahkemenin ilişiğini kestiği dosyasının Askeri 
Yargıtay aşamasındayken 2005 yılı sicil döneminde 95 sicil notu ve takdir aldığını, BÇG 
örgütünün kendisi ve ailesi üzerinde kurduğu tahammül edilmez cebir ve baskılar sonucunda 
iradesi dışı olarak 24/12/2005 tarihinde kanunsuz ve hukuksuz mahkeme kararı ile re'sen 
emekli edildiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu, davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir.(Klasör 100,241,442)

Müşteki BÜLENT DEMİR şikayet ve beyanında özetle; 1985-2002 tarihleri 
arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 



  

haldeTSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı için fişlenerek şüpheli ve sakıncalı statüsüne ayrıldığını, 19.11.2002 tarihli üçlü 
kararname ile TSK' dan ihraç edildiğini,mağdur olduğunu,sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 241,399,461)

Müşteki BÜLENT DAŞKIN şikayet ve beyanında;Kendisinin 1991 yılında Işıklar 
Askeri Lisesinden mezun olduğunu, aynı yıl Kara Harp Okuluna başladığını, altı çocuklu bir 
aileden geldiğini, babasının belediye işçisi olduğunu, Işıklar Lisesine başladığında ve 
devamında dini ibadetlerini yerine getiren bir kişi olmadığını, ancak inancının bulunduğunu, 
Işıklar Lisesine başladıkları günden itibaren periyodik olarak kendilerine irtica konferansları 
vermeye başladıklarını, bu konferanslarda sürekli tarikatların ve dini grupların çok tehlikeli 
olduğu, ülkeyi bölmek istediklerinin anlatıldığını, irtica dersleri ile baskı ve korku altında 
tutulduklarını, toplumdan tecrit edildiklerini, herkesin irticacı devleti bölmek isteyen kişiler 
olarak anlatıldığını, o kadar ki namaz kılan annesinin de irticacı olabileceğini düşündüğünü, 
bunun yanında kendilerine dans etme, içki içme, ve içkinin çeşitleri ile ilgili yoğun şekilde 
eğitimler verildiğini, o tarihte Işıklar Lisesinde kız öğrenci bulunmadığını, dışarıdan kız 
liselerinden örneğin Bursa kız lisesinden kızları getirip kendileri ile tanıştırdıklarını, onlarla 
nasıl arkadaş olabileceklerinin kendilerine anlatılmaya çalışıldığını, Ramazan ayında bir defa 
isteyenin oruç tutabileceğini söylendiğini, ancak belki elli kez oruç tutmanın gerekli olmadığı 
çalışmanın en büyük ibadet olduğu yönünde telkinler yapıldığını, Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersine gelen R.isimli üsteğmenin kız arkadaş edinmenin faziletlerini, kendince iyi 
taraflarını anlattığını,... cinsel birliktelik ile ilgili ''siz daha ilk tecrübenizi yaşamadınız mı?'' 
dediğini, bunun din dersi hocasından gelmesinin herkesi fazlasıyla etkilediğini, kendilerine 
''siz seçkin insanlarsınız, diğerleri güdülmeye layık insanlardır'' dediklerini, almış oldukları 
bu eğitim ile büyük çoğunluğu dindar olan toplumu tehlikeli, ülkeyi bölmek isteyen yobaz 
kişiler olarak görmeye başladıklarını, kendilerinin tam bir irtica korkusu ve paranoyası içinde 
yetiştirildiklerini, öyle ki Harp Okulunda iken başarı olarak ilk 10'da yer alan bir arkadaşının 
empoze edilen bu korku ortamının etkisi ile akıl sağlının bozulduğunun, sallanarak 
yürüdüğünü, bir defasında kendisi okul kantininde otururken bu kişinin elindeki sağlık 
raporunu getirip masasına attığını, ''buna bak'' dediğini kendisinin ne olduğunu 
anlayamadığını, ''ben deliymişim'' dediğini, sonrada ''ben neden böyle oldum biliyor musun?'' 
diye sorduğunu, kendisinin cevap vermediğini, bunun üzerine bu şahsın ''ben inandığım gibi 
yaşayamadım, o yüzden böyle oldum, seni ise tebrik ederim inandığın gibi yaşadın'' dediğini, 
Harp Okulunda yaşadığı çelişkiler ve yüklenen korku ve paranoyanın etkisi ile intiharın 
eşiğine geldiğini, Allah'ı dahi inkâr edebilecek durumda olduğunu, sürekli sorguladığını, 
Harp Okuluna vatan millet sevgisi ile girdiğini ancak öğretilenlerle, komutanlarda bunlarda 
göremediğini bunun üzerine araştırmalar yaptığını, o yıl namaza başladığını, başlar başlamaz 
sorunlar yaşadığını, bulunduğu toplantılarda komutanların ''içinizde irticacılar var, bunlar ya 
fikirlerinden vazgeçecekler ya da mezara gömene kadar onlarla uğraşacağız'' dediklerini, ders 
sırasında arama var denilip sadece kendi üzerinin arayıp çıktıklarını, koğuşlarda sadece kendi 
dolabının arandığını, koğuş nöbetlerinde lavabo, musluk, cam vs. kırık eksik olup olmadığı 
kontrol edilip bunlarla ilgili savunmasının alınması için kasıtlı eksiklikler bulunup sürekli 
disiplin puanının düşürüldüğünü, komutanların yanında başını eğse neden eğdin, dik dursa 
neden dik durdun diye sürekli kusur aradıklarını,Harp Okulu içinde bir cami bulunduğunu bu 
camiye giriş ve çıkış saatlerinin belirlendiğini, ancak camiye gitmeyi engellemek amacı ile bu 
saatlere etüt koyduklarını, etütte bulunmadıkları zaman savunmalarını alıp ceza verdiklerini, 
disiplin subayı olan L.K. bir defasında arkadaşları camide namaz kılarken botu ile içeri girip 
onları sorguya çektiğini duyduğunu, sınıf subayı olan M.K.'nın namazı bırakmaları için 
defalarca kendilerini çağırarak konuştuğunu, kendilerinden önce Harp Okulu Komutanı olan 
D.A.'nın kurmuş olduğu Onur Teşkilatının faaliyet gösterdiğini, bu teşkilat adına aleyhlerine 



  

M.S., B.Y., A.C., isimli öğrencilerin isimlerini bilmediği diğer öğrencilerle birlikte faaliyet 
gösterdiklerini, bu kişilerin yanlarına gelerek kendilerine göstere göstere not tuttuklarını, 
taciz edici cümleler söylediklerini, ''aranızda irticacılar var, fazla duramayacaklar, teğmenlik 
yıldızını takamayacaklar'' diye söylediklerini, Harp Okulundan atılmak için bir öğrencinin 
puanının sıfırlanması gerektiğini 4.sınıfta kasıtlı soruşturmalar nedeni ile puanının sıfırın 
altına düşürüldüğünü, kendisinin bir defasında koğuşta yokken açık bıraktığı valizi içerisine 
dini içerikli fotokopi kâğıt bırakıldığını bundan dolayı ceza aldığını, yine yatağını düzelterek 
indiği halde yatağı bozularak tutanak tutulup ceza aldığını, kendisine gösterilen 28/04/1995 
tarihli belgede, kazan dairesine girip namaz kılmakla ilgili savunması alınıp ceza verildiğini, 
İlhami Tan isimli müşteki tarafından sunulan belgeler içindeki kendisinin imzası bulunan 
dilekçelerin kendisi tarafından yazıldığını, müşteki İlhami Tan tarafından sunulan belgeleri 
bildiğini, o tarihte atılan arkadaşlarının M.S.'nin hazırlamış olduğu ve arkadaşları tarafından 
ele geçirdikleri raporları kullanarak bu belgelerin hazırlandığını, kendisinin de katkıda 
bulunduğunu, O dönem kızlarla arkadaşlık yapan bir grubun bulunduğunu, dışarıda kalan 
kişilerin bunların arasına girebilmek için onlar gibi yaşamaya çalıştıklarını, bu grupla ilgili 
bir olaya şahit olduğunu, bunların arasına girmek isteyen bir kişiyi karşılarına aldıklarını, ana, 
bacı, din diyanet bütün mukaddesatına küfür ettiklerini ve bunu içlerinden birkaç kişinin 
tekrar ettiğini, karşısındaki kişinin güldüğünü, bunun üzerine o kişiye sen bize yararsın diye 
içlerine almayı kabul ettiklerini, normalde Harp Okulu öğrencilerinin bu şekilde kızlarla 
arkadaşlık yapıp iletişim kurmakta zorlanacaklarını, bir taraftan da korkacaklarını bu nedenle 
bu oluşumun kızları kullanarak istedikleri gibi öğrencileri yönlendirdiğini düşündüğünü, 
Kendisinin disiplin puanının sıfırlandıktan sonra 1995 Mayıs ayında Harp Okulundan 
atıldığını 2-3 ay içinde disiplin puanının sıfırlandığını, okuldan atıldıktan sonra babasının 2 
yıl kendisini evlatlıktan sildiğini, namaz kıldığı için atıldığına inanmadığını, kendisine 
''okuldan ya ahlaksız birini ya da hırsızı atarlar, sen ikisini de yapmazsın acaba ne yaptın'' 
dediğini, kendisine savunma için yazdığı dilekçelerden birini verdiğini onunda dilekçeyi 
F.K.'ya götürdüğünü, Kanal 7'de A.H. ve TGRT'de F.K.'nın programlarına çıkarak 
yaşadıkları sıkıntıları anlattığını, başta kendisinin atılmasına sebep olan kişiler olmak üzere 
soruşturma kapsamında sanık olarak bulunan 28 Şubat sürecini gerçekleştiren, yapılanmada 
görev alan kişilerden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (130. klasör, sayfa 109-111) 

 Müştekinin şikâyetleri, müşteki İlhami Tan tarafından sunulan belgeler, müştekiyi 
Harp Okulundan atılmasına neden olan eylemlerin niteliği dikkate alındığında müştekinin 
okuldan atılmasının din ve vicdan hürriyeti kapsamındaki özel hayatından kaynaklandığı 
kanaatine varılmaktadır.

 Müşteki BÜLENT GÜRKUL şikayet ve beyanında özetle ; Ülkede irticanın 
yerleşmemesi için çalışan bir fert olarak davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 482)

Müşteki BÜNYAMİN NAS şikayet ve beyanında; 07/06/1997 tarihinde Refahyol 
döneminde Seydişehir Eti Aliminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünün açmış olduğu koruma ve 
güvenlik görevlisi sınavını kazandığını, belgelerini tamamladığını, işe başlayacağı sırada 
Refahyol hükümetine görevin bıraktırıldığını, yeni hükümetin siyasi nedenlerle kazanmış 
olduğu sınavı iptal ettiğini, arkadaşları ile birlikte mahkemeye başvurduklarını, mahkemenin 
kendilerini haklı bulduğunu, Elazığ Ferro Krom A.Ş. Genel Müdürlüğüne atamalarının 
yapıldığını, 10/11/1999 tarihinde işe başladığını, 3 yıl çalıştıktan sonra Refahyol döneminde 
işe girmelerinin etkisiyle Danıştay'ın kararı ile işten çıkarıldıklarını, mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup yargılama sırasında şikayetinden vazgeçmiştir. (Klasör 133,240) 

Müşteki CAFER  DENİZ şikayet ve beyanında özetle;1995 yılında El-Ezher 
üniversitenden mezun olduğunu ve denklik için YÖK'e başvurduğunu ve 3 yıla eşdeğer 



  

olduğunu gerekçesiyle denklik alamadığını, fark dersi 2013 yılında vererek denklik aldığını, 
o dönem denkliğin iptal edilerek kazanılmış haklarının yok edildiğini, bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

Müşteki CAFER GÜNEŞ şikayet ve beyanında özetle; Refah Partisi Kırşehir 
milletvekili olarak görev yaptığını,1996-1997 yılları arasında Genelkurmay 2. Başkanı olan 
Çevik Bir ve onunla birlikte hareket eden Kara Kuvvetleri Komutanı Doğu Aktulga, 
Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, 
MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Zırhlı Birlikler ve Eğitim Tümen Komutanı Erdal 
Ceylanoğlu ve diğer bazı kişilerle birlikte oluşturulan örgütün, TSK'yı kullanarak TBMM'de 
güvenoyu olarak Anayasaya uygun bir şekilde Prof. Dr. Necmettin Erbakan başkanlığında 
kurulan 54. Cumhuriyet Hükümetini cebren ıskat etmeye teşebbüs ettiğini ve kısmen dahi 
olsa çalışamaz duruma getirmeye çalıştığını, meşru hükümete karşı basın ve medya 
organlarını kullanarak “Bu sefer silahsız kuvvetler halletsin”, “Gerekirse silah kullanırız” 
şeklinde manşetler attırarak tehditte bulunduğunu, “Demokrasiye balans ayarı yapıyoruz” 
diyerek açıkça görevi dışına çıkarak hükümeti düşürmeye çalıştığını, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı nezdinde Batı Çalışma Grubu adı altında yasa dışı bir birim oluşturularak kamu 
görevlileri ve sivil vatandaşların fişlendiğini, başta yüksek yargı olmak üzere yargı 
mensuplarının Genelkurmay Karargâhında brifinglere tabi tutarak yargıyı etkilemeye ve 
meşru hükümete karşı kullanmaya çalıştıklarını, kendilerine vatan savunması için tevdi edilen 
Zırhlı Birlikleri meskun mahalde yürüterek ellerindeki silahlı birliklerle meşru hükümeti 
tehdit ettiklerini, bu suretle hükümeti cebren iş bırakmaya zorladıklarını, temel bir hak olan 
eğitim ve öğretim hakkını başörtüsü yasağı şeklinde yasalarda olmayan bir yasak icat ederek 
üniversitelerde eğitim ve öğretimi engelledikleri ve binlerce öğrenciyi mağdur ettiklerini, 
halkın bir kısmını dindar olarak nitelenen kesimlere karşı alenen kışkırttıklarını, bu kesimleri 
aşağıladıklarını, hakaret ettiklerini ve bu şekilde ayrımcılık yaptıklarını, söz konusu kişilerin 
bu eylemlerini yaparken dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz, TİSK Başkanı R.B. , DİSK 
Başkanı R.B., TESK Başkanı D.G., TOBB Başkanı F.M., Türk-İş Başkanı B.M. ile birlikte 
gerçekleştirdiklerini, aynı dönemde asker olarak kamu görevlisi ve görevinin başında olan 
Tümgeneral O.Ö 'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve bu hükümetin Başbakanı ve 
TBMM'yi alenen aşağılayarak hakarette bulunduğunu, dönemin Kurmay Karargâhı ve 
hiyerarşik üstü konumundaki amirlerinin amaçlarına uygun düşen bu duruma göz 
yumduklarını, herhangi bir işlem yapmadıklarını,her an darbe yapılacak baskısı yapılarak 18 
Haziran 1997 tarihinde Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifa etmek zorunda bırakıldığını, 
nitekim Çevik Bir'in bir konuşmasında 28 Şubat süreci ile ilgili “Demokrasiye balans ayarı 
yapıldı” ifadelerini kullanırken Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak'ın “Bu post 
modern darbe tereyağından kıl çeker gibi yapılmış çok başarılı bir süreçtir” şeklinde 
beyanda bulunduğunu, bu kişilerin işlenen suçları bütün kamuoyu önünde alenen ikrar 
ettiklerini, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir.(Klasör 107 )

Müşteki CAHİT UYGUR şikayet ve beyanında özetle;1990 yılında Teğmen 
olarak TSK'da Kıtaya katıldığını, 1995 yılına kadar alkol kullandığını, her türlü hovardalığı 
yaptığını, kimsenin kendisine bir şey demediğini, 1995 yılında başı kapalı olan eşi ile evlenip 
namaza başladıktan sonra her şeyin değiştiğini, iş yerinde mobbing uygulanmaya 
başlandığını, bu durumun özellikle 2001-2002 yıllarında daha da arttığını, bir çok askere 
hiçbir şekilde uygulanmayan hükümlerin kendisine karşı uygulanmaya başlandığını, örneğin 
bir yere 5 dakika geç kalsa hemen savunmasının alınarak ceza verildiğini, bu durumun 
değişik vesilelerle birçok kez tekrarlandığını, 01/12/1998 tarihinde Tümgeneral M.K.S.'nin 
kendisini yanına çağırdığını, kendisine "daha önce 2 kişinin defterini irticadan dolayı 



  

dürdüm, sana nasıl gücüm yetmiyor" diye sorduğunu, kendisinin başarılı bir asker olduğunu, 
28 Şubat hadisesinden sonra mobbing eylemlerinin yapılmaya başlandığını, tek suçunun 
eşinin kapalı olması ve namaz kılması olduğunu, yapılan baskılar sonucunda Güneydoğuda 
çalıştığı dönemde lojmandan ayrılmak zorunda kaldığını, çünkü eşinin başının kapalı olarak 
lojmana girip çıkmasının sorun oluşturduğunu, 2001 yılında Kurmay Yarbay E.T.'nin 
kendisini odasına çağırdığını, "sen iyi bir subaysın mesleğinde başarılısın, senin dosyandaki 
başarılar her subayın dosyasında olmaz, inadından vazgeç eşinin başını açtırmazsan ben 
burdan tayinen gittikten sonra seni ordudan atarlar, yazık olur" dediğini, o tarihte İskenderun 
ordu donatım bölük komutanı olan subayın ilişiğinin kesilmesinden 3 ay kadar önce evine 
geldiğini, "istibaratta arkadaşlarım var senin hakkında soruşturma yürütülüyor, bende 
tuvalette taharet musluğundan abdest alıp gizlice ima yoluyla namaz kılıyorum, eşimin de 
başı açık, sende böyle yap" dediğini, herhangi bir tarikatla bağlantısının olup olmadığını 
sorduğunu, kendisinin de bulunmadığını, inancı nedeniyle namaz kıldığını, eşinin de bu 
nedenle başörtülü olduğunu söylediğini, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir.(Klasör 123, sayfa 115-116) 

Müştekinin sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, 16. Bölük Komutanı B. D. 
tarafından takdir belgesi, 06 Mayıs 1988 tarihinde Öğrenci Alay Komutanı A. K. tarafından 
takdir belgesi, 31 Temmuz 1990 tarihinde Harp Okulu Komutanı D. A. tarafından teşekkür 
belgesi, 17/07/1991 tarihinde 2. P. Tabur Komutanı M. E. Ö. tarafından takdir belgesi, 16 
Nisan 1993 tarihinde 1/28. P.A.Komutanı H. Ö. tarafından takdir belgesi, 02 Temmuz 1993 
tarihinde 28. P.A. Komutanı tarafından takdir belgesi, 07 Ocak 1994, 28 Haziran 1996 
tarihlerinde Tabur Komutanı H. S. G. tarafından takdir belgesi, 10 Haziran 1997 tarihinde 
Per. Ok.ve Eğt. Mrk. Komutanı C. F. A. onaylı rozet beratı, 30 Haziran 1997 tarihinde Tabur 
Komutan Vekili Z. Ç. tarafından takdir belgesi, 10 Ekim 1997 tarihinde 2/65. İç.Güv. P. 
Tabur Komutanı İ. Y. tarafından takdir belgesi, 31 Ekim 1997 tarihinde Alay Komutanı Y. O. 
tarafından takdir belgesi, 31 Ocak 1998 tarihinde 2/65. İç.Güv.P. Tabur Komutanı İ. Y. 
tarafından takdir-teşekkür belgesi, 15 Mart 1998 tarihinde 112. Tak.Komd.A.Komutanı Y. O. 
tarafından takdir belgesi, 05 Temmuz 1998 tarihinde 3. Komd.Tug. Komutanı S. E. 
tarafından takdir belgesi, 01 Ocak 1999 tarihinde 1/65. İGP. Tabur Komutanı H. Ç. 
tarafından takdir belgesi, 26/05/2000 tarihinde 3. Mknz.P. Tabur Komutanı F. D. tarafından 
takdir belgesi, 26/01/2001, 15/03/2001 tarihlerinde 3. Mknz. P. Tabur Komutanı E. T. 
tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, 01 Ağustos 2002 tarihinde uyarı cezası ile 
cezalandırıldığı,26 Şubat 2002 tarihinde 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile 
cezalandırıldığı, 16/04/2002 tarihli müşteki ile birlikte Tb.Hrk.Eğ.T. Subayı E. N. imzalı, 3. 
Mknz. P.Tabur Komutanı M. G. onaylı tutanakta, "Tabur Komutanlığı makamında; eşinin 
çağdaş olmayan kıyafeti ve türban diye isimlendirilen örtüyü kullanması ile ilgili yapılan 
görüşmede; 'eşinin bu tip kıyafeti giymesini ve türban takmasını desteklediğini ve TSK'den 
atılma... pahasına da olsa bu görüşünde ısrarcı olduğunu' açıkça ikrar etmiştir" denildiği,

03 Ocak 2002 tarihinde müştekinin dilekçesine karşılık olmak üzere müştekiye 
hitaben Tugay Komutanı C. K. tarafından yazılan yazıda, "eşiniz türbanlı olduğu için 
lojmana girememeniz nedeniyle yıllık ortalama 2000-2500 ABD Doları kira ödemekten 
kurtularak, daha iyi maddi şartlara ulaşmayı neden denemediğiniz 
düşündürücüdür.Savunmanızda eşinizin bir devlet kurumu olan T.C. Sağlık Bakanlığının 
kuralları gereğince iş yerinde türbansız olarak çalıştığını beyan etmektesiniz, bu çerçevede, 
yine bir devlet kurumu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurallarına bir Subay olarak özen 
gösterme ihtiyacını duymamanız düşündürücüdür. Yukarıda belirtilen nedenlerle Tb.K. 
tarafından verilen ceza uygun görülmüştür. Eşinizin durumunda değişiklik olmadığı takdirde 
hakkınızda ilgi (b) yönetmelik esaslarına göre işlem yapılacağını bir kez daha hatırlatır 
gereğini rica ederim" denildiği, yazıda müştekinin eşinin çalışmış olduğu Sağlık Bakanlığna 
ait iş yeri dışında başörtüsü takması nedeniyle müşteki hakkında ilgide belirtilen TSK Subay 



  

Sicil Yönetmeliği gereğince işlem yapılacağı yönünde ikaz edildiği, Müşteki ile ilgili yine 3. 
Mknz Tabur Komutanı M. G. tarafından, 39. Mknz. P. Tugay Komutanlığına yazılan 26 
Aralık 2001 tarihli yazıda, müştekinin eşinin iş yeri dışında türbanlı ve tesettürlü giyinmeye 
devam etmesi ile ilgili görüşlerinin kendisine sorulduğu, savunmasının yetersiz bulunarak, 
konu hakkında değerlendirme yapmaktan kaçınarak emre itaatsizlik suçundan 2 gün göz 
hapsi cezası verildiği, eşinin türban ve tesettürü ile ilgili değerlendirme yapmasının bir kez 
daha istendiği, şayet değerlendirme yapılmadığı takdirde veya yapılmaz ise hakkında emre 
itaatsizlikte ısrar suçundan işlem yapılacağının bildirildiği, yazıda müştekinin eşinin zaten 
ortada olan başörtüsü ve tesettür giyimi ile ilgili niyet ve düşüncesinin sorgulandığı, bunun 
cezaya ve ceza tehdidine konu yapıldığı, Aynı şahsın 39. Mknz. P. Tugay Komutanlığına 
yazdığı yazıdaki hususların yer aldığı 25 Aralık 2001 tarihli belge olduğu, belgede müştekiye 
hitaben "ilgi (a) yazı ile eşinizin iş yeri dışındaki türbanlı ve tesettürlü kıyafeti giymeye 
devam ederken, iş yeri içinde türbanını çıkardığı, tesettürlü kıyafeti terk ettiği ve bu konudaki 
düşünce ve görüşleriniz istenmiştir... ilgi (a)daki konu ile ilgili bir değerlendirme yapmaktan 
kaçınarak emre itaatsizlik yaptığınızı... ilgi (a)daki konu ile ilgili değerlendirmenizin ne 
olduğunu bir kere daha soruyorum, değerlendirmenizi bu defada yapmazsanız 'emre 
itaatsizlikte ısrar' suçundan yasal işlem yapacağım, ilgi (a)daki konu ile ilgili yaptığınız 'emre 
itaatsizlik' suçundan dolayı 2 gün göz hapsi... ile tecziye ediyorum" şeklinde ifadelere yer 
verildiği, 25 Aralık 2001 tarihinde 2 gün göz hapsi cezası, aynı tarihte 1/20 oranında aylıktan 
kesme cezası ile cezalandırıldığı, Yine Tabur Komutanı olan M. G.'nin müştekiye hitaben 
yazdığı 22 Aralık 2001 tarihli yazıda, müştekinin kendisine yazmış olduğu 21 Aralık 2001 
tarihli yazısından bahsederek "konuyu sadece türban takmakla sınırlı olarak 
değerlendirdiğiniz, tesettürlü halini gözardı ettiğiniz, kısıtlı düşünenlerin ifadesi ile hakarette 
bulunduğunuz eşinizin çalışmasının irdelenmediğini anlamadığınız, ilgi yazı ile esasen 
eşinizin işi dışında kapanmasının ve sizin bunu nasıl değerlendirdiğinizin sorulduğunu 
kavrayamadığınız, eşinizin iş yeri gereklerine uyduğunun doğru, ancak sizin daha önce 
verilen emirlerin aksine eşinizin kıyafetini tesettürden ve türbandan arındırmayarak ve bunda 
ısrar ederek iş yeri kurallarına uymamakta direndiğiniz, ilgi yazı ile de özel hayata 
karışılmadığını değerlendiremediğiniz anlaşılmaktadır. Size bir defa daha soruyorum, 
eşinizin iş yeri gereklerine uymak adına tesettürden ve türbandan arınması, diğer zamanlarda 
özellikle sizin işinizin gereğine özen göstermeden türban ve tesettüre bürünmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz, kısıtlı düşünenler ile kimi ve neyi kastediyorsunuz" şeklinde ifadelere 
yer verildiği, Yine 3. Mknz P. Tabur Komutanı M. G. tarafından müştekiye hitaben yazılan 
21 Aralık 2001 tarihli yazıda, "1. Görev başladığım tarihten itibaren, eşinizin 'Türban' diye 
isimlendirilen örtüyü takması ve çağdaş olmayan tesettürlü kıyafet kullanması nedeniyle 
çeşitli tarihlerde sizi yazılı ve sözlü ikaz ettim. 2. Halen 1 Nolu Sağlık Ocağında (İskenderun) 
doktor olarak görev yapan eşinizin iş yeri içerisinde türban kullanmadığı, tesettürlü kıyafetini 
çıkartarak çağdaş ve modern kıyafet giydiğini müşahade ettim. 3. Bu durum; eşinizin kendi 
işine önem verdiği, iş yerinin kurallarına uyma konusunda hassas olduğunu göstermektedir. 
4. Eşinizin iş yeri dışında tesettürlü ve türbanlı giyinmeye devam ederek sizin mesleğinizin 
gereklerine karşı aynı hassasiyeti göstermediği anlaşılmaktadır. 5. Bu konudaki düşünce ve 
görüşlerinizi 22 Aralık saat: 11:00'e kadar Tabur K.lığında bulundurmazını rica ederim" 
denildiği,

Müşteki hakkında 02 Ekim 2001 tarihinde 3. Mknz. P. Tabur Komutanı M. G. ve 
Tb.Hrk. Eğt. Subayı E. N. tarafından tutulan tutanakta "... P.Yzb. C. U'nun 01 Ekim 2001 
tarihinde evine yapılan akşam ziyaretinde, eşinin; 'Türban' diye isimlendirilen ve çağdaş 
olmayan kıyafeti giymeye devam ettiği, misafirlerinin ellerini sıktığı (tokalaştığı), aynı 
ortamda oturduğu, ev sahibeliğini görgü ve nezaket kurallarına uygun olarak yerine getirdiği 
tespit edilmiştir" denildiği, 28 Eylül 2001 tarihli 3. Mknz.P. Tabur Komutanı M. G. 
tarafından müştekiye verilen şiddetli tevbih cezasına ilişkin belgede, "savunmanızı inceledim. 



  

Tb.Tanışma yemeğine eşinizin çağdaş olmayan ve türban diye isimlendirilen kıyafet giymeye 
devam etmesi nedeniyle gelmediğiniz anlaşılmaktadır. Eşinizin bu kıyafeti giymeye devam 
etmesi hususundaki ısrarı 'şeriat düzeni özlemi içerisinde bulunan kişilerle özdeşleştiği' 
hususundaki daha önce yaptığım uyarıların anlaşılmadığı ya da anlaşıldığı ve tanışma 
yemeğine gelmeyerek dolaylı bir mesaj verme gayreti içinde olduğunuz şeklinde 
algılanmıştır. Konu ile ilgili daha önce müteaddit defalar size yapılan uyarı ve ikazları bir kez 
daha eşinize iletmeniz TSK'lerinde uyumlu ve verimli görev yapmanız açısından önem arz 
etmektedir. Netice olarak; eşinizin giymeye devam ettiği kıyafetinin sizi mesleğinizde zora 
sokacağı konusunda, sizi birkez daha uyarıyorum. Tabur yemeğine katılmayışınız nedeniyle 
bu defaya mahsus sizi şiddetli tevbih cezası ile tevzi ediyorum." denildiği, 27 Ağustos 2001 
tarihli Tugay Komutanı C.K. imzalı yazıda, müşteki ile ilgili "eşinizin çağdaş kıyafette 
olmadığı, bu tarz kıyafetin 'şeriat düzeni özlemi' içinde bulunan siyasi bir görüşün 
sembolü olduğu, eşinizin çağdaş kıyafet giymesi gerektiği hususlarında müteaddit defalar 
sözlü ve yazılı olarak ikaz edilmesine rağmen; ilgi (a) ile gönderilen tutanak ve ilgi (b) ile 
gönderilen ifadenizde eşinizin bu tarz giyinmesini inançları nedeniyle desteklediğinizi, 
eşinizin kıyafetinde değişiklik olmayacağını beyan etmektesiniz. Sizin ve eşinizin bu tutum 
ve davranışlarında değişiklik olmadığı takdirde hakkınızda ilgi (c) yönetmelik esaslarına göre 
işlem yapılacağının bilinmesini rica ederim." şeklindeki ifadelerle Subay Sicil yönetmeliği 
gereğince işlem yapılacağının belirtildiği, 

Müştekinin 24 Ağustos 2001 tarihinde Tabur Komutanı M. G. tarafından alınan 
ifadesinde de, eşinin başörtülü ve tesettürlü olması, kimlik kartı ve sağlık muayene fişinde 
başı açık fotoğraf vermesi hususlarının sorgulandığı, 24 Ağustos 2001 tarihli tutanak başlıklı 
belgede, müştekinin eşinin başörtüsü ve tesettürü nedeniyle yine Tabur Komutanı M.G. ve 
Hrk.Eğt. ve İKK. ve İsth. Subayı E. N. tarafından sorgulandığının anlaşıldığı, 06 Nisan 2000 
tarihli 3. Mknz.P. Tabur Komutanı F. D. tarafından müştekiye hitaben yazılan ikaz yazısında 
da "10 Ağustos 1999 tarihinde göreve başladığınız günden bu güne kadar geçen sürede sosyal 
etkinliklere katılmadığınız, tebliğ edilmiş emirler olduğu halde eşinizin başını kapalı 
olmasında ısrarcı olduğunuz, yapılan tüm faaliyetlerde mazeret üreten bir tavır içerisinde 
bulunduğunuz tarafımdan tespit edilmiştir. Sizi bu konularda tekrar ikaz ediyorum" denildiği, 
27 Aralık 1999 tarihinde 2 gün göz hapsi cezası ile cezalandırıldığı, 01 Aralık 1998 tarihli 
Per. Ok.ve Eğt. Mrk. Komutanı M. K. S. imzalı müştekiye yapılan uyarı konulu yazıda 
"eşinizin taşıdığı tesettür kıyafette herhangi bir değişiklik olmadığı, konut yönetim kurulunca 
bildirildiğinde ilgi (ç) yazı ile bir daha uyarılmanız ve eşinizin bu tutumu devam ettiğinden 
konutlar bölgesine alınmayacağınız bildirilmiştir. Tüm bu uyarılara rağmen tutum ve 
davranışlarında değişiklik olmayan eşinizin anti laik yaşantısını sürdürdüğü konusunda sizi 
birkez daha uyarıyorum. Eşinizin tutum ve davranışlarında değişiklik olmadığı takdirde 
hakkınızda ilgi (a) yönelgenin 5. bölüm 4 ncü maddesi gereğince işlem yapılacaktır" 
denildiği anlaşılmıştır. (123. klasör, sayfa 35-112)

 Müştekiye verilen birçok takdir belgesi, yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere 
doktor olan eşinin iş yeri dışında başörtüsü ve tesettür giyimi ile ilgili yapılan ısrarcı işlemler 
ve uygulanan cezalar, müştekinin eşinin söz konusu kıyafeti bırakmadığı takdirde müşteki 
hakkında Subay Sicil Yönetmeliğine göre işlem yapılacağı ikazlarının yapılmış olması 
hususları gözetildiğinde, müştekinin askerlik görevi ile ilgili olmayan toplum içerisindeki 
özel yaşamı, kendisinin ve eşinin dini inanç ve anlayışları nedeniyle TSK'dan ihraç edildiği 
anlaşılmaktadır.

Müşteki CANAN AYDIN BIÇAK şikayet ve beyanında özetle; 1997 yılında 
öğretmenken hakkında soruşturmalar açıldığını, 2000 yılında devlet memurluğundan 
çıkarıldığını, 2006 yılında af çıktığını, Milli Eğitime geçtiğini, daha sonra kurumlar arası 
nakille Diyanet İşleri Başkanlığına geçtiğini, halen görev yaptığını, 28 Şubat 1997 



  

döneminde darbe yapan Batı Çalışma Grubuna dahil olan ve yardım eden tüm cuntacı, 
darbeci kişilerden ve sahnıklardan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 106,sayfa 241)

Müşteki CANAN ÇAMURLU şikayet ve beyanında;Malatya İnönü Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim iş öğretmenliği bölümünde 1998 yılında okurken başörtülü 
derslere girdiği gerekçesiyle 1998 kınama,1999 yılına ise uzaklaştırma disiplin cezaları 
verildiğini, başörtülü olduğu için okula alınmadığını eğitim hakkının engellendiğini, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 439)

Müşteki CELAL HAMARAT şikayet ve beyanında; Kendisinin 28/03/1999 
tarihinde Siirt 3.Komando Tugayında Uzman Muhabere Askeri olarak görev yapmakta iken 
emre itaatsizlik suçlaması ile Silahlı Kuvvetlerden ilişiğinin kesildiğini, ordudan atıldığını, 
ancak bunun kendisinin ordudan atılması için ortaya konuşmuş bir tezgâh olduğunu, aslında 
kendisinin ordudan atılmasının 28 Şubat kararları ile ilgili olduğunu, bu konuda terhis 
belgesinin altında imzası bulunan Y.T. ve Kurmay Başkanı M.T.'nin tanık olduğunu, ayrıca 
takım komutanı Üsteğmenin de bunu bildiğini, Y.T.'ye kendisinin neden ordudan atıldığını 
sorduğunda, Y.T.'nin ''benim çoluğum çocuğum var Celal, bir şey söyleyemem beni de 
atarlar'' dediğini, Silahlı Kuvvetlerden atılmasının sebebinin terhis belgesinin altında yazan 
mahkeme kararları olmadığını, tamamen 28 Şubat kararları ile ilgili olduğunu, o süreçte 
birçok askeri personelin çeşitli bahaneler ile disiplin cezası alıp ordudan atıldığını bu nedenle 
28 Şubat Kararlarının mağduru olduğunu, davaya katılmak istediğini, kendisinin ordudan 
atıldığı dönem 3.Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Y.A.O. olduğunu,  özlük 
dosyası incelendiğinde ordudan atılma kararında bu kişinin imzasının görüleceğini, 
mağduriyetine sebebiyet verenler hakkında şikâyetçi davaya katılmak istediğini belirtmiştir. 
(Klasör 62,210, sayfa 86-87) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3.Komando Tugay Komutanlığı 
Disiplin Mahkemesinin suç tarihi 05/01/1999 olan eylemi ile ilgili 10/02/1999 tarihli 1999/14 
sayılı kararı ile amir ve üste saygısızlık ve emre itaatsizlik eylemlerinde 10'ar gün olmak 
üzere toplam 20 gün oda hapsi cezası ile cezalandırıldığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
2.Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca suç tarihi 10/08/1998 olan 
14/12/1998 tarihli 1998/2616 esas sayılı iddianamede ise asta müessir fiil suçundan 
cezalandırılması, amir ve üste hürmetsizlik disiplin suçundan ise evrakın Siirt 3.Komando 
Tugay ve İl Güvenlik Komutanlığına gönderilmesine ilişkin görevsizlik kararı verildiği, 
5.Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığının 21/06/1993 tarihli 1993/461 karar sayılı 
kararı ile müşteki hakkında diğer bir kısım asker personel ile birlikte 6136 sayılı yasaya 
muhalefet suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, 5.Zırhlı Tugay 
Komutanlığı Gaziantep Askeri Mahkemesi tarafından suç tarihi 28/03/1993 olan emre 
itaatsizlik suçundan 06/06/1993 tarihli 1993/449 sayılı kararı ile beraat kararı verildiği, 
müştekinin Uzman Erbaş sözleşmesini fesih işleminin iptali ile ilgili açtığı davanın Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesinin 1.Dairesinin 30 Kasım 1999 tarihli 1999/1169 karar sayılı kararı 
ile reddine karar verildiği, aynı dairenin 29 Şubat 2000 tarihli 2000/229 sayılı kararı ile karar 
düzeltme isteminin de reddine karar verildiği anlaşılmıştır. (Klasör 210,sayfa 14-77)

 Müşteki CELAL SEMERCİ şikayet ve beyanında özetle;1994 yılında El- Ezher 
üniversitenden mezun olduğunu ve denklik aldığını,1996 yılında ilkokul öğretmeni olarak 
atandığını ve 8 ay 9 gün sonra öğretmenlik yaptıktan sonra YÖK ün aldığı kararla kendi 
onayladığı denkliği iptal ederek öğretmenliğe son verildi,  o dönem denkliğin iptal edilerek 
kazanılmış haklarının yok edildiğini, bu nedenle mağduriyet yaşadığını sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)



  

 Müşteki CEMAL AKKUZU şikayet ve beyanında; Kahire El-Ezher 
Üniversitesinden  1997 mezun olduğunu,YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin denkliğinin 
kabul edilmediğini, bir yıl tamamlama eğitimi aldığını ancak diplomanın altına bu belge milli 
eğitim bakanlığında geçerli değildir ibaresi konulduğundan öğretmen olamadığını, 
ünversiteye başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna güvenerek okuduğunu ancak 
mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği 
avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 485)

Müşteki CEMAL ERDOĞAN şikayet ve beyanında;TSK’da yürüttüğü kamu 
görevinden gördüğü baskı nedeniyle emekliliğe mecbur bırakıldığını,mit infaz listesinde 
isminin bulunduğunu, maddi ve manevi zarar gördüğü içinsanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 381,438)

Müşteki CEMALETTİN UZUN şikayet ve beyanında; 1995 yılında El- Ezher 
üniversitenden mezun olduğunu ve denklik aldığını,1997 yılında sınıf öğretmeni olarak 
atandığını ve 4 ay depo tayinde bekletildiğini ,denkliğin kliğin iptal edilerek kazanılmış 
haklarının yok edildiğini,bu nedenle mağduriyet yaşadığını sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

Müşteki CEMİL TURAN şikayet ve beyanında;1988 yılında YAŞ kararı ile 
ordudan irtica nedeniyle ihraç edildiğini, ihraç edildiğinde TSK'da 6.5 yıllık fiili hizmetinin 
bulunduğunu, 1987 yılının Ekim ayının son haftasında İstihbarat Şube Müdürlüğüne bir yazı 
geldiğini, bu yazıda kendisinin Etimesgut Ulaştırma Grup Komutanlığına gitmesinin sözlü 
olarak bildirildiğini, kendisinin de yazı istediğini, ancak komuta kademesindeki herkesin 
sadece gideceksin diye sözlü emir verdiklerini, gitmediği takdirde emre iteatsizlikten dolayı 
ceza alacağını söylediklerini, kendisinin Etimesgut'a gittiğini, kendisi ile beraber T.Y., U.K., 
H.İ.K'nın da geldiğini, bunların dışında oraya gittiğinde sözlü emirle gönderilen 20'ye yakın 
ordu çalışanının geldiğini, oraya gittiklerinde kendilerinin tutuklu olduğunu söylediklerini, 
kendisini alıp boş bir odaya götürdüklerini, bu oda da tek başına yemek ve su verilerek 2 gün 
kaldığını, 1987 yılının 2 Kasım Pazartesi sabahı muvazzaf olmayan bir çavuşun elinde dosya 
ile odasına girdiğini, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral C.Ç. imzalı savunma talebi 
yazısını kendisine verdiğini, yazının kendisinin irticai faaliyetlere katıldığı, Atatürk ilke ve 
inkılaplarına karşı geldiği belirtilerek bu konuda savunmasının istenmesiyle ilgili olduğunu, 
yazılı savunma vererek suçlamayı kabul etmediğini, aradan birkaç saat sonra odaya birkaç 
askerin girdiğini, 2 tanesinin kendisini köşeye sıkıştırarak odayı tamamen boşalttıklarını, 
kendisine savunmanın yeterli görülmediği ve doğru bilgi vermediği belirtilerek yemek ve 
yatak verilmeyeceği, betonun üzerinde yatmasının gerektiğinin söylendiğini, 15-20 dakika 
sonra gözleri bağlı olarak kendisini koridora çıkarttıklarını, duvara dönük şekilde ayak 
parmaklarının üstünde ve el parmaklarının ucu ile duvara tutunmasını istediklerini, bu şekilde 
beklettiklerini, yorulduğunu söyleyip duramayacağını söyleyince kendisine tekme tokat 
vurduklarını, kendisi gibi bu esnada koridorda 2-3 kişinin bulunduğunu, seslerini duyduğunu, 
gözleri kapalı olduğu için göremediğini, Kendisine oda da savunmasını getiren ve talimatları 
veren şahısların isimlerini bilmediğini, bu süreçte bazen odalara götürülüp ifadelerinin 
sorulduğunu, "kim namaz kılmayı öğretti, arkadaşların kimler" gibi dini içerikli sorular 
sorduklarını, kendisini sorguya çekenlerin 20 kişi kadar olduğunu, gözleri bağlı olduğu için 
kimler olduklarını bilmediğini, istedikleri cevapları vermeyince darp ve şiddet 
uyguladıklarını, sakat kalmayacağı şekilde eline sopa ile, yüzüne tokatla ve karnına yumrukla 
vurduklarını, sorgu bitince yukarıda belirttiği gibi koridora götürülüp parmak uçlarında sabah 



  

saat:08:00-17:00 arası bu şekilde dikelttiklerini, yemek ve su verilmediğini, saat: 17:00 dan 
sonra boş odaya götürüldüğünü, yerde yattığını, Kasım ayında olduklarını ve havanın çok 
soğuk, yerin beton olduğunu ve soba bulunmadığını, ayaklarındaki ayakkabıyı çıkararak 
birini kalçasına, diğerini topuklarına koyarak o şekilde yattığını, çünkü betonun soğuktan 
vücudunu uyuşturduğunu, böyle 28 gün devam ettiğini, ayrıca bu sorgular esnasında 
kendilerini yalan makinesine bağladıklarını,

Ayrıca ordaki şahısların "burda olanları anlatırsanız ölürsünüz, zaten fişlendiniz, 
sorgulamada burdan çıkıp çakmayacağınız belli değil" şeklinde sözler söylendiğini, "siz 
hiçbir yere işe alınmayacaksınız" diye tehdit ettiklerini, Etimesgut'a geldiğinde 64 kilo 
civarında olduğunu, 27 Kasım gecesi saat: 00:30 da Etimesgutta garaja yakın bir yere 
bırakarak gittiklerini, oradan çıktığında 49-50 kiloya düştüğünü, kendisi ile beraber U. K.'nın 
bulunduğunu, daha sonra İstanbul'a çalıştıkları birliğe orduya geri döndüklerini, orada 
arkadaşlarıyla konuşurken bunların kim olabileceği konusunda fikir teatisinde bulunduklarını, 
F. R., F. S., E. A., R. Y., H. T. ve H. S. olabilceğini düşündüklerini, çünkü orda duyduğu 
seslerin onlara ait olduğunu, bu şahısların daha önceden öğrenci olduğu İzmir Hava Teknik 
Okullar Komutanlığı Öğrenci Alay Komutanlığında çeşitli bölüklerinde görev yapan subaylar 
olduğunu, diğer arkadaşlarının da kendisi ile hem fikir olduğunu, daha sonra Kasım ayından 
Mart ayına kadar görev ifa ettiğini, ardından Hava Kuvvetlerinde Ordudan ihraç edildiğine 
dair yazılı emir geldiğini, kendisinin görevden atıldığını, 1998 yılından 2011 yılına kadar 
hiçbir devlet kuruluşunda işe başvuramadığını, işportacılık yaptığını, ticaret yaptığını, 
geçimini böyle sağlamaya çalıştığını, 2011 yılında çıkan 6191 sayılı kanunla haklarının iade 
edildiğini, hukuksuz bir şekilde ordudan atıldığını, hayatında 23.5 yıl maddi ve manevi 
kayıplara yol açtığını, kendisini mağdur eden kişi ya da kişilerden şikâyetçi ve sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 123) 

Müşteki CEMİLE ÜNLÜ şikayet ve beyanında;1997’de İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi son sınıfta iken okula başörtülü öğrenci alınmayacağına ilişkin genelge 
gereği mağduriyet yaşadığını,genelgenin iptali için dava açtığını ancak davanın ideolojik 
gerekçelerle ret edildiğini, eğitim hakkının engellendiğni, potansiyel suçlu ilan edildiğini, 
ikna odalarına götürüldüklerini, yaşadığı bu mağduriyete ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395,460,461)

Müşteki CEMİLE KOŞAR ERKUŞ şikayet ve beyanında;1998 yılında İnönü 
Üniversitesi Matematik Bölümünü kazandığını, kaydını yaptırdığını, 1998-1999 eğitim 
öğretim yılında o dönemin rektörlerinin etkisiyle birçok arkadaşı ile başörtülü oldukları için 
birlikte okuldan uzaklaştırıldıklarını, eğitim hakkının elinden alındığını, öğrenci affıyla geri 
döndüğünü, okuldan uzak kaldığı süre içerisinde büyük ruhsal çöküntü yaşadığını, kendilerini 
“ya okulunuz ya başörtünüz” dendiğini, örtülerini çıkarmadıkları için haklarının elinden 
alındığını, mağduriyetlerinin telafisinin imkânsız olduğunu, dönemin rektörleri ve YÖK 
Başkanı da dahil edilerek 28 Şubat sürecinin sanıklardan şikayetçi olduğunu 
bildirmiştir.(Klasör 193, sayfa 73-74)

Müşteki CEMİLE NUR BOZ şikayet ve beyanında;1998 yılında İmam Hatip 
Lisesi Meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladığını, 28 Şubat sürecinde kılık 
kıyafetinden dolayı çalışıma hayatını verilen haksız ve usulsüz kınama ve disiplin cezaları ile 
engellendiğini, 2000 yılında istifa etmek zorunda bırakıldığını,öğretmenlik yapmak hakkının 
engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
mağduriyetine ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 396)



  

Müşteki CENGİZ BABACAN şikayet ve beyanında özetle;15.02.1997’de 
Başbakanlık tarafından açılan güvenlik görevlisi sınavını kazandığı halde yasalara aykırı 
olarak atamasının yapılmadığını,28 Şubat sürecinden bu nedenle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 379)

Müşteki CENGİZ ÜNLÜHAN şikayet ve beyanında;Dünya Demokrasi Hareketi 
Genel başkan yandımcısı olarak görev yaptığını,bir takım televizyon ve gazete sahipleri, 
yöneticileri ve yazarlarının yapmış oldukları yayınlarla, 28 Şubat sürecindeki darbeyi 
gerçekleştirenlere destek vererek 28 Şubat darbesi suçunun işlenmesine iştirak ettiklerini 
gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını 
belirtmiştir.(Klasör 108)

Müşteki CENGİZ ELİBOL şikayet ve beyanında özetle;Kendisinin Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin hiyerarşisi dışında oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri personelince hazırlanan 
kokteyllere katılmadığını,"siz neden katılmıyorsunuz", "eşli katılmıyorsunuz" şeklinde 
baskılar uyguladıklarını, amacın toplantılarda eşinin kılık kıyafeti ve yaşam tarzlarını tespit 
etmek olduğunu, eşine Silahlı Kuvvetlerce verilen kimlik belgeleri ve sağlık karneleri için 
fotoğraf istediklerini, eşinin kapalı ve başörtülü olması nedeniyle başı açık fotoğraf 
istediklerini, vermeyince de kendisini bir hafta oda hapsi ile cezalandırdıklarını, Tabur 
Komutanı H.B.A. ve Piyade Kurmay Yarbay Tugay Komutanı Z.Ö. ile beraber kışla 
içerisinde kaldığı misafirhanenin, oda kapısının kırılarak içeri girip oda ve dolabını 
aradıklarını, içeride yasak olmayan bir kaç kitabı ile dini içerikli kitabına el konulduğunu, 
irticai faaliyet gerekçesi ile 10 günlük oda hapsinin verildiğini bu soruşturmalar sırasında 
karargâh bölük astsubayı olduğunu, personel arasında haksızlık ve ayrımcılık yaptığı iddiası 
ile hakkında soruşturma açıldığını, bir sonuca ulaşılamadığını, Tabur Komutanının bizzat 
kendi ifadesi ile personele kötü örnek olduğu gerekçesi ile bölük Astsubaylığı görevinden 
alındığını, kendisinin emrinde bulunan düşük rütbeli Piyade Astsubayın Bölük Astsubayı 
yapıldığını, onun maiyetine verildiğini, kendisinin bölükte emrinde çalışan astsubaylar, 
yazıcılar, erler ve depoculara baskı yapıldığını, aleyhine ifade vermeleri için tehdit edildiğini, 
bunların da görevden alındığını, bu şahısların aleyhine ifade vermediklerini, başka tabura 
sürüldüklerini, 2 Ağustos 2000 tarihinde Askeri Şurada irticai faaliyette bulunduğu iddiası ile 
görevine son verildiğini, bunun sonucu maddi ve manevi zararlara uğradığını, bu süreçteki 
görevliler ve Askeri Şura Görevlileri ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 62,126, sayfa 181) 

Müşteki CEVAT RİFAT TÜZEN şikayet ve beyanında;1981 yılında askeri 
okulda öğrenci iken İstanbul'a gittiğini, burada daha önceden kendisini tanıdığı soyadını 
hatırlamadığı Bünyamin isimli arkadaşının İstanbul/Laleli de bir evde çağırdığı dini sohbete 
katıldığını, evde sohbet halindeyken baskın düzenlendiğini, kendisnin göz altına alınarak 
Askeri Garnizona götürüldüğünü, yaklaşık 12-13 gün Askeri Savcılığa çıkmak için 
beklettiklerini, cebir ve şiddet kullanarak sorgu yaptıklarını, ifadesini cebir ve şiddet altında 
imzaladığını, imzaladığı ifadeyi onların yazdığını, özellikle yapılan dini sohbeti "nur ayini" 
olarak ifade ettiklerini, Askeri Savcılığa çıkarıldığında ifadesi dahi alınmadan serbest 
bırakılarak hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, okula bildirildiğini 
ve okuluna devam ettiğini, mesleğe kabul edildiğini, 17 yıl çalıştığını, atılma tarihinde 
geçmişteki bu olayın gerekçe olarak gösterilmesinin mantıksız olduğunu, Atatürk karşıtı 
konuşmalar yaptığı, astlar arasında görüşlerine göre ayırım yaptığının tamamen iftira 
olduğunu, bir vatandaş veya asker olarak Atatürk'ü çok sevdiğini, inancı gereği de ölmüş 
kişilerin arkasından da kötü konuşamayacağını, hatta geçen yıl Yunanistan’da eşinin köyüne 



  

gittiklerini, buradan 3,5 saat yol giderek Atatürk'ün doğduğu evi görmeye gittiğini, kararda 
disiplinsiz olarak sayılan eylemlerin ihraç edilmeden çok önceki yıllara ait olduğunu, ihraç 
gerekçesi olmadığını, hatta kademe rütbe ilerlemesine dahi mani olmadığını, ihraç kararının 
yasal olmadığını, bir askerin ihraç edilebilmesi için öncelikle uyarılması, görev yeri 
değişikliği, disiplin ve suç oluşturan eylemlere devam etmesi gerektiğini, kendisine bu 
konuda hiçbir ikaz yapılmadığı gibi savunmasının dahi alınmadığını, habersiz ve ani olarak 
ilişiğinin kesildiğini, ertesi gün mesaiye gelmesinin bile beklenmeden mesai saati sonrası 
evine gelinerek tebligat yapıldığını, ilişik kesme işlemleri için ertesi günü birliğine gittiğinde 
birliğe sokulmadığını, yanında bir silahlı er ile birlikte ilişiğinin kesilmesi işleminin 
yapıldığını, bunların psikolojik olarak kendisine çok ağır geldiğini, ayrılma gerekçesinin 
anne-baba ve yakınlarına izah edemediğini, 3 ayda strese girdiğini ve 10 kg verdiğini, işsiz 
kaldığını,emeklilik hakkını kazanamadığını,YAŞ kararına imza atan dönemin 
Cumhurbaşkanı, Başbakanı M.Y., Milli Savunma Bakanı İ.S., Genelkurmay Başkanı İsmail 
Hakkı Karadayı, Kara Kuvvetleri Komutanı H.K., Deniz Kuvvetleri Komutanı S.D. ve 
Jandarma Genel Komutanı F.B.'den ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 64,204. klasör, sayfa 149-150) 

 Müşteki CEVDET BOZKURT şikayet ve beyanında özetle;kendi imkanlarıyla 
okuyana özel öğrenci statüsü ile 1991 yılında El- Ezher üniversitene başladığını,1996 mezun 
olduğunu,24.04.1997 tarihinde YÖK e denklik için başvurduğunu 15.07.1997 talebin ret 
edildiğini,05.01.2000 yılında öğretmen atamalarında geçerli değildir şerhli önlisans diploması 
verildiğini,1996 yılına kadar denklik verildiğini, kazanılmış haklarının yok edildiğini, bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını delillerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

Müşteki CEYRULLAH ARSLAN şikayet ve beyanında;Aralık 1998 yılında 
Yüksek Askeri Şura kararıyla mesleğinden ihraç edildiğini, bu kararın altında imzası olan 
bütün Yüksek Askeri Şura üyelerinden şikâyetçi olduğunu, iddia edilen hususları kesinlikle 
kabul etmediğini, hiçbir örgütle alakası olmadığını, hiçbir örgütün propagandasını 
yapmadığını, inançlarının gereğini yaşamaya çalıştığını, görev süresi içerisinde hiçbir askeri 
ceza almadığını, yalnızca inançlarını yaşamak istediğinden dolayı çok sevdiği mesleğinden 
ihraç edildiğini, ihraç edilmesi nedeniyle maddi ve manevi olarak kayıplara uğradığını, 2011 
yılında refarandum neticesinde çıkan 6191 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 
müracaatının kabul edilerek iddia edilen suçları işlemediğinin anlaşıldığını ve tekrar 
memuriyet hakkı verilerek Konya Vergi Dairesi Başkanlığında göreve başladığını, 
1998-2011 yılları arasında hak kaybının maddi olarak karşılanmasını talep ettiğini, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 263, sayfa 409) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1998 yılı sicil belgesinde 1. 2.ve 3. sicil amirlerince aynı şekilde 
“astsubay sicil yönetmeliğinin madde 53 (e) bendine göre tutum ve davranışları ile yasa dışı 
görüşleri benimsediği anlaşıldığından Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalması uygun değildir” 
şeklinde kanaat belirtildiği, Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında “devrim yanlısı islami 
görüşü benimsediği, eşinin aşırı bir tesettür kıyafeti giydiği, eşi ile birlikte sosyal toplantı ve 
faaliyetlere katılmadığı, eşi ve kendisinin karşı cins ile tokalaşmadığı, evinde misafirlere 
haremlik selamlık uyguladığı, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı hareket ettiği, irticai içerikli 
yayınları takip ettiği, dini inançlarından dolayı faize karşı olması sebebiyle nema ödeneği 
almadığı ve tasarruf teşvik fonundan çıktığı, gümüş yüzük taktığı, irticai fikre sahip kişilerler 
dost olduğu, fikir ve düşüncelerini başkalarına yayma gayreti içinde olduğu Aralık 1997 YAŞ 
kararları ile TSK'nden ilişiği kesilen Ord.Tek.Bçvş. Adem Çakadaş ile görüşmeye devam 
ettiği, söz konusu personelin ilişiği kesilmeden önce operasyon esnasında kaldıkları koğuşta 



  

yoğun dini sohbetler yaptıkları ve aynı düşünceleri paylaştıkları, sicil amirlerince doldurulan 
sakıncalı/şüpheli personel raporunda 'hakkında kesin işlem yapılması uygundur' kanaatinin 
bulunduğu"şeklindeki iddiaların bir bölümünde müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek 
bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, 
suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, 
bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde 
TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı islami görüşü benimsediği" iddiası ile 
ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu 
şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının 
iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü anlaşılmaktadır.(Klasör 263,s. 396-407)

Müşteki CİHAN YEŞİL şikayet ve beyanında özetle;28 Şubat darbecilerinden ve 
bu darbecileri darbe yapmaya teşvik eden medya, TUSİAD, sendika ve zamanın 
siyasilerinden şikâyetçi olduğunu, 28 Şubat darbesinin ardından Jandarma tarafından 
kendisine ve ailesine büyük baskı ve baskınlar yapıldığını, JİTEM tarafından tutuklanıp 
haftalarca kimsenin bilmediği yerlerde işkence gördüğünü, ailesinin Diyarbakır şehir 
merkezinden kovulduğunu, 2 yıl köye gidip orada çadırda yaşadığını, 28 Şubat sürecinden 
sonra bir daha şehre gelemediğini, çok ciddi maddi ve manevi zarara uğradıklarını, 
sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 38, sayfa 114)

Müşteki CİHANSER KARKILI şikayet ve beyanında;sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, gerçek dışı bilgi ve belgelerle Ağustos 1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle,suçtan zarar gördüğünü, davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klsör 376)

Müşteki CİHAT ARI şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında 
yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle  23.06.1998 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

Müşteki COŞKUN YÜKSEL şikayet ve beyanında özetle ;1981-1998 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 
dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde nurcu ve  eşi böşörtülü olduğu şeklinde  fişlenerek gerçek dışı bilgi ve 
belgelerle Aralık 1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 439)

Müşteki CUMALİ ÇAKAR şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat döneminde 
1999 yılında Malatya Akpınar Meydanında bir toplantı ve gösteriye katıldığını, konusunu 
tam olarak hatırlamadığını, ancak dini içerikli olduğunu, Malatya DGM'de yargılandığını, 
cezaevinde 1 ay kadar kaldığını, 3 yıl ceza aldığını, Yargıtay aşamasından sonra dosyanın 
akıbeti hakkında bilgi sahibi olmadığını, kendisinin cezaevine girmesine neden olan 28 Şubat 
dönemini hazırlayan askeri, siyasi ve medya mensupları hakkında şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 193, sayfa 292)

Müşteki CÜNEYT DEĞİRMENCİ şikayet ve beyanında; 28 Şubat darbesinden 
suçtan kendisinin bir vatandaş olarak zarar gördüğü için sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 396)



  

Müşteki CÜNEYT ALPHAN şikayet ve beyanında özetle; Gazetecilik yaptığı 
dönemde Diyarbakır'da yerel yayın yapan Can Tv de 23/08/1996 tarihinde “Güneydoğu 
sorunu” adı altında canlı olarak yayınlanan programı sırasında televizyon stüdyosunun polis 
baskınına uğrayarak konukları ile birlikte gözaltına alındığını, haklarında terör örgütü 
propagandası yapmak suçundan kamu davası açıldığını, asılsız suçlama neticesinde ilgili 
mahkemece yargılanarak suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle oy birliği ile 
beraatlerine karar verildiğini, ancak bu beraat kararının dikkate alınmaksızın abisinin Sağlık 
Bakanlığına özürlü kadrosu için başvuruda bulunması nedeniyle yanlışlıkla gelen belgede 
fişlendiğinin ortaya çıktığını, fişlenmenin gizli yapıldığı ve hangi kurum ve kuruluşlara 
gönderildiğinin açıkça bilinmediğini bu nedenle zararı önleyemediğini ve ailesi ile birlikte 
büyük mağduriyet yaşadığını, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 108,133)

Müşteki ÇETİN ZAMANTIOĞLU şikayet ve beyanında özetle; 1998 yılına 
kadar astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde eşi böşörtülü olduğu ve TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak 
oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için fişlenerek şüpheli ve sakıncalı statüsüne 
ayrıldığını,16 Haziran 1998 tarihli YAŞ toplantısında da ordu ile disiplinsizlik gerekçesiyle 
ilişkisinin kesildiğini, mağduriyetine ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 114,399)

Müşteki ÇETİN ÇANAK şikayet ve beyanında özetle;Gerçeğe aykırı bilgi ve 
belgelerle 04.12.1998 Y.A.Ş kararı ile TSK’dan ihraç edildiğini, sanıkların eylemlerinden 
dolayı zarar gördüğünü belirterek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılma talebinde 
bulunmuştur. (Klasör 395)

Müşteki ÇETİN VURAL şikayet ve beyanında özetle;12 Eylül darbesinde 90 gün 
gözaltında kaldığı için öğretmenlik atamasının 12 yıl geç yapıldığını,1992 yılında 
öğretmenliğe başladığını, başladıktan sonra da kendisi hakkında bir şey bulamayan 
müfettişlerin sahte belgelere dayanarak rapor düzenlediklerini, 2000 yılında Kurtuluş Lisesi 
Matematik Öğretmeni iken tenzili rütbeyle Kâğıthane Şehit Adem Yavuz İlköğretim Okuluna 
atandığını, hayatında yapmamasına rağmen sınıfta siyaset yaptığı iddiasıyla müfettişin rapor 
düzenlediğini, İdare Mahkemesine dava açtığını, aynı zamanda atama kararının sahte 
olduğunu belirterek Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, takipsizlik kararı verildiğini, 
İdare Mahkemesine açtığı davanın Danıştay tarafından kabul edildiğini, 2006 yılında 
görevine döndüğünü, İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Doğan, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, 
İstanbul Valisi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdüründen şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir. (Klasör 62,190 , sayfa 245)

Müşteki ÇETİN TUNÇ şikayet ve beyanında;28 Şubat 1997 tarihinde post 
modern darbe ile hükümet düşerek birçok insanın mağdur olduğunu,1997 yılında 
Başbakanlık  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunuda yapılan sınav ve 
mülakaatlarda başarılı olarak atamasının yapıldığını,kurumdu 4 ay kadar çalıştıktan sonra 28 
Şubat ve sonrasında gelişen olaylar nedeniyle sınavların iptal edilerek memuriyet hakkının 
elinden alındığını,yaşadığı mağduriyetten dolayı sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir. (Klasör 192)

Müşteki DAVUT OKÇU şikayet ve beyanında özetle; 1993 yılında 100. Yıl 
Üniversitesi öğretim görevlisi olarak atandığını, ardından Harran Üniversitesinde doktora 
programına başladığını, doktora programını 28 Şubat yönetiminden talimat alan yöneticiler 



  

yüzünden yaklaşık 3-4 yıl geç tamamlandığını, keyfi gerekçelerle doktora programından 2 
kez kaydının silindiğini, doktora programını tamamladığı halde diplomasının verilmediğini, 
diplomasını mahkeme kararıyla alabildiğini, 2003 yılında yardımcı doçentlik kadrosuna 
başvurduğunu, başvurmuş olduğu 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 
Ana Bilim Dalının en fazla öğrencisi olan bölüm olmasına rağmen kadrosunun verilmeyerek 
psikolojik baskıya maruz kaldığını, keyfi soruşturmalara muhatap olduğunu, verilen cezaların 
ve lüzumu muhakeme kararlarının Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından iptal 
edildiğini,Hakkında gerçekleştirilen keyfi muamelelerin 28 Şubat kararlarını uygulamaya 
çalışan YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve 100. Yıl Üniversitesi Rektörünün şahsına ve 
akademisyenlere yönelik fişlemelerinin ortada olduğunu,2003 yılında doktora programından 
mezun olmasına rağmen ancak 2008 yılında yardımcı doçentlik kadrosuna atamasının 
yapıldığını, bu gecikmede 28 Şubat yönetimi tarafından gerçekleştirilen fişleme belgelerinin 
etkili olduğunu,nitekim Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürünün şahsı ile 
ilgili 100. Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne yazdığı resmi yazısında “Davut Okçu hakkında 
soruşturma başlatmış olduğunuzu sevinçle öğrenmiş bulunuyorum” cümlesini kullandığını, 
28 Şubat sürecinde kayıt silmeler ve keyfi soruşturmalar sonucu telafisi zor maddi kayıplara 
uğradığını, darbe yaparak maddi ve manevi zarara uğramasına sebep olan, tehdit eden, 
manevi işkenceye maruz bırakan, baskı yıldırma ve tehdit yöntemleri ve emir ve talimatlarla 
hak arama imkânını ortadan kaldıran 28 Şubat Darbesi sanıklarından şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 384,100,sayfa 198)

Müşteki DAVUT KURTULUŞ şikayet ve beyanında;Kendisinin 15/09/1998 
tarihinde Dnz. Uzman Çavuş rütbesinde iken ordudan ilişiğinin kesildiğini, o dönem bekâr 
olduğu için annesi ve kız kardeşlerinin başları kapalı olması nedeni ile irticai faaliyetler 
gerekçe gösterilerek isteği dışında ilişiğinin kesildiğini, herhangi bir irticai faaliyetinin 
bulunmadığını, o dönem yönetimde BÇG isimli Batı Çalışma Örgütünden zarar gördüğünü, 
bu nedenle 28 Şubat Darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu, o dönem herhangi bir sonuç 
alamayacağını düşündüğünden şikâyetçi olmadığını, yapılanmanın buna müsaade etmediğini, 
TSK’nın darbe yapmada kullanabilmesi için kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinin 
zorunlu olduğunu, BÇG örgütünün TSK’nın kurumsal hiyerarşisi dışında oluşturulmuş ve 
TSK'nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesi ve daha sonrada TSK’nın kurumsal 
güveninin ve etkinliğinin darbe eyleminde kullanılması amacı ile kurulmuş yasa dışı bir örgüt 
olduğunu, TSK'nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinde, TSK’nın kurumsal 
hiyerarşisinde yer alan darbe karşıtı unsurları bastırmak ve pasifize etmek için 2000'e yakın 
TSK personelinin örgüt tarafından tasfiye edildiğini, uygulanan psikolojik harp taktiklerinin, 
cebir, şiddet ve baskı yöntemleri ile binlerce TSK personelininde istifa ve emeklilik yolu ile 
ordudan ayrılmasının sağlandığı, böylece TSK’nın kurumsal hiyerarşisi üzerinde BÇG 
örgütünün iradesini hakim kıldıklarını, TSK rütbe ve kıdem hiyerarşisinin ortadan kalktığını, 
kurumsal hiyerarşinin yok olduğunu, BÇG mensubu olmak kriterinin esas alındığı örgütsel 
hiyerarşinin tesis edildiğini, TSK’nın kurumsal güç ve imkânlarının tamamen BÇG 
örgütünün tasarrufuna sunulduğunu, böylece 28 Şubat sürecinin ilk aşaması olan orduya karşı 
darbe gerçekleştirildiğini, BÇG örgütünün bütün suç konusu icraatlarının ordu tasarrufu gibi 
gösterilerek diğer devlet kurumları üzerinde de baskı oluşturulduğunu, sadece ordu değil 
MGK, YAŞ, TBMM, Yargı, Hükümet, Mahali İdareler, Eğitim Kurumları ve Üniversitelerin 
topyekün BÇG'nin kontrolü altına alındığını,öncesi ve sonrası ile bir süreci içeren 28 Şubat 
1997'de BÇG örgütü mensuplarının milletin yurt savunması için emrine verdiği silahlı 
kuvvetlerdeki kurumsal hiyerarşi içindeki mevki, makam ve rütbelerinden aldıkları gücü ordu 
hiyerarşisi ve devletin bütün kurumlarındaki otoriteyi ele geçirmek için gerçekleştirdikleri 
post modern darbe ile; orduda yönetime el koyduklarını, TSK'yı asli görevlerini yapamaz 
duruma getirdiklerini, ordu-millet bütünleşmesini tahrip ederek orduyu millete ve değerlerine 



  

karşı gibi gösterdiklerini, olmamış olayları olmuş gibi kurgulayarak gerekleştirdikleri 
provokasyonlarla milletin inanç ve değerlerini iç tehdit olarak gösterdiklerini, toplumun 
hukuk dışı büyük baskılar altına alarak fişlediklerini, inanç ve fikirlerine göre ayrıştırıp 
kutuplaştırarak kışkırttıklarını ve darbe ortamını hazırladıklarını, suçsuz insanları başta TSK 
olmak üzere devletin diğer kurumlarından, ihraç, istifa ettirmek, emeklilik istemeye mecbur 
bırakma, sicilini bozma, sürgün, işkence, şüpheli/sakıncalı fişleme gibi yollarla tasfiye 
ettiklerini, hükümeti istifa ettirdiklerini, meclis aritmetiğini değiştirdikleri, milletin iradesine 
aykırı olarak yeni bir hükümet kurdurduklarını, yargıyı baskı altına alarak hukuki denetim 
mekânizması olmaktan çıkarıp ideolojik denetim mekânizmasına dönüştürdüklerini, eğitim 
hakkı katsayı eşitsizliği düzenlemesiyle yine yüksek okula girişte eşitlik ilkesi ve eğitim 
hakkı ihlal edilen mağdur kitleler ürettiklerini, ülkenin geleceğine ağır zararlar verdiklerini, 
mensubu olduğu toplumun ortak manevi kimliğine yapılan bu saldırı sonucunda, toplum ve 
toplumun bir ferdi olarak bizzat şahsının onarılmaz manevi zararlara uğratıldığını, 28 Şubat 
Darbesinin sadece kamuya ve demokratik iradeye karşı işlenen bir suç olmayıp, kamuyu 
oluşturan bireylerin temel hak ve özgürlükleri üzerinde de ağır tahribata yol açtığını, TC 
vatandaşı sıfatı ile verdiği oyunda katkısı ile oluşan milli irade çiğnenerek demokratik 
hakkının hiçe sayıldığını, 28 Şubat Darbesi sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 56,121,461,210 , sayfa 244-253) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, sicil notu ortalamalarına bakıldığında 1994 yılı 92, 1995 yılı 92, 
1996 yılı 92, 1997 yılı 94 olduğu,(210. klasör, sayfa 236-243)

 14 Nisan 1997 tarihli Genel Kurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
İstihbarat Daire Başkanı E. Ş. imzalı İSTH:3590-142-97/İKK.Ş. (234) sayılı irticai faaliyetler 
konulu yazının Ek-B' si olarak gösterilen Nakşibendi dergahı ile irtibatı bulunan personelin 
isim listesi başlıklı listede müştekinin Şof.Uz.Onb. Davut Kurtuluş olarak isminin yer 
aldığı,(210. klasör, sayfa 228-232) 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı E. Ş. tarafından imzalı 6 
Mayıs 1997 tarihli 3500-189-97/İKK.Ş.8326) (2004/97) sayılı irticai faaliyetler konulu 
hazırlayan: Dz.Kur.Kd.Alb. E. Ş. 2082 ibaresi bulunan belgenin teklifler bölümünde ''yıkıcı, 
bölücü ve irticai unsurlarla ilişkili olan personelin faaliyetlerin dökümante edilmesinde 
yararlanılmak amacı ile başlangıçta 2 adet gizli kamera, 5 adet özel fotoğraf makinesi 5 adet 
özel ses kayıt cihazı, 5 adet dinleme cihazı, İstihbarat Daire Başkanlığı için küçük bir adet 
fotokopi makinesi, 1 adet bilgisayar ve yazıcısı İstihbarat ödeneğinden alınması, belirtilen 
istihbarat cihazlarının seçimi ve temini için MİT veya Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat 
Başkanlığının güvenilir elemanları ile amacımızı maskeleyerek işbirliğine gidilmesi'' 
ifadelerine yer verildiği, mülakat adı altında astsubaylar Ö.A. ve A.T. isimli kişilerden 
Vahdet Vakfı, Çağrı Vakfı, Marmara Işık Dershaneleri, Özel İrfan İlkokulu, Furkan Çay Evi, 
Milli Gençlik Vakfı, Hakikat Vakfı Bakkaliyesi, bir kısım ev ve iş yerleri ile Nakşibendiler 
olarak bilinen grup ile Fethullah Gülen grubu olarak bilinen grupların irticai faaliyette 
bulundukları belirtilerek bir kısım bilgi ve belgeler ile şemalara yer verildiği, hazırlanan bu 
bilgi ve belgeler ile ilgili Asker Savcılık ya da sivil Savcılıklara yapılmış herhangi bir ihbar 
ve soruşturma bulunmadığı, söz konusu belgelerin kişilerin askerlik görevleri dışında toplum 
içindeki özel yaşamları ile ilgili fişleme mahiyetinde olan belgeler konumunda olduğu 
anlaşılmaktadır. (210. klasör, sayfa 223-227) 

Müştekinin özellikle TSK’dan atılmadan önceki 1994, 1995, 1996 ve 1997 
yıllarındaki sicil notu ortalamaların 90 ve üzeri olması doyasındaki bilgi ve belgeler TSK’dan 
ilişiğinin kesilmesini gerektirecek herhangi bir disiplin cezası bulunmaması, gözetildiğinde 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihlerinin dini yaşam ve inançlarının TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı anlaşılmıştır.



  

Müşteki DAYYIP ÇOLAK şikayet ve beyanında;28 şubat sürecinde maddi ve 
manevi mağduriyetler yaşadığını,psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendiğini,geçim 
sıkıntısı yaşadıklarını,başörtüsü eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle hakkında işlem 
yapıldığını sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 441)

Müşteki DEMET YILDIZ şikayet ve beyanında;1997 yılında Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaya başladığını,başörtülü 
olması nedeniyle baskıya maruz kaldığını,1999 yılında iş aktine son verildiğini,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klsasör440)

Müşteki DENİZ DİLMEN şikayet ve beyanında  özetle; 1997 yılında Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü kazandığını, 
başörtülü olarak kaydının yapıldığını, başörtüsünün bulunduğu kimlik kartını aldığını, 
1997-1998 yılında alttan hiç ders almayarak başarı gösterdiğini, 1998 Ekim ayında kayıt 
yaptırmak için okula gittiğini ve başörtülü olduğu gerekçesiyle kapıdan içeri alınmadığını, 
disiplin cezaları verildiğini,devamsızlıktan sınıfta kaldığını, başörtüsü yasağı nedeniyle 
eğitimini tamamlayamadığını, 2011 yılında gerçekleşen af yasaları ile müracaat ettiyse de 
devam eden başörtüsü yasağı nedeniyle eğitimini tamamlayamadığını, mağdur olduğunu, 
İdare Mahkemesinde davalar açtığını, darbeciler tarafından özellikle şüpheli Fevzi 
Türkeri'nin yönettiği toplantılar ile hakim savcıların yönlendirildiğini, davalarının 
reddedildiğini, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, buna ilişki belgeleri ibraz ederek 28 Şubat 
darbesinin asker ve sivil sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 461,466,249 sayfa 340-344)

Müşteki DENİZ KILIÇ ÇAVUŞ şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 
Yüzüncü Yıl Üniversitesinde sınıf öğretmenliği okuduğunu,o dönemde Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi rektörü tarafından askere verilen talimatla sınıftan zorla çıkarıldığını, kendisi 
gibi başörtülü olan öğrencilerin minibüslerden indirilerek üniversitenin bahçesine 
sokulmadığını, çok sayıda asker bulunduğunu hatta tank bile bulunduğunu kılık kıyafet 
nedeniyle uyarma ve kınama cezaları ile yüksek öğretimden çıkarılma cezası verildiğini, 
Danıştay'a başvurduğunu, usul hatasından dolayı Danıştay'ın kararı bozduğunu, tekrar 
üniversiteye döndüğünü, okulunu bitirdiğini, yapılan uygulamaların haksız olduğunu, mağdur 
olduğunu, Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı, Doğu Aktulga ve Fevzi Türkeri' ve sanıklardan 
şikayekçi olup mağduriyetine dair belgeleri ibraz ederek davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (Klasör 109)

Müşteki DERYA AKTAŞ şikayet ve beyanında özetle; Ankara Tevik İleri İmam 
Hatip Lisesinden 1999 yılında mezun olduğunu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı ve 
başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, Kırıkkale 
Üniversitesi Kamu Yönetimi ni kazandığnı ancan başörtüsü yasağı nedeniyle buruda 
okuyumadığını  ve eğitimi Viyana Üniversitesinde ücretli olarak tamamlamak zorunda 
kaldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 418)

Müşteki DİLEK YILDIRIM vekili Av.Uğur Yıldırım şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin 1997 yılında İstanbul Ünversitesi Hukuk Fakültesini Adalet Yüksek 
Okulunu kazandığını,1998 yılında böşörtüsünü çımarkası yönünde psikolojik baskılar 
uygulandığını, ikna odalarında baskılara bizzat maruz kaldığını,öğrenci kimliği dahi 



  

alamadığını,eğitimini tamamlayamadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klsasör 380)

Müşteki DİLEK GÖRGÜLÜ şikayet ve beyanında özetle; 1988 yılındı öğretmen 
olarak atandığını,eşinin 1990 yılında vefaatı üzerine başörtülü olarak görev yapmaya 
başladığını,1996 yılına kadar başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat 
süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini, 
disiplin cezaları verildiğini,haksız tayinler yapıldığını,çalışma,kamu görevinde bulunma 
hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 485)

Müşteki DİLEK GÖLET şikayet ve beyanınd özetle; İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesine 1994 yılında başörtülü olarak kayıt olup ilk üç yılı başarılı şekilde 
bitirdiğini,sonraki yıllarda derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz 
kaldığını,derslere böşörtüsü ile devam edemediğinden devamsızlıktan ilişiğinni kesildiğini, 
bunun aşörtüsü nedeniyle olduğunu yazamadıklarını,disiplin cezaları verildiğini,eğitimini 
Macaristan Tıp fakültesinde tamamladığını, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 418,461)

Müşteki DOĞAN AY şikayet ve beyanında özetle ; 1997 yılında Burdur İmam 
Hatip Lisesinde müdür yardımcısı olarak  çalışırken milli güvenlik derslerine gelen albay 
rütbesindeki iki kişinin gözlemlerine dayarak hakkında soruşturma açılıp kınama cezası ve 
görevden alınıp Aziziye İlköğretim okuluna türkçe öğretmeni olarak atanarak 
cezalandırıldığını, 28 Şubat sürecinden mağdur olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klsasör 417,451)

Müşteki DOĞAN YILDIZ şikayet ve beyanında özetle;1995 yılında El- Ezher 
üniversitenden mezun olduğunu, 1996 yılında Kars İli Arpaçay İlçesi Tomarlı Köyüne 
İlköğretim okuluna atandığını bir sonra YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin denkliğinin 
kabul edilmeyip ve iptal edildiğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve 
buna güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans 
mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 470)

Müşteki DÖNE YILMAZ şikayet ve beyanında;1980 tarihinde Kırşehir 
Yetiştirme Yurdunda öğretmen olarak göreve başladığını, sırasıyla SHÇEK, Kayseri Kız 
Yetiştirme Yurdu, Muradiye Kız Meslek Lisesinde çalıştığını, 1995 tarihinde çocuğunun 
doğumu nedeniyle istifa ettiğini, 1997 tarihinde yeniden Ankara/Bala Ergin Köyünde 
öğretmen olarak göreve başladığını, göreve başladığı dönemin siyasi durumunu o zamana 
kadar başörtülü çalışan kendisinin suçlu konuma düşürdüğünü, kılık ve kıyafetinin tehdit 
kabul edilerek çalışma hayatının engellendiğini, disiplin cezaları verildiğini, 12/12/2000 
tarihinde memuriyetten çıkarıldığını, mağdur olduğunu, buna ilişkin belgeleri ibraz ederek 28 
Şubat darbesinin asker sanıklarından şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 
(Klasör 454,108 sayfa 144-153)

Müşteki DURDANE ÖLMEZ şikayet ve beyanında özetle;İstanbul Eyüp İmam 
Hatip Lisesinde biyololji öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının sorun 



  

teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare 
tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verilmeksizin 13.10.1999 tarihinde açığa 
alındığını ve 04.10.2000 tarihinde ise başörtülü derslere girmenin ideolojik ve siyasi amaçla 
kurumların huzur,sükunve çalışma düzenini bozmak suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 
memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

Müşteki DURDU ATALAY şikayet ve beyanında özetle;TSK’da görev yaptığını, 
hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde yasadışı irticai görüşleri benimsediği 
şeklinde  fişlenerek Ağustos 1990 tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 438)

Müşteki DURMUŞ ATEŞ şikayet ve beyanında özetle;1997 yılında El- Ezher 
üniversitenden mezun olduğunu ve denklik için başvurduğunda önlisans denkliği aldığını, 
kazanılmış haklarının yok edildiğini, lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan 
yararlanamadığını, bu nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

Müşteki DURMUŞ ALİ AŞKIN şikayet ve beyanında;1994 yılında Kahire 
El-Ezher Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK'den denklik belgesi alarak Sakarya 
Üniversitesinde Yüksek lisans eğitimine başladığını, ancak daha sonra denkliğin iptal 
edilmesi nedeniyle lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını, 
kazanılmış hakkının ihlal edildiğini, mağduriyet yaşadığını, buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek  sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 395,460)

Müşteki DURSUN ÖZEN şikayet ve beyanında;TSK da Hava İstihkâm Başçavuş 
olarak 1983 tarihinden beri görev yaptığını, Aralık 1998 tarihli YAŞ kararı ile haksız yere 
ihraç edildiğini, bundan dolayı sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klsasör 376)

Müşteki EBUBEKİR ÖZKAN vekili Av. Seyit Halil Yüzgeç şikayet ve 
beyanında; müvekkilinin İmam Hatp Lisesi mezunu olup çıkarılan katsayı engeli ile daha 
düşük puanlı üniversitelere yerleştirildiklerinden mağdur olduklarını belirterek sanıklar 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör 376)

Müşteki EDA İPEK şikayet ve beyanında; 1999-2000 yıllarında Çevre 
Mühendisliği bölümü 3. Sınıfta okurken kılık kıyafet mevzuatına uymadığı gerekçesiyle 
okuldan uzaklaştırıldığını, eğitimine devam edemediği için eğitim hakkının ihlal edildiğini, 
sanıklardan  şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki EDA ÇİÇEK şikayet ve beyanında özetle;Pendik İmam Hatip 
Lisesinden 2001 yılında mezun olduğunu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı ve 
başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, puanı 
Türkiye'de bir Üniversiteye şerleşmeye yeter iken katsayı nedeniyle bunun olamadığını ve 
eğitimi Viyana Üniversitesinde ücretli olarak tamamlamak zorunda kaldığını,eğitim hakkı,din 
ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373,418)



  

 Müşteki EFRAT CÜCE şikayet ve beyanında özetle; 02.12.2007 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK ‘dan ihraç edildiğini, suçtan zarar gördüğünü,yaşadığı mağduriyetten dolayı 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379)

Müşteki EĞİTİM BİR SEN Vekili Av.İsmail Aydos şikayet ve beyanında; 
Eğitimciler Birliği Sendikası adına 28 Şubat kararları ve uygulamaları nedeniyle sendika 
üyelerinden 33 bin 271 öğretmenin disiplin soruşturması,11 bin öğretmenin istifa etmek 
zorunda kaldığı,4 bin 625 milli eğitim bakanlığı çalışanının fişlendiği,3 bin 527 öğretmenin 
görevine son verildiği ve öğretmenlerin başörtüsü, sürgün, istifaya zorlama, fişlemeler, 
memuriyetten ihraç nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını, yaşadığı mağduriyetten dolayı 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör 376,462)

Müşteki EKREM ÇORAKLIK şikayet ve beyanında;Kendisinin 1997 yılı yaz 
ayında Kırklareli Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığına atandığını, Ağustos ayında 
üsteğmen olduğunu, Babaeski ilçesinde iken 1997 yılı Aralık ayında başörtülü bir bayanla 
evlendiğini, o tarihe kadar hakkında hiçbir soruşturma bulunmadığını, evlenince özlük 
hakları ile ilgili eşinin başörtülü fotoğrafını gönderdiğini, İl Jandarma Komutanı Ö. H.'nin 
kendisine Binbaşı E. B.'ye gönderdiğini, E. B.'nin kendisine ''elçiye zeval olmaz, komutan 
seni atacak, nasıl böyle bir hata yaparsın, başörtülü biri ile evlenirsin'' dediğini, kendisinin 
de "değiştirebileceğim bir şey yok" dediğini, Binbaşı ile görüşmesinin ardından İl Jandarma 
Komutanının kendisini aradığını, telefonda ''Harp Okulu mezunu bir subay nasıl böyle bir eş 
tercih edebilir bundan utanmıyor musun?'' dediğini, kendisinin de konuşarak 
halledebileceklerini söylediğini, İl Jandarma Komutanından randevu alarak yanına gittiğini, 
kendisine yine aynı tarzda şeyler söylediğini, kendisinin de Türkiye'de farklı bölgelerde 
farklı, kültürel, dini ve sosyal yapıların oluşabileceğini anlattığını, bunun üzerine biraz 
yumuşadığını, kendine güveni olan bir kişi olarak kendisini değerlendirdiğini, bu sebeple alay 
komutanı ile bu konularda sohbet ettiklerini, alay komutanının kendisine eşi ile beraber özel 
yemeklere davet ettiğini, kendisinin eşi ile geldiği taktirde eşinin başörtülü olarak 
gelebileceğini söylediğinde bu kez gelmesini istemediğini, alay komutanının tüm ilçe 
jandarma komutanlarını toplayarak yemek verdiğini, yemeğe eşi ile beraber eşi başörtülü 
olarak katıldıklarını, alay komutanının bu işe bozulduğunu, o dönem sırf eşinin başörtülü 
olduğundan dolayı kendisini ordudan atmak istediklerini, adliye mensuplarına ve 
Kaymakama söylediğini, ancak Adliye mensuplarının ve Kaymakamın sırf bu nedenden 
dolayı atılmasının mümkün olmayacağını söylediklerini, O dönem TSK mensuplarına 
baktığında dini konulara ve dini yaşama karşı çıkanların genel olarak Harp Okullarında dini 
hassasiyeti olan insanların yetişmesine hayretle baktıklarını, kendisinin Harp Okulu Mezunu 
olarak geçmiş olduğu eğitim çarkı sonucunda nasıl böyle bir anlayışa sahip olduğuna 
şaşırdıklarını, İl Jandarma Alay Komutanının 1998 Haziran ayında tayininin çıktığını, tayini 
çıkmadan önce Alay Komutanının eşleri başörtülü olan ya da dini hassasiyeti olan 
personellerin atılması konusunda yukarıdan sürekli baskılar olduğunu söylediğini, Harp 
Okulunda öğrenci iken şu an vefat etmiş olan D. A. isimli komutanın Kara Harp Okulunda 
Onur Teşkilatı isimli bir teşkilat kurduğunu, kanaatine göre 28 Şubat sürecinde rol oynayan 
Batı Çalışma Grubunun temelinin o zaman atıldığını, 1998 Ağustos ayında TSK’dan ihraç 
edildiğini, Alay Komutanını ziyarete gittiğinde kendisini sıcak karşıladığını, kendisi için 
alayda veda yemeği tertip ettirdiğini, uygulamanın yanlış olduğunu söylediğini, Kaymakam 
ile Hakim Savcıları ziyaret ettiğini, hepsinin de uygulamayı kınadıklarını, bunun üzerine 
kendisinin Alay Komutanına ''komutanım bu uygulamayı Kaymakam kınıyor, Hakim 
Savcılar kınıyor, siz kınıyorsunuz, o halde beni kim attı?'' diye sorduğunu, Atılmadan önce 
Alay Komutanının eşini başörtülü olması nedeni ile kendisini lojmandan çıkarmak istediğini, 
ancak kendisinin çıkmayacağını, silahla direneceğini söylemesi üzerine çıkarmaktan 



  

vazgeçtiğini, atılmadan önceki Çaldıran'daki sicil notunun 100 olduğunu öğrendiğini, 
Babaeski'ye geldikten sonra atılmasına ortam sağlamak için sıralı sicil amirlerine baskı 
yaparak 78'e düşürdüklerini, ondan sonra da Orduda kalması uygun değildir diye sicil 
verdiklerini, bilgi edinme kanunu çerçevesinde başvurduğunda öğrendiğini, TSK’dan 
atıldıktan sonra 10 yılda 16 değişik işte iş ve nitelik gözetmeden çalışmak zorunda kaldığını, 
eşi ve çocukları ile birlikte maddi manevi büyük sıkıntılar çektiğini mağdur olduğunu, bu 
nedenle Alay Komutanı Ö. H. ile atılmasına neden olan 28 Şubat sürecinde faaliyet gösteren 
darbeci BÇG yapılanmasından şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (245. klasör, sayfa 129-130) 

Müşteki EKREM KARAKAŞ şikayet ve beyanında;Kendisinin Deniz 
Kuvvetlerinde Astsubay Üstçavuş olarak görev yaptığı sırada ve yurt dışı görevi nedeni ile 
Fransa'nın Tolon şehrinde bulunduğu sırada 26/05/1997 tarihinde YAŞ kararı ile TSK’dan 
ihraç edildiğini, gemi personelinden 7 astsubayın ilişiğinin aynı şekilde kesildiğini, 
Türkiye'ye dönüş yapana kadar kendisinin gizli şekilde takip edildiğini, gemi başçarkçısı V. 
S.'den öğrendiğini, o dönemde Batı Çalışma Grubunun talimatları doğrultusunda sicil 
amirleri tarafından gerçeğe aykırı raporlar doğrultusunda ordudan ilişiğinin kesildiğini, 
ordudan ilişik kesme kararı öncesinde disiplinsizlik nedeni ile hakkında herhangi bir uyarı 
yapılmadığı gibi o ana kadar başkaca bir disiplin işleminin de yapılmadığını, aksine görev 
yaptığı gemide çalışkan bir personel olarak gösterildiğini, takdir belgelerinin bulunduğunu, 
ordudan ilişiğinin kesildiği döneme kadar son sicil notlarının doksanın çok üzerinde 
olduğunu, hakkında düzenlenen kararda geçtiği şekilde irticai faaliyetler bulunmadığını, 
herhangi bir cemaat ve tarikata katılmasının söz konusu olmadığını, yılın 9 ayını dışarıda 
gemide geçirdiğini, bu nedenle bu tür faaliyetlere katılmasının mümkün olmadığını, hakkında 
verilen kararı da ilk defa gerekçeleri ile beraber gördüğünü, karar içeriğinin doğru 
olmadığını, kararda ismi geçen Mehmet Kazgı'nın kendisinden önce ordudan ihraç edildiğini, 
aynı gemide görev yapması nedeni ile kendisi ile ilişkisinin olmasının doğal olduğunu, aynı 
makine dairesinde görevli bulunduklarını, askerlik ile bağdaşmayan faaliyetlerde 
bulunmadığını, kendisini haksız nedenlerle ordudan ihraç eden kişilerden şikâyetçi olduğunu, 
TSK’dan atıldıktan sonra 15 yıl kendi şahsi imkânları ile ailesini geçimin sağlamaya 
çalıştığını, çoğu yerde ordudan ilişiğinin kesilmesi nedeni ile işe alınmadığını, kendi 
yakınlarına dahi ordudan atıldığını izah edemediğini, hakkında asılsız raporları düzenleyen 
Yüzbaşı V. S., Kurmay Binbaşı T. T., Kurmay Yarbay T. E. ve Harp Filosu Komutanı 
Tümamiral T. U. ile ordudan ihracını onaylayan YAŞ üyelerinden ve sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (268. klasör, sayfa 345-346) 05/11/2012 tarihli 
ifadesinde de, kendisinin Astsubay Sınıf Okulunda şark branş birincisi olarak mezun 
olduğunu, eşinin başörtülü olduğunu, ibadetini mümkün mertebe yerine getirmeye çalıştığını, 
o dönemde yaşananlara örnek olarak; 1 gün bulunduğu geminin yurt dışına sefere gideceği 
zaman Harp Filosu Komutanı Tümamiral T. U. gemiye geldiğini, bütün Astsubayları bir 
yerde topladığını ve gemide kesinlikle namaz kılınmamasını namaz kılanları ordudan ihraç 
edeceğini belirttiğini, bu dönemi hazırlayanlardan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (201. 
klasör, sayfa 82) 

Müşteki EKREM KARABULUT şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek 16.06.1998 tarihli YAŞ kararı ile haksız 
olarak TSK’ dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünden sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 381)

Müşteki EKREM ATA şikayet ve beyanında;TSK'dan 17/02/1999 tarihinde 
Kıdemli Yüzbaşı olarak çalışmaktayken haksız ve hukuksuz bir şekilde emekliye zorlanarak 



  

istemeyerek emekli olmak zorunda kaldığını, eğer emekli olmasaydı ordudan ilişiğinin 
kesileceğinin o dönemki İstihbarat Başkanı tarafından kendisine söylendiğini, görev yaptığı 
dönemlerde 21 tane takdirname aldığını, 1993 yılından itibaren kıtalara irticanın 1. tehdit 
olduğuna dair emir ve talimatlar geldiğini, bu yönde de konferanslar yapılmaya TSK içinde 
tespitlerin yapılmaya başlandığını, irticai personel tespitinde ana argüman olarak TSK'ya 
mensup kişilerin eşlerinin başlarını kapalı veya açık olması, namaz kılması ve ailesi ile 
birlikte içkili sosyal faaliyetlere katılıp katılmadığı hususunun göz önüne alındığını, eşi 
kapalı olan namaz kılan ve içkili sosyal faaliyetlere katılmayan personelin bunlardan birini 
yaptığı halde bile şüpheli/sakıncalı personel kategorisine alınmaya başlandığını, bu şekilde 
yapılan tespitlerin 1996 yılına kadar devam ettiğini, kendisi ve diğer personel hakkında bu 
kapsamda 6 ayda bir rapor tanzim edilerek Kuvvet Komutanlıklarına rapor edildiğini, 
Kendisinin de hem eşinin başörtülü olması hem de namaz kılmasından dolayı 
sakıncalı/şüpheli personel kapsamına alındığını, 1993 tarihinden itibaren maddi manevi ve 
psikolojik baskılara maruz kaldığını, bu kapsamda, Ordu Komutanı Orgeneral Çevik Bir'in 
denetimin başında bulunarak görev yaptığı birliğin denetlenmesi sonucunda kendisinin üstün 
başarı göstermesini ve takdire layık bir pozisyon almasına rağmen o dönemki Lojistik Destek 
Komutanı Albay H. G.'den öğrendiğine göre bizzat Çevik Bir'in kulağına " bu personel 
sakıncalı personel, ödül vermemiz uygun olmaz" denilmesiyle hak ettiği ödülü alamadığını, o 
dönemde bunun kendisini gerçekten çok yıktığını,

1999 tarihine gelindiğinde baskıların had safhaya ulaştığını, ailesi ile bir yere 
gidemez hale geldiklerini, hatta son olarak Çatalca’da oturmuş oldukları lojmanda eşinin evin 
kapısından dışarı çıkamaz hale geldiğini, müthiş bir baskı bulunduğunu, bu baskılara alaysı 
bakışlar hor görmeler, bizzat yine üs komutanlarının eşleri tarafından eşine başını açması için 
ikna çalışmaları yapıldığını, 1999 yılında hanımıyla Çatalca’da çarşıda yürürken eski 
Levazım Depo Komutanlığı yapmış bir emekli Binbaşının kendilerini gördüğünü, 1. Ordu 
Kurmay Başkanlığına haklarında mektup yazmış olduğunu, "depo komutanınızın hanımı 
çağdaş olmayan kıyafetle dolaşıyor, bundan haberiniz var mı nasıl müsaade ediyorsunuz" 
şeklindeki ifadeleri kullandığını, artık bu andan itibaren baskıların dayanılmaz safhaya 
ulaştığını, hanımının fotoğrafının istendiğini, bu fotoğraftaki kıyafet ile meslek hayatına 
devam edemeyeceğinin Lojistik Destek Komutanı Albay H. G. tarafından kendisine ifade 
edildiğini, Birlikte görev yaptıkları komutanı olan 39. Piyade Tugay Kurmay Başkanı 
Kurmay Albay B. B.'nin 1999 yılında 1. Ordu İstihbarat Başkanı olduğunu, kendisini yakinen 
tanıdığını, bir yolunu bulup randevu aldığını, üzerindeki baskıların sebep ve mahiyetini 
öğrenmeye çalıştığını, artık dayanamayacağını söylediğini, malulen emekli olabilme hakkı 
olduğu için bunu kullanıp kullanmamayı kendisine sorduğunu, kendisinin, dosyasının şura 
için hazır olduğunu böyle bir imkân varsa bir gün bile durma diye nasihatte bulunduğunu, 
çok sevdiği TSK’dan gözyaşları içinde ayrılmak zorunda kaldığını, TSK’dan zorlanarak 
emekli olmasından sonra 2 kız çocuğu ve ailesiyle başbaşa kaldığını, o dönemde Orgeneral 
Çevik BİR ve arkadaşları tarafından muhtemel yapılacak bir darbede kendilerinin hukuksuz 
darbe sürecine destek vermeyeceklerinden ötürü tasfiye edildiklerini anladığını, haksız 
şekilde emekli olmak zorunda kalmasından dolayı çok büyük maddi/manevi kayıplara 
uğradığını, Çevik BİR, 1 . Ordu İdari Yar Başkanı Tuğgeneral S. U. ve tamamen ordunun 
hiyerarşik yapısı dışında kurulan ve hukuki bir dayanağı olmayan Batı Çalışma Grubunun 
tüm üyelerinden şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 38,127,201)

Müştekinin şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, 19 
Mart 1997 tarihinde Kolordu Komutanı T. E. tarafından takdir belgesi, 27 Mart 1997 
tarihinde Kurmay Başkanı M. T. B. tarafından takdir belgesi, 21 Aralık 1995, 26 Ocak 1997, 
27 Temmuz 1997, tarihlerinde Tugay Komutanı T. A. tarafından takdir belgesi, 27 Aralık 
1995, 5 Temmuz 1996 tarihlerinde Ds. Kt. Komutanı M. K. Ş. tarafından takdir belgesi, 5 
Ekim 1994 tarihinde Ds. Kt. Komutanı İ. Ç. tarafından takdir belgesi, 14 Haziran 1994 



  

tarihinde İsth. Ve İkk. ŞM. A. A. tarafından takdir belgesi, 22 Şubat 1993 tarihinde Kolordu 
Komutanı M. S. tarafından takdir belgesi, 15 Şubat 1993 tarihinde Tugay Komutanı Y. A. 
tarafından takdir belgesi, 21 Aralık 1992 tarihinde Tabur Komutanı U. N. tarafından takdir 
belgesi, 16 Aralık 1991 tarihinde Tabur Komutan Vekili U. N. tarafından takdir belgesi, 29 
Eylül 1991 tarihinde Tugay Komutanı E. T. tarafından takdir belgesi, 20 Haziran 1991 
tarihinde Tabur Komutanı A. C. tarafından takdir belgesi, 26 Ekim 1990 tarihinde 849.600 
TL para ödülü, Nisan 1990 tarihinde Tugay Komutanı A. Y. tarafından takdir belgesi, 23 
Haziran 1988, 4 Mart 1989, 11 Mart 1989 tarihlerinde Topçu Tabur Komutanı G. Ş. 
tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, Müştekinin sicil notu ortalamalarına 
bakıldığında 1985 yılı 187, 1986 yılı 194, 1987 yılı 198, 1988 yılı 98, 1989 yılı 98, 1990 yılı 
99.33, 1991 yılı 100, 1992 yılı 100, 1993 yılı 100, 1994 yılı 98.5, 1995 yılı 90, 1996 yılı 97, 
1997 yılı 97.5 1998 yılı 99 olduğu anlaşılmıştır. (201. klasör, sayfa 126-150) 

Müştekinin mükemmel denilebilecek sicil notları, görevinde almış olduğu, birçok 
takdir belgesi ifadesinde belirttiği hususlar gözetildiğinde kendisine yönelik tavrın din ve 
vicdan hürriyeti kapsamında bulunan kendisi ve eşinin dini yaşam ve inançlarından 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 Müşteki EKREM GÖKHAN şikayet ve beyanında;Kendisinin 1988 yılında 
İzmir Hava Teknik Okullar Komutanlığında sınıf birincisi olarak mezun olduğunu, ardından 
Bursa hava Ulaştırma Okul Komutanlığında göreve başladığını, misafirhanede kalırken 
arkadaşı olan Nevzat'ta Zafer dergisinin çıkması nedeniyle 28 gün hapis yattığını, hakaret 
içerikli sorulara maruz kaldığını, gözleri kapalı elleri duvara yaslanmış vaziyette 
beklettiklerini, odada gece gündüz sürekli ışık yandığını, pencerelerin kapalı olduğunu, gece 
ve gündüzün belli olmadığını, tekrar birliğine döndüğünde okul komutanı S. M. tarafından 
aşağılandığını, basit nedenlerle cezalar aldığını, arkadaşlarından Şükrü, Cihan Gürkan ve 
Nadir Bakıcı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığından atıldığını, Nevzat Kahraman'ın 
2005-2007 yıllarında tabanca ile intihar ettiğini, kendisinin yaşadığı sıkıntılar nedeni ile 
huzurunun kalmadığını geleceğinin karartıldığını, çok başarılı bir öğrenci olarak mezun 
olmasına rağmen sicilinin sürekli düşük verildiğini bu nedenle S.M. ve kendisine verilen 
disiplin hapsi cezasında imzası bulunan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı olan S. N.'den 
şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (245. klasör, sayfa 275)

Müşteki ELİF BOZKURT şikayet ve beyanında özetle;İnönü  Üniversitesi 
Malatya Meslek Yüksek okulu pazarlama bölümünde okurken 28 Şubat kararları nedeniyle 
1998 yılında başörtülü olduğu için okula alınmadığını,insanlık onuruna aykırı olarak ikna 
odalarına alındıklarını,inanç ve kariyer arasında anlamsız bir tercihe zorlandığını,kınama ve 
uzaklaştınma cezaları verildiğini, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 417)

 Müşteki ELİF AŞIKKUTLU TURHAN şikayet ve beyanında;1995 yılında 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kazanıp başörtülü olarak kayıt olup ilk üç yılı 
başarılı şekilde bitirdiğini,1998 yılında derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile 
baskılara maruz kaldığını, derslere ve uygulamalara alınmamaya başlandığını,finallere 
girememesi nedeniyle okulu bitiremediğini,hocaların başörtülü olduğu için dersleri terk 
ettiğini,eğitimini yurt dışında tamamlamak zorunda kamdığını,başörtülü olarak TUS'a 
giremediğini,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)



  

Müşteki ELİF GÜNEŞ şikayet ve beyanında;1996 yılında 19 Mayıs Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakultesi Psikoloji bölümünü kazanıp başörtülü olarak kayıt olup ilk üç yılı 
başarılı şekilde bitirdiğini,24 kasın 1998 yılında derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile 
baskılara maruz kaldığını, derslere alınmamaya başlandığını,disiplin cezaları aldığını, eğitim 
hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellendiğini, 
mağduriyetine dair belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 488-494)

 Müşteki ELİF NUR MÜCAHİDE ERİŞİR vekili Av.Mehmet Fatih Algül 
şikayet ve beyanında özetle; müvekkilinin müşteki Hüseyin Erişir ve Hikmet Erişir'in 
müşterek çocuğu olduğunu, müvekkinin babasının 28 Şubat 1997 tarihinde Jandarma 
astsubay olarak görev yaptığını,annesinin öğretmen olduğunu, annesinin giyimi nedeniyle 
babasının  komutanlarından baskı gördüğünü, baskılara dayanamayıp Gercüş Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 1998/55-85 esas karar sayılı ilamıyla boşanmak zorunda kaldığını,boşanma 
gerçekleşmemiş olsa babasının ordudan ihraç edileceğini,boşanma kararını komutanına 
vererek görevine devam ettiğini,aile bütünlüğünün bozulduğunu,emekli olunce anne ve 
babasının 21.09.2011 tarihinde yeniden evlendiğini,müvekkilinin anne baba ve kardeşinin 
manen zarar gördüğünü, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 
(Klasör 477)

Müşteki EMEL AYAN şikayet ve beyanında özetle; 1998-1999 yılında Bursa 
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakultesi Sosoyoloji Bölümünde okurken başörtülü kayıt 
yaptırdığını, kılık kıyafet kurallarına uymayanın sınıfa giremeyeceğini söylediğini,sınavlara 
giremeyinve sınıfta kaldığını ve kaydının silindiğini,eğitim hakkının ihlal edilerek 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 488)

 Müşteki EMEL CENGİZ şikayet ve beyanında özetle; 1999-2000 yılında Bursa 
Uludağ Üniversitesi Elektronik Fakültesini kazandığını,başörtülü kayıt yaptırdığını,sınıfta 
tek başörtülü kendisi olduğunu,ilk derste öğretim görevlisinin kılık kıyafet kurallarına 
uymayanın sınıfa giremeyeceğini söylediğini,sınavlara giremeyinve sınıfta kaldığını ve 
kaydının silindiğini,eğitim hakkının ihlal edilerek engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 441,461)

 Müşteki EMEL ŞAHSİVAR şikayet ve beyanında;1997 yılında İnönü 
Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazandığını, kaydını yaptırdığını, 1998-1999 
eğitim öğretim yılında o dönemin rektörlerinin etkisiyle birçok arkadaşı ile birlikte okuldan 
uzaklaştırıldıklarını, eğitim hakkının elinden alındığını, öğrenci affıyla geri döndüğünü, 
okuldan uzak kaldığı süre içerisinde büyük ruhsal çöküntü yaşadığını, kendilerini “ya 
okulunuz ya başörtünüz” dendiğini, örtülerini çıkarmadıkları için haklarının elinden 
alındığını, mağduriyetlerinin telafisinin imkânsız olduğunu, dönemin rektörleri ve YÖK 
Başkanı da dahil edilerek 28 Şubat sürecinin faillerinin cezalandırılmasını istemiştir. (193. 
klasör, sayfa 67)

 Müşteki EMİNE ÇELİKKOL şikayet ve beyanında;Kamuda engelli bir memur 
olarak çalıştığını,28 Şubat sürecinden yıllardıı süren mağduriyeti olduğunu,sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 396)

 Müşteki EMİNE ŞİRVAN SAĞMAN şikayet ve beyanında; 10/12/1998 
tarihinde Eyüp İmam Hatip Lisesin'nde göreve başladığını, kılık kıyafet uygulamasına 



  

uymadığı gerekçesiyle disiplin cezaları verildiğini,13.09.2000 tarihinde ise memuriyetten 
çıkartıldığını öğretmenlik yapmak hakkının engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma 
hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 375,381)

Müşteki EMİNE YİĞİTER şikayet ve beyanında özetle;1995 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi kazanıp başörtülü olarak kayıt olup ilk üç yılı başarılı 
şekilde bitirdiğini,1998 yılında derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz 
kaldığını, derslere ve uygulamalara alınmamaya başlandığını,uyarma ve kınama cezaları 
verildiğini,finallere girememesi nedeniyle okulu bitiremediğini,eğitiminin yurt dışında 
tamamlamak zorunda kaldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki EMİNE KILINÇ şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde öğretmen 
olduğunu 1997-2000 yılları arasında yapılan soruşturmalar neticesinde görevine son 
verildiğini, 2006 yılına kadar görevini yapamadığını,28 Şubat darbeci zihniyetinin dayatması 
sonucu geleceğini karattıklarını, maddi ve manevi kayba uğradığını, gazetelerde irticacı 
öğretmenler diye afişe edildiklerini, mağduriyetine neden olan bütün 28 Şubatçılardan 
şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (249. klasör, sayfa 206)

 Müşteki EMİNE ŞENOL GÜNEL vekili Av. Erdinç Toklu şikayet ve 
beyanında özetle; müvekkilinin inancı gereği başörtüsü taktığını,ortaokul eğitimini BURSA 
yeşil İmam Hatip Lisesinde tamamladığını,1997 yılılnda KocaeliÜniversitesi Teknek Eğitim 
Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünü kazandığını,ilk yıl başörtüsünün sorun teşkil 
etmediğini, ikinci yıl ise başörtülü olduğu için kaydı yapılmamış açık otoğraftan sonra kaydı 
yapılmış ancak bu sefer okul içerisene alınmamış,ayrımcılık yapıldığını, 28 Şubat 1997 
tarihinde Türkiye'nin olağanüstü bir dönem yaşamaya başladığını, Ordunun,siyasal yaşama 
aktif müdahalesi sonucunda,askeri bürokrasinin kendini ilgili gördüğü hemen her alanda 
gerek fiili ve gerekse hukuki yasaklar uygulamaya başladığını,eğitim hakkının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 437)

 Müşteki EMİNE ÖZ TAŞKIN şikayet ve beyanında özetle; 1997 yılı Ocak 
ayında Sinop SSK'ya icra memuru olarak atandığını,göreve başladığında başörtülü 
çalışmanın sorun teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte kıyafetinin toplumsal 
tehdit olarak gösterilmeye başlanması sebebiyle başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz 
edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, açtığı davada Samsun idare mahkemesi 30.10.1998 
tarih ve 1996/999 esas ve 1997/1473 karar sayıl kararında başörtüsü nedeniyle verilen 
aylıktan kesme cezasının hukuka aykırı olduğuna karar veridğini, 26.03.2001 tarihinde ise 
memuriyetten çıkartıldığını,çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma, 
din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 440)

 Müşteki EMİNE BİLİR  şikayet ve beyanında özetle; Bursa İli Yıldırım İlçesi 
Şirinevler okulunda ingilizce öğretmen olarak atandığını,başladığında başörtülü olmasının 
sonur teşkil etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile 
idare tarafından taciz edildiğini,kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davarandığı gerekçesiyle 



  

18.10.2000 tarihinde ise 657 sayılı yasanın 125/E-a maddesi gereğince memuriyetten 
çıkartıldığını,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 477)

 Müşteki EMİNE YILMAZ  şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat 1997 tarihinde 
Milli Eğitim bakanlığına bağlı öğretmen olarak görev yaptığını, göreve başladığında sorun 
oluşturmayan başörtüsü 28 Şubat ile birlikte rejim için tehlike sayılarak toplumsal bir tehdit 
olarak gösterildiğini,görev yaparken başörtüsü nedeniyle okul idaresi tarafından taciz 
edildiğini, Erzincan İmam Hatip Lisesinden önce İlköğretime atandığını,daha sonra İstanbul 
60. Yıl İlk Öğretim Okuluna tayin edildiğini,açığa alındığını,öğretmenlik yapmasının 
engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
25.02.2000 tarihinde 657 sayılı yasanın 125/E-a maddesi gereğince devlet memurluğundan 
çıkarıldığını, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 477)

Müşteki EMİNE  ÖZDEMİR şikayet ve beyanında özetle; 1999 yılında Arapgir 
İlçesi Yukarı Çörenge İlköğretim okulunda öğretmen olarak görev yaparaken başörtüsü 
nedeni ile  sözlü uyarılara,dışlamaya,ötekileştirmeye,tehdide,mobbinge,bıskıya yıldırıcı 
davranışlara marz kaldığını ve idare tarafından taciz edildiğini,uyarma,yer değiştirme disiplin 
cezaları verildiğini, baskılar yüzünden öğretmenlik mesleğinden Kasım 1999 tarihinde istifa 
etmek zorunda kaldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 437,438,439)

 Müşteki EMİNE  YILDIZ ŞEN şikayet ve beyanında özetle;24.03.1998 
tarihinde sınıf  öğretmeni olarak atandığını, başladığı andan itibaren başörtülü olmasının 
sorun teşkil ettiğini, 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare 
tarafından taciz edildiğini, 01.05.1998 tarihinde kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı 
davranmaktan aylıktan kesme disiplin cezası verildiğini,11.09.1998  tarihinde memuriyetten 
atılma tehdidi nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını,öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki EMRE YURTALAN şikayet ve beyanında;İnsan Hakları ve Mazlumlar 
İçin Dayanışma Derneği Genel Sekreteri olarak görev yaptığını,binlerce mağdur üreten 28 
Şubak sanıklarından şikayetçi olduğunu bildirmiştir.

 Müşteki EMRİN ÇEBİ vekili Av.Hüsnü Tuna şikayet ve beyanında özetle; 
müvekkilinin 1998 yılında Balıkesir İstanbul Üniversitesi en Edebiyat Fakültesi Kimya 
bölümünde başörtülü olarak kayıt olup okurken derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile 
baskılara maruz kaldığını, derslere ve okula alınmamaya başlandığını,25.11.1998 tarihinde 
kınama disiplin cezası verildiğini,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 462)



  

 Müşteki EMRULLAH ERİŞEN şikayet ve beyanında özetle; 04.12.1998 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar 
gördüğünü, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki EMSAL AKBIYIK şikayet ve beyanında özetle; 1993 yılında üniversite 
sınavına girip puanına  göre eğitim fakültesini tercih ettiğini,zira eğitim fakültesini yazması 
halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mecburi hizmet karşılığında burslu olarak okuma 
imkanı tanındığını, sözleşme yapılırken ben başörtülü olduğunu, o dönemin şartlarında 
başörtülü olması nedeniyle zorlu bir eğitim hayatı geçirdiğini, hocalardan birisi olan Aysel 
Soysaldı bir keresinde "bu okuldan biri gidecekse ilk gidecek sensin" dediğni, kendilerine 
"fadime şahinler" diye hakaret kastıyla bağırdığını, mezun olduğunda başörtülü olması 
nedeniyle atamasının yapılmaması nedeniyle MEB bursunu geri ödemek zorunda kalıp bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 440)

 Müşteki ENGİN YILMAZ şikayet ve beyanında;30/08/1994 ile 29/06/1997 
tarihleri arasında TSK'da astsubay olarak görev yaptığını, TCG alçı tepe gemisinde görevli 
olduğunu, herhangi bir eylem nedeniyle hakkında soruşturma açılmadığını, ceza 
verilmediğini, mesleki disiplin ve başarı sicilinin yeterli düzeyde olduğunu, 1997 yılı bahar 
ayında çalıştığı geminin bağlı olduğu limandan ayrılarak tornaçark yaptığı sırada görev 
arkadaşı Uğur Atar'ın anons edilmesi üzerine geminin 2. komutanı olan T. T.'nin gemideki 
makam odasına gittiklerinde komutanın, kendisinin irticai faaliyet yürüttüğünü, hatta 
gemideki tüm irticai faaliyetlerin kendisi tarafından yürütüldüğünü söylediğini, kendisinin 
şok olduğunu, komutanın sözlerine devamla namaz kılarken görüldüğünü söylediğini, 
kendisinin de normal sıradan bir Anadolu insanı olduğunu, anadan babadan gördüğü 
kadarıyla fırsat bulduğunda arada sırada Cuma namazına gittiğini, bunun haricinde herhangi 
bir faaliyet içerisinde olmadığını belirterek iddialara itiraz ettiğini, aynı komutanın Uğur 
Atar'a da aynı şekilde iddialarda bulunduğunu, bu görüşmeden kısa bir süre sonra yanına 
gelen ve hakkında Kasım Paşa Deniz Hastanesinde düzenlenen raporda tam olarak ifade 
edilmemekle birlikte psikolojik bir hastalığının ve rahatsızlığının bulunduğu belirtilen mesai 
arkadaşı Özgür Acar'ın yanına gelerek kendisinin gemi komutanı olan T. T'ye giderek 
kendisini Fethullah Gülen grubu olarak bilinen gruba dahil olduğunu, bu şahıslarla toplantı 
yaptığını, bu grubun talimatları doğrultusunda çalıştığını söylediğini kendisine aktardığını 
söylediğini,aynı günlerde kendisine tebliğ edilen ve halen aslı elinde bulunan özel ibareli 
yazıda kendisinin mesleki açıdan başarısız olduğu, mesai arkadaşlarıyla uyumlu çalışamadığı 
vs. gibi bir takım olumsuz ibareler bulunan bir evrakın hakkında düzenlenmiş olduğunu 
gördüğünü, düzenlenen bu evrakı mesai arkadaşları öğrendiğinde kendisine öcü gibi 
davranmaya başladıklarını, 1997 yılında yapılan YAŞ toplantısı sonucu mesleğinden 
ayrılmak zorunda kaldığını, 1997 yılı öncesinde komutanları tarafından sevilen ve hakkında 
düzenlenen sicillere göre yeterli bir personel olmasına rağmen savunması alınmadan 
mesleğinden uzaklaştırıldığını, kendisinin Batı Çalışma Grubunun sistemli çalışması 
sonucunda mesleğinden uzaklaştırıldığını, sosyal güvenlik haklarının elinden alındığını, 
devlet dairelerinde, belediyelerde, KİT'lerde, BİT'lerde, büyük işletmelerde resmi sıfatla 
çalışmalarını engelleyen karar çıkarttıklarını, aynı mekânizmanın sözlü olarak özel 
işletmelerde çalışmasını da engellediğini, iş bulamadığını, çok zor günler geçirdiğini, 
etrafında bulunan ve kendisini tanıyan insanların kendisinden uzaklaşmaya başladığını, 
Gerçeğe aykırı bir takım isnatlarda bulunarak mevzuata aykırı bir şekilde yürütülen prosedür 
sonucu kendisini mesleğinden attıran görevi sırasında mobbing uygulayan T. T., T. E., Ö. A. 
ve ordudan atılmasına ilişkin işlemlerde isim ve imzaları bulunan MGK askeri üyeleri, YAŞ 



  

üyeleri ve yürütülen soruşturmada Savcılıkça belirlenecek tüm sivil ve askeri sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (110,113 Klasör, sayfa 17-18) 

 Müşteki ENGİN UYSAL şikayet ve beyanında;1996 yılında El-Ezher 
Üniversitesi' nden lisans eğitimini bitirdiğini, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin 
denkliğinin kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna 
güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini, lisans 
mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 375,379)

 Müşteki ENGİN EROL şikayet ve beyanında;05.08.2000 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu,sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki ENGİN OCAKÇI şikayet ve beyanında;30/08/1985-01/04/2006 tarihleri 
arasında TSK’da görev yaptığını, 28 Şubat Post modern darbesine giden yolun hazırlık 
aşamasında Bulut Projesi kapsamında sorgulandığını, sakıncalı personel kapsamında sürekli 
izlendiğini, mesleki gelişmesinin engellendiğini, sürekli baskı ve tehdit altında tutulduğunu, 
bu yıldırma politikası sonucunda çalışma gücü ve isteği olmasına rağmen emekliye ayrılmaya 
mecbur olduğunu, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (249. klasör, sayfa 157-158)

 Müşteki ENGİN YANTÜRK şikayet ve beyanında;14/06/1997 tarihinde açılan 
personel alımı sınavına girerek açıktan Diyarbakır Çocuk Esirgeme Kurumuna hizmetli 
olarak atandığını, 4 ay boyunca çalışarak maaşını fiilen aldığını, hükümetin değişmesiyle 28 
Şubat sonrası süreçte sınavların usulsüzlük iddiasıyla iptal edildiğini, görevine son verilen 
diğer kişilerle birlikte İdare Mahkemesine dava açtıklarını, mahkemenin personelin bu 
nedenle görevine son verilemeyeceği gerekçesiyle alınan işlemin iptali ve parasal hakların 
iadesine hükmettiğini, ancak mahkeme kararının Danıştay tarafından bozulduğunu, 28 Şubat 
darbesi sebebiyle kazandığı hakların gasp edildiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 192,240)

Müşteki ENGİN YAYLA  şikayet ve beyanında özetle; 03.09.1994-14.09.2001 
tarihleri arasında uzman çavuş olarak TSK'da olarak görev yaptığını,TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde  sicil yersizliği ile TSK.dan ihraç edildiğini mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 477)

 Müşteki ERCAN ÇALAR şikayet ve beyanında; sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, gerçek dışı bilgi ve belgelerle 24.07.1996 tarihli Kara Harp Okulu disiplin kurulu 
kararı ile ordudan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki ERCAN GÖRGÜLÜ şikayet ve beyanında; 01 Aralık 2000 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK'dan haksız bir şekilde  ihraç edildiğini, yaşanan bu süreçte mağdur olduğu için 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 375,377)

Müşteki ERDAL KÜÇÜK şikayet ve beyanında;1997 yılı Aralık ayında tayin 
dönemi olmamasına rağmen Çanakkale İli Ezine İlçesinde bulunan 19. Piyade Tugayının 3 
ncü Tabur Karargâh Destek Bölüğüne Radar Kısım Komutanı olarak atandığını, birliğe 



  

katıldığı ilk aylarda annesine askeri kimlik kartı çıkartabilmek için başvuru yaptığını, bunun 
üzerine annesinin başörtüsü yüzünden kimlik kartının verilemeyeceği, ancak başı açık 
fotoğraf karşılığında kimliğin verilebileceğinin söylendiğini, kendisinin de kimliği 
istemediğini kendilerine söylediğini, daha sonra bağlı bulunduğu birlik sicil amirleri 
tarafından gerek aile yaşantısı gerekse dünyevi görüşünden dolayı bir takım baskılara maruz 
kaldığını, görev yaptığı birlikteki sicil amiri olan bölük komutanının kendisine hitaben "Seni 
adam edeceğim, edemezsem de atacağım" şeklinde sözler sarf ettiğini, Ezine'deki birlikte 
sürekli hafta sonu nöbet tutturularak, sürekli savunma istenerek ve ceza verilerek psikolojik 
olarak baskı altına alındığını, daha önce Özel Kuvvetler Komutanlığında Komando Kursunu 
başarı ile bitirmesine rağmen 1998 Eylül ayında Eğirdir Dağ ve Komando Okuluna tekrar 
kursa gönderdiklerini, Kurs Bölük Komutanına kursu bitirememesi için telkinlerde 
bulunulduğunu öğrendiğini, Kurs Bölük Komutanının bunu "Ayağını denk al, defterini 
dürecekler" şeklinde ifade ettiğini, kursun son döneminde Eğirdir İlçe merkezinde 
13/12/1998 tarihinde trafik kazası geçirdiğini, kurs bölük komutanlığında görevli ismini 
hatırlamadığı nöbetçi subayı arayarak trafik kazası yaptığını, bir kaç gün izin istediğini 
söylediğini, nöbetçi subayın da 10 günlük tatbikat süresince gelmemesini daha sonrasında 
hayati idame kursuna katılmasını söylediğini, kendisinin de bunun rahatlığı ile mesaiye 
gitmediğini, 22/12/1998 tarihinde telefonla inzibat subayının arayarak kendisine "firar suçu 
işledin, bulunduğun yeri hemen bildir, gelip alacağız" dediğini, kendisinin de bulunduğu yeri 
söyleyerek inzibata teslim olduğunu, daha sonra kendisinin firar suçundan askeri mahkemeye 
çıkardıklarını, 5 ay hapis cezası verildiğini, cezasını yattıktan sonra sicil amirinin askeri 
mahkemenin vermiş olduğu hapis cezası, 4 gün oda hapsi ve 2 ihtar cezalarını bahane 
göstererek "TSK'da kalması uygun değildir" sicil kanaati düzenlediğini, TSK'dan ilişiğinin 
hukuksuz olarak idare tarafından kesildiğini, Askeri Ceza Kanununun 30. maddesinde ilişiği 
kesmeyi gerektiren suçlar ve 3 ay üzerindeki hapis cezalarında Askeri Mahkemenin ilişik 
kesme yetkisinin bulunduğunu, mahkemenin kendisine hapis cezası verdiğini, ancak ilişiğini 
kesmediğini, hukuken bir suça iki farklı ceza verilmesinin mümkün olmadığını, askeri 
mahkemeden aldığı cezanın cezasını çektiğini, fakat idarenin ikinci bir ceza ile 13/8/1999 
tarihinde TSK'dan ilişiğini kestiğini, Bilgi Edinme Yasası kapsamında ilişiğinin kesilmesine 
dair belgeleri istediğinde ilişik kesme belgesinde Kuvvet Komutanı ve Milli Savunma 
Bakanının imzalarının olmadığını gördüğünü, bu olayın 28 Şubat dönemindeki keyfiyetin 
belgesi olduğunu, ilişiğinin kesilmesinden ne Kuvvet Komutanının ne de Milli Savunma 
Bakanının bilgisi olmadığını, kendisinin şu an hukuki olarak TSK'nın muvazzaf personeli 
olarak göründüğünü, ilişiğinin kesilmesinden sonra iş bulamadığını, TSK'dan atıldığı için hiç 
kimsenin kendisine iş vermediğini, toplum nazarında itibarsızlaştırılmak suretiyle maddi ve 
manevi yönden mağduriyetinin devam ettiğini, firar suçundan dolayı TSK'dan ilişiği 
kesilmeyen bir çok subay ve astsubayın halen TSK bünyesinde görev yaptığını, hukuken 
kendisinden daha kötü durumda olan personelin halen görev yapmakta iken kendisinin 
TSK'dan ilişiğinin kesilmesinin hukuken ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, tüm 
bu işlemlerin itiraz mercii olarak gösterilen Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin bünyesinde 
iki hukukçu olmayan üye bulundurduğunu, gerek verdikleri kararların, gerekse bünyesinde 
bulunan hukukçu olmayan üyelerin adilliği ve tarafsızlığının tartışılır olduğunu, Kendisinin 
TSK bünyesinde örgütlenerek 28 Şubat post modern darbesinin hazırlığını yapan, icra eden, 
28 Şubat darbesi kapsamında TSK'nın kurumsal hiyerarşisini ele geçirme operasyonu olan 
tasfiyeleri sağlayan, YAŞ kararları, emeklilik ve istifaya mecbur bırakma ile kuvvet 
komutanlığı onayları yoluyla tasfiyeleri gerçekleştirenler, YAŞ, Kuvvet Komutanlığı ve 
MGK kararlarının alınmasına esas teşkil eden bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak 
düzenleyen, düzenlenmesine zemin hazırlayan, insan hakları, Anayasa, usul ve kanunlara 
aykırı işlem yapan yasa dışı Batı Çalışma Grubu kurucusu, yönetici ve üyeleri ile yasa dışı 
eylemlere kasten veya görevlerini ihmal ederek katılan YAŞ'ın asker üyeleri, MGK asker 



  

üyelerinden, resen belirlenecek tüm failler ile bunların sivil-asker sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak isetidğini belirtmiştir. (241. klasör, sayfa 89-91)

 
 Müşteki ERKAM MEHMED ZEYBEK şikayet ve beyanında özetle; Denizli 

Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1999 yılında mezun olduğunu,eşitlik ilkesine ayırıkı 
uygulanan katsayı  nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, puanı 
Türkiye'de bir Üniversiteye yerleşmeye yeter iken katsayı nedeniyle bunun olamadığını ve 
eğitimi Avusturya Üniversitesinde ücretli olarak tamamlamak zorunda kaldığını,eğitim hakkı, 
din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 418)

 Müşteki ERKAN BULUT şikayet ve beyanında; El-Ezher Üniversitesinden  1994 
mezun olduğunu,12 Ekim 1995 tarihinde YÖK tarafından denklik verildiğini, Cumhuriyet 
Üniversitesinde yüksek lisansını tamaladığını, YÖK'ün 03.02.1998 tarihinde denkliğini iptal 
ettiğini, kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan 
yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 485)

 Müşteki EROL ERKAN şikayet ve beyanında;Kendisinin 1996 yılında Tekirdağ 
ili Hayrabolu ilçesine Tankçı Kıdemli Üstçavuş olarak atandığını, o tarihte Tugay Komutanı 
N. B'nin eşi başörtülü olan subay ve astsubayları topladığını, kendilerini tek tek huzuruna 
alarak eşlerinin başlarını açmadıkları takdirde ordudan atılacaklarını açık olarak söylediğini, 
hafta sonları tugayda ve gazinoda yemeğe çağrıldıklarında eşlerinin başı açık olarak 
katılmadıkları takdirde tutanak tutulduğunu, eşlerinin başörtülü olarak zaten davet 
mekânlarına alınmadığını, Gaziantep Islahiye ilçesine atandığının 2. senesi Kıdemli 
Üsteğmen D. A.'nın tabur komutanları olduğunu, kendisini sürekli üst makamlara şikâyet 
ederek hakkında rapor düzenlediğini, 2 Ağustos 1999 tarihinde yapılan YAŞ kararıyla 
TSK'dan ihraç edildiğini, hakkında gerekçenin disiplinsizlik olduğunu, o tarihe kadar 
hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığı gibi cezada verilmediğini, kendisine gösterilen 
Yüksek Askeri Şuraya yapılan teklifte devrim yanlısı islami görüş mensubu olduğu 
belirtilmişse de böyle olduğu varsayıyorsa hakkında adli ve idari soruşturma yapılması 
gerektiğini, iddiaların hepsinin gerçek dışı olduğunu, Tuğgeneral N. B., Üsteğmen D. A. ve 
dilekçesinde belirttiği 28 Şubat süreci ve devamındaki cuntacı yapılanmadan şikâyetçi 
olduğunu belirtmiştir. (245. klasör, sayfa 271) 

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “devrim yanlısı islami görüş 
mensubu olduğu, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Cumhuriyetin temel niteliklerine karşı olduğu 
ve bu fikirlerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlik ve 
beraberliğini sarsacak faaliyetler içinde bulunduğu, kışla içinde ve dışında örgütün 
propagandasını yaptığı, sosyal faaliyetleri benimsemeyip ahlak dışı telakki ettiği ve subay ve 
astsubay camiası ile hiçbir ilişki kurmadığı, örgüt mensubu ve sempatizanı olan kişilerle 
samimi diyalog içinde olduğu, YAŞ kararı ile TSK'dan ilişikleri kesilen Topçu Üstçavuş 
Bülent Şen ve Levazım Üstçavuş Ekrem Karabulut ile samimi ilişkisinin olduğu, halen 
sakıncalı sağ personel kategorisinde bulunduğu” şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleriyle ilgili olduğu, bunların TSK'dan atılmaya gerekçe yapıldığı, devrim yanlısı islami 
görüş mensubu olduğu, propagandasını yaptığı vb. iddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi 
bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili 
hiçbir adli soruşturma yapılmamış olması iddianın gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu, 
yazıda belirtilen eski tarihli basit disiplin cezalarının ise TSK'dan atılmayı haklı gösterecek 



  

nitelikte bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 Müşteki EROL BAYRAKTAR şikayet ve beyanında özetle; El-Ezher 
Üniversitesi’nden 1995 yılında mezun olarak ülkeye döndüğünü, YÖK’den denklik belgesi 
aldığını ancak daha sonra bu belgenin iptal edildiğini, atandığı öğretmenlik görevinden de 
ayrılmak zorunda kaldığını, kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir. (Klasör 381)

 Müşteki EROL GÜNDÜZ şikayet ve beyanında;1997 yılında YAŞ kararı ile 
TSK'dan ilişiğinin kesildiğini, o tarihte yapılan ve kamuoyunda da post modern darbe olarak 
bilinen bu darbenin mağdurlarından olduğunu, çünkü sürecin etkisiyle bugün geriye 
bakıldığında hukuksuz olduğu daha iyi anlaşılan kararlarla mesleğinden olduğunu, 
30/08/1983 ile 05/08/1997 tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, P.Kd.Yzb. rütbesiyle 
göreve devam ederken, GATA'da Stj.Krs.Bl.Komutanı iken 1995 yılında yapılacak 
Kurmaylık sınavına başvurduğunda sıralı sicil amirlerinin sınav için gerekli nitelik belgesini 
olumlu doldurup göndermelerine rağmen K.K.K'lığının ismini öğrenemediği Korgeneralin 
GATA'yı arayıp eşinin başörtülü olmasından dolayı nitelik belgesini geri göndererek 
değiştirilmesi talimatını verdiğini ve sınava girişinin zulmen engellendiğini, GATA'dan sonra 
atandığı Elazığ'daki 8. Kolordu Muhafız Bölük Komutanlığı görevini de güzel ve başarılı 
yaptığına inandığını, bilahire Askeri Cezaevii Müdürlüğü görevini icra ederken 1996 yılında 
8. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına yeni atanan Kurmay Albay Ü. E.'nin BÇG 
mensubu gibi amir konumundaki bazı subaylarla Kolorduda yaptığı toplantıda görevli 
askerden odasındaki içinde kendi aile büyüklerinin olduğu büyük aile fotoğrafını istettiğini ve 
kendilerine hitaben "bu resimde başörtülü kimse görüyor musun işte standart Türk ailesi 
böyle olmalı" şeklinde ifadelerde bulunduğunu, başörtüsü takmayanlar o...pu mu gibi tuhaf 
şeyler ifade ettiğini, toplantıdan sonra eşinin başörtülü olmasından dolayı rahatsızlık 
duyduğundan komutanın kendi odasında askeri terbiye ve saygı kuralları içerisinde duyduğu 
rahatsızlığı ifade ettikten sonra Ağustos 1997 şurasında ihraç edildiğini, Kurmay Albay Ü. 
E.'nin Kolordunun binasının personel girişinin yapıldığı yerdeki panoya basında çıkan 28 
Şubat kararlarının gazete küpürlerini astırdığını, yine başörtüsü ile bilgisayar kullanan bir 
bayan resmi koydurup üzerine de oklar çizerek başörtüsü ile bilgisayarın yan yana olmasının 
kendince tezat olduğunu gösteren ifadeler yazdığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 
Askeri Cezaevi denetimi sonucunda denetimi yapan Hakim Albay tarafından adına yapılan 
ödül teklifinin Kurmay Albay Ü. E. tarafından malum nedenlerden dolayı dikkate 
alınmadığını, bu denetimden önce de Kolordu Komutanı Korgeneral T. E.'nin bizzat kendisi 
Askeri Cezaevine gelerek denetim yaptığını, gördüğü durumdan memnun olduğunu ifade 
ettiğini, TSK'dan ihraç edildikten sonra iş bulmasının engellendiğini, ordudan ihraç edilmiş 
olmanın bütün zorluklarını çektiğini, ailece büyük sıkıntılar maddi ve manevi acılar 
yaşadığını, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu,davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (62,264. klasör, sayfa 2-22) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1997 yılı sicil belgesinde 1. 2.ve 3. sicil amirlerince aynı şekilde “ 
tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve ideolojik görüşleri 
benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşıldığından Silahlı 
Kuvvetlerde kalması uygun değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen 
suç isnatları ile ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların 
gerçek dışı olduğunu ortaya koymaktadır. (264. klasör, sayfa 1) 

Müştekinin TSK'dan ihracına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Askeri Şura 
Genel Sekreterliği başlıklı 01 Ağustos 1997 tarihli atılan subay ve astsubayların listesinin yer 



  

aldığı kararda 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50. Maddesi (c) bendi, 
94. Maddesi (b) bendi subay sicil yönetmeliğini 99 ve 100. maddeleri ile, astsubay sicil 
yönetmeliğinin 53 ve 54. maddelerini gerekçe olarak gösterildiği anlaşılmıştır. (Klasör 264)

 Müşteki ERSAN ERGÜR şikayet ve beyanında;30/08/1990-14/12/1998 tarihleri 
arasında TSK'da görev yaptığını, Üsteğmen rütbesiyle göreve devam ederken TSK'nın 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, tutum ve 
davranışları ile örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek BÇG örgütü 
tarafından disiplinsiz olarak suçlandığını, 1994-1996 tarihlerinde görev yaptığı 34. Mknz.P. 
Tugayında Tugay komutanı Tuğgeneral K. D.'nin talimatları gereği Tabur Komutanı 
vekilinin girişimleri ile hakkında uydurma ve sahte evrakların düzenlendiğini, bir astsubayın 
YAŞ kararı ile ordudan atılabilmesi için sicil dosyasını kendisine iade ederek verdiğini, sicili 
değiştirmesini ve atılabilmesi için 60 sınırına indirmesini istediğini, bunu yerine 
getirmeyeceğini söylemesi üzerine Tabur Komutanı Vekilinin "o zaman komutan senin 
sakıncalı kategorisine alınarak atılacağını söylüyor" diyerek kendisini tehdit ettiğini, bu 
baskılara rağmen sicilini düşürmediğini astsubayın atılmasını engellediğini, ancak bu olaydan 
sonra kendisinin sakıncalı personel kategorisine alındığını, sık sık değişen emirlerle farklı 
dağlarda operasyona gönderildiğini, belki de ölmesinin istendiğini, hatta daha sonra 
komutanlarının sakıncalılık durumunu kaldırmak istediklerini ancak K. D.'nin buna 
direndiğini, mutlaka atılması lazım geldiğini söylediklerini, BÇG'nin örgütsel hiyerarşisinin 
iraresi doğrultusunda 04/12/1998 tarihli YAŞ toplantısında TSK'dan ihraç edildiğini, 
TSK'dan atıldıktan sonra orduda iş bulmasının engellendiğini, ordudan ihraç edilmiş olmanın 
bütün zorluklarını çektiğini, ailece büyük sıkıntılar maddi ve manevi acılar çektiğini, 28 
Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (461,249. 
klasör, sayfa 240-241) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "devrim yanlısı islami görüşü 
benimsediği, eşinin tesettür kıyafeti giydiği, eşi ile birlikte sosyal toplantı ve faaliyetlere 
katılmadığı, irticai konulara karşı aşırı derecede ilgili olduğu, uyarılara rağmen 'ben bu yola 
başkoydum' dediği, özel aracında irticai mahiyette kaset dinlediğinin tespit edildiği, Birlik 
Komutanının ikaz ve uyarılarına rağmen tutum ve davranışlarında değişiklik olmadığı ve 
düzelmeyeceğini ısrarla beyan ettiği, disiplinsiz davranışlarından dolayı 1997 yılında 3 kez 
ikaz edildiği ve 7 gün oda hapsi cezası ile tecziye edildiği" şeklindeki iddiaların bir kısmında 
müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen 
iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı 
konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik 
oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı 
islami görüşü benimsediği" iddiası ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, 
doğruluğunda ağır suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddia ile ilgili hiçbir adli 
soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının iddianın gerçek dışı olduğu kanaatine 
götürdüğü anlaşılmaktadır. (249. klasör, sayfa 237-238)

 Müşteki ERSEL AYAS şikayet ve beyanında özetle;1990-1997 yılları arasında 
kara harp okulunda öğrenci olduğunu,TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak 
oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 29.07.1997 tarihli KHO Yüksek disiplin 
Kurulu Karaı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki ERTAN DURUKALP şikayet ve beyanında;02.08.1999 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan haksız bir şekilde  ihraç edildiğinden suçtan zarar gören 



  

olduğunu,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki ERTUĞRUL DOĞAN şikayet ve beyanında; B.Ç.G örgütün 
mensuplarınca disiplinsiz olmakla suçlandığını, bu örgütsel hiyerarşinin emirleri 
doğrultusunda Aralık 1998 tarihli YAŞ toplantısında mesleğinden ihraç edildiğini, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki ERTUĞRUL YAVUZ şikayet ve beyanında;30/08/1992-25/10/2007 
tarihleri arasında TSK'da Astsubay olarak görev yaptığını, son görev yerinde Bölük 
Astsubaylığı yaparken uzun yıllardır maruz kaldığı maddi manevi baskılar sonucu 
istemeyerek TSK'dan istifa etmek zorunda kaldığını, görev süresi içerisinde hiçbir zaman 
ceza almadığını, 17 tane takdirname aldığını, 1994 yılında Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay 
Komutanlığında göreve başladığını, 1998 yılı içerisinde Üsteğmen F. Ç.'nin 3 arkadaşı ile 
birlikte kendisini odasına çağırdığını, çağdaş kıyafet başlıklı bir yazı tebliğ ederek "bu emri 
okuyun, aklı başında insanlarsınız, 3 gün içinde kararınızı verin, ona göre işlem yapacağız" 
dediğini, bunun üzerine kapalı olan eşini memleketine gönderdiğini, diğer arkadaşlarının da 
bir kısmının bu şekilde yaptığını, kendisinin lojmanda oturmadığını, lojmanda oturan eşinin 
başı kapalı olan arkadaşlarını lojmandan çıkardıklarını, eşinin başı kapalı olduğu için sürekli 
olarak özellikle toplantılarda taciz edildiğini, eşli yapılan içkili toplantılara özellikle kendisini 
davet ettiklerini, ancak başı kapalı olan eşini nizamiyelerden içeriye almadıklarını, 1999 
yılında İstanbul 66. Mekânize Tugayına tayinin çıktığını, burada görev yaparken 2001 yılında 
F.isimli üsteğmeninde kendisinin bulunduğu birliğe atandığını, 2001-2005 yılları arasında 
lojmanda oturma hakkı olmasına rağmen eşinin başörtülü olmasından dolayı talepte dahi 
bulunmadığını, yine bu yıllarda eşli yapılan toplantılara çağırıldığını, ancak eşinin başörtülü 
olması nedeniyle tek başına katıldığını, 2005 yılında Yüzbaşı olan F. Ç.'nin Tabur Komutanı 
M. M. S.'nin ikisini birlikte odasına çağırdığını söylediğini, odaya gittiklerinde Lojistik Ordu 
Donatım Binbaşı ve Tabur Personel Astsubayı Y. Y.'nin da odada olduğunu, M. isimli 
Yarbayın kendisine "hakkında bilgiler var, eşinin başının kapalı olduğunu öğrendik, senin 
aile yapın Silahlı Kuvvetler yapısına ve devrim yasalarına terstir, sana iki gün müsaade eşinle 
konuş, iki gün sonra da bana gelerek eşinin başını açtığını söyle ve bundan sonra yapılacak 
toplantılara başı açık halde eşinle katılacaksın" dediğini, kendisinin de eşinin inançları gereği 
başını kapattığını, başını açtıramayacağını söylediğini, M. isimli yarbayın tekrar aynı yönde 
ikna etmek için sözler söylediğini, kendisinin tekrar eşinin başını açtıramayacağını 
söylediğinde, işaret parmağını uzatarak tehditkâr bir şekilde "ben sonuna kadar görevimi 
yaparım" dediğini, konuşmaları yazılı hale getirerek odada bulunan herkese imzalattığını, 
Birkaç gün sonra F. isimli yüzbaşının kendisini çağırarak, Tugay Komutanından aldığı emir 
gereğince evine geleceğini, evdeki eşyaları ve eşinin başörtüsünü kontrol edeceğini 
söylediğini, kendisinin nezaketle bu geliş nedenleriyle evine alamayacağını, özel hayatıyla 
ilgili olduğunu, Tugay Komutanı tarafından kendisine verilmiş emir bulunmadığını 
söyleyerek ayrıldığını, bir ay kadar sonra F. isimli yüzbaşının tekrar kendisini çağırarak 
kendisinin ailevi sorunlarını (eşinin başörtü meselesini) nasıl halledeceğini sorduğunu, 
kendisinin de tekrar eşinin inancı gereği başını örttüğünü, nezaketli bir şekilde söylediğini, bu 
konuşmadan sonra tehditkâr bir şekilde F.isimli yüzbaşının "artık yapacak bir şey yok, 
bundan sonra başına geleceklere hazırlıklı ol" dediğini, eşinin fotoğraflarını ve kimliğini 
istediklerini, son çekilmiş fotoğraflarını ve kimliğini verdiğini, bu süreçte hakkında üç ayda 
bir rapor hazırlanıp üst komutanlıklara gönderildiğini duyduğunu, 2007 yılı Ağustos ayı 
içinde yapılacak YAŞ toplantısında ilişiğinin kesileceğinin söylendiğini, bunun üzerine tüm 
bu baskılar sonucu istemeyerek 2007 yılı Ağustos ayı içerisinde istifa dilekçesini verdiğini, 
25/10/2007 tarihinde terhis belgesi ile TSK'dan müstafi sayıldığını, maddi ve manevi baskılar 
sonucu ayrılmasına sebep olan Orgeneral Hikmet Köksal, Orgeneral Çevik Bir, Orgeneral 



  

İsmail Hakkı Karadayı ile hukuksuz şekilde kurulan Batı Çalışma Grubunun kurucusu, 
yöneticisi ve üyelerinden Tank Yarbay M. M. S.'den davacı ve şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini belirtmiştir. (214. klasör, sayfa 506-507)

Müşteki ESAT SELÇUK KÜLEKÇİ şikayet ve beyanında;22.11.1999 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 377)

Müşteki ESRA TAŞKIRAN şikayet ve beyanında özetle;İmam Hatip Lisesinde 
1997 yılı öncesinde başörtülü okuduğunu,sanıkların Refahyol hükümetini düşürmesinden 
sonra sanıkların talimatları ile okulda başörtüsü yasağı başladığını,eğitim hakkı,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 418)

Müşteki ESRA KUTLUOĞLU şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Kadıköy 
İmam hatip lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle 2002 yılında okula 
polis gelip başörtülü okula ve derslere alınmadığını,baskıya maruz kaldığını,çok sayıda 
arakadaşının gözaltına alındığını,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki ESRA ÇİÇEK şikayet ve beyanında özetle ; Malatya İmam Hatip 
Lisesinden 2000 yılında mezun olduğunu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı nedeniyle 
eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, puanı Türkiye'de bir Üniversiteye 
yerleşmeye yeter iken katsayı nedeniyle bunun olamadığını eğitim hakkı,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki ESRA ALBAYRAK vekili Av.Ahmet Özel ve Av. Ferah Yıldız şikayet 
ve beyanında özetle ; müvekkilinin 1993-1994 yılında İmam Hatip Lisesine kayıt olup 
eğitimini burada sürdürdüğü,başörtülü kimlik aldığı,sanıkların Refahyol hükümetini 
devirmek için irticayı birinci tehdit olarak göstermesi, ülkedeki hukuku düzenini kesintiye 
uğratan davranışları ve Milli Eğitim ve Bakanlığı ve valiliklere gönderdiği iç yazışmalar 
gereği müvekkilini okuduğu okulda başörtüsü yasağı başladığını,İstanbul Valisi genelge 
yayımlamış ve 32 ilçe kaymakamlığı ve milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği genelgede 
imam hatip liselerinde kılık kıyaet yasağını uygulamayanlar hakkında adli v idari soruşturma 
açılmasını talep etmiş,müvekkilinin 1999 yılı birinci döneminden itibaren zorunlu bir ders 
olan milli güvenlik derslerine başörtüsü ile kabul edilmediğini,ders ve sınav vakitlerinde 
okulda bulunmasına karşılık yok gösterildiğini,fiilen derslere giremediği dönemde yasağın 
savunucusu öğretmen ve idarecilerin sözlü taciz,aşağılama ve kötü muamelelerine maruz 
kaldığını,milli güvenlik dersinden birinci dönem hiç not verilmeden ikinci dönem sıfır (0) ntu 
verildiğni,müvekkilinin ÖSS sınavında yüksek bir puan almasına karşılık,meslek liselerine 
getirilen düşük kat sayı uygulaması ile hakkı olan okul ve bölümlere girme şansı 
kalmadığından ve başörtüsü ile eğitimin sürdüremeyeceğinden lisans ve yüksek lisans 
eğitimini yurt dışında 16 yaşında ailesi ve sosyal çevresinden uzakta Amerika Birleşik 
Devletlerinde tamamlamak zorunda kaldığını,17 Mart 2002 tarihli Meclis İnsan Hakları 
Kamisyonunun raporunda da belirtildiği üzere,öğrencilerin kolluk kuvvetlerince 
engellenmesi nedeniyle okula ve sınıflara giremediğini,okul önünde biriken başörtülü bazı 
öğrenci,veli,öğretmen ve idarecilerin okul önünden alınarak otobuslerle uzak-yakın semtlere 
bırakıldığı,az sayıda ve kısa süreli de olsa 18 yaşından küçük bazı öğrencilere kelepçe 
takıldığını,sanıkların sadece İstanbul'da başörtülü öğrencilerin İmam Hatip Liselerine 



  

girişlerinin engellenmesi neticesinde 1678 öğrenci derslere giremediğinden eğitim kesintiye 
uğramış,336 öğrenci tasdikname alarak okuldan tamamen ayrılmak zorunda kalmış,devam 
adan süreçte 1868 öğrenci ve veli gözaltına alınmış ve yaklaşık 100 kişi hakkında ceza davası 
açılmış,tüm bu acıların sebebi yargılanan sanıkların birlikte ve organize olarak yaptıkları 
darbe ve ortaya koydukları hukuk dışı uygulamalar olduğunu,başörtü yasağının 13 Mart 1997 
tarihinde bir albayın rektörlere ve yargı mensuplarına verdiği brifing sonrası 
başladığını,rektörlere irticanın birinci tehdit olduğunu ve üniversitelerin üzerlerine düşün 
görevleri yapmalarının istendiği, brifing sonrası rektörler komitesi yüksek öğretim 
kurumlarında kılık kıyafet ile ilgili mevzuat ve hukuki değerlendirme raporunda türbana karşı 
kararlılık vurgulanmış ve isteyenin dilediği kılık ve kıyafet ile üniversiteye girebilmesinin 
hukuken mümkün olmadığı,kılık kıyafet konusunu istismar edip cumhuriyeti yıkmayı amaç 
edinen kötü niyetli kişilere karşı disiplin yönetmeliği uygulanacağının ifade 
edildiği,başörtüsü yasağı uygulamayan okul idarecilerinin istifa ettirildiği,2001 yılında 
klavuz değiştirilerek ÖSS'de başı açma şartının getirildiğini,2002 yılında Kemal Gürüz'ün 
başkanı olduğu YÖK peruk,şapka ve bereyi yasaklayan genelge yayınladığını,başörtüsü 
lehine karar veren hakimlerin görev yerleri değiştirlmesi nedeniyle adil yargılanma haklarının 
ihlal edildiğini,sınav tarihinden önce sınava başörtüsü ile geleceği düşüncesiyle öğrencinin 
isminin sınav listesinden silinmesi dahi mahkemelerce hukuka uygun bulan mahkeme 
kararları olduğunu,bu durum sanıkların hukuk dışı davranışlarını cesaretlendirdiğni,9 
Ağustos 1998 tarihinde İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun üniversetelerde 
kılık kıyafet yasağını serbest bırakan 2547 sayılı kanunun ek 17. maddesini İstanbul 
Üniversitesi Basımevi  ve Film merkezi tarafından 1997 yılında basılan Yüksek Öğretim ve 
İstanbul Üniversitesi Mevzuatı kitabının 279-280 sayfalarından çıkarttığını,ek 16 maddeden 
sonra ek18. maddenen geldiği sayfayı tekrar bastırmış ve kitaba eklettiğini,gayrı hukuki 
ortam neticesi eğitim, çalışma, din ve vicdan hürriyetiifade hürriyeti kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir..(Klasör 441)

 Müşteki ESRE NUR ÇORUHLU şikayet ve beyanında;1993 yılında Edebiyat 
dersi öğretmenliği görevine başladığını, 28 Şubat döneminde kıyafetinin tehdit kabul edilerek 
çalışma hayatının engellendiğini, disiplin cezaları verildiğini, 2001 Aralık ayında memuriyet 
görevinden atıldığını, İdare Mahkemesine dava açtığını, özellikle şüpheli Fevzi Türkeri'nin 
yönettiği, hakim ve savcıları yönlendirme toplantıları nedeniyle davaların reddedildiğini, 
maddi ve manevi olarak zarara uğradığını,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, 
kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 
133,240,461)

 Müşteki EŞREF DEMİRCİ şikayet ve beyanında;1972 yılında OYAK'ta 
Erzurum Ordu Pazarı mağaza müdürlüğünde göreve başladığını, 1978 yılında askerlik 
dönüşünde tekrar aynı yerde göreve başlama sözü verildiğinden haklarını almadan askere 
gittiğini, askerlik dönüşü Erzincan Ordu Pazarı mağaza müdürlüğünde göreve başladığını, 
oradan da rotasyon tayini ile Malatya'ya gönderildiğini, Ekim 1998'de hiçbir gerekçe 
gösterilmeden iş akdine son verildiğini, kendisini mağdur eden 28 Şubat planlayıcısı ve 
uygulayıcılarından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 
191,419,453,494)

Müşteki EYÜP MİMİR şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde ordudaki 
görevinden istifaya zorlandığı için 10.02.1999’da erken bir tarihte emekli olduğunu, 



  

sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 375,381)

 Müşteki EYÜP SARAÇOĞLU şikayet ve beyanında;Kendisinin 1993 yılında 
Keşan ilçesine tayin olduğunu, eşinin başının örtülü olduğunu, ilk olarak orada eşinin başını 
açması yönünde emir tarzında talepler gelmeye başladığını, sonradan öğrendiğine göre 
kendisi gibi eşi başörtülü veya namaz kılan, içki içmeyen subay, astsubay, uzman gibi askeri 
personelin tespitinin önceden yapılarak adeta bir toplama bölgesi gibi genel olarak 
tayinlerinin Trakya'ya yapıldığını, bu faaliyetlerin başlatıldığı, bu durumdaki yaklaşık 300 
kişinin bu tür sebeplerle YAŞ kararları ile ordudan atıldığını, eşi başı örtülü olanlara 
öncelikle ''eşinizi ikna edin, başını açsın'' şeklinde emirler geldiğini hatta ''siz ikna 
edemiyorsanız biz eşlerimizi gönderelim veya uygun kişiler gönderelim, ikna etsinler, 
başlarını açsınlar'' şeklinde talepler gelmeye başladığını, eşlerinin başlarını açanlara ardından 
kokteyllere katılın, içki için şeklinde söylendiğini, kendisinin bu emir ve talepleri eşine 
ilettiğini, ''başını aç, kurtulalım'' dediğini ancak eşinin ''ben asker değilim, çocukluğumdan 
beri başımı örtüyorum, başımı açmayacağım'' dediğini, bu durumların devam ettiğini, daha 
sonra Kıbrıs'a tayini çıktığını, eşinin başörtüsünün orada da sorun olabileceğini düşünerek eşi 
ve çocuklarını Kıbrıs'a götürmediğini, 2 yıl ayrı kaldıklarını, çocuklarının psikolojisinin 
bozulduğunu, bu süreçte yine eşi ve çocuklarını takip ettiklerini, evlerinin önünde 
istihbaratçıların beklediğini, sonradan Kahramanmaraş'a tayin olduğunu, eş ve çocuklarını 
oraya da götürmediğini, ancak çocuklarının liseye başlamaları gerektiğini, eşinin iyice 
bunaldığını, onları da götürdüğünü, lojman hakkı olmasına rağmen dışarıdan ev tuttuğunu, 
ancak buna rağmen dışarıdaki evlerine de gelip aynı konularda baskı yaptıklarını, hatta eşini 
davet ettiklerinde başörtülü gelmemek kaydı ile davet ettiklerini, başörtülü gidince kapıda 
beklettiklerini, içeri almadıklarını, 2001-2002 yıllarında baskıların hat safhaya yükseldiğini, 
üst komutanların odalarına imza ve iş için gittiğinde sık sık kendisine ''ya eşinin başını aç, ya 
emekli ol, ya da senin hakkında dosya hazırlayacağız, YAŞ kararı ile atılacaksın'' demeye 
başladıklarını, Kurmay Başkanının eşi ile birlikte evlerine geldiğinde eşine ''başını 
açmamakla kocanın istikbali ile oynuyorsun, kocan başarılı bir subay, başını açarsan önü 
açılır, yoksa kocan işten atılır'' şeklinde söyleyerek ikna etmeye çalıştıklarını, eşi kabul 
etmeyince Kurmay Başkanının ertesi günü kendisini çağırdığını, ''ya emekli ol, ya da senin 
hakkında dosya hazırlayacağız ve YAŞ kararı ile atılacaksın'' dediğini, daha sonra Tugay 
Komutanının da kendisine ''sen başarılı bir subaysın, senden memnunuz ancak eşinin 
durumundan dolayı yapacak bir şey yok, YAŞ kararı ile işten atılırsın, ya işini ya eşini tercih 
et, YAŞ toplantısına kadar vaktin var'' dediğini, kendisinin de bunun üzerine emekli olmak 
zorunda kaldığını, mağdur olduğunu, geçim sıkıntısı çektiğini, çocuklarının eğitiminde 
zorlandığını, dışarıda zor şartlarda başka işlerde çalışmak zorunda kaldığını, eşinin yaşadığı 
sıkıntılardan dolayı 4 sayfa yazı yazdığını belirterek 31/05/2012 tarihli yazıyı ibraz ettiği, 
bütün bu sıkıntıları kendilerine yaşatan, mağdur eden kişilerden şikâyetçi olduğunu, davaya 
katılmak istediğini belirtmiştir. (236. klasör, sayfa 204-209) 

Müştekinin almış olduğu takdir belgeleri, sicil amirleri tarafından verilen yüksek 
sicil notları ve mükemmel olarak değerlendirilebilecek kanaat değerlendirmeleri, basit 
nitelikte ve ayrılmadan yıllarca önce verilmiş birkaç disiplin cezaları ve memuriyetine engel 
teşkil etmeyen adli nitelikte para cezası gözetildiğinde kendisine yönelik tavrın din ve vicdan 
özgürlüğü kapsamındaki askerlik görevi dışında kalan kendisinin ve eşinin dini inanç ve 
yaşamından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 Müşteki EYYUP BOLEL şikayet ve beyanında;1989-1998 tarihleri arasında 
astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde 
eşi böşörtülü olduğu ve TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan 
BÇG örgütüne katılmadığı için fişlenerek şüpheli ve sakıncalı statüsüne ayrıldığını, Aralık 



  

1998 tarihli YAŞ toplantısında da ordu ile disiplinsizlik gerekçesiyle ilişkisinin kesildiğini, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395)

Müşteki FADİME YILMAZ şikayet ve beyanında özetle;Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümüne 1998 yılında kayıt olduğunu, 
ikinci yılda derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, derslere 
okula ve sınavlara başörtülü olduğu için alınmadığını, uyarma disiplin cezası verildiğini, 
isiminin önüne T harfi konulup rencide edildiğini,ayrımcılığa maruz kaldığını,eğitim 
hakkının kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, Malezya Uluslararası İslam 
Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladığını, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 437)

 Müşteki FADİME ÇELEBİ şikayet ve beyanında özetle; 12.02.1990 tarihinde 
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünde daktiloraf olarak atandığını, atandığı ve sonraki yıllarda 
başörtüsünün sorun oluşturmadığnı,54. hükümetin zorla düşürülmesinden sonra memuriyete 
başladığı andaki kıyafetinin rejim için tehlike ve tehdit olarak gösterilmeye başlandığını, 
idare tarafından soruşturma açılacağı ve memuriyetten atılma tehditleri ile taciz edildiğini, 
Havza İmam Hatip Lisesinde iken başka bir okula zorla görevlendirildiğini kıyafeti nedeniyle 
memuriyetten çıkarma cezası verildiğini,psikolojik travmalar yaşadığını, çalışma, kamu 
görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgeleri ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 481)

 Müşteki FADİME KARNAK şikayet ve beyanında özetle;Sarayköy İmam Hatip 
Lisesinden 2000 yılında mezun olup bu okula başladığında diğer okullarla aynı hak ve 
yükümlülüğe sahip olduğunu ancak kazanılmış hakka ve eşitlik ilkesine aykırı uygulanan 
katsayı nedeniyle okumak istediği Türk Dili ve Edebiyatı Bölününü tutturmasına rağmen 
puanın 0.5 yerine 0.2 ile çarpılması nedeniyle yerleşemediğini,travma yaşadığını, eğitim 
hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 
373,418,461)

Müşteki FAHRETTİN ÖZCAN şikayet ve beyanında;Oğlu Nihat Özcan'ın 24 
Ekim 1994 tarihinde  teskere günü öldürülüp firar süsü verildiği,masa başı sanaryo yazılıp 
otopsi yapılmadan olayın kaptıldığından dönemin Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı 
Karadayı'dan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 399,452)

Müşteki FAHRETTİN TELLİOĞLU şikayet ve beyanında;Gölcük'te bulunan 
Balyoz davasının belgeleri arasında yer alan belgeyi bir tanıdığının kendisine getirdiğini, 
belgede 112. sırada yer alan Fahrettin Tellioğlu isimli kişinin kendisi olduğunu, asker 
içerisindeki cuntanın kendisini bir grup ile iltisaklı göstererek fişlediğini, 28 Şubat 
döneminde fişlenmiş olabileceğini tahmin ettiğini, 28 Şubat döneminde inşaat işleri ile 
uğraştığını, mermerci olduğunu, yapılacak işlere müracaat edip teklif verdiğini, ancak nereye 
teklif verse bir haftalık süre içerisinde işi başkasına verdik dediklerini, sebep 
bildirmediklerini, fişlenmiş olması nedeniyle iş alamamış olduğunu düşündüğünü, bu şekilde 
zarara uğradığını, 28 Şubat sürecinde yasa dışı biçimde fişleme yapan ve darbeye teşebbüs 
eden kişilerin cezalandırılmasını istediğini belirtmiştir. (Klasör 98)

 Müşteki FAHRİ DEMİREL şikayet ve beyanında özetle; 1983-1998 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 



  

dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 16.06.1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan 
ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 399)

 Müşteki FAİK HASAR şikayet ve beyanında;1993 yılında din dersi öğretmeni 
olarak atamasının yapıldığını,28 Şubat sürecinde YÖK’ün Anayasa hükümlerini çiğneyerek 
yabancı üniversitelerin denkliğini iptal etmesi nedeniyle atamanın iptal edilerek kazanılmış 
hakkının ihlal idildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 104,376,381)

 Müşteki FAİZE RUMEYSA OYMAK şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
İmam hatip lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle okula polis gelip 
başörtülü okula ve derslere alınmadığını,baskıya maruz kaldığını,çok sayıda arakadaşının 
gözaltına alındığını,az sayıda ve kısa süreli de olsa 18 yaşından küçük bazı öğrencilere 
kelepçe takıldığını,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 
373)

Müşteki FARUK ALTUNBAY şikayet ve beyanında;sanıkların eylemleri sebebi 
ile insan hakları, Anayasa ve Kanunlara aykırı olarak, gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle, 
16.06.1998 YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edildiğinden suçtan zarar görmüş olması sebebi ile 
sanıklar hakkında şikayetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör 396,447)

Müşteki FARUK PALULUOĞLU şikayet ve beyanında özetle;28 Şubat 
döneminde 2000 yılında Mayıs ayı içinde Malatya'da gözaltına alındığını,5 gün nezarette 
kaldığını, işkence görmediğini ancak başka arkadaşlarının gayri insani muamelelerle 
karşılaştığını, umut isimli operasyon çerçevesinde gözaltına alındıklarını, herhangi bir terör 
örgütü ile bağlantısının olmadığını, maddi ve manevi zarara uğradığını, kendisini haksız yere 
gözaltına alan kişilerle 28 Şubat dönemini hazırlayan askeri, siyasi kişiler ve medya 
mensupları ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör193)

Müşteki FATIMA ZEHRA BAYRAK şikayet ve beyanında;1999 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümünü kazandığını,hazırlık sınıfını başarı ile 
bitirdiğini,2000 yılında başörtüsü yasağı uygulanmaya başladığını,kapıdan dahi okula 
alınmadığını, sinirleri bozularak psikolojik yardım ve tedavi almak zorunda kaldığını,daha 
sonra derslere peruk ile girmek zorunda kaldığını,maduriyetine ilişkin belgeleri ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373,460)

 Müşteki FATİMATÜZZA TOPRAK şikayet ve beyanında özetle; Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 1997 yılında başlayıp sorunsuz okuduğunu,  1998 
yılında okuduğu sırada derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz 
kaldığını, derslere ve sınıfa alınmadığını, okuldan uzaklaştırıldığını,hocalarla görüştüğünde 
emrin yüksek yerden geldiğini söylediklerini,2000 yılında başörtülü olması nedeniyle kayıt 
yaptıramadığını ve devamsızlıktan okuldan atılmış gösterildiğini, din ve vicdan ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi ve eğitim hakkının ihlal edilmesi  nedeniyle mağdur 
olduğunu, buna ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 482)

 Müşteki FATİH YILDIRIM şikayet ve beyanında;Temmuz 1997 tarihinde 



  

Yüksek Askeri Şura kararı ile mesleğinden ihraç edildiğini, bu kararın altında imzası olan 
bütün Yüksek Askeri Şura üyelerinden şikâyetçi olduğunu, iddia edilen hususları kesinlikle 
kabul etmediğini, kendisinin hiçbir örgütle alakasının olmadığını, örgütün propagandasını 
yapmadığını, beraber kaldığı arkadaşlarla doğal olarak birbirlerine gidip geldiklerini, sohbet 
ettiklerini ama hiçbir yasa dışı faaliyetinin olmadığını, dini inancının gereğini yaşadığını, 
namaz kılıp oruç tuttuğunu, bu hususta hiçbir gruba mensup olmadığını, faaliyetlerine 
katılmadığını, sadece ve sadece dini inancının gereğini yaşadığını, sık sık izin ve istirahat 
aldığı iddia edilmiş ise de hiçbir zaman istirahat almadığını, sadece senelik izinlerini 
kullandığını, görevini ihmal ettiği ve disiplinsiz olduğu söylenmiş ise de askerlik hizmeti 
boyunca sadece 2 defa disiplinsizlik cezası aldığını, birincisinin Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı imzalı savunma belgesinin fotokopi ile çoğaltıldığı ve sonradan kendisinin 
isminin fotokopi üzerine ilave edildiği, bunun sonucunda birçok kişinin grup olarak oda hapsi 
aldığını, oda hapsi aldığı yerin birlik dışında Etimesgut misafirhanesi olduğunu, kendi 
Komutanlarının dahi oda hapsi aldığını bildiğini, oda hapsinin gizli tutulduğunu, çünkü yasa 
dışı olduğunu, ikincisi ise bir hakaret olayında Binbaşı aleyhine şahitlik yaptığını ve 
Binbaşının 7 gün oda hapsi aldığını, üst amirinin bu sebeple kendisine 21 gün oda hapsi 
cezası verdiğini, kendisinin uzaklaştırılmasına neden olan karardaki diğer ceza iddialarının 
asılsız olduğunu, sicilini düşürmek için dosyasına ilave edilmiş gerçek dışı iddialar olduğunu 
belirttiği,1992-1997 yılları arasında Batman Hava Meydan Komutanlığında görevli iken 
dönemin Hava Meydanı Komutanı Hv.P.Alb. M.A. tarafından 1997 Mayıs-Haziran ayında 
sicilinin kasten düşürüldüğünü ve şahsi sicil dosyasının 05 Ağustos 1997 tarihinde yapılacak 
olan Yüksek Askeri Şura toplantısına gönderildiğini, böylece BÇG'nin örgütsel hiyerarşisinin 
iradesi doğrultusunda 05.08.1997 tarihli YAŞ kararıyla re'sen emekli edildiğini, TSK'dan 
ihraç edildikten sonra iş bulmasının engellendiğini, ailece büyük maddi sıkıntılar, derin 
manevi acılar yaşadığını, 1999-2000 yıllarında eşinden boşandığını, yuvasının yıkıldığını, 
ailesinin parçalandığını, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir. (123. klasör, sayfa 252-263) 

Müşteki FATİH GÜL şikayet ve beyanında;1995 yılında uzman çavuş olarak 
göreve başladığını, 1999 yılında görevden ihraç edildiğini, ordudan ihraç edildikten sonra 
mağdur olduğunu, 28 Şubat sürecinde mağdur olmasına sebep olan şahıslardan ve 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör  67,126,399)

 Müşteki FATİH DEMİR şikayet ve beyanında;Polis memuru olarak görevliyken 
arkadaşlarıyla ufak bir itişip kakışma ile sözlü münakaşasının tarikat mensuplarını 
kollamayla ilişkilendirilip 2 gün TEM Şubesinde sorgulanıp polislikten istifaya zorlandığını, 
askerdeyken istifaya zorlandığını, istifa dilekçesini zorlamayla verdiğini, istifasının kabul 
edildiğini, askerdeyken meslekten çıkarma cezasının tebliğ edildiğini, kendisinin uyarma, 
kınama, maaş kesme cezaları verilmeden savunması da alınmadan üstelik memuriyetten istifa 
etmişken memurluktan men cezasının verildiğini, askerdeyken de Erzincan İl Jandarma 
Komutanlığının yazısıyla sakıncalı personel statüsünün verildiğini, İl Jandarma Komutanı, 
Jandarma Bölge Komutanı ve İlçe Jandarma Komutanından fiili baskılar gördüğünü, 28 
Şubat sanıklarından ve Emniyet Genel Müdürlüğünde ilişiğini kesen amirlerinden şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(249. klasör, sayfa 281)

 Müşteki FATİH ÇOLAK şikayet ve beyanında özetle; 1999 yılında Malatya'da 
faaliyette bulunan Radyo Selam isimli radyoda Harman isimli program yaptığını, hakkında 
TCK'nın 312. maddesinden dava açıldığını, Malatya DGM'de yargılandıktan sonra 20 ay ceza 
aldığını, 6 ay cezaevinde kaldığını, yasal değişikliklerden faydalanarak cezaevinden çıktığını, 
ortopedik engelli tekerlekli sandalyeye bağımlı bir kişi olduğunu, kendisinin mahkûm olduğu 



  

ceza ile ilgili olarak 28 Şubat sürecinin etkili olduğunu düşündüğünü, 28 Şubat darbe 
sürecinde etkili olan sivil ve askeri bürokraside görevli tüm kişilerden davacı ve şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(193. klasör, sayfa 54)

Müşteki FATİH MEHMET DERE şikayet ve beyanında özetle; TSK.nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için 
hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 
26 Mayıs 1997tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 379)

Müşteki FATİH MEHMET ÖZTÜRK vekili Av. Seyit Halil Yüzgeç şikayet ve 
beyanında özetle;  müvekkilinin İmam Hatp Lisesi mezunu olup çıkarılan katsayı engeli ile 
daha düşük puanlı üniversitelere yerleştirildiklerinden mağdur olduklarını belirterek sanıklar 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki FATİME HIŞIROĞLU şikayet ve beyanında;Zeytinburnu İmam Hatip 
Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak 1996 yılında göreve başladığını, daha önce okul 
idaresince sorun yapılmayan kıyafetinin 28 Şubat 1997 tarihinden itibaren sorun yapıldığını, 
bu tarihten sonra kılık-kıyafetle ilgili birden fazla belgeye imza attığını, psikolojik baskı 
altına alındığını, görevine son verileceği şeklinde tehdit edildiğini, bu sürecin 2000 yılının 
Nisan ayına kadar devam ettiğini, 2000 yılı Nisan ayında memuriyet görevinden ihraç 
edildiğini, İstanbul İdare Mahkemesine davalar açtığını, öğretmenlere uygulanan baskının 
farklı bir çeşidinin de brifinglerle hakim, savcılara uygulandığını, lehe karar çıkmadığını, 
görevden atıldıktan sonra özel kurumlara müracaat ettiğini, memuriyetten men cezası sebep 
gösterilerek göreve alınmadığını, 2006 yılında çıkan affa kadar mağduriyet yaşadığını, 
telafisi zor maddi ve manevi kayıplara uğradığını, 28 Şubat 1997 yılında başlayan ülkedeki 
darbe ortamının sorumluları İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Doğu Aktulga ve Fevzi 
Türkeri ile mağduriyete ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 63,190. klasör, sayfa 220-221)

 Müşteki FATİME GEÇİCİ şikayet ve beyanında;Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmeni olarak görev yaptığını, 2000 yılında çalıştığı okuldan başörtülü olması nedeniyle 
geçirdiği disiplin soruşturması sonucu mesleğine son verildiğini, 6 yıl görev yapamadığını, 
maddi ve manevi zarara uğradığını, mesleğini yapmasına engel olan kişilerle 28 Şubat 
dönemini hazırlayan askeri, siyasi kişiler ve medya mensupları ile mağduriyete ilişkin 
belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 
(Klasör 193. klasör, sayfa 354)

Müşteki FATMA ŞENCAN şikayet ve beyanında özetle;1996 tarihinde sınıf 
öğretmeni olarak Özel Çamlıca İlköğretim kurumuna atandığını, başladığında başörtülü 
olmasının sorun teşkil ettiğini,başörtülü olması nedeniyle uyarma disiplin cezası 
verildiğini,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını 
eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki FATMA AYDIN ATAŞ şikayet ve beyanında; 2001-2002 yılında 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazandığını, derslere ve sınavlara şapka takarak 
girdiğini, 2004 yılında bu sebepten sınavlara alınmadığını, söz konusu uygulamadan 28 Şubat 
döneminin uygulayıcıları olan sanıkların sorumlu olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup 



  

davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 396)

 Müşteki FATMA ÖRGEL şikayet ve beyanında;1993 yılında Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını, başörtülü olarak kaydının yapıldığını, 5. sınıfa kadar 
bu şekilde eğitimini sürdürdüğünü, 1997 yılında ise derslere ve uygulamalara alınmadığını, 
bunu noter ile tespit ettirdiğini,bunun üzerine Macaristan’a giderek eğitimini tamamlamak 
zorunda kaldığını,eğitim hakkı kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 396,437,461)

 Müşteki FATMA ÇİFTÇİ şikayet ve beyanında; hemşire olarak kamu görevi 
yaptığı sırada inancı gereği başörtüsü taktığını, bundan dolayı kendisine baskı yapılıp çeşitli 
disiplin cezaları verildiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu, 2000 yılında devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 381)

 Müşteki FATMA ENGİNAR şikayet ve beyanında özetle; 1 Şubat 1989 
tarihinde sınıf öğretmeni olarak göreve başladığını,28 Şubat 1997 tarihinden sonra başörtüsü 
nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini, uyarma,kınama,aylıktan kesme,kademe 
ilerlemisinin durdurulması,görev yeri değişikliği  disiplin cezaları verildiğini, açığa 
alındığını,1999 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını,öğretmenliğin engellendiğini, 
çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu, 1999 yılında 
devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 399)

 Müşteki FATMA TÜRKKOL şikayet ve beyanında;2003 yılında yapılan ÖSS'ye 
girdiğini, sınav bitene kadar salonda bulunduğunu, ancak sınav sonuç belgesinin gelmediğini, 
araştırdığında kendisine gelen cevabi yazıda, sınav kurallarına uymadığı için sınavının iptal 
edildiğini belirtildiğini, sınava başörtülü olarak girdiği için sınavının iptal edildiğini, bu 
haksız uygulamaları kararlaştıran ve uygulayanlardan, eğitim ve öğretim hakkını 
engelleyenlerden mağduriyetine ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(190. klasör, sayfa 353-354)

 Müşteki FATMA BUDAK KAHYA şikayet ve beyanında;1999 yılında öğretmen 
olduğunu, başörtülü olarak görev yapması nedeniyle hakkında disiplin soruşturmalarının 
açıldığını, bu soruşturmaların 28 Şubat 1997 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda 
yapıldığını, yapılan soruşturmalar sonucunda meslekten atıldığını, eşinin de sürekli bir işi 
olmaması nedeniyle mağdur olduğunu, 2006 yılında çıkarılan yasa ile mesleğe döndüğünü, 
hakkındaki işlemlerinde 28 Şubat 1997 tarihinde hükümete dikte ettirilen kararlar nedeniyle 
yapıldığını, mahkemelerin de sürecin etkisiyle taleplerini reddettiğini, bu kararlarda aktif 
olarak yer alan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, diğer komutanlar 
Çevik Bir, Doğu Aktulga, Fevzi Türkeri ve diğer askerlerden şikâyetçi olduğunu 
bildirmiştir.(191. klasör, sayfa 252-253)

 Müşteki FATMA KURTCUOĞLU şikayet ve beyanında;Öğretmen olduğunu, 
Ankara Mamak Lisesinde Tarih öğretmeni iken 1998 yılında başörtüsünden dolayı hakkında 
soruşturmalar başlatıldığını, 2001 yılında devlet memurluğundan çıkarma cezası aldığını, 



  

mahkeme kararı ile görevine iade edildiğini, 2003 yılında tekrar devlet memurluğundan 
çıkarma cezası aldığını, 2006 yılına kadar özlük haklarından emeklilik, sağlık haklarından 
mağdur edildiğini, 28 Şubat döneminde darbeci askerler tarafından yargı mensuplarının 
yönlendirildiğini, mağduriyetine dair belgleri ibraz ederek 28 Şubat sürecini gerçekleştiren 
darbeci yapılanma ile diğer görevlilerden şikâyetçi olduğunu ve daya katılmak istediğini 
beyan etmiştir. (246. klasör, sayfa 79,Klasör 494)

 Müşteki FATMA BENLİ şikayet ve beyanında özetle; 1991-1995 tarihleri 
arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 7. olarak mezun olduğunu, başörtülü 
fotoğrafının diplomada yer aldığını, 25/09/1997 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde Yüksek Lisans sınavını kazandığını, yüksek lisans eğitimini başarı ile 
tamamlayarak tezini yazarak teslim ettiğini, ancak okulda başörtülü bulunmak yasaklandığı 
için tezi konusundaki savunmasını yapamadığını, bu nedenle eğitimini tamamlamasının 
mümkün olmadığını, 2011 yılında gerçekleşen öğrenci affı ile yeniden kayıt yaptırdığını, 
ancak 10 yıl önce 1 saat jüri önünde tezini sunarak diploma alabilecekken şimdi müfredata 
yeni koyulan dersleri almasının ve tezini yeniden yazmasının gerektiğini, 28 Şubat sürecinde 
üniversitelerin önünde robokopların beklediğini, öyle ki daha önce başörtülü eğitim gören 
ancak yasak başladıktan sonra başını açmayan kız öğrencilerin, eğitim özgürlüğünü 
engellemek isnadıyla gözaltına alındığını, haklarında iddianame düzenlendiğini,o dönem 
hukuk dışı muameleye karşılık yargı organlarına verilen brifinglerle başörtüsü yasağı 
uygulamayan rektörlerin istifa ettirilmesinden sonra başörtülü kadınlar hakkındaki ayrımcı 
muamelelere ilişkin yargı yoluna başvurduklarında ise adil yargılanma hakkından mahrum 
edildiklerini, sanıkların gayri demokratik tutumu nedeniyle aynı yasal mevzuat içinde eğitim 
dönemi boyunca 3 farklı uygulama ile karşılaştığını, aynı Anayasa ve yasalar çerçevesinde 
önce eğitim gördüğünü, sonra senelerce üniversitenin bahçesine dahi giremediğini, şimdi ise 
bütün dünyada olduğu gibi kendi ülkesinde de üniversiteye girebilen bir kişi durumunda 
olduğunu, mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 133,240. klasör, sayfa 191-195)

Müşteki FATMA BİLGİÇ şikayet ve beyanında; Karaman İli Aybastı İlköğretim 
okulunda sınıf öğretmeni iken kılık kıyafeti nedeniyle disiplin cezaları verildiğini,haksız 
olarak geçirdiği bir kısım soruşturmalardan dolayı devlet memurluğundan istifa ettiğini, 
mağdur olduğunu ve buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 488)

 Müşteki FATMA AKDOKUR AKBAŞ şikayet ve beyanında;Türkiye 7.'si 
olduğunu, öğretmenlik sınavı sonucu 07 Aralık 1989 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığında 
İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladığını, 28 Şubat 1997 
tarihinde yapılan dönemin siyasi iktidarının taraflarına zorla, baskı ve tehditle imzalatılan 
darbe kararları neticesinde gerek öğretmenlik sınavında gerekse memuriyete başladığı anda 
giymiş olduğu kılık kıyafetinin rejim için tehlike sayılarak çalışma hayatının kılık kıyafeti 
nedeniyle haksız ve usulsüz cezalarla engellendiğini, sürgün edildiğini, 07 Kasım 2000 
tarihinde devlet memurluğundan çıkarıldığını, bu hususun Star Gazetesinin 16 Temmuz 1999 
tarihli nüshasında “büyük temizlik” manşetiyle yer aldığını, mağdur olduğunu, şikâyet 
dilekçesinde belirtmiş olduğu kişilerden şikâyetçi olduğunu belirttiği, müştekinin dilekçesine 
eklediği 16 Temmuz 1999 tarihli Star Gazetesinin “büyük temizlik” başlıklı manşet 
haberinde “Milli Eğitimde 'yaz operasyonu' hızlandı... Sadece Ankara'da çoğu irticai 
faaliyette bulunmak suçundan 600 öğretmen görevden alınıyor” şeklinde haberin yer aldığı 
anlaşılmış,mağdur olduğunu ve buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 240 , sayfa 426-433)



  

 Müşteki FATMA AKDOĞAN şikayet ve beyanında;2001 yılında öğretmen iken 
haksız olarak geçirdiği bir kısım soruşturmalardan dolayı devlet memurluğundan 
çıkarıldığını, hatta kaplıca tedavisi için raporluyken gelmedi diye hakkında tutanak tutulup 
savunma yapmaya gelmediğinden bahsedilerek devlet memurluğundan çıkarıldığını, 
dilekçesinde belirttiği sanıklar ile 28 Şubat darbe sürecini gerçekleştiren yapılanmadan ve 
BÇG isimli yapılanmadan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (106. klasör, sayfa 184)

 Müşteki FATMA KALYONCU şikayet ve beyanında özetle; 25.04.1994 
tarihinde Pazar Irmak Adaklı ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak atandığını, 
başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini,Bakırköy İmam Hatip Lisesine tayin 
olduğunu,28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından 
taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten hakkınra dava 
açıldığını,03.03.199 tarihinde görevinden uzaklaştırıldığını,29.03.2000 tarihinde ise 
memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438,450)

 Müşteki FATMA DOYDU AKSU şikayet ve beyanında özetle;Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulundan 1999 yılında mezun olduğunu, eşitlik 
ilkesine aykırı uygulanan başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun 
bırakıldığını, KKTC de Yakın Doğu Hukuk Fakültesini kazandığını,fark dersleri yeniden 
almak zorunda bırakıldığını,ikinci yılda başörtüsü ile derslere alınmadığını bunun BÇG nin 
emirleri ile olduğunu, eğitim hakkı nın kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 440)

 Müşteki FATMA DENİZ SOMUNKIRAN vekili Av.İlhami Ayaz şikayet ve 
beyanında özetle; müvekkilinin, post modern darbe olarak değerlendirilen operasyonların 
araç olduğu asıl amacın ülke ekonomisi olduğu,bankalar ve reel sektör üzerinde operasyonlar 
yapıldığı, milli iradeyi yok sayan ve tahakküm altına alan ,toplumun inanç ve değer 
yargılarınıkendilerince şekillendirmek isteyen bir yönetim anlayışının hedeflendiği,Türkiye 
Halk Bankasını Personeli Yardımlaşma Vakfının 1 milyar dolara yaklaşan malvarlığı 
bulunduğu,bankanın 2000 yılında özelleştirme sürecinde vakfa yeni yönetim oluşturulup 
tasfiye kararı alındığı, Aydın Doğan'ın kamu bankalarına talip olduğu, emekli vakıf 
üyelerinin haklarının yok sayıldığı,maddi ve manevi zarar gördüklerinden sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 437)

 Müşteki FATMA ECE GÜLŞEN şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 
başörtülü olması nedeniyle Fırat Üniversitesindeki öğrenciliğine son verildiğini, bu yüzden 
maddi ve manevi zarara uğradığını, bu nedenle haksız yere kendisini üniversiteden 
uzaklaştıran kişilerle 28 Şubat dönemini hazırlayan askeri, siyasi kişiler ve medya organları 
ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(193. klasör, sayfa 246)

Müşteki FATMA ZEHRA GÜNEŞER Vekili Av.Cavit Tatlı şikayet ve 
beyanında; müvekkilinin 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesini 
ingilizce bölümünü kazanarak eğitime başladığını,başladığında başörtülü olmasının sorun 
teşkil etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz 
edildiğini,derslere alınmadığını,kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davarandığı gerekçesiyle 
disiplin soruşturmaları açıldığını,uzaklaştırma cezası verildiğini,eğitim,din ve vicdan 



  

hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
mağduriyete dair belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 485)

 Müşteki FATMA ZEHRA ERDOĞAN şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
İmam hatip lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle okula polis gelip 
başörtülü okula ve derslere alınmadığını,baskıya maruz kaldığını,sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373,460)

Müşteki FATMANUR AKBAŞ şikayet ve beyanında özetle; 11.09.1994 tarihinde 
matematik öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil 
etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü rejim için için tehdit 
sayılarak idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten 
hakkınra dava açıldığını,03.10.2000 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik 
yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din 
ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 485)

Müşteki FAYSAL ÖZDOĞRU şikayet ve beyanında;1998 yılında El-Ezher 
Üniversitesi'nden lisans eğitimini bitirdiğini, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin 
denkliğinin kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna 
güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans 
mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 375)

 Müşteki FEHİME DEMİR şikayet ve beyanında özetle; 4 Kasım 1998 tarihinde 
İmam Hatip Lisesine din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atandığını, başladığında 
başörtülü olmasının sorun teşkil ettiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten 
hakkında dava açıldığını,09.05.2001 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını,açtığı davaların 
yargının vesayetçilerin etkisi altında kalması nedeniyle ret edilğini, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu, buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 436,438,461)

 Müşteki FERDANE ESRA TANRIKULU şikayet ve beyanında özetle;Kadıköy 
İmam Hatip Lisesinde 2002 yılında okurken 28 Şubat süreci nedeniyle irticanın birinci tehdit 
sayılması nedeniyle okula polis gelip başörtülü okula ve derslere alınmadığını,baskıya maruz 
kaldığını,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

Müşteki FERMANİ ALTUN şikayet ve beyanında;Kendisinin 1997 yılı Nisan 
ayında kurulan Dünya Ehlibeyt Vakfı başkanı olarak seçildiğini, daha önce ise Demokratik 
Dayanışma Vakfı ve Demokrat Sanayi ve İş Adamları derneği başkanlıkları yaptığını, 
bahsettiği benzeri sivil kuruluşlarda 1969 yılından beri faaliyet gösterdiği için Türk 
kamuoyunda inanç önderi olarak bilinen bir kişi olduğunu, Tercüman Gazetesinde 1986-1993 
yılları arasında köşe yazarlığı yaptığını, 1996 yılında Necmettin Erbakan başbakan olduktan 
bir hafta sonra kendisini makamına çağırdığını,kendisine Türkiye'de Alevi-Sünni düşünceler 
arasında kırgınlıkların ve birbirini anlamamak durumları olduğunu, bu konuda beraber 
çalışabileceklerini söylediğini, bu konuda toplumu aydınlatma konusunda beyanlarda 



  

bulunduğunu, 1997 yılında Diyanet İşlerinin de desteği ile geniş halk kesimlerinin ve dünya 
ölçeğinde katılımların olduğu, Kocatepe Kültür Merkezinde Kerbela olayı ile ilgili ortak 
anma törenlerini düzenlediklerini, bunun gelenek haline geldiğini, halen devam ettiğini, O 
tarihte toplumu birleştirici etkisi olan bu etkinliklerin devletin birtakım derin güçlerini 
harekete geçirdiğini, o dönemde Refah Partisinin kapatılmasına, birtakım sermaye gruplarının 
yeşil sermaye denilerek Sanayi Odalarından, Borsalardan uzaklaştırılmalarına karşı çıktığını, 
bu konuda Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları ile görüşmeler yaptığını, o dönem 
özellikle Aydın Doğan Grubunun başında bulunduğu medya grubunun Ehlibeyt Vakfı ve 
kendisini hedef aldığını, kendilerinin düzenlediği geniş katılımlı toplumu birleştirici bu 
etkinlikler ve kendi aleyhlerine yayınlar yapmaya başladıklarını, özellikle Aydın Doğan 
medyasının başında bulunduğu medya grubunun verdiği destek ile Pir Sultan Abdal 
Derneğinin aleyhlerine paralı yayınlar yaptıklarını, kendilerinin şeriatçılar ile beraber hareket 
ettikleri konusunda yayınlar yaptıklarını, çoğunluğu isimsiz telefonlarla tehdit telefonları 
almaya başladığını, tehditlerde kendisini mutlaka öldüreceklerini, ortadan kaldıracaklarını 
söylediklerini, O dönem 3 kez polis görüntüsü altında Dünya Ehlibeyt Vakfının 
Zeytinburnundaki genel merkezine gelip kendisini araştırdıklarını, birtakım evraklarını 
aldıklarını, bir defasında uyuşturucu ihbarı olduğunu belirterek polis görüntüsü adı altında 
genel merkezi aradıklarını, 1999 yılına kadar gerek polis görüntüsü ile gerekse Vakıflar 
Genel Müdürlüğünden gelen görevliler adı altında vakıflarını inceleyip aradıklarını, bu gelen 
kişilerin o dönem hükümet aleyhine faaliyet gösteren Batı Çalışma Grubu görevlileri 
olduğunu öğrendiğini, çünkü kendileri aleyhine vakfın merkezinde yapmış oldukları arama 
ve araştırma faaliyetleri ile ilgili kendisine hiçbir yasak karar ve işlem tebliğ edilmediğini, bu 
nedenle bunun yasa dışı derin güçlerin faaliyeti olduğunu anladığını, 1999 yılındaki seçim 
öncesi Fazilet Partisi genel başkan yardımcılarından Abdulkadir Aksu, Ali Coşkun, Nevzat 
Yalçıntaş, Recai Kutan ve Abdullah Gül'ün Fazilet Partisinden Millet Vekili adayı olmasını 
istediklerini, ısrar üzerine Mersin'den Fazilet Partisi Millet Vekili adayı olduğunu, Mersin'de 
bir otelde kaldığını, kaldığı otel ve çevresinin ablukaya alındığını, Ankara'dan ve çeşitli 
yerlerden gelen tanımadığı kişilerin bir kısmının destek için geldiklerini söylediklerini, bu 
dönemde adaylıktan vazgeçmesi konusunda kendisini tehdit ettiklerini, bir defasında 
kendisini bir adrese konuşmak için çağırdıklarını, ancak çağrılan adrese gittiğinde iki tane 
asker tıraşlı kişinin şoförünü terslediğini, kendisinin de oradan ayrıldığını, daha sonra oranın 
JİTEM'in binası olduğunu öğrendiğini, seçim çalışmaları sırasında kendisine destek için 
geldiğini söyleyen bir kişinin ısrarla konuşma yapmak istemesi üzerine söz hakkı verdiğinde 
kürsüye çıkan kişinin güya kendisini destekler mahiyette ''Kemalist rejimi yıkacağız, şeriatı 
getireceğiz'' şeklinde sözler söylemesi üzerine kürsüden indirdiğini, bu işin bir provokasyon 
olduğunu anladığını,Seçim geldiğinde seçim gecesi sandıkların toplandığı merkezde bomba 
ihbarı var diyerek sayımlara ara verdiklerini, herkesi oradan çıkararak 4 saat boyunca arama 
yaptıklarını söylediklerini, bu şahısların da yine polis görüntüsü altında sivil kişiler olduğunu, 
herhangi bir bomba olmadığını, ertesi gün seçimi 1500 civarında oyla kaybettiğini, daha 
sonra Tarsus ilçesinin köylerinde Fazilet Partisine verilmiş olan oyların atıldığını tespit 
ettiklerini, yaşanan gelişmeler sonunda bomba ihbarının da bir tezgâh olduğunu, oyların bu 
yolla çalındığını, hatta Mersin Belediye Başkanlığını Hadep'in kazandığını, bunun da 
değiştirilerek DSP'nin kazandırıldığını öğrendiklerini, O dönem ekonomik olarak da aleyhine 
kararlar alındığını, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı 100 kişinin ortak olduğu TİDAŞ A.Ş. 
adında bir dış ticaret ve ihracat şirketlerinin bulunduğunu, 1997 yılında devletten on milyon 
dolar alacaklarının oluştuğunu, bu alacaklarının ödenmediğini daha sonra da zaman aşımına 
gittiğini, o dönemde fındık fabrikası olarak faaliyet gösteren Finko Dış Ticaret A.Ş. adında 
bir şirketlerinin bulunduğunu, bu şirkette %25 hissesinin bulunduğunu, bu şirkete de baskılar 
yapıldığı için hissesini devretmek zorunda kaldığını, 2002 yılında İstanbul'da vakıftaki 
toplantıya o dönem Adalet ve Kalkınma Partisini kuran Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 



  

civarında Milletvekili ile katıldığını, kendisini destekleyici konuşmalar yaptığını, bu 
toplantının 16 Ağustos 2002 tarihinde yapıldığını, 26 Ağustos 2002 tarihinde kendileri 
aleyhinde faaliyet göstermek üzere görevlendirilen şu an Ergenekon Terör Örgütünden 
tutuklu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Adil Serdar Saçan'ın bir grup 
kadına İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesine dilekçe verdirdiğini, DGM Savcılığının 
başvuruları ciddiye almadığını, Adil Serdar Saçan'ın 2003 yılında kendisinin yanından bir yıl 
önce ayrılan şoförü Çelebi İnanç'ı gece evinden aldırarak İstanbul Organize Şubeye 
götürdüğünü, orada kendisini aleyhinde tehdit ve işkence ile kendisinin uyuşturucu ticareti 
yaptığı, yanında yüz ajanla dolaştığı, Düzce'de şoförü olan kendisini dövdürdüğü yönünde 
dilekçeler yazdırdığını, buna ilişkin ifadeler aldığını, bu ifadelerden sonra Düzce' deki 
bahsettiği fındık fabrikasında yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan eniştesi Hasan 
Can'ı, Serdar Saçan'ın yardımcısı Ayhan Altınok'un akrabalarına arattırarak Hasan Can ile 
ilgili ellerinde suçlayıcı belgeler olduğunu 100.000 TL verdiği taktirde bunu işleme 
koymayacaklarını belirttiğini, Hasan Can'ın bununla ilgili kendisini aradığını, kendisinin de 
''kov gitsin'' dediğini, 15 gün sonra Ayhan Altınok'un tekrar arayıp şantajda bulunduğunu, 
ancak kabul etmediklerini, Bu olaylardan sonra İstanbul'da vakfın merkezinde bulunduğu bir 
gün kendisini Zaman Gazetesinden röportaj yapmak istediğini söyleyen İsmail isimli kişinin 
aradığını kendisinin de kabul ettiğini, bir müddet sonra 40-50 kişiden oluşan polis grubunun 
vakfın genel merkezini basarak herkesi yere yatırarak kelepçelediklerini, ancak kendisinin 
kelepçe taktırmadığını, çekmecesinde ruhsatlı silahına ait mermileri bulduklarını, rahmetli 
babasından kalma ses kaydının olduğu kaseti bulduklarını, bunları iade ettiklerini başka bir 
şey bulamadıklarını, buna rağmen 15 kişiyi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğüne götürdüklerini, aynı saatte Düzce'de daha önce bahsettiği Fındık Fabrikasını 
bastıklarını, oradan da 10 kişi civarında gözaltı yaptıklarını, gözaltıların bir kısmını aynı 
akşam serbest bıraktıklarını, kendisi ile beraber 7 kişinin 4 gün boyunca gözaltında kaldığını, 
bu gözaltı süresi boyunca eniştesi Hasan Can'ı kafa üstü tavana astıklarını, kendisine de ''bak 
Hasan Can'a ne yapıyoruz'' diye gösterdiklerini, şoförden baskı ve tehditle almış oldukları 
ifadelerin aynısını Hasan Can'a da imzalattıklarını, gözlük kullandığı halde okumasına engel 
olmak için gözlük vermediklerini, gözaltında kendisi ve Hasan Can dışında kız kardeşi Şerife 
Can'a da sabahlara kadar bağırtarak işkence yaptıklarını, sesini duyduğunu, rahatsız olduğu 
için sabah hastaneye götürerek orada bırakmak zorunda kaldıklarını,

İşkenceler sırasında kendisini de işkence yapılan yere götürdüklerini, orada bağlı 
olan gözünü açtıklarında, hayalarını sıktıkları insanları, elektrik verdikleri insanları, 
çırılçıplak yerde yatan insanları gördüğünü, tam bir insan mezbahanesi olduğunu, burayı 
kendisine gösterdikten sonra ''bizim istediğimiz ifadeyi imzalayacaksın yoksa aynı akıbeti sen 
de yaşarsın'' diye tehdit ettiklerini, kendisinin imzalamadığını, ifade vermediğini, o dönem 
Adalet ve Kalkınma Partisinde yeni İçişleri Bakanı olan Abdulkadir Aksu'nun kendisine 
destek olduğunu, Adil Serdar Saçan'ı vakfın genel merkezinde görmediğini ancak gözaltında 
kendisinin bulunduğu hücrenin kapısına gelip ''sizi Fethullah kurtarsın, Abdulkadir, Recep 
Tayyip kurtarsın'' şeklinde sözler söylediğini, gözaltında kendisine işkence yapmamakla 
birlikte korkunç bir soğuk hava verdiklerini, betonda yattıklarını, tir tir titrediklerini,tuvalete 
geç çıkardıklarını, 4 günlük gözaltı süresince Adil Serdar Saçan'ı her gün mekânda 
gördüğünü, ''düşmanlarla savaşımız çok büyük olacak'' şeklinde laf atarak dolaştığını, 4 
günlük gözaltı süresi sonunca Adliyeye çıkarıldığında Cumhuriyet Savcısına hepsinin 
komplo olduğunu, Savcı beyin ikna olduğunu, kendisi dışarı çıktıktan sonra içeride konuşma 
sesi duyduğunu, Savcının telefonda Adil Serdar Saçan'a bağırarak kendilerini yanılttığını, bu 
olayın DGM ile herhangi bir ilgisinin olmadığını söylediğini, ardından Savcı beyin evrakı ve 
kendilerini görevsizlikle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğini, Düzce Cumhuriyet 
Başsavcılığının kendilerini serbest bıraktığını, yapılan araştırmada kendisinin şoförünü 
dövdürdüğüne dair Düzce' de herhangi bir olay gerçekleşmediğinin ortaya çıktığını, Adil 



  

Serdar Saçan'ın şoförü Çelebi İnanç'a tehditle aldıkları ifadeden sonra ''ortalıkta görünme'' 
diye söylediğini, Adil Serdar Saçan'ın hapse girmesinden sonra, Çelebi İnanç'ın ifadelerin ve 
dilekçelerin tehdit ve işkence ile yazdırıldığını söylediğini, bununla ilgili ifade ve dilekçe 
verdiğini, kendisinin de Adil Serdar Saçan ve yardımcıları hakkında Fatih Cumhuriyet 
Başsavcılığına İçişleri Bakanlığına başvurduğunu, 15 gün sonra Adil Serdar Saçan'ın 
görevden alındığını, Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikâyet ile ilgili Fatih 1.Asliye 
Ceza Mahkemesine dava açıldığını, dava sonucunda sanıkların beraat ettiğini, yaptığı temyiz 
başvurusununda davanın zaman aşımına uğraması ile sona erdiğini, olayla ilgili eniştesi 
Hasan Can ve kız kardeşi Şerife Can'ın korkularından dolayı şikâyette bulunmadıklarını, 
işkence sırasında eniştesi Hasan Can'a hem elektrik verildiğini hem de kafa üstü askıda 
tutulduğunu, eniştesinin 1 yıl sonra beyin rahatsızlığı geçirerek rahatsızlandığını, 3 yıl 
boyunca komada kaldığını, vefat ettiğini, fabrikada baskından sonra yabancıların çekip 
gittiğini, fabrikanın battığını, kendisinin şikâyetçi olduğu işkence davasında sanık olan Necati 
Kurt ile daha sonra arkadaş olduğunu, kendisine söylediğine göre o dönem teşkilatta 
kendisini seven kişilerin korumaya çalıştıklarını, aksi halde gelen gizli emirde, kendisinin 
evine uyuşturucu konması gibi uygulamalar yapılacağını, kendisi hakkında gizli emirle beş 
karar alındığını, bunların; kendisinin prestijinin sarsılması, ekonomik yönden çökertilmesi, 
vakfın kapatılması, hapse düşürülmesi ve öldürülmesi olduğunu söylediğini, 1999 yılında 
Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karşı çıktığını, Genelkurmay 
Karargâhından arayan kişilerin kendisini ziyaret etmek istediklerini, kabul etmesi üzerine, 2 
kişinin yanına geldiğini, gelen kişilerin kendilerini Genelkurmay Başkanlığının yaverleri 
olarak tanıttıklarını, gerçek isimlerini vermediklerini, kendisinin faaliyetlerinde ve 
açıklamalarında Genelkurmay' ın rahatsız olduğunu, kendisinin dinciler ve şeriatçılarla 
beraber hareket ettiğini, onları desteklediğini, alevilerin ve sol grupların da karşı olduğunu 
söylediklerini, kendisinin evrensel değerlere bağlı olduğunu, bu değerler çerçevesinde 
herkesle diyalog ve muhabbet gerektiğini, herkesin düşünce ve dini değerlerine saygı 
göstermek gerektiğini, sistemdeki yanlışların ayrışmayı ve bloklaşmayı getirdiğini, temel 
ortak değerlerin aynı olduğunu, bu değerler etrafında birleşmek gerektiğini belirten 
görüşlerini açıkladığını, başlangıçta karşı çıkmalarına rağmen kendileri ile yaklaşık 2 saatlik 
bir görüşmeden sonra saygı duyarak ayrıldıklarını, o dönem Adnan hoca olarak bilinen 
Adnan Oktar'ın gözaltına alındığını, korkunç işkenceler gördüğünü, kendisinin buna karşı 
çıktığı için eleştirildiğini, O dönem başta İstanbul Valisi Erol Çakır olmak üzere Adil Serdar 
Saçan ve aleyhinde kararlar alan hükümeti baskı ve tehditle görevden uzaklaştıran darbeci 
yapılanma olan Batı Çalışma Grubundan ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir. (Klasör 112, sayfa 213-217)

 Müşteki FERRUH ULUCA şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç 
ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 1 Ağustos 1997  tarihli 
YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki FETHİ ACAR şikayet ve beyanında özetle ; Suç tarihinde 20. Dönem 
Refah partisi Kastamonu milletvekili olması nedeniylesuçtan zarar gördüğünü sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 485)

 Müşteki FETHİYE ATLI DEMİR şikayet ve beyanında özetle;Babasının 1977 
yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçildiğini, 1980 askeri darbesi 
döneminde gözaltına alındığını, görevden alındığını, 1993 yılında kalp krizi geçirip vefat 
ettiğini, babasının vefatından sonra başını örttüğünü, 28 Şubat döneminde 2000 yılında 



  

başörtüsünden dolayı görevinden alındığını, hem 12 Eylül mağduru hem de 28 Şubat 
kararları mağduru olduğunu, görevine geri dönemediğini, mahkemede davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir. (Klasör 240,461)

 Müşteki FEYZA KAYA TOB şikayet ve beyanında özetle;31.08.1998 tarihinde 
Eyüp İmam Hatip Lisesi'inde öğretmen olarak  göreve başladığını, kılık kıyafet uygulamasına 
uymadığı gerekçesiyle disiplin cezaları verildiğini, öncesinde soruşturma açılıp 13.09.2000 
tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmak hakkının engellendiğini, 
çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, buna ilişkin 
belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 
Klasör 379)

 Müşteki FİGEN ÇETİN şikayet ve beyanında;1998 yılında Ereğli ilçesi 
Taşbudak kasabası ilköğretim okulunda görev yaparken, başörtüsünü açması konusunda 
kendisine baskı yapıldığını belirterek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmşitri.(Klasör395)

Müşteki FİGEN İŞIKER şikayet ve beyanında;1998-1999 öğretim yılında 
Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünü kazandığını, okula başörtülü 
olarak kayıt yaptırdığını, daha sonra okula girmesinin engellendiğini, başörtüsü nedeniyle 
çeşitli uyarma ve kınama disiplin cezaları verildiğini, 2000 yılında da okulla ilişiğinin 
kesildiğini,eğitim hakkının engellenip mağduriyete uğradığını,buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki FİGEN AK şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat sürecinde öğretmen 
olduğunu, görevden atıldığını, mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 28 
Şubat sürecini gerçekleştiren darbeci, cuntacı yapılanmadan ve BÇG isimli yapılanmadan ve 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 106, sayfa 149)

Müşteki FİKRET KEMAL TEKİN şikayet ve beyanında özetle; 2000 yılına 
kadar astsubay olarak TSK’da görev yaptığını,iftiralarla dolu ihbar mektubu üzerine,hadep li 
olduğu,marsist -leninist görüşleri benimsediği şeklinde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve 
belgelerle 2000 tarihinde TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle 
mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 100,126,399)

 Müşteki FİKRİ BOYLU şikayet ve beyanında;Güneydoğulu bir Müslüman 
olduğu için 28 Şubatçıların uygulaması ile 1995 yılında 36 yıl ceza aldığını, bundan dolayı 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

Müşteki FİKRİ MERİÇ şikayet ve beyanında;sanıkların eylemleri sebebi ile 
insan hakları, Anayasa ve Kanunlara aykırı olarak, gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle 
TSK’dan ihraç edildiğinden maddi ve manevi olarak suçtan zarar görmüş olması sebebi ile 
sanıklar hakkında şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 399)

 Müşteki FİKRİYE ÖZER şikayet ve beyanında;1995 yılında İnönü Üniversitesi 
Fizik Bölümünü kazandığını, okula kaydını yaptırdığını, 1998-1999 eğitim yılı esnasında 
YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve o dönem ki Malatya İnönü Üniversitesi rektörü Ö. Ş.'nin 
etkisi ile birçok arkadaşının ve kendisini okuldan uzaklaştırıldığını, eğitim hakkının elinden 



  

alındığını, 11 yıl sonra okula afla dönebildiğini, bunun yaş haddinden dolayı hiçbir işe 
yaramadığını, 28 Şubat döneminde kendisini mağdur eden tüm şahıslardan, YÖK Başkanı 
Kemal Gürüz ve rektörden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (134. klasör, sayfa 160)

 Müşteki FİLİZ BAĞCI KAYA şikayet ve beyanında;Kendisinin 1998-1999 
eğitim öğretim yılında Erzincan Eğitim Fakültesine kayıt yaptırdığını, kılık ve kıyafet 
yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında soruşturmalar açıldığını, uzaklaştırma 
cezası verildiğini,art arda cezalar sonucunda okul kampüsünden içeriye alınmadığını sonunda 
kaydının silindiğini, 2011 yılında çıkarılan af yasası ile kendisinden 11 yaş küçük çocuklar 
ile aynı sınıfta ders görmeye başladığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 249,452)

Müşteki FİLİZ POLAT şikayet ve beyanında  özetle; 1997 ile 2000 yılları 
arasında SSK Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Elazığ SSK Hastanesinde hemşire olarak 
çalıştığını, o dönem başörtülü olması bahanesiyle haksız itham ve mağduriyetler yaşadığını, 
kendisine disiplin cezaları verildiğini, 1999 yılında çıkan sicil affı dolayısıyla cezasının 
kalktığını, ancak olanlar nedeniyle eşinin kendisini boşadığını, oğlu ile yapayalnız maddi ve 
manevi birçok sorun yaşamak zorunda kaldığını, kendisine verilen cezalarda o zaman SSK 
genel müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu ve personel daire başkanı Ali Şan Sağlam'ın imzaları 
bulunduğunu, mağdur olmasından dolayı 28 Şubat sürecini gerçekleştiren kişilerden ve 
kendisine disiplin cezası veren Nermin Şimşek, Ali Aslan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Şan 
Sağlan ve diğer idarecilerden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 246)

 Müşteki FİLİZ ORHAN şikayet ve beyanında;Yıldız Teknik Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi’nde 1993 yılında başladığını ve son sınıfta okurken derslere başörtülü 
olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, okula alınmadığından devamsızlıktan 
kaldığını,eğitim hakkı kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 440)

 Müşteki FİLİZ IŞIKER şikayet ve beyanında özetle; Dicle Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi’nde 1998 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü olarak katılması 
nedeni ile baskılara maruz kaldığını, uyarma ,kınama ve uzaklaştırma disiplin cezaları 
aldığını, 1999 yılında okulu bırakmak zorunda kaldığını,eğitim hakkı, din ve vicdan hürriyeti 
ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin 
belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 417)

Müşteki FİRDEVS ERDOĞAN şikayet ve beyanında;1995 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi kazanıp başörtülü olarak kayıt olup ilk üç yılı başarılı şekilde 
bitirdiğini,1998 yılında derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz 
kaldığını, derslere alınmamaya başlandığını,finallere girememesi nedeniyle okulu 
bitiremediğini,ikna odalarına alındığını ve anti demokratik uygulamalara maruz kaldığını, 
eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki FİRDEVS YAZICI şikayet ve beyanında özetle;Kadıköy Yabancı Dil 
Ağırlıklı İmam Hatip Lisesinden 1999 yılında mezun olup bu okula başladığında diğer 
okullarla aynı hak ve yükümlülüğe sahip olduğunu ancak kazanılmış hakka ve eşitlik ilkesine 
aykırı uygulanan katsayı nedeniyle okumak istediği bölününü tutturmasına rağmen puanın 



  

0.5 yerine 0.2 ile çarpılması nedeniyle 2 yıllık okulu kazandığını, ancak başörtüsü yasağı 
nedeniyle inancı ile geleceği arasında kaldığını inancını tercih edip kayıt yaptıramadığını, 
eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki FUAT YAVUZ şikayet ve beyanında;Anayasaya ve Kanunlara aykırı 
olarak gerçek dışı bilgi ve belgelerle Aralık 1990 tarihli YAŞ kararı sonucu TSK’dan ihraç 
edildiğini, bu mağduriyetine neden olan sanıklar hakkında şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki FURKAN RAYLAZ şikayet ve beyanında;Dünya Demokrasi Hareketi 
Genel başkan yandımcısı olarak görev yaptığını,bir takım televizyon ve gazete sahipleri, 
yöneticileri ve yazarlarının yapmış oldukları yayınlarla, 28 Şubat sürecindeki darbeyi 
gerçekleştirenlere destek vererek 28 Şubat darbesi suçunun işlenmesine iştirak ettiklerini 
gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını 
belirtmiştir.(Klasör 108)

 Müşteki FÜSUN SEVİNÇ şikayet ve beyanında özetle; Bursa İli Keles İlçesi 
Pınarcık Dağdibi İlköğretim okuluna öğretmen olarak atandığını,başladığında başörtülü 
olmasının sonur teşkil etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü 
nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini,kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davarandığı 
gerekçesiyle 02.03.1998 ve 10.07.1998 tarihlerinde 1/30 oranında aylıktan kesme disiplin 
cezası verildiğini,02.03.2000 tarihinde ise 657 sayılı yasanın 125/E-a maddesi gereğince 
memuriyetten çıkartıldığını, çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

 Müşteki GALİP ALURAL şikayet ve beyanında özetle; 20 Yıl Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığında Dz. Tek. Asb. Kd. Başçavuş olarak görev yaptığını, ancak emekliliğine 4 ay 
kala 16 Haziran 1998 tarihinde Yüksek Askeri Şura kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
ayrılmasına karar verildiğini, hakkında istihbarat raporuyla tarikat mensubu olduğu, eşinin de 
aynı tarikatın ideolojisini benimsediği, lojman içerisinde örgütsel toplantılar düzenlediği, 
eşinin tesettür kullandığı, dini vecibeleri nedeniyle görevini aksattığı gibi sebeplerle silahlı 
kuvvetlerde kalması uygun değildir şeklinde karar verildiğini, gerçeğe aykırı bilgi ve 
belgelerle Silahlı Kuvvetlerden ihraç edilerek zarara uğratıldığını, sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 265, sayfa 276) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1998 yılı sicil belgesinde 1. ve 2. sicil amirlerince aynı şekilde 
“Astsubay sicil yönetmeliğinin 53'üncü md. (e) fıkrası gereğince tutum ve davranışları ile 
yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde 
bulunduğu veya karıştığı anlaşılması nedeniyle Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir” 
şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili herhangi bir 
adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya 
koymaktadır. (265. klasör, sayfa 215)

10 Haziran 1981 tarihinde tevbih cezası, özet bilgi formu başlıklı belgede menfi 
kanaatler bölümünde 1990 yılı 1. sicil amiri tarafından "Teknisyen astsubayı olarak birliği 
muharebe gücüne katkısı çok az" şeklinde görüş belirtildiği ancak önceki ve sonraki yıllara 
ait olumlu ve olumsuz kanaatlere yer verilmediği, sicil notu ortalamalarına bakıldığında 1980 



  

yılı 78.25, 1981 yılı 77, 1982 yılı 80, 1983 yılı 75, 1984 yılı 85, 1985 yılı 81, 1986 yılı 84, 
1987 yılı 79, 1988 yılı 74.35, 1989 yılı 80.5, 1990 yılı 75, 1991 yılı 82, 1992 yılı 90.5, 1993 
yılı 89.5, 1994 yılı 86.5, 1995 yılı 95, 1996 yılı 94, 1997 yılı 86 olduğu, tüm yıllar itibariyle 
ortalamasının 82.92 olduğu, özellikle atılmadan önceki son 6 yılın sicil notu ortalamalarının 
yüksek olduğu, 20 Temmuz 1993 tarihinde Amf.Dz.P.A.K.M. A. Ö. tarafından takdir belgesi, 
31 Mart 1995 tarihinde Dz.Astsb.Hzl.Ok.Komutanı M.D. tarafından takdir belgesi ile 
ödüllendirildiği anlaşılmıştır. (265. klasör, sayfa 205 - 249) 

Müşteki Tamer Tatar’ın Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu CD’den elde edilen 
belgeler içerisinde "Gizli" ibareli "Tümgeneral Türkeri" ifadeleri ile başlayıp 
"İK.ASTSB.BÇVŞ.S. Ahmet Ertaş (1982-2173)" ibareleri ile biten TSK'dan ihraç edilecek 
subay ve astsubaylarla ilgili sunum şeklindeki metin ve ekindeki subay ve astsubayların 
isimlerinin yer aldığı 24 sayfadan ibaret belgede müştekinin isminin Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı başlığı altında yer aldığı anlaşılmıştır. (265. klasör, sayfa 222-245) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Nakşibendi tarikatı mensubu 
olduğu, eşinin de aynı tarikatın ideolojisini benimsediği, ikamet ettikleri lojmanda örgütsel 
toplantılar düzenlediği, kendisinin okul dışında askeri okul öğrencilerine, eşinin ise 
personelin ailelerine karşı ideolojileri doğrultusunda propaganda yaptıkları, ideolojileri 
doğrultusunda yayınları takip ettiği, eşinin tesettür kullandığı, dini vecibelerini görevini 
aksatacak şekilde yerine getirdiği, evine tesettürlü ziyaretçilerin geldiği, komutanlarının 
ikazlarına rağmen değişmediği, Atatürk ilkeleri ile anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel 
ilkelerine karşı olduğu, disiplinsizliği nedeniyle 16/06/1981 tarihinde tevbih cezası aldığı" 
şeklindeki iddiaların bir bölümünde müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir 
faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil 
etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne 
şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan 
atılmasına gerekçe yapıldığı, "dini vecibelerini görevini aksatacak şekilde yerine getirdiği" 
şeklindeki iddianın disiplin soruşturmasına konu olabileceği, müşteki ile ilgili evraklar 
içerisinde 10 Haziran 1981 tarihinde nöbetçi amirin görev çağrılarına uymayarak görevi 
geciktirmekten adli tevbih cezası aldığı, müşteki hakkındaki bu iddianın son 6 yılında 
mükemmele yakın yüksek siciller almış ve yıllar itibariyle ortalaması 82.92 olan sicil notu 
ortalamaları ile çeliştiği anlaşılmaktadır. (265. klasör, sayfa 264)

 Müşteki GAMZE KARABAĞ ARSLAN şikayet ve beyanında özetle; İstanbul 
Üniversitesi sağlık meslek yüksek okulunda 1996 yılında başörtülü olarak kayıt olup ilk yılı 
başarılı şekilde bitirdiğini,ikinci yılda derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara 
maruz kaldığını, uzaklaştırma disiplin cezası aldığını, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin 
belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 
(Klasör 439,461)

 Müşteki GAZİ KEMAL ALSANCAK şikayet ve beyanında özetle;Haziran 
1998 tarihinde Yüksek Askeri Şura kararıyla mesleğinden ihraç edildiğini, kararın altında 
imzası olan Yüksek Askeri Şura üyelerinden şikâyetçi olduğunu, iddia edilen hususları kabul 
etmediğini, hiçbir örgüt ve tarikatla ilgisinin olmadığını, kararda belirtilen 5 ay hapis, 2 ay 15 
gün memuriyetten men cezası almadığını, yine 2 gün göz hapsi cezasını da almadığını, görev 
süresi içerisinde hiçbir askeri ceza almadığını, eşinin inançları gereği başının kapalı 
olduğunu, sosyal toplantılara ve faaliyetlere eşinin başının kapalı olmasından dolayı 
katılamadıklarını, bu toplantı ve faaliyetlerin her hafta olduğunu, bazılarına katıldığını, ama 
bazılarına katılamadığını, ayda bir sefer katılabildiğini, katıldığı toplantılarda alkol 
kullanmadığı halde kendisine sürekli alkollü içeceklerin ikram edildiğini, bu ikramların 



  

kasıtlı olduğunu düşündüğünü, kendi görüşünden insanlarla görüştüğü söylenmekte ise de her 
görüşten insanla görüştüğünü, kararın siyasi olduğunu düşündüğünü, maddi ve manevi 
zararlara uğradığını, kararın yanlış olduğunun bir göstergesinin de kendisine itibarının iade 
edilmesi olduğunu, tekrar memuriyet hakkının verilerek Konya İl Sağlık Müdürlüğünde 
göreve başladığını, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 
100,123. klasör, sayfa 367)

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "irticai görüşü benimsediği 
(Nakşibendi tarikatı), eşinin tesettür kıyafetli olduğu, eşi ile birlikte sosyal toplantı ve 
faaliyetlere katılmadığı, kendi görüşündeki sivil şahıslarla görüştüğü, birlik komutanı 
tarafından ikaz ve uyarılara rağmen tutum ve davranışlarında düzelme olmadığı, halen 
sakıncalı sağ personel kategorisinde bulunduğu, memuriyet görevini ihmal suçundan 
14.11.1995 tarihinde 5 ay hapis, 2 ay 15 gün memuriyetten men cezası aldığı, emre itaatsizlik 
suçundan 6.4.1990 tarihinde 2 gün göz hapsi cezası aldığı," şeklindeki iddialarda müştekinin 
suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, memuriyete engel teşkil 
etmeyecek yıllar önce verilmiş hapis cezası ve basit disiplin cezasının karara dayanak 
yapıldığı anlaşılmaktadır. (Klasör 123, sayfa 364-365)

 Müşteki GÖKAY ALPASLAN ŞAHİN şikayet ve beyanında;1995-1997 yılları 
arasında vatani görevini Hakkari'nin 5.Dağ Komando Tugayında Piyade Er olarak yaptığını, 
12/04/2000 tarihinde TSK'da sözleşmeli Uzman Çavuş olarak göreve başladığını, 2006 
yılında Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrine atandığını, İl Jandarma Komutanlığının 
Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapmak sureti ile İz Takip Operatörlüğü, Narkotik, Terörle 
Mücadele, Jandarma Özel Koruma Takım Komutanlığı eğitimleri alarak eksiksiz olarak bu 
görevleri yerine getirdiğini, 2008 yılı içinde Elazığ Kovancılar ilçesine sözleşmesinin 
bitmesine 1 yıl kala tayininin çıktığını, sözleşme süresi içinde sicil notlarının 80-90 arası 
olduğunu, görev süresince yıldırma bezdirme ve psikolojik baskılar uygulayarak kendisini 
fazlası ile yıpratıp meslekten atma planları kurarak hakkında yalan yanlış ihbarla suç işlemiş 
gibi gösterilip sicil yetersizliği, emre itaatsizlik bahane edilerek sözleşmesinin 03/07/2008 
tarihinde tek taraflı olarak feshedildiğini, Askeri Yüksek İdari Mahkemesine yapmış olduğu 
başvurusunun reddedildiğini, 10/01/2011 tarihinde 29 yaşında erkek kardeşinin vefat ettiğini, 
bunun kendisini ve ailesini çok etkilediğini, ailenin tek çocuğu olarak hiçbir şekilde sosyal 
güvencesinin ve ekonomik imkânının olmadığından kendisine ve babasına faydasının 
olmadığını, 28 Şubat Darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 63,239. 
klasör, sayfa 310-315) 

 Müşteki GÖKHAN AÇIKEL şikayet ve beyanında; 05.05.2000 tarihli Kara 
Harp Okulu Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 
377,438,439)

 Müşteki GÜL GÖRMEZ şikayet ve beyanında özetle;1997 yılında 100. Yıl 
Üniversitesi Biyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak işe başladığını, başörtüsü 
kullandığını, sınava da bu şekilde girdiğini, 28 Şubat sürecinde kendisine de Biyoloji Bölüm 
Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanının başörtüsünü çıkarması konusunda baskı 
yaptığını, sırf başörtüsü dolayısıyla uyarı daha sonra da kınama ve işten uzaklaştırma cezası 
verildiğini, halen dönemediğini, hatta Biyoloji bölüm başkanının kendisine hakaret ettiğini, 
üniversite görevlilerinden ve sürecin başlamasına ve taşraya yayılmasına sebebiyet veren 



  

asker ve sivil sorumlulardan şikâyetçi oduğunu, çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını 
eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,mağduriyetine ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 194)

 Müşteki GÜLAY ARSLAN şikayet ve beyanında özetle;1997 yılında Erzincan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesine başladığını, 3. sınıfta anlamsız bir yasak ileri sürülerek 
atıldığını, başörtülü derslere girdiği gerekçesiyle uzaklaştırma disiplin cezaları verildiğini,  10 
yıl boyuncu hiçbir eğitim hakkından faydalanamadığını, eğitim hakkının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 134,384)

Müşteki GÜLÇİN YILMAZ şikayet ve beyanında; Bakırköy Anadolu İmam 
hatip lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni iken 28 şubat darbesini gerçekleştirenlerin 
uygulamaları sonucu 24.05.2000 tarihinde devlet memurluğundan çıkarma cezası 
verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 488)

 Müşteki GÜLEN İNTİSAR KARAGÜLLE SAATCIOĞLU şikayet ve 
beyanında özetle; 1999 yılında İnönü Üniversitesinde başörtüsü takan öğrencilere yönelik 
saygısızca davranıldığını, bunun da halk nezdinde sıkıntı oluşturduğunu, o tarihte Malatya'da 
halkın katıldığı bir protesto eylemine iştirak ettiğini, kendisinden istenilmesi üzerine halkın 
sakinleşmesi için bir şiir okuduğunu, İmam Hatip Lisesinde derste bulurken sivil kıyafetli 
polislerin gelerek kendisini götürdüklerini, müdüre,velim olmadan bunlara beni verme 
demesine rağmen polis olduklarını belirterek götürülmesine engel olmadığını, Malatya 
Emniyet Müdürlüğünün Terörle Mücadele Şubesinde henüz 17 yaşındayken hücreye 
konulduğunu, bulunduğu sürece gözlerinin kapalı tutulduğunu,su dahi verilmediğini, velisiyle 
ve avukatıyla görüşmesine izin verilmediğini, başını açmasını istediklerini, buna karşı 
çıktığını, buradaki insanların müdürüm diye hitap ettiği, teşhis edebileceği bir kişinin 
kendisini ciddi şekilde dövdüğünü, boğazına sarıldığını, duvardan duvara çarptığını, karnına 
tekme ile vurduğunu, halen çocuk sahibi olmak için tedavi olduğunu, nezarethaneden 
çıkartılırken doktordan rapor alındığını, doktora yalnız başına götürülmediğini, doktorun 
dövüldüğünü görmesine rağmen raporu düzgün yazmadığını, bu kişinin gerek nezarethanede 
gerekse dışarıda bulunduğu yerlerde gördüğünde “Seni öldürürüm” diye tehdit ettiğini, şiir 
okuduğu için 7 ay cezaevinde kaldığını, baskıdan dolayı üniversite imtihanına dahi 
giremediğini, fotoğrafları başörtülü olduğu için kabul edilmediğini, çok sevdiği halde 
tekvando milli takımına bile bu yüzden katılamadığını, o dönemin Cumhuriyet Başsavcısının 
çok sayıda soruşturma başlattığını, onun talimatıyla evinin devamlı arandığını, devamlı 
geldikleri için evdeki eşyaları toplamadıklarını, iddianamede bile Hüda Kaya'nın kızı olduğu 
için yargılandığının yazdığını, bunun ne kadar taraflı ve baskıcı tavır olduğunu gösterdiğini, 
yaşanan süreçten dolayı mağdur olduğunu, eğitim hayatını devam ettiremediğini, hala sağlık 
sorunları yaşadığını, işe giremediğini, dilekçesinde belirttiği Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi 
Türkeri ve Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, özellikle kendisini döven görevli ve 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 190, sayfa 67-68)

 Müşteki GÜLENDAM ASAR YILMAZ vekili Av.Havva Hacınecipoğlu şikayet 
ve beyanında özetle; müvekkilinin 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesine kayıt yaptırdığını,başı açık fotoğraf vermek zorunda kaldığını,ilk derste hocanın 
kendisine hamam böceği çıkın dışarı şeklinde şeklinde tahkir ettiğini, güvenlik görevlilerin 
okula girişte ayrımcılık yaptıklarını,başörtüsü nedeniyle devam edemediklerinden okuldan 



  

kayıtlarının silindiğini,eğitim hakkının engellhenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki GÜLER TEMİZKOL vekili Av.Ahmed Faruk Temizkol  şikayet ve 
beyanında özetle; müvekkilinin 26.10.1979 tarihinde sınıf öğretmeni öğretmeni olarak 
atandığını, başladığında başörtülü olmasının sonur teşkil etmediğini,1995 yılından itibaren 
aşörtülü olması nedeniyle baskı görmeye başladığını,28 Şubat süreciyle birlikte görev 
yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini, ikazlara maruz 
kaldığını,soruşturmalar açıldığını meslekten ihraç edilme kaçınılmaz olduğundan 2000 yılıda 
emekliliğini mecburen istediğini,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu 
görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 461)

 Müşteki GÜLFİLİZ TOSUN şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde kılık ve 
kıyafeti rejim için tehlike sayılarak toplumsal bir tehdit olarak gösterilmeye 
başlandığını,baskılar görmesi ve fişlinmesi nedeniyle mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.

 Müşteki GÜLHAN DEMİRKOL şikayet ve beyanında özetle;09.12.1997 
tarihinde öğretmen olarak atandığını, 28 Şubat sürecinde kılık ve kıyafeti rejim için tehlike 
sayılarak toplumsal bir tehdit olarak gösterilmeye başlandığını,baskılar görmesi ve fişlinmesi 
nedeniyle istifa ettiğini,mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör  417)

 Müşteki GÜLHAN CENGİL şikayet ve beyanında;İnönü Üniversitesi PDR 
bölümünde 1998 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile 
baskılara maruz kaldığını, disiplin cezaları aldığını, okuldan uzaklatırma cezası verildiğini, 
eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,rektör Ömer Şarlak ve Yök başkanı Kemal Ggürüz ile 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 134)

 Müşteki GÜLHANIM AYDEMİR şikayet ve beyanında;Kadıköy Yabancı Dil 
Ağırlıklı İmam Hatip Lisesinden 1999 yılında mezun olup bu okula başladığında diğer 
okullarla aynı hak ve yükümlülüğe sahip olduğunu ancak kazanılmış hakka ve eşitlik ilkesine 
aykırı uygulanan katsayı nedeniyle okumak istediği bölününü tutturmasına rağmen puanın 
0.5 yerine 0.2 ile çarpılması nedeniyle 2 yıllık okulu kazandığını, ancak başörtüsü yasağı 
nedeniyle inancı ile geleceği arasında kaldığını inancını tercih edip kayıt yaptıramadığını, 
eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki GÜLİZAR ÇUHADAR şikayet ve beyanında;1997 tarihinde Ankara 
Topraklık Ağız Diş Hastanesinde sözleşmeli diş hekimi olarak göreve başladığını, 28 Şubat 
sürecinde kılık ve kıyafeti rejim için tehlike sayılarak toplumsal bir tehdit olarak 
gösterilmeye başlandığını, bu nedenle sırf başörtüsü taktığı için imza eksiği var denilerek 
sözleşmesinin fesh edildiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma, 
din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör  441)



  

 Müşteki GÜLNAZ KOÇALAY şikayet ve beyanında özetle; 1998 yılında 
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazandığını,başörtüsü yasağı 
nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılıp okula alınmayınca devam 
edemediğini, eğitimini Avusturya'da ücretli olarak tamamlamak zorunda kaldığını,eğitim 
hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellendiğini, sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373,418)

 Müşteki GÜLSEREN HASKUL şikayet ve beyanında;1998 yılında İnönü 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandığını, kaydını yaptırdığını, o dönemin rektörlerinin 
etkisiyle bir çok arkadaşıyla birlikte okuldan uzaklaştırıldıklarını, eğitim hakkının elinden 
alındığını, kararda imzası olan herkesten şikâyetçi olduğunu, özellikle rektörler ve YÖK 
Başkanından şikâyetçi olduğunu, öğrenci affıyla okula dönebildiğini, ancak okul 
arkadaşlarının kendisinden 10 yaş küçük olduğunu, ruhsal çöküntü yaşadığını, kendilerine 
“ya okulunuz ya da başörtünüz” dendiğini, örtüsünü bırakmadığı için tüm haklarının elinden 
alındığını, dönemin rektörleri ve YÖK Başkanı da dahil 28 Şubat süreci olarak adlandırılan 
süreçteki tüm suç faillerinin cezalandırılmasını, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 134., sayfa 245)

 Müşteki GÜLSEREN  ERDEN şikayet ve beyanında; 20.09.1996 tarihinde Van 
ilinde Tarih Öğretmeni olarak göreve başladığını, 28 Şubat sürecinde kılık ve kıyafeti rejim 
için tehlike sayılarak toplumsal bir tehdit olarak gösterilmeye başlandığını, bu nedenle 
hakkında soruşturma yapıldığını,disiplin cezaları verildiğini,18.07.2001 memuriyetten 
çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma,kamu görevinde bulunma 
hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör  441)

 Müşteki GÜLSÜM PEKER ALPAY  şikayet ve beyanında;1997 yılında Felsefe 
grubu dersleri öğretmeni olarak göreve başladığını, kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı 
gerekçesiyle cezalandırıldığını, ancak yönetmeliğin diğer maddelerine uymayan kişilere ceza 
uygulanmadığını, ayrımcılığa tabi tutulduğunu, görevden uzaklaştırıldığını, 1997 yılı 
Haziranında mezun olduğu kılık kıyafetiyle girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümünde yüksek lisans sınavını kazandığını, başörtülü olması nedeniyle kayıt 
yaptıramadığını, oradaki öğrencilik hayatının bitme durumuna geldiğini, 28 Şubat post 
modern darbesi olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti Devletini işlemez hale getiren 
bürokrasiyi ve adaleti etkileyerek kendisini işinden eden şüpheliler Çevik Bir, Erol Özkasnak, 
Fevzi Türkeri ve İsmail Hakkı Karadayı'dan şikâyetçi olduğunu belirttiği, müşteki vekili işe o 
dönemde yasaları hakkı ile uygulamaya gayret eden bazı mahkemelerin taciz edildiğini, 
heyetlerinin sürüldüğünü ve dağıtıldığını örnek olarak, İstanbul İdare Mahkemesinde 
öğrenciler ve öğretmenler lehine yasa gereği haklı ve hukuki karar veren bir mahkeme 
heyetinin dağıtıldığını,belgelerini ibraz ederek 28 Şubat darbesini gerçekleştiren  sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 63, 191 sayfa 358-359)

 Müşteki GÜLSÜM BÜLBÜL ÖZTÜRK  şikayet ve beyanında özetle; Eylül 
1998 tarihinde Bolu İli Mudurnu İlçesi Atatürk Çok Programlı Lisesine Felsefe grubu dersleri 
öğretmeni olarak atandığını, görev yaparken başörtüsü nedeniyle okul idaresi ve müfettişler 
tarafından taciz edildiğini daha sonra okulu alınmadığını ve memuruyete başlayamadığını, 
öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 



  

477)
 Müşteki GÜLŞAH YILMAZ şikayet ve beyanında özetle;28 Şubat sürecinde 

İmam hatip lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle okula polis gelip 
başörtülü okula ve derslere alınmadığını,baskıya maruz kaldığını,sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki GÜLŞEN ÖZER  DEMİRKOL şikayet ve beyanında özetle; 1998 
yılında Felsefe Grubu öğretmeni olarak göreve başladığını, kıyafetlerinin rejim için tehlike 
olarak gösterildiğini, çalışma hayatının engellendiğini, hakkında soruşturmalar açıldığını, 
İdare Mahkemesine dava açtığını, özellikle şüpheli Fevzi Türkeri'nin yönettiği, hakim ve 
savcıları yönlendirme toplantıları nedeniyle davaların reddedildiğini, Mart 2000 tarihinde 
memuriyet görevinden atıldığını, Ekim 2006 tarihine kadar memuriyetten uzak kaldığını, 
mağdur olduğunu, belgelerini ibraz ederek 28 Şubat darbesini gerçekleştiren  sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 63,98.sayfa 121-122)

 Müşteki GÜLŞEN DURU şikayet ve beyanında; Kendisinin öğretmen olduğunu, 
1997 yılında okula gelen kılık kıyafet genelgesi nedeniyle hakkında disiplin cezaları 
verildiğini, sonra başka bir okula tayininin çıkarıldığını, orada da 1 hafta çalıştıktan sonra 
soruşturma nedeniyle açığa alındığını, Edirne İdare Mahkemesine yaptığı başvurunun 
olumsuz sonuçlandığını, sonuçta görevden ihraç edildiğini, mağdur edildiğini, 28 Şubat 
darbesini hazırlayan askerler, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri'den şikâyetçi 
olduğunu, yargılama sırasında şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmiştir.(Klasör 133,240)

Müşteki GÜLTEKİN KOÇ şikayet ve beyanında özetle;25.08.1992-14.07.1997 
tarihleri arasında uzman çavuş olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Tugay disiplin mahkemesi kararı ile TSK’dan 
ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 440)

 Müşteki GÜLÜZAR DAŞO şikayet ve beyanında özetle;1998 yılında Erzincan 
Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenci olduğunu, kılık kıyafet nedeniyle 
okuldan uzaklaştırma cezası aldığını, daha sonra Üniversite yönetimi tarafından okula 
girişinin yasakladığını ve okula devam edip kayıt yaptıramadıkları için atıldığını, yıllar sonra 
öğrenci affıyla tekrar okula döndüğünü,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek 28 Şubat darbesini gerçekleştiren  sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir. (Klasör 133,194, 381)

 Müşteki GÜNER ÇAKMAK UYSAL şikayet ve beyanında;1995 yılında Kimya 
öğretmeni olarak göreve başladığını, 1997 yılından itibaren kılık kıyafet yüzünden birçok 
soruşturma geçirdiğini, baskı altında tutulduğunu, başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz 
edildiğini, 1999 yılından itibaren disiplin cezaları verildiğini, 2001 yılı Aralık ayında 
memuriyetten çıkartıldığını,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki GÜRŞAH DEMİR KİREÇCİ şikayet ve beyanında özetle;Adana 



  

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde 1998 yılında okuduğu sırada derslere 
başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, okuldan uzaklaştırma disiplin 
cezası verildiğini, eğitim hakkı, din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki GÜZİN AKTAŞ  şikayet ve beyanında özetle; 06 Kasım 1979 tarihinde 
Ankara Dr.Zekai Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum hastanesine hemşire olarak atandığını, 
memuriyete 1986 tarihinden itibaren ingilizce öğretmeni olarak devam ettiğini,öğretmenlik 
yaptığı dönemde başörtüsünün sorun oluşturmadığnı,54. hükümetin zorla düşürülmesinden 
sonra kıyafetinin rejim için tehlike ve tehdit olarak gösterilmeye başlandığını,idare tarafından 
taciz edildiğini ve görev yeri dışına sürgün edildiğini,25.05.1998 tarihinde uyarma, 
14.09.1998 tarihinde aylıktan kesme,04.03.1999 tarihinde aylıktan kesme,12.01.1999 
tarihinde bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezaları verildiğini, 16.02.2000 
tarihinde emekliliğine 10 ay kala kıyafeti nedeniyle memuriyetten çıkarma cezası verildiğini, 
psikolojik travmalar yaşadığını, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 481)

 Müşteki HABİBE USTACIK GÜNEŞ şikayet ve beyanında özetle;Boğaziçi 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kimya bölümünde 1998 yılında okuduğu sırada derslere 
başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, uzaklaştırma disiplin cezası 
verildiğini,mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki HACER AYDIN ÖZÇELİK şikayet ve beyanında özetle;Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi sanat tarihi  bölümünde 1997-1998 yılında 
okuduğu sırada derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, 
hergün derslere gireyeceği endişesi ile okula geldiğini,mezun olduğunda başörtülü olarak 
çalışamadığını mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 418)

 Müşteki HACER OKUDAN şikayet ve beyanında özetle; Antalya İmam Hatip 
Lisesinden 1998-1999 yılında mezun olup eşitlik ilkesine aykırı uygulanan katsayı ve 
başörtüsü engeli nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesine kayıt 
yaptırdığını,sanıkların etkisiyle oradada başörtüsü engeli çıkması ile Viyana Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesine geçiş yaptığını,travma yaşadığını,eğitim hakkı,din ve 
vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,

buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 418)

 Müşteki HACI ALTUN şikayet ve beyanında;1996 yılının Aralık ayında Bursa 
ilinde esnaflık yaptığı sırada gözaltına alınarak Ankara'ya getirildiğini, tarafına yöneltilen 
suçlamaların kılık-kıyafet kanununa muhalefet izinsiz kuran kursu açmak, terör örgütüne üye 
olmak gibi suçlamalar olduğunu, ancak hangi örgüt olduğunu bile bilmediğini, 1 yıldan fazla 
tutuklu kaldığını, dosyanın 4616 sayılı yasa ile ertelendiğini, davanın devam etmesini 
istediğini, beraat ettiğini, yöneltilen suçlamaların tamamen konjonktürel olduğunu, medya 
sayesinde oluşturulan ortamın kurbanı olduğunu, haksız tutuklama ve soruşturmalar 
sonucunda kurulu düzeninin bozulduğunu, işyerinin battığını, hükümetin de zorla 



  

düşürülmesi sonucu istikrarsızlık olduğunu, süreçte sorumluluğu bulunanlardan şikâyetçi 
olduğunu, ayrıca haksız soruşturmalarla kendisini mağdur eden Cumhuriyet Savcısından 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 62,129)

 Müşteki HACI YUNUS AKYOL şikayet ve beyanında;Dünya mağdurlar derneği 
genel başkanı olarak, sanıklar için açılan davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 108)

 Müşteki HADİ KAYINTU şikayet ve beyanında özetle; 1997 yılında 
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün açmış 
olduğu sınavı kazanarak 01/07/1997 tarihinde hizmetli olarak atandığını, 4 ay boyunca 
çalıştığını, maaşını aldığını, o dönem Batı Çalışma Grubunun baskısı ile istifa ettirilen 
hükümetin istifasından sonra yeni kurulan hükümet zamanında SHÇEK Teftiş Kurulu 
Başkanlığının sınavlarda usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı teftişten sonra görevine son 
verildiğini, İdare Mahkemesine açtığı davayı mahkemenin reddettiğini, sınavı kazanmış 
olmasına rağmen görevinden çıkartılarak mağdur edildiğini,28 Şubat sürecini gerçekleştiren, 
cuntacı yapılanma olan BÇG görevlilerinden ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 134)

 Müşteki HADİCE SÜNGER KARAPINAR vekili Av.Mehmet Ali Öner şikayet 
ve beyanında özetle; müvekkilinin Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Eğitimi bölümünde 1999 yılında okurken başörtülü derslere girdiği gerekçesiyle 
13.04.1999 tarihinde uyarma, 08.06.1999 tarihinde kınama,28.02.2000 tarihinde uzaklaştırma 
disiplin cezaları verildiğini, eğitim hakkının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 437)

 Müşteki HAFİZE ŞULE ALBAYRAK şikayet ve beyanında özetle;Kadıköy 
Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip Lisesinden 1999 yılında mezun olup bu okula başladığında 
diğer okullarla aynı hak ve yükümlülüğe sahip olduğunu ancak kazanılmış hakka ve eşitlik 
ilkesine aykırı uygulanan katsayı nedeniyle okumak istediği bölününü tutturmasına rağmen 
Marmara Üniversitesi ilahiyat fakültesini kazandığını, ancak başörtüsü yasağı nedeniyle 
derslere girişinin engellendiğini,ayrımcılığa uğradığın ve horlandığını, eğitim hakkı,din ve 
vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU vekili Av. 
Hüseyin Öz şikayet ve beyanında özetle; Müvekkili konfederasyonun 22 Ekim 1976 
yılında kurulup Türkiye'nin en büyük ikinci işçi konfederasyonu olduğunu,28 Şubat post 
modern darbesi sürecinde,darbeye karşı durmaları,demokratik duruşları nedeniyle 
konfederasyon ile bağlı sendikalar sivil toplum ve iş dünyasında fişlendiğini, üye işçilerin 
istifaya zorlandığını, faaliyetlerinin doğrudan ve dolaylı olarak engellendiğini,suçtan 
doğrudan telafisi güç zarar gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 396)

 Müşteki HAKAN ŞİMŞEK şikayet ve beyanında özetle; 1988 yılında izin 
tecavüzü ve üste fiili taarruz iddiasıyla Askeri Mahkemeye kamu davası açıldığını, 
hatırlamadığı miktarda kısa süreli hapis cezası aldığını, 1988 yılından 1998 yılına kadar 
herhangi bir ceza veya ikaz almadığı gibi bir çok takdir aldığını, 1998 yılında YAŞ kararı ile 
re'sen emekli edildiğini, 1998 yılında İstanbul Hasdal Kışlasında 6. Piyade Tugay Komutan 
Yardımcılığında Lojistik Şube Astsubayı olarak görev yaptığını, Lojistik Şube Müdürü Tank 



  

Binbaşı Z. T., Piyade Kurmay Kıdemli Albay F. K.'nın kendisinin Alay Komutanı olduğunu, 
şu an Ergenekon’dan tutuklu olduğunu, atıldıktan sonra kendisine atılma nedenini 
sorduğunda "kendi ihtiyarımla imza atmadım, direkt tepeden inme konjönktörün gerektirdiği 
emirlerdir, bize uygulamak düştü" dediğini, aynı şekilde Z. T.'ye de sorduğunda bir şey 
söylemediğini, sadece çaresizliğinden omuzlarının düştüğünü, daha sonra da kendisine 
sicilinin düşürülmesi için Kolordudan emir geldiğini söylediğini, bu konuda tanık dinletmek 
istediğini,Kendisi hakkında bu tarz bir işlem yapılmasının eşinin kapalı olmasından ve 
kendisinin namaz kılmasından, içki içmemesinden kaynaklandığını, 1998 yılında kendi 
ikameti olan Yenilevent askeri lojmanlarına eşinin başörtülü olması nedeniyle 
giremediklerini, eşini ancak hava karardıktan sonra ticari bir aracın arka koltuğuna oturur 
halde iç ışıkları kapalı kendisinin de camdan kimliğini gösterip girebildiğini, nizamiye 
nöbetçi astsubayların "bu şekilde girersen seni ve eşini alabiliriz, yürüyerek girersen seni ve 
eşini alamayız, İstihbarat Şube Müdürü kapıyı dürbünle gözetliyor, hakkımızda işlem 
yapabilir, bize ceza gelebilir" dediklerini, bir defasında eşi ile birlikte gündüz vakti yaya 
olarak girmek istediklerinde kapıdaki nöbetçilerin eşinin başörtülü olması nedeniyle içeriye 
alamayacaklarını söylediklerini, kendisinin de burasının ikameti olduğunu, eşinin kıyafetine 
kendisi dahil kimsenin karışamayacağını söyleyerek kimliğini nizamiyeye bırakarak takip 
eden kimse bunu ona verin dediğini ve lojmana geçtiğini, ertesi gün Tugay İstihbarat Şube 
Müdürü A. isimli Binbaşının kendisini yanına çağırdığını, Kolordudan emir geldiğini, dün 
lojmanda yaşanan olayla ilgili sana sorular soracağım dediğini, yaklaşık bir saat kendisini 
sorguladığını, sorgu sırasında senin arkanda kim var bu cesareti nereden alıyorsun dediğini, 
kendisinin de arkasında kimsenin olmadığını, mağdur olduğunu, o dönemin şahitleri 
olduklarını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 139) 

 Müşteki HAKAN BAŞTÜRKMEN şikayet ve beyanında;TSK’da görev 
yaparken, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu ve 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için fişlenerek 14.12.1997 tarihinde haksız bir şekilde TSK’ dan YAŞ kararı ile ihraç edilerek 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 381)

 Müşteki HAKAN İNCE şikayet ve beyanında;28 Şubat darbesi suç ortağı olan 
medya çalışanlarının soruşturmaya dahil edilmesini suç örgütü kapsamında soruşturulmasını 
ve gerekli yasal işlemlerin söz konusu şahıslar hakkında da yapılmasını ve ayrıca sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 241,249)

 Müşteki HAKAN IRMAK şikayet ve beyanında;Kendisinin 2 Eylül 1997 
tarihinde re'sen emekli edildiğini, emekli edilmesinin ailesinin başörtülü olmasından 
kaynaklandığını, inançlarının gereği görevini aksatmayacak şekilde yerine getirdiği halde 
öğrendiği kadarı ile Batı Çalışma Grubu mensubu 28 Şubatın doğmasına neden olan kişilerin 
kendisi ve kendisi gibi arkadaşlarını baskı altına alarak herhangi bir darbe halinde engel 
olacaklarını düşündüklerinden kendisi gibi kişileri devre dışı bırakmak amacıyla ordudan 
ihraç etmek için bahaneler ve suçlar isnat ederek disiplin cezaları verip, disiplinsiz olarak 
suçlanarak görevlerine son verildiğini, oda ve göz hapisleri verilerek özgürlüğünün 
kısıtlandığını, görev yaptığı yerlerdeki birlik komutanlarının kendilerine verilen iç hizmet 
kanunundaki görev ve yetkileri kötüye kullandıkları, eşinin başörtülü olması nedeniyle sağlık 
karneleri ve kimliklerinin alındığını, o günlerde özel hastanelere gidemediklerini, ailesinin 
hasta olduğu halde tedavi olamadığını, oğlunun 28-29 Nisan 2008 tarihinde uzman erbaşlığı 
kazandığı halde sözlü ve yazılı mülakatları geçip internette yayınlanmasına rağmen güvenlik 
soruşturmasına takıldığını uzmanlığa kabul edilmediğini, halbuki anayasaya göre suçun 



  

şahsilik ilkesi olmasına rağmen çocuklarının mağdur edildiğini, ayrıca YAŞ kararı ile ayrılan 
arkadaşlarının kısmen haklarını aldıklarını, ancak kendilerinin kuvvet komutanı onayı ile 
ayrıldıkları için haklarını alamadıklarını, mağduriyetine neden olanlar sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 126,399) 

Müştekinin şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu, kışla belgelerinin 
incelenmesinde "mescit talimatı" başlıklı belgede, "mescidi Sb/Astsb ve uzman erbaşlar 
kullanmayacaktır." şeklinde ifade ile kışla içerisindeki mescitten subay, astsubay ve uzman 
erbaşların yararlanmalarının yasaklandığı anlaşılmıştır. (126. klasör, sayfa 184)

 Müşteki HAKAN KILINÇKAYA şikayet ve beyanında;Bünyan Kaymakamı 
olarak görev yaptığını, 12 Mayıs 2012 tarihli Yeni Akit Gazetesinde 17 Vali, 296 Kaymakam 
ve 370 üst düzey görevlinin fişlendiği ile ilgili haber yayınlandığını, yapmış olduğu 
araştırmada kendisi hakkında da fişleme yapıldığını öğrendiğini, 28 Şubat darbesi sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 62,458)

 Müşteki HAKVERDİ ALTUĞ şikayet ve beyanında;TSK’da görev yaptığını, 
hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu ve TSK.nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için 
fişlenerek  14.11.1995 tarihli YAŞ toplantısında da ordu ile ilişkisinin kesildiğini, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 379)

 Müşteki HALEF DAĞDELEN şikayet ve beyanında;18/08/1999-29/05/2007 
tarihleri arasında TSK’da Askeri Öğrenci olarak bulunduğunu, Kara Harb Okulunda Teğmen 
olarak vazifelendirilmesine günler kala başarısının yüksek ve yeterli düzeyde olduğu halde 
BÇG örgütü mensubu Tevfik Özkılıç tarafından disiplinsiz olmakla suçlandığını, önce 
şüpheli ve sakıncalı takibi altına alınıp hakkında gerçeğe aykırı usul ve kanunlara aykırı 
olarak düzenlenen ve düzenlettirilen olumsuz savunma ve cezalarla, sahte belge ve 
tutanaklarla yasalardaki disiplin hükümleri kullanılarak ihracın yasal kılıfının 
oluşturulduğunu, bu plan çerçevesinde şahsına sürekli asılsız ve mesnetsiz savunmalar verilip 
cezalandırmak suretiyle disiplin puanının düşürülmeye çalışıldığını ve nihayetinde 27 Nisan 
bildirisinin hemen ardından Bölük Komutanı Yüzbaşı A. E. G. den başlayıp Alay Komutanı 
Kurmay Albay T. S.’ye kadar uzanan bir hiyerarşi içerisinde düzenlenen bir komplo sonucu 
verilen ceza ile TSK’dan Teğmen olarak vazifelendirilmesine günler kala ilişiğinin 
kesildiğini, böylece Tevfik Özkılıç’ın iradesi doğrultusunda 29/05/2012 tarihli Kara Harb 
Okulu Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında TSK’dan ihraç edildiğini, ordudan ihraç edilmiş 
olmanın bütün zorlukarını çektiğini, ailece büyük sıkıntılar maddi ve manevi acılar 
yaşadığını, 28 Şubat darbesi sanığı Tevfik Özkılıç’tan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (67. 
klasör, sayfa 241-244) Müştekinin dilekçesi ekinde sunmuş olduğu, Tevfik Özkılıç'ın şahsına 
karşı işlediği suçu ve BÇG mensubu olarak işlediği suçları itiraf ettiği konuşması olarak 
belirttiği,bir sayfadan ibaret konuşma dökümanında; "Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ( 
AYİM) özel bir kişi ile özel bir görüşme yaptık. Bunların hepsini bir paket ile atacağız. Atma 
işleminde 4. sınıf öğrenciler var. Yani teğmen olacaklardan başlayacağız. Diğerlerini de 
peyder pey sürece yayacağız. 3, 2, 1. sınıflardakilerle ilgili. Ajitasyon için asılsız ihbarlar 
yaptık. Yeter ki siz bir adamdan şüphelenin onun dosyasını doldururuz... biz bazen ajitasyon 
için asılsız ihbar yapardık... biz adamı usülüne uygun yargılar asarız. Delile ihtiyaç yok biz 
adamı usülüne uygun yargılarız asarız. Delile ihtiyaç yok. Böyle bir delile ihtiyaç yok. Harp 
Okulunda istediğimiz öğrenciyi atarız. Bizim başka yetkilerimiz var. Siz deyin ki bu adam 
bundan yeter. 5-6 ay içinde atarız onu, yeterki emin olalım biz. Biz burda bir öğrenci için 
emin olalım. Siz deyin ki bu adam bundan. Delil yok. Hiç gerek yok. Biz onu atarız. Nasıl 
atarız onu? Yani bize bazen 5-6 aylık bir süreç gerekir sadece adamı atarız... Subayları atmak 



  

için delile ihtiyaç yok. Hatta subayı atmak daha kolay. Subaylar için Yüksek Askeri Şuraya 
gidip atılacaklar için de gerek yok. Yargı yolu kapalı. Kuvvet (KKK) inandıktan sonra subayı 
atmak daha kolay" ifadelere yer verildiği anlaşılmıştır. (67. klasör, sayfa 240)

 Müşteki HALİL CEYLAN şikayet ve beyanında;Tekirdağ 8 inci Mekânize 
Piyade Tugayı 1 inci Topçu Tabur Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı sırada N. B. 
isimli Tugay Komutanının 64 kişilik bir liste yaptığını ve bu listede bulunan isimler ile tek 
tek görüştüğünü ve listede kendisinin de isminin olduğunu öğrendiğini, bu listenin tugay 
komutanı tarafından sakıncalı olarak görülen kişilerin listesi olduğunu, kendisinin de listeye 
girme sebebinin eşinin başörtülü olması ve namaz kılması olduğunu, bu listeye dahil olduktan 
sonra askerde kendisine karşı bir psikolojik harekât başlatıldığını, yıllık izinlerinin planlanan 
zamanda kullandırılmadığını, her defasında farklı gerekçelerle izninin iptal edildiğini, kendisi 
izinli olsa dahi yerine bakacak personel bulunduğunu, 1996 yılında tugay içerisinde ordu 
evindeki yani garnizon dışında yapılan bayramlaşmaya katılmadığı gerekçesiyle 3 günlük göz 
hapsi cezası ile cezalandırıldığını, halbuki birlikteki bayramlaşmaya katıldığını, uygulanan 
psikolojik baskının daha sonra giderek arttırıldığını, Tabur Komutanı Binbaşı K. Ö.'nün 
kendisini makamına çağırdığını, kendisine eşinin başını açması konusunda ikazlarda 
bulunarak azarladığını, ayrıca bu konularda kendisini düzeltmezse hakkında işlem 
yapılacağını, akabinde kendisine konu ile ilgili yazılı ikaz yapıldığını, eşini orduevine 
toplantıya çağırdıklarını, eşinin gitmediğini, bunun üzerine tekrar tabur komutanının 
makamına çağrıldığını, burada savunma yapmasının söylendiğini, daha sonra da verdiği 
savunma üzerine Aralık 1996 tarihinde YAŞ kararı ile ordudan ihraç edildiğini, kendisini 
ordudan ihraç eden YAŞ yetkililerinden, Tabur Komutanı N. B., K. Ö. ve K. A.'dan ve 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini beyan etmiştir. (264. klasör, sayfa 381) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1996 tarihli sicil belgesinde 1. sicil amiri tarafından "Sb.Astsb. 
arasındaki arkadaşlığa önem vermemektedir. Eşi türbanlı olup 4 senedir yapılan hiçbir 
toplantıya ne ailesi ile beraber ne de ailesi yalnız katılmamıştır. Vazife anlayışı düşüktür. Iş 
için fedakârlık yapmaz. Atatürkçü düşünceyi benimsememiştir. Ancak Bt. içinde herhangi bir 
faaliyetine rastlanılmamış olup, dinsel yönü ağır basan sivil mekânlara çok sık gittiği 
bilinmektedir. Astsb. Sicil Ynt.liğinin 53 mad.ne göre Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 
değildir" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "Arkadaşlığı geliştirmek, karşılıklı dayanışma ve 
yardımlaşmayı arttırmak, birlik beraberliği pekiştirmeye yönelik Tb.ca ve Tug.ca yapılan 
hiçbir sosyal amaçlı toplantıya birçok kez ikaz edilmiş olmasına rağmen katılmamış ve 
katılmayacağını her seferinde beyan etmiştir. Tatil günlerinde dinsel yönü ağır basan 
mekânlarda görülmüştür... Yapısı ve kendisi Atatürkçü düşünceden uzak bir görünüm 
içindedir. Vazife anlayışı azdır. İkaz edilerek ve takip edilerek görev yapar. Eşi kapalıdır ve 
türban takar. Kimse ile görüşmezler. Dini yayınları okur, gazete dahil. Astsb. Sicil Ynt.liğinin 
53 md.ne göre Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir" şeklinde, 3. sicil amiri tarafından 
" 1 nci ve 2 nci sicil üstlerinin kanaatine katılıyorum. Astsb. Sicil Ynt.liğinin 53'e maddesi 
gereğince Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir" şeklinde kanaat belirtildiği,

Tabur Komutanı K. Ö. tarafından el yazısı ile müştekiye hitaben yazılan yazıda "... 
Her personelin uyması gereken sosyal faaliyetlere eşinizin ve sizin hiç katılmadığınızı tespit 
ettim. Bunlar; Mehmetçik Vakfı yararına yapılan faaliyetler, Tugay K.nımızın, Kışla 
K.nımızın ve benim eşimin yapmış olduğu toplantı ve faaliyetler, her türlü resmi ve dini 
bayramlarda topluca yapılan merasimlerdir. Amacı belli olan yukarıdaki konularla ilgili 
fikrinizi yazınız.", "... Subay ve astsubayların eşlerinin çağdaş bir görünüm içinde topluma ve 
çevresine örnek bir giyim tarzı içinde olması gerekirken eşinizin bunun çok dışında son 
derece kapalı bir görünüm içindedir. Neden" şeklinde sorular yöneltildiği, müştekinin de, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının 9 no.lu prensip emrinde eşlerin çağdaş kıyafeti hakkında 



  

teferruatlı bir açıklama bulamadığını, örneğin subay ve astsubay hanımlarının pardesü 
giyemeyeceğine, başına eşarp takamayacağına diye bir madde bulunmadığını, üzerine 
pardesü giymek, başına eşarp takmak suç ise veya çağdaş görünüme aykırı ise o zaman bu 
ülkenin yarıdan fazlasının çağdaş olmayacağını, kendisinin eşinin de çoğunluğun içinde 
bulunduğunu belirttiği, Yine Tabur Komutanı K. Ö.'nün müştekiye hitaben yazdığı 4 Mart 
1996 tarihli yazıda da müşteki ve eşinin müşterek olarak bundan sonra düzenlenecek olan 
sosyal faaliyetlere katılmaları ve 9 no.lu prensip emrine uymalarının istendiği anlaşılmıştır. 
(264. klasör, sayfa 358-362)

 Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında "Şüpheli sağ personel kategorisinde 
bulunduğu, K.K.İsth.Bşk.lığı raporundan Fethullah Gülen nurcu grubu tarikatı mensubu 
olduğu, ailecek hiçbir sosyal faaliyete katılmadıkları, ideolojik görüşünü yansıtan yazılı 
basını sürekli takip ettiği, eşinin görüşleri doğrultusunda kapalı olduğu" şeklindeki iddialarda 
müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen 
iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel 
yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili 
disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı 
anlaşılmaktadır. (264. klasör, sayfa 373)

 Müşteki HALİL ERTAN şikayet ve beyanında;Şikâyet dilekçesinde belirttiği 
olayların 1996-1997 yıllarında Edirne 54. Mekânize Tümenine bağlı Topçu Alayında 
meydana geldiğini, Edirne'de görev yaparken komutanlardan sürekli baskı gördüğünü, 1996 
yılının Aralık ayının sonlarına doğru görev yaptığı yerin önüne üzerinde 2 rütbeli asker olan 
askeri aracın geldiğini, bu askerlerin Tabur Komutanlığından almış oldukları görev belgesini 
göstererek "göreve götürüyoruz" diyerek kendisini önce Tümen Karargâhına götürdüklerini, 
orada içerisinde sadece masa ve 2 tane sandalye olan boş bir odaya götürdüklerini, içeride 
masada oturan kişinin kendisini istihbarat şube müdürü olarak tanıtmasına rağmen 
üniformasına baktığında piyade binbaşı olduğunu anladığını, sonra bu şahsın kendisini 
rahatlatmaya çalıştığını, çay ve sigara ikram ettiğini, kendisine eğilerek kısık bir sesle "ben 
de sizdenim, ben de namaz kılıyorum" şeklinde güvenini kazanmak amacıyla 10-15 dakika 
kendisi ile konuştuğunu, kendisini çağırma nedenini komutanın emri olduğunu, hakkında bir 
dosya hazırlayacağını ancak bu dosyayı komutana sunmayacağını zaten komutanın görev 
yaptığı yerden tayin olacağını, yeni komutan gelmeden önce dosyayı yok edeceğini, o 
nedenle bildiklerini açık bir şekilde anlatması gerektiğini, korkacak herhangi bir şeyin 
olmadığını söylediğini, bu sırada yanlarında başka kimse bulunmadığını, masanın üzerinde 
bulunan daktiloyu alarak "nerede toplanıyorsunuz, kime bağlısınız, hangi tarikata bağlısınız, 
eğitimi nerede alıyorsunuz, silahlarınız nerede" şeklinde sorular sorduğunu, kendisinin de 
bahsettiği şeylerin ne olduğunu bilmediğini, örgüt ve silah bilmediğini, sadece namazında 
niyazında biri olduğunu, hiçbir yere bağlı olmadığını söylediğini,şahsın istediği cevapları 
alamayınca sinirlenerek tavırlarını değiştirdiğini, hakaret etmeye başladığını, sesini 
yükselterek kendisini esas duruşta beklettiğini, artık soruları sorarken baskı yaptığını, 
yanından gelip geçerken dirseği ile ittirdiğini, kendisine "sizin yeriniz İran siz bu toplumun 
çürük dişisiniz, sizi çekmezsek bütün dişler çürüyecek, PKK 1 kişiyi öldürür, 10 kişiyi öldürür 
ama siz bütün toplumu öldürüyorsunuz" şeklinde sözler söylediğini, kendisini şahsa böyle bir 
örgüt varsa böyle bir silah varsa gidelim bana gösterin böyle bir örgüt de yok silah da yok 
dediğini, bu şekilde bu binada farklı kişilerin 3 gün boyunca gece gündüz sorguladığını, bu 
sürede parkesini sererek namaz kıldığını, namaz kıldıkça şahsın bu duruma da öfkelendiğini, 
sorgulayan şahıslar arasında istihbarat şube müdür yardımcısı olduğunu söyleyen ancak 
rütbesinde astsubay olduğunu anladığı şahsın da bulunduğunu, bu şahısların kendisine "sen 
namaz kılmaya devam et, sen bu kafayla devam et, böyle yapmaya devam edersen seni 
ordudan attıracağım" dediklerini, sonra alıp kendisini bölüğüne bıraktıklarını, bu 



  

sorgulamadan sonra 3 yıldır aynı yerde çalışan arkadaşları 3 nöbet tutarken kendisinin 10 
nöbet tutmaya başladığını, tehlikeli olduğu bilinen sürekli patlamaların yaşandığı Marmara 
Denizi kenarında akaryakıt ikmali yapılan yere sürekli kendisini gönderdiklerini, Aralık ayı 
başında yaşananlardan sonra ÇNRS kursu için Polatlı'ya gönderildiğini, bu kursu başarı ile 
bitirdiğini, bütün şartları sağladığını, sicilinin yüksek olduğunu, çalıştığı süre içerisinde 
disiplin soruşturması geçirmediğini, ordudan atılmasaydı kursu bitirdiği için bu sistemin 
öğretmenliğini yapacağını, TSK'dan atıldığı 28 Mayıs 1997 tarihinde Tabur Komutanının 
kimliğini ve silahını aldığını, kendisine "artık sen astsubay değilsin, ordudan atıldığına dair 
yazın geldi, artık rahat konuşalım sivilsin, senle çalışmak isterdim, görevini iyi yapıyorsun, 
ancak ben de oruç tutarım, benim de annem başörtülüdür, sen bu olayın üstüne çok gittin, 
benden yukarıdan isim istediler, ben de senin ismini verdim, bu olayın buraya kadar 
geleceğini bilmiyordum" dediğini, bu konuşmadan sonra görev yerinden ayrıldığını, bu 
süreçte bazı arkadaşlarının baskıya dayanamayarak eşinin başını açtığını, namazı bıraktığını, 
kendisi ile bağlantılarını kestiklerini, ordu içerisinde yapılan eğlencelere katıldıklarını, bu 
dönemde kendisine sürekli olarak namazı bırakması, eşinin başını açması ve ordunun 
düzenlediği eğlencelere katılması konusunda emir geldiğini, genel olarak gönderilen yazılı 
emirlerde ise alkollü olarak yapılan eğlencelere gelinmesi zorunludur denildiğini, ordu 
içerisinde Batı Çalışma Grubunun varlığının sürekli konuşulduğunu, ayrıca birlikler 
içerisinde gayri resmi olarak Batı Çalışma Grubunun temsilcilikleri olduğunu ve bu 
temsilciliklerin ordunun içerisinde irticai faaliyet yapıldığı iddia edilen kişileri fişlediğini 
bildiğini, kendisinin Tabur Komutanının da Batı Çalışma Grubunun amirlerinden emir alarak 
kendisini fişlediğini, Ordudan atıldıktan sonra ailesi tarafından hain olduğu düşünüldüğü için 
dışlandığını, babasının evine bile almadığını, çalışmak için girdiği firmanın yetkilisinin 3 gün 
sonra kendisine "yukarıdan bize baskı var seni daha fazla bu işte çalıştıramayız hakkını helal 
et" diyerek işten çıkardığını, bir çok firmaya başvurduğunu hiçbirinin işe almadığını, 
Ankara'da 1 sene taksi şoförlüğü yaptığını, sonra Alaşehir'e döndüğünü, burada çeşitli işlerde 
çalıştığını, 6191 sayılı kanun ile asker kimliğinin geri verildiğini, TSK'dan atıldığı için 
maddi-manevi büyük zarara uğradığını, 28 Şubat post modern darbesini yapan, baskı yaparak 
ordudan atılmasına neden olan kişilerden, hakkında Batı Çalışma Grubu adı altında gizli fiş 
dolduranlardan, Batı Çalışma Grubu yöneticisi ve üyelerinden, ordudan atılması için Yüksek 
Askeri Şurada karar alan kişilerden şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. 
(113 Klasör, sayfa 178-180) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Nakşibendi tarikatı mensubu 
olduğu, tarikatın birlik içinde ve birlik dışında sürekli propagandasını yaptığı, tarikat adına 
örgütleme yaptığı ve taraftar kazandırdığı, amirlerine 'islamiyetin gereklerini yapamıyorum 
beni de Silahlı Kuvvetlerden ayırsınlar' şeklinde söylediği, nakşibendi tarikatı mensubu ve 
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Doç. Dr. Zeki Hoşcoşkun ile örgütsel 
ilişki içerisinde olduğu, tarikatın yayınlarını takip ettiği ve okuduğu, disiplinsiz 
davranışlarından dolayı 10/01/1996 tarihinde uyarı cezası aldığı" şeklindeki iddialarda 
müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen 
iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı 
konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik 
oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, basit nitelikteki 
uyarı cezasının karara dayanak sayıldığı, haksız olarak gözaltında tutulup sorguya çekildiği 
anlaşılmaktadır. (113 Klasör, sayfa 166-167)

 Müşteki HALİL SARI şikayet ve beyanında; 22.12.1995 tarihli YAŞ kararı ile 
haksız ve hukuksuz olarak TSK' dan ihraç edildiğinden mağduriyet yaşadığını,bu nedenle 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 377)



  

 Müşteki HALİL SARIÇOBAN şikayet ve beyanında; TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu için fişlenerek gerçek dışı bilgi ve 
belgelerle 1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki HALİL YILMAZ şikayet ve beyanında;04.08.1997 tarihli YAŞ kararı 
ile TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki HALİL MAZLUM şikayet ve beyanında;1998 yılında El-Ezher 
Üniversitesin' den lisans eğitimini bitirdiğini, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin 
denkliğinin kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna 
güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans 
mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki HALİL İBRAHİM ERGİŞİ şikayet ve beyanında; PTT de çalışırken 
hukuk dışı uygulamalara maruz kaldığını, fişlendiğini,1999 yılında görevinden ayrılmak 
zorunda bırakıldığını, şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 376)

 Müşteki HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR şikayet ve beyanında; 1997 yılında 
El-Ezher Üniversitesin' den lisans eğitimini bitirdiğini, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin 
denkliğinin kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna 
güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans 
mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

 Müşteki HALİL İBRAHİM YILDIZGÖRER şikayet ve beyanında;TSK’da 
görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu ve 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için şüpheli olarak fişlendiğini,eşinin başı açtırdığında takibin kaldırıldığını,2005 yılında 
emekliliğini istediğini, şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 439)

Müşteki HALİME KİBAR vekili Av.Cavit Tatlı şikayet ve beyanında; 
müvekkilinin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998 tarihine kadar başörtülü olarak 
derslere girdiğini, Kemal Gürüz'ün YÖK başkanı olduğu dönemde başörtüsü yasağının bütün 
üniversitelere yaygınlaştığını, 26.06.1998 tarihinde savunmasının istendiğini,okula ve 
sınavlara alınmadığını ve eğitimini yurt dışında tamamlamak zorunda kaldığını,eğitim 
hakkının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 487)

 Müşteki HALİT BAĞDATLI şikayet ve beyanında;Haziran 1998 tarihinde 
Yüksek Askeri Şura kararıyla mesleğinden ihraç edildiğini, iddia edilen hususları kesinlikle 
kabul etmediğini, kendisinin hiçbir örgütle alakasının olmadığının, hiçbir örgütün 
propagandasını yapmadığını ne Fethullah Gülen grubunun ne de bir başka grubun mensubu 
olmadığını, hiçbir şeyhi ziyaret etmediğini, hiçbir irticai faaliyetinin olmadığının, 1994-1997 
yılları arasında 20 gün oda hapsi ve 2 kez şiddetli tevbih cezası aldığının iddia edildiğini, 
böyle bir cezayı kesinlikle almadığını, askerlik hizmeti süresince hep Atatürk ilke ve 



  

inkılaplarına bağlı kaldığını, isnat edilen suçları kesinlikle kabul etmediğini, böyle bir 
iddianın kesinlikle yalan,iftira olduğunu, suçu olsa askeri disiplin mahkemeleri ve askeri 
mahkemelerde yargılanması gerektiğini, böyle bir yargılanmanın kesinlikle olmadığını, ihraç 
edilmesi sebebiyle maddi ve manevi olarak kayıplara uğradığını, soruşturmaya müdahil 
olmak istediğini, kararın altında imzası bulunan Yüksek Askeri Şura üyelerinden ve 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (263. klasör, sayfa 171)

 
 Müşteki HALİT KOÇ şikayet ve beyanında;1998 yılı Temmuz ayında Bitlis ili 

Ahlat ilçesi Ovakışla Jandarma Komutanlığına atandığını, eşinin başörtülü olması nedeniyle 
dönemin Ahlat ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı G. S.'nin önce sözlü daha sonra da yazılı 
uyarı yazısı yazdığını, Bitlis İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Albay İ. G.'nin eşinin 
başörtülü olup olmadığını, Ovakışla Jandarma Komutanlığı Lojmanındaki evine gelerek 
kontrol ettiğini, Bitlis Jandarma Komutanı olan Albay O. K'nin eşi ile birlikte kendisini 
makamına çağırdığını, eşinin başını derhal açmasını ya da meslekten ihracına dair yazıyı 
yazdırıp Jandarma Genel Komutanlığına göndereceğini söylediğini, eşinin bu yapılan 
baskılara dayanamayarak başörtüsünü J. Albay O. K.'nin makam odasında çıkarmak zorunda 
kaldığını, hatta Jandarma Genel Komutanlığına gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı 
girişinde hep birlikte fotoğraf bile çektirdiklerini, Yapılan psikolojik baskıların bununla 
bitmediğini, eşinin başörtüsünü tekrar takmaması için o dönem Bitlis İl Jandarma Komutanı 
olarak görev yapan Albay O. K. tarafından defalarca telefon ile arandıklarını, şiddetli baskı 
ve telkinlere maruz kaldıklarını, durumun çok katlanılmaz bir hal aldığını, telefon çaldığı 
zaman eşinin çarpıntısının tuttuğunu, olduğu yere yığılıp kaldığını,durumu kabullenmeleri 
için defalarca Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Askeri Gazinosundaki yemeklere hem de 
dönemin İl Jandarma Komutanı O. K.’nin masasında mecburi olarak katıldıklarını, bu 
yemeklerinde O. K.'nin emri ile fotoğraflandığını, adı geçen şahısların o dönem 
yaptıklarından dolayı gereğinin yapılmasını istediğini  ve sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini belirtmiştir. (415,249. klasör, sayfa 154) 

Müştekinin şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu belgenin incelenmesinde 02 
Aralık 1998 tarihli Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı G. S. imzalı müştekiye hitaben 
yazılan yazıda müştekinin eşinin müteaddit defalar sözlü uyarılmasına rağmen irticai 
akımların bir sembolü haline gelen türban taktığını ve takmaya devam ettiğini tespit ettiğini, 
bu konuda müştekiyi uyararak durumun devamı halinde yasal işlem yapılacağını belirttiği 
anlaşılmıştır. (249. klasör, sayfa 153)

Müşteki HALİT ERDOĞAN şikayet ve beyanında;sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu ve 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için fişlenerek şüpheli ve sakıncalı statüsüne ayrıldığını, Haziran  1998 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK’ dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 63,126,249)

 Müşteki HALİT ALPER ŞİMŞEK şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
hukuksuzluk olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olduğunu  bildirmiştir.

 
 Müşteki HAMDİ DAĞDEVİREN şikayet ve beyanında;1999 yılında Adıyaman 

Çelikhan Pınarbaşı kasabasında cami imamı iken, gerekçesiz olarak hizmetli sıfatıyla 
atandığını, bu atamanın sebebinin 28 Şubat sürecindeki hukuksuzluk olduğunu, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 396)



  

Müşteki HAMDUSENA YAKUT şikayet ve beyanında özetle ;28 şubat 
döneminde haksı olarak işten atıldığını,yaşadığı mağduriyetten dolayı sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 466)

 Müşteki HAMİDE SÖYLER vekili Av. Orhan Kılıçkan şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin 01.11.1993 tarihinde Harran Üniversitesi Rektörlük Eğitim Öğretim 
Planlamacısı olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının sonur teşkil etmediğini, 
ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz 
edildiğini, 05.03.1998 tarihinde kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davarandığı gerekçesiyle 
uyarma disiplin cezası verildiğini,15.07.1998 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, 
çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 470)

Müşteki HAMİYET TOPARSLAN şikayet ve beyanında;Tıp Fakültesinde işçi 
olarak çalışırken başörtüsü nedeni ile sorun yaşadığını, 1998 yılında işine son verildiğini, 
yaşadığı mağduriyetten dolayı sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 376,381,436)

 Müşteki HANDAN KORKUTATA şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 
başörtülü olması nedeniyle Malatya'da Sakarya İlköğretim Okulunda sürdürdüğü Sosyal 
Bilgiler öğretmenliği görevine son verildiğini, bu yüzden maddi ve manevi zarara uğradığını, 
bu nedenle kendisini haksız yere görevden uzaklaştıran kişilerle 28 Şubat dönemini 
hazırlayan askeri, siyasi kişiler ve medya mensupları hakkında şikâyetçi olup mağduriyetine 
ilişkin belgelerini ibraz ederek davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 193)

 Müşteki HANDAN GÜLTEKİN şikayet ve beyanında özetle;1998 tarihinde 
İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü 
olmasının sorun teşkil ettiğini,başörtülü olması nedeniyle açığa alındığını, 03.04.2000 
tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, 
kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438,460)

 Müşteki  HANDAN DEMİRTAŞ şikayet ve beyanında özetle; Istanbul İli Eyüp 
İlçesi Topçular İlköğretim okulunda matematik öğretmeni olarak 04.01.1999 tarihinde 
atandığını, başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil ettiğini, Şubat sürecinin etkisiyle 
görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini,kılık kıyafet 
yönetmeliğine aykırı davarandığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını, 04.01.2000 
tarihinde açığa alındığını,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din 
ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

 Müşteki HANIM DURSUN şikayet ve beyanında özetle;30.09.1997 tarihinde 
Sarıkamış Ş.J.Ç. Taner Baran İlköğretim okuluna öğretmen olarak atandığını, başörtülü 
olmasından dolayı baskılara maruz kaldığını.irtica yapmakla suçlandığını,disiplin cezaları 
verildiğini, 1999 yılı şubat ayında istemerek memuriyet görevini bırakmak zorunda kaldığını, 
öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 



  

mağdur olduğunu şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 440)

 Müşteki HANİFE GÖKDEMİR şikayet ve beyanında;1997 yılında İstanbul 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdiğini, ilk yıl başörtülü olarak sıkıntı 
yaşamadığını, 2. sınıfa başlayacakları dönemde fakültenin kapısına başörtülü öğrencilerin 
giremeyeceklerine dair yazı asıldığını, kayıt için Eczalık Fakültesine yönlendirildiklerini, 
orada daha önceden hiç görmediği 2 bayanın kendisini 2 arkadaşı ile birlikte kabine 
aldıklarını, burada başörtüsünü çıkarmaları konusunda telkinlerde bulunduklarını, psikolojik 
baskı altında tutulduklarını, tartışmalar yaptıklarını, bir arkadaşının okulu bıraktığını, okula 
kayıt yaptırabilmek için başörtüsünü çıkardıklarını, fakültede finallere girmek için anfinin 
önünde bulundukları sırada rektörün kendilerini göstererek bereli olarak orada 
bulunamayacaklarını söyleyerek, işlem yapılması talimatı verdiğini, son sınıfta bere ile okula 
girmelerinin engellendiğini, perukla girmeye başladıklarını, bu dönemde de fakülteye 
girerken üniversite görevlilerinin saçlarının bir kısmının görünmesini istediklerini, eğitim 
görmelerini engelleyen İstanbul Üniversitesi rektörü ve yardımcısından ve sanıklardan 
şikayetçi olup mağduriyetine dair belgeleri ibraz ederek davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (191. klasör, sayfa 278)

 Müşteki HANİFE YÜCEL şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde başörtüsü 
nedeniyle pekçok mağduriyet yaşadığını,2000 yılında girmiş olduğum dikey geçiş sınavının 
sonucunu geçersiz saydıklarını,açıköğretimden işletme bölümününün bir dersinin sınavında 
dışarıya çıkardıklarını,2004-2005 yıllarında başörtülü olması nedeniyle KPSS sınavına 
almadıklarını,1999 yılında girmiş olduğum ÖSS sınavı esnasında sınav salonundan dışarıya 
çıkardıklarını,bu nedenle mağdur olduğunu,sanıklar şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediklerini bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki HARUN TEKTAŞ şikayet ve beyanında;14/12/1996 tarihinde TSK’dan 
ihraç edildiğini, görevinin ilk yıllarından itibaren sicil raporlarının hep olumlu olduğunu, 
hatta bu olumluluğun YAŞ kararı ile ilişiğinin kesilmesine kadar devam ettiğini, 28 Şubat 
döneminde birden hakkında takibat yapılarak eşinin başörtüsünden dolayı baskı yapılmaya 
başlandığını, eşli toplantılara eşi gelmek isteyince nizamiyede ''kıyafetiniz çağdaş değil'' 
diyerek geri çevrildiğini, daha sonra da eşli gelmedi diye ayrıca soruşturma geçirdiğini, o 
tarihlerdeki Batı Çalışma Grubunun icraatlarından kaynaklanan ve darbeci zihniyet diye tabir 
edebileceği grubun hiçbir hukuka ve askeri mevzuata dayanmayan uygulamalarından dolayı 
her fırsatta takibata uğrayarak mağdur edildiğini, olumlu olan sicil raporlarının 
değiştirildiğini, terfilerin engellendiğini, hakkında gizli raporlar tanzim edilerek gerçeğe 
aykırı olan bilgilerin üst makamlara aktarıldığını, 1994-1996 yılları arasında görev yaptığı 
Tekirdağ 8.Mekânize Piyade Tugayında çalıştığı dönemlerde bu baskıların arttığını, 
hukuksuz uygulamalarla YAŞ kararı ile ilişiğinin kesildiğini, daha sonraki süreçte de iş 
bulmasının engellendiğini, eşinin dini inançları konusunda aşağılamalarda bulunup 
kendisinin ve ailesinin din ve vicdan özgürlüğünün engellendiğini, sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (62,399,127. klasör, sayfa 137-138) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde 20 Şubat 1996 tarihli K.K.K. 8.Mekânize Piyade Tabur 
Komutanlığı Hayrabolu 20 Şubat 1996 tarihli P.Bnb. M. Ç. imzalı yazıda müşteki ve eşinin 
bayramlaşma toplantısına katılmadığının belirtildiği, yazıda ''çağdaş dünya görüşüne sahip 
olmadığınızı müşahede etmekteyim'' denildiği, 30 Mart tarihli PER:7200-228-96/396 sayılı 
yazıda 9 Mart 1996 günü Garnizon Komutanlığınca düzenlenen tanışma ve sosyal dayanışma 
toplantısına müştekinin eşi ile birlikte katıldığı halde, eşinin çağdaş olmayan bir kıyafetle 
toplantıya geldiğinin belirtilerek müştekiye ''defalarca bu konuda ikaz edilmenize rağmen 



  

eşiniz neden hala çağdaş olmayan bu kıyafeti terketmemektedir?, eşinizin çağdaş olmayan bu 
kıyafeti Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırı değil midir?, komutanlıkça yapılan ikaz ve 
telkinlere rağmen bu tutum ve davranışlarınızda neden ısrar ediyorsunuz?'' şeklinde sorular 
sorularak savunmasının istendiği anlaşılmıştır.

 Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “devrim yanlısı islami görüş 
mensubu olduğu, eşinin görüşü doğrultusunda giyindiği ve kapalı giysileri tercih ettiği, dini 
konularda propaganda yaptığı ve taraftar kazanma gayreti içerisinde olduğu, görüşü nedeni 
ile sosyal faaliyetlere katılmadığı, aynı görüşteki kişiler ile birlik içerisinde grup oluşturduğu 
ve propaganda yaptıkları, sicil amirlerince sakıncalı sağ personel raporunda adı geçenin 
TSK ile ilişiğinin kesilmesi uygundur kanaatine varıldığı, eşi ile toplantıya katılmamaktan 
20/02/1996 tarihinde ikaz edildiği, eşi ile toplantıya katılmadığında 11/04/1966 tarihinde 
ikaz edildiği ''şeklindeki iddiaların bir bölümünün askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, 
toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleriyle ilgili olduğu, bunların TSK'dan 
atılmaya gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı islami görüş mensubu olduğu, propaganda 
yaptığı" vb. İddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak 
değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma yapılmamış olması 
iddianın gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu anlaşılmaktadır.

Müşteki HARUN ÖZDEMİR şikayet ve beyanında özetle;TSK’da görev 
yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde yasadışı irticai görüşleri 
benimsediği şeklinde  fişlenerek Arayıl 1991 tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 438)

Müşteki HARUN  KALDIRIMCI vekili Av. Seyit Halil Yüzgeç şikayet ve 
beyanında; müvekkilinin İmam Hatp Lisesi mezunu olup çıkarılan katsayı engeli ile daha 
düşük puanlı üniversitelere yerleştirildiklerinden mağdur olduklarını belirterek sanıklar 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki HASAN TÜYSÜZOĞLU şikayet ve beyanında;Kendisinin 28 Şubat 
döneminde Askeri Yargıtay 1. Ceza Dairesinde Tetkik Hakimi olarak görev yaparken 
Ağustos 1997 YAŞ kararı ile TSK'dan ihraç yoluyla emekli edildiğini, ihraç gerekçesinin 
disiplinsizlik olarak belirtildiğini, ancak ihraç öncesi herhangi bir şekilde soruşturma 
geçirmediğini, olumsuz sicil almadığını, herhangi bir uyarı yapılmadığını, 25 yıllık meslek 
hayatının 11 yılını Sıkıyönetim Mahkemelerinde ve DGM'lerde hakimlik yaparak geçirdiğini, 
11 yıllık 1. sınıf hakim olduğunu, 28 Şubat sürecinde hiçbir yasal ve hukuki neden 
bulunmaksızın sırf eşinin başörtülü olması ve dini inançlarını yerine getirmeye çalışan bir 
kişi olması nedeniyle TSK'dan ihraç edildiğini, atıldığında korumalı personel olduğunu, 
silahını, korumasını aldıklarını, kendisini tamamen yalnız bıraktıklarını, arkadaşları arasında 
küçük düşürüldüğünü, arkadaşlarının yanında görünmekten korktuğunu, avukatlık yapmasına 
bile Baroya baskı yaparak engel olunduğunu, psikolojik bunalım yaşamasına neden 
olduklarını, en yakınlarına bile atılma gerekçesini söylediğinde inanmadıklarını, küçük 
düştüğünü, mağdur edildiğini, TSK'ya kabul edilmesi konusunda açtığı davanın Anayasaya 
göre yargı yoluna götürülmesine şu an Ergenekon davasından tutuklu olan H.Ç. ve subay 
üyelerin aleyhine oy kullanmaları nedeniyle engel olunduğunu, mağdur edildiğini, 28 Şubat 
sürecinde kendisiyle birlikte birçok kişinin mağduriyetine sebep olan cunta yapılanmasından 
ve kendisi hakkında evrak hazırlayan kişiler ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir. (114. klasör, sayfa 74) 

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “devrim yanlısı islami örgüt 
mensubu olduğu, evinde kendi görüşündeki kişilerin harem-selamlık şeklinde ağırladığı, 
mensubu olduğu örgütün propagandasını yaptığı, örgütün yayın organlarını okuduğu ve 



  

okuttuğu, kendi görüşünde olan erbaş ve erlere yakın ilgi gösterdiği, Ankara ili Gülveren 
mahallesinde Zikrullah Camii Kur'an kursuna 4 milyon TL tutarında halıfleks döşettiği, 
Akyazılı Vakfına kurban bağışlarını verdiği, 1993 yılında 30 gün süreli yurt dışı izni alarak 
Hac ziyaretine gittiği, hacı lakabıyla anılmaktan memnun olduğu, laiklik karşıtı düşünceleri 
benimsediği, sicil amirlerince formuna 1993-1994-1995 yıllarında dindar, laikliği 
benimsemez notunun yazıldığı”şeklindeki iddiaların büyük bölümünde müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müşteninin 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleri ile ilgili olduğu, bunların TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı 
islami örgüt mensubu olduğu" iddiasıyla ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, 
doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek böyle bir iddia ile ilgili hiçbir adli soruşturma 
yapılmamış olması iddianın gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. (114. 
klasör, sayfa 71-72) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, Temmuz 1997 1. ve 2. sicil amirlerinin aynı şekilde “tutum ve 
davranışları ile yasa dışı irticai görüşleri benimsemesi, bu gibi faaliyetlerde bulunması 
nedeniyle Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına 
rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması 
ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koymaktadır. (114. klasör, sayfa 73)

 Müşteki HASAN DEMİRCAN vekili Av.Fatih Omaç şikayet ve beyanında; 
müvekkinin suç tarihinde RP Sincan İlçe Teşkilatında yönetici olduğunu,sanıkların baskıları 
sonucu partileri kapatılınca manevi olarak buhrana uğradıklarını,bundan dolayı sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir. (Klasör 380)

 Müşteki HASAN EKİNCİ şikayet ve beyanında;Kendisinin Refahyol hükümeti 
döneminde Doğru Yol Partisi Genel Başkan Vekili ve Artvin Doğru Yol Partisi Milletvekili 
olduğunu, o dönem Refahyol hükümetine karşı sivil toplum kuruluşları, üniversite öğretim 
üyeleri, Batı Çalışma Grubunu kuran kişiler, Batı Çalışma Grubunda çalışan kişilerin basın 
yayın organında bulunan bazı kişiler ve bazı iş adamları ile birlikte hareket ettiklerini, bu 
insanların Doğru Yol Partisine normalde karşı olmadıklarını, ancak Doğru Yol Partisinin ve 
Genel Başkanının Refah Partisi ile hükümet kurmasından sonra hükümeti devirmek için 
cephe oluşturulduğunu, Refah Partisinin mahalli seçimlerde ve milletvekili seçimlerinde oy 
oranını yükseltmesi üzerine belli grupların hedefi haline geldiğini, Sincan da tankların 
yürütülmesinin o dönemde Refahyol hükümetine karşı yapılmış bir hareket olduğunu, bunun 
da yakın zamanda Refahyol hükümetinin devrilmesine ve yıkılmasına yönelik bir hareket 
olarak görülmesi gerektiğini, iki parti arasında yaptıkları protokole göre 2 yıl Refah Partisi 
Genel Başkanı, 2 yıl da Doğru Yol Partisi Genel Başkanının Başbakanlık yapacağını, 
aleyhlerine kampanyalar, tehditler, şantajlar ve uydurma haberlerin çoğaldığını, Genel 
Başkanları Tansu Çiller, eşi ve çocukları aynı zamanda Doğru Yol Partisi Milletvekilleri 
hakkında uydurma haberler, tehditler ve şantajlar yapıldığını, tam bu sırada Doğru Yol 
Partisi Milletvekilleri Grubu üzerinde operasyon başladığını, kimilerinin Bakanlık vaadi ile 
kimilerinin ise başka vaad ve teklifler ile partiden uzaklaştırıldığını, Doğru Yol Partisinden 
47 Milletvekillini ayırdıklarını, bunlardan bir kısmına yeni bir parti kurdurulduğunu, geri 
kalanların bir kısmının da ANAP'a geçtiğini, nitekim bunlara kurulan Mesut Yılmaz 
hükümetinde, hem Cİndoruk'un Başkanlığındaki partiden hem de ANAP'tan Bakanlıklar 
verildiğini, burada hedefin Doğruyol’u çökertmek, Tansu Çiller'i yok etmek, Partinin 
başından uzaklaştırmak olduğunu, Türk demokrasisinin omurgası ve özü sayılan DP, AP, 
DYP çizgisindeki büyük siyasi bir yapının belinin kırılarak yerle bir edildiğini, bu 
operasyonun içinde Batı Çalışma Grubunu kuran ve grup içerisinde çalışan askerlerin, sivil 



  

toplum kuruluşlarının, iş adamlarının, bir kısım üniversite yöneticilerinin, bir kısım basın 
yayın organlarının yer aldığını, Başbakan Erbakan'ın ülkedeki tansiyonu düşürmek, 
demokrasi içerisinde bir değişim yapmak için istifasını Demirel'e sunduğunu, Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in Refahyolu kuran partiler arasındaki protokolden haberi olması Refah 
Partisi, DYP ve DTP olmak üzere toplam 282 Milletvekili olduğu halde Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanına hükümet kurma görevinin verilmediğini, güvenoyu alabilecek çoğunluğu 
olmayan ANAP Genel Başkanına kurma görevinin verildiğini, ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz'ın hükümeti kurmak için partileri dolaştığını, kendisini Genel Başkanları Tansu 
Çiller'le birlikte karşıladıklarını, Mesut Yılmaz'ın Tansu Hanım'a “benim Başbakanlık 
konusunda ısrarım yoktur, ama bizim hükümet kurmamız isteniyor” dediğini, Tansu Çiller'in 
kendisine “kimler istiyor” diye sorması üzerine Mesut Yılmaz'ın cevaben elleri ile omuzlarını 
göstererek “askerler” dediğini, Genel Başkanları Tansu Çiller'in de “milletin olmadığı bir 
hükümette biz yer almayız hele silahların gölgesinde ne Başbakanlığı ne de hükümette yer 
almayı kesinlikle düşünmeyiz” dediğini, bir toplantıda üst düzey asker kişilerle yapmış 
oldukları konuşmada Doğru Yol Partisinin üzerine niçin bu kadar geldiklerini sorduğunda, 
kendilerinin “Siz Erbakan'ı Başbakan yaptınız, bunun için sizin yakanıza yapışacağız” 
dediklerini, nitekim hedefinde DYP ve Tansu Çiller olduğunu, birlikteliğin mağdurunun DYP 
ve Tansu Çiller olduğunu, bunu yapanların tümünden şikâyetçi olduklarını belirtmiştir. 
Yargılama sırasında şikayetinden vazgeçmiştir.(249,125. klasör, sayfa 132-134)

 Müşteki HASAN EKİNCİ Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28.10.2014 
tarihli beyanında;

"Ben Doğru Yol Partisinin genel başkan vekili idim.Refah Yol Partisinin ile 
hükümet kuruluşunun başından sonuna kadar, partiyi temsilen  protokolun hazırlanmasında 
ve istifa  dönemine kadar partinin genel başkan vekili idim. Sayın Çiller,  genel başkan ve 
başbakan yardımcısı idi. Bendeniz, 1980 öncesinde Demirel Hükümetinde en genç 
bakandım.Darbeye muhattap oldum.7 yıl yasaklı oldum. 1995 yılında koalisyon hükümeti 
şeklinde ortaya çıkınca, öncelikle Anavatan Partisiyle hükümet  kurduk.Fakat uzun sürmedi. 
O seçimde Refah Partisi yüzde 19 oyla, birinci parti olmuştu ve yüzde 79, Refah Partisinin 
karşısında bir oy var ve dolayısıyla öncelikle hepimizin hedefi Anavatan Partisiyle, merkez 
sağda olmaktı. Onu yaptık ve uzunca bir süre devam etmedi.Hükümet düşünce, ülkede 
yeniden hükümet kurulacaktı. Birinci Parti Refah Partisi olduğu için, sayın Erbakan’a 
hükümet kurma görevi verilmiştir.Onun ilk denemesi Anapla oldu. Başarısız olduktan sonra, 
seçimden yeni çıkılmış ya yeniden seçime gidilecek veyahut da Türkiye hükümetsiz 
kalmayacaktı. Refah Partisiyle bir koalisyon konusunda anlaştık. Ve hükümet kurulurken 
hükümet protokolünün içinde en çok, sayın Erbakan’a yakın olan eski Adalet Bakanı, Şevket 
Kazan ve bizim partiden de genel başkan vekili olarak ben bulundum. Öyle bir protokol 
yapıldı ki, bizim parti, Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi olarak devam 
eden Türk demokrasisinin ana damarı ve kurumsal parti ve bu protokol da, güzel herşeyi ülke 
şeylerini koyduk.Ve hükümet olduğumuz sürece bu protokol dışında, kararname, kanun 
çıkmamıştır. Ancak hükümetin devamı  süresince, Refah Partisinin seçimlerdeki söylemleri 
doğrultusunda, belediyelerde ve diğer yerlerde bazı olaylar oldu ve sayın Erbakan’da tabi ilk 
seyehati Libya’ya oldu. Libya lideri ile birlikte olan o şeyi, daha sonra Ramazan’da 
Çankaya’da  bir şeyi toplamış olması ve Sincan’da belediyenin İran Büyükelçisini de 
çağırarak orada bazı şeylerde bulunulması, bunlar tabi toplumun önünde olduğu için 
toplumda bir rahatsızlık yarattı. Ve bu giderek tırmanmaya başladı. Biz bu toplumsal olaylar 
konusunda, son derece tecrübeliyiz. 1980 öncesindeki olayların içinde olduk , sağ sol vardı o 
zaman.  Toplumun hemen hemen her kesiminde bir hoşnutsuzluk başladı. Eyvah Türkiye 
nereye gidiyor diye bir endişe başladı. Bu endişe her kesimde vardı.Askerde de vardı sivil 



  

toplum örgütlerinde, Beşli insiyatif dediğimizde vardı, işadamlarında vardı, halkta vardı. 
Hemen hemen toplumun her kesiminde.Bunlarda zaman  içerisinde, bir toplumsal tepkileri 
büyük boyutlara getirmişti. O kadar çok  ileriye doğru gitmişti ki, Ankara’da, İstanbul’da, 
Türkiyenin her yerinde kontrolsüz ve organize olmayan ışıklar yanıyor sönüyor 
apartmanlarda. Toplumsal tepki oluşmaya başladı. Tabi biz bunlardan Doğru Yol Partisi 
olarak son derece rahatsız oluyorduk çünkü taban bizi rahatsız ediyordu, biz de Refah Partili 
yöneticilere aman ne yapıyorsunuz , dikkat edin işte bunları yapmıyalım, yapmayın toplum 
geriliyor filan, diyoruz ama kontrol altında tutulamadı. Bundan da sayın Erbakan mutlu 
değildi, gayet iyi biliyorum Fakat Türkiye’de bir toplumsal gerilim oluştu. Oluşunca bu defa 
öncelikle işte 28 Şubat süreci diye adlandırdığımız o kararlar meseleyi biraz daha tırmandırdı. 
Halbuki irticayla  mücadele  kararları Milli Güvenlik Kurulunda ilk defa alınmıyor. Her 
Güvenlik Kurulunda mutlaka ya ikinci sırada idi ya üçüncü sırada veya birinci sırada. 
Geçmişte de olmuştur bunlar hep.Her bakanlar kuruluna da tavsiye edilmiştir.Birinci 
derecede bu ve çok maddeli ve çok kapsamlı bir karar alındı Milli Güvenik Kurulunda alınan 
kararlar bazısı yönetmeliklerle kamu kurumlarına bildirilir, bazısı eğer yasayla olacaksa 
parlemantodan çıkarılır ve bu safhada hükümet  kararnameyle değil veya  bir kanunla 
değil.Eğer yönetmeliklerle tebliğlerle yapılacaksa bunları kendi kurumlarına vermiştir. 
Eskiden de bu böyle olurdu her kurum irticayla mücadele veya  şununla mücadele bununla 
mücadele. O kurum  o konuda kendi  içerisinde çalışma yapardı, yani yeni bir şey değil ve bu 
safha da Genelkurmayda da  Batı Çalışma Gurubu kuruldu. Ama kurumların hepsinde de bu 
konuda çalışma yapıldı ve bu safhada çok kimse mağdur edildi. Bunu gayet iyi biliyorum. 
Yani yalnız Orduda değil, yalnız şu kurumda bu kurumda değil hemen hemen bütün 
kurumlarda bu genelgelerle, bu Milli Güvenlik Kurulu kararları doğrultusunda çalışmalar 
yapılmıştır.Ve bu mesele daha üst boyutlara doğru gelmeye başladı. Tabi biz sürekli Refah 
Partili arkadaşlarımızla aman ya şu belediyelerin densizliğini durdurun, yapmayın, niye bunu 
yapıyorsunuz, aman şunu yapmayın, aman bunu yapmayın ama bu mesele iyice topluma 
yayıldı ve bir toplumsal bir şeyi oldu. Sayın Erbakan’la biz de demokrat bir yapıdayız. Yani 
böyle bir demokratik gelişmelere ne tomayla ne bilmem neyle müdahale etmeyiz. Biz o 
zaman hükümetlerin görevi şudur. Eğer böyle bir toplumsal gerginlik varsa, bu gerginliği 
aşağı çekecek olan hükümettir. Ve hükümetin karar alması lazım ve hükümetin önünde de üç 
tane seçeneği var. Ya istifa edecek veya seçime gidecek veya üçüncü şeyi de bu hareketi 
yapanlara karşı  bir müeyyide uygulayacaktır. Ve biz zaman zaman bu sıkıntıları yaşadık. 
Yalnız bu süreçte  Silahlı Kuvvetler şunu yaptı, bunu yaptı her kesim bu sürecin içindedir, 
yargı da dahil.Bu sürecin içinde olmayan yok. Beşli İnsiyatif dediğimiz neymiş genel 
başkanları, İşçi genel başkanı diğer genel başkanlar hergün beyanatta bulunuyorlar. Şeyi 
körüklüyorlar diğer kesimler medya, medya büyük ölçüde bunu körüklüyordu ve manşetler 
atıyordu ve toplum iyice gerildi. Ve tabi o 1980 öncesinin tecrübeleri, darbe tecrübesi beni 
daha çok rahatsız ediyordu ve dolayısıyla hem Refah kanadında hem bizim kanada özellikle 
sayın Çiller’e bunları hep söylerdik. Ve nitekim öyle bir noktalara doğru gelindi ki 
demokratik otorite hükümetin altında neredeyse kalmadı.Yani  Batı Çalışma Gurubunda 
herkes gidiyor oraya, Valisi de  gidiyor, herkes işadamı da medyası da bilmem nesi de ve bir 
psikolojik  paranoya yaratıldı ihtilal yok. Şimdi darbe marbe diyorlar, darbeyi yaşayan bilir. 
Darbenin ne olduğunu ben bilirim, 7 yıl yasaklı olduk ve genç bir bakan olarak  saat 10’a 
kadar bakandık saat 11’de darbe oldu ondan sonra vatandaş olduk darbe bu. Hükümet düştü 
şimdi bu olayda hükümet yerinde Başbakan yerinde ama olaylar hat safhada burada 
yaptığımız iş şu oldu ben sayın Çiller’e dedim ki; sayın Çiller bu iyiye gitmiyor. Yani çözüm 
yeri hükümettir, biz ya bu işi bir şeye bağlayalım  ya seçime gidelim ki seçime gidilemez, 
niye?Bir koalisyon çıkmış, yeni seçimden çıkılmış o parlementodan seçim çıkmaz. Peki 
hükümet kurulmaya çalıştı, en son kurulan hükümet bu. Bundan önce kurulan hükümetler 
başarılı olamadı ve böyle bir şey içerisinde. Tabi bu olaylardan herkes rahatsız. Bundan 



  

yalnız şu veya bu kesim değil,  hatta Refah Partililerde arkadaşlarımızda onlarda rahatsızdı. 
Ben en son sayın Çiller’e dedim ki bak biz ya bu hükümetten çekilelim veyahut da biz iki 
yıllık dönüşümlü başbakanlık işini bir yıla çekelim, belki bir yıla çektiğimiz zaman size 
başbakanlık geçince belki bu tepkiler, bu gerginlik azalır. Doğru dediler bunu yapalım ve 13 
Haziran günü sayın Çiller bana, sayın Erbakan bizi Çankaya’da bekliyor dedi beraber çıktım 
Çiller’le, Erbakan orada ve  Adalet Bakanı Şevket Kazan’la beraber. Erbakan kalktı icraatları 
anlattı şunları yaptık. Doğrudur gerçekten halk orta sınıf aldıkları tedbirlerden dolayı son 
derece memnundu. Niçin? İşte memur maaşları belli bir yere geldi , emeklilerin belli bir yere 
geldi, çiftçiye bilmem neleri verildi, bir memnuniyet var ama gerilim düşmüyor. Ve orada  45 
dakika sayın Erbakan konuştu, sonra ben  söz aldım. Yalnız burada anlattığımı birde başka 
bir safhasını anlatayım. Genelkurmay Başkanlığında Kuvvet  Komutanları değişimi vardı, 
ben oraya gitmiştim genel başkan vekili olarak. Sayın Erbakan da orada idi, birde Milli 
Savunma Bakanı Turan Tayan vardı. Yani siyasi olarak orada devir teslimden sonra içerde 
kokteyle geçildi. İçeri geçince  sayın Erbakan’da Turan Tayan böyle bir masada 
duruyorlar.Fakat Erbakan erken ayrılmak istedi. Sayın Karadayı’ya dedi ki, benim bir yerde 
daha rendevum var oraya gideceğim, bana müsaade dedi. Uğurladı geri dönünce bende o 
günün Kuvvet Komutanları sohbet ediyoruz. Sayın Karadayı gelince bana dedi ki, sayın 
bakan dedi  hemşerin gelince geliyorsun diğer zamanlar gelmiyorsun dedi. Bende dedim ki 
paşam dedim valla askerler  git deyince gidiyorum  gel deyince geliyorum dedim. Hani 
ihtilalde gittik ya biliyor 12 Eylül’de. Bana  sayın bakan dedi bu bizi çok üzüyor dedi. Biz 
geçmişle anılmak istemiyoruz  darbelerle anılmak istemiyoruz dedi.  Bakın dedim sayın 
başbakan hemen gitti dedim. Sevin sevmeyin ama Türkiye’nin başbakanı seçilmiş  ve biz 
onun ne yapacağını ne dediklerini biliyoruz dedi hani onun söylemleri vardı. Geleceğiz ya 
kanlı  geleceğiz ya kansız geleceğiz. Biz onun söylemlerini de biliyoruz her şeyini biliyoruz 
size kızıyoruz dedi. Çünkü  biz size destek verdik. Çünkü dedi Tansu Çiller Türkiye’de 
terörün sıfırlanmasına  Türk Ordusuna destek verip, Türk Ordusu da Güneydoğuda ve 
Türkiye’de terörü sıfırladığı için biz ona kızıyoruz, niçin Erbakan’ı başbakan yaptı. Sayın 
Karadayı Erbakan’ı Başbakan Anayasa yaptı ve birinci parti çıktı. Biz diğer şeyleri denedik 
olmadı ve dolayısıyla onun için dedim bu oldu. Yanlışlar yaparsa yanlış olursa yarın seçim 
meydanlarına gideriz, biz onların oyunu aşağı çekeriz dedim. Ama biz  rahatsızız dedi. 
Toplum da rahatsız doğru yalnız asker değil herkes rahatsız. Ve o zamandan sonra şunu 
gördüm. Biz bu Doğru Yol Partisini bu iktidardan nasıl çözeriz. Hedef tahtasında Tansu 
Çiller vardı. Sayın savcı da bir numaralı şey olarak tespit etmiş iddianamede, doğrudur. 
Sayın Çiller Demokrat Laik Cumhuriyete bağlı aydın aydınlık yüzlü, yüzü batıya uygarlığa 
dönük biri. Yani irticayla bilmem neyle ilgisi yok. Ama niçin Refah Partisiyle koalisyon 
yaptı, dert bu. Tabi Tansu Çiller hakkında öyle şeyler yazılıyor ki manşet, CIA Ajanı, eroin 
kaçakçısı, bilmem nesi, amaç kamuoyunda şeye düşürmek. Bir darbe paranoyası yaratıldı. 
Darbe yok , darbe paranoyası yaratıldı. Toplumda yaratıldı , kurumlarda yaratıldı, heryerde 
yaratıldı. Ve dolayısıyla böyle  sıkıntılı bir döneme girdik. Ve demin ifade ettiğim gibi 
Çankaya’ya çıktığımızda sayın Erbakan’ın konuşmasında  daha on yıllar biz buradayız, on 
yıllar daha  ülke bizden millet bizden memnun, bilmem şudur budur. Bitince kendisine şunu 
söyledim. Hocam millet memnun doğru ama toplum gergin, bunu aşağı çekmenin yolu neyse 
onu yapmamız lazım. Siz ha o arada beni paşalar seviyor. Sevebilir, seviyor doğru ama benim 
demin anlattığım şeyi ona nakletti. Tansu Çiller’e niye kızıyorlar dedim o da Tansu Çiller’e 
kızmalarının sebebi ne için Erbakan’ı başbakan yaptı. Halbuki söylüyoruz Anayasa partiye 
bunu vermiş, biz olmasak başka biri olacak, o olmazsa seçime gidilecek ve seçim son 
şanstı.Biz bunu da yapamazdık, çıkaramazdık. Ve dedim ki hocam bu gerginliği indirmenin 
tek yolu var. Ya toptan istifa edeceğiz hükümet olarak edeceksiniz. Veyahut da protokol 
gereği iki yılı bir yıla indireceğiz, bu konuştuğumuz tarih 13 Haziran’dır. Bu ne bir yerde 
kaydı var, ne zaptı var bir tek eski Adalet Bakanı  Şevket Kazan, bir ben, birde rahmetli 



  

Erbakan bilir Tansu Çiller. Ve dolayısıyla ben birçok şeyleride söyledim ona ve birden kalktı, 
baktım bu istifa şeyi yok. Biz 15’inde Doğru Yol Partisinin gurup toplantısı var. Bu gurup 
toplantısında biz hükümetten çekilme kararı alacağız sayın başbakan.Eğer siz istifa 
etmezseniz biz 15 Haziran günü gurup toplantısında çekilme kararı alacağız. Bunu deyince 
şöyle bir düşündü ve kalktı dedi ki sayın Ekinci ayın 18’ine kadar gereği yapılacaktır dedi ve 
toplantı bitti. Dışarı çıktık Şevket Kazan’da dışarı çıktı, Şevket Kazan bana sarıldı. Ya 
Hasan’cım biz uzunca bir süredir uğraşıyoruz yani bunu şeyi nasıl çekeriz. Böyle bir değişim 
olsa acaba bu gerginliği aşağı çeker mi? Toplumsal gerginliği aşağı çeker mi? Valla başka 
çaresi yok yani eğer istifa etmezse biz çekileceğiz. Ondan sonra basında duyuyoruz, buradaki 
konuşmaları iki gün izledim sanki  birileri istifa ettirmiş birileri bilmem ne yapmış. Yok 
böyle bir şey. Yani gerçek dışı beyanlar nereden uyduruluyor? Bunun en güzel şahidi sayın 
Şevket Kazan’dır. Dediğim gibi çok memnun oldu benim bu ikna şeyimden dolayı. Ben 
ihtilal olacak demedim. Bu toplumsal gerilimi indirelim sayın başbakan. Ve sonra da 
ölmeden önce bana ne dedi biliyor musunuz? Sayın Ekinci dedi Çiller hanıma borcum  var 
dedi, borcum olduğu halde gidiyorum dedi yani biz yapamadık ya hükümetliği. Sayın 
Demirel şeyi vermedi. Sayın Erbakan imzaları topladı. 278 artı 3’de şeyden  282, 81 
milletvekili imzasını götürdü dönüşümlü başbakanlık için verdi.Fakat sayın Demirel sayın 
Çiller’e vermedi. Ne düşündü niçin vermedi onun bileceği iş bir gün sayın Çiller dedi ki; 
Erbakan hoca bizi bekliyor, nerede? Aski Tesislerinde , gittik oturduk. Erbakan hoca 
üzülerek, sıkılarak oradan bir dosya çıkarttı, Tansu hanımın eline verdi. Tansu hanım açtı 
baktı, okudu, bana verdi. Ne var biliyor musunuz o dosyada. Üst yazıyla bir siyasi partinin 
genel başkanının raporu, Anayasa mahkemesine gönderiliyor. Kim gönderiyor? Cumhuriyet 
başsavcısı. O zaman Vural Savaş'tı Cumhuriyet Başsavcısı. Dedim ki baktım her Erbakan 
hoca hem bizim Tansu Çiller üzülüyorlar yani. Bu dosya Anayasa mahkemesine gönderilecek 
üst yazıyı gördü o üzülüyor. En çok Erbakan üzülüyor, çünkü benim yüzümden oluyor diye 
hesap ediyor bunu.  İşçi Partisi genel başkanının raporu, Doğu Perinçek. Ertesi günü Ahmet 
İyimaya'yı çağırdım gel. Bir hukukçuyu da çağırdım kalktım gittim  Vural Savaş'a. Dedim ki 
sayın Başsavcı ben hukukçu değilim ama böyle bir usulünüz var mı, size gelen her raporu her 
şeyi Anayasa Mahkemesine üst yazıyla gönderir misiniz? Haa o dedi, çok yanlış birşey oldu 
dedi, özür diliyorum dedi, olmayacak şey dedi filan özür diledi işte biz Tansu Çiller, biz 
demokrat aileyiz. Genel Başkan olunca gözyaşlarımızı tutamadık filan falan. Şimdi o zaman 
herkes bir yerinden hani bu ne için yapılıyor işte şey etmek ürkütmek. Yani bilmem kaçırmak 
için ya herkes her kesim ve dolayısıyla şimdi ben dinleyince bu şeyleri bakıyorum ihtilal 
olmuş, ya darbe  e bu ne darbesine benziyor bugünün demokratik bir eylem gösterdiğiniz 
zaman, yürüdüğünüz zaman darbe yapacaktı. E bu onun gibi birşey yani.  Bilmem ne yaptı 
darbe oldu yani. Hayır  darbe el koymadır. Ha ben 1980'de sayın Demirel'e şunu sordum: 
Beyefendi bunlar darbe yaptı tamam e sen başbakansın bir evrak bulamadın mı  ya istihbarat 
sana bağlı. Hasan darbeci evrak bırakmaz, darbeci yazılı birşey bırakmaz. Ancak belge 
darbeden sonra düzenlenir. Benim kanaatim 28 Şubat bir darbe değildir, darbe paranoyası 
yaratılmıştır.  Herkes yaptı, herkes içinde. Ben isterdim ki burada o beşli İnsiyatif dedikleri 
önçekenler. O zaman 28 Şubat şeylerinde o işin sivil kanadında önçeken o Beşli İnsiyatif'ti. 
Ben isterdim ki o paraları yatıran işadamları, ben isterdim ki  kim bu şeyin içine girmişse 
burada olsun. Şimdi günah keçisi birilerini yapın, yapmak ne vicdana, ne akıla ne şeye 
sığmaz. Devir teslimde  Karadayı ne dedi biliyor musunuz? Sayın Ekinci biz darbelerle 
anılmak istemiyoruz. Onlar artık geride kaldı. Biz Silahlı Kuvvetler olarak darbeye karşıyız. 
O bana o zaman ne darbe var ne bilmem ne var. Orada samimi hemde Kuvvet 
Komutanlarının yanında söyledi. Ya şimdi gelip o şöyle o böyle yapmış. Dediğim gibi 
bakıyorum belgeler birbirine karışmış, ne belgesi ya? Belge melge, belgeler sonrada bilmem 
yok tek nüshaymış iki nüsha yok numaralı olmuş yok olmamış böyle şey mi olur 
yani.Şikayetim şudur. Benim partim, Türk demokrasisinin omurgası olan Doğru Yol Partisi, 



  

Adalet Partisi ve Demokrat Parti devamı olan bu parti ve Türkiye'yi 70 yıl yönetmiş hiçbirşey 
olmamış bir partiyi 28 Şubat olayı ortadan kaldırmıştır. Burada mağdur olan Tansu Çiller'dir, 
mağdur Doğru Yol Partisidir, onun genel başkanıdır ve de o partinin genel başkan vekiliydim 
onun için mağduruz.

   "Cumhuriyet Savcısına verdiğiniz ifade de şöyle diyorsunuz; Burada hedef Doğru 
Yolu çökertmek, Tansu Çilleri yok etmek, partinin başından uzaklaştırmaktır. Türk 
demokrasisinin omurgası ve özü sayılan Doğru Yol Partisi içindeki büyük siyasi bir yapının 
beli kırılmıştır, yerle bir edilmiştir. Bu operasyonun içinde Batı Çalışma Gurubu kuran ve bu 
gurupta çalışan askerler, sivil toplum kuruluşları, işadamları ve bir kısım üniversite 
yöneticileri, bir kısım basın yayım organları yer almıştır.  Bunu biraz daha açabilir 
misiniz?"şeklindeki soru üzerine; Doğru. Bu çalışmanın içerisinde herkes var ve dediğim gibi 
Batı Çalışma Gurubu da o 28 Şubat kararları. Bari o kararları bir görev gibi kabul ederek 
bunlar böyle bir şey yapmış. Kurumlarda kurdu onu. Ama bunların adı ne Batı Çalışma ne 
Doğu Çalışma. Birçok kimseyi işten çıkardılar. Birçok kimseyi, çok mağdur var sivilde 
askerde. Orada da çıkarırlar çok ve dolayısıyla mağdurlar yaratıldı yani darbe olmadı ama bu 
darbe paranoyası çok mağdur yarattı.

  "İfadenizde şöyle bir beyanda bulundunuz, dediniz ki sayın Erbakan'la anlaştık ya 
siz çekilin ya da siz çekilmezseniz biz  15 Haziran tarihli Meclis Gurup Toplantısında 
istifamızı açıklayacağız.Sizi ve sayın genel başkanınız Tansu Çiller hanımefendiyi böyle bir 
karar almak için asker kanadından bir baskı bir yönlendirme, bu kararı almaya zorlama 
şeklinde bir davranış oldu mu?" şeklindeki soru üzerine; Kesinlikle ne bana ne de Tansu 
Çiller'e bu yapılmıştır. Hatta sayın Erbakan'a 15'inde biz çekileceğiz dediğim şeyi sayın 
Çiller bile ya çok ileri gittin yani fazla şey yaptın, keşke bunu demeseydin yani üzüldü ama 
ben tecrübemle görüyorum ki toplum gergin bunu aşağı çekme görevi ifade ettiğim gibi 
hükümetindir.

 "Siz istifa ettiğinizde sayın Cumhurbaşkanının hükümeti yeniden kurma görevini 
sayın Çiller'e vereceğini bekliyor muydunuz?" şeklindeki soru üzerine; Kesin bekliyordum 
çünkü demokrasi işleyecekse, böyle işleyecek. Yani demokrasi ekseriyetledir.  Ekseriyetiniz 
varsa güven oyunuz varsa biz hesabı kitabı yaptık şimdi Allah var rahmetli Erbakan da kendi 
bütün kendi milletvekillerini bizim üç milletvekili olan parti daha vardı onların da imzasını 
aldı.

 "Sayın Çiller'e neden vermemiş olabilir bu yeniden hükümeti kurma görevini sayın 
Çiller'e vermemiş olmasının sebebi Çiller'in sayın Erbakanın desteğini alma ihtimali olabilir 
mi? Ya da Çiller'le arasındaki kişisel bir çekişme o zaman hani husumet demeyeyim de 
siyaseten sevmemezlik, yanında olmamazlık, başbakan olarak devam etmesini istememezlik 
gibi bir neden görülmeyen bizim bilmediğimiz bir neden olabilir mi? Sizin tahmin ettiğiniz 
bildiğiniz böyle bir şey var mı?"şeklindeki soru üzerine; Sayın Cumhurbaşkanı neyi 
düşünerek vermedi ben bilmem. O bilir. Beyefendi yani ne oldu bu niye böyle oldu gibi bir 
şeyim oldu. Ya Hasan'cım belki şeyi bu tepkileri toplumsal tepkileri aşağıya çekmeyebilirdi, 
çünkü başbakan, başbakan yardımcısı  şey oluyor belki bu algılama istendiği seviyede 
olmazdı gibi bir şeyi vardı.

" Asker kanadından, ya da toplumun bir başka kesiminden sayın Çiller'e verilmemesi 
hükümeti kurma görevinin Mesut Yılmaz'a verilmesi konusunda Cumhurbaşkanına bir baskı, 
bir zorlama, bir cebir hissi manevi cebir de olsa böyle bir his siz hissettiniz mi böyle birşey 
duydunuz mu?"şeklindeki soru üzerine; hayır kesin Sayın Çiller'in askerlerle o terör 
mücadelesinden dolayı ilişkileri iyiydi. Onlar da seviyordu yani hiç katiyen. Tansu Çiller'e ne 
söylense bana söyler  medyaya verilecekse ne yapılacaksa ben yaparım, kesinlikle yok.

"İstifa eden 47 milletvekili ilk istifası hangi tarihte olmuştur hatırlayabiliyor 
musunuz?"şeklindeki soru üzerine; Bir defa biz hükümet olunca Refah Yol hükümeti 
kurulunca bundan hoşnut olmayan az miktarda arkadaşımız oldu ve ayrıldılar, iki veya üç. O 



  

bu 47'nin içinde değil. Bu bahsettiğimiz çözülme görev  Mesut Yılmaz'a verildikten sonra 
noksanını tamamlasın diye bir zamanda verildi orada. Ve o istifalar o vaadler bizim partiyi 
ikiye böldü. Düşünebiliyor musunuz? Kurdurulan belki Cindoruk'un başkanlığındaki partiye 
22 kişi gitti o 22 kişiden de bakan yapıldı,  Anap'a gidenlerden de bakan yapıldı ve büyük 
bölümü de bizden giden bakanlar yapıldı. Sanıklardan şikayetim yok. Katılmak da 
istemiyorum.

" Müşteki sayın Orakoğlu şöyle bir ifade kullandı.Kendisi Batı Çalışma Gurubu 
belgesi olarak kendisine intikal eden belgeleri İçişleri Bakanı kanalıyla Başkabakana ve 
Cumhurbaşkanına ulaştırıldığını söyledi ve Cumhurbaşkanının herhangi bir işlem 
yapmadığından şikayet etti ki yaptı. Eğer bu belgeler suç teşkil etseydi sayın Başbakan bir 
işlem yapmaz mıydı? Öyle bir yetkisi yok muydu? Suç teşkil ettiği halde sayın Erbakan niçin 
bir işlem yapmadı?"şeklindeki soru üzerine;  Bu belgeler sayın Erbakan’a gitmiş olsa o 
zaman veya başbakan yardımcısına gitmiş olsa mutlaka yapılırdı. Ama sonradan herhalde 
ortaya çıkmıştır. Zaten bu nevi şeyler gücün nerede olduğunu gördüğü zaman, şimdi 
bürokratlar bu konuda benim tecrübem. İhtilal oldu sabahleyin tabi biz bakan değiliz.  ihtilal 
olsaydı bu konuşanların hepsi oraya istihbarat verirdi , Ondan sonra bir hafta geçti  asker 
bakan beni aradı dedi ki sayın bakan sizin masanızda zati eşyalar varsa gelin alın dedi. Dedim 
ki ben bakanlığa gelmem. Hayır işte gelin kahve içeriz. Hayır mümkün değil gelmem dedim. 
Kalktım gittim ısrar edince. Gittim dedi ki efendim dedi adam getiriyor dedi altında kendi 
imzası var diyor ki bunu bakan bey  emir verdi şunu yaptık bunu yaptık sonra da bunları 
götürüp veriyorlar, ben hayret ettim yani. Bunlar sizin atadığınız müsteşar,sizin atadığınız 
genel müdürler hatta imzaları olan işleri şey dediler böyle yapıyorlar. Bilhassa açıktan 
atamalar için, 370 tane açıktan atama  o zaman KPSS filan yok. Atama yapılmış, belediye 
kazandı belgesiyle yapılıyor. Peki ne yapacağız bunları dedi. Dedim ki sayın bakan sende 
gittiğini gideceğin  zamanı bilsin bunlar senin için de hazırladıkları o belgeleri bundan sonra 
gelecek o bakanın önüne koyarlar dedim. Hatta dedim sizin gideceğinizi bilen bu odacı bile 
dedim kahveyi getirirken böyle getiriyor dedim size bakmayın. Dedi ki çok doğru. Şimdi 
söylemek istediğim şu;  belgeler melgeler bu şu konuşuluyor ben birde o arkadaşımızı 
görüyorum ikide bir televizyonlarda melevizyonlarda. E dün başka yerlerde idiler birde 
hayret ediyorum bu şeyden önce hani 28 Şubat’tan önce bu medyanın büyük bölümü ben 
basın toplantısı yapardım 18 kamera gelirdi. Zaten o zaman da 16-18 di. 18 kamera gelirdi,  E 
şimdi bakıyorum aynı adamlar şimdi tersine şey yapılıyor ve belge üretiyorlar, bilmem ne 
yapıyorlar bu bir kurumlaşmış bir şey. Dedim ki sayın bakan sen bana bunu yazamazsın fakat 
teftiş kurulu başkanına söyle şu yazdığın sizin önünüze koydukları yazıları da koy ve bana bir 
teftiş kurulu başkanı vasıtasıyla bir yazı yaz ben şey yapayım. Hakikaten bir veteriner teftiş 
kurulu başkanına bir yazı yazdırdı. İşte şu kadar atama olmuş şu olmuş bu olmuş bir sürü. 
Ama dediğim gibi hepsinin altında personel dairesi başkanının imzası var, genel müdürün 
imzası var bakanın yok ama diyor ki o emir verdi o talimat verdi. Bende el yazımla altına şu 
tarihten şu tarihe kadar bakanlığım döneminde yapılan tüm iş ve işlemler tarafımdan 
talimatlandırılmıştır ve yapılan işlerde bakanlık takdir yetkim kullanılmıştır dedim 
imzaladım, yaşlı bir veteriner teftiş kurulu başkanı dedi efendim ben sizin elinizi öpmek 
istiyorum. Estağfirullah niye. Bunu dedi 1960 ihtilalinde bir Nedim  Ökmen yaptı birde siz 
yaptınız dedi. Şimdi söylemek istediğim şu. O şimdi havada uçuşuyor belgeler. Demirel’in 
lafı aklıma geliyor, ya Hasan darbenin belgesi olur mu? Darbenin belgesi olur mu? Ha 
darbenin belgesi varsa sonra uydurulmuştur  demek istediğim bu.

"  Sayın Erbakan hükümetten çekilmeden önce son Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında 18 maddelik bir bildiri hazırlanmıştır. Sayın Demirel’in talimatıyla askerler 
içerisinde, darbeye teşebbüs edenlerinde iştirakiyle katılımıyla. İlhan Kılıç’da bunu imza 
etmek üzere sayın Erbakan’a götürmüştür, bu belgeden haberiniz var mı?" şeklindeki soru 
üzerine;sayın Erbakan 28 Şubat kararlarını imzalamıştır. İmzaladıktan sonra da Tansu 



  

hanımla konuşarak yasayla olanları yasa çıkartalım, yönetmeliklerle olacakları da  talimat 
verelim denmiştir. Yani bu konuda da mutabakat var.Hayır hiç kimsenin baskısı yok. 

"Meral Akşener’e 28 Şubatta aktif rol alan bir generalin yağlı kazığa oturturuz 
demesi bu kadar politik tecrübesi olan bir kişi olarak bu bir tehdit midir? " şeklindeki soru 
üzerine;  elbette ki çok yakışıksız, çok kötü bir söz. Yani belki de hiç söylenmemiş 
Cumhuriyet tarihinde bir söz. Bunu kabul etmek mümkün değil,Tehdit midir değil midir? Bir 
defa her şeyden önce yakışıksızdır, böyle bir şey denmişse. Yani tehdit değil hakaret.

"Hürriyet gazetesinin o günkü manşetinde  Genel Kurmay Başkanının bir açıklaması 
var. Genel Kurmay Başkanının açıklaması gerekirse silah bile kullanırız, hürriyet gazetesinin 
manşeti. Ve burada diyor ki Genel Kurmay Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya 
çalışanlar çalışanlarla irticaya karşı mücadelede gerekirse silah kullanılacağını açıkladı... 
GenelKurmay bunu yalanmadığı için İsmail Hakkı Karadayı’ya da huzurda sorduk. Aynı 
şekilde çapraz sorguda. Sizce Genelkurmay Başkanlığı hani hep bahsediyorsunuz ya toplum 
gergindi değişmesini ben teklif ettim diyorsunuz, e bu gerginliği yaratan, darbeye zemin 
hazırlayan tam da sizin bahsettiğiniz gibi yargısıyla Beşli Çetesiyle bu medyayla ve  bunlarla 
birlikte yönlendirerek hareket eden 28 Şubat darbesinin baş aktörleri olan ve bir numaralı 
sanık İsmail Hakkı Karadayı iki numaralı sanık Çevik Bir gibi onların GenelKurmaydan 
yaptıkları açıklamalar ile bunlar darbeci medya tarafından manşet yapıldığına göre demokrasi 
ile gelen bir hükümete bir tehditle baskı değil mi?"şeklindeki soru üzerine; O tehdit midir 
değil midir? Onu söylemek o günün şartları içerisinde bana göre öyle bir şey oluşmuştu ki 
Türkiye’de her yer kaynıyordu ve bu şey dışı siyasette ağır söylemlerde söyleniyordu. Ha ne 
için o istifayı getirdi gerginleştirildi, her taraf  gergindi. Yani halk da öyle. Bütün ben 
çıkardım dışarıya ışıklar yanıyor sönüyor, bunlar yani bir yerden kumanda almıyor herhalde. 

" Sizce Refah Yol hükümetinin iktidarda olduğu dönemde  Türkiye’de PKK’ ya göre 
diğer terör örgütlerine göre kıyaslandığında gerçekten irticai tehdit birinci sırada bir tehdit 
miydi? Kanaatiniz neydi?"şeklindeki soru üzerine; Şimdi birinciye çıkardılar.Piyasada bir 
sürü şeyler dönüyordu. Ortalıkta yok aczimendiler yok bilmem neler millet ürkmeye başladı 
ya ürküyordu yani bu ne olacak Türkiye nereye gidiyor. Türkiye Arabistan mı oluyor, 
Türkiye İran mı oluyor. Bu zaten milleti  ayağa kaldırdı.

"Süleyman Demirel size göre paranoya bize göre 28 Şubat darbesi, bu darbenin 
neresinde?"şeklindeki soru üzerine; Şimdi bu darbenin hiçbir yerinde değil. Çünkü darbe 
değil. Süleyman Demirel şunu söylemiştir, ben kendisine dedim ya niçin verilmedi hani 
sohbette. Hasan  toplumsal gerginliği aşağı çekmeyebilirdi. Belki o endişeden belki başka bir 
şey var onu ona sormak lazım. Ben darbe uzmanıyım darbe görmüş yasaklı kalmış ve 12 
Eylül öncesinin o çok şeyli dönemlerde hem bakanlık hem genel başkanvekilliği yapmış 
biriyim. Darbe olmamıştır, darbe paranoyası yaratılıp hükümetin bir kanadı Doğru Yol 
kanadı hedef seçilmiştir, Tansu Çiller hedef seçilmiştir. Söylediğim gibi ve bizim 
çekilmemizle hükümet değişecek mesele buydu.

"O dönemde Doğru Yol Partisinden bu milletvekillerini istifaya sevk eden parayla 
baskıyla o güç ile demokratik değişim, demokratik siyasi iktidar değişimi yerine darbe 
yoluyla iktidarın değişiminde 28 Şubat 1997 öncesi ve sonrası süreçte milletvekillerinin istifa 
ettirilmesi, medya yoluyla tehditlerin yapılması, doğrudan haber göndermekle gerek sayın 
Çiller’e gerek Erbakan’a küfüre kadar varan tehditlerin yapılmasıyla  sonuç itibariyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu olmayan bir azınlık partisinin liderine Demirel 
tarafından yeni hükümeti kurma görevinin verilmesi bir darbe midir? Darbe paranoyası 
olarak mı adlandırılması lazım? Yoksa tamamen Anayasa ve kanunlara uygun bir hükümet 
değişimi midir?"şeklindeki soru üzerine; sayın Demirel’in Başbakan adayını atama yetkisi 
var. Sayın Demirel onun da herhalde bir hesabı vardı ki Tansu Çiller’e vermedi  ve nitekim 
de mecliste bu istifalardan sonra ekseriyeti buldu hükümeti kurdu. Ve sonra da o hükümet ilk 
defa parlementoda hükümet  düşürüldü.  O hükümet düşürüldü, darbe  yok  Neye benziyor 



  

biliyor musunuz? Bu toplumsal tepkiler ha bunlar darbe için yapıyor. Ya toplumsal 
demokrasi de var Anayasal hak elbette ki. Ha sonra efendim falan paşa niye konuştu. O falan 
paşaya sen oy kullandırıyor musun? Demokrasiye iştirak ediyor mu, tenkit hakkı yok mu, 
eleştiri hakkı yok mu, demokrasiye katılım hakkı yok mu? Şimdi böyle bakacaksınız. Yani bu 
demokrasi bu Cumhuriyet kimsenin tekelinde değil. 

 "Psikolojik harp taktiği yürütüldü mü?"şeklindeki soru üzerine;Ben söyledim 
psikolojik harpten çok toplumda bir darbe paranoyası yaratıldı.Sayın Erbakan kanlı mı 
geleceğiz kansız mı geleceğiz lafı Türk siyasetinde oturdu bu. Yok şurada söyledi yok burada 
söyledi önemli değil. Yani keşke söylemeseydi.

"Bu toplumun değişik katmanları Beşli Gurup, başka guruplar yargıdan da vardı 
dediniz. Bu darbe paranoyasını yaratanlar bunlar mıydı hep birlikte?"şeklindeki soru 
üzerine;Evet hepsi. "Bunların içinde askerler de? "şeklindeki soru üzerine; Herkes vardı. 
Onlar da korkuyordu nereye gidiyoruz İran mı olacağız, bilmem ne mi olacağız.

"Bütün bunlar yapılmış olan bu darbe paranoyası, sizin tabirinizle eğer hükümet 
istifa etmemiş olsa idi ülkeyi darbeye götürecek bir hazırlık süreci miydi? Veya olabilir 
miydi?"şeklindeki soru üzerine;  12 Eylül döneminde Türkiye’de bir tane TRT var. Bir o 
kadar dünyayla entegre değil. Türkiye’de darbe yapmak artık kolay değil ister asker ister sivil 
çünkü Türkiye bütün dünyayla demokratik ülkelerle globalleşmiş ve medya o zaman bir TRT 
vardı şimdi en az 30-35 tane kanal var bilmem bu kadar gazete var, bu kadar iletişim şeyleri 
var onun için şimdi yok  o zaman ki şartlar yok. Sayın Demirel’e dedim ki efendim 11 Eylül 
günüydü herhalde, İçişleri Bakanına dedim ki ya tanklar  geliyormuş  Polatlı’dan sağdan 
soldan.  İçişleri o zamannOrhan bey, Ya sayın Ekinci canla başla terörle mücadele ediyor 
askerimiz, peki bu tanklar nedir? Demirel dedi tanklar niye var Hasan. Tabii ki yürüyecek.

"Hükümet istifa ettikten sonra peki bu darbe paranoyası veya bu tepkiler toplumdaki 
bitti mi?"şeklindeki soru üzerine; Millet elbet geçimini düşünür ama geleceğini daha çok 
düşünür, güvenliğini daha çok düşünür. Dolayısıyla karnım doydu maaşım arttı diye ülkenin 
geleceği eğer Arap çöllerine dönecekse irtica şeyi olacaksa herkes o ekmekten de vazgeçer 
Yani önceliği güvenlik alır, önceliği gelecek alır, yani nesillerimizin demokrasinin 
Cumhuriyetimizin devamını alır. Yoksa  biz işte artırdık yüzde elli maaş bundan sonra 
hiçbirşey yapmayalım olmaz öyle.

" Güven Erkaya’nın kitabında Tansu Çiller’in Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet 
Komutanlarını emekliye ayırma şeklinde bir plan hazırlanıyor ve bu planın olgunlaşmadan 
Münif İslamoğlu tarafından kendisine ulaştırıldığını söylüyor bu konuda bir bilginiz var 
mı?"şeklindeki soru üzerine; Öyle bir konu oldu ama dediler ki eğer bunu Cumhurbaşkanına 
gönderirsek imzalamaz.Cumhurbaşkanının anlayışını da ben çok iyi biliyorum. Bize muhtıra 
verilince toplandı Bakanlar Kurulu dedik ki ya istifa edelim veya bizim demokratik 
otoritemiz kalmayacağı için bu generalleri emekli edelim sene 1980. Tüm Bakanlar Kurulu 
aynı fikir şeyinde oldu muhtıradan dolayı. Fakat ertesi günü biz bekliyorduk ki  ne diyecek o 
da bizim bakanların havasını indirdikten sonra geldi ne dedi biliyor musunuz?  Arkadaşlar bu 
coğrafyada birtek Silahlı Kuvvetimiz var, onun yerine koyacağımız bir ikincisi yok bunu da 
budarsak bunları da budarsak bu coğrafyada olmaz. Bunlar bizim evlatlarımız.

"Sosyal hareketlere katılan sivil toplum kuruluşlarının, yargı mensuplarının, 
medyanın bir kısmının ve sermayenin hatta YÖK  ve rektörlerin Genelkurmaya brifinge 
katılmasını siyaseten nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu siyasi iradenin ipoteki anlamına gelmez 
mi? Bir tehdit olarak algılanmaz mı?"şeklindeki soru üzerine; tehdit değil. Ama orada bir 
bilgilendirme adı altında bir toplantılar oluyordu ama herkes koşarak gidiyordu. Kimse 
mevcutlu gitmiyordu oraya.

"... Doğru Yol Partili milletvekilleri birçoğu da buna benzer tehditlerle tehdit 
edildiler. Size de böyle bir tehdit eden oldu mu?"şeklindeki soru üzerine;Kesinlikle olmadı.

 "Milletvekillerine böyle bir tehdit yapıldığını duydunuz mu?"şeklindeki soru 



  

üzerine; Hayır, tehdit yok ama demin söylediğim gibi görev verilmeyince Tansu Çiller’e o 
dağılmada o zaman her şey olmuştur söyledim bunları. Yalnız Muhsin bey rahmetli onun da 
imza atması istendi. O kendisi eğer biz 276’nın üstünde milletvekili imzası bulamazsak o da 
imza atacaktı, ama ona ihtiyaç kalmadı ama sonra o da attı. 282 oldu yani 276 değil 282 oldu. 
Onu kimse ne tehdit etmiştir. Tehdit etse yine atardı, yani onun yapısı da oydu ama böyle bir 
tehditi duymadım.

"Darbe paranoyası olmasa idi hükümet istifa eder miydi? Görevine devam eder 
miydi?"şeklindeki soru üzerine; Eğer o toplumsal kalkışma olmasaydı tabi devam 
ederdi."şeklinde beyanda bulunmuştur.

 Müşteki HASAN KAPAR şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde ortaya çıkan 
hukuk dışı oluşumlar tarafından etkilenen mahkemelerde 7 yıl tutuklu olarak yargılandığını, 
tüm dosyalardan beraat ettiğini, hukuk dışı oluşumlara uyarak kararlar veren kendisini 
tutuklayan hakimlerden brifing mağduru olup sanıklardan şikâyetçi olduğunu ve davaya 
katılmak istediğini belirtmiştir. (191. klasör, sayfa 93)

 Müşteki HASAN AKAY şikayet ve beyanında;1997 yılında Burdur İmam Hatip 
Lisesinde okul müdürü olarak görev yaptığını, tahminine göre mayıs ayı sonunda okulda 
görevli Milli Güvenlik dersine giren 58. Tugayda görevli albayın kendisinin yanına geldiğini, 
okulda kız öğrencilerin sadece Kur'an-ı Kerim derslerinde başlarının kapalı olması 
gerektiğini,buna uyulmadığını, bu konuda rapor hazırlayıp Tugay Komutanına vereceğini 
söylediğini, bir sonraki öğretim yılının başlangıcında askeriye tarafından okul müdürlüğüne 
gönderilen yazıda, kız öğrenciler için kılık kıyafet mevzuatına uyulmadığı için Milli 
Güvenlik dersi için öğretmen görevlendirilmesi yapılmayacağının belirtildiğini, ardından 
hakkında idari soruşturma başlatıldığını, o dönemin Milli Eğitim Müdürü tarafından maaş 
kesme cezası ile cezalandırıldığını, ardından tenzili rütbe ile Bucak ilçesinde öğretmen 
olarak görevlendirildiğini, disiplin cezaları verildiğini,kendisine gösterilen irticai faaliyette 
bulunan Milli Eğitim Bakanlığı personeli başlıklı yazıda 807. sırada kendisinin isminin 
bulunduğunu, yöneticilere baskı yaparak cezalandırılmasını ve görevden alınmasını sağlayan 
58. Topçu Er Eğitim Tugay Komutanından ve sanıklardan şikâyetçi olup belgeleri ibraz 
ederek davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 138,sayfa 270-271)

 Müşteki HASAN ZENGİN şikayet ve beyanında özetle; 2010 yılında Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden Jandarma Kıdemli Başçavuş olarak kendi isteğiyle görevinden istifa 
ettiğini, istifa etmesinin sebebinin TSK hiyerarşisi içerisinde örgütlenmiş kendisine karşı 
yapılan yıldırma politikası olduğunu, TSK'da 18 yıl hizmetinin bulunduğunu, bu yıldırma 
politikası gereğince hizmetinin 10 yılını Jandarmada özel birlik komutanlıklarında görev 
yaptırarak geçirttiklerini, kendisini sürekli olarak dış karakollara atayarak il merkezinden 
uzak tutup sürgün hayatı yaşattıklarını, eşi başörtülü olduğu için kendisini takipli personel 
statüsüne sokup 3 ayda bir hakkında Jandarma Genel Komutanlığına rapor verdiklerini, 1999 
yılında 7 yıllık hizmeti bulunan bir Astsubay iken başörtülü bir bayan ile evlenmesi sebebiyle 
bir anda acele bir şekilde o sırada bulunduğu Tokat il merkezinden, Tokat'ın Niksar ilçesine 
bağlı Yazıcık Karakoluna tayininin çıkartıldığını, yani buraya sürüldüğünü, burada göreve 
başladıktan sonra zamanın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Y. N. eşiyle birlikte kendisini 
makamına çağırdığını, makamında kendisine eşinin başörtülü olduğunu bildiklerini, tedbir 
olarak eşinin peruk kullandığı konusunda da bilgi sahibi olduklarını, ayrıca yıllık izinlerde 
memleketi olan Isparta'ya gittiklerinde eşinin izin süresince başörtüsü taktığından haberdar 
olduklarını, bu uygulamadan vazgeçmeleri, eşinin başını tamamen açması gerektiğini 
söylediğini, bu konuda kendisine emirler verdiğini, ayrıca hakkında yakın zamanda Jandarma 
Genel Komutanlığına rapor gönderileceğini, eğer eşi başını açarsa hakkında rapora olumlu 



  

şeyler yazacağını söylediğini, konuşmasında daha önce eşinin başörtüsü konusunda genel 
komutanlığa rapor gönderildiğini de anlattığını, O tarihlerde bağlı bulunduğu Niksar 
Jandarma Komutanı Yüzbaşı V. G. kendisini odasına çağırarak, Albayın kendisine söylediği 
şeyleri söyleyerek aynı telkin ve ikazları yaptığını, kendisine askerlerle dini konuşmalar 
yapması sebebiyle rahatsızlığının bulunduğunu söylediği, bu uygulamasından vazgeçmesi 
gerektiğini, Bu konularla ilgili olarak 2 adet savunma yazısı gönderildiğini, bu yazılarda 
eşinin kılık kıyafetinin TSK’nın giyim kuşam anlayışı ile bağdaşmadığı, bu konuda savunma 
yapmasının gerektiğinin belirtildiği, bu yapmış olduğu savunmalar sonucu 2 tane gizli 
tebligat cezası aldığını, gizli tebligat cezasının Askeri literatürdeki manasının bir üçüncüsünü 
alması durumunda ordudan ihraç anlamını taşıdığını, bu sırada kendisini tanıdığı istihbarat 
şubenin terör bölümünde görev yapan soy ismini bilmediği M. isimli başçavuştan 
Ankara'daki kişisel dosyasına irticacı olduğu yönünde şerh düşüldüğünü öğrendiğini, 
kendisine verilen cezanın disiplin hukukuna uymadığını, kendisine ve eşine başörtüsünü 
açması konusunda yapılan baskının kişisel hak ve özgürlüklere tecavüz anlamına geldiğini, 
kendisinin ve eşinin kişisel haklarına müdahalede bulunan rütbelilerden şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini beyan etmiştir. Müşteki yargılama sırasında şikayetinden 
vazgeçdiğini bildirmiştir.(208. klasör, sayfa 447-448)

 Müşteki HASAN ALBASAN şikayet ve beyanında;Erciyes Ünversitesi Veteriner 
Ffakültesinde öğretim üyesi iken Ekim 2009 yılında doçentlik sınavı için Üniversitelerarası 
kurula gönderdiği master ve doktora tezleri ile araştırma makalelerinin başarısız 
bulunduğunu,eserlerinin usullararası standartlara uygun olduğunu kasten başarısız 
bulunduğunu düşündüğünü şikayetçi olduğunu belirtmiştir.(Klasör108) 

 Müşteki HASAN SERT şikayet ve beyanında özetle; 30.08.1990-14.12.1998 
tarihleri arasında astsubay olarak TSK.da görev yaptığını,TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç 
ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle  Aralık 1998 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 440)

 Müşteki HASAN  KAYA şikayet ve beyanında;30/08/1979-20/03/1997 tarihleri 
arasında TSK'da görev yaptığını, Kıdemli Binbaşı rütbesiyle görevine devam ederken 
TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, 
kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife kabul etmediği, tutum ve davranışları ile bu örgütün 
yasa dışı faaliyetlerine engel olacağının değerlendirilerek BÇG örgütü tarafından disiplinsiz 
olmakla suçlandığını, 28 Şubat süreçlerinde darbeci örgütlenme içinde aktif veya pasif hiçbir 
görev almadığından dolayı, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmaksızın fişlenerek 
şüpheli sakıncalı statüsüne alındığını, daha sonra da 20/03/1997 tarihi itibariyle emekliliğe 
mecbur bırakılarak iradesi dışı erken yaşta mesleğinden koparıldığını, 28 Şubat sanıklarından 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (216. klasör, sayfa 392-394)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, el yazısı ile yazılan personel bilgi formatı başlıklı belgede, eş ve 
çocuklarının kıyafeti ile ilgili bölümde, "normal başörtü ve manto giymektedir" şeklinde, 
görevdeki başarı derecesi ile ilgili bölümde, "görevine bağlı, çalışkan ve bilgili bir subaydır" 
şeklinde, aldığı mükafat ve cezalar bölümünde "son 1 yıl içerisinde 1 takdir almış, ceza 
almamıştır" şeklinde, mesleğine, birliğine ve görevine bağlılık derecesi bölümünde 
"mesleğine ve birliğine bağlıdır" şeklinde, birlikteki sakıncalı ve şüpheli personel ile ilişkileri 
bölümünde "rastlanmamıştır" şeklinde, bilgileri toplayan komutan veya kurum amirinin son 
kanaati ve teklifi bölümünde, "herhangi bir zararlı faaliyeti görülmemiş olup, bu konudaki bir 



  

faaliyetinin de söz konusu olmayacağı değerlendirilmektedir" şeklinde kanaate yer verildiği, 
1996 tarihli sicil belgesinde 1.sicil amiri tarafından " görevine bağlı, çalışkan ve bilgili bir 
subaydır, eşi tesettür giyimi benimsemiştir" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "çalışkan, 
disiplinli ve görevine bağlı bir subaydır, ancak eşi tesettür giyimi benimsemiştir ve bu 
kıyafeti giyer kendi hallerinde kimseye zararları olmayan insanlardır..." şeklinde, 3. sicil 
amiri tarafından "görevine bağlı, disiplinli ve çalışkan bir subaydır, kendi hallerinde ve sakin 
bir yaşantısı olan personeldir, çocukları olmamaktadır, tüp bebek dahil bu konuda devamlı 
tedavi altındadırlar, bu nedenle eşinin tesettür giyimi içinde olduğu değerlendirilmektedir, 
Bnb. Hasan Kaya'nın bu nedenle şüpheli sağ statüsünden çıkartılması uygun mütalaa 
edilmektedir" şeklinde kanaat belirtildiği, Müştekinin (tarihi tam anlaşılamadı) camide 
ibadeti bitiminde cami etrafında veya içinde toplantı veya konuşma yasağını ihlal ettiği 
gerekçesiyle şiddetli tevbih cezası, 24 Ekim 1994 tarihinde uyarı cezası, 19 Nisan 1990 
tarihinde tevbih cezası bulunduğu, 25 Ekim 1997 tarihinde Hrk.Kur.Ybşk. E. B. tarafından 
takdir belgesi, 19 Mart 1996 tarihinde Ord.Ş.Md. Vekili H. B. tarafından takdir belgesi, 06 
Aralık 1995 tarihinde Lojistik Başkanı A. A. U. tarafından takdir belgesi, 16 Ekim 1990 
tarihli Kara Kuvvetleri Komutanı D. G. imzalı yazı ekindeki listeye göre para ödülü, 14 
Nisan 1989, 19 Nisan 1990, 18 Aralık 1989 tarihlerinde Tugay Komutanı E. E. tarafından 
takdir belgesi, 16 Kasım 1987 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı K. Y. tarafından şerit 
rozet beratı, 25 Haziran 1984 tarihinde Destek Kıtaları Komutanı Ş. Y. tarafından takdir 
belgesi, 17/10/1982 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı N. E. tarafından yüzüncü yıl rozet 
beratı ile ödüllendirildiği,

Sicil notu ortalamalarına bakıldığında, 1997 yılı 90.5 olduğu, 1. sicil amiri tarafından 
"ç.iyi, liderlik vasfı ç.iyidir, sosyal faaliyetlere katılmaya gayret eder, muhafazakar bir aile 
yapısı vardır, loj. faaliyetlerde başarılı olmaya çalışır" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından 
"ç.iyi, içine kapanık ve hiçbir sosyal faaliyete... katılmayan bir personeldir, muhafazakar bir 
aile yapısı vardır" şeklinde kanaat belirtildiği, 1996 yılı 93 olduğu, 1. sicil amiri tarafından 
"çok iyi, liderlik vasfı: çok iyidir, sosyal tutum ve temsil yeteneği: sosyal faaliyetlere katılır, 
mazbut ve iyi bir aile yaşantısı vardır, TSK.lerini başarılı olarak temsil etmek yeteneğine 
sahiptir, loj görevlerde başarılıdır" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "çok iyi, liderlik vasfı: 
çok iyi, sosyal tutum ve temsil yeteneği: sosyal faaliyetlere katılır, görev verildiğinde temsil 
edebilir, loj. görevlerde başarılıdır" şeklinde kanaat belirtildiği, 1995 yılı 79 olduğu, 1. sicil 
amiri tarafından "orta, otorite zafiyeti vardır, müstakil görev yapamaz, karargâh 
faaliyetlerinde başarılı olabilir" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "iyi, sosyal ilişkilerinde 
kendi camiasından uzak kalır, aşırı dinci gruplarla yakınlaşma gayreti içindedir" şeklinde, 3. 
sicil amiri tarafından "aşırı dinci kişilerle irtibatı bulunmaktadır, eşi tesettürlü olup sosyal 
faaliyetlere katılmaz, takip ve kontrol altında tutulması gerekir" şeklinde kanaat belirtildiği, 
1994 yılı 86 olduğu, 1. ve 2. sicil amiri tarafından aynı şekilde "iyi" şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1993 yılı 85.5 olduğu, 1. sicil amiri tarafından kanaate yer verilmediği, 2. sicil 
amiri tarafından "iyi" şeklinde kanaat belirtildiği, 1992 yılı 73.5 olduğu, 1. ve 2. sicil amiri 
tarafından aynı şekilde "iyi" şeklinde kanaat belirtildiği, 1991 yılı 79.5 olduğu, 1. sicil amiri 
tarafından "astlarına emir komuta etmekte ve hakimiyet sağlamakta güçlük çekmektedir, 
otorite zafiyeti vardır, davranışları samimi değildir, mesuliyetten kaçar, müstakil görev 
sorumluluğu verilemez, Kh.görevlerinde başarılı olabilir." şeklinde 2. sicil amiri tarafından 
"iyi" şeklinde kanaat belirtildiği, 1990 yılı 86.5 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "astları 
üzerindeki otoritesi zayıftır, karargâh görevlerinde daha başarılı olur" şeklinde, 2. sicil amiri 
tarafından "çok iyi, çalışkan ve gayretlidir" şeklinde kanaat belirtildiği, 1989 yılı 85 olduğu, 
1988 yılı 82.8 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "kıt'a görevini yapar, Kh.da daha faydalı olur, 
bir üst rütbeye terfi etmesi uygundur,"şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "kıt'asını muhabereye 
hazırlama derecesi iyidir, terfiye layıktır" şeklinde kanaat belirtildiği, 1987 yılı 157 olduğu, 1. 
sicil amiri tarafından "astları üzerinde otorite ve disiplin kurallarını uygulamak istemez, 



  

karargâh hizmetlerinde daha başarılı olur" şeklinde, 1986 yılı 176, 1985 yılı 170, 1984 yılı 
151.66, 1983 yılı 160.5, 1982 yılı 150 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "astlarına emir komuta 
etmek ve hakimiyet sağlamada güçlük çeker, müstakil görev sorumluluğu yüklenemez, her 
türlü hizmet arasında kendi şahsi işleri için zaman bulur ve bu işleri yapar" şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1981 yılı 152, 1980 yılı 152.5 olduğu anlaşılmıştır. (216 Klasör, sayfa 261-390) 
Müştekinin özellikle son 2 yıldaki yüksek sicil notları ve kanaatler basit nitelikteki disiplin 
cezaları, almış olduğu takdir belgeleri gözetildiğinde, müştekinin din ve vicdan hürriyeti ile 
kanaat hürriyeti kapsamında bulunan kendisi ve eşinin dini yaşam ve inançlarının TSK'dan 
ihracına gerekçe yapıldığı anlaşılmıştır.

 Müşteki HASAN ALİ YILDIZ şikayet ve beyanında;30/08/1988 – 14/12/1998 
tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde Piyade Astsubay olarak görev yaptığını, görev 
yaptığı süre içerisinde kanunlarda suç sayılan veya disiplin suçu olarak tanımlanmış herhangi 
bir eylem sebebiyle soruşturma açılmadığı veya ceza verilmediği halde Batı Çalışma Grubu 
olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan çeşitli rütbelerdeki 
askerlerden oluşan bir yapılanmanın tasarrufu neticesinde 14/12/1998 tarihinde Yüksek 
Askeri Şura kararı ile disiplinsizlik nedeniyle ihraç edildiğini, kendisine gösterilen 
01.12.1998 tarihli belgedeki maddeler halinde yazılmış ve disiplinsizlik nedeni olarak yazılan 
iddiaların hiç birisini kabul etmediğini, Fethullah Gülen nurcu grubu mensubu olduğu, eşinin 
herhangi bir tarikatın mensubu olduğu ve buna göre giyindiği ve bunun gibi iddia edilen 
bilgilerin tamamen asılsız olduğunu, karar nedeniyle hak etmediği maddi ve manevi bir çok 
sıkıntı çektiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (387,265. klasör, sayfa 133) 

Müşteki HASAN BASRİ IŞIK şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle  26.05.1997 
tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki HASAN CELAL GÜZEL şikayet ve beyanında;1997 yılında ben ilk 
olarak Batı Çalışma Grubu altında darbe yapmak için cunta faaliyetinde bulunan illegal 
faaliyetler yapan TSK içindeki mezhepçi yapılanma ile ilgili olarak o dönemde Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Savcılığına (1997/285 hazırlık), Cumhurbaşkanına, Başbakana, 
Genelkurmay Başkanlığına, Bakanlara, Milli Güvenlik Kurulu üyelerine, askeri şura 
üyelerine ve devletin ilgili her kurumuna dilekçeler ve belgeler sundum. Ayrıca 31.07.1997 
günü basın açıklaması ve toplantısı yaptım. Powerpoint sunum da oldu. Özellikle yukarıda 
belirttiğim konularda TSK içinde mezhepçi yapılanma, cuntacı darbeci yapılanma, batı 
çalışma grubu ile ilgili bilgi ve belgeleri basın mensuplarına açıkladım.….Ben demokrasiye 
inanmış bir insanım, demokratım, yukarıda belirttiğim yapılanmaların demokrasiyi yıkmak 
için, devirmek için, darbe yapmak için yapıldığına inanıyordum. Asıl bunların yapılmasının 
suç olduğuna inanıyordum, bu sebeple benim bu nedenle suçlandığımı halen anlamış değilim. 
Ben suçluları ve suç işleyenleri ihbar ediyordum, ihbar ettiğim için beni yargılıyorlardı. Bu 
belgeleri açıkladıktan sonra basında aleyhime her türlü yayın yapılmaya başlandı. Basın 
mensupları bu belgelerin doğru mu, gerçek mi, suç mu olduğuna bakmadılar.

31.07.1997 tarihinde TSK da cunta yapılanması konulu basın toplantısını yaptığım 
dönemde Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanıydım aynı zamanda powerpoint sunumda 
yapıldı. Bu basın toplantısında açıklanan ve Savcılığa verilen belgeler TSK deki 
cuntacı-darbeci-mezhepci yapılanma ile ilgili, şemalar, Batı Harekat Konsepti, Batı 
Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu belge, Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi, EK-A 



  

bilgi formatları, haber toplama, laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu ve soruşturma ve 
kovuşturma dosyasında bulunan belgelerdir. Basın mensuplarına ve kamu kurumlarına 
dağıttığım bu belgeler ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşları da ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarına bu belgeleri verdiler fakat onlarda bir sonuç alamadılar. Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi C.Başsavcılığı 28.07.1997 tarihinde Yeniden Doğuş Partisi Genel 
Başkanı olarak Çevik BİR, Aydan EROL, Çetin DOĞAN, Batı Çalışma grubunda faaliyet 
gösteren kişilerle ilgili olarak Anayasa ile kurulu düzeni değiştirmek, TBMM yi vazifesini 
yapmaktan men, hükümeti vazife görmekten men etmek askeri komutanlıkların görev ve 
yetki sınırları dışına çıkılarak başka amaçlarla askeri kanunlara karşı itaatsizliğe teşvik, asker 
aileleri efradını kanunlara itaatsizliğe ve suç işlemeye teşvik etmek suçlarından şikayet 
dilekçesi verdim ve 31.07.1997 tarihli TSK daki cunta yapılanması konulu basın 
açıklamasında açıkladığım tüm belgeleri de ekledim. 1997/285 hazırlığa kaydedildi. Daha 
sonra Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi C.Başsavcılığı sunmuş olduğum şikayet dilekçesi 
ve bu belgelerle ilgili olarak 1997/285 hazırlık ile hakkımda soruşturma açtı. Ben şikayetçi 
iken sanık durumuna düştüm, beni sanık yaptılar. Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi C. 
Savcısı Nuh Mete YÜKSEL'in talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele Şube ekipleri beni 
gözaltına aldılar, bir gece nezarette tuttular, daha sonra öğrendiğime göre beni nezarette 
tutan Savcı Nuh Mete Yüksel kendisine "niçin nezarette tuttun" diyen bir arkadaşıma 
"nezarette kalmasını gerektirir bir durum yok ama dönemin adli müşaviri Erdal Şenel 
paşa kendisine en az 24 saat nezarette tutarsan iyi olur" demiş bu sebeple “beni 24 saat 
gözaltında tuttuğunu” söylemiş, sonra savcı huzuruna getirdiler, savcı benim ifademi aldı. 
Ben ifademde sözkonusu belgeleri savundum. Belgeler doğru ise darbeci bir cuntanın ve 
mezhepçi bir yapılanmanın TSK içinde olduğunu belirttim. Fakat onlar benim hakkında 
devletin emniyeti açısından gizli kalması gereken belgeleri ifşa etmek suçundan ifadem 
alındı. Tutuklamaya sevkedildim. Hakim beni tutuklamadı. Fakat hakkımda bu suçtan kamu 
davası açıldı. 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1997/155 esas sayılı dosyasında 
yargılandım. Yargılanmam esnasında ve soruşturma evrakında Genelkurmayın cevabi 
yazılarında sözkonusu üzerinde gizli-gizlilik damgası taşıyan fotokopi halindeki 5 belgenin 
gerçek belge olduğu bildirildi. Ayrıca bilirkişide gerçek belge olduğunu bildirmiştir. 
Yargılama sonunda ben beraat ettim. Suçsuz bulundum. Sözkonusu basına açıkladığım, 
kurumlara ve mahkemeye ibraz ettiğim belgelerin gerçek belge olduğu bildirildiği halde bu 
belgeleri hazırlayanlar hakkında o dönem herhangi bir soruşturma yapılmadı. Batı Çalışma 
Grubu ile ilgili bu belgeler dönemin hükümetine karşı hükümeti yıkmak için yapılan 
çalışmalardır. Aynı zamanda kendi mezhepçi yapılarına uygun olmayan tüm Türk 
vatandaşlarını fişlediler. Görevlerine son verdiler. Zulüm yaptılar ben siyasi bir kişilik olarak 
bunları da basın açıklamalarında, toplantılarda açıkladım, bu açıklamalarım ile ilgili olarak 
haksızlık, hukuksuzluk edenlere karşı mücadele edilen diye toplumu uyardım. Bu 
uyarmalarım sebebiyle Batı Çalışma grubunun beni takip ederek hakkımda birçok 
soruşturmalar açtırdılar, bu soruşturmalar ile ilgili belgeleri avukatımla size göndereceğim, 
yine Ankara'da Devlet Güvenlik Mahkemesinden bir yıl hapis cezası aldım. 4 Ay 26 gün 
Ankara Ayaş Cezaevinde yattım. Tüberkuloz oldum. Cezaevinden çıktıktan sonra bir sene 
rahatsızlığım devam etti. Hakkımda birçok soruşturma ve kovuşturmalar yapıldı. Bu konuları 
tenkit etmem sebebiyle Yargıtay 8.Ceza Dairesi üyeleri hakkımda tazminat davaları açtılar, 
milletvekili maaşıma haciz koydular. O dönemde yaptığım basın açıklamasında ve kurumlara 
göndermiş olduğum yazılarda belirttiğim belgeler gerçek olduğu halde işlem yapılmadı. Şu 
an bu kişiler hakkında işlem yapılması gerçek bir hukuk devletinin uygulamasıdır. Batı 
Çalışma Grubu ve o dönemdeki TSK içinde bulunan cunta yapılanması o tarihte belirttiğim 
gibi suç işlemişlerdir. 

O dönemde bu kişiler vatandaşa çok çektirdiler, öğrencileri, öğretmenleri, öğretim 
görevlilerini, kamu çalışanlarını, memurları, amirleri, emniyet mensuplarını, TSK 



  

mensuplarını, dernekleri, belediyeleri, mahalli idarecileri, milletvekillerini, kaymakamları, 
valileri, hakim ve savcıları, hastaneleri, doktorları, hemşireleri, adliye çalışanlarını, Türkiye 
Cumhuriyetinde bulunan her vatandaşı hukuksuz olarak görevleri olmadığı halde 
görevlerini aşarak fişlediler. Tahminimce bu fişlemelerin amacı ilerde bir darbe 
yaptıklarında bu fişlemeleri kullanacaklardı. Ben milliyetçi muhafazakâr, demokrat bir 
siyasetçi olarak, bir vatandaşlık görevi olarak TSK daki bu cunta yapılanmayı ve Batı 
Çalışma Grubunu devlet kurumlarına ve adliyeye bildirdim. bu cuntacı darbeci yapılanma 
benim hakkımda birçok soruşturmalar açtı, 4 ay 26 gün cezaevinde kaldım. mağdur olmam 
sebebiyle sanıklardan davacı ve şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir.

Şikayetim haricindeki bunlarla ilgili bildiğim konuları da aktardım. Benim o 
tarihlerde ve sonraki çalışmalarımda ve edindiğim belge ve bilgilere göre Batı Çalışma 
Grubunun Resmi kayıtlarda ve emirlerde faaliyetlerini resmiyete 1997 Nisanında geçirdiği 
belirtilmiş ise de, 1994 yılında mahalli idareler seçiminden sonra Refah Partisinin bazı 
belediyeleri alması üzerine kurulduğunu belirtmiştir. (1997/285 sayılı ve 1997/77 karar 
sayılı takipsizlik dosyası adli emanetin 2012/187 sıra numarasında kayda alınmış olup, 
emanet makbuzu ve dosya fotokopisi 250.klasör sayfa 19-64’dedir)

 Müşteki HASAN HÜSEYİN ULUDAĞ şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde devrim yanlısı islami örgüt mensubu olmak şeklinde 
fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 01.08.1996 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379)

 Müşteki HASAN HÜSEYİN KORU şikayet ve beyanında;Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından meslekten atılmasına yönelik gösterilen tüm sebeplerin iftira niteliğinde 
olduğunu, hayatı boyunca hiçbir tarikat toplantısına katılmadığı halde, katıldığının 
belirtildiğini, devrim yanlısı bir örgütün varlığını şimdi bile bilmediğini, haksız suçlamalarla 
ihraç ettiklerini, olay nedeniyle hem madden hem de manen mağdur edildiğini, halbuki 
atıldığı tarihe kadar birçok takdirname ve benzer başarı belgesi aldığını, hiçbir zaman 
olumsuz sicil almadığını, meslekte dürüst ve başarılı bir asker iken haksız yere iftira atılması 
ile sevdiği meslekten uzaklaştırıldığını belirttiği, konu ile ilgili önceden dilekçesine 
eklemediği takdir ve başarı belgelerini sunduğu, devamla takdirnamelerin 5 tanesinin 
meslekten atıldığı son bir yılında aldığı belgeler olduğunu, 2 tanesi de atılmasına sebep olan 
uyduruk belgelerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına gittikten sonra almış olduğu 
takdirnameler olduğunu, şahsi kanaatine göre 28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu adı 
altında illegal bir örgüt kurularak özellikle dürüst ve vatanperver insanları kurumdan 
uzaklaştırıp kendi kafa yapılarına uygun bir düzen kurmak istemelerinden kaynaklandığını, 
yoksa meslekten atılmasına sebep olacak bir neden olmadığını, olay nedeniyle sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (263. klasör, sayfa 395) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde; 1998 yılı sicil belgesinde 1. 2.ve 3. sicil amirlerince aynı şekilde 
“Subay Sicil yönetmeliğinin 99 ncu madde (e) fıkrası gereğince tutum va davranışları ile yasa 
dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde 
bulunduğu veya karıştığı anlaşıldığından Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir” 
şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili herhangi bir 
adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya 
koyduğu, Müştekinin ifadesi sırasında sunmuş olduğu takdir belgelerine bakıldığında, 
02/12/1991 tarihinde Tabur Komutanı A. K. tarafından takdir belgesi, 21/01/1993 tarihinde 



  

Tabur Komutanı A. K. tarafından takdir belgesi, 06 Ekim 1994 tarihinde Tugay Komutanı Y. 
E. tarafından takdir belgesi, 23 Kasım 1994, 20 Kasım 1995, 16 Ocak 1996 ve 22 Kasım 
1996 tarihlerinde Tabur Komutanı A. H. K. tarafından takdir belgesi, 09 Şubat 1998 ve 11 
Nisan 1998 tarihlerinde 28 nci P.A.Komutanı B. B. Ö. tarafından takdir belgesi, 18 Ekim 
1998 tarihinde 28 nci P.A.Komutanı H. A. tarafından takdir belgesi, 05 Temmuz 1998 
tarihinde 28 nci P.A.Komutanı B. B. Ö. tarafından takdir belgesi, 05 Kasım 1998 tarihinde 
Kor.K.Yrd. ve İl Güv. Komutanı Y. K. tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği 
anlaşılmıştır. (263. klasör, sayfa 371-394 ) 

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında “devrim yanlısı islami görüşü benimsediği, 
eşinin tesettür kıyafetli olduğu, eşinin tesettür kıyafeti giymesini demokratik bir hak olarak 
gördüğü, bunu Tümen Komutanına ifade ettiği, eşinin çağdaş kıyafet giyeceği konusunda söz 
alındığı, ancak bu sözünü henüz yerine getirmediği, ideolojik görüşü sebebiyle eşi ile birlikte 
sosyal toplantı ve faaliyetlere katılmadığı, Atatürkçü düşünce sistemini benimsemediği, kendi 
ideolojik görüşü doğrultusunda çevresine telkinlerde bulunduğu, kendi ideolojik görüşüne 
yakın kişilerle görüştüğü, kendi görüşündeki dergi ve kitapları okuduğu, Konya'da görevli 
iken inanç özgürlüğünü daha rahat kullandığını ifade ettiği, kendi durumunu bildiği, fikir ve 
düşüncelerinde değişiklik yapmaktansa TSK'dan ayrılmayı göze alacağını beyan ettiği, ikaz 
ve uyarılara rağmen benimsediği ideolojik görüşünde herhangi bir değişikliğin olmadığı, 
1989,1995,1996,1998 sicillerinde ideolojik mahiyette menfi kanaatlerin bulunduğu, halen 
sakıncalı/sağ personel kategorisinde olduğu, bu nedenle Kanun ve Yönetmelik hükümleri 
gereğince disiplin bozucu hareketlerde bulunduğu anlaşılmıştır." şeklindeki iddiaların bir 
bölümünde müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, 
ileri sürülen iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum 
içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle 
ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe 
yapıldığı, "devrim yanlısı islami görüşü benimsediği" iddiası ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi 
bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddia ilgili hiçbir 
adli soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine 
götürdüğü anlaşılmaktadır. (263. klasör, sayfa 377)

Müşteki HASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ şikayet ve beyanında;01/12/2000 
tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, bundan dolayı zarar gördüğünü, sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 375)

 Müşteki HATİCE KÖSEOĞLU şikayet ve beyanında özetle;1995 yılında 
D.P.Ü. Fen Edebiyat Fakültesine başladığını,son sınıfta böşörtülü olduğu için disiplin 
cezaları verildiğini,bölüm birincisi olmasına rağmen mezuniyette kürsiye çıkartılmadığını, 
ayrımcılığa uğradığını,11.10.1999 tarihinde Malazgirt 1071 PİO ya sınıf öğretmeni olarak 
atandığını, başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil ettiğini, başörtülü olması nedeniyle 
uyarma,kınama ve diğer disiplin cezaları verimdiğini,16.02.2001 tarihinde ise memuriyetten 
çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma 
hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441,451)

 Müşteki HATİCE ZENGİN şikayet ve beyanında özetle;1997 yılı Mayıs ayında 
öğretmen olarak göreve başladığını, başörtüsü kullanması nedeniyle kendisine baskı 
uygulanıp disiplin cezaları verildiğini, meslekten ayrılmak zorunda kaldığını, 28 Şubat 
sürecinden bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379,456)



  

 Müşteki HATİCE YILDIZ ERYILMAZ şikayet ve beyanındaözetle;Selçuk 
Üniversitesi Fen Fakülteside 1997-1998 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü olarak 
katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, uyarma kınama ve uzaklaştırma disiplin 
cezaları aldığını, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 396,448)

 Müşteki HATİCE YENTÜRK şikayet ve beyanında;Bursa Yeşil  İmam Hatip 
Lisesine başladığını derslere başörtülü alınmadığını,bu nedenle açık liseden mezun 
olduğunu,2001 yılında mezun olduğnu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı ve başörtüsü 
yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, Türkiye 87. olduğunu 
halde bir Türkiye dea bir üniversiteye yerleşemediğini,Girne Amarikan üniversitesini 
kazandığını ,başı açık fotoğraf istendiği için eğitimine devam edemediğini daha sonra 
eğitimini Avusturya da tamamladığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunusanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör  373 )

 Müşteki HATİCE BULADI şikayet ve beyanında;28 Şubat cuntasının 
oluşturduğu korku ortamında cuntanın emir ve talimatlarıyla hareket eden bürokrasi 
sonucunda devlet memurluğundan ihraç edildiğini, 17 yıllık devlet memuru olduğunu, hiçbir 
disiplin cezası almadığını, 28 Şubat sürecinde kılık ve kıyafeti nedeniyle özel ayrımcılığa tabi 
tutulduğunu, 5 Ekim 1999 tarihinde Zeytinburnu Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulunda 
görev yaptığını, müdürün kendisini derslere sokmadığını, nedenini sorduğunda “Öyle emir 
aldım” dediğini, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısının kendisi hakkında disiplin 
soruşturması kapsamında ifade almak istediğini, avukatıyla gelmek istediğinde kabul ettiğini, 
eve gitmek üzere okulda beklerken eşinin aradığını, kendisinin abisi olan İsa Baki'nin trafik 
kazası geçirdiğini söylemesi üzerine okul müdüründen izin istediğini, bir dilekçe bırakıp 
gitmesini söylediğini, kendisinin dilekçeyi bırakıp gittiğini, ancak okul müdürünün daha 
sonra zorluk çıkardığını, izni Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdüründen alacaksın dediğini, 
eşinden müdürün ölüm raporu istediğini, ancak ölümün 1000 km uzakta olması nedeniyle 
rapor getiremeyeceklerini söyleyerek abisinin öldüğüne dair gazete haberini gösterdiğinde 
müdürün izin verdiğini, normalde böyle bir elim olay karşısında okul müdürün derhal izin 
vermesi gerektiğini, o dönemde 28 Şubat cuntasının tehdit ve baskı ortamında onların 
talimatlarına göre hareket eden İlçe Kaymakamı ve Şube Müdürünün bulunduğunu, İsmail 
Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Doğu Aktulga ve Fevzi Türkeri ile diğer şüphelilerin oluşturduğu 
28 Şubat cuntasından şikâyetçi olduğunu,memurluğundan çıkartıldığını, öğretmenlik 
yapmaktan engellendiğini, çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din 
ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur 
olduğunu,ekonomik ve sosyal hayatında büyük mağduriyetler yaşadığını, buna ilişkin 
belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 190,461)

 Müşteki HATİCE KANAN şikayet ve beyanında özetle; Öğretmen olduğunu, 
1998 yılında Keçiören İmam Hatip Lisesinde görev yaparken 28 Şubatın olduğu dönemde 
hakkında kanunsuz ve usule aykırı bir çok soruşturma yapıldığını, 2001 yılında devlet 
memurluğundan çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu 
görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,ekonomik ve sosyal hayatında büyük 
mağduriyetler yaşadığını, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 28 Şubat döneminde Batı 



  

Çalışma Grubu adlı darbeci cuntacı yapıya dahil olan herkesten ve sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 246)

 Müşteki HATİCE GÜLER şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat 1997 
tarihinden yaklaşık 14 yıllık öğretmen olduğunu, 28 Şubat döneminde başörtülü olduğu 
gerekçesiyle hakkında birçok disiplin soruşturmaları açıldığını, 2 kez sürgün tayin yaşadığını, 
açığa alındığını, savunması dahi alınmadan ihraç edildiğini, dava ve itirazları 
kazanamadığını, öğrenciler ve veliler nezdinde suçlu duruma düşürüldüğünü, bu sürecin 
yaşanmasına neden olan 28 Şubat askeri müdahalesini gerçekleştiren Batı Çalışma Grubu ve 
cuntacılar ile sivil işbirlikçilerinden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (106. klasör, sayfa 121)

 Müşteki HATİCE TAŞDEMİR şikayet ve beyanında;Kayseri Erciyes 
Üniversitesi meslek yüksek okulunda 1999 yılında okurken başörtülü derslere girdiği 
gerekçesiyle okuldun uzaklaştırma disiplin cezası verildiğini,eğitim hakkının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 437,438)

 Müşteki HATİCE TEKE  şikayet ve beyanında özetle;1999 yılı Mayıs ayında 
başörtüsü kullanması nedeniyle kendisine baskı uygulanıp disiplin cezaları verildiğini ve 
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile ilişiğinin kesildiğini ,28 Şubat 
sürecinden bu nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

 Müşteki HATİCE İLBARS vekili Av.İlhami Ayaz şikayet ve beyanında özetle; 
müvekkilinin, post modern darbe olarak değerlendirilen operasyonların araç olduğu asıl 
amacın ülke ekonomisi olduğu,bankalar ve reel sektör üzerinde operasyonlar yapıldığı, 
böylelikle ekonomik ve siyasi gücün seçkin sayılan bir zümrenin kontrolüne verilmesinin 
hedeflendiği,milli iradeyi yok sayan ve tahakküm altına alan ,toplumun inanç ve değer 
yargılarınıkendilerince şekillendirmek isteyen bir yönetim anlayışının hedeflendiği,Türkiye 
Halk Bankasını Personeli Yardımlaşma Vakfının 1 milyar dolara yaklaşan malvarlığı 
bulunduğu,bankanın özelleştirme sürecinde vakfa yeni yönetim oluşturulup tasfiye kararı 
alındığı, Aydın Doğan'ın kamu bankalarına talip olduğu,emekli vakıf üyelerinin haklarının 
yok sayıldığı,maddi ve manevi zarar gördüklerinden sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 437) 

 Müşteki HATİCE ARSLAN AKKAŞ şikayet ve beyanında özetle;İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümünü Türkiye 267. olarak 
kazandığını,ilk üç yılı başörtülü olarak kayıt olup başarılı şekilde bitirdiğini,dördüncü yılda 
derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını,derslere ve okula 
alınmadığını,açtığı davaların yargı üzerindeki baskı nedeniyle ret edildiğini,lehine 
sonuçlanaların ise idare tarafından geriğinin yapılmadığını,isminin sınav listelirinden 
çıkarıldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 440)

 Müşteki HATİCE DEMİRÇÖPOĞLU DEMİR vekili Av.Hüsnü Tuna şikayet 
ve beyanında özetle ; müvekkilinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 
laborant olarak 1998 yılında başörtülü olarak çalışırken kılık kıyafet yönetmeliği 
hükümlerine uymadığı gerekçesiyle 16.12.1998 memuriyetten çıkartıldığını, çalışma,kamu 
görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 



  

kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 462)

 Müşteki HATİCE AYŞE ŞAHİNKOÇ şikayet ve beyanında özetle;1993 
tarihinde İstanbul da edebiyat öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının 
sorun teşkil etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile 
idare tarafından taciz edildiğini, 11.06.1999 tarihinde aylıktan kesme cezası verildiğini, 
hakkında dava açıldığını,yaşadığı sıkınlar nedeniyle 09.05.2000 tarihinde istifa etmek 
zorunda kaldığını,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma 
hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki HATİCE DUDU ÖZKAL  şikayet ve beyanında özetle; 1992 yılında 
Afyon Merkez İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak atandığını, göreve 
başladığında sorun oluşturmayan başörtüsü 28 Şubat ile birlikte rejim için tehlike sayılarak 
toplumsal bir tehdit olarak gösterildiğini,görev yaparken başörtüsü nedeniyle okul idaresi 
tarafından taciz edildiğini, uyarma ve kınama ile 16.02.2000 aylıktan kesme cezaları 
verildiğini,görevden uzaklaştırıldığnı ve istifaya zorlandığını,öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 477)

 Müşteki HATİCE KÜBRA AKAY şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
İmam hatip lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle okula polis gelip 
başörtülü okula ve derslere alınmadığını,baskıya ve kötü muamleye maruz kaldığını,çok 
sayıda arakadaşının gözaltına alındığını,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki HAYRETTİN KOCAOĞLU şikayet ve beyanında; TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 26.05.1997 
tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü,bu nedenle 
mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 377)

Müşteki HAYRETTİN GÜL şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde haksız 
olarak ceza aldığını, özgürlüğüne kavuşmak istediğini,sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 104, sayfa 84-85)

 Müşteki HİDAYET BİRCİVAN şikayet ve beyanında özetle; 30.08.1977- 
25.04.1998 tarihleri arasında Subay olarak TSK.da görev yaptığını,TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve 
davranışları ile bu örgütün faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlendiğini,BÇG örgütünün ailesi üzerindeki 
baskıların tahammül edilemez noktaya geldiğinde 01.01.1998 tarihinde erken yaşta emeklilik 
dilekçesi verdiğini,suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 440)



  

 Müşteki HİKMET KARALI şikayet ve beyanında özetle;14/09/1984 ile 
05/08/1999 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığını, mesleki disiplini 
başarı sicili yüksek olmasına rağmen hakkında hiçbir soruşturma yapılmadığı ve ceza 
verilmediği halde soyut isnatları içeren YAŞ kararı ile meslekten atıldığını, atılmaya ilişkin 
herhangi bir gerekçede kendisine gösterilmediğini, yakın zamanda bilgi edinme kanunu 
çerçevesinde atılma nedenini TSK'ya sorması üzerine kendisine Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından verilen kararın gönderildiğini, söz konusu kararda Fethullah Gülen grubu mensubu 
olduğu, ibadet etmeyi vazifesinden daha önce tuttuğu, disiplinsiz hareketler içerisinde olduğu 
gibi soyut iddialar içeren nedenlerin yer aldığını, meslek hayatında ilk defa 1991-1996 yılları 
arasında Lüleburgaz'da görev yaparken bağlı bulunduğu birlikten eşlerinin fotoğraflarının 
istendiğini, kendisinin de eşi başörtülü olduğu için hali ile fotoğrafı başörtülü olarak 
verdiğini, bazı arkadaşlarının eşlerinin fotoğraflarını peruklu ya da başı açık olarak 
gönderdiklerini, bunun üzerine eşinin başörtüsünü açmasını veya eşinden boşanması 
gerektiğine dair komutanlarının bazıları tarafından sürekli ikazlar gelmeye başladığını, bu 
ikazların sözlü olarak yapıldığını, Genelkurmaydan istediği yeni evraka göre hakkında çeşitli 
istihbari bilgilerin toplandığı, sicilinin 90'ın üzerinde olduğu, buna rağmen TSK'dan 
disiplinsiz olması nedeniyle atıldığına dair belgelerin yer aldığını, TSK'dan atılmasına neden 
olan Yarbay F. S., Yüzbaşı C. A.'dan ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir. (265. klasör, sayfa 422) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 20/06/1999 tarihli sicil belgesinde 1. 2.ve 3. sicil amirlerince aynı 
şekilde “Asb. Sic. Yönetmeliğinin 60 ncı madde (E) fıkrası gereğince tutum ve davranışları 
ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi 
faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşıldığından Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 
değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili 
herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu 
ortaya koymaktadır.. (265. klasör, sayfa 401) 

22 Eylül 1998 tarihli müştekiye hitaben 2 nci Mknz. P.Tb.K. F. S. tarafından yazılan 
yazıda "eşinizin çağdaşlığa ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ailelerine uygun olmayan 
tesettür kıyafetleri giydiğini, sizin de eşinizin bu durumu onayladığınızı, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine uygun olmayan tutum ve davranışlar içerisinde olduğunuzu, daha önce 
çalıştığınız sıralı komutanlarınızın müteaddit ikazlarına rağmen istenilen gelişmeyi 
göstermediğinizi tespit ettim. Türk Silahlı Kuvvetleri, örf, adet, gelenek ve kurallarının 
öngördüğü çağdaşlığa uymayan bu tutum ve davranışlarınızın değiştirilmesi için; sizi 14 
Ağustos 1998 ve 17 Eylül 1998 tarihlerinde 2 kez sözlü olarak ikaz ettim. 19 Eylül 1998 
tarihinde sebebini sorduğumda eşinizin tesettür giyimini ima ederek, 'durumu biliyorsunuz 
komutanım eşimi ikna edemedim' dediniz, tüm ikazlara rağmen eşinizi ikna için çaba 
gösterdiğinizi ifa etmenin dışında olumlu bir gelişme gözlenememiştir. Sizi bu olumsuz 
tutum ve davranışlarınızı en kısa zamanda değiştirmeniz için bir kez daha uyarıyorum. Bu 
konudaki yazılı açıklamalarınızı 23 Eylül 1998 saat 14:00'a kadar göndermenizi rica ederim" 
şeklinde ifadelere yer verildiği anlaşılmıştır. (265. klasör, sayfa 404) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Nurcu grubu mensubu olduğu, 
Atatürk ilke ve inkılapları ile cumhuriyetin temel niteliklerine karşı olduğu ve bu 
fikirlerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlik ve 
beraberliğini sarsacak faaliyetler içerisinde bulunduğu, sosyal faaliyetlere ailece katılmayı 
benimsemeyip ahlak dışı telakki ettiği ve subay-astsubay camiası ile hiçbir ilişki kurmadığı, 
ibadet etmeyi vazifesinden ve mesai uygulamasından önde gördüğü, örgüt mensubu ve 
sempatizanı bir kaç aile ile görüştüğü, amirlerince yapılan tüm ikaz ve uyarılara rağmen 
durumunda hiç bir düzelme olmadığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmak zorunda kalsa 
dahi değişmeyeceğini ifade ettiği, halen sakıncalı/ sağ personel kategorisinde bulunduğu, 



  

1998 yılı sicilinde ideolojik mahiyette menfi kanaatlerin bulunduğu, disiplinsiz davranışından 
dolayı 22/09/1998 tarihinde uyarıldığı görülmüştür, yukarıdaki bilgilere ilave olarak ayrıca 
dosyasında 1989, 1996 ve 1997 yılları sicillerinde ideolojik mahiyette menfi kanaatlerin 
bulunduğu," şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin 
ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum 
içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle 
ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK'dan atılmasına gerekçe 
yapıldığı anlaşılmıştır. (265. klasör, sayfa 413-414)

 Müşteki HİKMET ÇAĞLAR şikayet ve beyanında; sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı 
bilgi ve belgelerle 26 Kasım 1999 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan 
zarar gördüğünü,bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 371,381,449)

 Müşteki HİKMET ALTUNTAŞ şikayet ve beyanında;1995  yılında Tekirdağ 
İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladığını, 1997 yılına kadar 
öğretmen olarak başörtüsü ile derslere girebildiğini ancak bu tarihten sonra çeşitli cezalar 
verilerek öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, mağdur olduğunu, 2000 yılında devlet 
memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 396)

Müşteki HİKMET YABASLIEL şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 
haksız işten atıldığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.

 Müşteki  HİKMET ERİŞİR vekili Av.Mehmet Fatih Algül  şikayet ve 
beyanında özetle; müvekkilinin müşteki Hüseyin Erişir'in eşi olduğunu, müvekkinin eşinin 
28 Şubat 1997 tarihinde Jandarma astsubay olarak görev yaptığını, kendisinin öğretmen 
olduğunu, giyimi nedeniyle eşinin komutanlarından baskı gördüğünü, baskılara dayanamayıp 
Gercüş Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/55-85 esas karar sayılı ilamıyla boşanmak 
zorunda kaldığını,boşanma gerçekleşmemiş olsa eşinin ordudan ihraç edileceğini,boşanma 
kararını komutanına vererek görevine devam ettiğini,aile bütünlüğünün bozulduğunu,emekli 
olunce eşi ile 21.09.2011 tarihinde yeniden evlendiğini,müvekkilinin manen zarar gördüğünü, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

Müşteki HİLAL GÜMÜŞ AYDIN şikayet ve beyanında;28 Şubat post modern 
darbe sürecinde İmam Hatip lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle 
okula polis gelip başörtülü okula ve derslere alınmadığını,baskıya maruz kaldığını,çok sayıda 
arakadaşının gözaltına alındığını,vali Erol Çakır'ın kılık kıyafet genelgesi yayınladığını ve 
derslere bu genelge nedeniyle alınmadığını,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki HİLAL ATICI şikayet ve beyanında özetle;09.09.1996 tarihinde İmam 
Hatip Lisesinde meslek dersleri  öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü 
olmasının sorun teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü 
nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten 
hakkınra dava açıldığını,07.02.2001 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik 
yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din 
ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur 



  

olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki HİLMİ YÜKSEL şikayet ve beyanında;14 Ağustos 2002 tarihinde 
Yüksek Askeri Şura kararı ile disiplinsizlik nedeniyle ordudan ihraç edildiğini, ihraç edildiği 
tarihte Piyade Astsubay olarak görev yaptığını, her ne kadar disiplinsizlik olarak gösterilse de 
altında yatan nedenin irticai faaliyetlerde bulunduğu iddiası olduğunu, herhangi bir yargı 
kararına dayanmaksızın ihraç edildiğini, bu nedenlerle dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli 
Savunma Bakanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanından şikâyetçi 
olduğunu,1. P.Tug.3.P.Tb.Muh.Vs.Bl. Kandıra Kışlasına tayin olduktan sonra 1998 yılı Ekim 
ayı itibariyle eş fotoğrafı verme, komutan eşlerinin düzenlediği çay partilerine eşini özellikle 
çağırma, askeri gazinoda düzenlenen eğlencelere katılma zorunlulukları dayatma, şeklinde 
üzerine gelinmeye başlandığını, bölük komutanı Yüzbaşı M. A. tarafından şahsına kasıtlı 
psikolojik taciz uygulandığını, sürekli tahrik edildiğini, şahsın "askeri hastanelerden 
faydalanan eşleriniz de askerdir, emirlerime uyacak, Silahlı Kuvvetlerde bir personeli 
karalamak ve harcamak çok kolaydır" şeklindeki sözlerle tahrik ettiğini, vermediği emirleri 
yapmadığını iddia edip cezalar verdiğini, diğer personelden daha fazla mesai uygulayarak 
kasıtlı olarak görevini zorlaştırdığını, disiplinsiz gösterip sicilinin bozulmasını sağlamaya 
çalıştığını, diğer personele de benzer uygulamalar yapan bu şahıs hakkında şikâyet dilekçeleri 
verdiğini, o dönemki 15.Kor.K. H. T.'nin şahsına özel gönderdiği ordudan ilişiğinin kesilmesi 
için gerekli işlemlerin başlatılmasına dair emir sonrası şahsına karşı davacısı olmayan üste 
fiili taarruz ve verilmeyen eş fotoğrafı konusunda emre itaatsizlikte ısrar suçlarından davalar 
açıldığını, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve beraat kararları aldığını, Son görev yeri 
olan Kandıra Kışla ve Beldesinde 28 Şubat sürecinde ve sonrasında şahit olduğu olayların 
bulunduğunu; 17 Ağustos 1999 tarihli Marmara depreminin yaşandığı günün sabahı Kandıra 
Kışlasında, Sakarya Kışlasına devir teslim törenine katılmak için hazırlanmış yaklaşık 2 
bölük mevcudu asker bulunduğunu, onları taşımak için gelen sivil otobüsler ve depremi 
yaşamış fakat kendi derdini, yaralısını, cenazesini, bırakıp gelmiş sivil otobüs şoförleri hazır 
olduğu ve deprem mağdurlarına ivedilikle müdahale imkânı için bulunmaz fırsatların bir 
araya geldiği halde yardım için hareket edilmeyip otobüsler geri gönderilip askerlerin de kışla 
içerisinde kendi yerlerine dağıtıldığını, yaklaşık 7-8 saat sonra akşam vaktine yakın yardım 
için harekete geçildiğini, fakat olay yerine varıldığında gece yarısı olduğunu, çalışmaların 
ancak depremden 30 saat sonra yapılabildiğini, ihanet içeren bu olayın basına "bir numarayı 
yerinden sıçratan not" başlığı ile Avni Özgürel tarafından Radikal haberi ile yansıdığını, 17 
Ağustos 1999 tarihinde Kandıra Kışlasında görev yapan tüm askeri personelden yaklaşık 600 
kişinin buna şahit olduğunu, Kandıra Kışlasından 1998 yılı Aralık ayı YAŞ kararı ile ilişiği 
kesilen P.Bçvş. Mustafa Okur ile 2002 yılında kendisinin de ilişiği kesildikten sonra Kandıra 
İlçesinde kalarak esnaflık yapmak istediklerini, Mustafa Okur'un Gıda Market, kendisinin ise 
Bilgisayar Servis Satış işi yaptığını, tamamen yasal olarak faaliyet gösterdikleri halde hiçbir 
gerekçe gösterilmeden kendilerinin iş yerlerine askeri personelin gitmesinin yasaklandığını, 
resmi yazılarla giden personel hakkında irticai faaliyetten yasal işlem yapılacağı tehditleri 
yapıldığını, Mustafa Okur hakkında yayınlanan bu konudaki emri görevde iken bizzat 
tebellüğ edip imzaladığını, kendisinin satış ve servis yerine personelin gelmemesi için 
2005-2007 yılları arasında emirler verildiğini de arkadaşlarından duyduğunu,ordudan 
atıldıktan sonra mecburi hizmeti tamamlamadığı gerekçesiyle tazminat davaları ve sonunda 
maddi tazminat ödettirilerek ayrıca mağdur edildiğini, görevlerinde başarılı olduğu takdir 
edilmesine, ayırma için düzenlenen belgelerde bile kışla içi çalışmalarda verimli olduğu 
tespit edilmesine, bu durumun Askeri Savcılık ve mahkemelerde bile zapta geçilmesine 
rağmen kendi kanaatleriyle çelişkiye düşerek ilişiğinin kesilmesinden sonra bile kendisinin 
zora düşürülmesi için her fırsatın değerlendirilmesinden, bu BÇG yapısının kışlalara ve 



  

TSK'nın değişik kademelerine yerleşmiş ya da yerleştirilmiş bazı personellerce 
devamlılığının sürdürüldüğünün ortaya çıktığını, Son görev yaptığı Kandıra Kışlasında 
1998-2002 yılları arasında Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı M. A., Garnizon Komutanı 
Piyade Kurmay Albay H. C., Tugay Komutanı Tuğgeneral A. Ü. ve General seviyesinde 
diğer bazı üst birlik komutanlarının değişik zamanlarda subay, astsubay, uzman erbaşlar dahil 
rütbeli personele ve erat dahil tüm birliklere hitaben konuşmalar yaptıklarını, o dönemki 
Müslüm Gündüz, Fadime Şahin, Ali Kalkancı olaylarını da bahane edilerek mensubu olduğu 
islam dinini, çoğunluğu müslüman olduğu için milletimizi, islam dinine mensubiyeti öne 
çıkmış, kişi, kurum, medya, basın yayın organları ve daha birçok şirket ve kuruluşları hedef 
alan onlara en ağır küfür, sinkaf ve hakaretler içeren konuşmalar yaptıklarını, hatırlamadığı 
tarihte bir komutanın konuşmasında "bölgemiz irticai faaliyetler konusunda önemli bir yerdir. 
Bu milletin dini duyguları ağır basar, görmediği bilmediği varlıklara inanır, bunları 
çağdaşlaştırmak kolay değildir" dediğini, Tuğgeneral A. Ü.’nün de bir konuşmasında "bu 
milletin sinesinden din duygusunu yıllardır sökemedik, hindi gibi neyi düşünüyorsanız 
düşünün ama açıklamayın, eyleme geçirmeyin" dediğini, Atılma sürecinde son görev yaptığı 
Kandıra Kışlasında, ilişiklerinin kesilmesi kolay olan sözleşme yenileme hakkı 1. sicil amiri 
bölük veya takım komutanının kanaatine bağlı olan uzman erbaşlardan eşleri başörtülü 
olanlar ve dini hassasiyeti tespit edilenlerin de üzerine gidilerek istifaya zorlandığını, 
sözleşmeleri yenilenmeyerek ya da yenilettirilmeyerek atılmalarının sağlandığını, bu birlikte 
Piyade Uzman Çavuş Muhammed Gencay'ın, Piyade Yüzbaşı M. A.’nın baskılarına 
dayanamayarak sözleşme yenilemeyerek ayrıldığını, halen Kandıra da esnaflık yaptığını, 28 
Şubat darbesi sanıklarından ve kişisel durumu ile ilgili izah ettiği olaylar ve sunduğu belgeler 
sebebiyle o zamanki rütbeleriyle Piyade Üsteğmen M. E., Piyade Yüzbaşı A. D. A., Piyade 
Yüzbaşı M. A., Piyade Yarbay İ. O., Piyade Kurmay Albay H. C., Tuğgenaral S. B., 
Tuğgeneral A. Ü., Korgeneral H. T. ve Orgeneral Çevik Bir'den şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini belirtmiştir. (399,113 Klasör, sayfa 287-297) 

Müşteki HİMMET GÖÇER şikayet ve beyanında;1995 yılında Kahire El-Ezher 
Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK tarafından denklik belgesi verilmediği için 
mağduriyet yaşadığını, denklik belgesi verilmemesi nedeniyle lisans mezunu olmanın verdiği 
avantajlardan yararlanamadığını, kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 399)

 Müşteki HUBAN ŞAHİN HANÇER şikayet ve beyanında;1998 yılında Atatürk 
Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik öğretmenliğini kazandığını, 
kaydını yaptırdığını, 1998-1999 eğitim ve öğretim yılında o dönemin rektörünün ve dekanın 
etkisiyle kendisinin ve arkadaşlarının birlikte okuldan uzaklaştırıldığını, eğitim haklarının 
ellerinden alındığını, kendilerine ya okulunuz ya da başörtünüz denildiğini, başörtüsünü 
bırakmadığı için tüm haklarının elinden alındığını, derslere başörtülü olarak katılması nedeni 
ile baskılara maruz kaldığını, uyarma kınama ve uzaklaştırma disiplin cezaları aldığını, 
eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek dönemin üniversite rektörü 
ve YÖK Başkanı ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 
(Klasör 98,113,461)

 Müşteki HULUSİ GÜLEN şikayet ve beyanında;30.08.1982-19.06.1998 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 
dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 



  

halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 16.06.1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan 
ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 437)

 Müşteki HÜDA KAYA şikayet ve beyanında;1998 yılında ve öncesinde Selam 
isimli gazetede yazı yazdığını, 1998 yılında başörtüsünü savunan bir yazısından dolayı 
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını, tutuklandığını, yazısının 
tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü ve o dönemde haksız yere mağdur olan insanları 
destekleyen bir yazı olduğunu, 22 ay cezaevinde tutuklu kaldığını, Malatya Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğünde gözaltında psikolojik baskılara maruz kaldığını, tehdit edildiğini, 
kendisine 2 çocuğun var herhangi bir trafik kazasına kurban gidebilir şeklinde söylemlerde 
bulunulduğunu, süreç içerisinde 3 kızının gözaltına alındığını, ticaretlerinin battığını, İnönü 
Üniversitesi Rektörü ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısının baskıcı bir tavır gösterdiğini, 
hakkında TCK 146. maddeden soruşturma açıldığını, 3 kızı ile birlikte yargılandıklarını, 
başörtüsüne yönelik olarak yapılan bir toplantının büyütüldüğünü, kızlarından bir tanesinin 
özgürlük şiiri, bir tanesinin ise özgürlük duası okuduğunu, ancak mahkemenin 2911 sayılı 
yasaya aykırılıktan işlem yaptığını, kızı Nurulhak'kın yapılan toplantıyı basın mensubu olarak 
dışarıdan takip ettiğini, yaşının 18 olduğunu, kızı İntisar'ın 17, Nurcihan'ın ise 16 yaşında 
olduğunu, yaşlarının küçük olmasına rağmen tutuklandıklarını, kadınlar koğuşuna 
konulduklarını, kızlarının mahkemeyle uğraşmaktan okuyamadıklarını, kızı Nurulhak'kın 
2003 yılında tekrar cezaevine alınıp 2005 yılında tahliye olduğu sırada trafik kazası geçirerek 
vefat ettiğini, o dönemin yaptığı zulüm yüzünden çocuklarının ve kendisinin perişan 
olduğunu, süreci yöneten Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Malatya Üniversitesi 
Rektörü ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı ile dönemin Malatya Emniyet Müdürü ve diğer 
görevlileri hakkında şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 190)

 Müşteki HÜLYA ÇELİK şikayet ve beyanında;1997 ile 1999 yılları arasında 
İnönü Üniversitesi tarafından kendilerine verilen öğrenci klavuzunun 16. ek maddesinde 
belirtilen “dini inanç sebebiyle ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir” 
maddesine rağmen başörtülü olarak kampüs binasına gittiklerinde Jandarma tarafından 
engellendiklerini, bazen darp edilip gözaltına alınan arkadaşlarının olduğunu, okuldan 
kınama ve uzaklaştırma ile atıldıklarını, dersin işleyişini ve sınıfın düzenini bozmakla 
suçlandıklarını, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek mağduriyetine 
neden olan görevliler ve dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 134,240,419)

 Müşteki HÜLYA CİGERCİ şikayet ve beyanında özetle;15.09.10.1996 tarihinde 
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının 
sorun teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile 
idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini,emre riayetsizlikten hakkında 
dava açıldığını,28.04.2000 tarihinde ise görev yerinde başörtüsü takması nedeniyle 
memuriyetten çıkartıldığını,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 439)

Müşteki HÜLYA AKSAKAL BOZKURT şikayet ve beyanında özetle ;Ekim 
1997 tarihinde Kulu İlçesi Yaraşlı İlköğretim okuluna öğretmen olarak atandığını, görev 
yaparken başörtüsü nedeniyle müfettişler tarafından taciz edildiğini, uyarma,kınama ve 



  

görevden uzaklaştırma cezaları verildiğini,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, 
kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,18.12.1998 yılında devlet 
memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 466)

 Müşteki HÜLYA SAFRAN şikayet ve beyanında özetle ; 1999 yılından beri 
kendisine zihin kontrolü yapıldığını davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 484)

Müşteki HÜMEYRA ÜSTÜNDAĞ ÖZASLAN şikayet ve beyanında;28 Şubat 
sürecinde okuluduğu Asfa Lisesini bırakmak zornuda kaldığını,girdiği üniversite sınavında 
başörtülü olduğu için polis eşliğinde ağlayarak salondan zorla çıkarıldığını,eğitim hakkını 
engelleyen sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki HÜSAMETTİN ALBAYRAKOĞLU şikayet ve beyanında özetle;1993 
yılında Kahire El-Ezher Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK'den denklik belgesi alarak 
öğretmen olarak memuriyete başladığını, ancak daha sonra denkliğin iptal edilmesi nedeniyle 
lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını, kazanılmış hakkının ihlal 
idildiğini,bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki HÜSEYİN KARAÇÖL şikayet ve beyanında;01 Ağustos 1997 tarihinde 
YAŞ kararı ile Teknisyen Kıdemli Üstçavuş rütbesiyle görev yaptığı sırada ordudan re'sen 
emekli edildiğini, disiplinsizliğin neden olarak gösterildiğini, ancak o tarihe kadar herhangi 
bir disiplinsizlik cezası almadığı gibi herhangi bir suçta işlemediğini, ayrıca o tarihe kadar 
aldığı birçok teşekkür ve takdir belgesinin bulunduğunu, eşinin başörtülü olduğunu, 
atılmasından yaklaşık 1 ay kadar önce görev yaptığı üstleri Piyade Yarbay Y. T. ve Ord. 
Yüzbaşı A. Ü.'nın kendisini çağırdıklarını, başarılı bir asker olduğunu, ancak eşinin başının 
kapalı olması nedeniyle ordudan atılacağını, bu konuda yazılar geldiğini, eşinin başının 
açılması gerektiğini söylediklerini, kendisinin de açtırmayacağını söylediğini, 1 ay sonra da 
ordudan atıldığını, mağdur olduğunu, çok sıkıntılar çektiğini, kendisine gösterilen belgedeki 
16/10/1989 ve 08/12/1995 tarihlerinde tevbih cezası almadığını, savunma verildiğini 
hatırlamadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 
139, sayfa 152-153) 

 Müşteki HÜSEYİN BACANAK şikayet ve beyanında özetle; Ankara Bölge 
Mu.Brl. Loc.Komutanlığı emrinde Mu.Teks.Bşçv. olarak görev yapmaktayken 6 Aralık 1995 
tarihli kararla re'sen emekli edildiğini, haksız yere emekli edildiğini, karardaki gerekçelerin 
hiçbirinin doğru olmadığını, kendisinin görevden atalmasıyla ilgili YAŞ kararlarında 
belirtilen sebeplerden doğru olanın sadece eşinin başörtülü olması olduğunu,diğer sebeplerin 
yalan olduğunu, görevi esnasında hiçbir ceza almadığı gibi muhtelif tarihlerde de takdir 
belgeleri ve ödüller aldığını, görevi ile ilgili kursları başarıyla bitirdiğini, son 2 rütbedeki sicil 
notu ortalamasının 90 olduğunu, TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak 
oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için disiplinsiz olmakla suçlandığını, özellikle 1993 
yılından itibaren kendisinin ve eşinin şiddetli baskılara maruz kaldığını,

Ankara Ümitköy'de bulunan görev yerinin LCO Ankara Komutanlığı Gnkur. 
Mudeko Komutanlığına bağlı uydu yer istasyonu olduğunu, birlik içerisinde 10 daireli 2 
bloktan oluşan 20 daireli lojmanlar bulunduğunu, kendisinin de orada ikamet ettiğini, 
lojmanlarda oturanlar arasında eşi kapalı olan kendisiyle birlikte 3 aile bulunduğunu, diğer 2 
kişiyi 1994 yılında sürgüne gönderdiklerini, onlar başka birliğe gittikten sonra eşi kapalı 



  

olarak sadece kendisi kaldığını,
Genelkurmay Başkanlığından lojmanlara giriş çıkışta türbanlı olarak 

girilemeyeceğine ilişkin genelgeyi tebliğ ettiklerini, Birlik Komutanı Binbaşı H. G.’ye 
çıkarak konu hakkında bilgi almak istediğini, kendisine komutanlıktan gelen bir genelge 
olduğunu, herkesin uymakla yükümlü olduğunu, eşinin başı kapalı olarak lojmana giriş çıkış 
yapamayacağını söylediğini, kendisinin de eşinin asker olmadığını, görevinden veya işini 
yapıp yapmadığından dolayı şikâyeti olup olmadığını sorduğunu, işle ilgili bir şikâyetinin 
olmadığını ancak eşinin bu kıyafetle giriş çıkış yapamayacağını söylediğini, o günden sonra 
lojman hayatının kendileri için tam bir cehenneme döndüğünü, aynı yıl Amasya'da ikamet 
eden babasının Ankara'ya gelerek hakkında soruşturma yapıldığını, kendisine bu bilgiyi 
Suluova'da bulunan fotoğrafçının söylediğini, o nedenle dikkatli olması konusunda uyarmak 
için geldiğini söylediğini, ama netice olarak 06/02/1995 tarihli YAŞ toplantısında komisyon 
kararı ile TSK'dan ihraç edildiğini,Türk Silahlı Kuvvetlerinden atılması ile ilgili kararda 
isimleri geçen ve imzaları bulunan rütbeli personelden ve sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini belirtmiştir. (126. klasör, sayfa 67-76) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Şüpheli sağ personel kategorisinde 
olduğu, Hizbullah Örgütü menzil grubu mensubu olduğu, aşırı dinci ideolojiyi benimsediği 
ve yaşam biçimini bu düşünce doğrultusunda düzenlediği, Menzil grubu sorumlularından 
Mu.Tğm. Selahattin Demir ile örgütsel bağ içerisinde olduğu, 1995 yılı içerisinde çeşitli 
tarihlerde Ankara Ümitköy Askeri Lojmanlarında, aşırı dinci ideolojiyi benimseyen sivil ve 
asker kişilerin gruplar halinde katıldığı dini ayin ve örgütsel amaçlı toplantılara katıldığı, 
Ümitköy'deki dini toplantılara Mu.Teks.Bçvş. İbrahim Kaya ile ev sahipliği yaptığı, 
19.4.1995 tarihindeki toplantıya katılan sivil kişilerden birisinin de tarikat lideri olduğunun 
sanıldığı, ayin ve toplantıların, kadınlar ayrı, erkekler ayrı ev ve odalarda yapıldığı, eşinin 
tesettürlü olduğu, aynı görüşteki P.Yzb.Kadir Uğurlu ile bacanak olduğu, eşinin önceleri 
çağdaş yaşam ve giyim tarzını benimsediği, lojmana taşındıktan sonra Mu.Teks.Bçvş. 
İbrahim Kaya ve eşinin etkisi ile yaşam ve giyim tarzını değiştirerek kapandığı, diğer 
ailelerle ilişkilerini kestikleri, sicil belgesinde sicil üstlerinin 'çağdaş yaşam tarzı dışında bir 
yaşam tarzı benimsemiş olup, takip ve kontrolü gerekir' menfi kanaatlerinin bulunduğu" 
şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya 
konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum 
içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle 
ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe 
yapıldığı, "Hizbullah Örgütü Menzil grubu mensubu olduğu" iddiası ile ilgili ise hiçbir belge 
ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla 
ilgili hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı 
olduğu kanaatine götürdüğü anlaşılmaktadır. (Klasör 126)

 Müşteki HÜSEYİN ERDAĞ şikayet ve beyanında özetle; 01.01.2000 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu emekli edildiğini, suçtan zarar 
gördüğünü, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki HÜSEYİN ARI şikayet ve beyanında; Emekli Kurmay Albay olduğunu 
1995 genel seçimleri nedeniyle emekli olduğunu, Refah Partisinden Konya Milletvekili 
olarak meclise girdiğini, kurulan Refahyol hükümetinde Milli Savunma Komisyonu Üyesi 
olarak görev yaptığını, hükümetin 11. ayında 28 Şubat Post modern darbesiyle devrildiğini, 
1998 yılında TBMM’de milletvekili olarak bulunduğu sırada genç bir subay tarafından 
kendisine getirilen gizli /kişiye özel evrakta TSK ya ait her türlü kuruma girişleri yasaklanan 
bir liste olduğunu, ilk sırada da kendisinin isminin bulunduğunu, 29 yıl orduda hizmet 
ettiğini, haksız olarak kazanılmış haklarının ihlal edildiğini, şeref onur ve haysiyetinin 



  

rencide edildiğini, Genelkurmay Başkanlığına dilekçe gönderdiğinde cevap verilmediğini, 
hakkında tek taraflı olan bu hukuksuz kararı alanlar hakkında ve sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 249. klasör, sayfa 204)

Müşteki HÜSEYİN TÜRKER şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde Milli 
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev 
yaptığını, hakkında tanzim edilen gizli soruşturma raporunu öğrendiğini, bu kapsamda sicil 
amirlerince şahsına yüksek not takdir edilmesine rağmen, TTK Başkanlığında görevden 
alınması istenen kişilerle ilgili listeye kendisinin sonradan eklendiğini ve hakkında gerçek 
dışı iddialarla yer değiştirme formu hazırlandığını, TTK'dan ayırmalarında 2-3 ay sonra sicil 
raporlarının bozularak fişlendiğini, bu belgeleri yazan daktilo memurundan 2009 yılında 
öğrendiğini, hakkında hazırlanan fişleme belgeleri nedeniyle doktora yapmış olmasına 
rağmen mesleğinde yükselemediğini, 14/12/2010 tarihinde 28 Şubat döneminde yayınlanan 
genelgeler ortadan kaldırılmış olmasına rağmen o belgeler nedeniyle halen görevinde 
yükselemediğini, mağdur olduğunu, 28 Şubat sürecini gerçekleştiren cuntacı yapılanmadan 
ve bunun MEB uzantılarından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (107. 
klasör, sayfa 122) 

Müştekinin ifadesi sırasında sunmuş olduğu belgenin incelenmesinde, İrticai 
Kadrolaşma başlıklı, ekler olarak Devlet kurumlarındaki irticai kadrolaşmanın kurumlara 
göre dağılımı, devlet kurumlarında görev yapan ve irticai olduğu iddia olunan çevrelerle 
iltisaklı şahısların isim listeleri, bölümleri yer alan belgede, Devlet Bakanlıkları ve bağlı 
kuruluşlarda irticai olduğu iddia olunan kesimlerde yer alan gruplarla ilişkileri bulunduğu 
belirtilen toplam 2639 kişinin belirtildiği, Milli Eğitim Bakanlığı personeli olarak 41 kişi, 
öğretmenler olarak ise 949 kişinin isim isim fişlenmesine ilişkin listenin bulunduğu 
anlaşılmıştır. (107. klasör, sayfa 5-70)

 Müşteki ile ilgili Talim Terbiye Kurulu Başkanı tarafından imzalı 20/10/2000 tarihli 
yer değiştirme teklif formunda “Şube Müdürü olarak alanı ile yeterli bilgiye sahip olmayan, 
görev yaptığı birime ve daireye gelişen teknolojinin getirdiği bilgi, becerileriyle değişen 
eğitim mevzuatını takip edemeyen ve dolayısıyla görev tanımları çerçevesinde verimli bir 
çalışma gösterememektedir... Bakanlığımız bünyesinde yanlış örnek teşkil ederek diğer 
personelin çalışmada gösterdiği motivasyon ve verimini düşürmeye sebebiyet vermektedir” 
şeklinde açıklamalara yer verildiği, ancak müştekinin kendisinin hazırlayıp sunmuş olduğu 
sicil notları ve kanaatlerine bakıldığında 1990-2000 arası sicil notu ortalamasının 92.7 
olduğu, hakkında verilmiş bütün kanaatlerin de olumlu ve yüksek olduğu, 2000-2009 yılları 
arası sicil notu ortalamasının 95.1 olduğu, yine bütün kanaatleri olumlu ve yüksek olduğu, 
2000 yılında 2. sicil amiri olarak kanaat bildiren Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının 
kanaatinin ise “Çağdaş zihniyette değildir, güvenilmez, dedikoducu bir uzmandır” şeklinde 
olduğu, bununla ilgili de iptal davası açıldığının belirtildiği, yine müştekinin şikâyeti üzerine 
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen 02/03/2011 tarihli Talim ve 
Terbiye Kurulu Eski Başkanı ve diğer ilgililer hakkındaki Başmüfettiş Gürkan Güner ve 
Müfettiş Yardımcısı Sabri Yolcu tarafından düzenlenen raporda ise 20/10/2000 tarihli, 
müştekiyle ilgili yer değiştirme teklif formunun somut bilgi ve belgeye dayanmadan 
hazırlandığı iddiasının sübuta erdiği ve TTK Başkanının bu fiilinin 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu açısından disiplin cezası gerektirdiği, ancak eylemin ceza verme 
yetkisinin zamanaşımına uğradığının belirtildiği anlaşılmıştır. (107. klasör, sayfa 87-117)

 Müşteki HÜSEYİN OKUR şikayet ve beyanında;1994 yılında Van il Jandarma 
Komutanlığı İstihbarat ve Sorgulama elemanı olarak atandığını, bu atamasının daha önce 
görev yaptığı Gaziantep'teki sicilinin yüksek olması nedeniyle yapıldığını, 1995-1996 
yıllarında o dönem Van 100. Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan H. Ç. 



  

odasına ses bombası atıldığını, bu olayla ilgili yaklaşık 20 öğrencinin gözaltına alınarak 
kendisine getirildiğini, öğrencilerin sorgusunu H.Ö. isimli bir uzman çavuşla birlikte 
yaptığını, sorguda öğrencilerin suç işlediklerine dair kanaat oluşmadığını, ancak üstlerinin 
kendisinden öğrencilerin aşırı dinci bir örgüte bağlı olduğunu, o nedenle gerekirse zorla 
ifadelerini alıp imzalatması, işkence yapmasının istendiğini, kendisinin kabul etmediğini, 
bunu kendisinden isteyenin o sırada İstihbarat Harekât Şube müdürü olan N. Albay isimli kişi 
olduğunu, Bu olayın dönüm noktası olduğunu, bundan sonra aşırı bir şekilde dış görevlere 
yazıldığını, ilçelere haftalık olarak gönderildiğini, nöbetini ayda 3-4 tane tutması gerekirken 
8-10'a çıktığını, görev yönüyle yıpratılmaya başlandığını, en son mesaiye 5 dakika geç 
kaldığı için Şube Müdürü N. İsimli Albayın 15 gün disiplin hapsi verdiğini, hakkında hiçbir 
soruşturma bulunmamasına rağmen haksız olarak TSK'dan ilişiğinin kesildiğini, o dönemde 
hükümete karşı oluşturulan BÇG yapılanması adı altındaki cuntanın tarafında yer almadığı ve 
yer almayacağının bilindiği için ilişiğinin kesildiğini, ilişiği kesilmeden 2 ay önce Van 
Valiliği 21. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlıklarından takdirler 
aldığını, mağdur olduğunu, 28 Şubat sürecini gerçekleştiren cunta yapılanması BÇG ve ona 
destek verenlerden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (127. klasör, sayfa 15) 

 Müşteki HÜSEYİN AKÇAY şikayet ve beyanında;07/06/1997 yılında Refahyol 
hükümeti döneminde Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.Genel Müdürlüğünün açmış olduğu 
koruma ve güvenlik görevlisi sınavını kazandığını tam işe başlayacağı sırada Refahyol 
hükümetinin görevi bırakmak zorunda kaldığını, kazandığı sınavın iptal edildiğini, Ankara 7. 
İdare Mahkemesine açtığı davayı kazandığını, tekrar işe başladığını, ancak Danıştay'ın 
kararıyla 2002 tarihinde işten çıkarıldığını, kendisi ile beraber işe başlayan bazı kişilerin 
halen çalıştığını,28 Şubat mağduru olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 249,458)

 Müşteki HÜSEYİN AKBAŞ şikayet ve beyanında;16.06.1998 tarihli YAŞ kararı 
ile TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki HÜSEYİN YILMAZ şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Alatlı 
gümrükleme ithalat ve ihracat şirketinde şirket sahipleri ve gümrük müşavirleri derneğinin 
darbecilerden aldığı emirlerle fişlendiğini,iş aktinin sonlandırıldığını,dindar milliyetçilerin 
tasfiye edildiğini,suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 440)

Müşteki HÜSEYİN ERGÜN şikayet ve beyanında özetle ;1996 yılında El- Ezher 
üniversitenden mezun olduğunu, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin denkliğinin kabul 
edilmediğini,ünversiteye başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna güvenerek 
okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın 
verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, buna ilişkin 
belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 470)

 Müşteki  HÜSEYİN ERİŞİR vekili Av.Mehmet Fatih Algül  şikayet ve 
beyanında özetle; Müvekkinin 28 Şubat 1997 tarihinde Jandarma astsubay olarak görev 
yaptığını, eşinin öğretmen olduğunu, eşinin giyimi nedeniyle komutanlarından baskı 
gördüğünü, baskılara dayanamayıp Gercüş Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/55-85 esas 
karar sayılı ilamıyla boşanmak zorunda kaldığını,boşanma gerçekleşmemiş olsa müvekkilini 



  

ordudan ihraç edileceğini,boşanma kararını komutanına vererek görevine devam ettiğini,aile 
bütünlüğünün bozulduğunu,emekli olunce eşi ile 21.09.2011 tarihinde yeniden evlendiğini, 
müvekkilinin eşinin ve çocuklarının manen zarar gördüğünü, sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

 Müşteki HÜSEYİN KOÇ şikayet ve beyanında özetle ;1999 yılında El- Ezher 
üniversitenden mezun olduğunu ve denklikliğin geçici olarnak durdurulduğunun 
söylendiğini, daha sonra denkliğin iptal edildiğinin bildirildiğini,  kazanılmış haklarının yok 
edildiğini, lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

 Müşteki HÜSEYİN CANER AKKURT şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 1999 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki HÜSEYİN CEVAT UÇAR şikayet ve beyanında;Kara Kuvvetleri 
Komutanlığında Tabip Binbaşı iken YAŞ kararı ile ordudan ihraç edildiğini, 1996 yılında 
Amerika'da Kulak İhtisası için kadro açıldığını, müracaat ettiğini, yapılan sınavda yeterli 
başarıyı gösterdiğini, başka bir talep olmadığı halde kadroyu boş bıraktıklarını ve kimseyi 
Amerika'ya göndermediklerini, dolayısıyla kendisinin de gidemediğini, bunun sebebini 
merak edip araştırdığında belli bir kadrolaşmanın olduğunu ve kendisinin kadrolaşma içinde 
olmadığı düşünüldüğünden böyle bir tasarrufta bulunulduğunu öğrendiğini, 28 Şubat süreci 
içerisinde büyük mağduriyetler yaşadığını, mağduriyetine yol açan dönemin tasfiyeci ve 
darbeci kadrolarından ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. 
(201. klasör, sayfa 15) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Nakşibendi tarikatı mensubu 
olduğu, eşininde aynı tarikata mensup olduğu, eşinin ideolojik görüşünü diğer personel 
ailelerine de aşılamak için yoğun propaganda faaliyetlerinde bulunduğu, bu tür faaliyetlerin 
personel arasında huzursuzluğa sebebiyet verdiği, ideolojik görüşlerindeki askeri ve sivil 
şahıslar ile örgütsel ilişkiler içinde bulunduğu, irticai odaklarla ilişki halinde olan bir 
matbaacılık şirketine ortak olduğu, amirlerinin ikazlarına rağmen düzelmediğini, TSK'nden 
atılması için aleni propaganda faaliyetlerinde bulunacağını ifade ettiği, ideolojik görüşleri 
nedeniyle mesleğinin gereklerini yerine getiremediği, Atatürk ilkelerine ve Anayasa'da 
belirtilen Cumhuriyet'in temel ilkelerine karşı olduğu, bu nedenle Kanun ve Yönetmelik 
hükümleri gereğince disiplin bozucu hareketlerde bulunduğu anlaşılmıştır," şeklindeki 
iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, 
ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel 
yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili 
disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı 
anlaşılmaktadır. (201. Klasör, sayfa 8-9)

 Müşteki HÜSEYİN İBRAHİM BALAT şikayet ve beyanında;İmam Hatip 
Lisesinden 2010  yılında mezun olup eşitlik ilkesine aykırı uygulanan katsayı nedeniyle 
okumak istediği bölününü tutturmasına rağmen kazandığını, sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki HÜSNİ ÖZDEMİR şikayet ve beyanında;1997 yılında Başbakanlık 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün açmış olduğu sınavı 



  

kazanarak 30/06/1997 tarihinde hizmetli olarak atandığını, 3 ay boyunca çalıştığını, maaşını 
aldığını, o dönem Batı Çalışma Grubunun baskısı ile istifa ettirilen hükümetin istifasından 
sonra yeni kurulan hükümet zamanında SHÇEK Teftiş Kurulu Başkanlığının sınavlarda 
usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı teftişten sonra görevine son verildiğini, İdare 
Mahkemesine açmış olduğu davayı kazandığını, ancak Danıştay'ın mahkemenin vermiş 
olduğu kararı bozduğunu, sınavı kazanmış olmasına rağmen görevinden çıkartılarak mağdur 
edildiğini, 28 Şubat sürecini gerçekleştiren, cuntacı yapılanma olan BÇG görevlilerinden 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 134. klasör, sayfa 115)

 Müşteki HÜSNÜ CAN şikayet ve beyanında özetle; 30.08.1984-10.12.1996 
tarihleri arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde  TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG 
örgütüne katılmadığı için fişlenerek şüpheli ve sakıncalı statüsüne ayrıldığını, 10.12.1996 
tarihli YAŞ toplantısında da ordu ile disiplinsizlik gerekçesiyle ilişkisinin kesildiğini, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 399)

 Müşteki HÜSRET DİREKÇİ şikayet ve beyanında; 28 Şubat davası sürecinde 
mağdur edildiğini,ömürboyu hapis cezası verildiğini, bundan dolayı buna sebep olan kişi 
veya kişilerden şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini beyan etmiştir.(Klasör 375)

 Müşteki İBRAHİM GÜNGÖR şikayet ve beyanında;1997 yılı Mayıs ayında 
olağanüstü gündemle toplanan Yüksek Askeri Şura kararı ile ordudan ihraç edildiğini, 1991 
yılında Boğaz Köprüsü Uçaksavar Tabur Komutanlığında görevde iken gece nöbeti sırasında 
diğer takımlarda nöbet tutan arkadaşlarının uyuduğunu, kendisinin de denetleme esnasında 
uyumamak için Zaman Gazetesi okuduğunu, denetlemeyi yapan Tabur Komutanı Yarbay K. 
Ç.'nin uyurken yakaladığı personele işlem yapmazken kendisine nöbet talimatına aykırılıktan 
7 gün izinsizlik cezası verdiğini, tam olarak hatırlamadığı bir tarihte Tabur Nöbetçi Astsubayı 
olarak görev yaptığı sırada boş vakti olduğu için battaniye, matara gibi adi askeri 
malzemelerin bulunduğu depoda namaz kıldığını, bunu gören Nöbetçi Üsteğmen Y.K.'nin 3 
gün izinsizlik cezası verdiğini, Kayseri'de görev yaptığı 1997 yılı içerisinde görev yaptığı üst 
komutanlığında mescit bulunmadığı için askerlerin koğuşlarının birisinde namaz kıldığını, 
battaniyeyi seccade olarak kullandığını, Şubat ayında Destek Grup Komutanlığı görevini 
yürüten albayın yanına geldiğinde bu olayla ilgili koğuş bölgesini ibadet amaçlı kullanmak ve 
erlerin battaniyesini maksadı dışında hijyenik olmayan şartlarda kullanmaktan 7 gün oda 
hapsi cezası verdiğini, halbuki söz konusu battaniyeyi erlerin hiçbir şekilde kullanmadığını, 
ayrıca askeri alan içerisine seccade ve benzer şeylerin sokulmasının da yasak olduğunu, 
çaresizlikten böyle bir yola başvurduğunu, bunlara Başçavuş İ.F. ve İ.Ü.'nün şahit olduğunu, 
1996 yılında Tuğgeneral S. T.'nin görev yaptığı taburun önünde içtima halinde iken kendisini 
çağırdığını,eşinin başörtülü olduğunu, ellerinde bu konuda fotoğrafların olduğunu belirterek 
"Ayağını denk al, yoksa askeriyeden ihraç edileceksin" dediğini, 1996 yılında bağlı 
bulunduğu Batarya Komutanı Üsteğmen E.O.'nun hak ettiği yüksek sicil notu verdiğini, 
ancak Hava Kuvvetleri Komutanlığına sicil notları gönderildiğinde düşürülmesi için iade 
edildiğini ve sicil notu veren E. O.'nun pasif bir göreve alındığını, sonra sicil notlarını 
düşürüp Hava Kuvvetlerine gönderdiklerini, bu olayın şahidinin de o dönem Destek Grup 
Personel Astsubayı olan Kıdemli Üstçavuş N. B. olduğunu, kendisine haksız cezalar veren 
adaletsiz uygulamalarda bulunan sıralı komutanlarından ve ihraç kararı veren Yüksek Askeri 
Şura üyelerinden ve sanıklardan şikayetçi olup davala katılmak istediğini belirtmiştir. 
(100,264. klasör, sayfa 497-498) 

 Müşteki İBRAHİM DİRİCANLI şikayet ve beyanında özet; 1985 yılında 



  

evlendiğini, evlenme cüzdanında ve nüfus cüzdanında eşinin eşarplı olarak görüldüğünü, 
1995 yılından sonra inanç ve sosyal yaşantıya müdahale başladığını, Deniz Kuvvetleri 
Donanma Komutanlığı bünyesinde kendilerinin daha vatansever olduklarını iddia eden 
grubun irticanın PKK'dan daha tehlikeli olduğu konusunda sürekli seminerler 
düzenlediklerini, dini inanç ve değerlere saygı gösteren kişilerin sürekli baskı altında 
tutulduğunu, kendisinin görev yaptığı Gölcük Deniz Hastanesine eşi ve çocuklarının 
muayene için gelemediklerini, çok acil durumlarda ambulansla götürdüğünü, Mayıs 1999 da 
komşusu ve arkadaşının amca çocuğu Hava Üsteğmen İsmail Demircan'ın Kabar Dağında 
şehit edildiğini, ailesinin bando ve slogan istemediğinden dini gerekçelerle defin istediğinden 
irticacı olarak adledildiğini, onun cenazesinde ve ailesinin yanında bulunmasından sonra 
evine takip için bilmediği kişilerin sosyal yaşam yapısını komşulardan sorduklarını, Temmuz 
1999 da izne ayrıldığını, 08 Ağustosta göreve başladığını, 17 Ağustosta Gölcük depremini 
yaşadığını, 28 Kasım 1999 tarihinde Amiral lojmanlarında kalorifer dairesinde intihar eden 
bir işçinin Donanma Savcısı ile birlikte ölü muayenesinin yapılarak Adli Tıp'a gönderildiğini, 
patoloji teknisyeni olması nedeniyle ölü muayenesine katıldığını, ihraç nedeninin 
disiplinsizlik değil tamamen Batı Çalışma Grubunun bir çalışması olduğu kanaatinde 
olduğunu, buna gerekçe olarak ilişiğinin kesildiği tarihte 1. ve 2. sicil amirleri Deniz Tabip 
Kıdemli Yüzbaşı A. Ş. Deniz Tabip Yarbay O. T.'nın sözlü olarak ifade ettiklerini, 1. sicil 
amiri Deniz Tabip Kıdemli Yüzbaşı Alptekin'in muayenehanesine giderek sicilinin bozulması 
telkininde bulunan Sağlık Yüzbaşı T. Y. ile yanında bulunan 2 binbaşının "sen bunu kabul 
etmezsen biz tutanak yazarız" dediklerini A. isimli Yüzbaşıdan öğrendiğini, başta Yüksek 
Askeri Şura görevlileri ile tutanak tutan askeri görevliler ve sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (63,113 klasör, sayfa 220-221) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Refah Partisi (Fazilet Partisi)'nin 
ideolojileri yönünde propaganda yaptığı, nakşibendi şeyhlerinden Reşit Erol'u ziyaret etmek 
için Adıyaman'a gittiği, Raşit Erol grubu Nakşibendi tarikatına mensup şahıslarla irtibatlı 
olduğu, mevcut düzeni yerici konuşmalar yaptığı, Silahlı Kuvvetlerin laik düşünce yapısının 
zaman zaman dini duygularını baskıladığını ifade ettiği, izinli olarak Alaca/Çorum'da 
bulunduğu dönemlerde PKK'yı övücü konuşmalar yaptığı, Alaca İlçesine bağlı Kürt-Alevi ve 
Kürt-Sünni köyleri hakkında araştırmalar yaptığı, bu nedenlerle tutum ve davranışları ile yasa 
dışı görüşleri benimseyip bu faaliyetlerde bulunduğu, düzenlenen sosyal toplantılara iştirak 
etmediği, eşinin siyasal islamın simgesi olan tesettür kıyafeti kullandığı ve aile bilgi formunu 
'bizi fişleyecekler' diyerek doldurmak istemediği, aile planlamasına ve kadınların çalışmasına 
karşı olduğu, çevresinde başörtüsünün serbest olması gerektiği ve içkinin haram olduğu 
şeklinde konuşmalar yaptığı, türban konusunda alınan önlemleri eleştirici konuşmalar 
yaptığı" şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin 
ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum 
içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle 
ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe 
yapıldığı, "tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimseyip bu faaliyetlerde 
bulunduğu, PKK'yı övücü konuşmalar yaptığı" iddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi 
bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili 
hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu 
kanaatine götürdüğü anlaşılmaktadır. (63,113 Klasör, sayfa 206)

 Müşteki İBRAHİM TÖRE şikayet ve beyanında;28 Şubat süreci içerisinde 
kendisinin Jandarma Komutanlığında jandarma levazım binbaşı olarak görev yaptığını, 
kendisi ve kendisi gibi birçok arkadaşının bu süreçte telafisi mümkün olmayan zararlar 
gördüğünü, Adaleti Savunanlar Derneğinin yönetim kurulu üyesi olduğunu, bu derneğin 
faaliyetleri kapsamında basılmış kitapları dosyaya delil olarak sunduğunu,TSK'dan kurumsal 



  

hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, TSK'nın normal 
kurumsal hiyerarşisi içerisinde yer aldığı ve kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife kabul 
etmediği, tutum ve davranışları ile bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olabileceği 
değerlendirilerek BÇG mensuplarınca disiplinsiz olarak suçlandığını, 16 Haziran 1998 
tarihinde TSK'dan ihraç edildiğini, meslek hayatı boyunca görev anlayışı, orduya ve emirlere 
bağlılığı, sosyal faaliyetlere katılması vb. nedenlerle birçok takdirname aldığını, atılma 
kararında imzası bulunan dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay 
Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Jandarma Genel Komutanı, Jandarma Genel Komutanlığı 
Personel Başkanı, YAŞ üyeleri, hakkında yasalara aykırı düzmece rapor düzenleyen personel 
ile BÇG mensubu kişilerden ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (67,266. klasör, sayfa 224-237) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde,hakkında düzenlenen kanaat belgelerinde eşi ile ilgili "Türbanlıdır, 
tesettür tabir edilen çağdaş olmayan kıyafet giyer" şeklinde ifade ile müşteki hakkında "Dini 
eğilimi ağırlıklıdır, askeri camiada ve kışlada düzenlenen sosyal faaliyetlere katılmaz, çok 
kapalı yaşamaktadır, dürüst bir sb.dır" şeklinde ve benzeri ifadelere yer verildiği, Jandarma 
Genel Komutanlığı mensubu general ve subayların sicil kartı başlıklı belgede, komutan 
kanaatleri olarak 1987 tarihinden TSK'dan ihraç edildiği 1998 yılına kadar hakkında verilmiş 
hiçbir olumsuz kanaatin bulunmadığı, genel olarak bütün kanaat değerlendirmelerinde "Sınıfı 
ile her türlü her görevini çok iyi yapar, çok iyi, çok dürüst, çalışkan ve güvenilir bir sb. , 
dürüst, disiplinli ve yetenekli bir subaydır, sınıfı ile ilgili verilecek her görevi mükemmel 
yapar, çok çalışkan, dürüst ve güvenilir bir subaydır, insiyatif sahibidir" vb. ifadelerin 
kullanıldığı, 1997 yılında "Eşi tesettür tabir edilen çağdaş olmayan kıyafet giyer" şeklinde 
ifadeye yer verildiği, Müştekinin sicil notu ortalamalarına bakıldığında 1993 yılı 94, 1994 yılı 
94, 1995 yılı 95, 1996 yılı 99, 1997 yılı 90.5, 1998 yılı 94.5 olduğu, yıllar itibariyle sicil notu 
ortalamasının 93.26 olduğu, özet bilgi başlıklı belgede diğer sicil notu ortalamalarının 1983 
yılı 87.5, 1984 yılı 95.5, 1985 yılı 88.5, 1986 yılı 87.75, 1987 yılı 88.5, 1988 yılı 97.5, 1989 
yılı 95, 1990 yılı 95, 1991 yılı 95, 1992 yılı 95 olduğu anlaşılmıştır. (266. klasör, sayfa 
152-169) 

08/06/1998 onay tarihli Jandarma Genel Komutanı F. Ö. B. imzalı, Komisyon 
Tutanağı başlıklı belgede "Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve 
ideolojik görüşleri benimsemesi, bu gibi faaliyetlerde bulunması" şeklinde görüş belirtilmiş 
olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış 
olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. (266. 
klasör, sayfa 170) Müştekinin 28 Mart 1988 tarihinde 119.J.Snr. Alay Komutanı E. H. 
tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği anlaşılmıştır. (266. klasör, sayfa 204) 

Müşteki Tamer Tatar’ın Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu CD’den elde edilen 
belgeler içerisinde sunum şeklinde hazırlanmış, devamında askeri personelin listelerin 
bulunduğu 30 sayfadan ibaret belgede müştekinin Süleymancı tarikatı mensubu olarak 
belirtilen kişiler arasında isminin yer aldığı anlaşılmıştır. (266. klasör, sayfa 172-202) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Süleymancı tarikatı mensubu 
olduğu, tutum ve davranışları ile yasa dışı irticai görüşleri benimsediği ve bu gibi 
faaliyetlerde bulunduğu, askeri camiada ve kışlada düzenlenen hiçbir faaliyete katılmadığı, 
eşinin türban taktığı" şeklindeki iddiaların bir bölümünde müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik 
görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile 
ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "yasa dışı irticai görüşleri 
benimsediği ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu" iddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi 
bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili 



  

hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğunu 
ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. (266. klasör, sayfa 229)

 Müşteki İBRAHİM KELEŞ şikayet ve beyanında; haksız ve hukuksuz bir 
şekilde,hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu ve TSK.nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için 
fişlenerek Ağustos 1999 tarihli YAŞ toplantısında da ordu ile ilişkisinin kesildiğini, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 376,380)

 Müşteki İBRAHİM ÖZSEVEN şikayet ve beyanında;TSK’da görev yaptığını, 
haksız ve hukuksuz bir şekilde,hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde TSK.nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için 
fişlendiğini,emeklilğe zorlandığını ve 1998 tarihinde emekli olduğunu, sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 381)

 Müşteki İBRAHİM TEPELİ şikayet ve beyanında;1995 tarihine kadar TSK’da 
görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu 
için fişlenerek 18.12.1995 tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz bir şekilde 
ihraç edildiğinden mağdur olduğundan sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 376,377)

 Müşteki İBRAHİM DOLAŞ şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde okul 
müdürü olduğunu, bu dönemde inançları nedeniyle takibata uğradığını, kendisine işkence 
yapıldığını,10 ay görevinden ayrı bırakıldığını, kendisinin mağduriyetine neden olan ve 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 62,194)

 Müşteki İBRAHİM ÖZCAN şikayet ve beyanında;;28 Şubat sürecinde esnaf 
olduğunu, bu dönemde ekonomik işlerinin bozulduğunu,Fethullah Gülen'inde yargılanmasını 
istediğini, kendisinin mağduriyetine neden olan kişilerden ve sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 104,458)

Müşteki İBRAHİM ÖZKILIÇ şikayet ve beyanında;1995 yılında El– Ezher 
üniversitesinden mezun olduğunu,12.12.1995 yılında denklik alıp öğretmenliğe başladığını,6 
ay öğretmenlik yaptıktan sonra 1997 yılında hukuka aykırı olarak YÖK tarafından denklik 
iptali yapıldığı için görevden alındığını, denkliğin iptal edilmesi nedeniyle atamanın iptal 
edilerek kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan 
yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 487)

 Müşteki İBRAHİM GELEBEK şikayet ve beyanında özetle; 30.08.1979-Ocak 
1997  tarihleri arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını,TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç 
ve fiili bulunmadığı halde nurcu,akıncı,ülkücü gibi katagorilere sokularak fişlendiğini, 
mobbing uygulandığını, baskılar yüzünden tedavi gördüğünü,emekliye ayrılmak zorunda 
kaldığını, suçtan zarar gördüğünü, mağduriyet yaşadığını, buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 437,450)

Müşteki İBRAHİM ÇAM şikayet ve beyanında;TSK’da görev yaptığını, hiçbir 
adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı 
olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için fişlenerek 18.06.1997 tarihli YAŞ kararı ile 



  

TSK' dan ihraç edildiğini, suçtan zarar gördüğünü, sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 438)

Müşteki İDRİS TANAL şikayet ve beyanında özetle; 16.06.1998 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar gören 
olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki İFFET ÇAŞKURLU  şikayet ve beyanında özetle;28 Şubat sürecinde 
İmam hatip lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle okula polis gelip 
başörtülü okula ve derslere alınmadığını,çok sayıda arakadaşının gözaltına alındığını, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki İHSAN ÖZTÜRK şikayet ve beyanında;1997 yılı sonunda Pakistan 
Uluslararası İslam Üniversitesinden mezun olduğunu, Yök’e yaptığı denklik müracaatının 
reddedilmesi nedeniyle mağdur olduğunu, kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,lisans mezunu 
olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 375,381)

Müşteki İHSAN  ÖZKARACADAĞ şikayet ve beyanında özetle ;28 şubat 
döneminde haksı olarak işten atıldığını,yaşadığı mağduriyetten dolayı sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 466)

 Müşteki İLHAMİ TAN şikayet ve beyanında özetle; 1996 yılına kadar subay 
olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak 
oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde devrim yanlısı islami örgüt mensubu olmak ve eşi böşörtülü olduğu  şeklinde 
fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 11 Aralık 1996 tarihinde YAŞ kararı ile TSK'dan 
ihraç edildiğini,suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin 
belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 56,234,399)

 Müşteki İLHAMİ TEKECİ  şikayet ve beyanında özetle; 1992 yılında uzman 
erbaş olarak göreve başladığını,1998 yılında sözleşme yenilemek için hastaneye 
başvurduğunu ancak hepatit b virüsü nedeniyle sağlam raporu alamadığını, sözleşmesinin 
yenilenmediğini, daha sonra bu hastalıktan yenileme olduğunu ancak müracatına rağmen 
kendisininkinin yenilenmediğini, eşinin başörtülü olması nedeniyle uyarıldığını,davaya 
kaılmasına karar verilmesini  talep ve beyan etmiştir. (Klasör 477)

 Müşteki İLHAN ŞAHİN şikayet ve beyanında;04.12.1998 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki İLKAY BUZKAN GÜNEŞ  şikayet ve beyanında özetle;Dumlupınar 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 1998 yılında okurken başörtülü derslere girdiği 
gerekçesiyle baskı gördüğünü,29.01.1999 tarihinde uyarma, 25.03.1999 tarihinde kınama ve 
uzaklaştırma disiplin cezaları verildiğini,eğitim hakkının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 440,461)

 Müşteki İLKCAN KABAKÇI şikayet ve beyanında özetle; 1991-1992 öğretim 



  

yılında Mısır El-Ezher Üniversitesine kayıt yaptırdığını, 1997-1998 öğretim yılında İslam 
hukuku bölümünden mezun olduğunu, aynı okuldan daha önce mezun olan herkesin 
denklikleri kabul edilirken 28 Şubat 1997 tarihinde alınan kararlarla birlikte denkliğinin 
kabul edilmediğini, üniversite mezunu olmasına rağmen “üzerinde öğretmen atamalarında 
geçerli değildir” ibaresi bulunan önlisans diploması verildiğini, askerliğini 18 ay yapmak 
zorunda kaldığını, 28 Şubat kararları nedeniyle mesleğini icra edemediğini, babasının 
çalıştırdığı markette işçi olarak çalışmak zorunda kaldığını,ünversitele başlarken ve okurken 
denklik verildiğini ve buna güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının 
ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 104, 397,415)

Müşteki İLKER KUĞU şikayet ve beyanında;10 Ağustos 1999 tarihinde YAŞ 
kararı ile TSK’dan gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler ile ihraç edildiğini, Deniz Üsteğmen 
olarak göreve devam ederken kanunlarda suç ya da disiplin suçu olarak tanımlanmış herhangi 
bir eylem sebebi ile hakkında soruşturma açılmadığını, herhangi bir ceza verilmediğini, hiçbir 
şekilde uyarı dahi yapılmadığını, mesleki disiplin ve başarı sicili yüksek ve yeterli düzeyde 
olduğu halde TSK’nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG 
örgütüne katılmadığı, kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife kabul etmediği, tutum ve 
davranışları ile bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olacağı düşünülerek BÇG örgütü 
tarafından disiplinsiz olmakla suçlandığını, önce şüpheli ve sakıncalı takibi altına alınıp 
örgüte boyun eğmeye zorlanıp sonuç alınamayınca gerçeğe usul ve kanunlara aykırı olarak 
düzenlenen ve düzenlettirilen olumsuz sicil ve kanaatlerle sahte belge ve tutanaklarla 
yasalardaki disiplin hükümleri kullanılarak ihracın yasak kılıfının oluşturulduğunu, Son 
çalıştığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hücum Bot Filosundaki gemi komutanı amirlerinden 
ikisinin Balyoz ve Ergenekon davasında tutuklu olarak halen yargılandığını, bunlardan bir 
tanesinin o zamanki TCG Şimşek Hücum Botu komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Yüzbaşı S. 
O. K., diğerinin ise o zamanki TCG Fırtına Hücum Botu Komutanı Deniz Kurmay Binbaşı K. 
Ö. olduğunu, K. Ö.'nün kendisine tutum alarak negatif davrandığını, Balyoz ve Ergenekon 
davasında tutuklu olarak yargılanan Kurmay Binbaşı N. A.'nın kendisini sıklıkla ziyaret 
ettiğini, ayrıca gemideki kıdemli astsubay E. D.'nin K. Ö. ile normal hiyerarşinin çok dışında 
garip bir ilişkisi olduğunu, gemi kamarasında saatlerce toplantı yaptıklarını, E. D.'nin ilk 
amiri olarak kendisine karşı disiplin bozucu hareketlerde bulunmasına şahit olmasına rağmen 
K. Ö.'nün her zaman sınırsız E. D.'yİ desteklediğini, Çok somut bir kanıt olarak başörtülü 
akrabalarının görüldüğü, kendisinin 1999 yılındaki düğününde kaydedilen Cd'nin Donanma 
Komutanlığı Gölcükte döşeme altındaki gizli bölmelerde bulunan Balyoz belgeleri arasında 
çıktığını belgenin adının '' İlker-Özlem düğün kaseti'' şeklinde olduğunu, kendisinin 1999 Yaş 
kararı ile Silahlı Kuvvetlerden ilişiğinin kesildiğini, Gölcük’te bulunan belgelerin Savcılık 
tarafından tutanakla kayıt olunan listesinde bu bilginin bulunduğunu, 28 Şubat Darbesi 
sanıklarından şikâyetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (415,245. Klasör, 
sayfa 11-13 ) 

Müştekinin şikâyet dilekçesi altında yer alan inceleme tutanağının, 18.sayfasında 17 
ile numaralandırılmış üzerinde 24/05/1997 Neco Gazinosu, Sultan Salonu(fuar içi Samsun) 
Özlem ile İlker'in düğün töreni ibaresi bulunan kasetin incelenmesinde Özlem ile İ. K. olarak 
belirtilen düğün görüntülerinin yer aldığının belirtildiği, 10/08/1999 tarihinde müştekinin 
TSK’dan ayırma işleminin tebliğ edildiğine ilişkin tebellüğ tutanağı bulunduğu anlaşılmıştır. 
(245. klasör, sayfa 1-10)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1999 yılı sicil belgesinin sicil üstleri bölümünde, 1. ve 2.sicil 
amirleri tarafından aynı şekilde ''subay sicil yönetmeliğinin 91.maddesi (e) fıkrası gereğince 
tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri 



  

benimsediği bu gibi faaliyetlerde bulunduğu ve karıştığı anlaşıldığından Silahlı Kuvvetlerde 
kalması uygun değildir'' şeklinde kanaat belirtildiği, Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Personel İşleri İnceleme Komisyonu Toplantı Tutanağı başlıklı Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral S. D. onaylı belgede '' tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, 
irticai ve ideolojik görüşleri benimsemesi, bu gibi faaliyetlerde bulunması,...'' şeklinde kanaat 
belirtilmiş olmasına rağmen burada ve yukarıda ileri sürülen suç isnatları ile ilgili herhangi 
bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya 
koymaktadır. (245. klasör, sayfa 29-30) 

 Müşteki İLYAS TONGÜÇ vekili Av.Yılmaz Bölükbaşı şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin Milli Gençlik Vakfının 1997-1999 yıllarında Amasya Şube Başkanı ve 
1999-2005 yılları arasında ve vakfın kapatıldığı dönemde de Genel Başkanlığını yapan İlyas 
Tongüç'ün fişlenerek baskılara ve baskınlara muhatap edilerek, açılan davalardan beraat 
etmiş olsa da mağdur edildiğini, 28 Şubat darbesi nevi şahsına münhasır bir süreç ile 
Anayasal sistemi işlemez hale getirdiğini, Anayasal sistemi kontrol altına almayı, darbe 
hukukunu uygulamayı direnenleri ve direnme potansiyeli olanları bertaraf etmeyi amaçlamış, 
planlamış ve gerçekleştirdiğini,  Planlarını yasalara rağmen ve hukuka aykırı bir şekilde 
gerçekleştiren 28 Şubat darbesi sanıkları darbenin amacına bağlı olarak 54. Hükümetin 
Bakanlar Kurulu'nun ve hem de darbeye direnen darbe karşıtlarını etkisiz hale getirmiş ve 
tasviye etmiştir. Darbelerin hangi türlüsü olursa olsun o darbeleri gerçekleştiren faillerin 
zalim veya zulme ait olduğunda şüphe bulunmadığı, 28 Şubat darbesinin de diğerlerinden bir 
farkının bulunmadığı, davada yargılanan 28 Şubat darbesinin BÇG ile ilişkilendirilmiş 
sanıklarının sadece bir kısmı olduğunu, 28 Şubat darbesinin sadece bu davanın sanıklarının 
gerçekleştirmesinin imkansız olduğunu, sanıkların küçük bir kesiti oluşturduğunu, darbenin 
oldukça uzun bir ön hazırlık sürecinden sonra çok sayıda kişi ve kurumun darbeye hazır hale 
getirilmesinden sonra gerçekleştiğini, önceki darbelerden farklı olarak ordunun doğrudan 
doğruya yönetime el koyması şeklinde değil ordunun silahlı gücü öncülüğünde medyanın, 
sermayenin iş adamlarının, yargı mensuplarının, kamu görevlilerin, siyasetçilerin, STK'ların 
işbirliği ve iştirakı suretiyle darbenin gerçekleştirilmiş olduğunu, ancak en büyük payın 
BÇG'ye ait olduğunu, 1997 yılında kurulduğu ifade edilse de 1994 yılından 2002 yılına kadar 
etkin bir yapılanmaya sahip olan bu grubun atılı suçu kesintisiz bir şekilde 
gerçekleştirmedeki öncü rolü aşikâr olup, bu yönde çok sayıda delil bulunduğu açıktır. 
Sanıklar öncelikle 54.hükümet ile ona yakınlığı veya sempatisi olanları hedef tahtasına 
koymuşlar ve darbeyi meşrulaştırabilme çabası ile de onların irtica ile itham etmeye 
çalışmışlardır. 28 Şubat sürecinde sanıkların darbeye karşı direnme potansiyeli gördüklerini, 
taciz ve tasviyeye yönelik geliştirdikleri şifreli sözcük, irtica olmuştur. Bu sözcük 
çerçevesinde toplumda paranoya oluşturulmuş, irtica damgasını bolca kullanmışlar ve bu 
damga ile damgaladıklarını, tasviye etmeye yönelik planlı ve hukukdışı eylemler 
gerçekleştirmişlerdir. 28 Şubat darbecilerinin Milli Gençlik Vakfı mensuplarına yönelik 27 
Mart 1997 tarihinde Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle komedi türü doktor hasta ilişkisi 
içerikli bir tiyatro oyunu nedeniyle ev ve işyerlerinin arattırıldığı, gözaltına alınıp, 
tutuklattırıldığı, daha sonra beraat edilen bu olay nedeniyle vakfın yöneticilerinin irticacı 
adıyla ünlenmesine ve terörist muamalesi görmesine yol açmış, MGV çalışanları BÇG'nin 
talimatları ve raporlama sistematiğini uygulayan ekipleri tarafından denetim adı altında sık 
sık ve taciz edici bir şekilde psikolojik harekâtın da mağduru olduğunu, denetimler adı 
altında psikolojik yıpratma ve yıldırma operasyonları yapıldığını, MGV yurtlarına ani 
baskınlar yapılıp, kız yurtlarında en mahrem odalara girilerek kız çocuklarını utandıracak 
şekilde aramalar yapıldığı, sadece terlik veya galoş ile girilebilecek alanlarda sokakta giyilen 
ayakkabılar ile dolaşılmış, aşağılayacı ifadelerin muhatabı olunmuş, vakfa yardım eden 
işadamları, tehdit ve taciz edilerek yardım yapmaktan vazgeçirilmiştir. Milli Gençlik Vakfı 



  

ve yöneticilerinin 28 Şubat sürecinde fişlenerek toplum nazarında rencide edildiği, hukuk dışı 
uygulamalara maruz bırakıldığı, sanıkların hukukdışı eylemleriyle 54.hükümet üyeleri ve 
hükümeti oluşturan koalisyonun büyük ortağı Refah Partisi'nin milletvekillerinin manevi 
şahsiyetleri rencide edilerek sahip oldukları imkan ve konumlarına zarar verildiği, vakfın ve 
yöneticilerin 28 Şubat sürecinin mağduru olduğu, suçtan zarar gördüğünü, sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediklerini belirtmiştir. (Klasör 441)

 Müşteki İRFAN ÇALIŞKAN şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Yüksek 
Askeri Şura kararı ile ordudan ihraç edildiğini, kendisinin o dönemde Antalya İl Jandarma 
Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığını, ordudan ihraç edildiği 16 
Haziran 1998 tarihine kadar disiplinsizlik veya başka bir nedenle hiçbir soruşturma 
geçirmediğini, herhangi bir uyarı türünden de işlem yapılmadığını, ancak 28 Şubat sürecinde 
Batı Çalışma Grubu olarak adlandırılan yapı tarafından askeri birliklere irticai faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasıyla disiplin işlemi yapılması için uyarılar yapıldığını, o dönemde görev 
yapan arkadaşlarından öğrendiğini, görev yaptığı dönem içerisinde birçok takdir belgesi, 
üstün cesaret ve feragat madalyası aldığını, kendisine herhangi bir uyarı yapılmadan 
askerlikten ihraç edilince manen onurunun kırıldığını, maddi olarak ailesi ve çocuklarının 
ciddi sıkıntılar yaşadığını, terörle mücadelede görev almasına rağmen örgütlerin de hedefi 
olduğu halde silah taşıma hakkının elinden alındığını, eşinin İlahiyat Fakültesi mezunu 
olması ve İmam Hatip Lisesinde Kuranı Kerim ve Arapça dersine girmesi nedeniyle yaptığı 
görevden ötürü ve dini hassasiyetinden dolayı başörtülü olduğunu, onun dışında herhangi bir 
tarikatla veya cemaatle bağlantısının bulunmadığını, Batı Çalışma Grubunun talimatları 
doğrultusunda hakkında haksız rapor düzenlenerek ordudan ihraç edildiğini,16 Haziran 1998 
tarihinde 176 kişinin haksız şekilde ordudan ihraç edildiğini, 28 Şubat sürecinde de toplam 
1700 kişinin hiçbir gerekçe gösterilmeden ordudan ihraç edildiğini,BÇG'nin talimatları 
doğrultusunda hakkında rapor düzenleyen ve bildirimde bulunan dönemin Antalya İl 
Jandarma Komutanı İ. Y., o dönemde Batı Çalışma Grubu adına faaliyet yürüttüğünü 
öğrendiği Emekli Albay H. İ., 2. sicil amiri olan Konya Jandarma Bölge Komutanı 
Tuğgeneral U. Ç., Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı N. Ç.Jandarma Genel 
Komutanı F. Ö. B., Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve o dönemin Genelkurmay Başkanı 
ve İhraç kararlarını onaylayan İsmail Hakkı Karadayı ve YAŞ kararlarını onaylayan itirazda 
bulunmayan dönemin İçişleri Bakanı, Başbakanı ve Cumhurbaşkanın'dan ve sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak isteriğini bildirmiştir. (Klasör 91,269.sayfa 152-153) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 28 Nisan 1995 tarihinde Dağ.ve Komanda Tugay Komutanı O. P. 
tarafından takdir ve şerit rozet teklifi, 17/03/1995 tarihinde İl Jandarma Komutanı K. E. 
tarafından takdir belgesi, 08/03/1999 tarihinde Öğretim Başkanı A. A. tarafından takdir 
belgesi, 19 Temmuz 1991 tarihinde Özel Hrk.Grp. Komutanı S. V. tarafından takdir belgesi, 
15 Haziran 1990 tarihinde J. Okullar Komutanı T. B. tarafından takdir belgesi, 27 Aralık 
1996 tarihinde Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı tarafından Silahlı Kuvvetler 
Üstün Cesaret ve Feragat madalyası beratı, 04 Temmuz 1996 tarihinde J.Asayiş Komutanı A. 
T. tarafından takdir belgesi, 1996 tarihinde dönemin Hakkari Valisi tarafından takdir belgesi, 
25/12/1995 tarihinde J. Genel Komutanı Teoman Koman tarafından rozet beratı, Ekim 1995 
tarihinde Dağ.ve Komando Tugay Komutanı M. T. K. tarafından takdir ve rozet teklifi, 
08/08/1995 tarihinde J. Genel Komutanı A. İ. tarafından rozet beratı, 26 Haziran 1987 
tarihinde İl Jandarma Alay Komutanı İ. S. tarafından takdir belgesi, dönemin Tunceli Valisi 
tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, 29 Mayıs 1983 tarihinde yapılan "Varoluş" adlı 
tiyatro oyununda rol alması nedeniyle Öğrenci Alay Komutanı H. Ö. tarafından takdir belgesi 
ile ödüllendirildiği, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu General ve Subayların sicil kartı 
başlıklı belgede, sicil notları ortalamalarının 1993 yılı 93, 1994 yılı 93.5, 1995 yılı 100, 1996 



  

yılı 99, 1997 yılı 92, 1998 yılı 65, yıllar itibariyle sicil not ortalamasının 88,8 olduğu, genel 
olarak müşteki hakkındaki sicil kanaatlerinin olumlu olduğu, 1998 yılına kadar sadece 1992 
yılındaki kanaatlerin olumsuz olduğu, onun da bilgisayar kursunu kaybetmesine bağlandığı, 
1994 yılında "çok iyi dürüst ve çalışkan bir subaydır" şeklinde, 1995 yılında "mükemmel", 
"çok iyi", şeklinde, 1996 yılında "çok iyi üstün niteliklidir, her görevi başarıyla yapar" 
şeklinde, 1997 yılında sicil amirlerinden "çok iyi" şeklinde kanaat belirtildiği, TSK'dan ihraç 
edildiği 1998 yılında ise "vasat, güvenilmez, takip ve kontrol ister, müstakil görev yapamaz, 
eşi tesettürlü dini akımların etkisindedir, personelinde aynı düşüncelere sahip olduğu fikirleri 
tehlikelidir, düşüncelerinde (ideolojik) düzenli olmadığı takdirde kesin işlem yapılması 
kanaatindeyim" şeklinde, aynı yıl bir başka sicil amiri tarafından ise "görevini yapar, eşinin 
durumu kendisini etkiler" şeklinde kanaat belirtildiği, 1998 tarihli sicil belgesinde 1. 2.ve 3. 
sicil amirlerince aynı şekilde “Subay sicil yönetmeliğinin madde 99 ncu madde (e) fıkrası 
gereğince Silahlı Kuvvetlerinde kalması uygun değildir” şeklinde görüş belirtildiği, Özet 
Bilgi Formu başlıklı belgede, diğer yıllara ait sicil not ortalamalarınada yer verildiği, buna 
göre 1984 yılı 91.5, 1985 yılı 78, 1986 yılı 93.5, 1987 yılı 99.75, 1988 yılı (s.s.y.), 1989 yılı 
81.5, 1990 yılı 92.5, 1991 yılı 100, 1992 yılı 64 olduğu, belgede müşteki hakkında 1985 yılı 
kanaatler dışında 1992 ve 1998 yılı menfii kanaatlere yer verildiği, diğer yıllar ve müspet 
kanaatlere yer verilmediği anlaşılmıştır. (269. klasör, sayfa 96-143) 

Sakınca durumu başlıklı bölümde ''tutum ve davranışları ile yasa dışı irticai görüşleri 
benimsediği ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu, Nakşibendi tarikatı mensubu olduğu, 
öğretmen olan eşininde dini akımların etkisinde olduğu ve erkeklerle tokalaşmadığı, yalnız ve 
ailece hiçbir sosyal etkinliğe katılmadığı, askeri personel ve sivil vatandaşlara dini irtica 
konusunda propaganda yaptığı'' şeklinde, yine 03/06/1998 tarihli Jandarma Genel Komutanı 
F. Ö. B. onaylı Komisyon Tutanağı başlıklı belgede ''tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, 
yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu ve 
karıştığı'' şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen, bu konuda suç olarak 
değerlendirilebilecek hususlarla ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri 
sürülen iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü anlaşımaktadır. (269. klasör, sayfa 
108-110)

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında “Nakşibendi tarikatı mensubu olduğu, tutum 
ve davranışları ile yasa dışı irticai görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu, 
yalnız ve ailece hiçbir sosyal faaliyete katılmadığı, eşinin erkeklerle tokalaşmadığı, eşinin 
türbanlı olduğu" şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir 
faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil 
etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne 
şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan 
atılmasına gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır. (269. klasör, sayfa 150)

 Müşteki İRFAN YÜCESOY şikayet ve beyanında;21 Şuubat 1997 tarihinde 
yedek subay olarak askere alındığını,eşi ve annesinin başörtülü olması nedeniyle ayrımcı ve 
keyi muameleye maruz kaldığını,sicilini bozarak subay olmasının engellendiğini,mağdur 
olduğundan sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki İSA İPEK şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.

 Müşteki İSA YILDIZ şikayet ve beyanında;1974-1988 tarihleri arasında astsubay 
olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak 
oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün faaliyetlerine 
engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde 



  

fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 09.02.1988 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 438)

 Müşteki İSA BAŞTUĞ şikayet ve beyanında;1995 yılında Kahire El-Ezher 
Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK'den denklik belgesi alarak Marmara Üniversitesinde 
Yüksek lisans eğitimine başladığını, ancak daha sonra denkliğin iptal edilmesi nedeniyle 
lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını, kazanılmış hakkının ihlal 
idildiğini,bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek  sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 395)

Müşteki İSHAK HASIRCI şikayet ve beyanında;1993-2001 yılları arasında 
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde uzman olarak çalıştığını, 
aynı dönemde 2. sicil amiri olan kişinin 1995, 1998, 1999, 2000 yıllarına ait sicil raporlarını 
kasıtlı olarak olumsuz kanaatle doldurduğunu, 2000 ile 2001 yılı sicillerini bozarak 
sözleşmesini uzatmadığını, üniversite ile ilişiğini kestiğini, sicil yönetmeliğine göre olumsuz 
kanaati doğrulayan rapor ve belgelerin bulunmadığını, söz konusu şahsın Dumlupınar 
Üniversitesinde rektörlük yaptığı dönemde doktora derslerini bitirdiği ve Üniversiteler Arası 
Kurul tarafından yabancı dil sınavından yeterli puan alarak yabancı dil barajını geçtiği halde 
sicil raporunun doldurulurken olumsuz kanaati doğrulayan rapor ya da belgeler olmadığı 
halde hakkında “ tembel, çok zayıf, cemaatçidir, radikal dini akımlarla bağlantılıdır, 
uyumsuzdur, devlete karşı hasmane tavır içerisindedir“ şeklinde ifadeler kullandığını, YÖK 
öğretim elemanları atama kriterlerinde yeri olmayan rektörlük değerlendirme komisyonu 
kurduğunu ve akademik komisyon olarak çalıştırdığını, akademik çalışmaları yerine getirdiği 
halde hakkında olumsuz görüş bildirildiğini, Üniversiteden ilişiğinin kesilmesinden sonra Fen 
ve Teknoloji öğretmeni olarak öğretmenliğe başladığını, psikolojik ve ekonomik nedenlerden 
doktora çalışmasını yarıda bırakmak zorunda kaldığını ve tamamlayamadığını, bu durumun 
kendisini hem psikolojik hem de maddi ve manevi olarak etkilediğini akademik kariyerinin 
son bulmasına neden olduğunu, 28 Şubat post modern darbesinin bir parçası olduğunu 
düşündüğü dönemin Dumlupınar Üniversitesi rektöründen ve sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 100,139,458)

 Müşteki İSMAİL ÇAKIR şikayet ve beyanında; 1985-1997 tarihleri arasında 
TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü 
olduğu ve TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı için fişlendiğini,sahte belgelerle disiplin cezası verildiğini, 26 Mayıs 1997 tarihli 
YAŞ toplantısında da ordu ile disiplinsizlik gerekçesiyle ilişkisinin kesildiğini,şahsi 
dosyasındaki basit nitelikteki atılmadan yıllar önce verilmiş disiplin cezaları ve belgeler 
gözetildiğinde, askerlik görevi dışında kalan, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel 
yaşamı konusundaki tercihlerinin, TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör100,268)

 Müşteki İSMAİL YÜCE şikayet ve beyanında özetle; 30 Temmuz 1994 –13 
Ağustos 1999 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kara Astsubayı olarak görev 
yaptığını, görev yaptığı süre içerisinde kanunlarda suç sayılan veya disiplin suçu olarak 
tanımlanmış hakkında herhangi bir eylem sebebiyle soruşturma açılmadığını, ceza 
verilmediğini, sicil özetinden de anlaşılacağı üzere sicilinde problem olmadığını, Batı 
Çalışma Grubu olarak bilinen TSK bünyesinde görev yapan çeşitli rütbelerdeki askerlerden 
oluşan bir yapılanmanın tasarrufu neticesinde 01 - 04 Ağustos 1999 tarihleri arasında Yüksek 
Askeri Şura kararları ile disiplinsizlik nedeniyle TSK'dan ilişiğinin kesildiğini, Yüksek 



  

Askeri Şura kararında belirtilen tarikatla herhangi bir ilgisinin olmadığını, YAŞ kararında 
bahsedilen 17 gün göz hapsi gibi bir ceza ile hiçbir zaman cezalandırılmadığını, hakkında 
irticai faaliyetler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmadığını, TSK'da disiplinsizlik yaptığına 
dair Yüksek Askeri Şuraya sunulan belge ve kararların tamamen asıl(sız) ve keyfi olarak 
dönemin yetkilileri tarafından alınmış kararlar olduğunu, hiçbirini kabul etmediğini, yargısız 
infaz yapılarak Yüksek Askeri Şura kararı ile ilişiğinin kesildiğini, kendisinin sözde tek 
suçunun eşinin başörtülü olması ve kendisinin de dini görevi gereği namaz kılması olduğunu, 
dini görevini yerine getirirken askeri görevini ihmal etmediğini, baş örtüsünün de eşinin dini 
tercihi olduğunu, bu alınan karar nedeniyle maddi ve manevi yönden sıkıntı çektiğini, 
hakkında hayal mahsulü gerekçeler uydurarak işinden atılmasını sağlayan Batı Çalışma 
Grubundan ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (264. klasör, 
sayfa 286) 

 Müşteki İSMAİL PALA şikayet ve beyanında; 1980- 1998 yılları arasında 
TSK’da görev yaptığını, haksız ve hukuksuz yere Mart 1998 yılında ordu ile ilişiğinin 
kesildiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 375,376)

 Müşteki İSMAİL ÖZDEMİR şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde haksız bir 
şekilde öğretmenlikten atıldığı için sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 381,448)

 Müşteki İSMAİL AYDIN şikayet ve beyanında özetle; subay olarak TSK’da 
görev yaptığını, sakıncalı personel takibi başlatılarak şahsına,eşine ve oğluna yapılan ağır 
psikolojik baskı ,mesleği ile ilgili olmayan konumlara yapılan atamalar,çok erken 
denebilecek yaşta emekliliğe zorlanması nedeniyle suçtan maddi ve manevi zarar gördüğünü, 
bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 399)

 Müşteki İSMAİL ÖZDEMİR şikayet ve beyanında;30/08/1992-16/06/1998 
tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, 1993-1995 yılları arasında 5. Kor.Pv.Tb'lı Çorlu'da 
görev yaptığını, 1994 Nisan dönemi tıpta uzmanlık sınavına başvurduğunu ve sınava 
girdiğini, 1995 Nisan dönemi TUS'a aynı şekilde başvurduğunda başvurusunun uygun 
görülmediğinin bildirildiğini, uzun süredir çalışıp hazırlandığı sınava alınmadığını, AYİM'e 
dava dilekçesi verdiğini, mahkemenin oy birliğiyle işlemin iptaline karar verdiğini, mahkeme 
kararında belirtildiği gibi sınava alınmama işleminin "Eşinin medeni kıyafet dışında giyinmesi 
esas alınarak" gerçekleştirildiğini, sınava girememe üzüntüsü içerisinde iken tabur komutanı 
S. S. tarafından manevi baskı altına alındığını, eşinin kıyafetinin sürekli baskı unsuru olarak 
kullanıldığını, çeşitli vesileler ile içkili toplantılar düzenlenerek yaşam tarzını bildikleri halde 
eşini bu ortama getirmesi konusunda sözlü olarak uyarıldığını, bu toplantılarının bazılarına 
eşsiz olarak katıldığını, başörtülü eşinin bu toplantılara getiren bir başçavuşun nasıl 
aşağılandığı ve eşinin küçük düştüğü durumdan sonra eşini o ortama asla götürmeme kararını 
aldığını, 1995-1997 yılları arasında 5. Kor.İs.Svş.Tb.'da görev yaptığını, 1996 Nisan dönemi 
TUS'a başvurduğunu, başvurusunun kabul edilmesini beklerken uygun görülmediğinin 
bildirildiğini, tekrar AYİM'e dava açtığını, önceki mahkemenin kararına rağmen bu kez oy 
çokluğuyla aleyhine karar verildiğini, bu süreçte kendisi ve eşinin üzerindeki baskıların 
giderek arttığını, askeri birlik ve lojmanlar içinde yalnızlaştırıldığını, psikiyatrik yardım 
almaya başladığını, artık bizzat kurmay başkanlarının kendisiyle görüşüp baskı 
uyguladıklarını, o dönemde görev yapan kolordu kurmay başkanının tabur komutanı 
aracılığıyla kendisini odasına alıp yaklaşık yarım saat hakaret içeren "... sen erkek olsan o 



  

kadını boşarsın, ... başını açmıyorsa başörtüsünü çeker alırsın, ... neden alyans takmıyorsun, 
... sen İmam Hatip mezunusundur, orada senin beynini yıkamışlar, ...siz iktidarı ele 
geçirirseniz bizleri elektrik direklerine asarsınız,... dindar bir subaya İran'a bomba at desek 
atmaz..." şeklinde sözler söylediğini, Mahkeme kararına göre sınava girmesine neden engel 
oluyorsunuz dediğinde, mahkeme kararını önüne atarak: "Bu sadece bir kâğıt parçası" 
diyerek güldüğünü, 1997 Nisan dönemi TUS'a da başvurduğunu, kabul edilmediğini, 
mahkemeye başvurduğunda mahkemenin yine oy çokluğu ile aleyhine karar verdiğini, 1998 
Nisan dönemi TUS'a başvurduğunu, neticenin yine aynı olduğunu, başvurusunun ısrarla 
kabul edilmediğini, komutanı B. K. odasında yaptığı ve saatlerce süren ikna konuşmalarına 
ve atılma tehditlerine maruz kaldığını, BÇG'nin örgütsel hiyerarşisinin iradesi doğrultusunda 
16 Haziran 1998 tarihinde YAŞ kararıyla TSK'dan ihraç edildiğini, TSK'dan atıldıktan sonra 
iş bulmasının engellendiğini, ordudan ihraç edilmiş olmanın bütün zorluklarını çektiğini, en 
yakınlarının nazarında dahi şüpheli/sakıncalı muamelesi gördüğünü, ailece büyük sıkıntılar, 
maddi ve manevi acılar yaşadıklarının, halen de yaşamaya devam ettiklerini, 28 Şubat darbesi 
sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (107,399,91. klasör, 
sayfa 419-423) 

Müştekinin dilekçesi ekinde sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, 20/05/1992 
tarihinde 5. Öğc.Bl. Komutanı R. Y. tarafından takdir belgesi, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 
1988-1989 eğitim öğretim yılında Öğrenci Komutanı A. A. tarafından takdir belgesi ile 
ödüllendirildiği anlaşılmıştır. (91. klasör, sayfa 387, 389) Yüksek Askeri Şuraya Sevk 
yazısında belirtilen "Devrim yanlısı islami görüşü benimsediği, eşinin tesettür kıyafeti 
giydiği, eşiyle birlikte sosyal toplantı ve faaliyetlere katılmadığı, eşinin karşı cins ile 
tokalaşmadığı, kendisinin altın cinsi (alyans vs.) takı takmadığı, birlik komutanı tarafından 
yapılan ikazlara rağmen tutum ve davranışlarında olumlu yönde düzelme olmadığı" 
şeklindeki iddiaların bin kısmında müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin 
ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum 
içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle 
ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe 
yapıldığı, "Devrim yanlısı İslami görüşü benimsediği" iddiası ile ilgili ise hiçbir belge ve 
bilgi bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili 
ise hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu 
kanaatine götürdüğü anlaşılmaktadır. (95. klasör, sayfa 95)

Müşteki İSMAİL CİHANGİR şikayet ve beyanında;16/07/1982-01/03/1998 
tarihleri arasında TSK'da subay olarak görev yaptığını, en son olarak öğretmen binbaşı 
rütbesiyle Malatya 2. Ordu Komutanlığı Karargâh Kütüphane Subaylığında görevli iken 
baskılar yüzünden istemeyerek mağduriyetli bir şekilde emekli olduğunu, görev yaptığı süre 
içerisinde kesinlikle herhangi bir suç işlemediğini, hakkında herhangi bir disiplin cezası 
verilmediğini, bunların aksine KKK takdirnamesi ile takdir edilen bir subay olduğunu, eşinin 
başörtülü olması ve namaz kılmasından dolayı TSK'nın içerisinde şikâyetçi olduğu oluşum 
tarafından sakıncalı/şüpheli personel kapsamına alındığını, ilk mağduriyetini 1992 yılında 
Kuleli Askeri Lisesinde öğretmen yüzbaşı olarak görev yaparken 1. Ordu Karargâhına 
öğretmenlik dışı bir göreve atanarak yaşadığını, burada yine çok başarılı görev yapması 
sonucu tekrar KKK lisan okuluna öğretmen subayı olarak 1993 yılında atandığını, burada da 
Türkçe dersi vererek yine çok başarılı bulunmasından dolayı 1995 yılında Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının takdirnamesinin verildiğini, tüm bu başarılarına rağmen 1996 yılında 
sicilinin bozulması amacıyla Malatya 2. Ordu Komutanlığı Karargâh Kütüphanesine sürgün 
edildiği, sırf eşinin başörtülü olması ve ibadet etmesinden dolayı YAŞ kararıyla ordudan 
ihraç etmek istediklerini, bu nedenle de en son görev yaptığı yere sürgün edilerek sicilinin 
60'a düşürüldüğünü, halbuki bu sicilden önceki son 2 sicil notunun 100 olduğunu, 1996 



  

yılından itibaren yılda 2 defa yapılan YAŞ toplantıları nedeniyle müthiş bir şekilde ailece 
manevi bir baskıya maruz kaldıklarını, haksız yere ihraç edilme endişesi taşıdığını, bu 
nedenle de sağlığının bozulduğunu, şeker hastalığının nüksettiğini, o dönemde ihraç edilen 
subayların emeklilik hakkı yaklaşmış olanlardan seçildiğini, bu şekilde hem haksız ve 
hukuksuz şekilde ihraç yapıldığını, hem de subayların emekliliğini ellerinden aldıkları gibi 
sivilde de çalışma imkânlarını kapattıklarını, kendisinin yaşananları bildiği için Harp 
Okulunda öğrencilere verilen sigorta hakkını emsal göstererek okumuş olduğu fakülte 
yıllarını borçlandığını ve ayrıca daha önce Milli Eğitimde çalıştığı 3 yılın da hizmet 
birleştirmesini yaptığını, sonuçta bu şekilde emekliliği hak ederek 1998 yılı Ocak ayı içinde 
büyük hak mahrumiyetlerini göz önüne alarak keyfi bir şekilde ordudan ihraç edilmemek için 
emekliliğini isteyerek emekli olduğunu, emeklilik dilekçesini o dönemki 1. amiri Harekât 
Başkanı Kurmay Albay H. T. sunduğunda "Sen emekliliğini nasıl hak ettin, nasıl hak 
edebilirsin" dediğini, buradan anlaşılan esasen ihracına karar verdiklerini, ancak 
emekliliğini hak etmediğini sandıklarını, emeklilik tarihine yakın bir süre içinde YAŞ kararı 
ile kendisini ihraç etmek istediklerini, atılmamak için emekli olduğundan dolayı emekli 
maaşında ve emekli ikramiyesinde %30-40 arası kayba uğradığını, 28 Şubat sürecinde 
kendisi ve kendisi gibi subayları darbe yapmak isteyenlere engel teşkil edeceği için haksız ve 
hukuksuz şekilde tasfiye ettiklerini, kendisi ve ailesinin maddi ve manevi birçok kayba 
uğradığını, 1. amiri Kurmay Albay H. T. ile tüm bu süreci başlatan ve hukuki dayanağı 
olmayan BÇG kurucusu, yöneticisi ve üyeleri ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katıllmak 
istediğini belirtmiştir. (225. klasör, sayfa 274-275) 

 Müşteki İSMAİL CEVAHİRLİ şikayet ve beyanında;Kendisinin Kıdemli 
Binbaşı olarak Kuleli Askeri Lisesi Coğrafya Zümre Başkanlığı görevini yürüttüğünü, Batı 
Çalışma Grubu isimli illegal örgütlenmenin fişlemesi sonucunda 2. Ordu Komutanlığı 
Kütüphane Subaylığına Malatya iline atamasının yapıldığını, hakkında herhangi bir disiplin 
soruşturmasının bulunmadığını, sicilinin yüksek olduğunu, Bilgi Edinme Kanunu 
çerçevesinde notlarını istediğini, 1995 yılında ani bir şekilde sicil notunun düşürüldüğünü, 
2.Ordu Komutanlığında 3 yıl görev yaptığını, görev yaptığı dönemde Ordu Karargâhında 
bulunan mescidi kullandığını, o dönem Kara Kuvvetleri Komutanı H.B. mescide gidenlerin 
takibinin yapılmasını istediğini, Komutan Malatya'dan ayrıldıktan sonra 2.Ordu Kurmay 
Başkanı O.E. emri ile mescidin kapatıldığını, bu durumun Yeni Asya gazetesinde haber 
yapıldığını, Kurmay Başkanı O.E. kendisine yönelik bezdirme, ötekileştirme, yıldırma 
şeklinde mobbing tabir edilen eylemlere giriştiğini brifinglerde ve toplantılarda açıkça ismini 
belirtmese de kendisini hedef alan sözler söylemeye başladığını, örneğin toplantı esnasında 
''içimizde jurnalciler var, arkamızdan bıçaklıyorlar, hainler var'' şeklindeki sözleri yüzüne 
bakarak söylediğini, benzer eylemlerin dozunu arttırınca 31/01/1996 tarihinde severek 
katıldığı mesleğinden emekli olmak zorunda bırakıldığını, dilekçesinde belirttiği oda hapsi 
cezasının 1995 yılında mescit kapatma eyleminden önce verildiğini bu cezanın da aynı 
yıldırma politikası çerçevesinde Kıdemli Binbaşı rütbesindeki bir kişiye kravatın eğriliği 
nedeni ile verilmiş bir ceza olduğunu, mesleğinden ayrılmasının haklarında soruşturma 
yürütülen illegal örgüt olan Batı Çalışma Grubu olarak isimli örgütlenmenin sistematik 
faaliyetleri sebebi ile olduğunu, bu nedenle bu örgütlenmenin tüm üye ve yöneticileri ve 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 226)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde,25/02/1981 tarihinde Kurmay Başkanı M. K. tarafından takdir 
belgesi, 24/08/1981 tarihinde Tugay Komutanı O. K. tarafından takdir belgesi, 08/06/1981 
tarihinde Kurmay Başkanı M. K. tarafından takdir belgesi, 10/06/1981 tarihinde Kurmay 
Başkanı M. K. tarafından takdir belgesi, Temmuz 1984 tarihinde 55.Zh.AK. M. D. tarafından 
takdir belgesi, 03/08/1984 tarihinde Tugay Komutanı K. S. tarafından takdir belgesi, 



  

02/10/1984 tarihinde Tugay Komutanı K. S. tarafından takdir belgesi, 04/10/1984 tarihinde 
Kurmay Başkanı D. A. tarafından takdir belgesi, 06/03/1985 tarihinde Tugay Komutanı K. S. 
tarafından takdir belgesi, 20/05/1985 tarihinde Kurmay Başkanı D. A. tarafından takdir 
belgesi, 24/01/1986 tarihinde Kurmay Başkanı Kurmay İ. K. tarafından takdir belgesi, 
25/01/1986 tarihinde Kurmay Başkanı İ. K. tarafından takdir belgesi, 31/05/1988 tarihinde 
Öğt.Krl.Bşk. M.A. tarafından takdir belgesi, 12/04/1991 tarihinde Öğretim Başkanı E. M. 
tarafından takdir belgesi, 09/06/1992 tarihinde Harekât Başkanı M. A. T. tarafından takdir 
belgesi, 09/06/1992 tarihinde Harekât Başkanı M. A. T. tarafından takdir belgesi ile 
ödüllendirildiği, 30/01/1995 tarihinde 7 gün göz hapsi cezası bulunduğu tespit edilmiştir. 
(226. klasör, sayfa 290-315) Sicil notlarının 1978 yılında 182.50, 1979 yılında 187, 1980 
yılında 174.33, 1981 182.50, 1982 yılında 171.66, 1983 yılında 179, 1984 yılında 189.50, 
1985 yılında 181.80, 1986 yılında 181.50, 1987 yılında 174, 1988 yılında 92 olduğu, 1.sicil 
amiri tarafından ''itaatli, sakin bir subaydır görevine bağlıdır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 
1989 yılında 97, 1990 yılında 94.5 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çok iyi bir öğretmendir'' 
şeklinde 2.sicil amiri tarafından ''başarılı ve çok iyi bir öğretmendir'' şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1991 yılında 92.66 olduğu, 1. ve 2.sicil amiri tarafından aynı şekilde, ''çok iyi bir 
subaydır, terfi etmeye layıktır'' şeklinde, 3.sicil amiri tarafından ''iyi'' şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1992 yılında 82.33 olduğu, 1. ve 2.sicil amiri tarafından aynı şekilde ''itaatkar, 
gayretli bir subaydır'' şeklinde, 3.sicil amiri tarafından ''çok yakından takibi gerekir, sivil 
zihniyetli bir subaydır'' şeklinde, 1993 yılında 89.5 olduğu 1.sicil amiri tarafından ''terbiyeli 
ve saygılıdır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''yeterli'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1994 
yılında 89 olduğu, 1.sicil amiri tarafından '' çok iyi çalışkan, terbiyeli, saygılı bir subaydır'' 
şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''iyi'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1995 yılında 67 olduğu, 
1.sicil amiri tarafından ''yeterli'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''iyi'' şeklinde kanaat 
belirtildiği, 02/05/1995 tarihinden sonra verilen kanaat değerlendirmesinden sonra 
23/07/1995 tarihinde 1.sicil amiri tarafından ''takip ve kontrolü gerekir, takip ve kontrol 
altında bulundurulması uygun mütala edilmektedir'' şeklinde kanaat belirtildiği, Genelkurmay 
Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı başlıklı 9 Kasım 2004 tarihli Personel İşlem Daire 
Başkanı Tuğgeneral İ. U. imzalı yazı ekindeki TSK Sosyal Tesislerine girişi yasaklanan 
personel listesinde müştekinin 09/05/2002 tarihinde süresiz olarak yasaklandığının anlaşıldığı,

Müşteki ile ilgili evrak içinde bulunan belgelerde Kurmay Albay İ. K., Tuğgeneral 
R. K. ve Tüm General E.D. tarafından 1.,2. ve 3.sicil amirleri olarak verilen kanaat 
değerlendirmelerinde ''eşi tesettürlü, annesiyle çok ilgilenir, kendisi ve ailesi kontrol 
edildiklerinin baskısı altındalar, eşi sosyal etkinliklere katılmaz'' şeklinde ifadelere yer 
verildiği anlaşılmıştır. (226. klasör, sayfa 318-403) 

Müştekinin göreve başladığı tarihten itibaren sicil amirleri tarafından verilen yüksek 
sicil notları ve kanaatler aldığı takdir belgeleri, basit nitelikteki disiplin cezası gözetildiğinde 
müştekiye yönelik tavrın müştekinin din ve vicdan hürriyeti kapsamında ve görevle ilgili 
bulunmayan özel yaşamı ile ilgili olduğu kanaatine varılmaktadır.

 Müşteki İSMAİL KAPLAN şikayet ve beyanında;2000 yılı Ağustos ayında kâğıt 
üzerinde disiplinsizlik olarak belirtilen gerekçe ile TSK'dan ilişiğinin kesildiğini, soyut ve 
delillere dayanmayan bir gerekçe ile ordudan atıldığını, sonrasında çok mağdur olduğunu, 
1997 yılından itibaren tüm TSK'da olduğu gibi o tarihte görevli olduğu Kıbrıs'taki TSK 
mensuplarına da meslekle ilgisi olmayan tamamen özel hayatla ilgili bilgi toplama sonrasında 
uyarma gibi işlemlere başlandığını, somut olarak yaşadığı bir olayda Kıbrıs'ta görev yaptığı 
askeri birliğe Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in denetlemeye geldiğini, denetlemeleri 
sorunsuz atlattıklarını, ancak denetlemenin yapıldığı tank atış alanında bütün personeli 
toplattığını, subay, astsubay sıra ile aile eş ve özellikle eşlerin başörtülü olup olmadığı 
konusunda sorular yönelttiğini, buna benzer uygulamaların alt düzey komutanlar tarafından 



  

da yapılmaya başlandığını, kendisine bu kapsamda 28. Zırhlı Alay Komutanı Albay 
tarafından tebligat yapıldığını, tebligat içerisinde bir kısım subay ve astsubay eşlerinin siyasal 
ideoloji simgesi olan başörtüsünü taktıkları bunun TSK'nın ideolojisine aykırılık teşkil ettiği, 
kendisi ve eşinin kışla içi ve dışı davranışlarının izlendiğini, bundan sonra bu davranışların 
devam ettirilmesi halinde hakkında yasal işlem yapılacağının belirtildiğini, aynı Alay 
Komutanının 14 rütbeli personeli toplayarak sözlü olarak da beyanlarını tekrarladığını, özetle 
artık eşlerini başörtülü görmek istemediğini, gördüğü takdirde kendilerini rezil edeceği 
yönünde sözler söylediğini, Bir çok arkadaşının eşlerinin başlarını açtırmak zorunda 
kaldıklarını, ancak kendisi ve 3 arkadaşının buna riayet etmediklerini, Gaziantep'e tayininin 
çıktığını, burada 3 yıl görev yaptıktan sonra 2000 yılı Ağustos şurası ile ilişiğinin kesildiğini, 
o tarihlerde TSK'nın mevcut hiyerarşisi dışında Batı Çalışma Grubu adı altında paralel bir 
örgütlenme oluşturulduğunu, kendisinin görev yaptığı birliklerde normalin dışında anlattığı 
ekipler tarafından yürütülen bir istihbarat faaliyetinin bulunduğunu, bunların 28 Şubat 1997 
yılında post modern darbe ile sonuçlandığını, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir. (399,113 Klasör, sayfa 300-301)

Müştekinin sunmuş olduğu 28. Zh.A. Komutanı M. K. B. imzalı 07 Haziran 1997 
tarihli gizli tebligat konulu belgede müştekiye hitaben "son yıllarda bir kısım Sb. ve 
Astsb.ları kadın giysisi konusunu dinsel grupların belirleyicisi ve hatta siyasal idelojilerinin 
simgesi olarak kullandıkları gözlenmektedir. Eşinizin giysileri ve kendisi gibi olanlarla grup 
halinde hareketi dikkat çekmektedir. Atatürk ordusu mensubu bir astsubayın çağdaşlık, 
bilimsellik ve akılcılığı rehber edinmesi gerektiği açıktır. En yakınınız olan eşinizin tavırları, 
sizin ideolojiniz konusunda da kuşku yaratmaktadır. Gerek mesleki gerek özel yaşamınızda, 
eşiniz gibi ilkel giysili bir takım kişi ve grupların size yaklaşımlarını ideolojik olacağını bilin 
ve dikkatli davranın. Sizin ve ailenizin kışla içi ve kışla dışı tavır ve davranışlarınız 
tarafımdan izlenmektedir. Konuya ilişkin emir ve görüşlerimi sizinle yaptığım toplantıda 
söyledim. Bundan sonraki tavır ve davranışlarınızla kuşkularıma son vermediğiniz takdirde 
hakkınızda yasal işlemin yapılacağının bilinmesini rica ederim." denildiği anlaşılmıştır. 
(399,113 Klasör, sayfa 299)

 Müşteki İSMAİL DEMİRALAY şikayet ve beyanında özetle;Oğlu Kemal 
Demiralay'ın 24.08.1992-05.05.2000 tarihlerinde askeri lise ve kara harp okulunda öğrencilik 
yaptığını,3. sınıftayken TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan 
BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek 
gerçek dışı bilgi ve belgelerle 05.05.2000 tarihinde KHO Yüksek disiplin kurulu kararı ile 
TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 437)

 Müşteki İSMAİL ŞEN şikayet ve beyanında özetle; Eskişehir Fadime Sarar 
İmam Hatip Lisesinden mezun olduğunu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı yasağı 
nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, puanı Türkiye'de bir 
Üniversiteye şerleşmeye yeter iken katsayı nedeniyle bunun olamadığını ve KKTC eğitimine 
devam ettiğini ancak maddi durumu yetmediğini için eğitimini tamamlayamadığını,eğitim 
hakkı kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki İSMAİL ERKİN İLBAY şikayet ve beyanında;8 Temmuz 1996 
tarihinde kurulan 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısı öncesinde uygulamaya konulan yasa dışı bir çok uygulama ve 28 Şubat 
1997 tarihli toplantıda alınan kararlar neticesinde 18 Haziran 1997 tarihinde cebir ve baskı 
kullanılmasıyla istifa ettirilmeye zorlanmasıyla sonuçlandığını, bu post modern darbe 



  

sonucunda binlerce, özellikle başörtülü insanların eğitim hakkının engellendiğini, insanların 
kılık kıyafetleri, siyasal düşünceleri ve inançları nedeniyle kamu kuruluşlarından atılmalarına 
karar verildiğini, bu süreçte kopartılan irtica yaygarası ile yaklaşık 7400 masum insanın 
haksız olarak gözaltına alındığını, Ordunun siyasete müdahalesinin başlı başına bir suç 
olduğunu, ordunun o dönemde sadece siyasete değil ekonomiden medyaya, eğitimden 
çalışma hayatına kadar adeta her alana müdahale ederek toplumu yeniden dizayn etme yoluna 
gittiğini, dönemin Cumhurbaşkanının da Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifasından sonra 
hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e vermeyerek ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a 
verdiğini, darbe planının hazırlanması sürecindeki rolünün yadsınamayacak derecede 
olduğunu, hukuka aykırı bir şekilde kişisel verileri kayıt altına alan, eğitim hakkını 
engelleyen, haksız olarak yakalama ve tutuklamalara sebep olacak ortamı hazırlayan cebir ve 
tehdit kullanarak hükümetin görevlerini yapmasını engelleyen ve hükümeti ortadan kaldıran 
sanıklardan şikayetçi olduğunu bildirmiştir.(Klasör 43,106,249) 

 Müşteki İZZET ÇÖL şikayet ve beyanında;1982- 1997 yılları arasında TSK’da 
görev yaptığını, haksız ve hukuksuz yere Ağustos 1997 yılında ordu ile ilişiğinin kesildiğini, 
maddi ve manevi zarara uğradığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 375,376)

 Müşteki İZZET BAKAN şikayet ve beyanında özetle;30.08.1982-14.01.1990 
tarihleri arasında TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek 14.12.1989 tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz bir şekilde 
ihraç edildiğinden mağdur olduğundan sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 399)

Müşteki KADİR ASLAN şikayet ve beyanında;1995 yılında Mısır Kahire 
El-Ezher üniversitesinden mezun olduğu YÖK tarafından denklik müracaatının kabul 
edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna güvenerek 
okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın 
verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

Müşteki KADİR ÇAKIROĞLU şikayet ve beyanında;1998 yılında Mısır Kahire 
El-Ezher üniversitesinden mezun olduğu YÖK tarafından denklik müracaatının kabul 
edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna güvenerek 
okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın 
verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 375,379)

 Müşteki KADİR OKUR şikayet ve beyanında;28 Şubat darbesini planlayanlar ve 
uygulayanlardan şikâyetçi olduğunu, özellikle kendisinin o dönem komutanı olan ve 
kendisine karşı gayri yasal biçimde hareket ederek haklarını gasp eden şu an emekli olan 
Hava Albay F.G., Üstteğmen E.K.'den şikâyetçi olduğunu, bu kişilerin kendisine uydurma 
dosya hazırlayarak ordudan atılmasını sağladıklarını belirttiği,TSK'dan kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, TSK'nın normal kurumsal 
hiyerarşisi içerisinde yer aldığı ve kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife kabul etmediği, 
tutum ve davranışları ile bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olabileceği 
değerlendirilerek BÇG mensuplarınca disiplinsiz olarak suçlandığını, Aralık 1997 tarihinde 
TSK'dan ihraç edildiğini, haklarında soruşturma yürütülen 28 Şubat darbesi sanıklarından 
şikâyetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (266. klasör, sayfa 141-151)



  

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1996 tarihli sakıncalı/şüpheli personel kanaat raporunda müşteki 
hakkında "Vasat ilişkilerde bulunmaktadır, dini olayları takip etmektedir", "Annesi, kız 
kardeşi ve eşi tam kapalı giyinmekte ve erkeklerle hiç görüşmemektedir" şeklinde, görevdeki 
başarı derecesi konusunda "Çalışkandır" şeklinde ifadeler ile 1. 2. 3. sicil amirleri tarafından 
aynı şekilde "Kanaatim menfidir" şeklinde kanaatlere yer verildiği, 22 Mart 1995 tarihli Hava 
Meydan Komutanı F. G. imzalı belgede, "Hareket tarzı, aile yaşamı ve giyim/kuşamı dikkat 
çekmiştir, dostluk kurduğu ilişkide bulunduğu insanlar genellikle kökten dinci (aşırı sağ) 
görüşe sahip olup, yaşam anlayışları da bu görüşe uygundur, eşi, kız kardeşi ve annesinin 
giyimi tamamen kapalıdır, kendisi Zaman Gazetesini sürekli okuduğu, takip ettiği yayınlar 
arasında Alev Alatlı'nın 'Niye Kurda Yedirdin Beni' ve 'O.K. Musti Türkiye' adlı kitaplar 
vardır" şeklinde ifadelere yer verildiği, 1996 tarihli sakıncalı/şüpheli personel kanaat 
raporunda, "Görüştüğü sivil kesiminden insanlar genelde memur statüsünde olup, ideolojik 
eğilimleri yoktur, konuşmalarında dini konular ve Kürt milliyetçiliği ağırlık teşkil etmektedir, 
Türkiye Gazetesi okur, askerlik dışında özellikle ilgilendiği herhangi bir konu yoktur, eşi 
tesettüre uygun giyinmektedir, diğer sakıncalı veya şüpheli personel ile görüşmemektedir, 
görevinde başarılı bir personeldir, istirahatlerini evinde, yıllık izinlerini memleketinde veya 
İstanbul'da ağabeyinin yanında geçirmektedir" şeklinde ifadeler ile yine 1. 2. 3. sicil amirleri 
tarafından aynı şekilde "Kanaatim menfidir" şeklinde kanaatlere yer verildiği, ayrıca 1997 
yılında düzenlenen sakıncalı/personel kanaat raporunda da benzer ifadelere yer verildiği, 12 
Şubat 1997 tarihinde 3 gün izinsizlik cezası, 26 Temmuz 1991 tarihinde 3 gün izinsizlik 
cezası, 18 Aralık 1987 tarihinde 3 gün izinsizlik cezası, 12 Ocak 1987 tarihinde 5 gün 
izinsizlik cezası, 18 Aralık 1986 tarihinde 5 gün izinsizlik cezası, 17 Aralık 1982 tarihinde 3 
gün izinsizlik cezası ile cezalandırıldığı, 10 Ocak 1997 tarihli sakıncalı/şüpheli personel 
değerlendirme raporunda, yukarıdaki belgelerdeki ifadelerle aynı nitelikte değerlendirmelere 
yer verildiği, 2 sayfadan ibaret kurul kanaat ve onay raporunda yukarıda belirtilen ifadelere 
benzer ifadeler kullanıldığı, "Aşırı sağ (irticai) görüşlü olup Fethullah Gülen yanlısı nurcu 
olup aynı zamanda bölücüdür" şeklinde ifadelere yer verildiği, ihracından yıllarca önce 
verilmiş yukarıda belirtilen izinsizlik cezalarının aleyhine kullanıldığı, müştekiyle ilgili 
"Bölücü" denildiği halde bu suçlamayla ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması 
iddianın gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. (266. klasör, sayfa 103-131) 

 Müşteki KADİR MAYDA şikayet ve beyanında özetle;30/08/1984-19/12/1995 
tarihleri arasında TSK’da Kıdemli Üst Çavuş rütbesi ile görevine devam ederken TSK’nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, TSK’nın 
normal kurumsal hiyerarşisi içerisinde yer aldığı, tutum ve davranışlarıyla bu örgütün yasa 
dışı faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek BÇG örgütü tarafından disiplinsiz olarak 
suçlandığını, 11/12/1995 tarihli YAŞ toplantısında TSK’dan ihraç edildiğini, TSKdan 
atıldıktan sonra iş bulmasının engellendiğini ailece büyük sıkıntılar maddi ve manevi acılar 
yaşadığını, halen de yaşamaya devam ettiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 56,240,386)

 Müşteki KADİR TOPRAK şikayet ve beyanında;1996 yılı Aralık ayında girdiği 
sınavla o zamanki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumuna memur olarak girdiğini, 1997 yılı Ocak 
ayında Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğünde göreve başladığını, o dönem hükümeti 
devirmek üzere kurulmuş Batı Çalışma Grubu adı altındaki yapılanmanın hazırlamış olduğu 
Batı Çalışma Grubu Konsepti başlıklı raporun 9. sayfasının (n) bendinde alınan karardan da 
anlaşılacağı üzere Refahyol hükümeti döneminde işe alınan kişileri görevden uzaklaştırmak 
için faaliyete başladığını, daha sonraki gelişmelerden öğrendiğini, o dönem SSK Genel 
Müdürünün kazandıkları sınavın iptaline ilişkin Ankara 1. ve 7. İdare Mahkemelerinde 



  

davalar açtığını, açılan bu davaların reddedildiğini, Başbakanlık Teftiş Kurulunun yaptığı 
inceleme ile kişilerle ilgili iddiaların detaylı şekilde araştırılması, mağdur edilmemesi 
yönünde rapor verilmiş olmasına rağmen Çalışma Bakanlığı ve SSK Müfettişlerinin bir rapor 
hazırlayıp İdare Mahkemelerinin kararının temyiz aşamasında bulunduğu Danıştay'a 
gönderdiğini, bunun üzerine Danıştay'ın mahkeme kararını bozduğunu, İdare 
Mahkemelerinin kararların bir kısmına direndiklerini, ancak Danıştay İdari Dava Daireleri 
Genel Kurulunun bu direnme kararlarını bozduğunu, öyle ki Ankara 4. İdare Mahkemesi 
Başkanı olan kişinin mahkemede lehine karar verdiğini, ancak Danıştay'a seçilince bu sefer 
aleyhine karar verdiğini, yapılan haksızlıklarla ilgili AİHM'ye başvurduğunu, kendisinin 
09/07/1998 tarihinde işten çıkarıldığını, kendilerinin mülakata girişine ilişkin tutanak dışında 
başka bir sahte tutanak düzenlenip karşısına da kendilerinin sahte imzalarını attıklarını, SSK 
ve Çalışma Bakanlığı Müfettişlerinin o tutanağı kendilerine göstererek sınava girmedikleri 
halde girmiş gibi gösterildiklerine sözde bu delille kendilerini görevden attıklarını, o dönem 
hükümete karşı kurulan ve sonunda da hükümeti baskı ve tehditle görevden uzaklaştıran, 
toplumun tümünü baskı altına alan Batı Çalışma Grubu ve ona yardım edenler sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  belirtmiştir. (192. klasör, sayfa 170-171)

Müşteki KADRİYE KALDIRIMCI vekili Av. Seyit Halil Yüzgeç şikayet ve 
beyanında; müvekkilinin İmam Hatp Lisesi mezunu olup çıkarılan katsayı engeli ile daha 
düşük puanlı üniversitelere yerleştirildiklerinden mağdur olduklarını belirterek sanıklar 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki KADRİYE ÖZYURT şikayet ve beyanında özetle;Aydın Merkez 
Dükkanönü Camii Kur'an kursu öğreticisi iken postmodern darbesini gerçekleştiren zihniyet 
tarafından asılsız ihbar ve iftiralarla hırsızlık suçlaması ile işine son verildiğini,sanıklar 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör 437) 

 Müşteki KADRİYE ŞENTÜRK şikayet ve beyanında özetle; 1994 yılında 
İstanbul Ünversitesi hukuk fakültesine başladığını, 1998 yılında derslere başörtülü 
giremeyeceğinin kendisine bildirildiğini, Turan Emeksiz yemekhanesinde ikna odaları 
kurulduğunu ve kamera eşliğinde iki bayan öğretim görevlisinin başörtülü öğrenime devam 
etmeyeceğine dair belge imzalatmak istediklerini, başörtülü olarak daha sonra fakülteye hiç 
alınmadığını, 1998 yılında 4. Sınıfta iken fakülteyi bırakmak zorunda kaldığını sanıklar 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör 485) 

 Müşteki KADRİYE KIYMAZ şikayet ve beyanında özetle; Öğretmen olarak 
atandığını, başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle 
birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları 
verildiğini, 09.04.2001 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki KADRİYE BÖCÜ İLHAN şikayet ve beyanında özetle; Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde hemşire olarak çalışırken 16.12.1998 tarihinde BÇG'ini etkisi ile YÖK Disiplin 
Kurulu kararı ile başörtüsü taktığından  haksız olarak memuriyetten çıkarıldığını, suçtan zarar 
gören olduğunu, çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 380,461)



  

 Müşteki KAMİL ŞAHİN şikayet ve beyanında;Ağustos 1997 YAŞ kararı ile 
ordudan ihraç edildiğini, ihraç nedeni olarak disiplinsizlik gösterildiğini, orduda görev 
yaptığı süre zarfında hakkında hiçbir disiplin soruşturması açılmadığını, 10 yıllık görev süresi 
içinde yaklaşık toplamı 5 yılı bulan değişik yurt içi ve yurt dışı kurslarda bulunduğunu, bu 
kurslara sicili temiz olan ve mesleğini iyi yapan ordu mensuplarının gönderildiğini, 
kendisinin de sicili temiz bir asker olduğunu fakat 1997 yılında bir kara birliğine tayininin 
çıkarıldığını, kendisinin yıllık izne çıkmasının istendiğini, iznin yarısında çağrılarak ihraç 
edildiğinin söylendiğini, neden ihraç edildiğini anlayamadığını, disiplinsizliği olmadığını, 
eşinin kapalı olmadığını, namaz kıldığını ancak gizli bir şekilde kıldığını herkese 
göstermediğini, irtica denebilecek faaliyetinin olmadığını, ancak o dönemlerde bazı sözde 
emirlerin yerine getirilmesi istendiğinde kendisinin yazılı emir istediğini, bu şekilde işlemleri 
olduğunu, mesela yapılacak teknik alımlar hususunda bir bilirkişi tayin edilmesi gerektiğinde 
kendisinin teknik bilgisi olması nedeni ile bilirkişi olabildiğini, bu hallerde örneğin 1000 
TL'lik bir parça için 3.000 TL'lik liste fiyatı oluştuğunda bunu sözlü emir ile imzalamadığını 
bu yüzden kendisini zorlayamadıklarını, bu sebepten uzaklaştırılmış olabileceğini, 1998 
yılında Kartal Belediyesi bünyesinde bir firmada çalıştığı sırada bir gazeteci tarafından irticai 
faaliyet sebebi ile ordudan uzaklaştırılmış kişinin belediyede çalıştırıldığına dair haber 
yapılınca istifa etmek zorunda kaldığını, o tarihten sonra işe başladığı her yerde hep ordudan 
atılmış olmasının karşısına çıktığını, ordu içinde o dönemde faaliyet gösteren Batı Çalışma 
Grubunun etkinliği ile ve onların çalışmaları sonucu ordudan uzaklaştırıldığını, ilgili kamu 
görevlileri sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (268. klasör, 
sayfa 291)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, Özet Bilgi Formu başlıklı belgede sicil notu ortalamalarına 
bakıldığında, 1988 yılı 84.5, 1989 yılı 89 olduğu, 1. ve 2.sicil amiri tarafından aynı şekilde 
''mesleğini sevmektedir, üzerinde durulmalıdır'' şekline kanaat belirtildiği, 1990 yılı 87.5 
olduğu,1.sicil amiri tarafından ''iyi yönlendirildiğinde verilecek görevleri başarı ile 
yapabilecek bir astsubaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''çalışkan, başarılı ve öğretici 
olunduğu takdirde çok daha başarılı olacağı kanaatindeyim''şeklinde kanaat belirtildiği,1991 
yılı 95 olduğu 1.sicil amiri tarafından ''güvenilir, çalışkan, başarılı bir astsubaydır, verilecek 
her türlü görevi takibe gerek olmadan sonuçlandırabilir, mesleğine meraklıdır'' şeklinde, 
2.sicil amiri tarafından ''iyi niyetli,çalışkan bilgili ve terbiyeli bir astsubaydır'' şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1992 yılı 92 olduğu, 1. ve 2.sicil amiri tarafından aynı şekilde ''güvenilir, çalışkan 
ve başarılıdır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1993 yılı 94 olduğu, 1.sicil amiri tarafından 
''çalışkan, disiplinli, başarılı bir astsubaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''çalışkan ve 
disiplinli bir astsubaydır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1994 yılı 93 olduğu,1.sicil amiri 
tarafından ''çalışkan ve dürüst bir astsubaydır'' şeklinde 2.sicil amiri tarafından ''görev başında 
ciddi ve disiplinli bir astsubaydır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1995 yılı 95 olduğu, 1.sicil 
amiri tarafından ''çalışkan ve bilgili bir astsubaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından 
''terbiyeli görevini heves ve gayret ile yapan bir astsubaydır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1996 
yılı 92.5 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''mesleğinde başarılı bir astsubaydır'' şeklinde, 2.sicil 
amiri tarafından ''bilgili ve başarılı bir astsubaydır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1997 yılı 60 
olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''genel görünüşü, tavır ve hareketleri ile sosyal durumunda 
zafiyet vardır'' şeklinde 2.sicil amiri tarafından ''hizmet içi ve dışı davranışları ile aile düzeni 
ve sosyal hayatındaki bazı davranışlarında olumsuzluklar mevcuttur, takibi gereklidir'' 
şeklinde, 3.sicil amiri tarafından ''genel görünüşü, tavır hareketlerinde ve sosyal durumunda 
son zamanlarda büyük bir zafiyet gözlenmektedir'' şeklinde kanaat belirtildiği anlaşılmıştır. 
21 Temmuz 1997 tarihli Deniz Kuvvetleri Komutanı G. E. onaylı Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Personel İşleri İnceleme Komisyonu Toplantı Tutanağı başlıklı belgede ''tutum 



  

ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, 
bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı'' şeklinde, 1997 yılı sicil belgesinde 1. ve 2.sicil 
amirleri tarafından aynı şekilde ''tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, 
irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı 
kanaatine varıldığından astsubay sicil yönetmeliğinin 53/e maddesi gereğince Silahlı 
Kuvvetlerde kalması uygun değildir'' şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen, bu konuda 
suç olarak değerlendirilebilecek hususlarla ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış 
olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu anlaşılmıştır. (268. 
klasör, sayfa 269-273) 

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “Reşit Erol gurubu Nakşibendi 
tarikatı mensubu olduğu, T.S.K.'nden ihraç edilen Ast.sb. H.Basri Işık ile örgütsel ilişki 
içinde olduğu, Ast,sb. Serdar Düzen ve İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 polis ile 
birlikte örgüt evinde kaldığı, örgüt evinde yapılan ideolojik toplantılar ile zikir ayinlerine 
katıldığı, ideolojisini astlarına aşılamaya yönelik propaganda faaliyetlerinde bulunduğu, 
amirlerinin ikazlarına rağmen örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, Atatürk İlkelerine ve 
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel ilkelerine karşı olduğu'' şeklindeki iddialarda 
belirtilen ve örgüt olarak tanımlanan grubun ne şekilde suç örgütü olduğuna ilişkin delil ve 
belgelerin ortaya konamadığı, disiplin cezası bulunmayan sicil amirleri tarafından atıldığı yıl 
olan 1997 yılı dışında yüksek sicil ve kanaatlerle değerlendirilen müştekinin ne şekilde suç 
işleyen bir örgütle irtibatının olduğu yönünde delillere yer verilmeden, müştekinin askerlik 
görevi dışında, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihlerinin suç kabul edilerek 
bunların TSK'dan atılmaya gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır. (268. klasör, sayfa 285-289)

 Müşteki KANBER KAN şikayet ve beyanında özetle ;28 Şubat 1997 tarihinde 
post modern darbe ile hükümet düşerek birçok insanın mağdur olduğunu,1996 yılında SSK 
nın yaptığı sınav ve mülakaatlarda başarılı olarak 13.02.1997 tarihinde Balıkesir SSK yu 
memur olarak atandığını,o dönem hükümeti devirmek üzere kurulmuş Batı Çalışma Grubu 
adı altındaki yapılanmanın hazırlamış olduğu Batı Çalışma Grubu Konsepti başlıklı raporun 
9. sayfasının (n) bendinde alınan karardan da anlaşılacağı üzere Refahyol hükümeti 
döneminde işe alınan kişileri görevden uzaklaştırmak için faaliyete başladığını, daha sonraki 
gelişmelerden öğrendiğini, o dönem SSK Genel Müdürünün kazandıkları sınavın iptaline 
ilişkin Bursa 2. Mahkemelerinde davalar açtığını, açılan bu davaların kabul edildiğini, 
Başbakanlık Teftiş Kurulunun yaptığı inceleme ile kişilerle ilgili iddiaların detaylı şekilde 
araştırılması, mağdur edilmemesi yönünde rapor verilmiş olmasına rağmen Çalışma 
Bakanlığı ve SSK Müfettişlerinin bir rapor hazırlayıp İdare Mahkemelerinin kararının temyiz 
aşamasında bulunduğu Danıştay'a gönderdiğini, bunun üzerine Danıştay'ın mahkeme kararını 
bozduğunu, kendisinin 09/07/1998 tarihinde işten çıkarıldığını, belgelerini ibraz ederek 
,toplumun tümünü baskı altına alan Batı Çalışma Grubu ve ona yardım eden kişiler ile 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  belirtmiştir. (Klasör 470)

Müşteki KARTAL İŞ şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde haksız yere 
mağdur edilen sivil toplum kuruluşlarından birininde Bilim Araştırma Vakfı camiası 
olduğunu, bu süreçte BAV mensuplarının işkence, iftira, komplo başta olmak üzere bu 
sürecin aktörlerince tertip edilen birçok haksız ve hukuksuz saldırıya maruz kaldıklarını, 
1999 yılında gerçekleştirilen ve BAV davasının temelini, teşkil eden BAV operasyonu 
sırasında pek çok BAV mensubuna iddia edilen Ergenekon terör örgütü davası sanığı Adil 
Serdar Saçan yönetiminde sistemli bir şekilde işkence yapıldığını, 28 Şubat sürecinde en 
önemli işkence ve baskı merkezlerinden biri olan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğünde BAV mensuplarına işkence altında zor ve baskı ile hayali ifadeler 
imzalatıldığını, bunların bir başka Ergenekon Terör Örgütü Davası sanığı Tuncay Özkan'a 



  

servis edildiğini, böylelikle kamuoyu nezdinde BAV mensuplarının suçlu gibi lanse edilerek 
yargı üzerinde kamuoyu baskısı kurulduğunu,

Adil Serdar Saçan ve bazı polis memurlarının BAV mensuplarına uyguladıkları 
işkenceler sonrasında işkence mağdurlarının şikâyeti üzerine 4 farklı işkence davasının 
açıldığını, bir kısım BAV mensuplarının yargılanmakta olduğu İstanbul 2.Ağır Ceza 
Mahkemesinde derdest olan ve kamuoyunda BAV davası olarak bilinen davanın yine 28 
Şubat sürecinin ve zihniyetinin açık bir ürünü olduğunu, o zihniyetin bürokrasi içindeki 
uzantılarının temin ettikleri sahte deliller, yalancı tanıklar ve işkence ile imzalatılmış 
düzmece ifadeler ile söz konusu davanın 1999 yılında yargı önüne taşındığını, bu davanın 
2005 yılında zaman aşımına girmiş olmasına rağmen 28 Şubatçıların uzantısı olan karanlık 
bir elin Yargıtay 8. Dairesinde devreye girerek ve temyize yetkisi olmayan kişilerin verdiği 
geçeriz bir dilekçeye istinaden tamamen usule aykırı yöntemlerle zaman aşımı kararını 
bozdurduğunu, yine bu zihniyetin basın içindeki uzantılarını linç ve karalama kampanyaları 
ile dava boyunca kamuoyu ve davaya bakan yargı mensupları üzerinde çok ağır bir baskı 
kurulduğunu, 28 Şubatçıların BAV camiasına yönelik hukuksuz girişimlerinin arkasındaki 
isimlerin tespit edilerek cezalandırılmalarını ve ayrıca sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini  belirtmiştir. (399,259. klasör, sayfa 162-163) 

Müştekinin vekili aracılığı ile vermiş olduğu 23/01/2012 tarihli şikâyet dilekçesinde 
ise, Adil Serdar Saçan'ın TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonuna 17/10/2012 
tarihinde verdiği ifadesinde komisyon başkanı ve üyelerinin soruları karşısında İstanbul 
Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde müdürlük yaptığı dönemdeki uygulamalarla ilgili 
tevilli ikrarda bulunduğunu, Adil Serdar Saçan'ın kendi şubesinin koşullarının farklı 
olduğunu, birtakım şartlar oluştuğu halde kendi deyimi ile ''şubenin arızaya girdiğini'' ifade 
ettiğini, göz altındaki kişilere hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını itiraf ettiğini, komisyon 
üyelerinin şubedeki işkencelere bizzat şahit olduklarına dair anlatımlarına karşın yaptırdığı 
hukuka aykırı uygulamaları kendince mazur göstermeye çalışan açıklamalar yaptığını, 
Komisyona ifade veren 1998-2003 yıllarında İstanbul Valiliği yapan Erol Çakır'ın ifadesinde, 
Adil Serdar Saçan'ın hukuka aykırı yöntemler kullandığını, hasım olarak gördüğü kişilere 
karşı komplolar düzenlediğini, yalancı tanık ve sahte deliller ile düzmece isnatlar 
oluşturduğunu, gazeteci Tuncay Özkan ile iş birliği halinde kara propaganda faaliyetleri 
yürüttüğünü, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli baş komiser Ahmet 
İhtiyaroğlu'nun Ergenekon Terör Örgütü davası kapsamında tanık olarak alınan ifadesinde, 
MİT'ten gönderilen bir işkenceli sorgunun ses kaydının dinletildiğini, bu kayıtta yer alan 
haykırış ve yalvarma sesleri hakkında Ahmet İhtiyaroğlu'nun bu seslerin polis memuru 
Selahattin Kıraç'ın tikinden kaynaklandığını belirttiğini, aynı davada tanık olarak dinlenen 
dönemin şube müdür yardımcısı Kemal Karademir'in ifadesinde, girdiği bütün sorgularda 
Selahattin Kıraç'ın da yanında bulunduğunu, ancak herhangi bir tiki olmadığını belirttiğini, 
Ahmet İhtiyaroğlu'nun ifadesinin bir başka bölümünde ise şubede gözaltında tutulan kişilerin 
yazılı ifade öncesinde özel bir odada pek çok polis tarafından kanunsuz yöntemlerle 
sorgulandığını ve bu odanın nezarethane tuvaleti ile bağlantılı bir alan olduğunu itiraf 
ettiğini,28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzluklar ve dönemin tipik uygulaması olan 
işkenceler nedeni ile Adil Serdar Saçan ve o dönemin diğer aktörleri hakkında şikâyetçi 
olduklarını belirtmiştir. (259. klasör, sayfa 182-186) 

Müşteki Kartal İŞ'in şikâyetiyle bağlantılı olarak 01/02/2013 tarihinde müştekiler 
Emre Çalıkoğlu, Meltem Arıkan Daban, Hasan Basri Güner, Tarkan Yavaş vekili tarafından 
verilen şikâyet dilekçesinde özetle; müştekilerin mensup bulunduğu Bilim Araştırma Vakfı 
(BAV) Türk Devleti ve toplumunu ayakta tutan milli ve manevi değerlerimizi korumak ve 
gündemde tutmak ülkemizin güncel sorunlarına stratejik çözümler üretmek amacıyla Atatürk 
Milliyetçiliği çizgisinde faaliyette bulunan bir hizmet kuruluşu olduğunu, BAV Fahri Başkanı 
Adnan Oktar'ın da eserlerindeki görüşler doğrultusunda kültür hizmetleri yapan Bilim 



  

Araştırma Vakfının ülkemizdeki bölücü faaliyetlerin temelini oluşturan materyalist felsefeye 
karşı yıllardır mücadele verdiğini, bu bağlamda evrim teorisine karşı da mücadele verdiğini, 
MGK Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'ın bir söyleşide 28 Şubat döneminde 
BAV'ın neden hedef alındığına dair ip uçları verdiğini, Tuncer Kılınç'ın 27/02/2007 tarihinde 
Vatan Gazetesinde Devrim Sevimay'a yaptığı söyleşide Darvin'in hedef seçilmesinin önemli 
bir rahatsızlık kaynağı olduğunu belirttiğini, Ergenekon Terör Örgütü davasında yargılanan 
Ümit Sayın'ın, Adnan Oktar'ın Darvinizm ve Metaryalizmi çürüten eserlerini hedef alan 
makaleleri, yorumları ve çalışmalarıyla tanınan bir kişi olduğunu, bununla ilgili internet 
sitesini hazırladığını, yaptığı yayınların suç olduğnu bildiği için de kendisini gizlediğini,BAV 
camiasını hedef alan 12/11/1999 tarihli polis operasyonunun bu saldırıların en kapsamlısı 
olduğunu, bu saldırılarda 28 Şubat sürecinin iki aktörü olan Tuncay Özkan ve Adil Serdar 
Saçan'ın rol aldığını, Adil Serdar Saçan'ın 28 Şubat süreci olarak anılan dönemi de kapsayan 
Eylül 1998 - Mart 2003 tarihlerinde İstanbul Organize Suçlar ve Silah Kaçakçılık Şube 
Müdürü olarak görev yaptığını, bu dönemde Adil Serdar Saçan'ın İstanbul Organize Suçlar 
Şubesini 28 Şubat sürecinde hedef alınan kişilerin işkencelerden geçirildiği, sakat bırakıldığı, 
haysiyetlerine saldırıldığı, kamuoyuna suçlu gibi ilan edildiği, bir infaz alanı olarak 
kullandığını, Adil Serdar Saçan'ın müdür olarak görev yaptığı dönemde bu şubede işkence 
uygulandığını ispatlayan 4 adet kesinleşmiş yargı kararı bulunduğunu, bunların Adil Serdar 
Saçan ve ekibinin Selin Nazan Serin isimli kişiye, Ahmet İhtiyaroğlu isimli şube 
yöneticisinin, Mustafa Birol Kalyoncu isimli kişiye, Ahmet İhtiyaroğlu ve Serdar Akça isimli 
şube yetkililerini Olgun Aydın isimli kişiye, Serdar Akça isimli şube yöneticisinin Tekin 
Karatekin isimli kişiye, işkence yaptığı kesinleşmiş yargı kararlarıyla sabit olduğunu, 
(Ek:6,7,8,9) İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen işkence davasında aynı 
operasyonda gözaltına alınan BAV mensubu Emre Çalıkoğlu'na işkence yapıldığının yargı 
kararıyla sabit olduğunu, (Ek:10) Adil Serdar Saçan'ın daha öncede görevi kötüye kullanmak 
suçundan hüküm giydiğini, hakkında müteaddit defalar fena muamelede bulunmak suçundan 
dava açıldığını, en son Danıştay'ın onayı ile polislik mesleğinden ihraç edildiğini,12 Kasım 
1999 da Adil Serdar Saçan'ın başında bulunduğu Organize Suçlarla Mücadele Şubesine 
götürülerek gözaltına alınan kişilere ağır işkenceler yapıldığını, önceden hazırlanmış hayali 
ifade tutanaklarının yanlarında avukatları olmaksızın zorla imzalatıldığını, İstanbul DGM 
Başsavcılığının İçişleri Bakanlığına yazdığı 22/02/2000 tarihli raporda Serdar Saçan'ın 
gözaltındaki kişilere işkence yaptığı, bunların avukatlarına eziyet ettiği, yetkilerini şov amaçlı 
olarak kullandığı, soruşturma evraklarını basına sızdırdığı, savcılara karşı saygısız 
davrandığı, istemediği kararları veren hakimleri rüşvet almakla suçladığı, şubeye alkollü 
gelerek gözaltındaki kişilere tacizde bulunduğu, kendi menfaatine göre suç tavsifinde 
bulunduğu, bu amaçla tanıklara ve müştekilere baskı uyguladığı belirtilerek Bakanlıktan 
görevden alınmasının talep edildiğini, (bununla ilgili yazıya yer verildiği) (Ek:14) Yine 
dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır tarafından da İçişleri Bakanlığına yazı yazdığını, (Ek:15) 
25/09/2008 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tanık sıfatıyla ifadesine 
başvurulan BAV mensubu Emre Çalıkoğlu'nun Adil Serdar Saçan ve 1999 yılında yönettiği 
BAV operasyonu ile ilgili açıklamalarında "sürekli kendisinin derin devletin ve kendi 
ifadesiyle gerçek devletin adamı olduğunu, derin devletin tahmin edemeyeceğiniz kadar güçlü 
olduğunu belirtiyordu. Bizlerin gözaltına alınma talimatında derin devletin çıkarlarına aykırı 
hareket ettiğimiz gerekçesiyle bizzat derin devletin memuru olan asker kökenli bir savcı 
tarafından operasyonun yönetildiğini, kendisinin derin devlet için yaptığı bu çalışmaların 
ileride ortaya çıkacağını ve tarihin kendisinden gururla bahsedeceğini anlatıyordu. Yine 
zaman zaman yanımızda iken cep telefonu ile görüşmeler yapıyor ve görüştüğü şahsa hitaben 
emredersiniz komutanım, anlaşıldı komutanım, şeklinde hitaplarda bulunuyordu." dediğini, 
(Ek:16) Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan ve dönemin Kanal D Genel Yayın 
Yönetmeni Tuncay Özkan'nın Adil Serdar Saçan'a medya desteğini sağlayan kişi olduğunu, 



  

Adil Serdar Saçan'ın gözaltına aldığı kişilere zorla imzalattığı ifadeleri günü gününe Tuncay 
Özkan'a servis yaptığını, Tuncay Özkan'ın da daha savcı ve hakim karşısına bile çıkmamış 
insanları suçlayan yayınları Doğan Grubunun yayın organlarında yaptığını, 28 Şubat sürecini 
araştıran TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır'ın 
10/10/2010 tarihinde verdiği ifade de Tuncay Özkan ile Adil Serdar Saçan arasındaki ilişkiyi 
anlattığını, (Ek:17) Tuncay Özkan ve Adil Serdar Saçan'ın İstanbul Valisini devre dışı 
bırakarak İstanbul'da birçok polis operasyonu düzenlediğini, 28 Şubat sürecinin hakim 
olduğu korku ikliminde işkencelerin özel bir yer tuttuğunu, sürecin aktörlerinin tehdit olarak 
gördüğü kişi ve kuruluşlara karşı operasyonlar yaptıklarını ve işkenceye tabi tuttuklarını,

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonunda Adil Serdar Saçan'ın da dinlendiğini, bu 
sırada işkence mağduru İstanbul Milletvekili Harun Karaca ile olan diyaloglarının basında 
"işkencecimle yüzleştim", "İşkence sesiyle organizede zulüm" şeklinde başlıklarla yer 
aldığını, (Ek:20) Mağdur anlatımlarına göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 
gözaltına alınan hemen herkese; husyelerin sıkılması, elektrik verme, gözleri bağlama, 
kalorifer borusuna kelepçeleme, beton zeminde oturtma, çırıl çıplak soyma, ölümle tehdit 
etme, aşağılama, polislere komutanım diye hitap ettirme, uyutulmama, ağır dayak, soğuk su 
ile ıslatma, kollar ve bacaklardan germe, başkalarının işkence seslerini dinletme 
işkencelerinin yapıldığını, BAV mensuplarına da bu işkencelerin yapıldığını, Aralarında Adil 
Serdar Saçan'ın da bulunduğu toplam 8 polisin yargılandığı işkence davasının İstanbul 7. 
Ağır Ceza Mahkemesinde görüldüğünü, 27 işkence mağdurunun yaşadıkları işkenceleri 
toplam 14 tanık beyanı, çok sayıda adli tıp raporu ve kendi teşhisleri ile ispatladıklarını, 
Hasan Basri Güner, Meltem Arıkan Daban, Tarkan Yavaş, Uğur Örmen, Mihrinaz Tuba 
Babuna, Murat Terkoğlu, Bahattin Selçuk Hazineci, Aylin Atmaca, Burak Sanver, Burak 
Abacı, Altuğ Müştak Berker, Halil Hilmi Müftüoğlu ve Kartal İş'in kendisine işkence yapan 
polisleri teşhis ettiğini, 28 Şubat sürecinde manken Ebru Şimşek'i BAV camiasına yönelik 
karalama ve psikolojik operasyonda kullandıklarını, 1994 yılında olayla ilgili takipsizlik 
kararı verildiğini, 1999 yılındaki operasyonda suç unsuruna rastlanamayınca 28 Şubatçıların 
Ebru Şimşek'in takipsizlik kararlı hayali isnatlarına sığındıklarını, Ebru Şimşek'in 
görüntülerinin yayınlandığı tarihteki ev arkadaşı Filiz KArataş'ın olayın içyüzünü tüm 
ayrıntısıyla mahkeme huzurunda anlattığını, Filiz Karataş'ın İstanbul 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi huzurunda 09/12/2004 tarihinde verdiği ifadede özetle "Ebru Şimşek'in yalan 
söylediğini, o dönem ev arkadaşı olduklarını, hem kendisinin hem de Ebru Şimşek'in para 
karşılığı erkeklerle birlikte olduklarını, BAV mensuplarını suçlayan senaryoyu birlikte 
uydurduklarını, Ebru Şimşek'in görüntülerinin gerçek bir fuhuş olayına ait olduğunu, 
gerçekte BAV camiasında kimseyi tanımadıklarını" ve pek çok gerçeği ayrıntısıyla 
anlattığını,(Ek:34) Sonuç olarak BAV davası olarak bilinen davanın 28 Şubat sürecinin ve 
zihniyetinin açık bir ürünü olduğunu, 28 Şubat dönemi kamuoyunun herkesimini etkilediği 
gibi yargı üzerinde de etkisini hissettirdiğini ve pek çok yargı mensubunun ister istemez bu 
dönemin psikolojik baskısı altında kaldığını, Bu gerçeğin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonunun 2012 yılında hazırladığı raporda "bu süreçte sivil toplumu harekete 
geçirmesi için bazı kuruluşlar, üniversite öğretim üyeleri, yüksek yargı mensupları, 
gazeteciler, diyanet mensupları çeşitli yollarla açıkça yönlendirilmişlerdir." (Ek:39) şeklinde 
ifade edildiğini, Tüm bunların yaşanmasına neden olan şüphelilerin tespiti ve yargılanarak 
cezalandırılmasını istemişlerdir. (259. klasör, sayfa 187-432)

 Müşteki KASEM KURTULUŞ şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde ordudan 
resen emekli edilerek mağdur edildiğini, iş bulmasının engellendiğini, 28 Şubattan sonra 
Kıbrıs'a tayininin çıktığını, Kıbrıs'ta C. A.'nın kendisine "senin burada ne işin var" dediğini, 
kendisinin de tayin dairesi şube müdürü Seyman Binbaşının yanına Kıbrıs'taki komutanının 
emri üzerine gittiğini, Seyman Binbaşının da dosyasına bakarak "kimi nereye tayin 



  

edeceğimizi çok iyi biliriz" dediğini, bu durumu Kıbrıs'taki komutanına anlattığını, orduda 
bulunduğu süre boyunca namaz kıldığını, hiç kimseyle irtibatının bulunmadığını, Kıbrıs'ta S. 
K. isimli bir Astsubayın devamlı olarak kimlerin namaz kıldığını araştırdığını, birkaç ay 
sonra bir polisin iftirası nedeniyle tutuklandığını, mahkemesi devam ederken ilk 
duruşmasında tahliye olduğunu, mahkeme sonuçlanmadan re'sen emekli edildiğini, mahkeme 
sonucunda da atılmayı gerektirecek bir ceza almadığını, kendisini mağdur eden kişilerden ve 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 98,100,460 )

 Müşteki KAŞİF NEVZAT TARHAN vekili Av.Namık Kemal Urhan şikayet ve 
beyanında özetle; Demokrasilerde ve bu sistemin uygulandığı demokratik devletlerde iç ve 
dış tehdit değerlendirmesi ve tespiti halkın oylarıyla seçilmiş meclisler ve hükümetler 
tarafından yapılması gerekir. 28 Şubat döneminde ise bu tespit ve değerlendirme seçilmiş 
meşru hükümete sorulmadan hiçbir yasal dayanağı bulunmadan yasadışı olarak kurulan Batı 
Çalışma Grubu tarafından tespit edilerek meşru hükümete dayatılmıştır. Sanık Çevik Bir 
tarafından imzalanan 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulması konulu ve 10 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulması konulu belgelerde irticanın birinci öncelikli 
tehdit olduğu şeklinde açıklama yer almıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal hiyerarşisinin dışında yasadışı olarak kurulan 
ve bilahare TSK'nın kurumsal hiyerarşisini ele geçiren Batı Çalışma Grubu öncelikle 
yapılacka askeri bir müdahaleye karşı çıkabileceğini düşündüğü TSK personelini asılsız 
ihbar, gerçekdışı raporlar, personelin askeri görev ve disiplin anlayışını yansıtmayan sicil 
notları ve sahte belgelerle ihraç edilmesini sağlamış ya da çeşitli baskı ve tehditlerle 
emekliliğe zorlayarak TSK'dan irtibatını kesmiştir. Sanıkların içerisinde faaliyet gösterdiği 
BÇG, TSK'nın komuta kademesini tamamen kontrolü altına aldıktan sonra hükümet ve 
toplumun diğer kesimleri üzerinde baskısını giderek arttırmıştır. 

8 Temmuz 1996 tarihinde TBMM'den güvenoyu alarak göreve başlayan Refahyol 
Hükümeti'nin büyük ortağı olan Refah Partisi irtica olarak nitelendirilmiştir. Hükümet ve 
bütün icraatların toplum nazarında kötülenerek hükümet yıpratılmaya çalışılmış, bu 
faaliyetler Genelkurmay Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Söz 
konusu husus 27 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Batı Eylem Planı başlıklı sanık 
Çevik Bir imzalı belgede açıkça yer verilmiştir. 

4 Şubat 1997 tarihinde TSK'nın en önemli kara silahlarından olan tank ve zırhlı 
araçların Etimesgut Zırhlı Birlikler ve Tümen Komutanlığından hareket ederek Sincan'da 
şehir merkezinden geçirilmek suretiyle o güne kadar oluşturulan "askeri müdahale olabilir" 
olgusu somutlaştırılarak "gerekirse silah kullanırız" mesajı verilmek suretiyle TBMM, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve toplumu oluşturan bireyler açıkça tehdit edilmiştir. Medya 
ve kamuoyunda, bu faaliyetin askeri bir müdahalenin açık bir işareti olduğu yönünde görüş 
ve tartışmalara rağmen TSK'dan tankların bakım için şehir içinde götürüldüğü yönünde 
yetersiz açıklama dışında açıklama yapılmamıştır. Yapılan soruşturma sırasında bu 
açıklamanın gerçeği yansıtmadığı faaliyetin haklarında dava açılan bir kısım sanıklar 
tarafından icra edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan tank ve zırhlı birliklerin şehir 
merkezinden geçirilmesi faaliyetinin hükümete ve toplumu oluşturan bireylere karşı cebir ve 
şiddet unsuru olarak kullanıldığı, sanık Çevik Bir'in Amerika'da katıldığı bir toplantıda 
söylediği iddia edilen "demokrasiye balans ayarı yaptık" şeklindeki sözlerinden açıkça ortaya 
çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergileri alınarak vatan savunmasında 
kullanılmak üzere TSK'nın hizmetine verilen silahlar milletin temsilcisi TBMM, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ve toplumu oluşturan tüm bireylere karşı cebir, şiddet ve tehdit 
unsuru olarak kullanılmıştır.

Tarihe 28 Şubat kararları olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan yaklaşık 9 
saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında TSK tarafından hazırlanan baskı içeren 



  

tedbirler kurulun sivil üyelerine dayatılmış, kamuoyunda ve devletin diğer kurumlarında 
oluşturulan "askeri müdahale olacak" olgusuyla Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e de dahil 
olmak üzere kurulun sivil unsurlarının insiyatif alması engellenmiştir. Kararları 
imzalamamakta kısa bir süre sürenen Başbakan Erbakan askeri müdahale yapılması 
durumunda ülke ve toplumun daha fazla zarar göreceği kanaatiyle kurul kararlarını 
imzalamıştır. 

12 Haziran 1997 tarihli Hürriyet gazetesi sanık Çevik Bir'in söylediği "gerekirse 
silah bile kullanırız" manşetiyle çıkmıştır. O tarihlerde kendisine atfedilen Çevik Bir ve 
gazete tarafından yalanlanmayan bu söz gazeteci Mehmet Ali Birand'ın hazırlamış olduğu 
"Son Darbe 28 Şubat" adlı 2012 tarihinde yayınlanan belgeselin ardından o günlerde Hürriyet 
Gazetesi yazarı olan Emin Çölaşan tarafından da doğrulanmıştır. 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı'nın 26 nolu faaliyet planı (d) bendinde; 
"hükümet değişikliği fırsatından yararlanmak" aynı belgenin 31 nolu faaliyet planında 
"müteakip safha tedbirlerinin uygulama aşamasına konulması" görevi kapsamında belirtilen 
(a) bendinde; "yeni hükümete mevcut durum hakkında teferruatlı bilgi vermek" 
ifadelerinden belgenin düzenlendiği tarihte Refahyol hükümetinin görevde olması ve 
kuruluşundan itibaren de yaklaşık 1 yıl geçmiş olması karşısında sanıkların hazırladıkları 
belgede hükümet değişikliğinde ve yeni hükümete teferruatlı bilgi verilmesi hususlarından 
bahsetmeleri nedeniyle sanıkların görevde olan Refahyol hükümetini cebir ve şiddet 
kullanmak suretiyle ıskat etmek istedikleri konusunda herhangi bir tereddüt 
bulunmamaktadır. 

7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Karargahında yapılan toplantı tutanağına göre 
sanıklar tarafından kullanılan; "hükümete muhtıra verilmesi, sıkıyönetim ilan edilmesi, 
hükümetin değişimi, hükümetin istifası, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, gelecek 
hükümetin oluşumu, kriz yönetimi oluşturulması, eylem planı, taarruzi psikolojik harekat, 
yargı ve kamu yöneticilerine destek/tehdit, üniversitelere, sendikalara sivil toplum örgütleri 
ile işbirliği yapılması, cesaret verilmesi, basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına 
alınması, batı çalışma grubunun kurulması, kuvvet komutanlıklarında da benzer bir 
yapılanmanın bulunması ve iki kez yapılan YAŞ toplantısı ile personelin atılmasının yeterli 
olmadığı, halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruz edilmesi, polise havuz ve sopanın 
gösterilmesi, bilgi toplayan eyleme dönüştürülen psikolojik harekat yapan bir grup 
oluşturulması" şeklindeki ifadeler ile sanık Çevik Bir'in kapanış konuşmasında, " bu tarihi bir 
toplantıdır, aynı frekanstayız, mutluyum" şeklindeki sözlerinden sanıkların cebir ve şiddet 
yoluyla Refahyol hükümetini devirmek amacıyla faaliyette bulundukları açıkça 
anlaşılmaktadır.  

28 Şubat sürecinde hükümetin büyük ortağı olan Refah Partisi ve onun liderine 
psikolojik harekât, cebir, şiddet ve tehdit yöntemi uygulanırken diğer ortağı Doğru Yol 
Partisi ve onun lideri mağdur Tansu Çiller'e karşı da aynı yöntemler uygulanmıştır. O 
dönemde DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in CIA ajanı olduğu 
iddiası ortaya atılmış, hakkında Genelkurmay Askeri Savcılığı'nca Tansu Çiller'in vatana 
ihanet suçundan hakkında soruşturma yapılacağına ilişkin basın yayın organlarında günlerce 
yayın yapılmıştır. Bununla ilgili olarak gazeteci Emin Çölaşan'ın Sakıncalı Gazeteci adlı 
kitabının 7.baskısında: 

DYP'den çok üst düzey ancak Tansu Çiller'e karşı olan birinin Tansu Çiller ile ilgili 
"bu kadın CIA ajanı çıktı. Bununla ilgili birilerine 400 bin dolar para verdik. Yakında gelecek 
ve belgeyi yayımlamanız için size vereceğiz." dediğini, belgeyi beklediklerini, ancak 
belgenin bir türlü gelmediğini, haftalar sonra bir belgenin geldiğini, belgede Çiller'in kod adı 
olarak "Rose Of İstanbul" diye geçtiğini, belgenin düzmece olduğunu, ilk bakışta 
anlaşıldığını, bu yayımlanmaz, başımıza bela alırız dediğini, sonra bir dergiye verdiklerini, 
yayımlandığını ancak hiçbir yankı bulmadığını, bazı uyanıkların Tansu Çiller'e karşı Demirel 



  

de dahil olmak üzere DYP'de bir kesmin güzelce dolandırdıklarını belirtmiştir. 
Konu ile ilgili olarak 17 Temmuz 1997 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Genelkurmay 

Başkanı Karadayı'nın onayı ile, Askeri Savcılığın Tansu Çiller hakkında casusluk suçlaması 
ile soruşturma başlattığı haberine yer verildiği, deliller bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı 
üzere Tansu Çiller'in hükümetten ayrılması için değişik şekillerde tehdit edildiği 
anlaşılmaktadır.

Tüm bu baskı, tehdit ve yıldırmalar sonucu bir askeri müdahale sonucu ülkenin daha 
büyük zarar görebileceğini değerlendiren Başbakan Necmettin Erbakan ve Başbakan 
Yardımcısı Tansu Çiller'in yapmış olduğu değerlendirme sonucu hükümetin 18/06/1997 
tarihinde istifa etmek zorunda kaldığı görülmüştür. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin istifası 
cebir ve tehdit yoluyla gerçekleştiğinden 765 sayılı TCK'nın 147.maddesinde düzenlenen suç 
tamamlanmıştır. 

Dosya kapsamında bulunan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı 
belgenin not kısmında "YÖK. Başkanlığına gönderilecek evraklar elden kurye ile (a:Prof. Dr. 
Sedat Arıtürk, YÖK Dnt.Krl.Bşk.; b: E.Korg Erdoğan Öznal YÖK üyesi) gönderilecek" 
şeklindeki ifadeler Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu'nda bulunan ve YÖK'ü 
ilgilendiren kararların kurye ile YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof.Dr.Sedat Arıtürk'e ya 
da YÖK üyesi emekli Korgeneral Erdoğan Öznal'a gönderileceğinin belirtildiği, bu şekilde 
BÇG'nin faaliyetleri kapsamında YÖK'ün koordineli olarak çalıştığı, YÖK Başkanı sanık 
Kemal Gürüz ile yukarıda ismi geçen sanıkların fikir ve eylem birliği içinde BÇG'nin aldığı 
kararlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, toplanan delillere göre dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet 
Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nın bilgisi dahilinde Genelkurmay İkinci Başkanı 
Çevik Bir ile Genelkurmay Karargâhı ve bağlı birliklerinde görevli bir kısım general ve 
amirallerin fikir ve eylem birliği içinde TSK içinde ancak hiyerarşik yapı dışında 
oluşturdukları Batı Çalışma Grubu'nda görevli bulunan suç tarihinde muvazzaf askeri 
personel ile Batı Çalışma Grubu temel belgelerinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini cebir ve şiddet yoluyla devirme suçuna iştirak ettiği belirlenen askeri personel ve 
YÖK personelinin 765 sayılı TCK'nın 64.maddesi aracılığıyla 147.maddesinde düzenlenen 
suçu işlemişlerdir. 

Müvekkilinin 1994 yılı yaz aylarında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde 
psikiyatri doçenti olarak klinik direktörlüğü görevinde iken TSK'nde görev yapıp bir kısmı 
YAŞ kararı ile ihraç edilen, bir kısmı kendi isteğiyle emekli olmaya zorlanan TSK 
mensupları gibi TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasadışı olarak oluşturulan BÇG 
örgütüne katılmadığı, TSK'nın normal kurumsal hiyerarşisi içinde yer aldığı ve kurumsal 
vazifeler dışında hiçbir vazife kabul etmediği, tutum ve davranışları ile bu örgütün yasadışı 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek 1995 yılında GATA'dan 35 öğretim üyesi 
irticacı olduğu haberleri üzerine Çorlu 5.Kolordu Veteriner Şube'ye tayin edildiği, bu işleme 
karşı müvekkilinin AİM'de dava açtığı, tayin gerekçesinin dosyada bulunan imzasız 
mektuplar ve asılsız Batı Çalışma Grubu raporları olduğu belirlenerek davanın kabulüne 
karar verildiği, görevine başladıktan 3 ay sonra tekrar Çorlu'ya tayin edildiği, açılan davada 
yürütmenin durdurulması kararı verildiği, tayin sebebinin GATA Haydarpaşa Eğitim 
Hastanesi Komutanı Tabip Tuğgeneral Çetin Harmankaya'ya sorması üzerine kendisine 
"Nevzat, TSK'da emir komuta zinciri dışında bir odak var, sizi istemiyorlar, yaşam tarzınızı 
beğenmiyorlar." dediği, müvekkilinin kendisi ve ailesinin daha büyük zarara uğramasından 
korkarak kendi isteğiyle 1996 yılında emekli olduğu, müvekkilinin maruz kaldığı 
hukuksuzluğun gerekçesini araştırdığından darbe süreçlerinde önce iç darbe yapıldığı, 
darbeye karşı olması muhtemel kişilerin fişlenerek tasviye edildiğini öğrendiği, sanıklardan 
şikayetçi olup, davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 414,417)



  

 Müşteki KATİP ARTUK şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde Genç 
ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptığını, o dönem gelen Milli Eğitim 
Müfettişlerinin kendisine 8 yıllık kesintisiz eğitim hakkında görüşlerini sorduklarını, 
kendisinin de alt yapının yetersiz olduğu gerekçesiyle 8 yıllık kesintisiz eğitimin ülkeye 
yararı olmayacağını söylediğini, müfettişlerin sen bu görüşle “28 Şubat karşıtı mısın” diye 
sorduklarını, daha sonra kendilerini Genç ilçesi Çaytepe beldesinde bulunan metruk okula 
götürerek sorunları anlattığını, müfettişlerin hazırladıkları raporda kendisinin alınması 
yönünde görüş beyan ettiklerini, buna bağlı olarak Milli Eğitim Bakanının kendisinin 
görevden alınması konusunda Bingöl Valiliğinden görüş istediğini, valinin de kendisinin 
eğitim ve öğretime büyük katkıları olduğu yönünde görüş belirttiğini, bu yazıya rağmen 
haksız olarak görevden alındığını, ilçede öğretmen olarak atandığını, mahkemeye dava 
açtığını, kazandığını, bu kez Edirne Keşan ilçesine Milli Eğitim Şube Müdürü olarak 
atadıklarını oradan da emekli olduğunu, bu süreçte mağdur olduğunu belirterek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir.(Klasör 139)

 Müşteki KAYHAN TOMAÇ şikayet ve beyanında özetle;30.08.1985-07.08.1998 
tarihleri arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında 
yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde sakıncalı olarak fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle disiplinsizlik 
gerekçesi ile Ağustos 1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki KAYSERİ İHL MEZUNLARI DERNEĞİ vekili Av. Seyit Halil 
Yüzgeç şikayet ve beyanında; Kayseri İmam Hatip Mezunları adına 28 Şubat kararları ile 
çıkartılan katsayı engeli nedeniyle müvekkillerinin yerleşebilecekleri üniversitelerden daha 
düşük puanlı yerlere yerleştirilmeleri veya hiç yerleştirmemelerinden,başörtüsü engeli 
nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılmalarından,haksız disiplin cezaları 
nedeniyle memuriyet haklarından yoksun bırakılmalarıve baskılardan dolayı mağduriyet 
yaşadıkları için sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki KAZIM KILIÇ şikayet ve beyanında; 2001 yılında Keçiören Kalaba 
lisesi müdürü olduğunu,2002 yılında hiçbir gerekçe yokken görevinden alındığını, bu 
görevden almanın 28 Şubat sürecinin MEB'deki uzantıları tarafından yapıldığı için 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir. (Klasör 396,460)

 Müşteki KAZIM ARSLAN şikayet ve beyanında;Refah Partisi Yozgat 
milletvekili olarak görev yaptığını,1996-1997 yılları arasında Genelkurmay 2. Başkanı olan 
Çevik Bir ve onunla birlikte hareket eden Kara Kuvvetleri Komutanı Doğu Aktulga, 
Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, 
MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Zırhlı Birlikler ve Eğitim Tümen Komutanı Erdal 
Ceylanoğlu ve diğer bazı kişilerle birlikte oluşturulan örgütün, TSK'yı kullanarak TBMM'de 
güvenoyu olarak Anayasaya uygun bir şekilde Prof. Dr. Necmettin Erbakan başkanlığında 
kurulan 54. Cumhuriyet Hükümetini cebren ıskat etmeye teşebbüs ettiğini ve kısmen dahi 
olsa çalışamaz duruma getirmeye çalıştığını, meşru hükümete karşı basın ve medya 
organlarını kullanarak “Bu sefer silahsız kuvvetler halletsin”, “Gerekirse silah kullanırız” 
şeklinde manşetler attırarak tehditte bulunduğunu, “Demokrasiye balans ayarı yapıyoruz” 
diyerek açıkça görevi dışına çıkarak hükümeti düşürmeye çalıştığını, Deniz Kuvvetleri 



  

Komutanlığı nezdinde Batı Çalışma Grubu adı altında yasa dışı bir birim oluşturularak kamu 
görevlileri ve sivil vatandaşların fişlendiğini, başta yüksek yargı olmak üzere yargı 
mensuplarının Genelkurmay Karargâhında brifinglere tabi tutarak yargıyı etkilemeye ve 
meşru hükümete karşı kullanmaya çalıştıklarını, kendilerine vatan savunması için tevdi edilen 
Zırhlı Birlikleri meskun mahalde yürüterek ellerindeki silahlı birliklerle meşru hükümeti 
tehdit ettiklerini, bu suretle hükümeti cebren iş bırakmaya zorladıklarını, temel bir hak olan 
eğitim ve öğretim hakkını başörtüsü yasağı şeklinde yasalarda olmayan bir yasak icat ederek 
üniversitelerde eğitim ve öğretimi engelledikleri ve binlerce öğrenciyi mağdur ettiklerini, 
halkın bir kısmını dindar olarak nitelenen kesimlere karşı alenen kışkırttıklarını, bu kesimleri 
aşağıladıklarını, hakaret ettiklerini ve bu şekilde ayrımcılık yaptıklarını, söz konusu kişilerin 
bu eylemlerini yaparken dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz, TİSK Başkanı R.B. , DİSK 
Başkanı R.B., TESK Başkanı D.G., TOBB Başkanı F.M., Türk-İş Başkanı B.M. ile birlikte 
gerçekleştirdiklerini, aynı dönemde asker olarak kamu görevlisi ve görevinin başında olan 
Tümgeneral O.Ö 'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve bu hükümetin Başbakanı ve 
TBMM'yi alenen aşağılayarak hakarette bulunduğunu, dönemin Kurmay Karargâhı ve 
hiyerarşik üstü konumundaki amirlerinin amaçlarına uygun düşen bu duruma göz 
yumduklarını, herhangi bir işlem yapmadıklarını,her an darbe yapılacak baskısı yapılarak 18 
Haziran 1997 tarihinde Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifa etmek zorunda bırakıldığını, 
nitekim Çevik Bir'in bir konuşmasında 28 Şubat süreci ile ilgili “Demokrasiye balans ayarı 
yapıldı” ifadelerini kullanırken Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak'ın “Bu post 
modern darbe tereyağından kıl çeker gibi yapılmış çok başarılı bir süreçtir” şeklinde 
beyanda bulunduğunu, bu kişilerin işlenen suçları bütün kamuoyu önünde alenen ikrar 
ettiklerini, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir.Kklasör 107 )

 Müşteki KEMAL ŞAHİN şikayet ve beyanında özetle;1998 yılında Jandarma 
Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Cari Harekât Şube Müdürü olarak Binbaşı rütbesiyle 
görev yaparken Haziran ayında yapılan YAŞ toplantısı sonucu TSK'dan disiplinsizlik ve 
ahlaki durum gerekçesiyle re'sen emekli edildiğini, ancak emeklilik süresi dolmadığı için 
maaş bağlanmadığını, hiçbir özlük hakkını alamadığını, tamamen sokağa terk edildiğini, 
atılma nedeninin ise eşinin İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü Öğretmeni ve başörtülü 
olmasından kaynaklandığını, o dönemde özellikle namaz kılan, oruç tutan kişilere karşı bir 
savaş başlatıldığını, o dönem çocuklarıyla kaza geçirdiğini, tedavi sürecinde Jandarma Genel 
Komutanlığında Asayiş Daire Başkanı Jandarma Kurmay Albay H. H.'nin eşi ile birlikte 
geçmiş olsun demek bahanesiyle evini ziyarete geldiklerini, etrafı kontrol ettiklerini, 10 
dakika sonra gitmek istediklerini, oysa hanımının çay ve ikram hazırladığını, kendisinin biraz 
da kızarak oturmalarını söylediğini, oturduklarını ancak çay ve ikramlara dokunmadıklarını, 
beden dillerinin niyetlerinin kötü olduğunu gösterdiğini, Bu olaydan 15-20 gün önce H.H.'nin 
yanında bir albay bulunduğu halde odasına çağırdığını, eşinin başörtüsü nedeniyle yaklaşık 1 
saat nasihat ettiklerini, TSK'da eşi başörtülü subay olamayacağını, bunun Türk subayına 
yakışmayacağını, kendilerinin sokakta bile bütün milletin başlarını açtıracaklarını, bu 
konuda inat etmemesi yönünde telkin ve nasihatta bulunduklarını, söylediklerini kabul 
etmediğini, tahminine göre bu konuşmadan sonra eşinin başörtüsünün komutanlık katında 
görüşüldüğünü, O dönemde bir kez H. H.'nin yerine Batı Çalışma Grubunun toplantısına 
katıldığını, yaklaşık 1 saatlik süre içerisinde TSK'ya bağlı Kuvvet Komutanlıklarındaki bir 
haftalık irtica ile ilgili olayların arz edildiğini, sonra birden toplantının kesildiğini, tahminine 
göre H. E. toplantıya katıldığında eşinin başörtülü olduğunu tam bilmediğini, toplantıya 
katıldıktan sonra kendisine bilgi verilmesi üzerine Ç. D.'ye haber verildiğini, toplantıda 
kendisi olduğu için yarım bırakıldığını, Toplantıda TSK'yı hiç ilgilendirmeyen Türkiye'nin il 
il, ilçe ilçe çalışanlarının fişlendiğini, BÇG'nin değerlendirmesine göre Türkiye'nin irtica 
resmi denebilecek toplumun fert fert dini anlayış ve düşünceleri ile ilgili raporlar 



  

çıkartıldığını, örneğin herhangi bir ilçede ne kadar Kuran kursu var, ne kadar cami var, kaç 
kişi bunlara devam ediyor, üniversite hazırlık dersaneleri ne kadar bunların kimlere bağlı 
olduğu, ayrı ayrı istatistikler halinde hazırlandığını, O dönem BÇG'nin faaliyetleri ile ilgili 
teferruatlı bilgi için daha sonra normal yolla emekli olan ancak General olamayan Jandarma 
Albay H. D. Jandarma Albay E. Ö., Jandarma Kurmay Albay M. K., Jandarma Kurmay 
Albay A. Y.'nın tanıklıklarına başvurulabileceği, bunların O. Ö. mahiyetinde çalışan kişiler 
olduğunu, yaşamış olduğu mağduriyetlerden dolayı başta H. H., ikinci amiri Harekât Başkanı 
Tümgeneral Y.S., dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Y.E. 
ile 28 Şubat sürecini gerçekleştiren darbeci BÇG yapılanmasından şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini belirtmiştir. (268,134. klasör, sayfa 40-41)

 Müşteki KEMAL KAYDIM şikayet ve beyanında;17.02.2004 tarihinde TSK’dan 
emekliye zorlandığı için ayrıldığını,sanıklardan şikâyetçi olup 28 Şubat davasına katılmak 
istediklerini bildirmiştir. (Klasör 375)

 Müşteki KEMAL METE şikayet ve beyanında özetle; 04.08.2000 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar gören 
olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki KEMAL KAYGUSUZ şikayet ve beyanında;1999 yılında El-Ezher 
Üniversitesin'den lisans eğitimini bitirdiğini,YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin 
denkliğinin kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna 
güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans 
mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 399)

 Müşteki KEMAL TİMUR şikayet ve beyanında;Dumlupınar Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1993-2001 yılları arasında araştırma 
görevlisi olarak çalıştığını, 2. sicil amiri olarak çalışan kişinin 1998, 1999, 2000, 2001 sicil 
raporlarını özel bir maksat için boş bıraktığını, zamanı gelince kasıtlı olarak olumsuz kanaatle 
doldurduğunu, 2000-2001 yıllarındaki sözleşme süresi ile ilgili bölüm başkanı ve fakülte 
yönetim kurulunun olumlu görüş bildirmesine rağmen uzatılmadığını, Eskişehir Bölge İdare 
Mahkemesine kamu davası açtığını, boş bırakılan sicil belgelerinin geriye dönük olarak 
mahkemeye gönderildiğini, sicillerde yazılı ibarelerin tamamı ile fişleme niteliğinde 
olduğunu, olayların 28 Şubat döneminde olduğunu, şikâyetçi olduğu kişilerin 28 Şubat post 
modern darbesinin parçası olduğunu düşündüğünü, sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini belirtmiştir. (98. klasör, sayfa 224)

Müşteki KEMAL DEMİRALAY şikayet ve beyanında özetle; 24.08.1992- 
05.05.2000 tarihlerinde askeri lise ve kara harp okulunda öğrencilik yaptığını,3. sınıftayken 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve 
belgelerle 05.05.2000 tarihinde KHO Yüksek disiplin kurulu kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 437)

 Müşteki KENAN ALTUNTAŞ şikayet ve beyanında;1984 yılında Teğmen 
rütbesi ile Matematik Öğretmeni olarak Maltepe Askeri Lisesine atandığını, namazını 
kıldığını ve eşinin başörtülü olduğunu, eşine TSK mensubu eşi kimliği almak için başörtülü 
fotoğraf ile müracaat ettiğini, ancak kimliğin verilmediğini, başı açık fotoğraf verdiği taktirde 



  

kimliğin düzenlenebileceğinin belirtildiği, 1989 yılında TSK içinde Batı Çalışma Grubu 
altında bir yapılanmanın oluşturulduğunu duyduğunu, 1989 yılında istenmeyen personelin 
maruz kaldığı bir tayin şeklinde Çankırı Astsubay Hazırlama Okuluna atandığını, orada dersi 
olmadığı zamanlarda cuma namazına gittiğini, namaza gidiş ve gelişlerde okul komutanının 
nöbetçi subay gibi kapıda beklediğini, cumaya gittiği için mesaiyi erken terk ettiği gerekçesi 
ile kendisinden savunmalar istendiğini, kendisinin de cumaya gittiğini ancak, dersi olduğu 
zamanlarda gitmediğini, dersini ve görevini aksatmadığını belirttiğini, buna rağmen 
savunmasının yetersiz görülerek oda hapsi ve maaş kesme cezalarının verildiğini, en son okul 
komutanı Ö. N.'nin kendisini çağırarak ''amacın ne?'' dediğini, kendisinin de bir amacı 
olmadığını, sadece müslüman olduğu için cumaya gitmek istediğini söylediğini, bunun 
üzerine kendisine ''tamam ancak senin işin bitti'' dediğini, bu tarihten sonra cumaya gidiş ve 
gelişlerine karışılmadığını, orada çalışırken İzmir Maltepe Askeri Lisesinden ayrılmadan 
önce hakkında dosya hazırlanarak takip başlatıldığını, 1992 yılında Balıkesir Teknik 
Astsubay Hazırlama Okuluna tayininin çıktığını, burada da kışla içerisindeki camiye gidiş ve 
gelişlerinin takip edildiğini, cumaya gittiği için değil ancak başka bahanelerle ceza 
verildiğini, 1995 yılında branşı ile hiçbir ilgisi olmadığı halde Kırklareli 33. Mekânize Piyade 
Tugay Komutanlığına atandığını, bizzat tugay komutanının eşinin başörtülü olanlar hakkında 
yayınlamış olduğu emir bulunduğunu, bu belgeleri bulduğu taktirde ibraz edeceğini, 
Kırklareli'nde TSK’dan atıldığı için menenjit hastası olan çocuğunun tedavisi 
tamamlanamadığı için özürlü kaldığını, Kırklareli'nde yeni atanan komutanın sadece subay 
ve astsubayları toplayarak yaptığı konuşmasında TSK’nın yeni bir yapılanma içerisine 
girdiğini, TSK içerisinde irticacı olarak değerlendirdikleri kişilerin kendilerini düzeltmediği 
taktirde ordudan atacaklarını söylediğini, komutanın konuşmasında, Türkiye' de İmam Hatip 
Liselerinin, imam ihtiyacını karşılayacak düzeye çekilerek azaltılacağını, İmam Hatip 
Liselerinin orta kısmının kapatılacağını, TSK' da irticacı olarak değerlendirdikleri personelin 
kendilerini düzeltmesini aksi taktirde onların gözlerinin yaşına bakılmayacağını söylediğini, 
İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarının kapatılması konusunda konuşurken ''kardeşim 
bunlar bebek yaşta imam yetiştiriyor'' dediğini, bunların 28 Şubat sürecinde aynen 
gerçekleştiğini, bu tarihten sonra 28 Şubat sürecinde 2000 kişinin TSK’dan atıldığını, 
Kırklareli'n de görev yaparken Savcılık kararı ile evinin arandığını, yapılan aramada Sait 
Nursi isimli din aliminin Mektubat isimli kitabı ile, Edebiyat öğretmeni olan eşinin 
Osmanlıca ve Farsça kitapları ile ders notlarına el konulduğunu, mahkemeye sevk 
edildiğini, mahkemede bunların suç olmaması nedeni ile beraat ettiğini, bir defasında kışla 
içindeki camiye girmek üzere iken bir askerin sessizce yanına yaklaşarak ''komutanım ne olur 
içeri girmeyin'' dediğini, nedenini sorduğunda camiye girenlerin isimlerini bildirmekle 
görevlendirildiğini söylediğini, TSK’dan ilişiği kesildikten sonra Matematik öğretmeni olarak 
başvurduğu dershane yetkilisinin önce randevu verdiğini, görüşmek üzere gittiğinde 
dershaneye başlayamayacağını söylediğini, iş için İstanbul'a gittiğini, üçer aylık sürelerle 
belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğünde ve Hal Müdürlüğünde çalıştığını, buradan Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü olarak Kırklareli'ne atandığını, yukarıda bahsettiği 1.Ordu Komutanının 
atamayı yapan devlet bakanına telefon açarak ''sen benim attığım adamı nasıl alırsın?'' demesi 
üzerine atamasının durdurulduğunu, göreve başlayamadığını, daha sonra çalıştığı 
dershanelerde takip edildiğini, maddi ve manevi olarak büyük sıkıntılar ve mağduriyetler 
yaşadığını, İsmail Hakkı Karadayı'nın savunmasının anlamsız olduğunu, onun haberi 
olmadan Batı Çalışma Grubunun kurulması ve faaliyet göstermesinin imkânsız olduğunu, 
başta İsmail Hakkı Karadayı olmak üzere 28 Şubat sürecini gerçekleştiren tüm görevlilerden 
şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (210. klasör, sayfa 295-296) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 05/10/1989 tarihli Astsubay Hazırlama Okul Komutanı Ö. N. 
imzalı K.K.K. Astsubay Hazırlama Okulu Komutanlığı Çankırı başlıklı yazıda müştekinin 4 



  

gün oda hapsi cezasının 29 Eylül 1989-03/10/1989 tarihleri arasında infaz edildiğine dair yazı 
bulunduğu, 19 Ocak 1990 tarihinde tevbih cezası bulunduğu, 15 Kasım 1996 tarihli bir 
sayfadan ibaret sicil belgesinin kanaatler bölümünde 1.,2. ve 3.sicil amirleri tarafından benzer 
şekilde ''subay sicil yönetmeliğinin 99.madde (e) fıkrası gereğince, tutum ve davranışları ile 
yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde 
bulunduğu veya karıştığı anlaşılması sebebi ile Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir'' 
şeklinde kanaat belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili herhangi bir 
adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya 
koymaktadır. (210. klasör, sayfa 290) 

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “tutum ve davranışları ile irticai 
görüşü benimsediği, Nurcu grubu mensubu olduğu ve evinde yapılan aramada Nur risaleleri 
bulunduğu, faaliyeti birlik içerisinde yürüten P.Yb. Yalçın Yıldırım ve Öğ.Yzb. Ahmet 
Özdemir ile aynı grup içerisinde yer aldığı ve faaliyeti yürüten kişilerden olduğu, İs.Ast.Sb 
Murat Kayıhan ve İs.Ütğm. Murat Üneri tarikata kazandıran 5.Kor.Yüzücü Köprücü 
Bölüğündeki evi müteaddit defalar ziyaret geldiği ve izinsiz birlikten ayrıldığı kendi ideolojik 
görüşünde olan sivil şahıslarla ailecek görüştüğü, bu şahısların eşlerinin siyah çarşaflı 
oldukları, eşinin devlet görevlisi olmasına rağmen kendi görüşündeki kıyafetlerle göreve 
gittiği” şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin 
ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, suç teşkil 
etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleriyle ilgili olduğu, bunların 
TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır. (210. klasör, sayfa 285-286)

 Müşteki KENAN AKARSLAN şikayet ve beyanında;Yüzbaşı konumunda görev 
yaparken hukuka ve usüle aykırı olarak eşinin başörtüsü takmasından dolayı 19/01/1995 
tarihinde re'sen emekli edildiğini, o zaman Batı Çalışma Grubunu tam olarak bilmediğini, 
emekli Oramiral V. B., A. E., emekli Tuğamiral Ü. N., Kıdemli Albay İ. A., emekli Deniz 
Binbaşı M. E., emekli Deniz Kurmay Albay M. Ü., emekli Deniz Piyade Albay C. Ç., emekli 
Tuğamiral H. B. isimli kişilerin kendisi hakkında keyfi yönetmeliklere aykırı bir şekilde bilgi 
ve belge düzenleyip kendilerini hukukun üstünde görerek mağduriyetine neden olduklarını, 
İskenderun'da görev yaparken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında oluşturulan 
çalışma grubunda görev almak üzere Ankara'ya çağırıldığını, Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesine dava açtığını, dava devam ederken bu çalışma grubuna çağırıldığını, hakkında 
bazı iddialar ileri sürüp savunma istediklerini, kendisinin de konunun mahkemede olduğunu, 
mahkemenin karar vermesi gerektiğini söyleyerek savunma verdiğini, ardından kendisine 28 
gün oda hapsi verdiklerini, amaçlarının yargı yolunu kapatıp konuyu Askeri Şuraya götürüp 
böylece dava açma hakkını engellemek olduğunu, o şekilde sonuçlandığını belirttiği, 
02/05/1994 tarihli sicil belgesinde önceden olumlu verilen sicilinin sonradan tahrif edilerek 
doldurulduğunu, aynı birimde 5 subay olarak görev yaparken 2 subaya el yazıları ile ekte 
sunduğu hayali raporların yazdırıldığını,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesine dava açtığını, kendisi ile birlikte görev yapan 2 
subaydan da dava açtığını belirterek, bildiklerini mahkemeye iletmelerini istediğini, ancak 
dava açmasının hukuksuz işlemi yapanları kızdırdığından kendisini 15/11/1994 tarihinde 
çalışma grubunda görev almak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bulundurulması 
istemi ile Ankara'ya çağırıldığını, 15/11/1994 tarihinden itibaren tam 28 gün bir ekip 
tarafından sorgulandığını, maddi manevi sıkıntılar yaşattıklarını, neden mahkemede dava 
açtığı dahil bir çok soru sorulduğunu, iddia edilen konularla ilgili dava açtığını, mahkeme 
kararını versin dediğinde, çok şiddetli mukabele ile karşılaştığını, AYİM'in kararını 
beklemeden 1994 Aralık ayında YAŞ kararı ile TSK'dan ilişiğini kestiklerini, AYİM'den 
kararın Mart 1995'te çıktığını, 10 aydır devam eden sicil iptal davasının esasına girilmeden 
TSK'dan ilişiğinin kesildiği, statüsünün değiştiği, maddi manevi menfaatinin kalmadığı 



  

gerekçesiyle reddedildiğini, halbuki hakkındaki ayırma işleminin hukuksuz bir şekilde tahrif 
edilerek düzenlenen sicil belgesine göre yapıldığını, her darbe döneminde olduğu gibi 
darbecilerin ideolojik şablonuna uymayan TSK personelinin ihracına hukuki alt yapı 
oluşturmaya yönelik olarak düzenlenen veya baskı ile düzenlettirilen sicillere dayandığını, 
Yaklaşık 10 yıllık görev süresinde tüm terfi ve derece ilerlemelerini zamanında yaptığını, 
görev ile ilgili veya görev dışı herhangi bir sebeple hakkında açılmış bir ceza veya disiplin 
soruşturması bulunmadığını, sicilleri incelendiğinde son sicilinin ani düşüş gösterdiği ve 
ihracına alt yapı oluşturmaya yönelik olarak subjektif olarak düzenlenmiş tek sicil olduğunun 
görüleceğini, idari işlemin dayanağını oluşturan bu menfi sicilin objektif olmadığını, çünkü 
idari işlemin dayanağını oluşturan ve sıralı sicil amirlerince düzenlenen menfi sicillerin ve 
kanaatlerin geçmiş sicil safahatı ile uyumsuz olduğunu, özetle ihracına dayanak sicil ve 
kanaatlerin geçmiş sicil safahatı, başarı ve liyakat durumu ile mutlak şekilde çeliştiğini, 
ihracına gerekçe yapılan eşinin başörtülü bulunması inançlarından kaynaklanan yaşam tarzı 
dışındaki hiçbir iddiayı kabul etmediğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (62,123. klasör, sayfa 230-239) 

 Müşteki KENAN AYDINLI şikayet ve beyanında;Aralık 1999 tarihli  YAŞ 
kararı ile TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu  sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki KEREM YILDIRIM şikayet ve beyanında;Eğitim Birsen Malatya 
Şubesi Başkanı olduğunu, 28 Şubat dönemi ve sonrasında kendilerine haksız ve hukuksuz 
şekilde baskı yapılan eğitim hakları ellerinden alınan öğrenciler ile bu öğrencilere destek 
verip halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanan kişilerin sendikaya müracaat ederek 
haklarını savunmasını istediklerini, kılık kıyafetinden dolayı okuldan atılan öğretmen 
arkadaşları ve İnönü Üniversitesinde başı kapalı olarak okumak isteyen ve okuldan atılan 
öğrencilerin sendikalara müracaat ederek haklarını savunmalarını istediğini, 28 Şubat 
dönemini hazırlayan askeri, siyasi kişiler ve medya mensupları hakkında davacı ve şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 193,381) 

 Müşteki KERİM AKÇAKOYUN şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde devrim yanlısı islami örgüt mensubu olmak şeklinde 
fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 16.06.1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını, belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377,451)

 Müşteki KERİM SÜREL şikayet ve beyanında;16 Haziran 1998 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu  sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki KEVSER ARABACI YUMRUKAYA şikayet ve beyanında; 
18.06.1996- 02.07.1999 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı İdari ve Mali İşler 
Başkanlığında bilgisayar veri hazırlayıcısı olarak sözleşmeli işçi statüsünde çalışırken iş 
aktinin başörtüsü nedeniyle fesh edildiğini,mağdur olduğnu sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediklerini bildirmiştir. (Klasör 417)

 Müşteki KESAŞ KONYA EĞİTİMCİLİK TİCARET  VE SANAYİİ A.Ş.vekili 
Av. Mustafa Eser şikayet ve beyanında özetle; TSK bünyesinde 28 Şubat dönemind BÇG 
adı ile örgütlenerek darbe hazırlığı yapan ve bunu icra eden,tasfiye operasyonları 



  

yapan,MGK kararları aldırtan,kurdukları cebir,şiddet ve baskı ile Milli Eğitim Bakarnlığı 
nezdinde nüfuz kurarak hukuk dışı kararların aldırlasını sağladıkları ve bu kapsamda 
müvekkili şirkete ait Özel Ankara Aziziye İlköğretim Okulunun 625 sayılı yasanın 15. 
maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
23.07.1999 tarihli ve 55764 sayılı işlemi ve Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
26.07.1999 tarih ve 420/2854 sayılı işlemi ile öğretmen ve öğrencilerin kılık kıyafet 
yönetmeliğine aykırı davranmaları nedeniyle sürekli kapatılmasına karar verilmesi nedeniyle, 
Özel Hilal İlköğretim Okulu ve Özel Hilal Lisesi'nin  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim 
Kurumları Genel Müdürlüğü 15.11.2000 tarihli ve 59697 sayılı işlemi ve Uşak Valiliği İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.11.2000 tarih ve 18700 sayılı işlemi ile öğretmen ve 
öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranmaları nedeniyle sürekli kapatılmasına 
karar verilmesi nedeniyle suçtan zarar gördüklerini,406 sayılı kararlar bağlamında irticai 
faaliyet eğitim yoluyla gençliği ele geçirmeye de yönelmiş olduğundan vakıflar,özel 
kuruluşlar,belediyeler,ve şahıslar tarafından kurulan özel eğitim kuruluşları ile özel 
yurt,pansiyon ve kurslar üzerindeki devletin gözetim ve denetimi ilgili ve sorumlu kamu 
kurumlarınca etkin şekilde gerçekleştirilecektir.yasalarla çizilen şerçeveninin dışında faaliyet 
gösterdikleri belirlenenler hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.İrtica ile mücadelenin bir 
hükümet politikası olmaktan öte bir devlet politikası olduğu belirtilerek müvekkilinin okulları 
fişlenerek ve hukuka aykırı kararlarla kapatıldığını,kapatılmaya dayanak yapılan teftiş 
raporunda ise belletmen odasında veda hutbesinin bulunması,okulun bodrum katında binanın 
mülk sahisi derneğin bulunması ve kapısının okul bahçesine açılması,yemekhane girişinde 
eski yazı ile yazılmış besmele levhasının bulunması,aşçılardan birinin sakallı olması,valilikçe 
onaylanmamış çift minareli üç yıldızlı Büyükşehir Belediyesi ambleminitaşıyan resimlerin 
okulda bulunması,ilköğretim kısmında bir sınıfın tüm kız öğrencilerinin başlarının örtülü 
olduğu, yatakhane katında 23 haziran 1985 tarihli yönetmeliğe uygun ve yönetmelik 
gereğince hazırlanmış bir odanın namaz kılmak için düzenlenmiş olması,din kültürü 
öğretmeninin odasında dini içerikli yayın bulunması  gerekçe yapıldığı ancak bu tarihe kadar 
yapılan dört teftişte okul iyi derecede bulunmuştur.Mevzuatın uygulanması hususnda 
öğretmerlere gerekli ularılar yapıldığı halde idare tarafından uyarı yapılmadan doğrudan 
kapatma işlemi yapılması hukuka aykırı olup suç nedeniyle mağduriyet yaşadığını,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki KORAY GÜRFİDAN şikayet ve beyanında 05.08.2002 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir. (Klasör 377,399)

 Müşteki KÖKSAL EKİCİ şikayet ve beyanında;11.12.1997 tarihli YAŞ kararı 
ile TSK' dan hukuksuz ve haksız bir şekilde ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki KUTSİ UYSAL şikayet ve beyanında;07/06/1997 yılında Refahyol 
hükümeti döneminde Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.Genel Müdürlüğünün açmış olduğu 
koruma ve güvenlik görevlisi sınavını kazandığını tam işe başlayacağı sırada Refahyol 
hükümetinin görevi bırakmak zorunda kaldığını, kazandığı sınavın iptal edildiğini, Ankara 7. 
İdare Mahkemesine açtığı davayı kazandığını, tekrar işe başladığını, ancak Danıştay'ın 
kararıyla 2002 tarihinde işten çıkarıldığını, kendisi ile beraber işe başlayan bazı kişilerin 
halen çalıştığını, 28 Şubat mağduru olduğunu, mağduriyetinin giderilmesini istediğini, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir. Yargılama sırasında 
şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmiştir.(Klasör 249, sayfa 190-191)



  

 Müşteki KÜBRA SONUÇ şikayet ve beyanında özetle;Karabük Anadolu İmam 
Hatip Lisesinden 2003 yılında mezun olduğnu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı ve 
başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, puanı katsayı 
nedeniyle azaltılması nedeniyle istediği fakülteye gidemediğini,kazandığı okulada böşörtüsü 
nedeniylealınmadığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunusanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör  373 )

 Müşteki KÜBRA ÇAKIR şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde İmam hatip 
lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle okula polis gelip başörtülü okula 
ve derslere alınmadığını,baskıya maruz kaldığını,çok sayıda arakadaşının gözaltına 
alındığını,1678 öğrenci derslere giremediğinden eğitimi sekteye uğradığını,sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki KÜBRA KURT ERKAN şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
İmam Hatip Lisesinde okurken jandarmalar okulun kapısında gelmeleri nedeniyle kapıda 
kalarak  psikolojik baskıya maruz kaldığını, başörtüsü yasağı nedeniyle istediği üniversitele 
gidemediğini,eğitim hakkını engelleyen sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 373)

Müşteki LEVENT ÖTÜN şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat sürecinde 
Tekirdağ Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığını, 
görevini en iyi şekilde yapma azminde olduğunu, kendisi dindar ve eşinin kapalı olduğundan 
o dönemde bunun sıkıntılarını yaşadığını, sırf dindar olduğu için 1997 yılında Yüksek Askeri 
Şura kararıyla ordudan ihraç edildiğini, son gelişmelerden sonra Milli Savunma Bakanlığına 
iade-i itibar müracatı yaptığını, bu müracatın sonucunda Bakanlık kararı ile haklı çıktığını, şu 
an emekli astsubay statüsünde olduğunu, yalnız dindar olması nedeniyle bu işlerin başına 
geldiğini, tüm bu yaşadıklarının sorumluları olan sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 113 Klasör, sayfa 64) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "devrim yanlısı islami örgüt 
mensubu olduğu, sosyal toplantı ve etkinliklere eşi ile birlikte katılmadığı, subay ve 
astsubaylar arasında alevi-sünni ayrımı yaptığı, tugay bölgesinde örgütün liderliğini 
üstlendiği, halen 2 ay hava değişiminde olduğu ve hava değişimi süresince çember sakallı 
olarak bölgede faaliyetini sürdürdüğü, dini kisve altında araç alım-satımı, arsa ve döviz 
işlerinde aracılık yaparak büyük servet edindiği, bu yolla subay ve astsubaylar üzerinde etkili 
olmaya çalıştığı, aşırı derecede harcama yaptığı belirli zamanlarda Tnk. Yzb. Muammer 
Akıncılar, Tekns. Bçvş. Recep Okay, kendi isteğiyle emekliye ayrılan Tnk.Yzb.Recep 
Akbudak (şüpheli/sağ) ve Ord.Tekns.Kd.Üçvş. Soner Şentürk ile evlerde toplantılar 
düzenlediği, sözkonusu toplantıya Naim Çetintaş adlı sivil şahsın 34 DGM 94 plakalı Mazda 
marka arabasıyla 2 tesettürlü bayanla birlikte katıldığı, irticai görüşe göre subay ve 
astsubaylar arasında üst ve ast ayrımı yaptığı, örgütleme faaliyetlerinde bulunduğu, 
kayınbiraderinin Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı görevini yürüttüğü ve cep telefonu ile 
sürekli kendisi ile irtibat halinde olduğu, evinde kabul ettiği misafirlerine harem-selamlık 
uyguladığı, subay, astsubay ve erlere örgütün propagandasını yaptığı, özellikle 
perşembe-cuma günleri izin alma eğiliminde olduğu, izinli olduğu günlerde arabası ile 
İstanbul'a giderek örgüt toplantısına katıldığı, oruç tutmayan subay ve astsubayları tehdit 
ettiği, disiplinsiz davranışlarından dolayı 1991 yılında 9 gün izinsizlik cezası aldığı 
görülmüştür" şeklindeki iddiaların bir kısmında müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek 
bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil 



  

etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne 
şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan 
atılmasına gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı islami örgüt mensubu olduğu, ...alevi-sünni 
ayrımı yaptığı, ...örgütün liderliğini üstlendiği, ...örgütün propagandasını yaptığı" iddiaları ile 
ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda ağır suç olarak 
değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma 
yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü anlaşılmaktadır. 
(113 Klasör, sayfa 55-56)

Müşteki LEVENT DENİZALTI şikayet ve beyanında özetle ; TSK’da görev 
yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu ve 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için fişlenerek 01.12.2000 tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar 
sonucu ihraç edildiğini, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki LEVENT ERDEM şikayet ve beyanında;TUS sınavı sonrası Tıp Tarihi 
ve Deontoloji Uzmanlık eğitimini 1990-1992 yılları arasında GATA (Ankara)'da 
tamamlayarak aynı bölümde öğretim elemanı olarak 1996 yılına kadar görev yaptığını, bu 
süre içerisinde GATA lojmanlarında oturduğunu, eşinin başörtülü olduğunu, 1996 yılına 
kadar eşinin başörtülü olması nedeniyle herhangi bir problemle karşılaşmadığını, 1996 
yılında uzmanlık alanı ile ilgili GATA dışında başka bir görev yeri olmadığı halde Samsun 
Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına tayininin yapıldığını, burada görev 
yaparken Merkez Komutanlığı görevini yapan Tümgeneral D.S.'nin doğrudan ve dolaylı 1. ve 
2. sicil amirlerini kullanarak baskılarına maruz kaldığını, bir defasında haber verilmeksizin 
aniden D.S.'nin odasına girdiğini, eğitim kıyafetinin üzerinde olduğunu, palaskasından 
tutarak ellerini arkasından geçirerek sarsıp palaskasının sıkı olmadığını, bu konuda verdiği 
emre uygun olmadığını belirterek beraberindeki disiplin subayına ve 1. sicil amirine Disiplin 
Mahkemesine verin diye emir verdiğini, bunun üzerine mahkemeye verildiğini, mahkemenin 
2 hafta göz hapsine karar verdiğini, bu şekilde muamele gören hiçbir subay ve astsubay 
olmadığı halde o dönemde eşinin başörtülü olması nedeniyle kendisine bu şekilde 
davranıldığını, ayrıca D. S.'nin tebliğ ettiği emirle "İslamiyette ibadetler ferdidir, Cuma 
namazı da buna dahildir" şeklindeki emirle Cuma namazı kılmak isteyen kendisi ve diğer 
rütbelilerin din ve vicdan özgürlüğünü engellediğini, yine yayınladığı "devrim kanunlarına 
aykırı kıyafetle lojmanlara giriş ve çıkış yasaktır" şeklindeki emri lojman nizamiyelerine 
astırdığı, bunun eşi başörtülü olan askeri personelin giriş ve çıkışında sıkıntı oluşturmak ve 
baskı oluşturmaya yönelik olduğunu, 1. sicil amirinin Albay A. K. olduğunu, D. S'nin 1. sicil 
amiri aracılığıyla savunma istediğini, savunmanın konusunun "günlük yaşantınızda niçin 
çağdaş yaşam ilkeleri yerine İslami ilkeleri uyguluyorsunuz" şeklinde olduğunu, eşinin 
katılması gereken sosyal gecelere eşsiz katıldığı zamanlarda niçin eşi ile katılmadığı 
konusunda savunmalar istendiğini, D. S. ve atılmasına neden olan Yüksek Askeri Şura 
kararında imzası bulunan kişiler ile sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 123, sayfa 249-250)

Müşteki LEYLA GÜNGÖR şikayet ve beyanında özetle; Öğretmen olduğunu, 28 
Şubat döneminde başörtüsü kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığını, sözlü 
tehditlere maruz kaldığını, tehlikeli ve yasa dışı eylem yapan bir insan gibi gösterildiğini, 
21/02/2001 tarihinde siyasi ve ideolojik amaçlarla kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini 
bozmak suçlamasıyla devlet memurluğundan çıkarıldığını, 2006 yılındaki disiplin affıyla 
göreve dönebildiğini, sanıklardan şikâyetçi olduğunu bildirmiştir. (Klasör 249)



  

 Müşteki LEYLA USTA ŞAHİN şikayet ve beyanında özetle; 1993 yılında 
Uludağ Ünversitesi Tıp Fakültesini kazandığını,başörtülü kayıt olup dört boyunca sorunsuz 
okuduğunu,beşinci sınıfta dersleri iyi olduğu için İstanbul Ünversitesi Cerrahpaşa Tıp 
fakültesin yatay geçiş yaptığını,1998 yılında başörtüsü yasağı YÖK başkanı Kemal Gürüz ile 
birlikte başladığını,derslere,staja ve okula alınmamaya başlandığını,sınava girdiğinde 
başörtülü olması nedeniyle sınav kağıdı verilmediğini ve yok yazıldığını,uzaklaştırma 
disiplin cezası verildiğini,devamsızlıktan kaldığını,bütün emeğinin sıfırlandığını,öğrenimini 
Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladığını,sanıkların 28 Şubat sürecinde anayasal 
sistemi işlemez hale getiren davranışları nedeniyle doğrudan mağdur edildiğini,sanıkların 
hükümeti deviren, uzun yıllar etkisi devam ettiren,irticayı birinci tehdit olarak kabul 
edip,yargıçlara brifing veren anayasal düzeni tamamen ortadan kaldıran hukuk dışı baskılar 
ve eğitim hakkı, din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 440,461)

 Müşteki LÜTFİ ŞENOCAK şikayet ve beyanında özetle; Din-Bir-Sen Genel 
Başkanı olduğunu, 1996-1997 yılları arasında Genelkurmay 2. Başkanı olan Çevik Bir ve 
onunla birlikte hareket eden Kara Kuvvetleri Komutanı Doğu Aktulga, Genelkurmay Genel 
Sekreteri Erol Özkasnak, Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Ahmet Çörekçi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, MGK Genel Sekreteri 
İlhan Kılıç, Zırhlı Birlikler ve Eğitim Tümen Komutanı Erdal Ceylanoğlu ve diğer bazı 
kişilerle birlikte oluşturulan örgütün, TSK’yı kullanarak TBMM’de güven oyu olarak 
Anayasaya uygun bir şekilde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Başkanlığında kurulan 54. 
Cumhuriyet Hükümetini cebren ıskat etmeye teşebbüs ettiğini ve kısmen dahi olsa çalışamaz 
duruma getirmeye çalıştığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde Batı Çalışma Grubu 
adı altında yasa dışı bir birim oluşturularak kamu görevlileri ve sivil vatandaşların 
fişlendiğini, meşru hükümete karşı basın ve medya organlarını kullanarak “ bu sefer silahsız 
kuvvetler halletsin”, “gerekirse silah kullanırız”, “ Genelkurmayda düşman değişti”, 
“ordudan son uyarı”,“ artık yeter”,“gidin başkaları gelsin”,“sivil toplum ayakta”,“koalisyon 
sallanıyor”, “bu ne rezalet”,“ tehlikeli gidiş”,“ya uy ya çekil”,“bu kararlara tam uyulacak”,“ 
beceremediniz artık bırakın”, “paşanın öfkesi”, “bundan daha ağır sözlerde gelecek”,“ gitti 
gidiyor”, şeklinde manşetler attırarak tehditte bulunduğunu, Başta Yüksek Yargı Organı 
olmak üzere yargı mensuplarını Genelkurmay karargâhında brifinglere tabi tutarak yargıyı 
etkilemeye ve meşru hükümete karşı kullanmaya çalıştığını, “demokrasiye balans ayarı 
yapıyoruz” diyerek açıkça görevi dışına çıkarak hükümeti düşürmeye çalıştığını, kendilerine 
vatan savunması için tevdi edilen Zırhlı Birlikleri meskun mahalde yürüterek ellerindeki 
silahlı birliklerle meşru hükümeti tehdit ettiklerini, bu suretle hükümeti cebren iş bırakmaya 
zorladıklarını, temel bir hak olan eğitim ve öğretim hakkını başörtüsü yasağı şeklinde 
yasalarda olmayan bir yasak icat ederek üniversitelerde eğitim ve öğretimi engelledikleri ve 
binlerce öğrenciyi mağdur ettiklerini, zorunlu eğitimin kesintisiz yapılmak suretiyle İmam 
Hatip Liselerinin ve tüm Meslek Liselerinin orta okul kısımlarını kapattıklarını, üniversiteye 
giriş sınavında değişiklikler yapılmak suretiyle İmam Hatip Liseleri ve diğer tüm Meslek 
Liselerini alanları dışında başka bölümlere yerleşmelerinin imkânsız hale getirdiklerini, 
halkın bir kısmını dindar olarak nitelenen kesimlere karşı alenen kışkırttıklarını, bu kesimleri 
aşağıladıklarını, hakaret ettiklerini ve bu şekilde ayrımcılık yaptıklarını, Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı tüm personelin şu veya bu şekilde sindirme politikasının hedefi haline 
getirildiğini, fişlenen kamu görevlilerine disiplin cezaları verilmek ve görev yerleri 
değiştirilmek suretiyle istifaya zorlandıklarını, zulüm gördüklerini, bu uygulamada dönemin 
Diyanet İşleri Başkanı ve asker kökenli Danışmanı Oğuz Kalelioğlu'nun da paylarının fazla 



  

olduğunu, dini konularda Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı ve Fadime Şahin gibi provakatörlük 
misyonu üstlenen bazı figüranlarla suni gündemler oluşturulduğunu, irtica yaygaraları 
koparıldığını ve dindar halkın baskı altına alındığını, demokratik ve laik bir ülkede olması 
gereken din ve vicdan hürriyetinin kısıtlandığını, her an darbe yapılacak baskısı yapılarak 18 
Haziran 1997 tarihinde Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifa etmek zorunda bırakıldığını, 
nitekim Çevik Bir'in bir konuşmasında 28 Şubat süreci ile ilgili “demokrasiye balans ayarı 
yapıldı” ifadelerini kullanırken Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak'ın “bu post 
modern darbe tereyağından kıl çeker gibi yapılmış çok başarılı bir süreçtir” şeklinde beyanda 
bulunduğunu, bu kişilerin işlenen suçları bütün kamuoyu önünde alenen ikrar ettiklerini, 28 
Şubat sürecinin toplumu uzun yıllar baskı altında yaşamaya mahkûm ettiğini, cebir ve şiddet 
kullanarak illegal yollarla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini 
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs 
etmek suçlarını işleyen kişiler ile onlara iştirak eden kişiler hakkında soruşturma yapılarak 
kamu davası açılmasını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını bildirmiştir.(Klasör 108)

 Müşteki LÜTFÜ ESENGÜN vekili Av.Yusuf Türkmen şikayet ve beyanında; 
müvekkilinin 54. T.C. Hükümettinde Devlet Bakanı olarak görev yapmış olması nedeniyle 
suçtan birinci derecede zarar gördüğünden, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediklerini bildirmiştir. (Klasör 395)

Müşteki MAHİYE GEÇELİ  şikayet ve beyanında özetle; 14.11.1995 tarihinde 
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Kavşut Köyünde ebe göreve başladığını,Göksun Devlet 
Hastanesinde 1998 yılında çalışırken kılık kıyafet yasağının başladığını,idare tarafından taciz 
edildiğini ve 28.09.1998 tarihinde uyarı cezası verildiğini,hakkında tutanaklar tanzim 
edildiğini,kıyafeti nedeniyle defalarca aşağılanmlara maruz kaldığını,sonunda başörtüsü 
nedeniyle istifa ettiğine dair dilekçe verdiğini ancak kabul olmadığını,ailevi nedenler ile istifa 
gerekçesi yazılmasını istendiğini ve ağlayarak bunu yazıp istifa ettiğini,sonra istifanın işleme 
konulmaması talep ittiğini,11.12.19988 tarihinde aylıktan kesme disiplin cezası 
verildiğini,psikolojik travmalar yaşadığını, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit 
olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

 Müşteki MAHMUT BALÇI şikayet ve beyanında;Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
Malatya Şube Başkanı olarak görev yaptığını,5 çocuk babası olduğunu, çocuklarının 
dördünün İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu, birinin Ortaokulu İmam Hatip Lisesinde, 
Liseyi Malatya Anadolu Lisesinde bitirdiğini, çocuklarından birinin 28 Şubattan önce başarılı 
bir şekilde İmam Hatip Lisesini bitirip Eczacılık Fakültesine girdiğini ve Eczacılık 
Fakültesini bitirdiğini, diğer çocuğunun da Anadolu Lisesinden sonra Eczacılık Fakültesini 
başarı ile bitirdiğini, şu an mesleklerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini, ancak diğer 
çocuklarının en az ağabey ve kardeşleri kadar başarılı olmalarına rağmen İmam Hatip Lisesi 
mezunu olduklarından önlerine konulan engellemelerden dolayı yüksek öğrenime devam 
edemediklerini, çocuklarından birinin sıkıntılardan dolayı depresyonlar geçirdiğini, halen ağır 
psikolojik ve psikiyatrik hasta olduğunu, 10 yıldan beri tedavisinin devam ettiğini, ancak 
sonuç alınamadığını, yine kız çocuklarının kılık kıyafetleri bahane edilerek okullarından 
atıldığını, sürgün edildiğini, sınavlara alınmadıklarını, eğitim haklarının engellendiğini, bu 3 
çocuğunun 28 Şubat uygulamaları sebebiyle telafisi imkânsız mağduriyetler yaşadığını, kendi 
çocukları gibi bu dönemde yüzlerce öğrencinin binlerce gencin bu mağduriyetleri yaşadığını, 
28 Şubat sürecinde Malatya İmam Hatip Lisesinde öğretmen olarak çalıştığını, okuldaki 
başörtülü öğrencileri okuldan atmadığı gerekçesiyle okul müdürünün görevden alındığını, 



  

okula başörtülerle girmesinler diye okulun haftalarca polis panzerleriyle kuşatıldığını, yeni 
atanan müdürün yukarıdan gelen baskılarla öğrencileri hukuka aykırı bir şekilde okuldan 
uzaklaştırdığını, Anayasal hak olan öğrenim hakkının engellendiğini, birçok öğretmen 
arkadaşının kılık kıyafet bahane edilerek görevlerine son verildiğini, okulda bu idari ve 
psikolojik baskılardan dolayı sayının 7000 öğrenciden 200 öğrenciye indiğini, getirilen kat 
sayı zulmü ile İmam Hatip Lisesi mezunlarına başörtüsü yasağı ile de binlerce kız öğrencinin 
üniversiteye girişinin engellendiğini, bu sebeple pek çok gencin mağdur edildiğini, psikolojik 
sıkıntılar yaşadıklarını, bu dönemde İmam Hatip Liselerini bitirmek amacıyla getirilen kat 
sayı engeli ile İmam Hatiplilerle beraber ülkenin mesleki eğitimine büyük darbe indirildiğini, 
28 Şubat sürecinin ülkemizde millete ve milletin değerlerine karşı bir savaşa dönüştüğünü, o 
dönemin baskı ve uygulamalarından Malatyalıların da nasibini aldıklarını, yüzlerce insanın 
gözaltına alındığını, görevinden atıldığını, işini kaybettiğini, o dönem ekonomik durumu iyi 
olan bir vakfın da başkanlığını yapan İsmail Özer'in bir akşam evinin kapısının önünden 
kaçırıldığını, günlerce kendisinden haber alınamadığını, günler sonra Ankara'da tanınmaz bir 
halde akli dengesini kaybetmiş şekilde bulunduğunu, iddialara göre kendisine mahiyeti 
bilinmeyen bir iğne yapıldığını, ondan sonra da kendisine gelemediğini, bu sıkıntılara 
dayanamayarak intihar ettiğini, o dönemde kendilerine ve millete sıkıntıları yaşatan siyasi, 
askeri, idari ve medyadaki sorumlulardan hesap sorulmasını istediklerini ve sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 191)

 Müşteki MAHMUT KAYA şikayet ve beyanında;1997 yılında Başbakanlık 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün açmış olduğu sınavı 
kazanarak 30/06/1997 tarihinde hizmetli olarak atandığını, 4.5 ay boyunca çalıştığını, maaşını 
aldığını, o dönem Batı Çalışma Grubunun baskısı ile istifa ettirilen hükümetin istifasından 
sonra yeni kurulan hükümet zamanında SHÇEK Teftiş Kurulu Başkanlığının sınavlarda 
usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı teftişten sonra görevine son verildiğini, İdare 
Mahkemesine açmış olduğu davayı kazandığını, ancak Danıştay'ın mahkemenin vermiş 
olduğu kararı bozduğunu, sınavı kazanmış olmasına rağmen görevinden çıkartılarak mağdur 
edildiğini, 28 Şubat sürecini gerçekleştiren, cuntacı yapılanma olan BÇG görevlilerinden 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 134)

 Müşteki MAHMUT FİLOĞLU şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Pendik 
Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptığını, baskılar sonucunda şube müdürlüğünden 
tarih öğretmeni olarak atandığını, yürütmeyi durdurma kararı aldığını, bunun üzerine Ağrı 
Tutak Şube Müdürlüğüne atandığını, tekrar yürütmeyi durdurma kararı aldığını, mahkeme 
kararı çıkana kadar rapor aldığını, Adıyaman Çelikhan'a tayininin çıkartıldığını, kendisinin 
behçet hastalığı eşinin de zehirli guatr hastalığını belirterek dilekçe ile başvurduğunu, kabul 
edilmediğini, İdare Mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığını, idarenin bu 
kez 2001 yılında Erzurum'un Tekman ilçesine tayinin yaptığını, o tarihte Tekman'da 
teröristler tarafından 5 öğretmenin şehit edildiğini, ailesinin endişeleri nedeniyle emekli 
olduğunu, Pendik Milli Eğitim Şube Müdürü iken Faruk Nafiz Çamlıbel Liseli Milli Güvenlik 
dersi öğretmeni emekli subayın hakkında fişleme yaptığını, tahkikattan sorumlu şube müdürü 
olarak görev yaptığı bu dönemde Alparslan Lisesi Din Kültürü öğretmeni hakkında fişleme 
yapan Milli Güvenlik öğretmeni emekli binbaşının ifadesini aldığını, emekli binbaşının 
öğretmenlerle ilgili bilgileri aylık olarak 1. Ordu Komutanlığı vasıtasıyla Batı Çalışma 
Grubuna gönderdiğini ifade ettiğini, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 191, 419)

 Müşteki MAHMUT DULKADİR şikayet ve beyanında;2000 yılında Malatya 
Sigara Fabrikasında çalıştığını, Fazilet Partisi taraftarı olduğu gerekçesiyle işine son 



  

verildiğini, 28 Şubatın etkisiyle işten attıklarını, o tarihten beri çalışamadığını, mağdur 
olduğunu, 28 Şubat dönemini hazırlayan askeri, siyasi kişiler ve medya mensupları hakkında 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 193)

 Müşteki MECİT ÖZTÜRK şikayet ve beyanında;1997 yılında Kahire El-Ezher 
Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK tarafından denklik belgesi verilmediği için 
mağduriyet yaşadığını, denklik belgesi verilmemesi nedeniyle lisans mezunu olmanın verdiği 
avantajlardan yararlanamadığını, kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 395,396)

 Müşteki MEDİHA KILLI KOÇAK şikayet ve beyanında; 13.03.1995- 
08.11.2000 tarihleri arasında Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezinde 
doktor olarak görev yaptığını,başörtülü olmasından dolayı hiçbir disiplin cezası verlmeksizin 
ve sicili yüksek olmasına rağmen 08.11.2000 tarihinde devlet memurluğundan çıkarma cezası 
verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 396,418)

 Müşteki MEFHAR TAYYAR şikayet ve beyanında özetle;28 Şubat sürecinde 
Konya Ereğli'de faaliyet gösteren Tayyarlar LDT.ŞTİ.'ye ait mahalli Birlik Gazetesi, Radyo 
Birlik ve BİR-YAY AŞ.'ye ait BRT FM ve BRT TV'nin ayrıca Birlik Gıda AŞ. Adı altında 
BİRSA markalı 22 ülkeye ihracat yapan çok ortaklı bisküvi fabrikasının kuruculuğunu ve 28 
Şubat döneminin darbesini yeyinceye kadar yönetim kurulu başkanlıklarını yapmış 
bulunduğunu,şirketinin fişlenerek 28 Şubat döneminin mağduru olduğunu, dönemin genel 
aktörlerinden ve bölgesel tetikçilerinden şikâyetçi olup olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 108,133,399,454)

 Müşteki MEHMET ERCAN şikayet ve beyanında özetle, TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde devrim yanlısı islami örgüt mensubu olmak şeklinde 
fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını, belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 67,379)

 Müşteki MEHMET KANMAZ şikayet ve beyanında özetle; 1981-1997 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 
dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde devrim yanlısı islami örgüt mensubu olmak şeklinde fişlenerek gerçek dışı 
bilgi ve belgelerle 16.06.1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü,bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 263,399)

 Müşteki MEHMET KOCAMAN şikayet ve beyanında özetle;1991 yılında El- 
Ezher üniversitene başladığını,1996 mezun olduğunu,24.04.1997 tarihinde YÖK e denklik 
için başvurduğunu 15.07.1997 talebin ret edildiğini,2000 yılında öğretmen atamalarında 
geçerli değildir şerhli önlisans diploması verildiğini,1996 yılına kadar denklik verildiğini, 
kazanılmış haklarının yok edildiğini, bu nedenle mağduriyet yaşadığını sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

 Müşteki MEHMET GÜLEN şikayet ve beyanında;Aralık 1998 tarihinde Yüksek 
Askeri Şura kararıyla mesleğinden ihraç edildiğini, Yüksek Askeri Şura üyelerinden şikâyetçi 



  

olduğunu, iddia edilen hususları kabul etmediğini, hiçbir örgütün propagandasını 
yapmadığını, eşinin kapalı bir bayan olması nedeniyle sosyal toplantı ve faaliyetlere kapalı 
olduğu için katılmasına izin vermediklerini, kendilerinin toplantılara katılmama gibi bir 
durumlarının olmadığını, tamamen eşinin kapalı olmasından dolayı toplantılara katılmalarına 
izin vermediklerini, kendisinin o dönem için Aksiyon Dergisi okuduğunu, Zaman Gazetesine 
abone olduğunu, her tür yayını okuduğunu, A. A. ve N. Y. ile arkadaş olduklarını, hiçbir 
irticai faaliyette bulunmadığını, onların da irticai faaliyetlerini görmediğini, daha sonra irticai 
faaliyette bulunduğu bildirilen ve kendisinin atılma sebebi olarak gösterilen N.Y.'nin 
askeriyeden ihraç edilmediğini, normal şekilde emekli olduğunu, evini hiçbir zaman cübbeli 
bir şahsın ziyaret etmediğini, komşularının rahatsız olduğu iddiasının da yalan olduğunu, dini 
görüşleri sebebiyle kendisi ile aynı görüşte olmadığı amirleri tarafından düzenlenen asla 
gerçeği yansıtmayan kanaat raporu düzenlendiğini, bu raporun tamamen taraflı ve siyasi 
olduğunu, bu raporu düzenleyen o dönem amirlerinden şikâyetçi olduğunu, ihraç edilmesi 
sebebiyle maddi ve manevi kayıplara uğradığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(263. klasör, sayfa 480) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1 Kasım 1991 tarihinde 2 gün oda hapsi cezası bulunduğuna 
ilişkin belge olduğu, 1998 tarihli sicil belgesinde 1. 2. ve 3. sicil amirlerince aynı şekilde 
“astsubay sicil yönetmeliğinin madde 53 ncü (e) fıkrası gereğince tutum ve davranışları ile 
yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde 
bulunduğu veya karıştığı anlaşılması nedeniyle Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir” 
şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili herhangi bir 
adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya 
koymaktadır. (263. klasör, sayfa 467-468) 

Müşteki MEHMET ERDEM şikayet ve beyanında;Kendisinin Kırıkkale 9 uncu 
Zh. Tug. K. Yardımcı Tow. Bl. Komutanlığı emrinde P. Bçvş. olarak görev yapmakta iken 31 
Temmuz 1998 tarihli 4184-261-98/Per.D.Ynt.Ş. (4) sayılı kararı ile kararda yer alan 
gerekçeler doğrultusunda resen emekli edildiğini, haksız yere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
ihraç edilmesi nedeniyle kararda isimleri geçen ve imzaları bulunan rütbeli personelden 
şikâyetçi olduğunu,mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(264. klasör, sayfa 356) 

 Müşteki MEHMET KURT şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç 
ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 26.05.1997 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü,bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir. (Klasör 377,459)

Müşteki MEHMET ÇAKIROĞLU şikayet ve beyanında;Kendisinin Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde Üsteğmen rütbesinde görev yaptığı sırada 1997 yılında Mayıs YAŞ 
kararlarıyla disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan ihraç edildiğini, bilgi edinme kanunu 
çerçevesinde ihraç nedeni konusunda bilgi aldığını, buna göre güya kendisinin Nakşibendi 
tarikatı mensubu olduğu, irticai yayınlar okuduğu, farklı görüşteki kişilerle birlikte 
huzursuzluk çıkardığı, şeri düzeni savunduğu gibi gerçek olmayan gerekçelerin ileri 
sürüldüğünü, bunların hiçbirinin doğru olmadığını, ordudan ihraç edilirken rütbesinin 
Yüzbaşı olduğunu, ancak bundan haberinin olmadığını, ayrıca 1992 yılında hakkında görevi 
ihmal ve ihtilasen zimmet suçlarından dava açıldığını, bu dava devam ederken YAŞ 
kararlarıyla ordudan atıldığını, bu davanın hakkında gerekçe gösterildiğini, ancak bu davada 



  

beraat ettiğini, ordudan ihraç edildiğinden ötürü özlük haklarını tamamen kaybettiğini, 
ordudan asıl uzaklaştırma sebebinin ordu içinde darbeci zihniyetteki gruba engel 
olabilecekleri ihtimali olduğunu, eşinin başörtülü olması, namaz kılması, onların gerekçesine 
göre birer kılıf olduğunu, bu şekilde mağdur edildiği için sorumlu tüm görevlilerden 
şikâyetçi,mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (264. klasör, sayfa 128)

 Müşteki MEHMET BAĞCI şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 3. Kolordu 
Bando Komutanı olarak görev yaptığını, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin orduyla ilişiğinin 
kesildiğini, görev yaptığı süre zarfında hiçbir disiplin cezası almadığını, üstelik takdir 
belgelerinin de bulunduğunu, ihraç edilmesi sebebiyle telafisi mümkün olmayan 
mağduriyetler yaşadığını, ilişiği kesildikten sonra da 7 yıl boyunca takip edildiğini, 
telefonlarının dinlendiğini, 28 Şubat sürecinde komuta kademesinde görev alan üst rütbeli 
komutanlar ile Batı Çalışma Grubundan davacı ve şikâyetçi olduğunu belirttiği, TSK'dan 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, TSK'nın 
normal kurumsal hiyerarşisi içerisinde yer aldığı ve kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife 
kabul etmediği, tutum ve davranışları ile bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olabileceği 
değerlendirilerek BÇG mensuplarınca disiplinsiz olarak suçlandığnı, 01/08/1997 tarihinde 
TSK'dan ihraç edildiğini, haklarında soruşturma yürütülen 28 Şubat darbesi sanıklarından 
şikâyetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (266. klasör, sayfa 91-102) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1997 tarihli sicil belgesinde 1. 2. ve 3. sicil amirlerince aynı 
şekilde “Astsb sicil yönetmeliğinin 53 ncü maddesinin (e) fıkrası gereğince tutum ve 
davranışları ile irticai ve ideolojik görüşleri benimsemesi nedeni ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde kalması uygun değildir” şeklinde kanaat belirtildiği anlaşılmıştır. (266. klasör, 
sayfa 87) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Nakşibendi tarikatı mensubu 
olduğu, eşinin ideolojik görüşünü yansıtır şekilde tam tesettürlü olduğu, sosyal faaliyet ve 
etkinliklere eşsiz olarak katıldığı, amirlerinin ikaz ve uyarılarına rağmen eşinin resmi 
evraklara gerekli olan resimlerinin çağdaş şekilde olması hatırlatıldığında 'Eşine bu konuda 
baskı yapamayacağını, başı açık şekilde resim çektir demeyeceğini, eşinin kabul 
etmeyeceğini' ifade ettiği, formun bu şekilde işleme konulmasını ısrar ettiği, ideolojik 
faaliyetlerini gizlemek maksadıyla yeterli puanı olmasına rağmen lojmana kasıtlı olarak 
girmediği, halen sakıncalı sağ personel kategorisinde bulunduğu" şeklindeki iddialarda 
müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen 
iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı 
konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik 
oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır. 
(266. klasör, sayfa 98)

 Müşteki MEHMET DOĞAN şikayet ve beyanında;26 Mayıs 1997 YAŞ 
kararıyla görevden uzaklaştırıldığını, neden ihraç edildiğini bilmediğini, Yüksek Askeri Şura 
üyelerinden şikâyetçi olduğunu, ihraç edilmesi sebebiyle maddi manevi kayıplara uğradığını, 
bu kayıpların karşılanmasını istediğini, mağdur olduğunu ve buna ilişkin belgeleri ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya müdahil olmak istediğini belirtmiştir. (263. klasör, 
sayfa 315) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığından gönderilen şahsi dosyasının 
incelenmesinde; 2 Ocak 1991 tarihinde 21 gün oda hapsi cezası ile cezalandırıldığı, Askerlik 
görevi dışında kalan, suç teşkil etmeyen toplum içerisindeki özel yaşamı ve ilişkileri ile ilgili 
takip edilerek 12.01.1990 tarihli POLYGRAPH(Yalan makinesi) test sonuç raporundan da 



  

anlaşılacağı üzere müştekinin hukuka aykırı olarak yalan makinesine bağlanarak ifadelerinin 
alındığı, 15.01.1996 tarihinde 5 gün izinsizlik cezasıyla cezalandırıldığı, 1 Aralık 1995 
tarihinde 14 günlük izinsizlik cezasıyla cezalandırıldığı, İstihbarat Başkanı Y. Ö. tarafından 
onaylı 9 Mart 1997 tarihli kurum kanaati ve onay belgesi başlıklı belgede, müştekinin 
Fethullah Gülen yanlısı nurcu olduğu belirtilerek buna bağlı yalan makinesi işlemleriyle elde 
edilen ifadeler ile Atatürk'e hakaret iddiası sonucu 2.Ordu Askeri Mahkemesinden verilmiş 
beraat kararının gerekçe yapılarak TSK Personel Kanunun 94-b maddesine göre işlem 
yapılmasının istendiği, Karargâh etüdü başlıklı İsth.Ks.A.V. A. A. imzalı belgede müşteki ile 
ilgili Atatürk'ü anma töreninde Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada mahkemece 
beraat kararı verildiğinin belirtildiği, “Albay Ş. A." ibareleriyle başlayıp "7.KOR.K/ 
DİYARBAKIR" ibareleriyle biten 11 sayfadan ibaret Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma 
Genel Komutanlığından ilişiklerinin kesilmesi teklif edilen subay ve astsubayların 
durumlarının görüşülmesi konusundaki takdim ve devamında müştekininde adının bulunduğu 
görevlilerin devrim yanlısı islami görüş mensupları, Nakşibendi grubu, Fethullah Gülen 
nurcu grubu, Nizamı-alem grubu, Yahova şahitleri, nurcu grubu, Türk İslam sentezi, 
Süleymancı tarikatı, Işıkçı grubu olarak sınıflandırıldıkları liste bulunduğu,

Müşteki Tamer Tatar’ın Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu CD’den elde edilen 
10 sayfadan ibaret gizli ibareleri bulunan belgede özetle; "Tümgeneral Türkeri" ifadesiyle 
başlayıp "takdir Sayın Genelkurmay Başkanına aittir. Arz ederim." ibareleriyle biten sunum 
şeklinde toplumda eğitim, Bakanlıklara yapılan atamalar, bankacılık sistemi, devlet 
kurumlarına yapılan atamalar, islami sermaye denilerek tehlike görülen sermaye grupları ve 
finans kurumları, dini konular vs. tüm alanlarla ilgili tedbirleri içeren yazı ve devamında 
Kuvvet Komutanlıklarında isimleri tespit edilmiş içerisinde müşteki Mot.Astsb.Kd.Üçvş. 
Mehmet Doğan'ın da isminin bulunduğu, listelerden oluşan belgeler bulunduğu, Yüksek 
Askeri Şuraya sevk yazısında “Reşit Erol Grubu Nakşibendi tarikatı mensubu olduğu, eşinin 
de aynı tarikatın mensubu olduğu, söz konusu tarikatın yapılan toplantılarına katıldığı, 
ideolojisi doğrultusunda yayınları izlediği, ideolojik görüşü nedeniyle amirlik ve üstlük 
nüfuzunu kullanmadığı, ideolojileri nedeniyle sosyal faaliyetlere ailece katılmadıkları, 
T.S.K.nden ideolojik faaliyetleri nedeniyle ilişiği kesilen personel ile örgütsel ilişki içinde 
olduğu, komutanları tarafından ikaz edilmesine rağmen değişmediği, ailece Atatürk ilkeleri 
ve Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel ilkelerine karşı oldukları, disiplinsizliği 
nedeniyle 29/09/1988 tarihinde 4 gün izinsizlik cezası aldığı, disiplinsizliği nedeniyle 
06/10/1988 tarihinde 2 gün izinsizlik cezası aldığı," şeklindeki iddialarda müştekinin suç 
olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların 
müştekinin askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı 
konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik 
oluşturduğu açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır. 
(263. klasör, sayfa 172-308)

 Müşteki MEHMET BAŞ şikayet ve beyanında; sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı 
bilgi ve belgelerle 2000 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377,448)

 Müşteki MEHMET ÇETİN şikayet ve beyanında;1992-1998 tarihleri arasında 
subay olarak TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi 
böşörtülü olduğu ve TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG 
örgütüne katılmadığı için süleymancı olmak şeklinde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 



  

AĞUSTOS 1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 204,249,399)

 Müşteki MEHMET BEKTAŞ şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Ağustos 1997 
tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki MEHMET ATMACA şikayet ve beyanındaözetle; 26.05.1997 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar 
gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380,460)

 Müşteki MEHMET GENÇASLAN şikayet ve beyanında özetle; 1998 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK'dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar 
gördüğünü, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379)

 Müşteki MEHMET ALDEMİR şikayet ve beyanında;28 Şubat sanıklarından 
millet tarafından seçilerek iş başına getirilmiş amacı millete hizmet etmek olan Erbakan'ı 
hükümeti düşürmeleri nedeniyle sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 129,415)

 Müşteki MEHMET DEMİRÖZ şikayet ve beyanında;1976-1998 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını,TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar 
sonucu ihraç edme endişesi ile 05.02.1998 tarihinde erken emekl olduğunu suçtan zarar gören 
olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.Müşteki daha 
sonra şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmiştir.(Klasör 399)

 Müşteki MEHMET YURTSEVEN şikayet ve beyanında;1992 yılında Kahire 
El-Ezher Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK'den denklik belgesi alarak Ankara Altındağ 
Hıdırlıktepe ilköğretim okulunda öğretmen olarak göreve başladığını, ancak daha sonra 
denkliğin iptal edilmesi nedeniyle atamanın iptal edilerek kazanılmış hakkının ihlal idildiğini, 
lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını, bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 399)

 Müşteki MEHMET DEMİRTAŞ şikayet ve beyanında özetle; 1981-1998 
tarihleri arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu 
örgütün faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 16.06.1998 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 399)

 Müşteki MEHMET ÜNVER şikayet ve beyanında;1997 yılında Kırşehir 
Çiçekdağı Acı Köyü imamı olduğunu, kurum değiştirme talebiyle Gümüşhane Şiran İlçe 
Halk Kütüphanesine müdür olarak atandığını, 22/09/1997 tarihine kadar müdür olarak 
çalıştığını, 29/11/1997-19/03/1998 tarihleri arasında unvanı alınarak Ağrı ili Hamur ilçesi 
Halk Kütüphanesine memur olarak atandığını, mahkeme kararı ile Şiran ilçesi Halk 



  

Kütüphanesi müdürlüğüne 01/04/1998 tarihinde tekrar atandığını, 24/06/1998 tarihinde 
Kültür Bakanlığının atamasıyla Rize Kalkandere ilçesi Halk Kütüphanesine memur olarak 
atandığını, 09/07/1998-24/11/1998 tarihleri arasında burada çalıştığını, mahkeme kararı ile 
yeniden Şiran ilçesi Halk Kütüphanesine müdür olarak atandığını, 19/07/2000 tarihine kadar 
bu görevde kaldığını, 03/08/2000-23/05/2002 tarihleri arasında Ağrı ili Hamur ilçesinde 
Kütüphane müdürü olarak görev yaptığını, ancak Danıştay'ın mahkeme kararını bozması 
nedeniyle 23/05/2002-27/05/2005 tarihleri arasında memur olarak Hamur ilçesi Halk 
Kütüphanesinde çalıştığını, bu süreçte mağdur olduğunu, ağır depresyon geçirdiğini, bu 
nedenle TSK bünyesinde örgütlenerek 28 Şubat post modern darbesinin hazırlığını yapan, 
icra eden TSK'nın kurumsal hiyerarşisini ele geçirme operasyonu olan tasfiyeleri sağlayan, 
bu konuda kararlar alan bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı düzenleyen yasa dışı Batı Çalışma 
Grubu kurucusu, yöneticisi ve üyeleri ile yasa dışı eylemlere kasten veya görevlerini ihmal 
ederek katılan YAŞ'ın asker üyeleri, MGK'nın asker üyeleri, tüm failler şeriklerinden 
şikâyetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (138. klasör, sayfa 441-442)

 Müşteki MEHMET ÖZ şikayet ve beyanında özetle; Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görev yaparken 14 Ekim 1998 tarihinde hiçbir gerekçe 
gösterilmeden ordudan atıldığını, o tarihte sonuç alamadığını, mevzuattaki değişiklikten 
sonra Bilgi Edinme Yasasından faydalanılarak atılma gerekçelerini öğrenmek istediğinde en 
son görev yaptığı birlikteki komutanları Üsteğmen E.Ç. ile Yarbay M.A'nın yazdıkları 
olumsuz sicil ve düzenledikleri tutanaklara dayanarak irticacı olduğu gerekçesiyle bu 
tasarrufun yapıldığını öğrendiğini, orduya girdiği 1994 yılında evli olduğunu, eşinin başının 
kapalı olduğunu, sonra da yaşam tarzlarında bir değişiklik olmadığını, ancak komutanlarının 
kendileri ile ilgili Astsubay A.E. isimli kişiyi görevlendirdiklerini, bu kişinin de evlerindeki 
yaşam tarzlarını izleyip komutanlarına bilgi aktardığını, sürecin bu şekilde geliştiğini 
öğrendiğini, kendisinin eşinin ilk okul mezunu ev hanımı olduğunu, siyasi ve dini hiçbir 
grupla alakasının bulunmadığını, ilk müracaatlarında da eşinin başı kapalı fotoğrafını ibraz 
ettiklerini, sırf eşinin başı kapalı diye tutanak tanzim ederek ordudan atılma sürecini yaşatan 
kişilerden, haksız yere kendisini ordudan atarak mağdur eden ailesini ve kendisini maddi ve 
manevi zarara uğratan isimlerini belirttiği E.Ç., M.A., Astsubay A.E.'den davacı ve şikâyetçi 
olduğunu belirttiği, şikâyet dilekçesinde de E.Ç.'nin kendisi ve 4 arkadaşının görevine son 
verildikten sonra Güney Deniz Saha Komutanlığına İstihbarat Subayı olarak atandığını ve 
bütün gizli işlerini yedek harddisk ile yaptığını, kendisinin Ergenekon davasından içeri alınıp 
daha sonra tutuksuz yargılandığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 133,241)

 Müşteki MEHMET ÖZTÜRK şikayet ve beyanında;1995 yılında El- Ezher 
üniversitenden mezun olduğunu, YÖK tarafından 3 yıllık denklik verildiğini, bir yıl 9 Eylül 
de lisans tamamlamak için okuduğunu bitirdikten sonra YÖK ün 4 yıllık denklik verdiği 
ancak öğretmen atamalarında geçersiz ibaresi yazıldığını öğretmen olamadığını, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

 Müşteki MEHMET KOÇULU şikayet ve beyanında;1998 yılında Sinop İl 
Jandarma Komutanlığına atandığını, burada 21 gün görev yaptıktan sonra Alay Komutanı M. 
Ç’nin kendisini denetlemeye geldiğini, bir olağan denetleme olmadığını,sadece kendisine 
yönelik olduğunu, eşinin başörtülü olduğunu, M. Ç’nin kendisine hitaben "sana emir 
veriyorum, eşinin başörtüsünü açtıracaksın" dediğini, kendisinin de "sayın komutanım bana 
hizmete dair olmayan kanunsuz emir veremezsiniz" dediğini, onun da "senin dünyadan 
haberin yok, çok cahil bir uzman çavuşsun, 1997 de 28 Şubat kararları alındı, bunun 
içerisinde hükümetin Başbakanı olan Erbakan'ın partisini kapattırdık" dediğini, kendisinin 



  

de asker olduğunu siyasetle ilişkisinin olmadığını, görevini yaptığını söylediğini, hiddetle 
ayağa kalkarak İç Hizmet Kanununun 35. maddesini kendisine okuttuğunu, eşinin 
başörtüsünün açılması konusunda yazılı emir verilmesini istediğini, ancak onun da kendisine 
verilen emrin de yazılı olmadığını, yazılı emir veremeyeceğini söylediğini, ardından teğmen 
E.S.'yi içeri çağırdığını, kendisini kastederek "bu herif kafayı yemiş, elini kolunu bağlayıp 
içeri atın" diye emir verdiğini, teğmenin de kendisini alarak Sinop İl Jandarma 
Komutanlığının bodrum katında bulunan nezarethaneye kapattığını, 38 gün burada kaldığını, 
buraya tıkılırken itilerek götürüldüğünü, kendisinin bunu fiziki işkence olarak algıladığını, 
ayrıca diğer meslektaşlarından da vebalı muamelesi gördüğünü, yani hem maddi hem manevi 
işkence gördüğünü, yıprandığını, mesleğini ve itibarını kaybettiğini, bu sebeplerle 28 Şubat 
kararlarını uygulayanlar hakkında, M.Ç. ve Karakol Komutanı Astsubay Z.G. ile E.S. 
hakkında haksız yere hakkında sicil düzenlemek suretiyle, meslekten atılmasına sebep 
oldukları için, 38 gün özgürlüğünden yoksun bırakılması nedeniyle şikâyetçi 
olduğunu,mağdur olduğunu ve buna ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (113 Klasör, sayfa 264) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, TSK'dan ayırma işlemine karşı Askeri Yüksek İdare 
Mahmekesinde açmış olduğu davanın mahkemenin 28 Aralık 1999 tarihli 1999/502-1303 
Esas karar sayılı kararı ile reddedildiği, 24 Eylül 1998 tarihinde kimlik kartı, sağlık cüzdanı 
ve personel bilgi formlarındaki personel ve eşinin kıyafetleri, ayrıca çağdaş olmayan inkılap 
kanunlarına aykırı siyasi veya dini bir akım ve ideoloji belirleyen kılık ve kıyafette olmaması 
Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırı davranmaması konusunda ayrıntılı bilgi ve emir verildiği, 
bu emri yerine getirmediği, askeri konuları bilmesi gereken prensibine uymayarak sivil kişi 
ve kurumlara konunun saptırılarak aktarıldığı iddiasıyla 21 gün oda hapsi cezasıyla 
cezalandırıldığı, 07/10/1998 tarihinde 3 gün oda hapsi cezası ile cezalandırıldığı, 28 Ekim 
1998 tarihli gizli tebligat konulu yazıda müştekinin çalışma, tutum ve davranışları dolayısıyla 
uyarıldığı, uyarı yazısında hangi tutum ve davranışlarından dolayı uyarıldığının net olarak 
anlaşılamadığı, 05/11/1998 tarihinde 7 gün oda hapsi cezası ile cezalandırıldığı, 04 Nisan 
1996 tarihinde 7 gün görev yerini terketmeme cezası ile cezalandırıldığı, 23/09/1998 
tarihinde 7 gün oda hapsi cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır. (113 Klasör, sayfa 237-260)

 Müşteki MEHMET BAYGIN şikayet ve beyanında;28 Şubat'ta tankları yürüten 
askeri cuntanın kendilerini korkuttuğunu, ürküttüğünü, hiçbir iş yapamaz hale getirdiğini, 
aynı 12 Eylül 1980 gibi yine toplanıp cezaevlerine atılacakları korkusu ile üzerlerinde büyük 
bir baskı olarak kaldığını, bunun için mağdur olduğunu, 28 Şubat' sanıklarından ve 
gerçekleştirenlerden şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 129)

 Müşteki MEHMET YAVUZ şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Kara 
Kuvvetleri Komutanlığında Levazım Kıdemli Üstçavuş olarak görev yaptığını, düzenlenen 
kararname ile ilişiğinin kesildiğini, yaşanan süreçte mağdur olduğunu, mağduriyetinin halen 
devam ettiğini, demokratik haklarının ihlal edildiğini,mağduriyetine yol açan şahıslar ve 
sanıklardan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir.(Klasör 201)

 Müşteki MEHMET ALPARSLAN şikayet ve beyanında;Kendisinin 1995-1997 
yılları arasında Batman Jandarma Bölge Komutanlığında görev yaptığını, 1997 yılında 7. 
Jandarma Komando Tabur Komutan vekili olarak Kıdemli Binbaşı rütbesi ile görev yaparken 
Mayıs 1997 tarihinde Kara Kuvvetleri Eğitim Okulları Daire Başkanlığına bağlı Kuleli 
Askeri Lisesi Sınıf Amirliğine atandığını, ancak göreve başlamadan bu düşüncede bir kişi 
buraya nasıl gider diye kendisini şikâyet ettiklerini, bunun üzerine 17 Haziran 1997 tarihinde 
mesaj emri ile 3.Kolordu Harekât ve Eğitim Şube Komuta Kontrol Kısmı NBC Subaylığına 



  

atandığını, burasının pasivize etmek için kullanılan bir görev olduğunu, psikolojisinin 
bozulduğunu iki ay ve ardından da üç ay süreli ile hava değişimi raporu aldığını, başarılı bir 
Subay olduğunu Güney Doğuda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral M.H.B. tarafından 
şeref rozeti, Batman İl Jandarma Komutanı İ. H. M. tarafından takdir belgesi, Bosna 
Hersek'de yapmış olduğu görevden dolayı Hizmet Övünç Belgesi ile ödüllendirildiğini 
bunların dışında yüze yakın takdir belgesinin bulunduğunu, görev yaptığı yerler ve ibraz 
etmiş olduğu belgelerin başarılı iyi bir Subay olduğunu gösterdiğini, Kara Harp Okulu Piyade 
Sınıfını 13.olarak bitirdiğini, görevden ayrıldığında da aynı başarısının devam ettiğini, görev 
yaptığı süre içinde de sicil notu ortalamasının 90'nın üzerinde olduğunu, çünkü çok başarılı 
olanlara bu tür görevler verildiğini, Bu kadar başarılı ve disiplinli bir Subay olmasına rağmen 
atandığı Kuleli Askeri Lisesine başlamadan mesaj emri ile bu şekilde pasif bir göreve 
atanmasının psikolojik olarak kendisini çok yıprattığını, bunalıma girdiğini, bu nedenle hava 
değişimi raporlarını aldığını, bu raporlar sonunda da tanıdığı arkadaşlarını emekli olmadığı 
takdirde atılacağını söylemeleri üzerine 1998 yılı Ocak ayında emekli olmak zorunda 
kaldığını, kendisi ile birlikte mesaj emri ile atanan kişilerden Yüzbaşı E. G.’nin emekliliğinin 
dolmadığını ve TSK'dan ihraç edildiğini, erken yaşta ve görevinin en başarılı döneminde 
emekli olmak zorunda kaldığını, kendisine gösterilen tavrın özel yaşamın içindeki dini hayatı 
ile ilgili olduğunu bu nedenle kendisinin emekli olmak zorunda bırakanlar ile 28 Şubat 
sürecini gerçekleştiren Batı Çalışma Grubunda görev yapan sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  belirtmiştir. (218. klasör, sayfa 444-463)

 Müşteki MEHMET AKKIN şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Jandarma 
Genel Komutanlığında Muhabere Teknisyeni Başçavuşu olarak görev yaptığını, gördüğü 
baskı ve tehditler nedeniyle çok sevdiği mesleğinden istifa etmek zorunda kaldığını, 
kendisinin ve kendisi gibi bir çok arkadaşının bu süreçte mağdur olduklarını, kendisinin 
süresi dolduktan sonra istifa ettiğini, fakat bazı arkadaşlarının YAŞ kararları ve kararnameler 
ile mesleklerinden ihraç edildiğini, kendilerine bu süreci yaşatan başta BÇG olmak üzere 
dönemin komutanlarından davacı ve şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. 
(227. klasör, sayfa 54)

 Müşteki MEHMET NOĞAY şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde başörtüsü 
eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ceza aldığını,demokratik haklarının ihlal edildiğini, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 193,460)

 Müşteki MEHMET HAZER şikayet ve beyanında;Kendisinin Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı İzmit Tersane Komutanlığı İdari Güvenlik Şube Müdürlüğünde 1994 yılında 
Uzman Erbaş statüsünde sözleşmeli olarak göreve başladığını, 14 Ekim 1998 tarihinden 
itibaren sözleşmenin feshedildiğini tarafıma tebliğ edildiğini,görev yaptığı sürece sicil 
notlarının çok yüksek olduğunu görev süresince hiçbir cezai işleme maruz kalmadığını hiçbir 
uyarı dahi almadığını, sözleşmesinin feshedilmesinde somut bir neden gösterilmemekle 
birlikte kendisinin ve ismini verdiği diğer arkadaşlarının eşlerinin başörtülü olması nedeniyle 
sözleşmelerinin feshedildiğini düşündüğünü, çalıştığı birimin amirinin üsteğmen E. Ç. 
olduğunu birliğin idare müdürünün ise Yarbay M. A. olduğunu, Astsubay A. E. ve uzman 
erbaş F. K.'nin oturduğu çevreler kendisini ve eşini sorarak, eşinin başörtülü olması ile ilgili 
araştırma yaptığını, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde fesih işlemi ile ilgili dava açtığını, 
davasının reddedildiğini, kendisinin 1998 yılında sırf eşinin başörtüsü nedeni ile görevinden 
atılmasına neden olan Yarbay M. A., Üsteğmen E. Ç., astsubay A. E., uzman erbaş F. K. ile 
Batı Çalışma Grubu adı altında faaliyet gösteren tüm kişilerden ve sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 133,241)



  

 Müşteki MEHMET YILMAZ şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 
Tümgeneral olan Osman Özbek'in dönemin Başbakanına hakaret ettiğini, Osman Özbek'in 
yeğeni olan Adnan Ünal'dan alacağını tahsil etmek istemesi nedeniyle Osman Özbek'in 
devreye girerek kendilerini ailece Yozgat Yerköy ilçesindeki evlerinden Ankara Emniyet 
Müdürlüğüne getirttiğini, kendilerine Yozgat'lı değil de Van'lı olarak göstermeye çalıştığını 
ve PKK sponsoru olarak lanse etmek istediğini bunlarla ilgili hakkında soruşturma açıldığını, 
kendisinin halen bu nedenle cezaevinde olduğunu,kardeşi Ahmet Koyunbaşoğlu'nun 
cezaevindeyken eşinin vefat ettiğini, cezaevinden tahliye olduktan 6 ay sonrada kendisinin 
vefat ettiğini, kendilerinin psikolojik sorunlarının olduğunu belirterek Osman Özbek'ten ve 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini  belirtmiştir. (Klasör 249)

 Müşteki MEHMET AKSA şikayet ve beyanında;19/11/1995 tarihinde evine 
yakın bir yerde mutat polis uygulamasında gözaltına alındığını, 27 gün gözaltında kaldığını, 
derin devlet polisleri tarafından kirli faaliyetlere girmesi noktasında işbirliği istendiğini, 
kabul etmeyince ağır işkencelere maruz kaldığını, ev adresine yakın ve okuduğu lise 
civarındaki birkaç faili meçhul eylemin zorla üzerine yıkıldığını, tekliflerini kabul ettiği 
takdirde eylemlerin düşürüleceğini, aksi halde ömür boyu hapis yatmakla karşı karşıya 
kalacağını söylediklerini, yapılan yargılamalarda önce sadece örgüt üyeliğinden ceza aldığını, 
daha sonra kararın Yargıtay’da bozulduğunu, kendisi lehine oy veren Diyarbakır 4 Nolu 
DGM Başkanı Ali Çağan'ın sürgün edildiğini, daha sonra aleyhine müebbet hapis cezası 
verildiğini, Ergenekon Örgütünün temsilcilerinin devreye girerek kendisinin mağdur 
edildiğini, cezasının onandığını, 28 Şubat davasına müdahil olmak istediğini belirtmiştir. 
(104. klasör, sayfa 58-59)

 Müşteki MEHMET SARIBIYIK şikayet ve beyanında; YÖK burslusu olarak 
yüksek lisans ve doktora yapmak üzere görevlendirildiği İngiltere'de doktorası bitmeden 
normal süreyi aştığı gereçesiyle ücretsiz uzatma yapılması nedeniyle maddi sıkıntı çektiğini, 
Türkiyeye dönünce fişlendiği için görev verilmediğini,mağdur olduğunu, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 437)

 Müşteki MEHMET UYANIK şikayet ve beyanında özetle; 1974-1987 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 
dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle disiplinsizlik gerekçesiyle 1987 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 440)

 Müşteki MEHMET GÜÇ şikayet ve beyanında özetle;TSK’da görev yaptığını, 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu  şeklinde 
fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Ağustos 1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle suçtan zarar gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 440)

 Müşteki MEHMET TUTAR şikayet ve beyanında özetle;1985 yılında 
Başbakanlık Personel İşleri Daire Başkanlığına atandığını ve daha sonra Personel ve 
Prensipler Genel Müdür Yardımcılığı ve Başbakanlık müşavirliği görevlerinde 
bulunduğunu,18.07.1997 tarih ve 97/47226 sayılı kararaname ile başbakanlık 
müşavirliğinden alınıp daha düşük göstergeli basın ve halkla ilişkiler müşavirliğine 



  

atandığını,açtığın davayı kazanması üzerine kendisini araştırmacı kadrosuna 
atadıklarını,açtığı davayı tekrar kazanması üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
müşavirliğine atandığını ve 2000 yılında emekli olmak zorunda bırakıldığını,

 mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 441) 

 Müşteki MEHMET ŞEN şikayet ve beyanında özetle;suç tarihi itibariyle çoçuları 
Nurcan Yavuz Yiğit ve İsmail Şen'in imam hatip mezunu olup kat sayı eşitsizliği nedeniyle 
mağdur olduklarını,maddi ve manevi zarar gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 441)

 Müşteki MEHMET TAŞKESEN şikayet ve beyanında özetle;1992 yılında El- 
Ezher üniversitene başladığını,1996 mezun olduğunu,24.04.1997 tarihinde YÖK e denklik 
için başvurduğunu 10.06.1997 talebin ret edildiğini,2011 yılında ek dersleri vererek denklik 
aldığını,1996 yılına kadar denklik verildiğini, kazanılmış haklarının yok edildiğini, bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını delillerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

 Müşteki MEHMET AYIK PEHLİVAN şikayet ve beyanında özetle ;27.12.2002 
tarihli YAŞ kararı ile TSK'dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu, mağduriyet 
yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 62,377)

 Müşteki MEHMET HARDAL şikayet ve beyanında; 2001 yılında El Ezher 
Üniversitesi’nden mezun olduğunu, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin denkliğinin kabul 
edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna güvenerek 
okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın 
verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 380)

 Müşteki MEHMET KURUCUOĞLU şikayet ve beyanında özetle;27/05/1997 
tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, bu nedenle suçtan zarar gördüğünü, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379)

 Müşteki MEHMET ALIRKAN şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde işten 
atıldığını ve mağdur olduğunu, suçtan zarar gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.

 Müşteki  MEHMET SÖYLEYİCİ  vekili Av. Mustafa Söyleyici şikayet ve 
beyanında özetle; Müvekkinin Temmuz 1983-Eylül 1997 yılları arasınad Kayseri 2. Hava 
İkmal Bakım Merkez Komutanlığı Erkilet-Fasbat tesislerinde C 160 uçaklarının gövde 
montaj atölyesinde işçi statüsünde çalıytığını,müvekkilinin fişlendiğini,çocuklarının İmam 
Hatip Lisesinde okunuduğundan sorgulandığını, müvekkilinin güvenlik soruşturmasının 
olumsuz sonuçlanması gerekçesiyle iş sözleşmesinin fesh edilerek mağdur edildiğini, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

Müşteki MEHMET BEKAROĞLU şikayet ve beyanında; 1996-1997 yılları 
arasında Genelkurmay 2. Başkanı olan Çevik Bir ve onunla birlikte hareket eden Kara 
Kuvvetleri Komutanı Doğu Aktulga, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, Jandarma 
Genel Komutanı Teoman Koman, Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Zırhlı Birlikler ve 



  

Eğitim Tümen Komutanı Erdal Ceylanoğlu ve diğer bazı kişilerle birlikte oluşturulan 
örgütün, TSK'yı kullanarak TBMM'de güvenoyu olarak Anayasaya uygun bir şekilde Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan 54. Cumhuriyet Hükümetini cebren ıskat 
etmeye teşebbüs ettiğini ve kısmen dahi olsa çalışamaz duruma getirmeye çalıştığını, meşru 
hükümete karşı basın ve medya organlarını kullanarak “Bu sefer silahsız kuvvetler halletsin”, 
“Gerekirse silah kullanırız” şeklinde manşetler attırarak tehditte bulunduğunu, “Demokrasiye 
balans ayarı yapıyoruz” diyerek açıkça görevi dışına çıkarak hükümeti düşürmeye çalıştığını, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde Batı Çalışma Grubu adı altında yasa dışı bir birim 
oluşturularak kamu görevlileri ve sivil vatandaşların fişlendiğini, başta yüksek yargı olmak 
üzere yargı mensuplarının Genelkurmay Karargâhında brifinglere tabi tutarak yargıyı 
etkilemeye ve meşru hükümete karşı kullanmaya çalıştıklarını, kendilerine vatan savunması 
için tevdi edilen Zırhlı Birlikleri meskun mahalde yürüterek ellerindeki silahlı birliklerle 
meşru hükümeti tehdit ettiklerini, bu suretle hükümeti cebren iş bırakmaya zorladıklarını, 
temel bir hak olan eğitim ve öğretim hakkını başörtüsü yasağı şeklinde yasalarda olmayan bir 
yasak icat ederek üniversitelerde eğitim ve öğretimi engelledikleri ve binlerce öğrenciyi 
mağdur ettiklerini, halkın bir kısmını dindar olarak nitelenen kesimlere karşı alenen 
kışkırttıklarını, bu kesimleri aşağıladıklarını, hakaret ettiklerini ve bu şekilde ayrımcılık 
yaptıklarını, söz konusu kişilerin bu eylemlerini yaparken dönemin YÖK Başkanı Kemal 
Gürüz, TİSK Başkanı R.B. , DİSK Başkanı R.B., TESK Başkanı D.G., TOBB Başkanı F.M., 
Türk-İş Başkanı B.M. ile birlikte gerçekleştirdiklerini, aynı dönemde asker olarak kamu 
görevlisi ve görevinin başında olan Tümgeneral O.Ö 'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ve bu hükümetin Başbakanı ve TBMM'yi alenen aşağılayarak hakarette bulunduğunu, 
dönemin Kurmay Karargâhı ve hiyerarşik üstü konumundaki amirlerinin amaçlarına uygun 
düşen bu duruma göz yumduklarını, herhangi bir işlem yapmadıklarını,her an darbe yapılacak 
baskısı yapılarak 18 Haziran 1997 tarihinde Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifa etmek 
zorunda bırakıldığını, nitekim Çevik Bir'in bir konuşmasında 28 Şubat süreci ile ilgili 
“Demokrasiye balans ayarı yapıldı” ifadelerini kullanırken Genelkurmay Genel Sekreteri 
Erol Özkasnak'ın “Bu post modern darbe tereyağından kıl çeker gibi yapılmış çok başarılı bir 
süreçtir” şeklinde beyanda bulunduğunu, bu kişilerin işlenen suçları bütün kamuoyu önünde 
alenen ikrar ettiklerini, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir.(Klasör 107 )

 Müşteki MEHMET ABDULLAH KAPLAN şikayet ve beyanında özetle; 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde menzilci olarak fişlenerek gerçek 
dışı bilgi ve belgelerle 10.12.1996tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki MEHMET ALİ IŞIK şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat 1997 
tarihinden itibaren oluşan zihniyet ve yapılanma içerisinde yer alan Bartın ili Ulus ilçesi 
Ulusa Hizmet Vakfı ve Bartın/Ulus Aşağı Çerçi Köyü Güzelleştirme Derneği bünyesinde 
oluşan ve etraflarında odaklaşın kişilerin ve sivil toplum kuruluşlarının 2002 yılından itibaren 
oğlu Niyazi Cumhur Işık'ın Ak Parti İlçe Başkanı olması sebebiyle söz konusu grup ve 
kişilerin daha belirgin biçimde kendisinin tüm varlığını yok ederek akıl sağlığının yerinde 
olmadığı yönünde rapor ve karar aldırma organize ve gayreti içinde olduklarını, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 133,399)

 Müşteki MEHMET ALİ GENÇ şikayet ve beyanında;1960, 1971, 1980, 1997 
yıllarında seçimle işbaşına gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve üyeleri ile Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetlerinin ortadan kaldırılıp, görev ve yetkilerinin elinden alındığının, 28 



  

Şubat döneminde hakim ve savcılara baskı yapıldığını, tehdit edildiğini ve brifingler 
verildiğini, özellikle Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in başı çektiğini, Genelkurmay 
Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman ve dönemin 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini 
belirttiği, 24/09/2012 tarihli ifadesinde de 28 Şubat 1997 tarihinde dönemin Genelkurmay 2. 
Başkanı Çevik Bir ve Orgeneral Teoman Koman'ın o zamanki hükümete destek verdiği için 
Muhsin Yazıcıoğlu'nu tehdit ettiğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ise “Halka doğrulan tanka karşı 
selam durmam” diye tepki gösterdiğini, birçok defa tehdit edildiğini, demokratik haklarının 
ihlal edilmesi nedeniyle sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. 
(203,129. klasör, sayfa 96-97, 101)

Müşteki MEHMET ALİ ORDU şikayet ve beyanında özetle ;30.08.1989- 
13.08.1999 tarihleri arasında astsubay olarak TSK'da olarak görev yaptığını,TSK.nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için 
hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde Ağustos 1999 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK'dan disiplinsizlik gerekçesiyle ihraç edildiğini,mağdur olduğunu, sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 466)

 Müşteki MEHMET ALİ  YAVUZ şikayet ve beyanında;25 Aralık 1995 tarihinde 
yapılan Milletvekili seçiminde Doğru Yol Partisinden Konya Milletvekili olarak Meclise 
girdiğini, Refahyol hükümeti döneminde Doğru Yol Partisinin Teşkilat Başkan Yardımcısı 
olarak görev yaptığını, Refahyol hükümeti aleyhine çalışan adını ve faaliyetlerini sonradan 
öğrenmiş olduğu Batı Çalışma Grubu adlı yapılanma içerisinde yer alan tüm kişilerden 
şikâyetçi ve davacı olduğunu, o dönemde Doğru Yol Partisi Genel Başkanı eşi, çocukları ve 
partinin Milletvekilleri hakkında doğru olmayan haberler ve iftiralar içeren yayınlar 
dedikodular, söylentiler çıkarıldığını, bunlara bazı gazetecilerin de katıldığını, Refah Partisi 
ve Doğru Yol Partisinin yıpratıldığını, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırıldığını, o dönemde 
DYP Milletvekillerine baskılar, komplolar, şantajlar ve tehditler yapılarak 40-50 
Milletvekilinin DYP’den istifa ettirildiğini, istifa edip DTP ve ANAP'a geçen bir çok ismin 
sonradan Bakan olduğunu, Refahyol hükümeti aleyhine ve partilerinin Genel Başkanı 
aleyhine Doğan Medya Grubunun gerçek olmayan küçük düşürücü yayınlar yaptığını, 
hükümeti devirmek için çalışan Batı Çalışma Grubuna mensup tüm kişilerden şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (249,125. klasör, sayfa 139-140)

 Müşteki MEHMET BESİM İSMAİLEFENDİOĞLU şikayet ve beyanında; O 
dönemde Diyanet İşleri Başkanlığında müfettiş olarak çalıştığını, 28 Şubat davasında tutuklu 
olan emekli Albay Oğuz Kalelioğlu'nun emekliliğinden sonra Türkiye Diyanet Vakfında 
görevlendirildiğini, maaşını Diyanet Vakfından almakla birlikte Başkan M.N.Y.'nin müşaviri 
olarak görevlendirildiğini, kendisine Başkanlık Merkezinde bir büro tahsis edildiğini, yanına 
da bir memur görevlendirildiğini, Oğuz Kalelioğlu'nun koordinesinde oluşturulan birimin o 
dönemde Diyanet İşleri Başkanlığında müfettiş olarak çalışan İ.Y. ve A.V.Y. 'nin haksız 
olarak düzenlemiş olduğu raporlarla birçok kişinin soruşturma geçirdiğini, mağdur edildiğini, 
İdari Mali İşler Başkanlığında 200'den fazla personelin sicilinin bozulduğunu, Batı Çalışma 
Grubuna gelen isimsiz imzasız ihbar yazılarıyla personelin cemaatçi, tarikatçı, irticacı vb. 
ithamlarla suçlandığını, bu ihbar yazılarıyla birçok personelin soruşturma geçirerek görevden 
alındığını, yahut alt görevlere atandığını, o dönemde 1996 yılında sicil notu ortalaması 96 
iken 2000 yılında sicil notunun 68'e düşürülerek orta verildiğini, her ikisinde de ikinci sicil 
amirinin Başkan M.N.Y. olduğunu, 1996 yılında sicil notu ortalaması olarak 96 vermişken 
2000 yılında 65 vererek sicilini bozduğunu, bu sicil işlerinden de BÇG'nin Diyanet İşleri 
üzerinde ne kadar etkili olduğunun görüldüğünü, 28 Şubat darbesini gerçekleştiren Diyanet 



  

İşleri bünyesinde görevli BÇG adına hareket eden Oğuz Kalelioğlu ve ona yardım edenler ile 
Başkan M. N. Y.'den şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir.Müşteki yargılama 
sırasında şikayetinden vazgeçmiştir. (Klasör 107)

 Müşteki MEHMET CAN GÜNEŞ şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
haksız yere memur olarak sürgün edilip yer değişikliği yapıldığından mağdur edildiğini, 
fişlenerek suçtan zarar gördüğünü, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki MEHMET EMİN KİŞİ şikayet ve beyanında; sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı 
bilgi ve belgelerle 26.05.1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 381)

 Müşteki MEHMET EMİN KARDEŞ şikayet ve beyanında;1998-1999 yılları 
arasında TSK' da sivil memur olarak görev yaptığı sırada TSK'dan haksız bir şekilde ihraç 
edildiğini suçtan zarar gören olduğu için 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 377)

Müşteki MEHMET FARUK KORKUTATA şikayet ve beyanında özetle ;1997 
yılında Bingöl Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yetiştirme yurdunda göreve başladığını,Ekim 
1997 tarihinde gerekçesiz olarak görevine son verildiğini,yargısal aşamalarda yasadışı olarak 
oluşturulan BÇG nin direktifleri ile işlemlerin gerçekleştiğini, yaşadığı mağduriyetten dolayı 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 466)

 Müşteki MEHMET HASAN YANBOLOĞLU şikayet ve beyanında özetle; 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi başörtülü şeklinde fişlenerek 
gerçek dışı bilgi ve belgelerle 16.06.1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle 
suçtan zarar gördüğünü,bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki MEHMET NURİ SEYDANOĞLU şikayet ve beyanında özetle ; 17 yıl 
görev yaptığı TSK'dan eşinin kardeşlerinin PKK ile ilgili suçlar ve istihbarat raporları 
nedeniyle 09.12.1998 tarinide TSK'dan ihraç edildiğini, 6191 sayılı yasadan 
yararlandırılmadığını, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 
(Klasör 482)

 Müşteki MEHMET SABRİ ÇAKIR şikayet ve beyanında; 15.06.1996- 
14.08.2001 yılları arasında vekil imamlık yaptığını,1997 yılında yapılan asıl imamlık sınavını 
tam başarı ile sınavı kazandığını,isminin ilk açıklanan 75 kişilik listenin 9. sırasında yer 
aldığını,üç sonra yeniden isimlerin açıklanığını ancak isminin olmadığını,isminin neden 
silindiğini sorduğunda kendilerini zorlayan güçlerin olduğunun söylendiğini,mağdur 
olduğunu sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 100,194)

Müşteki MEHMET SELİM BULUT şikayet ve beyanında; 2004 yılında El- 
Ezher üniversitenden mezun olduğunu ve denklik alamadığını,  bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 488)



  

 Müşteki MEHMET ŞAH SEVİNÇ şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 
Erzurum Jandarma Bölge Komutanının dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'a hakaret 
içeren sözler söylediğini, yapılan her türlü eylem ve işlemlerle hükümetin zor durumda 
bırakıldığını, tankların yürütüldüğünü, Erzurum Jandarma Bölge Komutanından şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 104)

 Müşteki MEHMET ŞAMİL TEKİR şikayet ve beyanında;1996-1997 yılları 
arasında Genelkurmay 2. Başkanı olan Çevik Bir ve onunla birlikte hareket eden Kara 
Kuvvetleri Komutanı Doğu Aktulga, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, Jandarma 
Genel Komutanı Teoman Koman, Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Zırhlı Birlikler ve 
Eğitim Tümen Komutanı Erdal Ceylanoğlu ve diğer bazı kişilerle birlikte oluşturulan 
örgütün, TSK'yı kullanarak TBMM'de güvenoyu olarak Anayasaya uygun bir şekilde Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan 54. Cumhuriyet Hükümetini cebren ıskat 
etmeye teşebbüs ettiğini ve kısmen dahi olsa çalışamaz duruma getirmeye çalıştığını, meşru 
hükümete karşı basın ve medya organlarını kullanarak “Bu sefer silahsız kuvvetler halletsin”, 
“Gerekirse silah kullanırız” şeklinde manşetler attırarak tehditte bulunduğunu, “Demokrasiye 
balans ayarı yapıyoruz” diyerek açıkça görevi dışına çıkarak hükümeti düşürmeye çalıştığını, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde Batı Çalışma Grubu adı altında yasa dışı bir birim 
oluşturularak kamu görevlileri ve sivil vatandaşların fişlendiğini, başta yüksek yargı olmak 
üzere yargı mensuplarının Genelkurmay Karargâhında brifinglere tabi tutarak yargıyı 
etkilemeye ve meşru hükümete karşı kullanmaya çalıştıklarını, kendilerine vatan savunması 
için tevdi edilen Zırhlı Birlikleri meskun mahalde yürüterek ellerindeki silahlı birliklerle 
meşru hükümeti tehdit ettiklerini, bu suretle hükümeti cebren iş bırakmaya zorladıklarını, 
temel bir hak olan eğitim ve öğretim hakkını başörtüsü yasağı şeklinde yasalarda olmayan bir 
yasak icat ederek üniversitelerde eğitim ve öğretimi engelledikleri ve binlerce öğrenciyi 
mağdur ettiklerini, halkın bir kısmını dindar olarak nitelenen kesimlere karşı alenen 
kışkırttıklarını, bu kesimleri aşağıladıklarını, hakaret ettiklerini ve bu şekilde ayrımcılık 
yaptıklarını, söz konusu kişilerin bu eylemlerini yaparken dönemin YÖK Başkanı Kemal 
Gürüz, TİSK Başkanı R.B. , DİSK Başkanı R.B., TESK Başkanı D.G., TOBB Başkanı F.M., 
Türk-İş Başkanı B.M. ile birlikte gerçekleştirdiklerini, aynı dönemde asker olarak kamu 
görevlisi ve görevinin başında olan Tümgeneral O.Ö 'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ve bu hükümetin Başbakanı ve TBMM'yi alenen aşağılayarak hakarette bulunduğunu, 
dönemin Kurmay Karargâhı ve hiyerarşik üstü konumundaki amirlerinin amaçlarına uygun 
düşen bu duruma göz yumduklarını, herhangi bir işlem yapmadıklarını,her an darbe yapılacak 
baskısı yapılarak 18 Haziran 1997 tarihinde Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifa etmek 
zorunda bırakıldığını, nitekim Çevik Bir'in bir konuşmasında 28 Şubat süreci ile ilgili 
“Demokrasiye balans ayarı yapıldı” ifadelerini kullanırken Genelkurmay Genel Sekreteri 
Erol Özkasnak'ın “Bu post modern darbe tereyağından kıl çeker gibi yapılmış çok başarılı bir 
süreçtir” şeklinde beyanda bulunduğunu, bu kişilerin işlenen suçları bütün kamuoyu önünde 
alenen ikrar ettiklerini, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir.(Klasör 107 )

 Müşteki MEHMET ŞÜKRÜ BATUR şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
26/05/1997 tarihinde Yüksek Askeri Şura Kararı ile TSK’dan ihraç edildiğini, ihraç nedeni 
olarak disiplinsizlik bildirildiğini, ihraç kararında iddia edilen kürtçülük yaptığı iddiasını 
kabul etmediğini, karşı olduğunu, nöbet ile alakalı 1990 yılında sıkıntı yaşadığını, onun da bir 
askerin bilgisi dışında içki içtiğini fark etmemesi ve sonraki nöbetçi komutana 
aktarmamasından kaynaklandığını, askeri okulu bitirmeden önce güvenlik soruşturmasının 
olumsuz gelmesinden dolayı ordudan ilişiğini kesildiğini, Askeri Yüksek İdari Mahkemesinin 
kararı ile geri döndüğünü, askeri okulu bitirerek birliğine atandığını, atıldıktan sonra 15 yıl 



  

kadar güçlükle geçimini sağladığını, halen de sabit bir işinin olmadığını, ordudan ihracının 28 
Şubat süreci ile Batı Çalışma Grubunun talimatları doğrultusunda gerçekleştiğini 
düşündüğünü, sıralı sicil amirleri olan F. Ö., K. S., D. C., Ö. Ö., R. C. G. ve G. E.'dan ve 
Yüksek Askeri Şuraya katılanlardan şikâyetçi olduğunu,mağdur olduğunu ve buna ilişkin 
belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. 
(399,127. klasör, sayfa 177) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, Özet Bilgi Formu başlıklı belgede, Disiplin Durumu başlıklı 
bölümde 28/05/1990 tarihinde nöbet bitimi vukuat raporu vermemek suçundan şiddetli tevbih 
cezası ve nöbet talimatına aykırı hareket etmek suçundan 2 gün oda hapsi cezasının 
bulunduğu, Müştekinin sicil notu ortalamalarına bakıldığında 1990 72, 1991 yılı 77, 1992 yılı 
84, 1993 yılı 79, 1994 yılı 88.75, 1995 yılı 73, 1996 yılı 70, 1997 yılı 63 olduğu, menfi ve 
müspet kanaatlere yer verildiği, 1997 yılı sicil belgesinin kanaatler bölümünde 1. ve 2.sicil 
amirleri tarafından aynı şekilde ''tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, irticai ve ideolojik 
görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu ve karıştığı anlaşıldığından Astsubay 
Sicil Yönetmeliğinin 53(e) maddesi gereğince TSK.'nde kalması uygun değildir'' şeklinde 
kanaat belirtildiği tespit edilmiştir. (127. klasör, sayfa 158-160) 

Ayrıca 12 Mayıs 1997 tarihli Deniz Kuvvetleri Komutanı G. E. onaylı Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşleri İnceleme Komisyonu Toplantı Tutanağı başlıklı 
belgede ''tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik 
görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı'' şeklinde görüş 
belirtilmiş olmasına rağmen, suç olarak değerlendirilebilecek bu hususlarla ilgili herhangi bir 
adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatini 
uyandırmaktadır. (127. klasör, sayfa 147)

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “irticai faaliyetlerde bulunduğuna 
dair alınan bilgiler üzerine 28 Nisan 1997 tarihinde sakıncalı personel kategorisine alınmıştır, 
devrim yanlısı İslami örgüt mensubu olduğu, çevresinde kürtçülüğü destekleyen bir şahıs 
olarak tanındığı, ailesininde aynı görüşte olduğu, askerliği silahlı mücadele yapanlara ilerde 
yardımcı olmak amacı ile seçtiği şeklinde intikal eden bilgiler nedeni ile okul ile ilişiğinin 
kesildiği, AYİM kararı ile göreve döndüğü, Atatürk ilkelerine ve Anayasada belirtilen 
Cumhuriyetin temel ilkelerine karşı olduğu, ideolojik görüşlerini astlarına aşılamaya yönelik 
propaganda faaliyetlerinde bulunduğu, ailece ideolojik görüşlerini benimseyen sivil şahıslarla 
örgütsel ilişki içinde oldukları, amirleri tarafından görevini icrada yeterince güven vermediği 
şeklinde kanaat belirtildiği, komutana nöbet bitimi vukuat raporu vermemek suçundan 
28/05/1990 tarihinde şiddetli tevbih cezası aldığı, nöbet talimatına aykırı hareket etmek 
suçundan 2 gün oda hapsi cezası aldığı'' şeklinde ileri sürülen iddialardan okul döneminde 
hakkında işlem yapılan ve mahkeme kararı ile göreve dönmüş olduğu iddiası ile 7 yıl önce 
verilmiş basit nitelikteki şiddetli tevbih ve oda 2 gün oda hapsi cezalarının karara gerekçe 
yapıldığı, "devrim yanlısı İslami görüş mensubu olduğu" vb. benzeri iddialar konusunda ise 
doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli 
soruşturma yapılmamış olması iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü 
anlaşılmaktadır. (127. klasör, sayfa 170 -171)

Müşteki MEHMET TEVFİK ÖZKILAVUZOĞLU şikayet ve beyanında;TSK 
da 01/09/1999-14/08/2007 tarihleri arasında görev yaptığını,Ağustos 2007 tarihinde YAŞ 
kararı ile mesleğinden ihraç edildiğini,evlendikten sonra eşinin başörtülü olması nedeniyle 
hakkında gayri resmi işlem başlatıldığını, "laik olmak adam olmaktır, demek ki sen adam 
değilsin" şeklinde hakarete maruz kaldığını,28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 113)



  

 Müşteki MEHMET VEHBİ TEKİN şikayet ve beyanında;1997 Şubat ayında 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandığını, 
bu görevine devam ederken Mesut Yılmaz hükümetinin kurulmasından hemen sonra tenzili 
rütbeyle Adana İl Halk Kütüphanesine kütüphane memuru olarak sürgün şekilde atandığını, 
normalde atandığı bu görevi o tarihten 12 yıl önceki statüde yaptığını, bu atamanın 28 Şubat 
sürecinde rol alan Batı Çalışma Grubunun etkisiyle gerçekleştiğini düşündüğünü, mağdur 
olduğunu, dilekçesi ekinde sunmuş olduğu 16/07/1999 tarihli Kültür Bakanlığı P.H 
Faaliyetleri Birim Başkanlığı adına düzenlenen 2 sayfadan ibaret belgedeki P.H ibaresinin 
psikolojik harekât demek olduğunu, dolayısıyla BÇG'nin etkisiyle yasal olmayacak şekilde 
birim kurulduğunun anlaşıldığını, açıkladığı nedenlerle 28 Şubat sürecini gerçekleştiren ve 
darbe yapan sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 107)

 Müşteki MEHMET YAŞAR SOYALAN şikayet ve beyanında;Mazlum-Der 
İstanbul Şubesinde Başkan yardımcısı olarak görev yaptığını, 28 Şubat döneminde öğretmen 
olduğunu, ayrıca Gündüz Gazetesinde yazar olarak çalıştığını, gazetede yazdığı yazılar 
nedeniyle sürekli takip edildiğini, postasına isimsiz tehdit mektupları geldiğini, o dönem 
mağdur edilen kişilerin mağduriyetleri için çalışma yürüttüğünü, özellikle Milat Gazetesinde 
01/12/2011 tarihinde başlayıp 05/12/2011 tarihine kadar devam eden yazı dizisinde belirtilen 
kamu görevlileri ile ilgili düzenlenen personel durum takip çizelgesi türünden belgelerin 
araştırılmasını, Batı Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışmaların fişleme işlemlerini 
gerçekleştiren kişilerin tespit edilip cezalandırılmasını istediğini, o dönem özellikle başörtüsü 
yasağından dolayı bir çok gencin mağdur edildiğini, ikna odaları kurulduğunu, ikna odalarına 
ilişkin Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunun 1999 yılında 
düzenlediği yazının fotokopisini sunduğunu, o dönemde başörtülü olan öğretmenlik ve 
doktorluk gibi mesleklerde çalışan kamu görevlilerinin başlarını açmaya zorlandıklarını, 
yargı makamlarının 28 Şubat kararları ile etki altına alındığını, 28 Şubat sürecinde görev 
yapan Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve kararlara iştirak eden 
komuta kademesinden şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (191. klasör)

 Müşteki MEHMET YILMAZ PEKKAYA şikayet ve beyanında;Hava 
Kuvvetleri Komutanlığında pilot olarak görev yaptığını, 1988 yılında emekli olduğunu, 1999 
yılında tahminine göre 28 Şubat sürecinin etkisi ve bu süreçte rol alan Batı Çalışma 
Grubunun baskısı ile 1999 yılında TSK'nın ordu evlerine, sosyal tesislerine girmesinin 
yasaklandığını, bu yasağın 2012 yılına kadar devam ettiğini, yasaklılık süresi içerisinde hakkı 
olan ordu evlerinden, TSK'nın sosyal tesislerinden yararlanamadığını, mağdur olduğunu, 28 
Şubat sürecini gerçekleştiren kişilerden ve Batı Çalışma Grubunda faaliyet gösteren 
kişilerden şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (249. klasör, sayfa 245) 

 Müşteki MEHMET YÜKSEL GÜNEŞ şikayet ve beyanında özetle; 30.08.1985- 
04.08.1998 tarihleri arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve 
davranışları ile bu örgütün faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde şüpheli sakıncalı olarak fişlenerek gerçek dışı bilgi ve 
belgelerle Ağustos1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438,439)

 Müşteki MEHMET ZAFER GEDİKLİ şikayet ve beyanında;Deniz Teğmen 
rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başladığını, Yüzbaşı rütbesiyle göreve 
devam ederken hakkında herhangi bir ceza verilmemiş, mesleki disiplin ve başarı sicili 
yüksek olduğu halde disiplinsiz olmakla suçlandığını, önce şüpheli ve sakıncalı takibi altına 



  

alınan hakkında gerçeğe, usül ve kanunlara aykırı olarak düzenlenen ve düzenlettirilen 
olumsuz sicil ve kanaatlerle sahte belge ve tutanaklarla yasalardaki disiplin hükümlerinin 
kullanılarak aleyhine yasal kılıf oluşturulduğunu, Mayıs 1997 tarihinde BÇG'nin örgütsel 
hiyerarşisinin iradesi doğrultusunda YAŞ kararı ile TSK'dan ihraç edildiğini, ailece büyük 
sıkıntılar, maddi ve manevi acılar yaşadığını, halen de yaşamaya devam ettiğini, 28 Şubat 
darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (247. klasör, sayfa 330-332) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Nakşibendi tarikatı mensubu 
olduğu ve tarikata elaman kazandırmak için aynı tarikat mensubu olan babası ile birlikte 
faaliyette bulunduğu, örgütsel faaliyetleri nedeniyle TSK'nden ilişiği kesilen Ütğm. Cengiz 
Uzun ile örgütsel ilişkisini devam ettirdiği, NETWORK-2 isimli pazarlama şirketinde, 
çevirimin bir halkası olarak görev yaptığı ve ideolojisine yakın şahısların ev toplantılarına 
katılarak irticai faaliyetlerini maskelemeye çalıştığı, Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı 
olduğu, ideolojik düşünceleri nedeniyle yaşadığı sosyal hayatın askerlik kuralları ile 
bağdaşmadığı ve bu yaşantısını ısrarla sürdürmeye çalıştığı, evinde çağdaş olmayan yaşam 
tarzını benimsediği, eşinin de aynı ideolojik görüşleri benimseyerek sosyal yaşantısını bu 
esaslar doğrultusunda sürdürdüğü, bu nedenle de kendi ideolojilerini yakın kişiler dışında 
sosyal ilişkilere girmediği, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel ilkelerinden laikliği 
benimsemediği, bu nedenle kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince disiplin bozucu 
hareketlerde bulunduğu anlaşılmıştır." şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik 
görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile 
ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır. (249,247. 
klasör, sayfa 323-324)

 Müşteki MEHMET ZİYATTİN TOKAR vekili Av.Yılmaz Bölükbaşı şikayet 
ve beyanında özetle; müvekkilinin 54. Cumhuriyet Hükümetinin Çevre Bakanı olarak görev 
yaptığını,sanıkların hükümet üyelerine yönelik ve hukuk dışı eylemrine ilişkin çok sayıda 
belge ve bilgi bulunduğu, sanıkların suçu suçu hükümete yönelik olarak planlı şekilde icraya 
koyduklarını,sanıkların hukuk dışı eylemleri kabine üyelerinin manevi şahsişetlerini rencide 
ettiğini,sahip oldukları imkan ve konumlarına zarar verdiğini,mağdur olduğunu sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 399)

Müşteki MEHTAP KORKMAZ şikayet ve beyanında; 1996-2003 yıllarında 
Dicle Üniversitesi Fen Edebiyet Fakültesi Biyoloji bölümünde okurken kılık kıyafeti 
nedeniyle disinlin cezaları aldığını,haklarının ihlal edilmesi nedeniyle mağdur olduğunu 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 488)

Müşteki MEHTAP TAŞDİBİ şikayet ve beyanında;01.01.1993 tarihinde Kartal 
İlçe Emniyet Müdürlüğünde GİH memuru olarak çalışmaya başladığını,başörtüsü takması 
nedeniyle çok sayıda soruşturma geçirdiğini ve istifaya zorlanması nedeniyle Haziran 1997 
istifa ettiğini,AÖF açık öğretim öğrencisi iken sınavlara başörtülü alınmadığını için eğitim iş 
ve çalışma hürriyetinin engellendiğini, mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki MELEK İNCE CAN şikayet ve beyanında;Adana Çukurova 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde 1998 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü 
olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, kınama ve disiplin cezaları 
aldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 



  

davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380,396)

 Müşteki MELEK SARICA vekili Av.H.Yunus Akyol şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirip Doğu Beyazıt 
Cumhuriyet İlköğretim Okuluuna sınıf öğretmeni olarak atandığını,başörtüsü takması 
nedeniyle çok sayıda soruşturma geçirdiğini ve sonunda siciline işleneceği korkusuyla istifa 
ettiğini,iş ve çalışma hürriyetinin engellendiğini, mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395)

 Müşteki MELEK GÖNÜL şikayet ve beyanında özetle;Kartal İmam Hatip 
Lisesine 1999 yılında başladığını,derslere derslerine başörtülü alınmadığını,perukla girmik 
zorunda kaldığını,2003 yılında mezun olduğnu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı ve 
başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, sözel alanda 
Türkiye 23. olduğunu ancak Bursa Uuludağ İktisat bölümünü kazandığını,baş örtüsü yasağı 
nedenyle eğitimini yurt dışında tamamladığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunusanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör  373 )

 Müşteki MELEK SERT ŞEN şikayet ve beyanında özetle;20.09.1996 tarihinde 
Eyüp İmam Hatip Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atandığını, başladığında 
başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini,ancak 28 şubat süreciyle birlikte görev yaparken 
başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini, 13.10.1998 tarihinde aylıktan 
kesme,31.05.1999 tarihinde kınama disiplin cezaları verildiğini, 03.11.2001 tarihinde ise 
memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki MELEK DEMİREZ YILMAZ şikayet ve beyanında;1998 yılına kadar 
öğretmen olarak başörtüsü ile derslere gire bildiğini ancak bu tarihten sonra çeşitli cezalar 
verilerek öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, mağdur olduğunu, 2000 yılında devlet 
memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395)

 Müşteki MELEK SİMA YILMAZ şikayet ve beyanında;Erzurum Merkez İmam 
Hatip Lisesinde öğretmen olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının sonur teşkil 
etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare 
tarafından taciz edildiğini, 16..07.1999 tarihinde kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı 
davranmak gerekçesiyle 1 yıl kadama ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası  verildiğini, 
öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 461)

 Müşteki MELİH DERİNSU şikayet ve beyanındaözetle; 01/10/1976-28/01/1999 
tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yaptığını, kıdemli binbaşı 
rütbesi ile çalışırken istifaya zorlandığını, 28/01/1999 tarihinde emekli olduğunu, 1988 
yılında eşi vefat edince namaz kılmaya ve dini vecibelerini yerine getirmeye başladığını, 2 yıl 
sonra şimdiki tesettürlü eşi ile evlendiğini,

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15.Füze Üst Komutanlığında görev yaparken 



  

Füze Grup Komutanı Albay T. S. kendisine hitaben ''Atatürk'ün giydiği üniformaya namaz 
yakışır mı?''şeklinde baskı yaptığını, Albay C. E. ise ''ailen lojmanın balkonuna niye başını 
örterek çıkıyor? Akşam olunca lojmanın perdelerini neden kapatıyorsun?'' şeklinde sorguya 
çekilmeye maruz kaldığını, bunun gibi bahanelerle hakkında disiplin soruşturması yapılarak 
disiplin cezaları verildiğini, örneğin 1.Füze Grup Komutanlığında görev yaparken 1991 
tarihinde üst komutanının denetleme sırasında geldiğini, kendisini takdim ederek ''hoşgeldiniz 
komutanım'' sözüne birlik tarafından disiplin soruşturması yapılarak 3 gün göz hapsi cezası 
verildiğini, bu olaya halen Ankara'da avukatlık yapan emekli albay V. E.’nin tanık olduğunu, 
özel denetlemelere tabi tutulduğunu, seccade, kitap ve diğer araştırmalara maruz kaldığını, 
albay T . S. kendisine bağlı Astsubay Başçavuşu zaman zaman odasına göndererek kitap ve 
seccade arattığını, oysa başarılı bir subay olması nedeni ile yarbay rütbesindeki Füze Hareket 
Merkezi görevi yerine yüzbaşı olmasına rağmen komutan vekili olarak kendisini atadıklarını, 
01/08/1994 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığı Füze Ders Öğretmeni olarak 
atandığını, eşi başörtülü olduğu için okul komutanları İ. B. ve L. E. tarafından yakın takibe 
alındığını, toplantılara katıldığı halde eşinin toplantılara katılmaması nedeni ile disiplin cezası 
aldığını, sakıncalı personel takibine alınarak fişlendiğini, bir süre sonra İ. B. kendi deyimi ile 
''genç subaylara mikrop saçmaması için'' 01/07/1996 yılında Nato LSE Komutanlığına bağlı 
6.ATAF komutanlığına atadığını, burada 2 yıl hiçbir sorun yaşamadığını, bir çok takdir ve 
teşekkür aldığını, 1998 yılında İ.B. ve A. A.'nın bulunduğu birliğe komutan olarak atandıktan 
sonra yine takibe alındığını, İ. B. eşinin komutan Alper ile görüşmesi için birliğe gelmesini 
kendisine emrettiğini hangi gün diye sorduğunda Pazartesi gelmesini emrettiğini, Yeni ATAF 
komutanının bu şekilde talebinin YAŞ toplantısında ordudan atılması için bir sebep teşkil 
edeceğini eşine söylediğini, bunun üzerine eşi ile anlaşarak eşini kendisine boşanma davası 
açtığını, boşanma dilekçesini İ. B. verdiğini, kendisine ''seni ATAF'a neden gönderdim 
biliyor musun?'' diye sorduğunu, kendisinin de ''başarılarımdan ötürü'' dediğini bunun üzerine 
''hayır, seni oradaki astsubay ve subaylara mikrop saçmaman için gönderdim'' dediğini, ve 
akabinde tayini çıkardıklarını, ayrıca ikamet ettiği lojman dışındaki Vatan Mahallesi muhtarı 
G. Ç. birkaç kez evine gelip zile bastığını, kimin kapıyı açacağını, tesettürlülerin toplanıp 
toplanmadığını hususunda araştırmalar yaptığını, Hareket Subayı olmasına rağmen lojistikte 
görevlendirildiğini, bu şekilde kendisini aşağılayarak emekli olmak zorunda bırakmak 
istediklerini, Yüksek Askeri Şura kararı ile atmak için bahane aradıklarını, ancak istedikleri 
şekilde gerekçe bulamadıklarını, yapılan baskılar üzerine daha fazla yıpranmamak düşüncesi 
ile emekli olduğunu, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 100,235)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 15 Temmuz 1987 tarihinde Grup Komutanı V. C. tarafından 
takdir ve teşekkür belgesi, 2 Temmuz 1987 tarihinde Filo Komutanı C. M. tarafından takdir 
belgesi, 20 Temmuz 1987 tarihinde Filo Komutanı R. A. tarafından takdir ve teşekkür 
belgesi, 31 Ekim 1988 tarihinde Filo Komutanı R. A. tarafından takdir belgesi, 22 Kasım 
1988 tarihinde Üst Komutanı C. B. tarafından takdir belgesi, 17 Nisan 1990 tarihinde Üst 
Komutanı A. O. tarafından takdir belgesi, 5 Haziran 1991 tarihinde Grup Komutanı C. E. 
tarafından takdir belgesi, 23 Kasım 1995 tarihinde Hava Teknik Okullar Komutanı İ. B. 
tarafından takdir belgesi, 15 Kasım 1996 tarihinde 6.ATAF Türk Kıdemli Subayı E. O. 
tarafından takdir belgesi, 29 Nisan 1997 tarihinde Kurmay Başkanı E. İ. tarafından takdir 
belgesi, 19 Ocak 1998 tarihinde Kurmay Başkanı İ. B. tarafından takdir belgesi, 8 Ocak 1981 
tarihinde 5 gün göz hapsi cezası, 28 Eylül 1981 tarihinde 2 gün göz hapsi cezası, 15 Ekim 
1981 tarihinde 2 gün göz hapsi cezası, 12 Kasım 1981 tarihinde 2 gün göz hapsi cezası, 14 
Temmuz 1982 tarihinde şiddetli tevbih cezası, 1982 tarihinde 7 gün göz hapsi cezası, 22 
Ağustos 1991 tarihinde 3 gün göz hapsi cezası, 22 Mart 1996 tarihinde tevbih cezası ile 
cezalandırıldığı, Genel Kurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara başlıklı 14 



  

Eylül 1998 tarihli İstihbarat Başkanı O. T. imzalı Personel Başkanlığına hitaben yazılmış 
yazıda müşteki ile ilgili ''irticai fikirlere sahip olduğu, hiçbir sosyal faaliyete katılmadığı ve 
eşinin medeni kıyafet dışında tesettürlü giyindiği... irticai faaliyet yürüten kişi ya da 
kuruluşlar ile ilişkili olabileceği değerlendirildiğinden, şüpheli- sağ olarak takip ve kontrol 
altına alınmıştır'' şeklinde kanaat belirtildiği,

Müştekinin sicil notu ortalamalarına bakıldığında 1981 yılı 159.5, 1982 yılı 174, 
1983 yılı 185, 1984 yılı 181.5 olduğu, 1.sicil amiri tarafından kanaat belirtilmediği, 2.sicil 
amiri tarafından ''kilit görevler için yetiştirilmesi uygundur'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1985 
yılı 191.5, 1986 yılı 193 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çalışkan, başarılı bir subaydır, kıta 
komutanlığı yapar'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''disiplinli, çalışkan, başarılı bir subaydır, 
kıta komutanlığı yapar'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1988 yılı 93, 1989 yılı 93.5 olduğu, 
1.sicil amiri tarafından ''çok iyi,disiplinli ve çalışkan bir subaydır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 
1990 yılı 92.5 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çok iyi, birliğini çok iyi sevk ve idare eden 
başarılı bir kıta komutanıdır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1991 yılı 94.5 olduğu, 1.sicil amiri 
tarafından ''çok iyi, disiplinli ve çalışkan bir subaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''çok 
iyi, disiplinli ve çalışkan bir birlik komutanıdır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1992 yılı 91 
olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çok iyi, mükemmel bir karargâh subayı olur'' şeklinde, 2.sicil 
amiri tarafından ''iyi'' şeklinde kanaat belirtildiği,1993 yılı 95 olduğu, 1.sicil amiri tarafından 
''çok iyi, kıta görevinde başarılıdır, dayanışma ve astlarını yetiştirme başarısı yüksektir'' 
şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''çok iyi, kıta görevinde başarılıdır'' şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1994 yılı 92 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çok iyi, insan gücü, para ve 
malzemeyi en iyi şekilde kullanır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''iyi, araştırıcı bir 
subaydır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1995 yılı 95 olduğu, 1.sicil amiri tarafından kanaat 
belirtilmediği, 2.sicil amiri tarafından '' çok iyi '' şeklinde kanaat belirtildiği, 1996 yılı 79.5 
olduğu, 1. ve 2.sicil amirleri tarafından aynı şekilde ''iyi, temsil kabiliyeti zayıftır' şeklinde 
kanaat belirtildiği, 1997 yılı 88.5 olduğu, 1. ve 2.sicil amirleri tarafından aynı şekilde ''iyi'' 
şeklinde kanaat belirtildiği, 1998 yılı 86.5 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''iyi'' şeklinde, 
2.sicil amiri tarafından ''yurt içi ve yurt dışı temsil kabiliyeti zayıftır'' şeklinde kanaat 
belirtildiği anlaşılmıştır. (235. klasör, sayfa 344-495) 

Müştekinin almış olduğu takdir belgeleri, sicil amirleri tarafından verilen yüksek 
sicil notları ve kanaatleri, basit nitelikte birkaç disiplin cezası gözetildiğinde kendisine 
yönelik tavrın din ve vicdan özgürlüğü kapsamındaki askerlik görevi dışında kalan, 
kendisinin ve eşinin dini inanç ve yaşamından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 Müşteki MELİHA AYDINLI şikayet ve beyanında;1999 yılında çalıştığı özel 
okulda başörtülü olduğunu gerçek gösterilerek kınama cezası verildiğini mağdur olduğunu ve 
buna ilişkin belgeleri ibraz ederek  sanıklarıdan şikâyetçi olup davaya katılan olmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 485)

 Müşteki MELTEM ÇELİK şikayet ve beyanında;1998 yılında Şanlıurfa İl 
emrine Matematik öğretmeni olarak atandığı, ancak başörtülü olduğunu gerçek gösterilerek 
göreve başlatılmadığı bundan dolayı sanıklarıdan şikâyetçi olup davaya katılan olmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 395,417)

 Müşteki MEMET ALDEMİR şikayet ve beyanında;29.07.1994-05.08.2002 
tarihleri arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında 
yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle disiplinsizlik gerekçesiyle 05.08.2002 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet 



  

yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 56)

 Müşteki MEMİŞ CEYHAN şikayet ve beyanında;Ağustos 1999 tarihinde 
Yüksek Askeri Şura kararıyla mesleğinden ihraç edildiğini, bu kararın altında imzası olan 
bütün Yüksek Askeri Şura üyelerinden şikâyetçi olduğunu, iddia edilen hususları kesinlikle 
kabul etmediğini, hiçbir örgütle alakasının bulunmadığını, hiçbir örgütün propagandasını 
yapmadığını, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kaldığını, eşinin siyasi simge olarak tesettür 
kıyafeti giydiği iddia edilmekle birlikte bu iddianın kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, 
28/11/1998 tarihinde Amasya Orduevinde düzenlenmiş olan eğlenceye eşi ile birlikte 
katıldığını, eğlence görüntüleri de incelendiğinde eşinin çağdaş giyim tarzının görüleceğini, 
bunla ilgili fotoğrafların da kendisinde bulunduğunu, ihraç edilmesi sebebiyle maddi, manevi 
olarak kayıplara uğradığını, 16/05/2012 tarihli şikâyet dilekçesinde, 1996 - 1999 yılları 
arasında Amasya'da görev yaptığı dönemde Tabur Komutanı Yarbay M. K.'nin makamında 
hanımının başını açmadığı takdirde ordudan atılacağını söylediğini, kendisinin de orduda 
milletin vergileriyle askeri okulda okuyup rütbesini takan kıtaya çıkan bir astsubayın 
başörtüsünden dolayı atılamayacağını buna inanmadığını söylediğini, atılmalarını 
resmileştirmek için o dönemde orduevlerinde sık sık yapılan sosyal faaliyetler adı altında 
eğlenceler olduğunu, bunlardan bir tanesinin de 12 Aralık 1997 tarihinde Amasya Orduevi 
Subay Gazinosundaki eğlence olduğunu, buna katılmadığından dolayı Piyade Astsubay C. 
G., Piyade Yüzbaşı L. Y., Piyade Yüzbaşı H. K., Piyade Yarbay M. K. tarafından tutanak 
tutulduğunu, üst yazı ile tarafına verildiğini, üst yazıda yemekli aile toplantısının amacının 
subay ve astsubay eşlerinin giyimlerini tespit etmek maksadıyla yapıldığının açıkça 
belirtildiğini, yazıda hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde eğlenceye gelmesinin asli vazifesi 
olduğunun belirtildiğini, 1999 yılında Amasya'da görev yaptığı esnada bozuk olmadığı ve de 
çağırmadığı halde eve şofben tamircisi olduğunu söyleyen şahsın geldiğini, kendisinin ve 
almadığını, bu kişinin evine yollanma amacının sadece kendisinin özel hayatı ile ilgili bilgi 
edinmek olduğunu,atıldıktan 7 ay sonra 28/02/2000 tarihinde Akşehir Askerlik Şubesinden 
çağırıldığını ve sefer görev emrinin kendisine tebliğ edilerek Mayıs-Haziran döneminde 
yıldırım 2000 tatbikatına katılmak üzere Lüleburgaz Pamir kışlasına gitmesi gerektiğinin 
kendisine tebliğ edildiğini, kendisinin de orduda irticacı diye atıldığını, yanlışlık olabileceğini 
söylediğini, ancak seferberlik memuru Tuğgeneral H. T.'nin seferberlik dairesi başkanı olarak 
bunu imzaladığını ve bir yanlışlık olmadığını, katılmadığı takdirde kolluk marifetiyle 
götürüleceğini ve hapis cezası alacağını beyan ettiğini, tatbikata iştirak etmek zorunda 
kaldığını, Kd. Üçvş rütbesiyle emrine 21 asker verilerek GTT Ks. Komutanı olarak tatbikatı 
icra ettiğini, silah taşıma ruhsatının ihracı ile beraber geri alınmış ve silah bulundurması suç 
olmasına rağmen tatbikat boyunca tarafına tabanca istememesine rağmen verildiğini, tatbikat 
sonunda da teşekkür belgesi verildiğini, bu olayın kendilerini istediklerinde disiplinsiz 
istediklerinde de disiplindi ve başarılı gösterdiklerinin somut bir örneği olduğunu, TSK'dan 
ihraç edildikten sonra iş bulmasının engellendiğini, ordudan ihraç edilmiş olmanın bütün 
zorluklarını çektiğini, en yakınlarının nazarında dahi şüpheli sakıncalı muamelesi gördüğünü, 
ailece büyük sıkıntılar, maddi ve manevi acılar yaşadıklarını, halen de yaşamaya devam 
ettiklerini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (263. klasör, sayfa 359-370)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde; 1999 tarihli sicil belgesinde 1. 2.ve 3. sicil amirlerince aynı 
şekilde “Astsubay Sicil yönetmeliğinin 60 ncı md. (e) fıkrası gereğince tutum ve davranışları 
ile yasa dışı, siyasi, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği anlaşıldığından Silahlı 
Kuvvetlerde kalması uygun değildir” şeklinde kanaat belirtildiği, Müştekinin 7. Kolordu 
Diyarbakır Askeri Mahkemesinin 1995/38 sayılı 03/02/1995 tarihli kararı ile asta müessir fiil 
suçundan verilen 750 bin TL(75 kr) para cezası, 59. Er Eğitim Tümen Komutanlığı Kayseri 



  

Askeri Mahkemesinin 1994/200 sayılı 28/04/1994 tarihli kararı ile silahla üste fiili, kavli 
tehdit şeklinde hürmetsizlik suçundan verilen 3 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu, 2000 
tarihinde 65 nci Mknz. P. Tug. Komutanı M. K. tarafından teşekkür belgesi, 03 Temmuz 
1997 tarihinde Alay Komutanı E. Ö. tarafından takdir belgesi, 1 nci Komd. Tug Komutanı E. 
E. tarafından takdir ve teşekkür belgesi, 30 Haziran 1995 tarihinde 3 ncü Komd. Tug. 
Komutanı H. P. G. tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, 12 Aralık 1997 tarihinde 
subay ve astsubayların eşlerinin çağdaş giyimlerini tespit etmek maksadıyla yapılan yemekli 
aile toplantısına katılmaması nedeniyle hakkında tutanak tutularak uyarı cezası verildiği 
anlaşılmıştır. (263. klasör, sayfa 339-358) 

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında “devrim yanlısı islami örgüt mensubu olduğu, 
Atatürk İlke ve İnkılapları ile Cumhuriyetin temel niteliklerine karşı olduğu ve bu 
fikirlerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığı, irticai örgüt mensupları ile sık sık görüştüğü, 
kışla içinde ve dışında örgütün propagandasını yaptığı, mevcut anayasal düzeni 
benimsemediği ve şeriat düzeninin gelmesini savunduğu, sosyal faaliyetleri benimsemeyip, 
ahlak dışı telakki ettiği ve subay- astsubay camiası ile hiç bir ilişki kurmadığı, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin birlik ve beraberliğin sarsacak faaliyetler içerisinde bulunduğu, halen 
sakıncalı/sağ personel kategorisinde bulunduğu, bu nedenlerle tutum ve davranışları ile yasa 
dışı görüşleri benimsemeyip bu faaliyetlerde bulunduğu, şeriat yanlısı yayınları takip ettiği, 
eşinin tesettürlü olması nedeniyle eşine ait sağlık fişi için başı açık fotoğraf gerektiğinde 
sağlık fişi çıkarmaktan vazgeçtiği, eşinin siyasi bir simge olarak tesettür kıyafeti giymesi, 
evinde haremlik selamlık uygulaması ve karşı cins ile tokalaşmaması nedeniyle hiç bir resmi 
kutlama ve toplantıya katılmadıkları, 1997 ve 1998 yılları sicil kayıtlarında ideolojik görüşü 
ile ilgili menfi kanaatlerin bulunduğu, silahla üste fiilen taarruz suçundan 59 ncu Er Eğt. 
Tüm. K.lığı askeri Mahkemesince 28/04/1994 tarihinde 3 ay 22 gün hapis cezası ile 
cezalandırıldığı, asta müessir fiil suçundan 7 nci Kor.K.lığı Askeri Mahkemesince 
03/02/1995 tarihinde 5 ay hapis cezası ile cezalandırılarak, cezanın para cezasına çevrildiği, 
disiplinsiz davranışından dolayı 16/12/1997 tarihinde uyarıldığı görülmüştür" şeklindeki 
iddiaların bir bölümünde müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya 
konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, 
toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu bunların TSK’dan 
atılmasına gerekçe yapıldığı, 1994 tarihinde verilmiş atılmasını gerektirmeyecek hapis cezası 
ile 1995 yılında verilip paraya çevrilen cezasının atılmasına dayanak yapıldığı, "devrim 
yanlısı islami örgüt mensubu olduğu", "örgütün propagandasını yaptığı" İddiaları ile ilgili ise 
hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda ağır suç olarak değerlendirilebilecek bu 
şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma yapılmamış olması iddianın gerçek dışı 
olduğunu ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. (263. klasör, sayfa 364-363)

 Müşteki MERAL ÖZPÜRÇÜKLÜ şikayet ve beyanında; Selçuk 
Üniversitesi’nde sınıf öğretmenliğinde okurken, 1997 yılında başörtülü olduğu gerekçesiyle 
derslere alınmadığını, kendisine uyarma ve disiplin cezaları verildiğini, eğitim hakkı, din ve 
vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 381,451)

Müşteki MERAL AKŞENER şikayet ve beyanında;1995 yılı 26 Aralık 
seçimlerinde İstanbul ili Doğru Yol Partisinden milletvekili olarak meclise girdiğini, 54. 
Refahyol Hükümetinde 9 Kasım 1996 tarihinde İçişleri Bakanı olarak atandığını, Emniyet 
Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Bülent Orakoğlu'nu atadığını, O dönemde 3 
Kasım'da Susurluk trafik kazası olduğunu, toplumda "temiz toplum, temiz siyaset, devlette 
şeffaflık" talepleri ile bir talep yükselmesi olduğunu, toplumun tansiyonunun yükseldiğini, 



  

PKK’lı itirafçıların beyanlarının gazetelerde boy boy çıkmaya başladığını ve medyada 
siyaset, bürokrat ve iş adamlarından oluşan gizli bir çete yapılanmasının olduğunun gündeme 
getirildiğini, daha sonra da bu yapılanmanın o tarihteki Emniyet Genel Müdürlüğü 
personeline yönlendirildiğini, o tarihte kendisinin İçişleri Bakanı olduğunu ve Emniyet 
teşkilatının üzerine fazla gidilmesi, Türkiye’deki her sorunda ve her olayda onların fail olarak 
görünmeye başlanması üzerine Emniyette beş Genel Müdür Yardımcısını görevden aldığını, 
yerine yeni kişiler atadığını ve Emniyet İstihbaratının başında bulunan E. A.'yı da bu 
görevden alarak Bülent Orakoğlu'nu vekâleten getirdiğini, 1996 yılı 9 Kasımından sonra ilk 
yapılan MGK toplantısına katıldığını, bu toplantıda rutin konuşmaların yapıldığını, daha 
sonraki MGK toplantılarında Batı Çalışma Grubunun kurulacağına dair herhangi bir 
gündem oluşmadığını, adının bile geçmediğini, MGK’ya katılan askerlerden hiçbirisinin de 
Batı Çalışma Grubunu kurduklarını söylemediklerini, kendisinin o dönemde İçişleri Bakanı 
olması sebebiyle Batı Çalışma Grubunun ya da buna benzer grupların oluşturulmasına dair 
herhangi bir yazısının olmadığını, kendisinden önceki ve sonraki İçişleri Bakanlarının da 
olduğunu zannetmediğini,

O dönemın Başbakanının Batı Çalışma Grubunun oluşturulması ile ilgili herhangi 
bir yazısının olmadığını, olsaydı yazının İçişleri Bakanı olarak kendilerine geleceğini, 28 
Şubat MGK kararında da Batı Çalışma Grubu ya da buna benzer grupların oluşturulmasına 
dair herhangi bir çalışmanın olmadığını, daha sonra Emniyet Genel Müdürü K. Ç. ile 
Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 
Batı Çalışma Grubu adı altında hükümeti devirmek için darbe hazırlığı yapan bir grup 
olduğunu belirterek bununla ilgili belgeleri kendisine ibraz ettiklerini, bu belgeleri kendisinin 
incelediğini, bu belgelerin içinden Batı Çalışma Grubunun önemli olan bölümlerini aldığını, 
Başbakan Yardımcısı ve o dönem partilerinin Genel Başkanı Tansu ÇİLLER'e götürdüğünü, 
aynı belgelerin bir nüshasını da Adalet Bakanı Şevket KAZAN'a Başbakana iletmesi için 
ilettiğini, aynı zamanda diğer tüm belgeleri de emniyetçi arkadaşlarının Tansu ÇİLLER ve 
Başbakana ilettiklerini, bu bilgilerden sonra MGK’nın tahminince Mayıs ayı toplantısında bu 
belgelerden haberdar olmuş olacak ki dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı G. E.’nin 
hükümete saldırmak amacıyla İçişleri Bakanlığının Deniz Kuvvetlerini dinleyerek, 
bilgisayarlarını boşaltarak ayrıca casusluk yaptığını öne sürerek o dönemin hükümetini 
suçladığını, kendisinin de İçişleri Bakanı olması sebebiyle böyle bir şeyin olmadığını, 
herhangi bir hukuki dayanağının bulunmadığını varsa ellerindeki bilgi ve belgeleri 
vermelerini isteyerek soruşturma ve kovuşturma açacağını belirttiğini, fakat onların ısrarla 
Bülent Orakoğlu'nun açığa alınmasını dile getirdiklerini, kendisinin de Emniyet görevlilerinin 
görevlerini yaptıklarını, herhangi bir kimseyi görevinden almayacağını belirttiğini, ortalığın 
elektriklendiğini, o dönemin Milli Güvenlik Kurulunda gündemin kapandığını, başka 
konulara geçildiğini, daha sonra Mülkiye Müfettişi görevlendirdiğini, görevlendirince 
Genelkurmay’ın rahatsız olduğunu, siyasilerden Bülent ORAKOĞLU'nun görevden 
alınmasını ısrarla istediklerini, o aşamada kendisinin kabul etmediğini, daha sonra hükümet 
üyelerinin devlet kurumunda böyle bir çatışma olmaması için Bülent ORAKOĞLU'nun başka 
bir kuruma atanmasına karar vererek daha sonra Emniyet Ataşesi olarak Newyork'a 
gönderdiklerini, bu sırada basının kendilerine, hükümete karşı çalıştığını, ortada hükümeti 
devirmek için bir darbe yapılanması olduğu halde bunu görmezden gelerek var olan 
hükümetin aleyhine yayın yaptıklarını, bazı sivil toplum örgütleri, bazı sendikalar, meslek 
odaları ve kuruluşlarının da bu gündeme düşen Batı Çalışma Grubuyla ilgili belgeler 
konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadan var olan hükümetin görevden 
uzaklaştırılması için çalışıp açıklamalarda bulunduklarını, Milli Güvenlik Kurulunda PKK 
ve terör birinci öncelikli tehdit iken askerlerin isteği üzerine daha sonra birinci öncelikli 
tehdidin irtica olduğunu, irtica derken power-point sunumlarında gösterildiği gibi 
Türkiye'deki tüm müslümanları içine alacak şekilde genişletilmesine kendisinin karşı 



  

olduğunu, itirazını da MGK’ya yaptığını, ayrıca MGK’da Valiler, Kaymakamlar, İçişleri 
Bakanlığı personeli ile ilgili fişlemelere, bilgilere de karşı çıktığını, ayrıca bireysel olarak 
Vali ve Kaymakamlar ile ilgili bilgileri de yönlendirerek MGK’ya getirdiklerini ve bunların 
görevden alınmasını istediklerini, kendisinin Milli Güvenlik Kurulunda bu belirtilen konular 
ile ilgili herhangi bir kamu görevlisini görevden almadığını, şu an anladığı kadarıyla bu 
çalışmaların o dönemdeki Batı Çalışma Grubunun faaliyeti kapsamında yapıldığını, Batı 
Çalışma grubunun mahalli seçimlerden sonra 1994 yılında kurulduğunu tahmin ettiğini, 
O dönemde Türkiye genelinde gazetecilere, iş adamlarına, Rektörlere, Hakim ve Savcılara, 
kamu çalışanlarına, sendikalara vb. gruplara TSK’dan bir grup brifingler ve sunumlar 
verdiklerini, kendisine Bakanlığı döneminde Vali ve Kaymakamlar, Emniyet Müdürleri ile 
Emniyet personeline de bu brifing ve sunumların verileceğinin söylenmesi üzerine, İçişleri 
Bakanı Müsteşarı T. Ü.’ye ve kamuoyuna Vali ve Kaymakam ve Emniyet personeline böyle 
bir brifing ve sunum yapılamayacağını, davet edilip de gidenlerin tamamını görevden 
alacağını bildirdiğini, bu beyanı üzerine İçişleri personeline brifing verilmediğini, Bu 
brifinglerin ve sunumların Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlandığını tahmin ettiğini, O 
dönemde kendisi İçişleri Bakanı iken D. B.'nin sahibi olduğu Sabah gazetesinde kendisiyle 
ilgili olarak, o cümleleri ve ifadeleri kullanmadığı halde "Seviyesiz Siyasetçi M. Y.'ye 
iktidarsız dedi" manşeti atarak aleyhine yazılar yazarak psikolojik harekât yaptığını ve 
uyguladığını, Yine o dönemde Hürriyet gazetesinde tahminince 22.08.1997 tarihinde 
"Casusluğu Akşener'in salonda unuttuğu not ortaya çıkardı" başlığı ile 26 Nisan 1997 
tarihinde MGK toplantısında bir not unuttuğunu belirtmiş iseler de; bahsedilen konunun Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili ellerine geçen hükümeti devirmek için yapılmış olan faaliyetlere ait 
bilgi ve belgeler olduğunu, kendi aleyhine psikolojik harekât uyguladıklarını, Yukarıda 
belirttiği yazılar ile ilgili kendisi ve İçişleri Bakanlığı döneminde Batı Çalışma Grubu ile 
ilgili hükümeti devirmek için yapılmış faaliyetlere ait bilgi ve belgeler ulaştıktan sonra 
bunları açıklaması üzerine, şahsına basında karalama kampanyası ve aleyhinde yayınlar 
yapılmaya başlandığını, ayrıca bunlarla ilgili olarak hakkında bir çok maddi ve manevi 
tazminat davaları açıldığını, o dönemde tahminince yaklaşık olarak 150 milyar civarında 
tazminat ödediklerini, Ceza davası olarak hakaret suçlarından da hakkında dava açtıklarını 
ama kendisinin beraat ettiğini, Genelkurmay’da da beraat ettiğini, Genelkurmaydan da 
hakkında dava açılması için fezleke gönderildiğini, kendisinin yukarıda saydığı konular ile 
ilgili olarak 39 sayfadan ibaret belgeyi ibraz ettiğini belirtmiştir. (44. klasör, sayfa 263-265) 
Meral Akşener'in ifadesi ekinde 28 Şubat süreci ve anlattığı olaylarla ilgili gazete ve 
internette yer alan haberlerin bulunduğu belgeler olduğu, 9 Temmuz 1997 tarihli Radikal 
Gazetesinde tanık Meral AKŞENER'in "Genelkurmayın emri ile çalışan Batı Çalışma Grubu 
yasa dışı bir cunta..." şeklinde açıklamalarına yer verlidiği, yine aynı tarihli gazetede Tansu 
ÇİLLER'le ilgili CIA ajanı suçlamasıyla ilgili haberin "ÇİLLER'in ipi KARADAYI'da" 
şeklinde verildiği,

09 Temmuz 1997 tarihli Yeni Asır Gazetesinde konu ile ilgili Meral Akşener'in 
"darbeyi ortaya çıkardık" şeklinde açıklamalarının haber yapıldığı, 09 Temmuz 1997 tarihli 
Gözcü Gazetesinde "görevim gereği Genelkurmayın içinden bilgi toplayarak darbeyi 
öğrendim ve Erbakan ile Çiller'e bildirdim" diyen Akşener'e Genelkurmayın "devlet işini 
bilmiyor bilgi eksikliği var ve başkalarınca yönlendiriliyor" dediği belirtilerek "ordudan 
Akşener'e tokat gibi cevap" şeklinde manşet haberin yapıldığı, yine aynı gazetenin 10 
Temmuz 1997 tarihli manşetinde ise söz konusu iddialarla ilgili "Akşener Askeri 
Mahkemede yargılanacak" şeklinde manşet haber yapıldığı, 09 Temmuz 1997 tarihli 
Milliyet Gazetesinde İçişleri eski Bakanı Meral Akşener'in Silahlı Kuvvetlerde Batı Çalışma 
Grubu çerçevesinde darbe hazırlığı yapıldığını, bunu polis istihbarat biriminin ortaya 
çıkardığını ima ettiği belirtilerek "Akşener meydan okudu" şeklinde haber yapıldığı, 10 
Temmuz 1997 tarihli Sabah Gazetesinde "işte o belge" manşet haberiyle soruşturma 



  

dosyasında yeralan belgelerden olan Kurmay Başkanı Aydan EROL imzalı 05 Mayıs 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu belgenin gazetede yer aldığı 
anlaşılmıştır. (44 nolu klasör, sayfa 186-262)

Mağdur  MERAL AKŞENER  Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinde 16.02.2015 
tarihli beyanında;

 "54 üncü hükümetin İçişleri Bakanıydım.Pek çok insan mağdur oldu ama en 
önemlisi Türk milleti mağdur oldu.Herşeye rağmen, bu milletin peygamber ordusu kabul 
ettiği Metehan döneminden yani 2 bin 200 yıllık bir ordu kabul ettiğimiz türk ordusunun bazı 
yöneticilerin davranışları nedeniyle sonuç itibariyle milletteki algısı tahrip oldu. 28 Şubat ’ta 
ben kendimi o nedenle mağdur saymıyorum, saymama nedenim de benden çok daha fazla 
mağdur olanlar olduğu için hicap duyduğumdan.Refahyol hükümeti kurulduktan sonra, 
özellikle Türkiye'de  irtica adı altında bir gerilim atmosferi oluşmaya başladı. Ben kasım 
ayında içişleri bakanı oldum. Ama Haziran 1996 da hükümet kurulmuştu. Yavaş yavaş artan 
bir biçimde irtica üzerinden kamuoyunda bir gerginlik oluşturulmaya başlandı. Daha sonra 
ben içişleri bakanlığı görevini aldım. İlk MGK ya gittim sonra iki MGK oldu daha sonrada 
meşhur 28 Şubat, 9 buçuk saat süren MGK toplantısı oldu. Toplantıda 18 madde karara 
bağlandı. Ondan sonra o maddelerin esası irticai odaklarla mücadele etmek anlamı taşıyordu. 
Sonrasında hükümet bu irticai odaklarla mücadele etme konusunda kendisine verilen görevi 
yani o 18 madde hükümetin yapması gereken görevlerdi. Fakat birdenbire askeri yöneticilerin 
silahlı bürokrasinin yöneticinin bu görev kendine aitmiş gibi konuşmalar yapmaya 
başladıklarını gördük.Genel kamuoyu oluştu. Bu arada 5 Nisan tarihli yanlış hatırlamıyorsam, 
bir batı çalışma grubu belgesi  istihbarat daire başkanlığı tarafından bana getirildi. Devrin 
genel müdürü ile beraber. O dosyayı ve o belgeleri incelediğim zaman hiyerarşik düzenin 
dışında ordunun kendi içindeki,

 İstihbarat daire Başkanı Sayın  Orakoğlu ve devrin genel müdürü Sayın  Kemal 
Çelik beraber getirdiler. İnceledim sonra oradan bir belgeyi önce sayın  Çiller'e doğru yol 
partisi genel başkanıydı  ve aynı zamanda dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısıydı. 
Kendisiyle konuştum. Adalet bakanı sayın  Şevket Kazanla,  Kazan üzerinden sayın 
rahmetli  Erbakan’a vermem gerektiği üzerinde bir anlaşma sağladık ve  sonuç olarak sayın 
Kazan ve ondan sonra da rahmetli Erbakan’a o  gitti. Sonrasında  Erbakan ’ın bu konu 
üzerinde Çiller'le yaptığı bir görüşme olduğunu duydum ama içeriğini bilmiyorum. 
Sonrasında  MGK nın kuruluş yıldönümü nedeniyle  mayıs sonunda yapılan MGK 
toplantısında,batı çalışma grubu belgesi üzerinden birdenbire kendimi casusluk köstebek ve 
deniz kuvvetleri dinletmekle orayı izletmek ile  suçlanır buldum.Sonrasında   54. hükümet 
düştü. 3 Temmuz’da sayın  Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında bir hükümet kuruldu. Sonra 
sanıyorum 4 veya 5 Temmuzdu bir sabah uyandım bütün gazeteler manşetlerinde ve 
televizyon kanallarında hıyaneti vataniye kanunuyla yargılanacağım, divanı harpte 
yargılanacam, casusluk yaptığın suçlamaları ile gün başladı.Sonrasında  8 Temmuz 1997 de 
bir basın açıklaması yaptım . O basın açıklamasında dosyalar da var. Bu basın açıklamasında 
söylediklerimin bugün de arkasında duruyorum. Kişisel olarak yüzüme karşı herhangi bir 
zorlama ile karşılaşmadım, direkt şahsıma yüzüne karşı söylenmiş bir tavır ve davranışla 
karşılaşmadım. Bizim iktidarımız zamanında birdenbire,28 Şubat  kararlarından sonra  yargı 
mensuplarına iki defa, medya mensuplarına sonra üniversitelere, yazar çizer takımına 
brifingler verildi askeri bürokrasi tarafından. Hatta yargı mensupları 8 dakika ayakta 
alkışladılar. O zaman bu 54 üncü hükümetin bir an evvel gitmesi lazım geldiğini söylediler. 
Bir gazete manşeti üst düzey silahlı bürokrat tarafından,bu iktidarın düşmediği, gitmediği 
kendi iradesiyle gitmediği takdirde ,silah kullanılacağına dair tekzip  edilmemiş açıklamalar 
oldu. Refahyol hükümeti protokol vardı refah partisi ve doğru yol partisi iktidar olduğu 



  

zaman. 2 yıl arayla önce sayın  rahmetli Erbakan sonra, sayın  Çiller başbakan olacaktı. 1 yıl 
önce alınarak başbakan değişimi söz konusu oldu. 282 imzalı milletvekili ile değişim devrin 
Cumhurbaşkanı'na  iletildi ama sonra  Cumhurbaşkanı  Mesut Yılmaz'a hükümet kurma 
görevini verdi ve istifa etmiş olan hükümet düşmüş oldu.

"Teoman Ünüsan vasıtasıyla size herhangi bir tehdit içeren söz oldu mu?" şeklindeki 
soru üzerine;İçişleri Bakanlığı müsteşarı sayın  Ünüsan ismini zikretmekten etmekten 
utandığım bir general ile sanıyorum askeri cenah ve içişleri bakanlığı  çünkü 28 Şubat 
kararlar sebebiyle,içişleri bakanlığına ait görevler vardı. Öyle bir görüşme zannediyorum 
yani resmi bir görüşme. Sonrasında bir yemek yiyor olabilirler ama öyle bir resmi görüşme 
esnasında şahsımla ilgili, herkesin çok sıklıkla benim kim kullandığı, bugün yani ilginçtir, 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin içişleri bakanı ileri geri konuşmasın geldiğinizde,önemli olan 
budur. İçişleri bakanlığının önüne koyduğumuz bir yağlı kazığa kendisine oturturuz 
denmiştir. Bunu sayın  Ünüsan bana söylemedi tabiki, önce sayın  Bekir Aksoy'a sonra sayın 
Bekir Aksoy tarafından Çillere, sayın  Çiller bana mesaj iletti. Ben sayın  Ünüsan'ı çağırdım 
kendisiyle görüştüm. Yemin ettiğini isim söylemeyeceğini ama böyle bir tehdidin var 
olduğunu söyledi. Ben Meral Akşener'e yapılmış yani izmit doğumlu,  Tahir Ömer Gürel'in 
kızı, rumeli göçmeni bir ailenin kızı olan,birisinin eşi bir erkek çocuğun annesi olan, Meral 
Akşener'e yapılmış bir tehdit olarak algılamadım. Çünkü sıradan Meral Akşener olmuş olsa 
idi herhalde böyle bir söz söylenmez. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin içişleri 
bakanına yapılmış bir tehdit olarak kabul ettiğim için, hiyerarşik düzen içerisinde bu konuyu 
sayın  Cumhurbaşkanı ki türk ordusunun başkomutanına  ilettim. Gereği yapılmadığı takdirde 
bu konuyu kamuoyu ile paylaşıp, bu sefer kişisel,yani Türkiye Cumhuriyeti içişleri bakanı 
olarak gereğini yapmak üzere davranacağını söyledim. Sayın  Cumhurbaşkanı bana 
kendisinin bu konu ile ilgileneceğini, gereğini yapacağını ama Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin bir kurumunun mensup olan bir şahsın, böyle bir densiz, hadsiz edep dışı davranışı 
sebebiyle kurumların tahrip edilmesi gerektiğini söyledi ve o zaman sayın  başbakan ve sayın 
 Çiller de bu yoruma katıldılar.Çünkü bir iktidar vardı. Kişisel olarak algılamadım.  Kişisel 
olarak algılamış olsaydım o  konuda aynı şekliyle elbette ki gereğini yapardım.Çok 
üzüldüğüm rencide olduğum bir konuydu.Ben türk ordusunun Metehan'ın kurduğu ona 
inanırım. 2200 senelik bir tarihi olduğuna inanırım. Dolayısı ile türk ordusunun bir 
generalinin, kendisine ve bağrından Atatürk'ü çıkarmış bir ordunun generalinin, kendine 
örnek seçe seçe balkanlarda türk ve müslümanlara büyük acılar çektirmiş kont vilatı örnek 
alması da ayrıca benim için çok manidar olmuştur. Çok insan mağdur oldu. Çünkü 28 Şubat 
ın özellikle batı çalışma grubu eliyle organize olan, tırnak içi yaptırımları, tırnak içi 
psikolojik atmosferi, pek çok insanın hayatının değişmesine sebep oldu. Kendi aile fertlerinin 
içinde de hayatında büyük değişiklikler olan, genç hanımlar mevcut. Onları gördüğüm zaman 
kendimi mağdur olarak tariflemem gerçekten hicap duymama sebep olur. Ben bu karşınızda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Meral Akşener olarak duruyorum. O nedenle 
mağdur saymıyorum kendimi. Doğal olarak şikâyetçi değilim. Çok uzun yıllar bu konuda 
silahlar belde iken çok sert bir atmosfer varken. Bu konuda görüşlerimi çok açık net yıllar 
boyu dile getirmiş bir politikacıyım. O nedenle ne düşündüğüm ne yaptığım genel olarak çok 
açık bilgiler içerisinde mevcut.İçişleri bakanı olarak bana yapılan, o içişleri bakanlığına 
yapılan 4 kadın bakan vardı. Sayın  Çiller, Işılay Saygın,   Ayfer Yılmaz ve Meral Akşener. 
Sadece Meral Akşener'e  böyle bir tehdit geldiyse kadın olduğundan dolayı değildir. 
Dolayısıyla  içişleri bakanlığı görevini yerine getirme gayretinden dolayı. O nedenle ben o 
makama yapılan tehdidi, saygısızlığı, densizliğe, hatsizliği ve edep dışı davranışı hiyerarşık 
düzen içerisinde başkomutana kadar götürdüm. Sonuç itibariyle herhangi bir davranış biçimi 
olmadı.O nedenle ogün gereğini yapmış olduğum için bugün herhangi bir şikayetim yok. 

"Belgelerin hiyerarşi dışı bir yapıyı gösterdiğini veya buna benzer bir şey söylediniz. 
Bunu nerden anladınız? 5 mayıs tarihli belge dışındaki belgeler nelerdir hatırlıyor musunuz?" 



  

şeklindeki soru üzerine; Batı çalışma grubu ile ilgili olarak mahkeme açıldı biliyorsunuz. 
Sayın  Orakoğlu,  sayın  Kadir Sarumsak üzerinden ikisi de beraat ettiler. Orada 
Genelkurmay'dan gönderilen bilgi ve savunmaya baktığınız zaman o belgeler ile ilgili olarak, 
yani o belgelerin  reddedilmediğini görüyorsunuz. Böyle bir oluşum var. O oluşumun hangi 
hukuk, hangi kanun maddesine göre olduğu konusunda yani o grubun neye göre kurulduğuna 
dair bir hukuki mütalaa ve bir kanun maddesi söz konusu değildi. Dolayısı ile orada o yazıda, 
 yani benim götürdüğüm belgede siyasi partilerin yöneticileri hür basın bütün STK’lar ne 
kadar Türkiye’de grup varsa onların başları yöneticilerinin siyasi görüş ayırt edilmeksizin 
fişlendiği, fişleneceği onlar üzerinde bir çalışma yapılacağına dair bir talimatname 
idi.Dolayısıyla   28 Şubat  kararlarının üzerinden gidersek eğer 28 Şubat  kararlarının yerine 
getirme merciği hükümetti. Dolayısıyla askerin, yani silahlı kuvvetler  mensuplarının bu 
konuda böyle bir görevi hangi hukuka hangi kanuna hangi maddeye göre elde ettiklerine dair 
bir konu söz konusu değildi. Böyle bir madde söz konusu değildi ve ben bunun bir hazırlık 
olabileceğini düşündüğüm için başından itibaren de bu sözü  kullandım hep hazırlık 
olabileceğini düşündüğüm için gene hiyerarşik düzen içerisinde sayın başbakana rahmetli 
Erbakan'a ilettim. Sayın  Erbakan sayın  cumhurbaşkanına iletti, sayın  cumhurbaşkanı sayın 
Karadayı’ya iletti ve sonuç itibariyle ben kendimi casus olarak buldum.

 "Milli güvenlik kurulu kararlarından sonra sizin elinize geçtiğini söylediğiniz 5 adet 
 belgeyle ilgili o dönemde yeniden doğuş partisi genel Başkanı sayın  Hasan Celal Güzel bir 
suç duyurusunda bulunuyor.Diyor ki bu belgeler darbe belgeleridir ve 4 adet suç isnat ediyor. 
Bu 4 adet suç isnadının Ankara Devlet Güvenlik mahkemesi, cumhuriyet başsavcı vekilliği 
inceliyor.takipsizlik kararının gerekçesinde deniyor ki bu çalışmaların yasal ve Genelkurmay 
çalışmaları olduğu, takipsizlik kararı verilmesi gerektiği şeklinde bir karar. İtiraz ediyor 
Sayın  hasan celal güzel. İstanbul devlet güvenlik mahkemesi bu itirazı reddediyor. Şimdi siz 
bunun bu belgelerin illegal, bu belgelerin ilişkili olduğu batı çalışma grubu'nu illegal olarak 
nitelendiriyorsunuz?şeklindeki açıklama üzerine;Evet hiyerarşi dışı bir grup olarak 
nitelendiriyorum.

"Niçin tehdit edildiniz? Sizi tehdit eden kimdi, bunu açıklar mısınız?" şeklindeki 
soru üzerine; Sonradan öğrendim. Başlangıçta ismini bilmiyordum. Sayın  Çevik bir için 
söylenmişti. Kendisini bunu da daha önce reddettim.Reddettiğim için de çok dürüst bir insan 
olduğuma dair bir beyanda bulunmuştu kendileri.Dolayısıyla Çetin Saner’in olduğunu 
öğrendim, çok sonra.

" Sizin elde ettiğiniz bu belgeler üzerine açılan soruşturmada bu belgelerin Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yasal olmayan yollarla çalınmış olabileceğini düşündünüz mü ? 
 Bu konuda daha önce bir tahkikat yaptınız mı? Böyle bir ihtimali hiç aklınıza getirdiniz 
mi?"şeklindeki soru üzerine; Şimdi MGK’da deniz kuvvetleri’nin bilgisayarının boşaldığına 
dair bir suçlamayla  daha fazla ayrıntı veremem ama karşılaşıldığı zaman bunun deniz 
kuvvetleri’nin bilgisayarının tarafımdan verilen bir talimatla boşaltılması eylemini şiddetle 
reddettiğim için bir soruşturma açma kararını verdim. İlginçtir Sayın  Orakoğlu’nun görevden 
alınması çok derin bir soruşturma, mülkiye başmüfettişleri ile doğru dürüst bir soruşturma 
yapılmasını talimatını verdim. Daha sonra hükümet tek başına benden oluşmadığı için bir 
başbakan bir başbakan yardımcısı var iki siyasi partinin yanyana gelişi var dolayısı ile sonra 
yapılan üstten yapılan görüşmeler ile sayın  Orakoğlu'nun görevden alınması talebiyle bu işin 
halledilmesi noktasına doğru gidildi. Ben sayın  Orakoğlu’nu açığa almayı reddettim.

"İsim olarak kim açığa alın dedi? Açık olarak söyleyebilirsiniz bunu?"şeklindeki 
soru üzerine; Daha evvel söyledim bu konuda sayın  Karadayıyla da bir görüşme yaptık. 
Açığa alınabilirse bu işin hallolunabileceği söylendi bana. Yani bu casusluk hikayesinin sona 
ereceğini bende alamayacağımı, hem Sayın  Çiller'e, daha sonra hem kendisine hem Sayın 
Erbakan’a alamayacağımı. Çünkü bir suç işlemediğini Sayın  Orakoğlu'nun görevini yerine 
getirdiğini, polis selayetleri kanuna göre davrandığını ve sonra kendisini ateşe olarak 



  

Newyork’a gönderdim ve sonra zaten hükümet düştü. Asıl mevzu diğer hükümetin yani 
Sayın  Mesut Yılmaz hükümetinin iş başına geçtikten sonra bugün burada toplanmamızı 
sağlayan meseleler o zaman ortaya çıktı. Ama gördüğüm şey şu, o zaman iktidar daha 
güvenoyu almış veya almamıştı ama 3 Temmuz olduğunu hatırlıyorum.5 Temmuz gibi işte 
bir sabah uyandım ben casus, hıyanet-i vataniye kanunu ile yasası ile yargılanacak, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin deniz kuvvetlerine casusluk yaptırmış ve de bu suçlamayla vatan hainliği ile 
suçlanan bir şahıs olduğumu öğrendim. Sonra gelişti diğer konular. Sayın  Kadir Sarmusak’la 
Sayın  Orakoğlu zaten  bu dediğim bahsettiğim 3 Temmuzdan sonra  tutuklandılar. O arada 
Kadir Sarmusak’ın o soruşturma çerçevesinde yakalandığından benim bilgim yoktu. Kendisi 
ile ilgili bazı kendisi anlatır zaten.  Ben daha sonra öğrendim.

 " Kadir Sarmusak onbaşı, sivil hayatta polis. Askeri görevini yani muazzaf askerlik 
görevini yerine getirmek üzere deniz kuvvetlerinde. Kendisini oraya girdiği andan itibaren 
veya belgeleri elde ettiğiniz andan itibaren orda öyle bir personeliniz olduğunu içişleri bakanı 
olarak biliyor muydunuz?"şeklindeki soru üzerine; Hayır içişleri bakanı olarak bilmiyordum. 
Emniyetin, sanıyorum rahmetli Özal devrinde görev alanını belirleyen yasaya eklenen bir ek 
madde ile Türkiye’deki bu tür yapılanmaları bir hükümetin ben beğenmedim bu hükümet 
gitsin demeye vatandaşın herkesin hakkı var. Hangi yolla, sandığa gider gönderir. 
Eleştirmeye herkesin hakkı var. Tamamdır. Ama  ben beğenmedim hadi bakalım şu şu şöyle 
şöyle davranış biçimleri ile gitsin demeye de hiçbir kurumun hakkın yok. Dolayısıyla bunu 
bulan gören her emniyet mensubu elbette ki gereğini yapacaktır. Şimdi buradaki esas mesele 
şu; ben o bilgisayardan bu çalışmanın nasıl elde edildiğini bilmiyorum. Gelen belgeye 
baktığım zaman bu bir risktir, sümen altı edebilirdim. Böylece sövülmezdi. Böyle tehdit 
edilmezdim ve yıllar boyu ölünceye kadar da böyle bir konuyla anılmazdım. Şimdi bir risk. 
İçişleri bakanı alıyor, bakıyor ve diyor ki bir kanaat belirtiyor. Bu böyle birşeydir. Nitekim 
iktidar değiştikten sonra da casuslukla yargılanabileceğim ortaya çıktı. Bu riski göze 
alıyorsunuz, görev yapmak amaçlı ve götürüyorsunuz. Yunan başbakanına götürmüyorsunuz. 
Amerikan elçisine de götürüyorsunuz.Götürüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
başbakanına. O da nereye götürüyor, o da Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanına. 
Sonrasını bilmiyorum.

"Başbakanın 13 Mart tarihli bakanlar kurulu toplantısından sonra 14 Mart tarihli bir 
direktifi var. O direktiften 14 gün sonra siz  bir genelge yayınlıyorsunuz. Acaba genelgeyi 
zorla mı, herhangi bir baskı altında mı yayınladınız veya bu genelgenin içeriğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?"şeklindeki soru üzerine; o genelgeyi  rahmetli başbakan Erbakan’nın 
MGK kararlarını bütün bakanlıklara görevlendirme yönüyle hangi bakanlığı ne 
ilgilendiriyorsa bir üst yazısı bir görevlendirme yazısının üzerine hazırladım. İçeriğini 
biliyorum.O sonuç olarak millet tarafından seçilmiş ve o MGK kararlarının uygulanmasından 
sorumlu iktidarın bir bakanı tarafından, yani içişleri tarafından hazırlanmış bir genelge. O 
genelgedeki meselelerden dolayı içişleri bakanı ve o hükümetin diğer iki siyasi partisini 
vatandaş eleştirebilir. Sandıkta da, sandığa da gömebilir. Ama asker kişiler o genelgenin 
içindeki, yani sivilin yapması gereken sorumluluğu  siyasetçinin aldığı hesap verebilir 
sonuçta.Nitekim 99 seçimlerinde böyle beğenilmeyen durumlar olduğu için hem Refah 
Partisi hem Doğru Yol Partisi vatandaş nezdinde oy kaybetti. Bu başka bir şey. Siyaseten 
eleştirebileceğimiz, vatandaşın her birinin herkesin eleştirebileceği eylem ve davranışlar, 
kararlar siyasetçinin sorumluluğu altında ki orada sonuçlanır. Ama herkesin vergisiyle 
,maaşını alan, sonuç itibariyle siyasi sorun yani davul siyasetçinin boynundaysa tokmak bir 
başkasının elinde olamaz. Dolayısı ile o Batı Çalışma Grubu belgeleriyle Batı Çalışma 
Grubu’nun organizasyonuyla, yani bütün subay ve eşleri istihbarat elemanı gibi 
yönlendirilme gibi bir talimatı çok doğal buluyorsanız ben size söyleyecek birşey bulamam.

"Siz görev yaptığınız dönemde herhangi bir cebir veya bir şiddet eylemi ile 
karşılaştınız mı?”şeklindeki soru üzerine;  Ben kişisel olarak herhangi bir, yüzüme karşı 



  

yapılmış bir davranışla karşılaşmadım.
 "Görevinizin yapılmasını engellemek için yani içişleri bakanlığı görevinizi 

yapmanızın engellenmesi için herhangi bir cebir veya şiddetle karşılaştınız mı?”şeklindeki 
soru üzerine; Hayır karşılaşmadım.

 "MGK toplantısında  bu kararları imzalayacaksınız, buyrun biz bunları hazırladık 
getirdik” şeklinde,  bir dayatma bir zorlamaları var mıydı?" şeklindeki soru üzerine; 
MGK’nın özelliği şu; Şöyle bir yerde Cumhurbaşkanı oturur. Bir tarafta bir grup, bir tarafta 
bir grup ve bütün şöyle bir şey mevcuttur. Basarsınız düğmesine ve Sayın  Cumhurbaşkanım 
diye söze başlarsınız ve diğer insanlara söyleyeceklerinizi söylersiniz. Dolayısıyla 
Cumhurbaşkanına hitap edilen bir yerde sövgü olamaz. Cumhurbaşkanına hitap edilen bir 
yerde avaz avaz bağrış olamaz. Cumhurbaşkanına hitap edilen bir yerde de kalkıp da hakaret 
olamaz. Çünkü hitap birebir Cumhurbaşkanınadır. Bu nedenle 28 Şubat  tarihinde 9 buçuk 
saat süren o toplantı evet gergin, evet soğuk, evet sert ama belli bir nezaket çerçevesi 
içerisinde sürmüştür. Dolayısı ile buradan çıkan sonuç olarak işte tabancayı uzatıp da bunu 
imzalayacaksınız gibi bir şey soruyorsanız eğer böyle bir şey yok. Olamaz zaten.

 "Alınan kararların önceden hazırlanıp hiçbir değişikliğe uğramadan imzalanması 
söz konusu olmuş mu idi?"şeklindeki soru üzerine; Hayır çünkü bununla ilgili benim daha 
önce beyanlarım var.  Bizler değil ama başbakan konumunda 2 koalisyon partileri olduğu için 
başbakan yardımcısı da tabi devrede olmuş oluyor. Tek parti olsa sadece başbakan olur. 
Başbakan Cumhurbaşkanı bizim dönemimizde başbakan yardımcısı ve MGK genel sekreteri 
arasında o gündemle ilgili önceden bazı mekik diplomasilerinin olduğunu biliyorum. Neler 
konuşulduğu ile ilgili bir bilgim ve fikrim yok. Ama 24 maddelik bir çerçeve gelmişti. Bunu 
söyleyebilirim. Bu 24 madde sonra 18 maddeye indirildi. O 24 maddenin içindeki daha 
rencide edici, sert bazı insanları rencide eden bazı kelimelerin çekildiği yumuşatıldığı bir 
tartışma süreci yaşandı. Oradan biz çıktık imzalamadan.  Niye olduğunu da bilmiyorum niçin 
imzalanmadığı hakkında bir bilgim yok. Daha sonra hatta en son ben imzaladım çünkü 
Samsuna gitmiştim. Samsundan döndüm. Geldikten sonra imzaladım. Sırasıyla imzalanmıştı. 
1 hafta sonra imzalandı.

 "Bekir Yıldız’ın  görevinden alınması ile ilgili olarak size herhangi bir baskı cebir, 
ya da şiddet uygulandı mı?"şeklindeki soru üzerine; hayır .Tekrar ediyorum. Şahsıma ait, 
herhangi bir şahıs silahlı bürokrasiden herhangi bir kişi tabancasını uzatıp alnıma yöneltip, 
herhangi bir şekilde “bunu imzalayacaksın kardeşim” diyen olmadı. Demeye kalkışılsa zaten 
mümkün değildi inadına yapardım. Ne derse onun tersini yapardım. Ama böyle bir şey 
olmadı. Şimdi dolayısı ile yani şahısların başkalarına olmuş mudur olmamış mıdır onu da ben 
onlar adına birşey söyleyemem. Benimle ilgili olmadı. Bunu en başından beri söylüyorum. 
Yani “seni vururuz kardeşim” gibi bir tehdit almış değilim. Şöyle bir şey oldu. Şimdi 
Sincan'da bir gece yapıldı. Bir belediye Başkanı tarafından bir gece yapıldı. Kudüs gecesi. O 
Kudüs gecesindeki söylem ve eylemlerden sonra zaten soruşturma açtım ben. Yani o şahıs 
hakkında soruşturma açtım. Yanlış olduğunu düşündüğüm için. Daha sonra açığa alındı bu 
arkadaş. Fakat getirilmedi tanklar yürüdü. Sonra sorduk. Niye tanklar yürüdü? Tanklar yolu 
şaşırmış. Tank silah değil midir? Silahla yürüdü.Siz içişleri bakanısınız  tanklar sizin görev 
alanınızda değil. Tankı yürütenleri görevden alma imkânınız yok sizin. Kişi olarak 
söylüyorum. Sizin göreviniz ne, o belediye Başkanı ile ilgili,  gelecek sorulara yönelik bir 
yorumda bulunmak isterim. Siyaset çözüm bulma aracıdır. 54. hükümet Refah Partisi genel 
başkanı, başbakan rahmetli Erbakan yerli bir insandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gerçekten 
saygısı olan bir insandı. Burada bulunan komutanlar, tanıyanlar kendisini bileceklerdir. Son 
derece saygısı olan, kumandanım ve komutanım diye gezen bir insandı. Böyle bir resim var 
bir tarafta, ama bir de geçmişten kaynaklanan işte Refah Partisi eşittir irtica gibi bir algı, 
batılılar “algı gerçekliktir” der. Sayın  Erbakan bu algı gerçekliktir meselesini çözebilmek, 
ortadan kaldırabilmek için, burada oturan beyfendilerle olan ilişkilerinde son derece de 



  

kendini anlatmaya gayret eden, “beni doğru anlayın” diyen bir insandı. “Beni anlayın” diyen 
bir insandı. Şimdi o onu dedikçe kaşlar buraya kalktı. Kaşlar şöyle çatıldı ve böyle bir sistem 
oluştu. Birincisi bu. İki; siyasi cenah, DP açısından söylersem Tansu Hanım da Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin mensuplarıyla bir büyük terör mücadelesini birlikte götürdüğü için hepsini 
silah arkadaşı zannediyor idi. Yani iki tarafta askeriyeyi çok seven, sayan, iki siyasi liderin 
yan yana gelişi neticesinde, yani iş aman ne olur efendim dedikçe tanklar da yürüdü. Bizatihi 
sövüldü de. Sayın  başbakana sövüldü bu ülkede. Burada terbiyem müsait değil bunu 
söylemeye. Dolayısı ile bütün bunlara baktığımız zaman işte tekzib edilmeyen, artık yeter 
silah kullanacağıza kadar giden tekzip edilmedi bunlar. Şimdi böyle bir atmosferde sonuç 
itibariyle size tabancayı dayayan benim kendi açımdan söylüyorum böyle bir şey olmadı. 
Olmadı ama yani dayanmış gibi bir atmosfer oluştu. Şimdi bunun neticesinde bir o hükümet, 
2 yıl sürecek olan o protokoldeki değişimi 1 yıl öne aldı. 1 yıl ama niye aldı? sorusu. Niye 
aldı hala acaba biz kendimizi anlatır da bu önyargıları ortadan kaldırabilir miyiz? O günün 
şartlarında  Erbakan ve partisi irticanın odağı gösterilirken  benim altına imza attığım o 
genelgenin çıktığı, çıkartıldığı bir iktidardan söz ediyoruz.

"İrtica olgunun, olgusunun yaratılması ya da gerçekten irticanın bir tehlike olup 
olmadığının ortaya konması açısından, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün aylık hazırlayıp 
devletin üst düzey kurumlarına gönderdiği, aylık istihbarat bültenlerini hatırlıyor musunuz? 
var mıdır böyle bir yayın?"şeklindeki soru üzerine; Hergün emniyet istihbarat’tan, kozmik 
bilgi diye bültenler gelirdi. İşte Med tv'nin izlendiği vesaire, şurada şu  oldu. İç bünyede ham 
bilgiler değerlendirilir süzülmüş olanı gelir sizin önünüze, genellikle o dönemde de bir, yani 
çok fazla kozmik bilgi diye sayamayacağımız bilgiler gelirdi.

"Sayın  Erbakan’a karşı bir baskının olduğu ya da bunun istifanın sebebinin baskı mı 
yoksa biraz evvel söylediğiniz siyasi gerilimi azaltıp meclis aritmetiğini gene sizin lehinize 
çekme çabası olduğu söylenebilir mi?"şeklindeki soru üzerine; motomod kağıt üstündeki bir 
sistem gibi değildi. 1 dakika karanlık eylemleri, şeffaf Türkiye, şeffaf devlet, şeffaf siyaset 
deyip 1 dakika karanlık eylemleri efendime söyleyeyim bir üst düzey askeri yetkiliden 
aldığım bilgiye göre yazılan ve tekzip edilmeyen böyle kan damlayan  yazılar, STK’ların 
yollara dökülüşü,  işte tankların yürüyüşü,sayın Erbakan'a gelip şu kadar trilyon para 
istiyoruz en üst perdeden söylenip, emredersiniz denildiği.Hatırlıyorsunuz değil mi, hemen 
verilmişti. Şimdi böyle bir atmosferde işçi, işveren ilk defa antigonistik çelişki denilen bütün 
uzlaşmaz çelişkilerin bir araya geldiği bir dönem. Yani inanamamıştım ben o zaman. Yani ne 
kadar farklı görüşte, yolda yürüyen insan varsa bir araya geldi, irtica gitsin. Eyvallah gitsin 
gitti işte. Yani dolayısıyla bunun, mesela o iktidar niye değişti sorusunu ben hep kendime 
sormuşumdur. Şimdi sizleri anlıyorum. O iktidar,  54.  hükümet, ekonomi bozulduğu için mi 
gitti? Terör mücadelesinde ortalık karıştı, hergün 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi şehit 
olduğu için mi gitti? Asayişsizlik hat safada olduğu için mi gitti? Işçi, memur parasını 
ödeyemediği için mi gitti? Tırnak içi faiz lobisi mi götürdü? Sonra yıllar sonra, 2000’li 
yıllarda sanırım JİNSA biz götürdük dedi. Şimdi bunlara baktığınız zaman o günkü 
atmosferin bu iktidarın, yani havada ihmal denilmişti o zaman. Sayın  Çiller'le, sayın 
Erbakan'ın  yer değiştirmekle hem bu atmosferi giderilebileceklerini, çünkü Tansu hanım da 
kendilerini laikliğin temsilcisi, koruyucusu kabul ettiğin için ha kişisel görüşüm onunda o işi 
götüremeyeceği şeklinde. Amma ve lakin sonuç itibarı ile siyaset çözüm bulma aracı. O 
iktidar usuletle, suhuletle çözüm bulmaya çalıştı. Sonuçta bulamadı ve dolayısı ile 282 
milletvekiliyle Sayın  Demirel’e gönderildi. İstifa etti tabii. İstifa etmeden başkasına şey 
verilemiyor. Prosedür öyle. Dolayısı ile istifa etti rahmetli Erbakan. Ondan sonra  Çiller 
kendisine verileceğini zannederken kendisine verilmedi. Şimdi burada dönülen cebir, yani 
bize yönelik bir cebir, şiddet ben en azından şahsi olarak bilmiyorum. Eminim  Erbakan'a da 
cebir ve şiddet uygulanmamıştır. Öyle sanıyorum. Çünkü netice itibari ile çok nazik bir 
ilişkileri vardı. Zarif bir ilişkileri vardı. İkrar edeceklerdir komutanlar. Çok zarif çok nazik 



  

nezaketli, hatta DP kanadını daha kaba bulurlardı.Dolayısı ile o iktidar, yani her şeyler güllük 
gülistanlık hadi keyfimiz öyle istedi diye gitmedi bir. İkincisi her yer kötü oldu, işte kan 
gövdeyi götürüyor bakalım Erbakan hoca gitsin de Sayın  Çiller gelsin bi değişiklik yapalım 
diye de gitmedi. Tansiyonu düşürmek amaçlı istifa edildi. Sonuçta böyle bir mekanizma 
oluştu. Sonuçta da Sayın  Mesut Yılmaz başbakan oldu. 4 Ağustos’ta başbakan Yılmaz diyor 
ki; “hükümetimiz köktendinci tehdit konusunda ordu kadar duyarlı. Dolayısı ile bu konularla 
ordu ilgilenmez.

"Bu genelge doğrultusunda  2000’li yılların başına kadar Batı Çalışma Grubu 
faaliyetleri kapsamında çeşitli istihbari bilgilerin toplanıp illerden, ta içişleri bakanlığına 
kadar çeşitli değerlendirmeler yapılmaya geldiğini biliyor musunuz? Yani sizin 28 Mart 97 
tarihli genelgenizin uygulanmaya çok uzun yıllar daha devam ettiğini biliyor 
musunuz?"şeklindeki soru üzerine; Bilmiyorum. Ama öyle olmuştur mutlaka. Çünkü o 
genelgenin yerine herhangi bir genelge çıkarmayı istememiştir diğer gelen iktidarlar. Ama 
şunu söylemeye çalışıyorum.  onun siyasi sonuçları vardır. Sonuçlarını da biz o zaman iktidar 
partisi, o iktidarı oluşturan iki siyasi parti olarak vatandaş nezdinde cezasını gördük.Fakat asıl 
mesele şu; şimdi Batı Çalışma Grubu Sayın  Mesut Yılmaz zamanında başbakanlık takip 
merkezi haline, grubu haline çevrilmeye çalışıldı. O Batı Çalışma Grubu oraya monte edilip 
legalleşti mi o faslını bilmiyorum. Ama bütün bunların neticesinde, çok üzgünüm. Neden 
üzgünüm, benim gibi kadınların doğduğu çocuklardan oluşuyor burası.Zadegan ordusu değil. 
Ben İzmit'in Gündoğdu köyünde doğmuş balkan göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Bu 
cumhuriyet sayesinde okudum burada meclis başkan vekili, o gün de içişleri bakanı olarak 
görev yaptım. Atatürk ilkeleri inkılâp tarihi bölüm başkanlığından politikaya başladım. 
Dolayısı ile benim gibiler için biz çocuklarımızı askere davul zurna ile göndeririz. Erkek 
çocuk doğurduğumuzda da ya şehit ol ya gazi der, en az bir buçuk yıl emziririz. Asıl benim 
gibi kadınları tahrip ettiler. Asıl mevzu budur. Hayır. Algı itibari ile tahrip oldu. Şimdi bakın 
o Batı Çalışma Grubu üzerinden söylediğiniz  öyle şeyler oldu ki, herkes hakkında bilgi 
toplayalım derken son derece incitici, son derece rencide edici yazılar geldi. Dolayısı ile kim 
kaybetti, bu millet kaybetti. Bu millet mağdur oldu.Dindar kesimin vatan duygusu tahrip 
oldu. Bütün bunlara baktığımız zaman. Dolayısıyla esas olan buradan benim de ders 
çıkarmamdır, sizin de ders çıkarmanızdır. Asıl mevzu bu. Ben o nedenle mümkün olduğunca 
hakkaniyetli ve adaletli olmaya gayret ediyorum.  Bir rövanş isteğim kesinlikle konusu 
değildir. O günle bugün arasında, yani o gün irtica sebebiyle bir iktidarı bu derecesinde bir 
psikolojik atmosfer yani, psikolojik savaş demiyorum psikolojik atmosfer yaratıldı. Kim 
kazandı? Hiç kimse.

 " 282 oyu neye göre aldınız? parlamentoda ikna odaları kurulduğunu ve birtakım 
milletvekillerinin ikna edilerek Doğru Yol Partisi’nden istifa ettirildiğini, 45 veya 47 
milletvekili söyleniyor. Bu ikna odalarını kim kurdu? Kim etkiledi? Nasıl etkiledi?  yine 
bununla ilgili olarak üçlü çeşteden bahsediliyor. Bu üçlü çete kim?”şeklindeki sorular 
üzerine;Beşliydi. Beşli çete denirdi.  İkna odalarının kim tarafından nerede nasıl kurulduğunu 
duyumlar üzerinden burası mahkeme, pek çok duyumlar, pek çok yazılar, çok isnatlar oldu o 
dönemde. Ama elimde belge ve bilgi olmadığı için şu kurdu şu kurmadı bu kurmadı, onu size 
söyleyemem.Fiili gerçek Doğru Yol Partisi'nin, 45 diye hatırlıyorum ben milletvekilinin birer 
birer gidişi, hatta belki havayı yumuşatmak açısından söyleyim; şimdi bir arkadaşımızın 
partiyi terk edeceğini öğrenirdik. Ondan sonra onunla ilgili bir çalışma yapmak üzere bir 
başka milletvekili arkadaş giderdi. Sonra ikisi birden istifa ederlerdi. Dolayısı ile böyle bir 
dönemdi o. Ama kimler kurdu kimler ne yaptı onları bilmiyorum. Yani duyumlar şeklinde 
gazetelere düştü. Ama fiili durum 45 milletvekilinin gidişi. 282 oy değil, 282 milletvekilinin 
imzası. Ben kayıtlar açısından söylüyorum. Şimdi 282 milletvekili tek tek bir dilekçenin 
altını imzaladık. Bunun için de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi de var. Büyük Birlik 
Partisi de var hepimiz imzaladık. Liderler; rahmetli Erbakan, Sayın  Çiller, Sayın  rahmetli 



  

Muhsin Yazıcıoğlu, birlikte bu 282 imzayı da gösteren bir basın toplantısı yaptılar ve köşke 
bu imzalar gönderildi ve sonuç itibari ile  o günkü Cumhurbaşkanının takdiri ile Sayın 
Çiller'e değil, sayın  Yılmaz’a verildi. Bu hükümet kurma çalışmaları esnasında da patır patır 
milletvekilleri demin dediğim şekilde gittiler. Bir kısmının o günkü iddiaları söylüyorum 
milletvekili tekrar seçilme garantisi alarak gittiği,  bir kısmının o iktidarda  bakan olma 
garantisini alarak gittiğini, bir kısmını para aldığına dair iddialar ki ben yani böyle bir şey 
görmedim bilmiyorum ama bunlar basına yansıyanlar. Dolayısı ile bu tür iddialar oldu. Bir 
kısmı da gerçekten inanmıştır. Yani Türkiye'nin bu yeni dönemde belki daha rahat bir nefes 
alacağını da düşünmüş olanlar vardır. 

"Darbe tanımlamasına ilişkin beyanlara yer verilerek; "Siz içişleri bakanı olarak bu 
tanımlara katılır mısınız? Bunu bir darbe olarak veya kendine özgü bir darbe olarak, kendine 
özgüyse nasıl bir kendine özgülük vardır? Bunu değerlendirir misiniz?"şeklindeki soru 
üzerine; Böyle bir yorum yapma imkânım yok.Ben asla darbedir demedim. Batı Çalışma 
Grubu için darbeye hazırlık çalışması olduğunu düşündüğüm hiyerarşi dışı bir grup dedim. 
Ama Sayın  Özkasnak bir televizyon programında postmodern darbe dedi.Dolayısı ile 
yorumum budur.

 "Size deniz kuvvetlerinden Kadir Sarmusak ve Bülent Orakoğlu vasıtasıyla intikal 
eden belgeler içerisinde, tabi mahkemeye sunanlar daha sonra bunlar da tesvik edilmiş 
orjinali  sunulmuş. Sarmusak’ın ve Orakoğlu'nun ifadelerine göre bunlar müsvette, daha 
doğrusu imzasız belgeler. Hatta bir tanesi yırtılmış, dörde yırtılmış size o şekilde verilmiş. 
Kadir Sarmısak’ın ifadesi bu yönde" şeklindeki açıklama  üzerine; Yok  hiçbir devlet 
belgesini alıp yanımda fotokopisini çektirip evine götürmedim. oradan tek bir fotokopi bana 
verildi. Öyle yırtık falan da değildi. Çünkü başbakan'a arz edilecek. Onu aldım. Tek bir belge 
aldım. o dosyayı gördüm. Ama almadım. Tek o silinmiş üzerinde, nereden geldiği belli 
olmasın işte o bilgisayar vesaire önlem alınmış bir belgeydi. Onu götürdüm imzasız dediğiniz 
belge. iki sayfadan müteşekkildi Evet. Eki vardı

" Sizin elinize geçen belge bilgi toplanması içeren bir belge. Partiler, dernekler 
vesaire birçok yer hakkında, bu belgenin Batı Çalışma Grubu diye başlık geçen dışında, sizi 
tedirginliğe sokan tarafı neydi? Yani bir özel çalışma yapıldığına dair sizde kuvvetli şüphe 
uyandıran tarafı neydi?”şeklindeki soru üzerine; Ben 1956 doğumluyum.Dolayısıyla 80 
ihtilalini genç bir öğretmen olarak yaşadım. Lise öğretmeniydim. Yani oraya nasıl gelindiğini 
gene benim yaşımdakiler, biraz üsttekiler bilir.Dolayısı ile bizim nesil bir taraftan o kurumsal 
yapıyı koruyalım, bir taraftan da aman, yani bir problemli durum olmasın, tedbiri teakkuzuyla 
yetişmiş bir nesil sonuç itibariyle ben sadece o belgeden bahsetmiyorum. Yani o dosyayı 
gördüm. O dosyadan ve açık bilgilerde her gün bir yerde bir hadisenin, yani küçük küçük 
ama son derece büyütülerek ortaya konulan, yani bir atmosfer var hepiniz yaşadınız o 
dönemi. Bu atmosferin de bakış açısıyla  önemli olan şuydu yani Genelkurmay’ın hiyerarşisi 
dışında bir yapılanma oluşu bana şeyi düşünürdü.Genelkurmay Başkanının imzasına dair 
hiçbir şey görmedim ben orda. Ben o belgeyi aldım götürdüm. Bunun gene 80 ihtilalini, 12 
Martı görmüş yaşamış, yakınlarının bir kısmı hapis yatmış bir şahıs olarak bunun alıp 
götürüp, yani ters olduğu zaman bana neye mal olacağını bilerek götürdüm. Yani 
kahramanlık yaptım darbeyi önledim, ağzımdan bugüne kadar böyle bir söz çıkmadı benim. 
Asla çıkmadı.  Sayın  Orakoğlu’na getirilen bir belgeyi, Orakoğlu  sümenaltı edebilirdi, o 
etmedi. 3 aylık İstihbarat Daire Başkan Vekili idi kendisi. Şimdi böyle baktığınız zaman 
hadiseye, sonra bana getirdi. Gene hiyerarşik sistem içinde. Yani disiplin dışı, o hiyerarşi 
dışına kaymadan.  Sonuç şu oldu; MGK’da geldi ve daha sonra 3 Temmuz’dan itibaren 
devrin başbakanı ve devrin içişleri bakanı tarafından medyayla paylaşıldı ve ben casus 
oldum. Şimdi dolayısı ile benim, okuduklarımdan edindiğim kanaat hiyerarşi dışı bir 
örgütlenme olduğuna,İleri dairesine bir ara şöyle dendi; bakın ben bununla ilgili 8 Temmuz, 
bir basın açıklaması yaptım. Sayın  Orakoğlu ve Kadir Sarmusak tutuklandığı zaman. 



  

Sorumluluğu üzerime aldım. Bir siyasetçi olarak. Yani bürokrasi görevine ben böyle bir 
talimat vermedim ama bana sorsalardı verirdim dedim. Öğleden sonra rahmetli Güven 
Erkaya bir basın toplantısı yaptı. Beni suçladı. Ertesi gün, Genelkurmay Başkanlığı'ndan 
Genelkurmay Teşkilatı adına, imzayı hatırlamıyorum ama basına bir açıklama yapıldı 
benimle ilgili. Hemen ertesi gün savcılık suç duyurusunda bulundu. Hemen ertesi gün beni 
ifadeye çağırdılar.  Şimdi böyle bir sistemin içinden geçtim. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım 
şey şu; yani o kanaati edinirken öyle her şey güllük gülistanlık hadi bakalım Meral Akşener 
bir sen bu işten bir kocaman kahramanlık çıkarırsın da öf iyi olur değil. Sonuçta beraber 
çalıştığınız insanlar var ve birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz ve saygıya nezakete dayanan da 
bir iletişim biçiminiz var.O kararı vermek çok böyle kolay bir şey değil. Bugün bunları 
konuşurken çok kolay geliyor olabilir. Ama ben sümen altı etmedim.

 "Basın bu konuda Silahlı Kuvvetler'den veyahutta söylediğiniz Batı Çalışma 
Grubu'ndan herhangi bir etki altında kalmış mıdır? Bir direktif almış mıdır? Böyle bir 
bilginiz var mıdır?”şeklindeki soru üzerine; Ben tarihçiyim. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türk 
ordusunun, benim kanaatimi söylüyorum. Türk ordusunun 150 yıllık iki endişesi var diye 
bilirim. Birincisi bölünme endişesi, diğeri de rejimin değişme endişesi. Bu endişelerin haklı 
dayanakları, tarihsel süreç içerisinde olmuştur. Bunu ben hep açıkladım. O dönemlerde de 
açıkladım. Bu, bu endişelerin tahrik edildiğini, bu endişelerin kaşındığını, bu endişeler 
üzerinden askeri cenahın başkaları tarafından, başkaları derken yani açıp bilgilere baktığınız 
zaman görüyorsunuz. Orada o şekilde bir davranış biçiminin de var olduğunu hep söyleye 
geldim ben. Ama yani bu sonuçta, şimdi demin beşli çete denilen şey sordunuz. Ben onu 
söylemiştim.O gün öyle deniliyordu. İşveren ve işçi örgütlerinin tamamı yani DİSK’le 
Türk-İş aynı yerdeydi. Yani işçi sendikası ile işveren sendikası aynı yerdeydi; irtica gitsin. 
Şimdi dolayısı ile irticanın tanımı aslında, yani biz şuna hükümet buna hep dikkat etti. 
.Doğrusu ben Sayın  rahmetli Erbakan'ın hakkını da teslim etmem lazım. Dini bir motivasyon 
üzerinden silah çekilir, tetik düşürülürse, onun önünü almak çok zordur. Güvenlik güçlerinin 
böyle bir endişesi olduğunu, mesela ben  rahmetli Erbakan’la bunu konuştum ve o bu konuda 
hassastı. Ama irticanın tanımı konusunda biz birbirimizden farklıydık. Yani irtica nedir? 
Bakın bugün siyasal islam olarak tarifleniyo ama o gün bir irtica var. Yani kerameti 
kentinden menkul bir irtica. Şimdi o Selam Tevhid örgütü dediğiniz hadise gibi.  Bugün ışid 
denilen konu gibi. Yarın, yani terör örgütü konumuna geçebilecek dini motivasyonlu silaha 
ve tetik düşürmeye yönelik bir durumda bu işin büyüyebileceğine yönelik endişelere hep hak 
verildi. Ama onu orayla sınırlı tutmak gayreti iktidardan geldi. Çok geniş bir alanda o 
powerpointler’de, yani sıradan bir başörtülü kadının varlığıyla, yani IŞİD militanı gibi bugün 
şahit olduğumuz bir kişinin varlığı arasında elbette ki fark vardır. Yani çok genişletildi bu iş.

"Bu Silahlı Kuvvetler’in yayınladığı ve dolayısıyla sizin önünüze Deniz 
Kuvvetleri’nden çıkan, çıkmış olarak gelen belgede yer alan ifadelerle, polisin yaptığı 
çalışmalarda elde ettiği bilgiler arasında büyük bir fark var mıydı?" şeklindeki soru 
üzerine;Ben Batı Çalışma Grubu’nun hangi bilgileri nasıl topladığına dair bir bilgiye sahip 
değilim. Emniyet İstihbarat’ tan benim gördüğüm, başka ne vardır onu bilemem ama benim 
gördüğüm şu; işte PKK terör örgütü, X terör örgütü bu o terör örgütleri, her MGK 
toplantısında, hem MİT tarafından, hem emniyet tarafından, Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından tek tek  sayılır. Silahlı terör örgütü denilen konularda yapılan teknik takipler, 
bunun içine teknik takip denilen şey dinleme oluyor. Onun dışında istihbarat bilgileri. Yani 
terör grubu diye tariflenmiş, devletin sistemi içinde aklı içinde onun dışında ben sıradan 
insanlar hakkında emniyet üzerinden bana gelmiş bir bilgi duymadım bilmiyorum  yaptılar 
mı yapmadılar mı onunla ilgili bir bilgim yok.

" Erbakan’la Çiller’in anlaşmasının sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul 
edilmemesi ve Tansu Çiller'in başbakan olmaması, Mesut Yılmaz’ın başbakan olmasıyla 
neticelenen bir olay mıdır?" şeklindeki soru üzerine;  28 Şubat  kararları ortada. Onlar yasal. 



  

Ama yani o 28 Şubat  toplantısında, yani rahmetli Erbakan,  Çiller hadi bakalım çok büyük 
bir irtica geliyor, biz buna bir tedbir alalım derler miydi? Yani bir talep var. İrticanın 
konuşulmasına dair. Yani bir MGK öncesi böyle bir talep orataya konuluyor ve o konu 
üzerinde çalışarak gidiyorsunuz. Şimdi birincisi bu. İkincisi bu belgeden yani bu yasal bir 
belge. Bu belgeden yola çıkarak yapılan çalışmalar var. Üç  Türkiye'de bir atmosfer var. 
Hanımların laiklik yürüyüşü, kahrolsun şeriat denilerek bağırılması insanların. Siyaset çözüm 
bulma gayreti içinde olan bir kurum. Hangi siyasi parti hangi iktidar olursa olsun. Çünkü 
millet size oy veriyor geliyorsunuz. Bu ülke yönetmek iddiasıyla. Başbakanlar hiç bir 
generali  dış kapının merdivenlerine kadar göndermez. Rahmetli Erbakan nezaket sebebiyle 
bunları yapardı. Şimdi orda bir yerliydi, milliydi. Yani buradan şunu sordunuz siz. Kibar bir 
dille. Yani 28 Şubat  meselesi bahane edilerek   Çiller'e bir başbakanlık çıkarma üzerinden mi 
bu iş gitti diyorsunuz. Böyle tercüme edeyim ben daha açık bir şekilde. Yani bu kanaate 
bazılarınız verebilir ama bu sonuç. Oraya gelinceye kadar olan hadiseleri gözardı edemeyiz. 
Yani durup dururken hadi bakalım yani rahmetli Erbakan'a  Çiller'le, siz  anlattınız sizler 
anlattınız Hasan bey söylemiş burada. Sayın  Çiller'le beraber  Hasan Ekinci gidiyorlar. 
Deniliyor ki mesela gene ben Sayın  Ekinci'nin ifadesini okudum. Orada diyor ki; sanıyorum 
bir kuvvet komutanı kendisine diyor ki yani işte ülke gidiyor şöyle oluyor böyle oluyor, bu 
iktidardan ayrılın. Bunu gelip  Çiller'e söylüyor. Çiller'le sonra oturuyorlar ve beraber 
gidiyorlar Erbakan'a ve deniliyor ki; bakın böyle böyle bilgilerimiz var. Bize böyle böyle 
söyleniyor. Dolayısıyla bu iki yıllık meseleyi bire alalım, bir yılda  Çiller yani önce gelsin 
başbakan olsun, bu gerilimi düşürelim. Şimdi anahtar kelime gerilim. Gerilimi düşürmek. 
Şimdi böyle olunca  rahmetli Erbakan çok iyi tanıdığım bir isimdi. Çok zeki bir insandı. 
Dolayısıyla yani buradan bir poz çıkarma hikayesi var olduğunu çözecek kadar akıllı bir 
adamdı. Şimdi o gerilim sonrasında böyle bir şey. Şimdi bu değişim olamıyor yalnız sonuç 
itibariyle. Çıplak gerçek olamıyor. Hangi sebeple olamıyor onu ben biliyorum. Yani sonuçta 
oraya köşke gidiliyor. Orada ne oluyor ne bitiyor ben bilmiyorum. Yanlarında değildim. Ama 
bir gerilim üzerine böyle bir sistem söz konusu. 

" Bu iddianamede savcı beyin 524, 525, 526, sayfalarında eklediği bi belge. Özetini 
çıkarmış. 25 Haziran'a kadarki belgeleri gösteriyor. 52 belge. Sizin bakanlığımıza gelmiş, 
sizin illegal dediğiniz kuruluş tarafından. Buna ne diyorsunuz?”şeklindeki soru üzerine; Hiç 
bana çalışma grubu diye bir başlıkla gelen bir belge görmedim.

"13 Mart tarihli bakanlar kurulu toplantısına da katıldınız. Bu toplantıda  baskı 
sezdiniz mi? şeklindeki soru üzerine; O bakanlar kuruluna katılıp katılmadığını 
hatırlamıyorum. Çünkü bazılarına katılmamıştım. Fakat  şunu net söyleyebilirim. Benim 
bulunduğum bakanlar kurulunda, çünkü bunların hepsi kaydediliyor idi.  Hani kişilerin kendi 
arasında yaptığı konuşmalar vardır onları ben bilmiyorum. Ama kamuya açık, yani 
bakanların kendi arasında şu düğmeye basarak aynı MGK’daki gibi kayıt altına aldığınız 
konuşmaların içinde bahsettiğiniz konu ilişkin herhangi bir şey duymadım.

"Beşli çete diye bir tabir geçti. Benim konuşmalarda tespit edebildiğim işveren, 
sendika, basın, acaba diğer ikisi nedir? Bilgi verebilir misiniz?”şeklindeki soru üzerine; 
Şimdi o günler Beşli çete diye adlandırılan, işveren sadece sendikalar ve sivil toplum 
örgütleriydi. Basın ayrı bir alanda, tek tek işadamları başka bir alanda, tasvif ediliyordu. Ama 
bu işçi sendikaları Türk-İş, Disk, tisk, kesk. Bir sendika daha vardı. Yani Türkiye işverenler 
sendikası. Onlara o zaman öyle deniliyordu. Beş sendika ve grup.

 "İşadamlarından, medyadan,işçi sendikalarından, hatta yargıdan bu tepkilerin sebebi 
hepimizin bildiği gibi azzimendillerden başlayın da  libya gezisi gösteriler şu bu şimdi bu 
tepkilere mani olmak silahlı kuvvetler'in görevi mi? Böyle bir yetkisi var mı ?ve bu tepkiler 
nedeniyle silahlı kuvvetlerin suçlanması doğru mu?Batı çalışma grubunun herhangi bir yere 
şunu görevden alın bunu böyle yapın diye bir yazısı olmuş mudur? DYP'den bir çok 
milletvekilleri istifa etti  bu istifaları silahlı kuvvetlerden birileri mi yapmıştır?bu konuda 



  

niçin silahlı kuvvetler suçlanmaktadır ?" şeklindeki sorular üzerine; Ben silahlı kuvvetlerin 
niçin suçlandığı konusuna bir cevap veremem hiçbir milletvekilinin DYP den ayrılan hiçbir 
milletvekilinin para teklif edildi şuna şu teklif edildi diye bir bilgimin olmadığını söyledim. 
Böyle bir şey söylemiyorum ama duyum da demedim açık bilgi şeklinde açık açık 
konuşuyordu. Hatta bir DSP milletvekilinin milletvekilinin  sizinkiler kızdı kardeşim dolayısı 
ile ne İsa'ya ne Musa  bir DSP milletvekili diyor ki tekzip edilmiyor bunların hiçbiri 2 milyon 
dolardan 5 milyon dolara çıktı gene milliyet gazetesi tarihini hatırlamıyorum manşet atmış 
DYP de sadece Hasan Ekinci ile Meral Akşener'e teklif gitmedi diye kabul etmeyeceklerini 
bildikleri için diye bir yorum var. Şimdi bütün bu açık bilginin üzerinden ve doğru yol 
partisinin genel başkanı Çiller  tarafından da bunlar  defalarca dile getirildi. Sanıyorum sizin 
imzanızlaydı sayın  Bir, şimdi Mardinden Muş veya Mardinden terörle mücadelede özel 
harekatçılar da sizle beraber gider terörist yakalandığı zaman şey gelir beraber 
sorguluyorsunuz doğru mu? bunun bundan sonra şey olmayacağına dair bir Adanadan bir de 
Muş yada Mardin  bir şeydi, o yazıyı tabi o geldi elimde bunun yani özel harekatçıların 
sorgulamaya girmemesi gerektiği şeklinde. Ben de bunun doğru olmadığını tersine bir yazı 
yazmasını hayır cevabı yazılmasını söylediğimde ,devrin emniyet genel müdürü imzalamadı 
benim imzamla gitti. Halbuki bakan imzasıyla gitmez müsteşar imzasıyla ya da genel müdür 
imzası olacak, tek başına bana benim imzamla gitti.Sonra benzer birşey bu polislerin özel 
harekatçıların elindeki ağır silahların toplanmasına ilişkin bizim artık yıkılma dönemimizde 
idi.

"Sizin içinde bulunduğunuz bakanlar kurulu toplantısında bunun temel bir hak 
olduğu ,özellikle 2547 sayılı kanundaki , kılık kıyafet özgürlüğü de gündeme getirilerek 
bunu bize dayatanlar anayasayı kanunları çiğniyor ,öyleyse bunu kamuoyu ile paylaşalım 
diyerek ,Sayın  başbakan Erbakan’ın  veyahut da başbakan yardımcısı Sayın  Çiller’in bunu 
kamuoyuna açıklaması  paylaşması ve görülen baskıları ilan etmesi yolunda, basına intikal 
etmeyen bir görüşme konuşma gündeme geldi mi ?" şeklindeki soru üzerine; Bakanlar kurulu 
açık bir görüşme biçimidir aynı MGK gibi yani düğmeye basarak bir mikrofona 
konuşursunuz şimdi benimki nasıl kaydediliyor sa onlarda kaydedilir. Dolayısıyla benim 
katıldığım bakanlar kurulunda işte kamuoyuna paylaşalım şöyle yapalım böyle yapalım 
konuları görüşülmedi. Yalnız şöyle bir şey oldu. Rahmetli Erbakan’ın psikolojisini anlatmak 
isterim. Şimdi ben kendisine çok haksızlık edildiğini de düşünüyorum son zamanlarda işte 
direnmedi  öyle yaptı böyle etti gitti falan diye, yani bugün her şey bir noktaya geldikten 
sonra konuşanlar iyi de, yani o gün benim telefonum 10 gün çalmadığı günler geçirdim. 
Dolayısı ile yani o günü bu günün şartlarında yargılamanın da çok haksızlık olduğunu 
düşünüyorum rahmetli hoca için . Şimdi habire partisi kapatılmış bir lider düşünün ve asla 
iktidar verilmeyeceği iddiası olan o siyasi gelenekle ilgili bir siyasi düşünün ve yüzde 22 oy 
almışsınız, önce  anavatan partisi kurulmaya çalışılmış bir şekilde olmamış sonra da 
Doğruyol'la bir iktidar kurmuşsunuz. Aslında herşey iyi gidiyor ekonomi iyi gidiyor. asayiş 
iyi gidiyor. Emeklilere en yüksek zammı yapmışsınız, işçilere en güzel yani kaçak göçek hani 
bugün söylenen literatüre girmiş olan ekonomik terimlerin olmadığı, çeşitli yani ekonomik 
iyileşmelerin son derece iyi olduğu bir dönemdesiniz ve bir irtica üzerinden bir gerilim var 
ülkenizde.Hoca birinci önceliği bu benim kişisel kanaatim, o iktidarda kalabilmek yani 
iktidar oldu ama iktidarda olmak sandalye sahibi olmaktan  söz etmiyorum o geleneğin  bu 
ülkeyi yönetebileceğini hem muarızlarına hem muafıklarına bir şekilde anlatabilmekti 
önceliği. Dolayısı ile ben rahmetli hocaya yönelik  yok dik durmadı şöyle oldu böyle oldu 
konularını benim için birçok şey söyleyebilirsiniz ama o kendisini savunamadığı için, onun 
için kabul etmiyorum. çünkü beraber bulunduk MGK da  pek çok şeyde .Şimdi şartlarında 
birinci öncelik rahmetli başbakan için Partisini yönetebilir algısıyla iktidarda tutmaktı ama 
buradan çok açıklıkla ifade etmek isterim, kendi yöneticileri kendi tabanı da hocayı çok 
yanlız bıraktı.Yani bir siyasetçi gözüyle söylüyorum.Evet doğru yol partisine milletvekilleri 



  

kaçtı ama hocaya müthiş tazyik bir taraftan, işte öyle olması lazım böyle olması lazım akıl 
veren bir pozisyon vardı kendi yapıları itibariyle. Dolayısıyla çok nazik son derece millî son 
derece yerli ve inanılmaz zarif bir insandı, rahmetli Erbakan, ilişkileri askeri cenahla da 
ilişkileri bu nezaket üzerindeydi ve vermek istenilen mesaj şu, bizim bu siyasi hareket yani, 
ülkeye yanlış yapmaz softa kaba softa diye bir tarifi vardı .Yani hem kendini dindar olarak 
tarif edenlerin incitilmemesi gereken incitilmemeye yönelik diğer taraftan da işte o bugün 
yani onun da endişesi vardı. Silah din üzerinden  din motivasyonuyla bir silahlı sisteme 
geçilmesinin ülke için kolay olmayacağını ama bu yüksek oranda olmadığına hepimiz 
inandırdık. Yani böyle terör  yapabilecek grupların yüksek oranda olmadığını,hep ben 
bakanken  rahmetli Erbakan başbakanken yaptığımız o günlerde yaptığımız beyanlara 
baktığımızda, genel olarak sapla samanın ayrılması gerektiği üzerindendi. yani uzlaşma 
mesajları veren bu da rahmetliyi bir şey gibi gösteren ,yani dik durmadığı gibi bir suçlama ile 
karşı karşıya bırakan bir şeydi. Sonraki dönemlerde belki bu benim şahsi görüşüm birçok 
ifade ettiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. eğer o 28 Şubat  kararlarını yani biz imzalamayıp 
da  yani siyaseten söylüyorum ben bunu. bakın siyasi sadece kapının önüne çıkıp köşkün 
dışına çıkıp da biz istifa ediyoruz deseydik ne olurdu? bu o soru hep meçhul kalacak. 
dolayısıyla biz onu yapmadık .Onunla ilgili olarak hepimizin suçlayabilirsiniz bu siyasi 
suçlama olur ama siyaseten nitekim demekki suçladınız ki 99 da, doğruyolu 13 e refah 
partisini de 15e indirdi seçmen.

 "29 Mart 1994 mahalli seçim öncesi, 27 Şubat  1994 günü taksimde laikliği ön 
plana alan 'Ataya Saygı' ismiyle bir miting düzenlendi. Bu miting Doğru Yol Partisi, 
Milliyetçi Hareket Partisi,  Sosyal Demokrat Halkçı Parti üyeleri ya da başkanları katıldı. Bu 
üç partiyle birlikte miting yapılması düşüncesi kimden geldi?"şeklindeki soru üzerine; Onu 
bilmem.  Sebebi şu, ben o zaman ilk defa politikaya başlamış, Kocaeli Üniversitesinde bir 
öğretim görevlisiydim. İnkılap tarihi bölüm Başkanıydım ve şehrin içinde bilinen bir kaç kez 
yılın iş kadını seçilmiş bir üniversite hocasıydım. Dolayısıyla Doğru Yol Partisinden gelen 
bir teklifle büyük şehir belediye başkan adaylığım söz konusu oldu. Önce aday adaylık, siz 
benden daha iyi bilirsiniz bu süreci genel merkezlerin aldığı kararları taşradakiler bilmez, 
sadece uyar. Yerel seçimlere ilişkin o dönemin konjonktürü, şimdi bütün siyasi partiler bir 
seçime girerken bir yol seçer, bir söylem seçer, propaganda faaliyetini bunun üzerine 
otutturur. Bildiğim kadarıyla yani görebildiğim kadarıyla Doğru Yol Partisi o seçimlerde 
daha ziyade pkk terör mücadelesi üzerine oturtmuştu siyasi söylemini. Ama 1995 seçimleri 
olduğunda hızlıca hatırlatayım ben size; 1995 seçimlerine belki de o laiklik mitingini ona 
göre değerlendirmek mümkün. Şimdi Refah Partisi rakibiniz, bütün siyasiler birbirinin 
rakibidir. Anavatan Partisi rakibiniz, var olan diğer partiler rakibiniz ve bu rekabet ortamı 
içinde Doğru Yol Partisi, özellikle 1995 seçimlerine giderken laiklik vurgusu yapan, 
cumhuriyet değerlerine ve Refah Partisi çünkü 1994 seçimlerinde büyük bir başarı kazandı 
Refah Partisi. İkinci başarıyı da Doğru Yol Partisi kazandı. Dolayısıyla birinci dereceden 
rakip olundu ve o rekabet ortamı içinde Doğru Yol Partisinin dili propaganda tavrı, Refah 
Partisi üzerinden yürüyen yani bir yani ağırlığı, ama ana rakip o zaman Doğru Yol Partisinin, 
Anavatan Partisiydi.Sonra Anavatan Partisiyle o iktidar kurulamadı, onun sebeplerini ben çok 
yakından bilmiyorum, sonra Refah Yol kuruldu. İşte Sayın Çiller'in ve Doğru Yol Partisinin, 
1995 seçimlerinde Refah Partisini özne alarak yaptıkları o seçim faaliyetleri, sonra  Çiller'e 
yol, su, elektrik olarak geri döndü. Dolayısıyla Doğru Yol Partisi milletvekillerine 
yönetimine. Yani sen burada bunu dedin, şimdi nasıl bu Refah-Yol hükümetini kurdun. 
Benim iddiam şu, o zaman genel başkan yardımcısıydım sadece. İstanbul milletvekili ve 
genel başkan yardımcısıydım gençlik ve kadından sorumlu. O zaman partide Doğru Yol 
Partisinde  hem genel idare kurulu arasında, hem başkanlık divanında, hem milletvekilleri 
gurup üzerinde bu Refah-Yol hükümetinin kurulmasına ilişkin tartışmalar yapıldı. Bazı bir 
gurup arkadaşımız karşı çıktı, laiklik üzerinden karşı çıktı. Ben bu Refah-Yol hükümetinin 



  

kurulması gerektiğini savunanlardandım. Yani hem kamu oyuna, hem iç bünyede.Ve sonuçta 
iktidar kuruldu ve ilginç bir şey, o iktidarda bu iki parti tek parti gibi çalışabildiler. Çünkü 
beslendikleri oy aldıkları alan farklı olduğu için, yani seçmen kitleleri arasında fark olduğu 
için gerçekten birbirinin ayağına çelme takmadan, dayanışma içerisinde bir çalışma biçimi 
götürdüler. Ben Kasım ayında bakan olabildim, Haziran'da kuruldu. Dolayısıyla bu çerçeveyi 
biliyorum. Mesela bize talimat verilmişti, gittiğimiz bütün illerde Refah Partisi il 
başkanlıklarını da ziyaret etmek gibi. Sanırım diğer parti, Refah Partisi de DYP'ye aynı 
şekilde yapıyordu. Daha önce kurulmuş bir Anayol var, o Anayol yürümedi. Benim kişisel 
fikrim o yürümemenin arka planındaysa, aynı koridordan, aynı alandan besleniyor olmak 
oradan. Çok sert bir rekabetti, onun için Refah-Yol hükümeti benim nezdimde başarılı bir 
hükümettir. Yani ama geçmişte Doğru Yol Partisinin yöneticilerinin, başta Çiller'in o 1995 
seçimlerinde, 1994 seçimi daha çok pkk terörü üzerindendi. Yani laiklik mitinginin, yani çok 
böyle o konuda derin bir özne olduğunu düşünmüyorum. Oy almak için İstanbul 
seçmeninden çünkü çok sert bir mücadele vardı. Çok ismi olan isimler İstanbul belediye 
başkanlığına her partiden aday olmuştu, güçlü adaylar vardı. O nedenle onu  rekabet unsuru 
olarak değerlendiriyorum. Daha ziyade genel konsept   pkk terörü üzerineydi. Ama 1995 
seçimleri evet Refah Partisi eleştiren, daha ağır dozda eleştiren bir seçim propagandası 
olmuştu.

"Susurluk'ta  Sabancı cinayetiyle irtibatlandırılan emniyetçi Hüseyin Kocadağ 
biliyorsunuz vefat etti. Davanın sanıklarından, bu davanın sanıklarından Erkan Yaykır'ın 
ifadelerinde ya da onun bu darbe görevlisi olarak bir kısım yaptığı görüşmelerde Ömer Lütfi 
Topal'ı Abdullah Çatlı'ya öldürttüklerinden bahsediyor. Şimdi o olayda Abdullah Çatlı da 
infaz edildi. Diğer taraftan Doğru Yol Partisi milletvekili Sedat Edip Bucak olayın içerisinde 
yakalandı, daha doğrusu bulundu. Dolayısıyla DYP üzerinden baskı aracı olarak kullanmak 
üzere gerçekleştirilmiş bir psikolojik harekat şeyini teyit ediyor diye. Doğru Yol üzerinde 
baskı kurma amacına mı yönelik diyorsunuz?"şeklindeki soru üzerine; Hayır bu Susurluk 
meselesine hiç gerek kalmadan zaten bizim milletvekillerimiz patır patır gitti.Yani, 
Susurluk'u ben hani yan yana getiremedim ikisini de onun için. O başka bir şeydi.

"Güven Erkaya, Taner Baytok'a  anlatmış. Baktık ki Genelkurmay  ın elektirikleri 
yanınca ihtilal olacak diye korkanlar var, gece ışıkları yakarak gittik diyor. Dolayısıyla bu 
darbe çalışması yapıldığı endişesi veriyor muydu sizlere? "şeklindeki soru üzerine; önce 
meşhur tankların yürüyüşü arkasından bir süre zaman geçti, rahmetli Erbakan'a  hocaya bir 
sövgü yapılması. Ondan sonra gerekirse silah kullanırız beyanı, sonra  ikinci Başkanın sayın 
Çevik Bir'in balans ayarı yaptık, tanklarla ilgili demesi. Şimdi bu bir süreç olarak geldi, 
Doğrusu sanıyorum 11-12 veya 12-13 Haziran akşamıyla ilgili olarak. Çünkü bu silah 
kullanabiliriz ifadesi vesaire. Bunlar tekzip edilmedi hiçbiri. Sonuç itibariyle o akşam 
hepimiz bekledik. Yani gelecekler diye şey bir ihtilal olabilecek diye bekledik. Şimdi bu bir 
psikolojik harbin, psikolojik harekatın sonucu da olmuş olabilir, insanların birbiriyle ilgili 
olarak panik yaratması da olabilir.Bütün bunların sonucunda, maalesef çok insan korktu, bu 
korku normal bir şeydir. Yani bunu çok saygıdeğer buluyorum korkmayı, çok saygıdeğer 
buluyorum. İnsan korkabilir, hepimiz için. Ama bir başka şey var, bu hepimiz için. Yani 
benim de içinde kendimi konumlandırdığım alan için. İmanla korku aynı yürekte 
bulunmuyor. Yani ecele eğer inanırsanız, ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Yani orada 
da bir başka zaafiyeti görmüş oldum ben.

"Batı Çalışma Gurubu örgütü tarafından düzenlenen ve valilerin de katılması istenen 
brifinge valilerin gelmesini engellediğinizi biliniyor, yani kamuoyuna da yansıdı. Bu valilerin 
katılmasını engellediğiniz için herhangi bir baskıya maruz kaldınız mı? Biraz önce 
yaşadığımız o tatsız küfür hadisesi acaba bu olaydan sonra mı şahsınıza 
yöneltildi?"şeklindeki soru üzerine; 81ilin 81 valisini açığa alacağımı söyledim. Dört kadın 
bakan içerisinde, bana söylendi. Yani özne kadın olmaması gerekiyor, onu hiç üzerime 



  

alınmadım. Bir kadın olarak üzerime alınmadım. Nasıl şu başörtüsü üzerinden bu kızların, bu 
kadınların üzerine herkes uluorta konuştuğu için, sosyal medya da, en küçücük bir bende 
beğenilmeyen durum olduğunda, bu cenahtan bana yazılanları söylesem çok üzülürsünüz, 
yağlı kazık üzerinden. içişleri bakanına yapılmış bir tehdit gibi algıladığımdan gereğini de 
yaptım, nereye yaptım, başkomutana kadar gittik. Şimdi sonuç, bana böyle bir şey yapılma 
ihtiyacı hissedildiğine göre demek ki yaptığım görev alanıyla ilgili olmuştur.

 "30 Eylül 1996 tarihinin bakanlar kurulunca yürürlüğe konulması kararlaştırılan ve 
9 Ocak 1997 tarihinde imzalanarak resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan, kriz 
yönetimi merkezi yönetmeliğini biliyorsunuz. Bu yönetmeliğin yürürlüğe konulması için 
bakanlar kurulu adına atılan imzalar içinde imzanız, sonradan."şeklindeki açıklama üzerine; 
Sonradan gelmiştim, ben 8 ya da 9 Kasım'da bakan oldum. Ondan sonra tekemmül 
ettirilmiştir imzalar. Yani devlette devamlılık adı altında bende imzalamışımdır.

"Bu yönetmelikle yönetimin askere teslim edildiği anlamına geldiği hususunda bir 
bilgi edindiniz mi? şeklindeki soru üzerine;Yo ben dava dosyasını çok dikkatle okudum, o 
yönetmelikte den çok atıf vardı. Yani rahmetli hocanın herşeyi askerlere devrettiğine  dair 
işte, bugün buradan böyle güzel konuşmak iyi de, o günün şartlarında ben rahmetlinin size 
psikolojisini anlatmaya çalıştım. Yani haksızlık olur, yani Başbakanlık sandalyesini 
bırakmamak için böyle yaptı diye böyle bir şey yok. Dolayısıyla o partiyi, o geleneği ve 
sonuçta, usuletle, suhuletle bu işi halletmeye yönelik bir adım olarak değerlendirebilirim. O 
günlerde bu uzun uzun konuşulan bir konu değildi. Başbakanların size gönderdiği sistem de 
çok böyle sizin şahsi olarak reddettiğiniz şeyler varsa imzalamazsınız, zaten bakanlıktan 
gidersiniz. Nitekim Sayın Ağar Libya kararnamesini imzalamamıştı, bu kararnameyi sonra 
ben imzaladım. Dolayısıyla ondan sonra bakanlıktan gitmiştir, istifa etmemiştir ama 
bakanlıktan alınmıştır. Sonuç itibariyle böyle sonuçları olur, eğer bireysel olarak karşıysanız, 
ahlaki olanı da budur ama bir ayak orada bir ayak orada davranırsanız olmaz. Şimdi o 
bahsettiğiniz belgeyi dediğim gibi bu dava dosyasının içinde gördüm, oradan baktım. Kriz 
masası denildiği zaman veya kriz merkezi denildiği zaman anladığım kadarıyla ben, rahmetli 
Başbakan yani bakın zannettiğiniz gibi biri değilim ben, buyrun Başbakanlıkta da 
bakabilirsiniz demek istemiş olabilir bu benim yorumum tabi.

"Erol Özkasnak'ın 28 Şubat  darbesinin postmodern darbe diye nitelediği terimin, 
konuşmanın içerisinde geçen kriz yönetimi merkezi yönetmeliğinin 9 Ocak 1997'de 
Başbakanın imzalamasıyla birlikte, başladığına dair açıklaması var.”şeklindeki açıklama 
üzerine; Orada o belgede asker kişilerin gelip de bakanların, Başbakanın yerine bu ülkeyi 
yöneteceğine dair bir şey yok, bir tavır yok orada.

"Dönemin Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel, 17 Ocak 1997 tarihinde 
Genelkurmay  başkanlığına çağırılarak brifing verilmesinde o zaman haberdar olmuş 
muydunuz?"şeklindeki soru üzerine;Ondan sonra haberdar olduk, başlangıçta değil, bir 
müddet sonra.

"23-25 Ocak 1997 tarihlerinde deniz kuvvetleri komutanlığının Gölcük 
donanmasında, donanma komutanlığında yapılan toplantılardan haberiniz oldu 
mu?"şeklindeki soru üzerine Evet,  bu tür şeyler nasıl gelir bilir misiniz? Şimdi daha emniyet 
istihbarat veya Türkiye'nin istihbari bilgileri o ilgili makama gelmeden önce size siviller 
getirir, ilginçtir. Yani farklı siyasi guruplardan insanlar gelir ve bir panik böyle nefes nefese 
halle. Demin söylemeye çalıştığım o korku duygusunu, kendisi korkmuştur o duyguyu 
oluşturmak üzere. Mesela 12-13 veya 11-12 tam net hatırlamıyorum. O meşhur , o gece oldu 
olmadı, hepimizin bir şekilde tedirgin beklediğimiz o gece de benzer bir sistem üzerinde. 
Ama tabi karineleri var işte birisi çıkıyor şunu söylüyor, birisi çıkıyor bunu söylüyor, 
diyorsunuz ki böyle bir şey olabilir.

 "28 Şubat  milli güvenlik kurulu toplantısından sonra en büyük komutan meclistir. 
Bunu 28 Şubat  kararlarını kast ediliyor, meclise taşıyacağız diye  Tansu Çiller'in bir 



  

açıklaması oldu mu acaba? ”şeklindeki soru üzerine; oldu, hatta bazı siyasi partilerle 
görüşüldü yani meclis acaba bunu reddedebilir mi diye. Ama maalesef o olmadı. O günün 
siyasi aktörlerinin her biri bir taraftan bu mesela  Mesut Yılmaz, bu tavsiye kararına yaptırım 
sözü eklenmiş deyip itiraz ederken, rahmetli Ecevit işte demokrasiye, demokrasi vurgusu 
yaparak beyanlarda bulunurken Sayın Baykal da aynı şekilde ama bir meclis vurgusu yapma 
konusunda hepsi geri durdular. Ve sonuç olarak bir baktık biz, herkes haklı sadece Refah-Yol 
haksız.

 "Tansu hanımın maksadını bilmeyebilirsiniz ama bu 28 Şubat  MGK toplantısında 
alınan kararların, baskı altında aldırıldığına ilişkin bir düşünce sonucu olabilir mi böyle bir 
açıklama?"şeklindeki soru üzerine; Yo ben öyle olduğunu sanmıyorum, yani kendisi 
geldiğinde mutlaka doğru, ne düşünüyorsa onun cevabını verecektir. Ama benim gördüğüm 
şey, buna Refeh kanadı da dahil birlikte  o görüşmeler yapıldı, birlikte böyle bir  yol 
tutulması istendi ve bu siyasi parti genel başkanlarıyla da görüşmeyi Sayın Erbakan yaptı, 
Yani kabul edilecekse de meclis kararıyla, neyin uygulanıp neyin uygulanmayacağı 
noktasında  yada reddedilirse de denilecekti ki  yüce meclis reddetti. Bu imkan olamadı, o 
zamanki beyanlar var yani diğer siyasi aktörler açısından, hem rahmetli Erbakan hocanın hem 
Sayın Çiller'in beyanları var o başka ama asıl niyet böyle bir şeydi. Çünkü Refah-Yol 
hükümeti kesintisiz, zorunlu asıl çıngar da hep oradan çıkmıştır. Yani  8 yıllık temel eğitime 
8 yıl olmasına evetti ama  kesintisiz olmasına karşıydı. Karşı olma sebebi sadece  imam hatip 
liseleri açısından değil, Türkiye'deki meslek okullarının da, işte anadolu liselerinin de. Ben 
eski bir ilkokul öğretmenliğinden gelen bir insanım yani eğitimim benim ilkokul 
öğretmenliğine yönelik, başlangıç eğitimim. Bursa Öğretmen Okulu çıkışlıyım. Şimdi 
bildiğimiz bir şey var lisan öğrenimi, sanat öğrenimi vesaire gibi yani beceriye dayalı her 
türlü eğitim ilkokul 5 den sonra. Yani o çocuğun o yaş gurubuna göre olur. Dolayısıyla 
dağılımların buradan yapılması gerektiğini hep söyledik biz. Orada da ciddi ayak sürüdü 
Refah-Yol, bu kanunu meclise getirmeyerek. Hatta o zaman şunu yani çeşitli görüşmeler 
yapardık biz, bakanlar görevlendirilir işte yani o görüşmelerin birinde söylediğim bir durum 
var. Kendi oğlumdan örnek vermiştim, oğlum da Lisesini kazanmıştı ben üniversitede 
hocayken. İlkokul 5. Sınıfta heperaktivite tanısı konmuş bir çocuk olarak. Yani ortaokulu 
bitirdikten sonra bir anadolu lisesine girişi benim oğlumun imkansızdı. Çünkü ergenlik, 
çeşitli psikolojik ve fiziksel değişimlerin getirdiği, erkek çocuklar için özellikle. Buna otur da 
oğlum ders çalış deme imkanımızın ortadan kalktığı bir süreçtir bu. Özellikle fakir anadolu 
çocuklarının önünün bu şekilde kesilebileceğini. Ben bir çok şeye sınıfsal bakarım, onu da 
özellikle söylemiş oldum, demin de söyledim. Dolayısıyla o anadolu çocuklarının fırsat 
eşitliğini ortadan kaldıran bir  yapı olacağını anlatmaya çalıştım. Eğer imam hatip liseleri bu 
iş için bir problemse, o zaman o imam hatip liselerini tek başına getirelim, konuşalım ve 
ondan sonra da ıslah mı edilecek, başka bir ne yapılacaksa yani. Madem problem oysa ama 
temel sorun Türkiye'de şudur, hiç kimse işi doğrudan konuşmaz, hep kulaklar buradan 
gösterilir onun için şimdi burada da sorular ona göre soruluyor. Dürüst, açık, net bir şekilde 
kardeşim şu şudur denilemediği için. Sonra biz de düştükten sonra bir konuşmama var. O 
zaman da imam hatip liselerini kardeşim getirin şuraya onu tartışalım, neyse yani onu 
tartışalım. Ama yazıktır bu lisan öğrenen okullara, bu gariban anadolu çocuklarının sınavla 
girme şansı ortadan kalkıyor. Özel okulların zengin çocuklarınının okuyabileceği bir yol 
açılıyor şeklinde de bir konuşmam vardır ve hep bu şekilde baktım. Biz bu temel eğitim 
meselesine böyle bakmıştık, o çok büyük bir problem oldu. Türkiye'de bizimle ilgili mesela 
düşüşümüzde bir etkin konu da odur. Mesela çoğunuz için geçerli bu. Köylerden, ilkokulu 
köylerde bitirdiğiniz zaman o zaman sınavla bir çok çocuk yatılı olarak liselere, ortaokullara 
gitti, hepimiz onlardanız. Yani o fırsatları o sınav sistemi sebebiyle bulduk biz. Örneğin 
demokrasiyi sınıflar arası geçirgenliğin en yüksek olduğu rejim olarak tarif ediyorum ben. 
Dolayısıyla her şeyin ötesinde, işin din, iman boyutunun ötesinde bir de o çocukların önünün 



  

kesilmesine de yol açan bir. Maalesef anlatamadık, kimseye anlatamadık, sesimizi duyan 
olmadı. Yani bunların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum o acı çekenlerin içinde.

" 11Haziran 1997 günü toplanan Doğru Yol Partisinin meclis gurubunda, hükümeti 
sonlandıralım ya da bozalım teklifinde bulunan milletvekilleri yada bakan hatırlıyor 
musunuz? ”şeklindeki soru üzerine; yani hükümetten çıkalımdan ziyade insanlar firar etmeye 
başlamıştı  Doğru Yol Partisinde, bakanlar istifa etmeye başladı, mesela Sayın Işılay Saygın 
istifa etti. Laikliği zedelediğimiz için

"Bahattin Yücel’in istifasıyla ilgili bilginiz var mı yani arka planı?”şeklindeki soru 
üzerine; Arka planlarını kimse konuşmaz, zaten göremezsiniz istifa etme aşamasına gelindi, 
şöyle bir yöntem vardı, her iki taraf açısından bu önemli şimdi arkadaşlar birden çok böyle 
felsefi  düşünmeye başlarlar. Gidecekler öyle anlaşılır. Ondan sonra ahlar vahlar başlar, yani 
kimden belki mesela gerçekten telefon almıştır veya o telefon almamıştır da bahane olarak 
kullanmıştır. Onları, bilmiyorum ama şöyle bir hava başlar, ondan sonra işler iyi gitmiyor 
vah, vah şöyle olacak, bir ihtilalin sebebi olmak istemiyorum, bir ihtilale neden olmak 
istemiyorum, gibi sözler başlar, ondan sonra mesela bir arkadaşımız içişleri konutundan apar 
topar geldi, bir toplantıya gitmiş, Antalya da sosyal bir demokrat bir arkadaşımızdı. Ondan 
sonra dedi ki  onuncu yıl marşı okundu ve bende okudum ama beni yuhaladılar. Şimdi isim 
vermeyeceğim ama bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Bir başkasının bunlar bakandı, bir 
başkasının eşinin gittiği kuaförde, kızının defterine kızı da yanında Türkiye laiktir laik 
kalacak yazdığı için, çok rencide olduğunu biliyorum. Şimdi ben bu arkadaşlara şunu 
söylemiştim o zaman, yani siz Doğru Yol Partisinin bir kere ilkeleriyle hayata bakışıyla 
seçmene bakışıyla terssiniz, bizim seçmenimiz, bayrak asan eli nasırlı insanlardan oluşuyor. 
Dolayısıyla benim oğlumun kitabına kimse böyle bir şey yazmadı. Türkiye laiktir laik 
kalacak diye, seçen kitleniz başka sizin, ama siz bir başka seçmen kitlesine göre kendinizi 
konumlandırıyorsanız, bu da merkez sağ ın zaafıdır. O zaman zaten burada işiniz yok. Bizim 
bu arkadaşlarımız gitti. Yani ben bir mantığı anlatmak istiyorum sizlere. Dolayısıyla bu 
arkadaşlarımız gitti mesela, bu 3 Temmuz meselesi oldu, meşhur işte o yolsuzluk meselesi, 
ben basın toplantısı yapacağım söyledim, gene bilirsiniz ki siyasette, genel Başkanınızla 
mutabık olmanız gerekir, ya da hadi bakalım eyvallah deyip gitmeniz gerekir, neyse ben 
genel başkanla  Çiller’le görüştüm evet, bir basın toplantısı yapılacak, sonra partinin yönetim 
kademesindeki pek çok kişi bunlar var gazetelerde var,  yani bir tanesi benimle ilgili bir şey 
söylüyor öbürü bir şey söylüyor,  konuşmasın deniyor.  Bir şey oldu, basın toplantısı 
yapmasın yaparsa da özür dilesin dendi, bende bunu asla yapmayacağımı, ne biliyorsam onu 
söyleyeceğimi, ne düşüyorsam bu belgeyi götürürken ne düşüyorsam onu söyleyeceğimi 
söyledim bir gün basın toplantım ertelendi ve ertesi gün 8 Temmuz da, ben kendi bildiğimi 
gibi inandığım gibi, doğru gördüğüm gibi ve bedelini de varsa ödemek üzere, bir basın 
toplantısı yaptım, o günle bir değişiklik yok, aynı halde duruyorum. Ama onun üzerinden bir 
sürü şey söylendi.  şunu söylemek istiyorum, o günlerde, bazıları elbette ki bu da çok saygı 
değer bir durumdur. Siyasi partiler başka alanlara açılmak için, başka grupların temsilcilerini 
istihdam ederler, onlara milletvekilliği bakanlık verirler, ama sonra işte kitaplar yazılır o 
kitaplar öyle yazıldığı zaman da, üzülürler ve tabi o üzüntü sebebiyle de giderler, onun için 
ya ben şimdi o iki arkadaşımızın çok korktu dersem haksızlık yapmış olurum, korkmuş 
olabilirler ama o nedenle gittikleri için diyemem. Ama birisi onuncu yıl marşında ayağa 
kalkıp söylerken, yuhalanmasından rencide oldu, öbürü de, kızının defterine annesiyle 
beraber Türkiye laiktir laik kalacak, dendiği için, çok rencide oldu. 

 "Hocayı göndermek vacip oldu, hükümet mayıs ayının sonunda bozulur, diye refah 
yol aleyhine konuşan, Doğru Yol Partisi milletvekilleri ve bakanları tavır değişikliğine iten 
acaba silah kullanırız tehdidi olabilir mi?"şeklindeki soru üzerine; Ben siyasette iki insiyah 
gördüm, biri kaostan korkuyor insanlar, en saygı değer olanı bu insandır fıtratı korkabilir, en 
saygı değer bulduğum bu bir de, kaostan post çıkarmaya çalışanlar olur, bana ne düşer, 



  

dolayısıyla bu gidenlerin kalanları, o günün şartlarını biraz da bu pencereden 
değerlendirmemizde fayda var.

 "12 Haziran 1997 günü yapılan, olağan üstü meclis grup toplantısından sonra, Sayın 
Tansu Çiller sizi Şevket Kazan beye gönderdi mi? Gönderdiyse Şevket beye hangi mesajı 
götürdünüz?”şeklindeki soru üzerine;  evet bu Sayın Kazan la grup toplantısından sonra olup 
olmadığını hatırlamıyorum, yalnız bu BÇG belgesiyle ilgili olarak,  sayın Erbakan rahmetli 
hocaya iletmek üzere sayın Kazan la hatta hakim evindeydi, sanıyorum bir görüşme yaptım. “ 
Muhtevasıyla ilgili devlet sırrı mıdır?”şeklindeki soru üzerine; Hayır bu çok bilinen bir konu. 
Ben götürdüm, böyle böyle bir durum var dedim. Ve Sayın Kazan da aldı, Sayın Başbakana 
ileteceğini söyledi, nitekim de iletildi. Yani çok bilindiği için üzerinde durmadım.

"Bu psikolojik harekât, olaylarına açısından, sisi lakaplı bu Seyhan Soylu isimli kişi 
bir mülakat yapıyor. Gazetelerden birisiyle, jitem yayın organı, stratejik dergisinde, 8 ay 
boyunca, istihbarat çalışması yaptığını, tesettüre girerek tarikatları incelediğini, Refah 
Partisinin görülen istatistik oyunun yüzde otuz sekiz olduğunu, Ali kalkancı, Emire kalkancı, 
aczimendilerinin liderinin, yakalanmasında Fadime şahin, Emire kalkancının, ekrana 
çıkarılmasını, sağladığını belirtiyor ve, 28 Şubat ın gizli kahramanıyım diyor, bu malum 
olaylar batı çalışma örgütünün, dindar kesimi itibarsızlaştırma, amacıyla uyguladığı 
psikolojik hareket degil midir?"şeklindeki soru üzerine; strateji dergisi vardı,  sahibi çok 
ilginç, pornografi yayıncı birisiydi, daha sonra o strateji dergisinin yönlendirmesiyle yazılan 
kitaplar var,  şahsımı da hedef alan, dolayısıyla çok ilginç bir dergiydi o, bir grubun içinden 
bazı gazetecilerin, önce orada yazılır sonra oradan alıp oraya kendi köşelerine taşıdıkları, 
enteresan yazılar çıkardı, çok ilginçtir, o strateji dergisinin sahibinin daha sonra Ümit 
Oğuztan isimli  o arkadaşın olduğunu ben rahmetli, Yavuz Gökmen in cenazesinde, 
öğrendim, dolayısıyla da sisiyle de bir şey olduğunu.

 " 12 haziranı 13 hazirana bağlayan gece Samsun da olduğunuzda, sayın Şevket 
Kazanı telefonla arayarak, darbe oluyor dediniz mi?”şeklindeki soru üzerine;  dedim. Yani 
darbe oluyor demedim, hayır,sayın bakanım, aldığımız bilgiler, biraz evvel de dedim, 11 veya 
12 ya da 12 veya 13 akşamı bekledik ve bu beklentiyi kendisiyle paylaştım, bilgilendirmek 
açısından paylaştım. 

 "Mehmet Ali Brand a hepimizi darbe geliyor diye korkutmaya çalıştılar, belki 
Cumhurbaşkanı da buna inanmıştır. Böyle bir beyanınız doğru mudur? ”şeklindeki soru 
üzerine;  asla kata böyle bir cümle ağzımdan çıkmamıştır. Ses kaydımın arkasındayım. Kitabı 
bilmiyorum.

"Brifinglerden sonra 12 Haziran da, gazete manşetleri yine hakeza ki orda daha açık 
bir şekilde, şimdi hükümet olarak siz bu brifinglerden sonra, gazete manşetleri ortaya 
çıktıktan sonra,  bununla ilgili Genelkurmay   da neden bu tür olayların olduğuna dair bir 
hesap sordunuz mu? Sormadıysanız bunun gerekçesi neydi, korktunuz mu?" şeklindeki soru 
üzerine;  Genelkurmay dan hesap sormak o günün şartlarında. Sormalıydık. Sormadık. 
Korktuk mu? Bilmiyorum. Ben korkmadım. Ama rahmetli hoca korktu diyorsanız, bunu 
reddederim. Çünkü bahsediyorum çok nazik kibar, düzgün bir insandı, nezaketle davranan bir 
insandı. Bu nezaketin istismarı ile ilgili davranış biçimleri olmuştur. Ama ben bugün o 
nezaketi istismar eden tavırlardan ilgililerin çok pişman olduğuna inanıyorum. Hoca hiç 
nübran bir adam değildi, kaba ve nübranlıklarla karşılaşmış olması, dolayısıyla o günlerin 
şartlarında, yaşananlardır. İktidarın ben buradaki verdiğim bir cevapta, iktidarı siz söyle 
eleştirebilirsiniz. Bu kâğıtları imzaladınız istifa etmeliydiniz. Doğrudur nitekim bunun 
sonucunda, 1999 seçimlerinde seçmen bize verdi. Ama bugün buradan benimde size soracak 
korkma üzerine çok sorularım olabilir, ama sormuyorum. Çünkü haksızlık bu. Haksızlık bu 
sadece, rahmetli hoca partisinin bu ülkeyi yönetebilir olduğunu göstermeye çalışıyordu. 
Onun bu yanını yani, dün istismar edenler, bu günde başka bir biçimde, istismar ediyorlar. 
Ona ben çok üzülüyorum. Doğruda bu. Ayrıca korku çok mücerred bir kavram. Valla çok 



  

cesur olduğunu iddia edenlerin de, çok korkak olduğunu keşfetmiş bir insanım. 3 Temmuz'da 
o gazete manşetleri, o hıyaniti vataniye yasasıyla yargılanacağım yayınlandığı andan itibaren 
10 gün boyunca, hocama selam veren olmadı. Abimi gören yolunu çevirdi. 10 gün benim 
telefonum çalmadı. Şimdi bu cesur insanlar neredeymiş de, beni kimse aramamış. Benim için 
bir Allahın kuluna bir tane tokat atan olmadı. Yani bu cesur cevval insanlar nerdeymiş o 
zaman. Bir savcı çıkıpta, yanlış yapılıyor denmedi. Bir arkadaşın sinirini bozduğum için, 
tazminat davasına mahkum edildim ben. Bu meşhur Kemal Çelik, meselesinden dolayı, 
sinirleri bozulmuş bir vatandaşın, yani sinirlerinin bozduğum için bir tazminat davası açıp, ve 
mahkum edildim, yargı mensupları 8 dakika ayakta alkışladılar, şimdi böyle bir sistemin 
içinde Genelkurmay 'a emir kipiyle gel bakalım, siz dersiniz inşallah.

"Gerçekten içişleri bakanı olarak, anayasal düzeni değiştirecek bir irticai yapılanma 
görüyor muydunuz? Yoksa bu hükümeti devirmek için bahane mi yapıldı?”şeklindeki soru 
üzerine;  herkes açısından buna rahmetli hocada dahil olmak üzere hepimiz açısından, dini 
motivasyonla insanların birbirini yani terörize olması herkesin endişe sahibi olduğu bir 
konudur. Ama biz bunun Türkiye de bir büyük alan kapladığına inanmadık. Başörtülü bir 
kızın irticai faaliyetle devleti yıkabileceğini inanmadık. başından beri söylemeye çalıştığım 
şey şu. MGK’daki askerler ile aramızdaki hükümet arasındaki en temel fark irticadaki 
hanımdı. O zaman da siyasi İslam diye bir kavram yoktu. Sadece şey söylenir irtica. Nasıl bir 
irtica. Bunun cevabı çok geniş, çok mücerrer, çok soyut, dolayısıyla burada ciddi bir tarif 
farklılığımız mevcuttu. Şimdi eğer sizin sorunuz, üniversitelerde başörtüsüyle okuyan kızlar, 
kamuda üniforma zorunluluğu bulunmayan yerlerde başını örterek çalışan kadınlar. Onlar 
üzerinden yürüdü tartışmalar, bu ülkeyi bu şekliyle yıkar bir algınız var mıydı? Hayır böyle 
bir algımız yoktu.

"Başbakan’a sövülmesi keza bu nitelikte bir şey, bu arttırıladabilir işte gerekirse 
silah kullanacağız. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde, bu da hükümetin yıkılmasına 
yönelik, bir çaba olarak, hükümet üyeleri tarafından algılandı mı algılanmadı mı?”şeklindeki 
soru üzerine;  tabiî ki, algılandı.

"Bir darbenin geleceğini bekledik dediniz. Bunu yalnız siz birkaç bakan mı yoksa 
bütün hükümet üyeleri mi böyle bir tehdit algıladı?" şeklindeki soru üzerine; Hepimiz 
algıladık. Yani o günkü hava o gece hadi bakalım, yani gidiyoruz. Geçmişte de Hamza 
Akkoylar, Zincir Bozanlar, hayatımızda olduğu için, dolayısıyla bir şey daha var ilginç bir 
şeydir bu. Sağ siyasetçinin direncinin olmamasının arkasında, rahmetli Menderesin, o ipte 
asılmış fotoğrafının önemli bir etkisi mevcut. Dolayısıyla yani geçsin bu dönem. Sonrada biz 
tekrar yani üsuletle suhuletle bu meseleyi çözeriz şeklindedir. Mesela ısrarla niye genç 
arkadaşlar özellikle, istifa etmediniz işte, çağırmadınız, emir kipiyle şöyle yapmadınız. 
Rahmetli hocanın gayretini anlattım, hepinize, bir gayreti vardı. Tansu hanımsa silah 
arkadaşlarıyla, asla terör mücadelesi beraber yapmışlar bir silah arkadaşlığı anlayışı ve algısı 
vardı. Dolayısıyla birlikte, bu işi çözeriz, dendi. Çözülemeyeceğine inanılmış olsaydı, 
herhalde iktidar dağılırdı. Yani bir şey daha var gözden kaçan aşağıda neler konuşuldu 
bilmiyorum ama, üst yapıda birbirine güvenen inanan tek bir parti gibi iktidar oldu. Maliye 
bakanının kararlarına DYP’li bakanlar uydu. İşte Doğru Yol Partisinin bir bakanına onun 
aldığı karara refah partili bakanlar uydu. Ben anayol u da gördüm. O zaman partide 
görevliydim genel başkan yardımcısıydım, aynı koridordan oy aldıkları için inanılmaz bir sert 
rekabet vardı herkes birbirine tekme atmaya çalışıyordu. Manevi anlamda söylüyorum. Öne 
almaya çalışıyordu. Dolayısıyla uyumsuz bir iktidardı.  Ama Refah Yol haksızlık etmemek 
için söylüyorum, uyumlu, birbirine güvenen inanan, hatta hacı ile bacı diye manşetler vardı, 
birlikte basın toplanlatıları yaptıkları için. Geçmişte yani 1995 seçimlerine giderken, Refah 
Partisi üzerinden, Doğru Yol Partisinin çok fazla beyanı olmuştur. Doğrudur, ama sonra o 
iktidar da beyanlarının kıymeti harbiyesi kalmadı. Şeye gelince iktidarın yani yer 
değiştirmesi, burada daha farklı tanıkların mağdurların, müştekilerin mutlaka verdikleri 



  

beyanlar var, benim okuduklarımın içinde gördüğüm şu yani bir şey var, hükümeti yıkmaya 
yönelik bir kere ona inanıldı. Dolayıysa acaba biz şu değişikliği bir yıl evvel yaparsak, ondan 
sonra da şey alırsak, seçim kararı alırsak, Türkiye bu badireden kurtulur mu? Yani hiç 
Türkiye'de darbe olmamışta, yani kimse bu darbelerle ilgili bilgisi yok, işte gökyüzünden 
inmiş gibi bir şey değil, geçmişinizde de böyle bilginiz olduğu için doğal olarak, böyle bir 
tavrınız oluyor. Ha tek fark şu, refah yol hükümeti, her şeye rağmen yani dövüşerek değil, 
ama suhuletle usuletle bu ülkeyi yönetmek için direndi. Bunu söyleyebilirim. Yani hadi 
bakalım eyvallah demek yerine direndi. Sonuçta da böyle bir şeyle karşılaştılar.

"Bütün bunlar değerlendirildiği zaman, o süreç değerlendirildiği zaman, hükümet 
üyelerinin psikolojisi değerlendirildiği zaman, refah yol hükümeti devrildi mi iradesiyle mi 
gitti?”şeklindeki soru üzerine; Kağıt üstüne baktığınızda rahmetli hoca cebinde 282 
milletvekilinin imzası, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Erbakan ve Tansu hanımın 
birlikte yaptıkları bir basın toplantısı. Yani büyük birlik partisinin de milletvekillerinin imzası 
var orda. 282 milletvekili imzasıyla beraber gidip sonuçta istifa dilekçesini verdi. Şimdi 
böyle baktığınız zaman hangi nedenle, verdi bir soru, yani istifa dilekçesini verdi ne için 
verdi? Tansu hanımla yer değiştirmek için hükümet protokolünü bir yıl önceye alarak, bir yıl 
önceye alma nedeni nedir? Türkiye deki gerginliğin ortadan acaba böyle yaparak 
kaldırılabilir mi? Şimdi bir tarafa merkez sağ bir parti bir diğeri de daha muhafazakar 
algılanan bir siyasi parti. Ve muhafazakârlık, ilkeler üzerinden de siyasi konumlanmış bir 
siyaset olarak kendini konumlandırmış bir parti. Şimdi hani merkez sağdan gelen bir yapı iş 
başına geçerse acaba bu gerginlik azalır mı? Sorusuyla bu yapıldı. Sonuçta olmadı.

" Yapılan tehdidin sonradan şu şekilde ifade ettiniz. Eğer erkek olsaydım, bir kurşun 
sıkarlardı, dediniz. Müsaade edin, bu çok geçmeden bu kurşun sizin arabanıza sıkıldı, bu 
basına da yansıdı. Her ne kadar siz, söylemlerinizden dolayı, şahsıma karşı yapılmış değil, 
bakanlığın münasebetiyle yapılmış bir baskı deseniz de yine burada şahsınıza karşı sıkılmış 
bir kurşun söz konusu. Bu anlamda ikisini birleştirdiğiniz vakit hem şahsınıza karşı hem de 
devlet ricali olarak kurumsal olarak, baskı yapılmış diyebilir miyiz?”şeklindeki soru üzerine; 
Arabama atılan kurşun ile ilgili bu ilginç İstanbul valisinin  ve İstanbul emniyet müdürünün 
bana verdiği bilgiye göre, bu kurşun sarhoş bir kurşunmuş. Şimdi ne oluyorsa her dönem de, 
ben sarhoşlarla karşılaşıyorum. Böyle bir durum var. Bu da benim kaderim. Dolayısıyla 
gökyüzünden inmiş, şimdi kurşun avukatlar belki bilmez askerler bilir, şöyle şöyle dönerek 
gider, gökyzünden gelmiş dönmüş, benim bu oturduğum yer boş arabaya gelmiş, orayı 
delmiş, bütün matematik kurallarını ihlal ederek, sonra şey de delmiş hani o bulunduğu 
karşıya gitmiş orayı da delmiş sonuç itibariyle ben devletimin, yani valisinin devletimin 
emniyet müdürünün bana verdiği bilgiye  elbette ki itibar ederim. Bu dönem de, böyle bir 
bilgi verildiği için, basınla paylaşmadım, bunun üzerinde hiç konuşmadım, hiç yorum 
yapmadım. Sadece birisi bana bir soru sormuştu. O zaman onu demiştim. Demirden korkan 
trene binmezmiş hala o noktada bıraktığınız yerde duruyorum. Bu dönem ifade vermek için 
kaçta başladı 2012 savcıya ifade vermeye gelirken, yani bir gün evvel.

"Hükümetin istifasının doğuracak şekilde, bir darbe yapılmıştır diyebilir miyiz? 
şeklindeki soru üzerine; Rahmetli hoca  Tansu Hanım ben yoruldum gel kardeşim sen 
Başbakan ol. Diyerek değişmedi ki. Yani Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları ama burada 
ki  anafikir benim ısrarla üzerinde durmaya gayret ettiğim şey şu, acaba üzerimizdeki bu 
algıları değiştirip bu ülkeyi başarılı bir şekilde  yönetiyoruz bunu yönetmeye devam  edebilir 
miyiz? Sorusuyla buna evet cevap verildiği için, bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik 
yapılamadı sonuç itibariyle, ondan sonra zaten yerine de Yılmaz Mesut beyin hükümeti 
kurulduktan sonra da,  hepinizin bildiği asıl işte bir çok, genç kızın kadınların, diğer 
yerlerdeki irticai faaliyet sebebiyle yargılanan işinden olan, erkeklerin başına gelen işler o 
süreç içerisinde oldu, devam eden bir süreç bu. Adına neyi isterseniz onu koyun süreç ona 
katılıyorum. Sayın Baykal ın bir sözünü verdi ve beyanatı okudum, diyor ki ara rejim, Sayın 



  

Yılmaz, iktidarı kuruyor 3 temmuz da, 4 ağustos ta rahatsız oluyor bu işlerden. Bir Gürcistan 
gezisi vardı hatırlayanlarınız vardır. İşaretler yaparak falan, sonra bir beyanını okudum biraz 
evvel, yani karışmayan kardeşim bu iktidarın işidir, diyen dolayısıyla siyasetçi sonuç 
itibariyle, ben burada Ayvaz Gökdemir’i anmak istiyorum. Mesut yılmaz hükümeti 
kurulduğu zaman, Doğru Yol adına o konuşmuştu. Demişti ki süngünün ucunda gelenler, 
süngünün ucunda oturamazlar. Temmuzda başladı 4 Ağustos'ta Sayın Yılmaz itirazlarını 
gündeme getirmeye başladı. 

" Demirel  bütün olup bitenleri biliyor muydu? Haberi var mıydı, göz yumuyor 
muydu?"şeklindeki soru üzerine;  Sayın Demirel halkla ters düşmemeye özen gösteren bir 
insandır. Ben öyle tanıyorum. Siyasi hayatını, hepinizde aşağı yukarı böyle tanırsınız diye 
düşünüyorum. Darbelerle çok fazla muhatap olmuş bir insan. Dolayısıyla onun tecrübesi, 
darbe tecrübesi bizim nesilden daha fazla olduğu için, yani o algısı devreye girmiş olabilir.

"Türkiye de ABD izin vermedikçe kimse darbe yapamaz. Bu gün böyle bir şey 
olmaz ama yarın SAM amca darbe olsun derse de olur şeklinde bir beyanatınız var. 28 Şubat 
ın dış mihraklarca Türkiye üzerine kurgulanmış bir oyun bir darbe ve Türk insanına karşı 
yapılmış bir müdahale olarak, algılayabilir miyiz?”şeklindeki soru üzerine; hepimiz nasıl bir 
yapıysak, habire dış mihraplar bizi parmağının ucunda oynatıyor. Buna da itiraz ediyorum 
artık, hayır demiyorum ama itiraz ediyorum. Yeteri kadar dış mihrak meselesi var,  benim 
beyanımdır, doğrudur buna da inanıyorum. Çünkü ABD’nin bizim gibi ülkelerde kritik 
konumdaki ülkelerde, yani Türkiye Türklere bırakılmayacak, yönetimi ciddi bir iştir dediğine 
ben öyle inanıyorum.mesela şeyi sonra öğrendim ben, Nikolas Börs diye birinin Amerikalının 
verdiği bir beyan var o kadar sıcak zamandı ki yani neyi takip edeceğimizi şaşırdığımız bir 
dönemdi. İktidarın yani cebir ile şiddetle yıkılmaması gerektiğine dair, Amerikalının da bir 
beyanı var. Buna karşı 2003'de Jinsa’nın bir beyanı var, biz sebep olduk diyor. Bunları ben 
takdire bırakıyorum.

"Sizinde altında imzanız bulunan emir ve talimatlar içerisinde, yüksek askeri şura ve 
silahlı kuvvetlerden, ayrılanların kamu kurumlarında işe alınmaması konusunda, bir 
uygulama ve talimat var mıydı? Bu talimatı neye istinaden imzaladınız  hiçbir bilgi ve bilge 
bulunmadan, sadece yüksek askeri şura kararı ile, ihraç edilmiş olan insanlar var maalesef. 
Böyle bir şeyi hangi sebeple imzaladınız?"şeklindeki soru üzerine; Bunlardan birisi de çok 
sevdiğim saydığım Mustafa Kahramanyol dur. Yani yakinen biliyorum o prosedürü,rahmetli 
Başbakan Erbakan hocanın o 28 Şubat  kararlarıyla ilgili  olarak bütün bakanlıklara görev 
tevdiisi olan bir üst yazı, ona yönelikte içişleri bakanlığının 9 sayfalıktır o,  o görevin 
talimatnamesi oldu. Dolayısıyla onu bu şekilde yayınladık. Yani hükümetin kararıdır, yani 
direk olarak Meral Akşener’in keyfine göre yapılmış bir şey değildir. 28 Şubat  kararları 
yasaldır. 28 Şubat  kararlarına yönelik, bu benim çıkardığım genelge de yasaldır. Ama siyasi 
olarak eleştirilebilinir.Dolayısıyla evet o genelge benimdir. Başbakan imzasıyla gelen görev 
tevdisinin  sonucunda çıkarılmış bir  genelgedir. Ama deminde söylediğim gibi usuletle, 
suhuletle  iş halletmeye gayret edildiği bir dönemdi. Şöyle şikayetler vardı sayın Başbakana o 
konuyla ilgili. Refah Partisi belediyeleri bunları işe alıyor. Bu insanlar orduda çeşitli 
sebeplerle, yaş kararlarıyla ordudan dışarı çıkarılan, ordu dışına çıkan insanlar, bunların 
kamu kurumu derken belediyeler Refah'lı belediyeler orda. Buna uyan bir belediye Başkanı 
da hiç görmedim. Benim emrimi de pek kulağa almadılar.

" Bu genelgeyi yayınladıktan sonra, miktar olarak içişleri bakanlığına intikal etmiş 
mağduriyetler var mıdır? Tesettür giyenlerden dolayı?”şeklindeki soru üzerine; benim 
bulunduğum süre içerisinde olamadı,  bilmiyorum. Ondan sonra da zaten toplamda 7.5 ay 
içişleri bakanlığı yaptım. İktidar düştü. Bizde bakanlıktan gittik." şeklindeki beyanda 
bulunmuştur.

 Müşteki MERAL YAŞA ÖZDAMAR vekili Av.Mehmet Ali Öner şikayet ve 



  

beyanında özetle; müvekkilinin Pamukkale Üniversitesi okulöncesi eğitimi öğretmenliği 
bölümünde 1998 yılında okurken başörtülü derslere girdiği gerekçesiyle 28.10.1998 tarihinde 
uyarma, 16.02.1999 tarihinde kınama,14.02.2000 ve 26.04.2000 tarihlerinde uzaklaştırma 
disiplin cezaları verildiğini, staj için gittiği okulda başörtülü olduğu için okula alınmadığını 
eğitim hakkının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 437)

Müşteki MERVE KOCA şikayet ve beyanında özetle; 1997 yılında İmam Hatip 
Lisesenide okurken başörtülü derslere giremediğini,okula alınmadığını,disiplin cezaları 
verildiğini,eğitim hakkının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 441)

 Müşteki MERVE ASLAN şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat post modern 
darbe sürecinde İmam hatip lisesinde 2002 yılıda okurken irticanın birinci tehdit sayılması 
nedeniyle okula polis gelip başörtülü okula ve derslere alınmadığını,baskıya maruz 
kaldığını,okulu bitirince de ham puan ile Türkiye 321. olmasına rağmen devlet üneversitesine 
yerleşemediğini, özel üniversitede şapka ile okumak zorunda kaldığını,başörtülü master ve 
öğretmenlik yapamadığını, İngiltere de burslu mastır yaptığını, eğitim hakkı,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki MERVE AKYOL şikayet ve beyanında özetle;Kadıköy İmam Hatip 
Lisesinden 1999 yılında mezun olup bu okula başladığında diğer okullarla aynı hak ve 
yükümlülüğe sahip olduğunu ancak kazanılmış hakka ve eşitlik ilkesine aykırı uygulanan 
katsayı nedeniyle okumak istediği bölününü tutturmasına rağmen puanın 0.5 yerine 0.2 ile 
çarpılması nedeniyle yerleşemediğini,akyazı Meslek Yükset okulu işletmeciliği kazandığını 
ancak başörtüsü yasağı nedeniyle inancı ile geleceği arasında kaldığını inancını tercih edip 
kayıt yaptıramadığını,eğitimi Avurturya Montan Üniversitesinde ücretli olarak tamamlamak 
zorunda kaldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki MERVE SAFA KAVAKCI İSLAM şikayet ve beyanında;Toplumda 28 
Şubat süreci olarak bilinen Batı Çalışma Grubu adlı teşekkülü oluşturan kişilerin o dönemde 
var olan hükümeti devirmek için hukuk dışı, darbeci-cuntacı bir yapılanma kurduklarını, bu 
kişilerin basın yayın kuruluşlarına, yargıda bulunan kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, 
üniversitede çalışanlara kendi görüşleri doğrultusunda brifingler vererek bu kuruluşları 
yönlendirdiklerini, Batı Çalışma Grubunda çalışanların ifadesinde bu sürecin bin yıl 
süreceğinin belirtildiğini, "Demokrasiye balans ayarı yapıyoruz, gerekirse silah kullanırız" 
beyanlarını kullandıklarını, yargıyı, medyayı ve medya üzerinden kamuoyunu etkileyerek 
meşru hükümete karşı kullandıklarını, tankları, zırhlı araçları, meskun mahalde yürüterek 
meşru hükümeti ve tüm toplumu tehdit ederek hükümeti cebren bırakmaya zorladıklarını, O 
dönemdeki Batı Çalışma Grubu ve bu grubun emrindeki sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler, basın yayın organları, irtica adı altında Müslüman olan dinini yaşayan 
vatandaşlara karşı harekete geçtiklerini, Müslümanları başörtülü, tarikatçı, cemaatçi vb. 
kanunsuz şekilde vasıflandırarak ikinci sınıf vatandaş konumuna getirdiklerini, vatandaşlık 
haklarını kullanmalarını engellediklerini, ayrıca bu kişilerin kamu kurumlarında çalışmalarını 
kanunsuz olarak engellediklerini, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan milletvekili genel 
seçimlerinde Fazilet Partisinden İstanbul 1. Bölgeden aday olduğunu, Yüksek Seçim Kurulu 
Milletvekili engeli olmadığı için adaylığını kabul ettiğini, Milletvekili seçimi ile ilgili 



  

belgelerde fotoğrafının başörtülü olduğunu, seçim sonucunda Milletvekili seçildiğini, 
İstanbul Seçim Hakimliğinden Milletvekili Mazbatasını aldığını, Yüksek Seçim Kuruluna da 
çok baskılar geldiğini, fakat Yüksek Seçim Kurulunun Milletvekili olarak aleyhine herhangi 
bir karar vermediğini, hukuki olarak kendisini haklı bulduğunu, yemin yapana kadar seçimle 
birlikte aleyhine kampanya başlatıldığını, Mecliste yeminden önce yemin etmesinin 
engellenmesi için basın yayın organlarında, sivil toplum kuruluşlarında, askeriyede kamu oyu 
oluşturularak baskı yapılmaya başlandığını, 02 Mayıs 1999 günü Mecliste Milletvekillerinin 
yemin töreninin olduğunu, bu sırada kendisinin de yemin yapmak için sırasını beklediğini, 
seyirciler arasında resmi giyimli üst rütbeli asker kişilerin de hazır bulunduğunu, O zaman 
Fazilet Partisindeki yöneticilere kendisinin başörtülü olarak yemin ettiği takdirde askeri 
müdahale olacağı şeklinde sözler söylendiğini, o sırada genel kurula başörtülü olarak 
girdiğini gören DSP'li Milletvekillerinin sıralara vurarak başörtülü olması sebebiyle el 
çırparak "Dışarı dışarı" diye tempo tuttuklarını, bunun üzerine Mecliste Meclis Başkanı 
kendisinin yemin etmesinin önünde bir engel olmadığını, onlara izah etmeye çalıştığını, fakat 
buna Bülent ECEVİT, Hüsamettin ÖZKAN ve Kamer GENÇ'in karşı çıktığını, DSP'nin 
kadın milletvekillerinin kendisinin kürsüye gelip yemin etmesini engellemek için kürsünün 
etrafını sardıklarını, bazı erkek milletvekillerinin onları uyararak kürsüyü işgal etmemelerini 
söyleyince onların bir kenara çekildiğini, ayakta kendisini protesto etmek amaçlı alkışlar 
yaparak "Dışarı dışarı" diyerek aleyhine bağırdıklarını, daha sonra yemin yapmadan Bülent 
ECEVİT'in Meclis kürsüsünden teamül ve usullere aykırı olarak aleyhine cebinden daha önce 
hazırlanmış konuşma metnini çıkarıp okuyarak "Bu hanıma haddini bildirin. Burası devlete 
meydan okunacak yer değil vb." şeklinde konuşmalar yaptığını, kendisinin devlete meydan 
okumasının söz konusu olmadığını, demokratik hakkı olarak inancı gereği başını örttüğünü, 
başörtülü olarak da seçim çalışmalarını yaptığını, Yüksek Seçim Kurulunun başörtülü olarak 
talebini kabul ettiğini, Mecliste o tarihte yemin yapamadığını, fakat özlük hakkı olarak ilk 
maaşını aldığını, maaşını veren yetkiliyi görevinden aldıklarını, diğer özlük haklarını 
vermediklerini, 11 gün sonra da yani 13 Mayıs 1999 tarihinde kanunsuz, usulsüz olarak 
Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkardıklarını, Kendisinin Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine gittiğini, AİHM'nin vermiş olduğu kararda Türkiye'nin seçme ve seçilme 
hakkını ihlal ettiğine ilişkin karar verdiğini, o dönemde basın yayın organlarının aleyhine 
yayınlar yaptıklarını, 28 Şubat ve Batı Çalışma Grubunu oluşturan ve bin yıl sürecek diyen 
bu kişiler ve bu kişilerin uzantılarının kendisinin Milletvekili olmasını engellediklerini, bu 
sebeple Batı Çalışma Grubunu oluşturan ve onunla birlikte çalışan kişilerden şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (135. klasör, sayfa 145-146) 

Müştekinin yazmış olduğu Başörtüsüz Demokrasi başlıklı kitabının incelenmesinde, 
başörtüsü meselesi yüzünden annesinin Atatürk Üniversitesinde öğretim üyeliğinden 
ayrılmak zorunda kaldığını, babasının aynı üniversitenin mekânı olarak kızların başlarının 
açtırılması konusundaki baskılardan dolayı erken yaşta emekli olmak zorunda kaldığını, 
kendisinin de tıp fakültesini bırakmak zorunda kaldığını ve yurtdışında bilgisayar 
mühendisliği okuduğunu, Türkiye'ye döndüğünde Refah Partisinin kapatılmasından sonra 
Fazilet Partisi Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yaptığını, bir Genel Kurul sırasında Elif 
Erbakan'ın kendisini partinin ilk sırasında aday göstermek istediğini, Başörtülü bir bayanın 
aday gösterilmesi ile Türk kartel medyasının asılsız haberler yaptığını, bir gazetenin çarşaflı 
bir bayanın altına Merve Kavakçı yazdığını, bir genel kurul öncesi Recai Beyin isteği ile Zeki 
ÜNAL, Temel KARAMOLLAOĞLU, Cemil ÇİÇEK ve Salih KAPUSUZ ile bir toplantı 
yaptığını, herkesin görüşünün kendisinin Genel Kurula girmesi yönünde olduğunu, Cemil 
ÇİÇEK'in itiraz ettiğini ve "Bilmediğiniz bazı duyumlarımız var Zeki Bey" dediğini, 
kendisinin DSP'li vekillerin alkışlı protestosu eşliğinde meclise girdiğini, DSP'li vekillerin bu 
kadını dışarı çıkarın diyerek meclis başkanı Septioğlu'na bağırdıklarını, laikliğin ihlal 
edildiğini söylediklerini, Sadece mazbatasını almış bir vekil olan Ecevit'in hiçbir kanuni 



  

ayrıcalığa sahip değilken kürsüyü işgal ederek cebinden çıkardığı "Türkiye'de hanımların 
giyim kuşamına başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor, ancak burası hiç 
kimsenin özel yaşam mekânı değildir. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, 
geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu 
kadına haddini bildiriniz" şeklinde yazıyı okuduğunu, Genel Kurula ara verildiğini ve 
kendisinin Kurul biraz sakinleşince eve gönderildiğini, TRT'de Cumhurbaşkanı Demirel'in 
konuşmasında "Merve Kavakçı ajan provokatördür" diye açıklama yaptığını, Erbakan'ın eşi 
Nermin hanımla görüştüğünü, Erbakan'ın kesinlikle Kurulda yemin etmesi gerektiğini 
söylediğini, bu konuşmanın ertesi günü Hüsamettin Özkan tarafından partililerine 
duyurulduğunu, Recai beyin odasında tartışmalar arasında sırası geldiğinde Genel Kurul'a 
giremediğini, bu tarihten sonra birçok televizyon programına katıldığını, gazetecilerin 
kapısından ayrılmadığını, çocuklarını okula götürdüğü bir gün okulun bahçesindeki çocukları 
örgütleyen bir kişinin çocukların "Türkiye laiktir laik kalacak" diye bağırmalarını sağladığını, 
kendisinin İstanbul'da bulunduğu sıralarda Ahmet Hakan Beyin partililerle görüştüğünü, 
durumun vahim olduğunu, Ankara'ya gelmemesi gerektiğini söylediklerini, Salih KAPUSUZ 
ve Abdullah GÜL'ün DSP'li vekil Hüsamettin ÖZKAN ile görüştüklerini, Hüsamettin 
ÖZKAN'ın "Kavakçı'yı yurtdışına çıkartalım, vatandaşlıktan atıp dokunulmazlığı kalktıktan 
sonra Meclise başörtülü girmekten ve 1996 senesinde Amerika'da yaptığı konuşmadan dolayı 
yargılama süreci başlatalım" dediğini, Kanal 7'de İskele Sancak programına katılmak için 
Ankara'dan gizlice ayrıldıktan sonra üç farklı günde sivil polislerin eve geldiğini, 
milletvekillerine verilen kırmızı pasaportu verebilmeleri için yeşil pasaportu istediklerini, 
diğer gelişlerinde kendisinin hayati tehlikesi olduğunu, nerede olursa olsun bir hanım polisin 
kendisini eşlik etmesi gerektiğini söylediklerini, İskele Sancak programı canlı yayınlandığı 
halde canlı yayın esnasında dokunulmazlığının kaldırılıp bulunduğu yerden alınması endişesi 
ile programın çekimlerini MÜSİAD Başkanı Ali Bayramoğlu'nun evinde yaptıklarını, 
programın yoğun istek üzerine iki kez yayınlandığını, bunun üzerine derin yükseklerden 
kanala ültimatom geldiğini, "Programı bir daha yayınlarsanız kanalı kapatırız" diye tehdit 
ettiklerini, Kartel medyası tarafından nasıl olur da Merve Kavakçı hala maaş alır diye haber 
yapılması üzerine Meclis Başkanı Yıldırım AKBULUT'un kendisinin maaşını kestiğini, 
önceki maaşı veren Meclis Genel Sekreterini de görevden aldığını, kendisinin 13 Mayıs 1999 
günü Vatandaşlık Kanununun 25. maddesinin a fıkrası gereğince "Vatana bağlılıkla 
bağdaşmayan hal ve hareket içerisinde bulunmak"tan vatandaşlığını kaybettiğini, o dönem 
Kanal D Genel Yayın Yönetmeni olan Uğur Dündar'ın karalama kampanyasına dayısını da 
karıştırdığını, Uğur Dündar'ın dayısının işyerine her birinin elinde makineli tüfek olan iki 
adamı ile girdiğini, ofisin tüm odalarını teftiş ettiğini fakat elleri boş ayrılmak zorunda 
kaldığını, sonra da 1968 doğumlu olmasına rağmen 1967 yılında Libya Hükümetinden o 
dönemde Libya'da müteahhitlik yapan dayısına ihale aldığını iddia ettiğini, Kendisinin erkek 
kardeşi olmadığı halde hakkında Reha Muhtar'ın Show Haberde "Adapazarı’nda yapılan 
yağlı güreşte Merve Kavakçı'nın erkek kardeşi yenilince er meydanından ağlayarak ayrıldı" 
diye haber yaptığını, 11 Ekim 1999 Pazartesi akşamı kendisinin de televizyondan öğrendiği 
halde Almanya'daki Milli Görüş Kurultayına katılacağının söylenmesi üzerine Nuh Mete 
Yüksel'in harekete geçerek toplantı bahanesiyle kendisine yurt dışına çıkma yasağı 
getirdiğini,Tutuklandığını yine haberlerden duyduğunu, Meclis Başkanı Yıldırım 
AKBULUT'un tutarsız açıklamalarını fırsat bilen Nuh Mete YÜKSEL'in kendisini 
yargılamak için evine geldiğini, partililerin mücadelesi ile kendisini YÜKSEL'e 
vermediklerini, kanunsuz olan bu baskını Demirel ve Ecevit'in de kınadığını, bu arada Yeni 
Şafak gazetesinin haberine göre Bülent ECEVİT'in Vatandaşlık Kanununda değişiklik 
öngören kanun tasarısını Meclise gönderdiğini, söz konusu tasarı ile evlenen yabancı kadının 
Türk vatandaşı olabilmesi için evlenme aktinin üzerinden 3 yıl geçmesi şartının getirildiğini, 
Başbakan Bülent ECEVİT'in kendisinin Türk vatandaşı olmasının önünü kapattığını, o 



  

dönemde yurt dışında çeşitli sivil toplum kuruluşları, konferans ve televizyon kanallarında 
sesini duyurmaya çalıştığını, Şişli Cumhuriyet Savcısının Devletin Manevi Şahsiyetine 
Hakaret suçundan dava talebi ile başvuruda bulunduğunu, gerekçesinin ise CNN ve El-Cezire 
kanallarında "Türkiye'de başörtülü kadınlara ayrımcılık yapılıyor. Başörtüleri ile girmelerine 
müsaade edilmiyor" iddiasında bulunmasından kaynaklandığını, 14 Mart 2001 tarihinde 
Meclis Başkanı Ömer İZGİ'nin Anayasanın 84. maddesine ve TBMM İç Tüzüğünün 
134,135,136,137,138. maddelerine rağmen "Kavakçı'nın Milletvekilliği düşürülmüştür" 
dediğini, Fazilet Partisinin kapatılması ile 5 yıl siyasetten yasaklandığını belirtmiştir. (135. 
klasör, sayfa 149-155 )

 Müşteki MERYEM VARGÜN şikayet ve beyanında;Fizik öğretmeni olduğunu, 
Ankara Mamak İmam Hatip Lisesinde görev yaparken 28 Şubatın olduğu dönemde kılık 
kıyafeti nedeniyle hakkında bir çok soruşturma yapıldığını, 2000 yılında devlet 
memurluğundan çıkarıldığını, ekonomik ve sosyal açıdan mağdur olduğunu,buna ilişkin 
belgeleri ibraz ederek Batı Çalışma Grubu adlı darbeci cuntacı yapıya dahil olan sanıklardan 
şikâyetçi ve davacı olup davaya katılmak istedini belirtmiştir. (246. klasör, sayfa 93-94)

Müşteki MERYEM UZAMAZ şikayet ve beyanında;1997 yılında Başbakanlık 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün açmış olduğu sınavı 
kazanarak 30/06/1997 tarihinde hizmetli olarak atandığını, 3.5 ay boyunca çalıştığını, maaşını 
aldığını, o dönem Batı Çalışma Grubunun baskısı ile istifa ettirilen hükümetin istifasından 
sonra yeni kurulan hükümet zamanında SHÇEK Teftiş Kurulu Başkanlığının sınavlarda 
usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı teftişten sonra görevine son verildiğini, İdare 
Mahkemesine açmış olduğu davayı kazandığını, ancak Danıştay'ın mahkemenin vermiş 
olduğu kararı bozduğunu, sınavı kazanmış olmasına rağmen görevinden çıkartılarak mağdur 
edildiğini, 28 Şubat sürecini gerçekleştiren, cuntacı yapılanma olan BÇG görevlilerinden 
şikâyetçi olup davaya katılmka istediğini belirtmiştir. (134. klasör, sayfa 121)

 Müşteki MERYEM ALTINTAŞ şikayet ve beyanında özetle;07.10.1996 
tarihinde İstanbul da Tarih öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının 
sonur teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile 
idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten hakkınra 
dava açıldığını,22.11.2000 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını,öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki MERYEM EREN şikayet ve beyanında özetle;05.09.1996 tarihinde 
İmam HatipLisesinde meslek dersleri öretmeni olarak göreve başladığını, başladığında 
başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte başörtüsü rejim 
için tehlike sayılarak başörtülü görev yaparken idare tarafından taciz edildiğini, disiplin 
cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten hakkınra dava açıldığını,öncesinde soruşturmalar 
açılarak 07.02.2001 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini, çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 438,462)

 Müşteki MERYEM DÖNMEZ  şikayet ve beyanında özetle ;İstanbul 



  

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 1996 yılında başlayıp başörtülü iki yıl sorunsuz okuduğunu, 
1998 yılında  sınavlara ve fakülteye başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmadığını, baskılara 
maruz kaldığını, derslere ve sınıfa alınmadığını, okulu geç bitirmek durumunda kaldığını, 
ayrımcılığa maruz kalıp eğitim, çalışma,din ve vicdan ile ifade özğürlüğünün  ihlal edilmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu, buna ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 484)

 Müşteki MESUT BAŞAK şikayet ve beyanında özetle; 1980-1999 tarihleri 
arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı 
olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle aRALIK 1999 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan 
ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 437)

 Müşteki MESUT KAYA şikayet ve beyanında;Kendisinin 2008 yılında Kara 
Harp Okulundan mezun olduktan sonra Teğmen rütbesi verilerek göreve başlatılacağı sırada 
rütbesinin verilmeyerek göreve başlatılmadığını, kendisine yapılan tebligatta disiplinsizlik 
nedeniyle ordudan ayrıldığının bildirildiğini, 29/07/2008 tarihinde işlemin onaylanarak 
kendisine bildirildiğini, karşılığında dava açarak 15/10/2008 tarihinde yürütmenin 
durdurulması kararı aldığını, ancak teğmen olarak görevlendirilmediğini, diplomasına 
davanın esasına ilişkin haklarını saklı kalacağına dair şerh düşüldüğünü, 28 Şubat denilen 
post modern darbe olarak anılan hareket her ne kadar 1996 yılında olmuş ise de 1997-1998 
yıllarında devam etmişse de kendisinin 2008 yılında mezun olduğu sırada ordudan ayrılması 
hususunda yine aynı 28 Şubat sürecinin etkili olduğu kanaatinde olduğunu, Korgeneral 
Tevfik Özkılıç'ın 28 Şubat süreci devamında oluşturulan Batı Çalışma Grubu içerisinde yer 
aldığından kendisine de bu haksızlığı yaptığına inandığını, bu konuda internet sitelerinde 
yayınlanan ses kaydındaki şahsın kesinlikle Tevfik Özkılıç olduğunu, konuşma içeriğinde 
kendisinin de kasıtlı olarak haksız yere ordudan atılan gruptan olduğu sonucuna vardığını, 
ordudan ayırdıkları tarihten beri orduda görev yapamadığını, diploması üzerine düşüren şerh 
nedeniyle geçerliliğini yitirdiğinden tekrar aynı tahsili yapmak zorunda kaldığını, yatay geçiş 
yaparak fark dersleri verip 2 yıl daha tahsiline devam ettikten sonra makine mühendisi 
olabildiğini, kendisinin Kara Harp Okulu Komutanı olan Korgeneral Tevfik Özkılıç'tan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 265)

 Müşteki MESUT ÖZDEMİR URMUŞ şikayet ve beyanında özetle;1994 yılında 
El- Ezher üniversitenden mezun olduğunu ve denklik aldığını,1996 yılında ilkokul öğretmeni 
olarak atandığını ve 9,5 ay öğretmenlik yaptıktan sonra 1997 tarihinde YÖK ün aldığı kararla 
kendi onayladığı denkliği iptal ederek öğretmenliğe son verildi,  o dönem denkliğin iptal 
edilerek kazanılmış haklarının yok edildiğini, bu nedenle mağduriyet yaşadığını sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

 Müşteki MESUT DURMUŞ şikayet ve beyanında özetle; Hiçbir adli ve disiplin 
suç ve fiili bulunmadığı halde ve TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak 
oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için fişlenerek Aralık 1997 tarihli YAŞ toplantısında 
da ordu ile disiplinsizlik gerekçesiyle ilişkisinin kesildiğini, sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380)

Müşteki MESUT YAMAN şikayet ve beyanında;1997 yılında El Ezher 
Üniversitesi’nden mezun olduğunu, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin denkliğinin kabul 



  

edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna güvenerek 
okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini, lisans mezunu olmanın 
verdiği avantajlardan yararlanamadığını,mağduriyet yaşadığını, buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 399)

Müşteki MESUT GÖGEBAKAN şikayet ve beyanında;Hiçbir adli ve disiplin suç 
ve fiili bulunmadığı halde ve TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak 
oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için fişlenerek Ağustos 2005 tarihli YAŞ toplantısında 
da ordu ile disiplinsizlik gerekçesiyle ilişkisinin kesildiğini, sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki METİN KARAKURT  şikayet ve beyanında özetle ;1992 yılında El- 
Ezher üniversitenden mezun olduğunu ve denklik aldığını,12.05.1997 yılında ilkokul 
öğretmeni olarak atandığını ve 6 ay öğretmenlik yaptıktan sonra 20.10.1997 tarihinde YÖK 
ün aldığı kararla kendi onayladığı denkliği iptal ederek öğretmenliğe son verildi, YÖK 
yanlışlığın farkına vararak 2013 yılında kendini çağırıp öğretmenliğe yeniden başladığını, o 
dönem denkliğin iptal edilerek kazanılmış haklarının yok edildiğini, bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

Müşteki METİN KAYABAŞI şikayet ve beyanında;Ordudan atılmasını 
gerektirecek kadar herhangi bir disiplinsizliğinin olmadığını, sadece eşinin başının kapalı 
olduğunu ve kendisinin alkol kullanmadığını, orduda bunların sorun olduğunu, 
komutanlarının asker eşlerinin başlarının mutlaka açık olmasını, askerlerin alkol kullanmasını 
istediklerini, fakat kendisinin bunları gerçekleştirmediğini ve ordudan atıldığını, haksız 
şekilde YAŞ kararı ile ordudan kendisini atan ilgililer hakkında şikâyetçi olduğunu, açılacak 
davaya müdahil olmak istediğini, H. Ş. ve H. K. isimli şahısları tanımadığını belirttiği, 
kendisini soyut disiplinsizlik gerekçesiyle Yüksek Askeri Şura kararıyla atan, atılmasına 
zemin hazırlayan ve sahte evrak hazırlayan başta Bölük Komutanı H. K. Tabur Komutanı A. 
K., Destek Kıtaları Komutanı N. Ş. A., Tümen Komutanı H. U. olmak üzere 28 Şubat 
sürecinde illegal olarak oluşturulan Batı Çalışma Grubunun kurucuları, yöneticileri ve 
mensupları hakkında şikâyetçi olduğunu, ordu içerisinde oluşturulmuş illegal yapılanma ile 
kendisi ve kendisi gibi binlerce vatan evladını, kirli emellerine ulaşabilmek amacıyla engel 
olarak gördükleri binlerce ordu mensubunu haksız ve hukuksuz bir şekilde tasfiye ettiklerini, 
ordudan ilişiğinin kesildiğinde eşinin hamile olduğunu, ilişiği kesildikten sonra Aralık 1999 
tarihinde ikiz bebeklerinin doğduğunu, çocuklarının bir tanesinin halen konuşamadığını, 
BÇG'nin kurumlara yaptığı baskı üzerine ne devlet kurumlarında ne de özel sektörde iş 
bulamadığını, bu durumun kendisinin ve eşinin psikolojisini alt üst ettiğini, çocuğunun da bu 
nedenle özürlü doğduğunu tahmin ettiğini, ordudan atılmasından bu yana yaklaşık 13 yıldır 
ayaklarının üzerinde durup eş ve çocuklarına geçimini sağlamakla meşgul olduğunu, bunun 
için oto yıkamacılığından, marketçiliğe kadar birçok iş yaptığını, sözde disiplinsizlik 
nedeniyle verilen ihraç kararı nedeniyle maddi ve manevi olarak yıkıma uğradığını, bütün 
çevresinin vebalıymış gibi uzaklaştığını, 28 Şubat 1997 post modern darbesi sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (139 Klasör, sayfa 212,233) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "devrim yanlısı islami görüş 
mensubu olduğu, Atatürk ilke ve inkılâplarıyla Cumhuriyetin temel niteliklerine karşı olduğu 
ve bu fikirlerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlik ve 
beraberliğini sarsacak faaliyetler içerisinde bulunduğu, amirleri tarafından tutum ve 
davranışını değiştirmesi için yapılan ikazlara karşılık olumlu yanıt alınmadığı ve bu 
düşünceden vazgeçmeyeceğini belirttiği, sosyal faaliyetleri benimsemeyip ahlak dışı telakki 
ettiği ve subay-astsubay camiası ile hiç ilişki kurmadığı, halen sakıncalı sağ personel 



  

kategorisinde bulunduğu, bu nedenlerle tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri 
benimseyip bu faaliyetlerde bulunduğu, kimlik kartı için eşinin türbanlı fotoğrafını verdiği, 
daha sonra türban üzerine peruk takarak fotoğraf çektirdiği, eşinin siyasi bir simge olarak 
tesettür kıyafetini giymesi, evinde harem-selamlık uygulaması ve karşı cins ile 
tokalaşmaması nedeniyle hiçbir resmi kutlama ve toplantıya katılmadıkları, ailece gündüz 
evden dışarı çıkmadıkları ve kimseyle görüşmemek için lojmandan ancak akşamları araba ile 
çıktıkları, 1998 yılı sicilinde ideolojik mahiyette menfi kanaatin bulunduğu, firar suçundan 
Gnkur. Bşk.lığı Askeri Mahkemesinde 31.01.1995 tarihinde 5 ay hapis cezası ile 
cezalandırıldığı" şeklindeki iddiaların bir kısmında müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik 
görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile 
ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı İslami görüş 
mensubu olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlik ve beraberliğini sarsacak faaliyetler 
içerisinde bulunduğu, tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimseyip bu faaliyetlerde 
bulunduğu," iddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda ağır suç 
olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma ve 
kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü, 
atılmasından 3 yıl önce verilmiş ve ihracı gerektirmeyecek nitelikteki cezanın atılmasına 
dayanak yapıldığı anlaşılmaktadır. (43,139 Klasör, sayfa 223-224)

 Müşteki METİN TÜRK şikayet ve beyanında;1995 yılında Kıdemli Yüzbaşı iken 
Aralık 1995 tarihinde yapılan YAŞ kararıyla TSK'dan ihraç edildiğini, ordudan atılması 
öncesinde hakkında hiçbir disiplin, uyarı, adli ya da idari bir soruşturma yapılmadığını, 
Ağustos 1995 tarihinde Kıdemli Yüzbaşı olarak terfi ettiği sicil ortalamasının 99 olduğunu, 
sunmuş olduğu görev yerleri ve aldığı kurslarla ilgili belgelerden görüldüğü üzere bir çok 
kurslara katılarak takdir belgeleri aldığını, TSK'dan ihracından önce sırf ihracına yönelik 
olmak üzere hiçbir yetkisi olmamasına rağmen bir kişinin el yazısıyla kendisinin atılmasının 
uygun olacağını belirttiğini, Çevik Bir'in de imzaladığını, Çevik Bir'in o dönemde kendisinin 
sicil amiri olmayıp Genelkurmay İkinci Başkanı olduğunu, kendisinin birinci ve ikinci sicil 
amiri olmadığı gibi üçüncü sicil amiri bile olmadığını, tamamen haksız bir şekilde TSK'dan 
ihraç edildiğini,kendisinin TSK'dan ihraç edilmesinin tek nedeninin eşinin başörtülü 
olmasından kaynaklandığını, başka hiçbir neden bulunmadığını, o dönemde Deniz Kıdemli 
Yüzbaşı olarak Ankara Eskişehir yolunda LCO isimli yerde birlikte görev yapan H. M. isimli 
kişinin kendisini tanımadığı halde kendisiyle birlikte yaklaşık on beş kişiyi o dönem Kara 
Kuvvetleri ve Genelkurmaya şikâyet ettiğini, bu kişinin BÇG içerisinde faaliyet gösterdiğini 
düşündüğünü, mağdur olduğunu, bu nedenle 28 Şubat sürecini gerçekleştiren cuntacı 
yapılanmadan, Batı Çalışma Grubundan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 245,477)

Müşteki METİN DEMİRCİ şikayet ve beyanında;Kendisinin Üsteğmen iken 
1995 yılı Aralık ayında yapılan YAŞ toplantısı sonucunda YAŞ kararıyla TSK'dan ihraç 
edildiğini, bu tarihe kadar hakkında TSK'dan atılmayı gerektirecek adli ve idari herhangi bir 
soruşturma yapılmadığını, Çankırı'da iken askerin yattığı koğuşta terliğini dolaba koyması 
gerekirken dışarıda bırakması nedeniyle savunma verdiğini, bundan da bir uyarı cezası 
aldığını hatırladığını, o dönemde başta İsmail Hakkı Karadayı olmak üzere albaylara kadar 
toplantı yapılarak TSK'da irticacı olarak adlandırılan dini yaşamı ön planda tutan personelin 
ordudan atılması konusunda Ilgaz İlçesinde bir toplantı yapıldığını bildiğini, ayrıca alay 
komutanı eşlerinin durumunu ve kendilerinin yaşamını tespit etmek amacıyla yemekli 
eğlenceler yaptığını, onlara da katıldığını, kendisinin 1994 yılında kendi inancına göre 
tesettürlü bir bayanla evlendiğini,TSK'dan ihraç edilmesinin tek nedeninin bu olduğunu 



  

düşündüğünü, o tarihten itibaren bütün haklarının elinden alındığını, ailecek büyük 
mağduriyetler yaşadığını, bu nedenle 28 Şubat sürecini gerçekleştiren cuntacı ve darbeci 
yapılanmadan Batı Çalışma Grubundan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (399,245. klasör, sayfa 345-346)

 Müşteki METİN SAYIN şikayet ve beyanında özetle ; 28 şubat sürecinde siyasi 
iradenin insiyatifinden ve adaletin tecellisinden mahrum kaldığını, 28 şubatta inançlı kesime 
karşı yapılan balans ayarının en şddetlisine Aczimendilerin maruz kaldığı,hakkında 1 Nolu 
DGM'nin 05.04.2001 tarihinde 3713 sayılı yasanın 7/1. maddesi gereğince açılan davanını 
4616 sayılı yasa 4. maddesi gereğince ertenelmesine kara verdiğini, hakkında verilen 
mahkumiyetin haksızlığının AİHM tarafından tescillediği, sanıkların işlediği suçtan zarar 
gördüğünü, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 482)

 Müşteki MEVLÜT PEKEN şikayet ve beyanında;subay olarak TSK’da görev 
yaptığını, sakıncalı personel takibi başlatılarak şahsına,eşine ve oğluna yapılan ağır psikolojik 
baskı ,mesleği ile ilgili olmayan konumlara yapılan atamalar,çok erken denebilecek yaşta 
emekliliğe zorlanması nedeniyle suçtan maddi ve manevi zarar gördüğünü, bu nedenle 
mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 399)

 Müşteki MEVLÜT GEYİK şikayet ve beyanında;Kendisinin Kurmay Binbaşı 
rütbesindeyken 1992-1995 yılların arasında Kartal-Maltepe/İstanbul’daki 2. Zırhlı Tugay 
Komutanlığında Tuğgeneral A. T. komutasında Lojistik Şube Müdürü olarak görev yaptığını, 
döneminin tank sınıfının birincisi olarak mezun olduğunu, alt kademe komutanlıkları 
haricinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 4 kez atış, bakım ve üstün hizmet ödülleri 
ile ödüllendirildiğini, emekli olduğu 1998 yılına kadar hiç ceza almadığını, 2. Zırhlı 
Tugayındaki görevinden tayin isteyerek Ağustos 1995 tarihinde İzmit 15. Kolordu 
Karargâhındaki görevine başladığını, 28 Kasım 1995 tarihinde hakkında fişleme belgesi 
tanzim eden D. S. ile bir gün dahi çalışmadığını, kendisi tugaydan ayrıldıktan 3 ayı aşkın süre 
sonunda sicil yönetmeliğine aykırı olarak BÇG nin her ay istihbarat şube kanalıyla istediği, 
rapor eklerinde kendisi ile ilgili D.S.'nin " 1992-1995 yıllarında Loj. Ş. Md. Eşi kapalı sosyal 
faaliyetlere katılmaz, kardeşi yargıç, yakınları tutucu ve kapalı küçük kardeşi FEM 
dersanesine gidiyor, FEM yöneticileri ile sıkı ilişkileri var, izinli olduğunda lojmanlar 
bölgesinde görülmemiştir. Tuğg. A. T. ile dikkat çekici yakınlığı var odasına girdiğinde 
kırmızı ışık yanıyor, Tugay ve Kolordu santralinden görüştüğü telefonlar:..." şeklinde ifadeler 
kullandığını, kardeşinin savcı olduğunu, bunu dahi yanlış yazdığını, sanki suçmuş gibi 
kardeşini de hedef gösterdiğini, Bu şahsın yalan ve iftirayı o kadar pervasızca yapabildiğini, 
D. S.'nin tamamen yalan ve iftira eseri bu fişlemesine istinaden emekli olmasına bir kaç ay 
kalıncaya kadar 2 yıl süre ile şüpheli kategorisinde takip edildiğini, ancak bu 2 yıllık sürede 
kozmik büroya girmeye yetkili birkaç kişiden biri olarak harekât planları hazırladığını, çok 
gizli, kozmik gizli evrakları gördüğünü, plan ve eklerini hazırladığını imza attığını, plan 
semineri ve harp oyunlarına iştirak ettiğini, o dönemde verilen emirler gereği başarılı olsa 
dahi takdir vb. ödüllendirmenin dışında tutulduğunu, bütün bunların sonunda 38 yaşında 
emekliliğini istemek zorunda kaldığını, TSK’dan emekli olduktan sonra hakkındaki fişleme 
belgelerine dayanılarak orduevlerine girişinin yasaklandığını, İç Hizmet Kanununda yazılı 
hiçbir şey yokken Genelkurmay Başkanı İ. Hakkı Karadayı ve 2. Başkan Çevik Bir'in de bu 
asılsız belgelere itibar ederek insanlık suçuna ortak olduğunu, ordu evlerine girişinin 
yasaklanmasıyla ilgili emri bütün birliklere yayımladıklarını, böylelikle kendisini maddi ve 
manevi zarara uğratarak silah arkadaşları nezdinde itibarını zedelediklerini, İsmail Hakkı 
Karadayı'ya kişiye özel mektup yazdığı halde yasal dayanağı bulunmayan uygulamayı 



  

sürdürdüklerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesine dava açarak ordu evlerine giriş hakkın 
tekrar kazandığını, 28 Şubat darbesi soruşturmasında zikrettiği, O. D. S., İ. Hakkı Karadayı 
ve Çevik Bir'in yasa dışı Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine iştirak etmek bu çalışmalara izin 
vermek insan hakkı ihlali olan fişleme yapmak ve haberleşme hürriyetini kısıtlama, hasmane 
bir tutumla yalan ve iftira mahsulü beyan ve bilgilerle maddi-manevi baskı oluşturmak ve 
yasal bir hakkın kullanılmasını engellemek suçlarından cezalandırılmasını istediğini,mağdur 
olduğunu ve buna ilişkin belgeleri ibraz ederek davaya katılmak istediğini  belirtmiştir. (249. 
klasör, sayfa 140-141)

 Müşteki MEVLÜT İRFAN BAHADIR şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğünde İlköğretim müfettişi olarak görev yaparken iki 
öğretmeni ihraç etmesinin istendiğini,bunu yapmayınca hakkında aylıktan kesme cezası 
veridiğini,başörtülüleri koruduğu gerekçesiyle fişlenerek mağdur edildiğini,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 437)

 Müşteki MİLLİ GENÇLİK VAKFI vekili Av.Abdüllatif Karagöz şikayet ve 
beyanında özetle; Müvekkili vakfın 28 Şubat darbesi sürecinde işbu davanın iddianamesinin 
80'den fazla yerinde adı zikredilen Milli Gençlik Vakfı olduğunu, sürecin doğrudan mağduru 
konumuna getirildiğini,vakfın Sevdamız Türkiye diyerek 1975 yılında kurulduğunu ve 28 
Şubat süreci sonrası 2004 yılında kapatıldığını, kapatılma davasının 28 Şubat sürecinde 
açılmış olup, dava sonunda vakfın muhtelif il ve ilçelerdeki tüm malvarlığına el 
konulduğunu, vakfın mensup ve yöneticilerine karşı tecrit uygulaması yapılıp, töhmet altında 
bırakıldığını, yöneticilerin geri dönülemez maddi ve manevi psikolojik zararlara uğradığını, 
2004 yılında kapatılan ve malvarlıkları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne emanet olarak bırakılan 
vakfın 10 yıl aradan sonra yeniden kurulmasına karar verildiği, 2013 yılının Haziran ayında 
torba yasa olarak adlandırılan 6495 sayılı kanun ile 28 Şubat süreci sonrası kapatılan 
vakıfların tekrar kurulmasının önünün açıldığını, vakfın yeniden kurulması için Ankara 
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan başvurunun kabul edilerek vakfın yeniden 
kurulmasının kesinleştiği, vakfın açılan dava nedeniyle 10 sene boyunca el konulan 
malvarlığını 10 yıl boyunca kullanamamış olup bu süreç içerisinde bir çok aracı kullanılamaz 
hale gelip iadesi mümkün olmayacak derecede deforme ve pert durumuna düşmüş, yine 
gayrimenkullerinin bir çoğu da kullanılamaz hale gelmiş veyahut Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından çeşitli kurumlara uzun yıllar kiraya verildiği, mahrumiyet sürecinde vakfa ecri 
misil ödenmediğini, dava yoluyla bunun yolunun da kapatıldığı, 28 Şubat sürecinde vakfın 
maddi zararlarının bulunduğunu, 

Milli Gençlik Vakfı'nın 1997-1999 yılları arasında Amasya Şube Başkanı ve 
1999-2005 yılları arasında ve vakfın kapatıldığı dönemde de Genel Başkanlığını yapan İlyas 
Tongüç'ün fişlenerek baskılara ve baskınlara muhatap edilerek, açılan davalardan beraat 
etmiş olsa da mağdur edildiğini, 28 Şubat darbesi nevi şahsına münhasır bir süreç ile 
Anayasal sistemi işlemez hale getirmiştir. Anayasal sistemi kontrol altına almayı, darbe 
hukukunu uygulamayı direnenleri ve direnme potansiyeli olanları bertaraf etmeyi amaçlamış, 
planlamış ve gerçekleştirmiştir. Planlarını yasalara rağmen ve hukuka aykırı bir şekilde 
gerçekleştiren 28 Şubat darbesi sanıkları darbenin amacına bağlı olarak 54.hükümetin 
Bakanlar Kurulu'nun ve hem de darbeye direnen darbe karşıtlarını etkisiz hale getirmiş ve 
tasviye etmiştir. Darbelerin hangi türlüsü olursa olsun o darbeleri gerçekleştiren faillerin 
zalim veya zulme ait olduğunda şüphe bulunmadığı, 28 Şubat darbesinin de diğerlerinden bir 
farkının bulunmadığı, davada yargılanan 28 Şubat darbesinin BÇG ile ilişkilendirilmiş 
sanıklarının sadece bir kısmı olduğunu, 28 Şubat darbesinin sadece bu davanın sanıklarının 
gerçekleştirmesinin imkansız olduğunu, sanıkların küçük bir kesiti oluşturduğunu, darbenin 
oldukça uzun bir ön hazırlık sürecinden sonra çok sayıda kişi ve kurumun darbeye hazır hale 



  

getirilmesinden sonra gerçekleştiğini, önceki darbelerden farklı olarak ordunun doğrudan 
doğruya yönetime el koyması şeklinde değil ordunun silahlı gücü öncülüğünde medyanın, 
sermayenin iş adamlarının, yargı mensuplarının, kamu görevlilerin, siyasetçilerin, STK'ların 
işbirliği ve iştirakı suretiyle darbenin gerçekleştirilmiş olduğunu, ancak en büyük payın 
BÇG'ye ait olduğunu, 1997 yılında kurulduğu ifade edilse de 1994 yılından 2002 yılına kadar 
etkin bir yapılanmaya sahip olan bu grubun atılı suçu kesintisiz bir şekilde 
gerçekleştirmedeki öncü rolü aşikâr olup, bu yönde çok sayıda delil bulunduğu açıktır. 
Sanıklar öncelikle 54.hükümet ile ona yakınlığı veya sempatisi olanları hedef tahtasına 
koymuşlar ve darbeyi meşrulaştırabilme çabası ile de onların irtica ile itham etmeye 
çalışmışlardır. 28 Şubat sürecinde sanıkların darbeye karşı direnme potansiyeli gördüklerini, 
taciz ve tasviyeye yönelik geliştirdikleri şifreli sözcük, irtica olmuştur. Bu sözcük 
çerçevesinde toplumda paranoya oluşturulmuş, irtica damgasını bolca kullanmışlar ve bu 
damga ile damgaladıklarını, tasviye etmeye yönelik planlı ve hukukdışı eylemler 
gerçekleştirmişlerdir. 28 Şubat darbecilerinin Milli Gençlik Vakfı mensuplarına yönelik 27 
Mart 1997 tarihinde Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle komedi türü doktor hasta ilişkisi 
içerikli bir tiyatro oyunu nedeniyle ev ve işyerlerinin arattırıldığı, gözaltına alınıp, 
tutuklattırıldığı, daha sonra beraat edilen bu olay nedeniyle vakfın yöneticilerinin irticacı 
adıyla ünlenmesine ve terörist muamalesi görmesine yol açmış, MGV çalışanları BÇG'nin 
talimatları ve raporlama sistematiğini uygulayan ekipleri tarafından denetim adı altında sık 
sık ve taciz edici bir şekilde psikolojik harekâtın da mağduru olduğunu, denetimler adı 
altında psikolojik yıpratma ve yıldırma operasyonları yapıldığını, MGV yurtlarına ani 
baskınlar yapılıp, kız yurtlarında en mahrem odalara girilerek kız çocuklarını utandıracak 
şekilde aramalar yapıldığı, sadece terlik veya galoş ile girilebilecek alanlarda sokakta giyilen 
ayakkabılar ile dolaşılmış, aşağılayacı ifadelerin muhatabı olunmuş, vakfa yardım eden 
işadamları, tehdit ve taciz edilerek yardım yapmaktan vazgeçirilmiştir. Milli Gençlik Vakfı 
28 Şubat sürecinde fişlenerek toplum nazarında rencide edildiği, hukuk dışı uygulamalara 
maruz bırakıldığı, sanıkların hukukdışı eylemleriyle 54.hükümet üyeleri ve hükümeti 
oluşturan koalisyonun büyük ortağı Refah Partisi'nin milletvekillerinin manevi şahsiyetleri 
rencide edilerek sahip oldukları imkan ve konumlarına zarar verildiği, vakfın 28 Şubat 
sürecinin mağduru olduğu, suçtan zarar gördüğünü, sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediklerini belirtmiştir. (Klasör 466)

 Müşteki MİNE İPEK YETER şikayet ve beyanında;1998 yılında İnönü 
Üniversitesi Kimya Bölümünü kazandığını, kaydını yaptırdığını, o dönemin rektörlerinin 
etkisiyle bir çok arkadaşıyla birlikte okuldan uzaklaştırıldıklarını, eğitim hakkının elinden 
alındığını, kararda imzası olan herkesten şikâyetçi olduğunu, özellikle rektörler ve YÖK 
Başkanından şikâyetçi olduğunu, öğrenci affıyla okula dönebildiğini, ancak okul 
arkadaşlarının kendisinden 10 yaş küçük olduğunu, ruhsal çöküntü yaşadığını, kendilerine 
“ya okulunuz ya da başörtünüz” dendiğini, örtüsünü bırakmadığı için tüm haklarının elinden 
alındığını, dönemin rektörleri ve YÖK Başkanı da dahil 28 Şubat süreci olarak adlandırılan 
süreçteki tüm suç faillerinin cezalandırılmasını talep etmiştir. (193. klasör, sayfa 58)

 Müşteki MİNE BEKTAŞ şikayet ve beyanında özetle; 08.12.1992 tarihinde 
Kazımkarabekir İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak atandığını, başladığında 
başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken 
başörtüsü nedeni ile idare tarafından soruşturma açılacağı ve memuriyetten atılacağı yönünde 
taciz edildiğini,13.07.1998 tarihinde uyarma,06.04.1999 tarihinde  kınama cezaları verilip 
13.04.1999 tarihinde uzaklaştırma verildiğini,soruşturmalar sonucu 21.02.2001 tarihinde ise 
memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 



  

kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 439)

 Müşteki MUALLA KÖSE şikayet ve beyanında özetle;1997 yılında kocaeli özel 
cebir kız kolejinde stajer rehber öğretmen olarak görev yaparken ilk başladığında başörtüsü 
sorun olmazken 28 şubat sürecinin etkisiyle sonradan sorun olduğunu derslere başörtülü 
giremediğini, soruşturma geçirdiğini,baskılar yüzünden istifa etmek zorunda kaldığını, 
öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 437)

 Müşteki MUAMMER GEZER şikayet ve beyanında özetle; 04.12.1998 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar 
gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki MUAMMER TURHAN şikayet ve beyanında;1984-1998 tarihleri 
arasında fiilen başarı ile idarecilik yaptığını, 26 Ağustos 1998 tarihinde geçirdiği pansiyon ve 
başörtüsü soruşturmaları nedeniyle görevden alındığını, okula 4 bayan öğretmenin başı kapalı 
olarak geldiğini, başlarını açarak derslere girdiklerini, kendisinin kasıtlı olarak başörtüsüne 
müdahale etmiyor diye şikâyet edildiğini, hakkında soruşturmalar açıldığını, Aysun Genç adlı 
Biyoloji öğretmeninin ihraç edildiğini, Aynur Seçkin isimli Matematik öğretmeninin yapılan 
baskılara dayanamadığını istifa ettiğini, diğer iki öğretmenin de başlarını açmak zorunda 
kaldıklarını, suçu olmamasına rağmen görevden alındığını, dönemin Yozgat Valisinin, Milli 
Eğitim müdürüne talimat vererek Yozgat Lisesi Müdürü, İmam Hatip Lisesi Müdürü ve 
Anadolu Lisesi Müdürlerinin irticacı olduklarını belirterek görevden alınmasını istediğini, 
Milli Eğitim Müdürünün kendisine “sayın müdürüm vali beye yapılan baskılar sonucu 
hakkında şikâyetler var, sizi almak zorundayız aslında sizinle hiçbir davamız yok siz ve 
okulunuzu hiç görmedik, hiç tanımayız... yeni geldik buna rağmen almak zorundayız” 
şeklinde konuşmalar yaptığını, öğretmenlerinin küçük düşürüldüğünü, hatta Aysun Genç adlı 
bayan öğretmenin Milli Eğitim Müdürü tarafından tuvalette bile “başörtülü olarak neden 
okula geliyorsun” diye rahatsız edildiğini, Milli Eğitim Müdürü ve müfettişlerin sık sık okula 
baskınlar yaparak başörtüsü suçlusu aradıklarını, İleri Gazetesi sahibinin kendi bürosunda “ 
hocam sizi görevden aldırmak için çok lüzumsuz yazılar yazdırdık” diye itirafta 
bulunduğunu, çevresinde ve öğrencisinin gözünde suçlu ve küçük düşüren 1997-1998 dönemi 
üst idarecilerinden davacı ve şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (387,139. 
klasör, sayfa 67-69)

Müşteki MUAMMER AKINCILAR şikayet ve beyanında özetle; 30.08.1987- 
18.12.1997 tarihleri arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve 
davranışları ile bu örgütün faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde devrim yanlısı islami örgüt mensubu olmak şeklinde 
fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Aralık 1997  tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç 
edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 466)

Müşteki MUAZZEZ İŞÇİ şikayet ve beyanında özetle; Köyceğiz İmam Hatip 
Lisesinden 1999 yılında mezun olduğunu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı ve 
başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, puanı 



  

Türkiye'de bir Üniversiteye şerleşmeye yeter iken katsayı nedeniyle bunun olamadığını ve 
eğitimi önce Kıbrıs ta sürdürdüğünü ancak başörtüsü yasağını orada da sanıkların etkisiyle 
uygulanması nedeniyle Viyana Üniversitesinde ücretli olarak tamamlamak zorunda kaldığını, 
ğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 440)

 Müşteki MUGADDER DEĞİRMENCİ şikayet ve beyanında;1998 yılında Sivas 
İmam Hatip Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yaparken Sivas Merkez Öğretmenler 
İlköğretim Okuluna Türkçe derslerine girmek için sürgün edildiğini, kılık kıyafetinin bunlara 
sebep olarak gösterildiğini, başörtüsü ile ilgili müfettişlerin geldiğini, 18.11.1999 tarihinde 
uyarma disiplin cezası verildiğini,üzüntüden tansiyonunun yükseldiğini, hamile olduğunu, 
yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 27 haftalık iken bebeğinin alındığını, erken doğum nedeniyle 
bebeğinin yaşama ihtimali düşük olduğunu,disiplin soruşturmaları nedeniyle 12.02.2001 

memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu 
görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 98,467)

 Müşteki  MUHAMMED CİHAD ERİŞİR vekili Av.Mehmet Fatih Algül 
şikayet ve beyanında özetle; müvekkilinin müşteki Hüseyin Erişir ve Hikmet Erişir'in 
müşterek çocuğu olduğunu, müvekkinin babasının 28 Şubat 1997 tarihinde Jandarma 
astsubay olarak görev yaptığını, annesinin öğretmen olduğunu, annesinin giyimi nedeniyle 
babasının  komutanlarından baskı gördüğünü, baskılara dayanamayıp Gercüş Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 1998/55-85 esas karar sayılı ilamıyla boşanmak zorunda kaldığını,boşanma 
gerçekleşmemiş olsa babasının ordudan ihraç edileceğini,boşanma kararını komutanına 
vererek görevine devam ettiğini,aile bütünlüğünün bozulduğunu,emekli olunce anne ve 
babasının 21.09.2011 tarihinde yeniden evlendiğini,sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

Müşteki MUHAMMED SAİD ÇELİK şikayet ve beyanında;İlköğretimden sonra 
2 kızının 4 yıllık Malatya İmam Hatip Lisesinde eğitimlerine devam ettiklerini, 2002-2003 
yıllarında o dönemin Milli Eğitim ve İmam Hatip Lisesi müdürü marifetiyle temel haklar ve 
kıyafet konusunda kız öğrencilere yapılan baskı, yıldırma ve başörtüsü yasağı uygulandığını, 
polis panzerleri gölgesinde yapılan baskılarla kız çocuklarının psikolojik olarak yıpratıldığını, 
o günkü okul yöneticilerinin polisle tutuklama ile tehdit edilerek gencecik çocuklara terörist 
muamelesi yapıldığını, bunun sonucunda 2 kızının başörtüsü yasağının dayatılamadığı 
Diyarbakır İmam Hatip Lisesine gitmek zorunda kaldığını, orada 1 yıl eğitim aldığını, 
Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesine dönmek istediğinde dönemediğini, büyük kızının 
Anadolu Lisesinde hakkından mahrum bırakılarak Yeşilyurt İlçesi normal İmam Hatip 
Lisesine kayıt yaptırmak zorunda kaldığını, diğer kızının ise açık öğretim lisesine devam 
etmek zorunda kaldığını, kat sayı uygulaması nedeniyle çocuklarının İlahiyat dışı fakültelere 
giremediğini, bu durumun çocuklarında ailelerinde psikolojik travmalar oluşturduğunu, 
toplumsal olarak ise naylon tarikat ve cemaatler ihdas edilerek bunların ahlaksızlık ve suç 
işleyebilecekleri ortamlar oluşturulup suçüstü yapılması sonucunda dindar halkın onuru ile 
oynandığını belirttiği,28 Şubat dönemini hazırlayan askeri, siyasi kişiler ile medya 
mensupları hakkında davacı ve şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (193. 
klasör, sayfa 63-64)

 Müşteki MUHAMMET ÖZTÜRK şikayet ve beyanında;1997 yılında El- Ezher 



  

üniversitenden mezun olduğunu, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin denkliğinin kabul 
edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna güvenerek 
okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın 
verdiği avantajlardan yararlanamadığını,mağduriyet yaşadığını, buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 381)

 Müşteki MUHARREM DURMUŞ şikayet ve beyanında;26.08.1988 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK'dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar gören 
olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki MUHARREM KESKİN şikayet ve beyanında;Mustafa Kemal 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünde öğretim üyesi olarak 
görevlendirilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile ABD'de Aralık 2003 sonunda 
doktorasını tamamlayıp Ocak 2004'te Türkiye'ye döndüğünü ve MEB'den görev talebinde 
bulunduğunu, MEB'in Mustafa Kemal Üniversitesine yazı göndererek atanması için gerekli 
işlemlerin yapılmasını istediğini, ancak atamasının geciktiğini, üniversitenin personel şube 
müdürünün kendisi için YÖK'ten kadro istendiğini ve kadro yazısı gelir gelmez göreve 
başlayacağını söylediğini, YÖK'ten araştırdığında kendisine üniversitenin ihtiyacının 
olmadığı, başka bir üniversiteye atanması konusunda yazı gönderdiğinin söylendiğini, 
YÖK'ün bir kısım üniversitelere kendisi için yazı gönderdiğini, Erzurum Atatürk 
Üniversitesinden olumlu cevap geldiğini, kendisinin yurtdışında öğrenim görmüş olmasına 
rağmen göreve atanmasının engellendiğini, daha sonra devlet kurumlarına şikâyette 
bulunduğunu, YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aytekin Berkman'dan elektronik 
posta aldığını, gelen cevapta derhal göreve başlatılacağının belirtildiğini, Temmuz 2004'te 
Doktor Araştırma görevlisi olarak göreve başladığını, Ocak 2004-Temmuz 2004 tarihleri 
arasında 6 ay işsiz ve sağlık sigortası olmadan eşi ve 2 çocuğuyla ortada kaldığını,  28 Şubat 
davasına katılmak istediğini belirtmiştir. (129. klasör, sayfa 257-258)

Müşteki MUHARREM YILMAZ şikayet ve beyanında;1994 yılında Uzman 
Erbaş statüsünde sözleşmeli personel olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İzmir Tersane 
Komutanlığı İdari Güvenlik Müdürlüğünde çalışmaya başladığını, 2 yılın dolması üzerine 3 
yıllık yeni sözleşme imzaladığını, ancak 3 yıllık süresi dolmadan hiçbir gerekçe 
gösterilmeksizin 14 Ekim 1998 tarihinde sözleşmesinin feshedildiğini, çalıştığı dönemde 
askeri lojmanlarda kalmadığını, fesih nedeni olarak 3269 sayılı yasa ve yönetmeliğin 6 ve 
13.maddelerinin gerekçe gösterildiğini, gösterilen gerekçelerin gerçeğe aykırı olduğunu, 
görev yaptığı sürede eşlerin katılımıyla yemekli bir toplantı yapılacağının söylendiğini, ancak 
yapılmadığını, kendisi nöbette iken İstihbarat Astsubayı A. E. ve Uzmançavuş F. K'nın evine 
gittiklerini, eşi ile görüştüklerini, evde olup olmadığını sorduklarını, oysaki kendisinin 
nöbette olduğunu bildiklerini, gitmelerinin nedeninin eşinin başörtülü olup olmadığını 
kontrol etmek olduğunu, Uzman Çavuş A. B.'nin da kendileri ile birlikte çalıştığını, onu 
eşinin de başörtülü olduğunu, hatırlamadığı bir tarihte izin alarak Karşıyaka'daki bir barda 
alkol aldığının tespit edildiğini, disiplin hapsi verdiklerini, eşinin başörtülü olduğunu 
bilmelerine rağmen sözleşmesini feshetmediklerini, o dönemde Deniz Piyade Üsteğmen 
olarak görev yapan E. Ç. ve M. A'nın kendisinin sözleşmesini feshettiklerini, asılsız 
gerekçelerle sözleşmesini fesheden E. Ç., A. E. ve M. A.'dan şikâyetçi olduğunu belirttiği, 
Müştekinin şikâyet dilekçesinde de, kendisinin ve 4 arkadaşının işine son veren E. Ç.'nin 
daha sonra Güney Deniz Saha Komutanlığına İstihbarat Subayı olarak atandığını, bütün gizli 
işlemlerini yedek harddiskte yaptığını, Ergenekon davasında içeriye alınıp daha sonra 
tutuksuz olarak yargılandığını, kendilerinin dosyasında son karar metinlerinde imzası olan 
komutanlardan birinin de Ergenekondan tutuklu olan H. Ç. olduğunu,sanıkladan şikayetçi 



  

olup davaya katılmak istediğini  belirtmiştir. (195. klasör, sayfa 168-173)

Müşteki MUHİTTİN MURAT vekili Av.Ertuğrul Erciyas şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin TEDAŞ genel müdürlüğünde APK  daire başkanı iken,Enerji ve tabii 
kaynaklar bakanlığının 18.09.2001 tarihli "Bakan Oluru" ile Başkent Elektrik Dağıtım 
A.Ş.Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekaleten atandığını,yapılan 
araştırmalarda engel heli bulunmamasına rağmen BÇG nin etkisiyle asaleten atanmadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 440,459)

 Müşteki MUHSİN POLAT şikayet ve beyanında; TSK’da görev yaptığını, hiçbir 
adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu ve TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için fişlenerek 16 
Haziran 1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki MUHSİN ÖZTÜRK şikayet ve beyanında;Jandarma Genel 
Komutanlığına bağlı olarak Kahramanmaraş Göksun ilçesinde görev yaptığı sırada Nisan 
1999 tarihinde 28 Şubat döneminde ordudan hakkında yargı kararı olmaksızın Kuvvet 
Komutanının onayı ile disiplinsizlik ile ahlaki durum gerekçe gösterilerek ayrılmasına karar 
verildiğini, o dönemde Batı Çalışma Grubu diye adlandırılan ordu içerisinde görev yapan 
subaylardan ve askerlerden oluşan oluşum ile bunların yöneticileri ve üyeleri hakkında davacı 
ve şikâyetçi olduğunu, kanunlarda suç sayılacak herhangi bir fiilinin olmadığı halde sicil 
notunun 80.5 olduğu halde ilişiğini kesen idareden şikâyetçi olduğunu belirttiği, 27/05/2012 
tarihli dilekçesinde de 14/06/1990-22/04/1994 tarihleri arasında TSK'da Uzman Jandarma 
Çavuş rütbesiyle görev yaparken ihraç edildiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından ve hakkında 
TSK'da kalması uygun değildir sicili dolduran sıralı sicil amirlerinden şikâyetçi olduğunu 
belirtmiştir. (113 Klasör, sayfa 374-381) 

Müştekinin sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde Ocak 1995 tarihinde 3 gün 
oda hapsi cezası, 11 Kasım 1997 tarihinde şiddetli tevbih cezası, 29/12/1998 tarihinde (süresi 
okunamadı) oda hapsi cezası ile cezalandırıldığı, 17 Kasım 1998 tarihli gizli tebligat konulu 
belgede, "göreve başladığınız tarihten bu yana defalarca ikaz edilmenize ve uyarılmanıza 
rağmen kendinizin ve ailenizin sosyal tutum ve davranışlarınızı İç Hizmet Kanunu ve 
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara yakışır, demokrasiye gönülden inanan, laik cumhuriyeti ve 
Atatürk ilkelerini korumaya and içmiş bir personele yakışır şekilde düzeltmediğiniz, sağlık 
muayene fişi ve kimlik kartlarının yenilenmesi için İç Hizmet Yönetmeliğinin (81) nci 
maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak eşinize ait fotoğraf göndermediğiniz, son olarak 
sizinle yapılan mülakattan sonra da belirtilen şartlara uymadığınız tespit edilmiştir. 
Kendinizin ve ailenizin sosyal tutum va davranışlarınızı İç Hizmet Kanunu ve 
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak düzeltmeniz konusunda sizi son kez 
uyarıyor, tutum ve davranışlarınızda herhangi bir düzelme olmadığı takdirde..." şeklinde, 
müştekinin özel yaşamı ve eşinin kıyafeti ile ilgili uyarı içerikli yazı yazıldığı, Müştekinin 
sicil notu ortalamalarına bakıldığında, 1991 yılı 84.25, 1992 yılı 81.25, 1993 yılı 84, 1994 yılı 
80.5, 1995 yılı 78, 1996 yılı 69.5, 1997 yılı 69, 1998 yılı 80.5 olduğu anlaşılmıştır. (113 
Klasör, sayfa 366-372) 

Müştekinin sicil notları basit nitelikteki disiplin cezaları, kendisinin ve eşinin özel 
yaşamı nedeniyle yazılan yazının içerik ve üslubu dikkate alındığında müştekinin din ve 
vicdan hürriyeti kapsamındaki dini anlayış ve yaşayışları nedeniyle TSK'dan ihraç edildiği 
anlaşılmaktadır.



  

 Müşteki MUHUTTİN DOĞAN şikayet ve beyanında;YÖK'ün açtığı sınavı 
kazanarak 1994 yılında master ve doktora yapmak amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi 
adına İngiltere'ye gönderildiğini, master çalışmasını Londra Üniversitesinde tamamladıktan 
sonra Birmingham Üniversitesinden doktora kabul belgesi aldığını, bu süreçte Adnan 
Menderes Üniversitesi'nin doktora hakkının kanuni bir hak olduğunu ve bütün eğitim 
giderlerinin üniversite tarafından karşılanacağına ilişkin bir referans mektubu gönderdiğini, 
böylece doktora kaydını yaptırarak ön çalışmalara başladığını, zaman içerisinde maaşının ve 
bursunun ödenmemesi nedeniyle yurda dönmeye zorlandığını, çalışmalarının yarım kaldığını, 
Kendisine yardımcı ve rehber olması gereken Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Adnan 
İnce'nin sonradan kendisine çalışmasının aslında çok güzel olduğunu ama nasıl olsa geri 
çağıracaklarını, kendisinin böyle bir rapor vermek zorunda kaldığını söylediğini belirttiği, 
haksız olarak çağrılmasına rağmen İstanbul Üniversitesinde doktora sınavına girerek 
kazandığını ve derslere başladığını, doktora çalışmasına devam ederken açığa alındığını, yurt 
dışına giderken kendisine kefil olan insanlara da icra geldiğini, böylece başka insanların 
dertleriyle de ilgilenmek zorunda kaldığını, bu zorluklarla uğraşırken ilk çocuğuyla 
ilgilenemediğini, ciddi problemlerin olduğunu geç fark ettiğini, 28 Şubat sürecinde telafisi 
imkânsız maddi ve manevi kayıplar yaşadığını, kendisinin ve ailesinin telafisi imkânsız acılar 
yaşamasına neden olan kişilerden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. Müşteki yargılama 
sırasında şikayetinden vazgeçmiştir.(Klasör 249, sayfa 177-178)

Müşteki MURAT SAKARYA şikayet ve beyanında;30/08/1980-30/08/1989 
tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, 1989 yılında Balıkesir 9. Ana Jet Üs 
Komutanlığında görev yaparken soy ismini hatırlamadığı Bakım Komutanlığında görevli 
İlhan Üsteğmenin sözlü emirle kendisini Ankara Etimesgut'a göreve gönderdiğini, kendisinin 
yazılı emir istediğini ve ne görevi yapacağını sorduğunda yazılı emir veremeyeceğini, hangi 
görevi yapacağını da bilmediğini söylediğini, sözlü emirle Etimesgut'a gittiğini, nizamiyeden 
sonra bir binaya girerken asker kıyafetli 2 şahsın kollarına girerek şapkasını başından alıp 
gözlerini bağladıklarını, bir odaya götürdüklerini, daha sonra tekrar gözlerini bağlayıp 2. kata 
çıkardıklarını, bir odaya koyduklarını, gözlerini açıp kapıyı kilitleyip gittiklerini, odada bir 
yatak masa ve sandalyenin bulunduğunu, camların boyalı olduğunu, ayakkabı bağlarını ve 
demir aksamlı rozetini aldıklarını, bir süre sonra Merzifon'da beraber çalıştığı için tanıdığı 
ancak ismini hatırlamadığı bir üsteğmenin yanına gelerek bir kâğıt verip savunmasını 
yazmasını istediğini, savunma istenilen kâğıtta "laikliğe aykırı tutum ve davranışlarınızdan 
savunmanızı yazınız" şeklindeki soruya cevap vermesinin istendiğini, sorunun altında o 
dönemin Hava Kuvvetleri Komutanının ismi ve imzasının bulunduğunu, yaklaşık 1.5 sayfa 
savunma yazdığını, savunmasının alınmasından 1 gün sonra 28 gün oda hapsi cezası ile 
cezalandırıldığını söylediklerini, herhangi bir karar tebliğ edilmediğini, Aynı oda da 21 gün 
kaldığını, oda hapsinin 2. haftasında başka bir odaya götürdüklerini, burada bir makineye 
oturduğunu, kollarını bağladıklarını, yalan makinesi olduğunu belirttiklerini, karşısında 
doktor kıyafeti giymiş birisinin "nerelisin, şu anda nerelisin, risalei nur okudun mu" şeklinde 
soru sorduğunu, bu soruları soran şahsın risalei nur kitabından bir bölüm okuduğunu, 
okuduğu bölümde milliyetçilik yapıldığını söylediğini, kendisinin de "kitaptan bana ne gidin 
toplatın" dediğini, kitap toplatma işinin Milli Eğitime ait olduğunu söylediğini, sonra 
makineden bir kâğıt çıkardığını, kâğıttaki grafiği göstererek bazı sorulara yanlış cevap 
verdiğini söylediğini, kendisinin de makinenin ayarları ile oynadığını, söylediğinin gerçek 
dışı olduğunu söylediğini, bunun üzerine kendisine kızdığını, askerleri çağırdığını, gözünü 
bağlayıp tekrar odaya götürdüklerini, oradan tekrar görev yerine gönderildiğini, üs komutanı 
ile görüştükten sonra 7 gün daha oda hapsinde kaldığını, 28 gün oda hapsi cezasını 
tamamladığını, 1989 yılındaki Yüksek Askeri Şura kararı ile re'sen emekli edildiğini, 
bunların başına, eşinin başörtülü olması ve kendisinin namaz kılmasından geldiğini, 



  

mağduriyetine sebep olan şahıslardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. 
(123. klasör, sayfa 339-340) 

 Müşteki MURAT KÖKCÜR şikayet ve beyanında özetle ; 1993-1997 yılları 
arasında TSK da görev yaptığını ,Ağustos 1997 Yüksek Askeri Şura Kararı ile ordudar 
atıldığını,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmakistediğini bildirmiştir. (Klasör 482)

 Müşteki  MUSA GÜLBUDAK şikayet ve beyanında özetle; 10/08/1998 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK dan ihraç edildiğini, suçtan zarar gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379)

Müşteki MUSA OKÇU vekili Av.Yılmaz Bölükbaşı şikayet ve beyanında özetle; 
müvekkilinin 54. Cumhuriyet hükümetinin büyük ortağı Refah Partisinin Batman Milletvekili 
olarak görev yaptığını, sanıkların hükümet üyelerine yönelik ve hukuk dışı eylemrine ilişkin 
çok sayıda belge ve bilgi bulunduğu, sanıkların suçu suçu hükümete yönelik olarak planlı 
şekilde icraya koyduklarını,sanıkların hukuk dışı eylemleri kabine üyelerinin manevi 
şahsişetlerini rencide ettiğini,müvekkilinin PKK ile ilişki kurduğu ve nakşibendi tarikatı 
üyesi olduğu şeklinde fişlendiği,müvekkilinin sahip oldukları imkan ve konumlarına zarar 
verdiğini,mağdur olduğunu buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki MUSA ÜZÜMCÜ şikayet ve beyanında;07/06/1997 tarihinde Refahyol 
döneminde Seydişehir Eti Aliminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünün açmış olduğu koruma ve 
güvenlik görevlisi sınavını kazandığını, belgelerini tamamladığını, işe başlayacağı sırada 
Refahyol hükümetine görevin bıraktırıldığını, yeni hükümetin siyasi nedenlerle kazanmış 
olduğu sınavı iptal ettiğini, arkadaşları ile birlikte mahkemeye başvurduklarını, mahkemenin 
kendilerini haklı bulduğunu, Elazığ Ferro Krom A.Ş. Genel Müdürlüğüne atamalarının 
yapıldığını, 10/11/1999 tarihinde işe başladığını, 3 yıl çalıştıktan sonra Refahyol döneminde 
işe girmelerinin etkisiyle Danıştay'ın kararı ile işten çıkarıldıklarını, mağdur 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 240)

 Müşteki MUSA ÇAKAN şikayet ve beyanında;Kendisinin Muhabere Kıdemli 
Çavuş rütbesindeyken 1997 yılı Ağustos ayında yapılan YAŞ kararıyla TSK'dan ihraç 
edildiğini, kolordu komutanı personel şube müdürünün makamına çağırarak sözlü olarak 
kararı tebliğ ettiğini, silahını teslim aldıklarını ve hiçbir yazılı tebligat yapmadan garnizon 
dışına çıkarıldığını, o tarihe kadar hakkında hiçbir uyarı yapılmadığını, herhangi bir adli, idari 
soruşturma açılmadığını, tamamen haksız bir şekilde sorgusuz ve sualsiz ordudan ihraç 
edildiğini, sadece eşinin başörtülü olduğunu, kendisinin namaz kıldığını, Çankırı Astsubay 
hazırlama okulunda iken S. isimli bölük komutanının Batı Çalışma Grubundan gelen 
kişilerin, hakkında sorular sorduğunu, "eşinin başını açtığın ve ayrıca namaz kıldığın için 
pişmanlık dilekçesi verdiğin takdirde senin ceza almanı engelleyebilirim çünkü sen iyi birisin 
seninle çalışmaktan onur duyuyorum" dediğini, ancak kendisinin teklif edilenleri kabul 
etmediğini, hakkındaki ihraç için YAŞ toplantısına sevk yazısında belirtilen iddiaların 
hiçbirinin doğru olmadığını, Çankırı'da iken hakkında sırf işlem yapabilmek için çalıştığı 
masanın çekmecesinde kendisi yokken bir arama yapıp bir adet peçete bulduklarını, bunun 
şahsi eşya olduğu gerekçesiyle hakkında haksız olarak 10 günlük oda hapsi cezası verildiğini, 
sicil notlarının yüksek olduğunu, başta TSK'dan ihraç kararı verenler olmakla birlikte genel 
olarak 28 Şubat sürecinde faaliyet gösteren BÇG yapılanmasından şikâyetçi olduğunu 
belirtmiştir. (114. klasör, sayfa 194-195) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 



  

belgelerin incelenmesinde, 16 Mayıs 1997 tarihinde 2 gün göz hapsi cezası ile 
cezalandırıldığı, 12 Aralık 1996 günü 7 gün oda hapsi cezası ile cezalandırıldığı, evrak 
içeriğinde müştekinin TSK'dan ihracını gerektirecek bir eylemin bulunmadığı,(114. klasör, 
sayfa 179-191)

 Müştekinin TSK'dan ihracından önce 20 Temmuz 1997 tarihli düzenlenen sicil 
raporunda 1., 2. ve 3. sicil amirleri tarafından benzer şekilde “irticai faaliyetlerde bulunması 
yapılan ikazlara rağmen ıslah olmaması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalması uygun 
değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen, ileri sürülen suç isnatları ile ilgili 
herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu 
ortaya koymaktadır. (114. klasör, sayfa 153) 

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “Nakşibendi tarikatı mensubu 
olduğu, eşinin tesettüre uygun giyindiği, Musa Çakan'ın aile yapısının bozuk olduğu ve 
zoraki bir evlilik yaptığı, eşinin ebe hemşire olarak görev yaptığı işe gidiş ve gelişlerinde 
tesettür kıyafeti giyindiği, iş yerinde hemşire kıyafetiyle görev yaptığı, eşi ile birlikte hiçbir 
sosyal faaliyet ve etkinliğe katılmadığı” şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleri ile ilgili olduğu, bunların TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır. 
(114. klasör, sayfa 151-152)

 Müşteki MUSA YERİŞENOĞLU şikayet ve beyanında özetle; 1994 yılında 
Kahire El-Ezher Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK'den denklik belgesi alarak Marmara 
Üniversitesinde Yüksek lisans eğitimine başladığını, ancak daha sonra denkliğin iptal 
edilmesi nedeniyle lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını, 
kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek  sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 438)

Müşteki MASA SARAÇ şikayet ve beyanında özetle ;1985-1993 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK'da SAT komandosu olarak görev yaptığını,TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde YAŞ toplantısında orduyla ilişkisinin kesildiğini, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 466)

Müşteki MUSTAFA ÖDEMİŞ şikayet ve beyanında;Mayıs 1997 tarihinde 
Yüksek Askeri Şura kararı ile görevinden ihraç edildiğini, ihraç edildiği kararı ilk defa ifadesi 
sırasında gördüğünü, kararda belirtilen devrim yanlısı islami örgüt mensubu olduğu 
şeklindeki iddianın tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunu, sadece silahlı kuvvetlerin 
mensubu olan mesai arkadaşları ile iletişim kurduğunu, mesleğinde ve görevinde başarılı 
olmadığı, astlarının ve amirlerinin hakkında sürekli dedikodu yaptığı, amirleri tarafından 
yapılan denetleme ve sınavlardan başarısız olduğu, iddiasının tamamen gerçek dışı ve yalan 
olduğunun bu konuda Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Heyetinin görev yaptığı 
bölük ile ilgili vermiş olduğu değerlendirme notlarına bakılabileceğini, son görev yapmış 
olduğu Çanakkale Gökçeada 5. Komando Alayı Karma Topçu Taburu Karargâh ve Servis 
Bölük Komutanlığı görevinde iken kasıtlı olarak bölüğünde bulunan bakım birinciliği 
flamasını bölüğünden almak için 3 kere düzenlenen bakım yarışmasının 3'ünde de bölüğünün 
bakım birincisi seçildiğini, özlük dosyasına bakıldığında isnat edilen başarısızlarla ilgili ne 
bir savunma, ne de verilmiş bir cezanın görülemeyeceğini, ihraç kararı altında imzası bulunan 
bütün Yüksek Askeri Şura üyeleri ve hakkında yalan beyanda bulunan bütün birlik 
komutanlarından şikâyetçi olduğunu belirttiği, TSK’dan ihraç edildikten sonra iş bulmasının 
engellendiğini, Ordudan ihraç edilmenin bütün zorluklarını çektiğini, en yakınları nazarında 



  

dahi şüpheli/sakıncalı muamelesi gördüğünü ailece büyük sıkıntılar maddi ve manevi acılar 
yaşadığını, mağduriyetire ilişkin belgeleri ibraz ederek 28 Şubat darbesi sanıklarından 
şikâyetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (241. klasör, sayfa 196-200 )

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Devrim yanlısı İslami örgüt 
mensubu olduğu, kendi görüşündeki şahıslarla görüştüğü ve bunlarla bir grup oluşturmayı 
planladığı, mesleğinde ve görevinde başarılı olamadığı, astları ve amirleri hakkında sürekli 
dedikodu yaptığı, amirleri tarafından yapılan denetleme ve sınavlardan başarısız olduğu, 
amirleri tarafından T.S.K.nde kalmasının uygun olmadığı kanaatinin belirtildiği, halen 
sakıncalı sağ personel kategorisinde bulunduğu" şeklindeki iddiaların bir bölümünde 
müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen 
iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı 
konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik 
oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı 
İslami örgüt mensubu olduğu" iddiası ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, 
doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddia ile ilgili hiçbir adli 
soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya 
koyduğu anlaşılmaktadır. (Klasör 133,241. klasör, sayfa 182-187)

 Müşteki MUSTAFA KAHRAMANYOL şikayet ve beyanında; Kendisinin 
Ankara GATA Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Profesör Tabip Kıdemli Albay olarak 
görev yaptığı sırada 1997 yılı 01 Ağustos tarihinde Yüksek Askeri Şura tarafından 
disiplinsizlik nedeni ile re'sen ayırma işleminin yapılmasına karar verildiğini ve 04 Ağustos 
1997 tarihinde de üçlü kararname ile onaylandığını, kendisinin 07 Ağustos 1997 tarihinde 
görevinden istemediği halde ayrıldığını, kendisi hakkında kararda disiplinsizlik nedeniyle 
re'sen ayırma işlemi yapılmış ise de; 1970 yılından 1997 yılına kadar toplam 27 yıl GATA'da 
ve diğer askeri birliklerde tabip subay olarak çalıştığını, O tarihe kadar hiçbir ciddi ceza 
almadığını, disiplinli çalışması sebebiyle devamlı takdir edildiğini, birçok takdirname 
verdiklerini, NATO’da çalıştığını, Başbakanlık Müşavirliğinde Başbakanlık Balkan İşleri 
Koordinasyon Müşaviri olarak görev yaptığını, Amerika ve Belçika 'da üniversitelerde 
çalıştığını, İngilizce, Fransızca, Sırpça, Boşnakça ve Hırvatça dillerini bildiğini, yurtdışındaki 
mecmualarda çıkmış özgün araştırma yazılarının bulunduğunu, toplam 27 yıl bu devlete 
hizmet ettiğini, Tabip subay arkadaşları arasında yıllarca devresinin sicil birincisi olduğunu, 
birçok takdirnameler aldığını, 1997 yılında tam sicil notu aldığını, Çetin SANER'in 
Genelkurmaya giden sicil evrakını geri getirip olumsuz sicil düzenlenmesini sağladığını, daha 
sonra GATA komutanı Profesör Tabip F. A.'nın emekli olduktan sonra kendisine "hakkını 
helal et, 1997 yılında ben sana tam sicil notu vermiştim, TSK’dan atılman için Çetin 
SANER'in emri ile sicil notunu kötü olarak değiştirdim" itirafında bulunduğunu, bir ay sonra 
da kendisinin intihar ettiğini,

Kendisinin herhangi bir parti ile bir işinin olmadığını, vatanını milletini seven, 
milliyetçi duyguları olan dindar bir insan olduğunu, Askerden disiplinsizlik nedeni ile 
atılırken kendisi hakkında Türkeş'le görüştüğü iddiaları var ise de, 1980’den sonra Türkeş'le 
hiç görüşmediğini, 1980 den önce ise, kendisinin emekli subay olması sebebiyle, bir akşam 
GATA'ya hasta olarak geldiğini, nöbetçi doktor olarak kendisini muayene ettiğini, Fakat 
kendisinin aleyhinde olanların bunu "TÜRKEŞ'LE GÖRÜŞÜYOR" gibi, "TÜRKEŞ'İN 
SİYASİ GÖRÜŞÜNÜ BENİMSİYOR" gibi söylentiler çıkararak sahte belgeler hazırlayarak 
askerlikten atılmasını sağladıklarını, bunun yanında, hakkında "görev yaptığı bölümde 
bilimsel katkısının olmadığı, sosyal bir kişi olmadığı, ailesini ihmal ettiği" belirtilmiş ise de; 
bunların hepsinin gerçek dışı uydurma sahte bilgiler olduğunu, kulak cerrahisinde önemli bir 
metot geliştirdiğini ve bunu hem Türkiye'de, hem yurtdışında yayınladığını ve bu metoda 
"Gülhane Mastroidektomisi" adını verdiğini, böyle bir çalışmanın her hekime nasip 



  

olmayacağını, böylesine çalışan bir hekim için bölümüne katkısı olmuyor demenin mümkün 
olmadığını, bunun haksızlık olduğunu, kendisinin hiçbir zaman ailesini ihmal etmediğini, 
ayrıca eşinin tesettürlü olduğu belirtilmiş ise de, eşinin tesettürlü omadığını, bu haberin de 
gerçek dışı olduğunu, Kendisini TSK'dan uzaklaştırmak isteyen ve Batı Çalışma Grubunda 
çalışan Çevik Bir, H. T., Çetin Saner, Fevzi Türkeri, Erdal Şenel, R. Ö. ve C. Ş. olduğunu, 
Batı Çalışma Grubunda çalışan bu kişilerin o dönemde meşru hükümeti devirmek ve 
kendilerine tabi olmayacak her subayı TSK'dan uzaklaştırmak istediklerini, kendisinin bu 
darbeci cuntacı yapılanmaya karşı olduğu için hakkında gerçekdışı uydurma sahte belgeler 
düzenleyerek ve aralarında boşanma davası bulunan Nurcan Akçay'ı da iş, para ve ev vaadi 
ile kandırarak aleyhine dilekçe verdirerek bir komplo kurulduğunu, bu komployu kuranların 
yukarıda isimlerini belirttiği kişiler olduğunu, Nurcan Akçay'ın daha sonra bu olayın 
kendisine para, iş ve ev verilmek vaadi ile yaptırıldığını itiraf ettiğini ve itiraflarını yazarak 
imzaladığını, bu metnin dilekçesinin ekinde olduğunu, Kendisiyle birlikte 1996-1997-1998 
yıllarında TSK'dan ihraç edilmiş kimselerin dosyaları incelendiğinde bu dosyalarda 
gerçekdışı uydurma sahte belgelerin görüleceğini, bu itibarla dosyalarının mahkemeye celp 
edilmesini istediğini, kendisini ordudan ihraç edilmesine sebep olanların emellerine ulaşmak 
için bir takım sahte belgeler düzenleyerek dosyasına koyduklarını, bu itibarla, evrak 
sahteciliği suçunu da işlediklerini, 28 Şubat döneminde Batı Çalışma Grubunu kuran ve 
bunun için de faaliyet gösteren subaylar, esasında subaylık görevine başlarken ettikleri 
"kanunlara sadakat" yeminine ihanet ettiklerini, çünkü bunların kanunlarda suç sayılan bir 
fiili işlediklerini ve meşru bir hükümeti düşürmek için gayrimeşru faaliyet gösterdiklerini, bu 
cuntacı yapılanmanın kendi görüşüne uymayan, kendisine tabii olmayan ve olmayacak olan 
TSK mensuplarını yukarıda belirttiği gibi sahte belgeler düzenleyerek ordudan attıklarını, 
ayrıca üst komutanların da astlarına bu konuda emirler vererek, uydurma sahte belge 
düzenlettiklerini ve böylece astlarını da suça bulaştırdıklarını, Kendisinin sunmuş olduğu 
dosyada mevcut gazete fotokopilerinden görüleceği üzere, GATA KBB AB Başkanı Emekli 
Profesör Tabip Tuğgeneral A. D.'nin Sarıkamış'taki Alay Komutanı Emekli Albay G. A., 
Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Eski Başmüşaviri Emekli Hakim Tümgeneral M. B.'nin 
kendisinin çalışkan, disiplinli ve vatansever bir subay olduğuna dair gazetelere beyanat 
verdiklerini, ayrıca, birinci sicil amiri olarak bulunmuş olan Profesör A. D.'nin da kendisinin 
emrindeki subayların içerisinde en disiplinli kişi olduğunu basına verdiği beyanatta 
söylediğini, İbraz etmiş olduğu A. H. ile ilgili ve HİT MEDİKAL tarafından 02.06.1997 
tarihinde Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına hitaben yazılmış yazı ve 1 sayfadan ibaret 
Genelkurmay Başkanlığının 4 Haziran 1997 tarihli ve Sağlık Daire Başkanı Tümgeneral K. 
Ö. tarafından imzalanan İNSTİ HIV1/HIV2 antikor testi konulu yazı ile ilgili olarak; Emekli 
Profesör Tabip Kıdemli Albay A. H. GATA 'da İntaniye AB Dalı Başkanı iken kendisine test 
için getirilen aids araştırma miyarının (kimyasal madde) güvenilir olmadığını bir heyet 
marifetiyle tespit ettirdiğini, bu malzemenin Gülhane'de test edilmesini o günkü 
Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir 
istediklerini, malzemenin kullanıma uygunsuz olduğu tespit edildikten sonra, doktor A. 
H.'nin makamına gelen adı geçen şirketin bir yöneticisi yetersizlik raporunun yeterli olarak 
değiştirilmesi halinde yüksek miktarda rüşvet vereceğini söylediğini, doktor A. H.'nin bunun 
üzerine ilgili şahsı azarladığını ve odasından kovduğunu, adı geçen şahsın odayı terk ederken 
A. H.'ye "bunun hesabını soracaklarını" söylediğini, iki ay içerisinde de A. H.'nin 1997 yılı 
Aralık ayında ordudan çıkarıldığını, kendisinin Profesör doktor A. H.'yi yıllardan beri 
siyaseten sosyal demokrat olarak bildiğini, doktor A. H.'nin kendisi gibi düşünmeyen diğer 
insanlara karşı son derece demokrat ve mültefit bir insan olduğunu, beraber çalıştığı dönemde 
kendisini çalışkan, dürüst, vatanını ve mesleğini çok seven bir insan olarak tanıdığını, A. 
H.'nin TSK'dan çıkarılmasının herkeste olağanüstü bir dehşet duygusu uyandırdığını, bu 



  

konunun 1998 yılında TBMM kürsüsünde Trabzonlu bir miletvekili tarafından dile 
getirildiğini,

07 Ağustos 1997 tarihinde görevinden ayrılmadan birkaç gün önce, askeri savcılıkça 
evinde arama yapıldığını, arama sonunda hakkında Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde 
devletin güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlaması ile dava açıldığını, Yargılama sonunda 
kendisine bir yıl hapis cezası verildiğini, fakat iyi halinden ötürü cezanın tecil edildiğini, 

Yukarıda belirttiği gibi darbeci bir cunta olan Batı Çalışma Grubu içerisinde faaliyet 
gösteren ve o zaman görevde bulunan hükümeti cebren deviren Çevik Bir, H. T., Çetin Saner, 
Fevzi Türkeri, Erdal Şenel, R. Ö., C. Ş. olduğunu, kendilerine itaat etmeyeceği ve tabii 
olmayacağı için hakkında uydurma sahte belgeler düzenleyerek TSK’dan attıran bu 
kişilerden ve sanıklardan davacı ve şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. 
(453,44. klasör, sayfa 484-491) 

Müştekinin sunmuş olduğu 22/05/2012 tarihli dilekçesinde özetle; Kendisinin 28 
Şubat döneminde GATA KBB Anabilim Dalında Prof.Tbp.Kd.Alb. Rütbesiyle öğretim üyesi 
olarak bulunduğunu, GATA Komutanlığının Genelkurmay 2. Başkanı olan Çevik Bir'e bağlı 
olduğunu, TSK içerisinde ihtilale karşı olan subay ve astsubayları tasfiye etmenin onun en 
çok uğraştığı iş olduğunu, nitekim 1997 Ağustos döneminde GATA mensupları arasından 
ihraç edilen subay ve astsubay sayısının tarihteki en yüksek sayıya ulaştığını, kendisinin 
TSK'dan ihracının gayrimeşru işleri ve ihtilal tehditlerini tasvip etmemesinden 
kaynaklandığını, Çevik BİR'in GATA'da çalışan personeli tespit etmek için o dönem 
Korgeneral rütbesinde olan H. T. ve Çetin Saner'le yakın iş birliği içerisinde çalıştığını, o 
zamanki GATA komutanı F. A.'nın ikna edilerek gizli bir çalışma başlatıldığını, bu iş için 
İstihbarat Şube Müdürü Hv.Alb. R. Ö. başkanlığında bir heyet oluşturulduğunu, bu heyette 
yer alan Diş.Hek.Bnb. C. Ş.'nin bilgi ve belge toplamak ve insanları belirli konularda tahrik 
ettikten sonra onların konuşmalarını bir teyibe kaydetmek görevlerini ifa ettiğini, iftira dolu 
şikâyet mektuplarını çeşitli kimselere yazdırdığını, bunların bir kısmına da ev, iş ve para 
vaadinde bulunulduğunu, Nurcan Akçay isimli şahsın bu süreçte nasıl kullanılmış olduğuna 
dair 2005 yılında basına teferruatlı beyanda bulunduğunu, Kendisi ile ilgili olarak Nisan 1997 
tarihinde verilmiş olan müspet sicillerin amirlere iade edilerek imha edildiğini ve yerlerine 
eski tarihli olmak üzere "orduda kalması caiz değildir" ifadesiyle son bulan kötü siciller 
düzenlendiğini, bunu bildiğini, çünkü kendisinin daha önceki sicillerinin hep üstün olmuşken 
birden bire bu kadar kötü sicil alınamayacağını ve ayrıca o yılın nisan ayında ilk amirinin 
kendisine yine üstün sicili hakettin dediğini, bu amirinin Prof.Tbp. A. D. olduğunu, bu 
kanaatini 2005 yılında basındaki beyanı ile de teyit ettiğini, başta Çevik Bir olmak üzere 
Çetin Saner ve H. T.'nin bu sahte evrak işinde müşterek olarak çalıştıklarını, Bununla da 
kalmayıp AİHM nezdindeki başvuru dosyası ile de sahte evrak düzenleme işine tevessül 
ettiklerini, 2000 yılında AİHM kendi dosyasını incelemek üzere özel bir görevliyi Türkiye'ye 
gönderdiğinde komplocu bu kişilerin Nurcan Akçay'ı apar topar arayarak eski tarihli olmak 
üzere ve ağır suçlamalar içeren teferruatlı bir şikâyetname imzalattıklarını, bu sahtecilik 
nedeniyle AİHM'deki davasını kaybettiğini, bu işi H. T., Fevzi Türkeri, Genelkurmay Adli 
Müşaviri Hak.Tümgeneral Erdal Şenel'in düzenlediğini belirtmiştir. (44. klasör, sayfa 
482-483) 

Müştekinin sunmuş olduğu 29/05/2012 tarihli dilekçesinde özetle; kendisinin 
herhangi bir disiplin veya ceza soruşturmasına uğramamış olmasına rağmen disiplinsizlik 
nedeniyle YAŞ kararıyla TSK'dan ayrılma işlemine tabi tutulduğunu, bu işlemin sonucu bir 
çok haklarından mahrum edildiğini, hekimlik ve hocalık mesleğini ifa edemez hale 
getirildiğini, emekli subay kimliğini taşıyamadığını, av tüfeği dahil hiçbir tür ateşli silah 
bulunduramadığını, Orduevleri ve Askeri Hastanelere giremediğini, üniversitelerde görev 
yapamadığını, en önemlisi de toplumda bir vebalı ve bir hain gibi muamele görmüş olmanın 
verdiği maddi ve manevi sıkıntıları azami derecede yaşadığını, aradan 15 yıldan fazla geçmiş 



  

olmasına rağmen uğradığı haksızlık ve zulmün etkisinden kurtulamadığını, Mesela YÖK 
Başkanlığının 04/08/1998 tarihinde kendisinin işe alınmasına mani olunmasını isteyen ve 
bütün üniversite rektörlerine yazmış olduğu "kişiye özel-gizli" yazıyı sunduğunu, sunmuş 
olduğu belgelere bakılacak olursa disiplinsiz olduğunu düşünemeyeceğini, üstelik yıllarca 
üstün sicil almış bir subayın hem de Kıdemli Albay rütbesini aldıktan sonra birden bire 
disiplinsiz olduğunun keşfedilmesinin büyük marifetler gerektirdiğini!,

Zulme açıkça karşı koyduğu ve başka yol kalmadığı için de bulabildiği her basın 
mensubu vasıtasıyla kamuyu bilgilendirmeye ve duyarlı kılmaya çalıştığı için belirli 
odaklardan tehdit almaya başladığını, 1998 tarihinde İzmir'deki NATO Karargâhına yakın bir 
postaneden gönderilmiş ve "eski bir askere" hitaplı ve "bir grup vatansever" imzalı mektubu 
sunduğunu, sunmuş olduğu 1997 yılında GATA Komutanı Prof. Tbp. Tümgeneral F. A.'nın 
kendisine gönderdiği Nurcan Akçay tarafından yazılmış ihbar mektubunun aleyhine 
kullanıldığını, Nurcan Akçay'ın mektubu kendisine Orgeneral Çevik Bir ve emrindeki 
İstihbaratçılar tarafından yazdırılmış olduğunu açıkça ifade ettiğini, F. A. Paşanın bir 
akşam vakti kendisini muayenehanesine çağırttığını ve orada döndürülen bütün dolapları ve 
Çevik BİR'in yapmış olduğu baskıları anlatarak çok büyük bir vicdan azabı içinde olduğunu 
ve her şeyi basına açıklamak istediğini söylediğini, ne çare ki birkaç gün sonra F. isimli 
Paşanın intihar ettiğini, yine sunmuş olduğu, Nurcan Akçay'ın 19/08/2005 tarihinde E. P.'ye 
hitaben yazdığı itiraf mektubunda bir takım kimselerin aleyhinde bir komplo kurduklarını ve 
kendisine para ve iş vaadi mukabilinde iftira mektupları yazdırmış olduklarını açıkça ifade 
ettiğini, ayrıca Korgeneral H. T., Korgeneral Fevzi Türkeri ve Tümgeneral Erdal Şenel 
tarafından 03/03/2000 tarihinde ek bir iftira mektubunun dosyasına konulması için 
yazdırıldığını ve bunun mukabilinde Mehmetçik Vakfının İstanbul'daki tesislerinde işe 
alındığını açıkladığını, bu açıklamaları 22 Eylül 2005 tarihli Anadolu’da Vakit Gazetesiyle 
04 Ekim 2005 tarihli Aktüel Dergisine vermiş olduğu söyleşilerde de aynı iddialarını 
tekrarladığını, Sonuç olarak; Nurcan Akçay'ın GATA İstihbarat Şube Müdürü Hava Albay R. 
Ö. ve Binbaşı C. Ş. tarafından yönlendirildiğini, ne tür bir iftira mektubu yazacağının 
kendisine öğretildiğini, karşılığında Çevik Bir tarafından para ve iş vaadinde bulunulduğunu, 
Aleyhindeki komplonun hazırlık sürecinde Nurcan Akçay'ın emrine askeri vasıtaların 
verildiğini, askeri tesislerde misafir edildiğini, kendisinin oradan ayrılışı nedeniyle askeri 
kimliğinin alınmış olmasına rağmen Nurcan Akçay'ın subay eşi kimliğinin alınmamış 
olduğunu, kendisinin şahit olduğu üzere Nurcan Akçay'ın aleyhine açmış olduğu boşanma 
davasının duruşmalarında GATA'da görevli Denizci Kıdemli Başçavuş G.'nin resmi 
üniforması içinde Nurcan Akçay'a refakat ettiğini, Nurcan Akçay'ın bunu basında çıkan 
mülakatlarda ve E. P.'ye yazdığı itiraf mektubunda teyit ettiğini, bunların fotokopilerini 
sunduğunu, devletin imkânları ve devletin kudreti, belirli şahıslar tarafından kendisine karşı 
düzenlenmiş olan komploda araç olarak kullanıldığını, Nurcan Akçay'ın ifadelerinin basında 
yayınlanması üzerine geçmişte sicil amirliğini yapan ve kendisini yakından tanımış olan 
yüksek rütbeli kişilerin hakkındaki beyanlarının ise; dönemin Cumhurbaşkanının 
"KAHRAMANYOL çok enteresan bir adamdır çok okumuş ve bilgilidir. Balkan 
Coğrafyasını ve Balkanlardaki ilişkileri fevkalade iyi bilen bir insandır..." (28/09/2005, 
Bugün Gazetesi) şeklinde, Emekli Hakim Tümgeneral Milli Güvenlik Konseyi Başkanı, Milli 
Güvenlik Konseyi Hukuk Komisyonu Başkanı M. B.'nin "kendisini Genelkurmayda 
Üsteğmen olarak görevli iken tanıdım sonra ihtisas kazandı Gülhaneyi kazandı orada 
Profosörlüğe kadar yükseldi Başbakanlıkta bir dönem çalıştı. Kendisi yakın dostumdur ve 
boğazımdaki problem üzerine kendisini tercih ettim. Disiplinli olmayan bir asker 
Genelkurmay bünyesinde Albay rütbesine kadar nasıl yükselsin. Bunun yanısıra bir de 
profesör olsun..." (01/09/2005, Anadoluda Vakit) şeklinde, GATA eski komutanı emekli 
Prof. Tabip Tümgeneral Ö. Ş.'nin "KAHRAMANYOL vatanını milletini seven, yiğit bir 
adamdır. Ben komutanı olarak kendisi hakkında referans veririm. İrticacı olduğunu kesinlikle 



  

kabul etmiyorum. Fransızca, İngilizce, Boşnakça ve Sırpça bilir. Devletimize çok hizmeti 
oldu. Lütfen yazın bir haksızlık varsa giderilsin." (28/09/2005, Bugün Gazetesi) şeklinde, 
GATA KBB AD. Başkanı Emekli Profosör Tabip Tuğgeneral A. D. (1. sicil amiri) "kendisi 
hakkında kanaatim o zamanda müspetti şimdi de öyle. Bunu her platforma açıklarım. Iyi, 
dürüst, çalışkan, vatanperver ve emre itaatli bir askerdi, kesinlikle siyasi bir davranışına şahit 
olmadım. Zevkle çalıştığım bir askerimdi." (24/09/2005, Anadoluda Vakit) şeklinde,

19.Tümen Destek Kıtaları Komutanı Emekli Piyade Kıdemli Albay G. A.’nın (1. 
sicil amiri) "Ben Sarıkamışta Destek Kıtaları Komutanı iken Mustafa KAHRAMANYOL 
200 yataklı askeri hastanenin Baştabibi idi ve emrimde çalışırdı. Mustafa Albayı çok dürüst, 
çalışkan, namuslu ve memleketini çok seven bir asker olarak tanıdım. Kendisi ile 
disiplinsizliği özdeşleştiremiyorum..." (25/09/2005, Anadoluda Vakit) şeklinde olduğunu, bir 
komplo neticesinde Yüksek Askeri Şuraya iftira dolu düzmece bir dosya sunularak Şura 
üyeleri aldatılıp haksız bir işlem yaptırıldığını belirtmiştir. (44. klasör, sayfa 478-481) 

Müştekinin şikâyet dilekçesi ekinde 1 sayfalık yaptığı yurtiçi ve yurtdışı görevlere 
ilişkin özgeçmiş belgesi bulunduğu, (44. klasör, sayfa 476) 

Müştekinin 28 Ağustos 1987 tarihinde Tümen Komutanı H. K. tarafından takdir 
belgesi, Ds. Kt. Komutanı G. A. tarafından 1987 yılında takdir belgesi, 04 Ocak 1995 Sağlık 
Daire Başkanı M. Ş. S. tarafından kutlama belgesi ile ödüllendirildiği, 1996 yılına ait sicil 
sırası kitabının ilgili sayfasında 1970'li subayların başlangıç sırasında bulunduğuna dair belge 
olduğu, müştekinin görevleri ile ilgili yabancı dilde yazılmış belgeler olduğu, (44. klasör, 
sayfa 472-475) 

01/10/1993 tarihinde Başbakan Tansu ÇİLLER tarafından Balkan ülkelerindeki Türk 
ve müslüman toplulukları ile ilgili koordinasyonun sağlanması konusunda Başbakan 
Müşaviri olarak görevlendirildiği, (44. klasör, sayfa 462-464) 

11 Temmuz 1996 tarihinde Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İZZETBEGOVİÇ 
tarafından Bosna Hersek'teki çalışmalarıyla ilgili teşekkür yazısı yazıldığı, (44. klasör, s 460) 

04/08/1998 tarihinde YÖK Başkanvekili İ. T. tarafından tüm üniversite 
rektörlüklerine gizli-kişiye özel ibareli yazıyla GATA'dan Yüksek Askeri Şura kararıyla 
atılanların başka kurumlarda çalışmamasına ilişkin yazı yazıldığı, (44. klasör, sayfa 455-456) 

10 Temmuz 1997 tarihli GATA Komutanlığına müştekinin eski eşi olan Nurcan 
AKÇAY (KAHRAMANYOL)'ın müşteki aleyhine yazmış olduğu dilekçe, eski bir askere 
başlıklı Ocak 1998 tarihli bir gurup vatansever ibaresi kullanılarak yazılan tehdit mektubu 
olduğu, (44. klasör, sayfa 442-446) 

19/08/2005 tarihli Nurcan AKÇAY'ın gazeteci E. P.'ye hitaben yazmış olduğu 3 
sayfadan ibaret dilekçede Nurcan AKÇAY'ın müştekinin iddialarını ve aleyhine yazmış 
olduğu dilekçeleri doğrulayarak, devletin yüksek menfaatleri böyle gerektiriyor diye acılı ve 
dertli bulunduğu bir dönemde şerefli Türk ordusunun üniformasını giyen bir takım şahısların 
kendisini yalanlarla kandırarak yanlış işler yaptırdıklarını, "Umarım bu açıklamamla 
yanlışlarımın bir kısmı düzelecektir. Saygılarımla" dediği anlaşılmıştır. (44. klasör, sayfa 
410-412) 

28 Eylül 2005 tarihli Bugün Gazetesinde E. P.'nin müşteki Mustafa 
KAHRAMANYOL'a haksızlık yapıldığı konusuyla ilgili Orgeneral Ö.'ye çağrı başlıklı köşe 
yazısının bulunduğu, (44. klasör, sayfa 408) 

Müşteki Mustafa Kahramanyol'un TSK'dan ihracı ve yaşadıklarıyla ilgili Mehmet 
Baransu ve Tuncay Okşin tarafından yazılan Piruz-Devşirme orduların son savaşı adlı kitabı 
ile Yeni Aktüel Gazetesi ve Anadolu’da Vakit Gazetesinde yer alan haber ve yazılar 
bulunduğu, (44. klasör, sayfa 338-407)

Müştekinin sunmuş olduğu emekli Hava Albay V. E. tarafından hazırlanan 4 
sayfadan ibaret görev yaptığı birlik ve kurumlardaki cami durumu konusunda belge ile ilgili 
ifadesine başvurulan V. E., belgeyi kendisinin hazırladığını ve 2006 yılında dönemin 



  

Cumhurbaşkanı ile Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığına 
gönderdiğini belirttiği, hazırlamış olduğu çizelge şeklindeki belgede 1992 yılında Harp 
Akademileri Komutanlığında Binbaşı M. A. (Bengladeş) 92-93 yıllarında akademiye kursa 
geldiğini, cami olmayınca dilekçe verdiğini, önce aldırış edilmediğini, ancak dönmeye kararlı 
olduğunu söyleyince dış ülkelerden gelen subaylara otobüs tahsis edilerek cuma namazına 
dışarıya gitmelerin sağlandığını, Türk subaylarının bu haktan mahrum kaldığını, Binbaşı 
A.'nın Rusya, Çin, ABD ve dünyanın her tarafına gittiğini, ancak Türkiye'de namaz 
kılamadığını ifade ettiğini, Etlik Ankara'daki Gata Komutanlığında 1996-2001 yıllarında 28 
Şubat'a kadar caminin dolup taştığını, 28 Şubat süreci ile birlikte cumaya gidilemediğini, 
başlangıçta cumaya gelen muaazzaf olarak 66'lı bir albay ile kendisinin bulunduğunu, onun 
emekli olmasından sonra cumaya gidebilen bir tek subayın kendisi olduğunu, mescidin yeni 
bir yere taşındığını, eskiye oranla küçük olduğunu, bayanlar için WC ve abdest alma yeri 
yapılmadığını, artık pek subay, astsubay ve öğrencinin de gelemediğini, Antalya 
Karpuzkaldıran Kamp Komutanlığında 1992 yılında gittiğinde kampta cuma namazı 
kıldığını, 2004 yılında kampa gittiğinde kamp camisinde cuma namazı kılınması yasaklandığı 
için cuma namazı kılamadığını, kamp komutanına sorduğunda emirle cuma namazının 
yasaklandığının ifade edildiğini... belirtmiştir. (263. klasör, sayfa 595-599) 

02/06/1997 tarihli HİT MEDİKAL Tıbbi Ürinler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya yazmış olduğu İnsti Hıv1/Hıv2 Antikor 
testinin TSK'ya teklif edilmesi ile ilgili yazı olduğu, bu yazıya karşılık 04 Haziran 1997 
tarihli İnsti Hıv1/Hıv2 Antikor testi konulu Sağlık Daire Başkanı Tümgeneral Kadri Özer 
imzalı söz konusu testin TSK'da kullanılmasına ihtiyaç duyulmadığına ilişkin yazısı olduğu, 
(44. klasör, sayfa 308-310) 

Bu belgelerle ilgili müştekinin ifadesinde, Profesör Tabip Kıdemli Albay A. H.'nin 
GATA'da İntaniye AB Dalı Başkanı iken kendisine test için getirilen Aids araştırma 
miyarının (kimyasal madde) güvenilir olmadığını, bir heyet marifetiyle tespit ettirdiğini, 
malzemenin Gülhane'de test edilmesini Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve 
Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in istediklerini, malzemenin kullanıma uygunsuz olduğu 
tespit edildikten sonra A. H.'nin makamına gelen adı geçen şirketin yöneticisinin yetersizlik 
raporunun yeterli olarak değiştirilmesi halinde yüksek miktarda rüşvet vereceğini söylemesi 
üzerine A. H.'nin şahsı azarlayarak odasından kovduğunu, şahsın bunun hesabını 
soracaklarını söylediğini, 2 ay içerisinde de A. H'nin 1997 yılı Aralık ayında ordudan 
çıkarıldığını belirtmiştir. (44. klasör, sayfa 379-381) 

10 Ağustos 1998 tarihli GATA Komutanı Tüngeneral F. A. imzalı elde edilen 
bilgiler konulu Gülhane Askeri Tıp Akademisinde MHP/BBP siyasetinde olup ülkücü grup 
içerisinde yeraldığı belirtilen ekinde 4 sayfalık GATA'da görevli yüksek rütbeli Tabip 
Subaylarla ilgili bunların siyasi görüşleri ve siyasi MHP ve BBP Parti Başkanları Alpaslan 
TÜRKEŞ ve Muhsin YAZICIOĞLU ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut ALTINOK'un 
kimleri ziyaret ettiğine dair bilgilerin yer aldığı belge olduğu, yine benzer şekilde 3 sayfadan 
ibaret belge olduğu, 21 Haziran 1997 tarihli GATA Komutanı Tüngeneral F. A. imzalı 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına hitaben yazılmış Prof. Tbp. Alb. Mustafa 
KAHRAMANYOL konulu yazıda "kendisinin Sırp göçmeni olduğu, ilkokulu Sırbistan'da 
okuduğu ve Sırpça dilini iyi konuştuğu, KBB uzmanı olduktan sonra Belçika'da sağlık ateşesi 
olarak görev yaptığı, Prof. Tbp. Tümgeneral (E) N. K.'nın GATA Komutanı olduğu dönemde 
Benzin kıtlığı nedeniyle kendisine müracaat ederek at, seyis, saman ve ahır isteğinde 
bulunduğunu ve Akademi Komutanı tarafından sert bir şekilde terslenerek, cezalandırıldığı, 
Sırpça'yı iyi konuştuğu için, BOSNA-HERSEK görüşmelerinde Başbakanlık Danışmanı 
olarak görev yaptığı, Çocukluğunda ailesine ve Türklere yapılan zulüm nedeniyle gençlik 
döneminde Milliyetçiliğe yakınlık duyduğu ve MHP/Alpaslan TÜRKEŞ'in siyasi görüşünü 
benimsediği, 1983 yılında Ülkücü faaliyetleri nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı Kirazlıdere 



  

Tahkikat Komisyonunda sorgulanan ve halen Mevki Hastanesi Baştabibi olan Tbp. 
Tuğgeneral M. D. ile belirtilen yıllar itibariyle yakın ilişkide olduğu, Alpaslan TÜRKEŞ 
tutuklu olarak GATA ve Mevki Hastanesinde yatarken kendisiyle M. D. ile birlikte 
ilgilendikleri gereken sosyal yardımı yaptıkları, son üç yıllık dönemde kontrolumuz dışında 
Başbakanlıkta çalıştığı için hakkında yeterli bilgi elde edilemediği ancak sempatizan ülkücü 
olduğunun belirlendiği, görev yaptığı bölümde; bilimsel katkısının olmadığı, karısını ihmal 
ettiği, sosyal bir kişi olmadığı, alınan diğer duyumlara göre; oturduğu Binses Sitesi 2 nci 
Cad. 197 nci Sok no:13 Ümitköy adresindeki tripleks villasının doğalgaza dönüşümü 
nedeniyle çıkan fuel-oil kazanını bir camiye hibe ettiği ve 2 ay kadar önce 2 nci karısının 2 
çocuğuyla evini terk ettiği, ilk karısının ise tesettürlü olduğu ve sosyal faaliyetlere iştirak 
etmediği yolunda teyide muhtaç bilgiler alınmıştır." denildiği anlaşılmıştır. (44. klasör, sayfa 
362-376) 

18 Mayıs 2012 tarihli Milli Gazetenin internet sayfasında yer alan haberde 
müştekinin "Çevik BİR TSK'dan ihracımı gerçekleştirdi. Benim AİHM başvurum üzerine 
bundan sonra gelen isimler H. T. ve Fevzi Türkeri adeta tutuştular. Sonra kendilerini 
kurtarmak için ikinci bir komploya başvurdular ve eski eşimden benim irticacı olduğuma 
ilişkin düzmece ihbar mektubu aldılar. Yıllar sonra eski eşim bunu itiraf etti" dediği 
anlaşılmıştır. (44. nolu klasör, sayfa 348-349) 

Takvim Gazetesinin 18 Mayıs 2012 tarihli internet sayfasında gazeteci Emin 
Pazarcı'nın müştekinin yaşadığı ve müştekinin eski eşine Fevzi Türkeri, Erdal Şenel ve H. 
T.'nin ihbar dilekçesi yazdırdıklarına ilişkin köşe yazısının bulunduğu anlaşılmıştır. (44. nolu 
klasör, 344-345)

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “Işıkçı tarikatı mensubu olduğu, 
1983 yılında Genelkurmay Başkanlığı Kirazlıdere Tahkikat Komisyonu tarafından 
sorgulanan (ceza alan denilmediği) bazı askeri şahıslarla örgütsel ilişkisini devam ettirdiği, 
mensubu olduğu tarikatın propagandasını yaptığı ve yayınlarını takip ettiği, tarikata taraftar 
kazandırma yönünde emrindeki personeli etkilediği, ilk eşinin tesettür kıyafeti giydiği, irticai 
davranışları nedeniyle 2. eşinin de birkaç ay önce 2 çocuğunu alarak evi terkettiği, bu nedenle 
kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince disiplin bozucu hareketlerde bulunduğu," 
denilmesine rağmen müştekinin beyanında eşinin tesettürlü olduğunu kabul etmediği, 
müştekinin eski eşi Nurcan Akçay'ın tanık olarak verdiği ifadesinde ve gazeteci Emin 
Pazarcı'ya göndermiş olduğu mektupta kendisine para ve iş vaadinde bulunularak 
kandırılmak suretiyle söz konusu eşinin irticai faaliyette bulunduğu ile ilgili yazıların 
yazdırıldığını belirttiği, müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya 
konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum 
içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle 
ilgili disiplinsizlik oluşturduğu açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı 
anlaşılmıştır. (44. klasör, sayfa 512-513)

Müşteki MUSTAFA HACIMUSTAFAOĞULLARI şikayet ve beyanında 
özetle; Kendisinin 12.12.1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK'dan ihraç edildiğini, TSK'nın bir 
darbe yapmada kullanılabilmesi için kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinin zorunlu 
olduğunu, bunun ise TSK içerisinde illegal örgütlenerek önemli kumanda merkezlerine nüfuz 
ettikten sonra TSK hiyerarşisinden farklı bir örgütsel hiyerarşi oluşturulması ve TSK 
kurumsal hiyerarşisinin devre dışı bırakılarak yerini örgüt hiyerarşisini alması ile mümkün 
olduğunu, İşte BÇG örgütünün TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında oluşturulduğunu ve 
TSK'nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesi ve daha sonra da TSK'nın kurumsal gücünün 
ve etkinliğinin darbe eyleminde kullanılması amacıyla kurulmuş yasa dışı bir örgüt olduğunu, 
TSK'nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinde, kurumsal hiyerarşide yer alan darbe 
karşıtı unsurları bastırmak ve pasifize etmek için ikibine yakın TSK personelinin örgüt 



  

tarafından tasfiye edildiğini, uygulanan psikolojik harp taktikleri, cebir, şiddet ve baskı 
yöntemleri ile binlerce TSK personelinin de istifa ve emeklilik yolu ile ordudan ayrılmasının 
sağlandığını, böylece TSK'nın kurumsal hiyerarşisi üzerinde BÇG örgütünün iradesinin 
hakim kılındığını, rütbe ve kıdem hiyerarşisinin ortadan kalktığını, kurumsal hiyerarşinin yok 
olduğunu, BÇG mensubu olma kriterinin esas alındığını, örgütsel hiyerarşinin tesis edildiğini, 
TSK'nın kurumsal güç ve imkânlarının tamamen BÇG örgütünün tasarrufuna sunulduğunu, 
böylece 28 Şubat sürecinin ilk aşaması olan tasfiyelerle orduya karşı darbe 
gerçekleştirildiğini, bu aşamada BÇG örgütünün bütün suç konusu icraatları ordu tasarrufu 
gibi gösterilerek diğer devlet kurumları üzerinde de baskı oluşturulduğunu, sadece ordu değil 
MGK, YAŞ, TBMM, yargı, hükümet, mahalli idareler, eğitim kurumları ve üniversitelerin 
top yekün BÇG'nın kontrolü altına alındığını, Öncesi ve sonrası ile bir süreci içeren 28 Şubat 
1997'de BÇG örgütü mensuplarının milletin yurt savunması için emrine verdiği silahlı 
kuvvetlerdeki kurumsal hiyerarşi içindeki mevkii, makam ve rütbelerinden aldığı gücü, ordu 
hiyerarşisini ve devletin bütün kurumlarındaki otoriteyi ele geçirmek için gerçekleştirdikleri 
post modern darbe ile; orduda yönetime el koyduklarını, ordunun kurumsal hiyerarşiye uygun 
yasal emir-komuta zincirini tahrip ederek BÇG örgütünün hiyerarşik yapısına 
dönüştürdüklerini, TSK'yı asli görevlerini yapamaz duruma getirdiklerini, olmamış olayları 
olmuş gibi kurgulayarak gerçekleştirdikleri provakasyonlarla milletin inanç ve değerlerini iç 
tehdit olarak gösterdiklerini, toplumu hukuk dışı büyük baskılar altına alarak fişlediklerini, 
inanç ve fikirlerine göre ayrıştırıp kutuplaştırarak kışkırtarak darbe ortamı hazırladıklarını, 
Anayasanın kamu hizmetine alınmada eşitlik ilkesi ve kamu görevlileri ile ilgili yasal 
düzenlemelerini ayaklar altına alarak suçsuz insanları başta TSK olmak üzere devletin diğer 
kurumlarında ihraç ettirme, emeklilik istemeye mecbur bırakma, sicilini bozma, sürgün, 
işkence, şüpheli/sakıncalı fişlemeleri gibi yollarla tasfiye ettiklerini, hükümeti istifa 
ettirdiklerini, Meclis aritmetiğini değiştirdiklerini, milletin iradesine aykırı olarak yeni bir 
hükümet kurdurduklarını, yargıyı baskı altına alarak hukuki denetim mekânizması olmaktan 
çıkarıp ideolojik denetim mekânizmasına dönüştürdüklerini, eğitim müesseselerini hukuk dışı 
baskılarla yeniden dizayn ettiklerini ve toplumda Anayasada öngörülen eğitim hakkından 
yararlanamayan toplum mağdurları ürettiklerini,eğitim hakkı katsayı eşitsizliği düzenlemesi 
ile yine yüksekokula girişte eşitlik ilkesi ve eğitim hakkı ihlal edilen mağdur kitleler 
ürettiklerini,

10.10.1976-12.12.1997 tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, kıdemli binbaşı 
rütbesi ile göreve devam ederken bu tarihe kadar kanunlarda suç ve disiplin suçu olarak 
tanımlanmış herhangi bir eylem sebebiyle hakkında soruşturma açılmadığını, hiçbir ceza 
verilmediğini, mesleki disiplin ve başarı sicilinin yüksek ve yeterli düzeyde olduğu halde 
TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, 
TSK'nın normal kurumsal hiyerarşisi içinde yer aldığı ve kurumsal vazifeler dışında hiçbir 
vazife kabul etmediği, tutum ve davranışları ile bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel 
olacağı değerlendirilerek BÇG örgütü mensuplarınca disiplinsiz olmakla suçlandığını, önce 
şüpheli/sakıncalı takip altına alınıp örgüte boyun eğmeye zorlanıp sonuç alınamayınca 
hakkında gerçeğe usul ve kanunlara aykırı olarak düzenlenen ve düzenlettirilen olumsuz sicil 
ve kanaatlerle sahte belge ve tutanaklarla yasalardaki disiplin hükümleri kullanılarak ihracın 
yasal kılıfının oluşturulduğunu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Etimesgut Ulaştırma 
Grup Komutanlığında oluşturulan işkence ve sorgu merkezine görev adı altında Hava 
K.K.Org. S. T.'nin emri ile 6 Ocak 1992'de çağrılıp irticai faaliyette bulunduğu iddiasıyla ve 
göstermelik savunma ile 28 gün oda hapsi ile tecziye edilip bir hafta süre ile tecritte tutulup 
sorgulandığını, yalan makinesine bağlandığını, fiziksel ve ruhsal işkenceye maruz 
bırakıldığını, sorgu heyetinin kendisini gizlediği için kimlerden oluştuğunu bilmediğini, 
ancak başkanın Hv.İsth.Bnb. H. A. olduğunu tespit ettiğini, aynı zamanda kendisi ile birlikte 
sorgulanan Yzb. M. Ö. ve Astsb. G. P.'nin şahitleri olduğunu, 1986-1992 yılları arasında 



  

Bulut Projesi adı altında yüzlerce Hava Kuvvetleri mensubu personelin işkence ve sorguya 
maruz kaldığını, bu merkezde yapılan kanunsuz işlemlerle ilgili açılan işkence ve kötü 
muamele davasının Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca görevsizlik kararı 
verilerek (Esas No: 2011/256) Ankara Özel Yetkili Savcılığına gönderildiğini, Bulut 
Projesini planlayan ve başlatma emrini veren sıralı komutanlar ve projede görev alan kişilerin 
TSK'nın kurumsal yapısı dışında oluşturulan illegal BÇG veya benzeri oluşumların 
mensupları veya BÇG'den aldıkları talimatları uygulayan kişiler olduklarını düşündüğünü, 
kimlikleri Hava Kuvvetleri Komutanlığından istenebilecek olan bu kişilerden de sıralı 
komutanlarından şikâyetçi olduğunu, Kasım 1997'de Eskişehir 1 inci Hava Kontrol Grup 
Komutanlığında görevli iken Sarar İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 12 yaşındaki kızının 
okulu ve kıyafeti bahane edilerek 1nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı istihbarat 
elemanlarınca baskı altına alınıp taciz edilmesi nedeniyle çocuğunun hukukunu ve şahsiyetini 
koruma amacıyla yaptığı haklı girişim nedeniyle istihbarat şubesinin tahriki ve 1nci Taktik 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral İ. A.'nın maksatlı ve özel gayreti 
ile sahte belgelerle derhal dosyasının oluşturulup Yüksek Askeri Şura'ya sokulduğunu 
öğrendiğini,  TSK'da Binbaşı olarak görev yaptığını, 1997 yılında Yüksek Askeri Şura Aralık 
toplantısında irticai faaliyet gerekçesiyle resen emekli edildiğini, bu tür faaliyetlerle hiçbir 
ilgisinin olmadığını, bunun dışında 1992 yılında irticai faaliyet gerekçesiyle Etimesgut Hava 
Ulaştırma Grup Komutanlığı bünyesinde oluşturulan işkence sorgu merkezinde illegal şekilde 
sorgulandığını, burada psikolojik ve manevi işkenceye maruz kaldığını, göreve çağrıldığını 
sandığını, ancak kendisi gibi birçok kişiyi bir hafta sorguladıklarını, burada Hava Kuvvetleri 
Komutanı S. T.'nin matbu imzalı kâğıtta kendisinden savunmasının istendiğini, savunma 
sonucunda 28 gün oda hapsi ile cezalandırıldığını, Silahlı Kuvvetler içerisinde darbeci 
zihniyetli bazı kişilerin bulunduğunu, bunların amaçlarını gerçekleştirmesi için bazı tasfiye 
hareketlerine girişmesi ve orduyu ele geçirmeleri gerektiğini, kendisi gibilerin kurban 
edildiğini, darbelere karşı koyacağı ve onları ifşa edeceği endişesi ile bu şekilde kendilerine 
muamele edildiğini, bu dönemde sicil amiri olan Albay H. T., Tuğgeneral U. A., Korgeneral 
G. Y., Tuğgeneral İ. A., Hava Kuvvetleri Komutanı İ. K., dönemin Cumhurbaşkanı, dönemin 
Başbakanı, dönemin Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile 
Yüksek Askeri Şura üyelerinden, 

28 Şubat darbesi sanıklarından şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. 
(323. klasör, sayfa 117-121-256) 

Müştekinin ifadesi ekinde yer alan belgelerin incelenmesinde, Jandarma Genel 
Komutanlığının 15 Şubat 1996 tarihli Denetleme Emri No 58 konulu Teoman Koman imzalı 
4 sayfadan ibaret belgede "Mescitlere rütbeli personel (Sb, Astsb, Uz.J.Çvş) ile sivil 
memurlar ve işçiler girmeyecek, bunlar dinimizin hoş görüsüne sığınarak ibadetlerini 
evlerinde ve sivil kıyafetli olmak kaydıyla herkese açık camiilerde yapacaklardır. Kışla 
mescitlerinde ve camiilerinde ezan okunmayacak... ses yayın cihazları kullanılmayacak, 
mevcutlar sökülerek yerlerinde kullanılacak, ezan dışarıdaki camiilerden dinlenilecek veya 
saate göre ibadet başlatılacaktır...Camii ve mescitlerde duvarda manası bilinmeyen eski 
Türkçe yazılar kaldırılacak, rahle, tesbih, takke gibi TSK Kıyafet Kararnamesine uygun 
olmayan malzeme kullanılmayacaktır." şeklinde ifadelere yer verildiği anlaşılmıştır. (323. 
klasör, sayfa 168-171)

Müştekinin dilekçesi ekinde sunmuş olduğu 26 Aralık 1986 tarihli Hv.K.K., 2 nci 
Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Diyarbakır başlıklı irticai faaliyetler konulu Komutan S. 
T. imzalı belgede "az da olsa bazı personel ve aileleri sosyal seviyemize uygun olmayan 
belirli tarikatların simgesi haline gelmiş kıyafetlerle lojmanlar bölgesinde dolaşmakta, 
Atatürk inkılaplarına ve ilkelerine aykırı tutum ve davranışlar içerisinde görülmektedir. 
Atatürk ilkelerine tamamen ters düşen bu tutum ve davranışlara ve çağdaş bir topluma 
yakışmayan bu şekilde kıyafetlerin giyilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir..." 



  

şeklinde ifadelere yer verildiği, (Ek-1) 20 Mayıs 1987 tarihli Hv.K.K., 2 nci Taktik Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Diyarbakır başlıklı irticai faaliyetler konulu Komutan S. T. imzalı 
belgede "... dış ve iç nizamiyede çarşaflı, sıkma başlı, tarikat kıyafeti şeklinde uzun ve kapalı 
giyimli kişiler ismen tespit edilecek, varsa lojman giriş kartları alınacak ve lojman bölgesine 
sokulmayacaklardır." şeklinde ifadelere yer verildiği, (Ek-2) 1 inci BHM.A.liği Personel 
Yoklaması başlıklı 07.01.1992, 09.01.1992, 21.01.1992, 17.01. (yılı okunmayan) tarihli 
belgelerde müştekinin belirtmiş olduğu işkence merkezine ait yoklama belgelerinde subay ve 
astsubay toplam mevcudunun 29, 30, 32, 44 olarak görüldüğü, (Ek-3) Hava Ulaştırma Grup 
Komutanlığı İnşaat Taburu İş Makineleri park sahası olarak belirtilen, üzerinde sorgu/işkence 
merkezi olarak belirtilen temsili bina ve sorgulama alanlarına ait krokilerin bulunduğu 3 
sayfadan ibaret belgeler olduğu, (Ek-4) Yzb. M.Hacımustafaoğlu başlıklı müştekinin sorgu 
heyeti başkanı İsth.Bnb. H. A'nın kendi el yazısı ile yalan makinesinde sorulan sorulara ait 
olduğunu belirttiği bir sayfadan ibaret belge olduğu, belgede, "Refah Partisinin milli görüş 
düşüncesini benimsiyor musun? Kütahya Milli Gençlik Vakfında dini, siyasi faaliyetlerde 
bulunuyor musun? Evinde veya diğer yerlerde yapılan aile toplantılarında aşırı dinci 
propaganda yapıyor musun? Toplumun şeriat kuralları ile yönetilmesini benimsiyor 
musun?"şeklindeki soruların yanı sıra "poligraf cihazında yalanı çıkan sorular" cümlesinin 
yer aldığı, (Ek-5) Kişiye Özel olarak çekilen Ocak 1992 tarihli mesaj emrinde müştekinin 
Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından 28 gün oda hapsi ile cezalandırıldığı, bu cezasının 7 
gününü Hava Kuvvetleri Disiplin Cezaevinde çektiği, 15 Ocak 1992 Çarşamba günü saat 
15:30'da birliğine dönmesi için çıkışının yapıldığı, geri kalan 21 günlük cezasının birliğinde 
çektirilmeye başlatılması hususunun yer aldığı, (Ek-6) 17 Ocak 1992 tarihli Hv. K. K. 1 inci 
Hava Taktik Komutanlığı Eskişehir başlıklı Adli Müşavir B. G. imzalı oda hapsi cezasının 
infazı işlemi konulu 1 nci Hava Kontrol Grup Komutanlığı Eskişehir'e yazılan yazıda 
müştekinin Ek-6'da belirtilen kalan 21 günlük cezasının infazının istendiği yazı olduğu, 
(Ek-7) 15 Aralık 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara 
başlıklı Personel Daire Başkanı Ş. D. imzalı müşteki ve bir kısım subayların resen emekliye 
sevk edilmesi ile ilgili yazı ve ekinde müşteki ile ilgili verilen karar bölümünün bulunduğu 
belge olduğu, müşteki ile ilgili verilen kararda "Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri 
benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu ve karıştığı anlaşıldığından Yüksek Askeri 
Şuranın 11 Aralık 1997 gün ve 1997/14 no.lu kararı ile 926 Sayılı T.S.K. Personel 
Kanununun 50/c (disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle ayırma) maddesi ve Subay Sicil 
Yönetmeliğinin 99/e ve 100/b (disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle ayırma) ve 5434 
Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39/e (emekli aylığı bağlanacak haller) maddelerine 
göre resen emekliye sevk edilmesine" denildiği, (Ek-8)

Müştekinin 31.01.1996 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi 
tarafından şerit rozet beratı, 5 Mart 1996 tarihinde 1 inci Tak. Hv. Kv. Komutanı Erdoğan 
ÖZNAL tarafından takdir belgesi, 24 Mayıs 1996 tarihinde 1 inci Hv. Kont.Grp.Komutanı A. 
C. E. tarafından takdir belgesi, 19 Temmuz 1996 tarihinde 1 inci Hv. Kont. Grp. Komutanı 
A. C. E. tarafından takdir belgesi, 12 Haziran 1996 tarihinde 1nci Hv. Kont.Grp.Komutanı A. 
C. E. tarafından takdir belgesi, 14 Şubat 1991 tarihinde Mevzi Komutanı L. E. tarafından 
takdir belgesi, 4 Kasım 1991 tarihinde 1nci Hv. Kont. Grp. Komutanı U. A. tarafından takdir 
belgesi, 6 Haziran 1994, 11 Kasım 1994, 22 Aralık 1994, 3 Nisan 1995, 22 Nisan 1994, 27 
Mayıs 1996 tarihlerinde 1 inci Hv. Kont. Grp.Komutanı A. C. E. tarafından takdir belgeleri, 3 
Mayıs 1995 tarihinde 1 inci BHM Amiri M. K. tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, 
25 Temmuz 1996 tarihinde 1 inci Bölge Harekât Merkezi Amiri M. C. tarafından müştekinin 
eşine hitaben yazılmış takdir konulu belgede "BHM Amirliği görevine başladığım 4 Mart 
1996 tarihinden bu yana değerli eşiniz Hv. Yer Bnb. Mustafa Hacımustafaoğulları 
(1980-8)'nın üstün meziyetlerine, örnek vatan sevgisine, çalışma ortamının güçlüklerine ve 
elde olmayan nedenlerle içinde bulunduğu sağlık sorunlarına rağmen özverili, fedakarca 



  

çalışmasına tanık oldum. Böyle bir personel ile çalışma şansına sahip olduğum için kendimi 
mutlu addediyorum. Bir amiri olarak kendisine olan güvenim, sevgim ve saygım 
sonsuzdur...Eşinizin bu başarısında siz değerli hanımefendinin göstermiş olduğu anlayışın 
sağladığı manevi desteğin ve huzurlu aile ortamının önemli bir yer tuttuğu inancındayım. 
Eşinizin yaptığı kutsal görev ve başarıları ile ne kadar iftihar etseniz azdır..." denildiği, 
Müştekinin dilekçesinde bahsetmiş olduğu, 6 Ocak 1992 tarihinde Etimesgut'ta bulunan 
işkence/sorgu merkezine çağrılması ile ilgili 50 sayfadan ibaret tutmuş olduğu günlüklerin 
incelenmesinde özet olarak; görevde iken R. E. isimli Yarbayın gelerek kendisini amirin 
çağırdığını söylediğini, gittiğinde H. T. isimli Albayın oldukça tedirgin bir şekilde oturmasını 
istediğini, kendisine bir mesaj emri aldıklarını, buna göre 1 No.lu Üniforma ve 5 adet 
fotoğraf ile birlikte 7 Ocak tarihinde Hv. Ulş. Gr. K. lığında olmasının istendiğini ve bu emri 
tebellüğ etmesini istediğini, ancak emri göstermediğini, kendisinin de bunun üzerine 
"Tebellüğ ettim demek, okudum anladım demektir, ben okumadığım bir yazı için tebellüğ 
ettim diyerek imza atamam..." dediğini, komutanın kendisine "Haklısın ama ben de verilen 
emri yerine getiriyorum" dediğini, tebellüğ etmeden evine gittiğini, o gece Kütahya'ya 
gittiğini, gece Eskişehir'de devam eden tedavisinin aklına geldiğini, saat 4'te tekrar 
Eskişehir'e döndüğünü, doktorun kendisine boyunluk vererek 3 ay takmasını istediğini ve bir 
haftalık istirahat raporu verdiğini, ancak birlikteki komutanlarının kendisini Ankara'ya gitti 
olarak düşündüklerini, aynı gün birliğe gidip komutanla görüşerek 7 gün rapor aldığını 
söylediğini, komutanla tartıştığını, ... Yapılan muamele ve takip edilen usulün aslında 
herkesin sinirlenmesine ve kendileri adına üzülmesine neden olduğunu, E. Y. isimli 
Yüzbaşının "Mustafa senin için mahkemede şahitlik yapmaya hazırım" diyerek hissiyatını 
ifade ettiğini, Erdinç Yüzbaşının da vedalaşırken gözlerinin yaşardığını, herkesin değişik 
şekillerde iyi niyetini gösterdiğini, Sinirli bir şekilde T. isimli Albayın odasına girdiğini, 
"...ben aslında memleket için bir değer idim, her insan kendini tanır, ben de iyi tanıyorum ve 
ayrıca bunu her şeyimle ispatladım. Ancak değişik bahanelerle beni harcadılar. Şu anda 
hesaba çekilen Mustafa Yüzbaşı değil benim milletimdir. Ben sahip olduğum hayat görüşü ve 
değerler ile milleti temsil ediyorum... Sırf namaz kıldığım için, eşim başörtülü olduğu için 
böyle bir muamele yapmaya kimin hakkı var." dediğini, saat 15:15'de H. T. isimli Albayın 
çağırarak kapalı bir zarf içerisinde emri neden tebliğ etmediğini, neden habersiz hastaneye 
gittiği ve kendisine karşı neden subaya yakışmayacak şekilde davrandığını sorarak savunma 
istediğini, kendisinin de bu kişilerin asıl muhatapları olmadığını düşünerek savunmayı 
olumlu bir tavırla cevapladığını, hissi davrandığını düşünerek amirlerinden ve 
komutanlarından özür dilediğini, 8 Ocak Çarşamba günü Kütahya'ya gittiğini, ailesi ve 
yakınları ile görüştüğünü, buradan gideceği yer ve birlik komutanlarını arayarak raporlu iken 
gidip gidemeyeceğini araştırdığını, Komutanının hemen yola çıkmasını istemesi üzerine 
Perşembe günü Ankara'ya gittiğini, bir taksi ile Hv. Ulş. Gr. K.lığı inşaat tabur nizamiyesine 
geldiğini, kendisini bir üsteğmen ve bir çavuşun ambulans aracı ile almaya geldiklerini, 
aracın arkasında bir banket gibi oturak bulunduğunu, araçla kendisini kalacağı binaya 
götürdüklerini, götürdükleri 10 no.lu dipte en soldaki odada içeride bir yatak bir masa 
bulunduğunu, pencere camlarının buzlu olduğunu, içeriden tel ile kapatıldığını, dışarıdan da 
ayrıca demir parmaklıkla kapatıldığını, dışarısının görülmediğini, kendisini içeriye 
kilitleyerek tekrar geleceklerini söylediklerini, bir müddet sonra tekrar gelerek çanta, saat, 
kravat, ayakkabı bağları, kalem, pardesü, atkı, şapka, cüzdan ve diğer şahsi eşyalarını 
zimmetle aldıklarını,16:15'te kendisine Hava Kuvvetleri Komutanı S. T. imzalı savunma 
yazısının verildiğini, yazıda soru olarak "Hakkınızda elde edilen bilgilerden aşırı sağ (irticai) 
faaliyet gösteren kişi ve örgütlerle askeri disiplin ve düzeni bozacak şekilde ilişkide 
bulunduğunuz tespit edilmiştir. Bu eylemlerinizle İç Hizmet Yönergesinde ifadesini bulan ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin temelini oluşturan disiplini ihlal ettiğinizden konuya ilişkin 
savunmanızı yazınız" denildiğini, savunmaya verdiği cevabın yarım sayfa kadar olduğunu, 



  

zaten formalite olduğunu, cevap olarak da her durumda 28 gün oda hapsinin geleceğini 
bildiğini, kısaca iddia edildiği gibi irticai örgüt ve kişilerle ilişkisinin olmadığını, askeri 
disiplin ve düzeni bozacak bir eyleminin de olmadığını, 12 yıllık kıta hayatı boyunca hiçbir 
ceza almamış olmasının bunun en bariz işareti olduğunu, savunma formatının da standart 
(matbu) olduğunu, her gelene aynı formatın verildiğini, özel olarak kendisi ile ilgili değil 
genel bir anlam ifade ettiğini yazdığını, savunmadan sonra 28 gün oda hapsi cezası ile 
cezalandırıldığını, bulunduğu odaya kahvaltı ve yemeklerin muntazaman geldiğini, sabah 
06:00 ve akşam 18:00 arası mesai saati olduğunu, bu saatlerde üniformalı ve ayakta veya 
masada oturur şekilde bulunmak gerektiğini, 10 Ocak saat 13'de doktorun elinde bir format 
defterle gelip sağlam olduğuna dair imzalattığını, biraz sonra mülakata gireceğini söylediğini, 
bulunduğu oda ile yandaki odanın hizasında aşağıya inen döner bir merdivenin bulunduğunu, 
mezara iner gibi oradan aşağıya indiklerini, merdiven ve aşağıdaki bölümün tamamen siyaha 
boyandığını, sorgulama odasının üzerinde bir lamba ve bir hoparlör bulunduğunu, içeriye 
alacakları zaman hoparlörden sinyal sesi geldiğini, nöbetçi askerin kapıyı açıp içeri aldığını, 
içeriye girdiğinde sanki bir fotoğraf stüdyosuna veya sahneye girdiğini, odanın ortasında içeri 
girerken solda kalan yöne çevrilmiş güçlü iki projektör bulunduğunu, sorgu ekibinin sağ 
tarafta bir kaç basamak yükseklikte oturduğunu, içeriye girip projektörün karşısındaki 
taburenin yanına geldiğini, önce bir hoşgeldin faslı geçip buyur otur dediklerini, hakkında 
Genelkurmay, MİT ve diğer bölgesel ünitelerden gelen raporların olduğunu ve bu raporların 
doğruluğunu ortaya çıkarmak amacıyla çağrıldığını söylediklerini, Kendisinin buna karşılık 
kanunlar karşısında herhangi bir davranışının olmadığını, dedikleri gibi Genelkurmay'dan, 
MİT'ten vs. bir raporun geldiğini de sanmadığını, zira Genelkurmay'ın göndereceği rapor, 
bölgesel ve idari makamlardan istenen arşiv bilgileri olduğunu söylediğini, bunun üzerine 
ellerinde bir şeyler olduğunu iddia ettiklerini, kendisinin ise "elinizde mutlaka birşeyler var, 
fakat bunlar ya bir müfterinin yazdığı ihbar mektubu veya adımın bir yerde geçmiş olması, 
başka birşey değil" dediğini, bu tavrının onları oldukça afallattığını, kendisine ailesi, eğitim 
hayatı, çocuklarını ayrıntılı olarak sorduklarını, harp okulunda özellikle en samimi 
arkadaşlarını sorduklarını, kendisinin de onların da gereksiz yere oraya getirilip 
sorgulanacağını, mağdur olacaklarını söyleyerek isim vermediğini, "Mustafa seninle 
anlaşamayacağız herhalde, sen biraz düşün bakalım" diyerek görüşmeyi kestiklerini, 
görüşmenin 35 dakika sürdüğünü, 11 Ocak Cumartesi günü kendisini telefonda babası ile 
görüştürdüklerini, fakat babasına ceza aldığını söylememesini istediklerini kendisinin de 
söylemediğini, eşi ile de görüştürdüklerini, aynı gün saat 14:45'te tekrar sorguya 
götürdüklerini, bu sefer mezuniyet ve sonraki görev yerlerindeki safahatları sorduklarını, 
kendisinin İskenderun'da S. M. isimli Albayın Merkez Komutanlığına emir verip lojmanlara 
başörtülü ve mantolu girenleri sokturmayacağını söylemesi, eşi ile mahkemelik oluşu ve 
ayrılması konularını konuştuklarını, genel olarak inancını yaşayan bir insan olduğunu, ancak 
yaşantısının mevcut kanun ve nizamlar dahilinde kaldığını, laikliğin "ne irticaya prim vermek 
ne de din düşmanlığı olduğunu" fakat bazı kimselerin laikliği, irtica hikayesini, din 
düşmanlığı yapmak için paravan yaptığını söylediğini, saat 15:50'de mülakatın sona erdiğini, 
İlk binaya gelirken dikkatini çeken şeylerden birisinin de araba plakalarının kartonla 
kapatılmış olduğu, araçların, şahısların teşhisini hiç istemediklerini, bu tavırlarının 
yapılanların yanlış olduğunun kendilerinin de bildiğini kabul ettiklerini gösterdiğini, 15 
civarında erin olduğunu, nöbet ve hizmet işlerini yaptıklarını, İkinci sorgulama esnasında 
sorgu ekibi şefinin kendisine çay isteyip istemediğini sorduğunu, kendisinin de ısrar üzerine 
kabul ettiğini, 5 çay söylediğini, anlaşılan kendisi dışında 4 kişinin daha bulunduğunu, sorgu 
odasının içi duvarlar tamamen siyah vinleks kaplı, altının da muhtemelen süngerle kaplı, 
taban siyah plastik döşeme kaplı, tavanın da siyaha boyanmış olduğunu,12 Ocak Pazar günü 
mesai (sorgulama) olmadığını, 13 Ocak Pazartesi günü saat 14:45'de tekrar muayene ve 
sorgulama olduğunu, kendisine Refahkent Yapı Kooperatifi ile bağlantısını sorduklarını, 



  

kendisinin de denetleme kurulunda görevi olduğunu söylediğini, başka asker üye olup 
olmadığını sorduklarını, Kütahya Milli Gençlik Vakfında yaptığı bir konuşmada 
"Güneydoğuda yapılan katliamların asıl sorumlusunun Türk askeri olduğu, katliamı askerin 
yaptığını, Türkiye'nin bölgede Amerikanın jandarmalığını yaptığı vs." ifadeler kullandığının 
rapor edildiğinin sorulduğunu, kendisinin de islami ve siyasi faaliyeti olan kişilerden 
akrabaları olduğunu söylediğini, kooperatifi amcasının desteği ile yeğeni Sadık ve kardeşi 
İbrahim'in kurduğunu, kardeşinin Hollanda'ya gitmesi üzerine onun yönetimindeki görevini 
kendisine teklif edilmesi üzerine kabul ettiğini, MGV'ye gidip gelmediğini, vakıfla bir 
ilgisinin olmadığını, ancak kardeşi ve yeğeni ile beraber olduğu bir kaç kez onların ısrarı 
üzerine kıramayıp vakıf lokaline girdiğini, Güneydoğuda Türk askerinin katliam yaptığını 
söylemenin bir asker olarak kendisi için mümkün olmadığı gibi hiçbir vatan evladına 
yakışmayacağını, bunun yanında Güneydoğuda askerliğini yapan kardeşinin anlattığı bazı 
olaylarda devleti temsil eden kişilerin ve askerlerin yöre halkına kötü muamelelerde 
bulunmasının yöre halkının PKK'nın kucağına ittiğini, bizzat reaksiyon göstermeyen yöre 
halkının PKK'yı destekleyip yönlendirerek tepkisini gösterdiğini, Türkiye'nin Amerikanın 
bölgedeki jandarması olduğu yolunda beyanı olmadığını, Amcasının üniversite yıllarından 
beri siyasetin içinde olduğunu, halen de faal olarak partide görevli olduğunu, yeğeni Sadık'ın 
da Milli Gençlik Vakfı başkanı olduğunu, kardeşinin de vakfın faaliyetlerine faal olarak 
iştirak ettiğini, fakat onların siyasi ve ideolojik yönleriyle ilgisi bulunmadığını, sadece 
akrabalık nedeniyle ilişkisinin olduğunu söylediğini, 14 Ocak Salı günü artık işin sonuna 
geldiklerinin belli olduğunu, 09:15'te kırmızı yarım bir hap getirip içmesini, yalan makinesi 
testine götürüleceğini söylediklerini, biraz tereddüt ettiğini, ama içtiğini, saat 12:00'de 
Poligraph (Yalan Makinesi) testine girdiğini, önce bir form doldurulduğunu ve teste kendi 
isteği ile girdiğine dair imzasının alındığını, uzman denilen daha önce üsteğmen olduğunu 
bildiği sivil giyimli kişinin cihazın nasıl çalıştığını, zaafiyetlerinin neler olduğunu 
söylediğini, cihazın özel bir sandalyesinin bulunduğunu, sandalyaye istenen şekilde 
oturduğunu, sol pazusuna tansiyon aleti bağlandığını, sol el işaret ve yüzük parmaklarının uç 
kısımlarına iki plaka, göğsünün üstüne alt alta gelecek şekilde iki plaka bağladığını, 
kendisine test yapmak için sorulan soruların; 1. "Refah Partisinin milli görüş fikirlerine 
katılıyor musun?" 2. "Kütahya Milli Gençlik Vakfında dini-siyasi faaliyetlerde bulunuyor 
musun?" 3. "Evde veya diğer yerlerde yapılan aile toplantılarında aşırı dinci propaganda 
yapıyor musun?" 4. "Toplumun şeriat kurallarıyla yönetilmesini benimsiyor musun?" 5. 
"Toplumda bütün kadınların zorla tesettür kıyafeti giymesine taraftar mısın?" şeklinde 
olduğunu, uzmanla saat: 14:00 de sonuçları değerlendirmek üzere görüştürüldüğünü, 
uzmanın, sorulara verdiği cevapların hepsinin yalan netice verdiğini, bunun izahını nasıl 
yapabileceğini sorduğunu, 15:50 de muayene olarak tekrar sorguya alındığını, kendisine "her 
şey ne güzel gidiyordu ama cihazı bağırtmışsın hep sorulara verdiğin cevaplar yalan çıkmış 
bunun izahını nasıl yapacağız" dediklerini, 15:25 de sorgusunun sona erdiğini, sorulara 
verdiği cevabın neden yalan çıktığını yazılı olarak vermesini istediklerini, 8 sayfa yazıp 
verdiğini, 15 Ocak Çarşamba günü ifadelerin yazılması ve imzalanması için idari kısma 
indiğini ifadeleri imzaladığını, saat: 13:00 da tekrar sorgu odasına indirildiğini, hakkında 
müspet kanaate vardıklarını üst makamlardan da o yönde emir geldiğini, hakkında gelen 
amir-komutan kanaatlerinin çok iyi olduğu, sicilinin de çok iyi olduğunu, bu nedenle bundan 
böyle durumunu daha dikkatli ayarlaması gerektiğini, malum kişi ve kurumlarla ilişkilerini 
kesmesini veya daha dikkat etmesini söylediklerini 15:30 da tahliye edileceğini söyleyip 
geçmiş olsun dediklerini, 15:30 da tahliye olarak evine döndüğünü belirttiği (Ek-10),

Müştekinin dilekçesi ekinde bulunan ve muhtelif komutanlıklarca yayınlanmış ve 
meçhul kişilerin kendisine gönderdiğini belirttiği yazıların incelenmesinde, gizli ve kişiye 
özel ibareleri bulunan 2 sayfadan ibaret İstihbarat Başkanı Hava Orgeneral Çetin Dizdar 
imzalı belgede "aktif sakıncalı ve şüpheli personele mümkün olduğu nispette düşük sicil 



  

verilecektir, eş ve çocukların giyinişlerine dikkat edilecek eşleri ve çocukları belli bir 
ideolojiyi temsil edecek şekilde giyinen personel uyarılacaktır. Bu personelin eş ve 
çocuklarına faaliyetleri, uyarılara uyup uymadıkları takip edilecektir." denildiği, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı 20 nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Şanlıurfa başlıklı 12 Ekim 1998 
tarihli Çağdaş Kıyafet başlıklı Tugay Komutanı Bahadır TETİK imzalı belgede "Personele 
çağdaş kıyafetin ne olduğu topluca hatırlatılacak, eşler her ne maksatla olursa olsun çağdaş 
görünüme gölge düşüren türban, başörtüsü, eşarp vs. (baş tamamen açık olacak) takmamaları 
konusunda uyarılacak, daha önce eşinin başı kapalı olan personelin, eşinin başını açması için 
yazılı tebligat yapılarak 3 gün süre verilecek ve sonucu takip edilecek, eşinin başını açmama 
konusunda ısrarlı olan personele, lojmanlara ilgili yönergenin 5. bölüm 4. madde 
hükümlerine göre 15 gün içinde boşaltması tebliğ edilecek, lojmanlarda oturan personel; 
lojmanlara kendisi ve eşinin annesi hariç (eğer başını örtüyorsa eşarbın bir düğümlü olması 
şartına uymak kaydıyla lojmanlara girebilecek) başı kapalı şahısların misafir maksadıyla dahi 
olsa kabul edilmeyeceği konusunda uyarılacak, hiç bir askeri birlik ve tesise (1 no.lu 
Nizamiyeye ziyaret maksadıyla gelenlerin eşarbının bir düğümlü olmasına dikkat edilecek) 
başı kapalı bayanın (5. madde e fıkrası hükümlerine uyan Sb./Astsb.Uzm.erbaşların anneleri 
ve kayınvalideleri hariç) alınmayacağı hatırlatılacak, eşinin başını açmama konusunda ısrarlı 
olan personel hakkında ekteki form tanzim edilerek 19 Ekim 1998 tarihine kadar Tug. 
K.lığına gönderilecek, söz konusu personelin sicil yoluyla TSK.leri ile ilişiğinin kesilmesi 
süreci başlatılacaktır." denildiği, 18 Mart 1997 Tarihli Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ege 
Ordu Komutanlığı Narlıdere – İzmir başlıklı 7200-3-97/(261) sayılı MEBS. Başkanı A. M. 
imzalı binbaşı rütbesindeki bir subaya hitaben yazıldığı anlaşılan yazıda " 14 Mart 1997 
Cuma gecesi subay ordu evinde MEBS Bşk. lığı ve birlikleri tarafından organize edilip 
yapılan Hrk. Kur. Ybşk. Tuğgeneral Sayın C. K. ve eşlerinin de katıldığı Muhabereciler 
gecesine katılımlar sorulurken binbaşı rütbesinde evli olduğunuz ve eşinizin herhangi bir 
rahatsızlığını önceden belirtmediğiniz halde tek kişi (sadece kendinizin) olarak katılacağınızı 
bildirdiğinizde evli bir erkeğin ve binbaşı rütbesine kadar yükselmiş bir subayın eşli yapılan 
bir toplantıya tek başına gelmesinin yadırganacak bir durum olduğu... eşinizle birlikte 
katılmanız gereğini belirtmiştim. Ancak muhabereciler gecesinin yapıldığı orduevine 
getirdiğiniz eşinizin kıyafetinin devletin binbaşı rütbesine kadar yükselttiği 1 inci derece 
devlet memuru payesinin verdiği bir subayın hanımına yakışmayacak çağdaş görünüm 
dışında bir kıyafete sahip olması sonucu orduevine alınmadığı gerekçesiyle geri 
gönderdiğinizi ve geceye sizi daha önce de ikaz etmeme rağmen büyük bir 
vurdumduymazlıkla tek başına katıldığınızı gördüm... Sizi bu konuda son kez uyarıyorum..." 
şeklinde ifadelere yer verildiği (Ek-11) anlaşılmıştır.

12 Ocak 2011 tarihli müştekinin Genelkurmay Başkanlığından TSK'dan ihracı ile 
ilgili bilgi edinme talebine ilişkin yazı ekinde müştekinin Yüksek Askeri Şuraya sevk 
yazısında "Aşırı sağ (irtica) görüşe sahip olup milli görüş mensubudur. Akıncı grubundan 
olduğu ve Akıncı grubundaki çocuklarla gezdiğinin ihbar edilmesi üzerine 25 Aralık 1992 
tarihinde gözetim altı/sağcı kategorisinde takip ve kontrol altına alındığı, daha ziyade dinine 
aşırı bağlı kişilerle samimiyet kurduğu ve arkadaşlık ettiği, birlik içinde ve dışında dindar 
olmayan kişilerle özel temaslardan hoşlanmadığı, aile ziyaretlerinde misafirlerini haremlik 
selamlık olarak oturmalarını istediği, lojman sırası geldiği halde eşini bahane ederek lojmana 
girmeyip sivil konutta oturmayı tercih ettiği, ailesi yönünden laiklik ilkesine ve ailesinin (eşi) 
giyimi bakımından kılık kıyafet inkilabına karşı olduğu, gözetim altında bulunan ve aynı 
düşüncedeki askeri şahıslarla daha samimi ilişki kurduğu, eşinin personel eşleri toplantısında 
siyasi düşüncesi doğrultusunda konuşma (propaganda) yaptığı, parti yanlısı milli görüşçü 
olduğu, Kütahya Milli Gençlik Vakfındaki bir sohbet toplantısında 'Güneydoğuda PKK 
katliamı diye bir şeyin olmadığını, katliamın Türkiye tarafından çıkarıldığını, kürtlerin 
müslüman bir toplum olduğunu, doğu halkının ekonomik, sosyal ve fikri yönden fakir ve 



  

Türkiye'nin ABD'nin paralı jandarması olduğunu' ifade ettiği, Kütahya'da milli görüşçülerle 
oluşturulan Refahkent yapı kooperatifinin yönetim kurulu üyeliğini yaptığının öğrenildiği, 
Bulut projesi kapsamında görüşüne başvurulmak üzere çağrıldığında (7 Ocak 1992) 10 gün 
istirahat aldığı, 2 gün gecikme ile katılış yaptığı ve 28 gün oda hapsi cezası aldığı, (7 günü 
sorguda 21 günü birliğinde çekmiştir) sorgulaması sırasında kendisine uygulanan Polygraeh 
test sorgusunda (yalan makinesi) sorulan 5 sorudan 4'üne yalan yanıt verdiği, değerlendirme 
kurulu tarafından sakıncalı/sağ personel kategorisine devamına karar verildiği ve 
onaylandığı, askeri mesai aracına türbanlı öğrencilerin bindiği duyumunun alınması üzerine 
bir personelin görevlendirilerek 25 Kasım 1997 tarihinde Yenikentten kalkan servis aracında 
kimlik tespiti yaptırıldığında türbanlı öğrencilerden birinin bahse konu personelin kızı 
olduğunun belirlendiği, ertesi gün konu şahsın İKK şubesini arayarak 'siz kimlik kontrolünü 
neye dayanarak ve kimin emri ile yapıyorsunuz, kimse eşimi ve kızımı bu konuda taciz 
edemez. Eşimin ve kızımın giyim tarzlarına kimse karışamaz' şeklinde ifadelerle görevli 
personele tehditkâr ve hesap sorma tarzında ifadelerde bulunduğu, konunun komutanı katına 
arz edildiği ve müteakip gün anılan personelin Kur. Bşk. Lığı makamına konuyu görüşmek 
üzere çağrıldığı, kendisinin '20 yıldır bu konu nedeniyle rahatsız olduğu ve baskı altında 
kaldığını' ifade ettiğinde bunun sebebinin kendi davranışı olduğu ve yanlış bir yol seçtiği 
ikazının bizzat Kur. Bşk. tarafından yapıldığı, bunun üzerine asabi tavrı, yüksek ses tonu ve 
el hareketiyle 'madem yanlış yoldayım o halde gerekeni yapın' sözleri ile komutanın 
makamında askerlikte bağdaşmayan saygısız bir tutum takındığı, odadan çıkmasının ikaz 
edildiğinde çıkışta da aynı tavrını sürdürerek odayı terk ettiği, bu nedenle kanun ve 
yönetmelikler gereğince disiplin bozucu hareketlerde bulunduğu anlaşılmıştır." (Ek-9) 
şeklindeki iddiaların bir bölümünün askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum 
içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleriyle ilgili olduğu, bunların TSK'dan atılmaya 
gerekçe yapıldığı, şartları oluştuğu takdirde suçu ve suçluyu övme olarak 
değerlendirilebilecek diğer sözleri ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, 
doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili ise hiçbir adli 
soruşturma yapılmamış olması iddianın gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü 
anlaşılmaktadır. (323. klasör, sayfa1 - 116)

 Müşteki MUSTAFA TEMUR şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 16/06/1998 
tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan haksız bir şekilde ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 375,379,452)

 Müşteki MUSTAFA TAŞCI şikayet ve beyanında;Kendisinin 1995 yılında Bafra 
İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Rütbesi ile atandığını, eşinin başörtülü olduğunu, o 
dönem Alay Komutanlığına vekâlet eden A. C.'nin bir subayın eşi başörtülü olur mu? diye 
söylediğini, cuma saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığını denetlemek için geldiğini, sırf 
kendisinin cumaya gidip gitmediğini tespit için uğraştığını, kendisinin dini toplantılara 
katıldığı konusunda aslı olmayan suçlamalar yapıldığını, yine Kaymakamlıktan alarak fakir 
askerlere dağıttığı yardımları kendisinin yediği konusunda söylentiler çıkarıldığını, özellikle 
o dönemde Askerlik Şube Başkanı olan Binbaşı Y. S. T. ile Alay Komutanının yakın irtibatı 
bulunduğunu, şu an Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunan V. K.'nin o dönem Giresun 
Bölge Komutanı olduğunu, V. K.’nin denetleme için İlçe Jandarmaya geleceği bir ortamda 
bir astsubayın kendisine silah çektiğini, daha sonra tutuklandığını, Askerlik Şube Başkanının 
bunu kendi aleyhine kullandığını, eşinin şahsi işleri için araç istediğini, kendisi de vermediği 
için Askerlik Şube Başkanı ile arasının bozulduğunu, Bafra'daki bu iddialarla ilgili astlarına 



  

kötü davranmak suçlamasıyla Trabzon Askeri Mahkemesine savunma verdiğini, soruşturma 
devam ederken 1997 yılında Trabzon Vakfıkebir ilçesine Jandarma Komutanı olarak 
atandığını, Trabzon'da da alay komutanı H. G.'nin kendisine olumsuz davrandığını, Alaaddin 
Cebeci ile sınıf ve dönem arkadaşı olduğunu, H. G.'nin de önceki alay komutanı gibi eşinin 
başörtüsüne taktığını, kendisine bir subayın eşine başörtüsü yakışır mı? dediğini, o dönem 
İlçe Jandarma Komutanlığının Korgeneral seviyesinde denetlendiğini, denetleme sonunda, 
Denetleme Başkanlığı tarafından kendisine verilen takdirnameleri tarafına vermediklerini, bu 
denetlemeden 15-20 gün sonra, 1998 YAŞ kararı ile TSK'dan ihraç edildiğini, büyük 
mağduriyet ve sıkıntı yaşadığını, bu nedenlerle A. C., H. G., Y. S. T., V. K. ve 28 Şubat 
sürecini gerçekleştiren cuntacı yapılanma olan BÇG'den ve sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katıllmak istediğini belirtmiştir. (460,245. klasör, sayfa 207)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 30/05/1999 tarihinde 2 gün oda hapsi cezası, 04/03/1998 tarihinde 
uyarı cezası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 48.Piyade Tugay Komutanlığı Trabzon Askeri 
Savcılığının asta müessir fiil eyleminden 31 Aralık 1996 tarihli Kovuşturmaya Yer Olmadığı 
kararı bulunduğu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 48.Piyade Tugay Komutanlığı Askeri 
Savcılığınca düzenlenen 4 Aralık 1997 tarihli iddianame, görevsizlik ve kovuşturmaya yer 
olmadığına dair kararın incelenmesinde müşteki ile ilgili ileri sürülen 13 iddia konusunda 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, bir uzman çavuşa iki gün üst üste nöbet 
tutturması, İlçe Jandarmaya gelen askeri eğitim elbisesi ve botun maddi durumu iyi olmayan 
erbaş ve erlere eşofman ve spor ayakkabısı almak için iki uzman çavuşa, 2 milyon TL 
karşılığında sattığı, emrindeki erlere özel aracını tamir ettirdiği, özel aracını yıkattığı, erlere 
araçla ve yaya olarak küçük çocuğunu okula gönderdiği iddiaları ile ilgili memuriyet görevini 
kötüye kullanmak, memuriyet nüfusunu suistimal etmek ve askerleri, erleri hizmetçiliğe ve 
çalışmaya sevk etmek suçlarından kamu davası açıldığı, bir şahsın suç fişinin olmasına 
rağmen silah ruhsatı verilmesi iddiası ile ilgili evrakın Adli Yargı Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmesine ilişkin görevsizlik kararı verildiği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 48.İç 
Güvenlik Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 1998/779 sayılı kararının 
incelenmesinde, söz konusu eğitim elbisesi ve botun satılması ile ilgili 5.000 TL para cezası 
ile cezalandırılmasına, bir uzman çavuşa 2 gün üst üste nöbet tutturması ile ilgili ise 25.000 
TL para cezası ile cezalandırılmasına, erlerin özel hizmette kullanılması iddiaları ile ilgili ise 
beraat kararı verildiği, kararın temyiz edilip edilmediği ile ilgili evrak bulunmadığı, Müşteki 
hakkındaki Özet Bilgi Formu başlıklı iki sayfadan ibaret Kd. Ve Sic. Ş.Müdürü N. G. imzalı 
belgenin incelenmesinde; Sicil notları ortalamalarının, 1995 yılı 90.5, 1996 yılı 98.50, 1997 
yılı 81, 1998 yılı 69.50 olduğu, yıllar itibariyle sicil notu ortalamasının 84.7 olduğu, Sicil 
Belgelerindeki Menfi Nitelikler: 1997 yılı 1.sicil amiri tarafından ''üst ve amirlerini yanıltır, 
astları üzerinde şiddete dayalı otorite kurmayan çalışır. Dini düşünceleri görevde etkili olur, 
müstakil görev yapamaz 15/07/1997 Samsun İl J.K.J.Alb. A. C. '' şeklinde, 2.sicil amiri 
tarafından ''dini taassup duyguları fazladır, astları üzerinde baskı kurar, 23/07/1997 Giresun 
J.Blg.K.Tuğ G.Veli Küçük'' şeklinde, 1998 yılı 1.sicil amiri tarafından ''görev sorumluluk 
anlayışı, sevk idare yeteneği ile kordine kabiliyeti gibi ana konularda yetersiz ve kopuktur, iç 
güvenlik birliklerinden alınıp toplu birliklerde istihdam edilmelidir, müstakil görev 
yapabilecek seviyede değildir. Maiyeti ile ilişkileri disiplini zedeler seviyededir, özel 
yaşamında takip kontrolü gerekir. 02/05/1998 Trabzon İl J.K.J.Alb. H. G.'' şeklinde, 2.sicil 
amiri tarafından 'vasat bir personeldir, 02/05/1998 Giresun J.Blg.K.TuğG. V. K.'' şeklinde 
kanaatlere yer verildiği, Sakınca Durumu başlıklı bölümde ''tutum ve davranışları ile yasa dışı 
irticai görüşleri benimsediği, ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu, dini irticai Nakşibendi 
tarikatı mensubu olduğu, erkek ve kadının aynı yerde bulunmasını ve yan yan yana 
oturmasını kabul etmediği, eşinin erkeklerle tokalaşmadığı, J.Gn.K.lığı İsth.Bşk.lığınca 
12/02/1998 tarihinde sağ şüpheli(irtica) kaydı ile takibe alınmıştır'' ifadelerine yer verildiği, 



  

Ceza ve Uyarılar bölümünde askeri mahkemelerce verilen cezalar ile Disiplin 
Mahkemelerince verilen cezaların bulunmadığının belirtildiği, Disiplin amirlerince verilen 
cezalar ve uyarılar bölümünde, Astsubay rütbesinde 30/05/1991 tarihinde 2 gün oda hapsi 
cezası, Teğmen rütbesinde Bafra İlçe Jandarma Komutanı iken İl Jandarma Komutanın 
yaptığı habersiz denetlemede tabldot hizmetlerinde aksaklıklar tespit edilmesi, hatalara 
mazeret ileri sürerek disiplinsiz tavırlar sergilemesi nedeni ile Samsun İl Jandarma 
Komutanlığında 18/07/1995 tarihinde gizli tebligat yapıldığının belirtildiği, Devam eden 
mahkeme bölümünde, yukarıda bahsedilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı 48.Piyade Tugay 
Komutanlığı Trabzon Askeri Savcılığınca düzenlenen iddianame ve görevsizlik kararındaki 
suçlamalara yer verildiği, Diğer hususlar bölümünde Bafra İlçe Jandarma Komutanı iken 
Asta Müessir Fiil suçundan yine yukarıda belirtilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına 
değinildiği, ayrıca 1994 ve 1996 yıllarında toplam 3 kez takdirname aldığının belirtildiği, 
hakkında kanaat yazıları bölümünde Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay H. G., Giresun 
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral V. K. ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral F. Ö. 
B.'nin ''Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir'' kanaatine yer verildiği, 03/06/1998 tarihli 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral F. Ö. B. tarafından onaylı Komisyon Tutanağı başlıklı 
belgenin incelenmesinde, belgede ''...tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü 
irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu ve karıştığı 
anlaşılmıştır'' ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır. (245. klasör, sayfa 173-206)

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen ''Nakşibendi tarikatı mensubu 
olduğu, tutum ve davranışları ile yasa dışı irticai görüşleri benimsediği ve bu gibi 
faaliyetlerde bulunduğu, erkek ve kadının aynı yer bulunmasını ve yan yana oturmasını kabul 
etmediği, eşinin erkeklerle tokalaşmadığı, eşinin türbanlı olduğu'' şeklindeki iddialar ile 
yukarıda belirtilen komisyon tutanağındaki ''tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, 
bölücü irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu ve karıştığı 
anlaşılmıştır'' şeklindeki iddiaların bir bölümününde müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleriyle ilgili olduğu, bunların TSK'dan atılmaya gerekçe yapıldığı, doğruluğunda suç 
olarak değerlendirilebilecek bir kısım iddialarla ilgili ise hiçbir adli soruşturma yapılmamış 
olması iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. (245. klasör, sayfa 
165-172) 

Müşteki hakkında Askeri Mahkemece verilen para cezalarını TSK'dan atılmaya 
neden olabilecek ağırlıkta bulunmadığı, Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında da ağırlıklı 
gerekçe olarak müştekinin dini tercih ve yaşamının ön plana çıkarıldığı,daha önceki sicil 
notları 80 ve üzeri iken ihraç edileceği yıl olan 1998 yılında 69.50'ye düşürüldüğü, buna 
rağmen genel not ortalamasının 84 olduğu, mevcut tüm belgeler değerlendirildiğinde 
müştekinin TSK’dan dini tercihleri ile özel düşünce ve yaşamı nedeni ile ihraç edildiği 
anlaşılmaktadır.

 Müşteki MUSTAFA GEZER şikayet ve beyanında; 1998 yılında Suriye İlahiyat 
Fakültesinden mezun olduğunu,ülkeye geldiğinde YÖK tarafından denklik belgesi alamadığı 
için mağdur olduğunu, denkliğin verilmemesi  nedeniyle lisans mezunu olmanın verdiği 
avantajlardan yararlanamadığını, kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek  sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 395,460)

 Müşteki MUSTAFA BOZGEYİK şikayet ve beyanında;TSK’ dan 15.04.2000 
tarihinde emekli olmak zorunda bırakıldığını, bu nedenle 28 Şubat sürecinden zarar 
gördüğünü, duruşmaya müdahil olarak katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 375,379)



  

 Müşteki MUSTAFA ARSLAN şikayet ve beyanında; 2001 yılında Tunus 
Zeytune Üniversitesini bitirip ülkeye döndüğünü, YÖK’ ün denklik müracaatını ret etmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu belirterek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 381)

 Müşteki MUSTAFA İLHAN şikayet ve beyanında; El- Ezher üniversitesinden 
1998 yılında mezun olup YÖK denklik müracaatını bulunduğunu,YÖK tarafından denklik 
belgesi verilmediği için mağduriyet yaşadığını, denklik belgesi verilmemesi nedeniyle lisans 
mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını, kazanılmış hakkının ihlal 
idildiğini,bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 381)

Müşteki MUSTAFA KABAKÇILI şikayet ve beyanında; El- Ezher 
üniversitesinden 1999 yılında mezun olup YÖK denklik müracaatını bulunduğunu,YÖK 
tarafından denklik belgesi verilmediği için mağduriyet yaşadığını, denklik belgesi 
verilmemesi nedeniyle lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,2015 
yılında denkliğini alabildiğini, kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 487)

 Müşteki MUSTAFA KÖKEN şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 01.08.1997 
tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan haksız bir şekilde ihraç edildiğinden suçtan zarar gördüğünü, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki MUSTAFA CANPOLAT şikayet ve beyanında;28.08.1991 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

Müşteki MUSTAFA KOCABAŞ şikayet ve beyanında özetle; TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 01.08.2000 
tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan haksız bir şekilde ihraç edildiğinden suçtan zarar gördüğünü, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki MUSTAFA SADOĞLU şikayet ve beyanında;1997 yılında Mısır El- 
Ezher üniversitenden mezun olduğunu, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin denkliğinin 
kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna güvenerek 
okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın 
verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 379)

 Müşteki MUSTAFA DALDAL şikayet ve beyanında özetle; 1996 yılında Kahire 
El-Ezher Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK tarafından denklik belgesi verilmediği için 
mağduriyet yaşadığını, denklik belgesi verilmemesi nedeniyle lisans mezunu olmanın verdiği 
avantajlardan yararlanamadığını, kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 399)

Müşteki MUSTAFA ÇALAN şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 1995 



  

yılından beri Osmancık ilçesinde 5-6 öğrenci ile beraber kaldığını,kaldığı evde polis 
tarafından usule aykırı arama işlemleri yapıldığını, 28 Şubat darbesinin sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (138. klasör, sayfa 54-55)

Müşteki MUSTAFA ÖZDEMİR şikayet ve beyanında;Jandarma Okulunda 
öğrenci olmadan önce 1998 yılının Nisan ayında arkadaşlarıyla bekâr evinde sohbet ettiği ve 
namaz kıldığı iddiasıyla 677 sayılı kanuna muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı, 
haklarında takipsizlik kararı verildiğini, 1999 yılında Beytepe Uzman Jandarma Okulunda 
okurken güvenlik soruşturmasının menfi gösterilip okuldan atıldığını, Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesine dava açtığını, davasının reddedildiğini, mahkeme heyetinin İKK 114/1 
maddesi gereğince soruşturmanın gizli olduğundan bahisle suçunu söylemeden savunmasını 
alarak karar verdiklerini, AYİM'in gerekçeli kararında atılma sebebi olarak Bünyan 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve takipsizlik kararı verilen olayı delil olarak gösterip 
talebini reddettiğini, o dönem Batı Çalışma Grubu olarak bilinen askeri grubun çalışmaları 
sonucunda böyle bir karar verildiğini düşündüğünü, Jandarma Okulunda okurken ismini ve 
rütbesini hatırlamadığı, fakat General olduğunu bildiği bir komutanının kendisini çağırıp Said 
Nursi ve Atatürk konusunda sorular sorduğunu, fikirlerini yazdırıp imzalattığını, aleyhine 
kullanılıp kullanılmadığını, bu belgelerin nerede olduğunu bilmediğini, okuldan atıldıktan 
sonra 3500 TL tazminat aldıklarını, ayrıca okuldan atılması sebebiyle maddi ve manevi 
kayıpları olduğunu, mağduriyetine sebep olan yetkililerden şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  belirtmiştir. (460,194. klasör, sayfa 187-188)

 Müşteki MUSTAFA KOYUN şikayet ve beyanında;1993-2001 yılları arasında 
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde araştırma görevlisi 
olarak çalıştığını, 2000-2001 yılları arasında kasıtlı olarak sicilinin bozulması ve buna bağlı 
sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle ilişiğinin kesildiğini, maddi ve manevi mağdur 
olduğunu, sicillerinin düzeltilmesine yönelik Eskişehir İdare Mahkemesine açtığı davayı 
kazandığını, 2004 yılında hakkında şikâyette bulunulan sicil amirinin kendisinin istihbari 
bilgi olarak kendisine verilen bilgiler doğrultusunda hareket ettiğini belirttiğini, 2. sicil amiri 
olan kişinin gerekçe göstermeksizin sahte belge düzenlemek suretiyle şahsına büyük baskı 
uyguladığını, görevlilerden şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (139. 
klasör, sayfa 39-40)

 Müşteki MUSTAFA ŞEKERCİ şikayet ve beyanında;2000 yılında Osmancık'ta 
imam olarak görevli olduğunu, hakkında dini toplantılara katılmak ve memurun tarafsızlığını 
ihlal suçlamaları ile idari soruşturma başlatıldığını, cezalar verildiğini, bu cezalar nedeniyle 
Çorum'un Kargı ilçesine kendi isteği ile tayin olduğunu, 4 yıl çalıştıktan sonra tekrar 
Osmancık ilçesine tayin olduğunu, hakkındaki soruşturmaların 28 Şubat sürecini yönetenler 
tarafından haksız olarak baskı ile yaptırıldığını düşündüğünü, mağdur olduğunu, dönemin 
Osmancık Kaymakamı,İl Müftüsü, Çorum Valisi, Diyanet İşleri Personel Daire Başkanı, 
Osmancık İlçe Müftüsü ile tüm sorumlu olan kamu görevlilerinden şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini belirtmiştir. (63,67,138. klasör, sayfa 119)

Müşteki MUSTAFA PAYAS şikayet ve beyanında;1999 yılında Mısır El-Ezher 
Üniversitesinden mezun olduğunu, ancak 28 Şubat sürecinde daha önceden aldığı bu eğitim 
nedeniyle Din Kültürü ve Meslek Öğretmeni olabiliyorken bu hakkının elinden alındığını, 
çok büyük haksızlığa uğradığını, üniversite mezunu sayılmadığı için askerliğini kısa dönem 
ya da yedek subay olarak yapma hakkının engellendiğini belirterek şikâyetçi olduğunu beyan 
etmiştir.(104. klasör, sayfa 156)



  

 Müşteki MUSTAFA ÖZOLGUN şikayet ve beyanında;1997 yılında Diyarbakır 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından açılan hizmetli ve şoför alımına ilişkin sınava girdiğini, 
yazılı ve sözlü sınavı kazanarak Diyarbakır'da göreve başladığını, ancak bir süre sonra TSK 
bünyesinde Batı Çalışma Grubu adı altında faaliyet gösteren grubun kendileri ile beraber işe 
alınan tüm insanların görevine son verilmesi için baskı yaptığını, kurum içinde duyduklarını, 
1998 yılında görevlerine son verildiğini, İdare Mahkemesine dava açtıklarını, mahkemenin 
kendilerini haklı bulduğunu, yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, tekrar göreve 
döndüklerini, 5 ay kadar çalıştıktan sonra Bakanlığın Bölge İdare Mahkemesine 
başvurduğunu, Bölge İdare Mahkemesinin, İdare Mahkemesinin kararını kaldırdığını, 
Danıştay'a yapmış oldukları başvurunun da reddedildiğini, yazılı ve sözlü sınavı kazanarak 
göreve başladığını, herhangi bir idari ve adli soruşturma geçirmediğini, siyasi veya başka bir 
anlamda faaliyetinin olmadığını,ancak buna rağmen Batı Çalışma Grubunun baskısıyla işten 
çıkarıldığını, bu süreci kendilerine yaşatanlardan ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 240, sayfa 221-222)

 Müşteki MUSTAFA AKINCI şikayet ve beyanında;Sosyal Hizmetler Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan 14/06/1997 tarihli sınava girerek kazandığını, Diyarbakır 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne hizmetli olarak atandığını, 20 ay boyunca çalışarak maaşını 
aldığını, görevine son verilen 24 arkadaşı ile birlikte Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesine 
iptal davası açtığını, mahkemenin işlemin iptali ve parasal haklarının iadesine karar verdiğini 
ancak Danıştay'ın yerel mahkeme kararını bozduğunu, 28 Şubat darbesi ile kazandığı 
hakların gasp edildiğini, 28 Şubat darbesinden dolayı tüm sanıklardan şikâyetçi olduğunu 
açılacak davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (192,104. Klasör, sayfa 218)

 Müşteki MUSTAFA AKDOĞAN şikayet ve beyanında;Kendisinin 1997 yılında 
1.Ordu, 3.Kolordu, 6.Piyade Tugayında Tabur Komutanı olduğunu 1990'lı yıllarda Sovyetler 
Birliğinin dağılmasından sonra Amerika ve Batının yeni düşman olarak radikal İslamı öne 
çıkardığını ve buna paralel olarak Türk Ordusunda da ordu içerisinde dini inancına göre 
yaşayan namaz kılan, oruç tutan personel ve aile fertleri ile ilgili birtakım fişlemeler 
yapılmaya başlandığını, hatta bu fişleme çalışmalarının askeri personelin ailelerinin birer 
istihbaratçı gibi kullanıp, sivil halk ve esnaf içerisinde de yapılmaya başlandığını, kendisinin 
de inancı gereği namaz kılan, oruç tutan bir insan olduğu için ayrıca eşinin başörtülü olması 
nedeni ile kendisine karşı da fişleme çalışmalarının yapıldığını, bazı personelin hanımının 
başını açmadığı taktirde ordudan atılacağı yönünde tehditte bulunulduğunu, bir kısım 
personelin hanımının başını açtığını, bir kısmının da kocasının isteğini yerine getirmeyerek 
boşandığını, bir kısmının da devlete karşı boşanmış gibi görünerek evliliklerini bu şekilde 
yürüttüklerini, Kendisi ve kendisi durumunda olanları emekliliğe mecbur etmek için her 
Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesinde onların atılacak kişilerin listesinde oldukları şayiası 
çıkartılarak emekli olmalarının sağlandığını, kendisine de eşinin başörtülü olması nedeni ile 
baskılar yapıldığını, bu nedenle onlar atmadan emekli olayım düşüncesi ile TSK’dan emekli 
olduğunu, söz konusu baskıları bazı alt düzeydeki komutanlar tasvip etmediği halde kendileri 
zan altında kalmamak veya kendisine bir zarar gelmemesi için bu uygulamaları astlarına 
yapmak zorunda kaldıklarını, kendisi gibi olan bu tür personelin Akademiye Kurmay olmak 
için gönderilmediğini, Akademide tespit edilirse ayrılmak zorunda bırakıldığını, eşinin başı 
kapalı olan personelin lojmanı hak ettiği halde psikolojik baskı ile lojmanda oturmadığını, 
sivil evlerde oturanların da takip edildiğini, üst komuta kademesindeki komutan eşleri ile 
onların görevlendirdikleri diğer subay eşlerini başları örtülü olan subay ve astsubay eşlerine 
''başınızı açmazsanız kocanızı ordudan atarlar'' şeklinde psikolojik baskı uyguladıklarını, 
kendisinin de bu tür uygulamalara muhatap olduğunu, psikolojik baskı gördüğünü bu 
nedenlerle emekliliğini istemek zorunda kaldığını, bu şekilde mağdur olduğunu, 28 Şubat 



  

süreci veya 28 Şubat Darbesi olarak bilinen hukuksuz uygulamaları hazırlayan, yapan üst 
komuta kademesindeki kişilerden şikâyetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini belirtmiştir. 
(67,122. klasör, sayfa 192-193) 

Müştekinin 22 Nisan 1980 tarihinde 1.Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı N. Ü. 
tarafından takdir belgesi, 16 Eylül 1983 tarihinde ve 29 Mart 1984 tarihinde 2.Mekânize 
Piyade Tabur Komutanı D. A. tarafından takdir belgesi, 21 Ocak 1986 tarihinde ve 25 Şubat 
1986 tarihinde, 1.Mekânize Piyade Tabur Komutanı M. K. tarafından takdir belgesi, 23 Şubat 
1987 tarihinde 1.Mekânize Piyade Tugay Komutanı A. A. tarafından takdir belgesi, 8 Mayıs 
1987 tarihinde 1.Mekânize Piyade Tugay Komutanı N. Ü. tarafından takdir belgesi, 1 
Ağustos 1988 tarihinde, 7 Ekim 1988 tarihinde, 24 Temmuz 1989 ve 21 Şubat 1991 
tarihlerinde Destek Kıtalar Komutanı F. Ö. tarafından takdir belgesi, 21 Aralık 1992 tarihinde 
Tabur Komutanı R. B. tarafından takdir belgesi, 9 Ağustos 1995 tarihinde 4.Zırhlı Tugay 
Komutanı B. T. tarafından takdir belgesi, 14 Ağustos 1995 tarihinde 4.Zırhlı Tugay Komutan 
Yardımcısı ve Garnizon Komutanı E. N. K. tarafından takdir belgesi, 28 Aralık 1995 ve 11 
Nisan 1996 tarihlerinde 4.Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı ve Doğu Tali Bölge Komutanı 
E. T. tarafından takdir belgesi verildiği, Müştekiye 2 Haziran 1986 tarihinde Kurmay Başkanı 
Y. E. tarafından 1985-1986 eğitim yılındaki çalışmalarından dolayı ödül teklifinde 
bulunulduğu, 8 Ağustos 1985 tarihli 9.Kolordu Komutanı F. A. imzalı 1.Mekânize Piyade 
Tabur Komutanlığına yazılan yazıda müştekinin 5.000 (beşbin) TL para ile ödüllendirildiği, 
Ödül Alan Personel listesi başlıklı EK-B başlık Harekât ve Eğitim Şube Müdürü M. A. E. 
imzalı 12 askeri personelin isminin yer aldığı listede müştekinin isminin karşısında 49.000 
TL'nin yazılı olduğu tespit edilmiştir. (122. klasör, sayfa 1-24)

Müştekinin sicil notu ortalamalarına bakıldığında 1980 yılı 169.5, 1981 yılı 183, 
1982 yılı 178, 1983 yılı 172, 1984 yılı 193.5, 1885 yılı 172.5, 1987 yılı 163, 1988 yılı 83.5 
olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''kıtasını muharebeye hazırlamada başarılıdır, terfiye layıktır'' 
şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''kıtasını muharebeye iyi hazırlamaktadır'' şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1989 yılı sicil notu ortalamasının 79.5 olduğu, 1.sicil amiri tarafından '' iyi, 
disiplinli ve çalışkandır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1990 yılı sicil notu ortalamasının 82.5 
olduğu 1.sicil amiri tarafından ''iyi'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1991 yılı sicil notu 
ortalamasının 89.5 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çok iyi, güvenilir ve çalışkandır'' şeklinde 
kanaat belirtildiği, 1992 yılında sicil notu ortalamasının 76 olduğu, 1.sicil amiri tarafından 
''iyi, dini duygularının sosyal yaşamına etkisi fazladır, yetenek ve gayretlerini şartlara göre 
kullanır, değişkendir, üst ve astlarına yeterli güveni vermez, amirleri hakkında dedikodu 
çıkarır, çalışkandır ancak sorumluluk almaktan kaçınır, takip ve kontrol altında tutulmalıdır'' 
şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''iyi'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1993 yılı sicil notu 
ortalamasının 83 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çalışkan ve gayretlidir, dini duygularının 
sosyal yaşantısına etkisi fazladır, görevini takipsiz yapar'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından 
''çalışkandır, gayretlidir'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1994 yılı sicil notu ortalamasının 81 
olduğu, 1. ve 2.sicil amirleri tarafından aynı şekilde ''iyi" şeklinde kanaat belirtildiği, 1995 
yılı sicil notu ortalamasının 97 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''iyi'' 2.sicil amiri tarafından 
''çok iyi, gayretli, dürüst ve çalışkan bir subaydır, ancak kapalı bir aile yapısına sahiptir, eşi 
ile birlikte aile toplantılarına katılmaz'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1996 yılı sicil notu 
ortalamasının 96 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çok iyidir, liderlik yeteneği iyidir, sosyal 
faaliyetlere katılımı iyidir, karargâh görevlerinde daha başarılı olur'', 2.sicil amiri tarafından 
''çok iyi, liderlik yeteneği iyidir, sosyal faaliyetlere katılır, karargâh görevlerinde daha 
başarılıdır'' şeklinde kanaat belirtildiği tespit edilmiştir. (122. klasör, sayfa 25-73)

 Müştekinin 27 Ekim 1988 tarihinde tevbih cezası, 9 Ocak 1992 tarihinde 2 gün göz 
hapsi cezası bulunduğu, 1987 yılına ilişkin Kanaat çizelgesi (2.nci üst) başlıklı belgede, 
2.sicil amiri tarafından ''dini açıdan saplantısı vardır, seviyesine ve rütbesine uygun olmayan 
sakallı kişilerle dostluk kurmuştur, eşini örtülü gezdirir, bu yönüyle kontrol altında 



  

tutulmasında fayda vardır'' şeklinde kanaat belirtildiği, müştekinin 4 Temmuz 1984 tarihinde 
ne amaçla alındığı anlaşılamayan 4 sayfadan oluşan soru cevap şeklindeki ifadesinde; siyasi 
görüşünün, siyasi görüş çerçevesinde katıldığı ve bildiği faaliyetlerin, özel yaşamının 
sorgulandığı, müştekiye ''12 Eylül Askeri Darbesi hakkında düşünceleriniz nedir?'' şeklinde 
soru sorulduğu, müştekinin en son soruya verdiği cevapta, buraya alındıktan sonra gerçeği ve 
doğruyu çok iyi anladım , bundan sonra Atatürkçü bir subay olarak Türk Ordusuna hizmet 
edeceğime söz veriyorum dediği tespit edilmiştir. (122. klasör, sayfa 89-94) 8 Haziran 1984 
tarihli 2.Mekânize Piyade Tabur Komutanı D. A. Tabur Komutanı olarak müşteki ile ilgili 
kanaatinde ''9 Temmuz 1980 tarihinden 30 Mayıs 1984 tarihine kadar geçen süre içerisinde 
yaptığım denetleme ve kontrollerde kendisinin çalışkan, disiplinli, bölüğüne hakim ve verilen 
görevi zamanında yapar gördüm, tabur içinde yapılan yarışma ve atışlarda bölüğü devamlı 
birincilik kazanmıştır. Düzenli bir yaşantısı mevcuttur, bu sürede tabur içinde ve dışında 
menfi ve mazur faaliyeti tespit edilmemiştir... Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bir 
subaydır'' ifadelerine yer verildiği, 20 Temmuz 1984 tarihli Subayın Kimliği ve Birliği 
başlıklı belgede Sb. ve. Astsb.Kd.Md N. H.tarafından "aşırı akımların etkisi altında kalarak 
sağ sempatizan zanlısı olması nedeni ile yakinen takip ve kontrolü gerekmektedir'' denildiği, 
P.ÜTĞM. Mustafa Akdoğan'ın 2. sicil amiri nitelik belgesinin 8. ve 9. maddeleri başlıklı 
belgede, eşinin durumu bölümünde, ''isteklinin eşi bugüne kadar yapılan hiçbir aile toplantısı 
ve sosyal faaliyete katılmadığından hakkında bir kanaat edinilememiştir. Alınan duyumlardan 
fazla tutucu olduğu, devamlı başı örtülü dolaştığı bilinmektedir'' şeklinde ifadelere yer 
verildiği, 108 nolu Kurmay Başkanı K. Y. başkan diğer bir kısım komutanların da üye olarak 
imzaladığı Kara Kuvvetleri Komutanı H. S. onaylı 25 Temmuz 1984 tarihli belgede, ''...adı 
geçen personelin yasa dışı görüşleri benimsediği, ülkücü yasa dışı örgütle ilişkisi olduğu, bu 
davranışının Silahlı Kuvvetlerin disiplin kuralları ile asla bağdaşmayacak siyasi ve askeri 
bölücü eylemlerden olduğu, ayrıca bu tür bazı eylemlere fiilen katıldığı anlaşılmış ve Silahlı 
Kuvvetlerde kalmasının uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır... disiplinsizlik ve ahlaki 
durum sebebi ile emekli edilmesine...'' şeklinde ifadelere yer verildiği,

P.Ütğm. Mustafa Akdoğan (1979-50) başlıklı belgenin Kendi İfadesine Göre alt 
başlıklı bölümünde ''ülkücü görüşü benimsemiş ve savunmuştur, ülkücü birimde yer almıştır, 
ülkücü eserleri okumuştur. Kara Harp okulu 3.sınıfta taraftar kazanmak amacı ile arkadaşları 
ile seminer tertip etmiştir,... Salihli'deki Türkistan göçmeni A. B. H.'yi ziyarete gitmiştir. 
İzmir' de kampta iken ülkücü eserler oynatan tiyatroya gitmiştir, subay olduktan sonra 
Adıyaman Menzil köyünde Nakşibendi şeyhlerinden Şeyh M. R. E. ziyaret etmiştir, Piyade 
okulunda oluşturulan ülkücü birimde yer almıştır, Piyade okulunda iken Pendik' de tuttukları 
evde seminer çalışmaları yapmıştır, Kara Harp Okulunda ve dışarıda Ülkücü nitelikteki kitap 
almak amacı ile para toplamıştır.'' şeklinde Faaliyetlerini İtiraf ve İnkâr Durumu alt başlıklı 
bölümde ''tüm faaliyetlerini fazlası ile itiraf etmiştir'' şeklinde, Sicil Amirlerinin Kanaati alt 
başlıklı bölümde ''sicil amirlerinin kanaati müspettir'' şeklinde, Heyetin Kanaati alt başlıklı 
bölümde ''ihraç'' şeklinde ifadelere yer verildiği, P.Ütğm. Mustafa Akdoğan'ın Faaliyetleri 
başlıklı 4 sayfadan ibaret belgede, sonuç bölümünde yer alan Heyetin Kanaati kısmında 
''P.Ütğm. Mustafa Akdoğan (1979-50) Kara Harp Okulunda iken sağ siyaset içinde Ülkücü 
görüşü savunduğunu, ülkücü birim içinde yer aldığını, bu görüşle ilgili olarak seminerlere 
katıldığını, ülkücü kitaplar okuduğunu, subay çıktıktan sonra tıbbi tedavisinin yapılması için 
Kahta'da bulunan Ş.R. E. gittiğini beyan etmiştir. (müşteki yukarıda belirtilen 4 Temmuz 
1984 tarihli ifadesinde, şahsın Peygamber sülalesinin 33.göbeğinden geldiğini, kötü 
alışkanlıkları olanların bu alışkanlıklardan sıyrılmasına pek çok hastanın iyileşmesine 
yardımcı olduğunu duyduğunu, bu şahsı merak saiki ile ziyaret ettiğini belirttiği) askeri tavır 
ve hareketleri heyetimizi müspet yönde etkilemiş olmakla beraber heyetimizce Silahlı 
Kuvvetlerden uzaklaştırılması uygun mütala edilmektedir...'' denildiği, Personel Biyografi 
başlıklı 1 sayfadan ibaret belgede Örgütü bölümünün altında ''ülkücü'' yazdığı,27/06/1987 ve 



  

25/06/1987 tarihli 1'er sayfadan ibaret Harp Akademisi Nitelik Belgesi başlıklı belgelerde, 
''istekli, ahlak, seciye karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?'' sorusuna cevap 
olarak ''dini açıdan saplantısı vardır'' denildiği, ''eşinin, gelecekte alacağı görevlerini 
destekleyecek niteliklere sahip midir?'' sorusuna cevap olarak, ''başı örtülüdür, mutaassıptır, 
Kur.Sb. eşliği yapamaz'' denildiği, 13/12/1982 tarihli 1 sayfadan ibaret Nitelik Belgesi 
başlıklı belgede, ''ceza görmüş müdür?, görmüş ise mahiyeti nedir? Tarif ve sayısı'' sorusuna 
cevap olarak, 1.ve 2.sicil amirleri tarafından ''yıkıcı ve bölücü faaliyetlere katıldığı gerekçesi 
ile çağrılmış, 45 gün gözetim altında tutulmuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 18 Ekim 
1982 gün ve İSTH.3590-1067-82(3258)925 sayılı emri ile işleme gerek görülmemiştir 
ifadelerine yer verildiği belgede sorular karşısında evet hayır şeklindeki diğer bütün 
değerlendirmelerin olumlu olduğu, Bilgi Formu başlıklı 2 sayfadan ibaret belgenin istenen 
belgeler alt başlığının altında 21 maddeden oluşan değerlendirmelerde olumsuz bir 
değerlendirme maddesi bulunmadığı, değerlendirmelerin olumlu olduğu, kanaat raporu 
başlıklı 1 sayfadan ibaret elle yazılmış 58.Er Eğitim Tümen Destek Kıta Hizmet Birlik 
Komutanı tarafından yazıldığı belirtilen belgede ''sosyal yaşantısı dini inançlarından etkilenir, 
sağ düşünce ve görüşlerin etkisindedir... kısmen içine kapanık bir yapıya sahiptir, ancak dini 
inançları ağırlık kazandığı için eşinin başörtülü olduğu...'' şeklinde ifadelere yer verildiği 
anlaşılmaktadır. (122. klasör, sayfa 102-120) 

Müştekinin Başsavcılığıa acele posta yolu ile göndermiş olduğu dilekçesinde, 1982 
yılında Milli Güvenlik Konseyi tarafından yaklaşık 800-900 kişiden oluşan 1978 mezunu 
Teğmenlerin aşırı sol görüşlü oldukları gerekçesi ile tutuklandıklarını, %90'nın TSK’dan 
atıldıklarını, buna paralel olarak ''bir soldan, bir sağdan'' anlayışı ile 1982 ve 1984 yılında 2 
kez gözaltına alındığını, 45 gün işkence tehdidi altında tek kişilik odalarda gözleri bağlı 
sorgulandığını, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine çıkarıldığında sivil savcının kendisini 
konuşturmadan evraka göre kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini, 1 Haziran 1984 
tarihinde ailesinin ikamet ettiği Kütahya'ya izinli geldiğine gözaltına alındığını, 35 gün 
gözleri bağlı olarak sorgulandığını, 12 Temmuz 1984 tarihinde Hakim karşısına çıktığını, tam 
70 subayın hepsinin birden yeterli delil olmadığından serbest bırakıldığını, kendilerine ''bağlı 
olduğum birliğime izinli bulunduğum sürede hiçbir nedenle gitmeyeceğim'' şeklinde yazı 
imzalatarak 45 gün izin verdiklerini, iznini 15. gününde çağırarak tekrar göreve başlattıklarını 
belirtmiştir. (122. klasör, sayfa 163-165)

Müştekinin almış olduğu takdir belgeleri, sicil notlarının yüksekliği, sicil amirleri 
tarafından belirtilen olumlu kanaatler, emekli olmadan yıllar önce 1988 ve 1992 yıllarında 
almış olduğu tevbih ve 2 gün oda hapsi dışında başka ceza almamış olması kendisine yönelik 
tavrın din ve vicdan özgürlüğü ile ifade ve kanaat özgürlüğü kapsamındaki askerlik görevi 
dışında kalan dini inanç ve siyasi görüşünden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 Müşteki MUSTAFA POLAT şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
yurttaşların inançları nedeniyle kamu hizmetlerinden,katsayı nedeniyle öğrenim haklarından 
mahrum bırakıldığını, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını, yurttaşların anayasal eşitlik 
hakkına aykırı olarak yüksek öğrenim haklarından mahrum bırakıldığını, kendisinin de bu 
nedenle yurt dışında okumak zorunda bırakıldığını, devletin yönetimine fiilen hakim olan 
askeri bürokrasi ve emrindeki sivillerin hukuk dışı uygulamaları nedeniyle mağdur edildiğini 
ve sorumlu kişilerden ve  sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 
(415,194. klasör, sayfa 281)

 Müşteki MUSTAFA YILDIRIM şikayet ve beyanında;TSK’da görev yaptığını, 
hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında 
yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için fişlenerek Aralık 1997 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, suçtan zarar gördüğünü, buna ilişkin belgelerini 



  

ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki MUSTAFA ATEŞ şikayet ve beyanında;30.08.1969-15.08.1996 tarihleri 
arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı için fişlenerek Ağustos 1996 tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, 
suçtan zarar gördüğünü, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki MUSTAFA KAYA şikayet ve beyanında özetle;30.08.1981-22.12.1997 
tarihleri arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG 
örgütüne katılmadığı için fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Aralık 1997 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, suçtan zarar gördüğünü, buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 439)

 Müşteki MUSTAFA KİRAS şikayet ve beyanında özetle; 1986-1997 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG 
örgütüne katılmadığı için eşi başörtülü olduğu için fişlendiğni, 1997 yılında mülilen emekli 
olduğunu sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 439)

 Müşteki MUSTAFA ÜNSAL şikayet ve beyanında özetle; Tekirdağ İli Malkara 
İlçe Milli eğitim müdürü iken 28 Şubatın baskıcı ve hukusuz uygulamaları üzerine eşi 
başörtülü olduğu için 75 Yıl İlköğretim okuluna öğretmen olarak tenzili rütbe ile 
atandığını,idare Mahkemesindeki davayı kazanmasına rağmen BÇG nin baskısı üzerine 
Danıştay'daki davayı kaybettiğini,ailecek mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 441,460) 

 Müşteki MUSTAFA KARTAL şikayet ve beyanında özetle;28 Şubat sürecinde 
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilgi İşlem Daire 
Başkanı olarak görev yaptığını, 1 gün kendisi gibi üst düzey yöneticileri ile birlikte 
Başbakanlık Merkez binaya çağrıldıklarını, 40-50 kişinin olduğunu, Başbakanlık 
Müsteşarının tek tek hangi okul mezunu olduklarını, nerede çalıştıklarını, Başbakanlığa niye 
geldiklerine ilişkin sorular sorduğunu, Müsteşar Yardımcısının da not aldığını, bunlara cevap 
verdiklerini, aradan 1 ay kadar süre geçtikten sonra 2 grup olarak çağrılan arkadaşlarının 
hepsinin görevden alınarak başka görevlere atandığını, Danıştay'a dava açtığını, yürütmeyi 
durdurma talebini kabul etmediğini, avukatının 5. Daire Başkanı ile oturup konuştuğunu, 
Daire Başkanının avukatına çok iyi savunma hazırladığını, kendisi ile ilgili menfi bir şey 
bulamadıklarını, ancak 1 sarı zarf bulunduğunu, bu nedenle aleyhine karar vermek zorunda 
olduklarını söylediğini, daha sonra görev iade talebinin reddedildiğini, Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliğine atandığını, yeni atandığı yerde masa, sandalye bulunmadığını, 
yapılacak herhangi bir iş de vermediklerini, daha sonra Demetevlerde Cumhuriyet Arşivinde 
görevlendirildiğini, orada da herhangi bir iş verilmediğini, adeta tecrit ederek emekliliğe 
zorladıklarını, 2000 yılında Ecevit hükümeti döneminde tekrar Başbakanlık Merkez Binaya 
atandığını, en azından orada bir masa verdiklerini, arkadaş grubuyla beraber çalıştığını, 28 
Şubat döneminde mağdur olduğunu, 28 Şubat sürecini gerçekleştiren BÇG ve cunta 
yapılanmasından ve ayrıca Başbakanlık Takip Kurulunun aleyhindeki fişlemesinden şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (106. klasör, sayfa 261)



  

Müşteki MUSTAFA ÖZMEN şikayet ve beyanında;01/10/1974-19/10/1992 
tarihli arasında TSK'da görev yaptığını, Hv.Yer(Kont)Kd.Yzb. rütbesiyle görevine devam 
ederken Hava Korgeneral S. T.'nin yayınladığı 26 Aralık 1986-20 Mayıs 1987 tarihli 
BÇG'nin ilk emri olan 28 Şubat'a zemin hazırlayıp sonradan tüm TSK'yı kapsayan bu emirler 
yayınlandıktan sonra asıl amacı saklanarak disiplinsiz gösterilmesi için tüm gayretlerin 
gösterildiğini, İskenderun Hava Radar Mevzi Komutanlığında rütbe ve yetki itibariyle 3. 
şahıs durumunda bulunduğunu, 16 Ağustos 1988 tarihinden sonra yukarıda bahsedilen 
emirler ilgi gösterilerek, önce uyarı yazısı, sonra lojmandan lojmana ev taşıma cezası, sonra 
kanuni izin vermeyip mecbur bırakıp disiplin cezası verme, bulunduğu rütbenin altında olan 
personel önünde rencide edip ezme, akla hayale gelmeyen psikolojik baskı oluşturma, en 
sonunda istemediği halde sürgün yeri olarak görülen Gökçeada Rd.Mevzi Komutanlığına 
tayininin çıkarıldığını, kanuni müracaat hakkını kullandığından usulsüz müracaat yapmış gibi 
gösterilerek 3 gün disiplin cezası verildiğini, Gökçeada Radar Mevzi Komutanlığında görev 
yaptığı 2 yıl boyunca başka hiçbir ceza almadığı gibi başarılı olması nedeniyle 4 yıl kalması 
gereken birlikte 2. yıl Eskişehir 1. Bhm. ye tayinin çıktığını, haksızlıklara karşı verdiği 
dilekçeye 2. Pv.Kont.Grp.Komutanı Kurmay Albay F. T.'nin verdiği cevapta "Tabii hak diye 
bir şey yoktur" dediğini, İskenderun Hv.Rd. Mevzi Komutanı Hv.Yer(Kont) Yb. Ç. İ. ve 
Hrk.Egt.Amiri Hv.Yer(Kont) Bnb. M. A. A.'nın 1988 yılında terfi etmemesi için siciliyle 
oynadığını, şikâyet üzerine bu şahısların ceza almamaları için Diyarbakır 2. Kontrol Grup 
Komutanı Kur.Alb. F. T. tarafından telefon talimatı ile düzelttirildiğini, ancak alt seviyede 
sicil notu verildiğini, 07/01/1992 tarihinde nöbetten çıktığını, aşırı soğuk algınlığı nedeniyle 
çok hasta olmasına rağmen 1. Bhm.Amiri Kur.Alb. H. T'nin mesai bitimine yakın kendisini 
odaya çağırtarak 1. Hv.Kont.Grup Komutanı Hv. Yer.Alb. U. A'nın emri gereği 1 gün sonra 
Etimesgut Hava İstihkam Taburunda bulunması gerektiği ve görevli olduğunu bildirdiğini, 
kendisi de görev belgesi verilmesini istediğini, ancak görev belgesi vermeyeceğini, mutlaka 
mesai başlamasıyla orada olması gerektiğini söylediğini, kanunsuz yapacakları sorgulamaya 
belge olmasın diye hiçbir belge vermeden Ankara'ya kendisini gönderdiğini, kendisiyle 
birlikte sorgulansın diye Hv.Yer.Kd.Yzb Mustafa Hacımustafaoğulları'nın da çağırılarak 
sorguya alındığını, belirtilen 08/01/1992 tarihinde 08:30 civarında kendi imkânları ve 
parasını ödeyerek Etimesgut Hava İstihkam Taburu nizamiyesine gittiğini, nizamiyeye haber 
verilmesi üzerine arkası tamamen saç ile kapatılmış, arka kısmına binince dışarısı asla 
görünmeyen bir askeri pikabın geldiğini, Hv.P.Ütğm. İ. K.’nın sorgulama için özel 
hazırlanmış disiplin evine gitmesi için arabaya çağırdığını, kendisini arabaya alarak kapıyı 
kilitlediklerini, Birliğin içerisinden bir müddet arabayla gittikten sonra kapalı bir alandaki 
hücrede kendisini hapis yatırdıklarını, odada kendisinin üzerini aradıklarını, burada bir 
müddet misafir kalacağını ve üzerinde ne varsa tümünü aldıklarını, hatta ayakkabı bağcığı, 
kemerini vs. aldıklarını, üzerinde taşıdığı Yasin-i Şerif'in dahi suç delili olarak dosyaya 
koyacaklarını, sorguyu yapan İsth.Bnb. H.A. tarafından söylendiğini, hücre şeklindeki odanın 
buzlu camlarının içten ve dıştan cezaevindeki görüşmelerde kullanılan teller gibi tel ve demir 
parmaklıklarla takviye edildiğini, buzlu camlardan dışarıyı görmenin mümkün olmadığını, bu 
odada 7 gün hapis kaldığını, İç Hizmet Kanununa göre suç işlese dahi Kıdemli Yüzbaşı 
rütbesinde biri olarak bir üst rütbedeki biri tarafından işlemin yürütülmesi gerekirken astı 
olan bir üsteğmen ve astsubayın kendisini erlerin önünde hücreye koyduklarını, 7 gün kaldığı 
tek kişilik tecrit odasına koyduklarını, 08/01/1992 tarihinde yazılı savunmasını istediklerini, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Orgeneral S. T.'den geldiği ifade edilen yazılı 
savunmasında aşırı sağ (irtica) faaliyet gösteren kişi ve örgütlerle bir ilişkisinin olmadığını 
bildirmesine rağmen aynı gün 28 gün oda hapsi cezası ile cezalandırıldığının tebliğ edildiğini, 
hayali suçlamadan önce ceza verip sonra savunmasının alındığını, hayatında örgüt üyesi 
olmamasına rağmen örgüt üyesi gibi işleme tabii tutularak hiçbir zaman kanıtlanmamış 
olmasına rağmen 28 gün oda hapsi cezası verildiğini, 7 gün hücre odasında kaldığını, savaşta 



  

esir alınan düşman kuvvetleri gibi sorguya çekilmeye başlandığını, 08/01/1992 tarihinden 
sonra sorgu ekibinin bulunduğu sorgu odasında mesai saatlerinde sorguya çekildiğini, sorgu 
odasında oturduğu taburenin zincirle yere bağlanmış olduğunu, 2 kuvvetli projektör ile 
gözlerine saatlerce ışık verilerek sorguya çekildiğini, saçma sorular sorulduğunu, bunların 
cevaplarının istendiğini,Sorguda, Kola içer misin? , Kolonya kullanır mısın? , Uluslararası 
örgüte üye misin? , Hanımının başı niye örtülü? , Niçin ayrı oturuyorsunuz? , aralarında miras 
ihtilafı bulunan kayınbiraderi ile ilgili, niçin kayınbiraderini tehdit ettin, ondan örgütüne gelir 
etmek için çek senet istemişsin dediklerini, durumu izah edince adli müşavirden sorduk sen 
haklı imişsin, senin hanımın miras alabilirmiş dediklerini, senin evine bir gün çarşaflı irticai 
görünümlü biri gelmiş, niye gelmiş?, Eşinle ilgili planlarını, şeriat ve tesettür ile ilgili 
düşüncelerini bize anlat, ilim ve teknoloji hakkındaki görüşün nedir? şeklinde sorular ile 
Eşini niye hastaneye götürmüyorsun, tedavi ettirmiyorsun? gibi sorularla 6 gün uğraştıklarını, 
kendisinin namaz kıldığını, hanımının başörtüsünün de Şanlıurfalı olması nedeniyle örf ve 
adetlere dayandığını, yöre halkının incelendiğinde %90 halkın bu şekilde olduğunu, kola 
içtiğini, kolonyayı bidonla eve aldığını, teknolojiden istifade eden biri olarak teknoloji ve 
ilime karşı olmasının mümkün olmadığı gibi doğru cevaplar vermesine rağmen yalancılıkla 
suçladıklarını, Kendisini yalan makinesine bağladıklarını, bu soruları yalan makinesine bağlı 
iken sorduklarını, hücrede kaldığı 7 gün 24 saat sürekli kuvvetli bir ışıkla odanın 
aydınlatıldığını, erler vasıtasıyla gözetlendiğini, tuvalet ve banyo ihtiyacı için erlere 
yalvarmak ve onlardan müsade almak gerektiğini, onların da üstlerinden müsade alarak 
ihtiyaç giderdiklerini, hücrede kaldığı süre içerisinde saat 22:00-06:00 arası ışık yanık olmak 
şartıyla uyumanın serbest olduğunu, diğer zamanlarda uzanmanın dahi yasak olduğunu, 24 
saat kapıya koydukları nöbetçi erler vasıtasıyla emirlerini kendilerine uygulattıklarını, 
kapıdaki erlerden emir aldığını, üstündeki üniformanın Kd.Yzb. Üniforması olduğunu, 
hücrede kaldığı süre içerisinde ailesiyle haberleşmesinin yasaklandığını, ailesinin uzun süre 
haber alamaması üzerine kendisine çektikleri telgrafın sansürlenerek gönderildiğini, 
kendisinin gönderdiği telgrafın da kontrolden geçtiğini, telefon etmenin yasak olduğunu, 
sorgulama sırasında 1. Tak. Kuvvet Komutanlığı İstihbarat Subayı Bnb. H. A'nın sesinden 
tanıdığını, o tarihte Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Hacımustafaoğulları ve Astsubay G. P.'ye de 
aynı işkencelerin yapıldığını, kendisinin ve bu kişilerin karşılıklı olarak tanıklık 
yapabileceklerini, 7 gün sonra birliğine dönmesi için salıverildiğini, ancak Eskişehir'deki 
birliğine gittiği gün direkt 1. Taktik Kuvvetleri Komutanlığı Disiplin Evine gönderilmek 
istendiğini, almış olduğu 28 gün hapis cezasından geriye kalan 21 günün Adnan Menderes'in 
ilk tutuklanmada yattığı Disiplin Evinde yatması gerektiğini kendisine Kurmay Kıdemli 
Albay H. T. ve Kıdemli Albay U. A.’nın söylediğini, zor da olsa ceza yatmadan önce 
ailesinin yanında kalmak için 1 gün izin aldığını, daha sonra 21 gün hapis yattığını, 1. Taktik 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Hakim Yzb.Adli Müşaviri B. G.'nin "Abi bu dosyan bize 
gelse 1 gün dahi ceza almazsın, ancak hakim de kendileri savcı da kendileri" dediğini, tahliye 
olduktan sonra 7 ay daha görevine devam ettiğini, Ağustos 1992 YAŞ kararlarına dahil 
edilerek çok sevdiği ordudan atıldığını, maddi ve manevi olarak mağdur edildiğini, 
24/09/1993 tarihinde Harran Üniversitesine öğretim görevlisi olarak müracaat ettiğinde 
hakkında Emniyet İstihbarat ve YÖK'ün yaptığı araştırmada suç teşkil eden bir durumunun 
olmadığını belirtilmesi üzerine atamasının yapıldığını, bu atamanın dahi 28 Şubatçıların 
amaçlarına ulaşmak için gerçekçi olmayan belgelerle suç isnat edip hukuksuz işlemler 
yaptıklarını ispatladığını, kendisinin ve çocuklarına maddi ve manevi olarak işkence çektiren, 
hürriyetini kısıtlayan, hücre hayatı yaşatarak işkence yapan, iletişim hakkını elinden alan 
astlarının önünde kendisini küçük düşüren, daha savunmasını dahi almadan peşin ceza kesip 
hücreye atan, hücreye atılmasına neden olan Hv.K.K.Hv.Org. S. T., 2.Tak.Hv.K.K.Org. 
Ahmet Çörekçi, 1. Kont.Ğr.K.Hv.Yer.Alb. U. A., 1. BHM Amiri Hv.Kur.Kd.Alb. H. T. ve 
1.Tak.K.K.İsth.Sb.Bnb. H. A., İskenderun Rd.Mevzi K.lığında görevli iken 



  

2.Tak.K.K.Hv.Korgeneral S. T., Diyarbakır 2.Kontrol Grup Komutanı Kur.Kd.Alb. F. T., 
İskenderin Hv.Rd.Mevzi Komtanı Hv.Yer. (Kont) Yb. Ç.İ., İskenderun Hv.Rd.Mevzi 
Komutanlığı Hrk.Eğt.Amiri.Hv.Yer. (Kont) Bnb. M.A.A., İskenderun Hv.Rd.Mevzi 
Komutanlığı sonradan 2.Tak.Hv.K.K.Hv.Korg. Ahmet Çörekçi'nin yaveri Personel Ütğm. S. 
P., TSK'dan ayrıldıktan sonra hakkımda BÇG'ye rapor veren emekli öğretmen M.U., resen 
emeklilik yazısında imzası bulunan, dönemin Başbakanı ve Milli Savunma Bakanından 
şikâyetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini bilrdirmiştir.(Klasör 195)

 Müşteki MUSTAFA CEMİL TÜRKYENER şikayet ve beyanında;29.05.1997 
tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan hukuka aykırı bir şekilde ihraç edildiğinden zarar gördüğünü, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya müdahil olarak katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki MUSTAFA LATİF DURU vekili Av.Fatih Omaç şikayet ve 
beyanında; müvekkinin suç tarihinde RP Sincan İlçe Teşkilatında yönetici 
olduğunu,sanıkların baskıları sonucu partileri kapatılınca manevi olarak buhrana 
uğradıklarını,bundan dolayı sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini 
bildirmiştir. (Klasör 380)

 Müşteki MUSTAFA RASİM ÖZLÜ şikayet ve beyanında özetle; TSK.nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için 
hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi başörtülü denip fişlenerek gerçek dışı 
bilgi ve belgelerle 26.05.1997tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki MUSTAFA UFUK ERTUĞRUL şikayet ve beyanında;28 Şubat 
sürecinde Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Sarıcapaşa Eğitm Merkezi 
Komutanlıklarında görev yaptığını daha sonra emekli olmak zorunda bırakıldığını, 1994 
yılında Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında birlik komutanın kendisine 
dikkatlice bakarak ''yarın sabah beni gör'' dediğini, kendisinin de parmağındaki yüzükten 
dolayı çağırmış olduğunu düşünerek ertesi günü yüzüğü çıkararak gittiğini, parmağında 
yüzük olmadığını görünce ''seni neden çağırdığımı anlamışsın, gidebilirsin'' dediğini, görevde 
iken öğle paydoslarında cuma namazlarına arkadaşlarının özel araçları ile gittiklerini, hizmet 
bölük komutanlığında görevli Üsteğmen Cahit'in çıkış kapısında bekleyerek cuma vakti 
dışarıya çıkanları kaydettiğini, Karamürselbey Eğitim Komutanlığından İzmir Foça'ya rutin 
dışı tayininin çıktığını, bu tayinin eşinin başörtüsünden kaynaklandığını düşündüğünü, 
meslek hayatı boyunca en ufak bir şekilde disiplin soruşturması geçirmediğini, sicil notlarının 
çok yüksek olduğunu, İzmir' de eğitim başkanı sicil amirinin kendisine ''eşinin başı nasıl 
kapalı?'' şeklinde sorular yönelttiğini, kendisinin de ''Allah emrettiği için kapalı'' şeklinde 
yanıt verdiğini, baskıların artması nedeni ile emekliliği düşünmeye başladığını, İzmir Foça'da 
ki komutanının makamına çıkarak ''komutanım beni ihraç edecekler ise kimse duymadan bir 
gün önce haberim olsun'' dediğini, komutanının da ''senin yerinde olsam bir gün bile 
beklemem, emekliye ayrılırım'' dediğini, bunun üzerine emeklilik dilekçesini verdiğini, 
Emekli olduktan sonra Bilgi Edinme Kanunu çıkması ile sicil belgelerini talep ettiğini, 
kendisine üst yazı ile sadece sicil notlarının gönderdiklerini, belgeler gizli olduğundan 
bahisle göndermediklerini, belgelerini incelediğinde 02/05/1997 tarihli sicil belgesinde sicil 
amirinin kanaati bölümünde, ''mesleğini seven güvenilir, disiplinli'' yazmasına rağmen bunun 
çizilerek altına ''Karamürsel'de oturan eşinin tesettürlü giyindiği, dini çalışmalar içinde 
olduğu, ancak kendisinin aynı düşünce ve faaliyetlere katılımının tespit edilemediği'' 
kanaatinin olduğunu, aynı zamanda 98 olan sicil notunun 84 olarak değiştirilmiş olduğunu, 



  

18/08/1994 tarihli Çıkarma Filosu Komutanlığına hitaben yazılmış yazıda da kendisinin 
şüpheli personel kategorisinde yer aldığını öğrendiğini, aynı şekilde 26/08/1994 tarihli yazı 
ile 17/10/1994 tarihli Sarıcapaşa Eğitim Merkezi Komutanlığına hitaben yazılmış yazıda 
şüpheli personel olarak yazıldığını öğrendiğini, şüpheli personel olmasından dolayı sicil 
amirleri tarafından takip formu düzenlendiğini, bu formların 6 ayda bir rutin olarak 
düzenlendiğini, bu formlarda da herhangi bir şüpheli durumunun olmadığına dair kayıtlar 
düşüldüğünü, yukarıda anlattığı nedenlerden dolayı Askeriyenin içinde belli bir grubun 
yapılanmaya çalıştığını, bunların da sistemli bir şekilde hareket ederek kendi görüşüne yakın 
olmayan personeli dışlamaya çalıştığını, bu yüzden de hakkında en ufak şeylerden dolayı 
inceleme yapıldığını, sicil notlarının düşürüldüğünü, şüpheli personel konumuna 
sokulduğunu, manevi baskılardan dolayı emekli olmaya zorlanmasından dolayı basında Batı 
Çalışma Grubu olarak ismi geçen sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (231. klasör, sayfa 447-448) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 24 Mart 1992 tarihinde Kurslar Komutanı Ü. K. tarafından takdir 
belgesi, 26 Aralık 1996 tarihinde Sarucapaşa Eğitim Merkez Komutanı T. K. tarafından 
takdir belgesi, Mart 1990 tarihli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral O. K. onaylı çizelge 
şeklinde hazırlanmış müştekinin ismi ile beraber 3 askeri personelin isminin yer aldığı 
belgede, müştekinin TCG AĞ-1'in yeniden görev yapabilir hale getirilmesinde göstermiş 
oldukları üstün çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldüğü belirtilerek 306.000 
(üçyüzaltıbin) TL ile ödüllendirildiği tespit edilmiştir. (238. klasör, sayfa 327-333)

 28/12/1978 tarihinde Askeri Ceza Kanunun 162/171 maddeleri gereğince ''30KP 6G 
iz'' şeklinde cezası, 02/01/1979 tarihinde Askeri Ceza Kanunun 162/171 maddeleri gereğince 
''30KP 6G iz'' şeklinde cezası, 2 Ocak 1985 tarihinde şiddetli tevbih cezası, 14 Mart 1988 
tarihinde şiddeti tevbih cezası bulunduğu tespit edilmiştir. (238. klasör, sayfa 304-310)

Sicil notu ortalamalarına bakıldığında 1981 yılı 146, 1982 yılı 160.5, 1983 yılı 149, 
1984 yılı 176 olduğu,1.sicil amiri tarafından ''çalışkan ve güvenilir subaydır' şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1985 yılı 177,5 1986 yılı 182.5, 1987 yılı 194.5 olduğu, 1.sicil amiri tarafından 
''kıtada başarılı bir subaydır, iyi bir idarecidir, komutanlık ve bir üst rütbe görevlerini başarı 
ile yapar'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''çalışkan ve dürüst bir subaydır' şeklinde kanaat 
belirtildiği, 1988 yılı 91 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''birliğinin muharebeye hazırlık 
derecesinin yükseltilmesine katkısı çok iyidir, çalışkan, huzurlu ve ahenkli, çalışmayı seven, 
disiplinli bir subaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''birliğini muharebeye hazırlamada 
başarılıdır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1989 yılı 91 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çok 
çalışkan, disiplinli, terbiyeli bir subaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''çok iyi, çalışkan 
ve dürüst bir subaydır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1990 yılı 90.5 olduğu 1.sicil amiri 
tarafından ''çok iyidir, iyidir aynı zamanda ek görevle Tri Gu.k.v bakmaktadır, sakin yapılı iyi 
niyetli bir subaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''pek çok ek görevine rağmen vazifesini 
aksatmadan icra etmektedir'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1991 yılı 90 olduğu, 1.sicil amiri 
tarafından ''vicdan duygusu üstün, vasıflı bir subaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından 
''çalışkan ve gayretli bir subaydır'' şeklinde kanat belirtildiği, 1992 yılı 98 olduğu, 1.sicil 
amiri tarafından ''çalışkan, azimli, ast ve amirlerine destek olan disiplinli bir subaydır'' 
şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''çalışkan, gayretli, disiplinli ve örnek bir subaydır'' şeklinde 
kanaat belirtildiği, 1993 yılı 94.5 olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çalışkan, disiplinli ast ve 
üstlerine yardımcı olan bir subaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''disiplinli, ahenk içinde 
ve koordineli çalışabilen gayretli bir subaydır'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1994 yılı 95.5 
olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''çok iyi, ast ve üstlerine yardımcı olan çalışkan ve disiplinli 
bir subaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından '' çok iyi, özveri ile çalışan bir subaydır'' 
şeklinde kanaat belirtildiği, 1995 yılı 96 olduğu, 1.sicil amiri tarafından '' çok çalışkan, 
disiplinli, ast ve amirlerine destek olan dürüst bir subaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından 



  

''çok iyi, disiplinli, çalışkan ve verilen görevi en iyi şekilde yapma gayreti içinde olan bir 
subaydır'' şeklinde, 3.sicil amiri tarafından ''çok iyi'' şeklinde kanaat belirtildiği, 1996 yılı 96 
olduğu, 1.sicil amiri tarafından ''disiplinli mesleğini seven dürüst ve çok çalışkan bir 
subaydır, gemi ve karargâhlarda başarı ile görev yapar'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından 
''dürüst, çalışkan başarılı bir subaydır''şeklinde kanaat belirtildiği, 1997 yılı 85 olduğu, 1.sicil 
amiri tarafından ''iyi, Karamürsel'de oturan eşinin tesettürlü giyindiği ve dini çalışmalar 
içinde olduğu, ancak kendisinin aynı düşünce ve faaliyetlere katılımı tespit edilmemiştir, 
disiplinli ve çalışkan bir subaydır'' şeklinde, 2.sicil amiri tarafından ''çok iyi, eğitim 
faaliyetlerine özverili çalışmaları ile katkısı büyük, çalışkan ve dürüst bir subaydır, 
Karamürsel' de oturan eşinin kapalı olduğu ve dine yönelik faaliyetlerde bulunduğu istihbar 
edilmiştir, ancak kendisinin bu konularda hiçbir faaliyetine rastlanmamıştır'' şeklinde kanaat 
belirtildiği, EK-A Harp Akademisi Nitelik Belgesi başlıklı 13/01/1992 tarihli ve tarihi 
olmayan birer sayfadan ibaret belgede kanaatlerin olumlu olduğu, çok iyi şeklinde 
kanaatlerin olduğu, bir adet ceza belirtildiği, olumsuz kanaat bulunmadığı anlaşılmıştır. (238. 
klasör, sayfa 334-413) 

Müştekinin almış olduğu takdir belgeleri sicil amirleri tarafından verilen yüksek sicil 
notları ve mükemmel olarak anlatılabilecek kanaat değerlendirmeleri basit nitelikte ve 
ayrılmadan yıllarca önce verilmiş birkaç disiplin cezası gözetildiğinde kendisine yönelik 
tavrın din ve vicdan özgürlüğü kapsamındaki askerlik görevi dışında kalan, kendisinin ve 
eşinin dini inanç ve yaşamından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 Müşteki MUSTAFA YÜKSEL KARADAĞ şikayet ve beyanında özetle; 1998 
yılında Kırşehir Vali Yardımcısı iken BÇG’nintalimatıyla haksız olarak fişlenerek Çorum İl 
Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne atandığı için suçtan zarar gördüğünü,sanıklardan şikayetçi olup 
davaya müdahil olarak katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 379)

 Müşteki MUZAFFER YILDIZ şikayet ve beyanında; 03/08/2002 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, bundan dolayı mağduriyet yaşadığını, sanıklardan 
şikayetçi olup davaya müdahil olarak katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 375)

 Müşteki MÜCELLA TEKİN şikayet ve beyanında;1991 yılında öğretmenliğe 
başladığını, 28 Şubat döneminde kılık ve kıyafeti sebebiyle haksız yere hakkında birçok 
soruşturmalar açıldığını, 2000 yılında öğretmenlikten atıldığını, 2006 yılında çıkan afla 
memuriyete geri döndüğünü, Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başladığını, mağduriyet 
yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 28 Şubat döneminde darbe yapan Batı 
Çalışma Grubuna dahil olan ve yardım eden tüm cuntacı, darbeci kişiler ve sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 106)

 Müşteki MÜKREMİN TOPCU şikayet ve beyanında;1996 yılında Edirne Keşan 
4. Mekânize Piyade Tugayında Üsteğmen rütbesiyle görev yaptığını, buranın dini 
vecibelerini yerine getiren subaylara baskı kurmak üzere pilot bölge seçilmiş bir yer 
olduğunu, kendisinden önce Tugay Komutanının eşi başörtülü olan subay ve astsubayları 
toplayarak 54 kişinin eşinin başını açması için baskı yaptığını, 48 subay ve astsubayın eşinin 
başını açtığını, 6 kişinin eşinin başını açmadığını, bunu 1997 yılında 1. Ordu Komutanı H. 
K.'nın Tugaya gelişinde Tugay komutanı Y. Ö.'nün kendisine verdiği brifingde bu konudan 
bahsederek 48 kişinin eşinin başını açtırdığını, açmayan 6 kişinin dosyasını gönderdiğini, 4 
kişinin TSK'dan atıldığını, 2 kişinin ise dosyasının Kara Kuvvetleri Komutanlığında 
beklediğini söylemesinden öğrendiğini, eşinin başörtülü olması nedeniyle baskılar yapılmaya 
başlandığını, ilk olarak cuma vakti cuma namazına gittiğini, saat 12:50 de arayıp 
bulamadıklarına ilişkin savunma istediklerini, kendisinin bu savunmasını Kurmay Başkanı 



  

M. İ.'nin Tugay Karargâhındaki toplantıda tüm subay ve astsubaylara kendisini rencide edip 
disiplinsiz göstermek amacıyla okuduğunu, kendisinin daha sonra cuma namazına gitmeye 
devam ettiğini, önceki savunmasına göre 3 gün oda hapsi cezası verildiğini, Tugay 
Komutanının kendisine gönderdiği kişilerin kendisinin dürüst ve çalışkan bir kişi olduğunu 
eşinin başını açtığı takdirde sıkıntı yaşamayacağını söylediklerini, ancak kabul etmediğini, 02 
Haziran 1997 tarihinde Şura kararıyla TSK'dan re'sen ihraç edildiğini, atıldıktan sonra sivil 
hayatta çalışmak istediği yerlere de müdahale edildiğini, örneğin: Fetha isimli eğitim araç ve 
gereçleri üreten firmada çalışırken jandarmanın orayı bastığını evraklarını incelediğini,

O dönem ihtilal yapılacağına iyice inandıklarını, ihraçtan sonra evi hemen toplayıp 
daha ev kiralamadan Elazığ'a memleketine gönderdiğini, cunta içerisinde Emasya 
taburlarının hazır kıta beklediğini, derhal müdahale edebileceklerini, 1997 yılı sene başında 
Sultan Ahmet'te başörtüsüne karşı yapılan mitingde Keşan ordu evinde nöbetçi subay 
olduğunu, Emasya tabur komutanı ordu evinde resmi şekilde hafta sonu otururken kendisine 
ihtilal için hazır kıta bekliyoruz dediğini, o tarihte birliklere dağıtılan harekât emrinde 
Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle her türlü gelişmeler olabilir bu gelişmelere 
karşı her türlü harekât tarzı uygulanabilir. Birliklerin hazırlıklı olması gerektiğinin 
belirtildiğini, Mecliste bu konunun ordu ihtilal yapacak şeklinde gündeme gelmesi üzerine 
kendilerine imza karşılığında verilen emirlerin gece saat 23:00 da geri toplandığını, bu 
nedenle ihtilalin bütün hazırlıklarının yapıldığını öğrendiğini, kendisinin TSK'dan ihracı 
nedeniyle sıralı komutanları olan Y. Ö., M. İ. ve 28 Şubat komutanları ile BÇG'de yer alan 
darbeci cuntacı yapılanmadan şikâyetçi olduğunu, cezalandırılmasını istediğini belirtmiştir. 
(Klasör 245)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1997 yılı sicil belgesinde, 1.ve 2.sicil amirleri tarafından aynı 
şekilde ''subay sicil yönetmeliğinin 99.madde (e) fıkrası gereğince tutum ve davranışları 
gereğince, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai, ideolojik görüşleri 
benimsemesi ve bu gibi faaliyetlerde bulunması nedeni ile Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 
değildir'' şeklinde, 3. sicil amiri tarafından'' subay sicil yönetmeliğinin 99.madde (e) fıkrası 
gereğince irticai faaliyetlerde bulunması yapılan ikazlara rağmen ıslah olmaması nedeni ile 
Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir'' şeklinde, kanaat belirtildiği, kanaatlerde yer alan 
suç isnatları ile ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların 
gerçek dışı olduğunu ortaya koymaktadır.

 Müşteki MÜKREMİN KILINÇ şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Ankara 
Sincan ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını, 31 Ocak 1997 tarihinde 
Sincan Belediyesinin Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Kudüs Gecesi adı altında bir 
program düzenlendiğini, programın amacının İsrail'in Filistin'de yaptığı işkence ve zulmü 
kamuoyunun gündemine sunmak olduğunu, programdan sonra 28 Şubat sürecinde hükümete 
karşı başlatılan baskı çerçevesinde soruşturma başlatıldığını, gözaltına alındığını, gözaltında 
iken bir askeri hakim olduğunu tahmin ettiği kişinin öfkeli bir şekilde elini sallayarak 
ifadesini almadan “Götürün bunları, tutukluyorum” dediğini, yargılandığı süreçte üyesi 
olmakla suçlandıkları Hamas, Hizbullah ve İslami Cihatla ilgili MİT ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünden bilgi istendiğini, söz konusu kurumların bunların Türkiye'de herhangi bir 
faaliyetinin olmadığını belirttiklerini, buna rağmen tutukluluklarının devam ettiğini, 
yargılama sonunda 3 yıl 9 ay tarafına ceza verildiğini, geçirdiği soruşturma nedeniyle 
yakınlarının da rahat bırakılmadığını, Elbistan'da öğretmenlik yapan ağabeyi Mehmet 
Kılınç'ın 14 Ocak 2000 tarihinde gözaltına alındığını, yine kayınbiraderi olan Hayrullah 
Ünal'ın Kırşehir Çemaş döküm fabrikasında metalürji mühendisi olarak çalışırken izlendiğini, 
tehdit edildiğini, ziyaretine gelmesinin engellendiğini, Yine lisede okuyan kız çocuğunun 
çeşitli kişiler tarafından silah gösterilmek suretiyle takip edilerek ruhsal tacize tabi 



  

tutulduğunu, kendisinin yargılandığı Hizbullah'ın Türkiye'de ortaya çıkan ve mezar evlerle 
gündeme gelen Hizbullah olmadığını, Lübnan'da, Filistin'de İsrail mezalimine karşı o ülkeler 
adına savaşan örgüt olduğunu, MİT ve Emniyete de bağlantılarının bu şekilde sorulduğunu, 
haklarında hiçbir delil olmadan mahkûm edildiklerini, AİHM'ye başvurduğunu, 
başvurusunun kabul edildiğini, Mahkeme kararının adil yargılama ilkesine aykırı olduğunun 
belirtildiğini, dilekçesinde belirttiği kişiler ile 28 Şubat sürecinde faaliyet gösteren cunta 
yapılanmasından ve Batı Çalışma Grubundan bu bağlamda İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, 
Erol Özkasnak, Erdal Ceylanoğlu, İlhan Kılıç, Teoman Koman, Ahmet Çörekçi ve diğer 
kişilerden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (107. klasör, sayfa 265-266)

 Müşteki MÜNEVVER TAŞOVA şikayet ve beyanında özetle; 25.09.1997 
tarihinde sınıf öğretmeni olarak atandığını,54. hükümetin zorla düşürülmesinden dolayı 
kıyafetinin rejim için tehlike ve tehdit olarak gösterilmeye başlandığını, idare tarafından 
soruşturma açılacağı ve memuriyetten atılma tehditleri ile taciz edildiğini, 03.10.2000 
tarihinde istifa etmek zorunda kaldığını,çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellendiğini, mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 481)

 Müşteki MÜNTEHA ARABALI TATAR şikayet ve beyanında;1999 yılında 
Antalya İmam Hatip Lisesinde okurken derslere başörtülü girdiğinden uyarı cezası 
verildiğini, başörtülü olarark öss sınavlarına giremediğini ve Ukrayna Kiev Milli İnşaat ve 
Mimarlık Üniversitesinde eğitimi ülkesinden uzak tamamlak zorunda kaldığını eğitim 
hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellendiğini, mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki MÜNÜRE DÖNMEZ şikayet ve beyanında özetle; 1991 yılında Ankara 
da öğretmen olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil 
etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare 
tarafından taciz edildiğini, Tevfik İleri İmam Hatip Lisesinde okuyan kızlarının başörtüsü 
nedeniyle baskıya maruz kaldıklarını,kendisine başörtüsü nedeniyle 28.07.1998 aylıktan 
kesme,19.03.1999 tarihinde kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezaları verildiğini, 
öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki MÜRŞİDE BALABAN vekili Av.Yıldız Kara şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin 1997-2000 yılları arasında Beypazarı Faruk Kefeli ilköğretim okulunda 
öğretmen olarak görev yaptığını,görev yaparken başörtüsü nedeni ile sayısız sözlü uyarılara, 
dışlamaya,ötekileştirmeye,tehdide,mobbinge,bıskıya yıldırıcı davranışlara marz kaldığını ve 
idare tarafından taciz edildiğini, iki kez uyarma,bir  kınama disiplin cezaları verildiğini, 
baskılar yüzünden istifa etmek zorunda kaldığını,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, 
çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 418)

Müşteki MÜRÜVVET SAYLAM şikayet ve beyanında; 16 Haziran 1997 
tarihinde Şırnak'ta sınıf öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının sorun 
teşkil etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare 
tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten hakkında dava 



  

açıldığını,27 0cak 2000  tarihinde ise memuriyetten istifa etmek zorunda kaldığını, 
öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373,459)

 Müşteki MÜRÜVVET AKTAŞ şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
öğretmen olarak görev yaptığını, 1998 yılında başörtüsü takmasından dolayı hakkında 
disiplin soruşturmaları açıldığını, 2001 yılı Aralık ayında öğretmenlikten atıldığını, 2006 
yılında çıkarılan sicil affı ile geri döndüğünü, 28 Şubat 1997 döneminde darbe yapan 
insanları inançlarından dolayı ayrımcılığa tabi tutan Batı Çalışma Grubu ile bunlara yardım 
eden tüm cuntacı, darbeci kişilerden şikâyetçi olduğunu, memuriyetten uzaklaştırıldığı için 
mağdur olduğunu, devlet tarafından sanki suç işlemişler gibi daha sonra affedilmesinin de 
onuruna dokunduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığında 2 yıl hizmetli kadrosunda çalıştığını, şu 
an düz memur olarak çalıştığını, 4 yıllık üniversite mezunu olduğunu, aynı zamanda mastırını 
yaptığını, buna rağmen istediği kadroda çalışamadığını,öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini, çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 454,106, sayfa 86)

 Müşteki MÜSLÜM ÇALI şikayet ve beyanında;28 Şubat 1997 öncesi ve sonrası 
dönemde 28 Şubat post modern darbe sürecinde görevde olan ve bu süreci yöneten görev 
alan görev veren bu görevleri ve kararları uygulayan yardım ve yaltaklıkta bulunan tüm 
kişiler hakkında soruşturma açılmasını,seymen kiyafeti giymesi nedeniyle aczimendilere 
benzetilerek ceza verildiğini,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 108)

 Müşteki MÜŞERREF SEDEF şikayet ve beyanında özetle;1990-1998 yılları 
arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında 8 yıl fizyoterapist olarak görev yaptıktan sonra 
açılan öğretim görevliliği sınavını kazanarak nakil ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne 
bağlı Kütahya Sağlık Yüksel Okulu Öğretim görevliliğine atandığını, 1999 ve 2000 yıllarında 
problemle karşılaşmadan sözleşmesi yenilenerek görevine devam ettiğini, 25/01/2001 
tarihinde daha önceden değiştirilen yüksek okul yönetiminin sözleşmesinin uzatılmaması 
kararını aldığını, hakkında olumsuz karar alan öğretim üyelerinin iktisadi idari bilimler 
öğretim üyesi ve mühendis kökenli olduklarını, bunların kendisinin mesleki yetersizliklerini 
değerlendiremeyeceklerini, sözleşmenin uzatılması için taban puanın 170 iken 688 puan 
almasına rağmen sözleşmesinin uzatılmadığını, üniversite rektörlüğünün kendisini sürgün 
şeklinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda görevlendirdiğini, bu görevlendirmenin 
mahkemece iptal edildiğini, Dumlupınar Üniversitesi rektörü ve çok sayıda diğer öğretim 
elemanının sicillerde yaptıkları usulsüzlükler nedeniyle Kütahya 2. Asliye Ceza 
Mahkemesince 765 sayılı TCK'nın 230/1 maddesi gereğince cezalandırıldıklarını, 28 Şubat 
sürecinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde çok sayıda öğretim elemanının 
mağdur edilmesine neden olan üniversite yöneticileri ve diğer kişi ve kurumların araştırılarak 
haklarında yasal işlem yapılmasını ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
belirmiştir.(Klasör 138,386)

 Müşteki NACİYE SUBAŞI şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde başörtüsü 
takması nedeniyle 01.12.2000 yılında devlet memurluğundan çıkartıldığını, mağduriyet 



  

yaşadığını,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki NACİYE ELAGÖZ ŞENGÜL şikayet ve beyanında;1995 yılında 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünü kazanıp başörtülü olarak kayıt olup ilk üç 
yılı başarılı şekilde bitirdiğini,1998 yılında derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile 
baskılara maruz kaldığını,başörtüsüz kimlik istendiğini, okula derslere giremediğiniden 
devamsızlıktan kaldığını, eğitimini yurt dışında tamamlamak zorunda kaldığını,eğitim 
hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki NACİYE KARAKAYA şikayet ve beyanında özetle; 1996 yılında 
Gazaantep Şehit Kamil İlçesi Ömer Güzel İlköğretim okulunda öğretmen göreve başladığını, 
1997 yılında kılık kıyafet kararnamesinin çıkması 28 Şubat sürecinde görev alan kişilerin 
kendisini kılık ve kıyafetiyle tehdit olarak görmeye başladıklarını ve başörtü kullanmasından 
dolayı uyarı ve kınama disiplin cezaları aldığını, daha sonra bu cezalar affedildi, daha sonraki 
dönemde kılık kıyafet yönetmeliği gerekçesiyle uyarı ve kınama cezaları almadan o dönemin 
şartlarında sözlü ve fiili baskılar yaşadığını, müfettişler sık sık okulu ziyaret edip, hakarete 
varan söylemlerle başörtü takmasını engellemeye çalıştıklarını, sınıfıma girmekten men 
edildiğini, o dönemde ismini hatırlamadığı Garnizon Komutanı'nın emri ile okula alınmama 
durumu ile karşı karşıya bırakıldığını, bu şartlar altında çalışmaya 2000 yılına kadar devam 
edebildiğini,soruşturmalar sonucunuda 000 yılının Kasım ayında devlet memurluğundan men 
cezası aldığını, öğretmenlikten atılmamdan dolayı maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını, 
2009 yılında af kapsamında tekrar öğretmenlik mesleğine döndüğünü, belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 107,466)

 Müşteki NADİR KARATAŞ vekili Av.Fatih Omaçşikayet ve beyanında; 
müvekkinin suç tarihinde RP Sincan İlçe Teşkilatında yönetici olduğunu,sanıkların baskıları 
sonucu partileri kapatılınca manevi olarak buhrana uğradıklarını,bundan dolayı sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir. (Klasör 380)

 Müşteki NAİL PALA vekili Av.İlhami Ayaz şikayet ve beyanında özetle; 
müvekkilinin, post modern darbe olarak değerlendirilen operasyonların araç olduğu asıl 
amacın ülke ekonomisi olduğu,bankalar ve reel sektör üzerinde operasyonlar yapıldığı, 
böylelikle ekonomik ve siyasi gücün seçkin sayılan bir zümrenin kontrolüne verilmesinin 
hedeflendiği,milli iradeyi yok sayan ve tahakküm altına alan ,toplumun inanç ve değer 
yargılarınıkendilerince şekillendirmek isteyen bir yönetim anlayışının hedeflendiği,Türkiye 
Halk Bankasını Personeli Yardımlaşma Vakfının 1 milyar dolara yaklaşan malvarlığı 
bulunduğu,bankanın 2000 yılında özelleştirme sürecinde vakfa yeni yönetim oluşturulup 
tasfiye kararı alındığı, Aydın Doğan'ın kamu bankalarına talip olduğu,emekli vakıf üyelerinin 
haklarının yok sayıldığı,maddi ve manevi zarar gördüklerinden sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 437)

Müşteki NAİM BUZRUL şikayet ve beyanında;1997 yılında Başbakanlık Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün açmış olduğu sınavı kazanarak 
30/06/1997 tarihinde hizmetli olarak atandığını, 4 ay boyunca çalıştığını, maaşını aldığını, o 
dönem Batı Çalışma Grubunun baskısı ile istifa ettirilen hükümetin istifasından sonra yeni 
kurulan hükümet zamanında SHÇEK Teftiş Kurulu Başkanlığının sınavlarda usulsüzlük 
olduğu iddiasıyla yaptığı teftişten sonra görevine son verildiğini, İdare Mahkemesine açmış 
olduğu davayı kazanamadığını, Danıştay'ın temyiz talebini reddettiğini, sınavı kazanmış 



  

olmasına rağmen görevinden çıkartılarak mağdur edildiğini, 28 Şubat sürecini gerçekleştiren, 
cuntacı yapılanma olan BÇG görevlileri ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 134. klasör, sayfa 139)

 Müşteki NALAN BOLAT DİKTÜRK şikayet ve beyanında; Adana Çukurova 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde 1998 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü 
olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, kınama ve disiplin cezaları aldığını, 
eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 396)

 Müşteki NALAN ALKAN şikayet ve beyanında;1994 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi kazanıp başörtülü olarak kayıt olup ilk üç yılı başarılı şekilde 
bitirdiğini,1998 yılında derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz 
kaldığını, başörtüsüz kimlik istendiğini,derslere giremediğiniden devamsızlıktan kaldığını, 
ğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki NAMIK KEMAL URHAN şikayet ve beyanında;TSK'nın bir darbe 
yapmada kullanılabilmesi için TSK'nın "kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesi" zorunludur. 
TSK'nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesi ise TSK içerisinde örgütlenerek önemli 
kumanda merkezlerine nüfuz ettikten sonra TSK hiyerarşisinden farklı bir "örgütsel hiyerarşi 
oluşturulması ve TSK kurumsal hiyerarşisinin devredışı bırakılarak yerini örgüt hiyerarşisinin 
alması" ile mümkündür. Bu gerçekleştirildiğinde gerek TSK emir komuta zinciri içinde ve 
gerekse devletin tüm kurumlarında ve hatta toplumda artık örgütsel hiyerarşinin bütün 
tasarruflarının TSK'nın kurumsal hiyerarşisinin tasarrufu olarak algılanması ve kurumun güç 
ve itibarının ve yaptırım gücünün örgüt tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanması 
sağlanmış olmaktadır.   

               BÇG örgütü TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında oluşturulmuş ve TSK'nın 
kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesi ve daha sonra da TSK'nın kurumsal gücünün ve 
etkinliğinin darbe eyleminde kullanılması amacıyla kurulmuş yasadışı bir örgüttür. BÇG 
örgütü kurulduktan sonra öncelikle TSK kurumsal hiyerarşisini devredışı bırakarak amacını 
gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu kadrolara kendi istediği personelin atanmasını sağlamış 
bilahare ihtiyaç duyduğu kadroları oluşturduktan sonra hükümet darbesini gerçekleştirmek 
için resmi olarak BÇG örgütünün kuruluşunun açıklamış daha sonra da amacına varmak için 
ihtiyaç duyduğu emir, talimat ve diğer belgeleri hazırlayarak yine TSK hiyerarşisi dışında 
yargılamada sanık olan Genelkurmay Başkanı'nı dahil devredışı bırakarak TSK karargah 
hizmetleri yönergesi ile diğer mevzuat ve emirlere aykırı olarak sanık Çevik Bir tarafından 
imzalanarak gönderilmiştir. 

             TSK'nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinde TSK'nın kurumsal 
hiyerarşisinde yer alan darbe karşıtı unsurları bastırmak ve pasifize etmek için 2000'e yakın 
TSK Personeli örgüt tarafından tasviye edilmiş, uygulanan psikolojik harp taktikleri, cebir, 
şiddet ve baskı yöntemleriyle binlerce TSK personelinin de istifa ve emeklilik yolu ile 
ordudan ayrılması sağlanmıştır. Böylece TSK'nın kurumsal hiyerarşisi üzerinde BÇG 
örgütünün iradesi hakim kılınmıştır. TSK rütbe ve kıdem hiyerarşisi ortadan kalkmış, 
kurumsal hiyerarşi yok olmuş, BÇG mensubu olma kriterinin esas alındığı örgütsel hiyerarşi 
tesis edilmiştir. TSK'nın kurumsal güç ve imkanları tamamen BÇG örgütünün tasarrufuna 
sunulmuştur. Böylece 28 Şubat sürecinin ilk aşaması olan orduya karşı darbe 
gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada BÇG örgütünün bütün suç konusu icraatları ordu tasarrufu 



  

gibi gösterilerek diğer devlet kurumları üzerinde de baskı oluşturulmuştur. Sadece ordu değil, 
MGK, YAŞ, TBMM, yargı, hükümet, mahalli idareler, eğitim kurumları ve üniversiteler 
topyekün BÇG'nin kontrolü altına alınmıştır. 

                Öncesi ve sonrası ile bir süreci içeren 28 Şubat 1997'de BÇG örgütü 
mensupları milletin yurt savunması için emrine verdiği silahlı kuvvetlerdeki kurumsal 
hiyerarşi içerisindeki mevki, makam ve rütbelerinden aldıkları gücü ordu hiyerarşisini ve 
devletin bütün kurumlarındaki otoriteyi ele geçirmek için gerçekleştirdikleri postmodern 
darbe ile milletin ordusunu ele geçirmişler, ordunun kurumsal hiyerarşisine uygun yasal, emir 
komuta zincirini tahrip ederek BÇG örgütünün hiyerarşik yapısına dönüştürmüşler, TSK'yı 
asli görevlerini yapamaz duruma getirmişler, ordunun disiplin yapısını bozmuşlar, ordu millet 
bütünleşmesini tahrip ederek orduyu millete ve değerlerine karşı gibi göstermişler. Olmamış 
olaylar, olmuş gibi kurgulayarak gerçekleştirdikleri provakasyonlarla milletin inanç ve 
değerlerini devlete tehdit olarak göstermişler, toplumu hukukdışı büyük baskılar altına alarak 
fişlemişler, inanç ve fikirlere göre ayrıştırıp kutuplaştırarak kışkırtmışlar ve darbe ortamı 
hazırlamışlar, anayasanın kamu hizmetine alınmada eşitlik ilkesi ve kamu görevlileri ile ilgili 
yasal düzenlemeler ayaklar altına alarak suçsuz insanları başta TSK olmak üzere devletin 
diğer kurumlarına ihraç, istifa ettirme, emeklilik istemeye mecbur bırakma, sicilini bozma, 
sürgün, işkence, şüpheli sakıncalı fişlemeleri gibi yollarla tasviye etmişler, hükümeti istifa 
ettirmişler, meclis aritmetiğini değiştirmişler, milletin iradesine aykırı olarak yeni bir 
hükümet kurmuşlar, yargıyı baskı altına alarak hukuki denetim mekanizması olmaktan 
çıkarıp ideolojik denetim mekanizmasına dönüştürmüşler, eğitim müesseselerini hukuk dışı 
baskılarla yeniden dizayn etmişler ve toplumda anayasada öngörülen eğitim hakkından 
yararlanmayan toplum mağdurları üretmişler, eğitim hakkı katsayı eşitsizliği düzenlemesiyle 
yine yüksekokula girişte eşitlik ilkesi ve eğitim hakkı ihlal edilen mağdur kitleler üretmişler 
ve bunlara benzer hukuksuz, antidemokratik, uygulamalarla ülkenin geleceğine ağır zarar 
vermişlerdir. 

             TSK'da 27/12/1987-14/08/1997 tarihleri arasında askeri hakim olarak görev 
yaptığını, yüksek sicil ile yüzbaşı rütbesine kadar terfi ettiği, tam sicil notları ve 
takdirnameler aldığı, Elazığ Bingöl karayolunda 33 askerin şehit edilmesiyle ilgili olarak 
açılan davada iddia makamı olarak duruşmalara katılıp sanıklar hakkında ceza talep ettiğini, 
sanıkların cezalandırıldığını, Elazığ 8.Kor.Mrk.K.lığı Yeşil Birlik Deposu'ndan 63 adet 
silahın çalınmasıyla ilgili olarak Merkez Komutanı hakkında dava açmaması için yoğun 
baskılara maruz kaldığını, ancak dava açtığını bu olay nedeniyle husumetleri üzerine 
çektiğini, 1997 yılı içinde şark hizmetini tamamladığını, çalışmaları ve sicilinin iyi olduğu 
için Askeri Yargıtay Savcılığına tayin edildiğini, daha sonra 11 Mayıs 1997 tarihinde üçlü 
kararname ile mesleğindeki başarısından dolayı ve kendisine duyulan güven sebebiyle Adana 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı olarak seçilip atandığını, 17/07/1997 tarihinde yeni 
göreve başladığını, bu görevi ifa ederken YAŞ Kararı ile resen emekli edildiğini öğrendiğini, 
hakkında olumsuz sicil düzenlenmesini gerektirir bir tutum ve davranışının olması halinde bu 
kritik göreve getirilmeyeceğini, üç ay içinde değişen hiçbir şey olmadığına göre hakkındaki 
Silahlı Kuvvetler'de kalması uygun değildir sicilinin sonradan geçmişe dönük olarak tanzim 
edilen gerçekle ilgisi olmayan ve sahte bilgi ve belgelere dayanarak düzenlendiğini, 
14/08/1997 tarihine kadar kanunlarda suç veya disiplin suçu olarak tanımlanmış herhangi bir 
eylem sebebiyle hakkında soruşturma açılmamış, bir kez dahi olsun herhangi bir sebeple 
ifadesi alınmamış, kanunda öngörülmüş bir usulle hakkında hiçbir ceza verilmemiş, mesleki 
disiplin ve başarı sicili yüksek ve yeterli düzeyde olduğu halde TSK'nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasadışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, TSK'nın normal kurumsal 
hiyerarşisi içinde yer aldığı ve kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife kabul etmediği tutum 
ve davranışları ile BÇG örgütünün yasadışı faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek 
disiplinsiz olarak suçlanıp BÇG'nin örgütsel hiyerarşisinin iradesi doğrultusunda 1 Ağustos 



  

1997 tarihli YAŞ toplantısında disiplinsizlik nedeniyle TSK'dan ihraç edildiğini, hakimlik 
teminatının bulunması nedeniyle AYİM'e açtığı davanın oyçokluğuyla reddedildiği, suçtan 
zarar gördüğünü, mağduriyetine ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 466)

Müşteki NEBAHAT MERAŞ şikayet ve beyanında;1991 yılında öğretmenliğe 
başladığını, 28 Şubat döneminde başörtülü olması sebebiyle hakkında birçok haksız 
soruşturmalar açıldığını,2000 yılında öğretmenlikten atıldığını, 2006 yılında çıkan afla Çocuk 
Esirgeme Kurumuna yani eski kurumuna geri döndüğünü, 28 Şubat 1997 döneminde darbe 
yapan Batı Çalışma Grubuna dahil olan ve yardım eden tüm cuntacı, darbeci kişilerden 
şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (106. klasör, sayfa 249)

 Müşteki NEBİ ÖZDER şikayet ve beyanında;1997 yılında El-Ezher 
Üniversitesin'den lisans eğitimini bitirdiğini, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin 
denkliğinin kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna 
güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans 
mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 375,439)

 Müşteki NECATİ GÖKÇE şikayet ve beyanında; 1997 yılı olağanüstü şurada 
hak etmediği bir şekilde matematik öğretmeni iken askeriyeden resen emekli edildiğini, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 249,377,381)

 Müşteki NECİP KOÇ şikayet ve beyanında;sanıkların kanuna aykırı eylemleri, 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve 
belgelerle 1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini, 
26.10.2016 tarihli dilekçesi ile şikayetinden  vazgeçtiğini beyan etmiştir.(Klasör 439,481)

 Müşteki NECLA ALTUNCU ÖZGENCİL şikayet ve beyanında;1996 yılında 
girdiği ÖSS de Cerrahpaşa TIP fakültesini kazandığını, başörtülü olarak kaydının yapıldığını, 
2000 yılında Türkiye’de hiçbir şekilde okuma imkânı kalmadığı için yurt dışına gidip 
okumak zorunda kaldığı bu nedenle sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 395)

 Müşteki NECLA BALCI şikayet ve beyanında özetle;1996 tarihinde İstanbul da 
kimya öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil 
etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare 
tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten hakkınra dava 
açıldığını, 06.11.2000 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellendiğini, buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 438)

Müşteki NECLA ÖLÇER YİĞİT şikayet ve beyanında;Gazi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde 1998 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile 
baskılara maruz kaldığını,ikna odalarına alındığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373,396)



  

 Müşteki NECMETTİN KELEŞ şikayet ve beyanında;TSK'da Astsubay olarak 
görev yaparken 1996 yılı Aralık ayında YAŞ kararıyla görevine son verildiğini, 1996 yılında 
eşinin başını açmasını, eşi ile birlikte törenlere katılmasının istendiğini, bunu kabul 
etmeyerek törenlere kendisinin katıldığını, eşinin katılmadığını, bu nedenle kendisine çeşitli 
bahaneler uydurularak 3 gün oda hapsi ve 12 gün göz hapsi verdiklerini, daha sonra da 
ordudan attıklarını, ordudan atıldıktan sonra iş bulmakta zorluk çektiğini, bir süre işsiz 
kaldığını, bir kısım ev eşyalarını satmak zorunda kaldığını, ordudan atıldığı için kimsenin 
kendisine iş vermek istemediğini, bu nedenle mağdur olduğunu, atılmasına sebep olan 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, YAŞ üyeleri bulunduğu 1. Ordu 2. Zırhlı Tugayı Komutanı D. S. 
ve Albay İ. E. ile hakkında asılsız sicil dolduran sicil amirlerinden ve sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 56,203,399)

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "şüpheli personel kategorisinde 
olduğu, komutanlıkça hazırlanan personel kanaat raporunda, Cumhuriyetin temel niteliklerine 
aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olduğu belirtilmiştir. Kıyafet Yönergesine aykırı 
giyinmek suçundan, 9.8.1996 tarihinde 3 gün oda hapsi cezası aldığı, K.K.K. Komisyon 
tutanağında; tutum ve davranışları ile yasa dışı irticai görüşleri benimsediğinin belirtildiği, bu 
nedenle Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince disiplin bozucu hareketler içerisinde 
olduğu, tutum ve davranışları ile irticai görüşleri benimsediği ve faaliyetlerde bulunduğu 
anlaşılmıştır. Emre itaatsizlik suçundan 17.1.1984 tarihinde 22 gün oda hapsi cezası, emre 
itaatsizlik suçundan 19.2.1985 tarihinde 12 gün oda hapsi cezası, emri değiştirmek suçundan 
3 gün izinsizlik cezası, mesaiye geç gelmek suçundan 12.4.1984 tarihinde şiddetli tevbih 
cezası, mesaiyi izinsiz terk etmekten şiddetli tevbih cezası, mesaiyi izinsiz terk etmekten 
24.11.1989 tarihinde iki gün izinsizlik izni cezası bulunduğu görülmüştür." şeklindeki 
iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, 
ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel 
yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili 
disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı 
"tutum ve davranışları ile yasa dışı irticai görüşleri benimsediğinin belirtildiği," iddiası ile 
ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu 
şekildeki iddia ile ilgili hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının 
iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü, atılmasından yaklaşık 10 yıl önce verilmiş 
disiplin cezalarının ihracına dayanak yapıldığı anlaşılmaktadır. (Klasör 203)

 Müşteki NECMETTİN KIZILIRMAK şikayet ve beyanında;Anayasada 
hükümetlerin nasıl kurulacağı ve görev sürelerinin nasıl sona ereceğinin açıkça 
düzenlendiğini, 28 Şubat sürecinde bazı subay ve askerlerin tasarlayıcısı oldukları bir plan ve 
program dahilinde hükümete karşı bir kampanya başlattıklarını ve meşru hükümeti cebren 
istifaya zorladıklarını, 1996-1997 yılları arasında Çevik Bir, Erol Özkasnak, Teoman Koman, 
Doğu Aktulga, Ahmet Çörekçi, Güven Erkaya, İlhan Kılıç, Erdal Ceylanoğlu ve diğer bazı 
kişilerle birlikte oluşturulan örgütün TSK'yı kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
güvenoyu olarak Anayasaya uygun bir şekilde kurulan 54. Cumhuriyet Hükümetini cebren 
ıskat etmeye teşebbüs ettiğini ve kısmen dahi olsa çalışamaz duruma getirmeye çalıştığını, 
meşru hükümete basın ve medya organlarını kullanarak “bu sefer silahsız kuvvetler 
halletsin”, “gerekirse silah kullanırız” şeklinde tehditte bulunduğunu, “demokrasiye balans 
ayarı yapıyoruz” diyerek açıkça görevi dışına çıkarak siyaset yaptığını ve hükümeti 
düşürmeye çalıştığını Batı Çalışma Grubu adı altında yasa dışı bir birim oluşturarak burada 
kamu görevlilerini ve sivil vatandaşları fişlediğini, Yargı mensuplarını Genelkurmay 
Karargâhında brifinglere tabi tutarak yargıyı etkilemeye ve meşru hükümete karşı 
kullanmaya çalıştığını, kendilerine vatan savunması için tevdi edilen zırhlı birlikleri meskun 



  

mahalde yürüterek halkta infial oluşturmaya çalıştıklarını ve ellerindeki silahlı birliklerle 
meşru hükümeti tehdit ettiklerini bu suretle hükümeti cebren iş bırakmaya zorladıklarını, 
temel bir hak olan eğitim ve öğretim hakkının “başörtüsü yasağı” şeklinde yasalarda olmayan 
bir yasak icat ederek üniversitelerde eğitim ve öğretimi engellediklerini, bu eylemlerini 
dönemin YÖK başkanı Kemal Gürüz, Başbakanlık Müsteşarı, Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı, Gazeteciler, TİSK Başkanı, DİSK Başkanı, TESK Başkanı, TOBB Başkanı, 
Türkiş Başkanı ile birlikte gerçekleştirdiklerini,diğer yandan Burdur Er Eğitim Topçu Tugay 
Komutanı ve halen Hacıbektaş Belediye Başkanı olan kişinin Burdur ili ve çevre illerde başta 
İmam Hatip Liseleri olmak üzere eğitim ve öğretim kurumları üzerinde yetki ve görevi 
olmadığı halde baskı, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu, İmam Hatip Lisesindeki öğrencileri 
zorla içkili mekânlara götürerek dans yapmaya zorladığını, halkı Alevi-Sünni şeklinde 
ayırarak ayrımcılık yaptığını, birbirine karşı kışkırttığını, her an darbe gerçekleşecek 
baskısının yapıldığını, 18 Haziran 1997 tarihinde Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifa 
etmek zorunda kaldığını, nitekim Orgeneral Çevik Bir'in yaptığı bir konuşmasında 28 Şubat 
süreci ile ilgili demokrasiye balans ayarı yapıldı ifadelerini kullanırken Genelkurmay 
Başkanlığı Genel Sekreteri Erol Özkasnak'ın “bu post modern darbe, tereyağından kıl çeker 
gibi yapılmış çok başarılı bir süreçtir” şeklinde beyanda bulunduğunu, hatta koalisyon ortağı 
partilerin milletvekillerini tehdit ve şantajlarla korkutularak istifaya zorlandığını belirterek, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör (138)

Müşteki NECMETTİN ÖZTÜRK şikayet ve beyanında;1993 yılında El- Ezher 
üniversitene başladığını,bütün işlemlerini büyükelçilik vasıtasışyla yaptığını,denklik için 
YÖK e başvurduğunu ve 9 ek ders verildiğini bunu tamamlayarak 12 yıl sonra denklik 
alabildiğini, kendilerine atılan iftiraların asılsız olduğunu 8 yaşında hafız olduğunu, 
kazanılmış haklarının yok edildiğini, bu nedenle mağduriyet yaşadığını sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

 Müşteki NECMİ ÖZEN şikayet ve beyanında;Kendisinin Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu, Milli Eğitim 
Bakanlığında öğretmenlik ve idarecilik yaptığını, 1995 yılında Gebze Belediye Başkanlığına 
naklen atanarak, avukat, hukuk işleri müdürlüğü ve belediye başkan yardımcılığı 
görevlerinde bulunduğunu, belediye başkan yardımcısı olarak görev yaparken 24 Nisan 2001 
tarihinde belediye ile ilgili soruşturma sebebiyle ifade vermek üzere İstanbul Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğünde belediye başkanı Ahmet Penbegüllü ve diğer arkadaşları ile birlikte 
gözaltına alındıklarını, gözaltında kendilerine çok ağır işkence ve kötü muameleler 
yapıldığını, Devlet memuru olmalarına rağmen daha önce müfettiş Candan Eren tarafından 
yapılan teftişe istinaden Danıştay'a soruşturma izninin iptali için başvuru neticesini 
beklenmeden soruşturma başlatıldığını, işkence yapılarak ifadeleri alındığını, günlerce kötü 
muamele ve işkencenin devam ettirildiğini, akabinde 8 arkadaşının tutuklandığını, müfettiş 
Candan Eren'in hukuk dışı girişim ve komplolarıyla kendisine ve arkadaşlarına haksız yere 
dava açıldığını, geçirdiği sıkıntılar, işkenceler ve uzun yargılama süreci nedeniyle sağlığının 
bozulduğunu, belediye başkanı Ahmet Penbegüllü'nün kan kanseri olarak vefat ettiğini,

28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri dahilinde hukuki anlamda 
skandal niteliğinde işlemlerin yapıldığını, müfettiş Candan Eren'in Gebze'de görev yapan 
Azarbeycan'da görev yaptığı dönemde vefat eden Zeki Durlanık paşa ile irtibatlı olarak 
hukuk dışı eylemlerini yaptığını, Zeki Durlanık'ın Gebze Belediyesini takibe alarak Candan 
Eren'i yönlendirdiğini, daha sonra göreve başlayan Kurmay Albay Orhan Turfan'ın Candan 
Eren'i yönlendirmesiyle işlemlerin başladığını, Candan Eren'in hazırlamış olduğu raporda da 
işlemlerin Kurmay Albay Orhan Turfan'ın vermiş olduğu istihbari ve yazılı bilgilerle ön 
incelemenin başlatıldığını, Müfettiş Candan Eren'in Gebze Belediyesindeki bazı evrak 



  

fotokopilerini alarak Gebze Cumhuriyet Başsavcısına gittiğini, çalışmak amacıyla oda talep 
ederek belediye başkanının tutuklanmasını istediğini, Başsavcının bu talebi reddettiğini, 
müfettiş Candan Eren'in daha önce teftiş edilip suç unsuru bulunamayan veya yargıya intikal 
ettirilip beraatla sonuçlanan konuları tekrar incelemeye aldığını, yargı kararlarını yok 
saydığını, Gebze'ye geldiğinde muhatap olduğu kişilere "ben buraya çok özel bir görevle 
geldim, hepinizi Devlet Güvenlik Mahkemesine göndereceğim, siz burada suç örgütüsünüz... 
Devletin zinde güçlerinin benden istekleri var, onları yapmak zorundayım, isimlerini size 
söyleyemiyorum, mutlaka Devlet Güvenlik Mahkemesine sevk edeceğim, suçunuz yoksa orada 
aklanırsınız" dediğini, bu ifadeleri kendisi ve Arif Alpaydın gibi birçok arkadaşının 
duyduğunu, Candan Eren'in suç unsuru bulamayınca suç tesis etmeye çalıştığını, belediyede 
çalışan personelin tamamının sabıka kaydını talep ettiğini, 985 personelin sabıka kaydının 
istendiğini, bunlardan 71'inin sabıkasının çıktığını, bu sabıkaların adi suçlara ait ve 
tamamının adli sicile müracaat edilmesi halinde silinebilecek nitelikte olmasına rağmen 
ulusal basında bu personellerin çoğunun irtica nedeniyle ceza aldığı ve kendilerince 
çalıştırılmaya devam edildiği yönünde haberler çıktığını, müfettiş Candan Eren'in Gebze'de 
görev yaparken Maliye ve değişik kurumlardan eleman alarak Gebze Belediyesinin güreş 
ihtisas kulübü ve Gebze spor kulübünün evraklarını incelettiğini, evrakları inceleyen 
personelin hukuka aykırı bir şey bulamadıklarını söylemeleri üzerine onları azarlayarak 
kovduğunu, Müfettiş Candan Eren'in Gebze Hizmet vakfının evraklarını da müfettiş talep 
ederek incelettiğini, evrakları inceleyen müfettiş Mustafa Batum'un kendilerine teşekkür 
ettiğini, ancak olumsuz rapor hazırladığını, Candan Eren'in raporuna istinaden Danıştay 
kararında belediye ve vakıf arasındaki ilişkilerde hukuka aykırılık olmadığının teyid edilmiş 
olmasına rağmen müfettişin olumsuz rapor hazırlamasına şaşırdığını, şaşkınlığını müfettiş 
Mustafa Batum'a söylediğinde kendisine "ben yel değirmenlerine karşı donkişotluk yapmam" 
dediğini, Belediyenin eski hükümlü stasütüsünde CHP'li belediye başkanı tarafından işe 
alınan ancak yakalamaları kayıtlarda unutularak düşürülmeyen 5 personeli tekrar yakalatıp 
isimlerini vererek belediye başkanının aranan irticai terör örgütü üyelerini belediyede 
çalıştırdığı yönünde gerçek dışı haber yaptırdığını, 2001 yılında gözaltına alındığını, belediye 
başkanının işkenceler nedeniyle hastalanarak öldüğünü, Refik Turan isimli arkadaşının 
haksız yargılama nedeniyle kalp krizi geçirerek öldüğünü, Mustafa Salman adlı arkadaşının 
büyük sıkıntılar geçirerek vefat ettiğini, kendisinin de büyük sıkıntılar, işkenceler ve 
huzursuzluklar nedeniyle sağlığının bozulduğunu, kalp krizi geçirdiğini, eşinin ve 
çocuklarının mağdur olduğunu, Belediyede personelden sorumlu başkan yardımcısı olmasına 
ve hiçbir ihalede görev almamasına rağmen ihaleye fesat karıştırma nedeniyle yargılandığını, 
bu ihalelerin bir kısmının yapıldığı dönemde belediyede dahi görev yapmadığı halde 
kendisine dava açıldığını, bu ihalelerin tamamının Sayıştay tescilinden geçmesine rağmen 
dava açıldığını, davaların beraatle sonuçlandığını,

24 Nisan 2001 tarihinde belediye ile ilgili bir soruşturma nedeniyle İstanbul Beşiktaş 
Devlet Güvenlik Mahkemesine gitmesinin söylendiğini, 3 arkadaşı ile birlikte Devlet 
Güvenlik Mahkemesine gittiğini, orada bekleyen 2 polisin kendilerine önce Emniyet 
Müdürlüğüne uğramaları gerektiğini söyleyerek onlarla birlikte Emniyet Müdürlüğüne 
gittiklerini, Organize Suçlar bölümüne çıkarıldıklarını, kendileri oradayken belediye başkanı 
Ahmet Penbegüllü, Ali Taştan, Abdulkadir Özpehlivan, Av. Ahmet Cezmi Şekül ve İsmail 
Özlem'in de aynı yere getirildiklerini, üzerlerindeki tüm elbiselerin çıkarıldığını, kendisinin 
bulunduğu hücrede Gebze Kültür Derneği Başkanı Abdulkadir ÖZpehlivan'ın bulunduğunu, 
aynı gün gece 23:00 veya 24:00 da isminin okunduğunu, bir polis memurunun kapının 
kilidini açtığını, gözünü bağladığını, sağ taraftaki kısa bir koridordan geçtikten sonra soldaki 
tuvaletin az ilerisindeki bir odaya götürüldüğünü, bir taraftan belediye başkanına ağır hakaret 
ettiklerini, bir taraftan kendisini tehdit ederek oradan sağ çıkamayacaklarını 7 gün daha 
ellerinde olduklarını, söylediklerini, kendisine başkanın işlediği suçları bilirsin onları söyle 



  

dediklerini, başkanın işlediği suç olmadığını bilmediğini söylemesi üzerine "ona başkan 
deme, Ahmet de" dediklerini, elbiselerini çıkarttırdıklarını ilk konulduğu hücredeki yatağı 
sürükleyerek getirdiklerini, üzerine yatmasını söylediklerini, birisinin evli olup olmadığını, 
çocuğu olup olmadığını sorduğunu, sonra hayalarını sıkmaya başladığını, uzun süre sıkarak 
arada bir durup konuş, haydi bir tane suç söyle dediğini, çok uzun süre hayalarını sıktığını, 
sonra "sen Ahmet Penbegüllü bir suç işlemişse mutlaka bilirsin, bir tane söyle seni bırakalım" 
dediğini, belediye başkanının yasalara aykırı bir iş yapmadığını söylediğini, bunun üzerine 
yine aynı şeyi yaptıklarını, "seni yeniden buraya alacağız, daha 7 gün elimizde olacaksın, 
eğer Ahmet Penbegüllü'nün bir suçunu söylersen sana hiçbir şey olmaz, sana hiçbir şey 
yapmayız, gözünü de bağlamayız, şuradaki masada oturur sohbet eder çay içeriz, seninle bir 
işimiz yok, bizim işimiz Ahmet Penbegüllü ile" dediklerini, odadan çıkarıldığını, dışarıda 
elbiselerini giydiğini, koridora getirildiğini, orada betonun üzerinde oturmasını, beklemesini, 
düşünmesini ve yeniden çağırılacağını söylediklerini, Soğuk beton üzerinde oturarak 
beklemeye başladığını, gözlerinin sürekli bağlı olduğunu, göz bağını alttan gevşeterek göz 
ucuyla baktığını, başında bekleyen polislerin hemen uyardığını, bu sırada işkence yapılan 
odaya başkalarını da götürdüklerini, Avukat Ahmet Cezmi Şekül'ü de götürdüklerini, içeriden 
bağırmalar, haykırışlar geldiğini, bir müddet sonra kendisini yeniden işkence yapılan odaya 
götürdüklerini, yine tüm elbiselerini çıkarttıklarını, iyi düşündün mü, Penbegüllü'nün işlediği 
suçlardan birkaç tane söylemeden seni bırakmayacağız dediklerini, arada böğürüne yumruk 
vurduklarını, boğazını sıktıklarını, Odada bulunanlardan birisinin kendisine, siz siyasi 
kadrolaşma yaptınız, kendi adamlarınızı belediyeye aldınız dediğini, kendisinin de sadece 4 
tane imtihanla memur aldıklarını, bunları da Kaymakamlıkla birlikte sınav yaparak 
aldıklarını, bunlardan ikisinin mühendis, birisinin itfaiye memuru, birisinin de zabıta memuru 
olduğunu söylediğini, içlerinden birinin "lan İzmit Belediye Başkanı Sefa Sirmen ne kadar 
kominist varsa belediyeye alıyor, kadrolaşıyor sen niye kadrolaşmıyasın" dediğini, Bu esnada 
ara sıra kendisine vurduklarını, daha sonra yerde bulunan yatağa yatmasını istediklerini, 
üzerinde hiçbir elbise bulunmadığını, ellerini ve ayaklarını yatağın uçlarından iplerle 4 
köşeden bağladıklarını, gözlerinin sürekli olarak bağlı olduğunu, içerde bulunan 4 kişinin 
bağlı olan ellerinden ve ayaklarından tutmaya başladıklarını, ince bir teli sağ ayağının küçük 
parmağına bağladıklarını, telin bir ucunu da cinsel organına bağladıklarını, sonra göğsüne bir 
sıvı döktüklerini, arkasından vücuduna elektrik vermeye başladıklarını, arada elektrik 
vermeyi kestiklerini, küfür ederek haydi bir tane suç söyle Penbegüllü'nün bir tane suçunu 
söyle seni hemen bırakalım, biz seni biliyoruz, sen suç işlemedin ama Penbegüllü'nün yaptığı 
şeyleri bilirsin dediklerini, aynı şekilde uzun süre elektrik verdiklerini, verilen elektriğin 
dayanılmaz bir acı verdiğini, neredeyse ölecek gibi olduğunu, arada elektrik vermeyi 
kestiklerini, sonra tekrardan elektrik vermeye devam ettiklerini, daha sonra bu konuşmuyor, 
bir şey söylemiyor, bu yine beklesin, düşünsün dışarı çıkaralım yeniden alırız dediklerini, 
ellerini çözdüklerini,Vücuda elektrik verilmesinin daha önceki işkencelerden çok daha fazla 
acı verdiğini, işkence odasında elbiselerini eline vererek kendisini dışarı çıkardıklarını, 5-6 
adım ileride elbiselerini giymesini söylediklerini, bir polisin daha önce bekletildiği yere 
kendisini getirdiğini, amirlerden birisinin sen düşün, başkanın suçlarından bildiklerini hatırla, 
seni tekrar işkence için içeri alacağız burada bekle dediğini, soğuk zemin üzerinde oturmaya 
başladığını, yan tarafta bir masa bulunduğunu, orada bir polisin beklediğini, çok aşırı 
derecede susadığını, su istediğini uzun süre su vermediklerini, uzun bir aradan sonra su 
vermeye başladıklarını, tuvalete gitmek için izin istediğini uzun süre izin vermediklerini, 
daha sonra izin verdiklerini, tuvaletin dışa bakan camının demirli olduğunu, burada bulunan 
camların demirli olmasının sebebinin işkence yapılanların intihar amacıyla aşağı atlamalarını 
engelleme amacıyla olabileceğini, tuvalette idrarından kan geldiğini, 2 gün bu şekilde kan 
geldiğini, Koridorda her an işkence yapılan odaya alınma düşüncesiyle taş zeminde 
oturtulduğunu, bildiği bütün duaları okuduğunu, koridorda otururken hemen karşı tarafına 



  

başkanları Ahmet Penbegüllü'yü de getirdiklerini, onun da sürekli gözleri bağlı vaziyette 
orada beklediğini, ara ara onu da işkence yapılan odaya götürdüklerini, Candan Eren'i de 
koridorda önlerinden geçerken gördüğünü, bir defasında orada bulunan polise kızdığını, 
gözlerini sıkı bağla alttan görüyor dediğini, bunun üzerine gözündeki bağı daha sıkı şekilde 
bağladıklarını, soğuk zemin üzerinde ayaklarını hiç uzatmadan oturmasını söylediklerini, 
herhangi bir talepte bulunduklarında polislere komutanım diye hitapta bulunmalarını 
istediklerini, ayaklarının, bacaklarının, dizlerinin parçalarını ve vücudunun yere değen 
kısımlarının dayanılmayacak şekilde ağrıdığını, Çarşamba ve Perşembe günü akşam bütün 
arkadaşları ile birlikte hastaneye götürüldüklerini, hastanede doktorların polisler yanlarında 
iken hepsine birden şikâyetiniz varmı diye sorduklarını, polislerin önceden rahatsızlıklarının 
olmadığını söylemeleri konusunda uyararak yeniden Organize Suçlar Müdürlüğüne 
döneceklerini söylediklerini, hastaneden döndükten sonra tekrar aynı yere oturtularak 
ellerinin kelepçelenerek dolaba bağlandığını, çarşamba günü akşam üzeri işkence odasının 
tam farklı istikametinde başka bir kapıdan çıkarak bir odaya götürüldüğünü, gözlerinin bağlı 
olmadığını, ifade tutanağı hazırlanmış olduğunu, bilgisayar başında oturan şahsın daha önce 
hazırladığı yazıların başına ilaveler yaptığını sonrada hazırladığı tutanağın son kısmını 
imzalamasını söylediğini, "okuyabilir miyim" diye sorduğunda "hayır bizde böyle bir adet 
yok" imzala dediğini, tutanağı imzaladığını, yan masada sivil polis oturduğunu, bir ara ona 
baktığında "ne bakıyorsun lan" diye kızarak bacağına vurduğunu, tutanağı imzaladıktan sonra 
perşembe günü geç vakte kadar eli kelepçeli gözleri bağlı olarak soğuk zeminde 
oturtulduğunu, boğazının ağrıdığını, vücudunun yere değen kısımlarının şiddetli bir şekilde 
ağrıdığını, bacaklarının kırılacak gibi olduğunu, günlerdir hiç uyku uyumadığını, Artık 
etrafında olup bitenleri hayal ve gerçek arası gelip giden bir idrak içinde algıladığını, her gece 
önlerinden sürüklenerek üzerinde işkence yapılan yatağı götürdüklerini, arkasından 
bağrışmalar, haykırışlar gelmeye başladığını, perşembe gününü cumaya bağlayan gece 
yarısından sonra sabaha doğru bitkin halde iken amirlerden birisinin bekleyen polise "bunu 
yeterince ıslattık zaten, yerine götürün" dediğini, 27 Nisan 2001 tarihinde saat 03:00-04:00 
sıralarında ilk geldiği günkü hücreye konulduğunu, hücrenin çok kalabalık olduğunu, balıkçı 
olduklarını sonradan öğrendiği şahısların bulunduğunu, birlikte getirildiği Abdülkadir 
Özpehlivan'ın da orada olduğunu, uykusuz yorgun ve bitkin olması nedeniyle yere 
uzandığını, yattığını, yerin tahta olduğunu bir miktar vücudunun ağrılarının geçtiğini, aynı 
gün akşam daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Temel Dinç ve Şaban Sarıay'ın da 
yandaki hücreye getirildiğini, belediye başkanları Ahmet Penbegüllü'nün çok ağır işkencelere 
maruz kaldığını, uzun süre elektrik verildiğini, gördüğü kötü muamele ve işkenceler 
nedeniyle hastalanarak vefat ettiğini, emniyette gördüğü işkencelerden sonra onun tedavisi 
için uğraşan Doktor Fahrettin Özkan'ın vaziyetini yakından gördüğünü,

Cuma günü Devlet Güvenlik Mahkemesine götürüldüklerini, orada doktorun tekrar 
tek tek çağırdığını, rahatsızlığının olup olmadığını sorduğunu, tekrar gözaltına alınma 
ihtimaline binaen görevli doktora rahatsızlığının olmadığını söylediğini, cuma günü Savcılık 
tarafından ifadesinin alındığını, Savcının tutuklanmasını istediğini, mahkemenin serbest 
bıraktığını, yargılama sürecinde İstanbul 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin organize 
Suç Örgütü olmadığı gerekçesiyle kendisi ve arkadaşları hakkında beraat kararı verdiğini, 
diğer suçlar yönünden yetkili ve görevli mahkemenin Gebze Ağır Ceza Mahkemesi olması 
nedeniyle Gebze'ye gönderildiğini, Gebze Ağır Ceza Mahkemesinin zaman aşımı süresinin 
dolduğu gerekçesiyle kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verdiğini, açıklamış 
olduğu nedenlerle başmüfettiş Candan Eren, eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil 
Serdar Saçan, aynı şube müdürlüğünde görevli Komser Ahmet İhtiyaroğlu, Komser 
Yardımcısı Ahmet Özdemir, Komser Yardımcısı Metin Rakipoğlu, Polis Serdar Akça, Polis, 
Semir Günaydın, Polis Yalçın Işık varsa diğer ilgililer ve  sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 247. klasör, sayfa 316-322)



  

Müşteki NECMİ ÖZTÜRK şikayet ve beyanında özetle;astsubay olarak TSK’da 
görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG 
örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün faaliyetlerine engel olacağı 
değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı 
bilgi ve belgelerle 07.08.2002 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 437)

 Müşteki NEFİSE ZEHRA KALKANCI şikayet ve beyanında özetle ;Üsküdar 
İmam Hatip Lisesinden 1998 yılında mezun olduğunu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan 
katsayı ve başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, 
puanı Türkiye'de bir Üniversiteye şerleşmeye yeter iken katsayı nedeniyle bunun olamadığını 
ve eğitimi kendi imkanlarıyla okuyan özel öğrenci statüsünde El-Ezher  Üniversitesinde 
ücretli olarak tamamlamak zorunda kaldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 466)

 Müşteki NEJAT ÖZDEN şikayet ve beyanında özetle;30.08.1988-05.06.1997 
tarihleri arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, sanık Hikmet Köksal'ın teftiş 
sırasında başbakan Erbakan'ı kastederek bu şerfsizler başımızdan gitmeden bize rahat huzur 
yok,emasya planlarınızı gözden geçirin,alğanüstü durumlara hazırlıklı olun şeklinde emirler 
verdiğini,TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı, tutum ve davranışları ile bu örgütün faaliyetlerine engel olacağı 
değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı 
bilgi ve belgelerle Mayıs 1997 Tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 439)

 Müşteki NERGİZ AKTAŞ şikayet ve beyanında özetle;16.01.1989  tarihinde 
Tarih öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil 
etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile 
memuriyetten atılma tehditleri ile idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları 
verildiğini, görevden uzaklaştırıldığını,30.07.2001 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, 
öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 438)

Müşteki NERİMAN ÇILDIR şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 
öğretmen olduğunu, başörtülü olması nedeniyle hakkında baskılar başladığını, rahat etme 
düşüncesiyle Demetevler İmam Hatip Lisesine tayinini istediğini, orada da rahat 
ettirmediklerini, hakkında soruşturmalar açıldığını, bazı okullara sürgün şeklinde 
gönderildiğini, okullardan bir kısmının kendisini çalıştırmadığını, 1 haftada geri gönderen 
müdürler olduğunu, soruşturma geçirdiği süreçte İdare Mahkemelerine davalar açtığını, 
ancak dönemin darbecileri tarafından özellikle de o dönem aktif rol oynayan Fevzi 
Türkeri'nin hakim ve savcıları yönlendirme toplantıları yaptığını, davaların reddedildiğini, en 
son Aralık 2000 tarihinde devlet memurluğundan çıkarıldığını, 2006 yılına kadar görevinden 
uzak kaldığını, maddi ve manevi büyük sıkıntılar çektiğini, 28 Şubat sürecini gerçekleştiren 
Batı Çalışma Grubundan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 134)

Müşteki NESİBE AYTAN şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat sürecinde İnönü 



  

Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenci olduğunu, 1. sınıfta okuduğunu, 1. 
dönemi bitirip 2. döneme geçince olayların patlak verdiğini, başörtüsünden dolayı kendilerini 
okula almadıklarını, 1998 yılı 2. döneminden itibaren okuldan uzaklaştırıldığını bu yüzden 
okulu bitiremediğini, mağdur olduğunu,2011-2012 döneminde eğitim hakkını geri aldığını, 
sınıftaki öğrencilerin kendisinden oldukça küçük durumda olduklarını, 28 Şubat sürecinde 
eğitim hakkını elinden alan tüm sorumlulardan ve 28 Şubat darbesi sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 134)

 Müşteki NEŞE ÖZHAN ÖZDEMİR  şikayet ve beyanında özetle; 1986 yılında 
Giyim Üretim Teknolojisi dersi öğretmenliği görevine başladığını, 28 Şubat döneminde 
kıyafetinin tehdit kabul edilerek çalışma hayatının engellendiğini, disiplin cezaları verildiğini, 
18/01/2000 tarihinde memuriyet görevinden atıldığını, İdare Mahkemesine dava açtığını, 
özellikle şüpheli Fevzi Türkeri'nin yönettiği, hakim ve savcıları yönlendirme toplantıları 
nedeniyle davaların reddedildiğini, maddi ve manevi olarak zarara uğradığını,öğretmenlik 
yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din 
ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 240,sayfa 307-309)

 Müşteki NEVİM TORAMAN şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde 
kıyafetin tehdit kabul edildiğini, fişlendiğini,çalışma hayatının engellendiğini, disiplin 
cezaları verildiğini,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma 
hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellendiğini,mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.

 Müşteki NEVİN YILMAZ  şikayet ve beyanında özetle; 06.09.1989-15.10.2000 
yılları arasında öğretmen olarak görev yaptığını,başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil 
etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare 
tarafından taciz edildiğini,kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davarandığı gerekçesiyle uyarı 
ve kınama disiplin cezaları verildiğini,2000 tarihinde istifa etmek zorunda kaldığını, 
çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

 Müşteki NEVZAT EMRE şikayet ve beyanında özetle; Ağustos 1991 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK'dan ihraç edildiğini, 28 Şubat darbesi sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 100,203)

 Müşteki NEZAHAT NURCAN BOZKURT şikayet ve beyanında;1998 yılında 
Batman’da öğretmen olarak göreve başladığını, 2000 yılında aleyhine bir delil yokken DGM 
tarafından başlatılan soruşturma bahane edilerek görevine son verildiğini,mağduriyetten 
dolayı sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 376)

 Müşteki NEZİH YILDIRIM şikayet ve beyanında;1976 yılında Çalışma 
Bakanlığı’nda göreve başladığını, Ekim 1996 yılında Başbakanlık resmi konutunda 
görevlendirildiğini, 54. Hükümetin düşürülmesi ile buradan uzaklaştırılması için haksız ve 
hukuksuz idari işlemlere ve psikolojik baskılara maruz kaldığını, kendi iradesi dışında Bolu 
Sağlık Müdürlüğü emrine atandığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 396)



  

 Müşteki NEZİHA SAĞLAM şikayet ve beyanında;1999 yılında öğretmen 
olduğunu, memuriyete başladığı 1989 yılından beri giydiği ve kullandığı kıyafetleri nedeniyle 
mağdur edildiğini, 2000 yılı Mayıs ayında görevden atıldığını, Danıştay'a yaptığı 
başvurusunun özellikle şüpheli Fevzi Türkeri'nin yönettiği, hakim savcıları yönlendirme 
toplantıları nedeniyle davalarının reddedildiğini, mağdur olduğunu, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 67,109)

 Müşteki NİHAL TOKDEMİR şikayet ve beyanında özetle; 1999 yılında Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dilİ ve Edebiyatı bölümünü kazanıp 
başörtülü olarak kayıt olup ilk yılı başarılı şekilde bitirdiğini,2000 yılında derslere başörtülü 
olarak katılmadığını ve şapkalı giridğini sonraki yıllarda da perukla devam etmek zorunda 
kaldığını,hiç bir sınava başörtülü giremediğini,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki NİHAL YÜCE şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde öğretmenlik 
yaptığını, başının kapalı olması nedeniyle hakkında tutanaklar tutulduğunu, 28 Şubat 
sürecinde baskı ve yönlendirmede bulunan Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve 
isimlerini bilmediği komuta kademesinden şikâyetçi olduğunu, mesleğinden atıldığını, maddi 
ve manevi zarara uğradığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 190,191,461)

 Müşteki NİHAT BAYIRKAN şikayet ve beyanında; İslamabat Uluslararası 
Üniversitesi’nden 1997 yılında mezun olup ülkeye geldiğini,YÖK tarafından bitirdiği 
üniversitenin denkliğinin kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik 
verildiğini ve buna güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal 
edildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını, mağduriyet 
yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 381)

 Müşteki NİHAT ARSLAN şikayet ve beyanındaözetle; 16.06.1998 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK'dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar gören 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki NİMET ÖZTÜRK şikayet ve beyanında;İnönü Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi’nde 1996 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü olarak katılması 
nedeni ile baskılara maruz kaldığını, kınama ve disiplin cezaları aldığını, eğitim hakkı,din ve 
vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki NİYAZİ BUDAK şikayet ve beyanında;1997 yılında Yüksek Askeri 
Şura kararı ile ordudan ihraç edildiğini, Ege Ordu Komutanlığında görev yaptığı sırada Tabur 
Komutanı olan Yarbay N. A., Tabur Muhabere Yarbay K. G. ve MEBS başkanı Muhabere 
Kıdemli Albay A. M'nin kendisini yanlarına çağırarak eşinin başörtülü olması ve kendisinin 
namaz kılmasından dolayı birçok defa ikaz ettiklerini, ancak komutanlarının kendisine 



  

yapmış oldukları ikazlarını, eşinin başını açması konusundaki baskılarını, demokratik 
bulmadığını, ayrıca kendisinin ve eşinin dini hak ve özgürlüklerine müdahale olarak gördüğü 
için kabul etmediğini, N. A.'nın tayini çıktığında giderken kendisine eşinin başörtüsünü 
açmaması halinde ordudan atılacağını söylediğini, daha sonra tabur komutanı K.G.'nin 
törenlere eşli katılması ve eşinin başörtüsünü açması konusunda tebligat imzalattığını, YAŞ 
kararına dayanak olarak gösterilen disiplinsizliğin eşinin başörtülü olmasından 
kaynaklandığını, onun haricinde hakkında yapılan herhangi bir disiplin soruşturması ve 
cezaya konu olabilecek eylemi bulunmadığını, kendisinin atılmasını sağlayan Yüksek Askeri 
Şura üyelerinden ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (268. 
klasör, sayfa 253) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde,10 Eylül 1997 tarihli Mu.Tb.K K. G. imzalı elle müştekiye hitaben 
yazılmış yazıda, 29 Ağustos 1997' de yapılan terfi törenine eşinin tesettürlü olması nedeni ile 
getirmediği gerekçesi ile müştekiden savunmasının istendiği, müştekinin ise 10 Eylül 1997 
tarihli savunmasında, eşinin inancından dolayı örtmüş olduğu türbanla tören mahalline 
alınmasının emirle yasaklandığını, dolayısıyla törene bu şekilde katılmasının mümkün 
olmadığını belirttiği, müştekinin savunması üzerine müştekiye hitaben yazılan 25 Eylül 1997 
tarihli Ege Or.Mu.Tb.Komutanı K.G. imzalı elle yazılan yazıda ''T.S.K.'nın Türkiye 
Cumhuriyetini koruma ve kollama görevinin yanı sıra mensuplarının da geleneksel ordu 
değerleri olan Atatürk İlke ve İnkılaplarına sahip çıkmak, çağdaş yaşam şartlarına uyum 
sağlamak, ülke ideallerini gerçekleştirmeye özen göstermek ve orduya gönülden bağlı olmak 
ve bu değerlere aileleri ile birlikte uyum göstermek zorunluluğu vardır. Esasen bu değerlere 
uymak ve sahip çıkmak demek, bir ve bölünmez laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyetini 
korumak ve kollamak anlamına gelmektedir... bu konuda uyarılmanıza rağmen eşinizin 
türbanlı kıyafetle dolaşmaya devam etmesi geleneksel ordu değerlerini hiçe saydığınız, 
mevcut emirlere itaat etmediğiniz ve çağdaş yaşamın şartlarına direndiğiniz 
anlaşılmaktadır...'' şeklinde ifadelere yer verildiği anlaşılmıştır. (268. klasör, sayfa 244-245)

 Müşteki NİYAZİ DURUKAN şikayet ve beyanında;Kendisinin Silahlı 
Kuvvetlerde silah uzmanı olarak görev yaptığını, görev yaptığı sırada karşılaştığı sorunlar 
sonucunda fikir yürüttüğünü, ancak kimsenin dikkate almadığını, örneğin milli yazılım 
konusunda Yavuz Fırkateyninin hava savunma sistemleri ve diğer ünitelerde var olan gizli 
casus şüphesi üzerine yazdığı raporların dikkate alınmadığını, sicilinin çok parlak olduğunu, 
fakat sürekli olarak kendisine baskı yaptıklarını, bunu eşinin ve çocuğunun başörtülü 
olmalarına bağladığını, görev yaptığı 1974-1997 yılları arasında 7 defa tayin olduğunu, 7. 
görev yerinden emekli olduğunu, görev yaptığı fırkateyinde Dnz. Kurmay Yarbay A. S. A. 
isimli kişi ile 1999 depreminden önce Gölcük Donanma Komutanlığı Yıldızlar Su Üstü 
Eğitim Merkez Komutanlığında görevli M. isimli yarbay rütbeli kişiden şikâyetçi olduğunu, 
28 Şubat darbesi yapıldığında istemeden de olsa ayrılmak zorunda kaldığını,mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 237,399)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasında temin edilen 
belgelerin incelenmesinde,müştekinin sicil notu ortalamalarına bakıldığında, 1975 yılı 95, 
1976 yılı (Özlük dosyasında bulunamadığının belirtildiği), 1977 yılı 92, 1978 yılı 93, 1979 
yılı 96, 1980 yılı 99, 1981 yılı 98.75, 1982 yılı 99, 1983 yılı 100, 1984 yılı 98.5, 1985 yılı 
93.15, 1986 yılı 94.5, 1987 yılı 96, 1988 yılı 87, 1989 yılı 90.5, 1990 yılı 93, 1991 yılı 95, 
1992 yılı 99, 1993 yılı 100, 1994 yılı 100, 1995 yılı 100, 1996 yılı 98, 1997 yılı 95 olduğu, 
1997 yılı sicil belgesinde, 1. sicil amiri tarafından "Mesleki bilgisi, üslük nüfuzu, planlama ve 
kontrol yeteneği yüksek, amirlerine destek olan çalışkan bir astsubaydır, geminin muharebe 
gücünün artırılmasına katkısı fazladır, ancak aile bireylerinin çarşaf, tesettürlü giyimli olduğu 
ve bunların bu tür giyimli kişiler tarafından ziyaret edildiğine dair duyum alınmıştır. Birlik 



  

için davranış ve faaliyetleri kontrol ve takip edilmektedir" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından 
"Mesleki bilgisi yüksek, gemi Kd.li Astsubaylığı görevini en iyi şekilde yürüten üstlerine her 
konuda yardımcı olabilen, doğru planlama yapan bir astsubaydır, ancak aile bireylerinin 
çarşaf, tesettürlü giyimli olduğu ve bunların bu tür giyimli kişiler tarafından ziyaret edildiğine 
dair duyumlar alınmıştır, birlik içi davranış ve faaliyetleri kontrol ve takip edilmektedir" 
şeklinde kanaat belirtildiği, diğer yıllar için belirtilen kanaatlerin de mükemmel derecede 
olumlu olduğu, bunlardan örnek olarak belirtmek gerekirse 1995 yılı 1. sicil amiri tarafından 
"Mesleğini seven, her yönüyle örnek astsubaydır" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "Kendini 
mesleğine adamış örnek bir astsubaydır" şeklinde, 3. sicil amiri tarafından "Ender rastlanan, 
çok mümtaz bir astsubaydır" şeklinde kanaat belirtildiği anlaşılmıştır. (237. klasör, sayfa 
217-281) 

28 Şubat 1997 tarihli 1 nci Muhrip Filotillası Komadoru F.Ö. imzalı, aile bireyleri 
tesettür giyimli personel konulu yazıda, "Gölcük Garnizonu kontrollü bölge içinde yapılan 
kontroller esnasında çarşaflı/tesettür giyimli aile bireyleri olan ve bu tür giyimli kişiler 
tarafından ziyaret edilen, aşağıda belirtilen personelin birlik içi davranış ve faaliyetlerinin 
takip ve kontrol edilmesi" denildiği, yazının altında müştekinin isminin belirtildiği, 30 Nisan 
1997 tarihli Harp Filosu Komutanı T. U. imzalı Top.Kd.Bçvş. Niyazi Durukan konulu 
yazıda, "Nur irticai görüş mensubu olduğu, Nur ayinlerine iştirak ettiği, bu görüş 
doğrultusunda yayın yapan Zaman Gazetesine abone olduğu, eşinin irticai kesimin sembolü 
olan tesettür kıyafeti giydiği" şeklinde ifadelere yer verildiği, Yine "gizli" ibareli 2 sayfadan 
ibaret müşteki ile ilgili bilgilere yer verilen belgede, "İrticai görüş mensubu olduğu, Nur 
ayinlerine iştirak ettiği, bu görüş doğrultusunda yayın yapan Zaman Gazetesine abone 
olduğu... , gemi kıdemli astsubayı olması nedeniyle gemi içinde düzenlenen sosyal 
faaliyetlere ve tatbikatlarda ziyaret edilen limanlarda verilen yemek vb. sosyal aktivitelere 
davet edilmesine rağmen muhtelif bahaneler öne sürerek katılmamaktadır" şeklinde ifadelere 
yer verildiği, yine "tutanaktır" başlıklı TCG Fatih Komutanı H. K. onaylı, TCG Fatih 2. 
Komutanı S. A. ve TCG Fatih Svş.Hrk.Sb. U. Ö. imzalı belgede de aynı konuya ilişkin 
tutanak tutulduğu, 27 Mayıs 1997 tarihli Harp Filosu Komutanı T. U. imzalı belgede de 
müşkenin sakıncalı/şüpheli kategorisine alındığı anlaşılmaktadır. (237. klasör, sayfa 282-340)

Müştekinin dilekçesi ekinde sunmuş olduğu 06/09/2011 tarihli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi dilekçe komisyonuna başlıklı dilekçesinde ise, zevkle ve şerefle görev yaptığı TCG 
Fatih Fırkateyninde 1996 yılı ortalarından sonra başlayan şahsına yönelik psikolojik 
baskıların 1997 yılı başlarında aleni tacize ulaştığını, Fatih Fırkateyninin 2. Komutanının 
kendisine "Senin eşin ve üniversitede okuyan kızının başörtülü olması dışında ihraç 
dosyasına konulacak belge bulunamıyor. O nedenle senden eşinin ve kızının başını açmasını 
istiyoruz." şeklinde talepte bulunduğunu belirtmiştir. (237. klasör, sayfa 341-342)

 Müştekinin görev yaptığı bütün yıllar içerisinde sicil amirlerinden almış olduğu 
mükemmel derecedeki sicil notları ve kanaatler, görev yaptığı sürede hiçbir disiplin cezası 
almamış olması, sicil amirleri tarafından hakkında "Ender rastlanan, çok mümtaz bir 
astsubaydır" vb. kanaatler dikkate alındığında kendisine yönelik tavrın din ve vicdan hürriyeti 
kapsamında bulunan dini yaşam ve anlayışlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

 Müşteki NİZAMETTİN YİĞİT şikayet ve beyanında özetle;sanık YÖK başkanı 
Kemal Gürüz'ün haksız uygulamalarla kendisini mağdur ettiğini,kendisini fişlediğini,yurt 
dışında lisansüstü öğrenim görmekte iken ve başarılı olduğu halde geri çağrılması ve 15 Mart 
1997 tarihinde 2547 sayılı yasadaki hukuki süreçler tükedilmedin doğrudan 657 sayılı yasa 
gereğince müstafii sayılmış kabul edilen Mustafa Kemal üniversitesi personeli olarak mağdur 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki NİZAMETTİN PERÇİN şikayet ve beyanında özetle ;07.07.1993 



  

yılında El- Ezher üniversitenden mezun olduğunu ve denklik aldığını,1994-1996 yıllarında 
Bolu İmam Hatip Lisesinde ek ders ücreti karşılığı ders verdiğini, 09.12.1996 tarihinde Milli 
Eğitim emrine öğretmen olarak atandığını,09.09.1997 tarihinde denkliğin iptal edilerek 
kazanılmış haklarının yok edildiğini, lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan 
yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgeleri ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

 Müşteki NUR AKBIYIK ÇETİN şikayet ve beyanında;Karabük İmam Hatip 
Lisesinden 1999 yılında birinci olarak mezun olup okul kontenjanınıdan ve puan olarak 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taban puanına ulaşmış olmasına rağmen bu okula başladığında 
diğer okullarla aynı hak ve yükümlülüğe sahip olduğunu ancak kazanılmış hakka ve eşitlik 
ilkesine aykırı uygulanan katsayı nedeniyle okumak istediği bölününü tutturmasına rağmen 
başka bir okulu kazandığını, ancak başörtüsü yasağı nedeniyle inancı ile geleceği arasında 
kaldığını inancını tercih edip devam edemediğini,eğitimini Viyana Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde tamamladığını, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki NUR ZEYNEP KAYA şikayet ve beyanında; Dumlupınar Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat Bölümünde  okuduğu sırada derslere başörtülü 
olarak devam edemeyerek okulu bırakmak zorunda kaldığını, uyarma cezası aldığını, eğitim 
hakkı,din ve vicdan hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 488)

 Müşteki NURAL ÜN şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat sürecinde öğretmen 
olduğunu, başörtülü olması ve kılık kıyafeti nedeniyle hakkında soruşturmalar açıldığını, 7 
aylık disiplin soruşturması sonunda meslekten ihraç edildiğini, ayrıca hakkında yetkili 
mercilerin emirlerine riayetsizlikten dava açıldığını, 28 Şubat sürecinde telafisi olmayan 
mağduriyetler yaşadığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Batı Çalışma Grubu ile sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 63,109,461) 

 Müşteki NURAN KARADUMAN şikayet ve beyanında özetle;1997 tarihinde 
Gölbaşı İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaparken başörtüsü 
nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini, askerlerin başörtüsü takılıp katılmadığını kontrol 
için sınıfa girdiklerini, disiplin cezaları verildiğini, 15.10.2001 tarihinde memuriyetten 
çıkartıldığını, çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 418)

 Müşteki NURAN KUTUZMAN şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat 1997 
mağdurları arasında bulunduğunu,İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakultesi 
İşletme bölümünde 1995-1999 yılları arasında okurken Malatya da çıkan olaylara katılma 
suçlamasıyla bir yıl okuldan uzaklaştırma cezası aldığını  sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 490)

Müşteki NURAY CANAN BEZİRGAN vekili Av.İbrahim Öztürk şikayet ve 
beyanında özetle;müvekkilinin istanbul Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbı 



  

Dökümasyon Bölümüne 1997 yılıda başörtülü olarak kaydını yaptırmış ve 1998 yılına kadar 
sorunsuz okuyabilmiş ancak 28 Şubat süreci ile 19.06.1998‘de başörtüsü ile derslere 
girdiğinden 1 ay okuldan uzaklaştırıldığını, bu tarihden sonra haksız bir şekilde derslere 
sokulmadığını, kendisine baskı ve tehdit uygulandığını,okulu bırakmak zorunda kaldığı, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 100,396,417)

Müşteki NURCAN BERBER şikayet ve beyanında;1996 yılında öğretmen olarak 
göreve başladığını, 28 Şubat 1997 tarihinde alınan kararlarla memuriyete başladığı dönemden 
beri giydiği kılık ve kıyafetinin tehdit olarak gösterildiğini, çalışma hayatının engellendiğini, 
disiplin cezaları verildiğini, 24 Ekim 2000 tarihinde memuriyet görevinden atıldığını, 2006 
yılının Ekim ayına kadar görevine dönemediğini, ekonomik ve sosyal açıdan ağır bir 
mağduriyet yaşadığını, özellikle şüpheli Fevzi Türkeri'nin yönettiği, hakim savcıları 
yönlendirme toplantıları nedeniyle davalarının reddedildiğini, buna ilişkin belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 193)

 Müşteki NURCAN YAVUZYİĞİT şikayet ve beyanında özetle; Odunpazarı 
Sarar İmam Hatip Lisesinden 1999 yılında mezun olduğunu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan 
katsayı ve başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, 
puanı Türkiye'de bir Üniversiteye şerleşmeye yeter iken katsayı nedeniyle bunun olamadığını 
ve eğitimi Viyana Üniversitesinde ücretli olarak tamamlamak zorunda kaldığını,eğitim 
hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 466)

 Müşteki NURCİHAN RENÇBER şikayet ve beyanında;1999 yılında 16 
yaşındayken cezaevi ile tanıştığını, o tarihte Malatya İnönü Üniversitesinde başörtüsüne 
yönelik bir baskı bulunduğunu, başörtüsü takan kız öğrencilerin üniversiteye alınmadığını, bu 
öğrencilerin ayrıca tartaklandığı da söylenince halk nezdinde protestolar başlandığını, bu 
protesto eylemlerinden bir tanesine katıldığını, halkın sakin olması için bir dua okuduğunu, 
bu yüzden hakkında soruşturma açılarak gözaltına alındığını, gözaltında ayrıca annesi Hüda 
Kaya ve ablaları İntisar ve Nurulhak'kın da bulunduğunu, Terörle Mücadeledeki görevlilerin 
psikolojik baskı yaptığını, gözleri bağlı olarak bulundurulduklarını, gidip gelirken ayaklarıyla 
vurduklarını, tehdit ettiklerini, emniyette ifade sırasında başlarını açmaları gerektiğinin 
söylendiğini, buna karşı çıktığını, yaklaşık 7 ay tutuklu kaldığını, mezuniyet törenine 
gidemediğini, yaşı küçük olduğu halde büyük kadınlarla aynı koğuşta barındırıldığını, 
kendisine ve ailesine yönelik baskılar nedeniyle düğününü 4 yıl sonra yapabildiğini, ailesinin 
dağıldığını, bu sürecin Batı Çalışma Grubu ismi ile yapılanan bir örgütlenmenin eylemleri 
olduğunu, mağdur olduğunu, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve diğer 
görevlilerinden şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 190)

Müşteki NURDAN CEVHER GÜNGÖR şikayet ve beyanında;Adana Çukurova 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde 1998 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü 
olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, kınama ve disiplin cezaları 
aldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380,396)

 Müşteki NURETTİN KIRAY şikayet ve beyanında;Kendisinin 1991 yılında 
Kuleli Askeri Lisesinde 100 tam disiplin puanı ile mezun olduğunu, aynı yıl Kara Harp 
Okuluna başladığını, notlarının sınıf ortalamasının üstünde olduğunu, 1.sınıfın ikinci 



  

döneminden 2. sınıfın ikinci dönemine kadar sınıf kıdemlisi olarak görev yaptığını, bu 
görevin ders ve disiplin yönünden başarılı öğrencilere verildiğini, 1992 yılında namaza 
başladığını, 3.sınıfta takım komutanları olan C.A.'ın göreve başlamasından sonra baskıların 
arttığını, C.A.'ın eğitimlerde namaz kılanlara hem ağır eğitim yaptırdığını hem de ''bu 
zamanda namaz kılınır mı?'' diye hakarete varan davranışlar sergilediğini, D.A. tarafından 
kurulan Onur Teşkilatında görev yapan M.S. ve diğer bir kısım öğrencilerin aleyhlerine 
çalıştığını, müşteki İlhami Tan’ın sunmuş olduğu belgelerden haberdar olduğunu, belgeler 
içindeki kendisinin isminin bulunduğu dilekçenin kendisi tarafından yazıldığını, Kara Harp 
Okulunun 4. sınıfında okurken 2. dönemden itibaren üzerlerindeki baskıların şiddetlendiğini, 
bu dönemde bir komutanlarının kendilerini uyararak;”siz çok sevdiğim öğrencilersiniz 
başarılı ve disiplinlisiniz, sizin gibi öğrencilerin başına bir şey gelmesini istemiyorum, 
özellikle nöbet konusunda çok dikkatli olun, size ceza vermek isteyebilirler” dediğini bundan 
sonra bir sürü nöbet talimatı imzaladığını, namaz kılan ve dini yaşamı olan öğrencilerin nöbet 
sırasındaki açıkları aranarak cezalar verilmeye başlandığını, 17 Nisan 1995 tarihinde ders 
saati bitiminde camiye namaz kılmaya giderken kendisini gören Yüzbaşı A.Ö.'in kendisini 
ders saatinde dışarı gördüğünü takım komutanı A.A.'a söylediğini A.A.'ın da ders saati 
dışında camiye gelip kendilerini gördüğü halde Kısım Kıdemlisi öğrencilere talimat vererek 
ders saati içinde kendisi derste yokmuş gibi sonraki saatte sahte yoklama alarak hakkında 
işlem başlattığını, yoklamayı alan arkadaşının bunu kendisine söylediğini, bir kısım öğrenci 
arkadaşlarını şahit gösterdiği halde onlar dinlenmeyerek ceza verildiğini, Savunma yazılarına 
baktığında kendisine 13 Nisan, 17 Nisan, 20 Nisan ve 29 Nisan'da ceza verildiğini oysa Harp 
Okulunda ilk üç buçuk yıl içinde sadece bir kez basit bir olaydan dolayı 2 puanlık ceza 
aldığını, onu da yine C.A'ın verdiğini, 4.sınıfta okulu bitirmek üzere iken Nisan ayı içerisinde 
kendisine 4 kez ceza verildiğini,bu cezalarla 159 olan disiplin puanının sıfırlanarak eksilere 
düşürüldüğünü, bu kadar süre içinde bir öğrenciye bu kadar çok ceza verilmesinin bu olayın 
kasıtlı olduğunu gösterdiğini, aynı dönemde diğer namaz kılan arkadaşlarına da aynı ay 
içerisinde benzer cezalar verilerek okuldan atılmalarının sağlandığını, kendisinin mezun 
olmak üzere iken haksız bir şekilde Kara Harp Okulundan atılarak mağdur olduğunu, 
atılmasına neden olan kişiler ve 28 Şubat sürecini gerçekleştiren Batı Çalışma Grubu 
üyelerinden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (130. klasör, sayfa 73-74) 

Müştekiye gösterilen, müşteki İlhami Tan'ın sunduğu belgeler ile ilgili gerekli 
açıklamalar o bölümde yapılmış olduğundan burada yer verilmemiştir.Müştekinin şikâyetleri, 
müşteki İlhami Tan tarafından sunulan belgeler, müştekiyi Harp Okulundan atılmasına neden 
olan eylemlerin niteliği dikkate alındığında müştekinin okuldan atılmasının din ve vicdan 
hürriyeti kapsamındaki özel hayatından kaynaklandığı kanaatine varılmaktadır.

 Müşteki NURGÜL ULUTÜRK şikayet ve beyanında;22/12/1992 tarihinde Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik Grubu öğretmeni olarak Konya Kadınhanı Çok Programlı Lisede 
göreve başladığını, 1995 tarihinde Ankara Sincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat 
Okulu Öğretmeni olarak atandıktan sonra 17/07/2000 tarihinde devlet memurluğundan 
çıkarıldığını, büyük mağduriyetler yaşadığını,28 Şubat darbesini gerçekleştiren cuntacı 
yapılanmadan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 246)

 Müşteki NURİ ONAY şikayet ve beyanında;Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 
Deniz Kuvvetlerinde Deniz Yüksek Mühendis Binbaşı iken 16 Haziran 1998 tarihinde 
Yüksek Askeri Şura kararı ile ordudan ihraç edildiğini, ihraç gerekçesi olarak sadece İç 
Hizmet Kanununun 51/c maddesi yani disiplinsizlik gerekçe olarak gösterildiğini, ancak 
bunun doğru olmadığını, kendisinin yaşadıklarının tamamen farklı olduğunu,asıl ordudan 
ihraç gerekçesinin eşinin başının kapalı olması olduğunu, böyle olunca da benzeri bir çok 
silahlı kuvvet mensubu gibi ön yargı ile farklı kategoride gördüklerini, o tarihlerde Refah 



  

Partisi iktidarda olduğu için kendilerini iktidar yanlısı gibi gördüklerini, bu şekilde ordudan 
ihraç edildiğini, haksız yere mağduriyetine sebebiyet veren tüm şahıslardan şikâyetçi 
olduğunu, ayrıca Tuğamiral E.G.'nin kendisinin 3. sicil amiri ve Tersane Komutanı olduğunu, 
2. sicil amiri Albay N.K., 1. sicil amiri Albay M.N.T. olduğunu, bunların da haksız yere sicili 
ile oynayıp kendisine psikolojik baskı yaptıklarını, bu şahıslar ve sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 56,399,265, sayfa 204) 

 Müşteki NURİ DAĞLI şikayet ve beyanında; 22.06.1998 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK' dan haksız olarak ihraç edildiğinden suçtan zarar gördüğünü, bu mağduriyetine neden 
olan sanıklar hakkında şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki NURİ ŞABAN ERTEMEL şikayet ve beyanında;Kendisinin İstanbul 
Boğaz Komutanlığında Lojistik Şube Müdürü olarak görev yaptığını, 28 Şubat 1997 
tarihindeki süreçte bulunduğu birimde illegal bir gruplaşmanın olduğunu hissettiğini, 
muhafazakar olabilecek olanların dışlandığını, o döneme kadar çalıştığı tüm birimlerde üstün 
başarı ve takdir aldığını, hakkında hiçbir savunma dahi alınmadığını, kendisini ve 
arkadaşlarını tahminine göre kendi amaçlarına engel olacak kişiler olarak gördükleri için 
sicillerinin bozulması yönünde çalışmalar başlatıldığını, kendisinin izinde olması nedeniyle 
katılma zorunluluğu olmayan bir resmi törene katılmadığı için hakkında uydurma bir 
savunma verdiklerini, savunmasında bugüne kadar görevli olan personel dışında kimsenin 
resmi bayram törenlerine katılmadığını, izinde olduğunu belirttiğini, komutanına YAŞ 
toplantılarının düzenli olarak Ağustosta yapıldığını, bu sene Şubat ayında Yüksek Askeri 
Şuranın toplandığına göre kendisi ve kendisi gibi olanları ordudan atacaklarını tahmin ederek 
komutanı olan E. A.'ya "benim emekliliğim Ağustostan önce dolacak beni bu dönemde 
atmayın" diye beyanda bulunduğunu, onun da kendisine emirlerin yukarıdan geldiğini 
yapabileceği bir şey olmadığını söylediğini, E.A.'nın yukarıdan gelen baskıya dayanamayarak 
kendisine oda hapsi cezası verdiğini, ancak fiili olarak uygulamadığını, Sicil amiri olan 
Yüzbaşı V.K.'yı da eşi kapalı kendisi namaz kılıyor diye ordudan attıklarını, bu yüzbaşının 
sicil amirinin kendisi olduğunu, onunla ilgili personel şubeden kendisine dosyalar geldiğini, 
sorular arasında hangi gazeteleri okuduğu, kimlerle görüştüğü, namaz kılıp kılmadığı, alkol 
alıp almadığı, kadınların elini sıkıp sıkmadığı, balolara katılıp katılmadığı, camiye gidip 
gitmediği, şeklinde sorular bulunduğunu, kendisinin yüzbaşının olumsuz ve disiplinsiz 
hareketi bulunmaması nedeniyle olumlu rapor düzenlemesine rağmen ordudan attıklarını, 
ordudan atmak istedikleri kişileri bir bahanesini bularak attıklarını, kendisinin herhangi bir 
irticai ve cemaatsel faaliyette bulunmadığını, Atatürk'ün 58. yıldönümündeki anma törenine 
katılma yönünde bir emir almadığını, buna rağmen de mazeretini bildirdiğini, kendisini 
haksız yere ordudan atan suç işleyen tüm ilgililerden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (264. 
klasör, sayfa 188) 

 Müşteki NURİYE ÖZSOY şikayet ve beyanında özetle; 09/03/1989 tarihinde 
meslek dersleri öğretmeni olarak Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde göreve başladığını, 
28 Şubat döneminde memuriyete başladığı dönemden beri giyidiği kılık kıyafetinin rejim için 
tehlike sayıldığını, kılık kıyafetinden dolayı verilen haksız ve usulsüz cezalarla çalışma 
hayatının engellendiğini, kılık kıyafeti nedeniyle çeşitli disiplin cezaları verildiğini, korkunç 
baskılar nedeniyle sağlığının bozulduğunu, 27/07/2001 tarihinde memuriyetten men 
edildiğini, İdare Mahkemesinin kendisini haklı bularak kararı bozduğunu, ancak Danıştay'ın 
mahkeme kararını bozması sonucu 12/12/2001 tarihinde görevine son verildiğini, 22/06/2006 
tarihinde af yasası kapsamında göreve geri döndüğünü, Uzun yıllar aradan sonra halen 
Franfurt'ta Türkçe öğretmeni olarak öğretmenlik görevini sürdürdüğünü, 28 Şubat döneminde 
ülkenin bir kamplaşmanın içine sürüklendiğini, bir çılgınlık hali yaşadığını, başörtüsü 



  

örtenler ve örtmeyenler, sanki başını örten insanların birden bire yerden fışkırdıklarını, daha 
önce bu ülkede yaşamadıklarını, kendisinin çocukluğundan beri başörtüsü örttüğünü, 7 yıldır 
da ülkenin değişik kurumlarında başörtülü olarak çalıştığını, 28 Şubat post modern darbe 
sürecine katılan yetkililerden, 28 Şubat darbesinin sanıklarından şikâyetçi olduğunu 
belirtmiştir. (Klasör 100)

 Müşteki NURŞEN ÖZSAĞIR vekili Av.Hüsnü Tuna şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin Üsküdar Esatpaşa İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak 
göreve başladığını, kılık kıyafet uygulamasına uymadığı ve başörtülü olduğu gerekçesiyle 
disiplin cezaları verildiğini, soruşturma açılıp 15.11.2000 tarihinde ise memuriyetten 
çıkartıldığını, öğretmenlik yapmak hakkının engellendiğini, çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 417,461)

 Müşteki NURŞEN ORAKÇI şikayet ve beyanında;1986 yılında öğretmenliğe 
başladığını, 28 Şubat döneminde kılık ve kıyafeti nedeniyle hakkında birçok haksız 
soruşturma ve incelemeler yapıldığını, açığa alındığını, 2000 yılında öğretmenlikten 
atıldığını, 2006 yılında af çıktığını, branşta ihtiyaç olmadığından öğretmenliğe almadıklarını, 
SSK primini yatırarak isteğe bağlı emekli olduğunu, mağdur olduğunu, 28 Şubat 1997 
döneminde darbe yapan Batı Çalışma Grubuna dahil olan ve yardım eden tüm cuntacı, 
darbeci kişilerden şikâyetçi olduğunu, o dönem Batı Çalışma Grubunda görev yapan Fevzi 
Türkeri'nin kendisi hakkında ihbarı olduğunu öğrendiğini belirtmiştir.(Klasör 106)

 Müşteki NURTEN DEDEOĞULLARI şikayet ve beyanında özetle;17.12.1990 
tarihinde Hatay da Edebiyat öretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının 
sorun teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile 
idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten hakkında 
dava açıldığını,sürgün edildiğini,10 Temmuz 2000 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, 
öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,mağduriyetine ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 438,471)

 Müşteki NUSRET KUMRU şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde işten 
atılması nedeniyle suçtan zarar görmüş olması sebebiyle sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.

 Müşteki NÜRCAN SAĞLAM ORDU şikayet ve beyanında özetle;Nisan 1998 
tarihinde Rize İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaparken 
başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini, hakkında soruşturmalar 
açıldığını,baskıların kendinde psikolojik sorunlara neden olduğunu,1999 yılı Ağustos ayında 
istifa etmik zorunda kaldığını, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 399)

Müşteki OĞUZ AKKAŞ şikayet ve beyanında;TSK'dan ihracına konu belgeleri 
incelediğini, asılsız olan tespitler gördüğünü, şikâyetinin devam ettiğini, ihracına kadar geçen 
sürenin başlangıcının hakkındaki doğru olmayan istihbarat raporları olduğunu, sanıklar 
hakkında şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 268)

 Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Nakşibendi tarikatı (Menzil grubu) 



  

mensubu olduğu, bekâr olup annesinin tesettür kıyafeti giydiği, aynı tarikat mensubu; 
Top.Kd.Çvş. H. T, Top.Kd.Üçvş. M.Y. ve Top.Üçvş. Ö.D ile iltisaklı olduğu, tarikat 
mensupları ile toplantılara katıldığı, adı geçen subayların liderliğini Top.Kd.Çvş. H. T. 
yaptığı, evinin bir bölümünü şark köşesi olarak döşediği ve odasının duvarına 'Tevhid 
bayrağı' astığı, bu kesimin faaliyetlerini Çorlu'da ikamet eden E.E. ve eşi Ayşegül'ün 
organize ettiği, Bölük komutanı tarafından yapılan ikaz ve uyarılara rağmen durumunda 
düzelme olmadığı, halen sakıncalı/sağ personel kategorisinde bulunduğu" şeklindeki 
iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, 
ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel 
yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili 
disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı 
anlaşılmaktadır. (Klasör 268)

 Müşteki OĞUZ ÇALIŞKAN şikayet ve beyanında; 03.08.1996 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan haksız olarak ihraç edildiğinden suçtan zarar gördüğünü, bu 
mağduriyetine neden olan sanıklar hakkında şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 377)

Müşteki OĞUZ YILMAZ şikayet ve beyanında;1995 yılında Mısırdaki El-Ezher 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak yurda döndüğünü 4 yıllık Lisans düzeyinde 
denkliğini aldığını, sınıf öğretmeni olarak atamasının yapıldığını, Kadışehri İmam Hatip 
Lisesinde göreve başladığını, 8 ay sonra 11/09/1997 tarihinde YÖK'ün denkliklerini keyfi 
olarak iptal etmesi ile birlikte bir anda işsiz ve güçsüz olarak kaldığını, 10 gün sonra doğan 
çocuğunu geçindirmek için çırak olarak çalıştığını, Danıştay'a dava açtığını, davaları sürerken 
apar topar askere aldıklarını, yedek subay olarak görev yapması gerekirken 18 ay er olarak 
askerlik hizmetini yapmak zorunda kaldığını, kendisinin ve ailesinin psikolojik manen ve 
madden mağdur olduğunu, belirttiği nedenler ve çektiği acılardan dolayı o zamanki YÖK 
Başkanı Kemal Gürüz Milli Eğitim Bakanı ve o zaman bunları yaşamasında dahli bulunan 
YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığının tüm yetkilileri ile sanıklardan şikayetçi olup daaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 249)

Müşteki OKDAY BEKTAŞ şikayet ve beyanında;Anayasaya ve Kanunlara aykırı 
olarak gerçek dışı bilgi ve belgelerle Temmuz 1998 tarihli YAŞ kararı sonucu TSK’dan ihraç 
edildiğini,bu mağduriyetine neden olan sanıklar hakkında şikayetçi olup daaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki ORHAN KÖSEOĞLU şikayet ve beyanında;Kendisinin Denizli 11 nci 
Piyade Tugay Komutanlığı emrinde Piyade Başçavuş olarak görev yapmakta iken 16 Haziran 
1998 tarihli 4184-121-98/Per.D.Ynt.Ş. (4) sayılı kararı ile kararda yer alan gerekçeler 
doğrultusunda resen emekli edildiğini, haksız yere Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmesi 
nedeniyle kararda isimleri geçen ve imzaları bulunan Tb. K. P. Bnb. Z. G., Tuğgeneral M. K. 
S., Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail 
Hakkı Karadayı'dan şikâyetçi olduğunu,  özellikle Amasya 15 nci Er Eğitim Tugay Komutanı 
Tuğgeneral M.K.S.'nin şahsına ve ailesine katı bir şekilde psikolojik baskı ve şiddet 
uyguladığını, 24 saat şahsını ve ikamet ettiği lojmanda ailesini takip ve kontrol altında 
tuttuğunu, Denizli 11 nci Piyade Tugay 1 nci Piyade Tabur 2 nci Piyade Bölük Astsubayı 
olarak görev yaptığı sırada ise Tabur Komutanı Binbaşı Z. G.'nin aynı zamanda Şırnak Hisar 
kırsalında iç güvenlik olarak görev yaparken çok çalışmasına rağmen sicil notlarının bilinçli 
olarak sıralı sicil amirleri tarafından çok düşük verildiğini, bu nedenle sıralı sicil ve çalışma 
yönünde bağlı olduğu amirlerince psikolojik taciz (mobbing) uygulamalarına maruz kalması 



  

ve eşinin kıyafetinden dolayı taciz edilmesi sebebiyle zarar gördüğünü, yapılan soruşturmada 
28 Şubat darbesi sanıkları ile hakkında uydurma gerekçeler tanzim eden o zaman ki tabur 
komutanı Z. G., tugay komutanı M. K. S., Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Genelkurmay 
Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'dan şikâyetçi olduğunu,davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (264. klasör, sayfa 416 - 431) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1998 tarihli sicil belgesinde 1. 2. ve 3. sicil amirlerince aynı 
şekilde “Astsubay sicil yönetmeliğinin 53 ncü madde (e) bendine göre tutum ve davranışları 
ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi 
faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığının anlaşılması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
kalması uygun değildir”şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen, bu konuda suç olarak 
değerlendirile bilecek hususlarla ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri 
sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koymaktadır. (264. klasör, sayfa 383)

9 Nisan 1997 tarihinde 3 gün oda hapsi cezası, 25 Mart 1997 tarihinde şiddetli tevbih 
cezası ile cezalandırıldığı, 1/11 nci İç Gv. P. Tb. K. Z. G. tarafından 20 Mart 1997 tarihinde 
müştekiye hitaben yazılan yazıda müştekinin dini görüş ve anlayışlarının sorgulanarak 
"Televizyon seyrederken genelde erotik sahneleri insanların izlememesi için kanal 
değiştirmenizi onaylamak mümkün değildir. Sizin bu seferlik yazılı ve sözlü olarak 
uyarıyorum." denildiği, 6 Şubat 1996 tarihinde tevbih cezası ile cezalandırıldığı, 4 Temmuz 
1995 tarihinde tevbih cezası ile cezalandırıldığı, 8 Şubat 1995 tarihinde tevbih cezası ile 
cezalandırıldığı, 12 Ekim 1994 tarihinde Tugay Komutanı M. K. S. tarafından müşteki ile 
ilgili yazılan yazıda müştekinin eşinin giydiği kıyafetten bahsedilerek "Ailenizin belirli bir 
görüşün simgesi olan bir kıyafeti giymesinde hiçbir sakınca görmediğiniz gibi bu kıyafetle 
çekilmiş vesikalık fotoğrafını komutanlığa vermekte de bir çekincenizin olmadığı 
görülmüştür." şeklinde ifadelere yer verildiği, 6 Temmuz 1992 tarihinde 4 gün göz hapsi 
cezası, 13 Kasım 1992 tarihinde şiddetli tevbih cezası ile cezalandırıldığı, 29 Nisan 1997 
tarihinde 3 gün oda hapsi cezası ile cezalandırıldığı, 2 nci Taktik Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı Diyarbakır Askeri Mahkemesinin 1998/239-104 Esas Karar sayılı 24.03.1998 
tarihli kararı ile 16.07.1997 –23.07.1997 tarihleri arası izin tecavüzü suçundan 5 ay hapis 
cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır. (264. klasör, sayfa 384 - 430) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Nakşibendi tarikatı Menzil grubu 
(Raşit EROL) mensubu olduğu, Adıyaman/Kahta ilçesinde adı geçen tarikat liderini ziyaret 
ettiği ve bu olayı çevresine övünç meselesi olarak anlattığı (Okunmuş şeker getirerek birlik 
içerisinde dağıttığı), bu nedenle de firar suçu işlediği, Tbp.Tğm. (Ydsb.)O.Türker Ulusal'ı 
kazanmaya çalıştığı, adı geçene 'sen günün birinde çok mübarek insan olacaksın' diyerek 
etkilemeye çalıştığı, eşinin belli bir görüşün simgesi olan kıyafetle çekilmiş fotoğrafını 
komutanlığa verdiği, eşinin tam tesettürlü olduğu, şeriatçı düşünce yapısına eşinin de sahip 
olduğu, şeriat ağırlıklı kitaplar okuduğu, benzer içerikli kasetler dinlediği, yapılan bir 
aramada görev yerinde 'Nur Risalelerinin' ele geçirildiği, istirahat saatlerinde fırsat buldukça 
ideolojik görüşü doğrultusunda etkileyebileceği herkese propaganda yaptığı, içki kullananlara 
karşı çok aşırı tepki gösterdiği, kendi görüşüne mensup personeli koruyup kolladığı, alenen 
bu konuda taraf tuttuğu ayrımcılık yaptığı,Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen bir operasyon 
esnasında İran'ı arapları övücü konuşmalar yaptığı, 'Nedir arapların bu Türklerden çektiği' 
şeklinde bir ifade kullandığı, birlikteki malzemelerin bir bölümünü (OHAL Bölgesinde) 
mescit haline getirdiği, burada toplantılar yaptığı, birlik kitaplığına görüşü doğrultusundaki 
kitaplar koyduğu, Nizam-ı Alem grubuna mensup personele çok aşırı ilgi, sevgi ve bağlılık 
sergilediği, değişik tarihlerde disiplin suç ve kabahatleri işlediği, cezalandırıldığı, ikaz ve 
uyarılara rağmen tutum ve davranışlarında olumlu bir gelişme olmadığı" şeklindeki iddiaların 
bir bölümünde müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya 
konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum 



  

içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle 
ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe 
yapıldığı, "kendi görüşüne mensup personeli koruyup kolladığı, alenen bu konuda taraf 
tuttuğu ayrımcılık yaptığı" iddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, 
doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli 
soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine 
götürdüğü anlaşılmaktadır. (264. klasör, sayfa 437)

Müşteki ORHAN KÖROĞLU şikayet ve beyanında özetle; Kendisinin 
16/08/1991 tarihinde Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığına tayin olduktan sonra TSK’dan 
ihraç edildiğini, Ankara'da nitelikleri itibari ile kalifiye olan kişilerin görev aldığı Bayrak 
Gazinosunda Astsubay olarak görev yaptığı 1985 yılında başörtülü bir bayanla evlendiğini, 
Garnizonda her yılın 30 Ağustos’unda ve yılbaşında veda ve eğlence yemeklerinin 
yapıldığını, bu yemeklere astsubay ve subayların eşli olarak katılmalarının zorunlu olduğunu, 
hatta bu zorunluluğa ilişkin Garnizona emir yazısı asıldığını, ayrıca yazıda katılan eşlerin 
başörtülü olarak gelmemelerinin de yazıldığını, ancak buna rağmen 1985 veya 1986 yılında 
düzenlenene yemeğe başörtülü eşi ile katıldığını, yemekten bir gün sonra Birlik Komutanı 
kendisi ve kendisi gibi eşi yemeğe başörtülü olarak katılan diğer astsubayların tek tek yanına 
çağırarak emre itaatsizlikten yazılı savunma istediğini, bundan dolayı 10 gün göz hapsi 
cezası uygulandığını, yemeğe eşi olmadan gittiği zamanlarda da, emirde eşli olarak gidilmesi 
gerektiği yazılı olduğundan yine emre itaatsizlikten dolayı ceza aldığını, 1991 yılında 
Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığında Muhabere Dinleme Kıtasında çalışırken Diyarbakır 
ilinde bulunan Pirinçlik Hava Üssüne giderken yanında oturan Metin Yılmaz isimli 
Başçavuşun terör saldırısı sonucu vefat ettiğini, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu, 
GATA' da psikolojik tedavi gördüğünü, 20 gün yattıktan sonra 2 ay hava değişimi verildiğini, 
hava değişimi iznini kullandığı sırada TSK’dan ihraç edildiğini, hiçbir yasal dayanak 
olmadan sırf şahsi ve ailevi yaşantı, düşünce ve zihniyetinden dolayı TSK’dan ihraç 
edildiğini, maddi ve manevi kayıplar yaşamasına sebebiyet veren Batı Çalışma Grubuna dahil 
olan şahıslardan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (234. klasör, sayfa 453-455)

Müşteki ORHAN ASLAN şikayet ve beyanında özetle ; 28 Şubat 1997 tarihinde 
post modern darbe ile hükümet düşerek birçok insanın mağdur olduğunu,1997 yılında 
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunuda yapılan sınav ve 
mülakaatlarda başarılı olarak atamasının yapıldığını,kurumdu 4 ay kadar çalıştıktan sonra 28 
Şubat ve sonrasında gelişen olaylar nedeniyle sınavların iptal edilerek memuriyet hakkının 
elinden alındığını,yaşadığı mağduriyetten dolayı sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 466)

 Müşteki ORUÇ ŞAHİNCİ şikayet ve beyanında özetle ;TSK’da görev yaptığını, 
hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu için ve başörtüsü 
hain bir partinin simgesidir denilerek  ve TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı 
olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için fişlenerek şüpheli ve sakıncalı statüsüne 
ayrıldığını,22/06/1998 tarihli YAŞ toplantısında TSK dan ihraç edildiğini, suçtan zarar 
gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 379)

Müşteki OSMAN SUKÜT şikayet ve beyanında özetle; Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde yapılabilecek bir darbe ve ihtilalde kendilerine karşı koyacakları ya da 
engelleyebilecekleri düşüncesiyle eşinin başörtülü olması nedeniyle dindar olduğu 
düşüncesinden hareket ederek eşinin çağdaşlığa aykırı kıyafet giydiğinden bahisle kendisine 
baskı uygulayıp savunma alıp oda hapsi verildiğini, birden fazla verilen disiplin cezaları 



  

sonucu Askeri Şurada 1999 da görevine son vermeye neden olan tutanakları ve disiplin 
cezalarını uygulayan komutanlar Tank Kurmay Yarbay M.S., Tank Kurmay Yarbay İ.Ü. 
hakkında ve suçtan zarar gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 63,113,397) 

Müşteki OSMAN KAÇMAZ şikayet ve beyanında;TSK'dan ihraç edildiği süreçte 
kendisini ifadeye çağırdıklarını, çalıştığı Lojistik Daire Başkanı Tümgeneral İ.Ö'nün 
odasında ifade verdiğini, ifade verirken Lojistik Şube Başkanı Tuğgeneral Y.Ö., Şube 
Müdürü Albay C.N.S.'nin da bulunduğunu, C.N.’nin not aldığını, İ. Ö'nün kendisine eşinin 
kapalı olup olmadığını, eşini çağdaş kıyafet dedikleri kıyafete neden zorlamadığını, namaz 
kılıp kılmadığını, sosyal etkinliklere neden katılmadığını v.b özel hayatıyla ilgili sorular 
sorduklarını, Atatürk ilkelerini bilip bilmediğini, laiklik ile ilgili soru sorduklarını, kendisinin 
de iyi bildiğini, laikliğin tüm dünyadaki gibi uygulanması halinde özel hayatıyla ilgili bu 
soruları kendisine sormayacaklarını belirttiğini, bu sorgulamadan önce hiçbir ceza 
almadığını, tam tersine takdirlerinin bulunduğunu, sorgulamadan 1 ay önce Hava Kuvvetleri 
Komutanından verilebilecek en yüksek takdiri aldığını, dilekçesinde belirttiği gibi hiçbir 
neden yokken sadece dini inançları ve özel yaşantısı nedeniyle kendisini ihraç ettiklerini, o 
dönemde ordunun içinde etkili bir grup hissettiğini belirttiği,03/09/1978-15/12/1997 tarihleri 
arasında TSK da görev yaptığını, TSK’dan ihraç edildikten sonra iş bulmasının 
engellendiğini, ordudan ihraç edilmiş olmanın bütün zorluklarını çektiğini, en yakınlarının 
nazarında dahi şüpheli/sakıncalı muamelesi gördüğünü, ailece büyük sıkıntılar maddi ve 
manevi acılar yaşadığını, 2010 yılı referandum öncesi medyada "böbreğini satışa çıkaran 
astsubay" olarak haber yapılacak derecede maddi sıkıntıya düştüğünü, 28 Şubat darbesi 
sanıklarından ve kendisinin dosyasını sevk eden Hv.Tümgn. İ. Ö., Hv.Tuğgn. Y. Ö. ve 
Hv.Alb. C. N. S.'den şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (201. klasör, s 66)

Müştekinin şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, 25 
Eylül 1997 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı İlhan Kılıç tarafından takdir belgesi, 30 
Ekim 1990 tarihinde Uçak Bakım Grup Komutanı C.N.S. tarafından takdir belgesi, 25 Şubat 
1991 tarihinde 141. Filo ve İntikal Birlik Komutanı M.Ç. tarafından takdir belgesi, 29 Aralık 
1995 tarihinde Müh.Tec.Bkm. Komutanı tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, 

Müştekinin ifadesinde de belirtmiş olduğu, sorgulama tutanağının, incelenmesinde; 
müştekiye nereli olduğu ve siyasi görüşünün sorulduğu, müştekinin cevaben, Kütahyalı 
olduğunu, herhangi bir siyasi görüşü olmayıp zamanı geldiğinde oyunu kullandığını 
söylediği, Ailesiyle sosyal etkinliklere niçin katılmadığının sorulduğu, müştekinin cevaben, 
eşinin başörtüsü kullandığını ve bu tür toplantılardan hoşlanmadığı için katılmak istemediğini 
çağdaş kıyafet giyinmeyi, islami inancına uygun bulmadığını ve bunun hayat tarzı olduğunu 
söylediği, Atatürk ilkelerine bağlılığı ve bilip/bilmediği ayrıca lailklik ilkesine karşı olup 
olmadığının sorulduğu, müştekinin cevaben, Atatürk ilkelerine karşı olmadığını ve hepsini 
bildiğini, laiklik ilkesine özellikle bağlı olduğunu, çünkü laiklik ilkesinin gerçek 
uygulanmasının halinde dini hayatını çok rahat bir şekilde uygulayabileceğini söylediğini, 
Modern yaşam tarzına uyup uymadığının sorulduğu, müştekinin cevaben, inançlarından taviz 
vermeyeceğini, özel hayatına kimsenin karışamayacağını, TSK da görev yaptığı sürece 
kurallara uyarak elinden geldiği kadarıyla islami hayatını yaşayacağını, emekli olduğunda 
belki sakal bırakıp şalvar bile giyebileceğini söylediği, Bu tür yaşam tarzına devam ettiği 
takdirde doğabilecek hukuki sonuçlara razı olup olmadığının sorulduğu, müştekinin cevaben, 
razı olacağını, sonucuna katlanmaya hazır olduğunu söylediği, tutanakta ifadeyi alanlar 
olarak Bnb.Y. K., Alb.C. S., Tuğgen.Y. Ö., onaylayan olarak Tümgen. İ. Ö. olarak 
görüldüğü, Müştekinin tutanağın ekinde el yazısıyla yazdığı, 4 sayfalık yazıda, Y. isimli 
Binbaşının müştekiye eşini daire başkanının görmek istediğini belirterek ertesi günü saat 
10.00 da eşini alıp gelmesini istediğini, kendisinin buna itiraz ettiğinde Yalçın Binbaşının 



  

Daire Başkanına söylemesini istediğini, Daire Başkanının da eşini görmek istediğini, 
kendisinin bunun gereksiz olduğunu, görmek istediği başörtüsü bağlama şekli ise fotoğrafını 
gösterebileceğini söylediğini, Daire Başkanı Tuğgeneralin fotoğrafa bakarak "hayır bu 
istemediğimiz şekilde.. hayır hayır olmaz böyle şey, TSK mensubu bir askerin eşi böyle 
giyinemez Atatürk Türkiyesinde böyle bir şey olmaz" dediğini, kendisinin bunun eşinin özel 
hayatı ve inancı ile ilgili olduğunu söylediğini, Kendisini 5-10 dk sonra tekrar sorguya 
aldıklarını, Daire Başkanının odasında Şube Müdürü Albay C. N. S., Binbaşı Y. K., Lojistik 
Başkanı Tümgeneral İ. Ö. ve Daire Başkanı Tuğgeneral Y. Ö. olduğu halde sorgulandığını, 
sorguda eşinin kıyafetini sorduklarını başörtüsü taktığını söylediğini, bunun üzerine "ne 
demek bu görmüyormusun üniversitelerdeki bunca türbanlıyı girebiliyorlar mı derslere ? 
Olmaz aklını başına al çağdaş kıyafet giydir eşine" dediklerini, kendisinin de yine eşinin 
inancı gereği başını devamlı örttüğünü çıkarmadığını söylediğini, Bunun üzerine gecelere 
katılıp katılmadığını sorduklarını, eşsiz olarak katıldığını söylediğini, nedenini sorduklarını 
kendisinin başörtülü olduğu için o tür ortamları istemiyor dediğini, komutanın neden 
istemiyormuş? Beğenmiyor mu bizim yaşantımızı dediğini, kendisinin ise kıyafeti ile 
yadırganacağını düşünerek gelmek istemediğini söylemesi üzerine, komutanın nasıl 
istemezmiş, giydirirsin çağdaş kıyafeti alır gelirsin dediğini, Komutanın, TSK’da görev 
yapmak istiyorsan değiştir bu kafayı dediğini, kendisinin bu din ve vicdan hürriyetine baskı 
olmuyor mu? Diye sorduğunda, evet oluyor. Baskı yapıyoruz dediğini, komutanın, "ya laiklik 
ilkesi ona karşımısın?" diye sorduğunda kendisinin "hayır ona da karşı değilim hatta en çok 
beğendiğim ilke odur. Çünkü gerçek anlamda laiklik uygulandığı takdirde dinimi en rahat 
yaşayabileceğim ortam orada sağlanır. Dünyanın hiçbir islam ülkesinde olmadığı kadar 
rahatlıkla inanç ve ibadet özgürlüğünü yaşayabilirim" dediğini, Komutanının "sen şeriatçı 
mısın?" sorusuna, " hayır, fakat dinimi yaşamak isteyişimi şeriatçılıkla özdeşleştiriyorsanız 
evet" dediğini, Komutanının, "bu fikirlerinde ısrar edersen doğabilecek hukuki sonuçlara razı 
mısın?" dediğini, kendisinin de razı olduğunu inançları uğrunda herşeye katlanabileceğini 
söylediğini belirttiği anlaşılmıştır. (201. klasör, sayfa 43-55)

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen " Nizamı alem grubu mensubu 
olduğu, eşinin belirli bir ideolojiyi temsil edecek şekilde giyindiği, islam dinini ve inanç 
özgürlüğünü yaşamak istediğini, bu konuda ödün vermeyeceğini ve ailesinin yaşam tarzı 
olduğunu, sosyal etkinliklere katılmadığı, emekli olduğunda sakal bırakabileceğini belki 
şalvar giyebileceğini söylediği, yaşam tarzının devamı halinde hali hazırda başlatılabilecek 
hukuki işlem ve her türlü sonuçlarına katlanmaya razı olduğu, dinini yaşamasının şeriatçı 
olmakla özdeşleştirili yorsa şeriatçı olduğunu ifade ettiği" şeklindeki iddialarda müştekinin 
suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleri ile ilgili olduğu, askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde 
TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır.(Klasör 67,201,399)

 Müşteki OSMAN KELEŞ şikayet ve beyanında; El- EzherÜniversitesi’nden 
1997 yılında mezun olup ülkeye döndüğünü, YÖK tarafından denklik müracaatının kabul 
edilmemesi nedeni ile kazanılmış hakkının ihlal idildiğini, mağduriyet yaşadığından 
sanıklardan  şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 381)

 Müşteki OSMAN TOMAR şikayet ve beyanında özetle; 03.08.2000 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar gören 
olduğunu, mağduriyet yaşadığından sanıklardan  şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 380,460)

 Müşteki OSMAN DOĞRUER şikayet ve beyanında özetle;01.09.1985- 



  

03.06.1997 tarihleri arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, hiçbir adli ve disiplin 
suç ve fiili bulunmadığı halde  TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak 
oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için fişlenerek şüpheli ve sakıncalı statüsüne 
ayrıldığını, 26 Mayıs 1997 tarihli olağanüstü YAŞ toplantısında da ordu ile disiplinsizlik 
gerekçesiyle ilişkisinin kesildiğini, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 399)

 Müşteki OSMAN YAMAN şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinden önce 
Çorum ili Osmancık ilçesinde Matematik öğretmeni olarak çalıştığını, 1999 yılı Ağustos 
ayında gerçekleşen Marmara depremi ile ilgili öğrencilerin soru sorması üzerine depremlerin 
insanlarla ilişkisinin olabileceğini dile getirdiğini bu konuşma nedeniyle hakkında idari 
soruşturma açıldığını, soruşturma sonunda mahrumiyet bölgesi olan Mecitözünün uzak bir 
köyüne sürüldüğünü, bu atamanın 2000 yılında yapıldığını, 2002 yılının Haziran ayında 
yeniden Çorum/Merkezde göreve başladığını yalnızca inançları nedeniyle soruşturmalar 
geçirdiğini, mağdur olduğunu sanıklardan şikâyetçi olduğunu belirmiştir. (Klasör 139)

 Müşteki OSMAN TAYLAN şikayet ve beyanında özetle; 1991 yılı Haziran 
döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünü üçüncülük derecesi 
ile bitirdiğini, 1 yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra aynı üniversitenin İşletme 
mühendisliği bölümünde 1994 yılında pekiyi ile master derecesi aldığını, master çalışmaları 
sırasında 15 Ağustos 1993 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 
araştırma görevlisi olarak işe başladığını, 1995 tarihinde doktora çalışmalarına başladığında 
pek çok ulusal ve Uluslar arası konferans ve kongrede akademik çalışmalara katıldığını, 
KPDS dil sınavından yeterlilik derecesi aldığını, 1998 yılında doktora çalışmasının son 
aşamasına geldiğini, yapay zekâ konusunda çalıştığını, Türkiye'de bu konuda çok az sayıda 
akademisyen bulunduğunu, Dumlupınar Üniversitesi rektörünün doktora derslerine devam 
etmesi ve akademik çalışmalara katılmasına izin vermediğini, bölüm başkanından bazen 
günlük bazen de yıllık izinlerini kullanarak doktora çalışmalarını sürdürürken fakültedeki 
görevlerini de aksatmamaya çalıştığını, 1996 yılında bölümleri tarafından düzenlenen 
Uluslararası bir sempozyumu başarı ile organize ettiğini, üniversitenin hiçbir katkısı 
olmadığını, bütün harcamaları dahi cebinden yaptığını, rektörün olumsuz tavrı ve 
yaklaşımının sempozyum katılımcısı İngiliz arkadaşının bile dikkatini çektiğini, 15 Ağustos 
1998 tarihinde maaşını alamadığını, dekan yardımcısının rektörün görevlerini uzatacağını 
söylediğini,dekan yardımcısının araştırma görevlilerinin isimlerinin karşısında, cemaatçi, 
tarikatçı, şucu-bucu diye yazan listeyi diğer bir dekan yardımcısının görerek başlarının 
çaresine bakmaları konusunda uyardığını, Üniversiteden ayrılmak istediğini ancak çıkışının 
verilmediğini, sabah akşam imza atmak zorunda kaldığını, maaşların ödenmediğini, amacın 
üniversiteden uzaklaştırılmalarını sağlanmak olduğunu,rektörün kendilerine ordu evinde 
komutanlarla yemek yediğini söyleyerek kimden güç aldığını duyurmaya çalıştığını, 28 Şubat 
döneminde dekan yardımcısının Batı Çalışma Grubunun elemanı olduğunu, “Batı Çalışma 
Grubunun Kütahya Şubesi benim” dediğini, daha sonra üniversiteden ayrılarak 1600 dolar 
maaşla Kıbrıs'ta işe başladığını, üniversitede asistanken 400 dolar civarında maaş aldığını, 
dekan yardımcısının Kıbrıs'taki evinin adresini öğrendiğini,bir sabah uyandıklarında evinin 
balkonunda mutfak kapısının zorlandığını, olay mahalline yaklaşık 50 cm boyunda çelikten 
yapılma çok sert ucu son derece sivri metal bir şiş bırakıldığını gördüğünü, o dönemde 
Dumlupınar Üniversitesinde aylarca maaşını alamayan doçent ve profesörler bulunduğunu, 
bunların eşine dostuna mahcup olduğunu, psikolojilerinin harap olduğunu, 1999 yılında 
mahkeme kararı ile Kütahya'daki görevine iade edildiğini, söz konusu dekan yardımcısı ile 
tartışmadan sonra göreve başladığını, ertesi gün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine sürgün 
gönderildiğinde istifa etmeye karar verdiğini, istifa etmesine dahi imkân tanınmadığını, 



  

Kütahya'nın bütün noterlerini dolaştığını, istifa yazısını göndermek istemediklerini, 
kendisinin de Kıbrıs'a giderken Silifke 1. Noteri vasıtasıyla istifa yazısını gönderdiğini, dekan 
yardımcısının yazının üstüne kendi el yazısı ile “böyle bir şahıs kurumumuzda 
çalışmamaktadır” diye not düştüğünü, ancak imzalamaya cesaret edemediğini, bir fakülte 
çalışanına imza attırdığını tespit ettiğini, o dönemde üniversite rektörünün Mühendislik 
Fakültesinde düzenlenen akşam yemeğinde bilgisayarla ilgili olarak “adı üstünde bilgisayar, 
bilginiz varsa sayar, yoksa neyi saydıracaksınız, ben de zaten bilgisayarlara inanmıyorum, siz 
öyle anlatın ki çocuk kendini bilgisayarın karşısında hissetsin, ben bilgisayar falan 
almayacağım” dediğini, 28 Şubat darbesinin amacının gerekirse silah kullanmak olduğunu, 
ama temelde psikolojik şiddet uygulanarak Anadolu insanının çocuklarının önünün 
kesildiğini, bunu da büyük oranda başardıklarını, insanların insafsızca fişlendiğini, 28 Şubat 
darbesinin üniversite ayağını oluşturan rektör ve Mühendislik Fakültesi dekan yardımcısının 
cezalandırılmasını istemiştir. (91,108,133)

Müşteki OSMAN ODUNCU şikayet ve beyanında özetle; TSK’da görev 
yaptığını, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için fişlenerek Aralık 1997 
tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, suçtan zarar gördüğünü, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki ÖMER OĞAN şikayet ve beyanında; 1990-1997 tarihleri arasında 
astsubay olarak TSK'da görev yaptığını,TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak 
oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek şüpheli ve sakıncalı statüsüne ayrıldığını, Ağustos 1997 tarihli YAŞ 
toplantısında orduyla ilişkisinin kesildiğini, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör395)

 Müşteki ÖMER EROL şikayet ve beyanında özetle; TSK’da görev yaptığını, 
hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu ve TSK.nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için 
fişlenerek Ağustos 1996 tarihli YAŞ kararı ile TSK' dan ihraç edildiğini, suçtan zarar 
gördüğünü,  buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 98,379,456)

 Müşteki ÖMER ÇELİK şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat döneminde 30 
Nisan 1999 tarihinde Malatya Akpınar Meydanında başörtüsü eylemine katıldığını, bundan 
dolayı toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet suçundan yargılandığını, 25 gün gözaltı ve 
tutuklulukta geçtiğini, neticede beraat ettiğini, o yüzden maddi ve manevi zarara uğradığını, 
kendisinin cezaevine girmesine neden olan 28 Şubat dönemini hazırlayan askeri, siyasi kişiler 
ve medya mensupları hakkında ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 193) 

 Müşteki ÖMER OLĞAÇ şikayet ve beyanında;1996 yılında Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme Kurumunun yapmış olduğu sözlü ve yazılı sınavı kazandığını, aynı kurumda 
göreve başladığını, 8 ay çalıştıktan sonra sınavda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla kendisiyle 
birlikte işe giren arkadaşlarının işten çıkarıldığını, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesine dava 
açtıklarını, mahkemenin “verilen hak geri alınamaz” prensibiyle lehlerine karar verdiğini, 
1997 yılının ilkbahar mevsiminde tekrar çalışmaya başladığını, ancak 5 ay geçtikten sonra 
Sosyal Hizmetler Bakanının dosyayı Danıştay'a götürdüğünü, Danıştay'ın Bölge İdare 
Mahkemesinin kararını bozduğunu, ayrıca tüm sınav komisyonu üyelerinin haklarında açılan 



  

davalardan beraat ettiklerini, bu beraat kararlarının kendilerinin işten çıkarılma sebebinin 
doğru olmadığını gösterdiğini, işten çıkarılması nedeniyle 28 Şubat sürecini gerçekleştiren 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 98)

 Müşteki ÖMER KARAHAN şikayet ve beyanında;28 Şubat 1997 tarihinde o 
dönem ismi Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi olan kurumda Genel Cerrahi Profesörü 
ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptığını, aynı zamanda Deneysel Tıp ve Araştırma 
Merkezi Müdürü olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yaptığını, ayrıca Büyük 
Birlik Partisi MKYK üyesi olduğunu, siyasi kimliği gereği 18/12/2000 tarihinde bölge 
gazetesi olan “Merhaba” isimli gazeteye demeç verdiğini, demecinde devletin başörtülü 
öğrencilere ve halka zulüm ettiğini, o bölgede bulunan Selçuk Üniversitesi ile somutlaştırarak 
ifade ettiğini, verdiği demecin gazetede “başörtülüler katillerden tehlikeli mi” başlıklı haber 
olarak yayınlandığını, bunun üzerine siyasi kimliği ve toplumsal ödevi gereği yaptığı eleştiri 
nedeniyle, kılık kıyafet konusunda öğrencileri ve halkı tahrik ettiği, ideolojik ve siyasi 
amaçla kurumun huzur ve sükununu bozduğu gerekçesiyle Yüksek Öğretim Kurumunca 
kamu görevinden çıkarılma cezası ile cezalandırıldığını, cezaya karşı Konya 1. İdare 
Mahkemesine dava açtığını, dava sonucunda çıkarma cezasına ilişkin işlemin iptaline karar 
verildiğini, idarenin kararı temyiz etmesi üzerine Danıştay'ın yürütmenin durdurulması kararı 
vererek kararı bozduğunu, kendisinin temyiz ve karar düzeltme taleplerinin reddedildiğini, 28 
Şubat sürecinde mağdur olduğunu, birçok engelleme ve sindirme çalışması ile karşı karşıya 
kaldığını, kariyerinden ve üniversiteden uzaklaştırıldığını, bunu yapanların yanlarına 
kalmamasını, cezalandırılmasını ve sanıklar hakkında şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 249,sayfa 354-357)

 Müşteki ÖMER AKÇAL şikayet ve beyanında özetle;16.06.1998 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan haksız olarak ihraç edildiğinden suçtan zarar gördüğünü, sanıklar 
hakkında şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 438)

 Müşteki ÖMER FARUK İLHAN şikayet ve beyanında özetle; TSK'da 
1992-1996 yılları arasında subay olarak görev yaptığını, görev yaptığı süre içerisinde 
herhangi bir tarikat mensubu olmadığını, YAŞ kararında belirtildiği gibi Fethullah Gülen 
cemaatinin düzenlediği hiçbir toplantıya katılmadığını, disiplin bozucu hareket ve 
davranışlarda bulunmadığını, disiplin dosyasına bakıldığında 90'dan aşağı notunun 
olmadığını, görev yaptığı sırada 1995 yılında, dönemin Milli Savunma Bakanını babasının 
çocukluk arkadaşı olması nedeniyle görüşmeye gittiğinde ordudan atılma konusunun 
açıldığını, Bakana "Ordudan atılmalar konusunda ne diyorsunuz? Ben de namaz kılıyorum, 
yoksa beni de mi atacaklar?" diye sorduğunda Bakanın "Biz tarikatçıları ordudan atıyoruz. 
Zaten onların da eşlerinin başları kapalı. Komutanlar başı kapalı eş istemiyor" şeklinde 
ifadede bulunduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde mevcut Batı Çalışma Grubu olarak 
nitelendirilen gruba mensup komutanların o dönemde sadece namaz kıldığı için hakkında 
tarikat mensubu, örgüt mensubu gibi yalan yanlış bilgilerle ordudan atılmasını sağladıklarını, 
ordudan atılmasının asıl nedeninin sadece bir müslüman olarak dininin gereklerini yerine 
getirmesi olduğunu, görev yaptığı süre içerisinde dini bir görevini yerine getirirken kesinlikle 
askeri görevini ihmal etmediğini, bu yönde yapılmış herhangi bir tespit, bu tespit uyarınca 
yapılan herhangi bir disiplin soruşturmasının dahi bulunmadığını, ancak Batı Çalışma Grubu 
adı altında bir araya gelen komutanların sırf dini görevini yerine getirmesi nedeniyle 
kendisini adeta fişleyerek aslı astarı olmayan sebeplerle büyük çabalar göstererek mensubu 
olduğu ve bununla gurur duyduğu Türk ordusundan haksız yere attıklarını, bu nedenle maddi 
manevi bir çok zarara uğradığını, Batı Çalışma Grubu olarak adlandırılan grupta görev yapan 
bütün komutanlar ve sanıklar hakkında şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 



  

(Klasör 264, sayfa 214) 
Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 

belgelerin incelenmesinde, 1996 yılı sicil belgesinde 1. ve 2. sicil amirlerince aynı şekilde 
“astsubay sicil yönetmeliğinin madde 99 ncu (e) fıkrası gereğince tutum ve davranışları ile 
yasa dışı, irticai görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğundan Silahlı 
Kuvvetlerde kalması uygun değildir” şeklinde kanaat belirtildiği, (264. klasör, sayfa 189)

Müştekinin dilekçesi ekinde sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, 25 Ekim 
1995 tarihinde İl Jandarma Komutanı M. K. tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği 
anlaşılmıştır. (264. klasör, sayfa 201) Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında “Sakıncalı sağ 
personel kategorisinde bulunduğu, Fethullah Gülen grubu Nurcu mensubu olduğu, aynı 
görüşe mensup kişilerin kontrolünde bulunan Gülbaba Erkek Öğrenci Yurdu, Özel 
Kızılırmak Lisesinde yapılan toplantılara iştirak ettiği, Kırıkkale Üniversitesine mensup bir 
kısım öğrenciler ile ideolojik ve örgütlenmeye yönelik görüşmeler ve toplantılar yaptığı, 
irticai görüşleri sebebiyle T.S.K'nden emekli edilen (E) Yzb. Süleyman Öğreten ve halen 
görevde bulunan irticai görüş mensubu Tnk.Ütğm. Murat Özdemir, Lv.Bçvş. Mehmet Yörük, 
Ord.Üçvş. Hakkı Erünal, Ord.Üçvş. Ahmet Çakmak ile örgütsel ilişki içerisinde bulunduğu, 8 
Kasım 1994 - 11 Kasım 1995 tarihleri arasında geçici görevle Silvan/Diyarbakır'da görevli 
iken 'İmam hatip liselerinden de askeri okullara harp okuluna öğrenci alınmasını' savunduğu, 
'zaten uzmanlarda orduya girdik' şeklinde propaganda yaptığı, halen sakıncalı personel 
kategorisinde bulunduğu" şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek 
bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, 
suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, 
bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde 
TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı anlaşılmıştır. (264. klasör, sayfa 206)

 Müşteki ÖMER FARUK CANTENAR şikayet ve beyanında;Halen 
Genelkurmay Başkanlığı Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığında Albay 
rütbesinde İdari Şube müdürü olarak görev yaptığını, Temmuz 2007-Haziran 2008 
tarihlerinde yaklaşık bir yıl süre ile Kara Harp Okulunda 1.Öğrenci Taburunda Tabur 
Komutanlığı görevinde bulunduğunu, bu görevi sırasında istihbarat birimleri tarafından 
yapılan güvenlik soruşturması neticesinde haklarında olumsuz rapor gönderilen bazı 
öğrencilerin disiplin puanlarının kasıtlı olarak düşürülerek okuldan atılmaları konusunda 
1.sicil amiri Alay Komutanı M. K. ve 2.sicil amiri Kara Harp Okulu Komutanı Tevfik 
Özkılıç tarafından verilen emirleri kanunsuz emir ya da konusu suç teşkil eden emir 
kapsamında değerlendirdiği için 3.sicil amiri olan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı 
Kurmay Başkanı A.I.’ya yazılı başvuruda bulunduğunu, iddiaları ile ilgili dönemin Kara 
Kuvvetleri İstihbarat Başkanı B.D. başkanlığında yapılan idari soruşturmada verilen bu 
hukuksuz emirlerin Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği ve 
uygulanmasının sıralı komuta makamları tarafından takip edildiği kanaatine vardığını, böyle 
bir olayın içinde olmayı hukuki ve vicdani açıdan uygun görmediği için ve dönemin Kara 
Kuvvetleri Personel Başkanının telkinleri ile Kara Harp Okulundaki görevinden Haziran 
2008 tarihinde ayrılmayı isteyerek 4. Kolordu Komutanlığı Karargâhına atandığını,

Bunun üzerine 26 Ocak 2012 tarihinde Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapmış 
olduğu başvuru sonucunda 2008-20012 yılları arasında ''şüpheli-sakıncalı'' personel 
kategorisine tabii tutulduğunu öğrendiğini, şahsına yapılan bu negatif ayrımcılığın uzun süre 
devam eden personel güvenlik incelemesinden dolayı olduğunu öğrenmesi üzerine dilekçe ile 
hakkında başlatılan güvenlik incelemesinin nedenine ilişkin bilgi ve belge talebinde 
bulunduğunu, bunun üzerine kendisine şüpheli sakıncalı kategoriye ayrılmasına neden olan 2 
bilgi notunun gönderildiğini, bunlardan birinin Kara Harp Okulundaki görevinden ayrıldıktan 
sonra dönemin Kara Harp Okulu Komutanlığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına yazılmış 



  

iddialardan ve bunların neticesinde takip kontrol altına alınmasına ilişkin talepten oluştuğunu, 
o dönemde Kara Harp Okulu Komutanı Tevfik Özkılıç olduğundan bu iddiaların bu şahıs 
tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderildiğini düşündüğünü, hakkında olumsuz 
herhangi bir bilgiye ulaşamayan idarenin kayınpederi ve eşi hakkındaki bir istihbari birimin 
tuttuğu asılsız fişleme bilgisini aleyhine kullanmak sureti ile şüpheli sakıncalı personel 
uygulamasının uzun süre devam ettirilmesini sağlayarak bir nevi ceza uygulandığını, bu bilgi 
notunda belirtilen kayın pederi hakkındaki bilgilerin çarpıtıldığını ve eşi hakkındakilerin de 
tamamen gerçek dışı olduğunu, Dönemin Kara Harp Okulu Komutanı Tevfik Özkılıç'ın 
hakkında hazırlattığı 14 maddelik bilgi notunda geçen asılsız iddia ve iftiralar ile kayın pederi 
ve eşi hakkındaki yazılan diğer bilgi notundaki iddialara yönelik hazırlamış olduğu cevabi 
yazının ekte olduğunu, Dönemin Kara Harp Okulu Komutanı Tevfik Özkılıç'ın güvenlik 
araştırması neticesinde istihbari açıdan haklarında çeşitli olumsuz raporlar bulunan bazı 
öğrencilerin okuldan atılması için disiplin notlarının kasıtlı olarak düşürülmesi yöntemini 
kullandığını, okulda disiplini sağlamak ve öğrencileri askeri nizama alıştırmak maksadı ile 
ihdas edilmiş disiplin puanı uygulamasının Tevfik Özkılıç'ın emri ile adeta mobbing 
uygulamasına dönüştüğünü, haklarında olumsuz istihbari rapor olan bazı öğrencilerin negatif 
ayrımcılığa tabi tutularak disiplin puanlarının sonlandırılması eyleminin zamana yayıldığını 
böylece öğrencilerin okuldan atılmalarının hukuka uydurulduğunu, Mayıs 2012' de bir 
internet sitesinde yayınlanan ve Tevfik Özkılıç'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında geçen 
konuşmadaki hususların kendisinin de katıldığı birçok toplantılarda defaten vurgulanan 
hususlar olduğunu, ses kaydında ''ajitasyon için asılsız ihbarlarda bulundukları... adamı 
usulüne uygun yargılayıp astıkları, bunun için delile ihtiyaç olmadığı'' gibi ifadelerin yer 
aldığını, Harp Okulları Kanunu, Askeri Ceza Kanunu ve Kara Harp Okulu Disiplin 
yönetmeliği gibi mevzuatın hiçbirinde ''haklarında olumsuz istihbari rapor olan öğrenciler 
disiplin puanı sonlandırılmak sureti ile okuldan atılır' şeklinde bir hüküm bulunmadığını, 
ancak Tevfik Özkılıç'ın irtica ile mücadele etme gerekçesi ile mevzuatta kendisine 
verilmemiş bir yetkiyi kullanarak bu yönde emirler verdiğini ve bunu da gayet doğal ve 
hukuki bir uygulamaymış gibi savunduğunu, Tevfik ÖZkılıç'ın hakkında mesnetsiz iddia ve 
iftiralarda bulunarak şüpheli-sakıncalı personel kategorisine alınmasını sağladığını, hakkında 
başlatılan personel güvenlik incelemesi sonucunda subaylık onur ve şerefinin lekelendiğini, 
maddi ve manevi olarak mağdur edildiğini, şüpheli-sakıncalı kategoriye alınması neticesinde 
amirlerinin olumsuz sicil puanı ve kanaat vermesi nedeni ile sicil sıralamasında geriye 
düştüğünü, subay sicil yönetmeliğine göre belirtilen bu olumsuz kanaat ile birlikte resmi ve 
geçerli bir belgenin konması gerekirken sicil amirlerinin muhtemelen idarenin baskısı ile 
kendilerinin tespit edemediği bir konuda görüş bildirdiklerini, subay sicil belgesinin 
1.maddesi olan ''T.C. Anayasasında yer alan Cumhuriyetin Temel Niteliklerine Bağlılığı'' 
niteliğini ''şüphelidir ya da "bağlı değildir'' seçeneğini işaretlediklerini, bunların sonucunda 
Tübitak Doktora Araştırma bursu başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını, 
ingilizce notunun yüksek olmasına rağmen hiçbir yurt dışı göreve seçilemediğini, Tevfik 
Özkılıç'ın irtica ile mücadele adına tabur komutanı olduğu ve subay olmasında bölük 
komutanları ile birlikte bir sakınca görmediği 2 öğrencinin hukuksuz bir şekilde okuldan 
atılmalarını sağladığını, bu hukuksuzluğu önlemeye yönelik kanuni haklarını kullanarak 
hakkında yapmış oluğu şikâyete istinaden kendisinin de irticacı olduğu imasında bulunan 
mesnetsiz iddia ve iftiralarla şeref ve haysiyeti ile oynadığını, şüpheli Tevfik Özkılıç'ın 
yargılandığı davaya müdahil olmak istediğini, kişilik hakları ile mesleki onurunu zedeleyen 
belgeleri düzenlemek sureti ile kendisine iftira atan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmasını 
istemiştir. (130. klasör, sayfa 33-36)

Müşteki kayın pederi ile ilgili olarak ileri sürülen ''Milli Eğitim Bakanlığı eski 
müfettişlerinden olan kayın pederi H.D.'nın ülkücü görüşleri benimsediği, M.T. grubu 
Nakşibendi tarikatı mensubu olduğu, milli görüş paralelinde faaliyet gösteren Özel Çağrı 



  

Okullarında bir süre görev yaptığı, hali hazırda anılan tarikat kontrolünde bulunan Muraş 
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş.'nde çalıştığı'' şeklindeki iddialarla ilgili, kayın pederi H. 
D.'nin Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, Nazilli Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinin ardından 
Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliğinden kendi isteği ile emekli olduğunu... kayın pederinin 
bahsedilen Özel Çağrı Okullarında hiç görev yapmadığını... bir dönem Doğru Yol Partisinden 
Yozgat Milletvekili adayı olduğunu, 1999 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin seçim 
çalışmalarında görev aldığını, ardından Devlet Bakanlığında Danışmanlık görevinde 
bulunduğunu, mütedeyyin bir müslüman ve inancının gereklerini mümkün olduğunca 
yaşamaya çalıştığını, herhangi bir tarikat veya cemaat üyesi olmadığını, ayrıca hakkında 
hiçbir yargı kararı bulunmadığını, hiçbir suça karışmadığını, diğer taraftan Laik, demokratik 
ve sosyal bir hukuk devletinin ordusunda görev yapan bir subayın; Kayın pederinin siyasi 
görüşü ya da dini tercihleri nedeni ile fişlenerek negatif ayrımcılığa tabii tutulmasının da 
kabul edilebilir bir uygulama olmadığını, subayların eşlerinin ailesi bir siyasi faaliyetin içinde 
ise veya dini hassasiyetleri mevcut ise bu personel güvenlik incelemesine alınır diye bir 
hukuki düzenleme olmadığını belirttiği, Eşi ile ilgili ''Ankara/Ümitköy Anadolu Lisesinde 
öğretmen olan eşi T. C.'nin modern giyim tarzını benimsediği, Milli Eğitim Bakanlığı 
çevresinde babası H. D. ile aynı tarikat mensubu olarak bilindiği'' şeklindeki iddialarla ilgili 
olarak müşteki, eşinin Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünden 1984 yılında 3.lük ile mezun olduğunu, sırası ile Çankırı, Ankara, Kırşehir ve 
Kayseri' de görev yaptığını, halen Ankara Ümitköy Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni olarak görev yaptığını, haftada 26 saat derse giren, bazı resmi törenleri 
düzenleyen, şiir dinletisi, mezuniyet töreni gibi etkinliklerde aktif olarak görev alan eşinin 
eğitim öğretim yılında oldukça yoğun olarak çalıştığını, bu yorgunluğun ardında kalan 
zamanını 7 yaşındaki kızına ve evine ayırdığını, iddiada belirtilen tarikatla veya diğer bir dini 
tarikat ve cemaatle hiçbir ilgisi ve bağının bulunmadığını belirtmiştir. (130. klasör, s. 3-12) 

 Müşteki ÖMER YALÇIN AKYÜZ şikayet ve beyanında;Kendisinin 1994 
yılında Erzurum 9. Kolorduya bağlı 109. Topçu Alayı 1. Topçu Taburuna Batarya Komutanı 
olarak Kıdemli Üsteğmen rütbesiyle atandığını, görev yaptığı TSK içerisinde dönem dönem 
artan ve azalan oranda dini ve islami yaşama karşı bir karşıtlık, husumet bulunduğunu, 1991 
yılında Teğmen iken namaza başladığını, bu tarihten sonra tavırların yavaş yavaş değişmeye 
başladığını, sicillerinde düşmeler olduğunu, Tatvan'a geçici birlikle operasyon bölgesine 
gittiğinde mevzide bir kayanın arkasında namazını kıldığını, bu sırada kendisinin devre 
arkadaşı Ş. ile tavla oynayan bölük komutanı Y. isimli Üsteğmen'in kendisini çağırarak 
“neden birliğinin başında değilsin” diyerek sırf taciz etmek için uyardığını, halbuki birliğinin 
başında olduğunu, bunun, birliğin içerisinde yemek yemek veya herhangi bir sosyal ihtiyacını 
gidermek gibi bir şey olduğunu, oysa Y. isimli Üsteğmenin kendisinin dini yaşamını 
öğrenmeden önce diğer tim komutanlarına görevli subay ve astsubaya bölüğün huzurunda, 
kendisinin çok iyi disiplin sağladığını, askerle çok iyi iletişim kurduğunu, timini çok iyi 
hazırladığını, diğer komutanların da örnek almalarını söyleyerek methettiğini, O dönemde 
Refah Partisinin belediyelerde seçimi kazanması ardından da hükümet kurması sonucunda 
baskıların doruk noktasına ulaştığını,İstanbul’da balyoz davasından 18 yıla hüküm giymiş 
olan emekli Tümgeneral N.A.K.'nın o dönem kolordu karargâhında istihbarat şube müdürü 
iken kasıtlı olarak dindar insanlar üzerinde baskı kurmak amacıyla kendilerine alay komutanı 
olarak atandığını, tabur komutanlarıyla yaptığı ilk toplantıda Türkiye'nin önemli bir süreçten 
geçtiğini, irticaya karşı önemli bir mücadele verildiğini, birliklerinde de bu insanların 
olduğunu, bunlarla hep beraber mücadele edilmesi gerektiğini, tabur komutanlarına 
söylediğini bazı demokrat arkadaşlardan öğrendiğini, N.A.K.'nın Alay Komutanı olarak 
atanırken önceki görevinde yardımcı subay olan T.S.'yi taburun bölük komutanlığına 



  

getirerek ekip oluşturduklarını, kendisinin ve arkadaşlarının namaz kıldıklarının takip 
edildiğini, T.S.'nin eşinin zaman zaman kontrol amaçlı hiçbir bağları olmamasına rağmen 
kendileri yokken ziyaret bahanesiyle çikolatayla evlerini kontrol etmeye geldiğini,T.S. ile 
aralarında görevle ilgili tartışma çıktığını, odasından çıkmasını istediğinde aşırı bir şekilde 
sinirlenerek “sizin gibiler çok yakında görecek” diyerek tehdit ettiğini, TSK'dan ihraç 
edilmeden önce tabur komutanları A. D.'nin arkadaşı A. O. K. ile kendisini 
çağırdığını,hayatlarında bir takım değişiklikler yaptıkları takdirde kendilerini kurtarabile 
ceğini söylediğini, her ikisinin de eşlerinin başörtülü olması nedeniyle eşlerinin başının 
açılmasını istediğini anladıklarını bir hafta sonra tekrar çağırarak durumu sorduğunu, 
kendilerinin eşlerinin başını açmayacaklarını söylediklerini, haklarında hiçbir uyarı bile 
olmamasına rağmen, sicilleri yüksek olduğu halde düzmece bir suçla kendisine ve A.O.K.'ya 
dört gün oda hapsi cezası verildiğini, kendisi ve arkadaşı A. O. K.'nın 1997 Ağustosunda 
yapılan YAŞ kararıyla TSK'dan ihraç edildiklerini, ayrıldıktan sonra Kolordu Komutanı H. 
B. T.'ye vedalaşmak için ziyarete gittiklerini, içeride kendisine “evladım çok çalışkan, dürüst, 
çok iyi arkadaşlarmışsınız fakat alay komutanımız eşlerinizin başlarını açmanız konusunda 
sizi uyarmış siz de açmamışsınız” dediğini, TSK'dan ihraçtan dolayı bütün haklarının 
ellerinden alındığını, kendisinin ve ailesinin mağdur edildiğini, küçük düşürüldüğünü, 4 ay iş 
bulamadığını, bu nedenle dilekçesinde belirttiği kişilerle 28 Şubat sürecini gerçekleştiren 
cuntacı ve darbeci yapılanmadan Batı Çalışma Grubundan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir. (Klasör 415,114, sayfa 281-282) 

Müştekinin dilekçesi ekindeki belgelerin incelenmesinde, 28 Haziran 1996 tarihinde 
Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay M. A. tarafından takdir belgesi, 18/02/1994 tarihinde 
Bölük Komutanı Kıdemli Yüzbaşı K. A. tarafından takdir belgesi, 14 Aralık 1994 tarihinde 
Tugay Komutanı Tuğgeneral İ. T. tarafından takdir belgesi, 03 Aralık 1992 tarihinde Tabur 
Komutanı Binbaşı M. C. tarafından takdir belgesi, 01 Haziran 1992 tarihinde Tabur 
Komutanı Yarbay M. K. tarafından takdir belgesi, 15/10/1991, 15 Şubat 1990, 20/06/1990 
tarihlerinde Tabur Komutanı Binbaşı B. Y. tarafından takdir belgeleri, Ocak 1989 tarihinde 
Tabur Komutanı Binbaşı A. E. Ö. tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildiği anlaşılmıştır. 
(114. klasör, sayfa 263-272) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, müştekinin dilekçesinde belirttiği birçok takdir belgesine ilişkin 
evrakın yer almadığı, 22 Mart 1994 tarihinde Bölük Komutanı Yüzbaşı K. A. tarafından 2 
gün göz hapsi cezasıyla cezalandırıldığı, 07 Mart 1997 tarihinde Alay Komutanı Albay N. A. 
K. tarafından 4 gün oda hapsi cezasıyla cezalandırıldığı, 18 Temmuz 1997 tarihinde 
düzenlenen sicil notu belgesinde müşteki hakkında 1. sicil amirinin “tutum ve davranışları ile 
yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği gibi bu faaliyetlerde 
bulunduğu anlaşıldığından Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir.” şeklinde kanaat 
belirtilerek olumsuz sicil verildiği, 2. ve 3. sicil amirleri tarafından da benzer ifadelerle 
olumsuz sicil verildiği, başkaca belge bulunmadığı, sicil belgesinde ileri sürülen 
doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek iddialarla ilgili herhangi bir adli soruşturma 
yapılmamış olması bunların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü anlaşılmaktadır. (114. 
klasör, sayfa 273-275)

 Müşteki ÖNDER YILDIRIM şikayet ve beyanında;Kendisinin TSK'da görev 
yaparken 1991 yılında namaz kılmaya başladığını, namaz kılmaya başladıktan sonra 
haklarında olumsuz işlemler yapılmaya başlandığını, özellikle 1994 yılında Refah Partisi 
yerel seçimlerde Büyükşehirleri kazanınca orduda bir hareketlenme olduğunu, özellikle eşleri 
başörtülü olan Subayların ve Astsubayların doğrudan Refah partili olarak görülmeye 
başlandığını, daha sonra ortaya çıkan BÇG adlı yapılanmanın o dönemde faaliyette 
bulunduğunu düşündüğünü, 1996 yılı sonunda Bölük Komutanına verilen emir çerçevesinde 



  

kendisinin evine kontrol amacı ile Bölük Komutanının eşi ile beraber evine gelerek 
kendisinin eşinin başörtülü olup olmadığının tespit için geldiğini, Bölük Komutanının 
kendisine iki Albayın hakkında araştırma yapmak üzere Genelkurmay tarafından 
görevlendirildiğini kendisinin de bu kapsamda geldiğini söylediğini, 1997 yılı Mayıs ayında 
disiplinsizlik nedeni ile hakkında hiçbir soruşturma olmaması ve savunma da verilmemiş 
olmasına rağmen TSK’dan ihraç edildiğini, kendisinin güreşçi olarak 5.Kolordu 
Komutanlığının güreş takımını çalıştırdığını, takımı şampiyon yaptığını, o dönem 5.Kolordu 
Komutanı olan H. K. ve sıralı komutanlardan takdir ve teşekkür aldığını hiçbir suç isnat 
edilmeksizin TSK'dan ihraç edildiğini, Kayseri'de Kaysu adı ile bilinen Belediyenin su 
işlerine müracaat ettiğini, görevlilerin her ay kendilerine atılan Subay ve Astsubayların işe 
alınmaması gerektiğine ilişkin yazı geldiğini bu nedenle işe alamayacaklarını söylediklerini, 
maddi ve manevi büyük sıkıntı ve mağduriyetlere uğradığını, Görevde iken bölük yazıcısı bir 
askerin kendisine gelerek kışla komutanı olan Albay S.P'nin, bölük komutanı ve bölük 
astsubayını çağırarak kendisinin de bulunduğu ortamda kendilerinin sicillerinin çıkarılarak 
tekrar düşük yazılması, bu konunun kimseye söylenmemesi gerektiği konusunda emir 
verildiğini, söylediğinin bilinmesi halinde hayati tehlikesinin olduğunu belirttiğini, o dönem 
Tugay Komutanı olan ve Kurban Bayramında bayramlaşma akabinde kendilerinden likör 
içmelerini isteyen, içmeyenleri irticacı olarak adlandıran ve namaz kılmanın yasak olduğunu 
yazılı olarak tebliğ eden A. K., yine namaz kılmanın yasak olduğunu belirten üsteğmen 
M.S.K. ve 28 Şubat sürecini gerçekleştiren cuntacı yapılanmadan ve BÇG den şikâyetçi 
olduğunu belirtmiştir. (245. klasör, sayfa 312-313)

 Müşteki ÖNDER BULUT şikayet ve beyanında; TSK'da Astsubay olarak görev 
yaptığını, görev yaptığı süre içinde görevini hakkıyla yerine getirmesine rağmen eşinin 
başının kapalı olması ve BÇG örgütünün çalışmalarında kendisini muhalif görmeleri üzerine 
gerçek ile alakası olmayan bir disiplinsizlik gerekçesiyle 2002 yılında YAŞ kararı ile ihraç 
edildiğini, ihraç kararından önce Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığında Muhabere Bölük 
Komutanı olan Y. K'nın eşi ile evine geldiğini, eşinin başörtülü olması üzerine, eşinin başını 
açması için kendisini uyardığını, kendisinin de eşinin kişisel kararları konusunda herhangi bir 
tasarrufta bulunamayacağını söylediğini, sonrasında komutanları Y. K. ve Jandarma Bölge 
Komutanı H. İ. T'nin hakkında disiplin işlemleri yaparak YAŞ kararına alınabilmesi için 
gerekçe uydurduklarını, yıllarca en ufak bir olumsuz sicil almamasına rağmen 2001 Kasım 
ayında hakkında bu şekilde işlemlere başlanıp BÇG'nin faaliyeti kapsamında mesleğine son 
verildiğini, TSK'dan ihraç edildikten sonra bir süre boş gezdiğini, sonra özel bir firmada 
çalıştığını, 14/09/1989-04/08/2002 tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, evine ziyarete 
gelen Muhabere Bölük Komutanı Y. K'nın evine geldiğinde, eşinin başını açmasını, yoksa 
ordudan atılacağını söylediğini, eşinin başını açmayı kabul etmediğini, atılma süreçlerinin 
başladığını, sonra İstihbarat Şubede sorguya alındığını, sordukları soruları cevapladığını, 
sonunda "eşin başörtülü eğer başını açmaz ise atılacaksınız" dediklerini, kendisinin de eşinin 
başörtüsü ile görevi arasında nasıl bir ilişki olduğunu sorduğunu, cevap olarak TSK ilkelerine 
aykırı giyiniyor denildiğini, benim başka bir suçum var mı diye sorduğunda "hayır sen bizim 
en iyi astsubaylarımızdan birisin" dediklerini, sonrasında sebepsiz yere cezalar verdiklerini, 5 
gün oda hapsi cezası verdiklerini, eşine ve kendisine psikolojik baskı uyguladıklarını, zorla 
eşli yemeklere gelmelerinin emredildiğini, evine geç saatlerde telefon açılıp neden yemeklere 
katılmadığının sorulduğunu, herkesin içinde küçük düşürücü ve alaycı tavırlar sergilendiğini, 
çeşitli baskılara maruz kaldıklarını, Bölük Komutanının odasına giderek "siz ne yapmaya 
çalışıyorsunuz, benim eşim hamile 2 küçük çocuğum var, eğer atacaksanız erkekçe atın 
bunlara ne gerek var" dediğini, Bölük Komutanının durumu Jandarma Bölge Komutanı H. İ. 
T'ye söylediğinde onun da "kâğıt üzerinde cezasını verin ama evine gitsin" dediğini, bundan 
da kendisini atmak için kılıf hazırladıklarının anlaşıldığını, TSK'dan atıldıktan sonra iş 



  

bulmasının engellendiğini, ordudan ihraç edilmiş olmanın bütün zorluklarını çektiğini, en 
yakınlarının gözünde dahi şüpheli/sakıncalı muamelesi gördüğünü, ailece büyük sıkıntılar 
yaşadığını, işsiz kaldığını, maddi manevi acılar yaşadığını, atılma sürecinde eşi hamile 
olduğu için o dönemdeki stres ve sıkıntılardan dolayı oğlunun otistik olduğunu, tedavi 
gördüğünü, 10 yıldır sıkıntılı yaşamaya devam ettiklerini, 28 Şubat darbesi sanıklarından 
davacı ve şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir.(Klasör 63,201,399) 

Müşteki ÖNDER İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE 
MENSUPLARI DERNEĞİ vekili Av.Ali Akkaya şikayet ve beyanında özetle; Müvekkil 
derneğin mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, imam hatip ortaokul ve liselerinde 
okuyan öğrencilerin topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için ve gerekli 
çalışmaları yapmak üzere 1953 yılında kurulmuş kamu yararına hizmet eden dernek 
statüsünde bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, derneğin tüzüğünde belirtildiği üzere kanunlar 
çerçevesinde imam hatip okullarında okuyan ve mezun olmuş camianın resmi kurum ve 
kuruluşlar karşısında bütün haklarını korumak ve kanuni yollara müracaat etmek asli vazifesi 
olduğu 28 Şubat sürecinde bir numaralı tehlike olarak sözde irtica tehlikesi hedefe konulmuş, 
irtica ile alakası kurulan her vatandaş, her camia ve her kuruluş fişlenerek topyekün savaş 
ilan edilmiş, sürek avına çıkılmış, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç ismi 
yazılı toplam 65 sahifeden ibaret olan belgede özetle, irticai faaliyetler 4 ana başlıkta olmak 
üzere 1-Türkiye'deki irticai yapılanma ve son dönem faaliyetleri 2-Maksat 3-Genel 
Değerlendirme 4-İrticai Yapılanma ve bugün ülkede faaliyet göstermekte olan irticai gruplar, 
milli görüşçüler, radikal islamcılar, tarikatlar olmak üzere 3 ana başlık altında 
sınıflandırılabilir denilerek sözde irticai tehlikenin baş aktörlerinin belirlendiği, bu süreçte 
Batı Çalışma Grubu olarak adlandırılan ve hukuki temele dayanmayan illegal çalışma 
örgütünün hazırlamış olduğu tüm hukuk dışı rapor ve fişlemelerde sayılan bütün irticai 
grupların temel taşı olarak imam hatip liseleri ve bu liselerden mezun olan vatandaşların 
gösterildiği, sözde raporlara göre imam hatip liselerinden mezun olan herkes bu memleket 
için tehlikelidir ve irtica örgütünün iflah olmaz neferidir. Bu kişiler gerici, yobaz, cahil ve 
tehlikelidirler. Memleketin geri kalmasının tek sebebidirler. Eğer onlar bu memlekette 
olmazsa bu memleket dünyanın en modern, en müreffeh, en demokrat ve muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmış en ileri ülkesi olurdu, şeklinde kamuoyuna 
itibarsızlaştırma lanse edilerek bataklığı kurutma adına imam hatip liseleri ve bu liselerden 
mezun olan vatandaşlara karşı topyekün mücadele başlatmışlardır. İmam hatip kökenli 
yöneticiler fişlenerek raporlar hazırlatıldığı, bir sivil toplum kuruluşu olan müvekkil Önder'de 
bu hukuksuz uygulamalardan ve baskılardan nasibini almış, derneğin idare merkezine 
11/12/1999 tarihinde polisler tarafından baskın yapılarak güya 2908 sayılı yasanın 
48.maddesi gereğince kontrol yapılmış, arşiv kısmında üzerinde "inanca, düşünceye, emeğe 
saygı" yazan balonların bulunduğu, yine aynı yerde "milletin dini islamdır, öğreneceği yer 
okuldur" yazılı bir adet pankart, tutanağa geçirilerek el konulmuş ve derneğin 20 yönetim 
kurulu üyesi hakkında bu pankartlar sebebiyle dava açılmış, yine derneğin yönetim kurulu 
üyeleri hakkında Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2002/2577 nolu iddianame ile sırf 
öğrencilere burs vermesi sebep gösterilerek Fatih 2.Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2002/1148 
sayılı dava dosyasına dava açılmış, gayesi öğrencilere burs vermek olan bu derneğin burs 
vermesinin suç olması ancak 28 Şubat Dönemi gibi demokrasinin askıya alındığı dönemlerde 
olabilmekte, sadece yargı yolu ile açılan sözde davalar ile kalınmamış aynı zamanda dernek 
idari ve siyasi yönlerden de haksız ve hukuksuz muamelelere maruz bırakılmış, İmam Hatip 
Liseleri'nde öğrenim gören öğrencilere her türlü baskı ve hukuksuzluk reva görülmüş, 
gencecik hayatlar karartılmış, öncelikle bu okulların önüne geçebilmek için orta kısımları 
kapatılmış, üniversitelere girmelerine engel olabilmek için ise katsayı engeli getirilerek 
üniversite hayalleri yok edilerek gelecekleri karartılmıştır. Bu okullarda tahsil gören kız 



  

öğrencilerin başörtülerinin açılması için polisiye tedbirler alınmış, kız çocukları eğitim 
hakkından mahrum bırakılarak velilerine de şiddet uygulanarak gözaltına alınmışlardır. 
İnsanlar sırf okullardan mezun olmaları sebebiyle işlerinden olmuşlar, bürokrasiden tasfiye 
edilmişler ve ticari hayattan silinmeye çalışılmışlardır. 28 Şubat sürecinde irticanın gözbebeği 
olarak görülen müvekkil dernek ve temsil ettiği camia günah keçisi olarak ilan edilerek 
haksız ve hukuksuz uygulamaların hedef tahtasına oturtulmuştur. Bütün bu uygulamalara 
rağmen müvekkil dernek ve camiası sağduyuyu bırakmamış, sabırla hareket etmiş, zulümle 
abad olanın akıbeti berbatı olur felsefesiyle hareket ederek beklemiştir. Müvekkil derneğin 
suçtan zarar gördüğünden buna ilişkin belgeler de ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup, 28 
Şubat davasına  katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 417,459)

 Müşteki ÖZCAN  ALTIN şikayet ve beyanında;1986-1996 yılları arasında 
Konya ve Malatya'da Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığını, 1986 yılından 1993 
yılına kadar hiçbir şekilde sorun yaşamadığını, o yıla kadar bakıldığında sicilinin temiz 
olduğunun görüleceğini, askeri okulu da pekiyi derecesiyle ayrıca 3 yıllık teorik eğitimini de 
pekiyi dereceyle bitirdiğini, 1993 yılı başından itibaren hem sivil ve askeri istihbarat hem de 
Merkez Komutanlığı tarafından yakın takibe alındığını, bunun nedeninin eşinin başının 
kapalı olmasından kaynaklandığını, sırf bu nedenden dolayı yok yere birçok kez evinin 
arandığını, psikolojisinin bozulduğunu, GATA'da yattığını, orada 3 sene tedavi gördüğünü, 3. 
senesinde birliğine gönderildiğini, sivil elbiseyle mesaiye gelmekten 10 gün oda hapsine 
atıldığını, bu zaman zarfında GATA'ya sevkinin engellendiğini, 7. günde bütün vücudunda 
benekler çıkması nedeniyle uçakla GATA'ya sevkinin yapıldığını, tedavisinin yaklaşık 1 ay 
kadar devam ettiğini, GATA'nın verdiği bir önceki kararda görevde kalıp kalmama isteğinin 
sorulduğunu, ayrılmak istediğini belirtince Hava Kuvvetlerinden adiyen malul olarak emekli 
olduğunu, oysa ki rahatsızlığına Hava Kuvvetlerinin neden olmasından dolayı vazife malulu 
olarak emekli olması gerektiğini, 1996 tarihinden 2013 yılına kadar maddi kaybının 
olduğunu, kaybına ilişkin maddi ve manevi tazminatının karşılanmasının istediğini, kendisine 
psikolojik baskıda bulunan, evini gereksiz yere arayan, ayrılmayı istemediği halde can 
emniyetinin olmadığını düşünerek meslekten ayrılmasına sebep olan o dönemki Merkezi 
Bakım Komutanı, üst komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanından şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 115)

 Müşteki ÖZDEN SUNAR şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat sürecinde 
öğretmen olduğunu, 2000 yılında haksız olarak geçirmiş olduğu bir takım soruşturmalardan 
dolayı devlet memurluğundan çıkarıldığını, mağdur edildiğini, çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
28 Şubatı gerçekleştiren cuntacı yapılanmayla BÇG ve sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 106)

 Müşteki ÖZKAN ÖZÇELİK şikayet ve beyanında;1995 ve 2001 yılları arasında 
Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlı 1 Nolu Koruma Karakolunda 
bina iç ve dış güvenliğinde polis memuru olarak görev yaptığını, 28 Şubat süreci ile anılan 
olaylar zincirinde yine burada görevli olduğunu, burada yaşadığı olaylar ve kendisi ile 
birlikte birçok arkadaşına yapılan baskı, dolaylı yollardan verilen idari cezalar ve imzalatılan 
bir kısım evraklarla ilgili olarak 28 Şubatı gerçekleştiren ve sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 249,460)

 Müşteki ÖZKAN ÖZER vekili Av.İlhami Ayaz şikayet ve beyanında özetle; 
müvekkilinin, post modern darbe olarak değerlendirilen operasyonların araç olduğu asıl 



  

amacın ülke ekonomisi olduğu,bankalar ve reel sektör üzerinde operasyonlar yapıldığı, 
böylelikle ekonomik ve siyasi gücün seçkin sayılan bir zümrenin kontrolüne verilmesinin 
hedeflendiği,milli iradeyi yok sayan ve tahakküm altına alan ,toplumun inanç ve değer 
yargılarınıkendilerince şekillendirmek isteyen bir yönetim anlayışının hedeflendiği,Türkiye 
Halk Bankasını Personeli Yardımlaşma Vakfının 1 milyar dolara yaklaşan malvarlığı 
bulunduğu,bankanın 2000 yılında özelleştirme sürecinde vakfa yeni yönetim oluşturulup 
tasfiye kararı alındığı, Aydın Doğan'ın kamu bankalarına talip olduğu,emekli vakıf üyelerinin 
haklarının yok sayıldığı,maddi ve manevi zarar gördüklerinden sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 437)

 Müşteki ÖZLEM ÖZBOSTANCI şikayet ve beyanında; 2004 yılında yapılan 
ÖSS’de imam hatip liselilere uygulanan katsayı adaletsizliğinden mağdur olduğu için 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 381)

 Müşteki ÖZLEM DEMİRCİ şikayet ve beyanında;2001 yılında DGS'de başarılı 
olarak Uuluslararası Kıbrıs Ünversitesi Mühendislik Fakültesnde eğitim görmeye hak 
kazandığını, başörtülü-şapkalı olarak kaydının yapıldığını,daha sonraki yıllarda başörtüsünü 
çıkarması halinde tezini sunabileceği dayatması ile karşı karşıya kaldığını,mağdur olduğu için 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN şikayet ve beyanında özetle; İnsan Hakları 
Derneği Genel Başkanı olduğunu,25-28 Nisan 1998 tarihlerinde Türkiye de yayın yapan 
yazılı ve görsel medyada Şemdin Sakık'a ait olduğu iddia edilen ifadelere atfen sür manşet 
verilen haberlerde," Akın Birdal'ın yasa dışı PKK örgütü ile ilişkide olduğu, Apo ile defalarca 
telefon görüşmesi yaptığı, Aponun kendisine para gönderdiği ve o benim Türkiye’deki 
tabancamdır." dediği, "dehşet itiraflar başlığı ile haberlerin yer aldığını, şimşeklerin Akın 
Bİrdal ve İHD ye çevrildiğini, Akın Birdal'ın o dönem İHD Genel Başkanı olduğunu, Bu 
haberlerden yaklaşık iki hafta sonra İHD Genel Merkezinde Akın Birdal'a silahlı saldırıda 
bulunulduğunu, soruşturma sonucunda saldırganların yakalandığını, bu kişilerde bir veya 
birkaçının şu anda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde Ergenekon ismi ile bilinen davada 
tutuklu olarak yargılandığını, suikast emrini verenlere bir türlü ulaşılamadığını, Ekim 2000 
tarihinde İHD Genel Merkezine ve birçok gazeteciye elektronik posta ile gönderilen Andıç 
başlıklı Güçlü Eylem Planı isimli bir Genelkurmay belgesinin ortaya çıktığını, bu belgenin 
altında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in isminin bulunduğunu,dönemin 
milletvekili gazeteci Nazlı Ilıcak'ın 02/11/2000 tarihinde bir basın toplantısı ile bu belgeyi ve 
belgeyi hazırlayan kişileri kamuoyuna tanıttığını, 3 Kasım 2000 tarihinde çıkan gazete 
haberlerinde Genelkurmay Başkanlığının bu belgeleri doğruladığı, ancak bunun karargâh içi 
bir belge olduğunu ifade ettiğini, Andıç ve Güçlü Eylem Planı isimli belgeler incelendiğinde 
bunların icraya konan belgeler olduğunun anlaşıldığını, Şemdin Sakık'ın o dönem 
yargılandığı, Diyarbakır DGM'de kendisine atfen medyada çıkan haberlerin hiçbirisini kabul 
etmediğini, böylece bu belgelerin maksatlı ve suç işlemek için medyaya Çevik Bir ve ekibi 
tarafından gönderildiğinin anlaşıldığını, hazırlanan bu belge uyarınca Akın Birdal'ın 
öldürülmek istendiğini, İHD'ye yönelik inanılmaz iftira kampanyalarının yapıldığını, çok 
sayıda insan ve medya grubunun kullanıldığını, 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan ve 
kamuoyundaki ismi Post modern darbe olarak bilinen darbe teşebbüsü sonucu olarak bu tip 
belgelerin Genelkurmayda hazırlanıp icraya konulduğunu, Andıç ve Güçlü Eylem Planı isimli 
belgelerin 28 Şubat döneminin uygulamaya konulan önemli belgeleri arasında yer aldığını, 
Açılacak davada İnsan Hakları Derneğinin sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 
(Klasör 249, sayfa 66-67) 



  

Müşteki PAKİZE KAMBAY AKINCI şikayet ve beyanında özetle;Trakya 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi bölümünde 1998 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü 
olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, kınama disiplin cezası verlidğini,kılık 
kıyafet ile ilgili düzenlemeye karşı açtığını davada yürükmeyi durdurma kararı verildiğini 
ancak davaya bakan hakimlerin sürüldüğünü,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 440)

 Müşteki PERİHAN ÖZKAN vekili Av.İlhami Ayaz şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin, post modern darbe olarak değerlendirilen operasyonların araç olduğu 
asıl amacın ülke ekonomisi olduğu,bankalar ve reel sektör üzerinde operasyonlar yapıldığı, 
böylelikle ekonomik ve siyasi gücün seçkin sayılan bir zümrenin kontrolüne verilmesinin 
hedeflendiği,milli iradeyi yok sayan ve tahakküm altına alan ,toplumun inanç ve değer 
yargılarınıkendilerince şekillendirmek isteyen bir yönetim anlayışının hedeflendiği,Türkiye 
Halk Bankasını Personeli Yardımlaşma Vakfının 1 milyar dolara yaklaşan malvarlığı 
bulunduğu,bankanın 2000 yılında özelleştirme sürecinde vakfa yeni yönetim oluşturulup 
tasfiye kararı alındığı, Aydın Doğan'ın kamu bankalarına talip olduğu,emekli vakıf üyelerinin 
haklarının yok sayıldığı,maddi ve manevi zarar gördüklerinden sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 437)

 Müşteki PERMİN ÖZDEMİR şikayet ve beyanında;1990 yılında Matematik 
dersi öğretmenliği görevine başladığını, 28 Şubat döneminde kıyafetinin tehdit kabul edilerek 
çalışma hayatının engellendiğini, disiplin cezaları verildiğini, 15/12/2000 tarihinde 
memuriyet görevinden atıldığını, İdare Mahkemesine dava açtığını, özellikle şüpheli Fevzi 
Türkeri'nin yönettiği, hakim ve savcıları yönlendirme toplantıları nedeniyle davaların 
reddedildiğini, maddi ve manevi olarak zarara uğradığını, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 133,240)

 Müşteki PERVİN KAPLAN şikayet ve beyanında özetle; 1998 yılında İnönü 
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde sağlık teknisyeni olarak çalıştığını, 54. hükümetin 
zorla düşürülmesinden dolayı kıyafetinin rejim için tehlike ve tehdit olarak gösterilmeye 
başlandığını, idare tarafından soruşturma açılacağı ve memuriyetten atılma tehditleri ile taciz 
edildiğini, uyarma, kınama aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve en son 
kamu görevinden çıkarma disiplin cezası verildiğini, ideolojik amaçla başörtüsü nedeniyle 
kurumun huzur ve sükununu bozmaktan işlem yapıldığını, çalışma, kamu görevinde bulunma 
hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 485)

 Müşteki RABİA AKPINAR  şikayet ve beyanında özetle; 20.03.1998 tarihinde 
Konya ili Kadınhanı İlçesi Örnekköy İlköğretim Okuluna sınıf öğretmeni olarak atandığını, 
görev yaparken başörtüsü nedeniyle okul idaresi ve müfettişler tarafından taciz edildiğini, 
meslekten atılmamak için 15.09.1999 tarihinde tehditler nedeniyle istifa etmek zorunda 
kaldığını,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını 
eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 477)



  

Müşteki RAFİYE KIZILHAN şikayet ve beyanında özetle; İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesine 1994 yılında başörtülü olarak kayıt olup ilk üç yılı başarılı 
şekilde bitirdiğini,dördüncü yılda derslere ve pratiklere başörtülü olarak alınmadığını, 
katıldığında da baskılara maruz kaldığını, 1998 yılında başörtülü olması nedeniyle 
uzaklaştırma disiplin cezası aldığını, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 418,461)

 Müşteki RAHİME KAYHAN şikayet ve beyanında;Erzurum Merkez Mehmetçit 
İlköğretim okulunda 1997 yılı ve sonrası görev yaptığını, başladığında başörtülü olmasının 
sonur teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile 
idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten hakkında 
dava açıldığını,09.06.2000 tarihinde ise kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gereçesiyle 
memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 461)

 Müşteki RAKİME ÇİFTÇİ şikayet ve beyanında özetle;sanıkların anayasal 
düzeni ihlal eden ve darbe suçunu oluşturan fiilleri nedeniyle zarar gördüğünü,23.10.1992 
yılında Maliye Bakanlığında vergi kontrol memuru olarak görve başladığını,başladığında 
başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini,28 Şubat süreci ile birlikte 04.12.2001 tarihinde 
ücretsiz izin sonrası görevine döndüğünde başını açması ve ya istifa etmesinin istendiğini ve 
istifa etmek zorunda kaldığını, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

Müşteki RAMAZAN AKBULUT şikayet ve beyanında özetle; TSK’da görevli 
olduğu dönemde görevini tam olarak yaptığını, yüksek sicil notları ve takdir belgelerinin 
bulunmasına ve hiçbir ceza almamasına rağmen disiplinsizlik nedeniyle ayrılma işlemine tabi 
tutulduğunu, özel yaşantısı ve dini inancı bahane edilerek TSK’dan ilişiğinin kesildiğini, bu 
süreçte görevde olan adları 28 Şubat ve Batı Çalışma Grubu olarak basında yer alan 
kişilerden ve buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 268, sayfa 427) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, Top.Tb. Komutanı B. Ö. imzalı gizli Sb.Astsb.Sv. İşçi Biyografik 
İstihbarat Bilgi Notu başlıklı belgede “dikkati çeken çevre ilişkileri, temas kurduğu sivil ve 
asker kişilerin yaşamı, seviyeleri ve bunların ideolojik görüşleri nelerdir sorusuna cevap 
olarak, eşi tesettürlüdür, haremlik selamlık ilişkilere girerler, arkadaş toplantılarında 
konuştuğu konular, okuduğu yayınların türleri, bunlardan sürekli izlediklerinin isimleri 
sorusuna cevap olarak, aşırı uç konuları konuşmaya özen gösterir, askerlik dışında ne gibi 
işlerle uğraşır, dernek ve partilerle ilişkisi var mıdır (hayır dernekleri dahil) sorusuna cevap 
olarak, askerlik dışında kimseyle samimi olmaz bu nedenle faaliyetlerini takip etmek zordur” 
şeklinde ifadelere yer verildiği, 

Sakıncalı/Şüpheli Personel Kanaat Raporu başlıklı belgenin sicil amirleri tarafından 
1996 Şubat ve Mart aylarında doldurulan kanaat bölümünde, 1. sicil amiri tarafından “eşi 
tesettürlüdür, eşi ve eşinin ailesi dini kurallara bağlıdırlar, eşinden etkilenmektedir, Bt.nın 
bölüm seviyesinin ve muharebe gücünün yükseltilmesine katkısı vardır” şeklinde, 2. sicil 



  

amiri tarafından “çalışkan ve disiplinli bir astsubaydır, eşi tesettürlü olup ailesi itibariyle 
takip ve kontrol altında bulundurulması uygun mütalaa edilmektedir” şeklinde, 3. sicil amiri 
tarafından “kendisi çok çalışkan ve başarılıdır, eşi tesettürlüdür, aile yaşamlarını dini esaslara 
göre sürdürmektedirler, takip ve kontrol altında kalması uygundur. Pasiftir davranışları 
çevresini etkilememektedir” şeklinde kanaat belirtildiği,

Yine Sakıncalı/Şüpheli Personel Kanaat Raporu başlıklı belgenin sicil amirleri 
tarafından Aralık 1996 tarihinde doldurulan kanaat bölümünde 1. sicil amiri tarafından “eşi 
tesettürlüdür, eşi ve eşinin ailesi dini kurallara bağlıdırlar, eşinden etkilenmektedir, Bt.nın 
bölüm seviyesinin ve muharebe gücünün yükseltilmesine katkısı vardır” şeklinde, 2. sicil 
amiri tarafından “kendisi çok çalışkan ve başarılıdır,eşi ve eşinin ailesi tesettürlüdür, aile 
yaşantısını dini esaslara göre sürdürmektedir, ancak mesleki yaşantısına aksettirmemektedir, 
eşi ve kendisi sosyal etkinliklere katılmaz, aile toplantılarında erkek ve kadınlar ayrı 
mekânlarda oturmaktadır, takip ve kontrol altında tutulması uygundur, pasiftir, davranışları 
çevresini etkilememektedir,” 3. sicil amiri tarafından “eşinin çağdaş giyim ve kuşam içinde 
olmaması, ailece din adına saplantılarının bulunması nedeniyle takip ve kontrolünün devam 
etmesi gerekir” şeklinde kanaat belirtildiği, 

Ayrıca Sakıncalı/Şüpheli Personel Kanaat Raporu başlıklı belgenin sicil amirleri 
tarafından Aralık 1997 tarihinde doldurulan kanaat bölümünde 1. sicil amiri görüşü 
bölümünün boş bırakıldığı, 2. sicil amiri tarafından “görevinde takipçi çalışkan ve başarılıdır, 
birlik içinde tespit edilmiş propagandaya yönelik faaliyeti yoktur, kendi halinde sessiz biridir, 
sosyal faaliyetlerden uzaktır, eşi tesettürlüdür, erkeklerle bir arada bulunmaz, aynı kategoride 
kalması uygundur” şeklinde, 3. sicil amiri tarafından “bağnazlık derecesinde dini konuları 
saptırır ve yorumlar, tokalaşmak üzere uzatılan kadın elini havada bırakır, piyasada satılan 
bazı yemeklik yağlar içerisinde domuz yağı katkısı olabilir kaygısı ile yemediği duyumu 
mevcuttur,sakıncalı-irtica kategorisine yükseltilmesinin uygun olacağı kıymetlendiril 
mektedir” şeklinde kanaat belirtildiği anlaşılmıştır. (Klasör 268) 

1998 yılı sicil belgesinin kanaatler bölümünde 1. 2. ve 3. sicil amirleri tarafından 
aynı şekilde “astsubay sicil yönetmeliğinin 53. madde (e) tutum ve davranışları ile irticai 
görüşü benimsediği anlaşıldığından, Silahlı Kuvvetlerle kalması uygun değildir şeklinde 
kanaat belirtildiği, Müştekinin dilekçesi ekinde sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, 22 
Mayıs 1995 ve 20 Ocak 1996 tarihlerinde Tabur Komutanı M. E. S. tarafından takdir belgesi, 
22 Ekim 1996 tarihinde 1 nci Bt. Komutanı A. Y. tarafından takdir belgesi, 21 Şubat 1997 
tarihinde Tabur Komutanı M. G. tarafından takdir belgesi, 09 Ekim 1997 tarihinde Tabur 
Komutanı B. Ö. tarafından takdir belgesi, 03 Şubat 1998 tarihinde 1 nci Bt. Komutanı A. Y. 
tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, Sicil notu ortalamalarına bakıldığında, 1990 yılı 
83.5, 1991 yılı 96, 1992 yılı 93.5, 1993 yılı 93, 1994 yılı 90.5, 1995 yılı 65.66, 1996 yılı 92, 
1997 yılı 89.33 olduğu anlaşılmıştır. (268. klasör, sayfa 371-426) 

Müştekinin 1995 yılı dışında sicil amirleri tarafından verilen önceki yıllar ve son 2 
yılda verilen yüksek sicil notları herhangi bir adli ya da disiplin cezasının bulunmaması 
hususlarına göre, askerlik görevi dışındaki suç teşkil etmeyen din, vicdan ve kanaat hürriyeti 
kapsamında bulunan özel yaşamı nedeniyle TSK’dan ihraç edildiği anlaşılmıştır. Yüksek 
Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “devrim yanlısı islami görüşü benimsediği, eşinin 
tesettür kıyafetli olduğu, eşi ile birlikte sosyal toplantı ve faaliyetlere katılmadığı, kendi 
görüşündeki şahıslarla temasta olduğu, aile yaşantısının dini vecibelere göre yürüttüğü, 
evinde misafirlere harem-selamlık uyguladığı, kendisinin kadınlarla eşinin de erkeklerle 
tokalaşmadığı, bağnazlık derecesinde dini konuları saptırdığı ve yorumladığı, piyasada 
satılan bazı yemeklik yağlar içerisinde domuz yağı katkısı olabilir kaygısı ile yemediği ve 
yemenin günah olduğunu söylediği, eşinin ve ailesinin aşırı derecede mutaasıp olduğu, birlik 
komutanı tarafından yapılan ikaz ve uyarılara rağmen durumlarında olumlu yönde bir 
değişiklik olmadığı, halen sakıncalı sağ personel kategorisinde bulunduğu,”şeklindeki 



  

iddiaların bir bölümünün müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya 
konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, 
toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleriyle ilgili olduğu, bunların TSK'dan 
atılmaya gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı islami görüşü benimsediği" iddiası ile ilgili ise 
hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki 
iddia ile ilgili hiçbir adli soruşturma yapılmamış olması iddianın gerçek dışı olduğunu ortaya 
koyduğu anlaşılmaktadır. (268. klasör, sayfa 413-414)

Müşteki RAMAZAN İLHAN şikayet ve beyanında özetle; Başçavuş olarak görev 
yapmaktayken 1998 yılında YAŞ kararı ile görevinden ayrılmak zorunda kaldığını, 
1996-1997 yıllarında Tekirdağ/Çerkezköy’de istihkam mal saymanı olarak görev yaptığını, 
bu görevi nedeniyle mal alımlarında, sayımlarında ve teslimlerinde üst amirlerince yapılan 
bir takım usulsüz işlemler nedeniyle sürtüşmeler yaşamaya başladığını, arkasından 1997 yılı 
sonunda Elazığ’a tayin olduğunu, buraya atandığında tayin belgelerinin içerisinde 2. sicil 
defterinin gelmediğini öğrendiğini, Çerkezköy’ü aradığını, geçiştirmeye çalıştıklarını, 
anladığı kadarı ile 2. sicil defterinin aleyhinde mesnetsiz bir takım konulardan bahsederek 
atılması ile ilgili kişilerin önüne gönderildiğini, 2. sicil defterinin içerisinde ne yazdığını 
bilmediğini ancak kaybolduktan sonra herhangi bir savunmasının alınmaksızın YAŞ kararı 
ile uzaklaştırıldığını, kendisini meslekten atan kişinin bir dönem komutanı olan ve halen 
hakkında yürütülen BÇG soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Kamuran Orhun isimli 
general olduğunu, TSK’dan atıldıktan sonra herhangi bir yerde iş bulamadığını, bahsetmiş 
olduğu BÇG mekânizmasının sözlü olarak özel işletmelerde de çalışmasını engellediğini, 
kendisi ve aile fertlerinin çok zor durumda kaldığını, kendisine gerçeğe aykırı birtakım 
isnatlarda bulunarak atılması ile sonuçlanan süreçte katkısı bulunan tüm şahıslardan şikâyetçi 
olduğunu belirtmiştir. (204. klasör, sayfa 159-160)

 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcılığının 15 Mart 2012 tarihli 2012/1068 
Başsavcılık nolu düşünce yazısında, müşteki tarafından Askeri Yüksek İdare Mahkemesine 
açılan iptal davası ile ilgili olarak, müştekinin 22.3.2011 tarihli 27882 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 926 sayılı TSK Personel Kanununa eklenen geçici 32. madde 
hükümlerinden yararlanmak istediğini belirttiği, ancak talebinin Milli Savunma Bakanlığının 
5.7.2011 tarihli kararıyla ayırma işlemine konu fiillerin vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak 
tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek reddine karar verildiğinin 
belirtildiği, davacının talebinin "hakkında tesis edilen idari işlemin dayanağı fiillerin vasıf ve 
mahiyeti" şeklindeki gerekçe ile red kararı verilmiş ise de sözü edilen 32. madde kapsamına 
giren personel sayısının ne olduğu, bunların Silahlı Kuvvetlerden ilişkilerinin kesilme 
nedenleri bunlardan kaçının yasadan yararlanmak üzere başvuru yaptığı, kaçının başvurusun 
kabul edildiği ve kaçının red edildiği, kabul ve red gerekçeleri gibi hususların anlaşılamadığı, 
oysa bu hususlar bilinmeden takdir yetkisinin objektif kullanılıp kullanılmadığını söylemenin 
ve işlemin hukuki denetimini yapmanın mümkün olmayacağı, idarenin tesis ettiği, işlem 
sırasında kullandığı takdir yetkisinin objektif ölçütlerini açıklaması ve kanıtlaması gerektiği 
halde bunun yapılmadığı, "içinde bulunduğu tutum ve davranışların vasıf ve mahiyeti" 
şeklindeki idarenin soyut savunmasının ise takdir yetkisinin objektif kullanıldığını, 
kanıtlamaya elverişli ve yeterli olmadığı, kaldı ki davacının TSK’dan ayrılmasına dayanak 
yapılan fiil ve davranışlarını esas itibari ile suç teşkil ettiği ve bu fiillerin nedeniyle ceza 
soruşturması/kovuşturmasına tabi tutulması gerektiği halde bunun da yapılmadığı, dolayısıyla 
hukuka uygunluğu idarece ortaya konamayan dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi 
gerektiği yönünde mütalaa bildirdiği anlaşılmıştır. (Klasör 100,126,386)

Müşteki RAMAZAN YÜCEL şikayet ve beyanında; 25.09.1998’de TSK’dan 
istifaya zorlanarak suçtan zarar gördüğü için sanıklardan şikâyetçi olup 28 Şubat davasına 



  

katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 375)

Müşteki RAMAZAN TAŞKIN şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek 26.05.1997 tarihli YAŞ kararı ile haksız bir 
biçimde TSK‘dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünden, sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 381,415)

 Müşteki RAMAZAN DURMAN şikayet ve beyanında özetle;15.02.1997’de 
Başbakanlık tarafından açılan güvenlik görevlisi sınavını kazandığı halde yasalara aykırı 
olarak atamasının yapılmadığını,28 Şubat sürecinden bu nedenle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 379)

 Müşteki RAMAZAN BÜYÜKBAYRAM şikayet ve beyanında;25/02/2000 
tarihinde Çermik ilçesi Yayıklı Köyünde İmam Hatip olarak görevinin başında olduğu sırada 
ikindi namazında Çermik İlçe Jandarmanın caminin etrafını sararak namazı bozdurduklarını, 
caminin içini didik didik aradıklarını, köyde bulunan evine geçtiklerini, kendisini bir odada 
tutarak eşyalarını dağıtarak aradıklarını, yasal olmayan kitapları olmadığı halde tüm 
kitaplarını alıp bir çuvala doldurduklarını, kendisi ile birlikte kitaplarını Çermik İlçe Emniyet 
Amirliğine teslim ettiklerini, gözlerini bağladıklarını, gecenin bir saatinde gözleri kapalı 
olarak bir araca bindirerek tahminine göre yörenin Diyarbakır Çevik Kuvvetlerine 
götürdüklerini, orada bir hücreye götürerek saat 22:00'den sabah 05:00'a kadar işkence 
yaptıklarını, elbiselerini soyarak çırılçıplak şekilde soğuk ve tazyikli su ile işkenceye 
başladıklarını, başına poşet geçirdiklerini,bir kişinin göğsünün üstüne oturduğunu,diğerinin 
ayaklarının üzerine oturduğunu, ellerini yukarı doğru bir şekilde bağlayarak çırılçıplak 
elektrik vermeye başladıklarını, gözaltında 11 gün işkence yaptıklarını, bir gece vakti gözleri 
kapalı olarak Devlet Güvenlik Mahkemesine götürdüklerini, savcının odasının kapısını 
kapatmadan sorguya çekildiğini,savcının kapının kapanmasını istemesine rağmen 
kapatmadıklarını, sorgudan sonra tutuklandığını, cezaevinde gardiyanlar çırılçıplak soyarak 
kontrol yapıp içeri aldıklarını, içerisinde fare olan dar bir hücreye alındığını, 24 saat 
içerisinde bir somun ekmek ve 4 tane zeytin verdiklerini, 5-6 gün cezaevinde kaldığını, yine 
bir gece vakti gözleri kapalı şekilde koğuştan çıkarıp arabaya bindirerek Elazığ Cezaevine 
götürdüklerini, cezaevine girişte aynı şekilde soyunmasını istediklerini, kabul etmediğini, 
pijaması kalacak şekilde soyunduğunu, araması yapıldıktan sonra kış ortasında tuvaleti içinde 
olan penceresinde cam bulunmayan bir hücreye alındığını, 40 gün güneş yüzü görmeden 
tutuklu kaldığını, gözlerinin bozulduğunu, burada 09/06/2000 tarihinde hiçbir savunması dahi 
alınmadan görevine son verildiğine ilişkin yazının geldiğini, 10 ay tutuklu kaldıktan sonra 
Diyarbakır 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesine çıkarıldığını, mahkemece tahliye 
edildiğini, o tarihten beri işsiz olduğunu, mağdur olduğunu, meslekten atılmasına neden olan 
müfettişler, 28 Şubat döneminin Diyanet İşleri Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Başbakan 
Yardımcısı ve İçişleri Bakanı hakkında ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 43,138, sayfa 428-429)

 Müşteki RAMAZAN KARA şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde oğlu 
Seyfettin Kara'nın Uuludağ Üniversitesi tarih bölümünde okuduğunu,Uumut Operasyonu 
kapsamında gözaltına alınıp işkence yapıldığını,sonra tutuklandığını ve yargılama sonunda 
beraat ettiğini,bunun 28 Şubat sürecinde baskı oluşturan sanıklardan kaynaklandığını maddi 
ve manevi olarak zarar gördüğünü sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 438,439)



  

 Müşteki RAMAZAN CENGİZ şikayet ve beyanında;1983-1998 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 
dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Aralık 1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan 
ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 439)

Müşteki RAMİZE BOZACI şikayet ve beyanında;1998 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğunu, üniversiteye 
kılık kıyafetle ilgili bir yazı geldiğini, bölüm başkanının sadece başörtülü öğrencileri bir 
sınıfa toplayarak yazıdan bahsedip bu tarihten sonra okula alınmayacaklarını, aksi halde 
haklarında işlem yapılacağını söylediğini, bu toplantı sonrasında okulun önünde robokop 
denilen asker kişilerin beklemeye başladığını, okul kampüsüne girişte otobüsten başörtülüleri 
indirerek okul kampüsüne sokmadıklarını, kendisinin okulu bitirmek için okula girerken 
zorunlu olarak başörtüsünü çıkararak derslere devam ettiğini, inançları gereği başörtü 
kullandığını, bu dönemde yıprandığını, bütün kriterlerinin yerinde olduğu halde asistanlığa 
alınmadığını, asistan alımı için yapılan toplantıda üniversite rektörü ve fakülte dekanının 
kendisi yerine başka birini tercih ettiklerini söylemesinin psikolojisini alt üst ettiğini, 
kendilerine psikolojik şiddet uygulayan 28 Şubat sürecinde aktif rol alıp kararlar alan 
yetkililer ile bu kararları uygulayan o dönem üniversite rektörü ve dekanından şikâyetçi 
olduğunu belirtmiştir. (Klasör 98, sayfa74-75)

 Müşteki RASİM KAAN AYTOĞU şikayet ve beyanında; 28.01.1997 tarihli 
Başbakanlık genelgesi ile İstanbul Altın Borsası genel sekreteri olarak yürüttüğü görevine 
ilaveten Başbakan Baş müşavirliği görevinin de kendisine verildiğini, sanıkların eylemi 
nedeniyle iki görevinden de alındığından  mağdur olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 396)

 Müşteki RAŞİT ARTUÇ şikayet ve beyanında;10.08.2000 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK’ dan ihraç edildiğini, bu ihracın haksız olduğunu ve kendisine mağdur ettiğini bildirerek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 396)

Müşteki RAŞİT YAZAN vekili Av.Yılmaz Bölükbaşı şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin 571 sayılı KHK ile kurulmuş Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı iken 28 Şubat darbe sürecinde 02.12.1997 tarih ve 578 
sayılı Başbakanlık işlemi ile eğitim uzmanlığı konumuna tenzil edilerk mağdur edilmiş 
bürokrat olduğunu,suçtan zarar gördüğünden sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 440,456)

 Müşteki  RECAİ KOÇAK şikayet ve beyanında;sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, gerçek dışı bilgi ve belgelerle Aralık 1996 tarihli YAŞ kararı ile TSK’ dan TSK' 
dan haksız ve hukuka aykırı olarak ihraç edildiğinden  suçtan zarar gördüğünden sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki RECEP MERAL şikayet ve beyanında;sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, gerçek dışı bilgi ve belgelerle Ağustos 1990 tarihli YAŞ kararı ile TSK’ dan ihraç 
edilmekle, suçtan zarar gördüğünden sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 375,376)



  

 Müşteki RECEP ALTUNTAŞ şikayet ve beyanında özetle; 30.08.1988- 
04.11.2003 tarihleri arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve 
davranışları ile bu örgütün faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde gerçek dışı bilgi ve belgelerle fişlendiğini ve 
04.11.2003 tarihinde TSK’dan istifa etmek zorunda kaldığını,suçtan zarar gördüğünü, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 399)

 Müşteki RECEP ÇİL şikayet ve beyanında;Kendisinin geçmişte Orhangazi'de 
fotoğrafçılıkla uğraştığını, 2000 yılında Emniyet mensubu olduğunu söyleyen şahısların 6-7 
kez dükkanına geldiklerini, Bursa'da öğretim üyesi olan Mücahit Gültekin isimli arkadaşını 
ve Evrensel Mesaj veya Tevhid isimli dergileri sorduklarını, kendisinin dergi ile alakasının 
olmadığını söylediğini, ancak şahısların gelmeye devam ettiklerini, öncelikle çeşitli 
tekliflerde bulunduklarını, seni memur yapalım, çocuğunu tedavi ettirelim, dükkan kiranı 
ödeyelim şeklinde tekliflerde bulunduklarını, kabul etmeyince tehdit ettiklerini, “her yerde 
cesetler bulunuyor haberin olsun” dediklerini, Cumhuriyet Savcılığına şikâyette 
bulunduğunu, failleri bulunamadığından zamanaşımına uğradığını, 16/10/2001 tarihinde 
Muradiye Camisinde cuma namazı çıkışı Amerika'nın Irak'ı işgalinin protesto edildiğini, 
kendisinin camide olduğunu ancak buna katılmadığını, buna rağmen ifadeye çağırdıklarını, 
ayrıldığını, 18/10/2001 tarihinde sabah saatlerinde otomatik silahlarla sivil kıyafetli polislerin 
evine baskın düzenlediğini, arama kararını istemesine rağmen göstermediklerini, ellerini ve 
gözünü bağlayarak Bursa Emniyetine götürdüklerini, orada 3 gün boyunca işkence edildiğini, 
tutuklandığını, hakkında İstanbul DGM'de dava açıldığını, 4.5 ay tutuklu kaldığını, Bandırma 
Özel Tip Cezaevinde disiplin cezası olmadığı halde 28 gün hücrede tuttuklarını, hücrede 
kendi isteği ile kaldığına dair zorla evrak imzalattıklarını, emniyette ifadesini de tehdit ve 
eşine de işkence yapacaklarını belirterek tehdit edip imzalattıklarını, selam tevhidi İslam 
örgütüne üye olmakla suçlandığını, ancak emniyet tarafından böyle bir örgüt olmadığının 
bildirildiğini, kendisine işkence yapanlara neden yaptıklarını sorduğunda “bize emredildi biz 
de yapıyoruz” dediklerini, işkence edenlerin özel harekât polisleri olduğunu, o dönemde sırf 
arkadaşı ve komşusu olduğu hatta sakallı olduğu için gözaltına alınıp aynı muameleye tabi 
tutulanlar olduğunu, bu olayların 28 Şubat döneminin etkisiyle olduğunu düşündüğünü, 28 
Şubatın paşalarından, dönemin Bursa Valisinden, kendisine işkence eden polis memurları ve 
diğer memurlardan şikâyetçi olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 98, sayfa 177-178)

Müşteki RECEP ÇELİK şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat sürecinde 
Gölcük'te bulunan donanmada Üstçavuş olarak görev yaptığını, izin aşımı sebebiyle 
kararname ile ordudan ihraç edildiğini, yaşanılan süreçte başarılı birçok arkadaşının ordudan 
ihraç edildiğini, mağdur olduğunu, mağduriyetine yol açan o dönemki komutanlarından 
birçoğunun Balyoz davasında hüküm giydiğini, mağduriyetine yol açan o dönem BÇG'de yer 
alan komutanlardan şikâyetçi olduğunu belirttiği,30/08/1989-22/10/1997 tarihlerinde TSK'da 
görev yaptığını, Astsubay Üstçavuş rütbesiyle göreve devam ederken TSK'nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, tutum ve 
davranışları ile bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek BÇG 
örgütü mensuplarınca tehdit, aşağılama, cebir, baskılar, sayısız sıra harici hizmetlerle, 
meslekte uzmanlık alanıyla bağdaşmayan tenzili görevler sonucu TSK'dan ayrılmaya mecbur 
bırakıldığını, re'sen emekli edilme işleminin Kuvvet Komutanlığı onayı ile yapıldığına dair 
tebligatla yapılmadığı için YAŞ kararı ile ilişiğinin kesildiğini düşünerek dava açma hakkını 
sağlıklı kullanamadığı, TSK'dan ihraç edildikten sonra iş bulmasının engellendiğini, en 
yakınları nazarında dahi şüpheli sakıncalı muamelesi gördüğünü, büyük sıkıntılar, maddi ve 



  

manevi acılar yaşadığını, halen de yaşamaya devam ettiğini, sağlığının bozulduğunu, o 
dönemde 20 kg aldığını, psikiyatrist doktorun major depresyon tanısı koyduğunu, 28 Şubat 
döneminde inanca, vicdana, insanlık onuruna saldırı olduğunu, inançlı insanları yüreklerinin 
dağlandığını, evlatlarına gözyaşı döktürüldüğünü, kanserli hastaların hastaneden çıkartılıp 
ölüme terk ettirildiğini, insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, burada ölçü BÇG'nin 
yapısına uymamak olduğunu, mobbing ve sayısız sıra harici hizmetlerle, bıktırma, yıldırma, 
baskı ve tehditlerle ayrılmaya mecbur ettiklerini, alt kadrolarda bireysel sözlü hakaretlere 
başvurduklarını, Başçavuş H.T. gibi kişilerin senelerce hakaretlerine maruz kaldıklarını, o 
kadarki sorumlu olduğu devletin milyonlarca liralık elektronik cihazlarını kasıtlı olarak 
bozduğunu, burada amacın tamir edemediği takdirde kendisini amirlerinin gözünde küçük 
düşürmek olduğunu, baskı ve tehditlerin çok fazla olduğunu, bir askerin de intihar ettiğini, 
gemi bünyesinden ayrılmaların arttığını, senelik izinlerinin bir kısmını ve mazeret izinlerinin 
tamamını baskılar sonucu kullanamadığını, mesleki başarısı liyakatı en üst seviyede olan 
kendilerini zorla ayrılmaya mecbur ederken, o güne kadar sicili düşük, meslek başarısı 
olmayan BÇG uzantılarına tam not verdiklerini, ödüllendirdiklerini, bu kişileri fişlemeci 
olarak kullandıklarını, "namaz kılıyor, oruç tutuyor, irticai eğilimler mevcuttur, siyasal islamı 
benimsiyor" olarak fişlediklerini, 1991-2001 yılları arasında 800 kişinin intihar ettiğini, 
Kanal A televizyonunda Dünden Yarına Sır Ölümler adlı programda bunun gündeme 
getirildiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu belirtmiştir.(228. klasör, 
sayfa 369-375) 

 Müşteki RECEP SEYHAN şikayet ve beyanında;28 Şubat döneminde Samsun 
Anadolu Lisesi öğretmeni iken vasıfları nedeniyle yurtdışı görevinde de bulunduğunu, 
dönemin anti demokratik ruhuna uygun şartlarında Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme 
Komisyonu tarafından görevlendirilen müfettişinin kendisi hakkında İmam Hatip Lisesi ve 
Diyanet İşleri Başkanlığında mesleğinin ilk yıllarında çalışmış olması, din eğitimi almış 
olması nedeniyle MİT kaydında sözü edilen iddialarla ilgili söz konusu dini grupların 
davetlerine katıldığı, mesleki çalışmasının vasat olduğunu belirterek yurt dışı görevi için 
cezai bir engelinin bulunmadığı halde 1989 yılında daha sonra kanunla kaldırılan kınama 
cezasını aleyhine kullanarak, duyumlara dayalı, gerçeğe aykırı rapor düzenlediğini, bu 
müfettiş raporuna dayalı olarak Bakanlık müsteşarının başkanlığında 4 kişilik komisyonun 
katılması suretiyle oluşturulan Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından 
hakkında düzenlenen tutanakla haksızlık yapılması nedeniyle erken emeklilik istediğini, işsiz 
kaldığını, hayatından 10 yılın çalınmasına neden olan müfettiş ve Milli Eğitim Bakanlığı 
Değerlendirme Komisyonu tutanağında imzası bulunan üyeler hakkında gerekli yasal 
kovuşturmanın yapılarak cezalandırılmasını ve suçtan zarar gördüğünü, sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 134, sayfa 232-234)

Müşteki RECEP AKBUDAK şikayet ve beyanında;Eylül 1982 - Eylül 1997 
tarihleri arasında TSK da subay olarak görev yaptığını, Eylül 1997 tarihine kadar görev 
yaptığı birliklerde herhangi bir disiplin cezası almadığını, suç içeren herhangi bir eyleminin 
bulunmadığını, dilekçesi ekinde belirttiği 25 adet takdir belgesi almışken 28 Şubat sürecinde 
haksız ve hukuksuz bir şekilde maddi ve manevi baskılara maruz bırakılarak Eylül 1997 
tarihinde çok sevdiği TSK’dan istemeyerek istifa etmek zorunda bırakıldığını, eğer bu 
dönemde istifa etmeseydi takip eden Aralık YAŞ toplantısı sonucu Ordudan ilişiğinin 
kesileceğini öğrendiğini, bu durumun bizzat o dönemki komutanı Tuğgeneral R.Ö. tarafından 
söylendiğini, Eşinin başörtülü olması, namaz kılmasından dolayı 1988 yılından itibaren 
sakıncalı/şüpheli personel kategorisine, alındığını öğrendiğini, 1998 yılından itibaren de her 
yıl tanzim edilen raporların KKK’ya gönderildiğini, kendisinin bu durumunun hep devam 
ettiğini, sakıncalı/şüpheli personel kapsamında olmasından dolayı da keyfi olarak 1988 



  

yılında 1 gün içerisinde sicilinin bozulduğunu, 96 olan sicil ortalamasının 76 ya indirildiğini, 
bütün bu tespitlere rağmen üstün çalışma performansı sonucu 1993-1994,1995 yıllarında 
sicilinin 100 puan olduğunu, 1993-1994 yılllarında üstün başarıları için KKK’dan para ödülü 
dahi aldığını, 1994 yılında KKK’dan üstün birlik yetiştirme şerit rozeti ödülünü de aldığını, 
1996 yılında Hadımköy'de Binbaşı rütbesiyle birlik komutanı iken aynı yılın Şubat ayında 
Çerkezköy'e sicilinin de keyfi olarak düşürülerek sürgün edildiğini, sicili düşürülürken 
siciline, çalışkan bir subaydır, ancak Atatürkçü düşünce sistemine ters düşen bir fikir yapısına 
sahip olup ailesiyle birlikte davranış ve tavırlarının TSK’lerinin yapısına ters düşmektedir, 
takibi gerekmektedir gibi tamamen keyfi ve hukuksuz ifadelere yer verildiğinin, 
Hadımköyden ayrılmadan önce birlik komutanı olarak üst komutanların tertip ettiği tüm 
toplantılara katıldığını, bu toplantıların hemen hemen hepsinin ana konusunun İrtica 
faaliyetler ve başörtüsü olduğunu, irticai faaliyetlerden de anlaşılanın namaz kılma, 
bayanların başörtüsü takması gibi şeyler olduğunu, eşinin başörtülü olduğunu, diğer 
toplantıya katılan birlik komutanlarının bu durumu bildiği halde başörtüsü aleyhine çok ileri 
geri konuşmalar yaparak çok defa rencide edildiğini, Sürgün edilerek Çerkezköy'de göreve 
başladığını, ancak hemen tüm subay ve Astsubayların eşinin başörtülü olduğunu bilerek 
kendisini ve ailesini tecrit ettiklerini, eşinin lojmandan dışarı çıkamaz hale geldiğini, 1997 
yılı Eylül ayının başlarında Tugay komutanı R.Ö. ile baş başa yaptığı bir konuşmada kendi 
durumunu sorduğunu, kendisine "Binbaşım sizin çalışkan ve disiplinli olmanız beni 
ilgilendirmiyor, eşinizin başını açsanız da aralık şurasında atılacaksınız, sizin için en iyi olan 
istifanızı vermenizdir" dediğini, TSK’dan zorlanarak istifa ettikten sonra ailesi ve 4 
çocuğuyla baş başa kaldığını, birden bire iş bulamadığını, bir belediyede bir yıl kadar 
çalıştıktan sonra ancak dışarıdan emekli olabildiğini, 28 Şubat süreci kapsamında maddi ve 
manevi kayıplara ailesi ile birlikte uğradığını, TSK’dan istifa eden subaylara Ordu evlerine 
girebilmek için giriş kartı alabilme hakkı bulunduğunu, ancak talep etmesine rağmen giriş 
kartı vermediklerini, bu nedenle İdare mahkemesine dava açtığını ve Mahkeme kararı ile bu 
hakkı elde ettiğini, muhalefet şerhinde belirtilen 2 üyenin gerekçesine kendisine yapılan 
baskının özeti olduğunu, Bu süreci başlatanlar olmak üzere yasal dayanağı olmayan Batı 
Çalışma Grubunun tüm üyelerinden, sicilini haksız şekilde bozan Tank Yarbay M. L. sicilini 
keyfi bozan Tuğgeneral S.N.K., Çerkezköy'de görevde iken baskı yapan Tank Binbaşı Ş. A. 
ve istifa etmesine neden olan Tuğgeneral R. Ö. ayrıca mahkeme kararında aleyhine keyfi 
muhalefet şerhi yazan Piyade Kurmay Albay M.Ç.ve Deniz Kurmay Albay T. S.’den davacı 
ve şikâyetçi olduğunu, haklarında yasal işlem yapılmasını, kişisel haklarının tarafına iadesini 
istediğini, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 205, 
sayfa 588-589)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 30/11/1988 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral K. Y. 
tarafından şerit rozeti beratı, 17/12/1982 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral N. E. 
tarafından 100 ncü yıl rozet beratı, 2 Kasım 1984 tarihinde 2 nci Tnk. Tabur Komutanı B. Y. 
tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, 19 Kasım 1985 tarihinde Tugay Komutanı N. P. 
tarafından ödüle layık görüldüğü, 4073-11-89/1891 sayılı Tabur Komutanı E. K. tarafından 
takdir belgesi, 02/11/1989 tarihinde Tabur Komutanı E. K. tarafından takdir belgesi, 31 Mart 
1989 tarihinde Tümen Komutanı C. Ö tarafından takdir belgesi, 11 Mayıs 1989 tarihinde 55 
nci Mknz.A.Komutanı Ö. K. tarafından takdir belgesi, 23 Mayıs 1990 tarihinde Tabur 
Komutanı E. K. tarafından takdir belgesi, 15 Kasım 1990 tarihinde Tnk.Tb.Komutanı 
tarafından takdir belgesi, 3 Haziran 1991 tarihinde Tümen Komutanı O. A. tarafından takdir 
belgesi, 15/07/1991 tarihinde Tnk.Tb. Komutanı M. Ş. tarafından takdir belgesi, 08/07/1991 
tarihinde Alay Komutanı H. E. tarafından takdir belgesi, 07/08/1991 tarihinde Alay 
Komutanı H. E.tarafından takdir belgesi, 01/11/1991 tarihinde Alay Komutanı H. 
E.tarafından takdir belgesi, 28/12/1991 tarihinde Tank Tabur Komutanı M. Ş. tarafından 



  

takdir belgesi, 5 Mart 1992 tarihinde Tümen Komutanı O. A. tarafından takdir belgesi, 8 
Temmuz 1992 tarihinde Tümen Komutanı O. A.tarafından takdir belgesi, 3 Mayıs 1993 
tarihinde 1 nci Tnk. Tb. Komutanı A. S. S. tarafından takdir belgesi, 27 Eylül 1993 tarihinde 
Kara Kuvvetleri Komutanı İ. H. K. tarafından 1.532.225 TL para ödülü, 22 Aralık 1993 
tarihinde Kurmay Başkanı Y. Z. S tarafından takdir belgesi, 9 Mayıs 1994 tarihinde Kurmay 
Başkanı Y.Z. S tarafından takdir belgesi, 8 Ağustos 1994 tarihinde Kara Kuvvetleri 
Komutanı İ. H. K. tarafından 3.212.000 TL para ödülü, 12 Ocak 1995 tarihinde Kurmay 
Başkanı N. Y. tarafından takdir belgesi, 17 Nisan 1995 tarihinde G.K.Komutanı İ. K. 
tarafından takdir belgesi, 5 Mayıs 1995 tarihinde Kurmay Başkanı N. Y. tarafından takdir 
belgesi, 25 Temmuz 1995 tarihinde G.K.Komutanı İ. K. tarafından takdir belgesi, 16 Ekim 
1995 tarihinde Tugay Komutanı S. N. K. tarafından takdir belgesi, 24 Ekim 1996 tarihinde 
Tabur Komutanı E. H. tarafından takdir belgesi, 29 Nisan 1997 tarihinde Tabur Komutanı Ş. 
A. tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, 13 Mart 1992 tarihinde 3 gün oda hapsi 
cezası, 30 Nisan 1997 tarihinde ikaz cezası ile cezalandırıldığı, 1 nci sicil üstü defteri menfi 
kanaatleri bölümünde; 02/05/1987 tarihinde Tnk.Kd.Bnb. M. L. tarafından "Eşi başörtülü 
gezer ve imam hatip okulu mezunudur. Ailece kontrol altında tutulmalarında yarar mütalaa 
edilmektedir", 02/05/1988 tarihinde Tnk.Yb. M. L. tarafından "Eşi başörtülü gezer ve imam 
hatip okulu mezunudur. Ailece, kontrol altında tutulmasında yarar mütalaa edilmektedir" 
şeklinde kanaat belirtildiği tespit edilmiştir. (205. klasör, sayfa 312-401) 

Tugay Komutanı Tuğgeneral Ş. R. Ö. tarafından Çorlu 5. Kolordu Komutanlığına 
hitaben yazılan 23 Temmuz 1997 tarihli yazıda "İslami görüşleri , tutum ve davranışları ile 
eşinin tesettürlü kıyafeti ile 1996 yılı atamalarında 1 nci Zh.Tug.K.lığında (Hadımköy) 3 ncü 
Zh.Tug.,1 nci Tnk.Tb.İk.Sb.lığına atanan Tnk.Bnb.Recep AKBUDAK'ın (1981-24) Silahlı 
Kuvvetlerden ayrılma isteği hakkındaki dilekçesi ilişikte sunulmuştur. 1 yıldır Tugayda görev 
yapan Bnb. AKBUDAK'ın aşırı bir tutum ve davranışı ile örgütlenme, vb. bir faaliyeti tespit 
edilememekle beraber Şüpheli (2A) kategorisi devam etmektedir. 'Eşinin tesettürlü olması 
nedeniyle' Silahlı Kuvvetleri temsil kabiliyetinin bulunmadığı, eşli sosyal faaliyetlere 
katılmadığı, üst rütbeli bir subay olarak iyi bir örnek teşkil etmediği, yolunda Tugay ve Tabur 
K.larında sözlü ve yazılı ikazlar yapılmasına rağmen, bu tutum ve davranışını 
değiştiremeyeceği, emeklilik hakkını almasına 1 yıl kaldığı, kendisinin görevini yapacağı, 
devlete ve millete bağlı olduğu şeklinde cevap ve öneri alınmıştır. Bu tutum ve 
davranışlarıyla, astlarına iyi bir örnek oluşturmayan bir subaya bu hoşgörünün 
gösterilemeyeceği ikazı yapıldığında, kendisinin istifadan başka şansı olmadığı cevabı 
alınmıştır. Bnb.Akbudak'ın bu şekilde bir davranışı Y.A.Ş. kararı ile ayrılmaktansa kendi 
isteği ile ayrılmak suretiyle inisiyatif kazanmak istediği şeklinde değerlendirilmektedir. 
Ancak emekliliğini Silahlı Kuvvetler dışında bir işte çalışarak doldurma imkânı bulunması 
nedeniyle Y.A.Ş. kararı ile disiplinsizlik nedeniyle ayırma işlemi yerine, müstafi olarak 
Silahlı Kuvvetlerden ayrılmasında bir sakınca görülmemektedir" denildiği, 25 Temmuz 1997 
tarihli Kolordu Komutanı M.Ş. E. imzalı Kara Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmış 
yazıda da yukarıdaki ifadelere benzer ifadeler kullanıldığı tespit edilmiştir. (205. klasör, sayfa 
403 - 404)

Sicil notu ortalamalarına bakıldığında, 1997 yılı 90.50 olduğu, 1. sicil amiri 
tarafından "Çok iyi, Sosyal tutumu zayıftır. Eşi kapalıdır(Menfi), Liderlik vasfı çok iyidir, 
Eşinden dolayı silahlı kuvvetleri temsil edemez(Menfi), Kh.Görevlerini çok iyi yapar" 
şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "Çok iyi. -Liderlik vasfı ortadır, Temsil yeteneği yoktur 
(Menfi), Sosyal faaliyetlere katılımı zayıftır(Menfi), Eşinin başını açmadığı sürece müstakil 
kıta ve idari görevler verilmemelidir" şeklinde kanaat belirtildiği, 1996 yılı 77.50 olduğu, 1. 
sicil amiri tarafından "Çalışkan bir subaydır, Ancak Atatürkçü düşünce sistemine ters düşen 
bir fikir yapısına sahip olup, ailesiyle birlikte davranış ve tavırlarıyla TSK. lerinin yapısına 
ters düşmektedir, Takibi gereklidir" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "Düşünce yapısında 



  

TSK.leri personeli için uygun olmayan yanlışlıkları giderme yolundadır, Telkin ve takibe 
devam edilmelidir" şeklinde kanaat belirtildiği, 1995 yılı  97 olduğu, 1. sicil amiri tarafından 
"Vazifede her konuda mükemmel bir subaydır, Ancak, eşinin inançları gereği kapalı olması 
Atatürkçü çizgideki düşünceye, dolayısıyla TSK.leri geleneklerine uymamaktadır. Bu konuda 
kendisini geliştirmesi gerekir" şeklinde, 2.sicil amiri tarafından "Çalışkan, başarılı ve 
disiplinli bir subaydır, Yetişmiş olduğu çevre itibari ile eşinin başı kapalıdır, ancak, bütün 
sosyal faaliyetlere eşi ile birlikte iştirak eder" şeklinde kanaat belirtildiği, 1994 yılı 100 
olduğu, 1. sicil amiri tarafından "Çalışkan ve disiplinli bir subaydır" şeklinde, 2. sicil amiri 
tarafından "Mükemmel" şeklinde kanaat belirtildiği, 1993 yılı 100 olduğu, 1. sicil amiri 
tarafından "Çok iyi, Çok çalışkan ve disiplinlidir. Vazifesini herşeyin üzerinde tutar." 
şeklinde, 2.sicil amiri tarafından "Mükemmel. Çalışkan, disiplinli. Aldığı her görevi eksiksiz 
yerine getiren bir Sb.dır" şeklinde kanaat belirtildiği, 1992 yılı 90.5 olduğu, 1. ve 2. sicil 
amiri tarafından aynı şekilde "Çok iyi" şeklinde kanaat belirtildiği, 1991 yılı 100 olduğu, 1. 
sicil amiri tarafından "Çok iyi, dürüst, çalışkan ve başarılı bir subaydır. Görevini gözetimsiz 
iyi yapar." şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "Çok iyi, başarılı ve çalışkan bir subaydır" 
şeklinde kanaat belirtildiği, 1990 yılı 92.5 olduğu, sicil amirleri tarafından kanaate yer 
verilmediği, 1989 yılı 92 olduğu, 2. Sicil amiri tarafından "Çok iyi çalışkan ve başarılı bir 
Bl.K.dır" şeklinde kanaat belirtildiği, 1988 yılı 76 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "İyi, eşi 
başı örtülü gezer ve imam hatip okulu mezunudur. Ailece kontrol altında tutulmasında yarar 
mütalaa edilmektedir." şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "İyidir, fikri bir zafiyet içerisindedir. 
Eşi başı örtülü gezer ve imam hatip okulu mezunudur. Hiç bir sosyal toplantıya iştirak etmez. 
Kendi Tb. gecelerine dahi eşini getirmemiş veya getirememiştir. Ailece kontrol altında 
tutulmalarında yarar vardır" şeklinde kanaat belirtildiği, 1987 yılı 182 olduğu, 1. sicil amiri 
tarafından "Çalışkan bir subay olup kıtada faydalı olur. Fikri bir zafiyet içerisinde olduğu 
kanısındayım. Eşi başı örtülü olarak gezer ve imam hatip okulu mezunudur. Ailece kontrol 
altında tutulmalarında yarar mütalaa edilmektedir." şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "Fikri 
bir zafiyet içerisinde olduğu kanısındayım. Eşi başı örtülü gezer ve imam hatip okulu 
mezunudur. Ailece kontrol altında tutulmalarında yarar mütalaa edilmektedir." şeklinde 
kanaat belirtildiği, 1986 yılı 196.5 olduğu, sicil amirleri tarafından kanaate yer verilmediği, 
1985 yılı 195.5 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "Çok iyi Tank Bölük Komutanlığı yapar" 
şeklinde kanaat belirtildiği, 1984 yılı 189 olduğu, sicil amirleri tarafından kanaate yer 
verilmediği, 1983 yılı 192 olduğu, 1. sicil amiri tarafından "Çalışkan, dürüst ve disiplinlidir. 
Her konuda güvenilir. Göreve çok bağlıdır" şeklinde kanaat belirtildiği, 1982 yılı 183.75 
olduğu, sicil amirleri tarafından kanaate yer verilmediği anlaşılmıştır. (205. klasör, sayfa 
406-523) 

Müştekinin almış olduğu takdir belgeleri, sicil amirleri tarafından verilen yüksek ve 
mükemmel derecedeki sicil notları ve kanaatler, basit nitelikte birkaç disiplin cezası 
gözetildiğinde kendisine yönelik tavrın din ve vicdan özgürlüğü kapsamındaki askerlik 
görevi dışında kalan, kendisinin ve eşinin dini inanç ve yaşamından kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır.

Müşteki RECEP SUCU şikayet ve beyanında özetle;1994 yılında Mısır El-Ezher 
Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK'den denklik belgesi alarak İstanbul Samandıra 
Beyhan Şenyuva İlköğretim okulunda öğretmen olarak göreve başladığını, ancak daha sonra 
denkliğin iptal edilmesi nedeniyle atamanın 12.09.1997 tarihinde  iptal edilerek kazanılmış 
hakkının ihlal idildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki RECEPCAN ŞEN şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 



  

dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç 
ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek 26.05.1997 tarihli YAŞ kararı ile haksız bir biçimde 
TSK‘dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünden, sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.Müşteki daha sonra verdiği dilekçe ile şikayetten vazgeçtiğini 
beyan etmiştir. (Klasör 438)

 Müşteki REHA ÖZMEN şikayet ve beyanında;B.Ç.G örgütsel hiyerarşinin 
iradesi doğrultusunda 1998 yılı Haziran ayında yapılan YAŞ toplantısında haksız yere 
TSK’dan ihraç edildiğini,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 375,376)

 Müşteki REMZİ ÇAYIR şikayet ve beyanında;Kendisinin Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı olduğunu, 28 Şubat 1997 tarihinde o dönemin üst düzey askeri 
yetkilileri olan Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Erdal Ceylanoğlu tarafından Sincan sokaklarında 
tank yürütülerek milletin iradesinin hiçe sayıldığını, milletin inanç ve yaşam biçiminin baskı 
altına alındığını, bu nedenle şahsı ve partisi adına şikâyetçi olduğunu, o dönem tankların 
Zırhlı Birlikler Komutanı Erdal Ceylanoğlu emriyle yürütüldüğünü, Genelkurmay 2. Başkanı 
Çevik Bir'in Batı Çalışma Grubunu kurarak insanları fişlediğini, gruplara ayırdığını, Erol 
Özkasnak'ın ise “Bu süreç post modern bir darbedir” diyerek süreci desteklediğini 
belirtmiştir. (Klasör 108)

Müşteki REMZİYE ELMAS şikayet ve beyanında özetle; Kendisinin 28 Şubat 
döneminde Tekirdağ İmam Hatip Lisesinde öğretmen olduğunu, kılık ve kıyafet 
yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında soruşturmalar açıldığını, 12.05.2000 
tarihinde  memuriyetten ihraç edildiğini,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu 
görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 488)

 Müşteki REMZİYE ERTÜRK şikayet ve beyanında özetle;İnönü  Üniversitesi 
Malatya Meslek Yüksek okulu maden programı bölümünde 28 Şubat kararları nedeniyle 
1998 yılında başörtülü olduğu için okula alınmadığını,insanlık onuruna aykırı olarak ikna 
odalarına alındıklarını,inanç ve kariyer arasında anlamsız bir tercihe zorlandığını,kınama ve 
uzaklaştınma cezaları verildiğini, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 56,417)

 Müşteki RESUL KÜÇÜK şikayet ve beyanında özetle;Görev yaptığı süre 
içerisinde bir çok takdir belgesi ve başarı belgesinin bulunduğunu, TSK bünyesinde çalıştığı 
süre içinde Batı Çalışma Grubu tarafından devamlı surette belirli toplantılara katılma, onların 
belirlediği çeşitli görevlerde çalışması şeklinde dayatmalara maruz kaldığını, Milli Gençlik 
Vakfı toplantılarına katıldığı yönündeki tespitin tamamen yanlış olduğunu, eşi Eskişehir 
ilinde alışverişten gelirken tesadüfen Milli Gençlik Vakfının toplantısının yapıldığı yerden 
geçtiğini, o esnada sivil bir polis memurunun kendisine kimlik sorduğunu, askeri kimliğini 
gösterdiğini, bunun MGV toplantısına katıldı olarak ihbar edildiğini, bunun yalan olduğunu 
MGV ile bağlantısının bulunmadığını, Mehmet Atılgan'ın evi kiraladığı tarihte orduda 
çalıştığını, normal olarak bu şahsa güvenerek evini kiraladığını, MGV hakkında ve şahsın 
durumu hakkında kesinlikle bilgisinin bulunmadığını, nakşibendi tarikatına üye olduğu 
yazılmışsa da nakşibendi tarikatı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını, annesi 
vasıtasıyla eşi ile tanıştığını, eşinin, annesinin teyzesinin kızı olduğunu, evlenene kadar eşinin 



  

hafız kökenli olduğunu bilmediğini, ihraç kararında eşinin eldiven taktığı yazılmış ise de 
eşinin evlendikten sonra hiç eldiven takmadığını, ayrıca sohbet toplantılarına katıldığının 
tespit edilmemesi için eşini il dışına annesinin yanına gönderdiğinin belirtildiğini, bu 
konunun kesinlikle yalan olduğunu, hiçbir tarikatın toplantılarına katılmadığını, tespit 
edilmemesi için ayrı yaşadıklarının doğru olmadığını, ihraç kararında yazılan hakkındaki 
iddiaları kabul etmediğini, 21 günlük cezanın polisin MGV toplantısına katıldığı yönündeki 
asılsız ihbarından kaynaklandığını, TSK'da çalıştığı süre boyunca hiçbir ceza almadığını, 
aksine layıkıyla görevini yerine getirmeye çalıştığını, 1998 yılının Aralık ayında birlik 
astsubayının kendisini çağırarak eşinin türbanlı olduğunu ve başını açması gerektiğini, aksi 
takdirde ordudan ihraç edileceğini söylediğini, kendisinin de eşinin hafız kökenli çocukluktan 
gelen inancı nedeniyle böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediğini, 1999 YAŞ kararı ile 
ordudan ihraç edildiğini, mağduriyetine neden olan YAŞ askeri üyeleri ile MGK asker 
üyelerinden sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 113, 
sayfa159-160) 

Müştekinin dilekçesi ekinde bulunan belgelerin incelenmesinde, 24 Aralık 1996, 27 
Ocak 1997 tarihlerinde İdari Yönetim Başkanı S. B. tarafından takdir belgesi, 19 Ağustos 
1997 tarihinde 1. HİBM. Komutanı R. T. tarafından takdir belgesi, 09 Kasım 1994 tarihinde 
Komutanı Hava Pilot Tuğ Tümgeneral K. K. tarafından takdir belgesi, 17 Nisan 1995 
tarihinde İdari Yönetim Başkanı T. A. tarafından takdir belgesi, 1.HİBM Komutanı R. T. 
tarafından üstün başarı belgesi, 24 Nisan 1992 tarihinde 3. Astsb.Ad.Bl.Komutanı H. A. 
tarafından takdir belgesi, 27 Ekim 1998 tarihinde İdari Yönetin Başkanı M. H. Ö. tarafından 
takdir belgesi ile ödüllendirildiği, 22 Nisan 1996 tarihli Eğitim Daire Başkanı E. O. 
tarafından ihtisasında görev başı eğitim başarı belgesi verildiği anlaşılmıştır.(Klasör 113)

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Nakşibendi tarikatı mensubu 
olduğu, Milli Gençlik Vakfı tarafından organize edilen türban eylemine eşi ile birlikte 
katıldığı, kendisi hakkında araştırma yapılacağı endişesi ile eşini sık sık il dışına gönderdiği, 
uzun süreden beri ev sohbetlerine iştirak etmediği, halen sakıncalı/sağ personel kategorisinde 
bulunduğu, eşinin türbanlı olduğu ve eldivensiz dışarı çıkmadığı, lojmanda oturmayıp aynı 
tarikat mensubu olan ve Hv.K.K.lığından ayırma işlemine tabi tutulan işçi Mehmet Atılgan'ın 
evinde kiracı olarak oturduğu, disiplinsiz davranışından dolayı 21/12/1998 tarihinde 21 gün 
izinsizlik cezası ile tecziye edildiği" şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik 
görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile 
ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, basit netelikteki disiplin 
cezasının karara gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır. (113 Klasör, sayfa 148-149)

 Müşteki RESUL KAYA şikayet ve beyanında özetle; 1984-1997 tarihleri 
arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı 
olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu şeklinde ve fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgeler 
nedeniyle daha fazla zarar görmemek için emekliliğin istediğini,suçtan zarar görüp bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 437)

 Müşteki REŞAT FİDAN şikayet ve beyanında;1978 yılında astsubay olarak 
mesleğe başladığını, 1998 yılı Aralık ayında YAŞ kararı ile meslekten ihraç edildiğini, ihraç 
edilmesi için hiçbir gerekçe bulunmadığını, o zaman ordu yönetiminde bulunan bazı kişilerin 
yapmayı düşündükleri darbeye yönelik karşı koyabilecek insanları tasfiye etmeye 
çalıştıklarını, bu kararlar doğrultusunda kendisini ordudan attıklarını, kendisinin atılmasına 



  

sebep olan kişilerden ve mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 264, sayfa 47) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1998 yılı sicil belgesinde 1. 2.ve 3. sicil amirlerince aynı şekilde 
“astsubay sicil yönetmeliğinin madde 53 ncü maddesi (e) fıkrasına uyan tutum ve 
davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu 
gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşıldığından Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 
değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili 
herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu 
ortaya koyduğu, 27 Şubat 1985 tarihinde 1/8 oranında maaş kesme cezası ile cezalandırıldığı, 
1997 yılında 5 gün oda hapsi cezası bulunduğu anlaşılmıştır. (264. klasör, sayfa 25-27)

Müştekinin şikâyet dilekçesine eklediği belgelerin incelenmesinde, kendi imzası ile 
sunduğu takdir belgesi fihristi başlıklı belgede 23/03/1987 tarihinde 15. P.Tug. Komutanı 
Rasim BETİR tarafından takdir belgesi, 23/03/1987 tarihinde 15. P.Tug. Kurmay Başkanı 
Kur.Bnb. İ. H. tarafından takdir belgesi, 31/03/1990 tarihinde 51. P.Tüm.Kurmay Başkanı 
Kur.Yb. H. Y. tarafından takdir belgesi, 30/04/1990 tarihinde 51. P.Tüm.Mrk.Ş. Md.Per. 
Ütğm. M. Ş. tarafından takdir belgesi, 24/04/1991 tarihinde 1009. Ord.Ana Tam.Fb.Md.Ord. 
Kd.Alb. E. Ö. tarafından takdir belgesi, 07/05/1991 tarihinde 1009. Ord.Ana Tam.Fb. 
Md.Ord.Kd.Alb. E. Ö. tarafından takdir belgesi, 13/04/1992 tarihinde 1009. Ord.Ana 
Tam.Fb. Md. Ord. Kd. Alb. F.S. tarafından takdir belgesi, 28/07/1993 tarihinde 1009. 
Ord.Ana Tam.Fb.Md. Ord.Kd.Alb. F. S. tarafından takdir belgesi, 15/04/1994 tarihinde 
K.K.K.lığı İş Müfettişleri tarafından takdir belgesi, 12/09/1994 tarihinde 1009. Ord.Ana 
Tam.Fb.Md.Ord.Kd.Alb. M. H. Ş. tarafından takdir belgesi, 02/12/1994 tarihinde 1009. 
Ord.Ana Tam.Fb.Md.Ord.Kd.Alb. M. H. Ş. tarafından takdir belgesi, 17/05/1995 
tarihindeK.K.Loj.K.Korg. G. tarafından takdir belgesi, 16/11/1995 tarihinde 1009. Ord.Ana 
Tam.Fb.Md.Ord.Kd.Alb. M. H. Ş. tarafından takdir belgesi, 27/12/1996 tarihinde 1009. 
Ord.Ana Tam.Fb.Md.Ord.Kd.Alb. M. H. Ş. tarafından takdir belgesi, 10/03/1998 tarihinde 1. 
Komd.Tug.Kur.Bşk.Kur.Alb. N. İ. tarafından takdir belgesi, 10/03/1998 tarihinde 1. Komd. 
Tug. Per.Ş.Md.Top.Bnb.K. Y. O. tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği, 

Sicil notu ortalamalarının 1979 yılı 78.5, 1980 yılı 68.5, 1981 yılı 69, 1982 yılı 69, 
1983 yılı 75, 1984 yılı 78.5, 1985 yılı 61, 1986 yılı 82, 1987 yılı 83.5, 1988 yılı 92, 1989 yılı 
90.5, 1990 yılı 100, 1991 yılı 98, 1992 yılı 98, 1993 yılı 99, 1994 yılı 99.5, 1995 yılı 85, 1996 
yılı 89, 1997 yılı 81, 1998 yılı 79 olduğu anlaşılmıştır. (264. klasör, sayfa 25-35) 

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında "Nakşibendi tarikatı mensubu olduğu, eşinin 
türbanlı olduğu, ideolojik görüşleri nedeniyle eşi ile birlikte sosyal toplantı ve faaliyetlere 
katılmadığı, eşinin başı açık fotoğrafını çektirmemek için eşine yeni tip kimlik kartı 
çıkarttırmadığı, 1982 yılında Dereli/Giresun İlçesi Askerlik Şubesinde görevli iken; 
Nakşibendi tarikatı mensubu kişilerle grup şeklinde aile toplantıları düzenledikleri, toplu 
halde namaz kıldıkları, namazı bilinenin dışında dikkati çekecek şekilde kıldıkları, başlarında 
imam sarığına benzer sarık taktıkları, köylerde gezerek tarikatın propagandasını yaptıkları, 
sokakta gezerken ve camiye giderken başına takke taktığı, tarikatın simgesi olan renk ve 
biçimde pardesü giydiği, eşinin kara çarşaf giydiği, günah düşüncesiyle evindeki televizyonu 
sattığı, günah düşüncesiyle başına resmi üniformanın şapkasını takmayarak, elinde taşıdığı, 
günah düşüncesiyle masada yemek yemediği, 1985 yılında sakıncalı/sağ personel 
kategorisine alındığı, 1992 yılında temize çıkartıldığı, 1985,1995,1997 ve 1998 sicillerinde 
ideolojik mahiyette menfi kanaatlarin bulunduğu, sicil amirlerince doldurulan 6 aylık 
sakıncalı/sağ personel kategorisinde olduğu” şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleri ile ilgili olduğu, askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde 



  

TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı anlaşılmaktadır. (264. klasör, sayfa 40-41)

 Müşteki REŞAT PETEK şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Yozgat 
Cumhuriyet Başsavcısı olduğunu, 1996 Güz kararnamesiyle atandığı bu görevden 1999 yılı 
Ocak ayında istifa ile ayrıldığını, bu dönemde HSYK üyeliğine atanan kişiyi ziyaret için Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı ile birlikte gittiklerini, kendisinin Yozgat Başsavcısı olduğunu 
öğrenince bu şahsın "iyi ama bundan sonra eşi başörtülü olanları Başsavcı yapmayacağız" 
dediğini, bu sırada odada bulunan akrabası olduğunu tahmin ettiği bir şahsın "memurlarla 
uğraşıyorsunuz anladık da eşleri ile ne alıp veremediğiniz var" deyince HSYK üyesi şahsın 
"bilmiyor musun benim anam da başörtülü ama bundan sonra böyle istiyorlar diyerek 
omuzlarını, apolet yerlerini, gösterdiğini, bunun HSYK üzerinde BÇG baskısının somut bir 
örneği olduğunu, 28 Şubat darbe teşebbüsüne karşı açıklamalarıyla bilinen BBP Genel 
Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Yozgat büyük sinemada kapalı salon toplantısı yaptığını, 
toplantı yapılan yerin polis bölgesi olduğunu, toplantı ile ilgili normal vukuat raporunun 
emniyet tarafından gönderildiğini, birkaç gün sonra il jandarma komutanlığının aynı toplantı 
ile ilgili video kayıtlarını ekleyerek TSK'yı tahkir ve tezyiften fezleke gönderdiğini, 
toplantının polis bölgesinde olduğunu söylemesine rağmen Jandarma Alay Komutanlığı ve 
Kayseri Jandarma bölge komutanı tarafından takip edildiği söylenerek ısrarla takip edildiğini, 
başvuru ile ilgili takipsizlik kararı verdiğini, bu olayın da jandarmanın BÇG'nin talimatıyla 
Başsavcılık üzerinde baskı oluşturduğunun somut bir örneği olduğunu, O dönemde Yozgat'ta 
bulunan Erciyes Üniversitene bağlı fakültelerde başörtülü öğrencilerin kampüse ve derslere 
alınmamasıyla ilgili Erciyes Üniversitesi rektörü ve Fen Edebiyat Fakültesi dekanı hakkında 
kanunsuz emir vermek suretiyle eğitim özgürlüğünü engellemek suçundan soruşturma 
yaparak kamu davası açtığını, olay basına intikal eder etmez 28 Şubat darbesinin 
destekçilerinin aleyhinde çalışmaya başladığını, dönemin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 
Müdürünün kendisine "Başsavcım bu kanunu biz de biliyoruz ama konjöktürü görüyorsun, 
zamanı mı bu iddianamenin" diyerek kendilerine baskı yapıldığını, BÇG talimatlarıyla 
hukukun çiğnendiğini ortaya koyduğunu, Makamına gelen Adalet Başmüfettişinin izni ve 
haberi olmadan odasına girdiğini, makamına geçip oturduğunu, masasını ve çekmecelerini 
mahkeme kararı olmadan aradığını, 2 yıl önce Yozgat'ta yayınlanan Yenigün Gazetesinde 
yayınlanan bir makalede TSK'ya hakaret edildiği ileri sürülerek gazeteci ve yazar hakkında 
neden dava açmadığının sorgulandığını ve hakkında görevi ihmal suçundan Yargıtay 4. Ceza 
Dairesinde dava açıldığını, yargılandığı dosyada antetsiz, imzasız, tarih, sayısız düzenlenen 
bilgi notu başlıklı belgenin bulunduğunu, bunun muhtemelen illegal olan JİTEM tarafından 
hazırlandığı için kaynak gösterilmediğini, dosyasından bu belgenin çıkarılmasını istediyse de 
çıkarılmadığını, savunmasının alındığı duruşmada Başkan dosyayı mütalaa için iddia 
makamına tevdi edelim dediği sırada duruşma savcısının mütalaamız hazır dediğini, savcının 
savunmasını bile dinlemeden önceden yazılı mütalaa hazırlayarak cezalandırılmasını 
istediğini, bunun üzerine kendisinin "bu kadar sene iddia makamında bulundum, sanığı 
dinlemeden önyargı ile esas mütalaanın yazılı olarak hazırlandığına ilk defa şahit oluyorum, 
sayın iddia makamı savunmamı dinlemeden önyargı ile bu mütalaayı nasıl hazırladı?" 
şeklindeki sözlerinin zapta bile geçilmediğini, Başörtüsü konusundaki hukuksuz 
uygulamalara karşı yürüttüğü soruşturma, Muhsin Yazıcıoğlu hakkında baskılara boyun 
eğmemesi, jandarmanın kanunsuz olarak polis bölgesindeki olaylara müdahalesine karşı 
duruşu, Yozgat Cezaevinde tutuklu TİT sanıklarının gayri kanuni özel isteklerine müsaade 
etmeyişi, bu konudaki il jandarma komutanlığının sözlü taleplerine yasal uygulama ile cevap 
vermiş olması, kısaca 28 Şubat darbe uygulamalarına ve baskılara karşı Anayasa ve kanunlar 
çerçevesinde görevini ifa etmesinden dolayı 28 Şubat darbecilerinin hedefi haline geldiğini, 
adliye lojmanında ikametinde kurulu bulunan İl Başsavcılığı ev telefonuna o zamanlar 
meşhur TV programı çarkıfeleğin telefonları yönlendirilerek İl Başsavcısı olsa da 28 Şubatın 



  

hukuksuz uygulamalarına karşı bir şey yapamayacağının gösterilmek istendiğini, başörtüsü 
yasağı ile ilgili davayı açtıktan kısa bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak 
atandığını, Yozgat E Tipi Terör Cezaevindeki görevi sırasında özellikle 3 yıl 6 ay kazılmış 
tüneli ortaya çıkarıp 80 hükümlünün firarını engellemesi nedeniyle terör örgütlerine hedef 
olduğu, örgüt evinde ele geçen CD kayıtlarında isminin yer aldığı ifade edilerek dikkatli 
olması için uyarı yazısı tarafına tebliğ edilirken koruma polisinin alınarak korumasız olarak 
İstanbul'a tayininin yapıldığını, 28 Şubatın demokrasiye ve hukuk devletine karşı girişilmiş 
bir darbe olduğunu, mağdur olduğunu,belgelerini ibraz ederek sanıklardan  şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 476,100,249. klasör, sayfa 262-268)

Müşteki REŞAT IŞIK şikayet ve beyanında;8-15/12/1996 tarihinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından yapılan imam hatiplik sınavını kazandığını, 31/12/1996 tarihinde tecil 
hakkının sona ermesi nedeniyle göreve başlamadan askere gittiğini, askerlik dönüşü tayininin 
yapılmasını istediğini, ancak atamasının yapılmadığını, bu olayların sorumlusu olarak İsmail 
Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Batı Çalışma Grubunu gördüğünü, sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 38,104)

 Müşteki RIDVAN DEMİRKAYA şikayet ve beyanında özetle;1980-1996 
tarihleri arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında 
yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek,mesleki disiplin v başarı sicili yüksek ve yeterli 
olduğu halde, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı eşi başörtülü ve anti laik tutumu 
değiştirmediği şeklinde fişlenmesi şüpheli ve sakıncalı katagorisine alınması ve baskı 
neeniyle 1996 yılında TSK dan ayrılmak zorunda kalması nedeniyle suçtan zarar gördüğünü, 
bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 440)

 Müşteki RIFAT YEL şikayet ve beyanında; 14.12.2006 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar gören olduğunu, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki RIZVAN KOÇER şikayet ve beyanında;subay olarak TSK’da görev 
yaptığını, sakıncalı personel takibi başlatılarak çok erken denebilecek yaşta 1984 tarihinde 
emekliliğe zorlanması nedeniyle suçtan maddi ve manevi zarar gördüğünü, mağduriyet 
yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 399)

 Müşteki RUHİYE DÜCCAR TURAN şikayet ve beyanında özetle; 1994 yılı 
Eylül ayında öğretmen olarak göreve başladığını,1998 yılına kadar öğretmen olarak başörtüsü 
ile derslere girebildiğini ancak bu tarihten sonra başörtüsü kullanması nedeniyle kendisine 
baskı uygulanıp cezalar verilerek öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, 2000 yılında devlet 
memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 396)

 Müşteki RUKİYE ŞİMŞEK ÖZDEMİR şikayet ve beyanında özetle; Selçuk 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi sanat tarihi  bölümünde 1997-1998 yılında okuduğu 
sırada derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, uyarma 
kınama ve uzaklaştırma disiplin cezaları aldığını, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 395,460)



  

 Müşteki RUKİYE  BAYKAL (USLU) şikayet ve beyanında özetle;Konya İmam 
Hatip Lisesinden 1999 yılında mezun olup eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı nedeniyle 
Tıp  bölümünü tutturmasına  rağmen paralı olarak İstanbul Bilgi Ünversitesi Hukuk 
Fakültesini kazandığnı ancak maddi gücü yetmediğinden ayrılmak zorunda kaldığını,travma 
yaşadığını, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 418)

 Müşteki RUKİYE CANAN DEMİREL şikayet ve beyanında özetle; Haziran 
1998 tarihli YAŞ kararı ile kendisinin böşörtülü olması nedeniyle eşi olan astsubay Fahri 
Demirel’in TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar gören 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380,)

 Müşteki RUŞEN ŞAHİN şikayet ve beyanında;1993 yılında TSK'da mesleği dışı 
göreve atanıp,kötü muamele gördüğünü,GATA'da psikiyatrik tedavi uygulandığını,1996 
yılında malulen emekli edildiğini, sanıklar hakkında kendisine karşı uygulanan işlemler 
nedeniyle şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395,459)

Müşteki RÜMEYSA ZEYNEP UYLAŞ şikayet ve beyanında özetle;1998 yılında 
üniversitede okurken başörtüsü kullandığı için okula alınmadığını, eğitimini 
tamamlayamadığını, disiplin cezaları aldığını, eğitim hakkı, din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380,461)

 Müşteki RÜŞTÜ BABÜR şikayet ve beyanında;1997 yılında Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Bingöl Merkez teşkilatında işe girdiğini, ancak 28 Şubat 
sonrasında değişen teftiş kurulu başkanının Bingöl'ün de içinde bulunduğu 11 ilde memur 
alımı sınavlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bu sınavları iptal ettiğini, mağdur 
olduğunu, sorumlulardan ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 109)

Müşteki  SAADET KARABACAK şikayet ve beyanında özetle; 2001 yılında 
İmam Hatip Lisesinde okurken derslere başörtülü girebildiğini ancak Milli güvenlik 
derslerine başörtülü olduğu için alınmadığını,bu dersten sınava da giremediği için sıfır 
aldığını, uzaklaştırma cezası verildiğini,öss sınavında böşörtülü girdiği için sıfır 
verildiğini,eğitimi ülkesinden uzak Viyana da tamamlak zorunda kaldığını eğitim hakkı,din 
ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki SAADET FİTOZ AÇIKALIN şikayet ve beyanında özetle ;İstanbul 
Üniversitesi Tüark Dili ve Edebiyat bölümüne 1997 yılında kayıt yaptırdığını, 1998-1999 
yıllarında başörtüsü yasağının kalıcı olarak devam ettiğini, ikna odasında başörtüsünü 
açmadığı için kimliğinin yenilenmediğini,sınıfta kaldığını,2000 yılında tekrar devam ettiğni 
ancak formasyon derslerinin kaldırıldığını,eski sınıfın bu dersleri yani 3 yıllık formasyon 
derslerini 50 saatte aldıklarını ancak kendisini alamadığını,10 yıl sonra İskanbul Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezinden ücretli olarak formasyon aldığını,öğretmen olarak 
çalışamadığını, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 482)

 Müşteki  SABAHATTİN GÜL şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde 
03.11.1996 tarihinde eşi böşörtülü olduğu için TSK’dan istifaya mecbur bırakılarak  maddi 



  

ve manevi  mağdur edildiğini, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 375,379)

 Müşteki  SABİT DOĞAN şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde isimsiz ve 
imzasız mektup ile komutanın emri ile evinin arandığını,maddi ve manevi mağdur edildiğini, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 418)

Müşteki  SABİT KORCAK şikayet ve beyanında özetle ;2001 yılında 
Dumlupınar Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde araştırma görevlisi 
olarak görev yaptığını, üniversite rektörünün kendisi ile ilgili geçmişe yönelik sicil fişlerinde 
kendisinin cemaatçi olduğu, radikal dinci akımlarla bağlantılı olduğu, devlete karşı hasmane 
tavır içerisinde olduğu yönünde görüşler nedeniyle görev süresinin uzatılmadığını, ayrılmak 
zorunda kaldığını, bunların gerçek dışı olduğunu, bu yazılanları doğrulayacak ek hiçbir belge 
bulunmadığını, söz konusu fişin belirtilen şekilde düzenlenmesinin nedeninin eşinin 
başörtülü olmasından kaynaklandığını, eşinin aynı üniversitede memur olarak çalıştığını, 
mesaide başı açık olduğunu, dışarıda başını örttüğünü, sicil fişlerinin düzeltilmesi için 
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesine başvurduğunu, davayı kazandığını, kendisinin davayı 
kazanmasının ardından aynı durumda olan arkadaşlarının Kütahya Cumhuriyet 
Başsavcılığına rektör hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, yapılan başvurular üzerine 
YÖK denetçilerinin yaptığı incelemede rektörün sicil belgelerini düzenli olarak her yıl 
YÖK'e göndermesi gerekirken 2. sicil amiri bölümünü boş bırakarak ileride doldurmak üzere 
elinde tuttuğunun ortaya çıktığını, rektörün görevden alındığını, ayrıca bu sicil fişlerinde yer 
alan yazı ve imzaların da rektöre ait olmadığının Kütahya 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 
yapılan yargılamada kriminal inceleme ile tespit edildiğini, çalıştığı dönemde görev süresinin 
uzatılabilmesi için en az 200 puan ve olumlu görüş alınması gerektiğini, kendisinin 2001 
yılında 381.4 puan almasına rağmen 2 kişinin rektörün talimatı ile olumsuz görüş bildirilmesi 
sonucunda görev süresinin uzatılmadığını, görevlilerden ve sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir(Klasör 91,129, sayfa 189-191)

 Müşteki SABRİYE DOYDUK şikayet ve beyanında; Adana Çukurova 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde 1998 yılında okuduğu sırada derslere türbanlı olarak 
katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, uzaklaştırma ve  disiplin cezaları aldığını, 
eğitim hakkı, din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 396,460)

 Müşteki SADETTİN BAYRAM vekili Av.Fatih Omaç şikayet ve beyanında; 
müvekkinin suç tarihinde RP Sincan İlçe Teşkilatında yönetici olduğunu,sanıkların baskıları 
sonucu partileri kapatılınca manevi olarak buhrana uğradıklarını,bundan dolayı sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir. (Klasör 380)

 Müşteki  SADIK PAKSOY şikayet ve beyanında özetle; 1974-1998 tarihleri 
arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı 
olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde milli görüş grubunu destekler mahiyette görüş ve düşüncelere sahip olmak 
ve eşi böşörtülü olduğu  şeklinde  fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Ağustos 1998 
tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki SADIK GÜRAY BALATEKİN şikayet ve beyanında;Yüzbaşı 



  

rütbesiyle orduda görev yaparken 1999 Kasım YAŞ kararı ile disiplinsizlik sebebiyle ordudan 
atıldığını, oysa o döneme kadar daha önce hiçbir disiplin cezası almadığını, görevini layıkıyla 
sürdürdüğünü,ihracında somut bir olay gösterilmeksizin ordudan uzaklaştırıldığını, asıl ihraç 
nedeninin eşinin başörtülü olması ve kendisinin de namaz kılması olduğunu, zira 2. sicil 
amirinin kendisine ağzıyla kuş tutsa da eşi başörtülü olduğu için Silahlı Kuvvetlerde 
kalamayacağını söylediğini, benzer durumda olan bazı kişilere de aynı şekilde muamele 
edildiğine şahit olduğunu, o dönemde eşinin kanser hastası olduğunu, Ardahan Göle'de görev 
yaptığı sırada eşinin hastalığı nedeniyle tedavi için Ankara'ya tayin olduğunu, eşinin 
GATA'da tedavi gördüğünü, ancak ihraç edildiği için eşinin tedavisinin de yarım kaldığını, 
zira tüm sosyal ve özlük haklarının elinden alındığını, 15 gün kadar sonra eşinin vefat 
ettiğini, sadece eşinin başörtülü olması ve kendisinin de namaz kılmasının orduda bulunan 
darbeci grup tarafından tehdit olarak algılandığını düşündüğünü, kendisinin ihracı 
konusunda rolleri bulunan ve YAŞ kararlarında imzası bulunan tüm kamu görevlisi ve ordu 
mensubu şahıslardan şikâyetçi olduğunu belirttiği, 07/05/2012 tarihli dilekçesinde ise, 
25/08/1980-29/11/1999 tarihleri arasında Askeri Okullar dahil TSK'da görev yaptığını, 
TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, 
TSK'nın normal kurumsal hiyerarşisi içinde yer aldığı, tutum ve davranışları ile örgütün yasa 
dışı faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek BÇG örgütü tarafından disiplinsiz olmakla 
suçlandığını, meslek hayatı boyunca görev anlayışı, orduya ve emirlere bağlılığı, sosyal 
faaliyetlere katılması, mazbut aile hayatı vb. nedenlerle toplam 21 takdir belgesi aldığını, 
6191 sayılı yasa ile atanmış olduğu kamu kurumuna Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 
gönderilen sicil özeti formunda, YAŞ kararı ile ilişiği kesilinceye kadarki sicillerinin müspet 
olduğunu ve not ortalamalarının 100 üzerinden 95 olduğunun bildirildiğini, O dönem kanser 
tedavisi gören rahmetli eşinin sağlık raporu olduğu halde bu yüzden Göle'den Ankara 
Garnizonuna tayin edildiğinin bilinmesine rağmen tedavisinin sürdüğü bir süreçte YAŞ kararı 
ile TSK'dan atıldığını ve bunun sonucunda bir daha sağlık hizmeti alamadıklarını ve eşinin 
bu olaydan 15 gün sonra vefat ettiğini, YAŞ kararı ile TSK'dan atılmasına sebep olanların 
eşinin vefat etmesinden de sorumlu olduklarını, son görev yaptığı Göle Garnizon Komutanı 
olan N.İ.'nin da eşini arkadaşlarının yanından kovdurtarak Garnizon revirinden kıyafet 
sebebiyle faydalanmasını yasaklayarak kişilik haklarına tecavüz ettiğini, sağlık 
hizmetlerinden mağdur ederek sağlığının riske atılmasına sebebiyet verdiğini, bununla 
birlikte şahsın da "eşinin kıyafeti böyle oldukça sen bu orduda ağzınla kuş tutsan kalamazsın" 
diyerek tehdit ettiklerini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 56,466,201 sayfa 210-220) 

Müştekinin şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, Ocak 
1989 tarihinde Tabur Komutanı A. E. Ö. tarafından takdir belgesi, 22 Mayıs 1992 tarihinde 
Alay Komutanı A. K. A. tarafından takdir belgesi, 25 Haziran 1992 tarihinde Ölç.Bl. 
Komutanı B. Y. tarafından takdir belgesi, 10/05/1994 tarihinde 1. Ölç.Bl. Komutanı K. G. 
tarafından takdir belgesi, 10 Mayıs 1994, Kasım 1994, 27 Şubat 1995, 26 Ekim 1995, 01 
Haziran 1996 tarihlerinde Ölç. Tabur Komutanı H. E. tarafından takdir belgesi, 13 Eylül 1994 
tarihinde Alay Komutanı A. B. Ü. tarafından takdir belgesi, 20 Mart 1996, 04 Haziran 1996, 
11 Kasım 1996, 29 Kasım 1996, 03 Şubat 1997, 06 Mart 1997 tarihlerinde Alay Komutanı Y. 
Ö. tarafından takdir belgesi, 08 Haziran 1998 tarihinde Ölç. Tabur Komutanı tarafından 
takdir belgesi, 13 Mart 1998 tarihinde Alay Komutanı Y. C. tarafınan takdir belgesi, 07 Ocak 
1999, 16 Mart 1999 tarihlerinde 1. Mekânize Piyade Tabur Komutanı F. U. tarafından takdir 
belgesi ile ödüllendirildiği anlaşılmıştır. (201. klasör, sayfa 188-209)

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Milli görüş mensubu olduğu, 
Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyetin temel niteliklerine karşı olduğu ve bu 
fikirlerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığı, kendi ideolojik görüşünde olan örgüt 
mensupları ile irtibat kurduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılma pahasına uyarı konusu 



  

olan tutum ve davranışlarından vazgeçmeyeceğini açık bir şekilde belirttiği, amirleri 
tarafından tutum ve davranışını değiştirmesi için yapılan ikazlara karşılık 'ben görüşlerimin 
doğru olduğuna inanıyorum ve bunları doğru yapıyorum' şeklinde beyanda bulunduğu, sosyal 
faaliyetleri küçümseyip ahlak dışı telakki ettiği ve subay-astsubay camiası ile hiç bir resmi 
kutlama ve anma törenine katılmadığı, bu nedenlerle tutum ve davranışları ile yasa dışı 
görüşleri benimseyip bu faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca sicil belgelerinde 
ideolojik yönde menfi kanaatlerin bulunduğu, sicil amirlerince tanzim edilen 
sakıncalı/şüpheli personel raporunda 'Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi 
uygundur' kanaatinin bulunduğu" şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik 
görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile 
ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "tutum ve davranışları ile yasa 
dışı görüşleri benimseyip bu faaliyetlerde bulunduğu " iddiası ile ilgili ise hiçbir belge ve 
bilgi bulunmadığı, yasa dışı olan tutum ve davranışların neler olduğunun 
açıklanmadığı,doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili 
hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu 
kanaatine götürdüğü anlaşılmaktadır.(Klasör 201)

 Müşteki SAFFET SEVİM şikayet ve beyanında;1996 yılında yurt dışı üniversite 
mezunu olarak öğretmenlik mesleğine başladığını, 1997 yılında denklikler iptal edilince 
mağduriyet yaşadığını, lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. ((Klasör 376)

 Müşteki SAFİYE YILMAZ şikayet ve beyanında özetle;1995 yılında öğretmen 
olarak görev yaparken kendisine baskı uygulanıp başörtüsü nedeniyle disiplin cezaları 
verildiğini, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını 
eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle  mağdur olduğunu, 2000 yılında devlet memurluğundan çıkarma cezası 
verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 379)

Müşteki SAĞRA GÖBEL şikayet ve beyanında;Kendisinin 28 Şubat döneminde 
öğretmen olduğunu, kılık ve kıyafet nedeniyle hakkında soruşturmalar açıldığını, 2000 yılının 
Ocak ayında başörtüsü nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,mağdur 
olduğunu ve buna ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 249, sayfa 82-83)

 Müşteki SAİT AYAN şikayet ve beyanında;1997 yılında Başbakanlık Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün açmış olduğu sınavı kazanarak 
30/06/1997 tarihinde hizmetli olarak atandığını, 4 ay boyunca çalıştığını, maaşını aldığını, o 
dönem Batı Çalışma Grubunun baskısı ile istifa ettirilen hükümetin istifasından sonra yeni 
kurulan hükümet zamanında SHÇEK Teftiş Kurulu Başkanlığının sınavlarda usulsüzlük 
olduğu iddiasıyla yaptığı teftişten sonra görevine son verildiğini, İdare Mahkemesine açmış 
olduğu davayı kazanamadığını, Danıştay'ın da temyiz talebini reddettiğini, sınavı kazanmış 
olmasına rağmen mağdur olduğunu, 28 Şubat sürecini gerçekleştiren, cuntacı yapılanma olan 
BÇG görevlilerinden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (134. klasör, sayfa 109)

 Müşteki SAKİNE DEMİR şikayet ve beyanında;1998 yılına kadar öğretmen 



  

olarak başörtüsü ile derslere gire bildiğini ancak bu tarihten sonra çeşitli cezalar verilerek 
öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, mağdur olduğunu, 15.12.2000 tarihinde başörtüsü 
nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 418)

Müşteki SALİH ÖZARSLAN şikayet ve beyanında;Kendisinin 1999 yılı Ağustos 
ayında Kad.Başçavuş rütbesinde iken TSK’dan ihraç edildiğini, atılmadan yaklaşık 12 sene 
önce üste hakaret ve fiili tecavüzden ceza aldığını, buradaki hakaret fiilinin kıdemli Astsubay 
olan M. E.'ye kendisine ''lan'' diye hitap etmesi üzerine bu sözü kendisine iade etmesinden 
kaynaklandığını, fiili tecavüz olarak değerlendirilen eylemin ise boğazını sıktığında esas 
duruşunu bozarak ellerini boğazından açmasından kaynaklandığını, yaklaşık 18 yıllık TSK' 
da görev yaptığı sürede bunun dışında herhangi bir ceza almadığını, bunlarla ilgili verilen 
kısa süreli hapis cezalarının da tutuklu olduğundan dolayı, tutukluluğuna sayıldığından 
paraya çevrilmediğini, anadan babadan görme olarak namazını kıldığını, ancak bunu hiçbir 
zaman görevinin önüne geçirmediğini, örneğin hiçbir şekilde cuma için izin istemediğini, 
eşinin başörtülü olduğunu, bundan dolayı devamlı rahatsız edilerek psikolojik baskı altında 
tutulduklarını, askeri mahallere eşini almadıklarını, Malatya Orduevinde kalmak isteyen eşi 
ve çocuğunu kendisi yanlarında yokken içeri almadıklarını, eşi yanında olarak Bursa 
Orduevine aracını park edip çıkmak istediğinde eşini içeri almadıklarını, dini inanç ve yaşamı 
ile ilgili sürekli denetim ve kontrole tabi tutulduğunu, bir defasında deniz altında seyir 
halinde iken Ramazan ayında gemi komutanının bir askere ''iki çay söyle'' diyerek oruç tutup 
tutmadığını test etmek için birlikte çay içmek istediğini, yine bir defasında gemide kendisi 
için hazırlanan pizzanın üzerinde salam ve sosis olmamasını istediğinde, bunu fark eden 
Mustafa isimli Başçavuşun yanına yaklaşarak ''sen yoksa domuz eti olduğu için mi salam 
veya sosis yemiyorsun, ben özellikle domuz eti olduğu için yiyorum'' dediğini, kendisinin ''o 
sizin tercihiniz komutanım'' demesi üzerine, aşağılayıcı bir şekilde ''bu çağda bunun gericilik'' 
olduğunu söylediğini, bunun gibi bir çok aşağılayıcı ve ayırımcı muamelelere tabi 
tutulduğunu, haksız yere TSK’dan ihraç edildiğini, ihraçtan sonra ailevi sorunlar yaşadığını, 
eşi ile boşandığını, kendisine gösterilen 1999 yılı sicil belgesindeki sicil üstlerinin kendisin 
hakkındaki kanaatlerin asla kabul etmediğini, kendisinin mesai arkadaşlarına ve 
komutanlarına ''insan güdümlü bir torpil olsa üzerine biner düşmana o şekilde giderdim, 
sonuçta şehit olacağım'' diyen birisi olduğunu, ayrılış yazısını tebellüğ ederken de yazıyı 
imzalatan komutana aynı şeyleri söylediğini, söz konusu kanaatlerde belirtilen ''yasa dışı 
siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği'' şeklindeki iddiaları hakaret 
olarak kabul ettiğini, bu nedenle hakkında bu isnatları yapanlar ile soruşturma kapsamında 
tutuklu bulunan Batı Çalışma Grubu görevlilerinden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (210. 
klasör, sayfa 406-407) 

 Müşteki SALİH YÜCEL şikayet ve beyanında;1994-1999 tarihleri arasında 
astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı 
olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Ağustos 1999 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan 
ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 439)

 Müşteki SALİHA ÇELİK şikayet ve beyanında;1993 yılında başladığı 
öğretmenlik mesleğinden 2000 yılında çıkarıldığını, öğretmen olarak görev yaparken 
başörtüsü nedeni ile idare tarafından disiplin cezaları verildiğini,öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 



  

hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
mağduriyetine ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 376)

 Müşteki SALİHA AYDIN şikayet ve beyanındaözetle;Dumlupınar Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesine 1996 yılında başladığını ve derslere başörtülü girdğini ancak 1998 
yılında okuduğu sırada derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz 
kaldığını, sınavlara alınmadığını,kınama,uyarma,uzaklaştırma disiplin cezaları aldığını, 
eğitim hakkının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 417,467)

 Müşteki SALİHA SANLISOY şikayet ve beyanında;2000 imam hatip lisesinden 
mezun olduğunu,ÖSS sınavına başörtülü olduğu için girmesinin engellendiğini,yatay geçiş 
yaparak geçtiği AÖF İlahiyat bölümünü sınavlarına başörtülü olduğu gerekçesiyle 
alınmadığını, eğitim hakkının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 417)

 Müşteki SAMİ AYAYDIN şikayet ve beyanında;1997 yılında El-Ezher 
Üniversitesin' den lisans eğitimini bitirdiğini, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin 
denkliğinin kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna 
güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans 
mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 375,381)

Müşteki SAMİ ÇİÇEK şikayet ve beyanında;26.02.2002’de TSK’dan istifaya 
zorlanarak suçtan zarar gördüğü için sanıklardan şikâyetçi olup 28 Şubat davasına katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 375)

Müşteki SAMİ CENGİL şikayet ve beyanında;Mazlumder Malatya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Şube Sekreteri olarak görev yaptığını, 28 Şubat sürecinde Malatya 
Şube Başkanı ve Yardımcılarının hiçbir gerekçe gösterilmeden gündüz iş yerlerinden alınarak 
TEM'e götürüldüğünü, alınma gerekçesi olarak “başörtüsü mağduru öğrencilere hukuki 
yardım sağlamaları” şeklinde ifade edildiğini, şube başkan yardımcılarından Özkan Hoşhanlı 
hakkında idam istemiyle dava açıldığını, daha sonra da 2911 sayılı gösteri ve yürüyüş 
kanununa muhalefetten 18 ay hapis cezası ile cezalandırıldığını, Mazlumder Malatya 
Şubesinin mahkeme süresince faaliyetten men edilmesine karar verildiğini, mahkeme 
kararında “suçun işlenmesinin önlenmesi” gibi hiçbir hukuk devletinde rastlanmayacak bir 
gerekçeye, yani işlenmemiş suçun cezalandırılması gerekçesine dayanıldığını, dernek 
tüzüğünde mağdur ve mazlumlarla dayanışmak amacıyla her türlü hukuki yardımda 
bulunmak ilkesi gereği hareket edildiğini, 28 Şubat sürecindeki sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 193)

Müşteki SANİYE TEMİZAY şikayet ve beyanında;1998 yılında Tıp Fakültesinde 
işçi olarak başörtüsü ile çalışırken sorun yaşadığını, sürekli baskı uygulandığını ve aynı 
tarihte işine son verildiğini, yaşadığı mağduriyetten dolayı sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 381)

Müşteki SATILMIŞ EZGİN şikayet ve beyanında;Kendisi ve kendisi gibi 28 
Şubat döneminde tasfiye edilen Silahlı Kuvvetlerin personellerinin darbeye zemin hazırlamak 
amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç hiyerarşisini ele geçirererk personel üzerinde otoriter 



  

ve baskı kurarak gerçekleştirilen tasfiye kapsamında ihraç edildiklerini, görevi süresince 
başarılarından dolayı almış olduğu birçok berat ve takdir belgesinin bulunduğunu, eşi ile 
1980 yılında evlendiğini, eşinin başörtülü bir kişi olduğunu, eşi ve kendisinin inançları gereği 
namaz kıldıkları, kişisel yaşamı sebebiyle belli bir süreçten sonra Silahlı Kuvvetlerde baskı 
görmeye başladığını, evlendikten 1995, 1996 tarihlerine kadar, bireysel yaşamları ve eşinin 
başörtüsü konusunda herhangi bir baskı bulunmadığını, bu yıllarda baskıların başladığını, 
emekliye ayrılması konusunda birçok baskıya maruz bırakıldığını, 1997 yılında Ege Ordu 
MEBS Başkanlığında Muhabere Binbaşı olarak görev yaptığı sırada Başkan Albay A. M.'nin 
1997 yılı Ocak ayı içerisinde kendisini odasına çağırdığını, 1 hafta süreyle kendisini takip 
ettirdiğini, nerede namaz kıldığını tespit ettiğini söylerek küfür ve hakarette bulunduğunu, bu 
olayın birkaç defa Albay A. M. tarafından tekrarlandığını, her defasında sürekli baskı yaparak 
"Senin bütün yazını takip edeceğim, noktasına virgülüne kadar hata arıyacağım" deyip 
hakaretlerde bulunduğunu, amaçlarının kendisinin emekli ayrılmasını sağlamak olduğunu, 
Yine Albay A. M.'nin bazı zamanlarda kendisini odasına çağırarak "Eşine söz geçiremiyor 
musun, niye eşinin başını açtırmıyorsun" şeklinde ifadeler kullanarak baskı yaptığını, 
kendiliğinden emekli olmayınca 1997 yılı Mayıs ayında yapılan Yüksek Askeri Şura 
kararıyla ordudan ihraç edildiğini, görevi sırasında herhangi bir disiplin cezası almadığını, 
bütün terfilerini zamanında yaptığını, ikiz görevli olarak birçok gizli bölümlerde önemli 
görevlerde bulunduğunu, kozmik büro, kripto merkezi ve muhabere merkezlerinde çalıştığını, 
ifade sırasında kendisine okunan ihraç talebine ilişkin mütalaa içerisindeki hiçbir tespit 
maddesini kabul etmediğini, sözde tespitler içerisinde yer alan ve örgütsel bağlantı içerisinde 
olduğu iddia edilen Levazım Yüzbaşı M. A.'nın Ege Ordu Muhabere Tabur Komutanlığında 
çok kısa süre birlikte çalıştığı üsteğmen olduğunu, herhangi bir illegal ilişkilerinin 
olmadığını, M. A.'nın bildiği kadarıyla eşinin başörtülü olduğunu, kendisine baskı yapan 
Albay A. M.'nin "M. A. ile de uğraşacaktım, ancak o sınıf değiştirip gitti" dediğini, aleyhinde 
tutanak tutan, kendisine baskı yapan, ihraç talebinde bulunan, ihracının altına imza atan 
herkesten davacı ve şikâyetçi olduğunu, kendisinin dedelerinden birisinin 1. Dünya 
Savaşında şehit olduğunu, bir dedesinin İstiklal Savaşı gazisi olduğunu, yaşanan bu süreçte 
telafisi imkânsız mağduriyetleri olduğunu, tüm sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 383,415,204)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 18 Mart 1997 tarihli müştekiye hitaben yazılmış MEBS Başkanı 
A. M. imzalı belgede "... Hrk.Kur.Ybşk. Tuğgeneral Sayın C. K. ve eşlerinin de katıldığı 
Muhabereciler Gecesine katılımlar sorulurken; Binbaşı rütbesinde evli olduğunuz ve eşinizin 
herhangi bir rahatsızlığının önceden belirtmediğiniz halde tek kişi (sadece kendinizin) olarak 
katılacağınızı bildirdiğinizde, evli bir erkeğin ve binbaşı rütbesine kadar yükselmiş bir 
subayın eşli yapılan bir toplantıya tek başına gelmesinin yadırganacak bir durum olduğunu... 
Eşinizle birlikte katılmanız gereğini belirtmiştim. Ancak Muhabereciler Gecesinin yapıldığı 
Ordu Evine getirdiğiniz eşinizin kıyafetinin, devletin binbaşı rütbesine kadar yükselttiği 1 nci 
sınıf devlet memuru payesini verdiği bir subayın hanımına yakışmayacak çağdaş görünüm 
dışında bir kıyafet olması sonucu, Ordu Evine alınmadığı gerekçesiyle geri gönderdiğinizi ve 
geceye sizi daha önce de ikaz etmeme rağmen büyük bir vurdumduymazlıkla tek başınıza 
katıldığınızı gördüm... Eşinizin kıyafetinin; size tebliğ edilen emir ve yazıda belirtilen 
kıyafetin dışında subay toplumu içerisine girecek ve subay toplumu içerisinde yaşayabilecek 
veya bu toplum içerisinde yaşantınızı devam ettirebilecek uygun bir kıyafet değilse neden 
giydiriyor ve giydirmekte ısrar ediyorsunuz... Askerlik mesleğini seçenler için en güzel 
ibadetin vazifeyi tam yapmak olduğunu söylemek suretiyle dikkatinizi çekmiştim. Buna 
rağmen hizmetle-ibadeti birbirinden ayıramayacak ve her ikisini birbiriyle karıştıracak 
yetenek ve kapasitede olduğunuzu görüyorum. Bu yetenek ve kapasitenizi yükseltmek için 
bilgi ve genel kültür düzeyinizi arttırıcı tedbirleri almanız gereği ortaya çıkmaktadır" şeklinde 



  

ifadelere yer verildiği, 27 Eylül 1990 tarihinde Birlik Komutanı İ. G. tarafından takdir 
belgesi, 19 Aralık 1995 tarihinde Hrk.Kur.Ybşk. M. T. tarafından takdir belgesi ile 
ödüllendirildiği anlaşılmıştır. (204. klasör, sayfa 1-12)

 Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Devrim yanlısı islami örgüt 
mensubu, antilaik bir tutum sergilediği ve Atatürkçü düşünce sistemine uygun hareket 
etmediği, mesleğini sevmediği ve görevinde başarılı olamadığı, tutum ve davranışlarını 
düzeltmesi için yapılan uyarı ve ikazlara kayıtsız kaldığı ve düşüncesine göre hareket ettiği, 
aynı görüşte olduğu belirtilen Ulş.Ok. ve Eğt.Mrk.K.lığındaki, Lv.Yzb.Muammer Arslan 
(1987-37) ile örgütsel bağ içerisinde olduğu, sicil amirlerince T.S.K.nde kalmasının uygun 
olmadığının sicil raporlarında belirtildiği, halen sakıncalı sağ personel kategorisinde 
bulunduğu, irticai tutum ve davranışları nedeniyle 18.3.1997 tarihinde Ege Or.MEBS. 
Bşk.lığınca yazılı olarak uyarıldığı" şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik 
görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile 
ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "Devrim yanlısı islami örgüt 
mensubu" iddiası ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak 
değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma 
yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü, "Mesleğini 
sevmediği ve görevinde başarılı olamadığı" iddiası ile ilgili de somut delil ortaya konmadığı 
anlaşılmaktadır. (204. klasör, sayfa 18-19)

Müşteki SEBAHAT ÇAKIR şikayet ve beyanında; astsubay olan eşi Salih 
Çakır’ın soruşturma sırasında ölmesi nedeniyle 28 Şubat sürecinden mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379)

 Müşteki SEDAT  SARIOĞLU şikayet ve beyanında;1959-1986 yılları arasında 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birimlerinde 27 yıl çalışarak kendi isteği ile emekli olduğunu, 
17/08/1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminde Yalova'daki evlerinin yıkılması 
nedeniyle Yalova Termal içerisindeki bir misafirhaneye taşındıklarını, kendileri ile aynı 
yerde kalan depremzedelerle Ramazan ayında 50-60 kişiye yemek verdiklerini, birlikte 
teravih namazı kıldıklarını, Ramazan Bayramından sonra namaz kıldıkları yerin kapatılarak 
mühürlendiğini, bunun sebebini öğrenmek için kurumlara dilekçe verdiğini, bunun üzerine 
Genelkurmay, MİT ve Batı Çalışma Grubu tarafından fişlendiğini şu şekilde öğrendiğini; 
2011 yılının Ağustos ayında İstanbul Selimiye Astsubay Orduevinde konaklamak istediğinde 
Genelkurmay Başkanlığınca orduevlerine, askeri gazinolara ve sosyal tesislere 06/02/2001 
tarihinden itibaren süresiz girişinin yasaklandığını öğrendiğini, yine aynı tarihler içinde 
medya ve www.yesil.gov veya org.tr sitesinde medyada Yeşil kod adıyla anılan M.Y. 
ekibinde olduğu, Susurluk çetesinde olduğu, namaz kıldığı, Nakşibendi tarikatına bağlı 
Ş.N.K. müridi olduğu, eski emniyet müdürü M. A. ile çalıştığı ve birlikte kara para akladığı 
yönünde asılsız haberleri okuduğunu, bunun üzerine bilgi edinme yasası uyarınca 
Genelkurmay Başkanlığına, Milli Savunma ve MİT Teşkilatına dilekçe göndererek bilgi 
istediğini, ancak cevap vermediklerini, Askeri İdare Mahkemesine orduevlerine, askeri 
gazinolara ve sosyal tesislerine süresiz giriş yasaklılığının kaldırılması için başvurduğunu, 
talebinin kabul edildiğini, yasaklı halinin kaldırıldığını, Askeri İdare Mahkemesine tazminat 
davası açtığını, ayrıca MİT ve Yalova Kaymakamlığına İzmir Bölge İdare Mahkemesine 
tazminat davası açtığını, buradan da dosyasının Ankara'ya gönderildiğini öğrendiğini, 
hakkında asılsız şekilde internette haber yapan kişilerden şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini belirtmiştir. (213. klasör, sayfa 440) 



  

 Müşteki SELAHATTİN BABUR şikayet ve beyanında;TSK da Kıdemli 
Üstteğmen olarak görev yaparken Aralık 1997 YAŞ kararıyla ihraç edildiğini, daha önceden 
herhangi bir disiplin cezası almadığını, ancak ihraç edilmesinden yaklaşık 1 ay kadar önce 
Batı Çalışma Grubu olarak bildiği grup hakkında Kolordu Komutanlığına, Ordu 
Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Genel Kurmay Başkanlığına iadeli 
taahhütlü mektup gönderdiğini, bu mektupların komutanların ismine gönderildiğini, bu 
konuyu bizzat Kolordu Komutanı İ.B. ile bizzat odasında konuştuğunu, mektubu kendisine 
elden verdiğini, bu şekilde ordudan uzaklaştırılınca bütün özlük haklarını kaybettiğini, 
kendisinin ordudan uzaklaştırılma nedeninin ordu içinde bulunan ve darbe yapma 
zihniyetinde bulunan üst rütbeli komutanların varlığı olduğunu, beraber çalıştıkları üst rütbeli 
komutanların da Batı Çalışma Grubunun emirlerini yerine getirerek kendisine ve kendisi 
gibilere haksız faaliyetlerde bulunduklarını belirttiği, özellikle 1994 yılında Orduevi ve 
Gazinolara Askeri Hastahanelere başörtülü kıyafeti olan ordu mensubu ailelerin alınmaması 
için emir yayınlandığını, giriş kapılarına asıldığını, uygulamanın görevlilerce takip edildiğini, 
1994-1996 yılları arasında 109. Top. A. 1. Top.Tb. Kh. Srv. Bölük Motor Bakım Subayı 
olduğunu Ağrı dağı bölgesinde operasyonlarda bulunduklarını, başörtüsü sıkıntısının 
başladığını, eşlerinden başı açık resim istendiğini, namaz kılanların takip edildiğini, kışladan 
tayin olup giden personelden namaz kılanlar, eşi başörtülü olanların gittiği birliğinde YAŞ 
kararlarıyla ilişiklerinin kesildiğini, 1996-1997 tarihleri arasında 18. Zh. Tug. 2. Top. Tb. 2. 
Bt. Komutanlığında sakıncalı personel durumuna alındığı için 1. Top. Tb. İkmal Subaylığına 
görevlendirildiğini, başörtüsü tacizleri yüzünden lojman puanı yüksek olmasına rağmen 
Askeri Lojmanlara müracaat edemediğini, Gelibolu şehrinde dar sokaklı, araçların 
giremeyeceği bodrum katta ev tutmak zorunda kaldığını, eşinin ve çocuklarının 
kıyafetlerinden dolayı saldırıya uğramamak için sivilde oturduğunu, maddi sıkıntıya 
düştüğünü,

Tabur Komutanı Topçu Yarbay H. Ö.'nün kendisini çağırdığını, o günlerde 1997 yılı 
ilk YAŞ kararlarıyla Tugaydan yaklaşık 15 kişinin ayrıldığını, kendisine "dincileri TSK’dan 
ayırıyoruz. Senin herhangi bir din ve siyasi bir kuruluş ile alakan yok fakat eşin kapalıymış. 
Eşinin başını aç. Tugay Komutanı ve Kolordu Komutanı Orgeneral H. M’nin eşinin yanına 
gidecek çay ve günlere tamamına katılacak o zaman şüpheli personel yazın var onun 
kalkması için 3 aylık raporlarla bildiririm. Biz bu konuda güçlüyüz." dediğini, bu tip kararları 
çok çabuk toplantılarda aldıklarını söylediğini, eşinin başının açık olduğu sürece problem 
olmayacağını, Atatürkçü düşünceye sahip bir subayın bu işi başaracağını, başaramazsan 2 ay 
gibi bir süre içerisinde eşini boşarsın, böyle bir niyetin olursa bana bildir dediğini, kendisinin 
eşinin alışkanlıklarından ve inancından dolayı örtündüğünü, kendisini ikna edemediğini, 
boşanmak istediğini bildirdiğini, boşanma işlemleri için Tabur Komutanından yardımcı 
olabilecek hakim, savcı veya avukat sorduğunu, Tabur Komutanının Kolordu Karargâhında 
çalışan bir Albayın eşinin Gelibolu Asliye Hukuk Mahkemesinde hâkim olduğunu, davaya 
onun gireceğini söylediğini, söz konusu mahkemede boşanma davası açtığını, çocuklarının 
2'si okulda olduğu için fiili boşanmayı okullar tatil olduğu gün yapacağını söylediğini, 
boşanma ile ilgili dilekçe ve evrakları Tabur Komutanı H. Ö. istediği için verdiğini, 
01/07/1997 tarihinde eşinden fiili olarak ayrıldığını, eşinin 3 çocuğu ile birlikte İstanbul'a 
babasının evine döndüğünü, Tabur Komutanı H. Ö.'nün tayininin çıktığını, yerine gelen 
Tabur Komutanı İ. C.'nin izne ayrıldığını, izin dönüşü emekli olduğunu, ayrılmadan önce 
kendisine "senin sakıncalı personel yazın var, dosyanı Ankara'dan gelen Albaylar istedi 
bende durumu anlattım" dediğini, H. Ö'nün boşanma davasının şüpheli olabileceği, eşinin 
başını açması gerektiği konusunda evraklarının içerisine not yazdığını ve kendisine eşini 
getirmesini ikaz ettiğini, kendisinin de eşi ile irtibatının olmadığını, eşinin gelemeyeceğini 
söylediğini, Tabur Komutanı İ.C.'nin "ben tehdit ediliyorum, senin dosyana kanaatimi yazıp 
göndereceğim" dediğini, kendisinin de kanaat belirtebilmesi için 3 aylık birlikte çalışmanın 



  

gerektiğini söylediğini, emekli hakkını 12 ay sonra elde edeceğini, bu süreyi idare etmelerini, 
önceki Tabur Komutanı H.Ö.'den istediğini, kendisine "eşinden ayrılırsan tamam" dediğini, 
eşinden ayrılmasına sebep olduğunu, TSK'dan ayrılması için sakıncalı personel kategorisine 
aldırdığını, ayrılması için Tabur ve Tugay Komutanına not bırakıp Batı Çalışma Grubuna 
listeyi verdiğini, bu nedenle H.Ö.'den şikâyetçi olduğunu, İ. C’nin ise Tabur Komutanlığı 
sorumluluğunu yerine getirmediği, oldu bittilerle Batı Çalışma Grubundan gelen heyete 
evrakları teslim ettiği, usûlsüz olarak YAŞ kararı ile ayrılmasına neden olduğu için şikâyetçi 
olduğunu, O dönemde İ. B.'ye durumunu bildiren bir dilekçe yazarak yardım alabileceği 
düşüncesiyle dilekçeyi makamında elden verdiğini, durumunu anlattığını, hiç yorumda 
bulunmadığını, aynı mektubu Ordu Komutanı A.A., Kara Kuvvetleri Komutanı H.K., 
Genelkurmay Başkanı İsmali Hakkı Karadayı'nın isimlerine de gönderdiğini, cevap 
vermediklerini, 12 Aralık 1997 tarihinde re'sen emekli edildiğini, 1998 yılında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ Genel Müdürlüğüne İdari İşler Şefliği için müracaat ettiğini, 
İdari İşler Müdürü T. K’nın mülakat için kendisini çağırdığını, Genel Müdür F. Ş.'ye aranan 
özelliklerde birisi olduğunu, genel müdürün yanında söylediğini, işe müracaat için belge 
doldurduklarını, referans olarak genel müdürün kendi adını yazdığını, Büyük Şehir 
Belediyesi Danışmanlarından H. K.'nın yanına gönderdiğini, fakat bu görevin 3 gün önce T. 
S.'ye verildiğini söylediğini, birlikte onun yanına gittiklerini, formu okuduğunu, YAŞ 
kararları ile ayrıldığını öğrendikten sonra dilekçenin üzerine kırmızı kalemle büyükçe çarpı 
işareti koyduğunu, "YAŞ kararları ile ayrılmıştır, işe alınamaz" yazdığını, Belediye 
Başkanına bu şekilde emirle baskının yapıldığını söylediğini, ayrıca resmi kurumlara 
alınmamaları için yazı gönderdiklerinin basında çıktığını, TSK'dan ihraç edildikten sonra iş 
bulmasının engellendiğini, ordudan ihraç edilmenin bütün zorluklarını çektiğini, en 
yakınlarının nazarında dahi şüpheli/sakıncalı muamelesi gördüğünü, ailece büyük sıkıntılar, 
maddi ve manevi acılar yaşadığını, halen de yaşamaya devam ettiğini, 28 şubat darbesi 
sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 56,461,466,201) 

Müşteki SELAMETTİN ERDEM şikayet ve beyanında;1991-1993 yılları 
arasında Amasra Deniz Komutanlığındaki görevi esnasında amiri olan kişinin inancını 
yaşamasından dolayı manevi baskı yaptığını, 1995 senesinde son görev yeri olan TCG Akın 
Gemi Komutanlığında iken ismini bilmediği fakat 1. sicil amiri olan kişinin "sizi Ankara'dan 
kesinlikle gönderecekler, bu konuda ciddi baskı var, benden size verdiğim yüksek sicili 
değiştirmemi istediler, ben bunu kabul etmedim çünkü sizle ilgili kanaatlerim bunlar idi, 
ancak ya sizin tayininizi çıkaracaklar, ya da benim tayinimi çıkaracaklar, sicilinizi düşürüp 
ihraç edecekler" dediğini, o dönemde kendisini istihbaratçı olarak tanıtan ve muhtarla birlikte 
evine gelen şahısların odalara kadar girip aralamalar yaptığını, o dönemde bu tür takibe tabi 
olan subay ve astsubayların Ankara Etimesgut'a gönderildiğini, 1 ay onlardan haber 
alınamadığını, orada fiziki ve manevi işkencelere tabi tutulduklarını duyduğunu, tüm bunlar 
nedeniyle emekliliğine 1.5 sene kalmasına rağmen tazminat hakkını alamayacağını bilerek ve 
birçok haklarının elinden gideceğini bile bile bu baskılardan kurtulmak adına severek yaptığı 
mesleğinden istifa etmek zorunda kaldığını, kendisine yapılan baskıların ana unsurları olan 
üst kademedeki komutanların cezalandırılmasını ve maddi ve manevi olarak mağduriyetinin 
giderilmesini belirtmiştir.(Klasör 134,460,249, sayfa 259) 

Müştekinin 11/12/2012 tarihli şikâyet dilekçesinde ise son görev yerinin TCG Akın 
Beykoz İstanbul olduğunu, 1990 senesinde İskenderun Üs.K.lığı Destek Kıtaları 
Komutanlığında görevli iken şahsına gelen mektupların okunarak geldiğini tespit ettiğini, 
lojmanda kaldığını, eşinin inancı gereği başörtülü olduğunu, o süreçte bir astsubayın 
hanımının başını örttüğünü, bir başka astsubayın da namaz kılmaya başladığını, birlik 
komutanı Tuğamiralin kendisini makamına çağırdığını, neden makamına çağırılmış olduğunu 
sorduğunda son teftişteki başarısını takdir için olabileceğini söylediğini, çünkü teftişe 



  

komutanın kendisinin de katıldığını, bizzat teftişteki başarısından dolayı teşekkür ettiğini, 
ancak komutanın öfkeli bir şekilde "hayır son dönemlerde lojmanlarda cereyan eden acayip 
olaylar nedeniyle buradasın" dediğini, bahsettiği acayip olayları da; astsubay eşlerinin 
başlarını kapatması ve bir astsubayın namaz kılmaya başlaması olarak izah ettiğini, ayağını 
denk al dediğini, eşinin irticai kıyafeti terketmesi gerektiğini, meslekte kalmak istiyorsa dini 
ayinleri terketmesi gerektiğini söyleyerek odadan çıkardığını, ertesi gün tayinini Amasra'ya 
çıkardığını, 1991-1993 yılları arasında Amasra'da görevde iken Birlik Komutanının kendisini 
makamına çağırarak birlik içinde namaz kıldığının kulağına geldiğini, bunu hemen terk 
etmesi gerektiğini söylediğini, kendisinin de namaz kılmanın sakıncası olmadığını, görevini 
aksatmadığını söylemesi üzerine "başkalarına kötü örnek olur kılmayacaksın" dediğini, 
kendisinin de kimsenin görmediği yerlerde kılayım dediğini, ona da razı olmadığını, namazı 
terk etmek istemediğini söyleyerek lojmanda kılmak için izin istediğini, buna razı olduğunu, 
bir gün vakit namazı için lojmana geçiş kapısında kendisinin kaydedildiğini öğrenmesi 
üzerine gizli olarak kılmaya devam ettiğini, 1993-1995 yılları arasında TCG Akın Gemisinde 
görev yaptığını, gemide göreve başlar başlamaz "irticacı astsubay, gerici astsubay gelmiş" 
dediklerini, kendisi gelmeden hakkındaki bilgilerin yeni görev yerine aktarılmış olduğunu, 
gemi dışında takip edildiğini, alış veriş yaptığı mağazaların bile kaydedildiğini, baskılar 
sonucunda irade dışı olarak 1995 yılında istifa dilekçesini vermek zorunda kaldığını, 28 
Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (249. klasör, sayfa 249-259) 
Müştekinin şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu sicil notu ortalamalarına bakıldığında, 
1979 yılı 78.5, 1980 yılı 74.5, 1981 yılı 82.5, 1982 yılı 79, 1983 yılı 89.5, 1984 yılı 86, 1985 
yılı 79.54, 1986 yılı 71.5, 1987 yılı 81.25, 1988 yılı 81, 1989 yılı 89.5, 1990 yılı 86, 1991 yılı 
88.5, 1992 yılı 64, 1993 yılı 68, 1994 yılı 88, 1995 yılı 87.5 olduğu anlaşılmıştır.(Klasör 249)

Müştekinin istifasından önceki son 2 yıla ait yüksek sicil notları gözetildiğinde, 
müştekiye yönelik tavrın eşinin ve kendisinin din ve vicdan hürriyeti kapsamında kalan dini 
yaşam ve anlayışlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Müşteki SELİM DAĞ şikayet ve beyanında;1998 yılına kadar TSK'da görev 
yaptığını, 1998 tarihli YAŞ toplantısında orduyla ilişkisinin kesildiğini, 8 Şubat sürecinde 
mağdur edildiğini, suçtan zarar gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki SELMA AK şikayet ve beyanında özetle; İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne 1996 yılında başörtülü olarak başladığını,ilk iki yıl sorun 
yaşamadığını sonra 28 Şubat süreci ile birlikte derslere türbanlı olarak katılması nedeni ile 
baskılara maruz kaldığını, uzaklaştırma ve  disiplin cezaları aldığını, okuldan atılması 
nedeniyle eğitimini 1999 yılında viyana Üniversitesi Tıp akültesinde devam ettiğini,eğitim 
hakkı, din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellendiğini, mağdur 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki SELMA KELEŞ şikayet ve beyanında;1995 yılında Sakarya 
Üniversitesi Fizik bölümünü kazanıp başörtülü olarak kayıt olup ilk üç yılı başarılı şekilde 
bitirdiğini,1998 yılında derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz 
kaldığını,kınama cezası aldıını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki SELMA YILMAZ  şikayet ve beyanında özetle; Eylül 1998 tarihinde 
Kırklareli İli Merkez Atatürk İlköğretim okuluna öğretmen olarak atandığını, başörtülü olarak 
öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 



  

kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,24.11.1998 tarihinde 657 sayılı yasanın 56. maddesi gereğince devlet 
memurluğundan çıkarıldığını, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 481)

 Müşteki SELVET YILDIZ şikayet ve beyanında;30/08/1983-18/08/1998 
tarihleri arasında TSK'da astsubay olarak görev yaptığını, görev yaptığı süre içerisinde 
hakkında herhangi bir eylemi nedeniyle soruşturma açılmadığını, ceza verilmediği halde Batı 
Çalışma Grubu olarak bilinen yapılanmanın tasarrufuyla 14/08/1998 tarihinde Yüksek Askeri 
Şura kararıyla disiplinsizlik nedeniyle ilişiğinin kesildiğini, kendisine gösterilen 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen 31/07/1998 tarihli kararda maddeler halinde 
yazılmış ve disiplinsizlik gerekçesi olarak gösterilen iddiaların hiçbirini kabul etmediğini, 
devrim yanlısı islami grup mensubu olduğu, günah olduğu gerekçesiyle evine televizyon 
almadığı ve bu gibi bilgilerin tamamen asılsız olduğunu, kendisinin evinde televizyon 
bulunması veya bulunmaması gibi hususların fişleme olduğunu, bunun kendileri üzerinde o 
dönemde keyfi uygulama yapıldığını gösterdiğini, eşinin başının kapalı olması sebebiyle 
hakkında disiplin cezasına hükmedildiğini, ancak disiplin cezasının ifadesinin alınmadan 
verildiğini, maddi ve manevi yönden bir çok sıkıntı çektiğini,28 Şubat darbesiyle ilgili 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir.(Klasör 113, sayfa 125-126) 

30 Ekim 1997 tarihinde uyarı cezası ile cezalandırıldığı, 25 Nisan 1989 tarihinde 
Kurmay Başkanı O. P. tarafından takdir belgesi, 17 Şubat 1990 tarihinde Ds.Kt.Komutanı M. 
A. tarafından takdir belgesi, 20/02/1990 tarihinde Lv.Bl. Komutanı E. Y. tarafından takdir 
belgesi, 25 Eylül 1990 tarihinde Lv.Bl. Komutanı (isim okunamıyor) tarafından takdir 
belgesi, 26 Eylül 1990 tarihinde Tümen Komutanı R. B. tarafından takdir belgesi ile 
ödüllendirildiği anlaşılmıştır. (113 Klasör, sayfa 101-112)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1998 tarihli sicil belgesinde 1. 2.ve 3. sicil amirlerince aynı 
şekilde “Astsb. sicil yönetmeliğinin 53 ncü madde (a,b,e) fıkraları gereğince disiplin bozucu 
hareketlerde bulunması, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması, hizmetin gerektirdiği 
şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyememesi, tutum ve davranışları ile 
yasa dışı, irticai ve ideolojik görüşleri benimsemesi nedeniyle, Silahlı Kuvvetlerde kalması 
uygun değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili 
herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu 
ortaya koymaktadır. (113 Klasör, sayfa 98) 

 Müşteki SEMA YETİŞ KOPUZ şikayet ve beyanında;İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesine 1993 yılında başörtülü olarak kayıt olup ilk dört yılı başarılı şekilde 
bitirdiğini,beşici yılda derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz 
kaldığını, uzaklaştırma disiplin cezası aldığını, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 396,461)

 Müşteki SEMA SİLKİN şikayet ve beyanında özetle;Kadıköy Yabancı Dil 
Ağırlıklı İmam Hatip Lisesinden 1999 yılında mezun olup bu okula başladığında diğer 
okullarla aynı hak ve yükümlülüğe sahip olduğunu ancak kazanılmış hakka ve eşitlik ilkesine 
aykırı uygulanan katsayı nedeniyle okumak istediği bölününü tutturmasına rağmen puanın 
0.5 yerine 0.2 ile çarpılması nedeniyle 2 yıllık okulu kazandığını, ancak başörtüsü yasağı 
nedeniyle inancı ile geleceği arasında kaldığını inancını tercih edip kayıt yaptıramadığını, 
eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 



  

bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki SEMA ATAMAN şikayet ve beyanında;Erzurum Merkez Tınazlı Köyü 
İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yaptığını,başladığında başörtülü olmasının sonur 
teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare 
tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları verildiğini, 18.10.2000 tarihinde ise kılık kıyafet 
yönetmeliğine aykırı davranmak gerekçesiyle memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik 
yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din 
ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 461)

 Müşteki SEMA BEKİROĞLU şikayet ve beyanında özetle;1998-1999 
döneminde Marmara Üniversitesi Tarih öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu, inancı 
gereği taktığını ve başörtüsüz fotoğraf vermediği için diplomasını ve çıkış belgesini 
vermediklerini,o dönem de diplomayı alıp başvursa sınavsız bir şekilde öğretmen olarak 
atanabilecek olduğunu,başvurada bulunamadığını,bulunsa da başörtüsüz çalışamayacağını, 
neticeten  18 yıldır mesleğini yapamadığını, uzmanlık alanından koptuğunu,bu mağduriyetin 
kişisel mağduriyetin ötesinde toplumsal bir mağduriyet olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441, 466)

 Müşteki SEMRA ERYILMAZ şikayet ve beyanında; Eylül 1996 tarihinde 
Türkçe öğretmeni olarak görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz 
edildiğini, uyarma,kınama ve aylıktan kesme disiplin cezaları verildiğini, açığa alındığını, 
30.06.2000 ise memuriyetten çıkartıldığını,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, 
çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu, 2000 yılında 
devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki SEMRA ÇOMOĞLU şikayet ve beyanında;Kadıköy İmam Hatip 
Lisesinden 2000 yılında mezun olduğunu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı ve 
başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim hakkından yoksun bırakıldığını, başörtüsü ile sınava 
alınmadığını ve perukla girmek zorunda kaldığnı,puanı Türkiye'de bir Üniversiteye 
şerleşmeye yeter iken katsayı nedeniyle bunun olamadığını ve eğitimi Viyana 
Üniversitesinde ücretli olarak tamamlamak zorunda kaldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373,418)

 Müşteki SEMRA AKGÜN şikayet ve beyanında;1996 yılında sınıf öğretmeni 
olarak Gaziantep Mehmet Çolakoğlu İlkokulunda göreve başladığını, 1 yıl süre ile bu okulda 
bir sıkıntı yaşamadığını, daha sonra aynı ilde Ömer Güzel İlköğretim Okuluna tayin 
edildiğini, göreve başladıktan sonra kılık kıyafeti nedeniyle okula teftiş amacıyla gelen Milli 
Eğitim Müfettişlerinin baskısına maruz kaldığını, müfettişlerin başını açmasını, zaten darbe 
olacağını, ilk etapta başörtülülerin tutuklanacaklarını söylediklerini, hakkında 1998 yılında 
disiplin soruşturması açıldığını, okul müdürünün kendisi ve diğer başörtülü öğretmenleri 
çağırarak, Gaziantep Garnizon Komutanının bulundukları Şehit Kamil İlçe Kaymakamına 
kendilerinin isimlerini vererek başörtülü olarak derslere alınmamaları gerektiğini söylediğini, 
06/11/2000 tarihinde meslekten uzaklaştırıldığını, 2006 yılında çıkan afla öğretmenliğe geri 
döndüğünü, maddi ve manevi olarak mağdur olduğunu, belgelerini ibraz ederek sanıklardan 



  

şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 240. klasör, sayfa 257-258)

 Müşteki SEMRA CAFEROĞLU GÜRÜNLÜOĞLU şikayet ve beyanında 
özetle; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine 1996 yılında kazandığını,başörtülü 
olarak kayıdın yaptırıp kimlik kartını aldığını,1998 yılında derslere başörtülü olarak katılması 
nedeni ile baskılara maruz kaldığını,derslere ve okula alınmadığını,açtığı davaların yargı 
üzerindeki baskı nedeniyle ret edildiğini,lehine sonuçlanaların ise idare tarafından geriğinin 
yapılmadığını,isminin sınav listelirinden çıkarıldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 440)

Müşteki SEMRA BOR şikayet ve beyanında özetle ;1997 yılında Bingöl Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü Yetiştirme yurdunda göreve başladığını,Ekim 1997 tarihinde 
gerekçesiz olarak görevine son verildiğini,yargısal aşamalarda yasadışı olarak oluşturulan 
BÇG nin direktifleri ile işlemlerin gerçekleştiğini, yaşadığı mağduriyetten dolayı sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 466)

 Müşteki SENA İPŞİRLİ şikayet ve beyanında özetle; Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 2000 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü olarak 
katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, uyarı disiplin cezaları aldığını, eğitim 
hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellendiğini, mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373,418)

 Müşteki SERDAR ÖZMEN şikayet ve beyanında özetle; 22.09.1999 tarihli Kara 
Harp Okulu Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu 
ihraç edildiğini, suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki SERDAR DÜZEN şikayet ve beyanında özetle;Ağustos 1997 tarihli 
YAŞ kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, zarar gören 
olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki SERDAR BÜLENT YILMAZ şikayet ve beyanında;8 Temmuz 1996 
tarihinde kurulan 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 28 Şubat 1997 tarihli Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde uygulamaya konulan yasa dışı birçok uygulama ve 28 
Şubat 1997 tarihli toplantıda alınan kararlar neticesinde 18 Haziran 1997 tarihinde cebir ve 
baskı kullanılmasıyla istifa ettirilmeye zorlanmasıyla sonuçlandığını, bu post modern darbe 
sonucunda binlerce, özellikle başörtülü insanların eğitim hakkının engellendiğini, insanların 
kılık kıyafetleri, siyasal düşünceleri ve inançları nedeniyle kamu kuruluşlarından atılmalarına 
karar verildiğini, bu süreçte kopartılan irtica yaygarası ile yaklaşık 7400 masum insanın 
haksız olarak gözaltına alındığını, Ordunun siyasete müdahalesinin başlı başına bir suç 
olduğunu, ordunun o dönemde sadece siyasete değil ekonomiden medyaya, eğitimden 
çalışma hayatına kadar adeta her alana müdahale ederek toplumu yeniden dizayn etme yoluna 
gittiğini, dönemin Cumhurbaşkanının da Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifasından sonra 
hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e vermeyerek ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a 
verdiğini, darbe planının hazırlanması sürecindeki rolünün yadsınamayacak derecede 
olduğunu, hukuka aykırı bir şekilde kişisel verileri kayıt altına alan, eğitim hakkını 
engelleyen, haksız olarak yakalama ve tutuklamalara sebep olacak ortamı hazırlayan cebir ve 
tehdit kullanarak hükümetin görevlerini yapmasını engelleyen ve hükümeti ortadan kaldıran 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 249)



  

Müşteki SERKAN KAPTAN şikayet ve beyanında özetle; 1997-2001 tarihleri 
arasında subay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı 
olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde irticai görüşleri benimsediği ve  eşi böşörtülü olduğu  şeklinde fişlenerek 
gerçek dışı bilgi ve belgelerle 2001 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan 
zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 440)

 Müşteki SERMES UÇAR şikayet ve beyanında özetle ;1994 yılında El- Ezher 
üniversitenden mezun olduğunu ve denklik aldığını,1996 yılında ilkokul öğretmeni olarak 
atandığını ve 9 ay sonra denkliğin iptal edilerek kazanılmış haklarının yok edildiğini, 
yürütmeyi durdurma kararı aldığını, bu nedenle mağduriyet yaşadığını sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

Müşteki SERPİL DEMİRCİOĞLU şikayet ve beyanında özetle; Kendisinin 
1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde eğitim görmeye başladığını, 
ilk iki yılı başarılı olarak ve sorunsuz olarak okuduğunu, üçüncü sene başörtülü olduğu için 
vizelere ve okula alınmadığını, devamsızlıktan sınıfta kaldığını, eğitim hakkı, din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 498)

 Müşteki SERPİL BALAT şikayet ve beyanında;1997 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu,başörtülü olduğu için ve açık fotoğraf 
vermemesi nedeniyle İstanbul barosunun stajerlik başvurusunu reddetmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki SERPİL PENEZ ŞAHİN şikayet ve beyanında özetle ; İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 1994 yılında başlayıp başörtülü üç yıl sorunsuz okuduğunu, 
son sınıf vize sınavlarına başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmadığını, baskılara maruz 
kaldığını, derslere ve sınıfa alınmadığını, okulu geç bitirmek durumunda kaldığını, 
ayrımcılığa maruz kalıp eğitim, çalışma,din ve vicdan ile ifade özğürlüğünün  ihlal edilmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu, buna ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 484)

Müşteki SERVET SEZGİN şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç 
ve fiili bulunmadığı halde1999 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki SERVET ARMAĞAN şikayet ve beyanında;1992 yılı Kasım ayında 
Harran Üniversitesine profesör unvanıyla rektör olarak atandığını, bu görevde iken 1996 
yılında YÖK'ün hakkında 30 maddeden soruşturma başlattığını, soruşturma için YÖK 
Denetleme Kurulunun 2 kişi görevlendirdiğini, bunlardan bir tanesinin Danıştay üyeliğinden 
emekli olan bir kişi olduğunu, diğerinin de emekli paşa olan GATA’da da komutanlık yapan 
Ö.Ş. paşa olduğunu, bunların gelir gelmez kendisine sordukları sorulardan kasıtlı 
olduklarının, ön yargılı hareket ettiklerinin anlaşıldığını, kendisine üniversite bünyesinde 
Nurculuk faaliyetleri nasıl gidiyor diye sorduklarını, kendisinin de böyle bir faaliyet 
olmadığını söylediğini, suçladıkları maddelerden bir tanesinin üniversitede Risale-i Nur 
okutma iddiası ile ilgili olduğunu; kendisinin onlar gelmeden bu konuda gerekli soruşturma 



  

emrini verdiğini, konunun araştırıldığında merkezde bulunan Meslek Yüksek Okulunda bir 
okutmanın İngilizce dersinde çocuklara Risale-i Nur kitabından küçük bir parça tercüme 
ettirdiğini, kendisinin konu ile ilgili soruşturmacı görevlendirdiğini, soruşturmacının 
düzenlemiş olduğu raporda okutulan bölümün içerik itibariyle ve yapılan faaliyetle ilgili suç 
teşkil etmediği ve soruşturmaya gerek olmadığı yönünde rapor verdiğini, kendisinin de bunun 
üzerine soruşturma yapılmasına gerek olmadığına dair karar verdiğini, bu konuyu bu şekilde 
kendilerine izah ettiğini, Ancak YÖK’ten gelen kişilerin Risale ile ilgili okutulan kısmı 
görmek istediklerini, kendisinin de bunun kendisinde olmadığını, neyi okuttuğunu da 
bilmediğini, kendilerinin bunu araştırması gerektiğini söylediğini, ısrar ettiklerini, parasını 
verip bir Sözler isminde Risale kitabı aldırdığını, araştırma yaptıklarını, neresinin 
okutulduğunu bilmedikleri için bulamadıklarını, yaptıkları soruşturmada bu konunun da 
içinde bulunduğu 26 maddeden soruşturmaya gerek olmadığına karar verildiğini, geri kalan 
3-4 konudaki iddialar ise öğretim üyelerine baskı yaparak üniversiteden kaçırtmak, Ziraat 
Fakültesinde bulunan bir ineğin ölümü ile ilgili Devlet malına zarar vermek iddiası ile ilgili 
olduğunu, bir tanesinin de Ziraat Fakültesinde beslenen ineğin sütünden elde edilen kaymak, 
peynir, yoğurt gelirlerinin kötüye kullanılması iddiası ile ilgili olduğunu, bunlarla ilgili 
kendisinin YÖK Disiplin Kuruluna sevk edildiğini, savunma yapmak için kendisini YÖK 
Disiplin Kuruluna davet ettiklerini, savunma için sabah saat 09:00’da geldiğini, kapının 
önünde beklemeye başladığını, akşama kadar beklediği halde kendisinin savunmasını 
almadıklarını, Özel Kalem Müdiresi Gülsüm Baskan isimli bayanın birkaç kez Disiplin 
Kurulu Başkanı Kemal Gürüz ile görüştüğünü, ancak savunmasını almadıklarını, kendisinin 
de mesai saati bittiği için hava da karardığı için ayrıca ifadesinin alınacağı konusunda 
herhangi bir şey de söylemedikleri için kasıtlı hareket ettiklerini düşünerek oradan 
ayrıldığını, Ankara Dikmen’de bulunan Hakimevinde kaldığını, ertesi gün sabah uyandığında 
Üniversite Rektörlüğünden çıkarıldığına ilişkin karar verildiğini gazetelerden öğrendiğini, Bu 
karar üzerine Şanlıurfa’ya giderek eşyalarını topladığını, bir polisin kendisine kararı tebliğ 
etmek için geldiğini, kararı tebellüğ ettiğini, Harran Üniversitesi Rektörlüğünden geçici 
görevli bulunduğu için asıl kadrosunun bulunduğu İstanbul Üniversitesine döndüğünü, 
ardından karara karşı Danıştay 8. Dairesine dava açtığını, yapılan yargılamada YÖK’ün 
Rektörlükten uzaklaştırılmasına ilişkin kararını Danıştay'ın iptal ettiğini, hatta Daire 
bünyesinde bulunan kanun sözcüsü veya Savcı olarak adlandırılan kişi bir inek ölümü 
yüzünden bir Rektörün görevden alınmasının çok saçma bir işlem olduğunu söylediğini, 
verilen iptal kararını YÖK’e gönderdiğini, karar gereğince derhal göreve başlatılması 
gerektiğini ve özlük haklarının da ödenmesi gerektiğini belirtmesine rağmen haksız ve 
hukuksuz olarak göreve başlatılmadığını, YÖK'ün verilen iptal kararını temyiz ettiğini, 
temyiz sonucunda da lehine karar verildiğini, YÖK’ün talebinin reddedildiğini, tashihi karara 
başvurduklarını, YÖK’ün bu talebini de Danıştay'ın reddettiğini, tüm bunlara rağmen göreve 
başlatılmadığını, bu süreç sonunda yaklaşık 3 ay geçtikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesindeki görevine devam ederken bu sefer tekrar YÖK'ün soruşturma açması sonucu 
ifadesini aldıklarını, bu soruşturmada somut hiçbir suçlama bulunmadığını, sadece 
üniversitede kanun ve yönetmeliklere uygun davranmadığı şeklinde genel suçlayıcı ifadelerin 
yer aldığını, arkasından bir soruşturma daha açtıklarını, bu soruşturmalarla kendisini 2. ve 3. 
kez Rektörlük görevinden çıkarma cezası ile cezalandırdıklarını, halbuki kendisinin ilk 
kararla Rektörlükten çıkarılmış olduğunu, tekrar bu şekilde karar verilmesinin anlamsız 
olduğunu, zaten kendisinin Harran Üniversitesi Rektörlüğünden çıkarıldıktan sonra yaklaşık 
3 ay İstanbul Üniversitesinde çalıştığını, Harran Üniversitesi Rektörü olmadığı halde 2. ve 3. 
defa komik şekilde Rektörlükten çıkarma cezası verildiğini, tahminine göre bu cezalar önceki 
kararın iptal edilip haksız olduğu Danıştay kararlarıyla ispat edildikten sonra göreve 
başlatmamak için bu kararların gerekçe oluşturmasını sağlamak amacıyla verdiklerini 
düşündüğünü,



  

Kendisinin bahsettiği 2. ve 3. kez Rektörlükten çıkarma cezalarını da Danıştay’a 
götürerek iptali için dava açtığını, bu başvuruları ile ilgili Danıştay’ın yeterli ve yasal gerekçe 
göstermeden başvurusunu reddettiğini, temyize gittiğini, temyiz sürecinde disiplin affı 
kanununun çıktığını, Danıştay’ın disiplin cezaları kaldırıldığı ve bütün sonuçlarıyla ortadan 
kalktığını belirterek karar verilmesine yer olmadığına karar verdiğini, ancak YÖK'ün bunu 
yine şaşılacak bir şekilde davanın reddi olarak değerlendirip yine uygulamayarak kendisini 
rektörlük görevine başlatmadığını, kendisinin İstanbul Üniversitesindeki görevine devam 
etmek zorunda kaldığını, bir daha Harran Üniversitesi Rektörlüğüne dönemediğini, bu 
şekilde YÖK'ün Anayasanın 138. maddesini uygulamadığını, Anayasanın maddesini 
çiğnemiş olduğunu, YÖK’ün ilk Rektörlükten çıkarmaya ilişkin kararına karşı verilen 
Danıştay’ın 1996/5256 Esas, 1997/2729 Karar sayılı 13/10/1997 tarihli kararını ibraz ettiğini, 
Danıştay’ın akçalı haklarının verilmesine ilişkin de karar verdiğini, ancak bu kararı da 
uygulamadıklarını, bu yönüyle de kendisini mağdur ettiklerini, bu parasal hakların 2 şeyi 
ihtiva ettiğini,birincisinin; geçmiş aylara ait maaşları ve ekleri, ikincisinin ise; döner sermaye 
katkı payından alması gereken parasal haklar olduğunu, kendisinin bunun mücadelesini 
verdiğini, yaklaşık 2.5 sene sonra Harran Üniversitesinin kendisine maaşla ilgili bir miktar 
para ödemesi yaptığını, ancak döner sermayeden alması gereken miktarı ödemediğini, bunu 
da kendilerine YÖK talimat vermediği için ödemediklerini, ödeyemeyeceklerini 
söylediklerini, sonuçta Danıştay kararının da uygulanmamış olduğunu, Kendisi 28 Şubat 
sürecinde İstanbul Üniversitesinde görev yaparken Batı Çalışma Grubunun tüm çalışanları 
ve bu arada Üniversite Öğretim Üyelerini de fişlediği yönünde haberler yayıldığını, bundan 
çok rahatsız olduklarını, Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinin hiçbir demokratik ve anayasal 
sistemde kabul edilmesi mümkün olmayan yasa dışı faaliyetler olduğunu, kamu görevlilerinin 
disiplin suçu işlediklerinde ya da adli suç işlediklerinde bunun anayasa ve kanunlarda 
prosedürün belli olduğunu, bu konuda her kurumun kendi personeli hakkında disiplin 
soruşturması yapma, cezalandırma hakkının olduğu ve bunların aleni olduğunu, adli suç 
işlendiğinde de adli makamların görevini yaptığını, bunların denetiminin bu şekilde 
yapıldığını, bu yüzden Batı Çalışma Grubunun bu şekilde Üniversite Öğretim Görevlilerini 
ve diğer kamu görevlilerini gizli ve hukuka aykırı bir şekilde fişlemesinin tamamen hukuka 
aykırı faaliyetler olduğunu, bu yüzden Batı Çalışma Grubunda görev alanlar ile ayrıca Batı 
Çalışma Grubunun ortak çalışıp onun talimatlarıyla hareket eden YÖK Başkanı Kemal 
Gürüz’den şikâyetçi olduğunu, cezalandırılmasını istediğini, Kendisine gösterilmiş olan Batı 
Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı belgeden anlaşıldığı üzere Batı Çalışma 
Grubunun YÖK’e kurye ile belge gönderdiğinin anlaşıldığını, bu şekilde bir faaliyetin 
demokratik idare esaslarına ve anayasaya aykırı olduğunu, Kendisine gösterilmiş olan 
Yavuz P.H. planı doğrultusunda 1997 Ekim, 1998 Ocak döneminde Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığınca icra edilen konular hakkında rapor başlıklı belgede, kendisinin Harran 
Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlatılmamasıyla ilgili Rektörlük görevine 
Cumhurbaşkanınca başka birinin atanması gerekçe gösterilmiş ise de İdare Hukukunun temel 
prensiplerine göre idari işlemle ilgili verilen iptal kararının uygulanmak zorunda olduğunu ve 
bütün işlemlerin işlemin yapıldığı kararın 1 gün öncesine geri döneceğini, buna hukukta “in 
integrum restitutio” eski hale getirme dendiğini, o yüzden Danıştay’ın iptal kararı sonrası 
kendisinin Harran Üniversitesi Rektörlüğüne tekrar başlatılması gerektiğini, aksi halde 
Anayasanın 138. maddesinin anlamının kalmadığını, Kendisine gösterilmiş olan Yavuz P.H. 
planı çerçevesinde 1997 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında 12 Mayıs 1998 tarihinde 
yapılacak olan toplantıya Yüksek Öğretim Kurulunca sunulacak rapor başlıklı belgede de, 
kendisiyle birlikte yönetim görevinden uzaklaştırılan kişilerle ilgili bilgiler yer aldığını, 
Kendisine gösterilmiş olan yeşil renkli fihrist içerisinde yer alan üniversite öğretim üyeleri ve 
görevlilerinin fişlenmesi ile ilgili el yazısıyla yazılan yazılarda Harran Üniversitesi Rektörü 
olarak görülen Askeri Küçükkaya ve Doc. Dr. Ali Bakkal kendisinin döneminde görevli olan 



  

kişiler olduğunu, isimlerinin karşısında mensup olduğu grup şeklinde bilgilere yer verildiğini, 
o dönemde YÖK’te üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri ile ilgili fişleme yapıldığının 
anlaşıldığını,

Kendisine gösterilmiş olan müşteki Tamer Tatar’ın ibraz etmiş olduğu CD 
içerisinden elde edilen çizelgede mühendislik fakültesinde araştırma görevlisi olan oğlu 
Bülent Armağan ile ilgili fişleme yapıldığını, şu an oğlunun TÜBİTAK’ta doçent olarak 
görev yaptığını, oğlu Bülent Armağan’ı kendisiyle ilgili haksız olarak yaptıkları işlemlerden 
dolayı 7 sene boyunca doçent yapmadıklarını, araştırma görevlisi doktor olarak çalışmak 
zorunda kaldığını, bunu da kasıtlı bir şekilde yaparak bu şekilde mağdur ettiklerini,  o 
dönemin Cumhurbaşkanından şikâyetçi olduğunu, kendisinin Anayasanın 103 ve 104. 
maddeleri gereğince görevini yapmadığını, bu yüzden Yüce Divan’da yargılanması 
gerektiğini, kendisinden şikâyetçi olduğunu, sonuç olarak, 28 Şubat döneminde post-modern 
darbeyi gerçekleştiren darbeci Batı Çalışma Grubu görevlileri ile o dönemde ortak ve birlikte 
hareket eden YÖK ve özellikle Başkanı Kemal Gürüz’ün cezalandırılmasını istediğini, ayrıca 
Cumhurbaşkanının cezalandırılmasını istediğini ve şikâyetçi olduğunu, soruşturmada ortaya 
çıkan belge ve bilgilere göre o dönem YÖK’ün Batı Çalışma Grubu ile koordineli ve adeta 
BÇG’nin bir şubesi gibi çalıştığının anlaşıldığını, ayrıca o dönemde YÖK’ün Batı Çalışma 
Grubunun talimatlarına göre hareket etmesi ile ilgili YÖK’ün ana arşivinde ve 
dökümantasyon merkezinde araştırma ve inceleme yapılmasını, oradan gerekli belgelerin 
alınmasını istediğini beyan etmiştir. (332. klasör, sayfa80-217) 

1992-1996 yılları arasında Harran Üniversitesi Rektörlüğü yaptığını, 1996 yılında 
Kemal Gürüz’ün YÖK Başkanlığı döneminde hakkında soruşturma açıldığını ve 
savunmasının dahi alınmadan kendisini görevden aldıklarını, o dönemdeki YÖK idaresi ve 
Başkanı Kemal Gürüz’ün kendisi hakkında muhafazakar zihniyeti sebebiyle, kendisi ve oğlu 
Bülent Armağan aleyhinde sistemli ve kasıtlı, hukuka aykırı bir sürü işlem yapmış olduğunu, 
oğlu Bülent Armağan’ın doçentlik başvurusu sürecinde kendisinin ismi nedeniyle 6 yıl 
doçent olamaması için çeşitli bahaneler ile etik kuruluna sevk edilerek özel jüriler kurularak 
akademik unvanının geciktirildiğini, kendisinin o dönemde Harran Üniversitesi 
rektörlüğünden alınmasıyla ilgili Danıştay Savcısının duruşmada “bütün bunlar gülünç, bu 
sebeplerle bir rektör görevden alınamaz, alınmamalıdır.”dediğini, Danıştay'ın lehine verdiği 
iptal kararını ve bunu uygulamayan YÖK'ün hukuka aykırı tutumunu Cumhurbaşkanına 5 
defa bildirdiğini, Cumhurbaşkanının sessiz kaldığını,bu sebeple Kemal Gürüz yanında 
Cumhurbaşkanının da sorumlu olduğunu, dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve 
Cumhurbaşkanından ve  sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. 
(Klasör78. klasör, sayfa 242, 203. klasör, sayfa 116-119) 

Müştekinin dilekçesi ekinde sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, irticai 
faaliyette bulunan YÖK personeli Şanlıurfa Harran Üniversitesi başlıklı çizelge şeklindeki 
belgede müştekinin oğlu olan Mühendislik Fakültesi araştırma görevlisi Bülent Armağan'ın 
karşısında irticai faaliyet gösteren vakıf ve derneklerle ilişki kurmaktadır, Prof. Dr. Servet 
Armağan'ın oğludur şeklinde ibareler yer aldığı anlaşılmıştır. (203. klasör, sayfa 42,57)

 Müşteki SEVDİYE YILDIZ ALTUN şikayet ve beyanında özetle;04.10.1996 
tarihinde Kırıkkale Karakeçili İmam Hatip Lisesi meslek dersleri ve din kültürü ve ahlak 
bilgisi öğretmeni olarak göreve başladığını, kılık kıyafet uygulamasına uymadığı ve başörtülü 
olduğu gerekçesiyle disiplin cezaları verildiğini, öncesinde soruşturma açılıp 19.12.2000 
tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmak hakkının engellendiğini, 
çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 417)



  

 Müşteki SEVGİ HATİCE SAĞMAN şikayet ve beyanında; 14.10.1996 tarihinde 
Eyüp İmam Hatip Lisesin' de göreve başladığını, kılık kıyafet uygulamasına uymadığı 
gerekçesiyle disiplin cezaları verildiğini, öncesinde soruşturma açılıp 03.10.2001 tarihinde 
ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmak hakkının engellendiğini,çalışma,kamu 
görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 375,381)

 Müşteki  SEVİLAY KÖSEBALABAN şikayet ve beyanında özetle; Ankara 
Hacı Bayram İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak atandığını, 
başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil ettiğini, 28 Şubat sürecinin etkisiyle görev 
yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini,kılık kıyafet yönetmeliğine 
aykırı davarandığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını,daha sonra Keçiören Yükseltepe 
İlköğretim okuluna din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atandığını,burada başörtülü 
bulunduğu gerekçesiyle açığa alındığını, daha sonra 657 sayılı yasanın 125/E-a maddesi 
gereğince memurluktan 01.09.2000 tarihinde ihraç edildiğini,çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 477)

Müşteki SEVİM TOPRAK şikayet ve beyanında;1999 yılında üniversitede 
okurken, başını örtmesi nedeni ile sorunlar yaşadığını,ideolojik ve siyasi amaçlarla kurumun 
huzur,sükun ve çalışma düzenini bozma suçu nedeniyle 2000 yılında ise okuldan 
uzaklaştırıldığını bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 376,379,436)

 Müşteki SEVİM YALINIZ ÖCAL şikayet ve beyanında özetle;Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünde 1998 yılında okuduğu sırada 
derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, kınama ve ü kez 
uzaklaştırma disiplin cezaları aldığını, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 379)

 Müşteki SEVİM ARSLAN ÇINAR şikayet ve beyanında;Öğretmen olduğunu, 
1998 yılında Ankara Yenimahalle Tevfik İleri İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik yaparken 
hakkında hukuksuz ve usule aykırı bir çok soruşturma açıldığını, irticacı öğretmen olarak 
hedef gösterildiğini, 2001 yılında görevden uzaklaştırıldığını, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek  28 Şubat dönemini başlatan Batı Çalışma Grubu adlı darbeci 
cuntacı örgütçü yapıya dahil olan sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 246,436)

 Müşteki SEVİM İŞÇİ şikayet ve beyanında özetle; Köyceğiz İmam Hatip 
Lisesini bitirip bütün katsayı ayrımcılığa rağmen Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Biyoloji bölümünü 2000 yılında kazandığını,okuduğu sırada derslere başörtülü olarak 
katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını,başörtüsü yasağı nedeniyle peruk tarak eğitim 
hayatına devam ettiğini,yüksek lilansa da başörtüsü yasağı nedeniyle Türkiye de devam 
edemediğini Viyana Üniversitesinde tamamladığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz 



  

ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 440)

 Müşteki  SEVİNCAN ERDEN şikayet ve beyanında;01.02.1974  tarihinden beri 
fizik öğretmeni olarak atandığını, başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil 
etmediğini,ancak 1998-1999 yıllarında İstanbul İmam Hatip lisesinde görev yaparken 28 
Şubat süreciyle birlikte başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini, başörtülü olması 
nedeniyle ihtar verildiğini  ve emre riayetsizlikten hakkında dava açıldığını,14.09.1999 
tarihinde istifa ettirildiğini,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373,461)

 Müşteki  SEVİNDİK OKUMUŞ şikayet ve beyanında;2001 Aralık ayı YAŞ 
kararı ile TSK'dan ihraç edildiğini, bundan dolayı zarar gördüğünü, sanıklardan şikayetçi 
olduğunu  bildirmiştir.(Klasör 375) 

 Müşteki  SEYFEDDİN KARA şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Uuludağ 
Üniversitesi tarih bölümünde okuduğunu,Uumut Operasyonu kapsamında Evrensel Mesaj 
dergisinde insan hakları ihlalleri ve 28 şubat askeri rejimi eleştiren yazı yazdığı için gözaltına 
alınıp işkence yapıldığını,sonra tutuklandığını ve yargılama sonunda beraat ettiğini,bunun 28 
Şubat sürecinde baskı oluşturan sanıklardan kaynaklandığını maddi ve manevi olarak zarar 
gördüğünü sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 
438,439)

Müşteki  SEYFETTİN APAK şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde işten 
atılması nedeniyle suçtan zarar görmüş olması sebebiyle sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.

 Müşteki SEYFULLAH YÜCESOY  şikayet ve beyanında özetle; Mezun olduğu 
1998-1999 yılında eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı yasağı nedeniyle eğitim ve 
öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, puanı Türkiye'de dört yıllık fakülteye yeter Atatürk 
Üniversitesi Açık Oğretim Fakultesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü tercih etmek 
zorunda kaldığını, eğitim hakkı kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 477)

 Müşteki  SEYİT AHMET ERTAŞ şikayet ve beyanında;16.06.1998 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK’ dan ihraç edilmekle, suçtan zarar görmüş olması sebebiylesanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 377,381)

 Müşteki SEZGİN AYDIN şikayet ve beyanında;1998 yılında El- Ezher 
üniversitenden mezun olduğunu, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin denkliğinin kabul 
edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna güvenerek 
okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın 
verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379)

 Müşteki SIDDIK İLGAR şikayet ve beyanında özetle; Hakim savcı adayı iken 
Etlik semtinde bulunan Hakim Savcı adayları eğitim merkezinde namaz kıldığı için o tarihte 
etkin durumda bulunan Batı Çalışma Grubu tarafından irticai faaliyette bulunduğu 
gerekçesiyle kendisiyle birlikte toplam 4 stajyer hakkında 1998 yılı Eylül Aralık ayları 
arasında soruşturma geçirdiklerini, bunun sonucu olarak mesleğe kabulünün gecikmeli olarak 



  

22/12/1998 tarihinde Cumhuriyet Savcısı olarak kura çekerek göreve başladığını, buna haksız 
yere sebebiyet vererek maddi ve manevi ıstırap çekmesine neden olan sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini beyan etmiştir. (Klasör 473)

 Müşteki  SITKI GÜLGÖNÜL şikayet ve beyanında;Kıdemli Üsteğmen rütbesi 
ile görevine devam ederken 1997 yılına kadar mevzuatta suç olarak tanımlanmış herhangi bir 
eylem sebebiyle hakkında soruşturma açılmadığı ve ceza verilmediği, mesleki disiplin ve 
başarı sicilinin yüksek ve yeterli düzeyde olduğu halde Batı Çalışma Grubu isimli illegal bir 
yapı olduğu anlaşılan suç örgütü mensuplarınca disiplinsiz olmakla suçlandığını, önce şüpheli 
personel sınıfına alınarak takip altına alındığını,örgütün talimatlarına boyun eğmeye 
zorlandığını,bundan sonuç alamayınca hakkında gerçeğe ve mevzuata aykırı olarak 
düzenlenen ve düzenlenttirilen olumsuz sicil ve kanaatlerle sahte belge ve tutanaklarla 
hakkında yapılacak ihracın yasal kılıfının oluşturulduğunu, 1993 yılından itibaren kendisi ve 
ailesinin şiddetli baskılara maruz kaldığını, bunu açıklamak için örnekler vermek gerekirse, 
1994 yılında görev yaptığı Edirne Garnizonunda Tabur Komutanı B. Ç. tarafından övgü ve 
takdirlere mazhar olduğu bir dönemde ziyaretine gelen annesi ve ablasını Edirne İl 
merkezinde gezdirirken kendisi ile karşılaşması üzerine sempati ile yaklaşan komutanının 
birden tavır değişikliği içerisine girerek bir düşman gibi davranmaya başladığını,Kendisinin 
annesi ve ablasının başörtülü olmaları nedeniyle bunu gören Tabur Komutanı B. Ç.'nin 
kendisi hakkında şüpheli ve sakıncalı raporu düzenleterek mevzuat gereği kendisine 
verilmesi gereken Bölük Komutanlığı sıfatını vermediğini, kendisini başka bir bölüğe Takım 
Komutanı olarak atadığını, vekaleti gelince Bölük Komutanlığını vermek zorunda kaldığını, 
kendisinden sonra gelen Tabur Komutanına da atılması gerektiği konusunda nasihatta 
bulunduğunu, bunu bizzat Tabur Komutanı E.Y.'den öğrendiğini, Tabur Komutanı E.Y.'nin 
çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ettikten sonra o an ki mevcut ortamı anlatabilmek 
için kendisinin hakkındaki takibin kalkmasının ancak eşinin başını açması ile mümkün 
olacağını, eşinin başının kapalı olması nedeniyle yurt dışı görevlerine alt rütbedeki subayların 
gönderildiğini, kendisinin maiyetinde çalışan eşi kapalı olan astsubaylara daha düşük sicil 
vermediği takdirde sorun çıkacağını söylediğini, kendisinin düşük sicil vermeyi kabul 
etmeyince bu sicillerin başkalarına düzenlettirilmek suretiyle imzalandığını, B.Ç. isimli 
komutanın görevinden ayrılmasından yaklaşık 2 yıl sonra kendisi ile bir tatbikat alanında 
karşılaştığında "Sen hala atılmadın mı?" dedikten sonra Ankara'ya döndüğünde kendisinin 
meslekten atılması işi ile bizzat ilgileneceğini beyan ettiğini, son komutanı olan G. H.'nin tek 
derdinin eşi kapalı olan personel ile uğraşmak olduğunu, göreve başladığı ilk günlerde subay 
ve astsubayların topluca bulunduğu bir ortamda aslında kendisini hedef alarak yaptığı 
konuşmada "Erkek adam eşinin başını açar." türden sözler söyleyince müdahale etme 
ihtiyacı hissederek kendisine eşinin askeri personel olmadığını, ordudan maaş almadığını ve 
eşinin nasıl bir kıyafet içerisinde bulunacağının kendisinin görev alanına girmediğini, bu 
konuya karışmaması gerektiğini izah ettiğini, Sicillerinin düzenleneceği bir tarihe yakın 
dönemde kendisinin Atatürkçü düşünce sistemini benimseyen bir kişi olarak kılık kıyafetinin 
buna uygun olması gerektiği ve sosyal faaliyetlere daha aktif bir şekilde katılması gerektiği 
istenerek ceza verildiğini, bu ceza öncesinde orduevinde düzenlenen sosyal faaliyetlere eşi ile 
birlikte katılmak üzere bir çok kez gittiği halde eşinin başörtülü olması nedeniyle orduevinin 
kapısından geriye döndürüldüğünü, kendisine verilen bu cezanın sırf düşük sicil verebilmek 
için verildiğini, savunması alınmadan verilen bu cezaya Tugay Komutanlığı seviyesinde 
itiraz ettiğini, yaklaşık 15 gün kadar sonra Tugay Komutanı M. Z. Ö. tarafından çağrıldığını, 
kendisine eşinin başının kapalı olup olmadığını sorduğunu, "Evet" demesi üzerine "Ya 
açacaksın, ya da ordudan atılacaksın" dediğini, konuyu anlamadığını söyleyerek izahat 
istediğinde kendisine "Nasıl İran'da kapalı dolaşmak normalse bu ülkede açık dolaşılır, 
Erbakan en çok lojmanlar bölgesinde çıkıyor, ben bu sözü Erbakan'a söyletmem, şeriatçılar 



  

lojmanlarda oturan başörtülüleri görünce seviniyorlar, onları sevindirtmem." dediğini, 
kendisine "Eşim başını açmıyor diye dilekçe yaz, ben de senin söylediğini hızlı bir şekilde 
bitireyim" diyerek görüşmeyi sonlandırdığını, bu nedenle dilekçe vermek zorunda kaldığını, 
gerçekten de hızlı bir şekilde yürütülen prosedür sonunda 26.05.1997 tarihinde YAŞ kararı 
ile mesleğinden atıldığını, talimat ekindeki evraklardaki iddiaları kabul etmediğini, Atıldıktan 
sonra özel işletmelerde de çalışmasının engellendiğini, başka maddi geliri olmadığı için 
kendisi ve aile fertlerinin çok zor durumda kaldığını, etrafında bulunan ve kendisini tanıyan 
insanların uzaklaşmaya başladıklarını, maddi sıkıntıyı aşabilmek için il merkezinde bir 
dükkan açtığını, ancak o güne kadar ticaretle uğraşmadığından dolayı yürütemediğini, daha 
sonra Bursa ilinde küçük bir özel işletmeye ait fabrikada iş bularak çalıştığını, eşinin 
başörtülü olması nedeniyle kendisine gerçeğe aykırı bir takım isnatlarda bulunarak mevzuata 
aykırı bir şekilde yürütülen prosedür sonucu mesleğinden attıran, görevi sırasında mobbing 
uygulayan B. Ç., G. H., M. Z. Ö. ve ordudan atılmasına ilişkin işlemlerde isim ve imzaları 
bulunan MGK askeri üyeleri, YAŞ üyeleri ve savcılıkça belirlenecek tüm sivil ve asker 
şüphelilerden şikâyetçi olduğunu, maruz kaldığı uygulama neticesinde yaklaşık 1 milyon lira 
civarında maddi zarara uğradığını,davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 91,264, 
sayfa 316-318)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1997 tarihli sicil belgesinde 1. 2. ve 3. sicil amirlerince aynı 
şekilde “Subay sicil yönetmeliğinin 99 uncu madde (e) fıkrası gereğince tutum ve 
davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve ideolojik görüşleri benimsemesi ve 
bu gibi faaliyetlerde bulunması nedeniyle Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir” 
şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili herhangi bir 
adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya 
koyduğu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 54 üncü Mekânize Piyade Tugay 2 nci Tank Tabur 
Komutanlığı Edirne başlıklı 24 Mart 1997 tarihli 2 nci Tnk. Tb. Komutanı G. H. imzalı 
yazıda müştekinin eşinin sosyal yaşamı ve giyim kuşamının çağdaş çizgide olması gerektiği 
belirtilerek daha önce uyarıldığı, "Ancak bu konularda herhangi bir gelişmenin olmadığını, 
sosyal faaliyetlerde de hiçbir aktivite göstermediğinizi gördüm. Atatürkçü düşünce yapısını 
esas alıp onun izinde yürüyen bizlerin yaşam felsefeleri de aynı olmalıdır. Bu konuda daha 
titiz ölçülerde olmanızı, çağdaş yaşam tarzını yakalamanızı bekliyorum." şeklinde ifadelere 
yer verildiği, Aynı komutan tarafından müştekiye hitaben yazılan 12 Aralık 1996 tarihli 
yazısı ile ikaz edildiği, 9 Ocak 1991 tarihinde müştekiye 1/10 oranında maaş kesme cezası 
verildiği anlaşılmıştır. (264. klasör, sayfa 289-292) 

Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında “Nakşibendi tarikatı mensubu olduğu, 
görüşü nedeniyle hiçbir sosyal faaliyete ve etkinliğe katılmadığı, Nakşibendi tarikatı 
mensubu ve aynı birlikte görevli Tnk. Üçvş. Sefa Usta ile ilişki içerisinde olduğu, kendisinin, 
eşinin ve aile fertlerinin de aynı ideolojik görüşü benimsedikleri, kendi görüşündeki astlarına 
ayrıcalıklı davrandığı, halen sakıncalı sağ personel kategorisinde bulunduğu, emirlere 
itaatsizlik suçundan 12 Aralık 1996 tarihinde yazılı uyarı cezası aldığı, çağdaş yaşama 
uymamak suçundan 24 Mart 1997 tarihinde yazılı uyarı cezası aldığı" şeklindeki iddialarda 
müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen 
iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel 
yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili 
disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, 
basit nitelikteki uyarı cezalarının TSK'dan atılmayı gerektirecek nitelikte bulunmadığı 
anlaşılmaktadır.(Klasör 264, sayfa 303)

Müşteki SİBEL ÖZPÜRÇÜKLÜ şikayet ve beyanında özetle; Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünde 1998-1999 yılında okuduğu 



  

sırada derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, derslere okula 
ve sınavlara başörtülü olduğu için alınmadığını, uzaklaştırma disiplin cezası 
verildiğini,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,mağduriyetine ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 437,452)

 Müşteki SİBEL BAYRAMOĞLU şikayet ve beyanında özetle;Konya Selçuklu 
Cemile Erkunt İlköğretim Okulunda 1998-1999 tarihinde öğretmeni görev yaparken 
başladığında başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini, ancak 28 Şubat süreciyle birlikte 
görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları 
verildiğini, 16.06.1999 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini, çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 438)

Müşteki SİBEL GÜNENÇ SARAÇ şikayet ve beyanında; Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi İşletme bölümünde 1998–1999 öğretim yılında başörtülü olarak derse alınmadığı 
için mezun olamadığını,eğitim hakkı kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 396,437)

Müşteki  SİNAN KALKAN şikayet ve beyanında;30/08/1986-06/06/1997 tarihleri 
arasında TSK'da Kd.Üçvş rütbesiyle görev yaparken TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında 
yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, TSK'nın normal kurumsal hiyerarşisi 
içerisinde yer aldığı için BÇG tarafından disiplinsiz olmakla suçlandığını, TSK'dan ihraç 
edildiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (Klasör 100,247. klasör, sayfa88-91) 

Müşteki  SİNEM YALÇIN şikayet ve beyanında özetle; 2008 yılında girdiği ÖSS 
sınavında herkesin önünde başörtüsünü çıkarmak zorunda kaldığı için çok etkilendiği ve bu 
nedenle istediğini puanı alamayarak Haliç Üniversitesi Bilgisayara Mühendisliği bölümüne 
yerleşmek zorunda kaldığını,başartülü okuyumadığını, mağdur olduğunu, sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373,418)

 Müşteki  SUAT ÇELİKDEMİR şikayet ve beyanında;1997 yılında Elazığ Ferri 
Krom A.Ş. Müdürlüğüne güvenlik görevlisi olarak müracaat ettiğini, yazılı ve sözlü sınavı 
kazandığını, sağlık kurulu raporunu da alarak kurumun müdürlüğüne teslim ettiğini, 
kendilerine güvenlik soruşturması sonrası başlayacaklarını söylediklerini, işe başlamayı 
beklerken 28 Şubat süreci döneminin başladığını, Refahyol’un yıkıldığını, 10. ayda sınavın 
iptal edildiğine dair tebligat geldiğini, mahkemeye müracaat ettiklerini, mahkemenin lehine 
karar verdiğini, 3 yıl kurumda çalıştığını, asaletinin tasdik edildiğini, kurumun müracaatıyla 
Danıştay’a yapılan itiraz sonucunda mahkemenin kararının bozulduğunu, bunun üzerine işten 
çıkarıldıklarını, kendisini mağdur eden sorumlulardan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. 
Yargılama sırasında şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmiştir. (139. Kls, S: 297-298)

Müşteki  SULTAN GEZİK şikayet ve beyanında;2000 yılında YAŞ kararı ile 
re'sen emekli edildiğini, görevi süresince herhangi bir disiplin cezası veya herhangi bir ceza 
almadığını, disiplin puanlarının yüksek olduğunu, amirlerinin takdirlerini sözlü olarak 
söylediklerini, yazılı olarak hiç kimseye takdir belgesi verilmediğini, TSK'da çalışırken 



  

kendisi ile beraber re'sen emekli edilen Murat Yüzbaşının ailesi ile görüştüğünü, Murat 
Yüzbaşının İmam Hatipli bir öğrencinin kuruma alınmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle 
YAŞ kararı ile ordudan re'sen emekli edildiğini, bu Yüzbaşının ailesi ile görüştüğü için 
atılmış olabilceğini, TSK'da çalıştığı süre boyunca devamlı başının açık olduğunu, ayrıca dini 
ibadetlerini açıkça yapmadığını, sadece Ramazanda oruç tuttuğunu, içki kullanmadığını, 
kendisini neden attıklarını halen anlamadığını, aslında çok başarılı bir subay olduğunu, 
atılmasından 4 ay kadar önce İskenderun Deniz Hastanesine atandığını, bir şeylerin ters 
gittiğini anladığını, Baştabipin kendisine farklı davrandığını, 28 Şubat sürecindeki ortamdan 
dolayı re'sen emekli edildiğini düşündüğünü, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör123, sayfa 154-155)

 Müşteki  SUMEYYA AY şikayet ve beyanında özetle;28 Şubat sürecinde 
Kadıköy İmam hatip lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle İstanbul 
Valiliğinin 12 Şubat 2002 tarihli yazısı üzerine okula polis gelip başörtülü okula ve derslere 
alınmadığını,baskıya maruz kaldığını,çok sayıda arakadaşının gözaltına alındığını, eğitimini 
yurt dışında devam etmek zorunda kaldığını, mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 67,373)

 Müşteki  SUNA TEKEL şikayet ve beyanında;İnönü Üniversitesi Ffen Edebiyet 
Fakültesi sosyoloji bölümünde 2002 yılından beri Yrd.Doç.Dr. olarak görev yaptığını,2008 
yılında ve 2001 yılında yaptığı doçentlik başvurularının eserlerinin lisans üstü tezlerden 
üretildiği ve bir makalede dipnot vermeden alındı yaptığı gerekçesiyle etik kurula sevk 
edildiğini, jüri üyelerinin olumsuz oy kullanmaları nedeniyle başarısız sayıldığını, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir.(Klasör 134,383)

 Müşteki  SUZAN YILDIRIM şikayet ve beyanında;Eşinin 01 Ağustos 1996 
tarihine kadar TSK'da görev yaptığını, eşi Muttalip YILDIRIM'a yapılan psikolojik baskıların 
1994'te İzmir Bornova 57.Topçu Er Eğitim Tugay Komutanlığında görev yaptığı sırada aleni 
olarak başladığını, daha öncesinde sinsice yapıldığını, üst düzey komutanlarının eşine şifahen 
kendisinin bu konuda istenmediği, yeni yapılanmalarda asla kendisine yer verilmeyeceği, 
rütbe olarak ilerlemesinin mümkün olmadığını, istifa etmesinin kendisi için daha iyi olacağını 
belirterek istifa etmesi yönünde baskılarda bulunduklarını, eşine sudan bahanelerle baskı ve 
zulüm yapmaya, ceza üzerine ceza vermeye başladıklarını, amaçlarının yıldırmak olduğunu, 
yapılan haksız baskı ve verilen cezalardan bir tanesinde evinin giriş kapısına hat yazısı ile 
Muttalip Yıldırım ve evinin giriş kapısına besmele asmışsın diyerek ceza verildiğini, o tarihte 
eşinin Bornova'da 2 bloğun apartman yöneticisi olduğunu, yardımcısı olan astsubayın 
apartmanı güzelleştirmek için her kata eski İstanbul manzaralarından oluşan tablo ve saksı ile 
çiçek yerleştirdiğini, yine apartmana cami resimleri astırmışsın diye ceza verildiğini, 
mesleğini çok seven ve komutanlarının bu baskıları, ceza üzerine ceza vermelerinin, eşini çok 
üzüp anksiyete geçirmesine neden olduğunu, Ankara'da 1 ay kadar GATA'da tedavi 
olduğunu,

Üstlerinin baskıları sonucunda İzmir'den 1995 tarihinde Şanlıurfa Siverek'e 
tayinlerinin çıktığını, normal süreç işlemiş olsaydı İzmir'de 5-6 yıl kalıp daha sonra Kıbrıs'a 
tayin olmaları, Kıbrıs'tan sonrada 2.şark görevinin gelmesinin gerektiğini, ancak apar topar 
Siverek'e tayinlerinin çıktığını, 1996 yılında 28 Şubat sürecine yapılan tüm hazırlıklar 
çerçevesinde eşine yapılan baskıların iyice arttığını, kendisine yasal izinlerinin verilmemeye, 
istirahat hakkının kullandırılmamaya başlandığını, eşinin Ankara'da tanıdığı komutanlarla 
yaptığı görüşmelerde atılmasına kısa bir süre kaldığını sözlü olarak öğrenip bunalıma 
girdiğini, Ancak geçirdiği bunalım sürecinde bile eşine istirahat verilmediğini, aksine acil 
durumunun olmadığı, revirde tedavi olmasının gerektiğinin bildirildiğini, bu kişilerin 



  

görevlerini kötüye kullanarak eşinin tedavisine engel olmaya çalıştıklarını, geç tedavi 
olmasına sebebiyet verdiklerini, hatta tedavi bile olamadan hayatını kaybetmesine neden 
olduklarını, Eşinin TSK'dan ihraç edildikten sonra iş bulmasının engellendiğini, ordudan 
ihraç edilmiş olmanın bütün zorluklarını çektiğini, sunmuş olduğu Şanlıurfa Belediye 
Başkanlığına hitaben 08 Ocak 1997 tarihli dilekçe örneğinden de anlaşılacağı üzerine 
Belediyede çalışmak için başvurduğunu, 15/01/1997 tarihinde göreve başladığını, 16/04/1997 
tarihli yazı ile görev yapmasının engellendiğini, TSK'dan arayan meçhul şahıslar tarafından 
tehdit edildiğini, eşinin işletme bölümü mezunu olmasına, E sürücü belgesi olması, İngilizce, 
Rusça ve Arapça bilmesine rağmen iş başvurularından sonuç alamadığını, görüşme yaptığı 
özel sektör temsilcilerinin eşine kendisini işe aldıkları takdirde "yeşil sermaye" adı verilen 
fişlemeye tabi tutulacaklarını belirterek red ettiklerini, Yıllarca ülkesine şerefli bir şekilde 
hizmet eden bir aile babasının bu kadar küçük düşürücü duruma düşmesine dayanamayıp onu 
işe almaya kalkanlar (Badıllı Ticaret Şanlıurfa) olsa da onlar da TSK tarafından aranarak üstü 
kapalı olarak tehdit edilince eşini işten çıkarmak zorunda kaldıklarını, yine aynı süreçte 
Şanlıurfa Merkez Komutanlığından olduklarını tahmin ettiği askeri şahısların kirada 
oturmakta oldukları Şanlıurfa'daki evlerine gelerek, ellerinde hiçbir mahkeme kararı olmadan 
sadece atılmaya dayalı olarak hukuka ve adalete, insan haklarına aykırı olarak eşinin askeri 
elbiselerini, askeriyeye ait yazılı belgelerin bir kısmını, askeri kitapların bir kısmını zorla 
aldıklarını, Şanlıurfa'daki evde ikamet ederken Milli İstihbarat Teşkilatı kimliğini gösterip 
zamanlı zamansız gece yarıları eve gelen ekiplerin "bu evde irticai faaliyet yapılıyormuş, evi 
arayacağız" diyerek çocukları dahil olmak üzere bütün aileyi tedirgin edecek yasa dışı 
baskılarda bulunduklarını, 1997 yılına kadar iş arayıp yeniden topluma karışmaya çalışan 
eşinin, hem çaldığı her kapının yüzüne kapatılmasına, hem de TSK'daki meçhul örgütün kayıt 
dışı ve hukuksuz baskılarına dayanamayıp girdiği psikolojik bunalımın günden güne 
artmasıyla 12/10/1997 de kendi hayatına son verdiğini, Eşinin üzücü bir şekilde ölümünün 
hemen ardından yine Şanlıurfa Tugayında görev yaptıklarını tahmin ettiği üst rütbeli kişilerin 
Şanlıurfa'daki evlerine gelerek eşinin ölümü hakkında basına asla demeç vermemesi, konuyu 
hiçbir merciye iletmemesi gerektiğini, aksi halde memleketlerinden uzak olan Şanlıurfa'da 
kendisi ve çocuklarının başına her türlü şeyin gelebileceğini, kimsenin kendilerini arayıp 
sormayacağını belirterek tehdit ettiklerini, Faili meçhul cinayetlerin o tarihlerde cirit attığı 
doğu ve güneydoğuda en küçüğü 5, en büyüğü 14 yaşında olan 3 çocuğuna bir şeyler yapılır 
korkusu ile en yakınına bile tehdit edildiğini söyleyemediğini, yaşadığı baskılar neticesinde 
korkarak kimseye şikâyetçi olamadığını, her ne kadar o dönemde eşinin ölümünün medyada 
çokça yer alsa da kimseye açıklama yapmadığını, Eşinin ölümünün akabinde eve gelen 
subaydan cenazeyi Kayseri'ye götürmek için yardım/araç istediğini, kendisine "senin kocan 
YAŞ kararları ile ordudan ihraç edildi, sana araç veremeyiz, hiçbir konuda yardımcı 
olamayız" dediğini, çünkü o subayın asker eşi olarak kendisine yardımcı olmak için değil, 
tehdit etmek için geldiğini, şahsına yapılan tehdit sonucunda cenazeyi Kayseri'ye götürmek 
için hastaneden ambulans istediğini, kimsenin yardımcı olmaması üzerine Kartal marka şahsi 
arabalarının arka koltuklarını yatırdıklarını, eşinin cenazesini hastaneden birilerinin arabanın 
arkasına yerleştirdiğini, evinde kiracı olarak oturduğu ev sahibinden kendisine yardımcı 
olmasını, arabayı Kayseri'ye kadar kullanmasını istediğini, çocuklarını üniversiteden sınıf 
arkadaşına emanet ederek gazetecilerle karşılaşmamak için şahsi arabaları ile eşinin cenazesi 
ile adeta kaçarcasına gece Kayseri'ye geldiklerini,

Eşinin ölümünden sonrada şahsına yönelik psikolojik baskının devam ettiğini, o 
tarihlerde Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenci olduğunu, üsteğmen olduğunu 
söyleyen bir rütbeli veya polis olduğunu söyleyen kişi/kişiler dekan, dekan yardımcılarını 
arayarak ya da okula giderek "okulunuzda eşi subay olan öğrenci var mı? Varsa hemen okul 
ile ilişiğinin kesilmesi gerekiyor. Okulunuzda okuyan öğrenci listelerini bize verin" şeklinde 
okula baskı yaptıklarını, kendisinin o zamanlar Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, Kuran 



  

Kursu öğreticisi olarak görev yaptığını, 4 yıllık üniversite mezunu ve İlahiyatta öğrenci 
olduğundan yeni bir kadroya geçme aşamasında iken İl Müftülüğünü arayan kişinin kendisine 
kimin torpil yaptığı ya da sahip çıktığının sorulduğunu, sahip çıkanın da isminin istendiğini, 
torpillik bir durum ve sahip çıkma söz konusu olmadığı öğrenilince de o kadronun başkasına 
verilmesinin emredildiğini, o kadronun başka kimsenin şartlarını tutmadığı öğrenilince de 
kadronun kendisine tebliğ edilmeden hemen iade edilmesi ve kesinlikle yeni kadroya 
geçilmemesi konusunda müftülüğe baskı yapıldığını, eşinin ölümünün ardından maddi olarak 
çok zor günler geçirseler de hiçbir adli olaya karıştırmadan çocuklarını büyütüp vatana 
millete faydalı saygın bireyler haline getirmeye çalıştığını, 28 Şubat darbesi sanıklarından 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini beyan etmiştir.(Klasör 247 sayfa 63-66 ) 

Müştekinin eşi Muttalip Yıldırım'ın Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi 
dosyasından temin edilen belgelerin incelenmesinde, 15 Aralık 1994 tarihinde 4 gün oda 
hapsi cezası, 24 Ağustos 1994 tarihinde ikaz cezası, 16 Ağustos 1994 tarihinde 3 gün göz 
hapsi cezası, 04 Haziran 1994 tarihinde şiddetli tevbih cezası ile cezalandırıldığı, 14 Haziran 
1994 tarihli Alay Komutanı E. Ü. imzalı müştekinin eşi ile ilgili yazılan yazıda, müştekinin 
eşine verilen istirahatin Garnizon dışında geçirmesine izin verilmediği "istirahatinizi 
Garnizon içinde geçirmenizi ve görevinizle ilgilenmenizi, aksi takdirde hakkınızda kanuni 
işlem yapılacağı..." denildiği, 25 Haziran 1993 tarihinde şiddetli tevbih cezası ile 
cezalandırıldığı, Müştekinin eşi Muttalip Yıldırım'ın 28 Kasım 1989 tarihli el yazısı ile 
yazmış olduğu savunmasında, evli ve 2 çocuklu olduğunu, çocuklarının ikisinin de kendisi 
görevdeyken dünyaya geldiklerini, onların hastaneye götürülmeleri, okula yazdırılmaları, 
ihtiyaçlarının giderilmesi vs. konusunda görevi nedeniyle oldukça ilgisiz kaldığını, 1989 
yılında bir erkek kadreşinin ve bir kız kardeşinin evlendiğini, ikisinin düğününe de 
gidemediğini, kız kardeşinin bu aralar doğum yapacağını, yapıp yapmadığını bilmediğini, 
Kendisine izin konusunda sürekli sıkıntılar çıkartıldığı, bir askerin (erbaş ve erler) ne zaman 
izne gideceğini bildiğini, kendisinin bir onbaşı kadar haysiyetinin olup olmadığını sorduğu, 
her askerin istediği zaman çarşı iznine çıkarken 15 günde bir izne çıkması emredilirken 
kendisine öğle istirahatlerinde bile bir sürü belge istenerek bir sürü hesap vererek dışarı 
çıkabildiğini, en son K.K.K. denetlemesinde Bt.sinin spordan %100 başarı gösterdiğini, erbaş 
ve erlerinin bile ağızları ile kuş tutsalar takdir edilmeyeceklerini kanıksadıklarını belirttiği, 01 
Temmuz 1992 tarihinde 2 gün göz hapsi cezası, 28 Aralık 1989 tarihinde 5 gün göz hapsi 
cezası, 04 Ocak 1989 tarihinde şiddetli tevbih cezası, 15 Mayıs 1987 tarihinde ikaz cezası ile 
cezalandırıldığı anlaşılmıştır. (247. klasör, sayfa 1-26) 

Müştekinin şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, 
eşinin Topçu ve Füze Okulu kursunu çok iyi derece ile bitirdiğine ilişkin kurs bitirme belgesi, 
18 Kasım 1991-29 kasım 1991 tarihleri arası Lojistik Seferberlik kursuna katıldığına ilişkin 
kurs belgesi bulunduğu, Müştekinin eşinin 17/12/1982 tarihinde Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Nurettin Ersin tarafından yüzüncü yıl rozet beratı belgesi, 
10/03/1980-25/04/1980 tarihleri arasındaki Topçu ve Füze Okulu kursunu pekiyi derece ile 
bitirdiğine ilişkin kurs belgesi ile ayrıca müştekinin eşi Muttalip Yıldırım'ın intiharı ile ilgili 
gazete haberlerinin yer aldığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10/07/1996 tarihli Hasta Kabul 
ve Taburcu teskeresinde müştekinin eşine Akut Psikotik Bozukluk teşhisi konulduğu, 2 ay 
rapor verildiği, 12/10/1997 tarihinde intihar ettiğine ilişkin Emniyet yazısının bulunduğu 
anlaşılmıştır. (Klasör 247)

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "sakıncalı sağ personel 
kategorisinde olduğu, aşırı irticai görüşe sahip olduğu, laik düşünceyi benimsemediği ve her 
fırsatta eleştirdiği, kapalı yaşam tarzının değişmeyeceğini sık sık ifade ettiği, eşi ve kız 
çocuğunun tesettürlü olduğu, eşinin kuran kursu öğretmenliği yaptığı, irticai görüşteki sivil 
kişi ve çevrelerle irtibatlı olduğu, dostluk ve samimiyet kurduğu, kendi düşüncesindeki 
personelle görüştüğü, hiçbir sosyal faaliyete katılmadığı, birlikçe yapılan yardım faaliyetleri 



  

kapsamına İmam Hatip ve Kuran Kursu öğrencilerinin de alınması için öncülük ettiği, 
kendisinin ve eşinin lojmanlar bölgesinde örgütlenme faaliyetlerinde bulunduğu, ordu 
komutanının katıldığı bir veda töreninde eşi ve kendisinin el sıkışmaktan imtina ettikleri, 
erbaş ve erlere ideolojik yönde telkinlerde bulunduğu, Silahlı Kuvvetleri, emir ve komuta 
ilişkinini eleştirdiği, mesleki bilgi ve görgüsünün zayıf olduğu, emirleri tam ve zamanında 
yapmadığı, irticai yayınları okuduğu ve seyrettiği, emre itaatsizlik suçundan 4.6.1994 
tarihinde şiddetli tevbih cezası aldığı, eğitim alanından izinsiz ayrılmak suçundan 16.8.1994 
tarihinde 3 gün göz hapsi cezası aldığı, ordu komutanının veda ziyaretinde eşi ile birlikte el 
sıkışmaktan kaçınması nedeniyle 24.8.1994 tarihinde yızılı olarak ikaz edildiği, disiplinsiz 
davranışı nedeniyle 15.12.1994 tarihinde 4 gün göz hapsi cezası aldığı, kışladan sık sık 
uzaklaşmak suçundan 1.3.1996 tarihinde yazılı olarak uyarıldığı, istirahatini garnizonda 
geçirmesi konusunda 14.6.1996 tarihinde yazılı olarak uyarıldığı, memuriyet nüfuzunu 
kötüye kullanmak suçundan 7 nci Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 13.9.1988 tarihli erteli 5 
ay 20 gün hapis cezası, emre itaatsizlik suçundan 65 nci P.Tüm.K.lığı Disiplin Mahkemesinin 
Aralık 1987 tarihli kararı ile 10 gün göz hapsi cezası, yalan beyanda bulunmak suçundan 
24.4.1986 tarihli şiddetli tevbih cezası, disiplinsizliği nedeniyle 14.5.1987 tarihli yazılı ikaz, 
birliğinin eğitiminin zayıf olması nedeniyle 4.7.1988 tarihli yazılı uyarı, disiplinsizliği 
nedeniyle 4.1.1989 tarihli şiddetli tevbih cezası, mesaiye gelmemek suçundan 28.11.1989 
tarihli 5 gün göz hapsi cezası, ordu komutanı denetlemesinde saygısızca cevaplar vermesi 
nedeniyle 28.12.1989 tarihli 5 gün göz hapsi cezası, disiplinsiz davranışı nedeniyle 1.7.1992 
tarihli 2 gün göz hapsi cezası, izinsiz kışlayı terketmek suçundan 25.6.1993 tarihli şiddetli 
tevbih cezası bulunduğu görülmüştür." şeklindeki iddiaların bir kısmında müşteki eşinin suç 
olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, ihraç edilmiş olduğu yılda 
verilmiş uyarı cezaları, 1994 yılında verilmiş şiddetli tevbih, 3 gün göz hapsi, 4 gün göz hapsi 
ve uyarı cezalarının ihracı gerektirmeyecek nitelikte cezalar olduğu, ayrıca müştekiye 
atılmasından 10 yıllara yaklaşan süre içerisinde verilen disiplin cezaları ile yine yaklaşık 8 yıl 
önce verilmiş ihracını gerektirmeyecek nitelikteki erteli hapis cezasının atılmasına dayanak 
yapıldığı anlaşılmıştır. (247. klasör, sayfa 67-69)

 Müşteki  SUZAN HERGÜNŞEN şikayet ve beyanında özetle; 1998 yılında ÖSS 
girdiğini ancak başörtülü okumasının mümkün olmadığını, 2005 yılında Avurturya 
Üniversitesine başladığını 2009 yılında bitirdiğini,denkliğinin 2013 yılına kadar 
verilmediğini, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 440)

Müşteki  SÜEDA AKBULUT şikayet ve beyanında özetle; Haziran 1998 tarihli 
YAŞ kararı ile eşi olan astsubay Ramazan Akbulut’un TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar 
sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki SÜHEYLA UĞURSOY vekili Av. Mikail Hasbek şikayet ve 
beyanında özetle; müvekkilinin 1994 yılı Bakırköy İmam Hatip Lisesi mezunu olup İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünü kazandığını,1998 yılında okuduğu sırada derslere 
başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, uzaklaştırma ve disiplin 
cezaları aldığını,açılan davaların da sonuçsuz kaldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti 
ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 381,417)



  

Müşteki SÜLEYMAN GÖNCÜ şikayet ve beyanında;TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle TSK’dan 
ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

Müşteki  SÜLEYMAN BERK şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Atatürk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yaptığını, 21 Şubat 
2000 tarihinde gördüğü baskı sonucu istifa ederek görevinden ayrıldığını, gördüğü şiddeti 
dekanlığa bildirdiğini, herhangi bir gelişme olmadığını, istifadan önce Ankara'da doçentlik 
merkezi yabancı dil sınavına girdiğini, sınav sonuç belgesini onaylanmak üzere YÖK'e 
gönderdiğini, YÖK'ün 1.5 yıl sınav sonuç belgesini beklettiğini, en son red cevabı verildiğini, 
mağdur olduğunu, fakülte dekanı, bazı araştırma görevlileri ve dönemin YÖK Başkanı Kemal 
Gürüz'den davacı ve şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (203. klasör, sayfa 289)

 Müşteki SÜLEYMAN KOCABAŞ şikayet ve beyanında;Tarım Bakanlığından 
emekli olduğunu,Osmanlı ve Cumhuriyet üzerine 56 kitap yazdığını,28 Şubat dönemiyle 
ilgili bilgileri üç ayrı kitapta topladığını,bunların Refahyol Hükümeti Sonunun Perde 
Arkası,Port Modern Darbi Süreci 28 Şubata Doping, 2000'e Girerken Olaylarla Türkiye'nin 
Çıkmazı olup davaya faydalı olacığını düşündüğünü belirtmiştir.(Klasör 108)

 Müşteki  SÜMEYYE ERDOĞAN vekili Av.Ahmet Özel ve Av. Ferah Yıldız 
şikayet ve beyanında özetle ; müvekkilinin 2002 yılı ikinci okul dönemi ilk gününde 
Kadıköy İmam Hatip Lisesi'ne gittiğinde üniversitelerde başlamış olan başörtüsü yasağının 
okulunda başlamış olduğunu, okul önünde ve cadde boyunca dizilmiş olan robokop polislerin 
müvekkilinin okula girmesini engellediğini,okula alınmadığını,inanç ve eğitim hakkı arasında 
tercih yapmak zorunda bırakıldığını,yasağın uygulanmadığını başka bir liseye geçiş yaparak 
okulunu tamamladığını,üniversite de ise meslek liselerine getirilen düşük kat sayı uygulaması 
ve başörtüsü yasağı nedeniyle hakkı olan okul ve bölümlere girme şansı kalmadığından ve 
başörtüsü ile eğitimin sürdüremeyeceğinden eğitimini yurt dışında 17 yaşında ailesi ve sosyal 
çevresinden uzakta tamamlamak zorunda kaldığını,başörtü yasağının 13 Mart 1997 tarihinde 
bir albayın rektörlere ve yargı mensuplarına verdiği brifing sonrası başladığını, rektörlere 
irticanın birinci tehdit olduğunu ve üniversitelerin üzerlerine düşün görevleri yapmalarının 
istendiği, brifing sonrası rektörler komitesi yüksek öğretim kurumlarında kılık kıyafet ile 
ilgili mevzuat ve hukuki değerlendirme raporunda türbana karşı kararlılık vurgulanmış ve 
isteyenin dilediği kılık ve kıyafet ile üniversiteye girebilmesinin hukuken mümkün 
olmadığı,kılık kıyafet konusunu istismar edip cumhuriyeti yıkmayı amaç edinen kötü niyetli 
kişilere karşı disiplin yönetmeliği uygulanacağının ifade edildiği,başörtüsü yasağı 
uygulamayan okul idarecilerinin istifa ettirildiği,2001 yılında klavuz değiştirilerek ÖSS'de 
başı açma şartının getirildiğini,2002 yılında Kemal Gürüz'ün başkanı olduğu YÖK 
peruk,şapka ve bereyi yasaklayan genelge yayınladığını,başörtüsü lehine karar veren 
hakimlerin görev yerleri değiştirilmesi nedeniyle adil yargılanma haklarının ihlal 
edildiğini,sınav tarihinden önce sınava başörtüsü ile geleceği düşüncesiyle öğrencinin isminin 
sınav listesinden silinmesi dahi mahkemelerce hukuka uygun bulan mahkeme kararları 
olduğunu,bu durum sanıkların hukuk dışı davranışlarını cesaretlendirdiğni,9 Ağustos 1998 
tarihinde İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun üniversetelerde kılık kıyafet 
yasağını serbest bırakan 2547 sayılı kanunun ek 17. maddesini İstanbul Üniversitesi 
Basımevi  ve Film merkezi tarafından 1997 yılında basılan Yüksek Öğretim ve İstanbul 
Üniversitesi Mevzuatı kitabının 279-280 sayfalarından çıkarttığını,ek 16 maddeden sonra 
ek18. maddenen geldiği sayfayı tekrar bastırmış ve kitaba eklettiğini,gayrı hukuki ortam 



  

neticesi eğitim,çalışma,din ve vicdan hürriyetiifade hürriyeti kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki SÜMEYYE DURSUN CEYLAN şikayet ve beyanında özetle; Kazım 
Karabekir İmam Hatip Lisesinde okurkken derslere ve milli güvenlik derslerine başörtülü 
alınmadığını,milli güvenlik dersinden not verilmediği için okul ortalamasının düştüğünü, 
2000 yılında mezun olduğnu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı ve başörtüsü yasağı 
nedeniyle eğitimve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, puanı Türkiye'de ancak özel 
üniverseteye girmeye yettiğini, başörtüsü engele nedeniyle burda eğitimine devam 
edemediğini, eğitimi Viyana Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladığını,eğitim 
hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellendiğini, mağdur 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör  373)

Müşteki SÜNDÜS ASLAN şikayet ve beyanında özetle;28 Şubat sürecinde 
Marmara Üniversitesi’nde öğrenci iken başörtüsünden dolayı mağdur edildiğini, suçtan zarar 
gördüğünü,  sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 377)

Müşteki  SÜREYYA İLBAN şikayet ve beyanında;1 Eylül 1980 – 16 Haziran 
1998 tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, orduda kaldığı süre içerisinde hiçbir zaman 
pasif görevlerde bulunmadığını, 1993 yılında Doğubayazıt'taki görevini tamamlayıp 
Ankara'daki Zh. Brl. Ok. Ve Eğt. Tüm. 1 nci Er Eğt. A. 2 nci Tnk. Tb. Tnk. Bl. Astsubaylığı 
görevine atandığını, atandığından 6 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesi 
Tankçı Şubesindeki şimdi ismini hatırlamadığı bir arkadaş ile yaptığı görüşmede eğer talebi 
olmazsa bu görevde 8 yıl kalabileceğini söylediğini, çünkü birinci bölgenin A bölgesi 
olduğunu, lojman puanı yeterli olmadığı için en ucuz kiralık evlerden Sincan'ın Fatih 
mahallesinde ev tuttuğunu, 1994 yılında sözlü olarak eşlerinin vesikalık fotoğraflarını 
istediklerini, kendisi ve birkaç arkadaşının bu işin hizmete müteallik olmadığını savunarak 
fotoğrafların nerede kullanılacağını bilmedikleri için fotoğraf vermeyi reddettiklerini, ısrarla 
üzerlerinde her türlü baskıyı kuran Tabur Komutanı A. M. ve Tabur Personel Subayı G. 
isimli yüzbaşı tarafından her fırsatta taciz edilmeye başlandıklarını, en sonunda fotoğrafları 
verdiğini, eşinin başörtülü ve namaz kıldığını, ancak kendisinin TSK'dan ilişiğinin 
kesilmesinden 3 ay sonra Bursa'da tekel bayisi işletmesini satın alarak 2 yıl tekel maddelerini 
satışından kazanç sağladığını, 2000 yılında kendi doğum yeri olan Susurluk Karapürçek 
beldesine taşındığını ve sosyal demokrat olan çizgisinin daha da derinleşerek Emek Partisine 
üye olduğunu, halen bulunduğu beldenin Emek Partisi Belde Başkanlığını yürüttüğünü, böyle 
bir siyasi çizgide iken "Devrim yanlısı islami görüşü benimser" etiketini yapıştırmanın tek 
izahının Anayasanın 10. maddesini aleni ihlal ve sahte belge üretmek olduğunu 28 Şubat 
darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu, açılacak davaya katılmak istediğini 
belirttiği,1990-1993 yılları arasında Ağrı Doğubayazıt ilçesinde Mekânize Tugayında 
astsubay olarak görevli iken şu an 28 Şubat davasından tutuklanan A. Nazmi Solmaz'ın da 
aynı tugayın kurmay başkanı olduğunu, görevinden dolayı kendisi ile arasında anlaşmazlık 
olduğunu, 1993 yılında ikisinin de tayininin Ankara'ya çıktığını, Ankara'da görev yaparken 
görevi ile ilgili herhangi bir olumsuz sebep yokken sırf eşinin başörtülü olmasından dolayı 
1995 yılında İstanbul iline sürgün edildiğini, o zaman bu duruma pek anlam veremediğini, 
ancak 28 Şubat davası nedeniyle tutuklanan A. Nazmi Solmaz'ın Batı Çalışma Grubu üyesi 
olduğunu öğrendiğini, hakkında görevi ile ilgili bir ihmali yokken sürgün kararı vererek 
mağduriyetine sebep olan A. Nazmi Solmaz isimli şahıs ve bütün Batı Çalışma Grubu 
mensubu olduğu tespit edilen şahıslardan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (265. klasör, sayfa 
53-82) 



  

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1998 tarihli sicil belgesinde 1. 2. ve 3. sicil amirlerince aynı 
şekilde “Astsubay sicil yönetmeliğinin madde 53 ncü (a, b, e) fıkraları gereğince disiplin 
bozucu hareketlerde bulunan, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmayan, hizmetin gerektirdiği 
şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzeltmeyen, tutum ve davranışları ile yasa 
dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve ideolojik görüşü benimsemesi nedeniyle Silahlı 
Kuvvetlerde kalması uygun değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen 
suç isnatları ile ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların 
gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu, 3 ncü Kolordu Komutanlığı Hasdal/İstanbul Askeri 
Mahkemesinin 2000/292-770 Esas Karar sayılı ve 18.12.2000 tarihli kararı ile sonuç olarak 
750.000 TL(sıfırlar atılmamışken) para cezası ve 3 ay memuriyetten men cezası ile 
cezalandırıldığı, suç tarihinin Eylül 1996 – Haziran 1998 olduğu, 13 Ocak 1998 tarihinde 3 
gün izinsizlik cezası, 12 Ocak 1998 tarihinde 2 gün izinsizlik cezası bulunduğu, 24 Ekim 
1995 tarihinde takdir belgesi, 22.10.1996 tarihinde takdir belgesi, 22 Ekim 1996 tarihinde 
takdir belgesi, 7 Ekim 1991 tarihinde takdir belgesi, 3 Kasım 1990 tarihinde takdir belgesi ile 
ödüllendirildiği, 16 Ekim 1990 tarihinde kendisine ödül dağıtımı ile ilgili yazı yazıldığı, 5 
Aralık 1990 tarihinde takdir belgesi, 1 Ekim 1990 tarihinde takdir belgesi, 1 Kasım 1988 
tarihinde takdir belgesi ile ödüllendirildiği, Sİcil notu ortalamalarının 1985 yılı 85.5, 1986 
yılı 93, 1987 yılı 96.3, 1988 yılı 96, 1989 yılı (süresiz sicil belgesi), 1990 yılı 97, 1991 yılı 
94, 1992 yılı 88.5, 1993 yılı 99.5, 1994 yılı 98, 1995 yılı 95, 1996 yılı 96, 1997 yılı 97, 
atıldığı yıl olan 1998 yılı 66.5 olduğu, Müşteki Tamer Tatar’ın Cumhuriyet Savcılığına 
vermiş olduğu CD’den elde edilen belgeler içerisinde yer alan listelerde müştekinin isminin 
Kara Kuvvetleri Komutanlığında listeye adı yazılan astsubaylar içerisinde bulunduğu, 
Müştekinin dilekçesi ekinde yer alan gazete haberlerinde Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay 
Komutanı Tuğgeneral N. B.'nin fişlemeleri ile ilgili haberlere yer verildiği anlaşılmıştır. (265. 
klasör, sayfa 1-52) 891

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Devrim yanlısı islami görüşü 
benimsediği, eşinin tesettür kıyafetli olduğu, Aralık 1995'te Y.A.Ş. ile T.S.K.nden ilişiği 
kesilen (E) Tnk. Üçvş. Ahmet AĞMAZ ile samimi ilişki içinde olduğu, kendi görüşünde olan 
erbaş ve erleri koruduğu ve kolladığı, T.S.K.ni sağlığı için olumsuz etken olarak gördüğü, bu 
nedenle kendisini psikiyatri bölümüne sevk ettirerek istirahat aldığı, görevine, Atatürk 
ilkelerine bağlı olmadığı, T.S.K.nde vazife için değil dinci faaliyetleri desteklemek için 
kaldığı, birlik komutanı tarafından yapılan yazılı ve sözlü ikazlara rağmen tutum ve 
davranışlarında düzelme olmadığı" şeklindeki iddiaların bir bölümünde müştekinin suç 
olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun 
açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "yasa dışı devrim yanlısı islami 
görüşü benimsediği" iddiası ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda suç 
olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma ve 
kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu 
anlaşılmaktadır. (265. klasör, sayfa 67-68)

 Müşteki  SÜREYYA ATEŞ şikayet ve beyanında özetle; Ağustos 1996 tarihli 
YAŞ kararı ile eşi olan subay Mustafa Ateş’in TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu 
ihraç edildiğini,suçtan zarar gören olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)

Müşteki ŞABAN SOYLU şikayet ve beyanında özetle;1994 yılında Kahire El- 
Ezher Üniversitesinden mezun olduğunu, 1999 yılına kadar yüksek lisans yaptığını, ancak 



  

daha sonra denklik iptal edilence mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395)

 Müşteki  ŞABAN YILDIZ şikayet ve beyanında;1991 yılında başladığı El – 
Ezher üniversitesinden 1996 yılında mezun olduğunu,1997 yılında hukuka aykırı olarak YÖK 
tarafından denklik iptali yapıldığı için görevden alındığını, denkliğin iptal edilmesi nedeniyle 
atamanın iptal edilerek kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği 
avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 396)

 Müşteki  ŞABAN KARGIN şikayet ve beyanında; TSK'da görev yaptığını, 
TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı 
için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek 06/03/1997 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK dan ihraç edildiğini, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 379,437)

 Müşteki  ŞABAN YILMAZ şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat post modern 
darbe sürecinde Çorum ili Osmancık ilçesi Asri Mezarlık Camiinde imamlık yaptığını, bu 
görevi sırasında dini cemaat toplantılarına katıldığının belirtilerek cezalandırıldığını,mağdur 
edildiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 129)

 Müşteki  ŞABAN CİHAN şikayet ve beyanında;30.08.1985-01.06.1997 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 
dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve davranışları ile bu örgütün 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 
halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 01.06.1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan 
ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 437,438,439)

 Müşteki ŞADİYE YÜRÜKOĞULLARI şikayet ve beyanında özetle; 1994 
yılında başladığı öğretmenlik görevine 1997 yılında devam ettiğini, göreve başladığından beri 
giydiği ve kullandığı kıyafetlerinin tehdit kabul edildiğini, 2002 yılı Haziran ayından 2007 
yılına kadar görevden uzak kaldığını, İdare Mahkemesine davalar açtığını, şüpheli Fevzi 
Türkeri'nin yönettiği, hakim savcıları yönlendirme toplantıları nedeniyle davalarının 
reddedildiğini, İstanbul İdare Mahkemesinde öğrenciler ve öğretmenler lehine yasa nedeniyle 
haklı ve hukuki karar veren bir mahkeme heyetinin dağıtıldığını ve sürgün edildiğini, bunun 
da o dönemde hukukun ne kadar ayaklar altına alındığının bir işareti olduğunu,mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmas 
istediğini belirtmiştir.(Klasör 468,190, sayfa 318-319, 328)

Müşteki  ŞADİYE GÜNEŞ şikayet ve beyanında özetle; 12 Eylül 1996 tarihinde 
sınıf öğretmeni olarak başörtülü şekilde göreve başladığını,kılık ve kıyafetinin rejim için 
tehlike olarak gösterilmeye başlandığını,görev yaparken başörtüsü nedeniyle idare tarafından 
memuriyetten atılmakla taciz edildiğini,disiplin cezaları verildiğini,öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,14 Ekim 1998 tarihinde devlet 
memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 437)



  

Müşteki  ŞAHİN AKDOĞAN şikayet ve beyanında;1998 yılı Aralıkta Binbaşı 
rütbesindeyken Yüksek Askeri Şura kararıyla TSK'dan ihraç edildiğini, ihraç tarihine kadar 
adli, idari herhangi bir soruşturma geçirmediğini, sıralı komutanlarından 36 tane takdir 
belgesi aldığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığından atışta üstün birlik yetiştirmekten şerit 
rozeti verilerek ödüllendirildiğini, ayrıca harita okumada kullanılan coğrafi koordinat okuma 
cetvelini de kendisinin bulduğunu, bu yöntemin haritada yer bulmak ve hedef tespiti için 
kullanıldığını, bu konuda Kara Kuvvetleri Komutanlığında takdirle ödüllendirildiğini, hiçbir 
şekilde fiili disiplinsizlik suçu işlemediğini, verilen kararın tamamen hukuk dışı olduğunu, 
mağdur edildiğini hatta ihraç kararını tarafına tebliğ edebilmek için fizik tedavi gördüğü 
hastaneden çıkarılarak kararın tebliğ edildiğini, 28 Şubat sürecinde faaliyet gösteren Batı 
Çalışma Grubu ve diğer illegal darbeci yapılanmaya, hiçbir suçu olmayan subay ve 
astsubaylara haksızlıkları yapma konusunda bu görevin kim tarafından verildiğini, hakim ve 
savcılara, üst düzey bürokrata, basın mensuplarına Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
verilen brifinglerin amacını bütün düşüncesi vatana ve millete hizmet olan subay ve 
astsubayların sahte belgelerle atılmasının sebebinin sorulmasını istediğini, bu nedenle sıralı 
komutanları Tabur Komutanı H. D., Tugay Komutanı A. D., Genelkurmay 2. Başkanı Çevik 
Bir ve YAŞ üyelerinden şikâyetçi olduğunu, TSK'dan ihracının eşinin başörtülü olmasından 
kaynaklandığını buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 114,454 ) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 20 Kasım 1998 tarihli sicil belgesinde 1, 2. ve 3. sicil amirleri 
tarafından benzer şekilde “tutum ve davranışları ile yasa dışı irticai görüşleri benimsediği, bu 
gibi faaliyetlerde bulunduğu ve karıştığı anlaşıldığından Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 
değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili 
herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu 
ortaya koymaktadır. (114. klasör, sayfa 111) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Işıkçı tarikat mensubu olduğu, 
eşinin tesettür kıyafeti giydiği, kendi görüşündeki yayınları okuduğu, kendi görüşündeki 
kişilerle görüştüğü, eşinin matematik öğretmeni olduğu ve derslere de başı kapalı olarak 
girdiği, 1989 sicilinde "Laik düşünceye aykırı fikirleri var, kendisi buna inanç der, bu 
düşünceleri evlendikten sonra oluşmuştur. Eşi Matematik öğretmeni olmasına rağmen, belirli 
üniforma niteliğindeki kıyafetle dolaşır, bu konuda takibi gerekir" kanaatinin belirtildiği, 
1991 yılında; Ankara/Sıhhiye Subay Orduevine eşiyle birlikte girmek istediği, eşinin 
kıyafetinin tam tesettürlü (Ayak topuklarına kadar kapalı, yüzünün sadece göz, burun ve ağız 
kısmı açık, diğer tarafları örtülü) olması nedeniyle, orduevi görevlilerince çağdaş olmayan 
kıyafetle orduevine girilemeyeceğinin kendisine belirtilmesi üzerine, küstah bir ifadeyle "Siz 
çağdaş kıyafetten ne anlıyorsunuz?" diye sorduğunu, bu konuyla ilgili olarak birliğince 
yapılan idari tahkikat neticesinde "Eşinin giyimi dışında menfi bir duruma rastlanmadığı" 
kanaatına varıldığı, 1994 sicilinde; "Eşi türbanlıdır, takip kontrolü gerekir" kanaatının 
belirtildiği, 1998 sicilinde; "Eşi öğretmen olmasına rağmen başı kapalıdır, eşinin bu 
davranışının ideolojik olduğu değerlendirilmektedir. Kendisinin de eşine bu yönde destek 
verdiği kıymetlendirilmektedir, temsil yeteneği sınırlıdır, takip kontrolü gerekir" kanaatının 
belirtildiği, amirlerince uyarılmasına rağmen, olumlu yönde bir gelişmenin olmadığı, menfi 
tutum ve davranışların içerisine girdiği, halen sakıncalı/sağ personel kategorisinde olduğu" 
şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya 
konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum 
içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle 
ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe 
yapıldığı anlaşılmaktadır. (114. klasör, sayfa 109-110)



  

 Müşteki  ŞAHMETTİN BALAHORLI şikayet ve beyanında;1993 yılında El – 
Ezher üniversitesinden mezun olduğunu,denklik alıp öğretmenliğe başladığını,1997 yılında 
hukuka aykırı olarak YÖK tarafından denklik iptali yapıldığı için görevden alındığını, 
denkliğin iptal edilmesi nedeniyle atamanın iptal edilerek kazanılmış hakkının ihlal 
idildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,mağduriyet 
yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 487)

Müşteki  ŞEFİK DURSUN şikayet ve beyanında;İstanbul Ünversitesi Cerrehpaşa 
Tıp Fakültesi Bioizik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptığını,28 Şubat post modern 
darbesinin üniversitelerdeki baskı ve zulmüne maruz kaltığını,sorumlunun Kemal Ggürüz 
olduğunu,kendisinin haksız ve keyfi olarak görevden alındığını,yönetim görevinden ayırma 
cezasının fakülte disiplin kurulunda kabul edilerek uygulamaya konulduğunu,dönemin Genel 
Kurmay başkanının üç kez telefon ile arayarak rektör Kemal Alemdaroğlu'na destek 
verdiğini, müşteki Tamer Tatar'ın ibraz ettiği Genelkurmay antetli CD içerisinde irticai 
faaliyette bulunan YÖK personeli başlıklı listede türbanı savunur şeklinde fişlendiğini, 
mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 249)

 Müşteki ŞEFİKA BOZ şikayet ve beyanında özetle ; 2004-2009 yılları arasında 
Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği vemakine Mühendisliği bölümlerini 
bitirdiğini, başörtüsü çıkararak okumak zorunda kaldığını,başörtüsü ile okula girmenin 
mümkün olmadığını,2009-2001 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesinde yüksek lisansı da 
başı açık okumak zorunda kaldığını,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki  ŞEH MEHMET KARAALP şikayet ve beyanında;2001 yılında 
Şahinbey İlçe Şube Müdürü iken haksız yere birkaç ay içinde tayinler gördüğünü, mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 381)

 Müşteki ŞENGÜL SAĞMAN şikayet ve beyanında;2000 yılında Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek lisans yaparken başörtülü olduğu için 
fakülteye alınmadığını, bu nedenle tez bitirme süresinin uzadığını, eğitim hakkı, din ve 
vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 375,381)

 Müşteki ŞENGÜL CESUR şikayet ve beyanında özetle;1998 yılında öğretmen 
olarak atamasının yapıldığını,o dönem kılık kıyafeti yüzünden kendisi gibi birçok arkadaşının 
göreve başlatılmadığını, o nedenle 28 Şubat 1997 tarihinde başlayan ülkedeki darbe 
ortamının devam etmesini de göz önüne alarak göreve başlayamadığını, 35 yaşını doldurduğu 
için 2006 yılındaki kıyafet serbestisi getiren aftan yararlanamadığını, hiçbir zaman bitirmiş 
olduğu fakülte sonucu elde ettiği mesleğini yapamadığını, darbe ortamının sorumluları olan 
İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Doğu Aktulga ve Fevzi Türkeri ile diğer sorumlu kişilerin 
cezalandırılmasını istemiştir. (Klasör 63,190)

 Müşteki ŞENGÜL DOĞAN şikayet ve beyanında;1998 yılında Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliğine eğitim görmek amacıyla girdiğini, o 
dönemde başörtüsü nedeniyle YÖK Başkanı Kemal Gürüz başta olmak üzere Batı Çalışma 
Grubunun amaçlarına hizmet etmek üzere faaliyet gösteren kişiler tarafından mağdur 
edildiğini, çeşitli disiplin cezaları aldığını, çekmiş olduğu sıkıntılardan dolayı sedef 
hastalığına yakalandığını, psikolojik tedaviler gördüğünü, haksız ve ağır şekilde mağdur 



  

olduğunu, o dönem İstanbul Üniversitesinde olduğu gibi Ankara Üniversitesinde de ikna 
odaları uygulaması yapıldığını, ikna odasına başörtülü olmasından dolayı kendisini de tek 
başına aldıklarını, odada Kimya Bölüm Başkanı A.Ö., genel jeoloji derslerine giren Prof. Dr. 
B.V. ve psikolog bulunduğunu, odada jeoloji dersine giren Prof. Dr. B.V. 'nin kendisine 
Erbakan ve Fethullah Gülen'in bu ülkenin aleyhine çalıştıklarını, kendilerinin de onların 
militanı olduğunu, saçını açmadığı takdirde birilerine ikinci üçüncü karı olursun diye bayan 
olarak kaldıramayacağı sözler söylediğini, görüşmenin başında kendisinin neden başını 
örttüğünü, bunu açıklamasını istediklerini, kendisinin de inancı gereği örttüğünü söylediğini, 
bu görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğünü, bu olayın 1998-1999 eğitim öğretim yılında 
gerçekleştiğini, yine Prof. Dr. B.V. 'nin okul koridorunda kendisini boş yere mücadele 
ettiğini, İslamla ilgili olmadığını söyleyerek parmağındaki yüzüğü görüp aslında bu yüzük 
beni cezbedebilir şeklinde kaldıramayacağı sözler söylediğini, bir keresinde de Prof. Dr. B.V. 
'nin sınıfta başörtülü olan diğer arkadaşlarıyla kendisine bakarak “Aranızda bu ülkeyi bölmek 
isteyen insanlar var onların oyununa gelmeyin” diye hakaret ettiğini, Ankara Üniversitesinde 
geçirmiş olduğu 5-6 soruşturma sonucu çok yıprandığını, en son soruşturmada da soruşturma 
odasına diğer başörtülü arkadaşı Sümeyye Orhan'la birlikte çağrıldığını, odaya ayrı ayrı 
alındığını, odada B.V.ve A.Ö. olduğunu, kendisine “Gözümüzün önünde saçınızı 
açacaksınız” diye söylediğini, Ankara Üniversitesi ortamında daha fazla kalmamak için 
29/08/2002 tarihinde kaydının silinmesi için dilekçe vermek zorunda kaldığını, 2 yıl sonra 
tekrar üniversite sınavına girerek Erciyes Üniversitesi Biyoloji bölümünü bitirdiğini, Gazi 
Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını,özel sektörde kurumun MEB sorumlusu olarak 
çalıştığını, yaşadığı mağduriyetlerin psikolojik etkisinin halen devam ettiğini, yaşadığı 
mağduriyetlerden dolayı 28 Şubat sürecini gerçekleştiren BÇG ve onun emrinde hareket eden 
sanıklardan şikâyetçi olduğunu belirterek cezalandırılmalarını istemiştir.(107.klasör,s 142)

 Müşteki ŞEREF MALKOÇ şikayet ve beyanında;Refah Partisi Trabzon 
milletvekili olarak görev yaptığını,1996-1997 yılları arasında Genelkurmay 2. Başkanı olan 
Çevik Bir ve onunla birlikte hareket eden Kara Kuvvetleri Komutanı Doğu Aktulga, 
Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, 
MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Zırhlı Birlikler ve Eğitim Tümen Komutanı Erdal 
Ceylanoğlu ve diğer bazı kişilerle birlikte oluşturulan örgütün, TSK'yı kullanarak TBMM'de 
güvenoyu olarak Anayasaya uygun bir şekilde Prof. Dr. Necmettin Erbakan başkanlığında 
kurulan 54. Cumhuriyet Hükümetini cebren ıskat etmeye teşebbüs ettiğini ve kısmen dahi 
olsa çalışamaz duruma getirmeye çalıştığını, meşru hükümete karşı basın ve medya 
organlarını kullanarak “Bu sefer silahsız kuvvetler halletsin”, “Gerekirse silah kullanırız” 
şeklinde manşetler attırarak tehditte bulunduğunu, “Demokrasiye balans ayarı yapıyoruz” 
diyerek açıkça görevi dışına çıkarak hükümeti düşürmeye çalıştığını, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı nezdinde Batı Çalışma Grubu adı altında yasa dışı bir birim oluşturularak kamu 
görevlileri ve sivil vatandaşların fişlendiğini, başta yüksek yargı olmak üzere yargı 
mensuplarının Genelkurmay Karargâhında brifinglere tabi tutarak yargıyı etkilemeye ve 
meşru hükümete karşı kullanmaya çalıştıklarını, kendilerine vatan savunması için tevdi 
edilen Zırhlı Birlikleri meskun mahalde yürüterek ellerindeki silahlı birliklerle meşru 
hükümeti tehdit ettiklerini, bu suretle hükümeti cebren iş bırakmaya zorladıklarını, temel bir 
hak olan eğitim ve öğretim hakkını başörtüsü yasağı şeklinde yasalarda olmayan bir yasak 
icat ederek üniversitelerde eğitim ve öğretimi engelledikleri ve binlerce öğrenciyi mağdur 
ettiklerini, halkın bir kısmını dindar olarak nitelenen kesimlere karşı alenen kışkırttıklarını, 
bu kesimleri aşağıladıklarını, hakaret ettiklerini ve bu şekilde ayrımcılık yaptıklarını, söz 
konusu kişilerin bu eylemlerini yaparken dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz, TİSK 
Başkanı R.B. , DİSK Başkanı R.B., TESK Başkanı D.G., TOBB Başkanı F.M., Türk-İş 



  

Başkanı B.M. ile birlikte gerçekleştirdiklerini, aynı dönemde asker olarak kamu görevlisi ve 
görevinin başında olan Tümgeneral O.Ö 'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve bu 
hükümetin Başbakanı ve TBMM'yi alenen aşağılayarak hakarette bulunduğunu, dönemin 
Kurmay Karargâhı ve hiyerarşik üstü konumundaki amirlerinin amaçlarına uygun düşen bu 
duruma göz yumduklarını, herhangi bir işlem yapmadıklarını,her an darbe yapılacak baskısı 
yapılarak 18 Haziran 1997 tarihinde Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifa etmek zorunda 
bırakıldığını, nitekim Çevik Bir'in bir konuşmasında 28 Şubat süreci ile ilgili “Demokrasiye 
balans ayarı yapıldı” ifadelerini kullanırken Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak'ın 
“Bu post modern darbe tereyağından kıl çeker gibi yapılmış çok başarılı bir süreçtir” 
şeklinde beyanda bulunduğunu, bu kişilerin işlenen suçları bütün kamuoyu önünde alenen 
ikrar ettiklerini, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir.(Klasör 107)

 Müşteki ŞERİFE KAYA vekili Av.Hüsnü Tuna şikayet ve beyanında özetle; 
müvekkilinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışırken 1997 yılında böşörtüsü takması 
nedeniyle baskılara maruz kaldığını,1997 yılı içinde uyarma,kınamagörevden uzaklaştırma 
16.12.1998 tarihinde haksız olarak memuriyetten çıkarıldığını, suçtan zarar gören olduğunu, 
çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, mağduriyetini 
tevsik eden belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki ŞERİFE KARAARSLAN ÇATAL şikayet ve beyanında özetle; 
20.10.2000 tarihinde Beykoz Tokatköy İlköğretim okulunda öğretmen olarak görev yaparken 
başörtüsü nedeni ile üç kez görevden uzaklaştırma ve disiplin cezaları verildiğini,17.04.2000 
ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu 
görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki ŞERİFE BAHAR DEMİR şikayet ve beyanında özetle;1995 yılında 
Çukurova Üniversitesine başladığını,1. sınıftan 4. sınıfa kadar geldim. O zaman başörtüsü 
sorunu olmadığını, 4. sınıfın ilk yarısından itibaren baş örtüsü sorunları başladığını,bundan 
dolayı tarafına soruşturmalar açılıp uyarma, kınama ve 1 haftadan 1 aya kadar uzaklaştırma 
cezasıları verildiğini,bu sebeple finallere giremediğini, okulu bırakmak zorunda 
kaldığını,2012 yılında çıkan eğitim öğretim affıyla üniversiteye tekrar başlayıp diploma 
aldığını, KPSS sınavı ile öğretmen olarak atandığını, aldığım cezalardan dolayı 14 yıl kaybı 
olup 14 yıl mesleğe geç başladığını, öğrenim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu, belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441,460)

Müşteki  ŞERİFE NİHAL ZEYBEK şikayet ve beyanında özetle; Ankara Tevfik 
İleri İmam Hatip Lisesinde 1999-2000 yılında okurken derslere başörtülü giremediğini,uyarı 
cezası verildiğini,milli güvenlik dersine başörtülü giremediğini,girdiğinde dersten 
çıkarıldığını,devamsız yazıldığını,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı ve başörtüsü 
yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, puanı Türkiye'de bir 
Üniversiteye şerleşmeye yeter iken katsayı nedeniyle bunun olamadığını,eğitim hakkı,din ve 
vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 438)



  

 Müşteki ŞEVKET KAZAN vekili Av.Yılmaz Bölükbaşı şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin 54. Cumhuriyet hükümetinin adalet bakanı olduğunu,sanıkların 
hükümet üyelerine yönelik ve hukuk dışı eylemrine ilişkin çok sayıda belge ve bilgi 
bulunduğu, sanıkların suçu hükümete yönelik olarak planlı şekilde icraya koyduklarını, 
sanıkların hukuk dışı eylemleri kabine üyelerinin manevi şahsişetlerini rencide ettiğini,sahip 
oldukları imkan ve konumlarına zarar verdiğini, mağdur olduğunu buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. Müşteki asıl 
daha sonra şikayetinden vazgeçmiştir.(Klasör 125,399,461)

Müşteki ŞEVKET KAZAN 03.10.2012 tarihli şikâyetinde özetle;
Bazı gazete haberlerinde, mecliste darbeleri araştırma komisyonunda ifade veren 

dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın o dönem Refahyol hükümetine 
karşı yapılanlarla ilgili olarak ve kapatılması konusunda gösterdiği gerekçede rahmetli 
Erbakan'ın mecliste yapmış olduğu kanlı-kansız konuşmasını ifade ettiğini, oysa olayın 
iç yüzünün şu şekilde olduğunu; 29 Mart 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisinin %19 
oy aldığını, Ankara, İstanbul Kayseri, Diyarbakır, Erzurum Büyükşehir Belediye 
Başkanlıklarını kazandığını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden 
Cumhuriyet Halk Partililerin Kızılay meydanında ve Ankara sokaklarında “Ankara 
Melih Gökçek'e mezar olacak” şeklinde slogan atarak yürüyüş yaptıklarını, aynı zamanda 
Refah Partisinin Ankara'da bulunan Genel Merkezine ve Meclis Grubuna Ankara, İzmir ve 
İstanbul'dan gönderilen fakslarda “belediyeleri kanımız pahasına Refah Partililere 
bırakmayacağız, belediyeler size mezar olacak” şeklinde tehdit faksları geldiğini, 
kendilerinin de suç duyurusunda bulunduklarını, bu tehditler üzerine Erbakan'ın mecliste 
yaptığı konuşmada “Türkiye elbette bir iktidar değişimine sahip olacak bu millet kanlı 
mı olacak kansız mı olacak buna millet karar verecek” dediğini, Refah Partisinin burada 
kimseyi tehdit etmediğini, aksine Refah Partililerin tehdit edildiğini, bunu anlatmak için 
başkanlarının bu konuşmayı yaptığını, fakat bu konuşmayı çarpıtan basın kuruluşları önce 
yapılan tehditleri görmezden gelerek Refah Partisi aleyhine kasıtlı ve yanlı haberler 
yaptıklarını,

1995 yılında yapılan Milletvekili seçimlerinde Refah Partisinin %25 oyla mecliste 1. 
parti olduğunu, 159 Milletvekili çıkardığını, Türkiye'deki demokratik ortamda 1. partinin 
hükümeti kurması gerektiğini, fakat basın yayın organlarında 2. ve 3. parti olan ANAP ve 
DYP'nin hükümeti kurması için “ millet anayol dedi” diye manşetler atıldığını, buna rağmen 
Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kendilerine verdiğini, yaptıkları görüşmelerde 
hükümeti kuramadıklarını, bunun üzerine Anayol hükümetinin kurulduğunu, bu hükümetin 
güven oylamasında mecliste hata yapıldığını, Meclis Başkanı Mustafa Kalemli'nin bu hataya 
rağmen güven oylamasını geçerli saydığını, partili hukukçuları Mustafa Kamalak'ın iç tüzük 
ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesine Anayol hükümetinin güven oyu oylamasının iptali 
için dava açtığını, 3 ay sonra Anayasa Mahkemesinin iptal kararı verdiğini, bunun üzerine 
Doğru Yol Partisi ile Refahyol hükümetini kurduklarını, kendisinin hükümetin Adalet Bakanı 
olarak göreve başladığını, Refah Partisinin hükümette yer almasının içerde ve dışarıda büyük 
yankılar meydana getirdiğini,

Bu gelişmelerin ardından Türkiye’de basın yayın organlarında bir haber şeklinin 
başladığını, bunun "bir askeri yetkili dedi ki" şeklinde olduğunu, Refah Yol Hükümetinin 
sonuna kadar devam ettiğini, bu haberlerde de genellikle hükümet aleyhine haberler çıktığını 
sunmuş olduğu,

TÜSİAD'ın Genel Kurulu toplantılarını her yıl Aralık ayında Ankara'da 
yaptığını, bu toplantılara Başbakanın da katılarak konuştuğunu, TUSİAD'ın 
Erbakan'ın başbakan olması nedeniyle 11 Aralık 1996 tarihindeki toplantısını Atina'da 
Türk-Yunan İş Adamları Toplantısı adı altında yaptığını, TOBB, DİSK, TÜRK-İŞ, 



  

TESK ve TİSK bazı kişi ve kuruluşların da katıldığını, bu konuyu Behiç Kılıç'ın haber 
yaptığını, 22 Aralık 1996 tarihinde Ertuğrul Özkök'ün köşesinde bir kuvvet komutanının 
beyanına dayanarak "bu defa sivil kuvvetler halletsin" başlıklı bir yazı yazdığını, bu yazının 
da bununla irtibatlı olabileceğini, 1996 Yılı Aralık ayı sonunda Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında TSK yetkililerinin birinci tehdit irtica olsun diye baskı yaptıklarını, fakat 
Milli Güvenlik Kurulu o dönemde birinci tehdit olarak irticayı kabul etmediğini, 1997 yılı 
Ocak ayından itibaren bir çok medyada irtica haberleri ile birlikte Fadime Şahin, Müslüm 
Gündüz vb. Haberler çıkmaya başladığını,

11 Ocak 1997 tarihinde gazete haberlerinde "Başbakanlıkta tarikat liderlerine iftar" 
başlığı ile haberler verildiğini, fakat iftar yemeğinin henüz verilmediğini, o günün akşamında 
verileceğini, bu iftara da Diyanet İşleri Başkanı ve yöneticileri, Diyanet Vakfı Başkanı ve 
üyeleri, İlahiyat Fakültesi dekanları, öğretim görevlileri ve bir kaç sivil toplum kuruluşu 
liderinin de davet edildiğini, gazete manşetlerinden verilen bu iftar yemeğine katılanların 
çoğunun haber yapılmadığını, gazete ve televizyonlarda esas iftara katılanlar haber 
yapılmadan yalnızca sarıklı bir şahsın resminin kasıtlı olarak devamlı verildiğini ve Erol 
Özkasnak'ın da gazetelerde yapmış olduğu açıklamaya göre aynı gün yani gazetelerde 
haberin çıktığı gün Cumhurbaşkanının Genelkurmaya davet edildiğini,

24 Şubat 1997 tarihinde kuvvet komutanları ve orgenerallerin Gölcük'te harp 
oyunları toplantısı yaptıklarını, gerçekte bu toplantının Refahyol Hükümetini sona 
erdirmek için bir çözüm arayışı toplantısı olduğunu,1997 Şubat ayında gazetelerde yer alan 
haberlerden de anlaşılacağı üzere TOBB, DİSK, TÜRK-İŞ, TESK ve TİSK vb. Hükümet 
aleyhine gösteri ve yürüyüşler yaparak basın açıklamaları yaptıklarını belirterek bununla 
ilgili 21 Mayıs 1997 tarihli ortak basın açıklamalarını ibraz ettiği,

28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ile ilgili olarak Milli 
Güvenlik Kurulu toplantılarında normalde emniyet, MİT ve TSK'nın raporlarının 
okunduğunu, oysa 28 Şubat'ta bu raporlar okunmadan TSK adına Güven Erkaya'nın 3 saatlik 
bir konuşma yaparak ve gazete küpürlerini örnek göstererek 18 maddelik bir öneride 
bulunduğunu, Başbakan Erbakan'ın buna karşı çıktığını, toplantı sonrasında Erbakan'ın 
Refahyol’un bakanlarını toplayarak bu konuda bilgi vererek laiklik ve inanç özgürlüğü 
konusunda, insan haklarına saygıyı, adalet anlayışını ve toplum huzurunun gözetilmesi 
gerektiğini, bu 18 maddenin anayasaya aykırı olduğunu belirterek 3 saatlik bir konuşma 
yaparak imzalamayacağını belirttiğini, 18 maddeden oluşan öneriyi ise İlhan Kılınç'ın kendi 
imzası ile karara ekleyip gönderdiğini, o dönemde alınan bu kararların hükümete tavsiye 
niteliğinde olduğunu, Refahyol hükümetinin anayasaya uygun olan 4 maddelik bölümü 
imzaladığını belirterek bu kararları ibraz ettiği,

28 Şubattan bir gün sonra Başbakanın kendilerine bu yapılanların demokrasiye darbe 
olduğunu, hükümeti anti demokratik yollara zorlama olduğunu, bunun için mecliste grubu 
bulunan siyasi partilerle görüşerek birlikte bir bildiri, deklarasyon yayınlamak istediğini, bu 
sebeple kendilerinin mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ettiklerini, fakat partilerin 
bu konuya sıcak bakmadıklarını, baştan beri basın yayın yoluyla Refahyol’a saldırının Batı 
Çalışma Grubunun brifingleri ile Nisan ayında yürürlüğe konulduğunu, ilk brifingin 
basın mensuplarına verildiğini, basın mensuplarının da bu brifing doğrultusunda var olan 
hükümetin aleyhine yayın yaptıklarını, basında açık seçik görüldüğünü, bu arada 
Refahyol hükümetini kuran milletvekillerine istifa etmeleri için baskıların başladığını, 
hükümet ortağı Doğru Yol Partisinden bazı milletvekillerini kopardıklarını, Batı Çalışma 
Grubunun Nisan ve Mayıs ayında resmen ortaya çıktığını, 5 Mayıs'ta Batı Çalışma Grubu ile 
ilgili belgelerin Meral Akşener aracılığı ile kendilerine de ulaştığını, basına yansıdığını, basın 
yayın organları tarafından hükümet aleyhine saldırıların daha da arttığını, arkasından 21 
Mayıs tarihinde de Refah Partisinin kapatılma davasının açıldığını, Batı Çalışma Grubunun 
siyasi iktidardan gizli olarak kurulmuş, kanunsuz, yasal olmayan bir örgüt olduğunu ve 



  

devamlı o dönemde kurulan hükümet aleyhine çalıştığını, Haziran başlarında BÇG 
tarafından yargı mensuplarına brifing verileceğini medyadan öğrendiğini, Ankara İl 
Başsavcısını çağırarak konuyu sorduğunu, Çetin Saner imzalı davet yazısını gösterdiğini ve 
gideceklerini söylediğini, kendisinin de HSYK Kanununa göre toplantılara katılmak için 
Adalet Bakanlığından izin alınmasının gerektiğini söyleyerek kendisini uyardığını, aksi halde 
HSYK'ya intikal ettireceğini bildirdiğini, buna rağmen brifinge gidildiğini, ertesi gün de 
HSYK ve Yargıtay üyelerinin gittiğini belirttiği, basın mensuplarına yönelik 
"Genelkurmay'da irtica brifingi" adlı 5 sayfadan oluşan belge, yargı brifingleri sebebiyle 
TBMM'de yapılan 5 sayfadan oluşan konuşma metinlerine ilişkin belgeyi Başbakan 
Necmettin Erbakan'ın 26 Mayıs 1996 Yüksek Askeri Şura ve 31 Mayıs 1996 Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısındaki konuşma özeti ile Batı Çalışma Grubu ile ilgili 6 sayfadan oluşan 
belgeyi sunduğu, daha önce "Refah Gerçeği 3" adlı kitabında 28 Şubat ve Batı Çalışma 
Grubu ile ilgili geniş ve kapsamlı anlatımları daha önceki dilekçesinde ibraz ettiğini,

Rahmetli Erbakan'ın Tansu Çiller ve Büyük Birlik Partisi Başkanı rahmetli Muhsin 
Yazıcıoğlu ile birlikte toplantılar yaparak toplam 289 milletvekilinin Başbakan olarak Tansu 
Çiller'i destekleyeceklerine ilişkin imzalı belge ile birlikte istifasını Cumhurbaşkanı 
Demirel'e sunduğunu, Demirel'in hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e vermediğini, 
Mesut Yılmaz'a verdiğini, Mesut Yılmaz'ın da ANAP, DSP, MHP, DP milletvekillerinden 
oluşan hükümet kurduğunu,

Kitabında ve daha önceden belirttiği gibi Batı Çalışma Grubunun o dönemdeki siyasi 
iktidardan gizli olarak kurulmuş, yasal olmayan, hükümet aleyhine kurulan bir örgüt 
olduğunu, bu konuda Refah Partisi ve hükümet olarak mağdur olduklarını, bu sebeple Batı 
Çalışma Grubundan şikâyetçi olduklarını belirtmiştir. (125. klasör, sayfa 123-125)

Müştekinin şikâyeti ekinde bulunan belgelerin incelenmesinde; 28 Şubat post 
modern darbesi hakkında açıklamalarım başlıklı 3 sayfadan ibaret büyük harflerle ana 
başlıklar halinde yazılmış dilekçe olduğu, 28 Şubat 1997 tarihinde alınan 406 sayılı 4 
maddeden ibaret Milli Güvenlik Kurulu kararı ve ekinde Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri İlhan Kılıç imzalı 18 maddeden ibaret rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı 
alınması gereken tedbirlere ilişkin belge olduğu, müştekinin 28 Şubat dönemine ilişkin 
yazmış olduğu kitabın fihristi bulunduğu,

TÜRK-İŞ, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK ortak basın açıklaması Ankara 21 Mayıs 
1997 başlıklı belgede hükümete yönelik olarak "Tarih halkın özlemlerini cevap veremeyen 
siyasilerin hüsran örnekleri ile doludur... Ülke içinde gerginlik yaratan kutsal dini 
duygularımızı siyasi çıkar malzemesi yaparak halkımızı kamplara bölmeyi amaçlayan 
kişisel ve partisel çıkarlarını ön plana çıkararak ülkemizin hiçbir sorununa çözüm 
getiremeyen bu hükümetin yerine birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek sorunlarımızı 
çözecek bir çözüm hükümetinin iş başına gelmesini bekliyoruz." şeklinde ifadelere yer 
verildiği,

Necmettin Erbakan'ın 26 Mayıs YAŞ toplantısı ve 31 Mayıs MGK toplantısında 
söylediği belirtilen sözlere ilişkin bir sayfadan ibaret belgede "... Genelkurmay 
Başkanlığının dini istihbarat raporları istihbarata değil yönlendirmeye dönük 
raporlardır... Genelkurmayın tehdit tespiti konusunda yetkisi yoktur. Buna rağmen tehdit 
tespiti yapıyorsunuz... Tehdit tespiti; anayasaya göre bu konuda yetki Bakanlar 
Kurulunun... bu açık hükümler karşısında sizin kendi kendinize iç tehdit irtica demeye 
hakkınız yok... bu açıklamalardan sonra orgeneral rütbesi dışında kalan generaller çay 
molası denilerek salondan çıkarıldılar. Toplantıya şura üyesi orgeneraller ile devam edildi. 
Teoman Koman söz aldı: dedikleriniz doğru Sayın Erbakan, yetki elbette Bakanlar 
Kurulunun. Ancak Bakanlar Kurulu görevini yapmayınca biz durumdan vazife 
çıkartıyoruz." şeklinde ifadelere yer verildiği,

Genelkurmay Başkanlığının yargı mensuplarına vermiş olduğu brifinglerle ilgili 



  

TBMM'nin 10.06.1997 tarihli birleşiminde Adalet Bakanı müşteki Şevket Kazan'ın brifinge 
katılmak isteyen yargı mensuplarına izin vermeyeceğine ilişkin açıklamaları ile ilgili 
konuşma tutanaklarının yer aldığı 5 sayfadan ibaret belge olduğu, belgede dönemin Adalet 
Bakanı müşteki Şevket Kazan'ın "Değerli Milletvekilleri 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanunu 24 Şubat 1983 tarihinde çıkarılmıştır. Yani konsey zamanında çıkarılmış bir 
kanundur. Bu kanunun 48 inci maddesinde, Hakimlerin ve Savcıların, kendi asli görevleri 
dışında bir takım hususlarla meşgul olabilmeleri bazı şartlara bağlanmıştır. İşte, 48 inci 
maddenin açık ifadesi şudur: Hakim ve Savcılar bilimsel araştırma ve yayınlarda 
bulunabilirler. Bunun izne bağlı bir yönü yoktur. Ancak izin alma koşuluyla, davet edildikleri 
veya yetkili makamlarınca görevlendirildikleri ulusal ve uluslararası kurul, kongre, konferans 
ve benzeri bilimsel toplantılarla meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılabilirler. Yani 
Adalet Bakanından izin alarak katılabilirler; Adalet Bakanından izin almadan katılmaları 
mümkün değildir." şeklinde açıklamalar yaptığı, açıklamada 5 Haziran 1997 tarihinde Erol 
Özkasnak'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Mesutoğlu'na bir yazı göndererek "11 
Haziran 1997 günü saat 16:00'da Genelkurmay Karargâhında irticai faaliyetler konusunda bir 
brifing verilecektir. Bu brifinge Cumhuriyet Savcıları ve Hakimler de katılabilirler. Bunların 
isimleri, 6 Haziran 1997 günü saat 18:00'e kadar aşağıdaki faks numarasına bildirilmelidir." 
denildiğinin belirtildiği,

Genelkurmayda irtica brifingi (basın mensuplarına yönelik) başlıklı 11.06.1997 
tarihli 5 sayfadan ibaret belgede "561 İmam Hatip Lisesinde 492 bin 839 öğrenci var. Her 
yıl 53.553 mezun veriyor. Yıllık imam ihtiyacı ise 2.288, kalan 51.345 kişinin açıkta olması 
lazım ama değil. Kalanlar siyasal, hukuk ve polis akademisine giderek siyasal islamın 
kadrolaşması yönünde yerlerini buluyorlar. Devlet kadrolarına hazırlanıyorlar." 
şeklindeki ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren bu okullara giden yine Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının Anayasada teminat altına alınan din ve vicdan hürriyeti kapsamında 
bulunan tercihleri nedeniyle baştan suçlu olarak kabul edilerek imamlık dışında başka 
görev alamayacaklarına vurgu yapıldığı,

Dini okullardan mezun olan milletvekillerinin listesi başlıklı bir sayfalık belgede 
Refah Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik 
Partisindeki bir kısım milletvekillerinin listesinin yapıldığı, Mart 1998 tarihli Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Kocaeli 3590 98/İSTH İKK Ş 
(BAAOO) sayılı tespitler konulu Kurmay Başkanı Metin Ataç adına imzaya açılan belgede 
Refah Partisinin kapatıldıktan sonra Gölcük İlçe Teşkilatının 25 Ocak 1998 günü kongre 
sarayında Kadir Gecesi İftar Yemeği düzenlediği ve yemeğe kapatılan Refah Partisi 
Milletvekillerinden Şevket Kazan, Necati Çelik ve Osman Pepe'nin katıldığı ve toplantıda söz 
konusu milletvekillerinin yaptıkları konuşmalarla ilgili metinlerin ilgili birimlere 
gönderildiğine ilişkin belge olduğu, ekinde de adı geçen milletvekillerinin konuşmalarına 
ilişkin metinlere yer verildiği anlaşılmıştır. (125. klasör, sayfa 34-118)

MAĞDUR ŞEVKET KAZAN 18/02/2015 TARİHLİ YAZILI BEYANINDA;

Huzurda Cumhuriyet tarihimizin en önemli davalarından biri olan 28 Şubat Post 
Modern Darbesi'nin davası görülmektedir. 54. Hükümet'in Adalet Bakanı ve Refah Partisi 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan olarak ben, bu davanın hem mağduru, hem de tanığıyım. 
Daha önce gerek soruşturma aşamasında savcılıkta bizzat verdiğim beyanlarımı, gerekse 
kovuşturma aşamasında avukatım tarafından verilmiş davaya müdahil olma talepli 
dilekçedeki beyanlarımı aynen tekrar ederim.

Sunumumda genel olarak iki hususta yaşadıklarımı veya şahit olduklarımı ortaya 
koymaya çalıştım:



  

1. Bunlardan birincisi 28 Şubat Darbecilerinin marifetlerine dayalı medyada 
çıkmış haberler, toplumun genelinde estirilmiş olan hava ve hükümeti oluşturan üyelerin 
karşı karşıya kaldığı cebir ve şiddet içeren hususlar;

2. İkincisi ise huzurda görülen davada gerek sanıklar gerekse sanık müdafileri 
tarafından özellikle"Refah Gerçeği 3"isimli kitabıma atıfla dile getirilen hususlardır.

Artık bu ülke, bir kısım insanlarını taşlar, molotoflar; öbürlerini ise tornalar, gaz 
bombaları ile donatarak birbirini yiyen bitiren ülke konumunda olmaktan çıkarılmalıdır. Daha 
doğrusu, ülkeyi yumuşak lokma haline getirmek için uğraşanların sahip olduğu uluslararası 
güç, sermaye, medya vs. ile bizi, daha fazla yönetmesine dur diyebilmek için bu barışa 
ihtiyaç duyduğumuzu anlamamız, onların ülkemiz insanları üzerine, insanlarımızın 
geleceğini şekillendirme adına toplum mühendisliği yapmalarına ve yeni 28 Şubatları, 12 
Eylülleri yaşatmalarına fırsat vermeyecek adımları acilen atmamız gerekir.

Refahyol döneminde biz, Rahmetli ERBAKAN hocamızın liderliğinde canla başla 
samimi bir çaba içine girdik. Bu azimle hep birlikte ülke genelinde barış ortamını 
oluşturmanın sevdalısı olarak çalıştık. Bu barışı sağlamanın sonucunda da yaşanabilir bir 
Türkiye'ye kavuşacağımızı söyledik. Bugün de bunu söylemeye devam ediyoruz. Kimseyi 
ötekileştirmedik. Böylesi ötekileştirmelere de hep karşı durduk.

Ancak şu gerçeği ifade etmem gerekir ki, hükümet programında ifade ettiğimiz 
barış sevdamızın, Türkiye'yi yaşanabilir bir ülke haline getirme çabamızın, D8 projesi, faiz 
lobisinin musluklarının kısılması gibi çalışmalarımızın, halkın refahının artırılmasına 
yönelik havuz hesabı projesi gibi projelerimizin bir bir hayata geçiriliyor olmasının da 
iktidardan antidemokratik yöntemlerle indirilişimizde büyük etkisi olduğu kanaatindeyim.

Refahyol döneminde bizim politikalarımız hem içte hem dışta barışa, huzura, 
kalkınmaya yönelikti. Ancak yine o dönemde Refahyol iktidarının bu politikalarından bazı 
çevreler hoşnut olmadılar.

O dönem hükümete karşı neler yapıldı kısaca hatırlayalım. Biz iktidara geldiğimizde 
şahsiyetli dış politika, adil düzen ekonomisi gibi milletimiz lehine son derece yararlı projeleri 
hükümet programımıza koyarak işe başladık. Ortalıkta birileri tarafından planlı olarak 
"irtica" yaygaraları furyası estirildi.

Bütün bu ajitasyonlar, kışkırtmalar, çırpınmalar "İRTİCA" olarak ifade edilen bir 
şifre sözcük kullanılarak yapıldı.

Elbette bunların hiçbirisi kendiliğinden olmadı. Nitekim örtü kaldırıldığında altında 
hukuk dışı güçlerin devrede olduğu açıkça görülüyor idi. Aslında Türkiye'deki darbeler tarihi 
incelendiğinde de bu, hep böyle olmuştu.

Bir darbenin gerçekleştirebilmesi için buna uygun bir zeminin oluşturulması 
gerekiyordu. Bunun için öncelikle asli iki unsura ihtiyaç vardı.

Maalesef o dönemde ordu içinde kendisini sivil vatandaştan farklı gören, durumdan 
vazife çıkartmakta mahir kişilerin varlığı bilinen bir gerçekti. Nitekim Refahyol Hükümeti iş 
başına gelir gelmez, rantiyeci medyada "Bir Askeri Yetkili Dedi ki" başlığı altında hükümet 
aleyhine yayınlar yapılmaya başladı. Tam sayfa ilanlar ile hükümet hedef alındı. Ve bir 
kuvvet komutanının yüksek tirajlı bir gazetenin köşe yazarına "Bu sefer sivil kuvvetler 
halletsin!" dediğine dair yayınlar çıktı.

1997 Mayıs'ında İçişleri Bakanımız Sayın Meral Akşener, beni telefonla aradı ve 
bana "Acele görüşmemiz lâzım!" dedi. Daha sonra kendisiyle Adalet Bakanlığı Hakimevi'nde 
yaptığımız görüşmede bana verdiği belgeden "Genel Kurmay'da BÇG adıyla bir grubun 
oluşturulmuş olduğunu" öğrendim. Refah Gerçeği 3 isimli eserimde bununla ilgili bilgiler 



  

yeterince verilmiştir, ayrıca iddianamede de bolca malzeme vardır.
Bu 31 sayfadan ibaret beyanlarım incelendiğinde, dava süreci boyunca ismim veya 

Refah Gerçeği isimli kitaplarım zikredilerek yapılan atıfların ve cevabı beklenilen soruların 
tarafımdan cevaplandırılmış olduğu görülecektir.

Herhangi bir soruya rahatsızlığım nedeniyle cevap verecek durumda olmadığımı da 
üzülerek beyan ediyorum.

24 Aralık 1995 de yapılan milletvekili genel seçimleri sonucunda Refah Partisi 6 
milyon oy ile 158 milletvekili çıkarmış ve birinci parti olmuştu. Buna karşın ANAP 132, 
DYP 135, DSP 76, CHP 49 milletvekili çıkarabildi.

Bu tablo karşısında teamüllere göre hükümetin REFAH PARTİSİ tarafından 
kurulması gerekir iken rantiyeci medyada "MİLLET ANAYOL DEDİ" şeklinde başlıklar 
atılmış ve böylece seçimlerin birinci partisi olan Refah Partisi, hükümet kurma 
çalışmalarında saf dışı bırakılmak istenilmişti.

Bu aşamada ASKERİN DEMOKRASİYE MÜDAHALESİ OLARAK dikkati çeken 
bir husus; "Genel Kurmay Başkanı'nın ANAP ve DYP liderleri üzerinde baskı kurarak 
hükümetin kuruluşunda ANAYOL PROJESİNİN gerçekleştirilmesi için çalışmasıdır.

Basına yansıdığı şekliyle gerçekleşen olayda: Genel Kurmay Başkanı İsmail 
Hakkı Karadayı, Meclis Başkanı Mustafa Kalemli ile önce GATA'da asker ziyareti 
esnasında, peşinden evine gidince yaptığı telefon görüşmeleri ile Ana-Refah kurulursa hiç 
hoşa gitmeyen hadiseler olacak, üzerinize düşeni yapınız şeklinde görüş beyan ediyor. 
Bursa Uludağ'da bayram tatiline gittiğinde de Doğru Yol Partisi Başkanı Tansu Çiller'i 
ziyaret ediyor... İmza aşamasına gelmiş protokol bunun üzerine bozuluyor ve Anavatan 
Refah koalisyonu gerçekleşmiyor.

Bu çabaların sonunda 6 Mart 1996 da DYP ile ANAP anlaşmış ve Mesut 
YILMAZ'ın başbakanlığında ANAYOL HÜKÜMETİ kurulmuştur.

ANAYOL Hükümeti ortağı iki partinin iç anlaşmazlıklarının artması ve 20 Nisan 
1996 da ANAP'lı 30 milletvekilinin TEDAŞ oylamasında ÇİLLER'e karşı oy vereceğini 
açıklaması üzerine ÇİLLER de REFAHLA KOALİSYON'a giderim, tehdidinde bulundu.

ANAYOL HÜKÜMETİ'nin ortaklar arasındaki sürtüşmeler ile bir şekilde çıkmaza 
girdiği ve yürüyemeyeceği anlaşıldı.

Diğer yandan esasen bu hükümetin göreve başlaması için güvenoyu oylamasında 
içtüzüğe aykırı oylama yapıldığı için RP milletvekili Mustafa KAMALAK tarafından bu 
güven oylamasının geçersizliğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlanma 
aşamasına geldi. Bunların da etkisiyle 5 Haziran 1996 da Başbakan Mesut YILMAZ 
hükümetten istifa kararı aldı.

7 Haziran 1996 tarihinde RP Genel Başkanı ERBAKAN, Cumhurbaşkanlığına davet 
edildi ve aynı gün yeni hükümeti kurma görevi kendisine verildi.

Bunun üzerine DYP ve RP yöneticileri 28 Haziran 1996 tarihinde bir araya gelerek 
birlikte bir koalisyon kurma kararı aldılar. Bu karara dayalı koalisyon protokolü tanzim 
edilirken hükümetin ilk iki yıl RP Genel Başkanı ERBAKAN başbakanlığında, sonraki iki yıl 
da DYP Genel Başkanı ÇİLLER başbakanlığında yürütülmesi için Dönüşümlü Başbakanlık 
yapılması kabul edildi ve bu hükümetin REFAHYOL HÜKÜMETİ olarak anılması 
benimsendi.

RP ve DYP ortaklığında kurulan 54. Cumhuriyet Hükümeti, güvenoyu ile göreve 
başladı.

REFAHYOL HÜKÜMETİ'NİN İCRAATLARI
Memur maaşlarına zam yapılması
Ekonomide Havuz Sistemi'nin kurulması
Toplumsal barış ve huzurun sağlanması
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Kalkındırma Projesinin uygulanması ve Çekiç 



  

Güç'e son verilmesi
D8 Seferberliği(3 Ağustos 1996 İran - 3 Ekim 1996 Mısır)
Aslında Muhterem ERBAKAN hocamız siyasi hayata atıldığından beri ne istiyordu. 

İşte bazıları:
Yaşanabilir bir Türkiye istiyordu.
Kendi gücüyle kalkınmış bir Türkiye istiyordu.
Dış güçlerin müdahalesinden kurtulmuş bağımsız bir Türkiye istiyordu.
REFAHYOL hükümetinin ilk icraatı, bir kararname ile başta memur maaşları olmak 

üzere toplumda ihtiyaç sahiplerine yönelik oldukça geniş çaplı iyileştirmeler yapmak 
olmuştur. Nitekim bu uygulamalar sonunda rakamsal tabloda 100 alan memur 230, 100 alan 
işçi 202, 100 alan köylü 312 alır hale gelmiştir.

REFAHYOL Hükümetinin çok kısa süre içinde sağlamış olduğu bu gelişme ile daha 
önce az sayıda kişinin elinde adeta devletleşmiş olan sermayenin halk tabanında dolaşımıyla 
pazara inmesi sağlanmış ve piyasalara canlılık getirilmiştir. Bunun verdiği sinerji ile de, 
müteşebbislerin yatırım yapma heyecanları yeniden harekete geçirilerek Türkiye'nin maddi 
yönden kalkınması için gerekli hava oluşturulmuştur.

Bu arada, hükümet olduğumuzda cezaevlerindeki yaygın açlık grevlerini 
kucağımızda bulduk. Bunun sonucunda doğabilecek felaketlerin önlenmesi için bir şeyler 
yapılması gerekiyordu. Nitekim samimi olarak yüreğimizi ortaya koyarak yaptığımız 
çalışmalar meyvesini verdi ve Allah'ın da yardımıyla 26 Temmuz 1996 tarihinde bir 
KANDİL GECESİ bu eylemler nihayete erdi.

31 Temmuz 1996 tarihine geldiğimizde birinci kaynak paketini açıkladık ve bununla 
faizci rantiye sistemine veya bir ekonomistin(Prof. Dr. Osman ALTUG'un) ifadesiyle üç 
kağıt ekonomisine son verilmeye çalışıldı. Çünkü bu düzenlemenin yapıldığı tarihlerde reel 
ekonominin kabul edemeyeceği şekilde % 100 lerin üzerinde faizlerin var olduğu bir durum 
söz konusu idi.

Bu uygulamaya dayalı olarak Hükümet, sadece borçlanma kalemlerinde yapmış 
olduğu değişikliklerle 1,2 milyar dolar gelir elde etti.

Gerek rantiyeci medya ve gerekse rantiyeci sermayenin REFAHYOL Hükümetine 
karşı başlatmış oldukları engelleme mücadelelerine rağmen bir yandan HAVUZ SİSTEMİ 
VE KAYNAK PAKETLERİ, diğer yandan DENK BÜTÇEYİ önceleyen uygulamalara 
geçildi ve devlet eliyle rantiyecilere yapılan haksız aktarımlar önlenmeye çalışıldı. Ayrıca 
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE ve ADİL DÜZEN uygulaması (enflasyonun düşürülmesi, iç 
borç sarmalının kırılması, faiz hadlerinin düşürülmesi, işçiye, köylüye, memura vb. dar 
gelirlilere yapılan zamlar) sonucunda halkın bu iktidara olan teveccühü daha da büyüdü. 
Bugün aziz milletimiz, o günlerde yaşamış olduğu refah ve huzuru büyük bir vefa 
duygusuyla anmakta ve aramaktadır.

REFAHYOL Hükümeti işbaşına gelir gelmez uzun yıllar hazırlığını yaptığı ADİL 
DÜZEN ekonomisini bu uygulamalarla hayata geçirmeye çalışmıştır. Ancak bu uygulamalar, 
gerek rantiyeci medya ve gerekse rantiyeci sermaye tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

Yine bu hükümet döneminde, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu'nun hem adı ve hem 
de içeriği değiştirilerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Kalkındırma Projesi adıyla hayata 
geçirildi. O tarihten itibaren tarıma dayalı potansiyele sahip bu yörelerde; şeker fabrikaları, 
yem fabrikaları, un fabrikaları gibi endüstriyel tarım teşvik edildi. Bir yandan KALKINMA 
HAMLELERİ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınmasına yoğunlaştırılırken diğer 
yandan da iç ve dış güvenlik açısından bir çıbanbaşı durumundaki ÇEKİÇ GÜCÜN GÖREV 
SÜRESİ SONA ERDİRİLDİ ve terör olayları önlendi.

Başbakan ERBAKAN, Türkiye'nin ekonomik yönden uluslararası arenada belli 
seviyeye ulaşması için Avrupa Birliği benzeri bir proje olan D8 projesini hayata geçirmek 
üzere 1996 yılı Ağustos ayında Asya'da İran'dan başlayıp Malezya'ya; 1996 yılı Ekim 



  

ayında da Afrika'da Mısır'dan başlayıp Sudan'a uzanan gezi programlarını yaptı. Bunun 
semeresi olmak üzere 16 Haziran 1997 de D8'ler resmen kurulmuş oldu. Daha ziyade 
içinde İslam Ülkelerinin yer aldığı D8 in kurulması ile dış politikada büyük bir başarı elde 
edildi.

28 ŞUBAT MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI VE KARARLARI
Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararlar asker üyelerin cebir ve tehdidi 

sonucunda alınmıştır.
"İRTİCA" denilerek koparılmış yaygaraların sonucunda 23-25 Ocak 1997 

tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında deniz kuvvetlerinin ev sahipliğinde yapılan 
harp oyunu konulu toplantıda, bu konunun tamamen dışında bir toplantının yapılmış 
olduğu daha sonra iddianameye giren bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır.

Gölcük toplantısında REFAHYOL Hükümetine karşı kendileri tarafından medyada 
yer alması sağlanmış bir takım haber başlıklarının irtica yaygaralarının sonucunda gelinen 
genel durum değerlendirilmiş ve bundan sonrası ile ilgili olarak hayata geçirilecek yeni 
olaylar, hükümete yapılacak yeni dayatmaların neler olacağı kararlaştırılmıştır. 28 Şubat 
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısının da bir ön provası adeta orada gerçekleştirilmiştir.

Şubat ayı içinde Rantiyeci Medyada çıkan Çevik BİR'in Amerika'ya gittiği haberleri, 
onun dönüşünden hemen sonra yapılan 28 Şubat MGK Toplantısı'nda askeri kanadın tutumu, 
Gölcük Toplantısı'nda alınan kararların gereğinin eksiksiz yerine getirildiğini göstermektedir.

Peki, 28 Şubat MGK Toplantısı'nda İRTİCA yaygarasıyla yapılan dayatmaların 
maddi delilleri ne idi? Sadece dosyalar dolusu RP aleyhine rantiyeci medyada çıkan haber ve 
yazılara ait gazete kupürleri idi.

Bir olay oluyor, biri bir beyanat veriyor, bu gazetede yayınlanıyor, gazetedeki bu 
haber veya beyanat RP aleyhine delilmiş gibi toplanıyor ve dosyaya konuluyor...

Tam bir kumpas kuruluyor...
Milli Güvenlik Kurulu üyesi ve başbakan olan Rahmetli Necmettin ERBAKAN, 28 

Şubat MGK Toplantısı'nda Hükümetin önüne konulan 18 madde hakkında da, "bu 
maddeler, bu muhteva ile bu ülkenin insanları tarafından hazırlanmış olamaz!" diyerek 
tepkisini dile getirmiştir.

Türkiye'de her ay bir MGK toplantısı yapılır, hala da yapılmaktadır. Kanaatimizce 
MGK toplantısının yapıldığı 28 Şubat akşamında medya mensuplarının Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü'nün önüne gösterdiği yoğun ilgi, ne bundan önce ne de bundan sonra bu denli 
görülmemiştir.

MGK toplantılarının karar zabıtlarının ilgili kanuna göre yayını yasak olduğu 
halde hemen ertesi günü 18 maddeden oluşan bu kararın tam metni rantiyeci medyada 
madde madde yer almıştır. Oysa MGK toplantılarından sonra kurulun resmi açıklaması 
dışında karar metninin açıklanması suçtur.

28 Şubat MGK Toplantısı
28 Şubat darbesinin en önemli olayı, şüphesiz 28.02.1997 günü gerçekleştirilen ve 

yaklaşık on bir saat süren MGK Toplantısıdır. Bu toplantı, hükümeti düşürme, hükümeti 
teslim alma operasyonudur.

Toplantı tutanakları incelendiğinde, tamamı hükümetin yetkisinde olan işlere 
Silahlı Kuvvetler mensubu üyelerin dayatmalar yaptığı görülmektedir. Ülkesinin 
kalkınmasından ve huzurundan başka bir şey düşünmeyen, 54. Hükümet'in efsane Başbakan'ı 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın toplantı tutanaklarını imzalaması için yapılan zorlama ve 
dayatmalar, darbecilerin hiçbir sınır tanımadığını kanıtlamaktadır. Bu tarihi olay, zihnimize 
onarılamaz bir leke, tarihe de ülkemizin kara bir günü olarak geçmiştir.

Anayasal Sistem İşlemez Hale Getirildi
28 Şubat MGK kararları sonrasındaki darbe faaliyetleri, Batı Çalışma Grubu adı 

verilen yapılanma ekseninde daha bir hız kazanmıştır. Sanıkların yönetiminde bulunduğu 



  

veya bünyesinde görev yaptığı BÇG, nev-i şahsına münhasır bir organizasyon ile anayasal 
sistemi işlemez hale getirmiştir.

28 Şubat Darbesi, YASAMA-YURUTME-YARGI dan oluşan Anayasal devlet 
yapısını kontrol altına almayı, darbe hukukunu uygulamayı, direnenleri ve direnme 
potansiyeli olanları bertaraf etmeyi amaçlamış, plânlamış ve gerçekleştirmiştir.

28 ŞUBAT KARARLARININ BAKANLAR KURULU'NDA GÖRÜŞÜLMESİ
Başbakanlığın 14 Mart 1997 tarihli gizli-kişiye özel yazısı, dağıtım plânında yer alan 

birimlere veya kurumlara gönderilmeden önce Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı tavsiye 
kararlarının müzakere edildiği bir bakanlar kurulu toplantısı yapılmıştır.

Bu toplantının tutanağı gizlidir. Buna rağmen bu tutanak, 28 Şubat 2011 ve 1 Mart 
2011 tarihlerinde Taraf Gazetesinde manşetten yayınlanmıştır.

28 Şubat kararlarının görüşüldüğü Bakanlar Kurulu toplantısından önce Başbakan 
ERBAKAN ve Başbakan Yardımcısı ÇİLLER bir araya gelerek 45 dakikalık bir toplantı 
yaptı.

Yapılan bu toplantıda, "bu kararları uygulamazsak askerler tarafından darbe 
yapılacağı konusunun dile getirildiği, bunun üzerine bir orta yol bulunarak bu kararların 
bakanlar kurulunda tartışmaya açılmadan sadece okunması konusunda uzlaşma 
sağlandığı" hususu, konunun hassasiyetini vurgulamak için bizlerle paylaşılmıştır.

Bakanlar Kurulu toplantısı bu hassasiyete dayalı gerçekleşti. Toplantıda, 28 Şubat 
MGK kararları bakanlara okundu ve bu MGK kararlarının irtica ile mücadele için tavsiye 
niteliğinde kabul edildiği ifade edildi. Daha sonra da MGK'nın aldığı tavsiye kararlarının 
ekinde yer aldığı 14 Mart 1997 tarihli yazının Başbakanlık tarafından Anayasa'nm, T.C. 
Devletinin Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk devleti olması temel ilkeleri çerçevesinde 
gereği için bakanlıklara, bilgi için de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne ve MGK Genel 
Sekreterliğine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Başbakanlığın 14 Mart 1997 tarihli bu yazısı ile tavsiye niteliğindeki MGK kararları 
ekte verilerek gereğinin"Anayasa'nın, T.C. Devletinin Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk 
devleti olması temel ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmesi"ve bu esnada yasal düzenlemeye 
ihtiyaç olursa bunun için de Başbakanlığa bilgi verilmesi istenilmiştir.

Gerek İçişleri Bakanı Meral AKŞENER, gerekse Adalet Bakanı Şevket KAZAN 
olarak ben de, bu yazı ile bakanlıklarımıza intikal ettirilmiş olan tavsiye niteliğindeki MGK 
kararlarına ilişkin görev ve sorumluluğu alt birimlerimize "Anayasa'nm, T.C. Devletinin 
Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk devleti olması temel ilkeleri çerçevesinde yerine 
getirilmek" üzere yansıttık.

Yazılarımızın hiçbir yerinde fişleme ve toplumu psikolojik türbülansa sokacak 
uygulamalar yapma gibi antidemokratik uygulamaları içeren BÇG uygulamaları ile 
uzaktan yakından bir benzerlik yoktur. Aksine, 28 Şubat Post Modern Darbesi zulümlerinin 
en az zararla atlatılabilmesi için bir görev yapılmıştır. Bu nedenle sanıkların kendilerini 
savunur iken Adalet Bakanı olarak benim yazmış olduğum yazıya atıf yapmasının 
demagoji yapmaktan öte bir anlamı yoktur.

Yani/'BÇG'nin, MGK kararları ve Bakanlar Kurulu kararları uyarınca irticaya karşı 
tedbir alınması amacıyla oluşturulduğu, amacının Türkiye Cumhuriyeti Demokrasisine ve 
Türk halkına ve hükümetlerine irticai terörün zarar vermesini engellemek olduğu" söylemi, 
sadece bir demagojidir.

Neden demagojidir?
BÇG'nin yaptığı tüm çalışmalar incelendiğinde ortaya çıkan manzarada görülen odur 

ki; BÇG, mevcut hükümeti ve devleti bölücü ve irticai teröre karşı korumak için değil, 
mevcut hükümeti alaşağı edebilmek için irtica görünümlü şartlar oluşturmaya çalışmıştır. 
Nitekim Refah Gerçeği kitabımızda ve iddianamede bununla ilgili pek çok delil 
bulunmaktadır.



  

Bu konuda ifade ettiklerimin aksine ifadelerle olayın çarpıtılması, beyhude çırpınış 
ifadeleri olmaktan öteye gitmez. Demagoji ifadeleri gerçeklerle tamamen zıttır ve hayatın 
olağan akışına aykırıdır. Zira hiçbir hükümet, kendisini devirmek ve partisini kapatmak için 
gizli ve aşikâr muhtelif faaliyetleri pervasızca yürüten BÇG gibi bir yapılanmanın 
oluşumuna (hele ki, böylesi çalışmalar yürütüldüğü herkesçe bilinir iken) bilerek ve 
isteyerek sıcak bakmaz veya bakamaz.

Yani ne Başbakan Sayın Necmettin Erbakan imzası ile yayınlanan 14/03/1997 
tarihli yazının, ne İçişleri Bakanı Sayın Meral Akşener imzası ile yayınlanan 28.03.1997 
tarihli EGM 0.65.02.03 sayılı yazının, ne de Adalet Bakanlığının Şevket Kazan imzası ile 
yayınladığı 14.04.1997 tarihli 12/41, 11204 sayılı yazının hiçbir yerinde; askeriyedeki 
"PSİKOLOJİK HARP UZMANI" birim içinde "İRTİCA İLE MÜCADELE" etmek 
üzere BÇG adıyla bir organizasyona gidilmesi istenilmemiştir.

Refahyol Hükümeti'ni önce çalışamaz hale getirerek, sonunda da çekilmeye 
zorlayarak ortaya koydular. Bizler, büyük bir şevkle yapmış olduğumuz şerefli görevimizde 
darbecilerin kumpas, baskı, tehdit ve cebirleri ile sürekli karşı karşıya kaldık.

28 Şubat Darbesi; günümüzde sivilden askere, memurdan iş adamına, çiftçiden 
esnafa kısacası Cumhurbaşkam'mızdan sade vatandaşa kadar toplumun bütün katmanlarınca 
Antidemokratik Post modern darbe olarak kabul edilmiş, Türk Siyasi Tarihi'nde ve Darbeler 
Tarihi'nde bu şekilde yerini almıştır.

DARBECİLER, 54. HÜKÜMET'İN BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİ, BU 
HÜKÜMETİ OLUŞTURAN PARTİLERİN MİLLETVEKİLLERİNİ VE ÜYELERİNİ, BU 
HÜKÜMETİN BAŞARILARINA KATKI SAĞLADIĞINI DÜŞÜNDÜKLERİ VEYA 
KENDİLERİNİN DARBE EMELLERİNE ULAŞMASINDA ENGEL OLARAK 
GÖRDÜKLERİ ASKER, SİVİL, İŞ ADAMLARINI VE ÇEVRELERİNİ ETKİSİZ HALE 
GETİRMEYİ DOĞRUDAN HEDEFLEMİŞTİR.

Sanıkların hukuk dışı eylemleri, hem 54. Hükümet üyeleri olarak bizleri ve bu 
hükümeti oluşturan koalisyonun büyük ortağı Refah Partisi'nin milletvekillerini hem rencide 
etmiş ve hem de sahip oldukları imkân ve konumlarına zarar vermiştir. Ayrıca 28 Şubat 
Darbesi faillerince sakıncalı görülmüş çok sayıda kişiyi de bunlarla birlikte mağdur etmiştir.

Bu süreçte, özellikle 54. Hükümetin Refah Partisi kanadı ile hükümetin bu kanadına 
muhabbeti olanlar bütünüyle takip altına alınmıştır. Bu şekilde takibe alınmış tüm kişi ve 
kadrolar kıyımdan ve zulümden nasibini almıştır. 28 Şubat Darbe Sürecinde BÇG talimatları 
çerçevesinde bu amaçla gerçekleştirilmiş maksatlı fişlemeler, takipler ve kumpaslara dayalı 
yaşanılmış mağduriyetler herkesin malumudur.

BENİM 54. HÜKÜMETİN BİR BAKANI SIFATINI TAŞIYOR OLMAM, 28 
ŞUBAT DARBECİLERİNİN üzerime gelmesİ için YETERLİ BİR NEDEN OLMUŞTUR. 
Nitekim bu durum, iddianame ve eklerindeki belgelerle de tevsik edilmiştir.

Darbeciler Psikolojik Harp Sanatının Üstadıdırlar. Darbeciler üstadı oldukları 
zeminde profesyonelce hazırlanmış çeşitli senaryoları devreye sokmuşlar ve dava konusu ve 
suç unsuru olan fiilleri işlemişlerdir. İçinde Adalet Bakanı olarak benim de yer aldığım ve 
görev yaptığım hükümetimizi bir senaryo ve plan çerçevesinde işlevsiz hale getirmeye 
çalışmışlardır.

28 Şubat Darbesi, (oldukça) uzun bir "ön hazırlık" sürecinden sonra, çok sayıda 
kişi ve kurumun darbeye hazır hale getirilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bundan önceki 
darbelerden farklı olarak, (Ordunun doğrudan doğruya yönetime el koyması şeklinde 
değil), ordunun silahlı gücü öncülüğünde, medyanın, sermayenin (işadamlarının), yargı 
mensuplarının, kamu görevlilerinin, siyasetçilerin, STK'ların, işbirliğiyle (iştirakiyle) 
gerçekleştirilmiştir.

28 Şubat darbe sürecinde "beşli çete" tanımlaması içinde anılanlar ve onların bu 
darbeye destek verme adına yapmış olduğu görevler henüz unutulmamıştır.



  

Bu cümleden olmak üzere 2 Mayıs 1997 tarihinde Harp Akademileri Komutanlığı 
Konferans Salonu'nda Genelkurmay Kuvvet Komutanlıkları Komuta Kademesinde yer alan 
üst düzey subayların yanı sıra TİSK, TÜSIAD, Atatürkçü Düşünce Derneği, DİSK, Çağdaş 
Eğitim Vakfı vb. ile 348 kişinin katılımıyla bu amaca hizmet etmek üzere düzenlenmiş 
toplantı da, dosyaya girmiş belgeler içinde yer almıştır.

Darbeye gerekçe oluşturmak üzere devlet yapısında disiplin eksikliği ve yönetim 
zafiyeti meydana getirmek için Batı Çalışma Grubu tarafından bütün bakanlıklara el atıldığı, 
muhtelif çalışmalar, fişlemeler ve brifinglerle adeta paralel devlet yapılanması oluşturulmuş 
olduğu da hafızalardadır. (Örneğin Genel Kurmay Başkanı adına yapılan Adalet Bakanlığı 
personeline yönelik brifing davetleri gibi)

Aslında bu darbenin ana özelliği: bir plan çerçevesinde iktidarın çekilmeye 
zorlanması için "PSİKOLOJİK HARP" tekniklerinin bolca kullanılmasıyla 
gerçekleştirilmiş "POST MODERN" kimlik taşıyor olmasıdır.

Bu post modern kimlik ve profesyonellik çerçevesinde muhtelif çevreler, (medya, 
sokak vs. unsurları) kullanılmış, devlet-millet kaynaşmasını ve toplumsal huzuru bozucu 
anarşi, kaos ve terörizm kışkırtılmıştır. Bu amaçla, muhtelif olaylar, kelimeler ve ilkeler 
(demokrasi, laiklik vs.) istismar edilmiş; toplum (irtica vb.) nefret söylemleri ile ayrıştırılmış, 
kamplaştırılmıştır. Hatta toplum kesimlerinin birbiri ile çatışmasına bir kıvılcımın 
yetebileceği şekilde militarize edilmesi için ne gerekirse yapılmıştır.

Bu hususta maalesef (rantiyeci) medya da fazlasıyla mesai yapmıştır. Medyanın 
daha doğrusu rantiyeci medyanın yapmış olduğu fazla mesaiden bir kısım örnekler vermek 
isterim: Aslında bunların hepsi iddianameye veya dava dosyasına girmiştir. Bu nedenle 
ayrıntısına girmiyorum, sadece başlıklarını vermekle yetiniyorum:

Millet Anayol Dedi (26 Aralık 1995)
Tam sayfa ilanlar (11-22 Aralık 1996)
Bu defa sivil kuvvetler halletsin! "Ertuğrul ÖZKÖK" (22 Aralık 1996)
Osman ÖZBEK olayı (1 Nisan 1997 vd.) (Bununla ilgili Genel Kurmay 

Başkanlığı'na yapılan şikayetin sonucu ne oldu? Genel Kurmay Askeri Savcılığı'nın 
takipsizlik kararı)

Bir askeri yetkili dedi ki manşetleri başlığı altında yepyeni bir muhalefet dönemi
Genel Kurmay 2. Başkanı Çevik BİR ve Genel Kurmay Genel Sekreteri Erol 

ÖZKASNAK tarafından, işlerini tam demokratik bir sistem içinde yürüten hükümet aleyhine 
adeta parlamento dışı bir muhalefet oluşturulmuş ve rantiyeci medyada (BİR ASKERİ 
YETKİLİ DEDİ Kİ) şeklinde manşetler atılmaya başlanmıştır.

İş o hale varmıştır ki, hükümet memleket ve millete faydalı hizmette bulunmak için 
çaba gösterirken ve Türkiye'nin komşularıyla dış politikada da ses getirecek hamleler 
yaparken bir askeri yetkili muhalefetine ilaveten rantiyeci medya muhalefetiyle de karşı 
karşıya kalınmıştır.

Nitekim bu muhalefet çerçevesinde Türkiye'nin en yüksek tirajlı üç gazetesinde 
(Sabah, Hürriyet, Milliyet) on iki gün boyunca (11-22 Aralık 1996) tam sayfa ilanlar 
yayınlanmıştır. Bu ilanlarda Susurluk Kazasıyla ilgili kamyon plakası kullanılmış ve altında 
da "Benim gazetem var okuyorum, benim radyom var dinliyorum, benim televizyonum var 
izliyorum" vurguları yapılmıştır. Bu ilanlar görülmekte olan işbu davanın dosyasına da 
bulunmaktadır.

Ayrıca bu ilanlardaki resim ve vurgulamalar diğer haber ve yayınlarla beslenmiş ve 
bir askeri yetkiliye atıfla "BU DEFA SİVİL KUVVETLER HALLETSİN" ifadesi 
çerçevesinde şekillenen bir makale yayınlanmıştır. Aslında bu makale ile rantiyeci medya, 
üzerlerine verilmiş olan görevin ne olduğu hususunu milletle paylaşmış ve gereken mesajı 
vermeye çalışmışlardır.

Burada yeri gelmişken şu soruyu sormamız gerekiyor. Rantiyeci medyanın 



  

darbecilerle böylesine içli dışlı bir şekilde muhalefetinin altında ne yatıyor, bu hıncın altında 
yatan asıl neden ne?

Bu konuda bir şeyleri söylemek gerekirse işbu davanın mağdur müştekilerinden Ali 
Nabi KOÇAK'ın davamız dosyasına giren ifadelerinden bir bölümü sizinle paylaşmak ve bu 
arada neden rantiyeci medya ifadesini kullandığımıza da bir açıklık getirmiş olmak istiyorum:

Müşteki mağdur sıfatıyla Ali Nabi KOÇAK ifadesinde: AYDIN DOĞAN, neden 
yargılanmıyor?... Rahmetli Erbakan Hocamın bize söylemiş olduğu bir sözü burada 
naklederek, şahitlerim de İdris Naim ŞAHİN, şu an bakan olan Erdoğan BAYRAKTAR ve 
Durmuş AYDOĞMUŞ diye 4 arkadaş kendisini ziyarete gittiğimizde ”hocam neden bu 
hükümette bu kadar başarılı olamadık; denk bütçe çıkardığımız halde, emekliye, dula, 
memura bu kadar para verildiği halde daha başarılı olabilirdik” deyince dedi ki, ”Aydın 
DOĞAN mert düşmandır".

"Hayrola hocam takdir mi ediyorsunuz", yok dedi, başbakan olunca bizden randevu 
istedi, randevu verdik geldi: ”Hocam sizin şu yapmış olduğunuz denk bütçe, havuz sistemi 
din için, vatan için, millet için hakikaten doğru, ama biz ne yiyeceğiz".

"Hayrola AYDIN Bey ne yiyeceksin, bu kadar servetin var".
"Efendim biz bugüne kadar devletten almış olduğumuz 5 yıllık faizsiz bir krediyi 

devletin diğer bir bankasına faizli olarak veriyorduk, simdi sen havuz sistemi getirince devlet 
olarak bizden ödünç para almıyorsun, faizli para almıyorsun, biz neyle geçineceğiz. Bundan 
vazgeçmezseniz sizin hükümetinizin düşmesi için holdinglerimle, medyamla, her şeyimle 
aleyhinize çalışacağım ”dedi ve bizi düşürdüler dedi. ”

Diyor, Ali Nabi Koçak dava dosyasına giren ifadesinde.
Rantiyeci medyanın muhalefet etme gerekçeleri bu sözlerle bir anlamda ifade 

edilmiş olduğundan daha fazla izaha gerek görmüyorum.
28 Şubat ve Susurluk kazası (3 Kasım 1996)
SUSURLUK KAZASI, 3 Kasım 1996 tarihinde vuku bulmuş ve REFAHYOL 

Hükümetine karşı bir koz olarak kullanılmak istenmiştir. Nitekim rantiyeci medya da 
Susurluk Kazası kamyonunun plakası üzerinden hükümete karşı kullanmıştır.

Susurluk Olayına Karşı Adalet Bakanı Olarak Ne Yaptım?
Olay 3 Kasım 1996 tarihinde vuku buldu. Susurluk olayı, bütün yönleriyle 

aydınlatılmış olarak 01 Ocak 1997 tarihinde yaptığım bir basın toplantısıyla kamuoyuna 
duyuruldu.

Olayın DGM ni ilgilendiren yönü İstanbul DGM'ne,
Olayın Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili olan yönü olayın vuku bulduğu Susurluk 

Asliye Ceza Mahkemesi'ne
Ve olayın içinde yer alan eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR dolayısıyla 

bir üçüncü başvuru da Danıştay'a intikal ettirilmiş olduğu duyuruldu. Bundan sonra olay ilgili 
YARGI MERCİLERİNE intikal etmiş durumdadır.

 Her üç yolda başlatılan ve yürütülen işlemler REFAHYOL Hükümetinden sonra da 
devam etmiş ve sonuçlandırılmıştır.

Adalet Bakanlığı tarafından işlemler böylece tamamlanmış iken, sanki hiçbir şey 
yapılmamış gibi rantiyeci medyanın teşviki ile Şubat ayında SUSURLUK KAZASI bahane 
edilerek "SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN BİR DAKİKA KARANLIK" eylemleri başlatılmış ve 
gecelerce sürdürülmüştür.

O süreçte rantiyeci medyanın bu eylemlere olan ilgiyi artırabilmek için haberleri 
sansasyonel hale getirmekte üstat spikerleriyle, sunucularıyla, canlı yayın ekipleriyle vs. nasıl 
canla başla bir çalışma yürüttükleri de unutulmamıştır.

Bu eylemlerin ve bu eylemler bahane edilerek gerek Ankara, gerek İstanbul'da 
yapılan SUSURLUK YÜRÜYÜŞLERİ'nin, Genel Kurmay Harekât Dairesi Başkanlığı 
tarafından organize edildiği de yaygın rivayetler arasında yer almıştır.



  

Yine yeri gelmiş iken o dönemin sansasyonel meşhurları olarak başrollerde 
oynayan Fadime Şahin, Ali Kalkancı, Müslim Gündüz, Sisi gibi kişileri zikretmeden 
geçemeyiz.

Rantiyeci medya vasıtasıyla ülkenin bir tiyatro sahnesine çevrildiği bir dönem 
yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. O dönemde gazete ve televizyonlar gece gündüz demeden 
sürekli bunları haber yaptılar. "İRTİCA, aldı başını gidiyor, ortalıkta eli sopalı dolaşıyor... 
Hükümet bunlara destek verdiği için bütün bunlar oluyor" şeklinde toplumun Hükümet 
hakkındaki algısını İRTİCA kimliği etrafında şekillendirmeye çalışmışlardır.

Anılan bu kişiler aslında kimlerdir, kimler adına o dönemde hangi görevleri 
yapmışlardır veya bu kişiler birilerinin organize ettiği birer figüran değilse birdenbire nerden, 
nasıl, niçin çıkmışlardır? Toplumun bütün bunları salim akılla düşünmesine veya 
sorgulamasına o dönem asla fırsat verilmedi.

Daha sonra (iş işten geçtikten sonra) bunlarla ilgili olarak basında yer alan haberleri 
de yine hep beraber hatırlıyoruz.

Bu haberlere kısaca bir göz atacak olursak eğer, o günlerde:
Tarikat şeyhi olarak lânse edilen Ali Kalkancı'nın gerçekte tarikatla herhangi bir 

ilgisinin olmadığını, alkolik bir kişi olduğunu, uyuşturucu (Captagon) imalatı nedeniyle 
tutuklandığını

 Fadime Şahin'in pavyonda telekız, konsomatris olduğunu, figüran olarak olaylara 
sokulduğunu

 Müslim Gündüz ve grubunun darbenin ardından ortadan çekildiğini ve bu grubun 
büyük çoğunluğunun görevlendirilmiş kişilerden oluşturulduğunu

 Bütünüyle bu kişilerin bir senaryo çerçevesinde kamuoyunun algısını yönlendirmek 
için figüran olarak kullanılmış olduğunu

Hep sonradan öğrendik.
Örneğin, Sisi'nin bütün bunlarla ilgili kimlerle hangi türden işler çevirmiş olduğunu 

ve nasıl bir görev yapmış olduğunu...
Sonradan öğrendik ama iş işten geçmiş oldu...
Darbeciler, yapılacak darbenin planlarının görüşüldüğü toplantılar düzenlediler.
Bu toplantılarla ilgili olarak Refah Gerçeği kitabımda ve dava dosyası içinde epey 

bir bilgi ve belge var. Örneğin Atina Toplantısı...
Bu toplantı çok önemli...
Kitabımda ve dava dosyası içinde yeterince yer almaktadır.
Ancak özellikle buradaki sanıklar açısından çok önemli bir toplantıyı zikretmeden 

geçemeyeceğim."Harp Oyunları"adıyla Gölcük'te düzenlenmiş 23-24 Ocak 1997 tarihli 
toplantıya sanıkların büyük bölümü katılmış olduğu için burada zikrediyorum. Bu 
toplantıda; yaklaşık bir buçuk ay sonra yapılacak 28 Şubat MGK toplantısında alınacak 
kararlar ile içinde bir bakan olarak şerefle görev yaptığım 54. hükümetin devrilmesine 
yönelik planlar görüşülmüştür. Yine bu konu da, iddianamede yer aldığından, detaylar için 
oraya bakılabilir.

Darbeciler, hükümet üyelerini itibarsızlaştırmak için her şeyi yaptılar ve açıkça 
tehdit ettiler.

28 Şubat darbe sürecinde biz, büyük bir ciddiyet ve başarıyla görevlerimizi yapmaya 
çalışırken darbeciler, çeşitli tehdit ve tehditkâr eylemlerle dolu bir çaba sürdürdüler. 
Hükümet üyesi olan bizlerin kamuoyundaki saygınlığını yok etmek ve 
itibarsızlaştırmak için her fırsatı değerlendirmekle yetinmediler, açıkça tehdit etmekten 
çekinmediler.

Bu süreçte,
Muhtelif itibarsızlaştırma yöntemlerine başvuruldu. Bu cümleden olmak üzere 

hükümet üyeleri olarak çeşitli yakışıksız ifadelere muhatap edildiğimizi hatırlatmak isterim. 



  

Hükümetimizin üyesi İçişleri Bakanı'mıza karşı o tarihlerde literatüre geçen"Yağlı 
Kazık"tabirleri bu davanın bir sanığı tarafından kullanılmıştır.

Bir başka General (Osman ÖZBEK) de, nezaket ve nezaheti ile bilinen ülkemizin 
başbakanı rahmetli ERBAKAN'a ekranlar karşısında ağza alınmayacak ağır hakaretleri 
alenen yapmıştır. 

Bunlar ne daha önce ne de daha sonra hiç olmamış, olması da düşünülemeyecek 
hallerdir. Ancak o dönem bütün bunlar yaşanmıştır ve bunlara karşı normal prosedürde 
yapılması gereken hiçbir şey yapılmamıştır. 

Bu kişilerin darbe planı çerçevesinde bir görev ifa ettikleri için korunmuş olmaları 
da doğaldır.

Örneğin, General Osman Özbek'in Erbakan Hoca hakkında yaptığı hakaretler Adalet 
Bakanı olarak Milli Savunma Bakanlığı'na gereği yapılmak üzere iletilmiş ne var ki, Milli 
Savunma Bakanlığı bu ihbarımıza duyarsız kalmıştır. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı olarak 
durum Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı 
görev askeri nitelik taşıması dolayısıyla bakanlığa iade etmiş, bunun üzerine konu Bakanlık 
yazısıyla Genel Kurmay Başkanlığı'na gönderilmiş, Genel Kurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliği tarafından daha sonra basına yansıyan bir haberde "olayda aleniyet unsuru 
olmadığı" gerekçesiyle takipsizlik kararı verilerek konunun kapatılmış olduğu kamuoyuna 
yansımıştır. Peki burada televizyonların yayınları ne olacak... Bu yayınlar olayı bütün 
Türkiye'ye duyurmadı mı? Bundan daha etkin bir aleniyet unsuru olabilir mi?

28 Şubat darbecileri tarafından bize yapılan bu haksız itibarsızlaştırma olayları, 
bunların haberleri vs. duyarlı herkesi etkilemiştir. Doğal olarak bunlar, benim ve ailemin de 
moralini etkilemiş, psikolojisini bozmuş, halkın nezdinde oluşmuş itibarımızla oynamış ve 
acılar yaşamamıza neden olmuştur.

"Askeri Darbe Olacak, Hepinizi Toplayacaklar!"
Yine bu süreçte, çeşitli vasıtalarla ve basın yoluyla, "askeri darbe olacak hepinizi 

toplayacaklar, sizin akıbetiniz de Menderes ve kabinesinin akıbetine uğrayacak" tehditleriyle 
ben ve kabine üyesi arkadaşlar zaman zaman karşılaştık. Görevimizi bırakmamız için sürekli 
baskılar yapıldı.

Örneğin, 12 veya 13 Haziran gecesi ne yaşadık, neler yaşadık... Buna bir örnek 
olmak üzere bir hatıramı sizlerle paylaşayım.

O gece yarısı telefonum acı acı çalıyor... Büyük bir endişe içinde olduğu ses 
tonlarına yansımış bir şekilde İçişleri Bakanımız Sayın Meral AKŞENER telefonun öbür 
ucunda... Beni gece yarısı bu şekilde niye arıyor? Söyleyeyim: "askerde büyük hareketlilik 
var, darbe ile ilgili bilgiler edindim, dikkatli olun!" demek için... Bu olay, unutulacak bir 
hatıra değildir.

İçişleri Bakanı, sokaktaki halktan biri değildir... Daha fazla doğaldır. Bu nedenle bu 
bilgiyi nasıl edindiği, bana neden böyle hususunun kendisine sorulmasında fayda vardır.

28 Şubat post modern darbe sürecinde tankların Sincan'da nasıl yürütüldüğü ve 
yürütülen bu tanklarla topluma hangi mesajın verildiği hafızalardadır. Sanık Çevik BİR'in 
medyada yer almış ve o dönemde tekzip edilmemiş ifadesi ile Demokrasiye balans ayarı 
yapılmıştır.

Dava süreci esnasında huzurda konuşulmuş ve iddianameye girmiş olan bu konuda 
öncelikle ifade edeyim ki, TANK İMAJI ile topluma darbe mesajı net olarak verilmiş ve 
toplum da verilen bu mesajı somut bir şekilde görerek almıştır. Medyaya yansımış, haber 
olmuş ve dava dosyasına girmiş bu konuda kısaca şunları da ifade etmek isterim:

30.01.1997 tarihinde Sincan Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Kudüs Gecesi'nde 
sergilenen bir tiyatro gösterisindeki "Filistinli çocukların İsrail zulmüne karşı intifadasına 
ait sahnelerden alıntılar" üzerine tamamıyla saptırma ve provake amacıyla üretilmiş kurgu 



  

görüntülerin medyaya servis edilmesi ile adeta bir fırtına koparıldı. Adı "Kudüs Gecesi" olan 
bir programda Filistin'deki intifada sahnelerinin yer almasından daha doğal bir şey olamaz. 
Ancak bilinçli ve planlı saptırmaca kurguların yapılması ve peşinden birkaç gün sürekli 
olarak bunların medya vasıtasıyla ekranlara getirilmesi yoluyla "yürütülecek tankların 
sesinin daha iyi duyurulması için ses ayarlarının yapıldığı" daha sonra anlaşılmıştır.

Nitekim 4.2.1997 tarihinde Sincan'da tanklar yürütüldü, sesini yer gök duydu ve 
darbenin tank sesleri ile açıkça tehdit edildik. Darbenin mesajı bu ve benzer şekillerde 
cebir ve şiddet unsurunun her rengi kullanılarak net olarak verildi. Nitekim 5 Şubat 1997 
tarihli gazetelerin hemen hemen tamamında, neredeyse tam sayfa halinde bu sesin duyulduğu 
veya duyurulduğu genişçe yer almış ve içinde Bakan olarak görev yaptığım hükümete bu 
şekilde açık bir gözdağı verilmiştir.

28 Şubat darbecileri, yönetime katılma yerine toplumun belli bir kesimini 
kamudan ve hayatın her alanından tasfiye etmeyi amaçladığı için geride benim de 
aralarında yer aldığım çok sayıda mağdur ve mazlum oluşturmuştur. 28 Şubat 
Darbesinin de diğer darbelerden bir farkı yoktur.

DARBECİ SANIKLAR, ÖNCELİKLE 54. HÜKÜMET İLE ONA YAKINLIĞI 
VEYA SEMPATİSİ OLANLARI HEDEF TAHTASINA KOYMUŞLAR VE DARBEYİ 
MEŞRULAŞTIRABİLME ÇABASIYLA DA ONLARI İRTİCA İLE İTHAM ETMEYE 
ÇALIŞMIŞLARDIR.

Her darbenin zalimleri olduğu gibi bundan mağdur olmuş mazlumları da vardır. 
Darbenin mazlumları, zalimlerin gerçekleştirdiği darbe veya zulüm sürecinde kıyıma 
uğrayanlardır, elem çekenlerdir.

Şifre Sözcük İRTİCA
28 Şubat darbesini yapanlar, bir diğer ifadeyle darbe yapmaya teşebbüs edenler; bu 

sözcükler çerçevesinde toplumda paranoya oluşturmuşlar, irtica damgasını bolca 
kullanmışlar ve bu damga ile damgaladıklarını tasfiye etmeye yönelik bir dizi planlı ve hukuk 
dışı eylemler gerçekleştirmişlerdir. İddianamede bunlarla ilgili çok sayıda bilgi ve belgenin 
olduğu görülmektedir.

Bu eylemler, nihai amaç(darbe) doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Nitekim 
sürmekte olan işbu davanın iddianamesinin pek çok yerinde sanıkların, müsnet suç 
çerçevesinde kendilerine karşı direnme potansiyeli gördüklerine yönelik hukuk dışı 
eylemleri planlı bir şekilde icraya koydukları açıkça ifade edilmiştir. 

Sanıklar aleyhine iddianame düzenlenebilmesi ve iddianamede zikredilen 
suçlama ile kamu davasının açılabilmesi de bu eylemlerin herkesçe bilinen, aşikâr ve 
şüpheden ari bir şekilde tespit edilmiş olmasından kaynaklanmıştır.

Şimdi bütün bunlardan sonra şunları hep birlikte değerlendirelim: O dönemde bunlar 
oldu mu, olmadı mı? Yaşandı mı, yaşanmadı mı?

Şimdi soruyorum:
a)Süreçte etkinliği bilinen BÇG'nin stratejik izleme, analiz, tespit, değerlendirmeleri 

oldu mu, olmadı mı? Elbette oldu.
b)1 Mayıs 1997 tarihli emir yazısı ve andıç uygulamaları oldu mu olmadı mı? 

Elbette oldu.
c)Hakimlere, savcılara varıncaya kadar TSK Brifingleri oldu mu olmadı mı? Elbette 

oldu.
Şöyle gözümüzün önünden kısaca geçirdiğimizde neler görüyoruz. Bunlarla ilgili 

iddianamede ve yazmış olduğumuz kitabımızda muhtelif bilgi ve belgeler yer almaktadır. 
Ancak bana soruluyor ise, ben diyorum ki bunların hepsi o dönemde yaşandı. Bunların canlı 
şahidiyim ve mağduruyum. Bunlar aslında burada bulunan ve yaşı müsait olanların pek 
çoğunun şahit olduğu olaylardır.

Peki bütün bunlar ile ne oldu, neler yapıldı?...



  

BASKI, TEHDİT, CEBİR VE ŞANTAJLAR YAPILDI.
Nasıl mı? İsterseniz kısa bir hatırlatma ile zihinlerimizi tazeleyelim... Şu 

söyleyeceklerim, oldu mu olmadı mı hep beraber düşünelim...
Şimdi tekrar soruyorum:
TSK İçinde:
-Askerin emre itaatsizlik edemeyeceği prensibi istismar edilerek alt kademeler 

kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Elbette kullanıldı.
- Hukuk dışı uygulamalara engel olabileceği düşünülen kişiler" yaş kararları, 

disiplin uygulamaları vs." ile tasfiye edildi mi, edilmedi mi? Elbette edildi.
-Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlık ve imkânları "demokrasiye balans ayarı" için 

bizatihi tehdit unsuru olarak kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Elbette kullanıldı. (Tanklar 
yürütüldü.) Tankların yürütülmesinin demokrasi ile ne alakası var?

Bütün bunlar oldu mu, olmadı mı? Yaşandı mı, yaşanmadı mı? Elbette oldu... 
Elbette yaşandı... ' de Vatandaşlar ile ilgili soruyorum:

"Asıl olan iç cephedir" anlayışıyla ve mağdur kitleler oluşturacak şekilde 
vatandaşlarla mücadeleye girişildi mi, girişilmedi mi? Daha doğrusu vatandaşlarımız ve 
kurumlarımızda ayrımcılık ve ötekileştirme yaparak nefret söylemleriyle irticacı damgasını 
vurarak vatandaşlarımızın bir kısmını hedef gösterdiler mi, göstermediler mi?

Örneğin, o dönemde irticanın ve irticai kadrolaşmanın önlenmesi adına muhtelif 
isimlendirmelerle ötekileştirilerek (inançları nedeniyle itibarları düşürülmeye çalışılan, 
soruşturmalara uğrayan, istifa ettirilen, görevine son verilen vs.) kişi ve kurumlarla  yansımış 
tanımlamalardan bazıları: Devrim Yanlısı İslami Görüş, Devrim Yanlısı İslami Örgüt, 
Dinci, İrtica Yuvası,  İrticai örgüt, İrticaya hizmet eden vakıf, dernek, şirket, İslami(cı) 
sermaye, Radikal İslamcı,  Sakıncalı sağ personel, Siyasal İslam  Vs.

Biraz insaf ederek konuşalım, bunlar oldu mu, olmadı mı? Elbette oldu...
Şimdi bir başka açıdan sorularımızı soralım:
 Darbenin geleceğini ihsas edici medya haber ve görüntüleri ile halkta infial 

oluşturma yoluyla bilerek ve isteyerek ülkenin karıştırılması ve darbe ortamı oluşturulması 
için çalışıldı mı, çalışılmadı mı? Elbette çalışıldı.

(Bu sefer silahsız kuvvetler halletsin!)(Menemen'de Atatürk'ün yaptığını yaparız, 
lüzumunda silah kullanırız!) Söylemleri hala kulaklarımızda yankılanıyor...

Aydınlatma faaliyetleri, ikna odaları, Hilton'da iknalar vs. adı altında psikolojik 
etkileme çabaları gösterildi mi, gösterilmedi mi? Elbette gösterildi. (Başını açmazsan 
okuldan atılırsın vs.) bunlar yaşandı.

 İddianameye yansıdığı şekliyle "Bir gün kamyonun altında kalırsın!", "Biz adamı 
usulüne uygun yargılar, asarız!"vb. muhtelif tehditler oldu mu, olmadı mı? Elbette oldu. 
İddianamede bunları yaşamış olduğunu söyleyenlerin ifadelerinde bunları gördük, inceledik...

28 ŞUBAT SÜRECİNDE GENELKURMAY BRİFİNGLERİ
Batı Çalışma Grubu organizesinde Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan 

brifinglerde: "tehdit, baskı, küçük düşürme ve saygısızlık içeren beyanlarla 
HÜKÜMETE ÇEKİL MESAJI verildiği" hususu medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıtıldı.

Biliyorsunuz 28 Şubat Darbe sürecinde çeşitli devlet kuruluşlarındaki personele, 
Bakan'dan veya Bağlı Bulundukları Makamdan izin almadan brifingler verilmeye 
başlanmıştır. Genel Kurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen bu brifinglerin içeriğine 
bakıldığında veya bu brifingleri izleyenlerin izlenimlerine ve medyaya yansıyan brifing 
notlarına bakıldığında, hükümetin düşürülmesi sürecinde bu brifinglerin ne kadar önemli bir 
yere sahip olduğunu görebilmek izahtan varestedir.

28 Şubat Sürecinde darbeyi gerçekleştirenler brifingler vs. ile yargıyı da teslim 
almış, yargı mensuplarının çoğu, darbecilerin taleplerine uymak zorunda kalmıştır. Bu 



  

nedenle yargı mensuplarının bir kısmının hukuka göre değil, konjonktüre göre karar vermek, 
ağır hukuk ihlallerini hukuka uygun bulmak, ordu mensuplarının düzenlediği "irtica" konulu 
brifinglere katılmak suretiyle darbeye iştirak ettiği görülmektedir.

Özellikle belirtmek isterim ki, Genel Kurmay Başkanlığından Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilmiş bir yazıyla Adalet Bakanlığı ve Ankara Adliyesi'nde görev yapan 
adli ve idari yargı mensuplarının tamamını kapsayan bir brifing daveti yapıldığından her 
nasılsa haberdar oldum. Durumu, Bakanlık Müsteşarı ile görüştüm ve kendilerine bir Adalet 
Bakanlığı mensubunun böylesi bir davete icabet edebilmeleri için gerekli şartların ne 
olduğunu kanunu açıp kendilerine gösterdim. Bakanlık yetkilileri haricen böyle bir toplantıya 
katılabilmek için Bakan'dan yetki almak zorunda idiler. Mevzuat o gün öyle idi, bugün 
nasıldır bilmiyorum.

Nitekim yetkimi kullandım. Bu toplantıya günün koşulları çerçevesinde izin 
vermeyeceğimi söyledim. O kadar ki, konu TBMM'ne intikal etti. Gündem dışı bir 
konuşmayla, kullandığım yetkinin neleri kapsadığını da kanun maddesini belirterek kürsüden 
açıkladım.

Bu dönem, YARGI MENSUPLARINA BRİFİNG VERİLEREK 28 ŞUBAT 
DARBECİLERİYLE UYUMLU HAREKETE İKNA olaylarının yaşandığı bir dönem olarak 
tarihe geçmiştir. Yani, devleti ayakta tutan yargı erki bu uygulamayla darbeciler tarafından 
yaralanmıştır.

Böylece dönemin yargı mensuplarının, bizlere yönelik mağduriyetlerin 
yaşanılmasında kullanılması sağlanmıştır. Nitekim brifinglerle gerçekleşen iknalar sonucunda 
ülkemizde yaşanılan hukuk faciaları da hepimizin malumudur. Yoksa Refah Partisinin ve 
Fazilet Partisinin kapatılmasını nasıl sağlayabilirdiler...

Bir ülkeyi korumak için görev yaptığı düşünülenlerin tam aksi bir davranış içine 
girerek ülkeyi bütünüyle zaafa, kaosa, kargaşaya, kavgaya sokacak tehlikeli senaryolar 
peşinde koşması, bürokratları üst amirine karşı kışkırtması, devlet dairelerini işlemez hale 
getirmeye çalışması kadar akıl dışı bir şey olamaz.

Nitekim planlarını (yasalara rağmen veya hukuka aykırı bir şekilde) 
gerçekleştiren 28 Şubat darbesi sanıkları, darbenin amacına bağlı olarak hem 54. 
Hükümetin Bakanlar Kurulunu ve hem de bu darbeye direnen darbe karşıtlarını etkisiz 
hale getirmiş ve tasfiye etmiştir.

Darbecilerdeki Refah Partisi Hazımsızlığı
Refah Partisi'nin, 1994 yerel ve 1995 genel seçimlerinde, oylarını artırarak birinci 

parti olması, darbecilere büyük rahatsızlık vermiş ve her platformda bu rahatsızlıklarını 
açıkça dile getirmişler, sağduyulu vatandaşlarımız üzerine baskı kurmuşlardır. Refah 
Partisinin hükümeti kurmasına karşı çıkmışlar, eğer kurulursa hükümeti düşürme konusunda 
mutabakata varmışlardır. Sandıktan birinci parti olarak çıkan Refah Partisini ve seçmenlerini 
alenen aşağılama ve yıpratma politikaları izlemişlerdir.

Hükümeti hukuk dışı bir yol olan darbe ile düşürme suçuna iştirak eden sanıkların 
eylemleri, hükümeti düşürmekle sınırlı olmayıp, Refahyol hükümetinin kurulmasından önce, 
Refahyol Hükümetinin iktidarı süresince ve Refahyol Hükümetinin düşürülmesinden sonra 
da devam etmiştir. Bu nedenle 28 Şubat darbecileri olarak yargılanan sanıklar, hem Anayasal 
düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunu, hem yasal hükümeti düşürme suçunu, hem de 
anayasal düzeni işlemez hale getirme suçunu işlemişlerdir.

28 Şubat darbecileri tarafından istenilen bir hareket, 22 Mayıs 1997 de Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı Vural SAVAŞ tarafından ortaya konuldu. Vural SAVAŞ, ülkeyi iç 
karışıklığa sürüklediğini söyleyerek RP hakkında kapatma davası açtı.

Vural Savaş'ın açtığı iddianame üzerine Yekta Güngör ÖZDEN başkanlığındaki 
Anayasa Mahkemesi tarafından RP kapatıldı.

Bu sürecin devamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat ettik. Avrupa 



  

İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dava devam ederken davanın sonuçlanmasından takriben 
bir-iki ay önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bazı üyelerin Türkiye'ye gelerek dava 
konusu hakkında Anayasa Mahkemesi'nde bir görüşme yaptıkları hususu da ayrıca dikkate 
alınmak zorundadır. Anayasa Mahkemesi kayıtlarından böyle bir ziyaretin olup olmadığı 
sorgulanabilir.

Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine göre şiddet unsuru olmadıkça bir tüzel kişiliğin 
kapatılması mümkün değil iken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyelerinin Anayasa 
Mahkemesi'nde yapılan görüşmelerde etki altına alınması sonucu bu kapatma kararına evet 
denilmiş olduğu kanaatindeyim.

Bu davanın açılmasıyla ne amaçlanmıştır?
Refah Partisi iktidarda iken açılan bu kapatma davası ile açıkça hükümeti yıkma 

amacıgüdülmüştür.
İnandığımız, gönül verdiğimiz, üzerine titrediğimiz Refah Partimiz'in kapatılması, 

canla başla içinde görev yaptığımız Refahyol Hükümet'inin darbe sonrası yıkılması insani 
özellik taşıyan herkeste mutlaka bir etki yapar. Bütün bu hukuksuzluklar, psikolojimizi 
bozmuş, moralimizi etkilemiştir. Ayrıca profesyonel nitelikte yürüttüğümüz siyasi hayatımızı 
da sona erdirmiştir. Bu nedenle suçtan zarar görmüş bulunmaktayız.

VE HÜKÜMETİN İSTİFASI
28 Şubat Davası sürecinde sanıkların ağız birliği halinde şu üç maddeyi sürekli 

tekrarladığı görülmektedir, bunlar:
1.Dönemin Başbakanı Sayın Necmettin ERBAKAN kendi isteği ile istifa etmiş ve 

istifa ederken de diğer ortağı ile yaptığı protokol gereği görevi Tansu ÇİLLER'e bırakmak 
üzere aynı partilerin hükümetini devam ettirmesi amacı ile istifa ettiğini belirtmiştir. Daha 
açık bir ifade ile hükümet devrilmemiş, düşürülmemiş, aksine koalisyon ortaklarının 
yaptıkları ikinci bir protokolle Başbakanlığın koalisyon ortakları arasında değiştirilmesi 
maksadıyla ve Başbakan Sayın Necmettin Erbakan'ın kendi hür iradesiyle istifa ederek 
sona ermiştir. 19 Haziran 1997 tarihli resmi gazete de yayınlanan 54'üncü hükümetin 
istifa dilekçesinde de bu durum görülmektedir.

2.Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hükümeti kurma 
görevini Mesut Yılmaz'a vermesi nedeni ile hükümet değişikliği olmuştur.

3.Şayet Tansu Çiller ile Necmettin Erbakan arasındaki protokol gereği Tansu 
Çiller başbakan olsa idi, mevcut hükümet görevine devam edecekti.

Ayrıca duruşmalar esnasında bunlarla bağlantılı olarak şunlar da söylenilmektedir:
"Dünyanın hiçbir ülkesinde; darbe ile devrilmiş bir hükümet başkanı istifasını 

sunarken bahtiyar olduğunu açıklamaz ve hemen aynı gün kendi protokolüne uygun olarak 
derhal iktidara talip olamaz."İfadesi... (Sanık savunması-ve 19 Haziran 1997 tarihli Milliyet 
Gazetesine ait haber)

Hasan EKİNCİ'nin duruşmadaki ifadesinde: "Sayın ERBAKAN'a Hükümet 
Protokolündeki dönüşümlü başbakanlık uygulamasına acil geçiş yapılması teklifini" 
kendisinin götürdüğünü, ERBAKAN'ın da "kurmayları ile görüşüp derhal gereğini 
yapacağım," dediğini... Hatta o görüşmede benim de bulunduğumu ve benim bu görüşmenin 
sonrasında sıkıntılı duruma çözüm teklifi nedeniyle "teşekkür babında Haşan EKİNCİ'nin 
kendisine sarıldığımı" da söylediği... Ayrıca, bütün bunları söyledikten sonra, "hiçbir baskı 
altında kalmadan hükümet istifasını sunmuştur, bu bir darbe değil darbe paranoyasıdır, 
amaç Çiller'i düşürmekti. Aslında milletvekili transferleri için paraları kimler ödediyse 
onlar darbe yaptı, ama bu darbeyi DYP'ye yaptı. Bu paraları ödeyen ve DYP'ye darbe 
yapanlar var", dediği,

Bunlar hakkında ne diyorsunuz? Şeklinde şahsıma yönelik soruların olduğunu 
biliyorum. Hatta sanıklardan Özellikle de Sayın Çetin DOĞAN'ın, Sayın Haşan EKİNCİ'nin 



  

huzurdaki beyanları ile ilgili olarak benden bir açıklama beklediğini de biliyorum.
Şimdi bunlar hakkındaki beyanlarım şunlardır:
Öncelikle ifade edeyim ki, koalisyonu oluşturan partiler bir binayı ayakta tutan 

kolonlar gibidir. Bu kolonlardan birisinin yıkılması binanın yıkılmasına neden olur. Eğer bir 
binayı yıkmak istiyorsanız kolonlardan en uygun olanı yıkmanız gerekir.

Burada dikkatinizi çekmenizi istediğim husus bir kolonun yıkılması değil, binanın 
yıkılmasıdır.

28 Şubat Darbecileri binayı yıkma kastı ile hareket etmiştir. Yani hükümeti 
çekilmeye zorlamak için hareket etmiştir.

O dönemi lütfen bir kez daha hatırlayınız: "Refah-Yol hükümeti Haziran 1997'de 
'inanılmaz bir psikolojik türbülansın altında'mıydı, değil miydi? Bütün bunları birden 
unutamayız...

Peki, bu türbülans nasıl bir şey idi:
Hükümet göreve yeni başlıyor, daha bismillah demeden "bir askeri yetkili dedi ki" 

ile mesaj göndermelerin başlatılması, Sincan'da tankların yürütülmesi, muhtelif vesileler ile 
Genel Kurmay tarafından yapılan açıklamalarla, brifinglerle estirilen havalar ve en sonunda 
bardağı taşırma anlamında hükümetin istifası öncesindeki son hafta içinde yaşanılanları ne 
çabuk unutuyoruz!..

İnsanoğlu nisyan ile maluldür, ancak bunları unutamayız... İsterseniz kısaca bir göz 
atalım...

1960'ta, 1971'de, 1980'de fiili müdahaleleriyle ülkeye büyük darbeler vurmuş 
darbeci zihniyet ile karşı karşıya olduğunuzu ve bunların elinde tankın, topun, silahın 
bulunduğunu görüyorsunuz. Eğer bunu görüyorsanız, ne demek istediğimizi ve hükümet 
olarak hangi hal içinde bulunduğumuzu daha iyi ve net olarak görebilirsiniz. Şöyle ki:

Hükümetin istifasından bir hafta önce Adalet Bakanı olarak muhalefet etmemize 
rağmen, iktidarda olan bir partinin kapatılması için iddianame hazırlamakla meşhur Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı Vural SAVAŞ ile anlaşmalı bir şekilde Ankara Adliyesi'ndeki hâkim 
ve savcılara Genel Kurmay tarafından brifing verildi mi? Verildi...

Biz bu brifingin verilemeyeceğini, böyle bir şeyin yapılmasının adalet adına kabul 
edilemeyeceğini ilan etmemize, meclis kürsüsünde ısrarla söylememize rağmen, bu brifing 
verildi.

Adalet Bakanlığı olarak buna müsaade etmeyeceğimiz duyurulmasına, ilan 
edilmesine rağmen çağrılan hakimlerimiz ve savcılarımız büyük çoğunlukla bu brifinge 
katıldı mı, katılmadı mı? Katıldı...

Nihayetinde sizin hakkınızda kapatılma davası açılmış, hakkınızda bir takım 
cezalar verilmesi isteniliyor ve sizi yargılayacak olanlar ile sizin hakkınızda ithamda 
bulunanlar birlikteler...

Yetmedi...
Peşinden 12 Haziran'ı 13 Haziran'a bağlayan gece darbe söylentileri ve 

hareketlilikleri ile güçlü bir şekilde darbenin ayak sesleri toplumun her kesimine 
hissettirildi mi? Elbette hissettirildi...

Hatta Amerika'dan darbe ile ilgili tutum beyanları geldi mi, gelmedi mi? 
Peki bütün bunlar boşuna değilse ne içindi?Bütün bunlar herkesi tedirgin etti...
Özellikle de Hükümetin Doğruyol kanadındaki sıkıntıları daha da artırdı ve 

milletvekillerinin DYP'den istifalarını hızlandırdı.
Şimdi bu sürecin, 54. Hükümetin Başbakanı Sayın ERBAKAN'ı, yardımcısı DYP 

Genel Başkanı Sayın Tansu ÇİLLER'e görevi devretmek üzere hükümeti istifa noktasına 
getirdiğini görmezden gelerek olayı sadece protokol gereği görevi Tansu ÇİLLER'e bırakmak 
üzere aynı partilerin hükümet etmeye devam etmesi amacı ile istifa şeklinde ifade etmek ne 
derece doğru bir yaklaşım olabilir.



  

Elinde her türlü silahı bulunduran, bu silâhları muhtelif vesilelerle kullanan ve 
dedikleri yapılmadığında da tarihteki darbe sabıkalarını hatırlatanlarla karşı karşıya 
bulunulan bir dönemden bahsediyorum.

Lütfen biraz insaf ediniz ve hakkı teslim ediniz...
Böylesi bir amaçla faaliyet yürüten BÇG'nin İRTİCA kılıflı kumpaslarını, 

fişlemelerini, darbe çabalarını gördükten sonra fiziğine ve kimyasına halel gelmemiş hangi 
yapı, hangi hükümet olabilir. O dönem gerçekten bir daha yaşanılması hiç de arzu 
edilmeyecek oldukça zor bir dönemdi.

İşte o dönemde darbe ile ilgili kumpasların oluşturulmasından birinci derecede 
sorumlu bu organize BÇG yapılanması vasıtasıyla hem hükümetin ve hem de hükümeti 
oluşturan ortakların fiziği ve kimyası üzerinde etkili olan cebir, şiddet ve tehdit 
unsurlarının tamamı uygulanmıştır. Hükümetin istifasının esas ve yegâne nedeni budur.

DYP milletvekillerinin partilerinden istifalarının altında yatan temel neden de budur. 
Milletvekili transferlerinin sadece parasal ilişkilere dayandırılmasını da oldukça yadırgadım. 
O milletvekilleri açısından oldukça büyük bir itham olur, kanaatindeyim. Ben o 
milletvekillerinin istifa veya transferlerinin asıl nedeninin o dönem herkesi tedirgin eden 
darbe baskısından kaynaklandığı kanaatindeyim.

Yine dönüşümlü başbakanlık çerçevesinde Tansu ÇİLLER başbakanlığında 
kurulacak yeni hükümete güvenoyu vereceğini imzalarıyla taahhüt etmesine rağmen aksi 
davranış sergileyen milletvekillerinin bu davranışının altında yatan temel nedenin de bu 
olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle istifalara değil, istifaya zorlayan asıl nedene 
bakılmalıdır.

Peki, hükümetin istifası ile birlikte "çok sayıda milletvekilinin ÇİLLER 
başbakanlığında kurulacak yeni hükümete güvenoyu vereceğini taahhüt eden imzaları" 
Cumhurbaşkanı DEMİREL'e neden sunuldu?

Biraz önce zikrettiğimiz gibi, ERBAKAN'ın başında olduğu bu hükümeti istifaya 
zorlayan nedenler karşısında koalisyon ortağı liderler ile ben ve Haşan EKİNCİ'den oluşan 4 
kişi Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldik, durum değerlendirmesi yaptık ve koalisyon 
protokolünde',yer alan DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIK maddesini müzakere ettik. Evet bu 
görüşmede Hasan Ekinci de vardı.

Haşan EKİNCİ, o toplantıda hükümeti bozma tehdidinde bulunmadı. Sadece 
darbe gerçeğinden hareketle acil olarak ERBAKAN Başbakanlığındaki hükümetin istifa 
ederek yerine Tansu ÇİLLER Başbakanlığındaki hükümet için koalisyon protokolündeki 
dönüşümün uygulanmasını teklif etti. Onun bu teklifi, ülkenin ve milletin selameti için bir 
çıkış yolu bulunabilmesi adına sahiplenildi. Yoksa ortada hiçbir şey yok iken ikinci yılın 
sonunda gerçekleşecek dönüşümün birinci yılın sonunda gündem edilmesinin mantıklı bir 
açıklaması da olamaz.

Her türlü nezaketine, gayretine, gerek ekonomide gerekse dış politikada başarılarla 
dolu uygulamalarına rağmen ERBAKAN'ın başbakanlığındaki bir hükümeti alaşağı etmek 
için acımasız darbe çabaları içine girilmiş olunması oldukça vahimdi.

ERBAKAN Hoca, hükümete karşı yapılanları görüyor ve çok üzülüyordu. 
Ülkesini seven birisiydi. Merhametliydi. Kimsenin burnu kanasın istemiyordu. Ülkede 
vahim tablolar oluşturulması çabasındaki darbecilere karşı yumuşak bir geçiş siyaseti 
izlenilmesi ve ülkenin güçlerini birbirlerine düşman hale getirerek çatıştırmaya çalışanlara 
fırsat verilmemesi için çaba gösteriyordu. Onun çatışma yerine barışı ve toplumsal huzuru 
tercih eden tavrı, aslında olması gereken asıl ve esaslı dik duruştur. Çünkü içinde büyük bir 
sevgi, sabır ve merhamet vardır. Bu yönleriyle ERBAKAN hocamızı takdir etmemek ve 
rahmetle yad etmemek mümkün değildir.

İşte sırf bu nedenlerle "54. Hükümet kurulur iken yazılmış protokoldeki dönüşümlü 
başbakanlıkla ilgili birinci yılın sonunda bir değerlendirme yapılır, ikinci yılın sonunda 



  

seçime gidilmesi şartıyla birinci yılın sonunda dönüşüm sağlanabilir" hükmünü uygulamaya 
karar verdik. Yani, hükümeti Tansu ÇİLLER Başbakanlığındaki bir koalisyonla devam 
ettirmeye karar verdik.

Bir anlamda yumuşak geçiş olan "Tansu ÇİLLER'e görevin verilebilmesi amacıyla 
ERBAKAN'ın Başbakanlığındaki hükümetin istifa edeceğine ilişkin bu kararımızı" da 
kamuoyu ile paylaştık. Böylece toplumda oluşturulmuş olan; "ordu, darbe yapacak" 
korkusunun izalesi suretiyle D8'in kuruluş deklarasyonu 16 Haziran 1997'de İstanbul 
Çırağan Sarayı'nda imzalanabildi.

Aslında burada yeri gelmiş iken D8 ve HAVUZ Projesinden bir kez daha kısaca 
bahsetmek isterim.

D8 deklarasyonu, her ne kadar 16 Haziran 1997'de imzalanmışsa da bunun alt yapısı 
çok önce başlamıştır. Ekonomik iyileştirmeler, kaynak paketleri ve havuz projesi de 54. 
Hükümetin iş başına gelir gelmez uygulamaya başladığı projelerdir. Bu projeler, ülkeyi 
esenliğe kavuşturma, kendi ayakları üzerinde durur hale getirme, toplumu barışık ve mutlu 
hale getirme ve uydu değil lider ülke misyonu ile hareket eder hale getirecek projelerdir. 
Şöyle ki:

ERBAKAN'ın Başbakanlığındaki Türkiye liderliğinde Yeni Bir Dünya'nın 
temellerinin atılmasına yönelik D8 kararı ile çok önemli bir oluşum gerçekleştirilmiştir. D8'in 
amacı, ortak sanayi üretimlerinin yapılması ve batıya bağımlılıktan kurtulmaktı. Dünya 
ölçeğinde büyük yankı oluşturan bu projeden ABD ve İsrail büyük rahatsızlık duydu ve 
belki de 28 Şubat'ın perde arkasındaki en temel nedenlerinden birisi bu oldu.

Tabi bunun yanı sıra ekonomide aldığımız kararlar ve havuz sistemi projelinin 
başlatılması da 28 Şubat'ın oluşmasının önemli nedenlerinden biridir. Kısaca kamu 
paralarının bir havuzda toplanması ve ihtiyacı olan kamu kurumlarının bu havuzdan 
ihtiyacını karşılaması şeklinde ifade edilen HAVUZ SİSTEMİ ile devletin borçlanma ihtiyacı 
önemli ölçüde azaltıldı. Bu durum devlete para satarak para kazanmaya çalışan 
rantiyecilerin, rantiyeci medya sahiplerinin, bankaların, büyük sermayenin işine gelmedi.

Dönüşümlü başbakanlık hususunda milletvekilleri ile görüşmeler yapıldı. Tansu 
ÇİLLER'in başbakanlığında kurulacak REFAHYOL Hükümetine 276'nın üstünde oy 
verileceği anlaşıldı ve bunların güvenoyu vereceklerine ilişkin taahhütleri alındı.(283 İmza)

Başbakan ERBAKAN, ekinde güvenoyu vereceklerini imzalarıyla taahhüt eden 283 
milletvekiline ait listenin de yer aldığı istifa mektubuyla köşke çıktı. Ben de ona refakat 
ettim. Görevin hükümet ortaklarından DYP Genel Başkanı Tansu ÇİLLER'e verileceği 
kanaatiyle ekindeki (görev Tansu ÇİLLER'e verildiği takdirde güvenoyu vereceğini beyan 
eden) 283 milletvekili imzalı başbakanlıktan istifa mektubunu Cumhurbaşkanı DEMİREL'e 
18 Haziran 1997 de birlikte sunduk.

Bunun üzerine hepimiz ve herkes görevin Tansu ÇİLLER'e verileceğini bekler iken, 
Cumhurbaşkanı DEMİREL, görevi Tansu ÇİLLER'e değil, Mesut YILMAZ'a verdi ve 
böylece REFAHYOL Hükümeti fiilen sona erdi. Böylece 28 Şubat darbecilerinin, 54. 
REFAHYOL hükümetinin devamı mahiyetindeki (ÇİLLER Başbakanlığındaki) bir hükümeti 
de istemedikleri net olarak görüldü.

Kitabımız bir bütün olarak incelendiğinde, 28 Şubat sürecinde 54. Hükümet 
olarak ne gibi komplolarla karşı karşıya bırakıldığımıza ilişkin bilgi, belge derlemesi 
yapıldığı ve 28 Şubat davası ile ilgili gerek BÇG yapılanması ve teşkilat şeması, gerekse 
bu darbe ile ilgili çok sayıda dokümana yer verilmiş olduğu görülecektir. Şayet ben 
darbe olmadığı kanaatinde olsaydım böyle bir kitabı yazmaz, bu kitapta darbeyi yapan 
yapılanmayı ve şemalarını deşifre etmez, belgelerini yayınlamazdım.

Öyleyse kitabımızda geçen bilgi ve belgelerin bütünü dikkate alınmalıdır. Cımbızla 
birkaç cümle seçilerek benim darbe yapılmadığına dair söz ve değerlendirmelerim olduğunu 
ileri sürmek doğru değildir. Kitabım, birkaç cümleden ibaret değildir. Bütün halinde 



  

değerlendirilmelidir.
Eğer olaya bu şekilde yaklaşır isek gerek hükümetin istifasının, gerekse 

milletvekillerinin istifasının büyük bir cebir, şiddet ve baskı altında gerçekleşmiş 
olduğu net olarak görülecektir.

HAL BÖYLE OLMASINA RAĞMEN
28 Şubat Sürecinde Hükümet İstifaya Zorlanmış Olmasına Rağmen 

Darbecilere Yönelik Herhangi Bir Suçlamada Neden Bulunmadık ya da O Dönemde 
Nezaket İçerikli İfadeleri Her şeye Rağmen Kullanmaya Neden Özen Gösterdik?

Çünkü biz, çatışma kültürünü benimsemeyen bir siyasi geleneğin üyeleriyiz.
Özellikle Rahmetli ERBAKAN Hocamız, bu gelenek çerçevesinde harekete büyük 

özen gösterdi. Böyle olunca hem "toplumu askerle karşı karşıya getirmemek ve toplumu 
silahlı bir darbeye maruz bırakmamak" ve hem de partimizi devlet ile sorunlu gibi 
göstererek "RP'yi iktidar etmezler, iktidara gelse bile müsaade etmezler propagandasını 
yaparak partimizi yıpratmaya çalışanlara fırsat vermemek" çabasıyla siyasi 
sorumluluğumuzun gereğini yerine getirdik. Bu nedenle "ne yapalım bize müsaade 
etmiyorlar, diyemezdik." Siyasi kimliğimiz ile sorumlu bir siyasetçi davranışı ortaya 
koymak zorundaydık ve "belirtilen istifa dilekçesi gerçeğinde zorunlu" olan bu görevi 
yaptık.

Yani biz toplumumuzu, ülkemizi sevdiğimizi bir kez daha ortaya koyduk... Ancak 
bununla birlikte biz, bir siyasetçiyiz...

İşte biz o dönemde bir siyasetçi olarak: "kan kustuk, ancak kızılcık şerbeti içtik" 
dedik... Eziyet ve sıkıntı içinde olduğumuz halde bunu belli etmemek, yine de durumumuzu 
iyi göstermek için, böyle dedik.

Toplumumuzu ve ülkemizi seviyoruz.
Bu konuda meramımızı anlatabilmek için bir de sizinle paylaşmak istediğim İslâm 

Tarihinden ibretlik bir kıssamız var.
Bu kıssa Buhari ve Müslim'de geçen bir kıssadır.
Bu kıssayı dinledikten sonra neden böyle nazik davrandığımızla ilgili kanaatler 

pekişecektir, zannederim.
Çocuğun gerçek annesi kim?
Ortada bir çocuk ve bu çocuğu sahiplenen iki kadın vardı. İkisi de çocuğun kendi 

evladı olduğunu iddia ediyordu. Hz. Davud(as) öyle bir şey teklif etti ki; gerçek annenin kim 
olduğu bir anda anlaşıldı.

Hz. Davud zamanında genç bir kadın, çocuğunu alıp gezmeye çıkarmıştı. Dinlenmek 
amacıyla yeşillik bir yer bulup oraya oturdular. Bu sırada yanlarına başka bir kadın gelmişti. 
O kadının da yanında bir çocuğu vardı. Çocuklar hemen hemen aynı yaştalardı. Kadınlar 
tanıştılar. Sonradan gelen kadın diğer kadına nazaran yaşça büyüktü ve onun ablası 
konumundaydı.

Aralarında konuşurlarken çocuklar da önlerinde oynuyorlardı. Bu sırada büyük 
kadının çocuğu çalılıkların arkasına girip gözden kaybolmuştu. Annesi bunun farkında 
değildi. Orada aç bir kurt vardı. Çocuğu önünde görünce ağzıyla elbisesinden kapıp onu 
götürdü. Kadın çocuğunun ağlamasını duyunca sesin geldiği tarafa baktı. Ancak iş işten 
geçmişti. Kurt çocuğu kapıp koşarak kaçıyordu. Kadın kurdun peşinden koştuysa da ona 
yetişmesi imkânsızdı.

Genç kadın da bu duruma çok üzülmüştü. Diğer kadın kötü niyetliydi. Hemen genç 
kadının çocuğunu kucağına alıp,"Bu çocuk benim"dedi. Genç kadın,

-Sen ne yapıyorsun? O çocuğun benim olduğunu sen de biliyorsun. Tamam, çok 
üzüldün, seni anlıyorum; ama benim çocuğumu almana izin veremem, dedi.

Yaşlı kadın ise,
-Nereden senin çocuğun oluyor? Bu benim çocuğum. Esas senin çocuğunu kurt alıp 



  

götürdü, deyip duruyordu.
Aralarında büyük bir tartışma başladı. Tartışma tam kavgaya dönüşecekti ki, orada 

bulunanlar meseleyi Davud peygambere götürmelerini söylediler. Hz. Davud adil birisiydi ve 
haklının hakkını teslim ederdi. Bu teklifi iki kadın da kabul etti.

Kadınlar, Hz. Davud'un huzuruna çıktılar. Büyük kadın her türlü yalanı söylemekten 
çekinmiyor, yeminler ediyordu. Aynı zamanda genç kadını yalancılıkla itham edip ona iftira 
atıyordu. Büyük kadın bununla da kalmadı Hz. Davud'u ikna edebilmek için yalancı şahitler 
de getirdi. Bunda muvaffak da oldu. Hz. Davud kendisine aktarılan bilgilere göre bir hüküm 
verdi ve çocuğunun annesinin büyük kadın olduğunu söyledi.

Genç kadın çok kötü olmuştu. Göz göre göre çocuğu elden gidiyordu. Büyük kadına 
şöyle bir teklifte bulundu:

-İstersen gel bir de Süleyman'a gidelim. Artık o ne derse kabulümdür.
Hz. Süleyman, Hz. Davud'un oğluydu. Büyük kadın bu fikri kabul etti. Çünkü 

kendisine güveniyordu. Nasıl olsa yalan ve dolanla Hz. Süleyman'ı da ikna edebilirdi.
Hz. Süleyman her iki kadını da dikkatlice dinledi. Büyük kadın hakikaten tam bir dil 

cambazıydı. İkna kabiliyeti çok iyiydi. Karşısındaki insanın gözünü rahatlıkla 
boyayabiliyordu. Çocuğun gerçek sahibi genç anne ise haklılığını savunmakta aciz kalıyordu.

Hz. Süleyman bu sırada yanındakilere şöyle dedi:
-Bana hemen bir bıçak getirin. Bu çocuğu ikiye böleceğim ve bu şekilde kadınlar 

arasında paylaştıracağım.
Genç anne bu hükmü duyunca anne şefkatiyle hemen ileri atılıverdi. Hz. 

Süleyman'ın gerçekten çocuğunu keseceğini zannetti. Çocuğunun kılına bir zarar gelmesini 
istemezdi. Gözyaşları içinde şunları söyledi:

-Tamam efendim. Ben iddiamdan vaz geçiyorum. Çocuğa zarar gelmesin. Yavrum 
yeter ki yaşasın.

Bu şekilde Hz. Süleyman, çocuğun gerçek annesinin kim olduğunu anlamıştı. Çünkü 
diğer kadında rahatsızlık olabilecek herhangi bir durum oluşmamıştı. Çocuğu genç anneye 
verdi ve iyi kalpli anne çocuğuna kavuşmuş oldu.

(Buhari, 3244, 6387; Müslim, 1720)
Yani biz, bu kıssadaki çocuğa zarar gelmesin endişesini yaşayan o annedeki 

hassasiyeti yaşayarak: "yeter ki devlete millete zeval gelmesin" endişesiyle hareket ettik.
SONUÇ
Bir tespit yapmak istiyorum. Benim tespitlerime göre 28 Şubat Süreci veya 

Darbesinin,
Amacına baktığımızda: "Milletin inanç ve değerlerini İRTİCAİ tehdit olarak gören 

Eski TCK'nundaki mülga 163. Maddenin yeniden geçerli kılınması, irticayla mücadele 
kisvesi altında 54. hükümetin devrilmesi ve bunun yanı sıra 54. hükümetin oluşmasında 
söz sahibi olanların linç harekâtına maruz bırakılarak elimine edilmesi" olduğunu 
görüyoruz.

Mimarına baktığımızda: Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'yı görüyoruz. 
Neden o?

Çünkü Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya irticanın birinci 
tehdit olduğuna ve irtica ile mücadele için bir grup kurulmasına dair hazırladığı 
projesini öneren ve kabul ettiren kişi odur.

Oluşum ve işleyişine baktığımızda: Erol Özkasnak'ın, Kanal 6’da Hulki Cevizoğlu 
ile yaptığı mülakattaki açıklamaları ışığında şunu görüyoruz:

-28 Şubat, post modern bir darbedir.
-Her şey Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın kontrolü altında 

cereyan etmiştir.
-Genelkurmay başkanının izni alınmadan kimse ne ikinci başkan, ne de genel 



  

sekreter 28 Şubat uygulaması şeklinde bir eylemi uygulamaya geçiremez.
-28 Şubat sürecinde en faal olanlar başta Sayın Genelkurmay Başkanı ve 

Genelkurmay İkinci Başkanı olmak üzere o zamanın kuvvet komutanlarıdır.
-İddianamede isimleri zikredilen sanıkların her birine, suç konusunda isnadın 

dayanağını ve unsurunu oluşturan cebir ve şiddete ilişkin elbise, silah veya güç ile 
organizasyon içinde yer aldıkları suçlaması yapılmaktadır.

Bütün bunlar ışığında
1.Yargılanan failler/sanıklar,
a)BÇG adıyla şöhret bulmuş örgüt yapılanmasına bir bütün halinde organize bir 

şekilde iştirak etmişlerdir ve 28 Şubat darbesini gerçekleştiren bu örgütlenmenin/ 
yapılanmanın birer üyesi ve failleri olarak öne çıkmışlardır.

b)Ancak bu kişiler öne çıktıkları için yargılanıyor olsa da bunlar, suçun faillerinin 
sadece bir kısmıdır.

c)En azından iddianamede kısmen de olsa yer almış olan diğer failler hakkında da 
Cumhuriyet Savcılarına düşen görevler vardır.

Bu dava, 103 sanıkla sınırlı olacak kadar küçük bir dava değildir. Yargılanan mevcut 
sanıklarının yanı sıra bürokrasi, yargı, medya, iş dünyası vs. muhtelif unsurlardan 
sanıklarıyla diğer faillerinin de yargılanması gereken bir davadır.

İddianamedeki sanıklar arasında isimleri yer almayan ancak müştekilerin bu dava 
bağlamında şikâyetçi olduğu (Aydın Doğan vb. isimlerden oluşan) pek çok kişi 
bulunmaktadır.

Post modern unvanlı 28 Şubat darbesi, Muhtelif unsurların organizesi ve 
işbirliğiyle hep birlikte ve kapsamlı bir şekilde planlanarak hayata geçirilmiştir.

İddianamenin muhtelif yerlerinde kısmen de olsa bu unsurların varlığı ifade edilmiş, 
ancak bunlar ile ilgili iddianamede yer almamıştır. İddianame bu haliyle oldukça eksiktir.

2.Bu darbenin öne çıkan uygulamaları nelerdir?
a)Sözde "irtica tehdidi" söylemiyle muhtelif kumpaslar içine girilmesi,
b)Hükümetin sürekli darbe baskısı altında olmasını sağlayacak askeri müdahale 

tehditlerinde bulunulması,
c)Ülkede derin/gerçek iktidarın kendilerinde olduğu izlenimi verilerek hükümetin 

saf dışı edilmesi veya istifaya zorlanmasıdır.
Bunun bir başka şekilde ifadesi ise devlet iradesine ve idaresine muhtelif 

müdahaleler ile Anayasal düzende seçimle işbaşına gelmiş iktidarın fiilen hükümsüz veya iş 
yapamaz hale getirilmesi ve ülkede üst düzey bir askeri yetkilinin ifadesiyle 1000 YIL 
SÜRECEK (FİİLÎ) İKTİDAR olunmasıdır.

3.Suç Örgütü/Yapılanması (BÇG),
a)Apoletlerle, silahlarla ve silahları kullanabilme imkân, güç ve yetkisi ile 

donatılmış olarak bizatihi cebir ve şiddet unsuruna sahiptirler.
b)Hükümete karşı fiili hâkimiyet tesisi ile paralel iktidar oluşturarak ülke 

ekonomisinde, idaresinde, bürokrasisinde ve devlet iradesinde ikilem, ülkede kaos 
yaşatmışlardır.

c)54. hükümeti istifa etmek zorunda bırakmışlardır.
d)Hükümetin istifası sonrasında kurulan hükümetler de görüntüde TBMM içindeki 

seçilmiş kişilerden oluşmuştur. Ancak örgüt, onların da fiili iktidar olmasına müsaade 
etmemiştir. Nitekim 28 Şubat darbesi üzerine istifa etmek zorunda kalan hükümetin yerine 
kurulan yeni hükümetin başı konumundaki Sn. Mesut YILMAZ'ın, ellerini omzuna 
götürerek apoletlere ve FİİLÎ İKTİDARA imalı göndermede bulunması ile ilgili 
görüntüler, kameralar vasıtasıyla taşındığı zihinlerimizde halen tazeliğini korumaktadır.

e)Verdiği talimatlar, yaptığı uygulamalar, fişlemeler ve takipler ile uzun bir süre 



  

devlet iradesine ve idaresine müdahale etmiş ve ülke genelini, muhtelif mağduriyetlerin 
yaşandığı arena haline getirmiştir. 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi uygulamaya koyarak 
İRTİCA VE SİYASİ İSLAM İLE MÜCADELE adı altında bir zulüm mekanizması 
kurmuşlardır.

f)28 Şubat sürecinde mağduriyetler yaşatmışlardır.
4.Şikâyet ediyoruz ve katılma talebinde bulunuyoruz, çünkü:
a)Böylesi müdahalelerin ve darbenin anayasal düzende yeri yoktur ve suçtur. 

Aslında ülke insanının, vatandaşın iradesini hiçe sayan darbeler birer insanlık suçu olarak 
insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında kabul edilmelidir.

b)Her darbede olduğu gibi 28 Şubat darbesi de, ülkemiz insanına mutluluk ve huzur 
getirmemiştir. Bugün 28 Şubat ile ilgili hatıralarımızı yokladığımızda; muhtelif 
mağduriyetler, kıyımlar, hortumlamalar ile dolu alaca karanlık kuşağı bir dönem karşımıza 
çıkmaktadır.

c)28 Şubat süreci. 28 Şubat'ı (n darbe etkisini) 1000 yıl yaşatma çabasındaki örgüt 
mensuplarının talimatlarının gereğinin yerine getirildiği bir dönemin (sürecin) adıdır. Bu 
da, darbenin hazırlık, gerçekleşme ve temadi olarak tanımlanan dönemlerinin bütününü 
ifade eder.

d)Bu örgüt ve organizasyon yapılanması, tüm ülkede etkin, itaat edilir bir emir 
komuta sistemi yoluyla talimatların hayata geçirilmesini, fişleme vb. uygulamaların 
yapılmasını ve bunların takiplerinin bir disiplin içinde yürütülmesini sağlamıştır.

e)28 Şubat darbesi zihinlerde öylesine yer etmiştir ki, üzerinden 18 yıl geçmesine 
rağmen her 28 Şubat geldiğinde gerek toplumsal etkinlikler gerekse haber programlarıyla 
ekranlarda ve toplum vicdanında yeniden yargılanmaktadır.

BU NEDENLERLE:
Özellikle 28 Şubat darbecilerinin doğrudan hedef aldığı kişiler arasında idim. 28 

Şubat sanıklarının amaçlarına ulaşmak için yapmış oldukları planların, doğrudan hedefi 
haline getirilmek suretiyle, bana ve aileme bir sürü mağduriyetler yaşatıldı, hem maddi ve 
hem de manevi kayıplarım oldu. Siyasi hayatım, yaşam tarzım bundan olumsuz etkilendi.

Bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri ayrıntılı bir şekilde ihtiva eden Refah Gerçeği 
kitabım dava dosyası içindedir. Benim mağduriyetime sebep olan olayların ana kaynağı BÇG 
tarafından hayata geçirilen darbe planları sonucu yapılan haksız uygulamalardır.

İsimleri iddianame içinde yer almasa da darbenin gerçekleştirilmesinde darbecilerle 
birlikte çalışan ve onlara her türlü desteği veren başta medya patronları ve iş adamları 
olmak üzere faillerin hepsinden ayrı ayrı şikâyetçiyim ve suç duyurusunda bulunuyorum.

Bilindiği üzere 54. Hükümet'te Adalet Bakanı olarak görev yapmış bir bakanlar 
kurulu üyesi idim. 28 Şubat Post Modern Darbesi ile 54. Hükümet görevden çekilmek 
zorunda kaldı. Böyle olunca bakanlık görevimiz bitti. Ayrıca 28 Şubat sürecinde partimiz 
kapatıldı ve parti içindeki görevlerim sona erdi. Milletvekilliğim sona erdirildi ve 5 yıl 
siyasetten yasaklı haline getirildim. Sonuçta ailemle, yakınlarımla ve seçmenlerimle beraber 
ben, partim ve ülkem baskı altında kaldık ve zarar gördük. Hem bakanlığım, hem 
milletvekilliğim, hem de aktif siyasi hayatım fiili olarak engellendi ve mağdur edildim.

Aslında siyaseten yokluğa mahkûm edildik. Çektiğimiz acı ve ıstırapların telafisi 
mümkün değildir. Bu nedenle maddi ve manevi zararlarımın telafisi amacıyla tazminat 
haklarımı saklı tutuyorum. 28 Şubat darbe sürecini başlatmada ve yaymada sivil veya askeri 
sorumluluğu olduğu gerekçesiyle bu davada sanık olarak yargılananlar başta olmak üzere 
sorumluluğu olan diğer bütün kişilerden şikâyetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum. Davaya 
katılmama karar verilmesini talep ediyorum. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

 Müşteki  ŞEYDA  BEYAZ İNCE şikayet ve beyanında özetle; İmam Hatip 
Lisesinden 2001 yılında mezun olduğunu,eşitlik ilkesine aykırı uygulanan katsayı ve 



  

başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, başarı puanı 40 
puan düşürülmesine rağmen Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandığını, 
başörtüsü yasağı nedeniyle devam edemediğini ve eğitimi Viyana Üniversitesinde ücretli 
olarak tamamlamak zorunda kaldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373,418)

 Müşteki  ŞEYMA NUR EPLİ vekili Av.H.Yunus Akyol şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilini 1997 yılında Fındıkzade İlköğretim okulunda Türkçe öğretmeni olarak 
atandığını,öğretmen olarak görev yaparken başörtüsü nedeni ile soruşturmalar geçirdiğini, 
memuriyetinin 7. ayında memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, 
çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile 
ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu, belgelerini ibraz 
ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 440)

 Müşteki ŞULE ERDOĞMUŞ ELMAS şikayet ve beyanında özetle; Süleyman 
Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesine 1995 yılında başörtülü olarak kayıt olup ilk iki yılı 
başarılı şekilde bitirdiğini,sonraki yıllarda derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile 
baskılara maruz kaldığını, derslere böşörtüsü ile devam edemediğinden eğitimini Viyana 
Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladığını, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 418)

 Müşteki ŞULE PİŞKİN şikayet ve beyanında özetle; İstanbul Eyüp imam hatip 
lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öretmeni olarak göreve başladığını, başladığında başörtülü 
olmasının sorun teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte başörtüsü rejim için 
birinci derece tehlike sayılarak başörtülü görev yaparken idare tarafından taciz edildiğini, 
disiplin cezaları verildiğini,öncesinde soruşturmalar açılarak 03.10.2000 tarihinde ise 
memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma,kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,mağduriyetine ilişkin belgeleri ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 485)

Müşteki  ŞÜKRAN ÜZEL şikayet ve beyanında;1998 yılında Sultanbeyli Kız 
Meslek Lisesinde stajyer bir memur iken müdür vekili tarafından başörtülü olması nedeniyle 
aşağılandığını, hakarete maruz kaldığını, hamile olduğu halde hastane için sevk kağıdı 
verilmediğini, 07/04/1999 tarihinde başörtülü olması nedeniyle görevine son 
verildiğini,mağdur olduğunu buna ilişkin belgelerini ibraz ederek  Çevik Bir, Erol Özkasnak, 
Fevzi Türkeri ve müdür vekilinden ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 63,191. klasör, sayfa 423)

Müşteki ŞÜKRAN BOZ şikayet ve beyanında;1997 yılında Başbakanlık Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün açmış olduğu sınavı kazanarak 
30/06/1997 tarihinde hizmetli olarak atandığını, 4 ay boyunca çalıştığını, maaşını aldığını, o 
dönem Batı Çalışma Grubunun baskısı ile istifa ettirilen hükümetin istifasından sonra yeni 
kurulan hükümet zamanında SHÇEK Teftiş Kurulu Başkanlığının sınavlarda usulsüzlük 
olduğu iddiasıyla yaptığı teftişten sonra görevine son verildiğini, İdare Mahkemesine açmış 
olduğu davayı kazandığını, davayı kazandıktan sonra 5 ay çalıştığını, asaletinin tasdik 
olmadığını, Danıştay'ın mahkemenin vermiş olduğu kararı bozarak sınavı kazanmış olmasına 
rağmen mağdur olduğunu, 28 Şubat sürecini gerçekleştiren, cuntacı yapılanma olan BÇG den 



  

ve sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 134)

 Müşteki  ŞÜKRAN TOPCU şikayet ve beyanında özetle; 12.12.1996 tarihinde 
İstanbul da tarih öretmeni olarak göreve başladığını, başladığında başörtülü olmasının sorun 
teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte başörtüsü rejim için birinci derece tehlike 
sayılarak başörtülü görev yaparken idare tarafından taciz edildiğini, disiplin cezaları 
verildiğini, emre riayetsizlikten hakkınra dava açıldığını, öncesinde soruşturmalar açılarak 
03.01.2001 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, 
çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,mağduriyetine ilişkin belgeleri ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 438,471)

 Müşteki  ŞÜKRÜ KARTAL şikayet ve beyanında özetle ;01.03.1990-15.12.1999 
tarihleri arasında Pendik Tersanesinde gemi ustası olarak çalıştığını, TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı,tutum ve 
davranışları ile bu örgütün faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek, hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek Tersane Komutanlığı tarafından  ilişiği 
kesilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 417)

 Müşteki  ŞÜKRÜ ÖZĞAN şikayet ve beyanında;Halen Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesinde Profesör olduğunu,1997 yılında çalışmaları nedeniyle Doçent unvanını 
aldığını, 2009 yılına kadar aynı üniversitede yardımcı doçent kadrosunda kaldığını, hak ettiği 
halde doçentlik kadrosunun verilmediğini, bunun sebebinin üniversite rektörü tarafından 
fişlendiği ve sakıncalı görüldüğü şeklinde kendisine ifade edildiğini, maddi ve manevi 
sıkıntılar yaşadığını, bu süreci yaşatarak ülkenin istikrarını bozan üniversitelerde baskı 
dönemi yaratan ve yasal dayanağı olmayan kendilerini fişleyenlerden şikâyetçi olduğunu, 
hiçbir şey değişmeden 2009 yılında doçentlik kadrosunun verilmesinin haksızlığın kanıtı 
olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 129)

 Müşteki TAHSİN TOPÇU şikayet ve beyanında özetle;Dünya Demokrasi 
Hareketi Genel Sekreter olarak görev yaptığını,bir takım televizyon ve gazete sahipleri, 
yöneticileri ve yazarlarının yapmış oldukları yayınlarla, 28 Şubat sürecindeki darbeyi 
gerçekleştirenlere destek vererek 28 Şubat darbesi suçunun işlenmesine iştirak ettiklerini 
gerekli soruşturmanın yapılarak davası açılmasını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını 
belirtmiştir.(Klasör 108)

 Müşteki TALAT KAKIZ şikayet ve beyanında özetle; Bosna Hersek'te 
srebrenitssa katliamında 8000 kişinin katledildiğini, Sırp zalimlerini telin etmek amacıyla 
1994 yılında mitinge katıldığını, miting alanında yaka paça alarak emniyete götürdüklerini, 
bir hafta hücrede tuttuklarını,2.5 ay mahkemenin sürdüğünü, mahkeme süresince içeride 
kaldığını, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtmiştir.(Klasör 193)

 Müşteki TAMER TATAR şikayet ve beyanında özetle ; Kendisinin 28 Şubat 
1997 döneminde Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Tabip Yüzbaşı olarak görev 
yaptığını, Aralık 1997 tarihindeki YAŞ kararı ile TSK'dan ihraç edildiğini, kendisine kargo 
yolu ile gönderildiğini belirttiği belgelerden anlaşıldığı üzere yalan yanlış bilgilerle 28 Şubat 
döneminde birçok insanın mağdur edildiğini, kendisine ihraç nedeni olarak disiplinsizlik 
denildiğini, herhangi bir soruşturma geçirmediğini, akademik kariyer olarak yardımcı doçent 
olduğunu, bir arkadaşının eşinin ayrılma aşamasında iken bu arkadaşını ve bir çok 



  

arkadaşının vermiş olduğu ifadelerle TSK'dan haksız yere atılmasına neden olduğunu, 
kendisinin eşinin de görev yaptığı GATA'da ihtisas yaptığını, eşinin de subay olduğunu, 
herhangi bir dini yönü ortaya çıkmadığını, neden olduğunu bilmediği bir şekilde beklemediği 
bir zaman diliminde ihraç edildiğini, aile bütünlüklerinin bozulduğunu, mağdur olduğunu, 
lojman vermediklerini, daha sonra eşinin de ayrılmak zorunda kaldığını, hakkında hiçbir 
şekilde disiplin ya da adli soruşturma yapılmadığını, bu nedenle 28 Şubat sürecinde görev 
alan darbeci yapılanma ve Batı Çalışma Grubundan şikâyetçi olduğunu, cezalandırılmalarını 
istediğini,davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 269, sayfa 93-95)

Müştekinin kendisine kargo yoluyla gönderildiğini belirttiği, ifadesinde de yer alan 
belgelerin incelenmesinde; 16 Aralık 1997 tarihli İstihbarat Başkanı Cevat T. Özkaynak 
imzalı Lojmandaki Faaliyetler konulu belge, 4 Aralık 1997 tarihli Merkez Komutanı E.E. 
imzalı Lojmandaki Araştırma konulu ekinde bir kısım askeri personelin eşlerinin başörtüsü 
ile ilgili "eşi türbanlı" "eşarplı" şeklindeki ibarelerle listenin yer aldığı belge olduğu, üzerinde 
el yazısı ile "Batı Çalışma Grubu Dosyasına" ibaresi yer alan belge ve benzeri diğer 
belgelerin olduğu, 30 Temmuz 1997 tarihli Kurmay Başkanı D.A. imzalı Kadrolaşma 
Faaliyetleri konulu 54. Hükümet tarafından Milli Eğitim Bakanlığında kadrolaşma 
faaliyetleri, Eğitim Müşaviri ve Eğitim Müşavir Yardımcısı atanması, çok programlı 
liselerdeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, mevcut İmam Hatip Okullarının açılması 
konusunun durdurulmuş olmasına rağmen şube olarak ayrı bir bina yapılmak yoluyla 
çoğalmaya devam ettikleri hususları ile ilgili 2 sayfadan ibaret belge olduğu, ekinde de buna 
ilişkin belgelerin yer aldığı, 7 Nisan 1997 tarihli 6 sayfadan ibaret İrtica Konusunda Alınacak 
Tedbirler konulu toplantıya ilişkin belge olduğu, belgede 7 Nisan 1997 tarihinde saat 
15:00'de İnönü Salonunda yapıldığı belirtilen toplantıya Genelkurmay 2. Başkanı, "J" 
Başkanları (J-7 Hariç), Kuvvet Harekât Başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı Harekât 
Başkanı, Genelkurmay Genel Sekreteri, Özel Kuvvet Komutanı, Daire Başkanları, Adli 
Müşavir, ilgili proje subaylarının katıldığı, Belgede özetle; hükümete muhtıra verilmesi, 
sıkıyönetim ilan edilmesi, hükümetin değişimi, hükümetin istifası, hükümetin devamını 
önleyecek tedbirler, gelecek hükümetin oluşumu, kriz yönetimi oluşturulması, eylem planı, 
taarruzi psikolojik harekât, yargı ve kamu yöneticilerine destek/tehdit, üniversitelere, 
sendikalarla, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması, cesaret verilmesi, basın ve medyaya 
hakimiyet sağlanması, medyanın yanlarına alınması, Batı Çalışma Grubunun kurulması, 
kuvvet komutanlıklarında da benzer bir yapılanmanın bulunması ve iki kez yapılan Y.A.Ş. 
toplantıları ile personelin atılmasının yeterli olmadığı, halkın yanlarına değil, önlerine 
alınması, taarruz edilmesi, polise havuç ve sopanın gösterilmesi, bilgi toplayan eyleme 
dönüştüren psikolojik harekât yapan bir grup oluşturulması konularının gündeme geldiği, 
Çevik Bir'in kapanış konuşmasında "Bu tarihi bir toplantıdır. Aynı frekanstayız, mutluyum" 
şeklinde konuştuğu, 12 Eylül 1997 İGHD ibareleri bulunan Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri 
(5-12 Eylül 1997) başlıklı belgenin olduğu, belgenin başında Batı Çalışma Grubunun "Batı 
Harekât Konsepti" ve "Batı Eylem Planı" doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünün 
belirtildiği, belgede Refahyol hükümeti tarafından iş başına getirilen üst düzey görevlilerden 
96'sının görevlerinden alındığı, alınanların çoğunluğunun Başbakanlık, Maliye ve Kültür 
Bakanlığından alınanların oluşturduğu, Konya'da Refah Partili milletvekillerinin, Belediye 
Başkanları ve Kombassanın iş birliği ile Konya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
(KEDAŞ)'nin kurulduğunun öğrenildiği, konunun incelenmek üzere ilgili makamlara 
bildirildiği, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel 
ilkelerine, iç barış ve milli güvenliğe aykırı yayın yaptığı iddia olunan medya organlarının 
(Akit Gazetesi ve Kanal 7 gibi) uygun bir şekilde uyarılması, sorumluların uzun süre 
gözaltına alınarak sorgulanmasının istendiği,"irticai" olduğu iddia edilen medyaya karşı etkin 
bir psikolojik harekâtın başlatılması hususlarına yer verildiği, 30 Eylül 1997 tarihli Şeker 
Fabrikalarındaki İrticai Faaliyetler konulu 3 sayfadan ibaret belgede, Niğde İli Bor ilçesinde 



  

bulunan Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Y. S. ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Zirai Genel 
Müdür Yardımcısı H.D.G.'nin irticai kadrolaşmaya gittiklerinin iddia edildiği, "Gizli" ibareli 
Sakınca Durumları Nedeniyle Aday Olamayacak Subay ve Astsubaylar başlıklı liste 
şeklindeki belgede 1996 yılı Genel Dil 2. Aşama sınavına girecek 12 subay, 2 astsubay olmak 
üzere toplam 14 personelin sakınca kaydının bulunduğuna ilişkin K.K.İstihbarat Başkanı 
Cevat T. Özkaynak imzalı belge olduğu, bir A4 kağıdının yaklaşık ¼'lik bölümüne yazılmış 
belgede bir kısım subaylar için "Eşi tesettürlü:İkaz edilmiş", "RP.Üye Tnk.Alb. K. (Emekli) 
damadı" şeklinde ibarelere yer verildiği anlaşılmıştır.(Klasör 269,sayfa 1-88)

 Müşteki TANER TÜRKGÜLSÜM şikayet ve beyanında;10.12.1996 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar gören 
olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki TANER GÜNEL şikayet ve beyanında özetle;1997-1998 tarihlerinde 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı astsubay okulunda öğrenci iken  TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, tutum ve davranışları ile bu 
örgütün faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle TSK’dan ihraç edilmekle suçtan 
zarar gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 437)

 Müşteki  TANSEL CAVİT KULAK şikayet ve beyanında özetle; Deniz Subayı 
olduğunu, Harp Okulundan beri namaz kılan ve orucunu tutan biri olduğunu, en doğal hakkı 
olan ibadetlerini herhangi bir siyasi kaygı taşımadan özgür iradesiyle kimseden gizlemeden 
yaptığını, TCG Taşkızak Gemisinde yapmış olduğu başarılı görevler nedeniyle Deniz 
Kuvvetleri Komutanı tarafından üstün hizmet ödülü ile ödüllendirildiğini, ancak gemide 
bulunan BÇG grubunun bir üyesi olduğunu tahmin ettiği astsubay tarafından başlatılan 
karalama kampanyası ile basit bir el yazısı kullanılarak sakıncalı ve şüpheli personel grubuna 
alındığını, o dönemde gemide başçarkçı olan Yüzbaşı Z.A. tarafından Zaman Gazetesi 
okuduğunun belirtildiğini, bir Deniz Subayı olarak her türlü gazeteyi okuma hakkının 
tartışmasız bir gerçek olduğunu, söz konusu gemide yapmış olduğu başarılı çalışmalar 
nedeniyle ve lojistik destek gemileri komodorunun şahsını bizzat tanıması nedeniyle bu 
oyunun bozulduğunu, o dönem hakkında başka bir işlem yapılmadığını, ancak sonra tayin 
olduğu BCG Samsun gemisinde söz konusu oyunun tekrar devreye sokulduğunun, bunu 
bizzat eski komodorunun kendisini odasına çağırarak söylediğini ve dikkatli olması 
gerektiğini tembihlediğini, gemideki komutanının bizzat evine geldiğini, eşinin tesettürlü 
olup olmadığını kontrol ettiğini, tesettürlü olduğunu görünce "sen başarılı bir deniz subayısın, 
senin gibi subaylara ordunun ihtiyacı var hiçbir şey yapamıyorsan, eşine peruk tak orduda 
kal" diyerek kendini ikna ettiğini, kendisinin ve eşinin yaşam tarzlarının araştırıldığını, Aynı 
dönemde eşinin eski işyerine gidilerek kendisinin Moskova'ya görevli olarak 
gönderileceğinin söylenerek güvenilir biri olup olmadığının sorulduğunu, eşinin eski 
patronunun da güvenilir, dindar, vatansever biri olduğunu söylediğini, hatta 5 vakit namaz 
kıldığı, anne ve babasının da dindar olduğunun teyid edildiğini, aynı dönemde babasının 
evinin karşısındaki bakkala gidilerek babasının evi gösterilip akşamları bu evde içki içilip 
havaya ateş edildiğinin söylendiğini, komşusu bakkalın da savunma içgüdüsü ile anne ve 
babasının dindar olduğunun tespit edildiğini, Batı Çalışma Grubunun bu oyunlarla elde 
edemediği bilgi ve belgeleri daha sonra aynı grup üyesi olan diğer subay ve astsubaylar 
tarafından sanki ispat edilmiş ve delillendirilmiş suç unsurları gibi gösterilerek hakkında 
ayırma işleminin yapıldığını, 8 yıllık meslek hayatının her yılında takdir ve üstün nitelik 
belgesi almış, bunun karşılığında bir tek savunması bile bulunmayan bir subayın düzmece 



  

belgelerle YAŞ kararı ile ayrılmasının sağlandığını, TCY Samsun gemisinde başarılı 
çalışmalar yürüttüğünü, gemi komutanının kendisini tanıması ve Deniz Kuvvetlerinde 
kalmasının faydalı olmasını düşünmesi nedeniyle gemiye başka bir gemi komutanı atadığını, 
yeni atanan gemi komutanı Murat Yüzbaşının kendisine "bana bak başçarkçı senin dünyanın 
en iyi başçarkçı olman beni ilgilendirmiyor, sk.cen, içki içecen o zaman iyi adam olursun, 
öbür türlü seni bu bahriyede yaşatmam" dediğini, gemi komutanının çoğu zaman gemiye 
geceleri zil zurna sarhoş gelip bütün mürettebatı kaldırıp hakaret ettiğini, geminin bütün 
imkânlarını kendisi ve karısının emirlerine seferber eden BÇG üyesi bir şahsiyet olduğunu, 
bu gemide festival nedeniyle gittikleri Karadeniz Ereğli Limanındayken hakkında ayırma 
mesajlarının gelmeye başladığını, o dönemde Yunanistan ile aramızda çıkan Saros Körfezi 
krizi nedeniyle ayırma işleminin yapılmadığını, geminin kırmızı alarmla Ege'ye doğru yola 
çıktığını, ancak kriz sona erince gece saat:02:00'da Gölcük Limanına geri döndüğünü, limana 
döndüklerinde kapıda bekleyen 2 inzibatın eşliğinde mayın filosu karargâhına götürülerek 
hakkında YAŞ kararının tebliğ edildiğini, askeri kimlik ve sağlık karnesinin tutanakla teslim 
alındığını, filo başçarkçısının kararı tebliğ ederken üzgün olduğunu, durumun kendisi ile ilgili 
olmadığını, bir tek kendisinin gemisi denizdeyken rahat uyuduğunu ve elinden bir şey 
gelmediğini söylediğini, o dönemde BÇG üyesi olduğu duyumlarını aldığı şahıslar ve olayın 
başını çeken Çevik Bir olmak üzere diğer ayrılma kararına imza atan subaylardan askeri 
vesayet altında kalıp delilleri istememe acziyetinde bulunan dönemin Savunma Bakanı İ.S. ve 
dönemin Başbakanından ve bütün bu olaylara çanak tutan dönemin Cumhurbaşkanından ve 
sanıklardan şikâyetçi olduğunu bildirmiştir.(Klasör 113,397)

 Katılan  TANSU  ÇİLLER şikayet ve beyanında; 28 Şubat döneminde iddia 
edilen darbe tam anlamıyla bir darbedir, bu bir kesit değil, süreçtir, bu klasik anlamda bir 
darbe olmasa da özde bir darbedir, çünkü milli iradeyle meclise yollanmış bir çoğunluk bir 
başka iradeye teslim edilen bir süreçte milli iradenin meclise yolladığı temsilcilerinin elinden 
alınmış ve bir başka azınlığa milletin iradesi teslim edildiğini,Refahyol Hükümetinde hem 
Başbakan Yardımcısı hem de Dışişleri Bakanı olduğunu, Meral Akşener’in ise Doğru Yol 
Partisinden İçişleri Bakanı olduğunu, basına yansıdığı gibi Meral Akşener’in Batı Çalışma 
Grubu ile ilgili bazı belgeleri kendisine getirdiğini, kendisinin bunları o dönemde 
incelediğini, bu belgelerin milletten saklanmaması gerektiğini düşünerek rahmetli Başbakan 
Erbakan'a götürmesini söylediğini, kendisinin bu belgelerle ilgili Başbakanla müzakere 
yapacağını, fakat bu müzakere yapılmadan önce rahmetli Başbakan Erbakan’nın bu belgeleri 
dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e götürmüş olduğunu, Cumhurbaşkanın da o 
belgeleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile paylaştığını, daha sonra kendisi ve Meral Akşener 
hakkında Sivil Toplum Kuruluşlarında, Basın Yayın Organlarında aleyhlerine asılsız yayın 
bombardımanının başladığını, o dönemde basının manşetlerinde görülebileceği üzere gerçek 
olmayan kendisiyle, eşiyle, çocuklarıyla ilgili aleyhe haberler yapıldığını, eşi, çocukları ve 
kendisiyle ilgili gerçek dışı mal varlığı ile ilgili haberler, kendisinin örtülü ödeneği kanunsuz 
harcadığı ve Yüce Divana gideceğine dair asılsız haberler, Refah-Doğruyol Hükümetinin 
gensoru ile düşürüleceği, kendisinin CIA ajanı olduğuna dair asılsız haberler, yurt dışına 
kaçacağına dair haberler, hatta mafya ve uyuşturucu ile irtibatlı olduğu, faili meçhul 
cinayetler ile ilgili olduğu şeklinde akla hayale gelmeyecek şekilde basın yayın yoluyla 
haberler ve televizyon programları yapıldığını, ayrıca kendisi hakkında yine asılsız olarak 
CIA ajanı olduğuna, nükleer madde kaçakçısı ve eroin kaçakçısı olduğuna dair haberlerle 
ilgili Almanya'da bir soruşturma açıldığına ilişkin asılsız haberler yaptıklarını, hatta tamamen 
yalan olarak Sait Halim Paşa yalısını yaktıkları, içindeki değerli tabloları aldıklarına ilişkin 
haberleri defalarca kere basından manşetten verdiklerini, televizyon dizisi yaptıklarını, aslı 
olmayan bu haberlerle yıpratma sürecinin devam ettiğini, Doğru Yol Partisindeki 
milletvekilleri ile ilgili transfer ve istifa haberleri, bazı milletvekillerinin Doğru Yol 



  

Partisinden ayrılarak yeni parti kuracağı hakkında gerçek dışı toplumu yönlendirici haberlerin 
yapıldığını, kendisinin daha sonra rahmetli Başbakan Erbakan'la bir araya geldiklerini, 28 
Şubat kararları ile ilgili olarak Başbakanın tereddüt ettiğini, kendisine "Önümüzde iki yol var, 
ya 28 Şubat kararlarını imzalayacağız, bu kararlar Anayasa gereği hükümete tavsiye 
kararlarıdır. Hükümet ve Meclis bu kararlardan uygun bulduklarını uygular, uygun 
bulmadıklarını da uygulamaz. Bu bir yoldur. İkinci yol ise ki benim tercihim şimdi 
söyleyeceğimdir." dediğini ve Sayın Başbakana Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet 
Komutanlarını emekli etmeyi teklif ettiğini, fakat Başbakanın kendisine "Cumhurbaşkanı, 
Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının emekli edilmesine ilişkin kararnameyi 
imzalamaz" dediğini, kendisinin de Başbakana "O zaman biz de erken seçime gideriz" 
dediğini, Başbakanın da kendisine "Meclisten erken seçim kararı çıkaramayız ve toplumdaki 
gerilim artar" dediğini, daha sonra Başbakana vekâlet ettiği bir sırada kendisinin bizzat 
Genelkurmay Başkanına ziyarete gittiğini, kendisine demokrasinin evrensel değerlerine, bu 
verilen beyanların aykırı ve yanlış olduğunu, bu görüntünün Türkiye'nin demokratik yapısına 
dışarı da zarar verdiğini ve Türkiye'nin yara aldığını izah ettiğini, kendisinin bu konudaki 
görüşlerine mesafe koyduğunu, bu konunun gazetelerde bu şekilde haber olmadığını, 
kendisinin seçim konusunda kendilerinden yardım istediği şeklinde gerçek dışı haberlerle 
saptırıldığını,rahmetli Başbakan Erbakan'la birlikte hükümeti kurarken bir protokol 
yaptıklarını, bu protokol gereği iki yıl Erbakan’ın iki yıl kendisinin Başbakanlık 
yapacağını, Rahmetli Başbakan Erbakan’nın kendisine basın yayın organlarının, sivil toplum 
kuruluşlarının aleyhlerine yapmış olduğu yayınlar sebebiyle yapay bir gerilim olduğunu 
söyleyerek kendisinin Başbakanlığının öne alınmasını teklif ettiğini, kendisinin de kabul 
ettiğini, bu konuları o dönemde milletvekili olan Hasan Ekinci’nin de Doğru Yol Partisi 
Genel Başkan vekili olarak Erbakan ile görüştüğünü, müzakere ettiklerini, kendisi ve 
rahmetli Başbakan Erbakan’ın bunu Cumhurbaşkanına götürdüklerini, izah ettiklerini, daha 
sonra o dönemde bu hükümeti destekleyen 278 milletvekilinin imzasını da sunduklarını, aynı 
zamanda Büyük Birlik Partisi Başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendisi ve 
milletvekillerinin de hükümetlerine, destek amaçlı imza verdiklerini, kendilerini destekleyen 
milletvekili sayısının 282 olduğunu, bunu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sunduklarını 
ve izah ettiklerini, çünkü o zaman Cumhurbaşkanının her zaman 226'yı bulun gelin dediğini, 
böyle dediği halde kendilerinin 282 imza ile desteklendiği halde Cumhurbaşkanının milli 
iradenin yansıttığı çoğunluğa hükümeti tekrar kurma görevi vermediğini ve azınlık olan 
muhalefetin bir temsilcisi olan Mesut Yılmaz'a hükümeti kurma görevini hemen ertesi günü 
verdiğini, Mesut Yılmaz’ın hükümeti kurma görevini aldıktan birkaç gün sonra Doğru Yol 
Partisi Başkanı olması sebebiyle kendisini ziyarete geldiğini, yanında da Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan Ekinci’nin bulunduğunu Mesut Yılmaz’la geçmişte kurulan Anayol 
Hükümetinin o dönemde yürümediğini, fakat o gün için Mesut Yılmaz’ın kendisinin yeni 
kurulacak hükümetin Başbakanı olabileceğini ima ederek Başbakanlıkta ısrarının olmadığını 
söylediğini, "yeni hükümeti birlikte kurmamızı istiyorlar" dediğini, kendisinin de "kim" 
istiyor" dediğini, Mesut Yılmaz'ın da kendisine iki eliyle omuzlarına vurarak "herkes" 
dediğini, kendisinin de "milli iradenin olmadığı yerde biz olmayız" dediğini, Mesut 
Yılmaz’ın çoğunluğu olmadığı için hükümeti hemen kuramayıp beklediğini, günlerin 
geçtiğini, o dönemde otellerde milletvekili ikna odalarının kurulduğunu, milletvekilleri 
nezdinde bir korku yaratıldığını, şantajlar yapıldığını, birçok vaatler ve sözlerin verildiğini ve 
Doğru Yol Partisinin hükümette bulunduğu andan itibaren toplam 40-45 milletvekilinin 
Doğru Yol Partisinden kopartıldığını, Mesut Yılmaz'ın hükümeti kuracağı sayıya ulaşıldığını 
ve böylece milli iradenin ipotek altına alınarak yeni kurdurulan hükümete kendi 
hükümetlerinin yapmadığı her şeyin yaptırıldığını, başta 8 yıllık zorunlu eğitim ve diğer 
uygulamaların devam ettiğini, bu dönemde çok sayıda yeni banka kurma izinleri verildiğini, 
ileriki yıllarda bunların batarak ve batırılarak milletin sırtına trilyonluk yükler bindirildiğini 



  

ve milletin fakirleştirildiğini, sonuçta her darbede olduğu gibi mağdurun yine millet 
olduğunu, daha sonra gensoru ile düşürülen Cumhuriyet tarihinin ilk hükümetinin Mesut 
Yılmaz hükümeti olduğunu ve ihalelerdeki yolsuzluklar sebebiyle Mesut Yılmaz’ın Yüce 
Divan'da yargılandığını, yeni hükümeti kurma görevinin Yalım Erez'e verildiğini, kendisinin 
bunu bir ara rejim modeli olarak tanımladığını, çünkü Yalım Erez’in bir partinin genel 
başkanı olmadığını, yalnızca milletvekili olduğunu, milletin kendisine böyle bir görev 
vermediğini, Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgeleri ilk kendilerinin ortaya çıkardığını, bu 
yapının hukuksuz, kanunsuz bir yapı olduğunu millete duyurmuş olduklarını, bu konudaki 
açıklamaların yapılması talimatını Sayın İçişleri Bakanına kendinin verdiğini, daha sonra 
öğrendiklerine göre ve kendisine gösterilmiş olan Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgelere göre 
Batı Çalışma Grubunun öncelikli amacının Doğru Yol Partisinin çökertilmesi, DYP liderinin 
örtülü olarak yıpratılarak devrilmesi ve dolayısıyla hükümetin düşürülmesi olduğunu,o 
dönemde çok net olarak anlaşıldığı gibi, Doğru Yol Partisi ve şahsının mağdur edilmesi için 
örtülü ve doğrudan her türlü çabanın gösterildiğinin aşikâr olduğunu belirtmiştir. (Klasör 
459,137, sayfa 244-254) 

28 Şubat döneminde görevde olan Refahyol hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve 
Dışişleri Bakanlığı olarak görev yapan mağdur Tansu Çiller'in ailesi, mal varlığı hakkında 
ulusal basında bir takım yıpratıcı iddialara yer verildiği, yine basında Refahyol hükümeti ile 
ilgili iddialara yer verildiği, 28 Şubat sürecinde yasa dışı faaliyet gösteren Batı Çalışma 
Grubunun baskı ve girişimleri sonucu partisinden istifa eden ve edecek milletvekilleri ile 
ilgili aşağıda yer alan iddia ve haberlerin bulunduğu; 

-DYP'den istifa eden Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in DYP'nin devlet nemasını 
yakınlarına dağıtan bir parti olduğu gerekçesiyle mecliste yeni bir grup kuracağı iddiası 
(11.08.1996 - Milliyet),

- Çiller'in istifa edeceği belirtilen Işılay Saygın ile görüştüğü iddiası (20.06.1997 
-Milliyet), 

- Kabinede TEDAŞ ve TOFAŞ firmaları ile ilgili Tansu Çiller'in mal varlığı 
oylamaları sonrasında hükümette kabine değişikliği yapılması iddiası (11.02.1997 - Milliyet), 

- Yalım Erez'in DYP'nin Sultanahmet mitingindeki sözlere büyük tepki göstererek 
"Yaratılan gerginlik bir an önce bu hükümetin gitmesini gerektiriyor" şeklinde ifadelerde 
bulunduğu haberin yer aldığı (12.05.1997 - Milliyet), 

- Refahyola güven oyu vermeyen İsmet Sezgin ve bazı isimlerin DYP'den 
ayrılacakları iddiası (16.07.1996 - Milliyet), 

- DYP'nin muhalif milletvekillerini Çağlar'ın evinde yaptıkları toplantı sonrası 
istifalarını duyurdukları haberin yer aldığı (17.07.1996 - Milliyet), 

- Güvenoyu öncesi milletvekili transferlerinin olduğu, TBMM'yi yaralayan 
transferler için şirket borcu, şantaj, siyasi ikbal ve kumar gibi birçok çıkar iddialarının yer 
aldığı (05.07.1996 - Milliyet), 

Soruşturmaya konu aynı süreçle ilgili mağdur Tansu Çiller ile ilgili aşağıdaki iddia 
ve haberlerin basında yer aldığı; 

- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Ergenekon davasında tanık olarak 
dinlenilen yazar Ümit Fırat'ın Abdullah Öcalan'ın avukatları aracılığıyla gönderdiği bir 
mesajda "Bir yetkili Tansu Çiller'in 1995 yılında öldürüleceği" şeklinde haberin yer aldığı, 

- 28 Şubat döneminde Tansu Çiller'in Başdanışmanı olan Hüseyin Kocabıyık'ın 
"Tansu Çiller'in doktorunda onun çıplak fotoğraflarını çekip, Ertuğrul Özkök, Uğur Dündar, 
Mesut Yılmaz ve Emin Çölaşan'ın birbirlerine gösterdiklerini, birbirlerine ikram ettikleri" 
yönündeki haberin yer aldığı, 

- 17 Temmuz 1997 tarihinde İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Tansu Çiller'in CIA ajanı olduğu iddiasıyla suç 
duyurusunda bulunulduğu, Genelkurmay Askeri Savcılığı Tansu Çiller'in CIA hesabına 



  

casusluk yaptığı iddiası ile ilgili soruşturma açtığı yönünde haberin yer aldığı, 
- TOBB, TÜRK-İŞ, DİSK, TİSK ve TESK'in 28 Şubat sürecinde darbenin 

gerçekleşmesi için Çiller'i Hilton'da iknaya çalıştıkları yönünde haberin yer aldığı,
- http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=-265894 adresinde "uyuşturucu 

raporunda Çiller'e yine suçlama" başlıklı haberde dünyaca uyuşturucu jeopolitiği adlı raporun 
Tansu Çiller'i uyuşturucu kaçıran, haraç alan ve adam kaçıran sağcı bir çeteyi yönetmekle 
suçladığı şeklinde haberin yer aldığı, 

- Halk Bankasından DYP'ye yakın iş adamlarına ve milletvekillerine usulsüz kredi 
verildiği iddialarının bulunduğu haberin yer aldığı (02.07.1996 - Milliyet), 

- Tansu Çiller'in Başbakanlığının son 20 günü devlet bankalarını gece açtırarak 
örtülü ödenekten 500 milyar lirayı çantalar içinde önce Başbakanlığa, sonra da konuta 
götürdüğü şeklinde haberin yer aldığı (11.11.1996 - Milliyet), 

- İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Tansu-Özer Çiller'in Susurluk 
olayından dolayı Türkiye'den ABD'ye kaçacakları iddiasına ilişkin haberin yer aldığı 
(18.11.1996 - Milliyet), 

- TEDAŞ'ta yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında Meclis soruşturması açılan 
dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner'in Çiller'in TEDAŞ ile ilgili 
yolsuzluk komisyonunun görev sahası dışında taleplerinin olduğu yönündeki haberin yer 
aldığı (25.06.1996 - Milliyet), 

- Tansu Çiller'in Sultanahmet mitinginde basına cihad ilan ettiği, ancak yalancı 
durumuna düştüğü, rakamları çarpıttığı, Milliyet gazetesine devlet bütçesinden ödenmiş tek 
bir kuruşun bile olmadığı şeklinde haberin yer aldığı (12.05.1997 - Milliyet), 

Gazeteci Emin Çölaşan tarafından yazılan Bilgi Yayınevi tarafından basılan 
Sakıncalı Gazeteci adlı kitabın 7. baskısında;

DYP'den çok üst düzey ancak Tansu Çiller'e karşı olan birinin Tansu Çiller ile ilgili 
"bu kadın CIA ajanı çıktı, bununla ilgili birilerine 400.000 Dolar para verdik, yakında 
gelecek ve 

belgeyi yayımlamanız için size vereceğiz" dediğini, belgeyi beklediklerini ancak 
belgenin bir türlü gelmediğini, haftalar sonra dandik bir belgenin geldiğini, belgede Çiller'in 
kod adı olarak "Rose Of İstanbul" diye geçtiğini, belgenin palavra olduğunun ilk bakışta 
anlaşıldığını, "bu yayınlanmaz, başımıza bela alırız" dediğini, sonra bir dergiye verdiklerini, 
yayımlandığını ancak hiçbir yankı bulmadığını, bazı uyanıkların Tansu Çiller'e karşı olan 
DYP kesimini Demirel de dahil güzelce dolandırdıklarını, 400.000 doların buhar olup 
uçtuğunu, İstanbul'da olduğu bir gün Uğur Dündar'ın aradığını, çok ilginç bir şey 
göstereceğini söylediğini, Uğur Dündar ile buluştuklarını, kendisine gösterdiği dosyada "çok 
önemli bir kadın siyasetçinin sütyensiz, beden üstü çıplak, göğüsleri tamamen ortada 
resimlerinin bulunduğunu, bu sarışın güzel kadın siyasetçinin resimlerinin tamamının yandan 
çekildiğini", "aman Uğur bunlar fotomontaj olmasın" dediğini, onun da "değil, işin 
uzmanlarına incelettik" dediğini, 5 Fotoğraftan ibaret resimlere baktığını; resimlerin bir 
odada çekildiğini, "aman Uğur birileri bu resimleri ele geçirip seçimde filan kullanmasın" 
dediğini, onun da "asla hiç kimsenin eline geçmeyecek, sadece sana gösteriyorum" dediğini, 
ertesi gün Ankara'da gazeteci Oktay Ekşi, Ertuğrul Özkök, Mesut Yılmaz ve Eyüp Aşık ile 
birlikte yemekte iken Mesut Yılmaz'a "falanca hanım siyasetçinin çıplak resimleri var, yani 
belden yukarısı tamamen çıplak..." dediğinde Mesut Yılmaz'ın kendisinde de onlardan 
olduğunu söylediğini, devreye giren Ertuğrul Özkök'ün resimleri Mesut Yılmaz'dan 
istediğini, ertesi gün sorduğunda Mesut Yılmaz'ın resimleri Ertuğrul Özkök'e verdiğini, 
Ertuğrul Özkök de gördüğü resimlerin bir kısmının daha önce gördükleri ile aynı bazılarının 
farklı olduğunu belirttiği, Mağdur Tansu Çiller hakkında konu ile ilgili ayrıca 17 Temmuz 
1997 tarihli Milliyet gazetesinde Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın onayı ile askeri 
savcılığın Tansu Çiller hakkında casusluk suçlaması ile soruşturma başlattığı, Tansu Çiller'in 



  

CIA ajanı olduğu iddiası ile ilgili haberleri ile mağdur Tansu Çiller'in tehdit edildiği 
haberlerinin yer aldığı, 

18 Temmuz 1997 tarihli Milliyet gazetesinde "Eski ortaklar zor durumda" manşeti 
ile Refah Partisinin kapatılma sürecinin hızlandığı, mahkemenin ayrıca Çiller için ABD'den 
bilgi istediği, Doğu Perinçek'in Tansu Çiller'in ABD'ye kaçacağı iddiası ile "DYP lideri 
tutuklansın" şeklindeki açıklamasına ilişkin haberlere yer verildiği, 

17 Temmuz 1997 tarihli Hürriyet gazetesinde "3 Şok Gelişme" başlıklı haberde 
sırasıyla Çiller için CIA ajanlığı soruşturması başlatıldığı, Emniyet İstihbarat Dairesi eski 
Başkan Vekili Bülent Orakoğlu'nun Genelkurmay Başkanlığından gizli belge sızdırdığı 
gerekçesiyle tutuklandığı, Meral Akşener hakkında darbe iddiasında bulunması nedeniyle 
soruşturma açıldığı haberlerine yer verildiği, 

17 Temmuz 1997 tarihli Hürriyet gazetesinde "Çiller'den orduya ağır itham" başlıklı 
haberde, Çiller'in Batı Çalışma Grubunu yasa dışı ve demokrasi dışı olarak niteleyerek bu 
grubun Türk Silahlı Kuvvetlerini tartışılır duruma getirdiğini ileri sürdüğü, Çiller'in, "Eğer 
göz bebeği haline getirdiğimiz ordu içinde tümü olmasa bile bir grup varsa ve yasaları, 
demokrasiyi bir kenara bırakıyorsa bu grup sokaktaki adamdan valiye kadar herkesi 
fişlemeye kalkıyorsa bunun bu millete ne yararı olabilir, ama birşeye zararı olur. O bir 
gruptur ama tartışılan TSK olmaya başlar" dediği, "tehdit alıyorum" alt başlığı ile verilen 
haberde Çiller'in "Eski bakanlarına casus, CIA ajanı derseniz kırılan Türkiye'nin onuru 
olmuyor mu" diye sorarak "Tehditvari haberler yolluyorlar", "Eşiniz Özer Çiller ile ilgili 
şöyle olacak, böyle olacak diyorlar, şimdi bütün devlet, bakanlıklar ellerinde, işte ben 
karşılarında bulunuyorum. Eşim Özer Çiller'in de hiçbir dokunulmazlığı olmadı, hangi silah, 
çek, CIA ajanlığı, eroin kaçakçılığı varsa koyun ortaya, eninde sonunda dolaşır, doğru neyse 
gelir bulur, biz bunların hepsinden daha güçlüyüz" dediği haberlerine yer verildiği, 

Aynı tarihli Hürriyet gazetesinde "DYP:Perinçek ciddiye alındı" başlıklı haberde 
DYP'den Cihan Paçacı (Genel Başkan Yardımcısı)'nın "Doğu Perinçek'in iddiası ile 
soruşturma başlatılıyorsa ipin ucu kaçmış demektir. Bu işi yapanlar bu işin altında kalırlar. 
Çiller bu ülkede Başbakanlık yapmış bir kişi. Suçlamada bulunan kim öncelikli olarak ona 
bakmak gerekir. Perinçek mi vatansever?" şeklinde,

Hasan Ekinci (Genel Başkan Yardımcısı)'nin "Genelkurmay'ın böyle bir yetkisi var 
mı? Herkes güler buna. Üstelik soruşturma Perinçek gibi PKK ile iş birliği yapan bir adamın 
başvurusu üzerine yapılıyor" şeklinde, Nevzat Ercan (Sakarya Milletvekili)'ın "İddia yetmez, 
suç nerede, nasıl, ne şekilde işlenmiş, bunların açıkça ortaya konması lazım. Perinçek'in kim 
olduğunu herkes biliyor." şeklinde, Kemal Aykurt (Denizli Milletvekili)'un "Perinçek gibi bir 
adamın iddialarının dikkate alınması endişe verici" şeklinde açıklamalarına yer verildiği, 

18 Temmuz 1997 Hürriyet ve 17-18 Temmuz 1997 Tarihli Sabah gazetelerinde 
benzeri iddialarla ilgili haberlere yer verildiği, 28 Şubat süreci ile ilgili Aslan Değirmenci'nin 
yazmış olduğu, "28 Şubat'ın Çözülen Kodları Belgeleri ile 28 Şubat" isimli kitapla ilgili 
yapılan incelemede; Batı Çalışma Grubu tarafından dernek, vakıf, meslek kuruluşları, 
sendikalar ve basın yayın kuruluşlarının fişlendiği, ordu içerisinde bulunan tüm amirallerin 
dahi fişlendiği, camilerde verilen vaazların askeri görevliler tarafından kontrol edilmesinin 
istendiği, sivil kurum ve kuruluşlardaki şahısların da kendi kurumlarındaki irticai faaliyetler 
ile ilgili olarak BÇG'ye bilgi verdiği, BÇG'ye gönderilmesi istenilen personel durum 
çizelgesinde doldurulması istenilen alanlarda giyim kuşam tarzı, sosyal faaliyetler, 
propaganda faaliyetler, müspet ve menfi gelişmeler ile ilgili kanaatlerin istendiği, BÇG'nin 
faaliyetleri kapsamında dindar subay ve astsubayları belirlemek için özel istihbarat 
şebekesinin oluşturulduğu, dindar subayların hangi özelliklere sahip olduğunun gönderilen 
emirlerde tek tek belirtildiği, Tansu Çiller'e karşı Mesut Yılmaz aleyhinde söylediği "Onbaşı 
olma şerefsizliğini göstermedi" sözleri nedeniyle Tansu Çiller aleyhine kampanyalar 
başlatıldığı, Refah Partisi aleyhine basın yayın organları harekete geçirilerek masa başı 



  

haberler hazırlatıldığı, tesettürlü askeri personele ait bilgilerin toplandığı, BÇG aleyhine yazı 
yazan ve söylemlerde bulunan gazeteci ve yazarlar hakkında yazılı talimatlarla 
kampanyaların başlatıldığı, irtica paranoyası üretmek için Emniyet Genel Müdürlüğüne 
asılsız ihbar mektupları gönderildiği, eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenci ve 
öğretmenlerin fişlenerek irticacı ve Atatürkçü olarak sınıflandırıldığı, dindar kesimler 
tarafından tercih edilen okulların listelendiği, yurtlar ve özel okullar tarafından hukuksuz 
fişlemelerin yapıldığı, polislerin irticacı olarak fişlendiği, Yine bazı belgelerde ülkemizde 
yayın yapan yerel TV kanallarının fişlendiği, Emniyet Genel Müdürlüğünün "Yavuz PH 
Planı"na göre 1998 yılında vakıf, dernek, yurt, Kur'an kursu, şirket ve camilerin hukuksuz bir 
şekilde fişlendiğinin belirtildiği, 

TRT Haber'de yayımlanan Kozmik Oda programının konuğu olan Tansu Çiller'in 
1995-1999 yılları arasında başdanışmanı Hüseyin Kocabıyık'ın programda 10 Mayıs 1997 
tarihinde Tansu Çiller'in medya patronlarını hedef aldığı Sultanahmet mitingi sonrasında, 
medyanın Çiller'i cezalandırma kararı aldığını belirterek "Gelmiş geçmiş bütün sağ partiler 
medya sektörü ile, iş çevreleri ile girift ilişkiler kurdular, bunu biliyoruz, Özal da yaptı. 
Demirel de yaptı. Hatta Tansu Hanım da bir dönem yaptı. Ama bir takım sermaye grupları ve 
medya devletle öyle özel ilişkiler kurmuşlar ki devlet bunlara sürekli olarak kredi, teşvik ve 
çeşitli kolaylıklar yapmak zorunda olan bir kurum adeta. 1994 Ekonomik krizi olmuş, bir 
takım sıkı para politikaları uygulanacak ve Tansu Hanım bunları kesti. Bir kere burada bir 
problem çıktı. Mitingin sonrasında artık Tansu Hanımın cezalandırılması kararı çıktı. Medya 
patronları tarafından korkunç bir saldırı yapıldı ve öyle sürdü." şeklinde açıklamalarının 
bulunduğu, Ayrıca bu dönemde mağdur Tansu Çiller'in mal varlığı ile ilgili haberlere de yer 
verildiği,

23 Şubat-1 Mart 2009 tarihli Aksiyon Dergisinin 742.sayısında yer alan "28 Şubat 
bir cunta hareketiydi" başlıklı Tansu Çiller'in danışmanlarından olan Şükrü Karaca ile 
yapılan röportajda; 28 Şubat sürecini İstanbul Sermayesi ve Medyasının desteklediğini, 
Türkiye'de servet transferlerinin siyaset yoluyla yapıldığını, ticari faaliyetin kendisinin 2. 
derecede etkili olduğunu, sofraya yeni ve yabancı bir aktörün taşınmasından korktuklarını, 
bunların hangi iktidar gelirse gelsin onun etrafını kuşatabilen ve onunla bir şekilde entegre 
olabilen gruplar olduğunu, ama onlara Refah Partisinin çok aykırı geldiğini, Susurluk'a karşı 
yapılan gösterilerin bir müddet sonra Refah Partisi aleyhine dönüştürüldüğünü, bu 
gösterilerin arkasında bir toplum mühendisliği olduğunu düşündüğünü, devlet içindeki 
çeteleşmelere karşı yürütülen bir kampanyanın birden bire devlet içindeki bir tür çetenin 
kontrolüne girdiğini, toplumda Susurluk'la ilgili uyanan reaksiyonun alındığını ve "laiklik 
tehdit altında" şeklinde yeni bir algıya dönüştürüldüğünü, Susurluk kampanyalarının 
meselenin gerçek mahiyetinden uzaklaşan yorumla ilgisiz kişileri töhmet altında bırakmaya 
yönelik bir amaçla başlatıldığını ve yürütüldüğünü, Susurluk kampanyasını 28 Şubatın 
kurmaylarının yönettiğini, toplumu kendi seçtiği iktidara karşı motive edebildiklerini, Çevik 
Bir'in bulunduğu pozisyonu iyi kullandığını, rolünü iyi oynadığını, Genelkurmay Başkanı 
İsmail Hakkı Karadayı'nın pasif bir komutan olmasını iyi kullandığını onun önüne geçtiğini, 
Tansu Çiller'in o süreçteki en büyük misyonunun 28 Şubat'ı meşruiyet dışına itmiş 
olması olduğunu, Çiller yüzünden 28 Şubatçıların meşrulaşamadıklarını, Türkiye'de 
bunu tek başına Sayın Çiller'in sağladığını, sistemin içinde bir lider olarak bir eski Başbakan 
olarak "kral çıplak" diyen tek siyasetçinin Çiller olduğunu, 28 Şubatta esasen TSK'nın 
darbe yaptığını, ancak darbeci bir ordu olmadığını, Mesut Yılmaz'ın 28 Şubat kararlarını 
uygulamak zorunda kaldığını, 8 yıllık temel eğitimi getirdiğini, "höt deyince gitmem" sözü 
üzerine askerlerle arasının açıldığını, Çevik Bir'in Genelkurmay 2. Başkanı olmasına rağmen 
28 Şubatın bir numarası olduğunu, demokrasiye balans ayarı çekmekle övündüğünü, Erol 
Özkasnak'ın Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay Sekreteri olduğunu asker kaynaklı 
haberlerin moderatörü gibi çalıştığını, "post modern darbe" tanımlamasının isim 



  

babası olduğunu, Meral Akşener'in dönemin İçişleri Bakanı, Cumhuriyet tarihinde bu 
göreve gelmiş tek kadın olduğunu, babaların bile gösteremeyeceği cesareti gösterdiğini, cunta 
üyelerini en fazla rahatsız eden hükümet üyesi olduğunu, Kemal Gürüz'ün 28 Şubat 
operasyonunun üniversitelerdeki uygulayıcısı olduğunu, 'İmam Hatip mezunlarının 
Türkiye nüfusunu geçeceği' yönündeki uçuk raporlara göre üniversiteye giriş sınav sistemini 
değiştirdiğini, milyonlarca öğrencinin ve ailenin hayatını zora soktuğunu, Fen Edebiyat 
Fakültesi mezunlarının öğretmenlik haklarını gasp ettiğini, başörtüsü yasağını katı bir şekilde 
uyguladığını, aralarında ABD üniversitelerinin de olduğu yurt dışındaki çok sayıda 
yükseköğretim kurumunun denkliğini iptal ettiğini, 28 Şubatın namus eksenli 
senaryosunun 4 başrol oyuncusunun bulunduğunu, bunların aczimendi lideri Müslüm 
Gündüz ile Fadime Şahin, sahte şeyh Ali Kalkancı ile Emire Ersoy olduğunu, Ergenekon 
soruşturmasında senaryonun detaylarının Harbiye Ordu Evinde yazıldığının ortaya 
çıktığını, belgelerin Veli Küçük'te ele geçtiğini,önce Aksaray’da çalışan Fadime Şahin'in 
tesettüre sokulduğunu, JİTEM ile çalışan Ali Kalkancı'nın bir işadamının kızı Emire Ersoy ile 
evlendirildiğini, Kalkancı'ya dini eğitim verildiğini, bu aktörlere yaptırılanların medya 
kullanılarak bir zümreye mal edilmeye çalışıldığını, Ali Kalkancı'nın İstanbul 
Haramidere'deki fabrikasında captagon hapı ürettiğinin ortaya çıktığını, Çevik Bir'in ABD'de 
savaş yanlısı politikaları savunan Şahinlere yakın JİNSA adlı bir lobi kuruluşunda tankların 
yürümesini "demokrasiye balans ayarı yaptım" şeklinde değerlendirdiğini, Onuncu Yıl 
Marşının, dini unsurlar taşıdığı için 28 Şubatçıların hoşuna gitmeyen İstiklal Marşının yerine 
ikame edilmek istendiğini fakat başarılamadığını, Refahyol'dan sonra hükümeti kuran Mesut 
Yılmaz'ın "höt deyince gitmem" sözleriyle o günkü komuta kademesinin tepkisini çektiğini, 
bu ortam içerisinde Samsun'da halka hitap eden Çiller'in "şimdiye kadar seçilmiş hiçbir genel 
başkan onbaşı olma şerefsizliğini göstermedi" dediğini, Genelkurmayın Çiller aleyhinde suç 
duyurusunda bulunduğunu,

Rakının Erbakan'a karşı tepkilerini koymak isteyen askerlerin vazgeçilmez içeceği 
olduğunu, Erbakan Başbakan olduktan sonra ilk Yüksek Askeri Şuranın Başbakanlıktaki 
yemeğinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın rakı istediğini, 

Yakalanıp Türkiye'de yargılanan Şemdin Sakık'ın ifadelerinin bazı gazeteci ve Sivil 
Toplum Kuruluşu liderleri aleyhinde ekleme yapılarak servis edildiğini, gazeteci Cengiz 
Çandar ve Mehmet Ali Birand'ın köşelerini kaybettiklerini İnsan Hakları Derneği başkanı 
Akın Birdal'ın suikasta uğradığını belirttiği, 

10 Ağustos 2010 tarihinde TRT Haberde yayınlanan Kozmik oda programına konuk 
olan Tansu Çiller'in eski danışmanı Şükrü Karaca'nın 28 Şubat sürecinde Başbakan 
Erbakan'ı küçük düşüreceklerini, istifa etmediği takdirde Erbakan'ı genç bir teğmene 
tokatlatacaklarını bunu kameraların karşısında herkesin gözü önünde yaptıracaklarını, 
bunu açıklıkta Erbakan'a söylemediğini ama anlayarak bu noktadan sonra istifa ettiğini, 
Müştekilerden Tamer Tatar'a kargo ile gönderilen CD içerisinden elde edilen Kampanya 
Kontrol Formu başlıklı belgenin incelenmesinde DYP Genel Başkanı mağdur Tansu Çiller'in 
Samsun'da yaptığı konuşmada sarf ettiği "bir komutan iktidarın önüne bir tabela koymuş 
ardından bir masa ve iskemle koymuş ve atanmış Başbakan o iskemleye oturmuş. Ama 
şimdiye kadar seçilmiş hiçbir Genel Başkan onbaşı olma şerefsizliğini göstermedi" ifadesiyle 
ilgili düzenlenmiş mağdur Tansu Çiller'e karşı psikolojik harekâtı içeren bir kampanya 
belgesi olduğu, Yapılacak Faaliyetler olarak; 

"1. Kuvvet Komutanlıklarının durumdan haberdar edilmesi ve kampanyaya 
iştirakinin sağlanması, 2. PSK. HRK.GR.K.lığının aynı yönde faaliyete geçirilmesi, 3. "J" 
Başkanlıkları ve PSK.HRK.D. Personel ve kursiyerleri vasıtasıyla faaliyete iştirak ettirilmesi, 
4. Emekli Subay ve Astsubay Derneği, Mehmetçik Vakfı, Gaziler Derneği ve buna benzer 
kuruluşlarla şahsi temas sonucu faaliyete iştiraklerinin sağlanması, 5. GATA 
Komutanlığındaki Gazi Onbaşılara bir televizyon kanalında röportaj" yaptırılması, 



  

Kullanılacak araçların; "faks, telgraf, telefon, mektup, radyo ve televizyonda röportaj" olarak 
belirtildiği, Kampanyaya iştirak edecekler olarak; "1. Askerde çocuğu olan anne babalar, 2. 
Halen askerlik görevini Onbaşı olarak yapanlar, 3. Askerlik görevini Onbaşı olarak yapmış 
vatandaşlar, 4. Subay ve Astsubaylar, 5. Emekli Subay ve Astsubaylar, 6. Onbaşılar/Çavuşlar 
Köyü isimli yerleşim yerindeki vatandaşlar" olarak belirtildiği, Kampanyada kullanılacak 
temalar olarak; "1. Onbaşı rütbesinin TSK'da ilk rütbe olma şerefi, 2. Vatandaşların bir 
çoğunun lakap olarak Hasan Onbaşı, Veli Onbaşı gibi tabirlerle çağırıldığı ve bu kişilerin bu 
lakaplardan gurur duydukları, 3. Halen görev yapan Onbaşı rütbesindeki askerlerimizin 
gururla bu rütbeyi taşıdıkları ve bu rütbeyle seve seve ölüme gidebilecekleri, 4. Askerliğini 
Er olarak yapan birinin Manga Komutanı olan Onbaşısını unutamadığı, 5. Onbaşı olabilmek 
için Erlerin gösterdiği gayretin boşa olmadığı, 6. Bazı yörelerde askerliği esnasında Onbaşı 
olamayanlara kız verilmediği ve bu sebeple bu köylerin 'Onbaşılar Köyü, Çavuşlar Köyü' gibi 
isimler aldıkları," olarak belirlendiği,

Tamer Tatar isimli kişi tarafından İstanbul CMK.250. Madde ile Yetkili C. Başsavcı 
Vekilliğine verilen oradan da gönderilen CD içerisinde yapılan incelemede; çıkan evrakların 
klasörlere konulduğu, bunlardan 27 no.lu klasör içerisinde tarikatlar, partiler başlıklı çizelge 
şeklindeki belgede partilere ait milletvekillerinin çeşitli tarikatlara ait olduğu belirtilerek 
sayısal çizelge yapıldığı, 23 no.lu klasörde 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısı ile ilgili basında çıkan siyasilerin beyanları başlıklı 1 Mart 1997 tarihli 
belgede Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller ile bir takım partili milletvekillerinin beyanlarına 
yer verildiği, mağdur Tansu Çiller'in "üyelere AB'ye üyelik konusundaki kararlılığımızı 
anlattım. Darbe ve muhtıra gibi söylentilerin Türkiye'yi Batıdan uzaklaştırdığını, 
güvenilirliğini azalttığını söyledim. Herkes buna destek verdi" (Hürriyet) şeklinde ifadesine 
yer verildiği, bunun dışında bir takım DYP ve RP milletvekillerinin görüşlerine yer verildiği, 
bunlardan DYP'den Ayvaz Gökdemir'in "Hükümetimiz muhtıra yemiştir. Askerler sadece 
hükümeti değil meclisin iradesini de ipotek altına almıştır. Artık milletvekili olarak komutla 
parmak kaldırmaktan başka bir fonksiyonumuz kalmamıştır. Bırakalım askerler gelsin, 
Meclisi tanzim etsin" (Yeni Şafak) şeklinde ifadesine yer verildiği, Refah Partisinden Rıza 
Ulucak'ın "Hükümet MGK'nın taşeronu değildir, kararlarını nasıl uygulayacağına 
hükümet karar verir. Kanunları nasıl uygulayacağına hükümet karar verir. MGK'nın 
hükümeti denetleme gibi bir görevi yoktur..." (Siyah – Beyaz) şeklinde ifadesine yer 
verildiği, DYP'den Mustafa Çiloğlu'nun "MGK kararlarını duyunca bağrıma bıçak saplandı." 
(Cumhuriyet) şeklinde ifadesine yer verildiği, 20. Klasörde bilgi notu başlıklı İhlas Holding 
konulu 2 sayfadan ibaret belgede, "İhlas Holdingin Nakşibendi kökenli Işıkçılar tarikatının 
kurucusu Hüseyin Hilmi Işık'ın damadı ve şu anda bu tarikatın lideri konumunda olan Enver 
Ören'in kontrolü altındadır." denilerek bu kurum ile ilgili çeşitli değerlendirmelere yer 
verildiği, 16. Klasörde dönemin partileri olan RP, DYP, ANAP, DSP ve SHP'nin 1991 yılı 
genel seçimlerinde il il oy oranlarını gösteren çizelgenin bulunduğu, yine değerlendirme 
başlıklı bazı iller itibariyle RP'nin oy oranları, RP'li olarak değerlendirdikleri belediye 
başkanı, vali, kaymakam, kaymakam adayları ile vakıf, dernek, tarikat sayısı, TV, yurt 
pansiyon, okul, kurs, dershane sayılarına ilişkin çizelgenin olduğu, 14. Klasörde 
Genelkurmay Başkanlığı başlıklı sunum şeklinde hazırlanmış belgelerde parlamentoda 
Yüksek İslam Enstitüsü mezunu ve İmam Hatip lisesi mezunu olan milletvekili sayılarına 
ilişkin çizelgenin yer aldığı, Refah Partisinin kapatılması durumunda değerlendirmelere yer 
verilen belge olduğu, yine illere göre Refah Partisi ve diğer partilerin milletvekili sayıları 
çıkarıldığı, 550 milletvekilinin 160'ının RP'li, 98 milletvekilinin din okullarından mezun 
olduğu, 37 milletvekilinin Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olduğu, 61 milletvekilinin İmam 
Hatip Lisesi mezunu olduğuna ilişkin çizelge şeklinde bilgi ve notlara yer verilen belge 
olduğu, yine partilere göre hazırlanan dini okullardan mezun olan milletvekillerinin listesi 
başlıklı belge bulunduğu, 11. Klasörde 16.05.1997 tarihli irticai faaliyetler başlıklı belgenin 



  

genel değerlendirme bölümünde; "İstanbul'da yapılan Milli Gençlik Vakfı, gençlik şurasında 
konuşan RP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Sayan'ın kesintisiz eğitim konusunda DYP 
Genel Başkanı Tansu Çiller'in ikna edilmesi için Çalışma Bakanı Necati Çelik başkanlığında 
8 kişilik bir heyetin her yolu denediğini, uzun süre bekleyen RP'nin kolayca hükümetten 
ayrılmayacağını, gerekirse toplu halde şok bir istifa ile erken seçim ortamı yaratılacağını" 
ifade ettiğinin belirtildiği, İrtica ne durumdadır başlıklı gizli ibareli belgede "Haziran 
1996'da Refah ve Doğru Yol Partileri tarafından 54. Hükümetin kurulması ile birlikte 
irticai faaliyetlerde tırmanma başlamış, başta İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlığı ve 
mahalli idareler olmak üzere hızlı bir 'kadrolaşma' sonucunda laik cumhuriyeti 
yıkmaya yönelik eylemler aleniyet ve cesaret kazanmıştır." şeklindeki değerlendirme ile 
bu dönemde kurulan Refahyol hükümetini gayri meşru kabul edilerek hükümetçe bir takım 
bakanlıklara yapılan atamalar tehlike olarak değerlendirilerek Refahyol hükümetinin hedef 
alındığı, TBMM Göç Araştırma Komisyonu Şu Milletvekillerinden Oluşmaktadır başlıklı 
belgede komisyonda yer alan milletvekillerinin etnik kökenine göre değerlendirme yapıldığı, 
9. Klasörde Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri başlıklı belgede "Refahyol 
koalisyon döneminde DYP'nin yönetimde olmasına rağmen İçişleri Bakanlığının ana hizmet, 
taşra, yardımcı birimler ve bağlı kuruluşlarını oluşturan bölgelere ve dayanışma ve denetim 
birimlerine irticai kesime destek veren elemanların atandırılmasında koalisyon hükümetinin 
verdiği referansların önemli rol oynadığı belirlenmiştir" şeklinde değerlendirilmeler 
yapıldığı, Güçlü Eylem Planı başlıklı çizelge şeklindeki belgede yakalanan PKK terör örgütü 
yöneticisi Şemdin Sakık'ın ifadelerinden yararlanılarak, ifadesine eklemeler yapılarak yurt 
içinde bazı siyasiler, gazeteciler, iş adamları, parti ve derneklerin yıpratılması için hazırlanan 
kamuoyunda Andıç olarak bilinen belgenin bir bölümü olduğu, belgenin kullanılacak yöntem 
bölümünde "mevcut ifadeden elde edilen bilgilere çeşitli ilaveler yapılarak parti içerisinde 
yıpratılmalarını sağlayacak siyasi kariyerlerini etkilemek amacıyla bir bilgi notunun 
hazırlanması, mektup kampanyasının başlatılması ifadelerine yer verildiği,8. Klasörde Batı 
Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Analizi başlıklı belgelerin sıra no, tarihi, konusu, kaynağı, 
gittiği adres gibi bölümlerin bulunduğu çizelge şeklindeki belgede 22 Eylül 97 tarihinde 
Tansu Çiller'in "İşte size somut adres, BÇG (TSK ne hakaret)" konulu belgenin Muş Adli 
Müşavirliğine gittiğine dair kayıt bulunduğu, Ergenekon Dava Dosyalarından Çıkan Belgeler 
olarak belirtilen belgelerde, Yavuz Psikolojik Harekât Planına Ek–B ibareleri bulunan Durum 
Değerlendirmesi başlıklı belgenin bulunduğu, Kopya No MGK Gen Sek.liği Ankara 1999 
ibareleri bulunan Yavuz Psikolojik Harekât Planı belgenin 1 ve 4. sayfasının bulunduğu, 
İmam Hatipleri Kim Açtı başlıklı belgede siyasi liderlerin açmış oldukları imam hatip 
liselerinin sayısının belirtildiği, İnceleme ve Değerlendirme Raporu başlıklı belgenin 47. 
sayfasında "Onbaşı Kadir Sarmusak tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çalınan 
aşağıdaki belge Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Bülent Orakoğlu 
tarafından Tansu Çiller ve Meral Akşener'e iletildi. Aynı belge YDP Genel Başkanı Hasan 
Celal Güzel tarafından kamuoyuna açıklandı. Belge Batı Çalışma Grubunun bazı kurumlar 
hakkında bilgi toplanması için yayınlanan emri içeriyor, şeriatçı faaliyetlere destek veren ve 
karşı çıkanların saptanması isteniyor..." denildiği anlaşılmıştır. (Klasör 137, sayfa 1-245)

Katılan TANSU ÇİLLER 26.09.2013 tarihli İstanbul 23. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 2013/60 talimat sayılı dosyada verdiği yazılı beyanında;

Refahyol Hükümetinde hem Başbakan Yardımcılığını ve hem de Dış İşleri 
Bakanlığını yürütme iken Meral Akşener de, Genel Başkam olduğum Doğru Yol Partisinden 
İç İşleri Bakanı idi. Meral Hanımın Batı Çalışma Grubu ile ilgili bazı belgeleri getirmesi 
üzerine bu belgeleri inceledim, milletten saklanmaması gerektiğini düşünerek Başbakan 
Necmettin Erbakan’a götürmesini rica ettim.



  

Meral Hanımın bu belgeleri rahmetli Başbakan Erbakan'a götürmesinden sonra 
Sayın Başbakan bu belgeleri, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e götürmüş ve 
Cumhurbaşkanı da o belgeleri üst rütbeli subaylar ile paylaşması üzerine Sivil Toplum 
Kuruluşlarında ve Basm Yayın Organlarında dönemin İçişleri Bakanı, eşim, çocuklarım ve 
benim aleyhimde asılsız olarak karalama kampanyası başladı.

O dönemdeki haberlerin incelenmesi ile görüleceği üzere gerçek dışı ve asılsız 
olarak;

Sait Halim Paşa yalısındaki değerli tabloları aldığıma,Sait Halim Paşa yalısını 
yaktırdığıma, mal varlığıma, mafya ile irtibatlı olduğuma, C1A ajanı olduğuma, nükleer 
madde kaçakçılığı yaptığıma ayrıca eroin kaçakçılığı da yaptığım için hakkımda Almanya’da 
bir soruşturma açıldığına bütün bu nedenlerle yurt dışına kaçacağıma, Yüce Divanda 
yargılanacağıma ve Refah - Doğruyol Hükümetinin gensoru ile düşürüleceği vs. akıl ve 
mantıkla bağdaşmayan, akla hayale gelmeyecek şekilde asılsız haberler gazetelerde ve 
televizyon programlarında yer almaya başlamıştı.

Bir taraftan asılsız ve gerçek dışı bu tür yayınlar ile ben ve partim yıpratılır iken 
diğer taraftan da Doğru Yol Partili bazı milletvekillerinin Partiden ayrılarak yeni parti 
kuracağı, bazı milletvekillerinin de başka partilere transfer olacağı aksi takdirde bir darbenin 
yolda olduğu doğrultusunda milletvekillerini ve toplumu yönlendirici haberler de yapılmaya 
ve yayılmaya başlamıştı.

Bütün bunların üzerine dönemin Başbakan’ı Sayın Erbakan ile görüştüm ve 
Milli Güvenlik Kurulu kararlarının tavsiye niteliğinde olduğunu, 28 Şubat 1997 
tarihinde alman kararlarm imzalanmasının nedeninin de esasen bu kararların tavsiye 
niteliğinde olmasından kaynaklandığım, bu kararlarm. Bakanlar Kurulunda ve 
Mecliste görüşülerek şayet uygun bulunursa uygun bulunacak olanlarının uygulamaya 
konulabileceğini ( Ki Bu kararlar, hükümetimiz tarafından uygulamaya konulmamıştır) 
ancak, asıl tercihimin ve doğru olanının, bu kararlar görüşülmeksizin “Genel Kurmay 
Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını emekliye sevk etmemiz” gerektiğini söyledim.

Rahmetli Başbakan, “Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının emekli 
edilmesine" ilişkin kararnameyi, Cumhurbaşkanı imzalamaz ve yıpranırız demesi üzerine “O 
zaman biz de erken seçime gideriz” demiştim. Sayın Başbakan bu teklifi “Meclisten erken 
seçim kararı çıkaramayız, çıkarsak bile bizi seçime sokmazlar, partilerimiz hakkında kapatma 
davası açarlar (nitekim 22 Mayıs 1997 tarihinde Refah Partisi hakkında kapatma davası 
açılmıştır) ve toplumdaki gerilim artar” gerekçesi ile kabul etmedi.

Daha sonra, Başbakana vekâlet ettiğim bir sırada Genel Kurmay Başkanlığım 
ziyarete gittiğimde, Türk Silahlı Kuvvetleri üst yapılanmasının beyan ve açıklamalarının, 
demokrasinin evrensel değerlerine aykırı ve yanlış olduğunu, bu görüntünün, yabancı ülkeler 
nezdinde Türkiye’nin demokratik yapısına zarar verdiğini ve Türkiye'nin yara aldığını izah 
etmiştim. Görüşmemiz basına saptırılarak yansıtılmış ve görüşlerime mesafe konulduğu 
açıklanarak, paşaları emekliye sevketmek istiyorsanız “elinizden geleni ardınıza koymayın 
ama buna gücünüz yetmez” denildiği ve hatta kendilerinden seçim konusunda yardım 
istediğim” şeklinde gerçek dışı beyanlarda da bulunulmuştur.

Refahyol hükümet protokolünde; Başbakanlığın ilk iki yıl Refah Partisi Genel 
Başkanı tarafından sonraki iki yıl da Doğruyol Partisi Genel Başkanı tarafından üstlenileceği 
kararlaştırılmış olmasına rağmen, yukarıda açıklanan gelişmeler nedeniyle Savın Erbakan’ın 
önerisi üzerine benim Başbakanlığımın öne alınması hususunda anlaştık ve Başbakanlığımda 
kurulacak olan yeni hükümeti destekleyeceğini, güvenoyu vereceğini açıklayan 278 
milletvekilinin de imzasını aldık.

Kurulacak bu hükümete destek ve güvenoyu verme karaır alan Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkam rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve milletvekili 3 arkadaşının da imza vermesi 
üzerine Başbakanlığımda kurulacak olan hükümete güven oyu vereceğini imzası ile tevsik 



  

eden milletvekili sayısı 282 ye ulaştı ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e gittik.
Sayın Cumhurbaşkanı, maalesef, kurulacak yeni hükümete güvenoyu vereceğini 

imzası ile tevsik eden 282 milletvekiline rağmen, hükümeti kurma görevini, milli iradenin 
yansıttığı çoğunluğa değil de o aşamada azınlık olan muhalefetin temsilcisine verdi.

28 Şubat darbesinin geçmişte, tankla, tüfekle yapılan darbelerden farkı, darbe 
yapılacağı korkusunun bilinçli bir biçimde egemen kılınarak, kesit değil süreç şeklinde 
yapılmış olmasıdır. Bu süreçte bir kısım sivil gruplar ve kuruluşlar, askeri cenah ile irtibatlı 
bir biçimde birlikte hareket etmiş ve refahyol hükümetinin faaliyet alanı daraltılarak, 
hükümet programıının uygulaması engellenmeye çalışılmış ve neticede milli iradeye rağmen 
Refahyol hükümeti çökertilmiştir.

Saym Savcının yapmış olduğu soruşturma sonucu toplanan deliller ile görülmüştür 
ki Batı Çalışma Grubu, bir kısım sivil kesimler ile işbirliği içinde hükümeti düşürmeyi 
planlamış ve uygulamayı da beni ve aile bireylerimi, gerçek dışı belgeler üreterek, asılsız 
haberler, çeşitli beyanlar ve her türlü yöntemlerle kamu oyu önünde yıpratmak suretiyle 
Doğruyol Partisi parçalanarak Millet iradesinin meclise gönderdiği çoğunluğun, bir başka 
iradeye teslim edilerek azınlığa dönüştürülmesine ve iktidarın düşürülmesi amacına 
ulaşılmıştır.

Bu işbirliği çerçevesinde otellerde milletvekili ikna odaları kurulmuş, milletvekilleri 
şantaj, korku, ikbal ve menfaat vaatleri ile Doğru Yol Partisrnden koparılmış ve milletin 
meclise yolladığı çoğunluk, azınlık haline, meclisteki azınlığın da çoğunluk haline gelmesi ile 
güven oyu alacak sayıya ulaşılmasına kadar beklenip, ne karşılığında olduğu belli olmayan 
transferler sonucu kurulan bu hükümetin gerçek milli iradeyi temsil ettiğini söylemek 
mümkün değildir.

Nitekim milli irade ipotek altına alınarak kurdurulan yeni hükümet, bizim 
yapmadığımız çok şeyi yapmıştır. Başta 8 yıllık zorunlu eğitimi uygulamaya koydukları gibi 
çok sayıda yeni banka kurma izinleri verilmiş, ileriki yıllarda bunlar batarak, batırılarak ve 
diğer uygulamalarla milletin sırtına trilyonluk yükler bindirilmiş ve maalesef milletimiz 
fakirleştirilmiştir. Sonuçta her darbede olduğu gibi mağdur yine milletimiz olmuştur.

Gensoru ile düşürülen Cumhuriyet tarihinin ilk hükümeti de bu hükümet olmuştur. 
Başbakanı da ihalelerdeki yolsuzluklar sebebiyle Yüce Divan’da yargılanmıştır.

Diğer taraftan, Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgeleri ilk kez biz ortaya çıkardık. 
Hukuksuz olan bu yapıyı millete biz duyurduk. Toplanan belgelere göre Batı Çalışma 
Grubunun öncelikli hedefinin, DYP liderinin örtülü olarak yıpratılarak siyaseten 
bitirilmesi yolu ile Doğru Yol Partisinin çökertilmesi ve hükümetin düşürülmesi olduğu 
açıkça anlaşılmıştır.

Bu duruma son vermek, Türkiye’nin önünü açmak, askeri vesayetten kurtarmak ve 
demokrasinin yerleşmesi için başbakanlıktan dahi vazgeçtim. Demokrasi ve ülke menfaati 
için en radikal çözümleri, Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını azletmek dahil her 
türlü tedbiri almaya çalıştım ancak daha o gün 15 yıl sonrasını görmüş olmama ve bunu 
defaatle, ilgililer nezdinde seslendirmeme rağmen uygulama olanağımız engellenmiş oldu.

Sadece askeri vesayetin kaldırılması ile değil, iktidar olmak için her şeyi mubah 
gören siyasetçiler ve istediklerini almak için her türlü iftirayı atan demokrasi düşmanları ile 
de mücadele ettim. Esasen bu gün iktidarda olanlar da ancak Devletin başının desteğini 
aldıktan sonra bu hesabı sorabilir hale gelmiştir. şeklinde beyanda bulunmuştur.

Katılan Tansu Çiller 19.12.2014 İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2014/89 
talimat sayılı dosyada verdiği yazılı beyanında;

28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat klasik bir darbe değil, ezber bozan bir darbedir. Bir 
günde olmamıştır, bir süreçtir. Tankla tüfekle yapılmamıştır. Belirli sayıda kişi tarafından 



  

yapılan, belirli bir anda gerçekleştirilmiş bir darbe değildir. Üçlü bir yapının, bir sacayağının 
ortaklaşa gerçekleştirdiği eylem ve işlemlerden oluşan bir zincirdir. Zinde güçler ve onlara 
eklemlenen sivil kesimden bazı kişi ve kuruluşlardan, bazı "medya kuruluşlarından oluşan bir 
darbe koalisyonu tarafından organize şekilde icra edilmiştir. Klasik anlamda bir darbe olacak 
beklentisi yaratılıp yaygınlaştırılarak, buna paralel olarak hayatın çeşitli yönleriyle ilgili 
korku ve endişeler yaratılarak, demokratik, hukuk devletinin olmazsa olmazlarının başında 
gelen toplumun doğru haber alma özgürlüğü ortadan kaldırılarak, manipüle görsel programlar 
ve yazılı haberler ile toplum bir korku atmosferinin içine sokulmuştur. 

Darbe sürecinde, millet iradesinin Meclise gönderdiği çoğunluğun, bir başka iradeye 
teslim edilerek azınlığa dönüştürülmesi gerçekleştirilmiştir. 28 Şubat darbesi "bu sürecin 
adıdır.

Bu sürecin gelişmeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütmekte olduğum 

Refahyol Hükümetinin işbaşında olduğu dönemde, İçişleri Bakanı Meral Akşener Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili bazı belgeleri bana getirdi. Bu belgeleri incelediğimde, bunların 
milletten saklanmaması gerektiğini düşünerek belgeleri Başbakan Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’a götürmesini rica ettim.

İçişleri Bakanı Meral Akşener'in bu belgeleri rahmetli Başbakan Erbakan’a 
götürmesinden sonra, Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın bu belgeleri dönemin 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e götürmüş olduğunu, Cumhurbaşkanının o belgeleri üst 
rütbeli subaylar ile paylaştığını öğrendim.

O dönemde zinde güçlerin kimi sivil toplum örgütleri ve kimi medya kuruluşları gibi 
sivil güçlerle birlikte oluşturduğu darbe koalisyonu, hükümeti, demokratik hukuk devleti 
çerçevesinde yönetemez duruma düşürmek ve hükümeti yıkmak için DYP nin 
parçalanmasına yönelik algı operasyonları yapmışlardır. Söz konusu algı operasyonları ile 
toplumda, sürekli olarak şeriat devleti korkusu, rejim değişıkliği olacağı endişesi yaratılıyor, 
yaygınlaştırılıyordu. Bunlar yapılırken hükümetin olumlu faaliyetleri, ekonomide sağlanan 
başarılar, Türkiye, OECD Üyesi ülkeler arasında, 1995, 1996 ve 1997 yıllarında sağladığı 
yüksek büyüme ile üst üste 3 yıl en çok büyüyen ülke olmuştu), dış politikada sağladığı 
gelişmeler {AB ile ilişkilerde sağlanan olumlu hava) geri plana itiliyordu. Söz konusu algı 
operasyonları sosyolojik ve siyasi nedenlerle Refah Partisi üzerinde fazlaca olumsuz bir etki 
yaratmazken, merkez sağ bir parti olan Doğru Yol Partisi üzerinde hedeflenen olumsuz etkiyi 
yaratıyordu. Bu nedenle, DYP’nin tabanını ve siyasi ailesini en etkin şekilde etkileyebilecek 
sivil toplum örgütleri, sivil güçler ve kimi medya, genelde yarattıkları olumsuz havanın yanı 
sıra, Çiller çökertilirse DYP çökertilir noktasından hareketle, DYP’nin genel başkanının her 
türlü asılsız haberle ve baskıyla yıpratılmasının ve alaşağı edilmesinin, ve dolayısı ile 
DYP’nin parçalanmasının, ve hükümetin yönetemez hale getirilmesi operasyonunun aktif 
unsurları hâline gelmiş ve getirilmiştir.

Şahsımla ilgili olarak gündeme taşınan, CIA ajanı olduğum, kaçakçılık, yüce divana 
gideceğim, ülkeden kaçacağım gibi birçok, hatta sayısız asılsız haberler ile haksız ve 
vicdansız bir şekilde yıpratıldığım bu dönemde, Doğru Yol Partisi milletvekilleri baskı altına 
alınmış ve transfer ve istifa haberleri ile DYP hakkında toplumu yönlendinci haberler 
yapılmaya başİayihca, rahmetli Başbakan Erbakan ile bir araya geldik ve kendisine Anayasa 
gereği, MGK kararlarının bağlayıcı olmadığını, hükümete tavsiye niteliğinde olduğunu bu 
nedenle “Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını emekli etmeyi” tercih ettiğimi 
bildirmiş, bunu teklif etmiştim.

Rahmetli Başbakan Prof. Dr. Erbakan’ın, bu teklifim üzerine "Cumhurbaşkanı, 
Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının emekli edilmesine ilişkin kararnameyi 
imzalamaz", daha fazla yıpratılırız demesi üzerine “O zaman biz de erken seçime gideriz" 
dedim. Sayın Başbakan bu teklifimi “Meclisten erken seçim kararı çıkaramayız, 



  

çıkarttırmazlar ve toplumdaki gerilim artar gerekçesi ile yapamayacağımızı belirtti.
Rahmetli Erbakan, darbe koalisyonuna dahil olan bazı medya kuruluşlarının ve sivil 

toplum kuruluşlarının kendisi ve RP aleyhine yaptığ)ve yapmaya devam ettiği yayınlar 
yoluyla  toplumda oluşturulan yapay gerilim ortamının rahatlatılması amacıyla, Koalisyon 
Protokolü gereğince kendisinin iki yıl sürecek olan Başbakanlık suresi dolmadan, yine 
Koalisyon Protokolünde yer alan dönüşümlü Başbakanlık uygulaması çerçevesinde benim 
Başbakanlık dönemimin öne alınmasını teklif etmesi üzerine bu teklifi kabul ettim.

Kurulacak olan hükümeti destekleyeceğini, güvenoyu vereceğini açıklayan Meclis 
çoğunluğunun 278 milletvekilinin imzasını da aldık ve dönemin Cumhurbaşkanına sunduk. 
Bilahare kurulacak bu hükümete desteğini açıklayan Büyük Birlik Partisi Başkanı rahmetli 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun kendisi ve milletvekili 3 arkadaşı ile birlikte imza sayısı 282 ye 
ulaştı. Maalesef o zamana kadar demokrasi ve milli irade ile ilgili beyanlarında kendisinin 
hükümette olduğu dönemlerin güven oyu sayısı olan 226’ya atfen bulun 226'yı gelin dediği 
halde 282 milletvekilinin güven oyu vereceklerine dair beyanlarına rağmen Cumhurbaşkanı 
milli iradenin yansıttığı çoğunluğa hükümeti tekrar kurma görevi vermedi ve azınlık olan 
muhalefetin bir temsilcisi olan Mesut Yılmaz’a hükumeti kurma görevini verdi. 

Sayın Mesut Yılmaz hükümeti kurma görevini aldıktan birkaç gün sonra Doğru Yol 
Partisi Genel Başkanı olmam hasebiyle ziyaretime geldi Sayın Mesut Yılmaz, kurulacak olan 
yeni hükümetin Başbakanı olabileceğimi ima ederek kendisinin Başbakanlıkta ısrarının 
olmadığını söyledi ve ‘yeni hükümeti birlikte kurmamızı istiyorlar” diyerek iki eliyle 
omuzlarına vurarak “herkes" ıfadesini kullandı. Buna karşılık ben “arkasında milli iradenin 
olmadığı bir hükümette olmayacağımızı" söyledim.

Bu aşamada DYP Milletvekilleri üzerindeki maddi ve manevi baskilar arttırıldı. 
Otellerde milletvekili ikna odaları kuruldu, milletvekilleri nezdinde bir korku yaratıldı, 
Şantajlar yapıldı, bir çok maddi ve manevi nitelikli vaatler ve sözler verildiğe Doğru Yol 
Partisi'nin koalisyon hükümetinin kurulduğu andaki milletvekili mevcudundan toplam 45 
milletvekilinin Doğru Yol Partisinden istifası sağlandı.

Böylece hukuk dışı yollarla çoğunluk, azınlık yapılıncaya ve azınlık da çoğunluk 
haline getirilinceye kadar çalışıldı ve gerekli çoğunluk sağlanıncaya kadar beklenilerek, 
yeterli sayıya ulaşılan noktada güven oyuna başvuruldu. Böylesi bir hükümetin gerçek milli 
iradeyi temsil ettiğini söylemek mümkün değildir, işte tam bu noktada bu bir sivil darbedir.

Nitekim, milli irade ipotek altına alınarak kurdurulan yeni hükümet bizim 
yapmadığımız her şeyi yaptı. Başta 8 yıllık zorunlu eğilim ve. diğer uygulamalara devam 
ettiği gibi çok sayıda yeni banka kurma izinleri verildi, ileriki yıllarda bunların batırılması 
dolayısıyla milletin sırtına trilyonluk yükler bindirildi ve maalesef milletimiz fakirleştirildi. 
Sonuçta her darbede olduğu gibi mağdur yine millet oldu.

Bilindiği üzere, Batı Çalışma Grubu ile ilgili bazı belgeleri ilk kez ortaya biz 
çıkardık. Hukuksuz olan bu yapıyı, millete biz duyurduk. Batı Çalışma Grubu ile ilgili 
belgelere göre bu oluşumun öncelikli amacının Doğru Yol Partisinin çökertilmesi, DYP 
liderinin yıpratılarak devrilmesi ve hükümetin düşürülmesi olduğu açıktır. Bütün bu 
yapılanların amacının beni ve Doğru Yol Partisini, haksız bir şekilde, örtülü ve doğrudan her 
türlü şekilde yıpratmak olduğu görülmüştür. DYP Lideri çekilmeye zorlanarak, DYP 
parçalanarak, hükümet hukuk dışı yollarla, demokratik hukuk devleti çerçevesinde 
yönetemez hale getirilip düşürülerek ve milletvekilleri korku, şantaj ve rüşvet vaatleri ile 
istifa ettirilip başka partilere yönlendirilerek ve milletin vermediği, ve artık milleti temsil 
etmeyen meclis çoğunluğu, keyfi, bir başka iradeye, darbe koalisyonu vasıtasıyla kurdurulan 
bir hükümete teslim edilmiştir. Bu nedenle 28 Şubat organize ve gerçek bir darbedir.

Sonuçta, görülmüştür ki, 28 Şubat darbe sürecinde Çiller siyaseten bitirilmek üzere 
ana hedef seçilmiş, DYP parçalanmış, böylece Refahyol düşürülmüş, partiler kapatılmış, 
yasaklar konulmuş, hapis cezaları verilmiş, ancak, her darbede olduğu gibi en büyük bedel 



  

millete ödetilmiştir. Sonuçta yine görülüyor ki, yakın tarih yanlış yazılmıştır.
Ancak, milli birlik ve beraberliğe her şeyden çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde 

ve sivil bir anayasanın yazılmasının, zaruri olduğu bu süreçte sorumluluğu sadece Türk 
Silahlı Kuvvetlerine yüklemeden her kesimin kendi özeleştirisini yaptığı bir ortamda, yeni 
ayrışmalara ve hesaplaşmalara yol açmayan tersine evrensel demokratik değerlerin asgari 
müştereklerinde birleştiren bir duruşla çıkarılacak dersler, milletin siyasetten beklediği ve 
bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur. şeklinde beyanda bulunmuştur.

Katılan TANSU ÇİLLER Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinde 18.07.2017 
tarihli beyanında; 

"28 Şubat bir darbedir belki alışılmış bir darbe değildir çok defaatle işittiğimiz gibi 
bir postmodern darbe de diyebiliriz. Bu bir süreçtir bir kesit değildir. Bir koalisyon eliyle icra 
edilmiştir bu süreçte ve bu koalisyonda çeşitli toplumun kesitleri vardır sadece silahlı 
kuvvetlerimiz değil silahlı ve silahsız kuvvetler mevcuttur. Bunun içerisinde  kimi medyamız 
vardır, kimi Türk Silahlı kuvvetlerinin mensupları vardır, kimi heyetinizi tenzih ediyorum 
yargı üyeleri vardır, kimi sendikalar vardır, sivil toplum örgütleri vardır, kimi dış odaklar 
vardır; ancak bu planlı amacı olan ve hükümeti düşürmeye yönelik Refah Partisi'ni iktidar 
yapmamaya yönelik ve icra edilmiş bir plan çerçevesinde korku, şiddet, baskı icra ederek 
hükümeti netice itibariyle hükümet etmekten ve hükümeti yok etmeye yönelik bir hareketi 
sonlandırmıştır. Türk tarihinin hafızasında bilincinde eski bir fotoğraf mevcuttur bu fotoğraf 
o bilince bir hançer gibi saplıdır, aynı zamanda siyasetçinin şuuruna da bu fotoğraf saplıdır, 
bu fotoğraf ipe giden bir eski başbakanın hüzünlü bakışıdır, bu bakış bütün topluma ve 
siyasete bir dehşet salmıştır işte 28 Şubat bu dehşet refleksinin üstüne inşa edilmiştir. Bunun 
içinde bu darbeler arka arkaya gelen 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül 1980 darbeleriyle 
beslenmiştir ve netice itibariyle 28 Şubat da bütün bu darbelerin üstüne bu reflekslerin üstüne 
inşa edilmiş ve Refahyol'un milletvekili milletin kendi iradesiyle meclise yolladığı 293 
çoğunluk milletin çoğunluğu, milletin azınlığına 243 olarak indirilmiştir. Bu aslında bir plan 
ve amaç çerçevesinde icra edilmiş ve sonuca vardırılmıştır bunun tankla tüfekle meclise 
girilerek birtakım milletvekillerinin eline kelepçe vurdurularak yapılmasıyla sonuç açısından 
arasında bir fark yoktur; çünkü netice itibariyle bütün bu reflekslerle o milletvekillerinin 
şuurlarına akıllarına ve kalplerine vicdanlarına kelepçe vurulmuştur ve meclisin 
iradesi,milletin iradesi,milletin çoğunluğu, demokrasinin tanımına göre millet iradesinin 
meclise yolladığı çoğunluk bir kelepçe vurularak bir başka iradeye teslim edilmiş ve 243'e ve 
bir azınlığa dönüştürülmüştür. 1995 sonunda seçimler oldu. Bu seçimlerde Refah Partisi 
birinci çıktı. Refah Partisi 158 milletvekiliyle birinci olmuştu bunu birinci yapan kimdi 
milletti. Millet burada bir mesaj veriyordu ben Refah Partisi'ni iktidara getirdim, bunun 
arkasından ikinci parti 135 milletvekiliyle Doğruyol Partisi'ydi, bunun arkasından üçüncü 
olarak Anavatan o da 132 milletvekiliydi meclise girmişti bunun 6 milletvekili Birlik 
partisiydi çünkü koalisyonla seçimlere girmişlerdi dolayısıyla 124 milletvekili gerçekte 
Anavatan Partisi'nindi. Bütün bunlara rağmen ben dahil olmak üzere önce Anavatan ile bir 
birliktelik kurup Anayol'u kurmak istedik. Benim açımdan bunun önemli bir nedeni vardı 
çünkü; Anayol'un denenmesi bana göre de yanlış yazılmış bir tarihin doğru yazılması demek 
anlamına geliyordu bu ne demek, bu 12 Eylül 1980 darbesinin yanlış yazdığı tarihi 
düzeltmekti çünkü 12 Eylül'de Adalet partisi kapatılmış ve Adalet Partisi kapatıldığı zaman 
merkez sağ bölünmüştü bu merkez sağın bölünmesiyle iki parti ortaya çıktı biri Anavatan 
Partisi diğeri yasaklı Doğruyol Partisi, ben bu yasaklı Doğruyol partisinin yasaksız olabilmesi 
için yasaklarının kaldırılabilmesi için mücadeleye girerek siyasete girdim dolayısıyla bunların 
yeniden bütünleşmesi benim için özel bir anlam taşıyordu bu iki partinin bölünmesi aynı 



  

tabana hitap eden iki partiyi ortaya çıkardığı için özel bir mücadeleye mecbur kılınmış iki 
partiyi ortaya koydu onun içindir ki Demirel ve Özal bir büyük mücadele içine girmişler 
onun içindir ki daha sonra Çiller ve Yılmaz bir büyük mücadeleyi devam ettirmişlerdir şöyle 
düşünün  bir mahallede tek bir bakkal var ve onun o mahalledeki müşterileri var ama sonra 
tutuyorsunuz zoraki bir ikinci bakkalı getiriyorsunuz o iki bakkal şimdi aynı mahalledeki 
aynı müşterilere satış yapmak mecburiyetinde zoraki bir mücadele zoraki mecbur kılınmış bir 
mücadele işte siyaset darbelerin sonucunda böyle bir mücadeleye itilmişti acaba bunu 
düzeltebilir miydik acaba bir bütünleşme çıkarabilir miydik bu yüzden daha fazla 
milletvekilimizin olmasına rağmen, ama milletvekili netice itibariyle güven oylamasında 
nihai kararı verenindir bu nedenle ikinci parti olan milletvekili açısından Doğruyol partisi 
olmasına rağmen Başbakanlık'tan feragat ettim Başbakanlığı Anayol'un kurulması için bu 
hükümetin Mesut Yılmaz Başbakanlığında kurulmasına özellikle imkan sağladım bununla da 
yetinmedim Meclis Başkanlığı'nı da Anayol'a verdim ve böylece Anayol kuruldu ancak 
görüldü ki bir kere darbeler toplumun sosyal yapısını değiştirirse fedakarlıklar ne olursa 
olsun o mücadele devam ediyor çünkü o mücadelenin nedenleri ortadan kalkmış değil o 
nedenler orada çünkü partinin biri devam ediyorsa öbürü gitmeye mahkum demek ki o 
mücadele devam edecek. Esasen Anayol bir azınlık hükümetiydi ve bitmesi lazımdı nitekim 
de bitme durumundayken Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yani güvenoylaması yeterli bir 
çoğunlukla verilmemiştir kararıyla bir nihai hukuki sona varmış oldu ve böylece bir yeni 
hükümet arayışı çerçevesinde Refahyol'un yeniden değerlendirmesi ortaya çıktı herkes çok 
şey söyleyebilir ancak son söz daima milletindir demokraside böyledir millet Refah Partisi'ni 
birinci yapmıştı bunun tek anlamı vardı Refah Partisi'ni iktidarda görmek istiyordu, başta 
görmek istiyordu Refahyol'un kurulması sürecindeki bu çok zorlu bir süreç oldu çeşitli 
baskılarla karşı karşıya kaldık bunun somut kanıtları var 293 olan milletvekili sayısı bir anda 
278 oya düştü yani Refah Partisi ve Doğruyol Partisi'nin 293 milletvekili vardı iktidara 
yürüyen bir partide oy azalması olmaz, iktidara yürüyen bir parti oy vermeden güven 
oylamalarında sıkıntıya düşmez o milletvekillerinin bir çoğu sonradan istifa etti daha ilk 
başta Refahyol kurulurken bir büyük baskı bu partiyi iktidara getirmeyin bir hedef seçilen 
parti Doğruyol Partisi niye iktidara Refah partisini getiriyorsun? Getiren Refah Partisi 
Doğruyol Partisi değil milletti bu çok açıktı ama hedef Doğruyol Partisi seçilmişti.Doğruyol 
Partisi daha kuruluş aşamasında parçalanma sürecine sokuldu evet aslında bakılacak olursa 
Refahyol belki de bir ülke için bir büyük fırsattı toplumun ikiye bölünmüşlüğünü bunu aşırı 
sağda bir partiyle ortada liberal merkez sahada duran daha liberal diyelim merkez sağda 
duran bir parti belki de bir uzlaşma çerçevesinde ülkenin tümünü kucaklayabilir ve ülkenin 
milletle arasındaki bu bir tür çekişmesini ve milletin bölünmüşlüğüne son verilebilirdi bu 
önemli bir fırsattı ben bunu böyle gördüm ama bu fırsat ne yazık ki kaçırıldı ve bu sürecin bu 
baskıyla bu tehditle bu korkuyla başlatılan bu refleks bu sürecin adeta senaryosunun en 
önemli unsuru olarak bütün süreç çerçevesinde devam ettirilmiştir.Bakacak olursak 
ekonomide çok güzel şeyler de olmuştur. Refahyol döneminde Doğruyol Partisi'nin bıraktığı 
miras üzerine üç yıl üstüste OİCD nin birincisi olmuştur Türkiye. 1995 yılında benim 
Başbakanlığımda hemen alınmış olan istikrar programlarının ertesinde Türkiye OİCD'nin 
yüzde 8 büyümeyle birinci ülkesi olmuştur 1995 yılında. Arkasında yine benim 
Başbakanlığımda 96 yılının başlarında yine Türkiye OİCD'nin birinci ülkesi satın alma gücü 
gayri safi yurtiçi milli hasılasında ve yine 1997 yılında 96 ikinci ve 97 yılında Refahyol'da 
üçüncü yıl olarak yine Türkiye OİCD'nin birinci ülkesi büyümede bütün bunlar son derece 
olumlu gelişmeler aynı zamanda bir çok baskıya rağmen sıcak paraya müsaade edilmemiş ve 
gelip de Türkiye'nin yüksek faizle hani alıp da götürdüğü bütün imkanları varya onların 
hepsine dur denmiş ve bütün baskılara rağmen bu rezistansı Refahyol kurabilmiştir.Bunun 
yanında dış politikada da çok önemli bir duruş sergilenmiştir bu da aslında Türkiye açısından 
bir büyük aşamaydı neydi o aşama, Refah partisi tümden Avrupa Birliği'ni reddeden bir 



  

partiydi yani dedikleri biz Avrupa Birliği'ni istemiyoruz, Avrupa Birliği bizim için yok 
hükmündedir Gümrük birliğini kabul etmiyoruz sadece Gümrük birliğini kabul etmemekle 
kalmıyoruz, Gümrük birliğine gelirsek feshedeceğiz Avrupa Birliği ile bütün ilişkileri 
donduracağız diyen bir partiydi;ancak Refahyol'da koalisyona koyduğumuz gibi ki Refahyol 
koalisyona her zaman uygun hareket etmiş onlarla beraber devam etmiş o koalisyon çerçevesi 
içinde kalmış bir hükümet oldu dış politikada yine benim başbakanlığımda çünkü hem 
Başbakan yardımcısı hem de Dış İşleri Bakanı'ydım hatırlandığı üzere Avrupa Birliği ile 
ilişkiler kopmak bir yana son derece sıcak devam etmiş, Gümrük birliği devam etmiş ve bu 
çerçevede Türkiye'nin geleneksel dış politikalarının ana hatlarıyla o çizgide devam ederken 
çok önemli bir kazanç da özellikle Orta Doğu Politikası'nda Türkiye'mizin bir başarısı olarak 
yine gündeme gelmiştir o da Irak'tadır o da Irak'ta Barzani ve Talabani bir çekişme sürecine 
girdiği bir sürede benim başkanlığımda Amerika, İngiltere Barzani Talabani güçleri ve buna 
ek olarak Türkmenler ve bütün azınlıklar Ekim 1996 yılında Ankara'da bizim 
başkanlığımızda bir araya gelmişler ve bu Ankara anlaşmasında Türkmenlerin de içinde eşit 
haklarla olacağı lisanlarını özgürce kullanacakları kendi okullarını açacakları bir büyük 
anlaşma ve uzlaşma sağlanmış ve Ankara süreci ve anlaşması çerçevesinde orada bir barış 
imzalanmış ve bir büyük açılım sağlanmıştır bizatihi tek başına bu bile kendi içinde çok 
büyük bir atılımdı. Bütün bunlar olurken  bunların hiçbir tanesi ne medyamızda yer almıştır 
ne de bu çerçevede herhangi bir biçimde Refahyol'un yaptığı bir başarı olarak ne ekonomide 
ne de dış politikada yerini almıştır.Bütün bunlar devam ederken yine bir başbakan Erbakan'ın 
merhum bir dış ziyareti çerçevesinde Genelkurmay Başkanı'nı ziyaret ettiğimi hatırlıyorum 
bu ziyaretim aslında bir kaç nedenle yapılmış bir ziyaretti birincisi daha önce de başlattığınız 
çok önemli bir modernizasyon süreci vardı terörle mücadelede çok başarılı bir sonuç 
alınmıştı Üreş Paşa ile birlikte ve Türkiye'de o zamana kadar olmayan ve Türkiye'deki 
ekonomideki çok büyük zorluklara rağmen büyük bir modernizasyon hamlesini her şeye 
rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başlatmış bunların nasıl gittiğini gidişatını bizzat kendi 
ağızlarından takip etmek istedim. 150 milyar dolarlık bir modernizasyon projesi çerçevesinde 
nelerin olduğunu, nelere ihtiyaç olduğunu bizzat sayın Karadayı'nın ağzından duymak 
istedim. Aynı zamanda sayın Karadayı ile kendi başbakanlığımda benim de Kurmay 
Başkanım olarak görev yapmıştı bu süreçte Türkiye'de ve belki dünyada o zamana kadar pek 
görülmemiş bir başka başarıya imza atmıştık o da şuydu bilindiği gibi petrol bölgesine 
askerle girmek hele Türkiye'de çok kolay bir olay değildir Kuzey Irak'a yaklaşık 50 bin asker 
60 bin kilometre içeri bütün dünyadan ilk önce habersiz girdik, günlerce içerde kaldık, bütün 
dünya ayakta gece yarılarından sabahlara kadar mekik diplomasisi elimde telefon Amerikan 
başkanı bütün Avrupa liderleri nereye giriyorsunuz? ne yapıyorsunuz? netice itibariyle petrol 
bölgesi petrol bölgesinde ne zaman çıkacaksınız? ne zaman gerekiyorsa o zaman çıkacağız, 
teröristten ne zaman arındırırsanız o zaman çıkacağız 60 kilometre içerdeyiz bir gün değil, bir 
hafta değil, iki hafta değil, bir ay değil, iki ay değil, ucu açık bütün oralar temizlendi geri 
döndük tampon bölge kuruldu o tampon bölgede süresiz ve sonra bütün oralar temizlendikten 
sonra teröristten Türkiye o tampon bölgeyi de kurduktan sonra içeri girebildi terörde 
başarının en önemli etkeni elbette kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında dış 
politikadır.Dış politikada eğer siz çok doğru kararlarla siyasi iradenizi ortaya koyamıyorsanız 
esasen o asker içeri giremez dolayısıyla bir ikinci nedeni; Genelkurmay'a gitmemin dış 
politikadaki son gelişmeleri bir yerde iletmek görüş alışverişinde bulunmaktı ancak bir 
üçüncü nedenim vardı Genelkurmay'a gitmenin o da şuydu bir mesaj vermek istedim dedim 
ki bugün Türkiye önemli bir ülke coğrafyasından doğan bir önemi var ama bunu devam 
ettirmek istiyorsak en önemli şey bu itibarı devam ettirebilmektir bu itibarı devam ettirmenin 
en önemli yolu demokrasinin evrensel nedenleri ve unsurları üzerinde birleşebilmektir. Bu 
evrensel değerleri seçimle gelenin seçimle gitmesidir buna itibar etmezsek eğer Türkiye'nin 
itibarıyla oynarız, bu mesajı verdim.Aslında ben kişilik olarak uzlaşmacı bir insanım 



  

toplumumuzdaki bölünmüşlükten son derece de rahatsızım üzgünüm ama biliniz ki Refahyol 
bunun için bir fırsattı Refahyol bu kucaklaşma için toplumumuzun bölünmüşlüğünü bir yerde 
yok edebilmek için  bir fırsattı ve keşke bugün burada bir ceza hukukunun müeyyidelerinin 
platformunda değil de özgürce ve özgün olarak mağdur edenle mağdur edilen bir araya 
gelebilse mağdur eden diyebilse ki ben o gün öyle düşünüyordum ama bugün geriye 
baktığımda yanlış yapmışım keşke olmasaydı keşke farklı yapsaydık hepsini birlikte 
yapsaydık ve keşke hep birlikte demokrasinin evrensel değerleri üzerinde kucaklaşabilseydik 
Mandela'nın kitabında çok güzel bir bölüm var beni her zaman çok etkilemiştir. Aslında bu 
toplumsal uzlaşma için gerekli olan mağdur olanla mağdur edenin birlikteki özgürlüğünden 
bahseder her ikisinin de özgür olduğu bir ortam her ikisinin de özgür olduğu ve her ikisinin 
de demokrasinin ama gerçek demokrasinin evrensel değerleri üzerinde topyekün 
uzlaşabildiği, kucaklaşabildiği bir ortam ve böyle bir ortamda bu bölünmüşlüğün bu sen ben 
meselesinin ortadan kaldırılabilindiği bir toplum uzlaşması ben işte ancak o zaman bundan 
umutlu olabilirim, ancak bugün bana yine soruyorsanız eğer 28 Şubat bir darbe miydi diye 
ben bütün yaşadıklarımın çerçevesinde buna başka bir cevap vermek durumunda olamam o 
bir darbeydi çünkü eğer bir hükümet kurulurken Refahyol kurulurken daha ilk baştan ilk 
günden bir baskı başlıyorsa, daha ilk günden milletvekillerine milletvekillerinin bir bölümü 
aman kurarsak bir darbe olur biz bunları yaşadık daha önce diyorsa, 293 milletvekili sayısı 
olan bir anda 278'e iniyorsa, o milletvekilleri tir tir bana gelerek aman sayın genel başkan biz 
de biliyoruz bunları ama biz neler yaşadık siz biliyor musunuz diyebiliyorsa  ve ortada 
rakamlar bununla başlayabiliyorsa bundan sonra algı operasyonları başlıyorsa, günlerce 
televizyonlarda bilmem bir tarikat lideri uçtaki bir tarikat lideri onun gönül maceraları ee peki 
o gönül maceralarından sonra algı operasyonları neden bu bu Refahyol işte bu hayat tarzına 
müdahale edecek korkuları salınıyor. Bütün herkes, bununla tabii bitmiyor, arkasından bir 
sürü karalamalar, bir sürü iftiralar, televizyonlarda onun arkasından eğer hemen arkasından 
başlangıçta bir parti kurduruluyor gene bizim içimizden çıkan bir parti bir DTP partisi ne 
olacak bütün meclise alınıyor. Doğruyol Partisi parçalanacak. Niye Doğruyol Partisi 
parçalandırılacak ve yeni bir hükümet kurdurulacak çünkü istenmiyor, hiç kimse 
istemiyor.Bu parti Doğruyol Partisi'ni parçalamak için kurduruluyor, eğer bunun arkasından 
Gölcük'te bir toplantı oluyorsa, buraya Genelkurmay Başkanı gidiyorsa, bunun ardından 
buraya aynı şekilde ikinci başkan gittiği haberleri geliyorsa, Gölcük'teki bu toplantıdan sonra 
bir brifing veriliyorsa Cumhurbaşkanına irtica en büyük tehdit yine en büyük Generallerden 
bir tanesi irticanın PKK'dan daha tehlikeli olduğunu söylüyorsa daha sonra o irticanın 
kaynağının hükümet olduğu söyleniyorsa daha sonra yurtdışında yine bir generalimiz 
demokrasiye balans ayarı yapılıyor diyorsa eğer bu doğruysa vahim doğru değil de bir algı 
operasyonu çerçevesinde bu dağıtılıyorsa etrafa bu daha vahim. Arkasından Cumhurbaşkanı, 
Başbakanı çağırıyorsa asker geliyor diyorsa kendinizi denk alın diyorsa bunu söylüyorsa 
bunu defaatlerle yazılı diyorsa arkasından Başbakan Yardımcısını çağırıyorsa bana brifing 
verdiler diyorsa asker geliyor diyorsa, ben darbeleri yaşadım diyorsa, bana bak bu başka bir 
şeye benzemez diyorsa, bunlara demokrasi demek mümkün değil ve bütün bunların içerisinde 
yine Sincan'da bir belediye başkanı yine orta doğudaki bir ülkenin sefirini davet ediyor 
densiz birtakım laflar laik Türkiye'nin aleyhine birtakım laflar 31 Ocak 1997 Kudüs gecesi ve 
burada birtakım teröristlerin resimleri önünde kendi ülkesinin rejimini methediyor. İç işleri 
bakanını çağırıyorum nedir bu diyorum gereğini yapalım diyorum Sincan belediye başkanı 
Refah Partili, görevden alınıyor, Dış işleri bakanlığı o ülkenin o sefirini geri yolluyor aynı 
zamanda konsolosu geri yolluyor ama bu haberlerin hiçbir tanesi yok gerçek bu ne var bütün 
bunlara yol açan Refahyol, tehdit neyin tehditi bütün bir yaşam tarzının tehditi rejim tehditi 
sanki bunları icra eden Refahyol, izah ediyorum, gereği yapılmıştır, bu bir hükümet icraatı 
değildir bunun gereği de yapılmıştır, tık yok ve böyle bir ortamda  bu olaydan 4 gün sonra 
Sincan'da tanklar yürüyor, tesadüfen o gün Cumhurbaşkanındayım ziyaret ediyorum 



  

kendisine yazılı şunu soruyorum, sayın Cumhurbaşkanım çünkü Gölcük'te toplantılar 
yapılıyor Cumhurbaşkanı'na brifing veriliyor arkasından Cumhurbaşkanı merhum Erbakan'ı 
çağırıyor yazılı aman diyor asker ayakta beni çağırıyor asker ayakta vesaire vesaire bütün bu 
söylediğim şeyler hepsi ardı ardına geliyor işte balans ayar yapıyoruz PKK'dan daha fazla 
tehdit olan hükümetin ta içinde daha ne istiyorsanız hepsi var ben de gidiyorum 
Cumhurbaşkanı'na nedir hükümetin icraatı ne görüyorsunuz hükümetin icraatı olarak tehdit 
olan ne soruyorum yazılı, kendisi bana yazılı sonra cevap verdi.O gün de söylüyor yazılıdır 
cevabı ben diyor böyle bir şeyi görmüyorum da bana böyle söylüyorlar diyor şimdi tam 
çıkıyorum çıktığım anda koruma memurum diyor ki Sincan'da tanklar yürüyor tüfekler 
üstünde hemen içeri giriyorum ve Cumhurbaşkanı bana e ne olacak diyor ziyanı yok yürür 
yani ama eğer tanklar tüfekle yürüyorsa ve arkasından Genelkurmay Başkanı bundan benim 
haberim yoktu diyorsa Cumhurbaşkanı'nın haberi var, Sayın Erbakan'ın var benim var ama 
sayın Genelkurmay'ın haberi yok diyorsa ve daha hangisini anlatayım bu ortamda bir 28 
Şubat bir MGK toplantısı oluyorsa bu darbenin muhtırasıdır algısı bütün millete dağıtılıyorsa 
ve arkasından brifingler veriliyorsa toplumun her kesimine aklınıza ne geliyorsa kim veriyor 
bu brifingleri Genelkurmay Başkanı kime veriyor yargıya veriyor, 40 kişilik bir yargı grubu 
ve bunların bir bölümü ayağa kalkıp alkışlıyor.Kime veriyor medyaya, kime veriyor kadın 
kollarına, kadın derneklerine, kime veriyor rektörlere cüppeliler ayakta alkışladı neresi 
izleniyor kışlaların ışıkları yanıyor mu yanmıyor mu gece kaça kadar yandı kime veriliyor bu 
brifingler toplumun her kesimine sendikalara sivil toplum örgütlerine her tarafa brifing 
medya patronlarından birisi şunu söylüyorsa eğer kime söylüyorsa darbeleri araştırma 
komisyonuna ifade yazılı veriyorsa diyorsa ki biz o zamanlar medya ve asker işbirliği 
içindeydik bizim için hükümet hiçti biz onlara inanmazdık biz asker ne derse onu yazardık 
asker bizim için ilahtı bazı haberleri görmezden gelirdik diyorsa ve bütün bunların içerisinde 
sonuç itibariyle yine askerlerimize batı çalışma grubu çerçevesinde toplumun her kesimini 
fişlerken buluyorsak camileri acaba laiklik aleyhtarlığı var mı diye fişlerken buluyorsak 
yurtları, siyasileri, kaymakamları, valileri, siyasi teşkilatları fişlerken buluyorsak ve bu tüm 
bunların darbe hazırlığı olduğu şeklinde bir bilgi medyaya yayılıyorsa ve bütün bunlardan 
sonra ben 10 Mayıs'ta meydanlara çıkıp ey ahali apoletli medya diye millete şikayete 
durumunda kalıyorsam ve bütün bunlardan sonra mecliste Doğruyol Partisi 278 milletvekili 
artı Büyük Birlik Partisi'yle beraber 282 milletvekilini Cumhurbaşkanı'na götürüyor işte 
çoğunluk diyorsa ama ertesi gün bir başkasına o çoğunluk veriliyorsa ve sonra tam 23 gün 
bekletilip o 23 günde eğer milletvekili pazarları konuluyorsa tehditle şantajla her türlü 
baskıyla o milletin çoğunluğu milletin azınlığına bir başka iradeye temsil eden bir iradeyle bir 
başka hükümet kuruluyorsa bu darbenin hükümetidir. Bu milletin iradesinin hükümeti 
değildir. Sonuç itibariyle aslında ben şikayetçi olmadım buraya gelmek de istemedim Türk 
Silahlı Kuvvetleri bizim göz bebeğimiz benim de silah arkadaşlarım oldu dönem dönem 
aslında beni başmağdur da ilan ettiler de Doğruyol Partisi'nin genel başkanı kim olsaydı o 
mağdur olacaktı zaten çünkü bir amaç vardı bu amaç bu hükümeti götürmek, bu hükümeti 
götürmek için ne yapmaları lazım Doğruyol Partisi'ni parçalamak lazım parçaladılar mı 
parçaladılar. Ne yapmak lazım Refah Partisi'ni de götürmek lazım onu ne yaptılar onu da 
kapatmaları lazım onu da kapattılar mı 21 Mayıs'ta kapatmaya başladılar açtılar davayı 
sonunda kapattılar ne oldu bir tarafını paramparça ettiler, öbür tarafını da kapattılar ne 
yaptılar hükümet gitti mi gitti. Yok edildi mi edildi. Tasfiye edildi mi edildi dolayısıyla 
Doğruyol Partisi'nin genel başkanı kim olsa hedef o olacaktı. Onun için ben kendimi o kadar 
mağduriyet addetmiyorum ama aslında mağdur olan Doğruyol Partisi oldu. Asıl mağdur 
merkez sağda oldu yine darbelerin mağduru oldu; çünkü 12 Eylül 1980'de Adalet Partisi'ni 
parçaladılar bu darbeler Adalet Partisi'ni parçaladı ve bir Doğruyol Partisi bir de Anavatan 
Partisi çıktı buradan bu ikisini mücadele mecbur bıraktı bu darbe sonra birleştirelim dedik 
olmuyor bir kere sosyolojik bir bozukluk olduktan sonra onu bir daha bir araya getirmek o 



  

kadar olmuyor ne kadar fedakarlık yapsanız da bu olmuyor. Ne oldu sonunda Doğruyol 
Partisi bu 28 Şubat'ın mağduru olarak tasfiye oldu. Anavatan da millet tarafından  darbenin 
yanında olduğu için tasfiye edildi merkez sağ mağdurdur bu 28 Şubat'ın öbür mağduru da 
merkez sağ olmuştur. Ama asıl  mağduru millet olmuştur her darbenin sonunda olduğu gibi 
231 milyar diye ifade etti bunu daha sonra resmi kurumlar bu dönemde 231 milyar demek 2 
GAP demek, aşağı yukarı o dönemin parasıyla bütün Cumhuriyetin o bütün milletten 
toparlayarak yaptığı GAP'ın 2 misli bu kısacık dönemde milletin üstüne fakirleşme sadece 
keşke bu kadarla kalsa inancı kalmadı milletin ne partilere, ne siyasete o mağdur eden tarafın 
o koca koca şirketlerinin yönetim kurullarının o koca koca yönetim kurullarındaki koca koca 
paşaları oldu. Bunu gördü bu resimleri gördü bu millet bunun ifadelerini veren o koca koca 
medya patronlarının ifadeleri darbe araştırma komisyonlarında yazılı duruyor orada bizim de 
paşamız vardı ama pek işe yaramadı diye. Tenzih ediyorum Türk Silahlı Kuvvetlerimizi 
gözbebeğimizdir bu coğrafyada onlardan başka da güveneceğimiz yoktur çok badire atlattılar 
hepimizin içi sızlıyor eğer ben bugün bunda ısrar ediyorsam bu darbedir diye bunun bir 
nedeni var istiyorum ki bundan sonraki nesiller bu hikayeyi bilsinler öğrensinler bu tekrar 
etmesin bu bir darbedir başka türlü ifade etmek mümkün değildir. Ancak demokrasinin 
evrensel değerleri üzerinde bütünleşebilirsek ve bundan ayrılmazsak bu demokrasinin 
standardını daha yükseklere çıkarmak mümkün olabilir birlikte mümkün olabilir ve o zaman 
toplumun bütünleşmesi mümkün olabilir ayrışmasına son verebiliriz ve böylece Türkiye 
tektir bir olur ve aşamayacağı hiçbir şey kalmaz .

 "28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararları alınırken özellikle askeri kanadın hazır 
metinler getirip sivil üyelere imzalatıldığı iddiası var bu konuda ne düşünüyorsunuz böyle mi 
oldu ve daha önceki Milli Güvenlik Kurulu kararlarından farklı bir usul var mıydı?" 
şeklindeki soru üzerine; Her zaman aynı olan bir şablon yoktu. Ben bir çok Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısına girdim.Başbakan olarak girdim. Refahyol'dan önce girdim oradaki 
Refahyol'dan önce girdiğim Milli Güvenlik Kurulu'nda çok büyük bir saygı vardı parlamenter 
sistemin Başbakanı her şeyin hakimidir orada daha farklı karşılanır. Benim dönemimde bu 
böyleydi, daha sonraki dönemlerde vücut dilinde daha bir farklılaşma görmediğimi 
söyleyemem ancak sözel olarak herhangi bir farklılaşma da ifade edemem bu Milli Güvenlik 
Kurulu'nda da aynı şey olmuştur. Orada alınan kararlar  en azından bu bana böyle olmuştur. 
Bazen orada imzalardık, bazen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri getirir makamımda 
sunar istediğim zaman içeri alır imzalardım. Bu o süreçte de böyle oldu yalnız bizatihi 28 
Şubat'ı soruyorsanız çok uzun bir toplantı oldu o uzun toplantı olması nedeniyle merhum 
Erbakan daha sonra imzalayalım dedi ve öyle de yaptık.

" Milli Güvenlik Kurulu kararı alındıktan sonra  Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 28 Şubat 
kararlarıyla ilgili gereğinin yapılması için dönemin Başbakanı tarafından bir yazı gönderildi 
mi? "şeklindeki soru üzerine; 28 Şubat kararları veya herhangi bir Milli Güvenlik Kurulu 
kararı aslında tavsiye kurulu niteliğindedir. Elbette hükümetler tarafından ciddiyetle ele 
alınır. Ancak bu bakanların eleğinden geçer, uygun görülenler netice itibariyle eğer meclise 
intikal ederse milletin iradesini temsil eden meclis kendi hür iradesiyle bunu gereği gibi ele 
alır, reddedebilir veya kabul edebilir.İkincisi her kanunun altında bir ibare mevcuttur.Her 
kanun şunu söyler bu kanun bakanlar kurulu ile icra edilir bunun altında Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından icra edilir diye bir şey yok. 28 Şubat kararları çıktıktan sonra bakanlar 
kuruluna getirildi, bakanlar kurulu tarafından çeşitli bakanlıklara gönderildi ve bu çerçevede 
ele alındı. Gereği kadar ne kadar bakanlar kurulumuz gerekli gördüyse bunları bakanlar kendi 
aralarında bölüşüm çerçevesinde ele aldılar. Bu konuda Genelkurmay Başkanlığı'na sayın 
Başbakanın kesinlikle bir talimat verdiğini sanmıyorum böyle bir bilgim yok, böyle bir şey 
söyleseydi verseydi benim haberim olurdu çünkü o koalisyonda bizim şöyle bir anlaşmamız 
vardı; herhangi bir kanun karar veya bir atama daima Başbakan veya Başbakan 



  

Yardımcısının imzasıyla çıkacak. Yani bir tür ikili imza. Başbakan'ın her  önemli kararı 
başbakan yardımcısı'nın da imzasıyla çıkacak, bu yeni bir uygulamaydı.O hükümete uygun, 
bu hükümete özgür bir uygulamaydı hükümet içerisindeki yazışmaları demiyorum ama dışarı 
olacak olan birtakım şeylerde atamalarda veya bu tür önemli yazışmalarda bu çerçevede 
hareket ederdik sonuç itibariyle ben de böyle bir görevlendirmede bulunmadım.Dolayısıyla 
bizim Genelkurmay'a böyle bir görevlendirmemiz olmadı batı çalışma grubu nezdinde hele 
hiç olmadı. Çünkü batı çalışma grubunu biz daha sonra öğrendik.Öğrendiğimiz zaman ki 
süreç aslında daha da ilginçtir bunu iç işleri bakanına bir istihbarat görevlisi üst düzey iletmiş 
bunu bana getirdi ve bunu bana getirdiği zaman bunu çok vahim gördük; çünkü içinde birçok 
yerin fişlenmesi meselesi gündemdeydi. Camilerden tutun da irtica konusunda, laiklik 
konusunda hassasiyet ortaya konuyor ve laikliğe aykırı bütün eylemlerin hatrımda kaldığı 
kadarıyla bir yerde araştırılması isteniyor burada yurtların, okulların, vakıfların, kuran 
kurslarının bununla kalmıyor kaymakamların, valiliklerin zannediyorum siyasetçilerin 
teşkilatlarının, bunların hepsinin bir yerde araştırılması isteniyor ailelerce bunların yapılması 
isteniyor bunların astlarında yapılması isteniyor vesaire.Bunun altında ikinci başkanın imzası 
var günlük toplantılardan bahsediliyor haftada iki gün denetim toplantılarından bahsediliyor, 
böyle bir şeye biz çok daha sonra vakıf olduk ve bunun hemen sayın başbakana 
götürülmesini sayın iç işleri bakanı tarafından istedim ama hükümetin sonlarına doğru 
varılmıştı ve bizim böyle bir talimatımızın olmadığı kesindir.

 "İlnur Çevik'i tanık olarak dinledik o dönemde hem Cumhurbaşkanı'mızın hem de 
merhum Necmettin Erbakan'ın Başdanışmanı olduğunu ve görevli olduğunu söyledi şimdi 
ifadesinde şunu der hükümet istifa etmeden önce beni Genelkurmay'a çağırdılar dosyamız 
sanıklarından birinin ismini de vererek bana dedi ki git Erbakan'a söyle istifa etsin yoksa 
darbe yapacağız diye söylediler ben gittim bunu o tarihteki Başbakan olan Necmettin 
Erbakan'a söyledim zaten bu konuşmadan bir iki gün sonra da hükümet istifa etti, size bu 
olayı merhum Necmettin Erbakan anlattı mı bu şekilde bir silahlı kuvvetlerden haber 
geldiğini veyahut size doğrudan yer zaman isim vererek hani bu danışmanlarınız olabilir 
başka biri olabilir işte bizim davamız sanıklarından birinin hükümetin istifa etmesi 
konusunda etsin yoksa darbe yaparız gibi bir söylemi doğrudan oldu mu?  şeklindeki soru 
üzerine;Olağan bir olaydı yani bir defaya mahsus bir şey değildi ki zaten sayın 
Cumhurbaşkanı sözel olarak olsun, ifadelerinde olsun asker memnun değil asker ayakta, bu 
sözlerin anlamı esasen buna bu şablona işaret ediyordu.Mecliste aslında parti başkanları buna 
işaret ediyorlardı, bu o kadar aykırı bir olay değildi yani o gün bizim sık sık karşı karşıya 
kaldığımız beklenti yaratılan sözlerden bir tanesiydi. Ben İlnur Çevik'in böyle bir şey 
söylediğini sayın  merhum Başbakan'a bilmiyorum ama hiç şaşırtıcı gelmedi  bu olay baskı, 
cebir, şiddet süreci içinde geçmiş bir süreçtir. Yani 28 Şubat'ta Refahyol'un başlangıcından 
diğer bir hükümetin kurulmasına kadar ondan sonra da değil ondan sonra da ara döneme 
kadar benim taa Ecevit'i en sonunda bir ara seçim yani ara dönemi bitirmek için gelin sizi 
Başbakan yapalım bu ara dönemi bitirelim tek şartım var seçimlere gidin halka gidelim 
millete gidelim artık bu dönemi bitirelim diyene kadar bu süreç devam etmişti. Sincan'da 
tanklar yürüdükten sonra  ben sayın İç İşleri Bakanı'nı Meral Akşener'i de çağırdım ve 
kendisinin de bilgi toplamasını istedim.Bilgi topladıktan sonra  bize bilgi verdi. Söylenen şu; 
sayın Karadayı'yı şöyle bir ifadede bulunuyor toplanan bilgiden anlaşılan o, benim haberim 
yoktu bundan diyor ama biz o gün itibariyle haberdarız, ben haberdarım genelkurmay başkanı 
haberdar, başbakan haberdar, iç işleri bakanı haberdar; ama 2-3 gün sonra benim haberim 
oldu diyor Genelkurmay Başkanı ilk önce Sincan'daki yürüyüş aslında sehven bir başka yola 
girmişler diyor,  daha sonra başka bir bilgi geliyor hayır bir köprü tamiratı var ondan dolayı 
oradan yürüdüler diyor ama topla tüfekle yürünüyor ve o  Sincan gecesinin olduğu o gecenin 
ardından hemen oluyor bu yani 3-4 gün sonra oluyor çok manidar yani bütün bunların bir 
tesadüf olması hayatın doğal akışına ne kadar uygun o tabii sual işareti olarak bizim 



  

aklımızda kalıyor ama daha önemlisi toplumun algısı bu yönde oluşuyor yani bu bir mesajdı 
en azından muhtıra değilse bir mesajdı yani bir darbe ayak sesleri bütün şeyi bu şekilde 
algılandırılıyor bir algı operasyonunun parçası olarak, en azından toplumda yer yer bu korku 
imparatorluğunun, bu korku refleksinin parçası olarak yer alıyor.

 "Sincan'da tankların yürümesi olayından sonra haberler çıktığında Genelkurmay 
Başkanı sizi arayıp veya o dönemki Başbakanı arayıp veya siz onunla görüştüğünüzde bu 
haberleri yalanlamak gibi bir açıklamaları oluyor muydu veya size ne diyorlardı veya siz 
onlarla doğrudan görüştüğünüzde bunu çıkın yalanlayın gibi bir talimatlarınız var 
mıydı?"şeklindeki soru üzerine; Hayır, doğrudan doğruya bize bilgi vermiyorlardı daha çok 
Cumhurbaşkanı'na verirlerse bu bilgiyi veriyorlardı ve o tarzda devam ediyordu. Güven 
Erkaya'nın bir iki defa bazı söylemlerinin olduğunu sayın Erbakan bana söyledi ama onlar da 
böyle bir bilgi verme babında değil de daha çok bir tür sıkıntılarını ifade etmek çerçevesinde 
olduğunu söyleyebilirim. 

"Koalisyon ortağınız Refah Partisi sizin hakkınızda TEDAŞ, TOFAŞ ve benzer 
yolsuzluklarla ilgili soru ve meclis önergeleri verdiler mi bu önergelerin verilmesinde silahlı 
kuvvetlerin herhangi bir etkisi olmuş mudur?"şeklindeki soru üzerine; Evet verdiler siyasidir, 
 Anavatan Partisi ile kurulan koalisyon yıkılırsa mutlaka Refah Partisi iktidar olacaktır. 
Demek ki; Anavatan Partisi'nin yıkılması lazım ne yapılır o zaman? Bir biçimde Anayol'u 
yıkmaya çalışırlar. O zaman ne yapılır? Çeşitli gensorular verilir yıkılmaya çalışırken hedef 
alınır şu veya bu biçimde. Bu çerçevede TEDAŞ da verilir çeşitli konular da verilir 
yolsuzluklar da verilir ve bir biçimde o hükümet yıkılmaya çalışılır bunu yapmıştır Refah 
Partisi bu siyasette çok görülür ve sonuç itibariyle de zaten Doğruyol Partisi ile biraz evvel 
anlattığım gibi Anavatan Partisi bir önceki darbeden dolayı yani 12 Eylül 1980 darbesinden 
dolayı kendi içinde bir rekabet içinde olduğu için buna da hitap edebilme imkanını bulmuşlar 
ve sonuç itibariyle  bu rekabeti kaşıyabilme durumunda olmuşlardır sonuç alabilmişler midir 
ona gerek kalmadan zaten Anayasa Mahkemesi Anayol'u bir biçimde sonlandırmıştır güven 
oylamasının geçerli olmaması nedeniyle.Orada bir etkisi olmadı da Refahyol'un 
kurulmamasını istemekte bir çok etkisi oldu.

" 13 Mart 1997 tarihli bakanlar kurulu toplantısında  bu tedbirleri en öncelikle bizim 
uygulamamız gerekiyor zorla iş yapıyorlar görüntüsü vermemeliyiz en keskin tedbirler 
uygulanması gerekiyorsa bunu derhal yapacağız şeklinde bir ifadeniz oldu mu Milli Güvenlik 
kararları için böyle bir ifadeniz oldu mu toplantıda hatırlıyor musunuz?" şeklindeki soru 
üzerine; Ben o toplantılarda çok şey söylemiş olabilirim bir kere birincisi o toplantıların 
tavsiye kararı olduğunu söylediğime eminim çünkü Milli Güvenlik Kurulları tavsiye kararıdır 
ve bu güvenlik kurulu toplantılarının tavsiye kararı niteliğinde olanlarının bizim için önemli 
olanlarını uygulamamız gerektiğini ve bunların bazılarının doğru olduğunu da söylemişimdir 
biz sonuç itibariyle hükümet olarak orada bizim için doğru olanlarını uyguladık ancak 
örneğin imam hatip okullarının kapanması o milli güvenlik kurullarının ana nedenlerinden 
biriydi ancak bugün de görülmüştür ki devletin okulları olan imam hatip okulları aslında 
devletin okulu olduğu için aslında denetlenebilir ve kapatılmasında gerek yoktur üzerine 
gidilmesi olan başka şeyler vardır onların üzerine gidilmelidir biz bu nedenle imam hatip 
okullarını örneğin kapatmadık bize icra ettirilemeyenler Refah partisi olarak Refahyol olarak 
daha doğrusu ki Milli Eğitim Bakanlığı bize bağlıydı o zaman İç İşleri Bakanlığı bize 
bağlıydı bize MGK kararları cebren icra ettirilemeyenler bizden sonra bir başka irade 
kanalıyla kurdurulan hükümetlere uygulattırılmış ve sonuçta millet büyük mağduriyetlerle 
karşı karşıya kalmıştır bu mağduriyetlerin faturası 231 milyar dolar kadar milleti 
fakirleştirmiş bu 2 GAP'a tam eşit miktarda cumhuriyet tarihinin kurduğu GAP'ın iki misline 
yakın bir fakirleşme ortaya koydurmuş o koca koca generallerimiz birtakım mağdur ettikleri 
kişilerin o 28 Şubat mağdur edenler arasında olan şirketlerin üretim kurullarında yer almış 
milletin siyasete siyasetçiye demokrasiye askere olan güveni hırpalanmıştır. bütün bunlar 



  

keşke bunlar olmasaydı keşke bunlar hiç söylenmeseydi yapılmasaydı noktasına hepimizi 
getirmiştir .

 "28 Şubat 1997'de alınan bazı tavsiye niteliğindeki kararları idari kararlara 
dönüştürürken herhangi bir baskı, cebir, şiddet gördünüz mü?"şeklindeki soru üzerine; Ben 
Başbakan olarak Milli Güvenlik Kurullarına bir çok kez girdim Milli Güvenlik 
Kurullarındaki usulden haberdarım oradaki karşılıklı güven ve saygının nasıl icra edildiğini 
de iyi bilirim. 28 Şubat döneminde ve sürecinde bunun nasıl farklılaştığını size ifade etmek 
isterim elbette bir bürokratın siyasi iradenin emrinde olan silahlı kuvvetlerin herhangi bir 
şiddeti MGK'da göstermesi mümkün değildir; ancak benim Başbakanlığım dönemindeki 
MGK'daki hava ile Refahyol dönemindeki MGK'nın havası arasında çok büyük bir fark 
vardı. Ben Başbakan iken oraya girdiğimde ayağa kalkıştan vücut diline kadar her şey bir 
büyük saygıyı, bir büyük Başbakan'ın otoritesini ifade ediyordu her şeyiyle sözel olarak belki 
bir şiddet uygulanmıyorsa dahi vücut diliyle zaman zaman Başbakan gelirken ayağa 
kalkmamaktan başlayarak koltukta kaykılmalar el hareketleri müstehzi gülüşler, 
Cumhurbaşkanına verilen bakışlar, el hareketleriyle işte bu mudur gibi duruşlar, yüzlerdeki 
alaycı ifadeler, Başbakan'ın  boncuk boncuk terleyişleri 8,5 9 saat süren ifadeler ile 28 
Şubat'ta zaman zaman powerpoint ile bizzat dönemin başbakanını hedef alan onun 
konuşmalarını, onun özel hayatını onun demeçlerini nokta nokta power point ile istiskal eden 
adeta sorgulayan sorgu suale muhatap eden bütün toplantılarına şahit oldum sözel olarak en 
ufak bir şey belki bulamazsınız ama topyekün bambaşka bir şeydi.

 "Refahyol koalisyonu döneminde dönemin İstihbarat Daire Başkanı'nın vasıtasıyla 
Bülent Orakoğlu vasıtasıyla Meral Akşener'e bir belgenin sunulduğu bu belgenin size 
getirildiği ardından sizin de sayın Başbakan ile paylaştığınız şeklinde bir ifadede 
bulunmuşsunuz kendi beyanınızda dönemin istihbarat daire başkanı vasıtasıyla silsile ile size 
ulaştırılan sizin de Başbakana ulaştırdığınız belge nedir içeriği açıklar mısınız?" şeklindeki 
soru üzerine; Bana böyle bir belgeyi Meral Akşener getirdi. Meral Akşener İç İşleri Bakanı 
olduğu bir dönemde kendisine üst düzey bir istihbarat görevlisi bir bilgi ulaştırdığını ifade etti 
bu bilgide üstünde birtakım generallerin imzasıyla bir çalışma grubu kurdurulduğu, ikinci 
başkanın imzasıyla harekat başkanlığının koordinasyonuna verildiği ve bunun aşağı yukarı 
günümüzde irticanın tehdit oluşturduğu ve bu nedenle de bunun için bunun üstüne gidilmesi 
gerektiği, camilere özellikle irtica tehditi olabilecek laiklik karşıtı araştırmaların yapılması 
gerektiği daha sonra tekrar yurtlara, okullara, özel okullara bütün bunların gönderilerek 
araştırılması gerektiği daha sonra siyasilere hatırladığım kadarıyla siyasilere valilere 
kaymakamlara siyasi teşkilatlara ve bunun gibi bir çok kurumlara giderek adeta bir 
fişlemenin gündeme  getirildiği ve bununla da yetinilmeyip aileler ve onların kendilerinin 
astları kanalıyla bu araştırmanın sürdürülmesi gerektiği bir çalışma grubundan ayrıntılı 
biçimde bahsedildi ben de bunun vahim olduğunu ifade ettim bunu milletten saklayamayız 
dedim ve bunu Başbakan'a götürmesini istedim. Kendim de ayrıca sayın Erbakan ile bu 
konuyu konuştum Başbakanlık Teftiş Kurulu'na vermeliyiz dedim bunun bize ulaşma tarihi 
artık ilkbahar civarıydı ve baskıların arttığı bir dönemdi bu çerçevede bunların icra edildiği 
anlaşılmıştır.

"Bu belgenin içeriğinde BÇG'den ilk kez mi haberdar oldunuz yaklaşık tarihi 
söyleyebilir misiniz bu belgenin size ulaştırıldığı yaklaşık tarihi?"şeklindeki soru üzerine; 
İlkbaharda olduğunu düşünüyorum bize geliş tarihini tam olarak söyleyemesem dahi Mayıs 
1997 yılı gibi olduğunu düşünüyorum.

"Batı Çalışma Grubu ile ilgili olarak herhangi bir icrai karar veya bir öneriyle 
Cumhurbaşkanına veya Başbakan'a gittiniz mi veya bu konuda yasal bir çalışma başlattınız 
mı bir idari adli soruşturma da başlattınız mı veya suç duyurusunda bulundunuz mu o 
dönemde?"şeklindeki soru üzerine; Evet, Hemen Başbakan'a gittim ve Başbakan'a hemen 
Başbakanlık Teftiş Kurulu bunu incelemeli ve bunun sonucunu hemen almalıyız dedim ve 



  

aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na giderek kendisinin de bunu denetleme Cumhurbaşkanlığı 
Denetleme Kurulu'na vermesinin gerekli olduğunu bunun üstüne gitmemiz gerektiğini ifade 
ettim.Suç duyurusunda bulunmam için önce teftiş kurullarından geçmesi lazım.Öyle bir usul 
olması siyaseten var, siyasetçi bunun mesuliyetini taşır herhangi bir şeyi ilk önce bir 
araştıracaksınız sizin önünüze gelen bu belge doğru mudur neyin nesidir ondan sonra 
gereğini yapacaksınız.

"Başbakan'a siyaseten gereğinin yapılması için veya sayın Cumhurbaşkanı'na ise 
devlet denetleme kurulunu çalıştırmak üzere bildirdiğiniz BÇG ile ilgili evrakların 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından imzalanan 2 Haziran tarihli bir yazıyla zaten Başbakan'a 
ve Cumhurbaşkanı'na bildirildiğinden haberdar mısınız?" şeklindeki soru üzerine;Bunu 
sonradan öğrendim benim söylediğim şey Cumhurbaşkanı'na gidiyor Cumhurbaşkanı da 
bunu askere tekrar yani eğer böyle bir suç varsa ki kanunlar çerçevesinde böyle bir görev 
esasen hükümete verilir; çünkü MGK'nın kararları varsa eğer bunları icra edecek olan 
hükümettir. Hükümetin icra etmediğini düşünüyorsa MGK, yapacağı başka hiçbir şey yoktur. 
Çünkü böyle bir hak MGK'nın yetkililerine veya askere verilmez verilmeyeceği için de bir 
mesela İç İşleri Bakanı'nın buna benzer bir icraatı olabilir eksiktir fazladır aynısıdır onun için 
o görevdir suç teşkil etmez ama aynısını bir MGK tavsiye kararı aldı diye, bunu eksik veya 
fazla gördü diye asker yapmaya kalkarsa bu suç teşkil eder hele hele bundan hükümetin 
kararı yoksa bizatihi bunun kendisi daha büyük bir suçtur. Dolayısıyla bu konuda bizim 
askere verdiğimiz bir talimat  da yoktur bundan eminim.

" Hasan Ekinci, sizin partiliniz buradaki tanıklık ifadesinde Refah Partisi ile olan 
protokolünüzün sizin toplumda oluşan gerginlikten dolayı öne alma öneriniz ile 
başladığından bahsetti Hasan Ekinci bir gerginlik vardı bu gerginliği sona erdirmek için sayın 
Çiller ben Başbakanlığı 1 sene evvel devralırsam bu tansiyonu düşürebiliriz dedi bu konudaki 
beyanlarına ne diyorsunuz ?"şeklindeki soru üzerine;Hasan Ekinci bir çok şeyi bizzat kendisi 
görmüş yaşamış birisidir o kendi eski darbelerin çerçevesinde değerlendirmesini yapmış 
tekrar ediyorum o sadece bir keside bakmış kendi değerlendirmesidir, kendisine sorun ben en 
tepedeydim o darbenin oluşumunda oradaydım benim bilgilerim geniştir ve tespitim bunun 
alışılmışın dışında ama bir darbe olduğu şeklindedir ve bir süreçtir.

 "Protokolden önce hükümetin kurulmasından önce bazı partililerinizin bu 
hükümetin kurulmaması için partinizden istifa ettiği doğru mudur? "şeklindeki soru 
üzerine;Hayır ilk önce kaçtılar üzüntüden ondan sonra kurulduktan sonra bana gelip 
üzüntülerini pişmanlıklarını ifade edip korkularını ifade edip ondan sonra  istifa ettiler.

"Mehmet Bican burada huzurda verdiği ifadede koalisyonun sona erdirilmesi için 
kendisinin de yer aldığı bir toplantıda sayın Erbakan'ı ikna edelim protokol gereği iki artı iki 
yaptığımız protokol gereği sürdürüceğimiz koalisyonu adeta havada ikmal yani başka bir 
parti araya girmeden Başbakan değiştirelim formülünü önerdiniz mi?"şeklindeki soru 
üzerine; Sayın Bican benim bir basın müşavirim onun önünde böyle bir siyasi şeyleri 
konuşmam hayatın doğal akışına aykırı.

 "28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısına katıldınız bu toplantıdan sonra size MGK 
kararlarının getirilerek imzalatıldığını daha sonra MGK genel sekreteri tarafından getirtilerek 
imzalatıldığını söylediniz ve muhalefet şerhi koymadınız. O zaman siz hala o kararların 
arkasında mısınız o gün de arkasında mıydınız?"şeklindeki soru üzerine; ben MGK 
kararlarının içeriğinden daha çok o güne kadar gelen süreçte bütün olanlar o Gölcük, bütün 
beyanlar generallerin beyanları o balans ayarları o işte PKK'nın asıl menşei hükümettir 
PKK'dan daha güçlü olan daha tehlikeli olan aslında irticadır brifingler sayın 
Cumhurbaşkanı'na verilen, sayın Cumhurbaşkanı'nın devamlı ikazları devamlı algı 
operasyonları devamlı karalama olayları vesaire ardı ardına giderken ve MGK'daki vücut 
dilleri bu power point birtakım yüklenmeler sayın Erbakan'a bütün bu birikimlerden, 
Sincan'dan geçen tanklar bir büyük rahatsızlık içindeydim MGK toplantılarından sonra ben 



  

bir kararname taslağı hazırlatarak sayın Erbakan'a gittim ve dedim ki bakın bu böyle gitmez 
buna bizim bir nokta koymamız lazım dolayısıyla benim önerim şudur ben Genelkurmay 
Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Komutanı'nın emekli edilmesinden yanayım ben 
şuanda bunu imzalamaya hazırım bunu imzalayın Cumhurbaşkanı'na  götürelim dedi ki 
Cumhurbaşkanı imzalamaz bunu  müteaddit defalar da konuştuk ve daha sonra dedi ki  bana 
aman dedi bu duyulmasın çünkü gerginlik çok artar bizim iyi çok iyi millete hizmetimiz 
devam ediyor ekonomi çok iyi gidiyor millet bizden çok memnun bu hizmete devam 
etmeliyiz. Sakın bunu kimse duymasın sadece gerginliği arttırırız aslında asker de bizi 
seviyor anlayacak bizi böyle bir muhterem bir tarafı vardı sayın Erbakan'ın tanımak lazım 
bazı uçta hareketlerine rağmen uzlaşma arıyordu askerle bunu her zaman yapardı mesela 
Sincan'da tanklar yürümüş 22 tank onun söylediği verdiği ben gitmişim yani çok rahatsızım 
bunun için bir şey yapmak lazım diyorum o şöyle cevap vermişti canım gerginliği 
tırmandırmayalım sonra da dışarı çıkıp 22 tank yürümüş ne olur Cumhuriyet bayramında da 
222 tank yürüyordu yani böyle bir askerle uzlaşmak isteyen bir biçimde orta yolu bulmak 
isteyen muhterem bir kişiliği vardı yani çok nazik birisiydi ayrıca böyle bir  sayın Erbakan'a 
gittim ve dedim ki bunu benim arzum bu emekliliğe sevk etmektir bunu yapalım bu böyle 
gitmez ve bunu bir iki defa konuştuktan sonra kendisi dedi ki aman dedi bu taslak başkasının 
eline geçilmiş ve sayın Cumhurbaşkanı ve onun kanalıyla da askerin eline geçmiş bu asker 
merhum olmuş şuanda onun için adını vermiyorum bana geldi dedi ki bilesiniz ki eğer bunu 
Cumhurbaşkanı'na götürürseniz Cumhurbaşkanı imzalamayacak bu durumda 
imzalamayacağını kesinlikle biliyoruz o zaman dedim seçime gideriz seçime de gidemeyiz 
çünkü seçimden bu karar çıkmaz meclisten de bu karar çıkmaz çünkü Cumhurbaşkanı beş artı 
beşi müzakere ediyor oradaki muhalefet liderleriyle ve bir anlaşmaya da varmak üzere ve 
hatta vardılar dedi ben dedim iki sene sonrasının meselesi bugünden tartışılmaz yok dedi bak 
göreceksin bu böyle nitekim de öyle oldu iki sene sonra bu da böyle ortaya çıktı ama her 
neyse o günün ortamında eğer bunu yapamayacaksak o zaman yapacağımız şey bu netice 
itibariyle tavsiye kararlarıdır hükümete gider anlatırız bakanlar kurulunda onların da makul 
göreceği ölçüde bizim de doğru bulduğumuz ölçüde bunları uygularız ciddiyetle ve gerekli 
olan şeyler meclise gider meclisin iradesi her şeyin üstündedir buradan ne kadarı geçirirse o 
kadarı geçiririz dedik o da bu yapılacak şeydir millete çok iyi hizmetlerimiz oluyor buna 
devam etmemiz lazım dedi bu şekilde  fikir birliği içinde kaldık ve bu şekilde ben imzaladım 
sayın Erbakan'la merhum Erbakan'la fikir birliği içinde olmamızın sonucunda atılan bir 
imzadır.

" Meral Akşener, Sincan Belediye Başkanı'nı  görevden almadan önce size danıştı 
mı ?"şeklindeki soru üzerine;Meral Akşener  benim partim genel başkanlığım zamanında  İç 
İşleri Bakanı yapan benim ve dolayısıyla benim bilgimin haricinde olması mümkün değil. 
"Siz Sincan Belediye Başkanı'nın görevden alınma gerekçelerini doğru buldunuz mu? Bu 
yüzden mi böyle bir talimat verdiniz?"şeklindeki soru üzerine; Evet.

" Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini neden size vermediği konusunda bir 
bilginiz var mı? "şeklindeki soru üzerine; 18 Haziran'da sayın Erbakan istifa etti, bu 
istifasının nedeni gerginlik, bir değerlendirmemiz oldu, çok büyük bir gerginlik vardı, Doğru 
Yol Partisi parçalanmaya devam ediyordu, devamı mümkün değildi ve bu çerçevede belki bir 
değişim yaparsak yani sayın Erbakan'ın başbakanlığı düşer ve benim başbakanlığım 
çerçevesinde devam ederse bu gerginliğin azabileceğini değerlendirdik, 19 Haziran'da ben 
sayın Cumhurbaşkanına gittim, 278 millet vekilinin imzasını götürdüm, ayrıca Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun da 4 millet vekili imzasının hazır olduğunu söyledim, nitekim biz sayın 
Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ve ben üçlü bir basın toplantısı düzenledik ve Muhsin 
Yazıcıoğlu aslında çok mert bir insandı ve darbelerden geçmişti, beni kendisi arayarak bunu 
söyledi, sizin başbakanlığınız bu dönemde gereklidir, ben hükümette olayım ve olmayayım 
sizi destekliyorum dedi, bunu basına ve topluma açık bir toplantı ile ifade ettik, böylece 282 



  

millet vekili olmuş oldu, bütün buna rağmen sayın Cumhurbaşkanı hemen ertesi gün Mesut 
Yılmaz'a verdi.Hayır Yalım Erez değil Mesut Yılmaz, ertesi gün ben sayın Cumhurbaşkanına 
şöyle söyledim, sayın Cumhurbaşkanım gayet basit bazı şeyler kulağına geliyor, bunu 
vermeyebilirmişsiniz ama çok basit Bağdat orada ise arşın burada müsaade edin biz bunu 24 
saat içinde meclise getiririz bunu güven oylamayı da alırız, çünkü eğer bir takım insanlar 
buraya hatır imzası atmış ise, çünkü kulağımıza böyle şeyler geliyordu, demokrasilerde 
bunun yeri yoktur, demokrasilerde doğrudan güven oylaması vardır, eğer güven oylamasında 
biz bu işi yapamazsak ertesi gün kalkar Mesut Yılmaz'a verirsiniz veya bunun ertesinde kim 
gelecekse ona verirsiniz. Şimdi bu böyle olmadı, bizdeki çoğunluğa rağmen sayın Yılmaz'a 
verildi ve tam 23 gün boyunca 276+4,278+4, 282 milletvekili 243 milletvekiline düşürülüne 
kadar 23 gün milletvekili pazarları kuruldu, otellerde pazarlıklar yapıldı, tehdit dosyaları, 
şantajlar, pazarlıklar, aklınıza ne geliyorsa icra edildi ve nihayet bundan 23 gün sonra güven 
oylaması ile Ana Sol D hükümeti kurulabildi. Ana Sol D hükümeti kuruldu bunun içinde 
Doğru Yol Partisi'ni parçalamak üzere kurdurulmuş olan DTP partisi vardı, bütün 
milletvekilleri oralara transfer olmuştu, Ana Vatan Partisine transfer olmuştu ve Doğru Yol 
Partisi'nden geçenlerden 8 kişi bakan yapılmıştı.

" 54. Hükümetin istifasından sonra kurulan Ana Sol D hükümetinde askerlerin 
inisiyatifi ile görev alan bir hükümet üyesi, bir bakan oldu mu, var mıydı böyle bir üye? 
"şeklindeki soru üzerine; Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nun icra 
edilmesinden sonra asker yapılan şeyleri yeterli bulmadı ve brifinglere başladı, brifingler 
çeşitli şekillerde icra edildi, bir korku imparatorluğu yaratıldı, bu brifingler askerin hiçbir 
görevi olmamasına rağmen, hiçbir kanunlarda yer alamamasına rağmen işte irtica brifingleri, 
üniversitelere, rektörlere irtica brifingleri kime? Medyaya, Yargıtay'a, sivillere, YÖK 
kuruluna, üniversitelere, 11 Haziran 1997'de tekrar Yargıya, 12 Haziran 1997, bu tam 
hükümetin bitirilmeye yönelik dönemlerde artırılan tansiyon, BÇG'nin kurulması ve bunun 
yansıması yine Mayıs ayında, bütün bunlar üst üste. Şimdi siz bir takım şeyleri Milli 
Güvenlik Kurulun'da söyleyebilirsiniz, bunları dikkate alın diyebilirsiniz dikkate alın 
diyorsunuz, dikkate alıyorlar, ne kadar dikkate alıyorlar? Gerektiği kadar dikkate alıyorlar, 
ondan daha fazlasını da yapmıyorlar. Yapmazlarsa ne yapacaksınız? BÇG'yi kurup kendi 
kendinize icramı edeceksiniz, böyle bir şey mi var? Böyle bir şey yaparsanız ne 
yapıyorsunuz? Suç işliyorsunuz, suç üstü yakalanıyorsunuz, bütün bunları da biliyor herkes, 
ama bunu görünce ne yapıyorsunuz? Tutukluyorsunuz ve bunları yapanları bu istihbarat 
görevlilerini hatta bunların işkence gördüğü ifade ediliyor. Bütün bunlar korku içerisinde 
herkes korku içinde aldılar bunu hükümete bildirenleri tutukladılar birde işkence yaptılar. Bir 
onbaşı var bu belgeleri aktardığı söyleniyor oda tutuklanıyor, oda işkence gördüğünü ifade 
ediyor daha sonra mahkemelerde. Sonra mahkeme soruyor bunun aslı nedir diye Genel 
Kurmay izin vermiyor. Neden vermiyor? Korkmasa verir, suçu olmasa verir.Netice itibari ile 
bütün bunların sonucunda Ana Sol D kurduruluyor, şimdi bu kadar şeyi söyledim, bu kadar 
askerin yaptığını söyledim, bütün bu süreçleri söyledim, bu koordinasyonu bu askerin bütün 
yaptıklarından sonra bu Ana Sol D'nin kurulmasında siz askerin hiçbir dahlinin 
bulunmadığını söyleyebilir misiniz?

"28 Şubat toplantısından sonra bakanlarınızdan biri olan Sayın Akşener'in çıkardığı 
bir genelge var, bu genelge irtica ile mücadele kapsamında çıkarılmış bir genelge. Bu 
genelgenin içerisinde Silahlı Kuvvetlere ve özellikle garnizon komutanlığı seviyesinde çeşitli 
görevler verildiği, bir takım toplantılara katılmak için personel görevlendirilmesinin istendiği, 
istihbarat paylaşımının yapılmasının görev olarak yüklendiği çok açık ve net, bu genelgeden 
haberiniz var mı?" şeklindeki soru üzerine; Genelgeden haberim var. Biz devletin, yani 
hükümetin tepesindekiler olarak Meral Akşener'e böyle bir görev veririz ve bu görevi 
istediğimiz kapsamda veririz, bu görevi de Meral Akşener yapmakla görevlidir, kanunlar 
çerçevesinde görevlidir. Ama aynı görevi biz Genel Kurmay'a vermedik, askere vermedik. 



  

Asker eğer bu görevi yapmaya kalkışıyorsa Akşener'in görevi yapmadığını düşünerek, yeterli 
olmadığını düşünerek veya eksik olduğunu düşünerek işte orada suç işliyordur. 

 "Beyanlarınızın bir bölümünde bir algı oluşturuldu, asker darbe yapacak algısı 
oluşturuldu dediniz. Yine beyanlarınızın bir bölümünde bir irtica tehdidi algısı oluşturuldu 
dediniz. O dönemleri hatırlayınız.  Adil düzenin geleceği, kanlımı yoksa kansız mı geleceği 
dönemin lider partisinin bir milletvekilinin hacda yaptığı konuşmalar, Gonca Kuriş dahil 
olmak üzere onlarca insanımızın  domuz bağları ile bağlanarak bir bölümün canlı canlı 
evlerin bodrumlarında gömüldüğünü düşününüz. Bunlar acaba bir algı mıydı? İrtica diye bir 
tehdit yok muydu sizce?  şeklindeki soru üzerine;  "Ben irtica tehdidi üzerinde konuşmadım. 
Ben irticanın PKK'dan daha tehlikeli olduğu ve bunun kaynağının Refah Yol olduğu algısı 
üzerinde konuştum. Bu konuşmalar sizin söylediğiniz konuşmalar Refah Yol'un icratı değildi 
bunu işaret ettim. Refah Yol'un icraatıymış gibi gösterilmesine karşı olduğumu ifade ettim. 
Bakın bir başka bir şeye daha işaret edeyim. Bütün bunların yanında bir başka olay, çok daha 
gerçek bir olay bütün bunlar olurken Genel Kurmay'ın bir başka konudaki çok büyük bir 
hakareti var. Mayıs ayında 1997 zamanın başbakanı hacca gidiyor ailesi ile  Erzurum'dan çok 
yüksek bir rütbeli subay kendisine bir büyük hakarette bulunuyor, kendisi Osman Özbek, 17 
Nisan 1997  Tümgeneral olmuş, daha sonrada terfi ettiriliyor bu kişi. Olmadık hakaretlerde 
bulunuyor söylemek mümkün değil. Şimdi bütün bunları söylemiş bir insan olabilir, ama 
netice itibari ile  Başbakan olmuş. Bu icraatı Başbakanken yapmamış hacca gidiyor. Ama bu 
kişi ona olmadık hakaretler ediyor. Genel Kurmaydan tık çıkmıyor. Ben bu tür duruşlara 
işaret ediyorum, siz bir tık laf söylendiğini Genel Kurmaydan hatırlıyor musunuz bu kadar 
hakaret karşısında? Bundan sonra üstelikte bunun terfi ettirildiğini biliyor musunuz? Ben işte 
bu atmosfere işaret ediyorum. Ben irtica konusunda şu konuda bu konuda konuşmuyorum, 
ben hassasiyetleri olan bir insanım, ama bunu hepsinin Refah Yol'a mal edilmesini ve bunun 
bir algı operasyonu ile mal edilmesine işaret ediyorum ve bu yüzden Refah Yol'un aldığı 
hakarete baskıya işaret ediyorum. O baskının mahiyetine ve o baskının aldığı şekle işaret 
ediyorum.

"...Cebir ve şiddete maruz kaldığını söylediğiniz milletvekillerinin isimlerini lütfen 
vermenizi istiyoruz. Var mı böyle birisi?"şeklindeki soru üzerine; Bir çok isim var, bunların 
bir kısmı vefat etmiş isimler. Ama şunu bilin ki  eğer bir tankın toplarla geçmesi cebir değilse 
hiçbir şey değildir. Eğer bir Cumhurbaşkanının Başbakanı çağırarak darbe geliyor bak asker 
ayakta demesi bir şiddet ve cebir değilse başka siyasi bir cebir zaten yoktur. Eğer tutupda siz 
Gölcük'de bir toplantı yapıp arkasından Genel Kurmay'da olan üst rütbeli generaller olarak 
PKK'dan daha fazla önemli bir tehdit irticadır ve onun kaynadığı hükümettir diyebiliyorsanız 
bundan daha büyük bir şiddet yoktur. Şimdi bensize her gün tehdit altında olduğumu 
söyleyebilirim ama bir başka bir şey ifada edeyim. İki gün önce sayın Mehmet Barlas'ın 
evindeyim. Bana bir çok hikaye anlattı kendisine ayrıcada gelip tanıklık yapmaya hazır 
olduğunu söyledi evde oturuyorlar bir gazetecinin evinde o zamanlar bana bunu ilettiler o 
kadar çok bunun gibi olay var ki hangisi söyleyeceğimi veya söylemek isteyeceğim belli 
değil. Orada Zafer Mutlu diyor ki bu akşam Tansu Çiller'i ve ailesini kelepçeyle alıyorlar, 
aman söyleyin hemen söyleyin hazırlansınlar. Bunun gibi bir sürü tehdit, biz her gün sokağa 
çıktığımızda aldığımız bir tehditle çıkıyorduk sadece ben değil. 

"Sizi yani Tansu Çiller'i alacaklar dendiği tarihler 28 Şubat'taki dönem midir? 
"şeklindeki soru üzerine;Hayır.O toplantıların tam göbeğinde. Bu söylediğim sadece 
olaylardan bir tanesidir.

"Milli Güvenlik siyaset belgesi ile irticanın bölücü terör ile birlikte ve eşdeğer olarak 
1992-1993 yılından beri tehdit olduğunu, tehdit olarak sayıldığını biliyor musunuz? 
"şeklindeki soru üzerine; Ben tehdit sayıldığını  elbet biliyorum. Ama o zaman söylenmeyen 
şey hükümetin ta kendisi irticanın kaynadığıdır ve PKK'dan daha tehlikelidir lafı mesele 



  

bundan ibarettir. Yani irtica tabiki tehlikeli veya değildir diye MGK'dan hep bahsedildi ama 
hiçbir dönemde o ülkenin demokrasisi  yani siyasi iradenin emrinde olan o genel kurmay 
tutup da veya onun genel kurmay komutanları alenen çıkıp irtica artık PKK'dan önemlidir ve 
bununda kaynağı bu hükümetin ta kendisidir, Refah Yol'dur diye böyle bir şey hiçbir 
hükümete söyleme cesaretini göstermiyor.

"Şu andaki bulunan konjektürde Fetö konusu gündeme gelmişti 1966'dan beri bu 
örgütün yapılanmış olduğu bahsedilmektedir kamuoyunda.1966 yılından veya daha sonra 
1970 yılından öyle söyleniyor, kamuoyunda söylenen bu, sizin başbakanlık yaptığınız dönem 
içerisinde bu örgütün aslında illegal olarak çok gizlenmiş bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü, 
örgün olarak bu günlere kadar geldiğini söylenmektedir. Bu konuda bunlarda irtica ile 
arasındaki yakın ilgi konusunda sizin o zaman herhangi bir bilginiz veya size iletilen bir 
rapor var mıdır? Fetö ile ilgili var mıydı?" şeklindeki soru üzerine; Hayır  özel bir rapor 
yoktu ama öyle anlaşılıyor ki özellikle harp okullarına sızma başlamıştı, ancak ben askeri 
şuua kararlarına hiçbir zaman şerh koymadım, dolayısı ile özellikle yukarıya doğru sızma 
meselesinde bir açık kapı kaldığını sanmıyorum orada, o zaman bir Güreş Paşa ile ve sayın 
Karadayı ile istişare içinde götürüldük bunu, benim hassasiyetim vardı mütedeyyin 
kesimlerin herhangi biçimde bir zulme uğramalarını istemezdim, ancak Genel Kurmay 
Başkanlarımın söyledikleri şeylere itibar ederdim çünkü onların da benim bu hassasiyetimi 
bildiği için iyi bir araştırma yapacakları açıktı, bu çerçevede hiçbir zaman şerh koymadım. O 
dönemde böyle bir sızmanın olacağını zannetmiyorum. Zaten bu Harp Okullarına verilen 
sınavların YÖK'e aksettirilmesi YÖK'e verilmesi yetkisi de ondan sonra olmuştur. Benim 
dönemimden sonra olmuştur. Dolayısı ile orada da bir sıkıntı görmüyorum. Netice itibari ile 
bir rapora da şahit olmadım ama böyle bir hassasiyetin olması gerektiği açık.

"Siz merhum Başbakan sayın Necmettin Erbakan'ın ağzından işte ben bir tehdide 
uğradım, ben bir şantaja uğradım yada beni cebirle tehdit ettiler bu sebepten dolayı ben istifa 
ediyorum şeklinde herhangi bir cümle duydunuz mu?"şeklindeki soru üzerine; İki - üç defa 
bizim üzerimizde büyük tehditler var lafı duyuldu. Onun ağzından  iki-üç defa bizimde 
sizinde fakat bizim bu günlerde biz bu günleri aşacağız, hiç şüpheniz olmasın, bizim millete 
hizmet gibi bir görevimiz vardır şeklindeki konuşmalarımız olmuştur. Bana diyorsanız ki 
herhangi bir general geldi de kapısını vurdu "ey Erbakan biz seni öldürürüz haa" dedi mi diye 
sormak istiyorsanız böyle bir şey olmaz zaten. Bu işin tabiatına aykırı. Bu süreç böyle 
işlemez. Birileri haber yollar birileri bişey söyler. O birilerinin söylediği şeyleri de size 
intikal ettirirler hiç şüpheniz olmasın. O hükümet baskı altındaydı. Net  olarak gerginlik vardı 
bu gerginlikte hiç kuşkusuz tehdit unsurları vardı. Benim bilgim dahilinde bütün bunlar 
olmuştur. Sonuç itibariyle Erbakan gibi hiçbir biçimde koltuğunu bırakmak istemeyen birisi, 
hiçbir biçimde oradan kalmak istemeyen birisi netice itibariyle acaba yeni bir başlangıç 
yapılabilir mi, bu gerginlik arkada bırakılabilir mi diye sayın Cumhurbaşkanına giderek ben 
sayın Çiller'i destekliyorum, benim Başbakanlığım belli ki istenmedi anlamında istifayı 
vermiştir.

 "Sizin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi kanalı ile bu mahkemeye gönderdiğiniz bir 
dilekçede  aynen "Sayın Mesut Yılmaz hükümeti kurma görevini aldıktan bir kaç gün sonra 
Doğru Yol Partisi genel başkanı olmam hasebi ile ziyaretime geldi. Sayın Mesut Yılmaz 
kurulacak olan yeni hükümetin başbakanı olabileceğimi ima ederek kendisinin başbakanlıkta 
ısrarının olmadığını söyledi ve yeni hükümeti birlikte kurmamızı istiyorlar diyerek iki eliyle 
omuzlarına vurarak herkes ifadesini kullandı. Buna karşılık ben arkasında milli iradenin 
olmadığı bir hükümette olmayacağımızı söyledim." beyanınız bu şekilde buradaki 
beyanınızda da bunu teyit eden cümleler kurdunuz. Omuzlarını işaret edilmesi siz bunu nasıl 
anladınız. Süreci yaşayan sizsiniz bu işareti yaparken generallerin böyle bir  şey istediğini 
anladınız yoksa başka bir şey mi anladınız?"şeklindeki soru üzerine;Bu çok güzel bir 



  

örnektir.  Çünkü bir siyasi genel başkanın en önemli hedefi başbakan olmaktır. Yani Refah 
Partisi'nde Refah Yol'da sıra bende başbakan olmak sırası bende merhum Erbakan bunu 
destekleyeceğini söylüyor, Büyük Birlik Partisi bunu destekleyeceğini söylüyor, 
başbakanlığa giderken merhum Demirel görevi Mesut Yılmaz'a veriyor, Mesut Yılmaz'da 
geliyor diyor ki bu defa Ana Yol'a işaret ederek bu defa sıra sizde gibi diyor ve benim bu 
defa hiç bir biçimde başbakan olma isteğim talebim yok diyor yani bir genel başkana, bir 
parti başkanına ki o partiyi  iktidar yapmakla görevlidir bir genel başkan başbakanlığa 
sunuyor yanında da Hasan Ekinci ve diyor ki, size başbakanlık var burada bizim olmamızı 
istiyorlar beraber. Niye bunu reddedeyim? Bunu reddetmemin tek sebebi bunun milletin 
iradesi olmadığı içindir. Bu irade artık milletin iradesi değildi. Milletin yaptığı gönderdiği 
çoğunluk değildi. Bu şiddetle, cebirle azınlığa çevrilmiş bir irade idi. Bir askerin ve onun 
koalisyon ortaklarının iradesiydi. Bu bir darbenin hükümeti idi. Yoksa hiçbir genel başkan 
partisini iktidar yapmaktan men edemez. Bu işin doğasına eşyanın tabiatına ve o genel 
başkanın görevine aykırıdır. Ben kendisine dedim ki, yani kim istiyor bizim olmamızı, kim 
istiyor? Dedi ki:" (eliyle omuzlarını işaret ederek) bunlar istiyor, "dedi. Asker. Bende dedim 
ki milli iradenin olmadığı hiç bir yerde benim partim ve ben olmam. Bu bile bizatihi bunun 
bir darbe olduğunun ifadesidir ve bizim Doğru Yol Partisi olarak parçalanmamıza rağmen bir 
darbeyle demokrasimin yanında durduğumuzun ve ısrarla durduğumu bir kanıtıdır. Bir şey 
daha söyledim, çok karalama yaptınız, çamurun üstünde durmam dediniz, seni şuraya 
yollarım, buraya yollarım dediniz, seni yüce divana yollarım dediniz, işte şimdi meclisin 
çoğunluğu elinizde buyurun yollayın ama ben milletin olmadığı yerde olmam. Evet o gün 
sayın Mesut Yılmaz'ın söylediği şey o idi ve o gün yanımda  Hasan Ekinci'de bunun 
şahididir. Netice itibariyle o gün bir ara dönemin başlangıcıdır ve ondan sonraki hükümetlere 
de bizim yapmadığımız herşey icra edilmiştir, ettirilmiştir. 

"Milli iradeye istinaden kurulan Refah Yol hükümeti eğer askeri baskı olmasa idi 
yıkılır mıydı ve şu şekilde sorabilirim iki hükümet ortağı parti arasında ki siz birinin genel 
başkanısın ve aynı zamanda başbakan yardımcısısınız bu hükümetin yıkılmasını gerektirecek 
bir anlaşmazlık, uyuşmazlık var mıydı? "şeklindeki soru üzerine; Hayır kesinlikle yoktu. İşin 
en ilginç tarafı ekonomide çok büyük başarılar vardı,  sayın Erbakan koalisyon protokolüne 
gayet sadıktı, kardeşçe bir çalışma vardı. Nitekim  iki yıllıkta dönüşümlü bir başbakanlık 
vardı. Ona riayet edeceğime en ufak bir şüphem yoktu bir sene  öncesine dahi razı oldu yani 
sırf gerginlik azalsın diye. Karşılıklı saygı vardı, güven vardı ve Türkiye için bir uzlaşma 
projesiydi, bir bütünleşme projesi idi bu fırsatı ne yazık ki Türkiye kaçırdı üzülerek 
söylüyorum bunu. 

"Zamanın Cumhurbaşkanının asker ayakta, askeri darbe başka şeye benzemez 
cümlesini bir kaç defa tekrar ettiniz. Siz ve hükümetin diğer yetkilileri, bakanları, başbakanı 
bunu gerçek bir darbe tehdidi olarak algıladınız mı, yoksa basit bir söz olarak mı 
değerlendirdiniz?"şeklindeki soru üzerine; Sayın Cumhurbaşkanımızın darbelerden geçmiş 
bir kimlik olarak zaman zaman çok büyük bir samimiyetle bunu önlemek içinde çalıştığını 
düşünüyorum. Ancak zaman zaman bizim beklediğimiz demokrat kimliğini de askıya aldığını 
gördüm. Yani bizim beklentimiz çerçevesinde değilde askerle birlikte yürüdüğünü ve o yolda 
ve o yönde kurumları zaman zaman idare ettiğini ve telkinlerinin hükümet üzerinde bu 
şekilde ifade ettiğini gördüm. Netice itibariyle bu telkinler bir korku yarattı milletvekilleri 
üzerinde kesinlikle yarattı ve hükümetin üzerinde bir darbe korkusu kesinlikle yarattı. 

"29 Mart 1994 mahalli seçimlerinden önce 27 Şubat 1994 günü Taksim'de irtica 
tehlikesini konu edinen bir miting yapıldı. Ataya saygı başlığı altında. Bu mitinge katılanları 
organize edenleri Doğru Yol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti tabiki konuşmaların özüde şeriatçı tehlike, irtica tehlikesine dikkat çeken konuşmalar 
yapıldı. Bu mitingin organize edilmesinde yada yapılmasına düşünce üreten yada fikir babası 



  

kimdir bu konuda bir bilginiz var mı? Siz nasıl davet edildiniz? Nasıl katıldınız? Bu konuda 
bilgi verebilir misiniz? "şeklindeki soru üzerine; SHP bizim koalisyon ortağımızdı o zaman 
ve SHP ile birlikte biz aynı zamanda terör mücadelesi yapıyorduk çok önemli bir terör 
mücadelesi yapıyorduk ve irtica konusu aslında benim önemsemediğim bir konu değildir. 
Şöylece anlatayım ben aslında üniversiteden gelen birisiyim ve zamanında üniversiteden 
intikal ettim siyasete benim Boğaziçinde Ekonomi bölümünün başkanı olduğum dönemde 
zamanın rektöre beni çağırdı ve dedi ki, YÖK başı örtülü arkadaşlarımızı bir biçimde 
üniversitemize girmeyi yasakladı, yönetmelikler bu biçimde oluştu ancak sen buna riayet 
etmiyorsun ve sizin fakülteye alıyorsun bunları, başkansın, dekansın buna birşey 
söyleyemiyoruz ama üniversiteyi zora sokuyorsun. Benim kendisine söylediğim şey, ben 
talebelerimin başının üstündeki ile değil başının içindeki ile ilgileniyorum. Ama eğer bu sizin 
için bir sıkıntı arz ediyorsa ben hemen üniversiteden ayrılırım. Bu söz konusu dahi olamaz 
dedi ve YÖK'ün böyle emretmesine rağmen ben başı örtülü kardeşlerimi almaya devam 
ettim. Ben hiç bir şeyin zorlama ile olduğuna inanmam. Ben zorlamaya inanan birisi değilim. 
Ama günün birinde umarım ki o baş örtülü arkadaşlarımda başı açık bir arkadaşım 
zorlamayla karşı karşıya kalırsa benim duyduğum hassasiyeti duysun ve demokrasi 
çerçevesinde aynı mücadeleyi yapsın. Benim inancım dolayısı ile demokrasiden yanadır. 
Demokrasinin özgürlüklerinden yanadır. İrtica benim için demokratik özgürlükleri kısıtlayan 
bir şeydir. Yoksa özgürlüklerden olan her türlü dini vecibeye veya inanca ben bir irtica olarak 
görmem. Bu özgürlüklerin, dini inançların her türlü kısıtlanmasını da demokrasinin 
kısıtlanması olarak görürüm. Bu çerçevede o gün verdiğim beyanlarda  da bu olmuştur ancak 
sadece belirli inançlara sahip diye liyakata bakmadan belirli yerlere sızma vesilesi haline 
getiriliyorsa buna da geçit vermeden yana değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Ancak o gün 
orada bizimle birlikte koalisyon kurmuş olan bir partinin düzenlemiş olduğu bir mitinge bu 
tarzdaki görüşlerimi ifade etmek için bulunmuştum. Bugünde yine düşüncem aynıdır. Devlet 
ve her yerde herşey serbest olmalıdır ama devlette görev almak için belli bir dini inanca 
mensup olmak yeterli değil önemli olan liyakat sahibi olmaktır.  

" 24 Aralık 1995 seçimleri olduktan sonra hükümeti kurma görevi sayın rahmetli 
Erbakan'a verildi ve görüşmeler yapıldı. Anavatan Partisi ile görüşmeler yapıldı ve protokol 
imzalanmak üzere kararlaştırmışlar. Yaklaşık bir veya iki ay sonra bayram aralığı geliyor 
bayram aralığında sizde tatildesiniz Bursa'da. Bursa'da tatildeyken yada başka bir yerde 
tatilde olabilirsiniz sizi Genel Kurmay Başkanı Karadayı ziyaret ettiler mi? Ziyaret ettilerse o 
ziyaretin konusu hususunda bilgi verebilir misiniz? "şeklindeki soru üzerine; Hayır. beni 
ziyaret etmedi, böyle bir konuda çıkmadı ortaya.

" Mustafa Kalemli Mehmet Ali Birant'ın son darbe  28 Şubat isimli kitabında kendisi 
ile ilgili şöyle bir notu düşüyor. Mesut bey beni aradı tekrar Tansu hanımla görüşmemi rica 
etti. Tansu hanımla görüştüm oldukça gergindi, son derece sinirliydi, huzursuzdu, dedi ki çok 
üstüme geliyorsunuz, hep fedakarlık benden isteniyor, biraz önce de Karadayı paşa geldi 
dedi. Ben orada anladım ki Genel Kurmay Başkanı başka birisiyle mesaj iletmek yerine 
kendisi gitmiş bu Mehmet Ali Birant'ın kitabında var. Kalemli o günlerde sizi ziyaret etti mi? 
Böyle bir konuşma geçti mi aranızda. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? "şeklindeki soru 
üzerine; Hayır ne Karadayı ne de sayın Kalemli beni ziyaret etmedi. Zaten böyle bir şey 
mümkün değil çünkü ben Kalemli'yi yakından tanımam. Böyle bir şeyin olması için daha 
yakın bir arkadaşın temas içinde olması gerekir, olmadı.

"Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e 17 Ocak 1997 tarihinde Genel Kurmay 
Başkanlığında brifing veriliyor. Bu sayın Cumhurbaşkanına verilen brifingten haberiniz oldu 
mu, bu devlet teamülleri içerisinde sayın Cumhurbaşkanının Genel Kurmaya çağrılarak 
brifing verilmesi ne anlama geliyor?"şeklindeki soru üzerine; O brifingten haberimiz oldu 
sayın Cumhurbaşkanı da o brifinglerden bizi haberdar etti, sayın Başbakana bu bilgileri verdi. 



  

Askerin çok yakın olduğunu çok rahatsız olduğunu ifade etti, asker ayakta ifadesini kullandı, 
sayın Cumhurbaşkanı beni de bilgilendirdi ve sen darbelerin ne kadar farklı olduğunu daha 
bilmiyorsun şeklinde bir takım farklı mesajlar verdi.

"23-25 Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan 
toplantıdan haberiniz oldu mu?" Evet oldu.Daha sonra zaten bir general bunu kendisi ifşada 
etti. Buraya sayın Genel Kurmay Başkanının ve ikinci başkanı bu toplantılara katıldı ve 
zannediyorum sayın Dervişoğlu bu toplantıların 28 Şubatın planlaması olduğunu da ifade etti.

" 28 Şubat sürecinde rahmetli Erbakan'ın sizi telefonla arayarak Çevik Bir'in 
kendisini aradığını ve askerlerin maaşlarının yükseltilmesini istediğini, yoksa bildiri 
yayınlayacağız diyerek telefonu kapattığına dair bir beyanı oldu mu?"şeklindeki soru üzerine; 
Hayır ama bir aşamada Genelkurmaydaki maaşları konuştuk sayın Erbakan'la ama bunun 
Çevik Bir'in isteği olduğu yoksa şunu yaparız şeklinde bir kapsamda konuşmadık. 

"Doğru Yol Partisinden hocaya çekilme şantajı olarak basına yansıyan Doğru Yol 
Partisi'nin oybirliği ile 18 Hazirana kadar başkanlık devredilmediği takdirde hükümetin 
bitmesine yönelik kararın alınmasında grubun bu kararı almaya iten neydi?"şeklindeki soru 
üzerine; Doğru Yol Partisi'nin parçalanacağı ve her gün şu kadar milletvekilinin koparılacağı 
konusu artık çok açık bir şekilde ortaya konmuştu. Esasen DTP'nin kurulma amacı buydu ve 
her gün bir arkadaşıma tehdit geliyordu bunu biliyorduk. Önceden duyuluyordu bu gidecek 
diye ve gidiyordu. Bunun arkasından Refah Partisi'nin kapatılma sürecide başlamıştı. 21 
Eylül'de bu bir plandı bu bir amaçtı ve yürürlüğü konulmuştu sonuna doğru gidiyordu bunun 
için bir önlem alınması gerekiyordu, birşey yapılması lazımdı ve bizde bunu sayın Erbakan'la 
belli bir karar doğrultusunda hazırlıyorduk.

"Darbe koalisyonunu biraz daha açmanız mümkün mü? Kendi aralarındaki bu işleyiş 
emir komuta zinciri veya etkileşim nasıl gerçekleşti, neler gözlemlediniz, neler 
hissettiniz?"şeklindeki soru üzerine; mesela medya ayağının burada olduğu kesin. Söylemek 
gerekirse eğer bir takım patronların kartel patronlarının ifadelerini daha önce vermiştim 
zaten, kendilerinin nasıl özellikle zinde güçleri diyelim yada Silahlı Güçleri nasıl ilah olarak 
gördükleri, onlarla işbirliği içinde olduklarını ifade etmiştik. Ama karalama kampanyalarında 
da aynı şey oldu. Mesela IMF programında bizimle ilgili haftalarca çıkan bir programda 
bizim yanımızdaki Sayit Halim Paşa yalısını yaktığımız, oradaki bir takım resimleri 
kaçırdığımız eve getirdiğimiz vs. gibi bir takım şeyler haftalarca  yayınlandı. Tabi büyük bir 
üzüntü bu bir tarihi yalıyı üstelikte benim ofis olarak kullandığım bir yalıyı yakmışım vede 
bunların resimlerini bunlar gibi bir sürü şeyler şimdi bu aklıma geldi ve bu resimleri eve 
getirmişim evden bilmem nerelere kaçırmışım, bir yerlere götürülmüş vs. bu tefrika halinde 
yayınlandı. Bunun gibi böyle bir çok şeyler yani bunun karalama kampanyalarının bir parçası 
olduğunu işte bir takım kartel medyanın ifadeleri oldu. Aslında kartel medyanın kendi 
ifadeleri ile söyledikleri şeyleri de çok mertçe buluyorum yani bunu söyleyebilmek keşke 
herkes için söz konusu olabilse de biraz önce söylediğim gibi herkesin evet biz bunları yaptık 
ama doğru değildi diye biliyor hiç olmazsa. O dönemde doğru değildi yaptıklarımız diyor. 
Keşke bunu herkes söyleyebilse.

"Genelkurmay Başkanının  veya  kuvvet komutanlarının emekliliğe sevk edilmesi ile 
ilgili siz beyanınızda da dile getirdiniz. Güven Erkaya'da sizin bu beyanınızı teyit ediyor, 
diyor ki biz bunu öğrendiğimizde dönemin milli savunma bakanına sayın Tansu Çiller bir 
mesaj gönderdik dedik ki, biz Yunan Kuvvet Komutanlarına benzemeyiz bu mesajlarımızı da 
 ona iletin şeklinde. Bu mesaj ne anlama geliyor buna benzer mesajlar size geldi mi? 
"şeklindeki soru üzerine; Hayır bu mesaj sayın Erbakan'a geldi. Sayın Erbakan'a diyorlar ki, 
sayın Çiller bizi emekli etmeyi düşünüyor kendisini tanırız sayın Çiller bunu yapar ama 
Cumhurbaşkanı imzalamayacak bunu bilin diyorlar. Bu sayın Güven  Erkaya'nın mesajı sayın 
Erbakan'a geliyor. Sayın Erbakan o işin esası aslında şöyle benim taslağım bu taslak sayın 



  

Güven Erkaya'nın eline geçiyor bir vesile ile o sürecide söylüyorlar nasıl olduğunu da Güven 
Erkaya'nın eline geçtiği zaman kuvvet komutanları da bir toplantı yapıyorlar yada 
yapmıyorlar onu bilmiyorum ama Güven Erkaya geliyor ve sayın Erbakan'a diyor ki biz bu 
taslağı ele geçirdik biliyoruz, ama sayın  Demirel'le de konuştuk sayın Demirel bizi emekli 
etmeyecek bunu bilesiniz diyor.

" BÇG'nun belgeleri arasında size sunulan iddianameyi düzenleyen cumhuriyet 
savcısının size gösterdiği belgeler arasında BÇG'nun Doğru Yol Partisi'nin düşürülmesi 
noktasında almış olduğu kararla ilgili bir belge var mıydı?"şeklindeki soru üzerine; ben şu 
ana kadar ki konuşmalarımın hiç bir parçasında bana gösterilen o günkü gösterilen hiç bir 
belge ile hareket eden veya ondan izlenim alan bir duruş veya konuşma yapmadım. Ben 
tamamen yaşadıklarımla ilgili yani bu 28 Şubat süreci dediğim ve bizatihi orada olduğum 
süreçle ilgili yaşadıklarımı aksettiren bir takım görgülerimi paylaştım.

" 28 Şubat sonrası 14 Mart bakanlar kurulu toplantısından sonra merhum başbakan 
Necmettin Erbakan'ın bir genelge yayınlayarak MGK'da alınan kararların takibi konusunda 
bir birim kurdu bu birimden sizin haberiniz var mı ?"şeklindeki soru üzerine; ilk önce şunu 
söyleyelim, zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güven Erkaya irtica PKK'dan 
daha tehlikelidir dedi. 1997 yılı Ocak ayında MGK toplantısında  sonra Gölcük'teki 
toplantıda irticanın kaynağı hükümettir şeklinde bu beyan yine basına yansımış durumda 
buradaki evrakta herhangi bir tekzip gelmemiş. Eğer bu gerçekten söylenmedi ise bir algı 
operasyonu olarak kullanılmış bu daha da vahim. zamanın Genelkurmay ikinci başkanı Çevik 
demokrasiye balans ayarı yaptık diyor 21 Şubat 1997  buda tekrar bütün  gazetelerde zamanın 
gazetelerinde yayınlanıyor  hiç bir biçimde hükümet ne yapmış olursa olsun hükümet yetkisi 
dahilinde kime ne genelge çıkarmış olursa olsun, hükümet askere buyurun güvenik kurulu 
kararlarında ki bu yapmayı düşündüğünüz şeyleri asker yapsın diye bir talimat vermemiştir. 
Bunlar kanun çerçevesinde yapılacaksa her kanun altında olduğu gibi bu kararı icra edecek 
olan bakanlardır, bakanlar kurulu icra eder, bunun yetkilisi bakanlardır ve siyasilerdir. Bunu 
siyasiler yaparsa legaldir, asker yaparsa suçtur. Çünkü onların görevi değildir. Onların görevi 
olması için bunu başbakanın bizzat yazı ile ey Genel Kurmay Başkanı bunları sen şunları 
şunları yap demiş olması lazım. Bana söyleyebilir misiniz ki dönemin Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanı merhum Erbakan buyurun şunları şunları yapın gidin camileri şunlara bakın, 
şunları şunları YÖK'lerden toparlayın, şunları şunları okulları, özel okullar denetleyin bir 
bakın, şunlara şunlara bir valiler ve kaymakamlar nezdinde bir bakın dedi diye, şöyle bir emir 
verdi diye çıkarın o kağıdı gösterin o zaman sizin görevinizdir, bunu gösteremediğiniz 
takdirde başka hiç bir yerden dolaylı bir vazife çıkardık demeniz yeterli değildir.

" 28 Şubat kararlar alındıktan sonraki ilk bakanlar kurulu toplantısının akabinde 
başbakanlık bünyesinde MGK kararlarının takibi konusunda ayrı bir birim bir genel 
müdürlük gibi ayrı bir birim kuruldu mu?"şeklindeki soru üzerine; Hayır böyle bir şey yok. 

" Meral Akşener'in size BÇG belgeleri diye getirdiği sizin daha sonra Başbuğ'a 
ilettiğiniz belgeler ıslak imzalı belgeler miydi?"şeklindeki soru üzerine; O zaman ıslak 
belgelerdi doğru. Onları da biz götürüp sayın Erbakan'a verdik.

" Aczimendiler olayı ile ilgili bu Fadime Şahin olayı ile ilgili basına yansıyan 
haberlerle ilgili o dönemde size iç işleri bakanlığından veya devletin diğer istihbarat 
birimlerinden bunları yapan, Aczimendileri bu şekilde yönlendirenlerin asker olduğu 
yönünde bir istihbarat, bir bilgi paylaşımı geldi mi? Hem olay zamanda ve daha sonraki 
dönemlerde? "şeklindeki soru üzerine;Bunların kurgu olduğu doğrultusunda geldi. Yani daha 
evvelden oluşmuş ve bunların bir kurgu  olduğu doğrultusunda geldi. Askerler tarafından 
kurgulandığı doğrultusunda gelmedi. Ama medyanın genelde bir koordinasyon içinde bunu 
bu şekilde çalıştığını medya patronunun kendisi darbeleri araştırma komisyonununda ifade 
etmiştir. Bu yazılı ifade halen o komisyonun tutanaklarında mevcuttur."şeklinde beyanda 



  

bulunmuştur.

 Müşteki  TANSU KÜÇÜKÖNÜ şikayet ve beyanında;Başta Kemal Gürüz olmak 
üzere 28 şubat cuntasının akademik yapılanmasının vasıfsız 28 şubat cuntası militanlarını 
ünversitelerde akademisyen olarak  kadrolaşmak amacıyla Türkiye üniversite sisteminde 
bliim sahteciliğini resmi politika haline getirmesi ve Çanakkale Üniversitesi'ndeki (ÇOMÜ) 
bilim sahteciliği faaliyetlerinin önünde engel olarak görüldüğü için ve doktoradan atıldığı için 
2001 yılından beri yoğun insan hakları ihlallerine maruz bırakıldığından sorumlusu olan 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395)

 Müşteki TARIK SEZAİ KARATEPE şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat 
sürecinden görev yeri değiştirilerek mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 379,399)

 Müşteki TAYFUN MİRZABEY şikayet ve beyanında; sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 
katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı 
bilgi ve belgelerle 26.05.1997  tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki TAYYAR TERCAN şikayet ve beyanında;1996 yılında İBDA-C 
davasıyla alakalı olarak arandığını öğrenerek emniyet güçlerine kendi isteğiyle teslim 
olduğunu, Ankara'dan İstanbul Emniyetine teslim edildiğini, şubede kaldığı süre içerisinde 
işkencelere maruz kaldığını, yapmadığı şeyleri kendisine yükleyebilmek için fiziki olarak 
yapmadıklarını bırakmadıklarını ve bu da kar etmeyince eşini getirme tehditleri sonunda 
önüne konan suçlamaları kabul etmek zorunda kaldığını, Savcılığa çıkmadan önce çıkarıldığı 
Adli Tabiplikçe işkence yapıldığına dair 3 günlük rapor verildiğini, Savcılıkta isnat edilen 
suçlamaları kabul etmediğini, yargılama sürecinde emniyette imzalatılan ifadesi dışında 
suçlamaları belgeleyecek hiçbir delil bulunmadığını,aksine yapmadığına dair ve zorla kabul 
ettirildiğine dair belgeler sunduğunu, İBDA-C örgüt üyeliğinden 12,5 yıl ceza aldığını, 
haksızlığa uğradığını, görevlilerden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör108)

 Müşteki TEOMAN RIZA GÜNERİ şikayet ve beyanında; Refahyol 
hükümetinde devlet bakanı olarak görev yaptığını,1996-1997 yılları arasında Genelkurmay 2. 
Başkanı olan Çevik Bir ve onunla birlikte hareket eden Kara Kuvvetleri Komutanı Doğu 
Aktulga, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, Jandarma Genel Komutanı Teoman 
Koman, Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven 
Erkaya, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Zırhlı Birlikler ve Eğitim Tümen Komutanı Erdal 
Ceylanoğlu ve diğer bazı kişilerle birlikte oluşturulan örgütün, TSK'yı kullanarak TBMM'de 
güvenoyu olarak Anayasaya uygun bir şekilde Prof. Dr. Necmettin Erbakan başkanlığında 
kurulan 54. Cumhuriyet Hükümetini cebren ıskat etmeye teşebbüs ettiğini ve kısmen dahi 
olsa çalışamaz duruma getirmeye çalıştığını, meşru hükümete karşı basın ve medya 
organlarını kullanarak “Bu sefer silahsız kuvvetler halletsin”, “Gerekirse silah kullanırız” 
şeklinde manşetler attırarak tehditte bulunduğunu, “Demokrasiye balans ayarı yapıyoruz” 
diyerek açıkça görevi dışına çıkarak hükümeti düşürmeye çalıştığını, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı nezdinde Batı Çalışma Grubu adı altında yasa dışı bir birim oluşturularak kamu 
görevlileri ve sivil vatandaşların fişlendiğini, başta yüksek yargı olmak üzere yargı 
mensuplarının Genelkurmay Karargâhında brifinglere tabi tutarak yargıyı etkilemeye ve 
meşru hükümete karşı kullanmaya çalıştıklarını, kendilerine vatan savunması için tevdi 



  

edilen Zırhlı Birlikleri meskun mahalde yürüterek ellerindeki silahlı birliklerle meşru 
hükümeti tehdit ettiklerini, bu suretle hükümeti cebren iş bırakmaya zorladıklarını, temel 
bir hak olan eğitim ve öğretim hakkını başörtüsü yasağı şeklinde yasalarda olmayan bir yasak 
icat ederek üniversitelerde eğitim ve öğretimi engelledikleri ve binlerce öğrenciyi mağdur 
ettiklerini, halkın bir kısmını dindar olarak nitelenen kesimlere karşı alenen kışkırttıklarını, 
bu kesimleri aşağıladıklarını, hakaret ettiklerini ve bu şekilde ayrımcılık yaptıklarını, söz 
konusu kişilerin bu eylemlerini yaparken dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz, TİSK 
Başkanı R.B. , DİSK Başkanı R.B., TESK Başkanı D.G., TOBB Başkanı F.M., Türk-İş 
Başkanı B.M. ile birlikte gerçekleştirdiklerini, aynı dönemde asker olarak kamu görevlisi ve 
görevinin başında olan Tümgeneral O.Ö 'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve bu 
hükümetin Başbakanı ve TBMM'yi alenen aşağılayarak hakarette bulunduğunu, dönemin 
Kurmay Karargâhı ve hiyerarşik üstü konumundaki amirlerinin amaçlarına uygun düşen bu 
duruma göz yumduklarını, herhangi bir işlem yapmadıklarını,her an darbe yapılacak baskısı 
yapılarak 18 Haziran 1997 tarihinde Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifa etmek zorunda 
bırakıldığını, nitekim Çevik Bir'in bir konuşmasında 28 Şubat süreci ile ilgili “Demokrasiye 
balans ayarı yapıldı” ifadelerini kullanırken Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak'ın 
“Bu post modern darbe tereyağından kıl çeker gibi yapılmış çok başarılı bir süreçtir” 
şeklinde beyanda bulunduğunu, bu kişilerin işlenen suçları bütün kamuoyu önünde alenen 
ikrar ettiklerini, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir.(Klasör 107,203 )

 Müşteki  TİMUR ALBAR şikayet ve beyanında;Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olduğunu,28 Şubat davası sürecinde haksız bir 
yargılamayla mağdur edildiğini,9 ceza dairesi üyelerinden şikayetçi olduğunu, bundan dolayı 
maddi ve manevi tazminat davası da açtığını, buna sebep olan kişi veya kişilerden şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini beyan etmiştir.(Klasör 375)

 Müşteki  TUBA YILDIZ ÇİÇEK şikayet ve beyanında;1997 yılında İnönü 
Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazandığını, kaydını yaptırdığını, 1998-1999 
eğitim öğretim yılında o dönemin rektörlerinin etkisiyle birçok arkadaşı ile birlikte okuldan 
uzaklaştırıldıklarını, eğitim hakkının elinden alındığını, öğrenci affıyla geri döndüğünü, 
okuldan uzak kaldığı süre içerisinde büyük ruhsal çöküntü yaşadığını, kendilerini “ya 
okulunuz ya başörtünüz” dendiğini, örtülerini çıkarmadıkları için haklarının elinden 
alındığını, mağduriyetlerinin telafisinin imkânsız olduğunu, dönemin rektörleri ve YÖK 
Başkanı da dahil edilerek 28 Şubat sürecinin sanıklarından şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 193)

 Müşteki TUBA GÜLTEKİN AKSOY şikayet ve beyanında özetle ; Niğde 
Üniversitesi Eğitim Ffakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü 1996 yılıda kazanıp okurken ilk 
iki yılı sorunsuz ve başarılı olarak bitirdiğini,1998- 1999 yılında okurken başörtülü derslere 
giremediğini ve bununun Niğde 1. Asyile Hukuku Mahkemesinin 11.03.1999 tarih 
1999/57-40 değişik iş karar ile tespit edildiğini,eğitim burusunun kesildiğini,aldığı bursunda 
faizi ile geri alındığını, başörtülü olduğu için okula alınmadığını eğitim hakkının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,mağduriyetine ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.( (Klasör 470)

 Müşteki TURGAY BİLGE şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde haksız yere 
DGM’de yargılanıp örgüt üyeliğinden cezalandırıldığını,Sabih Kanatoğlu'ndan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki TURGAY TEMEL şikayet ve beyanında;İlk kez olmak üzere yurt dışına 



  

merkezi sınav sistemiyle önemli sayıda akademik personel gönderildiğini o dönemde yurt 
dışına gönderilmiş bir akademisyen olduğunu, bunun üzerine malum kesimin hemen 
kendilerinin torpil ile gönderildikleri yaygarasını kopardıklarını, gönderilen bazı 
arkadaşlarının sırf ramazan ayında iftar davetine icabet ettiği için jurnallenip fişlenerek 
bursları kesilip yurda geri çağrıldıklarını, çok ağır manevi işkenceler çektirildiğini, çok yakın 
bir arkadaşının hesabına gönderildiği üniversitenin kendisine görev vermemesi ve yüklenme 
senedini işleme koyması sonucu önce ailesini kaybettiğini sonra da dayanamayarak intihar 
ettiğini, yaşadığı haksızlıklar nedeniyle doçentliğini tahmini olarak 11 yıl gecikmeyle 
alabildiğini sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. Yargılama 
sırasında 27.10.2015 tarihli dilekçesi ile şikayetten vazgeçtiğini beyan etmiştir.(Klasör 249)

 Müşteki TURGUT ÖNAL şikayet ve beyanında özetle;27.08.1994-15.06.2003 
tarihleri arasında astsubay olarak TSK'da görev yaptığını,TSK.nın kurumsal hiyerarşisi 
dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç 
ve fiili bulunmadığı halde eşi başörtülü olduğu şeklinde fişlenerek şüpheli ve sakıncalı 
statüsüne ayrılıp disiplinsizlik ile suçlandığını Haziran 2003 tarihli YAŞ toplantısında 
orduyla ilişkisinin kesildiğini, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 439)

 Müşteki TÜLAY ASLAN şikayet ve beyanında;1996 yılında Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Malatya ilinde avukatlık stajını yapmaya başladığını, 
ancak staj döneminin 28 Şubat olarak adlandırılan döneme denk gelmesi ile başörtüsü 
kullanması nedeniyle haksızlıklara maruz kaldığını, stajını bitirip ruhsat alacağı zaman başı 
açık avukat arkadaşlarına törenle verilen avukatlık ruhsatının kendilerine gizli bir şekilde 
verildiğini, tüm bu olaylar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, 28 Şubat döneminde aktif görev 
ifa eden ve bunun uygulanması için baskı uygulayan kişilerden ve sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 134)

 Müşteki TÜLİN TEZEL şikayet ve beyanında özetle;28 Şubat sürecinde İmam 
hatip lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle İstanbul Valiliğinin 12 
Şubat 2002 tarihli yazısı üzerine okula polis gelip başörtülü okula ve derslere 
alınmadığını,baskıya maruz kaldığını,çok sayıda arakadaşının gözaltına alındığını, mağdur 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki UFUK KIZILTUĞ şikayet ve beyanında özetle;TSK'da Astsubay olarak 
görev yaptığını, 1987 yılında izinde iken 30/10/1987 günü gelen telgraf ile 01/11/1987 
tarihinde 5 adet fotoğraf ile birlikte Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı Etimesgut Ankara 
adresinde bulunması yönünde telgraf aldığını, birlikten bu konuda bilgi almak istediğini, 
hafta sonu olması nedeniyle kimseye ulaşamadığını, belirtilen tarihte oraya gittiğini, kendisi 
gibi neden çağırıldığını bilmeyen 12 kişinin daha bulunduğunu, kendilerini 2 katlı bir binaya 
götürdüklerini, bu binanın askeriyenin içinde olduğunu, burada kendilerini bir teğmenin 
karşıladığını, teğmenin kendilerine irticai faaliyetlere karıştıklarını belirterek bu nedenle 
sorgulanacaklarını söylediğini, her birini ayrı ayrı odaya koyduklarını, kendisinin girdiği 
odanın 7-8 metre kare büyüklüğünde pencereleri ışık almayacak şekilde kapatılmış sadece 
gözetleme deliği olan ve bir köşesinde çarşafı olmayan kirli bir yatak olan oda olduğunu, 
yarım saat kadar sonra başka bir teğmenin elinde fotokopi şeklinde bir belge ile gelip irticai 
faaliyet ile suçlandığını, bu konudaki savunmasını yapmasını istediğini, kendisinin hiçbir 
irticai faaliyete katılmadığını belirttiğini, buna rağmen 28 gün oda cezası verildiğini, ertesi 
gün gözleri kapalı bir şekilde bir odaya götürdüklerini, seslerden yaklaşık 7-8 kişinin odada 
olduğunu anladığını, bu kişilerin kendisine irticai faaliyetlere katıldığını tespit ettiklerini, bu 



  

nedenle suçunu kabul etmesini söylediklerini, kendisinin haberinin olmadığını söyleyince 
joplar ve tekmelerle dövdüklerini ve duvar cezası verdiklerini, duvar cezasının, duvardan 1 
metre kadar mesafede topukları yerden keserek ayak parmakları üzerinde durmak ve el 
parmak uçları ile duvara dayanarak uygulandığını, saatlerce bu şekilde gözleri kapalı halde 
ayakta kalıp yorgunluktan yere düşünce ayaklarına tekme atılarak yeniden duvar cezası 
pozisyonuna sokulduğunu, o akşam cezası bitince odasına götürüldüğünü, odasındaki 
yatağının kaldırıldığını gördüğünü, mecburen beton üzerinde yattığını, tuvalete gitmesine 
dahi izin verilmediğini, ertesi gün yine aynı şekilde gözleri kapalı olarak savunmasının 
istendiğini, aynı yönde savunma verince jop ile ellerinin içine üstlerine, kasıklarına 
vurduklarını, orada öldürülüp intihar süsü verilmekle tehdit edildiğini, hatta gözleri kapalı 
halde bir yere götürüp "seni bu pencereden atarız" diyerek gözünü korkuttuklarını ve yine 
kabul etmezse 28 gün daha ceza veririz dediklerini, ailesine zarar vermekle tehdit ettiklerini, 
oradan çıkartıp duvar cezası uyguladıklarını,Bu şekilde 2-3 günde bir aynı uygulamalara 
maruz kaldığını, hatta bir sorguda heyettekilerden birisinin "siz bizim için PKK'dan daha 
tehlikelisiniz" deyince bunun sebebini sorduğunu, bunun üzerine "soruları biz sorarız" 
diyerek jop ile vurduklarını, bir gün heyete götürülürken bir kişinin telefon ile konuştuğunu, 
konuşurken isminin Binbaşı A.Ö. olduğunu söylediğini duyduğunu, cezasının 3. haftasında 
yine bir odaya götürüldüğünü, gözlerinin bağlı olduğunu, yalan makinesine bağlandığını, 
burada da suçlamaları kabul etmediği takdirde yeniden 28 günlük ceza alacağının 
söylendiğini, işkencelere dayanacak gücü kalmadığı için istenilen şekilde savunmasını 
yazdığını, sonrasında 28 gün dolunca oradan çıkardıklarını, 18 Mart 1988 tarihinde YAŞ 
kararı ile TSK'dan ihraç edildiğini, 28 Şubat süreci başlangıcında kendisini mağdur eden 
askeri personelin ve 28 Şubat süreci darbesi sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir tespit edilerek cezalandırılmasını istemiştir. (Klasör 100,203 )

Müşteki UĞUR ATAR şikayet ve beyanında özetle; 1997 yılının Mayıs Askeri 
Şurasında TSK’dan atıldığını, o zaman görevden attıklarında disiplinsiz olduğunu 
söylediklerini, ancak disiplinsizlikten herhangi bir ceza almadığını, kendisini ordudan haksız 
yere attıklarını, mağdur olduğunu, kendisini ordudan atan YAŞ kararında imzası bulunan 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, YAŞ üyeleri ve kendisinin atılmasına neden olan sıralı sicil 
amirlerinden ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini (Klasör 268,269)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 12 Mayıs 1997 tarihli Deniz Kuvvetleri Komutanı G. E. imzalı 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşleri İnceleme Komisyonu Toplantı Tutanağı adlı 
belgede ''tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik 
görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı'' şeklinde yine 1997 yılı 
sicil belgesinde 1. ve 2.sicil amirleri tarafından aynı şekilde ''tutum ve davranışları ile yasa 
dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde 
bulunduğu veya karıştığı anlaşıldığından, astsubay sicil yönetmeliğinin 53(e) maddesi 
gereğince T.S.K.'nde kalması uygun değildir'' şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen 
ileri sürülen suç isnatları ile ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri 
sürülen iddiaların gerçek dışı olduğu kanaati uyandırmaktadır. (268. klasör, sayfa 202-205) 
14 Nisan 1997 tarihli Genel Kurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat 
Daire Başkanı Eser Şahan imzalı İSTH:3590-142-97/İKK.Ş. (234) sayılı irticai faaliyetler 
konulu yazının Ek-A' sı olarak gösterilen Fethullah Gülen grubu nurcu astsubayların listesi 
başlıklı listede müştekinin Top.Astsb.Çvş. U. T. olarak isminin yer aldığı,(268. klasör, sayfa 
185-188) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Eser Şahan tarafından 
imzalı 6 Mayıs 1997 tarihli 3500-189-97/İKK.Ş.8326) (2004/97) sayılı irticai faaliyetler 
konulu hazırlayan: Dz.Kur.Kd.Alb. Eser Şahan 2082 ibaresi bulunan belgenin teklifler 
bölümünde ''yıkıcı, bölücü ve irticai unsurlarla ilişkili olan personelin faaliyetlerin 



  

dökümante edilmesinde yararlanılmak amacı ile başlangıçta 2 adet gizli kamera, 5 adet özel 
fotoğraf makinesi 5 adet özel ses kayıt cihazı, 5 adet dinleme cihazı, İstihbarat Daire 
Başkanlığı için küçük bir adet fotokopi makinesi, 1 adet bilgisayar ve yazıcısı İstihbarat 
ödeneğinden alınması, belirtilen istihbarat cihazlarının seçimi ve temini için Mit veya 
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının güvenilir elemanları ile amacımızı 
maskeleyerek işbirliğine gidilmesi'' ifadelerine yer verildiği, mülakat adı altında astsubaylar 
Ö. A. ve A. T. isimli kişilerden Vahdet Vakfı, Çağrı Vakfı, Marmara Işık Dershaneleri, Özel 
İrfan İlkokulu, Furkan Çay Evi, Milli Gençlik Vakfı, Hakikat Vakfı Bakkaliyesi, bir kısım ev 
ve iş yerleri ile Nakşibendiler olarak bilinen grup ile Fethullah Gülen grubu olarak bilinen 
grupların irticai faaliyette bulundukları belirtilerek bir kısım bilgi ve belgeler ile şemalara yer 
verildiği, hazırlanan bu bilgi ve belgeler ile ilgili Asker Savcılık ya da sivil Savcılıklara 
yapılmış herhangi bir ihbar ve soruşturma bulunmadığı, söz konusu belgelerin kişilerin 
askerlik görevleri dışında toplum içindeki özel yaşamları ile ilgili fişleme mahiyetinde olan 
belgeler konumunda olduğu anlaşılmaktadır. (268. klasör, sayfa 140-183)

 
Müşteki ÜLFET YILDIZ şikayet ve beyanında;1997 yılına kadar Edebiyat 

öğretmeni olarak başörtüsü ile derslere girdiğini bu tarihden sonra haksız bir şekilde derslere 
sokulmadığını, kendisine baskı ve tehdit uygulandığını,1999 yılında devlet memurluğundan 
çıkarma cezası verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395)

 Müşteki ÜLKÜ ÖZ YAZAR şikayet ve beyanında özetle; 1997 yılı Ocak ayında 
öğretmen olarak görev yaptığını, göreve başladığı tarihte idare tarafından sorun yapılmayan 
kılık ve kıyafetinin 28 Şubat 1997 tarihinden itibaren sorun yapılmaya başlandığını, 
psikolojik baskı altına alındığını, hakkında soruşturmalar açıldığını, 26.11.2000 tarihinde 
kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle memuriyet görevinden ihraç edildiğini, 
çalışmak için özel okullara da kıyafet yüzünden müracaat edemediğini, 2006 yılında çıkan 
afla görevine döndüğünü, maddi ve manevi kayıplara uğradığını, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,28 
Şubat 1997 tarihinde başlayan ülkedeki darbe ortamının sorumluları İsmail Hakkı Karadayı, 
Çevik Bir, Doğu Aktulga ve Fevzi Türkeri ile diğer sorumlu sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 63,191,467)

 Müşteki ÜMİT ARSLAN şikayet ve beyanında özetle; 30/08/1990-04/06/1997 
tarihleri arasında TSK'da Astsubay Üstçavuş rütbesiyle görev yaparken TSK'nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, TSK'nın normal 
kurumsal hiyerarşisi içerisinde yer aldığı için BÇG tarafından disiplinsiz olmakla 
suçlandığını,en sade bir müslüman için kutsal sayılması gereken şahsına ait yasal ve Diyanet 
İşleri Başkanlığından onaylı Türkçe Kur'an-ı Kerim Mealine irticai faaliyet suçlamalarına 
delil olarak el konulduğunu, evi ve eşyalarının bir suç örgütü üyesiymiş gibi ziyaretçi kisvesi 
altında mahkeme kararı olmadan üniformalı üstleri tarafından arandığını, halen 17 yıl 
hizmetle şerefli, onurlu, başarılı ve özverili bir hemşire olan eşinin kılık-kıyafeti, yaşam 
biçimi hakkında araştırma yapıldığını, suç örgütü üyesi gibi hem birlik içinde hem de dışında 
MİT tarafından takip edildiğini, aslında kendileri suç örgütü olan BÇG üyeleri tarafından 
birlik içinde ve dışında sürekli takip edildiğini, 27 Mayıs 1997 tarihinden kısa bir süre önce 
TSK'da son görev yeri olan TCG Akdeniz Komutanlığı emrinde iken 1. amiri olan 
Dz.İk.Yzb. T. K. tarafından kendisinin ve gemi komutanı Dz.Yb. Ş. A’nın hakkındaki olumlu 
kanaat raporuna rağmen şahsi dosyasının gönderildiğinin tarafına söylendiğini, bu olayın 
akabinde BÇG'nin örgütsel hiyerarşisinin iradesi doğrultusunda 26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ 



  

kararı ile TSK'dan ihraç edildiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu 
belirtmiştir. (247. klasör, sayfa 138-142) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde,1997 tarihli sicil belgesinde 1. ve 2. sicil amirlerince aynı şekilde 
“Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi 
faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşıldığından. Astsubay sicil yönetmeliğinin 53 (e) 
maddesi gereğince T.S.K.'nde kalması uygun değildir” şeklinde, yine Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Personel İşleri İnceleme Komisyonu toplantı tutanağı başlıklı 12 Mayıs 1997 
tarihli Deniz Kuvvetleri Komutanı G. E. onaylı belgede de "tutum ve davranışları ile yasa 
dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde 
bulunduğu veya karıştığı kanaatine varılarak" şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen 
ileri sürülen suç isnatları ile ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri 
sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koymaktadır. (247. klasör, sayfa 126,132) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "irticai faaliyetlerde bulunduğuna 
dair alınan bilgiler üzerine 4 Mayıs 1995 tarihinde Sakıncalı Personel kategorisine alındığı, 
nakşibendi tarikatı mensubu olduğu, nakşibendi tarikatı dergahında yapılan zikir törenlerine 
katıldığı, ideolojik görüşleri nedeniyle amirlik ve üstlük nüfusunun gereklerini yerine 
getiremeyeceği, görev yerinde, ideolojisi doğrultusunda kitapların bulunduğu, ideolojik 
görüşü doğrultusunda propaganda faaliyetlerinde bulunduğu, mesleki bilgisinin yetersiz 
olduğu, disiplinsiz ve kişiliksiz bir astsubay olduğu, Anayasa'da belirtilen Cumhuriyetin 
temel ilkelerine ve Atatürk İlkelerine karşı olduğu, amirlerince T.S.K.nde kalmasının uyğun 
olmayacağı şeklinde kanaat belirtildiği, izinsiz garnizon dışına çıkmak suçundan 4 Mayıs 
1995 tarihinde 21 gün oda hapsi cezası, görevini ihmal etmek suçundan 2 Mayıs 1995 
tarihinde 10 gün oda hapsi cezası, nöbet talimatına aykırı hareket suçundan 4 Ağustos 1995 
tarihinde 7 gün oda hapsi cezası, komutan denetlemesine hazırlanmamak suçundan 25 Aralık 
1995 tarihinde 7 gün izinsizlik cezası bulunduğu görülmüştür" şeklindeki iddiaların bir 
kısmında müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri 
sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı 
konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik 
oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, basit nitelikteki 
ihracında yaklaşık 2 yıl önce verilmiş disiplin cezalarının atılmasına dayanak yapıldığı 
anlaşılmıştır.Müştekinin 04/04/2013 tarihinde vefat ettiği celp edilen nüfus kaydından 
anlaşılmıştır. (Klasör 247, sayfa 143-144)

 Müşteki ÜMİT PARLAK şikayet ve beyanında; 02/09/2003-26/11/2009 tarihleri 
arasında TSK'da görev yaptığını, 26/03/2009 tarihinde hakkında düzenlenen iddianame ile 
TSK. Personel K. İlgili maddesi (subaylar için 50/c, Astsubaylar için 94/b m.d) uyarınca 
disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeni ile re’sen ilişiğinin kesildiğini anılan suçlama ile ilgili 
hiçbir disiplin cezası almadığını, C. Başsavcılığımızca yapılan soruşturmada 28 Şubat 
Darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu belirtmiştir.Müştekinin 07/06/2012 tarihinde vefat 
ettiği celp edilen nüfus kaydından anlaşılmıştır.(Klasör 67,234) 

 Müşteki ÜMİT ERGİN şikayet ve beyanında; 1991-1992 öğretim yılında Mısır 
El-Ezher Üniversitesine kayıt yaptırdığını, öğrenimine devam ettiğini, Mısır ve Türkiye 
arasındaki anlaşma gereğince bu okuldan mezun olanların İlahiyat Fakültesi dengi sayılıp Din 
Kültürü ve Meslek Öğretmeni olabildiklerini, 28 Şubat döneminde denkliklerinin iptal 
edildiğini, 1999 yılında mezun olduğunu, lise mezunu statüsünde sayılmaları nedeniyle 
askerliğini 18 ay yaptığını, mağdur olduğunu, 2011 yılında 40 yaşında denkliğini almak için 
5 fark dersi vermek gerektiğini, bunun için müracaat ettiğini, 23 Mart 2012 tarihinde denklik 
diplomasını aldığını, mağdur olduğunu, şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 104)



  

Müşteki ÜMMÜ GÜLSÜM ARICI TOPAL vekili Av.Yaşar Topal şikayet ve 
beyanında özetle; müvekkilinin Serik İmam Hatip Lisesinden 2001 yılında mezun olup 
eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı nedeniyle Hacettetepe Tarih bölümünü tutturmasına 
rağmen Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek yüksek okulunda okumak zorunda kaldığını, 
başörtülü olması nedeniyle başını açmak zorunda kalarak travma yaşadığını,eğitim hakkı,din 
ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 418)

 Müşteki ÜMMÜ HABİBE SERKAN şikayet ve beyanında;1994 yılında İmam 
Hatip Lisesinden mezun olup, kimya bölümünü kazandığını, ancak başörtüsü nedeniyle 
eğitimini tamamlamasının engellendiğini en sonunda başı açık fotoğraf vererek mezuniyet 
belgesi alabildiğini, uğradığı mağduriyeti nedeniyle sorumlusu olan sanıklar şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395)

 Müşteki ÜMMÜGÜLSÜM DOĞAN şikayet ve beyanında özetle; 1996 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladığını, 1.5 yıl başörtülü olarak okula devam 
ettiğini, ancak yeni atanan rektörden sonra başörtülü olduğu için okula alınmadığını ve bu 
nedenle devam edemediğini, ancak sınavlara girdiğini ve 2. sınıfı geçtiğini, 3. sınıfa 
başladığında okula hiç alınmadığını, sınavlara peruk takmak suretiyle girdiğini, 4. sınıfa 
geçtiğinde okuldan atıldığını, 2000 yılında çıkarılan af yasasıyla müracaat ettiğini, ancak 
talebinin kabul edilmediğini, mahkemeye müracaat ettiğini davayı kazandığını, dönemin 
YÖK başkanı Kemal Gürüz, İstanbul Üniversitesi rektörü ve rektör yardımcısından şikâyetçi 
olduğunu, okulda ikna odaları kurulduğunu, bu odada bir görevli ile görüştüğünü ancak 
kimliğini bilmediğini, başörtüsünü çıkarması için ikna edilmeye çalışıldığını,eğitim hakkı,din 
ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olduğunu  bildirmiştir.(Klasör 109)

 Müşteki ÜMMÜHAN ŞAHİN şikayet ve beyanında özetle;Serik İmam Hatip 
Lisesinden 2000 yılında mezun olup eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı nedeniyle alanı 
dışında Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumak zorunda 
kaldığını,başörtülü olması nedeniyle başını açmak zorunda kalarak travma yaşadığını,eğitim 
hakkı, din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellendiğini, sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 418)

 Müşteki ÜNAL İŞGÖREN şikayet ve beyanında özetle;1996 yılı Aralık ayında 
YAŞ kararı ile TSK’dan ilişiğinin kesildiğini, o zaman disiplinsizlikten dolayı ilişiğinin 
kesildiğinin söylendiğini, 5 yıl boyunca emir astsubaylığı yaptığını, disiplin sırası olarak 3. 
sıraya kadar yükseldiğini, buna rağmen kendisini disiplinsiz göstererek ordudan attıklarını, 
atılma nedeni ile iş bulmada güçlük çektiklerini, zaman zaman aç kaldıklarını, taşınma nedeni 
ile eşinin bebeğini düşürdüğünü bu nedenle mağdur olduğunu, görev yaptığı dönemde 
mesleğin ilk yıllarından sonra hiçbir disiplin cezası almadığını, 10 Aralık 1996 tarihli kararda 
bahsedilen hususların hiçbirinin doğru olmadığını, kararda geçen silah kaçakçılığı konusunda 
3.Ordu Savcılığı tarafından takipsizlik kararı verildiğini, kendisinin mağduriyetine sebebiyet 
veren Albay R.Ş., Tugay Komutan Yardımcısı Albay İ.E., Tuğgeneral O.D.S., YAŞ kararında 
imzası bulunan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve YAŞ üyesi askeri yetkililerden ve sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (Klasör 268, sayfa 306)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 26 Ağustos 1992 tarihli 4 gün oda hapsi cezasının infazı ile ilgili 
yazı bulunduğu, 1996 yılı Astsubay Sicil belgesinin kanaat bölümünde, 1. ve 2.sicil amirleri 



  

tarafından aynı şekilde ''astsubay sicil yönetmeliğinin 53/e maddesi gereğince tutum ve 
davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai ve ideolojik görüşleri benimsemesi, bu gibi 
faaliyetlerde bulunması nedeni ile Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir'' şeklinde 
kanaat belirtilmiş olmasına rağmen, bu konuda suç olarak değerlendirilebilecek hususlarla 
ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı 
olduğu kanaatini uyandırmaktadır. (268. klasör, sayfa 292- 293) Yüksek Askeri Şuraya sevk 
yazısında belirtilen “devrim yanlısı İslami görüş mensubu olduğu, emir astsubaylığı sırasında 
konuşmalarının tespit edilememesi ve konuştuğu konuların dinlenmemesi maksadı ile sürekli 
olarak cep telefonu ile görüşmeler yaptığı, cuma günleri mesai saatleri içinde kışla camisine 
gittiği, 2 nci Zh.Tug.da görevli Ast.sb. Ahmet UÇAR ile (Y.A.Ş. kararı ile emekli) kışlada 
samimi ilişki içerisinde olduğu ve bu şahısla birkaç arkadaşının da katıldığı toplantılar 
yaptıkları, dışarıdan alınan malzemelerde bulması halinde İhlas Holdingin malzemelerini 
tercih ettiği, emir astsubaylığından ayrıldıktan sonra süresi dolmadığı halde lojmandan 
çıkarak sivil bir evde oturmaya başladığı, tugay komutanının olmadığı zamanlarda çeşitli 
bahanelerle kışladan ayrıldığı ve memleketi olan Düzce'ye (izinli-izinsiz) sık sık gittiği, emir 
astsubaylığı görevinden ayrıldıktan sonra 2 nci Zh.Tug.da ki gelişmeleri eski Tug. 
Komutanına bildirdiği, 26 ncı Zh.Tug.A. Ataması yapılana kadar son derece huzursuz olarak 
görüldüğü, ancak ataması yapıldıktan sonra sakin ve içine kapanık bir görüntü sergilemeye 
başladığı, yeni atama yerinde herhangi bir faaliyetinin tespit edilemediği, eşinin görüşleri 
doğrultusunda kapalı giyindiği, görüşleri nedeni ile hiçbir sosyal faaliyete katılmadığı, 2 nci 
Zh.Tug.K.lığında görevli iken Tnk.Kd.Üçvş M.S. ve arkadaşları ile birlikte silah kaçakçılığı 
yaptığına dair duyumlar alındığı'' şeklindeki iddiaların çoğunda müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleriyle ilgili olduğu, bunların TSK'dan atılmaya gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı 
islami görüş mensubu olduğu, silah kaçakçılığı yaptığı yönünde duyumlar alındığı" iddiaları 
ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda ağır suç olarak 
değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma yapılmamış olması 
iddianın gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. (Klasör 56,268,sayfa 300-301)

 Müşteki ÜNAL POLAT şikayet ve beyanında;12.09.1983-16.06.1998 tarihleri 
arasında astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 
dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu  şeklinde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 
16.06.1998 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 439)

 Müşteki ÜZEYİR DERELİ şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat sürecinde 
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyat 
Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptığını, 28 Şubat sürecinde doçentliğe geçiş 
için girdiği sınavlardaki aldığı notlarda oynama yapıldığını, sürekli puanının kırıldığını, o 
dönemde namazını kılan herhangi bir grupla irtibatı olmayan bir kimse olduğunu, 1994-1999 
tarihleri arasında görev yaptığı fakültede bir astsubayın açık öğretim sınavında kopya 
çekmesine yardımcı olmasını istediğini ve açıkça JİTEM'de çalıştığını belirterek tehdit 
ettiğini, 4-5 defa sınavlarda karşılaştıklarını, her sınavda kendisini aynı şekilde tehdit ettiğini, 
namaz kılması nedeniyle Mayıs 1999'da görevinden uzaklaştırıldığını, bunun namaz 
kılmasından kaynaklandığını, çünkü 15 gün kadar önce fakülte dekanının kendisini 
makamına çağırarak odasında namaz kılmaması için uyardığını, kendisinin de daha önceki 
dekanın izin verdiğini belirttiğini, bundan sonra kılmayacağını söylediğini, buna rağmen 



  

sözleşmesi yenilenmeyerek okuldan uzaklaştırıldığını, işine son verildikten sonra 
öğretmenliğe ve gece bekçisi olarak Ankara Adliyesine müracaatta bulunduğunu,ancak kabul 
edilmediğini, süreç içerisinde getirilen yasal düzenlemelere göre 2 kez daha üniversiteye 
müracaat ettiğini, ancak kabul edilmediğini, Burdur'da 4 yıl çorap sattığını, ciddi maddi 
sıkıntılar yaşadığını, o dönemde kendisi hakkında Emniyet İstihbarata JİTEM'den 2 tane 
rapor gittiğini öğrendiğini, o dönemde Tugay Komutanının Hürriyet Gazetesinin Akdeniz 
nüshasında yayınlanan röportajına göre Burdur Milli Eğitim Müdürü ve Pamukkale 
Üniversitesi dekanı ile birlikte Türkiye'de irticayı nasıl boğduklarını, Burdur İmam Hatip 
Lisesinde kızların başlarını ilk kez kendisinin açtırdığını övünerek anlattığını, Tugay 
Komutanının BÇG'nin Genel Sekreteri olduğunu, 2001 yılında öğretmenliğe başladığını, 
doktorasını 2003 yılında tamamladığını, ancak cesareti kalmadığı için üniversiteye 
dönemediğini, kendisi ile birlikte çalışan arkadaşlarının profesör olduklarını, kendisini 
mağdur eden Burdur Eğitim Fakültesi Dekanı, Milli Eğitim Müdürü ve Tugay Komutanından 
ve sanıklardan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (191. klasör, sayfa 260-261)

 Müşteki VAKKAS ÇEVİK şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat döneminde 
Erzurum Jandarma Bölge Komutanının, dönemin 54. hükümeti Başbakanı olan Necmettin 
Erbakan ve ailesi hakkında hükümete ve yasama organına karşı yaptığı konuşmada PKK ile 
yaptığı mücadeleye atıfta bulunarak aynı mücadeleyi dönemin hükümetine karşı da 
yapabileceğini ima ederek açıkça yasama organına ve hükümete karşı suç işleyerek anayasayı 
ihlal ettiğini, o dönemde kendisinin Refah Partisi Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanı 
olduğunu, belirttiği Jandarma Bölge Komutanının hükümeti açıkça hedef gösteren 
konuşmasından sonra 54. hükümetin istifa etmek zorunda kaldığını belirterek söz konusu 
Jandarma Bölge Komutanının cezalandırılmasını ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 62,129. klasör, sayfa 203)

 Müşteki VAKKAS DOĞAN şikayet ve beyanında özetle ;1999 yılında Malatya 
da polis olarak görev yaparken irtica faaliyet gerekçe gösterilerek mesleğinden ihraç 
edildiğini,yasadışı vasat silahlı örgüt üyesi olmak suçundan dava açıldığını, mağdur 
olduğunu, yargılanndığı davaya ilişkin belgeleri ibraz ederek mağduriyetine neden olanlardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 470)

 Müşteki VAROL YÜKSEL şikayet ve beyanında özetle; 23.12.1995 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK' dan haksız ve hukuksuz baskılar sonucu ihraç edildiğini, suçtan zarar gören 
olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki VEDAT BAYIRKAN şikayet ve beyanında; İslamabat Uluslararası 
İslam Üniversitesi’nde lisans eğitimini 2001 yılında bitirdiğini, YÖK’ün denkliği kabul 
etmemesi sebebiyle mağduriyet yaşadığını sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 381)

Müşteki VEDAT UZUN şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat döneminde 30 
Nisan 1999 tarihinde Malatya Akpınar Meydanında başörtüsü eylemine katıldığını, bundan 
dolayı toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet suçundan yargılandığını, 2 yıl 3 ay ceza 
aldığını, 11 ay cezaevinde kaldığını, o yüzden maddi ve manevi zarara uğradığını, kendisinin 
cezaevine girmesine neden olan 28 Şubat dönemini hazırlayan askeri, siyasi kişiler ve medya 
mensupları ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 193. 
klasör, sayfa 294)

 Müşteki VEDAT KURU şikayet ve beyanında özetle;28 Şubat döneminde işten 



  

atıldığını o yüzden maddi ve manevi zarara uğradığını,  sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.

Müşteki VEHBİ KARA şikayet ve beyanında;19/08/1982-23/01/1997 tarihleri 
arasında TSK'da görev yaptığını, Deniz Yüzbaşı rütbesiyle görevine devam ederken TSK'nın 
kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, TSK'nın 
normal kurumsal hiyerarşisi dışında yer aldığı, tutum ve davranışları ile bu örgütün yasa dışı 
faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek BÇG örgütü mensuplarınca disiplinsiz olmakla 
suçlandığını, İstanbul Boğaz Komutanlığında görevli iken hakkında dosya oluşturularak 
Yüksek Askeri Şuraya sevk edildiğini, 10/12/1996 tarihli YAŞ kararı ile TSK'dan ihraç 
edildiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 247, sayfa 344-347) 

Müştekinin şikâyet dilekçesi ekinde bulunan belgelerin incelenmesinde, 14 Haziran 
1990 tarihinde TCG Gayret Sl. Subayı F. G. tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği 
anlaşılmıştır. (Klasör 247, sayfa 341)

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "anılan subayın 1987 yılında Fatih'te 
Said-i Nursi'ye ait kitapların okunduğu bir toplantıya katıldığı, ailece sosyal faaliyetlere 
katılmadığı, İmam Hatip mezunlarının Harp Okullarına alınmasını savunduğu, Fethullah 
Gülen grubu mensubu olduğu ve bunların yayınlarını takip ettiği, çağdaş aile yapısından uzak 
bir aile yapısına sahip olduğu, mesai saatleri dahilinde görevini aksatacak şekilde namaz 
vakitlerinde camiye gittiği, ayrıca bu subayın sicil dosyasında görevinde başarılı olmadığı, 
mesleki bilgisinin yetersiz olduğu, takip ve kontrolunün gerektiği, müstakil görev 
yapamayacağı hususlarının yer aldığı, disiplinsizliği nedeniyle 17.7.1989 tarihinde 3 gün oda 
hapsi cezası, TCG Gayret K. Tarafından 5.3.1993 tarihinde uyarı cezası, disiplinsizliği 
nedeniyle 8.4.1993 tarihinde şiddetli tevbih cezası bulunduğu görülmüştür." şeklindeki 
iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, 
ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel 
yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili 
disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, 
ihraç edilmesinde yıllarca önce verilmiş basit nitelikteki disiplin cezalarının atılmasına 
dayanak yapıldığı, başarılı olmadığı, bilgisinin yetersiz olduğu şeklindeki iddialarla ilgili ise 
somut delil bulunmadığı, mesai saatleri dahilinde görevini aksatacak şekilde namaz 
vakitlerinde camiye gittiği iddiası değerlendirildiğinde; ibadet etmenin, yeme, içme, çalışanın 
ziyaretçisinin gelmesi ve onunla ilgilenme, makul ölçüler içerisinde ziyaretçisine zaman 
ayırma, lavabo ihtiyacı gibi sosyal bir ihtiyaç olduğu bunun için geçirilen makul zamanın 
mesaiyi aksatma olarak değerlendirilemeyeceği, suistimal edilip gereğinden fazla zaman 
harcanıyorsa bunun ispat edilip müstakil olarak disiplin soruşturmasına konu edilmesinin 
gerektiği, ayrıca ibadet hakkının "Din ve Vicdan Hürriyeti" kapsamında Anayasa ile teminat 
altına alındığı gibi, o dönemde yürürlükte bulunan 765 Sayılı TCK'nın 175. maddesinde dini 
ibadeti engellemenin suç olarak düzendiği anlaşılmaktadır. (Klasör 247, sayfa 341)

Müşteki VEYİS CANSU şikayet ve beyanınd özetle;1988-2000 tarihleri arasında 
astsubay olarak TSK’da görev yaptığını, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı 
olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde milli görüş grubunu destekler mahiyette görüş ve düşüncelere sahip olmak 
ve eşi böşörtülü olduğu  şeklinde  fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle Ağustos 2000 
tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü, bu nedenle 
mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 438)



  

 Müşteki VEYSEL AYDEMİR şikayet ve beyanında;1995 yılında Kahire 
El-Ezher Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK'den denklik belgesi alarak Şırnak ili İdil 
ilçesi Atatürk ilköğretim okulunda öğretmen olarak göreve başladığını, ancak daha sonra 
denkliğin iptal edilmesi nedeniyle atamanın iptal edilerek kazanılmış hakkının ihlal 
idildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle 
mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 395,396)

Müşteki VEYSEL SOYSAL şikayet ve beyanında;1989 yılında El- Ezher 
üniversitene başladığını,1996 mezun olduğunu,15.05.1997 tarihinde YÖK'e denklik için 
başvurduğunu 15.07.1997 talebin ret edildiğini,2000 yılında öğretmen atamalarında geçerli 
değildir şerhli önlisans diploması verildiğini,1996 yılına kadar denklik verildiğini, kazanılmış 
haklarının yok edildiğini, bu nedenle mağduriyet yaşadığını delillerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 485)

Müşteki VEYSİ BUVET şikayet ve beyanında özetle ;TSK'dan  ihracına konu 
olan ve asılsız bulunan tespitleri gördüğünü, söz konusu tespitlerin doğru olmadığını, tüm 
ihracına kadar geçen sürenin başlangıcının hakkındaki istihbarat raporları olduğunu, bu 
tahkikat raporlarının da evrakta ismi olmayan kurmay albaylıktan emekli O. A.'ya ait 
olduğunu, bu kişiden şikâyetçi olduğunu, TSK'da ihraç edildikten sonra 3 çocuk ve bir eşle 
kapı önüne aç susuz bırakılıp iş bulmasının engellendiğini, ordudan ihraç edilmiş olmanın 
bütün zorluklarını çektiğini, en yakınları nazarında dahi şüpheli/sakıncalı muamelesi 
gördüğünü, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini 
belirtmiştir. (Klasör 56,265. klasör, sayfa 349-361) 

Müşteki VEYSİ GÜRHAN TEMİZKOL şikayet ve beyanında özetle; 
Kendisinin 1989 yılında TSK'da göreve başladığını, babası, dayısı, abisinin asker kökenli 
olduğunu, sülalelerinde asker kökenli birçok insan bulunduğunu, babasının Türk Silahlı 
Kuvvetlerine duyduğu sempatiden dolayı kendisini subay olarak yetiştirdiğini, 1997 yılına 
kadar eşinin başının örtülü olmasında birkaç duyum dışında önemli bir sorun yaşamadığını, 
28 Şubat süreci olarak bilinen süreçte eşinin inancı gereği giyim şeklinin siyasi bir simge 
olarak algılandığını, bundan dolayı şahsına mobbing uygulanmaya başlandığını, eşinin ev 
hanımı olmasına rağmen kendisine ''ya eşin başını açsın, ya da eşinden ayrıl yoksa sorun 
yaşarsın, ihraca kadar yolu var'' baskısının yapılmaya başlandığını, baskılara dayanamadığı 
için 2003 yılından sonra eşinin toplantılara peruk takarak gelmeye başladığını, ancak bunun 
da yeterli olmadığını, bu kez peruk takmalarının sorun olarak değerlendirildiğini, sözle uyarı 
mahiyetinde ''sen çok iyi bir subaysın, ancak eşinin başının örtülü olması sana zarar veriyor'' 
gibi sözlerle eşi ile sorun yaşamasına yol açmak istediklerini, ancak sürekli eşinin yanında 
olduğunu, eşinin sağlık karnesinin elinden alınarak tedavi hakkının engellenmesine kadar 
giden saldırıya maruz kaldığını, 1998-2003 yılları arasında 4-5 yıl içinde 4 kez yer değişikliği 
yapıldığını, sürekli kontrol edildiğini, sicil notunun düşürüldüğünü, yapmış olduğu hizmetten 
kaynaklı herhangi bir sıkıntısı olmadığını, ancak sürekli bir sorunum olursa beni atarlar 
korkusu ile herkesten daha titiz ve çok daha yoğun çalışmak zorunda kaldığını, eşinin ilaç 
kullanmaya başladığını, çevresindeki herkese acaba beni takip eden bu mu? Benim hakkımda 
bir şeyler söyleyecek tarzında kuşku ile bakmaya başladığını, 40 yaşında 2007 yılında Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde Binbaşı rütbesi ile istifa etmek zorunda kaldığını, istifa etmeden önce 
görev yaptığı İskenderun Lojistik Komutanlığı Amiri olan üst komutanına Şura yolu ile atarız 
şeklinde baskı geldiğini, komutanın bunu istemese de yapmak zorunda kaldığını anlattığını, 
ihraç durumunda isminin lekelenmesini istemediği için ayrılmak zorunda kaldığını, eşinin 
başörtüsünün TSK'yı neden rahatsız ettiğini anlayamadığını, ev hanımı olan eşinin saçının 
görünmesi ya da görünmemesinin neden memleket meselesi haline geldiğini halen 



  

algılayamadığını, gerek görev yaptığı dönemde gerekse ayrıldıktan sonra bütün yaşamının 
psikolojik sorunlarla geçtiğini, uğramış olduğu maddi kayıp ve duyduğu manevi ızdırabın 
maddi tazminat olarak ödenmesini istediğini,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 238)

 Müşteki VİLDAN  ERDOĞAN şikayet ve beyanında özetle;24.09.1996 tarihinde 
İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öretmeni olarak göreve başladığını, başladığında 
başörtülü olmasının sorun teşkil etmediğini,ancak 28 Şubat süreciyle birlikte başörtüsü rejim 
için tehlike sayılarak başörtülü görev yaparken idare tarafından taciz edildiğini, disiplin 
cezaları verildiğini, emre riayetsizlikten hakkınra dava açıldığını,öncesinde soruşturmalar 
açılarak 11.10.2000 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini, çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellendiğini, belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 438,460)

Müşteki YADİGAR ATA DURAN vekili Av.H.Yunus Akyol şikayet ve 
beyanında özetle; müvekkilinin Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesini 1999 tarihinde 
başladığını ve 2000 yılında  okuduğu sırada derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile 
baskılara maruz kaldığını, uzaklaştırma disiplin cezaları aldığını, eğitim hakkı,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 395,460)

 Müşteki YAKUP BAYKAN şikayet ve beyanında;Kendisinin yüzbaşı rütbesi ile 
1998 yılında disiplinsizlik gerekçesiyle ihraç edildiğini, disiplinsizlikten kastın ne olduğunu 
bu ifade tarihine kadar bilmediğini, kendisine okunmuş olan kararda devrim yanlısı islami 
görüşü benimsediğinin iddia edildiğini, kesinlikle bu iddianın asılsız olduğunu, kendisinin 
sadece inançları gereğince yaşamaya çalışan bir insan olduğunu, herhangi bir illegal oluşumla 
ilişki kurmasının söz konusu olmadığını, eşinin başörtülü olduğunu, dini inancı uyarınca 
başını örttüğünü, yine kararda eşi ile birlikte sosyal faaliyetlere katılmadığının iddia 
edildiğini, bu iddianın doğru olmadığını, çünkü toplantılara gittikleri zamanlarda eşinin baş 
örtüsü gerekçe gösterilerek nizamiyeden orduevlerine ve diğer askeri tesislere 
alınmadıklarını, bu nedenle sosyal faaliyetlere katılmalarının mümkün olmadığını, 28 Şubat 
1997 sürecinde kendisi gibi bir çok arkadaşının mağdur edildiğini, Batı Çalışma Grubu 
denilen yapılanmanın sadece kendilerine değil tüm millete zarar verdiğini, ilişiğinin 
kesilmesinden yaklaşık 9 ay önce görev yaptığı Edirne 54. Mekânize Tugay Komutanlığında 
Tugay Komutanı Z. Ö.'nün kendisini odasına çağırdığını, "Ya eşin başörtüsünü açacak, ya da 
seni ordudan ihraç edeceğiz" dediğini, kendisinin de kabul etmeyince "O zaman ayırma 
işlemini başlatacağız, savunmanı ver" dediğini, matbu olarak kendisine verilen kâğıtta 
kendisinin disiplinsiz davranışlarda bulunduğu, aşırı islamcı görüşe mensup kişilerle 
görüştüğünün iddia edildiğini, bu belgeyi Tugay Komutanının imzalamasını istediğini, ancak 
kendisinin iddiaların asılsız olduğunu belirterek imzalayamayacağını söylediğini, Tugay 
Komutanının "Kâğıdı imzala, sana savunma hakkı vereceğim" dediğini, bunun üzerine 
imzaladığını, kendisine savunma verildiğini,1990'lı yıllarda yapmış oldukları terörle 
mücadeleden dolayı dönemin Genelkurmay Başkanı D. G. Paşanın üstün cesaret ve feragat 
şerit rozetini verdiğini, bir defasında Kars – Kağızman'dan memleketi olan Kayseri'ye 
gelirken havanın kararması nedeniyle Erzincan Orduevine konaklama kamacıyla gittiğinde 
eşinin başörtülü olduğu için orduevine alınmadığını, nizamiyedeki askerin kendisinden özür 
dilediğini, başka bir yerde konaklamak zorunda kaldıklarını, eşi Fatma Zehra Baykan'ın 
maruz kaldıkları haksız eylemler nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başladığını, halen 



  

majör depresyon tedavisinin devam ettiğini, sürekli ilaç kullanmak zorunda kaldığını, kendisi 
ve ailesinin maddi ve manevi olarak çok zor günler geçirdiklerini, Batı Çalışma Grubu diye 
tabir edilen illegal yapılanmanın içinde her kim varsa hepsinden ve sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılan olmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör 56,265, sayfa 314-315) 

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde,1998 tarihli sicil belgesinde 1. 2. ve 3. sicil amirlerince aynı 
şekilde “Subay sicil yönetmeliğinin 99 ncu mad. (e) fıkrası gereğince tutum ve davranışları 
ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi 
faaliyetlerde bulunduğu veya katıldığı anlaşıldığından Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 
değildir” şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili 
herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu 
ortaya koymaktadır. (265. klasör, sayfa 279) 

22 Kasım 1992 tarihinde 1/8 oranında maaş kesme cezası ile cezalandırıldığı, 
müştekiye hitaben yazılan 9 Aralık 1997 tarihli Gizli Tebligat konulu belgede müştekinin eşi 
ile birlikte 6 Aralık 1997 tarihinde 3. Mekânize Piyade Tabur Komutanlığı Yemekli Aile 
Toplantısına katılmadığı gerekçesiyle "Sosyal faaliyetlere katılmadığınız için sizi kınıyor ve 
son bir defa ikaz ediyorum." denildiği, Yine müştekiye hitaben yazılan 11 Aralık 1997 tarihli 
tebligat konulu 3. Mekânize Piyade Tabur Komutanı İ. D. imzalı belgede "Kasıtlı olduğuna 
inanmasak bile yani dini duygularla uygulandığını kabul etsek bile, şu anda tesettüre 
uygun giyinmek bir siyasi görüşün simgesi ve propaganda aracı olmuş durumdadır. Sizin 
eşiniz de, gerek ev ziyaretlerine, gerekse yemekli aile toplantıları şeklindeki sosyal 
etkinliklere tesettürlü kıyafetlerle katılmaktadır. Sözlü olarak size yaptığım ikazlar ve 
tavsiyelere uymamakta, kıyafetini çağdaş bir görünüşe uydurmamaktadır. Bu nedenle sizi 
son bir defa uyarıyorum. Eşinizin giyim şekline karışmak, etkide bulunmak görevinizdir." 
şeklinde ifadelere yer verildiği, 17 Şubat 1998 tarihli İkaz konulu Tugay Komutanı 
Tuğgeneral M. Z. Ö. imzalı müştekiye hitaben yazılan yazıda "Atatürk ilke ve inkılaplarına 
bağlılıkta zaafiyetiniz olduğunu, Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun kabul ettiği 
çağdaş yaşam tarzını kabul etmediğinizi, birlik ve beraberlik ruhunu oluşturmak, üzüntüde ve 
sevinçte beraber olmak için yapılan sosyal etkinliklere, aile toplantılarına eşinizle beraber 
katılmadığınızı ve katılmamak için devamlı mazeret beyan ettiğinizi, eşinizin Türk kadınının 
büyük çoğunluğunun kabul ettiği giyim tarzını benimsemeyip belli bir ideolojinin göstergesi 
haline gelen tesettürlü giyim tarzını benimsediğini, aile yaşantınızda ülkü ve amaç birliği 
ettiğiniz meslektaşlarınızla ilişki kurmanız gerekirken, Atatürk ilke ve inkılaplarını 
benimsemeyen belli bir ideolojik düşünceyi benimseyen kişilerle ilişki kurduğunuzu tespit 
ettim. Sizi göstermiş olduğunuz bu olumsuz tutum ve davranışlarınızdan dolayı ikaz ediyor, 
yaşam tarzınızın bir subaya yakışır şekilde derhal düzeltmenizi ve düzelttiğinizi en kısa 
zamanda bana ispat etmenizi istiyorum. Yukarıda belirtmiş olduğum hususlara uymadığınız, 
yaşam tarzınızı düzeltmediğiniz ve bunu bana ispat etmediğiniz takdirde Subay Sicil 
Yönetmeliğinin 99 ncu maddesi (a) ve (e) fıkraları gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
ayırma işleminin başlatacağım. Rica ederim. " şeklinde yazı imzalatılarak savunmasının 
istendiği, Müştekinin eşi Zehra Baykan'a Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 
tarafından verilen 9 Kasım 1993 tarihli raporda majör depresyon pelkotik özellik teşhisinin 
konulduğuna dair raporun yer aldığı, 25/07/1994 tarihinde Genelkurmay Başkanı D. G. 
tarafından Şerit Rozet Beratı ile ödüllendirildiği anlaşılmıştır. (265. klasör, sayfa 280- 296)

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Devrim yanlısı islami görüşü 
benimsediği, eşinin tesettür kıyafeti giydiği, eşi ile birlikte sosyal toplantı ve faaliyetlere 
katılmadığı, çağdaş dünya görüşünü benimsemediği, irticai düşüncelerin etkisinde kaldığı, 
sicil amirlerince defalarca yapılan ikaz ve uyarılara rağmen tutum ve davranışlarında düzelme 
olmadığı, sicil amirlerince doldurulan sakıncalı/şüpheli personel raporunda 'T.S.K.nden 
ilişiğinin kesilmesi uygundur'" kanaatinin bulunduğu, halen sakıncalı/sağ personel 



  

kategorisinde olduğu" şeklindeki iddiaların bir bölümünde müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların askerlik 
görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile 
ilgili olduğu,bunların ne şekilde askerlikle ilgili disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı 
halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, "devrim yanlısı islami görüşü benimsediği" 
iddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, doğruluğunda suç teşkil edebilecek bu 
şekildeki iddialarla ilgili hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının 
iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü anlaşılmaktadır.(Klasör 265)

Müşteki YAKUP YÖNTEN vekili Av. Hayrettin Altuncu şikayet ve beyanında; 
Müvekkilinin 28 şubat sürecinde Dost Sigorta A.Ş.ortaklarından olmasından ve 21. Yüzyıl 
Büyük Anadolu Holding A.Ş. de yönetim kurulu başkanı olamıs nedeniyle laik Cumhuriyet 
aleyhine aleyhine faaliyette bulunmak üzere cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak 
suçundan haksız yere mağdur edilerek terörist muamelesine tabi tutulduğunu, bundan dolayı 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılan olmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör376)

 Müşteki YAKUP BİLGİN şikayet ve beyanında; 01.01.1998 tarihli YAŞ kararı 
ile TSK' dan zorla emekli edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu,bundan dolayı 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılan olmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör 377)

 Müşteki YAKUP KÖSE şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat post modern 
darbesi döneminde 14 yaşında İmam Hatip Lisesi Ortaokul 1. sınıf öğrencisi iken irticai örgüt 
suçlamasıyla gözaltına alındığını, 7 gün gözaltında korku ve baskılara maruz kaldığını, bazı 
suçlamaları tehdit ve şiddet sebebiyle kabul etmek zorunda kaldığını, Emniyette, Cumhuriyet 
Başsavcılığında ve yargılandığı Mahkemede örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini, 
ifadesi diye imzalatılan kişilerin düzenlediği ifadesinde “ben siyonist, kapitalist faizci düzene 
karşı olduğum için eylemlere katıldım” yazdığını, o tarihte bu kavramları bile bilmediğini, 
tutuklandığını, çocuk olarak ıslah evine gönderilmesi gerekirken adli tutuklu şeklinde ifade 
edilen hükümlü ve tutukluların yanına konulduğunu, psikolojik travmalar geçirdiğini, 28 
Şubat döneminde yargı mensuplarına verilen brifingler, Genelkurmay Başkan 
Yardımcılarının yargı Başkanlarıyla görüşmesinin ardından Ağır Cezaların verildiğini, 28 
Şubat sürecini planlayan özgürlüğü ve eğitim hakkından mahrum bırakan, işkence ve eziyet 
görmesine sebep olan kişilerin cezalandırılmasını istediğini, yaşantısını alt üst eden 28 Şubat 
post modern darbesini gerçekleştiren İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Doğu Aktulga, Erol 
Özkasnak, Teoman Koman, Ahmet Çörekçi, Güven Erkaya,İlhan Kılıç, Erdal Ceylanoğlu ve 
diğer bir kısım görevlilerden şikâyetçi davaya katılmak istediğini bildirmiştir(Klasör 104)

 Müşteki YAKUP KADRİ KAYA şikayet ve beyanında;1994 yılında Pakistan 
Uluslararası İslam Üniversitesine başlayıp 1998 yılında  mezun olduğunu, YÖK tarafından 
bitirdiği üniversitenin denkliğinin kabul edilmediğini, ünversiteye başlarken ve okurken 
denklik verildiğini ve buna güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının 
ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle 
mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir(Klasör 399)

 Müşteki YAKUP AYGAN şikayet ve beyanında;2001 yılına kadar İhlas Holding 
başkanı Enver Ören'in özel asistanı olduğunu, o dönemde TGRT ekranlarının karartılıp 
muhafazakar gruplara baskı ve TGRT'nin logosunun değiştirilmek zorunda kalındığını,İhlas 
Finansın kapanma sürecinin 28 Şubat süreci olduğunu beyan etmiştir.(Kls 488)



  

Müşteki YALÇIN İNANÇ şikayet ve beyanında; 16 Haziran 1998 tarihinde 
Yüksek Askeri Şura kararıyla irtica sebebiyle ordudan ilişiğinin kesildiğini, orduda kaldığı 
müddetçe tarafına tebliğ edilen herhangi bir disiplin soruşturması geçirmediğini, fakat 28 
Şubat post modern darbesinden dolayı gündemde kalan irtica yayınları ve polemiği nedeniyle 
inancını yaşayan insanların da ordudan ve diğer kurumlardan ilişikleri kesilerek mağdur 
edildiklerini, kendisinin de bu 28 Şubat post modern darbesini hazırlayan ve kendisini irticacı 
olarak niteleyen kişilerden şikâyetçi olduğunu, 22 Mart 2012 tarihine kadar her kurumdan iş 
talebine red cevabı verildiğini, işe almak isteyen kurumlara da baskı yapıldığını, bu 
dönemlerde zor durumda kaldıklarını, maddi ve manevi olarak yıpranması nedeniyle 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir(Klasör 263.  sayfa 
56,38-40) 

Müşteki Tamer Tatar’ın Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu CD’den elde edilen 
belgeler içerisinde 10 sayfadan ibaret gizli ibareleri bulunan "Tümgeneral Türkeri" ifadesiyle 
başlayıp "takdir Sayın Genelkurmay Başkanına aittir. Arz ederim." ibareleriyle biten sunum 
şeklinde toplumda eğitim, Bakanlıklara yapılan atamalar, bankacılık sistemi, devlet 
kurumlarına yapılan atamalar, islami sermaye denilerek tehlike görülen sermaye grupları ve 
finans kurumları, dini konular vs. tüm alanlarla ilgili tedbirleri içeren yazı ve devamında 
Kuvvet Komutanlıklarında isimleri tespit edilmiş içerisinde müşteki J.Astsubay Kd.Çvş. Y. 
İ.'nin de isminin bulunduğu, listelerden oluşan belgeler bulunduğu, (263. klasör, sayfa 18-37) 
"Albay Ş. A." ibareleriyle başlayıp "MRK.J.KRK.K/Manisa" ibareleriyle biten 8 sayfadan 
ibaret Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından ilişiklerinin kesilmesi 
teklif edilen subay ve astsubayların durumlarının görüşülmesi konusundaki takdim ve 
devamında müştekinin de adının bulunduğu görevlilerin devrim yanlısı islami görüş 
mensupları, Nakşibendi grubu olarak sınıflandırıldıkları liste bulunduğu, (263. klasör, sayfa 
10-17) Komisyon tutanağı başlıklı Jandarma Genel Komutanı F. B. tarafından 03/06/1998 
tarihinde onaylanan belgede, müşteki ile ilgili "tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, 
yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya 
karıştığı," şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri sürülen suç isnatları ile ilgili 
herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu 
ortaya koymaktadır. (263. klasör, sayfa 8) 

Özet bilgi formu başlıklı belgede, müştekinin sicil not ortalamalarının 1994 yılı 88.5, 
1995 yılı 91.75, 1996 yılı 77, 1997 yılı 93.5, 1998 yılı 90.5 olduğu, askeri mahkemelerce 
disiplin mahkemelerince ve disiplin amirlerince verilen cezasının bulunmadığı, 1998 yılı sicil 
amirleri kanaatler bölümünde 1,2,3. sicil amirlerince aynı şekilde "Astsubay sicil 
yönetmeliğinin 53. maddesinin (e) fıkrası gereğince Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 
değildir" şeklinde kanaat belirtildiği,

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Nakşibendi tarikatı mensubu 
olduğu, ailesinin hiçbir sosyal faaliyete katılmadığı,eşinin erkeklerle tokalaşmadığı, tutum ve 
davranışları ile yasa dışı, irticai, görüşleri benimsediği ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu, 
eşinin türbanlı olduğu," şeklindeki iddiaların bir bölümünde, müştekinin suç olarak 
değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin 
askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki 
tercihleriyle ilgili olduğu, bunların TSK'dan atılmaya gerekçe yapıldığı, "yasa dışı irticai 
görüşleri benimsediği ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu" iddiaları ile diğer belgelerde yer 
alan "yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği bu gibi 
faaliyetlerde bulunduğu veya katıldığı" iddiaları ile ilgili ise hiç bir belge ve bilgi 
bulunmadığı, doğruluğunda suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili hiç 
bir adli soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğunu 
ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. (263. klasör, sayfa 7,41)



  

 Müşteki YASEMİN KARAKIŞ şikayet ve beyanında özetle; 28 Şubat 
döneminde başörtülü olması nedeniyle Malatya İmam Hatip Lisesinde sürdürdüğü 
öğretmenlik görevine  son verildiğini, 9 yıl aradan sonra 2009 yılında tekrar mesleğine 
başladığını, işini yapamamasından dolayı maddi ve manevi zarara uğradığını, bu nedenle 
kendisini haksız yere görevden uzaklaştıran kişilerle 28 Şubat dönemini hazırlayan askeri, 
siyasi kişiler ve medya mensupları hakkında şikâyetçi olduğunu, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini, mağdur olduğunu, 2000 yılında devlet memurluğundan çıkarma cezası 
verildiğini, belgelerini ibraz ederek  davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 193)

 Müşteki YASEMİN  KILIÇ şikayet ve beyanında özetle; Konya Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 1998 yılında okuduğu sırada derslere başörtülü olarak 
katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, kınama,uyarma ve disiplin cezaları 
aldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380)

 Müşteki YASEMİN  TOPALLAR vekili Av.H.Yunus Akyol şikayet ve 
beyanında özetle; müvekkilinin 1988-1997 yıllarında İmam Hatip lisesinde başörtülü 
öğretmen olarak sorunsuz çalıştığını ve derslere gire bildiğini ancak 28 Şubat 1997 tarihinde 
alınan kararalar etkisiyle uyarma,kınama ve çeşitli disiplin cezaları verilerek öğretmenlik 
yapmaktan engellendiğini, mağdur olduğunu, 2000 yılında devlet memurluğundan çıkarma 
cezası verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395)

Müşteki YASEMİN CERRAHOĞLU BELLİCİ şikayet ve beyanında;İmam 
Hatip Lisesinden 1999 yılında mezun olup bu okula başladığında diğer okullarla aynı hak ve 
yükümlülüğe sahip olduğunu ancak kazanılmış hakka ve eşitlik ilkesine aykırı uygulanan 
katsayı nedeniyle okumak istediği bölününü tutturmasına rağmen puanın 0.5 yerine 0.2 ile 
çarpılması nedeniyle yerleşemediğini,Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandığını 
ancak ikinci yılda başörtüsü yasağı nedeniyle inancı ile geleceği arasında kaldığını inancını 
tercih edip devam edemediğini, eğitimi yurt dışında ücretli olarak tamamlamak zorunda 
kaldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki YASEMİN ÇİÇEK şikayet ve beyanında;1995 yılında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kazanıp başörtülü olarak kayıt olup ilk üç yılı başarılı şekilde 
bitirdiğini,1998 yılında derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz 
kaldığını, derslere alınmamaya başlandığını,finallere girememesi nedeniyle okulu bitire 
mediğini, eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki YASEMİN GÜNDOĞDU şikayet ve beyanında özetle; 1997 yılında 
Trakya Üniversitesi'nin restorasyon bölümüne başörtülü olduğu gerekçesiyle için kaydının 
yapılmadığını, kazandığı okulu okuyamadığını eğitim hakkının engellendiğini, mağdur 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 417,418)

Müşteki YASEMİN AYDINLI şikayet ve beyanında özetle ;21 Ekim 1997 
tarihinde Aksaray İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak başörtülü 



  

şekilde göreve başladığını,kılık ve kıyafetinin rejim için tehlike olarak gösterilmeye 
başlandığını,görev yaparken başörtüsü nedeniyle idare tarafından memuriyetten atılmakla 
taciz edildiğini,görev yerinin değiştirildiğini,aylıktan kesme ve disiplin cezaları 
verildiğini,öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını 
eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu, 02.12.1998 yılında devlet memurluğundan çıkarma cezası 
verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 466)

 Müşteki YAŞAR DAMA şikayet ve beyanında;30.08.1982-15.12.1997 tarihleri 
arasında TSK'da astsubay olarak görev yaptığını,TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 
dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili 
bulunmadığı halde yasadışı görüşleri benimsediği şeklinde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve 
belgelerle BÇG'nin örgütsel hiyararşisinin iradesi doğrultusunda 12.12.1997 tarihli YAŞ 
kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü,bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 437)

 Müşteki YAŞAR KARACA şikayet ve beyanında özetle; TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı haldeeşi başörtülü olduğu denip fişlenerek gerçek dışı bilgi 
ve belgelerle 10.12.1996 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)

Müşteki YAŞAR GENÇ şikayet ve beyanında özetle; Yıldız Teknik Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği bölümünde 1992 yılında okurken çıkan bedelli askerlik yasasından 
faydalandırılmadığını, mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir. (Klasör 396,418)

 Müşteki YAŞAR IŞILDAK şikayet ve beyanında;1996 yılında El-Ezher 
Üniversitesin' den lisans eğitimini bitirdiğini, YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin 
denkliğinin kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna 
güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans 
mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 399)

 Müşteki YAŞAR METEHANOĞLU şikayet ve beyanında; 28 Şubat döneminde 
serbest avukat olduğunu, hakkında 10'dan fazla dava açıldığını, kendisi ile ilgili şikâyet 
dilekçesi veren kişilere sorduğunda “söyleyemeyiz, söylediğimiz takdirde çoluğumuzu 
çocuğumuzu yok ederler, ocağımızı söndürürler” şeklinde cevaplarla karşılaştığını, 7-8 sene 
davalarla uğraşmak zorunda kaldığından avukatlık mesleğini tam olarak sürdüremediğini, 
yargılandığı davalardan beraat ettiğini, çalıştığı handa avukatlık yapan Uğur Önder'in yanına 
gelen televizyondan Veli Küçük olarak tanıdığı kişinin “avukat Yaşar Metehanoğlu bu mu?” 
ifadesinden hakkındaki şikâyet dilekçelerinin 28 Şubat sürecinden kaynaklandığını 
anladığını, yanında staj yapmış olan avukatın kendisine “Genelkurmaydan gelen listede 1. 
sırada sen varsın, yüz kişilik liste belirlenmiş, bunları ne yapıp yapıp barodan atacaklarmış” 
dediğini, suçunu araştırdığında adliyede çalışan hakim, savcı, avukat ve diğer personele 
ilmihal, takke, tespih, başörtüsü ve Kuran tefsiri gibi hediyeler dağıtmak olduğunu 
öğrendiğini, maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını, başta Çevik Bir olmak üzere, Kuvvet 



  

Komutanları Veli Küçük, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, sudan sebeplerle 
hakkında dava açan dönemin Cumhuriyet Savcıları ve İstanbul Baro Başkanlarından ve 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (191. klasör, sayfa 265)

 Müşteki YAŞAR BOZKURT şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde Türk 
Halkının fakirleştiğini, zarara uğradığını, halkın perişan olduğunu, bölücülüğün ortaya 
çıktığını, dönemin Cumhurbaşkanından ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 67,139)

Müşteki YAVUZ YILMAZ şikayet ve beyanında;28 Şubat süreci ile ilgili 
yaşadığı mağduriyetlerden dolayı sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör (127)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 16 Haziran 1989 tarihinde Tabur Komutanı Z. A. K. tarafından 
takdir belgesi ile ödüllendirildiği, Araştırma sonuç raporu başlıklı İsth.Ş.Md. E. Ç. imzalı 
belgede müşteki ile ilgili eşinin türbanlı olduğu, eşinin tesettür kıyafeti giydiği, ailece 
Uğurludağ İlçesinde Din Kültürü öğretmeni olan ve Nakşibendi tarikatı mensubu olduğu 
bilinen E. D. ile görüştüğü, ilk zamanlarda Akit Gazetesi okuduğu, ancak son zamanlarda bu 
gazeteyi okumayı bıraktığı, evinde dini içerikli kitaplar okuduğu, ev toplantıları ve benzeri 
dini toplantılara katılmadığı, belirli görüş ve düşüncenin propagandasını yapmadığı, görevini 
icrada astları ve vatandaşlar ile ilişkilerinde etkili olmadığı, takip ve kontrol edilmesinin 
uygun olduğunun belirtildiği, İstihbarat raporu başlıklı belgede, şüpheli-irticai kategorisinde 
halen takibinin devam ettiği, dini irticai Nakşibendi tarikatı nurculuk grubu mensubu olduğu, 
tutum ve davranışları ile yasa dışı irticai görüşleri benimsediği ve bu gibi faaliyetlerde 
bulunduğu ailesi ile birlikte hiçbir sosyal faaliyete katılmadığı, eşinin erkeklerle 
tokalaşmadığı, görüş, tutum ve davranışlarını maiyetine ve astlarına yansıttığı, kendi 
görüşünde veya kendi görüşüne yakın olan personeli koruduğu ve kayırdığı belirtilerek 
Yüksek Askeri Şura kararı ile Silahlı Kuvvetlerden ayrılması uygundur şeklinde kanaat 
belirtildiği, Özet bilgi formu başlıklı belgede, sicil notu ortalamalarının; 1988 yılı 87, 1989 
yılı 83, 1990 yılı 71, 1991 yılı 72, 1992 yılı 79.5, 1993 yılı 76, 1994 yılı 89.5, 1995 yılı 88.5, 
1996 yılı 84, 1997 yılı 86, 1998 yılı 78 olduğu, Müştekinin sicil belgelerindeki menfi 
niteliklere yer verildiği, ancak müspet niteliklere yer verilmediği, belgede yer alan menfi 
niteliklere bakıldığında 1990 yılı 1.sicil amiri tarafından "toplu birliklerde yetiştirilmeye 
ihtiyacı vardır, olgunlaşması açısından takip ve kontrol edilmelidir, müstakil görev 
verilmemesi uygun olur" şeklinde, 2. sicil amiri tarafından "takip ve kontrol ister, 
yetiştirilmesi gerekir, toplu birliklerde çalıştırılması uygun olur" şeklinde kanaat belirtildiği, 
1991 yılı 1. sicil amiri tarafından "hakimiyeti zayıf pasif bir Astsb.dır" şeklinde, 2. sicil amiri 
tarafından "yetişmek için gayret gösteren ancak kapasite itibariyle fazla bir şey yapamayan 
bir Astsb.dir" şeklinde kanaat belirtildiği, 1998 yılı 1. sicil amiri tarafından "amir ve astlarına 
yeterince destek olmaz, aile düzeni toplum ve görgü kurallarına yeterince uymaz" şeklinde 
kanaat belirtildiği, Sakınca durumu bölümünde yukarıda belirtilen İstihbarat raporu başlıklı 
belgedeki değerlendirmelere yer verildiği, müştekinin Askeri Mahkemelerce, Disiplin 
Mahkemelerince ve Disiplin amirlerince verilen cezasının bulunmadığının belirtildiği, 
Komisyon tutanağı başlıklı Jandarma Genel Komutanı F. Ö. B. onaylı belgede, "tutum ve 
davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu 
gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı" şeklinde görüş belirtilmiş olmasına rağmen ileri 
sürülen suç isnatları ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmamış olması ileri sürülen 
iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. (157. klasör, sayfa 11-132) 

Yüksek Askeri Şuraya Sevk yazısında belirtilen "Nakşibendi tarikatı mensubu 
olduğu, ailesi ile birlikte hiçbir sosyal faaliyete katılmadığı, eşinin erkeklerle tokalaşmadığı, 



  

tutum ve davranışları ile yasa dışı, irticai, görüşleri benimsediği ve bu gibi faaliyetlerde 
bulunduğu, görüş, tutum ve davranışlarını maiyetine ve astlarına yansıttığı, kendi görüşünde 
veya görüşüne yakın olan personeli koruduğu ve kayırdığı, bu nedenle kanun ve yönetmelik 
hükümleri gereğince disiplin bozucu hareketlerde bulunduğu anlaşılmıştır." şeklindeki 
iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, 
ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel 
yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, bunların ne şekilde askerlikle ilgili 
disiplinsizlik oluşturduğunun açıklanamadığı halde TSK’dan atılmasına gerekçe yapıldığı, 
"tutum ve davranışları ile yasa dışı, irticai, görüşleri benimsediği ve bu gibi faaliyetlerde 
bulunduğu," iddiaları ile ilgili ise hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı, ileri sürülen iddia soyut 
olmakla birlikte yasa dışılığın hangi kanun ya da yargı kararına dayandığının açıklanmadığı, 
suç olarak değerlendirilebilecek bu şekildeki iddialarla ilgili ise hiçbir adli soruşturma ve 
kovuşturma yapılmamış olmasının iddiaların gerçek dışı olduğu kanaatine götürdüğü 
anlaşılmaktadır. (Klasör 127, sayfa 50)

 Müşteki YAVUZ SULUMEŞE vekili Av.Bülent Demir şikayet ve beyanında 
özetle; müvekkilinin 06/08/1990-26/08/2003 tarihleri arasında TSK' da görev yaptığını, 
görev yaptığı dönem içerisinde disiplinli, başarılı ve örnek seviyedeki çalışmalarından dolayı 
toplam 12 kez takdir belgesi aldığını, 1998 yılına kadar sicil ve kanaat notunda herhangi bir 
olumsuzluk olmadığı halde 1996 yılında evlendikten sonra 1997 yılında 1.sicil amirinin 
hakkında verdiği sicil notu ortalamasının 100 olduğunu, kanaat olarak ise liderlik vasfı iyi, 
sosyal tutumu iyi, temsil yeteneği vardır, sosyal faaliyetlere katılır, kıta vazifelerinde 
başarılıdır şeklinde görüş belirtmesine rağmen 1998 yılında gelen baskı üzerine eşinin 
başörtülü olması nedeni ile aynı sicil amirinin not ortalamasını 85'e düşürdüğünü, kanaat 
bölümünde ise temsil yeteneği vardır şeklindeki ifadenin çizilerek yoktur şeklinde, sosyal 
faaliyetlere katılır ifadesinin çizilerek katılmaz yazıldığını, eşi başörtülüdür ifadesinin 
sonradan eklendiğini, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG 
örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde  fişlenerek 
gerçek dışı bilgi ve belgelerle 1 Ağustos 2003 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle 
suçtan zarar gördüğünü,müştekinin din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat özgürlüğü 
kapsamında kalan dini inanç ve yaşamı gerekçe gösterilerek TSK’dan resen emekli edildiği, 
müştekinin maruz kaldığı davranışların kural tanımazlık ve keyfiliğin hangi aşamaya kadar 
götürülebileceğinin açık bir göstergesi olduğu  bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin 
belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 91,212,399,461)

 Müşteki YETER AKATAY şikayet ve beyanında özetle; 1996 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu, 1997 yılında Malatya Barosunda 
avukatlık stajına başladığını, başörtülü olduğundan sıkıntılar çektiğini, 2000 yılında Malatya 
Baro Başkanının kendisini başka bir gerekçe ile barodan kaydının sildirilmesini sağladığını, 
yıllarca ruhsatı olduğu halde sırf başörtülü olduğu için avukatlık yapamadığını, büyük ruhsal 
çöküntüler yaşadığını, 28 Şubatın planlayıcısı, uygulayıcısı tüm sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör134)

Müşteki YILMAZ AKBUDAK şikayet ve beyanında;özetle; TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve 
disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek Aralık 1997 tarihli YAŞ toplantısında 
orduyla ilişkisinin kesildiğini, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 380)



  

Müşteki YILMAZ AYDIN şikayet ve beyanında;1995 yılında Kahire El-Ezher 
Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK'den denklik belgesi alarak İstanbul ili Tuzla ilçesi 
Aydınlı Köyü Atatürk ilköğretim okulunda öğretmen olarak göreve başladığını, ancak daha 
sonra denkliğin iptal edilmesi nedeniyle atamanın iptal edilerek kazanılmış hakkının ihlal 
idildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle 
mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 395,396)

 Müşteki YILMAZ ÇELİKPAZU şikayet ve beyanında;Atatürk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi kantinini 1996 tarihinden 2002 tarihine kadar işletici olarak çalıştırdığını, o 
tarihler arasında ağlayan kızlarımıza hatta intihar etmeyi düşünen talebelerimize, 
başörtülerini öğrencilerin başlarından alıp yere atan öğretim görevlilerine şahit olduğunu, 
bunlardan birisinin de İlahiyat Fakültesi Başkan Yardımcısı görevinde bulunan şahıs 
olduğunu, o dönemde gazete manşetlerinde talebelere zulüm yaptığına ilişkin yazı ve 
haberlere şahit olduğunu, bu kişinin de soruşturmaya alınmasını istediğini belirttiği, 1997 
yılının sonlarına doğru başörtülü öğrencilerin okula alınmadığı için dışarıda soğukta 
kaldıklarını, içlerinden bayılanlar olduğunu, bunları içeri aldığını, onlara ayran ve benzeri 
ikramlarda bulunduğunu, soğuktan korumak istediğini, bunun üzerine doçent doktor olan ve 
başörtülü öğrencilerin kantine ve derslere alınmaması konusundaki kararları uygulayan 
şahsın bir kız öğrencinin başörtüsünü alıp yere attığını, kendisine de “Bu şekilde hareket 
etmeye devam edersen senin sözleşmeni feshederim” dediğini,sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 104,129,249)

 Müşteki YILMAZ DALYAN şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde hiç hak 
etmediği halde 765 sayılı TCK'nın 146/1 maddesinden cezaya çarptırıldığını, yeniden 
yargılama yolunun açılabilmesi için buna sebep olan kişilerin cezalandırılmasını,sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 104)

Müşteki YUNUS KILIÇ şikayet ve beyanında;1996 yılında MEB Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığında Şube Müdürü iken TBMM'den bir milletvekiline danışman olarak 
görevlendirildiğini, geri dönüşünde kendisine bir memurun yapabileceği görev verildiğini, 
2000 yılında Radikal Gazetesinde haber çıkması üzerine araştırma yapmak istediğini, 
kurumdan bilgi vermediklerini, haberi tekzip ettiğini, tekzip talebinin reddedildiğini, 2001 
yılında yapılan duyuru üzerine Daire Başkanlığına atanmak üzere talepte bulunduğunu, bu 
talep üzerine Personel Genel Müdürünün eşinin nüfus cüzdanı fotokopisini istediğini, 
amacının eşinin başörtülü olup olmadığını tespit etmek olduğunu, 2007 yılında Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü Yardımcılığı kadrosuna atanmak üzere başvurduğunu, talebinin 
reddedildiğini, mahkemeye dava açtığını, davada Personel Genel Müdürü ve yardımcısının 
aleyhinde 2000 yılında düzenlenen ve hukuken geçerli olmayan, o zamanın TTK Başkanı 
O.Ö. tarafından düzenlenen üst yazısı, sayısı ve desimali bulunmayan yer değiştirme teklif 
formunu sunduğunu, yine 1982 yılında hakkında verilen uyarı cezasına ilişkin kararı 
mahkemeye tasdik ederek sunduklarını, sunulan yer değiştirme teklif formunun üzerinde 
konu, sayı gibi özellikler ve gizli olması ile ilgili husus belirtilmediğinden bunun sahte 
olduğunu ya da üzerindeki bilgilerin kapatılarak fotokopi çektirildiğini düşündüğünü, 
bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeler verdiğini, ancak sonuç 
alamadığını, kendisinin talep edip de atanamadığı kadroya maaş kesim cezası alan kişinin 
görevlendirildiğini, 2006 yılındaki disiplin affından sonra da asaleten atandığını, 28 Şubat 
süreciyle ilgili Personel Genel Müdür Yardımcısı ve sanıklardan şikâyetçi olup 28 Şubat 
davasına müdahil olarak katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 43,107,454)



  

Müşteki YURDANUR ACUN şikayet ve beyanında özetle; Kendisinin 28 Şubat 
döneminde öğretmen olduğunu, kılık ve kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle 
hakkında soruşturmalar açıldığını, 2000 yılının Ocak ayında memuriyetten atıldığını, 
öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 249,461)

Müşteki YUSUF ÇEKİÇ şikayet ve beyanında;16.06.1998 ‘de veteriner hekim 
olarak yarbay rütbesinden Yaş kararı ile haksız olarak emekli edildiğini,sanıklardan şikâyetçi 
olup 28 Şubat davasına müdahil olarak katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 375)

 Müşteki YUSUF AYGÜN şikayet ve beyanında;01.08.1991 tarihli YAŞ kararı ile 
TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup 28 
Şubat davasına müdahil olarak katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki YUSUF MERCAN şikayet ve beyanında;02.09.1998 tarihli YAŞ kararı 
ile TSK' dan ihraç edildiğinden suçtan zarar gören olduğunu, sanıklardan şikâyetçi olup 28 
Şubat davasına müdahil olarak katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 377)

 Müşteki YUSUF ODABAŞ şikayet ve beyanında özetle; 1998 yılında İstanbul 
Vali Yardımcılığı görevi yaparken BÇG tarafından yasadışı fişlenip atamasının Kırşehir Vali 
Yardımcılığı görevine yapıldığını, yasadışı BÇG yapılanmasının uzantısının İç İşleri 
Bakanlığı içerisinde de bulunduğunu, 28 Şubat sürecinden mağdur olduğunu, sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir. (Klasör 379,453)

Müşteki YUSUF GÜRBÜZ şikayet ve beyanında özetle;1995 yılında Kahire 
El-Ezher Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK tarafından denklik belgesi verilmediği için 
mağduriyet yaşadığını, denklik belgesi verilmemesi nedeniyle lisans mezunu olmanın verdiği 
avantajlardan yararlanamadığını, kazanılmış hakkının ihlal idildiğini,bu nedenle mağduriyet 
yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 399)

Müşteki YUSUF TANRIVERDİ şikayet ve beyanında;Başkan sıfatıyla 28 Şubat 
sürecinde cuntacılara destek veren gazete yöneticileri ve sahipleri ile ilgili şikâyette 
bulunduğunu, dilekçesi ekinde yer alan 2 sayfadan ibaret Genelkurmay Harekât Başkanlığı 
Psikolojik Dairesi Faaliyetleri başlıklı belgede, basında yer alan bir kısım haberlerin 
Genelkurmay Psikolojik Dairesi tarafından yaptırıldığını, hangi haberlerle ilgili bu konuda 
basının yönlendirildiği hususlarını gösteren yasal olmayan faaliyetler ve yasal faaliyetler 
şeklinde kategorize edilen bilgilerin yer aldığı belgeyi, o dönem bir arkadaşının verdiğini, bu 
belgeden askerler tarafından basının nasıl yönlendirildiği, basın yöneticilerinin kendileriyle 
nasıl işbirliği yaptığı, maksatlı haberlerin ne şekilde basında askerlerin yönlendirilmesi ve 
doğrudan materyal sağlaması ile ilgili hususların açıkça yer aldığını, Ayrıca sunmuş olduğu 
gazete haberlerinden de o dönemde basında yer alan bir kısım röportajların yine gazete 
çalışanları F.A. , F.Ç. , Z.M. , A.K. , U.D. ve E.Ö. gibi gazetecilerin kasıtlı olarak darbe 
zemini oluşturmak, kamuoyunun bunun için yönlendirilmesi amacıyla haberler yaptıklarını 
ortaya koyduğunu, 28 Şubat sürecinde bu süreci gerçekleştiren ve onlara destek veren basın 
mensupları ve yöneticilerinden, sahiplerinden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 107) 

Müştekinin sunmuş olduğu ve ifadesinde belirttiği Genelkurmay Harekât Başkanlığı 
Psikolojik Harekât Dairesi Faaliyetleri başlıklı 2 sayfadan ibaret belgenin incelenmesinde 
özetle; Psikolojik Harekât Dairesinin önceki yıl en önemli faaliyetlerinin Genelkurmaya 



  

yakın görünen bazı Doğru Yol Partili Milletvekillerinin partilerinden istifa etmesinin 
sağlanması ve Refahyol Hükümetinin düşürülmesi olduğu, bu konuda milletvekillerine 
“Paşamızın selamı var, mümkünse istifanızı istiyorlar” demenin yeterli olduğu, A.G.’nin 
bunlardan birisi olup Genelkurmay ile ortak hareket ettiği, çeşitli konuları Çevik BİR’e 
sorduğu, Psikolojik Harekât Dairesinin de istenen hazırlığı yaptığı,Söz konusu yılda yapılan 
Yasal Olmayan Faaliyetler başlıklı bölümde; Refah Partisi aleyhine bazı haberler 
hazırlanarak basına verilip yayınlanmasının sağlanması, o ana kadar Psikolojik Harekât 
Dairesinde hazırlanan 20’den fazla haberin gazetelerde yayınlandığı, Çiller’in “Şerefsiz 
onbaşı” sözüne tepki olarak DYP Genel Merkezi önünde yapılan ve gaziler, emekli subaylar 
ve emekli astsubaylar derneği üyelerinin katıldığı gösterinin yine Psikolojik Harekât 
Dairesince hazırlandığı, Salih Kapusuz, Çetin Altan, Ahmet Altan, Rahmi Koç gibi ünlüler 
aleyhine çok sayıda mektup yazılarak kampanya başlatıldığı, Genelkurmaya yakın olarak 
görünen bazı gazetecilere “Şu konu, bu konu hakkında yazın” ricasında bulunulduğu, örneğin 
Refah Partisinin kapatılmasını destekler mahiyette Sabah Gazetesi yazarlarının bir kısmına 
yazı için ricada bulunulduğu, bunlara konu ile ilgili kullanabilecekleri psikolojik harekât 
temaları verildiği, Bazı gizli bilgilerin (Libya’nın PKK’ya 10 Milyon dolar vermesi, 2 Alman 
PKK’lının yakalanması, PKK’nın Karadeniz’e açılımı) sadece Genelkurmay yanlısı 
gazetelere sızdırıldığı, F.Ç.’nin her hafta bir gün mutlaka Genelkurmaya uğradığı, kesinlikle 
Genelkurmayın sözünün dışına çıkmadığı, ayrıca Türkiye Gazetesinden S.Ö.’nün de 
Genelkurmaya yakın olarak bilindiği, Genelkurmayın son zamanlarda TSK aleyhinde irticai 
kesimden gelen yoğun eleştiri ve bazen de hakaretler nedeniyle son derece yıpranmış ve 
kızgın durumda olduğu, söylenene göre yakında kontrgerilla dedikleri hareketin psikolojik 
alanı “kontrhaber” üretilmeye başlanacağı, özellikle İslami kesimi birbirine düşürecek haber 
ve hareketlere ilk bahardan itibaren başlanabileceği, ancak Refah Partisinin kapatılmasının 
Genelkurmayda bir zafer havası yaratacak rahatlama sağlayabileceği, aksi halde ordunun 
sertleşeceğinin kesin göründüğü, Çeşitli cemaat, tarikat ve Refah Partisi için raporlar 
hazırlandığı, bu konulardaki bilgilerin basına sızdırıldığı, geçen yıl Refah Partisi hakkında bir 
broşür hazırlanarak basına gönderildiği, Bazı sivil devlet görevlilerinin yönlendirmesinin 
yapıldığı, örneğin geçen Haziran sonu Temmuz başında Diyanet İşleri Başkanı M.N.Y.’nin 
“Kur’an yeniden tercüme edilmelidir. Bize TV kanalı tahsis edilmelidir” yollu konuşmasının 
Psikolojik Harekât Dairesi tarafından hazırlandığı, M.N.Y.’nin sık denilecek oranda 
Genelkurmaya geldiği, Önemli görülen konu ve kişiler için Kampanya Kontrol Formu 
denilen planın hazırlandığı, planların bir aydan altı aya kadar uzanabildiği, şu anda Refah 
Partisinin kapatılması için böyle bir planın uygulamada olduğu, planda basına verilecek 
haberler, kaç mektubun kimlere yazılacağı ve hangi köşe yazarlarına temalar verileceğinin 
ayrıntılı olarak yer aldığı, bütün gazetelerin ayrıntılı bir şekilde incelendiği, üzerlerinde 
gerekli çalışmaların yapıldığı, gerekirse tehdit, gerekirse takdir kampanyaları başlatıldığı 
hususlarına yer verildiği anlaşılmıştır. (Klasör 107)

Müşteki YUSUF DURSUN şikayet ve beyanında;8 Temmuz 1996 tarihinde 
kurulan 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısı öncesinde uygulamaya konulan yasa dışı bir çok uygulama ve 28 Şubat 1997 tarihli 
toplantıda alınan kararlar neticesinde 18 Haziran 1997 tarihinde cebir ve baskı 
kullanılmasıyla istifa ettirilmeye zorlanmasıyla sonuçlandığını, bu post modern darbe 
sonucunda binlerce, özellikle başörtülü insanların eğitim hakkının engellendiğini, insanların 
kılık kıyafetleri, siyasal düşünceleri ve inançları nedeniyle kamu kuruluşlarından atılmalarına 
karar verildiğini, bu süreçte kopartılan irtica yaygarası ile yaklaşık 7400 masum insanın 
haksız olarak gözaltına alındığını, Ordunun siyasete müdahalesinin başlı başına bir suç 
olduğunu, ordunun o dönemde sadece siyasete değil ekonomiden medyaya, eğitimden 
çalışma hayatına kadar adeta her alana müdahale ederek toplumu yeniden dizayn etme yoluna 



  

gittiğini, dönemin Cumhurbaşkanının da Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifasından sonra 
hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e vermeyerek ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a 
verdiğini, darbe planının hazırlanması sürecindeki rolünün yadsınamayacak derecede 
olduğunu, hukuka aykırı bir şekilde kişisel verileri kayıt altına alan, eğitim hakkını 
engelleyen, haksız olarak yakalama ve tutuklamalara sebep olacak ortamı hazırlayan cebir ve 
tehdit kullanarak hükümetin görevlerini yapmasını engelleyen ve hükümeti ortadan kaldıran 
sanıklardan şikayetçi olduğunu bildirmiştir.(Klasör 106,249) 

 Müşteki YUSUF KALE şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde sanıklardan 
Hakan Pelit ve Mehmet Aygüner aldığı emir masa başında çok sayıda sahte isimsiz ve asılsız 
ihbar mektubu yazdıklarını,hiyararşi gözetmeksizin davrandıklarını,BÇG ekibinin Güven 
Erkaya ve Aydan Erol nezdinde özel bir önem ve değeri olduğunu, Ggüven Erkaya'nın 
damadı denizci subay Adnan Kıratlı'nın önünün açılıp amiralliğe yükselmesi için kaç tane 
kurmay subay değişik yaftalarla TSK'dan atıldığı,atılanların çoğunun mahafazakar ve hatta 
milliyetçi bile olmadıklarını,insanların asılsız olarak fişlendiğni,insanların fişlenmemek ve 
kara listeye girmemek için bu ekibe yaranmak için yalakalıkta sınır tanımadığını,evine o 
dönem gizlice girildiğini ve çeşitli dini yayınlar konulduğunu,sanıklardan şikayetçi olduğunu 
belirtmiştir.(Klasör 108)

Müşteki YUSUF ZİYA YILDIZ şikayet ve beyanında özetle;15.02.1997’de 
Başbakanlık tarafından açılan güvenlik görevlisi sınavını kazandığı halde yasalara aykırı 
olarak atamasının yapılmadığını,28 Şubat sürecinden bu nedenle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 379)

Müşteki YÜCE YILMAZOĞLU şikayet ve beyanında özetle; Kendisinin 1994 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim görmeye başladığını, ilk üç yılı 
başarılı olarak ve sorunsuz olarak okuduğunu, son sene başörtülü olduğu için vizelere ve 
okula alınmadığını, ikna odalarına alındığını, okulun kapısında gözaltına alındığını, eğitim 
hakkı, din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 
498)

Müşteki YÜKSEK ASKERİ ŞURA MAĞDURLARI DERNEĞİ TEMSİLCİSİ 
YÜKSEL SALTER şikayet ve beyanında; Üyeleri hakkında verilen kararların tek elden 
çıkmış gibi olduğunu,irtice ile ilgili gösterilenlerin hakkında soruşturma açılmadığını, 28 
Şubat uygulamalarından zarar gördüklerini sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 488)

 Müşteki ZAFER İÇYER vekili Av.Fatih Omaçşikayet ve beyanında; 
müvekkinin suç tarihinde RP Sincan İlçe Teşkilatında ilçe başkanı olarak yönetici 
olduğunu,müvekkeilinin mahkeme kararı olamadan yasadışı olarak dinlendiğini,sanıkların 
baskıları sonucu partileri kapatılınca manevi olarak buhrana uğradıklarını,bundan dolayı 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir. (Klasör 379,380)

 Müşteki ZAFER POLAT şikayet ve beyanında özetle; Mısır El-Ezher 
Üniversitesinden mezun olduğunu, Türkiye'de YÖK'ten denklik belgesini aldığını, ancak 28 
Şubat döneminin etkisi ile denklik belgesinin geri alınıp  iptal edilmesi nedeniyle atamanın 
iptal edilerek öğretmenlik görevinden ayırdıklarını, kazanılmış hakkının ihlal edildiğini, 
çoluk çocuğunun mağdur olduğunu, Yüksek Lisansta yaptığını, çalışmalarının yarım 
kaldığını, lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle 
mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek mağduriyetine neden olan YÖK 



  

Başkanı Kemal Gürüz ve sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. 
(Klasör 133,240)

 Müşteki ZARİFE PORDUĞAN şikayet ve beyanında;1995 yılında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden formasyon alarak mezun 
olduğunu,1995-1996 tarihlerinde İstanbul İmam Hatip Lisesinde ücretli öğretmen olarak 
çalıştığını,başörtülü olması nedeniyle atamasının yapılmadığını, çalışma, kamu görevinde 
bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin 
kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 441)

 Müşteki ZEHRA ASLAN şikayet ve beyanında; Zeytinburnu Anadolu İmam 
hatip lisesinde Türk Dili ve Edebiyetı öğretmeni ikn 28 şubat darbesini gerçekleştirenlerin 
uygulamaları sonucu 07.02.2001 tarihinde devlet memurluğundan çıkarma cezası 
verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 488)

 Müşteki ZEHRA ŞENLER şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde öğretmenlik 
formasyonu olmasına rağmen, böşörtülü olması nedeniyle sanıkların hukuk dışı uygulamaları 
sebabiyle atanamadığını, mahrumiyet yaşadığını, bundan dolayı şikâyetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 376)

 Müşteki ZEHRA ZEYBEK şikayet ve beyanında özetle;Kendisinin 28 Şubat 
döneminde öğretmen olduğunu, kılık ve kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle 
hakkında soruşturmalar açıldığını, 2000 yılının Ocak ayında memuriyetten atıldığını, mağdur 
olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak 
istediğini bildirmiştir.(Klasör 249, sayfa 126-127)

 Müşteki ZEHRA ŞEN şikayet ve beyanında;suç tarihi itibariyle çoçuları Nurcan 
Yavuz Yiğit ve İsmail Şen'in imam hatip mezunu olup kat sayı eşitsizliği nedeniyle mağdur 
olduklarını,maddi ve manevi zarar gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir. (Klasör 441)

 Müşteki ZEHRA YILIRIM KILIÇ şikayet ve beyanında özetle;Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi el sanatları bölümünde 1999 yılında okurken başörtülü derslere girdiği 
gerekçesiyle baskı gördüğünü,ideolojik ve siyasi amaçlarla kurumun huzur ve sükununu 
bozma gerekçesiyle okuldan uzaklaştırma disiplin cezası verildiğini, başörtülü olduğu için 
okula alınmadığını eğitim hakkının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 441)

Müşteki ZEHRA BİRSEN ELÇİ  şikayet ve beyanında özetle; 1998 yılında 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde hemşire olarak çalıştığını, başörtüsü nedeniyle 
24.03.199 tarihinde üniversitesinin huzur ve sükununu bozduğu gerekçesiyle kamu 
görevinden çıkarma  cezası verildiğini, çalışma, kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak 
kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 477)

 Müşteki ZEKERİYA AKITAN şikayet ve beyanında;sanıkların kanuna aykırı 
eylemleri, TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne 



  

katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı 
bilgi ve belgelerle 26.05.1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle suçtan zarar 
gördüğünü, bu nedenle mağduriyet yaşadığını,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 381)

 Müşteki ZEKERİYE EKŞİ şikayet ve beyanında;Kahire El-Ezher 
Üniversitesinden  1996 mezun olduğunu,YÖK tarafından bitirdiği üniversitenin denkliğinin 
kabul edilmediğini, bir yıl tamamlama eğitimi aldığını ancak diplomanın altına bu belge milli 
eğitim bakanlığında geçerli değildir ibaresi konulduğundan öğretmen olamadığını, 
ünversiteye başlarken ve okurken denklik verildiğini ve buna güvenerek okuduğunu ancak 
mezun olunca kazanılmış hakkının ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği 
avantajlardan yararlanamadığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını, sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 485)

 Müşteki ZEKİ BERBER şikayet ve beyanında; TSK’da görev yaptığını, hiçbir 
adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde eşi böşörtülü olduğu ve TSK.nın kurumsal 
hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için fişlenerek 
16/06/1998  tarihli YAŞ toplantısında da ordu ile disiplinsizlik gerekçesiyle ilişkisinin 
kesildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 
istediğini  bildirmiştir.(Klasör 376,379)

 Müşteki ZEKİ NAMLI şikayet ve beyanında özetle;16/09/1992 tarihinde 
Çorlu/Ulaşta uzman çavuş olarak göreve başladığını, mesleki anlamda yeterli ve üstün 
niteliklere sahip olduğu halde eşinin takip edilerek eşarplı olduğu, hususunda kanaat 
raporunun düzenlendiğini, 03/03/1997 tarihindeki Kolordu Komutanı olan Korgeneral M. Ş. 
E.'nin "sosyal yaşantısının takibi gerekir" şeklindeki notu sonrasında Batı Çalışma Grubunca 
yapıldığını düşündüğü bu yapılanmaya ve ihtilal yapıldığında engel olacağı düşünülerek önce 
Tabur Komutanı M.Ç. tarafından odasına çağrıldığını, eşinin başını açması konusunda sözlü 
olarak uyarıldığını, kendisinin eşinin başını örtmesinin kişisel tercihi olduğunu söylediğinde 
komutanının işten atılacağını söylediğini, bu şekilde baskılar sonrasında ordudan atılmış 
olmamak için daha önceden ordudan atılan kişileri bildiği için 16/09/1999 tarihinde 
sözleşmesini yenilemeyerek TSK’dan mecburen ayrılmak zorunda kaldığını, sözleşmesini 
kendisi feshettiğinden başka kamu kurumlarında ve sivil ortamda çalışabildiklerini ancak 
TSK’dan atıldığı takdirde hiçbir kamu veya özel kurumda çalışma imkânı kalmadığı için 
mecburen çok sevdiği ve gönülden bağlı oduğu TSK’dan ayrılmak zorunda kaldığını 
TSK’dan ayrıldıktan sonra maddi ve manevi sıkıntılar çektiğini sivil ortama ayak 
uyduramadığını, bu şekilde tasfiyesine neden olan BÇG örgütü ve bu örgüt kapsamında görev 
yapan sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 201)

 Müşteki ZEKİ DOVA şikayet ve beyanında;TSK’da görev yaptığını,Harp 
akademisi  sınavına altı kez hakkı olmasına rağmen bir kez girebildiğini, genelde sürgün 
birliklerinde çalıştığını,28 Şubat sürecinin etkisiyle en ağır görevlerde bulunmasına rağmen 
ez az ödülü aldığını,2008 yılına emekliliğini istediğini,emir veren sanıklardan şikâyetçi olup 
davaya katılmak istediğini  bildirmiştir.(Klasör 439)

 Müşteki ZEKİYE DEMİRCAN YAĞMURLU şikayet ve beyanında;28 Şubat 
sürecinde öğretmen olarak çalıştığını, hakkında soruşturma başlatıldığını, 08.07.2000 
tarihihnde görevden uzaklaştırıldığını,en son Şişli Anadolu İlköğretim Okulunda iken 
görevine son verildiğini, hakkındaki soruşturmanın başörtülü olması ve başörtüsünü 
çıkarmak istememesinden kaynaklandığını, söz konusu dönemde maddi ve manevi sıkıntılar 



  

yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek mağduriyetine yol açan Çevik Bir, İsmail 
Hakkı Karadayı, Erol Özkasnak ve Fevzi Türkeri ve diğer sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 63,190,419,467) 

 Müşteki ZEKİYE FİGEN KAYGUSUZ vekili Av.H.Yunus Akyol şikayet ve 
beyanında özetle; müvekkilinin 1998 yılında Ggaziantep Nezihe-Osman Atay ilköğretim 
okunuda öğretmen olarak göreve başladığını,başörtülü olarak törenlere katıldığı,derslere 
girdiği ve kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçeleri ile çeşitli disiplin cezaları 
verilerek öğretmenlik yapmaktan engellendiğini, mağdur olduğunu, 2000 yılında devlet 
memurluğundan çıkarma cezası verildiğini,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 395)

 Müşteki ZEYNEL İNLİ şikayet ve beyanında;1997 yılında Kıdemli Yüzbaşı 
rütbesindeyken Yüksek Askeri Şura kararı ile TSK'dan ihraç edildiğini, TSK'ya girmeden 
önce de muhafazakar bir aileden gelmesi nedeniyle beş vakit namazını kılmaya çalışan bir 
insan olduğunu, Kuleli Askeri Lisesinde yatakhanede namaz kılması üzerine Binbaşı E. 
B.'nin sabah içtimasında askeri okulda namaz kılmanın yasak olduğunu, kıldıkları takdirde 
atacağını söylediğini, o dönemde milliyetçi olarak bildiği 2 arkadaşının isminin Aydınlık 
Dergisinde "Ülkücü olarak teşkilatlanıyorlar" şeklinde haber yapıldığını, Aydınlık Dergisini 
D. P.'nin çıkardığını, bu bilgilere göre D. P.'nin o dönemde Silahlı Kuvvetler içerisinden bilgi 
alabilecek seviyede teşkilatlandığını gösterdiğini, 1993 yılında evlenerek lojmana taşındığını, 
eşinin başörtülü olduğunu, 1996 yılında Mamak Muhabere Okulunda öğretmen olarak görev 
yaparken Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı D. A. imzalı bir yazı geldiğini, gelen yazıda 
kendisinin eşinin tesettürlü olduğunun belirtilerek işlem yapılmasının istendiğini, bu yazı 
gelene kadar sicilinin takdirle dolu olmasına rağmen bu yazıdan sonra takdir verilmediğini, 
hatta Muhabere Okul Komutanı Albay M. A.'nın kendisini yanına çağırarak "Senin eşin 
tesettürlü mü?" diye sorduğunu, okul komutanının, eşinin tesettürlü olduğunu bilmediğini, 
bundan anlaşılacağı üzere kendisi ve eşi ile ilgili bilgileri okul dışındaki bir yapılanmanın 
araştırıp bildirdiğini, 1995 yılında Ankara Mamak Muhabere Okulunda görev yaparken birlik 
içerisinde bulunan mescidden cuma namazı kılıp çıkarken mescide giren çıkan personelin 
isimlerini yazan bir binbaşının gayri resmi olarak görevlendirildiğini, hatta kendisine 
Muhabere Okulu Ölçme Değerlendirme Şube Müdürü Albayın "Ne yapıyorsun" diye 
sorduğunda, o kişinin cevap olarak Eğitim Merkez Komutanının kendisini görevlendirdiğini 
söylediğini, Albayın da o binbaşıyı kovduğunu, Ankara Mamak'taki görev süresinin yarısı 
dolmadan ilk atama tarihinde alel acele Çorlu 5. Kolordu 61. Mekânize Piyade Tugay 
Komutanlığı emrine atandığını, burada Muhabere Şube Müdür Vekilliğinde 
görevlendirildiğini, bu görevde iken illegal yapılanma olan BÇG görevlilerinin kendisini sıkı 
şekilde takip ettiğini, telefonlarının dinlendiğini, Tugay Komutan Yardımcısı N. E.'nin zaman 
zaman kendisini odasına çağırdığını, kendisine laf almaya yönelik sorular sorduğunu, örneğin 
"Zeynelciğim, bu generaller bir Atatürk tutturmuş gidiyorlar, sen ne düşünüyorsun bu 
konuda" şeklinde sorular sorduğunu, Personel Şube Müdürü F. T.'nin Ramazan ayında yanına 
gelip beraber teravihe gitme teklifinde bulunduğunu, bunun samimi olmadığını, kendisinin 
durumunu tespitine yönelik olduğunu düşündüğünü, çünkü o tarihte hiç kimsenin yanında 
açıktan namaz kılmadığını, 1997 yılında Çorlu'da Muhabere Şube Vekili olarak görev 
yaparken Tugay Komutan Yardımcısı N. E.'nin o dönemde Kolordu Komutanı olan Ş. E.'nin 
kendisi ile TASVUS Projesi konusunda görüşmek istediğini söylediğini, bu projeyle alakası 
olmadığını, daha üst rütbeli kişiler olduğu halde emir verildiği için görüşmeye gittiğini, 
odasına girdiğini, oturduktan sonra yarım saat hiçbir şey konuşmadan sadece süzerek yüzüne 
baktığını ve sonra gidebilirsin dediğini, buna bir anlam veremediğini, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden ihraç edildiği tarihe kadar hakkında disiplin soruşturması veya suç 



  

soruşturmasının yapılmadığını, disiplinle, inancıyla, eşinin tesettürlü olması ile alakalı hiçbir 
yazı, ikaz, savunma alınmadığını, TSK'dan ayrıldığı gün N. E.’nin kendisini çağırarak "Seni 
ve eşini 1,5 yıldır takip ettiriyorum, hiçbir şey elde edemedik, emir yukarıdan geldi, 
yapılacak bir şey yok, sen akıllı adamsın, dışarıda taşkınlık yapmazsın" şeklinde sözler 
söylediğini, TSK'dan atılmasına disiplinsizlik ve ahlaki durum gerekçe gösterildiğinin, oysa 
kendisine disiplinli ve çalışkan olması nedeniyle başarı belgesi verildiğini, İsmail Hakkı 
Karadayı tarafından verilmiş ödülünün de bulunduğunu, 22 adet takdir belgesinin olduğunu, 
atılmasından 1-2 ay önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı denetlemesine gelen Denetleme 
Başkanı Korgeneral tarafından Kolorduda ödül verilmek üzere ismi alınan 2 kişiden biri 
olduğunu, ancak Heyet Ankara'ya varmadan kendisinin ayrılma mesajının geldiğini, 
mağduriyetine neden olan kişi ya da kişilerden ile sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmas 
istediğini belirtmiştir. (Klasör 204)

Müştekinin Genelkurmay Başkanlığında bulunan şahsi dosyasından temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 1. sicil amiri defterinde yazılı müspet kanaatler başlıklı belgede 
02/05/1989 tarihinde "Çok çalışkan ve güvenilir bir subaydır" şeklinde, 02/05/1990 tarihinde 
"Kıt'asını Muharebeye hazırlama derecesi çok iyidir" şeklinde, 02/05/1991 tarihinde "Kıt'a 
Komutanlığında başarılıdır" şeklinde, 02/05/1992 tarihinde "Kıt'asını Muharebeye hazırlama 
derecesi çok iyi, çok çalışkandır, Kıt'a Komutanlığında çok başarılıdır" şeklinde, 02/05/1993 
tarihinde "Verilen görevi üstün başarı ile takipsiz yapar" şeklinde, 02/05/1994 tarihinde 
"Çalışkandır, verilen görevi noksansız yapar" şeklinde kanaat belirtildiği, aynı nitelikteki 2. 
sicil amiri defterinde yazılı müspet kanaatler başlıklı belgede 02/05/1988 tarihinde "Gayretli 
ve yetişmekte olan bir subaydır" şeklinde, 02/05/1991 tarihinde "Kıta görevlerinde çok 
başarılıdır, üstün liderlik yeteneklerine sahiptir" şeklinde, 02/05/1992 tarihinde "Birliğinin 
Muharebeye hazırlık derecesinin yükseltilmesindeki katkısı büyüktür, çok disiplinli ve 
güvenilir bir personeldir" şeklinde, 02/05/1993 tarihinde "Verilen görevleri başarıyla yapar" 
şeklinde kanaat belirtildiği,

10 Haziran 1996 tarihinde yapılan MEBS.Sempozyumunda yaptığı görev nedeniyle 
MEBS Ok. ve Eğt.Mrk. Komutanı N. T. tarafından bir kısım diğer personelle birlikte takdir 
yazısı yazıldığı, 28 Mayıs 1996 tarihinde Okul Komutanı İ. M. A. tarafından takdir belgesi, 
10 Ocak 1995 tarihinde Mot. ve Güç. Kay.Krl.Bşk. B. E. tarafından takdir belgesi, 12 
Temmuz 1994 tarihinde Muhabere Okul Komutanı M. A. tarafından takdir belgesi, 10 Mayıs 
1994 tarihinde Öğretim Başkanı İ. B. tarafından takdir belgesi, 22 Aralık 1993 tarihinde 
Muhabere Okul Komutanı M. A. tarafından takdir belgesi, 15 Kasım 1993 tarihinde Mot. ve 
Güç.Krl.Bşk. M. K. tarafından takdir belgesi, 6 Nisan 1993 tarihinde Mot. ve Güç.Krl.Bşk. 
N. R. D. tarafından takdir belgesi, 7 Temmuz 1992 tarihinde Mu.Tabur Komutanı M. Ö. 
tarafından takdir belgesi, Tümen Komutanı A. Ö. tarafından 39. Piyade Tümen 
Komutanlığında yaptığı görev nedeniyle takdir yazısı, Tümen Komutanı A. Ö. tarafından 1 
Haziran 1992 tarihinde yapılan 1991-1992 Eğt. Yılı 3-4 ncü Eğitim Devresi Eğitim Başarı 
Filama Yarışmalarında üstün başarı kazanması nedeniyle başarı belgesi, 11 Mayıs 1992 
tarihinde Mu.Tabur Komutanı M. Ö. tarafından takdir belgesi, 27 Mart 1992 tarihinde 
Kom.İşl.Bl.Komutanı R. C. tarafından takdir belgesi, 26 Mart 1992 tarihinde Mu.Tabur 
Komutanı M. Ö. tarafından takdir belgesi, 25 Mayıs 1991 tarihinde Tümen Komutanı N. Ö. 
tarafından takdir belgesi, 21 Mayıs 1991 tarihinde Mu.Tabur Komutanı İ. Ş. İ. tarafından 
takdir belgesi, 10.3.1991 tarihinde Kom.İşl.Bl.Komutanı Ş. K. tarafından takdir belgesi, 18 
Mayıs 1990 tarihinde Tugay Komutanı tarafından takdir belgesi, 27 Nisan 1989 tarihinde 
Tugay Komutanı Y. K. tarafından takdir belgesi, 19 Şubat 1988 tarihinde 51. P.Tugay 
Komutanı Y. K. tarafından takdir belgesi, 27 Aralık 1985 tarihinde Mu.Tabur Komutanı M. 
S. tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildiği anlaşılmıştır. (Klasör 204, sayfa 30-63)

 
 Müşteki ZEYNEP ORHAN şikayet ve beyanında;1996 yılında Bursa İmam 



  

Hatip Lisesi’nde öğrenime başlayıp 1999 yılında mezun olduğunu, yapılan katsayı değişikliği 
nedeni ile mağdur edildiğini, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup 
davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 381,448)

 Müşteki ZEYNEP ŞİMŞEK ÖZKAN vekili Av. Seyit Halil Yüzgeç şikayet ve 
beyanında; müvekkilinin İmam Hatp Lisesi mezunu olup çıkarılan katsayı engeli ile daha 
düşük puanlı üniversitelere yerleştirildiklerinden mağdur olduklarını belirterek sanıklar 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediklerini bildirmiştir.(Klasör 376)

 Müşteki ZEYNEP RÜZGAR şikayet ve beyanında; şikayet ve beyanında;İmam 
Hatip Lisesinden 1999 yılında mezun olup bu okula başladığında diğer okullarla aynı hak ve 
yükümlülüğe sahip olduğunu ancak kazanılmış hakka ve eşitlik ilkesine aykırı uygulanan 
katsayı nedeniyle okumak istediği tıp fakültesinin tutturmasına rağmen puanın 0.5 yerine 0.2 
ile çarpılması nedeniyle yerleşemediğini,yedi tepe üniversitesine kayıt olduğunu ancak 
başörtüsü yasağı nedeniyle inancı ile geleceği arasında kaldığını inancını tercih edip kayıt 
yaptıramadığını,eğitimi yurt dışında  ücretli olarak tamamlamak zorunda kaldığını,eğitim 
hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellendiğini, mağdur 
olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373,460)

Müşteki ZEYNEP MEN şikayet ve beyanında özetle; 3 Nisan 1998 tarihinde 
Çayeli İmam Hatip Lisesine meslek dersleri öğretmeni olarak başladığını, 28 Şubat süreciyle 
birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini,12.06.2000 
tarihinde görevden uzaklaştırma cezası verildiğini, disiplin cezaları verildiğini,görev yerinin 
değiştirildiğini,ösce yapılan soruşturmalar nedeniyle 26.01.2001 tarihinde ise memuriyetten 
çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma 
hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının 
engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 373)

 Müşteki ZEYNEP YAVUZ şikayet ve beyanında;28 Şubat sürecinde İmam hatip 
lisesinde okurken irticanın birinci tehdit sayılması nedeniyle okula polis gelip başörtülü okula 
ve derslere alınmadığını,baskıya maruz kaldığını,disiplin işlemleri uygulandığını,çok sayıda 
arakadaşının gözaltına alındığını,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki ZEYNEP ÖZŞAHİN şikayet ve beyanında özetle;Kasım 1998 tarihinde 
Küçükköy İmam Hatip Lisesine meslek dersleri öğretmeni olarak başladığını, 28 Şubat 
süreciyle birlikte görev yaparken başörtüsü nedeni ile idare tarafından taciz edildiğini, 
disiplin cezaları verildiğini,görev yerinin değiştirildiğini,ösce yapılan soruşturmalar 
nedeniyle 24.10.2000 tarihinde ise memuriyetten çıkartıldığını, öğretmenlik yapmaktan 
engellendiğini,çalışma,kamu görevinde bulunma hakkını eşit olarak kullanma,din ve vicdan 
hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle  mağdur olduğunu,buna 
ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör 438)

 Müşteki ZEYNEP İLHAN ŞAHİN şikayet ve beyanında;1993 yılında Kadıköy 
İmam Hatip Lisesinde okumuyu başladığını,1997 yılında kat sayı uygulaması nedeniyle lise 
ikinci sınıfta ççamlıca kız lilesine geçiş yaptığını, ancak yıl tekrarı yapmak zorunda kaldığını, 
öğretmenlerin başörtüsü nedeniyle hakaretmerine maruz kaldığını,kazandığı üniversite de 
başörtüsünü çıkartadar okumak zorunda kalması nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan 



  

şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki ZEYNEP  HANDAN AYDOĞAN şikayet ve beyanında özetle; İstanbul 
Bilgi Üniversitesi matematik bölümünü 2000 yılında kazandığını,başörtülü kaydının 
yapılmadığını peruklu olarak kayıt yaptırmak zorunda kaldığını,bunun psikolojisine vurulan 
ilk darbe olduğunu, okula girişlerinin engellendiğini,başörtülü okumasının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu,sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir. (Klasör 373)

 Müşteki ZEYNEP BEYZA BALAT şikayet ve beyanında özetle; 2006 yılında 
başörtülü olarak sınavlara giremediğinden başını kazıtıp hasta olduğunu söyleyerek kapşonlu 
sınava girdiğini,2009 yılında da başörtülü olduğunu için sınava giremediğini, sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör  373 )

 Müşteki ZEYNEP MUNTEHA MIZRAK şikayet ve beyanındaözetle;Ayon 
Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1997 yılında 
kazandığını,başörtülü kayıt yaptırıp kimliğni aldığını ve ilk yılı başarı ile bitirdiğini, 1998 
yılında derslere başörtülü olarak giremediğini ve okula da alınmadığını bunu Asliye Hukuk 
Mahkemesine tespit ettirdiğini ancak devamsızlıktan eğitimine devam edemediğini, BÇG'nin 
faaliyetleri nedeni ile ve eğitim hakkının engellenmesi sebebiyle mağdur olduğunu, 
sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 440)

 Müşteki ZİYA ÖKÇE şikayet ve beyanında özetle; 1991 yılında Kahire El-Ezher 
Üniversitesinden mezun olduğunu,YÖK'den denklik belgesi alarak 1992-2000 yılları 
arasında öğretmen olarak görev yaptığını,9 yıllık öğretmen iken denkliğin iptal edilmesi 
nedeniyle atamanın iptal edilerek kazanılmış hakkının ihlal idildiğini, düz memur olarak 
atandığını,bu nedenle mağduriyet yaşadığını,buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan 
şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 399)

 Müşteki ZUHAL ÇOLAKLI şikayet ve beyanında;1998 yılında başörtülü olarak 
öğretmenliğe başlatılmayarak 28 Şubat döneminde mağdur olduğunu, sanıklardan şikayetçi 
olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 381)

 Müşteki ZÜBEYDE ERDOĞAN şikayet ve beyanında özetle ;1997’de Çukurova 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıfta iken okula türbanlı öğrenci alınmayacağına 
ilişkin genelge gereği mağduriyet yaşadığını, potansiyel suçlu ilan edildiğini, ikna odalarına 
götürüldüklerini,derslere başörtülü olarak katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, 
kınama,uzaklaştırma ve disiplin cezaları aldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade 
hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle mağdur olduğunu,buna ilişkin belgelerini 
ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 417)

 Müşteki ZÜBEYDE GÜR şikayet ve beyanında özetle; Eyüp İmam Hatip 
Lisesine 1999 yılında başladığını,derslere ve milli güvenlik derslerine başörtülü 
alınmadığını,2003 yılında mezun olduğnu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan katsayı ve 
başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, puanı 
Türkiye'de bir Üniversiteye yerleşmeye yeter iken katsayı nedeniyle bunun olamadığını ve 
eğitimi Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumak zorunda 
kaldığını,eğitim hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi 
nedeniyle mağdur olduğunu sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini 
bildirmiştir.(Klasör  373,418 )



  

 Müşteki ZÜHEYLA ZEYBEL şikayet ve beyanında özetle; 1995-1998 tarihleri 
arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde santral memuru olarak görev 
yaptığını, 1992 yılında eşini kaybettiğini, bakmakla yükümlü olduğu 2 kız çocuğu ve şeker 
hastası annesinin bulunduğunu, bu şartlar altında görevinden yasa dışı yollarla 
uzaklaştırıldığını, herhangi bir disiplin soruşturması yapılmadan görevine son verildiğini, 
sadece sözlü olarak başını açıp açmayacağının sorulduğunu, kendisinin de açmayacağını 
söylemesi üzerine görevine son verildiğini, çok mağdur olduğunu, maddi ve manevi sıkıntılar 
yaşadığını, mağduriyetine yol açan dönemin komutanları Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi 
Türkeri, YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve İstanbul Üniversitesi Rektöründen ve sanıklardan 
şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (100,190,461)

 Müşteki ZÜLAL ŞENGÜL YILDIZ KARAHAN şikayet ve beyanında;Eyüp 
İmam Hatip Lisesinden 2000 yılında mezun olduğunu,eşitlik ilkesine ayırıkı uygulanan 
katsayı nedeniyle lisans programına puanı tutmasına rağmen yerleşemediğni eğitim ve 
öğretim hakkından yoksun bırakıldığını, eğitim hakkının engellenmesi nedeniyle mağdur 
olduğunu, sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 418)

Müşteki ZÜLEYHA YILMAZ şikayet ve beyanında;Adana Çukurova 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde 1998 yılında okuduğu sırada derslere türbanlı olarak 
katılması nedeni ile baskılara maruz kaldığını, kınama ve disiplin cezaları aldığını,eğitim 
hakkı,din ve vicdan hürriyeti ile ifade hürriyetinin kullanımının engellenmesi nedeniyle 
mağdur olduğunu, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikayetçi olup davaya 
katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 380,396)

Müşteki ZÜLFE KOCABAŞ BEŞİRLİ şikayet ve beyanında; 29 Eylül 1991 
tarihinde sınıf öğretmenliğine atandığını, göreve başladığını, ancak sınıf vermediklerini, kılık 
kıyafeti nedeniyle dışlandığını,kıyafetini değiştirmesi konusunda zorladıklarını, 
değiştirmeyince 1998 yılında görevden attıklarını, doğum yaptığı için raporluyken tebligat 
yapıldığını, İdare Mahkemesine dava açarak kazandığını, ancak Milli Eğitim Müdürlüğünün 
temyize gitmesiyle Danıştay'ın mahkeme kararını bozduğunu, öğretmenlik görevini 
yapmasının engellendiğini, hakkında olumlu karar veren İdare Mahkemesinin hakimlerinin 
sürüldüğünü, mağduriyetine  ilişkin belgelerini ibraz ederek 28 Şubat askeri darbesini 
gerçekleştiren ve sivil iktidarı baskı altına Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Fevzi Türkeri'den ve 
sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 63,190,467) 

 Müşteki ZÜLFÜKAR ÇAKIR şikayet ve beyanında özetle;1988 yılıda Kahire 
El-Ezher Üniversitesine başlayıp 1996 mezun olduğunu,1997 yılıda yurda döndüğünü,YÖK 
tarafından bitirdiği üniversitenin denkliğinin kabul edilmediğini, ünversitele başlarken ve 
okurken denklik verildiğini ve buna güvenerek okuduğunu ancak mezun olunca kazanılmış 
hakkının ihlal edildiğini,lisans mezunu olmanın verdiği avantajlardan yararlanamadığını,bu 
nedenle mağduriyet yaşadığını, buna ilişkin belgelerini ibraz ederek sanıklardan şikâyetçi 
olup davaya katılmak istediğini  bildirmiştir. (Klasör 399)

Müştekiler Berrin Tuna, Nural Ün, Esra Nur Çoruhlu, Hatice Buladı, Fatma 
Budak, Neziha Sağlam, Gülsüm Peker, Fatma Akdokur, Yurdanur Acun, Fatime 
Hışıroğlu, Sağra Göbel, Züheyla Zeybel, Nihal Yüce, Binnaz Durdu, Davut Okçu, Şefik 
Dursun, Şerife Kaya, Reşat Petek, Fatma Benli, Şükran Uzul, Gülşen Özer, Hatice 
Buladı, Deniz Dilmen, Şadiye Yörükoğulları, Zekiye Yağmurcu Demircan, Şeniz Aslan, 
Meral Özpürçüklü, Binnaz Durdu, Gülsen Demir, Elif Öztürk, Belkız Bilen, Zeynep 
Kola Çağış, Nuray Canan Bezirgan, Aslan Değirmenci, Yusuf Tanrıverdi, Ahmet Faruk 



  

Ünsal vekilleri AV.CÜNEYT TORAMAN, AV.HÜSNÜ TUNA, AV.NECİP KİBAR, 
AV.YASİN ŞAMLI,AV.BÜLENT DEMİR, AV.EMRULLAH BEYTAR, AV.İBRAHİM 
ÖZTÜRK, AV.FİGEN ŞAŞTIM, AV.NAMIK KEMAL URHAN 23 MAYIS 2017 
TARİHLİ ORTAK ESAS HAKKINDA ŞİKAYETLERİNDE;

MAHKEMENİZDEKİ DAVANIN SAFAHATI : Darbelerin en önemli özelliği, 
darbeye teşebbüs edenlerin "başarılı" olmaları durumunda "kendi hukukunu" yaratması, 
(dünyanın her yerinde suç olan) darbeye teşebbüs suçları nedeniyle yargılanmaması, 
yargılanamamasıdır.

1960 darbesini gerçekleştirenler, anayasayı çiğneyerek, dönemin meşru hükümetini 
düşürmüş, başbakanını ve bakanlarını tutuklatmış, meşru başbakanını ve bakanlarını 
yargılatmış, idam ettirmişlerdir.Darbe süresi sona erdikten sonra, gerçekleştirdikleri darbe ve 
darbe süreci sırasındaki işledikleri suçlardan sorumlu olmayacak, darbecilerin amaçlarına 
göre işleyecek bir düzen kurmuşlardır. Askeri idarenin sona ermesinden önce, kendilerini 
güvence altına alacak bir anayasa hazırlatmışlardır. Yeni Anayasal sistem içinde darbecilerin 
görevlendirilmesini temin etmişlerdir. (1960 darbesini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi 
üyeleri, 1961 Anayasasıyla kurulan Cumhuriyet Senatosunun tabii senatörleri yapılmış, 
diğerleri de devletin pek çok kurumunda görevlendirilmiştir.) 

12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştirenler de, 1960 darbesini gerçekleştirenler gibi, 
yürürlükte olan mevcut anayasayı ilga ederek (yerine) yeni bir anayasa (1982 Anayasası) 
hazırlatmışlardır. Anayasa eklettikleri geçici 15.madde ile darbeyi gerçekleştirenlerin 
yargılanmasını engellemek istemişler, bunda başarılı da olmuşlardır. 1960 darbesi, (darbe 
tarihinde yürürlükte bulunan, 1926 tarihli, 765 sayılı) Türk Ceza Kanununda tanımı yapılan 
suçun bütün unsurları taşımasına ve darbenin en tepesindeki isim (Kenan Evren) dahi bu 
eylemi darbe olarak nitelemesine rağmen, hiçbir savcı, bu suçu ve bu suçun faillerini 
soruşturmaya cesaret edememiştir. 1980 darbesiyle ilgili olarak eski Adana Savcısı, merhum, 
SacitKayasu, meslekten atılmayı dahi göze alarak, Kenan Evren ve arkadaşları hakkında 
“iddianame” düzenlemiş, ancak beklendiği üzere, askeri vesayetin temel kurumlarından biri 
olan HSYK, görevinin gereğini yapan bu cesur hukukçuyu, meslekten atmıştır. 

28 Şubat darbesi, 1960 ve 1980 darbelerinden farklı özellikler taşıdığı için, 
“post-modern darbe” olarak nitelendirilmiştir. 28 Şubat darbesini 
gerçekleştirenler/planlayanlar, mevcut anayasa (1982 anayasası), bu cunta yapılanmasının 
bütün ihtiyaçlarını karşıladığı için, anayasayı ilga etmemişler, bu anayasanın kendilerine 
sağlamış olduğu imkanlardan yararlanarakbu darbeyi gerçekleştirmişlerdir. (1982 anayasası, 
anayasal kurumları vesayet altına alan mekanizmalar ve sistematiğiyle, devlet içindeki 
cuntayı koruma altına alan, darbecileri koruyan, darbeleri otomatiğe bağlayan bir anayasadır.) 
Gerçekten de, 1982 anayasasının vesayet kurumlarında“esaslı değişiklikler”yapılıncaya 
kadar, bu darbeyi gerçekleştirenlere dokunulamamıştır. 

1982 Anayasasında, 2000 yılından itibaren,Avrupa Birliğinin hazırlamış olduğu 
raporlar ve yönlendirmeleri sonucunda, önemli sayılabilecek değişiklikler yapılmıştır. 2005 
yılında AB üyelik müzakerelerinin başlamasıyla, anayasada değişiklik yapılması daha da 
kolaylaşmıştır. 2010 yılında, anayasada,(Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, HSYK, 
Anayasa Mahkemesi) geniş kapsamlı bir değişiklik yapılmıştır. TBMM’nde yapılan 
oylamada, Anayasa değişikliği için gereken üçte iki (367) çoğunluk sağlanamadığından, 
referandum için gerekençoğunluğun (beşte üç) (330) gerçekleşmesi nedeniyle anayasa paketi 
referanduma götürülmüştür.12 Eylül 2010 tarihinde yapılan oylamada, anayasa değişiklik 
paketi %58 oyla kabul edilmiştir. Bu sonuçla, (12 Eylül darbesini gerçekleştirenleri 
yargılamaya engel teşkil eden) anayasanın geçici 15.maddesi kaldırılmıştır. Referandumu 
takiben,darbeyi gerçekleştiren 5 generalden (hayatta kalan) ikisi hakkında soruşturma 
başlatılmıştır. 



  

Referandum tarihinden tam otuz yıl önce gerçekleştirilen bir darbeyle (1980) ilgili 
soruşturma başlatılırken, anayasal ve yasal bir engel olmamasına rağmen, “28 Şubat 
darbesi”yle ilgilisoruşturma başlatılmaması, kamuoyunda yoğun eleştirilere konu olmuştur. 
1980 darbesiyle ilgili soruşturma başlatılması üzerine, 28 Şubat darbesinin mağdurları da, bu 
darbenin hesabının da sorulacağı umuduyla, Cumhuriyet savcılıklarına başvuruda bulunmaya 
başlamıştır. Çok sayıda şikayet dilekçesinin gönderildiği (CMK 250.madde ile görevli) 
Ankara Cumhuriyet Savcılığı,soruşturma başlatmak zorunda kalmıştır. Ancak bu 
soruşturmayı, bu darbenin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir rolü olan “Batı Çalışma 
Grubu” üzerindeyoğunlaştırmıştır. Bu yapıyla bağlantısı tespit edilenleri, şüpheli sıfatıyla 
davet ederek, ifadelerini almaya başlamıştır. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasını takiben, 
önemli bir kısmını tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmiş, mahkeme de, birçoğunun 
tutuklanmasına karar vermiştir. Akabinde,Batı Çalışma Grubu (BÇG) ve bu grupla bağlantısı 
tespit edilen şüpheliler hakkında “iddianame” düzenlemiş, 28 Şubat darbesinin diğer 
bileşenleriyle (sair şerikleriyle) ilgili soruşturma dosyasını tefrik etmiştir. Dava konusu 
iddianameyi düzenleyen savcının, niçin seçici davrandığını, iddianameyi, 28 Şubat darbesini 
gerçekleştiren bileşenlerden sadece BÇG ile sınırlı tuttuğunu, dilekçemizin ileriki 
bölümlerinde açıklamaya çalışacağız. 

(CMK 250.madde ile görevli) Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesi,iddianamenin 
kabulünekarar vererek, kovuşturma (yargılama) evresi başlamıştır. Bu arada, CMK.250.mdde 
ile görevli mahkemelerdeki yargılamalara yönelik eleştiriler artmaya bu mahkemelerde de, 
“adil bir yargılama yapılmadığı” öne sürülmeye başlanmıştır. Mahkemenize debu yönde 
“itirazlar” yapılmıştır.Ancak bu itirazlar, diğer davalardan farklı olarak(sanıklar ve müdafileri 
tarafından değil), müşteki ve mağdurdan vevekillerinden gelmiştir. Müşteki ve mağdur 
vekillerinin“davaya katılma” taleplerihakkında–çok yakın bir tarihe kadar- karar verilmediği 
için, (duruşma tutanaklarında görüleceği üzere) çok sayıda sanık, (savunmaları sırasında) 
müşteki ve mağdur vekili arkadaşlarımızın sorularına, “katılan sıfatı olmadığı gerekçesiyle 
cevap vermeyeceğini” beyan etmiştir. Müşteki ve mağdurların katılma talepleri hakkında 
karar verilmemesi, müşteki ve mağdur vekillerinin(etkili bir şekilde) görev yapmalarını 
engellemiştir. Bir kısım müşteki ve mağdur vekili iki avukat arkadaşımızın “Reddi hakim” 
talebi dahi, (mahkemece) müdahil (katılan) sıfatı bulunmadığı gerekçe gösterilerek 
reddedilmiştir. 

Mahkemeniz dosyasına sunulaniddianame, sanık müdafilerinin ağır eleştirilerine 
maruz kalmıştır. Sanık müdafilerinin bu eleştirileri, mahkeme heyetini, sanıklar lehine 
etkilemiştir. Müşteki ve mağdur vekilleri, davaya ve iddianameye ilişkin görüşlerini 
açıklamak için defalarca söz istemesine rağmen, mahkemeniz izin vermemiş, (davanın diğer 
tarafı) müşteki ve mağdurları yok saymıştır. Söz verilmediği için, iddianamedeki, özellikle 
suçun vasfıyla ilgili, “esaslı eksiklikleri” ve “hataları” açıklamaya fırsat olmamıştır. 
Mahkemeniz, bazı uygulamalarını ve kararlarını(başka davalarla kıyaslamak suretiyle) 
eleştiren müşteki ve mağdur vekilleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Sayın 
mahkemenizin bu yanlı uygulamaları, muhtelif gazetelerde (haklı olarak) eleştiri konusu 
olmuştur. Mahkemenizin, “yanlı” tutumueleştiren hemen her gazete aleyhine suç 
duyurusunda bulunması, (davanın tarafları arasında eşit hareket etmediğini) adil bir 
yargılama yapmadığını göstermektedir.

28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesinde en büyük paya sahip olan,ve bu darbede 
“koç başı” olarak görev yapan Batı Çalışma Grubu (BÇG) mensupları aleyhine 
mahkemenizde açılankamu davası ağır aksak devam ederken, hükümet, CMK 250.madde ile 
görevli mahkemeleri kaldırmış, bu mahkemelerdeki davaları TMK 10.madde ile görevli 
mahkemelere devretmiştir. 

FETÖ,17-25 Aralık 2013 tarihinde, TMK.10.madde ile görevli mahkemelerdeki 
örgüt mensubu hakim ve savcılar eliyle, “hükümeti düşürmeye” yönelik operasyon 



  

düzenlemiştir. Ancak hükümetin karşı hamlesiyle, bu teşebbüsünde başarılı olamamıştır. Bu 
örgüt, bu olaydan sadece 5 gün sonra, yine TMK.10.madde ile görevli mahkemelerin 
öncülüğünde, jandarma desteğiyle, Hatay’da MİT Tırlarına operasyon düzenlemiştir. Bu 
operasyon başarılı olamayınca, bu defa, 19 Ocak 2014 tarihinde, aynı mahkemeler eliyle, 
Jandarma desteğiyle Adana’da MİT Tırlarına operasyon düzenlemiştir. TMK.10.madde ile 
görevli mahkemelerin, hükümeti düşürmeye yönelik operasyonlar yapmaya başlaması, bu 
mahkemelerin tamamen kapatılmasını gündeme getirmiştir.Hükümet, “TMK 10.madde ile 
görevli” mahkemeleri tamamen kaldırmak amacıyla hazırlıklara başlamıştır. TMK 10.madde 
ile görevli mahkemelerin kapatılması tartışılırken, bu davadaki sanıkların savunmaları 
alınmaya devam edilmiş ve firari sanıklar dışındaki tüm sanıkların savunmalarının alınması 
işlemi tamamlanmıştır.Müşteki ve mağdurların bir kısmı Talimat Mahkemelerinde ifade 
verirken, bir kısım müşteki mağdur, talimat mahkemesinde ifade vermeyi reddetmiş, “ana 
davaya bakan mahkeme huzurunda ifade vermek istediklerini” beyan etmişlerdir.

Bu arada, 21.02.2014 tarih ve 6526sayılı yasayla(Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza 
Muhakemesi kanunu ileBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun’la) TMK 
10.maddesi ile görevli mahkemelerde kaldırılmıştır.6526sayılı yasaylaKapatılan TMK 
10.maddesi ile görevli mahkemelerdeki soruşturma dosyaları ve dava dosyaları, genel yetkili 
ağır ceza mahkemelerine gönderilmeye başlamıştır. Bu mahkemelerdeki soruşturma ve dava 
dosyalarının genel yetkili mahkemelere devredilmesiyle, bu mahkemelerdeki usulsüzlükler 
birer birer ortaya çıkmaya başlamıştır. Ergenekon, Balyoz, Şike, Tahşiye, davalarının,ve 
Selam Tevhid soruşturmasının, vs. FETÖ’nün amaçları doğrultusunda yürütüldüğü, masum 
insanlara kumpas kurulduğu ortaya çıkmıştır. Bu soruşturma ve davalarda görev alan, 
emniyet görevlileri, savcılar, hakimler hakkında soruşturma başlatılmış, bu soruşturmalar 
sonucunda, bu kişiler hakkındakumpas davaları açılmaya başlamıştır.

Kapatılan (TMK:10.madde ile görevli) Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava 
dosyası da, bu şekilde Mahkemenize intikal etmiştir. Kapatılan (görevsiz) Mahkemeye 
sunulaniddianame, 28 Şubat darbesiyle ilgili “çok sayıda eylemi”, “geniş bir zaman dilimini” 
içermesine rağmen, suç vasfı, hükümeti düşürme olarak belirtilmiştir. (İddianamedeki bu 
hatayla ilgili görüşlerimizi, dilekçemizin suçun vasfı bölümünde açıklayacağız.) 
Mahkemeniz, müşteki ve mağdur vekillerinin görüşlerini açıklamasına imkan vermediği için, 
sanıkların savunmaları, (iddianamedeki eksik ve hatalı suç vasfına dayalı olarak) (Refah-Yol 
hükümeti) “hükümeti düşürme” ile sınırlı tutularak alınmıştır.CMK 7.madde gereğince, 
“sanıkların savunmalarını alan mahkemeler kaldırıldığı için, bu mahkemenin almış olduğu 
sanık savunmaları da geçersiz olup, sanıkların sorgularının, mahkemenizce yeniden 
yapılması” gerekir.

Esasen,28 Şubat darbesi,(çok failli)bir suç olup, bu darbenin bütün failleri,aynı 
suçun şerikleridir. Bir suçun şeriklerinin aynı davada yargılanmaları gerekir ise de, darbe 
veya darbeye teşebbüs suçu çok failli bir suç olduğundan, binlerce kişinin aynı anda 
yargılanmaya çalışılması, davanın yıllarca uzamasına sebebiyet vereceğinden, davanın 
kümelere bölünmek suretiyle, yargılamanın kümeler halinde yapılmasının, adil yargılama 
ilkelerine daha uygun olduğu söylenebilir. Ancak, bu suçun şerikleri, (kümeler halinde farklı 
mahkemelerde yargılansa da) yargılama, “aynı anda”(aynı zaman dilimi içerisinde) 
yapılmalıdır. 28 Şubat darbesinin “diğer failleriyle” ilgili soruşturma halen devam 
etmektedir.  Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına yazı yazılarak, bu darbenin diğer 
bileşenleriyle ilgili iddianame düzenlenip düzenlenmediği sorulmalı, iddianame düzenlendi 
ve kamu davası açıldı ise,bu davanın, “adil yargılama” ilkesinin gereği olarak, 
mahkemenizdeki davayla birleştirilerek yargılamaya devam edilmesinitalep ediyoruz.

28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesinde,Batı Çalışma Grubunun (BÇG) payı 
çokfazla olmasına rağmen, buçalışma grubu, darbe suçuna iştirak edenlerin küçük bir 
bölümünü teşkil etmektedir. 28 Şubat darbesine iştirak eden faillerden bir kısmı hakkında 



  

kamu davası açıldığı halde, diğerleri hakkında dava açılmaması, darbe suçuna iştirak edenler 
arasındaki ilişkiler ağınınve işlenen suçların görülmesine engel olmaktadır. Mahkemenizdeki 
dava, (iddianamede yazılı olaylara göre) 28 Şubat darbesinin ana unsurlarından biri olan, 
“Anayasayı İhlal” (TCK.309), “Yasama Organına Suç” (TCK.311),“hükümete karşı suç” 
(TCK.312) olduğu halde, iddia makamı, bu suçu, iddianamede, (hatalı olarak) “hükümete 
karşı suç” (TCK.312) olarak nitelemiştir. İddia makamı, suçun vasfını, hükümete karşı suç 
olarak nitelediği için, sanık müdafileri, kamu davasını, Refah-Yol hükümetinin kurulma ve 
düşürülme süresi arasına sıkıştırmaya çalışmaktadır. Mahkemeler, iddia makamının suçun 
vasfıyla ilgili nitelemesiyle bağlı olmayıp, suçun vasfını tayin yetkisi, münhasıran 
mahkemelere aittir. “Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi” başlıklı 
CMK 225.maddesinde; mahkemenin, iddianamede yer alan fiil ve faille bağlı olduğu, fakat 
cumhuriyet savcısının hukuki nitelendirmesi ile bağlı olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla, 
Mahkemenizin “iddianameyle bağlılık” ilkesi, iddianamedeki suçun vasfıyla değil, 
iddianamedeki olaylarla bağlı olmasını ifade etmektedir.

Mahkemenizdeki davanın ve suçun niteliğinin daha net olarak anlaşılabilmesi ve 
müşteki mağdur müvekkillerimizin maruz kaldığı zarar (mağduriyetleri) ile işlenen suç 
arasındaki illiyet bağının daha kolay anlaşılabilmesi için, bu dilekçemizde, 28 Şubat 
darbesinin büyük fotoğrafını sunmaya çalışacağız.Davaya ilişkin görüşlerimizi, 7 bölümde 
özetlemeye çalışacağız. 

Dilekçemizin 1.Bölümünde“Darbeleri”, açıklamaya çalışacağız. Dünyadaki ve 
Türkiye’deki darbelerden örnekler vermek suretiyle, sanık müdafilerinin 28 Şubat darbesinin 
darbe olmadığına ilişkin savunmalarının temelsiz olduğunu ortaya koymaya çalışacağız.

Dilekçemizin 2.Bölümünde“28 Şubat darbesini” (Olayı), Türkiye’nin en uzun ve 
sonuçları itibariyle, hak ihlalleri en fazla olan bu darbenin büyük fotoğrafını sunacağız.

Dilekçemizin3.Bölümünde“28 Şubat Darbesinin amacını ve Sonuçlarını” 
açıklayacağız.

Dilekçemizin4.Bölümünde“28 Şubat Darbesinin faillerinin” kimler olduğunu 
açıklayacağız.

Dilekçemizin5.Bölümünde“28 Şubat darbesinin mağdurlarının” kimler olduğunu 
açıklayacağız.

Dilekçemizin6.Bölümünde“Suçun vasfıyla” ilgili iddianamedeki yanlışlıklara ve 
sanık müdafilerinin değerlendirmelerine değinip, usul hukukuna ilişkin bazı hususlarda 
açıklamalarda bulunacağız.

Dilekçemizin7.Bölümünde“davaya katılmaya” ilişkin görüşümüzü, 28 Şubat 
darbesini gerçekleştirenlerin “hedef kitlesinde” yer alanların bu darbeden doğrudan doğruya 
zarar gördükleri için, yargıya başvuru koşulu aranmaksızın davaya katılma hakları olduğunu 
açıklayacağız.

1.BÖLÜM
DARBELER:
l-DARBE:
Darbenin sözlük anlamı (etki, çarpma, vuruş, çarpışma, şok, sıkıştırmak, 

pekiştirmek) kişiyi sersemletecek şekilde “şiddetli vurma” olarak tarif edilmektedir. Büyük 
bir depremin, binaları yerle bir etmesi, milyonlarca kişinin ölmesi, denizlerin zemininde 
gerçekleşen büyük depremlerden sonra metrelerce yükseklikteki dev dalgaların(tsunami) 
karanın içlerine doğru yürümesi, önüne gelen her şeyi yutması, büyük gemileri ceviz kabuğu 
gibi savurması, devasa binaları yıkması, büyük bir selin, güzergahındaki evleri, insanları, 
arabaları, hayvanları sürükleyip götürmesi, büyük bir yanardağın harekete geçmesi, lavların 
çevreye yayılması, vs. “darbe” anlamına gelen sözcüklerle ifade edilmektedir. 

İnsanlar, olağan tehlikeler için tedbirler almıştır. Yağmur sularının (birikerek) sele 



  

dönüşüp insanların canına veya malına zarar vermemesi için, şehirlerde kanalizasyonlar, su 
tahliye kanalları döşenmiş, yağmur sularının tahliyesi sağlanmıştır. Yangın tehlikesine karşı, 
binalara, yangın merdivenleri, alarm sistemleri ve yangın tüpleri konulmuştur. Hasta 
olanların tedavileri için, hastaneler kurulmuştur. Aynı şekilde, suçları önlemek ve suç 
işleyenleri yakalamak amacıyla, hemen her mahallede güvenlik birimleri, karakollar 
kurulmuştur. Olağan risklere karşı alınan bu önlemler, olağan durumlarda, ihtiyaca cevap 
verebildiği halde, büyük sel baskınlarında, şehirlerin alt yapı şebekesi (kanalizasyon 
kanalları), büyük yangınlarda, yangın tüpleri işe yaramamakta, savaş halinde, hastanelerin 
yatak sayısı ihtiyacı karşılayamaz hale gelmekte, darbe teşebbüslerinde, küçük çaplı suçları 
önlemeye ve yakalamaya yönelik karakollar, binlerce kişinin iştirakiyle işlenen bu suça karşı 
çaresiz kalmaktadır. Vücudumuzdan örnek verecek olursak, olağan tehlikeleri 
savuşturabilen“bağışıklık sistemimiz”,ileri düzeyde saldırılarda, işlemez hale gelmektedir.

Siyasal iktidarı ele geçirmeye yönelik darbeye teşebbüs suçuda, (doğal afetlerle) 
benzer sonuçlar gösterdiği için, bu girişimlere, genel bir ifade ile “darbe” 
denilmektedir.Devletlerin olağan saldırıları savmaya yönelik mevcut koruma mekanizmaları, 
çok geniş kapsamlı ve örgütlü saldırıları önlemede (genellikle) yetersiz kalmaktadır. Darbe 
suçları genellikle, devlete yönelen saldırılardan korumakla görevli ordunun desteğiyle 
gerçekleştiğinden,devlet (içeriden) korumasız kalmakta, ordu, karşısında direnecek etkili bir 
güç kalmadığından, darbe teşebbüsü başarılı olmaktadır.Ordunun darbe suçuna katılması, 
tehditlere karşı devleti korumasız bıraktığı için sistem “işlemez” hale gelmekte, adeta, siyasal 
sistemin bağışıklık sistemini çökertmektedir. Devlet mekanizmasının kontrolü darbecilerin 
eline geçtiğinde, sistem, darbeyi gerçekleştirenlerin ideolojisi doğrultusunda (ve hukuka bağlı 
olmaksızın) çalışmaya başlamaktadır. Bu çerçevede, hakları ihlal edilenlerin son başvuru 
kapısıolan “yargı” işlemez hale gelmekte, bu da hak ihlallerinin vemağdur sayısında 
olağanüstü bir artışa sebep olmaktadır. Bu nedenle (bütün) darbeler, son derece yakıcı ve 
yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır.

Darbenin “hukuki anlamı” ise, ordunun veya ülke içindeki beli bir grubun, hukuka 
aykırı yöntemlerle,yönetime el koyması, anayasal düzeni, anayasal kurumları, “kısmen veya 
tamamen işlemez hale getirmesi”olarak tarif edilmektedir. Demokratik sistemlerde, siyasal 
iktidara sahip olmanınyöntemi (kuralları)ayrıntılı olarak belirlenmiş, aynı şekilde, iktidarın 
nasıl sona ereceği de kurallara bağlanmıştır. Koca Reis lakabıyla ünlü politikacı Sadettin 
Bilgiç: “Demokratik parlamenter sistemlerde, hukuk dışı tutum ve davranışlara karşı her türlü 
emniyet tedbirleri vardır. Fakat diktatörlük ve askerî idarelerde yoktur.  Anayasamızda 
devletin nitelikleri ile ilgili bir, iki ve üçüncü maddelerindeki hükümler değiştirilemez, 
değiştirilmeleri teklif dahi edilemez.  Tek Parti iktidarı; anayasaya aykırı kanun çıkarırsa, 
Cumhurbaşkanı’nın Meclise iade yetkisi vardır. Meclis ısrar ederse, Anayasa Mahkemesi’ne 
götürme yetkisi vardır. Cumhurbaşkanı götürmezse, siyasi partilerin ve yargının götürme 
yetkisi vardır.  Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa tadili yaparsa, Cumhurbaşkanının iade 
yetkisi vardır. Meclis ısrar ederse referanduma götürme yetkisi vardır.” 

Hiç bir devlet, hiçbir hukuk düzeni;hiç kimsenin, (hukuk düzeninin uygun 
görmediği) meşru olmayan yöntemlerle iktidarı ele geçirmesini uygun görmez. Dünyadaki 
bütün devletler, hukuka aykırı yollarla iktidarı ele geçirmeyi,en ağır suç olarak kabul 
etmişler, (darbe teşebbüslerini) önlemek için ceza kanunlarına, çok ağır cezalarkoymuşlardır. 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda (eski TCK 146.madde, yeni TCK 309.maddeler), 
darbeye teşebbüs suçları için, (en ağır ceza olan) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
öngörülmüştür.

Darbeye teşebbüs suçu, ceza yasalarında, diğer suçların tamamından farklıdır. Ceza 
kanunlarında diğer suçlar,genellikle hukuk düzeni içindeki “olağan ihlalleri” önlemeyi, kamu 
düzenini, “kişilerin” can ve mal güvenliğini korumayı esas aldığı halde, darbeye teşebbüs 
suçu, bizatihi “hukuk düzeninin” kendisini hedef almaktadır. Hukuk düzeni (yani, komuta 



  

merkezi) çetelerin/örgütlerin eline geçerse, sadece bireylerin değil, toplumun tamamının hak 
ve özgürlükleri tehlikede olacaktır.  Küçük bir çocuğa tecavüz suçunda, mağdur, çocuk, ailesi 
ve çevresi ile sınırlı olduğu halde, darbeye teşebbüs suçunda mağdur, toplumun kendisi ve 
tamamıdır. Her suç çirkin olmakla birlikte, “darbeye teşebbüs suçu”, diğer suçlar ile 
kıyaslanamayacak derecede tehlikeli ve çirkin bir suç tipidir. Bu niteliği nedeniyle, bu suçlar, 
yüzlerce suçtan oluşan suç kartelasının, en tepesinde yer almaktadır.

II- DÜNYADA DARBELER:
Darbeler tarihi, siyasal iktidarların tarihiyle at başı gitmektedir. Roma İmparatoru 

Jül Sezar bir darbe kurbanı olmuş, bazı Roma imparatorları darbeyle iktidara gelmiştir. 
Napolyon, Fransa'da iktidarı 1799'da bir darbeyle ele geçirmiştir. Antik Yunan ve 
Hindistankentlerinde darbeler fazlasıyla yaygındı. Darbeler, 20.asrın sonlarına doğru, 
gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere,Latin Amerika’dada, Asya'da, Afrika'da, 
Avrupa'da, yaygınlaşmıştır.  1980'lerden sonra darbeler daha az sıklıkta görülmeye 
başlanmıştır. Bu ülkelerde, hükûmetlerin sosyal ve ekonomik sorunları çözmekte yaşadıkları 
sorunlar ve dolayısıyla ortaya çıkan yeni sorunlar bu darbelerin başlıca sebeplerini 
oluşturmaktadır.

Dünyada gerçekleştirilen darbelerin çoğunda“askerin/ordunun”başrolü üstlendiği 
görülmektedir. Esasen, (gerek geçmişte ve gerekse günümüzde) silahlı gücün(ordu ve-veya 
emniyetin)(AKTİF VEYA PASİF OLARAK) içinde yer almadığı bir darbe teşebbüsünün 
başarı şansı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, siyasal iktidarlarla sorunu olanve bu 
iktidarı değiştirmek isteyen güçler, devletin silahlı gücünden (orduve/veya emniyetten) 
yararlanmak istemiştir. Ordunun müdahalesini haklı göstermek için,halkın inanabileceği 
“bahaneler” üretmişlerdir. (1980 darbesinde, darbe şartlarını olgunlaştırmak için, toplumu 
“sağcı” ve “solcu” diye kamplara ayırıp, bu kesimleri birbiriyle çatıştırıp, çatışmayı 
tırmandırıp, binlerce vatandaşımızın ölümüne sebebiyet vermişlerdir.) (28 Şubat darbesini 
gerçekleştirenler de,anayasayı, meclisi işlemez hale getirmek ve hükümeti düşürmek için, 
rejimin irtica tehdidi altında olduğu yalanını yaymaya çalışmışlardır.)

Darbe teşebbüsünde bulunanların algı operasyonları, çoğu kere başarılı olmuş, 
toplumun belli bir kesimini ve kamu görevlilerinin önemli bir kesimini inandırmış ve 
yanlarına almayı başarmıştır. 1960 Cemal Gürsel (Türkiye), 1967 Yorgo Papadopulos 
(Yunanistan), 1968 Saddam Hüseyin (Irak), 1969 Muammer Kaddafı (Libya), 1970 Kâbus 
bin Seyd El Ebu Seyd (Umman), 1973Augusto Pinochet (Şili), 1978 Ziya ül Hak (Pakistan), 
1979Teodoro Obiang Nguema Mbasogo(Ekvator Ginesi), 1980 Kenan Evren (Türkiye), 1984 
Lansana Conte (Gine), 1987 Blaise Compaore (Burkina Faso), 1987 Zeynel Abidin Bin Ali 
(Tunus), 1988 Than Shwe (Myanmar), 1989 Ömer el-Beşir (Sudan), 1994 Yahya Jammeh 
(Gambiya), 1995 Hamad bin Halife es-Sani (Katar), 1997 28 Şubat Darbesi (Türkiye), 1999 
Pervez Müşerref (Pakistan), 2003 François Bozize (Orta Afrika Cumhuriyeti), 2006 Frank 
Bainimarama (Fiji), 2008 Muhammed Veled Abdül Aziz (Moritanya), 2009 Andry Rajoelina 
(Madagaskar), 2009 Roberto Micheletti (Honduras), 2013 Adli Mansur(Mısır),

Darbe teşebbüslerinde, toplumu darbeye hazırlamaya yönelik psikolojik harekat 
yöntemleri, “algı operasyonları” büyük bir öneme sahiptir. Bu algı operasyonları, çoğu kere 
başarılıolmuş, toplumun belli bir kesimini, kamu görevlilerinin önemli bir kesimini 
inandırmış ve yanlarına almayı başarmıştır. (Bu darbelere, başka saiklerle destek verenler de 
olmuştur.) Darbelere gerekçe yapılan bu iddiaların (bahanelerin) hiçbirinin doğru olmadığı, 
(darbe teşebbüslerinin en etkili aracı olan) psikolojik harekat ürünü olduğu ortaya çıkmıştır. 
Örneğin, 28 Şubat darbesinin alameti farikası olan “irtica tehdidi” (irtica tehlikesi), 
Refah-Yol hükümeti düşürüldükten sonra bıçak gibi kesilmiştir. (Basit bir medya taraması, 
bu iddiamızın en kesin kanıtıdır.) Yine, 1980 darbesinin ana gerekçelerinden biri olarak 
gösterilen “sağ-sol çatışması”, 13 Eylül 1980 tarihinde bıçak gibi kesilmiştir. (Dönemin 



  

başbakanı Süleyman Demirel, 1980 darbesine gerekçe yapılan bu durumu:“13 Eylül gününe 
kadar kan aktı Türkiye’de, ama 13 Eylül sabahı durdu. Sonra söyledim, ‘ 11 Eylül günü akan 
kan, 13 Eylül’de nasıl durdu?’ dedim. ‘Yetkimiz yoktu’ dediler. ‘13 Eylül günü yetkiniz 
nereden çıktı?’ dedim. 13 Eylül günü var olan yetki, 11 Eylül günü de vardı. Sıkıyönetimin 
bütün yetkileri vardı. Ve üzüntü ile söyleyeyim ki, 1980’nin 12 Eylül’ü devletin çöküşüdür. 
Yani, devlet çökmüş de birisi onu kaldırıyor değil. Devleti kendi elimizle çökertmişizdir. 
Ondan sonrasında da bence, Türkiye rejimi çok büyük yara almıştır ve her şeyi yara almıştır.” 
diye özetlemiştir.)

Dünyada, darbelerin gerçekleştirilmesinde, “başta ABD istihbarat servisi CIA olmak 
üzere, dünya siyasetinde etkin olarak yer almak isteyen diğer güçler, başrol oynamıştır. 
Darbeler, görünen veya öne sürülen bazı sebeplerin yanında, güçlü devletlerin, zayıf ve 
küçük devletler üzerindeki emellerini gerçekleştirmesinde de etkili bir silah olarak 
kullanılmaktadır. Özellikle CIA'nın, Latin Amerika ülkeleri için "diktatör ve darbeci 
yetiştiren" bir okulunun olduğu” bu eğitimin, sadece Latin Amerika ülkelerini değil, 
Türkiye’yi de kapsadığı bilinmektedir.Bilim adamlarımız, ABD’nin, başka ülkelerin 
askerlerini (subaylarını) bu amaçla eğittiğini öne sürmektedir; “ABD’ye eğitim için asker 
veya sivil göndermek, ABD hesabına darbeci yetiştirmeyi kabul etmek demektir. Tabii 
olarak, ABD’de eğitim alan herkes ‘darbeci’ olur demiyoruz. ABD’nin eğitim vermekteki 
amacına dikkat çekiyoruz. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde 1962 yılında “Dış 
Yardım Kanunu” tartışılırken, o zamanki ABD Savunma Bakanı McNamara bakınız ne 
diyor: “Gelecek yıl Amerikan askeri okullarında yabancı uluslardan 18.000 kişi eğitim 
görüyor olacaktır. Bu kişilerden her biri demokrasimizin nasıl çalıştığına tanık olacak, bizim 
hükümet geleneklerimizi ve felsefemizi öğrenecekler. Ülkelerine döndüklerinde her biri 
bunun uygulayıcı olacaktır.” (Bkz. Çetin Yetkin, Karşı Devrim, s. 360) 

İtalya’da,Komünist Partinin1948 yılında seçimleri kazanmasıyla CIA’nın devreye 
girmesi, İran Başbakanı Muhammed Musaddık’ın petrolü millileştirmek istemesiyle1953’de 
askeri darbe ile Musaddık'ın devrilerek, Şah rejiminin kurulması, Guatemala’da, seçimle 
işbaşına gelen JacoboArbenz’inAmerikan "United Fruit" Şirketi'ni millileştirme girişimi 
nedeniyle 1954’de askeri darbeyle gitmesi, bu darbelerin ana sebebidir. Haiti’de 1959’da CIA 
destekli bir darbe ile "Papa Doc" Duvalier ülkenin diktatörü olması,Ekvador’da1961’de, CIA 
destekli askeri güçler seçimle işbaşına gelen Başkan JoseVelasco'yu istifaya zorlayarak 
hükümetin devrilmesi, Dominik Cumhuriyeti’nde 1963’te seçimle gelen Devlet Başkanı 
JuanMosch’un devrilerek, CIA’nın askeri bir yönetim kurdurması, Brezilya ve 
Endonezya’da, seçimle gelen Hükümetlerin (1964-65) askeri darbeyle 
devrilmesi,Yunanistan’da 1967, seçimlerinden iki gün önce Batı destekli askeri darbe 
gerçekleşmesi, Şili’de 1973’te,  Batı destekli askeri darbenin Şili'yi karanlığa gömmesi, 
seçimle işbaşına gelen Sosyalist Başkan Salvador Allende’nin öldürülerek yerini General 
AugustoPinochet’in alması, dünyada gerçekleşen ABD ve CİA patentli darbe ve 
müdahalelerden sadece birkaçıdır. 

III-TÜRKİYE'DE DARBELER
l)-27 Mayıs 1960 darbesi:
Türkiye, tek partili dönemden çok partili hayata (demokrasiye), II.Dünya savaşı 

sona erdikten sonra giderek artan “demokrasi rüzgarı” ve “dış baskıların etkisiyle”geçmiştir. 
Türkiye’nin, tek partili yönetiminden çok partili hayata geçmesi, Türkiye’de, yeni bir 
dönemin başlangıcı olmuştur. Şaibeli 1946 seçimlerinden sonra yapılan 1950 seçimlerinde, 
Demokrat Parti tek başına iktidara gelmiştir. Sadettin Bilgiç , Demokrat Parti’nin, 1950 
seçimlerini kazandığında, nasıl bir enkaz devraldığını anlatmaktadır.  “Demokrat Parti 
iktidara geldiğinde, memleket, ekonomik bakımdan da yokluk içerisinde idi. Erkek işçinin 
yevmiyesinin 25 kuruş, kadın işçininki 20 kuruş olduğu dönemde yol vergisi 6 lira idi ve 18 
yaşından 60 yaşına kadar her erkek vergi mükellefi idi. 18 yaş ile 60 yaş arasında ailede 3-4 



  

kişi varsa ailenin gençlerinden biri üç buçuk ay, ikisi 48’er gün, yiyeceği kendinden (azığı 
belinden) yolda taş kırar veya kürek ve kazma sallardı. Buna rağmen, kara yolu yoktu. 
İzmit’ten İstanbul’a, Kırıkkale’den Ankara’ya bile demiryolundan başka vasıta ile gidip 
gelinmezdi. Ama yol vergisi alınmaya devam edilmiştir. Ağnam vergisi (hayvan vergisi): 
Koyun, kuzu, keçi, oğlak kendisi 80 kuruşa alınıp satılmamakta, çok düşük fiyatla alınıp 
satılmakta idi. Fakat vergi 80 kuruştu. Hayvan başına olması itibarı ile âdil gibi görünen bu 
vergi yüzünden, tahsildar, vergisini ödeyememiş koyun ve keçi sürüsü yakalarsa, mal sahibi, 
sürüsüne sahip çıkmazdı. Çünkü, tellâlla haraç mezat satılan sürü, vergiye yetmediği gibi, 
sürü sahibinin geri kalan borcu için evine haciz gelir, en zaruri ihtiyacı olan kabı, kacağı, 
yatağı, yorganı icra yolu ile satılırdı. Büyükbaş hayvanların vergisi de (manda, inek, at, eşek) 
hayvan başına iki lira idi. D.P. 1951’de bu vergileri kaldırdı. Tarım ürünlerine taban fiyat 
politikası uygulayarak hem üretimin artmasını, hem de nüfusun %75-80’inin, küçük çiftçi ve 
köylünün iki yakasının bir araya gelmesini ve yüzünün gülmesini sağladı. Milletin 
%75-80’ini ilgilendiren bu uygulamaya hâlâ popülist politika diyenler vardır. Fakat milletin 
ayağı ilk defa ayakkabı, sırtı ceket gördü.” Demokrat Parti, ülke sorunlarını çözmeye 
çalışırken, sürekli darbe tehditlerine maruz kalmıştır. Dönemin gazeteleri ve meclis zabıtları 
bunun en somut kanıtıdır.

CHP vedestekçileri, “1960 darbesinin, Demokrat Partinin hatalı icraatları nedeniyle 
gerçekleştirildiğini” öne sürmekte ise de, darbenin gerçek nedeni, (DP’nin icraatları 
değil)ABD’nin, Türkiye’yi kontrol altına alma arzusudur. 1960 darbesini ABD’nin organize 
ettiği bugün tartışma konusu bile değildir. Adnan Menderes, iktidarının son yıllarında 
Marshall Planı kapsamında Amerika'dan artık kredi alamayınca, Seydişehir Alüminyum ve 
İskenderun Demir-Çelik ve diğer sanayi projelerini kredilendirmek için Sovyetler Birliği ile 
yakınlaşmaya başlamıştır. Bu amaçla Sovyetler Birliği'ne üst düzey ziyaretler yapılıp, 
ülkedeki sanayinin gelişmesi için Sovyetlerle yatırım antlaşmaları imzalanma hazırlığı 
yapılmaktaydı.Bazı siyaset bilimciler, 1960 darbesinin ana sebebinin, DP hükümetinin 
Rusya’yla yakınlaşmasıolduğunu öne sürmektedir. Gazeteci Serdar Turgut, 1960 darbesinin 
“gizli amacını” şu sözlerleifade etmektedir: “1960 darbesi, Türkiye’nin sosyal ve siyasi 
yaşamında dinin etkisinin artamaya başlayacağı korkusu nedeniyle yapıldı. Menderes ve 
arkadaşlarına işkenceye varacak derecede kötü davranılması ve asarak cezalandırma gibi uç 
ceza verilmesi, düzenin hakim güçlerinin Türkiye’de sistemi dindarlara açmaya çalışan 
kadroya verdiği bir cezadır. Resmi tarihi anlatanlar ve yazanlar o dönemin bu yüzünden hiç 
bahsetmezler. Ancak onların verdiği darbe gerekçeleri ne yazık ki o günlerde olanı biteni 
anlatabilmekten çok uzak kalıyor. Cumhuriyetin gizli tarihi aslında dini duyguları ve 
dindarların gücünü bastırmanın tarihidir. O tarihe bu gözle bakmadığınızda 1960 darbesinin 
gizli amacını da ortaya çıkaramazsınız.” 

1960 darbesinin “şartlarını olgunlaştırmak” için, medyaya önemli görevler 
verilirken, öğrenciler de, yürüyüşe ve protestoya yönlendirilmiştir.  28 Nisan'da İstanbul'da 
29 Nisan'da Ankara'da öğrenciler harekete geçmiş, İstanbul'da çıkan olaylarda yaklaşık 40 
öğrenci yaralanmış, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz, polis 
kurşunuyla öldürülmüştür. Darbeye giden yolda en önemli eylemlerden biri de, Demokrat 
Parti aleyhtarı öğrencilerin 5 Mayıs 1960 tarihinde, Ankara, Kızılay'da yapmış oldukları 
555K (yani, 5.ayın, 5.günü, saat 5`te, Kızılay'da) olarak anılanprotesto eylemidir. Demokrat 
Parti, olayların yayılmaması için, bazı illerde sıkıyönetim ilan etmiştir. Ancak DP’nin aldığı 
önlemler, darbeye engel olamamıştır. Medya, darbeye ve darbecilere, olağanüstü destek 
vermiş, darbe teşebbüsünde bulunanların kendilerine verdikleri,“üniversite öğrencilerinin 
kıyma makinelerinde kıyıldığına” ilişkin akıl ve mantık dışı haberleri, hiçbir araştırmaya ve 
incelemeye tabi tutmadan yayınlamaktan çekinmemişlerdir. 

27 Mayıs 1960 sabahı, saat 03.15'te piyade birlikleri ve süvari grubu, 03.30'da 
tanklar hareket etmiş, Saat 04.36'da Albay Alparslan Türkeş tarafından radyoda okunan ilk 



  

bildiri ile 1960 darbesi bütün Türkiye’ye ve dünyaya ilan edilmiştir. Darbenin akabinde, 
Demokrat Partinin önde gelenleri tutuklanmış, yargılanmaya başlamıştır. Millî Birlik 
Komitesi, DP'liler hakkında, daha sonradan doğru olmadığı anlaşılan bazı 
haberleri(Demokrat Partililerin yurtdışına kaçarken yakalandığı, beraberlerinde 12 uçak 
dolusu altın, mücevherat ve parayı kaçırmaya çalıştıkları, 28 Nisan - 27 Mayıs 1960 arasında 
yüzlerce gencin öldürüldükten sonra kamyonlarla mezarlıklara getirilip gizlice gömüldüğü, 
bir kısmının hayvan yemi yapılan makinelerde kıyılarak toz haline getirildiğini) yaymaya 
başlamıştır. Askeri  darbe ile devrilen başbakan Adnan Menderes hakkında, 
başbakanıitibarsızlaştırmaya ve küçük düşürmeye yönelikdavalar (Köpek davası, bebek 
davası, don davası, vs.) açılmıştır.

14 Ekim 1960'ta başlayan Yassıada davaları, (19 dava), 11 ay 1 gün sürmüş, 203 
günde, 872 oturum yapılmış, 1068 tanık dinlenmiş, yargılama hükmün açıklandığı 15 Eylül 
1961 tarihinde son bulmuştur. Yüksek Adalet Divanı,Celâl Bayar, Adnan Menderes, eski 
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan oybirliğiyle, eski 
T.B.M.M. Başkanı Refik Koraltan, eski Genelkurmay başkanı Rüştü Erdelhun, Agah Erozan, 
İbrahim Kirazoğlu, Ahmet Hamdi Sancar, Nusret Kirişçioğlu, Bahadır Dülger, Emin Kalafat, 
Baha Akşit, Osman Kavrakoğlu, Zeki Erataman oy çokluğuyla olmak üzere, 15 sanığın 
idamına karar vermiştir. İdamına karar verilen üç sanıktan ikisi, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan 
Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, Adnan Menderesise, 17 Eylül 1961'de saat 13.30'da 
İmralı Adası'nda asılmak suretiyle idam edilmiştir. 

1960 darbesi, milletin iradesini ipotek altına almak amacıyla yapılan bir darbedir. 
Darbeden sonra (sipariş üzerine) hazırlatılan 1960 Anayasasının içeriği, darbenin amacını, 
çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu anayasa;bir sonraki 1980 darbesinin anayasasının 
da esasınıteşkil etmiştir.  Türkiye, çok partili dönemin ilk 14 yılı hariç (neredeyse) tamamı, 
darbe anayasalarıyla yönetilmiştir. 1982 anayasasında, çok sayıda değişiklik yapılmasına 
rağmen, 1961 anayasasıyla kurgulanan sistem, özü (iskeleti) hala yürürlüktedir. 

1961 Anayasası, yargıya ilaveten, (halkın temsil mekanizmaları olan) TBMM’yi ve 
yürütmeyi (hükümeti) kontrol altında tutmayı esas almıştır. Bu çerçevede, seçimle iktidara 
gelen siyasal iktidarın yetkileri, “atanmış” bürokrasi arasında paylaştırılmıştır. 1960 darbesini 
gerçekleştirenlerin amaçları arasında yer alan “askeri vesayetin” devam etmesi için, 
anayasada, “vesayet kurumları” oluşturulmuştur. İktidara gelecek olan hükümetlerin 
politikalarını tayinve hükümete yön vermek amacıylaMGK ihdas edilmiştir. TBMM’nin 
çıkaracağı yasaları denetlemek ve gerektiğinde iptal etmek için, Anayasa Mahkemesi ihdas 
edilmiştir. Aynı mahkemeye, MGK’nun tayin etiği politikalara aykırı davranan “siyasi 
partileri kapatma” yetkisi verilmiştir. Yine aynı mahkemeye, başbakanı, bakanları yargılama 
yetkisi (yüce divan) verilmiştir. Mevcut sisteme muhalif olanları cezalandırmak içinDGM’ler 
ihdas edilmiştir. Yargı mensuplarını kontrol altında tutmak amacıylaHSYK ihdas edilmiştir. 
Radyo ve TV’lerikontrol altında tutmak amacıylaRTÜK ihdas edilmiştir. Üniversiteleri ve 
yükseköğrenimi kontrol altında tutmak amacıyla, YÖK kurulmuştur. Askerler için özel 
mahkemeler kurulmuştur. 1961 anayasasıyla getirilenvesayet kurumları, bu darbenin, 
“oyunun kurallarını” yeniden belirlemek için yapıldığını göstermektedir. Halkın egemenliğini 
sınırlayan bu anayasa, orduyu, özerk bir yapıya kavuşturduğu için denetlenememiş, art arda 
darbeler olmuştur. 

2)-12 Eylül 1980 darbesi:
1960 kanlı darbesinin üzerinden yirmi yılsonra,12 Eylül 1980 tarihinde, TSK, 

emir-komuta zinciri içinde “bir askeri darbedaha”gerçekleştirilmiştir. 12 Eylül 1980 darbesi 
de, (öncesiyle/sonrasıyla) 1960 darbesine benzemektedir. 12 Eylül darbesinin 
arifesindeAmerika’ya bir gezi yapan Hava Kuvvetleri Komutanı Org.Tahsin Şahinkaya’ya 
ABD Milli Güvenlik uzmanı Paul Hanze “Umarım Türkiye’de durumun kontrolden 
çıkmasına müsaade etmezsiniz.” diyordu. Orgeneral Tahsin Şahinkaya, ihtilale bir gün kala, 



  

11 Eylül günü yurda döndü.Darbeye uygun zeminin oluşturulması bağlamında 
değerlendirilen “bu olaylarla, huzur ve güven ortamının bozulduğu, can güvenliği endişesinin 
arttığı, devlet otoritesinin kamu düzenini sağlayamaz hale geldiği, siyasilerin problemleri 
çözemediği, askeri müdahalenin zorunlu hale geldiği” algısı oluşturulması amaçlandı. 
Darbenin önde gelen generallerinden Bedrettin Demirel’in “darbeyi bir yıl önce yapacaktık 
ama şartların olgunlaşmasını bekledik” mahiyetindeki açıklaması, bu değerlendirmeyi 
doğrular niteliktedir.1980 darbesini gerçekleştirmek, daha doğrusu şartları olgunlaştırmak 
için, darbe öncesinde terör eylemleri tırmandırılmıştır. 

 1 Mayıs 1977’ de,DİSK’in Taksim’de düzenlediği “1 Mayıs işçi bayramı” 
kutlamaları sırasında meydana gelen kargaşada, 28 kişi ezilme veya boğulma, 5 kişi ateşli 
silahla vurularak, 1 kişi de panzer altında kalarak (34 kişi) hayatını kaybetmiş, 130 kişi de 
yaralanmıştı. 6 Nisan 1978’de,posta ile gönderilen paketin patlatılmasıyla,Malatya Belediye 
Başkanı Hamit Fendoğlu,gelini ve torunu öldürülmüş, eylemi solcuların yaptığı kanaatine 
varan halk ayaklanmıştı. 16 Mart1978’de, Beyazıt meydanında gösteri yapan sol görüşlü 
öğrencilerin üzerine el bombası atılması sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetmişti. Olaylardan 
çok sonra bomba attığını itiraf eden Zülküfİsot, polis arabasıyla olay yerine gittiklerini ve 
bombayı polislerin vererek kendisine attırdığını itiraf etmişti. 1978 yılı,Sivas, Çorum ve 
Kahramanmaraş olayları Alevi-Sünni çatışmasına dönüştürülmek için provokasyonların 
yapıldığı bir yıl olmuştu. Daha sonra sıkıyönetim mahkemelerine intikal eden olaylara 
zamanında müdahale edilmediği, otorite boşluğu yaşandığı, yardım istenen askeri birliklerin 
göreve gelmediği dönemin yetkililerinin beyanlarında yer almakta ve 12 Eylül 
İddianamesinde yer almaktadır. Abdi İpekçi’nin öldürülmesi, katili Mehmet Ali Ağca’nın 
“her şeyi açıklayacağım” açıklamasından sonra askeri elbise giydirilerek cezaevinden 
kaçırılması yine iddianamede ibret erici olay olarak anlatılmaktadır.

Türkiye’nin birçok yerine yayılan,sağ-sol, ülkücü-komünist, alevi-sünni çatışmaları 
olarak görünen, bazen sol fraksiyonların kendi aralarındaki çatışmalar bir türlü 
önlenemezken, Milli Selamet Partisinin düzenlediği Konya Mitinginde İstiklal Marşına ve 
Türk Bayrağına saygısızlık yapıldığı iddiaları, Cumhurbaşkanı seçimi için TBMM’de devam 
eden oylamalarda bir türlü netice alınamaması darbeye uygun zemin olarak değerlendirilip 12 
Eylül 1980 günü Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren ve kuvvet komutanları “yönetime el 
koyduklarını” ilan etmişlerdir. Darbeyle birlikte, Anayasa askıya alınmış, Meclis kapatılmış, 
TC. Hükümeti devrilmiş, siyasi partiler kapatılmış, gözaltı ve tutuklamalar başlamıştır.  

12 Eylül darbesinin yarattığı tahribat, çok büyük bir doğal felaketin sonuçlarını 
çağrıştırmaktadır.  12 Eylül darbesinin özet bilançosu şöyledir: Darbe sürecinde, 650 bin kişi 
gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin 
kişi için idam cezası istendi, 517 kişiye idam cezası verildi. Haklarında idam cezası 
verilenlerden 50’si asıldı. 71 bin kişi TCK’nın 141, 142 ve 163.maddelerinden, 98 bin 404 
kişi örgüt üyesi olmaktan yargılandı. 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı 
olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkartıldı. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak 
yurtdışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 
937 film sakıncalı olduğu için yasaklandı. Gazeteler, dernekler, sendikalar kapatıldı. 23 bin 
677 derneğin faaliyetleri durduruldu. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı.3 bin 854 öğretmen, 
120 üniversite öğretim üyesi ve 47 yargıcın işine son verildi. 400 gazeteci için toplam 4 bin 
yıl hapis cezası istendi. Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 31 gazeteci ceza 
evine girdi. 300 gazeteci saldırıya uğradı. 3 gazeteci silahla öldürüldü. Gazeteler 300 gün 
yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava açıldı.39 ton gazete ve dergi imha edildi. 
Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 14 kişi 
açlık grevinde öldü. 16 kişi kaçarken vuruldu. 95 kişi çarpışmada öldü. 73 kişiye doğal ölüm 
raporu verildi. 43 kişinin intihar ettiği bildirildi. Kısaca,bu darbe, siyasi, sosyal, ekonomik, 
adli, idari sonuçlarıyla tolumun büyük bir kesimi mağdur edildi.



  

3)-28 Şubat darbesi:
Soğuk savaş döneminde, "komünizmi" birinci tehdit olarak niteleyen Amerika, 

komünizmin çökmesinden sonra, tehdit skalasının birinci sırasına İslam'ı yerleştirmiştir. 1989 
yılı, (tüm dünyada ve Türkiye'de) "yeni bir dönemin" başlangıcı olmuştur. O zamana kadar, 
Komünizmin çöküşüne kadar (komünizmin yayılmasına engel olacağı düşüncesiyle) İslam ile 
çatışmamaya özen gösteren ABD, 1990'lı yılların başından itibaren, "İslam = Terör" 
politikasını benimsemiştir. Bu yeni politakın sonucu olarak, 1989'den önce komünizmin 
yayılmasına set oluşturan "yeşil kuşak" projesini terk etmiş, İslam'ı birinci tehdit olarak 
nitelemiş, bu politika değişikliği, müttefiki olan bütün ülkelerde uygulamaya konulmaya 
başlamıştır.

28 Şubat darbesi, sadece Türkiye'deki müslümanları değil, (Amerika'da, Avrupa'da, 
Çin'de, Rusya'da, Afrika'da, Ortadoğu'da, Asya'da) "dünyadaki bütün Müslümanları" 
kapsayan, "küresel" bir darbedir! ABD'nin bu yeni politikası nedeniyle, dünyanın her yerinde 
müslümanlara ve (Çin'in Uygurlara yönelik baskıları gibi) Müslüman azınlıklara büyük 
baskılar başlamış, Avrupa ülkelerinde İslamofobia paranoyası toplumun bütün katmanlarına 
yayılmaya başlamıştır. Müslümanlara yönelik mevzi hak ihlalleri, 11 Eylül saldırısıyla 
birlikte sistematik hale gelmiştir. Ünlü Fransız hukukçusu Jean-Claude Paye, 2004 yılında 
yayınladığı "Hukuk Devletinin Sonu" isimli kitabında, "ikiz kulelere yönelik terör eyleminin 
3 yıl içinde bütün Avrupa hukukunu nasıl etkilediğini" somut örnekleriyle ortaya koyuyor. 
Türkiye'deki 28 Şubat darbesi, ABD'nin bu (yeni) politikasının Türkiye'ye uyarlanması 
operasyonudur. 2002 seçimlerinden itibaren (Ak Parti iktidarıyla birlikte) Türkiye'de 28 
Şubat darbesinin etkilerinin azalmaya ve (hatta) izlerinin silinmeye başlaması, bizleri 
yanıltmamalıdır. 28 Şubat darbesinin küresel etkileri, dünyanın diğer bölgelerinde hala 
devam etmektedir. 28 Şubat darbesinde, diğer darbelerden "farklı bir yöntem" kullanıldığı 
için, 28 Şubat darbesi, "postmodern darbe" olarak adlandırılmıştır.

İsmet Berkan, “post modem darbe” sözcüğünün hikayesini, 26.04.2003 tarihli 
Radikal gazetesinde şu şekilde anlatıyor: “Bundan altı yıl önce, 1 Mart 1997 günü, yani 
meşhur 28 Şubat toplantısının tam ertesi günü zamanın Genelkurmay Genel Sekreteri 
Tümgeneral Erol Özkasnak'la telefonda konuşuyor, kararların içeriğini öğrenmeye 
çalışıyorum. Özkasnak, Milli Güvenlik Kurulu'nda kabul edilen kararların bir 'darbe' ya da 
'muhtıra' gibi yorumlanıp yorumlanamayacağına ilişkin soruma, "Darbe olur mu hiç" diye 
cevap veriyor, “21. yüzyılın ordusu, elbette 21. yüzyıla uygun hareket edecek. Darbeler 
geride kaldı.” Birkaç gün sonra, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik 
Bir'in 28 Şubat kararlarını 'Postmodern darbe' olarak nitelediği bilgisi kulise yansıdı. Bazı 
köşe yazarları bu terimi kullandılar. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bu terimi emekli 
olduktan sonra Çevik Bir'in kendisi de bir TV programında kullandı. Sözün müellifi Çevik 
Bir ya da başkası, önemli değil. Önemli olan, 28 Şubat'ın gayri resmi tarihe 'Postmodern 
darbe' adıyla geçmiş olması.”

MİT müsteşarının Başbakanlık’a gönderdiği ve “öldürüleceği” ihbarı yapılan 
isimlerden, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Muammer Aksoy’un, 21 Ocak 1990 günü 
Ankara’da, Hürriyet Gazetesi Yayın yönetmeni Çetin Emeç’in, 7 Mart 1990 günü 
İstanbul’da, Aydınlık Gazetesi yazarlarından Turan Dursun’un, 4 Eylül 1990 günü 
İstanbul’da, Ankara İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Bahriyle Üçok’un, 6 Ekim 1990 günü 
Ankara’da öldürülmesi, bu cinayetlerin 28 Şubat darbe planının bir parçası olduğunu 
göstermektedir. Müteakip yıllarda, aym siyasi düşünceye sahip başka kişilerin de 
(Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993) öldürülmeye devam etmesi, bu 
cinayetlerin, toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye (ve darbe sürecinde, laik 
çevrenin desteğini almaya) yönelik olduğunu göstermektedir.

2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta Madımak otelinde 37 kişinin ölmesi, bu olayın 
“Alevi katliamı'’ olarak nitelendirilmesi, bu olaydan sadece 3 gün sonra Erzincan Başbağlar 



  

köyünde 33 köylünün kurşuna dizilerek öldürülmesi, “sünni katliamı” olarak nitelendirilmesi, 
bu iki olayın da, Alevi vatandaşlarımız ile sünni vatandaşlarımızı çatıştırmaya yönelik bir 
provokasyon olduğunu göstermektedir.

Aynı tabandan beslenen ve birbirini yok etmeye çalışan, Anavatan Partisi ile Doğru 
Yol Partisinin kuracakları koalisyon hükümetinin uyumlu olarak devam etmesinin imkansız 
olduğu, bu iki partinin yönetim kadroları başta olmak üzere, siyaset bilimciler, analistler, vs. 
hemen herkes tarafından kabul edilmekteydi. Kısa süre içinde koalisyonun dağılması da bu 
görüşü teyid etmektedir.

Yeni Şafak’ın 7 Ağustos’taki sayısında ifadelerine manşetten yer verdiği gizli tanık, 
Kalkancı ile Şahin'in skandallarının 28 Şubat'a zemin hazırlamak için Ergenekon tarafından 
tezgahlandığını söylemişti. Tanık şu iddialarda bulunmuştu: “Şeyh olarak lanse edilen Ali 
Kalkancı alkolikti. Skandalların talimatı Veli Küçükten geldi. Organizasyonu, Turgut 
Büyükdağ'ın sahibi olduğu Strateji dergisinin yayın yönetmeni Ümit Oğuztan ile Sisi yaptı. 
Sisi, Aksaray’da bir müzikholde çalışan Fadime Şahin'i, tesettür kıyafetleri giydirerek 
Çarşamba'da cemaatlerin içine sokup staj yaptırdı. Kalkancı da umreye gönderildi. Aczmendi 
şeyhi Müslüm Gündüz'ün etrafına, sahte müritler ayarlandı”İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali Kalkancı ve Abdülkadir Ekicioğlu'na ait olduğu, 
genel müdürlüğünü de Kadir Kadiroğulları'nın yaptığı tespit edilen iş yerinde, 16 çuval içinde 
353 kilo 680 gram "captagon" adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların bir kısmının 
Kuveyt'e, bir kısmının da Mersin Limanı'nda herhangi bir yük içerisinde zulalanarak, deniz 
yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderileceği tespit edildi.

28 Şubat darbe süreci, 1989 yılının Aralık ayında MİT müsteşarı Teoman Koman'ın, 
Başbakanlık'a gönderdiği bir yazıyla11 başlamış, 1990'lı yılların başından itibaren laik 
kimliğiyle tanınan sembol isimlere suikastler düzenlenmeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren, 
faili meçhul cinayetler tırmanmaya başlamış, kamu kurumlarında geniş kapsamlı bir tasfiye 
ve kadrolaşma başlatılmıştır. 1993-1994'lerde tırmandırılan terör eylemleri, "laik-anti-laik", 
"alevi-sünni"12 çatışması denemeleri, bu tarihlerde darbe planlandığını göstermektedir. Bu 
dönemde gerçekleştirilen operasyonların (terör eylemlerinin) darbe planıyla örtüşmediği 
görülmüş olmalı ki, planlanan darbe, 1995 seçimleri sonrasına ertelenmiştir. 1995 
seçimlerinde, Refah Partisinin birinci olmasıyla, darbe süreci yeniden hız kazanmıştır. 
Darbeye hazırlık amacıyla, ikinci ve üçüncü sıradaki iki partiye, zoraki13 koalisyon hükümeti 
kurdurulmuştur. Kurulduktan üç buçuk ay sonra dağılan ANAYOL koalisyon hükümeti 
döneminde, (bu hükümetin dağılmasından sonra) Refah Partisi'nin içinde olacağı (müstakbel) 
hükümeti düşürmenin alt yapısı hazırlanmıştır.

ANAYOL hükümeti güvenoyu alamayınca, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi, 
Refah-Yol hükümetini kurdu. Refah-Yol hükümeti kurulduktan sonra, "irtica" söylemleri 
artmaya, yoğunlaşmaya başladı. Bunlardan en ilginci, "irtica" tehlikesini haklı göstermek 
amacıyla 28 Aralık 1996 tarihinde, Müslüm Gündüz ile Fadime Şahin'in aynı evde 
basılmasıyla başlayan ve 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantı tarihine kadar medya organları 
tarafından sürekli gündemde tutulan "bir oyunun" sahneye konulmasıydı.14 28 Şubat 
darbesinin üzerinden yıllar geçtikten sonra, o günlerde, tarikat şeyhi olarak takdim edilen Ali 
Kalkancı'nın, gerçekte tarikatla herhangi bir ilgisinin olmadığı, alkolik biri olduğu, tarikat 
şeyhi gibi gösterilerek, kendisine sahte müritler ayarlandığı, yine, bu kişinin tecavüzüne 
uğradığını iddia eden ve mağdur rolünü oynayan Fadime Şahin'in de pavyonda çalışan 
telekız, konsomatris olduğu, Sisi lakaplı Seyhan Soylu ve yapım şirketi tarafından organize 
edildiği ortaya çıkmıştır.

28 Şubat darbe sürecinde sahneye konulan bu olaydan 13 yıl sonra, Ali Kalkancı'nın 
uyuşturucu (captagon) imalatı nedeniyle tutuklanması15, Fadime Şahin'in ortadan kaybolup 
kimliğini değiştirmesi, (darbeden sonra başını açması) bunu teyid etmektedir. Refah-Yol 
hükümeti, bu planlar sonucunda düşürülmüştür. Refah-Yol hükümetinin düşürülmesinden 



  

sonra Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan hükümet döneminde, "irticai terör örgütleri" 
(!) listeleri hazırlanmış, sivil toplum örgütleri, İslami grup ve cemaatler "terör örgütü" olarak 
nitelendirilmek suretiyle, operasyonlara maruz kalmıştır. Bu uzun süreç içinde, milyonlarca 
kişi bu darbenin mağduru olmuştur. 28 Şubat darbesi, 2002 yılında Ak Partinin iktidara 
gelmesiyle en önemli desteğini (hükümet) yitirmiş, kamu kurumlan içindeki gücü 
zayıflamaya başlamıştır. Bu darbede hakları gaspedilenlerin mağduriyetleri, yavaş yavaş 
giderilmeye, hakları iade edilmeye başlamıştır.

4)-FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü:
Daha önce Türkiye’de gerçekleştirilen birçok darbede öncü rolü oynayan küresel 

güçler, (desteğini esirgemedikleri ortaya çıkan) FETÖ, kamu kurumlarında etkili bir konuma 
geldikten sonra, bu örgütün öncülüğünde, 15 Temmuzda darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır. 
FETÖ, devlet kurumları içindeki örgütlenmesini tamamladıktan sonra, önce, 17/25 Aralık 
operasyonuyla, yargı eliyle “hükümeti düşürmeye” teşebbüs etmiştir. Bunda başarılı 
olamayınca, MİT Tırları operasyonunu yapmıştır. Bunda da başarılı olamayınca, bu defa, 
Güneydoğuda hendek kazan PKK ile işbirliğine girerek, yaygın terör eylemleriyle anayasayı 
işlemez hale getirip, “hükümeti düşürmeyi” hedeflemiştir. Bu süreç içinde,“binlerce kamu 
görevlisinin, yargı mensubunun (hakim, savcı, zabıt katibi, vs.) emniyet görevlisinin, 
işadamının, çok sayıda üniversite ve akademisyenin, ortaöğretim kurumunun, STK yöneticisi 
ve üyesinin, bu örgüt mensubu olduğu ve bu örgüt adına hareket ettiği, toplumu, örgütün 
amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştıkları” tespit edilmiştir.Bu kişilerhakkında 
FETÖ kapsamında soruşturmalar başlatılmış, bunların birçoğu gözaltına alınarak 
tutuklanmıştır. Bu süreç içinde,FETÖ’ye ait olduğu tespit edilen kurumlara kayyum 
atanmıştır. FETÖ’ye yönelik soruşturmaların artması üzerine, örgüt üyelerinin, kendi 
aralarındaki iletişimin tespit edilememesi için, birbirleriyle haberleşmek için, özel yazılım 
(bylock, eagl, vs.) programları kullandıkları, örgütün üst kademelerinden aldıkları talimatları, 
örgütün alt kademelerine aktardıkları tespit edilmiştir. 

7 Şubat 2012 tarihli MİT krizi başta olmak üzere, (özellikle) 17/25 Aralık tarihinden 
itibaren, uygulamaya koydukları planlarından hiç birinde başarılı olamayan FETÖ, ordu 
içindeki çok sayıda örgüt mensubunun Yüksek Askeri Şura’da tasfiye edileceğini öğrenince, 
15 Temmuz’da, darbe teşebbüsüne karar vermiştir. FETÖ’nün organize ettiği (emir komuta 
zinciri dışında gerçekleştirilen) 15 Temmuz darbe teşebbüsüne,ordunun, büyük bir kesimi, 
çok sayıda asker (general, subay, astsubay) katılmış, örgütün sivil unsurları da bu darbeye 
destek vermiştir.Bilindiği üzere, FETÖ’nün taşeronluğunda organize edilen 15 Temmuz 
darbe teşebbüsü başarılı olamamıştır. Darbe teşebbüsü başarılı olamadığı halde, 250 
vatandaşımız şehit olmuş, iki binden fazla vatandaşımız gazi olmuştur. Bu darbe teşebbüsü, 
çok sayıda vatandaşımızın şehit ve gaziliğine ilaveten, milyonlarca lira maddi zarara da 
sebebiyet vermiştir. Darbe teşebbüsü nedeniyle birçok yabancı yatırımcı, başka ülkelere 
gitmiş, bu durum, ülke ekonomisine büyük zarar vermiştir. Halkın darbe teşebbüsüne karşı 
sokaklara çıkması, bu zararın büyümesini ve ekonominin çökmesini önlemiştir.

5)-Kontr-Gerilla:
Türkiye’deki darbeler ve darbe teşebbüslerinin tamamı, (diğer ülkelerde olduğu gibi) 

“dış destekli” olup, bu desteğin Türkiye’deki uzantısı “Kontr-gerilla” örgütü olduğundan, 
darbe veya darbe teşebbüsü yargılamalarının doğru bir şekilde yürütülebilmesi için, bu 
yapının bilinmesi gerekmektedir.

Türkiye’de “Kontr-gerilla”  adıyla bilinen bu örgüt, NATO tarafından, bu pakta 
bağlı ülkelerde , (muhtemel) komünist bir devrime karşı mücadele etmek için (merkezi devlet 
teşkilatı dışında) kurulmuştur. Bu örgütler, komünizm işgaline karşı “silahlı mücadele” 
amacıyla kurulduğundan, ordu merkezli bir yapılanmaya gidilmiştir. Türkiye’de, “Özel Harp 
Dairesi”nin adı, bu sebeple sıkça gündeme gelmiştir. Devlet teşkilatı içindeki bütün kurumlar 
yasayla kurulduğu halde, bu örgüt, illegal (gizli) bir organizasyon olduğu için bu kuruluşta 



  

görev yapanlar, görevleri, bütçesi, faaliyetleri gizli tutulmuştur. Oldukça esnek bir yapıya 
sahip olduğu için, ülkenin her yanında –gerek gördüğü kadar- büro ve konut edinmekte, her 
ülkede farklı isimler kullanmaktadırlar. Kuruluşu, araç-gereçleri, parasal kaynakları, eğitimi, 
NATO tarafından gerçekleştirilen bu örgüt, NATO’ya (dolayısıyla ABD ye) göbeğinden 
bağlıdır. Devletin denetimine bağlı olmayan bu örgütler, (devlet içinden aldıkları destek 
sayesinde) komünist hedeflere yönelik (adam kaçırma, öldürme, bombalama vs.) gibi suç 
teşkil eden eylemler gerçekleştirirken, (uyuşturucu, fidye, kumar, vs.) yasa dışı ilişkilere de 
girmişlerdir. Bu örgütlerin kuruluş amaçlarına aykırı eylemleri her ülkede büyük rahatsızlık 
yaratsa da, komünizm tehlikesi nedeniyle 1990 yılından önce tasfiyesi düşünülmemiştir. 
1989’da komünizmin çöküşü ve Rusya’nın dağılmasıyla birlikte düğmeye basılmış, 
NATO’ya bağlı ülkelerde faaliyet gösterenbu örgütler tasfiye edilmeye başlamıştır. 
Türkiye’deki yapının tasfiyesi, PKK terör örgütüyle mücadele için gerekli olduğu 
gerekçesiyle (sürekli) ertelenmiştir. 

Siyasi tarihimizde, bu illegal örgütün varlığı, defalarca gündeme geldiği halde, 
(bilinen sebeplerle) üzerine gidilememiş, adli bir işlem yapılamamıştır. Gazeteci yazar Erol 
Mütercimler,“Ergenekon adlı bir üst örgütten ilk söz eden kişinin Tümgeneral Memduh 
Ünlütürk, olduğunu” öne sürmektedir. 12 Mart döneminde işkenceli sorguların yapıldığı ve 
kontrgerilla kadrolarının ilk kez ortaya çıktığı Ziverbey Köşkü’nün komutanı olarak 
tanınıyordu. Ve yıllar sonra ilk kez kendisinin de içinde yer aldığı bir vatanseverler 
örgütünün ayrıntılarını anlatıyordu. Mütercimler, başta dinlediklerine inanamadı:“Memduh 
Ünlütürk Paşa kendisinin de bu Ergenekon’un içinde olduğunu söyledi ve dedi ki, 
‘Ergenekon Genelkurmay’ın da, hükümetlerin de, bürokrasinin de herkesin üstünde bir 
örgüttür. Yasayla falan kurulmuş bir örgüt değildir. Bu, 27 Mayıs darbesinden sonra CIA, 
Pentagon tarafından kurdurtulmuş. Bunun içinde bulunan insanlar da buraya hizmet eden 
insanlardır. Ama bunlar vatana ihanet olsun diye hizmet etmezler. Biz vatanı kurtarıyoruz, 
vatana hizmet ediyoruz, vatana yararımız dokunuyor düşüncesiyle bu örgütün içinde yer 
almışlardır. Özellikle Amerika’da kontrgerilla eğitimi görmüş olan, bu kurslardan geçmiş 
olan generallerin bir bölümü yeri geldiğinde bu kontrgerilla içinde yer alır. Sonuçta ben daha 
başka insanlardan Ergenekon’u araştırdığımda şunu gördüm: Bunun içinde subaylar var, 
emniyetçiler var, profesörler var, gazeteciler var, işadamları var, sıradan insanlar var. Bugün 
çeteler dediğimiz bu küçük birimler var ya, işte bu birimler Ergenekon’un içindeki birer 
bölüm, birer parça. Adını saydığımız kişiler de Ergenekon adı verilen bu üst örgüt tarafından 
kullanılan tetikçiler.”Bülent Ecevit de bu örgütle ilgili olarak; “Biz bunu 1977’de 
açıklamıştık. Tabii bunun adını Gladio adıyla değil, kontrgerilla adıyla da değil, bunu resmi 
adıyla açıklamıştık. Yani benzer uygulamaların değişik ölçü ve biçimlerde başka bazı Batı 
ülkelerinde de olduğu anlaşılıyor, ama bizde o yıllarda Emniyetin birçok eksiklikleri 
bulunduğu için bu olayların üstüne çok etkili biçimde yürünemiyordu. Bazı görev verdiğim 
kimseler de olayların üstüne bir noktadan sonra yürümediler veya yürüyemediler.”

Bu illegal yapı, Türkiye’deki darbelerin organizasyonunda önemli görevler 
üstlenmiştir. 1957 yılında Türkiye’nin gündemine damgasını vuran ve “dokuz subay olayı” 
olarak adlandırılan bir skandal yaşanmıştır. Samet Kuşçu adlı bir subay, Aralık 1957’de, 
başbakan Adnan Menderes’e giderek, ordudan bir grubun darbe hazırlıkları yürüttüğü 
ihbarında bulundu ve bu dokuz subayın ismini verdi.Askeri mahkemede yargılanan dokuz 
subay beraat etti, Samet Kuşçu ise yanlış ihbar nedeniyle iki yıl ceza aldı.  Bu örgütle ilgili 
açıklama yapma cesaretinde bulunanlardan biri de, Talat Turhan’dı. Talat Turhan, 1960 
darbesinde yer alan isimlerden biriydi. Darbeden dört yıl sonra, topçu kurmay yarbay 
rütbesiyle emekli edildi. Bu yapıyla ilgili açıklamalarda bulunduğu için Kontrgerilla 
tarafından işkencelere maruz kaldı. İşkenceden sağ kurtulduktan sonra bu konuyla ilgili üç 
kitap yazdı. 

Bu yapıyla ilgili ilginç örneklerden biri de, Sabahattin Savaşman olayıdır. MİT 



  

müsteşar yardımcısı Sabahattin Savaşman, 1977 yılında, CIA hesabına casusluk yaptığı 
gerekçesiyle tutuklandıktan sonra yaptığı açıklamada, böyle bir suçlamanın gülünç ve Türk 
güvenlik sisteminin en temel gerçeklerinden bihaber kimseler tarafından yapılabileceğini 
söylüyordu. Savaşman, “CIA’dan MİT ile birlikte çalışanen az 20 kişilik bir grup olduğunu 
ve bunların MİT içindeki en yüksek organı oluşturduğunu” söyledi. Savaşman, “Bizim 
istihbarat servisimizle CIA’nın işbirliğinin geçmişinin 1950’lere dayandığını” “Teşkilatın 
kullandığı bütün teknik malzemelerin CIA tarafından temin edildiğini” “Birçok personelin 
Amerikalılar tarafından yurtdışındaki kurslarda eğitildiğini” “Teşkilat binasının bile CIA 
tarafından kurulduğunu” söylemiştir. Savaşman ifadelerinde, işkence aletlerinin bile CIA 
tarafından verildiğini” dile getirmiştir. Savaşman, bu çalışma içinde yer aldığı için bu 
bilgilere sahip olduğunu, MİT personelinin yıllardan beri CIA gibi çalışmakta olduğunu, 
Amerikan servisi hesabına görev aldıklarını, personelin, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda 
ücret kabul ettiğini belirtiyordu. Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz’ün Özel Harp Dairesi 
ve Terör ilişkilerini ele alan raporunda, Kontrgerilla örgütüyle ilgili somut bilgiler yer 
almaktadır. Kontrgerillanın Genelkurmay Harp Dairesine bağlı olduğunu ve il ve ilçelerde 
seferberlik işlemini yürüten kurum olarak askerlik şubelerince yönetildiğini” “Ayda 10 bin 
TL’den başlayarak, 30-40 bin TL ücret ödendiğini” ifade etmektedir. Yasadışı bu yapının 
sırlarını açıklayan bu cesur savcı, 24 Mart 1978 tarihinde uğradığı suikast sonucu yaşamını 
yitirdi.  Türkiye’de 1980 darbesi başlatıldığında ABD Başkanı Carter operadaydı. CIA’nın 
istasyon şefliğinden birkaç ay önce ayrılıp Washington’a dönen Paul Henze’ye arayıp, “Senin 
 adamlar az önce bir darbe yaptı” diye bilgi verdi. Henze de bir gün sonra, CIA’daki 
arkadaşlarına “bizim çocuklar başardı” diye Türkiye’deki darbeyi haber verdi. Daniel 
Ganser’in, NATO’nun gizli orduları kitabında, bu örgütle ilgili başkaca ilginç örnekler 
bulunmaktadır.

Komünizmin çökmesinden sonra, Avrupa’daki bütün benzeri yapılar tasfiye edildiği 
halde , Türkiye’de Kontrgerilla tasfiye edilmemiştir. Askerlerin kontrolünde olan bu yapı, 
askeri vesayet formunda devlet kurumlarında etkili olmuştur. 28 Şubat darbesi de, bu yapının 
eseridir. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen sızmalar ve çalıntı sorular sayesinde, ordu içinde 
geniş çaplı bir örgütlenmeyi gerçekleştiren FETÖ, bu yapının kontrolünü tamamen ele 
geçirmenin hazırlıklarını yapmaya başlamıştır. Kontrgerilla adıyla bilinen bu derin yapı 
Türkiye’de tasfiye edilmediğinden, tasfiyesi ve yargılanması konusunda kamuoyunda büyük 
bir desteğe sahip olduğunu belirtmek gerekir. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı makamı, askeri 
vesayet düzeninin temel yapı taşlarından biri olduğundan, her cumhurbaşkanlığı seçimleri 
sancılı olmuş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, derin yapının müdahalesi söz konusu olmuştur. 
2007 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de benzeri bir kriz yaşanmıştır. 
Ak Partinin kendi partisinden aday göstermek istemesiyle, baskılar artmaya başlamıştır. Bu 
baskıların sonucu olarak, Ak Parti aleyhine anayasa mahkemesinde kapatma davası açılmış, 
Genelkurmay Başkanlığı web sitesinde muhtıra yayınlanmış, TBMM’de cumhurbaşkanlığı 
seçimleri geçersiz sayılmıştır. Birbiriyle bağlantılı olduğu aşikar olan bu olaylarla, Ak Parti, 
kendi partisinden aday göstermekten vazgeçmeye, askeri vesayet düzeni ile uzlaşmaya, 
onların göstereceği adayı kabule zorlanmıştır. Ak Partinin, askeri vesayet düzeni ile 
uzlaşmaya yanaşmaması ve erken seçim kararı alması üzerine, yeni bir süreç başlamıştır. 
2007 yılından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar uzanan sürece dönüp baktığımızda, ordu 
içindeki cuntanın liderliğinin el değiştirdiğini, FETÖ’ye verildiğini görüyoruz. FETÖ, 
cuntanın liderliğini devralırken, ordu içindeki rakiplerini tasfiye planlarını önceden 
hazırladığını görüyoruz. Devlet içindeki “derin yapılanma”, 2007 yılındaki operasyonlarda 
başarısız olunca, ipi çekilmiş, cuntanın liderliği FETÖ’ye verilmiştir. FETÖ, liderliğin 
devrinin sonucu olarak, 2007 yılında, (Üsküdar) Ümraniye’de bir evin çatısında bulunan el 
bombalarıyla, daha sonra Ergenekon olarak adlandırılan, darbe teşebbüsü operasyonlarını 
başlatmıştır. FETÖ, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ordu içinde önemli bir tasfiye 



  

gerçekleştirmiş, boşalttıkları makamların koltuklarına örgüt elemanlarını yerleştirmiştir. 

IV- DÜNYADA DARBE YARGILAMA ÖRNEKLERİ:
İkinci dünya savaşından sonraki süreç, darbeler aleyhine gelişmiş, geniş halk 

kitleleri, darbelere ve darbe teşebbüslerine karşı bir duruş sergilemeye başlamıştır. 1989 
yılında komünizmin çökmesiyle, ABD destekli darbelerin en önemli gerekçesi(komünizm 
tehlikesi) ortadan kalkmış,20.yüzyılın sonlarına doğru, tüm dünyada, “darbelerle ve 
darbecilerle hesaplaşma” dönemi başlamıştır. Burada, komşumuz Yunanistan 
ile(Amerika’daki) Arjantin ve Şili’deki darbe davaları,ve bunlara ilaveten, Türkiye’deki, 12 
Eylül darbesi ve 28 Şubat darbesi ile 15 Temmuz darbeye teşebbüs davaları örnek olarak 
sunulmaya çalışılmıştır. 

Darbe veya darbeye teşebbüs suçu, sadece Türkiye’ye mahsus bir suç olmayıp, 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde “defalarca işlenen” ve “defalarca yargılama konusu olan” bir 
suçtur. Davamız açısından, Türkiye’de en somut örnek, herhalde, (1960 darbesini 
gerçekleştirenler yargılanamadığından) 12 Eylül darbesi ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
davalarıdır. Bu davalarda yargılanan sanıkların meslek ve statülerine, (asker, öğretim 
görevlisi, medya patronu, gazeteci, avukat, vs.) bakıldığında, darbe suçlarının, kamu görevlisi 
veya özel teşebbüsten, çok farklı meslek gruplarından kişilerin(asker, emniyet görevlisi, 
kamu görevlisi, gazeteci, işadamı, akademisyen, vs.) birleşmesiyle/dayanışmasıyla/iştirakiyle 
işlendiğini göstermektedir. 

1)-YUNANİTAN: (Albaylar Cuntası)
Yunanistan'da Georgios Papandreou'nun seçimleri tekrar kazanmasından korkan ve 

"komünist" bir tehlike olduğunu savunan bir grup albay 21 Nisan 1967'de yönetime el koydu. 
Başta albay George Papadopolous'un olduğu darbe ekibi  siyasi partileri yasakladı, askeri 
mahkemeleri kurdu, 7.000'e yakın kişi hapse atıldı, birçoğu işkenceye maruz kaldı. Atina 
Politeknik'teki öğrenci protestolarını bastırmadaki skandaldan sonra Ioannis'in karşı darbeyle 
başa geçmesiyle rejimin sonu yaklaşmaya başladı. Kıbrıs adasında bir askeri darbeye destek 
vererek adayı kendine bağlama hevesinde olan Ioannidis, Türkiye'nin müdahalesi karşısında 
büyük bir hüsrana uğradı. Sivillerin ön perdede olduğu rejimde, Kıbrıs fiyaskosunun ertesi 
günü 23 Temmuz 1974'te eski politikacıların da davet edildiği bir toplantı ile "metapolitefski" 
yani sivil hükümete görevin devredilmesi süreci başladı.

Toplanan kurulun davetiyle sürgünden dönen Karamanlis, birkaç ay sonra yapılan 
seçimlerde zafer kazanmasından sonra,askeri rejimin yargılanma süreci başladı. Türkiye ile 
sıcak  bir savaşın ihtimalini de göz önüne alan sivil hükümet askeri rejimin yargılanması 
sürecinde temkinli bir tutum sergiledi. 24 Kasım 1974'ten itibaren gözaltına alınan darbe 
liderinin davası 28 Temmuz 1975'te başladı. Darbeyi başlatanlarla sınırlı tutulan dava 
sırasında, Papadopolous (darbeden sonra) “başkan olduğu için dokunulmazlığı olduğunu” 
iddia ettiyse de, mahkeme, “Papadopulos’un başkanlığının meşru olmadığını” ilan ederek bu 
savunmasını dikkate almadı. 23 Ağustos 1975'te sona eren davada cuntanın başındaki isimleri 
vatan hainliği suçundan idam cezasına çarptırıldı. Karamanlis daha sonra bu cezaları ömür 
boyu hapse çevirdi. Papadopolous ve diğerleri ömürlerinin sonuna kadar hapiste kaldı.Atina 
Politeknik Üniversitesindeki öğrenci ayaklanmasında asker ve polisin sivillerin ölümüne yol 
açmasının yargılandığı davada da 20 kişi mahkum edildi, Ioannidis yedi defa ömür boyu 
hapis cezasına çaptırıldı. Ayrıca, sivillerin mahkemelere başvurmasıyla Karamanlis hükümeti 
döneminde askeri polis üyeleri (EAT/ESA) işkence uyguladıkları için yargılandılar Bu 
mahkemeler sonucunda da,40'a yakın asker ve polis 23 ila 7 yıl arasında cezaya çarptırıldılar.

2)-ARJANTİN: (Kirli Savaş)
Arjantin'de 1976 ile 1983 yılları arasında gücü ele geçirmiş olan askeri rejim, 

ekonominin kötüye gitmesi, askeri rejimin içinde çıkan çatlaklar, artan sivil toplum 
protestoları ve son olarak da İngiltere ile Malvinas/Falkland savaşında ordunun 



  

beceriksizliğini kanıtlamasıyla yönetimi sivillere terk etme kararı aldı. Seçimle gelen 
Alfonsin hükümeti, secim öncesi yaptığı sözleri tutarak Kirli savaşın sorumluları için 
yargılama sürecini başlattı. Askeri rejim döneminde "kaybolan" tutuklulara ne olduğunu 
ortaya koymak ve bu dönem boyunca yaşanan işkence ve ölüm vakalarının soruşturmasını 
yapmak adına Kayıplar Ulusal Komisyonu (CONADEP) kuruldu. Komisyonun raporu 
sonucu ortaya çıkan tablo insan hakları ihlallerinin çarpıcı boyutlarını ortaya koydu. Askeri 
rejimin başındakilerin yargılanmasına 23 Nisan 1985'te başladı. Komisyonun "Bir Daha 
Asla" başlıklı raporunda ortaya koyduğu gibi, Arjantin'de askerler tarafından işlenen suçlar 
sadece üst kademelerle sınırlı değildi. Üst rütbeli askerlerin ve ast kademedeki "emirleri 
uygulayan" askerlerin yargılanması, ordunun kendini tehdit altında hissetmesine ve sivil 
hükümete bu "rahatsızlığını" yansıtmasına yol açtı. Alfonsin hükümeti, yargılamanın biraz da 
olsa önünü keseceğini umarak "Ley de Punto Final" diye bir kanun çıkararak Kirli Savaş 
kurbanlarının mahkemelere şikayette bulunmaları için 60 günlük bir son başvuru tarihi 
koydu. Mahkemelerin yıllık tatilde olacağı bu sebeple başvurularla ilgilenemeyeceğini hesap 
eden hükümet, mahkemelerin yıllık tatillerini ertelemesiyle zor durumda kaldı, mahkemeler 
yüzlerce insan hakları ihlalleri ile ilgili davayı başlattılar.

"Yüzü boyalılar" olarak bilinen "carapintadas" adlı bir grup isyancı, askeri kanunlar 
altında muaf tutulmayan askerlere karşı devam eden davaların iptal edilmesini talep ederek 
bir dizi ayaklanma çıkardılar. Alfonsin hükümeti, demokrasiye geçiş sürecinin sağlıklı olarak 
devam edebilmesi adına, askerlerin lehine bir kanun daha çıkarttı. Bu kanun, diktatörlük 
döneminde “emirleri uygulayan askerleri” bu suçtan muaf tutmaya yönelikti. Bu yasa, askeri 
rejimin başındaki generalleri kapsamıyordu. JorgeRafaelVidela, EmilioEduardoMassera, 
RobertoEduardoViola, ArmandoLambruschini, RaúlAgosti, RubénGraffigna, 
LeopoldoGaltieri ve diğer üst kademedeki askeri liderler ömür boyu hapse mahkum oldular. 
Alfonsin'den sonra başkanlığa oturan Carlos Menem hükümeti, geçmişle barışın sağlanması 
gerektiğini savunarak, 1990 yılında üç yüze yakın askeri affetti. Bu çok tartışılan karar, 
Arjantin'in askeri rejimle hesaplaşmasının sonu değildi ama. Özellikle 
NestorKirchnerdoneminde askeri rejim liderlerinin yargılanması tekrar gündeme geldi. Artık 
ülkenin meşru liderleri olarak görülmeyen Videla ve Viola'nın resimleri resmi binalardan 
kaldırıldı, bir yargıcın Menem hükümetinin verdiği af kararının anayasaya aykırı olduğunu 
ilan etmesiyle Yargıtay af kanunlarını iptal etti ve Nisan 2007'de Videla ile Masseraömür 
boyu hapis cezalarının geri kalan kısmını tamamlamak üzere ev hapsine mahkum oldular. 
Yeni adli kanıtların da ortaya çıkmasıyla Temmuz 2010'da bir grup solcu aktivistin 
hapisteyken öldürülmesiyle ilgili Videla'nin tekrar yargılanma süreci başladı.

3)-ŞİLİ: (Pinochet)
“Şili'de askeri rejimden sivil hükümete geçiş süreci, Arjantin ve Yunanistan 

örneklerinden çok farklı bir şekilde gerçekleşti. Yunanistan ve Arjantin askeri rejimleri, 
Kıbrıs ve Falkland/Malvinas fiyaskolarından sonra halk nezdindeki desteğini tamamen 
yitirmeleri üzerine,yönetimi, apar topar sivil yönetime terk etmek zorunda kaldılar. 
Kendilerinden sonraseçimle iktidara gelen sivil hükümete, demokrasiye geçiş süreci boyunca 
engel olmaya çalışmadılar. Şili'de ise 1973'te hükümete el koyan AugustoPinochet 
önderliğindeki askeri rejim, darbe ile ele geçirdiği iktidarı, kolay kolay teslim etme yanlısı 
değildi. 1988 yılında yapılan referandumda, Şili halkı, 1974 yılından beri Şili'ye başkanlık 
eden Pinochet'nin tekrar seçilmesi önerisine yüzde 56 oyla karşı çıktı. Referandumdaki bu 
"hayır" oyu, başkanın demokratik yollarla belirlenmesive parlamento seçimlerine yol 
açmıştır. 1990 yılında yapılan başkanlık seçimlerini PatricioAylwin kazanıp ve başkanlık 
göreviniPinochet'den teslim alsa da Şili'de,askeri rejimin vesayeti bitmedi. 1980 Anayasası 
çerçevesinde,Pinochet1998 yılına kadar Genelkurmay başkanlığı görevinde bulundu ve 
bundan sonrada parlamentoda senatör olarak görev almaya devam etti.

Pinochet'in süregelen vesayetine en büyük darbe, İspanya'dan geldi. Londra'da 



  

sağlık nedenleri dolayısıyla bulunan Pinochet. İspanyol yargıç BaltasarGarzon'un uluslararası 
“tutuklama” emri talebi üzerine 1998'de gözaltına alındı. Garzon, Pinochet'yi İspanyol 
diplomat CarmeloSoria'nin suikastı ve İspanyol vatandaşlarına karşı işlenen 94 işkence 
vakasında sorumlu olmaktan tutuklama emrini çıkartmıştı. İngiltere'de bir sene boyunca ev 
hapsinde tutulan Pinochet, İngiltere, Amerika ve hala sancılı sivil asker ilişkileriyle mücadele 
eden Şili'nin talepleri üzerine, İspanya'ya değil kendi ülkesi Şili'ye iade edildi. Havaalanında 
destekçilerinin sevinç gösterileriyle karşılanan Pinochet'nin dokunulmazlığı 2000'de 
parlamentonun anayasa değişikliğini onaylaması ve Pinochet'ye ömür boyu senatörlük 
görevinden istifa etmesi karşılığı dokunulmazlık hakkı tanıdı. Fakat Şili Yüksek Mahkemesi 
Ağustos 2000'de Pinochet'in dokunulmazlığının kaldırılması talebini onayladı ve böylece 
İspanya'nın ön ayak olmasıyla başlayan süreç Şili'nin ulusal mahkemelerinde devam etmeye 
başladı. Yaşlılık ve bunaklık gibi sağlık sorunları bahane edilerek, Pinochet'in 
yargılanmasının önüne geçilmeye çalışılsa da savcılık bu iddiaları kabul etmedi. Her ne kadar 
ev hapsinde tutulsa daPinochet sorumlu olduğu çok sayıda insan hakları ihlalleri suçlarıyla 
ilgili yargılama sonuçlanamadan(mahkum edilemeden) suçlarıyla hesaplaşmadan 2006 
yılında 91yaşında öldü.” 

4)-TÜRKİYE:
Türkiye, (maalesef) darbelerden en fazla zarar gören ülkelerin başında gelmektedir. 

Çok partili hayata (demokrasiye) geçtiğimiz tarihten itibaren, (otomatiğe bağlanmışçasına) 
onar yıl araylaaskeri darbelere maruz kalması, Türkiye ile gelişmiş ülkeler arasındaki 
makasın sürekli açılmasına neden olmuştur. Darbeler, dünyanın en büyük devletlerinden 
birinin mirasçısı olan devletimizi, sıradan ve 3.sınıf bir ülke haline getirmiştir. Türkiye’deki 
darbeler, zaten bu amaçla gerçekleştirilmiş, Türkiye’nin içindeki taşeronlar da bu güçlere, 
(gönüllü olarak, çıkarları gereği veya darbeler öncesinde tedavüle sokulan tehdit algısına 
inanarak) hizmet etmiştir. Türkiye’nin, dünyada ve bölgesinde güçlü bir devlet haline 
gelmesinin ön şartı, darbe ve darbeye teşebbüs defterlerinin, bir daha açılmamak üzere 
kapatılmasına bağlıdır. 

4.1.)-12 EYLÜL DAVASI:
Türkiye’de darbeleri gerçekleştirenler,silah zoruyla el koydukları sistemi kontrol 

altında tutacak, (darbe düzeninin devamını sağlayacak) vesayet kurumlarını oluşturup, 
kendilerinin yargılanmasını önleyecek düzenlemeleri yaptıktan sonra, “seçim kararı” 
almışlar, el koydukları idareyi sivillere teslim etmişlerdir. Buna bağlı olarak, 1982 Anayasası, 
sözde “danışma kurulu” tarafından değil, darbeyi gerçekleştirenlerin siparişi üzerine 
hazırlanmış bir anayasadır. Bu anayasayı sipariş verenler, anayasaya, “darbecilerin 
yargılanamayacağına” dair geçici bir madde  koydurmuştur. Anayasaya eklenen bu geçici 
madde nedeniyle, darbeyi gerçekleştirenler aleyhine kamu davası açılamamış, darbeciler 
yargılanamamıştır. 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilenreferandumda, bu maddenin 
kaldırılmasıyla, 1980 darbesini gerçekleştirenlerin yargılanmalarının önü açılmıştır. 12 Eylül 
1980 darbesini gerçekleştirenlerin yargılama sürecinin başlaması, 28 Şubat darbesine iştirak 
edenlerin de yargılanma sürecini başlatacağından, 28 Şubat darbesine iştirak edenler, 28 
Şubat darbesiyle ilgili soruşturmayı önlemeye ve sulandırmaya çalışmışlardır. Bu çerçevede, 
1980 darbesinin ve 28 Şubat darbesinin “zamanaşımına” uğradığını, bu darbeleri 
gerçekleştirenlerin yargılanamayacağını iddia etmişlerdir. Bu itirazlara rağmen, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı, darbeyi gerçekleştiren 5 komutandan (hayatta bulunan) 2 kuvvet 
komutanı hakkında kamu davası açılmıştır. Ankara 10.Ağır Ceza Mahkemesi, 18.06.2014 
tarihinde, darbeyi gerçekleştiren 5 kuvvet komutanından (hayatta bulunan) ikisi (Kenan 
Evren ve Tahsin Şahinkaya) hakkında müebbet hapis cezası vermiştir. Mahkemenin bu 
kararı, sanık vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz süreci içinde, her iki sanığın vefat 



  

etmesi üzerine, Yargıtay, mahkeme kararını bozarak yerel mahkemeye iade etmiştir. 
Sanıkların vefatı nedeniyle hükmolunan cezalar infaz edilemese de, bu davanın açılması ve 
verilen mahkumiyet kararı, toplumun,darbelere ve darbe teşebbüslerine karşı olduğunu, 
toplumda, darbelere ve darbecilere karşı büyük bir tepki ve kenetlenme olduğunu, darbelerin 
ve darbe teşebbüslerinin yargılanabileceğini göstermesi açısından son derece anlamlıdır.

4.2.)-28 ŞUBAT DAVASI:
12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumda, Anayasanın geçici 

15.maddesi kaldırılınca, Kenan Evren ve bu darbeye iştirak edenlerle ilgilisoruşturma ve 
yargılamasüreci başlamıştır. 30 yıl önceki bir darbenin failleriyle ilgiliyargılamanın 
tartışılmaya başlaması, (haklı olarak) 28 Şubat darbesini gerçekleştirenlerin de 
yargılanmasını gündeme getirmiştir. 28 Şubat darbesinin suçun mağdurları, bu darbenin 
faillerinin de yargılanmasını talep etmeye başlamıştır. Cumhuriyet savcıları, darbe veya 
darbeye teşebbüs suçlarıyla ilgili soruşturmayı, (suçun niteliğine göre) resen başlatması 
gerektiğive (28 Şubat darbesini soruşturmak için) yasal hiçbir engel olmadığı halde, 2012 
yılına kadar hiçbir işlem yapmamışlardır. Bu durum, yargı üzerindeki vesayetin (HSYK) ne 
kadar etkili olduğunu, yargı mensuplarının ne kadar korkutulduğunu ve sindirildiğini 
göstermektedir.  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, biraz gecikmeli olsa da, 28 Şubat darbesinin 
mağdurlarının başvuruları üzerine soruşturma başlatılmış, mahkemenizdeki kamu davası 
açılmıştır.Bu davanın açılması, darbelerin, artıkTürkiye’de de, suç olduğunun, bu suça iştirak 
edenlerin (milyonlarca kişinin mağduriyetine sebep olanların) hesap vereceğinin ilanı 
niteliğindedir. Mahkemenizdeki yargılama sonunda, yasayla kendilerine tevdi edilen 
görevlerini bir yana bırakıp, toplum mühendisliğine soyunanların, fişleme yapanların, 
fişledikleri kişi ve kurumlarla ilgili işlem tesis ettirenlerin, bunun takipçisi olanların hak 
ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz.

4.3.)-15 TEMMUZ DAVALARI:
Türkiye’de, darbe yargılamaları açısından en geniş kapsamlı ve en somut örnek, hiç 

kuşkusuz, 15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarıdır. Zira,15 Temmuz darbe teşebbüsüne 
iştirak edenlerin önemli bir kısmı suçüstü yakalanmış, önemli bir kısmı da, görgü tanıklarının 
beyanları üzerine yakalanmıştır. Askerlere destek veren sivil unsurlar tespit edilmiş, birçoğu 
yakalanmıştır. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne iştirak edenler ve bu darbenin planlanmasında 
aktif olarak görev alanlar aleyhine çok sayıda kamu davası açılmıştır. Bu davalardaki 
tecrübeler, mahkemenizdeki dava açısından son derece önemlidir. Müşteki-Mağdur-Katılan 
görüşümüzü sunarken, bu önemli tecrübeye atıfta bulanacağız.

15 Temmuz darbe teşebbüsü, darbe teşebbüsünde bulunan terör örgütüyle (FETÖ) 
mücadelenin iki buçuk yıl önceden başlaması ve FETÖ ile mücadelenin büyük bir ivme 
kazanması, kamu kurumları içinde örgütlenen (cunta yapılanması) FetullahçıTerör Örgütü 
(FETÖ) mensubu kamu görevlileri ile bu örgüt mensupları aleyhine, yüzlerce kamu davası 
açılmış olması, nedeniyle başarılı olamamıştır. Bu davalar kapsamında, yüz binden fazlakişi, 
(Asker, Emniyet görevlisi, Kamu görevlisi -öğretmen, bankacı-, Yargı mensubu, Medya 
mensubu, İşadamı, STK yöneticisi/üyesi, Akademisyen, vs.), örgüt mensubu 
iddiasıylagözaltına alınmış, 50 binden fazlası tutuklanmıştır. Türkiye’nin değişik illerinde ve 
mahkemelerinde açılan davalardan bazıları sonuçlanmış, İstinaf ve Yargıtay aşamalarından 
geçerek kesinleşmiş, bazıları da, yargılama (yerel mahkeme, istinaf ve temyiz) aşamasında 
olup, yargılaması halen devam etmektedir. 

15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunanlar ile 28 Şubat davasının sanıklarına isnad 
edilen eylemler karşılaştırıldığında, büyük bir benzerlik olduğu görülecektir. 28 Şubat darbesi 
ile 15 Temmuz darbe teşebbüsü arasındaki yegane fark, 28 Şubat darbesini 



  

gerçekleştirenlerin “başarılı”, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ise “başarısız” olmasıdır. 
Ancak darbe,“teşebbüs suçu” olduğundan, sonucun başarılı veya başarılı olamaması (suçun 
tamamlanamaması), suçun oluşumu açısından herhangi bir fark yaratmamaktadır. 15 
Temmuz darbe teşebbüsünün “hazırlık hareketleri” ile diğer darbelerin “hazırlık hareketleri” 
karşılaştırıldığında, darbe veya darbe teşebbüsünde bulunanlar hangi yöntemi kullanmış 
olurlarsa olsun, hepsiarasında aşırı derecede benzer olduğu, hepsinde de, ORDU, EMNİYET, 
YARGI, MEDYA, SERMAYE, STK, ÜNİVERSİTE, desteği olduğu görülecektir. 

V)-DARBELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ:
1)-Dünyada gerçekleştirilen darbelerin tamamı, dış kaynaklı olup,bu darbeler, 

yabancı ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek için yapılmıştır. Bilimsel araştırmalar ve yıllar 
sonra açıklanan gizli arşivler, darbelerin arkasında yabancı ülkelerin bulunduğunu 
göstermiştir. Bu darbeleri gerçekleştiren yabancı güçler,“yerli işbirlikçilerden” 
yararlanmışlardır.Darbe sürecinde, darbenin yerli işbirlikçilerinin darbeye destek veren 
yabancı ülkeleri ziyaretleri, bu ilişkiyi göstermektedir. Darbe yapmak isteyen yabancı güçler, 
darbeyi haklı gösterecek “yerli gerekçeler” üreterek kamuoyunu (darbenin bu amaçla 
yapıldığına) inandırmaya çalışmışlardır. Darbe teşebbüslerinde öncü rolü üstlenen yerli 
taşeronlar, doğal olarak, (darbede çıkarı olan) yabancı güçlere hizmet etmektedirler. Darbe 
organizasyonunda yer alanlardan bazılarının yabancı bir devlete hizmet ettiğini bilmemesi, bu 
gerçeği değiştirmemektedir.

2)-Ordunun (aktif veya pasif) desteği olmayan bir darbe teşebbüsünün başarı şansı 
yok denecek kadar azdır. Gerçekleştirilen darbelerin tamamında ordu desteğinin varlığı, bu 
görüşün haklılığını göstermektedir. Türkiye’de gerçekleştirilen darbelerde (1960, 1980 ve 28 
Şubat)ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde de ordunun öncü rolü, bu darbelerde en önemli 
unsurunun “ordu olduğunu” göstermektedir. 28 Şubat darbesinde, 1960 ve 1980 darbesi ve 
15 Temmuz darbe teşebbüsünden farklı bir yöntem izlenmesi, ordunun yönetime fiilen el 
koymaması, toplumun bazı kesimlerinin, (kamu görevlileri, üniversiteler, öğrenciler, vs.) ön 
plana çıkarılması, bu müdahalenin darbe olmadığını, darbeye ordunun iştirak etmediği 
anlamına gelmez.

3)-Darbeler tarihi, bütün darbelerin, çok geniş kapsamlı bir plan dahilinde 
yapıldığını göstermektedir. 1960 darbesi, 1980 darbesi, 28 Şubat darbesi ve 15 Temmuz 
darbe teşebbüsü, ayrıntılı planlardahilinde gerçekleştirilmiştir. 1980 darbesinde Bayrak darbe 
planı, 28 Şubat darbesinde, BÇG’nin hazırlamış olduğu planlar, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
için hazırlanan planlar, bütün darbelerin, hazırlık sürecinin, yıllar öncebaşlayan planlar 
dahilinde gerçekleştirildiğini göstermektedir.

4)-Bütün darbelerde, darbeyi gerçekleştirenler, darbe teşebbüsünde bulunanlar, 
kamuoyunu, darbeye hazır hale getirmek için psikolojik harekat yürütmüş, medya başta 
olmak üzere; toplumun farklı kesimlerinden (öğrencilerden, muhalif siyasi partilerden, 
üniversite öğrencilerinden, öğretim görevlilerinden, vs.) yararlanma yoluna gitmiştir. 

5)-Her darbe, meşru yollarla (seçimle) iktidara gelen siyasal iktidarlara karşı 
yapıldığına göre, aynı zamanda, iktidarda bulunan siyasi partilere destek verenhalkın 
iradesine karşı yapılmış sayılır. 1960 darbesi, %47 oy alan Demokrat Parti iktidarına, 1980 
darbesi, bütün siyasi partilere, 28 Şubat darbesi, 6 milyondan fazla oy alan, iktidar ortağı olan 
Refah Partisine ve bu partiye gönül verenlere karşı yapılmıştır. Her devlette, ülkedeki 
sorunları çözmeye yönelik mekanizmalar varken, ülkesini düşman saldırılarına karşı 
korumakla görevli ordunun, düşmanla mücadele için kendisine emanet edilen silahını, 
halkına doğrultmasını, hiçbir ahlak anlayışı ve hiçbir vicdan onaylamaz. (Ülkesini dış 
saldırılara karşı korumakla görevlendirilen askerin silahını halkına doğrultmak suretiyle 
darbe teşebbüsünde bulunması, bir marketin güvenlik görevlisinin, korumakla görevli olduğu 
marketi soymasıylaeşdeğerdedir.)



  

6)-Bütün darbelerde, darbeciler, (açıkça veya dolaylı olarak) anayasal düzene 
(siyasal sisteme) müdahale etmiş, mevcut sistemi, kısmen veya tamamen işlemez hale 
getirmiştir. Bunun sonucu olarak, hak arama yolları tıkanmış, anayasal sistem işlemez hale 
gelmiştir. Devletin kurumlarında etkinlik sağlamak suretiyle, binlerce, on binlerce, 
milyonlarca kişinin mağdur olmalarına sebep olmuşlardır.

7)-Bütün darbeler, darbeye maruz kalan ülkelerin ekonomilerini tahrip etmiştir. 
Dünyadaki hiçbir darbe, ekonomik bir başarı sağlayamamış, ülke ekonomilerine zarar vermiş, 
halkın daha fazla fakirleşmesine yol açmıştır. 

8)-Bütün darbeler, toplumun belli bir kesimini veya kesimlerini hedef aldığından, bu 
kesime yönelik uygulamaları, bu kesimdetravmalara neden olmuştur. Darbeler, “sabit iz” 
bırakan yaralara benzemekte, üzerinden çok uzun süre geçse de, yaralar iyileşmemektedir. 
Örneğin, Türkiye’de, 1960 darbesinin üzerinden 54 yıl geçtiği halde, bu darbenin hala 
konuşuluyor olması, bu darbenin toplumda ne kadar kalıcı izler (yaralar) bıraktığını 
göstermektedir. 

9)-Darbelerin ortak özelliklerinden biri de, darbeleri gerçekleştirenlerin 
merhametten yoksun ve acımasız olmasıdır. Esasen, insani duygulara sahip olanlar, böyle bir 
oluşum içinde yer alamaz. 28 Şubat darbesini gerçekleştirenler, imam-hatip lisesinde okuyan 
kız çocukların çığlıklarını duymamışlar, üniversitenin kapısından geri çevrilen başörtülü 
üniversite öğrencilerinin gözyaşlarını görmezden gelmişlerdir. Tamamen hukuk dışı ve 
haksız bir katsayı uygulamasıyla, milyonlarca meslek lisesi mezununun üniversiteye girme 
hayallerini söndürürken, vicdanları sızlamamıştır. Tıp fakültesinin son sınıfında okuyan ve 
bir-kaç ay sonra mezun olacak öğrencilerin (başörtüsü nedeniyle) okuldan atılmasını normal 
karşılayabilmişlerdir. 

10)-Darbelerin ortak yanlarından biri de, darbecilerin, darbenin yaratacağı tahribatı 
önemsememeleridir. Darbe ve darbeye teşebbüs suçu, çok büyük bir organizasyonu, bu 
organizasyonu yönetebilecek düzeyde bir beceriyeve hedef aldıkları kitleye karşı, acıma 
duygusundan yoksun olmayı gerektirmektedir. Darbeciler, güçlerini, kendilerine emanet 
edilen silahtan almaktadır. Haksız oldukları için, muhaliflerini, “fikirle değil”, psikolojik 
harekat yöntemleriyle (yalanla, dolanla, iftirayla, kumpasla), “tehditlerle” sindirmeye, etkisiz 
kılmaya çalışmaktadırlar. Darbecilerin bütün bu entrikalarına (halkın gözlerinin önünde 
işlenen faili meçhul cinayetlere, ateşli silahla yaralamalara, işkencelere, mahrumiyetlere, ağır 
hapis cezalarına, tehditlere) rağmen, vicdan sahipleri, dünyanın her yerinde, bedel ödemeyi 
göze alarak, darbecilerin icraatlarına karşı çıkmışlardır. 

11)-Darbelerin ortak özelliklerinden biri, darbecilerin halkın tercihlerine ve 
değerlerine saygı göstermemeleri, sevmemeleri, halka tepeden bakmaları, haşerat gibi 
görmeleridir. Halkı saygı duymadıkları ve sevmedikleri için, en acımasız yöntemleri 
uygulamaktan çekinmemektedirler.

12)-Darbelerin ortak özelliklerinden biri de, darbecilerin halk tarafından 
sevilmemesidir. Halk desteği olmadığı için, zorla ve entrikalarla ele geçirdikleri iktidarlarını 
zorlukla sürdürebilmişlerdir. Türkiye’de, darbe dönemlerini takiben yapılan seçimler, (1960 
darbesinden, 1980 darbesinden, 28 Şubat darbesinden sonra yapılan seçimler) halkın 
darbeleri onaylamadığını, (darbelerden ve) darbecilerden nefret ettiğini ortaya koymaktadır. 

2.BÖLÜM
28 ŞUBAT DARBESİ (OLAY):
l)-GİRİŞ:
Mahkemenizdeki dava, (28 Şubat darbesinin en önemli aktörlerinden biri olan) BÇG 

mensuplarıyla sınırlı olsa da, bu davanın temelini, “28 Şubat darbesi” oluşturmaktadır. 28 
Şubat darbesini anlayabilmek için, bu darbenin nasıl gerçekleştiğini (eylemler 
zinciri),darbenin kimler tarafından gerçekleştirildiği (failler), darbenin hedef kitlesinin kimler 



  

olduğu, kimlere karşı gerçekleştirildiği (mağdurlar) ve darbenin hangi yöntemlerle 
(vasıtalarla/araçlarla) gerçekleştirildiğinin ortaya konulması gerekmektedir. Ancak o zaman, 
dava konusu olaylar, sanıklar ve müşteki-mağdur ve katılanlar arasında illiyet bağı 
kurulabilecektir. 

Mahkemenizdeki davanın sanıkları (BÇG), (binlerce failin/kişinin katılımıyla 
gerçekleştirilen) 28 Şubat darbesinin,(faaliyetleri çok önemli ve katkısı çok fazla olsa da) 
“küçük bir kesitini” oluşturmaktadır. Batı Çalışma Grubu’nun bu darbenin neresinde 
olduğunun tayini, darbe fotoğrafının bütününün görülmesine bağlıdır. Büyük fotoğrafı 
göremezsek, Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerini anlayabilmemiz de mümkün olmaz. 28 
Şubat darbesinin büyük fotoğrafı, (başından sonuna kadar) ortaya konulduğunda, (bu 
darbede) Batı Çalışma Grubunun işlevi ve sanıkların hukuki durumu daha net bir şekilde 
anlaşılacaktır. Hazırlıkları 1990 yılının başlarında başlayan ve 2002 seçimlerine kadar uzanan 
12 yıllık dönemde, Türkiye’nin her yerinde,(28 Şubat darbesiyle doğrudan ilgisi olan) on 
binlerce olay gerçekleşmiştir. Sadece bu olayların özetibile onbinlerce sayfa tutmaktadır. Bu 
nedenle, dilekçemizde, (bu darbenin temel taşlarını)28 Şubat bu darbesini ve bu darbe 
sürecinde “hükümeti düşürme” eylemlerini esas almaya, (eylemler ve kişiler arasında bağ 
kurmaya), eylemlerin hangi suç tipine uyduğunu belirlemeye, (zorunlu olmadığı sürece) 
ayrıntılara girmemeye gayret göstereceğiz. 

28 Şubat darbesi, bundan önceki darbelerden farklıbir yöntemle gerçekleştirildiğini 
arz etmiştik. Bu farklılık nedeniyle, bu darbe, “Post-modern darbe” olarak nitelendirilmiştir. 
Bu niteleme, bu darbenin mağdurları tarafından değil, (bizzat) bu darbenin failleri tarafından 
yapılmıştır. Bu darbenin failleri, (darbeden sonra); “28 Şubattaki müdahalenin darbe 
olmadığını, bu müdahalede hiçbir katkılarının olmadığını” iddia etmemiş, tam aksine, gerek 
yayınladıkları hatıratlarında, gerek gazetelere verdikleri röportajlarında, gerekse katıldıkları 
televizyon programlarında, “bu darbedeki rollerini ve bu darbeyi nasıl başardıklarını” büyük 
bir övünçle ve ayrıntılı olarak dile getirmişlerdir. Tarih, bu darbenin faillerinin 
itiraflarınıaynen kaydetmiştir. Esasen, 28 Şubat darbesi, milyonlarca kişinin gözleri önünde 
ve (gizlenmeden) adım adım gerçekleştirildiğinden, bu darbenin failleri de mağdurları da 
bellidir! 28 Şubat darbesinin failleri (organizasyon), mağdurları, sonuçları, vs. diğer 
darbelerle çok büyük benzerlikler taşımaktadır. Siyasal iktidarın ele geçirilmesinde diğer 
darbelerdenfarklı bir yöntem izlenmesi, bu müdahaleyi darbe olmaktan çıkarmaz. 

28 Şubat darbesini özetlemeden önce, Türkiye’nin defalarca darbelere maruz 
kaldığını, onar yıl arayla, çok önemli bir darbe tecrübesine sahip olduğunu belirtmek gerekir. 
Çok partili hayata (demokrasiye) geçtikten sonra, ilk darbe, 27 Mayıs 1960’ta Demokrat Parti 
iktidarına karşı yapılmış, başbakan Adnan Menderes ve bakanlar, darbeyi gerçekleştirenlerin 
kurdurmuş olduğu mahkemeler tarafından yargılanmıştır!  (!) ve bir kısmının idamına karar 
verilmiştir.  Bu darbeden on yıl sonra (1971), ordu muhtıra vermiş, (muhtıranın gereği 
olarak) siyasal sistemde, esaslı değişiklikler yapılmıştır.  Yine on yıl sonra, (12 Eylül 
1980’de), ordu yönetime el koymuş, anayasayı ve anayasal düzeni rafa kaldırmıştır. Orduyu, 
anayasal sistemin merkezine yerleştiren 1982 anayasası ile yeni bir dönem başlamıştır. 
Özal’ın kurduğu Anavatan Partisinin icraatlarının, mevcut sistemi değiştireceği endişesiyle, 
yine on yıl sonra, darbe hazırlıkları had safhaya çıkmıştır. 

ll)-28 ŞUBAT DARBESİ (ÖZET):
Mahkemenizdeki davanın temelini, “28 Şubat darbesi” oluşturduğuna göre, bu 

darbenin “hangi tarihte başladığı” ve “hangi tarihte sona erdiğinin” tespiti,davamız açısından 
önemlidir. Sanık müdafilerinin, mahkemenizdeki davayı Refah-Yol hükümetinin kurulduğu 
tarih ile bu hükümetin düşürülmesi arasına sıkıştırmaya çalıştığı dikkate alındığında bu 
durum, daha da önem kazanmaktadır. 

Darbelerin başlangıç ve sona erme tarihlerinin tayini açısından, önümüzde, 
yararlanabileceğimiz örnekler bulunmaktadır. Birinci örnek, 1960 darbesidir. Bu darbede 



  

ordu, 27 Mayıs 1960 tarihinde “yönetime el koyduğunu” açıklamış, 15 Ekim 1961 tarihinde 
yapılan seçimlerle yönetimi sivil idareye terk etmiştir. 1960 darbesini, 27 Mayıs 1960 tarihi 
ile 15 Ekim 1961 tarihleri arasına sıkıştırmanın anlamsızlığı ortadadır. 1960 darbesinin taşları 
yıllar önce, 12 Haziran 1957 seçimlerinden itibaren döşenmeye başlamıştır. 1957 seçimlerini 
CHP kazansaydı, hiç kuşkusuz 1960 darbesi olmayacaktı. 1957 seçimleri, CHP’nin seçimle 
iktidara gelme umutlarını tükettiği için, 1960 darbesinin hazırlıkları başlamıştır. Dolayısıyla, 
1960 darbesinin hazırlık hareketleri 12 Haziran 1957 seçimlerinden itibaren başlamış, 15 
Ekim 1961 seçimlerine kadar (4 yıl 4 ay) sürmüştür. 

İkinci örnek ise, 1980 darbesidir. 1980 darbesinde, 5 kuvvet komutanı, 12 Eylül 
1980 tarihinde “yönetime el koyduğunu” açıklamıştır. 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan 
seçimlerle yönetimi sivil idareye terk etmiştir. 1980 darbesini, 12 Eylül 1980 tarihi ile 6 
Kasım 1983 tarihleri arasına sıkıştırmanın anlamsızlığı ortadadır.  1980 darbesinin taşları da 
yıllar önce döşenmeye başlamıştır. 12 Eylül iddianamesini düzenleyen savcı, 1980 öncesinde 
gerçekleştirilen çok sayıda terör eylemini, bu darbenin hazırlık hareketi olarak 
nitelendirmiştir. 

28 Şubat darbesinde, 1960 ve 1980 darbesinde olduğu gibi, “yönetime el 
koyduğuna” ilişkin bir açıklamave bu sürecin sonunda (seçim yapılarak) idarenin sivil 
yönetime terk edilmesi prosedürüne rastlanmamaktadır. Diğer darbelerden farklı bir yöntem 
izlenmiş olmasının, 28 Şubat darbesini darbe olmaktan çıkarmaz. 1960 darbesinin de, 1980 
darbesinin de, başlangıç tarihinin “yönetime el koyma” tarihi olmadığı (yıllar öncesine 
uzanan bir hazırlık hareketi olduğu) açıktır. 1960 ve 1980 darbelerinden sonra yapılan 
seçimler, (yönetimi belirleme hakkı halka iade edildiği için) bu darbelerin “sona erme” tarihi 
olarak kabul görmektedir. On binlerce fail tarafından işlenen, böylesine devasa bir suç için, 
kesin bir başlangıç tarihi konulmasının anlamsızlığı da ortadadır. 28 Şubat darbesinin 
başlangıç ve sona erme tarihleri konusunda dafarklı görüşler öne sürülmektedir. 28 Şubat 
darbesini anlatan çok sayıda kitap ve makale yayınlanmış, TV programları yapılmış, 
belgeseller hazırlanmıştır. Bu darbeyi, farklı meslek grupları (siyasetçiler, gazeteciler, 
hukukçular, ekonomistler, vs.) incelemiş, bu konudaki çalışmaları yayınlanmıştır. 28 Şubat 
darbesiyle ilgili en önemli çalışmalardan biri, (gazeteci bakışını esas alan bir çalışma olsa da), 
(uzun bir dönemi özetlediği için) gazeteci Mehmet Ali Birand tarafından hazırlanan ve 8 saat 
süren “28 Şubat Belgeseli”dir. Birand’ın bu belgeselinde, 28 Şubat darbesi, dönemin 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 17.04.1993 tarihinde şüpheli ölümüyle başlamakta, 2003 
yılında, Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olmasıyla son bulmaktadır. Bilimsel 
çalışmalarda, bu süre 1990’lı yılların başından (en geç 1994 yerel seçimleriyle) başlatılmakta, 
sona erme tarihi ise, 28 Şubat darbesinden sonrayapılan seçimlere, bazılarına göre, (bu 
darbeyi gerçekleştirenlerin iktidar desteğinden yoksun kaldıkları) 2002 seçimlerine, 
bazılarına öre de, 2010’lara kadar uzamaktadır.28 Şubat Darbesinin başlangıç ve sona erme 
tarihleri konusunda tam bir mutabakat bulunmamakla birlikte, büyük bir çoğunluğu, 1995 ile 
2002 genel seçimleri arasındaki dönemi tarif etmektedir. 

28 Şubat darbesiyle ilgiliolarak, çok sayıda, inceleme, rapor, makale, vs. 
yayınlanmıştır. Hazırlanan inceleme ve raporların her biri, davamızın aydınlatılmasında çok 
önemli bir değere sahip olmakla birlikte, bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu,magazin yanı 
ağır basan çalışmalardır. Mahkemenizi, doğal olarak, 28 Şubat darbesinin“hukuki yanı” 
ilgilendirmektedir. Biz de, bu dilekçemizde, 28 Şubat darbesini, ceza hukuku açısından ele 
almaya çalışacağız.28 Şubat darbesi,darbe yapmak isteyenlerin biraya gelmesi (yapılanma), 
bu süreçte kimlerin neler yapacağının belirlenmesi (işbölümü), darbenin yol haritasının 
çizilmesi (planlama), ve planın uygulamaya geçilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 70 milyondan 
fazla nüfusu olan bir ülkede darbenin gerçekleşmesi, çok sayıda faili ve çok sayıda eylemi 
gerektirmektedir.  Darbe suçlarındaki, hazırlık hareketleri, icra hareketleri, suçun süresi, diğer 
suçlardan çok farklıdır. (Örneğin, 1980 darbesinde, darbeyi gerçekleştirenler 12 Eylül 



  

1980’de yönetime el koymuş, 24 Kasım 1983 seçimlerine kadar 3 yıl 2 ay 12 güngörevde 
kalmışlardır.) (12 Eylül 1980’den önce, darbe şartlarını olgunlaştırmaya yönelik dönemi de 
-en az 3 yıllık süreyi- bu süreye eklemek gerekir.) 

Darbe suçu, ceza yasalarında çok ağır bir yaptırımabağlandığından, bu suçu 
işlemeye karar verenler, (tüm darbelerde olduğu gibi) ayrıntılı planlar yapmayı, planlamayı 
takiben, önlerine çıkması muhtemel engelleri kaldırmak için hazırlık yapmaktadır. 28 Şubat 
darbesini gerçekleştirenlerde, bu darbeye karşı çıkacağını düşündükleri kişileri etkisiz hale 
getirmeyi esas almış, bu kapsamda, çok sayıda kişi öldürülmüştür. Türkiye’de, 1990 ile 2000 
yılları arasında, 17 bin faili meçhul cinayet olduğu öne sürülmektedir. Resmi kayıtlarda bile 
bu sayı, iki bin civarındadır. Bu dönemde, resmi kayıtlara “kayıp” olarak geçenlerin 
tamamına yakını“infaz”dır. 1990’lı yılların başından itibaren art arda işlenemeye başlayan 
cinayetler, 28 Şubat darbesinin başladığı 1990 yılının başından itibaren işlenen cinayetler, 
darbenin ve darbenin hazırlık hareketlerinin bu tarihte başladığını göstermektedir.Darbe 
yürüyüşü başladığında, (15 Temmuzda olduğu gibi) ordu içinden silahlı bir direnişe maruz 
kalmamak içinordu içindeki (darbeye) muhalif unsurları bertaraf etme(Yüksek Askeri Şura 
kararıyla ihraçları) (askeri bir deyimle) “mıntıka temizliği” planlanmıştır. 

1995 genel seçim sonuçları ve Refah-Yolhükümetinin kurulması, darbe faaliyetlerini 
hızlandırmış, Refah-Yol hükümetinin düşürülmesiyle daha da ivme kazanmıştır. 3 Kasım 
2002 genel seçimlerinde Ak Partinin tek başına iktidara gelmesi, darbecilerin güç 
devşirdiğidesteği (kamu kurumları üzerindeki etkinliğini, icra gücünü) zayıflatmıştır. 28 
Şubat darbesinin etkileri,2002 seçimlerinden sonra (etkisi azalarak) devam etse de,1960 ve 
1980 darbelerinde olduğu gibi, bu darbeyi takiben yapılan seçimleri, (yani 2002 seçimlerini) 
Anayasal sistemin yerine ikame edilen “darbe düzeninin” sona erme tarihi olarak kabul 
etmek, isabetli olacaktır. 

Bu konuda “nihai takdirin” Mahkemenize ve Yargıtay’a ait olduğunun altını çizerek, 
“objektif” bir değerlendirmede bulunmaya çalışacağız. 

1)-28 ŞUBAT DARBE SÜRECİNİNİ BAŞLAMASI:
1.1.)-Komünizmin çökmesi: 28 Şubat darbesinin “fikri alt yapısı” 1989-1990 

yıllarına dayanmaktadır. Bu yıllara kadar iki kutuplu dünya, Komünizmin çökmesiyle birlikte 
“tek kutuplu” hale gelmiştir. ABD, 1990’ın başlarına kadar, (komünizmin yayılmasına karşı) 
“yeşil kuşak”  projesine destek verdiği halde, komünizm tehlikesi sonra erdiği anda, tehdit 
sıralamasının başına “İslam’ı” yerleştirmiştir. İlk askeri tatbikatta, düşman kuvvetleri 
(komünizmi) temsil eden kırmızı rengin yerini, (İslam’ı temsil eden) yeşil renk almıştır. 28 
Şubat darbesi, ABD’nin dünyadaki politika değişikliğinin (yeni politikasının) Türkiye’ye 
taşınmasının sonucudur. 

1.2.)-Faili Meçhul Cinayetler: 1990’lı yılların başından itibaren Türkiye’de 
gerçekleşen olaylar, ABD’nin politika değişikliğinin, anında Türkiye’ye yansıdığını 
göstermektedir. Siyasal sistem, 28 Şubat darbesiyle, ABD’nin yeni politikasına uygun hale 
getirilmeye çalışılmıştır. MİT müsteşarlığına atanan Teoman Koman’ın  Başbakanlığa 
gönderdiği 19.12.1989 tarihli yazısında, “Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun ve 
Bahriye Üçok gibi isimlere suikast düzenleneceği” bilgisini göndermesini takiben, ard arda 
gerçekleştirilen faili meçhul cinayetler , İslami kesim ile laik kesim arasında (laik/Anti-Laik) 
çatışma planlandığını göstermektedir. Laik/Anti-Laik çatışması girişimler başarılı olmayınca, 
2 Temmuz 1993’de 37 kişinin öldüğü Sivas katliamı(ve bu olaydan sadece 3 gün sonra) 5 
Temmuz 1993 tarihinde gerçekleştirilen ve 33 kişinin öldürüldüğü (Erzincan/Kemaliye) 
Başbağlar katliamı ile “alevi-sünni” çatışmasının fitili ateşlenmeye çalışılmıştır.  Türkiye’de, 
1990’lı yılların başından itibaren PKK Terör eylemlerinin  artması, küresel güçlerin 
Türkiye’de yeni bir darbe için harekete geçtiğini, terör örgütleriyle işbirliği yaptığını 
göstermektedir. 

1990’lı yılların başından itibaren düğmeye basılmışçasına artan cinayetlerin, “iç 



  

çatışmayı” tetikleme fonksiyonu kadar, darbecilerin muhtemelmuhaliflerinin yok etme işlevi 
görmüştür. Darbe önündeki engelleri birer birer ortadan kaldırma ve darbeye destek verecek 
olanlarıgerekli mevkilere getirme süreci başlamıştır. Türkiye’nin en karanlık dönemi olarak 
niteleyebileceğimiz 1990 sonrası dönemde, (darbecilere karşı çıkacağı tahmin edilen kişiler 
fişlenerek) ölüm listeleri hazırlanmış, binlerce kişi öldürülmüşveya taşeron örgütlere 
öldürtülmüştür. Faili meçhul cinayetler, 1990’lı yılların başında başlayıp, 1993’te sona 
ermemiş, 1993’ten sonra da devam etmiştir. Bu dönemde işlenen cinayetlerin büyük 
çoğunluğu, darbe kapsamında işlendiği halde, kayıtlara, “kayıp” olarak geçmiş, yargılama 
konusu dahi yapılmamıştır.  Bu dönemde öldürülenlerle ilgili somut veriler elde edilenler de, 
mahkemelerce, münferit vakıalar olarak değerlendirmiştir. Öldürülenlerin kimliği, siyasi 
görüşü, öldürüldüğü yer, öldürüldüğü tarih, vs. hep birlikte değerlendirildiğinde,bu 
cinayetlerin, darbeyi kolaylaştırmak amacıyla işlendiği açıktır. 

1.3.)-TSK'da bazı Askerlerin şüpheli ölümü: 17 Şubat 1993'te, Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis 3 subay, 1 astsubay ve 1 PTT görevlisininiçinde bulunduğu 
Beechcraft B200 KingAir tipi askeri uçak,  Ankara Güvercinlik’den havalandıktan kısa süre 
sonra henüz aydınlanamayan nedenlerle Ankara Yenimahalle'deki (PTT) İşleme Merkezinin 
bahçesine düştü. 1993'te DiyarbakırJandarma Bölge Komutanı olan ve bölgede, halka yakın 
ve yasadışı şiddet yöntemlerini tasvip etmeyen bir asker olarak tanınan Bahtiyar Aydın 22 
Ekim 1993tarihinde Lice Asayiş Bölük Komutanlığı binası önünde vurularak öldürüldü. 
Bahtiyar Aydın suikastının PKK tarafından gerçekleştirildiği duyuruldu.Eski Mardin 
JandarmaAlay KomutanıAlbay Rıdvan Özden  12 Ağustos 1995'te, PKK ile girdiği bir 
çatışmada alnından vurularak hayatını kaybettiği açıklandı. Cenazesi otopsiyapılmadan 
toprağa verildi. Refah-Yol hükümeti düşürüldükten sonra, 5 Kasım 1997 tarihinde, Kara 
kuvvetleri komutanı olarak görev yapmakta olan(30 Ağustos 1998 - 28 Ağustos 2000tarihleri 
arasında Genelkurmay başkanı olarak görev yapan) Hüseyin Kıvrıkoğlu’na Kıbrıs’tagerçek 
mermilerle yapılan (Toros-2/1997 tatbikatında) tatbikat sırasında, uzun menzilli bir silahtan 
çıkanbir merminin hedefinin Kıvrıkoğlu olduğuve ordunun komuta kademesini dizayn 
etmeyeyönelik bir girişim olduğu dile getirilmektedir. 

1.4.)-Gazi Mahallesi Olayları (12 Mart 1995): 12 Mart 1995 günü akşam 
saatlerinde İstanbul’da Alevi vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Gazi Mahallesi'ndeki dört 
kahvehane ve bir pastane aynı anda kimliği belirsiz kişilerce bir taksiden otomatik silahlarla 
açılan ateşle tarandı. Saldırılar sonucu Halil Kaya adlı bir vatandaş hayatını kaybederken, 
beşi ağır 25 kişi yaralandı. Saldırganların olay yerinden uzaklaştıktan sonra gasp ettikleri 
taksinin şoförünü öldürdükleri ve taksiyi ateşe vererek kaçtıkları anlaşıldı. Olayların ardından 
çok sayıda Alevi vatandaş, Gazi Mahallesi'nde toplandı, emniyet kuvvetlerinin olaya geç 
müdahale ettiklerini öne sürerek polis karakoluna yürüdü. Polis halkın üzerine ateş açtı. 
Açılan ateş sonucu Mehmet Gündüz adlı bir vatandaş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de 
yaralandı. 13 Mart günü olayı protesto etmek için İstanbul'un dört bir yanından gelen 
yaklaşık 15 bin kişi polis karakoluna tekrar yürüyüşe geçti, çevik kuvvet ve özel timlerle 
desteklenen polis tekrar gruba ateş edince çatışma başladı. Çatışmalar sonunda on beş kişi 
hayatını kaybederken, aralarında gazetecilerin de bulunduğu birçok kişi yaralandı. 

Aynı gün İstanbul valiliği Gazi Mahallesi ile iki mahallede (Zübeyde Hanım ile 
Esentepe) daha sokağa çıkma yasağı ilan etti. Gazi Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar polis 
kontrolüne alındı. 14 Mart günü, Gazi Mahallesi'nde konan sokağa çıkma yasağına rağmen 
olayların bir türlü yatıştırılamaması üzerine bölgeye askeri birlikler sevk edildi. Yine aynı 
gün Gazi Mahallesi'nde çıkan olaylar nedeniyle Ankara Kızılay Meydanı'nda çıkan olaylarda 
36 kişi yaralandı. 15 Mart'ta olaylar Ümraniye'ye sıçradı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde çıkan 
olaylarda beş kişinin ölmesi ve yirmiden fazla kişinin yaralanması üzerine bu bölgede de 
sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Olaylardan sonra yapılan otopsi sonucu ölen 17 kişiden 



  

7’sinin polis mermisiyle hayatını kaybettiği belirlendi. 
(İstanbul) Gaziosmanpaşa Savcılığı'nın olayla ilgili fezlekesiyle Eyüp Cumhuriyet 

Başsavcılığı, 20 polis hakkında "müdafaa ve zaruret sınırını aşarak faili belli olmayacak 
şekilde adam öldürmek" iddiasıyla dava açtı. İstanbul Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 
Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi’nde açtığı dava kamu güvenliği sağlanamayacağı gerekçesiyle 
Trabzon’a gönderildi.  Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11.09.1995’te başlayan yargılama 
süreci, 5 yıl içinde 31 duruşma yapılarak 3 Mart 2000'de karara bağlandı.Yargılanan yirmi 
polis memurundan Adem Albayrak dört kişiyi öldürmekten 6 yıl 8 ay, Mehmet Gündoğan iki 
kişiyi öldürmekten 3 yıl 9 ay hapse mahkûm edilirken, (cezalar ertelendi), diğer on sekiz 
sanık polisin ise beraatine karar verildi. 

1.5.)-Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü (17 Nisan 1993): 28 Şubat darbesine 
giden yolda en önemli olaylardan biri, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın (görev 
süresinin sona ermesine 3 yıl kala) şüpheli bir şekilde ölümüdür. Turgut Özal’ın ölümünden 
kısa bir süre önce (20 Mart 1993) gerçekleştirilen “PKK ile ateşkes ilanı” Özal’ın ortadan 
kaldırılma sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. Turgut Özal,5 ülkeyi kapsayan 12 
günlük Türkistan gezisinden döndükten sonra,17 Nisan 1993tarihinde fenalaşarak (66 
yaşında)yaşamını yitirmiştir. Özal’ın çocuklarının cinayet iddiaları üzerine, konu,Abdullah 
Gül döneminde Devlet Denetleme Kurumuna intikal etmiş,DDKhazırladığı raporda, çok 
sayıda ve olağan dışı ihmaller zincirinin, cinayet şüphesine destek verdiğini belirtmiştir. 
Turgut Özal’ın ölümünden sonra, (TSK dahil) devletin üst düzey kadrolarında yapılan radikal 
değişiklikler,Turgut Özal’ın yerine Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesi, 
Cumhurbaşkanı seçilen Demirel’in 28 Şubat darbesinin gerçekleşmesinde aktif rol oynaması, 
darbeyi kolaylaştırmak için Özal’ın zehirlenmiş olmaihtimalini artırmaktadır.

1.6.)-BÇG Kurulması:28 Şubat darbesinin en önemli unsurlarından biri, (1993 
veya 1994 yılından itibaren faaliyet gösteren) Batı Çalışma Grubu’dur. Bu davanın sanıkları, 
“Batı Çalışma Grubunun, Nisan 1997 tarihinde kurulduğunu” (!) iddia etse de, bu tarihten 
çok önce kurulmuş ve fişleme faaliyetinde bulunmuştur. BÇG, Orwel’ın“BigBrother" 
efsanesinin, ete kemiğe bürünmüş halidir. Türkiye’nin en kuytu köşelerinin bile gözetlendiği, 
fişlendiği, verilerin işlendiği, gereğinin kararlaştırıldığı ve sonuç alınıncaya kadar takibini 
yapan bir yapıdır. Diyanet işlerinden sorumlu görevlinin, “Türkiye’nin hangi camisinde hangi 
hutbenin okunduğunu bildiklerini” (İddianame) beyan etmesi, BÇG’nin ne kadar yaygın bir 
örgütlenmeye sahip olduğunu kanıtlamaktadır. 

1.7.)-Nesim Malki cinayeti (25 Kasım 1995): Genel seçim hazırlıkları yapılırken, 
piyasada "İplikçi" olarak tanınan ve tekstilcilik yapan ve 28 Şubat darbesinin finansörü 
olduğu öne sürülen (Yahudi işadamı) Nesim Malki’nin 25 Kasım 1995 tarihinde Bursa'da 
öldürülmesi, 28 Şubat darbesinin önemli olaylarından biridir. Cinayeti işleyenler yakalanıp, 
ömür boyu hapse çaptırılmış ise de, bu olayda (başta 28 Şubat darbesiyle bağlantılı) pek çok 
karanlık nokta aydınlatılamamıştır. 

1.8.)-1995 Genel Seçimleri:Refah Partisini, 1994 yerel seçimlerdeki başarısından 
sonra, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde, (oylarındaki artırarak) birinci olması,toplumun 
belli bir kesiminde (ve özellikle ordu içinde) büyükbir rahatsızlık yaratmıştır. Bu 
rahatsızlıklarını gizleme ihtiyacı da duymamışlar, açık açık dile getirmişlerdir. Muhalefet 
partilerinden CHP’nin %10 seçim barajını zorlukla aşması, MHP’nin seçim barajının altında 
kalması, Anavatan Partisi ile DYP arasındaki çekişme (uyumsuzluk), RP dışındaki tüm 
koalisyon seçeneklerinin zayıf olduğunu gösteriyordu. Refah Partisinin içinde yer alacağıbir 
hükümetin, 1990’lı yılların başlarından itibaren elde ettikleri kazanımlarını tehlikeye 
düşürmesinden endişe eden darbeciler, Refah Partisine hükümet kurdurmama, Refah Partili 
bir hükümet kurulacak olursa bu hükümeti düşürme konusunda mutabakata varmışlardır.

Refah Partisi iktidara geldiğinde darbe yapmayı planlayanlar, (bir yandan) muhalefet 
partilerinin Refah Partisi ile hükümet kurmalarını önlemeye çalışırken, diğer yandan, Refah 



  

Partisinin (ileride) hükümet ortağı olması durumunda, bu hükümete yapmayı planladıkları 
müdahale için bazı yasalara ve sözleşmelere ihtiyaç duymuş-lardır. Bu yasaların çıkarılması 
ve sözleşmelerin imzalanması için, (yürümeyeceği açıkça ortada olan) Anavatan Partisi 
(Mesut Yılmaz) ile Doğru Yol Partisi’ne (Tansu Çiller’e), T.C. 53.hükümeti olan, Ana-Yol 
hükümetini(6 Mart 1996-28 Haziran 1996) kurdurmuşlardır.  Sadece 3,5 ay süren bu 
hükümet döneminde, ileride kurulacak olan hükümete karşı kullanılmak üzere, önemli 
anlaşmaların yapılması sağlanmış, mevzuatta önemli değişiklikler yapılmıştır.  Ana-Yol 
hükümeti, TBMM’de güvenoyu alamadığı için görevi sona ermiştir. 

1.9.)-Sabancı Suikasti (9 Ocak 1996):28 Şubat darbesinin en önemli olaylarından 
biri de,9 Ocak 1996'da DHKP/C militanları, Fehriye Erdal, İsmail Akyol ve Mustafa Duyar 
tarafından Sabancı Merkezi'nde uğradığı silahlı saldırıda ToyotasaGenel Müdürü Haluk 
Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'yle birlikte öldürülmesi olayıdır. Sabancı Center binasında 
çalışan ve diğer iki katilin binaya girmesini sağlayan Fehriye Erdal, 3 Kasım 1996'da 
meydana gelen Susurluk Kazasında ölen polis müdürü Hüseyin Kocadağ'ın tavassutuyla işe 
alınmıştı. Ölümünün ardından Toyoto Motor Co., Türkiye'deki kuruluşun Sabancı 
grubundaki tüm hisselerini devraldı. Halen Toyota Türkiye (TMMT) bahçesinde bir heykeli 
bulunmaktadır.

Sabancı'nın katili Mustafa Duyar, 15 Şubat 1999 tarihinde Afyon E Tipi Kapalı 
Cezaevi'nde çıkan bir isyanda Karagümrük çetesi mensuplarınca kaldığı 5/A koğuşunda 
tabancayla vurularak öldürüldü. Can Dündar'ın iddialarına göre, Duyar'ın suikast ile ilgili 
konuşmak istemesi üzerine bakanlıktan röportaj izni alınmış ancak Can Dündar'ın yapacağı 
röportaj Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun tarafından mevzuata aykırı 
olduğu gerekçesiyle engellenmiştir. Röportajı engelleyen Ertosun, Karagümrük çetesinin 
Afyon'a nakline izin vermiş, çete Afyon'a geldikten iki hafta sonra Duyar'ı öldür-müştür. 2 
Eylül 2008 tarihinde basına yansıyan bir videoda, Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin'in 
sekiz yıl önce cezaevinde çıkardıkları isyan sırasında çekilen ve Özdemir Sabancı suikastı 
faili Mustafa Duyar'ı öldürme emrinidevletin verdiği söylenilmektedir. «Bu devlet bana 
Mustafa Duyar'ı öldürttü, ben öldürdüm. Şimdi canlı söylüyorum. Veli abiyi ara, Veli 
Küçük'ü ara. Bizi sor! Başka bir şey söylemiyorum. Allah'a emanet olun!»Sabancı ailesinin, 
(yukarıda açıkladığımız gibi) planlanan darbeye destek vermediği için hedef seçilmiş olması 
muhtemeldir. 

1.10.)-İsrail’le AndlaşmalarYılı (Şubat 1996): 1996 yılı, İsrail ile anlaşmalar yılı 
olmuştur.İlk olarak 1996 yılı Şubatı’nda Tel-Aviv’de, Çevik Bir ile İsrail Savunma Bakanı 
arasında “Askeri Eğitim ve İşbirliği” anlaşması imzalandı. Daha sonra Serbest Ticaret 
Anlaşması; Ekonomik, Teknik, Bilimsel İşbirliği anlaşmaları gibi başka anlaşmalar da 
yapılmıştır. Aynı yılın Ağustos ayında ise, yakın tarihin en önemli belgelerinden biri; İsrail 
ile Türkiye arasındaki gizli anlaşma(Gizli ittifak) (1996 Briti) imzaya sunuluyordu. Yüz 
milyonlarca dolarlık harcamayı gerektiren, tank modernizasyonu, silah alımları, vs. 
(hükümetlerin değil) generallerin tercihleriyle belirlenmiştir.

2)-REFAH-YOL HÜKÜMETİNİN KURULMASI (28 Haziran 1996):
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, başarısızlıkla sonuçlanan 3,5 aylık ANAYOL 

hükümeti denemesinden sonra, yeni hükümeti kurma görevini, (teamül gereği) en fazla oya 
ve en fazla milletvekiline sahip olan Refah Partisi genel başkanına vermiştir. Anavatan partisi 
ve Doğru Yol Partisinin ortaklığı dışında, Refah Partisinin içinde yer almadığı başka bir 
hükümetin kurulması mümkün olmadığı halde, ANAP ve DYP’ye,Refah Partisiyle hükümet 
kurmamaları için baskı yapılmıştır. Anavatan partisi genel başkanı Mesut Yılmaz, bu baskılar 
nedeniyle koalisyon görüşmelerinden çekilmiştir. 

Refah Partisi genel başkanı Necmeddin Erbakan, Doğru Yol partisi genel başkanı 
Tansu Çiller ile (ilk 2 yıl Necmeddin Erbakan’ın, müteakip 2 yılda ise Tansu Çiller’in 
başbakan olarak görev yapmak üzere) dönüşümlü başbakanlık  ve diğer konularda 



  

mutabakata varmış, hükümetin kurulduğu açıklanmıştır.Türkiye’nin54.hükümeti, Refah-Yol 
hükümetinin(28 Haziran 1995 – 30 Haziran 1997) kurulmasıyla birlikte, bu hükümeti 
düşürme girişimleri de başlamıştır. (Hükümeti düşürme fiiline iştirak eden sanıklardan, 
Refah-Yol hükümetinin kurulmasından önce veya buhükümetin  düşürülmesinden sonra, 
başka suçlara (anayasal düzeni ortadan kaldırma, Yasama organına karşı suç) iştirak 
etmişlerse, bu eylemlerinden dolayı da sorumlu olacaklar, hükümeti düşürme suçuna iştirak 
suçuna ilaveten, “Anayasaya ihlal” ve “Yasama organına karşı suç” nedeniyle yargılanmaları 
gerekecektir. 

2.1.)-Susurluk Kazası (1 Kasım 1996):Devlet içinde, yeni yapılanmaya uygun 
olmayan yapılar tasfiye edilmeye başlamıştır. Kamuoyunda, “Susurluk kazası”  olarak bilinen 
olay, gerçekte, devlet içindeki illegal bir yapının, kaza süsü verilmek suretiyle ortadan 
kaldırılması, tasfiye edilmesinden ibarettir. TBMM tarafından kurulan Susurluk Komisyonu, 
konuyu incelemiş ve kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Susurluk raporu, devlet içindeki 
çeteleşmenin boyutlarını göstermektedir. Bu olay vesilesiyle üzerinde durulması gereken, 
Susurluk kazası (!) ile tasfiye edilenlerin yerinin boş kalmadığı, tasfiye edilen kadroların, 28 
Şubat darbesini planlayanlar tarafından doldurulduğu ve seri cinayetlere devam edildiğidir. 

2.2.)-Ali Kalkancı-Müslüm Gündüz-Fadime Şahin Tiyatrosu (28 Aralık 
1996):28 Şubat darbesinin sembollerinden, (tarikat şeyhi) Ali Kalkancı,(Aczimendi lideri) 
Müslüm Gündüz, Fadime Şahin’in, O dönemde televizyonlardaki açıklamalarının tamamen 
kurgu olduğu ortaya çıkmıştır.  28 Şubat darbesi, irtica tehlikesine dayandırıldığı için, 
toplumun aşırı ve marjinal olarak gördüğü fikirler, şahsiyetler, (proje gereği) ekranlara 
taşınmıştır. Müslüm Gündüz, önce, 12 Haziran 1996 akşamı HBB televizyonuna 
çıkarılmış,Gündüz, bu programda, “laik demokratik rejime karşı olduğunu” açıklamıştır. 
Aynı programda, "Kemalizm bir dindir. Allah'ı Mustafa Kemal, peygamberi İsmet İnönü'dür. 
Demokrasi dinsizliktir. Laiklik de öyledir. Geleceğiz Türkiye'yi alacağız. Hiç Merak 
etmeyin” demiştir. 5 Ekim 1996 tarihinde Milliyet Gazetesine verdiği mülakatta da “Laik ve 
demokratik rejimin sonunda yıkılacağını ve şeriatın getirileceğini, ordunun günü geldiğinde 
bunu durdurmaya gücünün yetmeyeceğini, çok kan aksa da bir aşamadan sonra İran'da 
olduğu gibi istenilen sonucun elde edileceğini”sözleri yayınlanmıştır. Gündüz, şeriatın 
gelmesi için üç aşamanın olduğunu, ilk aşamasının kalple isteme, ikinci aşamasının dille 
söyleme ve üçüncü aşamasının elle düzeltme olduğunu söylemiştir. Milliyet'e yaptığı 
açıklamada şeriata geçişte elle düzeltme aşamasına gelindiğini söylemiştir.

Darbe süreci içinde, (irtica tehlikesini haklı gösterebilmek amacıyla) toplumun geniş 
kesimleri tarafından kabul görmeyen, aşırı ve marjinal kişiler TV programlarına davet 
edilerek, bu kişilerin görüşlerine yer verilmiştir. 28 Aralık 1996 tarihinde, Müslüm Gündüz 
ile Fadime Şahin’in aynı evde basılmasıyla başlayan ve 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantı 
tarihine kadar medya organları tarafından sürekli gündemde tutulan bu olayın, Refah-Yol 
hükümeti kurulduktan sonra, “irtica” tehlikesini haklı göstermek amacıyla sahneye konulan 
bir oyun olduğu ortaya çıkmıştır. O günlerde, tarikat şeyhi olarak takdim edilen Ali 
Kalkancı’nın, gerçekte tarikatla herhangi bir ilgisinin olmadığı, alkolik bir kişi olduğu, tarikat 
şeyhi gibi gösterilerek, kendisine sahte müritler ayarlandığı, yine, bu kişinin tecavüzüne 
uğradığını iddia eden ve mağdur rolünü oynayan Fadime Şahin’in de pavyonda çalışan 
telekız,konsomatris olduğu, Sisi lakaplı Seyhan Soylu ve yapım şirketi tarafından organize 
edildiği ortaya çıkmıştır. Bu olaydan 13 yıl sonra, Ali Kalkancı’nın uyuşturucu (captagon) 
imalatı nedeniyle tutuklanması , Fadime Şahin’in ortadan kaybolması, kimliğini değiştirmesi, 
(darbeden sonra başını açması) bunu teyid etmektedir. Refah-Yol hükümeti kurulduktan kısa 
süre sonra bu oyunun sahneye konulması, (28 Şubat darbesine iştirak eden sanıklardan 
bazılarının) “hükümeti düşürme” suçuyla ilgili icra hareketlerine, (en geç) hükümet 
kurulduktan sonra hemen başladığını kanıtlamaktadır.

2.3.)-Gölcük Toplantısı (23-24Ocak 1997):28 Şubat darbesinin temel yapı 



  

taşlarından biri de, 23-24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük’te gerçekleştirilen ve üst düzey 
komutanların katıldığı bir toplantıdır. O tarihteki toplantının gündemi “Harp oyunu” olduğu 
halde, hükümeti düşürme senaryoları tartışılmıştır. “Gölcük Donanma Komutanlığında 
genişletilmiş aylık komutanlar toplantısına, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı 
KARADAYI, Genelkurmay II.Başkanı Çevik Bir, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel 
Komutanı, Ordu Komutanları, Harp Akademileri Komutanı, Donanma Komutanı, ilgili 
Genelkurmay J.Başkanları, Daire Başkanları, Adli Müşavir ve ilgili personeli katılmıştır.” 
(İddianame) Bu toplantı, darbe eylemlerinin çok önce başladığını kanıtlamaktadır. 
İddianamede bu toplantı şöyle anlatılmaktadır.  “Bir askeri tatbikat nedeniyle 23 Ocak'ta 
Gölcük'te bir araya gelen komutanlar, durum değerlendirmesi yaparak hükümeti "yasal 
ortamlar içinde" uyarma kararı alırlar. Genelkurmay Başkanı Karadayı ve kuvvet 
komutanlarının da bulunduğu iki oramiral, 12 generalin katıldığı "zirve" üç gün sürer. 
(Hürriyet, 25 Ocak 1997) Gölcük'teki toplantı daha sonra Özkasnak'ın ifade ettiği biçimde 28 
Şubat Kararları'nın "çıkış noktası", "orjini" ya da "merkezi" sayılır. Toplantının ardından 
ertesi gün Genelkurmay Başkanlığı,TÜSİAD'ın "Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri" 
başlıklı, sistemin yeniden yapılandırılması için radikal önerileri içeren, Genelkurmay 
Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması ve MGK'nın kaldırılmasının 
önerilerinin bulunduğu raporuna karşı sert bir tepki gösterir. (İba ve Cevizoğlu’ndan aktaran 
Yüksel, s.56) İlk kez Ağustos ayında gerçekleştirilen MGK toplantısında irtica gündeme 
getirilir. MGK'nın ocak ayı toplantısında ise bir kez daha irtica konusu dile getirilir.”“Gölcük 
Donanma Komutanı Salim DERVİŞOĞLU, 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 televizyonunda 
Hulki CEVİZOĞLU’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV programına katılarak özetle; Gölcük 
Donanma Komutanlığında yapılan toplantıda, seminerde, ülkedeki laiklik ihlali konusunda 
herkesin kendi müşahadelerini söylediğini, katılanların fikir ve görüşlerinin alındığını, 
katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, hemfikir olduklarını, 28 Şubat 
kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğunu, 28 Şubat’ın bir 
reaksiyon olduğunu, Bu reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğunu belirtmiştir.” 
(İddianame)

2.4.)-Kudüs Gecesi (30 Ocak 1997):28 Şubat darbesinin önemli olaylarından biri 
de, Sincan Belediyesinin desteğinde düzenlenen Filistin intifadasına destek amaçlı bir tiyatro 
oyunuydu. Medya organları bu olayı, kamuoyuna, şeriat talebi olarak sunmuş, Ankara DGM 
savcısı 3 Şubatta soruşturma başlatmıştır. 4 Şubat 1997 günü, bu olay bahane edilerek tanklar 
yürütülmüş, “İçişleri Bakanı Meral Akşener, (tankların geçit yaptığı gün) Belediye Başkanı 
Bekir Yıldız'ı, "soruşturmanın selameti açısından" görevden alır (Hürriyet, 5 Şubat 1997). 
Yıldız, ertesi gün savcılığa giderek teslim olur. (Hürriyet, 6 Şubat 1997). (Ergin ve 
Akpınar’dan aktaran Yüksel, s. 61). Tankların meydanda bekletilmesi; Akpınar'a göre, rejim 
karşıtlarına karşı açık bir gözdağıdır. Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, 
sonraki günlerde bu olaya açıklık getirerek, 21 Şubat günü Washington'da Türk-Amerikan 
Konseyi toplantısında "Demokrasiye balans yaptık" yorumunda bulunur.” (İddianame)6 
Şubat 1997'de Nurettin Şiringözaltına alınmış,11 Şubatta Sincan belediye Başkanı Bekir 
Yıldız ve Nurettin Şirin tutuklanmıştır. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, (DGM) Eylül 
1997'de Nurettin Şirin’i, "Hizbullah örgütüne üye" olduğu gerekçesiyle 17 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırmıştır.Yargıtay 9'ncu Ceza Dairesi, Kudüs Gecesi davası olarak bilinen ve 
Sincan eski Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın da dahil olduğu bu yargılamayla ilgili 
mahkumiyet kararını onaylamıştır.

2.5.)-Sincan’da Tankların Yürütülmesi (4 Şubat 1997):28 Şubat darbesiyle 
özdeşleşen en önemli olaylardan biri de, 4 Şubatta Sincan’da tankların yürütülmesi olayıdır. 
“Sincan belediyesinin düzenlediği Kudüs Gecesiyle ilgili tartışmaların ardından 
Genelkurmay Başkanlığı'nda 3 Şubat günü kuvvet komutanlarının katıldığı toplantıyı, ertesi 
gün tankların Sincan'da yürümesi izler. Sabahın ilk saatlerinde Sincan'ın birkaç kilometre 



  

dışındaki Etimesgut Zırhlı Birlikler ve Tümen Komutanlığı'ndan hareket eden 15 tank ve 20 
kariyer, tam teçhizatlı bir bölük piyade eşliğinde Sincan'dan geçerek 10 kilometre ilerideki 
Yenikent Akıncı Dördüncü Ana Jet Üssü'nün tatbikat alanına gider. İki tank ise "arızalandığı 
için" olayların yaşandığı Sincan Meydanı'nda akşam saatlerine kadar bekler. Akşam 
saatlerinde ise tanklar birliklerine geri döner.” (İddianame)

28 Şubat darbesinin gerçekleşmesinde, silahlı güvenlik bürokrasinin (askerin ve 
emniyet görevlilerinin) çok önemli bir role sahip olduğu tartışmasızdır. Asker 28 Şubat 
darbesinin tam ortasında (merkezinde) olduğuna göre, dava konusu suçun, cebir ve şiddet ve 
silah unsuru mevcut demektir. TSK’nin üst düzey komutanlarının katıldığı bir darbe, (doğal 
olarak) cebir ve şiddet unsurunu içinde barındırmakla birlikte, 4 Şubat 1997 tarihinde 
tankların yürütülmesi dahi, tek başına, cebir ve şiddet unsurunun mevcut olduğunu 
kanıtlamaktadır. Dosya içeriği, (tankları Sincan’da yürütmesi emredilen) İzzet İyigün’ün 
mahkeme huzurundaki beyanları, tankların, önceden planlanan bir tatbikat sonucu değil, emir 
üzerine ve (İzzet İyigün’ün, zaman gerektiği itirazlarına rağmen) “tankları yürütme ısrarı” 
önceden planlanan bir tatbikat olmadığını kanıtlamaktadır. Çevik Bir’in (12 Şubat 1997), 4 
Şubatta Sincan’danyürütülen tanklarla ilgili olarak; “demokrasiye balans ayarı yaptık” 
demesi, tankların, hükümeti düşürmek amacıyla yürütüldüğünü kanıtlamaktadır. 

Tankların yürütülmesinden sonra, bu olayın kamuoyuna sunumu, hükümetin darbe 
ile tehdit edildiğini kanıtlamaktadır. Tankların yürütülmesiyle birlikte, gazetelerde, 
radyolarda ve gazetelerde yapılan yayınlar, hükümet istifa etmediği takdirde, ordunun 
harekete geçeceği ve yönetime el koyacağı şeklinde takdim edilmesi, olayı takip eden günde 
yayınlanan gazete manşetleri bunu kanıtlamaktadır.

05 Şubat 1997 tarihli Hürriyet Gazetesinde“Tank Sesleri” “Olay İlçe Sincan’da 
Heyecanlı Sabah”, “Sabahın erken saatlerinde tankları gören Sincanlılar darbe olduğunu 
sanarak büyük şaşkınlık yaşadılar” manşeti verilerek Sincan’da yürüyen tank resminin 
verildiği (275.Kls. S.44-47)

05 Şubat 1997 tarihli Posta Gazetesinde“Yüreğimiz Ağzımızda”, “Türkiye 
Sarsılıyor” “Ordu ilk kez açıkça gözdağı verdi” “Ordu geçerken Sincan’a uğradı” manşetleri 
verilerek Sincan’da yürüyen tank ve askeri araçların resimlerinin verildiği, (275.Kls. S:41-42)

05 Şubat 1997 tarihli Radikal Gazetesinde, “Sivil darbe Baskısı”, “Ordu, 
Cumhurbaşkanı, Muhalefet Ve Sivil Toplum Kuruluşları Hükümetin Meclis İçinde 
Düşürmek Ve Yeni Hükümet Kurmak İçin Devrede, Tanklar Sincan’da, Başkan 
Firarda”“Sincan’da Gövde Gösterisi” manşeti verilerek Sincan’ın en işlek caddesinde 
tankların konvoy halinde resminin verildiği, (275.Kls.S:38-40)

05 Şubat 1997 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinde“Sincan’da Tanklı Uyarı” “Paniğe 
Kapılan Sincanlılar Gazete ve Televizyonları arayarak tanklar geldi ne oluyor, darbemi 
yapıldı diye sordular”, “Sincan Tank Sesiyle Uyandı” manşetleri ile Sincan caddelerindeki 
tank ve asker resimlerinin verildiği (275.Kls. S:33-36)

05 Şubat 1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde“Ordudan Dört Uyarı” “Sincan’da 
Tanklı Protesto”, “Hükümeti Düşürme Çağrısı” manşeti ile tank ve askerlerin resimlerinin 
verildiği, (275.Kls.S:27-29)

05 Şubat 1997 tarihli Milliyet Gazetesinde, “Sincan Manevrası İktidarı Sarstı” 
“Refahyol Dağılıyormu Tartışması Başladı” Silahlı Kuvvetler Sincan’da”  “Sincan’dan Ordu 
Geçti” manşet ve haberleri ile tank ve asker resimlerinin bulunduğu, (275.Kls. S:24-26)

05 Şubat 1997 tarihli Akşam Gazetesinde, “Tanklar Resmi Geçit Yaptı”,“Tanklar 
Caddede”, “Sincan’da Tatbikat” “Sincan’da Tank Sesleri” başlığı ile tank ve asker 
resimlerinin bulunduğu anlaşılmıştır. 

İddianame 80.sayfa, Tankların Sincan'da yürütülmesi ile birlikte basın yayın 
organlarında; (275.Kls. S:26-53)

2.6.)-Hükümet üyelerine yönelik ölüm tehditleri: 28 Şubat darbesi sürecinde, 



  

görevde bulunan hükümet üyeleri sürekli istifaya zorlanmış, (kamuoyu huzurunda) alenen 
ölümle tehdit edilmişlerdir. 3 Kasım 2006 tarihinde meydana gelen Susurluk kazası 
nedeniyle, içişleri bakanlığı görevindenistifa eden Mehmet Ağar’ın yerine Meral Akşener (8 
Kasım 1996) içişleri bakanı olarak görevlendirilmiştir. Emniyet Müdürlüğünün darbe 
hazırlıklarıyla ilgili araştırma inceleme faaliyetleri, darbecileri endişeye sevk emiş, içişleri 
bakanına bakı yapmaya başlamışlardır. Budönemde, “siyasilerle ilgili yakışıksız ifadeler de 
kamuoyuna yansımıştır. “İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Teoman Ünüsan, bazı üst rütbeli 
subaylarla yemekli bir sohbette bir araya gelmişti. Üstdüzey bir general, Emniyet istihbaratı 
ile askeri istihbaratın ayrı çalıştığını ve Akşener’in kasıtlı davrandığının altını çizdikten sonra 
şunları söyledi: “Git söyle o kadına, ileri geri konuşmasın. Gelirsek İçişleri Bakanlığı’nın 
önünde yağlı kazığa oturturuz...” Ünüsan şoke oldu. Hiçbir şey söylemedi. Bu konuşmayı 
daha sonra Devlet Bakanı Bekir Aksoy’a aktardı. Sözler Çiller’e iletildi. Çiller, Akşener’i 
çağırıp generalin sözlerini iletti. Akşener bir kez de Ünüsan’dan dinledi. Generali şikayet 
etmek için Çankaya Köşkü’ne çıktı, sözleri aynen aktardı ve “Efendim, ben bu konuyu 
kamuoyuyla paylaşacağım.” dedi. Demirel, Akşener’i sakinleştirerek “Böyle bir şey olmaz. 
Sen merak etme. Ben bu konuyu bizzat G.Kurmay Başkanı ile konuşacağım.” dedi. (28 
Şubat: Postmodern Darbenin Öyküsü’,  Hakan Akpınar, Birharf Yayınları) 

(İddianamede) Tanık Hüseyin KOCABIYIK 24.05.2012 tarihli beyanında;(…) 1995 
REFAHYOL hükümetininBaşbakanına da bukapsamdatahminincehatırladığıkadarıylabir 
general olan O. Ö. tarafındanküfüredildiğinibasındanduyduklarını, Tansu ÇİLLER'e, eşine ve 
çocuklarına, o dönemde yüzlerce, binlerce tehdit ve şantajların yapıldığını, bu tehdit ve 
şantajların telefonlarla, gazetelerdeki haberlerle, televizyonlardaki kampanyalarla, internet 
aracılığıyla ve benzeri şekillerde yapıldığını, o dönemde gazetecilerle siyasiler arasında gidip 
gelen işadamlarının olduğunu, bu işadamlarının, gazetecilerin Tansu ÇİLLER'le ilgili E. 
Ç.'nin Sakıncalı Gazeteci adlı kitabının 106-107 ve diğer sayfalarında belirtildiği gibi Tansu 
ÇİLLER'in doktor kontrolünde belden üstü çıplak resminin gazetelerde yayınlanması, yine 
aynı kitapta CIA ajanı (kitabın 106.sayfası) olduğu haberleri, Tansu ÇİLLER'in gayri resmi 
ilişkileri olduğuna dair haber yapılacağı yolunda işadamlarından haberler geldiğini, bunların 
tek amacının ise Tansu ÇİLLER'in hükümetten ayrılması, istifa etmesi olduğunu, o dönemde 
Başbakanın yurtdışına ziyarete gittiğini, yerine Tansu ÇİLLER’in refakat ettiğini, evinden 
Başbakanlığa gideceği sırada kullanmış olduğu Mercedes marka makam aracının iki tane 
lastiğinin de patlak olduğunu gördüklerini, Mercedes marka araçlarda iki lastiğin aynı anda 
patlak olmasının çok nadir olduğunu, Tansu ÇİLLER aleyhinde çok fazla tehdit ve şantaj 
yapıldığını üzerinde bile duramadıklarını, Tansu ÇİLLER’in kendilerine bizzat birçok kere ve 
bizzat hükümet ortağı olduktan sonra ölüm tehditleri aldığını söylediğini,(…) Ayrıca kumar 
oynayan milletvekillerinin basında adlarının çıkacağı şantajı yapılarak Doğru Yol Partisinden 
istifa etmelerinin sağlandığını, ayrıca o dönemdeki bir çok bakan ve milletvekillerinin silahlı 
kuvvetlerin üst düzey mensupları ve kuvvet komutanlarının bizzat hükümetten ayrılmalarını 
ve REFAH-YOL hükümetinin düşmesini istediklerini, bu konuda onlara sözlü olarak telkin 
ve tehditte bulunduklarını, duyduğuna göre B.A.'dan da o dönemin Kara Kuvvetleri 
Komutanının hükümetten ayrılmasını istediğini, bu hükümetin öyle ya da böyle biteceğini 
söylediğini, B. A.'nın da kendisinin demokrat bir insan olduğu için bu telkine riayet 
etmediğini, daha sonra B. A.’nın bu olayı kendilerine de anlattığını” beyan etmiştir.

2.7.)-28 Şubat 1997 tarihli MGK Toplantısı:Dönemin Genelkurmay başkanı 
(mahkemenizdeki davanın 1 numaralı sanığı İsmail hakkı Karadayı’nın, 28 Şubat darbesiyle 
özdeşleşen, MGK toplantısından bir-kaç gün önce (24 Şubat 1997) (Abdullah Gül’ün 
Amerika ziyareti ile hemen hemen aynı tarihlerde) İsrail’e gitmiş, üst düzey yetkililerle 
(Genelkurmay başkanı AmnonŞahak, Cumhurbaşkanı Ezer Weizman, Başbakan 
BenyaminNetanyahu ve İsrail Savunma Bakanı İtzakMordechai)görüşmüş,28 Şubat 1997 
tarihli MGK toplantısından birkaç saat önce de Ankara’ya dönmüştür. Genelkurmay 



  

başkanının (çok önemli bir toplantı öncesindeki) İsrail seyahati,28 Şubat darbesinin, 
(ekonomik boyutları da olan) dış destekli bir darbe olduğunu göstermek-tedir. Sanık İsmail 
Hakkı Karadayı, mahkemenizdeki savunmasını takiben (müşteki mağdur vekili 
tarafından)kendisine sorulan, “İsrail’de, MGK toplantısının provası mı yapıldı?” sorusunu 
gülerek geçiştirmeye çalışsa da, bu seyahat, 28 Şubat darbesinin, İsrail’de planlandığını 
kanıtlamaktadır. 28 Şubat darbesinin başarılı olduğu takdirde, ordu istediğini yaptırabilecek, 
bu da İsrail’inekonomik çıkarlarına hizmet edecektir. İsrail, işgal ettiği topraklarda 
Filistinlilere zulmederken, Türk ordusunun üst düzey komutanlarının, aynı yöntemleri 
(zulümleri) kendi vatandaşlarına uygulamak/uygulatmak için, İsrail’in yardımına başvurması, 
utanç verici bir durumdur. 

28 Şubat darbesinin en önemli olaylarından biri, 28 Şubat 1997 tarihli MGK 
toplantısıdır. 28 Şubat darbesine, 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan MGK toplantısının adının 
verilmesi, bu toplantının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu toplantı, hükümeti 
düşürme operasyonlarının en yoğun olduğu dönem ve 28 Şubat darbesini gerçekleştirenlerin, 
“hükümeti teslim alma” operasyonudur. Nitekim Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinde yaklaşık otuz yıl Birinci Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Mustafa 
Ağaoğlu, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna, 406 sayılı Kararın “Batı Çalışma 
Grubu” tarafından hazırlandığını ifade etmiştir.” 

28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında hükümete dayatılan (18 maddelik) kararlar 
incelendiğinde, tamamı hükümetin yetkisinde olan işlere (hükümetin icra yetkisine) ait 
olduğu, hükümetin icra yetkisine ordu tarafından el konulduğunu göstermektedir. Toplantıyı 
takip eden gün, “Başbakan Erbakan’ın MGK kararlarını imzaladığı” şeklinde haberler 
yayınlansa da, “Başbakan Erbakan’ın, O gün, 406 sayılı MGK kararları tutanağını 
imzalamadığı” tam aksine, “toplantının bitiminden beş gün sonra, 5 Mart 1996 tarihinde 
imzalandığı” ortaya çıkmıştır. Başbakan Necmeddin Erbakan’ın, bu kararları günlerce 
imzalamaması, imzalamamakta direnmesi, başbakanın ve hükümetin kendilerine dayatılan 
kararlararızasının olmadığını kanıtlamaktadır. 28 Şubat darbesini gerçekleştirenler, davaya 
konu eylemlerini, 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilen,hükümete zorla imzalatılan ve daha 
sonraki hükümetler tarafından uygulanmasına son verilen hukuki bir geçerliliği olmayan bu 
MGK kararlarına dayandırması, suçun ikrarı niteliğindedir. Daha da önemlisi, (hükümete) 
tavsiye niteliğinde olan ve hükümetin uymakla yükümlü olmadığı MGK kararları, “hukuka 
uygunluk sebebi”olamaz. 28 Şubat 1997 tarihindeki MGK toplantısıyla ilgili çok önemli bir 
başka husus da, MGK kararları listesinde yer alan hususların büyük bir çoğunluğunun, 28 
Şubat 1997 tarihinden çok önce uygulanmaya başlamış olmasıdır. BU DAVANIN 
SORUŞTURMA AŞAMASINDA, 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ MGK TOPLANTISI 
TUTANAĞI (Gen.Kur.Başk.dan, Cumhurbaşkanlığından, MGK genel sekreterliğinden) 
ISRARLA TALEP EDİLMİŞSE DE, BU TUTANAĞIN KAYIP OLDUĞU 
BİLDİRİLMİŞTİR. 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ MGK TOPLANTISININ 
TUTANAKLARININ KAYBEDİLMESİ (İMHA EDİLMESİ), BU TOPLANTININ 
HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEYE YÖNELİK OLDUĞUNUN AÇIK BİR KANITIDIR! 

2.8.)-Köstebek Davası (23 Mayıs 1997):28 Şubat darbesinin önemli olaylarından 
biri de, (polis istihbaratında görevli) deniz onbaşı Kadir Sarmusak’ın, BÇG belgelerini 
kamuoyuna sızdırması olmuştur. Sarmusak, işkencelere maruz kalmış, mahkemeye sevk 
edilmiş, Bülent Orakoğlu da, bu olay nedeniyle yargılanmıştır. Bu davanın yargılama 
sürecinde, mahkemeye de baskı yapıldığı ortaya çıkmıştır. 

(İddianame) 2-Tanık Mehmet Kadir SARMUSAK 25/05/2012 tarihli ifadesinde: 
(…) 1997 yılı yılbaşında cihaz tamiratının büyük çoğunluğunun tamamlanmış, 15-20 gün 
daha son bakımları ve testlerinin yapılacağını, ocak ayının ortaları olan hatırlamadığı bir 
günde cihaz tamirinde emeği geçmiş olan Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı H. A. 
ve fiili olarak cihaz tamirinde çalışmış olan U. ve M. isimli polis memuru arkadaşlarına 



  

hitaben yazılmış olan takdirnameyi Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığına götürerek Emniyet 
İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Emniyet Müdürü H. A.'ya teslim ettiğini, 
Kendisininİstihbarat Dairesi Başkanlığında çalıştığı dönemde Emniyet İstihbarat Dairesi 
Başkanı Bülent ORAKOĞLU'na atfedilen E. B.'nin köşe yazısında yayınlanan "Bugün TSK 
ihtilal yapamaz, çünkü Türkiye'de 167.000 resmi, 7.000 özel harekât polisi var" şeklindeki 
söz üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Albay Eser ŞAHAN'ın 
kendisini 2 kez Bülent ORAKOĞLU'na gönderdiğini, ilkinde bu sözü söyleyip söylemediğini 
anlamak için ağzını araması için gönderdiğini, ikincisinde ise Bülent ORAKOĞLU'nun 
bibliyografisinin ve şeceresinin araştırılması için gönderdiğini, bunu Bülent ORAKOĞLU'na 
söylediğini” 

“DenizKuvvetleriKomutanlığı’nda kendisi hakkında soruşturma açılması üzerine 
kendisine 7 gün C.S. imzasıyla disiplin hapsi verildiğini, 23.05.1997 tarihinde disiplin 
hapsine başlandığını, 30 Mayısa kadar disiplin hapsinde olması gerekirken bu esnada 2 gün 
geçirdikten sonra 26 Mayıs 1997 günü kendisini disiplin hapsi odasından çıkardıklarını, 
sorgu odası olarak kullanılan kütüphanenin yanındaki odaya götürdüklerini, orada 
kelepçelerini söküp gözlerini bağladıklarını, ellerini arkadan ayaklarına domuz bağı şeklinde 
bağlayarak kafasına çuval geçirilmiş vaziyette oraya geri geri yaklaşan arabaya kendisini 
bindirdiklerini, bu olay sırasında disiplin hapsi odasından kendisini Mehmet AYGÜNER ile 
2 askerin aldığını, sorgu odasına götürdüklerini, orada gözlerinin bağlandığını, elleri ve 
ayakları zincirle bağlanıp kafasına çuval geçirildikten sonra söz konusu araca bindirdiklerini, 
(…) Kendisinigözübağlı olarak götürdükleri yerde basamakları saydığını, 26 basamak 
merdiven indikten sonra 14 adım düz yürüdüğünü, sonra tekrar 26 basamak daha 
indirildiğini, orada bir odaya konulduğunu, konulduğu odanın sağında ve solundaki odalarda 
başka kişilerin de var olduğunu, onların bağırma, çağırma, medet umma çığlıklarını 
duyduğunu, ancak bu seslerin kendisini korkutmak için senaryo olabileceğini de 
düşündüğünü, konulduğu odada 2 kişi sağlı sollu sorguya aldıklarını, söyletmek istediklerini 
söylemediği zaman oturduğu sandalyeyi geriye doğru ittirerek elleri, ayakları ve gözleri bağlı 
olarak kafasının yere zemine çarpmasını sağladıklarını, 4 kez bu şekilde kendisini ittirerek 
yere çarptıklarını, kafasının arkasının kanadığını, kan fazla gelmemekle birlikte kafasının 
arkasının davul gibi şiştiğini, elini dokunduramadığını, bu şekilde kendisini 3 gün 
sorguladıklarını, bu sorgular esnasında istediklerini söylemediği için kendisini koridora 
çıkararak geniş bir alanda ve su sesi gelen bir yere askıya götürüyoruz diyerek 2 kez 
götürdüklerini, götürdükleri yerde zeminin ıslak olduğunu, ikinci günün ikindi vakti onların 
kapıya yakın vaziyette konuşurlarken gelen bir kişinin talimatıyla askıya alınmasının 
gerekliliği konusunda tartıştıklarını, bu esnada olabilecekleri düşünerek kemerindeki ilacı 
kuru haldeyken içtiğini, sonra şiddetli geniz yanığı hissederek yuttuğunu, 10-15 dakika sonra 
kendisini alarak elleri yukarıda olacak şekilde bir yere astıklarını, bu şekilde yarım saat veya 
45 dakika ayakları yerde parmak uçları yere değecek şekilde tuttuklarını son olarak 
hatırladığını, sonra bayıldığını, gözlerini açtığında sorguladıkları odada olduğunu, odadaki 
yatağın üzerine ve leğenin içine yem yeşil kusmuş olduğunu, gözlerini araladığında 
gördüğünü, beyaz önlüklü, uzun saçlı bir kişinin sorguya devam edemezsiniz dediğini, bu 
kişiyi gözleri yine bağlı olmakla birlikte alt kısımdaki açıklıktan hayal meyal gördüğünü 
hatırladığını, kollarını oynatamadığını, kafasını kaldırmaya çalıştığını ancak kaldıramadığını, 
su istediğini hatırladığını, bu olaydan sonra koridorda sorgulayan kişilerin aralarında 
değerlendirme yaptıklarını, üst kademeye rapor vermek için ayrıldıklarını, 3.günü yine 
gözleri bağlı komutanım dedikleri bir şahısla sorguyu yapan kişilerin geldiklerini, kapının 
açıldığını, içeriye giren komutan bu mu diye sorduğunda onların da evet bu dediklerini, 
aldığımız ifadeler iş görür mü diye sorduklarında yanındakilerin konu anlattığımız gibi 
dediklerini ve ayrıldıklarını, bu komutan olarak gelen kişiyi sesini yeniden duymuş olsa 
tanıyabileceğini, kendisini götürdükleri işkence mahallinde 6 kez ikişer nüshalı 6 ayrı evraka 



  

imza attırdıklarını, imza attırırken başını elleri ile bastırıp göz bağını imza atabilmek için az 
yukarı kaldırarak kendilerini görmeyecek şekilde imza attırdıklarını, imza attığı evraklardan 
sadece bir tanesini soruşturma dosyasına koyduklarını, o evrakta görevlilerin isimlerinin 
olmadığını, Gen.Kur.Tem1, Gen.Kur.Tem2 yani Genelkurmay Terörle Mücadele 1, 
Genelkurmay Terörle Mücadele 2'nin yer aldığını, diğer evraklarda ise görevlilerin 
isimlerinin yer aldığını, aralarında bu böyle olmaz diye konuştuklarını, diğer evrakları da 
dosyaya koymadıklarını, ne yaptıklarını bilmediğini, 3 gün işkenceli sorgulama bittikten 
sonra kendisini yine el ve ayakları, gözü bağlı bir vaziyette 29/05/1997 günü kendisini 
getiren araba Maviş dedikleri disiplin koğuşunun önüne yanaştığını, kendisini getiren 
şahıslardan Mehmet AYGÜNER'in kendisini teslim aldığını, koğuşa koyduğunu, Mehmet 
AYGÜNER'i zaten sesinden tanıdığını” beyan etmiştir.

2.9.)-Refah Partisi’ne Kapatma Davası (21 Mayıs 1997):28 Şubat darbesinin en 
önemli olaylarından biri de, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın, hem de RP 
iktidarda iken, RP hakkında, 21 Mayıs 1997'de "Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri" 
gerekçesiyle kapatma davası açmasıdır.Sayın savcı, suç teşkil eden somut hiçbir eyleme 
dayanmadan, Venedik kriterlerine  aykırı olarak, Parti programındaki (Türkiye'de manevi 
kalkınmayı sağlamak, adil düzeni kurmak, ağır sanayiyi gerçekleştirmek, İslam ülkeleriyle 
olan ilişkileri arttırmak, faizi kaldırmak, Türkiye'nin AT'a girmesinin faydasız olduğu gibi) 
görüş ve hedefleri, parti kapatma gerekçesi yapmıştır. AYM de, 8 ay süren dava sonunda, 
parti görevlilerinin laiklik karşıtı eylemleri, devletin kurucusuna karşı suçlamaları ve türbanla 
ilgili siyaseti de kanıtlar arasında saymış, 16 Ocak 1998 tarihinde Refah Partisinin 
kapatılmasına, Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz, Hasan 
Hüseyin Ceylan ve İbrahim Halil Çelik'e 5 yıl süreyle siyaset yasağı konulmasınakarar 
vermiştir. 6 milyondan fazla seçmenin oyunu alan, ve genel seçimlerde birinci çıkan bir 
partiye, hem de iktidarda iken kapatma davası açılması, bu davanın, olağan bir hukuki süreç 
olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. Refah Partisinin kapatılması, 
Refah Partisinin (legal ve yasal) faaliyetlerinin değil, bu partiye oy veren altı milyon 
seçmenin hak ve özgürlüklerinin hedef alındığını göstermektedir. 

2.9.)-Genelkurmay Brifingleri (11 Haziran 1997):28 Şubat darbesinin en önemli 
unsurlarından biri de, Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen brifingelerdir. 
Brifinglerde hükümete yönelik darbe tehditler, hükümetin düşürülmesiyle sonuçlandığından, 
bu brifinglerin, hükümeti düşürmede en önemli eylemlerden biri olduğunu kanıtlamaktadır. 
Brifinglerden sonra gazetelerde atılan manşetler, “brifingler” ile“hükümeti düşürme” 
arasında, doğrudan doğruya illiyet bağının bulunduğunu kanıtlamaktadır. 

11 Haziran 1997 tarihli HÜRRİYET Gazetesinde “ASKERDEN RP NE ŞOK 
SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE KULLANIRIZ.” 12 Eylül Brifingi

12 Haziran 1997 tarihli SABAH Gazetesinde “TÜRKİYE SİZİNLE GURUR 
DUYUYOR” Batı Harekat Grubu Kuruldu. Ordu irticayı izlemek için komite kurdu. İrticaya 
karşı  müdahale doktrini, hâlâ ne bekliyorsunuz. 

12 Haziran 1997 tarihli SABAH Gazetesinde “MUHTIRA GİBİ BRİFİNG” DYP de 
Çekilelim Sesleri, Tehlike Büyük, Silahla Koruma, Hükümete Göndermeler, İrticaya Karşı 
Özel Teşkilat(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG) (Brifingin tam metninin verildiği)

12 Haziran 1997 tarihli MİLLİYET Gazetesinde “ORDUDAN SON UYARI, 
Genelkurmay, rejimi silahla korumaktan söz etti. Batı Çalışma Grubu Kuruldu.”

12 Haziran 1997 tarihli CUMHURİYET Gazetesinde “GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ. Batı Çalışma Grubu.  Brifing’in tam metni gazetede verildi.” 

12 Haziran 1997 tarihli YENİYÜZYIL Gazetesinde “ORDUDAN SON İHTAR” 
TSK İç hizmet yasası gereği Cumhuriyeti koruma ve kollama ile görevlidir. Ordu her’an 
göreve hazır.  Batı Çalışma Grubu Kuruldu. Genelkurmaydan Muhtıra

12 Haziran 1997 tarihli RADİKAL Gazetesinde “GEREKİRSE SİLAHLA” 



  

Genelkurmay Brifinginde daha önceki askeri müdahalelere yasal dayanak oluşturan İç 
Hizmet Kanunu’nun ilgili hükümleri hatırlatıldı. Ve “gerektiğinde görev silah kullanarak 
yapılacaktır.” denildi. Askeri müdahale havası. Meclisi darbe korkusu sardı. Ordudan son 
uyarı irtica brifinginin tam metni

12 Haziran 1997 tarihli POSTA Gazetesinde “KORUYACAĞIZ” Meclisi darbe 
korkusu sardı, gerekirse silahla koruyacağız ve kollayacağız.  

(iddianame, shf.475) 3.34 İRTİCAİ FAALİYETLER KONULU BRİFİNGLER 
SONRASI GAZETE MANŞETLERİ ve KÖŞE YAZILARI (330.Kls. S:1-224)

2.10.)-Refah-Yol hükümetinin düşürülmesi(18 Haziran 1997):Refah-Yol 
hükümetinin kurulduğu andan itibaren gerçekleştirilen eylemlerin, son dönemde giderek 
yoğunlaşması üzerine, (koalisyon protokoluna göre) 2 yıl başbakanlık yapması gereken 
başbakan Necmeddin Erbakan, 4 yıl olarak planlanan koalisyonun birinci yılın sonunda, istifa 
etmek zorunda bırakılmıştır. Necmettin Erbakan’ın, (dünyanın pek çok ülkesinde 
görülen) koalisyon ortakları anlaşamadığı için değil, tam aksine, koalisyon ortağıyla çok 
iyi anlaştığı, bu kaolisyonun devam etmesi, başbakanlığı Tansu Çiller’e devretmek için 
istifa etmiştir. (İstifa dilekçesine, Tansu Çiller’ihn başbakanlığında yeni kurulacak hükümete 
güvenoyu veren milletvekillerinin listesinin eklenmesi bunu kanıtlamaktadır.) Necmeddin 
Erbakan istifa ettikten sonra, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi milletvekillerine yönelik 
organizasyonlar, bu partilerin milletvekillerinin istifa ettirilmesi, istifa ettirilen 
milletvekillerinin başka partilere transferleri, başbakanın istifasının olağan bir istifa 
olmadığını, birbirini tamamlayan zincirleme operasyonlar neticesinde, “hükümetin 
düşürüldüğünü” kanıtlamaktadır.

III)-REFAH-YOL HÜKÜMETİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDEN SONRAKİ 
EYLEMLER:

28 Şubat darbesi, Refah-Yol hükümetinin düşürülmesiyle sona ermemiş, tam aksine, 
hükümetin düşürülmesinden sonra olağanüstü bir hız kazanmıştır. Hükümetin 
düşürülmesinden sonra gerçekleştirilen eylemler dikkate alındığında, 28 Şubat darbesini 
gerçekleştirenlerin, kısa, orta ve uzun vadeli planlarının olduğunu, kısa vadeli planlarının 
hükümeti düşürme olduğunu, orta vadeli ve uzun vadeli planlarının, devletin bütün 
kurumlarını ele geçirmek, böylece,istedikleri her şeyi yaptırmak olduğunu göstermektedir. 28 
Şubat darbesinin gerçekleşmesinde çok önemli bir rolü olan Süleyman Demirel’in 
Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra, Ahmet Necdet Sezercumhurbaşkanı 
seçilmiştir. 2007 yılına kadar, (Turgut Özal hariç) askeri vesayet sistemine hizmet edeceği 
öngörülenler aday gösterilmiş ve seçtirilmiştir.Devletin en yetkili kurumlarına atamaları, 
Cumhurbaşkanı yaptığından, askeri vesayet sisteminin sürekliliği, cumhurbaşkanları eliyle 
yürütülmüştür.1961 yılında, A.P. listesinden bağımsız Samsun senatörü Prof.Dr.Ali Fuat 
Başgil’in cumhurbaşkanlığına aday olması ve 2 MBK üyesi tarafından tehdit edilerek 
adaylıktan çekilmesi, vesayetin devamı için Cumhurbaşkanlığı makamının ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. 28 Şubat darbe sürecinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 
darbeyi önlemeye çalışmamış, farklı bir yöntemle gerçekleştirilen bir darbeye gönüllü olarak 
“hizmet” etmiştir. (28 Şubat darbesinin diğer bileşenleriyle ilgili yürütülmekte olan 
soruşturma dosyasında, Cumhurbaşkanının bu rolü ortaya çıkacaktır.) 

1)-REFAH-YOL HÜKÜMETİ DÜŞÜRÜLDÜKTEN SONRAKİ EYLEMLER:
Refah-Yol hükümetinin düşürülmesinden sonraki eylemler, 28 Şubat darbesinin, 

hükümeti düşürme eylemiyle sınırlandırılmasının mümkün olmadığını göstermektedir. 
Bir-kaç örnek olay, 28 Şubat darbesinin yıkıcı etkisinin, Refah-Yol hükümetinin 
düşürülmesinden sonra gerçekleştiğini gösterecektir. 

1.1.)-Milletvekili Transfer pazarı (20 Haziran 1997):Refah-Yol hükümetinin 
başbakanı Necmeddin Erbakan’ın, 18 Haziran 1998 tarihinde başbakanlıktan istifa ettiğini 
açıkladıktan sonra, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükmet kurma görevini, (Refah 



  

Partisinden sonra) en fazla milletvekiline sahip olan Tansu Çillere vermesi gerekirken, 
(sayısal ağırlık ve siyasal ağırlık kavramını icad ederek) (20 Haziran 1997 tarihinde)Mesut 
Yılmaz’a vermiştir. 28 Şubat darbesinin aktörleri, hükümeti kurma görevi Mesut Yılmaz’a 
verildikten sonra, Doğru Yol partisinin milletvekili sayısını düşürmek için harekete geçmiştir. 
Doğru Yol Partisi milletvekillerini, bazılarını gönüllü olarak, bazılarını tehditle, bazılarını da 
para karşılığında partilerinden istifa ettirme faaliyeti içine germiştir. İstifa eden 
milletvekillerinin çoğu, yeni kurulacak hükümetin koalisyon ortağı olarak planlanan DTP’ye 
geçmiştir.  Mesut Yılmaz, 30 Haziran 1997 tarihinde kabinesini açıklamış, 8 Temmuz 1997 
de (256 ret, 281 kabul) güvenoyu almıştır. Cumhurbaşkanı Demirel, gerek Refah-Yol 
hükümetinin düşürülmesinde (Erbakan’ın, başbakanlığı Tansu Çiller’e devredeceği 
açıklamasına  itirazda bulunmaması) ve gerekse Doğru Yol Partisi milletvekillerinin DTP’ye 
geçmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. 

1.2.)-Mesut Yılmaz hükümetinin kurulması (1 Temmuz 1997):1 Temmuz 1997 
tarihinde,Mesut Yılmaz başbakanlığında, ANAP, DSP ve DTP’den oluşan koalisyon 
hükümeti (55.Hükümet)kuruldu. Mesut Yılmaz hükümetinin icraatları, bu hükümetin kimler 
tarafından kurulduğunu kanıtlamaktadır. Tansu Çiller, Mesut Yılmaz tamamen askerin 
emrine girdiği için, kendisini “onbaşı” olarak nitelemiştir. Mahkemenizdeki davada 
yargılanan sanıkların, Tansu Çiller’in bu sözlerine karşılık, BÇG’nin, Mesut Yılmaz lehine 
kampanyalar düzenlemesi, onbaşıları tespit ederek Tansu Çiller aleyhine davalar açtırması, 
Tansu Çiller’in sözlerinin (nitelemesinin) ne kadar doğru olduğunu, Mesut Yılmaz’ın, bir 
onbaşı gibi üstlerinin emrinde olduğunu, üstlerinin de astlarını korumaya aydığını 
göstermektedir. Anayasanın ve yasaları uygulamakla görevli bir başbakanın, darbecilerin 
emrine girmesi, emir eri gibi hareket etmesi, Mesut Yılmaz’ın da 28 Şubat darbesine iştirak 
ettiğini, başbakanlığı dönemindeki hukuk ihlallerinden sorumlu olduğunu kanıtlamaktadır. 

1.3.)-8 Yıllık Kesintisiz Eğitim (16 Ağustos1997):28 Şubat darbesinin (darbe 
hukukunun) amaçlarından biri, İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarının kapatılmasıdır. Bu 
toplumun, İmam Hatip liselerini kapatan partilere oy vermeyeceği çok iyi bilindiği için, 
darbecilerin bu projesi, “5 yıl olan zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılacağı” şeklinde takdim 
edilmiştir. Zorunlu eğitimin, (zorunlu eğitimin 5+3 şeklinde uygulanması halinde), 5 yıldan 8 
yıla çıkarılmasına hiç kimsenin itirazı olmadığı halde, başbakan Mesut Yılmaz, bu eğitimin 
“kesintisiz olmasında” ısrar etmiştir. Meclisteki itirazlara karşı, “siyasi hayatıma mal olsa 
bile, 8 yıllık kesintisiz eğitim yasasını çıkaracağını” beyan etmiştir.  Hiçbir siyasetçinin, 
siyasi hayatına mal olacak bir oy kaybını göze alamayacağı dikkate alındığında, Mesut 
Yılmaz’ın bu kararlılığı, “darbecilerin amaçlarını gerçekleştirmesi şartıyla başbakan olarak 
görevlendirildiği” iddialarını güçlendirmektedir. (Sonraki yıllarda, başbakan Mesut 
Yılmaz’ın siyasi hayatına mal olan) 8 yıllık Kesintisiz eğim yasası, Mecliste çok sayıda 
milletvekilinin muhalefetine rağmen, 16 Ağustos 1997 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe 
girmiştir. Tamamen siyasi, (imam hatip liselerinin orta kısmını kapatmaya yönelik) 28 Şubat 
darbecilerinin talimatıyla gerçekleştirilen bu düzenleme, askeri vesayetin devlet içindeki 
etkisini yitirmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

1.4.)-Üniversite sınavlarında, Meslek Liselerine Katsayı Engeli (1998-1999):28 
Şubat darbesini geçekleştirenlerin amaçlarından biri de, İmam Hatip Liselerinden mezun olan 
öğrencilerin, üniversiteye girmelerini önlemektir. Sadece imam hatip lisesi mezunlarına 
yönelik bir yasak tepki çekeceği için, “katsayı formülü” icat edilmiştir. Buna göre, orta 
öğretim kurumları ve fakülteler alanlara ayrılmış, orta öğretim kurumuyla aynı alanda yer 
alan öğrencilere EK puan uygulaması başlatılmıştır. İmam Hatip liselerinden mezun olanların 
alanları ilahiyat fakültesi olarak belirlendiği için, ilahiyat fakültesi dışındaki fakülteleri tercih 
etmeleri halinde, %50’lere varan oranda puan kaybına maruz kalmıştır. Üniversite 
sınavlarında dereceye giren öğrencilerin bile üniversiteye girmeleri engellenmiştir. Eğitim 
sisteminde (veya başka alanlarda) yapılacak değişikliklerin geçmişe yürümemesi, (değişiklik 



  

yapıldıktan sonra kayıt olacak öğrencileri kapsaması gerektiği halde) YÖK, katsayı 
uygulamasını, 1998-1999 öğretim yılında uygulamaya koymuştur. Bu uygulamadan 
milyonlarca meslek lisesi mezunu mağdur olmuştur. (Dilekçemizin, “28 Şubat darbesinin 
mağdurları” bölümünde bu konuya değinilecektir.) Yasal hiçbir dayanağı olmadığı halde 
katsayı uygulamasını projelendirenler ve uygulamaya koyanlar, milyonlarca öğrencinin 
mağduriyetine sebep olanlar, darbe suçunun şerikleridir. 

1.5.)-BÇG Faaliyetlerinin devam etmesi:22 Ekim 1997- Askeri kaynaklar: “Batı 
Çalışma Grubu, Refahyol hükümeti döneminde somut hale gelen irtica tehdidi nedeniyle 
oluşturuldu. Hükümet değişti diye irtica tehlikesi sona ermedi. İrtica hala bir numaralı 
tehdittir. Sadece irticayı besleyen hükümet işbaşından ayrıldı. BÇG çalışmalarına devam 
ediyor.” Şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. BÇG, farklı isim ve görünümde olsa da, 
1994’ten 2002 seçimlerine kadar kesintisiz olarak faaliyetine devam etmiştir.  İddianamedeki 
çok sayıda bilgi ve belge, BÇG’ bunu doğrulamaktadır.

1.6.)-Andıçlar:28 Şubat darbesinin yöntemlerinden biri de, itibarsızlaştırma 
yöntemi olarak kullanılan “andıç”lardır. Bu andıçların varlığı, İnsan hakları Derneği Başkanı 
Akın Birdal’ın vurulmasıyla ortaya çıkmıştır. “1993 yılında 33 erin şehit edilmesi olayından 
sorumlu olan PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Şemdin Sakık 10 Nisan 1998tarihinde ele 
geçirildikten kısa bir süre sonra, 25-26 Nisan 1998 tarihli Hürriyet ve Sabahgazetelerinin 
manşetinde Şemdin Sakık’ın itiraflarına dayanılarak, Sakık’ın “PKKİşbirlikçilerinin” adını 
verdiği öne sürülmüş; Hürriyet ve Sabah gazetelerinde, bu konumanşetten ve çarpıcı biçimde 
verilmiştir.Bu haberler üzerine, 25 Nisan 1998 akşamı, Gazeteci Uğur Dündar tarafından 
Kanal DTelevizyonunda yayımlanan haber programında, söz konusu Andıç’ta yer alan 
bilgilerdoğrultusunda, PKK ile işbirliği yapan gazeteciler kamuoyuna duyurulmuştur. Ertesi 
gün,Hürriyet Gazetesi yazarlarından Oktay Ekşi, söz konusu “PKK işbirlikçileri” 
konusunda“Alçakları tanıyalım” başlığıyla bir makale kaleme almıştır.Hürriyet gazetesinin 
26 Nisan 1998 tarihli nüshasında ise, Gazeteci Emin Çölaşan tarafından“Şemdin Öterken” 
başlığıyla yayımlanan makalede söz konusu gazeteciler hakkında ağırifadeler kullanılmıştır.” 

Şemdin Sakık'a ait olduğu söylenen (daha sonra, ifade tutanağına sonradan eklendiği 
anlaşılan) bazı gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının "para karşılığı PKK’ya destek 
verdikleri" ifadelerinin yayımlanmasıyla, Sabah gazetesi sahibi Dinç Bilgin başta olmak 
üzere bazı medya patronları, itiraflarda adı geçen (Kürt sorununda devletin resmi politikasına 
uyum göstermeyen Cengiz Çandar, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Mehmet Barlas, Mehmet 
Ali Birand gibi) gazetecileri işlerinden çıkarmışlardır. Akın Birdal ise suikaste uğramış, 
suikasttan ağır yaralı olarak kurtulmuştur. Daha sonra ŞemdinSakık, “böyle bir ifade 
vermediğini, ifadesine eklemeler yapıldığını” açıklamıştır. 2000 yılının Ekim ayında Nazlı 
Ilıcak, bütün bunların Genelkurmay istihbaratında hazırlanan bir psikolojik savaş taktiğinin 
gereği olduğunu gösteren bir belgeyi gazetecilere ulaştırmış ve belgenin yayımlanmasından 
on gün sonra Genelkurmay, "andıç" adı verilen belgenin varlığını kabul etmiştir. Bu olay, 28 
Şubat darbesini gerçekleştirenlerin, bunun gibi pek çok andıç düzenlediğini ve 
yönlendirmeye çalıştığını kanıtlamaktadır.

1.7.)-Abdullah Öcalan’ın yakalanması:28 Şubat darbe sürecinde, PKK lideri 
Abdullah Öcalan’ın yakalanması ve Türkiye’ye (iade) teslim edilmesi olayı, bu darbeyi 
gerçekleştirenlerin, bazı kamu kurumları içindeki bir grup kamu görevlisinden ve askerden 
ibaret olmadığını, uluslararası bir ayağının olduğunu göstermektedir.Refah-Yol hükümeti, bu 
yapı tarafından düşürülmüştür. Hükümetin düşürülmesinden sonra kurulan (Mesut Yılmaz) 
hükümetin icraatları, Refah-Yol hükümetinin niçin düşürüldüğünü ortaya koymaktadır. 28 
Şubat darbesini gerçekleştirenlerin, hükümetlerin düşürülmesi kadar, bu hükümetlerin yerine 
kurulacak hükümetlerin de ilgi alanları içinde olduğunu göstermektedir. Bu yapının, (önceki 
yıllarda) “devlet içindeki derin yapılarla”  mücadele eden, siyasi literatürde “siyasi mevta” 
olarak bilinen Bülent Ecevit’i başbakan yapmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Bunun için kolları 



  

sıvamışlar, devletin bütün kurumlarını seferber etmişlerdir. Bütün siyasi partiler. 18 Nisan 
1999 tarihinde yapılacak genel seçimlere hazırlanırken, seçime 2 ay kala, (DSP lehine) 
“seçime müdahale” sayılabilecek önemli bir gelişme yaşanmıştır. (Türkiye’nin baskıları 
sonucunda Suriye’den Rusya’ya, oradan İtalya’ya sığınmak zorunda kalan), PKK lideri 
Abdullah Öcalan, (İtalya’dan Kenya’ya geçen) Kenya’daYunanistan konsolosluğunda iken, 
bordo bereliler tarafından yakalanarak 16 Şubat 1999 tarihinde Türkiye’ye getirilmiştir. 
Abdullah Öcalan’ın, iktidarda bulunan Bülent Ecevit hükümetinin devam etmesi için 
yakalandığını göstermektedir. Abdullah Öcalan’ın yakalanması, Bülent Ecevit’in oylarının 
önemli ölçüde artmasına ve (MHP ve ANAP’ın iştirakiyle) DSP iktidarının devamını 
sağlamıştır. 5.Bülent Ecevit hükümeti dönemindeki olaylar ve özellikle TBMM’de yemin 
merasimi öncesinde,Ecevit’in, Refah Partisi milletvekili Merve Kavakçı’ya gösterdiği 
olağanüstü tepki, kamuoyunda, kendisine altın tepsi içinde sunulan “başbakanlığın diyeti” 
olarak algılanmıştır. 

1.8.)-Fazilet Partisine kapatma Davası (4 Haziran 1999):Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 4 Haziran 1999'da Fazilet Partisi'nin kapatılması istemiyle  Anayasa 
Mahkemesi'ne dava açmıştır. Mahkemeye sunulan iddianame, cebir ve şiddet içermeyen, 
tamamen ifade özgürlüğü kapsamındaki beyanlara dayandırılmıştır. Örneğin;(parti genel 
başkanı) Recai Kutan başta olmak üzere Fazilet Partisinin tüm yöneticilerinin,“Merve 
Kavakçı'nın, hem mecliste türbanlı olarak yemin edebileceğinin hem de çalışmalarına 
türbanlı olarak katılabileceğinin propagandasını yaptığı”, “Nazlı Ilıcak'ın da çeşitli televizyon 
programlarında yaptığı yorumlarla, kendisinin bunun için özel olarak seçildiğini söylediği” 
iddia edilmiştir. AYM, Fazilet Partisi’nin,  Anayasası'nın 68.maddesinin 4.fıkrasında 
belirtilen laik Cumhuriyet ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna vararak, partinin iddia 
edilen faaliyetlere tepki göstermediği gibi benimsemesi Anayasa'nın 69.maddesi, Siyasi 
Partiler Yasası 101 ve 103.maddelerine göre odak olmaya esas olduğugerekçesiyle 
kapatılmasına ve Merve Kavakçı ile bazı milletvekilleri beş yıl süre ile bir başka partinin 
kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi seçilmekten yasaklanmasına” karar vermiştir. 

1.9.)-“İrticai Terör Örgütleri” (!) Operasyonları (2000 Yılı):28 Şubat darbesinin 
zirvesi, 2000’li yılların başlarıdır. 28 Şubat darbesini planlayanlar, organize edenler, bu tarihe 
kadar, amaçlarının önemli bir kısmını gerçekleştirmiş, bu tarihten sonra da, kendilerine engel 
olanları “terör örgütü mensubu” olarak yaftalama ve “sindirme” projesini devreye sokmuştur. 
 Emniyet Genel Müdürlüğü, 1999 yılının Aralık ayında, “Türkiye’de 18 İrticai Terör 
Örgütünün olduğunu” açıklamış ve bu sözde terör örgütlerinin listesini yayınlamıştır. 
Tamamı sivil gruplar ve cemaatlerden oluşan bu listedeki derneklere ve vakıflara 
operasyonlar düzenlenmeye, gözaltına alınanlar tutuklanmaya başlanmıştır. 2000 yılında, 
görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yerine (yeni) seçilen Ahmet 
Necdet Sezer’in,öncelikle, (önceden planlanan) İran ziyaretini erteletmek amacıyla, Selam 
gazetesi’ne(sahibine, yazarlarına, çalışanlarına, hatta abone sorumlularına) operasyon 
düzenlenmiş, Uğur Mumcu cinayeti bu kişilerin üzerine yıkılmak istenmiştir. Malatya’daki 
Dayanışma Vakfına operasyon düzenlenmiş, vakıf yöneticileri terör örgütü üyesi haline 
getirilmiştir. Vakıf senedine uygun olarak faaliyet gösteren Vahdet Vakfı yöneticilerine (terör 
örgütüne yardım ettikleri iddiasıyla) operasyon yapılmış, bir kısmı tutuklanmıştır. 
Türkiye’nin her yerinde terör estirilmiştir. Masum insanların, işkenceyle imzalatılan ifade 
tutanakları delil kabul edilerek mahkumiyetlerine karar verilmiş olup, bunların birçoğu 
yıllarca hapiste yatmış, bir kısmı hala cezaevinde yatmaktadır. 

3.BÖLÜM
28 ŞUBAT DARBESİNİN AMACI ve SONUÇLARI:
28 Şubat darbesinin amacı, (diğer darbelerde olduğu gibi), bu darbeden çıkarı 

bulunan küresel güçlere taşeronluk yapmak, küresel güçlerin amaçlarına ulaşmada ayak bağı 



  

olarak gördükleri Anayasal sistemi (YASAMA-YÜRÜTME-YARGI) kontrol altına almak, 
mevcut sistemi işlemez hale getirmek, darbe hukukunu uygulamak, direnenleri bertaraf 
etmek,kendilerine tevdi edilen planlarını (yasalara rağmen) gerçekleştirmektir.  28 Şubat 
darbesi sürecinde, çok sayıda örnek, Anayasal sistemin, devlet erkinin (YASAMA- 
YÜRÜTME- YARGI’nın) işlemez hale getirildiğini ortaya koymaktadır. 28 Şubat darbesinin 
başında, darbecilerin hazırlamış olduğu (geleceğe yönelik) planlar, darbenin ve darbecilerin 
“amacını” da ortaya koymaktadır. KISA VADELİ, ORTA VADELİ ve UZUN VADELİ 
PLANLAR, yönetime katılmayı değil, toplumun belli bir kesiminin, kamudan ve hayatın her 
alanından tasfiye edilmesine yönelik olduğunu göstermektedir. 28 Şubat darbesi, darbenin 
amacına bağlı olarak, milyonlarca mağdur yaratmıştır.

(İddianame)  Hanefi AVCI’nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisinde 
yer alan belge;(111.Kls. S:264-265)  Belge İçeriği:

İLGİ :Dz.K.K.lığının 1 Mayıs 1997 gün ve İSTH:3429-1-97/IKK.Ş. (307) sayılı 
yazısı.

1-Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak ilgi ile gönderilmesi istenen bilgi 
ve raporlara ilave olarak aşağıda belirtilen bilgilerin de derlenmesi ihtiyacı doğmuştur.  İl ve 
ilçelerdeki,

a. Tüm dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, İşçi ve İşveren Sendikaları ve 
Konfederasyonları,

b. Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüleri),
c. Yurtlar (Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Kurum Kuruluşları bağlı Özel yurtlar),
d. Üst düzey yöneticiler (Vali, Kaymakam, Büyükşehir Belediye Başkanları, 

Belediye Başkanları) ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, Daire 
Başkanları) ait biyografileri, anılan şahısların siyasi görüşleri,

e.İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri,
f. Siyasi Parti İl ve İlçe Teşkilatları, yönetim kadroları,
g.Yerel TV radyo,gazete, dergi ve diğer basın -yayın kuruluşları,
2-Anılan bilgilerin derlenmesinde gizliliğe azami dikkat gösterilecek, gerektiğinde 

bölgedeki diğer askeri makamlar ile işbirliği yapılabilecektir. Temin olunan bilgiler 12 
MAYIS 1997 tarihine kadar Ek'te belirtilen formatlara uygun olarak bilgisayar ortamında 
hazırlanarak yazılı ve disketlere kayıtlı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 
GİZLİ/KİŞİYE ÖZEL gizlilik derecesinde gönderilecektir. Bu tarihe kadar temin 
edilemeyenler, teminini müteakip bekletilmeksizin aynı usullerle gönderilecektir.Arz ederim 
şeklinde yazılı olduğu, (47.kls. S. 40-41)

(İddianame) 80 İlde İrticai Alt Yapı: Başlığı altında İrtica unsurlar, faaliyet 
yürüttüğü merkez (birim) sayısı başlıklı 1 sayfadan oluşan el yazması not  (5 Kls S:140)

(İddianame, shf.853) İSLAMİ SERMAYE: Başlıklı, gizli 34 sayfadan oluşan büyük 
harflerle yazılan belgede özetle; İslami Sermayenin tanımı, etki alanları ve hedefi, yurtdışı 
teşkilatı ve desteği, Milli Görüş Teşkilatı, Refah Partisi, Faisal Finans Kurumu, Albaraka 
Finans Kurumu, Kuveyt Türk Finans Kurumu, yurtdışındaki bazı ülkelerin isimleri, 
MUSİAD, İş Hayatı Dayanışma Derneği, Ticari Şirketler, Kombassan, Yimpaş, İhlas, İhlas 
Finans,  Asya Finans, Anadolu Finans, Milli Gençlik Vakfı, Türk Diyanet Vakfı, Refah 
Partisi Hükümet Desteği, Kurban Derisi, İslami Sermayenin Refah Partisine olan katkılarının 
belirtildiği belge (11.Kls.S:112-145)

(İddianame) GÖRME ÖZÜRLÜLER İLE İLGİLİ DERNEKLERDEKİ İRTİCAİ 
FAALİYETLER: Başlıklı 1 sayfadan oluşan büyük harflerle yazılan belgede,Görme özürlü 
vatandaşlara hizmet etmek maksadıyla kurulan derneklerden bir kısmının Körler 
Federasyonu’ndan ayrı olarak faaliyet gösterdiği ve bu derneklerin bir bölümünün de irticai 
faaliyetlere karıştığı öğrenilmiştir. İrticai faaliyet icra eden derneklere ait bilgiler aşağıda 
olduğu gibidir.



  

1.Beyaz Ay Derneği: Merkezi İstanbul’da olup İzmir, Antalya ve Erzurum’da 
şubeleri vardır. Körler Federasyonu’nun denetimi dışında kalmak için kendisine körlerle ilgili 
olmayan bir isim seçmiştir. Derneğin Erzurum Şube Başkanı İsrafil BAYRAKÇI RP li 
Erzurum Belediyesinde meclis üyesidir. Dini vakıfların desteğinde yaz kampları adı altında 
irticai eğitim vermektedir.

2.Görmeyenler Kültür ve Birleştirme Derneği:Eski adı Nur-Işık Derneği’ dir. Irkçı 
ve Nurcu unsurları bünyesinde toplamıştır.

3.Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği: Merkezi İstanbul’dadır. 
Şubelerinde yoğun irticai faaliyetler yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
ÇELENK, İskender EVRANOSOĞLU tarikatındandır. Eşya piyangosu satmak için 
Genelkurmay Başkanlığı’na müracaat etmeyi düşünmektedirler.

4.Beyaz Baston Körler Derneği: Merkezi Antalya’dadır. Ankara şubesinde irticai 
faaliyet icra edilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesinden maddi destek almaktadır. 
Ankara Şube Başkanı Avukat Şükrü GÜN’ün çeşitli tarikatlar ve FP ile yakın ilişkisi vardır.

5.Körler Birlik ve Beraberlik Derneği: Merkezi D.Bakır’da olup başkanı Hacı 
Ahmet YENER RP’li Diyarbakır Belediyesinde Meclis Üyesi olduğu belirtilmiştir. (20.Kls. 
S:41)

I-YASAMA:
28 Şubat darbesini gerçekleştirenler, yasama organını (TBMM’yi) kuşatma altına 

almış, hükümet, BÇG’nin hazırladığı ve istediği yasaları çıkarmaya zorlanmıştır. Dava 
dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, bu yasaların önemli bir kısmının çıkarıldığını 
göstermektedir. Daha önemlisi, iktidarın büyük ortağı Refah Partisi, çıkarılması istenen 
yasalara ayak diremiştir. Yasama faaliyetini organı (TBMM) yapıyor  görünse de, 28 Şubat 
darbesini gerçekleştirenlerin kontrolü altında faaliyet göstermiştir. Yasama organında görev 
yapan bazı milletvekillerinin sanıklara destek vermesi, yasama organı üzerindeki baskıları 
meşru hale getirmemektedir. İddianamede yer alan bir belge, YASAMA organının hedef 
alındığını açıkça ortaya koymaktadır. .

YASAMA ORGANININ KONTROL ALTINA ALINMASI: Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığınca hazırlanan “Gizli” ibareli, “Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 
Gün Ve 406 Sayılı Kararının Uygulama Durumu” başlıklı,“İçindekiler:

1.28 Şubat 1997 Tarih ve 406 Sayılı MGK Kararı (18 Maddeden oluşun 5 sayfa)
(Rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gerekli tedbirler)
2.Kararların Uygulama Durumu (406 Sayılı MGK Kararının Uygulama Durumu (28 

Şubat 1997 Kararları) başlıklı, Tedbir No: / MGK’ca Alınması İstenen Tedbirler / Uygulama 
Durumu alt başlıklı, 3 sütun halinde, 18 tedbirden oluşan, değerlendirmelerin bulunduğu 19 
Sayfa) 

3.Yasalaşan Kanun Tasarıları (Rejim Aleyhtarı İrticai Faaliyetlerle Mücadele Ve 
Laikliğin Korunması Konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulan Ve 
Yasalaşan Kanun Tasarıları başlıklı, Sıra No / Tedbir No / Kanun Tasarısının Adı ve Amacı / 
Son Durum alt başlıklı, 8 sıradan ibaret, 3 sayfadan oluşan slayt) 

4.Yasalaşmayan Kanun Tasarıları (Rejim Aleyhtarı İrticai Faaliyetlerle Mücadele 
Ve Laikliğin Korunması Konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulan Ve 
Yasalaşmayan Kanun Tasarıları başlıklı, Sıra No / Tedbir No / Kanun Tasarısının Adı ve 
Amacı / Son Durum alt başlıklı, 3 sayfadan oluşan, 8 tedbirden oluşan slayt)

II-YÜRÜTME:
28 Şubat darbesi, anayasal kurumlardan sadece birini değil, tamamını 

(YASAMA-YÜRÜTME-YARGI) hedef almıştır. Yürütmeyi, Cumhurbaşkanı ve hükümet 
temsil etmektedir. Cumhurbaşkanıyla bir sorunlarının olmadığı, tam aksine, darbenin 
gerçekleştirilmesinde, (cumhurbaşkanıyla) tam bir dayanışma içinde olduğunu yukarıda arz 
etmiştik. 28 Şubat darbesini gerçekleştirenlerin ana hedefi, anayasal düzen olduğundan, 



  

hükümet de (diğer anayasal kurumlar gibi) nasibini almıştır. 
28 Şubat darbesini gerçekleştirenler, anayasayı (anayasal sistemi) işlemez hale 

getirip, anayasal kurumları (YASAMA-YÜRÜTME-YARGI) kontrol altına almakla 
yetinmemişler, “hükümeti düşürmek” için de çaba göstermişlerdir. Bazı sanıkların, hükümeti 
düşürmeye yönelik eylemleri, iddianamede ayrıntılı olarak sunulmuştur. Refah-Yol 
hükümeti, sanıkların eylemleri sonucunda düşürüldüğüne göre, “hükümeti düşürme” 
eylemiyle ilgili ayrıntılara girmeye gerek olmadığı kanaatindeyiz. Hükümetin düşürülmesiyle 
birlikte, “siyasal iktidar” teslim alınmıştır. Refah-Yol hükümetinin düşürülmesiyle, 
“hükümeti düşürme” suçu tamamlanmış ise de, “anayasayı ihlal” “Yasama organına karşı 
suç” (anayasal kurumları kontrol altına almasüreci),Refah-Yol hükümetinin düşürülmesinden 
sonra da, artarak devam etmiştir.28 Şubat darbesi, sadece hükümeti değil, anayasayı, meclisi, 
bütün anayasal kurumları hedef aldığından, yürütme kapsamındaki bütün devlet kurumlarını 
kapsama alanına almıştır. İddianamede, çok sayıda kamu kurumuna yönelik, talimatlar, 
eylemler, işlemler, uygulanan yaptırımlar, bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

III-YARGI: 
Yargı, hukuk devletinde, yapılan haksızlıklara karşı son başvuru kapısıdır. Eğer 

yargı, görevini yerine getirebilseydi, 28 Şubat darbesini planlayanlar, planlarını uygulamaya 
koyamaz, 28 Şubat darbesi de başarılı olamazdı. 28 Şubat darbesini gerçekleştirenler, Yargıyı 
teslim aldığı için, yargı mensuplarının çoğu, darbecilerin taleplerine uymak zorunda 
kalmışlardır. (28 Şubat darbe sürecinde yargı mensupları baskı altında karar verse de, bazı 
yargı mensupları, darbecilere açıkça destek vermişlerdir. Darbecilere açıkça destek veren 
yargı mensupları, bu suça iştirak nedeniyle sorumludur.) Aşağıda sunacağımız bir-kaç örnek, 
yürürlükteki mevzuatı uygulama teşebbüsünde bulunan (az sayıda) yargı mensubunun başına 
neler geldiğini göstermektedir. Devletin üç temel erkinden biri olan “Yargının” işlemez hale 
getirilmesi, Anayasal düzenin işlemez hale getirildiğini kanıtlamaktadır.

İdari yargının durumu: “28 Şubat sürecinde TSK’nın, kendilerine sunulan iç tehdit 
algısını kabullenip buna uygun kararlar vermeye hevesli bir yargı ortamını beklentilerinin de 
ötesinde hazır ve nazır bir şekilde bulduğu pekâlâ söylenebilir. Bu itibarla belki TSK 
tarafından verilen brifinglerin, en etkin bir şekilde “yargı” alanında yansımasını bulduğu 
görülmektedir. 28 Şubat MGK kararlarının önemli bir bölümü “irtica” dolayısıyla (başörtüsü 
yasağı başta olmak üzere) “kılık-kıyafete” ilişkin hususlardı. Darbecilerin müdahalede 
öncelikli hedefleri, eğitim ve çalışma alanı olarak belirlenmişti. Bunun sonucu olarak, 
öncelikle, “üniversiteler” uygulama alanı olarak seçilmiş, aynı zamanda orta öğrenimde 
İmam Hatip okulları da uygulamanın bir parçası olarak belirlenmiştir. Bunların yanında ister 
kamu kurumları, ister özel şirketler olsun çalışma alanları da uygulamanın hedefi olmuştur. 
“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Okuyan Öğrencilerin Kılık Kıyafetine Dair 
Yönetmelik” hükümleri ile 1982 yılında kısmen başlatılan, 1987 yılı Ocak ayında da “katı bir 
yasak” olarak uygulanmak istenen, ancak daha sonraki süreçte yasal olarak ve fiilen ortadan 
kaldırılan “kılık kıyafet yasağı” üniversite hayatında hemen hemen hiç olmamıştı. 1997 yılına 
kadar üniversitelerde “başörtüyasağı”nı uygulama imkânı bulamayanlar, 1997 sonlarında 
İstanbul Üniversitesi’ne rektör seçilen bir kişiyi “uygulamacı”, İstanbul Üniversitesi’ni de 
“uygulama alanı” olarak belirlemiştir. Kemal Alemdaroğlu, rektörlüğe başlamasının (31 
Aralık 1997) ikinci ayında, (23 Şubat 1998) başörtü yasağını başlatmıştır.

Kemal Alemdaroğlu, 1998 tarihli ve 5786 sayılı bir genelge yayımlayarak; “yeni 
düzenlemeye göre verilmiş öğrenci kimlik kartı olmayan öğrencilerin içeri alınmaması, 
kimlik kartsız olarak içeri girenler hakkında işlem yapılmasını” istemiştir. Genelgede her ne 
kadar kimlik kartı olmayanların içeri alınmayacağı belirtilmekte ise de genelgenin 
içeriğinden mesaj açıkça anlaşılmakta “...bayan öğrencilerin başları bağlı olarak (başörtülü 
olarak) erkek öğrencilerin sakallı olarak ders, staj ve uygulamalara alınmamaları…” 
istenmektedir. Genelgede, içeri alınmama sebebi “kimlik kartının olmaması” olarak 



  

gösterilmekte ise de bu genelgenin anlamı, başörtülü öğrencilere kimlik verilmediği için 
üniversiteye “başörtülü öğrencilerin alınmayacağı” anlamına gelmekteydi. Bu genelge, aynı 
zamanda 1998 yılı başlarında başlatılan kılık kıyafet yasağının, kanuni ve hukuki bir 
dayanağının da olmadığına işaret etmekteydi. Bu genelge ile üniversitelerin kapısı, o güne 
kadar görülmemiş bir şekilde başörtülü öğrencilere kapatılmış oldu. Genelgenin uygulanması 
için, üniversite kapılarında (üniversitenin bütçesiyle) güvenlik görevlileri istihdam edilmiş, 
bu kişiler kolluk kuvveti gibi kullanılmış, başörtülü öğrencilere karşı etten bir duvar 
örmüşlerdir. Başörtü yasağı, İstanbul Üniversitesi’nin muhtelif fakültelerinde uygulanmakla 
birlikte, özellikle Tıp fakültelerinde çok daha acımasız bir şekilde uygulanmıştır. Bu 
yasaktan, bütün öğrenciler etkilenmekle birlikte, en çok etkilenenler, tıp fakültelerini bitirme 
aşamasında olan, 5. ve 6. sınıf öğrencileri olmuştur. Bitirmeyi düşledikleri okulun kapısı 
yüzlerine kapatılmıştır. 

Yasadışı yasak nedeniyle zor durumda kalan öğrenciler, anlamsız yasağın ve 
oluşturulan fiili engelin kaldırılması için çareler aramaya başlamışlardır. Mağdur öğrenciler, 
hukuk devletinde haksızlığa uğrayan herkesin başvurabileceği bir yola, mahkemelere 
başvurmaya karar vermişler, hukuksuz uygulamanın ve haksızlığın giderilmesi için İdare 
Mahkemelerinde davalar açmaya başlamışlardır. Ankara’da düzenlenen brifinglere, yargının 
her biriminde görev yapan hâkimler ve savcılar davet edilmişler, Ankara dışında görev yapan 
hâkimler (özel bir gayret sarf edenler hariç) bu brifinglere muhatap olmadığı için, 
brifinglerde yapılan telkin ve tavsiyeden doğrudan etkilenmemişlerdir. Ayrıca, her hâkimin 
her telkin ve her tavsiyeden etkilenmeyeceği, taraflı davranmayacağı da şüphesizdir. Nitekim 
İdare Mahkemelerinde verilen ilk kararlar, hukuki nitelemelerin ağır bastığı, yönlendirme ve 
telkinlere direnme mahiyetindedir. Bu nedenle İdare Mahkemelerinin telkinlere karşı 
tepkisi/tepkisizliği, tavrı, hâkimlere uygulanacak yaptırım konusunda da belirleyici olmuştur. 

İstanbul ve Edirne İdare Mahkemelerince başörtüsü yasağını hukuk ihlali olarak 
değerlendiren kararlardan sonra, verilen yürütmenin durdurulması kararların iptali için adli 
tatilde itiraz dilekçeleri verilmiş, itirazı incelemek üzere “adli tatil”de kurulan komisyon 
eliyle yürütmenin durdurulması kararları kaldırılmıştır. Bölge İdare Mahkemesi tarafından, 
“başörtü yasağını durduran kararlar” ortadan kaldırıldıktan sonra, İstanbul İdare 
mahkemelerinde açılan iptal davalarında yürütmenin durdurulması talepleri tek tek 
reddedilmeye başlamıştır. O tarihte, altı idare mahkemesinin bulunduğu İstanbul İdare 
Mahkemesi’nde, tüm mahkemelerin “yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararları aynı 
gerekçe, aynı cümle ve kelimelerden oluşması” dikkat çekmektedir. Adli tatilde nöbetçi 
hâkimlerden oluşturulan heyetten alınan kararlar yeterli görülmemiş, yasağa karşı karar veren 
mahkemede davaların esasına ilişkin olarak verilecek kararlar, garantiye alınmaya 
çalışılmıştır. Başörtüsü yasağı aleyhine karara imza atan İstanbul 6. İdare Mahkemesi 
üyelerinden hâkim Seher Bayrak, Edirne’ye tayin edilmiş, hâkim Dr. Selami Demirkol da 
önce Trabzon’a sürgün edilmiş, daha sonra da Sakarya İdare Mahkemesi’nde 
görevlendirilmiştir. İstanbul 6.İdare Mahkemesi’nde görev yapan iki hâkimin görev yeri 
-bakmakta olduğu davalar (E:1998/367, 368, 369 sayılı dosyalar) nedeniyle- değiştirildiği 
için, yeni bir heyet oluşturulmuş, böylece, “tabii hâkim” ilkesi ihlal edilmiştir. 

Yargıya yapılan müdahaleden sonra oluşturulan (yeni) Mahkemelerde, başörtüsü 
yasağına karşı açılan davalarda kararlar, artık matbu hale gelmiştir. Mahkemelere verilen 4-5 
sayfalık “bilgi notu” ya da bu notların kısaltılmış şekliyle “karar formatında” metinler, 
“davacı, davalı ve işlem tarih ve sayılarının yazılacağı bölümler” boş bırakılmak suretiyle 
teksir edilerek çoğaltılmış, karar verilecek dosyalar için boşluk doldurma yöntemiyle kararlar 
“hazır” hale getirilmiştir. Özellikle kılık kıyafet nedeniyle açılan idari davalarda, şablon 
metinlerle teksir edilen kararlar dönemi başlayınca, bu davalar için, mahkeme hâkimlerinin 
inceleme yapmasına da gerek kalmamıştır. Çünkü sonucun herhangi bir şekilde (davacı 
lehine) değişmemesi gerekmektedir. Hal böyle olunca hâkim incelemesine de gerek 



  

kalmamakta (hâkimlerin değil!) kalem memurlarının şablon metinleri yazmaları ve hâkimlere 
imzalatmasıyla karar oluşmaktadır. 

Bu şablonların dışına çıkarak, hukuka uygun şekilde başörtülü öğrenciler lehine 
karar veren hâkimler, idari soruşturmalara tabi tutularak sürgün edilmişlerdir. (Hakimler 
hakkında) Bir soruşturma raporundan alınan şu ifade ilgi çekicidir; “…Yaptıkları işler ve 
davranışlarıyla kişisel duygulara kapılarak görevlerini doğru ve tarafsız yapamayacakları 
kanısını uyandırdıkları, bu cümleden olarak, sosyal ve özel yaşantıları ve eşlerinin kapalı ve 
başörtülü giyim tarzı nedeniyle çevrede olumsuz imaj yarattıkları, başörtüsü taktıkları 
gerekçesiyle haklarında disiplin cezası uygulanan ya da bu nedenle okula alınmayan 
öğrenciler tarafından Samsun İdare Mahkemesi’ne açılan davalarda türbanlı öğrenciler lehine 
karar verdikleri, Atatürkçü, laik ve demokrat olduğu bilinen kişiler tarafından açılan 
davalarda ön yargılı davrandıkları, hususundan ibarettir.” Yazının soruşturma gerekçesinin 
açıklandığı bölümde de, “…Eşlerinin kapalı ve başörtülü giyim tarzını benimsedikleri, 
kendilerinin sosyal ve özel yaşantılarında mesleğe yakışmayan davranışlarda bulundukları, 
toplu halde ve tören havasında cuma ve teravih namazlarına gittikleri…” iddia edilmiştir. 

Tekirdağ-Malkara Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü görevini yürüten M.Ünsal 
davası da ilginç bir diğer örnektir. İlgili, 1998 yılında açılan bir disiplin soruşturması ile 
görevden alınarak başka bir okula atanmıştır. Soruşturma dosyasında aynen şunlar 
yazılmaktadır; “...eğitim yöneticisi -okul müdürü- olarak resmi görevini başarı ile 
sürdürmektedir. Görevi dışında sadece ‘dinci” bilinen kesimle ilişkilerini sürdürmekte, 
çalışma saatleri içinde de olsa Cuma namazlarını aksatmamakta, eşi bir sembol olarak kabul 
edilen ‘türban’ takmakta ve kapalı dolaşmakta, ilişkileri de sadece kendisi gibi giyinen 
kesimle olmakta, Ulusal Bayramlar ve Cumhuriyet Balosu da dahil eşiyle hiçbir toplantıya 
katılmamaktadır. Bu bağlamda çevrenin sosyal ve kültürel ortamından uzak, belli bir kesimle 
uzlaşmış ve birlikte hareket eden kapalı bir aile yaşantısının ortaya çıktığı belirlenmiş, bunun 
üzerine davacının görev alanının bir bölümünü teşkil eden eğitim-öğretim faaliyetlerinde 
başarılı çalışmalar yaptığı ancak, bir yöneticide bulunması gereken en önemli özelliklerden 
tarafsızlık ilkesini ihlal eder nitelikte bilgi ve duyumların küçük bir ilçede yaygın bir şekilde 
konuşulduğu, somut bir örneği olmasa da toplumda bazı çevrelere karşı zaafı olduğuna dair 
yorumlar yapıldığı, ayrıca bu kesim dışındakilerin de aile olarak kendilerini soyutladıkları, 
laik bir ülkede dinci akımların sembolü haline gelen türbanı yanlış mesajlara neden 
olabileceğini düşünmeksizin eşine kullandırarak hakkındaki söylentilerin daha da artmasına 
ve eğitim müessesinin zedelenmesine neden olmuştur.” 

Bu, hukuki açıdan izahı mümkün olmayan, önyargı ve ideolojik gerekçelerle 
hazırlanan soruşturma raporuna dayanarak görev yeri değiştirilen M. Ünsal’ın davası Edirne 
İdare Mahkemesi’nce kabul edilerek işlem iptal edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı 
temyiz etmesi üzerine davayı ele alan Danıştay 5.Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak 
“rapor içeriğinin, dolayısıyla görevden alma işleminin hukuka uygun olduğuna” karar 
vermiştir. Danıştay 5.Dairesi, raporda belirtilen hususların, “davacının yüklendiği görevin 
özelliği ve önemi karşısında yöneticilik konumunu ve kurumu temsil niteliğini yitirdiği…” 
değerlendirilmesi imkânsız iddiaları delil kabul etmiş ve buna istinaden yerel mahkeme 
kararını bozmuştur. Gerekçe bir hayli ilginçtir. Danıştay 5.Dairenin kararına göre 
“Mesleğinde başarılı, iyi bir yönetici olmak” yeterli değildir. Yöneticilik görevini 
sürdürebilmesi için “türbansız eşi ile Ulusal Bayramlara ve Cumhuriyet balolarına katılması”, 
ayrıca bayan “eşinin nasıl giyineceğine de -özellikle başörtüsü, uzun manto, yanlış 
anlamalara müsait renkten elbiseler giymemesini sağlamak için- müdahale etmesi” 
gerekmektedir. Kararda görüldüğü üzere, memurlar için, sadece devlet memurları yasasının 
aradığı şartlar yeterli görülmemekte, bu yasadaki şartlara ilaveten, “tarafsız ve bağımsız” (!) 
mahkemelerin çizdiği şartlan da taşıması gerekmektedir.” 

Adli yargının durumu: “28 Şubat darbe süreci içerisinde, en geniş yargı ağına sahip 



  

olmasına rağmen, en az iş düşen yargı kurumu, (en temel yargı kurumu olan) “adli yargı” 
olmuştur. (Diğer yargı kurumları kadar olmasa da), bu süreç içerisinde adli yargının da, iyi 
bir sınav verdiğini söylemek mümkün değildir. Sadece demokratik tepkiler (protestolar) 
nedeniyle, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”nu ihlal ettiği gerekçesiyle on binlerce 
kişi hakkında kovuşturma yapılmış, çoğu hakkında kamu davası açılmıştır. MGK 
Sekreterliğinin, (765 sayılı TCK 159’uncu muhalefet vs. isnadlarıyla) doğrudan cumhuriyet 
savcılarına gönderdikleri suç duyuruları, çok kısa bir süre içerisinde kamu davasına 
dönüştürülmüştür. Gazetedeki en küçük bir haberi ihbar kabul ederek (resen) davalar açan 
yargı mercileri, bir generalin, ülkenin Başbakanına yönelik ağır hakaretlerini duymazlıktan 
gelmiştir. Bunun gibi birkaç örnek dahi, yargının, 28 Şubat sürecine “aktif” bir destek 
verdiğini göstermektedir. Ancak, örneklerden yola çıkarak bir yargı sistemini toptan mahkûm 
etmek ya da hukuka uygun birkaç kararla tezkiye etmenin mümkün olmadığını belirtmek 
gerekir. Önemli olan, yargının, yargılama işlevi sırasında, “Olağan hata sınırlarını/payını 
aşıp-aşmadığı” ve “hukuk dışı uygulamalara ne ölçüde katkı sağladığı”dır. Üzülerek ifade 
etmek gerekir ki o dönemde, dünya görüşü her ne olursa olsun hukuka ve kanunlara bağlı 
kalarak yerinde ve doğru kararlar verebilen hâkim ve savcı sayısının çok az olduğu ortaya 
çıkmıştır. Görevini yerine getiren hakim ve savcılara çeşitli yaptırımlar uygulanması, 
(yargının darbeciler tarafından bloke edildiğini) sistematik hak ihlallerine karşı, yargı 
yolunun işlemediğini göstermektedir. 

Brifinglerde verilen tavsiyelere değil hukukun gereğini yerine getiren hakimlerve 
savcılar hakkında açılan soruşturmalar ve akabinde kararlarda gerçekleşen değişikliklere 
birkaç örnek vermek istiyoruz: 

Edirne İdare Mahkemesi ilk olarak “kıyafetin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliğinde düzenlenmediğine ve yasa hükmü gereğince serbest bırakılan bir 
durum nedeniyle tesis edilen cezanın kanuna aykırı olduğuna” dair yürütmenin durdurulması 
kararı vermiştir (T:08.07.1998; E:1998/419). Kararı veren hâkimler disiplin soruşturması 
geçirmiş, hâkimlerden Ali Kaban Trabzon, Mesut Güngör Malatya, Mustafa Dinç Aydın 
İdare Mahkemesine atanmıştır (Radikal, 12.12.1998). 

Akabinde Edirne İdare Mahkemesi, davaları reddetmeye başlamıştır (T:25.03.1999, 
E:1998/717, K:1999/294) 

Bursa 2.İdare Mahkemesi, başörtülü İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin okula 
alınmamasına ilişkin olarak yürütmenin durdurulması kararı vermiştir (Bursa 2. İdare 
Mahkemesi T:12.07.1999, E:1998/1138, K:1999/704). 22 sayfadan oluşan ilgi karara imza 
atan hâkimlerden Sabri Ünal ve M. Ali Ceran soruşturma geçirmişlerdir. Başkan Sabri Ünal 
Aydın Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine, hâkim Mehmet Ali Ceran da Gaziantep Vergi 
Mahkemesi Üyeliğine gönderilmiştir (Akit, 20.10.1999). Karar üst mahkemece bozulmuştur. 

Samsun İdare Mahkemesi, başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınamamasının 
hukuki bir dayanağının olmadığına, hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. İdarecileri 
tazminata mahkûm eden bu karar ( T:01.10.1999, E:1999/139, K:1999/908) üzerine, bu 
kararı veren hâkimlerden Cafer Erdem Kayseri İdare Mahkemesi’ne, Recep Taşise farklı bir 
ile atanmıştır (Akit, 27.11.2000). Üstelik görev yapan beş hâkime birden kadın ya da erkek 
olduklarına bakılmaksızın, aynı matbu soruşturma yazısı gönderilerek, eşleri başörtülü 
olduğu gerekçesi ile savunma vermeleri istenmiştir (Akit 27.11.2000). 

Van Bölge İdare Mahkemesi, “İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin başörtülü 
fotoğraflarının kabul edilmemesinin hukuka aykırı olduğuna” karar vermiş, (Van Bölge İdare 
Mahkemesi T:11.12.1998, E:1998/43) bu kararı veren hakimler soruşturma geçirmiştir. 

KatılanlardanReşat Petek,Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı iken, öğrencileri okula 
almayan Rektör ve Dekan hakkında “Gayrı meşru olarak öğrencinin fakülte binasına 
girmesine engel olarak eğitim öğretim hürriyetini kısıtlamak ve bu konuda kanunsuz emir 
vermek” suçunu işlediklerinden dolayı soruşturma yaparak ilk defa dava açması nedeniyle 



  

Adalet Bakanlığı tarafından soruşturmaya maruz bırakılmıştır. (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğü Savunma İstem Yazısı T:16.03.1999 2. 89. CİG:0. 00. 5938 S.) 
Soruşturmada haklı olduğu ortaya çıkmış ama buna rağmen Başsavcılıktan alınarak ve 
kıdemi düşürülerek “ savcı” olarak İstanbul’a atanmış ve mesleği bırakmak zorunda 
bırakılmıştır.

Yargılama, belli bir hata payını içinde barındırdığı için, yargı sistemi içinde, bu 
hataları giderecek mekanizmalar öngörülmüştür. Mahkemelerin hataları, bu mekanizmalarla 
(itiraz ve temyiz) düzeltilebilmektedir. 28 Şubat darbe sürecindeki yargı mercilerinin her 
hatası, “darbe suçuna iştirak” anlamına gelmez. Ancak, olağan limitlerin çok çok üzerindeki 
hataları da, “hata payı” içinde değerlendirmemek gerekir. 28 Şubat darbe sürecinde, Yargıtay 
4.Hukuk Dairesinin, özellikle manevi tazminat davalarında, kişilere göre değişen yorumu, bu 
etkiyi somut olarak göstermektedir. Diğer yandan, yargılama sürecinde, sapmanın daha çok 
“yerel mahkemelerde” olması gerekirken, özellikle üst yargı kurumlarında olması, baskının 
yukarılardan (tepeden) geldiğini göstermektedir.”  Aynı yargı mensubunun, (daha önce tesis 
ettiği) benzer işlemlerine (kararlarına) aykırı tasarrufta bulunması, karar vermesi, görevinin 
gereğini yerine getirmediğini göstermektedir. 

IV-BANKALARIN YAĞMALANMASI: 
28 Şubat darbesi, bu darbeye destek verenlere, çok büyük bir rant sağlamıştır. Bu 

süreçte, bankalar yağmalanmış, «Sümerbank», Hayyam Garipoğlu’na, «Etibank», Dinç 
Bilgin’e, «İnterbank» Cavit çağlar’a, «Egebank» Yahya Murat Demirel’e, «Bank Ekspres» 
Korkmaz Yiğit’e, vs. devredilmiştir. Bu kişiler de, bankalarının içini boşaltmış, (offshore 
hesapları hariç) bankalardaki mevduatlar devlet güvencesinde olduğundan, devlete (yani 
halka), ağır bir fatura (ekonomik yük) bırakmıştır.  

3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra, bankaların içini boşaltanlar hakkında soruşturma 
başlatılmış ve bankaların içini boşaltanlar aleyhine kamu davaları açılmıştır. TMSF, bu 
kişilerin mallarına el koymuştur. Sümerbank’ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu (önce 27 yıl, 
kararın bozulmasından sonra) 16 yıl hapis, 1 milyon 785.000 TL para cezası verilmiştir. 
Etibank davasında, Dinç Bilgin, Cavit Çağlar ile Nail Keçili’nin de bulunduğu 23 sanıklı 
davada mahkeme Dinç Bilgin’i “İhtilasen zimmet” suçundan 14 yıl hapis ve 499.9 milyon TL 
para cezasına çarptırmış, bozma kararından sonra dava devam etmektedir. İnterbank 
davasında, (Bursa 3.Ağır Ceza mahkemesi), Cavit Çağlar’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi 
hakkında 1 yıl 6′şar ay 22′şer günlük hapis cezasını 1 yıl 15′er güne, diğer 30 sanığın cezaları 
da 8 aya indirerek ertelemiştir. Banka hortumlama davalarında, Sümerbank’ta yönetim kurulu 
üyesi olarak görev yapan emekli Orgeneral Muhittin Fisunoğlu, Bank Ekspres’in ve sürekli el 
değiştiren Kanal-6′nın patronu Korkmaz Yiğit’in danışmanlığını yapan 28 Şubat’ın ünlü 
generallerinden Güven Erkaya, Dinç Bilgin’in Etibank’ında yönetim kurulu üyeliği yapan 
Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt hakkında hiçbir işlem 
yapılmamıştır.

V-MEDYA:
Yavuz Psikolojik Harekat Planı başta olmak üzere yapılan toplantı ve strateji 

belirleme karar evraklarında; Mutlaka Medya – Basın – Yayın kontrol altına alınmalı 
şeklinde kararlar alınmıştır. Nerede ve nasıl hükmedeceklerine ilişkin İş Bölümüne gidilerek 
İcracı Birimler tespit edilmiş; Basın Yayın ve Enformasyon Müdürlüğünün Görevleri, 
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’nün Görevleri, TRT Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 
Görevleri, Tek tek açıkça görev tanımları ve çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. 
Kullanılacak Haberleşme Vasıtaları olarak; Yüz yüze Haberleşme Vasıtaları, Göze Hitap 
Eden Haberleşme Vasıtaları, Kulağa Hitap Eden Haberleşme Vasıtaları, Göze ve Kulağa 
Hitap Eden Haberleşme Vasıtaları olmak üzere haberleşme vasıtalarını belirlemişlerdir. Basın 
ve yayın organlarının mensupları aydınlatılıp ve yönlendirileceği, Basın yayın organları, 
bilim adamları, üniversite öğretim üyeleri, din adamları, halk arasında itibar sağlamış değerli 



  

şahsiyetlerin yönlendirileceği, yüreklendirileceği, samimi ilişkiler içerisinde bulunulacağı ve 
onlardan yararlanma yollarının araştırılacağı belirtilmiştir.Buna ilaveten “bütün günlük 
gazeteler ayrıntılı bir biçimde inceleniyor üzerinde gerekli çalışmalar yapılıyor, gerekirse 
tehdit, gerekirse takdir kampanyaları başlatılıyor. Şu an Genelkurmaya en yakın gazete olarak 
Sabah görülüyor.Fatih ÇEKİRGE ve Emin ÇÖLAŞAN’ın yeri bir başka. Sabahattin 
ÖNKİBAR’da yakın olarak biliniyor” şeklindeki bilgi ve notlar Genel Kurmay Psikolojik 
Harekat Dairesi Faaliyetleri Belgesinde yer almaktadır.“Gazetecilere Verilecek Temalar” 
başlığı altında 14 maddede hangi konuları nasıl işleyeceklerini açıklamışlardır.

4.BÖLÜM 
28 ŞUBAT DARBESİNİN FAİLLERİ:
28 Şubat darbesini, sadecebu davanın sanıklarının gerçekleştirmesi imkansızdır. 

Esasen, (iddianameyi düzenleyen) iddia makamı da “böyle bir iddiada” bulunmamaktadır. 
Mahkemenizdeki davanın esasını teşkil eden iddianamenin konusu, 28 Şubat darbesinin bir 
kesitini, bu davanın sanıkları da,darbe suçuna iştirak edenlerin “küçük bir kesitini” 
oluşturmaktadır. Sanıkların hukuki durumu tayin edilirken, bu suça iştirak eden diğer kişi ve 
kurumlarla yoğun bir dayanışma ve işbirliği içerisinde olduğu göz ardı edilmemelidir. 28 
Şubat darbesi, (oldukça) uzun bir “ön hazırlık” sürecinden sonra, çok sayıda kişi ve kurumun 
darbeye hazır hale getirilmesinden sonra gerçekleştirilmiştir. 28 Şubat darbesi, bundan önceki 
darbelerden farklı olarak, (Ordunun doğrudan doğruya yönetime el koyması şeklinde değil), 
ordunun silahlı gücü öncülüğünde, Medya, Sermaye (işadamları), yargı, kamu görevlileri, 
siyasetçiler, STK, vs. işbirliğiyle (iştirakiyle) gerçekleştirilmiştir. 

I)-KAMU KURUMLARI:
1-ORDU:
28 Şubat darbesinin en önemli unsurlarından biri, ordudur. Ordunun içindeki 

“yasadışı yapılanma”, ordunun tamamının,28 Şubat darbesi suçuna iştirak etmediğini 
kanıtlamaktadır. Mahkemeniz dosyasına sunulan iddianamedeki çok sayıda bilgi ve belge, 
Batı Çalışma Gurubunun, herhangi bir yasaya istinaden kurulmadığını, genelkurmay 
başkanının dahi bilgisi ve rızası dışında (dönemin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı 
Karadayı’nın, mahkemeniz huzurundaki beyanları), yasadışı ve illegal olarak kurulduğunu ve 
yasadışı faaliyet gösterdiğini ortaya koymaktadır. Dava dosyası içindeki BÇG ile ilgili bilgi 
ve belgelerden, bu illegal yapının, 28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesinde, “astlardan” 
önemli ölçüde yararlandığını kanıtlamaktadır. Emirleri yerine getiren “astların” hukuki 
durumunun, somut eyleme göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer asta verilen emrin 
içeriğinden“suç teşkil ettiği açıkça anlaşılıyorsa”, ast, emri uygulamaktan sorumlu olacak, 
aksi takdirde sorumlu olmayacaktır. Görev ve yetkileri sınırlı olan (rütbesi düşük) asker 
kişilerin, (suç teşkil ettiği açıkça anlaşılamayan) emirleri uygulaması, darbe suçuna iştirak 
olarak kabul edilmemesi normal ise de, Genelkurmay karargahında görev yapanların, kuvvet 
komutanlarının, birim komutanlarının, garnizon komutanlarının, üst düzey subayların, 
tecrübeli astsubayların, bu yönde savunmalarına itibar edilmemesi gerekir. 

1.1.)-ÖZEL HARP DAİRESİ/JİTEM/KONTR GERİLLA:
28 Şubat darbesinin faillerinden en önemlisi, 28 Şubat darbe sürecinde, darbeye 

muhalif kişileri ortadan kaldıran cinayet şebekesi Özel Harp/Jitem/Kontr-gerilla adlarıyla 
bilinen yapının mensuplarıdır. 28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir paya 
sahip olan bu yapı içinde görev yapanların kimliklerinin tespit edilip, 28 Şubat darbesi 
kapsamında yargılanmaları gerekmektedir. Dilekçemizin birinci bölümünde, “Türkiye’deki 
Darbeler” kısmında, halk nezdinde “derin devlet” olarak nitelendirilen bu illegal yapı 
hakkında gereken açıklamalar yapıldığı için, (tekrara sebebiyet vermemek için) bu 
açıklamalarımıza atıfta bulunuyoruz. 

1.2.)-BATI ÇALIŞMA GRUBU:
28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesinde, en büyük pay, (hiç kuşkusuz) Batı 



  

Çalışma Grubuna aittir. Soruşturmayı yürüten savcının, Batı Çalışma Grubunu esas alan bir 
iddianame düzenlemesive iddianameye eklediği bu kurumun faaliyetleriyle ilgili bilgi ve 
belgeler, 28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesinde, bu kişilerin ne kadar önemli ve etkili 
olduğunu kanıtlamaktadır. 

Mahkemenizdeki dava dosyasında, batı Çalışma Grubuyla ilgili yeterince bilgi ve 
belge bulunduğundan, iddianameye atıfta bulunuyoruz.Bu davanın sanıklarının BÇG ile 
ilişkisini, Mahkemenize,bilahare, ayrıntılı olarak sunacağız. 

2-CUMHURBAŞKANI: 
Müşteki-Mağdur-Katılan vekilleri olarak, dönemin cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel,28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir paya sahiptir. 1995 genel 
seçim sonuçlarının açıklandığı andan itibaren, (Refah partisini devre dışı bırakacak hükümet 
formülleri ve hükümet kurulması, Refah Partisi ile Anavatan partisi arasındaki koalisyon 
hükümetinin kurulmasının önlenmesi, Refah-Yol hükümetinin kurulmasını engelleme, 
Refah-Yol hükümeti kurulduktan sonra hükümetin düşürülmesini sağlamak amacıyla)Milli 
Güvenlik Kurulu üyeleriyle görüşmeler yapması, siyasal iktidarın yetki alanına giren 
konularda MGK üyelerinin taleplerine tam destek vermesi, halkın oylarıyla seçilen bir 
hükümetin, gayrı meşru yöntemlerle devrilmesine yardım etmesi, Refah-Yol hükümetinin 
yıkılması için, bu güçlerin organizasyonlarına katılması ve destek vermesi, Refah-Yol 
hükümetinin Başbakanı Necmeddin Erbakan’ın, -başbakanlık görevinin, koalisyon ortağı 
DYP Genel başkanı Tansu Çiller’e devri amacıyla-  istifasından sonra, hükümeti kurma 
görevini Tansu Çiller’e vermemesi, geciktirmesi, bu süre içinde, (Mesut Yılmaz’ın hükümeti 
kurabilecek sayıya ulaşabilmesi için) Refah Partisi ve DYP milletvekillerine baskı yapılması, 
istifaya zorlanması, transfer pazarı kurulmasını teşvik etmesi,  DYP milletvekillerinin yeni 
kurulan bir partiye transferine aracılık etmesi, vs. gereken sayıda milletvekilinin istifası 
sağlandıktan sonra, hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz’a vermesi,dönemin 
cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesinde çok önemli 
bir paya sahip olduğunu göstermektedir. (28 Şubat darbesinin diğer bileşenleriyle ilgili 
yürütülen soruşturma dosyasında, bu hususun değerlendirileceğine inanıyoruz.) 

3-YARGI:
Yargı, bütün devletlerde hak ve özgürlüklerin, “hukuk devletinin” güvencesi, hak 

ihlallerine karşı “son başvuru”kapısıdır. Bu özelliği itibariyle yargı,yiyeceklerin bozulmasını 
önleyen tuza benzetilmektedir. Yiyecekler bozulmaya başlarsa tuzlanır, ancak “tuz kokarsa” 
yapacak bir şey yoktur. Tüm darbeler, tuzun koktuğu dönemlerdir. Eğer tuz kokmasaydı, 
yargı görevini yerine getirebilseydi, darbeler gerçekleşemezdi. Darbe dönemlerinde yargı çok 
önemli bir işlev görmüştür. Darbecilerin hukuka aykırı eylemlerine göz yumarken, 
darbecilerin belirledikleri muhaliflere cezalar yağdırmıştır.  28 Şubat darbesinde de aynı 
şeyler olmuştur. Bu süreçte, çok az sayıda yargı mensubu, hukukun ve kanunların gereğini 
yerine getirmeye cesaret edebilmiştir. Bunların başlarına neler geldiği, tarihin kara 
sayfalarına kaydedilmiştir. Bir kısmı, bu davanın iddianamesinde de yer almaktadır.  Yargı 
mensuplarından bir kısmı, meslekten atılma, uzak yerlere sürülme (kurulu aile düzeninin 
bozulması) korkusuyla, darbecilerin (ve gönderdikleri ulaklarının) taleplerine boyun eğse de, 
bazıları, darbecilerin amaçları doğrultusunda, gönüllü olarak tetikçilik 
yapmışlardır.Dolaysıyla, bazı yargı mensupları, 28 Şubat darbesinin “asli failleri” içinde yer 
almaktadır.  (28 Şubat darbesinin diğer bileşenlerine yönelik soruşturma dosyasında, cunta 
içinde görev üstlenen hakim ve savcılara yönelik soruşturma yapılmasını ve kamu davası 
açılmasını bekliyoruz.) 

Anayasa Mahkemesi: Objektif olmayan gerekçelerle Refah Partisi ve Fazilet 
Partisini kapatma kararı vermişi, Refah Partisinin kapatılabilmek için partinin kapatılmasını 
engelleyen kanun maddesini iptal ederek, bu kararı geriye yürütmek suretiyle, kapatma 
kararına gerekçe göstermesi, 28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol 



  

oynadığını göstermektedir. Refah partisi aleyhinde AYM kapatma davası açan, dava 
dilekçesindeki iddialarını medya önünde tekrarlayan, 28 Şubat sürecine açık destek veren, 
yüksek mahkeme başkan ve üyelerinin genelkurmay tarafından düzenlenen brifinglerine 
katılmaya zorlayan, (Yargıtay başsavcısı) Vural Savaş, 28 Şubat darbesinin 
gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Anayasa mahkemesi, hukuk normlarıyla 
açıklanması mümkün olmayan bu kararlarıyla, 28 Şubat darbesine önemli bir destek 
vermiştir. 28 Şubat darbesini gerçekleştirenlerin talimatıyla, ısmarlama kararlar veren 
anayasa mahkemesi üyeleri de bu darbeden sorumludur. Hukuka açıkça aykırı bu kararlara 
katılmayan, muhalif olan, karşı oy veren üyelerin sorumlu tutulamayacağı açıktır.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri: 28 Şubat darbesinin gerçekleşmesinde, Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin, bazı mahkemeleri, Türkiye’nin çeşitli illerinde, hukuka aykırı 
olarak ve haksız yere gözaltına alınanlar hakkında tutuklama ve mahkumiyet kararları 
vermek suretiyle, darbe sürecine açık destek vermiş, hak ihlallerinin yaygınlaşmasında, çok 
önemli bir rol üstlenmiştir. Darbeyle doğrudan doğruya bağlantılı olan kararlardan birçoğu 
kamuoyuna da yansımıştır. Darbe sürecinde DGM’lerinin tartışılmaz bir katkısı 
bulunmaktadır. Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı’yı gözaltına almak amacıyla 
geceleyin evine baskın düzenleyen(Ankara Devlet Güvenlik Savcısı) Nuh Mete Yüksel, 
darbe sürecine, aktif olarak katılmıştır.15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ de, 
darbe teşebbüsü öncesinde, (Devlet Güvenlik Mahkemelerinin devamı niteliğinde olan) özel 
yetkili mahkemelerdeki örgüt mensuplarıyla benzeri operasyonlara girişmiştir. Bu 
operasyonlar, darbecilerin yargıya ne kadar önem verdiklerini, darbe sürecinde, yargıyı etkili 
bir araç olarak kullandıklarını göstermektedir. 

Bazı Cumhuriyet Savcıları:Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki, adliyelerde görev 
yapan bazı cumhuriyet savcıları, bulundukları bölgenin garnizon komutanları veya askeri 
birlik komutanlarının telefon, faks veya yazılı isteği üzerine, şüphelilerin ifadesine dahi 
başvurmadan kamu davası açmak, Bazı Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh ceza mahkemeleri 
ise, suçun unsurları oluşmadığı halde, (talimatlara) yargılama yapmak, iddianameye uygun 
kararlar vermek, suretiyle darbeye iştirak etmişlerdir.15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde 
de, FETÖ, emniyet ve yargı içindeki uzantıları vasıtasıyla, muhaliflerine karşı kumpaslar 
kurmuştur. Darbe teşebbüsü öncesindeki bu kumpaslarda aktif rol alan örgüt mensuplarının 
önemli bir kısmı tutuklanmış olup, yargılanmaktadır. 28 Şubat darbe sürecinde de, benzeri 
tasarrufta bulunan -sözüm ona- yargı mensupları yargılanmalıdır.

Bazı İdare Mahkemeleri: “İrtica” yaftasıyla görevden uzaklaştırılan veya mağdur 
edilen kamu görevlilerinin açtığı davaları sürüncemede bırakmak,  (hukuka göre değil) 
konjonktüre göre karar vermek, eğitim hakkının ihlal edildiğini ifade eden üniversite 
öğrencilerinin davacı olduğu dosyalarda, önceden hazırlanmış (somut olayla ilgisiz) matbu 
hukuka açıkça aykırı kararlar vermek, suretiyle darbeye iştirak etmişlerdir.İdare 
mahkemelerinin, ilk derece mahkemesi olarak vereceği kararların itiraza ve temyize tabi 
olması, bu mahkemelerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İdare mahkemesinde görev 
yapan hakimlerin, başörtüsü yasağının ve katsayı uygulamasının hukuki hiçbir temeli 
olmadığını bilememesi mümkün değildir. Bu mahkemelerin vereceği kararlar itiraza ve 
temyize tabi olduğuna göre, idare aleyhine karar vermesi daha mantıklı olandır. Türkiye’nin 
farklı bölgelerindeki idare mahkemelerinin, kopyala-yapıştır yöntemiyle, darbecilerin 
hazırlattığı gerekçelere göre hazırlanan, basmakalıp kararlar, idare mahkemelerinin 
arşivindedir. İnsanlık ayıbı bu kararlara imza atan yargı mensupları da sorumludur. 

Danıştay’ın bazı üyeleri: Türkiye’nin muhtelif yerlerindeki bazı idare 
mahkemelerinin hukuka aykırı olarak verdiği kararların temyiz incelemesini (davanın 
konusunun kalmaması için) yıllarca geciktirmek, (hukuka göre değil) konjonktüre göre karar 
vermek, ağır hukuk ihlallerini hukuka uygun bulmak, ordu mensuplarının düzenlediği “irtica” 
konulu brifinglere katılmak suretiyle,hukuk yerine, darbecilerin safında bulunmayı tercih 



  

etmişlerdir. Danıştay’ın, hukuki hiçbir temeli olmayan başörtüsü yasağını onaylayan kararları 
bu niteliktedir. Aynı şekilde, meslek liselerine getirilen katsayı uygulamasının iptali amacıyla 
açılan davalarda ret kararı vermesi, 28 Şubat darbesine ve darbeyi gerçekleştirenleri 
amaçlarına destek niteliğindedir. Bu kararların altına imza atanlar sorumludur. İdarenin 
hukuka aykırı eylem ve işlemlerinin iptali davalarında, idare mahkemelerinin hukuka açıkça 
aykırı kararlarının bozulması istemine yönelik temyiz başvurularını, Danıştay’ın reddederek 
bu kararları onaması, darbecilerin amaçlarına hizmet niteliğindedir. Hukukla ve vicdanla 
bağdaşmayan, öğrencilerin on iki yıllık emeklerini hiçe sayan, hak ettiği puanlarını gasp eden 
bu kararlara katılmayan, muhalif kalan, ret oyu kullanan üyelerin sorumlu tutulamayacağı 
açıktır.

4- YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU:
28 Şubat darbesinin en önemli faillerinden biri, (mahkemenizdeki davanın da sanığı) 

(Yükseköğretim Kurulu başkanı) Kemal Gürüz ve (İstanbul Üniversitesi rektörü)Kemal 
Alemdaroğlu’dur!Alemdaroğlu, Yüksek Öğretim yasasında herhangi bir değişiklik 
yapılmadığı halde, (yasal dayanağı olmayan) genelge yayımlamak suretiyle, başörtüsü 
yasağını başlatmış, o güne kadar herhangi bir engelle karşılaşmaksızın okuluna devam eden 
başörtülü öğrencileri üniversiteye aldırmamıştır. Başörtüsü ve üniversite arasında tercihe 
zorlanan başörtülü öğrenciler, kendi saçlarının üzerine peruk takmak suretiyle, 
üniversitelerine devam etmek istemişlerdir. Bu yasağın mimarları, buna dahi tahammül 
edememiş, başörtüsü yasağının kapsamını genişleterek, şapka, bere ve peruk kullanan 
öğrencilerin dahi üniversiteye girişlerini yasaklamıştır.Yüksek öğretim kurulunda görev 
yapanlardan, kimler 28 Şubat darbesine destek verdi ise, bu kişiler de 28 Şubat darbesinin 
şerikleridir. 

5-ÜNİVERSİTELER:
Başörtüsü yasağından sadece YÖK’ü sorumlu tutmak haksızlık olur. YÖK bu 

yasakları, üniversitelerin desteğiyle uygulamıştır. Hukuki hiçbir temeli olmayan başörtüsü 
yasağını uygulayan bütün üniversiteler, bu haksız uygulamadan sorumludur. O dönemde, 
üniversite rektörü olanlar, “YÖK’ün talimatlarını uyguladıklarını” öne sürebilirler. Konusu 
suç teşkil eden emirlerin uygulanamayacağı açıktır. Bugün, YÖK başörtüsü yasağı kararı alsa 
ve üniversite rektörlerinden bu yasağı uygulamasını istese, uygulayan üniversite çıkar mı?! 
Bugün suç olan o gün de suçtur. Üniversiteyi kazanarak üniversitelerine kayıt yaptıran 
öğrencileri üniversitenin kapısından çevirten üniversite rektörleri, bu haksız uygulamadan 
sorumludur. Eğer rektörler, bu uygulamaları, 28 Şubat darbesine (ve darbecilere) destek 
amacıyla yapmışlarsa, darbe suçuna iştirakten sorumlu tutulması gerekir.

6- KAMU YÖNETİCİLERİ:
Üst düzey kamu yöneticilerinin bir kısmı da, 28 Şubat darbesi suçuna iştirak 

etmişlerdir. Örneğin, (İstanbul valisi), Erol Çakır, (Bursa valisi) Orhan Taşanlar, Başörtü 
yasağının yaygınlaştırılmasında, olağanüstü bir çaba sarf etmişler, yayınladıkları genelgelerle 
çok sayıda öğretmen hakkında kamu davası açılmasına sebebiyet vermişlerdir. Erol Çakır, 
İmam Hatip Liselerine başörtülü öğrencilerin alınmaması için okul önlerinde polis barikatları 
kurdurtmuş, (İstanbul) Küçükköy İmam Hatip Lisesinin etrafındaki çatılara keskin nişancılar 
yerleştirmesi, öğrencilerinin okul önünde toplanmaması için gözaltına alınması ya da farklı 
semtlere dağıtılması emrini vermiş, darbe sürecine aktif olarak katılmışlardır. 

II)-MEDYA:
Medya, bütün darbelerde ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde olduğu gibi, 28 Şubat 

darbesinin gerçekleştirilmesinde deçok önemli bir rol oynamıştır. “28 Şubat darbesinde 
medya,klasik darbelerden farklı olarak,daha çok ön plana çıkmış ve yazılı basının attığı 
manşetler 28 Şubat darbesinin gerçekleşmesinde ve hükümetin düşürülmesindeönemli rol 
oynamıştır. Dönemin en etkili üç gazetesi ,Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazeteleri kısa süre 
içinde 54.Hükümet’e karşı çok yönlü bir karalama kampanyası başlatarak “irtica”, “laiklik” 



  

ve “şeriat” kavramlarını hemen her gün manşetlere çıkarmış ve kamuoyunu yönlendirmeye 
çalışmıştır. Kartel medyası olarak adlandırılan bu üç gazete bir yandan DYP lideri Tansu 
Çiller’i yıpratarak koalisyondan çekilmeye zorlarken diğer taraftan “irtica ve şeriat tehdidi” 
senaryoları ile Başbakanı istifaya,hükümeti düşürmeye zorlamışlardır. Medya organlarında, 
adı açıklanmayan “üst düzey askeri yetkililere” (!) dayandırılan asparagas manşet ve 
haberlerle, TSK defalarca “göreve” davet edilmiştir. 

Medya kuruluşları ve medya mensupları: (meslek ilkelerini askıya alarak) 28 şubat 
darbesinin gerçekleştirilmesine sınırsız lojistik destek veren, çok sayıda –görüntülü – sesli - 
yazılı- medya kuruluşu ve medya mensubu, Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının 
taleplerine ve talimatlarına uygun haberler üretmişler, gerçek olmayan haberler 
yayınlamışlar, gerçek olan haberleri gizlemişler, sanal irtica haberleriyle gündem 
oluşturmaya çalışmışlar, 28 şubat sürecine karşı çıkan medya mensuplarını küçük düşürmeye 
yönelik andıçları esas almışlar, haberler yapmışlar, kendi kuruluşlarında görev yapan bu 
kişileri işten atılmasını sağlamışlardır.”  “Darbecilerin medyadaki işbirlikçilerinin ablukası 
sonuç vermiş, 28 Şubat 1997 tarihinde “irtica ve buna karşı alınacak tedbirler” gündemiyle 
toplanan Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla 54.Hükümet’in parçalanma süreci başlamıştır.” 
(Memur-Sen Rapor, shf.17)

28 Şubat darbesinin gerçekleşmesinde, Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni, Ertuğrul 
Özkök, Sabah gazetesi yayın yönetmeni, Ergun Babahan, yazı işleri müdürü Erdal Şafak, 
Milliyet gazetesi yayın yönetmeni, Halil Derya Sazak, başta olmak üzere, çok sayıda 
gazeteci,Radyo ve TV, program yapımcıları çok önemli bir rol oynamıştır. Eğer medya 
desteği olmasaydı, 28 Şubat darbesinin gerçekleşmezdi. Bu darbe sürecinde, komutanların 
talimatıyla manşetler atanlar, haberler yapanlar, (iddianamede ayrıntılı olarak yer almaktadır) 
anayasayı ilga ve hükümeti düşürme suçlarının şerikleridir. 

III)-SİYASETÇİLER:
Mesut Yılmaz:  İktidarda bulunan Refah-Yol koalisyon hükümetini, hukuka aykırı 

yöntemlerle (gayrı meşru bir surette) yıkılması için, genelkurmay başkanı İsmail hakkı 
Karadayı, kuvvet komutanları ve cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile işbirliği yapmak, 
Refah-Yol koalisyon hükümetinin düşürülmesinden sonra kurduğu hükümette, hükümeti 
düşürenlerin bütün talimatlarına boyun eğmek, bu talimatlara, (bütün bakanlıkları ve bağlı 
kuruluşlarıyla), bütün birimleriyle destek vermek, bütün taleplerini yerine getirmek, vs. 
suretiyle darbeye iştirak etmiştir.28 Şubat darbesini gerçekleştirenlerin, Refah-Yol 
hükümetine yaptıramadıkları, imam hatip liselerinin orta kısımlarını kapatmaya yönelik) 
zorunlu ilköğretimin kesintisiz 8 yıla çıkaran yasa, bu hükümet döneminde çıkarılmıştır. 
Mesut Yılmaz’ın “siyasi hayatıma mal olsa bile bu yasayı çıkaracağım” sözleri, bu 
hükümetin ve başbakanının, darbecilerin talimatlarına göre hareket ettiğini kanıtlamaktadır. 
Mahkemeniz huzurunda dinlenen Hasan Celal Güzel, Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan 
hükümeti, darbecilerin kurdurduğu “cunta hükümeti” olarak nitelemiştir. 

28 Şubat darbesine destek veren milletvekilleri: Mesut Yılmaz, Hüsamettin 
Cindoruk, Kamer Genç, vs. Halkın temsilcileri (milletin vekili) olarak seçildikleri ve devletin 
en yetkili kurumu ve üyesi oldukları TBMM adına hareket etmeleri gerektiği halde, hukuk 
dışı yapılanmaların hukuka uygun olmayan talepleri doğrultusunda, 28 şubatı organize eden 
güçlerin talimatlarına ve isteklerine boyun eğmek, bu isteklere uygun yasama faaliyetinde 
bulunmak suretiyle darbeye iştirak etmişlerdir.Refah-Yol hükümetinin kurulması aşamasında 
bu koalisyona güvenoyu veren DYP milletvekillerinin, başbakanlığın kendi partilerinin genel 
başkanına devredilmesi aşamasında, (başbakan Necmeddin Erbakan’ın istifa dilekçesi ekinde 
cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i sunacağı güvenoyu verecek olan milletvekili listesinde 
imzası bulunduğu halde) kendi partisinin genel başkanı başbakan olacağı halde, partisinden 
istifa etmesi, hayatın olağan akışıyla bağdaşmamaktadır. O dönemde, bu istifaların hangi 
amaçla yapıldığı günlerce yazılmış çizilmiştir. DYP milletvekillerinin bir kısmı, darbeye ve 



  

darbecilere destek verdikleri için, gönüllü olarak, bir kısmı, maddi menfaat karşılığında 
(kendilerine verilen para karşılığında), bir kısmı, ailesine veya kendilerine zarar verileceği 
tehdidiyle, partilerinden istifa etmişlerdir. Herhangi bir tehdide maruz kalmaksızın, (o 
dönemde), partisinden istifa eden milletvekilleri“hükümetin düşürülmesi “suçuna, birinci 
derecede iştirak etmişlerdir. Bu milletvekilleri istifa etmeseydi, hükümet bu yöntemle 
düşürülemezdi. Bu milletvekillerinden halen hayatta olanlar, (28 Şubat darbesinin diğer 
bileşenleriyle ilgili) devam eden soruşturma kapsamına alınmalı, dahil edilmelidir. 

IV)-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (!):
28 Şubat darbesini gerçekleştirenler, ileride muhtemel bir darbe soruşturmasına 

istinaden, “askeri bir müdahale olmadığı” (!) algısını oluşturabilmek amacıyla, sözde sivil 
toplum örgütlerinden de yararlanmıştır. Bunların başında; “28 Şubat sürecinde önemli bir 
rol oynayan ve “sivil inisiyatif”, “beşli oluşum”, “beşi bir yerde”, “beş kafadarlar”, 
“yıkım ekibi” ve “bizim çete” olarak da adlandırılan bu grubu TOBB(Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği)Başkanı Fuat Miras, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu) Başkanı Derviş Günday, TÜRK-İŞ Başkanı Bayram Meral, DİSK 
(Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)Başkanı Rıdvan Budak ve TİSK(Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkanı Refik Baydur oluşturuyordu. 

TSK ile bürokrasi ve (o dönemde) “beşli çete” olarak adlandırılan bu beş kuruluş 
başta olmak üzere -sözde- sivil toplum kuruluşları arasındaki ittifak, seçilmişlerin, baskı 
altında tutulması ve nihayetinde iş yapamaz konuma getirilmesinde başarılı olmuştur. 
Hükümetin iç ve dış politika icraatlarının ülkeyi yıkıma götürdüğü öne sürülerek, sivil siyaset 
alanı adeta yok edilmiş; koalisyon ortağı partiye mensup milletvekilleri istifaya zorlanarak, 
milli irade hiçe sayılmıştır.” (Memur-Sen, Rapor, shf.14-15) TESK başkanı Derviş Günday, 
"Sivil toplum örgütlerimizin sessiz kalmasını üzüntü ile izliyorum" diyerek, sendikaları, ortak 
hareket etmeye çağırdı. Bu çağrı sonucunda bir araya gelen 5 sendika başkanı, 28 Şubat 1997 
tarihli MGK kararlarına, yukarıda belirtilen beş büyük kuruluşun toplam üye sayısından 
hareketle, “altı milyon imzalı destek” olarak açık destek vermek suretiyle, 28 şubat darbesine 
açık destek vermiştir.

V)-İŞADAMLARI:
28 Şubat darbesinin en önemli unsurlarından biri de, bu darbenin finansörleridir. 

“Refah-Yol Hükümetini düşürme” eylemi tamamlandıktan sonra, bazı işadamlarına bazı 
menfaatler sağlanması (özel bankaların verilmesi, kamu bankalarından teminatsız krediler 
verilmesi) bu işadamlarının darbeye destek verdiğini kanıtlamaktadır. 28 Şubat darbe 
sürecinde, hangi işadamına hangi menfaatlerin sağlandığı bellidir. Bu işadamları da darbenin 
şerikleridir. Bu işadamlarının menfaat karşılığında darbeye destek vermesi, darbe suçuna 
iştirak etmediği anlamına gelmez. Darbe suçuna iştirak için, darbe organizasyonu içinde yer 
alması, hiyerarşik yapı içinde yer alması yeterlidir. 28 Şubat darbesinin diğer bileşenleriyle 
ilgili soruşturmaya, bu işadamları da dahil edilmelidir. 

ÖZETLE; yukarıda sayılı unsurlar (kişiler ve kurumlar), 28 Şubat darbesini 
gerçekleştirmede, tam bir dayanışma içinde hareket etmişlerdir. Darbe de, bu dayanışma 
sonucunda gerçekleşmiştir. Bu suça iştirak edenler,bileşenlerden (SİYASET- 
YARGI-MEDYA, vs.) birinin karşı çıkması (direnmesi), darbe çarkını işlemez hale 
getirebileceğini çok iyi bildikleri için, (engel olarak gördükleri) ayrık otlarını temizlemeden, 
harekete geçmemişlerdir. Darbeye katkı/destek veren kişi ve kurumların tamamı, bütünün 
parçaları (dişlileri) olarak hareket ettiği için, milyonlarca kişiyi mağdur eden bu darbeyi, bu 
kişi ve kurumlardan sadece birine veya birkaçına mal etmek, tarihi bir yanılgı olacaktır. 

Dilekçemizdeki darbeyi gerçekleştirenler (failler) arasındaki sıralama, kişisel 
tercihimizi yansıtmaktadır. Bunlardan hangilerinin suça katıldığı ve hangi eylemin hangi suç 
tipine uyduğunun tespiti, soruşturmayı yürüten, iddianameyi düzenleyecek olan savcının ve 
yargılamayı yapacak olanmahkemenin takdirindedir. 



  

BU DİLEKÇEMİZDE, “28 ŞUBAT DARBESİ” ÖZETLENMEYE 
ÇALIŞILMIŞTIR. (BU DAVANIN KONUSU OLAN), BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN 
FAALİYETLERİNE KATILAN SANIKLARIN EYLEMLERİNİ VE HER BİRİNİN 
HUKUKİ DURUMUNU, MAHKEMENİZE AYRINTILI OLARAK SUNACAĞIZ. BU 
DAVANIN SANIKLARINDAN BİR KISMI, 28 ŞUBAT DARBESİNE(Anayasayı İhlal) 
İŞTİRAK ETTİKLERİ GİBİ, HÜKÜMETİ DÜŞÜRME SUÇUNA DA İŞTİRAK 
ETMİŞLERDİR. İDDİANAMEDEKİ BİLGİ VE BELGELER, AÇIK KAYNAKLAR, BU 
DAVANIN SANIKLARININ, DARBENİN GERÇEKLEŞMESİNDE VE HÜKÜMETİN 
DÜŞÜRÜLMESİNDE BİRİNCİ DERECEDE ROL OYNADIĞINI GÖSTERMEKTEDİR. 

(İddianame) 3- Tanık Hüseyin KOCABIYIK 24.05.2012 tarihli beyanında; (...) 28 
Şubatı kurgulayanların büyük sermaye ve iş çevreleri olduğunu, bu işin üzerine 
abanmalarının askeri kışkırtmalarının iki sebebinin olduğunu, bunlardan birinin, büyük 
sermayenin en büyük gelirinin faiz olduğunu, hükümetin bu faiz düzenini bozacak havuz 
sistemini geliştirdiğini, büyük holdinglerin gelirlerinin neredeyse %80'ini faizden elde 
ettiklerini, devlete durmadan yüksek faizle para sattıklarını, hükümetin havuz sisteminin buna 
engel olduğunu, İkincisinin ise, hükümetin çıkarmış olduğu bedelsiz ithalatın Türk halkına 
daha ucuza daha sağlam ve daha kaliteli, konforlu bir otomobile binebileceklerini 
gösterdiğini, Cumhuriyet tarihi boyunca yüksek gümrük duvarlarıyla kendisini koruyan ve 
halka teneke satanların bundan rahatsız olduğunu, (...) Türkiye'de bulunan büyük sermayenin 
Batı Çalışma Grubunun yöneticileri ile arasındaki ilişkisinin araştırılması gerektiğini, bu 
kişilerden bazılarının emekli olduktan sonra büyük şirketlerde çalıştıklarını, yönetim kurulu 
üyelikleri yaptıklarını, aynı zamanda bu hükümet döneminde Anadolu sermayesinin 
güçlendiğini, Türkiye' de var olan büyük sermayenin bunlara karşı da Batı Çalışma Grubu ile 
irtibat halinde olabileceğini, (...) Bülent ORAKOĞLU'nun Batı Çalışma Gurubunun var olan 
hükümeti devirmek için faaliyet yürüttüğüne dair belgeleri Başbakana ve Tansu ÇİLLER'e 
verdiği zaman Başbakan Tansu ÇİLLER'in Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı 
KARADAYI'nın yanına çıktığını, konuşma sırasında İsmail Hakkı KARADAYI'nın "sizin 
danışmanlarınız olan H.K., M. T. ve Ş. K.'nin size faks ile göndermiş olduğu tüm yazıların 
belgelerin birer sureti bizde var" diyerek kendilerinin masa üzerinde bulunan çalışmalarını 
gösterdiğini, Batı Çalışma Grubu belgeleri ile ilgili olarak Tansu ÇİLLER'in askerlere "siz 
askerler hükümete müdahale ediyorsunuz böyle devam ederseniz sizleri emekli ederiz" 
dediğini, O'nun da "biz görevimizi yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz emekli 
edebiliyorsanız edin" dediğini, Tansu ÇİLLER'in kendilerine bunu anlattığını, yukarıda 
anlattığı tehdit olayının da bu olaydan sonra meydana geldiğini, o dönemde askerlerin Bülent 
ORAKOĞLU'nun görevden alınması için Başbakanı tehdit ettiklerini,

O dönemde, Batı Çalışma Grubunun amaçlarının öncelikle REFAHYOL 
hükümetinin devrilmesi, Doğru Yol Partisinden Tansu ÇİLLER'in parti başkanlığından 
uzaklaştırılması, tasfiye edilmesi ve Anadolu sermayesinin önünün kesilmesi olduğunu, Batı 
Çalışma Grubunun amacı doğrultusunda faaliyet göstermeyen, kendilerine tabi olmayan 
astsubay ve subayların ihraç edilmesi ve aynı durumda olan kamu çalışanlarının görevden 
uzaklaştırıldıklarını, bu konular için basın yayın organlarını kullandıklarını, kendi düşünce ve 
hedeflerine uygun bir toplumsal yapı oluşturmak düşüncesinde olduklarını, toplumun tüm 
katmanlarını yeniden dizayn etmeye kalktıklarını, Batı Çalışma Grubunun kurulmasının 
tamamen hukuk dışı bir olay olduğunu, kanunlara uygun olmadığını, kanunsuz olduğunu,

Tansu ÇİLLER'in devleti tanıdıkça oligarşik dünyanın devlet kaynaklarını nasıl 
sömürdüğünü gördüğünü, irticanın da yapılan bu soygunu perdelemek için öne çıkarılan bir 
şey olduğunu gördüğünü, Türkiye'deki oligarşik yapının korkunç bir faiz düzeniyle devlet 
hâzinesini resmen soyduğunu, 1994 krizinden sonra Tansu ÇİLLER'in faiz düzeninin 
değişmesi için bazı kararlar aldığını, ilk tepkiyi buradan çektiğini, Avrupa Birliği ve özellikle 
Gümrük Birliği meselesine ağırlık verdiğini, nitekim büyük sermayenin Gümrük Birliği 



  

işinden çok rahatsız olduğunu, Tansu Hanımı tehdit ettiklerini, Koç Grubunun Tansu 
ÇİLLER'i bu konuda açıkça uyardığını, "Türkiye'yi Gümrük Birliğine sokarsanız yerli sanayi 
çöker" dendiğini, Tansu Hanımın buna karşı çıktığını, 28 Şubatın sebebinin buradan çıktığını, 
Türkiye'nin Gümrük Birliğine girişiyle özellikle İstanbul Medyası ve büyük sermayenin 
Tansu Hanıma aleni düşmanlığının başlangıç tarihinin neredeyse aynı olduğunu,

28 Şubatı kurgulayanların büyük sermaye ve iş çevreleri olduğunu, bu işin üzerine 
abanmalarının askeri kışkırtmalarının iki sebebinin olduğunu, bunlardan birinin, büyük 
sermayenin en büyük gelirinin faiz olduğunu, hükümetin bu faiz düzenini bozacak havuz 
sistemini geliştirdiğini, büyük holdinglerin gelirlerinin neredeyse %80'ini faizden elde 
ettiklerini, devlete durmadan yüksek faizle para sattıklarını, hükümetin havuz sisteminin buna 
engel olduğunu, İkincisinin ise, hükümetin çıkarmış olduğu bedelsiz ithalatın Türk halkına 
daha ucuza daha sağlam ve daha kaliteli, konforlu bir otomobile binebileceklerini 
gösterdiğini, Cumhuriyet tarihi boyunca yüksek gümrük duvarlarıyla kendisini koruyan ve 
halka teneke satanların bundan rahatsız olduğunu,

(iddianame) İzzet iyigün: (...) "O dönemde Refahyol Hükümetinin devam etmemesi, 
yeni hükümet kurulması için Hilton Otelinde valizlerle bazı milletvekille¬rine para 
dağıtıldığı haberlerinin duyum şeklinde kendisine ulaştığını" beyan etmiştir. Bu konu, birkaç 
kişinin iddiası olmayıp, bu ahlaksız teklifler, bizzat milletvekilleri tarafından dile getirilmiş, 
aylarca kamuoyunda tartışılmıştır. Milletvekillerinin para karşılığında partisinden istifa 
ettirilip başka bir partiye transfer edilmesinin, anayasal düzene müdahale ve hükümeti 
düşürme suçunu oluşturduğu açıktır.

28 ŞUBAT DARBESİNİN FAİLLERİNDEN, SADECE BATI ÇALIŞMA GRUBU 
VE BU GRUBUN FAALİYETLERİYLE SINIRLI BİR DAVAYLA, BU SUÇA İŞTİRAK 
EDENLERİN DURUMU NET OLARAK ANLAŞILMASI VE SUÇ İLE EYLEMLER 
ARASINDA, SAĞLIKLI BİRİLLİYET BAĞI KURULMASI ZORDUR. Aynı banka 
soygununa katılan ondan fazla sanığınaynı davada yargılanması “adil yargılamanın” gereği 
ise, aynı darbe suçuna katıldığı iddia edilen faillerin de (aynı davada olmasa bile) “AYNI 
ANDA” yargılanmaları gerekir. Bu nedenle, halen devam etmekte olan soruşturmanın bir an 
önce tamamlanarak, bu darbenin diğer bileşenlerine de, kamu davası veya kamu davalarının 
açılmasını diliyoruz. 

28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesine ve bu darbe kapsamında “hükümeti 
düşürme” suçuna iştirak edenler hakkında kamu davası açılmadığı için, bazı sanık müdafileri, 
(esasen) bu suçun sanığı olması gereken kişilerin beyanlarını kanıt olarak mahkemenize 
sunmakta, hatta tanık olarak dinlenmesini talep etmektedir.  

Sanık müdafilerinin mahkemenize sunmuş olduğu, bu yöndeki bilgi ve belgelerin 
hukuki bir değerinin olmadığı açıktır. Aynı suça iştirak edenlerin birbirini tezkiye etmesi, 
halk arasında, “bozacının şahidi şıracı” olarak nitelendirilmektedir. 

28 Şubat darbesinin üzerinden (1995 yılını esas aldığımızda) 22 yıl geçmiş 
bulunmaktadır. Bu süreç içinde çok sayıda kitap ve rapor yayınlanmıştır. Bu kitaplarda, 
darbenin, asker ayağı, emniyet ayağı, medya ayağı, sermaye ayağı, akademik ayağı, STK 
ayağı, vs. olduğu belirtilmekte, bu darbenin bileşenleriortaya konulmaktadır. 

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve 28 Şubat darbesinde, ORDU öncü rolü üstlenmiştir. 
15 Temmuz darbe teşebbüsünde çok sayıda general ve amiralin darbeye iştirak ettiği ortaya 
çıkmıştır.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve 28 Şubat darbesinde, YARGI, önemli bir rol 
üstlenmiştir.15 Temmuz darbe teşebbüsünde çok sayıda hakim ve savcının terör örgütü adına 
faaliyet gösterdiği ortaya çıkmıştır.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve 28 Şubat darbesinde, MEDYA, önemli bir rol 
üstlenmiştir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde birçok medya mensubunun, medyanı örgütün 
amaçları doğrultusunda kullandığı, örgüt adına operasyonlara katıldığı ortaya çıkmıştır.



  

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve 28 Şubat darbesinde, Özel Öğretim Kurumları ve 
ÜNİVERSİTELER, önemli bir rol üstlenmiştir.FETÖ’ye ait olduğu tespit edilen Özel 
öğretim kurumları ve üniversitelere el konulmuştur. 

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve 28 Şubat darbesinde, İŞADAMLARI, önemli bir rol 
üstlenmiştir.FETÖ’ye destek verdiği tespit edilen işadamları hakkında kamu davaları 
açılmıştır.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve 28 Şubat darbesinde, SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI, önemli bir rol üstlenmiştir. FETÖ’ye ait olduğu tespit edilen STK’lara el 
konulmuş ve kapatılmıştır.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve 28 Şubat darbesinde, SİYASİLER, önemli bir rol 
üstlenmiştir. FETÖ, 17-25  Aralık 2013 tarihinden itibaren hükümeti düşürme amacıyla 
başlatmış olduğu operasyonlarda, siyasilerden önemli bir destek almıştır. Bazı siyasilerin bu 
örgüte desteği hala devam etmektedir. 

28 Şubat darbesine destek veren unsurlarla, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne destek 
veren unsurlar arasında ne kadar büyük bir benzerlik olduğu görülmektedir. 

15 Temmuz darbe teşebbüsüne iştirak eden, veya bu terör örgütü mensupları, Asker, 
Emniyet, İstihbarat, Yargı mensupları, Üniversiteler, öğretim görevlileri, STK’lar, özel 
eğitim kurumları (Kolejler), İşadamları, vs. yargılanıyorsa, 28 Şubat darbesinin bileşenleri de 
yargılanmalıdır.

5.BÖLÜM 
28 ŞUBAT DARBESİNİN MAĞDURLARI
Ceza hukuku kapsamında, bir “darbeden” söz edilebilmesi için, anayasal düzenin 

mekanizmalarının -kısman veya tamamen- işlemez hale gelmesi, olağan hukuk düzeninin 
işlememesi gerekir. “28 Şubat darbesi”, (hiç kuşkusuz) anayasal sistemiişlemez hale 
getirmiştir. Anayasal sistemi (YASAMA-YÜRÜTME-YARGI) işlemez hale getirdiği için, 
(anayasal sistem içindeki mekanizmalar işlememiş) hak ihlalleri engellenememiş, 
milyonlarca kişi bu darbeden mağdur olmuştur.  28 Şubat darbesi, bu topluma, bugüne kadar 
gerçekleşen tabii afetlerden (sel baskınlarından,depremlerden, vs.) daha büyük zarar 
vermiştir. 

28 Şubat darbesini gerçekleştirenlerin hedef aldığı kitle, İslam’ın gereklerini yerine 
getirmeye çalışan, dindar kesim, bu darbenin mağdurlarıdır. Hedef kitle, farklı kurumlarda 
bulunduğu için, bu kurumlardaki milyonlarca kişi mağdur olmuştur. 28 Şubat darbesi, 
“kişileri” mağdur etse de,kurumlardaki uygulamalar sonucunda, benzer durumdaki bulunan 
binlerce kişi mağdur olmuştur. Bu nedenle, kurumlar üzerinden yapılacak bir değerlendirme, 
28 Şubat zulmünün boyutlarıdaha net ortaya çıkacaktır. 

I)-KAMU GÖREVLİLERİ:
28 Şubat darbesiyle ilgili planın devreye konulmasıyla, önceden hazırlanan 

fişlemeler doğrultusunda, çeşitli kamu kurumlarında faaliyet gösteren çok sayıda «kamu 
görevlisi» hakkında disiplin soruşturması yapılmış, (soyut) “irtica” yaftasıyla görevinden 
atılmış, birçoğu hakkında, ceza davaları açılmıştır. 

Memurlar: 28 Şubat darbe süreciyle birlikte, izleme ve fişleme faaliyeti artırılmak 
suretiyle, (kadın veya erkek) memurlar, dini inançları nedeniyle baskı altına alınmıştır. Kamu 
kurumlarında başörtü yasağı uygulanmaya başlamasıyla, başörtülü olarak çalışan kamu 
görevlileri başlarını açmaya zorlanmış, başörtüsünü açmayanlar memuriyetten ihraç 
edilmiştir. Sadece başörtülü kadınlar değil, erkek memurlar da, bu fişlemeler sonucunda 
memuriyetten ihraç edilmiştir. Uzun yıllar devlet hizmetinde bulunanlar, bu baskılar 
sonucunda, özlük haklarını kaybetmemek için, görevlerinden “istifa” etmek zorunda 
kalmıştır. 28 Şubat darbe sürecinin mağdurlarının BİLANÇOSU çıkarılırken, sadece 
görevden alınanların, ihraç edilenlerin değil, (bu baskının ürünü olan) “istifaların” da dikkate 
alınması gerekir.



  

Dava dosyasında, Türkiye’nin bütün vilayetlerinde, çok sayıda memur, BÇG 
tarafından fişlenmiş, önemli bir kısmı memuriyetten atılmış, büyük bir kısmı da disiplin 
cezalarına maruz kalmıştır. Devlet kurumlarında, 1.600.000 memur, 400.000 farklı statüde 
olmak üzere 2 milyonun üzerindeki kamu görevlisinden, en az yarısı, (1 milyon kamu 
görevlisi) dini inançları nedeniyle,kademe durdurma, başka görevlere atama (sürgün), 
lojmanlardan çıkarma, disiplin soruşturmalarına maruz kalma, istifaya zorlama, 
memuriyetten çıkarma, işlemlerine maruz kalmıştır. Üniversite öğretim görevlileri, yerel 
yönetimlerde çalışanlar, özerk kamu kurumlarında çalışanlar, vs. tümü bu kıyıma maruz 
kalmışlardır. Bu dönemde, özellikle din görevlileri aleyhinde açılan dava sayısı oldukça 
fazladır.İrtica gerekçesiyle disiplin soruşturmasına maruz kalan, görevinden ihraç edilen 
memurların tamamı, 28 Şubat darbesinin mağdurlarıdır.

Valiler-Kaymakamlar: 28 Şubat darbesi sırasında, valiler ve kaymakamlar da 
fişlenmiş, fişleme sonucuna göre, eşinin veya annesinin başörtülü olması, namaz kılması, 
oruç tutması, vs. nedeniyle, ya pasif görevlere atanmış ya da meslekten ihraç edilmiştir. İrtica 
gerekçesiyle mağdur olan valiler ve kaymakamlar da, 28 Şubat darbesinin mağdurlarıdır.

Yargıçlar-Savcılar: 28 Şubat darbe sürecinde yargıçlar ve savcılar büyük bir baskı 
altına alınmış, görevlerini yapamaz hale getirilmişlerdir. Bu dönemde, sadece görevlerini 
yapan ve hukuka aykırı işlemler hakkında işlem yapan yargıçlar ve savcılar hakkında, HSYK 
tarafından mesleki disiplin soruşturmaları başlatılmış, bir kısmı başka illere atanmış, bir 
kısmı görevden alınmış, bir kısmı bu baskılar sonucu, emekliliğini isterken, bir kısmı da 
görevinden istifa etmek zorunda kalmıştır.28 Şubat darbe sürecinde,irtica gerekçesiyle 
mağdur olan Yargıçlar ve savcılar da, 28 Şubat darbesinin mağdurlarıdır.

Subaylar-Astsubaylar:28 Şubat darbe sürecinde, eşi, çocuğu, annesi,veya kız 
kardeşlerinden birinin başının örtülü olması, namaz kılması, oruç tutması, vs. Yüksek Askeri 
Şura’da, ordudan ihraç sebebi yapılmıştır. İrtica gerekçesiyle YAŞ kararı ile ordudan atılan 
subay ve astsubaylar, 28 Şubat darbesinin mağdurudur. 

Bir kısım sanık müdafileri, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra, “subay ve 
astsubayların önemli bir kısmının,Fetullah Gülen ile ilişkisi olduğu için ordudan atıldığını” 
(!) iddia etmişler ise de, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra TBMM Meclis Araştırma 
Komisyonutarafından hazırlanan ve Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan bu rapor içindeki 
istatistikler, (FETÖ’nün ordu içindeki karolarının 28 Şubat sürecinde arttığını ve üst 
makamlara yükseldiğini, dolayısıyla) bu iddianın doğru olmadığını ortaya çıkarmıştır. 15 
Temmuz darbe teşebbüsüne iştirak edenler aleyhinde düzenlenen iddianameler, FETÖ örgüt 
üyelerinin, kendilerini gizlediklerini, çevresindekilere farklı kimliklerde lanse ettiklerini, 
büyük günahları işlemekten kaçınmadıklarını, bu görüntüleri nedeniyle, ordu içinde sürekli 
yükseldiklerini, general amiral kadrolarına atandıklarını göstermiştir. 

Daha da önemlisi, ordudan irtica gerekçesiyle atılanların kurmuş olduğu bir 
derneğin (ASDER) yaptığı bir araştırma, “Bu süreçte, Fetullah Gülen ile ilişkili olan kişilerin 
ordudan atılmadığı,dininin gereklerini yerine getirmeye çalışan bazı subay ve astsubayların 
bu yapıyla ilişkilendirmek suretiyle, bu kişilerin ordudan atıldığı izlenimi verildiğini (ordu 
içindeki FETÖ örgüt üyelerinin korunduğunu)” ortaya koymuştur. 

Buna göre, 28 Şubat darbe döneminde, vatanını milletini seven subay ve astsubaylar 
“irtica” gerekçesiyle ordudan atılırken, Türkiye Cumhuriyeti için en büyük tehdit teşkil eden 
Fetullah Gülen’e bağlı FETÖ mensubu subay ve astsubaylar, ordudan atılmamış, tam aksine, 
himaye ve destek görmüştür. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, 28 Şubat darbesini 
gerçekleştirenler tarafından himaye gören bu (FETÖ’cü) subay ve astsubaylar tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Buna ilaveten, ordudan atılanlar, sadece YAŞ kararıyla atılanlarla sınırlı 
olmayıp, subay ve astsubaylara uygulanan baskılar nedeniyle çok sayıda subay ve astsubay 
ordudan istifa etmek zorunda kalmıştır. İstifa etmek zorunda bırakılanlar da 28 Şubat 
darbesinin mağdurlarıdır. 



  

Üniversite Öğretim görevlileri: 28 Şubat darbe sürecinde kıyımın en çok yaşandığı 
kurumlardan biri de üniversiteler olmuştur. Çok sayıda öğretim görevlisi, (istihbarat 
görevlilerinin küçük bilgi notlarına dayanılarak) görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bu 
dönemde, üniversitelerle ilgili yapılacak kapsamlı bir araştırma, üniversitelerin, 28 Şubat 
darbesinin hedef kurumlarının başında geldiğini kanıtlayacaktır. Görevlerine son verilen, 
istifa etmek zorunda bırakılan, disiplin cezalarına maruz bırakılan öğretim görevlileri, 28 
Şubat darbesinden doğrudan zarar gören mağdurlarıdır.

II)-ÖĞRENCİLER:
28 Şubat darbesinden enfazla etkilenen kesimlerin başında, hiç kuşkusuz, 

(ilköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim dahil)“öğrenciler” olmuştur. 
Üniversite öğrencileri: Başörtülü öğrencilerin yanı sıra, bu öğrencilere çeşitli 

şekilde destek veren öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılarak, bu öğrencilerin 
okulla ilişiği kesilmiştir. Bazı öğrenciler, başörtüsü nedeniyle okula dahi sokulmadığı için 
“devamsızlık”(!) gerekçesiyle okuldan atılmıştır. Devamsızlık nedeniyle okulla ilişiği kesilen 
öğrenci istatistikleri incelendiğinde, 28 Şubat darbe sürecinde, devamsızlık nedeniyle okulla 
ilişiği kesilen öğrenci sayısı yüz kat artmış, okulla ilişiği kesilen öğrencilerin tamamına 
yakınıkız öğrencilerdir. Yükseköğretimin tüm kademelerinde (lisans, yüksek lisans, doktora, 
Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulunda) okuyan (yaklaşık) 1.200.000 öğrenciden (en az) 
%5’inin başörtülü olduğu varsayımıyla, 60.000 öğrencinin başörtülü olduğu söylenebilir. Bir 
yılda 60 bin öğrencinin, on yılda ise, (60.000 x 10 yıl =)600.000 başörtülü öğrencinin 
yükseköğrenim görmesi engellenmiştir. Bu dönemde, okulla ilişiği kesilen kız öğrencilerin 
tamamı, (aksi ispatlanamadığı takdirde) başörtü yasağı nedeniyle okullarına devam 
edemediğinin ve28 Şubat darbesinin mağdurları olduğunun kabulü gerekir. 

Meslek lisesi öğrencileri: 28 Şubat darbesinin en büyük mağdurlarından biri de, 
meslek lisesi öğrencileri olmuştur. Bu dönemde, imam-hatip liselerinin üniversiteye 
girişlerini önlemek amacıyla, meslek liselerinden mezun olanlara “katsayı” uygulaması 
getirilmiştir. Meslek liselerinin girebileceği alanlar daraltılmış, sınavda hak ettikleri 
puanlarının, %30 ila %50’si gasp edilmiştir. Aynı sınava giren öğrencilerin puanlarının, 
mezun olduğu okul türüne göre farklı hesaplanması, ayırımcılık ve insanlık suçudur. 
Dünyanın hiçbir hukuk sistemi, böyle bir ayırımcılığa izin vermez. Böyle bir uygulamanın 
savunulabilir bir yanı bulunmamakla birlikte, bu uygulama, hukukun temel ilkeleri 
çiğnenmek suretiyle, geçmişe yürütülmüştür. Meslek liselerine yeni kayıt yaptıracak 
öğrencilere uygulanabilecek olan bu ayırımcı uygulama, son sınıfta olan mezun olacak olan 
öğrencilere dahi uygulanmıştır. Katsayı uygulamasının gerçek hedefi imam hatip liseleri 
olduğu halde, bütün meslek liselerini kapsadığından, bu uygulama,sadece imam-hatip lisesi 
mezunlarını değil, bütün meslek lisesi öğrencilerini mağdur etmiştir. Türkiye genelinde 
dereceye giren meslek lisesi öğrencileri dahi, hak ettikleri üniversitelere alınmamıştır. Ak 
Parti hükümetinin bu yasağı kaldırma girişimleri, Danıştay’ın direnişi nedeniyle 
kaldırılamamış, ancak 2009 yılında kaldırılabilmiştir. Katsayı uygulamasının başladığı 
1998-1999 öğretim yılından, katsayı uygulamasının kaldırıldığı tarihe kadar, tam on yıl 
boyunca, milyonlarca meslek lisesi mezunu, bu uygulamadan mağdur olmuştur. 

Türkiye’de,1997-1998 öğretim yılında 5.924 genel, meslekî ve teknik lisede 
2.263.396 öğrenci öğrenim görmüştür. Bu okullarda 142.972 öğretmen görev yapmıştır.193 
özel eğitim okulunda ise 12.632 öğrenci eğitilmiş, bu okullarda 1.797 öğretmen görev 
yapmıştır. Liselerden mezun olan öğrenci sayısı: 476.698 dir. (Kaynak: YÖK, “Türk 
Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu”, Mart 2003; 2001-2002 ve 2002-2003 yıllarına ait 
veriler MEB’den alınmıştır.) Orta öğretimde, öğrencilerin, % 23.5’i genel liselerde, % 53.4’ü 
meslekî ve teknik liselerde okumaktadır.  (Kaynak: MEB web sitesi) Ortaöğretim 
kurumlarında okuyan öğrencilerin 1.208.653’ü meslek liselerinde okumaktadır. Bu sayıyı, 
yasağın devam ettiği on yılla çarptığımızda, 12 milyon 80 bin meslek lisesi mezunu 



  

öğrencinin, katsayı uygulaması nedeniyle mağdur edildiğini ortaya çıkarmaktadır. 28 Şubat 
darbe sürecinde, Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin tamamı, 28 Şubat darbesinin 
mağdurudur.

III)-MEDYA: 
28 Şubat darbesine iştirak eden,–görüntülü – sesli - yazılı- medya kuruluşu ve 

medya mensubu en büyük lojistik desteği verirken, (hukuka, ahlaka, insanlık onuruna aykırı) 
bu sürece karşı çıkan medya kuruluşları ve medya mensupları bu sürecin mağdurları 
olmuştur.  BÇG tarafından, bütün TV kanalları, radyo istasyonları, gazeteler, dergiler, vs. 
birer birer izlenmiş, (tamamen ifade özgürlüğü kapsamındaki beyanları nedeniyle) yayın 
olanlar fişlenmiş, gerek yayın kuruluşlarına gerekse program konuklarına ceza davaları 
açılmıştır. Bazı gazetecilere 100’e yakın dava açılması, baskının boyutlarını göstermektedir. 
28 Şubat darbe sürecinde, irtica gerekçesiyle, hakkında dava açılan gazeteciler, kapatma 
kararı verilen radyo ve TV’ler (sahipler) 28 Şubat darbesinden doğrudan zarar gören 
mağdurlarıdır. Bu gazetelerin okuyucuları, radyoların dinleyici kitlesi, TV kanallarının 
izleyici kitlesi, bu uygulamalardan dolaylı olarak zarar görmüşlerdir.

Televizyonlar-Radyolar:28 Şubat darbe sürecinde, fişlenen Radyo ve Televizyon 
kanallarına cezalar verilmiş, çok saylıda radyo ve TV günlerce, haftalarca hatta aylarca 
kapatılmıştır. 28 Şubat sürecinde, «irticayı desteklediği» gerekçesiyle televizyon ekranları 
karartılmış, televizyon sahipleri hakkında davalar açılmıştır. 28 Şubat uygulamalarını 
eleştiren programlar veya haberler nedeniyle radyolar, 1 yıl süreyi bulan kapatma cezalarıyla 
cezalandırılmıştır. Radyo-TV Kapatma yetkisi RTÜK’te olsa da, kapatma kararları, darbeyi 
gerçekleştirenlerin ihbar ve talimatlarıyla verilmiştir.  RTÜK’ün kapatma kararlarının 
kayıtları, radyo ve TV lere nasıl bir baskı uygulandığını gözler önüne sermektedir. 28 Şubat 
darbe sürecinde, kapatılan Radyo-TV listesi, darbenin boyutlarını göstermektedir. Bu 
dönemde, irtica gerekçesiyle, cezaya maruz kalan radyo ve TV’lerin tamamı, 28 Şubat 
darbesinin mağdurlarıdır. 

Gazeteler: 28 Şubat sürecinde, bu sürece destek vermeyen bazı gazeteler, yüksek 
miktarda tazminat davaları, ceza davaları ile sindirilmeye, yıldırılmaya çalışılmış, bir kısmı 
kapatılmış, bir kısmı da (bu baskılar sonucunda) kapatmak zorunda kalmıştır.Bu dönemde, 
irtica gerekçesiyle, baskılara maruz kalan, aleyhinde kamu davası açılan, tazminat davası 
açılan, gazetelerin ve gazetecilerin tamamı, 28 Şubat darbesinin doğrudan doğruya zarar 
gören mağdurlarıdır.

Medya mensupları: 28 Şubat sürecinde, bazı medya mensuplarına karşı onlarca 
hukuk ve ceza davaları açılarak, sindirilmeye susturulmaya çalışılmıştır. Bazı medya 
mensupları, (genelkurmay tarafından hazırlanan) andıç ile karalanmaya çalışılmış, işinden 
atılmıştır.Bu dönemde, irtica gerekçesiyle, ceza davalarına maruz kalan radyo ve TV’lerin ve 
radyo ve TV’lerde çalışanların tamamı, 28 Şubat darbesinin doğrudan doğruya zarar gören 
mağdurlarıdır.

IV)-SİYASETÇİLER:
28 Şubat darbesi gerçekleştirenler, darbe süreci içinde, bu darbenin matematiğine 

uygun olarak, hedef kitle içinde yer alan, siyasileri de hedef almıştır. Bu dönemde, darbeye 
destek veren siyasetçiler, el üstünde tutulurken, bu darbeyekarşı olan veya destek 
vermeyenler, çeşitli şekillerde mağdur edilmişlerdir. 28 Şubat darbesi sürecinde, Refah Partili 
birçok milletvekiline siyaset yasağı getirilmiştir. Bu dönem içinde, bazı siyasetçilerin 
milletvekillikleri düşürülmüş, askerlik yapmadığı (!) gerekçesiyle askere alınmıştır. Birçok 
siyasetçi (Sincan belediye Başkanı) Bekir yıldız başta olmak üzere, tutuklanmıştır. Dönemin 
Ankara DGM Savcısı, Refah Partisi milletvekili Merve Kavakçıbaşörtülü olarak milletvekili 
seçildiği ve yemin etmek için millet meclisine geldiği için, evine baskın düzenlemiştir. 
Kayseri Büyükşehir belediye başkanı Şükrü Karatepe hakkında kamu davası açılmıştır. Her 
yıl düzenlenen bir etkinlik nedeniyle, Sincan belediye başkanı tutuklanmıştır. Sultanbeyli 



  

belediyesinin yetkilerine tecavüz edilmiş, belediye başkanına hakaret edilmiştir. Bu 
dönemde, birçok siyasetçi hakkında çok sayıda kamu davası açılmıştır. Bu dönemde, irtica 
gerekçesiyle, baskılara, ceza davalarına, tazminat davalarına maruz kalan bütün siyasetçiler, 
28 Şubat darbesinin mağdurlarıdır.

V)-S.T.K. Lar:
28 Şubat darbesiyle, ”irtica tehdidi” kapsamında, çok sayıda dernek ve vakfa baskın 

düzenlenmiş, defterlerine, evraklarına (telefon defterlerine, kartvizitlerine, üye kayıtlarına 
vs.) el konulmuştur. 28 Şubat darbesiyle, çok sayıda vakıf aleyhine Bazı vakıf ve dernekler 
hakkında kapatma davası açılmış, bunlardan bir çoğunun kapatılmasına ve mallarına en 
konulmasına (hazineye devrine) karar verilmiştir. Bazı dernek ve vakıf yöneticileri, terör 
örgütü suçlamalarına maruz kalmıştır. Darbe sürecinde, irtica gerekçesiyle baskılara maruz 
kalan, kapatma davası açılan veya kapatılandernek ve vakıfların tamamı, 28 Şubat darbesinin 
mağdurlarıdır. Dernek ve vakıfların kurucuları, başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri 
doğrudan zarar görenler, bu derneklerin ve vakıfların üyeleri ise dolaylı olarak zarar 
görenleridir. 

VI)-VATANDAŞLAR:
Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Vatandaşlar siyasi partiler 

eliyle seçimlere ve “yönetime” katılmaktadır.Venedik kriterleri, siyasi partilerin uymaları 
gereken esasları belirlemiştir. Buna göre, demokratik sistemin (siyasi partilerin) kırmızı 
çizgisi, siyasi partilerin terör örgütleriyle bağlantısının olmamasıdır. Cebir ve şiddet 
yöntemlerini benimsemeyen, terör örgütleriyle ilişiği olmayan siyasi partilere getirilen 
sınırlamalar, yasaklamalar, (hukuka aykırı olarak Siyasi Partinin kapatılması) doğrudan 
doğruya, vatandaşların (seçme/seçilme) temsil hakkına yönelik bir engellemedir. Refah 
Partisi, 24 Kasım 1995 Milletvekili Genel Seçimlerinde 6.012.450 oy, %21,37 oy oranı ile 
158 milletvekili kazanmıştır. 21 Mayıs 1997 tarihinde, Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, 
AYM kapatma davası açtı, (8 ay dolmadan) 16 Ocak 1998 tarihinde Kapatma kararı verildi. 
Refah Partisi aleyhine açılan kapatma davası devam ederken, 17 Aralık 1997 tarihinde, 
Fazilet partisi kuruldu. Bir ay sonra Refah Partisinin kapatılma kararı üzerine, Refah 
Partisindeki milletvekilleri Fazilet Partisine geçti. 1999 Milletvekili Genel Seçimlerinde, 
4.805.381 oy, %15,40 oy oranıyla 96 milletvekili kazandı. 18 Nisan 1999 genel seçimlerinin 
hemen ardından (7 Mayıs 1999 tarihinde) Fazilet Partisi aleyhine de kapatma davası açıldı ve 
21 Haziran 2001 tarihinde kapatma kararı verildi. 1995 genel seçimlerinde, Refah Partisine 
oy veren 6 milyon vatandaş,28 Şubat darbesininmağdurudur.(Hangi vatandaşın hangi partiye 
oy verdiğinin tespiti mümkün değil ise de, bu partilere üye olduğunun, görevli olduğunun 
ispat edilmesi, 28 Şubat darbesinin mağduru olduğunu kanıtlamak için yeterlidir. 

28 Şubat sürecinin en büyük mağdurlarından biri, hiç kuşkusuz batan bankalar 
nedeniyle hortumlanan 50 milyar dolar nedeniyle borçlandırılan ve fakirleştirilen, tüm 
Türkiye halkıdır. Bu hortumlamadan halkın tamamı dolaylı olarak etkilenmiş, bu bankalarda 
parası olan, parasını alamayanlar ise, doğrudan doğruya zarar göreni ve bu darbenin 
mağdurudur 

Çocuğunun mezuniyet törenine veya oğlunun yemin törenine başörtülü olduğu için 
alınmayan anneler, öğretmenler gününü kutlamak için gittikleri halkevinde “türbanlı kadınlar 
dışarı” anonsunun muhatabı olan,ve kadınlara ayrımcılık yapılmasını protesto ettikleri için 
gözaltına alınan ve haklarında ceza davası açılan başörtülü kadınlar, bu darbeden doğrudan 
doğruya zarar gören mağdurlarıdır. 

a)-Yağmalanan bankalar:28 Şubat darbe sürecinde peşkeş çekilen ve içi boşaltılan 
bankalardaki mevduatları, devlet üstlenmiştir. Bu paralar, halktan toplanan vergilerden 
karşılanmıştır. Halk, 28 Şubat darbesinin dolaylı mağdurudur. 

b)-Hastaların tedavi edilmemesi: Doktorlar (hastalar arasında hiçbir ayırım 
yapmayacaklarına dair) Hipokrat yemini ettikleri halde, hastalar arasında ayrımcılık 



  

yapmışlar, başörtülü hastaları hastaneye sokmamışlar, muayene dahi etmemişlerdir. Medine 
Bircan isimli vatandaş, kimliğindeki fotoğrafıbaşörtülü olduğu için tedavi edilmemiş, 
başörtülü fotoğrafı foto-şopla değiştirilmeye çalışılırken, (bu yasak nedeniyle) yaşamını 
yitirmiştir. Başörtülü hastaları hastaneye kabul etmeyen hastaneler, tedavi etmeyen doktorlar, 
(mesleki sorumluluklarına ilaveten) darbe suçuna iştirak nedeniyle sorumludur.

c)-Sürücü belgesi verilmemesi: 28 Şubat darbe sürecinde, başörtülülere sürücü 
belgesi verilmemiştir. Bu darbe sürecinde, sürücü belgesi almaya hak kazandığı halde, başı 
açık fotoğraf vermediği için sürücü belgesi verilmeyen başörtülü hanımlar, 28 Şubat 
darbesinin doğrudan doğruya zarar gören mağdurlarıdır. 

Yukarıdaki meslek grupları, 28 Şubat darbesinden “en fazla” mağdur olanlardır. 28 
Şubat darbesinin mağdurları, sayılanlardan çok daha fazladır. 28 Şubat darbesiyle ilgili 
soruşturma başladığında, bu darbeden mağdur olanların çok küçük bir kısmı şikayet 
başvurusunda bulunmuştur. Bu darbenin mağdurlarınınbüyük bir çoğunluğu (böyle bir 
soruşturmanın yürütüldüğünden haberi dahi olmamış, bir kısmı yasal prosedürü bilmediği 
için, bir kısmı ise geçmişte yaşadığı bu acıları tekrar hatırlamamak için), şikayet 
başvurusunda bulunmamıştır. Yargılama devam ederken mahkemenize yapılan şikayet ve 
katılma başvuruları, 28 Şubat darbesinin mağdurlarının, iddianamede yazılı olanlarla sınırlı 
olmadığı, bu darbenin mağdurlarının, iddianamede isimleri yazılı olanlardan yüzlerce kat 
fazla olduğunu göstermektedir. İddia makamı da, iddianameye, sadece mağdurlardan şikayet 
başvurusunda bulunanların isimlerini yazmakla yetinmiş, bu darbenin mağduru olduğu halde, 
soruşturma aşamasında şikayet başvurusunda bulunmayanların ismini, iddianameye 
yazmamıştır. Yukarıda arz edildiği üzere, 28 Şubat darbesinden zarar görenlerin 
(mağdurların) iddianamede isimli yazılı kişilerle sınırlı değildir. İddianamede isimleri yazılı 
olan müşteki mağdurlardan çok daha büyük mağduriyetler yaşayanlar bulunmaktadır. 
Bunların arasında, maruz kaldığı muameleler nedeniyle yaşamına son verenler de 
bulunmaktadır. 

Ceza Muhakemesi Kanununa göre, Mahkemenizde görülmekte olan davaya, (sadece 
iddianamede isimleri yazılı olan müşteki mağdurların değil), iddianamede isimleri yazılı 
olmayan mağdurların da davaya katılma hakları bulunmaktadır. 28 Şubat darbesinin 
mağdurlarından bir kısmının “davaya katılma” taleplerinin kabulüne karar verilmiş olsa da, 
bu kişilerden “belge” istenmesi, darbe suçunun mahiyetiyle bağdaşmamaktadır. Yukarıda 
özetlediğimiz kişiler, 28 Şubat darbesinden doğrudan doğruya zarar görenlerdir. (Belge ibraz 
edilmediği için katılma talepleri kabul edilmeyenler dahil) Bu darbeden doğrudan doğruya 
zarar görenlerin tümünün davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

28 Şubat darbesinin amaçları, “hedef kitlesi” ve “mağdur ettikleri kitle” açıkça 
ortada olduğu halde, sanık müdafileri, “bu davanın müştekilerinin/mağdurlarının 
müvekkillerinin eylemlerinden doğrudan zarar görmedikleri iddiasıyla, başörtüsü nedeniyle 
üniversiteden atılanların, kamu görevinden atılanların, Kat sayı uygulamasıyla, üniversitelere 
girmesi engellenen meslek lisesi mezunlarının, irtica gerekçesiyle ordudan atılanların, istifa 
etmek zorunda kalanların, davaya katılma taleplerinin reddine karar verilmesini” talep 
etmektedir. Sanık müdafilerine göre, (iddianamede iddia olunan) “hükümeti düşürme” 
suçundandoğrudan doğruya zarar gören mağdurlar, başbakan, başbakan yardımcısı ve 
bakanlardan” (!) ibarettir. Darbe veya darbeye teşebbüs suçunun muhatabı, (diğer suç 
tiplerinden farklı olarak) kamu (halk) olduğu halde, sayın mahkemenizin, sanık müdafilerinin 
bu görüşlerinden etkilendiği görülmektedir.

Ceza yargılamasında, suçtan zarar görenlerin davaya katılma hakkı bulunduğundan, 
davaya katılma talepleri kabul edilenler yargılama sürecinde önemli haklara sahip 
olduğundan, suçtan zarar görenlerin tespiti büyük önem taşımaktadır. 

Suçtan zarar görenlerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesi için, suçtan 
dolaylı olarak zarar görmesi değil, doğrudan doğruya zarar görmesi aranmaktadır. Darbeye 



  

teşebbüs suçunda, darbenin ve darbecilerin hedef kitlesi kamunun (halkın) kendisidir. 
“Hükümeti düşürme” suçunda, hükümeti kuran başbakanı, bakanları, bu suçtan zarar görse 
de, zarar görenleri başbakanla, başbakan yardımcısıyla veyao hükümetin bakanlarıyla 
sınırlamak mümkün değildir. Zira, demokratik sistemin gereği olarak, Başbakan ve bakanlar, 
seçimde, milletten aldıkları yetkiyle, millete vekaleten görev yapmaktadır. Yani vekil, 
vekalet aldığı kişinin veya kişilerin hakkını temsil etmektedir. Dolayısıyla, vekile yapılan 
müdahale, vekilin temsil ettiği “asilin hakkına” yönelik bir müdahaledir. Hükümetin 
düşürülerek vekilin görevinden alınması, milletin yönetme hakkına yönelik bir müdahaledir. 
Hükümeti düşürme suçunun mağduru da, başbakan ve bakanlarla birlikte milletin kendisidir. 
Hükümeti düşürme suçunda, milletin vermiş olduğu vekalete istinaden görev yapan vekillerin 
(başbakanın ve bakanların) belli olması, davaya katılma talebinde bulunması, katılma 
talebinin kabul edilmesi, bu davanın asıl sahibi, asilin (halkın) davaya katılma hakkını 
ortadan kaldıramaz. Vekillerin (başvekilin, bakanların) davaya katılma hakkı kabul 
edilecekse, asilin de davaya katılma talebinin kabulü gerekir. 

Hükümeti düşürme suçunda, bazı siyasi partiler iktidarda iken bazı siyasi partiler 
muhalefette olacaktır. Zaten iktidarda olmayan (muhalefetteki) siyasi partileri, bu suçun 
mağduru olarak kabul etmemek daha isabetli olur. Esasen, (yakın tarihimizdeki darbelerde 
görüleceği üzere) muhalefet partilerinden bazılarının “hükümeti düşürme” suçuna destek 
verdikleri dikkate alındığında, hükümeti düşürme suçuna iştirak eden siyasi partilerin ve 
siyasi parti temsilcilerinin, hükümeti düşürme suçunun mağduru olarak nitelemek, bu suçun 
doğasına aykırıdır.

Hükümeti düşürme suçunda, düşürülen hükümeti meydana getiren siyasi partiler, bu 
suçun doğrudan doğruya zarar görenleridir. Seçimler gizli oyla yapıldığından, hükümeti 
meydana getiren siyasi partilere kimlerin oy verdiğini tespit etmek zordur. Kimin hangi 
partiye oy verdiğini saptamak mümkün olmamakla birlikte, hedef alınan siyasi partinin 
organlarında görev yapanlar, (MKYK, denetim kurulları, il başkanları, il yönetimleri, ilçe 
başkanları, delegeler, vs.) bu suçtan doğrudan zarar görenler arasında yer almaktadır. 

Dava konusu somut olayda, Refah-Yol hükümetinin düşürülmesinde, bu suça, 
iktidar ortağı bir siyasi partinin (Doğru Yol Partisi) bazı milletvekilleri de iştirak etmiştir. 
Refah-Yol hükümetini düşürme girişimlerine destek vermeyen, yoğun baskılara rağmen istifa 
etmeyen, (Bilecik milletvekili) devlet bakanı Bahattin Şeker, askerlik görevini yapmadığı, 
asker kaçağı (!) iddiasıyla gözaltına alınmış, bakanlığı düşürülmüştür. Bahattin Şeker’e 
yapılan bu muameleyle, istifa etmekte tereddüt eden milletvekilleri “üstü örtülü olarak” tehdit 
edilmiş, kendilerine mesaj verilmiştir. Refah-Yol hükümetinin başbakanı Necmeddin 
Erbakan, -başbakanın değişmesi amacıyla- cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sunduğu 
istifa dilekçesi ekinde, (başbakanın değişiminden sonra) (Tansu Çiller’in başbakanlığında) 
yeni kurulacak hükümeti kuracak sayıda milletvekilinin imza listesini cumhurbaşkanına 
sunduğu halde, yeni kurulacak hükümete güvenoyu vereceğini açıklayan çok sayıda DYP 
milletvekili, partisinden istifa etmiştir. Doğru Yol Partisi, (düşürülen) hükümetin koalisyon 
ortağı olduğu halde, bu Partinin bazı mensupları “bu suçun failleri”, bir kısmı ise 
“mağdurları” arasında yer almaktadır. Refah-Yol hükümetinin düşürülmesinde, Refah Partisi 
doğrudan doğruya hedef alınmış olduğundan, bu partide görev yapanların tamamı, bu suçtan 
doğrudan doğruya zarar görmeleri nedeniyle davaya katılabilmelidir. Aynı şekilde, Doğru 
Yol Partisinden istifa etmediği için baskılara maruz kalanlar da bu suçtan doğrudan doğruya 
zarar görmüş kişilerdir ve davaya katılma taleplerinin kabulü gerekir.

Hükümeti düşürme suçu, Türk Ceza Kanununun 5.Bölümünde yer almakta olup, bu 
bölümün başlığı “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlığını 
taşımaktadır. Bu bölümdeki suçların mağduru, kamunun (milletin) kendisidir.  Hükümeti 
düşürme suçunu, (kayıkçı kavgası gibi) bu suçun failleri ile hükümetin başbakanı ile 
bakanları arasına sıkıştırmak, bu suçun mahiyetiyle bağdaşmaz. Yukarıda arz edildiği üzere, 



  

Başbakan ile bakanlar, bu görevlerini vekaleten yürütmektedirler. Başbakan ve bakanlar, 
hükümet etme yetkisini, kendi adlarına değil, millete vekaleten kullanmaktadır. Yani 
“yönetme hakkı”,“egemenlik” millete ait bir haktır. 

Refah-Yol hükümetinin düşürülmesi suçunda, bu suçun kimler tarafından 
işlendiğinin ortaya çıkması açısından, bu hükümetin başbakanı, başbakan yardımcısı ve 
bakanlar, bu suçun tanıklarıdır. Tanık delili takdiri deliller arasında yer almaktadır. Sayın 
mahkemeniz, bu kişileri dinleyecek, dosya içindeki diğer delillerle birlikte değerlendirecektir. 
Bu hükümette görev yapan Doğru Yol Partisine mensup, bazı milletvekilleri ve bazı 
bakanlar, bu suçun failleri arasındadır. Dolayısıyla, Doğru Yol Partisine mensup 
milletvekilleri ve bakanlar arasında ayırım yapılması gerekir. Bu suça iştirak edenlerin 
hedefinde olanlar bu suçun mağduru, bu suça iştirak edenler de bu suçun failleri arasında yer 
alması gerekmektedir. Devam eden soruşturma dosyasında, bu hususun dikkate alınmasını 
bekliyoruz. 

Darbe, teşebbüs suçu olduğu halde, 28 Şubat darbesi, tamamlanmış bir suçtur. Bu 
suçun ana hedefi anayasal düzenin (devleti teşkil erden anayasal organların) kendisidir. 
Anayasal sistemin, yasamanın, yürütmenin, yargının kontrol altına alınmasıdır. Hükümeti 
düşürme suçu, bu suçun sonuçlarından biridir.  Yani 28 Şubat darbesi, anayasal düzen devlet 
kontrol altına alınırken, darbenin hedefleri açısından tehdit teşkil eden (engel görülen) 
hükümetin de düşürülmesinden ibarettir. 

Bu açıdan bakıldığında, mahkemenizdeki davada, suçtan doğrudan doğruya zarar 
görenler, 28 Şubat darbesinin hedefleri arasında yer alan kişilerdir. İmam hatip lisesi 
mezunlarının üniversiteye alınmaması, başörtülü öğrencilerin üniversitede okumaması, 
başörtülü memurların memuriyetten atılması, 28 Şubat darbesini gerçekleştirenlerin ana 
hedefleri içerisinde yar aldığından, 28 Şubat darbe sürecinde, başörtüsü nedeniyle 
üniversiteden ilişiği kesilen, başörtüsü nedeniyle kamu görevinden atılan, irtica gerekçesiyle 
ordudan atılan subay ve astsubaylar, bu suçtan doğrudan doğruya zarar görenlerdir. 

28 Şubat darbe sürecinde, anayasal kurumlar, (özelde, yargı) işlemediği için, bu 
süreçte mağdur olanlardan, yargı kararı istenmesine de gerek yoktur.  Başörtüsü yasağı 
nedeniyle okuluna devam edemediğini iddia eden her öğrenci, bu davaya katılma talebinde 
bulunabilir. Kanıt olarak da, bu kişinin (1)  o tarihte öğrenci olması, (2)  kız öğrenci olması 
ve (3) okulla ilişiğinin kesilmiş olması yeterlidir. O dönemde, başörtülü öğrencilerin 
üniversitelere sokulmadığı bilinen bir gerçektir. Üniversiteye sokulmayan bu öğrencilerin 
çoğu, başörtüsü nedeniyle değil, devamsızlık nedeniyle okuldan atılmıştır. Başörtü yasağı 
başlatıldıktan sonra, devamsızlık nedeniyle okuldan atılan öğrenci sayısındaki olağanüstü 
artış,ve bu öğrencilerin tamamının, her nedense kız öğrenci olması, okuldan atılmalarının 
gerçek sebebinin “devamsızlık olmadığını” göstermektedir. Aynı şekilde, kat sayı nedeniyle 
davaya katılma talebinde bulunan öğrencilerin bu davaya katılabilmeleri için, o tarihte (1) 
öğrenci olduklarını, (2) meslek lisesinde okuduklarını belgelemeleri yeterlidir. Keza, diğer 
kamu görevlilerinin katılma taleplerini bu şekilde yorumlamak gerekir. 

Sanık müdafileri, “müvekkillerinin, müşteki ve mağdurlara zarar vermediklerini, 
katılma talebinde bulunanların (dava konusu suçtan) doğrudan zarar görmediklerini”, iddia 
ederek, “davaya katılma taleplerinin reddine karar verilmesini”talep etmektedirler. Sanık 
müdafilerinin bu iddiası hukuki dayanaktan yoksundur. 

Öncelikle, bu davanın ana konusu anayasayı ihlal suçudur. Anayasayı ihlal suçunun 
muhatabı ise kamunun kendisi yani halktır. Bu suçun hedef kitlesinin ve bu suçtan doğrudan 
doğruya zarar görenlerin davaya katılma talebinde bulunmalarından daha doğal bir şey 
olamaz. Hükümeti düşürme suçu açısından da aynı durum söz konusudur. Başbakan ve 
bakanlar, hükümette, kendi adlarına değil, millete vekaleten görev yapmaktadır. 

Diğer yandan, dava konusu suç, (bundan önceki darbelerde ve 15 Temmuz darbe 
teşebbüsünde olduğu gibi) binlerce kişinin iştirakiyle işlenen organize bir suçtur. Organize 



  

suçlarda ve özellikle darbeye teşebbüs suçunda, bu suça iştirak eden faillerin, (bu suça iştirak 
edenlerle birlikte işledikleri) bu suçun mağdurlarını tanıması mümkün değildir, tanıması da 
gerekmemektedir. Sadece darbeye teşebbüs suçunda değil, diğer çok failli diğer suçlarda da 
benzeri bir durum söz konusudur. BÇG, devlet kurumları içinde sağladığı hakimiyete 
istinaden, kamu kurumlarına hukuksuz emirler göndermekte, emir ve talimatın geldiği 
kurumlar, (gerek korku ve endişe sebebiyle ve gerekse gönüllü olarak) bu emirleri yerine 
getirmektedir. Bu çete (cunta), üniversitelerde başörtü yasağı uygulanması için YÖK’ü 
kontrol altına almıştır. YÖK vasıtasıyla da, bu yasağı, bütün üniversitelere yaymışlardır. Bu 
yasağa uymayan veya gevşeklik gösteren,rektörleri, dekanları, vs. dikkatle izlemişler, bu 
kişiler hakkında yaptırım uygulamışlardır. BÇG, izlediği radyo ve TV yayınlarında, darbenin 
amaçlarıyla örtüşmeyen yayınları bir bir tespit edip,  gereğinin takdiri için RTÜK’ten talepte 
bulunmuş, RTÜK de, bu radyo ve TV’ler hakkında, aylarca kapatma kararı vermiştir. Sadece 
idari yaptırım değil, cezai yaptırım uygulanması için de, Cumhuriyet Savcılıklarına talimatlar 
göndermişler, ilgilisi hakkında kamu davası açılmasını talep etmişlerdir. (Bu talimatlara 
istinaden açılan kamu davaları, arşivlerde durmaktadır. Örneğin, sanıklardan Çevik Bir, 
Bakırköy Cumhuriyet savcısına gönderdiğiyazıda, Necati Ceylan hakkında gereğinin 
yapılmasını rica etmiş, Cumhuriyet Savcısı da, hiçbir delile gerek duymadan, bu kişi 
hakkında kamu davası açmıştır.)28 Şubat darbe süreci içinde, dilekçemizin bu darbenin 
mağdurları bölümünde açıkladığımız hedef kitle, bu suçtan doğrudan doğruya zarar 
görenlerdir. 

6.BÖLÜM
SUÇUN VASFI:
GİRİŞ:
Adil yargılamanın temel unsurlarından biri, “suçun vasfı”nın doğru tayin 

edilmesidir. Suçun vasfı doğru tayin (teşhis) edilemediği takdirde, davanın sonucu (karar) da 
doğru olmaz. Suç vasfını tayin, teknik ve uzmanlık gerektiren bir husustur. Suçla ilgili ilk 
niteleme, görevi gereği, soruşturma makamına (savcıya) (iddia makamına) aittir. Soruşturma 
savcısı, fiiller suç teşkil ediyorsa, suç tipini belirleyecek, iddianameyi buna göre 
düzenleyecektir. Suç tipini, sadece kendisi belirleyecek, (CMK.170.mad.) mahkemeye 
sunacaktır. Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdiğinde (CMK.175.mad.) yargılama 
(kovuşturma) aşaması başlayacaktır. Mahkemenin iddianameyi incelemesi, soruşturmadaki 
eksikliklerle sınırlı tutulmakta, iddia makamının takdirine müdahale edilmemektedir. Ancak, 
mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdikten sonra, iddianame (tümüyle) tartışmaya 
açılacak, sanıklar, müşteki ve mağdurlar, iddianamedeki hatalara, eksikliklere, usulsüzlüklere 
ve iddianamede belirtilen suç vasfına itiraz edebilecektir. 

Yargılama makamı (heyetiniz),davaya konu olayla (eylemlerle ilgili olarak);“iddia 
makamının”, “sanık müdafilerinin”, ve “müşteki-mağdur-katılan” vekillerinin 
nitelemesini,okuyacak,dinleyecek, (bunlardan birini veya hiç birini dikkate almadan) nihai 
kararı kendisi verecektir. 

Mahkemeniz dosyasına sunulan “iddianame”, sanıklar ve müdafileri tarafından ağır 
eleştirilere maruz kalmıştır. Öncelikle, on binlerce kişinin iştirakiyle işlenen ve milyonlarca 
mağduru olan bir suçla ilgili olarak düzenlenen ve binlerce sayfadan oluşan bir iddianamede 
hataların olabileceğini peşinen kabul etmek gerekir. Davanın tarafları (sanıklar/mağdurlar) bu 
hataları tespit edecek, mahkemeye bildirecek, Mahkemeniz de bu hataları düzeltecektir. 

Sanıklar ve müdafileri, iddianameye ve iddianameyi düzenleyen savcıya yönelik 
eleştirilerde bulunmaktadır. (Anayasayı ihlal suçu açısından), 28 Şubat olarak bilinen olaylar 
zincirinin darbe olmadığını, (Hükümeti düşürme suçu açısından), Refah-Yol hükümetinin 
başbakanı Necmeddin Erbakan’ın -hiçbir tehdit veya baskıya maruz kalmaksızın) kendi 
isteğiyle istifa ettiğini, İddianameyi düzenleyen savcının FETÖ iddiasıyla meslekten 



  

atıldığını beyanla, 28 Şubat davasının amacının, Ergenekon ve Balyoz davalarında olduğu 
gibi, üst düzey generallerin ve subayların makamlarını ele geçirmek amacıyla müvekkillerine 
kumpas kurulduğu, davanın temelsiz olduğunu” öne sürmektedirler. 

Sanık müdafilerinin bu iddiaların tamamına yakını hukuki temelden yoksundur. 28 
Şubatın darbe olmadığına yönelik itirazları anlamsızdır. Dilekçemizin baş tarafında, 
dünyadaki darbelerden örnekler vermek suretiyle, bir darbenin bütün unsurlarını taşıdığını 
mahkemenize arz etmiştik. Mahkemeniz huzurunda dinlenen ve dönemin önemli aktörleri, 
Hasan Celal Güzel, İlnur Çevik, Meral Akşener, Tansu Çiller, 28 Şubatın bal gibi bir darbe 
olduğunu dile getirmişlerdir. Mahkemenize sunulan iddianamede anlatılan olaylar, 28 
Şubatın tartışmasız bir bir darbe olduğunu ortaya koymaktadır. İddianameyi düzenleyen 
savcının tutuklanmış olması, iddianamelerin  kendiliğinden geçersiz hale getirmemektedir. 
CMK’da bu yönde bir hüküm olmadığı gibi, uygulama da, iddianamelerin geçerli olduğu 
yönündedir. Eğer iddianameyi düzenleyen savcı, dava konusu iddianameyi düzenlerken sahte 
delil uydursaydı ve bu nedenle tutuklanmış olsaydı, iddianamenin geçersizliği ileri 
sürülebilirdi. Ancak iddianameyi düzenleyen savcı, (FETÖ) örgüt üyeliği iddiasıyla 
meslekten ihraç edilmiş ve tutuklanmış olduğundan, iddianame geçerlidir. Sanık 
müdafilerinin, Ergenekon ve Balyoz davalarında olduğu gibi, (üst rütbeli) müvekkillerine 
kumpas kurulduğu iddiası da temelsizdir. Ergenekon ve Balyoz davaları ile mahkemenizdeki 
28 Şubat davasının nitelikleri farklıdır. Ergenekon ve Balyoz davaları darbe hazırlığı 
iddiasına dayandığı halde, mahkemenizdeki dava, milyonlarca kişinin gözleri önünde cereyan 
etmiş, failleri de mağdurları da belli olan, gerçekleşmiş, tamamlanmış bir darbe suçuna ilişkin 
bir davadır. Mahkemenizdeki dava dosyasında, sanıkların birbirini doğrulayan iadelerine 
ilaveten, BÇG’nin yasadışı fişlemelerine ve talimatlarına ilişkin, çok sayıda belge, çok sayıda 
kanıt bulunmaktadır. Yüzlerce kanıttan bir-kaçı geçersiz olsa bile, dosya içerisinde, 
(sanıkların bu suça katıldığını gösteren) yeteri kadar ve hatta “gereğinden fazla kanıt” 
bulunmaktadır. 

Müşteki-Mağdur-Katılan vekilleri olarak, biz de iddianamede esaslı eksiklikler 
olduğunu belirtmek istiyoruz. İddianamenin en önemli eksiği, iddia makamının, suçun vasfını 
tayindeki yanılgısıdır. İddia makamı, suçun vasfını tayinde hata yaptığı için, buna bağlı 
olarak, bazı delilleri toplamamış, iddianamede bu nedenle(ciddi) boşluklar oluşmuştur. 
Ancak, iddia makamının suçun vasfını hatalı tayin etmesi, yargılama makamını 
(mahkemenizi) bağlamaz. Suçun vasfını tayin yetkisi, (münhasıran) yargılama makamına 
(mahkemeniz heyetine) aittir.Mahkemeniz, iddianamedeki suç vasfıyla bağlı olmayıp, 
iddianamedeki olaylarla bağlıdır. İddia makamı, iddianamede suçun vasfını “hükümeti 
düşürme” olarak belirlmiş ise de, iddianamede açıklanan eylemler, hükümetin kurulmasından 
çok önceki tarihlere ait olup, hükümet düşürüldükten sonraki eylemleri de kapsamaktadır. 
Yani iddia makamı, gerçekten “hükümeti düşürme” suçuyla sınırlı bir iddianame düzenlemiş 
olsaydı, hükümetin kurulmasından önceki eylemleri ve hükümetin düşürülmesinden sonraki 
eylemleri iddianameye almazdı. İddianame içeriğinden ve sonuç ve talep kısmından, 
iddianameyi düzenleyen savcının, anayasayı ihlal, hükümeti düşürme suçu ve yasama 
organına karşı suçları birbirine karıştırdığı anlaşılmaktadır.

Hükümeti düşürme suçu, 28 Şubat darbesinin sonuçlarından biridir. Bu darbenin 
failleri, Refah-Yol hükümetini engel olarak gördükleri için, belli bir plan dahilinde bu 
hükümeti düşürmüşlerdir. İddianamenin, Batı Çalışma Grubunun kurulduğu tarihten, 
hükümetin düşürülmesi aşaması dahil, hükümetin kurulmasından sonraki eylemleri de 
kapsaması, iddianameyi düzenleyen savcının, bueylemlerisuçolaraknitelediğini, ancaksuç 
vasfını hatalı olarak tayin ettiğini göstermektedir. Mahkemeniz, (tamamlanan) 28 Şubat 
darbesinde, (davamızın konusu) Batı Çalışma Grubunun işlevini tayin edecek, suçun vasfını 
da buna göre belirleyecektir.

II)-DARBEYLE BAĞLANTILI SUÇLAR: 



  

Mahkemenizdeki davanın temelini oluşturan iddianamede, suçun vasfı, “hükümeti 
düşürme” (TCK 312.madde) olarak nitelendirilmiştir. Müşteki ve mağdur vekilleri olarak, 
iddia makamının bu görüşü (nitelemesi) eksiktir.Dava konusu olayda, Refah-Yol 
hükümeti“düşürülmüş” ise de, hükümeti düşürme, 28 Şubat darbesinin ve bu davanın 
sanıklarının tek amacı değildir! İddia makamı da, esasen, (iddianamede), hükümetin 
kurulmasından önceki ve hükümetin düşürülmesinden sonraki eylemlere de yer vermek 
suretiyle, suçun, sadece hükümeti düşürmekten ibaret olmadığını zımnen kabul ve beyan 
etmiş bulunmaktadır. 28 Şubat darbesi, esas itibariyle, 5237 sayılı TCK 309.maddesinde 
yazılı (eski TCK 146.madde) “Anayasayı ihlal” suçudur.  Bu suçun işlenmesi sırasında, bu 
darbeyi gerçekleştirenlerden bir kısmı, “hükümeti düşürme” ve “Yasama organına karşı suç” 
da işlemişlerdir.

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Devletin 
ve Anayasal Düzenin temel unsurlarını, TCK’daki çeşitli hükümlerle korumaya almıştır. 
TCK 302.madde ile“ülke” unsurunu, yani toprak bütünlüğünü; TCK 309.maddesi (Anayasayı 
İhlal) ile“Devletin şekli ve temel unsurlarını”; TCK 311.maddesi ile Anayasa’nın üç temel 
gücünden (erkinden) birisi olan “Yasama Organı/TBMM’yi”; TCK 312.maddesi ile 
“Yürütme Organı/Hükümeti”himaye altına almaktadır. (765 Sayılı TCK’daki Anayasayı İhlal 
suçunu düzenleyen 146. madde, 5237 sayılı TCK’da iki ayrı maddede -309 ve 311- 
düzenlenmiştir.) 

Yasa koyucu, “anayasal düzeni” korumaya yönelik tek bir suç yerine, anayasal 
düzeni oluşturan, Yasama organı (TBMM), Yürütme (hükümet), Cumhurbaşkanı, için ayrı 
suç tiplerini kabul etmek suretiyle, bu suçların birlikte ve ayrı ayrı işlenebileceğinin kabul 
etmiştir. Ceza kanununuzdakibu sisteme göre, Anayasal düzeni bozma (darbe) suçunu 
işlemek için yola çıkanlar, bu süreç içinde, Cumhurbaşkanını öldürme (zehirleme), hükümeti 
düşürme, yasama organına karşı suç, suçlarını da işleyebilirler. (3 kişiden az olmamak 
kaydıyla), Bir grubun, bir-kaç milletvekilini (rızası dışında) belli bir süre alıkoyması, 
(meclisteki oylamaya göndermemesi) görevini yapmasını engellemesi, TCK 311.maddesinde 
yazılı suçu oluşturacaktır. Hükümetin icraat yapmasının engellenmesi, 312.maddesinde yazılı 
suçu oluşturacaktır. TBMM’nin veya hükümetin icraatlarının tamamının değil bir kısmının 
engellenmesi bile, bu maddelerde yazılı suçun oluşması için yeterlidir. Sanıklar, bu suçlardan 
hangilerini işledi ise, doğal olarak, iştirak ettiği suçtan, suçlardan sorumlu olacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 312.maddesinin 2.fıkrası, “312/2.madde: Bu suçun işlenmesi 
sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre 
cezaya hükmolunur.”Hükmüyle, bunu açıkça dile getirmektedir:

Dava konusu somut olayda da, “28 Şubat darbe sürecinde”“Anayasayı ihlal” suçuna 
iştirak edenler, “Yasama organına suç”, “Hükümeti düşürme” suçlarına da iştirak edebilirler. 
Bu suçlara iştirak edenlerin ayrı ayrı saptanması gerekir. 

TCK 311.maddesinde yazılı suçla korunmak istenen hukuksal yarar, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik unsurunu oluşturan anayasal düzeni veya anayasal 
düzenin unsurları olan üç güçten (yasama, yürütme ve yargı gücünden) birini ve yasama 
gücünü oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Anayasa kurallarına uygun bir biçimde 
görevlerini yerine getirebilmesi yeteneğini korumaktır. Devletin otoritesinin mevcudiyeti 
ancak siyasal yapının, siyasi iktidarın himayesi ile mümkündür. İşte bu ihtiyaç nedeniyle, 
gerek Devletin ideolojik yapısını belirleyen hükümler, gerekse de Anayasalarda düzenlenmiş 
devletin fonksiyonlarını ifa eden Devletin organları, öncelikle Anayasa güvencesi altına 
alınmışlardır. Bunun dışında ceza yasaları da o Devlet içinde mevcut iktidar düzenini ve buna 
hâkim kuvvetleri himaye eden ve belirlenmiş usuller dışında değiştirilmesini önleyen, 
durumu olduğu gibi korumaya çalışan hükümler taşırlar.Devletin ideolojik yapısına ve 
fonksiyonlarını ifa eden organlara yönelik hareketler, Devletin menfaatlerini koruyan ve 
düzenleyen normları ihlal etmeleri açısından Devlete karşı suç olarak kabul edilmektedir.



  

Ceza hukukunda suçlar doğurdukları neticelere göre, tehlike suçları ve zarar suçları 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğer kanun, suçun tamamlanması için zararı öngörüyorsa “zarar 
suçundan” bir tehlikenin doğmasını yeterli görüyorsa,“tehlike suçu” söz konusu olacaktır. 
TCK 311.maddesine göre suç tamamlandığı takdirde, bir tehlike gerçekleşmiş olur. Demek ki 
ortada bir tehlike suçu söz konusudur. Prof.Dr.Çetin Özek, bu maddedeki suçun “tehlike 
suçu”olmadığını öne sürmektedir. “Tehlike suçu” deyimi, herhangi bir zarar ihtimali olmasa 
dahi, tehlikenin netice olarak kabul edildiği suç türleri için kullanılır. Diğer bir deyişle, 
“tehlike suçlarında”, “tehlike” netice olup, kanuni tarifte ayrıca bir zarar tehlikesi söz konusu 
değildir. Bu maddede ise, hukuka aykırı, önlenmek istenen “netice” belirtilmiştir. Kanun 
yapıcı, salt tehlikeyi bu maddeye göre cezalandırmamıştır. “Zarar neticesi” doğurmaya 
elverişli ve uygun hareketleri, bu hareketler hukuka aykırı neticeye ulaşmamış olsa, fiil 
teşebbüs derecesinde kalsa dahi, tamamlanmış suç gibi cezalandırılmıştır. Bu açıdandır ki, bu 
maddedeki suç, salt tehlike suçu olmayıp, “zarar suçu”dur. (ÖZEK, Çetin; Anayasayı İhlal 
Suçunda Hazırlık Hareketleri-İcra Hareketi, Yargıtay Dergisi)

III-DARBE SUÇUNUN MAHİYETİ:
Her suç çirkin olmakla birlikte, yasa koyucular, ceza kanunlarında, suçlar arasında, 

en hafifinden en ağırına, sıralama yapmaktadır. Bazı suçlar için çok hafif cezalar (para 
cezaları hafif hapis) öngörürken, bazı suçlar ağır hapis cezaları, bazı suçlar için, ömür boyu 
hapis cezaları öngörmektedir. Cezası en ağır suçlar, toplumun selameti için, en çirkin 
suçlarolarak kabul edilmektedir. Darbe ve darbeye teşebbüs suçu, suç kartelasının en 
tepesinde yer alan bir suçtur. Bu suçun, (saymaktan içtinap edeceğimiz) çok sayıda suçtan 
daha ağır (daha çirkin) görülmesi, darbe ve darbeye teşebbüs suçunun ne kadar kötü/çirkin 
olduğunu göstermektedir. Bir askerin, ülkesini “dışarıdan gelecek saldırılara” (düşmana) 
karşı koruması için kendisine tevdi edilen,emanet edilen silahını, kendi halkına 
doğrultulmasını, yasa koyucu, çok vahim görmüştür. Çok vahim gördüğü için bu suç için, “en 
ağır cezayı” öngörmüştür. Mahkemenizin,bu hususu göz önünde bulundurmasını talep 
ediyoruz. 

IV-USUL HUKUKUNA İLİŞKİN HUSUSLAR:
1)-LEHE KANUN:
Mahkemeniz dosyasındaki iddianamede “…açık kimlikleri yazılı şüphelilerin 

Mahkemenizde yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK’nın 312/2. 
maddesi hükmü nazara alındığında daha lehe olan 765 sayılı TCK’nın 64. maddesi 
yollamasıyla 147, 31, 33, 40. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırmayave …karar 
verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.” Denilmek suretiyle, 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu (Eski TCK) mad.147 ‘nin sanıkların daha lehine olduğu ifade edilmiştir.

İddianameyi düzenleyen savcı, sadece 765 sayılı kanunun 147.maddesi ile 5237 
sayılı kanunun 312/2 maddesini karşılaştırmak suretiyle böyle bir yoruma ulaşmıştır.

Milyonlarca mağduru olan 28 Şubat darbesini, 765 sayılı (eski) TCK 147.madde ile 
5237 Sayılı (yeni) TCK 312/2.maddeye hapsetmenin imkansızlığı ortadadır.“Hükümetin 
düşürülmesi” (iskatı) 28 Şubat darbesinin hedeflerinden sadece biridir. Darbe suçu, 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunun 146.maddesi, 147.maddesi, 153.madde,155.madde, 156.madde, 
159.madde, 168.madde, 169.madde, 171.madde, 172.maddeleri, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunun, 309.madde (anayasayı ihlal), 310.madde (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı), 
311.madde, (yasama organına karşı suç), 314.madde (Silahlı örgüt) kapsamına girmektedir.

Darbe suçuna iştirak edenlerin eylemleri ve hukuki durumu birbirinden farklı 
olduğundan, her bir sanığın eylemine uyan maddeler de farklılık gösterecektir. Sanık lehine 
olan kanunun (lehe kanunun) tayininde, sadece cezanın miktarı değil, zamanaşımı, suçun 
unsurları, vs. da büyük önem taşımaktadır. 765 sayılı TCK’da, silahlı cemiyet (çete) 
(TCK.168) ve yardım ve yataklık edenler (TCK.169) iki ayrı madde içinde değerlendirildiği 
halde, 5237 sayılı yeni TCK’da, iki madde birleştirilmiş, silahlı örgüte yardım ve yataklık 



  

edenler de, silahlı örgüt mensubu olarak değerlendirilmiştir. 765 sayılı kanunda, zamanaşımı 
süreleri oldukça kısa olduğu halde, yeni TCK’nda zamanaşımı süreleri daha uzundur. Eski 
TCK’daki suçun unsurlarıyla yeni TCK’daki suçun unsurları arasında, önemli farklılıklar 
bulunmaktadır.

Her iki kanunda, sanık lehine ve sanık aleyhine hükümler bulunduğundan, 
Yargıtay’ın kökleşmiş uygulamasına göre, iki ayrı kanunun lehe hükümleri seçilmek suretiyle 
karma bir uygulama yapılabilmesi mümkün olmadığından, mahkemeniz, her iki kanuna göre 
uygulama yapacak, “sonuç cezalardan” hangisi sanık lehine ise o kanunu uygulayacaktır. 

Bizatihi iddianame içeriğinde, darbe suçuna iştirak eylemleri, Refah-Yol 
hükümetinin kurulmasından çok önce başlamakta ve Refah-Yol hükümetinin 
düşürülmesinden sonra da devam etmektedir. Bu husus dikkate alındığında, iddianameyi 
düzenleyen savcının, davayı (iddianameyi) hükümetin kurulması ile düşürülmesi arasına 
hapsetmediği, Refah-Yol hükümetinin kurulmasından önceki ve hükümetin düşürülmesinden 
sonraki eylemleri, anayasal düzene karşı suç olarak nitelediği anlaşılmaktadır. (Eğer savcının 
amacı, sadece “hükümeti düşürme suçu” olsaydı, hükümetin kurulmasından önceki ve 
hükümetin düşürülmesinden sonraki eylemleri iddianamesine yazmazdı.) İddianame içeriği, 
anayasal düzene karşı suçu da kapsadığı anlaşılmaktadır. Mahkemenizdeki dava, “Refah-Yol 
hükümetinin kurulduğu tarih ile düşürüldüğü tarih” arasına sıkıştırılamaz. İddianamede, 
Refah-Yol hükümetinin kurulmasından yıllar önceki olaylara (darbenin hazırlık 
hareketlerine) yer verildiğinden, hükümetin düşürülmesinden sonraki olaylara da yer 
verildiğinden, sanıkların eylemlerinin, yukarıda açıkladığımız suç tiplerine göre yeniden 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkemenizce yapılacak değerlendirme sonucunda, 
hükümeti düşürme iddiasıyla yargılanan sanıklarının, esas itibariyle,“anayasal düzene karşı 
suç” işlediği, bu temel suçun yanında, “Hükümeti düşürme” ve “Yasama organına karşı suç” 
gibi, başka suçları da işlediği de ortaya çıkacaktır.

2)-TEŞEBBÜS: (Hazırlık Hareketleri – İcra Hareketleri- Ayırımı):
Dilekçemizin baş tarafında, Dünyada ve Türkiye’de gerçekleştirilen darbelerden söz 

edilmiş, bu darbelerin nasıl gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Bu örneklerde görüleceği üzere, 
darbe ve darbeye teşebbüs suçu, diğer suçlardan oldukça farklıdır. Diğer suçlarda, hazırlık 
hareketleri tamamlandıktan sonra, “icra hareketlerine” geçilmektedir. Darbe ve darbeye 
teşebbüs suçunda, bu suçun tamamlanması durumunda, bu suçu işleyenleri yargılamak 
imkansız hale geleceği için, “bu suça teşebbüs dahi”tamamlanmış suç olarak cezalandırılma 
cihetine gidilmiştir. Dolayısıyla, darbeye teşebbüs suçunun oluşması için, hazırlık 
hareketlerine başlanması (düşünsel alandan eylem alanına geçilmesi, dışa vurulması) 
(harekete geçilmesi) yeterlidir. 

Bu çerçevede, ordu içindeki bir grubun, düşünce planında darbe yapmak istemesi, 
darbe suçunu oluşturmaz. Bu suçu işlemek için örgütlenme yoluna gidilmesi(örgütlenme 
aşaması), darbenin nasıl yapılacağı konusunda yol haritasının belirlenmesi (planlama 
safhası), bu amaca ulaştıracak araçları temini için harekete geçmiş olmaları gerekir. Somut 
olayda, ordu içindeki bir grubun, darbe yapmak amacıyla yasa dışı yapılanma (BÇG) 
gerçekleştirmesi, toplantılar yapması, planlar hazırlaması, bu planların uygulamaya koyması, 
planlar dahilinde, fişlemeler yapması, Radyo ve TV yayınlarını izlemesi, (radyo ve TV’lerin 
kapatılması için talimatlar göndermesi), gazeteleri izlemesi, (yazıları uygun görülmeyen) 
yazarları hakkında dava açılması için savcılıklara talimatlar göndermesi, “darbeye 
teşebbüs”suçunun hazırlık hareketleri niteliğindedir. Dava dosyası içindeki yüzlerce bilgi ve 
belge, 28 Şubat darbe sürecinde anayasal düzenin, bu darbeyi gerçekleştirenler tarafından 
kontrol altına alındığını, bu darbe süreci içinde, darbenin ana amacının gerçekleştirildiğini 
(tamamlandığını), bu suçun işlenmesi sırasında, hükümetin de düşürüldüğünü 
kanıtlamaktadır.

3)-İÇTİMA:



  

28 Şubat davasıyla ilgili önemli hususlardan biri de,“suçların içtimaı”dır. 
Dilekçemizde, iddianamede, suçun vasfını tayinde hata yapıldığı, asli suçun “anayasayı ihlal 
suçu” (TCK.309.madde) olduğu, busuçla birlikte, “hükümeti düşürme” (TCK.312.madde) ve 
“Yasama organına karşı suç” (TCK.311.madde) suçlarının da işlendiği belirtilmiştir. Yasama 
organına karşı suç, Hükümete karşı suç, münhasıran işlenebileceği gibi, Anayasayı ihlal 
suçunun yanı sıra da işlenebilir. Yasama organına karşı suçun Hükümete karşı 
suçun,Anayasayı ihlal suçuylabirlikte işlenmesi halinde, farklı neviden fikri iç¬tima 
hükümleri göz önünde bulundurularak, cezaya hükmetmek gerekir.“Anayasayı ihlal suçunu 
işleyen kişilerin zorunlu olarak Yasama organına karşı suçu da isleyeceği aşikardır. Bu 
durumda bir “geçitli suç”halinden söz etmek gerekir. Anayasayı ihlal suçunu işleyen kişiler, 
aynı zamanda Hükü¬mete karsı suçu da işleyebilirler. Her iki durumda, farklı neviden fikri 
iç¬tima hükümlerini (TCK, m. 44) göz önünde bulundurarak, sadece TCK, m. 309 hükmüne 
istinaden cezaya hükmetmek gerekir. (Yargıtay 16.CD. 14.07.2017, E.2017/1443, 
K.2017/4758, shf.35)” 

Yeni TCK'nun,fiil sayısınca suç, suç sayısınca ceza İlkesinden ibaret olan gerçek 
içtimai ön plana çıkaran özelliği dolayısıyla, 309, 311 ve 312. maddelerinin ikinci 
fıkralarında özel bir içtima hükmüne yer verilmiştir:"Bu suçun işlenmesi sırasında başka 
saçların işlenmesi hâlinde, ayrı¬ca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya 
hükmolunur." 

Ceza yasasında, bu suçlar ayrı ayrı düzenlendiğinden, her bir sanığın hukuki 
durumunun, (hangi suça iştirak ettiğinin) ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Sanıkların, 
hangi suça veya suçlara iştirak ettiğinin ayrı ayrı belirlenmesi ve her bir suç için ayrı ayrı 
ceza verilmesini gerekmektedir. 

Darbeye teşebbüs suçu, bir merkezin yönlendirmesiyle planlanan, bir merkezden 
sevk ve idare edilen bir suçtur. 

4)-TAHRİK:
Mahkemenizdeki davada üzerinde durulması gereken hususlardan biri de “tahrik” 

hükümleridir. Sanıklardan ve sanık vekillerinden bazıları, savunmaları sırasında, Refah-Yol 
hükümeti başbakanı Necmeddin Erbakan’ın, (hükümet kurulduktan sonra) “irticai 
faaliyetlerde bulunduğuna” ilişkin sözlerinden hareketle, (açıkça dile getirmeseler de) 
sanıkların başbakanın icraatlarından ve sözlerinden “tahrik olduğunu” (!) öne sürmüştür. 
Ceza hukukunda tahrik, cezanın tayininde, çok önemli bir hükümdür. Adam öldürmede, 
yaralamada, hakarette; adam öldürenle öldürülen, yaralayanla yaralanan, hakaret edenle 
hakaret edilen arasındaki tahrik, (tahrikin derecesine göre), cezasızlık veya indirim sebebi 
yapılmaktadır. 

Ancak ceza yasasında, tahrikin düzenlendiği suçlara bakıldığında, bu suçların 
tamamı, işlenen suçun taraflarıyla sınırlıdır. Dava konusu somut olayda, “anayasayı ihlal” 
“Yasama organına karşı suç” ve “hükümeti düşürme” suçlarında, başbakan, bakanlar, 
milletvekilleri, kamuyu (halkı) temsil etmektedir.  Bu suçların muhatabı, kamunun kendisidir. 
Suçun muhatabı kamu olduğu için, sanıklar hükümetin alternatifi olamaz. Kamunun (halkın), 
28 Şubat darbesinin faillerini tahrik ettiği de öne sürülemez. Dolayısıyla bu suçlarda “tahrik” 
hükümleri uygulanamaz. Demokrasilerde hükümetlerin nasıl kurulacağı, görevlerinin nasıl 
sona ereceği ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, hukuka aykırı yollarla hükümeti düşürme, suç 
olarak kabul edilmiştir. Sandıkla iktidara gelen bir hükümet, yine sandıkla (seçimle) 
görevden uzaklaştırılabilir.

Esasen, demokratik sistemin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler, toplumun en 
geniş tabanlı siyasi örgütleri olup, doğası gereği, her biri “farklı siyasi görüşlere” sahiptir. 
İktidara geldiklerinde, parti programlarında vaad ettikleri politikaları uygulamaları, kendisine 
oy verenlerin taleplerine cevap vermesi, muhalefette kalan siyasi parti mensuplarının da, bu 
politikalardan hoşlanmaması son derece doğaldır. Sanıklar da, muhalefet partilerinden birine 



  

destek verebilir,  partisinin siyasi duruşuna uygun olmayan hükümetin icraatlarını uygun 
görmeyebilir. Ancak, hükümetlerin icraatlarının sınırı, (silahlı kuvvetlerin, yargı 
mensuplarının, üniversite öğretim üyelerinin veya öğrencilerin arzu ve istekleri değil) hukuk 
düzeninin çizdiğisınırlardır. Hükümet, anayasaya aykırı kanun mu çıkardı? Muhalefet 
partileri ve belli sayıda milletvekili, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunarak yasanın 
iptalini isteyebilir. Hükümetin icraatlarının (uygulamalarının) anayasaya aykırı olduğu 
kanaatinde ise, (ilgilisi) idarenin eylem ve işlemlerini idari yargıya götürebilir. Herhangi bir 
hükümet mensubunun suç işlediği iddiasında ise, ilgililer hakkında suç duyurusunda 
bulunabilirler. Ceza yasamızda, (hakkı olan bir şeyi zorla almak) “ihkakı hak” bile suç iken, 
hükümetin icraatlarını darbe sebebi yapmak, akla zarar bir yorumdur. 

Demokrasi, farklı görüşlere katlanma (tahammül) rejimidir. Sanıklar da, hükümetin 
icraatlarına katlanmak zorunda olup, tepkilerini, meşru yollarla, (bu icraatları benimsemeyen 
vatandaşlar gibi) “sandıkta” göstermesi gerekir. Demokrasilerde, hükümetin nasıl kurulacağı 
belli olduğu gibi, nasıl sona ereceği de yasalarla belirlenmiştir. Refah-Yol hükümetinde, 
koalisyon ortakları, (2 yıl Erbakan + 2 yıl Çiller) dönüşümlü başbakanlık konusunda 
mutabakata vardıklarına göre, 4 yılın sona ermesinin beklenmesi gerekir. Eğer, hükümetin 
kurulduğu andan itibaren, koalisyon ortağı partinin başbakanı, içişleri bakanı, istifaya 
zorlanıyorsa, vs. ölümle tehdit ediliyorsa,  “gerekirse silah bile kullanırız” manşetleri 
atılıyorsa, Ankara’nın ana caddelerinde güpe gündüz Tanklar yürütülüyorsa, (sebebi 
sorulduğunda, “demokrasiye balans ayarı yaptık” deniliyorsa)ve daha hükümetin birinci 
yılının sonunda, başbakan istifa etmek zorunda kalıyorsa, hiç kimse, bu eylemlerin“hükümeti 
düşürmeyle” ilgisinin olmadığını, masum olduğunu iddia edemez. 

Refah-Yol hükümeti, 28 Şubat darbesini gerçekleştirenlerin, birbirini tamamlayan 
eylemleri sonucunda düşürülmüştür. Refah-Yol hükümetinin iki ortağı, ilk 2 yıl Necmeddin 
Erbakan’ın, müteakip 2 yılda da Tansu Çiller’in Başbakanlığı konusunda anlaşmaya 
varmışlardır. Koalisyon ortaklarının böyle bir mutabakatları olduğu halde, 4 yıllık sürenin 
daha birinci yılı dolmadan hükümet düşüyorsa, hükümetin düşmesi olağan bir durum olarak 
nitelendirilemez. 

Daha da önemlisi, 28 Şubat darbecilerinin baskıları sonucunda, Başbakan 
Necmeddin Erbakan “koalisyonu bozmayı” değil, sadece “başbakanın değişmesini” 
amaçlamışlardır. Refah-Yol hükümetinin başbakanı Necmeddin Erbakan, Cumhurbaşkanına 
sunduğu, “istifa” dilekçesiyle birlikte, her iki partidenmilletvekilinin imzasını içeren, kolayca 
güvenoyu alabilecek sayıda milletvekilinden oluşan “listeyi” Cumhurbaşkanına sunmuştur. 
Genel Başkanları Tansu Çiller’in Başbakan olacağı bir hükümete güvenoyu vereceğini 
açıklayan Doğru Yol Partisi milletvekillerinin, (sadece) birkaç gün sonra bu taleplerinden 
vazgeçmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. DYP milletvekillerinin, Necmeddin Erbakan’ın 
yerine başbakan olacak olan kendi parti liderlerinedaha fazla destek vermesi beklenirdi. 
Ancak, bu istifa sürecinde, Refah partisi pek fire vermezken, lideri başbakan olacak DYP 
önemli sayıda (yani, tam da hükümeti düşürmeye yetecek kadar) fire vermiştir. 

Bu milletvekillerinin istifaları günlerce aylarca konuşulmuştur. Bu 
milletvekillerinden, bir kısmının “maddi menfaat”, bir kısmının, (hükümetin düşürülmesi 
amacıyla) “darbecilere destek” karşılığında, bir kısmının “siyasi ikbal” (ileride tekrar 
milletvekili olabilmek) beklentisiyle, bir kısmının ise “tehdit” nedeniyle istifa ettiği 
söylenmiştir. 28 Şubat darbesinin diğer bileşenleriyle ilgili yürütülen soruşturmada, bu 
hususlar ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Tehdit sonucu istifa eden milletvekilleri, kendilerini 
kimin tehdit ettiğini açıklamak zorundadır.  Aksi takdirde, Başbakan Erbakan’ın istifa 
dilekçesi ekinde cumhurbaşkanı Demirel’e verdiği,Tansu Çiller başbakanlığında kurulacak 
yeni hükümete güvenoyu verecek milletvekilleri listesinde imzası bulunduğu halde sonradan 
istifa eden milletvekilleri, “hükümeti düşürme” suçunun ortaklarıdır.

5)-YARGILAMADA BİRLİK:



  

28 Şubat davasıyla ilgili önemli hususlardan biri de, darbeye iştirak eden failler 
arasında ayırım yapılması, bir grup (BÇG) şüpheli hakkında kamu davası açılırken, diğer 
bileşenleri hakkında dava açılmamış olmasıdır. Mahkemenizdeki dava, (28 Şubat darbesinin 
gerçekleşmesinde çok önemli bir paya sahip olsa da) Batı Çalışma Grubu ile sınırlı 
tutulmuştur. Darbenin diğer bileşenleri aleyhine kamu davası açılmaması önemli bir 
eksikliktir. Aynı suçun faillerinin, aynı dava dosyası içinde olmasa da, aynı anda 
yargılanmaları esastır. “Yargılamada birlik” ilkesi, aynı suça iştirak eden sanıkların birlikte 
yargılanmalarını gerektirmektedir. 

Bir banka soygunu tahayyül edelim. Sanıklardan biri, soygun yapılacak binanın 
planlarını temin etmek,biri, ayrıntılı bir plan yapmak, biri, (keşif yapıp) en uygun bankayı 
belirlemek,biri, bankanın planlarını temin etmek, biri, soyguna başlamazdan önce, bankanın 
alarm sistemini devreden çıkarmak,ikisi, polisin takip etmesi durumunda, yetişememesi için, 
otomobilleri modifiye etmek, üçü, bankanın arka sokağında, otomobilleri çalışır vaziyette 
beklemek, beşi, maskeli olarak bankaya girmek, biri, izlerini kaybettirdikten sonra, 
buluşacakları bir mekan kiralamak, ikisi, (muhtemel bir çatışma durumunda) ihtiyaç 
duyacakları silahları temin etmek, şeklinde işbölümü yapmış olduklarını ve bu banka 
soygununun, planlandığı şekilde sonuçlandığını varsayalım. Ceza kanunumuzda, yukarıda 
belirtilen suça (banka soygununa) katılanların hukuki durumu, banka soygununa 
iştiraketmekten ibarettir. Soygundan önce bankanın alarm sistemini devre dışı bırakan, 
soygunda kullanılacak otomobilleri modifiye eden, soygun anında otomobiliçalışır vaziyette 
arka sokakta bekleyen, vs. kişiler, bu münferiteylemlerinin suç teşkil etmediğini iddia 
edemez. 

Binlerce kişinin iştirakiyle işlenen “darbeye teşebbüs” suçunun, daha karmaşık ve 
daha organize olduğu dikkate alındığında, darbeye teşebbüs suçuna iştirak eden sanıkların her 
birinin eyleminin, amaç suça katkısının olup olmadığına bakılmalıdır. Bu davanın 
sanıklarından bir kısmının, Genelkurmay karargahında televizyon izlemesi, münferit olarak 
ele alındığında suç olarak nitelenmeyebilir. Ancak medya, TV kanalları, Radyo, gazeteler, vs. 
darbecilerin belirlediği hedef kitleye yaptırım uygulamak amacıyla izlendiği takdirde, basit 
bir izleme olarak görülen bu eylem, darbe suçuna iştirak olarak değerlendirilebilir. 

6)-CEBİR VE ŞİDDET:
6.1.)-Kavram:
Şiddet sözcüğünün etimolojik kökeni Arapça olup, dilimize Arapçadan geçmiştir. 

Kamus-ı Türki’ye bakıldığında, şiddet; sertlik, sert ve kaba davranış, kaba kuvvet kullanma 
olarak geçiyor. Ali Püsküllüoğlu’nun Türkçe Sözlüğü ise şiddetin günümüzde kazandığı yeni 
anlamlara da yer veriyor: Karşıt tutumda, görünüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, sert 
davranma, sertlik.” Şiddet olayları” ise, insanları sindirmek, korkutmak için yaratılan olay ya 
da girişimler olarak tanımlanmaktadır. 

Şiddet; bireye yöneltilen fiziksel, ekonomik, psikolojik, sözel, cinsel davranışlarla 
onu bir şeye zorlama, tehdit etme veya onu aşağılamadır.Fransızcada şiddet bir kişiye güç 
veya baskı uygulayarak istediği bir şeyi yapmak ya da yaptırmak şeklinde tanımlanıyor. 
Burada şiddet uygulama eylemleri, zorlama, saldırı, kaba kuvvet, bedensel ya da psikolojik 
acı çektirme veya işkence, vurma ve yaralama olarak yer alıyor. Ancak şiddeti, sadece “fiziki 
şiddetle” sınırlamak mümkün değildir. Şiddet çeşitli tür ve boyutlarda kendini gösterir. Alay 
etme, isim takma, yıkıcı eleştiriler, suçlamalar sözel şiddet içinde değerlendirilir. Yani fizik 
şiddet yanında bir de fizik olmayan, bazılarınca manevi şiddet olarak adlandırılan bir şiddet 
şekli daha vardır: bu şiddet, belirli bir hiyerarşinin siyasi, ideolojik, idarî, sanayi ve iş 
sebepleri ile kesin bir rol oynadığı girişimlerde söz konusu olur. Bu tür fizik olmayan şiddet, 
baskı yapıcı (pressurisante) bir faaliyettir; bir parti, idare örgütü tarafından hatta bazen bizzat 
kendi üyeleri üzerinde uygulanır. Şiddet,sadece başkalarının fiziksel bütünlüğüne saldırı ya 
da tehdit kavramıyla sınırlanamaz. -YvesMichaud’nun “Şiddet” başlıklı incelemesinden, hem 



  

şiddet durumlarına hem de şiddet eylemlerine açıklık getiren şu tanımı aktaralım: “Bir 
karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan biri veya birkaçı doğrudan veya dolaylı, toplu veya 
dağınık olarak, diğerlerinin veya birkaçının bedensel bütünlüğüne veya töre 
ahlaki/moral/manevi bütünlüğüne veya mallarına veya simgesel veya sembolik ve kültürel 
değerlerine, oranı ne olursa olsun zarar verecek şekilde davranırsa, orada şiddet vardır. ’’ 
Şiddet sözcüğü, fiziksel şiddeti çağrıştırsa da, şiddetin iki yüzü vardır. Antropoloji 
literatüründe,görünmez şiddeti inceleme konusu yapılmıştır. Copet-Rougier İngilizce ile 
Fransızcadaki şiddet (violence) sözcüğünü karşılaştırıldığında, kelime aynı olmasına rağmen, 
anlamlarının aynı olmadığına, Fransızcada şiddetin daha geniş bir tanımı bulunduğuna işaret 
ediyor. İngilizcede doğrudan fiziksel şiddet ve yasadışı bir haksızlığı dile getiren sözcük, 
Fransızcada, bunun yansıra, birisinin rıza göstermesini sağlamak için baskı uygulamak fikrini 
de anlatıyor. Yani Copet- Rougier’e göre ahlaki şiddetten (görünmez şiddet) de sözetmiş 
oluyor. Bundan yola çıkarak yazar bu farklı perspektiflerdeki ikiliğin iki düzeyde yeniden 
üretildiğine değiniyor: Yasal/yasadışı ve fiziksel/dolayı. Fransa’da yayımlanan EtudesRurales 
dergisinin şiddet konusuna ayrılan bir sayısını da bu bağlamda değerlendiren Copet-Rougier, 
yasal/yasadışı kutupsallığı, şiddeti sosyal düzenin ve karışıklığın bir aracı olarak ele alan 
Weber’ci ve Durkheim’ci görüşler arasındaki karşıtlığa da değiniyor. “Kutbun bir ucu (yasal 
şiddet) bir sosyal düzenin kurulması ve sürdürülme tarzıyla ilgiliyken aynı zamanda da sosyal 
hukukun ihlallerine karşılık düşer ve olayların kazaların ve “gürültünün” doğasıyla ilgili öteki 
kutbu da (yasadışı şiddet) içinde taşır. Burada bir uçta toplumların şiddet üzerine kurulduğu, 
öteki uçta ise bir estetiğin gelişimi görülecektir .

6.2.)-Dava konusu olayda cebir ve şiddet: 
Dava konusu olayda, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan yasadaki (765 sayılı 

TCK) suçun tanımı, daha sonra yürürlüğü giren kanunla değiştirilmiştir. 765 sayılı kanunun, 
146.maddesinde, “cebren”suçun unsuru olarak belirtilmişken, 5237 sayılı kanunun 
312.maddesinde, “cebir ve şiddet” suçun unsuru haline getirilmiştir. Cebir sözcüğünün önüne 
ve bağlacı konularak şiddet sözcüğü eklenmiştir. 

Öncelikle, cebir ve şiddet sözcüğünün hangi maksatla yasaya eklendiğini tespit 
etmemiz gerekmektedir. Bunun için önce, madde gerekçesine bakmak gerekir. TBMM Genel 
Kurulunda madde hakkında yapılan görüşmeler sırasında, maddenin birinci fıkrasında yer 
alan ‘’cebir veya tehdit kullanarak’’ ifadesinin ‘’cebir ve şiddet kullanarak’’ şeklinde 
değiştirilmesine ilişkin olarak önerge verilmiş ve bu önerge kabul edilmiştir. Bu değişikliğin 
gerekçesi, önerge metninde şu şekilde ifade edilmiştir: ‘’Anayasamızda güvence altına 
alınmış olan ifade ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında kullanılan hakların bu suç 
kapsamında değerlendirilemeyeceğinin daha açık biçimde vurgulanması ve bu bakımdan 
ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için böyle bir değişikliğin yapılması gerekli 
görülmüştür.”5237 sayılı TCK m. 312’de düzenlenen “Hükümete Karşı Suç” un madde 
gerekçesinde:‘’Madde metninde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun 
oluştuğu üç güçten yönetim gücünü temsil eden Hükümetin ortadan kaldırılmasına veya 
böyle olmamakla birlikte görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs 
edilmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç tanımında da, Anayasa düzeninin temel 
organlarından biri olan Hükümetin ortadan kaldırılmasına veya görevlerinin engellemesine 
yönelik teşebbüse ait icra hareketlerini tam suç gibi cezalandırmaktadır.” Denilmektedir.

6.3.)-Yasa metnine “ve şiddet” sözcüğünün eklenmesi: 5237 sayılı kanuna “ve 
şiddet” sözcüğünün eklenmesebebini de, 765 sayılı kanunun 146.maddesi tanımında ve 
uygulamasında aramak gerekir. Gerçekten 146.maddenin tanımı, tüyler ürperticidir! 
Maddenin 2.fıkrasında, “65.maddede gösterilen şekil ve suretlerle gerek yalnızca ve gerekse 
birkaç kişi ile birlikte kavli veya tahriri veya fiili fesat çıkararak veya meydan ve sokaklarda 
veya nasın toplandığı mahallerde nutuk irad veyahut yafta ve neşriyat icra ederek bu 
cürümleri işlemeğe teşvik edenler hakkında, yapılan fesat teşebbüs derecesinde kalsa dahi 



  

idam hükmolunur” Bu maddeye göre, (sadece) bir kişi dahi, sözlü veya yazılı beyanıyla bu 
suçu işleyebilmektedir. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlükte olduğu dönemde, on 
binlerce kişi, bu maddeye muhalefetten yargılanmış, binlerce kişi bu maddeden mahkum 
edilmiştir. Hükümet, sözle işlenebileceği kabul edilen“cebir”sözcüğünün yanına “şiddet” 
sözcüğünü eklemiş,ve “ifade özgürlüğü” kapsamındaki fiilleri bu suçun unsuru olmaktan 
çıkarmıştır. Böylece, hükümeti düşürme suçuna, cebir ve şiddet sözcüğü eklemek suretiyle, 
(hükümeti düşürmek için) elverişli vasıtaya, (silaha ve-veya silahlı örgüte) sahip olmayan 
kişileri (bireyleri) korumaya almıştır. Darbe yapılanmasıyla ilişkisi olmayan kişilere, 
böylesine ağır bir suçun isnad edilmesinin önünü kapatmıştır. 

Dava konusu somut olayda ise, silahlı bir sanık grubu söz konusudur. Darbelerin 
büyük çoğunluğunun ordu tarafından (veya ordunun desteğiyle) gerçekleştirildiği dikkate 
alındığında, elverişli vasıtanın (silahın) (cebir ve şiddet unsurunun) olmadığının öne 
sürülebilmesi imkansızdır. Ordunun, hükümeti hedef alan açıklamaları, cebir ve şiddet 
unsurunu içinde barındırmaktadır. Somut olayda, (Sincan’da) “TANKLARIN 
YÜRÜTÜLMESİ”, (Brifinglerden sonra gazetede manşet olan) “GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ” sözleri, (zaten mevcut olan) cebir ve şiddet unsurunun varlığını teyid 
etmektedir. 

Madde metninde, “Cebir ve şiddetin” birlikte zikredilmesinin nedeni, (ifade 
özgürlüğü kapsamındaki fiillerin suç olmaktan çıkarılması) zorlama aranmasındandır. 
“TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında madde metnindeki cebir veya tehdit 
ibaresinin “cebir ve şiddet” olarak değiştirilmesinin amacı, cebir teriminin doktrindeki farklı 
yorumlara konu olması dolayısıyla, madde metnindeki şiddet kavramının yetersiz kaldığı 
düşüncesidir. Başka deyişle, suçun işlenmesinde nemli bir öğe olan ve cebrin maddi zorlama 
anlamını karşılayan şiddet kavramının açıkça belirtilmesine gerek duyulmuştur. Çünkü, 
endişe edildiği gibi uygulamada şiddet içermeyen davranışların da suç kabul edilmesi 
durumunda kişi özgürlüklerinin aşırı derecede kısıtlanmış olması söz konusu olmaktadır. 
Gerekçede açıklandığı üzere değişikliğin, özgürlüklerin alanını korumak ve genişletmek 
amacıyla yapıldığı belirtilmiştir. Esasen suçun oluşması bakımından, cebir ve şiddetin 
zorunlu görülmesi nedeniyle fikir özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanması söz 
konusu değildir. Buna karşın, kişi özgürlüklerine verilen önem dolayısıyla değişiklik ve 
gerekçesinde bu husus ayrıca zikredilmiştir. Kanımızca, “cebir” kelimesinin yine maddi ve 
manevi zor kullanmayı içerdiği kabul edilmelidir. Aksi takdirde, en az maddi şiddet kadar 
kişilerin iradesi üzerinde zorlayıcı etkisi bulunan tehdit fiillerinin suç oluşturmadığı 
savunulmuş olacaktır.” 

6.4.)-Darbeye teşebbüs suçunda şiddet unsuru: Darbeye teşebbüs suçunda, cebir 
ve şiddet unsuru, diğer suçlardan farklıdır. “Darbeye teşebbüs suçları, tehlike suçu niteliğinde 
olduğundan, bu suçların oluşması için, icra hareketlerine başlanması yeterlidir. İcra 
hareketlerine başlandığının kabulü için, korunan hukuki değerlerin zarara uğraması tehlikesi 
yeterli görülmüştür. Ayrıca eylemin somut bir tehlikeye neden olması da zorunlu değildir. 
Failin tehlike doğurmaya elverişli biçimde fiilini icraya başlaması halinde suç oluşmaktadır. 
(…) Doktrinde de işaret edildiği üzere; bir fiilin tamamlanmış gibi cezalandırılması için 
teşebbüsün varlığı yeterli olunca, cebir ve şiddetin bilfiil gerçekleştirilmesi gerekli değildir. 
(Dipnot, Çetin Özek) 

Esasen kimi neticeli suçlarda bile durum böyledir. Örneğin, işyerine yağma 
amacıyla giren fail, henüz silahını ateşlememiş veya mağdura doğrultmamış ve fakat 
maskesini takarak icraya başlamış ise, cebir veya tehdidin icrasına başlanılmadığı halde, 
yağma suçunun icra hareketleri başlamış ve teşebbüs hali oluşmuştur. Bunun gibi 309.madde 
yönünden de cebir ve tehditle işlenmek üzere icrasına başlanılmak koşuluyla eyleme cebir ve 
tehdit icrasıyla başlanılması zorunlu değildir. Başka bir anlatımla, işlenmesi planlanan 
eylemin içerisinde cebir ve tehdit yer almalı ise de, icra başlangıcı için cebir ve tehdidin 



  

varlığı zorunlu görülmemelidir. Dolayısıyla, cebir ve şiddet, icra hareketinin başlangıcında ya 
da sonrasında gerçekleşebilir. Fakat icranın başlangıcı için cebir ve şiddetin işlenmesi 
zorunlu biçimde icra hareketlerini icraya koymuş olması gerekir.” 

Esasen, (İngilizcedeki ve Fransızcadaki şiddet sözcüğü olan) “violence” kelimesiyle 
ifade edilen “cebir” kavramı, “cebir ve şiddeti” kelimelerinin ikisini de kapsamaktadır.

28 Şubat darbesiyle, Anayasayı ihlal, Yasama Organına karşı suç, Hükümete Karşı 
suç, suçlarının işlendiği tartışmasızdır. Ordunun belli bir kesimi bu suçlara iştirak ettiğinden, 
cebir ve şiddet unsuru bizatihi bu faillerin sahip olduğu görev ve yetkilerde mündemiçtir. 
Sincan’da Tankların yürütülmesi, darbeyi gerçekleştirenlerin bazı kişilere şiddet 
uygulanması, (iddianamede yazılı) dava konusu suçta, cebir ve şiddet unsurunun mevcut 
olduğunu göstermektedir. Yukarıda açıkladığımız üzere, darbe suçu, tehlike ve teşebbüs suçu 
olup, bu suçun başarılı olması, tamamlanması dahi gerekmemektedir. 15 Temmuz darbeye 
teşebbüs davaları, bunun en somut örneğini teşkil etmektedir. 

15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra, darbe teşebbüsünde bulunanlar aleyhine 
açılan kamu davaları, böyle bir tartışmanın anlamsız olduğunu ortaya koymaktadır. Darbe 
teşebbüsünden aylar önce haberi olduğu tespit edilen, FETÖ mensupları, kamu görevlileri, 
(subay, astsubay, jandarma, emniyet görevlisi) (öğretmen) medya mensupları, 
akademisyenler, işadamları, vs. aleyhine, (darbe teşebbüsüne iştirak) “Anayasayı ihlal”, 
“Yasama organına karşı suç” ve “hükümeti düşürmeye teşebbüs” suçlarına iştirakten, üçer 
kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle davalar açılmıştır. Bu davaların bir kısmı 
sonuçlanmış, bir kısmının yargılaması ile halen devam etmektedir. Bu davalar, bu suçlara 
iştirak eden sanıkların darbe teşebbüsünde bulunan terör örgütünün cebir ve şiddeti esas 
almasını, terör örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda hareket etmelerini yeterli 
görmektedir. Zaman Gazetesinin tanıtımı amacıyla hazırlanan reklam filminin, 15 Temmuz 
darbe teşebbüsünden 9 ay 10 önce yayınlanması, darbe teşebbüsünün tarihinin aylar önce 
belirlendiğini, örgüt üyelerine, sublimal mesaj (siren, askeri kıyafet, çocuk gülmesi) yoluyla 
bildirildiğini göstermektedir. Darbeye teşebbüs suçu, bizatihi cebir ve şiddet içermektedir. Bu 
davalarda, sadece darbeye teşebbüs suçuna iştirak eden silahlı unsurların değil, sivil 
unsurların da aynı madde kapsamında cezalandırılması talep edilmektedir. 

7)-FETÖ KUMPASLARI (SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN, İDDİANAMEYİ 
DÜZENLEYEN SAVCININ FETÖ’DEN TUTUKLU OLMASI):

Mahkemenizde kamu davasının açılmasından sonra, önemli gelişmeler olmuştur. 
Bunlardan en önemlisi, soruşturmayı yürüten ve kamu davası açan CMK 250.maddesi ile 
görevli Özel Yetkili Mahkemelerin bünyesinde görev yapan, hakim ve savcıların bir 
çoğunun, sahip oldukları yetkileri bağlı oldukları örgütün amacı doğrultusunda 
kullandıklarının ortaya çıkmasıdır. Ergenekon ve Balyoz davalarının, ordu içinde önemli 
makamları boşaltıp, bu makamlara örgüt üyelerini yerleştirme amacıyla kullanıldığı ortaya 
çıkmıştır. Tahşiye davasının, Tahşiye yayınevinin, Fetullah Gülene yönelik eleştirilerini 
susturmak amacıyla açıldığı ortaya çıkmıştır. Selam Tevhid soruşturmasının, Fetullah Gülen 
yapılanmasının kendilerine karşı en büyük tehdit olarak gördüğü İslami kesimi etkisiz hale 
getirmek amacıyla yapıldığı ortaya çıkmıştır. Şike kumpasının, spor camiasında etkinlik 
sağlamak amacıyla yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu davaların kumpas olduğu ortayla çıkmış, bu 
soruşturmayı ve kovuşturmayı yürütenler kumpas davalarında sanık olarak yargılanmaktadır. 

Sanık müdafileri, 2014 yılında ortaya çıkan ve FETÖ’nün muhaliflerine soruşturma 
ve kamu davalarıyla kumpas kurduğunun ortaya çıkmasından sonra, kumpas rüzgarından 
yararlanabilmek amacıyla, “mahkemenizdeki bu davanın da, FETÖ’nün diğer kumpas 
davaları gibi, kumpas olduğunu” iddia etmeye başlamışlardır. 

Öncelikle, dava konusu iddianameyi düzenleyen savcının tutuklanmış olması, bu 
davanın kumpas olduğunun kanıtı olamaz. Bilindiği üzere, bahse konu savcı, yüzlerce 
iddianame düzenlemiş, bu iddianamelerle çok sayıda sanık mahkum olmuştur. Bu 



  

iddianamelerin tamamı, kendiliğinden geçersiz sayılmamıştır. Kumpas iddiasının somut 
verilere dayanması gerekmektedir. Sanık müdafilerinin, bu iddialarını kanıtlamaları 
gerekmektedir.

İkinci olarak, davanın konusu, tamamlanmış bir darbe suçuna, 28 Şubat darbesine ve 
bu darbeye iştirake dayanmaktadır. Davanın konusu olan Batı Çalışma Grubu ise,  bu 
darbenin en etkili kurumlarından biridir. Dava dosyasındaki delillerin tamamına yakını, 
BCG’nun eylemleriyle ilgilidir. 

Üçüncü olarak, bizce de, dava dosyasındaki bazı delillerde eksiklikler veya hatalar 
söz konusudur. Delillerdeki bazı eksiklik veya hatalar,  davayı temelsiz hale getirmez. 
Delillerin takdiri mahkemenize aittir. Yargılama sonunda, sanıkların hukuki durumuyla ilgili 
açıklamalarda bulunacağız. 

Mahkemenizdeki kamu davası açıldıktan sonra, bazı sanık ve sanık müdafileri, dava 
konusu eylemleri inkar etmemişler, “Refah-Yol hükümetinin başbakanı Necmeddin 
Erbakan’ın aşırı gittiğini” öne sürmüşlerdir. Yani, müvekkillerinin “hükümeti düşürme” 
suçuna iştirak ettiklerini, tevil yollu ikrar etmişlerdir. Sanık ve sanık 
müdafilerinin,mahkemeniz huzurundaki savunmaları, sanıkların, bu eylemlere iştirak 
ettiklerini kanıtlamaktadır. 

15 Temmuz darbe teşebbüsü kapsamında yürütülen soruşturmalar, açılan kamu 
davalarıyla, FETÖ’nün, 28 Şubat darbesinin tam ortasında olduğu, bu darbeye büyük destek 
verdiği, (hizmet ettiklerini), 28 Şubat darbesini, bu davanın sanıklarıyla birlikte müştereken 
yaptıkları, ortaya çıkmıştır. 2007 yılında, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarından sonra, (başta 
ordu olmak üzere) kamu kurumlarında hakimiyeti ellerine geçirmişlerdir. 

Türkiye’de, 28 Şubat darbesinin gerçekleşmesinde en büyük paya sahip olan askeri 
vesayet, 2007 yılına kadar etkili olmuştur. Ak Partiyi tasfiye hamleleri başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Türkiye’deki askeri vesayetin, 2007 yılında fiilen, 2010 yılında hukuken sona 
ermesiyle birlikte, Amerika, cuntanın liderliğini değiştirmeyi planlamış, bu görev için 
FETÖ’yü seçmiştir. FETÖ’nün devlet içindeki kadrolaşmasının sekteye uğramaması için, 
eski taşeronlarına karşı FETÖ’ye, operasyon yaptırmıştır. 

28 Şubat darbesinin arkasındaki yabancı ülke ile 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
arkasındaki yabancı ülke aynıdır. 28 Şubat darbesi ile 15 Temmuz darbe teşebbüsüne 
patronları aynıdır. 28 Şubat darbesi Refah Partisine karşı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü Ak 
Partiye karşı yapılmıştır. 28 Şubat darbesi, Refah Partisi muhalifleri kullanılmak suretiyle 
gerçekleştirilmiş, 15 Temmuz darbe teşebbüsü de, Ak parti muhalifleri kullanılmak suretiyle 
gerçekleştirilmek istenmiştir. Bu durum, 28 Şubat darbesiyle 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
kardeş olduğunu kanıtlamaktadır. İkisi arasındaki yegane fark, her iki darbe ve darbe 
teşebbüsünün taşeronlarının farklı olmasıdır. Taşeron değişikliğinin sebebi de, 28 Şubat 
darbesini gerçekleştiren taşeronun, 2002 yılından sonra (Ak Partinin tasfiyesinde) başarılı 
olamamasıdır. Bunun için eski taşeronu tasfiye etmiş, cuntanın patronluğunuFETÖ’ye 
vermiştir.  

28 Şubat darbe sürecinde, bu darbeye destek verenlerin büyük bir çoğunluğunun, 
17/25 Aralık yargı darbe teşebbüsünden bugüne kadar, FETÖ’nün eylemlerine/söylemlerine 
destek vermesi, bu iki yapının, birbirinin düşmanı olmadığını, aynı amaca (aynı patrona) 
hizmet ettiğini göstermektedir. 

28 Şubat darbesini gerçekleştirenler hakkında soruşturma başlatmaya yasal hiçbir 
engel olmamasına rağmen, bu darbeyle ilgili soruşturma, 1980 darbesiyle ilgili soruşturma 
başladıktan sonra ve kamuoyunun baskısıyla başlatılmıştır. 2014 yılından itibaren FETÖ 
aleyhine başlatılan soruşturmalarda, (özellikle selam tevhid kumpası davasında) FETÖ’nün 
kamu kurumları içindeki unsurlarının, 28 Şubat darbesine fiilen destek verdiği ortaya 
çıkmıştır. FETÖ, 28 Şubat darbesiyle ilgili soruşturmanın, devlet içindeki unsurlarına 
dokunacağını çok iyi bildiği için, bu örgütün savcıları, uzun süre soruşturma başlatmamış, 



  

başlattığı soruşturmayı da BÇG ile sınırlı tutmuştur. Kamuoyu baskısı olmasaydı, dava 
konusu soruşturma başlatılmazdı. Ordu içinde liderliği ele geçirmek isteyen FETÖ, 28 Şubat 
darbesinin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir role sahip olan BÇG aleyhinde dava açmak 
suretiyle, hem kamuoyu baskısını savuşturmuş, hem de bu davanın sanıklarının boşaltacağı 
makamları ele geçirmeyi planlamıştır. Deyim yerinde ise, bir taşla iki kuş vurmuştur. 

7.BÖLÜM
DAVAYA KATILMA:
Ceza yargılamasında, katılan, çok önemli haklara sahip olduğundan, davanın 

taraflarının teşekkülü, gerçeklerin ortaya çıkması ve “adil yargılama” açısından çok 
önemlidir. Davaya katılma hakkı olanların davaya katılma talebinin reddedilmesinin, davayı 
ve mahkemenin vereceği kararı zedeleyeceği açıktır. Aynı şekilde, davaya katılma hakkı 
olmayanların davaya katılma talebinin kabul edilmesi, davanın gereksiz bir şekilde 
uzamasına ve (davanın her iki tarafı için de) adaletin tecelli etmesini geciktirecektir. Bu 
nedenle, ceza davasına kimlerin katılabileceği hususu büyük önem arz etmektedir.

I-ULUSLARARASI HUKUK:
1998 tarihli Birleşmiş Milletler Suç ve Yetkinin Kötüye Kullanılması Mağdurlarının 

Temel Adalet İlkeleri Bildirgesi ne göre mağdurlar, bedensel, zihinsel ya da duygusal olarak 
zarar görmüş kişiler olarak kabul edilmektedir 

Birleşmiş Milletlerin Genel Kurulu,29 Kasım 1985 tarih ve 40/34sayılı kararında, 
suçtan ve yetki istismarından mağdur olanlara adalet sağlanmasına dair temel prensipler 
bildirisi ile zarar gören kimsenin hangi şartlarda mağdur olabileceği belirtilmiştir. BM, 1985 
tarihli bir çalışmasında, “meydana gelen zararlı durumun eski hale iadesi hakkı”nı 
düzenlemekte ve mağdurun bazı temel haklarına değinmektedir. Buradaki tazminatın 
maksadı suçun fail tarafından giderilmedir. Ceza muhakemesinde giderilmesi gereken 
mağduriyet, sadece maddi değil manevi zararlardan oluşmakta olup kişinin saygı ve şerefi de 
bunun içinde yer almaktadır. 

Birleşmiş Milletler Suçtan ve Yetki İstismarından Mağdur Olanlara Adalet 
Sağlanmasına Dair Temel Prensipler Deklarasyonu 11: 26 Ağustos ile 6 Eylül 1985 tarihleri 
arasında Milano’da toplananSuçluların Önlenmesi ve Suçluların Islahı üzerine 7. Birleşmiş 
MilletlerKongresi tarafından kabul edilmesi tavsiye edilen ve Genel Kurulu’nun29 Kasım 
1985 tarihli 40/34 sayılı kararıyla kabul edilen mağdur haklarıdört başlık altında incelenebilir 
. Bunlar;

a. Ceza muhakemesinde adil işlem hakkı,
b. Meydana gelen zararlı durumun eski hale iadesi hakkı,
c. Meydana gelen zararın tazmini hakkı,
d. Yardım ve uygun tedavi hakkıdır.
1998 tarihli Birleşmiş Milletler Suç ve Yetkinin Kötüye Kullanılması Mağdurlarının 

Temel Adalet İlkeleri Bildirgesi ne göre mağdurlar, bedensel, zihinsel ya da duygusal olarak 
zarar görmüş kişiler olarak kabul edilmektedir.  “Suçtan zarar görme doğrudan doğruya 
olabileceği  gibi dolaylı da ele alınmalı ve en hissi insan duygusuyla yaşanmışçasına 
değerlendirilmeli, etken nedenlerin ne olduğuna bakmaktansa yaşanan büyük elem ve keder 
sorgulanmalıdır.”

AİHM, 2.Daire, Beyazgül-Türkiye Davası, (Başvuru no:27849/03) Ahmet Beyazgül 
AHİM e eşi adına başvurmuştur. Sınırda jandarma tarafından öldürüldüğü iddia edilen oğul 
Haşim’in davasında ailesi müdahil olmuştur. AHİM e başvurulma sebebi davanın uzaması ve 
etkisizliğidir. “AİHS’nin 6. maddesi hakkında Başvuran, zanlılar aleyhine açılan ceza davası 
süresinin uzunluğundan ve etkisizliğindenşikâyetçi olmaktadır.Bu başvuruda, s. 5. (karardan 
aynen alıntı “1412 sayılı eski CMUK’nun 365 ilâ 372. maddeleri ile 1 Haziran 2005 tarihinde 
yürürlüğe giren 5271 sayılı yeni CMK’nun 237 ilâ 243. maddelerine göre, cezai bir suçtan 
ötürü zarar gördüğünü iddia eden bir kimse şikâyetçi olduğu maznunun mahkemece suçlu 



  

bulunması amacıyla «müdahil taraf» oluşturmak suretiyle savcılığın açtığı kamu davasına 
katılabilir.”)

II-MEVZUAT:
5271 Sayılı CMK 237.Maddesi,“1.Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel 

kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her 
aşamasında hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasına 
katılabilirler.

(2) Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamaz. Ancak, ilk 
derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri, 
kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır.” Hükmünü 
muhtevidir.

Madde metninden de anlaşılacağı gibi kanun koyucu “suçtan zarar görme ihtimalini 
yeterli görmüş, mağdurun“suçtan zarar görüp görmediğini” tayin yetkisini mahkemeye 
bırakmıştır. 

Mağdur, suçtan ve haksız fiilden zarar gören kimsedir.  Bir suç işlenmiş, bu suç bir 
kişinin beden bütünlüğünü, maddi ve manevi kişiliğini, malını zarara uğratmış ise, o kişi 
suçtan zarar gören kişidir. Katılan da, suçtan zarar görmesi sebebiyle davaya katılma 
talibinde bulunanve katılma talebi mahkeme tarafından kabul edilen kişidir. Mağdur, suçtan 
zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki 
kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını 
bildirerek kamu davasına katılma talebinde bulunabilirler. Davaya katılma talebinde 
bulunanlar, eski (765 sayılı) Türk Ceza Kanununa göre, sanığın cezalandırılması yanında 
maddi ve manevi zararın tazminini de talep edebilmekteydi. Yeni Türk Ceza Kanunu 
uygulamasında, zarar görenin tazminat talebini, hukuk mahkemelerinde talep etmesi uygun 
görülmüştür. Bazı suçlarda, failin zararı gidermesi cezada indirim sebebi olarak kabul 
edilmiştir. Yasada, davaya katılma için,suçtan zarar görmekriteri esas alındığına göre, davaya 
katılmak için, suçtan (maddi ve manevi) zarar görenlerindavaya katılma başvurusunda 
bulunması yeterlidir. 

III-DAVAYA KATILMANIN KOŞULLARI:
Suçtan zarar görenin, davaya katılma hakkına sahip olduğu konusunda tam bir 

mutabakat bulunmaktadır. Tabiidir ki zararın, işlenen suçtan kaynaklanması ve “zarar” ile 
“işlenen suç” arasında illiyet bağının olması gerekmektedir. Buna ilaveten, ceza 
yargılamasında, mağdurun “doğrudan doğruya zarar görmesi” aranmaktadır. 

Ceza yargılamasında “katılan” önemli haklara sahip olduğundan, kimlerin 
katılabileceğinin tayini büyük önem taşımaktadır. Davamızın konusu olan “darbe”,derecesi 
farklı da olsa, (sosyal, siyasal, ekonomik, vs.) toplumun tamamına zarar vermiştir. Esasen 
darbe suçu toplumun bütün fertlerine zarar vermektedir. Ancak davamızda katılma talebinde 
bulunanlar dava konusu suçtan doğrudan zarar görenlerdir. Örnek vermek gerekirse, darbe 
sürecinde başörtüsü yasağı sebebiyle, üniversiteden atılan öğrenciler, öğretim görevlileri, 
memuriyetten atılan öğretmenler, irtica gerekçesiyle ordudan atılan askerler,bu suçtan 
doğrudan zarar gören kişilerdir. Bunların birinci derece yakınları ise dolaylı zarar görenlerdir. 
Mesela başörtüsü nedeniyle tıp fakültesi son sınıftan atılan bir öğrenci suçtan doğrudan zarar 
gördüğü halde, bu öğrencinin anne babası ve yakınları dolaylı zarar görmüşlerdir. Bu 
kıstastan hareketle, bu davada, davaya müdahale talebinde bulunanların tamamı suçtan 
doğrudan zarar gören kişilerdir. Dolayısıyla bu davaya katılma talebinde bulunanların; 
yukarıda zikrettiğimiz davaya katılma kriterleri yönünden suçtan doğrudan zarar görme 
nedeniyle hukuken katılma kararı verilmesi zorunluluğu vardır.

Mahkemenizdeki davanın konusu, 28 Şubat darbesi olduğuna göre, bu suçun 
faillerisuça iştirak etmeleri nedeniyle cezalandırılacaktır. Darbe suçunda, tek hareketli 
suçlardaki, fail-mağdur ilişkisi aranmayacaktır. Bu davanın sanıklarının davanın müşteki ve 



  

mağdurlarını tanıması mümkün olmadığı gibi, müvekkillerin de bu davanın sanıklarını 
tanıması gerekmemektedir. Sanığın tecziyesine karar verilebilmesi için darbe suçuna iştirak 
etmesi yeterlidir. Sanıklar, müsned suçu işlemek için örgüt kurmuş, planlar yapmış, hükümeti 
devirmiş,bütün anayasal kurumları işlemez hale getirmiş, fişleme/izleme yapmışlar ve 
sonunda darbeyi gerçekleştirmişlerdir. Suçun tabi sonucu olarak da milyonlarca kişiyi 
mağdur etmişlerdir. 

Somut olayda, (28 Şubat Darbesinden dolayı) “doğrudan zarar görenlerin” tespiti 
son derece kolaydır. Zira, bu suçun (darbenin) mağdurları, bu planları yapanların hedef 
aldıkları kişilerdir. Dilekçemizin “28 Şubat darbesinin mağdurları” bölümünde, bu darbeden 
kimlerin zarar gördüğü (bu suçun mağdurları), maddeler halinde açıklanmıştır. Başörtü 
yasağından mağdur olan öğrenciler, öğretmenler, öğretim görevlileri, kamu görevlileri, 
başörtüsü yasağının uygulandığı tarihlerde mezkurkonumda bulunduklarını 
belgelemişlerdir.Yine, darbenin mağdurları kısmında açıkladığımız üzere, iddianamede 
isimleri yazılı olan mağdurların isimleri, (soruşturma sırasında şikayet başvurusunda 
bulundukları için) iddianameye adları yazılmıştır. Gerçekte ise, mağdur sayısı, iddianamede 
isimleri yazılı olanlardan çok fazladır. Ancak, dava konusu suç, şikayetebağlı bir suç 
olmadığından, bu suçtan zarar görenler, (darbe mağdurları) yargılama sonuçlanıncaya kadar 
davaya katılma başvurusunda bulunabilir. Sayın mahkemenin, davaya katılma başvurusunda 
bulunanların (işlevini yitiren yargıya başvuru şartı aramaması), 28 Şubat darbesinin “hedef 
kitlesi” içinde yer aldığını, bu dönemde mağdur olduğunu, (başörtüsü nedeniyle okuldan 
atıldığını, memuriyetten atıldığını, irtica gerekçesiyle, ordudan atıldığını, memuriyetten 
atıldığını, istifa etmek zorunda kaldığını, meslek lisesinde okuduğunu, vs.) ispatlamasını 
yeterli görmelidir. 

Dilekçemizde, darbenin, anayasal sistemi, (yargı dahil) nasıl işlemez hale getirdiği, 
anayasal kurumların işlemediği açıklanmıştır. 28 Şubat darbe sürecinde, sistematik hak 
ihlallerine karşı, görevlerinin gereğini yerine getirmeye çalışanhakimlerin başlarına neler 
geldiğini, dilekçemizin baş tarafında açıklamıştık. Bu darbenin mağdurlarından belge talep 
edilebilmesi için, etkili bir başvuru yolunun olması gerekir. 28 Şubat darbe sürecinde, hak 
ihlallerine karşı yargı etkisiz hale getirildiğinden, etkili bir başvuru yolu olmadığından, 
mağdurların çok önemli bir kısmı, mahkemelere başvurmamıştır. 

Mahkemelere başvuranlar da sonuç alamamıştır. Üniversite öğrencilerinin önemli 
bir kısmı, üniversitelerdeki (hukuksuz) başörtü yasağına karşı binlerce dava açtığı halde, bu 
davaların tamamına yakını reddedilmiştir. Çok az sayıda, iptal kararı veren idari yargı 
hakimlerde, çeşitli baskılara maruz kalmış, sürgüne gönderilmiştir. Hukuksuzluklara karşı 
direnen birkaç hakimin bu kararları Danıştay tarafından bozulmuş, yasak aleyhine, bir tane 
bile karar çıkmamıştır. Meslek lisesi mezunları ve velileri, (uluslararası sözleşmelerde 
ayırımcılık olarak nitelenen) katsayı uygulamasının iptali amacıyla binlerce dava açtığı halde, 
bu davaların tamamı reddedilmiştir. İrtica gerekçesiyle YAŞ kararıyla ordudan atılan subay 
ve astsubaylar, bu kararlar yargı denetimine tabi olmadığı için dava dahi açamamıştır. 28 
Şubat darbe sürecinde mahkemeler, görevlerini yerine getirmediği açıkça ortada iken, 
mağdur olanların mahkemeye başvurduklarına ilişkin belge istenmesi, akla zarar bir 
yorumdur. Darbecilerin hukuk dışı uygulamalarından mağdur olanlar, görevini yapmayan 
veya yapamayan mahkemelere niçin başvuruda bulunsun ki?! AİHM bile, iç hukukta etkili 
bir başvuru yolu olmadığı durumlarda, iç hukuk yollarının tüketilmesine gerek 
görmemektedir. Mahkemenizin de,iddianamede isimleri yazılı olmayanve belge ibraz 
edemeyen mağdurların,hangi sebeple mağdur olduğuna ve darbecilerin hedef kitlesi içinde 
olup olmadıklarına bakarak, davaya katılma taleplerinin kabulüne karar vermesini talep 
ediyoruz. 

IV-SONUÇ:
Suçtan zarar görenin, davaya katılma hakkına sahip olduğu konusunda tam bir 



  

mutabakat bulunmaktadır. Tabiidir ki zararın, işlenen suçtan kaynaklanması ve "zarar" ile 
"işlenen suç" arasında illiyet bağının olması gerekmektedir. Davamızın konusu olan "darbe", 
derecesi farklı da olsa, (sosyal, siyasal, ekonomik, vs.) toplumun tamamına zarar vermiştir. 
Esasen darbe suçu toplumun bütün fertlerine zarar vermektedir. Ancak davamızda katılma 
talebinde bulunanlar dava konusu suçtan doğrudan zarar görenlerdir. Örnek kabilinden ifade 
etmemiz gerekirse darbe sonrası başörtüsü yasağı sebebiyle, üniversiteden atılan öğrenciler, 
öğretim görevlileri, memuriyetten atılan öğretmenler, ordudan atılan personel doğrudan zarar 
gören kişilerdir. Bunların birinci derece yakınları ise dolaylı zarar görenlerdir. Mesela 
başörtüsü nedeniyle tıp fakültesi son sınıftan atılan bir öğrenci suçtan doğrudan zarar 
görmüşken bu öğrencinin anne babası ve yakınları dolaylı zarar görmüşlerdir. Bu kıstastan 
hareketle bu davada müdahale talebinde bulunan müvekkillerin tamamı suçtan doğrudan 
zarar gören kişilerdir. Dolayısıyla katılma talebinde bulunanların; yukarıda zikrettiğimiz 
davaya katılma kriterleri yönünden suçtan doğrudan zarar görme nedeniyle hukuken katılma 
kararı verilmesi zorunluluğu vardır.

Mahkemenizdeki davanın konusu, 28 Şubat darbesi olduğuna göre, bu suçun failleri 
suça iştirak etmeleri nedeniyle cezalandırılacaktır. Darbe suçunda, tek hareketli suçlardaki, 
fail-mağdur ilişkisi aranmayacaktır. Bu davanın sanıklarının davanın müşteki ve mağdurlarını 
tanıması mümkün olmadığı gibi, müvekkillerin de bu davanın sanıklarını tanıması 
gerekmemektedir. Sanığın tecziyesine karara verilebilmesi için darbe suçuna iştirak etmesi 
yeterlidir. Sanıklar, müsned suçu işlemek için örgüt kurmuş, planlar yapmış, hükümeti 
devirmiş, bütün anayasal kurumlan işlemez hale getirmiş, fişleme/izleme yapmışlar ve 
sonunda darbeyi gerçekleştirmişlerdir. Suçun tabi sonucu olarak da binlerce kişiyi mağdur 
etmişlerdir.

Somut olayda, (28 Şubat Darbesinden dolayı) "doğrudan zarar görenlerin" tespiti 
son derece kolaydır. Bu suçun mağdurları, bu planları yapanların hedef aldığı kişilerdir. 
Dilekçemizin mağdurlar bölümünde, 28 Şubat darbesinden kimlerin zarar gördüğü 
(mağdurlar), maddeler halinde açıklanmıştır. Başörtü yasağından mağdur olan öğrenci, 
öğretmen, öğretim görevlisi kişiler, başörtüsü yasağının uygulandığı tarihlerde mezkur 
durumda bulunduklarını belgelemişlerdir. Yine, darbenin mağdurları kısmında açıkladığımız 
üzere, iddianamede isimleri yazılı olan mağdurlar, (soruşturma sırasında şikayet 
başvurusunda bulunduğu için) iddianameye adları yazılmıştır. Gerçekte ise, mağdur sayısı, 
iddianamede isimleri yazılı olanlardan çok fazladır. Dava konusu suçun, şikayete bağlı bir 
suç olmaması nedeniyle, bu suçtan zarar görenler (darbe mağdurları) yargılama 
sonuçlanıncaya kadar davaya katılma başvurusunda bulunabilirler. Dilekçemizde, darbenin, 
anayasal sistemi, (yargı dahil) işlemez hale getirdiği açıklanmıştır. Görevinin gereğini yerine 
getiren hakimlerin başlarına neler geldiği, yine dilekçemizde açıklanmıştır. Bu darbenin 
mağdurlarından belge talep edilebilmesi için, etkili bir başvuru yolunun olması gerekir. Etkili 
bir başvuru yolu olmadığından, mağdurlar mahkemelere başvurmamıştır. Bu nedenle, 
iddianamede isimleri yazılı olmayan belge ibraz edemeyen mağdurların da davaya katılma 
taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

SON OLARAK, 
Ceza Muhakemesi kanunu 100.maddesinde, “tutuklama sebepleri” ayrıntılı olarak 

gösterilmiştir. Maddenin 2.fıkrasında, a)-Şüpheli veya sanığın kaçma, saklanma kaçma 
şüphesini uyandıran somut olgular, b)-Şüpheli ve sanığın davranışları; 1.Delilleri yok etme, 
gizleme veya değiştirme, 2.Tanık mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması 
girişiminde bulunma, hususlarında kuvvetli şüphe bulunuyorsa, Maddenin 3.fıkrasında; 
katalog suçlar sayılmak suretiyle, “bu suçu işlediği konusunda kuvvetli şüphenin varlığı 
halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir” hükmünü içermektedir.

Somut olayda, sanıklar, 28 Şubat darbe suçuna iştirakten yargılanmakta olduğundan, 
Sanıklar, (amaç suç) “anayasayı ihlal” suçuna ilaveten, “Yasama organına karşı suç” ve 



  

“hükümeti düşürme” suçlarına iştirak etmiş olmaları nedeniyle, bu suçlar, CMK 100.madde 
kapsamında, tutuklu yargılamayı gerektirdiğinden, 

Halen, Türkiye’nin değişik mahkemelerinde, terör örgütü üyeliği (TCK.314/2) 
iddiasıyla on binlerce sanık tutuklu yargılanırken, çok daha vahim suçlar isnadıyla (TCK.309, 
311, 312) yargılanan sanıkların tutuksuz yargılanması “yargılamada eşitlik” ve “adalet 
ilkesine” aykırı bulunduğundan, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen,ve haklarında 
“kuvvetli suç şüphesi” bulunan sanıkların tutuklanmalarının temini için haklarında yakalama 
kararı çıkarılmasına, karar verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1)28 Şubat darbesini gerçekleştirenler, din ve vicdan özgürlüğünü,  dini inançlarını, 

başörtüsünü, (başörtülü kamu görevlilerini, başörtülü üniversite öğrencilerini, başörtülü lise 
öğrencilerini) imam hatip liselerini, (imam hatip liselerinde okuyan öğrencileri), Refah 
Partisini, hedef aldığından; 

28 Şubat darbesini gerçekleştirenlerin hedef aldığı bu kitle, “Batı Çalışma 
Grubunun” eylemlerinden doğrudan doğruya zarar görmüş olduğundan, 

1995 ile 2002 yılları arasında, kamu görevinden ihraç edilenler, üniversiteden kaydı 
silinen öğrenciler, ordu ile ilişiği kesilenler, Refah partisine üye olanlar, bu partide görevi 
olanlar, bu darbenin (dava konusu suçun) mağduru olduğundan, herhangi bir belge 
aranmaksızın, bu kişilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne, karar verilmesini,

Ayrıca,Mahkemenize davaya katılma başvurusunda bulunup da,belge ibraz 
edemediği için katılma talepleri reddine karar verilenlerle ilgili ara kararından rücu edilerek, 
bu kişilerin de davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz. 

2)Mahkemenizdeki kamu davasının temeli iddianame olup, mahkemeniz dedava 
konusu iddianame ile bağlıdır. Mahkemenin iddianame ile bağlılığı, iddianamede yazılı suç 
tipi olmayıp, iddianamede yazılı olayları kapsamaktadır. İddianamedeki olaylar, uzunca bir 
zaman dilimini kapsadığı halde, iddia makamı, suç vasfını, Refah-Yol hükümetini düşürme 
“hükümete karşı suç” (TCK.312.madde) olarak nitelendirmiştir. 

Mahkemeniz, iddia makamının bu nitelemesiyle bağlı olmadığından, sanıkların 
savunmaları, (kapatılan) görevsiz bir mahkeme tarafından alındığından, (CMK 7.madde 
gereği) görevsiz mahkemede yapılan işlemler geçersiz olduğundan” sanıkların görevsiz 
mahkemede alınan savunmalarının yok sayılmasını ve savunmalarının yeniden alınmasını, 
Bu talebimiz kabul edilmediği takdirde, sanıklardan, “anayasayı ihlal” (TCK.309 madde) ve 
“Yasama organına suç” (TCK.311 madde) nedeniyle EK savunma alınmasını talep ediyoruz. 

3)28 Şubat darbesinin, (diğer bütün darbelerde ve darbe teşebbüslerinde olduğu gibi) 
çok sayıda bileşeni olduğundan,  bu bileşenlerinden sadece biri (BÇG) aleyhinedava açılmış 
olup, diğer bileşenleri (ORDU, EMNİYET, YARGI, MEDYA, SERMAYE, STK, 
ÜNİVERSİTE, vs) kamu davası açılmamış bulunduğundan, aynı suça iştirak eden faillerden 
bir kısmı yargılanırken, diğer şerikleri hakkında hiçbir işlem yapılmaması, adil yargılama 
ilkesine açıkça aykırı olduğundan, aynı suçun faillerinin “aynı davada” yargılanması zorunlu 
değil ise de, aynı zaman dilimi içerisinde yargılanmaları, “yargılamada bütünlük” ve 
“yargılamada birlik” ilkesinin gereği olduğundan, 

Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında, 28 Şubat darbesinin sanığı olarak yargılanması 
gereken bazı kişilerin, tanık (!) sıfatıyla mahkemenize davet edilmesi, darbe suçunun 
mahiyetiyle bağdaşmadığından, 28 Şubat darbesinin diğer bileşenleriyle ilgili soruşturma 
yürüten savcıdan, “28 Şubat darbesi suçuna katılan diğer sanıkları hakkında kamu davası 
açılıp-açılmadığının” sorulmasını, kamu davası açıldı ise, bu davanın, mahkemenizdeki dava 
dosyasıyla birleştirilmesini, talep ediyoruz.

4)Sanıkların,(amaç suç olan) “anayasayı ihlal” suçuna ilaveten, “Yasama organına 
karşı suç” ve “hükümeti düşürme” suçlarına iştirak etmiş olmaları nedeniyle,  bu suçlarla 
ilgili CMK 100. madde, tutuklu yargılamayı gerektirdiğinden, terör örgütü üyeliği (TCK. 



  

314/2) iddiasıyla binlercesanık tutuklu yargılanırken, çok daha vahim suç isnadıyla 
(TCK.309, 311, 312) yargılanan sanıkların tutuksuz yargılanması yargılamada eşitlik ve 
adalet ilkesine aykırı bulunduğundan, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen, haklarında 
“kuvvetli suç şüphesi” bulunan sanıkların tutuklanmalarının temini için haklarında yakalama 
kararı çıkarılmasına, karar verilmesini arz ve talep etmişlerdir.

 CUMHURİYET SAVCISININ ESAS HAKKINDAKİ 
MÜTALAASI

Genelkurmay antetli CD'nin bilirkişi incelemesi sonucu çözümünden elde edilen 
belgeler;17 Ocak 1997 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanına verilen brifing ve içeriği,Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen belgeler,TBMM Darbeleri Araştırma 
Komisyonunca gönderilen belgeler, İrticai faaliyetler ve Cumhurbaşkanlığında yapılan 
çalışmalar başlıklı belge,24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan 
seminere dair Genelkurmay 1997 yılı tarihçesi,4 Şubat 1997 tarihinde tankların 
Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncılar istikametinde yürütülmesine dair Genelkurmay 
Başkanlığı Ankara GİZLİ antetli 3 sayfadan oluşan Barış Ceridesi,4 Nisan 1997 tarihli 
"Çalışma Grubu oluşturulması" konulu belge, 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak 
tedbirler başlıklı belge ve bu tarihte aynı konuya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı İnönü 
Salonunda yapılan toplantıya katılanlar listesi,10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
konulu belge ve aynı konulu yazının dağıtım planı ve Batı Çalışma grubu yapılanmasına 
ilişkin şema,Batı Çalışma grubu kriz masası kurulu başlıklı belge,Batı Çalışma grubu iş 
bölümüne ilişkin belge,B.C.G. Çalışmaları devir teslim memorandumu başlıklı belge, 
(B.C.G) İGHD.PLS.haftalık brifing arz ve toplantı çizelgesi,B.Ç.G üst kurulu toplantısı 
cereyan tarzı başlıklı belge, 29 Nisan 1997 tarihli B.Ç.G rapor sistemi konulu belge, 
B.Ç.G.günlük durum raporu başlıklı belge,B.Ç.G olay bildirim raporu başlıklı belge,Laiklik 
aleyhtarı konulu belge,5 Mayıs 1997 tarihli B.Ç.G bilgi ihtiyaçları konulu belge,6 Mayıs 
1997 tarihli Batı Harekat konsepti konulu belge,27 Mayıs 1997 tarihli "Batı Eylem Planı" 
konulu belge,Batı Eylem planında icra makamı olarak gösterilen birimler,B.Ç.G.ye gelen 
evrakların kaynaklarına göre dağılımını gösteren liste,1997 yılı Genelkurmay Genel 
Sekreterliği tarihçesi ve bu tarihçede yer alan B.Ç.G toplantılarına katılanlar ve B.Ç.G özel 
taktimine katılan general/amiraller listesi,B.Ç.G hakkında verilen soru önergesine ve TBMM 
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına Genelkurmay Başkanlığınca verilen 
cevaplar, Sanıkların ikametlerinde yapılan aramalarda elde edilen deliller, bu cümleden 
olarak sanıklar Hüsnü DAĞ'ın ikametinde yapılan aramada elde edilen belgeler, Çevik Bir, 
Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Oğuz Kalelioğlu, Ruşen Bozkurt, Alican Türk, Yahya Kemal 
Yakışkan, Mustafa Hakan Bural, Halil Kemal Gürüz ve Erkan Yaykır'ın ikametlerinde 
yapılan aramalarda elde edilen deliller, Balyoz darbe planı soruşturması kapsamında; Gölcük 
Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen ve 28 Şubat BÇG faaliyetleriyle ilgili 
olan bir kısım görüntü kayıtları içeren kasetler, müşteki Tamer Tatar'ın teslim ettiği belgeler, 
Batı çalışma Grubunda çalışanlara verilen takdirler, Batı Çalışma Grubu Telefon Rehberi, 
Milli İstihbarat Teşkilatından gönderilen belgeler, "İrticai Faaliyetler" konulu brifingler, Batı 
Çalışma Grubunun icra ettiği Psikolojik Harekat Planları, Askeri Lojman Bölgelerine giriş ile 
ilgili düzenleme, Lojmanlardaki faaliyetlerle ilgili belge, MHP-BBP-Ülkücü Grup içinde yer 
alan personel faaliyetlerine ilişkin Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanınca tanzim 
edilen rapor, Batı Olayları başlıklı birçok farklı kamu görevindeki, görevlilerin fişlenme 
belgeleri  ve tüm kovuşturma münderecatı ile,

12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra devletin tüm yasal organları üzerinde 
askeri vesayet en üst seviyeye ulaşmış ise de, 



  

 merhum Turgut Özal’ın başbakan olmasından itibaren devam eden süreçte sürekli azalma 
eğilimi gösterdiği, ancak 1994 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde İstanbul, Ankara, 
Konya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri dahil olmak üzere pek çok belediyede Refah 
Partili adayların belediye başkanı seçilmesinden sonra TSK içinde bir grubun askeri 
müdahalede bulunmak için harekete geçtiği, bu kapsamda öncelikle yapılacak olan askeri 
müdahaleye karşı çıkabilecek TSK personelinin, ordudan ilişiğinin kesilmesini sağlamak 
amacıyla faaliyetlerde bulundukları, 

25 Aralık 1995 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Refah Partisinin en 
çok oyu alıp, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla milletvekili ile temsil edilmesi ve 
kurulacak muhtemel koalisyon hükümetinin büyük ortağı olacağının anlaşılması üzerine 
askeri müdahale düşüncesine sahip olan bu yapılanmanın aktif biçimde her türlü argümanı 
kullanarak Refah Partisine ve halka karşı açıkça psikolojik harekat yürüttüğü, 

Gayri resmi olarak hangi tarihte oluşturulduğu tespit edilemeyen ve faaliyetlerini 
“Batı Çalışma Grubu” adı altında yürüten bu yapılanmanın 28 Şubat kararlarının alınmasını 
sağladığı, ancak 10 Nisan 1997 tarihine kadar hiçbir resmi belgede bu yapılanmanın izine 
rastlanılmadığı, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması konulu belgede daha 
önce oluşturulan bir yapılanmadan bahsedildiği, 28 Şubat 1997 tarihinden çok önce Batı 
Çalışma Grubu adı altında bir yapılanmanın bulunduğu tüm kovuşturma dosyası 
kapsamından anlaşılmıştır. 

BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULMASI 
Kovuşturma kapsamında elde edilen delillerden Batı Çalışma Grubunun fiilen hangi 

tarihte faaliyete geçtiği tespit edilememiştir. Dönemin Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir 
imzalı, 4 Nisan 1997 tarihli, “Çalışma grubu oluşturulması” konulu belgede özetle; 
“irticanın, oluşturduğu tehdit açısından iç güvenliğin önüne geçtiği ve ülkenin bir numaralı 
sorunu haline geldiği, bu maksatla Genelkurmay Harekat Başkanlığı koordinatörlüğünde bir 
çalışma grubu oluşturulacağı, bu çalışma grubunun diğer (J) Başkanlıklarının uygun 
göreceği personelin katılımı ile hergün toplanacağı” ifade edilerek bu şekilde BÇG ilk defa 
resmi bir belgede yer almıştır. 

Bu belgenin özel oturum notları bölümünde özetle; 
Amaç: Bugünkü ortamda öncelikli hedef DYP’nin çökertilmesi, dolayısıyla 

hükümetin derhal iktidardan çekilmesini sağlayıcı önlemleri almaktır. DYP’nin hükümetteki 
oy potansiyelini kırmak örtülü yapılmalıdır. İbaresinin yer aldığı, 

Acil tedbirler başlığı altında, *Hükümetin, RP’nin yumuşak karnını tespiti, -Menfaat 
çatışması yaratmak, DYP liderinin düşürülmesi, Liderden kurtulmanın parti için kazançlı 
olacağı, Y.A.Ş/TSK’nın kararlılığını göstermek, MGK kararlarında taviz vermemek takipçisi 
olmak, TSK de içinde irticaya karışmış olanları ayıralım 

Çalışma şekli (1.Kurul, 2.Kurul, 3.Kurul, kimlerden oluşacağı) Hrk.tarzları, MGK, 
toplantı gündemini tespit ederler” ifadelerine yer verilmek suretiyle Batı Çalışma Grubunun 
resmi olarak kurulmasının temelleri atılmıştır. 

Bahse konu bu emirden sonra, 7 Nisan 1997 tarihinde, Genelkurmay Başkanlığı, 
İnönü Salonunda saat 15.00’te başlayan, Genelkurmay II. Başkanlığı tarihçesinde 
“general/amiral toplantısı” olarak geçen, dönemin Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir 
başkanlığında yapılan toplantıya; Genelkurmay J Başkanları (J-7 hariç) Yıldırım TÜRKER, 
Çetin SANER, Çetin DOĞAN, Kamuran ORHON, Vural AVAR, Hayri Bülent ALPKAYA, 
Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanları, Şükrü SARIIŞIK, Altaç 
ATILAN, Hakkı KILINÇ, Daire Başkanları Ayhan CANSEVGİSİ, Fevzi TÜRKERİ, Orhan 
YÖNEY, Ersin YILMAZ, Köksal KARABAY, Kadri ÖZER (ÖLÜ), Kenan DENİZ, Hüsnü 
DAĞ, Oğuz KALELİOĞLU, İsmail Ruhsar SÜMER, Şevket TURAN, Metin Yaşar 
YÜKSELEN,  Genelkurmay Genel Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Genelkurmay Adli Müşaviri 



  

M.Erdal ŞENER, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Yücel ÖZSIR katılmışlardır.
Toplantı tutanağına göre; toplantıya katılanların büyük bir çoğunluğunun 

hükümeti cebir ve şiddet uygulamak suretiyle ıskat etmek amacıyla bir grubun kurulması 
konusunda fikir birliği içinde oldukları, oluşturulacak gruba etkin bir işbölümü içinde destek 
vereceklerini ifade ettikleri, 

Sanık Çevik Bir tarafından; “Bu tarihi bir toplantıdır. Aynı frekanstayız, mutluyum, 
ülke Cezayir ve İran olmayacak, öncelikle hükümetin devamını önleyecek, demokratik 
müesseseleri devreye sokacak çalışmalar yapılmalıdır. Daimi teşkilatlanma zorundayız” 
ifadeleriyle toplantının özetlendiği,

Sanık Çetin Doğan tarafından ise; “Batı Çalışma grubu kurulmuştur. Bu grubun 
görev tanımı ortaya konacaktır. Yarından itibaren çalışmalara başlanacaktır. Kuvvet 
Komutanlıklarında da benzeri çalışma ile bu ağ örülecektir. Bir emir yayınlanacak, resim 
tam olarak ortaya konacaktır” ifadeleriyle toplantı sonucunun açıklandığı görülmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kovuşturmaya konu dönemdeki teşkilat yapısına göre; 
Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay karargahının amiridir. Bununla birlikte kendisine 
bağlı Karargah Başkanları (J Başkanları) ile doğrudan Genelkurmay Karargahına bağlı 
birlik ve kurumlarında ise, bu karargah başkanlarına bağlı daire başkanları ve bağlı birlik 
komutanlarının da sıralı amiri konumundadır. Genelkurmay karargahının amiri olan 
Genelkurmay II. Başkanı ile Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı arasında 
emir komuta ilişkisi bulunmamaktadır. Buna göre Genelkurmay II. Başkanının Kuvvet 
Komutanları ile Jandarma Genel Komutanına emir verme yetkisi de yoktur. 

Bu bilgiler ışığında 7 Nisan 1997 tarihli toplantı değerlendirildiğinde; Genelkurmay 
Karargahında, Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir başkanlığında yapılan toplantıya, 
Genelkurmay II. Başkanının emrinde olmayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlı ve Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanları, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında görevli bazı personel ile Genelkurmay Adli 
Müşavirinin katıldığı görülmektedir. Söz konusu toplantının Genelkurmay Karargahı ve 
Karargaha bağlı birliklerde görevi general ve amirallerin yanında Kuvvet Komutanlıkları ve 
Jandarma Genel Komutanlığında görevli general ve amirallerinde katılımı ile yapılması ve 
Batı Çalışma Grubunun resmi olarak kurulmasının bu toplantıda karara bağlanması 
karşısında, hükümeti cebir ve şiddet kullanmak suretiyle ıskat ve çalışamaz hale 
getirme suçunun sadece Genelkurmay Karargahı ve karargaha bağlı birliklerde görevli 
general ve amirallerle sınırlı kalmadığı, Kuvvet Komutanlıklarında ve Jandarma Genel 
Komutanlığında görevli en üst rütbeli subaylarınında bu suça iştirak ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu şekilde askeri müdahale sürecine Türk Silahlı Kuvvetlerin tüm 
unsurlarının katılımının amaçlandığı görülmüştür. 

7 Nisan 1997 tarihli toplantı sadece Genelkurmay Karargahında yapılacak 
faaliyetlerle ilgili olmadığı gibi tüm aramalara rağmen resmi bir emir veya davetle 
gerçekleştiğine dair belgelere ulaşılamadığı, öte yandan resmi bir toplantı olarak koordine 
edilmiş olması durumunda KKK, Dz.KK. ve J.Gn.K.lığı Harekat Başkanları, Hv.K.K.lığı 
İstihbarat Başkanlığında görevli personelin katılmaması gerektiği gerçeği karşısında, 
toplantının içeriği, toplantıya ilişkin olarak öncesinde herhangi davet ve yazışma 
yapılmaması göz önüne alındığında söz konusu toplantının resmi faaliyet dışı olarak 
Genelkurmay II. Başkanı tarafından Genelkurmay Karargahında ve Karargaha bağlı 
birliklerde görevli general/amiraller ile Kuvvet Komutanlıklarında ve Jandarma Genel 
Komutanlığında görevli bazı general/amirallerin katılımıyla yapıldığı belirlenmiştir. 

Sözkonusu toplantı sonucunda Genelkurmay Karargahında ve Karargaha bağlı 
birliklerde görevli general/amiraller ile Kuvvet Komutanlıklarında ve Jandarma Genel 
Komutanlığında görevli bazı general/amirallerin ortak kanaati ile Batı Çalışma Grubunun 
resmi olarak kurulmasına karar verilmiştir. Bu ortak iradenin sonucu olarak Genelkurmay 



  

Karargahında 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıdan 3 gün sonra, 10 Nisan 1997 
tarihinde, dönemin Genelkurmay II. Başkanı Org. Çevik Bir imzalı, “Batı Çalışma Grubu 
Oluşturulması” konulu emirle BÇG resmi olarak kurulmuştur. Bu emirde, Batı Çalışma 
Grubunda yer alacak personelin hangi birimlerden görevlendirileceği, çalışma grubunun 
nerede faaliyet göstereceği de ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 

10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Oluşturulması” konulu emirde yer 
verilen “Daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu, çalışmalarına aşağıdaki esaslara uygun 
olarak devam edecektir” ifadesinden, Batı Çalışma Grubu resmi olarak kurulmadan daha 
önce benzer bir yapının aynı faaliyetleri “kriz masası grubu” adı altında yürüttüğü 
anlaşılmaktadır.

Zira sanık Erol ÖZKASNAK'ın 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 isimli televizyon 
kanalında yayınlanan ve Hulki CEVİZOĞLU'nun sunduğu Ceviz Kabuğu isimli programa 
katılıp, programda "28 Şubat Süreci” ni herkesin bildiği gibi, Genelkurmay Karargâhında 
yapılan faaliyetler açısından, Genelkurmay Başkanı’nın başkanlığında kuvvet komutanlarının 
da katılımıyla bir silahlı kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Bende bu faaliyetler 
içerisinde üzerime düşen rolü oynayan veya rol verilen bir kişiyim. Bu sürece de çok güzel 
isim takmışlar "post-modern darbe" demişler. Aslında "post-modern darbe" bence buna 
yakıştırılan en iyi isim. Bu post-modern darbe, tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere 
benzemeyen bir şekilde, hiç kan akıtmadan, hiç kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir 
şekilde demokratik uygulamalarla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da benimsenerek, 
devletin başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara kadar hepsi de dahil edilerek, hatta 
halkımız ortak edilerek, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen 
bir süreçtir. Başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay 2.Başkanı olmak üzere , o 
zamanın kuvvet komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde 
olmuşlardır.." dediği ve yine "28 Şubat Süreci”nin başlangıcı 11 Ocak 1997 diyebilirim. 
Cumhurbaşkanı’nın (Süleyman DEMİREL) Genelkurmay Başkanlığına davet edilip (17 
Ocak 1997), kendisine 28 Şubat 1997’de verilen brifingin hemen hemen bir benzerinin 
verilmesiyle başlayan bu süreçtir.” şeklindeki açıklamalarından bu durumun anlaşıldığı ve 
yine Refayol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay 2.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 günü yapılan toplantıya Genelkurmay Personel Başkanı 
olarak katılan sanık Yıldırım TÜRKER'in toplantıda yaptığı konuşmada "Halen çalışan 
teşkilat muhafaza edilmelidir" şeklinde beyanda bulunduğu ve yine aynı toplantıya 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak katılmış olan sanık Çetin SANER'in ise yaptığı 
konuşmada "mevcut teşkilatın devamlılığından" bahsettiği,

Böylece; Kovuşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre; Batı Çalışma Grubunun 10 
Nisan 1997 tarihinde alenen kurulmasından önce de “kriz masası grubu” adı altında faaliyete 
geçtiği, bu grubun 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının alınmasını sağladığı, söz konusu 
kararların oluşturduğu siyasi kaos ve basının kamuoyunu hükümete karşı yönlendirmesi 
sonucu Batı Çalışma Grubunun, hiçbir demokratik ülkede kabul edilemeyecek şekilde halkın 
oyları ile seçilmiş ve meclisten güvenoyu almış hükümeti cebir ve şiddet kullanmak suretiyle 
ıskat etmek amacıyla emir yazılmasını sağlayıp hükümeti ıskat etme iradelerini 
resmileştirdikleri anlaşılmıştır. 

BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ 
10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Oluşturulması” konulu gizli gizlilik 

dereceli emirden; Batı Çalışma Grubunun suç tarihinde Genelkurmay Başkanı İ.Hakkı 
Karadayı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının bilgisi dahilinde 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir’e bağlı olarak çalıştığı, grubun Başkanlığını 
Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan’ın, koordinatörlüğünü ise İçgüvenlik 
Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral Kenan Deniz’in yaptığı, çalışma grubunun 4 alt gruptan 



  

oluştuğu ve bu emirle diğer Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında Batı 
Çalışma Grubu benzeri bir yapının oluşturulmasının istendiği, 

“Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” başlıklı, Orgeneral Çevik Bir imzalı, 29 Nisan 
1997 tarihli emirle; ülkenin tamamını içine alacak şekilde bir istihbarat ağının oluşturulduğu, 
günlük olarak raporların Batı Çalışma Grubuna gönderilmesinin istendiği, 

“Batı Harekat Konsepti” konulu, Orgeneral Çevik Bir imzalı, 06 Mayıs 1997 tarihli 
emirde; hükümetin, hedefi İslam devleti kurmak olan irticai bir yapılanma olarak 
görüldüğü, hükümet ile ne şekilde mücadele edileceğinin genel esaslarının belirlendiği, 

Oluşturulan rapor sistemi ve istihbarat ağı ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, meslek kuruluşları, şirketler, dernekler ve 
vakıflar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin takibe alındığı, haklarında bilgi toplandığı 
ve toplanan bilgilerin belirli bir sistematik içinde BÇG tarafından arşivlendiği, böylece 
TSK’nın hiyerarşik yapısından bağımsız ve görev tanımları içinde bulunmayan bir istihbarat 
havuzu oluşturulduğu, 

Orgeneral Çevik Bir imzalı, 27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem Planı” başlıklı 
belgede; hükümeti cebir ve şiddet kullanmak suretiyle ıskat etme amacıyla yapılacak 
faaliyetlerin ayrıntılı olarak kaleme alındığı, alınacak tedbirler ile bu tedbirlerin hangi 
makam tarafından ve ne şekilde icra edileceğinin belirlendiği,  

Batı Eylem Planının incelenmesinde; Anayasa ve kanunlarda Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin görev ve yetkileri içinde bulunmayan pek çok yasadışı faaliyetin 
yapılmasının planlandığı, 

Bunlardan dikkat çekici olanların; 
a) 24 nolu “Devrim yasalarının uygulanması” başlığı altında yapılacak faaliyetlerden 

biri “yasal tedbirlerle sonuç alınamadığı takdirde psikolojik ve örtülü harekat icra etmek” 
olarak ifade edilmiş, bu faaliyetin Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, MGK Genel 
Sekreterliği, Genelkurmay Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı ve Genelkurmay Özel 
Kuvvetler Komutanlığı tarafından icra edileceği, 

b) 26 nolu bölümde “Şeriatçı kadrolaşma” faaliyetine karşı alınacak tedbirlerden biri 
“hükümet değişikliği fırsatlarından yararlanmak, köktendinci kadrolaşmaları tasfiye 
etmek” olarak belirtilmiş, bu faaliyetin Genelkurmay Genel Sekreterliği ve MGK Genel 
Sekreterliği tarafından icra edileceği, 

c) 31 nolu bölümde; “Müteakip safha tedbirlerinin uygulama aşamasına konulması” 
başlığı altında yapılacak faaliyetlerden biri “yeni hükümete mevcut durum hakkında 
teferruatlı bilgi vermek” olduğu, bu faaliyetin MGK Genel Sekreterliği, Genelkurmay İç 
Güvenlik Harekat Dairesi Başkanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Genelkurmay 
Adli Müşavirliği tarafından icra edileceği belirtilmiştir. 

Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında yukarıda belirtilen “hükümet 
değişikliği ve yeni hükümet” ifadelerinden fiilen görevde olan hükümeti 
devirme-düşürme iradesi açıkça vurgulanmaktadır.

Yukarıda içeriğinden bazı örnekler verilen Batı Eylem Planında belirlenen bazı 
faaliyetlerde Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Psikolojik Harekat Dairesi Başkanlığının icra 
makamı olarak belirlenmesi karşısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gayri nizami harp 
unsurlarının barış zamanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile toplumu oluşturan tüm 
bireylere karşı kullanılmasının planlandığı anlaşılmaktadır. 

Batı eylem planında sıkça vurgulanan kamuoyunun yönlendirilmesi amacıyla söz 
konusu dönemde yazılı ve görsel basında sıkça kullanılan Fadime Şahin, Ali Kalkancı ve 
Müslüm Gündüz olayları da psikolojik harp unsurları olarak kullanılması planlanmış 
ve süreçte sözkonusu unsurların kullanıldığı belirlenmiştir. 

Öte yandan, Batı Eylem Planı doğrultusunda icra edilen “irticayla mücadele” 
konulu brifinglerinde kamuoyunu yönlendirme faaliyetlerinden biri olduğu konusunda 



  

herhangi bir duraksama bulunmamaktadır. Bilindiği üzere 29 Nisan 1997 tarihinde yapılmaya 
başlanan bu brifingler başta Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, askeri hakim ve savcılar, 
yüksek mahkeme üyeleri ve basın mensupları olmak üzere pekçok kişiye verilmiştir. Bu 
brifinglerde Refahyol hükümeti “irticai faaliyetlerin odağı” olarak gösterilmiş, brifingler 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kanunlara uygun olarak ülkeyi yönetmekle görevlendirilmiş 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı gövde gösterisi haline dönüştürülmüştür. 

HUKUKİ NİTELENDİRME 
Askeri Bürokrasinin Siyasal Alana Müdahale Şekilleri 
1982 Anayasası’na göre; Milli güvenliğin sağlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar 

Kurulu sorumludur. Milli Güvenlik Kurulu da, Devleti milli güvenlik siyasetinin tayini, 
tespiti ve uygulaması ile ilgili olarak tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun 
sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Ancak kovuşturmaya konu 
olan dönemde olması gereken ile uygulama farklı şekilde gerçekleşmiştir. Askeri bürokrasi 
milli güvenlik kavramının tanımlanması ve milli güvenliğin sağlanması amacı altında siyasi 
iktidarı kontrol altında tutmaya çalıştığı, iktidarın direnç gösterdiği zamanlarda da hükümeti 
düşürdüğü C.Başsavcılığımız iddianamesinde  belgeleri ile ortaya konulmuştur. 

 Aslında askeri güvenlik bürokrasisi, Türkiye’de, güvenlik ve savunmayla ilgili 
konularda Milli Güvenlik Kurulu gibi anayasal kurumlar aracılığıyla görüş ve önerilerini 
siyasi iktidara aktarma olanağına sahiptir. Aynı şekilde siyasi iktidar da, güvenlik ve 
savunmayla ilgili konularda ve uluslararası gelişmeler hakkında Milli Güvenlik Kurulu 
yanında, Genelkurmay Başkanlığıyla da doğrudan bilgi alışverişinde bulunmakta ve 
Genelkurmayın görüşlerine başvurmaktadır. Son söz, sorumluluk makamı durumunda olan, 
siyasi iradenin olmalıdır. Ancak kovuşturmaya konu dönemde Genelkurmay bütün bu 
kanallara rağmen ve bu kanalların dışında kullandığı bazı yöntemlerle de kamuoyunu 
etkilemeye ve ilgili merciler üzerinde baskı oluşturmaya dönük faaliyetlerde bulunmuştur.  

 Anayasa, Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili 
tavsiyelerini Bakanlar Kuruluna bildirmek üzere Milli Güvenlik Kurulunu görevlendirmiştir. 
Böylece Milli Güvenlik Kurulunun asil üyelerinden olan en üst rütbeli askerler aracılığıyla 
askeri güvenlik bürokrasisi, ülke güvenliği ile ilgili siyasetin oluşturulduğu mekanizmanın 
içinde yer almış olur. Bunun dışında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği başta olmak 
üzere, Hükümet, devletin ilgili mercilerinden brifing alabilir. 

Genelkurmay tarafından organize edilen “bilgilendirme toplantıları” ve 
“brifingler” çeşitli konular üzerinde hükümete bir ön uyarı, kamuoyu oluşturma ve 
manüplasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Basın yayın organlarına yönelik olarak 
yayımlanan “Basın Açıklamaları” da aynı kategoridendir. 28 Şubat sürecinde Genelkurmay 
tarafından düzenlenen “irtica brifingleri” gazetecilerin yanı sıra yargı mensuplarına da 
verilmişti.

 Gerçekten de 28 Şubat süreciyle ilgili bir gazeteciye değerlendirmelerde bulunan 
dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, brifingleri “hükümetin demokratik 
yolla sona ermesi için kullandıkları yöntemlerden biri” olarak nitelemiştir. Söyleşide 
aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir; Brifinglerle kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Tabi 
çalışmalarımızın çoğu milletvekillerini ikna etmeye yöneliktir. Rejimin içine düştüğü 
tehlikeyi öncelikle onların görmesi gerekir. (…) Biz bu yola çıkarken Genelkurmay’da 
toplandık. Muhtemel olumsuzluklara karşı köklü, alternatif planlar hazırlamaya koyulduk. 
Her olumsuzluğun, bir karşı koyma tedbirini aldık. Planlar cebimizde. Ama meselenin 
demokratik yollardan çözülmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Parlamento üyelerinin meseleyi 
siyaseten halletmeleri için bekledik. Verdiğimiz mesajları almadılar veya almak 
istemediler. Şimdi ikinci maddeyi uyguluyoruz, şeklinde ifade etmiştir. 

Genelkurmay tarafından organize edilen “bilgilendirme toplantıları” ve “brifingler” 



  

e çağrılan katılımcıların genellikle medyadaki genel yayın yönetmenleri ve Ankara 
temsilcileri olmasından hareketle, brifinglerin amacının gazete ve dergilerin yayın 
politikasını direkt olarak etkilemek olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. 

Genelkurmay Başkanlığının yaptığı brifinglere medya temsilcilerini çağırmakla asıl 
amacının, “medyanın insanların ve toplumun düşünce ve algı çerçevesini belirleme 
gücünden” ve “yaşanılan her olay ve her durumdan medyanın tutumunun ve duruşunun çok 
önemli ve çoğu zaman da hayati oluşundan” ötürü birlikte hareket edebilmeyi 
gerçekleştirmektir. 

Yukarıda belirtilen yöntemler dışında askeri güvenlik bürokrasisi siyaseti etkilemek 
için kullandığı bir yöntemde gücünü göstermek ve yapabileceklerini hatırlatmaktır. 
Nitekim 4 Şubat 1997 tarihinde Sincan’dan geçen tanklar gazetelerde “TSK’nın gövde 
gösterisi” olarak yer bulmuştur. Refahyol koalisyonu döneminde Ankara’nın Sincan ilçesinde 
düzenlenen Kudüs Gecesi’nde sahnelenen bir oyun şeriat propagandasına dönüştüğü 
iddialarının basında yer alması üzerine, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 
Komutanlığı’na bağlı tanklar Sincan caddelerinden geçmişlerdir. Genelkurmay bu tank 
geçişlerini altı ayda bir yapılan normal eğitim faaliyeti olarak açıklamışsa da gazetelerin ve 
yazarların görüşü bunun bir gövde gösterisi olduğudur. 

SANIKLARIN EYLEM VE İRTİBATLARI 
Kovuşturma dosyası sanıklarından;
1-SANIK İSMAİL HAKKI KARADAYI 
-30 Ağustos 1994 ile 30 Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanı 

olarak görev yaptığı, 
-Batı Çalışma Grubu 10 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay karargâhında kurulmuş 

ise de, " Batı Çalışma Grubu Oluşturulması" konulu emirde belirtildiği üzere daha evvel 
teşkil edilen "Kriz Masası Grubu" faaliyeti kapsamındaki bu konuda Erol ÖZKASNAK'ın 13 
Ocak 2001 günü Kanal 6 televizyonun kanalında yayınlanan Cevizkabuğu isimli tv 
programının çözümünde görüldüğü üzere, Hulki CEVİZOĞLU'nun sunduğu programa 
telefonla bağlanıp konuşmanın bir yerinde "28 Şubat sürecinin başlangıcı 11 Ocak 1997 
diyebilirim, Cumhurbaşkanının (Süleyman DEMİREL) Genelkurmay Başkanlığına 
davet edilip (17 Ocak 1997), kendisine 28 Şubat 1997'de verilen brifingin hemen hemen 
bir benzerinin verilmesiyle başlayan bu süreçtir" ibaresinde görüleceği üzere Kriz Masası 
Grubunun faaliyeti kapsamında 17 Ocak 1997 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman 
DEMİREL'e Genelkurmay Karargahında brifing verildiği, ayrıca  Batı Çalışma Grubu ile 
ilgili aşağıda belirtilen; 

-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulması konulu, 
-29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, 
-6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu, 
-27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem planı konulu belgeler 

Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR tarafından dağıtım gereği olarak Genelkurmay Başkanı 
emriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve ilgili yerlere gönderilmiştir. 

Genelkurmay Başkanı olan İsmail Hakkı KARADAYI’nın Batı Çalışma Grubunun 
karargâhta kurulmasından ve Batı Çalışma Grubu belgelerinden haberinin olmaması 
düşünülemez.  

Batı Çalışma Grubunun faaliyeti kapsamında, 
-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdim yapıldığı, 



  

-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 
Genelkurmay Harekât Başkanlığı Koordinatörlüğünde Gnkur. Harekât Başkanı, Genkur. Adli 
Müşaviri, KKK. İsth. Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., J.Gn.K. İsth.Bşk, J.Gn.K. Hrk.Bşk., Hv.K.K. 
İsth.Bşk, Gnkur. İKK ve Güv. D.Bşk.Gnkur. İGHD.Bşk., katılımı ile 1997 yılı Mayıs ve 
Haziran ayları içinden farklı günlerde (08.05.1997 Perşembe, 22.05.1997 Perşembe, 
26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 
09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 06.06.1997 Pazartesi, 02.07.1997 Çarşamba 
günleri) Batı Çalışma Grubu toplantıları yapılmıştır.

-Yine Cumhurbaşkanlığı arşivinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri 
Araştırma Komisyonuna gönderilmiş olan ve bu Komisyonun C. Başsavcılığımıza gönderdiği 
belgeler arasında yer alan "Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı KARADAYI'nın 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine Batı Çalışma Grubu-Bülent ORAKOĞLU, Hanefi 
AVCI, Kadir SARMUSAK ve 4 polis memuru ile ilgili yazdığı 02 Haziran 1997 tarihli 
GİZLİ ibareli, GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL kaşeli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı 
KARADAYI imzalı ve içeriğinde de özetle; “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire 
Başkanlığı emrinde askerlik hizmetini ifa eden, emniyet kökenli Dz.Onb.Kadir SARMUSAK 
(96/2-3363)’ın görevi süresince, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli aşağıda kimlikleri 
belirtilen şahıslarla birlikte ve onların talimatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhına 
yönelik personel ve diğer konularda TSK.leri aleyhine istihbari bilgi ve belge toplamaya 
çalıştığı, son olarak adı geçen askerin “GİZLİ” gizlilik dereceli ve askeri hizmete ilişkin bir 
yazı ve ekini bahse konu kuruma sızdırdığı belirlenmiştir." şeklinde özetlenebilen sızdırıldığı 
öne sürülen ve gizlilik dereceli ve askeri hizmete ilişkin yazının 5 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu belgelerle ilgili olması dönemin Genelkurmay 
Başkanı olan sanık İsmail Hakkı KARADAYI'nın bu tarih itibarıyla Batı Çalışma Grubundan 
haberinin olduğunu göstermektedir. 

2-SANIK ÇEVİK BİR 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay II.Başkanı olarak görev 

yaptığı, 
-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulması konulu Çevik BİR imzalı 

belgenin EK-A sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı Batı Çalışma Grubu şemasında Batı 
Çalışma Grubunun başında bulunduğu, 

Sanık Çetin DOĞAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 

4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge 
ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan sonra 
Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, 
Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir 
toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma 
yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 
hazırlandığı, 

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 
katkılarda bulunduklarını belirtmiştir. 

- 04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair yazıyı gereği için 
Gnkur "J"Bşk.larına (Genelkurmay Personel Başkanlığına (J-1), Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığına (J-2), Genelkurmay Harekât Başkanlığına (J-3), Genelkurmay Lojistik 
Başkanlığına (J-4), Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığına (J-5), 
Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı (J-6), Genelkurmay 
Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığına (J-7), Gnkur.Ad.Müş.liğine ve Gensek.Basın 
ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına göndermiştir.

-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulduğuna dair yazı ve ekinde Batı 



  

Çalışma Grubu Teşkilat Yapısını şemasını gereği için ilgili komutanlık ve başkanlıklara 
göndermiştir.

-29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemini ve eklerini hazırlatarak 
gereği için ilgili komutanlık ve başkanlıklara göndermiştir.

-6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekat Konseptini hazırlatarak 
gereği için ilgili komutanlık ve başkanlıklara göndermiştir.

-27 Mayıs 1997 tarihinde 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planını 
hazırlatarak gereği için ilgili komutanlık ve başkanlıklara, bilgi için Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine göndermiştir.

-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde 02/07/1997 Çarşamba Günü 
Genelkurmay Sekreterliği koordinatörlüğünde İnönü Salonunda yapılan özel takdime 
Genelkurmay 2. Başkanı olarak katıldığı, 

-Genelkurmay Başkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan oluşan mesaj 
formundan anlaşıldığı üzere, irticai faaliyetler konusunda personeli bilgilendirmek 
maksadıyla Genelkurmay'a, Ordu Komutanlıklarına, tüm askeri birimlere ve Milli Savunma 
Bakanlığı personeline, Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında 1997 yılı Haziran ayı içinde 
farklı günlerde irtica brifingleri verileceğine dair mesaj formunda müsade eden isim ve 
imzası bölümünde Çevik BİR'in adının ve imzasının bulunduğu, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı ve konuşma yaptığı.

3-SANIK ÇETİN DOĞAN  
- 1995-1997 Ağustos ayları arasında Genelkurmay Harekât Başkanı olarak, 1997 yılı 

Ağustos ayı ile 1999 yılı arasında Asayiş Komutanı olarak görev yaptığı, 
- Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Harekât Başkanı (J-3) 

olarak görev yaptığı, (1995-1997 Ağustos) 
- 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulması konulu Çevik BİR imzalı 

belgenin EK-A’sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı Batı Çalışma Grubu şemasında 
“Gnkur.Hrk.Bşk.- Batı Çalışma Grubunun Başkanı” olarak bulunduğu, 

- 04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair yazıyı Sanık Çevik 
BİR'in gereği için Genelkurmay Harekât Başkanı olan (J-3) olan Sanık Çetin DOĞAN'a 
gönderdiği, 

- 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair yazıyı Sanık Çevik 
BİR'in gereği için Genelkurmay Harekât Başkanı (J-3) olan Sanık Çetin DOĞAN'a 
gönderdiği, 

- 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Sanık 
Çevik BİR'in bilgi için Genelkurmay Harekât Başkanı (J-3) olan Sanık Çetin DOĞAN'a 
gönderdiği, 

- 27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Eylem Planını Çevik BİR’in üst 
yazısı ile dağıtım gereği olarak “Gizli-Kişiye Özel” olarak Sanık Çetin DOĞAN'a 
gönderildiği, 



  

- 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
Genelkurmay Harekât Başkanı olarak bulunduğu, 

- 04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması, 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu kurulması, 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi, 27 
Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Eylem Planı belgeleri hazırlanırken belgelerin 
Genelkurmay Harekât Başkanı olması sebebiyle kendisine koordine için gönderildiği, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-3 Başkanı olarak katıldığı, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Batı Çalışma 
Grubu toplantılarına katılarak koordinatörlük görevi yaptığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Genelkurmay Harekât 
Başkanı olarak katıldığı,

Toplantıda, -Batı Çalışma Grubu Kurulmuştur.-Kuvvet komutanlıklarında da benzeri 
çalışma ile bu ağ örülecektir. Şeklinde konuşmalar yaptığı, 

-Sanık Çetin DOĞAN'ın Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında irtica 
brifingleri verdiği, 

4-SANIK EROL ÖZKASNAK 
-Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu dönemde (1995-1998) Genelkurmay Başkanlığı 

Genel Sekreteri olarak görev yaptığı, 
 -04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair yazıyı Erol 

ÖZKASNAK'ın hazırlayarak Çevik BİR'e sunduğu ve Çevik BİR'in gereği için Genel 
Sekreter Erol ÖZKASNAK'a gönderdiği, 

-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair yazıyı Sanık Çevik 
BİR'in gereği için Genelkurmay Genel Sekreteri olan Sanık Erol ÖZKASNAK'a gönderdiği, 

-29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Sanık Çevik 
BİR'in bilgi için Genelkurmay Genel Sekreteri olan Erol ÖZKASNAK'a gönderdiği,

-06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu yazıyı Sanık 
Çevik BİR'in gereği için Genelkurmay Genel Sekreteri olan Sanık Erol ÖZKASNAK'a 
gönderdiği, 

-27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Eylem Planını Çevik BİR’in üst yazısı 
ile dağıtım gereği için “Gizli-Kişiye Özel” olarak Genelkurmay Genel Sekreteri olan Sanığa 
gönderdiği, 

-27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında Genelkurmay 
Genelsekreterliğinin İcra Makamında bulunduğu, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdimi Genelkurmay Genel Sekreteri olarak koordine ettiği, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan psikolojik harekât ve buna benzer 
konuların gündeme geldiği toplantıya katıldığı,

-Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında bir kısım irtica brifinginde, mesaj 
formunda parafının bulunduğu,

Sanığın 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve Hulki 
CEVİZOĞLU'nun sunduğu Ceviz Kabuğu isimli programa katılıp, programda "28 Şubat 



  

Süreci” ni herkesin bildiği gibi, Genelkurmay Karargâhında yapılan faaliyetler açısından, 
Genelkurmay Başkanı’nın başkanlığında kuvvet komutanlarının da katılımıyla bir silahlı 
kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Bende bu faaliyetler içerisinde üzerime düşen 
rolü oynayan veya rol verilen bir kişiyim. Bu sürece de çok güzel isim takmışlar 
"post-modern darbe" demişler. Aslında "post-modern darbe" bence buna yakıştırılan en 
iyi isim. Bu post-modern darbe, tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen bir 
şekilde, hiç kan akıtmadan, hiç kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik 
uygulamalarla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin başındaki en 
büyük insandan ilgili bakanlara kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın ortak 
edilerek, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen bir süreçtir. 
Başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay 2.Başkanı olmak üzere , o zamanın 
kuvvet komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde 
olmuşlardır.." dediği ve yine "28 Şubat Süreci”nin başlangıcı 11 Ocak 1997 diyebilirim. 
Cumhurbaşkanı’nın (Süleyman DEMİREL) Genelkurmay Başkanlığına davet edilip (17 
Ocak 1997), kendisine 28 Şubat 1997’de verilen brifingin hemen hemen bir benzerinin 
verilmesiyle başlayan bu süreçtir.” şeklinde sözler söylediği, 

5-SANIK MUHİTTİN ERDAL ŞENEL'in
 -Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Adli Müşaviri olarak görev 

yaptığı, 
 -04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair yazıyı gereği için 

Genelkurmay adli müşaviri olan olan Sanık Muhittin Erdal ŞENEL'e Sanık Çevik BİR'in 
gönderdiği, 

-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair yazıyı Sanık Çevik 
BİR'in gereği için Genelkurmay Adli Müşaviri olan Sanık Muhittin Erdal ŞENEL'e 
gönderdiği, 

-29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Sanık Çevik 
BİR'in bilgi için Genelkurmay Adli Müşaviri olan Sanık Muhittin Erdal ŞENEL'e gönderdiği,

-06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu yazıyı Sanık 
Çevik BİR'in gereği için Genelkurmay Adli Müşaviri olan Sanık Muhittin Erdal ŞENEL'e 
gönderdiği,

-27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Eylem Planını Çevik BİR’in üst yazı 
ile dağıtım gereği için “Gizli-Kişiye Özel” olarak Genelkurmay Adli Müşaviri olan olan 
Sanığa gönderdiği,

-27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
bulunduğu, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay Adli Müşaviri olarak katıldığı, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 08.05.1997 
Perşembe Genelkurmay Harekât Başkanlığı Koordinatörlüğünde yapılan Batı Çalışma Grubu 
toplantısına katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Genelkurmay Adli Müşaviri 
olarak katıldığı.

6-SANIK KENAN DENİZ 
-Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu dönemde Genelkurmay İç Güvenlik Harekât 

Daire (İGHD) Başkanı olarak görev yaptığı aynı zamanda Başbakanlık Askeri Başdanışmanı 
olduğu, 

 - 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulması konulu Çevik BİR imzalı 



  

belgenin EK-A sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı Batı Çalışma Grubu şemasında 
(Gnkur.İGHD.Başkanı) Batı Çalışma Grubu koordinatörü” olarak bulunduğu, 

- 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire (İGHD) Başkanı olarak bulunduğu, 

- 02.07.1997 Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde 
İNÖNÜ Salonunda yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral 
olarak katıldığı, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay 
Harekât Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe, 22.05.1997 Perşembe, 
26.05.1997 Pazartesi, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 
12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına 
katıldığı,

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı, 

-BÇG kapsamında çalışmalarından dolayı üç adet takdir belgesi verildiği, Batı 
Çalışma Grubu telefon rehberinde İGHD (İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı) olarak isminin 
geçtiği,

7-SANIK İLHAN KILIÇ
-1995 Ağustos-1997 Ağustos arasında MGK Genel Sekreteri olarak görev yaptığı, 

1997-1999 yılları arasında Hava kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı, 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 

olarak görev yaptığı, 
-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Kurulması konulu yazıyı Sanık Çevik 

BİR’in Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan bilgi için Sanık İlhan KILIÇ’a 
gönderdiği, 

-29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Sanık Çevik 
BİR'in bilgi için Milli  Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan Sanık İlhan KILIÇ'a gönderdiği, 

-06 Mayıs1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu yazıyı Sanık 
Çevik BİR'in bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan Sanık İlhan KILIÇ'a 
gönderdiği, 

-27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu yazıyı Sanık Çevik BİR'in bilgi için 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan Sanık İlhan KILIÇ'a gönderdiği, 

-27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Eylem Planında İcra Makamında Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak bulunduğu tespit edilmiştir. 

8- SANIK YILDIRIM TÜRKER
-1996-1999 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanı olarak görev yaptığı, 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Personel Başkanı (J1) olarak 

görev yaptığı,
-04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair yazıyı gereği için 

Genelkurmay Personel Başkanı olan (J-1) olan sanık Yıldırım Türker'e sanık Çevik BİR'in 
gönderdiği, 

-29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı sanık Çevik 
BİR'in bilgi için Genelkurmay Personel Başkanı olan sanık Yıldırım TÜRKER'e gönderdiği,

-06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu harekat Konsepti konulu yazıyı sanık 
Çevik BİR'in gereği için Genelkurmay Personel Başkanı olan sanık Yıldırım TÜRKER'e 
gönderdiği,  

 -27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
Genelkurmay Personel Başkanı olarak bulunduğu, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 



  

Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay J-1 Başkanı olarak katıldığı,

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Genelkurmay Personel 
Başkanı olarak katıldığı,

Toplantıda yaptığı konuşmada, "Halen çalışan teşkilat muhafaza edilmelidir" 
şeklinde beyanda bulunduğu, 

9- SANIK ÇETİN SANER 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay İstihbarat Başkanı (J2) 

olarak görev yaptığı,
-04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair yazıyı gereği için 

Genelkurmay İstihbarat Başkanı (J-2) olan Sanık Çetin SANER'e  gönderdiği, 
-29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı Sanık Çevik 

BİR'in gereği için Genelkurmay İstihbarat Başkanı (J-2) olan Sanık Çetin SANER'e 
gönderdiği, 

-06 Mayıs1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu yazıyı Sanık 
Çevik BİR'in gereği için Genelkurmay İstihbarat Başkanı (J-2) olan Sanık Çetin SANER'e 
gönderdiği, 

-27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Eylem Planını Çevik BİR’in üst yazı 
ile dağıtım gereği için “Gizli-Kişiye Özel” olarak Genelkurmay İstihbarat Başkanı “J-2” olan 
Sanığa gönderdiği, 

-27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak bulunduğu,

-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay J-2 Başkanı olarak katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan  toplantıya katıldığı, 

Toplantıda, "mevcut teşkilatın devamlılığı,..., kuvvetlerde de benzeri teşkilat 
olmalıdır..." şeklinde konuşma yaptığı, 

Refahyol Hükümetinde dönemin İçişleri Bakanının Batı Çalışma Grubu belgelerini 
açıklaması sebebiyle İçişleri Müsteşarına Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan sanığın 
“Söyle o kadına, çırılçıplak soyarız, avanesi ile birlikte İçişleri Bakanlığının önünde bir yağlı 
kazığa oturturuz” şeklinde tehditte bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; Teoman 
ÜNÜSAN’a “Söyle o kadına insanı İçişleri Bakanlığı binasının önünde kazığa oturturlar” 
dediğini beyan ettiği,

10- SANIK KAMURAN ORHON 
 -Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Lojistik Başkanı (J-4) 

olarak görev yaptığı,
-04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair yazıyı sanık Çevik 

BİR'in gereği için Genelkurmay Lojistik Başkanı olan sanık Kamuran ORHON'a gönderdiği,
-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair yazıyı sanık Çevik 

BİR'in gereği için Genelkurmay Lojistik Başkanı olan sanık Kamuran ORHON'a gönderdiği, 
-29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı sanık Çevik 

BİR'in bilgi için Genelkurmay Lojistik başkanı olan sanık Kamuran ORHON'a gönderdiği, 
-06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekat Konsepti konulu yazıyı sanık 

Çevik BİR'in gereği için Genelkurmay Lojistik Başkanı olan sanık Kamuran ORHON'a 
gönderdiği, 



  

-27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Eylem Planını Çevik BİR'in üst yazı 
ile dağıtım gereği için "Gizli-Kişiye Özel" olarak Genelkurmay Lojistik Başkanı olan sanık 
Kamuran ORHON'a gönderdiği, 

 -27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
Genelkurmay Lojistik Başkanı olarak bulunduğu,

-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay J-4 Başkanı olarak katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya “J-4” Başkanı olarak 
katıldığı,

11- SANIK VURAL AVAR 
-1996 Ağustos -1998 Ağustos ayları arasında Genelkurmay Başkanlığında “J-5” 

olarak tanımlanan Plan Prensipler Başkanı olarak görev yaptığı, 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Genel Plan Prensipler 

Başkanı (J-5) olarak görev yaptığı, 
 -04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair yazıyı gereği için 

Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı olan (J-5) olan Sanık Vuray AVAR'a Sanık 
Çevik BİR'in gönderdiği, 

-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair yazıyı sanık Çevik 
BİR'in gereği için Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı (J-5) olan sanık Vural 
AVAR'a gönderdiği, 

-29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor sistemi konulu yazıyı sanık Çevik 
BİR'in bilgi için Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı (J-5) olan sanık Vural 
AVAR'a gönderdiği, 

-06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekat Konsepti konulu yazıyı sanık 
Çevik BİR'in gereği için Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı (J-5) olan sanık 
Vural AVAR'a gönderdiği, 

-27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Eylem Planını Çevik BİR'in üst yazısı 
ile dağıtım gereği için "Gizli-Kişiye Özel" olarak Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler 
Başkanı (J-5) olan sanığa gönderdiği, 

 -27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı olarak bulunduğu, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay J-5 Başkanı olarak katıldığı,

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı,

Toplantıda;-Vazife: İrticayı durdurma ve geriletme,-İlk aşamada hükümetin 
değişimi gerekmektedir.-Ana prensipleri belirleyerek teşkilatlandırmaya gidilmelidir. 
şeklinde konuşmalar yaptığı, 

12- SANIK HAYRİ BÜLENT ALPKAYA 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Muhabere Elektronik 

Bilişim Sistemleri (MEBS) Başkanı (J-6) olarak görev yaptığı, daha sonra Güney Deniz Saha 
Komutanı olarak görev yaptığı, 

-04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına ilişkin yazıyı sanık 
Çevik BİR'in gereği için Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı 
(J-6) olan sanık Hayri Bülent ALPKAYA'ya gönderdiği, 



  

-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair yazıyı sanık Çevik 
BİR'in gereği için Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı (J-6) olan 
sanık Hayri Bülent ALPKAYA'ya gönderdiği, 

-29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı sanık Çevik 
BİR'in bilgi için Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı (J-6) olan 
sanık Hayri Bülent ALPKAYA'ya gönderdiği, 

-06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekat Konsepti konulu yazıyı sanık 
Çevik BİR'in gereği için Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı 
(J-6) olan sanık Hayri Bülent ALPKAYA'ya gönderdiği, 

-27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Eylem Planını Çevik BİR'in üst yazısı 
ile dağıtım gereği için "Gizli-Kişiye Özel" olarak sanığa gönderdiği, 

 -Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-6 Başkanı olarak katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı,

DYP Genel Başkanı Tansu Çiller Aleyhinde Kampanya Kontrol Formunu Güney 
Deniz Saha Komutanı olarak imzaladığı, 

13 -SANIK HİKMET KÖKSAL 
-1996 Ağustos 1997 Ağustos ayları arasında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev 

yaptığı, 
-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair yazıyı Sanık Çevik 

BİR'in gereği için Kara Kuvvetleri Komutanı olan Sanık Hikmet KÖKSAL'a gönderdiği,
-06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekat Konsepti konulu yazıyı sanık 

Çevik BİR'in gereği için Kara Kuvvetleri Komutanı olan sanık Hikmet KÖKSAL'a 
gönderdiği, 

-29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı gereği için 
Kara Kuvvetleri Komutanı olan sanık Hikmet KÖKSAL'a sanık Çevik BİR'in gönderdiği, 

-27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Eylem Planını Çevik BİR'in üst yazısı 
ile dağıtım gereği "Gizli-Kişiye Özel" olarak sanık Kara Kuvvetleri Komutanı olan sanığa 
gönderdiği, 

-27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
bulunduğu, 

- 4 Şubat 1997 tarihinde vermiş olduğu talimat üzerine zırhlı araç ve tankları 
Ankara- Sincan’ın en işlek caddesinde sabah ve akşam yürütüldüğü, 

-Sanık Hikmet KÖKSAL'ın talimatları doğrultusunda Batı Çalışma Grubu 
Faaliyetlerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında yürütüldüğü, 

-Sanığın tüm faaliyetlerinden başka 04 Şubat 1997 günü Ankara Zırhlı Birlikler 
Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında bulunan tankların güzergahı dışında olan Sincan 
İlçesi Şehir Merkezinden geçirilmesi talimatını verdiği, 

14- SANIK AHMET ÇÖREKÇİ 
-1995 Ağustos 1997 Ağustos tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanı olarak 

görev yaptığı, 
-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair yazıyı Sanık Çevik 

BİR'in gereği için Hava Kuvvetleri Komutanı olan Sanık Ahmet ÇÖREKÇİ'ye gönderdiği,
 -29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı gereği için 

Hava Kuvvetleri Komutanı olan Sanık Ahmet ÇÖREKÇİ'ye Sanık Çevik BİR'in gönderdiği, 



  

-06 Mayıs1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu yazıyı Sanık 
Çevik BİR'in gereği için Hava Kuvvetleri Komutanı olan Sanık Ahmet ÇÖREKÇİ'ye 
gönderdiği, 

-27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Eylem Planını Çevik BİR’in aşağıda 
belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği “Gizli-Kişiye Özel” olarak Hava Kuvvetleri Komutanı 
olan sanığa gönderdiği,

 -27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
bulunduğu, 

15-Sanık İDRİS KORALP 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi 

(İGHD) Plan Şube Müdürü (Pl.Ş.Md.) olarak görev yaptığı, 
- 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planını hazırlatarak 

imzaladığı, 
- 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sisteminin hazırlatarak eklerini 

imzaladığı, 
-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair yazıyı hazırlattığı, 
-06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu yazıyı 

hazırlattığı, 
-Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümünde Plan Şube Müdürü olarak görev yaptığı 

ve görevlerinin; bölümler arası koordinasyon, direktif ve planların yönlendirilmesi, istatistik 
ve veri hazırlama faaliyetlerinin yönlendirilmesi, cari harekâtın yönlendirilmesi olduğu 
belirtilmiştir. 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 
Çalışma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay İç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 
bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinin 
kendi ismine imzaya açıldığı, 

-Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde (İGHD Plan Şube Müdürü olarak) isminin 
geçtiği, 

-Sanığın bir kısım Batı Çalışma Grubu Personeline faaliyetlerinden dolayı takdir 
belgesi verdiği, 

-Sanığın evinde yapılan aramada 28 Şubat dönemine ilişkin farklı televizyon 
kanallarında yapılmış bir kısım siyasi kişilere ilişkin bol miktarda program konuşma ve haber 
görüntülerinin elde edildiği, 

16-SANIK FEVZİ TÜRKERİ 
-1994 -1996 yılları arasında Özel Kuvvetler Komutanı, 1996-1998 yılları arasında 

Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı, 1998-2000 yılları 
arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak görev yaptığı, 

-Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 
tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma 
Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar verilen yapıda yer aldığı, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 
katıldığı, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 1997 yılı 
Mayıs, Haziran ayları içinde yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 



  

Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Genelkurmay İstihbarata 
Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı olarak katıldığı 

-11 Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay Karargâhında verilen İrticai Faaliyetler 
konulu brifing verdiği, 

17-SANIK ÇETİN DİZDAR 
- 1996 yılında Hava kuvvetleri Komutanlığı Muhabere İstihbarat Daire Başkanlığına 

atandığını, 1997 yılında da Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olduğu ve 1998 
yılı Ağustos ayında da Eskişehir’e atandığı,

-Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 
tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma 
Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar verilen yapıda yer aldığı, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 1997 yılı 
Mayıs, Haziran aylarında yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı,

18-SANIK HAKKI KILINÇ 
-1996 Ağustos-1997 ağustos ayları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik 

Başkanlığında Harekat Başkanı olarak, 1997 Ağustos ayından sonra Jandarma Okullar 
Komutanı olarak görev yaptığı, 

-Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 
tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma 
Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar verilen yapıda yer aldığı, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 1997 yılı 
Mayıs, Haziran aylarında yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı,

Toplantıda;-30 Ağustosa kadar tedbir alınmazsa, durum çok vahimleşecektir.-Zaman 
geçtikçe alınacak tedbirler güçleşecektir.-Sadece izliyoruz, zaman geçiyor, acele karar 
verelim, şeklinde konuşmalar yaptığı, 

19-SANIK MUSTAFA BIYIK 
- Ağustos 1996 – Ağustos 1997 arasında Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat 

Başkanı olarak görev yaptığı, 1997 yılı Ağustos ayında Uzman Jandarma Okul Komutanlığı 
görevine atandığı, 

-Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 
tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma 
Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar verilen yapıda yer aldığı, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay 
Harekât Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe günü yapılan Batı Çalışma 
Grubu toplantısına katıldığı,

20-SANIK İBRAHİM SELMAN YAZICI 
-1996 yılı Haziran ayında MGK Genel Sekreterliği Bilgi Toplama Dairesi 

Başkanlığına atandığı, 30 Ağustos 1997 yılında emekli olduğu, 
- Sanığın BÇG kapsamında oluşturulan Kriz Masası Kurulunda MGK’yı temsilen 

bulunduğu, 
-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik BİR imzalı 

belgenin Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu adlı belgede MGK.Gn.Sek. Hv.Kd. Alb. 
Selman YAZICI-289 68 29 olarak isminin bulunduğu, 



  

21-SANIK ABDURRAHMAN YAVUZ GÜRCÜOĞLU 
-1995 yılından 30.08.1997 tarihine kadar Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında 

Seferberlik Bölge Başkanı olarak görev yaptığı, 
-Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 

tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma 
Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar verilen yapıda yer aldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 
Çalışma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay İç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 
bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
Top.Kd.Alb.Yavuz GÜRCÜOĞLU olarak isminin bulunduğu anlaşılmıştır. 

-Batı Çalışma Grubu Üst Kurul toplantılarına katıldığı, 
22-Sanık SERDAR ÇELEBİ 
-1996 – 1998 yılları arasında Başbakan Askeri Danışmanlığı görevinde bulunduğu,
-Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 

tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma 
Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar verilen yapıda yer aldığı, 

-Batı Çalışma Grubu'nun Çetin DOĞAN Başkanlığında yapılan üst kurul 
toplantılarına katıldığı, 

23-SANIK MUSTAFA BABACAN 
-1996-1998 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Genelsekreterliği Basın ve 

Yayın Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Basın İnceleme ve Değerlendirme Şube 
Müdürlüğünde ilk bir yıl proje subayı, son bir yıl ise şube müdürlüğü görevini yürüttüğü, 

-Batı Çalışma Grubu Toplantılarında Batı Çalışma Grubunun faaliyet alanına giren 
günlük basın haber özetlerini katılanlara sunduğu,

-Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 
tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma 
Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar verilen yapıda yer aldığı, 

-Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubunun faaliyet 
yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde Tnk.Yzb.Mustafa 
BABACAN olarak isminin bulunduğu anlaşılmıştır. 

24-SANIK ORHAN NALCIOĞLU 
-1995-1999 yılları arasında Genelkurmay Adli Müşavirliğinde Askeri Hakim statüsü 

ile Ceza Hukuku Şube Müdürü olarak görev yaptığı, 
-Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 

tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma 
Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar verilen yapıda yer aldığı, 

-Batı Çalışma Grubu toplantılarına katılıp, hukuki konularda katkı verdiği, 
25-SANIK İSRAFİL AYDIN 
-1996-1999 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat başkanlığı Plan 

İstihbarat Şubesinde Milli Plan Subayı olarak görev yaptığı, 
-Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 

tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma 
Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar verilen yapıda yer aldığı, 

26-SANIK CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK 
- BÇG’nin kurulduğu tarihlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı 

olduğu, 
-Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 

tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma 
Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar verilen yapıda yer aldığı, 



  

-1997 yılı Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilen Batı Çalışma Grubu toplantısına 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak katıldığı, 

- 24 Mart 1997 tarihli "Gizli-Kişiye Özel" kaşeli İKK raporları konulu Ordu ve 
EMASYA Bölge Komutanlıklarından Görsel ve Yazılı Basın, Okul ve Yurtlar, Vakıf ve 
Dernekler, Siyasi Kuruluşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları hakkında Rapor istenmesine dair 
belgeyi Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olarak paraf ettiği,

27- SANIK HALİL KEMAL GÜRÜZ 
- Sanık Halil Kemal GÜRÜZ’ün 05 Aralık 1995-Aralık 2003 tarihleri arasında YÖK 

Başkanlığını yaptığı, 
-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik BİR imzalı 

belgenin 9.maddesi uyarınca hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu adlı 
belgenin 4. Maddesinde sanığın başında olduğu  YÖK.Bşk.lığına evrak gönderileceğine dair 
düzenlemenin yer aldığı, Zira Batı Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında ortak faaliyet 
yürütüldüğü, 

 Sanık Halil Kemal GÜRÜZ’ün 07.01.2008 tarihinde avukat huzurunda Ankara’daki 
ikametinde yapılan aramada 28 Şubat - Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgeler elde edildiği,  

-Koordinasyon içinde olduklarını gösteren Genelkurmay antetli CD'den  elde edilen 
belgelerden olan Genelkurmay Başkanlığı tarafından YÖK Başkanı olan sanığa yazılan belge 
ve yine sanık Halil Kemal GÜRÜZ tarafından Genelkurmay Başkanına arzedilen bilgi notu,

-YÖK Başkanlığı tarafından verilen belge ve dökümanlar arasında yer alan ve 
içerisinde üniversite öğretim görevlilerinin, personellerinin ve öğrencilerinin fişlendiği tespit 
edilmiş olan yeşil ve lacivert (mavi) renkli fihrist ajandalardan bu fişlemelerin Batı Çalışma 
Grubu faaliyetleri kapsamında yapıldığı,  

-Yine Batı Çalışma Grubu Faaliyeti kapsamında burslu yurtdışına gönderilen 
üniversite öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin geri çağırıldığı, 

-Yurtdışında okuyan özellikle bir kısım İslam ülkelerindeki İlahiyat Fakültelerine 
denk olması için verilen lisans diplomalarının YÖK bünyesinde kurulan İlahiyat Milli 
Komitesi tarafından değerlendirme yapılarak ön lisans denkliğine çevrilmesi, 

 YÖK Başkanlığında yapılan aramada ele geçen Yüksek Disiplin Kurulu Kararları 
Defterinde Kemal GÜRÜZ isim ve imzalı, Van'da yapılan türban yasağıyla ilgili gösteriye 
katılmak, ideolojik amaçla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık kıyafetine 
dair yönetmelik hükümlerine uymamak, üniversitede kökten dinci kadrolaşma (Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planı 26/d maddesinde belirtildiği şekilde kullanıldığı) faaliyetinde 
bulunmak gerekçeleri ile meslekten çıkarma kararları verildiği anlaşılmıştır. Bu kararlar 27 
Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planının 18 numaralı konu faaliyet maddesinin alt 
bendlerinde yer alan üniversitelerdeki irticai faaliyetleri tespit etmek, suç unsuru tespit 
edilen militan konumundaki öğrenciler hakkında işlem yapılmasını sağlamak şeklindeki Batı 
Çalışma Grubunun amaçları doğrultusunda alınmış kararlar olduğu, 

Dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri olan Sanık Muhittin Erdal Şenel'in  04 Nisan 
1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Oluşturulmasına ilişkin belge ile ilgili olarak ifadesinde; 
Laiklik karşıtı davranışlarda bulunduğu düşünülen üniversitelere ilişkin YÖK Başkanlığı ile 
irtibata geçildiğini, zaten Genelkurmay temsilcisinin aynı zamanda YÖK Denetleme Kurulu 
Üyesi olduğunu ifade ettiği,  

28-SANIK SEDAT ARITÜRK 
- Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde YÖK Denetleme Kurulu Başkanı olarak 

görev yaptığı,
-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik BİR imzalı 

belgenin 9.maddesi uyarınca hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu adlı 
belgenin 4. maddesinde YÖK.Bşk.lığına gönderilecek evrakların elden kurye ile 
a.Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK.Dnt.Krl.Bşk.na, b.E.Korg.Erdogan ÖNAL YÖK üyesi 



  

gönderileceğinin belirtildiği, 
- Batı Çalışma Grubundan YÖK Başkanlığına gönderilecek evrakların elden kurye 

ile kendisine gönderildiği, 
-Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında YÖK Başkanı sanık Halil Kemal 

GÜRÜZ ile çalıştıkları,
29-SANIK ERDOĞAN ÖZNAL 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde YÖK Üyesi olarak görev yaptığı, 
-Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 

tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma 
Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar verilen yapının YÖK Başkanlığına 
gönderilecek evrakları düzenleyen 4.maddesi gereğince YÖK Başkanlığına gönderilecek 
evrakların kurye ile elden YÖK Üyeleri olan sanıklar Sedat ARITÜRK ve Erdoğan ÖZNAL'a 
gönderileceğinin belirtildiği, 

-Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında YÖK Başkanı sanık Halil Kemal 
GÜRÜZ ile çalıştıkları, 

30-SANIK AYHAN CANSEVGİSİ 
-1996 ile 1998 yılları arasında (J-6’ ya bağlı) Genelkurmay Muhabere Elektronik ve 

Bilgi Sistemleri Başkanlığında (MEBS) Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı 
(Gnkur.MEBS.Pl.ve Koor.D.Bşk.) olarak görev yaptığı, 

-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak katıldığı,

- Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı 
Çalışma Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı 
Çevik BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Genelkurmay 
Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı (MEBS) Planlama ve Koordinasyon 
Daire Başkanı (Gnkur.MEBS.Pl.ve Koor.D.Bşk.) olarak katıldığı,

31-SANIK ORHAN YÖNEY 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Başkanlığı Strateji Daire 

başkanı olarak görev yaptığı, 
-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak katıldığı, 

 -Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı 
Çalışma Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı 
Çevik BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya o dönemde 
Genelkurmay Strateji Daire Başkanı olarak katıldığı,

-Toplantıda; -Silahlı Kuvvetler kesin kararlı  görülmüyor,-Savunmayalım taarruz 
edelim,-Halkı yanımıza değil, önümüze almalıyız,-Yargı ve kamu yöneticilerine 
destek/tehdit,-Polis kaybolma noktasına gelmiştir, havuç ve sopayı gösterelim, 
-Üniversitelerde, sendikalarla bütünleşelim, cesaret verelim, dediği, 

32-ŞÜPHELİ ERSİN YILMAZ 
- Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı 

olarak görev yaptığı, 
-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Genelkurmay Lojistik Daire 



  

Başkanı olarak katıldığı,
Toplantıda;-Taarruzi psikolojik harekat yapılmalıdır, şeklinde konuşmalar yaptığı, 
33-SANIK KÖKSAL KARABAY 
-1995-1998 yılları arasında Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanı, 1998-1999 

yılları arasında Mamak’ta 1.Mekanize Piyade Komutanı olarak görev yaptığı, 
-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Sanık Köksal Karabay’ın 
Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanı olarak katıldığı, 

34-SANIK HÜSNÜ DAĞ 
-1996 Ağustos -1998 Temmuz ayı arasında Genelkurmay Genel Sekreterliğine bağlı 

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaptığı,
-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 

Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı, 

-Batı Çalışma Grubundaki faaliyeti nedeniyle Çevik BİR imzalı takdir belgesi 
verildiği, 

 -Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubunun faaliyet 
yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde Top.Kur.Kd.Alb.Hüsnü Dağ 
olarak isminin bulunduğu, 

-Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde (Basın ve Halkla İlişkiler Topçu Kurmay 
Kıdemli Albay olarak) isminin geçtiği, 

- İrtica brifingi verilmesine ilişkin evrakta paraf ve el yazısı ile daha çok personel 
tarafından izlenmesi için Genelkurmay Başkanlığınca video kasete alınıp dağıtımının 
yapılacağını yazmış olduğu, ayrıca ikametinde yapılan aramada Batı Çalışma Grubu 
faaliyetleriyle ilgili evraklar ele geçtiği, 

-Genelkurmay Başkanlığının 23 Haziran 1997 tarihli 2 sayfadan oluşan mesaj 
formunun 2. sayfasında Deniz Harp Okulundaki verilecek brifingte parafının bulunduğu, 

-İkametinde yapılan aramada, Batı Çalışma Grubunun faaliyetleriyle ilgili belgelerin 
elde edildiği, 

35-SANIK OĞUZ KALELİOĞLU 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi 

Başkanı olarak görev yaptığı, 
-27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 

Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi Başkanı olarak bulunduğu, 
-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 

Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Genelkurmay Psikolojik 
Harekât Dairesi Başkanı olarak katıldığı, 

-Batı Çalışma Grubundaki faaliyetlerinden dolayı Genelkurmay II.Başkanı 
Orgeneral Çevik BİR imzalı takdir belgesi verildiği,

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 
Çalışma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay İç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 
bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
isminin bulunduğu, 

-Sanığın ikametinde yapılan aramada, Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine ilişkin 



  

belgelerin ele geçirildiği, 
-Genelkurmay Başkanlığı Temmuz 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Psikolojik 

Harekat faaliyet planını hazırlayanlar arasında yer aldığı,
36-SANIK İSMAİL RUHSAR SÜMER 
-1996 yılı Ağustos ayından 1999 Ağustos ayına kadar Tuğgeneral rütbesi ile “J-2” 

ye bağlı olan Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı 
-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğamiral olarak katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Genelkurmay İstihbarat 
Daire Başkanı olarak katıldığı,

-Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarında ekinde İrticai 
faaliyetler konusunda brifing verilmesi ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
gönderilen 11 sayfadan oluşan mesaj formlarında brifing veren, brifingleri koordine eden 
olarak Ruhsar Sümer’in adının geçtiği ve dosyada mevcut diğer delillerden sanığın irtica 
brifingleri verdiğinin anlaşıldığı, 

37-SANIK ŞEVKET TURAN 
-1996 Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına kadar Genelkurmay Andlaşmalar Daire 

Başkanı olarak Tümgeneral rütbesi ile görev yaptığı, 
-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde yapılan özel takdime 

Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak katıldığı, 
-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 

Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Genelkurmay Andlaşmalar 
Daire Başkanı olarak katıldığı, 

Toplantıda;-Durum çok vahimdir.-Hükümetin istifası öncelikle şarttır. -Gelecek 
hükümette bize müzahir bakanlar olmalıdır şeklinde konuşma yaptığı,

38-SANIK METİN YAŞAR YÜKSELEN 
-1995-2000 yılları arasında Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay İstihbarat 

Başkanlığında İstihbarat Yönetim Plan ve Koordine Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı,
 -Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral olarak katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan  toplantıya katıldığı, 

-Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında irticai faaliyetler konulu brifingler 
verdiği,

39-SANIK ŞÜKRÜ SARIIŞIK 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât 

başkanı olarak görev yaptığı, 
-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 

Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya K.K.K.lığı Harekât Başkanı 
olarak katıldığı, toplantıda yasadışı faaliyeti teşvik eden konuşma yaptığı, 

- Kara Kuvvetleri Komutanlığının 24 Mart 1997 tarihli GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL 
kaşeli, İKK raporları konulu Ordu ve EMASYA Bölge Komutanlıklarından, - Görsel ve 
yazılı basın,- Okul ve yurtlar,- Vakıf ve Dernekler,- Siyasi kuruluşlar,- Kamu kurum ve 



  

kuruluşları,- Yasa dışı kuruluşlar hakkında rapor istenmesine dair yazıda parafının bulunduğu,
40-SANIK REFİK ZEYTİNCİ 
-1996 yılı Ağustos ayında tuğgeneral rütbesiyle “J-2” ye bağlı Genelkurmay 

İstihbarat Okul Komutanı görevine başladığı, 
-Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral olarak katıldığı, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Genelkurmay Silahlı 
Kuvvetler İstihbarat Okul Komutanı olarak katıldığı ve yasadışı faaliyeti teşvik eden 
konuşma yaptığı, 

41-SANIK YÜCEL ÖZSIR 
-1995 yılı Ağustos ayı ile 1997 yılı Ağustos ayı arasında Hava Kuvvetleri İstihbarat 

Başkanı olarak görev yaptığı, 
-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 

Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı,

Toplantıda;-28 Şubat kararlarının uygulanması için yazılı muhtıra verilim, 
-1989-1992 yılları arasında Etimesgut'ta kurulan bir merkezde bulut adı verilen bir proje 
yürütülmüş ve 160 kişinin ilişiği kesilmiştir.-Bulut projesine benzer bir sistem 
oluşturulmalıdır.-Senede iki kez yapılan yaş personelin atılmasına yeterli değildir, Ağustos 
şurasından önce olağanüstü şura toplanmalıdır.-Cami, mescit konuları Genelkurmay 
Başkanlığının bir emri ile düzenlenmelidir. Şeklinde yasadışı faaliyeti teşvik edici 
konuşmalar yaptığı, 

-Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet ÇÖREKÇİ imzalı 18 Aralık 1995 tarihli 
“iç tehdit ve yıkıcı bölücü faaliyetlere karşı koyma” konulu belgedeki yazının EK-A sında 
bulunan “yıkıcı bölücü unsarların Hava Kuvvetlerine sızmalarına karşı alınacak önlemler” 
başlıklı Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Yücel ÖZSIR imzalı belgede özetle; sakıncalı ve 
şüpheli kategorisine alınan personelin sicil yoluyla Hava Kuvvetlerinden ilişiklerinin 
kesilmesi cihetine gidileceği, yeterli delillerin sicil amirleri tarafından oluşturulmasına gayret 
gösterileceği, bunun için ev ve iş telefonları yasalara ve yönergelere göre gerekli müsaade 
alınarak MİT Bölge Temsilcilikleri ve Mahalli Emniyet Makamları ile gerekli koordinelerde 
bulunularak dinletileceği, düşük sicil verileceği, en küçük hareket ve davranışları 
disiplinsizlik olarak cezalandırılacağı, eş ve çocuklarının giyinişlerine dikkat edileceği, eşleri 
ve çocuklarının belli bir ideolojiyi temsil edecek şekilde giyinen personelin uyarılacağı, bu 
personelin eş ve çocuklarının faaliyetleri, uyarılara uyup uymadıklarının takip edileceği, 
personel ile eş ve çocuklarından çağdaş olmayan kıyafetli olanların Orduevlerine, askeri 
gazinolara ve misafirhanelere alınmayacağı, direnme halinde, çirkin bir olaya meydan 
vermemek için durumun orduevi ve askeri gazino müdürleri tarafından merkez 
komutanlığına bildirileceği, girenlerin orduevi ve askeri gazinolardan çıkarılmasının 
sağlanacağı, haklarında kovuşturma açılmak üzere düzenlenecek dosyanın merkez 
komutanlığı ve bağlı oldukları komutanlıklara gönderileceği belirtilmiştir. 

42-SANIK ALTAÇ ATILAN 
-Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât 

başkanı (1995 Ağustos - 1997 Ağustos) olarak görev yaptığı, 
-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 

Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı, toplantıda yasadışı 
faaliyeti teşvik edici konuşma yaptığı, 



  

-5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçlar konulu belgede parafının 
bulunduğu, 

43-SANIK AYDAN EROL 
-1995 Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Kurmay Başkanı olarak, 1997 Ağustos ayından 1998 Ağustos ayına kadar Kuzey Deniz Saha 
Komutanı olarak görev yaptığını, 

-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair yazıyı Sanık Çevik 
BİR'in gereği için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderdiği, 

-Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu 5 Mayıs 1997 tarihli Deniz 
Kuvvetlerine bağlı tüm Komutanlıklara gönderilen değişik kurum, kişi ve yapılar hakkında 
istihbarat ve fişlemeye yönelik belgeyi imzaladığı, 

44-SANIK MUSTAFA HAKAN BURAL 
-1996 yılı Ağustos ayında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına atandığı, İKK 

Güvenlik Dairede proje subayı olarak görev yaptığı, Batı Çalışma Grubu çalışmaları devir 
teslim memorandumunda belirtilen görevleri yaptığı ve Batı Çalışma Grubundaki faaliyetleri 
nedeniyle takdir belgesi verildiği,

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 
Çalışma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay İç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 
bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
Top.Yzb.Hakan BURAL olarak isminin bulunduğu anlaşılmıştır. 

-Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde Batı Çalışma Grubu Plan Subayı olarak 
isminin geçtiği, 

45-SANIK YAHYA KEMAL YAKIŞKAN 
-Aralık 1995 – 10 Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay İç Güvenlik (İGHD) 

Veri Toplama ve Analiz Şubesinde OBİ Subayı olarak görev yaptığı,
-Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümünde OBİ Plan Program 

Subayı olarak görev yaptığı, 
-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 

Çalışma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay İç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 
bölümde yürüteceğinin bildirildiği, Batı Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş 
yetkisi verilen personele ait isim listesinde Mu.Yzb.Yahya Kemal YAKIŞKAN olarak 
isminin bulunduğu anlaşılmıştır. 

-Batı Çalışma Grubu kapsamındaki çalışmaları nedeniyle takdir belgesi verildiği, 
 -Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde (Veri Anl.Ş.OBİ.Subayı olarak) isminin 

geçtiği,
46-SANIK YAHYA CEM ÖZARSLAN 
-1995-1999 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı İKK ve Güvenlik Daire 

Başkanlığında Proje subayı olarak görev yaptığı,
-Batı Çalışma Grubunda proje subayı olarak çalıştığı, sivil toplum örgütleri ile kamu 

kurum ve kuruluşlarının yönlendirilmesi, önemli proje istatistiki çalışmaların hazırlanması ve 
üst düzey toplantılarda bilgi sunumu yaptığı, bu kapsamda yaptığı çalışmalardan dolayı takdir 
belgesi verildiği, 

 -Batı Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait 
isim listesinde isminin bulunduğu anlaşılmıştır.

-Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde Batı Çalışma Grubu Plan Subayı olarak 
isminin geçtiği, 

47-SANIK ZİYA BATUR 
-Batı Çalışma Grubu içerisinde görevlendirilerek faaliyet yürüttüğü, Batı Çalışma 

Grubu Planlama Bölümünde Harekat Plan Subayı olarak görev yaptığı,  görevleri arasında 



  

Teşkilat, Emasya, Görev Talimatı, Cumhurbaşkanı Bilgi Notu, Haftalık Genelkurmay Başk. 
Arz, Batı Avrupa, Sendikalar, Siyasi Partiler, Gençlik Kolları Ve Kadın Kolları olduğu, 

-Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak faaliyetlerinden dolayı takdir belgesi 
verildiği, 

-Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay İç Harekât Dairesi Bölgesinde 
tahsis edilen bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen 
personele ait isim listesinde İs.Kur.Bnb.Ziya BATUR olarak isminin bulunduğu anlaşılmıştır.

-Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde (Plan Şube Eğitim Teşkilatı Plan Subayı 
olarak) isminin geçtiği,

48-SANIK BAHADDİN ÇELİK 
-Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümünde Personel Plan Subayı olarak görev 

yaptığı, görevleri arasında Genelkurmay Başkanlığına arz, sendikalar, siyasi partiler, gençlik 
kolları, kadın kolları, dernekler, YÖK, Milli Eğitim, okul ve kurslar, öğrenci yurtları ve özel 
dershaneler olduğu, 

-Batı Çalışma Grubundaki faaliyetlerinden dolayı takdir belgesi verildiği, 
-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 

Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
isminin bulunduğu anlaşılmıştır. 

-Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde isminin geçtiği, 
49-SANIK RUŞEN BOZKURT 
-Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümünde Harekât Plan Subayı olarak görev 

yaptığı, görevlerinin MGK Brifingleri, basın röportajları, toplantı ve konferanslar, brifingler, 
aylık komutanlar toplantısı, aylık karargâh brifingi, Cezayir ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
olduğu belirtilmiştir. 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
isminin bulunduğu anlaşılmıştır. 

-Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde isminin geçtiği,
-28 Şubat döneminde Genelkurmay'da Basın temsilcilerine verilen brifingte görev 

aldığı, 
-Batı Çalışma Grubundaki faaliyetleri nedeniyle farklı tarihlerde takdir belgeleri ve 

şerit rozet beratları verildiği, 
50-SANIK ÜNAL AKBULUT 
-1996-1997 yılı Temmuz döneminde Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekât 

Başkanlığı (İGHD) Plan Proje Subayı olarak görev yaptığı, 
-Batı Çalışma Grubu Planlama bölümünde Harekât Plan Subayı olarak görev yaptığı 

ve görevlerinin, direktif, harekât konsepti, eylem planı, Suudi Arabistan Birleşik Arap 
Emirlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarikat ve İbadet Evlerinin olduğu belirtilmiştir.

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
isminin bulunduğu anlaşılmıştır. 

-Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde isminin geçtiği,
-06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubuna ait Batı Harekât Konsepti belgesini 

hazırladığı ve 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin 
Ek-A’sında bulunan Batı Çalışma Grubu şemasında belirtilen BÇG Planlama Bölümünde 
görev alıp çalıştığı, 

51-SANIK SEZAİ KÜRŞAT ÖKTE
-Mart 1997 ile Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Karargâhında plan 

subayı olarak görev yaptığı,
-Batı Çalışma Grubu Cari Harekât Bölümünde Psikolojik Harekât Plan Subayı 



  

olarak görev yaptığı, görevlerinin TSK.Personel, KKTC, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
MGK.Gensek. Avrupa olduğu, 

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
isminin bulunduğu anlaşılmıştır. 

-Batı Çalışma Grubu Telefon Rehberinde isminin bulunduğu, 
52-SANIK CENGİZ ÇETİNKAYA
-Batı Çalışma Grubu Cari Harekat Bölümünde Psikoljik Harekat Plan Subayı olarak 

görev yaptığı, görevlerinin yazılı ve görsel basın ile ilgili işlemler, broşür, afiş, bildiri, el 
ilanı, İran ve Arap ülkeleri olduğu,

-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
isminin bulunduğu,

-Batı Çalışma Grubu Toplantılarına Psikolojik Harekat Dairesini temsilen katıldığı, 
53-SANIK AHMET AKA 
-Batı Çalışma Grubu Cari Harekât Bölümünde Psikolojik Harekât Plan Subayı 

olarak faaliyet gösterdiği, görevlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı, Siyasi Partiler, Dernekler, 
Diğer kurumlar, Kadın Kolları ve Tarikat ve İbadet evleri olduğu belirtilmiştir. 

54-SANIK ALİCAN TÜRK 
-1996 - 2005 yılları arasında Genelkurmay Psikolojik Harekât Daire Başkanlığında 

görev yaptığı,
-Batı Çalışma Grubu Cari Harekât Bölümünde Psikolojik Harekât Plan Subayı 

olarak görev yaptığı, 
-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 

Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
isminin bulunduğu,

-Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde isminin geçtiği, 
55-SANIK OSMAN ATİLLA KURTAY 
-1993 yılından 1997 Temmuz ayına kadar Genelkurmay Başkanlığında İç Güvenlik 

Harekât Dairesi Başkanlığında (İGHD) proje subayı olarak çalıştığı, 
-Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümünde İstatistik Subayı olarak 

görev yaptığı, 
-Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan Batı 

Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
isminin bulunduğu,

56-SANIK ERKAN YAYKIR 
-1996 yılı Ağustos ayından – 1997 yılı Aralık ayı arasında Gölcük Donanma 

Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Kısım amiri olarak atandığı 
-Sanık Erkan YAYKIR görev yaptığı Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığı İKK 

Şube Müdürlüğünde BÇG’nin talimatları doğrultusunda elde ettiği bilgi, belgeleri Deniz 
Kuvvetlerinde BÇG’nin şubesi olarak çalışan İstihbarat Başkanlığı ve İstihbarata Karşı 
Koyma (İKK) Şube Müdürlüğüne gönderdiği tespit edilmiştir. 

-Gölcük’te yapılan aramalarda elde edilen Sanık Erkan YAYKIR’ın BÇG adına 
düzenlemiş olduğu birçok rapor ve belgenin mevcut olduğu, 

-Ayrıca sanık Erkan YAYKIR'ın ikametinde yapılan aramada el konulan dizüstü 
bilgisayarın harddiskinde elde edilen dosyada, 800'ün üstünde personelin kendisi veya aile 
bireylerinin dini inançları, giyim kuşamı veya bir Türk vatandaşı olarak hakkı olan siyasi 
tercihlerinden dolayı fişlenmiş olduklarının tespit edildiği ve bu listede ismi geçen personelin 
bir kısmının Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işleminin yapıldığı ve bu eylemlerin de 
mensubu olduğu Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında yapıldığı, 



  

57- SANIK MEHMET AYGÜNER 
- 1996-1998 Ağustos ayı arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi 

Başkanlığına İstihbarata Karşı Koyma (İKK) Şube Müdürü olarak görev yaptığı, 
-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığından 29 Nisan 1997 tarihli Batı 

Çalışma Grubu Rapor Sistemine uygun şekilde Gizli-Kişiye Özel ibareli Batı Çalışma 
Grubuna gönderilen belgede parafının bulunduğu, 

-5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu Deniz Kuvvetleri 
Komutanına arz edilip paraflanan, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Aydan Erol 
imzalı, koordine olarak Harekât Başkanı Tümamiral A.ATILAN paraflı, evrakı hazırlayan 
İstihbarat Daire Başkanı Albay Eser ŞAHAN paraflı belgede sanık Mehmet AYGÜNER'in 
de parafının bulunduğu, 

-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulmasına Dair belgenin 4.maddesinde 
BÇG’nin Genelkurmay İGHD Merkezinde faaliyet yürüteceğini, benzer bir teşkilatlanmanın 
Kuvvet Komutanları bünyesinde oluşturulacağı belirtildiği ve 29 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin ekinde bulunan Rapor Sistemine göre kuvvet 
komutanlıklarına da Batı Çalışma Grubu raporlarının gönderileceği belirtildiğinden Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığında da İstihbarat Başkanlığı Ve İstihbarata Karşı Koyma bölümünde 
yukarıda belirtildiği şekilde BÇG benzeri bir teşkilatlanma kurulduğu ve sanık Mehmet 
AYGÜNER'in de bu kapsamda faaliyette bulunduğunun anlaşıldığı, 

58-SANIK ERDAL CEYLANOĞLU
-1996 yılı Ağustos ayı ile 1998 yılı Ağustos ayı arasında Ankara Zırhlı Birlikler okul 

ve Eğitim Tümen Komutanı olarak görev yaptığı, 
-4 Şubat 1997 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet KÖKSAL'ın Kara 

Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu AKTULGA'ya vermiş olduğu emir ve onun da Kara 
Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Okul Komutanı Sanık İzzettim İYİGÜN'e emir vermesi ile 
İzzettin İYİGÜN'ün emri ile Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında 
bulunan tankların güzergahları olmayan Sincan ilçesinin en işlek caddesi olan Atatürk 
Caddesinde sabah ve akşam gidiş ve dönüş olarak yürütülmesi eyleminde her ne kadar o gün 
izinde ise de, öğlen 13.30'da izninden dönerek Sincan Atatürk Caddesinden sabah 07.30'da 
yürütülerek Yenikent Akıncılar istikametinden Akıncılar Hava Üssüne götürülmüş bulunan 
tankların olduğu yere gidip, akşam yeniden aynı güzergahta Şehir Merkezinden tankları 
yürüterek Zırhlı Birliklere döndüğü ve böylece  Batı Çalışma Grubunun 54.Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine yönelik tehdit eyleminde yer aldığı, 

59-SANIK ERGİN CELASİN 
-1994 Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı, 
-Batı Çalışma Grubu Kriz Masası toplantılarına katılmak üzere Hava Kuvvetleri 

İstihbarat Daire Başkanı Çetin Dizdar'ı Hava Kuvvetleri Komutanı sanık Ahmet Çörekçi'ye 
önerdiği, 

Sanık Ergin CELASİN'in Genelkurmay antetli CD de bulunan Nisan 1998 tarihli 
üniversitelerde, imam hatip okullarında ve resmi dairelerdeki türban başörtüsü sorunu konulu 
belgenin Uygundur/Uygun Değildir şeklinde adına açıldığı ve yine Andıç başlıklı Gizli 
ibareli Ağustos 1998 tarihli belgeyi de Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri kapsamında 
imzalamış olduğunun anlaşıldığı,  

Genelkurmay antetli CD de bulunan, "uygundur/uygun değildir" bölümünde sanığın 
imzasına açıldığı, sanığın el yazısıyla alt tarafa görüşünü yazdığı, 

60-SANIK İZZETTİN İYİGÜN; 
-1994 yılı Ağustos-2007 yılı Ağustos tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

EDOK’ta (Eğitim ve Doktrin Okul Komutanlığı) görev yaptığı, 
Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığının EDOK Komutanı 



  

olarak kendisine bağlı olduğu, 
04 Şubat 1997 tarihinde Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen 

Komutanlığında bulunan tankların yürümesi için 3 Şubat 1997 tarihinde şifahi emirle 
yürütülmesi talimatını verdiğini, tankları daha önce kullandıkları güzergah terkedilerek 
Ankara Sincan'ın en işlek caddesi olan Atatürk caddesinde sabah ve akşam gidiş dönüş olmak 
üzere yürüttüğü, 

Başbakan, Başbakan Yardımcısı, birçok Bakan ve birçok milletvekili olayı askeri 
müdahalenin habercisi olarak nitelendirdikleri ve toplumun önemli bir kesiminin de bu olayın 
hükümete karşı bir eylem olarak algıladığı bu olayla ilgili olarak Basın Yayın organlarınca 
Darbe Mi Oldu, Darbeye Hazırlık Mı, Sivil Darbe Baskısı, Sincan'da Gövde Gösterisi, 
Sincan'da Tanklı Uyarı, Meclise Tank Bombası Düştü gibi manşetlerden haber yapıldığı, 

HUKUKİ NİTELENDİRME 
Böylece Batı Çalışma Grubu içinde yer alıp, fikir ve eylem birliği içinde faaliyette 

bulunan sanıklara isnat edilen suç, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’nın 147. 
maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri 
heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren menedenlerle bunları teşvik eyleyenlere 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmolunur”, 

Suç tarihinden sonra 01.06.2005 tarihinde 765 sayılı TCK yürürülükten kaldırılarak 
5237 sayılı TCK yürürlüğe girmiştir. İsnat edilen suç yeni TCK’nın 312. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre hükumete karşı suç başlıklı 312. Maddenin 1. fıkrası “Cebir ve 
şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini 
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verilir” 2. fıkrası ise ''Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi 
halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.''   şeklindedir. 

765 sayılı TCK’nın 147. maddesinde hükümeti cebren düşürmek veya vazife görüp 
yetki kullanmaktan cebren yasaklamaktan bahsedilerek suçun teşebbüsün ötesine geçip tam 
manası ile hükümetin devrilmesi arandığı halde yeni TCK’nın 312/1. maddesinde bu suça 
teşebbüs edilmesi ve hatta hükümetin görevlerini yapıp yetki kullanımının kısmen dahi olsa 
engellemeye teşebbüs edilmesi suçun tamamlanmış hali olarak düzenlenmiştir. 

765 sayılı TCK açısından suçun maddi unsuru olarak “cebir” öngürülmüşken 5237 
sayılı yeni TCK’da suçun unsuru “cebir ve şiddet” olarak düzenlenmiştir. Her iki yasada 
suçun manevi unsuru olarak saikin dikkate alınmadığı yani özel kastın aranmadığı ve genel 
suç işleme kastının yeterli görüldüğü suç tipi olarak düzenlenmiştir.

Kelime anlamı olarak zorlama demek olan cebir, doktrin ve yerleşik Yargıtay 
uygulamalarına göre maddi ve manevi cebir olarak ikiye ayrılmaktadır. Zorlamanın etkisine 
göre, maddi cebire şiddet, manevi cebire ise tehdit denilmektedir. Maddi cebir yani şiddet, bir 
engeli ortadan kaldırmak için fiziki güç ya da enerji kullanılmasını, manevi cebir ya da tehdit 
ise gerçekleşmesi failin iradesine bağlı olan gelecekteki kötülüğün gerçekleşecekmiş gibi 
gösterilmesidir. 

Hükümeti takip ve devirmek için kurulan Batı Çalışma Grubunu kuran, yöneten ve 
görev alan sanıkların çoğunun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki silahlı kişiler olması, hükümet 
üyeleri aleyhinde cebir, şiddet ve tehdit içerikli beyanlarda bulunmaları, ülkenin başkenti 
olan Ankara ili Sincan ilçesinin en işlek caddelerinde yurt savunmasında kullanmaları 
gereken zırhlı araç ve tankları hükümete karşı yürütmeleri, hükümet istifa ettikten sonra da 
sanıkların vermiş olduğu brifinglerde, Batı Çalışma Grubunun sivil demokratik güçler, 
partiler, TBMM ve diğer kuruşları harekete geçirdiklerini ve 18 Haziran 1997’de Refahyol 
Hükümetinin istifa etmek zorunda kaldığını, bu çalışmanın bir “operasyon” olarak icra 
edildiğini ifade etmeleri karşısında “cebir ve şiddet” unsurunun gerçekleştiği ve böylece 
suçun oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar sanıklar savunmalarında, eylemlerin suç oluşturmadığını çünkü TSK İç 



  

Hizmet Kanunun 35. maddesindeki “koruma kollama” görevini yerine getirdiklerini beyan 
etmiş iseler de; 

Anayasanın “Egemenlik” başlıklı 6. maddesi; “Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir. Türk Milleti egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları 
eliyle kullanır. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini 
kullanamaz”, 

“Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü” başlıklı 11. maddesi; “Anayasa hükümleri 
yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri 
bağlayan temel hukuk kuralları” olduğu, ve kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı”, 

28.02.1997 tarihinde yürürlükte olan 118/3. maddesi “Milli Güvenlik Kurulu, 
devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını 
ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir” 
şeklinde düzenlenmiştir. 

2001 yılında Anayasanın 118. maddesi değiştirilmiş, ancak Milli Güvenlik Kurulu 
kararlarında tavsiye edilen önlemleri, bunların çalışmalarını ve bu amaçla kurulacak çalışma 
gruplarını Anayasa ve Kanunlar çerçevesinde Bakanlar Kurulu yerine getirmekle yetkili 
kılınmıştır. Bakanlar Kurulu da olsa Milli Güvenlik Kurulu kararlarının yerine getirilmesi ve 
idari teşkilatlanma için kanun veya Anayasanın 91. maddesinde gösterilen şekil, sınır ve 
esaslara uygun çıkarılmış kanun hükmünde kararnameye ihtiyaç vardır. Hukuk devleti ilkesi 
bunu gerekli kılar. 

Bu nedenle suç tarihinde yürürlükte bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 35. maddesinde yer alan “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa 
ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır” şeklindeki düzenleme 
ile Anayasa’nın 119. ve 122. maddelerinde düzenlenen olağanüstü yönetim usulleri ve 
kanunsuz emrin istisnasını gösteren Anayasa’nın 137/son fıkrasında yer alan “Askeri 
hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeninin korunması için kanunda gösterilen 
istisnalar saklıdır” hükümleri askeri makamlar dahil hiç kimseye Anayasa ve kanunlarda 
gösterilen görev, yetki ve sorumlulukların dışına çıkmak suretiyle meşru demokratik sisteme 
müdahale etme, sistemi kesintiye uğratma ve hukuk dışına çıkmak suretiyle sistemin 
müesseselerine karışma yetkisi vermemektedir. 

Anayasa ile kurulmuş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinde normlar hiyerarşisi 
bulunmaktadır. Normlar hiyerarşinin en üstünde Anayasa yer almakta olup, kanunların 
Anayasa aykırı olması hukuk devletinde kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle kanunlar, 
Anayasaya aykırı olamayacakları gibi, kanunla verilen bir yetkinin Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini cebir ve şiddet kullanmak suretiyle ıskat ve çalışamaz hale getirme amacıyla 
kullanılması da mümkün değildir. Dolayısıyla söz konusu hüküm, Anayasa ile kurulmuş 
devlet düzeninin temel kurumlarından olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 
kaldırmak amacıyla kullanılamaz.

Ayrıca, İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
cebir ve şiddet kullanılmak suretiyle ıskat ve çalışamaz hale getirme yetkisi verdiğinin 
kabul edilmesi halinde, bu eylemlerin suç olarak düzenlendiği 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesinin bir anlamı kalmayacaktır. Hatta söz konusu 35. madde 
hiyerarşik olarak Anayasanın da üzerinde kabul edilmiş olacaktır ki, bu görüşün hukuk 
devleti ilkesi ile bağdaşması mümkün değildir. Hukuk devletlerinde kanunlar Anayasaya 
uygun olmak zorundadır. 

Sonuç olarak, İç Hizmet Kanununun 35. maddesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hiçbir unsuruna demokratik düzeni ortadan kaldırma, askeri dikta kurulmasına yol 
açabilecek askeri müdahalede bulunma yetkisi vermemektedir. Anayasanın 11. maddesi 
hükmüne rağmen Anayasaya göre kurulan Refahyol Hükümetini takip ve devirmek için 
TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin birer maddesinin dayanak yapılarak kanunsuz 



  

emirle Batı Çalışma Grubu kurulması, Batı Çalışma Grubunu yasal bir kuruluş haline 
getirmeyeceği gibi, yürüttüğü faaliyetlerinde yasal olduğu sonucunu doğurmayacaktır. 

Ayrıca Anayasanın “Kanunsuz Emir” başlıklı 137. maddesi; “Konusu suç teşkil eden 
emir hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz” 
şeklinde düzenlenmiş olup, meşru yollarla kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
devirmek için yasa dışı emirle kurulan Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve bu kapsamda 
verilen emirlerin konusunun suç teşkil etmektedir. Bu nedenle, Batı Çalışma Grubunda 
çalışmak suretiyle veya grubun faaliyetleri kapsamında konusu suç teşkil eden emirleri yerine 
getiren sanıklar suç işlemiştir. 

Her ne kadar bazı sanıklar tarafından Batı Çalışma Grubunun, 28 Şubat 1997 tarihli 
Milli Güvenlik Kurulunun 406 sayılı kararları doğrultusunda kurulduğu ifade edilmiş ise de; 
kovuşturma kapsamında Batı Çalışma Grubunun gayri resmi olarak 28 Şubat 1997 tarihinden 
çok önce kurulduğunun anlaşılması karşısında bu savunma dayanaksız kalmakla birlikte, Batı 
Çalışma Grubunun temel belgelerinin hiçbirinde 406 sayılı MGK kararlarına atıf 
yapılmaması karşısında bu savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu 
değerlendirilmiştir. 

Öte yandan, incelenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş, görev, hizmet ve 
faaliyetlerine ilişkin kanun, yönetmelik ve yönergelerde “irtica” ve “irticai faaliyet” 
tanımlarına yer verilmediği gibi, sözkonusu mevzuat hükümlerine göre “irticayla mücadele” 
nin iç güvenlik harekatının konusu olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

28 Şubat 1997 tarihli MGK’da vurgulanan “irticayla mücadele” faaliyetlerinin 
TSK tarafından yerine getirilmesi gerektiğine ilişkin hiçbir yasal dayanak 
bulunmamaktadır. Keza, MGK’ya sadece TSK unsurlarının katılmadığı, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Bakanların hazır bulunduğu bu toplantıda 
“irticayla mücadele” faaliyetlerinin icra edecek makamların Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve İçişleri Bakanı olduğu her türlü izahtan varestedir. 

Demokrasilerde ve bu sistemin uygulandığı demokratik devletlerde iç ve dış tehdit 
değerlendirmesi ve tespiti, halkın oylarıyla seçilmiş Meclisler ve Hükümetler tarafından 
yapılması gerekir. 28 Şubat döneminde ise bu tespit ve değerlendirme seçilmiş meşru 
hükümete sorulmadan hiç bir yasal dayanağı bulunmadan yasa dışı olarak kurulan Batı 
Çalışma Grubu tarafından tespit edilerek meşru hükümete dayatılmıştır. Sanıklardan Çevik 
Bir tarafından imzalanan 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Gurubu Oluşturulması konulu ve 
10 Nisan 1997 Batı Çalışma Grubu Kurulması konulu belgelerde bu husus "irticanın birinci 
öncelikli tehdit olduğu" şeklinde açıkça yer almıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal hiyarşisinin dışında, yasadışı olarak kurulan ve 
bilahare TSK'nın kurumsal hiyerarşisini ele geçiren Batı Çalışma Grubu öncelikle yapılacak 
askeri bir müdahaleye karşı çıkabileceğini düşündüğü TSK personelini asılsız ihbarlar, 
gerçek dışı raporlar, personelin askeri görev ve disiplin anlayışını yansıtmayan sicil notları 
ve sahte belgelerle ihraç edilmesini sağlamış, ya da çeşitli baskı ve tehditlerle emekliliğe 
zorlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden irtibatı kesilmiştir. 

Sanıkların içerisinde faaliyet gösterdiği BÇG, TSK'nın komuta kademesini tamamen 
konrolü altına aldıktan sonra hükümet ve toplumun diğer kesimleri üzerinde baskısını giderek 
arttırmıştır. 

8 Temmuz 1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu alarak 
göreve başlayan Refahyol Hükümetinin yapmış olduğu tüm icraatlar ve özellikle hükümetin 
büyük ortağı olan Refah Partisi “irtica” olarak nitelendirilmiştir. Hükümet ve bütün icraatları 
toplum nazarında kötülenerek hükümet yıpratılmaya çalışılmış, bu faaliyetler Genelkurmay 
Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Sözkonusu husus 27 Mayıs 
1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı “Batı Eylem Planı” başlıklı sanık Çevik Bir imzalı 
belgede açıkça yer verilmiştir. Aynı belgede yapılması planlanan eylem ve faaliyetlerin, 



  

hangi makamlar tarafından ve hangi zamanda yapılacağı ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 
4 Şubat 1997 tarihinde TSK'nın en önemli kara silahlarından olan tank ve zırhlı 

araçların Etimesgut Zırhlı Birlikler ve Tümen Komutanlığından hareket ederek Sincan’da 
şehir merkezinden geçirilmek suretiyle o güne kadar oluşturulan “askeri müdahale olabilir” 
olgusu somutlaştırılarak “gerekirse silah kullanırız” mesajı verilmek suretiyle TBMM, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve toplumu oluşturan bireyler açıkça tehdit edilmiştir. Medya 
ve kamuoyunda, bu faaliyetin askeri bir müdahalenin açık bir işareti olduğu yönünde görüş 
ve tartışmalara rağmen TSK’dan tankların bakım için şehir içinden götürüldüğü yönünde 
yetersiz açıklama dışında açıklama yapılmamıştır.

Öte yandan, tank ve zırhlı birliklerin şehir merkezinden geçirilmesi faaliyetinin 
hükümete ve toplumu oluşturan bireylere karşı cebir ve şiddet unsuru olarak kullanıldığı, 
şüpheli Çevik BİR'in Amerika'da katıldığı bir toplantıda söylediği, "demokrasiye balans ayarı 
yaptık" şeklindeki sözlerinden açıkça ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi, Türkiye Cumhuriyet 
vatandaşlarının vergileriyle alınarak, vatan savunmasında kullanılmak üzere TSK'nın 
hizmetine verilen silahlar milletin temsilcisi TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
toplumu oluşturan tüm bireylere karşı cebir, şiddet ve tehdit unsuru olarak kullanılmıştır. 

Tarihe “28 Şubat Kararları” olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan 
yaklaşık 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısında, TSK tarafından hazırlanan 
baskı içeren tedbirler kurulun sivil üyelerine dayatılmış, kamuoyunda ve devletin diğer 
kurumlarında oluşturulan “askeri müdahale olacak” olgusuyla Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’de dahil olmak üzere kurulun sivil unsurlarının insiyatif alması 
engellenmiştir. Kararları imzalamamakta kısa bir süre direnen Başbakan Erbakan 
askeri müdahale yapılması durumunda ülke ve toplumun daha fazla zarar göreceği 
kanaatiyle kurul kararlarını imzalamıştır. 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planının 26 nolu faaliyet planı (d) bendinde; 
“Hükümet değişikliği fırsatından yararlanmak” aynı belgenin 31 nolu faaliyet planında; 
“Müteakip safha tedbirlerinin uygulama aşamasına konulması” görevi kapsamında belirtilen 
(a) bendinde “Yeni hükümete mevcut durum hakkında teferruatlı bilgi vermek” ifadelerinden, 
belgenin düzenlendiği tarihte Refahyol hükümetinin görevde olması ve kuruluşundan 
itibarende yaklaşık bir yıl geçmiş olması karşısında, sanıkların hazırladıkları belgede 
hükümet değişikliğinden ve yeni hükümete teferruatlı bilgi verilmesi hususlarından 
bahsetmeleri nedeniyle sanıkların görevde olan Refahyol Hükümetini cebir ve şiddet 
kullanmak suretiyle ıskat etmek istedikleri açıktır. 

07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Karargahında yapılan toplantı tutanağına göre 
sanıklar tarafından kullanılan; “hükümete muhtıra verilmesi, sıkıyönetim ilan edilmesi, 
hükümetin değişimi, hükümetin istifası, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, gelecek 
hükümetin oluşumu, kriz yönetimi oluşturulması, eylem planı, taarruzi psikolojik harekat, 
yargı ve kamu yöneticilerine destek/tehdit, üniversitelere, sendikalara, sivil toplum örgütleri 
ile işbirliği yapılması, cesaret verilmesi, basın ve medyaya hakimiyet sağlanması yanlarına 
alınması, Batı Çalışma Grubunun kurulması, kuvvet komutanlıklarında da benzer bir 
yapılanmanın bulunması ve iki kez yapılan Y.A.Ş toplantıları ile personelin atılmasının yeterli 
olmadığı, halkın yanlarına değil, önlerine alınması, taarruz edilmesi, polise havuç ve sopanın 
gösterilmesi, bilgi toplayan eyleme dönüştüren psikolojik harekat yapan bir grup 
oluşturulması” şeklindeki ifadeler ile sanık Çevik Bir'in kapanış konuşmasında, “Bu tarihi bir 
toplantıdır. Aynı frekanstayız, mutluyum” şeklindeki sözlerinden sanıkların cebir ve şiddet 
yoluyla Refahyol Hükümeti devirmek amacıyla faaliyette bulundukları açıkça 
anlaşılmaktadır. 

28 Şubat sürecinde, Hükümetin büyük ortağı olan Refah Partisi ve onun liderine 
psikolojik harekat, cebir, şiddet ve tehdit yöntemi uygulanırken diğer ortağı Doğruyol partisi 
ve onun lideri katılan Tansu Çiller'e karşıda aynı yöntemler uygulanmıştır. O dönemde DYP 



  

Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı olan Tansu Çiller'in CIA ajanı olduğu iddası ortaya 
atılmış, hakkında Genelkurmay Askeri Savcılığınca Tansu Çiller’in vatana ihanet suçundan 
hakkında soruşturma yapılacağına ilişkin basın yayın organlarında günlerce yayınlar 
yapılmıştır. Dönemin İçişleri Bakanı da gıyabında yağlı kazığa oturtulmakla tehdit edilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak 17 Temmuz 1997 tarihli Milliyet ve Hürriyet Gazetelerinde 
Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın onayı ile askeri savcılığın Tansu ÇİLLER hakkında 
casusluk suçlaması ile soruşturma başlattığı haberine yer verildiği ve mağdur Tansu 
ÇİLLER'in hükümetten ayrılması için değişik şekillerde tehdit edildiği anlaşılmıştır. 

Tüm bu baskı, tehdit ve yıldırmalar sonucu bir askeri müdahale neticesinde 
ülkenin daha büyük zarar görebileceğini değerlendiren Başbakan Necmettin 
ERBAKAN ve Başbakan yardımcısı Tansu ÇİLLER’in yapmış olduğu ortak 
değerlendirme sonucu hükümetin 18.06.1997 tarihinde istifa etmek zorunda kaldığı 
görülmüştür. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
istifası cebir ve şiddet yoluyla gerçekleştiğinden 765 sayılı TCK’nun 147. maddesinde 
düzenlenen suç tamamlanmıştır.

Dosya kapsamında bulunan Batı Çalışma Gurubu Kriz Masası Kurulu başlıklı 
belgenin not kısmında “YÖK.Başkanlığına gönderilecek evraklar elden kurye ile (a: 
Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK Dnt.Krl.Bşk.; b: E.Korg.Erdoğan ÖZNAL YÖK üyesi) 
gönderilecek” şeklindeki ifadeden Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunda alınan ve 
YÖK’ü ilgilendiren kararların kurye ile YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof.Dr.Sedat 
ARITÜRK’e ya da YÖK Üyesi Emekli Korgeneral Erdoğan ÖZNAL’a gönderileceğinin 
belirtildiği, bu şekilde BÇG’nin faaliyetleri kapsamında YÖK’ün koordineli olarak çalıştığı, 
YÖK başkanı sanık Kemal Gürüz ile yukarıda isimi geçen sanıkların fikir ve eylem birliği 
içinde BÇG’nin aldığı kararlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır.

 SONUÇ OLARAK; yapılan soruşturma ve toplanan delillere göre; dönemin 
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının bilgisi 
dahilinde, Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay karargahı ve bağlı 
birliklerinde görevli general ve amirallerden oluşan sanıklar fikir ve eylem birliği içinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma Grubunda 
görevli bulunan suç tarihinde muvazzaf askeri personel ile Batı Çalışma Grubu temel 
belgelerinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet yoluyla devirme 
suçuna iştirak ettikleri ve bu sanıklarla birlikte YÖK personeli sanıkların fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettikleri anlaşılmakla, 

SANIKLAR; İsmail Hakkı KARADAYI, Çevik BİR, Çetin DOĞAN, Erol 
ÖZKASNAK, Muhittin Erdal ŞENEL, Kenan DENİZ, İlhan KILIÇ, Yıldırım 
TÜRKER, Çetin SANER, Kamuran ORHON, Vural AVAR, Hayri Bülent ALPKAYA, 
Hikmet KÖKSAL, Ahmet ÇÖREKÇİ, İdris KORALP, Fevzi TÜRKERİ, Çetin 
DİZDAR, Hakkı KILINÇ, Mustafa BIYIK, İbrahim Selman YAZICI, Abdurrahman 
Yavuz GÜRCÜOĞLU, Serdar ÇELEBİ, Mustafa BABACAN, Orhan NALCİOĞLU, 
İsrafil AYDIN, Cevat Temel ÖZKAYNAK, Ayhan CANSEVGİSİ, Orhan YÖNEY, 
Ersin YILMAZ, Köksal KARABAY, Hüsnü DAĞ, Oğuz KALELİOĞLU, İsmail 
Ruhsar SÜRMER, Şevket TURAN, Metin Yaşar YÜKSELEN, Şükrü SARIIŞIK, Refik 
ZEYTİNCİ, Yücel ÖZSIR,  Altaç ATILAN, Aydan EROL, Mustafa Hakan BURAL, 
Yahya Kemal YAKIŞKAN, Yahya Cem ÖZARSLAN, Ziya BATUR, Bahaddin ÇELİK, 
Ruşen BOZKURT, Ünal AKBULUT, Sezai Kürşat ÖKTE, Cengiz ÇETİNKAYA, 
Ahmet AKA ,Alican TÜRK, Osman Atilla KURTAY, Erkan YAYKIR, Mehmet 
AYGÜNER, Erdal CEYLANOĞLU, Ergin CELASİN, İzzettin İYİGÜN, Halil Kemal 
GÜRÜZ, Sedat ARITÜRK ve Erdoğan ÖZNAL'ın 765 sayılı TCK’nın 64. maddesi 
aracılığıyla 147. maddesinde düzenlenen suçu işledikleri anlaşıldığından, sanıkların 



  

eylemlerine uyan  5237 sayılı TCK’nın 312/2. maddesi hükmü nazara alındığında daha lehe 
olan 765 sayılı TCK’nın 64. maddesi yollamasıyla 147, 31, 33, 40. maddeleri uyarınca ayrı 
ayrı cezalandırmalarına, verilecek cezadan tutuklulukta geçirdikleri sürenin MAHSUBUNA, 

SANIKLAR; Teoman KOMAN, Eser ŞAHAN, Salih ERYİĞİT ve Tevfik 
ÖZKILIÇ hakkında cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de; adı geçen sanıkların 
kovuşturma aşamasında vefat ettikleri anlaşıldığından haklarındaki kamu davasının 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 64. Maddesi ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
223/8 maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE,

SANIKLAR; Abdullah KILIÇARSLAN, Adem DEMİR, Ahmet DAĞCI, 
Ahmet Atalay EFEER, Ahmet Nazmi SOLMAZ, Ahmet Ziya ÖZTOPRAK, Arslan 
DAŞTAN, Arslan GÜNER, Bertay TURGUT,  Celalettin BACANLI, Cengiz KOŞAL, 
Doğan TEMEL, Engin ALAN, Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ, Fuat BÜYÜKCİVELEK, 
Hamza ÖZALTUN, İsmail Hakkı ÖNDER, İzzettin GÜRDAL, Kurtuluş ÖĞÜN, 
Lokman EKİNCİ, Mehmet BAŞPINAR, Mehmet Ali YILDIRIM, Mehmet Cumhur 
YATIKKAYA, Mehmet Faruk  ALPAYDIN, Metin KEŞAP, Metin Yavuz YALÇIN, 
Mustafa KÖSEOĞLU, Mustafa ÖZBAY, Mustafa İhsan TAVAZAR, Necdet 
BATIRAN, Seyfullah SÖNMEZ, Ümit ŞAHİNTÜRK, Veli SEYİT, Aydın 
KARAŞAHİN, Cemal Hakan PELİT, Mehmet Şinasi ÇALIŞ, Mustafa Kemal SAVCI, 
Osman BÜLBÜL ve Yüksel SÖNMEZ'in tecziyeleri istemiyle müsnet suçtan haklarında 
cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanıkların isnat edilen suçu 
işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak cezalandırılmalarını istemeye yeterli ve inandırıcı 
delil elde edilemediğinden böylece sanıkların müsnet suçu işlediklerinin sabit olmadığı 
anlaşıldığından, adı geçen sanıkların 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2-e 
maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATLERİNE,

 Adli emanette bulunan delillerin dosyada delil olarak SAKLANMALARINA karar 
verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunmuştur.

D  E  L  İ  L  L  E  R 
1. 17 OCAK 1997 TARİHİNDE CUMHURBAŞKANINA VERİLEN BRİFİNG VE 

İÇERİĞİ ;
2. TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDAN GÖNDERİLEN 

“İRTİCAİ FAALİYETLER VE CUMHURBAŞKANLIĞINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR” 
BAŞLIKLI BELGE  (253.Kls. S:225-291)

3. 24 OCAK 1997 TARİHİNDE GÖLCÜK DONANMA KOMUTANLIĞINDA 
YAPILAN SEMİNER  (2.Kls. S:168-198) 

4.A. 04 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE SİNCAN'DA TANKLARIN YÜRÜTÜLMESİ 
(124.Kls. S:130-134)

4.B. 04 ŞUBAT 1997 TANKLARIN SİNCAN'DA YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ 
BASIN YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN HABERLER VE MANŞETLER; (275.KLS. 
S:26-53)

5.A. 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ 406 SAYILI MİLLİ GÜVENLİK KURULU 
KARARLARI,

5.B. 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ 406 SAYILI MİLLİ GÜVENLİK KURULU 
KARARLARININ EK-A’sı

6. 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ MGK TOPLANTISI SONRASI YAPILAN BASIN 
BİLDİRİSİ,

7. ANKARA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ NAİP HAKİMLERİ TARAFINDAN 



  

HAZIRLANAN" MİLLİ GÜVENLİK KURULU’NUN 28/02/1997 TARİHLİ TOPLANTI 
TUTANAĞI CMK'NIN 125. MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN 21.09.2013 TARİHLİ 
DAVAYI İLGİLENDİREN ÖZETİNİ İÇEREN  İNCELEME TUTANAĞI

8. ANKARA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ NAİP HAKİMLERİ TARAFINDAN 
HAZIRLANAN" TÜRKİYE CUMHURİYETİ 54. HÜKÜMETİ'NİN 13 MART 1997 
TARİHLİ BAKANLAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞI CMK.NIN 125. MADDESİ 
GEREĞİNCE DAVAYI İLGİLENDİREN ÖZETİNİ İÇEREN  İNCELEME TUTANAĞI

9.A. 14 MART 1997 TARİHLİ BAŞBAKANLIK DİREKTİFİ
 9.B. 18 MAYIS 1997 TARİHLİ “406 SAYILI MGK KARARINA İSTİNADEN 

ÇIKARILAN 14 MART 1997 TARİHLİ BAŞBAKANLIK DİREKTİFİNİN 
UYGULANMASININ TAKİBİ” KONULU,  01704 SAYILI BAŞBAKANLIK DİREKTİFİ;

10.28.03.1997 TARİHLİ İÇİŞLERİ BAKANI MERAL AKŞENER İMZALI 070674 
SAYILI “ANAYASA VE YASALARIN UYGULANMASINA UYULACAK USUL VE 
ESASLAR” KONULU GENELGE 

11. 11.04.1997 TARİHLİ ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN İMZALI  12/41, 
11204 SAYILI "KANUNLARIN TİTİZLİKLE UYGULANMASI HAKKINDA" KONULU 
GENELGE ,

12.A. 04 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” 
KONULU BELGE (8.Kls-S: 266)

12.B. 4 NİSAN 1997 TARİHLİ ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI 
KONULU BELGE İLE AYRI KLASÖR İÇİNDE BULUNAN EL YAZMASI İKİ 
SAYFADAN OLUŞAN “ÖZEL OTURUM İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER” 
BAŞLIKLI NOT (8.Kls-S: 267-268);

13. 07 NİSAN 1997 TARİHLİ “İRTİCA KONUSUNDA ALINACAK 
TEDBİRLER KONULU TOPLANTI ” BAŞLIKLI BELGE (3.Kls. S:263-268)

14.A. 10 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU” KONULU BELGE 
(8.Kls. S:269-270 Belge) 

14.B. 10 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU” KONULU BELGE 
EKİ OLAN BATI ÇALIŞMA GRUBU ŞEMASI (8.Kls. S:265)

14.C. BATI ÇALIŞMA GRUBU İŞBÖLÜMÜNE İLİŞKİN BELGE 
(8.KLS.S:259-264)

14.D. SANIK  AHMET DAĞCI’NIN BÇG DE GÖREVLENDİRME YAZISI  (95 
Kls.S:292 )

15.A. İGHD.PL.Ş. HAFTALIK BRİFİNG, ARZ ve TOPLANTI ÇİZELGESİ (8.Kls. 
S:159)

15.B.BATI ÇALIŞMA GRUBU ÜST KURULU TOPLANTISI CEREYAN 
TARZI” BAŞLIKLI BELGE (8.Kls. S:200),(16.Kls. S:200) 

15.C. BÇG ÇALIŞMALARI DEVİR-TESLİM MEMORANDUMU BAŞLIKLI 
BELGE (8.KLS.S:155-158) 

16.BATI ÇALIŞMA GRUBU KRİZ MASASI KURULU BAŞLIKLI BELGE 
(8.KLS.S:211)

17.A. BATI ÇALIŞMA GRUBUNDA GÖREVLENDİRİLENLERE “SÜREKLİ 
GİRİŞ KARTI VERİLMESİ” KONULU BELGE (8.KLS.S:256-258)

17.B. BATI ÇALIŞMA GRUBU TELEFON REHBERİ (8.Kls. S:210) 
17.C.1997 YILI GENELKURMAY GENEL SEKRETERLİĞİ TARİHÇESİ (2.Kls. 

S:141-152) 
17.D. BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARINA KATILANLAR;
17.E. BÇG ÖZEL TAKDİMİNE KATILAN GENERAL/AMİRALLER
17.F. 1997 YILI GENELKURMAY GENEL SEKRETERLİĞİ TARİHÇESİNDE 

BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI



  

17.G. BÇG HAKKINDA VERİLEN SORU ÖNERGESİNE VE TBMM İNSAN 
HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GENELKURMAY 
BAŞKANLIĞINCA VERİLEN CEVAPLAR (1 Kls. S:292-305, 342) 

18. 16 NİSAN 1997 TARİHLİ LAİKLİK ALEYHTARI FAALİYETLER KONULU 
BELGE

19.A. 29 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU RAPOR SİSTEMİ” 
KONULU BELGE (8.Kls.S:249-255)       

19.B. 29 NİSAN 1997 TARİHLİ BATI ÇALIŞMA GRUBU RAPOR SİSTEMİ 
KONULU BELGENİN EK-A'SINDA BULUNAN BATI ÇALIŞMA GRUBU GÜNLÜK 
DURUM RAPORU (BATGÜNDURAP) İSİMLİ BELGE

19.C. 29 NİSAN 1997 TARİHLİ BATI ÇALIŞMA GRUBU RAPOR SİSTEMİ 
KONULU BELGENİN EK-B'SİNDA BULUNAN BATI ÇALIŞMA GRUBU OLAY 
BİLDİRİM RAPORU (BATOLBİLRAP) İSİMLİ BELGE

20. 05 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU BİLGİ İHTİYAÇLARI” 
KONULU BELGE

21. 06 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI HAREKAT KONSEPTİ” KONULU BELGE 
(8.Kls.S:271-282) 

22.A. 27 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI EYLEM PLANI” KONULU BELGE ÜST 
YAZI BELGESİ  (1 KLS. S:204-235);(8.KLS. S:189-208) 

22.B. 27 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI EYLEM PLANI” KONULU BELGE  (1 
KLS. S:204-235);(8.KLS. S:189-208) 

22.C. BATI EYLEM PLANINDA İCRA MAKAMI OLARAK GÖSTERİLEN 
BİRİMLER VE O DÖNEMDE BU BİRİMLERİN BAŞINDA OLAN SANIKLAR 

23.BATI ÇALIŞMA GRUBUNDA ÇALIŞANLARA VERİLEN TAKDİR 
BELGELERİ 

24.A. BATI ÇALIŞMA GRUBUNA 10 NİSAN- 01 ARALIK 1997 TARİHLERİ 
ARASINDA GELEN EVRAKLARIN KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMINI 
GÖSTEREN LİSTE 

24.B. BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİNİN ANALİZİ (8.Kls S:170)
24.C. 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ MGK KARARLARININ UYGULANMA 

DURUMU ADLI BELGE (8.Kls S: 27-59) 
25.A. SANIKLARIN İKAMETLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA ELDE 

EDİLEN DELİLLER
25.B. KASET İNCELEME TUTANAĞI,
26. HANEFİ AVCI’NIN ESKİŞEHİR İLİNDEKİ İKAMETİNDE YAPILAN 

ARAMADA ELDE EDİLEN VE 8 İLE NUMARALANDIRILAN CD İÇERİSİNDEKİ 
BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER(111.Klasör) 

27. KATILAN BÜLENT ORAKOĞLU HAKKINDAKİ BELGE(Klasör 243)
28. KATILAN BÜLENT ORAKOĞLU’NUN CUMHURİYET SAVCISINA 

YAPMIŞ OLDUĞU ŞİKAYETİNDE BİZZAT İBRAZ ETMİŞ OLDUĞU KLASÖRLERDE 
BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE İLGİLİ BELGELER(Klasör 47)

29. GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDAN GÖNDERİLEN BELGELER (250 
Kls. S:284)

30.A. MÜŞTEKİ TAMER TATAR’IN 16.01.2013 TARİHİNDE ANKARA 
BAŞSAVCILIĞA  İBRAZ ETTİĞİ BELGELER (3.Kls.269-276) 

30.B. BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE İLGİLİ DİĞER BELGELER
31.OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANMASI İLE İLGİLİ 

BELGELER (250 Kls. S.549-556)
32. MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATINDAN GÖNDERİLEN BELGELER (331. 

KLS. S.1- 223)



  

33. GENELKURMAY ANTETLİ CD DEN ELDE EDİLEN BELGELER 
(9.KLASÖR)

34.  PSİKOLOJİK HAREKAT PLANLARI (9.Kls. S: 288-321) 
35. BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN HASAN CELAL GÜZEL TARAFINDAN 

ANKARA DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
ŞİKAYET VE İHBAR EDİLMESİ VE HASAN CELAL GÜZELİN İBRAZ ETTİĞİ 
DELİLLER  (250.Kls S: 19-64) 

36. MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİNDEN 
GÖNDERİLEN BELGELER,

37. TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDAN GÖNDERİLEN 
BELGELER (253.Kls. S:1-295)

38. 54. CUMHURİYET HÜKUMETİNİN ADALET BAKANI TARAFINDAN 
YAZILAN REFAH GERÇEĞİ-3 BAŞLIKLI KİTABININ İNCELENMESİNDEN ELDE 
EDİLEN BİLGİLER: (125. KLASÖR, SAYFA 8-33) 

39. ŞÜKRÜ KARACA'NIN ERBAKAN'I İSTİSKAL EDECEKLERİ 
YÖNÜNDEKİ BEYANINA DAİR 01.08.2012 TARİHLİ ARAŞTIRMA TUTANAĞI (Kls. 
137 S: 122-134)

40. KOVUŞTURMA AŞAMASINDA GELEN BELGE,BEYAN VE DELİLLER
41. BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN ÇALIŞMALARI ve BRİFİNGLER İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLER (8.Kls. S:222-224)
42. GENELKURMAY TARAFINDAN GÖNDERİLEN MESAJ FORMLARI (1. 

KLASÖR SAYFA 204-214)
43. ADLİ EMANETİN 2012/3 SIRASINDA KAYITLI ÜZERİNDE 2011/206 SOR. 

ASIL CD YAZILI, GENELKURMAY KARARGAHI YAZISI, GENELKURMAY 
BAŞKANLIĞI LOGOSU VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MUHABERE 
ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ BAŞKANLIĞI LOGOSU BULUNAN, SERİ NO: 
A..3278 YAZILI, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: VE KONU: YAZILARI 
BULUNAN VE A5J21I2222525 SERİ NUMARALI  5 NOLU CD'DEN ELDE EDİLEN 
BRİFİNG METİNLERİ,

44. SANIK İSMAİL RUHSAR SÜMER TARAFINDAN SUNULAN 13 HAZİRAN 
1997 TARİHLİ BRİFİNG VE DVD ÇÖZÜM TUTANAĞI;

45. 10-11 HAZİRAN 1997 TARİHLİ BRİFİNGLER VE 06.12.2012 TARİHLİ 
ARAŞTIRMA TUTANAĞI; (28 Kls S:193-243)

46. İRTİCAİ FAALİYETLER KONULU BRİFİNGLER SONRASI GAZETE 
MANŞETLERİ ve KÖŞE YAZILARI (330.Kls. S:1-224)

47. BATI ÇALIŞMA GRUBU-YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU İRTİBATI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU BAŞKANLIĞI (116.Kls: S: 1-521)

48. YÖK BAŞKANLIĞINDAN GELEN BELGELER (116.Kls: S: 1-521)
49. GAZETECİ YAZAR MEHMET ALİ BİRAND 'IN YAZMIŞ OLDUĞU VE 

BELGESELİNİ DE YAPTIĞI "SON DARBE 28 ŞUBAT" İSİMLİ DOĞAN YAYINCILIK 
TARAFINDAN BASILAN KİTABIN İNCELENMESİNDE;

50. ARAŞTIRMA KARŞILAŞTIRMA TUTANAKLARI (111 Kls. S: 62-195)
51.MÜŞTEKİ BÜLENT ORAKOĞLU HAKKINDAKİ BELGE (243.Klasör)
52.54. CUMHURİYET HUKÜMETİ BAŞBAKANI PROF.DR. NECMETTİN 

ERBAKAN'IN  18 HAZİRAN 1997 TARİHLİ İSTİFA MEKTUBU; 
53. BİLİRKİŞİ RAPORLARI  VE UZMAN MÜTALAASI
54. CD5' İN DEĞERLENDİRİLMESİ
55. BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN YASAL DAYANAKLARINA İLİŞKİN 

BEYANLAR VE DELİLLER İLE STATÜSÜ VE YASAL ZEMİNİ OLUP OLMADIĞINA 
DAİR DEĞERLENDİRME,



  

56. TANIK BEYANLARI,
57. MÜŞTEKİ BEYANLARI

Y A Z I L I   V E   S Ö Z L Ü   D E L İ L L E R 

A) T A N I K   B E Y A N L A R I

Tanık BAHATTİN ŞEKER  Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi (2017/7) tarafından 
alınan 22.03.2017 tarihli beyanında;

" Çok partili siyasi hayatta Türkiye Cumhuriyetinde demokrasilerde, belli 
zamanlarda, demokrasi kesintiye uğramıştır, bunlar genelde darbelerle olmuştur. Bunlardan 
birisi de 28 Şubat postmodern darbesidir, o zaman halkın oyuyla seçilen hükümet demokrasi 
dışında düşürülmeye çalışılmıştır, o günkü tarihlerde Sincan'dan tanklar geçirilmiş, batı 
çalışma grubu kurulmuş ve birçok etkinlik yapılmıştır, bunun askeri ayağı, sivil ayağı, siyasi 
ayağı, basın, medya ayağı gibi bir çok etkenleri vardır, bunun sorumlularının bulunması 
gerekmektedir, bu çalışmalardan o günkü Refah-Yol hükümeti devrilmiş ve yerine yeni bir 
hükümet kurulmuştur ve buna da demokrasiye balans ayarı yaptığı söylenmektedir.

 İşte bunun uzantıları da maalesef herhangi bir önlem alınmadığı için 15 Temmuz da 
FETÖ/PDY darbe yapmıştır. Benim şahsi isteğim bu demokrasiyi katledenler ve buna 
yardımcı olanlar kim olursa olsun gereken adli ve cezai yaptırımı görmesi gerekmektedir.

Refah-Yol hükümetinin kurulması gündeme geldiğinde koalisyonun kurulmasını 
desteklemiştim, o dönemde hükümet kurulunca spor bakanı olmuştum.Koalisyon 
hükümetinin görevde kaldığı süre zarfındaki icraatlardan ve çalışmalardan memnundum, beni 
rahatsız eden faaliyetleri yoktu.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM darbeleri araştırma komisyonuna 
yaptığı açıklamada dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın istifa etme sebebini 
açıklamıştır. Cumhurbaşkanı ile başbakanı arasında ne tür bir konuşma geçti bilemiyorum.

Koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı ve bakan olarak görev yapan Hasan 
Ekinci Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/144 esas sayılı dosyasında 28 Ekim 2014 
tarihli duruşmasındaki beyanını medyadan duymuştum, o dönemde 15 Temmuz gibi gerçek 
bir darbe teşebbüsü olmadı, sadece Sincan da tanklar yürüdü, Çevik Bir'in başında bulunduğu 
batı çalışma grubu oluşturuldu, postmodern diye adlandırılan darbe gibi bir şey oldu, darbe 
yapılacağı hissettirildi, bir korku oluşturuldu, ben o dönemde bakanlıktan istifa etmedim 
ancak istifa etmem yönünde zorlanmıştım, askeri kanattan değil, siyasi kanattan istifa 
etmemiz istenmişti, bazı arkadaşlar o dönemde istifa etmişti, ancak ben istifa etmemiştim.

Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz'a vermesinden sonra 
ben bakanlıktan ve partiden istifa etmedim, milletvekilliğim devam etti, daha sonra 2011 
yılında Milliyetçi Hareket Partisine geçiş yaptım, orada milletvekili olarak seçildim.

28 Şubat döneminde, çok sayıda siyasetçi 54. Hükümetin başbakanı Necmettin 
Erbakan'ın istifasından sonra, bazı milletvekillerine para verildiği, bazılarına makam vaad 
edildiği ve bazılarının da tehdit edildiğine tanık olduklarını dile getirmektedir. Ben şahsen 
kime ne verildi veya ne vaad edildiğini bilmiyorum, ancak o dönemde mecliste bu tür şeyler 
sürekli konuşuluyordu."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık İSMAİL KÖSE İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi (2016/184) tarafından 
alınan 04.10.2016 tarihli beyanında;

" Ben 54. Refah yolu hükümetinde Doğruyol Partisi Erzurum milletvekili idim. 



  

Bana daha önceden MHP den birkaç kez partilerine geçmem için teklif yapılmıştır. 
3 Nisan 1997 yılında partinin genel başkanı Alparslan Türkeş vefat etti. Daha 

önceden bana yapılan teklif vefat dolayısıyla beni duygulandırdı. MHP 1995-1999 yıllarında 
TBMM de temsil edilmiyordu. Genel başkanın vefatı bana yapılan teklif beni duygulandırdı. 
MHP nin temsilcisi olarak, MHP yi TBMM de temsil etmek amacıyla DP den istifa ederek 
MHP ye geçtim. Başka herhangi bir gerekçem yoktur. Refah yol hükümetinin kurulması 
gündeme geldiğinde koalisyonun kurulmasını desteklemiştim. Ayrıca ben o zaman DYP'nin 
Genel İdare Kurulu üyesiydim. Ben genel olarak koalisyon hükümetinin görevde kaldığı 
dönemdeki icraatlarından memnundum. Ancak 28 Şubat 1997 tarihinde MGK da alınan 
kararların içerisinde ilköğretimin 8 yıla çıkarılması tavsiye edilmiştir. Koaliyson ortağı olan 
DYP 8 yıla çıkarılan ilköğretim süresini benimsedi ancak ben bunu kabul etmedim ve temsil 
ettiğim kitlenin bunu benimsemediğini düşünerek buna karşı çıktım. Koalisyon ortağı Refah 
Partisinin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın istifa etme amacını bilmiyorum. Ben 
partimden istifa ederek MHP ye geçme nedenimi yukarıdaki beyanımda ayrıntılı şekilde 
anlattım. Benim MHP ye geçmemde herhangi bir doğrudan veya dolaylı bir baskı tehdit 
cebire maruz kalmadım dedi.Ben refah partisi ile DYP arasında 54. Hükümet kurulurken bu 
hükümete güven oyu verdim. Hükümete güven oyu verirken bana herhangi bir baskı olmadı. 
Ben 54. Hükümette bakan olarak görev yapmadım. Bu nedenle de 54. Hükümetin 
düşürülmesi ile ilgili bir baskı olup olmadığını bilmiyorum. Benim 54. Hükümete güven oyu 
vereceklere dair listede ismim yoktur. Ayrıca böyle bir liste ile ilgili herhangi bir bilgim de 
yoktur. Ben 54. Hükümetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın istifasından sonra bazı 
milletvekillerine para verildiğini, makam vaat edildiğini ve tehdit edilmek üzere istifa 
ettirildiklerine dair hiçbirşey duymadım. Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevi Anap 
genel başkanı Mesut Yılmaza vermesinden önce MHP de görev yapıyordum, ayrıca bu 
tarihten sonra kurulan koalisyonlarda bir görevde bulunmadım. Ben DYP den istifa ettikten 
sonra geçmiş olduğum MHP deki üyeliğim devam etmekte idi. Şu anda da ben MHP nin bir 
üyesiyim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık IŞILAY SAYGIN İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi (2016/184) tarafından 
alınan 04.10.2016 tarihli beyanında;

" Ben 54. DYP-RP koalisyon hükümetinde kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı 
olarak görev yaptım. Ben prensip olarak bakanlığım sırasında bütün kadın kuruluşlarıyla 
birlikte çalıştım. Eğitim Sağlık İstihtam Hukuk alanında 4 komisyon oluşturdum. Bu 
komisyonlarda meslekleriyle ilgili kadın kuruluşları görev aldılar. Hukuk komisyonlarında 
Türk kadınlar birliği genel başkanı, Hukukçu kadınlar birliği genel başkanı gibi kadınlardan 
oluşan bir komisyondu. 4320 sayılı Ailenin korunması yasası bakanlar kurulundan geçmişti, 
adalet komisyonunda tartışma için gelmişti.Bu komisyonda RP ve DYP üyesi arkadaşlarımız, 
milletvekilleri bu yasaya karşı çıktılar. "adamın karısı değilmi, döverde severde" gibi sözler 
sarfedildi ve bu yasa bu komisyondan geçmez denildi. Bunun üzerine bende sivil toplum 
örgütünden beraber çalıştığımız 3 kadın arkadaşımı bu komisyona davet ettim. Bu 
arkadaşlarım ayrıntılı bir çalışma yapmışlardı bütün ülkelerde kadına yönelik şiddetin nasıl 
ve ne şekilde olduğunu tespit etmişlerdi. Bu yasayı da o dönemde Adalet Bakanı olan Şevket 
Kazan ile birlikte hazırlamıştık. Komisyonda kadına yönelik olarak adamın karısı değil mi 
döverde severde bu yasa bu komisyondan geçmez şeklinde sözler sarfedince benim 3 
arkadaşım komisyonda ayağa kalktılar ve kadın eşya değildir nasıl konuşuyorsunuz şeklinde 
tepki  gösterdiler.  Bu yasa buradan çıkmaz dediler. Ben komisyonu terkettim. Daha sonrada 
Genel Başkanımız Tansu Çillere bu hususu ilettim. Benim genel başkanım da Refah yol 
koalisyonunun başbakanı olan Necmettin Erbakana bu hususu illetiğini zannediyorum. Benim 
bu şekilde üzerinde yoğun bir uğraş yaptığım ve bütün kadınların haklarını korumak için



  

çıkarılmasını istediğim yasa komisyondan geçmeyince partiden ve bakanlıktan istifa ettim. 3 
ay kadar bağımsız kaldım daha sonra Anavatan partisine geçtim bu partide de kadın ve 
aileden sorumlu devlet bakanı olarak görev yaptım ve 4320 sayılı ailenin korunma yasasını 
yürürlüğe koyduk benim partimden istifa etmemde anavatan partisine geçmemde herhangi bir 
şekilde bana doğrudan veya dolaylı bir baskı tehdit cebir ve zorlama olmamıştır.

RP hükümetinin kurulması gündeme geldiğinde genel başkanımız desteklediği için 
bizde destekledik.Koalisyon hükümetinin görevde kaldığı dönemdeki icraatlarından 
memnundum, beni rahatsız eden bir faaliyetini görmedim. Ben bakan olarak çok yoğun 
çalışıyordum. Bu nedenle başbakan Necmettin Erbakanın istifa etme sebebini ben 
bilmiyorum. Partimden istifa etme nedenini yukarıda ayrıntılı olarak açıklamıştım. Benim 
istifa etme nedenim üzerinde çok emek harcayıp çaba sarfettiğim 4320 sayılı ailenin 
korunması yasası komisyondaki görüşmeleri sırasında bu yasanın geçemeyeceğinin 
söylenmesidir bunun dışında benim partimden istifa ederek Anavatan partisine geçmemde 
doğrudan veya dolaylı bir baskı tehdit cebir ve zorlamaya maruz kalmadım. Ben 54. Refah 
yol hükümetine güven oyu verdim. Güven oyu verirken herhangi bir baskı olmadı. 54. 
Hükümet kurulduktan sonra yukarıdaki beyanlarımda da belirttiğim şekilde 4320 sayılı 
ailenin korunması yasasının komisyonlardaki görüşmesi sırasında bu yasanın üzerinde çok 
çaba ve emek sarfettiğim bu yasanın komisyondan geçmeyeceğini anladığım için partimden 
istifa ettim. Bunun dışında partimden istifa etmemi gerektiren herhangi başka bir olay yoktur. 
54. Hükümetin düşürülmesinde askerlerin baskıları olup olmadığını bilmiyorum. Ben DYP 
den istifa ettiğim için Necmettin Erbakan'ın C. Başkanı Demirel'e sunmuş olduğu istifa 
dilekçesi ekindeki RP ve DYP milletvekillerinin Tansu Çiller Başbakanlığında kurulan yeni 
hükümete sunulacak bir liste olup olmadığını bilmiyorum listede adım yoktur çünkü ben 
DYP den istifa etmiştim. 54. Hükümetin başbakanı Necmettin Erbakanın istifasından sonra 
bazı milletvekillerine para verildiğini makam vaat edildiğini, bazılarına da tehdit edilmek 
üzere istifa ettirildiğine tanık olmadım. C. Başkanı Süleyman Demirel hükümeti kurma 
görevini Anap Genel başkanı Mesut Yılmaza verdikten sonra ben yeni kurulan hükümette 
kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı olarak görev yaptım. 54. Hükümetin koalisyon 
ortaları DYP-RP milletvekillerinin istifa ettirilip ettirilmediğini bilmiyorum. Ben Türkiyedeki 
darbelerle ilgili yabancı devletlerin parmadığı olduğunu düşünmüyorum .Bugün olsa yine 
istifa ederim çünkü kadına karşı şiddetin her zaman karşısında oldum. Tüm kadın 
kuruluşların isteği doğrultusunda bu yasayı çıkarmıştım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık HASAN DENİZKURDU İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi (2016/184) 
tarafından alınan 04.10.2016 tarihli beyanında;

"Ben 54. RP hükümetinde Necmettin Erbakan başbakan ve Tansu Çiller Başbakan 
yardımcısı olarak görev yaptıları dönemde bende DYP den milletvekiliydim. Bu hükümetin 
kuruluşunda da güven oyu verdim. Ancak bu koalisyon süresi içerisinde DYP ye siyaseten 
fayda sağlamadığını görünce biz doğruyol içerisindeki bir grup arkadaş Tansu Hanıma DYP 
muhalefette kalsın dolayısıyla ANAP ve RP koalisyonu yapsın, biz muhalefette kalalım 
oyumuz artar büyürüz dedik. Ancak Tansu hanım ben Başbakan olacağım ve hükümeti 
kuracağım diyordu. 280 kusur oyda cebimde dedi. Bizde bizi bu işin içine katma biz 
hükümetin kuruluşuna güven oyu verdik ancak siz yeniden RP ile koalisyon yaparsanız size 
güven oyu vermeyeceğiz diye söyledik ancak bizim bu söylediklerimiz dikkate alınmadı. 
Ayrıca ben milletvekili seçilirken 8 yıl kesintisiz eğitimle ilgili seçmenlerime söz verdim. 
Ayrıca mecliste de bu hususta teklif verdik. Ayrıca Tansu Çillerde seçim öncesinde bize söz 
vermişti. Ancak bizim 8 yıllık eğitim teklifimize Tansu Çiller karşı çıktı, mecliste yapılan 
oylamada ben bu hususta lehe oy kullandım. Dolayısıyla parti politikaları ile benim politik 



  

görüşlerim ters düştü, bende bu nedenle DYP den istifa ettim ve bağımsız kaldım bu hususlar 
28 şubat sürecinden önce olmuştur.

Refah yol hükümetinin kurulması sürecinde koalisyonun kurulması hususunu 
desteklemiştim ve güven oyu vermiştim.DYP milletvekiliydim ancak kurulan koalisyon 
hükümeti RP ağırlıklı olarak işliyordu. Ayrıca RP nin bazı uygulamalarından da rahatsızlık 
duyuyorduk. RP nin dini siyasete alet etmesi de beni rahatsız ediyordu. Refahyolu hükümeti 
kurulduğunda bir dönem Necmettin Erbakan başbakanlık yapacak daha sonra Tansu Çiller 
başbakanlık yapacaktı, koalisyon kurulurken öyle anlaşma yapılmıştı.Benim istifa etmemle 
hiçkimsenin doğrudan veya dolaylı bir baskı tehdit cebir ve zorlaması olmamıştır buna da 
kimse cürret edemez. Refah yolu hükümetine güven oyu verdim. Güven oyu verirken bana 
hiçbir şekilde baskı olmadı.54. Hükümetten sonra bağlı bulunduğum partiden istifa etmemi 
gerektiren herhangi bir olay olmadı ben istifa nedenimi ayrıntılı belirttim. Meclisteki süremde 
ne bir asker gördüm ne de bir askerle konuştum, beni ziyarete gelen bir askerde olmamıştı. 
Benim bu listede imzam yoktur ancak Tansu Çiller tarafından benim adımın yazılıp 
yazılmadığını bilmiyorum. Ancak ben bu şekilde bir hükümetin kurulmasını da basın yoluyla 
belirtmiştim. Listede imzam yoktur.54. Hükümetin başbakanı Necmettin Erbakanın 
istifasından sonra bazı milletvekillerine para verildiğini bazılarına makam vaat edildiğini ve 
bazılarının da tehdit edilmek suretiyle istifa ettirildiğini görmedim. Ancak güven oyuna 
gidileceği sırada ben dahil 5 arkadaşım ret oyu verdik. C. Başkanı Süleyman Demirelin 
hükümeti kurma görevini Anap Genel Başkanı Mesut Yılmaza vermesinden sonra bağımsız 
olarak görev yaptım. Bu tarihten sonra kurulan DSP-ANAP hükümetinde seçim kararı 
alınınca ve seçim kararnamesine mütaakip Ulaştırma İçişleri ve Adalet Bakanlığının istifası 
gerekli olduğu için Adalet Bakanlığı bana teklif edildi, bağımsız olduğum için. Dolayısıyla 
seçim kararı alınmış olan hükümette Adalet Bakanı olarak görev almıştım.DYP den kendi 
irademle istifa ettim. Ayrıca ben DYP RP koalisyonunundaki hükümetinde 28 Şubattan çok 
öncesinde siyaseten karşıydım. Ben DYP muhalefette kalsa daha faydalı olur diye 
düşünüyordum. Bugünde benzer bir durum olsa yine partimden istifa ederdim ayrıca bana da 
partimden istifa etmem konusunda herhangi bir şekilde gerek askerden gerekse başka bir 
yerden baskı gelseydi ben bu baskıyı kabul etmezdim. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık JEFİ JOSEF KAMHİ İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi (2016/20) 
tarafından alınan 09.05.2016 tarihli beyanında;

" Ben Doğruyol Partisi Milletvekili olarak 54. Hükümet döneminde milletvekili 
olarak TBMM ye seçildim. İstifa tarihim de 24 Mayıs 1997 olarak hatırlıyorum. Ben o 
dönem partimden istifa etmiştim. Benim istifa etmem de herhangi birisinin veya birilerinin 
doğrudan veya dolaylı bir şekilde baskı cebir veya zorlamaya maruz kalarak istifa etmedim. 
Kendi rızamla istifa ettim. Ben zaten Güvenoyu oylamasında da kendi partime güven oyu 
vermemiştim. Ben Refah Yol hükumetinin kurulması gündeme geldiğinde koalisyon 
kurulmasını desteklemedim. Çekimser oy verdim. O dönem Tansu Çiller ve Necmettin 
Erbakan koalisyon hükumeti kurmuşlardı. Demokrasiye , anayasaya ve laikliğe uyacaklarına 
dair yemin etmişlerdi. Ben kendime izleme hakkı verdim. Ben koalisyon hükumeti görevde 
kaldığı süre zarfında icraatlarından memnun olmadım. Zira bu koalisyon kurulurken yanlış 
bir yönetim anlayışına sahiptiler. Ben defalarca Tansu Çiller ile görüştüm. Kendisi ile zaten 
partimden ayrılacağım hususunda görüştüm. Aradan 20 seneye yakın bir süre geçti 
dolayısıyla beni rahatsız eden faaliyetleri şu anda somutlaştırmam mümkün değildir. Ben 
Süleyman Demirel ile sayın Erbakan arasında geçen görüşmenin içeriğini bilmiyorum 
dolayısıyla bu konuda herhangi bir bilgim yoktur. Ben Hasan Ekinci'nin Kuvvet komutanları 
ile bulunduğu ortamda bulunmadım. Dolayısıyla bu konu hakkında herhangi bir bilgim 



  

yoktur. İddianamede ismi geçen sanık veya sanıkların herhangi birinden istifamda doğrudan 
veya dolaylı olarak herhangi bir baskı, tehdit veya zorlamaya maruz kalmadım. Ben Refah 
Partisi ve Doğruyol Partisi arasında 54. Hükumet kurulurken güven oylamasına katıldım 
ancak güven oyu vermedim. Ben hayatımda ilk defa siyasete ve meclise girdim. Ben esasen 
meclise girerken milletin oyuyla seçilen bir milletvekilinin partinin kendi talimatları 
doğrultusunda hareket etmesini kabullenmedim. Milletin oyuyla gelen bir milletvekilinin 
partinin talimatı doğrultusuyla hareket etmesini de uygun bulmadım. Ben zaten belirttiğim 
gibi koalisyon kurulurken başından beri rahatsızdım dolayısıyla herhangi bir somut olaydan 
bahsetmem zaten söz konusu değildir. Ben 54. Hükumetin kurulmasından sonra 28 Şubat 
1997 tarihinde yapılan Milli güvenlik Toplantısı başta olmak üzere 54. Hükumetin 
düşürülmesinde askerin baskısı olduğu hususunda herhangi bir şey bilmiyorum ancak asker 
tarafından herhangi bir baskı yapıldığını da sanmıyorum. Yine 54. Hükumetin Başbakanı 
Necmettin Erbakan'ın dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sunmuş olduğu istifa 
dilekçesinde Refah partisi ve Doğruyol partisi milletvekillerinin Tansu Çiller 
Başbakanlığında kurulacak yeni hükumete güvenoyu verecekler listesinde bildiğim kadarıyla 
benim adım ve imzam yoktur. Benim listede adım ve imzam olmadığı için liste 
Cumhurbaşkanına verildikten sonra bir kaç gün içinde bu imza ve taahütten vazgeçmeyi 
gerektirecek önemli bir olay olup olmadığı hususunda bilgi sahibi değilim. Esasen zaten ben 
24 Mayısta istifa ettim. Necmettin Erbakan ise 18 Haziranda istifa etti. Zaten onun istifa 
ettiği tarihte benim Doğruyol partisi ile herhangi bir ilgi ve alakam kalmamıştı. Yine 28 
Şubat döneminde çok sayıda siyasetçi 54. hükumetin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın 
istifasından sonra bazı milletvekillerine para verildiği, bazılarına makam vaadedildiği 
bazılarının da tehdit edilmek suretiyle istifa ettiği veya ettirildiğine tanık oldukları hususunun 
doğru olduğunu sanmıyorum. Yine Cumhurbaşkanının hükumeti kurma görevi Anap genel 
başkanı Mesut Yılmaz'a vermesinden sonra ben yeni kurulan DTP partisine katıldım. Bu 
tarihten sonra kurulan koalisyonlarda görev almadım. Ben bu günden geriye doğru 
baktığınızda 54. hükumetin koalisyon ortaklarının milletvekillerinin istifa ettirildiğini 
sanmıyorum. Ben 28 Şubat darbesini kavram olarak kabul etmiyorum. Böyle bir darbe 
yoktur. Dolayısıyla yabancı devletlerin parmağı olduğunu da düşünmüyorum. Esasen ben 
belirttiğim gibi 24 Mayısta istifa etmiştim. Ben istifa sebebi olarak bu gün de istifamın 
arkasındayım. O dönem farklı dünya çizgilerine sahip olmasına rağmen sayın rahmetli 
Erbakan ile iyi bir diyalog içerisindeydik. O dönemdeki basın ve yayın organında yayınlanan 
haberlerle ilgili herhangi bir yorum yapmam mümkün değildir." şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Tanık EMRE GÖNENSAY İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi (2016/20) 
tarafından alınan 21.03.2016 tarihli beyanında;

"Ben 54. Hükümet Döneminde Doğruyol Partisinde milletvekili olarak görev 
yapıyordum. İstifa tarihimin 28 Haziran tarihi olduğunu hatırlıyorum. İstifa etmemde 
doğrudan ve dolaylı bir şekilde bir baskı, tehdit cebir veya zorlamaya maruz kalmadım. Ben 
Refah Yol hükümetinin kurulması gündeme geldiğinde koalisyon kurulmasını 
desteklememiştim. Ben 28 Haziranda istifa edip ayrıldığım için hükümetin icraatlarını takip 
etmiyordum. Dolayısıyla hükümetin icraatlarından memnun olup olmadığım veya beni 
rahatsız eden herhangi bir faaliyetinin olup olmadığı hususunda herhangi bir beyanım yoktur. 
Benim Süleyman Demirel ile dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın istifa sebebinin ne 
olduğu hususunda herhangi bir bilgi sahibi değilim. Hasan Ekinci'nin Ankara 5. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2014/144 Esas sayılı dosyasının 28 Ekim 2014 tarihli duruşmasındaki beyanı 
çerçevesinde konu hakkında herhangi bir bilgi sahibi değilim. Ben o dönem kurulan 
koalisyonun başarılı olacağına inanmadım. Sanıklardan herhangi biri tarafından istifa etmem 



  

için doğrudan veya dolaylı bir baskı, cebir, tehdit veya zorlamaya maruz kalmadım. Ben 
Refah Partisi ile Doğruyol Partisi arasında 54. Hükümet kurulurken bu hükümete güvenoyu 
vermedim. Ben Güvenoyu vermediğim için parti içinden veya parti dışından güvenoyu verip 
vermememde herhangi bir baskı olmadı. Ben kendi partimin Refah Partisi ile koalisyon 
kurduğu için güvenoyu vermediğim için  etik olarak  istifa ettim. Yine 54. Hükümetin 
kurulmasından sonra 28 Şubat 1997 tarihli 9 saat süren milli Güvenlik Toplantısı başta olmak 
üzere 54. Hükümetin düşürülmesinde askerin herhangi bir baskısı olmamıştır. 54. Hükümetin 
Başbakanı Necmettin Erbakan'ın dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sunmuş 
olduğu istifa dilekçesi ekinde Refah Partisi ve Doğruyol Partisinin milletvekillerinin Tansu 
Çiller Başbakanlığında kurulacak yeni hükümete güvenoyu vereceklerine dair listede benim 
adım ve imzam yoktur. Benim listede adım ve imzam olmadığı için liste Cumhurbaşkanına 
verildikten sonra bir kaç gün içerisinde bu imzadan ve taahüdünden vazgeçmeyi gerektirecek 
önemli bir olay olup olmadığı hususunda bilgi sahibi değilim. 28 Şubat döneminde çok 
sayıda siyasetçi 54. Hükümetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın istifasından sonra bazı 
milletvekillerine para verildiği, bazılarına makam vaadedildiği ve bazılarının tehdit edilmek 
suretiyle istifa ettiğine veya ettirildiğine tanık değilim.  Cumhurbaşkanının hükümetin kurma 
görevini Anap Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a vermesinden sonra herhangi bir siyasi partide 
görev almadım. Bu tarihten sonra kurulan koalisyonlarda da görev almadım. Türkiyedeki 
darbeler ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonunun 
hazırladığı raporda yabancı devletlerin etkili olduğunun tespitinin yapıldığı 28 Şubat 
darbesinin gerçekleşmesinde yabancı devletlerin parmağının olduğunu düşünmüyorum. Ben 
54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın istifasını sunduktan sonra ve yeni hükümet 
kurma görevi verilmeden önce partimden istifa etmiştim. Belirttiğim gibi istifa nedeni olarak 
daha önce belirtmiş olduğum beyanlarımı tekrar ediyorum. Bugün de benzer bir durum olsa 
istifa ederdim.  1996 yılında Toronto'da Bilderberg toplantısı yapılmıştır. Ben 1996 yılında 
Dışişleri Bakanı vasfıyla söz konusu toplantıya katıldım. Esasen bu toplantının amacı 
ülkelerin genel sorunlarının konuşulmasıdır. Bir ülkenin başka bir ülkeye müdahale edilecek 
şekilde sorunlar konuşulmaz. Genel meseleler konuşulmuştur. Kaldı ki bu sorunun da bu 
dava ile ilgisi yoktur. Bu toplantıya katıldıktan 4 gün sonra da ülkenin siyasetinde herhangi 
bir değişiklik olduğunu hatırlamıyorum.Hükümete güvenoyu vermememin altında Süleyman 
Demirel'in herhangi bir telkini yoktur. Zira güvenoyunun yapıldığı günü hatırlamıyorum 
ancak Güvenoyu yapıldığı gün meclisten çıkıp Doğruyol partisine giderek aynı gün istifamı 
verdim.Batı Çalışma Grubu ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur, yine Batı Çalışma Grubu ile 
ilgili yapıldığı iddia edilen herhangi bir brifinge de katılmadım.Ben kurulacak hükümetin 
yararlı ve faydalı olamayacağını düşündüğüm için istifa ettim. Benim hükümetin niye istifa 
ettiği hakkında bir bilgim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık ŞEKİBE GENÇAY GÜRÜN İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi (2016/20) 
tarafından alınan 21.03.2016 tarihli beyanında;

"Ben 54. Hükumet döneminde Doğruyol partisinde milletvekili olarak seçildim. 
Doğruyol partisi ve Refah partisi koalisyon kurunca ben partimden istifa ettim. Partimden 
istifa etmemde herhangi bir şahsın veya grubun baskısı, tehdidi, cebir veya zorlaması olmadı. 
İki partinin uyumlu olarak çalışacağına inanmadığım için partimden istifa ettim. Güvenoyuna 
katılıp katılmadığımı net olarak hatırlamıyorum. Katılmış olsam bile güvenoyu vermediğimi 
sanıyorum. Hükumete güvenoyu verip vermeme hususunda parti içinden veya parti dışından 
herhangi bir baskı olmadı. Benim partimden istifa etmem hususunda ayrıca herhangi bir 
başka olay yoktur. Milli Güvenlik toplantısı yapıldıktan sonra 54 hükumetin düşürülmesi 
hususunda askerin herhangi bir baskısı olup olmadığı hususunda kanaat sahibi değilim. 



  

Aradan uzun bir zaman geçti 54. Hükumetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın dönemin 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sunmuş olduğu istifa dilekçesinde Tansu Çiller 
başbakanlığında kurulacak hükumete güvenoyu vereceklerine dair listede ismimin bulunup 
bulunmadığını bilmiyorum. İsmim listede bulunup bulunmadığı hususunda bilgi sahibi 
olmadığım için liste verildikten bir kaç gün sonra imzamdan vazgeçmeyi gerektirecek bir 
olay olduğunu hatırlamıyorum. 28 Şubat döneminde bir çok sayıda siyasetçinin 54. 
Hükumetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın istifasından sonra bazı milletvekillerine para, 
makam verildiği, veya bazılarının da tehdit ettirilmek suretiyle istifa ettiği veya ettirildiği 
hususunda bilgi sahibi değilim. Cumhurbaşkanı hükumet kurma görevini ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz'a vermesinden sonra herhangi bir siyasi partide görev yapmadım. 
Kurulan koalisyonlarda görev almadım. Bugünden geriye doğru meşru bir hükümetin 
koalisyon ortaklarının milletvekillerinin istifa ettirilerek hükumetin düşürülmesi hususunda 
bilgi sahibi değilim. İddia edilen 28 Şubat darbesinin gerçekleşmesinde yabancı devletlerin 
parmağı olup olmadığı hususunda herhangi bir bilgim yoktur. Ben iki partinin uyumlu bir 
hükümet olarak devam etmeyeceği kanaatini taşıdığım için istifa etmiştim.Ben Refah Yol 
hükumetinin kurulması gündeme geldiğinde koalisyonun kurulmasını desteklememiştim. 
Aradan uzun bir zaman geçti dolayısıyla koalisyon hükümetinin görevde kaldığı süre zarfında 
icraatlarından memnun olup olmadığım veya beni rahatsız eden bir faaliyetin bulunup 
bulunmadığı hususunda herhangi bir bilgi sahibi değilim. Benim Süleyman Demirel'in 
Necmettin Erbakanı kendisini ziyaret edip istifa etmesi hususunda görüşmelerden haberdar 
değilim. Cumhurbaşkanının bu açıklamasından bilgim yoktur. Hasan Ekinci'nin Ankara 5. 
Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada Karadayı ile görüştüğü ve onun kendisine ne söylediği 
hususunda bilgi sahibi değilim. Benim partiden istifa etme gerekçemi açıklamıştım. 
İddianamede yer alan sanıklardan herhangi biri tarafından partimden istifa etmem için 
doğrudan veya dolaylı bir baskı veya tehdit veya zorlamaya maruz kalmadım. Benim 
kurulduğu iddia edilen Batı Çalışma Grubundan haberdar değilim. Verildiği iddia edilen 
brifinglerden de haberdar değilim. Herhangi bir brifinge de katılmadım.Doğruyol partisinden 
toplu istifalar olmuştu. Bende o sıralarda istifamı sunmuştum. Öyle hatırlıyorum. Aradan 
uzun bir zaman geçti. BAsında Doğruyol partisinden toplu istifaların nedenine ilişkin basın 
ve yayın organlarında ne gibi şeyler yazıldı. Neler gerekçe gösterildi nasıl yorumlar yapıldı 
hatırlamıyorum. Ben toplu istifalarla ilgili olarak baskı yapıldığı, para veya makam 
verildiğine ilişkin herhangi bir şey duymadım. Ben partimizde milletvekili olan Bahattin 
Şeker'in niçin partisinden istifa etmediği hususunda herhangi bir bilgim yoktur." şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

Tanık CAVİT ÇAĞLAR İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi (2016/28) 
tarafından alınan 21.03.2016 tarihli beyanında;

"16/07/1996 günü ben ve bazı arkadaşlarımız mensubu olduğumuz Doğruyol 
partisinden istifa ettik. İstifamız güvenoyu oylamasından önceydi. Buna ilişkin olarak 
istifama ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunmuş olduğum 16/07/1996 
tarihli istifa dilekçemin bir suretini de mahkemeye sunuyorum.Benim mensubu olduğum 
Doğruyol Partisinden istifa etmemden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir 
baskı, tehdit veya zorlamaya maruz kalmadım. Esasen benim istifa etmemin en önemli 
gerekçesi de Refah partisi ile koalisyon yapılmasıdır. Dolayısıyla ben Doğruyol partisi ve 
Refah partisi koalisyonunu desteklemedim. Koalisyon hükümetinin görevde kaldığı süre 
içerisinde icraatlarından memnun değildik. Bizim Doğruyol partisi olarak parti görüşümüz 
başka Refah partisinin başkaydı. O bakımdan Refah partisi ile uzlaşmamız zordu. Refah 
partisinin başkanı Necmettin Erbakan benim iyi bir dostumdu ancak dostluk başka ve icraat 



  

başkadır. Yine Süleyman Demirel'in TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonunda yaptığı 
açıklamada dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın istifa etmesi sebebini açıklaması 
hususunda bilgim vardır. Merhum Süleyman Demirel'in açıklamalarına da katılıyorum. Yine 
Hasan Ekinci'nin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 28 Ekim 2014 tarihli duruşmasında 
yaptığı konuşmaya ilişkin olarak dönemin kuvvet komutanları ile görüşüyorduk. Onlar 
demokrasi çerçevesinde kalacaklarını parlamentonun herşeyin üstünde olduğunu 
söylüyorlardı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/144 Esas sayılı dava dosyasında 
yargılanan sanıklardan herhangi biri tarafından istifa etmem için doğrudan veya dolaylı bir 
baskı tehdit veya cebir , zorlamaya maruz kalmadım. Böyle bir şeye teşebbüs etmeleri de 
mümkün değildir. Ben Refah partisi ile Doğruyol partisi arasındaki 54 hükümet kurulurken 
bu hükümete güvenoyu vermedim. Hükümete güvenoyu vermediğimi belirtmiştim. Parti 
içinden veya parti dışından bu konuda bana herhangi bir baskı yapılmadı. Esasen 54. 
Hükümetin kurulmasından sonra mensubu olduğum partide kalmam etik olmazdı. Ben bu 
sebeple istifa ettim. Zaten istifa dilekçemde ortak açıklama başlığı altında diğer istifa eden 
milletvekilleri arkadaşlarımızla ilgili yazılı açıklama yapmıştık. 54. Hükümetin 
kurulmasından sonra 28 Şubat 1997 tarihli 9 saat süren Milli Güvenlik Toplantısı başta olmak 
üzere 54. Hükümetin düşürülmesinde askerin herhangi bir baskısı olmadı. Yine 54. 
Hükümetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e 
sunmuş olduğu istifa dilekçesinde Refah partisi ve DYP milletvekillerinin Tansu Çiller 
Başbakanlığında kurulacak yeni hükümete güvenoyu verecekler listesinde benim adım ve 
imzam yoktur. Benim güvenoyu listesi verilecekler arasında ismim ve imzam olmadığı için 
dolayısıyla bu liste Cumhurbaşkanına verildikten sonra geçen bir kaç gün içerisinde bu 
imzamdan veya taahüdümden vazgeçmeyi gerektiren önemli bir olay yoktur. 28 Şubat 
döneminde çok sayıda siyasetçinin 54. Hükümetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın 
istifasından sonra bazı milletvekillerine para verildiği, makam vaadedildiği, bazılarının tehdit 
edilmek suretiyle istifa ettiğine ve ettirildiğine dair herhangi bir bilgi sahibi değilim. Ben yine 
bu şekilde bir çok siyasetçinin bu şekilde beyanda bulunduklarına dair kişisel olarak kimin bu 
şekilde beyanda bulunduğu hususunda bilgi sahibi değilim. Zaten böyle bir şey de mümkün 
değildir. İki kişi arasında geçen bir olaydır. Ben istifa ettikten sonra başka herhangi bir 
partide görev almadım. Hatta 1999 yılı seçimlerinde Necmettin Erbakan hoca bizzat 
Bursadaki evime geldi. Geldikleri arkadaşları da sağdır. Bizzat kendi partilerinin Bursa ilinde 
liste başı olmam için teklifte bulundu. Ben artık bu işleri bıraktım diyerek teklifini kabul 
etmedim. Dolayısıyla sonradan kurulan koalisyonlarda da görev almadım. Ben güvenoyunda 
oy vermedim. Güvenoyu vermediğim bir koalisyon ile ilgili olarak zaten açıklamada 
bulunmam da mümkün değildir. Esasen bu günlerde dahi bir takım olayların yabancı ülkeler 
tarafından organize edildiği söylenmektedir. Bu iddialar ne kadar doğruysa o dönemdeki 
iddialar de bu şekilde doğrudur. Yine o gün ki şartlarla bu gününün şartları değişmiştir. 
Dolayısıyla o gün ki şartlar farklıdır bu gün ki şartlar farklıdır. Ben o gün oy vermedim. Yine 
kurulan hükümette görev almadım. Benim amacım makam değildi. Ben o dönem iki partinin 
koalisyon yaparak hükümeti yönetemeyeceğini düşünmüştüm nitekim de düşüncelerimde 
yanılmadım. Ben o dönem hükümette görevli değildim. Keza Meral Akşener uyuşmuş 
olabilir. Ancak benim mensubu olduğum Doğruyol partisinin dünya görüşü ile Refah 
partisinin dünya görüşü farklıdır. Meral Akşener partiye sonradan gelen bir arkadaşımızdır. 
Biz partinin kurucusuyuz. Bana herhangi bir baskı yapılmadı. Parlamento da başka bir grup 
veya milletvekiline baskı yapıldığı konusunda bilgi sahibi değilim. Ancak milletin iradesiyle 
meclise gelen bir milletvekiline veya partiye baskı yapılamayacağı kanaatini taşıyorum. O 
dönem basın ve yayın organlarında sık sık haberler çıkıyordu. Ben bizzat kuvvet 
komutanlarından Cumhuriyet ve parlamentoya bağlı kalacaklarını, daha önce 3-4 defa darbe 
yapıldığını, darbe yapılmasının parlamenter sisteme uygun olmadığı hususunda bizzat 
kendilerinden de beyanlarını duydum. Ben kendi partimin milletvekillerinin Doğruyol 



  

partisinin başkanının Başbakan olmasında toplu istifa etmeleri hususunda yorum yapmam 
mümkün değildir. Ben Teoman Koman'ı tanıyorum. Kendisi 1978 yılında Işıklar Askeri 
Lisesinin Komutanıdır. Kendisi ayrıca MİT müsteşarlığı da yapmıştır. Çeşitli askeri 
kademelerde de çalışmıştır. Emekli olduktan sonra dürüstlüğüne ve kişiliğine inandığım için 
şirketimde çalışmıştır. 28 Şubat sürecinde kesintisiz eğitim, imam hatiplerin orta 
kısımlarınına kapatılması, üniversiteye girmelerinin engellenmesi hususunda oylamaya 
katılıp oy verdiğimi hatırlamıyorum. Ben o dönemde Batı Çalışma Grubu denilen bir 
oluşumla ilgili bilgim yoktur. Ben bu grupta kimlerin yer aldığını, kimlerin yönettiğini 
bilmiyorum. Ben bu grubun brifingine katılmadım. Benim bu grubun basın yayın meslek 
grubu ve yargı mensuplarına ilişkin olarak brifing önerdiklerinden haberdar değilim. 
Kimlerin veya kimin katılıdığını bilmiyorum. Tansu Çillerin danışmanı olan Mehmet Bican 
verdiği ifadede Hüsamettin Cindoruk, Cavit Çağların Batı Çalışma Grubundan aldıkları 
talimatlar doğrultusunda medya üzerinden ve diğer siyasetçilere darbe olacağı hususunda 
dedikodu ve korkutmada bulunduğunu beyan etmiştir. Benim Mehmet Bican ile herhangi bir 
husumetim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık ALİ GÜNAYDIN  Kuşadası 3. Asliye Ceza Mahkemesi (2016/36) 
tarafından alınan 11.04.2016 tarihli beyanında;

" 54.Hükümet döneminde Doğruyol Partisi milletvekili idim. 29.06.1997 tarihinde 
istifa ettim. İstifa etmemde doğrudan veya dolaylı herhangi bir baskı tehdit, cebir ve 
zorlamaya maruz kalmadım. Ben sadece partinin il teşkilatından ve genel yönetiminden 
memnun olmadığım için istifa ettim. Zira genel başkanın çevresindeki yöneticilerin yönetim 
şeklini beğenmiyordum. Bu sebeple istifa ettim. Refahyol Hükümetinin kurulması sırasında 
güven oyu verdim.Koalisyon hükümetinin görevde kaldığı süre zarfındaki icraatları 
hususunda memnun olduğum tarafları da vardı, memnun olmadığım tarafları da vardı.İstifa 
etmemde doğrudan veya dolaylı herhangi bir baskı tehdit, cebir ve zorlamaya maruz 
kalmadım. Dosyadaki sanıkların bazılarını basından duyduğum kadarı ile tanıyorum. 
Hiçbirisi ile özel bir ilişkim yoktur.Teşikalatları ve parti yönetimini beğenmemem istifa 
etmemi sebep oldu.54. Hükumetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın dönemin Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'e sunmuş olduğu istifa dilekçesinde Tansu Çiller başbakanlığında 
kurulacak hükumete güvenoyu vereceklerine dair listede adım ve imzam vardır. Anavatan 
Partisinde görev yaptım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık ERKAN KEMALOĞLU Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 
20.04.2016 tarihli beyanında;

 "Doğruyol Partisi milletvekiliğinden 27/06/1997 tarihinde istifa ettim.O günkü 
şartlar onu icap ediyordu ondan istifa ettim.Bu konuda herhangi bir zor veya baskı veya 
telkin herhangi bir şey kesinlikle görmedim.Refahyol hükümetine güvenoyu vermedim. O 
günkü şartları geçtiğim iktidarın davranışlarını hareketlerini siyasetini beğenmedim geri 
Anavatan Partisi’ne geçtim. Hiçbir fertten hiçbir topluluktan hiçbir siyasi görüşten ve hiçbir 
askerden hiçbir tehdit almamışım. Hüsamettin Cindoruk’un kurmuş olduğu bu partiyle ilgili 
olarak Süleyman Demirel kurdurmuştur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık EDİP SAFTER GAYDALI Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 
20.04.2016 tarihli beyanında;

"54.Cumhuriyet hükümeti 28 Haziran 1996’da kuruldu. Kurulduğu gün Cuma 



  

günüydü. Ben 1 Temmuz yani 3 gün sonra 1 Temmuz 1996’da istifa ettim. Henüz hükümet 
meclisten güvenoyu dahi almamıştı. Araya Cumartesi Pazar girdiği için Pazartesi istifa ettim 
bir de o gün istifa etmemin sayın genel başkan ile görüşmeden yapmamın etik olmayacağını 
düşündüğüm için randevu talep ettim. O da 30’unda randevu verdi 30’unda görüştük ve istifa 
edeceğimi söyledim, sırf siyasi nedenlerden ötürü çünkü ben o tarihte Anavatan Partisi ve 
Doğruyol Partisi’nin beraber iktidar olmasının bu ülkeye daha yararlı olacağı 
kanaatindeydim. Çünkü sayın genel başkanımız evde beşli milletvekilleriyle toplantı 
yaparken bu koalisyonların kurulup kurulmaması konusunda da görüş teatisinde 
bulunduğumuzda o zaman da bu görüşümü beyan etmiştim. Belki bu hareketimle tekrar bir 
Doğruyol Partisi Anavatan Partisi iktidarı kurularak bu ülkeye hizmet eder varsayımıyla 1 
Temmuz 1996 günü istifa ettim.Herhangi bir baskı cebir, şiddet sanıklardan görmedim. " 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık İLHAN AKÜZÜM Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 20.04.2016 
tarihli beyanında;

"1983-1987 Anavatan Partisi, 1995 Doğruyol Partisi 1999 Anavatan Partisi’nden 
milletvekili oldum. Üç dönem Kars Milletvekili bir dönem de Ankara Milletvekili 
oldum.1997 yılında istifa bunun birkaç sebebi var bunlardan bir tanesi ben Anavatan 
partisinde siyasete girdim orada üç hükümette de bakanlık yaptım rahmetli Özal’ın da 
bakanıydım diğer üç ayrı Başbakan’ın da hükümetinde bulundum. Anavatan partisindeki 
önemli görevlere geldim fakat 1991 seçimlerinden sonra Özal’a yakın insanlardan biriyim 
dolayısıyla üst yönetimle Anavatan partisinde biraz sıkıntılarımız oldu. 1995’te de sayın 
Tansu Çiller’in daveti üzerine Doğruyol Partisinden milletvekili oldum, istifa etmemin 
sebeplerinden bir tanesi bana göre en önemlisi Doğruyol partisine Anavatan partisi gibi 
ısınamadım, eski partime geri döndüm bir sebebi bu bir de Türkiye’de hükümet kurulsun diye 
istifa eden arkadaşlarımız da oldu çünkü hükümet düşürülmedi hükümet kendisi istifa etti 
yeni milletvekilleri partilerinden büyük bir çoğunluğu hükümet kurulsun diye istifa ettiler 
yani bu hükümet sayın Çiller’e de verilseydi o da güvenoyu alırdı sayın Erbakan’a verilseydi 
haydi haydi güvenoyu alırdı çünkü herkes Türkiye’de hükümetin kurulmasını istiyordu. 
Hadise ondan ibarettir, istifaların büyük sebebi de budur. Çünkü daha 2 sene erken emeklilik 
hakkı da doğmamıştı, bir buçuk sene olmuştu milletvekili, o dönem yeni olmuştu seçim, 
dolayısıyla iki sene dolmadığı için hükümetin düşmesini Türkiye’nin erken seçime gitmesini 
milletvekilleri istemezler, dolayısıyla istifaların en önemli sebebi bence budur. Tansu Çiller 
başbakanlığında kurulacak hükümete güvenoyu vereceği noktasındaki listede imzası 
bulunanlar arasında herhalde yoktum öyle bir imza toplandığını da bilmiyorum.Anavatan 
partisinden ayrıldıktan sonra Doğruyol Partisi’ne uyum sağlayamadım. 24/05/1997 istifa 
ettim, hükümet düşürülmedi milletvekilleri partilerinden büyük bir çoğunlukla hükümet 
düşsün diye değil hükümet kurulsun diye istifa ettiler.Milletvekilleri büyük çoğunluğu kime 
hükümet kurma görevi verilseydi hükümeti kurmak için oy vereceklerdi bu Mesut Yılmaz da 
olabilir Tansu hanım da olabilir yahut da rahmetli Erbakan hocamız da olabilir hükümet 
kurulsun diye güvenoyu verildi ve tekrar tanklar kışlasına asker kışlasına döndü Türkiye’ye 
demokrasi geldi istifanın sebebi budur.Bize herhangi bir askeri cenahtan hiç kimse tarafından 
en ufak bir baskı olmamıştır esprisi ima dahi edilmemiştir.Medyanın önemli bir kısmı 
sürmanşetinden işte siyasete hükümete balans ayardı verdi ordu silah kullanmaya hazırdır, 
şeklinde bir sürü sürmanşetten rahatsız olmuşumdur muhakkak. Sincan da tankların 
yürümesinden  etkilenmedim.54.hükümet döneminde Doğruyol partisinden istifa etmemde 
doğrudan veya dolaylı herhangi bir baskı baskı tehdit cebir ve zorlamaya maruz kalmadım. 
Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir şey yapmaz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.



  

Tanık NURİ YABUZ  Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 20.04.2016 tarihli 
beyanında;

“20.dönem Afyonkarahisar milletvekiliydim bu istifamla ilgili olarak hiç kimseden 
herhangi bir baskı tehdit veya bir başka sebeple herhangi bir sebep görmedim.Neden istifa 
ettim. Bunu bir bölümü seçim bölgemdeki sorunlar vardı, bir bölümü de parti içerisinde bazı 
sorunlar vardı bunlar genel yönetime bildirmeme genel başkana bildirmeme rağmen 
halledilememiş kronik sorunlardı bunun üzerine 28 Şubat sürecinde çıkan ülkeyi de içine alan 
başka siyasi sorun çıkınca istifamı verdim bu istifa suretiyle siyasi hayatımı da noktaladığımı 
ifade ettim. Siyasi hayatımı da bitirdim. 54.hükümetin yapmış olduğu icraatta basın yoluyla 
genel bir memnuniyetsizlik ifade ediliyordu. Bu yüksek sesle de ifade ediliyordu. Daha sonra 
cumhurbaşkanlığındaki toplantıdan sonra milli güvenlik kurulunun 18 madde şeklindeki 
tavsiyeleri de bu siyasi sıkıntıları şekillendirdi biraz daha da üste çıkmasına sebebiyet verdi. 
Ben bu sorunların altından mensubu olduğum siyasi partinin ortaklığı olan koalisyon da 
çıkacağına inanmadığım için istifa ettim.Daha sonra kurulan Mesut Yılmaz hükümetine 
güvenoyu verdim.11 Haziran 1997 günü yapılan Doğruyol partisi grup toplantısında Erbakan 
hocaya 18 Haziran’a kadar istifa etmediği takdirde hükümetten çekileceklerine ilişkin 
Doğruyol partisinin grup kararının alındığı  böyle bir toplantı yapıldı. Bu sıkıntıyı geçmek 
için bir proje vardı, bu proje de mensubu bulunduğum siyasi partinin genel başkanı sayın 
Tansu Çiller’in genel başkan olarak başbakan yardımcılığından başbakanlığa getirilmesi 
sayın Erbakan hocanın da başbakan yardımcılığı yaparak böyle bir hükümet oluşturmak 
suretiyle bu sıkıntıdan çıkılabileceği iddia ediliyordu bense bunun bu sorunu çözmek için bir 
çare olmayacağını iddia edenlerden bir tanesiydim. Sayın cumhurbaşkanının imza toplayarak 
herhangi bir milletvekiline hükümet kurmak görevi vermek gibi bir durum da olmadığını 
ifade ettim. Anayasal çizgiler içerisinde dilediğine başbakanlık görevi verebileceğini 
cumhurbaşkanını zorlayamayacağımızı da söyledim o günkü cumhurbaşkanımızın böyle bir 
tercihinin olmayacağını da biliyordum zaten böyle bir girişim de şey yapmadı.Doğruyol 
partisi milletvekilleri Mehmet Ağar, Bahaddin Yücel, Hayri Kozakçıoğlu, Necati Çetinkaya, 
Cavit Çağlar, Mehmet Köztepe, Necdet Menzer bunların bir çoğu bürokrasiden gelmiş 
milletvekili arkadaşlarım, bunlar daha ziyade kendi aralarında daha fazla kontak kuran 
arkadaşlardı bense teşkilatın içerisinde yıllarımı vererek geldim sadece kendim gibi teşkilatın 
içerisinden gelen anadoludan gelenlerle daha sıkı ilişkiler içerisinde oldum.11 Haziran grup 
toplantısı bittikten bu milletvekillerinin hükümetin bittiğini kutlarcasına birbirlerine sarılarak 
tebrikler yaptıkları hususuna şahit olmadım ama hükümetin bittiği kanaati o gün meclisteki 
herkeste vardı her üyede vardı.Bu milli güvenlik kararından sonra askeri kanatın siyasetin bu 
gidişatından memnun olmadığı kanaati herkeste vardı. Eğer bu bir şekilde ortadan 
kaldırılmazsa askerin daha da ileri gidebileceğini düşünenler çoğunlaktaydı. 30/06/1997 
tarihinde  istifa ettim.Ben milletvekili olduktan sonra meclis kürsüsünde anayasaya bağlı 
kalacağıma dair yemin ettim. Mensubu olduğum siyasi partiye bağlı kalacağıma söz 
vermiştim kendi kendime ama bunun önünde ülke sorunları var. Eğer milletimin devletimin 
bekası, milletimin insanlarının mutluluğu söz konusuysa siyasi tercihimi bırakır istifa 
müessesesini çalıştırırım. Bunu da hiç düşünmeden yaparım o günün şartları itibarı ile ben 
bunu yaptım. Bu hususta bana kimse herhangi bir rüşvet teklif edemez bana hiç kimse bu 
hususta bir sıkıntı çıkartıp tehditte de bulunamaz buna müsait olmayan bir Anadolu çocuğu 
olduğumu ifade ederim. Medyaya kamuoyuna yansıyan kimisinin tehdit ve şantaj ile 
kimisinin parasal birtakım vaatlerle kimisinin başka sebep ve saiklerle istifa ettiği noktasında 
çok ciddi bilgiler  milletvekili pazarı kurulduğu ve rüşvet teklif edildiğine dair duyumlar 
vardı hep söyleniyordu yani bunlar çok açık biçimde ifade ediliyordu. 3 Şubat 1997’de 



  

Sincan’da tankların yürütülmesi genelkurmayda brifinglerin verilmesi ve gazete manşetleri 
bende hiçbir etkisi olmamıştır bunları yanlış bulduğumu da ifade etmek isterim.Doğruyol 
Partisi’nden istifa ettikten sonra kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi'ne geçmedim." 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık MEHMET KORKMAZ Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 20.04.2016 
tarihli beyanında;

"Ben 18 Şubat 1997 tarihinde istifa ettim. Bu istifa etmenizde doğrudan veya dolaylı 
herhangi bir baskı, cebir, şiddet, tehdit did hiçbir kurumdan, kişiden herhangi bir baskı 
almadım. Doğruyol Partisinden Parti içi sürtüşmeden kaynaklı olarak istifa ettim. Erbakan 
başbakanlığında kurulan hükümete güvenoyu verdim.Benim istifamın tamamen parti içi, iç 
meseledir Temmuz 1996'da yapılan büyük kongrede parti içi gruplaşmadan, sürtüşmeden 
dolayı kişisel kararımdır istifa nedenim yani bir sebep yok. Ben 18 Şubat'ta istifa 
etmiştim.Demokrat Türkiye Partisi'ne katılmıştım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık ŞAMİL AYRIM Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 30.11.2016 tarihli 
beyanında;

"54. hükümet döneminde Doğruyol Partisi milletvekili idim. 23.05.1997 tarihinde 
istifa ettim. Benim istifamın olduğu o dönemde ülkenin şartları ortadaydı benim istifamda 
hiçbir şahsın, hiçbir kurumun en ufak bir dahili olmamıştır tamamen kendi özgür irademle 
almış olduğum bir karardır ve bu kararımı ilk önce eski bir parlamenter olan uzun yıllar 
Adalet Partisi'nde senatörlük yapan rahmetli babam Yusuf Ziya Ayrım'a danışarak 
almışımdır. Dolayısıyla o dönemde basında ortaya çıkan işte askerlerimizin veya birtakım 
kuruluşların baskısıyla ilgili olarak en ufak bir şey bana intikal etmemiştir. Kaldı ki milli 
mücadelede görev yapan Kazım Karabekir paşamızın milis kuvvetleri başı olan rahmetli 
dedemin adı bana verilmiştir, o doğrultuda davranan birisi olarak her zaman silahlı 
kuvvetlerimize ve onun mensuplarına saygı duymuşuzdur o bakımdan en ufak bir tesir 
olmamıştır.Refahyol hükümetinde o zaman Doğruyol Partisi'nin bir mensubu olarak 
güvenoyu verdim ve parti disiplini içerisinde de partimin vermiş olduğu görevleri yerine 
getirmeye gayret ettim ta ki 28 Şubat'taki ortama kadar o güne kadar icraatlarla ilgili en ufak 
bir şey olmadı olumsuz bir şey olmamıştı.Ülkenin şartları o gün ortada ülke bir kaos 
ortamında bir tarafta tanklar sokakta bir tarafta siyasi bir partinin kapanması gündeme 
geliyor  ve eğer silahlı kuvvetlerimiz mücadele ediyorsa yurtdışında herhalde onlara da bu 
moralleri vermek bir eski siyasetçi olarak bize de düşer. Hiçbir kurumun ve kuruluşun baskısı 
olmamıştır.O gün sokakta tankların yani gazetelerden basından izlediğimiz şeyler sokakta 
tanklar vardı bir taraftan kapatma davaları bir taraftan kulisler başlamıştı."  şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Tanık KÖKSAL TOPTAN Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 21.04.2016 
tarihli beyanında;

"16.07.1997 tarihinde istifa ettim. O tarihte bizim parti içerisinde Doğruyol Partisi 
içerisinde yönetimle anlaşmazlıklarımız vardı hükümetin Doğruyol Partisi Refah Partisi 
koalisyonunun kurulmasına birtakım nedenlerle başta her iki sayın genel başkanın 
haklarındaki yolsuzluk iddialarının ortadan kaldırılmasına dayalı bir hükümet modelinin 
doğru olmayacağı endişesiyle karşı çıkıyorduk o nedenle bizim bu görüşlerimize rağmen 
kurulan Refahyol hükümetinin hükümet müzakerelerindeki güvenoyunda biz aleyhte oy 



  

kullandık daha sonra da o gerekçelerle ki o günkü medya da bunların hepsi vardır biz 
partiden istifa ettik. O zaman o tarihlerde Doğruyol Partisi üzerinde yahut bizim üzerimizde 
28 Şubat sürecinde olduğu iddia edilen telkin baskı hiç yoktu hiç olmamıştı. Bizim hareket 
noktamız Refah Partisi’nin Doğruyol partisi ve sayın Çiller Doğruyol Partisi’nin rahmetli 
Erbakan ve Refah partisi ile ilgili ortaya koyduğu ve meclise getirdiği soruşturma önergeleri 
ve iddiaların bir koalisyon kurulursa ortadan kaldırılabileceği ve bunun da Doğruyol partisi 
için iyi olmayacağı endişesinden kaynaklanıyor.

Tabii o süreci yaşadım ben bağımsız milletvekili olarak yaşadım özellikle Doğruyol 
partisi üzerinde yoğunlaşmış bir hava vardı yani belki baskıydı belki değildi ama Doğruyol 
Partisinden milletvekili arkadaşlarımız istifa etmeye başladılar, yani ama burada üzülerek 
ifade etmek isterim ki bizim sivil arkadaşlarımızın yarattığı bir hava izlenimi vardı bende 
onlara tepki olarak ben 28 Şubat sürecinin hemen arkasından 2 Nisan 1997’de Doğruyol 
Partisine yeniden geldim Doğruyol Partili milletvekili olarak görev yapmaya başladım çünkü 
yani partinin kuruluşunda çok emeği olan birisiyim kendime göre onu bir görev saydım 
partiye sahip çıkmayı partiye döndüm ve o süreci bunun dışında somut olarak 
söyleyebileceğim bir şey yok.

4 Şubat 1997 tarihinde Sincan’da çok sayıda tanklar ve askeri araçlar Sincan’ın en 
işlek caddesinden yürütülüyor ve 5 Şubat 1997 tarihinde de hükümete balans ayarı verildi, 
ordu silah kullanmaya hazırdır şeklinde ulusal büyük gazetelerin çoğunda sürmanşetinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin silah kullanmaya hazır olduğunu işmam eden manşetlerle 
kamuoyunun önüne çıktı veya çıkarıldı, siz orada bir siyasetçi olarak o tankların yürütülmesi 
ve arkasındaki o manşetlerden neyi hissettiniz?” şeklindeki soru üzerine; Ülke demokrasisi 
için çok kötü bir görüntüydü.

Bu istifa eden milletvekillerinin aslında kendi iradeleriyle istifa ettiklerini oluşan 
korkunun biraz da bunlardan kendi iradeleriyle ortaya koyduğunu söylediniz, o tarihte 
dönemin iç işleri bakanına yönelik bir askeri bürokratın bir sözü var işte Kızılay meydanında 
yağlı kazığa oturturuz şeklinde bir beyan ve o beyan gazetelere de yansıyor, siz bir politikacı 
olarak bu beyandan etkilendiniz mi?” şeklindeki soru üzerine; ”Herkes gibi ben de rahatsız 
oldum ve çok üzüldüğümü ifade ettim.”

Sayın Cindoruk Mehmet Ali Birand’a vermiş olduğu bir beyanda Genelkurmay 
başkanının ağzından bu cümleyi aktarıyor biz nizamiyeden geri döndük şeklinde bir cümle 
kullanıyor ki kitabında da bunu yazmış, siz o dönemde askerin darbe yapacağına dair gerek 
askerler üzerinden gelen haberlerde gerekse medyada çıkan haberlerde ve gerekse meclisten 
konuşulan konuşmalardan böyle bir hava müşahade ettiniz mi?” şeklideki soru üzerine; 
Doğruyol partisi üzerindeki yoğunlaşan o baskıdan ben de rahatsız olduğum için dönemin 
Cumhurbaşkanı sayın Demirel ‘e gidip endişelerimi arz ettim.

Mart ve Haziran aylarında Genelkurmay’da bazı brifingler veriliyor, YÖK 
mensupları sivil toplum kuruluşlarının bazı kesimleri, yargı mensuplarının önemli bir kısmı 
medyanın yine önemli bir kısmı oraya çağrılıyor ve Türkiye’nin gidişatı hakkında kaygılarını 
dile getirici bir  brifingler veriliyor. O brifingler bir sonraki gün de ulusal medyaya yansıyor 
yine sormak isterim yani deneyimli bir siyasetçi ve Türkiye demokrasi tarihinde de önemli 
bir isimsiniz bu brifingler sizde veya sizin arkadaşlarınızda nasıl bir algı ve yankı 
oluşturuyordu?”şeklindeki soru üzerine; Şöyle şahit oldum benim eşim emekli olmamıştı 
Yargıtay’da tetkik hakimiydi, o toplantılara o gitmedi. Hani güzel değildi o görüntüler.”

Milli eğitim bakanlığı yaptığınız dönemde eğitim kurumlarında üniversite de dahil 
geniş sayılabilecek bir özgürlük ortamı söz konusuydu fakat 28 Şubat dönemine doğru bu 
özgürlük ortamı geçmişteki dönemlere göre eğitim öğrenim hakları ve giyim kuşam 
bakımından bazı kısıtlamalar söz konusu oldu bunun nedeni sizce ne olabilir?”şeklindeki soru 
üzerine; 

Elbette o süreçte kesintisiz eğitim başta olmak üzere eğitimde bir sürü yanlışlıklar 



  

yapıldı türban yasağı çok genişletildi halbuki benim milli eğitim bakanı olduğum dönemde 
iki üniversitede bir türban yasağı vardı sonra bütün Türkiye’ye teşmil edildi ve özellikle 
eğitim süreci ciddi şekilde o süreçte zarar görmüştür ama bunun kaynağını sorarsanız işte 
nihayet o kararları da parlamento çıkardı.

 54.hükümetin düşürülmesinden sonra 55.hükümet kuruluyor Mesut Yılmaz 
başkanlığında ve orada Mesut Yılmaz’ın bir demeci var diyor ki demokrasi laikliğe feda 
edilemez bundan dolayı BÇG derhal lağvedilmelidir şeklinde bir beyanı var ki en üst 
perdeden bir itiraz var batı çalışma grubunun bu çalışmalarına, siz o dönemde de 
meclistesiniz dolayısıyla size gelen bu yönde bir rahatsızlık var mı yani siz de batı çalışma 
grubuna yönelik bir rahatsızlık oluştu mu sizde veya batı çalışma grubunun kamuoyunda 
rahatsızlık oluşturacağına dair bir algı veya bir fotoğraf oluştu mu?” şeklindeki soru üzerine; 

Genel hava olumsuzdu. Biraz evvel onu da söyledim Doğruyol partisi üzerinde 
yoğunlaşan ağır bir havanın devamı mahiyetinde bir süreç yaşadık.

Benim müvekkillerimiin hiçbirisi türban takmıyor başörtüsü takıyor, türban 
Fransızca bir tabir, kendisi eğitim öğretim kurumlarında veya üniversitelerde başörtüsü 
yasağı ile ilgili hangi yasa çıkarıldı veya şapka ihtisası hakkında kanun dışında kılıf kıyafeti 
düzenleyen bir kanun metni biliyor mu çünkü kendisi milli eğitim bakanlığı yaptı ?” 
şeklindeki soru üzerine;

Benim söylediğim 8 yıllık kesintisiz eğitim kanunu meclis çıkardı biliyorsunuz 
türban fiili uygulamalardan kaynaklanan bir sorundu biraz evvel de söylediğim gibi benim 
milli eğitim bakanlığım dönemimde sadece iki üniversitede vardı diğerlerinde yoktu zamanla 
onun yasağın tamamen kalkacağını düşünüyordum onu da söylüyordum mecliste basına 
yaptığım bütün açıklamalarda çok net bellidir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık KUBİLAY UYGUN Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 21.04.2016 
tarihli beyanında;

" 06/07/1997 tarihinde istifa ettim. Kendi irademle istifa ettim. Parti yöneticileri ile 
anlaşamadığım için  istifa ettim. Herhangi bir baskı, cebir şiddet tehditten kaynaklanmıyor." 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık FİKRET ÖZDEN BOZTEPE Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 
20.04.2016 tarihli beyanında;

" 1994-1996 yılları arasında ikinci ordu komutanı, 96-97 ege ordu komutanı ve 1997 
Ağustos’unda Jandarma Genel Komutanlığı’na tayin oldum ve 1998 Ağustos’unda da emekli 
oldum.Tanıklık yaparken benim bilgilerim daha ziyade Jandarma Genel Komutanlığı 
esnasında oluyor. Ondan önceki bilgilerim tamamen bir gazete haberleri, televizyon haberleri 
şeklinde oluyor Ege Ordu Komutanlığı’nda tabii Jandarma Genel Komutanlığım esnasında 
yasa gereği 12 defa Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına iştirak etme durumum oldu, bunun 
dışında Genel Komutanlıkta tamamen o sırada çok önemli bir şekilde ortaya çıkan 
Antalya’da Tokat’ta Bolu’daki terör olayları ilk defa ortaya çıktı. Zamanımın büyük kısmını 
açıkça ifade edersem onlar aldı. Güneydoğu’yla bile pek fazla ilgilenemedim çünkü o 
bölgenin asayiş komutanlığı vardı onlar yaptılar.Batı Çalışma Grubu’nu genel komutanlığım 
esnasında Jandarma genel komutanlığı olarak mutlaka ben de milli güvenlik kuruluna iştirak 
ettiğim için bazı bilgilere ihtiyacımız vardı bu bilgiler geliyor ve bunu Genelkurmay ile de 
paylaşıyorduk ama efendim batı çalışma grubudur şudur budur şeklinde açıkçası aradan 
zaman geçti hatırlamıyorum ama sonradan öğrendim var böyle bir şey kafamda yerleşti. 
Direkt olarak direkt olarak şey etmedim ancak milli güvenlik kurulundaki toplantılarda bana 
bir şey düştüğü zaman görev düştüğü zaman görüşlerimi açıkça ifade ettim bunun dışında 



  

herhangi bir şey olmadı.
Cumhurbaşkanlığı genelsekreterliği darbeleri araştırma komisyonu bilgi belge 

toplarken kendi arşivinde 9704 nolu dolapta bulunan bu takdimi gönderiyor bu takdimin 
içeriği bizde de var, bu takdimden daha sonra Cumhurbaşkanı’nın emriyle 27 Mart 1998 
tarihli milli güvenlik kurulunda verilmesi emrediliyor ve sizin de katıldığınız toplantıda bu 
brifing veriliyor. O dönemde bu milli güvenlik kurulu toplantısına katılan sivil ve asker 
heyeti hatırlıyor musunuz tek tek sayabilir misiniz?”şeklindeki soru üzerine,

Toplantıya katılanlar Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, kuvvet 
komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı Salim Dervişoğlu Hava Kuvvetleri 
Komutanı İlhan Kılıç ve ben bunların  dışında başbakan ve sayın bakanlar katıldı yani 
hatırladığım kadarıyla benim şeyim iç işleri bakanımız da vardı.  Başbakan sayın Mesut 
Yılmaz vardı brifing takdim edildi dinledik yapıldı.

O dönemde milli güvenlik kurulu genelsekreterimiz daha önce hava kuvvetleri 
kurmay başkanıyken sayın Ergin Celasin genel sekreter olarak bu toplantıya iştirak etmiştir 
hava kuvvetleri komutanı da daha evvel milli güvenlik kurulu genelsekreteriyken sayın İlhan 
Kılıç o dönemde kuvvet komutanı olarak toplantıya iştirak etmiştir. O dönemde şöyle bir 
brifing verilmiş size bu gelişmeler üzerine Genelkurmay Başkanlığı karargahında Güven 
Çalışma Grubu kuruldu bu grubun öncelikle durum tespiti yaparak terörün ulaştığı boyutun 
resmini ortaya koyduğu ve bilahare terörle mücadele esaslarını belirleyen harekat konseptini 
hazırladığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelenin hukuki sorumluluğu iç işleri 
bakanlığında olmasına rağmen iç tehditteki gelişmeler nedeniyle anayasal ve yasal 
görevlerinin gereği kendiliğinden terörle mücadelenin fiili sorumluluğunu üstlendiği, devam 
ediyor, sonuçta bölücü terör örgütünü yurtiçi ve kuzey ırakta kontrol edilebilir bir seviyeye 
getirildiği 1997 yılına gelindiğinde bölücü terörün yanında Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
temel niteliklerini ortadan kaldırmaya yönelik irticai faaliyetlerin de yoğunlaştığının 
görüldüğü bu gelişmeler üzerine Genelkurmay Başkanlığı’nda tıpkı güven çalışma grubuna 
benzer batı çalışma grubunun emirle teşkil edildiği batı çalışma grubunun öncelikle irticanın 
ulaştığı boyutların resmini ortaya koyarak durum tespiti yaptığı ve bilahare mücadelenin 
esaslarını belirleyen batı harekat konseptini hazırladığını, bu surette 5432 sayılı il idaresi 
kanunu gereğince Genelkurmay Başkanlığı direktifi doğrultusunda hazırlanan Emasya Planı 
güncelleştirdiği, bu çerçevece Türk Silahlı Kuvvetleri’nce bölücü terörün meydana getirdiği 
tehditle ilgili değerlendirmelerde bulunan güven çalışma grubuna hiçbir tepki 
gösterilmemesine rağmen iç tehditin yanında bir kolu olan irticai faaliyet alanındaki batı 
çalışma grubuna tepki gösterilmesinin samimi bulunmadığı ve nedeninin anlaşılmadığı 
şeklinde hem batı çalışma grubunun hem de bu çalışmanın batı çalışma grubunu kuran 4 
Nisan ve 10 Nisan tarihli emirlere atıf yaparak ona Genelkurmay Başkanlığı’nın emri diyerek 
98’de, bu brifingi batı çalışma grubu ile ilgili bu brifingi hatırlıyor musunuz?” şeklindeki 
soru üzerine,

 “Brifingi genel hatlarıyla hatırlıyorum ama öyle motomot şeylere ezbere de 
bilmiyorum ama alınmış kararlardır ve Türk Silahlı Kuvvetleri de Jandarma Genel 
Komutanlığı da bu karar doğrultusunda kendisine deruhte de iç işleri bakanlığıyla da 
koordineli olarak yürütmüştür yani başka bir yorum bu konuda yapamıyorum. Ben dedim ya 
jandarma genel komutanı olarak milli güvenlik kurulu üyesi olduğum için mutlaka bazı 
bilgilere ihtiyacım oluyor bu bilgiler de bana geliyor ama bu bilgileri benim de temsilcim 
olan arkadaşlarımız iç işleri bakanlığında da bir çalışma grubu vardı birgün sordum yani 
benim harekat merkezim tam kuvvetli değildi iç işleri bakanlığında da gidip orada görev 
yapıyorlardı ve çalışıyorlardı bu milli güvenlik kurulunun kararı doğrultusunda faaliyetleri 
yürüttük.

10-11 Haziran 1997 Genelkurmay Başkanlığı karargahında bir brifing yapılıyor, 
basın mensuplarına yargı mensuplarına ve diğer kamu kuruluşları mensuplarına bir brifing 



  

veriliyor, bu brifingte batı çalışma grubu da anlatılıyor belgeleriyle ve faaliyetleriyle ertesi 
gün 12 Haziran 1997’de, Türkiye’deki tüm ulusal gazetelerde batı çalışma grubuyla ilgili bu 
brifing haber olarak yer alıyor, tahmin ediyorum siz de karargahta olmamanıza rağmen veya 
Ankara’da olmamanıza rağmen basından da olsa herkesin konuştuğu gazetelerin de 
manşetten verdiği bu brifingi hatırlıyor olmalısınız batı çalışma grubu ile ilgili bu haberleri 
anımsadınız mı? şeklindeki soru üzerine,

Gazetelerde okudum Ege Ordu Komutanlığı’nda Nisan ayı dediğiniz o sırada ben de 
büyük bir tatbikatın hazırlıkları içindeydim devamlı arazide devamlı arkadaşlarımla beraber 
bunu da gazete haberi olarak okudum ve güncel ortam içinde böyle bir brifingin yapıldığını 
ama herhangi bir değerlendirme de herhangi bir yorum da yapmadım. İç İşleri Bakanlığı emri 
28 Şubat’tan sonra yayınlanmış olan bir emir yani siz ege ordu komutanı iken bu emre 
hatırlamıyorum.

Batı çalışma grubu legal midir illegal midir en önemli soru bu?27 Mart 1998 tarihli 
milli güvenlik kurulunda ben benim muhatabım genelkurmay başkanıdır o konuda o gözle 
brifingi dinledim.Bütün milli güvenlik kurulunun toplantılarından önce mgk genel sekreteri 
Genelkurmay Başkanı’na gelir Başbakan’a gelir, oradaki görüşülmesi gereken ve 
Cumhurbaşkanı tarafından bunlar bunlar gündeme alınsın der ve Cumhurbaşkanı’nın onayı 
olmadan oraya hiçbir şey girmez. 

Ege ordu komutanlığında ve Jandarma Genel Komutanlığında Güven çalışma grubu 
gibi gruplar kurulmadı.Batı olayları tabirini hatırlamıyorum,

Çalışma gruplarının, güven çalışma grubu, batı çalışma grubu ya da başka bir 
çalışma grubunun özel istihbarat ağı olur mu?” şeklindeki soru üzerine,

Bunu kesin olarak söyleyebilirim özel istihbarat ağı yoktur, illerin kadrolarla 
kurulmuş bir istihbarat teşkilatları vardır bu yalnız irticaya göre değildir hukukun ilgilendiği 
gayri yasal konularla da bu bilgileri toplar ve normal gönderir bunun içinden irticai faaliyetler 
ile ilgili olarak varsa onlar da çizilir bu şeyin Jandarmanın bir numaralı görevi ve bu konuda 
da sayın savcılara karşı sorumludur.

Güven çalışma grubu bir amaç için batı çalışma grubu da irtica ile mücadele 
amacıyla kurulan bir grup olduğu savunuluyor. Şimdi irtica ile ilgili mücadele için kurulduğu 
iddia edilen bir grup içerisinde askeri bir grup içerisinde mesela batı çalışma grubunun aldığı 
kararlardan birisini okuyacağım.Mesela hükümetin yıkılması için görüşme konunun birisi 
özellikle DYP’nin çökertilmesi iktidardan uzaklaştırılması milletvekilleri ile ilgili baskı 
oluşturulması hükümetin diğer kanadı Refah partisinin yumuşak karnının tespiti, 
milletvekilleri arasında menfaat çatışması oluşturulması ahlaki anlayışlarının çürüklüğünün 
deşifre edilmesi yönünde psikolojik harekat uygulanması bu batı çalışma grubunun 
toplantısında yapılan bir görüşmeden notlar bunlardan bilgin varmı? şeklinde soru üzerine; 
Bu konuda bir yorum yapmam.

1997 Ağustos ayına kadar Ege ordu komutanlığı görevinde bulundum o tarihte batı 
çalışma grubunun ege ordu komutanlığında  batı çalışma grubuna direkt olarak herhangi bir 
bilgim yoktur.

Siz 97 Ağustos ayında jandarma genel komutanlığına atanıyorsunuz ve Mart 
1998’de de dönemin başbakanı sayın Mesut Yılmaz ile ilgili bir beyanatta bulunuyorsunuz ki 
genelkurmay başkanı ve dört kuvvet komutanı birlikte. Bu beyanı hatırlıyor musunuz ki 
gazetelere de çok ciddi manada yansıdı manşetler olarak atıldı askerden hükümete muhtıra 
şeklinde manşetler vardı o beyanınızı hatırlıyor musunuz?

Mesut Yılmaz’ın demokrasi laikliğe feda edilemez bunun için BÇG derhal 
lağvedilmelidir sözüne karşılık herhangi bir tepkiniz oldu mu genelkurmay ve kuvvet 
komutanları olarak?” şeklindeki soru üzerine; Hayır olmadı.

Jandarma genel komutanı olduktan sonra batı çalışma grubunun devam ettiğine 
dair herhangi bir bilgim yotur.



  

  İrticai anlamda da devleti yıkmak maksadıyla oluşan veya varolan silahlı örgütler 
veya böyle bir tehlike var mıydı? şeklindeki soru üzerine;

“Onu bilemem kimin ne yaptığını ne ettiğini bilmem yani ermeni teröründe bile var 
dediler birinci cihan harbinden önce silahlar kiliseden çıktı, bulundu Merzifon’da bunlar 
bulundu. Şimdi kimin ne yaptığını bilemeyiz.

Çetin Doğan batı çalışma grubunun legal ve yasal olarak kurulduğunu söyledi, tanık 
ifadelerinde ise batı çalışma grubu diye bir gruptan hiç haberinin olmadığını söyledi ve 
ifadelerinde spesifik değil genel olarak tehlike arz eden hususlarda karacılarla havacılarla 
denizcilerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını da istihbari anlamda söyledi batı çalışma 
grubunun da faaliyet alanının tüm Türkiye’de irticai faaliyetlere karşı olduğu ifade edildi bu 
kadar önemli ve tüm Türkiye’yi kapsayan bir hususta Jandarmanın batı çalışma grubu 
içerisinde yer almaması daha doğrusu batı çalışma grubunun jandarmaya hiçbir şekilde haber 
vermemesi irtibatının olmaması bana biraz garip geldi acaba size göre batı çalışma grubu var 
ya da yok bilmiyorum diyorsunuz böyle bir grubun Çetin Doğan tarafından da varlığı kabul 
ediliyor, Jandarma ile neden birlikte hareket edilmek istenmemiş olabilir bu konudaki 
öngörünüz?” şeklindeki soru üzerine;

Öyle bir şey söylemedim ben yani mümkün değil yani jandarma ile genelkurmayın 
kopması mümkün değil. Oraya devamlı bizim de bir irtibat subayımız yani çağırdıkları 
zaman lüzum gördükleri zaman gider bilgiler paylaşılır ve istihbarat haline gelir istihbarat 
bitmez bilgiler paylaşılır orada istihbarat gelir komutana arz edilir. " şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Tanık SALİM DERVİŞOĞLU Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinde 18/07/2016 
tarihli beyanında; 

"Ben 1997-99 yılları arasında 30 Ağustos itibariyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
yaptım. Ondan önce Oramiral olarak 2 yıl da Gölcük'te Donanma Komutanlığı yaptım. Batı 
Çalışma Grubu anladığım kadarıyla kurulduğu zaman ben Gölcük'te donanma komutanıydım.

"Batı çalışma grubunun faaliyetleriyle ilgili bilginiz var mı milli güvenlik kuruluna 
katıldınız mı?  27 Mart 1998 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katıldınız mı? Bu 
toplantıda neler konuşuldu neler karara bağlandı neler oldu?"şeklindeki  soru üzerine; Batı 
Çalışma Grubu kurulduğu zaman ben Gölcükteydim batı çalışma grubu ayrıca Deniz 
Kuvvetleri'nin dışında Genelkurmay Başkanlığı'nın içinde diğer çalışma grupları gibi benim 
anlayışıma göre belirli bir konuyu incelemek üzere kurulan bir çalışma grubu benim o 
konuda Gölcük'teki ilgim bunlarla sınırlı. Dolayısıyla batı çalışma grubunun, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı dönemim dahil kimin başkanlığında olduğunu çalışma şeklinin ne 
olduğunu batı çalışma grubunun odasının Genelkurmay'da nerede olduğunu hiç bilmedim 
emekli olana kadar da bu konuda bir bilgim olmadı.  Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğum 
zaman Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının tümüne katıldığımı düşünüyorum. Hiçbir 
istisnası yok diye hatırlıyorum toplantının içinde neler konuşulduğu onları detayıyla 
hatırlamam imkansız ve 27 Mart'ta ne konuşuldu şuanda bilmiyorum hatırlayamıyorum. Her 
toplantıda birtakım brifinglerle milli güvenlik kurulu başlardı  emniyetin verdiği MİT'in 
verdiği iç tehdit brifingleri Dış İşleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu brifingleri vesaire 
dolayısıyla bu çerçevede hangi toplantıda kimin hangi brifingi verdiğini 17 yıl sonra bu 
yaşımda hatırlamam imkansız.

 "Batı çalışma grubunu siz Deniz Kuvvetleri Komutanı olduktan sonra duydunuz mu 
bunlarla ilgili olarak karargaha bilgilendirme veya kendi milli güvenlik kurulu 
toplantılarından önce yapılan hazırlık toplantılarında duydunuz mu batı çalışma grubu 
gerçekten gizli miydi?"şeklindeki soru üzerine; Deniz Kuvvetleri Komutanı'ydım, 



  

Genelkurmay karargahında diğer kurumlardaki bakanlıklardaki komisyonlar gibi kuvvet 
komutanlıkları karargahında muhtelif  konuların incelenmesi, raporlar hazırlanması, 
sonuçlandırılması için çalışma grupları her zaman kurulur bu bir prosedürdür çalışma 
şeklidir. Bugün de aynı şartlar altında çalışıldığına eminim. O bakımdan Genelkurmay 
Başkanlığı karargahı içinde kurulan benim karargahımın dışında benim Gölcük'te 
bulunduğum dönemde hatta kurulan bir çalışma grubunun mahiyetiyle ilgili detayları 
bilmeme imkan yok ama prosedür olarak bunun herhalde yasalara uygun bir çalışma grubu 
olduğunu düşünüyorum.

"Dönemin Başbakanı 55.Hükümetin Başbakanı Mesut Yılmaz 20 Mart 1998'de 
Tiflis ziyareti dönüşünde bir açıklama yapıyor açıklama aynen şöyle Karadayı Ağustos'ta 
emekli olacak, Çevik Bir kıta görevine çıkacak sorun bitecek, bu beyan üzerine şöyle bir 
hatırlatmada bulunayım aradan 16 yıl geçmiş komutanlar bir basın açıklaması yapıyor o 
dönemde komutanlardan Kara Kuvvetleri Komutanı sizler Hava Kuvvetleri Komutanı 
Jandarma Genel Komutanı ve başında Genelkurmay Başkanı basın açıklaması Türkiye 
Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun 1100'üncü sayfasında aynen alınmış dördüncü ve 
beşinci maddesinde aynen şöyle bir cevap veriliyor ve basın bildirisi olarak yayınlanıyor 
TSK'nın bölücü ve irticai gelişmelere karşı mücadele azminden vazgeçirecek telkinlerde 
bulunulamaz bunun üzerine komuta katının bu beyanı üzerine Mesut Yılmaz şöyle bir ifade 
kullanıyor laiklik için demokrasi feda edilemez BÇG lağvedilmelidir bunu basında söylüyor 
biz de bunun basında söylenmesinin ifşa edildiği yani herkesçe bilindiği şeklinde 
değerlendiriyoruz. Komutanların o açıklamasını hatırlıyor musunuz siz de o açıklamada 
vardınız öyle basın bildirisi yayınlanıyor bu konuda bize bilgi verir misiniz batı çalışma 
grubu yasadışıysa Başbakan bu konuda nasıl bilgi verebiliyor konuşabiliyor komutanlar yani 
halefler nasıl basın bildirisi yazabiliyor?"şeklindeki soru üzerine;Evet, konuyu hatırlıyorum. 
Bu konu benim kendi yaklaşımım itibari ile şöyleydi sayın Mesut Yılmaz isim vermeden 4 
yıldız işareti yaparak çok genel bir ifadede bulundu ve gene tam olarak hatırlamıyorum ama 
demokrasiye falan vurgu yapmak suretiyle görev uzatılması gibi bir beklentiden bahsetti tabii 
şahıs belli değildi bizler de dört yıldızlıydık kuvvet komutanıydık ve o bir açıklamaydı bir 
açıklama yapmak üzere sayın Karadayı Genelkurmay Başkanı tarafından bir Cumartesi 
günüydü hatırladığım kadarıyla bahçesinde oturarak konuştuk dedik ki bu bir ithamdır 
muhatabı belli değil ama bizler demokrasiye bağlılığımızı demokrasinin olmazsa olmaz bir 
şey olduğunu Anayasa'nın hükmü olan laikliğe sadık olduğumuzu ifade eden bir açıklama 
yapalım böyle bir ithama maruz kalmayalım bu konuda konuştuk ve neticede Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan o açıklama yayınlandı diye düşünüyorum o zamanki yaklaşımımda tamamen 
bu çerçeve içindeydi.

" Mayıs ayı başında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan kurmay başkanı Aydan 
Erol imzası ile gelen fakat komutana arz edilerek komutanın onayı alınmış bir emir var. Bu 
bölgedeki kişiler partiler dernekler ve benzeri toplum kuruluşlarının belediye başkanları, 
kaymakam, vali dahil bunların siyasi eğilimlerini içeren rapor istendiğine dair bir emir bu 
emri siz biliyor musunuz sizin kurmay başkanınız size bu konu ile ilgili herhangi bir bilgi 
sundu mu o zaman?"şeklindeki soru üzerine;  Mayıs ayında ben Gölcük'teyim, rahmetli 
Amiral Güven Erkaya hasta ve Amerika'ya gitmiş, bana verilen görev Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan Deniz Kuvvetleri'ne vekalet edecek ancak Gölcük'te bulunduğu mevkide bu 
vekaleti yürütecektir şeklinde ve takdir edersiniz  Donanma Komutanlığı Türk Deniz 
Kuvvetleri'nin tüm vurucu gücü tüm destek unsurlarının bulunduğu bir komutanlık 
dolayısıyla o komutanlıkta kendi asli işimle meşgulüm ve bu asli işim sırasında herkesin 
bildiği Kardak olayları olmuş Ege'de Yunanistan'la Türkiye arasında bir gerginlik var çeşitli 
yeniden konuşlanmalar vesaire bahis konusu, Sovyetler Birliği yıkılmış Karadeniz güvenliği 
bambaşka bir durumda bu işlerle uğraşırken beni o görevin başından almamak ve orada 



  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na vekalet etmekle görevlendirdiler. Ancak yine takdir 
edersiniz ki Ankara'da o kadar faal bir durum var ki o faaliyet sırasında her konuyu kurmay 
başkanının açıp da bana sorması mümkün değil ve böyle bir şeyde bu yazıyı yazarken bunu 
gönderirken benim fikrimi almadı böyle bir şeyi hiç hatırlamıyorum ama bu konuda bir 
konuşmamız geçti eğer bahsettiğiniz konu oysa Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'nın batı 
çalışma grubunun bir yazısını ekinde bulunduran bir batı çalışma grubunun değil de 
Genelkurmay Başkanlığı'nın kapak yazısıyla ekinde batı çalışma grubunun sizin söylediğiniz 
hususları içeren eki bulunan bir yazıyı bütün deniz lisesi dahil dağıtımda bir çok adreslere 
göndermişler bunu gördüğüm zaman kendisini aradım Koramiral Aydan Erol'u dedim ki 
sayın Kurmay başkanı böyle bir evrak geldi bana ben ana as komutan olarak alıyorum bunu, 
as komutan olarak almış olduğum evrakın içindeki şeyler bana göre uygun değil ben vali ile 
her ay toplantılar yapan onun daveti üzerine kaymakam ile ilişkileri gayet mükemmel olan bir 
durumdayım ana as komutanı olarak bunlar herhalde Genelkurmay'ın gözünden de kaçmış 
olsa gerek ikinci başkanı diğer komutanları arayın onlara da hatırlatın böyle bir evrak 
üzerinde tekrar düşünülsün dedim bunu hatırlıyorum bunun dışında benden bir rıza alınması 
daha önce bahis konusu değil ancak şunu da belirtmek isterim Ankara'nın yoğun faaliyeti 
içinde komutanın aynı lokasyonda bulunmadığı durumlarda kurmay başkanının üzerinde 
bulunduğu ağır yük dikkate alınırsa yine benim tarif ettiğim öncelikli hususların yanında bir 
ekin gözünden kaçmış olması da son derece de mümkündür ve her şeyi de deniz kuvvetleri 
komutanına veya vekiline orda bulunmayan vekiline sormaması da son derece normaldir diye 
düşünüyorum. 

"...Mayıs ayı sonunda yapılan olağandışı bir askeri şura toplantısı var bu askeri şura 
toplantısında birçok personelin silahlı kuvvetlerden askeri şura kararıyla atıldığını veya ihraç 
edildiğini  biliyoruz dolayısıyla bu askeri şura toplantısında bu personelin ihraç edilen 
personelin hemen tamamının irticai faaliyetler nedeniyle ihraç edildiği şerh düşülmüş 
açıklanmış burada batı çalışma grubunun bu konuyla ilgili herhangi bir raporu veya batı 
çalışma grubunun faaliyetleri sonunda ulaşılan bir nokta olarak bu beyan edildi mi bunu 
hatırlayabiliyor musunuz böyle bir şey geçti mi?"şeklindeki soru üzerine; Hayır bunu 
hatırlamıyorum ama  birçok yüksek askeri şura toplantısında o dönemde bilinecektir 
hatırlanacaktır basına da intikal etmiştir pek çok kimse disiplinsizlik suçundan bunun için de 
tabii irticai faaliyetler örgütlenme faaliyetleri gibi faaliyetler de vardır ihraç edilmiştir o 
toplantıda munhasıran böyle bir şey olup olmadığını hatırlamıyorum ama genellikle batı 
çalışma grubunun bu tip askeri şura toplantılarında bir konu edildiğini de pek hatırlamıyorum 
öyle bir şey olmadığını düşünüyorum.

"... askeri şura toplantıları ve milli güvenlik kurulu toplantılarına katıldınız. Bu 
toplantılar öncesinde gayet iyi bildiğim kadarıyla Genelkurmay Başkanlığı'nda bir ön 
koordinasyon toplantısı yapılır. Özellikle milli güvenlik kurulu toplantılarında görüşülecek 
konularla ilgili. Bu ayrıca aylık koordinasyon toplantıları yapılır kuvvet komutanlarının 
katıldığı bu toplantılarda batı çalışma grubunun faaliyetleriyle ilgili size hiç bilgi sunulmadı 
mı?"şeklindeki soru üzerine;Milli güvenlik kurulu toplantılarıyla ilgili olarak gündem 
bildiğiniz gibi reis-i cumhur tarafından tayin edilir ondan sonra bu gündem milli güvenlik 
kurulu genel sekreteri tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilir ve o dosya içinde 
hangi konular görüşülecektir toplantıda diye kuvvet komutanlarına gönderilir bu durumda 
ekseriya biz kuvvet komutanları olarak Genelkurmay Başkanı ile bir araya gelir 
Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilmiş olan o gündem konularında fikir tehattisinde 
bulunur oradaki milli güvenlik kurulundaki görevimize hazırlıklı olarak gitmeyi düşünürdük 
ve onları yapardık aylık koordinasyon toplantıları diye rutin böyle bir usul hiç 
hatırlamıyorum böyle bir şey yok

"... bu toplantılarda batı çalışma grubunun varlığı, faaliyetleri ve sunumları 



  

hakkında hiçbir şey konuşulmadı mı? Bu konularla ilgili olarak hakimler, yüksek yargı 
organları, yüksek seviyeli idarecilere Genelkurmay Başkanlığı'nda birçok brifingler verildi ve 
bu brifinglerle ilgili olarak da basın medya ayağa kalktı dolayısıyla siz o sırada üst düzey 
komutanlar olarak bunlardan tamamen bihaber miydiniz? Genelkurmay Başkanı'nın emri 
doğrultusunda yapılmış birtakım işlemler var bunlar böyle mi yapılmıştır yoksa hayır 
tamamen Genelkurmay Başkanı'nın iradesi ve emri dışında mı yapılmıştır Bu konuda bilginiz 
var mı?" şeklindeki soru üzerine; Daha donanma komutanıyken gelen yazılardan gayet tabi 
batı çalışma grubu diye bir grubun olduğunu o ekteki şeyden biliyordum en azından hani işin 
içinde olmamama Ankara'da olmamama rağmen  orada böyle bir çalışma grubu kurulmuş 
oralardan anladım detayını bilmiyordum hiçbir zaman odasını bilmiyordum kapısından 
girmedim kim başındaydı hiçbir bilgim olmadı ama kendi karargahımdaki prosedür itibarı ile 
söylüyorum pekçok konu daha komutana çıkmadan kurmay başkanı seviyesinde verilen 
kararlarla çalışma grupları kurulur neticede bir noktaya geldikten sonra komutan davet edilir 
kendisine böyle bir çalışma grubu şöyle çalışmıştır denir anlatılır eğer yapılacaksa bir 
uygulama varsa bir icraat varsa komutanın da onayı alınmak suretiyle o kararlar öneriler 
faaliyete geçirilir. Genelkurmay karargahında münhasıran batı çalışma grubuyla ve onun 
kuruluşuyla ilgili prosedürün nasıl uygulandığı hakkında deniz kuvvetleri komutanı hatta 
kurulduğu zaman da Gölcük'te bulunan donanma komutanı olarak benim hiçbir bilgim yok.

" Kasım ayı içerisinde Mesut Yılmaz başbakanlığı döneminde Başbakanlıkta bu 
irticai faaliyetler ve bu türlü faaliyetlerle ilgili olarak daha evvel çeşitli bakanlıkların yaymış 
olduğu uygulama emirleri çerçevesinde bunların kontrol ve koordinasyonu açısından bir 
kurul kurulmasına karar veriliyor. Bu kurul kurulmasının kararı herhalde milli güvenlik 
kurulu toplantısında veya bir üst seviyeli toplantıda konuşulmuş görüşülmüş ve tartışılmış 
olması gerekir bundan sizin bilginiz var mı?"şeklindeki soru üzerine;Bunu duydum ama 
kendim hafızamı çok zorladım dediğim gibi hangi toplantıda hangi konunun konuşulduğu 
hele  kendi karargahımın dışında bir faaliyeti ilgilendiren bir konuda ne şekilde birtakım 
tedbirler alındığını detayını hatırlamama bugün imkan yok.

"Ocak 97 tarihinde Gölcük Donanma Komutanı mı idiniz?"şeklindeki soru üzerine; 
Ocak 97'de Gölcük Donanma Komutanıydım. "23 ve 25 Ocak 97 tarihleri arasında sizin ev 
sahibi olduğunuz Gölcük Donanma'da bir toplantı yapılıyor. Bu  toplantıya katıldınız mı 
katıldıysanız bu toplantının konusu hususunda biraz bilgi verir misiniz?"şeklindeki soru 
üzerine;Evet, bu Gölcük'te sizin söylediğiniz tarihte yapılan faaliyet Genelkurmay 
Başkanlığı'nın yıllık faaliyet planında mevcut olan daha önce yayınlanmış o yıla ait faaliyet 
planında mevcut olan ve konusu komşu bir ülkeyle olan bir ihtilaf olan bir askeri planlama 
yahut plan tatbikatıydı.

"Plan tatbikatının irtica ile ilgili bir kısmı var mıydı?"şeklindeki soru üzerine;Plan 
tatbikatı irtica ile uzaktan yakından alakalı bir şey değildi.  askeri konuları içeren 
gündeminde sadece bu konu olan bir husustu. Ancak bir araya geldiğimizde komutanlar 
muhtelif yerlerden gelen komutanlar o günün esas konularından olan ve herkesi ilgilendiren 
endişelendiren acaba silahlı kuvvetler içinde düzenli bir ordunun olmazsa olmazı olan 
hiyerarşik yapıyı başka temellere dayalı olarak bir örgütlenmeye götürecek olan faaliyetler 
var mıdır birtakım istihbarat bilgileri geliyor nedir bunlar diye hepimizi genel olarak 
endişelendiren konularda gündemsiz olarak konuşmalarımızda bir fikir teatileri olmuştur 
ama bunlar planlanmış kayda alınmış vesair konuşmalar kesinlikle değildir.

 "Gündemdışı konulardan olsa da 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısına askeri cenahın sunduğu maddeler 1 3 25 Ocak tarihlerinde yapılan toplantıda 
kararlaştırılmış olması hususuna ne diyorsunuz bu konuda bir bilginiz var mı?"şeklindeki 
soru üzerine; Kesinlikle 28 Şubat toplantısında ortaya konulan maddeler orada hiç ama hiç ne 
konu edilmiş ne görülmüştür ayrıca siz de çok iyi bilirsiniz ki yasal değildir milli güvenlik 



  

kurulu toplantıları gündemi gizlidir sadece üyelere aittir orada ben de dahil üye olmayan pek 
çok kimse vardı.

 "O zamanın televizyon kanalını hatırlamıyorum ama Hulki Cevizoğlu ile yapmış 
olduğunuz bir mülakat var o mülakatta aynen şöyle diyorsunuz biliyorsunuz 28 Şubat'tan 
önce Gölcük'te bir harp oyunu yapıldı. Harp oyununda bütün Ankara'da görevli kuvvet 
komutanlarına ilaveten diğer komutanlar da vardı. Orada doğal olarak gün memleketin içinde 
bulunduğu durum istişare edildi hareket tarzı ne olabilir denildi verilen karar yasal ortamlar 
içinde bu konuların dile getirilmesi oldu ki milli güvenlik kurulundaki 28 Şubat toplantısı 
bunun sonucunda meydana geldi diyorsunuz tırnak içinde Salim Dervişoğlu'nun sözleri 
bunlar. Bunlar şuandaki söylemlerinizle çelişiyor. Yani 28 Şubat toplantısındaki konuların 
burada görüşüldüğünü bir yönüyle söylüyorsunuz o mülakatınızda."şeklindeki  açıklama 
üzerine; O kitaba bakarsanız o kitapta o yazarın malesef bir teammüldür benimle yaptığı 
söyleşiye basmadan önce bana göndermemiştir  fikirlerimi almamıştır ve  düşüncelerimi tam 
olarak aksetmemiştir kendi algılamalarıdır kendi analizleridir şunu söylemek istiyorum gayet 
açık olarak 28 Şubat ile o toplantının uzaktan yakından ilgisi yoktur.Hiç çelişkili değil bunu 
yeminime sadık olarak burada ifade ediyorum orada 28 Şubat'ın çok büyük ihtimalle 
gündemi dahi belli değildir ve 28 Şubat ile ilgili konunun orada gündeme getirilmesi ne 
gündemde vardır ne de yasaldır milli güvenlik kurulunda sayın Cumhurbaşkanı Demirel'in 
her zaman toplantı başında söylediği şey şudur bu toplantının konuları gizlidir sadece üyeler 
bilir açıklanamaz vesaire dolayısıyla oradaki milli güvenlik kurulu üyelerinin gelip de bizim 
Gölcük'teki askeri amaçlı toplantımızda bu konuları dile getirip orada yapılacak harekat tarzı 
hakkında karar vermesi mümkün değildir onlar tamamen yazarın yapmış olduğumuz 
söyleşideki kendi algılamaları, kendi analizleri, kendi çıkardığı hükümlerdir, doğru değildir. 
O kendi düşüncesidir.

"Aynı konuşmada söylüyorsunuz ki 28 Şubat milli güvenlik kurulu kararlarının 
Gölcük toplantısına dayandığı ve kararın merkezinin Gölcük olduğuna dair bir bölüm geçiyor 
bu da yazarın ya da gazetecinin ilavesi midir yoksa bu konudaki düşünceniz ne?"şeklindeki 
soru üzerine; Kesinlikle böyle bir ifadem yok ve öyle bir şey hiç kabul etmiyorum   28 Şubat 
kararlarının Gölcük ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.

"Milli güvenlik kurulu genel sekreterinin yaptığı faaliyetlerden ya da gönderdiği 
talimatlardan milli güvenlik kurulu üyeleri haberdar olmaz mı?"şeklindeki soru üzerine; 
Hayır milli güvenlik kurulu genel sekreteri doğrudan doğruya Başbakan'a bağlıdır. 
Başbakan'ın bilgisi dahilinde onayı dahilinde Dolayısıyla onun yapmış olduğu faaliyetin 
teferruatı deniz kuvvetleri komutanı olarak benim ilgileneceğim bir konu hiç olmadı.

  "Güven Erkaya kendi ağzından diyor ki biz 54.hükümetin gidişatından rahatsız idik 
siyasal islamın Türkiye toplumuna nüfuz edeceğini öngörüyorduk dolayısıyla bununla ilgili 
bir şeyler yapılması gerekiyordu onun için Gölcük Donanma Komutanlığı'nda Genelkurmay 
Başkanı, Kuvvet Komutanları, J Başkanlıkları ve ilgili daire başkanlıklarının katılımıyla bir 
toplantı gerçekleştirdik diyor ve orada 54.hükümetin yıkılması noktasında a ve b planı 
şeklinde iki planın tertiplendiğini a planının yasal yollarla özellikle milli güvenlik kurulu 
toplantısında kararlar aldırarak dayatma yaptırarak görevden el çektirilmesi yönünde bir 
çalışma yapılmasının öngörüldüğünü ikinci planın yani b planının ise silah kullanarak 
54.hükümetin görevden uzaklaştırılması gerektiğini bunun için de batı çalışma grubu istihbari 
raporlama yapabilecek bir grubun oluşturulması gerektiğini dile getiriyor ve orada böyle bir 
kararın alındığını batı çalışma grubunun kurulma gerekçesinin de emniyet genel 
müdürlüğünün iç işleri bakanlığına bağlı olması MİT'in de Başbakanlığa bağlı olması 
dolayısıyla güvenli bilgilere ulaşamayacağı gerekçesiyle böyle bir yapının kurulması fikrinin 
ortaya atıldığını ve karara bağlandığını dile getiriyor şimdi böyle bir iddiayı dönemin Deniz 
Kuvvetleri Komutanı ve sizin de üst amiriniz olan Güven Erkaya dile getiriyor Güven 



  

Erkaya'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veya çalışma arkadaşlarına atf-ı cürüm yapabilecek 
yapmasını gerektirecek bir husumeti var mıydı?"şeklindeki soru üzerine;Güven Erkaya sınıf 
arkadaşımdı Güven Erkaya benim komutanımdı Güven Erkaya yurtdışında beraber görev 
yaptığım üç yıl ailece de görüştüğüm gayet yakın arkadaşımdı Güven Erkaya'nın bana 
husumeti olabilir mi böyle bir şeyi aklımın kenarından dahi geçirmem ikincisi diyorsunuz ki J 
Başkanları kuvvet komutanları vesaire Gölcük'te toplanmış hayır J başkanları oraya bir defa 
katılmamıştır kaynağınızın ne kadar doğru olduğunu ben bilmiyorum o kitabı da ben 
okumadım ama Güven Erkaya'nın ağzından çıkan diyorsunuz acaba Güven Erkaya'nın 
ağzından çıktı mı çıkmadı mı onu da bilmiyorum yalnız tekraren söylüyorum Gölcük'te 
söylemiş olduğunuz tarihte yapılan toplantıda bir kere daha altını çizerek söylüyorum ne 28 
Şubat'ta yapılacak milli güvenlik toplantısının adı geçmiştir ne gündemi gündeme 
getirilmiştir ne orada şöyle yapılsın böyle yapılsın diye bir karar alınmıştır gayriresmi 
gündemi olmayan sohbetlerimiz olmuştur şeklinde ifade ettim 

 "Kuvvet komutanı olduğunuz dönemde yani 97 Ağustos ve 99 Ağustos dönemi 
arasında batı çalışma grubunun faal olduğuna dair herhangi bir bilginiz var mı veya batı 
çalışma grubunun ne zaman ortadan kaldırıldığı veya lağvedildiğine dair bir bilginiz var 
mı?"şeklindeki soru üzerine;"Böyle bir tarih vermem mümkün değil ama basından sonradan 
takip ettiğime göre galiba şeyde başbakanlıkta onun vazifesini devralan bir birim kurulmuş 
onlar da almış takdir edersiniz ki bunlar deniz kuvvetlerinin dışında olan şeyler benim 
sorumluluk alanımda olan şeyler değil size net olarak bir bilgi de vermem mümkün değil.

"Batı çalışma grubu rapor sistemi Nisan 1997 tarihli bir belge ve bu sızdırılıyor o 
dönemde deniz kuvvetleri komutanlığında askerlik yapan Kadir Sarmusak tarafından 
sızdırılıyor ve Haziran'ın sonlarında zannedersem kamuoyuyla paylaşıyor böyle bir belgenin 
varolduğu ve daha sonraki gazete manşetlerinde de bunun bir darbe planı olduğu kamuoyu bu 
gazete manşetleriyle öğreniyor ve siz Ağustos 1997'de Deniz Kuvvetleri Komutanı 
oluyorsunuz bu kişinin yargılaması da sizin Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğunuz dönemde 
yapılıyor ve böyle kamuoyunu ciddi manada korkuya paniğe sevk eden belgenin varlığıyla 
ilgili ve sizin komutanlığınıza ait olan bir belgenin varlığıyla ilgili sizin ilgi duymamanız 
normal midir?" şeklindeki soru üzerine;  benim böyle bir belgeye ilgi duymadım diye bir 
ifadem yok demin söyledim Ankara'dan bana gelen evrakın ekinde zannediyorum 
Sarmusak'ın çaldığı evrak odur ekinde böyle bir şeyi gördüm ve onu haberdar ettim dedim 
kurmay başkanına 

 "...Gazetecinin sizin ağzınızdan söylenmiş gibi kayıtlara geçtiği ancak kabul 
etmediğinizi belirttiğiniz beyanlarınız var bu beyanları daha önce yayımlandığı zaman 
haberdar olmuş muydunuz haberdar olmuşsunuzsa tekzip eden herhangi bir girişiminiz oldu 
mu bu beyanları?"şeklindeki soru üzerine; Hayır olmadı prensip itibariyle bu kabil konuların 
polemiklere neden olduğunu dolayısıyla istismara açık olduğunu vesaireyi bildiğim için ben 
genel olarak prensip itibariyle basında bu tip polemiklere girmemeyi benimsemiş olan bir 
insanım o bakımdan tekzip falan etmedim çünkü aynı kaynağa bakacak olursanız onun pek 
çok yerinde de benim ısrarla bu toplantının bir askeri amaçlı toplantı olduğunu ifade eden 
hususlar vardır.

 "Profesör İskender Pala dini düşüncesi ve dini inançları sebebiyle ordudan atıldı 
ilişiği kesildi siz şu cümleyi sarfediyorsunuz namaz kılmak bizde kabul edilebilir bir şey 
değil neden sizde namaz kılmak kabul edilebilir bir şey değil ?"şeklindeki soru üzerine;Bu da 
tamamen yanlış aksettirilmiş bir konu hayır makamında namaz kılmak kabul edilebilir bir şey 
değil namaz kılmanın yeri siz de biliyorsunuz insanın evidir camiidir, makamınızda namaz 
kıldığınız zaman askeri disiplinin birliğin beraberin itaatın örneği olan üniformanızdan 
ayakkabınızı çıkarmanız şapkanızı çıkarmanız ulu orta diğer personelin önünde makamınızda 
bu görevi ifa etmeniz dini görevinizi ifa etmeniz normal karşılanan bir şey değildir bu bizde 



  

alışılmış bir teamül değil birliklerde yakınlarda camiiler var oraya gider kılacak olan  gider 
kaza namazını kılabilir evinde kılabilir vesaire ama makamında namaz kılmak konusunda ben 
hiç böyle bir şeye rastlamadım ama İskender Pala, o sözleri söylememin de sebebi şu 
İskender Pala benim emrimde yani müze komutanlığında Kuzey Deniz Saha Komutanıyken 
çalışmış olan hatta orada onları da ifade ettim oradaki arşivi hazırlayan kurtaran düzene 
sokan değerli bir subaydı benim emrimde görev yaptığı sürece ha ihraç edilmesindeki 
unsurlardan bir tanesi başkalarını bilemem onları hazırlayan da ben değilim onlardan bir 
tanesi makamında namaz kılmasıydı onu belirtmişim."şeklinde beyanda bulunmuştur.

 Tanık HÜSEYİN KIVRIKOĞLU Ankara 5.Ağır Ceza Mahkmesi'nde 
18/07/2016 tarihli beyanında; 

" 28 Şubat toplantısının yapıldığı zaman 6 ay önce İstanbul'da 1. Ordu 
Komutanlığı'na atandım ve 28 Şubat'tan 6 ay sonra 30 Ağustos 1997'de de Ankara'ya Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı'na atandım. Dolayısıyla 28 Şubat olaylarından sonra Batı Çalışma 
Grubu ismi duyulmaya başladı çünkü rapor sisteminin ismi de batı çalışma grubu rapor 
sistemiydi bu karargahlarda kurulabilen çalışma gruplarından biri olarak telakki ettik nitekim 
silahlı kuvvetler karargah faaliyetleri yönergesine göre her karargah çeşitli konuları 
incelemek tadil etmek veya geliştirmek maksadıyla bu tür grupları kurabilir bunlar geçicidir 
devamlı değildir.  Hatta bunun için dışardan dahi uzman kişileri sivilleri alıp onlardan da 
istifade etmek mümkündür. O bakımdan bu şekilde ismini duymuştum.  Milli Güvenlik 
Kurulu'nda zaman zaman Genelkurmay Başkanlığı özellikle istihbarat başkanlığı bazı 
brifingler verirdi bu brifingler genellikle irticai ve terörle ilgili konuları kapsardı.Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili nasıl çalışır ne yapar o konuda bir brifing almadık ama onun yapmış 
olduğu hazırlıklar orada anlatılırdı. 

"Milli Güvenlik Kurulu'nda böyle bir brifing verildiği zaman siz bulundunuz 
mu?"şeklindeki soru üzerine;  Kuvvet Komutanı iken verildi ve ben de bulundum.

"Kara kuvvetleri komutanı olduğunuz dönemde 23- 25 Ocak 1997 tarihleri arasında 
Gölcük donanma komutanlığında bir toplantı yapılıyor kara kuvvetleri komutanı olarak bu 
toplantıya katıldınız mı?" şeklindeki soru üzerine; Evet o harp oyunu donanma 
komutanlığında yapıldı buna bazı ordu komutanlarını yani donanmanın görevini 
etkileyebilecek birinci ordu ege ordusu gibi komutanlar da davet edildi evet bu toplantılarda 
biz sadece kendimiz yönünden donanmaya nasıl destek olabiliriz o konular orada görüşülür 
onun dışında komutanlar kuvvet komutanlar genelkurmay başkanı da geldiği için sorumlu 
olduğumuz komutanlık içinde meydana gelen herhangi bir vukuat veya önemli olaylar varsa 
veya sıkıntılar bu konularda  bilgi veririz. Onun dışında vakit yoktur zaten harb oyunu akıcı 
şekilde devam eder. Ben birinci ordu komutanıydım o zaman.

 "28 Şubat 97 Milli Güvenlik Kurulu toplantısına askeri cenahın getirdiği sayısını 
bilmiyoruz ama 40-50 civarında olan maddelerin o toplantıda kararlaştırıldığına ilişkin 
söylentiler var bu konuda ne diyorsunuz?"şeklindeki soru üzerine; o zaman 28 Şubat'ta bu 
konuların görüşüleceği dahi bilinmiyordu tarafımızdan hatta ben 28 Şubat günü toplantı 
yapıldı ertesi gün dışarıya bir yere gidiyordum nizamiyede siviller toplanmış alkışlıyorlardı 
böyle bir şeyi bizimle ilgisi yok.

 "1997 yılı Ocak ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mezhepçi bir yapılanma 
olduğundan bahisle bu yapılanma ile ilgili araştırma yapılarak rapor sunulmasıyla ilgili 
herhangi bir kimse Genelkurmay Başkanı ya da diğer üstünüzden böyle bir rapor talep etti mi 
istedi mi?"şeklindeki soru üzerine; Bizden hayır böyle bir rapor istenmemiştir yalnız bizim 
bütün birliklerimiz zaman zaman istihbari bilgiler gönderirler yukarıya bu daha çok kendileri 
garnizon komutanı oldukları için asayiş toplantıları yapılır bu toplantıya her garnizon 



  

komutanı katılır orada MİT jandarma vali veya vali yardımcısı gibi üniterler de katıldığı için 
orada elde edilen bilgiler bizim alt kademeler tarafından oraya Genelkurmay'a kadar 
gönderilir. 

"Bu konuda size ulaşan ve Genelkurmay'a gönderilen bir rapor oldu mu astınızdan 
da olsa?"şeklindeki soru üzerine;Hayır. 

 "Genelkurmay Başkanlığınız döneminde 28 Şubat süreci 1000 yıl sürecek 
demiştiniz  28 Şubat sürecinden neyi anlıyordunuz ikincisi 1000 yıl sürecek dediğiniz şartlar 
neydi?"şeklindeki soru üzerine;ben aslında Milli Güvenlik Kurulu'nda sarf ettim fakat dışarda 
da gazeteciler sordular bana, şartlı olarak irtica var oldukça 28 Şubat ruhu ve o da devam eder 
çünkü 28 Şubat irticai birtakım faaliyetlerin ortaya çıkması nedeniyle 28 Şubat kararları 
alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ayrıca laikliğe ve inkılap kanunlarına sahip Türkiye'de 
pek çok insan vardır bunu benimsemiş ve uygulayan bu insanların böyle bir durumun ortadan 
kaldırılmasına müsade etmeyeceğini ve buna tepki göstereceğini düşünüyorum bunu kim 
yapabilir halk yapar, nitekim şuan 15 16 Temmuz'da halkın tepkisi gibi sonra meclisteki 
partilerden bazıları yapabilir. Daha sonra yargı yapar, sivil toplum kuruluşları yapar, 
üniversiteler yapar, basın yapar ve Milli Güvenlik Kurulu'nda tepki gösterilir. Ben 28 Şubat'ı 
bir tepki hareketi olarak görüyorum.

 "Sizin sürecinizde sizden önceki süreçte ordudan atılan insanların irticai faaliyetlere 
katıldığından bahisle atıldığı kamuoyuna yansıdı şimdi bu  irticai niteliği nasıl değerlendirildi 
siz bir komutan olarak çünkü sayın meslektaşımız sanık vekillerinden meslektaşımızın 
sorusunda geçen o gün atılanların aslında iddia edilen Fethullahçı terör örgütüne mensup 
olmadıkları aksine dindar namazını kılan eşi başörtülü vesaire olan insanların atıldığı çünkü 
Fethullahçı terör örgütüne mensup olan askerlerin normal şartlarda diğer yani şey olarak 
içerisinde bulunduğuna ilişkin devam ettiğine ilişkin 15 Temmuz darbe girişimi teyit etti 
burada irticai nitelikleri taşıdığından bahisle atılan insanların yanlışlıkla ve hataen atıldığını 
kabul etmemiz gerekmez mi?"şeklindeki soru üzerine; Benim zamanımda Fethullahçılarla 
müthiş mücadele yapılmıştır. Bu mücadele benim daha harp okulunda komutanlık yaptığım 
zamandan itibaren başlamıştır ve benim zamanımda pek çok Fethullahçı atılmıştır. O 
bakımdan namaz kılanlar bizim zamanımızda hiçbir zaman atılmamıştır namazını kılar ama 
ileri görüşlüdür saygılıdır o bakımdan Fethullahçılarla ilgili mücadele bizim zamanımızda 
yapılmıştır çok adam atmışızdır.

"Bu askerleri atarken yani ihraç ederken mecburen bir ayrım yapmak gerekecek yani 
irticai nitelikleri taşıdığının özellikle neydi yani o nitelikleri taşıdığına dair kriterleriniz neydi 
Fethullahçıları seçerken hangi kriterleri uyguladık ki atıldıklarını söylüyorsunuz?"şeklindeki 
soru üzerine; Fethullahçılarla ilgili karar verirken onların teşkilat içerisinde mesela bir 
astsubayın bir albaya göre daha ileri kademede olduğu ondan emir aldığı dolayısıyla 
askerlikle bağdaşmayacak bir durumun ortaya çıktığı tespit edildi bunları tespit etmek 
suretiyle devamlı şura kararı ile attık.

"Biraz önceki verdiğiniz beyanınızda batı çalışma grubu gibi gruplar büyük 
karargahlarda kurulur yalnız bunlar geçici olarak görev yaparlar daha sonra görevleri biter 
diye bir beyanda bulundunuz. Bu gibi gruplar hangi faaliyetler için kurulur ikincisi batı 
çalışma grubu hangi faaliyetleri yaptı raporlarında ne tür faaliyetler yaptığını anlatır 
mısınız?" şeklindeki soru üzerine; Tabii bu konular çok çeşitli olabilir bir yeni kuruluşa 
geçilecektir onun incelenmesi olabilir mevcut bir planın tadil edilmesi şartlara göre 
uydurulması olabilir batı çalışma grubu daha çok irticai,  biliyorsunuz 28 Şubat'tan sonra 
milli güvenlik siyaset belgesine girdi terörün dışında irtica da tehdit olarak değerlendirildi. 
Dolayısıyla bu konularda bir de eski bizim iç hizmet kanununda bazı görevlerimiz var o 
görevler şöyleydi diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi Türk yurdu ile Anayasa ile tayin 
edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Bir de yönetmeliği var o da diyor ki 



  

vazife, silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdu ve cumhuriyetini iç ve dışa karşı lüzumunda 
silah kullanarak korumaktır şeklindedir bu o zaman yürürlüktedir şimdi bu ne zaman bize 
verilecektir belli değildir ama biz bir işe eğer ilerde gireceksek veya o işi yapmaya 
başlayacaksak bununla ilgili çalışmaları çok önceden başlatır ve tehlikenin ne olduğunu 
mahiyetinin ne olduğunu, nerelerde bulunduğunu kaynağı nereden alıyor gibi birtakım 
bilgileri önceden tespit ederiz mesela bizim hiçbir ülkeyle şuanda bir ihtilafımız yok ama bu 
ülkelerle bir savaşa gireceksek bununla ilgili planlar yapılır ve bu bir plandır ve yürürlüğe 
girmez.

"Batı çalışma grubunun şu faaliyetlerini biliyoruz; üniversiteye giren öğrencilerin 
katsayısı ile ilgilendiler raporlar düzenlediler, üniversitede okuyan başörtülü öğrencilerin 
atılmaları için gerekli istihbarat bilgilerini topladılar, vakıf ve derneklerin kapatılması için 
davalar açıldı, Genelkurmay ikinci başkanının imzasıyla savcılıklara yazılar gönderildi, 
bunlar askeri faaliyetler midir siz bunları tasvip ediyor musunuz bunlar doğru işler 
midir?"şeklindeki soru üzerine; Batı Çalışma Grubu Genelkurmay'ın bünyesinde bir 
faaliyettir bizlerden sadece bilgi isterler dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı'ndaki batı 
çalışma grubunun nasıl faaliyet gösterdiğini biz ordu komutanı ve kuvvet komutanı olarak 
bilmeyiz.

"Beyanınızda bunlar büyük birliklerde kurulur dediniz ama Genelkurmay 
Başkanı'nın emriyle kuruldu ibaresini  sanık müdafilerinden bir meslektaşımız sorduktan 
sonra Genelkurmay Başkanı'nın emriyle kuruldu dediniz siz Genelkurmay Başkanı'nın bu 
emri verdiğini bizatihi biliyor musunuz? "şeklindeki soru üzerine; Bu şöyle olabilir kurulması 
bu grupların çalışma gruplarının kurulması ikinci başkan da önemsiz konularla ilgili olarak 
bu tür grupları kurabilir eğer önemliyse Genelkurmay Başkanı ile görüşür veya onun onayını 
alarak bu işi yaptıktan sonra kendisinin onayını alarak bu işi götürürler. bizatihi Genelkurmay 
Başkanı'nın emriyle kurulduğunu bilmiyorum çünkü ben o zaman ordu komutanıydım 
İstanbul'da

"Türk Silahlı Kuvvetleri mevzuatında batı çalışma grubunu meşru gösteren yasal 
düzenleme nedir?"şeklindeki soru üzerine;biraz önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifesinin 
ne olduğunu izah ettim ne diyor hudutları dışta ve içte tehlikelere karşı anayasa ile tayin 
edilmiş cumhuriyeti korumak ve kollamaktır diyor bu görev yarın bize verildiği zaman eğer 
önceden bir çalışma yapmadan bu göreve girersek vakit kaybederiz yanlış işler yaparız o 
bakımdan çok önceden bunlarla ilgili bilgileri toplayarak tanımaya çalışırız.

 "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtdışında bu ülkenin savunmasına dair her türlü 
tedbiri alması dediğiniz görevi peki Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997'de hükümete 
17 maddelik bildiri sunması Sincan'da tankların yürütülmesi, gazete manşetlerine darbe 
başlıklarının attırılması yargı mensuplarına brifing verilmesi akademisyenlere brifing 
verilmesi bazı akademisyenlerin üniversitelerden atılmasının sağlanması başörtülü 
öğrencilerin üniversitelerden atılması başörtülü avukat doktor diğer çalışanların çalıştıkları 
kurumdan uzaklaştırılmaları sivillerin ve resmi çalışanların askeriye tarafından fişlenmesi 
yerli sermayenin anadolu sermayesinin yeşil sermaye olarak kodlanarak her türlü takibata 
maruz bırakılması iflas ettirilmesi için elinden gelenin yapılması batı çalışma grubunun 
görevleri arasında mıdır?"şeklindeki soru üzerine; Bu milli güvenlik kurulunda konuşulmuş 
tartışılmış ve verilmiş bir karardır milli güvenlik kurulu böyle bir kararı vermiş dahi olsa 
hükümet arzu ederse bu kararı kabul etmez ve orada söndürür ama hükümet de kabul etmiş 
ve sonra bunu emir haline getirmişler.

 "28 Şubat bir darbe midir?"şeklindeki soru üzerine; Hayır. Ben bir tepki olarak 
görüyorum irticai faaliyetlere karşı bir tepki olarak görüyorum kararı tamamen milli güvenlik 
kurulu vermiştir kurulda Cumhurbaşkanı Başbakan çeşitli bakanlar ve askerler vardır hiçbiri 
de herhangi bir şerh koymadan orada görüşülen konuları 18 madde olarak hükümete 
sevkedilmiştir hükümet de bunu kabul etmiş ve iki hafta sonra emir olarak yayınlamıştır 



  

bakanlara.
" 1997 Ağustos şurasında Kara Kuvvetleri Komutanı olduktan sonra ilk milli 

güvenlik kurulu toplantısına ne zaman katıldınız?"şeklindeki soru üzerine; O zaman o ay 
Eylül ayında. "Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu 55.hükümet döneminde sizin katıldığınız 
milli güvenlik kurulu toplantılarında batı çalışma grubunun kaldırılmasına yönelik  nasıl bir 
karar çıktı oradan?"şeklindeki soru üzerine; 28 Kasım 1997'de Mesut Yılmaz o zaman 
başbakandı, bir tamimle takip ve koordinasyon kurulunun kurulması yolunda adım attılar ve 
daha sonra bu kurul kuruldu ve batı çalışma grubunun görevlerini yaptığı şeyleri bu kurul 
üstlendi.

" Batı çalışma grubu 55.hükümet döneminde mi kaldırıldı?" şeklindeki soruya; Yani 
fonksiyonunu yitirdi bu kurul vasıtasıyla devam ettirildi daha sonra Ecevit zamanında da bu 
kurul varlığını sürdürdü.

"Fonksiyonunun yitirilmesi milli güvenlik kurulu toplantısı kararıyla mı oldu yoksa 
fiilen mi ortadan kaldırıldı mı?"şeklindeki soruya; Hayır karar değil başbakanlıkta böyle bir 
kurulun kurulması 28 Şubat kararlarının ve iç işleri bakanı Meral Akşener'in yayınladığı bir 
emir vardır o emirde neler yapıldı yapılıyor neler yapılması lazım bunları takip eden bir 
kuruldu o kurul üstlendi bunları.

"Batı çalışma grubunun   neden kaldırıldığı veya neden bu oluşturuldu?" şeklindeki 
soru üzerine; 28 Şubat kararları ile ilgili iç işleri bakanlığı bu işi yürüttüğüne göre bunların ne 
ölçüde uygulandığını tatbik edildiğini görmek askerlerin değil Başbakanlıkta kurulacak bir 
üst kurul vasıtasıyla yapılmasının daha uygun olacağını düşündüğü için.

" Mesut Yılmaz bir yurtdışı gezisi dönüşünde uçakta demokrasi laikliğe feda 
edilemez batı çalışma grubu derhal lağvedilmelidir beyanından sonra dönemin Genelkurmay 
Başkanı ve kuvvet komutanları olarak neden ona karşı bir muhtıra hazırlama ihtiyacı 
hissettiniz?"şeklindeki soru üzerine;Mesut Yılmaz'ın daha önce mecliste bazı sivri cümleleri 
içeren açıklamaları vardır sanıyorum o bizim demokrasiye olan inancımızı olmadığı 
manasına gelebilecek cümleler olduğu için buna bağlı olduğumuzu gösteren bir açıklamadır 
muhtıra falan değil.

 "Kara kuvvetleri komutanı olduğunuz dönemde kara kuvvetleri komutanlığınıza 
bağlı veya komutanlığınız bünyesinde batı çalışma grubu nerede faaliyet 
gösteriyordu?"şeklindeki soru üzerine; Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde faaliyet 
gösteren bir yer yoktur sadece Genelkurmay başkanlığında batı çalışma grubu içinde 
kuvvetlerden birer veya ikişer kişi zaman zaman gider orada çalışma yapar.

" Batı çalışma grubunun kurulduğuna dair ilk duyum veya bilgiye ne zaman 
ulaştınız?"şeklindeki soru üzerine; Ben bilmem onu ben ordu komutanıyken İstanbul'da batı 
çalışma grubu faaliyete geçmiş.

"97 ve 98'de bir yıl içerisinde mesela 97 yılı içerisinde iki defa yüksek askeri şura 
toplantısı yapılıyor ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmamış bir sayıyla yaklaşık 350 
civarında subay ve astsubay meslekten ihraç ediliyor yine 98 de de aynı şekilde iki toplantı 
yapılıyor ve 300 civarı subay ve astsubay atılıyor ve o atılan kişilerin özlük dosyaları 
mahkeme ve savcılık tarafından celp edildi burada da yargılama esnasında da dile getirildi 
atılan subay ve astsubayların özlük dosyalarındaki puanlara baktığımız zaman son yıla kadar 
hepsi 90'ın üzerindeyken 97 ve 98 yılındaki askeri şura  kararlarıyla bunlar ihraç ediliyor 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, ihraç gerekçesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtemelen yapacağı 
bir darbe çerçevesinde içerdeki bir içerde bunlara karşı koyacak bir hareketin oluşunu 
bertaraf etmek amacıyla yapılmış olabilir mi?"şeklindeki soru üzerine; hiç ilgisi yok, bizim 
zamanımızda bir darbe belirtisi veya niyeti faaliyeti asla kabul etmiyorum, böyle bir şey asla 
olmaz onların hangi suçlardan atıldığı evraklarda vardır tamamen irticai faaliyet veya 
disiplinsizlik nedeniyle.

 "İrticayı açıklar mısınız?"şeklindeki soru üzerine;  İrticayı gericilik olarak kabul 



  

ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni benimsemeyen, laikliği kabul etmeyen, laikliği din 
düşmanlığı olarak dinsizlik olarak ifade edenlere haliyle düşüncesini kabul edemeyiz.İnkılap 
kanunları Türkiye Cumhuriyeti'ni modernleşmek maksadıyla kabul edilmiştir çağdaşlaşmayı 
sağlayacak kanunlardır bunları kabul etmemek demek irticayı gerici bir sistemi benimsemek 
anlamına gelir."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık HÜSEYİN KOCABIYIK soruşturma aşamasında Cumhuriyet 
Başsavcılığında 24.05.2012 tarihli beyanında;

1995 yılı Mayıs ayından 1999 yılına kadar Doğru Yol Partisi Genel Başkanı olan 
Tansu ÇİLLER'in siyasi başdanışmanı olduğunu, Tansu ÇİLLER’in 1996 yılının Mart ayına 
kadar başbakan olduğunu, daha sonra ANAYOL hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı, 1996 yılı Mart ayında yine Refahyol hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı sıralarda bu görevi ifa ettiğini,

Batı Çalışma Grubunun kurulması ile ilgili kendisinin gözlemlerine göre; 1994 
yılında Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerden önce ideolojik olarak birbirine rakip olan 
siyaseten bir araya gelemeyen farklı geleneklerden gelen partiler DYP, SHP ve MHP’nin ani 
bir kararla Taksim'de laiklik mitingi yaptıklarını, DYP ile MHP’nin laiklik ile ilgili bir 
sorunlarının olmadığını, böyle olduğu halde rakipleri olan SHP ile birlikte böyle bir miting 
yapmalarının dikkat çektiğini, miting meydanına ilk, orta, lise okul öğrencilerinin 
getirildiğini, üç liderin de laiklik üzerine konuşma yaptıklarını, mitingle ilgili danışmanı 
olması sebebiyle Tansu ÇİLLER'e sorduğunu, cevaben; "birileri bana geldi, Refah partisinin 
oyları artıyor, siz bu partilerle miting yaparsanız iyi olur dediler, ben de çok düşünmeden 
kabul ettim” dediğini ve 1994 yılı Mart ayındaki mahalli seçimlerde Refah Partisinin bazı 
büyükşehir, il ve ilçe belediyelerini alması üzerine Batı Çalışma Grubunu oluşturan, kuran, 
faaliyete geçiren kişilerin bu çalışmalarına 1994 yılında başladıklarına inanmaya başladığını,

1993 yılı Haziran ayında SHP-DYP hükümetinde Tansu ÇİLLER Başbakan iken 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK’ya karşı mücadele konusunda bir konsept belirleyip 
hükümete sunduklarını, hükümetin de bunu kabul ettiğini, bu konseptin amacının PKK ile 
daha iyi mücadele etmek ve alan kontrolü yapmak olduğunu, bu konseptle birlikte siyasi 
iktidarın terörle mücadelede yetkilerinin tamamını silahlı kuvvetlere devretmiş olduğunu, 
dönemin Genelkurmay Başkanı D. G.'yi o dönemde 28 Şubat taraftarı olan askerlerin 
sevmediğini, D. G.’nin demokrat bir asker olduğunu, yukarıda belirttiği gibi 1994 yılında 
Taksim’de yapılan laiklik mitingini Batı Çalışma Grubunun bir faaliyeti olarak düşündüğünü,

1995 Aralık ayında seçimlerin olduğunu, seçim sonuçlarına göre Refah Partisinin ya 
Doğruyol ile ya da Anavatan partisi ile koalisyon hükümeti kurması gerektiği halde o 
dönemde Genelkurmay Başkanı olan İsmail Hakkı KARADAYI ve askerlerin talebi üzerine 
dışarıdan destekli ANAYOL hükümeti kurulduğunu, 6 ay sonra REFAHYOL hükümetinin 
kurulduğunu, o dönemdeki TSK komuta heyetinin ve İsmail Hakkı KARADAYI’nın 
doğrudan rahatsızlıklarını dile getirerek REFAHYOL hükümetinin kurulmasını 
istemediklerini, REFAHYOL kurulmadan önce REFAH-ANAYOL hükümetinin 
kurulacağını, yine askerlerin bastırması üzerine M. Y.’nin vazgeçtiğini, bunu da kendilerinin 
açıkladığını,

REFAHYOL hükümeti kurulduktan sonra hemen hükümet etrafında cenderenin 
daralmaya başladığını, bunların yargı, TSK, basın, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları 
olduğunu, hükümetin aleyhine çalışmaya başladıklarını, bunların birbirinden bağımsız var 
olan hükümete karşı bir tepkileri olmadığını, sistematik koordineli bir faaliyet olduğunu, şu 
an ortaya çıkan belgeleri gördüğünde bunları organize edenin Batı Çalışma Grubu olduğunu 
anladığını,

REFAHYOL hükümeti üyelerine karşı askerlerden düzensiz, onları aşağılayıcı, 



  

küçük düşürücü davranışların başladığını, MGK toplantılarında MGK başkanının MGK 
üyelerini dolaştığını, onların görüşlerini aldığını, gündemi öyle oluşturduklarını, Başbakan 
Yardımcısı ve Dışışleri Bakanı olan Tansu ÇİLLER'e bu konu ile ilgili görüşünü almak için 
MGK başkanı yerine bir albayın gelmeye başladığını,

REFAHYOL hükümetinin Başbakanına da bu kapsamda tahminince hatırladığı 
kadarıyla bir general olan O. Ö. tarafından küfür edildiğini basından duyduklarını,

Tansu ÇİLLER'e, eşine ve çocuklarına, o dönemde yüzlerce, binlerce tehdit ve 
şantajların yapıldığını, bu tehdit ve şantajların telefonlarla, gazetelerdeki haberlerle, 
televizyonlardaki kampanyalarla, internet aracılığıyla ve benzeri şekillerde yapıldığını, o 
dönemde gazetecilerle siyasiler arasında gidip gelen işadamlarının olduğunu, bu 
işadamlarının, gazetecilerin Tansu ÇİLLER'le ilgili E. Ç.'nin Sakıncalı Gazeteci adlı kitabının 
106-107 ve diğer sayfalarında belirtildiği gibi Tansu ÇİLLER'in doktor kontrolünde belden 
üstü çıplak resminin gazetelerde yayınlanması, yine aynı kitapta CIA ajanı (kitabın 
106.sayfası) olduğu haberleri, Tansu ÇİLLER'in gayri resmi ilişkileri olduğuna dair haber 
yapılacağı yolunda işadamlarından haberler geldiğini, bunların tek amacının ise Tansu 
ÇİLLER'in hükümetten ayrılması, istifa etmesi olduğunu, o dönemde Başbakanın yurtdışına 
ziyarete gittiğini, yerine Tansu ÇİLLER’in refakat ettiğini, evinden Başbakanlığa gideceği 
sırada kullanmış olduğu Mercedes marka makam aracının iki tane lastiğinin de patlak 
olduğunu gördüklerini, Mercedes marka araçlarda iki lastiğin aynı anda patlak olmasının çok 
nadir olduğunu, Tansu ÇİLLER aleyhinde çok fazla tehdit ve şantaj yapıldığını üzerinde bile 
duramadıklarını, Tansu ÇİLLER’in kendilerine bizzat birçok kere ve bizzat hükümet ortağı 
olduktan sonra ölüm tehditleri aldığını söylediğini,

Kendisiyle birlikte M.T.’nin Başbakan Tansu ÇİLLER'in danışmanı ve yardımcısı 
olduğunu, kendileriyle ilgili Tansu ÇİLLER'in danışmanı olmaları sebebiyle o dönemde 
İçişleri Bakanı Meral AKŞENER ve İstihbarat Başkanı Bülent ORAKOĞLU’nun ikisine 
gelerek bir teknik takip sonucu öğrendiklerine göre bazı askerlerin kendilerini vuracağını 
söylediklerini, Koruma ve gerekli tedbir almalarını söylediklerini, kamu görevlisi olmadıkları 
için entellüktüel insan olmaları sebebi ile koruma istemediklerini, sonradan Meral 
AKŞENER'in sivil olarak kendilerini takip ettirip korumuş olduğunu öğrendiklerini, o 
dönemde Tansu ÇİLLER'in başdanışmanı olması sebebiyle kendisine de birçok kere askerler 
tarafından yazıldığı belirtilen tehdit mektupları geldiğini,

Gazeteci C. A.’nın da bunu basında açıkladığını, o dönemde Turizm Bakanı B. Y.'e 
karşı Z. M. ve E. Ö.'nün C. A. aracılığıyla yapılan "Yolsuzluk dosyan var, hükümetten 
ayrılmazsan yayınlayacağız " şeklinde şantaj ve tehdidin olduğunu,

Hatırladığı kadarıyla Tekirdağ milletvekili olan H. P. adlı kişinin şirketinin 
Bosna-Hersek’te buğday ihalesi aldığını, buğdayın gecikmeli olarak teslimatını yaptığını, 
bunun basın yayın yoluyla açıklanacağı belirtilerek DYP den ayrılmasının istenildiğini, 

Yine Bilecik milletvekili B. Ş.’nin bedelli askerlik yaptığını, DYP’den istifa 
etmediği için tekrar askere gönderdiklerini, bunların amacının Doğru Yol Partisinin 
REFAHYOL’dan ayrılmasını sağlamak için milletvekillerinin DYP’den istifa ettirilmesi ve o 
dönemde hükümetin güvenoyu oylamasında yeterli sayıya ulaşmasını engellemek olduğunu,

Ayrıca kumar oynayan milletvekillerinin basında adlarının çıkacağı şantajı yapılarak 
Doğru Yol Partisinden istifa etmelerinin sağlandığını, ayrıca o dönemdeki bir çok bakan ve 
milletvekillerinin silahlı kuvvetlerin üst düzey mensupları ve kuvvet komutanlarının bizzat 
hükümetten ayrılmalarını ve REFAHYOL hükümetinin düşmesini istediklerini, bu konuda 
onlara sözlü olarak telkin ve tehditte bulunduklarını, duyduğuna göre B.A.'dan da o dönemin 
Kara Kuvvetleri Komutanının hükümetten ayrılmasını istediğini, bu hükümetin öyle ya da 
böyle biteceğini söylediğini, B. A.'nın da kendisinin demokrat bir insan olduğu için bu telkine 
riayet etmediğini, daha sonra B. A.’nın bu olayı kendilerine de anlattığını,

O dönemde askeri makamlarda bir tankın namlusunun önünde Tansu ÇİLLER'i 



  

andıran bir bayan resminin bulunduğunu, fakat yüzde ağız, burun, göz olmadığı için yüzsüz 
bir bayanı çağrıştıran bu resmin A4 fotokopi kâğıdına çekilip duvarlara asılmış halde 
kendisinin birçok yerde gördüğünü, bu karikatür ile Tansu ÇİLLER aleyhine psikolojik 
harekât faaliyeti kapsamında bir çalışma yürütüldüğünü fark ettiğini,

Kamuoyunda Parsadan davası olarak bilinen ve Parsadan adlı kişinin Tansu 
ÇİLLER'i dolandırması sebebiyle yargılanması davasında Yargıtay'da yargılama sırasında 
bazı asker kişilerin Yargıtay üyelerine Tansu ÇİLLER'in aleyhine örtülü ödeneği usulsüz 
kullanması sebebiyle bir karar çıkartmak istediklerini, o dönemde Yargıtay üyesi olan 
hakimlerin buna izin vermeyip normal yargılamayı yaptıklarını, medyada o dönemde 
Yargıtay’daki bazı kişilerin rüşvet aldığı iddiaları haberlerinin çıktığını, burada Tansu 
ÇİLLER'in örtülü ödeneği şahsi işlerinde kullandığı iddia edilerek görevden alınması ve 
yargılanmasının istendiğini, bunun da 28 Şubatçıların bir faaliyeti olduğunu,

Ayrıca Tansu ÇİLLER’in aleyhine, Samsun'da yapmış olduğu konuşmada siyasi 
rakibini darbelere çanak tuttuğu için "Şerefsiz Onbaşı" olarak vasıflandırması sebebiyle 
kampanyalar yürütüldüğünü, bu kampanyaları da Batı Çalışma Grubunun Doğru Yol 
Partisinden Tansu ÇİLLER'in ayrılması için parti aleyhine yapılmış bir faaliyet olarak 
gördüğünü, bununla ilgili olarak da Tansu ÇİLLER’in Samsun’da yargılandığını ve beraat 
ettiğini,

Ayrıca topluma basın yayın yoluyla Tansu ÇİLLER'in Amerika'ya kaçacağı 
haberlerinin yayınlandığını, Tansu ÇİLLER'in mal varlığı ile ilgili aleyhine kampanyaların 
basın yayın yoluyla yapıldığını, ayrıca Tansu ÇİLLER'in devlette birçok yolsuzluk yaptığına 
dair basın yayın yoluyla aleyhine yayınların yapıldığını,

Tahminince 1998 yılında dönemin Genelkurmay Başkanına karşı Kıbrıs’ta yapılan 
suikastın de araştırılması gerektiğini, bunun da Batı Çalışma Grubu ile irtibatlı olup 
olmadığının ortaya çıkarılması gerektiğini, çünkü dönemin Genelkurmay Başkanının bu 
olayda ölmesi halinde Çevik BİR'in önce ordu komutanı, sonradan da Genelkurmay Başkanı 
olma ihtimalinin olduğunu, askeri silsileye göre, hiyerarşiye göre Batı Çalışma Grubunun üst 
mensuplarının belli makam ve mevkilere geleceklerini,

İstihbari olarak almış olduğu bir bilgiye göre KOMBASSAN'ın Konya'daki kâğıt 
fabrikasına Deniz Kuvvetleri elemanları tarafından sabotaj yapılacağı bilgisi geldiğini, daha 
sonradan gerçekten KOMBASSAN'ın bir trafosuna sabotaj yapıldığını, yangın çıkartıldığını, 
zarar verildiğini, o dönemde KOMBASSAN'ın yönetiminde olan H. B.’ın bu olayı 
kendilerine doğruladığını, bu istihbari haberi de kendisine daha önce verdiğini,

Tansu ÇİLLER’in Türkiye'nin Avrupa Gümrük Birliğine girmesini istediğini, 
Türkiye’de bulunan büyük sermaye gruplarının ise o dönemde özellikle KOÇ grubunun 
Türkiye'nin Gümrük Birliğine girmesi halinde batacağını söylediklerini,

Türkiye’de bulunan büyük sermayenin Batı Çalışma Grubunun yöneticileri ile 
arasındaki ilişkisinin araştırılması gerektiğini, bu kişilerden bazılarının emekli olduktan sonra 
büyük şirketlerde çalıştıklarını, yönetim kurulu üyelikleri yaptıklarını, aynı zamanda bu 
hükümet döneminde Anadolu sermayesinin güçlendiğini, Türkiye' de var olan büyük 
sermayenin bunlara karşı da Batı Çalışma Grubu ile irtibat halinde olabileceğini,

O dönem sonrasında G. C.’nin televizyona R. K. ve S. S.'yi çıkarttığını, R. K.’nin 
televizyonda 28 Şubat'ı övdüğünü ve haklı bulduğunu, S. S.’nin ise buna karşı çıktığını, o 
dönemde basının Türkiye'deki büyük sermayenin uzantısı olduğnu,

REFAHYOL hükümetinin yeni kurulduğunu, Çevik BİR Paşanın telefonla 
Başbakan ERBAKAN'ı aradığını ve "subayların maaşlarını arttırın, artırmasanız bildiri 
yayınlayacağız" dediğini, bunun üzerine ERBAKAN’ın Tansu ÇİLLER'i aradığını, Tansu 
ÇİLLER’in de bu konuyu kendilerine ilettiğini, Tansu ÇİLLER’in daha sonra olayı 
Genelkurmay Başkanına ilettiğini

Bülent ORAKOĞLU’nun Batı Çalışma Gurubunun var olan hükümeti devirmek için 



  

faaliyet yürüttüğüne dair belgeleri Başbakana ve Tansu ÇİLLER'e verdiği zaman Başbakan 
Tansu ÇİLLER’in Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı KARADAYI'nın yanına çıktığını, 
konuşma sırasında İsmail Hakkı KARADAYI’nın "sizin danışmanlarınız olan H.K., M. T. ve 
Ş. K.'nin size faks ile göndermiş olduğu tüm yazıların belgelerin birer sureti bizde var" 
diyerek kendilerinin masa üzerinde bulunan çalışmalarını gösterdiğini, Batı Çalışma Grubu 
belgeleri ile ilgili olarak Tansu ÇİLLER’in askerlere "siz askerler hükümete müdahale 
ediyorsunuz böyle devam ederseniz sizleri emekli ederiz" dediğini, O’nun da "biz görevimizi 
yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz emekli edebiliyorsanız edin" dediğini, Tansu 
ÇİLLER’in kendilerine bunu anlattığını, yukarıda anlattığı tehdit olayının da bu olaydan 
sonra meydana geldiğini, o dönemde askerlerin Bülent ORAKOĞLU'nun görevden alınması 
için Başbakanı tehdit ettiklerini,

O dönemde Batı Çalışma Grubunun amaçlarının öncelikle REFAHYOL 
hükümetinin devrilmesi, Doğru Yol Partisinden Tansu ÇİLLER'in parti başkanlığından 
uzaklaştırılması, tasfiye edilmesi ve Anadolu sermayesinin önünün kesilmesi olduğunu, Batı 
Çalışma Grubunun amacı doğrultusunda faaliyet göstermeyen, kendilerine tabi olmayan 
astsubay ve subayların ihraç edilmesi ve aynı durumda olan kamu çalışanlarının görevden 
uzaklaştırıldıklarını, bu konular için basın yayın organlarını kullandıklarını, kendi düşünce ve 
hedeflerine uygun bir toplumsal yapı oluşturmak düşüncesinde olduklarını, toplumun tüm 
katmanlarını yeniden dizayn etmeye kalktıklarını, Batı Çalışma Grubunun kurulmasının 
tamamen hukuk dışı bir olay olduğunu, kanunlara uygun olmadığını, kanunsuz olduğunu,

Bu faaliyetlerin üzerinin örtülmesi için ise irtica tehdidini kullandıklarını 
belirtmiştir. (44. klasör, sayfa 496–500)

Tanığın F5 Haber adlı internet sitesinde yer alan açıklamasında; "Anlatacaklarımı 
Çiller'den ve Çevik BİR'in çok yakınındaki bir kurmay albaydan dinledim. Bir gün Çevik 
BİR bir yanına topladığı genç subaylara 'Bakın ne yapacağım' deyip telefona sarıldı. 
Başbakan Erbakan ile görüşmek isteyen Çevik BİR kısa bir süre sonra Erbakan ile 
görüştürülür. Çevik BİR Erbakan'a 'Sayın Başbakan, TSK personeli maaşları ile ilgili gerekli 
düzenlemeyi ve iyileştirmeyi yapmazsanız hakkınızda bildiri yayınlayacağız demiş ve çat 
kapatmış. Ve bu artış sağlanıyor." dediği, (44. klasör, sayfa 489-490)

Tanığın www.medyanot.com isimli internet sitesinde F. Ö. ile yapmış olduğu 
röportajda; kendisinin Tansu ÇİLLER tarafından Refahyol hükümetinin kurulmasında görev 
aldığını, Necmettin ERBAKAN'la yaklaşık 40-45 saate yakın 3-4 gün boyunca konuştuğunu, 
sonunda hükümetin kurulduğunu,

Tansu ÇİLLER'in devleti tanıdıkça oligarşik dünyanın devlet kaynaklarını nasıl 
sömürdüğünü gördüğünü, irticanın da yapılan bu soygunu perdelemek için öne çıkarılan bir 
şey olduğunu gördüğünü, Türkiye'deki oligarşik yapının korkunç bir faiz düzeniyle devlet 
hazinesini resmen soyduğunu, 1994 krizinden sonra Tansu ÇİLLER'in faiz düzeninin 
değişmesi için bazı kararlar aldığını, ilk tepkiyi buradan çektiğini, Avrupa Birliği ve özellikle 
Gümrük Birliği meselesine ağırlık verdiğini, nitekim büyük sermayenin Gümrük Birliği 
işinden çok rahatsız olduğunu, Tansu Hanımı tehdit ettiklerini, Koç Grubunun Tansu 
ÇİLLER'i bu konuda açıkça uyardığını, "Türkiye'yi Gümrük Birliğine sokarsanız yerli sanayi 
çöker" dendiğini, Tansu Hanımın buna karşı çıktığını, 28 Şubatın sebebinin buradan çıktığını, 
Türkiye'nin Gümrük Birliğine girişiyle özellikle İstanbul Medyası ve büyük sermayenin 
Tansu Hanıma aleni düşmanlığının başlangıç tarihinin neredeyse aynı olduğunu,

28 Şubatı kurgulayanların büyük sermaye ve iş çevreleri olduğunu, bu işin üzerine 
abanmalarının askeri kışkırtmalarının iki sebebinin olduğunu, bunlardan birinin, büyük 
sermayenin en büyük gelirinin faiz olduğunu, hükümetin bu faiz düzenini bozacak havuz 
sistemini geliştirdiğini, büyük holdinglerin gelirlerinin neredeyse %80'ini faizden elde 
ettiklerini, devlete durmadan yüksek faizle para sattıklarını, hükümetin havuz sisteminin buna 
engel olduğunu, ikincisinin ise, hükümetin çıkarmış olduğu bedelsiz ithalatın Türk halkına 



  

daha ucuza daha sağlam ve daha kaliteli, konforlu bir otomobile binebileceklerini 
gösterdiğini, Cumhuriyet tarihi boyunca yüksek gümrük duvarlarıyla kendisini koruyan ve 
halka teneke satanların bundan rahatsız olduğunu,

Gazeteci E. Ç.'nin Sakıncalı Gazeteci kitabında bahsedilen Tansu ÇİLLER'e ait 
çıplak fotoğraflarla şantaj yapıldığını, şantajın medya kaynaklı olduğunu, fotoğraflarla ilgili 
fiili şantaj yapıldığını, Tansu Hanımın kendisini çağırdığnı, eşi ve M. T.'nin de bulunduğunu, 
Tansu Hanımın "bunlar iyice zıvanadan çıktılar benim istifa etmemi istiyorlar...." dediğini, 
çünkü kolalisyonun zayıf karnı olarak Tansu Hanımı gördüklerini, yıldırıp istifa ettirerek 
hükümeti bitireceklerini, Tansu Hanımın istifa etmek istediğini, ancak kendilerinin 
"demokrasi mücadelesi bu savaşacaksınız merak etmeyin hiçbir şey yapamazlar" dediklerini, 
bunun üzerine Tansu ÇİLLER'in istifa kararından vazgeçtiğini,

Yine E. Ç.'nin kitabında yer alan dönemin cumhurbaşkanının yakın arkadaşlarının 
ÇİLLER aleyhine sahte bir CIA ajanı belgesine 400 bin dolar vererek satın aldıklarını, aynı 
zamanda bunu D. P. ve ekibinin iddia ettiğini, Hürriyet Gazetesinin bunu 17 veya 18 
Temmuz 1997 tarihinde "ÇİLLER CIA ajanı" diye manşet yaptığını, bunun bir ayağını teşkil 
eden gazeteciler bulunduğu, bunlar arasında O.E., F.A., U.D.’nin bulunduğunu, bunun 
psikolojik savaş olduğunu, dosyanın Genelkurmay tarafından ÇİLLER hakkında CIA ajanı 
iddiası ile soruşturma açıldığını, İsmail Hakkı KARADAYI'nın işin yalan olduğunu bildiği 
için utanç duyduğundan harekete geçmediğini,

Tansu ÇİLLER'in çok ölüm tehdidi aldığını, bir süre sonra tehditlerin çoğaldığını, 
artık Tansu Hanımın korkmaz olduğunu, bir gün bir adamın gelerek "biz Güvercinlik 
Jandarma tesislerinde ders aldık ÇİLLER'i bombayla uçuracağız" dediğini,

M. T. ile kendisini öldürmek istediklerini Meral AKŞENER'in koşarak gelip "sizi 
vuracaklar size koruma vereceğim" dediğini, birkaç gün korumalı gezdiklerini, sıkıldıkları 
için korumaları gönderdiklerini, o dönem Tansu ÇİLLER'in Başbakanlığa giderken 
arabasının tekerinin patladığını,

28 Şubatta Tansu ÇİLLER'e "Refah partisinden ayrıl seni Başbakan yapalım" 
dediklerini, Tansu Hanımın kendileriyle konuştuğunu, ancak demokratik bulmayarak 
mücadeleye devam kararı aldıklarını belirtmiştir. (44. klasör, sayfa 479-488)

Tanığın 2010 yılında TRT Haberde yayınlanan Kozmik Oda programında yapmış 
olduğu açıklamalarda; Tansu ÇİLLER'den dinlediğine göre, o dönemde Çevik BİR'in 
çevresine albaylar ve genç subayları toplayarak Necmettin ERBAKAN'ı arayıp askerin 
maaşlarının yükseltilmesini aksi halde bildiri yayınlayacağını söylediğini, bunun üzerine 
maaşlarınyükseltildiğini, Çevik BİR'in siyasi iktidar üzerinde etkili bir adam olduğunu 
göstermek amacıyla çevresine liderlik gösterisi yaptığını,

Kendisine göre Çetin DOĞAN'ın son 50 yılda Türk Ordusunun Harbiye Okulunda 
yetiştirdiği en parlak subay olduğunu, ancak yeteneklerini ve enerjisini cunta, darbe vs. 
işlerde harcadığını, 28 Şubatın her aşamasında Çetin DOĞAN'ı gördüğünü, her şeyin 
arkasında olan insan olduğunu,

Ş. S. ile bazı gazeteciler için uygulanan yöntemin aynısının, ÖCALAN ile M. Y.'ye 
uygulanmak istendiğini, ÖCALAN'a suikastın M.Y.'nın haber vermesiyle önlendiği şeklinde 
bir şey yapılacağını, ancak Savcının buna izin vermediğini,

Kendisine göre 1994 yılındaki Taksim mitinginin daha sonra BÇG olarak çıkan 
cunta hareketi tarafından yapıldığını, bunun BÇG'nin ilk eylemi olduğunu, 28 Şubatta büyük 
sermayenin beka kaygısını ve kendi ekonomik doktrinini orduya yani askerlere laiklik 
tehlikede, irtica tehdidi ile karşı karşıyayız şeklinde projekte ettiğini, R. K.'nin Gümrük 
Birliğini istemediğini çünkü bütün kurduğu o sanayi tesislerinin batacağına, rekabet 
edemeyeceğine inandığını belirtmiştir. (44. klasör, sayfa 473-477)

Tanık aşağıdaki belgeleri ifadesi sırasında sunmuştur;
-9.6.1997 tarihli ANALİZ - İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN 



  

ALINSIN MI? başlıklı 4 sayfadan ibaret belge fotokopisi,
-Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığının 18 Aralık 1995 tarihli ve 

İSTH:3590-1482-95/PL.YNT.D. (İKK.Ş.)713 sayılı iç tehdit ve yıkıcı-bölücü faaliyetlere 
karşı koyma konulu 4 sayfadan ibaret İstihbarat Başkanı Hava Tümgeneral Yücel ÖZSIR 
tarafından imzalanan 4 sayfadan ibaret el yazısı yazı.

-Genelkurmay Başkanlığının 29 Nisan 1997 tarihli HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş.3 
sayılı batı çalışma grubu rapor sistemi konulu Genelkurmay 2.Başkanı Orgeneral Çevik BİR 
tarafından imzalanmış belge fotokopisi,

-Genelkurmay Başkanlığınca İçişleri Bakanlığına hitaben yazılmış 27 Mayıs 1997 
tarihli GENSEK: 3050-43-97/PROT. (218)(803845) sayılı Protokol ihlali konulu 
Genelkurmay 2.Başkanı Orgeneral Çevik BİR tarafından imzalanmış bir sayfadan ibaret yazı 
fotokopisi,

-Tekirdağ Kara Kuvvetleri Komutanlığı 8.Mekânize Piyade Tugay Komutanlığınca 
Tugay KH.Bl.K.na hitaben yazılmış 19 Şubat 1997 tarihli Haber toplama konulu Kurmay 
Başkanı Kurmay Albay M.S. tarafından imzalanan belge fotokopisi,

-Din ve vicdan hürriyetinin korunması ve kötüye kullanılmasının önlenmesi 
hakkında 3 sayfadan ibaret kanun (taslağı)

-Genelkurmay Başkanlığınca İçişleri Bakanlığına hitaben yazılmış 30 Mayıs 1997 
tarihli HRK: 3429-68-97/İGHD.PL.Ş.6 sayılı irticai faaliyetler konulu Genelkurmay 
2.Başkanı Orgeneral Çevik BİR tarafından imzalanmış iki sayfadan ibaret belge fotokopisi,

-5 Mayıs 1997 tarihli İSTH:3429-3-97/İKK.Ş.317 sayılı Kurmay Başkanı Koramiral 
Aydan EROL tarafından imzalanmış Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu iki sayfadan 
ibaret belge fotokopisi ile personel durum takip çizelgesi fotokopisi,

-Genelkurmay Başkanlığının 16 Nisan 1997 tarihli Harekât Başkanı Korgeneral 
Çetin DOĞAN HRK:3429-13-97/İGHD. (Pl.Ş.2) sayılı laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu bir 
sayfadan ibaret belge fotokopisi.

-İzmit KKK.15.Kolordu Komutanlığının denetleme konulu bir sayfadan ibaret belge 
fotokopisi, 

-Genelkurmay Başkanlığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmış 26 
Aralık 1996 tarihli PER:4955-45-96/Per.D.Dismor.Ş.3347 sayılı Genelkurmay 2.Başkanı 
Orgeneral Çevik BİR tarafından imzalanan orduevlerinde yapılan sosyal faaliyetler konulu 2 
sayfadan ibaret belge fotokopisi,

-Genelkurmay Başkanlığının NİSAN 1997 tarihli HRK:7130-97/İGHD.Pl.Ş.2 sayılı 
Batı Harekât Konsepti konulu belge fotokopisi, alınan belgeler dosyaya eklenmiştir.

Tanığın ifadesinde sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde; 18 Aralık 1995 tarihli 
Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı el yazısı ile yazılmış İstihbarat 
Başkanı Yücel ÖZSIR imzalı İç Tehdit ve Yıkıcı Bölücü Faaliyetlere Karşı Koyma konulu 
belgede, "Personelle ilgili ev ve iş telefonları yasalara ve yönergelere göre gerekli müsaade 
alınarak, MİT Bölge Temsilcilikleri ve mahalli emniyet makamları ile gerekli koordinelerde 
bulunularak dinletilecektir, aktif sakıncalı ve şüpheli personele mümkün olduğu nispette 
düşük sicil verilecektir. Eş ve çocukların giyinişlerine dikkat edilerek eşleri ve çocukları belli 
bir ideolojiyi temsil edecek şekilde giyinen personel uyarılacaktır. Bu personelin eş ve 
çocuklarının faaliyetleri uyarılara uyup uymadıkları takip edilecektir. Personel ile eş ve 
çocuklarından çağdaş olmayan kıyafetli olanlar orduevlerine, askeri gazinolara ve 
misafirhanelere alınmayacaktır." şeklinde ifadelere yer verildiği,

29 Nisan 1997 tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu 
soruşturma dosyasında da yer alan belgeyi sunduğu, Analiz başlıklı 09.06.1997 tarihli 
"İstihbarat Dairesi Başkanı Görevden Alınsın mı" alt başlıklı tanık ile birlikte diğer 
danışmanlar Ş.K. ve M.T. tarafından Başbakan Yardımcısı Tansu ÇİLLER'e hitaben yazıldığı 
anlaşılan 4 sayfadan ibaret yazıda genel olarak hükümete baskı yapan askerlere karşı gerekli 



  

cesaret ve dirayetin gösterilmesinin istendiği, yazıda "Askeri bürokrasinin siyasi iktidara 
talimat vermesi kabul edilebilir bir olgu değildir. Bunun 'bir keresi' olmaz, tekrar ediyoruz: 
burada İstihbarat Daire Başkanının yaptığı şey değil ortaya çıkardığı gerçek son derece 
önemlidir ve rejim açısından vahim bir durumdur. Askerlerden gelen baskı tarih karşısındaki 
sorumluluğunuzun yanında hiçbirşeydir." denildiği,

19 Şubat 1997 tarihli Kurmay Başkanı M.S. imzalı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 8 
inci Mekânize Piyade Tugay Komutanlığı Tekirdağ başlıklı Haber Toplama konulu belgede 
"... Kara Kuvvetlerinin tüm personeli ve aileleri birer haber toplama vasıtasıdır. Tüm Kara 
Kuvvetleri personeli ve ailelerinin elde edeceği her türlü belge, bilgi ve haberi bu konunun 
üst komutanlık tarafından bilinip bilinmediği yorumunu yapmadan silsileler yoluyla üst 
komutanlığa ulaştırması ve personelinin bu hususta bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildiği,

Din ve Vicdan Hürriyetinin Korunması ve Kötüye Kullanılmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanun Taslağı başlıklı belgede, Hürriyetin Devlet Aleyhine Kullanılması başlıklı 
1. maddesinde "Din ve vicdan hürriyetinin Türkiye Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye 
düşürmek veya cumhuriyetin nitelikleri ile egemenliği kullanım hakkını değiştirmek veya 
temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasını ve devlet düzeninin dini esaslara uygun hale 
getirmek, din ve mezhep ayrımı yaratmak amacıyla; a. Her ne nam altında olursa olsun örgüt 
kuranlara veya kurmaya teşebbüs edenlere.... b. Her ne suretle olursa olsun propaganda 
yapanlara...hapis cezası verilir " şeklinde,

Hürriyetin Eğitim ve Öğretim Aleyhine kullanılması başlıklı 2. maddede 
"Anayasada nitelikleri belirtilen ve diğer kanunlarda düzenlenen eğitim ve öğretim dışında ve 
yine anayasaca belirtilen din eğitimine ait esaslara aykırı olarak veya bunların dışında; a. Din 
eğitimi vermek üzere örgüt kuranlar veya bireysel teşebbüslerde ve faaliyetlerde bulunanlar... 
b. Bu şekilde din eğitimi verenlere ve bu eğitim ... kitap vesair ders araçlarını hazırlayanlara 
.... c. Din eğitimi vermek üzere okul, derslik veya diğer adlarla taşınmaz inşa edenlere... hapis 
cezası verilir" şeklinde,

Hürriyetin Kişiler Aleyhine Kullanılması başlıklı 3. maddede "Kişileri ibadete, dini 
ayin veya törenlere katılmaya, dini vecibelerini yerine getirmeye, dini inaç ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlayanlara, belli bir dini öğrenmeleri veya kabul etmeleri için telkin ve 
zorlamada bulunanlara...hapis cezası verilir" şeklinde,

Dinlerin Simgesel Giysi ve Başlıklar İle Temsili başlıklı 4. maddesinde "Belli bir 
dinin kurallarını veya dini inancının gereğini ileri sürerek kamu kurum ve kuruluşlarında, her 
derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık kuruluşları, sanayi kuruluşları ve diğer 
işyerlerinde dernek, vakıf ve siyasi parti faaliyetlerinde, ibadethaneler dışında herkese açık 
genel yerlerde, belli dinleri simgeleyen özel nitelikli giysileri giyenlere veya başlarına çeşitli 
başlıklar takanlara... hapis cezası verilir" şeklinde,

Genel Hükümler başlıklı 8. maddede ise "Bu kanuna göre verilen cezalar ertelenmez 
ve paraya çevrilmez" şeklinde MGK Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliği tarafından 
hazırlandığı belirtilen kanun taslağında din ve vicdan hürriyeti bakımından kaldırılan 765 
Sayılı TCK'nun 163. maddesinden daha ağır uygulamalar getirilerek kişilerin dini inancı 
gereği giymek istedikleri kıyafetlerin ibadethaneler dışında kamuya açık yerlerde de 
yasaklanmak istendiği, bu düzenlemenin bir kısım TSK'da mağdur olan müştekilere 
komutanları tarafından söylenen başörtüsü ve tesettür kıyafetini sokakta dahi 
yasaklayacaklarına dair sözlerle örtüştüğü anlaşılmaktadır. (44. klasör, sayfa 578-592)

Gizli ibareli Kara Kuvvetleri Komutanlığı 15 inci Kolordu Komutanlığı İzmit 
başlıklı Denetleme konulu belgede "Bazı personelin aşırı sağ, sol veya örgütsel faaliyetlere 
eğilim gösterdiği tespit edildiği halde, amirlerince yüksek sicil verildiği görülmektedir.Bu tür 
faaliyetlerde bulunan personelin silahlı kuvvetlerden ilişiğinin kesilmesi gerektiğinde verilen 
yüksek sicil yasal problemlere neden olmaktadır, görevinde başarılı personelden eşleri çağdaş 
kıyafette olmayanlar önce amirlerince çağrılarak nasihat ve ikaz edilecek... Durumunda 



  

değişiklik olmadığı takdirde ise tedbirlere ilaveten atama teklifleri yapılacaktır. " denildiği,
Nisan 1997 Tarihli Batı Harekât Konsepti konulu belgenin yer aldığı,
Tutanaktır başlıklı el yazısı ile yazılan belgede Sivil Memur A. K.'nın ziyaretine 

gelen kayın validesinin normal başörtüsü ile eşinin ise yönetmeliğe aykırı olarak pardösü ve 
türban ile garnizona girmeye çalıştığı, ikaz üzerine personelin eşinin türbanını ve mantosunu 
çıkardığı yönünde tutanak tutulduğu,

26 Aralık 1996 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Ankara başlıklı II nci Başkan Çevik 
BİR imzalı Orduevlerinde Yapılan Sosyal Faaliyetler konulu belgede "... Sb./Astsb. Eşleri 
tarafından düzenlenen sosyal faaliyetlere davet edilecek kişiler dikkatle tespit edilecek. 
Çağdaş olmayan, inkılap kanunlarına aykırı siyasi veya dini bir akım veya ideolojiyi 
belirleyen kılık ve kıyafete sahip olanlar davet edilmeyecektir. Mümkün olduğu oranda bu 
tür sosyal faaliyetler TSK personeline veya eşlerine dönük olarak planlanacak, protokole 
dahil dahi olsa, sivil zevat veya eşi davet edilmeyecektir." şeklinde ifadelere yer verildiği,

16 Nisan 1997 tarihli Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu Harekât Başkanı Çetin 
DOĞAN imzalı camiilerde laiklik aleyhtarı vaazlar verildiği iddiası ile ilgili yazı bulunduğu,

5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu Kurmay Başkanı 
Aydan EROL imzalı soruşturma dosyasında yer alan belgenin bulunduğu anlaşılmıştır. (44. 
klasör, sayfa 558-577)

Gazeteci E. Ç. tarafından yazılan Sakıncalı Gazeteci başlıklı kitabın 7. Baskısının 
mağdur Tansu ÇİLLER hakkındaki iddialarla ilgili bölümlerin fotokopisinin bulunduğu, (44. 
klasör, sayfa 549-556)

Hürriyet Gazetesinin 12 Haziran 1997 tarihli manşet haberinde "Gerekirse Silah Bile 
Kullanırız" manşet haberi ile Genelkurmay Başkanlığının "Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya 
çalışan irticaya karşı mücadelede gerekirse silah kullanılacağını" açıkladığı belirtilmiştir. (44. 
klasör, sayfa 548)

19 Mart 2012 tarihinde Gündem adlı internet sitesinde yayınlanan haberde tanığın 
28 Şubat süreci ile ilgili olarak "Tansu ÇİLLER'in doktorundan onun çıplak fotoğraflarını 
çalıyorlar, E. Ö., M. Y., E. Ç. birbirlerine gösteriyorlar, birbirlerine o fotoğrafları ikram 
ediyorlar, kendisi yazıyor, bunu ben söylemiyorum, dikkat edin nerede oluyor bütün bunlar, 
benim gazetelerim, gazetecilerim şereflidir diyen A. D.'nin gazetesinde oluyor ve bu insanlar 
Çiller'i tehdit ediyorlar, bu resimleri yayınlamak için istifa et diye, bu bir hükümet devirme 
bir siyasi tasfiye değil midir" şeklinde açıklamalarda bulunduğu anlaşılmıştır. (68. klasör, 
sayfa 79-80)

Tanık HÜSEYİN KOCABIYIK Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 
19.04.2016 tarihli beyanında;

 "24 Aralık 1994 seçimlerinden sonra ortaya bir parlamento tablosu çıktı, bu 
parlamento tablosunda Refah Partisi birinci parti olarak belirdi, Refah Partisi bir hükümet 
kurma imkanı da yoktu diğer Anavatan partisi ve Doğruyol partisi bakımından. Önce Refah 
partisi Anavatan partisi ile bir hükümet kurma çabası içerisine girdi fakat basına da çok açık 
bir şekilde yansıdığı gibi zamanın Genelkurmay Başkanı devreye açıkça girdi devreye 
girerken de fazla bunu gizleme gereği duymadı ve bu hükümetin oluşumunu yani Anavatan 
partisi ve Refah partisi hükümetinin oluşumunu engellediler. 

Ardından bir zorlama yani daha sonra 28 Şubat dediğimiz müdahaleye zemin 
hazırlayan ve açıkça destekleyen çevreler isimlerini de açık açık vereyim başta medya 
özellikle Aydın Doğan medyası, belirli sivil toplum kuruluşları, sonra beşli çete diye siyasi 
tarihimize ismi geçmiş olan sivil toplum kuruluşları ve İstanbul’un iri kıyım sermaye 
çevreleri, bunların teşviki ile bir Anavatan partisi ve Doğruyol partisi dışardan destekli 
azınlık hükümeti şeklinde bir şey kuruldu.



  

 CHP’nin desteğiyle bir hükümet kuruldu bunu zorladılar. Bunu zorlarken benim 
tanık olduğum bir yığın olay vardır, medya korkuttu bunu yapmazsanız şu olur bu olur bunu 
açıkça yapıyorlardı o dönemin siyasi şartları, toplumsal şartları böyleydi bu hükümet kuruldu 
fakat  yürümedi, bu hükümet yürümeyince biz sayın Çiller’e Türkiye’nin acilen bir seçime 
gitmesi gerektiğini çünkü ortaya çok açık bir  siyasi tıkanıklık olduğunu bunun da parlamento 
aritmetiğinden öncelikle kaynaklandığını belirttik.Çiller de bu tavsiyelerimizi dikkate aldı 
değerlendirdi ve bir erken seçim çağrısında bulundu fakat erken seçim çağrısına Doğruyol 
partisi dışında bütün kesimler, daha sonra 28 Şubat’a destek olacağını söylediğim kesimler 
başta olmak üzere diğer siyasi partilerde Refah Partisi de dahil karşı çıktılar, hayır dediler bir 
erken seçime gerek yok, geriye bir tek alternatif kalıyordu Doğruyol partisi Refah partisinin 
koalisyon kurulması, başka bir siyasi alternatif matematiksel olarak mümkün değildi. 

Sonuçta biz bir Refah partisi ki demokrasinin gereğiydi bu demokrasinin işaret ettiği 
bir şeydi başka bir şey değildi yani bir Doğruyol partisinden Refah partisiyle koalisyon 
olmaya dönük bir istek arzu falan da yoktu esas itibariyle bizim gibi müşavirlik danışmanlık 
yapan insanlar da böyle bir itekleme böyle bir özendirme yoktu tamamen demokrasinin, 
demokrasi bir noktadan sonra rakamsal bir şeydir matematiksel bir meseledir, çünkü 
parlamento aritmetiğinden çıkar bu, buna mecburduk fakat tam bu noktada şöyle bir olay 
oldu,  o günün gazete arşivlerini önünüze getirin şöyle bir tablo görürsünüz böyle bir 
koalisyon kurulamaz dinhar kurulamaz behamahal kurulamaz; çünkü böyle bir koalisyon 
alçaklıktır, namussuzluktur, hırsızlıktır aklınıza ne kadar kötü sıfat gelirse buna peşinen bu 
sıfatları önüne koydular daha kurulmadan. Bunu medya kanalından görebilirsiniz. 

Sivil toplum işte odalar birliğidir,iş adamları derneğidir, vesaire bu sonradan 28 
Şubat’a destek veren ve bana göre askerleri falan da kullanan çevrelerin açıklamalarını falan 
getirip gözünüzün önüne koyduğunuz zaman hepsi benzer aşağılayıcı sözler ve engelleyici 
tutumlar takınmışlardır. Öbür taraftan tabii muhalefet çok ağır bir muhalefet örneği 
sergilemiştir bunun olmaması için ama sonuçta bu olmalıydı çünkü benim danışmanlık 
yaptığım sayın Çiller’in Avrupa Birliği ile ilgili birtakım vizyonları vardı birtakım çalışmaları 
da vardı ki kendisi de 28 Şubat gibi bir olayın olmasının bir bakımdan nedenlerinden birisi de 
odur 1996 yani bütün bu olaylar olmadan işte bir sene önce Türkiye’yi gümrük birliğine 
sokmuştu Tansu hanım, gümrük birliği önemli bir hadiseydi ve Türkiye’de sonradan 28 
Şubat’a açıkça destek veren iş dünyası gümrük birliğini istemiyordu, çünkü Türkiye’de 70-80 
yıldır gümrük duvarlarıyla örülmüş bir iç piyasaya mal veriyorlardı bunun devamını 
kendilerine dair bir milliyetçilik anlayışı vardı bana göre arızalı bir milliyetçilikti bunun 
devamını istiyorlardı yerli sanayimiz batar diyorlardı, rekabet edemeyiz diyorlardı sonraki 
olayların bir nedeni de budur.

" Önceki beyanlarınızda ismini belirttiğiniz  gümrük birliğine karşı çıkan holding 
hangisi?" şeklindeki soru üzerine, 

En başta Koç Holding ve en başta onun etrafında kümelenmiş birtakım büyük 
sermaye kesimleri bunu istemiyorlardı çok açıktı bu ve şöyle diyorlardı biz yetmiş senede bu 
sanayiyi bu hale getirdik gümrük duvarlarını kaldırırsak gümrük birliğine girersek bu sanayi 
çöker Cumhuriyetin sanayisi çöker diyorlardı.

Hem rahmetli Özal’dan bu tarafa merkez saha siyasetçiler de diyorlardı ki hayır 
çökmez tam tersi dünya ile rekabete girmeyi öğrenir gelişir falan diyordu nitekim seneler 
sonra o holdingin başkanı Rahmi Koç iyi ki gümrük birliğine girmişiz rekabeti öğrendik 
ihracatı öğrendik iyi mal yapmayı öğrendik ve kazandık bu işten diyerek de itiraf etmiştir 
ama o devirde Rahmi Koç açıkça hükümetleri tehdit etmiştir. Bu açıktır herkes bilir bunu 
açıkça da yapıyorlardı bunu bir nedeni buydu bir nedeni de  şimdi Refah Partisi kuruldu  ilk 
yaptığı şey faizlere müdahaledir, şöyle bir tablo bunları unuttuğumuz için bugün 
değerlendirmelerimize pek kanıt olarak koyamıyoruz zihinlerimizde bakın  o günlerde 
Türkiye’de 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu, o günkü bütün büyük şirketleri inceleyin 



  

bilançolarına baktığınız zaman gelirlerinin yüzde 95’i faaliyet dışı gelirdi faaliyet dışı gelir 
yani faiz geliriydi. 

Türkiye’de şöyle bir sistem oluşmuştu, hazine işte halktan vergi toplar satar savar 
gelir elde eder hazinesi var bu hazine ki hazine müsteşarlığını da Türkiye’de her zaman bu 
büyük firmalar atarlardı onlarda çalışmış olan personelden hazine müsteşarı merkez bankası 
başkanı olurdu genellikle  özellikle hazine böyle olurdu şimdi hazine teşvikler ve krediler adı 
altında adeta bir abonelik sistemi gibi bu çevrelere para aktarırdı çünkü onlar milli ekonomiyi 
yürütüyorlar ya üretim yapıyorlar falan birtakım uluslar arası firmaların acentası üreticisi 
distribütörü falan oralara hazineden para akıtılırdı çeşitli formülasyonlar yoluyla o parayı 
alırlardı bu arkadaşlar sonra hazinenin dolayısıyla paraya ihtiyacı olurdu ve devlete para 
satarlardı devletin verdiği parayı tekrar devlete satarlardı sistem buydu. 

Yıllardır biz bunu televizyonlarda  anlatıyoruz, hiç ben itiraz edeni de görmedim 
sistem buydu çünkü ben bunu bu sistemin içindekileri de açıkça suçluyor değilim ama sistem 
buydu ve siz siyasetçiler olarak bu sistemi bir miktar değiştirmeye kalktığınız zaman işte 
başınıza 28 Şubat diye bir şey geliyor buna benzer şeyler geliyor medya infazları falan bakın 
100 liranın 86 lirası faize gidiyordu  bütçenin aşağı yukarı yüzde 46’sı faize gidiyordu bugün 
100 liranın 14 lirası faize gidiyor aradaki farkı siz düşünün 9-10 senelik bu rakamı da 
söyleyeyim size hani üzerinde çalışmış bir insan olarak aşağı yukarı 600 milyar dolardır bu 
fark. Yani 600 milyar dolar Türkiye’de Üç bin ailenin cebine gidiyordu problem buydu yani 
bu 600 milyar lira başka alanlara gittiği anda zaten yakın zamanda da başka şeyler oldu 
Türkiye’de benzer şeyler oldu.  

28 Şubat’ta bir Refahyol koalisyonunu istemediler  bu koalisyonun ilk icraatlarını 
size söyleyeyim 28 Şubat’ın niçin olduğu anlaşılır aslında  anlatacağım şeyler o günkü askeri 
cenahın 28 Şubat’ta birincil ve doğrudan etkisi olan bir grup ve kurum olmadığını da ortaya 
çıkıyor askerler çok büyük hataları var çok büyük günahları var ama onları böyle bir olaya 
iten sebepler var bakın hükümetin aldığı ilk karar; havuz kararıdır yani düşünebiliyor 
musunuz devlet hazinesindeki parayı belli çevrelere aktarıyor iş çevrelerine oradan tekrar 
para satın alıyor daha yüksek faizle şimdi bunu ortadan kaldırmak için çok akıllıca bir yol 
buldu hükümet bir havuz sistemi oluşturdu devletin kitlerine kurumlarına sadi teşebbüslerine 
dedi ki paraya ihtiyacınız olduğu zaman gidip piyasadan para almayın yüksek faizle gelin bu 
havuzdan alın bu havuzda devletin parası var işte gelin buradan düşük faizle alın dendi. Bu 
biraz önce sözünü ettiğim o üç bin aileyi ve onların çevresinde örgütlenmiş medya sivil 
toplum vesaire bunları ve dış bir takım çevreler çünkü sonuçta bu üç bin aile dediğimiz 
ailelerin mühim bir kısmı da uluslararası sermayenin Türkiye distribütörüdür.

 Özellikle o gün çok daha fazla böyleydi. Çok rahatsız etti dünyayı da çok rahatsız 
etti. İşte D8 Erbakan islam ülkelerine gidiyor inanın bu değildir mesele, asıl mesele budur. 
Türkiye’den çok ciddi kaynak çıkıyordu. Sonuçta bu havuz sistemi başladığı an büyük 
rahatsızlık oldu, ikinci yaptığımız bir şey vardı,o da gümrüksüz ithalatı serbest bıraktık, biz 
bir kanun çıkarttık bedelsiz ithalat diye çok daha az bir paraya çok daha kaliteli araba ithal 
edebilmeyi mümkün kıldık sıradan sokaktaki vatandaş için. Bu da rahatsız etti,  üçüncü bir 
şey yaptık bu faize giden kaynakları denk bütçe falan yapmaya çalıştı hükümet faize giden 
kaynakların bir kısmını vatandaşa daha doğrusu ücretlilere zam olarak verdi burada herkes 
hatırlarlar ki belki Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ücret alan kamu görevlileri  bu devirde 
olmuştur yüzde 70 e yakın  zam verilmiştir ve piyasada da çok ciddi bir rahatlama olmuştur 
ki o gün bakarsınız ekonomik göstergeler birden iyiye dönmüştür. 

General Çevik Bir  kendisi de çok iyi bilir etrafına topladığı birtakım subaylar 
varken Başbakan’a telefon etmiştir derhal zam verin bize yoksa bildiri yayınlayacağız 
demiştir. şuradan biliyorum başbakan büyük bir üzüntüyle Tansu Hanım’ı aramıştır böyle 
böyle bir olay oldu demiştir, Tansu hanım da beni çağırdı ve durumu anlattı siz ne dediniz 
dedim merak etme ben görüşürüm Genelkurmay Başkanı ile dedim dedi ve sanırım İsmail 



  

Hakkı Karadayı ile durumu görüşmüşlerdi. Ama sonuçta böyle bir olay da oldu ama 
askerlerimiz de dahil bütün kamu görevlilerimiz çok büyük bir zam aldılar bu zamdan da 
hoşlanmadı o dediğim ekonomik çevreler. Hükümet  gayet iyi giderken zaten defalarca tanık 
olduğumuz için ve artık uzmanlaştığımız için hadiseler şöyle cereyan etti bir kere medya 
sıkıştırmaya başladı özellikle de Aydın Doğan medyası  bilinçli olarak tasarlayarak yapılan 
bir şeydi. Medya dünyanın her tarafında siyasi iktidarlara muhalefet eder bir bakıma bir 
denetleme görevi yapar ben de bir medya mensubu olduğum için bunu bilirim ama o günkü 
gazeteleri açar bakarsanız bunun normal bir siyasi medya muhalefeti olmadığını toplumsal 
muhalefetin dile getirildiği bir zemini ifade etmediği anlaşılır. 

Taammüden yapılan organize yapılan bir şeydi. Şöyle bir organizasyon vardı şimdi 
yargı kurumumuzun içinde de maalesef yapılmak istenen ve belli olan ne yapacağını bilen bir 
çalışmanın çabanın tarafı olan yargıçlar vardı bir tarafta da silahlı kuvvetler önünde içinde 
öne çıkmış benim bir bakıma ordu ve asker sevgimden ve titizliğimden genellemeyip işte 
silahlı kuvvetler içindeki cunta demek istediğim cuntamsı yapı vardı ve o sivil toplum 
kuruluşları ve bazı siyasi partiler bunlar bir tam koordinasyon içinde çalışıyordu mesela adını 
belirtmeyen veya belirten bir general konuşuyordu  biz yani medya içinde bulunanlar bilir bir 
asker elinde silah olan birisi bir açıklama yaptığı zaman biz bunu iki türlü veririz ya bir 
demokratik ülkenin medyası gibi bunu muareze ederiz nasıl böyle konuşursunuz siz 
demokratik bir sistemde deriz ve buradan tabii ki demokrasi kazançlı çıkar ya da öyle bir 
veririz ki işte darbenin ayak sesleri diye algılanır bu Türkiye’de; Türkiye darbeye gidiyor 
diye algılanır. Bir psikolojik savaştır aslında bunun adını tam koyayım böyle koordineli bir 
psikolojik savaş yürütüldü nitekim öyle veriyorlardı o günlerde herkes gece merak edip 
arabasına binip Genelkurmay’ın önünden geçiyordu ışıklar yanıyor mu yanmıyor mu diye 
böyle bir toplumsal psikoloji oluşturulmuştu çünkü silahlı kuvvetlerimiz birtakım ekonomik 
perspektiflerden kaygılardan hareketle silahlı kuvvetlerimizin önüne laiklik irtica vesaire 
kavramlarıyla örülü bir projeksiyon koyan çevreler bu projeksiyonu koymuşlardır onlar tabii 
silahlı kuvvetlerin duyarlılıklarını falan nasıl harekete geçireceklerini çok iyi biliyorlar.

Türkiye bir darbeler tarihidir ve bunu unutmayalım bütün darbelerde medyanın 
büyük rolü olmuştur çok iyi bilirler çok uzmandırlar silahlı kuvvetleri de nasıl harekete 
geçireceklerini de biliyorlardı ve harekete geçirdiler. Silahlı kuvvetlerde hiç sevmediğim bir 
piyasa tabiriyle bunu satın aldı ve içselleştirdi kısa bir süre içinde birtakım işgüzar 
komutanlar nedeniyle bir yasadışı kuruluş oluşturdular batı çalışma grubu bir yasadışı 
kuruluştur açıktır bu ve suç teşkil eden bana göre kısıtlı hukuk bilgimle bile bunu 
söyleyebilirim bir kuruluştur ve bu kuruluşun etrafında da bu çalışmalara ortak oldular ve 
bazı o dönemin subaylarının söylediği gibi kullandılar. Şimdi bir süre sonra ihale tamamen 
silahlı kuvvetlere devredildi ama her bir anında bu saydığım medya belirli bir medya,  bazı 
maalesef yargıçlarımız ve bazı sivil toplum kuruluşları aktif olarak ve geriden daha geriden 
akıllı çünkü onlar daha geriden yönettiler ama askerlerimizde bugün o gün bu işe bulaşan 
karışan bu işin içine giren askerlerimiz de bilsinler ki açık bir şekilde kullandılar sonuçta 
demokratik sistemlerde veyahut herhangi bir sistemde elinde silah olan birisi bir kesim bir 
sınıf her neyse ki bu işte ordudur veya polistir bunlar bir siyasi iktidarı seçilmiş meşru bir 
siyasi iktidarı isterlerse yani memleket için ortaya çıkacak zararları sonuçları hesap etmezler 
de bu silahı gösterirlerse hiçbir siyasi iktidar ayakta kalamaz zaten her şey iyi giderken, o 
günkü ekonomi öylesine düzelmişti ki Refahyol dönemi bugün bile halkımız tarafından hala 
hatırlanır.

Türkiye ilk defa denk bütçe yaptı  yani bütün ekonomik göstergeler iyiye gitmeye 
başlamıştı birden işler değişti çünkü silah girdiği zaman  bir şeyin içerisine her şey değişir. 
Demokrasilerde nerede görülmüş  askerlerin balans ayarı yapmak. 28 Şubat,  1961 darbesi 
gibi 71 darbesi gibi ve 80 darbesi gibi açıkça alenen bir askeri müdahaledir darbedir ve çok 
sinsi bir darbedir bu darbe ve bu darbenin bazı ekonomistlerin hesaplamalarına göre 291 



  

milyar dolar Türkiye’ye bedeli olmuştur zaten hemen ondan sonra yaşanan 2001 krizi de  28 
Şubat’ın eseridir  Şubat’ı yapanlar bunu planlayanlar bunu teşvik edenler ve devletin silahını 
siyasi iktidara gösterenler tarih önünde her konuda yani af dileyebilirler pişman olabilirler 
veya olmazlar tarihin böyle hafifletici bir işlenen hataları hafifletici bir tarafı da vardır zaman 
bazı şeyleri hallediyor ama bir hususu hiçbir zaman tarih affetmeyecek Türk milletine çok 
büyük bir kötülük etmiştir bu 28 Şubat’ı yapanlar iki bakımdan bir tanesi; 28 Şubat şartlarına 
baktığımız zaman bugün en yakıcı mesele uğraştığımız Güneydoğu meselesi Güneydoğu’da 
o gün de bir terör vardı terör önemli ölçüde bastırılmış bir terördü silahlı kuvvetlerimiz 
polisimiz başarılı çalışmalar yapmıştı terör örgütü yine vardı o günlerde fakat terör örgütü 28 
Şubat dönemlerinde o dönemlerde ve  ondan önceki dönemde asla bir taban tutamadı orada 
partileri vardı ve oy oranı da yüzde 3-3,5’u geçemiyordu zaten çünkü siyasi kürtçülük 
dediğimiz etnik siyaset dediğimiz olay orada taban bulamıyordu terör örgütü vardı terör 
yapıyordu biz de mücadele ediyorduk. Taban bulamıyordu neden bulamıyordu biliyor 
musunuz?

28 Şubat Refah partisini imha etti  tasfiye etti siyasi sistemden. Ne oldu, 28 Şubat 
şartlarında Van’da Refah Partili belediye başkanı Ağrı’da Refah Partili belediye başkanı 
Diyarbakır’da Refah Partili belediye başkanı Muş’ta Refah Partili belediye başkanı bütün 
Güneydoğu’da Refah Partili belediye başkaları seçilmiş vardı ve kürtçülük siyasi kürtçülük 
gelişemiyordu çünkü Refah Partisi o siyasi araziyi tutuyordu Refah Partisi’ni 28 Şubat tasfiye 
etti siyasi alan arazi boşaldı PKK geldi o arazinin üstüne cuk diye oturdu. Bunu anlatmaya 
çalışıyorum. Refah partisi tasfiye edildi kapatıldı kim kapattı Anayasa Mahkemesi kapattı. 
Refah partisini görünüşte Anayasa Mahkemesi kapattı sistem içerisinde bir mahkeme, 
gerçekte öyle mi ben buna  hiçbir zaman inanmadım ve Türkiye’de aklı olan hiç kimse de 
Refah partisinin hukuki nedenlerden dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldığına 
inanmaz yani bu müdahalenin bir şeyi.Benim görüşüm bu şekildedir. 28 Şubat’ın memlekete 
verdiği sosyal, moral, siyasi, ekonomik bütün bu zararlarını bir kenara koyuyorum terazinin 
bir kefesine koyuyorum ama diğer kefesinde daha ağır bir günahı olduğunu ifade ediyorum 
Refah partisinin tasfiyesi siyasi kürtçülüğün bugün önümüze bir büyük tehdit olarak çıkan 
siyasi kürtçülüğün bir numaralı nedenidir çünkü siyasi araziyi Refah Partisi tutuyordu 
Türkiye’ye oradaki vatandaşlarımızı siyasi bağlarla birtakım ilkelerle ülkülerle bağlı 
tutuyordu Refah Partisi’ni tasfiye ederek bir siyasi kürtçülüğün zeminini PKK’ya teslim ettik. 
İkinci büyük günahı ve maalesef askeri cenahın büyük günahıdır veya o günkü 28 Şubat 
cuntasının içindeki bazı subayların takıntı haline getirdiği bir şeydir özel timi zayıflatmak; 
özel timi zayıflatmak için batı çalışma grubunun unsurları özel bir gayret sarfetmiştir. Özel 
timin elindeki silahları baskı ile tehditle almışlardır aldırmışlardır. Ağır silahları vardı özel 
timin yani bugün bakın Sur’da kim mücadele ediyor silahlı kuvvetlerimiz ve polis.

 28 Şubat’ın ortaya çıkmasındaki saikleri ve etkili çevreleri de tekrar belirtmiş 
olayım. Medya, iş dünyası ve bazı sivil toplum kuruluşları bunlar ve bazı maalesef yargı 
içindeki unsurlar. Şimdi 28 Şubat bir yıllık daha doğrusu Refahyol dönemi 1 yıllık bir 
iktidardır. İlk 6 ayını bu gürültüler içerisinde geçirmiştir ikinci 6 ay ise çok zor geçmiştir 
şundan dolayı çok zor geçmiştir Türkiye’de silahlı kuvvetler içinden siyasi iktidara açıkça 
askeri terminolojiyle söyleyecek olursak psikolojik savaş uygulanmıştır. Neler yapılmıştır, 
işte gerekirse şu kadar kişi ölür manşet, kim söylüyor bunu bir general, bir başka generalimiz 
çıkıyor ülkemizin seçilmiş meşru başbakanına en galis küfürleri yapıyor bunlar işte hep 
psikolojik savaşın görüntüleridir, ondan sonra medyada tabii bu arada sürekli olarak bu 
hükümetin devam etmemesi gerektiğini, toplumsal huzuru bozduğunu, yani şimdi askerler 
oradan bir beyanat verdiği zaman toplumsal huzur bozuluyor medya bunu böyle yansıtıyor bu 
psikolojik savaş en ağır biçimde devam etti ve bir an geldi ki  bütün toplum böyle bir algıya 
sahip oldu. Çünkü Sincan’da tanklar yürüyor, ışıklar yanıyor böyle bir psikolojik savaş bu 
eğer bu hükümet gitmezse Türkiye’de darbe olacak fiili, askeri fiili bir darbe olacak. 



  

Türkiye’nin ben o günlerde Türkiye’nin en demokrat demokratlığı en sahici 
insanlarıyla oturdum konuştum ya niye destek vermiyorsunuz bak bu bir demokrasi 
mücadelesi biz bu hükümet uzaydan gelmedi seçilmiş, meşru parlamentonun ürettiği bir 
hükümet,  söyledikleri bu insanların ya kör müsünüz görmüyor musunuz Türkiye darbeye 
gidiyor. Yani bırakın bu işi biran önce Türkiye darbeye gidiyor tekrar bir askeri darbe mi 
yaşayalım? Oluşturdukları algı buydu ve tabii Türkiye’nin toplumsal dokusuna müdahale etti 
bu insanlar yani yazdıkları emirnameleri nelere müdahale ettiklerini, bu emirnamelerle 
görüyorsunuz.En çok üzüldüğüm şeylerden birisi Genelkurmayda brifing veriliyor 
yargıçlarımızın mühim bir kısmı oraya gidiyor brifingte, bir brifing notu okunuyor 
generallerimiz okuyor. Brifing notu bir kürtçü komünistin kitabından aynen taksim ile alınma 
bunu okuyorlar.Bu bir adli vaka davası değildir. Tek tek vakaları bulma görevi polisin 
savcının görevi ben bir tarihsel olayın çerçevesini yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. 
Çevik Bir, bir otelde konferans veriyordu Ahmet Çakar MHP milletvekili oradan kalktı 
birtakım heyecanlı şeyler söyledi. Sayın Çevik Bir’in söylediği son şeyi hiç unutmam ve son 
derece dürüstçe bir mukabelede bulundu aynen şöyle dedi otur otur böyle heyecanlanma biz 
de heyecanlandık bizi de kullandılar dedi yalansa söylesin 28 Şubat’ı yapan düşünen, 
organize eden hiyerarşik yapılanmanın bu Türkiye’de nerdeyse herkes  başına askerleri 
koyar, ben ne dedim nasıl başladım sözüme o hiyerarşik yapılanmanın en başında askerler 
yok en başında kimlerin ne olduğunu anlattım açıkça yani dolayısıyla buradaki birtakım 
şeyleri birtakım duyarlılıkları anlıyorum ama benim öyle bir kastım olmadığını, silahlı 
kuvvetlerimize hakaret gibi bir kastı da yani fikriyatım, yetişme tarzım mensubiyet hissimle 
hiç mütenasıp değildir. Sonuçta çok ağır bir baskı yapıldı siyasi iktidara, yani açıkça 
psikolojik savaş yöntemleri uygulandı  işbirliği içinde yapılan  bir baskıydı, medya ayağı, 
sivil toplum ayağı vardı, siyasi partilerden bazıları bu yapılan bu faaliyetlere destek verdi. 
Rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bile hani bir fiili darbe olacağından endişe etti. 
O da bir an önce hükümetin  istifa etmesi gitmesi yönünde çaba harcadı ama eminim bunun 
nedeni onun bu korkusuydu çünkü daha önce bunlara muhatap olmuş bir devlet adamıydı, 
sonuçta bir an geldi bir hükümet değişikliği, daha doğrusu hükümetin içerisinde bir başbakan 
değişikliği durumuna geldik, başbakan normalde demokratik usullere göre başbakanlık 
koalisyon anlaşması da öyleydi zaten, Tansu hanıma verilmesi gerekiyordu, parlamento 
aritmetiği de onu gerektiriyordu sanırım 292 kişilik bir imza listesi de vardı onun dışında bir 
hükümetin çıkması da pek mümkün görünmüyordu ama cumhurbaşkanı veremedi o şeyi 
demokratik usullere ve teamüllere aykırı olarak o görevlendirmeyi yapamadı neden yapamadı 
siyasi sistemin hükümetin üzerindeki bu tehdit ve baskıdan dolayı yapamadı. 

Bize gelen tehdit mektupları var o günden kalan ben bunları arşivledim şahsımıza 
dönük tehditler olduğu.Muhtelif zamanlar biz tabii hergün birlikte bir mesai yapıyorduk sayın 
Tansu Çiller pek çok kereler kendisi ile ilgili eşi ile ilgili ve çocukları ile ilgili tehdit aldığını 
söylemiştir ama korkmadığını da söylemiştir biz hizmetimize devam edelim memleketimize 
diye ifade etmiştir o konuda hakikaten her zaman bir soğukkanlılık sergilerdi. Tansu hanımın 
ağzından duyduğum şeyler bunlar yani çok fazla tehdit vardı sürekli söylerdi bir ara bombalı 
tehdit. Somut kendimle ilgili söyleyebilirim yani şahit göstererek. Şimdi mesela şöyle bir şey 
oldu dönemin iç işleri bakanı sayın Meral Akşener bir gün geldi son derece heyecanlı bir 
şekilde dedi ki ben size dedi koruma vereceğim niye ne oldu falan dedik yine yanında sanırım 
istihbarat başkanı da vardı, çünkü dedi çok açık tehdit altındasınız yani size yönelik bir şey 
olacak suikast olacak dedi ben size dedi  vereceğim vermek zorundayım dedi bir açık 
istihbarat bilgisi bu dedi.Benim tuhafıma gitti ben istemiyorum diye ısrar ettim ama sonradan 
uzaktan korunduğumuzu falan söylediler. Bizzat Meral Akşener bunu gelip söylemişti o 
dönemde. "Meral Akşener’in beyanına göre diyorsunuz kim yapmış?" şeklindeki soru 
üzerine, Askeri kanattan. "Somut şahıs var mı isim var mı herhangi bir belge var mı?” 
şeklindeki soru üzerine, İç işleri bakanı istihbarat başkanı bu beyanda bulundular.



  

"Bir de daha önceki beyanınızda bir Mercedes arabanın iki lastiği patlamış?" 
şeklindeki soru üzerine, Evet  o şöyle oldu  biliyorsunuz bu Mercedes arabalar sağlam 
arabalardır yani bir anda iki lastiğinin patlaması bana tuhaf geldi. Rahmetli başbakan 
Erbakan’ın yurtdışında olduğu 10 günlük bir seyehata gitmişti sayın Çiller de Başbakanlığa 
vekalet ediyordu, bir gün evinden çıkıyor Başbakanlığa giderken iki lastiği birden patladı 
arabanın yani iki lastiği birden o arada bir süre önce bu Lady Diana ölmüştü ve böyle duvara 
vurarak falan bir trafik kazasından ölmüştü o günlerde bu da konuşuldu şunu anlatmak 
istiyorum böyle bir psikoloji vardı ki belki o lastik kendiliğinden patladı bilmiyorum iki tane 
lastiğin birden patlaması da bir tuhafta ama psikoloji şuydu yani tehditler oluyor yoğun 
tehditler oluyor dönemin siyasetçilerine bu da o tehditlerin sonucu bir eylem mi o lastiklerin 
patlaması şeklinde bizde bir kuşku ve kaygı uyandırmıştır doğrusunu söylemek gerekirse.

"Size gelen tehdit içeren mesela mektuplarda herhangi bir sanıklar tarafından 
gönderildiğine ilişkin bir şey var mı bir ibare bir isim?” şeklindeki soru üzerine, Hayır bir 
imza falan var işte rütbe var ama sanıklarla alakası yok.

"Cumhuriyet savcılığında ifade verirken belge ibraz etmişsiniz. Bu belgeler size kim 
tarafından getirildi? belgeler gösterilerek sorulması üzerine; Tabii onlar resmi zaten Hasan 
Celal Güzel o belgeleri açıkladığı için biliyorsunuz, medyaya yansıdı o belgeler.Aynen 
bunlar  zaten bu belgelerin hepsi de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Darbeleri Araştırma 
Komisyonu’nun dokümanına girmiştir.

 "Cumhuriyet Savcılığı’nca alınan beyanında ibraz ettiği belgeler 
okunarak,gösterilerek  18 Aralık 1995  Genelkurmay Başkanlığı’nın en yazısıyla yazılmış bir 
yazısı, yine Genelkurmay Başkanlığı Ankara 29 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu rapor 
sistemi, Nisan 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Ankara batı harekat konsepti, 5 Mayıs 
1997 tarihli batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları,  belgeleri ibraz etmiş, diyorsunuz ki ben ibraz 
ettim?" şeklindeki soru üzerine; Tabi. Onların birçoğu zaten medyada yayınlandı

"Devletin her tarafı kirlenmişti Atatürk’ün kızıyım diye 95’te milletten oy alan birisi 
daha sonra hazine bakanı iken Amerika’da malvarlığı edindi ve hizmetçisinin adına 
Kuşadası’nda gayrimenkuller edindiği iddiasından sonra Refah Partisi’nin hakkında 
malvarlığı araştırması istediği için rahmetli Erbakan’a Başbakanlığı vererek bu iddialardan 
yargılanmadan kurtulup Türkiye’nin o günkü ve bugünkü kaos ortamına asıl nedeni 
siyasilerin yaptığı konusunda da kısa bir tahlil yapmak zor olur mu sizin için bu konuda ne 
dersiniz?  demokrasilerde nerede görülmüş balans ayarı dediniz  Çevik Bir ile ilgili Çevik Bir 
bu beyanı hiçbir zaman kabul etmedi o dönemde birçok milletvekilini sayın mahkeme tanık 
olarak talimatla dinledi, milletvekillerinin tamamına yakını Doğruyol Partisi boşaltılmış bu 
sayın Akşener burada dedi bir kısmında yine bu konudaki düşüncenizi de merak ediyorum bir 
kısmında korku bir kısmında siyasi menfaat bir kısmında da parasal menfaat iddiası var, 
bütün bu olanları batı çalışma grubu ki yasal değil dediniz burada yasal olduğu kanıtlandı 
nasıl irtibatlandırıyorsunuz? Bütün bunlara o siyasi partilerdeki genel başkanların şahsi 
menfaatleri için milletvekilleri ve partilerini kullandıkları konusundaki yaygın iddiaya ne 
diyorsunuz?"şeklindeki soru üzerine; İsmail Hakkı Karadayı’nın da 28 Şubat’ta açık bir dahli 
vardır zaten komutandır, bunun Batı Çalışma Grubu gibi yasadışı bir faaliyet onun komutası 
altında olmuştur şu veya bu ölçüde sorumludur bu açıktır benim kanaatimce. Sayın Çiller’in 
malvarlığında bir hukuksuzluk mu var öyle bir şey olsa zaten hukuk gereğini yapardı. Tansu 
Çiller haksızlığa uğramış bir siyasi liderdir, herkes onun malvarlığı ile ilgili bir hüküm 
yürüttü o malvarlığının sebebi neydi biliyor musunuz Türkiye’yi gümrük birliğine sokma 
dediler ona gümrük birliğine sokarsan bedelini ödersin dediler,  o büyük sermaye dedi 
gümrük birliğine soktuğu günden bir süre sonra Amerika’daki malvarlığı diye şey çıktı 
manşetler basılmaya başlandı, aynen böyle oldu  Tansu Çiller’in bir gün kendisine dedim ki 
ya sen bu malı nereden buldun söyle sayın Başbakanım nereden buldun?

 Bana dedi ki babamdan kaldı, e dedim babanızın sizin bir veraset ilamı yok mu 



  

dedim bunu niye çıkart Tansu hanım bir tarafıyla cin gibi bir kadındı bir tarafıyla da saf bir 
kadındı yani hakikaten öyleydi yani kendisi ile ilgili konularda öyle bir insandı var dedi 
bulun şunu bir dedim, çıkarttılar getirdiler. Böyle iki a4 kağıdı uzunluğunda bir malvarlığı 
babasından kalma malının kaynağı bu kadının satmışlar Türkiye’deki malı Amerika’dan mal 
almışlar bu eleştirilecek bir şeyse eleştirelim tamam mesele yok ama onun malını şaibeli 
bilmem ne  bütün medya 28 Şubat boyunca Tansu hanıma Şaibe Hanım diye manşet attı 
Türkiye’nin ilk Cumhuriyetin ilk kadın Başbakanı, Şaibe hanım sonra bir gün iktidardan 
düştü hiçbir koruması yok dokunulmazlığı yok Yeniköy’deki evinde oturuyor. Niçin kapısına 
bir tane savcı gitmedi? Şaibe hanımdı 28 Şubat’ın bir de yani psikolojik savaş teknikleri 
içinde bir de yalan dosyaları vardır böyle yalan uydurulmuştur itibarsızlaştırır çünkü darbe 
girişimleri siyasetçileri kime yapacaklarsa tam bir itibarsızlaştırma ameliyesi sürdürülmüştür. 
Tansu Çiller’e yıllarca bu ülkede şaibe hanım dendi.

  “Bu CIA ajanı tabiri nasıl oldu?” şeklindeki soru üzerine;  CIA ajanı bile dendi 
Tansu Hanım’a bu tamamen 28 Şubat’ın ilgili gazetecilere verdiği bir vazifeydi onlar da 
yerine getirdi Tansu hanıma eroin kaçakçısı dendi 28 Şubat hükümeti devam ederken 
Başbakan yardımcısıydı kendisi eroin kaçakçısı bunu bir Alman mahkemesi iddia etti Alman 
mahkemesi Alman televizyonlarında Türk bayrağı önünde Tansu Çiller’in kafası yanında da 
eroin şırıngasıyla günlerce gösterdiler sonra biz nedir bu ya dedik ne oluyor falan sonra 
Almanlar utandı da bir açıklama yaptı. Bu belge Türkiye’den gelen resmi orijinal bir belge 
ama sahte bir belge dediler, yani orijinal antetli bir kağıda sahte bir bilgi üzerine bunu bu 
yapıldı dediler ve kaldırdılar.  Doğruyol partisinin 50 tane milletvekili Doğruyol partisinden 
tehditlerle kopartıldı. Doğruyol partisi taa kökleri Cumhuriyetin pardon Osmanlı dönemlerine 
Ahrar fırkasına kadar giden bir siyasi geleneğin partisidir Demokrat Parti, Adalet Partisi 
böyle köklü bir partidir ve bu partide milletvekillerinin mensubiyet şuuru çok yüksektir 
Doğruyol partisi öyleydi yani gerçekten hiçbir milletvekili üstelik de her milletvekilinin bir 
sonraki seçimde seçilmek gibi bir amacı beklentisi vardır partisini bırakıp gitmez yani 
çocuğunun evladının ölümü gibi bir şeydir ve bu insanlar gittiler, bir kısmı menfaat için gitti 
bir kısmı şurada otellerin lobilerinde az kumar borcu ödenmedi bunlar biliniyor herkes 
tarafından bir kısmı korkudan gitti, demokratik anayasal güvenceler altında olan 
dokunulmazlığı olan bir milletvekili demokraside neden korkar da partisini değiştirir yani işte 
partini değiştirmezsen seni şu açığın var onla ilgili harekete geçeceğiz hukuki denmiştir, 
mesela bir Bilecik milletvekilimiz vardı askerlikle ilgili sorunu vardı. Bahattin bey, partinden 
ayrıl askerlik işini halledelim yoksa gidersin demişlerdi, ayrılmadığı için askerliği gitmişti ve 
askerliğini yapmış gelmiştir.Dolayısıyla korkutulan korkutulduğu için ayrılan birçok 
milletvekili olmuştur. Bekir Aksoy, iç işleri bakanlığı müsteşarıydı kendisi sonra da devlet 
bakanıydı bizim hükümetimizde  bir gün yanıma geldi Hikmet Köksal çağırmış Kara 
Kuvvetleri Komutanıydı yemeğe çağırmış ve açıkça yemekte partiden ayrılacaksın demiş 
ayrıl bu partiden ayrılmanı istiyoruz yoksa çok kötü şeyler olacak geldi çok ciddi bir insandır 
Bekir Aksoy bunu üzülerek anlattı ve kaygı duyduğunu da söyledi ama partiden de ayrılmadı 
cesur bir insandır, cesur olanlar korkmayanlar demokrasiye inananlar kaldı zaten.

Hiçbir kimse Başbakanlığı bir başkasına veremez bu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin aritmetiğine göre şekillenir ve Başbakanlıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ortaya çıkartır demokratik teoride felsefe de milli irade belirler  hiç kimsenin birbirine 
Başbakanlık vermek gibi bir şeyi olamazdı parlamento aritmetiğinden başka bir şey 
çıkmıyordu çünkü başka bir şey çıksaydı nitekim biz Doğruyol partisine danışmanlık 
yapanlar ve Doğruyol Partililer ve Tansu Çiller ilk seçenek olarak 96’da Anavatan partisi ile 
ikisi bir hükümet kuracak çoğunluğa sahip olmadıkları halde memleket bir gerilime girmesin 
diye Anavatan ile Doğruyol koalisyonu kurdu dışardan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
desteğiyle azınlık hükümeti kurduk, vermek falan diye bir şey yok ondan sonra o yıkıldığı 
vakit nasıl yıkıldığı da ayrı bir konu, bir sürü işte malvarlığı suçlamaları bilmem ne çünkü 



  

bakıyorsunuz arkasından Tansu Çiller’in o büyük sermayeye giden hortumları o da tamamı 
ile değil kesmekte değil hafifçe kısmak suretiyle o kaynak aktarımını azaltmak çabasını 
cezalandırdılar o hükümet de o yüzden düştü aslına bakarsanız.  

"Siz açıklamalarınızı darbe derken darbe yapılmıştır derken ceza hukuku anlamında 
bir darbe yapılmıştır da bunun üzerine mi konuştunuz yoksa sosyolojik anlamda darbe vardır 
diye mi konuştunuz?" şeklindeki soru üzerine; Ceza hukuku açısından darbe midir değil 
midir bunun değerlendirmesini siz hukukçular ve yüce mahkeme yapacak. Darbe dediğimiz 
şey tabii ki sosyolojik bir olaydır aynı zamanda ceza hukuku dışında sosyolojik bir olaydır 
psikolojik bir olaydır milletin psikolojisini bozdu. 28 Şubat başörtülü kızlara savaş açıldı, ne 
oldu başörtü serbest kaldı ne oldu Allah aşkınıza bu ülkenin insanları birlikte yaşıyor işte 
demokratik bir ortamda ne kötülüğünü görüyoruz yani 28 Şubat’ın endişe duyduğu korktuğu 
çekindiği her şey bugün gerçekleşti, darbeler aynı zamanda bir iktisadi olaydır darbe 
ortamlarında devletin kaynakları çok kötü kullanılır. Bir yerlere aktarılır nitekim 28 Şubat’ta 
da öyle olmuştur.50 milyar dolarlık banka hortumu nereden çıktı hangi ortamda yapıldı hangi 
yaratılan zeminde hangi korku zemininde yapıldı bunlar, hangi medya desteğiyle yapıldı, 
yani majestelerinin hükümeti kurulduğu zaman başladı bu olaylar majestelerinin hükümetiydi 
işte terminolojideki tabiriyle söylüyorum 28 Şubatçıların kurdurduğu hükümetti Anasol D, 
parti kurdular Doğruyol partisini böldüler parti kurdular, 28 Şubat’ın partisini kurmak ve 
icraatlarını yapmak üzere parti kurdular hükümet oluşturdular. Tansu Çiller’e de o yüzden 
vermediler.

" Tansu Çiller’in danışmanı olduğunuz dönemde askerler tarafından size sözlü ya da 
yazılı gönderilmiş özellikle hükümetin herhangi bir şeyi yapmasına veya yapmamasına 
yönelik bir belgeniz, deliliniz ya da tanığınız var mıdır?"şeklindeki soru üzerine; Var.28 
Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu belgesi.Oradaki yaptırım ifadesi ne anlama geliyor? 
Milli Güvenlik Kurulu’nun anayasamızdaki yeri nedir, bir danışma organı değil midir nasıl 
yaptırımda bulunuyor demokratik sistemlerde hatta demokratik olmayan sistemlerde bile 
emir mevkiinde bulunanlar veyahut kendisinde emretme yetkisi hissedenler meşru veya gayrı 
meşru şahıslara başbakanlara bakanlara direk göndermezler kurumlara gönderirler evet 
kurumlarda vardır işte orada dosyalar dolusu var bu, ayrıca başbakanlıkta bir milli güvenlik 
kurulu kararlarını takip kurumu kurulması ve irtica ile mücadelede bu kurumun takip etmesi 
yönündeki baskılar, yazılı talimatlar şunlar bunlar bunların hepsi o dediğiniz sınıfa giriyor 
işte.

"Sayın Demirel’in hükümet kurma görevini Tansu Çiller’e değil de Mesut Yılmaz’a 
vermesinin sebebinin askerler olduğunu, 28 Şubatçılar olduğunu söylediniz Mesut Yılmaz’a 
görev verildikten sonra güvenoyu almasını peki nasıl açıklayacaksınız?"şeklindeki soru 
üzerine; Doğruyol partisinden korkutularak ayrılan ayrılmaları sağlanan milletvekillerinin 
sayesinde almıştır onların bazıları o  hükümette bakan yapılmıştır.

 "13 Mart 97 tarihli toplantının akabinde bir gün sonra merhum Necmettin Erbakan 
bir hükümet direktifi yayınlıyor ve bunu Milli Savunma Bakanlığı dahil bütün bakanlıklara 
gönderiliyor bu bakanlar kurulu kararından ve hükümet direktifinden bilginiz var mıydı 
haberiniz var mı ?"şeklindeki soru üzerine; Evet. Ben de deminden beri onu demeye 
çalışıyorum ya bütün bunlar baskı ile oldu.

" Bence batı çalışma grubu 1994 yılında birtakım koalisyon birtakım partilerin de 
bir araya geldiği Taksim mitinginde kurulmuştu, orada o dönemde kurulduğuna inandım 
şeklinde bir cümleniz oldu doğru mu?"şeklindeki soru üzerine; Doğru hala da öyle 
inanıyorum. Taksim meydanındaki o meydana Meral Akşener ile birlikte gitmiştik 
gittiğimizde hayret etmiştik bir laiklik mitingi düzenleniyor laiklik mitingi düzenlenmesinde 
bir beis yok düzenlenebilir fakat tuhaflık şuradaydı Doğruyol partisi, Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ve onların liderleri Taksim’de kürsüye çıktılar, bu Türk 
siyasi hayatında laiklik tartışmalarını Türk siyasi yani siyasi partilere göre yani siyasi partileri 



  

laiklik düşünceleri etrafında bir değerlendirmeye aldığımız zaman olağan bir şey değildi ben 
o zaman benim çok tuhafıma gitmişti ve meydanda yani mitingte olması gereken düzeyde bir 
halk yoktu ilkokul, ortaokul ve lise çocukları ağırlıktaydı. Daha sonra Cumhuriyet 
mitinglerinde benzer şeyler gördük. Bunları ilintileyerek, bakın orada Türkiye’de o güne 
kadar böyle siyasete nüfuz etmiş bir şey yoktu yani bir bu tarz meydanlara kadar sirayet 
edecek bir laiklik gerilimi yoktu. Bence bir laiklik gerilimi burada başlatıldı. Bir süre sonra 
mahalli seçimler oldu Refah partisi birinci parti oldu işte o güneydoğudaki bütün illeri  Refah 
partisi aldı, İstanbul’u Refah Partisi, Ankarayı  Refah partisi aldı. O sözlerimin başında 
söylediğim büyük sermaye meydanın bir kısmı bundan çok rahatsız oldu askerlerimizin 
laiklik konusundaki duyarlılıklarını böyle böyle kaşıdılar Şimdi o tarihte Çevik Bir bey 
şuradaydı buradaydı benim söylediğimle alakası yok bunun batı çalışma grubunu oluşturan 
şey bir duyarlılık bir duyarlılık bir anlayış bu anlayış bir anda  bir günde üç tane asker bir 
araya oturdu böyle bir şey kuralım diye ortaya çıkmadı ki bu anlayış geliştirildi tahrik edildi 
işte biraz önce anlattığım hükümet kompozisyonları içinde medyanın o tarihlerdeki yayınları 
, kademe kademe adım adım bunu hazırladılar ondan sonra bu hükümet kurulduğu zaman da 
batı çalışma grubu batı çalışma zihniyeti oluşmuş geliştirilmiş hazır anlayış ete kemiğe 
büründü bir kurumsal şeye sokuldu ama bana göre son derece yasadışı bir kurumsal kimliğe 
onu anlatmaya çalıştım.

"O dönemde Sayın Çevik Bir’in eğer Kıvrıkoğlu general suikaste uğrar ve vefat 
ederse ikinci başkan Çevik Bir’in Genelkurmay Başkanlığı yolu açılacağından bahsetmişsiniz 
 bu beyanı nereden aldınız bu bilgiyi size kim verdi? Bunu nasıl ispatlarsınız?"şeklindeki 
soru üzerine; Burada askeri darbeleri ne kadar berbat şeyler olduğunu anlatıyoruz. 28 Şubat 
şartlarını da anlatmaya çalışıyorum, o günlerde korkunun silahın girdiği silahla korkutulan bir 
toplum bir siyasi hükümet böyle bir siyasi hükümetin yönettiği bir Türkiye, böyle bir 
Türkiye’de her şeyden şüphe ediyorsunuz hiçbir olayı kendi dairesinde kendi akli mantiki 
dairesinde düşünemiyorsunuz evet o zaman Kıvrıkoğlu’na Kıbrıs’ta az daha kurşun isabet 
edecekti ve biz hepimiz bunu medya da yazdı biraz önce söylediniz herkes te yazdı herkes 
düşündü ki bu bir suikasttır iki herkes düşündü ki Hüseyin Kıvrıkoğlu daha darbeler 
konusunda darbe meselesine daha uzak bir insan ve 28 Şubat daha doğrusu Batı Çalışma 
Grubu’na daha karşı bir insan o böyle bir suikaste kurban gittiği zaman yerine kim gelecek 
batı çalışma grubunda ve 28 Şubat’ta öne çıkan kimse o gelecek şimdi toplumsal zihniyet o 
korku ortamında böyle şeyler düşünür yani düşünmüşüzdür.Buradan çıkartılacak şey şu bir 
darbenin, bir darbe girişiminin, bir darbe ortamının millet iradesine müdahalenin nasıl bir 
toplumsal şizofreni paranoya yarattığının görülmesidir .

"28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu’nun askeri kanadı kuvvet 
komutanları ve başında Genelkurmay Başkanı askeri heyetin toplantıda başbakan ve 
yanındaki bakanlara baskı uyguladığına dair cebir, şiddet, tehdit uyguladığına dair elinizde 
bir belge var mıdır bir bilgi var mıdır?şeklindeki soru üzerine;  o döneme o odada o salonda o 
masada şahitlik eden yaşayan şahıslar siyasi şahıslar aktörler bugün birçoğu hala hayatta, 
onların anlatımları belli Meral Akşener, Tansu Çiller işte iki tanesini söylüyorum. O günkü 
siyasi iktidar sahipleri de milletten aldıkları yetkiyi çok cesur bir şekilde savunmaları 
gerekirdi savunmamışlardır. O gün o salonda o dosyalar o gazete küpürleri şahısların önüne 
fırlatılıp kapının önüne çıkıp o hükümetin istifa etmesi gerekirdi ya da onların emeklilik 
yazısını yazıp Cumhurbaşkanının eline vermeleri lazımdı bunu yapmadılar yapmadıkları için 
de çok ağır bedeller ödettiler. Türkiye’ye onlar da bu bakımdan hatalıdır cesur 
davranmadılar. Türk siyasetçisinin kafasına 1960 darbesiyle ki dünyanın en alçak en adi en 
şerefsiz darbesidir 1960 darbesi, Türkiye’nin Türkiye’ye hizmet etmiş başbakanları bakanları 
cani cinayettir o.  1960’da o darbe Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş başbakanını dış işleri 
bakanını ve maliye bakanını asmıştır, suçsuz günahsız insanlarını ipe çekmiştir ve Türk 
siyasetçisinin zihnine beynine bir kıymık gibi o tabloyu ipte sallanan Başbakan tablosunu 



  

yerleştirmişlerdir. Ondan sonra hiçbir 1971’de 1980’de 28 Şubat’ta hiçbir siyasetçi zihnine o 
kıymık gibi saplanan tabloyu o ipte sallanan başbakan tablosunu aşıp bu darbecilere karşı 
koyamamıştır.Çünkü Türkiye’de bir darbe girişimine karşı konduğu zaman ne olacağına dair 
bir fikir vardı siyasetçinin kafasına yerleştirilmiş şey buydu.

 " Burada sayın Çevik Bir'e  arkanızı döndünüz dediniz ki hiç unutmam sayın Çevik 
Bir maaş arttırımlarıyla ilgili olarak başbakanı aramış ve siyasi devlet yönetimine 
yakışmayan bir üslupla hiç kabul edilemeyecek bir üslupla maaş arttırımı yapılmazsa beyanat 
veririz şeklinde  bunu bu konuşmayı kimden duydunuz ne zaman oldu?” şeklindeki soru 
üzerine;Tansu Çiller’den duydum Rahmetli Erbakan çok üzüntü duymuştur bundan çünkü 
tehdittir.Sayın Çiller beni çağırdılar yanına gittim  şöyle bir olay oldu dedi sayın başbakan 
aradı biraz önce son derece üzgündü çok etkilenmiş dedi Çevik Bir aramış bakın demiş 
arkadaşlarımla beraber arıyorum sizi bu  meselesini halletmezseniz bildiri yayınlayacağız 
demiş sayın Başbakan çok üzülmüş siz ne dediniz dedim sayın Çiller’e siz üzülmeyin ben 
Genelkurmay Başkanı ile konuşurum dedim dedi. 28 Şubat’ta bu mümkündü.

" 28 Şubat milli güvenlik kurulu kararı, bu kararın önünde bir sayfa var bu sayfada 
bir genel değerlendirme yapılmış yani ülkenin içinde bulunduğu durum özetlenmiş arkasında 
da 18 maddelik meşhur 28 Şubat kararları var, bunun arkasında bu kararda Cumhurbaşkanı 
Başbakan , sayın Çiller hepsinin imzası var, tüm heyet ve tabii ki sayın Çiller şöyle diyor 
aynen iki cümle, Türkiye’de şeriat hukukuna dayalı bir islam cumhuriyeti kurmayı 
amaçlayan aşırı dinci grupların demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
Cumhuriyetimize karşı oluşturdukları çok yönlü tehditin önlenmesi amacıyla bu 18 maddeye 
karar verdik ve hükümete tavsiye kararı yapılmış  o  anda Türkiye’nin içinde bulunduğu 
durumu bu şekilde belirliyor ve o anda sayın Çiller de böyle düşünüyor bu konuda kendisinin 
görüşü nedir?" şeklindeki soru üzerine;  Milli güvenlik kurulu belgesinde o günkü hükümet 
yetkililerinin açıklamalarını dolayısıyla sayın Çiller’in açıklamasını da söylediniz. Devlet 
işleyişinde, zorunlu açıklamalar, atılması gereken imzalar vardır. 28 Şubat döneminde de 
bunlar bol bol olmuştur bir eksiklikse, hataysa evet ben de öyle düşünüyorum hiç imza 
atılmamalıydı, böyle açıklamalar yapılmamalıydı ama size hatırlatırım ki hemen ertesi gün 
yani 28 Şubat’tan sonraki gün saat 10 civarlarında sayın Çiller bir açıklama yaptı bütün 
medya önünde dedi ki hiç kimse hükümeti bu şekilde tehdit edemez bu şekilde yaptırım 
kelimesini kullanamaz asıl patron ordularımızın komutanı  Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. 
Biz bu meseleyi meclise götüreceğiz dedi. Bunu kayıtlardan bulabilirsiniz, dediğini nereden 
biliyorum çünkü bu basın toplantısı metnini bendeniz yazmıştım saat 11 buçuk 12 civarında 
Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı aradı sayın Çiller’i çok nazik bir dille sayın 
başbakanım böyle bir şey son derece yanlış olur ordu ile meclis karşı karşıya gelmiş gibi bir 
durum olur ne olursunuz bunu yapmayalım dediler. Sayın Çiller de buna karşılık  o zaman bir 
açıklama yapın demokrasiye bağlılığınızı ifade edin ve o yaptırım kelimesinin maksadını 
aştığını söyleyin dedi. Sayın komutan da tamam başüstüne bu açıklamayı yaparız dedi fakat o 
arada şöyle bir olay oldu tam o saatlerde sayın Erbakan hükümetin karşı karşıya olduğu bu 
tehdit karşısında diğer siyasi partilerden güç toplamak için muhalefet partilerini ziyarete gitti, 
sayın Baykal’a gitti, sayın Mesut Yılmaz’a gitti. Her iki muhalefet liderine şunu söyledi: 
Sadece bu olayla ilgili bir destek verin ondan sonra istediğiniz muhalefeti yapın dedi fakat 
başta sayın Yılmaz üzere sayın Başbakan’a hatta biraz  yani alaycı bir ifadeyle işte gördünüz 
bunu söylemiştik başınıza geleni gibi desteği vermediler, çıkışta gazeteciler sayın Erbakan’a 
sordular  biraz önce sayın Çiller açıkladı meclise taşıyormuşsunuz milli güvenlik kurulu 
kararlarını dedi sanıyorum rahmetli Erbakan bey o içerdeki psikolojinin etkisiyle hiç öyle bir 
şey yok uyduruyorsunuz dedi hakkaten böyle söyledi sanırım askeri cenah başbakandan bu 
ifadeleri alınca yine söz verdikleri gibi bir açıklama yaptılar ama sözlerinde durmak için ama 
söz verdikleri gibi bir içerikte açıklama yapmadılar. Yani birincisi bu, ikincisi sayın 
Süleyman Demirel’e biz bir gün 28 Şubat rüzgarı esiyor toplumda müthiş işte böyle bir 



  

gerilim var kurumlar arasında böyle şeyler oluyor sayın Çiller ile bir karar aldık dedik ki biz 
Doğruyol partisi olarak irtica ile ne alakamız var yani hangi irticai metnin altına imza atmışız 
zaten hükümet çift imzalı işleyen bir hükümetti Tansu Çiller’in imzası olmadan başbakanın 
bir gardiyan bile ataması mümkün değildi çift imza hükümetin kuruluş mimarisi 
öyleydi.Hükümet protokolünü falan da yazanlardan birisiydim,sayın cumhurbaşkanı konuşup 
duruyor her yerde irtica biz sayın cumhurbaşkanına burası onun eski partisi kurduğu parti bir 
mektup yazalım ve aynen şöyle bir mektup yazdık, sayın cumhurbaşkanım Doğruyol partisi 
bildiğiniz gibi sizin kurduğunuz iktidar yaptığınız bir siyasi teşekküldür, Doğruyol Partisi 
cumhuriyetin temel ilkeleri konusundaki hassasiyeti bilinen bir partidir, irtica konusunda 
nerede hangi tehdit var ise bize söylerseniz ifade ederseniz bildirirseniz biz bu tehditlerin 
giderilmesi konusunda elimizden gelen her şeyi yapmayı hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz 
diye bir mektup yazdık. Bu mektup sonradan Sabah gazetesinin manşetinden de yayınlandı. 
Hem bizim mektubumuz hem Demirel’in mektubu. Süleyman Demirel sayın 
cumhurbaşkanımız buna cevaben şöyle bir mektup gönderdi benim böyle bir kaygım yok 
ama Türkiye’de böyle kaygısı olanlar var ben onu demek istemiştim diye bir cevap yazdı.

"Söylediklerinizin dışında batı çalışma grubunun somut verilerle yasadışı olduğunu 
ifade edebileceğiniz başka delilleriniz var mı?"şeklindeki soru üzerine;ben o döneme dair bir 
tanığım ben o dönemin soruşturmasını yapmıyorum bunu sayın savcılara veya o dönemin 
güvenlik güçlerine soracaksınız ama ben bakın şunu söyleyeyim size bir sahne anlatacağım 
sayın Erbakan rahmetli on günlüğüne bir yurtdışı geziye çıkmıştı vekaleti de doğal olarak 
sayın Çiller’deydi başbakanlığa vekalet ediyordu, biz kendisine dedik ki efendim sayın 
Genelkurmay Başkanımızı bir ziyaret edin siz birbirinizi de seversiniz siz askerleri de çok 
seversiniz bir ziyaret edin ve yani bu müdahalelerin ne kadar yanlış sonuçlara götürdüğünü 
lütfen bir anlatın  dostça konuşun dedik ikna ettik peki dedi ve sayın Çiller’in eline de şöyle 
bir belge verdik.Oturduk Refah partisi araştırması yaptık ve 28 Şubatçıların iddialarını bir 
çoğunu çürüten bir araştırmaydı yani bir irtica tehlikesi var mı mesela bu soruyu araştırdık 
sorduk insanlara yani yüzde 7-8 bir şey isteyen mesela bir devlet isteyenlerin oranı 
muhafazakarların yüzde 93’ü böyle bir demokrasiden memnun bu sonuçları bulduk gerçekten 
bir de yanına analizle birlikte bunu sayın Çiller götürdü Genelkurmay Başkanı’nın önüne 
koydu bakın bunlara dikkat edelim falan Genelkurmay Başkanımız sağolsun hiç 
önemsememiş bakın yaşanan şey şu genelkurmay başkanı diyor ki sayın Çiller diyor sizin 
nelerin peşinde olduğunuzu biz biliyoruz diyor bakın diyor makam masasının üzerinde böyle 
sıralanmış üstüste konmuş faks metinleri o metinler ne biliyor musunuz? Tansu hanım 
görmüş bunu bizim danışmanları olarak Tansu hanıma hergün gönderdiğimiz konuşma metni 
faks analiz değerlendirme raporları biz faksa veriyoruz bir  tanesi Tansu Hanıma bir tanesi 
sayın Orgeneral’in faksından çıkıyor şimdi böyle bir Türkiye’de siz 28 Şubat var mı yok mu 
bunu tartışıyoruz. Sonra sizin diyor üç tane danışmanınız var diyor en üzüldüğüm şey budur 
bir Türk Silahlı Kuvvetleri karargahı bir kurmay subay böyle mi hüküm verir,  bir tanesi 
diyor dinci zaten beni kastediyor Erbakan’ın evine gidip geliyorum çünkü Tansu hanımı 
temsilen ondan mülhem benim dinci olduğum sonucu çıkıyor bir tanesi var diyor o diyor 
zaten islam üzerine kitap yazmış diyor islam üzerine kitap yazdığı insanın doktora tezi 
Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin tarihi ve laik bir kurumdan da ödül almış Afet İnan 
Kurumundan da ödül almış bilimsel bir çalışmadır hala da aşılamamış bir çalışmadır üçüncü 
arkadaş da Diyanet işleri vakfında dış Türklerle ilgili ekmek parası zamanında çalışmış bizim 
üçümüzü de irticacı siyasi İslamcı falan yaptı yani bunu söylüyor.Tansu hanım daha 
merdivenlerden inerken beni aradı ya dedi sizinle ilgili böyle şeyler söyledi komutan dedi 
bunlar yaşandı biz yaşadık bunları.

"Batı çalışma grubu genelkurmay karargahında kurulmuş yasal bir çalışma grubudur 
bunun gibi birçok yasal gruplar da kurulmuştur ve bunlar hakkında bilginiz var mı başka 
çalışma gruplarının da faaliyet gösterdiği konusunda bir araştırmanız var mı?"şeklindeki soru 



  

üzerine;"Deniz kuvvetlerinde bazı oluşumların olduğunu duyuyorduk zaten deniz kuvvetleri 
komutanlığında biraz öne çıkıyordu bu şey ama batı çalışma grubunun böyle bir grubun 
olmadığını sanıyorum yanılmıyorsam  basından duymuştum İsmail Hakkı Karadayı da böyle 
bir şey yok demişti ama varolduğunu gösteren  yüzlerce doküman var bu dokümanlar da batı 
çalışma grubu konsepti diye bir şey var yani .Ben yasal olmadığı kanaatindeyim.

"28 Şubat da bir darbe ise sürecinde bu yargılanan insanlar bu kurulan hükümette 
temsil edilmişler midir bir, iki cunta hükümeti midir üç bunlar kendilerini hangi kanuni 
güvenceler alarak ertesi gün ayrılıp evlerine gidip emekli olmuşlardır?"şeklindeki soru 
üzerine; 1961 klasik konvalsiyonel darbeydi dediğiniz de oldu dedikleriniz de oldu, 1971 de 
aslında bir silahlı darbeydi meclisi kuşatan üzerinden tayyare uçuran bir darbeydi o da bir 
darbeydi 12 Eylülse tam bir darbeydi mesele şu devirle, dönemler değişiyor, insanlık da 
insanlığın darbe teknikleri de değişiyor yani buzdolabının teknolojisi değişirken darbe 
teknolojileri değişmiyor mu zannediyorsunuz, 28 Şubat bu darbeydi bu darbenin adını da bu 
arkadaşlar koydular postmodern darbe diye.28 Şubat ile de sınırlı kalmadı biliyor musunuz 
sürekli değiştiriyorlar darbe teknolojileri değişiyor şimdi bu Kobani dediğimiz olay bir tür 
darbe teknolojisiydi, gezi dediğiniz bir darbe teknolojisi sokaklarda hükümet devirmek, 17 
Aralık ve 25 Aralık ise  çok yeni bir teknolojiydi, polis ve yargı mensupları marifetiyle 
hükümet değiştirme darbe teknolojisi, darbe teknolojileri değişiyor.Darbeciler şunun için 
emniyete almadılar çünkü Genelkurmay başkanlarımız garanti verdiler 1000 yıl sürecek diye 
bu arkadaşlarımız da inandılar buna bu kadar basit.

" 28 Şubat döneminde irtica ile eylem planı milli güvenlik kurulu tarafından kabul 
edilmiş mi?”şeklindeki soru üzerine;Milli güvenlik kurulu tarafından kabul edildi ama hiçbir 
iktidar onu uygulayamazdı çünkü gerçeklere istinat etmiyordu nitekim uygulamadılar da 
çünkü irtica diye bir tehdit olmadı Türkiye’de. Siz orada birtakım kabullerin birtakım 
kabullenişlerinin nedenini orada bir resim var hatırlıyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin 
halk tarafından seçilmiş parlamento tarafından teyid edilmiş Başbakanı yağmurdan boşanır 
gibi terliyordu hiç kendinize sordunuz mu acaba bu başbakan niçin bu kadar terliyordu diye? 

"Milli güvenlik kurulu tarafından kabul edilen irticai eylem planlarıyla ilgili yapılan 
çalışmalar batı çalışma grubu  tarafından bütün bakanlıklara bilgi olarak iletilmiş mi 
?şeklindeki soru üzerine; İletildi  hiç biri de hiçbir şey yapmadı.O bir baskı o bir baskı sonucu 
oluşmuş şeydi metindi herkes de ona göre davrandı. 

 "Siyasetçilerin Tansu Çiller ve sayın Erbakan üzerindeki etkileri neydi ? şeklinde 
soru üzerine; O günkü siyasetçilere yani özel olarak da Tansu Çiller’e ve Necmettin 
Erbakan’a bir baskı vardı tesir vardı. Doğan Güreş paşa Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarihinin en şerefli paşalarından birisidir. En aslan gibi bir paşadır hem de, 
Doğan Güreş paşanın telefonuna çıkmadılar genelkurmay karargahında etek giydirdiler 
Doğan Güreş paşaya basının giydirdiği etekli paşayı genelkurmay koridorlarındaki odalarda 
duvarlarda gördük biz biliyor musunuz siz neden bahsediyorsunuz siz kimi kandırıyorsunuz 
vallahi de billahi de bu darbeydi.

 "Batı çalışma grubundan  çıkmış; şu faaliyet olmayacak bakanlara rektörlere yahut 
da diyelim ki üniversitelere verilmiş tek bir emir gösterebilir misiniz?”şeklindeki soru 
üzerine; Onlarca yüzlerce öyle emir var.Silahlı kuvvetlerin mensuplarını muhpirliğe davet 
eden emirnameleri siz hazırlamadınız mı?Orada yargıçları toplayıp genelkurmay başkanlığı 
salonuna ne olduğu belli suçlardan çeşitli bölücü suçlardan cezaevinde yatmış Faik Bulut’un 
kitabından belli bir bölümü alıp orada okumadınız mı?Faik Bulut’un siyasi İslamcılar 
kitabından alıp orada okumadınız mı? Bunları biliyoruz biz neyi itiraz ediyorsunuz Yani 
milletin ayakkabı numarasından her şeyine karıştınız başörtüsüne giyimine kuşamına her 
şeyine karıştınız.

" Tansu Çiller’in hükümet kurmasına önce cevaz verip imza verip sonradan bundan 
imtina eden birileri oldu mu duydunuz mu? şeklindeki soru üzerine; Bunu bu şekilde ifade 



  

eden bir tane milletvekili yok. Bu bir şehir efsanesi bir takım insanlar birtakım şahsiyetler 28 
Şubat’ta oynadıkları kötü rolü örtbas etmek için böyle şeyler uydurdular maalesef.

"Silahlı kuvvetlerin o dönemde muhalefetine ve istememesine rağmen 
parlamentodan çıkan demokratik bir yasama faaliyeti var mıdır öyle bir konu ki silahlı 
kuvvetler kesinlikle buna hayır diyor bu biliniyor ve parlamento buna rağmen bir yasama 
faaliyetinde bulunarak silahlı kuvvetlerin iradesine muhalefet ederek bir yasama faaliyetinde 
bulunabilmiş midir?"şeklindeki soru üzerine; ben o zaman tabii yasama organı üyesi 
değildim ama bilebildiğim kadarıyla bu işleri izleyen birisi olarak söylüyorum böyle bir şey 
varit değildir olamazdı da zaten.

"Belki   beş altı tane   ülkemizi 28 Şubat’a götüren yol ve 28 Şubat postmodern 
darbesinin işaretleri siz genelini anlattınız özelini soruyorum nelerdi mesela aczimendiler 
vesaire şunlar bunlar gibi?" şeklindeki soru üzerine; şimdi bu aczimendiler olayı tabii 
enteresan bir şey, bizim Müslüman Anadolu Müslümanlığı geleneğinde aczimendiler gibi bir 
kılık kıyafetiyle zikir biçimiyle böyle bir gelenek yok. Yani hederedoks islam denilen konuyu 
bu ülkede bilenlerden birisiyim. Bizim tasavvuf geleneğimizde ehli sünnet geleneğimizde 
veyahut alevi geleneğimizde ki o da bize ait bir gelenektir böyle bir şey yok bunlar bir anda 
çıktı ve medya organları devreye girdi fokuslandılar biz sabah akşam bu ülkenin insanları bir 
irticai tehdit var en sefil haliyle en tefessü etmiş haliyle üzerimize üzerimize geliyor algısı 
oluşturuldu. Onun dışında Kocatepe camisinin önünde birden Cuma gösterileri başladı çok 
enteresan birden 28 Şubat’ta mantar gibi bittiler bunlar ve çok enteresandır yine bizim gösteri 
geleneğimizde yani muhafazakarların da ehli tarik insanların da sağ siyasetin de gösteri 
geleneğinde olmayan bir şey, yeşil bayrak üzerinde o la ilahe illallah yazan bayrak ve hiç 
bizim gösteri geleneğimiz demokrasi geleneğimizde olmayan işte başları yeşil şeritli insanlar 
türediler polisle itişip kalkışıyor bunlar birden çıktı, bir anı daha anlatayım Azerbaycan 
üzerine bir araştırma yapmıştım memleketin yararlanacağı bir araştırmaydı zamanın 
genelkurmay başkanı o da kılıç soyadlıylı Tuncer Kılıç paşanın ofisinden aradılar beni 
çağırdılar paşa sizinle bir kahve içmek istiyor diye o araştırma ile ilgili olarak ben gittim çok 
büyük bir nezaket ile karşıladı  yemek odasına geçtik,  genelkurmay başkanımız İlker Paşa da 
onun yardımcısıydı o da yemekte vardı,  gayet nazik biçimde ağırladılar bizi ve ondan sonra 
izin istedik gittik ayrıldım milli güvenlik kurulunun koridorundan yürürken kravatlı ve takım 
elbiseli o Kocatepe camisinde polisle didişen ve sarıklı adamı gördüğümü düşünüyorum , 
devletin bir takım kurumları emirle veya zorla veya gönüllü bilemiyorum 28 Şubat’ta 
psikolojik savaş harekatı yürüttüler orada toplumla ilişkiler başkanlığı da biraz bakıyordu bu 
işlere muhtemelen öyle bir memurdu ama bu bu hükümeti sıkıştırmak bir irtica geliyor algısı 
yaratmak için yapılmış eylemlerden biriydi diye o günden beri düşünürüm ve bu hiç 
hatırımdan gitmez.

"28 Şubat kararlarının ve darbenin üniversite öğrencileri, memurlar vesaire halk 
üzerindeki etkisinden  haberiniz var mı bir bürokrat olarak?şeklindeki soru üzerine; tabii ki 
28 Şubat çok derin kırılmalara çok derin fay çatlamalarına sebep oldu. Üniversite kapısına 
okumak için gelmiş kızı üniversiteye almıyoruz bir 28 Şubat uygulaması olarak şimdi o genç 
kızın ruhundaki parçalanmayı bilemiyoruz bunu ölçemiyoruz bakmıyoruz buna o genç kız 
dönüyor ki o baş örtüsü olmasa o genç kız evinden çıkamayacak o başörtüsü bir özgürleşme 
aracıdır aslında onun için ailesi o başörtüsünden dolayı üniversiteye gönderiyordu onu o genç 
kız toplumun derinliklerinde hangi tehditler ile karşı karşıya kalıyor, toplumun derinliklerine 
geri gönderiyorsunuz onu üniversiteye sokuyorsunuz toplumun o derinliklerinde hangi 
tehlikelere maruz kalıyor kimlerin oyuncağı oluyor kimlerin kurbanı oluyor buna hiçbir 
zaman bakılmadı düşünülmedi bu ülkede bu bir ikincisi, bu ülke asırların geri kalmışlık tarihi 
diye bir tarihimiz var bizim geri kalmışlık tarihimizi cumhuriyetten sonra biz aşmaya 
çalışıyoruz demokratik dönemlerden 1950’den sonra daha hızlı aşmaya çalışıyoruz ve 
ekonomik hayatımıza kazandırdığımız dinamizmle aşmaya çalışıyoruz bunu. Anadoluda 



  

birtakım sermaye grupları türediler işte Avrupa'daki işçi birikimlerinden yararlandılar burada 
tesisler kurdular sadece onlar değil başka kobi dediğimiz bir sistem gelişti ve Refahyolu’n da 
en fazla destek verdiği alanlardan birisiydi kobi küçük ve orta ölçekli sanayiler rahmetli 
Özal’ın başlattığı dışa açılma süreciyle bunlar mal üretip dışarıya mal satmaya başladılar bu 
çok önemli bir faaliyetti ve asıl devrimci dönüştürücü bir faaliyetti şimdi 28 Şubatçılar 
çıktılar o şirketleri yeşil sermaye diye damgaladılar ve siz biliyor musunuz Türkiye’de ne 
kadar firma battı o dönemde, 291 milyar dolar bir ekonomistin yaptığı açıklamaya göre 50 
milyar dolarlık hortumlamayı saymıyorum 2001 krizi dediğimiz büyük çöküntü 28 Şubat’ın 
eseridir, işte bunlar onun dışında size yüzlerce toplumsal zararını anlatabilirim.

"28 Şubat’ın mağdurları kimdi muktedirleri kimdi?" şeklindeki soru üzerine; 28 
Şubat’ın bir sürü mağduru ben de mağduruyum, mağduriyetler en başta silahlı kuvvetler 
tahmin ediyorum 2000’e yakın silahlı kuvvetler mensupları  namaz kılıyor diye insanlar atıldı 
bu dönemde bunu biliyoruz hepimiz bir sürü insan muhpirliğe zorlandı bir sürü genç kız 
okulundan oldu, vatanını terketti gitti, yurt dışında okudu aileler büyük zarar gördü bir sürü 
memur tasfiye edildi yani dökümünü tadad edecek olsak bir yığın zaten öyle olur yani 
özellikle 28 Şubat’a has bir şey değil, siz silahla, silah gösterdiğiniz anda devletlerin birlikte 
yaşama kültürleri darmadağın olur herkes bundan zarar görür bu dünyanın her tarafında böyle 
olur.

 "Bu tankların kimin tarafından yürütüldüğüne dair o dönemde size gelen herhangi 
bir duyumlar falan var mıydı?”şeklindeki soru üzerine;  şimdi hatırlamıyorum ama o tankları 
yürüten komutan belli o komutanın irtibatlı olduğu çerçeve de belli batı çalışma grubunun bir 
isteği ve arzusudur bu.  Bu, bilinen bir şeydir.

" Güven Erkaya kitabında  diyor ki sayın Tansu Çiller Genelkurmay başkanı ve 
kuvvet komutanları emekliye ayırt etme gibi bir işlem başlattığını fakat bu başlatma niyeti ile 
ilgili işlemin bazı milletvekilleri tarafından Münif İslamoğlu ki Cumhurbaşkanlığı 
genelsekreteri onun aracılığıyla bize  geldiğini söylüyor böyle bir çalışma var mıydı yani 
Tansu Çiller tarafından kuvvet komutanlarını emekliye ayırt etme gibi bir niyet veya çalışma 
var mıydı siz buna şahit oldunuz mu?” şeklindeki soru üzerine;Böyle bir çaba böyle bir 
düşünce vardı  fakat özellikle hükümetin Refah Partisi kanadı ve sayın Erbakan böyle bir 
düşünceye sıcak bakmadı. Zaten Süleyman Demirel de böyle bir düşünceye çok karşıydı bana 
böyle bir şey ile gelmesinler diye haber gönderdi zaten sayın Çiller de Genelkurmay 
karargahında İsmail Hakkı Karadayı ile görüşmesinde gerekirse emekliye ayırırız dediği 
vakit Genelkurmay başkanı elinizden ne geliyorsa yapın şeklinde bir cevap vermiştir ondan 
sonra da bu mesele hiç gündeme gelmemiştir korkutulan siyasetçiler zaten böyle şeyler 
yapamazlar.

"Deniz kuvvetlerinde çalışan görevli olan Süleyman Sarmusak  zincirleme peşpeşe 
devam ettireceğim Bülent Orakoğlu, Meral Akşener, Şevket Kazan, Tansu Çiller, Necmettin 
Erbakan ve Süleyman Demirel’e uzanan bir darbe bilgisi Meral Akşener’e iletilmek suretiyle 
Süleyman Demirel’e kadar bildiriliyor ve o da İsmail Hakkı Karadayı’ya siz bir darbe 
yapacakmışsınız diye geriye bir dönüş oluyor,  darbe yapılacağı bilgisiyle ilgili sizin 
bilgileriniz görgüleriniz nelerdir?” şeklindeki soru üzerine; Türkiye’de  28 Şubat dediğimiz 
batı çalışma grubu daha özeliyle batı çalışma grubunun yasadışı faaliyetler içerisinde 
olduğunu ortaya çıkaran hiç şüphesiz ki polis istihbarat teşkilatıdır. Polis istihbarat teşkilatı 
bu çalışmaları tespit etmiştir ve görevi olduğu üzre hükümete iletmiştir. Bu mesele bu 
belgeler ilk önce doğrudur iç işleri bakanı delaletiyle sayın Çiller’e gelmiştir. Sayın Çiller de 
başbakana ve  rahmetli Demirel’e götürmüştü. Demirel ben bunu gereğini yaparım demiştir 
ama rahmetli  Demirel gereği olarak sadece bunu genelkurmay başkanına iletmiştir. Ondan 
sonra normal de demokratik sistemde bunlar ortaya çıkmış orada bir takım önlemler alır  en 
büyük komutan ve bunun önünü keser, bu tartışmaların,  algıların önünü keser daha ordumuz 
darbe yapacak gibi bir algı oluşuyor tam tersi çok daha fazla hızlandı çok daha fazla cürretle 



  

siyasi iktidarın üzerine geldiler; yani dillerinden kan damlayan bir eda o günkü gazeteler 
buna şahittir, yani şu kadar insan ölür gerekirse işte tanklar da yürür başka şeyler de olur işte 
bunlar olur. Yani komutan bunu o belgeyi gördüğü halde aldığı halde buna herhangi bir 
şekilde engel olmak bir tarafa çok daha fazla arttı o zaman şeyler.

"Hükümet kurulduğu anda bir yılda bir değişmesi şeklinde mi kuruldu yoksa daha 
önceden bu iki yılda bir iki yıl olup iki yıl diğerini yapması şeklinde kuruldu da bu malum 
darbe ortamı ve baskılar sebebiyle mi bir yıla dönüldü?"şeklindeki soru üzerine;  hükümet 
protokolü iki yıl sayın Erbakan başbakanlık yapacaktı iki yıl da sayın Çiller başbakanlık 
yapacaktı. Ama bu 28 Şubat bütün azametiyle toplumun üzerine böyle sistemin üzerine 
heyula gibi çökünce onun yarattığı psikoloji içerisinde demokratik bir hükümetin 
sürdürülemeyeceği anlaşıldı hükümet de başarılı bir hükümetti.28 Şubat ı savunanlar yani 
sadece burada oturanlar değil onların perifesindeki medyada şurada burada toplumsal hayatın 
değişik kesimlerinde savunanlar 28 Şubat’ın ekonomik olarak başarısız bir hükümet 
olduğunu hiç söylemediler, söyleyemezler zaten çok başarılı da bir hükümetti ama 
sürdürülemez hale gelince o toplumsal psikoloji buna izin vermedi. Siyasetçilerin yüreğine 
indirilen korku keder elem buna izin vermedi ve vermeyince bir hükümeti devam ettirmek 
hükümeti ayakta tutmak için bu değişiklik normal presödürdeki daha doğrusu hükümet 
protokolündeki değişikliği  bir yıl öne alalım dedik. Ama orada dert sadece Erbakan sadece 
Çiller sadece şu bu laiklik falan değilmiş yani onu anladık vurdular indirdiler hükümeti yani 
işin aslı budur hükümeti yıkmak " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık HAKKI İLNUR ÇEVİK Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
22.02.2017 tarihli beyanında;

"Benim o sıradaki görevim Turkish Daily News gazetesi, o zaman ingilizce 
yayınlanan gazetenin yayın yönetmeniydim.Aynı zamanda sayın başbakan Necmettin 
Erbakan'ın da özel danışmanıydım. Bu anılan olayı bir postmodern darbe olarak biz 
tanımladık o zaman bugüne kadar da o tanım devam etti. Saydığınız isimlerin bir kısmını 
şahsen tanıyorum. O devirde bir kere bizim gazetemiz Erbakan hocaya yakın olduğu için 
akereditasyonum silinmişti. Daily100 gazetesi Genelkurmay'a giremiyordu bizim üstümüzde 
bir baskı yoktu ama gazetemize bazı belgeler geliyordu yayınlanması için diğer Türk 
gazetelerine geldiği gibi, ben bu belgelerin hiçbirini almadım ve geldikleri zaman da gazeteye 
sunulduğu zaman da ben gazetede olmadım ve bunları da kabul etmedim. Gazete bu şekilde 
hiçbir yayın yapmadı. Yalnız Erbakan hocamızın istifasından yaklaşık 4-5 gün önceydi, sayın 
Özkasnak Genelkurmay'a gelir misin bir çay içelim dedi  ben de akraditasyonunu yeniden 
tesis edilecek sandım, gittim. Tarihini tam olarak hatırlamıyorum ama o toplantıda Fevzi 
Türkeri paşamız da vardı. Hiçbir böyle bir düşmanlık hissetmedim yalnız dediler ki sana 
Erbakan hocaya git istifa etmesini söyle. Ondan önce yapılan konuşmada da dediler ki biz 
Türkiye'de ciddi bir tehlike görüyoruz ben de dedim ki biz o sırada da Kanal7'de de başkent 
kulis diye çok önemli bir program yapıyoruz ve çok da popüler bir programdı o devirde 
Fehmi Koru ile ve Ali Bayramoğlu ile ve devamlı da silahlı kuvvetleri de yani ciddi bir 
şekilde muhalif olduğumuz bir programdı biz dedim biliyorsunuz bu programları yapıyoruz 
onun için karşımızdasınız, hayır dediler tehdit onlar değil tehdit hatta milli görüş bile değil 
tehdit Samanyolu grubu 1 numara Ülker grubu 2 numara İhlas grubu da 3 numara bunları 
dediler biz bertaraf edeceğiz bir taraf kara bir taraf ak biz akız onlar kara biz dedim neyiz siz 
dediler çok önemli değilsiniz Kanal7 olarak ve milli görüş olarak fakat esas tehditlerimizi 
bunlar olarak görüyoruz dediler daha sonra da şu konuşma geçti dedim ki ne istiyorsunuz o 
zaman neticede dediler ki Erbakan hocaya git istifa etmesini söyle bu ülkede bir de dediler 
yani darbe yapacaktık sizin gazeteniz bizi baya zorladı Amerikan kongresi sizin gazeteniz 
sayesinde bunu önledi. Amerikalılar devreye girdiler ama neticede biz yine de bu hükümetin 



  

gitmesini istiyoruz Erbakan hocaya git istifa etmesini söyle, ben oradan çıktım sayın 
Cumhurbaşkanımız o zaman Süleyman Demirel'e gittim ben ondan önce 91-93 yılları 
arasında Süleyman Demirel'in de özel danışmanıydım. Dedim ki böyle böyle oldu ne 
diyorsunuz onun da cevabı; askerler çok kararlılar bunda bu hükümetin gitmesi gerekiyor 
hatta Mesut Yılmaz'ı da Başbakan olarak hazırladılar ben dedim ki Erbakan hoca öyle 
demiyor hatta Tansu Çiller ile beraber yeni bir hükümet kurabileceklerini söylüyorlar hayır 
dedi öyle bir şey yok. Erbakan hoca onu söylüyor ama esası öyle değil yeni bir hükümet 
kurulacak Mesut Yılmaz da başında olacak git dedi gerekeni yap hocana söyle ben de oradan 
çıktım. Erbakan hocaya gittim dedim ki hocam böyle böyle  bir durum var siz ne 
öngörürseniz sen dedi kafanı yorma bunlara sen bana bırak o işi beni gönderdi. Ondan sonra 
da ben gazetede de bunu yazdım dedim ki böyle böyle Türkiye bir darbe tehlikesiyle karşı 
karşıya Erbakan hocanın istifa etmesinde fayda var hatta o sırada televizyonlarda radyolarda 
da vay işte özel danışmanı bunları söylüyor dönek falan diyenler de oldu ondan sonra da ben 
bazı televizyonlara çıkıp bilhassa Kanal 7'de Ahmet Hakan'ın programında çıkıp bunu izah 
ettim neyin ne olduğunu tabii ama bu tafsilatları vermeyerek.

 "Sanıklardan veya silahlı kuvvetlerin içerisinden bu bir postmodern darbedir diye 
bir açıklama duydunuz mu? Bu hükümetin devamı süresince iddianamede yine batı çalışma 
grubundan bahsediyor batı çalışma grubunun kurulduğu ve bu kurulun amacının 54.hükümeti 
yıkmak için faaliyetlerde bulunduğu ve bunu da zamana yayarak yani bir darbe değil de 
zamana yayarak yapmaya çalıştığı iddiası var dosyada siz o dönemde özel danışmanı olarak 
genel bu yazılanlar yapılan icrai faaliyetler brifingler vesaireler hükümette böyle bir algı var 
mıydı? hükümeti yönetenler başta Başbakan olmak üzere size paylaştığı işte silahlı 
kuvvetlerin hükümeti devirmeye yönelik veya cebir şiddet tehditle gitmelerine yönelik bir 
açıklamaları oldu mu duyumunuz oldu mu?"şeklindeki sorular üzerine; Kesinkez böyle bir 
duyumumuz olmadı. Yalnız 28 Şubat o MGK toplantısından önce sayın Demirel beni çağırdı 
ve dedi ki askerler bir hazırlık içinde Erbakan hocanı uyar bak aklını başına toplasın ayağını 
denk alsın dedi. Ben de Erbakan'a bunu ilettim hocam da o zaman sen dedi kendi kulağınla 
mı duydun, hayır dedim askerlerden duymadım ben bunu, onun üstüne kendi kulağınla 
duymadıysan Süleyman bey bizi korkutuyor olabilir dedi böyle bir konuşma geçti aramızda.

" Aranızda o geçen konuşma hani dikkatli olsun ayağını denk alsın sözü yani darbe 
yapacağız anlamında mı askerler darbe yapacak anlamında mı söylüyor?"şeklindeki soru 
üzerine; Onu ben öyle algıladım ama yani o bir algıdır.Postmodern darbe sözünü ilk bir 
davetteydik sayın Çevik Bir iyi aile dostumuzdur  bir konuşma sırasında espritüel şekilde bu 
bir postmodern darbedir dedi ben de bunu Cengiz Çandar'a naklettim ilk de o yazdı bunu.

 "Batı çalışma grubu ile ilgili  sizin bir özel bilginiz var mı  o dönemde basına 
sızdığı iddia edilen belgeler var siz de hükümetin özel danışmanısınız batı çalışma grubu ile 
ilgili ne biliyorsunuz ne duydunuz görgünüz bilginiz veya hükümet üyelerinden size aktarılan 
sizin ekstra bildiğiniz hususlar neler?" şeklindeki soru üzerine; Batı çalışma grubunu biz 
gazeteciler olarak oradan gelen bilgilerle, gazetelere biliyorsunuz batı çalışma grubunun 
çalışmaları bilgiler halinde geliyordu  onlar da onları yayınlıyorlardı televizyonlara 
veriliyordu bunlar ve daha sonra onlar hükümete karşı da Refah Partisi'nin kapatılmasında da 
delil olarak kullanıldı yani önce deliller üretildi yayınlandı ondan sonra da malesef sonra bir 
suç unsuru olarak da suç iddiasıyla da aksettirildi ama onun dışında ben  batı çalışma grubu 
ile ilgili bir belge bir çalışma görmedim.Ben zaten belgelerle filan çalışan devletin 
belgeleriyle çalışan bir gazeteci de asla olmadım.

"Batı çalışma grubu ile ilgili,  bir de en önemli iddialardan biri de 28 Şubat'taki 
MGK toplantısında asker üyelerin sivil kanata yani Başbakan ve Başbakan yardımcısı katılan 
üyelere zorla yani cebir, şiddet, tehditle imzatıldığı  iddiası var, bununla ilgili sizin dönemin o 
kurulda görev yapan insanlarla veya çevreden buna ilişkin bir duyumunuz oldu 



  

mu?"şeklindeki soru üzerine; 
Erbakan hocayla toplantıdan sonra görüştük ve  çok büyük bir baskı altında 

olduğunu bir manevi baskı altında olduğunu söyledi biz de dedik ki böyle bir durum varsa 
biz size bazı şeyler dayatılıyorsa ki dayatma yapıldı bana denildi o zaman dedik gelin istifa 
edin seçimlere götürelim ülkeyi o o zaman ona yanaşmadı. 

"Hükümet devam ederken Doğruyol partisinin bir kısım milletvekillerinin istifa 
ettirilmesi, ettirildiği iddiası var o dönem ne biliyorsunuz o yaşanan süreçlerle 
ilgili?"şeklindeki soru üzerine; Cumhurbaşkanı'na söylediklerimin içinde gizli o. Size 
söylediğim şey de hatırlarsanız dedim ki sayın Demirel bana ya çoktan zaten hazırlandı 
Mesut Yılmaz Başbakan oluyor, zaten bu aşamalar olmazsa Mesut Yılmaz zaten Başbakan 
olamazdı.

"Darbe, postmodern darbe, şimdi darbelerde birinci yapılacak iş meclisi feshetmek, 
ikinci yapılacak iş hükümeti ortadan kaldırmak üçüncü yapılacak iş de hükümetin yerine bir 
cunta hükümeti kurmak siz 60 darbesini biliyorsunuz 12 Eylül'ü de biliyorsunuz bunlar bu 
şekilde olmuştur . Mesut Yılmaz hükümeti bir cunta hükümeti midir?"Evet, Mesut Yılmaz 
cunta hükümetidir.Beyefendinin tarif ettiği şartlarda cuntadır.

"Bir cunta hükümeti meclisten güvenoyu almaya ihtiyacı var mıdır?"şeklindeki soru 
üzerine;71'de aldı demek ki öyle olabiliyor. "O zaman bütün milletvekilleri güvenoyu veren 
milletvekilleri herkes baskı altındaydı öyle mi?"şeklindeki soru üzerine; Evet. Açık değil 
miydi?

"... belgelerin gönderildiği basın kuruluşlarının herhangi birisinden dava dosyasında 
aslında olmayan birçok belge yaratılmışken şuanda elimizde nedense batı çalışma grubundan 
basın kuruluşlarına gönderilmiş herhangi bir faks belgesi, resmi yazışma şuanda dosyada yok 
bunu nasıl açıklayabiliyorsunuz?"şeklindeki soru üzerine; imzayla alınıyordu,  yok ettilerse 
bilemem, bir asker getiriyordu imza karşılığı alınıyordu.

"Sivil organizasyonların hükümeti değiştirmeye dönük faaliyetleri darbe midir 
darbeye zemin hazırlamama mıdır, bunlar sivil organizasyonlar bu türlü faaliyetleri meşru 
faaliyetler değil midir?"şeklindeki soru üzerine;postmodern darbenin lafı zaten oradan 
geliyor sivillerin de kullandıldığı bir darbe olduğu için postmodern oluyor yani bunun daha 
detaylı zaten bir şey söylemeye gerek yok.

"...Zaman içerisinde Tansu Çiller ile Süleyman Demirel arasında bir çatışma doğdu 
mu? Varsa böyle bir şey nasıl bir çatışma vardı ne gibi bir çelişki doğruyordu aralarında 
Tansu Çiller ile Süleyman Demirel arasında?"şeklindeki soru üzerine; Süleyman bey Tansu 
Çiller'in Doğruyol partisini iyi idare edemediğini düşünüyordu ve devamlı o konularda da 
müdahil olmaya çalışıyordu ama parti çoktan Tansu Çiller'e geçtiği için bütün heyetleriyle 
beraber Süleyman Bey çok etkili olamadı orada.

"... Doğruyol Partisi'nden ayrılıp da Demokrat Türkiye Partisi'ne üye olan 
milletvekillerinin Süleyman Demirel'e yakınlığı nasıldı Süleyman Demirel'in talimatları ya da 
görüşleri doğrultusunda hareket eden insanlardan mıydı yoksa gerçekten bağımsız olarak 
hareket edebilirler miydi bir çok konuda özellikle ülke siyaseti bakımından?"şeklindeki soru 
üzerine; Süleyman beye yakındılar hatırladığım kadarıyla.

 "Sayın Cumhurbaşkanı hükümetin istifasından sonra hükümeti kurma görevini 
neden ilk önce Mesut Yılmaz'a vermedi de güvenoyu alamayacağı kesinlikle belli olan 
bilinen sayısal çoğunluğu olmayan diğer siyasi şahsiyetlere başta işte Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanlığı yapan Yalım Erez de olmak üzere bu şahıslara verdikten sonra Mesut 
Yılmaz'a bu görev tevdii edildi bu konuda bir bilginiz var mı?"şeklindeki soru üzerine; Kesin 
bir şey söyleyemiyorum ama bence  sayın Demirel bunu hedef şaşırtmak için yaptı ilk başta 
böyle zaten bildiği hükümet kuramayacağı insanlara verdi Mesut Yılmaz'a yol açabilmek için.



  

"ben önce askerlerle görüştüm sonra sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm 
Cumhurbaşkanı sözleri üzerine de bir kaç gün sonra gazetemdeki köşede işte Erbakan istifa 
etmelidir şeklinde bir beyanda bulundum dediniz size böyle bir yazı yazılması konusunda 
sivil veya asker herhangi bir kişinin tehditi, cebiri, şiddeti veya benzeri bir davranışı oldu mu 
böyle bir şey varsa siz bu konuyla ilgili olarak yetkili mercilere tehdit edildiğiniz size işte 
başka türlü zor kullanıldığı cebir kullanıldığı şeklinde bir şikayetiniz bir başvurunuz oldu 
mu?"şeklindeki soru üzerine; Ben sayın Özkasnak'a o zaman ve o heyete sayın Erbakan'a 
gideceğimi, kendisine bunu ileteceğimi aynı zamanda istifa etmesi gerektiğini de gazetede 
yazacağımı söyledim ama bu bir tehdit altında olmadı.

"Sayın Erbakan hoca istifa etmeseydi dik dursaydı, cebir ve şiddet kullanarak silahlı 
kuvvetler darbe girişiminde bulunur muydu bu konuda bir düşünceniz var mı bir gazeteci 
olarak?"şeklindeki soru üzerine; Benim inancım evet çünkü o ana kadar artık ülke zaten 
çalışmaz hale gelmişti silahlı kuvvetler mensuplarımız artık Erbakan hoca ile hiçbir şekilde 
Başbakan olmasına rağmen ve yönetimin başı olmasına rağmen hiçbir şekilde yardımcı da 
olmuyorlardı işbirliği de yapmıyorlardı yani son derece artık bıçak kemiğe dayanmış 
durumdaydı ülkede.

" Mesut Yılmaz hükümeti için  cunta hükümeti dediniz acaba sayın tanık bu 
cuntanın başı olarak çünkü yol açmak için Demirel bazı şahıslara veriyor ve cunta 
hükümetine yol açıyor o zaman cuntanın başı sayın Demirel miydi?"şeklindeki soru üzerine; 
Sayın Demirel de buna katkıda bulundu.

" Batı çalışma grubunun brifingleriyle ilgili sizin bir yazınız oldu mu?"şeklindeki 
soru üzerine; brifinglere biz çağrılmıyorduk çünkü akreditasyonumuz yoktu çünkü bizim 
akreditasyonumuz kaldırılmıştı ama yani Anadolu Ajansından gelmişse mutlaka 
kullanmışızdır.

 "Neden akredite edilmemiştiniz Genelkurmay'a bunu hatırlayabiliyor 
musunuz?"şeklindeki soru üzerine; Çünkü Daily News gazetesi bu konuda bilhassa silahlı 
kuvvetlerin siyasete müdahalesine karşı çıkmıştı bunu birkaç sefer de yani ciddi yayınlarıyla 
da devamlı söylemişti yani onun üstüne de tabii akreditasyonu kaldırıldı.

"Sincan'da tankların yürütülmesi müteakip saatlerde sayın rahmetli Erbakan'ın 
yanında bulundunuz mu tankların yürütülmesinin nasıl bir etki yaptığını psikolojik yapısında 
bu konuları gözlemlediniz mi bu konudaki bilginiz?"şeklindeki soru üzerine;Erbakan hocam 
gerçekten çok üzüldü olaya ama o değişik bir insandı etrafına devamlı moral verirdi yani bu 
önemli değildir idare edin gibi bir hal içindeydi ama üzüldüğü belliydi.

"Rahmetli Erbakan hocanın Tansu hanımı Başbakan yardımcısını arayarak kendisini 
Genelkurmay'dan Çevik Bir'in aradığını ve askerlerin maaşlarını yükselteceksiniz yoksa 
bildiri yayınlayacağız dediğine dair bir beyanı olduğu söyleniyor ya bu konuda bir bilginiz 
var mı?" O yalnız söylenti olarak biliyorum yani orada yine sayın Erbakan'ın çevresinde bu 
konuşulduğunu biliyorum ama kesin olarak bir bilgim yok.

 " Koalisyon ortağı Doğruyol partisinin milletvekili hatta bakanı Bahattin Şeker'in 
bakan olduğu dönemde askerlik yapmadığı gündeme getirilerek baskılar nedeniyle istifa 
etmemesi üzerine apar topar askere götürüldüğü olayla ilgili,  bilgilerinizi alabilir 
miyiz?"şeklindeki soru üzerine;Bu konuda şunu biliyoruz o zamanlar baskılar vardı 
hükümetin üstünde yani bu da baskılardan bir tanesi olarak görüldü.

"Brifinglerden sonra özellikle grup toplantılarının yapıldığı günler DYP'nin polis 
kökenli milletvekillerinin Mehmet Ağar, Hayri Kozakçıoğlu, Necati Çetinkaya, Necdet 
Menzir'in bu brifinglerdeki baskı atmosferini meclise taşıdığına dair bir kısım tespitler var 
ayrıca Doğruyol Partisi milletvekili Mehmet Ağar'ın sayın Çevik Bir ile görüştükten sonra 
TBMM'ye gelerek yakın çevresine bu iş bitmiş mesajını verdiğine ilişkin bir kısım bilgiler 



  

var bu konuda bilginiz var mı?"şeklindeki soru üzerine;O sırada zaten devamlı bu laflar 
dönüyordu; yani çok yaygındı ama benim bunları duydum o kadar.

 "... o dönemki medya mensuplarına veyahut da yine milletvekillerine ne tür baskılar 
uygulandığı noktasında birkaç somut örneği var mı?"şeklindeki soru üzerine;Duyuma dayalı 
yani şunu gördük bir şey yapmaya gerek yok basın mensupları benim dışımdakiler bir salona 
toplandılar ve bir brifing verildi kendisine ülkemizin nasıl büyük bir tehdit altında olduğu 
onlar oraya getirildi ondan sonra da gerekli izahlar kendilerine yapıldı. Türkiye'nin nasıl bir 
irtica tehditi altında olduğu ki ondan sonra da irtica hiçbir şey yapmadı Türkiye'de ama yani 
nasıl bir tehdit altında olduğunu söylediler bu baskı değildi de neydi.

".... batı çalışma örgütü darbeyi yapan örgüt burada diyorlar ki hala biz FETÖ örgütü 
ile mücadele ettik diyorlar ve arkasından da size söylenen söz de hükümet istifa etsin. 
Hükümetin bunlarla bir ilgisi yok milli görüş çizgisinde bir hükümet istifa etsin siz buradaki 
bizim bunlarla mücadele ediyoruz bizim asıl düşmanımız bunlardır düşüncesini samimi 
buluyor musunuz? Uygulamalara baktığımızda ve size söylenen sözü birlikte 
değerlendirdiğimizde samimi buluyor musunuz?"şeklindeki soru üzerine;  orada bir çelişki 
gibi görünüyor gerçekten Genelkurmay o gün bize söylenen bunları tehdit olarak gördüğüne 
inanıyorum çünkü daha sonra bütün bu teklifler bütün bu şeyler FETÖ grubu bilinen 
Genelkurmay'a yapılan tehditler kendilerinin bu hükümet istifa ettikten sonra üstüne 
gelmesinden sonra oluyor ve şunu da söylüyorum bakın o devirde Ülker grubu 
Genelkurmay'a hatta böyle çeklerle gittiler bir kuruluş kurdular İhlas grubu yine çeklerle gitti 
bazı vakıflara şunlara bunlara destek çıkmak için sırf silahlı kuvvetlerle aralarını düzeltmek 
için burada bir çelişki yok bunlar bir gerçek ama daha sonra şunu görüyoruz Fethullah Gülen 
grubu daha sonra silahlı kuvvetlerden sanki intikam alıyor gibi Ergenekonun üstüne gelerek 
olayı da sulandırdı bir Ergenekon belki bir böyle bir olgu da varsa Türkiye'de onu da 
sulandırarak tamamen sıfıra indirdi.

 "Başörtüsü yasaklarından tutun da ticaret hayatından tutun da ordudan ve meslekten 
ihraç edilen subaylardan tutun da memuriyetten men edilen kişilere varana kadar bunların 
tümünü şahitlik ettiniz mi artı bunlar bir darbe göstergesi değil midir?" şeklindeki soru 
üzerine; o devirde Kombassan diye büyük bir holding vardı. Konya merkezde dini 
hassasiyetleri olan bir holdingdi ve o şuanda TSK'nın savaş uçaklarının uçak lastiklerini 
yapan bir fabrikaydı bu fabrikayı Kombassan aldıktan sonra onlardan o alım durduruldu ki o 
esas satışları da oradan geliyordu orada bir sıkıntı çıktı onu gördüm bilfiil ama onun dışında 
yaşamadım. Başörtüsü yasaklarıyla ilgili her gün gazetemize onlarca kız geliyordu buna bir 
çare bulun bize yardımcı olun diye.

"... mutlaka darbe yapılacaktır şeklinde hem hükümette hem milletvekillerinde hem 
de ülke genelinde böyle bir endişe, kaygı var mıydı?"şeklindeki soru üzerine;Vardı tabii yani 
bunun şimdi nereye gideceği belliydi ülkede hep böyle oluyor yani biz 1971'de de bunu 
gördük 80'de de bunu gördük malesef 28 Şubat'ta da bunu gördük.

" 4 Şubat 1997 tarihinde Sincan'da tanklar yürütüldü. 5 Şubat 1997'de ise akredite 
olmuş bütün gazete manşetlerinde hükümeti düşürmeye yönelik ordudan son muhtıra, 
ordudan balans ayarı şeklinde sürmanşetlerle Türkiye kamuoyuna çıkarıldı sonra 
Genelkurmay'dan ilgili gazete merkezlerine tekzibin gittiğine dair bir duyum aldınız 
mı?"şeklindeki soru üzerine; Hayır.

 "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sızdırılan bir belge var batı çalışma eylem 
planı ve harekat konsepti şeklinde bu bir şekilde tekrar çıktığı yere geri geliyor çünkü sayın 
Bülent Orakoğlu o belgeyi dönemin İç İşleri Bakanına götürüyor, İç İşleri Bakanı sayın 
Tansu Çiller'e veriyor sayın Tansu Çiller Başbakan üzerinden sayın Demirel'e gönderiyor 
Demirel de yine çıktığı yere yani Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na o belgeyi gönderiyor, 
gönderdikten sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı bu belgenin sızdırıldığını anlıyor bu sefer işi 



  

resmileştirmeye çalışıyor ki o zaman kamuoyu böyle bir belgenin varolduğunu anlıyor. Bu 
belgenin kamuoyuna taşınmasından sonra sivil siyasette ciddi bir darbe beklentisi oluşmuş 
muydu? "şeklindeki soru üzerine;  o darbe beklentisi 28 Şubat'tan sonra birkaç ay sonra 
sürekli hergün gündemde tutuldu o kadar ki sayın Başbakanımız bir kaç tane törene gitti 
bakın silahlı kuvvetlerin işte akademi törenleri şunlar bunlar o gün resimleri de yayınlandı 
bunların silahlı kuvvetler mensupları arkalarını döndüler sayın Başbakana o toplantılarda biz 
bunları da hatırlıyoruz yani bunları gözünüzde önünüzde bulundurursanız bir darbenin yolda 
olduğunu anlamamak yani çok safça olurdu.

" 11-12 Haziran Genelkurmay karargahında  brifingler verildi, sivil toplum 
örgütlerine, YÖK mensuplarına verildi daha sonra yargının önemli bir kısmı oraya davet 
edildi ve  o yargı mensupları da ayakta o brifingi alkışladılar ve 12 Haziran gazete 
manşetlerinde yine hükümeti tahrik edici ve silahlı kuvvetlerin hükümete görevden el aşağı 
etmek için tahrik ettiğine dair manşetler atıldı bu manşetlerin gazete merkezlerinin kendi 
iradesiyle atıldığına inanıyor musunuz?"şeklindeki soru üzerine; Hayır katiyetle.

" 1996 yılında Aczimendi denilen bir tarikatın üyeleri ve Müslüm Gündüz Kocatepe 
camiinden bir şekilde alındı ve sizin de bu şekilde bir yazınız var denildi ki Aczimendiler 
Cemselerle oraya getirildi bu bilgiyi nerden aldınız? Aczimendileri Çevik Bir'in Yalova'da 
eğittiğiyle ilgili bir yazınız oldu bu konuyla ilgili de bilginizi söyleyebilir misiniz?"şeklindeki 
soru üzerine; Sayın Çevik Bir'in Yalova'da böyle bir şey yetiştirdiği falan diye bir şey 
yazmadım ben, söylemedim de ama Aczimendilerin o camiye getirildiklerini bu Kocatepe 
camiinde olmuştur o olay bir Bediüzzaman mevlüdü sırasında olmuştur Mehmet Kutlullar 
grubu o sırada bir mevlid okutmuştur camide ve orada hatta o tarihlerde biliyorsunuz sayın 
Kuttullar bir de açıklama yapmıştı basına bu başımıza gelen deprem ilahi bir uyarıdır bize 
diye şimdi onu kafamda toparlıyorum o sırada aczimendiler bu mevlidin üstüne geldiler ve 
ondan sonra ben takip ettim sonra bunlar bir cemselere bindiler götürdüler ve bunun üstüne 
zaten o aczimendilerin başında olan kişi de beni aradı basında da aleyhime konuştu 
biliyorsunuz gazetelerde var bu ama bu o insanlar tutuklandılarda mı oraya götürüldüler hiç 
sanmıyorum çünkü onlara sonra hiçbir şey olmadı.  Askeri cemse zaten sivil cemse diye bir 
şey yok ki.

"Erzurum'da bir tugay komutanı sayın Başbakan Erbakan'a hakaret etmiştir daha 
önceki dönemde sayın Turgut Özal'a hakaret eden bir teğmen görevden alınmıştır acaba 
Erbakan'a hakaret eden bir tugay komutanı görevden alınmış mıdır veya bir işlem yapılmış 
mıdır?"Hayır."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık AHMET MESUT YILMAZ Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 
21.04.2016 tarihli beyanında;

"1996 Haziran ayında 54.hükümet başkanı sayın Necmettin Erbakan’ın istifası 
üzerine sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini bana verdi ben bir azınlık hükümeti 
kurdum bu azınlık hükümeti dışarıdan bir parti tarafından da desteklenmek suretiyle mecliste 
çoğunluk elde etti ve 1999 Ocağına kadar bu hükümet görev başında kaldı. Benim 
dönemimde herhangi bir şekilde benim üzerimde şu veya bu yönde herhangi bir baskı söz 
konusu değil.

"54.hükümet döneminde Necmettin Erbakan’ın başbakanlık yaptığı dönemde 
onların iktidarı idame ettirmesi istenmemesi gibi bir durum söz konusu oldu mu onların 
istifasına zorlayıcı birtakım düzenlemeler veya baskılar oldu mu?"şeklindeki soru üzerine; 
Bildiğim herhangi bir baskı söz konusu değil ama genel bir rahatsızlık olduğu, ülkede 
hükümete karşı o hükümetin uygulamalarına karşı genel bir reaksiyon olduğu herkesin 
malumuydu.



  

"Siz Başbakan olarak batı çalışma grubunu ilk defa nerede duydunuz batı çalışma 
grubundan haberdar mıydınız?"şeklindeki soru üzerine;Batı çalışma grubunun varlığı zaten 
bizim hükümetimiz kurulmadan önce de kamuoyunun bilgisi dahilindeydi.Hükümet 
kurulduktan sonra sayın Genelkurmay Başkanı ile bu konuda bir görüşme yaptım ve 
kendisine bu kurulun çalışmasından hükümet olarak rahatsız olduğumuzu ülkenin 
güvenliğinden sorumlu olan silahlı kuvvetlerin asli görevi olmayan bir konuda bu kadar işin 
ayrıntısına girmesinin yanlış olduğunu ayrıca bunun devlet yönetiminde dublikasyona yol 
açtığını, bu konuda sorumlu organlarla genelkurmayda yapılan çalışmanın birbiriyle iç içe 
girdiğini, bütün bunları ortadan kaldırmak için batı çalışma grubunun lağvedilmesini istedim. 
Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı bana batı çalışma grubunun tamamen yasal 
olarak kurulduğunu bu kurulun çalışmalarından da sayın ikinci başkan Çevik Bir’in sorumlu 
olduğunu veya onun yönetiminde bu çalışmaların yürütüldüğünü söyledi ve sayın Çevik 
Bir’in bilgi vermek üzere bana gelmesini önerdi.  Çevik Bir ile bu görüşmeden çok kısa bir 
süre sonra Başbakanlıkta bir görüşme yaptık, kendisine aynı görüşlerimi ifade ettim o güne 
kadarki çalışmalarını ve bundan sonra ellerine geçecek olan bütün bilgileri yeni kurulacak 
olan Başbakanlıkta kurmayı öngördüğümüz bir kurula aktarmasını önerdim. Genelkurmay bir 
süre sonra bu önerimiz doğrultusunda milli güvenlik kurulunda başbakanlık irtica ile 
mücadele takip ve koordinasyon kurulu ki başbakanlık müsteşarının başkanlığında ilgili 
kurumların işte emniyetin MİT’in Genelkurmay’ın temsilcilerinin de katıldığı bir kurumdur 
böyle bir kurula devredilmesini ve batı çalışma grubunun lağvedilmesini önerdi milli 
güvenlik kurulunun bu tavsiye kararına uygun olarak da batı çalışma grubu lağvedildi.

 "Başbakanlığınız döneminde 27 Mart 1998 tarihinde bir milli güvenlik kurulu 
toplantısında irtica ne durumdadır başlığı altında bir brifing takdim ediliyor. O toplantıdaki 
sunumu hatırlıyor musunuz?"şeklindeki soru üzerine;Detaylarını hatırlamıyorum bize birkaç 
defa brifing verildi birkaç yüksek askeri şura toplantısında da bu konuyu konuştuk. Basından 
takip ettiğime göre dava safahatında söz konusu olmuş 54.hükümetin yani sayın Erbakan 
başkanlığındaki hükümetin görevi terketmesi için bir yapılanmaya gidildiği hatta bu konuda 
bizimle de ana muhalefet partisi olarak birlikte hareket edildiği benim bu yapılanmanın bir 
uzantısı olarak başbakanlığa getirildiğim sayın Cumhurbaşkanının da bu şeyin içinde olduğu 
ifade ediliyor. Bu iddiaların hepsi hayal mahsulüdür. Ben başbakan olmadan önce 
Genelkurmay başkanı ile veya genelkurmay başkanlığında herhangi bir şahısla bu konuda 
herhangi bir görüşme yapmadım. Bana hiçbir telkin yapılmadı. 1995 seçimlerinden sonra 
Refah Partisi ile koalisyon görüşmeleri yaptığımız zaman Genelkurmay’ın bunu engellediği 
şeklinde iddialar var bunlar da varit değil o görüşmelerde bizim anlaşmaya varamamamızın 
ana sebebi sayın Erbakan ile yaptığımız zannediyorum sayıları bir düzineye yakın olan ikili 
görüşmeler sırasında benim kendisiyle uyumlu bir ortaklık gerçekleştiremeyeceğimiz 
konusunda vardığım kanaattir. Bunun da en bariz veya en belirgin noktalarından birisi 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğidir  Erbakan bu konuya kesin karşı olan bir tavır 
içerisindeydi o islam ülkeleriyle bir ekonomik birlik önerisini bana getirdi. Ayrıca kendisinin 
bazı hükümet icraatı ile ilgili bazı düşüncelerini ifade edince kendisine bunları 
paylaşamadığımı bunların hayata geçirilmesi halinde ülkede huzursuzluk olacağını büyük bir 
reaksiyon doğacağını ifade ettim daha sonra  partimin kurullarında da tartıştık ve Erbakan ile 
yani Refah partisi ile ortak hükümet kurmamaya karar verdik bu kararımızda herhangi bir 
şekilde herhangi bir makamın bunun için Cumhurbaşkanı dahil Genelkurmay Başkanı dahil 
hiçbir makamın herhangi bir telkiniyle karşılaşmadık.

"Size  MİT tarafından veya başka güvenlik birimleri tarafından başbakanlığınız 
döneminde bilgi, rapor brifing doküman evrak ve benzeri belgeler verildi mi?" şeklindeki 
soru üzerine;Gayet tabii verildi ama biraz önce de ifade ettim batı çalışma grubu ben göreve 
geldikten kısa bir süre sonra lağvedilmişti dolayısıyla ben bu bilgileri belli bir düzen 
içerisinde başbakanlık takip ve koordinasyon kurulundan aldım onun başkanı olan 



  

müsteşarımdan aldım zaten devletin ilgili bütün kurumlarından gelen istihbarat o kurulda 
birleşiyordu beni de onlar bilgilendiriyorlardı ama bunun dışında münferit bazı olaylar ki 
bunun içinde irticai olaylar da söz konusuydu olaylarla ilgili MİT’ten ayrıca rutin istihbarat 
aldım.

" Doğruyol Partisi ile Refah Partisi’nin hükümet kurma koalisyonu gereği Necmettin 
Erbakan’ın istifa etmesinden sonra hükümet kurma görevinin Tansu Çiller’e verilmesi 
gerekiyordu fakat sayın Cumhurbaşkanı bu görevi sayın Tansu Çiller’e vermedi size verdi, 
sayın Cumhurbaşkanı’nın bu görevi neden Tansu Çiller’e vermeyip de size verdiği 
konusunda sayın Cumhurbaşkanı ile Süleyman Demirel ile bir görüşmeniz bir konuşmanız 
oldu mu sayın Cumhurbaşkanı böyle bir konuşma yapmışsanız sayın Tansu Çiller’in hükümet 
kurmasını neden istemiyordu neden sayın Tansu Çiller’i başbakan olarak görmek istemiyordu 
bu konuda bilginiz var mı?"şeklindeki soru üzerine;Rahmetli cumhurbaşkanının bana ifade 
ettiği zannediyorum çeşitli vesilelerle kamuoyuyla da paylaştığı gerekçe şu idi ülke çok ağır 
bir krizden çıkmıştır bu krizin sorumluluğu sadece Refah partisine değil aynı zamanda onun 
koalisyon ortağı olan Doğruyol partisine aittir nitekim bu nedenle Doğruyol partisinden 
birçok milletvekili bu partiden istifa etmişlerdir eğer normal teamüle uygun olarak görevin 
Doğruyol partisi başkanı sayın Çiller’e verilmesi söz konusu olsaydı muhtemelen yeni bir 
kriz yaşanacaktı, bu krizin yaşanmaması için ben teamülün dışına çıktım kendi yetkim 
dahilinde görevi sana verdim dedi bana. 

"Biraz evvel ifadeniz içerisinde şunu söylediniz 95 yılında rahmetli Erbakan hoca ile 
bir düzine görüşmeler yaptım bu görüşmeler sonunda özellikle Erbakan hocanın bazı 
uygulama hedefleri veya niyetleri olan hususların tarafınızdan uygulanamayacağını veya 
toplumu bir yerde belki de huzursuzluğa götüreceğini değerlendirdiğiniz için hükümet 
kurmak görevinden vazgeçtiğinizi veya kuramayacağınızı anladığınızı ifade ettiniz. Çok 
muhtemel ki bu söylediğiniz hususlar daha sonra kurulan hükümetlerde toplumu 
huzursuzluğa götüren temel nedenler olabilir. Çok özel olanları yok ise bunları burada 
açıklayabilir misiniz?"şeklindeki soru üzerine; mesela sayın Erbakan eğitim bakanlığının 
mutlaka kendi partisine verilmesinde ısrarlıydı biz bu konuyu kabullenmedik. Avrupa birliği 
konusunda geniş görüş ayrılığımız vardı onun dışında laiklik anlayışı konusunda da 
görüşlerimizin çok farklı olduğunu tespit ettim. Refah partisinin kendi görüşlerine her zaman 
saygım vardı ama bunların ortak sorumluluk içerisinde hayata geçirilmesinin ülke yararına 
olmayacağını değerlendirdim ve o nedenle bu hükümeti kurmadık. 

 "Türban yahut başörtüsü ile ilgili kamusal alanda kullanılması yönündeki kararlar 
28 Şubat sürecinde mi alındı yoksa daha önce bu konuda anayasa mahkemesinin verdiği 
karar doğrultusunda uygulamalar mı yapıldı?"şeklindeki soru üzerine;28 Şubat ile başörtüsü 
meselesi arasında hiçbir bağlantı söz konusu değil. 28 Şubat’tan bu yana 20 sene geçti ama 
ben hatırlıyorum en az 30 seneden beri Türk siyasetinde başörtüsü meselesi tartışılıyor 
rahmetli Özal’ın başbakanlığı döneminde biz bu konuda bir yasal düzenleme yaptık bu yasal 
düzenleme Anayasa mahkemesi tarafından kabul edilmedi lavedildi ondan sonra maalesef bu 
konu YÖK’ün insiyatifiyle çok katı bir biçimde uygulandı bu konuda ne Genelkurmay’dan 
ne de herhangi bir başka çevreden bize gelen herhangi bir telkin yoktu bize gelen baskı 
tabandandı seçmendendi.Başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan talebeler 
ve onların ailelerindendi biz bunu bir siyasi çözüme kavuşturmak ama ülkenin dayandığı 
temel ilkelerle de çelişmeyen bir düzenlemeye kavuşturmak için uğraştık bu konuda bir yasa 
da çıkardık ama maalesef anayasa mahkemesinin takdiri nedeniyle bunu hayata geçiremedik. 
Belki şu olmuştur 28 Şubat döneminde YÖK’ün bu uygulamaları daha sert şekilde 
uygulanmıştır. 

 "Siz  Tansu Çiller hakkında bir gensoru verdiniz Tansu hanım gensorudan 
kurtulmak amacına yönelik olarak mı sizi tercih etmedi Refah partisini tercih etti?şeklindeki 
soru üzerine; 95 seçimlerinden sonra biz Refah partisi ile bir koalisyon görüşmesi yaptık o 



  

koalisyon görüşmesi başarısızlıkla sonuçlandı. Ama aynı seçim öncesinde yani 1995 
seçimleri öncesinde Doğruyol partisi sayın Çiller seçim kampanyasında Türkiye için en 
büyük tehlikenin hatta PKK’dan daha öncelikli tehdidin Refah partisi olduğunu ileri sürmüştü 
ve bana bir çağrıda bulunmuştu seçimden önce Refah partisi ile koalisyon kurmama 
konusunda ortak bir taahhüt yapalım çağrısında bulunmuştu ben bunu demokratik 
bulmadığım için kabul etmedim. Seçimden sonra Erbakan mecliste en büyük gruba sahip 
olan partinin başkanı olarak cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilince 
kendi tercihi olarak bizimle hükümet kurmak istediğini söyledi ve bizimle müzakereye 
başladı. Bu müzakerelerde öyle bir noktaya geldik ki Erbakan dönüşümlü olarak başbakanlığı 
kabul etti ve ilk başbakanlığı da bana verdi. Ama biraz önce ifade ettiğim nedenlerle ben bu 
koalisyonun ülke için hayırlı olmayacağını düşündüm ve biz arkadaşlarımızla da 
değerlendirdik bu koalisyona girmedik. Onun üzerine veyahut da tam o sırada biraz da bizim 
Refah partisi ile koalisyon kurma ihtimalimizden endişe eden Doğruyol partisi genel başkanı 
sayın Çiller bana  sayın Yalım Erez aracılığıyla haber gönderdi ortak bir hükümeti görüşmeye 
hazır olduğunu söyledi. O görüşme o irade oluştuktan çok kısa bir süre içerisinde sonuçlandı 
ve biz Doğruyol partisi ile bir ortak hükümet kurduk. Bu ortak hükümet  çok kısa sürdü. Bu 
hükümetin sona ermesinin önemli nedenlerinden birisi örtülü ödenek meseledir. Biz parti 
olarak bir gensoru falan vermedik sayın Çiller hakkında. Gensoruyu veren Refah partisidir, 
gensorunun konusu da hatırladığım kadarıyla bir ihale konusuyla ilgilidir. Tofaş hisselerinin 
satışıyla ilgili  öyle hatırlıyorum bir veya iki gensoru Refah partisi vermiştir.Benim başbakan 
olduğum dönemde sayın Çiller ile aramızda bir örtülü ödenek tartışması geçti. Bu tartışma o 
hükümette karşılıklı güveni ortadan kaldıran çok önemli bir tartışmadır çünkü benim 
anlayışıma göre benim bildiğime göre dünyada Türkiye kadar başbakanlara tahsis edilen 
örtülü ödeneğin denetimsiz kullanıldığı denetimden uzak olduğu başka hiçbir demokratik 
ülke yoktur. Örtülü ödenek Türkiye’de çok büyük miktarlara ulaşır ve tamamen 
başbakanların namusuna terkedilmiştir. Ama teamül olarak başbakanlar birbirlerine görev 
devrederken kendi görev süreleri içerisinde örtülü ödeneklerle ilgili uygulamalar konusunda 
haleflerini bilgilendirirler. Ben görevi sayın Demirel’e 91 yılında 48.hükümet başkanı olarak 
devredirken kendisine örtülü ödenekle ilgili bütün bilgileri aktardım daha sonra zaten sayın 
Ecevit ile ortak hükümet olduğumuz dönemde hem onun başbakanlığı hem benim 
başbakanlığım döneminde biz örtülü ödeneği hep ortak kararlarla kullandık ama  Çiller 
53.hükümeti bana devrederken bu konuda bana hiçbir bilgi vermedi. İstediğim halde 
vermedi, böyle bir adet olmadığını söyledi. Daha sonra basında bu bahsedilen o zamanki 
parayla 500 milyon liralık örtülü ödenekten para çekilmesi olayı ortaya çıktı. Ben başbakan 
olarak olayı araştırdım vakıflar bankasında örtülü ödenek hesabını sordum banka müdürünü 
çağırdım evet dediler bize bir gece yarısı talep geldi 500 milyon lira biz valizlerle köşke 
yolladık. Bunun üzerine sayın Çiller ile görüşmemizde bu konuyu dile getirdim dedim ki bu 
sizin şahsınıza tahsis edilmiş bir şey değil bu başbakan sıfatıyla verilmiş bir şey şuanda 
başbakanlık sorumluluğunu ben taşıyorum bu bilgiyi benle paylaşmanız gerekir çok sert 
reaksiyon gösterdi bundan önceki hangi başbakanlar dedi böyle örtülü ödeneklerle ilgili 
kamuoyuna bilgi verdiler dedi nereden çıktı bu aramızdaki ilk güven bunalımı o zaman 
doğdu. Refah partisinin verdiği o önergelerin karşısında bazı arkadaşlarımız kabul oyu 
kullanmayı istediler ama koalisyon ortağı olarak bizim ortak olduğumuz bir partinin başkanı 
hakkında bu şekilde oy kullanmamız işin tabiatına aykırı olurdu bu  Çilleri çok rahatsız etti. 
Zannediyorum ki esas olarak bu nedenlerle yani tamamen kişisel nedenlerle sayın Çiller 
Refah partisi ile hükümet kurmaya mecbur kaldı. Şimdi Refah partisini PKK’dan daha 
öncelikli bir tehdit olarak seçim öncesi ilan eden bir parti liderinin seçim sonrası da tamamen 
kişisel nedenlerle o parti ile ortak sorumluluk alması bence izah edilemeyecek bir çelişkidir. 
Bu kadar büyük bir çelişki karşısında kendi partisinden bazı milletvekillerinin niye istifa 
ettiklerini değil bazılarının niye istifa etmediklerini sormak lazım. Çünkü zannediyorum 



  

burada arkadaşlarıma herhangi bir baskı yapılıp yapılmadığı Doğruyol partisinden istifa eden 
milletvekilleri tanıklara sorulmuş böyle bir baskıya gerek yoktu çünkü yaşanan böyle büyük 
bir çelişki vardı parti liderlerinin milletvekillerini adeta kendi askerleri gibi görmesi onların 
kendi şahsi sorunlarının açılmasında dahi bir araç olarak kullanabilecekleri düşüncesi yanlış 
bir düşünceydi ve bizim hükümet kurmamız oradan istifa eden arkadaşlarımızın tamamen 
kendi sağduyularıyla verdiği bu kararla mümkün oldu.

"15 yıl sonra bu davanın açılmasını nasıl yorumluyorsunuz?"şeklindeki soru 
üzerine; Ben silahlı kuvvetlerde görev yapan değerli komutanlarımızla başbakan olarak her 
zaman aynı düşüncelere sahip olmadım. Özellikle din özgürlüğü ile irtica ile mücadelenin 
birbirinden ayrılması gerektiğini defalarca vurguladım. Başörtüsü yasağının o katı şekilde 
uygulanmasının aslında irticayı besleyen bir kaynak olduğunu söyledim zaman zaman bu 
konuda sert diyaloglarımız oldu yüksek askeri şurada oldu milli güvenlik kurulunda oldu ama 
bütün bunları bir yana koyarak ifade ediyorum ki hiçbir muhatap olduğum hiçbir 
genelkurmay başkanımızın hiçbir komutanımızın hükümeti devirmek için bir örgüt kurmak 
bir cunta kurmak veya Türk siyasetine yön vermek için böyle bir uğraş içinde olduğuna tanık 
olmadım. Hatta sayın rahmetli Güven Erkaya görevden ayrıldıktan sonra benim tarafımdan 
Başbakanlık başdanışmanlığına atandı kendisi o boğazların radar sistemini kuran bir kurulun 
başına geçti ve Türkiye’ye çok büyük bir hizmet daha yaptı orada. Onunla bir özel 
sohbetimizde kendisi bana bunlar dedi bunlardan kastı bizden önceki hükümetti yani Refah 
partisi ile Doğruyol partisi hükümetiydi bunlar bizim hakikaten darbe yapabileceğimizi 
düşünüyorlar dedi bu çağda bunu yapabilecek kadar ilkel insan mıyız biz dedi bu çağda bir 
darbe yapılabilir mi dedi biz sadece ülkenin sadece yanlış gidişi konusunda kamuoyunu 
uyarmak istiyoruz o kadar dedi. Türkiye Cumhuriyeti eğer anayasada yazıldığı gibi laik, 
demokratik bir hukuk devleti olarak yoluna devam edecekse bunun en büyük güvencesi 
silahlı kuvvetler değil kamuoyundaki bu konudaki bilinç olması gerekir aslında 
Genelkurmay’ın o dönemde yaptığı bana göre devlet teamüllerini zorlayarak yaptığı da 
kamuoyunu bu konuda uyarmaktı kamuoyundaki bu bilinci harekete geçirmekti ama bunu 
yaparken yanlışlar yaptılar yani hakimleri çağırıp da brifing vermeleri yanlıştı çünkü 
hakimler neticede Türkiye’de bu işe karar verecek son merciiydi hadi üniversitelere falan 
belki maruz görülebilir ama basına şuna buna hakimleri oraya davet etmeleri yüksek 
hakimlere bu konuda brifing vermeleri  benim devlet anlayışıma göre yanlıştı hiçbir zaman 
böyle anti demokratik eğilim içinde görmediğim tam tersine her zaman demokrasiye 
bağlılıklarına şahit olduğum değerli komutanların ülkeye bu kadar hizmet etmiş olan 
komutanların sanık oldukları davada tanıklık yapmaktan hicap duyuyorum.

" 1995 genel seçimleri sonrasında rahmetli Erbakan’a görev verildikten sonra 
Anavatan partisi ile koalisyon görüşmeleri yapıldı protokol hazırlandı,  anlaşma aşamasına 
gelmiş olan protokolün iptal edilmesi Refah Partisi Anavatan Partisi koalisyonunun 
bozulmasının ana sebeplerini aktarabilir misiniz?"şeklindeki soru üzerine; Böyle bir protokol 
söz konusu falan olmadı görüşmelerimiz iki ayrı rayda gitti bir rayda  benim atadığım 4 
arkadaşım Refah Partisi’nden 4 muhatapla birlikte bir komisyon oluşturdular onlar hükümet 
programı konusunda çalıştılar ben de sayın Erbakan ile başbaşa olarak koalisyon hükümetinin 
genel yapısı hakkında bir görüşme yaptım.Bayram geldi o bayramda da oturduk ben kendi 
kurmaylarımla sayın Erbakan çok iyimser bir insandı daha iş olmadan hep olumlu bir hava 
vermeye çalışırdı. Yaptığı basın toplantılarında da çok olumlu geçtiğini görüşmelerimizin 
neredeyse hükümet kurmak üzere falan olduğumuzu ifade etti aslında hiç öyle değildi. Ama 
ben bunu görüşme sırasında kamuoyuna açıklamayı nezaketsizlik gördüm ve bu konuda 
suskun kaldım ama nihai kararımızı kendimiz verdik ve bu kararda herhangi bir telkin veya 
baskıyla karşı karşıya kalmadık.

"Bayram tatili esnasında meclis başkanı o zaman sayın Mustafa Kalemli sayın 
İsmail Hakkı Karadayı’dan size herhangi bir mesaj getirdi mi?”şeklindeki soru üzerine;Bizim 



  

seçmenimizde Doğruyol partisi seçmeninde veya ılımlı seçmende diyelim merkez seçmende 
bizim üzerimize bir baskı vardı. Doğruyol partisi ile ANAP hükümeti kurun diye benim 
hatırladığıma göre meclis başkanı da sayın genelkurmay başkanı ile bir özel görüşmesinde ah 
ne kadar iyi olur işte anlaşsalar da hükümeti kursunlar diye bir görüşünü ifade etmiş o da 
bana onu iletti yoksa bu bir mesaj falan değildi yani genelkurmay başkanı bana mesaj 
verecek konumda değil.

"Anavatan grup toplantısında 27 Mart’ta yapılacak Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısını yani 27 Mart 1998 o kastediliyor anladığım kadarıyla 28 Şubat 97 toplantısının 
havasına sokmak isteyen çevrelerin beklentisi boşa çıkacak diye açıklama yapıyorsunuz. Bu 
çevrelerden kimi kastettiğinizi açabilir misiniz? Yani  98’deki 7 Mart MGK’sının 97’dekine 
benzeyecek şekilde geçmesini bekleyen çevreler hususunda bilgi sahibi misiniz?"şeklindeki 
soru üzerine; münhasıran o konuyu hatırlamıyorum ama  milli güvenlik kurulu toplantılarının 
adeta olağanüstü devlet konseyi toplantısı gibi böyle meclisin üstünde çok yüksek düzeyde 
toplantılar olduğuna dair bir imaj yayılırdı. Milli güvenlik kurulu aslında anayasaya göre bir 
danışma organıdır aldığı karar tavsiye kararıdır. Bunu uygulayacak olan hükümettir 
dolayısıyla benim o konuşmada vurgulamak istediğim geçmişte olduğu gibi milli güvenlik 
kurulu toplantısında birtakım endişelere mahal yoktur bu milli güvenlik kurulu toplantısı 
olağan bir milli güvenlik kurulu toplantısıdır. 28 Şubat toplantısı benzeri gerginler 
yaşanmayacaktır benim başbakan olarak hem görevim buydu hem de oradaki ifadem odur.

" Aynı toplantıda devamla söylediğiniz sözlerden bir şey terörle de irtica ile de 
hukuk devleti ilkeleri içerisinde kalarak mücadele edeceğiz diyorsunuz acaba o günlerde 
hukuk devleti ilkelerini zorlayan  bir şeyler mi hissettiniz bunu söylemenizin nedeni 
hususunda açıklama yapar mısınız?"şeklindeki soru üzerine; Evet, zaman zaman hükümet 
olarak bizden bizim yetkimizin dışında tamamen yargının tasarrufunda olan konularda bazı 
eylemler yapmamız talep ediliyordu. Ben bunların mümkün olmadığını Türkiye’nin bir 
hukuk devleti olduğunu hukuk devletinde son sözü yargının söyleyeceğini bizim hükümet 
olarak görevimizin ülkede hukukun üstünlüğünü sağlamak olmak olduğunu defalarca dile 
getirdim.

"Yine konuşmalarınızın birisinde irtica ile mücadelede hukukla bağdaştığı tartışılan 
birtakım organizasyonlara ihtiyaç yok sivil organizasyonlar oluşturulmuştur bu gün de 
söylediniz bunu o demokratik hukukla bağdaşmayan organizasyonlara bir örnek verir misiniz 
bir de sivil organizasyon dediğiniz yeni oluşturan kurulla ilgili ismi nedir o konuda bilgi verir 
misiniz?" şeklindeki soru üzerine;Benim oradaki kastım batı çalışma grubudur.Batı çalışma 
grubunun hukuka uygun mudur yasaya uygun mudur bu tartışmasına girmedim ben doğrudan 
doğruya bunun kaldırılmasını ve bunun asli sahibi olan sivil organlara verilmesini istedim. 
Bu da kabul görünce benim öbürünü araştırmama gerek kalmadı. Aslında o araştırmanın 
benden önceki hükümet tarafından yapılması gerekirdi. Yani batı çalışma grubunun faal 
olduğu zaman onun yasal dayanağının araştırılması gerekirdi benim dönemimde batı çalışma 
grubu kalmadı ki ben onun yasallığını araştırayım.

"Batı çalışma grubunun hangi tarihte lağvedildiğini düşünüyorsunuz iktidarınız 
sürecinde   bir tarih aralığı verebilir misiniz?"şeklindeki soru üzerine; Bu benim başbakanlığa 
geldikten sonraki ilk iki ay içinde oldu.”

" Rektörler, üniversite mensupları toplanarak  98’de brifing yapılıyor   YÖK’ün bu 
organizasyonundan rahatsız oldunuz mu?"şeklindeki soru üzerine; YÖK başkanıyla zaman 
zaman uygulamalar konusunda farklı düşündüğümüz tartıştığımız oldu benim içime 
sindiremediğim ama yasalara uygun olduğu için devam eden uygulamalar da oldu.Ben batı 
çalışma grubunun görevini Başbakanlıkta bir kurula devrettirdim batı çalışma grubu belki 
başka konseptte devam etti onu bilmiyorum ama yani irticai faaliyetlerle ilgili konu ondan 
sonra batı çalışma grubundan değil devamlı o başbakanlıktaki o kuruldan bize intikal etti 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne de onlar getirdiler. Bütün bu gürültü içerisinde 



  

yani o dönemde yaşanan bütün olaylar içerisinde ben de inanıyorum ki kamuoyunun da 
inanıyorum ki buradaki sanık sıfatı ile bulunan komutanlarımızı da en fazla rahatsız eden şey 
sayın rahmetli Erbakan’ın mecliste kendi grubunda adil düzen ya kanlı gelecektir ya kansız 
gelecektir ifadesi olmuştur. Çünkü bu açıkça bir iç savaş beyanıdır burada ordunun 
sorumsuzluk duyması bigane kalması düşünülemez rahatsızlığını bir şekilde ortaya koyması 
gayet doğaldı en fazla rahatsızlığı da biz duyduk ben de bunu ifade ettim ama bir siyasinin 
böyle bir beyanı karşısında ülkenin gerilmemesi o dediğiniz gerginliklerin belki mevcut 
yasaları da zorlayan devlet teamüllerini de zorlayan o uygulamaların ortaya çıkmaması zaten 
beklenemez. Düşünün ki ülkenin başbakanı biz istediğimiz düzeni kuracağız kanlı da olsa 
kuracağız kansız da olsa kuracağız diyor bu ne demektir işte bu burada yargılanması gereken 
anlayıştır.

" Ekrem Pakdemirli beyin   bir açıklaması var 8 yıllık kesintisiz eğitim yasasını 
meclisten çıkması ve uygulanması karşılığında hükümeti kurma görevi bize verildi diyor yani 
Anavatan’a verildiğini belirtiyor grupta bu algı hakimdi diyor ve bunun da çok tartışıldığını 
söylüyor bu konuda görüşünüz nedir?"şeklindeki soru üzerine;Böyle bir pazarlığa gerek 
yoktu çünkü biz 8 yıllık kesintisiz eğitimi zaten destekleyen bir partiydik. Bizim koalisyon 
ortaklarımız da bunu destekliyorlardı dolayısıyla biz bunu bize verilen bir görev olarak değil 
Türkiye’ye yapılacak bir hizmet olarak gördük ve yerine getirdik ama parti içerisinde benim 
de zaman zaman hak verdiğimiz bazı arkadaşlarımız bu uygulamanın arapça kuran eğitimini 
baltalayabileceği konusunda bazı argümanlar getirdiler onları aşabilmek için de beşinci 
sınıfları tamamlayan çocuklara yaz kursları uygulanması konusunda diyanete talimat verdik 
onlar da bu konuda kurs açtılar.

 "Eğitim sistemini beş artı üç olmasıyla ilgili karar alınmıştı grupta diye söylüyor 
ancak sayın Mesut Yılmaz’ın bir gecede fikri değişti diyor  aldığı talimatla falan diye 
söylüyor ama böyle bir şey siyasette olmayacağını düşünerek ama birileri bir gecede fikri 
değişti diyor bu konuda fikrinizin değişmesine sebep ne oldu acaba?"şeklindeki soru üzerine; 
Bu konuda bir grupta oylama yapılıp karar alınması mümkün değil grupta bu konuda zaman 
zaman müzakereler yapılmıştır arkadaşlarımız farklı görüşler ortaya koymuşlardır ondan 
sonra bu yasa meclise geldiğinde arkadaşlarımız kendi iradeleriyle oylarını vermişlerdir hatta 
iki üç arkadaşımız bunla mutabık olmadıkları için partiden istifa etmişlerdir. Yani orada 
söylenenlerin hiçbir tabanı mevcut değil neticede bu kanun meclise geldi oylandı ve kabul 
edildi.

" Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın internete düşen bir ses kaydında 
8 yıllık kesintisiz eğitimin yasalaşması Mesut Yılmaz’dan kendilerinin istediğini söylüyor bu 
konuda Karadayı ile herhangi bir görüşmeniz oldu mu?"şeklindeki soru üzerine;Sayın 
Karadayı ile her hafta görüşüyorduk o görüşmelerin bir çoğunda da bu 8 yıllık kesintisiz 
eğitime Genelkurmay olarak ne kadar önem verdiklerini bana ifade ediyordu. 

" Aynı görüşmede devam ediyor sayın Karadayı Mesut Bey size altın tepside iktidar 
teslim ediyoruz bunu iyi değerlendirin diye de bir de yedi tane de madde saydık diye 
söylüyor  yani bir siyasetçiye bir askerin altın tepside iktidar sunması şeyini nasıl 
yorumlamalıyız?"şeklindeki soru üzerine; O altın tepsi nerede bilmiyorum ben sayın 
Karadayı ile o beyandan sonra bir araya geldim beraber bir yemek yedik zannediyorum 2 
sene oldu bana böyle bir ifadesinin olmadığını tamamen bunun düzmece olduğunu bu kasetin 
de montaj olduğunu söyledi hakikaten de aramızda böyle bir görüşme geçmedi.

" 28 Şubat 97 tarihli  bir açıklamanızda ordu bu hükümetin gitmesini istiyor  darbeyi 
önlemek için yeni bir hükümet oluşumu konusunda özveriye hazır olduğunuzu beyan 
ediyorsunuz. Hatırlıyor musunuz?"şeklindeki soru üzerine; Öyle bir demeç yazılı bir demeç 
verirseniz tekzip edeyim.Basında her şey var.

"Devletin idari yapısı içerisinde bu kurulu kurmaya müsait daha doğrusu bu kurulun 
alt yapısını oluşturan yasal  nedenini biliyor musunuz var mıydı bir yasal 



  

dayanağı?”şeklindeki soru üzerine; Yasal bir engel yoktu. Bugün nasıl terörle mücadele için 
kurul oluşturuluyorsa nasıl ekonomik konularda zaman zaman çeşitli kurullar oluşturuluyorsa 
o konuda da her zaman başbakanlık bünyesinde bir kurul oluşturulabilir.

"Başbakanlığınız döneminde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nce 
hazırlatılan Yavuz psikolojik harekat planı var daha doğrusu daha önceki yıllarda hazırlanmış 
o tarihte revize edilmiş hedef kitle bu psikolojik harekat planında bu hedef kitle dindar 
vatandaşlar diyor ilahiyat fakültesi imam hatip okulları falan diye zikrediliyor…" şeklindeki 
açıklama üzerine; Dindar vatandaşlar hedef olamaz hayır. Öyle bir şey olsa biz karşı çıkarız. 
Biz o söylemi bile değiştirdik dindar yerine mütedeyyin dedik. "Yavuz psikolojik harekat 
planının kılık kıyafetle ilgili raporları var bunlardan haberiniz var mı?"şeklindeki soru 
üzerine;Dünya kadar rapor var da bir dindar diye bir kesimi hedef alan hiçbir rapor olamaz, 
yok öyle bir şey.

"1995 seçimlerinden sonra Refah Anavatan Partisi hükümet görüşmeleri yapılıyor 
ve bizatihi sayın Kalemli’nin beyanı, diyor ki ben meclisteki makam odamda otururken özel 
kalem müdürüm sayın Önal İner hızlı bir şekilde odama girdi dedi ki sayın  Alparslan Türkeş 
sizinle çok acilen görüşmek istiyor ve hemen kendisini makama aldım ve bana dedi ki ben 
şimdi bir yerden geliyorum ama nereden geldiğimi bana sormayın o geldiğim yer asla 
Anavatan partisi ile refah partisi arasında bir koalisyon kurulmasını istemiyor ve ben de bu 
haberi size ulaştırmak için buraya geldim diyor ve kahve içmeden sayın Alparslan Türkeş 
makamdan ayrılıyor makamdan ayrılır ayrılmaz sayın Kaleli sizi telefonla aradığını söylüyor. 
Sayın Kalemli sizi telefonla ararken sizin yanınızda da o zaman Fahrettin Kurt’un olduğunu 
söylüyor ve bu mesajı size aktarıyor mesajı aktardıktan sonra daha sonraki bir günde 
Fahrettin Kurt ile görüşme esnasında Fahrettin Kurt dile getiriyor diyor ki siz sayın Yılmaz’a 
bu mesajı aktardıktan sonra sayın Yılmaz yaklaşık iki üç dakika ayakta hiç konuşmadan 
donakaldı. Siz Fahrettin Kurt’un ve sayın Kalemli’nin size bu iftiraları yapabilecek bir 
husumetin de olmadığını söylediniz?"şeklindeki soru üzerine; Rahmetli Türkeş en az üç defa 
şahsen bana geldi Refahyol hükümetinden ne kadar rahatsızlık duyduğunu ordudaki 
arkadaşlarının ne kadar rahatsız olduğunu bizzat kendisi ifade etti.

"Mustafa Kalemli ile dönemin Genelkurmay Başkanı’nın bir görüşmesi sonrası 
tanığa  iletilmek üzere bir mesajın verildiği açıklamaları yapılması ve sorulması  üzerine; 
Hayır böyle bir şeyin varlığından bile haberdar değilim. Bana zaman zaman sayın Kalemli 
Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü bizim Doğruyol partisi ile bir koalisyon hükümeti 
konusunda anlaşırsak bundan memnunluk duyacağını söyledi.

" Demokrasi laikliğe feda edilemez bundan dolayı batı çalışma grubu derhal 
lağvedilmelidir diyorsunuz?"şeklindeki soru üzerine; Yok öyle bir şey. Hayır ikisini aynı 
anda söylemedim ikisinin arasında bir irtibat yok.

" Tiflis gezisi dönüşü yaptığınız bir açıklama ve bu açıklama üzerine 
Genelkurmay’dan ve kuvvet komutanlıklarından sizin bu açıklamanıza karşı çıkışını 
belgeleyebilecek bir açıklama yapıldı mı?”şeklindeki soru üzerine; 55.hükümet olarak irtica 
ile mücadele konusunda ve 28 Şubat 1997 tarihindeki milli güvenlik kurulunda alınan tavsiye 
kararlarının hayata geçirilmesi konusunda yeteri kadar veya kendi istedikleri kadar aktif 
olmadığımızı düşünen Genelkurmay’da bazı kişiler vardı. Ben bunlara yüksek askeri şura 
toplantılarında da şahit oldum diğer temaslarımızda da şahit oldum milli güvenlik kurulu 
toplantılarında da şahit oldum ama bizim de kendimize göre gerekçelerimiz vardı. Mesela; 
buradaki komutanlar da hatırlarlar bir yüksek askeri şura toplantısında biz rahmetli Doğu 
Aktulga ile baya tartıştık ben başbakandım o kurul üyesiydi o dedi ki bütün bu rezaletlerin 
sebebi 163.maddenin kaldırılmasıdır, şimdi 163.maddeyi kaldıran biziz Anavatan iktidarı, 
çünkü 163.maddenin çok yanlış uygulamalarının tam tersine biz irticayı beslediğine 
inanıyoruz, çünkü biz 163.maddenin geçmişte yanlış uygulandığını ve bu yanlış uygulamanın 
da asıl mücadele edilmesi gereken irticai faaliyetlere besleyici bir rol oynadığına inanıyoruz. 



  

Onun için bu konuda çok farklı görüşlerimiz oldu doğru tartıştık ama Genelkurmay’ın zaman 
zaman açıklamaları oldu bu konularda bizi yeteri kadar aktif olmamakla hassas olmamakla 
suçlayan bunun kendi hizmet kanunlarından gelen bir görev olduğunu vurgulayan 
açıklamaları oldu bunlar kamuoyu önünde oldu zaten biz de buna karşı kendimiz açıklama 
yaptık. Genelkurmay ile bu konuda her zaman aynı düşüncede değildik. Biz bir siyasi partiyiz 
biz halktan alıyoruz gücümüzü Genelkurmay farklı bir organ Genelkurmay anayasaya 
bakıyor kanuna bakıyor devletin ilkelerine bakıyor kendi eğitim şeylerine bakıyor; ama biz 
bağdaştırmaya çalışıyoruz biz milletin değerleriyle devletin ilkelerini bağdaştırmaya 
çalışıyoruz. Biz kimseyi kimseye karşı çatışmaya zorlayan bundan siyasi prim elde eden bir 
parti olmadık biz hep uzlaştırıcı bir parti olduk bizim sloganımız da böyleydi zaten ama 
maalesef siyaset bizden ibaret değildi siyasetin tek aktörü biz değildik. Siyasette çok 
istemediğimiz gelişmeler oldu hepsinin faturasını millet ödedi.

"Şimdi sizin bu açıklamanız üzerine 20 Mart 1998 tarihinde Genelkurmay Başkanı 
ve dört kuvvet komutanı tarafından bir bildiri yayınlanıyor diyor ki o bildiride terör ve irtica 
ile mücadele TSK’nın yasal görevi hiçbir makam siyasi ihtiras uğruna TSK’yı bundan 
vazgeçiremez.”şeklindeki açıklama ve soru üzerine;Dedim onu evet. "Çok zayıf 
demokrasilerde bile güvenlik, sivil siyasete evet sivil siyasete karşı bu açıklamasını siz bir 
muhtıra olarak değerlendiriyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine;Hayır, asla. farklı 
görüşlerimiz vardı ama hiçbir zaman bu görüş ayrılığını devletin nizamını değiştirmek 
hükümeti devirmek yönünde bir faaliyete varma  işareti veren hiçbir şeye rastlamadım.

" Genelkurmay ve kuvvet komutanlarının sizin o beyanatınız üzerine yapılan 
açıklamayı muhtıra olarak değerlendirmiyorsunuz ancak Mehmet Ali Birand’a vermiş 
olduğunuz beyanda sayfa 259’da diyorsunuz ki bence bu bir muhtıraydı  çünkü bir kere kendi 
görev alanlarına giren yani net olarak askerlikle ilgili savunmayla ilgili konuların aslında o 
konularda bile açıklama yapmaları bağlı oldukları merciin iznine bağlıdır ki demokrasilerde 
doğru olan budur ama ona girmeyen bir konuda ülkenin genel yönetimini ilgilendiren bir 
konuda hükümeti aşarak direkt kamuoyuna böyle bir açıklama yapmaları burada da dolaylı 
olarak hükümetin değil kendilerinin sorumlu olduklarını vurgulamış olmaları bence bir 
muhtıraydı demişsiniz?"şeklindeki soru üzerine; normalde terminolojik olarak muhtırada bir 
talep olur burada bir talep yoktu burada aşırı bir hassasiyetin ortaya konması söz konusuydu 
o aşırı hassasiyetin de devlet teamüllerini zorlayan bir şekilde ortaya konulduğunu baştan 
söyledim zaten buna benzer başka olaylar da oldu ama bunlar hiçbirisi buradaki suçlamalara 
dayanak teşkil edemez

" Mehmet Ali Birand’a vermiş olduğunuz beyanda Türk Silahlı Kuvvetleri 
içerisinde iki kanat vardı. Bir kanat bir kanat bir grup bu tür sorunların hukuk sınırları 
içerisinde demokratik teamüller çerçevesinde çözümlenmesinden yanaydı ancak bir grup da 
vardı ki bunun ancak kendileriyle kendi inisiyatifiyle çözümlenebileceğini ve bu gruba karşı 
da benim mücadelemin bu gruba karşı olduğunu söylemişsiniz. Bu grupta kimler vardı bu 
grup kimdi bir cunta mıydı, veya kontrol edilmeyen bir grup muydu evet izah ediyorsunuz bir 
fotoğraf ortaya koyuyorsunuz bir hukuk sınırları içerisinde kalmasını isteyen kalmak isteyen 
sorunlarımızı demokratik teamüller çerçevesinde çözülmesinden yana olan bir grup var ama 
diğer taraftan da bir başka grup var ki o da hukuka bağlı kalmak istemiyor demokrasinin 
gereklerine bağlı kalmak istemiyor sırtındaki silahla sorunlarını çözme taraftarı olduğunu 
söylüyorsunuz bu grupta kimler vardı?"şeklindeki soru üzerine;Benim oradaki kastım o 
değil.Benim oradaki kastım şu silahlı kuvvetlerin tamamı 54.hükümet döneminde yaşanan 
olaylardan rahatsızlık duyuyordu ama bu rahatsızlığı devletin normal işleyişi içerisinde 
normal yapılarda yani demokratik yapılarda dile getirenler vardı bir de bunu çok abartılı bir 
biçimde devletin teamüllerini zorlayarak gazetecilere beyanat vermek suretiyle basına şuraya 
buraya bazen isimli bazen isimsiz beyanat vermek suretiyle ortaya koyan kişiler vardı ama 
bunların hiçbirisinin böyle hükümeti devirmek gibi ortak bir emeli olduğunu hiçbir yerde 



  

söylemedim. Demokrasiye karşı olduklarını falan söylemedim, tekrar söylüyorum, burada 
aradaki farklılık bir yerleşik düzen içerisinde bu tepkiyi dile getirmek iki ikinci grubun ise 
bunu bu teamülleri bir yana bırakıp zorlayıp gerekirse şunu yaparız gerekirse bunu yaparız 
silah bile kullanırız gibi beyanat vermesiydi ben bunları aralarındaki tepki farklılığına 
yorumladım yoksa hiçbir zaman böyle bir gizli cuntanın varlığından şüpheye kapılmadım.

"Sizin danışmanlığınızı da yapmış Güven Erkaya bir Tamer Baytok ile yapmış 
olduğu bir söyleşi var bir asker bir diplomat  tek baskı yapılan bir kitap ki önce kayda alınmış 
o kaydın çözümü kitap haline getirilmiş, şimdi o kitapta diyor ki Tamer Baytok kendisine 
soruyor diyor ki bu Batı Çalışma grubu halen devam ediyor mu diye bir soru soruyor o da 
diyor ki evet diyor sürdürüyor, Mesut Yılmaz başbakan olunca bir sivil çalışma grubu 
kurdurdu, ancak bu sivil çalışma grubunun kaynaklarının yeterli olmadığı çabucak anlaşıldı 
sivil çalışma grubunun batı çalışma grubundan sağlanan bilgileri beslemeye başladı diyor 
aslında sivil grubun kuruluşu politik bir uygulamaydı arkasında sivili kuruldu artık askerisine 
ihtiyaç kalmadı gibi politik beyanlar yapıldı diyor. Şimdi siz bir hükümetin başbakanısınız ve 
toplumu idare eden bir göreviniz var ama bir danışmanınız milli güvenlik kurulu 
toplantısında lağvedilmesine ilişkin bir karar alınmış olmasına rağmen bu grubun 55.hükümet 
döneminde ve sonrasında da devam ettiğini söylüyor. Sizce bu batı çalışma grubunun bu 
şekilde devam ediyor olması Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grubun demokrasiye 
hukuka sivil siyasete saygılarının olmadığını ve bildiklerini tekrar okumaya devam ettikleri 
anlamına gelmiyor mu?"şeklindeki soru üzerine; Başbakanlık uygulama takip ve 
koordinasyon kurulu oluşturulduktan sonra batı çalışma grubundaki bütün bilgilerin ortaya 
aktarılmasını istedim ve bana oradaki başbakanlık müsteşarı batı çalışma grubundan bütün 
bilgilerin kendisine ulaştığını söyledi benim bildiğim bu.

"Amerikan dergisine verildiği söz edilen başörtülüler için özellikle kullanılan bir 
yarasalar lafzı var  Amerikan dergisinde böyle bir lafızda bulundunuz  mu?"şeklindeki soru 
üzerine;Böyle bir beyanım var ama bu bununla bağlantılı değil. Bu da o zamanki siyasi 
rakiplerimiz tarafından bu şekilde manipüle edildi. Benim söylediğim şuydu öyle Amerikan 
dergisine falan değil Anavatan partisi meclis grubunda söyledim yarasalar gibi karanlıkta 
dedim ortaya çıkan gündüz geri çekilen kuvvetler var ülkede ve bunlar huzursuzluk yaratmak 
istiyorlar bazıları bunu üstüne aldılar dediler ki bunu bize hakaret etti her gittiğim yerde de 
bize yarasa dedin diye Refah partilileri önüme çıkardılar ben kimseyi kastetmedim ben 
sadece karanlıktan medet uman çevreleri kastettim.

"Sizin hükümetiniz zamanında savunması alınmadan dosyalar dahi açılmadan 
başörtülü öğrenciler memurlar meslekten çıkarıldı  demokratik ülkelere bağlı olarak bir seyir 
izliyorsa bu icraat farkı nereden kaynaklandı?"şeklindeki soru üzerine; Başörtülü memurlar, 
memurluğa alınamazlardı ki çıkarılsınlar. Eğer bir mağduriyet yarışına gireceksek o dönemde 
bazı insanların başörtüsü yerine peruk taktıkları için veya derse giremedikleri için mağdur 
olduklarını kabul ederim ama siz de kabul edin ki onlardan çok daha büyük bir mağduriyeti 
bugün itibariyle söylüyorum iflas eden bir dava nedeniyle 4 sene 5 sene hapiste yatan 
insanlar çekiyor asıl mağdur onlardır sizin mağduriyetiniz onların mağduriyeti yanında çok 
ufak kalır.

"Başbakanlıkta bu takip kurulu bu sivil oluşum kimlerden oluşuyordu hangi makam 
ve kişilerden oluşuyordu?"şeklindeki soru üzerine;Başbakan müsteşarı başkanlığında MİT 
müsteşarı Emniyet Genel Müdürü, Genelkurmay Temsilcisi belki bir iki kişi daha vardı. 
Genelkurmay temsilcisi vardı. "Bakanlıklarda Genelkurmay temsilciliği kuruldu 
mu?"şeklindeki soru üzerine; Haberim yok, hayır bildiğim kadarıyla yok. Sadece 
Başbakanlıkta vardır, Genelkurmay temsilcisi.

" Erbakan size devir teslim töreni yaptığında herhangi bir baskı veya tehdite maruz 
kaldığını söyledi mi veya böyle bir şey hissettiniz mi değil mi öyle diyorsunuz?"şeklindeki 
soru üzerine;Hayır. sayın Erbakan varsa bile öyle duygusu onu kamufle eden gayet nazik bir 



  

görüşmemiz oldu."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık NURCAN AKÇAY 26.06.2012 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığındaki 
beyanında özetle; 

"Mağdur Müşteki olarak ifade veren Prof. Tabip Albay Mustafa Kahramanyol ile 
1991 yılı Eylül ayında evlilik yaptığını, Bosna Hersek savaşı başladığı zaman Mustafa 
Kahramanyol’un Bosna/Hersek ile ilgili dönem Başbakanı Süleyman Demirel'den görev talep 
ettiğini, Demirel’in de Bosna/Hersek ile ilgili özel bir göreve getirdiğini, yani para, silah 
temin ve yardım işlerini yürüttüğünü, Mithatpaşa Caddesinde bir apartman dairesinin 
kendisine tahsis edilen bölümünde bu işleri yürüttüğünü, çok detaylı ve teferruatlı bilmese de 
bu iş için sürekli yurdışına gidip geldiğini,

Eşinin kendisine nafaka vermediğinden maddi olarak sıkıntı çektiğini, H. K.’nın aile 
dostları ve 1.Ordu Komutanlığında komutan olduğunu, 1.Ordu'ya H.isimli Paşa'ya gittiğini, 
gittiği zaman kendisini kabul ettiğini, ancak emir subayının kendisiyle görüştüğünü, 
kendisinin toplantıda olduğunu söylediğini, sıkıntılarını dinleyeceğini söylediğini, eşinin iki 
çocuk ile sokağa attığını nafaka vermediğini, ailesine sahip çıkmayı ikinci plana atarak 
vatana sahip çıktığını söylediğini, H. isimli paşanın çok adil ve iyi bir insan olduğuna 
inandığını, Nato Komutanlığında İzmir'de görev yaparken H. isimli paşa’yı ziyarete 
gittiklerini, kendilerini köşkünde ağırladığını, bir gece sabaha kadar Mustafa ile sohbet 
ettiğini, kendisinin de eşi ile oturduğunu, H. K.’nın eşi Mustafa'ya “hanımın genç ama, 
eşimle çok güzel oturdu, muhabbet etti” dediğini, çünkü gece 2-3' e kadar sohbet ettiklerini, 
bu nedenle ilgileneceğini düşündüğünü, ancak yukarıdaki sıkıntıları ile ilgilenmediğini,

Ankara Gata Komutanı F. A. paşa ile görüşmek için 1997 yılı Ağustos şurasına iki 
ay kala gittiğini, gittiğinde Gata Komutanının törende olduğunu, kendisini Gata İstihbarat 
Komutanının odasına aldıklarını, Hava Kuvvetlerinden Albay R. E.’un kendisine "buyurun 
oturun, paşa gelince ben sizi çıkarırım" dediğini, oturup beklerken H. T.'nin annesi N. T.'nin 
Gata'da hasta olarak bulunduğunu söylediğini, kendisinin de beklerken aile dostları olan H. 
T.'nin annesini görmek istediğini söylediğini, N. T.'nin yanına çıktığını, ziyaret ettiğini, 
O’nun da kendisine "Çok geç geldin" diye sitem ettiğini, çünkü kendisinin hasta olduğu 
dönemlerde ilk ziyaret eden kişilerden biri olduğunu, kendisinin de Ankara'da olmadığını 
İstanbul'da olduğunu söylediğini, eşi Mustafa'nın kendisine kötülük yapıp evden kovup 
kovmadığını sorduğunu, konuştuklarını, kendisine “H. isimli paşa bugün burada, gelsin ona 
Mustafa'nın sana yaptıklarını anlat" dediğini, konuşmaları henüz bitmemişken paşanın içeri 
girdiğini, N. T. ile beraber anlattıklarını, Mustafa'yı affetmeyeceğini ve 3 general ile bu 
konuyu görüşeceğini söylediğini, ayrıca "Bu sefer onun defterini düreceğim" dediğini, N. 
T.’nin da orada olduğunu, sonra kendisine “F. P. ile görüştüm seninle görüşecek, in aşağıya 
anlat” dediğini, kendisinin de indiğini, durumu detaylı şekilde anlattığını, maaşından 
kesilerek kendisine ve çocuklarına para verilmesini de istediğini, kendisinin gitmesini ve 
daha sonra arayacaklarını söylediklerini, 2 hafta sonra Gata'ya çağırdıklarını, İstanbul'dan 
Ankara'ya defalarca gittiğini, yol parasını ve hangi araçlarla Gata'ya geleceğini onların 
söylediğini, mesela bir gün giderken “Varan'dan biletin alındı oraya bin, başka gün trene bin” 
şeklinde söylediklerini, nerede kalacağını da onların ayarladığını, EDOK'ta bir çok defa 
kaldığını, Hava Kuvvetleri misafirhanesinde kaldığını, Gata misafirhanesinde kaldığını, 
kalmış olduğu yerlerde kendi kimliği ile kalmadığını, hep başka kimliklerle kaldığını, bu 
kalma işlemlerini Gata İstihbarat Komutanı R. E. ve Tabip Binbaşı C. Ş.’nin ayarladığını, 
indiği zaman da İstihbarattan emekli M. isimli bir adamın belinde silah ile gelip hep 
arkalarında dolaştığını, bir kere de yine M. isimli kişinin evinde kaldıklarını, evinin 
Ankara'da H. isimli paşanın annesinin de yatmış olduğunu hatırladığı Cebeci'de olduğunu,



  

Yukarıda bahsettiği şekilde Ankara İstanbul arasında gidip gelme sürecinin 1997 
Mayıs ayından itibaren başlayıp Şuradan sonra da devam ettiğini, kendisine çağırdıkları 
dönemlerde toplantı salonlarında çok uzun süren sorular sorulduğunu, kayıt yapıldığının 
söylendiğini, eşi Mustafa’nın Gata'da samimi olduğu doktorların, evlerine gelip giden 
doktorların kimler olduğu, hangi doktorların eşinin başının kapalı olduğu, eşi Mustafa’nın 
Başbakanlıktaki görevinde yapmış olduğu işlerin detaylıca sorulduğunu, sorulara bildiği 
kadarıyla cevap verdiğini, eşi kapalı olanları bilmediğini söylediğini, kimsenin vebaline 
girmek istemediğini, Gata'da çalışan doktorların resimlerinin yapışık olduğu büyük bir 
kataloğu önüne koyduklarını, bunlardan en çok evlerine giren çıkan doktorların kimler 
olduğunu sorduklarını, kendisinin de hatırlamadığını, simalarını unuttuğunu söylediğini, 
Başbakanlıktaki görevi ile ilgili evde görmüş olduğu silahı söylediğini, üzerinde mühür olan 
Başbakanlık belgelerini söylediğini, Bosna işinde İstanbul Fatih BER oteldeki toplantıları 
söylediğini, neden Bosna işleri ile uğraştığını sorduklarını, eşinin Boşnak olduğunu ve bu 
konu ile ilgilendiğini söylediğini, çünkü babasının Sırplar tarafından direnişçi olduğu için 
öldürülmüş olduğunu, bu nedenle kendisine vazife edindiğini, babasının intikamını almak 
istediğini söylediğini,

Çevik BİR’in o dönem Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı olarak seçildiğini, 
Mustafa Bey’in de Bosna işinin bütün para ve silah organizasyonu için Başbakanlıktaki gizli 
görev nedeniyle ordu ile karşı karşıya gelmiş olduğunu, sonrasında da Brüksel'de her ikisinin 
de eşlerinin bir husumeti nedeniyle yine karşı karşıya geldiklerini, Çevik BİR'in Mustafa 
Bey’e husumeti olduğundan yukarıdaki soruları yönelttiğini, yukarıda anlattığı hususların 
Mustafa bey tarafından kendisine açıklama yapılarak daha sonrasında konuşmaya başladığı 
dönemde anlatıldığını, Katalogtan resim gösterme ve devamındaki fişlemeye ilişkin soruları 
kendisine neden sorduklarını sorduğunu, evlenirken kendisinin bu kadar sormadığını, “Siz 
askere aldığınızda araştırma yapmış olmanız gerekli neden bu soruları sordunuz” diye 
tekrarladığını, kendisine "Sizin kocanız çok zeki bir insan, biz onun ne yaptığını 
belgelendiremiyoruz. Siz onun en yakını eşi olarak sizin yazacağınız ve yapacağınız şey onun 
casus olduğunu ortaya çıkaracak. Senin kocan casus ve Türkiye aleyhine çalışıyor. Bu vatan 
millet meselesi biz bunu belgeleyemiyoruz" şeklinde cevap verdiklerini, Mustafa beyin 
söylediği sözlerin aklına geldiğini, kendisine "Ben Bosna'da aranılan bir insan olucam, 
benimle Bosna'da yaşar mısın?" dediğini, bu şekilde iki olayı karşılaştırdığında Silahlı 
Kuvvetlerin Komutanlarının yalan söyleyeceğini düşünmediğini, doğrudur dediğini, eşine ve 
çocuklarına sahip çıkmayan bir kişi olduğunu düşündüğünü, Kendisinden bunun üzerine bir 
dilekçe yazmasını istediklerini, dilekçede eşi Mustafa’nın irticai faaliyetlerde bulunduğuna 
ilişkin yazılar yazmasını istediklerini, yazmasını istedikleri şeyleri kendisine söylediklerinde; 
bu şekilde yazı yazılması yerine kendisine yapılanları yazmasının doğru olacağını 
düşündüğünü ve dile getirdiğini ve o gün orda o dilekçeyi yazmadığını, dilekçe içeriğinde 
daha çok irticai faaliyetlerde bulunduğu hususlarını belirtmesi gerektiğini istediklerini, “ben 
de namaz kılıyorum, kendisi namaz kılmaz irticai faaliyeti nasıl yazayım” şeklinde 
söylediğini, kendisinin havanın soğuk olması nedeniyle başını örterek gittiğini, bu şekilde R. 
E.'nin odasındayken kendisine başörtüyü başından çıkartıp odasından çıkmasını söylediğini, 
sipariş mektubu yazmadığını,

İstanbul'a geldiğini, sürekli Ankara Gata'dan kendisini aradıklarını, 1997 
Temmuzunun son haftaları bu mektubu ısrarla yazarak göndermesini istediklerini, kendisinin 
de bunun üzerine Ankara Gata'ya gittiğini, mektubu yazmadığını, bu mektubu yazmasının ne 
faydası olacağını, hala maddi sıkıntılarla başbaşa kaldığını, eşi Mustafa'dan ayrı olduğu için 
hayatını zor idame ettirdiğini R. E.'ye söylediğini, odasında konuşurken içeriye Tabip Binbaşı 
C. Ş.’nin girdiğini, kendisine Çevik BİR ile görüştüğünü, Çevik BİR'in kendisine para ve iş 
yardımında bulunacağı konusunda C. Ş. aracılığıyla haber gönderdiğini söylediğini, 



  

kendisinin de bu hali ile onlar ne söylediyse kendisinin de aynen kaleme alarak odasında 
yazdığını, altına da kendisini temsil etmeyen bir imza attığını, bozuk ruh haliyle onların 
kendisine söylediği mektubu orada bıraktığını ve İstanbul'a döndüğünü,

 Boşanma davası duruşmalarının bu sırada devam ettiğini, duruşmalarına bu sırada 
Gata İstihbarat bölümünde çalışan G. isimli bir astsubayın eşlik ettiğini, duruşma 
tutanaklarını Gata'ya götürdüğünü,

Sonra gazetelerde Ağustos Şurasında Mustafa Kahramanyol'un ordudan ihraç 
edildiğini öğrendiğini, bu arada kendisini Gata'dan hiç kimsenin aramadığını, haberleri 
gazeteden okuyunca da tedirgin olduğunu, rahatsız olduğunu, neticenin böyle olacağını 
düşünemediğini, R. E.’ye telefon açtığını, Mustafa Kahramanyol'u ordudan atmanız 
sonrasında daha da mağdur olduğunu, mahkemeye açmış olduğu dava sonucunda nafaka dahi 
alamayacağını söylediğini, Çevik BİR'in iş ve para sözünü hatırlattığını, “Tamam biz seni 
ararız" dediğini,

Boşanma davasına gittiğinde kusurlu olan tarafın kendisi göründüğünden maddi ve 
manevi tazminat alamadığını, bunun sebebinin de Mustafa KAHRAMANYOL'un Yaş 
kararında ordudan atılmasına sebep olan yazdığı mektubun iki nüshasının mahkemeye intikal 
etmesi olduğunu, bundan dolayı hakimin kendisini kusurlu bulduğunu ve tazminat da 
vermediğini, kendisinin direkt Gata'ya gittiğini, R. E.'ye YAŞ kararındaki belgelerin gizli 
devlet belgesi olduğunu söylediğini, nasıl mahkemeye gittiğini sorduğunu, iş hususunda 
Çevik BİR'in verdiği sözün namus sözüolduğunu ve kendisinin de sözü olduğunu söylediğini, 
“Namus sözüdür, sözünüzde durmadınız” dediğini, Binbaşı C. Ş.’nin beklemesi gerektiğini 
söylediğini ve Genelkurmay Başkanlığına Çevik BİR'in yanına gittiğini, 2-2,5 saat sonra 
döndüğünü, C. Ş.’nin, R. E.'ye "Oh abi namusumuzu kurtardık" dediğini, "Tamam NURCAN 
hanım gidin, Çevik BİR sizi arayacak" dediğini,

Bir hafta sonra sabah Albay S. isimli kişinin Ankara'dan Karargâh telefonuyla 
kendisini aradığını, "Şimdi bana cevap vereceksiniz, Çevik BİR TSK Mehmetçik Vakfının 
bir şubesini İstanbul'da sizin oturduğunuz yerde Kartal'da açacak orda çalışmak ister misin?" 
dediğini, kendisinin de “Tabi ki” dediğini, “manevi olarak haz verir, mutluluk duyarım, 
çalışırım” dediğini, bu telefon görüşmesinin 1997 Aralık ayının başlarında yapıldığını, daha 
sonra Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli General Z. D. Paşanın telefonla aradığını, 
İstanbul Harbiye Orduevinde ertesi gün sabah 10'da bulunmasını söylediğini, kendisinin de 
Albay R. E.'ye Harbiye'yi bilmediğini nasıl gideceğimi sorduğunu, O’nun da kendisine 
İstanbul Gata'nın satın alma işlerini yapan Başçavuşun kendisini gelip arabayla alıp oraya 
götüreceğini söylediğini, bu kişinin kendisini alıp oraya götürdüğünü, Z. D., Albay U. Ö. ve 
beraberindeki adını hatırlayamadığı iki albay ile toplantı yaptıklarını, İstanbul Kartal 
Ayyıldızlar İş Merkezinde Mehmetçik Vakfının Türkiye'de ilk defa bir şubesini açacaklarını, 
Albay U. Ö.'nün İstanbul il temsilcisi olduğunu, kendisinin de İstanbul İl Temsilcisi 
yardımcısı olduğunu ve bir tane soyadını hatırlayamadığı hizmetli A.isimli kişiyi göreve 
aldıklarını söylediklerini, Aralık 19'da evinin hemen yakınında Ayyıldızlar İş Merkezinde iç 
içe iki oda şeklindeki yerde hiçbir açıklama ve tanıtım yapılmadan Mehmetçik Vakfı İstanbul 
İl Temsilciliğini açtıklarını, orada göreve başladığını, hiçbir ilan yapılmadığını, bu iş 
merkezinin Refah Partisinin genel merkezinin olduğu bir binada olduğunu, binada bir çok 
dükkanın Mehmetçik Vakfı ve TSK'ya bağışlanmış dükkanlar olduğunu, kendilerinin orada 
Albay U. Ö. bir odada, hizmetli A. isimli kişi ve kendisinin görev yapmaya başladıklarını, 
orada Mehmetçik Vakfına yapılan ev, arsa, gayrimenkul bağışlarını aldıklarını ve Silahlı 
Kuvvetler adına etkinlik düzenleyen yerlere gittiklerini,

Mustafa KAHRAMANYOL’un basın organlarında Silahlı Kuvvetlerin kendisini 
kullandığını ve sonrasında meslekten ihraç edildiğini, sonrasında da kendisine verilen iş ile 
de bu mektubun ilişkisinin olduğuna dair yazılar çıktığını, bu yazılar üzerine Albay U. 



  

Ö.’nün kendisini Ankara'dan görevli olarak Mehmetçik Vakfından çağırdıklarını söylediğini, 
Ankara'ya gittiğini, gittiği süreçte Askeriyenin Eğitim ve Doktirin Kampında(EDOK) 
kaldığını, Mehmetçik Vakfı Genel Merkezine gittiğini, Ö. isimli sekreter hanımın Z. D. 
Paşa’nın odasına girip çıktığını, Ö. isimli şahsa "O kadını benim odama sokmayın, geldiği 
gibi geri dönsün" dediğini, geri döndüğünü, İstanbul'a geldiğini, Mehmetçik Vakfı İstanbul İl 
Temsilciliğine geldiğinde odanın kapısını anahtarlarıyla açamadığını, kilidin değiştirilmiş 
olduğunu, Albay U. Ö.'nün odasına doğru yöneldiğini, onun kapısını açıp odasına geçmek 
istediğini, bu sırada daha önceden aralarında hiçbir husumet bulunmayan Albay U. Ö.’nün 
kalkarak kendisine mukavemette bulunduğunu, şiddet uygulamaya kalktığını, kendisini 
içeriye ittiğini, yere düştüğünü, parmağının kırıldığını, ara kapıyı kapattığını ve Mehmetçik 
Vakfı Genel Müdürlüğünün bulunduğu Ankara'ya telefon açtığını, Z.isimli paşa’ya kendisine 
şiddet uygulandığını ve odada kilitli kaldığını söylediğini, A.isimli hizmetlinin o gün geç 
geldiğini, olay sırasında kendisinin orda olmadığını, çevreden sesini duyurarak yardım 
istediğini, polisin geldiğini, Kartal Merkez Karakoluna gittiklerini, doktor raporu aldığını, 
Adli Tıbbın 7 gün hastane, 4 günlük rapor verdiğini, Merkez Komutanlığından telefon 
açıldığını, komisere bırakmalarını söylediklerini, raporlar geldikten sonra Albay U. Ö.’nün 
serbest bırakıldığını, bu konu ile ilgili Emniyette tutanak düzenlendiğini,

Çevik BİR'in yazısıyla Mehmetçik Vakfındaki görevinden alındığını, bir hafta 
direndiğini, sonrasında hukuksal boyutunu araştırdığında çevresindeki insanların hukuksal 
olarak çözüm olabileceğini ancak karışısındaki insanların güçlü olması nedeniyle başına 
başka olayların gelebileceğini bu nedenle görevden alınma yazısını tebliğ etmesini 
söylediklerini, bunun üzerine yazıyı tebellüğ etiğini, görev süresinde şehit yakınları ve 
çocuklarının Tatilya isimli eğlence merkezine götürülüp eğlendirilmesi etkinliğini 
sürdürürken Mehmetçik Vakfından bazı şehit ailelerine maaş bağlanmadığını tespit edince, 
bu kişilere maaş bağlanması için girişimde bulunduğunda Albay U. Ö.’nün bu girişimine 
engel olduğunu, ayrıca Ankara'dan da uyardıklarını, "Siz oraya bağış toplamaya gittiniz, para 
dağıtmaya değil" dediklerini, İşi bıraktıktan sonra 2 sene evde kaldığını, psikolojisinin 
bozulduğunu, bu nedenle F. isimli paşayı aradığını, el yazısı ile alınan belgeleri geri 
istediğini, isteğini kabul ettiğini, göndereceğini söylediğini, İstanbul Gata'daki satın almada 
çalışan astsubaya orjinal yazmış olduğu mektubu ve ne belge var ise zarf içerisinde teslim 
ettiğini, O’nun da kendisine getirip verdiğini, YAŞ kararında ordudan atılan Mustafa 
KAHRAMANYOL'un ordudan atılmasına konu belgenin kendisinin eline geçtiğini, iki hafta 
sonra F. A. Paşanın beylik tabancasıyla intihar ettiğini gazetelerden okuduğunu, korktuğunu,

Daha sonrasında H. T.’nin kendisine telefon açtığını, hal hatır sorduğunu, yanında 
Genelkurmay Adli Müşaviri Erdal ŞENEL Paşa ve Genelkurmay İstihbarat Başkanının da 
bulunduğunu, hep beraber bir buçuk saat kadar telekonferans yoluyla görüşme yaptıklarını, 
neden aradığını sorduğunu, kendilerine güvenmediğimi söylediğini, H. T.’nin “iadei itibar 
edeceğiz, seni işe alacağız” dediğini, Yaş kararındaki belge olan el yazısıyla yazılan mektubu 
Gata Komutanlığında bulamadıklarını söylediklerini, İnsan Hakları Mahkemesinden de 
heyetin geldiğini ve dosyayı incelemek istediklerini söylediğini, bu mektuba ihtiyaçları 
olduğunu söylediğini, kendisinin de F. isimli paşanın ölmeden iki hafta önce özel kurye ile 
kendisine gönderdiğini ve kendisinin de imha ettiğini ve bulamayacağını söylediğini, H. T. 
Paşa’nın devamında; mektubun olmaması nedeniyle devletin tazminat ödeyeceğini bu 
nedenle mektubu yeniden yazmasının vatan millet meselesi olduğunu söylediğini, kendisini 
TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı Opet tesislerinde işe alacaklarını söylediklerini, yeniden 
mektup yazmasını istediklerini, Bu dönemde çocuklarının kolej eğitimindeki para yardımını 
babası Mustafa KAHRAMANYOL’un kestiğinden B. D. ile görüşüp İstek Vakfı Okulundan 
burs talep ettiğini, kızına B oğluna C bursu aldığını, Rahmanlar'daki İstek Vakfında bir sene 
kadar okuduklarını, her ikisinin de takdirle geçmesi halinde A bursu ile okutabileceğini 



  

söylediğini, bu konudaki el yazılarının kendisinde bulunduğu, ertesi yıl takdir ile geçmelerine 
rağmen burs verilmediğini, H.isimli Paşaya telefon ettiğini, B. D.'yi tanıyıp tanımadığını 
sorduğunu, kendisine söz vermesine rağmen çocuklarının bursunu vermediğini söylediğini, 
burs alınmasını istediğini, H.isimli paşanın İstek Vakfının Alemdağ'daki yerinde general R. 
K. Paşayı bulup, kendisinin gönderdiğini söylemesini, R.K.’nın kendisini B. D. ile 
görüştürmesi ve neticesinin kendisine söylenmesini istediğini, R. isimli paşanın yanına 
gittiğini, B. D.'nin yanına kendisini bırakıp çıktığını, B. D. ile görüştüğünü, “madem H. K.'yı 
tanıyorsun, o zaman çocuklarının burslu okuması için mektup yazsın, o zaman çocuklarını 
tam burslu okuturum” dediğini, “Böyle bir mektup alabilir misin?” diye sorduğunu, “siz 
böyle bir mektup istiyorsanız alabilirim” diyerek odadan çıktığını, H. T'ye telefon ettiğini, 
olayı anlattığını, "deli midir nedir, manyak bu adam kafayı yemiş, koskoca Genelkurmay 
başkanından mektup istiyor, saçmalamasın, ben yarın ona telefon açar, haddini bildiririm 
ona" dediğini, ertesi gün B. D.’nin yanına gittiğini, bu sefer özel odasında kabul etmediğini, 
salonda kabul ettiğini, "Sen H.'ye sana söylediklerimi niye gidip haber verdin" dediğini, 
kendisinin de "Ben H. paşa aracılığıyla söyledim, Ankara'ya gidemem, H. paşa her şeyi 
biliyor" dediğini, kızgın bir ifade ile kendisine "tamam tamam, git G. hanıma bursu yazsın" 
dediğini, kendisinin de G. hanımın yanına gittiğini, birer derece daha düşük bir burs 
verileceğine dair yazı verdiğini,

Birinci mektup için kendisine bir miktar para verileceğinin söylendiğini, o paranın 
da verilmediğini, yukarıda belirtiği gibi ekonomik sıkıntı yaşadığından ikinci mektubu 
yazmak zorunda kaldığını, yazdığı mektubu posta ile Genelkurmay Başkanlığına 
gönderdiğini, mektubun nasıl yazılacağını kime ve ne şekilde gönderileceğini kendisine 
söylediklerini, mektubun kişiye özel ve gizli olarak gönderildiğini, mektubun içeriğini 
hatırlamadığını, ikinci suret ve örnek de almadığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki 
davasını Mustafa KAHRAMANYOL’un bu mektup nedeniyle kaybettiğini bildiğini, Ancak 
YAŞ kararına konu olan esas mektubun kendisinde olduğunu, istenildiği takdirde sunmaya 
hazır olduğunu,

Mehmetçik Vakfı Kurtköy Opet Tesisinde görevli olduğu süre içerisinde bazı 
yolsuzlukları gördüğünü ve H. K.’nın hanımı O. K.'ye bu yolsuzlukların belgelerini yazdığını 
ve gönderdiğini, Mehmetçik Vakfının Genel Müdürünün değiştiğini, A. Ö. olduğunu, bu 
arada kendisini N. T.’nin arayıp "Bir daha benim oğlumla görüşmeni istemiyorum, seninle 
görüşmek istemiyorum, oğlumu irticacılara vurduracaksın, senin yüzünden oğlumu 
öldürecekler, bir daha H.'yi arama" dediğini, çünkü o dönemle H. T. Paşanın ankesörlü 
telefonla tehdit aldığını, bu habere ilişkin gazete kupürünü sakladığını, Yurtsever Subaylar 
tarafından yazılmış "H. T. ve Çevik BİR annesinin evinde seni zehirleyerek öldürecekler" 
şeklinde Bahçelievler postanesinden atılmış bir mektup aldığını, bu mektubun elinde 
olduğunu, sakladığını, mektubu alınca H. T.'ye aldığı mektubu okuduğunu, mektubu sonra da 
isteği üzerine faksladığını, kendisini arayarak "Bu mektubu senin kocan yazdırmış, seni 
korkutmak için, hiç kafaya takma ben onu Genelkurmay'a çağırır gerekli dersi veririm" 
dediğini, üzerinden bir hafta kadar geçtikten sonra eşi Mustafa ile konuştuğunu, kendisine 
"Mustafa hala sana çok aşık" dediğini, sonrasında bundan sonra sana bişey olmaz dediğini ve 
mevzunun kapandığını,

Kendisini bir kere de Ankara'ya çağırdıklarında Gata İstihbarat Bölümü Binbaşı C. 
Ş. "İstersen bu adamı ortadan kaldırırız, bu adam seni takip ettiriyor, kocan seni 
öldürttürecek" diye kendisine söylediğini, senin Ankara'ya gidiş gelişini takip ediyor. Ne 
zaman geldiğini nasıl gittiğini biliyor, giriş çıkışlarda kendi kimliğini kullanmamana rağmen 
haberi oluyormuş dediğini, kendisi de buna karşılık "O çocuklarımın babası, ben ona bir şey 
olmasını istemiyorum, öyle bir şey olmasını da istemiyorum" dediğini, bunu duyar duymaz 
Mustafa KAHRAMANYOL'un muayenehanesindeki sekreterine telefon açıp "Mustafa'nın 



  

kendisine dikkat etmesini" söylediğini,
N. T.’un vefat ettiğinde cenazesine katıldığını, H. T.'nin askerdeki makam şoförünün 

Mehmetçik Vakfında da şoförlük yaptığını, onunla birlikte gittiklerini, cenaze töreni 
yapıldığını, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğüne A. Ö. Paşanın çağrısı üzerine gittiğini, 
kendisine birebir odasında "Kadın ne istiyorsun sen benden, senin N. T.'nin cenazesinde ne 
işin var, Genelkurmayda senin ne işin var" dediğini, kendisinin de "özel mevzular, sizinle 
alakalı değil, özel mevzular" dediğini, A. Ö.’nün "Ben senin Genelkurmaya gitmeni 
istemiyorum, Ne istiyorsun" dediğini, kendisiyle sanki açık açık pazarlık yaptığını, 
kendisinin de "Yetimin öksüzün hakkını yemeyin başka bir şey istemiyorum, düzgün bir 
şekilde görevimi yapmak istiyorum" dediğini, çünkü benzin istasyonunun yakıt tanklarına 
kayıt dışı olarak tankerlerle yakıt boşaltıldığını öğrendiğini, aynı zamanda başka bir askeri 
yetkilinin piyasadan daha düşük bir fiyata mazot satılıp satılmadığını kendisine sorduğunu, 
kendisinin de böyle bir satışın olmadığını söylediğini, yukarıda anlattığı iki olayı 
karşılaştırdığında geceleri istasyona kayıt dışı yakıt konulduğu ve bundan da bazı kişilerin 
nemalandığını ortaya çıkardığını,

Çok yüklü alımlar yapıldığını, mesela sigara firmasının minibüs verdiğini, içecek 
firmasının hava parası olarak sadece kendi ürünlerini satması için para ödediğini, bu tür kayıt 
dışı paraların Ankara'ya gittiğini ve Mehmetçik Vakfına kalmasını istediğini, ancak bu 
konuda kimsenin girişim yapmadığını, alınan bu malzemeler ve paraların Vakfa gitmediğini, 
Ankara'ya gönderildiğini, benzin istasyonunda olan bir çok işleyişin hep adam kayırma 
şeklinde yapıldığını, bu durumlara karşı çıkınca 10 gün kadar izin verdiklerini, sonrasında 
geldiğinde kendisini Maslak'ta bulunan Mehmetçik Vakfına görevlendirdiklerini, Ankara'dan 
her hafta sonu A. Ö. Paşanın gelip, "Napıyorsun, Nurcan iyi misin" diye sorduğunu, 
kendisinin de "Yetimin hakkını yiyip oturup içiyorum" dediğini, H. isimli kişiye söyle sana iş 
bulsun şeklinde kendisiyle konuştuğunu, Maslak'ta 3 ay kadar çalıştığını, hiçbir görev 
verilmediğini, sadece masada oturduğunu, bu görev süresi içerisinde yatak odasının 
penceresinin dibinde bir şarjör boşaltıldığını, kovanların camlarına çarptığını, Emniyetten 
geldiklerini, karanlıkta boş kovan aradıklarını, bu olay 2002 yılı Haziran ayında yaşadığını, 
olay sonrasında H. T.'ye telefon ettiğini, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunacağını söylediğini, kendisine "Senin bildiğin devede kulak, yarın git Sabiha Gökçen 
Havaalanında işe başla" dediğini, bunun üzerine 2002 Temmuz ayında Sabiha Gökçen 
Havalimanında Sosyal Tesislerde yönetici olarak işe başladığını,

Sabiha Gökçen Havalimanında S. K.’nın Genel Müdür olduğunu, iki ay sonra darbe 
gibi bir şey olduğunu, bütün birimlerin başındaki müdürlerin görevden alındığını, Genel 
Müdür olarak Hava Kuvvetlerinden Emekli Tümgeneral İ. B.’nin geldiğini, Genel Müdür 
Yardımcısı Emekli Kurmay Albay H. B. V. ve diğer müdürlüklere de yine H. B. V.'nin 
devresi olan Emekli Albayların yerleştirildiğini, işe girdiğinde sicil numarasının 657 
olduğunu, kendisinden sonra yüzlerce asker yakını meslekle eğitimle uzaktan yakından ilgisi 
olmayan bir çok insanın işe alındığını, çoğu da Emekli Kurmay Albay H. B. V.'nin eşi, dostu, 
tanıdığı ve ahbabı olduğunu, burada Emekli Kurmay Albay H. B. V. tarafından bir çok defa 
taciz edildiğini, kendisi Emekli Kurmay Albay H. B. V.'nin tacizlerine cevap vermeyince 
görev yeri değşikliğinin 4-5 kez yapıldığını, değişik iftiralar atılarak havaalanı polisi de 
kullanılmak üzere taciz edildiğini, 1 yıl maaşından para kesildiğini,

Çalıştığı dönemde Küçükyalı Kenan Evren Kışlasında NBC Eğitimine 
gönderildiğini, giderken Kurmay Albay Ü. Y.’nin orada kendisine yakınlık göstererek onunla 
arkadaş olması konusunda çok ısrarcı davrandığını, kendisinin daha önce B. D.'nin 
silah/mühimmat bulunduğu arazisinin bölgesinde komutanlık yaptığını ve araziyi iyi bildiğini 
söylediğini, NBC gaz eğitimi alırken gaz odasına sokulmak istendiğini, ancak girmediğini, 
çünkü alerjik astımının bulunduğunu, kendisini kontrollerinde tutmak için Atatürk 



  

Havalimanında Savunma Sekreterliği yapan Hava Kuvvetlerinden Emekli A. K. isimli kişi ile 
yemek yemesi ve onunla birlikte olması konusunda ikna etmeye çalıştığını, bunu öneren ve 
kendilerini tanıştıranın da Gata İstihbarat Albayı R. E. olduğunu, Emekli Kurmay Albay H. 
B. V. ile Kurmay Albay Ü. Y.’nin çok yakın arkadaş olduklarını bildiğini, emekli Kurmay 
Albay H. B. V.'nin çok zaaflarının olduğunu kendisine söylediğini,

Uğramış olduğu haksızlıklar nedeniyle yapmış olduğu basın açıklamasından dolayı 
28 Şubat 2007 tarihinde Emekli Kurmay Albay H. B. V.’nin hiçbir gerekçe göstermeden 
emekliliğine bir yıl kala işten çıkardığını, ancak açmış olduğu tüm davalarda nüfuz sahipleri 
oldukları için askerlerin yargıdaki nüfuzlarını kullanarak yargılamalarda aleyhine karar 
çıkmasına neden olduklarını, aynı mahkemelerin işten atıldığını kabul edip göreve iade 
yönünde karar verdiklerini, Mobbing davasını ve eksik tazminat davasını reddettiklerini, işten 
atıldığını onaylayan 9. Hukuk Daire Başkanının diğer davalarına red kararı verdiğini 
belirtmiştir. (267. klasör, sayfa 181-189)

 Tanık NURCAN AKÇAY İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
13/02/2015 tarihli beyanında; 

"Benim eşim Gata komutanlığında profesör tabip Albay Mustafa Kahramanyol du. 
Ben 1997 yılında eşimin beni darp edip, karnımdaki çocuğumun ölmesi nedeniyle 
kendisinden ayrıldım. Boşanma davası 2000 senesinde bitti ve bu tarihte resmen boşandım. 
Ben eşimin yaptığı görev nedeniyle Hurşit Tolon paşayla çok samimiydim dolayısıyla kendisi 
bizim ailevi sorunlarımızı bilirdi. Beni eşim dövdükten sonra kendisiyle görüştüm. Ve bana 
eşinle ilgili bildiklerini anlat ben onun defterini dürüyüm dedi. Aslında herhangi bir şey 
bilmeme rağmen, benim ağzımdan bir ihbar mektubu yazıldı ve ben bunu imzaladım. Bunu 
bana istihbaratçılar anlattı ve ben yazdım. Bilahare bu mektubun yüzünden eşim  meslekten 
atıldı. Bende silahlı kuvvetlerin mehmetçilik vakfına ilişkin iki yerinde çalıştım. Buralardan 
da beni bilahere attılar. En son Sabiha Gökçen havaalanından  28 Şubat 2007  tarihinde 
atıldım. Çünkü 28 şubat kararlarıyla eşim işinden atılmıştır. Eşim de cemaatle yakın ilişki 
içindeydi. Ancak eşimden ayrıldıktan sonra çocuklarımın Fettullah Gülen e bağlı kolejde 
okumasına gücüm yetmedi. Bunu Tolon Paşaya bildirdim. O da çocuklarımı Dalan'ın 
vasıtasıyla İstek Vakfı  Kolejine yazdırdı."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık TURHAN TAYAN Ankara  5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  19.02.2015 
tarihli beyanında; 

"O dönemin milli savunma bakanı olarak bakanlığımın kuruluş yasası 
çerçevesinde dönemin kuvvet komutanlarıyla kanun çerçevesinde kurduğumuz ilişki 
dışında herhangi bir ilişkimiz olmamıştır. Biz savunma bakanlığı olarak genelkurmayla 
aynı binada aynı çatı altında görev yapan bir kurumuz.28 Şubat 1997'de  anayasal kuruluş 
olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ülkede cereyan etmekte olan bir takım 
gerginliklerin konuşulduğu, müzakere edildiği ve bu müzakere sonunda da bu 
gerginliklere sebebiyet veren hususlarda alınması gereken tedbirlerin dönemin hükümetine 
tavsiye edilmek üzere 18 maddeden oluşan bir tedbirler manzumesini kabul ettik. Ve 
hükümete bildirdik ben de o hükümetin üyesiyim. Ve bu tedbirlerin 13 mart 1997 de 
bakanlar kurulunda müzakeresi yapıldı, görüşmeler yapıldı ve 14 martta da merhum 
başbakan sayın Necmettin Erbakan'ın tüm bakanlara bir yazı ile gerekli 
tedbirlerin,kararların alınması konusunda bir talimatı intikal etmiştir. 13 Martta bakanlar 
kurulu toplandı,bu konu Milli Güvenilk Kurulu'nun tavsiye kararları okundu müzakere 
edildi ve 14 Mart tarihi itibarı ile bakanlıklara konu ile ilgili kısa,orta ve uzun vadeli 



  

tedbirlerin dikkat ve ihtimamla alınması,mali destek ve yasa değişikliğine ihtiyaç gösteren 
tedbirler varsa bunlar hakkında da Bakanlar Kurulunca gereğinin yerine getirilebilmesi 
için başbakanlığa bilgi verilmesi başbakan  talimatı bütün bakanlıklara intikal etti.Daha 
sonra yapılan bakanlar kurulu toplantılarında konu doğrudan doğruya gündeme gelmiş 
değildir ancak biliyoruz ki mayıs ayında merhum başbakan kendi parti grubunda bir 
açıklama yapmıştır.Bakanlar kurulunda bu kararlar veya gelişmelerden dolayı istifa 
edeceğine dair herhangi bir beyanda bir değerlendirmede ifadede 
bulunmamıştır.Kurumunda kendi parti grubunda yaptığı açıklamadan öğrendik ki sayın 
başbakan istifa edecek nitekim birkaç gün içerisinde istifasını dönemin cumhurbaşkanı 
sayın Süleyman Demirel'e sundular ve biz bu şekilde hükümetin düştüğünü öğrenmiş 
olduk.Milli güvenlik kurulunda bu konuların görüşülmesi sırasında gayet medeni, gayet 
beşeri ,gayet saygın, aşağı yukarı 9.5 10 saat müzakere cereyan etmiştir.Bu müzakereler 
sırasında cumhuriyet hükümetinin üyeleri olarak bendeniz herhangi bir ima yolu dahi olsa 
herhangi bir eleştiri,tenkit,tehdit herhangi bir davranışla karşılaşmış değilim. Tabi ülkede 
özellikle Refah Yol hükümetinin kurulması öncesi başlayan bir takım siyasi iklimdeki 
gerginlik kurulduktan sonra da devam ediyordu. Toplumda, sivil toplum örgütlerinde, 
meslek kuruluşlarında, medyada çeşitli kurum ve kuruluşlarda özellikle rejim karşıtı 
davranış ve hareketlerden duyulan endişeler konuşuluyordu bunlar da Milli Güvenlik 
kurulunda konuşulmuştur.Milli güvenlik kurumunda yine yasal kurumlar başta milli 
istihbarat teşkilatı olmak üzere emniyet genel müdürlüğü istihbaratı olmak üzere bütün 
istihbarat teşkilatları gelişmeler hakkında sunum yapmışlardır durumu intikal 
ettirmişlerdir.Ocak ayında yapılan bu sunumlar mütakiben beraberinde 28 Şubat'ta 
konuyla ilgili tedbirlerin daha kapsamlı bir şekilde görüşülmesi ve konuşulmasını 
gündeme getirmiştir ve bu cümleden olarak 28 Şubat toplantıları yapılmıştır. Benim daha 
önce milli eğitim bakanı olarak Milli Güvenlik Kurulu'na bazı sonuçlarım vardı özellikle 8 
yıllık kesintisiz temel eğitim doğrultusunda.Dolayısıyla o günün şartları içerisinde ülkenin 
odaklığı konuların tartışılması dışında herhangi bir konu,herhangi bir davranış,herhangi bir 
telkinle karşılaşmadım.Kimse de bana dönemin Milli Savunma Bakanı olarak ayrıl istifa 
et, çekil filan şeklinde hiç kimse bana herhangi bir beyanda herhangi bir telkinde 
bulunmamıştır bulunmasına da kesinlikle zaten izin vermem.Dolayısıyla şu anda 
söyleyebileceğim bu sayın başbakan'ın talimatı bütün bakanlıklar tarafından yerine 
getirilmiştir,kendi bağlı birimlerine intikal ettirilmiştir ve bu çalışmalar devam ederken de 
hükümet ayrılmıştır,istifa etmiştir.

" Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 406 sayılı kararı tavsiye kararı okundu ve 
orada müzakere ettiniz.Bu kararın bakanlar kuruluna intikali ile ilgili yani bu kararı 
uygulamanın böyle bir demokrasi dışı tutum,baskı bir değerlendirme oldu mu?''şeklindeki 
soru üzerine; Hayır.Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kuruldur ve kendi kuruluş yasası 
çerçevesinde çalışır.Ne bakanlar kurulunda ne Milli  Güvenlik Kurulu'nda böyle bir 
görüşme kesinlikle söz konusu değildir.Anayasa gereği bakanlar kuruluna vaki tavsiye 
kararları bakanlar kurulunda okunduğunda konuyla ilgili herhangi bir kabine üyesi arkadaş 
veya merhum sayın başbakan bununla alakalı bu tavsiye kararları ile alakalı herhangi bir 
eleştiri,herhangi bir olumsuz değerlendirme içerisinde de olmamıştır.Bakanlar kurulunda 
bir bakan arkadaşımız bu tavsiye kararlarını okumuştur.Görüşmek isteyen sorulmuştur ve 
hemen akabinde merhum başbakan teşekkür etmiştir gereği için arkadaşlara  bakanlara 
bildirim yapacağım demiştir ve nitekim ertesi gün bütün bakanlara bu 14 Mart tarihli 
talimatı göndermiştir.Ne bu bakanlar kurulunda ne daha sonraki bakanlar kurulu 
toplantılarında bu konuda herhangi bir arkadaş ''Ben buna imza attım şöyle bir telkin 
aldım,tehdit aldım.'' gibi bir değerlendirme yapmadığı gibi ihsas bile ettirmemiştir .Her şey 
anayasa çerçevesinde, medeni bir şekilde hukuk düzeni içerisinde bakanlar kuruluna ve 
Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında müzakere edilmiş ve devlet arşivlerine de bu 



  

kararlar girmiştir.
''Tansu Çiller'le herhangi bir konuda diyaloğunuz oldu mu yani Tansu Çiller'in 

size herhangi bir o günkü komuta kademesiyle bir beyanı oldu mu?''şeklindeki soru 
üzerine;Hayır. Sayın genel başkanım başbakan yardımcım ve tabiki bir bakanı cumhuriyet 
hükümeti üyesi bir bakanı olarak herhangi bir özel bir görüşmemiz olmamıştır. Tabi 
Refah-Yol hükümetinin kuruluş aşamasından itibaren ortada bir gerginliğin olduğu,Doğru 
Yol Partisi'nin Refah-Yol' la hükümet kurması kurmaması yolunda bir takım kamuoyunda 
eleştiriler,telkinler ''Ya yapmayın etmeyin kurmayın'' şeklinde bunlar hep basına 
kamuoyuna intikal eden konulardı.Ama netice olarak Refah Yol Hükümeti kuruldu ve yasa 
çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken ortaya çıkan her gün artan bir tempoda 
kamuoyundaki tartışmalar,endişeler,yayınlar sivil toplum örgütlerinin genel davranışı bir 
takım sıkıntıları ortaya koymuştu.18 sene geçmiştir,darbeleri araştırma komisyonunda da 
arz etmeye çalıştığım gibi konuyla ilgili bu konularla ilgili 18 senedir bilen bilmeyen 
içinde olan olmayan herkes bir takım beyanlarda bulundu .Herkes bir takım açıklamalarda 
bulundu .Sayın genel başkanımla ,Tansu Çiller'le ne o gün ne daha sonra bu konularla 
ilgili en ufak bir görüş ayrılığımız,en ufak bir farklı değerlendirmemiz olmamıştır.

"14 Mart 1997 yılında Başbakanlığın bir genelgesi yayınlandı ve bu genelgede 
kısa orta ve uzun vadeli yapılacak  bazı işlerin yapılması gerektiği vurgulandı ve bu 
genelge Milli Savunma Bakanlığı olarak size geldi.Bu genelgenin Genelkurmay 
Başkanlığı'na gönderilip gönderilmediği konusunu hatırlıyor musunuz?''şeklindeki soru 
üzerine;  Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasındaki yazışmalarının 
tam formatın bilmiyorum ama şu kadarını söyleyim biz 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında alınan kararların altında başta sayın Cumhurbaşkanı ,merhum başbakan ve 
dönemin Genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Başbakan Yardımcısı Çiller 
bendeniz Savunma Bakanı ve Akşener İçişleri Bakanı olarak ve kuvvet komutanlarının 
tümünün imzası var.Ve sayın başbakanın 14 Martta bu konularla ilgili yapılan 
müzakerelerin tebliği sırasında dağıtım olarak Dışişleri Bakanlığı Başbakan 
Yardımcılığı'na ,Devlet Bakanlıklarına,bakanlıklara bilgi için Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği'ne ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne de ayrıca 
bildirildiğini,dağıtıldığını resmi yazıda görmekteyiz."Genelkurmay Başkanlığı'na yazılmış 
bir yazı var mı?''şeklindeki soru üzerine; Bizim doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na 
bakanlık olarak bir yazı yazmamız düşünülmez ama bu konuda alınan tedbirlerle alınması 
düşünülen tedbirlerle ilgili Genelkurmay Başkanlığı’nı bilgilendirdiğimizi sanıyorum.

"28 Şubat toplantısı ve içindeki kararların Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
verilmiş bir brifingin üzerine inşa edildiği iddia edildi.O brifing hakkında bilginiz var mı 
mı?"şeklindeki soru üzerine;Ben Genelkurmay Başkanlığı’nın, genelkurmay’daki herhangi 
bir brifingini hatırlamıyorum .Böyle bir toplantıya katılmam söz konusu değildir 
bilmiyorum ama Milli Güvenlik Kurulu toplantısında zaten o toplantıya katılan ve o 
toplantıya katılanları bağlı tüm kurumların güvenlikle ilgili sonuçları olmuştur.Rejim 
aleyhtarı hareketler,irticai hareketler,laiklik karşıtı hareketler,cumhuriyetin temel 
niteliklerine yönelik hareketler,terör gibi her konuda sonuçlar olmuştur.Orada bu sonuçlar 
değerlendirilmiştir.

"Başbakanlık direktifinden sonra İç İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin en 
ayrıntılı mücadelenin irticayla mücadelenin tüm unsurlarını kapsayan raporlaşma dahil ve 
ilgili tüm kurumlara yayınladığı biliniyor.Bu genelgenin Genelkurmay Başkanlığı'na da 
gönderildiği dile getirildi bakanlığınıza da gelmiştir.Bu genelge doğrultusunda 
bakanlığınızda bir uygulama,takip konusunda bir yayın yapıldı mı,uygulamalar hakkında 
size geri dönüş bilgileri geldi mi?"şeklindeki soru üzerine; Bu Başbakanlık yazısından 
sonra tabiki her bakanlık kendi yasal çerçevesi içerisinde bir takım çalışmalar yapmıştır 
.Biz de bana bağlı müsteşarım,arkadaşlarıma başbakanımızın talimatı intikal etmiştir 



  

gereğinin yapılması tedbirlerin alınması konusunda.İçişleri Bakanlığı'nın alması gerektiği 
noktasındaki genelgesini ben gördüm.Bütün valiliklere ilgili kurumlara İçişleri 
Bakanlığının bir genelgesi gönderilmiştir.

"28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde 
taraflardan birinin getirdiği hazır daha önceden hazırlanmış bir Milli Güvenlik Kurulu 
kararı var mıydı yoksa o kurulda bir takım tartışmalarla taraflar bir takım fikirlerini öne 
sürüp özgür iradeleriyle bir Milli Güvenlik Kurulu kararı mı çıkarttılar?''şeklindeki soru 
üzerine; Bu Milli Güvenlik Kurulu toplantısında görüşülen hususlar daha önce Ocak ayı 
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında tartışılmış konulardır .Yani her Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında ilgili güvenlik ve istihbarat kurumlarının ülke çapındaki gelişmelerle ilgili 
verdiği bilgiler doğrultusunda Ocak ayında bu ortamda yaşanan birtakım olumsuzlukların 
değerlendirilip bu konuda alınması gereken tedbirlerle ilgili tartışmalar konuşmaların 
yapıldığı toplantılardır .Hatta sayın cumhurbaşkanımıza Genelkurmay Başkanlığı yaşanan 
olumsuz gelişmelerle ilgili brifing verdiği ve yaşanan olumsuzluklar hakkında yapılması 
gerekenler konusunda bir müzakerenin yapıldığı sayın cumhurbaşkanı Demirel tarafından 
da açıklanmıştı. Daha sonra 28 Şubat'ta bu konularla ilgili daha detaylı,daha tahsilatlı daha 
spesifik müzakerelerin yapılması öngörüldü ve bu çerçevede 28 Şubat toplantısında bu 
konular ele alındı ama bu toplantıya elimize hiçbir taslak hiçbir ön yazı gelmemişti 
,müzakerelerin 10 saate yakın sürmesinin sebebi de bu konuların orada ortaya atılıp 
müzakere edilip ne yapılması konusunda bir fikir etrafında toplanabilme 
çalışmasıydı.Dolayısı ile ben böyle bir hazır metin' 'Şunu alın imzalayın'' şeklinde böyle 
bir şey görmedim.

''Doğru Yol Partisi'nden istifa eden 45 milletvekillerinin istifasında bildiğiniz ya 
da duyduğunuz kadarıyla askerlerin ya da daha da öze indirgersek Batı Çalışma Grubunun 
bir desteğinin,telkininin ya da cebir ya da şiddetinin olduğuna dair görgünüz ya da 
duyumuz var mıdır?''şeklindeki soru üzerine; Batı Çalışma Grubu diye bir grubu biz aylar 
sonra duyduk ve öğrendik .28 Şubat kararları içerisinde böyle bir gruptan söz edilmemiştir 
öyle bi şey yoktur zaten Batı Çalışma Grubu lafları da 28 Şubat kararlarının alınmasından 
sanıyorum 1-2 ay sonra ortaya çıkmıştır.Ve o zaman duyduğumuzda da ben bu çalışma 
grubu konusunu sayın merhum başbakanın tedbirler ve bunlar hakkında bakanlar kuruluna 
bildirilmesi cümlesinden olarak değerlendirdim.Yani sayın başbakan ilgili 
birimlere,bakanlıklara bakanlığımızı ilgilendiren konularda konuyla ilgi kısa,orta ve uzun 
vadeli tedbirlerin dikkat ve ihtimamla  alınması talimatının bir gereği olarak değerlendirdi 
.Hiçbir batı çalışma gurubu üyesi kimse veya Genelkurmay Başkanı veya kuvvet 
komutanları bendenize veya mesai arkadaşım bakanlara hiç kimse bana gelip ''Falan 
komutan bana istifamı telkin ediyor söylüyor tavsiye ediyor veya işte beni zorluyor gibi bir 
sitemini böyle bir serzenişini böyle bir üzüntüsünü duymadım,böyle bir şey görmedim. 
Öyle bir şey olsaydı önce bana telkin edilirdi bana söylenirdi.Sayın başbakan istifasını 
verdikten sonra da yaptığı değerlendirmede ''Mecburum,zordayım,istifa etmek 
mecburiyetindeyim'' gibi değerlendirme yapmamıştır.Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiği 
istifa dilekçesinden sonra sayın Cumhurbaşkanı niye istifa ediyorsun “ Ülkede bir 
gerginlik var bunu azaltmak için istifa ediyorum "gibi bir değerlendirme yaptığını hep 
beraber okuduk,gördük.

"43-45 milletvekilinin istifasını,basında yer alan hükümet aleyhine 
yazılanlar,basının özellikle Refah-Yol iktidarına karşı duruşu,sendikalar,odalar veya 
borsalar,beşli çete olarak adlandırılan bir grup,hiçbir siyasi görüşe veya toplumsal kuruluşa 
üye olmayan,karanlığı önlemek için ışıklarını söndüren geniş halk kitleleri,üniversitelerin 
ya da öğretim görevlilerinin açıklamalarını dikkate alırsak bunlar hükümetin 
gitmesine,istifasına ya da düşmesine yol açmıştır diyebilir miyiz?''şeklindeki soru üzerine; 
Refah-Yol hükümeti kurulurken sancılı kuruldu.Ve görev sırası içerisinde de bir takım 



  

sancılar yaşandı.Zaten siyasi istikrarsızlığın devam ettiği bir dönemdi sık sık hükümet 
değişiklikleri oluyordu.Refah-Yol hükümetinden evvel Ana-yol,Ana-Refah  hükümeti 
kurulması teşebbüsleri oldu.Bakanlar Kurulu tam açıklanacakken vazgeçildi yani ortamda 
bir zorluk vardı sıkıntılar vardı dolayısıyla bu sıkıntıları şu veya bu şekilde başka yerlere 
yönlendirmek ciro etmek yanlış olur.Dolayısıyla bu kararların alınması ve ondan sonraki 
değerlendirmelerde ne Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı,ne Refah Partisi'nin genel 
başkanı veya üst düzey yöneticileri böyle bir değerlendirme yapmadılar.Ama bizim 
Refah-Yol hükümetinin  kurulması öncesi yaptığımız görüşmelerde de bu kararın alınması 
yani bu hükümetin kurulmasına karar verilmesi olumlu bakılması kolay olmamıştır,zor 
olmuştur.Yani Refah-Yol hükümeti kurulmazdan evvel sayın genel başkanımız Çiller'in 
Refah Partisi ve genel başkanı hakkında yine Refah Partisi'nin başkanı merhum başbakan 
Erbakan'ın Doğru Yol Partisi hakkındaki beyanları grup konuşmaları herkesçe 
bilinmektedir.Dolayısıyla siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü,ülkede de tansiyonun 
yükseldiği,terörün,anayasal rejimin aleyhine bir takım davranışların hareketlerin tepe 
yaptığı bir ortamda bir takım değerlendirmeler yapılabilir.Zaten iki lider arasında 
başbakanlığın devri konusunda da bir takım ön protokollerin yapıldığı,daha sonradan 
öğrendiğimiz bu protokoller doğrultusunda yeni bir hükümet arayışı bazı arkadaşları 
siyaseten heveslendirmiş olabilir. Ama bunu askerle ilişkilendirmeyi vicdani bulmam.

"28 Şubat sürecinde bir askeri darbe havası var mıydı? Böyle bir şey hissettiniz 
mi ?''Ben uzun bir siyasi hayata sahibim.12 Mart 1971'de Adalet Partisi İl sekreteriydim 12 
Eylül'de Adalet Partisi il başkanıydım. Darbelere çok muhatap olmuş ve hep onlara karşı 
durmuş siyasi hayatı içerisinde bir kişiyim.Birkaç defa dönemin Genelkurmay Başkanıyla 
bu geçmişle ilgili sohbetlerimiz sırasında sayın Karadayı şunu söylemiştir:''Biz askerler 
askerliği biliriz.Ülke yönetimi farklı bir iştir,geçmişte ülke yönetimi denemeleri 
zorluklarla geçmiştir ve faydalı olmamıştır yararlı olmamıştır.Biz ülkeyi yönetmek niyet 
ve tasavvurumda değiliz arkadaşlarımla beraber kamuoyunda böyle bir takım tevatürleri 
dolaştırıyorlar bu geçmişte yaşadığımız tecrübelerle bizim yapmayacağımız 
yapamayacağımız bir davranıştır.Biz şu anda ülkede cumhuriyete sahip çıkmak,ülke 
bölünmezliğine sahip çıkmak dışında bir niyetimiz söz konusu olamaz.Darbeler hiçbir 
zaman ülkeye fayda getirmemiştir gibi değerlendirmelerde bulunmuştur 
konuşmalarımızda.Ben de aynı görüşteyim,böyle bir şey hissetmedim.Hissettirilmedi.Ne 
bunu ne dönemin başbakanı,başbakan ne yardımcısı ne de diğer bakan arkadaşlarım resmi 
toplantılarda veya özel görüşmelerde böyle bir endişe ihsas ettirmemişlerdir.

"Siz ve kuvvet komutanları artı hanımefendilerle beraber Gölbaşı'nda askeri 
tesiste bir yemek yiyorsunuz. O yemekte Güven Erkaya'nın ve diğer kuvvet 
komutanlarının dönemin başbakan yardımcısı Sayın Tansu Çiller'e yönelik '' O kadına 
söyleyin biz yunan komutanlarına benzemeyiz'' diye bir sözü sarf ettiler mi?''şeklindeki 
soru üzerine;Hayır. Benim  yüzüme karşı yapılmış böyle bir beyan söz konusu değildir.

" 4 Şubat'ta Sincan'da geçirilen tankların hangi saik  ve sebeple geçirildiğine dair 
bi bilginiz oldu mu veya geçirilmeden önce size herhangi bir haber verildi mi?''şeklindeki 
soru üzerine;Hayır bana haber verilmedi haber de verilmez zaten. Ben sabahleyin 
öğrendim. Arkadaşlarıma sordum onlar da bana bir tatbikat sebebiyle birliklerin intikali 
olarak sundular söylediler. 

 "Batı çalışma grubuyla ilgili ilk bilgiye ne zaman ulaştınız veya böyle bir yapının 
olduğunu ne zaman öğrendiniz?"şeklindeki soru üzerine;Bana bu tür Genelkurmay 
bünyesinde yapılan çalışmaların detayı ve esası hakkında bilgi verilmez. Bu konuda 28 
Şubat kararlarından aylar sonra sanıyorum nisan aylarında basında bir şeyler duydum, 
okudum ve arkadaşlarıma sordum. Arkadaşlarım da Sayın Başbakanın verdiği bu 
talimatlar doğrultusunda Genelkurmay bünyesi içerisinde  yapılan bir çalışma olarak bana 
ifade ettiler onun dışında herhangi bir ilişkim, temasım, katkım veya müdahalem söz 



  

konusu değildir. Mayıs ,nisan   olabilir.
"Batı çalışma hareket konsepti  ve batı çalışma eylem planlarına baktığımız 

zaman dağıtım yerleriyle ilgili bakanlıklar bulunmamakta.Yine başbakanlık askeri 
danışmanlığı olmasına rağmen bu danışmanlığa da dağıtım yapılmaması noktasında bir 
fotoğraf görüyoruz.Böyle bir yapılanma ve dağıtım sizce doğru mudur?''şeklindeki soru 
üzerine; örneğin milli savunma bakanı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terörle 
mücadele dairesinde herhangi bir olayla ilgili kurulmuş bir timden benim haberim olmaz. 
Aynı şekilde şu talimat doğrultusunda Genelkurmay bünyesinde veya Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı bünyesinde eğer bir çalışma ekibi bir tim kuruluyorsa bu bana bildirilmez. 
Bunun bildirilmemesi devlet yönetiminde yasalar çerçevesinde gayet normaldir. Böyle bir 
bilgim yok ve bu bilgimin olmayışını da anormal görmüyorum.

"Bugünkü ifadelerinizde Refah Yol hükümeti döneminde yoğun bir gerginlik 
havası vardı ve bunun izale edilmesi gerekiyordu diye bir beyanınız oldu. O dönemde ki 
bu gerginliklere ilişkin bir kaç örnek verebilir misiniz? Neydi ortamı geren bu olaylar ve 
sizin hükümetin hafifletmesini ihtiyacı hissettiğiniz gerginliklerden bahsedebilir 
misiniz?"şeklindeki soru üzerine; Böyle bir değerlendirme kısa bir kaç cümleyle yeterli 
olmaz. Sonra bir sürü yorumlara tabi tutulur ama bu gerginliklerin ne olduğunu sizde 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşı olarak o günleri yaşamış bir insan olarak 
heralde görmüşsünüzdür. Yani bir Cumhuriyet hükümeti üyesi, Kuvvet Komutanlarıyla 
ilgili omzu kalabalıklar diye beyanat verirse bu bir gerginlik sebebidir.

" Osman Özbek' in küfretmesi de bir gerginlik sebebi midir?'şeklindeki soru 
üzerine; tabi gerginlik sebebidir. Yani bir ordu bir birlik komutanı eğer böyle bir laf 
söylediyse, tabiki gerginlik sebebidir derhal gereğinin yapılması lazımdır. Refah Yol 
Hükümetinin kurulması öncesinden itibaren herkesin bildiği gibi Refah Partisinin içinde 
bulunacağı bir hükümetin yaratacağı sorunlar konusunda kamuoyunda geniş bir kanaat 
vardı, endişe vardı. Doğrudur yanlıştır onlar siyasilerin, sosyologların inceleyip 
değerlendireceği bir hadisedir.Merhum Başbakanın kansız mı olacak? kanlı mı olacak? 
şeklinde değerlendirmelerini bir gerginlik sebebi saymayacak mıyız?

" 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme getirilen ve 
hükümetin uygulaması istenilen maddelerin hafifletilmesi yönünde gayretiniz olduğu 
söyleniyor. Böyle bir gayretiniz oldu mu?"şeklindeki soru üzerine; 28 Şubat'ta alınan ve 
hükümete bildirilen bu kararlar 10 saatlik bir süreç içerisinde kaleme alındı.Bu konuşmalar 
çerçevesini sekreterya yazıyor.taslak ortaya çıktıktan sonra okundu. Oradaki ifadelerin bir 
kısmının değiştirilmesi konusu başta sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi. merhum 
Başbakan tarafından ifade edildi, sayın Tansu Çiller tarafından ifade edildi. Benim de bir 
iki konuda dahlim olmuş olabilir. Şimdi tam olarak detayı hatırlamıyorum. Bunlar ifade 
tarzıyla ilgili, kullanılan kelimelerle ilgili, üslupla ilgili konuşmalardır. Dolayısıyla böyle 
bir çalışma olmuştur.

"Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irticai neden olarak gösterilen herhangi bir 
somut olgu var mı?" şeklindeki soru üzerine;Güvenlik Kurulunu etkileyen ve bu tedbirleri 
almaya yönelten oradaki vakıa neydi?"şeklindeki soru üzerine; Yani bunu birkaç cümleyle 
ortaya koymak mümkün değil.Bu davanın ihtiyacını 1996 yılında  Refah-Yol Hükümetinin 
kurulduğu günden itibaren tüm medyada çıkan ve devletin yetkili birimlerine intikal eden 
asayiş raporları ve Milli Güvenlik Kuruluna gelen somut olaylar.Sadece irticayla alakalı 
olarak değil, Cumhuriyetin temel nitelikleriyle ilgili bir bütün içerisinde bir takım 
oluşumlar burada yansımıştır. Yani bir iki somut örnek vereyim. Sincan'da yapılan Kudüs 
gecesinden tutunuz, büyükşehirlerimizde yollara düşen bir takım İslamiyetle alakası 
olmayan kıyafetlerle yapılan gösteriler.Bunların hepsi gerçekten toplumda büyük bir 
tedirginlik yaratmıştır. Yani bunları, hafızaı beşer nisyan ile malüldür ama bunlar devletin 
kayıtlarında ve arşivlerinde, TRT arşivlerinde, medya arşivlerinde var. Yani fazlaca 



  

anlatacak bir şey de değil.
" Başörtülü insanın irticai tehdit olduğuna ve tedbir alınması gerektiğine dair 

orada bir başörtülülerin somut suç unsuru olan fiilleri de konuşulmuş mudur?"şeklindeki 
soru üzerine;Başörtüsüyle ilgili, başörtüsünün tehlike arz ettiğine dair tek kelime 
geçmemiştir. 

"Bir bakan olarak bütçeyi hazırlayan ve tedarik eden bir bakan olarak bu ışıkların 
gece boyunca neden yakıldığına dair Genelkurmay'a bir soru veya oradan bir bilgi aldınız 
mı?"şeklindeki soru üzerine; Şimdi böyle bir izlemem, böyle bir takibim, böyle bir 
değerlendirmem olmadığı gibi, üzerime de vazife değildir. Genelkurmay'ın 24 saat 
ışıklarının yanması ülkemizin geleceği için bir güvencedir. Şu anda ateş çemberinin 
içerisindeki bir Türkiye'de eğer bu gece Genelkurmay Başkanlığının binasının lambalarını, 
elektriklerini açık görürsem huzur duyarım. Emniyet Genel Müdürlüğünün, Dış İşleri 
Bakanlığının lambalarını açık görürsem huzur duyarım. Bunu başka türlü değerlendirmek 
fevkalade yanlıştır.Darbe, lambaları yakarak, davul zurnayla yapılmaz. "şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Tanık YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 
09.06.2015  tarihli beyanında;

" Ben Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na 1991 yılında geldim. 1991 Yılından 
ayrıldığım 1998’in birinci gününe kadar devlet düzenlemelerinde, etkinliklerinde, 
protokolde yer alıyordum üçüncü sırada. O nedenle Sayın İsmail Hakkı Karadayı’yla 
tanışıklığım oldu. Kendisi ile zaman zaman görüştük hatta 1997 yılının bir akşamı 
hatırlıyorum yani başka temasım olmadı, köşke davete giderken kapıda bana rastladı dedi 
ki; siz dedi Refah Partisi’nin davasının dedi uzatıyormuşsunuz diye dışarıda dedikodu var 
dedi o yalanı kim söylemiş dedim ben bu kadar. İsmail Hakkı Paşadan da, görüştüğüm 
Paşalardan da o zaman konuştuklarım oluyordu, kendilerine hiçbir zaman devletin 
varlığına, birliğine hükümetin görev yapmasını engelleme, onlara el koyma, onları baskı 
altında tutma, onları dayatma, gözaltı gibi bir işlem, bir istek, bir eğilim duymadım 
görmedim. Yani ayrıldığım 1991 daha önce Başkan vekiliydim 88-91 Başkanların 
olmadığı zaman ben Başkanlığa vekalet ediyordum ama 91’den 98’in ilk günü 17:00’a 
kadar saat birinci günü ben görevdeydim. Silahlı Kuvvetlerin ve içindeki komutanların en 
küçüğünden en büyüğüne siyasete karışıp müdahale, hükümeti görevden alıkoyma, 
girişimlerini ihsasını rüzgarını bile görmedim.

    "Batı Çalışma Grubu isimini ilk ne zaman duydunuz?"şeklindeki soru üzerine; 
Batı Çalışma Grubu ismini de, o sırada duydum. Bu konuşmalardan genelde bir vatandaş 
olarak halkın arasında veya meslektaşlar arasında sohbetlerde duydum. Batı Çalışma Grubu 
diye bir birimin bir organ olarak mı artık  teferruatını ayrıntısını bilmiyorum, öyle bir şeyin 
varlığını duydum.

"Yargı mensuplarına Genel Kurmay Karargahında irticai tehditin geldiği boyutun 
anlatılması amacıyla bir brifing verilmesi söyleniyor ve bununda yüklenen suçun hükümeti 
cebir ve şiddetle devirme suçunun unsurları arasında olduğu söyleniyor bu yargı 
mensuplarına verilen brifing ile ilgili ne biliyorsunuz?”şeklindeki soru üzerine;Anayasa 
Mahkemesi yönetiminde bulunduğum sırada Genel Kurmaydan gelen bir çağrı ama aradan 
ben emekli olalı 18 yıl geçti yazılımı sözlümü bilmiyorum, Genel Kurmayda bir brifing 
olduğunu, Türkiye’deki irticai faaliyetler konusunda bilgi verileceği söylendi arkadaşalara 
da söyledim bizim Genel Kurmayımız bana göre Türkiye’nin onurunu şerefini temsil eden 
bir güçtür. Onların yalan söylemesi söz konusu olmadığı gibi bizim de isterse 
Cumhurbaşkanı olsun ben zamanın Başbakanı ile çok tartıştım Hanım Başbakanı ile bize 
baskı yapması söz konusu değil Türk Adliyesi’ne aynen söylüyorum dedim ki; değil 



  

Türkiye’de dünyada talimat verecek bir kişi veya organ yoktur demiştim. Arkadaşlara da 
söyledim böyle bir şey varmış dedim  gitmek isteyen var mı  bilgi edinmek üzere 
dinleyelim ha sinemaya gitmişiz, ha bir kitap okumuşuz, ha bir resim sergisi gezmişiz, ha 
bir Genel Kurmayın oraya bilgileneceğiz dedim, isteyen arkadaşlar geldi biz gittiğimizde 
orda epeyce bir kalabalık vardı zannediyorum Çetin Saner diye bir Korgeneral bize o 
düzenlemeleri amirlik komutanlık yapıyordu. Filmden gösteriler Türkiye’den nasıl oluyor, 
neler yapılıyor, irtica faaliyetleri nedir onları izledik. İzlediğimiz zaman bu günün Adalet ve 
Kalkınma Partisi iktidarının bir önceki dönem Milli Savunma Bakanlığı yapan Vecdi 
Gönül’de vardı Sayıştay Başkanı olarak, biz izledik bu bizim iktibamız ama okuduğumuz 
kitaptan etkilenip de karar verecek olmadığımıza göre, dinlediğimiz tanığı dinleyip de karar 
verecek olmadığımıza göre, gerçeği kendimiz saptayacağız, kendimiz değerlendireceğiz. 
Biz onu izlemekte bir bahis görmedik kaldı ki bize bunu yapan Türkiye’nin Genel Kurmay 
Başkanlığı, başka bir şey değil, Karakol Komutanlığı değil, bizde çocuk değiliz ki onların 
dayatması olsun hiçbir empozede bulunulmadı. Sadece olaylar filmler halinde gösterildi. 

 "Daha önce böyle bir çağrı, bir brifing oldu mu? "şeklindeki soru üzerine; 
Hayır.Ben ilk defa gittim. Ama daha önce yapıldığını gazeteciye brifing verildiğini, idare 
adamlarına brifing verildiğini, Bakanlar Kuruluna brifing verildiğini falan duyduk, biz de 
çağrılan olunca çünkü dönemimizdeki Türkiye’nin ulusal ortamı bir karışıklık içerisindeydi 
irticai faaliyetler sağdan sola duyuluyor, 28 Şubat olayları başımızdan geçmiş hepsini iyi 
kötü vatandaş olarak izliyoruz bilgi edinmekte bir sakınca olmadığı için gittik.

 “Bunu normal bir davet olarak algıladınız?”şeklindeki soru üzerine; Tabi normal 
davet. Üstelik davet eden Genel Kurmay, çağırıyor yani hayır demek, içimizde gelmeyen 
arkadaşlar da vardı. Herkes gitmedi o gün rahatsız olan vardı, işi olan vardı, dosya okuyan 
vardı, karar yazan vardı ama çoğunlukla biz Anayasa Mahkemesi olarak ordaydık. 
Danıştay’dan arkadaşlar vardı.

 "Size karşı bir dayatma yok idi ise bile, genel anlamda ülkenin gidişatı kötüdür, 
irtica aldı başını gidiyor, bu irtica ile mücadele edilmez, önü kesilmez ise bizde askerler 
olarak gereğini yaparız, darbe de yaparız işte hükümeti, meclisi feshederiz şeklinde ya da 
bu anlama gelen size karşı olmayabilir ama hani derler ya kızım sana söylüyorum gelinim 
sen anla misali, başkalarına karşı da olsa böyle bir tehdit içeren beyan, söz ya da açıklama 
var mıydı bu brifingde?”şeklindeki soru üzerine;Bir ihsas bile yoktu, bu kadar kesin 
söylüyorum. Öyle bir şey yoktu. Şimdi zamanla eleştirdiler. Bu 28 Şubat konusunda birçok 
sömürü oldu, örneğin benim adım da geçti dediler ki Vural Savaş’la beraber 28 Şubat dava 
dilekçesi hazırlamış, Vural Savaş’la biz davadan önce asla konuşmadık, dava dilekçesi bana 
getirdikleri zamanda Mayıs ayının başıydı. Hatta biz Anayasa Mahkemesi yasasındaki 
bilimsel etkinliği törenden sonra kuruluş törenden sonra Samsun’da gerçekleşiyorduk. 
Bugünün Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Fikret Bila’yla, Soner Gürel diye bir 
muhabir arkadaşı bir hafta bizi Samsun’da izlediler, ağzımızdan bir şey almaya çalışacaklar 
gazeteci hevesiyle acaba şöyle mi böyle mi davranacaz endişesi vardı. Dilekçeyi kabul 
ettim,  genel sekretere havale ettim kayda geçin dedim, ben bile okumadım ve dava 
açılacağından haberimiz yoktu. Çeşitli yalanlarla Anayasa Mahkemesini ve Başkanlığını da 
bu konuda gölge altında bırakmak istiyorlardı.

 "1995 Yılı sonunda genel seçimlerde Refah Partili bir milletvekilinin sizin 
mahkemenize  güvenoyu oylamasında usulsüzlük olduğu gerekçesiyle bir başvurusu 
geliyor önünüze Anayasa Mahkemesi’nin kronik olarak yani birden bire ortaya çıkan bir 
konu değil bu, siz deyin 95 ben diyeyim 90’lı yıllardan itibaren taraf olduğunu özellikle bu 
siyasi partiyle ilgili bütün kararlarında taraflı olduğunu ima eden beyanlarda bulundular. 
Tarafsızlığınız ve  kapatma kararını siz vermediniz, sizin heyetiniz vermedi. Sizden sonra 
gelen sizin halifiniz verdi  Başkanlığınızdaki heyet iddianameyi kabul etti. Yargılamanın bir 
kısmını yürüttü  şeklindeki açıklama   üzerine; benim emekliliğim gelince  emekli oldum. 7 



  

gün sonra Ahmet Necdet Sezer’in Başkanlığı’ndaki Anayasa Mahkemesi kapatma kararı 
verdi. Sonuca gelmiştik, yaklaşmıştık ama benim yaşım gelince bazı engelleme çalışmaları 
da yapıldı benim bulunmamam için, emekli olunca kapatma kararı verdiler.Biz Anayasa 
gereklerine uygun güven oylaması yapılmadığı gerekçesiyle, hükümetin aldığı güvenoyunu 
iptaline karar verdik, hatta tartışma oldu Anayasa Mahkemesi kararlarının 153. maddeye 
göre 252’ye göre geriye yürümezliğinin açıp da karşısında hükümetin istifasına gerek yok 
diye de konuşmalar yapılıyordu ama zamanın Başbakanı Mesut Yılmaz görevi bıraktı. 
Anayasa Mahkemesi’nin tarafsız karar vermediğine ilişkin sözleri burda ben emekli oldum 
18 sene geçti, hiçbir vatandaştan veya bir medya kesiminden kişiliğime yönelik Atatürkçü 
niteliğimden gocunmaları dışında bir eleştiri, bir kararımızla ilgili benim olduğum karar bir 
eleştiri almadım. Refah Partisi’ni kapatılma davası bize geldiğinde sözlü dinlemeyi ben 
yönettim. Zamanın Parti Genel Başkanı rahmetli Erbakan,  bir gün sabahtan akşama kadar 
konuştu, yetmedi ikinci gün konuştu. Ben emekli olduğum zaman devlet başkanından 
devlet yöneticilerinden değil iki kişiden tebrik aldım, hayırlı uğurlu olsun diye, birisi Bülent 
Ecevit rahmetli, birisi de Necmettin Erbakan.

 " Bizim  davamızda  müştekilerin çok önemli bölümü türbandan dolayı 28 
Şubat’ta Batı Çalışma Grubu’nun türban yasağı koydu. Türban yasağını uyguladılar, işte 
YÖK uyguladı bizden emir aldı halbuki bunu belgeleyen hiçbir belge yok ortada, tek bir 
belge dahi yok, Türbanla ilgili  sorunlara ilişkin elimde belge var bir yığın belge var taa 
1966 senesinde hatta öğrenci Nesibe Bulaycı ilk türban takıp İlahiyat Fakültesi’nde başına 
girmiş bir öğrenci  67, 67, 68, 72, 80’li yıllarda 83’te, 90’da, 91’de devam ediyor taa 
2008’de bile Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda kararı var adım adım, o döneme ilişkin 
türban yasaklarının uygulanması ile ilgili iddia edildiği gibi 28 Şubat süreci veyahut Batı 
Çalışma Grubu’nun yaptığı faaliyetler sonucumu toplumda yahut üniversitelerde, kamu 
kesiminde türban yasağının olmasına vesile oldu. Bu konuda yasal dayanaklar nelerdi, daha 
eski benim söylediğim konularla ilgili bilginiz var mı?"şeklindeki soru üzerine; Türban 
konusuyla yakından ilgilendim. Ankara Barosu Başkanlığı yaptığım 1972-74 döneminde bir 
Hanım Avukatın duruşmalara türbanla girdiğini söylediler, geldim zamanın Asliye 3. 
Hukuk Hakimi Ekrem Yurdakoştu. Ekrem böyle bir şey var mı dedim var dedi niye dedim 
Türk Hakimi olarak müdahale etmediniz, bu dedi Baro’nun işi Baro toplandı, yönetim 
kurulu disiplin kuruluna sevk etti, disiplin kurulu ihraç kararı verdi, savunmasını falan da 
aldık,  Danıştay’a gitti. 1973-74 Yılında Danıştay’ında verdiği bizim kararımızı onama 
kararı karşısında, Avukatların türban yasağı uygulamaya geçmiş oldu. 1988 yılında 
zannediyorum zamanın  Çalışma Bakanlığı’nda İmran Aykut oturuyordu bir hanımefendi 
olarak,  Yükseköğretim yasasında bir düzenleme yaptılar, Cumhurbaşkanı tarafından açılan 
bir dava konusunda Çetin Paşa’nın dediği gibi 1997’de değil 1989’da bir numaralı 
kararımızda Anayasa Mahkemesi 1’e karşı 10 oyla ama bir şeyi ayırmak gerekiyor, 
kamuoyu karıştırıyor, Yükseköğrenim Kurumlarında başörtüsü kullanma yasağını uzun bir 
gerekçeyle ortaya koydu. İlkokula, ortaokula, liseye karışmamız yoktu bizim ve o 
Yükseköğretimdeki barışçı ortamı zorunlu yaşam sayılması karşısında Anayasa Mahkemesi 
yalnızca Yükseköğretim Kurumları için dedi. Belediye yoktu, sokak ve ev bağ bahçe zaten 
yoktu. O bakımdan 28 Şubat kararları nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsü yasağı 
aldığı sözü tamamen gerçek dışıdır.

"Anayasa Mahkemesi tarihinde Refah Partisi’ni kapatabilmek için 28.03.1986 
tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve yaklaşık 12 sene yürürlükte kalan Siyasi Partiler 
Kanunu’nun 103. maddesinin 2. Fıkrasının, itiraz yoluna başvuranı ve karar vereni Anayasa 
Mahkemesi olan bir usul ile iptal edilmesi uygulamasının örneği var mı? " şeklindeki soru 
üzerine; Örneği olduğunu hatırlamıyorum öyle bir karar ve sakıncası yok bizi 
eleştirmişlerdi, Anayasa Mahkemesi niye bunu duyurmuyor diye, Anayasa Mahkemesi 
kendi uygulayacağı davalarda kendi verdiği karar bilgisi içinde olduğundan onu 



  

yayınlamaya bile gerek yoktu, sonra o benim zamanımda olmadı benden sonraki karardır o 
karar aşamasında verildi. Ben ayrıldıktan sonra verildi o karar.

 " Yürütme kurumu herhalde Adalet Bakanlığı bu brifinge gidilmemesi konusunda 
kendilerine  çağrıda bulundu veya yazı gönderdi ama bu yazı üzerine  medyadan takip 
ettiğimiz ve medyaya yansıyan hala da var olan görüntüler çerçevesinde kendilerinin 
haseten sanki o dönemin hükümetine başkaldırı mahiyetinde yürüyerek ve bazılarının da 
cübbe ile gittiği konusunda görüntüler yansıdı. Bunun bu görüntülerine kendisi tabi 
karşılıyor mu yani bir tarafta askeri erkan ki kendilerinin değer verdiği bir tarafta da 
herhalde nedir bazıları açısından pek değeri olmayan dönemin yürütmesi, hükümetinin bir 
Bakanının çağrısına uymayarak gidilmesi hadisesi ve cübbe ile gidilmesi bu tabi bir hadise 
mi?"şeklindeki soru üzerine; Anayasa Mahkemesi’ne yasalarla bile görev verilemez. 
Anayasa Mahkemesi’ne herhangi bir Bakanlıktan oraya gitmeyin diye bir yazı gelmedi 
gelse de dinlemez, git dese de dinlenmez gitme dese de dinlenmez. Bize öyle bir yazı 
gelmedi arkadaşlar oraya cübbe giydi gitti diye bir olay katiyen yok,  Cübbe ile kimse bir 
yere gitmedi, Adalet Bakanı’ndan bize böyle bir yazı gelmedi, Adalet Bakanlığı kendisinin 
genelgesini dinleyecek kesimlere gönderebilir, size bile gönderemez .

 "Refah Partisi’nin kapatma kararına katılmam emekliliğim sebebiyle mümkün 
olmadı ama bazı engellemelere maruz kaldım dediniz, yine aynı siz Anayasa Mahkemesi’ne 
kimse müdahale edemez diye hepimizin kabul ettiği olması gereken bir doğruyu da dile 
getirdiniz. Bu engellemeler neydi? şeklindeki soru üzerine; Burun ameliyatı oldum, sağlık 
engelleri. Engellemeler, sağlık engellemem oldu. “Siyasal bir engelleme değildi 
yani?"şeklindeki soru üzerine; Hayır siyasal hiçbir engel olmadı bir de mahkeme işinden 
Başkanın karar vermesi gereken konularda Başkan yokmuş gibi bir karar verme oldu onu da 
söyleyim. Dosyayı getirtirseniz benim orda zannederim heyete karşı üç sefer bir itirazım 
oldu içeride bir yanlış uygulama yaptılar ya yanlış yaptılar, ya işte tam hatırlamıyorum 
üzerini yapmamaları gereken bir şey yaptılar heyetle benim dışımda, ben onu eleştiren bir 
engelleme olarak saydım. O kadar başka bir şey olmadı siyasi engelleme asla söz konusu 
değil.

" Başörtüsü üniversitelerde ayrımcılık, ayrıştırıcılık, ötekileştirme yapacağından 
mı yoksa başörtüsünün bizati böyle bir niteliği olduğuna kanaat ettiniz mi?"şeklindeki soru 
üzerine; ben öyle nitelendirme yapmadım türbanda benim taktığım bir isim değil genelde 
kullanılan bir isim olduğu için davada da öyle geçtiği için söyledim. Buna göre türbandır, 
sıkma başlı başörtüsü böyle bir ayırımın sahibi değilim, kaldı ki Anayasa Mahkemesi 
kararları uzun tartışmalardan, çalışmalardan sonra verilmiş bir karardır, 1989’da verildi. 
Kararın nasıl alındığını, ne anlama geldiğini burda anlatmam doğru değildir.Anayasa 
Mahkemesi bugüne kadar verdiği en uzun ayrıntılı kararlardan biridir.

"31 Mayıs tarihli protokolün varlığından, haberleri var mıydı?"şeklindeki soru 
üzerine; biz siyasal olayların akışı içerisinde görev yapan insanlar değiliz. Brifingde de onu 
kimin verdiğini Genel Kurmayın dışında başka Batı Çalışma Grubu’mudur? Başka grup 
mudur bilmiyoruz biz öyle bir takdim de yapılmadı. Benim anımsadığım kadar Genel 
Kurmay çağırdı 28 Şubat olayları biz sonradan öğrendik 28 Şubat’ı Milli Güvenlik Kurulu 
toplandığını, bir karar alındığını, hükümete bildirildiğini, Başbakan’ın Bakanlığa teyammül 
yaptığını falan duyum olarak, bunun belgeleri de bizim elimizde yoktu ama ben zaman 
zaman Erbakan’la karşılaştığımızda konuştuğumuzda bana katiyen bir şikayetten söz 
etmediler, hükümet ayrılırken de 28 Şubat olayları nedeniyle ayrılma diye bir ima bile 
duymadım."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık MEHMET ÖZBEK Soruşturma Aşamasında Şüpheli Sıfatıyla Müdafii 
Eşliğinde 14.02.2012 Tarihinde Cumhuriyet Savcılığına Verdiği İfadesinde Özetle 
(Kls. 37);



  

"1993 yılında İGHD İdari kısımda göreve başladığını, daha sonra Veri Hazırlama 
Şube Müdürlüğüne geçtiğini, 1996-1998 tarihlerinde İGHD Veri Hazırlama Şube 
Müdürlüğünde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak çalıştığını,

Batı Çalışma Grubunun kurulup yapılan çalışmalarla ilgili yazıların hazırlanması 
aşamasında yani daktilo edilmesi aşamasında haberinin olduğunu, BÇG’de sadece Veri 
Hazırlama Memuru olarak çalıştığını, görevinin müsvetteleri daktilo etmekten ibaret 
olduğunu, zaman zaman Planlama Şube Müdürünün işlerini de yaptığını, kendi bölümünde 
Batı Çalışma Grubu toplantılarının İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in Başkanlığında Plan 
Şube Müdürü İdris KORALP ve Batı Çalışma Grubunda görevli subayların katılımı ile 
yapıldığını, Plan Şube Müdürlüğünde görevli subaylar Salih Binbaşı, Yüksel Binbaşı, 
Cengiz Binbaşı, Necdet Binbaşı, Ümit Şahintürk Albayın toplantılara katıldığını, toplantı 
yaptıklarında kendisini dışarı çıkarttıklarını, Batı Çalışma Grubunun İGHD Başkanlığına 
bağlı olarak çalıştığını, faaliyetlerini ise Planlama bölümünde yürüttüğünü,

Yapılan teknik bilirkişi incelemesi sonucu elde edilen Bornova, Haymana, 
Çankaya, Foça isimlerinin Batı Çalışma Grubunda kullanılan bilgisayar sunucularına 
verilen isim yani Serverlara verilen isimler olduğunu, başka bir anlamının olmadığını, bu 
bilgisayarlarda “İGHD”nin İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanlığının kısaltılmış adı 
olduğunu, “Vhz” kelimesinin kendisinin o dönemde çalıştığı şubenin adı olan Veri 
Hazırlama Şubesini ifade ettiğini, bilgisayarlarda isimleri geçen Serhat ALTAY, Recep 
DURLANIK’ın çalışan sivil memurlar olduğunu, “Özbek” ve “Mehmet ÖZBEK” 
isimlerinin kendisini ifade ettiğini, “İdris” ifadesinin İdris KORALP’i ifade ettiğini,

Batı Çalışma Grubunda CD yazıcısının sadece kendisinin kullandığı bilgisayarda 
bulunduğunu, bir yere brifinge gidildiğinde hazırlanan dosyaların CD’ye kopyalanması 
işleminin yapıldığını, sadece kendisinin bilgisayarında CD yazıcısı olduğundan bu belgeleri 
kendisi içeriğini açmadan CD’ye aktararak ilgili arkadaşlarına verdiğini, belgeleri 
kopyalanmak üzere kendisine genellikle İdari İşler Astsubayı Hamza Başçavuş, Salih 
Binbaşı veya Ziya Binbaşının verdiğini,

 Genelkurmay antetli CD’ye ilişkin bilirkişi incelemesi sonucu Mehmet ÖZBEK 
olarak oluşturulan ve son kaydeden olarak geçen aşağıdaki belgelerle ilgili olarak 
ifadesinde;

1. CD5\Bcg\bornova\Kenan\Gir-Yet.doc (8.Kls.S:256-258) (Genelkurmay antetli 
CD içerisinde bulunan MAYIS 1997 tarihli HRK.4130-97/İGHD.PL.Ş.(2) sayılı İGHD 
Başkanı Tuğgeneral Kenan DENİZ imzasına, Pl.Sb.Yb.Ünal AKBULUT, Pl.Şb.Md.Alb. 
İ.KORALP parafına açılan, Giriş Yetkisi verilen personel isim listesinde İGHD Pl.Şb.Md. 
Kur.Kd.Albay İdris KORALP imzasına açılan Sürekli Giriş Kartı konulu belge,

2. CD5\Bcg\bornova\Umit\IMAM HATIP LISESI OGR DURUM.doc (23.Kls. 
S:76-77) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İmam Hatip Liseleri öğrenci durumu 
başlıklı ve konulu 2 sayfadan oluşan belge)

3. CD5\Bcg\bornova\Umit\MEB ILE ILGILI HUSUSLAR.doc (23.Kls. S:70-71) 
(Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili hususlar 
başlıklı 2 sayfadan oluşan belge)

 4. CD5\Bcg\bornova\Umit\RP KAPATILDIKTAN SONRA.doc (23 Kls. S:53-54) 
(Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan RP nin kapatılmasından sonra başlıklı 2 
sayfadan oluşan belge)

5. CD5\Bcg\bornova\Umit\RP KAPATILDIKTAN SONRA-1.doc (23.Kls. 
S:6-12) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Refah Partisinin Kapatılmasından 
sonra muhtemel gelişmeler başlıklı 7 sayfadan oluşan belge)

 6. CD5\Bcg\bornova\Yuksel\SUC DUYURUSU (KAYIRLI).doc(23.Kls. S:402) 
(Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından 



  

Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan Harekât Başkan V. Tuğgeneral Kenan 
DENİZ imzasına, Y.SÖNMEZ, Ü.Şahintürk, parafına açılan suç duyurusu konulu 1 
sayfadan oluşan belge)

7. CD5\Bcg\bornova\Yuksel\SUC DUYURUSU (YASAR KAPLAN).doc (23.Kls. 
S:399) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
Genelkurmay Adli Müşavirliğine hitaben yazılan Harekât Başkanı Korgeneral Oktar 
ATAMAN imzasına, Y.SÖNMEZ, Ü.Şahintürk, K.DENİZ parafına açılan suç duyurusu 
konulu 1 sayfadan oluşan belge)

8. CD5\Bcg\bornova\Osman\IRTICAI FAAL.MEB.PERSONELI.doc (27.Kls. 
S:283-421) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İrticai faaiyette bulunan Milli 
Eğitim Bakanlığı Personeli başlıklı 139 sayfadan oluşan belge)

 9. CD5\Bcg\bornova\Osman\IRTICAI FAAL.TESBIT EDILEN OKULLAR.doc 
(27.Kls. S:423-439) (Müşteki Tamer TATAR’ın ibraz ettiği CD içerisinde bulunan İrticai 
faaliyet tespit edilen okullar başlıklı 18 sayfadan oluşan belge)

 10. CD5\Bcg\bornova\SERDAR ALB\BILGI NOTU.doc (20.Kls. S:40) 
(Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Gizli ibareli Bilgi notu başlıklı İhlas Holding 
konulu 1 sayfadan oluşan belge8. CD5\Bcg\bornova\Osman\IRTICAI FAAL.MEB. 
PERSONELI.doc (27.Kls. S:283-421) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İrticai 
faaiyette bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli başlıklı 139 sayfadan oluşan belge) 

11. CD5\Bcg\bornova\SERDAR ALB\GORME OZURLULER.doc (20.Kls. S:41) 
(Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Görme Özürlüler ile ilgili derneklerdeki irticai 
faaliyetler başlıklı 1 sayfadan oluşan belge

 12. CD5\Bcg\bornova\SERDAR ALB\HIZBULAH.DOC . (KLs.20 S:42-45) 
Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Aşırı Dinci Akımlarla ilgili hazırlanan kaynak 
doküman başlıklı 4 sayfadan oluşan belge 

13. CD5\Bcg\bornova\SERDAR ALB\IHLAS HOLDING.doc (20.Kls. S:47-50) 
Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Gizli ibareli Bilgi notu başlıklı İhlas Holding 
konulu 4 sayfadan oluşan belge,

14. CD5\Bcg\DOKUMAN\FOCA\ATILLA\BRIF-KAT.DOC (23.Kls. S:232-239) 
Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Harp Akademileri Komutanlığı Konferans 
Salonu (02 Mayıs 1997) Katılanlar Listesi başlıklı 8 sayfadan oluşan liste)

 15. CD5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA\ACZ-IMEN.DOC (10.Kls. S:222) 
Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Acz-ı Mendi Tarikatının yapısı, yaşam biçimi 
ve amaçları başlıklı 1 sayfadan oluşan belge)

 16. CD5\Bcg\bornova\Bnb.Salih\kadrolasma\DİYANET PERSONELI.doc 
(27.Kls. S:149-170) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İrticai faaliyette bulunan 
Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli başlıklı 22 sayfadan oluşan gizli ibareli belge)

 17. CD5\Bcg\bornova\Bnb.Salih\kadrolasma\YOK PERSONELI.doc (27.Kls. 
S:82-121) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İrticai faaliyette bulunan YÖK 
PERSONELİ başlıklı 40 sayfadan ibaret gizli ibareli belge)

 18. CD5\Bcg\bornova\Bnb.Salih\İRTİCAİ TV.RADYO.doc (27.Kls.S.187-210) 
İrticai yayın yaptığı tespit edilen televizyon istasyonları başlıklı hizmete özel ibareli 24 
sayfadan oluşan belge) 

19. CD5\Bcg\bornova\Bnb.Salih\KURBAN DERILERININ TOPLANMASI.doc 
(27.Kls. S:219-221) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Kurban Derilerinin 
toplanması başlıklı 6 sayfadan oluşan belge)

 20. CD5\Bcg\bornova\Hakan\ÜNİVERSİTEDE İRTİCA illere göre.doc (27.Kls. 
S:222-255) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İRTİCAİ Faaliyette bulunan YÖK 
personeli başlıklı 34 sayfadan oluşan belge)

21. CD5\Bcg\bornova\SERDAR ALB\KUTAHYA BELDIYE BSK..doc (20.Kls. 



  

S:52) Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan oluşan Kütahya Belediye Başkanı Emekli 
Levazım Yarbay Süleyman CANAN koyu bir eski RP yanlısı olup çember sakallı olarak 
dolaşmakta ve tüm faaliyetlerini irticai görüş doğrultusunda gerçekleştirmektedir başlıklı 1 
sayfadan belge)

 22. CD5\Bcg\bornova\Umit\BCG IRTICAI DURUM TESPITI (K-HARF).doc 
(23.Kls. S:78-82) Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Gizli ibareli İrticai 
faaliyetlerin halihazır durumu konulu 5 sayfadan oluşan belge

 23. CD5\Bcg\bornova\Umit\GAOB BRIFINGI (24 ARA-METIN).doc 23 Kls. 
(S:34-42) Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Gizli ibareli 24 Aralık 
1997/İGHD-GAOB İrticai faaliyetlerin halihazır durumu başlıklı 24 sayfadan oluşan belge)

 24. CD5\Bcg\bornova\Umit\IRTICAI FAAL.HALIHAZIR DURUM.doc (23 Kls. 
S:374-393) Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Gizli ibareli 05 Ocak 
1998/İGHD-İrticai faaliyetlerin halihazır durumu başlıklı 5 sayfadan oluşan belge)

25.CD5\Bcg\bornova\Bnb.Salih\kadrolasma\BELEDIYEBASKANLARI.doc 
(27.Kls.  S:138-141) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan 4 sayfadan oluşan gizli 
ibarebi İrticai faaliyetlerde bulunduğu istihbar edilen belediye başkanları başlıklı belge) 

26.CD5\Bcg\bornova\Bnb.Salih\kadrolasma\SAGLIKBAKANLIGI 
PERSONELI.doc (27.Kls. S:58-81) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İrticai 
faaliyette bulunan sağlık personeli başlıklı 24 sayfadan oluşan gizli ibareli belge)

 27. CD5\Bcg\bornova\Bnb.Salih\EVRAK CIZELGESI.doc (27.Kls. S:176-186) 
(Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan EK-A, 10 Nisan – 01 Aralık 1997 
tarihleriarasında BÇG’ye gelen evrakların kaynaklarına göez dağılımı (1-575 arası) başlıklı 
İGHD.Plan Şube Müdürü P.Kur.Kd.Alb.Üit ŞAHİNTÜRK’ün imzasına açılan belge 

28. CD5\Bcg\bornova\Umit\UYGULAMAYI TAKIP VE KOORDINASYON 
KURULU (UTKK).doc (23.Kls. S:14-17) Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Gizli 
ibareli Başbakanlıkta oluşturulan 28 Şubat MGK Kararlarını uygulamayı takip ve 
koordinasyon kurulu (UTKK)Z Çalışmalarının analizi başlıklı 4 sayfadan oluşan belge) 

29. CD5\Bcg\bornova\Ziya\BCG FAALIYETLERI (2).doc (14.Kls. S:194-197) 
Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan 4 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu 
faaliyetleri başlıklı belge

30. CD5\Bcg\bornova\Ziya\GOREV-BL.DOC (8.Kls. S:259-264) Genelkurmay 
antetli CD içerisinde bulunan Batı Çalışma Grubu Cari Harekât Bölümü, Planlama Bölümü, 
İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü, İstihbarat ve Değerlendirme bölümü başlıklarından ve 
4 sayfadan oluşan belge) 

31. CD5\Bcg\bornova\Osman\IRTICAI FAAL.TESBIT EDILEN MEB İÇİ 
SGL.PER..doc (27.Kls. S:282) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İrticai faaliyeti 
tespit edilen MEB:lığı içindeki sağlık personeli başlıklı belge)

 32.CD5\Bcg\bornova\Osman\IRTICAI FAAL.TESBIT EDILEN 
SSK.HST.PER..doc (27.Kls. S:278-279) Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İrticai 
faaliyette bulunan SSK Hastaneleri personeli başlıklı 2 sayfadan oluşan belge)

 33.CD5\Bcg\bornova\Hakan\BUGÜNE KADAR HAKLARINDA 
SORUŞTURMA AÇILAN KAMU GÖREVLİLERİ.doc (27.Kls. S:259-260) Genelkurmay 
antetli CD içerisinde bulunan Bugüne kadar haklarında soruşturma açılan kamu görevlileri 
başlıklı 2 sayfadan oluşan belge)

Yukarıda belirtilen ve 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30. 
Sıradaki belgeleri kendisinin yazarak hazırladığını, bu belgeleri oluşturması için kendisine 
müsvette olarak verdiklerini, kendisinin de verilen emir üzerine yazdığını, diğer belgelerde 
de adını oluşturan ve son kaydeden olarak adı geçen belgeleri de kendisinin yazmış 
olabileceğini, ancak belge isimlerini hatırlamadığını,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu adlı belgenin EK A sında bulunan Batı 



  

Çalışma Grubuna ait şema ile ilgili olarak ifadesinde; kendisinin çalıştığı İstatistik ve Veri 
Hazırlama bölümünde Atilla KURTAY yüzbaşının bulunduğunu, diğerlerini 
hatırlamadığını, Cari Harekât Bölümünde Psikolojik Harekât Bölümünde Cengiz Binbaşıyı 
hatırladığını, diğerlerini hatırlamadığını, BÇG’nin planlama, veri hazırlaması ile ilgili bazı 
işlerini yaptığını, BÇG’nin ilk başta hergün planlama bölümünde toplandığını, bu 
toplantılara yukarıda belirttiği gibi, Cengiz, Orhan, Ziya, Salih ve Necdet Binbaşıların 
katıldığını, aradan uzun zaman geçmesi sebebiyle hatırlamadığını,

Batı Çalışma Grubu Kriz masası kurulu başlıklı belgedeki isimlerle ilgili olarak 
ifadesinde; isimlerin karşısındaki telefonların yanındaki isimlerin Kuvvet komutanlıklarının 
santral isimleri olduğunu, belgedeki isimlerden Serdar ÇELEBİ, Orhan NALCIOĞLU, 
Serdar ÇELEBİ’nin BÇG’nin planlama bölümündeki sabah toplantılarına katıldıklarını, 
Orhan NALCIOĞLU’nun Adli Müşavir temsilcisi olduğunu,

CD5\Bcg\Bornova\Ziya klasöründe bulunan GÖREV-BL.DOC isimli 4 sayfalık 
Batı Çalışma Grubunun Cari Harekât Bölümü, Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri 
Hazırlama Bölümü, İstihbarat ve Değerlendirme Bölümlerinde çalışan personelin, isim ve 
görevlerinin belirtildiği belge ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG’de kullanmış olduğu 
bilgisayara, ortak kulanım alanında bulunan bu belgelerin kendi bilgisayarı açıkken başka 
bir arkadaşı tarafından belgeye ulaşıp kendi bilgisayarından kapatmış olabileceğini, belgede 
ismi geçen İdris KORALP’in BÇG yapılanmasında yer alan İGHD Plan Şube Müdürü 
olduğunu, Ziya BATUR, Ünal AKBULUT’un BÇG’de yer aldığını, Bahaddin ÇELİK’in 
BÇG’de kısa bir süre görev yaptığını, Yüksel SÖNMEZ’in Plan Şubede görevli olduğunu, 
BÇG’ye de katıldığını, Alican TÜRK’ün Plan Şubede görevli olduğunu, BÇG’ye 
katıldığını, Cengiz ÇETİNKAYA’nın Gölcük Harekât Komutanı olarak BÇG’de yer 
aldığını, Atilla KURTAY, Yahya Kemal YAKIŞKAN, Adem DEMİR’in Veri Hazırlamada, 
Hamza ÖZALTUN’un Plan Şubenin İdari işlerinde, Ruşen BOZKURT’un Plan Şubede 
görevli olduklarını, BÇG’de görevli olup olmadıgını bilmediğini,

CD5\Bcg\Bornova\Kenan klasöründe bulunan Gir-Yet.doc. isimli word 
belgesinde Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş 
yetkisi verilen isimlerin bulunduğu belge ile ilgili olarak ifadesinde; İdris KORALP, Salih 
ERYİĞİT, Hakan BURAL, Yahya Cem ÖZARSLAN, Ünal AKBULUT, Faruk 
ALPAYDIN, Cengiz ÇETİNKAYA, Yüksel SÖNMEZ, Ziya BATUR, Alican TÜRK’ün 
BÇG’ye katıldığını, sivil memur Serhat ALTAY’ın BÇG’nin bütün brifinglerini, sunularını 
hazırladığını, Ömer ÖZKAN’ın da sivil memur olarak BÇG’nin yazılarını yazmış 
olabileceğini, Ahmet DAĞCI’nın da bilgisayar kullanıcısı olarak BÇG’nin toplantılarına 
katıldığını,

Tanık MEHMET ÖZBEK Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19.02.2015 
tarihli  beyanında;

"Ben o tarihte genel kurmay iç  güvenlik dairesi veri toplama ve analiz şubede sivil 
memur olarak görev yapıyordum. Birim amirimiz  Şube müdürümüze vekaleten İdris 
Koralp albayım vekalet ediyordu. Onun başında İdris Koralp albayım şube müdürümüze 
vekalet ediyordu. Proje subaylarımız Atilla Kurtay, Yahya Kemal Yakışkan. İdari işler 
astsubayımız Adem Demir, sivil memur olarak ben ve Mehmet Ali Aksümer'le çalıştım o 
dönem orada. 3 şubesi vardı dairemizin kuruluşunda. Plan şube, harekat şube, veri toplama 
analiz şube vardı benim görev yaptığım. Veri toplama analiz şubedeydim.Benim yazdığım 
iddia edilen belgeler de savcı beyin sıkıştırması, ısrarı.Yazmadığımı, o dönem iş 
verilmediğini söylememe rağmen önüme sürülen listeden rastgele işaretleme yaptım onları 
yazıp yazmadığımı bilmiyordum. Savcı beye bunu bu şekilde söylememe rağmen savcı bey, 
bunları sen yazmışsın yaptığımız iz takibinde bu sonuç ortaya çıkıyor dedi. Bende korktum, 



  

tutuklanma korkusuyla oradan işaretleme yaptım.Orada bizim veri toplama analiz şubenin 
kullandığı server foça ismindeydi. Biz foça serverinden bilgilere ulaşıyorduk. Orada Batı 
Çalışma Gurubunun ve plan şube aynı yerdeler. Batı Çalışma Gurubu ve plan şubenin 
kullandığı serverin adı bornova. Orada  Mehmet Özbek diye geçen.MHZ diye geçenler 
bizim şubenin kullanıcı veya çalışan personel.

"Senin kullanıcından başkası geçebilir mi?"şeklindeki soru üzerine; Şöyle olduğunu 
tahmin ediyorum. İşlerin yoğunluğuna göre, bizim daire silahlı kuvvetler harekat merkezinin 
girişinde bulunuyordu. 3 tane sivil memur arkadaş 3 bilgisayarla birlikte o girişte görev 
yapıyorduk. İşlerin yoğunluğuna göre diğer şubedeki arkadaşlar da o bilgisayarı kullanmış 
olabilirler. Çünkü tek bilgisayar var, her şubeye birer bilgisayar tahsis edilmiş plan şube ve 
harekat şubeye birde bizim şubeye. Ayrıca benim, bizim şubeye tahsis edilen bilgisayarda 
CD yazıcı vardı. CD yazıcıda da kaydedilmesi gerekenler orada CD'ye kayıt ediliyordu. 
1990'da başladım,1990'la 1996 arasında orada çalıştım.

 " 10 Nisan BÇG, Batı Çalışma Gurubu isimli belge, 29 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Gurubu rapor, 6 Nisan 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti, 27 Mayıs 1997 tarihli 
Batı Eylem Planı, 4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Gurubu oluşturmasına ilişkin  belgeleri 
gördün mü?" şeklindeki soru üzerine; Görmedim. "Böyle bir şey sana yazdırıldı 
mı?"şeklindeki soru üzerine; Bana yazdırılmadı, zaten bana yazdırılması da imkansızdı. 
Çünkü plan şubede ve Batı Çalışma Gurubunda iki tane arkadaşım vardı, Ömer Özkan ve 
Necmettin Demirel.Onlar vardı onlar yazıyordu Batı Çalışma Gurubunun yazılarını. Bana iş 
getirmiyorlardı.Bizim görevimiz orada daktilo etmekten ibaret.Müsveddeyi bizim şubeden 
Atilla yüzbaşım getirebilir veri toplama analiz şubeden, bizim şubenin görev alanıyla ilgili 
olarak. Yahya yüzbaşım o da getirebilir ama yani dediğim gibi biz veri hazırlama şubenin işte 
istatistikle ilgili işlemleri yapıyorduk  onun haricinde Batı Çalışma Gurubu ile ilgili bir işimiz 
yoktu.Batı Çalışma Gurubu antetli hiç bir şey yazmadım.

"O zaman buradaki ifadeni kabul etmiyorsun.”şeklindeki soru üzerine; O belgeleri 
işaretlediğim bölümü kabul etmiyorum. O ifademi eve gidip okuduğumda da bazı yerlerde 
yanlış anlaşılmalar olabileceğini düşündüm. Mesela orada Batı Çalışma Gurubunda çalışıyor 
muydun deyip altından doldurulan şeyler var. Ben Batı Çalışma Gurubunda çalışmadım. Veri 
toplama ve veri ve istatistik bölümünde görev yapıyordum diye geçen bölümler var. Dediğim 
gibi veri istatistik bölümü diye bir bölüm yok. Veri toplama ve analiz şube var. Batı Çalışma 
Gurubundan farklı bir şube.İki memur iki subay bir astsubayla birlikte görev yapıyorduk.

 "Batı Çalışma Gurubu diye bir şey duydun mu?”şeklindeki soru üzerine; Duydum, 
arkadaşlarım işte öğlen yemeklerinde falan bir araya geldiğimizde bahsettiler. Dediler ki işte 
yeni bir gurup kurulacak. Yani biz işe daktilo memuru gözüyle bakınca bizim iş yükümüzün 
artacağını düşündük.Ömer Özkan arkadaşım ve Necmettin Demirel'den duydum Batı Çalışma 
Gurubunu.

"O zaman buradaki hiç bir belgeyi tanzim etmediğini, yazmadığını iddia ediyorsun 
değil mi?" Etmedim, evet  Savcı bey o dönem bana uzun süre iş yaptırılmadı diye ısrar 
etmeme rağmen, hatta çık dışarıda onbeş dakika dur dedi, ben dışarıda onbeş dakika 
bekledim sonra beni geri içeri aldı. Kardeşim düşündün mü? Bak şuraya tekrar dedi. Önüme 
sürdü listeyi, o sürdüğü listeden tutuklanma korkusuyla, bir de ilk defa bir savcının karşısına 
gidiyorsunuz. O korku ve baskıyla oradan işaretlemeler yaptım. Zaten Batı Çalışma 
Gurubunun da evraklarına ulaşmamın imkanı yok, serverlerimiz farklı. Yani bilgisayar 
sunucularımız farklı.

 "Size bir taslak verildiğinde yada bir emir verildiğinde bu yazışma kurallarına 
uyulup uyulmaması konusunda da ayrıcı bir emir ya da telkin veriliyor muydu?"şeklindeki 
soru üzerine;O konuda bir yazı yazmadığım için bilemiyorum ama biz yazışmanın kurallarına 
uygun yazı yazıyorduk şubemizle ilgili.

"Size Batı Çalışma Gurubu alanına girmesi için  sürekli giriş kartı çıkartıldı mı 



  

personel kartınızın dışında?" şeklindeki soru üzerine; Çıkartılmadı."Batı Çalışma Gurubu 
olarak adlandırılan birim ayrı bir giriş kartıyla girilen, başında manyetik bir kapı ya da bir 
görevlinin olduğu özel bir yer miydi? Yani o gurup içinde çalışan kişilere, o yerlerine çalışma 
yerlerine girmeleri için özel bir giriş kartı çıkartılmasını gerektirecek, muhafaza edilmiş bir 
oda ya da alan tahsis edilmiş miydi?"şeklindeki soru üzerine; Daha önce söylediğim gibi 
bizim daire harekat merkezindeydi. 3. Kattaki insan nasıl genel kurmayın içine giriş 
yapabiliyorsa bizde o şekilde giriş yapıyoruz. Ayrıca bir giriş kartı verip, burası Batı Çalışma 
Gurubuna girilecek personelin listesidir, bunlar buradan girecek diye öyle bir kart verilmedi.

" Batı Çalışma Gurubunun çalıştığı nasıl bir yerdi?"şeklindeki soru üzerine; Eksi 
1'de. İç içe geçmiş odalar, plan şubeyle Batı Çalışma Gurubu aynı yerde. Benim şubemde 
hemen o gurubun yanında olduğu için o aradan geçiyordum, rahatça girilip çıkılabilirdi.

"Genel kurmay yazışma sisteminde size bilgisayarla yazı yazarken hangi karakterde 
yazı yazmanız konusunda bir yönerge, bir direktif verildi mi?"şeklindeki soru üzerine; Genel 
kurmayın  yönerge hizlerleri var, orada arial 11 puntosuyla yazmamız gerektiği söylenir. 
Amirlerimiz de biz de buna  dikkat ederiz.

"1997 yılında kalibri sitiliyle yazı yazma konusnuda bilginiz var mı? Kalibri sitilini 
biliyor musunuz?”şeklindeki soru üzerine; Yok, bilmiyorum.

 "Bu şubeye ulaşan verilerin, biraz önceki konuşmalarınızda söylediğiniz Foça ve 
Bornova gurubundan geldiğine dair bir şey anladım, doğru mu?" şeklindeki soru üzerine; 
Foça, veri toplama analiz şubenin serverinin adı. Bornova da plan şubenin serverinin adı.

"Batı olayları ve batı olayları günlük bildirim raporu kapsamında gelen bildirimler 
sizin şubeye mi geliyordu?"  şeklindeki soru üzerine; Hayır gelmiyordu.

" Plan şube, harekat şube ve veri toplama ve analiz şube aynı katta mı?"şeklindeki 
soru üzerine; Aynı kattalar. Aynı odada değiller.

"Batı Çalışma Gurubu toplantılarında irtica konuşulurken hükümetin irtica kaynaklı 
atadığı memurlar, hakim, savcılar, vali ve kaymakamların sayılarına ilişkin istatistiki bilgiler 
vardı. Bu bilgiler sizin şubeden mi geçti?" şeklindeki soru üzerine; Bizim şubenin görevi 
terörle mücadele. Yani PKK tetörüyle ilgili istatistiki bilgileri toplamaktı. Yoksa Batı 
Çalışma Gurubuyla ilgili bir istatistiki bilgimiz yoktu.

" Yavuz Psikolojik Harekat Planı kapsamında hazırlanan, kamuda, milli eğitimde 
başörtüsü meselesi ve ikinci bir yine rapor. İmam hatiplerde, orta öğretimde başörtüsü 
meselesine dair Yavuz Psikolojik Harekat Planının başında el yazısı Foça, Bornova notları 
var. Bunlar sizin server'den geçtiğine işaret etmez mi?"şeklindeki soru üzerine; Bilemiyorum.

" 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Gurubu bu bilgi ihtiyaçları rapor sistemi var, o 
belge savcılıkta size gösterilmiş. O belgeyi hatırlıyor musunuz ?" şeklindeki soru üzerine; 
Hatırlamıyorum.

"Batı Çalışma Gurubu sizin bulunduğunuz katta mı faaliyet gösteriyordu?” 
şeklindeki soru üzerine; Bizim bulunduğumuz kattaydı.

 "İgehade" yani orayla harekat şube arasında bir geçiş var mıydı, hatırlıyor 
musunuz?"şeklindeki soru üzerine; İgehade dediğiniz bizim dairenin adı, harekat şube 
igehade'ye bağlı bir şube. Daire ile şube arasında bir geçiş zaten aynı koridorda değiller, 
dolayısıyla aralarında bir geçiş yok. Yapısını evet hatırlıyorum. Geçişin kapatılıp 
kapatılmadığını da bilmiyorum. Ama geçiş, onu da bilemiyorum yani geçiş var mıydı, yok 
muydu? İgehade ile harekat şubeden kastı nedir onu da bilemiyorum. İgehade dediğim gibi 
yani bizim bir üst yapı daire, ikisi farklı koridordalar aralarında geçiş yok dolayısıyla. Yani 
birisi bu koridorda, birisi bu koridorda aralarında geçiş yok.

"BÇG'nin kurulduğunu ne zaman öğrendiniz?" şeklindeki soru üzerine; Tarihini 
hatırlamıyorum ama arkadaşlarımdan duydum.Nisan sonu Mayıs tam hatırlamıyorum.

 "Batı Çalışma Gurubuna mensup subayların toplantılarına tanık oldunuz mu 
orada?" şeklindeki soru üzerine; Zaman zaman toplanıyorlardı ama kimler katılıyordu 



  

bilemiyorum. Şubelerimiz farklı yerde, şubelerin girişleri farklı yerde. O koridordan geçen 
insanın Batı Çalışma Gurubu toplantısına mı gidiyor, yoksa bir evrak koordinesine mi 
gidiyor, nöbet yerine mi gidiyor bilemiyorum. Kullanmış olduğum ofis ile Batı Çalışma 
Gurubunun kullanmış olduğu ofis birbiriyle herhangi bir geçişliği falan yok."şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

Tanık Ömer Özkan Soruşturma Aşamasında Şüpheli Sıfatıyla Müdafii 
Eşliğinde 14.02.2012 Tarihinde Cumhuriyet Savcılığına Verdiği İfadesinde Özetle 
(KLS. 37);

Genelkurmay Harekât Başkanlığı İGHD Plan Şubede Veri Hazırlama Ve Kontrol 
İşletme sivil memuru olarak 1994-2002 yılları arasında görev yaptığını,

Verilen emir üzerine 1997 yılı Nisan ayı başında ve sonrasında Batı Çalışma 
Grubunda çalıştığını, Batı Çalışma Grubu için Genelkurmay İGHD Başkanlığının Komuta 
Harekât Merkezinde 4-5 odayı tahsis ettiklerini, BÇG’nin Genelkurmay II.Başkanı 
denetiminde Genelkurmay Harekât Başkanı ve Genelkurmay İGHD Başkanı koordinesinde 
İstihbarat ve Değerlendirme Bölümü, Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri Hazırlama 
Bölümü, Cari Harekât Bölümünden oluştuğunu, Kara, Deniz, Hava ve Jandarma 
Komutanlıklarının en ücra birliklerinden dahi BÇG’nin yazmış olduğu talimatlar konusunda 
bilgi akışının geldiğini, gelen verilerin genelde dolaplarda saklandığını, ayrıca önemli 
verilerin bilgisayarlara yüklendiğini, Batı Çalışma Grubu oluşturulduğunda 5-6 tane 
bilgisayarın olduğunu, herkese bir bilgisayarın düşmediğini, bilgisayar kullanan kişilerin 
kendi adlarını, soyadlarını ve benzeri isimleri kullandıklarını, bilgisayarlara Bornova, 
Haymana, Çankaya, Foça gibi isimler verildiğini, BÇG’nin bir kısım toplantılarına 
katıldığını, teklif ve tedbirleri yazıya döktüğünü,

Batı Çalışma Grubunda tüm gelen verilerin değerlendirmesi özet halinde Şube 
Müdürü tarafından Genelkurmay II.Başkanına, Harekât Başkanına veya İGHD Başkanına arz 
edildiğini,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulduğuna dair Çevik BİR imzalı 
belgeyi sivil memur katip olması sebebiyle talimat üzerine yazıp hazırlayarak verdiğini, 
kendisinin yazdığı yazıların içeriği ile ilgili bilgi ve görüşü olmadığını, kendisine verilen 
yazıları yazdığını,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulduğuna dair Çevik BİR imzalı 
belgenin EK A sında bulunan BÇG Teşkilat Şeması ile ilgili belge ile ilgili olarak ifadesinde; 
belgeyi kendisinin veya katip Serhat ALTAY’ın yazdığını, belgenin doğru olduğunu, belgede 
belirtildiği üzere BÇG’nin İstihbarat ve Değerlendirme, Planlama, İstatistik ve Veri 
Hazırlama ile Cari Harekât Bölümlerinden oluştuğunu,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu Çevik BİR ve İdris 
KORALP imzalı belge ile ilgili olarak ifadesinde; Sivil Memur katip olması sebebiyle verilen 
talimat ve görev gereği belgeyi kendisinin hazırladığını,

Batı Çalışma Grubuna en düşük birlikten sıralı olarak yukarıya doğru ve en sonda 
Batı Çalışma Grubuna faks, semaç (kriptolu şifreli haberleşme cihazı) ile iletildiğini, Batı 
Çalışma Grubu Raporlama sisteminin BÇG’nin yazılarında da belirtildiği üzere en alt 
birimlere kadar indirildiğini, Batı Çalışma Grubuna gelen raporların evrak kayıt defterine 
kaydedildiğini, şube müdürüne gittiğini, Şube müdürünün hangi personeli uygun görürse ona 
verdiğini, o personelin de gerekirse rapor düzenlediğini, gerekirse sistemden bilgisayara 
girdiğini, evrakın muhafaza edildiğini,

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekât Konsepti konulu Çevik BİR imzalı belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgeyi sivil memur ve katip olması sebebiyle verilen talimat ve 
görevi gereği hazırladığını, belgenin doğru olduğunu, içeriği ile ilgili bilgisi olmadığını, 



  

tahminince Batı Çalışma Grubunun 2002 yılında Batı Çalışma Grubu Cari İşlem Şube olarak 
ad aldığını ve İstihbarat Başkanlığına bağlandığını, belgelerin ve personelin İstihbarat 
Başkanlığına geçtiğini,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; sivil memur katip olması gereği Batı Çalışma Grubu ile bu belgeyi 
hazırladığını, belgenin doğru olduğunu, içeriği ile ilgili bilgisi olmadığını,

CD5\Bcg\Bornova\İdris klasöründe bulunan “KRIZ-MS.DOC” isimli word 
belgesinde elde edilen Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgeyi kendisinin yazmış olabileceğini, belgede isimleri geçen Fevzi TÜRKERİ 
ve Orhan NALCIOĞLU’nu BÇG birimlerine gidip geldiğini, bu sebeple tanıdığını,

CD5\Bcg\Bornova\Ziya klasöründe bulunan GÖREV-BL.DOC isimli 4 sayfalık Batı 
Çalışma Grubunun Cari Harekât Bölümü, Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri Hazırlama 
Bölümü, İstihbarat ve Değerlendirme Bölümlerinde çalışan personelin, isim ve görevlerinin 
belirtildiği belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgeyi kendisinin hazırladığını, belgede isimleri 
belirtilen İdris KORALP, Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ, Ziya BATUR, Ünal AKBULUT, 
Sezai Kürşat ÖKTE, Bahaddin ÇELİK, Ahmet AKA, Aydın KARAŞAHİN, Ruşen 
BOZKURT, Yüksel SÖNMEZ, Alican TÜRK, Adem DEMİR, Hamza ÖZALTUN, Yahya 
Kemal YAKIŞKAN, Cengiz ÇETİNKAYA ve Atilla KURTAY’ın Batı Çalışma Grubunda 
görevli olduklarını,

CD5\Bcg\Bornova\Kenan klasöründe bulunan Gir-Yet.doc. isimli word belgesinde 
Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen 
isimlerin bulunduğu belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgeyi kendisinin sivil memur katip 
olarak hazırladığını, belgenin doğru olduğunu, belgedeki belirtilen isimler olan Oğuz 
KALELİOĞLU, Alican TÜRK, Adem DEMİR, Hamza ÖZALTUN, İdris KORALP. Yahya 
Kemal YAKIŞKAN, Cengiz ÇETİNKAYA, Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ, Ziya BATUR, 
Ünal AKBULUT, Sezai Kürşat ÖKTE, Atilla KURTAY, Ruşen BOZKURT, Yüksel 
SÖNMEZ, Mehmet ÖZBEK, Serhat ALTAY, Recep DURLANIK, , Mehmet Faruk 
ALPAYDIN, Salih ERYİĞİT, Necdet BATIRAN, A.Nazmi SOLMAZ, Yahya Cem 
ÖZARSLAN, Mustafa KÖSEOĞLU, Lokman EKİNCİ, Celalettin BACANLI, İsmail Hakkı 
ÖNDER, Emin Cihangir AKŞİT, Mustafa İhsan TAVAZAR, Mustafa Kemal SAVCI, 
Mehmet HAŞİMOĞLU, Arslan DAŞTAN, Mustafa Hakan BURAL, Tevfik ÖZKILIÇ, 
Şinasi ÇALIŞ, Hüsnü DAĞ, Abdullah KILIÇARSLAN, Ahet DAĞCI, Berkay TURGUT, 
Mehmet Ali YILDIRIM, Mehmet Cumhur YATIKKAYA, Metin KEŞAP, A.Yavuz 
GÜRCÜOĞLU, Mustafa BABACAN’ın Batı Çalışma Grubunda görevli olduklarını,

CD5\Bcg\Bornova\Kenan klasöründeki BCG TELREH.DOC isimli word belgesinde 
Batı Çalışma Grubunda çalışanların isim, görev ve telefon numaralarının bulunduğu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgeyi kendisinin sivil memur katip olarak verilen talimat üzerine 
hazırladığını, belgenin doğru olduğunu, belgede belirtilen Kenan DENİZ, A.Nazmi 
SOLMAZ, Mehmet HAŞİMOĞLU, İdris KORALP, Ünal AKBULUT, Faruk ALPAYDIN, 
Ruşen BOZKURT, Ziya BATUR, Yüksel SÖNMEZ, Hamza ÖZALTUN, Necdet 
BATIRAN, Alican TÜRK, Sezai ÖKTE, Yahya K.YAKIŞKAN, Adem DEMİR, Hüsnü 
DAĞ, Kemal SAVCI, Bahaddin ÇELİK, Mehmet Ali YILDIRIM, Metih KEŞAP, Salih 
ERYİĞİT, Hakan BURAL, Cem ÖZARSLAN, Ahmet DAĞCI, Abdullah KILIÇARSLAN 
ve Lokman EKİNCİ ‘nin Batı Çalışma Grubunda çalıştıklarını,

Batı Çalışma Grubu Harekât Başkanlığı bölümünde Oğuz KALELİOĞLU,İdris 
KORALP, Ahmet Nazmi SOLMAZ, Ünal AKBULUT, Mehmet Faruk ALPAYDIN, Cengiz 
ÇETİNKAYA, Yüksel SÖNMEZ, Sezai Kürşat ÖKTE, Ziya BATUR, Mehmet 
HAŞİMOĞLU, Ruşen BOZKURT, Atilla KURTAY, Alican TÜRK, Yahya Kemal 
YAKIŞKAN, Hamza ÖZALTUN, Necdet BATIRAN, Adem DEMİR, Mehmet ÖZBEK, 
Serhat ALTAY, Ömer ÖZKAN ile birlikte çalıştıklarını,



  

Batı Çalışma Grubu İstihbarat Başkanlığı bölümünde Recep DURLANIK, Yahya 
Cem ÖZARSLAN, Mustafa Hakan BURAL, İsmail Hakkı ÖNDER, Salih ERYİĞİT, Arslan 
DAŞTAN ile birlikte çalıştıklarını, 

Batı Çalışma Grubu Personel Başkanlığı bölümünde Bahaddin ÇELİK, MEBS 
Başkanlığından gelen Ahmet Gazi ile birlikte çalıştıklarını,

Batı Çalışma Grubunda sivil memur katip olarak çalıştığını, bu yapının bizzat 
oluşturulmasında görev almadığını, kendisine verilen emir ve görevler gereği evrakları 
hazırlayıp yazdığını, belgelerin sayı bölümünde İGHD yazılı evrakların BÇG’den çıktığını, 
BÇG’de yazıcı ve memurluk görevi yaptığını, BÇG’nin faaliyetlerine karışmadığını 
belirtmiştir.

Tanık ÖMER ÖZKAN  Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10/06/2015 tarihli 
beyanında;

" Genelkurmay Başkanlığında çalışıyorum. 1994 Aralıkta işe başladım, halen o 
görevdeyim. 21 yıldır, Harekat Daire Başkanlığında çalışıyorum. Terörizmle Mücadele Şube 
Müdürlüğü, şuanda oradayım. Orada çalıştığım kısım,  şu anda karargahın dördüncü katında. 
1997 itibariyle eksi  1 dediğimiz yani sıfırın altındaydı.Hatırladığım kadarıyla 4 veya 5 
odadan müteşekkil bir yer olması lazım. Benim dışımda sivil memur  Mehmet Özbek, Serhat 
Altay, Necmettin Demirel ve Ali Fuat Ayaz çalışıyordu. Çalıştığımız birimde bilgisayar 
sadece sivil memurlarda vardı.  Çalıştığım  birimin daire amiri o dönemde Kenan Deniz'di. 
Onunda bağlı olduğu bir üst mercii Harekat başkanı Çetin Doğandı.

 "Orası Batı Çalışma Gurubu'nun işlemlerini yaptığı yer, doğru mu?"şeklindeki soru 
üzerine; Evet. 

"Kimler vardı orada, bu saydığın daire başkanı ve onun bağlı olduğu üst birimi 
haricinde çalışan kimler var?"şeklindeki soru üzerine; Normal atamalı personelimiz vardı. 
Onun dışında liste soruldu, ben oradakilere söylemiştim o zaman da. Ama yanlış, ifademi 
gördüğüm kadarıyla ekstra bilgiler girmiş, benim hatırladığım proje subaylarının çoğu vardı.  

"Kimdi onlar? İsmini hatırlıyor musun?"şeklindeki soru üzerine; Hatırladığım Ziya 
Batur, Ruşen Bozkurt, Faruk Alpayden, Ünal Akbulut, Yüksel Sönmez, belki dönem olarak 
tam dönemlerini hatırlamayabilirim, yani bunlar vardı atamalı olarak.

 "O birimde çalışman için sana özel bir görev verildi mi?şeklindeki soru üzerine; 
Hayır."Yoksa başladığından itibaren orada çalışman nedeniyle doğal olarak onun içinde mi 
yer aldın?"şeklindeki soru üzerine; Evet "İkinci bir görevin var mıydı?"şeklindeki soru 
üzerine; Normal rutin görevlerimiz vardı, evrak işlerini onları takip ediyorduk, yazı verilse 
onları yapıyorduk.  Onun haricinde herhangi bir görevlendirme yapılmadı.

 "O bilgisayarlarda bir adet CD miz var dosyada, Mehmet Özbek MHZ, Serhat 
Altay, Recep Durlanik, R. Durlanik, Nejdet, harekat başkanı, Bacanlı, j2 destek şube, Per 
OBS general amiral şube Cumhur Yatıkkaya. Bilgisayarlarda klasörlere böyle isimler vermiş, 
bunlar ne manaya geliyor?"şeklindeki soru üzerine; Personelin kendi isminde kullandığı, 
hazırladığı, kendi isminde tutuyorduk sadece o.

"Klasör yapılarında Bornova, Haymana, Cankaya, Foça diye isimler oluşturulmuş, 
bunlar ne manaya gelir?"şeklindeki soru üzerine;Onun tam olarak şeyini bilmiyorum. Mebs 
başkanı böyle bir server oluşturdu. Yani bilgilerin depolanması için, herkesten bir şey 
seçilmesi istendi. Bizde İzmir ilçeleri olarak onları seçmiştik. Herhangi bir anlama geldiğini 
bilmiyorum. Ben  Bornova isimli bilgisayarda çalıştım.

"4 Nisan 1997 Batı Çalışma Gurubu oluşturulması belgesi gösterilerek;  Bu belgeyi 
kim yazdı?"şeklindeki soru üzerine; Bilgisayar veya daktilodan yazan ben veya diğer 
arkadaşlardan birisi yazmış. Çünkü üstteki kodu bizim kodumuz. İGHD plan şube yazan kod 
bizim kodumuz.



  

"10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Gurubu, bu belge hakkında  bunu daha önceki 
ifadende ben yazdım demişsin şeklindeki açıklama üzerine;Evet.

"Belgenin üzerindeki Harekat 7200-7797 İGD plan 2, bu İGD dediği kısım o 
belgenin düzenlendiği birimi mi ifade ediyor?" şeklindeki soru üzerine; evet. İç Güvenlik 
Harekat Dairesi.

" Kriz masası belgesi içerisinde Fevzi Türkeri, Cevat Temel Özkaynak, Eser Şahan, 
Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, Selman Yazıcı, Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, 
Mustafa Babacan, Orhan Nalcıoğlu, İsrafil Aydın isimleri geçiyor. Bunlardan tanıdığın var 
mı?"şeklindeki soru üzerine; İsim olarak sadece Serdar Çelebi'yi tanıyorum. Diğerlerini 
tanımıyorum.O,bizim başbakanlık askeri danışmanlığında görevliydi. Benim  çalıştığım 
birimde değil.

 "Görev bölümü isimli bir belge Ömer Özkan tarafından 30.04.1997 tarihinde 
oluşturuldu ve Mehmet Özbek tarafından 30.04.1997 tarihinde gözden geçirerek son 
kaydetme işlemi yapılmış. O belge sorulmuş sana, görev bölümü ile ilgili belge, hatırladın mı 
o belgeyi?" şeklindeki soru üzerine; Tam hatırlamıyorum, yani yazıcı olarak biz yazmış 
olabiliriz ama ayrıntısını bilmiyorum.

"Giriş kartlarıyla ilgili bir belge gösterilerek sorulması üzerine; Üstteki koddan yine 
bizim oradan çıkmış yazı. "Bu belgeyi sen mi yazdın?" şeklindeki soru üzerine; Olabilir 
dediğim gibi beş yazıcıydık hangimiz denk gelirse o yazıyordu. Yazdığımı  hatırlamıyorum.

"29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Gurubu Rapor Sistemi isimli belge gösterilerek 
sorulması üzerine;  Bu da aynı şekilde, üstteki koddan dolayı bizim oradan çıkan bir yazı. 

"Sizin o çalıştığınız birime, -1 (eksi bir ) deki bir alan, herkesin girip çıktığı bir yer 
midir yoksa oraya girmek için herhangi bir belgeye, giriş kartına, özel bir izne yada 
belirlenen kişiler mi oraya girebilir?" şeklindeki soru üzerine; Hayır öyle bir kısıtlama yoktu.

 "Orada sizin kullandığınız özel bir telefon hattı, yani karargahın içinde kullanılan iç 
dahili hatların dışında özel bir hat, özel bir görüşme hattı, telefon hattı varmı?"şeklindeki soru 
üzerine; Yok, hayır. 

"BÇG'nin raporlama sistemi,  yani taşradan Ankara dışından gelen yada Ankara 
içinden gelen belgeler, bilgiler nasıl size ulaşıyor, o çalıştığınız birime ve nerede 
depolanıyor?" şeklindeki soru üzerine; Sistem olarak tam isimlerini bilmiyorum. Bizim 
muhabere merkezine faksla gelen oraya geliyordu. Evrak kanalıyla gelen evrak kısımlarına 
gelip, akış şekline göre yani sekreterliğimizden bize dağıtım yapılıyordu. Bizde şube 
müdürüne gösterip proje subayına veriyorduk. Saklanmasıda kendisine aitti.

 "O faks dediğin normal bi faks mı?" şeklindeki soru üzerine; Onun emniyetliside 
var normali de var ama tam isim olarak bilmiyorum. "Güvenli faksın işleyişi nasıldır? 
"şeklindeki soru üzerine; Onun detayını bilmiyorum. Muhabere kısmı ayrı bir birim olduğu 
için bizim oraya giriş yetkimiz yoktu. Tamamen kendi içinde bir şeyi vardı.

"O gelen belgeler, bilgiler güvenli faks üzerinden mi geldi?" şeklindeki soru üzerine; 
Hem gelen vardı, hem gelmeyen vardı, normal evrak kanalıyla gelen de vardı.

" 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti isimli belge gösterilerek sorulması 
üzerine; Buda üstteki koddan bizim oradan çıkmış yazı. "O belgeyi sen mi yazdın?" 
şeklindeki soru üzerine;  5 yazıcı olduğumuz için olabilir yani tam hatırlamıyorum şu anda.

" Hala orada mı çalışıyorsun?" şeklindeki soru üzerine; İsim değişikliğiyle evet. Bu 
gurupla ilgili şey kalmadı.Şu anda ben Terörizmle Mücadele Şube Müdürlüğündeyim.

"O gurup daha sonra oradaki bilgi bankası, gelen veriler daha sonra nereye 
nakledildi? Hala orada mıdır o çalıştığınız eksi 1 ?" şeklindeki soru üzerine; Onun tam 
ayrıntısını bilmiyorum. Bizden şube olarak, şubeye çevrildi daha sonra başka bir birime 
bağlandı ondan sonrasını bilmiyorum.

"7 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı belgesi gösterilerek sorulması üzerine;Evet 
koddan bizim orada yazılmış.İGDD'den anlıyorum.Yazıcı olarak yazdığımı hatırlamıyorum.  



  

"Cumhuriyet savcısına 14 Şubat 2012 tarihinde  vermiş olduğu 19 sayfadan oluşan 
ifadesi okunarak, belge gösterildiğinde  ben yazdım şeklinde cevap verdiği açıklanarak 
sorulması üzerine; O şartlardaki stresten dolayı şeylerini tam olarak bende okudum ama 
söylediklerimin tam olarak oraya geçmediğini düşünüyorum.  Mesela isim listesi gösterildi 
bana. Tanıdığım soruldu. Ben orada sadece tanıdıklarımı söyledim. Bütün personeli 
tanıyorum, orada çalıştı diye yazılmış. Ben onları o şekilde ifade etmediğimi hatırlıyorum. 
Birim olarak çalışıp çalışmadığını hatırlamıyorum dedim.

 "Bu belgelerde, bu belgelerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin en alt birimlerine kadar 
iletildiğini ifadenizde söylemişsiniz. Bunu nasıl açıklarsınız? Yani gittiğini, onların en alt 
birimlerine yani. Örneğin Kars'taki bir bölüğe kadar gittiğini biliyor musunuz?" şeklindeki 
soru üzerine; O kadar ayrıntısını bilmiyorum. Ama bizim o belgelerin altında dağıtım 
planlarımız vardır. Biz oraya gönderiyoruz ondan sonrası onlara ait bir sistem.

"Bu sistemde raporlalamalar yapıldığı söyleniyor iddianamede. Bunların toplanıp 
bütün birliklerden geldiğine tanık oldunuz mu? Yani ne kadar çok evrak gelmesi gerekir. 
Eğer bütün birliklerden Genelkurmayın. Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri birçok birliğe 
sahip. Onlar gelirse sizin o BÇG dediğiniz alanda depolanabilir mi? Nasıl tasnif 
ediyordunuz?"şeklindeki soru üzerine;  Evrak sayısıyla ilgili herhangi bir şey diyemem yani 
ne kadar gelip gelmediğini, Şu anda tam hatırlamıyorum sayı olarak evrak sayısını.Yani orta 
da diyebilirim çok da diyebilirim. Her gün geliyordu akış olarak.

" Harf fontları olarak hangi harfleri kullanıyordunuz yazılarınızda hatırlıyor 
musunuz?" şeklindeki soru üzerine;  Şu anda halen devam eden Arial 11.''Calibri hiç 
kullandınız mı?" şeklindeki soru üzerine; Hayır."O officenin hangi sürümüydü?"şeklindeki 
soru üzerine; Yok şu anda hatırlamıyorum yani güncelleniyordu devamlı .

"İfadenizde bazı şeylerin eklenmiş olduğunu söylediniz. Bunlardan farklılıkları 
gördüğünüzde sayın savcıya ya da ifade verdiğiniz yere bildirdiniz mi?"şeklindeki soru 
üzerine; Yok. İfade zaten yeni elime geçti. Daha önceden verilmedi bize gizlilik kararıyla.  o 
anda okumadım. Tutuklanmaktan çekindim Evet. bildiğimin, doğrusunu söylemeye çalıştım. 
Bana ordaki listeden sadece kimleri tanıyorsunuz diye soruldu, onu hatırlıyorum. Bende 
tanıdığım isimleri söyledim.

"Yahya Kemal YAKIŞKAN'ı tanıyor musunuz?"şeklindeki soru üzerine; Bilgisayar 
elemanımızdı, ordu subayıydı, teknik destek sağlıyordu bize.

 "Giriş kartı konulu evrak gösterilerek; sol üst tarafta İGHD dediğiniz yerde, mesela 
ara numarası yok, tarih yanlış yazılmış, tek ek olduğu halde eklerden ve EK-A dan 
bahsediliyor. Siz hala bunun sizin birimde hazırlandığını söyleyebilir misiniz?"şeklindeki 
soru üzerine;  üstteki İGHD'den dolayı bizim orada hazırlanmış olabilir diyorum. Şu anda 
hatırlamıyorum yazıp yazmadğımı. Beş kişi olduğumuz için kimin yazdığı bilinmiyor. Bu 
evrakta herhangi bi imza, paraf  yok, evrak statüsüne alınmadığı için numara verilmemiştir. 
Dediğim gibi beş kişi olduğumuz için kimin yazdığını hatırlamıyorum. Bende yazmış 
olabilirim diğer arkadaşlarda ama şu evrağın üstünde herhangi bir imza ve paraf olmadığı için 
bu evrak, evrak niteliğini kazanmamıştır. Numara verilmemiş çünkü." Bunu el yazısıyla mı 
yazıyorsunuz bilgisayarla mı?"şeklindeki soru üzerine; elle yazıyorduk o zaman.

  "Bu gelen bilgiler sadece Milli İstihbarat Teşkilatından mı geliyor yoksa 
Genelkurmayın İstihbarat Teşkilatlarından veya çeşitli istihbarat kanallarından da terörizmle 
mücadele şubesine bilgiler geliyor mu?"şeklindeki soru üzerine;Geliyor,  normal askeri 
birliklerden de gelen evraklarımız var."Sivil birliklerden mesela herhangi bir emniyet 
birliğinden, Milli İstihbarat Teşkilatından gelen bilgilerde oluyor mu?"şeklindeki soru 
üzerine; Konumuz itibariyle  ise evet.

" Bu   istihbari bilgilerin, tekrar gelene yada ilgili kurumlara iadesi için bilgi 
yazdınız mı? Bilgi notu yazdınız mı?"şeklindeki soru üzerine; Ben o evrakların içeriğine 
bakamıyorum. Ben sadece evrakı görevli subaya teslim ediyorum. O da komutanlara arz edip, 



  

ona göre hangi yol izlenecekse  onu yapıyorlar.
"10 nisan tarihinden öncesi ve sonrası, iç güvenlik harekat merkezinde, çalışan 

personelin, yerlerinde herhangi bir değişme oldu mu? Aynı mekanları mı kullandılar, farklı 
mekanlar mı yeni bir gruplaşma, yeni bir yere intikal gibi, herhangi bir şey oldu 
mu?"şeklindeki soru üzerine;  Hayır olmadı. Personel takviyesi  oldu.

"İfade sırasında, bir yönlendirme oldu mu?"şeklindeki soru üzerine; Yok  olmadı. 
Çünkü ilk ifadeye ben girdim benden sonraki arkadaşlara olmuş. Benden sonraki arkadaşlar 
söyledi ama. İlk gelişimde savcı bey bana, yardımcı olursan iyi niyetimi kullanırım. Ama 
yardımcı olmazsan, müebbetle yargılanacaksın, gibi ifade kullandı.

"Giriş kartınızı kim veriyordu. Nerden alıyordunuz?"şeklindeki soru üzerine; Bütün 
giriş kartlarının merkez dairesi başkanlığından verildiğini biliyorum.

" O çalıştığınız birimde,  Batı Çalışma Grubuyla ile ilgili, ayrı bir çalışma, iç 
güvenlik harekatı ile ilgili ayrı bir çalışma mı var?"şeklindeki soru üzerine; Böyle ayrım 
yoktu .

"  Batı Çalışma Grubu toplantılara senin her katılanı görme, imkanın mekan olarak 
fiziki olarak var mıydı?" şeklindeki soru üzerine;  Çoğunlukta yoktu." Sizin bulunduğunuz 
yer de mi yapılırdı o toplantılar?" şeklindeki soru üzerine; Evet ama biz bazen dışarı 
çıkıyorduk. 

"Evraklarını kim dağıtıyordu başkanlıklar arası evrak dağıtımını?"şeklindeki soru 
üzerine;  Şube olarak biz çıkartıyorduk. Dairenin idari kısmına veriyorduk. İdari kısımdaki 
arkadaşlarda bir üst makama başkanlığın sekreterliğine evrak kısmına verip, onlar dağıtıyordu

"O  bilgisayarda yazdığınız belgeler, bir başka yere taşınırken, buradan yollayınca 
gider öbür bilgisayara, yoksa disket ile mi taşıyordun cd ile mi?"şeklindeki soru üzerine;  Cd 
veya Disket ile götürüyorduk. İlk başlarda cd ve disketle taşıyorduk, daha sonra dediğimiz 
sisteme geçtik. Sisteme geçtikten sonra taşıma olmadı. Yıl olarak ne zaman yaptığımızı 
hatırlamıyorum.

 " Orda çalışan toplam kişi sayısı ne kadardır?" şeklindeki soru üzerine; 20 yi 
geçmez herhalde. Tam sayı olarak hatırlamıyorum.

" BÇG denilen şube plan şube, bu plan şubede,  kaç tane masa vardı, kaç kişi 
çalışabiliyordu, bu odada, bu 45 kişilik listede adı geçenlerin tamamı, veya telefon rehberinde 
adı geçen 26 kişinin tamamının bu odada çalışma imkanı var mıydı?"şeklindeki soru üzerine; 
Sayı olarak hatırlamıyorum, odalarda  Beşer veya altışar kişi çalışıyor  hatırlıyorum şu anda. 
sivil memurlar ayrı odadaydık.

"Bu  belge başka birimlere gönderilmiş olabilir mi? bizim dosyamızdaki belgede 
imza var çünkü, numara yoktur, dolayısıyla a bu belge sahtedir diyebilir miyiz yani, böyle bir 
kesin bir tespit ortaya koyabilir miyiz? " şeklindeki soru üzerine; Numara vermediğimiz hiç 
bir evrağı yayınlamayız, onu söyleyim. Ama sahtelik ile ilgili birşey söyleyemem. 
İmzalanmamış kalmış ama başka bir versiyonu oluşturulup, o gönderilmiş olabilir.

"Sizin çalıştığınız bir birimde, Batı Çalışma Grubuna tahsis edilen bir, oda var 
mıydı?"şeklindeki soru üzerine; Hayır  yoktu. Yazıcılar olarak 4 kişi aynı odada çalışıyordu, 
ihtiyaç olduğu zamanda odalara geçiş yapılıyordu.

"İkiz görevlendirmeyle gelen subay ve astsubaylar, başka bir odada mı çalışıyordu 
onlara tahsis edilen bir oda var mıydı?"şeklindeki soru üzerine;  Tahsis olarak değilde, 
normal  odaların içinde yer tahsisine göre oturmuşlardı. öyle özel bir oda tahsis edilmedi. "Bu 
odalarla İGHD ye geçiş bir bağlantı var mıydı? ?"şeklindeki soru üzerine;  İç içeydi zaten. iç 
güvenlik dairesinin içindeydi  ayrı bir geçiş yoktu.

" Batı Çalışma Grubunun hiç örgütsel faaliyet tarzında, mevcut MY 75/1 A silahlı 
kuvvetler yönergesi, evraklarla ilgili  yönergenin dışında, farklı evrak tarzında farklı evrak 
hazırladınız mı?"şeklindeki soru üzerine;  Hayır. Yönergeye göre hazırlanıyor,

      Ara numaraları, İdari kısım veriyor ama, zaten idari kısım görevim benim. Hem 



  

yazıcılık hem idari işleri yürütüyorduk , bende verebiliyordum numarayı. Bende verebilirdim 
idari işler astsubayımızda vardı oda verebilirdi. Deftere kayıtlı olarak verilecek.

 "Bir arşiv çalışması imha yaptınız mı?" şeklindeki soru üzerine;  Dönemlerine göre 
yapıyoruz. Şu kadar sayfa su kadar evrak şu evrakın şu sayfası yazılıyordu. imha edilen 
evrakın kaç sayfa dan ibaret olduğu, hepsi yazıyordu.

"Son dönem çalışmalarınızda disketlerle bilgileri götürüyordunuz.Cd ile çalışma 
yaptınız mı? CD ye yükleme yaptınız mı?"şeklindeki soru üzerine; Disket şeyi  bittikten 
sonra CD ye geçildi. Cd , Logolu olması gerekiyordu. "Adli emanetin 2013 sırasında kayıtlı, 
5 nolu cd olarak adlandırılan Cd gösterilerek sorulması üzerine;  Evet bu şekilde. 90 lardan 
sonra 2000 yılların başlarında diye hatırlıyorum.Emin değilim ama tarih olarak.  97-98 
yıllarında disket hatırlıyorum sadece.

"Bu CD içerisindeki herhangi bir evrak sayı tarih numarası verildi, evrak fiziken 
döküldü bilgisayardan şu çıkaran makama göre ilgili amirlerin parafları alınarak en son üst 
amirin üst komutanın imzası ile yayınlandı. Ondan sonra bu CD’ye hangi belgeleri 
basarsınız. Neden bu CD’yi kullanma ihtiyacı duyarsınız. Madem hala fiziki bir evrak ağı 
varsa?"şeklindeki soru üzerine; evrak dosyaya kaldırıldıktan sonra CD’nin sadece Bornova 
Foça kısmı dolu olduğu için bazı bilgileri CD’ye aktarıp o şekilde saklanıyordu. Belli bir kota 
tanındı bize onlarda bu kotayı doldurmaması için CD’lere aktarıp o şekildi kaldırıyorduk 
arşive o şeklide bir saklama şeyimiz vardı. Yedekleme yapıyorduk. Yedekleme de sadece 
kendi servernızı yedekliyoruz  evet. 

" Siz bir yazı resim ne olursa dijital bir metaryeli CD’ye yazdıktan sonra bu CD’yi 
sizin kontrolünüzdeki yere mi gider? Kendi çekmecenize veya sizin müdahale alanınıza mı 
gider? "şeklindeki soru üzerine; çelik kasalar vardı oraklarda saklardık. Yansılarla ben 
ilgilenmiyordum. "şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık SERHAT ALTAY Soruşturma Aşamasında Şüpheli Sıfatıyla Müdafii 
Eşliğinde 14.02.2012 Tarihinde Cumhuriyet Savcılığına Verdiği İfadesinde Özetle (Kls. 
37);

Genelkurmay Harekât Başkanlığı İGHD Dairesinde Desinatör teknik ressam olarak 
sivil memur statüsünde görev yaptığını, BÇG’nin kurulması ile birlikte İGHD’de sivil memur 
olması sebebiyle BÇG’de kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini, BÇG’de sivil memur 
olarak çalıştığını, BÇG’nin powerpoint ve grafikler ile sunumlarını kendisine verilen verilere 
göre talimat üzerine kendisinin hazırladığını, içeriği ile ilgili bilgisi olmadığını, kendisine 
gösterilen powerpoint sunum ve grafikleri kendisinin hazırladığını

Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay İGHD’de oluşturulan 4-5 odada görev 
yaptığını, BÇG’nin başında Genelkurmay II.Başkanı, altında Genelkurmay Harekât Başkanı, 
onun altında İGHD Başkanı, onun altında da İstihbarat ve Değerlendirme Bölümü, Planlama 
Bölümü, İstatistik ve Vhz.Bölümü, Cari Harekât Bölümünün bulunduğunu,

Bilgisayarların kısıtlı olması sebebiyle her bilgisayarı 3-4 kişinin kullandığını, 
bilgisayarlarda sivil memur olarak işlem yaptıklarında hangi komutanın emri ile yaptılarsa 
onun ismini hatırlamak için adını veya soyadını yazdıklarını, amirlerinin talimatı 
doğrultusunda hazırlayacakları yazı ve sunum ile ilgili bilgileri alıp bunu yazı, sunum ve 
takdim şeklinde hazırladıklarını,

CD5\Bcg\Bornova\İdris klasöründe bulunan “KRIZ-MS.DOC” isimli word 
belgesinde elde edilen Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgeyi İGHD Şube Müdürü İdris KORALP’ın hazırlamış olabileceğini,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulduğuna dair Çevik BİR imzalı 
belgenin EK A sında bulunan BÇG Teşkilat Şeması ile ilgili belge ile ilgili olarak ifadesinde; 
belgeyi verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını,



  

CD5\Bcg\Bornova\Ziya klasöründe bulunan GÖREV-BL.DOC isimli 4 sayfalık 
Batı Çalışma Grubunun Cari Harekât Bölümü, Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri 
Hazırlama Bölümü, İstihbarat ve Değerlendirme Bölümlerinde çalışan personelin, isim ve 
görevlerinin belirtildiği belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgeyi kendisi ile birlikte çalışan 
sivil memur arkadaşlarının hazırladığını, belgedeki isimlerin BÇG’de çalışan kişiler 
olduğunu,

CD5\Bcg\Bornova\Kenan klasöründe bulunan Gir-Yet.doc. isimli word belgesinde 
Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen 
isimlerin bulunduğu belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgede belirtilen isimlerin BÇG’de 
görevli kişiler olduğu,

CD5\Bcg\Bornova\Kenan klasöründeki BCG TELREH.DOC isimli word belgesinde 
Batı Çalışma Grubunda çalışanların isim, görev ve telefon numaralarının bulunduğu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; 3 katip arkadaşından birinin hazırladığını, belgedeki belirtilen 
isimlerin Batı Çalışma Grubunda görev alan kişiler olduğunu,

BÇG’de sivil memur olarak çalıştığını, teknik ressam olduğunu, BÇG’nin kendisine 
klasörlerle gösterilen tüm powerpoint sunumlarını, tüm grafik çizimlerini kendisinin 
yaptığını, doğru olduğunu, bunları yapmadan önce bu bilgilerin kendisine verildiğini, bu 
bilgileri kendisinin powerpoint sunum veya grafiklere döktürdüğünü, kendisinin bu bilgileri 
toplayıp içerik olarak hazırlamadığını, verilen emir ve talimatlar doğrultusunda kendisine 
klasörlerle gösterilen BÇG’nin powerpoint sunum ve grafik çizimlerini hazırladığını 
belirtmiştir.

Tanık SERHAT ALTAY'ın Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10/06/2015 
tarihli beyanında;

"1990 yılında  Ağustos ayında Genelkurmay harekat başkanlığında desinatör olarak 
göreve başladım yani askeri terimde desinatör teknik ressam olarak göreve başladım. 1991 
yılında iç güvenlik merkezi kurulmuştu oraya beni tayin etmişler  benim bilgim yoktu 
izindeydim  izinden geldikten sonrada 1991 yılından itibaren de emekli olana kadar iç 
güvenlik harekat dairesinde görev yaptım.2013 yılında emekli oldum. Sivil memur olarak 
Mehmet Özbek, Ömer Özkan, Necmettin Demirel, Ali Fuat Ayaz vardı bir iki sefer geçici 
tayinle iki kişi geldi gitti. Teknik ressam olarak bana destek olması için çünkü Genelkurmay 
İç Güvenlik Harekat Dairesinde tek olarak ben görev yapıyordum. İki kişide geçici görevle 
geldiler gittiler kısa dönemli olarak isimlerini hatırlamıyorum. Harekat Başkanlığı, Çetin 
Doğan’dı. şube müdürleri ve daire başkanları her sene değişiyordu, ikisi iki sene olarak da 
değişebiliyordu. Kronolojik olarak hatırlayamıyorum.Daire başkanı ama Kenan Deniz 
olabilir o dönemde. 

   "BÇG bu iç güvenlik harekat dairesinin olduğu yerde mi faaliyet gösteriyordu? 
"şeklindeki soru üzerine; benim bilgim yok şu şekilde BÇG’da çalıştığımı ifade verdiğim 
dönemde öğrendim. Çünkü savcının elinde bir liste vardı BÇG çalışan personel şeklinde bir 
liste vardı  orda görevli olduğumu orda öğrendim. 

"Çalıştığınız yer kaçıncı kat?"şeklindeki soru üzerine; Eksi birdeydi. "Bu kaç 
odadan müteşekkil iç güvenlik harekat birimi?"şeklindeki soru üzerine; İç güvenlik harekat 
dairesi olarak şimdi tam aklımda yok ama galiba dört oda vardı. Birde bizim işte sivil 
memurlar olarak durduğumuz bir oda daha vardı. Ayrıyeten bir idari kısmımız vardı. Birde 
daire başkanımızın odası vardı.

 "Orda ki görevin nedir? "şeklindeki soru üzerine;  teknik ressam olarak görev 
yapıyordum. Bu generallere veya işte dışardaki insanlara verilecek olan brifinglerin 
dairemizin yapmış olduğu görevlerin yansılarını yapıyordum. Yani bilgilendirmek amaçlı 
yansılarını yapıyordum.  Grafik çizim ve işte destekleme bu şeyleri destekleyecek olan 
çizimleri yapıyordum. "Belge yazdın mı?"şeklindeki soru üzerine; Hayır.  



  

  "BÇG şeması ve Ek A’sı" gösterilerek sorulması üzerine; Bunu savcı beyde 
göstermişti. Benim savcıya söylediğim şey şuydu  yani teknik ressam olarak iç güvenlik 
harekat dairesinde tek teknik ressam ben olduğum için ben çizmişimdir dedim. Benden başka 
iç güvenlik harekat dairesinde yoktu. 

"Kullandığın bilgisayarda CD sürücü var mı?"şeklindeki soru üzerine; O dönemde 
CD yoktu. Hatırladığım kadarıyla."Orda kaç adet bilgisayar var? "şeklindeki soru üzerine; 
Sayısını hatırlamıyorum ama sadece biz memurlarda vardı.Yeni başlamıştı bilgisayar olayları 
sayısı azdı onu biliyorum. Yani her proje subayında her sivil memurda yoktu. 

" Kullandığın serverın yada bilgisayarın ismi nedir?"şeklindeki soru üzerine; şu anda 
hatırlamıyorum ama Bornova olabilir. Tam net aklımda değil çünkü İzmir’in ilçeleri olarak 
verilmişti bize bütün hepsinde de kullanmış olabilirim. Yani Foça’da da kullanmış olabilirim 
başka bir isimde de kullanmış olabilirim. Bilgisayarlar zimmetli değildi. Yani zimmetli 
olmadığı içinde hangi bilgisayar boşsa ben orda yapıyordum işlemlerimi.

"Kendi ekranınızı kendi masa üstünüzü mü açardınız?"şeklindeki soru üzerine; o 
zaman Network ağı sistemi falan yoktu yani bilgisayarın bir tanesi boş arkadaş yazı yazmıyor 
mesela o bilgisayarda ben çalışırdım. Acil bir yazı geldiği zaman o bilgisayardan ben 
kalkardım işim acil değilse o arkadaş devam ederdi yazı yazmaya ben öbür bilgisayar boş 
olduğu zaman ötekine geçerdim yani o şekilde bir işlemimiz vardı. 

"O zaman bu bilgisayarlar bağımsız olarak çalıştı sonra bir ağa mı bağlandı?" 
şeklindeki soru üzerine; Evet."Bu hangi tarihtir?"şeklindeki soru üzerine; O tarih olarak 
hatırlayamıyorum Ama ilk önce  bir sisteme bağlı değildi sabitti.

 "O bilgisayarlarda CD kullanmaya ne zaman başladınız yani verileri CD 
kaydetmeye?"şeklindeki soru üzerine; tam net hatırlamıyorum ama  2000’li yılları bulmuştur 
öyle tahmin ediyorum. Çünkü o dönemde yaptığımı zipliyordum. Yani kısaltıyordum 
disketlere yüklüyordum ve onlarda baya bir zorluk çekiyordum yüklemek için en az 2-3 saat 
uğraşıyordum.

 "O CD’leri hatırlıyor musun? CD’ler normal piyasada olan üzerinde markasız 
amblemsiz düz CD’ler mi yoksa Genelkurmaya özgü onun resmi olan seri numarası olan 
CD’ler mi? "şeklindeki soru üzerine; İlk dönemlerde  bütün CD’ler gelebiliyordu ama 
Genelkurmay anketli CD’ler MEBS başkanlığından üretildi onların haricinde CD 
kullanılmaması emredildi onların haricinde herhangi bir CD’ye biz yükleme yapmıyorduk. 
Ama tarih olarak hatırlamıyorum.

"Burada kimlerle çalıştınız?"şeklindeki soru üzerine; Ömer Özkan, Necmeddin 
Demirel, Ali Fuat Ayaz, Mehmet Özbek vardı sivil memur olarak. Yani o dönemden 
hatırladığım Çetin Doğan harekat başkanımızdı. Çevik Bir Genelkurmay ikini başkanımızdı. 
İşte kronolojik olarak tam hatırlamıyorum ama daire başkanımız muhtemelen Kenan 
Deniz’di. Proje subaylarımız vardı ama proje subaylarında tarih olarak isimlerini 
hatırlayamıyorum. Ama buradaki arkadaşların bir çoğunu tanıyorum. 

" 14/02/2012  tarihinde avukatın eşliğinde 8 sayfa ibaret  ifaden doğru mu? 
"şeklindeki soru üzerine; İfadem tam olarak doğru değil  dün ilk defa gördüm ifademi oda bir 
fotokopi ile alınmış bir ifadeydi bir arkadaşım kanalıyla elime geçti. İsimleri ben 
zikretmedim orda. Sadece dediğim gibi Çetin Doğan generalimizle Çevik Bir generalimizi ve 
Kenan Deniz olarak ifade ettim ama ifadede görürseniz bir başka isimlerde var orda. Yani 
tanımadığım isimlerde var. "O isimleri sana sordular mı? Bu isimleri tanıyor musun sizin 
birimde mi çalışıyor birlikte mi çalışıyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine; Yok kimlerle 
çalıştınız dedi ben aklımda olan isimleri söyledim aklımda olan sürekli beraber çalıştığımız 
insanların isimlerini söyledim geri kalan isimleri ben hatırlamıyorum.

" Aklında olan isimler BÇG’da çalışan isimler mi?"şeklindeki soru üzerine;ben ilk 
defa ifade verilirken BÇG ye dahil olduğumu öğrendim ben hep iç güvenlik harekat 
dairesinde zannediyordum ve çalışan kişilerinde proje subaylarının daire başkanlarımızın da 



  

iç güvenlik harekat dairesinde çalıştıklarını ifade ederek ben ifademi vermiştim. 
10 nisan 1997 tarihli BÇG konulu üzerinde 4083 numaralı numaralandırılmış 

belgenin savcılıkta  sorulduğu  ve kendisinin  vermiş olduğu cevap belirtilerek sorulması 
üzerine;  Hayır o dönemde tek teknik ressam ben olduğum için iç güvenlik harekat dairesinde 
bana bir takım çizimler gösterdi yansılar gösterdi yansıların fotokopilerini gösterdi o yansı 
fotokopilerini üzerine bunların hepsini ben yapmışımdır dedim. Çünkü o dönemde benden 
başka bu işi yapacak olan hiç kimse yoktu. Yani proje subayları dahil benim yaptığım işi tam 
olarak bilmiyorlardı. O yüzen bütün çizimleri ben yapıyorum.

 Savcılık aşamasında BÇG belgesinin gösterilerek sorulduğu ve kendisinin  verdiği 
cevap belirtilerek  belge gösterilerek  sorulması üzerine;  Yok hayır bu belge değil. Yok bu 
yazılı bir belge ben hiçbir zaman yazı yazmadım.  sadece çizim olarak.

 "O ifaden bir baskı altıda alınan bir ifade mi? O ifaden alındıktan sonra alınıp 
okuyup mu imzaladın?" şeklindeki soru üzerine; Hayır. Okumadan imzaladım. Çünkü 8 
sayfaydı ben bir saat boyunca savcı beye teknik ressam olduğumu anlatmaya çalıştım orda o 
şekilde  görev yapmaya çalıştığımı anlattım ama o ısrarla bana veri hazırlama kontrol 
işletmeni görev yapmışsın dedi hatta bir takdir belgesi verdi benim unuttuğum. Orda BÇG de 
veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yaptığınız için takdir ederim diye İdris Koralp 
imzalı bir takdir belgesi gösterdi. 

 "Ne maksatla CD yada disket kullanıyordunuz?"şeklindeki soru üzerine; Yapmış 
olduğum bu çizimleri brifingleri arz edilmek üzere işte YAŞ brifingi olabilir general amiral 
oryantasyon brifingi olabilir yani şu anda aklıma gelenleri sayıyorum ayrıyeten veya 
Genelkurmay başkanına arz edilecek bir husus varsa onların yansıları onların şeylerini işte 
yapmış olduğum o diskete veya CD’ye  aktarıp Genelkurmay başkanı veya brifingin 
verileceği salona yüklenmesi amacıyla yapıyordum. Daha sonra CD’ler çıktıktan sonra 
arşivleme amacıyla yükledik ama kullanmış olduğumuz disketleri genelde bir başka 
bilgisayara aktarmak üzere yükledik.

 " Belge yazışma kurallarına uygun hale geldikten sonra  bunun tarayıp yada 
fotoğrafını çekip disketin içine attınız mı? "şeklindeki soru üzerine; Hayır. 

 "BÇG de ressam olarak size herhangi bir ayrıcalıklı bir görev verildi mi?"şeklindeki 
soru üzerine; Hayır yani az öncede belirtiğim gibi BÇG de çalıştığımı  bilmiyordum. Ben hep 
iç güvenlik harekat dairesinde görev yaptım BÇG de çalıştığımı savcı beyden öğrendim. 

"BÇG de çalışan GİRDEKYÖK isimli belgenin savcılıkta kendisine gösterildiği ve 
verdiği cevap belirtilerek sorulması üzerine;Savcı beye de söylemiştim ben burada ilk defa 
görüyorum hatta kendi ismimi de gördüğümde şaşırmıştım çünkü ilk defa görüyorum dedim. 
Buradaki isimleri tanıyor musun dedi orda tanıdığım isimleri beraber çalıştığım proje 
subayları ve harekat başkanızı ve ikinci başkanımızı söyledim. Tanıdıklarım beraber iç 
güvenlik harekat dairesinde çalıştığımız insanların isimlerini söyledim. Yani BÇG olarak o 
zamana kadar hiç bilmiyordum. Rüşen Bozkurt var işte Yahya Yakışıklı var o isimler ile 
çalıştık ama hangi tarihler arasına olduğunu net olarak ben hatırlamıyorum.

 GİRYETDÖK isimli dokümanında  46 kişinin isminin olduğu ve kendisine 
savcılıkta  gösterilerek  verdiği cevap belirtilerek sorulması üzerine; ilk defa görüyorum 
dedim bu listeyi ama yapıldıysa da Ömer arkadaşımız veya Mehmet arkadaşımız yazmıştır bu 
işi dedim. 

"BÇG telefon rehberi isimli dokümana ilişkin savcılıktaki beyanları belirtilerek" 
sorulması üzerine;  ben hazırlamadım.

"CD5 BÇG Bornova bir kriz MS dokümanı isimli belgeyi hatırlıyor 
musunuz?"şeklindeki soru üzerine; Hayır. "Bu konuda bilginiz var mı? ”şeklindeki soru 
üzerine; Yazı hususunda  bilgim yoktur  ben sadece çizimler hususunda teknik ressam 
alanında görev yapıyordum o zaman yani o hususa her şeyi aklımda söyleye bilirim. Yazılar 
hususunda ilk defa ben  savcı bey gösterdiğinde gördüm. Yazılar ile ilgili bütün şeyleri. 



  

Çizimlerde mesela az önce bana gösterdiğiniz krokide ben iç güvenlik harekat daire 
merkezinin krokisi olarak çizmişimdir içleri daha sonradan daktilo ile doldurulmuştur. Yani 
çizim olarak bana şu kutular çizilecek alt alta şeklinde veya işte kroki olarak bunu çizer misin 
denmiştir ben çizmişimdir yazıları sonradan doldurulmuştur. Yani yazıları hususunda benim 
herhangi bir şeyim yoktur.

 "Göreviniz süresince BÇG de görev yaparken Genelkurmay MY75-1A karargah 
hizmetleri yazışma usulleri yönergesi dışında bir belgenin hazırlandığını gördünüz 
mü?"şeklindeki soru üzerine; Görmedim bu MY75-1A şimdi B oldu herhalde tam 
hatırlamıyorum beni ilgilendiren kısmı sadece bu yansıların ne şekilde yapılacağı kısmı beni 
ilgilendiriyordu. Ben sadece o kadarına nüfuz ettim yazışmalarla ilgili bir bilgim yoktu.

"İfadeniz alınırken yanınızda avukat bulundu mu veya avukat talep ettiniz 
mi?"şeklindeki soru üzerine; Avukat talep ettim yanımdaydı. Fakat bana hiçbir şekilde 
yardımcı olmadı sadece imzam atıldıktan sonra çekti gitti. İfadeyi okuma imkanım olmadı 
zaten heyecanlanmıştım zaten en son ben girdim. Okumaya fırsatım olmadı. Okutturulmadı 
demeyeyim okumadım.

 " İfade esnasında  o anki o zamanki sayın savcı size " bana yardımcı ol bende ona 
göre senin hakkında bir kanaat kullanacağım"şeklinde bir baskısı veya bir yönlendirmesi oldu 
mu?"şeklindeki soru üzerine; O şekilde bir ifade kullanmadı sadece az önceki arkadaşlarım 
bunu itiraf ettiler yani bizi zorlamadan bu işi çabucak bitirelim şeklinde deyim oldu. 

"BÇG’nin çalışması için tahsis edilmiş özel girişi kontrollü böyle bir yer var 
mıydı?"şeklindeki soru üzerine; Yok  iç güvenlik harekat dairesinin şubeleri vardı onun 
haricinde BÇG ayrıyeten bir bölüm tahsis edilmedi."Başka bir birimden 3. kattaki birimden 
birisi sizin oraya gelebilir yani özel izin bir kartı giriş kartı olmaksızın böyle midir? 
"şeklindeki soru üzerine; Evet. 

 "Yahya Kemal Yakışkan’ın ne şekilde görev yaptığını yada bu beyanlarının doğru 
olduğunu biliyor musunuz?"İç güvenlik harekat dairesinde  subay olarak görev yapıyordu. 
Bilgisayarlarımızda herhangi bir arıza olduğu zaman kendisine müracaat ediyorduk. Bu 
MEBS kanalıyla veya kendi becerisiyle arızaları gidermeye çalışıyordu.BÇG ile işte dediğim 
gibi ben kendim bilmiyordum yani BÇG’nin varlığından benim haberim yoktu. 

"Powerpoint de yaptığınız tüm yazıları  kaç punto ile yazıyordunuz?" şeklindeki 
soru üzerine; O yazının yansı içerisindeki boyutuna bağlı idi yani en düşük 20 punto şey 
kullanırdım ama anlatacağım kısım kısa ise onda 24-32 puntoya kadar çıkardım. "Yazı 
karakterini hangi tür yazı karakteri kullanıyordunuz? "şeklindeki soru üzerine; 
Ariel."Yansıları hazırladığınız sırada Calibre yazı karakteri kullanılıyor muydu 
bilgisayarlarda hatırlıyor musunuz?"şeklindeki soru üzerine;Ben kullandığımı 
hatırlamıyorum. Çünkü sürekli Ariel kullanıyordum.  

"Terörle ilgili sunumlara da kutucuklar yada fotoğraflarla oluşan slaytlar 
hazırladınız mı?" şeklindeki soru üzerine;Evet.

"2010-2011-2012-2013 yıllarında da terörle ilgili slaytlar sunumlar yansılar 
hazırladınız mı Genelkurmayda? "şeklindeki soru üzerine; Genelkurmayda proje subayları 
bilgisayarlar çoğaldıkça tabi proje subayları da bilgisayar kullanmasını öğrendiler 
powerpointlerin eğitimi verilmişti bu powerponitlerin eğitim ne zaman verildi tam olarak 
hatırlamıyorum ama ondan sonra proje subayları başladı şöyle söyleyeyim aşağı yukarı 5 
yıldır powerpointle ilgi çalışmalar tam olarak içerisinde değildim.

" 2010 yılında önce mesela 2000-2010 yılları arasında terörle ilgili yansılardan 
oluşan slayt hazırladınız mı hatırlıyor musunuz? "şeklindeki soru üzerine; Bütün slaytları ben 
hazırlıyordum.YAŞ, General Amiral Oryantasyon brifingi bu şeyin içerisinde bu konuları 
geçiyordu."Sunduğunuz terör sunumları içerisinde yansıları yer alan terör sunumları iç 
tehditlerle mi ilgiliydi dış tehditlerle mi ilgiliydi...?"şeklindeki soru üzerine; Bu anlatılacak 
olan konuya göre değişirdi. Dış tehdit iç tehdit olarak vardı.



  

"BCG da görev alanında  kullanılan özel bir telefon hattı sistemi orda çalışanlara 
özgü bir sistem var mı? şeklindeki soru üzerine; Yani öyle bir şey hatırlamıyorum yoktu 
.Normalde ayrı telefonlarımız vardı onları kullanıyorduk. 

"Böyle birimde çalıştığınız  halde çalıştığı birimin ne olduğunu bilmemeniz 
mümkün mü?"şeklindeki soru üzerine; Genelkurmayda özellikle bilmesi gereken prensibi 
vardır. Yani bilmeniz gereken kadarı size anlatılır gerisi anlatılmaz. Yani bende sivil 
memurum orda bilmem gereken kadarını biliyordum. Sadece bana verilen görevleri 
yapıyordum. Bana herhangi bir açıklama yapılmadı sen işte BÇG desin BÇG’nin bir 
elemanısın işte bu yaptığın yansılar BÇG’nindir şeklide bana herhangi bir bilgi verilmedi. İç 
güvenlik harekat dairesi olarak tüm görevlerde bir tehdit olarak değerlendirilmiş amirleriniz o 
şekilde değerlendirmiş. Bende onun yansıların yapıyorum yani terör mücadele ediyorduk 
terörle mücadele için bir yansı yapıyordum aynı zamanda irtica ile mücadele içinde yansı 
yapıyordum.

"Powerponit sunularının  içinin doldurulması kimler tarafından kendisine 
söyleniyordu? veya veriliyordu?"şeklindeki soru üzerine; Bu şey sıralı olarak gelirdi  yani 
bana en son proje subayı gelirdi. Proje subayı bunları yansı yapacağız diyordu. "Proje 
subayınız kimdi?" şeklindeki soru üzerine; Atıyorum Ünal Akbulut veya yani şu anda aklıma 
gelmiyor Ziya Batur ama bunların tarihsel olarak şeyleri kronolojisini bilmiyorum ismi 
şuanda aklıma geldiği şekilde söylüyorum. Proje subayı gelirdi bu yansıyı yapacağız arz 
edeceğiz işte kime arz edilecekse onu söylerdi ona göre ben yönergelere göre yansıları 
hazırlardım. Yani içini resimlendirirdim  grafiklendirirdim de yani.

 "Refah Yolu hükümetini devirecek şekilde size bir kroki yaptırıldı mı? Bir emir 
yazdırıldı mı? Şu birlik şuraya gidecek diye bir şekil şema yaptınız mı? şeklindeki soru 
üzerine;Hayır .

" 2013’ten sonra burdaki şahısların hiçbirisi ile görüştünüz mü?  Genel Kurmaydan 
veya başka bir yerden ifadeni şöyle ver böyle ver diye herhangi bir telkinde bulunuldu mu ?" 
şeklindeki soru üzerine;Hayır herhangi bir kimseyle görüşmedim.Telkin yapılmadı."şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

Tanık RECEP DURLANIK Şüpheli Sıfatıyla Müdafii Eşliğinde  15.02.2012 
Tarihinde Cumhuriyet Savcılığına Verdiği İfadesinde Özetle (Kls. 37);

"Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İKK ve Güvenlik Dairesi İç İstihbarat 
Şubesinde 1989-2001 yılları arasında daktilograf olarak göreve başladığını, daha sonra veri 
hazırlama ve kontrol işletmeni, dökümantasyon ve arşiv uzmanı olduğunu, sivil memur 
olarak görev yaptığını, BÇG’de bilgisayarları birden çok kişinin kullandığını, teknik bilirkişi 
incelemesi sonucu elde edilen Bornova, Haymana, Çankaya ve Foça’nın bilgisayarlara erişim 
ünvanı olduğunu, “ighd” nin İç Güvenlik Harekât Dairesi, “RDURLANIK” ‘ın Recep 
DURLANIK, “MEHMET ÖZBEK VHZ” nin Sivil Memur Mehmet ÖZBEK Veri Hazırlama, 
“SERHAT ALTAY”’ın Sivil Memur ve teknik ressam olan Serhat ALTAY anlamına 
geldiğini, Serhat ALTAY’ın tüm powerpoint ve grafiklerin çizimlerini yaptığını, kendisinin 
memur olması sebebiyle amirlerinin vermiş olduğu belgeleri birebir yazarak belge haline 
getirdiğini, içerik olarak kendisinin sivil memur olduğundan belge hazırlamadığını,

Kendisine gösterilen belgelerle ilgili olarak ifadesinde;

- Kendisine gösterilen 10 sayfadan ibaret A4 kağıdına gizli damgalı Tümgeneral 
TÜRKERİ başlığıyla başlayan İrtica Konusundaki Değerlendirme ile ilgili belgeyi 
komutanlarının emri doğrultusunda kendisinin hazırladığını, (20.Kls. S: 233-242) 
(Genelkurmay antetli gizli ibareli Tümgeneral Türkeri Sayın Komutanım diye başlayan 10 
sayfadan ibaret belge)



  

-34 sayfadan oluşan ve İrtica Ne Durumda başlıklı gizli belgeyi, yazıyı da aynı 
şekilde komutanlarının emri doğrultusunda hazırladığını, CD’de bu nedenle adının çıkmış 
olabileceğini, (Kls.16 S:145-178) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan GİZLİ ibareli 
34 sayfadan oluşan irtica ne durumdadır başlıklı)

-6 sayfadan oluşan Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sisteminde Uygulanan 
Ortaöğretim Başarı Puanı Uygulamasının İrticai Gruplarca İstismar Edilmesi başlıklı 
belgeyi de komutanlarının emri doğrultusunda hazırladığını, (16.Kls. S:182-187) 
(Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde 
uygulanan orta öğretim başarı puanı uygulanmasının irticai gruplarca istismar edilmesi 
başlıklı 6 sayfadan oluşan belge)

-3 sayfadan oluşan İrtica İle Mücadele Yasa Tasarılarını da CD’de kendi adı 
çıkmış olsa dahi yazdığını hatırlamadığını, (16.Kls. S:179-181) (Genelkurmay antetli CD 
içerisinde bulunan İrtica ile Mücadele Yasa Tasarıları başlıklı 3 sayfadan oluşan belge)

-2 sayfadan oluşan, Soru3 diye başlayan, irtica ile ilgili soru ve cevabı CD’de kendi 
adının çıkmış olabileceğini ancak yazıp yazmadığını hatırlamadığını, (Kls.16 S:188-189) 
(Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan 2 sayfadan oluşan SORU 3 diye başlayan belge)

-72 sayfadan oluşan gizli damgalı İrtica ile Mücadele başlıklı belgeyi 
komutanlarının emri üzerine hazırladığını, CD’de kendi adının çıktığının doğru olduğunu, 
(11 Kls. S:189-226)(Genelkurmay antetli CD den çıkarılan Gizli ibareli İrtica ile 
Mücadelenin Neresindeyiz başlıklı 72 sayfadan oluşan belge)

-36 sayfadan oluşan gizli damgalı, İrtica İle Mücadele başlıklı belgeyi 
Komutanlarının emri üzerine hazırladığını, CD’de kendi adının çıktığının doğru olduğunu,

-50 sayfadan oluşan İrtica Ne Durumda başlıklı gizli belgeyi komutanlarının emri 
üzerine hazırladığını, bu belgenin doğru olduğunu, (14 Kls. S:15-65) (Genelkurmay antetli 
CD içerisinde bulunan Gizli ibareli 50 sayfadan oluşan İRTİCA NE DURUMDADIR başlıklı 
belge)

-3 sayfadan oluşan gizli damgalı Andıç başlıklı Nisan 1998 tarihli belgeyi de 
komutanlarının emri ile hazırladığını, (10.Kls. S:415-417) (Genelkurmay antetli CD 
içerisinde bulunan NİSAN 1998 tarihli İKK.GÜV.D.3590- 98/İKK ve Güv.D.İç.İsth.Ş.sayılı 
İsthbBşk.V.Tümg.Fevzi TÜRKERİ’nin parafına, İç İsth.Ş.Md.Bülent DAĞSALI’nın 
imzasına ve UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR ibaresinin altına II.Başkan Orgeneral Çevik 
BİR imzasına açılan Güçlü eylem planı konulu ANDIÇ başlıklı 3 sayfadan oluşan belge)

 -Genelkurmay amblemli, gizli, 6 sayfadan oluşan 9-15-1997 tarihli iç istihbarat 
durumlu belge, (10.Kls. S:290-295) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İç İstihbarat 
Durumu-09-15 Nisan 1997 tarihli 6 sayfadan oluşan belge)

-Aynı şekilde 6 sayfadan oluşan 16-29 Nisan 1997 tarihli iç istihbarat durumu adlı 
belge (10.Kls. S:284-289)( Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İç İstihbarat 
Durumu-16-29 Nisan 1997 tarihli 6 sayfadan oluşan belge)

-Aynı şekilde 9 sayfadan oluşan 19-25 Mart 1997 tarihli iç istihbarat durumu başlıklı 
belgeler (10.Kls. S:275-283) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İç İstihbarat 
Durumu-19-25 Mart 1997 tarihli 9 sayfadan oluşan belge) ile ilgili ifadesinde; 
komutanlarının emri doğrultusunda kendisinin oluşturduğunu,

-1 sayfadan oluşan, gizli damgalı, “istihbarat başkanının karargâhta bulunmadıkları 
19 Şubat-4 Mart 1998 başlığı” ile başlayan yazıyı da komutanlarının talimatı üzerine 
kendisinin yazdığını, (10.Kls. S:266) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İstihbarat 
Bşk.nın karargâhta bulunmadıkları 19 Şubat-04 Mart 1998 tarihleri arasındaki İç 
İsth.Ş.Md.lüğünün önemli faaliyetleri başlıklı 1 sayfadan ibaret belge)

-Genelkurmay Başkanlığı amblemli Genelkurmay İstihbarat Kuvvet Başkanlığı 
yazılarının altında İrticai Faaliyetler başlığının bulunduğu, altında Bülent DAĞSALI 
Kur.Alb. İç.İsth.Ş.müdürü yazılarını ve belgesini kendisinin hazırladığını, Bülent 



  

DAĞSALI’nın o tarihte çalıştıkları şubenin müdürü olduğunu, (10.Kls. S:226) (Genelkurmay 
antetli CD içerisinde bulunan Genelkurmay istihbarat Başkanlığı İrticai Faaliyetler başlıklı İç 
İsth.Şube Müdürü.Kur. Alb.Bülent DAĞSALI imzalı sayfadan oluşan belge)

-Kendisine gösterilen Genelkurmay Başkanlığı İsth: ...İKK ve Güv.D.İç.İsth.Ş. 
Yazıların kendi bölümlerinden çıktığını, genelde bu yazıları da komutanlarının talimatı 
doğrultusunda kendisinin yazdığını, 

-Aynı nitelikteki kendisine gösterilen 30.klasörlerdeki 1996-1997-1998 tarihli 
yazıları da komutanlarının talimatı doğrultusunda kendisinin hazırladığını, Aynı nitelikteki 
kendisine gösterilen 30.klasörlerdeki 1996-1997-1998 tarihli yazıları da komutanlarının 
talimatı doğrultusunda kendisinin hazırladığını, 

-Aynı nitelikteki (Klasör 10) daki 1996-1997-1998 tarihli yazıları da komutanlarının 
talimatı doğrultusunda kendisinin hazırladığını, (10.Kls. S:145-215,224-225 (Genelkurmay 
antetli CD içerisinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı İKK ve Güv.D.İç.İsth.Ş.tarafından 
yazılan belgeler)

-10. Klasörün sonunda Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı amblem ve yazılarının 
olduğu ve irtica başlığı ile başlayan 142 sayfadan oluşan gizli damgalı powerpoint sunumu 
komutanlarının talimatı doğrultusunda kendisinin hazırladığını, (CD5\Bcg\Haymana\ 
Genoryan- Gensemir.ppt.) (10.Kls. S:1-142) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca hazırlanan İRTİCA başlıklı power point sunum)

-Müdürleri olan İç İstihbarat Şube Müdürü Bülent DAĞSALI’nın imzaladığı ve 
adının olduğu belgelerin çoğunu genelde kendisinin hazırladığını, (Klasör 11) 18 Ağustos 
1998 tarihli 3 sayfadan oluşan Genelkurmay İKK ve Güvenlik Dairesi İstihbarat 
değerlendirmesini de kendisinin hazırladığını, (10.Kls. S:60-62)( Genelkurmay antetli CD 
içerisinde bulunan gizli ibareli 18 Ağustos 1998 Genelkurmay İKK ve Güvenlik Dairesi İç 
İstihbarat Değerlendirmesi başlıklı 3 sayfadan oluşan belge)

-Gizli 15 sayfadan oluşan İstihbarata Karşı Koyma Ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı 
tanıtım brifingini kendisinin hazırladığını, (9.Kls. S:4 -17)( Genelkurmay antetli CD 
içerisinde bulunan Gizli ibareli İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanlığı 
Tanıtım brifingi başlıklı 15 sayfadan oluşan belge)

-10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Kurulmasına dair belgeyi kendisi 
ile birlikte çalışan sivil memur Ömer ÖZKAN’ın yazmış olabileceğini,

(Şüpheli sıfatıyla müdafii eşliğinde  Ömer ÖZKAN 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği ifadesinde özetle (KLS. 37); 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
oluşturulduğuna dair Çevik BİR imzalı belgeyi sivil memur katip olması sebebiyle talimat 
üzerine yazıp hazırlayarak verdiğini, kendisine verilen yazıları yazdığını belirtmiştir.)

-Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi 
verilen personelin isim listesi ile ilgili belge (gir-yet.doc) ve Batı Çalışma Grubunda 
çalışanların görevlerinin belirtildiği belge (GOREV.BL.doc) Batı Çalışma Grubu Telefon 
Rehberi adlı Batı Çalışma Grubunda çalışanların telefonlarının bulunduğu (BÇG.TELREH. 
doc) belgeyi beraber çalıştığı sivil memurlar Ömer ÖZKAN ve Mehmet ÖZBEK’in 
hazırlamış olabileceğini, belgelerin İGHD bölümünde hazırlandığını,

-06 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 27 Mayıs 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı adlı belgeyi sivil memur Ömer ÖZKAN adlı 
arkadaşının hazırladığını, Genelkurmay İGHD Bölümünde hazırlandığını,

-Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Başkanlığının zeminin bir altında -1 olarak 
geçen bölümde faaliyet gösterdiğini, burada nöbette tutulduğunu, içeriye görevli olmayan 
kimsenin alınmadığını, Batı Çalışma Grubu faaliyetleri içerisinde kendisine sivil memur 
olduğu için emir komuta dahilinde komutanlarının emri doğrultusunda belgeler hazırladığını, 
belgelerin içeriğini kendisinin oluşturmadığını, belgelerin içeriğini komutanlarının oluşturup 
kendilerine dikte ettirip yazdırdıklarını, verilen emirler doğrultusunda belirttiği belgeleri 



  

hazırladığını belirtmiştir.

Tanık RECEP DURLANIK Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10.06.2015 
tarihli beyanında;

"Genel Kurmay İstihbarat Başkanlığı İKK ve Güvenlik Dairesine bağlı İç İstihbarat 
Şubesi’nde 89’la 2001 arası görev yaptım.  2001’in Kasım’ında da Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği’ne yatay olarak tayin oldum, şu anda da halen orda görev yapmaktayım. 
İKK ve Güvenlik Daire Başkanlığı’na bağlıydık, Daire Başkanımız Fevzi Türkeri’ydi. Orası 
da İstihbarat Başkanlığı’na bağlıydı.İstihbarat Başkanı  Çetin Saner Paşamızdı o dönemde.

   "Bilgisayar kullanıyor muydun orda. O bilgisayar bağımsız bir bilgisayar mı?" 
şeklindeki soru üzerine; Kullanıyorum. Networke bağlı Genel Kurmay Obi Şubesi’ne 
bağlıydı. Obi merkezine bağlıydı. 

"Senin kullandığın bilgisayarın bir erişim unvanı var mıydı?" şeklindeki soru 
üzerine Rdurlanik olarak erişim.

 Benim görevim Veri Hazırlama Kontrol İşletmeniydim, gelen müsveddeleri 
bilgisayara geçip temiz olarak ilgili proje Subaylarına veriyorduk. Bizim görevimiz buydu. 
Bu müsveddeler şubemizdeki proje subaylarından geliyordu. 

 "97 Yılı için  ne tip belgeler geldi?" şeklindeki soru üzerine; İstihbaratla ilgili 
belgeler biz İç İstihbarat Şubesi olduğu için tüm örgütlerle ilgili gelen istihbaratlarla ilgili 
yazılar geliyordu. 

"Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi, Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları Rapor 
Sistemi, Batı Eylem Planı Teması,Batı Harekat Konsepti.Batı Çalışma Grubu oluşturulması, 
sürekli giriş kartı, Batı Çalışma Grubu ayrı ayrı sorularak " bu belgelerden senin yazdıkların 
var mı?" şeklindeki soru üzerine; Hayır.

 "Senin  bulunduğun birime giriş çıkışlar nasıl? yani bir özel kartla mı girilir?" 
şeklindeki soru üzerine; Yok, hayır. 

"İstihbarat olması nedeniyle farklı bir uygulama var mı?"şeklindeki soru üzerine; 
Hayır, herhangi bir farklı uygulama yoktu benim dönemimde. Bizim personel giriş kartımız 
vardı onu nizamiyede takardık onunla o şubemize kadar rahatlıkla giderdik. Başka da 
herhangi bir kart kullanmazdık.

 "Bilgisayara bir şeyler kaydediyorsunuz ve bilgisayarın hafızası sınırlı, onları 
arşivlemek için cd kullanmaya ne zaman başladınız?"şeklindeki soru üzerine;Ben Genel 
Kurmaydayken cd kullanılmıyordu. 2001’de ayrıldığımda cd kullanılmıyordu hala.

"2001’de ayrılıp nereye geçtiniz?"şeklindeki soru üzerine; Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği’ne.

 "Senin bağlı olduğun birim İç Güvenlik Harekat bölümüne mi dahil?”şeklindeki 
soru üzerine; Değil, İKK ve Güvenlik Dairesine bağlı onunda bir üstte İstihbarat Başkanlığı 
var.

 " Savcılıkta verdiğin ifade doğru mu bu ifadeyi okuyarak mı imzaladın, yanında 
avukatın var mıydı?"şeklindeki soru üzerine;Avukat baro’dan geldi  kendi Avukatım yoktu.

"Sivil memurlarla aynı gün mü ifade verdin?"şeklindeki soru üzerine;Hayır bir ertesi 
 gün ayın 15’inde verdim."Orda bir baskı yönlendirmeye maruz kaldın mı?"şeklindeki soru 
üzerine;Hayır herhangi bir şeye maruz kalmadım. 

"İfade bittikten sonra ifadenin bir örneği sana verildi mi?"şeklindeki soru üzerine; 
Verilmedi. "Talep ettin mi?"şeklindeki soru üzerine;Etmedim çünkü hiç de aklıma gelmedi 
istemekte. 

"O birim -1 demi sizin katınızda yan yana İç Güvenlik Harekat Bölümüyle?" 
şeklindeki soru üzerine;Evet. "Oraya girmek için özel bir kart ya da belli insanlar mı girebilir 
oraya? "şeklindeki soru üzerine; Yok. Bende o listede kendi ismimi görünce bende orda 



  

gördüm  o listeyi, öyle bir kart falanda hiç görmedim."Normal Karargahın içinde kullanılan 
yaka kartı mı?"şeklindeki soru üzerine; Aynen o şekilde giriyorduk. 

"Batı Çalışma Grubu’ndan ne zaman haberin oldu?"şeklindeki soru üzerine; 
Hatırlamıyorum ama yani 98 falandı. "Ordaki o yazışmalardan 97 yılının Nisan ayındaki 
yazışmalardan, belgelerden diğer sivil memurlar o belgeleri müsveddeleri bilgisayarlara 
çekerlerken haberin var mıydı?" şeklindeki soru üzerine;Duymadım.Yoktu.

"Genel Kurmay İstihbarat Başkanı Alt Dairesi İKK ve Güvenlik Dairesi İstihbarat 
Bölümü’nde 2001 yılları arasında, daha sonra Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni oldun, bu bir 
mesleki  uzmanlık alanı mı? Ondan sonra mı Milli Güvenlik Genel Sekreterliği’ne 
geçtiniz?"şeklindeki soru üzerine;İlk memuriyete başladığımda daktilograf olarak kadrom 
öyleydi daha sonra Veri Hazırlama oldu, 2000 yılında da uzman olarak görevlendirildim, 
2001’de de nakil olurken de Veri Hazırlama olarak geçtim.

"Savcılıktaki  ifadeniz doğru mudur?"şeklindeki soru üzerine;Evet. Avukat 
huzurunda." Bu beyanınızı daha sonra okudunuz mu?"şeklindeki soru üzerine; Okumadım.

 "İç İstihbarat Şubesi’nin dört tane sivil memuru arkadaş vardı bir tane de İdari 
İşlere bakan Başçavuş’u vardı biz yazılar yazıyorduk şeklindeki beyanı okunarak, Kimdi o 
Başçavuş ismi nedir?"şeklindeki soru üzerine; Hamit Geloğulları’ydı o dönemde, genelde de 
benim parmak hızlı yazdığım için on parmak seri yazdığım için, çoğunluğunda şubenin 
yazılarını ben yazdım İç İstihbarat Şubesi,

"Sizin o bulunduğunuz bölümde ayrı bir telefon hattı, ayrı bir iç hat -1’e özgü İç 
Güvenlik Harekatla, İstihbaratın bulunduğu kısımda öyle bir şey var  mıydı?"şeklindeki soru 
üzerine; Hayır ben görmedim."Normalde Genel Kurmayın içinde bulunan dahili hatlar 
mı?"şeklindeki soru üzerine; Aynı hatlardı. 

"Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi böyle bir belge duydun mu ya da bu belgeleri 
gördün mü?"şeklindeki soru üzerine;Görmedim,  duymadım da.

 "Göreviniz süresince BÇG’de çalışmaları izliyordunuz görüyor 
muydunuz?”şeklindeki soru üzerine;Görmüyordum.4 Sivil memur ve bir tane Başçavuş’un 
odası ayrıydı, biz apayrı bir yerdeydik. "Hariçten de olsa ordaki sivil memurlarla 
görüşmeleriniz oluyor muydu? şeklindeki soru üzerine; Oluyordu, koridorlarda çünkü çok 
yakın olduğu için sürekli görüşüyorduk.

 "BÇG alanı denilen yere  hiç girdiğiniz oldu mu?" şeklindeki soru üzerine;  Serhat 
arkadaşımız çok güzel yansı yapardı ona teknik yönden bir şey öğrenmem gerekiyorsa gidip 
arkadaşımıza  şu konuda bana bir yardımcı olabilir misin diye gidiyorduk.Çok rahatlıkla girip 
çıkabiliyorduk. 

"Savcılıkta size belgeler gösterildi  şu belgeleri siz mi hazırladınız dedikten sonra ne 
kadar bir süre baktınız bunlara?"şeklindeki soru üzerine; Baktığınız zaman zaten üstünde yazı 
İç Güvenlik Harekat Dairesi veya İç İstihbarat Şubesi olarak hemen gözüküyor zaten yazı. 
Evrağa baktım  hemen böyle gösterir göstermez de şey etmedim evrağa baktım inceledim ona 
göre bizim şubenin yazısı mı yoksa İç Güvenlik Harekat Dairesi’nin yazı mı ona göre karar 
verdim.

 "Bir evrağın sizin tarafınızdan yazıldığını beyan ettiğiniz o ifadelerinizde, ayrıntıları 
bilerek ve o belgenin gerçekten sizin tarafınızdan daktilo edildiğine net olarak emin 
misiniz?"şeklindeki soru üzerine;  zaten İç İstihbarat Şubesi’nin yazılarınınn  az %80’ini ben 
yazıyordum. Büyük bir ihtimalle ben yazmışımdır hatırlamadıklarımda oldu, büyük bir 
ihtimalle ben yazmışımdır dedim çünkü  on parmak seri daktilo yazdığım için çoğunluğunu 
da ben yazıyordum yazıların. İçeriğini hatırlamam mümkün değil. İç İstihbarat Şubesi antette 
gördüğüm yazıları ben yazdım diye kabul ettim ama içeriğini bilmiyorum hatırlamıyorum 
yani günde en az 20-30 sayfa yazı yazıyorduk o kadar şeyi hatırlamamızda mümkün değil. 

 "Yazı karakteri farklı mı sizin İç İstihbaratta İç Güvenlik’ten farklı olarak?" 
şeklindeki soru üzerine; Yok hayır değil sadece yukarıdaki antet değişir, bütün Genel 



  

Kurmay Karargahında. "Sizin hazırladığınızı söylediğiniz evraklar Batı Çalışma Grubu’nun 
mu yoksa sizin Daire Başkanlığınızın mı evraklarıdır?" şeklindeki soru üzerine; Tamamen 
bizim Daire Başkanlığımızın evraklarıdır.

"Siz 2001 yılında İstihbarata Karşı Koyma Dairesi’nde çalıştığınızda hatırladığınız 
bilgiler arasında ne tür istihbaratlar geliyordu Genel Kurmay Başkanlığı’na?” şeklindeki soru 
üzerine;  tüm örgütlerle ilgili istihbari bilgiler değerlendirilirdi.

"Hangi tür yazı karakteri kullanıyordunuz yazışmalarda?"şeklindeki soru üzerine 
Hatırlamıyorum."Genelge dışına çıkarak 75’e 1 A’da o 75’e 1 A dışında, 75’e 1 A’da 
belirtilen yazı karakteri ve punto dışında yazı yazma durumunuz var mıydı? Böyle bir evrak 
düzenlediniz mi?"şeklindeki soru üzerine;Hayır."Calibri yazı karakterini tanıyor 
musunuz?"şeklindeki soru üzerine; Hayır kullanmıyoruz.

 "İlk kez Savcının önünde ifade verdiniz, siz ifadeye başlarken size gösterilen 
belgelerin ıslak imzalı herhangi bir nüshasını gördünüz mü?”şeklindeki soru üzerine;Bazı 
evrakların ıslak imzalı örneklerini gördüm.

" BÇG’de sivil memur olarak çalıştım diyorsunuz böyle bir ifade kullandınız 
mı?”şeklindeki soru üzerine; Ben BÇG’de hiçbir zaman çalışmadım, ben Savcı Beye de 
durumu izah ettim yani İç İstihbarat Şube’nin kendi elemanıyım diye o şekilde.

"İstihbarat Başkanlığı’nın alanının dışında başka bir belge yazdın mı?”şeklindeki 
soru üzerine ; Hayır. Bazen nöbetlerde Proje Subayları mesela rica ediyorlardı çok acil bir 
yazımız yazılması gerekiyor yazabilir misiniz nöbetçi subayına söylüyordum öyle yazdığımız 
çok basit evraklarda oluyordu.

 "... İstihbarat Başkanlığı’nın hazırladığı brifingler için, gazetecilere işte 9-10 
Haziran tarihinde daha evvelki Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde hazırlanan 
brifinglerle ilgili bunların yazılarını siz mi yazdınız yoksa başka yerde mi yazıldı bu 
sunumlar?"şeklindeki soru üzerine; İstihbarat Başkanlığı’nın hazırladığı tüm yazıların 
%80’ini ben yazdım.

 "Sizin Başkanlığı’nız da bu konuda desinatör İstihbarat Şubesi’nde var mıydı yok 
muydu?"şeklindeki soru üzerine; Desinatörler vardı ama onlar brifing hazırlamıyorlardı 
bilgisayarda çünkü bilgisayarı çok iyi kullanamadıkları için biz hazırlıyorduk. İstihbarat 
Başkanlığı’nda vardı desinatör arkadaşlar, bizim dairede yoktu.

"İstihbarat kısmında slayt ya da power pointle ilgili bir sunum olur mu?"şeklindeki 
soru üzerine ;Oluyordu  bazen.Diskete atıp taşıyorduk."şeklinde beyanda bulunmuştur.

 Tanık MEHMET BİCAN Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde  06.10.2015 
tarihli beyanında;

"1991 yılında Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda Televizyon Yayınları 
Değerlendirme Müdürü iken dönemin Başbakanı sayın Yıldırım Akbulut’un daveti üzerine 
Başbakanlıkta Basın Müşavirliği görevine başladım. Daha sonra Başbakanlıkta, Başbakanlık 
Müşavirliği, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı yaptım. Tansu Çiller’in döneminde hem 
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı’ydım hem de sayın Çiller’in Başbakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığı döneminde Basın Müşaviri’ydim.Tansu Çiller 1993 yılında DYP Genel 
Başkanlığı dolayısıyla Başbakanlık koltuğuna oturduğunda, hemen akabinde Başbakanlık 
Müşavirliği yapan birini yanına Basın Müşaviri olarak aldı ve Başbakanlık’tan Başbakan 
Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı olarak gidene kadar yanında hizmet verdim, kadrolu devlet 
memuruydum.1993 Haziran’ında göreve başladığında vizyonunu Cumhuriyetin temel 
niteliklerinin devamı ve Atatürk ilkelerinin elden ele bir bayrak gibi dolaşması olarak tespit 
etmişti, terörü sonlandırmak istiyordu, bütün ifadelerinde şunu söylüyordu  terörü 
sonlandırırsak Türkiye’nin bütün meselelerini halletmiş oluruz. Çünkü o tarihte Türkiyede 
toplanan  bütün vergilerin tamamı terörle mücadeleye gidiyordu. Hergün köy baskınları, 



  

aynen bugün olduğu gibi Türkiyenin belli bölgelerinde ölüm haberleri, şehit haberleri hergün 
ulaşıyordu. Herkesin gözü önünde o günler. Sivas-Madımak olayları ve diğerleri, terör 
baskınları. Terörü sonlandırırsam Türkiye bu ateş çemberinden çıkar, ekonomiyi düzeltirim, 
işsizlik sona erer gençlere daha çok iş bulurum falan diyordu. Fakat, her nedense muhalefet 
Tansu Çiller’i özümseyemedi  içine sindiremedi hem parti içinde hemde parlamento içindeki 
muhafelet kısa süre sonra Tansu Hanımı yok etmek için elinden gelen her şeyi  yaptı,  bu 
kadın terörü önleyemez  söylemleri o güne damgasını basan söylemlerden biridir  ve sayın 
Erbakan’ a aittir ama sonuç olarak bir noktaya geldiğimizde  Kahraman Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ nin gayretleriyle terör neredeyse Tansu hanım giderken sıfır noktasına gelmişti 
neden gelmişti çünkü Tansu Çiller askerle diyaloğunu çok iyi yürütüyordu. Askere terörle 
mücadelede bütün kaynakları açmıştı.Parti içindeki muhalifleri ve parlamentodaki muhalif 
kesim başta, Cavit Çağlar, Hüsamettin Cindoruk ikilisi ve bunlara katılan ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz dolayısıyla,Tansu hanım zor günler yaşamaya başladı. Tansu hanımı 
bitirmek, politikadan silmek, ortadan kaldırmak için birçok komplolar düzenlendi. Sonuçta 
başaramadılar bunu. Gazetelerde yayınlanan örtülü ödenekle ilgili dedikodular, yine 
gazetelerde medyada yer alan mal varlığıyla ilgili haberler Tansu hanımı bitiremedi. Gensoru 
görüşmelerinden soruşturmalardan aklanarak çıktı ve sonuçta darbe olayını ortaya koydular 
muhalefet. Başta saydığım bu üçlü olmak üzere, her gün Türkiyede darbe dedikodularını 
yaymaya, darbe iddialarını hayata geçirmeye başladılar.Her  Allah’ın günü Türkiye darbe 
bekleyen ülke konumuna geldi. Bu iddialara göre,Silahlı Kuvvetler bir darbeye 
hazırlanıyordu. Oysa Silahlı Kuvvetlerin, darbeyle, uzaktan yakından ilişiğinin olmadığını, 
Tansu Çiller, çeşitli toplantılarda söylüyordu.  Hiçbir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri 
kahraman subaylarımızın aklında, darbe yoktur. Bunu nerden çıkarıyorsunuz falan diye hep 
bir karşı görüş ifade etmiştir. Bunu hem meclis kürsüsünde, hem gazetelere verdiği bilgilerde, 
açıklamalarda demeçlerde, hem de kamuoyuna açık toplantılarda hem de yurt dışı 
toplantılarda, Nato’da, Birleşmiş Milletlerde.Tansu Çiller bunları söylerken ben basın 
müşaviri olarak hep yanındaydım.  4 Ekim 1996 tarihinde, darbe dedikodularının  ayyuka 
çıktığı bir gün, 28 Şubat öncesi Genelkurmay Başkanımız Sayın Karadayı Paşa, Tansu 
Çiller’i başbakanlık konutunda ziyarete geldi. Bu tür ziyaretlerde medyada işte 
televizyoncular,  gazeteciler, fotomuhabirleri, muhabirler kapıda birikiyorlardı, aşağı yukarı 
bir buçuk saat birlikte konuştular, sayın Karadayı paşa ayrılırken gazetecilere herhangi bir 
açıklama yapmadı. Tansu Çiller beni yanına çağırdı. Dedi ki çok önemli bir konu var dedi. 
Bunu basına, basının tamamına değil ama bazı köşe yazarlarına ve genel yayın müdürlerine 
duyurmanı istiyorum dedi  ve not tutturmaya başladı bana. Bu sayın Karadayı Paşayla Tansu 
Hanımın arasında geçen bir konuşmaydı bana sadece darbeyle ilgili bölümünü anlattı ve 
bunun yansımasını istedi. Karadayı Paşa, aynen Tansu Çillere söylediği şuydu; onun 
ifadesiyle,Türk  Silahlı Kuvvetleri basında medyada yer aldığı, parlamentoda dile getirildiği, 
kamuoyunda beklendiği gibi, hiçbir şekilde bir darbe yanlısı görüşe sahip değildir.Türk 
Silahlı Kuvvetleri  kendi  İç Hizmet Kanunu  ve anayasa, yasalar doğrultusunda  hizmetini 
yerine  getirmeye  çalışmaktadır. Dolayısıyla bu dedikodular, bu  iddialar, çeşitli 
mihraklardan  gelen  bu iddialar yoğunlaşarak devam eden bu iddialar, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine  fevkalade  zedelemekte ve rahatsız  etmektedir. Bu iddiaların ve bu telkinlerin 
nerde planlandığını, nereden  kaynaklandığını  ben biliyorum diyor Genelkurmay 
Başkanımız  ve ANAP lideri Mesut Yılmaz’ı ifade ediyor. Darbe pompalamasını orda, bir 
sinkaflı  bir şey de söyleyerek, Mesut  Yılmaz  pompalıyor  bizim  şikayetimiz  Mesut 
Yılmaz‘dan  diyor ve kapıyı kapatıp çıkıyorum.Tansu Çiller bunu  yazdırdıktan  sonra  bunu 
tabii  karşıt görüşe sahip  oldukları için ve  korkunç bir siyasi mücadele içinde bulunduğu için 
 Mesut Yılmaz da kullanmak istiyor. Yani bir Genelkurmay Başkanı  gelmiş yanına Mesut 
Yılmaz’dan  şikayet  ediyor  ve onun  hakkında  değişik  şeyler  söylüyor bunu kullanıp siyasi 
rant elde etmek  istiyor Tansu Çiller. Bunu derhal bugün her tarafa dağıtacaksın dedi. Ben 



  

dedim ki sayın Başbakanım bu  Genelkurmay Başkanı’yla , Başbakan  arasında  geçen bir 
konuşmadır. İkili bir konuşmadır, bu  konuşmaya kimse tanık olmamıştır çünkü  yanlarında 
kimse yoktu. Genelkurmay  Başkanımızın   bu  söyleminin, sizin tarafınızdan  açıklanması 
kendisine zarar verebilir, polemik yaratabilir, rahatsız olabilir. Müsaade  ederseniz  bu 
açıklamayı yapmayayım dedim, peki  düşüneyim dedi  sonra bana telefon etti ,  beş on dakika 
 sonra tamam  dedi  açıklamayı  yapmayalım dedi  bu bilgi  sende kalsın  dedi , Tansu Çiller 
çıkarken  yine  gazeteciler  oradaydı  tabii başına üşüştüler Genelkurmay Başkanıyla ne 
konuştun diye,  darbe  söylentilerinin  ayyuka  çıktığı  bir günde tabii  çok önemliydi basın 
için Tansu Çiller iki satırlık bir açıklama yaptı. Dedi ki, Türkiye de darbe tehlikesi  yoktur, 
bunu  Türk Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanından  duymak  beni  gururlandırmıştır. Darbe 
defterini  kapatın  arkadaşlar dedi.Bu  söylemleri  ertesi günkü  gazetelerde, o günkü 
televizyon  haberlerinde  yer  aldı. Tansu Çillerin darbeyle ilgili bu  söyleminden  sonra 
çeşitli  toplantılarda, parti  toplantılarında, genel  idare kurulu  toplantılarında, grup 
toplantılarında darbeyle ilgili söylemleri hep  bunun  çevresindeydi. Türk  Silahlı  Kuvvetleri 
darbeyi  düşünmüyor.  Bana  darbe  dedikodusu  getirmeyin, Türkiye  de  darbe  olmaz , Türk 
 Silahlı  Kuvvetleri  Türk  demokrasisinin  bekçisidir.Türk  Silahlı  Kuvvetleri  bizim 
gözbebeğimizdir. Darbe  söz  konusu değildir, diye  grubunu  ikna  etmeye  çalışıyordu. 
Çünkü  grubundan da  kopma  sinyalleri  almıştı. Türkiye’ye  darbe  geliyor  işte  kaçalım 
şunu  yapalım  bunu  yapalım  ve  hatta  Tansu  Çillere  28  Şubat  sürecinde  darbe  geliyor 
ne  yapacağız  diye  soranlara  çok kızarak, darbe  geliyorsa  gelsin canım, bende  tankın 
üstüne  çıkar  darbeye  karşı  gelirim bile dedirtmişlerdir. Bu darbeyi  kabul  etmek değil  bir 
ironidir.  Tansu  Çillerin bir söylemidir artık boğazına kadar dolmuş darbe dedikodularından 
çünkü Tansu  Çiller hem Genel kurmay Başkanı  hem Genel kurmay İkinci Başkanı hem 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri  bunlarla sürekli olarak irtibat halinde Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde en çok konuştuğu mensubun Genelkurmay İkinci Başkanımız  sayın Çevik Bir 
olduğunu biliyorum. Çünkü Çevik Bir Paşa sık sık  Başbakanlık  makamına gelir Tansu 
Çillerin daveti üzerine konuşurlar Tansu Çiller Genel kurmayda bir bilgi sahibi olmak 
istediği zaman Genelkurmay Başkanını değil Çevik Paşayı aradığını  biliyorum. 
Genelkurmay başkanımız Tansu Çiller için Tansu Hanım kırk askeri cebinden çıkarır 
ifadesini de kullanmıştır. Tansu Çiller 28 şubat sürecinde, 28 şubat milli güvenlik kurulu 
kararlarının ve 406 sayılı kararın ve eklerinin İçişleri Bakanımızın yayınladığı uzunca 
genelgenin  sonuna kadar takipçisi olmuş hem Türkiye’deki  toplantılarda kamuoyuna açık 
toplantılarda hem yurtdışı toplantılarda bunun savunmasını tek başına yürütmüştür. Hiçbir 
şekilde mesela onun söylediklerini, onun savunduklarını, Erbakan ve arkadaşları 
yapmamıştır. Ama 406 sayılı kararda yer alan 18 madde İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer 
alan hususlar hep Tansu Çiller’in konuşmalarında  söylem olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle 
imam hatip liselerinin 4+4 haline getirilmesi konusunda büyük çaba harcamıştır. Çünkü oda 
milli güvenlik kurulu kararının önemli maddelerinden biridir ve de laiklik ve de irticaya karşı 
mücadele kıyafet yasası anayasanın tastamam uygulanması  Atatürk devrimlerine sahip 
çıkılması laiklik karşıtı görüşlerin takip edilmesi bunları hep Tansu Çiller takip etmiştir ve 
bunun  örnekleri  burada  vardır. Tansu Çiller 28 Şubat  toplantısı devam ederken bende 
başbakanlık Dışişleri Bakanlığı konutunda onun konuta dönmesini bekliyordum. Telefon 
çaldı.Beni  istedi .Telefona çıktım Sayın Bican dedi ben içerde biraz bunaldım dedi hava 
almak için şu anda Sayın Demirelin özel kalemindeyim  yanımda da  Resul bey  var dedi 
Resul Kalkan Tansu Çiller’in koruma amiriydi. Nasıl oluyor efendim  içerdeki  toplantı 
dedim çok iyi gidiyor Sayın Bican dedi.Toplantıda bizim düşüncelerimizin dışında hiçbir şey 
tartışılmıyor. Sadece ve sadece bizim parti tüzüğümüzde bizim programımızda bizim 
ilkelerimizde ne varsa onları konuşuyoruz ve sonuçlandırdık dedi. Saat 18.30-19.00 
sıralarıydı.  basın bildirisi biraz sonra çıkacak. Ufak tefek bazı  hususlar var sayın Milli 
Güvenlik Konseyi Başkanımız Milli Güvenlik Kurulu başkanımız o taslağın son durumunu 



  

vermek istiyor  tekrar konuşacağız dedi  ama laiklik, Atatürk devrimleri  Cumhuriyetin 
dokunulmazlığı,  irticayla mücadele,  Avrupa Birliği  Kıbrıs yurt dışı ilişkiler özellikle 
Yunanistan’la ilişkiler Avrupa  Birliğine Türkiye’nin kabulü konusundaki  görüşler hepsi 
bizim istediğimiz durumda dedi.Bunu bilesin diye sana söyledim, paylaştım dedi ve telefonu 
kapattı. Tansu Çiller bana neden telefon ediyordu bizim  şöyle bir  özel durumumuz vardı. 
Basın müşaviri başbakan veya başbakan yardımcısı diyalogu. Bazı konuları bana anlatıyor, 
talimatını almadan telefonu  kapatıyordu. Amacı  şuydu  bu bilgileri gazetecilere vermem 
konusunda  bana bazı tüyolar veriyordu. Ben de bunları gazetecilere anlatıyordum. Ama tabii 
Tansu Çillerin verdiği bu bilgileri gazetecilere  aktarmam söz konusu değildi  Çankaya 
Köşkünde  Milli Güvenlik Kurulu toplantısı devam ediyordu ve henüz bildiri 
yayınlanmamıştı  sustum  hiçbir gazeteciyle konuşmadım  saat  1.00 e gelirken  gece 
yarısından sonra  Tansu Çiller  yanında Meral Akşener  İçişleri Bakanımız ve de Turan Tayan 
Milli Savunma Bakanımız galiba Genel Başkan Yardımcılarından Hasan Ekinci olabilir veya 
bir başkası  başbakanlık konutuna geldiler. İçeride milli güvenlik kurulu toplantısında 
konuşulan konularla ilgili bir müzakere yaptılar  ve sonunda  Tansu Çiller onların yanında 
beni  yanına çağırdı.  o sırada  toplantıya girerken özel kalem müdürü  Akın İstanbullu’ya 
dedi ki bana dünya liderlerinden bulabildiklerinizi telefonla bağlayın dedi. Akın İstanbullu, 
İtalya Başbakanını ve ABD  Dışişleri Bakanını bağlayabildi çünkü saat çok gecikmişti diğer 
liderlere ulaşamadı Türkiyede saat 1.00 di gerçi orda da 12 falandı ama ulaşmak mümkün 
olmadı  iki liderle konuştu Tansu Çiller telefonda ve talimatı şuydu yarın öteki liderlerle 
konuşmaya devam edeceğim dedi.Tansu Çiller beni çağırdı ve dedi ki şimdi basına bir 
açıklama yapacağız dedi saat 1.00 sıraları falandı  ve liderlerle Rodi İtalya Başbakanı ve 
Albright yaptığı ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı konuşmayı bana aktardı ve not tutmamı 
söyledi . O notları bir başbakanlık açıklaması haline getirerek o saatte önce TRT Haber 
Dairesi Başkanı  Okay Göçer’i  evinden  telefonla  kaldırarak yazdırdım daha sonra Anadolu 
Ajansı ‘na faksla geçtim ve hemen bu açıklamanın yayınlanmasını istedim. Ardından saat 
3.00 sıralarında aynı konuda Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü de  bir 
açıklama yaptı aynı mealde. Tansu Çiller orada şunu söylüyordu dışişleri ve başbakan 
yardımcısı olarak. Milli Güvenlik Kurulumuz  Türkiye’nin sorunlarını görüştü Milli Güvenlik 
Kurulu Türkiye’de anayasal bir kuruluştur  hükümete tavsiyelerde bulunur  hükümet bu 
tavsiyeleri  yerine  getirir veya getirmez. Bu günkü toplantımızda  28 şubat toplantısında 
beklendiği gibi,  bir darbe söz konusunun olmadığını siyasiler olarak biz tespit ettik bu 
konuda yurtdışı mihrakların müsterih ve rahat olmaları gerekir dedi. Bu mealdeki açıklamayı 
ben gönderdim  orada Avrupa  Birliğinin Birliğinden Türkiye’nin  hiçbir şekilde 
vazgeçmeyeceğini  batıyla  bütünleşmenin  devam  edeceğini  NATO  ile ilişkilerin devamlı 
artacağından söz etti  ve bu bildiri ertesi günkü  gazetelerde yer aldı.  Tansu  Hanım bir 
başbakan ve başbakan yardımcısı olarak  Türkiye de  bir darbenin söz konusu olmadığını 
milli güvenlik kurulu kararlarının Türkiye’nin  lehine kararlar olduğunun  bilinci içindeydi 
bunu  Kadir Çelik’in bir televizyon programında da görüyoruz,  bunu imam hatip,  milli 
eğitim reformu  kanun tasarısında da görüyoruz  ki  hemen oraya dönmeliyim  o tarihte 28 
şubat  toplantısından sonra  Sayın  Erbakan bazı bakanlar ve kalabalık bir milletvekili 
grubuyla hacca gitmişti, Tansu Çiller de  o gün  başbakanlık koltuğuna  başbakan  vekili 
olarak oturduğunda   ilk  işi şuydu  İçişleri bakanlığında bir  laiklik zirvesinin  toplanması 
emrini  verdi, İçişleri bakanlığında Tansu Çillerin başkanlığında  bütün  valiler toplandılar. O 
toplantıda  ben de  vardım  açılışında  gazeteciler de vardı  bütün valiler adından da belli 
olduğu gibi  laiklik zirvesinde  Türkiye’nin  laiklik ilkesinden  dönemeyeceğini  laikliğin 
cumhuriyetin  temel  ilkelerinin,  temel  ilkelerinin zedelenemeyeceği   konusunda  görüşler 
sarf edildi  Tansu Çiller de ona uygun söylemlerde bulundu. Atatürkçülük , cumhuriyetimizin 
temel ilkeleri  ve  laiklik  konularında  sonra Meral  Akşener  İçişleri bakanı olarak 
toplantıya  başkanlık etti  ve toplantı iki  üç  gün  sürdü.  Tabii ki  orada  vilayetlerin  çeşitli 



  

sorunları , terör  sorunu da  görüşülmüştü ama  asıl  görüşme laiklik zirvesi adı altında Milli 
Güvenlik Kurulu kararının  ve içişleri bakanlığının 14 Nisan genelgesinin, ayrıntılarının 
masaya yatırılması konusuydu  ve bu  yapıldı. Aynı gün çok enterasandır  bakanlar kurulu 
toplandı veya bir ertesi gün  bakanlar kurulu toplandı. Başbakan Tansu Çillerin başkanlığında 
 Mehmet Sağlam  milli eğitim bakanına  talimat  vermişti  Tansu  Hanım bakanlar kuruluna 
hazırladığımız milli eğitim reformunu  getireceksin  dedi  ve brifing vereceksin gerçekten ana 
milli eğitim yasasından çıraklık kanununa  kadar  hükümleri  ihtiva  eden  milli eğitim  ve 
zorunlu eğitim  tasarısı bakanlar kurulunda  görüşüldü Mehmet  Sağlam  ayrıntılı 
açıklamalarda  bulundu  ve imzaya açıldı. Bütün  DYP li bakanlar bunu imzaladılar. Tansu 
Çillerde  imzaladı  ama bir tek  REFAH lı   bakan imzalamadı  onların gerekçeleri  belki 
doğruydu  sayın  başbakanımız  burada  yoklar onların  gıyabında  imzalamak  istemiyoruz 
hac  dönüşünde  imzalarız dediler. Bu  basına intikal  etti. Tansu  Çiller ya  bu  kanun 
çıkacak  ya  çıkacak dedi.  Bu  bazı  gazetelerin  manşetlerinde  aynı  bu  söylemle  yer aldı 
ve  bunun  sonuna  kadarda  peşinden  gitti .  Zorunlu eğitim yasasının peşinden gitti. Aynı 
Mehmet Sağlam  yıllar sonra meclis kürsüsünden  böyle  bir tasarıyı  hazırlamadığını  böyle 
bir  reform  tasarısından  haberi  olmadığını  bakanlar  kurulunda  görüşülmediğini meclis 
kürsüsünden  başkanlık  kürsüsünden  hem de  başkanvekili  olarak açıkladı. Ben de 
kendisine  bir  mektup  yazıp  biraz  önce  söylediklerimi  hatırlattım  kendisine  cevap 
vermedi. Yalanladı.  Oysa  o  kadar  ilgi  çekmişti  ki  imam  hatip  liselerinin  orta 
kısımlarının  kapatılması  DSP  Genel  Başkanı  Bülent  Ecevit  Cumhuriyet  Halk  Partisi 
Genel  Başkanı  Deniz  Baykal  REFAH  lı  bazı  milletvekilleri  ve  Türkeş  küpür  burada 
yanılmıyorumdur  inşallah  bir  teklif  hazırladılar. 406  sayılı  kanunda  yer  alan  hükmün 
yasalaşması  için  bir  teklif  hazırladılar  ve  Büyük  Millet  Meclisi  Başkanlığına  sunmak 
üzere  hazırladılar  sonra  kadik  oldu  tabii  Tansu  Hanımın  hazırladığı  kanun  tasarısı  da 
Erbakan  hazırlamış olmasına  rağmen  o da  gerçekleşmedi. 

"Tansu  Çillerin  sanıklarla ,  batı  çalışma  grubu  altında  faaliyet  gösteren   bir 
yapıyla  ilgili herhangi  bir  konuşması  oldu mu? Bu sanıklar tarafından Tansu  Çiller’e 
hükümetten  ayrılması  konusunda  herhangi  baskı, tehdit veya  şantaj  yapıldımı buna ilişkin 
bir duyumunuz  varmı? Bilginiz var mı?" şeklindeki soru üzerine;  Tansu Çillerin batı 
çalışma grubundan  haberi vardı. Neden vardı. Çünkü o süreçte  Genelkurmay karargahında 
brifingler başlamıştı. Medya, yargıçlar, çeşitli mesleki kuruluşlar, sivil toplum örgütlerine 
brifingler veriliyordu. Bana verilen talimat şuydu, bu  brifingleri takip edeceksin  ve bana 
özet halinde bildireceksin. Ben bunları takip ettim toplantıya katılarak değil, brifinglerin tam 
metinlerini çeşitli kanallardan sağlayarak oradan özetlemeler yaparak Tansu Hanıma ya 
telefonda ya kendisine çektiğim faxla  bildiriyordum. O bildirimler içinde, BÇG de vardır. 
Çünkü BÇG nin Genelkurmay karargahı içinde bir çalışma grubu olarak yasalara uygun 
şekilde kurulduğu o brifinglerin birinde veya birkaçında açıklandığını hatırlıyorum.Hiçbir 
şekilde Tansu Hanım Silahlı Kuvvetlerle arasını bozmak istemedi  yardımcı oldu  örneğin, 
Milli Güvenlik Kurulu kararlarının imzalanması konusunda   ilk günler Erbakan’ın peşinde 
koştu. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizde bunu teyit  edeceklerdir, o imzalattı, ya 
imzalarsın, ya imzalarsın dedi  Erbakan’a bunu çok iyi biliyorum Tansu Çiller bunu ifade etti 
sadece bana değil  yakın gazeteci  arkadaşlarına da ifade etti. Eşine ifade etti eşi gazetecilere 
anlattı  bu basında yer aldı. Ya imzalarsın, ya imzalarsın ne demek istiyordu bu hükümet 
bozulur kardeşim imzalamazsan demek istiyordu hükümetinde bozulmaması  hem Tansu 
Çiller’in işine geliyordu  hem de  Erbakan’ın işine geliyordu. Tansu Çillerin işine neden 
geliyordu, çünkü hükümet kurulurken  imzalanan  REFAHYOL protokolün  da belli bir süre 
sonra  başbakanlığın  Tansu  DYP kanadına geçmiş olacağına ilişkin hüküm vardı. Bu hükmü 
bekliyordu  hatta o hükmün öne çekilmesi  konusunda da  Erbakanla anlaşmışlardı. Erbakan 
da Tansu Çillerle ortaklığından çok memnundu  sürmesini  istiyordu hizmet götürmek 
istiyordu Türkiye’ye. Tansu Çiller askerlere hiçbir şekilde böyle bir talimat böyle bir işte algı 



  

yaratır şekilde konuştuğuna ben tanık olmadım. 
 "54 ncü  hükümetin başbakan yardımcısı Tansu Çiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri 

arasında  herhangi  bir sorun olmadığına   dair bir  bilgi verdiniz Güven Erkaya’nın  kitabında 
 Tansu Çiller ile ilgili beyanları, Tansu Çiller'in beyanları, sizin başka tarihlerde vermiş 
olduğunuz beyanlar var beyanlar arasında çok ciddi bir çelişki var siz bu çelişkiyi nasıl izah 
edersiniz?" şeklindeki soru üzerine; Güven Erkaya’nın beyanını bilmiyorum.Yalnız Güven 
Erkaya’nın  başka demeçlerini  de hatırlıyorum ben mesela  Yavuz  Donat’a  verdiği 
demeçlerini  hatırlıyorum. Güven  Erkaya o tarihte Türk  Silahlı Kuvvetleri’nin  hiçbir 
zaman  darbeyi düşünmediğini  belirtmişti. 1994 yılında Güreş Paşanın görev süresinin 
uzatılması, ikinci kez  uzatılması konusu gündeme geldiğinde Kuvvet Komutanlarının da 
görev sürelerinin uzatılması yine masadaydı.Cumhurbaşkanımızla  Başbakan olarak Tansu 
Çiller bu konuda uyuşmazlığa  düştüler. Güven  Erkaya’nın  Deniz Kuvvetleri  Komutanı 
olmasını  istemiyordu Tansu Çiller. Güven  Erkaya’yla  Tansu Çiller arasında bir çekişme 
söz  konusudur.

"Sayın Tansu Çiller’e yönelik  dün gece  darbe bekleniyormuş  ama olmadı  şeklinde 
bir sözünüz  oldu mu bir beyanınız  oldu mu?"şeklindeki soru üzerine; Oldu. "Bu beyanı  siz 
neye dayanarak söylüyorsunuz sayın Tansu Çiller’e? "şeklindeki soru üzerine;Tansu Çiller’in 
Özel Kalem Müdürü  Akın İstanbullu’nun beyanına dayanarak söyledim. "Yani o zaman o 
dönemde bir darbe yapılıyor beklentisi  hakimdi sivil siyaset üzerinde?"şeklindeki soru 
üzerine; sürekli  hakimdi. Çünkü kamuoyunda, parlamentoda parti içinde, parti dışında bir 
darbe söylentisi vardı ve herkes bir darbe bekliyordu. Hatta Cumhurbaşkanı  o tarihte 17 
haziran 1997’dir.28 şubat döneminde  Cumhurbaşkanımız DYP’li milletvekilleri  makamına 
çağırarak, Çankaya  Köşküne çağırarak, darbe geliyor, derhal  DYP den istifa edin demiştir. 
Dönemin DYP li bakanı Salim Ensarioğlu, 13 Haziran gecesi darbe olacağını bana bizzat 
Demirel  söyledi  diyor  nerede söylüyor Habertürk televizyonu  Söz Sende Programı  7 Mart 
2012. Açıklanan sadece budur.Salim  Ensarioğlu’nun dışında  bir çok DYP’li  milletvekili 
köşke çağırılarak Tansu Çiller iktidarının sonlandırılması operasyonunda  Demirel  görevini 
yapmıştır. Tansu Hanım Türkiye de başından  bu yana darbe söylentileri  devam  ediyor, 
bende bu söylentilerin ortadan kaldırılması için Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
olarak uluslararası alanda dostlarımı devreye sokuyorum dedi. Bunlardan,  en başında 
Amerika  vardı.  Amerika  başkan Clinton ın  basında,  Beyaz Saray danışmanı  ve dışişleri 
bakanlığının danışmanı  sürekli olarak her gün basın toplantısı  yaparlar ve her gün oradaki 
Türk gazetecileri  bu sözcülere Türkiye de darbe olacakmış  efendim, ne düşünüyor 
Amerikan Hükümeti   diye sorarlar, o kişide  Türkiye de  demokrasinin kesintiye 
uğramasından yana değiliz biz  Amerika  Birleşik Devletleri yönetimi olarak  Türkiye’de 
demokrasinin  sürekliliğini  arzulayan bir ülkeyiz gibi demeçler veriyorlardı. Tansu Çiller 
bunu kendisine mal etti.Benim o konuşmam da ben dedi Amerika nezdinde girişimde 
bulunuyorum, bunları söyletiyorum, bu bir darbe söylentisinin, ortadan kaldırılması 
kamuoyundaki böyle bir yaratılan böyle bir algının kaybolması yolunda  yapılan bir çalışma 
olarak değerlendirilmek  lazım. Bir kişinin   emekliliğini  istemek  üzere  Genelkurmay 
Başkanına  gitti onu biliyorum ben. O konuda bilgi verebilirim. O da , Erbakan hoca 
hacdayken  Özbek  Paşanın  Sayın  Erbakana  sinkaflı  bir  söylemde bulunması  dolayısıyla 
ortalık karışmıştı. Erbakan  gelince haberi oldu Çankaya  Köşküne çıkarak bu generalimizin 
görevden alınması lazım geldiğini Cumhurbaşkanı’na söyledi.Hükümet içinde konuşuldu. 
Tansu Çiller bu konuşmalardan önce  Genelkurmay Başkanımızı  ziyaret etti  ve Özbek 
Paşanın emekli edilmesi konusundaki talebini  Genelkurmay  Başkanımıza ilettiğini söyledi. 

"Dönemin  Başbakan  Yardımcısı ve Dışişleri Bakanının basın müşaviri olarak  5 
şubat 1997 tarihli gazete manşetleri  ki  bir önceki gün Sincan’da tanklar yürütülmüştü. O 
gazete manşetleriyle ilgili siz bu gazete manşetlerinin neden  bu şekilde atıldığı ve bunların 
haber kaynağının kimler olduğuna dair bir araştırma yapma ihtiyacı hissettiniz mi? Veya size 



  

böyle bir talimat verildi mi? "şeklindeki soru üzerine;Sadece  Bakanlar Kurulunda  bu 
konunun görüşüldüğünü  ve İçişleri  Bakanının bakanlar kuruluna  bilgi verdiğini  bazı DYP 
li bakanların Sayın Çillere ve Başbakana  Sayın Erbakana  bu tankları yürüten komutanların 
görevden alınması gerektiğini,  söylediklerini  biliyorum. Ancak  o tarihte o tankları yürüten 
komutanın  kim olduğu  dahi ortaya  çıkmış değildi. Bu bir komutanımızın üzerine yapışmıştı 
 ama daha sonra o subayın izinde olduğu anlaşıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı  benim 
haberim vardı, eğitim çalışması idi dedi. Bunu da ben basın haberlerinden daha sonra 
öğrendim. Ama  Bakanlar Kurulu’nda yapılan konuşma tankları yürüten komutanın 
görevden alınması  yolundaydı  ve de  sadece o değil  Sincan Belediye Başkanının görevden 
alınması  konusuydu  ve Sincan Belediye Başkanı görevden alındı.

 "Tansu Çillerin Batı Çalışma Grubunun varlığıyla ilgili brifing metinlerinden mi 
haberdar oldu yoksa  Deniz Kuvvetleri  Komutanı’ndan sızdırılan bir belgenin İçişleri Bakanı 
ve Tansu Çillere ulaşması üzerine mi  haberdar oldu?"şeklindeki soru üzerine;  BÇG nin 
kuruluşuyla  ilgili olarak Tansu Çiller ile ve yakınlarıyla  aramda herhangi bir konuşma 
geçmedi.Daha sonraki duyumlarıma göre ifade edebilirim. Tansu Çiller hem İçişleri 
Bakanının valilere yayınladığı  çok uzun  talimattan, talimatnameden, genelgeden haberi 
vardı. Çünkü İçişleri bakanlığı DYP ye bağlıydı. Meral Akşener  hanımefendi de Tansu 
Çillerin haberi olmadan hiçbir şey yapmıyordu. O belge ciddi şekilde incelendiğinde, Tansu 
Çiller’in BÇG  den de haberdar olduğu konusunda algı yaratıldığına inanıyorum. Çünkü o 
tarihten sonra yapılan bütün operasyonlar illerde Milli Güvenlik Kurulu kararına göre yapılan 
çalışmalar sadece valinin, kaymakamın emirleriyle, talimatıyla o  toplantıda verilen görüşlere 
uygun olarak yapılan işler değildi.O toplantıda ilin Garnizon Komutanı kaymakamlığın 
başkanlığında yapılıyorsa ilçe jandarma komutanı  ilçe emniyet müdürü il emniyet müdürleri 
de vardı. Dolayısıyla o toplantıların yani Meral Akşenerin  genelgesinde yerine getirilmesi 
istenen hususları,sadece valileri değil silahlı kuvvetleri de ilgilendiriyordu. Garnizon 
komutanı valinin emrinde ama bu arada Jandarma  Genel Komutanlığına da  bağlı belgeleri 
toplantıda belirtilen görüşleri  ve yaptığı çalışmaları tabii ki Jandarma Genel 
Komutanlığı’ndaki  komutanlarına da bildirmek durumundaydı. Yani ben burada asker, sivil 
bürokrasi  iletişiminin çok güzel bir sergileme yaptığına inanıyorum. Tansu Çiller Başbakan 
olarak makamında oturuyor, bende basın müşaviri olarak bir başka odada oturuyorum. 
Hükümeti ikimiz idare etmiyoruz. Tansu Çiller bakanlar kurulu toplantılarına giriyor, 
Genelkurmay Başkanıyla konuşuyor Çevik Paşa’yla konuşuyor, Erbakanla konuşuyor, 
bakanlarıyla konuşuyor, Milli Savunma Bakanıyla konuşuyor,bir sürü bir sürü 
konuşmalardan edindiği bilgiler, algılamaları söz konusu Tansu Çiller’in. Ben sadece bana ait 
olanları ve Tansu Çiller’in bana söylediklerini  aktarmaya çalışıyorum. Ama o sırada Tansu 
Çiller biliyordur, bilemiyordur, bu konuda Tansu Çiller o tarihte biliyordu demek durumunda 
değilim.

"94 mahalli seçimleri öncesinde Taksim’de laikliği ön plana çıkaran, Ataya saygı 
diye bir miting yapıldı bu mitingi Doğruyol  Partisi, Milliyetçi Halk Partisi  ve  Sosyal 
Demokrat Halkçı Parti müştereken organize ettiler. Bu mitingin organize edilmesinde 
kimlerin etkili olduğunu  ya da nereden çıktığı hususunda bir  malumatınız var 
mı?"şeklindeki soru üzerine;Var. Laiklik karşıtı görüşlerin ayyuka çıktığı o tarihte, vardı 
Türkiye’de ve yazılıp çiziliyordu. Bunun, örneklerini de sayabilirim ama kısaca 
söyleyeceğim, böyle bir ihtiyaç söz konusu olduğunda koalisyon ortakları bir araya gelerek 
böyle bir mitingin düzenlenmesi  konusunda  anlaştılar.Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller’in 
fikriydi. Bende bu komisyon içinde yer aldım ve bazı metinleri de ben yazdım.  Hüseyin 
Kocabıyık’ın söyledikleri doğru değil, eğer hata ettiysem  bu hatayı kabul ediyorum ve bu 
mitingin düzenlenmesinden de gurur duyuyorum. Atatürk’ün haykırılması, Atatürk adının 
haykırılması, bayrağın dalgalandırılması hiç kimseyi rahatsız etmemesi lazım.

"96 yılı ocak ayları civarı bayram tatili. Sayın Tansu Hanım Bursa’da, bayram 



  

tatilini geçirmekte Bursa da Genelkurmay Başkanı  İsmail Hakkı Karadayı  ve Mustafa 
Kalemli ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlerle ilgili bilginiz var mı? Bu ziyaretlerde nelerin 
konuşulduğuna dair bilginiz var mı? Bu ziyaretten sonra o günlerde görüşülmekte olan 
Anavatan, Refah Partisi koalisyonu görüşmeleri imza aşamasına gelmişken bu görüşmelerden 
sonra bayram sonu iptal edildi ve Doğruyol  Partisi  Anavatan Partisi koalisyonu kuruldu. O 
görüşmelerin bu Anavatan Partisi, Refah Partisi koalisyonunun bozulmasında, Doğruyol 
Partisi, Anavatan Partisi koalisyonunun kurulmasında  etkili olmuş mudur sizin o günkü 
müşahadelerinize göre?"şeklindeki soru üzerine;Bu görüşme, Kalemli’yle yapılan görüşme 
bilmiyorum daha sonra öğrendim. Ama Tansu Çiller eşi ve çocuklarıyla birlikte bayram 
tatilini geçirmek üzere Uludağ’a orman işletmeleri  tesisine gitti  orda birkaç gün kaldı . 
Genelkurmay Başkanımız da kendisini  bayramda ziyaret etmek üzere  Bursa ya gitti, 
Karadayı  Paşamız. Bayramlaştılar. Belirttiğiniz gibi o tarihte  Refah Partisi  ANAP 
görüşmeleri vardı. Refah Partisinin, ANAP’ın Refah Partisiyle koalisyon kurmaması için 
Ankara’da ve İstanbul’da  kadın örgütlerinin yürüyüşleri vardı. Gazete manşetlerini 
hatırlayın. Televizyon programlarını hatırlayın. Gazetedeki köşe yazılarını hatırlayın. Hiçbir 
yazar, hiçbir aydın ,hiçbir medya mensubu, hiç kimse sokakta ki vatandaşlardan bir bölümü 
tabii ki bu birlikteliğin olmamasından gerçekleşmemesinden yanaydı bu kamuoyunun 
düşüncesiydi  ve herkes görüşlerini açıkça ifade ediyordu. Türk bu, bunu herkes siyaset 
yapıyor anlamında alırsak evet  herkes Türkiye’de siyaset yapıyordu. Ben kendi görüşümü 
söylüyorum. Neden bir Genelkurmay başkanı  Tansu Çillere bayramlaşmaya gittiğinde sayın 
Başbakanım ya görüyorsunuz memleketin halini  yapmasanız iyi olur bakın başka partiler var 
onlarla olsanız daha iyi diyemez mi diye düşünüyorum ben bu bir yorumdur.

"5 Temmuz 96 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde  Çiller gladyo kurdu başlıklı bir haber 
başlıyor ve ondan sonra devam ediyor. Bir basın müşaviri olarak Çiller Hanım bu konuyu 
size sordu mu? Yani çözümü bunun niçin olduğuna dair bu yayınlarla ilgili bir müşavereniz 
istişareniz oldu mu?"şeklindeki soru üzerine; Hem kendisiyle, hem eşiyle müşaveremiz oldu. 
Çıldırdılar ikisi de. Böyle bir şey olamaz diye  yüzlerce  açıklamamız var. Kişisel 
açıklamalar. Tansu Çillere, Çilleri ortadan kaldırma giyotine gönderme operasyonlarından bir 
kaçıydı bu.Genellikle şu anda yine bir partinin Genel Başkanı  olan Doğu Perinçek’in 
iddialarından kaynaklanan olaylardı. Çok basit  Doğu  Perinçek bir belge sunuyor bir fotoğraf 
diyor ki, fotoğraftaki  kişi  Özer Çiller Başbakanla ilişkisi var bu işte uluslararası bir eroin 
kaçakçısıdır. İsmi de şudur diyor, gazetelerde aynen böyle yayınlanıyor. Özer Çiller, Tansu 
Çiller o kaçakçıyla yan yana kafa çekiyorlar falan hiç ilgisi yok. Özer Çiller’in yanındaki  bir 
mimar arkadaşı  ve benim de arkadaşım. Bunu yüzlerce kez söyledik. Gladyo da böyle bir şey 
 olamaz böyle bir şey.Yok etme kampanyasının bir parçası.

 "96 yılının Aralık ayında  Susurluk’ta  bir kaza oldu. Bu kazada  Doğruyol 
Partisinin milletvekili , emniyet içerisinden üst seviyeden görevliler  ve dışarıdan mafya  tabir 
edilen ilişkileri olan insanların birlikte bulunduğu bir araçta meydana geldi. Bu kaza üzerine 
sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi  diye bir eylem başlatıldı.Tansu hanım, bu 
olayı nasıl değerlendirdi. Yani bu eylemin, bu kazanın  REFAHYOL’u yıkmaya yönelik bir 
psikolojik harekat amacıyla kullanılmış olduğuna  dair bir şey var mıydı?"şeklindeki soru 
üzerine;Vardı  çünkü eylem  her gece Yeniköyde ki  villasının önünde başlıyordu  başında da 
şuanda  gazetenin, bir gazetenin köşe yazarlığını yapan arkadaşımız vardı.

"Sayın Özer Çiller,bir açıklaması çıktı gazetelerde, 28 şubat Tansu Hanıma karşı 
yapıldı diyor, Erbakanı yıkmak için önce, Tansu Hanımı yıkmak gerekiyordu  ve 28 Şubat da 
bu amaçla yapıldı, Tansu Hanımı da yıktılar, Erbakanı da yıktılar diye bir açıklaması var. 
Buna, bu konuda ne diyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine; 28 şubat  postmodem  bir darbe 
midir kim vardır kime yapılmıştır tabii ki,  iktidarı ortadan kaldırmak için yapılan bir 
darbedir. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu darbeyle ilişiği falan yok.Evet yani, bu darbe 
işte, başta Süleyman Demirel olmak üzere  bazı cenahlarda planlanmış bir siyasi 



  

operasyondur. 28 şubat değil, operasyondur. Bir onların götürülmesi.
"Acaba hükümetin  istifa halinde  istifasından önceki günlerde Tansu Hanım, 

herhalde durum iyi değil Başbakanlığı da bize devretmeyecekler diye bir kanaate varmış 
mıydı  böyle bir şeye sahip,  görüşe sahip oldunuz mu?"şeklindeki soru üzerine;Erbakan’la 
anlaşmıştı hükümetin devri konusunda , hatta Hasan Ekinci DYP Başkanlık divanı toplantısı 
devam ederken Tansu Çiller’in önerisi olarak, DYP’nin bu görüşlerini yani Başkanlığı bize 
önceden devredin  devretmezseniz  Türkiye’nin durumu daha kötü oluyor önerisini Sayın 
Erbakan’a götürdü. Erbakan da o anda  başkanlık divanını topladı  tarih o tarihtir ve her iki 
partide başkanlık  divanı toplantıları devam  ederken Tansu Çiller’e, dendi ki  Erbakan bir 
sene önce  size başkanlığı şu tarihte devredecek  nasıl oluşacağını  birlikte müzakere edelim 
diye haber geldi  ve olay beklenen şekilde, bilinen şekilde  devam etti.

 "Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra Tansu Hanım, en büyük komutan 
meclistir. Bunu 28 şubat  kararlarını meclise taşıyacağız şeklinde bir açıklaması olmuş ve bu 
açıklamadan sonra  Genelkurmay Başkanı Karadayı  Tansu Hanımı telefonla aramış. Bu 
konularda Tansu Hanımın bu açıklamasını çok iyi gidiyor dediği toplantıdan  acaba hoşnut 
olmadığı mı  dolayısıyla böyle meclise taşıyacaklarını söylüyor  Genelkurmay Başkanı’nın 
arama sebebiyle ilgilide bir malumatınız oldu mu?" şeklindeki soru üzerine; Gazete haberi,  o 
konuda  haberim yok . 28 şubat toplantısından sonra  bir rahatlama oldu Türkiye’de, bakınız 
Ecevit  darbe söylentisi bitti diyor. Siyasi parti liderlerinin böyle onlarca demeçleri  var. 
Tansu Çiller o sözleri söyleyemez, üç gün sonra çıktı,Kadir Çelik in programında aynen 
şunları söyledi, Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kuruluştur. Her ay toplanıp Türkiye’ye 
yönelik iç ve dış tehditlere bakıyor değerlendiriyoruz. 28 şubatta da diğerlerinden farklı bir 
şey olmadı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde bizi rahatsız eden bir şey bulunmamaktadır. 
Kaldı ki orada alınan kararlara biz uyarız. Hükümet de uymak zorunda.Milli Güvenlik 
Kurulunun basın bildirisindeki  yaptırım kelimesinden hareket edip  bu soruyu soruyorsanız 
o kelime tedbir anlamında kullanılmıştır. Bildiriye bakarak ara rejim lafları üretmeyelim. 
Türkiye’de ara rejim olmaz. Şunu söyleyeyim. Milli Güvenlik Kurulu  bildirisinin ruhu bizim 
REFAH’la yaptığımız  hükümet programıyla  aynıdır. Laik cumhuriyetin  tehdit altına 
girmesine müsaade etmeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri  de buna müsaade etmez. Bu gün göz 
bebeğimiz olan silahlı kuvvetlerimiz, dine karşıymış gibi bir gerçek olmayan  bir tavır 
sergileniyor. Ordu dinsizdir deniliyor, haçlı seferlerinde o orduya ne kadar ihtiyacımız varsa 
bu günde o kadar ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla   kamuoyu önünde bunu söyleyen bir 
başbakan  başka yerde bir başka şey söylemedi bugüne kadar. O süreçte başka bir şey 
söylediğini hatırlamıyorum ama zaman içinde Tansu Çiller’in de çelişkileri olduğunu 
hepimiz biliyoruz.

 "Ben tarikatçı değilim ama bu ülkenin vatandaşıyım, yine aynı Tansu Çiller tarikat 
şeyhlerinin Başbakanlık’ta ağırlanmasından bir müddet sonra tarikatların islam dini içindeki 
yerini tartışmayacağını, bunun siyasetinde işi olmadığını savunarak bir gelenek bin yıldır 
sürüyorsa toplumsal ihtiyaca cevap veriyor demektir dedi. Bu sözün muhatabı 
kimlerdi?”şeklindeki soru üzerine; Tarikat şeyhlerine yemek verildiği gün Tansu Çiller 
İstanbul’daydı, televizyonda izlemiş beni telefonla aradı, bende Ankara’daydım. Bican Bey 
dedi utandım dedi akşam televizyon izlerken, kim bunlar dedi, kim davet etti  lütfen dedi 
bana açıklayıcı bir not geç. Ben Başbakanlık Özel Kalem’ini aradım Sayın Erbakan’ın Özel 
Kalemini kim davet etti bunları bana listesini verebilir misiniz diye liste geldi bana ama 
davetin Refah Partisi milletvekillerinden partide Genel Başkan Yardımcısı olan biri 
tarafından yapıldığını söyledi. Bunun üzerine bu bilgilerimi ve yemeğe katılanları bir faks 
notuyla Tansu Çiller’e gönderdim. Tansu Çiller’le o gece birkaç defa konuştuk, tepkiler bana 
da gelmiş herhalde parti içinden çok üzüntülüydü böyle olmaması lazımdı bizi zora soktu bu 
olay gibi ifadelerde bulundu ve bana ertesi sabah yine telefon ettiğimde şunu söyledi bana bir 
konuşma notu hazırla dedi bu konuşma notunda, şu şu hususlar olsun diye çerçevesini çizdi 



  

ve çok çabuk istiyorum medya önüne çıkıp bir açıklama yapacağım dedi, hazırlayıp 
gönderdim. Burda Atatürk Milliyetçiliğinden,  Atatürk Laiklikten, Atatürk Cumhuriyeti’nin, 
Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in dokunulmazlığından, Anayasanın ilkelerinden ve Atatürk 
devrimlerinden söz eden bu tür olayları reddeden bir konuşma yazıp gönderdim.Ve medyanın 
önüne çıktı Tansu Çiller, tamamen tersini söyledi efendim ertesi günü Mecliste de Avukat 
Beyin,  söylediği hususu orda dillendirdi olayın peşine gittim nedir bu diye yani ben başka 
şey yazdım o başka şey söyledi diye. Bana Özel Kalem Müdürü bunun malum ikili tarafından 
hazırlanan bir metin olduğunu söyledi. Malum ikili Hüseyin Kocabıyık, Mümtaz Ertürkene, 
Mümtaz Ertürkene o tarihte Gazi Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi, Hüseyin Kocabıyık’ta 
Analitik adlı bir firmanın sahibi. Bu iki Analitikçi Tansu Çiller’e dışarıdan hizmet veren ve 
Tansu Çiller’i bugünlere getiren bir ikilidir. Danışmanları falanda değildir.

 "Silahlı Kuvvetlerin 54. Hükümetin düşmesinde etkin rolü oldu mu?"şeklindeki 
soru üzerine; Hayır."Tansu Çiller ile rahmetli Necmettin Erbakan arasında yapılan hükümet 
protokolünde, ikinci dönem olarak yani değişimli olarak Başbakanlığının devredileceği 
şeklindeki bir hükmün bulunduğu konusunda Sayın Demirel’in bilgisi vardı değil 
mi?”şeklindeki soru üzerine;Vardı." Sayın Necmettin Erbakan  İstifa ettikten sonra yeni 
hükümetin kurulması sırasında da yine Tansu Çiller’e Başbakanlık ya da hükümeti kurma 
görevinin verilmesi hususunda anlaştıkları doğrultusunda rahmetli Demirel’in bilgisi var 
mıydı?”şeklindeki soru üzerine; Vardı.

 "Sayın Demirel neden Yalım Erez’e daha sonrada Mesut Yılmaz’a hükümeti kurma 
görevi verdi de Tansu Çiller’e vermedi. Bu konuda sizin bilgiye dayalı daha doğrusu görgüye 
dayalı bir bilginiz var mı?”şeklindeki soru üzerine; hem  Sayın Erbakan hem de Tansu Çiller 
hükümeti kurma görevinin Çiller’e verileceğinden emindi. Bu yönetim kademelerinde de 
kendi partilerinin yönetim kademelerinde de görüşülmüştü.Bu umudu taşıyorlardı ama bu 
operasyonun başı olarak yorumlayabileceğim Süleyman Demirel işlemi çarpıtınca bunlar 
şoke oldular  tam anlamıyla böyle bir şey beklenmiyordu.

"Tansu Çiller ile rahmetli Cumhurbaşkanı arasında bir husumet var mıydı? Yani 
husumet dediğimiz yani yargısal bir husumet değil de, siyasal bir husumet var mıydı? Tansu 
Çiller’in Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı’nda kalmasını istemiyor muydu Sayın 
Demirel?"şeklindeki soru üzerine;Önceleri istiyordu, o balayı kısa sürede sonra erdi  siyasete 
partinin vitrinine taşıyanda Süleyman Beydi Tansu Çiller’i, ama sonra araları bozuldu ancak 
neden bozulduğunu bilmiyorum. Sanıyorum Hüsamettin Cindoruk’un ve parti içindeki Cavit 
Çağlar ve arkadaşlarının büyük etkisi olması lazım onların tek amacı, DYP’nin Anap’la 
iktidar olmasından kaynaklanıyordu DYP, Anap daha düzgün bir iktidar kursunlar ve bu işi 
birlikte yürütelim diye. 

"Süleyman Demirel Doğru Yol Partisi’nin bazı milletvekillerini Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü’nde  birkaç defa topladı. Ve bu toplantılardan birinden çıkışta Doğru Yol Partisi’nin 
bazı milletvekilleri, darbe olacak mutlaka darbe geliyor bu Doğru Yol Partisi’nin 
milletvekilleri, Doğru Yol Partisi’nden istifa etmeli, hükümetten de Doğru Yol Partisi 
ayrılmalı şeklinde yazılar ve beyanlarınız oldu. Bu konuda Demirel’in  isteği miydi acaba bu 
milletvekillerinin  yine Tansu Çiller’e yönelik bir operasyonun bir süjesi miydi, siz böyle mi 
değerlendiriyorsunuz?"şeklindeki soru üzerine; bir parçasıydı  tabi ki. Sadece o değil, 
milletvekili pazarları kurulmuştu ayrıntıya girersek. Otel odalarında, otel lobilerinde 
pazarlıklar sürüyordu. Bu pazarlıkların başında Anap lideri Mesut Yılmaz vardı, bunu gazete 
o günkü gazete sayfalarını çevirdiğimizde fotoğraflarını bile görebiliriz.

"28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu  kararının daha doğrusu 
toplantısının, gündeminin hazırlanması sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Tansu Çiller’e veya 
Sayın Necmettin Erbakan’a sorarak bu gündemle ilgili fikirlerini aldı mı, bir bilginiz var 
mı?”şeklindeki soru üzerine;Tansu Çiller bir gün önce köşke davet edildi, bahsettiğiniz konu 
orda masaya yatırıldı bilgisi vardı. Kaldı ki Sayın Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin 



  

de Başbakan Erbakan’la konuştuğunu biliyorum.
 " 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararlarını bir tehdit olarak gördü mü?  eğer 

dolaylı bilginiz varsa Erbakan ama doğrudan bilginiz varsa Sayın Başbakan Yardımcısı Çiller 
bu kararları herhangi bir dönemde hükümet istifa edene kadar bir dolaylı bir baskı olarak 
gördü mü?”şeklindeki soru üzerine;Hiçbir şekilde görmedi ve bu kararların yanında yer aldı.

"28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararlarından sonra, Genel Kurmayda 10 ve 11 
Haziran brifingleri yapıldı, o kararlara dayalı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine düşen 
görevlerden bir kısmını Başbakanlıktaki kurullarla ilk kurulan kurul sürekli izleme 
merkezidir yapmaya başladı. Bu sürekli izleme merkezlerinin kurulması, 10 ve 11 Haziran 
brifinglerinin 12 Haziran günü tüm Türkiye’de BÇG tanıtacak şekilde ve Batı Harekat 
Konseptinden bahsedecek şekilde matbaat ve mecbuat yayınlandı. Bunları da Sayın Çiller bir 
tehdit olarak görüp 98 yılındaki protokolü bir yıl erkene mi aldı, böyle bir düşüncesi mi 
vardı?”şeklindeki soru üzerine; Tehdit değil, toplumda bir tedirginlik oluşmuştu kamuoyunda 
darbe algısının yaratılması darbe dedikodularının birtakım çevre tarafından pompalanması 
toplumu germişti, bundan rahatsızlık duymamak mümkün değildi, bu nedenle öne almak 
istedi bir. İkincisi Tansu Çiller Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin ortak pazara girmesi 
konusunu sonuçlandırmak istiyordu. Gümrük birliğini sonuçlandırmış, imzayı basmış ama 
sıra ortak pazara girme konusuna gelmişti Avrupa Birliği’ne girme konusuna gelmişti, onu 
gerçekleştirmek istiyordu bu fırsattan istifade ederek Başbakanlık koltuğuna oturmak 
arzusundaydı diye düşünüyorum.

 "Hükümet protokolü tadil edilip Başbakan istifa ediyor. Bu istifadan sonra, görevin 
Tansu Çiller’e vermemesinde bu 103 sanığın herhangi bir doğrudan ve dolaylı baskısı, 
tehditi, cebiri var  mıdır?"şeklindeki soru üzerine; hiçbir ilgisi yok böyle bir olay olmadı ve 
Tansu Çiller sürekli olarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i muhatap aldı ve onun bu 
tavrını eleştirdi hep. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adını ağzına anmadı.

 "Sayın Çiller üçlü yapıdan bahsetti, siz bu üçlü yapı konusunda bilgi sahibi 
misiniz?Hükümeti düşürmek üzere faaliyette bulunan üçlü yapı yani sivil sektör, medya 
sektörü ve birde darbe koalisyonu dediği üç başlık açtı bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı?" 
Var.Sayın Çiller bütün görüşmeler bittikten sonra yakın çevresini topladı Refah Partisi’yle 
çünkü çok sıkışmıştı, soruşturma önergeleri vardı bunlardan da kurtulmak istiyordu. Refah 
Partisi’yle yapacağı bir koalisyon hükümetinin doğru olup olmayacağı konusunda yakın 
çevresiyle istişare yaptı. Son istişarede İstanbul’da Yeniköy’deki yapılan istişareye dönemin 
Turizm Tanıtma Bakanı Profesör Zeki Hafızoğulları Ceza Hukuku Profesörü onun 
danışmanıydı  Sabah Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı, Milliyet Grubunun, Hürriyet 
Grubunun Başkanı Aydın Doğan hatırlayabildiklerim birkaç kişi daha, destek istedi 
bunlardan veya görüşlerini sordu ben o toplantıda yoktum ama Yeniköy’deki evinde o saatte 
bulunuyordum. Kimlerin katıldığını şuanda hatırlayabildiklerimi söyledim, O toplantı 
bittikten sonra ben Zeki Hafızoğulları’yla konuştum ne oldu içerde diye, şu eleştirisini dile 
getirdi. Tansu Hanım çok demokratik bir usulle herkese sordu bize de sordu, ben aleyhte 
görüşümü bildirdim. İki gazete patronu Sabah ve Milliyet Hürriyet o tarihte siz bu koalisyonu 
yaparsanız,sizi destekleyemeyebiliriz beyanında bulundular dedi Zeki Hafızoğulları’nın bana 
ifadesi bu.Üçlü çeteden kasıt Cavit Çağlar’ın işte Sabah Grubuyla kurduğu ortaklık, Milliyet 
Hürriyet Grubuyla kurduğu ortaklık, bu koalisyon ortaklığından sonra Hürriyet Gazetesinin, 
Milliyet Gazetesinin, Sabah Gazetesinin ve ona bağlı birtakım dergilerin, televizyon 
kanallarının Tansu Çiller'i yıpratmak için üzerine gitmesi öyle bir üzerine gittiler ki  bir 
gazete düşününüz ki Tansu Çiller için laik o...pu  diye başlık atıyor. Bir milletvekili 
düşününüz ki Mesut Yılmaz’ın Genel Başkan Yardımcısı parlamento da basın toplantısı 
yapıyor diyor ki; bazı milletvekilleri Tansu Çiller’in kocasına kadın ayarlıyormuş diye 
resmen söylüyor  basın toplantısında ve ben o basın toplantısında yokum ama basından 
öğreniyorum bunu. Bir köşe yazarı düşününüz ki, köşesinde hırsız kadın Başbakan olunca 



  

diye makale yazabiliyor sonra mahkeme oluyor tabii ki, hırsız kadının kim olduğu ortaya 
çıkınca falan bunlarla uğraştı, malvarlığı ile uğraştı, parsadana verdiği 5 milyarla uğraştı. İşte 
hükümeti bırakırken daha önce Mesut Yılmaz’la ortaklığı bırakırken, bir örtülü ödenekten 
götürdüğü 500 milyar lira ile uğraştı, bugünkü parayı sıfırı atarsanız ne kadar ettiği de ortaya 
çıkar o paranın. Böyle dedi, böyle olaylarla yıpratılmaya çalışıldı, tabi öyle, algı yaratıldı ki 
kamuoyunda Tansu Çiller hırsızdır, kocası ihalelere karışır, kocası mafya liderleriyle işbirliği 
halindedir, çocukları esrarkeştir bunlar hep yazıldı.Tansu Çiller zor günler yaşıyordu, Paris’te 
yapılan bir toplantıyı düşünüyorum o yine ortak pazarla ilgili bir toplantıydı, Avrupa 
Birliği’ne Türkiye’nin katılımıyla ilgili bir toplantıydı. Bütün  yazılı Türk basınında yer alan, 
bu yazıların fotokopileri Tansu Çiller’in önüne serildi ve ağlayarak çıktı Tansu Çiller o 
toplantıdan ve 117 kişiyi öldürdüğü, işte cinayete giden kurbanların listeleri yayınlanıyordu 
yani olmadık şeyler yaşandı o dönemde. Sadece üçlü çete falan değil yani çok çaplı.

 "Beşli çete veya sivil toplum kuruluşları dediğimiz grup içerisinde sendikalarda var 
mıydı? Sendikaların tutumları nasıldı hükümete karşı?”şeklindeki soru üzerine; Vardı. 
Hatırlıyorum, 3 konfederasyon Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, birkaç yan kuruluş daha 
hükümet aleyhine sürekli bildiri yayınlıyorlardı, hatta Türkiye Odalar Birliği toplantısında 
Tansu Çiller bir konuşma yaptı genel kurulu vardı toplantıdan çıkarken Tansu Çiller’i 
yuhaladılar."şeklinde beyanda bulunmuştur.

B) YAZILI VE DİĞER DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

(1). 17 OCAK 1997 TARİHİNDE CUMHURBAŞKANINA VERİLEN 
BRİFİNG ve İÇERİĞİ ;

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 Yılına Ait Tarihçesinde; 17 Ocak 1997 
günü Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e Genelkurmay’da Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığı koordinatörlüğünde saat 09:00-11:00’da İstihbarat Başkanlığı İKK ve Güvenlik 
Daire Başkanlığı tarafından İnönü Salonunda özel bir takdimde bulunulduğu belirtilmiştir. 

Tamamı büyük harflerle yazılan Brifing; “Konu, Maksat, Genel, İrticai Yapılanma, 
Milli Görüşçüler, Radikal İslamcılar, Tarikatlar, İrticai Unsurların Devleti Ele Geçirme 
Politikası, İktidara Hazırlık Süreci (1995 Yılı Öncesi), İktidar Dönemi (1995 Yılı Sonrası), 
Kamu, Kurum ve Kuruluşları, Yasama Organı, Yürütme Organı, Yargı Organları, Yerel 
Yönetimler, Finans Kaynakları, TSK’ye Yönelik Faaliyetler, Refah Partisinin Ulusal 
Değerlere  Yaklaşımları, Değerlendirme ve Sonuç” başlıklarından oluşmaktadır.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen “Sayın Cumhurbaşkanına 
Genelkurmay Karargahında verilen brifingte yapılan konuşmalar” başlıklı 17 Ocak 1997 
tarihli 3 sayfadan oluşan belgede; 

“Sn.Cumhurbaşkanı: 
-Bu konu MGK’da görüşülmek üzere gündeme getirilmiştir. Şu ana kadar 

görüşülemedi. Benim elimde de böyle bir dosya mevcut.
 -Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu tür tehditler olmuştur. Bir komünist 

devleti kurulması tehlikesi de vardı. Her zaman bu tür tehlikeler oluşmuştur. Önemli olan 
Türkiye’yi idare edilemez duruma getirmemektir. Devlet’in alacağı tedbirlerle bu tehdit 
tesirsiz hale getirilebilir.

 -Söylenenlerin bir kısmı yeni değildir. Bir kısmı günceldir. Ben öncelikle ülkenin 
güvenliğini düşünürüm. Hukuk devletinin kurallarını ayakta tutarak gereken tedbirleri 
almayı düşünürüm.

 -İç savaşa gitmeden gerekli tedbirler alınmalıdır.
 -İrtica gibi Kürtçülük de var. Bunlar birleşebilir mi? Maksatları ayrı.



  

-Alınması gereken pratik tedbirler var. Bunları alarak mani olabiliriz.
 -Ülkenin dengesini bozacak yasalara engel oluyoruz. Bunun için ben ve Anayasa 

Mahkemesi var. Altı aydan beri istemediğim hiçbir kanunu geçirtmedim.
 -MİT, TRT, Üniversiteler gibi kurumlarda tahribat yaptırmayız.
 -Üniversiteler tasarısını hazırlayanlara haber gönderdim. Çıkaramazsınız dedim.
 -Bazı üniversitelere sızmış öğretim üyeleri var. Ancak rektör seviyesinde 

temizledim. Harran Üniversitesinde mani oldum. Van’ı iki yıl önce temizledim. Erzurum 
Üniversitesi Rektörü Vatanperver’dir. Eksik varsa gözyaşlarına bakmam. Üniversitelerde 
genellikle çok rahatsız edici bir durum yoktur. Dosyada yazılı olanlara teker teker 
bakacağım. Çoğu ile uğraştım.

-Başsavcı için bugün yarın karar vereceğim.
-Devletin büyük kuruluşlarının başında rejim düşmanı kimseyi barındırmam.
 -Birçok tayin geliyor. Herşeyine bakılıyor, DYP kanadından gelen tayinler daha 

kolay oluyor. Hemen geri çeviriyorum. Bir daha önüme getirmiyorlar. 
-Şimdi valiler kararnamesi hazırlanıyor. Teker teker bakacağım. Pırıl pırıl valiler 

var. Vali sağlam olmalı. Onlar komutanlara benzer tarzda görev yapıyor.
-Birçok iddia ve tesbitler var. Hepsine bakacağım.
 -Devleti rahatsız hale getirecek, devletin şeklini değiştirecek hiçbirşey yaptırmayız. 

Devleti kimseye teslim etmeyiz. Nasıl halledeceğim? Biraz düşünmem lazım. Tepeden tırnağa 
gözden geçireceğim. Bir kısmı böyle olmayabilir.

 (Sn.Cumhurbaşkanı; İrticai Faaliyetler başlıklı MİT raporunu göstererek, bu size 
geldi mi dedi? Olmadığı söylendi.)

 -TRT ile ilgili üçüncü adayı dört aydır önüme getiremediler. Hakkında söylentiler 
olan kişi gelirse ona hiçbir zaman yol vermem. En büyük zorluk yerel TV ve radyolarda. 
Bunlar dibimizi oyuyorlar. RTÜK’e gittim, “Çare bulun” dedim. 

-Devlet Başkanı ve vatandaş olarak görevimi yaparım. Sizlerle işbirliği yaparım. 
Üç beş gün çalışmam lazım. Kendi arşivimle mukayese edeceğim. 

-Parlamentoda bu meseleyi takip eden vatansever kişiler var. En önemli olan şey 
Cezayir durumuna düşülmeden bu durumdan çıkılmasıdır. 

-Devletin kendini koruma mekanizmasında bir noksanlık yok. Bunları işleteceğim. 
Yeni Başsavcının birinci işi bu olacaktır. 

Sn.Genelkurmay Başkanı;
Size bunları aktarmak durumundayız. Fiili bir durum var. Yasaların işletilmesi 

gerekir. Fatih’te bayanlar kısa kollu gezemiyor. Jilet atılıyor. Tren ve benzeri vasıtalarda 
tesettürlü bayanlar para karşılığı dolaştırılıyor. Fiili durum giderek genişliyor. 

Sn.Cumhurbaşkanı
 -Sizin düşüncelerinizi bilmem gerekir ki tedbir alayım. Silahlı Kuvvetler 

Başkomutanı’nın temsilcisi olarak sizin rahatsızlığınızı bilmem gerekir. Siz rahatsanız sistem 
rahat işler.

 -Maalesef son olaylarla ilgili tartışmalar ve yazılar, hadiseyi ve kişileri bırakıp 
devleti hedef almaya yöneldi ve devletin çalışmasını zorlaştırdı. Bir süre sonra polisi 
çalıştıramayız. İstanbul’da son 2,5 aydır Emniyet Müdürü tartışması bizi çok sıkıntıya 
düşürdü. Çok talihsiz bir olaydır. İstanbul polis teşkilatı ve yeni emniyet müdürü çok 
sağlamdır. Birkaç gün içerisinde İstanbul oturur. 

Sn.Genelkurmay Başkanı:
-Parlamentoda kilitlenme var.
 -Endişemiz %80’in %20’nin Zebunu yani esiri olmasıdır. Bunu açacak kilidin 

olmaması sıkıntı yaratıyor. 
-Siyasetin dışındayız. Özenle siyasete girmekten kaçınıyoruz.



  

 -Şahsi tecrübe ve konumunuz ile sizin Anayasal düzen içinde bu sorunları 
çözeceğinize inanıyoruz. Kanunların yolu açılmalıdır.

-Bu brifingte parti ismi kullanıp kullanmamayı çok düşündük. Sadece size bu 
şekilde takdim ediyoruz.Bu hususu özellikle dikkatlerinize sunarım. 

Sn.Cumhurbaşkanı :
 -Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğim.
 -1982 Anayasası’nın noksanı Cumhurbaşkanı’na meclisi fesh etme yetkisi vermemiş 

olmasıdır. Benim elimde böyle bir yetki olsa kullanmama bile gerek kalmayabilir. Partiler ve 
milletvekilleri ne yaparlarsa yapsınlar dönem içinde kimsenin kendilerine dokunamayacağını 
biliyorlar. Mesele bundan ileri geliyor.

 -Halk cıva gibidir. Kimsenin arkasında devamlı durmazlar. 
-Tekrar teşekkür ederim. Brifing vatansever ve temiz duygularla hazırlanmış. 

Yararlandım. İnceleyeceğim” ifadelerine yer verilmiştir.
Bu brifinge ilişkin mahkememizin değerlendirmesi: Genelkurmay Başkanının " 

Size bunları aktarmak durumundayız. Fiili bir durum var. Yasaların işletilmesi gerekir. 
Fatih’te bayanlar kısa kollu gezemiyor. Jilet atılıyor. Tren ve benzeri vasıtalarda tesettürlü 
bayanlar para karşılığı dolaştırılıyor. Fiili durum giderek genişliyor. Parlamentoda 
kilitlenme var. Endişemiz %80’in %20’nin Zebunu yani esiri olmasıdır. Bunu açacak kilidin 
olmaması sıkıntı yaratıyor. Bu brifingte parti ismi kullanıp kullanmamayı çok 
düşündük.Siyasetin dışındayız. Özenle siyasete girmekten kaçınıyoruz." şeklindeki 
beyanlarından siyasetin dışında olduğunu vurgulamasına rağmen konuşma ve beyanların 
Anayasamızın 117/2. maddesinde ve yasalarla verilen görev ve yetkinin dışında tamamen 
siyaseti ilgilendiren ve demokratik hukuk devletinde siyasilerin tekelinde bulunan ve hukuk 
içinde çözüm bulunulacak konular olduğu, siyasetin dışında olunduğunun söylenmesine 
rağmen irade beyan edilen konuların siyasi konular olduğu ve demokratik ve meşru 
seçimlerle gelen halkın iradesini temsil eden hükümet ortağının isim belirtmeden hedef 
alındığı anlaşılmıştır.

(2). TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDAN 
GÖNDERİLEN “İRTİCAİ FAALİYETLER VE CUMHURBAŞKANLIĞINDA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR” BAŞLIKLI BELGE  (253.Kls. S:225-291)

17 Ocak 1997 tarihi bulunan Genelkurmay Başkanlığı Ankara yazılı ve amblemli 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı başlıklı GİZLİ İRTİCAİ FAALİYETLER konulu 65 
sayfadan oluşan belgenin her sayfasının sağ alt köşesinde (1.sayfa sağ üst köşede) 
Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357/156-223 
(her sayfaya 156’den 223’e kadar numara verildiği) yazılı olduğu (253.Kls. S:225-291), 
“irticai faaliyetler ve cumhurbaşkanlığında yapılan çalışmalar” başlıklı belgede;

Cumhurbaşkanına 17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığında “İrticai 
Faaliyetler” konulu bir brifing verildiği, brifing sonrasında yukarıda belirtildiği üzere 
Cumhurbaşkanına Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlanan İrticai Faaliyetler 
başlıklı 65 sayfadan oluşan belge teslim edildiği, bu belge ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğinde bir çalışma yapıldığı, bu çalışmada, brifing metni Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz tarafından incelenerek 10 sayfalık kişisel bir görüş 
hazırlandığı, bilahare görüşmelerden sonra Gnkur.Brifing metninde 20.sayfadan sonra yer 
alan iddialarla ilgili olarak 54 maddeden oluşan tespitler yapılmıştır. (2.Kls S:64-130)

“İrticai Faaliyetler ve Cumhurbaşkanlığında Yapılan Çalışmalar” başlıklı 
Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-439 sayılı yazıları gereği 
TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderilen belgede;



  

Belge içeriği aşağıdaki şekildedir:

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-51 Sayısı yazılı 1. 
sayfada;

 20’nci sayfada “Refah Partisi son hakim ve savcı atamalarıyla bir taraftan 
yandaşları olan hakim ve savcıları kritik noktalara getirerek Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunda belirli bir üstünlük sağlamış, diğer taraftan Atatürkçülüğü ve laikliği savunan 
hakim ve savcıların görev yerleri değiştirilerek bunlar üzerinde baskı tesis edilmek 
istenmiştir” Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı, açıklayıcı bilgi verildiği ve bu iddianın 
doğruluğunun saptanamadığı belirtilmiştir.

Aynı konunun Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-235 
Sayısı yazılı 1. sayfada, İDDİA 1 olarak belirtildiği, CEVAP 1 kısmında ise gerekçeli bir 
açıklama sonunda doğruluğunun saptanamadığı, kurulun tarafsız hareket ettiği belirtilerek iki 
örnek verilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Genelkurmay yazısı yazılmıştır.)

20-21’inci sayfalarda “Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 
Atatürk’e hakaret nedeniyle İstanbul Başsavcılığınca açılan davada; dava Hakimi M. K., 
sanık Abdurrahman Dilipak’ı mahkemeye çağırmaksızın beraat ettirmiş, müteakiben bu 
Hakim, Yüksek Hakimler kurulu tarafından kınama cezası ile birlikte Bursa’ya atanmıştır. 
Şevket Kazan Adalet Bakanı olunca bu hakimin itibarının iadesini, kınama cezasının 
kaldırılmasını ve kendisinin yeniden İstanbul’a atanmasını” talep etmiştir. 

Bu isteklerin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca reddedilmesi üzerine, adı 
geçen Hakim “tetkik hakimi” olarak Adalet bakanı Şevket Kazan tarafından Bakanlığa 
alınmıştır. Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve işlemlerin usulüne uygun olduğunun 
belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 
236-237 Sayısı yazılı 2-3.sayfada; İDDİA 2 olarak belirtildiği, CEVAP 2 kısmında ise 
gerekçeli bir açıklama yapıldığı, yapılan işlemlerin usulüne uygun olduğu belirtilmiştir. 
(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Genelkurmay, Başbakanlık yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-53 Sayısı yazılı 
3.sayfada;

21 ve 22’nci sayfalarda “Refah Partisinin kapatılması gerektiği yönünde suç 
duyurusunda bulunan Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete 
Yüksel’in Adalet Bakanlığınca savunması talep edilmiş ve bu kişi baskı altına alınmıştır”. Bu 
konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve işlemlerin usulüne uygun olduğunun belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 
238 Sayısı yazılı 4.sayfada; İDDİA 3 olarak belirtildiği, CEVAP 3 kısmında ise, yapılan 
işlemin doğru olduğu ancak bu soruşturmanın Kurul kararına dönüşmedikçe ilgili savcıyı 
etkilemeyeceği belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-54 Sayısı yazılı 
4.sayfada;

22’nci sayfada “Refah Partisi ideolojisine yakın olan yaklaşık 400 hakim ve savcının 
Adalet Bakanlığı bünyesine atanmakta olduğu” Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve ilgili 
sınavın değerlendirilmesinin ilgili Bakanlıkça sonuçlandırılacağı ve adalet ölçülerine riayet 
edilmesi için gerekli ikazda bulunulduğunun belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 
239 Sayısı yazılı 5.sayfada; İDDİA 4 olarak belirtildiği, CEVAP 4 kısmında ise, mesleğe 
yeni alınacak hakim adayları için yapılan sınavda yanlı hareket edilmemesi ve 



  

değerlendirmenin objektif ölçüler içerisinde yapılması için Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
Başbakan’a yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk-Baş. yazısı 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-54 Sayısı yazılı 
4.sayfada;

23’üncü sayfada “Adalet Bakanının kendi görüşüne yakın bulduğu hakim ve 
savcıları kritik ve önemli yerlere atandırmak için Yüksek Hakimler Kurulunda çaba 
sarfettiği, ayrıca Ankara, İstanbul, ve İzmir gibi büyük şehirlerin Başsavcılıklarına çeşitli 
yollardan telkinlerde bulunarak ve talimatlar vererek, onları baskı altına almaya çalıştığı” 
öğrenilmiştir, Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı, gerekçeli açıklama sonunda konunun 
doğruluğunun saptanamadığının belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-241 Sayısı yazılı 6.sayfada; İDDİA 6 olarak belirtildiği, CEVAP 6 kısmında ise 
açıklama yapılarak doğruluğunun saptanamadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-55 Sayısı yazılı 
5.sayfada;

23’üncü sayfada “Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına kendi yandaşı 
olabilecek bir adayı seçtirmek için yoğun bir gayret sarfetmektedir” Bu konu ile ilgili 
araştırma yapıldığı ve doğruluğunun saptanamadığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-242 Sayısı yazılı 8.sayfada; İDDİA 7 olarak belirtildiği, CEVAP 7 kısmında ise 
açıklama yapılarak doğruluğunun saptanamadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-55 Sayısı yazılı 
5.sayfada;

24’üncü sayfada “Refah Partisi türbanlı yargıçların görev almalarına olumlu 
yaklaşım sergileyerek, Kılık Kıyafet Kanununu ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Nitekim 
bunlardan iki tanesinin atanması gerçekleştirilmiştir” Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve 
kılık kıyafet konusunda kanunlar ve yönetmelik değişmedikçe devlet memurlarının başka 
türlü hareket etmelerinin mümkün olmadığının belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 
243 Sayısı yazılı 9.sayfada; İDDİA 8 olarak belirtildiği, CEVAP 8 kısmında yasa ve 
yönetmelikler açıklanarak, kılık kıyafet konusunda kanunlar ve yönetmelik değişmedikçe 
devlet memurlarının başka türlü hareket etmelerinin mümkün olmadığı, Cumhurbaşkanı 
tarafından Başbakana yazı yazıldığı belirtilmiştir. . (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. 
yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-56 Sayısı yazılı 
6.sayfada;

25 ve 26’ncı sayfalarda “Refah Partisi Diyanet İşleri Başkanlığını da, kendi 
amaçları doğrultusunda kullanmak gayesi ile bu kurumdan düzeni sağlayan konularda fetva 
vermesini istemektedir. Refah Partisi, bir yandan İnkılap Kanunlarını, özellikle Tevhidi 
Tedrisat Kanunu, Kıyafet Kanunu, Medeni Kanun ve toplum yaşamını düzenleyen diğer 
kanunları delmeye çalışmakta, yönerge, genelge ve şifahi talimatlarla bu kanunları 
savsaklayıp ihlal ederken, biryanda da hazırladıkları önerge kanun teklifleri ile muhalefete 
ve kamuoyuna hissettirmeden bu kanunları değiştirmeye çalışmaktadır.”



  

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı, kanunlar içerisinde bu iddiayı 
doğrulayacak hiçbir delilin bulunmadığının belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-246 Sayısı yazılı 12.sayfada; İDDİA 11 olarak belirtildiği, CEVAP 11 kısmında 
ise, açıklama yapılarak doğruluğunun saptanamadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el 
yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-57 Sayısı yazılı 
sayfada;

25’inci sayfada “Camilerde kadrosuz olarak görev yapmakta olan cami 
görevlilerinin, memur statüsüne geçirilmesi yönünde gayret sarfeten Refah Partisi; bu 
yaklaşımı ile cami görevlilerinin bu görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Memurin- 
Muhakemetı Kanununa göre yargılanmasını, dolayısı ile haklarında ilgili suçlardan dolayı 
Cumhuriyet Savcıları ve adli makamlarla soruşturma açılmasını önlemek istemektedir”, Bu 
konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve mevzuat ile ilgili açıklama yapılarak iddianın kısmen 
doğrulandığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 
245 Sayısı yazılı sayfada; İDDİA 10 olarak belirtildiği, açıklama yapılarak iddianın 
doğrulanmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-58 Sayısı yazılı 
sayfada;

26-27.sayfalarda, “Refah Partisi iktidara geldiğinden bugüne kadar öncelikli 
olarak, Adalet, Çalışma, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere toplam 85 
üst bürokrat ataması veya değişikliği yaparak bu makamlardan 51’ine kendi adamlarını veya 
kendi düşüncesine ılımlı bakan kişileri getirmiş bulunmaktadır”, Bu konu ile ilgili araştırma 
yapıldığı ve olumsuz bir bilgi bulunmadığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 
247 Sayısı yazılı sayfada; İDDİA 12 olarak belirtildiği, açıklama yapılarak olumsuz bir bilgi 
bulunmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-59 Sayısı yazılı 7. 
sayfada;

28’nci sayfada, “Refah Partisi son günlerde TRT Genel Müdürlüğü ve TRT’yi ele 
geçirmek için yoğun çaba göstermektedir. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından seçilen üç 
adaydan biri olan Tuncay Büyükertan’ın adaylıktan çekilmesi üzerine yerine şeriatçı görüşe 
yakın bir kişinin üçüncü aday olarak seçilmesi için DYP ile anlaşma gayretleri 
sürdürülmektedir.”

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve Dışişleri Bakanlığı lisan imtihanları arasına 
Arapça konuşulan ülkelerde görevlendirilmek üzere, alınacak idari memurlarda Arapça 
bilenler tercih edilmektedir denildiği,

 Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 
250 Sayısı yazılı 16.sayfada; İDDİA 15 olarak belirtildiği, CEVAP 15 kısmında ise TRT 
Genel Müdürü Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır. Bu konu henüz 
Cumhurbaşkanlığına intikal etmemiştir diye belirtilmektedir. (Sayfanın üst tarafına el 
yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-60 Sayısı yazılı 
8.sayfada;

29 ve 30’uncu sayfalarda “Vali ve kaymakam olarak İmam Hatip kökenli ve eşleri 



  

tesettürlü kişiler atanmaktadır. Refah Partisi tarafından 50’ye yakın valinin değiştirilmesi ve 
yerlerine irtica yanlısı olanların atandırılması için hazırlık yapılmaktadır.” 

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve bu hükümet döneminde vali tayini ile ilgili 
bir kararnamenin Cumhurbaşkanına sunulmadığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 
253 Sayısı yazılı 19.sayfada; İDDİA 18 olarak belirtildiği, CEVAP :18 kısmında ise açıklama 
yapılarak bu hükümet döneminde vali tayini ile ilgili bir kararnamenin Cumhurbaşkanlığına 
sunulmadığı, 78 vali ve 3 vali vekilinden İmam Hatip kökenli olanı üç ile beşi 
geçmemektedir. Eşi tesettürlü olanı ise yoktur. Ancak türbanlı birkaç Vali eşi 
mevcuttur. Devletin ve Hükümetin temsilcisi olan vali atamalarında 
Cumhurbaşkanlığınca gerekli titizlik gösterilmektedir diye belirtilmiştir. (Sayfanın üst 
tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-61 Sayısı yazılı 
9.sayfada;

31 ve 32.sayfalarda, “SSK Genel Müdürlüğünce yapılan sınavda yedekleri ile 
birlikte 5000 kişiye sınav kazandırılmıştır. Bunların 2500’ü şimdi, geri kalanı ise bilahare işe 
alınacak ve sonuçta Refah Partili 5000 kişinin daha işe girmesi sağlanmış olacaktır”

 Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve yapılan sınavda kayırma olduğuna ilişkin 
somut bir delilin bulunmadığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-255 Sayısı yazılı 21.sayfada; İDDİA 20 olarak belirtildiği, cevap 20 Kısmında bu 
konu Türkiye Büyük Millet Meclisinde de gündeme getirilmiş, ancak yapılan imtihanda 
kayırma olduğuna ilişkin somut bir delil ileri sürülememiştir. Ayrıca, Ankara İdare 
Mahkemesinde açılan iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin bölümünün 24 Ocak 1997 
tarihinde reddedildiği öğrenilmiştir. Bu itibarla iddiayla ilgili yapılacak bir işlemin 
bulunmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-61 Sayısı yazılı 
sayfada;

32 ve 33’ncü sayfalarda, “irticai kesim çeşitli devlet hastanelerinde kendi 
yandaşları olan tabipleri Başhekim ve Başhekim Yardımcısı sıfatı ile görevlendirmektedir. 
Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde çalışan ebe, hemşire ve bayan doktorların tamamına 
yakını türbanlı ve tesettürlüdür”

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve iddiaların doğru olmadığı,
Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 

256 Sayısı yazılı 22. Sayfada; İDDİA 21 olarak belirtildiği, CEVAP:21 kısmında ise yüksek 
malumları olduğu üzere Sağlık Bakanı Doğruyol Partisinden Dr.Yıldırım Aktuna’dır. Bakan 
televizonda türbana karşı olduğunu açıkça beyan etmiş, böyle bir uygulamanın 
yapılamayacağını vurgulamış, esasen bu hususun hükümet protokolünde ve programında 
yer almadığını da belirtmiştir. Adı geçen hastanede 29 Ocak 1997 tarihinde yerinde yapılan 
incelemede, birkaç hastabakıcı dışında hemşire, ebe ve bayan doktorların türban ve 
tesettürlü olmadıkları tesbit edilmiştir. Buna karşılık bazı hastanelerde türbanlı görevlilerin 
bulunduğu da bir gerçektir. 16.07.1982 tarih ve 8/5105 sayılı Kamu Personelinin Kılık Ve 
Kıyafetine Dair Yönetmelik gereğince hastanelerde de personelin türbanlı olamayacağı ve bu 
hususlara dikkat edilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan’a yazı yazıldığı 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-62 Sayısı yazılı 10. 
sayfada;



  

38 ve 39.sayfalarda, “Halihazırda başta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Konya 
Selçuk Üniversitesi olmak üzere bir çok üniversite yönetim ve öğretim kadrosu ile öğrenciler 
Refah Partisi yandaşları tarafından kontrol edilir hale gelmiştir. 19 Mayıs Üniversitesi de 
belirtilen üniversiteler arasına girmek üzeredir”,

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve açıklama yapılarak üniversite kurumunu her 
türlü akımdan korumak için fevkalede hassasiyetle hareket edilmektedir denildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 
263 Sayısı yazılı 29.sayfada; İDDİA 28 olarak belirtildiği, CEVAP 28 kısmında ise yukarıda 
isimleri yazılı üniversitelerin rektörleri Kırıkkale Üniversitesi hariç Sayın Cumhurbaşkanı- 
mızca atanmışlardır. Üniversitelerde şeriatçı kesimin nüfuzunu yok etmek için YÖK 
Başkanlığının çalıştığı belirtilmiştir.(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk.Baş yazısı 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-62 Sayısı yazılı 
10.sayfada;

42.sayfada,”Yerel yönetim yasasında yapılacak değişiklikle, camilere arazi tahsisi 
yanında, belediye bütçelerinin %1 nin cami yapımında kullanılması imkanı getirilmektedir.”

 Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve böyle bir kanun tasarı veya teklifi, bu 
zamana kadar Meclis Başkanlığına sunulmadığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-268 Sayısı yazılı 34.sayfada; İDDİA 33 olarak belirtildiği, CEVAP 33 kısmında 
ise böyle bir kanun tasarı veya teklifinin bu zamana kadar Meclis Başkanlığına sunulmadığı 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-63 Sayısı yazılı 
11.sayfada;

50 ve 51.sayfalarda, “Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına 
bağlanması ve askeri şura kararlarının yargı denetimine açılması yolunda gayret 
sarfedilmektedir.” 

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve şura kararlarının yargı denetimine tabi 
tutulmasının Anayasa değişikliğini gerektiren bir husus olduğu,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-275 Sayısı yazılı 42.sayfada; İDDİA 41 olarak belirtildiği, CEVAP 41.kısmında 
şura kararlarının yargı denetimine tabi tutulmasının Anayasa değişikliğini gerektiren bir 
husus olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-63 Sayısı yazılı 
11.sayfada;

52 ve 53.ncü sayfalarda “RP yandaşlarına hızla silah temin etmek için, silah 
ruhsatı verme yetkisini İçişleri Bakanlığından alarak Valilere devretmiştir”.

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve iddianın doğru olmadığı,
Aynı konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 

277 Sayısı yazılı 44.sayfada; İDDİA 43 olarak belirtildiği, CEVAP 43 kısmında ise açıklama 
yapılarak iddianın doğru olmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. 
yazısı yazılmıştır.)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 28, 33, 41, 43, numaralı iddialar 
yukarıda açıklandığından buraya alınmamış olup, yukarıda yazılmayan iddialar aşağıda 
açıklanmıştır. (2.Kls. S:64-130)



  

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-240 Sayısı yazılı 
6.sayfada;

İDDİA 5’te, Kayseri Belediye başkanı Şükrü Karatepe 10 Kasım 1996 günü 
Kayseri’de düzenlenen bir toplantıda kullandığı ifadelerden sonra, hakkında açılan 
soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığına baskı yapmış, bilirkişi heyetine irticai kesimin 
görüşlerini benimseyen öğretim görevlilerinin seçilmesi için gayret sarfetmiştir. Refah 
Partisi bu tür uygulamalarla yargıya müdahalede bulunarak dava dosyalarının örtbas 
edilmesini ve kapatılmasını amaçlamaktadır şeklinde belirtildiği,

 CEVAP 5 kısmında ise açıklama yapılarak soruşturmanın devam ettiği 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Baş. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-244 Sayısı yazılı 
10.sayfada;

İDDİA 9’da, 09 Kasım 1996 günü Konya Belediyesi ve Milli Gençlik Vakfı 
tarafından Konya’da “Hükümetin Kılık-Kıyafet Kanun Tasarısına Kamuoyu Desteği 
Sağlamak” konulu bir miting düzenlenmiştir, şeklinde belirtildiği,

CEVAP 9 kısmında ise, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan’a yazı yazıldığı 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile İçişleri-Cevap geldi yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-248 Sayısı yazılı 
14.sayfada;

İDDİA 13’da, Doç.Bnb.rütbesi ile silahlı kuvvetlerde iken yabancı kadın ile 
evlenmek suretiyle ordudan ayrılan, ancak Milli Görüş ideolojisini benimseyen Prof.Dr.Aziz 
Akgül başbakanlık başdanışmanlığına getirilmiştir şeklinde belirtildiği,

CEVAP 13 kısmında ise Prof.Dr.Aziz Akgül Başbakan imzası ile tekemmül eden 
Başbakan Başdanışmanlığına atanmıştır şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile hiçbir işem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-249 Sayısı yazılı 
15.sayfada;

İDDİA 14’de, RP, yeri geldiğinde Milli İstihbarat Teşkilatını yalancılıkla ve 
kendilerini kandırmakla suçlayıp, toplum nazarında küçük düşürerek, bu kuruma da sızma 
niyetlerine zemin hazırlamaktadır. Halihazırda Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde bazı 
gruplar da, son dönemde Devlete değil, bazı siyasi parti ve liderlerine hizmeti esas almış, bu 
durum kuruluş içinde huzursuzluk ve güvensizliği de beraberinde getirmiştir." diye 
belirtilmiştir. 

CEVAP 14 kısmında ise Devletin iç ve dış güvenliğini yakından ilgilendiren bu çok 
önemli kuruluş hakkında tereddütler uyandıran ve kuruluşun itibarını sarsan bu tür 
beyanlardan kaçınılmasının gerektiğini belirten yazı yazıldığı, iddianın ikinci kısmı için, adı 
geçen kuruluş gerekli tedbirleri kendi içinde almaktadır diye belirtilmiştir. (Sayfanın üst 
tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-251 Sayısı yazılı 
17.sayfada; 

İDDİA 16’da, Refah Partisi yönetimi kendi partilerinde olan bakanlıklarda aktif 
olarak, diğer bakanlıklarda da pasif yöntemlerle ve örtülü bir şekilde kadrolaşmaktadır diye 
belirtilmiştir.

 CEVAP 16 kısmında ise doğru olduğu, ancak kararname gerektiren atamaların 
Cumhurbaşkanlığınca titizlikle incelendiği belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile 
yazı yazılmayacak diye yazılmıştır.)



  

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-252 Sayısı yazılı 
18.sayfada;

İDDİA 17’de, Refah Partisi, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki kadrolaşmasını 
kolaylaştırmak maksadıyla, bu bakanlığın giriş sınavlarına Arapça lisanının dahil edilmesi 
ve Müslüman ülkelere Arapça bilen diplomatların atanması yönünde çaba sarfetmektedir 
diye belirtilmiştir.

CEVAP 17 kısmında ise böyle bir uygulamanın olmadığı, Arapça konuşulan 
ülkelerde görevlendirilmek üzere, alınacak idari memurlarla Arapça bilenlerin tercih edildiği 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-254 Sayısı yazılı 
20.sayfada;

İDDİA 19’da, Refah Partisi, emniyet teşkilatına sızma, teşkilatta kadrolaşma ve bu 
müesseseyi ele geçirme yönündeki gayretlerine yoğunluk kazandırmıştır. Bu bağlamda polis 
koleji ve polis akademilerine öncelik verilmiş ve bu okulların öğrencilerine tarikatların 
kiraladıkları hücre evlerinde din eğitimi verilmeye başlanmıştır diye belirtilmiştir. 

CEVAP 19 kısmında ise, konunun incelenmesi için İçişleri Bakanlığına yazı 
yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Baş. diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-257 Sayısı yazılı 
23.sayfada;

 İDDİA 22’da, Fatih semtindeki eski Darüşşafaka Lisesi gibi bazı kamu taşınmazlar 
Refah Partisi ideolojisine hizmet edecek öğrencilerin yetiştirilmesi gayesi ile “İlim Yayma 
Cemiyeti” ve Muradiye Vakfı” gibi kuruluşlarca; yurt, dersane ve okul olarak kullanılmak 
üzere satın alınmak istenmektedir diye belirtilmiştir.

 CEVAP 22 kısmında ise, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Sayın Başbakan’a yazı 
yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-258 Sayısı yazılı 
24.sayfada;

İDDİA 23’de, İmam Hatip Okullarının yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında açtıkları, 
kurdukları ve/veya denetledikleri Kur’an kursu, dersane, okul ve üniversiteler vasıtasıyla 
yoğun, yaygın ve etkili bir eğitim çalışması yürüten irticai unsurlar kendine özgü eğitim 
olanakları yaratmakta, bilinçli olarak kamu yönetimi alanında spesifik hedeflere göre adam 
yetiştirmekte, yurt ve pansiyonlar ağı sayesinde barınma olanağı sağlamakta, öğrencilere 
önemli miktarda burs, harçlık, eğitim araç ve gereçleri temin etmekteir. Bu çerçevede sadece 
Fethullah Gülen’e ait yurtiçinde ve yurtdışında toplam 448 yurt, 346 dersane, 181 okul ve 3 
özel üniversite bulunmaktadır diye belirtilmiştir.

CEVAP 23 kısmında ise, konunun bütün boyutlarıyla araştırılarak alınacak 
tedbirlerin tesbiti için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görevlendirilmesinde 
fayda mülahaza edilmektedir diye belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Baş diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-259 Sayısı yazılı 
25.sayfada;

İDDİA 24’de; Dini eğitim verilen çocukların yaşı giderek küçülmekte, ana okulu ve 
kreşler açmak suretiyle beşikten üniversiteye kadar kesintisiz ve etkin bir eğitim zinciri 
oluşturulmaktadır. Eğitime ara vermemek amacı doğrultusunda yoğun yaz kampları 



  

uygulaması yapılmakta, son iki yıldır “Yaz Okulu” adı altında ilkokul çocuklarına yönelik 
öğreti kampları kurulmaktadır diye belirtilmiştir.

CEVAP 24 kısmında ise, konunun MİT ve İçişleri Bakanlığınca incelenmesi 
gerektiği belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Baş diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-260 Sayısı yazılı 
26.sayfada; 

İDDİA 25’de İmam Hatip Okulu öğrencilerinin, harp okullarına girebilmelerini 
temin etmek amacı ile son senelerinde yatay geçişle klasik fen liselerine girmelerine olanak 
sağlayacak olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik değişikliği önerisi 
tepkiler üzerine yeniden incelenmeye alınmıştır, diye belirtilmiştir. 

CEVAP 25 kısmında ise, yönetmelik değişikliğin yürütmeye konulmaması ve iptali 
için Milli Eğitim Bakanına yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile 
MEB diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-261 Sayısı yazılı 
27.sayfada;

İDDİA 26’de Şeriatçı kesim, sahip oldukları üniversite sayılarını süratle artırma 
hazırlıkları yapmakta, master ve doktora için yurtdışına öğrenci gönderme çalışmaları 
yürütmektedir. Ayrıca dış ülkelerdeki şeriatçı eğitim veren üniversitelerden mezun olan 
kişilerin, Türkiye’de öğretmen olarak görev almasına imkan yaratmaktadır. Ayrıca ”YÖK 
Başkanının Cumhurbaşkanı tarafından atanması kararının müşterek kararnameye 
dönüştürülerek sadece Başbakan ve Başbakan Yardımcısının mutabakatı ile atanması 
şeklinde yeniden düzenlenmesini ve YÖK Genel Kurulunun 24 kişiden 15 kişiye 
indirilmesini” öngören yeni bir YÖK tasarısı gündeme getirilmiştir. Bu yeni yasa tasarısı ile 
insiyatifin Cumhurbaşkanından alınarak hükümete verilmesinin ve YÖK Başkanlığı görevini 
yürüten Kemal GÜRÜZ’ün biran önce görevden uzaklaştırılmasının amaçlandığı 
görülmektedir, diye belirtilmiştir.

CEVAP 26 kısmında ise, YÖK’ün yeniden yapılandırılması ise, kanun mevzuu 
olup, onaylanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı’a gelecektir şeklinde belirtilmiştir. 
(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakanlık diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-262 Sayısı yazılı 
28.sayfada;

İDDİA 27’de Yurtdışındaki İslami üniversitelere eğitim maksadı ile gönderilecek 
öğrenciler genellikle imam hatip mezunu olan, ancak üniversite ikinci basamak sınavını 
kazanamamış, Doğu ve Güneydoğu Anadolulu gençler arasından bizzat Refah Partisince 
seçilmekte, öğrencilere bu üniversitelerde müfredatın ağırlık noktasını şeriat ve hukuk 
derslerinin oluşturduğu İlahiyat, Ekonomi, ve Arapça dersleri verilmekte, derslerden arta 
kalan zamanda o ülkedeki İslami örgütler tarafından (örnek. Pakistan Cemaati İslam 
Örgütü) silahlı eğitime tabi tutularak cihad’a hazırlanmaktadır. Eğitimini tamamlayan 
öğrenciler, yurda dönmelerini müteakip milli görüş camiasının şemsiyesi altında görev 
almaktadır……. diye belirtilmiştir.

CEVAP 27 kısmında ise, yurtdışında kendi parası ile eğitime gitmenin önlenmesi 
mümkün değildir. Ancak, buralarda öğrencilerin silahlı eğitime tabi tutulması konusunun 
MİT tarafından incelenmesi ve ona göre tedbir alınması gerekmektedir şeklinde 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile MİT, alt tarafına ise MİT’e yaz diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-264 Sayısı yazılı 



  

30.sayfada;
İDDİA 29’da "RP’li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, İslamiyetin ilk 

dönemlerinde uygulanan “İslam Şurası” sistemi ile belediye hizmetlerini ve sosyal hayatı 
düzenleme gayretleri göstermektedir."  diye belirtilmiştir. 

CEVAP 29 kısmında ise, İçişleri Bakanlığına yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın 
üst tarafına el yazısı ile İçişleri diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-265 Sayısı yazılı 
31.sayfada; 

İDDİA 30’da Refah’lı Belediyeler kendi kontrolünde faaliyet göstermekte olan yurt, 
pansiyon ve bir kısım vakıf imkanlarını en verimli şekilde kullanmak suretiyle şehir 
varoşlarında oturan fakir ailelere gıda, yakacak ve parasal yardım yapmakta, bu ailelerin 
çocuklarının eğitim masraflarını üstlenmekte ve RP’li Büyükşehir Belediyeleri tarafından 
yüksek öğrenim gençliğine karşılıksız burs verilmektedir. Bu maksatlar için sadece Ankara 
Büyükşehir Belediyesince ayrılan fon miktarı 5 trilyon lira civarındadır,

CEVAP 30 kısmında ise, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının daha etkin 
bir şekilde faaliyet göstermesi ve bu arada Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrencilere daha 
yaygın ve üst düzeyde kredi verilmesi gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst 
tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-266 Sayısı yazılı 
32.sayfada;

İDDİA 31’de tüm belediye kadroları Refah Partisi yanlıları ve diğer irticai 
kesimlere üye kişilerce doldurulmakta, Kur’an kursu, pansiyon ve vakıflar gibi girişimlere 
kolaylıklar sağlanmaktadır şeklinde belirtilmiştir.

CEVAP 31 kısmında ise, doğru olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile Başbakanlık diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-267 Sayısı yazılı 
33.sayfada;

İDDİA 32’de "RP.li belediyeler, düzenledikleri kermes, gece, hayır çarşısı, mevlüt 
ve toplantı gibi etkinliklerle mahalle ve semt bazında organize olmakta ve kendi ideolojilerini 
bu insanlara iletme fırsatı bulmaktadır. Tesettürlü bayanlar için toplu evlenme ve nikah 
törenleri tertiplemekte ve irticai kesimin ileri gelenlerinin bu etkinlikere iştiraki sağlanarak 
olay propaganda gösterisine dönüştürülmektedir" diye belirtilmiştir. 

CEVAP 32 kısmında ise, konunun incelenmesi gerektiği şeklinde belirtilmiştir. 
(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-268 Sayısı yazılı 
34.sayfada;

İDDİA 33’de, "Yerel yönetim yasasında yapılacak değişiklikle, camilere arazi 
tahsisi yanında, belediye bütçelerinin %1 nin cami yapımında kullanılmasına imkanı 
getirilmektedir." diye belirtilmiştir. 

CEVAP 33 kısmında ise, böyle bir kanun tasarı veya teklifinin sunulmadığı 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-269 Sayısı yazılı 
36.sayfada;

İDDİA 35’de, "Refah Partisi ve irticai kesim, gıda, tekstil ve yayın sektörlerinde 
yurtiçinde ve yurtdışında 509 ticari şirket aracılığı ile gelir sağlamakta, bunları fakir 



  

ailelere, öğrencilere harçlık ve malzeme olarak dağıtmaktadırlar." diye belirtilmiştir. 
CEVAP 35 kısmında ise, bu tür faaliyetlere mani olmak için Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıflarının daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir. 
(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-270 Sayısı yazılı 
37.sayfada;

İDDİA 36’da, RP Türkiye’deki rejimin değişmesini isteyen S.Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Libya, İran gibi ülkelerden ve bu devletlerde faaliyet sürdüren aşırı dinci 
kesim örgütlerinden destek sağlamakta, hatta silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yolu ile gelir 
elde etmektedir şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 36 kısmında ise, Milli İstihbarat ve Milli Güvenlik Kurullarınca 
araştırılması gerektiği şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile MİT diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-271 Sayısı yazılı 
38.sayfada;

 İDDİA 37’de, İrticai kesimin nihai amaçlarına ulaşmada takip ettikleri üçüncü 
aşama cihaddır. Şayet demokratik yolla siyasi iktidar ele geçirilemezse, oluşturulacak 
silahlı kitle ile teokratik rejim gerçekleştirilecektir. şeklinde belirtilmiştir.

 CEVAP 37 kısmında ise, Konunun Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik 
Kurullarınca ciddi şekilde incelenmesi gerektiği şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına 
el yazısı ile MİT diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-272 Sayısı yazılı 39 
sayfada;

 İDDİA 38’de, "RP ve diğer irticai kesim belirtilen hedeflerini gerçekleştirmek için, 
bir taraftan imam hatip mezunlarının harp okullarına girmeleri yönünde yasa tasarısı dahil 
çeşitli alanlarda mücadele verirken, diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde askeri 
öğrencilere, astsubaylara ve rütbeli subaylara ulaşmak istemekte, çeşitli problemler bazında 
ele geçirmeye çalışmaktadırlar." şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 38 kısmında ise, bu konuda verilmiş bir kanun tasarı veya teklifi 
bulunmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakan’a yazılan mektup 
kapsamında diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-273 Sayısı yazılı 40. 
sayfada; İDDİA 39’da, "RP askeri lojman, garnizon ve bu yerleşim kesimlerine yakın 
mahallerdeki ilkokul, ortaokul ve liselere, tesettürlü öğretmen atamak suretiyle çocukları 
etkilemeye çalışmaktadır. Bu cümleden olarak Bayrak Garnizonuna bu tür bir öğretmen 
atanmak istenmiştir." şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 39 kısmında ise, Cumhurbaşkanı tarafından Başbakana yazı yazıldığı 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakan’a yazılan mektup kapsamında diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-274 Sayısı yazılı 
41.sayfada;

 İDDİA 40’da, "İrticai faaliyetlerinden dolayı askeri şura kararıyla ordudan atılan 
subay ve astsubaylar, başta Refah’lı belediyelere, yandaşları kuruluşlara ve Adalet 
Bakanlığına atanmışlardır. " şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 40 kısmında ise, doğru olduğu, 40 kadar subay ve astsubayın Refahlı 



  

belediyelere yerleştirildiği belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakanlık diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-276 Sayısı yazılı 43. 
sayfada;

 İDDİA 42’de, "Refah Partisi Milli Güvenlik Akademisi bünyesinde açılan kursa, 
bakanlıklardan dinci ve kürtçü kesimden kişileri seçmektedir." şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 42 kısmında ise, Başbakanlıkça Akademiye iki misli aday bildirilmektedir. 
Bu adaylar genellikle üst düzey bürokratlardan oluşmaktadır. Komisyonda seçilen adaylar, 
Akademi Komutanlığı ve Genelkurmayın süzgecinden geçtikten sonra katılacak kursiyer 
listesi kesinleşmektedir, şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakan’a 
yazılan mektup kapsamında diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-278 Sayısı yazılı 45. 
sayfada;

 İDDİA 44’de, İrticai unsurların PKK terör örgütünün oluşturduğu boşluktan, silah 
ve uyuşturucu kaynaklarından yararlanarak, Güneydoğu ve İran üzerinden önemli miktarda 
silah ve mühimmat temin ettikleri yolunda haberler alınmakta ve bu konuda yayımlanmış 
kitaplar bulunmaktadır, şeklinde belirtilmiştir.

 CEVAP 44 kısmında ise, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği konu üzerinde 
hassasiyetle durmaya devam etmeli diye belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile MİT 
diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-279 Sayısı yazılı 46. 
sayfada; 

İDDİA 45’de, RP askeri camianın düşüncelerini, faaliyetlerini ve icraatlarını daha 
yakından takibe imkan verecek bir istihbarat ağının silahlı kuvvetler bünyesinde teşkili için 
TSK’den ayrılan veya halen görevde bulunan subay, astsubayları ve uzman erbaşları 
kullanmak istemektedir. şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 45 kısmında ise, Doğru olduğu Genelkurmay Başkanlığınca konunun 
titizlikle takibinin gerektiği belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile yazı 
yazılmayacak diye yazılmıştır.)

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-280 Sayısı yazılı 
47.sayfada; İDDİA 46’da, PKK terörüne çözüm olarak “Müslüman Kardeşliği” ilkesini 
önermekte, bu maksatla Şeyh Osman başta olmak üzere diğer kürt şeyhleriyle irtibata 
geçmektedir. RP, Van Milletvekili Fetullah Erbaş’ı PKK terör örgütü elinde bulunan altı 
askeri geri almada görevlendirmiştir. Refah Partisi ile PKK terör örgütü arasında Batman 
Milletvekili Musa Okçu aracılığıyla ilişki kurulduğu öğrenilmiştir, şeklinde belirtilmiştir.

CEVAP 46 kısmında ise, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin bu konuyu 
delillendirerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirmesi gerektiği belirtilmiş 
ayrıca bilgi notu olarak Şeyh Osman 30 Ocak 1997 tarihinde İstanbul’da İnternational 
Hospital’da öldü (el yazısı ile aynı Şeyh Osman olmayabilir) diye yazılmış (Sayfanın üst 
tarafına el yazısı ile yazı yazılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-281 Sayısı yazılı 48. 
sayfada; 

İDDİA 47’de, Refah Partisi ile yakın ilişki içinde olan İhlas Haber Ajansı; Bekaa 
vadisinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile siyasi içerikli bir röportaj yapmıştır, 
şeklinde belirtilmiştir. 



  

CEVAP 47 kısmında ise, Doğru olduğu, röportajın kasetlerinin Genelkurmay 
Başkanlığına ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verildiği belirtilmiştir. (Sayfanın üst 
tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-282 Sayısı yazılı 49. 
sayfada;

 İDDİA 48’de, “Atatürkçü değiliz ama Atatürk ilkelerini benimsiyoruz” cümlesi ile 
özetlenebilecek aldatıcı yaklaşımlar sergilemekte, Başbakanın tarikat ve cemaat liderlerine 
verdiği yemeğe halkın tepki göstermesi üzerine, Atatürk’ün de şeyhleri Mecliste kabul 
ettiğini, verilen davette yanlış yapılmadığını ve tepkilerin gereksiz olduğunu ileri 
sürmektedirler, şeklinde belirtilmiştir.

 CEVAP 48 kısmında ise, Doğru olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el 
yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-283 Sayısı yazılı 50. 
sayfada;

 İDDİA 49’da, RP’li Bakan Necati Çelik “Askerlerin Sultanbeyli’de irtica yanlısı 
belediyeyi dışlayarak Atatürk heykeli diktirmesinin, Susurluk’taki esrarengiz kazadan daha 
önemli olduğu” fikrini ileri sürmüştür," şeklinde belirtilmiştir.

 CEVAP 49 kısmında ise, Doğru olduğu, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Adalet 
Bakanlığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile 
hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-284 Sayısı yazılı 51. 
sayfada;

 İDDİA 50’de, Refah Partisi, Atatürk ilke ve inkılaplarının bu ülke insanına ait 
değerlerden kaynaklanmadığını, bunların Yahudi profesörlerin Türk toplumunu kendi 
inançları doğrultusunda yönlendirme gayretlerinin ürünü olduğunu ileri sürmek suretiyle, 
toplumun Atatürk’e olan inanç ve güvenini yıpratmaya, Atatürk düşmanlığını körüklemeye 
çalışmaktadır, şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 50 kısmında ise, doğru olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile Başbakanlık diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-285 Sayısı yazılı 52. 
sayfada;

 İDDİA 51’de, Refah Partisi, yılbaşı kutlamalarına alternatif olarak “Fetih Gecesi” 
olarak isimlendirilen kutlama günleri düzenlemek suretiyle irticai duyguları güçlendirmeyi, 
toplumda var olan müşterek değerleri ortadan kaldırmayı ve insanları çağdaş yaşamdan 
soyutlamayı amaçlamaktadır, şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 51 kısmında ise, doğru olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-286 Sayısı yazılı 53. 
sayfada; 

İDDİA 52’de, Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, çeşitli irticai grupların toplantılarına 
katılmakta, laiklik, ırk ve dil konularında sahip olduğumuz ulusal değerleri yıpratmaya gayret 
sarfetmektedir, şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 52 kısmında ise, Doğru olduğu, Cumhurbaşkanı tarafından Başbakana yazı 
yazıldığı (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakanlık diye yazılmıştır.)



  

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-287 Sayısı yazılı 54. 
sayfada;

İDDİA 53’de,Gelişmiş G-7 ülkelerine karşı “Müslüman Sekizler” olarak 
isimlendirilen bir ekonomik birlik kurma projesi, son aşamada tesisi öngörülen “İslam 
Birliği” alt yapısının temel taşı olarak kabul edilmekte bu yaklaşımla İslami örgütlenme 
çalışmaları kuvvetlendirilmek ve genişletilmek istenmektedir, şeklinde belirtilmiştir.

 CEVAP 53 kısmında ise, doğru olduğu, Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller’e yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst 
tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-288 Sayısı yazılı 55. 
sayfada;

 İDDİA 54’de, MİT Müsteşarlığı, halihazır durumu ile bu hayati görevi yeterince 
yerine getirememektedir. Bu göreve siyasi etkilerden uzak kalabilecek bir kişinin atanması 
milli menfaatlarımız açısından önem taşımaktadır, şeklinde belirtilmiştir.

CEVAP 54 kısmında ise, Konunun değerlendirilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın 
tensiplerine maruzdur şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem 
yapılmayacak diye yazılmıştır.) (2.Kls. S:64-130)

(3). 24 OCAK 1997 TARİHİNDE GÖLCÜK DONANMA 
KOMUTANLIĞINDA YAPILAN SEMİNER  (2.Kls. S:168-198) 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığından gönderilen Genelkurmay 1997 yılı tarihçesinde 22-24 Ocak 1997 tarihlerinde 
Gölcük Donanma Komutanlığında bir seminer yapıldığı, 24 Ocak 1997 Cuma günü Gölcük 
Donanma Komutanlığında genişletilmiş aylık komutanlar toplantısına Genelkurmay Başkanı 
İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay II.Başkanı Çevik Bir, Kuvvet Komutanları, Jandarma 
Genel Komutanı, Ordu Komutanları, Harp Akademileri Komutanı, Donanma Komutanı, ilgili 
Genelkurmay J.Başkanları, Daire Başkanları, Adli Müşavir ve ilgili personelin katıldığı bu 
toplantıda;

 İç Güvenlik Harekat Değerlendirmesi hakkında Tuğgeneral Kenan Deniz, Psikolojik 
Harekat Değerlendirmesi hakkında Kur.Alb.Oğuz Kalelioğlu, İç İstihbarat Değerlendirmesi 
hakkında Tümgeneral Fevzi Türkeri’nin bilgi arzında bulunduklarının belirtildiği, 

 23-24 Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin 
ev sahipliğini yapan o tarihte Gölcük Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu  13 Ocak 2001 
günü Kanal 6 televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV programına 
katılarak özetle; Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan toplantıda, seminerde, ülkedeki 
laiklik ihlali konusunda herkesin kendi müşahadelerini söylediğini, katılanların fikir ve 
görüşlerinin alındığını, katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, hemfikir 
olduklarını, 28 Şubat kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı 
olduğunu, 28 Şubat’ın bir reaksiyon olduğunu, bu reaksiyonun da muhatabının hükümet 
olduğunu belirtmiştir.

Hulki Cevizoğlu’nun yazdığı, Ceviz Kabuğu yayınlarından çıkan 
“GENERALİNDEN 28 ŞUBAT İTİRAFI POSTMODERN DARBE” isimli 352 sayfalık 
kitapta; “13 Ocak 2001 günü Kanal 6 Televizyon kanalında yayınlanan Ceviz Kabuğu isimli 
TV programının çözümü olduğu, programın sunuculuğunu Hulki Cevizoğlu’nun yaptığı ve 
konuk olarak eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim Dervişoğlu’nun katıldığı, TV 
programına telefonla bağlanan eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol 
Özkasnak’ın konuşmalarının yer aldığı, 26 sayfadan oluşan 27.03.2013 tarihli araştırma 
tutanağında özetle; 



  

Hulki Cevizoğlu: Sizce Türkiye’de yeniden askeri bir yönetim özlemi söz konusu 
mu? 

Salim Dervişoğlu: Türkiye kendisini yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bir 
uçurumun kenarına gelmedikçe ve mevcut yöneticiler bu konuda tamamen kabiliyetsiz ve 
yeteneksiz kalmadığı sürece, böyle bir şeyi hiç aklımın kenarından geçiremiyorum. 

Hulki Cevizoğlu: 28 Şubat’ta ülke uçurumun kenarına mı gelmişti ki 28 Şubat 
Süreci ya da bazı tanımlamalara göre “post-modern” bir darbe yaşandı? 

Salim Dervişoğlu: Şimdi ben o “28 Şubat Süreci” ibaresine katılmıyorum. 
Hulki Cevizoğlu: Siz o dönemde görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak 

nasıl tanımlıyorsunuz?
Salim Dervişoğlu: Tabii. Bu şöyle kullanılıyor: 28 Şubat sanki bir milat ve orada 

başlayan bir periyot, onun esaslarının hakim olduğu bir dönem. Böyle bir şey yok. Bunu 
Sayın Genelkurmay Başkanımız sonraları bir konuşmasında ifade etti. 28 Şubat Süreciyle 
ilgili olarak, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren aynı reaksiyonun benzer olaylarda 
gösterildiğini ve gösterileceğini ifade etti. Doğrudur. Türkiye laik bir ülke ve laiklik 
demokrasinin temel unsurlarından bir tanesi. 28 Şubat’ta olanın da, Cumhuriyetin temel 
esaslarından ayrılan bir müdahale şekliyle, post-modern darbeyle hiç ilgisi yok. 

Hulki Cevizoğlu: Nasıl tanımlıyorsunuz onu siz? “28 Şubat Süreci” kavramına 
katılmadınız, “laiklik süreci” mi diyorsunuz, başka bir şey mi; ne diyorsunuz? (Sayfa-16)

Salim Dervişoğlu: 28 Şubat şudur: 28 Şubat askerlerin de fikirlerini ifade 
etmelerine imkan veren Milli Güvenlik Kurulu gibi anayasal bir forumla sorunların ortaya 
konulması ve hatta o Kurulun üyesi olan kişilerin; Hükümetin Başbakanının, Dışişleri 
Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı gibi en önemli bakanlıkların temsilcilerinin 
üye olduğu, Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu’nda müştereken 
aldıkları karardır. Yani meseleye bu açıdan bakmak lazım. Yoksa, bir diretme, bir şey bahis 
konusu bence değil.

Hulki Cevizoğlu: Ağustos’tan itibaren oldunuz ama. 1997’de Şubat ayında, adı 
üstünde, 28 Şubat’ta başladı bu süreç, ama siz 1997 Ağustos ayında...

Salim Dervişoğlu: Deniz Kuvvetler Komutanı oldum.
Hulki Cevizoğlu: Ve Milli Güvenlik Kurulunun üyesi oldunuz. 
Salim Dervişoğlu: İki yıl da o görevde evet. Dolayısıyla o meseleye bakarken, 28 

Şubat’ın tefsiri, bence, bazı haksızlıklarla karşı karşıya. Yani, ne post-modem darbedir, ne bir 
sürecin başlangıcıdır, yani bir milattır. 28 Şubat sadece bir güvenlik sorununun 
karşısındaki reaksiyondur; reaksiyon da yasal forumla yapılmıştır. 

Hulki Cevizoğlu: Ne oldu orada? Yani “yasal forum” dediğiniz; bir Hükümet 
devrildi.

Salim Dervişoğlu: Evet.
Hulki Cevizoğlu: 28 Şubat’ın anlamı ya da amacı diyelim, Hükümetin devrilmesi 

miydi?
Salim Dervişoğlu: Hükümetin devrilmesini istemedi 28 Şubat, o hükümetin, o 

zamanki Refah-Yol Hükümetinin bazı konularda ülke istikrarını bozucu icraat içinde 
olduğunu gördü ve onları ortaya koydu.

Hulki Cevizoğlu: Daha çok laikliğe zarar verici... (Sayfa-18)
Salim Dervişoğlu: Laikliğe zarar verici. Esas temelinde o vardı ve onlara karşı 

tedbirler alınmasını önerdi. O tedbirleri karşılıklı incelediler, sıraladılar ve kendileri 
oturdular, altına imza attılar.

Hulki Cevizoğlu: Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında şerh koymak gibi bir usul 
var mıdır, yoksa Cumhurbaşkanı ve orada Genelkurmay Başkanı imzaladıktan sonra herkes 
imzalamak zorunda mıdır? Nedir usul?

Salim Dervişoğlu: Milli Güvenlik Kurulu’nun nasıl çalıştığını kimse halka tam 



  

olarak izah etmediği için, bazen medyada yanlış ifadeler yer alıyor. Milli Güvenlik Kurulu 
sanki perde arkasında devleti yöneten bir kurum gibi gösteriliyor...Milli Güvenlik Kurulu bir 
çıbanbaşı gibi görülüyor. Hiç öyle değil.

...Miili Güvenlik Kurulu dikte etmez, tavsiye eder. Dolayısıyla, aldıkları kararı oya 
sunuyorlar ve oylama sonunda kimler hemfikirse, oturuyorlar imzalıyorlar. 

Hulki Cevizoğlu: Siviller “Biz bu işe fazla karışmayalım,-Sizin de dediğiniz gibi 
filanca konuyu Milli Güvenlik Kurulu kararı şeklinde çıkaralım” denildiği zaman, çekinerek 
“Tamam, biz de imzamızı atalım.” mı diyorlar?

Salim Dervişoğlu: Kesinlikle hayır.
Hulki Cevizoğlu: Maddi bir baskı olmayabilir belki ama, manevi bir çekince.
Salim Dervişoğlu: Manevi de yok. Hayır, yok. O hükümetin Başbakanı dahil, en 

önemli bakanlarının altına imza koyduğu bu karar, gene kendilerine bir Milli Güvenlik 
Kurulu tavsiyesi olarak gider. O tavsiyeyi-öncelikle ele alır der kanun- öncelikle ele alır da, 
öncelikle ele aldığı zaman “Ben bunu uygulayacağım” yahut “Uygulamayacağım” yahut 
“Kısmen uygulayacağım” yahut “Şu zamanda uygulayacağım” gibi kendi kararını verir.

Nitekim, 28 Şubat Kararları’nın pek çoğu, ben ayrıldığım döneme kadar 
uygulanmadı, uzun sürdü. Bu hükümetin kendi uygulamasıdır.

Hulki Cevizoğlu: Aslında “tavsiye eder” sözü de tam yerine oturmuyor 
galiba...Yani, siz kendi kendinize tavsiye etmiş gibi bir şey oluyor. 

Salim Dervişoğlu: Doğru. Kendileri mevcut olmasına rağmen, -bir kısmı, bütün 
hükümet üyeleri değil- bir kısım, başbakan dahil, hükümet üyeleri mevcut olmasına rağmen, 
zorlayıcı olmasın diye Milli Güvenlik Kurulu Kanunu böyle yapılmış, “tavsiye eder” demiş, 
yani sonradan kendilerine tekrar tezekkür etme hakkını bırakmış. Yani en önemli unsurlardan 
bir tanesi bu.

İkinci husus; Milli Güvenlik Kurulu, askeri yetkili ve sorumlu kişilerle, sivil 
kanadın kendi fikirlerini belirli bir konuda, güvenlikle ilgili konuda,-Bu çok önemlidir; 
sadece güvenlikle ilgili konuda- kendi fikirlerini ifade etme fırsatı veriyor. 

 Bir platform. O platformda meseleyi bir kere daha onlarla değerlendirdikten sonra, 
hala hükümetin elinde bir inisiyatif vardır...elinde hala inisiyatif vardır dikte ettirilmesin diye.

 Hulki Cevizoğlu:Milli Güvenlik Kurulu kararlarına uymamanın bir müeyyidesi, 
yaptırımı yok mudur ? 

Salim Dervişoğlu: Hayır. 
Hulki Cevizoğlu: 28 Şubatla ilgili o dönemdeki Milli Güvenlik Kurulundan çıkan 

bildirinin altında bir “yaptırım” sözcüğü var idi, daha sonra bu tartışıldı. Hatta tesadüftür ki, o 
gün Kanal 6’da ilk dönemde “Ceviz Kabuğu” programı yapıyorduk ve ilginçtir, eski 
Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş vardı. O sırada Milli Güvenlik Kurulundan gelen 
açıklama da sıcağı sıcağına geldi masaya ve biz onu da tartışmıştık. Sonundaki “yaptırım” 
sözcüğü dikkati çekti. Ama Sayın Doğan Güreş “ilk defa gördüm ben böyle bir ‘yaptırım’ 
sözcüğünü” demişti. Sonra da o yaptırımın ne olduğunu herkes ilk defa görmüş oldu. Onun 
için sordum; bir yaptırımı var mı, yok mu? Ama, sizin vereceğiniz cevap, anladığım 
kadarıyla bu.

Hulki Cevizoğlu: İyi geceler Sayın Özkasnak buyurun.
 Erol Özkasnak: “28 Şubat Süreci”ni herkesin bildiği gibi, Genelkurmay 

Karargahında yapılan faaliyetler açısından, Genelkurmay Başkanı’nın Başkanlığında 
Kuvvet komutanlarının da katılımıyla bir Silahlı kuvvetler faaliyeti olarak 
nitelendirebiliriz. Ben de, bu faaliyetler içerisinde üzerime düşen rolü oynayan veya rol 
verilen bir kişiyim. Bu sürece de çok güzel bir isim takmışlar; “post-modern darbe” 
demişler. Aslında ”post-modern darbe” bence buna yakıştırılan en iyi isim. Bu 
post-modern darbe, tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen, bir şekilde hiç 
kan akıtmadan, hiç kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik 



  

uygulamalarla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin başındaki en 
büyük insandan ilgili bakanlara kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın ortak 
edilerek sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen bir süreçtir. 
Başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmak üzere, o zamanın kuvvet 
komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde olmuşlardır. 

Hulki Cevizoğlu: “post-modern darbe” ve “28 Şubat”’ı bir kez daha 
değerlendirmenizi istiyorum.

 Erol Özkasnak: Her şey, Genelkurmay Başkanı’nın kontrolü, komutasında cereyan 
etmiştir bu olaylar. Yani hiç kimse Sayın Genelkurmay Başkanı’nın müsaadesini almadan, 
emrini almadan; ne Genelkurmay İkinci Başkanı’nın ne de benim şahsımın böyle bir eyleme, 
uygulamaya geçmemiz, çeşitli konuşmalar yapmamız mümkün değildir; askerlikte böyle bir 
şey olmaz. Emir-komuta zinciri ”28 Şubat Süreci ” içerisinde bütün usul ve prensipleriyle 
tam olarak işlemiştir. O bakımdan Sayın eski Genelkurmay Başkanı’nın adının az 
geçmesi bir üslup ve usul meselesidir.

Hulki Cevizoğlu: Kamuoyundaki imaj açısından sordum. 
Erol Özkasnak: Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci Başkanı’na ve Genel 

Sekreter’e konuşma ve söz hakkı verir, kendi adına konuşmaları yaptırır, nitekim o süreç 
içerisinde de bunlar yapılmıştır.

 “28 Şubat Süreci’ndeki “post-modern darbe” olarak adlandırılan, isim verilen bu 
olayı konuşacak olursak; buraya yasaya ve kanunlara aykırı hiçbir şey yapılmamıştır; Asıl 
yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır.

 Anayasa laik, Atatürkçü, milliyetçi niteliklere uygun olarak esasları belli edilen 
Cumhuriyetin temelleri sarsılmak istenmiştir. 

Dolayısıyla burada kanuna, Anayasa’ya aykırılık varsa, bu “28 Şubat Süreci”nde 
rol alan askerler tarafından değil, bizatihi o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır.

 Tabi başlangıçta Genelkurmay Karargahında başlatılan bu “28 Şubat Süreci”nde, 
daha sonra Kuvvet Komutanlarımız ki, Oramiral Güven Erkaya, Orgeneral Ahmet Çörekçi, 
Orgeneral Hikmet Köksal ve Teoman Koman’ın da adını unutmak yanlış olur. “28 Şubat 
Süreci”nin başlangıcı 11 Ocak 1997 diyebilirim. Cumhurbaşkanı’nın (Süleyman Demirel) 
Genelkurmay Başkanlığına davet edilip (17 Ocak 1997), kendisine 28 Şubat 1997’de verilen 
brifingin hemen hemen bir benzerinin verilmesiyle başlayan bu süreçtir. 

Hulki Cevizoğlu: Sayın Özkasnak, çok önemli bir sorunun yanıtını öğrenmek 
istiyorum; kamuoyu da galiba bunu merak ediyor.28 Şubat’ta Deniz Kuvvetleri Komutanı 
olan ve neredeyse “28 Şubat Süreci”nin bir anlamda Genelkurmay adına sekreteryası gibi 
çalışan (ya da kamuoyunda böyle algılanan) rahmetli Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven 
Erkaya’dan sonra o göreve gelen kişi, şu anda stüdyomuzda bulunan eski Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Emekli Oramiral Salim Dervişoğlu idi.

Kamuoyunda bugünlerde yine tartışılan bir nokta bu açıklamalarla ilgili. Siz belki 
özellikle belirttiniz; emir-komuta içinde idi bu 28 Şubat Süreci. Deniyor ki kamuoyunda; 
tabii, belki işin içinde olmayanlar söylüyor: “Bu, emir-komuta içinde olmadı o dönemde. 
Kuvvet Komutanları arasında tam bir fikir birliği yoktu. Ya da Sayın Erkaya’nın emekli 
olmasından sonra gelen bir komutanın ya da sizlerin emekliliğinizden sonra gelen 
komutanların “28 Şubat Süreci”ni desteklemedikleri, hatta bugün Türkiye’deki bazı 
görevlerdeki insanların emekli olmasının, görevlerinin değişmesinin, görev sürelerinin 
uzatılmasının da “28 Şubat Süreci”nin tasfiyesi olduğu ileri sürülüyor. Bu görüş doğru 
mudur? 

Erol Özkasnak: Şimdi efendim, bir kere o dönemde “28 Şubat Süreci”nin 
başlangıcı 11 (17) ocak 1997’dir” diyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanın Genelkurmay 
Başkanlığına davet edilip, kendisine 28 Şubat 1997’de verilen brifingin hemen hemen bir 
benzerinin verilmesiyle başlayan bu "süreç içerisinde, zamanın "Kuvvet Komutanları, 



  

Genelkurmay Başkanı’nın emir ve komutasında ve İkinci Başkan tam bir tesanüt içerisinde, 
tam bir askeri hiyerarşi içerisinde, emir-komuta zinciri içerisinde hareket etmişlerdir, hiçbir 
şekilde ayrım, ayrıcalık olmamıştır.

O bakımdan, bu Kuvvet Komutanlarının görevleri, 30 Ağustos 1997’de rahmetli 
Güven Erkaya’nın ve hatırladığım kadarıyla Kara Kuvvetleri Komutanımızın görevi ve Hava 
Kuvvetleri; üçünün birden görevleri sona ermişti, ondan sonra da yeni komuta heyeti geldi.

Zaten 30 Ağustos 1997’den sonra “28 Şubat Süreci”nin o en hareketli günleri sona 
ermiş, bir parça durulma olmuş idi. Zaten mevcut Hükümet de değişmiş, yerine başka bir 
Hükümet kurulmuştu. (Sayfa-62)

Hulki Cevizoğlu: “Bir anlamda amaç yerine gelmişti.” diyorsunuz? (Sayfa-61)
Erol Özkasnak: Gelmişti. Dolayısıyla müteakip komuta heyetinin, bir önceki 

komuta heyeti kadar daha aktif rol oynaması veyahut da daha aktivite içerisinde olması 
gereği de ortadan kalkmıştı.

Ben şüphesiz, hiçbir zaman “Müteakip, daha sonra gelen komuta heyetinin bir 
önceki komuta heyetiyle aynı şekilde düşünmediği” şeklindeki görüşlere katılmıyorum. Bu, 
böyle olamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu hizmet, bu görev, irticayla mücadele görevi; 
hangi komutan olursa olsun, değişmeden sürer ve sürecektir. Kişilerin şahsiyetiyle bağlı 
değildir, yalnız üslup ve usul konusunda bazı değişiklikler olabilir; fakat esasta hiçbir şey 
değişmez. Türk Silahlı Kuvvetleri, bin yıldan beri gerçekten söylendiği gibi, irticayla 
mücadele edecektir, etmelidir; bundan sonra da belki inşallah kalmaz zorunda ama, etmek 
zorunda kalırsa, edecektir.

Yalnız, şunu bir kere daha belirteyim: “28 Şubat Süreci” öyle hafife alınacak, bir 
kenara atılacak bir süreç değildir, Cumhuriyet tarihimizin önemli dönemeçlerinden biridir. 
Bu kriz içerisinde -bir krizdir bu- görev alan bütün Kuvvet Komutanları, başta 
Genelkurmay Başkanı ve Orgeneral Çevik Bir olmak üzere, üzerlerine düşen tarihi görevi 
yerlerine getirmişlerdir.

Bu tarihi görevi yerlerine getiren bu kişilere atılan bir takım suçlamaların, aksi 
görüşlerin çok nedenleri olabilir. Bazıları menfaatleri bozulandır; ki, bu sivil kesimlerde 
bunlar bellidir, hepimiz biliyoruz bunları. Bunun dışında da, belki o zaman içerisinde, 
özellikle Oramiral Güven Erkaya rahmetli komutanımızın ve Çevik Bir paşanın karizmatik 
liderliğine karşı bir-nasıl söyleyeyim- kıskançlık olabilir. (Sayfa-62/63)

Salim Dervişoğlu: 28 Şubat’tan önce, biliyorsunuz Gölcükte bir Harp Oyunu 
yapıldı.(23 -24 Ocak 1997) O Harp oyunu’nda bütün Ankara’da görevli olan Kuvvet 
Komutanlarına ilaveten diğer komutanlar da vardı. Ben ev sahibiydim ve orada toplandık. 
Ancak, orada doğal olarak, o gün memleketin içinde bulunduğu durum ve karşı karşıya 
bulunulan sıkıntılar görüşüldü, istişare edildi, “hareket tarzı ne olabilir?” denildi. 
Komutanlarımız o zamanki –sağ olsunlar- hepimizin fikirlerini aldılar. Ve neticede verilen 
karar, tamamen yasal ortamlar içinde bu konuların dile getirilmesi oldu ki, Milli Güvenlik 
Kurulundaki 28 Şubat toplantısı bunun sonucunda meydana gelmiş olan bir olay. 

Hulki Cevizoğlu: 28 Şubat’la ilgili tartışmalarda daha sonra denmişti ki; “28 Şubat 
Kararları’nın merkezi Gölcük idi.” Böyle olduğunu siz ilk ağızdan açıklıyorsunuz.

Salim Dervişoğlu: Orada durumu bir tezekkür ettik; yani harp oyunu arasındaki 
periyotta. Oraya katılan diğer orgenerallerimiz de vardı. Sonradan Kuvvet Komutanı olan 
orgenerallerimiz de vardı. Yani, o periyotta Yüksek Askeri Şura üyesi olan Orgeneral ve 
Oramiral rütbesindeki herkes tamamen hem fikirdi. 

Hulki Cevizoğlu: Yani, sizin bu Gölcük'teki toplantınızda Yüksek Asken Şûra üyesi 
olan komutanların tamamı mı katıldı?

Salim Dervişoğlu: Hemen hemen tamamıydı; evet,
Hulki Cevizoğlu: Demek ki, 28 Şubat Kararları'nın çıkış noktası, orijini, 

Gölcükteki bu toplantı. Ve YüksekÂsken Şûra üyeleri -başkanlık eden Başbakan hariç- 



  

askerî yetkililerin hepsi bu kararı verdiler.
Salim Dervişoğlu: Yani dediler ki; "Evet, ülkemizde ciddi bir laiklik ihlali bahis 

konusudur." Herkes kendi müşahedelerini söyledi, komutanlarımız bizlerin de fikirlerini 
aldılar, hepimiz aynı teşhis üzerinde birleştik. O bakımdan, Erol Özkasnak Generalin, "herkes 
hemfikirdi" düşüncesine katılıyorum .

Hulki Cevizoğlu: Yani, sizin bu Gölcük’teki toplantınızda Yüksek Askeri Şura 
üyesi olan komutanların tamamı mı katıldı?

Salim Dervişoğlu: Hemen hemen tamamıydı; evet 
Hulki Cevizoğlu: Demek ki, 28 Şubat Kararları’nın çıkış noktası, orijini, Gölcükteki 

bu toplantı. 
Salim Dervişoğlu: Yani dediler ki; “Evet, ülkemizde ciddi bir laiklik ihlali bahis 

konusudur.” Herkes kendi müşahadelerini söyledi, komutanlarımız bizlerin de fikirlerini 
aldılar, hepimiz aynı teşhis üzerinde birleştik. O bakımdan, Erol Özkasnak Generalin, 
“herkes hemfikirdi” düşüncesine katılıyorum; onu teyit etmek istiyorum.

 Hulki Cevizoğlu: Bu tür ciddi meseleler Milli Güvenlik Kurulu’nda konuşuluyor. 
Ama, önce Gölcük’te konuşmuşsunuz.

 Salim Dervişoğlu: Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı öncesinde bir araya gelir, her 
konuyu bir toplantı yapar, konuşuruz; bir hata yapmamak için orada, önce fikir teatisinde 
bulunuruz. Belki dikkat etmişsinizdir; askerler her şeye hazırlıklı gelir-karşılıklı fikir 
teatisinde bulunuruz ve istişare ederiz. Ondan sonra oraya hazırlıklı gideriz. 

Salim Dervişoğlu: “Bir reaksiyondur 28 Şubat” 
Hulki Cevizoğlu: Muhatabı kimdi bu reaksiyonun; Hükümet mi? 
Salim Dervişoğlu: Bu reaksiyonun muhatabı, o günkü Hükümetti” ifadelerine yer 

verilmiştir.

(4).A. 04 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE SİNCAN'DA TANKLARIN 
YÜRÜTÜLMESİ (124.Kls. S:130-134)

Genelkurmay Başkanlığı ADMÜŞ: 9160-1085-12 H.E Ankara gizli antetli 08 Kasım 
2012 tarihli  Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığına ait üç sayfadan oluşan 
günlük faaliyetlerin kaydedildiği Barış Ceridesinin gönderildiği ve belge içeriğinde;

 03 Şubat 1997 tarihinde 1 numaralı olarak 00.1 de ceridenin açıldığı, 2 numaralı 
olarak 09.00 da "kayda değer bir olay olmadığı",2400 'da "ceride kapandı" notunun 
yazıldığı,kapamanın hizası ilgili tarafından imzalanarak günlük faaliyetlerin bittiği 
bildirilmiş ve daha sonra 09.00 ve 24.00 saatlerindeki yazıların üzeri çizilerek yeniden 2 
numara verilip saat 19:45’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı (Doğu 
Aktulga-Ölü) 20:00'de EDOK. K.lığının şifahi emirleri ile Kırmızı Tb. Akıncılar GSP 
bölgesine 04 Şubat 1997 de saat 07:30’da tatbikat için hareket etmesi emri verildiği ve 
ceridenin kapatıldığı,

04 Şubat 1997’de saat 07:30’da Gösteri Tatbikat Taburu Etimesgut - Sincan - 
Yenikent - Akıncılar istikametinde 18 tank, 4 ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı), 10 ZPT (Zırhlı 
Personel Taşıyıcı), 5 tekerlekli araç, 8 Sb. 11 Astsb. 92 erbaş ve er (toplam 111) ile GSP 
uygulaması tatbikatına çıkıldığı, ayrıca Merkez Komutanlığından 1 subay, 4 astsubay, 22 
erbaş ve er (toplam 27) - J birlikleri 3. Komando timinden 5 subay, 6 astsubay, 60 erbaş ve er 
(toplam 71) toplam 209 personelin katıldığı ayrıca bu personeli taşıyan ve eskortluk eden 
araçların bulunduğu belirtildiği,saat 13.30 da Tümen komutanı (Erdal Ceylanoğlu) 
izindeyken dönerek göreve başladığı,saat 14.00 te tümen komutanının Kırmızı Tb. Akıncılar 
GSP bölgesinde denetleme yaptığı,saat 15.30 da Kırmızı Tb. Akıncılardan kışlaya dönüşe 
başladığı ve  04 Şubat 1997 tarihinde saat 17:00’de kışlaya dönüldüğü belirtilmiştir.

Sanık İzzettin İyigün 06.03.2013 tarihinde C.Savcılığında müdafii eşliğinde 



  

vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 316); 
 1994 yılı Ağustos-2007 yılı Ağustos tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

bağlı EDOK’ta görev yaptığını,Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığının 
da EDOK Komutanı olarak kendisine bağlı olduğunu,

3 Şubat 1997 günü Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga’nın kendisini 
telefonla arayarak “K.K.Komutanı Hikmet Köksal’ın katarakt ameliyatı olduğunu, evinde 
yattığını, Zırhlı Birliklerden 80 tank ve 80 zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincan’dan 
Akıncılara doğru bir yürüyüş yapmasını ve aynı gün geri dönmesini” emretmesi üzerine bu 
emri Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığına ilettiğini, Zırhlı Birlikler Komutanının 
tatilde olduğunu, kendisini de (EDOK Komutanı) bir üst birlik komutanı olarak haberdar 
ettiğini belirttiğini, kendisinin de telefonda “Zırhlı Birliklere gece vakti emir verip sabah 
yürüyüş yaptırmak felaket olur, tankların dışarı çıkması zor olur, kazalar olabilir, 
önümüzdeki Perşembe günü zırhlı birliklerin muhabere tatbikatı var, o tatbikat esnasında biz 
bu tankları K.K.Komutanının dediği yerde yürütelim” dediğini, Doğu Aktulga’nın “Kara 
Kuvvetleri Komutanına ileteyim” diyerek telefonu kapattığını, Doğu Aktulga’nın sonra tekrar 
kendisini arayarak telefonda “K.K.Komutanı tankların yürüyüş yapması ve aynı gün geri 
dönüş yapması konusunda ısrarcı” demesi üzerine kendisinin de “80 tank 80 zırhlı personel 
taşıyıcının çok olduğunu, bunun 40 civarına indirelim” dediğini, daha sonra Doğu 
Aktulga’nın telefonla kendisine “Komutanla görüştüğünü, emrin kesin olduğunu” söyleyerek 
“ben de gereği için sana emrediyorum” dediğini, bunun üzerine EDOK Komutanı olarak 
kendisinin Tümeni telefonla aradığını, Tümene K.K.Kurmay Başkanından tankların yürümesi 
ile ilgili bir emir alıp almadıklarını sorması üzerine emri aldıklarını belirtmesi üzerine görevli 
albayı EDOK Komutanlığına çağırdığını ve kendisine Zırhlı birliklerin soğuk ve buz altında 
olduğunu, bu kadar tank ve zırhlı personel taşıyıcının dışarı çıkmasının zor olduğunu, 
tanklardaki ve zırhlı personel taşıyıcılarındaki lastik paletlerin sökülerek yerine çelik paletler 
takılacağını söylemesi üzerine EDOK Komutanı olarak kendisine 20 civarında tank ve 20 
civarında ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı), ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) ile yapılması talimatı 
verdiğini, 4 Şubat 1997 günü saat 1-2 sıralarında K.K.Kurmay Başkanının telefonla 
kendisine; Çevik Bir’i arayarak K.K.Komutanının emri gereği 80 tank ve 80 zırhlı aracın 
Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığından çıkarak Sincan üzerinden Akıncılara 
gideceğini ve aynı gün tekrar döneceğini söylediğini, Genelkurmay Başkanına haber 
verebileceğini, Çevik Bir’in de kendisine “bu saatten sonra ben onu uyandıramam, bilgi 
veremem” dediğini, Kurmay Başkanının izinde olan Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tugay 
Komutanı ile ne konuştuğunu bilmediğini, yalnızca kendisine izinde olduğunu söylediğini, 
bir komutanın astına bir emir verirse, astın o emri değiştirmeden yerine getirmek zorunda 
olduğunu, 80 tank ve 80 zırhlı araç sayısını, kendi takdiriyle direnerek 20 civarına 
indirdiğini, kendisi yerinde başka birisi olsa emri bire bir uygulayacağını ve kendisinin 
orgenerallik sırasında olduğu halde orgeneral olamadığını, korgeneral olarak bir sene süre 
uzatılarak emekli edildiğini, 4 Şubat 1997 günü sabah saat 7’de görev gereği Polatlı’ya 
giderken Zırhlı Birliklere uğradığını, Zırhlı Birlikler çıkışında 15 civarında tankın yolun 
sağına ve soluna kaymış olduğunu gördüğünü, yolun sağına ve soluna kayan tanklar kalması, 
diğer tankların devam etmesi emrini vererek Polatlı’ya göreve gittiğini, tankların hangi 
güzergahı kullandığı ve hangi güzergahtan geri döndüğü konusunda bilgisi olmadığını, 21 
Haziran 2004 tarihinde Hürriyet gazetesine verdiği röportajla ilgili olarak ifadesinde; 
kendisinin Hürriyet gazetesine o tarihlerde röportaj verdiğini, fakat “Balans ayarı” cümlesini 
kendisinin kullanmadığını, başkalarının kullandığını, “Refahyola karşı Silahlı Kuvvetlerde 
müthiş bir kızgınlık gerginlik vardı” cümlesinin doğru olmadığını, Silahlı Kuvvetlerde olan 
bir kısım subayların Doğu Aktulga ve etrafındaki kişiler olduğunu, Doğu Aktulga’nın 
devamlı “bu memleket elden gidiyor derhal tedbir almalıyız” dediğini, röportajda Güven 
Erkaya adını kendisinin hiç kullanmadığını, “post modern” lafını da kullanmadığını, o 



  

zaman kuvvet komutanı olan Hikmet Köksal’ın Milli Güvenlik Kurulundan sonra 
kendilerine, hükümete ve Tansu Çiller'e ağza alınmayacak laflar söylendiğini, Doğu 
Paşanın tanklarla ilgili olarak kendisini aradığında telefonda tankların yürütülmesinin suç 
olacağını, sorumluluğunun büyük olduğunu, Kara Kuvvetleri Komutanına söylediğini, 
kendisine söylemediğini röportajda da kendisinin söylemediğini, demokratik sistemin en kötü 
askeri sistemden daha iyi olduğunu, 1960 ihtilalinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin beyin 
takımının tasfiye edildiğini, kayırma sisteminin devam ettiğini ve 1980 ihtilalinde de aynı 
durumun uygulanarak kafası çalışan dürüst insanların tasfiye edildiğini, yukarıda geniş ve 
kapsamlı olarak belirttiği gibi kendisinin BÇG’de çalışmadığını, BÇG’de kendisine görev 
verilmediğini, kendisinin fikir olarak BÇG’yi oluşturan kişilerle aynı fikirde olmadığını, 
BÇG’de görev alan Doğu Aktulga'nın da odasına girdiğinde masasının üzerindeki BÇG ile 
ilgili belge ve bilgileri hemen topladığını, tankların güzergahının değiştirilerek şehir 
merkezinden geçmesi ile ilgili kendisinin bilgisi olmadığını, tankların hükümete karşı bir 
eylem olarak yürütülmüş ise de onu emir verenlerin yürüttüğünü, kendisinin verilen emri 
uyguladığını, Batı Çalışma Grubunun da kendisine gösterilen belgelerden anladığı kadarıyla 
o dönemdeki hükümeti takip, izlemek ve devirmek için kurulduğu kanaatine vardığını, 
askerlerin irtica adı altında atılmasını Teoman Koman ve Doğu Aktulga’nın başlattığına 
inandığını, orduda bazı üst rütbelilerin kendilerine yakın olan kişileri terfi ettirdiklerini, hak 
eden bazı kişilerin de nedeni bilinmez terfi ettirmediklerini, 12 Eylül askeri darbesinden 
sonra bu sistemin uygulanmaya başlandığını, irtica brifinglerine emir gereği dinleyici olarak 
katıldığını, kendisine gösterilen 28. klasördeki irticai faaliyetler konulu 383 slayt yansının 
sunulduğunu, o dönemde Refahyol Hükümetinin devam etmemesi, yeni hükümet kurulması 
için Hilton Otelinde valizlerle bazı milletvekillerine para dağıtıldığı haberlerinin duyum 
şeklinde kendisine ulaştığını beyan etmiştir.

Taner Baytok'un Doğan Kitapçılıktan Çıkan Nisan 2001 Baskı Bir Asker Bir 
Diplomat-Güven Erkaya -Taner Baytok Söyleşi isimli kitabının 252. sayfasında Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya bu tankların yürütülmesiyle ilgili Taner Baytok'a şöyle 
bir cevap veriyor; "Laikliğin korunması lüzumuna bizi fazlasıyla iten olaylardan birisi elbette 
Sincan'da cereyan eden olaylar olmuştur. Sincan olayları Milli Güvenlik Kurulu dahil her 
düzeydeki toplantıda ele alındı. Buna rağmen hükümet çevrelerinde hiçbir reaksiyon 
gelmemesini bir süre üzüntüyle izledik. Bu böyle devam edemezdi, bir MGK toplantısından 
sonra Genelkurmay'da Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal ve Genelkurmay İkinci 
Başkanı Çevik Bir Paşalarla bir araya geldik. Bu gidişe dur diyebilmek için ne 
yapacağımızı konuştuk. Hikmet Paşa hükümetin bir şey yapacağı yok, bizim buna mutlaka 
bir şey yapmamız lazım. Halk bunu bizden beklemektedir, ben Genelkurmay Başkanı'nın 
da emrini alıp planlanmış bir program tahtında tatbikata katılacak tank birliklerini 
Sincan'dan geçirterek eğitim alanına oradan gönderirim dedi ve ertesi sabah tanklar 
yürüdü. Sincan'dan geçtiler, tankların geçişi beklenen etkiyi gösterdi, hem de fazlasıyla, 
hükümet hemen önlemler alma görüntüsüne girdi, şeklindeki beyanda bulunmuştur.

Tankların normalde güzergâhının şehir merkezi olmadığı, törenler haricinde 
tankların Zırhlı Birliklerden çıkamayacağı, planlar doğrultusunda çıkabileceği, 
planların da bir gün önceden yapılamayacağı, planların daha önceden belirleneceğini, 
bugün karar alınarak yarın tatbikat yapılamayacağı gerçeği karşısında,

O dönemin kara kuvvetleri komutanı sanık Hikmet Köksal 7 şubatta yapılacak planlı 
uygulamalı eğitim tarihinde İstanbul'da başka bir işi olduğunu kara kuvvetleri komutanının 
bu yürüyüşü görmek istediğini, onun için öne alınmasını 4 şubata alınmasını talep ettiğini, 
ancak katarakt ameliyatı nedeniyle de 4 şubata katılamadığını savunmuş ise de;

 Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanı Erdal Ceylanoğlu'nun 
Genelkurmay Başkanlığının 15 Mayıs 2013 tarih ve ADMÜŞ.: 26702250-9140-428-13/ 
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bulunduğu ancak barış ceridesinde yer aldığı şekilde izni yarıda keserek 04 Şubat 1997 
tarihinde saat 13.30 göreve başladığı ve saat 14.00 Kırmızı Tb. Akıncılar GSP bölgesinde 
denetleme yaptığı, saat 15.30 da Kırmızı Tb. Akıncılardan kışlaya Kurmay başkanının 
belirlediği ve emrettiği güzergahtan kışlaya getirdiği Genelkurmay Başkanlığından 
gönderilen resmi belgelerden anlaşılmış olup bu yürüyüşün önceden planlanan 7 
Şubattaki uygulamalı eğitimin öne alınması olmadığı gibi bir eğitim tatbikatı da olmadığı, 
bu yürüyüşten birliğin komutanının haberini bulunmadığı aksi takdirde kuvvet komutanının 
katılacağı yürüyüş nedeniyle izne ayrılmayacağı, zira bu yürüyüşten haberi olur olmaz iznini 
kesip birliğinin başına döndüğü, Kara kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal'ın katarakt 
ameliyatı olup evinde istirahatte iken kurmay başkanı Doğu Aktulga vasıtasıyla " Zırhlı 
Birliklerden 80 tank ve 80 zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincan’dan Akıncılara doğru bir 
yürüyüş yapmasını ve aynı gün geri dönmesini” emrini Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen 
Komutanlığına ilettiğini, EDOK Komutanı İzzettin İyigün'ün bir üst birlik komutanı olarak 
haberdar edildiği ve İzzettin İyigün'ün planlı 7 şubatta yapılacak ayrı bir yürüyüşü bildiği 
ancak öne alınmadan ve Kara kuvvetleri komutanının öyle bir emir verdiğinden haberinin 
olmadığı, zira kuvvet kurmay başkanına gecenin bu vaktinde bu boyutta bir zırhlı birliği 
ertesi gün sabahleyin hareket edecek şekilde çıkartmak doğru olmayacağı çok sakıncaları 
bulunduğunu bu yürüyüşün 7 Şubatta yapılmasını istediği, emrin kesin olduğunun 
bildirildiği, tümenin de bu yürüyüşten 3 Şubat günü akşam 19.45'e kadar haberinin olmadığı, 
bu yürüyüş emrinin Genelkurmay Başkanına iletilmesi için kurmay başkanı tarafından 2. 
Başkan Çevik Bir'e iletildiği, Çevik Bir’in de bu saatten sonra ben onu uyandıramam, bilgi 
veremem” dediği ve sanık Çevik Bir'in bu yürüyüşten haberi ve bilgisinin bulunduğu, yine 
bu yürüyüşün uygulamalı eğitimlerde yapılan yol keşfi, konakçılar gönderme, yan, arççı, 
öncü emniyeti alma gibi tedbirlerin alınmadığı, sanık İzzettin İyigün'ün savunmasında da 
belirttiği gibi " zamanlı ertesi günkü o uygulamalı eğitim için gündüzden bir, bir buçuk saat 
bir zaman olsaydı her birliğin yapacağı şudur; bir, keşif heyeti çıkarır, yani o yol üzerinde bir 
oyuk yapılmış mı, bir köprü mü yapılıyor, inşaat mı var, bir yer mi çöktü, yani çünkü her gün 
gidip orayı göremezler; iki, bir de konakçı heyeti çıkarır bu konakçı heyeti de varılacak 
noktada birlikleri, bölükleri karşılar ve gideceği yere götürür. Çünkü her sene, her mevsim o 
vatandaşın toprağı aynı değildir, ekilir veya coğrafi şartlardan dolayı orası bataklık hale 
gelebilir, yani onu gözle görür ve birliklerin orda boş dolaşmasına mani olur."şeklin de bir 
uygulama ve tespit bulunmadığı, bu emrin verildiği tarih ve saatte Kara Kuvvetleri Komutanı 
rahatsız, istirahat halinde bulunduğu, kurmay başkanı tarafından komutanın katılacağı 
yönünde bir beyan ve emirde bu yönde bir bilgi bulunmadığı açıktır.

Katılan Tansu Çiller 18.07.2017 tarihli beyanında; "Sincan'da tankların 
yürütülmesi daha sonraki birtakım münferit olaylarla ilgili basında özellikle işte silahlı 
kuvvetlerin bundan rahatsız olduğu ve darbe çağrıştıran manşetler ve haberlerin yapıldığı 
iddia ediliyor. Sincan'da tanklar yürütülmesinin akabinde veyahut bu batı çalışma grubunun 
basında çıkan haberler vesaireler olduğu zaman Genelkurmay Başkanı hükümeti arayıp 
Başbakanı veya sizleri arayıp efendim böyle bir şey yok işte biz bunlarla ilgili adli idari 
gereğini yapıyoruz gibi bir beyanları oluyor muydu veya siz onları arayıp konuşuyor 
muydunuz mesela bu batı çalışma grubuyla ilgili haberler vesaire çıktığında siz Genelkurmay 
Başkanı ile konuşup bu nedir hani bununla ilgili bir görüşmeniz oldu mu o size ne cevap 
verdi yani böyle bir görüşme var mıydı?"şeklindeki soruya 

 "Bütün bunlar Sincan'da tankların yürümesinden sonra ben o gün 
Cumhurbaşkanının yanındaydım hemen Cumhurbaşkanına yazılı bir sual sormak için 
yanındaydım çünkü Gölcük'teki bir toplantı gündemdeydi bunun bir darbe hazırlığı olduğu 
gündeme getirilmişti. Brifing verilmişti Cumhurbaşkanına irtica konusunda, Cumhurbaşkanı 
bunun üzerine Başbakanı çağırmış ve kendisine uyarılarda bulunmuştu uyarıları zaman 
zaman yazılı da yapmaktaydı kendisi benimle de ilgili bana da aynı şekilde asker ayakta bu 



  

senin geçirdiğin hiçbir şeye benzemez bu darbeler başka türlüdür şeklinde konuşmuştu ben 
de bütün bunların üzerine o arada beyanları oluyordu askerlerin yurtiçinde yurtdışında işte 
irticadan daha tehlikeli bir şey yok PKK'dan daha fazla tehlikelidir bunun menşei bu 
hükümettir şeklinde balans ayarı yaptık yurtdışında vesaire gibi bütün bunların ışığında 
Cumhurbaşkanı'na gitmiştim ve yazılı olarak bu hükümetin icraatında siz kanunlarımızda 
olmayan laiklik tehditi bir icraat görüyor musunuz varsa bunlar nelerdir bu mealde yazılı 
bir sual sordum sayın Cumhurbaşkanı'na yazılı olarak götürdüm kendisi de bana sözlü olarak 
ben görmüyorum ama bak işte asker ayakta falan dedi sonra da gene bu mealde bir cevap 
verdi ben böyle görmüyorum ama böyle görenler var diye yazılı verdi. Tam çıktım bana 
korumalarım korumam Sincan'dan tankların yürüdüğünü söyledi ben geri döndüm ve sayın 
Cumhurbaşkanı'na bunun çok vahim olduğunu söyledim çünkü 4 gün önce gene bir batı 
ortadoğu ülkesinin bir sefiri laik cumhuriyet aleyhine birtakım laflar etmişti biz de onu 
görevden almak sürecindeydik bu askeri çok rahatsız ettiği belliydi ve öyle lanse ediliyordu 
sanki hükümet icraatı gibi demiştim ki bu eğer hükümete karşı verilmiş bir mesajsa bu çok 
ciddidir bunun gereği yapılmalı ben o süreçte çok rahatsızdım ve aklımda bir süre sonra da 
ifade edeceğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet 
komutanlarını ve Jandarma genel komutanını emekli etmek vardı ve bunu sayın 
Cumhurbaşkanı da hissediyordu bu mealde kendisi ne olacak canım bir şey olmaz şeklinde 
cevap verdi eğitim yapıyorlardır falan şeklinde sonra bir şey daha söyledi çok manidardı ben 
Güreş Paşa'nın emekli süresini erteletmiştim sayın Cumhurbaşkanı'mız bundan memnun 
kalmamıştı. Ama ona rağmen ben siyasi irademi değiştirmedim o konuda ama şuna işaret etti 
Cumhurbaşkanı orada dedi ki yeniden terfi zincirinin bozulmasından memnun kalmam şunu 
ifade ediyordu yani sen emekliliği falan düşünüyorsan kafanda ben buna sıcak 
bakmayacağım yani bizim konuşmamızın gidişatında bu vardı onun kapalı olarak bana 
söylediği şey oydu. 

Biz Sincan'dan sonra ben sayın İç İşleri Bakanı'nı Meral Akşener'i de çağırdım ve 
kendisinin de bilgi toplamasını istedim bilgi topladıktan sonra sizin sualiniz vardı hiç 
Genelkurmay ile istişare ettiniz mi diye ona hitap etmek istiyorum sayın Akşener bilgi topladı 
bize bilgi verdi bu size ifadelerinde de yansıdı zannediyorum basına da yansıdı oradan 
anlaşıldığı üzere söylenen şu sayın Karadayı'yı şöyle bir ifadede bulunuyor toplanan bilgiden 
anlaşılan o benim haberim yoktu bundan diyor ama biz o gün itibariyle haberdarız ben 
haberdarım Genelkurmay Başkanı haberdar Başbakan haberdar İç İşleri Bakanı haberdar ama 
2-3 gün sonra benim haberim oldu diyor Genelkurmay Başkanı ilk önce Sincan'daki yürüyüş 
aslında sehven bir başka yola girmişler diyor sonra daha sonra başka bir bilgi geliyor hayır 
bir köprü tamiratı var ondan dolayı oradan yürüdüler diyor ama topla tüfekle yürünüyor ve o 
İran şeyinin Sincan gecesinin olduğu o gecenin ardından hemen oluyor bu yani 3-4 gün sonra 
oluyor çok manidar yani bütün bunların bir tesadüf olması hayatın doğal akışına ne kadar 
uygun o tabii sual işareti olarak bizim aklımızda kalıyor ama daha önemlisi toplumun algısı 
bu yönde oluşuyor yani bu bir mesajdı en azından muhtıra değilse bir mesajdı yani bir darbe 
ayak sesleri bütün şeyi bu şekilde algılandırılıyor bir algı operasyonunun parçası olarak en 
azından toplumda yer yer bu korku imparatorluğunun bu korku refleksinin parçası olarak yer 
alıyor evet Genelkurmay Başkanı'nın verdiği cevaplar bunlar oluyor." şeklinde cevap verdiği,

"Bu olaylar Sincan'da tankların yürümesi olayını anlattınız ama bunla ilgili haberim 
yoktur dedi bunun dışında özellikle basında hemen ertesi gün devam eden süreçte siz de ifade 
ettiniz yani bir ay iki ay sonra da benzer haberler çıkıyor özellikle bu manşetlerin veriliş 
şeklinden haberin içeriğinden sanki silahlı kuvvetler darbe istiyormuş veya bu tarz bir 
haberler çıktığında Genelkurmay Başkanı sizi arayıp veya o dönemki Başbakanı arayıp veya 
siz onunla görüştüğünüzde bu haberleri yalanlamak gibi bir açıklamaları oluyor muydu veya 
size ne diyorlardı veya siz onlarla doğrudan görüştüğünüzde bunu çıkın yalanlayın gibi bir 
talimatlarınız var mıydı?" şeklindeki soruya 



  

 "Hayır doğrudan doğruya bize bilgi vermiyorlardı daha çok Cumhurbaşkanı'na 
verirlerse bu bilgiyi veriyorlardı ve o tarzda devam ediyordu bize bu bilgiyi zaman zaman 
sayın Erbakan'a merhum Güven Erkaya'nın bir iki defa bazı söylemlerinin olduğunu sayın 
Erbakan bana söyledi ama onlar da böyle bir bilgi verme babında değil de daha çok bir tür 
sıkıntılarını ifade etmek çerçevesinde olduğunu söyleyebilirim. "şeklinde cevap vermiştir.

(4).B. 04 ŞUBAT 1997 TANKLARIN SİNCAN'DA YÜRÜTÜLMESİ İLE 
İLGİLİ BASIN YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN HABERLER VE MANŞETLER; 
(275.KLS. S:26-53)

a. 05 Şubat 1997 tarihli Sabah Gazetesinde “TANKLAR SİNCAN’DA” 
“TANKLAR SİNCAN’DAN GEÇTİ” “TANK SESİ İLE UYANDIK” manşeti verilerek, 
başkent olan Ankara’nın Sincan ilçesinin en işlek Atatürk Caddesinde yürüyen tankların 
resimlerinin verildiği ve askerlerin yolu değiştirdiği, tankların bugüne kadar kullandığı 
güzergah ile tankların dün kullandığı güzergahın krokisinin verildiği ve “tanklar şimdiye 
kadar eski yoldan ve çekici üzerinde üs’se gidiyordu, bu kez özellikle Sincan’dan geçmek için 
farklı güzergah tercih edildi ve tanklar dönüşte de aynı yolu kullandı”, “tank ve zırhlı 
personel taşıyıcıları Sincan Atatürk caddesini baştan başa katettiler.” (275.Kls. S:48-53)

b. 05 Şubat 1997 tarihli Hürriyet Gazetesinde “TANK SESLERİ” “OLAY İLÇE 
SİNCAN’DA HEYECANLI SABAH”, “SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE 
TANKLARI GÖREN SİNCANLILAR DARBE OLDUĞUNU SANARAK BÜYÜK 
ŞAŞKINLIK YAŞADILAR” manşeti verilerek Sincan’da yürüyen tank resminin verildiği 
(275.Kls. S.44-47)

c. 05 Şubat 1997 tarihli Posta Gazetesinde “YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA”, 
“Türkiye Sarsılıyor” “ORDU İLK KEZ AÇIKÇA GÖZDAĞI VERDİ” “ORDU 
GEÇERKEN SİNCAN’A UĞRADI” manşetleri verilerek Sincan’da yürüyen tank ve askeri 
araçların resimlerinin verildiği, (275.Kls. S:41-42)

ç. 05 Şubat 1997 tarihli Radikal Gazetesinde, “SİVİL DARBE BASKISI”, 
“ORDU, CUMHURBAŞKANI, MUHALEFET VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
HÜKÜMETİN MECLİS İÇİNDE DÜŞÜRMEK VE YENİ HÜKÜMET KURMAK 
İÇİN DEVREDE, TANKLAR SİNCAN’DA, BAŞKAN FİRARDA” “SİNCAN’DA 
GÖVDE GÖSTERİSİ” manşeti verilerek Sincan’ın en işlek caddesinde tankların konvoy 
halinde resminin verildiği, (275.Kls.S:38-40)

d. 05 Şubat 1997 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinde “SİNCAN’DA TANKLI UYARI” 
“PANİĞE KAPILAN SİNCANLILAR GAZETE VE TELEVİZYONLARI 
ARAYARAK TANKLAR GELDİ NE OLUYOR, DARBEMİ YAPILDI DİYE 
SORDULAR”, “SİNCAN TANK SESİYLE UYANDI” manşetleri ile Sincan 
caddelerindeki tank ve asker resimlerinin verildiği (275.Kls. S:33-36)

e. 05 Şubat 1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde “ORDUDAN DÖRT UYARI” 
“SİNCAN’DA TANKLI PROTESTO”, “HÜKÜMETİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI” manşeti 
ile tank ve askerlerin resimlerinin verildiği, (275.Kls.S:27-29) 

f. 05 Şubat 1997 tarihli Milliyet Gazetesinde, “SİNCAN MANEVRASI İKTİDARI 
SARSTI” “REFAHYOL DAĞILIYORMU TARTIŞMASI BAŞLADI” SİLAHLI 
KUVVETLER SİNCAN’DA” “SİNCAN’DAN ORDU GEÇTİ” manşet ve haberleri ile 



  

tank ve asker resimlerinin bulunduğu, (275.Kls. S:24-26) 

g. 05 Şubat 1997 tarihli Akşam Gazetesinde, “TANKLAR RESMİ GEÇİT 
YAPTI”,“TANKLAR CADDEDE”, “SİNCAN’DA TATBİKAT” “SİNCAN’DA TANK 
SESLERİ” başlığı ile tank ve asker resimlerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Askeri güvenlik bürokrasisi siyaseti etkilemek için kullandığı bir yöntemde 
gücünü göstermek ve yapabileceklerini hatırlatmaktır. Milli bayramlarda ve şehirlerin 
kurtuluş yıldönümlerinde yaşanan seremoni ve törenlerde, silahları ve disiplinli yürüyüşleri 
halkın ve şeref tribünün önünden geçen askerlerin görüntüsü, herkesin zihninde bir “güç” 
izdüşümü oluşturur. Günün anlam ve önemine dair “kurtarıcı meşru güç” olarak, tankları ve 
top arabaları gibi her türlü askeri araç ve silahla teçhiz edilmiş vaziyette kamunun önünden 
arzı endam eden bu güç, gerçekleştirdiği 1961 ve 1982 darbeleriyle, son kertede neler 
yapılabileceğini de herkese göstermiştir. Böyle teknik ve psikolojik üstünlüğe sahip bir 
kurum, bu haliyle, sivil siyaset üzerinde daha etkin olma imkânına her zaman sahip 
konumdadır. Bu güç gösterisi, askeri güvenlik bürokrasisi tarafından zaman zaman 
kullanılmaktadır. Nitekim 4 Şubat 1997 tarihinde Sincan’dan geçen tanklar gazetelerde 
“TSK’nın gövde gösterisi” olarak yer bulmuştur. Refahyol koalisyonu döneminde 
Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen Kudüs Gecesi’nde sahnelenen bir oyun şeriat 
propagandasına dönüştüğü iddialarının basında yer alması üzerine, Etimesgut Zırhlı Birlikler 
Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na bağlı tanklar Sincan caddelerinden geçmişlerdir. 
Genelkurmay bu tank geçişlerini altı ayda bir yapılan normal eğitim faaliyeti olarak 
açıklamışsa da gazetelerin ve yazarların görüşü bunun bir gövde gösterisi olduğudur. (Seydi 
Çelik;  Türkiye’de Askeri Güvenlik Bürokrasisinin Anayasal Sistem İçindeki Yeri, Doktora 
Tezi; İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, s.378)

 Ankara’ın ilçesi Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 
Şubat 1997 tarihinde yürütülmesinin Genel Kurmay ikinci başkanı Çevik Bir’in bilgisi 
dahilinde Kara Kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal‘ın emri ile ani bir karar ile 
yaptırıldığı, tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin önceden planlanan bir tatbikat 
ve eğitim yürüyüşü olmadığı ve buna ilişkin delil belge bulunmadığı,planlı olması 
halinde bunun belgelerinin bulunması gerektiği, 7 Şubatta yapılacak planlı yürüyüşün 
öne alınması da olmadığı,  3 Şubat 1997 gecesi acilen sanık Hikmet Köksal tarafından 
verilen bir emir üzerine tanklar Sincan’ın en işlek caddesinde yürütülmüş basın yayın 
organlarına da haber verilerek manşetten verilen haberlerde tankların ve zırhlı 
araçların yürütülmesinin hükümete karşı cebir ve şiddet içeren bir fiil olarak  askeri 
müdahele hazırlığı olarak değerlendirilmesinde toplum tarafından hükümete karşı bir 
eylem olarak algılandığı başbakan, başbakan yardımcısı, bakanlar ve birçok 
milletvekilinin tankların ve zırhı araçların yürütülmesi olayını askeri müdahalenin 
habercisi olarak nitelendirdiği ve yorumlandığı anlaşılmıştır.

 Ankara’ın ilçesi Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı
araçların 4 Şubat 1997 tarihinde yürütülmesi fiil meşru  54. Cumhuriyet 
hükümetine  karşı cebir ve şiddet kullanma iradesini içeren ve bireylerin
iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat eden bir hareket olarak amaç suç olan
Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten 
cebren men etmek zararlı neticeyi gerçekleştirmeye elverişli bir eylem olarak
kabul edilmiştir.

(5).A. 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ 406 SAYILI MİLLİ GÜVENLİK KURULU 



  

KARARLARI;

Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dolap No:91704, Fihrist No:22357-451,452 da yer alan 
ve EK-A da (Rejim Aleyhtarı İrticai Faaliyetlere Karşı Alınması Gereken Tedbirler 2 sayfa) 
bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,Başbakan Prof.Dr.Necmettin Erbakan, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı,Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Prof.Dr.Tansu Çiller, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, İçişleri Bakanı 
Dr.Meral Akşener, Kara Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Hikmet Köksal, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Güven Erkaya, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi, 
Jandarma Genel  Komutanı Orgeneral  Teoman Koman tarafından imzalanmış 28 Şubat 
1997 tarihli 406 sayılı Milli Güvenlik Kararları;

1. Milli Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997 günü Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığında 
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma 
Bakanı, İçişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreteri'nin iştirakleri ile aylık olağan toplantısını yapmıştır.

2. Kurul'un bu toplantısında, esasları ve nitelikleri Anayasada belirlenmiş, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletimizi ve cumhuriyet rejimimizi 
yıkmak, onun yerine bir siyasal dini düzen kurmak amacıyla yürütülen yıkıcı faaliyetler ve 
yapılan beyanlar ile, bunların oluşturduğu tehdit ve tehlikeler gözden geçirilerek 
değerlendirilmiştir.

3. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda;
a. Ülkemizde şeriat hukukuna dayalı bir İslâm Cumhuriyeti kurmayı hedefleyen 

grupların, Anayasanın tanımladığı demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletimize karşı çok 
yönlü bir tehdit oluşturduğu,

b. Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı aşırı dinci grupların lâik ve anti lâik ayırımı ile 
demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri,

c. Türkiye'de lâikliğin sadece rejimin değil, aynı zamanda demokrasinin ve toplum 
huzurunun da teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu,

d. Devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri 
anlayışından vazgeçilemeyeceği, yasalar göz ardı edilerek yapılan çağ dışı uygulamaların 
takipsiz kalmasının hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağı hususlarında görüş 
birliğine varılmıştır.

4. Bu görüş ve değerlendirmeler sonucunda;
a. Türkiye'de Şeriat hukukuna dayalı bir İslam Cumhuriyeti kurmayı amaçlayan 

aşırı dinci grupların, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimize karşı 
oluşturdukları çok yönlü tehdidin önlenmesi amacıyla; EK-A'daki tedbirlerin kısa, orta ve 
uzun vade içerisinde alınmasının Bakanlar Kurulu’na bildirilmesine,

b. 2945 Sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanununun 9. maddesine uygun 
olarak, MGK Genel Sekreterliği tarafından; EK'te belirtilen tedbirlere ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararları ile Bakanlar Kurulu Kararı haline getirilmeyen uygulamaların, sonuçları 
hakkında belli süreler içerisinde Başbakan, Cumhurbaşkanı ve MGK'na bilgi verilmesi 
kararlaştırılmıştır.

(5).B. 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ 406 SAYILI MİLLİ GÜVENLİK KURULU 
KARARLARININ EK-A’sı

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Yer No:91704, Fihrist No:22357-485,486 da yer alan 
Genel Sekreter Hava Orgeneral İlhan Kılıç tarafından imzalanmış “MİLLİ GÜVENLİK 
KURULU'NUN 28 ŞUBAT 1997 TARİH VE 406 SAYILI KARARINA EK-A (REJİM 
ALEYHTARI İRTİCAİ FAALİYETLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN 



  

TEDBİRLER)

1. Anayasamızda Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine 
anayasanın 4'üncü maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve 
hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin 
uygulanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler 
yapılmalıdır.

2. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca 
denetim altına alınarak Tevhidi Tedrisat Kanunu gereği Millî Eğitim Bakanlığına devri 
sağlanmalıdır.

3. Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle Cumhuriyet, Atatürk, Vatan ve 
Millet sevgisi, Türk Milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda 
bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından:

a) 8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı.
b) Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam 

edebileceği kuran kurslarının Millî Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolunda faaliyet 
göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

4. Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık aydın din adamları 
yetiştirmekle yükümlü, Milli Eğitim kuruluşlarımız, Tevhidi Tedrisat Kanununun özüne uygun 
ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.

5. Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek 
amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, 
bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar 
arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir.

6. Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda 
belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal 
hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir.

7. İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK)’nden ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK.ni dine 
karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları 
aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır.

8. İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasa dışı örgütlerle irtibatları nedeniyle 
TSK'nden ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile 
teşvik unsuruna imkan verilmemelidir.

9. Türk Silahlı Kuvvetlerine aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut 
mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite 
ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da 
uygulanmalıdır.

10. Ülkemizi çağdışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel bir 
çatışmadan korumak için, İran İslam Cumhuriyeti’nin ülkemizdeki rejim aleyhtarı faaliyet, 
tutum ve davranışlarına mani olunmalı, bu maksatla İran’a karşı komşuluk 
münasebetlerimizi ve ekonomik ilişkilerimizi bozmayacak, fakat yıkıcı ve zararlı faaliyetlerini 
önleyecek bir tedbirler paketi hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalıdır.

11. Aşırı dinci kesimin Türkiye’de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle 
toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara 
ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir.

12. T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasasına ve bilhassa 
Belediyeler yasasına aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve 
idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her 
kademede kesin önlemler alınmalıdır.



  

13. Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağ dışı bir 
görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa 
Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında 
titizlikle uygulanmalıdır.

14. Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri 
polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar 
getirilmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir.

15. Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim 
aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki 
dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır.

16. Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında 
yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasa dışı uygulamaların ulaşabileceği 
vahim boyutlar dikkate alınarak, yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır.

17. Ülke sorunlarının çözümünü "Millet Kavramı Yerine Ümmet Kavramı"  bazında 
ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak 
onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir.

18. Büyük Kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine 
işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir.

28 Şubat 1997 tarih ve 406 Sayılı MGK Kararının Eki’dir.
(2 Sayfa ve 18 Maddeyi ihtiva etmektedir.)

MGK.nın 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı kararı konulu ve 6 Mart 1997 tarihli 
KH.SEK. 0511-4-97 sayılı yazı ve MGK Genel Sekreteri Hava Orgeneral İlhan Kılıç 
imzasıyla, GEREĞİ İÇİN Başbakanlığa, bilgi için Genelkurmay Başkanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine gönderilmiştir.

406 sayılı MGK Kararları Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 
imzalandıktan sonra 54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan tarafından toplantının 
bitiminden beş gün sonra 5 Mart 1997 tarihinde Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller tarafından 
imzalatılarak MGK Genelsekreteri İlhan Kılıç'a teslim edilmiştir.

 Toplantının ertesi günü çıkan gazetelerde “Bu maddenin tam metnini 
Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini ilgilendirdiği için yayınlayamıyoruz.” denilmiştir. 
Ancak, “Gizli” olması gereken bu tedbirler bir gün sonra bazı gazetelerde 
yayımlanmıştır.

28 Şubat 1997 günü 9 saat süren MGK toplantısının ardından yayımlanan 18 
maddelik kararlar ile, başta inanç ve ibadet özgürlüğü olmak üzere, basın özgürlüğü, düşünce 
ve ifade özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğü, eğitim özgürlüğü, gibi konulara yönelik 
tartışmalar kamuoyunun gündemine oturmuştur.

28 Şubat müdahalesinde asker 12 Eylül'de olduğu gibi mektup ya da silahı değil, 
basını kullanmıştır. Böylelikle 28 Şubat müdahalesi siyasal literatürdeki klasik askeri 
müdahale şablonlarından farklıdır. Bu yöntem anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik 
Kurulu’nun kullanılmasıdır. Bu yüzden anayasal açıdan herhangi bir meşruiyet sorunu 
yoktur. Ayrıca alınan kararların altında askerlerle birlikte seçilmişlerin imzasının bulunması 
ve bu imzaların süngü zoruyla atılmamış olması da önemli bir unsurdur.(Yüksel, Erkan, 
‘Medya Güvenlik Kurulu’, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:1551, 2004, s. 143-144)

28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısının şekli olarak 
Anayasamızın 118. maddesine uygun yapıldığı anlaşılmıştır.

(6). 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ MGK TOPLANTISI SONRASI YAPILAN 
BASIN BİLDİRİSİ



  

 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dolap No:91703, Fihrist No:22357-295,296 da yer alan 
ve 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantı sonucunda ortaya çıkan ve MGK Genel Sekreterliği 
tarafından basın kuruluşlarına fakslanan BASIN BİLDİRİSİ;

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden Bildirilmiştir.

1) Milli Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997 günü Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında 
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma 
Bakanı, İçişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik 
Kurulu Sekreteri’nin iştirakleriyle Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkünde aylık olağan 
toplantısını yapmıştır.

2) Kurul’un bu toplantısında; bölücü terörle mücadelede şimdiye kadar alınan 
tedbirler ve elde edilen sonuçların genel bir değerlendirmesi yapılmış, bu mücadelenin 
devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne gönülden inanmış, bu inancı sonsuza 
dek sürdürmeye azimli halkımızın, basınımızın, devletin bütün kurum ve kuruluşları ve milli 
iradenin sembolü olan yüce parlamentonun destekleriyle çok olumlu bir noktaya ulaştığı 
müşahade edilmiştir.

Elde edilen bu sonuçların bundan sonra halkımızın huzur ve güvenliğine ekonomik,
sosyal, kültürel ve siyasal yaşamına olumlu olarak yansıması için bu konuda 

alınacak tedbirlerin bir plan dahilinde süratle yürürlüğe konulması hususunda görüş 
birliğine varılmıştır. Alınacak olan bu tedbirlerin güvenlik içinde gerçekleştirilebilmesi 
bakımından halen 9 ilde devam etmekte olan Olağanüstü Hal uygulamasının 30 Mart 1997 
tarihinden itibaren 4 ay daha uzatılması uygun bulunmuş ve bu görüşün Bakanlar Kurulu’na 
bildirilmesine karar verilmiştir.

3)Toplantıda,Kıbrıssorunu ve Yunanistan'la ilişkilerle ilgili durum değerlendirilmesi 
yapılmış, bu konuda Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumayı amaçlayan 
siyasi, ekonomik ve askeri tedbirler uygun bulunarak Bakanlar Kurulu’na bildirilmesine 
karar verilmiştir.

4) Toplantıda bilhassa, Anayasa ile Atatürk Milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik 
ve sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı, çağ dışı bir 
kisve altında zemin oluşturmaya yönelik rejim aleyhtarı faaliyetler de gözden geçirilmiş,

 Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş 
medeniyet yolunda, demokratik sistem içerisinde ilerlemesini teminat altına alan Anayasa ve 
Cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilmemesi gerektiği, 

Anayasa’nın tanımladığı, Cumhuriyetin Demokratik, Laik ve sosyal hukuk devleti 
ilkelerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesine imkan sağlayacak güvenlik, huzur ve toplumsal 
barışın önem ve öncelik taşıdığı,

Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grupların laik ve anti-laik ayrımı ile
demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri, 
Türkiye'de laikliğin sadece rejimin değil, aynı zamanda demokrasinin ve toplum 

huzurunun da teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu,
Devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri anlayışından
vazgeçilemeyeceği, yasalarla belirlenmiş kuralların göz ardı edilerek yapılan 

çağdışı uygulamaların da hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağı,
Türkiye'nin 1997 yılı içinde, AB'ne tam üye olacak ülkeler listesine girmeyi öncelikli 

bir hedef olarak sürdürdüğü böyle bir dönemde resmi ve sivil kurum ve kuruluşlar bu sürece 
katkıda bulunmasının gerekli olduğu, bu sebeple; Demokrasimiz hakkında kuşkulara yol 
açacak, Türkiye'nin yurt dışındaki imajını ve itibarını zedeleyicek, her türlü spekülasyona son 
vermek gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, insan haklarına saygılı, sosyal 
bir hukuk Devleti olduğu yönündeki temel ilkelerinin Anayasamızın ve Devletimizin teminatı 



  

altında olduğu, rejimin; kendisine ve geleceğine yönelik tartışmaların, içinde bulunduğumuz 
ortamda Türkiye'ye yarardan çok zarar verdiği,

Açıklanan bu esaslar aksine davranışların, toplumumuzda huzur ve güveni 
bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiş,

 Bu konularda alınacak ve alınması gereken tedbirler uygun bulunarak bu 
tedbirlerin Bakanlar Kurulu’na bildirilmesine karar verilmiştir.”

 Ceviz Kabuğu yayınlarından çıkan “Generalinden 28 Şubat İtirafı Postmodern 
Darbe” isimli 352 sayfalık kitabın 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 Televizyon kanalında 
yayınlanan Ceviz Kabuğu isimli TV programının çözümü olduğu, programın sunuculuğunu 
Hulki Cevizoğlu’nun yaptığı ve konuk olarak eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Salim Dervişoğlu’nun katıldığı, TV programına telefonla bağlanan eski Genelkurmay Genel 
Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak’ın konuşmalarının yer aldığı, 26 sayfadan oluşan 
27.03.2013 tarihli araştırma tutanağında; 

28 Şubat ile ilgili o dönemdeki Milli Güvenlik Kurulundan çıkan bildirinin altında 
bir “yaptırım” sözcüğü var idi, daha sonra bu tartışıldı. Hatta tesadüftür ki, o gün Kanal 
6’da ilk dönemde “Ceviz Kabuğu” programı yapıyorduk ve ilginçtir, eski Genelkurmay 
Başkanı Doğan Güreş vardı. O sırada Milli Güvenlik Kurulundan gelen açıklama da sıcağı 
sıcağına geldi masaya ve biz onu da tartışmıştık. Sonundaki “yaptırım” sözcüğü dikkati 
çekti. Ama Sayın Doğan Güreş “ilk defa gördüm ben böyle bir ‘yaptırım’ sözcüğünü” 
demişti. Sonra da o yaptırımın ne olduğunu herkes ilk defa görmüş oldu." yönünde tespit 
yapıldığı anlaşılmıştır.

Basın bildirisinde yer alan bu yaptırımın ne manaya geldiği ve ne olacağı açıkça 
belirtilmemiş ise de, tavsiye niteliğinde bulunan ve uygulaması tamamen meşru ve milli 
iradesinin temsilcisi ve sembolü yüce meclisten güvenoyu almış hükümetin takdirinde 
ve uhdesinde bulunan kararların uygulanmaması basın-yayın organlarında 
REFAH-YOL hükümetine yönelik bir tehdit olarak değerlendirildiği, Eski 
Genelkurmay Başkanı ve 54. Hükümetin ortağı Doğruyol partisi milletvekili olan 
Doğan Güreş'in belirttiği gibi  daha önceki MGK toplantılarından sonra rutin olarak 
yapılan basın bildirilerinin hiçbirinde yer almayan yaptırım sözcüğü ile hükümetin 
kendi kendine yaptırım uygulamayacağı ve kimseye de bu yönde talimat vermeyeceği 
gerçeği  karşısında tavsiye niteliğinde olan kararların "bu esaslar aksine davranışlar" 
olarak ifade edilen hükümet tarafından uygulanmaması durumunda "toplumumuzda 
huzur ve güveni bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı" şeklinde ifade 
edilerek meşru hükümete baskı ve tehdit içerdiği kabul edilmiştir.

(7).ANKARA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ NAİP HAKİMLERİ 
TARAFINDAN HAZIRLANAN" MİLLİ GÜVENLİK KURULU’NUN 28/02/1997 
TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI CMK'NIN 125. MADDESİ GEREĞİNCE 
YAPILAN 21.09.2013 TARİHLİ DAVAYI İLGİLENDİREN ÖZETİNİ İÇEREN 
İNCELEME TUTANAĞI'NDA;

A.1-Milli Güvenlik Kurulu Toplantı Gündemi Başlıklı Gizli ibareli 26 Şubat 1997 
tarihli tutanakta toplantı tarihinin 28 Şubat 1997 Cuma saat 15:00, toplantı yerine 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü Çankaya olarak gösterildiği, tutanağın 2. sayfasında 3. madde 
olarak “özel müzakere“ (Kurul Üyeleri) başlığı altında Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, 
Demokratik Laik ve Sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik 
irtica tehdidin boyutları nelerdir ve bunlara karşı alınması gereken önlemler neler olmalıdır?

(MİT Müsteşarlığı)
a.Takdim: MİT Müsteşarı B.E Sönmez Köksal süre 20 dk. başlama 16:55, bitiş 17:15



  

b.Müzakere: süre 45 dk. başlama 17:15, bitiş 18:00 ibarelerinin bulunduğu 
görülmüştür.

2-Basın bildirisi başlıklı “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde bildirilmişti.” 
alt başlığıyla yazılan bildiride 1. sayfanın son paragrafında “Türkiye’de bir laikliğin sadece 
rejimin değil, aynı zamanda demokrasinin ve toplum huzurunun da teminatı ve bir yaşam 
tarzı olduğu” ifadeleri geçmektedir.

 
3-Milli Güvenlik Kurulu Kararı, karar sayısı 406 olarak gösterilen gizli ibareli 

belgede, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Milli 
Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin iştirakleri ile aylık olağan toplantısını yapmıştır.

4-Kurulun bu toplantısında esasları ve nitelikleri Anayasa’da belirlenmiş Atatürk 
Milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin ve Cumhuriyet 
rejimimizi yıkmak, onun yerine bir siyasal yeni düzen kurmak amacıyla yürütülen yıkıcı 
faaliyetler ve yapılan beyanlar ile bunların oluşturduğu tehdit ve tehlikeler gözden geçirilerek 
değerlendirilmiştir.

5-Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda;
a-Ülkemizde şeriat hukukuna dayalı bir İslam Cumhuriyeti kurmayı hedefleyen 

grupların, Anayasa’nın tanımladığı demokratik laik ve sosyal hukuk devletimize karşı çok 
yönlü bir tehdit oluşturduğu,

b-Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı aşırı dinci grupların laik ve anti laik ayrımı ile 
demokratik laik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri,

c-Türkiye’de laikliğin sadece rejimin değil, aynı zamanda demokrasinin ve toplum 
huzurununda teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu,

d-Devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri 
anlayışından vazgeçilemeyeceği, yasalar gözardı edilerek yapılan çağdışı uygulamaların 
takipsiz kalmasının hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağı hususlarında görüş 
birliğine varılmıştır.

6-Bu görüş ve değerlendirmeler sonucunda;
a-Türkiye’de Şeriat hukukuna dayalı bir İslam Cumhuriyeti kurmayı amaçlayan aşırı 

dinci grupların, demokratik laik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimize karşı 
oluşturdukları çok yönlü tehdidin önlenmesi amacıyla; EK A’daki tebirleri kısa, orta ve uzun 
vade içerisinde alınmasının Cumhuriyet Hükümetine tavsiye edilmesi,

b-2945 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunun 9.maddesine uygun olarak 
MGK Genel Sekreterliği tarafından; ekte belirtilen tedbirlere ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararları ile Bakanlar Kurulu kararı haline getirilmeyen uygulamaların, sonuçları hakkında 
belli süreler içerisinde Başbakan, Cumhurbaşkanı ve MGK’na bilgi verilmesi 
kararlaştırılmıştır.” şeklinde karar alındığı, bu kararın altında dönemin Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı 
ile kurulun asker kökenli üyeleri olan Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, Hava 
Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi ve Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman’ın 
imzalarının bulunduğu görülmüştür.

B. Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı kararına EK-A 
(Rejim alehtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler) başlıklı gizli ibareli 



  

belgede;
“1.Anayasamızda Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine 

anayasanın 4. maddesi ile teminat altına alınana laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle 
korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayırım gözetmeksizin uygulanmalı, 
mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

2.Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar devletin yetkili organlarınca 
denetim altına alınarak Tevhidi Tedrisat kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığına devri 
sağlanmalıdır.

3.Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle Cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet 
sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda 
bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından;

a. 8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı,
b.Temel eğitim almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebileceği 

Kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolunda faaliyet göstermeleri 
için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

4.Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık aydın din adamları 
yetiştirmekle yükümlü, Milli Eğitim kuruluşlarımız, Tevhidi Tedrisat kanunun özüne uygun 
ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.

5.Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek 
amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, 
bunlar Diyanet İşleri Başkanlığınca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar 
arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir.

6.Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen 
tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk 
düzeninin zedelenmesi önlenmelidir.

7.İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK’yı dine karşıymış 
gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki 
yayınları kontrol altına alınmalıdır.

8.İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasa dışı örgütlerle irtibatları nedeniyle 
TSK’dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik 
unsuruna imkan verilmemelidir.

9.Türk Silahlı Kuvvetlerine aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut 
mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite 
ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da 
uygulanmalıdır.

10.Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel bir 
çatışmadan korumak için, İran İslam Cumhuriyetinin ülkemizdeki rejim aleyhtarı faaliyet, 
tutum ve davranışlarına mani olunmalı, bu maksatla İran’a karşı komşuluk münasebetlerimizi 
ve ekonomik ilişkilerimizi bozmayacak, fakat yıkıcı ve zararlı faaliyetlerini önleyecek bir 
tedbirler paketi hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalıdır.

11.Aşırı dinci kesimin Türkiye’de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle 
toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara 
ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir. 

12.T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasasına ve bilhassa 
Belediyeler yasasına aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve 
idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her 
kademede kesin önlemler alınmalıdır.

13.Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye’yi çağdışı bir 
görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa 



  

Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında 
titizlikle uygulanmalıdır.

14.Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis 
ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli. 
Özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir.

15.Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim 
aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki 
dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır.

16.Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında 
yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasa dışı uygulamaların ulaşabileceği 
vahim boyutlar dikkate alınarak, yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır.

17.Ülke sorunlarının çözümünü “Millet kavramı yerine ümmet kavramı” bazında ele 
alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları 
cesaretlendiren girişimler yasal ve idare yollardan önlenmelidir.

18.Büyük kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen 
suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine, fırsat verilmemelidir.

28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı MGK kararının ekidir.
(2 sayfa ve 18 maddeyi ihtiva etmektedir.)” denildiği görülmüştür.
Belge Genel Sekreter Hava Orgeneral İlhan Kılıç tarafından imzalanmıştır.

6 Mart 1997 tarihli yazı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından 
yukarıdaki karar gereği için Başbakanlığa, bilgi için Genelkurmay Başkanlığına, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, MGS.Bşk.lığına gönderilmiştir. Söz konusu yazı da 
Genel Sekreter Hava Orgeneral İlhan Kılıç tarafından imzalanmıştır.

C.1. Milli Güvenlik Kurulu Toplantı Tutanağı başlıklı çok gizli ibareli 1. 
sayfasında tarih 28 Şubat 1997, saat 15:00 yer Cumhurbaşkanlığı Köşkü Çankaya yazılı 
tutanağın, dosyamızda görülmekte olan suçla ilgili kısmının 22. sayfadan itibaren 
başladığı görülmektedir. Bu sayfada Sayın Cumhurbaşkanının talimatları üzerine kurul 
üyeleri, MGK Genel Sekreteri Koordinasyon müşaviri ve MİT Müsteşarı dışındaki zevatın 
salondan ayrıldığı,kurul gündeminin 3. maddesinde (Özel Müzakere) yer alan “Atatürk 
Milliyetçiliği’ne bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine yönelik irtica tehtitinin boyutları nelerdir, ve bunlara karşı 
alınması gereken önlemler neler olmalıdır?” konulu takdimin MİT Müsteşarı Büyükelçi 
Sönmez Köksal tarafından kurula sunulduğu yazılıdır. (Dosyanın son bölümünde bu sunuma 
ilişkin 31 sayfadan ibaret çok gizli ibareli sunum metninin yer aldığı bu metinde sadece 
irticai konularla ilgili olarak genel değerlendirmelerin yapıldığı görülmüş, bu sunum dava 
dosyamızdaki yargılama konusuyla doğrudan ilgili olmadığından özeti tutanağa 
geçirilmemiştir.)

Aynı sayfada Genelkurmay Başkanının söz alarak, konuyla ilgili olarak 
Genelkurmay Başkanlığınca da bir çalışma yapıldığını, uygun görülürse bu takdiminde 
yapılmasından sonra müzakereye geçilmesini teklif ettiği, bu teklifi sayın Cumhurbaşkanı’nın 
uygun bulması ile bu konudaki takdimi yapmak üzere Genelkurmay İstihbarata karşı koyma 
ve Güvenlik Dairesi Başkanı Tümgeneral Fevzi Türkeri’nin salona alındığı, takdimin 
yapıldığı ve konunun müzakeresine geçildiği yazılıdır. (Tutanakta Fevzi Türkeri’nin yaptığı 
belirtilen irtica ile ilgili takdimin metni olmadığından konusunun dava dosyamızla ilgili olup 
olmadığı belirlenememiş, buna ilişkin herhangi bir ifadeye ve belgeye rastlanmamış, sadece 
Fevzi Türkeri’nin terör tehdidine yönelik olarak yaptığı 9 sayfalık sunuma ilişkin tutanakların 
olduğu görülmüştür.)



  

2-Tutanağa göre sayın Cumhurbaşkanı ilk olarak Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısına söz vermiş, adı geçenin konuşmasında; “İrtica yeni bir olay değildir. 
Senelerin birikimi olan bir olaydır. Buna da müsaade etmek mümkün değildir. Cumhuriyetin 
tüm niteliklerini değiştirmek asla mümkün olmayacaktır. Anayasa’yı değiştirmek mümkün 
değildir. Bu Hükümet icratıyla bu hassasiyet içinde olmuştur. Bizim isteğimiz hem laik, 
hem demokrat bir Türkiye’dir. Çare demokrasidedir. Bizim gayretimiz bunun içindedir. 
Kanunlara aykırı bir durum varsa biz bunu uygularız dıştan müdahaleler varsa (İran gibi) 
bunun da gereği yapılır, yapılmıştır da. Tırmanışa geçmeden. Eğitim reformu gündeme 
gelecek ve 8 yıllık temel eğitim meclise gönderilecektir. Dinin siyasallaşmasını yanlış 
buluyorum. Bunu hep söyledik. Din hiç kimsenin uhtesinde değildir. Bunun üzerinden oy 
avcılığı yapmak ülkeyi böler. Bu arada laikliği de dini de partizanlaştırmamalıyız 
mezhepler üzerinden de partizanlık yapılmamalıdır. Özet olarak bu uzun senelerin birikimi 
olan bir olaydır. Biran da zecri tedbirlerle çözülmesi ters tepki yaratır. Bu konudaki 
çözümleri zaman zaman kurulda gündeme getirmek lazımdır. Bu konunun basın bildirisi 
uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.” Şeklinde ifadeler kullandığı görülmüştür.

3-Toplantıda İçişleri Bakanı’nın “Biz İçişleri Bakanlığı olarak yeni atanan 
Emniyet müdürlerini bu konularda bilgilendirdik ve gereken talimatları verdik. Aynı şekilde 
gelecek haftalarda da Valilerle de bir toplantı yapıp dikkatlerini tekrar çekeceğiz ve Bakanlık 
olarak bu konuda üzerimize düşen görevleri yapacağız ve konuyu hassasiyetle, dikkatle takip 
edeceğiz.” dediği görülmüştür.

4-Toplantı da Milli Savunma Bakanının “İrtica konusunda tedbirler alınırken 
samimi dindar kesim incitilmemelidir. Ortaöğretim de din ve ahlak ders programları gözden 
geçirilmeli devlet idarecileri tarafsız ve dikkatli olmaları adli ve idaresi reformlar 
yapılmalıdır.“ dediği görülmüştür.

5- Sayın Cumhurbaşkanının bu toplantıda dosyamızdaki yargılama konusuyla 
ilgili yaptığı konuşma şu şekildedir:

“678 sayılı din ve vicdan hürriyeti hakkındaki kanun da dinin siyasete alet 
edilmesini önlemek için çıkarılmıştır. 1982 Anayasasının dibacesinde kutsal din duygularının 
devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı vurgulanarak yine dinin siyasete 
alet edilemeyeceği belirtilmektedir. 

Şimdi bu takdim de Genelkurmayın iddiası çok önemli bir beyandır. İrticanın 
Cumhuriyetin kurulduğundan beri en büyük tehlike halini aldığını belirtiyor. Bu çok 
önemli bir husustur. Devlet kendisine yönelen tehlikelere karşı gerekli tedbirleri alır. 
Genelkurmay Başkanlığı takdiminde tedbirler de sıralanıyor nedir bunlar? Savcılar ve 
hakimler kanunları eksiksiz ve istismarsız uygulanmalıdır. İnkılap kanunları, Anayasa’nın 
174. maddesindeki kanunlar uygulanmalıdır. 8 yıllık temel eğitim uygulanmalıdır. Tarikatlar 
kapatılmalı, kıyafet kanuu uygulanmalıdır. Şimdi bu tedbirler arasında hassas bir konu var. 
O da kamuoyunda Kuran kursları, İmam Hatip okulları kapatılıyor imajı yaratılmamalı”

6-Toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanının: “Yasalar bilerek ihlal ediliyor. Bu 
cesareti de partili milletvekilleri, belediye başkanlarının hareketlerinden alıyorlar. Bunlara 
mani olmak için öncelikle hukuk uygulanmalı, partililerin söylemleri ile eylemleri aynı 
olmalıdır. Bu elimdeki kitapta sayın Erbakan’ın cihatla ilgili ifadeleri var. Buna göre parti 
toplantılarına gitmek cihat, zekatı partiye vermek cihat, partiye yardım etmek cihat” şeklinde 
konuşma yaptığı, bu konuşmaya Başbakan’ın bilen bilmeyen o kadar çok şey yazıyor ki 
bunlar asılsız şeyler diye cevap verdiği görülmüştür.



  

7- Toplantıda Jandarma Genel Komutanı’nın “Biz AB’ye girecek kadar 
çağdaşmıyız hiç kimse rejimin garantisi laikliğin garantisi olamaz bu ancak Anayasa’nın bu 
konudaki maddelerini koruyabilirsek geçerlidir. Yarın birileri gelip bu maddeleri değiştirir. 
Bunun garantisi olmaz“ şeklinde konuştuğu görülmüştür.

8- Toplantıda Kara Kuvvetleri Komutanının “Ben muhafazakar sayılacak bir 
aileden geliyorum. Kendime göre Müslüman olduğumu sanıyorum. Ancak bu olanları 
gördükçe kendi kendime acaba ben Müslümanmıyım diye sormak geliyor içimden şüpheye 
düşüyorum. Türk halkı Müslüman olanlar ve olmayanlar diye bölünmek isteniyor.” şeklinde 
konuştuğu görülmüştür.

9-Toplantıda Genelkurmay Başkanının “Bu takdim hazırlanırken benim tespit 
ettiğim maksat şu idi. Anayasal rejimi işleterek demokrasiye sahip çıkmak. Çalışmamın 
maksadı budur. Demokratik sistem dışında arayışlar daima kaos olmuştur. 556 sayılı 
kanunda din istismarı yapmak vatana ihanet olarak kabul edilmiştir. Laiklik anlayışı da 
budur laiklik olmazsa demokrasi olmaz. Laiklik ilkesinin bozulması Ezanın Türkçe 
okunmasından vazgeçilmesiyle başladı. Benim hala kulaklarımdadır, Ezanın Türkçe 
okunurken duyduğum huşu ve heyecan. Yasaların adil uygulanmaması halkın ahlakını 
bozar, ahlaksız insanın dini olmaz. Bir cezaevine müdür atanacak, bir milletvekili birisine 
tavassut ediyor. Adamın sicili bozuk, Bakanlık uygun görmüyor. Milletvekili diretiyor, bu 
kişinin abdestinde ve namazında olduğunu söylüyor, adamın tayini oluyor. Din istismarına 
son vermek lazım Anayasa’nın 24. maddesi bu konuda bağlayıcı, sonra herkesin uyması 
gereken kanunlar var. Bunların uygulanması sağlanmalıdır. Bugün karşılaştığımız bu olaylar 
küçümsenerek tedbir almakta geç kalınmamalıdır. PKK hareketi de 1984 yılında yeni 
başladığında küçük görüldü. Bugünlere gelindi. Şeriat şimdi küçük görülmemeli eğitim ve 
öğretim Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş, devletin kontrolünde olmalı. Bakın 
şu elimdeki fotoğraf normal Anadolu insanının kıyafetini gösteriyor. Benim çocukluğumda 
bizim evin avlusunda çekilmiş. Şu fotoğrafta bugün İstanbul sokaklarında çekilmiş. “Siyah 
çarşaflı kadınları gösteriyor.“ Aradan geçen zaman içindeki farkı göstermesi açısından 
önemli. Ben 1961 ihtilalinin olacağını 1965 (Tarih bu şekilde yazılmıştır.) yılında 
Üsteğmen iken hissetmiştim. O zamanki gelişmeler bana bunu hissettirmişti. 1972 
muhtırasından önce de ben Kurmay Binbaşı iken bunun olacağını tahmin ediyordum. 
1982 öncesi olaylardan da neticesini tahmin ediyordum. Çünkü biz bunları en alt 
kademeden itibaren, bölükten taburdan itibaren aldığımız raporlardan çıkarıyoruz bütün 
bunlar toplanıyor ve bir netice çıkarılıyor. Bugün bazı dedikodular çıkarılıyor, benim Kuvvet 
Komutanları ile aramda anlaşmazlık olduğu yolunda. Silahlı kuvvetler emir komuta birliği 
içinde olayları değerlendiriyor ve buraya getiriyor. Bunlara çare bulmak lazım, ülke 
güvenliği ve selameti açısından bu şarttır. “ şeklinde konuştuğu görülmüştür.

10-Toplantıda Başbakan’ın: “Önce Sayın komutanların samimi ifadeleri ve bu 
takdimleri hazırlayan MİT Müsteşarlığı, Genelkurmay temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. 
Burada her şeyi açık kalplilikle yüz yüze konuşma fırsatını bulduk, çok faydalı oldu. Şimdi 
dünya daha çok dine önem vermeye başladı. Önceki devirlerde materyalist anlayış yerini 
yavaş yavaş güçlü manevi anlayışlara bırakıyor. Bu açıkça görülüyor.Laiklik Müslümanlığa 
en uygun bir kuraldır. Bizim yapmamız gereken şey insanlara aydın, çağdaş Müslümanlığı 
öğretmektir. Çocuk Müslüman oldukça, dinini öğrendikçe, vatanını devletini daha çok 
sever. Bazı insanlar dini istismar ederek devlete karşı geliyorlar. Bu konuda tedbirler 
alınırken işin aslına inmek lazım, halk bir şeye karar vermişse ona güvenmeliyiz, onun 
kararına saygılı olmalıyız. Yoksa halk partisi zihniyeti, laikliği din düşmanlığı anlayışı 
hakim olur. Gerçek laiklik nedir? 1949 yılında kabul edilen kanunda yazılı. Konuya ilim ve 



  

akıl ile yaklaşılmış. Yobaz zihniyetten ülke zarar görür. Demokrasi ve laikliği korumak için 
tedbirleri almalıyız. Bunun için insanlara dinini öğretirken vatanı milleti demokrasiyi, devleti 
sevecek insan yetiştirmeliyiz. Ancak bugünkü basının baskısıyla bu tedbirlerin alınması 
zor. Görüyorsunuz bu Hükümetin ekonomik alanda aldığı tedbirlerle ulaştığı başarılar gözle 
görülür hale geldi. (Bu konuda kartlara çizilmiş ekonomik göstergeleri ifade eden grafikler 
gösterildi.) Şimdi bugün burada bunları konuştuk. Dışarıda buradan çıkacak kararları 
bekleyen basın mensupları var. Bunlar bu konuyu iyice abarttılar. Bunun için basına 
verilecek bildiriyi dikkatle hazırlayalım. Millette Avrupa’da, dışarıda endişe uyandıracak bir 
hava vermeyelim.”

11-Toplantıda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısının yeniden söz alarak: 
“Kadın haklarından vazgeçmemek önemli çağdaşlık laik demokrasiyle olur. Şeriat, laiklik 
konusunda kavram kargaşası mevcut buna mani olmak lazım. Bu arada laikliği de 
siyasallaştırmamak, bazı gruplara mal etmemek lazım. Netice olarak din üzerinden değil, 
hizmet üzerinden siyaset yapılmalıdır. Biz hükümet olarak çıkardığımız kanun ve 
kararnamelerde Hükümet protokolüne uyduk laiklik aleyhine hiçbir kanun ve kararname 
çıkarmadık.” şeklinde konuşma yaptığı görülmüştür.

12-Toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanının da ikinci kez söz alarak: “Sincan 
Belediye Başkanına parti sahip çıkıyor, Milli Eğitim Bakanlığı Ukrayna’da laikliğe aykırı 
Kitap dağıtıyor. Bayanlara para karşılığı tesettürlü kıyafet giydirilip Atatürk Bulvarında 
Dolaştırılıyor. (BB. bu hanımın ismini ve adresini verebilirmisiniz) belki olabilir eğer kendisi 
isterse ” dediği,

Bu konuşmaya Başbakan’ın “bu konuların üzerine gitmek lazım“ şeklinde cevap 
verdiği, 

Deniz Kuvvetleri Komutanının konuşmasına devamla; Bu konularda savcılara suç 
duyurusunda bulunmak lazım savcılar kendiliğinden harekete geçmek lazım, milletvekilleri ve 
belediye başkanları şeriatı övüyor şeriat din demektir diyorlar.” şeklinde konuştuğu 
görülmüştür.

Başbakan’ın bu konuşmaya “Evet bu konuların üzerine gitmek lazım“ şeklinde 
cevap verdiği görülmüştür.

13-Toplantıda Hava Kuvvetleri Komutanının: “Teokratik düzende her şey 
Allah’ın emirlerine göre yürütülür. Demokrasilerde ise yürütme erki hükümettir. Hükümetler 
Allah’ın yeryüzünde temsilcisi olmadığına göre demokrasi dinle nasıl bağdaşacak?” şeklinde 
konuştuğu görülmüştür.

14- 3.kez söz alan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı “Şeriat deyince 
Anadoluda din anlaşılıyor. Onun için bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Bizim 
uygulamamız Medeni kanun, Çağdaş hukuk” demiştir. 

15- Bu konuşmadan sonra sayın Cumhurbaşkanının “Burada tartışılan konu 
siyasi değil, güvenlik siyasetidir, güvenliğe ilişkin tehditlerdir. Siyasi yer Bakanlar 
Kuruludur. Şimdi bu konu yeterlice tartışılmıştır. Önce basın bildirisini mi kararlaştıralım 
yoksa kararı mı?” diyerek sorduğu; 

Başbakanın basın bildirisini önce okuyalım kararlaştıralım dediği, sonra basın 
bildirisinin okunduğu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine taslak olarak hazırlanan kurul 
kararının da okunduğu, 

Bunun üzerine Başbakanın: “Şimdi 9 saatlik yoğun bir çalışmadan sonra bu kadar 
maddeyi sağlıklı olarak değerlendirerek sonuca ulaşmak doğru olmaz onun için bunu 
yarın inceleyip kararlaştıralım.” dediği, 



  

Genelkurmay Başkanının ise “Bunu 10 dakikada tamamlarız, yarına kalmasına 
gerek yok” biçiminde cevap verdiği,

Bu kez Başbakanın “Bu gibi şeyler ayaküstü olacak işler değil biz bunu bizi 
önümüze koydular, imzalamak zorunda kaldık diyemeyiz. Onun için bunu yarın 
inceleyelim.”  dediği; 

Son olarak sayın Cumhurbaşkanının “Biz bunu yarına bırakalım, metin üzerinde 
bazı rütuşlar da yapmak mümkün. İmam hatip okulları ve Kuran kursları kapatılıyor 
imajını da yaratmayalım. Bu gibi yerleri Genel Sekreter yeniden düzenleyip yarın 
Genelkurmay Başkanı ve Başbakanla görüşür neticelendirirsiniz. Bunu böyle yapalım” 
diyerek toplantıyı kapattığı, toplantının 23:54’te sona erdiği, bu toplantıyla ilgili tutanağın 
Hava Orgeneral Genel Sekreter İlhan Kılıç tarafından imzalandığı ve tutanağın toplam 29 
sayfadan oluştuğu görülmüştür. 

Bu tutanak Mahkememizin yetkilendirmesi üzerine Naip Hakim olarak tarafımızdan 
MGK Genel Sekreterliği tarafından gönderilen dosyanın Mahkememiz dosyası ile ilgili 
bölümlerin okunması sonucunda düzenlenip imza altına alınmıştır. 21/09/2013" şeklinde 
olduğu anlaşılmıştır.

Mağdur İçişleri Bakanı Meral Akşener, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonuna 
Komisyonumuza yaptığı açıklamada,“toplantı öncesinde MGK Genel Sekreterliği 
tarafından taslak kararın 24 madde olarak hazırlandığını” ifade etmiştir. 

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yaklaşık otuz yıl Birinci Hukuk 
Müşaviri olarak görev yapan Mustafa Ağaoğlu, 26 Şubat 2007 tarihinde Aksiyon Dergisinde 
yayımlanan röportajında, söz konusu 406 sayılı Kararın “Batı Çalışma Grubu” tarafından 
hazırlandığını, Ağaoğlu, söz konusu röportajında, “18 maddelik paketi hazırlayan bizzat 
BÇG'nin kendisidir. Komutanlar, kollarının altında BÇG tarafından hazırlanan raporlarla 
geldiler. Teklif sahibi Genelkurmay Başkanlığı idi, genel sekreterlik bu konuda herhangi bir 
altyapı çalışması yapmamıştı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık İlhan Kılıç mahkememizdeki savunmasında; 
"Bu  kararlar önceden hazırlanmış kararlar mıydı ?" soruya " Hazırlanmış değil 

ama hemen hemen mesela 24 maddelik bir şey gibi." şeklinde cevap verdiği,
" Peki kim tarafından o bir taslak varsa ortada kim tarafından hazırlanmış 

genelkurmay başkanlığı mı MGK genel sekreterliği mi ?" soruya "Hayır tabi askeri cenah 
getiriyor genel sekreterlikten hiç bir şey yoktur. "şeklinde cevap verdiği,

" Yani böyle bir taslak var mıydı bu kararların taslağı var mıydı ?" şeklindeki teyit 
mahiyetindeki soruya, "Şimdi herkeste olabilir ben  hükümet tarafında oturuyorum ama  24 
maddelik böyle bir şey olduğunu ama onu ben indirdim 18’e, bazıları çünkü hemen hemen 
aynı birbirlerini Tevhid-i tedrisat’la bilmem şey falan" şeklinde cevap verdiği,

"Yani bir metin olduğunu söylüyorsunuz yani bir taslak metin var yani bu kim 
tarafından verildi hükümet tarafından mı verildi genelkurmay tarafından mı verildi ?" 
şeklindeki soruya "Ben söyleyeyim Güven amiral bazı şeyler okudu umumiyetle, 
hükümetten herhangi bir şey yok şahıs olarak da söyleyemem o metin askeri cenahtan, 
ama metin böyle takır takır değil yani, en son 18. maddedir, Atatürk’ün heykelini kırıyorlar 
bilmem nesini kırıyorlar bir şey olmuyor cezası yok vardı kanunu kimse uygulamıyor işte 
bunları milli güvenlik kurulundan çıktığı için belki daha kuvvetli olur diye belki şey 
yapıyorlar, çünkü bazı başbakan dahil bazı siyasiler hep  milli güvenlik kurulundan geçirmek 
isterler yapmak istedikleri," şeklinde cevap verdiği,

"Bu 406 Nolu kararların yazılı bir metin var mıydı ? " şeklindeki soruya " "Hayır 
efendim metin geçerli bir yazılı metin şeklinde değil de 24 maddeye değinecekmiş hani 
konuşma yaparken insan başlıklar alır ya böyle önüne kor ondan sonra konuşur öyle 
olduğunu zannediyorum çünkü hiç aksamadan biri bitince diğeri geliyordu."şeklinde cevap 



  

verdiği,
" 10 dakika içerisinde Genelkurmay başkanının kararlar hazırlarız şeklindeki 

değerlendirmesine baktığımızda MGK’da alınacak kararlar askeri kesim tarafından 
hazırlanarak mı geliniyordu ? şeklindeki soruya " 50 defa milli güvenlik kuruluna katıldım 
ya 2 ya 3 defa karar alındı yani yazılı karar Milli Güvenlik Kurulunda muhakkak karar 
alınmaz yani tartışılır Cumhurbaşkanı direktif verir, böyle muhakkak bu 28 şubat gibi karar 4 
defa olmuştur olmamıştır." şeklinde cevap verdiği,

"Sizin imzanıza açılan 28 şubat 1997 tarihindeki 18 maddelik belge hazır mı 
gelmişti oraya ?Nasıl peki hazırlandı yani gündeme nasıl geldi bunun müsveddesi varsa 
kimdeydi bir az önce Güven Erkaya diye bahsettiğiniz galiba? şeklindeki soruya "Hayır 
hazır değil bakın tekrar söylüyorum. Bu işleri Güven Erkaya iyi bilir bu konuları da onun 
için hazır diye bir şey yok.  Ama başkan başlıkları hazırlamışlar ondan sonra işte bilmem 4+4 
şeyi eğitimi yok bilmem şu şöyle falan onları onların yalnız milli güvenlik kurulu içerisindeki 
üyeler cümle haline getiriyor ana fikir daha evvel hazırlanmış ama yani metin bizim 
imzaladığımız en son çıkarttığımız metin tıpa tıp hatırlamıyorum ama hemen hemen dediğim 
gibi 24 konu getirdiler ki Güven paşa rahmetle anıyorum o öncülük yapardı bu şekilde. Milli 
Güvenlik Kurulunun hele Sekreteryanın Cumhurbaşkanı yani milli güvenlik kurulu başbakan 
ve cumhurbaşkanıdır bunların hiçbir metni falan yok mesela şuna lüzum yok der onu 
çıkartırsınız. Onlarda cümle böyle uzun vatandaşın anlayacağı gibi bilmem ne onları 
kurularak yapılıyor yoksa böyle matamat hazır gel bunu hemen imzala bu hazır bak metin 
var elimde falan gibi asla öyle bir şey olmadı."şeklinde cevap verdiği anlaşılmıştır.

Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in “Americın Jewısh Congress 
(AJC)” Heyeti ile 4 Haziran 1997 tarihinde yaptığı Gizli ibareli II nci Bşk. Özsek 
P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açılan görüşme tutanağının içeriğinin özetle (9.Kls. 

1965 yılında T.B.M.M.de kabul edilen iç hizmet kanunumuz’un 35. maddesi de 
Türk silahlı kuvvetleri’ne türk yurdunu ve nitelikleri, anayasa’da belirtilen cumhuriyeti 
korumak ve kollamak görevi vermiştir. Türk silahlı kuvvetleri’nin bütün girişimleri anayasa 
ve kanunlarda kendisine verilen görev ve sorumluluklara istinaden yapılmaktadır. bizim 
yaptığımız Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu tehdidi ortaya koyarak, resmi çizmek ve 
herkesin anlamasını sağlamaktır. Bütün demokratik kuruluşlar ve halkımızın çoğunluğu bunu 
anlamakta ve bizi desteklemektedir. ABD silahlı kuvvetleri’nin elbette böyle görevleri yok, 
ama bizim görevimiz ve sorumluluğumuz var. Ülkemizin geleceği için bu görev ve 
sorumluluıklarımıza sahip çıkmamız gerekmektedir.

Şu anda Türk silahlı kuvvetleri’nin iç politika ile ilgilendiği konusunda görüşler 
var. Ancak türk silahlı kuvvetleri şu parti ülkeyi yönetsin demiyor. Eğer öyle desek iç 
politika ile uğraşmış oluruz.Biz sadece kanunların ve anayasa’nın bize verdiği görev ve 
sorumluluklara göre hareket ediyoruz. 

Bu kurul,hükümete direktif vermez. sadece ülkenin güvenlik politikası ile ilgili 
tavsiyelerde bulunur. bu kurulun çalışmalarını dikkate almak bizim kendi menfaatimizedir. 
çünkü burada yapılan çalışmalarla resim tam olarak ortaya konulur. kurulun kararları 
bağlayıcı olmayıp, sadece tavsiye niteliğindedir. bugüne kadar ki uygulamalarda milli 
güvenlik kurulu kararları bütün hükümetler tarafından olumlu olarak alınmıştır. çünkü 
başbakan ve bazı bakanlar, kurulda kararlarının alınmasında söz ve pay sahibidirler. 

Şubat Ayı’nda yapılan milli güvenlik kurulu toplantısında da Türk silahlı 
kuvvetleri’nin görüşleri 18 madde halinde tavsiye olarak sunulmuştur. Cumhurbaşkanı, 
başbakan ve toplantıya katılan bütün bakanlar bu kararları imzalamıştır. Ancak hükümet, 
daha sonra, bu kararları uygulamamak için çeşitli manevralar içine girmiştir. Refah partisi 
içinde Türkiye’yi İran’a benzetmek için çaba harcayanlar vardır." şeklinde beyanda 
bulunmuştur.



  

Mağdur Meral Akşener'in Darbeleri Araştırma Komiyonundaki beyanı, sanık 
İlhan Kılıç'ın yargılama aşamasında savunması alınırken çapraz sorgusunda verdiği 
yukarıdaki beyanı,sanık Çevik Bir'in açık beyanı, tanık Salim Dervişoğlunun 28 Şubat 
kararlarını çıkış noktasının 24 Ocak 1997 tarihinde Gölcükte yapılan toplantı olduğu 
yönündeki beyanı,54. Hükümetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın “Bu gibi şeyler 
ayaküstü olacak işler değil bunu bizim önümüze koydular, imzalamak zorunda kaldık 
diyemeyiz. Onun için bunu yarın inceleyelim.” şeklindeki beyanı dikkate alındığında 28 
Şubat 1997 tarihinde Anayasamızın 118. maddesi gereğince yapılan Milli Güvenlik 
Kurulunda alınan kararların hükümet üyeleri tarafından imzalanmış olsa bile 
taslağının ve fikri altyapısının askerler tarafından hazırlandığı anlaşılmıştır.

(8).ANKARA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ NAİP HAKİMLERİ 
TARAFINDAN HAZIRLANAN"  TÜRKİYE CUMHURİYETİ 54. HÜKÜMETİ'NİN 
13 MART 1997 TARİHLİ BAKANLAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
CMK.NIN 125. MADDESİ GEREĞİNCE DAVAYI İLGİLENDİREN ÖZETİNİ 
İÇEREN  İNCELEME TUTANAĞI'INDA;

1.T.C. Başbakanlık  Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği, Toplantı Tarihi 13 Mart 
1997 Perşembe,Toplantı No : 23, Toplantı Yeri: Başbakanlık Merkez Bina Alt Salonda 
yapılan ve "çok gizli" gizlilik dereceli ibaresi ile gelen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nun 47/1. maddesi ve 125. maddesi kapsamında olduğu belirtilen Bakanlar Kurulu 
Kararları 25 sahifeden oluştuğu anlaşılmıştır.

2. Birinci sahifede Sayın Başbakanın gündemin birinci maddesinin Milli Güvenlik 
Kurulu kararları olduğunu, bu cümleden olarak Milli Güvenlik Kurulu'nun basına yaptığı 
açıklama ve Bakanlar Kuruluna bildirilen kararların önce Devlet Bakanı Lütfü Esengün 
tarafından okunacağı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin doğrudan her iki metin hakkında 
bilgi sahibi olacakları belirtilmiştir.

3. Devlet Bakanı Sayın Lütfü Esengün tarafından aşağıda yer alan basın marifetiyle 
daha önce açıklanmış bulunan Milli Güvenlik Kurulu basın açıklamasını ve "Rejim Aleyhtarı 
İrticai Faaliyetlere Karşı Alınması Gereken Tedbirler"e ilişkin kararlar okunduğu 
belirtilmiştir.

4. Birinci sahifenin sonunda "Milli Güvenlek Kurulu Basın Açıklaması" başlığı 
altında "Milli Güvenlek Kurulu, 28 Şubat 1997 günü Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında 
Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, (ikinci sahifede devamla) Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel 
Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin iştirakleri ile Çankaya 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde aylık olağan toplantısını yapmıştır.

 5. Kurulun bu toplantısında bölücü terörle mücadelede şimdiye kadar alınan 
tedbirler ve elde edilen sonuçların genel bir değerlendirilmesi yapılmış bu mücadelenin 
devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne gönülden inanmış bu inancı sonsuza 
dek sürdürmeye azimli halkımızın,basınımızın,devletin bütün kurum ve kuruluşları ve milli 
iradenin sembolü olan yüce parlamentonun destekleriyle çok olumlu bir noktaya ulaştığı 
müşahede edilmiştir. 

Elde edilen bu sonuçların bundan sonra halkımızın huzur ve güvenliğine, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve siyasal yaşamına olumlu olarak yansıması için bu konuda alınacak 
tedbirlerin bir plan dahilinde süratle yürürlüğe konulması gerektiği hususunda görüş birliğine 



  

varılmıştır.

6.İkinci sahife sonundaki üç nolu paragrafın dava konusu olaya ilişkin 
değerlendirmeler ve kararlar olmadığı anlaşılmıştır.

7.Üçüncü sahifede topladıda bilhassa Anayasa ile Ataürk milliyetçiliğine bağlı 
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı 
çağdışı bir kisve altında zemin oluşturmaya yönelik rejim aleytarı faaliyetler de gözden 
geçirilmiş,

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş 
medeniyet yolunda, demokratik sistem içerisinde ilerlemesini teminat altına alan Anayasa ve 
Cumhuriyet Yasalarının uygulanmasında asla taviz verilmemesi gerektiği, 

Anayasanın tanımladığı, Cumhuriyetin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti 
ilkelerini sağlıklı bir şekilde düzenlenmesine imkan sağlayacak güvenlik, huzur ve toplumsal 
barışın önem ve öncelik taşıdığı, 

Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grupların laik ve anti-laik ayrımı ile 
demokratik ve sosyal hukuk devletinin güçsüzleştirmeye yeltendikleri, 

Türkiye'de laikliğin sadece rejimin değil aynı zamanda demokrasinin ve toplumun 
huzurunun da teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu,

Devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ile adalet ilkeleri anlayışından 
vazgeçilemeyeceği, yasalarla belirlenmiş kuralların gözardı edilerek yapılan çağdışı 
uygulamaların da hukukun üstünlüğü ilkesi ile bağdaşmayacağı, 

Türkiye'nin 1997 yılı içinde AB'ye tam üye olarak ülkeler listesine girmeyi öncelikli 
bir hedef olarak sürdürdüğü, böyle bir dönemde resmi ve sivil kurum ve kuruluşların bu 
sürece (dördüncü sahife) katkıda bulunmasının gerekli olduğu, bu sebeple demokrasimiz 
hakkında kuşkulara yol açacak, Türkiye'nin yurtdışındaki imajını ve itibarını zedeleyecek, her 
türlü spekülasyona son vermek gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, insan 
haklarına saygılı, sosyal bir hukuk devleti olduğu yolundaki temel ilkelerinin Anayasamızın 
ve devletimizin teminatı altında olduğu, rejimin, kendisine ve geleceğine yönelik 
tartışmaların, içinde bulunduğumuz ortamda Türkiye'ye yarardan çok zarar verdiği,

Açıklanan bu esaslar aksine davranışların, toplumumuzda huzur ve güveni bozarak 
yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiş, 

Bu konularda alınacak ve alınması gereken tedbirlerin Bakanlar Kuruluna 
bildirilmesine karar verilmiştir. 

8-Bu metin ve adı geçen kararların okunmasından sonra Dış İşleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı sayın Tansu Çiller Türkiye'nin çok ciddi bir dönemden geçtiğini, 
biraz önce kararı okunan Milli Güvenlik Kurulu'nun Anayasada yeri olan bir kurul olduğunu, 
bu kararlarla ortaya çıkan hususların gereğinin yapılacağını, ilgili bakanların bu konudaki 
çalışmaları hassasiyetle yürüteceklerini; alınacak tedbirlerin kısa, orta ve uzun vadeli olarak 
düşünüleceğini, kısa vadeli olanların hemen uygulamaya konulacağını, orta ve uzun vadeli 
tedbirlere yönelik olarak özellikle yasa gerektiren, ek mali kaynak gerektiren hususların 
tekrar Bakanlar Kurulunca değerlendirilmeye alınacağını, bu çalışmaların ciddiyetle 
yürütülmesi gerektiğini ve kamuoyuna da, (beşinci sahife) bu meseleler üzerine ciddiyetle 
gidildiği mesajının verilmesi gerektiğini, ancak, bu karşılaşılan olayların bir kısmının şimdiki 
hükümet ile ilgili olmadığını belirtmişlerdir.

9- Sayın Çiller koalisyon hükümetlerinin kuruluşunda iki ortağın bir araya geldiğini, 
bu çerçevede bir protokol oluşturulduğunu ve uygulandığını, icraatın da buna göre 
yapıldığını, her iki partinin kendi kimlikleri ile yürümeye devam edeceklerini, ancak 



  

yapılacak beyanlarla bazı unsurların tahrik edilmesi halinde bunun hükümeti etkileyeceğini; 
böyle bir durumda da hükümetin en güzel icraatlarını yaptığı bir dönemde bu icraatlarını 
anlatamaz duruma düşebileceğini, bu yönleri itibariyle demokratik rejimin hükümet üyeleri 
olarak herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini, ortamı bozmaya hazır bir medya ve 
onlarla işbirliği halinde bazı kesimlerin de olduğu gözönünde bulundurularak, bu 
durumun aşılması gerektiğini, hükümetin işbirliği içinde, tabana belediye başkanlarına da 
hakim olunarak hükümet icraatının öne çıkarılacağı bir atmosferin sürdürülmesi gerektiğini; 
bu ileri sürülen iddiaların bir haksızlık olduğunu düşünmenin mümkün olduğunu, ancak 
meselenin haklı olmak meselesi olmayıp, siyasi bir oluşumun meydana getirildiğini, bu 
bakımdan toplumda bir uzlaşma yaratmanın gereği bulunduğunu, herkesin kucaklanması 
gereken bir dönemden geçildiğini, hükümetin toplumsal uzlaşma üzerine kurulmuş 
olduğunun baştan ifade edildiğini, işte şimdi herkesin kucaklanması gerektiği bilinciyle 
bunun gereğinin yapılmak mecburiyetinde olunduğunu; Milli Güvenlik Kurulu kararlarının 
kısa, orta ve uzun vadede icraata (sahife 6) koyacağımızı ve iyi bir dayanışma içerisinde 
işin gereğinin yapıldığını topluma da ileterek konunun üstesinden gelineceğine inandığını 
belirtmişlerdir. 

Bunun için, ilgili bakanların gerekli icraatları ilk etapta ortaya koymaları ve bu 
konuda kamuoyuna bildirmeleri gerektiğini, bu cümleden olarak Milli Savunma 
Bakanlığı'nın, Adalet Bakanı'nın, İç İşleri Bakanı'nın, Milli Eğitim Bakanı'nın ve diğer 
ilgili bakanların da gereğini yapmaları ve buna ilişkin mesajların kamuoyuna vermeleri 
gerektiğini, ancak bu şekilde meydana gelen bu ortamın aşılabileceğini, bu konuda 
koalisyonu oluşturan her iki partinin de elinden geldiği ölçüde bir toplumsal uzlaşma 
ortamını yaratacağına inandığını ifade etmişlerdir. Hükümete ilişkin yapılacak icraatlarda 
Bakanlar Kurulunda karar verilmeden konuşulmaması gerektiğini belirterek göstergelerin 
iyiye işaret ettiğini, bunların kamuoyuna maletmenin yararı bulunduğunu, meselelerin 
hallinde kararlı olduğumuzun beraberliğini ortaya koyan ortamın yakalanmasının önemli 
olduğu; yapılacak icraatler için bir yasa gereği bulunuyorsa, ilgili bakanların bunu Bakanlar 
Kuruluna getirmeleri, alınması gereken tedbirler yönünden de "gerekli önlemler 
alınmaktadır" denilebilecek durumda bulunmaları gerektiğini, büyük bir siyasi hassasiyet 
içerisinde bunların yürütülmesi gerektiğini ve bu şekilde istikrarı bir an evvel sağlayarak 
hükümet icraatına devam edilmesinin esas olduğunu belirterek, bu konuşmada vermiş olduğu 
mesajın satırlarını ve satır aralarını bütün üyelerin iyi anladığına inandığını, birlik ve 
beraberliğe gölge düşürecek durumlar yaratılmamasının önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

10- Yedinci sahifenin başında sayın Başbakan, sayın Başbakan Yardımcısı'nın 
konuyu fevkalade güzel ortaya koyduğunu, konuşmalarına aynen katıldığını, tek kelime dahi 
ilave veya çıkarmaya lüzum görmediğini, sadece teyiden bazı hususları ifade edeceğini 
belirterek, bir hadis-i şerifte "asaletin afeti övünmektedir." denildiğini, övünmenin yapılan 
hizmeti zedelediğini, bir hizmet yapıldığında onu başkalarının takdir edeceğini; hükümetin 
ülkeye hizmet için bir araya geldiğini ve uyum içinde çalışıldığını, ülkenin istikrara 
ihtiyacının bulunduğunu ve çok hayırlı bir hizmet yapıldığı inancı içinde olduklarını, bu 
uyum ve beraberliğin yürütülmesinde en önemli konunun partiler arasında en ufak bir rekabet 
hissine kapılınmaması olduğunu, çalışmaların hep beraberce yapıldığı ve iki parti arasında da 
en ufak bir rekabetin söz konusu olmadığını ifade etmişlerdir.

Koalisyondaki bu uyuma zarar getirmek için, başta medya olmak üzere birtakım 
gayretlerin sarfedildiğini, ancak hizmetlerin yürütüldüğünü ifade ederek, üzerinde 
durulan irtica konusunda sayın Başbakan Yardımcısının temel tespitine katıldığını, irtica 
konusunun bu hükümetle ilgili olmadığını, icraatın ortada olduğunu ve her şeyin 
anayasaya uygun yapıldığını; irticanın ve kaba softalığın bir nevi hastalık olduğunu, 
bunun Türkiye'ye has bir konu da olmadığını, mesela İsrail'de bu hastalığın Türkiye'den çok 



  

fazla olduğunu, bugün Avrupa'da dini taassup olduğunu, Orta Çağ'da Avrupa'da bunun bütün 
şiddetiyle yaşanmış bir hastalık olduğunu ve bu hastalığın küresel olduğunu, Türkiye'de de 
bunun asla bugünün meselesi olmadığını, bu işin 200 yıllık mazisi olduğunu, 27 Aralık 
1987 tarihli bir belgeye atfen, o tarihte, yani 10 sene (sekizinci sahife) evvel Kenan Evren'nin 
Cumhurbaşkanı, Turgut Özal'ın Başbakan olduğu dönemde toplanan Milli Güvenlik 
Kurulu'nda, "İrtica faaliyetlerinde alınması uygun tedbirler hakkında bilgi alınmış ve ek 
listede belirtilen tedbirlerin uygulanmasının hükümete bildirilmesine karar verilmiştir." 
denilerek, bir ek liste hazırlanmış olduğunu ve bu listeye bakıldığında bugün için alınması 
gerekli görülen tedbirlerin hepsinin bu listede bulunduğunun görüldüğünün, o günkü 
listede bazı maddeleri de okuyarak ifade etmişler ve bundan da anlaşılacağı üzere irtica 
konusunu bugünün olayı olmadığını, 10 sene önce de aynı meselenin olduğunu, konunun 
bu hükümetle ilgisinin bulunmadığını, olayın bir toplumsal gelişme olduğunu ve bu 
konuyu bu hükümete izafe etmeye kalkışmanın medyanın bir oyunu olduğunu; 10 sene 
evvel Milli Güvenlik Kurulu'nun bu 22 maddelik listesini hiç kimsenin bugün olduğu gibi 20 
tane canlı yayınla takip etmediğini, bugünkü durumda esas maksatın irtica ile mücadele 
olmayıp, medyanın asıl maksadının hükümeti yıkmak olduğunu ifade etmişlerdir. 

Herkesin bu hükümetin alternatifinin olmadığını görmekte olduğunu, 
dolayısıyla olayın açık olduğunu, ancak hükümetin irticayı önlemek için kesinlikle kararlı ve 
inançlı olduğunu, Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu konu görüşülürken bir ve beraberlik 
içinde bulunduğunun müşahade edildiğini, irtica ve laikliğin ne olduğuna medeni bir şekilde 
bakıldığında ortada ciddi hiçbir meselenin bulunmadığını, böyle körü körüne birtakım 
dogmatik hareketlerde bulunulmasının da kimseye bir faydasının (dokuzuncu sahife) 
bulunmadığını, ancak bu çeşit düşünenlerin her zaman varolduğunu; İBDA-C ve Cemalettin 
Kaplan'ın uzun uzun filmlerinin gösterildiğini, bunların tasvip gören hareketler olmadığını, 
bir avuç insandan ibaret olduklarını, bu tür taşkınlıklar ve şuursuz hareketlerle mücadelenin 
hükümetin en samimi dileği olduğunu ifade ettikten sonra; yapılan tavsiyelerin isabetli 
hususlar olduğunu ve ülkeyi huzursuzluğa götürecek, tahrik edecek davranışların asla faydalı 
olmayacağı, Bakanlar Kurulu'nun ve bütün üyelerinin irtica ve gericilik ile mücadelede 
kesinlikle kararlı olduğunu, bu hususta gösterilmiş olan tekliflerin ciddi şekilde ele alıp 
gerekenlerin yapılacağı talimatını vermişlerdir. 

Her Bakanlığın kendisini ilgilendiren konularda çalışmalarına şimdiden 
başlayacağını ve konuların ciddi şekilde yürütülmesini bizzat Bakanlar Kurulu'nun takip 
edeceğini ifade etmişler ve konuların ciddi şekilde takip edilip, yürütüleceği, ancak bunun 
bir tehdit ve zorlama altında yapıldığının imajının verilmemesi gerektiğini, çünkü 
Türkiye'nin güvenliğinden Bakanlar Kurulu'nun sorumlu ve Milli Güvenlik Kurulu'nun ise 
istişari bir kurum olduğunu, hükümetin bu mesuliyeti müdrik olarak görevde bulunduğunu, 
görevini dikkat ve itina ile yerine getireceğini, bu hususlardan bütün üyelerin hemfikir 
olduklarını ifade etmişler ve bu görevin dikkatli bir şekilde yerine getirilmesi talimatını 
vermişler ve ülkede huzurun sağlanması gerektiğini dile getirmişlerdir.

11-Tutanağın onuncu sahifesinde Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı sayın 
Tansu Çiller'in bir hususta bilgi vermek istediği, bu cümleden olarak Avrupa Hristiyan 
Demokrat Partisi ile ilgili olarak bu partinin bünyesinde bir toplantı yapıldığını, bu toplantıda 
"Türkiye Avrupa Birliğine giremez, çünkü medeniyet farklılığı vardır şeklinde bir görüş ileri 
sürüldüğünü", bu medeniyet kelimesinin nasıl geliştiği ile ilgili olarak konuyu ve buna ilişkin 
tepkileri paylaşmak istediğini belirtmişlerdir.

 Sayın Mesut Yılmaz'ın Avrupa Demokratlar Birliği toplantısında, Türkiye'nin bir 
dönüşüm içinde olduğu ve çok farklı bir yöne gittiği izlenimini verdiğini ve yaptığı 
konuşmada; Türkiye'de gericiliğin inanılmaz boyutta olduğunu, kadınların kapatılmak 
istendiğinin, irtica hareketlerinin inanılmaz noktalara tırmandığını, tankların geçtiğini 



  

anlattığını, ayrıca özel toplantılarda da bu ve benzer konuları aktardığını, ayrıca bizim 
basınımızın Avrupa bağlantıları kanalıyla konunun yaygınlaştırıldığını, özellikle sayın Mesut 
Yılmaz'ın konuşmasında Türkiye'deki rejimin değişme aşamasında ve askerlerin yönetime 
gelebilecek durumda olduğu ile Türkiye'de irticanın had safhaya çıktığının 
vurgulandığını, ancak konuşmasının sonunda birkaç cümle ile "Türkiye Avrupa Birliği'ne 
girmelidir." dediğini; ancak, ona göre Türkiye'de ne demokrasinin, ne rejimin ve ne de 
medeniyetin kaldığını, hiçbir şeyin kalmadığını söyledikten sonra, "bir büyük tehlike ile karşı 
karşıyayız ama birliğe Türkiye'yi alın, hükümetin bu yöndeki görüşünü destekliyoruz" 
dediğini ve bunu konuşmasının son beş altı cümlesinde kullandığını belirtmişlerdir. "şeklinde 
olduğu görülmüştür.

Tutanağın bundan sonraki sahifelerinin dava konusu olaya ilişkin bulunmadığı 
görülmüştür.

Bu tutanak mahkememizin yetkilendirmesiyle Naip Hakimler olarak tarafımızdan 
Başbakanlık Bakanlar Kurulu Sekreterliği tarafından gönderilen Bakanlar Kurulu toplantı 
tutanağının ilgili bölümlerinin okunması sonucunda düzenlenip imza altına alınmıştır." 
şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Tutuktan da anlaşılacağı üzere; 54. Hükümet üyeleri tarafından Anayasamzın 
118. maddesi gereğince tavsiye niteliğinde olan ve MGK kararları için;

Milli Güvenlik Kurulu'nun Anayasada yeri olan bir kurul olduğu, bu kararlarla 
ortaya çıkan hususların gereğinin yapılacağı, ilgili bakanların bu konudaki çalışmaları 
hassasiyetle yürütecekleri, alınacak tedbirlerin kısa, orta ve uzun vadeli olarak düşünüleceği, 
kısa vadeli olanların hemen uygulamaya konulacağını, orta ve uzun vadeli tedbirlere yönelik 
olarak özellikle yasa gerektiren, ek mali kaynak gerektiren hususların tekrar Bakanlar 
Kurulunca değerlendirilmeye alınacağı, bu çalışmaların ciddiyetle yürütüleceği, 

İleri sürülen iddiaların bir haksızlık olduğunu düşünmenin mümkün olduğu, Milli 
Güvenlik Kurulu kararlarının kısa, orta ve uzun vadede icraata koyulacağı ve iyi bir 
dayanışma içerisinde işin gereğinin yapıldığı, bunun için, ilgili bakanların gerekli icraatları 
ilk etapta ortaya koyacakları, bu cümleden olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın, Adalet 
Bakanı'nın, İç İşleri Bakanı'nın, Milli Eğitim Bakanı'nın ve diğer ilgili bakanların da gereğini 
yapacakları, 

Hükümetin ülkeye hizmet için bir araya geldiği ve uyum içinde çalışıldığı, 
koalisyondaki bu uyuma zarar getirmek için, başta medya olmak üzere birtakım gayretlerin 
sarfedildiği, üzerinde durulan irtica konusunun bu hükümetle ilgili olmadığı, irticanın ve kaba 
softalığın bir nevi hastalık olduğunu,bunun Türkiye'ye has bir konu da olmadığını, irtica 
konusunun bugünün olayı olmadığını, 10 sene önce de aynı meselenin olduğu, konunun 
bu hükümetle ilgisinin bulunmadığı, olayın bir toplumsal gelişme olduğunu ve bu 
konuyu bu hükümete izafe etmeye kalkışmanın medyanın bir oyunu olduğu, 10 sene 
evvel Milli Güvenlik Kurulu'nun 22 maddelik listesini hiç kimsenin bugün olduğu gibi 20 
tane canlı yayınla takip etmediği, bugünkü durumda esas maksatın irtica ile mücadele 
olmayıp, medyanın asıl maksadının hükümeti yıkmak olduğu, herkesin bu hükümetin 
alternatifinin olmadığını görmekte olduğu,

Bakanlar Kurulu'nun ve bütün üyelerinin irtica ve gericilik ile mücadelede 
kesinlikle kararlı olduğu, bu hususta gösterilmiş olan tekliflerin ciddi şekilde ele alıp 
gerekenlerin yapılacağı talimatının  verildiği, 

Her Bakanlığın kendisini ilgilendiren konularda çalışmalarına şimdiden 
başlayacağını ve konuların ciddi şekilde yürütülmesini bizzat Bakanlar Kurulu'nun takip 
edeceği, konuların ciddi şekilde takip edilip yürütüleceği,

Ancak bunun bir tehdit ve zorlama altında yapıldığının imajının verilmemesi 
gerektiğini, çünkü Türkiye'nin güvenliğinden Bakanlar Kurulu'nun sorumlu ve Milli 



  

Güvenlik Kurulu'nun ise istişari bir kurum olduğunu, hükümetin bu mesuliyeti müdrik olarak 
görevde bulunduğu, görevini dikkat ve itina ile yerine getireceği, bu hususlardan bütün 
üyelerin hemfikir oldukları TESPİTİNİ YAPIP VE HÜKÜMETİN KENDİ 
İNSİYATİFİYLE ALINMASI GEREKEN GEREKLİ KARARLARI ALDIKLARI 
ANLAŞILMIŞTIR.

2945 sayılı yasanın  "Kararların Bakanlar Kurulunda Görüşülmesi"  başlıklı 8. 
maddesine göre" Milli Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu 
gündemine öncelikle alınmak suretiyle görüşülür ve gerekli kararlar alınır." hükmünün 
54. hükümet tarafından yerine getirildiği anlaşılmıştır.

(9). A. 14 MART 1997 TARİHLİ BAŞBAKANLIK DİREKTİFİ
 Başbakan Prof.Dr.Necmettin Erbakan tarafından 14 Mart 1997 tarihinde konu kısmı 

boş 01-51/01704 sayılı eki 28 Şubat 1997 tarihli MGK Basın Bildirisi, 406 sayılı MGK 
Kararları olan; dağıtım planının GEREĞİ İÇİN Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcısına, Devlet Bakanlıklarına ve Bakanlıklara; BİLGİ İÇİN Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğine ve MGK Genel Sekreterliğine gönderilen Başbakanlık Direktifinde;

"28.2.1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarının 13 Mart 1997 günü Bakanlar 
Kurulu'nda öncelikle müzakere edildiği malumlarınızdır. 

Bu müzakerede alınan "İrtica ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi" kararı 
mucibince Milli Güvenlik Kurulu'nun Bakanlar Kurulumuza bildirdiği hususların bir kopyası 
ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. 

Bu konuların önemle dikkate alınarak, Anayasamızın; T.C. Devletinin Demokratik, 
Laik, Sosyal bir hukuk devleti olması temel ilkeleri çerçevesinde, Bakanlığınızı ilgilendiren 
konularda, konuyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin dikkat ve ihtimamla alınması, 
mali destek ve yasa değişikliğine ihtiyaç gösteren tedbirler varsa, bunlar hakkında da 
Bakanlar Kurulunca gereğinin yerine getirilebilmesi için Başbakanlığa bilgi verilmesini rica 
ederim." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Bu direktif ile tavsiye niteliğinde olan MGK kararları 13 Mart 1997 tarihli Bakanlar 
kurulu toplantısında okunup hangi maddeler için işlem yapılacağı veya yapılmayacağı, işlem 
yapılacak tavsiyeler için kısa orta ve uzun vadede neler yapılacağı kararlaştırıldığından bunun 
uygulamasına ilişkin hükümetin icracı bakanlara talimat verdiği anlaşılmıştır.

 Gereği için gönderilen belgeler icra edecek makamlar tarafından fiilen yapılacak 
işleri ihtiva eder. Bu direktif yapılacak işler için Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcısına, Devlet Bakanlıklarına ve Bakanlıklara AÇIK GÖREV VERMİŞTİR ve bu 
görevi münhasıran yerine getirecek icra biriminin bu birimler olduğu açıktır.

Bilgi için gönderilen belgeler bir icrai işlem yapılması için değil, bilginiz olsun biz 
bunu yapıyoruz demek içindir, bu direktif Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve MGK 
Genel Sekreterliğine bilgilendirme için gönderilmiştir. Bilgi için gönderilen direktif ile gereği 
için gönderilen Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanlıkları ve 
Bakanlıklar dışında hiç kimseye AÇIK veya KAPALI  bir görev verilmemiştir.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da genelgeler yayınlayarak başbakalık 
talimatının  gereğini yerine getirdikleri tespit edilip anlaşılmıştır.

Batı Çalışma Grubunun yasal dayanağı 14 mart 1997 tarihli başbakanlık 
genelgesi olduğu yönündeki savunmalara genelgede gereği için gönderilen birimlerin 
dışına hiç kimseye  açık veya kapalı bir görev verilmediğinden ve hiç kimse dayanağının 
Anayasadan ve yasadan almayan görev ve yetkiyi hukukun üstünlüğünün olduğu 
hukuk devletinde kullanamayacağından, durumdan vazife çıkarmak hukuk devletinde 



  

görev ve yetki dayanağı ve kaynağı olamayacağı için bu yöndeki savunmalara itibar 
edilmemiştir.

 (9).B. 18 MAYIS 1997 TARİHLİ “406 SAYILI MGK KARARINA 
İSTİNADEN ÇIKARILAN 14 MART 1997 TARİHLİ BAŞBAKANLIK 
DİREKTİFİNİN UYGULANMASININ TAKİBİ” KONULU, 01704 sayılı Başbakanlık 
Direktifi; Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısına, Devlet Bakanlıklarına ve Bakanlıklara 
gereği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine ise bilgi için gönderilmiş olup;

Bu Uygulama Direktifinin, “GENEL ESASLAR” başlıklı ilk bölümünde şunlar yer 
almıştır:

“406 sayılı MGK kararı ile ilgili tedbirlerin kısa, orta ve uzun vadeli planlama, 
programlama, koordine ve bütçeleme gibi safhalarının Bakanlar Kurulu’nca takibi için etkin 
bir çalışma yapılması maksadıyla Başbakanlık nezdinde, Milli Güvenlik Kurulu 406 Sayılı 
Kararıyla ilgili Tedbirleri Sürekli İzleme Merkezi (kısa adıyla Sürekli İzleme Merkezi, 
Merkez) ve yine aynı şekilde Başbakanlık nezdinde bir “Milli Güvenlik Kurulu 406 Sayılı 
Kararıyla ilgili Tedbirlerin Uygulanmasını İzleme ve Koordinasyon Komisyonu” 
(Komisyon) kurulmuştur.

Sürekli İzleme Merkezi’nin, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı uhdesinde 
oluşturulan yeteri kadar uzman personelden müteşekkil bir çalışma grubu halinde devamlı 
görev yapması, bu Merkezin aynı zamanda Uygulamayı İzleme ve Koordinasyon 
Komisyonuna sekreterya görevi ifa etmesi, yapılan çalışmaları takip eden ve yönlendiren bir 
komisyon olarak görev yapacak ve gerektiği zaman toplanarak hizmetlerini sürdürecek olan 
Uygulamayı İzleme ve Koordinasyon Komisyonu’nun da Başbakanlık Müsteşarı 
Başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye ve Milli Eğitim Bakanları Müsteşarları ile Diyanet 
İşleri  Başkanı, Devlet Personel Başkanı ve Vakıflar Genel Müdürü’nden teşekkül etmesi 
öngörülmüştür.

“Çalışma Esasları” başlığı altında: Komisyon’un Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinin görüş ve düşüncelerini aldıktan sonra, Milli Güvenlik Kurulu’nun 406 Sayılı 
Kararıyla ilgili olarak hangi tedbirlerin hangi makamlarca hangi vadede uygulanacağını 
belirten çalışmayı en kısa sürede tamamlanması, bu tedbirlerin Başbakanlık tarafından 
onaylandıktan sonra, ilgili makamlara bildirilmesi, tedbirler programında değişiklik 
yapılması gerekiyorsa bu hususların Komisyonca teklif edilmesi ve onaylandıktan sonra 
yürürlüğe konulması, Komisyonun her ay en az bir defa toplanmak suretiyle o ay içerisinde 
Bakanlıklar ve ilgili Kuruluşlarca yapılan çalışmaları ve bu çalışmalar hakkındaki Sürekli 
İzleme Merkezi raporlarını gözden geçirip gerekli yönlendirmeleri yapması, Komisyon ve 
Merkez’in çalışmalarında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin düzenleyici, 
yönlendirici ve koordine edici işbirliğinden yararlanacağı, Komisyonun gerekli gördüğü 
takdirde düzenlemeler konusunda üst düzey bürokrat, uzman ve akademisyenlerden de 
yararlanılması, Merkezin her ay yapılan çalışmalar hakkında Komisyonu bilgilendirilmesi, 
Komisyonun da o ayın en geç 25’ine kadar hazırlayacağı Uygulamayı Takip Raporu’nu Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine iletmesi, Komisyonun ilk toplantısını 20.05.1997 günü 
saat 09.30’da Başbakanlık Müsteşarlığında yapılması." içerikli olduğu anlaşılmıştır.

18 Mayıs 1997 tarihli bu Uygulama Direktifle; 406 sayılı MGK Kararının uygulama 
durumunun, MGK Genel Sekreterliği ile koordineli olarak, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı 
bünyesinde uzmanlardan oluşacak “Sürekli İzleme Merkezi” tarafından günü gününe 
izlenerek raporlanması; daha sonra bu çalışmaların Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında 
kurumların üst düzey yetkililerinden oluşacak “Milli Güvenlik Kurulu 406 Sayılı Kararıyla 
ilgili Tedbirlerin Uygulanmasını İzleme ve Koordinasyon Komisyonu” vasıtasıyla, her ay 



  

MGK Genel Sekreterliğine iletilerek, aylık MGK toplantıları gündemine taşınması sağlanmış 
olmaktadır.

18 Mayıs 1997 tarihinde, daha önce 14 Mart 1997 tarihinde Bakanlıklara 
gönderdiği Direktif’e ilaveten bir Uygulama Direktifi daha yayımlandığı ve 
uygulanması tamamen hükümetin insiyatifinde olan MGK kararlarının uygulanması 
için hükümet tarafından çalışmalar yapıldığı anlaşılmıştır.

(10). 28.03.1997 TARİHLİ İÇİŞLERİ BAKANI MERAL AKŞENER İMZALI 
070674 SAYILI “ANAYASA VE YASALARIN UYGULANMASINA UYULACAK 
USUL VE ESASLAR” KONULU GENELGE 

 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dolap No:91703, Fihrist No:22357-3 yer alan  İçişleri 
Bakanı Meral Akşener imzasıyla 28.03.1997 tarihinde 070674 sayılı “Anayasa ve Yasaların 
Uygulanmasına Uyulacak Usul ve Esaslar” konulu, “KİŞİYE ÖZEL” mühürlü, dokuz 
sahifelik bu Genelge, 80 İl Valiliği, İçişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü, Bağlı Kuruluşlarına 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına GEREĞİ İÇİN; Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği, Başbakanlığa, MGK Genel Sekreterliğine, Genelkurmay Başkanlığına, Milli 
Savunma Bakanlığına ise BİLGİ İÇİN gönderilmiştir. Genelge;

1. Anayasamızın 1. maddesi 1924 ve 1961 Anayasalarında olduğu gibi Türk 
Devletinin yönetim biçiminin bir Cumhuriyet olduğunu ilan etmekte, 2. maddesi ise “Türkiye 
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına 
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmünü taşımaktadır.

Söz konusu maddenin gerekçesinde ise “Türkiye Cumhuriyetinin her şeyden önce 
Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, yani bütün fertlerinin kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmez bir bütün halinde, diğer bir deyişle, milli dayanışma ve adalet içerisinde yaşayan 
bir toplum olduğu açıklanmıştır. Bu toplum, insan haklarına saygılı, başlangıçta belirtilen 
Atatürk ilkelerine dayanan, siyasi rejimler içinde insan haysiyetini en iyi koruyan, 
gerçekleştiren ve teminat altına alan demokratik rejimi benimsemiştir. Demokratik rejimin 
de laiklik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine dayandığı belirtilmiştir. Demokrasi, 
egemenliğin millete ait olduğu bir siyasi rejimdir. Hiçbir zaman dinsizlik anlamına 
gelmeyen laiklik ise, her ferdin istediği inanca, mezhebe sahip olabilmesi, ibadetini 
yapabilmesi ve dini inançlarından dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tabi 
kılınmaması anlamına gelir” ifadeleri yer almaktadır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’e göre; “Laiklik, sadece din ve dünya 
işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü 
demektir. Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele 
kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle 
karıştırmak isteyenler, ilerleme ve canlılığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış 
doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz.

Laiklik uygar yaşayışın da bir şartı olmuştur. Türk inkılabı, dine karşı veya din 
aleyhtarlığı şeklinde değil, din ile ilgili bulunmayan çökmüş, kokuşmuş kurumlara karşı 
oluşturulmuştur. Dinin hasis menfaatler uğruna istismarına şiddetle karşı koymuştur. Türk 
inkılabı ile ümmet devrinden millet devrine geçilmiştir.

Yine Anayasamızın 14 . maddesinin 1. fıkrasında hak ve hürriyetlerin ne gibi kötü 
kasıtla kullanılamayacağı sayma yoluyla belirlenirken; Anayasa yer alan hak ve 
hürriyetlerden hiçbirinin dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir 
yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla 



  

kullanılamayacağı hususu da açıkça belirtilmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasının 
gerekçesinde ise; bazı hallerde kanun hükümlerine uygun olarak kullanılan bir hürriyetin 
esasında başka bir kasıt gütmesinin ve bu kastın da fıkrada belirtilen yasak amaçlara yönelik 
bulunmasının her zaman mümkün olduğu belirtilerek, bu konuda Anayasasının 13. 
maddesinde yer alan genel ve özel nedenlerle gerçekleştirilecek sınırlamaların ötesinde bir 
sınırlama getirilmesinin zaruretine işaret edilmiştir. Ayrıca maddenin son fıkrasında, 
Anayasanın hiçbir hükmünün, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir 
faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamayacağı hükme bağlanmıştır.

24. maddede ise; Herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğu, 14. 
madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenlerin serbest bulunduğu 
ve kimsenin ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamıyacağı, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağı ve suçlanamayacağı, 
din ve ahlak eğitim ve öğretiminin Devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağı hüküm 
altına alınmıştır.

Anayasamız din ve vicdan ,düşünce ve kanaat hürriyetlerine özel bir önem vermiştir. 
Nitekim 15. maddesinde savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve kanaatlerinden dolayı 
kınanamayacağı ve suçlanamayacağı, din ve ahlak eğitim ve öğretiminin Devletin gözetim ve 
denetimi altında yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Son günlerde, Anayasamızda Cumhuriyetin temel ilkeleri arasında yer alan ve yine 
Anayasanın 4. maddesi ile değiştirilmesinin teklif bile edilemeyeceği belirtilen laiklik ilkesi 
ile 24. maddesindeki "Kimse, Devletin sosyal,ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini 
kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz 
sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz." hükmüne aykırı tutum ve 
davranışlara rastlandığı gözlenmektedir.

Ülke sorunlarının çözümünü "Millet" kavramı yerine "Ümmet" kavramı bazında ele 
alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları 
cesaretlendiren girişimlerin varlığı, ülkemiz açısından ciddi tehlikeler oluşturabilecek bir 
gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Bunun dışında, komşu ülkelerden bazılarının, zaman zaman ülkemizde rejim 
aleyhtarı faaliyet, tutum ve davranış içine girmek suretiyle ülkemizi çağ dışı bir rejime itme 
gayretleri de inkar edilemez bir gerçektir. Bu ülkeler faaliyetlerini bir yandan ülkemizdeki 
radikal dinci terör örgütlerine verdikleri destek ile diğer yandan, daha uzun vadede, bazı 
tarikat ve grupları kontrol etmek suretiyle yönlendirmektedirler. Bu yönlendirmeyi 
yaparlarken parasal harcamalardan çekinmemekte ve masum vatandaşlarımızı farkına 
varmadıkları istikametlere götürmektedirler.

Yukarıda belirtilen etkiler altında, bazı aşırı dinci kesimlerin ülkemizde mezhep 
ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara ve milletimizin düşmanca 
kamplara ayrılmasına yol açması ihtimalinin de mevcut olması olaya ayrı bir boyut 
kazandırmaktadır. Bazı terörist sol örgütler ile bölücü terör örgütü PKK liderinin de aynı 
şekilde diğer mezheplerdeki vatandaşlarımızı körükledikleri bir diğer gerçektir.

Yirmibirinci yüzyıla yaklaştığımız bu dönemde dahi, ne yazık ki, yüce dinimiz'in 
ülkemizde bir politika aracı olarak zaman zaman kullanıldığı müşahade edilmiştir. Dinden, 
çıkar aracı olarak, iktidara ulaşım aracı olarak yararlanmanın, gerçekte bir türlü din 
düşmanlığı olduğu gözden ırak tutulmuştur. Din bezirganlığı, dinden kişisel çıkar için 
yararlanma ve dini baskı aracı olarak kullanma politikalarının milletimizce de tasvip 
edilmediği aşikardır.

Demokrasinin nimetlerinden faydalanarak demokrasiyi rafa kaldırmayı hedef alan 
her türlü ayrılıkçı politika izleyen bölücü örgütler ile kökü dışarıda radikal dinci gruplara 
karşı Devletimiz ve demokrasimiz kendisini, halkımızın kabulüne mazhar olmuş Anayasası ve 



  

kayıtsız şartsız milletimize ait olan hakimiyeti, onun adına kullanan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kabul ettiği yasaların sağladığı hukuk düzeni içinde savunmak durumundadır.

Vatandaşlarımız da, içinde yaşadığı coğrafyanın zorluklarını kabul etmek ve Devlet 
olarak var olabilmek için gerekli önlemleri almak durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti 
sorunlarını demokrasiye sımsıkı sarılarak çözüp aşabilecek güçtedir.

Anayasamızın 2. maddesinde ifadesini bulduğu üzere, Türkiye Cumhuriyeti 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk Devleti olmanın en önemli 
gereklerinden biri de yürürlükte bulunan yasaların kişi veya zaman ayrımı gözetilmeksizin 
uygulanması zorunluluğudur. Yasalar var olduğu sürece bunları uygulamaya yetkili 
kılınmış kamu görevlilerinin, şartlar ne olursa olsun, bunları uygulaması gerekmektedir. Aksi 
takdirde bir kısım yasa hükümlerinin uygulanması, diğer bir kısmının uygulanmaması ya da 
uygulamada kişi ayrımı gözetilmesi, tam bir keyfiliğe yol açacaktır ki bu da hukuk 
düzenimizin dolayısıyla rejimimizin tehlikeye girmesine yol açacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde aşağıdaki hususların bir kez daha 
hatırlatılmasında ve tedbirlerin alınmasında Bakanlığımca yarar görülmüştür.

2. Bilindiği gibi, öğrenci yurtları ile özel okulların açılmasında, işletilmesinde ve 
kapatılmasında valiliklere önemli yetkiler verilmiştir. Bu yetkilerin en önemlisi de denetim 
yetkisidir.

Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesi 
Hakkında Yönetmeliğin 51. maddesi aşağıdaki hükmü taşımaktadır:

"MADDE 51- Yapılan denetlemeler sonucunda;
a) Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı hareket eden,
b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda 

faaliyet gösteren,
c) Bölgecilik, ırkçılık propogandası yapan ve dini veya dini hissiyatı veya dince 

mukaddes tanınan şeyleri alet ederek faaliyette bulunan,
d) Yapılan ikazlara rağmen tabi oldukları mevzuat hükümlerine ve bu yönetmelikte 

belirtilen esaslara uymayan,
e) Sorumlu olduğu öğrencilerin barınma, beslenme, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını 

karşılamayan,
f) Öğrencilerin güvenliğini sağlamayan ve tehlikeye sokan, kurumlar hakkında tabi 

oldukları mevzuat hükümlerine göre kapatılma işlemlerine mahallin en büyük mülki 
amiri'nce başlanır ve bu konuda işleme başlanırken ve kapatılma kararı alındıktan sonra 
Bakanlığa (Milli Eğitim Bakanlığı) bilgi sunulur.”

Madde metninden de anlaşıldığı gibi mülki idare amirlerine geniş bir yetki 
verilmiştir. Ancak yasal durumun böyle olmasına karşılık tarikatlarla bağlantılı bazı özel yurt 
ve okulların olduğu da gözlenmektedir.

Söz konusu yurtlarda dinin veya dini hissiyatın veya dince mukaddes sayılan şeylerin 
alet edilerek faaliyette bulunulup bulunulmadığının mülki amirlerce yalandan izlenmesi ve bu 
şekilde faaliyette bulunanların tesbit edilmesi halinde kapatılması gerekmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin 45-49 maddelerinde ise mülki idare amirlerinin 
denetlemeye ilişkin yetkileri, denetim periyotları, denetleme ekipleri, denetleme sonuç 
raporlan ile kurum ve yönetim personelinin geçici olarak mülki idare amirlerince görevden 
uzaklaştırılmaları konularında ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır.

Mülki idare amirleri yasa ve yönetmeliklerce kendilerine verilen tüm yetkilerde 
olduğu gibi bu konuda da yetkilerini eksiksiz olarak kullanmalıdırlar.

Bu çerçevede olmak üzere; Mülki idare amirlerimiz, izinsiz açılmış ve tarikatlara 
bağlı özel yurtların mevcut durumlarını tesbit edip yasal gereğini yapacaklardır.

Yurt dışında faaliyet gösteren "İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği" gibi yasa dışı 



  

bir çok örgüt tarafından legal ve illegal yollardan ülkemize sokulan yıkıcı, bölücü ve irticai 
nitelikli yayınların yanında aynı amaçlı video ve ses kasetlerinin zaman zaman 
gönderilmesine ağırlık verildiği bilinmektedir.

Güvenlik güçlerimiz, özellikle öğrencilerimizin bu tip yıkıcı, bölücü ve irticai 
yayınlardan korunması açısından bu yurtların yöneticilerini bu konuda uyarmak ve bu 
yayınların ülke içinde olduğu gibi yurtların dahilinde de okunmasını engellemek görevini tam 
bir titizlikle yürütmelidirler. Bu konuda PTT ve Gümrük idareleriyle koordineli olarak 
denetim ve kontrollerin sıklaştırılması gerekmektedir.

Bunun dışında iliniz dahilinde faaliyette bulunan matbaalarda da basılan her türlü 
yıkıcı, bölücü ve irticai yayınların araştırılmasının titizlikle yapılarak, suç unsuru ihtiva 
edenlerin zamanında Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmesi sağlanacaktır.

3. Din, insan için fıtri bir ihtiyaçtır. Bunun içindir ki tarihin hiç bir döneminde dinsiz 
bir topluma rastlanmamıştır.

Din, insanlık tarihine hakim olan en büyük etkendir. Çünkü her milletin kültürünün 
temelinde din vardır. Nüfusunun % 99'u müslüman olan Ülkemizde; kültürümüzün temelinde, 
ferdi ve sosyal hayatımızın şekillenmesinde, milli örf ve adetlerimizin oluşmasında, milli 
birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında, devam ettirilmesinde, vatan, millet, bayrak ve 
benzeri ortak milli duygularımızın canlı tutulmasında İslamiyetin rolü ve fonksiyonu 
aşikardır.

Dinin fonksiyonunu müsbet yönde yapabilmesi, iyi anlaşılmasına bağlıdır. İyi 
anlaşılması için de iyi ve doğru öğretilmesi gerekmektedir.

Bu kutsal dinin temel kitabı Kur'an-ı Kerimdir. Kur'an-ı Kerimi öğrenmek ve 
öğretmek, her müslümanın, dini, vicdani, ahlaki, sosyal ve kültürel hakkı ve hürriyetidir. 
Milletimiz Kur'an öğretimine tarih boyunca büyük önem vermiş ve bu amaçla birçok 
müessese kurmuştur.

Bu müesseseler Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın yönetim ve denetiminde Kur'an Kursu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu görevini hiçbir görüş, felsefi inanç ve mezhep ayırımı 
yapmadan milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek yerine getirmektedir.

Ancak bazı tarikatların veya dini grupların yasal olmayan yollardan ve bazan dernek, 
bazan vakıf adı altında, görünüşte Kur'an kursları açtıkları ihbarları Bakanlığımıza intikal 
etmektedir. Bu dernek veya vakıflarca dini duyguları istismar edici, bölücü ve yıkıcı 
faaliyetler yürütülebileceği ayrıca ehliyetsiz kişilerin menfaat temini amacıyla bu tür işlere 
girebileceği hususları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu bağlamda, Devlet’in gözetim ve denetiminde sağlıklı biçimde din eğitiminin, 
dolayısıyla Kur’an öğretiminin yapılmasında milli birliğimiz ve bütünlüğümüz açısından 
zaruret olduğu düşünülmektedir.

4. Zaman zaman basma intikal eden haberlerden, yurdun çeşitli yerlerinde yapılan 
dini tesislerin, belli çevrelere mesaj vermek amacıyla, gündemde tutularak siyasi istismar 
konusu yapılmakta olduğu müşahade olunmuştur.

Bu tür tesislerle ilgili ihtiyaçların tesbiti, ilinizde müftülükler ve belediyeler ile diğer 
ilgili makamlar arasında koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmelidir.

Bu tespitler yapılırken özellikle yeni yerleşim alanlarının imara açılması sırasında 
mutlaka okul ve cami yerlerinin belirlenen kıstaslar çerçevesinde imar planlarında yer 
almasına dikkat edilmelidir.

5. 30.11.1925 tarih ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve 
Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun 1.maddesinin ikinci 



  

fıkrası ile "Alelumum tarikatlerle şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, 
babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber 
vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu 
unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur." hükmü getirilmiş ve maddenin 
diğer kısımlarında bunlara aykın hareket edenler için verilecek cezalar hükme bağlanmıştır.

Kanun hükmü böyle iken, uygulamada kanuna aykırı hallerin ve davranışların var 
olduğu gözlenmektedir. Kanun uygulayıcısı güvenlik güçlerimizin kanunları uygulama ve 
aykırı hareket edenleri yargı mercileri önüne çıkarmakla görevli olduklarını hatırlatmakta 
yarar görülmüştür.

6. İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şur'a kararı ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden ilişiği kesilen personel konusunun, istismar edilerek Türk Silahlı 
Kuvvetlerini dine karşıymış gibi gösterme çabalarına, zaman zaman bir kısım basınımızda 
rastlanmaktadır.

Yüce Türk Ulusu'nun gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bu gibi 
kampanyalar bilinçli olarak yapılmakta ve onun, halkımızın sevgi ve güveninden 
uzaklaştırılması hedeflenmektedir.

Bu gibi yayınların zararlarının ve neleri amaçladığı konusunun yeri geldikçe ve her 
fırsatta halkımıza anlatılması ve bu konuda basın mensuplarının aydınlatılmasının yararlı 
olacağı değerlendirilmektedir.

Bunun dışında Türk Silahlı Kuvvetlerini veya Devletin diğer kurum ve kuruluşlarını 
tahkir ve tezyif edici bu gibi davranışlar karşısında da derhal yasal işlemlere başlanmalıdır.

7. Vali ve kaymakamlarımız ile belediye başkanlarımızca yapılacak ilk defa 
memuriyete giriş atamalarında, irticai nitelikte ve bölücü kişilerin kamu kurum ve 
kuruluşlarına sızmalarını önlemek için gereken titizlik gösterilecektir.

8. Bazı komşu ya da bölge ülkelerinin, ülkemizdeki demokratik ortamdan 
yararlanarak, büyük ölçüde finansman da sağlamak suretiyle tarikatlar kurmak veya 
ülkelerindeki bazı tarikatların uzantılarını ülkemiz topraklarında faaliyete geçirmek, ya da 
kurulmuş tarikatlara yardım ve destekte bulunmak suretiyle faaliyette bulundukları bir 
gerçektir. Bu ülkelerde bulunan ve kendilerine "İslami" ismini ekleyen terör örgütlerinin de 
ülkemizde zaman zaman faaliyet alanı aradıkları gözlenmektedir.

Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel bir 
çatışmadan korumak amacıyla bu tür hareketler için istihbarat çalışmaları yoğun bir şekilde 
sürdürülecek,bu ülkelerin vatandaşlarının ülkemizdeki faaliyetleri kontrol altında tutulacaktır.

9. Mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak 
ve milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak tehlikeli faaliyetler üzerinde 
istihbarat faaliyetleri arttırılacaktır.

Bir yandan aşırı dinci kesimdeki faaliyetlerin izlenmesine devam edilecek, diğer 
yandan alevi vatandaşlarımız üzerinde terör örgütlerinin etkileme faaliyetinde bulunacağı 
gözönüne alınacaktır.

Nitekim kanlı terör örgütü PKK ve onun başının son günlerde, ülkemizdeki alevi 
vatandaşlarımızı tahrik etmek suretiyle, bir alevi-sünni çatışması yaratmaya çalışan 
söylemlerde bulunmaya başladığı gözlenmektedir. Güvenlik güçlerince gerekli dikkat ve 
hassasiyetle müdahale edilecek ve yerinde söndürülecektir.

10. Belediyelerimiz o yerin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
kurulmuş birer yerel yönetim birimidir. Bazı belediye başkanlarımızın mahalli müşterek 



  

ihtiyaçları çözümlemek için çaba sarfetmek yerine zaman zaman, kendi görev alanlarıyla hiç 
bir ilgisi olmayan konularda faaliyet içine girdikleri gözlenmektedir.

Bazı belediye başkanlarının bu tutum ve davranışları, suç teşkil ettiği gibi, 
geliştirmek için çaba sarfettiğimiz yerel yönetim ruhuna ve reformlarına zarar vermektedir. 
Bu davranışlar, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusuna karşı olanların, görüşlerine haklı 
gerekçeler bulmalarını sağlamaktadır.

Yerel yöneticilerimizin de tasvip etmediği bu tutum ve davranışlara giren ve kanunen 
suç sayılabilecek beyanlarda bulunan belediye başkanlarımız hakkında, onlar üzerinde 
vesayet denetimine sahip bulunan Vali ve Kaymakamlarımızca her türlü yasal işleme 
başvurulacak, bunlar hakkında yürütülen soruşturmaların sür'atle sonuçlandırılması 
sağlanacak ve tekrarlanmaması için her kademede önlem alınacaktır.

Bunun dışında bazı belediye başkanlarımızın, irticai faaliyetleri nedeniyle Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden Askeri Şur'a kararıyla ilişikleri kesilen personel konusunu istismar 
ederek, bu personeli belediyede, belediyeye bağlı işletme veya kuruluşlarda ya da 
belediyelerin kurduğu veya katıldığı şirketlerde sistemli olarak işe aldıkları anlaşılmaktadır.

Çok tabiidir ki demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizde, bu şekilde ilişikleri 
kesilen personelin bir başka kamu kurumunda çalışmalarım engelleyecek bir mevzuat 
bulunmamakla birlikte, belediye başkanlarımızın sistemli olarak bu atamaları yapmaları 
rahatsızlık yaratmaktadır. Başkanlarımızın elbette bu gibi kişileri, gerekli atama iznini temin 
ettikten sonra, atamaya yetkileri varsa da bunu Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı "Siz işine son 
verirseniz, biz alırız" şeklinde bir tepki hareketine dönüştürmelerinin doğru olmayacağının 
herkes tarafından kabul edilebilecek bir gerçek olduğu unutulmamak ve bu konuda gerekli 
uyanlar belediye başkanlarımıza yapılmalıdır.

Bilindiği üzere, 19.3.1997 tarihli ve 10245 sayılı genelgemizle, açıktan atama izin 
taleplerinde ilk defa memuriyete atanacaklar ile daha önce memuriyet yapıp herhangi bir 
şekilde ayrılıp, tekrar memuriyete atanacaklar için formlar farklılaştırılmış olup, bu atama 
izin taleplerinin Bakanlığımıza gönderilmesinden önce Vali ve Kaymakamlarımızca gerekli 
ön inceleme yapılacaktır.

11. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilmeyeceğine Dair Kanuna aykırı olarak ortaya 
çıkan ve Türkiye’yi çağ dışı bir görünüme yöneltecek uygulamalar konusunda yasaların 
öngördüğü tedbirler Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararları istikametinde alınmalıdır. 
Bu tedbirlerin özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanması sağlanmalıdır.

12. Çeşitli nedenlerle verilen kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemlerinin 
yapılması sırasında büyük bir titizlik gösterilmesi gerekmektedir. Kanun ve yönetmeliklerin 
uygulanmasında verilen yetkilerin sınırının aşılmaması ve daha dikkatli davranılması 
gerekmektedir. Aksine davranışların suç teşkil edeceği unutulmamalıdır.

13. Yardım Toplama Kanununda ve Yardım Toplama Kanununun Uygulama 
Esasları Hakkında Yönetmelikte; vardım toplama usul ve esasları açıkça düzenlenmesine 
rağmen evrakların tanziminde ve faaliyetlerin denetlenmesinde aksaklıkların ortaya çıktığı, 
bazı gerçek ve tüzel kişilerce izinsiz olarak yardım toplandığı gözlenmektedir.

Kurban derisi ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım 
toplama yetkisi sadece Türk Hava Kurumu'na verilmişse de Yardım Toplama Kanununun 4. 
maddesinde yardımın isteğe bağlı olduğu, kişi ve kuruluşların yardımda bulunmaya 
zorlanamayacağı, Borçlar Kanununda ise, bağış olarak verilen mal ve hakların kime 
verileceği konusunda tamamen bağışı yapanın iradesine bırakıldığı hususu düzenlenmiştir. 
Kanunlarda kişilerin kurban deri ve bağırsaklarını herhangi bir dernek veya hayır kurumuna 
bizzat götürerek vermelerini yasaklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.



  

Türk Hava Kurumunca bu yolla elde edilen gelirler belli yüzdeler arasında Türkiye 
Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ve Diyanet Vakfı'na verildiğinden gelirin amacına daha uygun harcanacağı 
dikkate alınarak Mülki İdare Amirlerince düzenlenecek toplantılarda köy ve mahalle 
muhtarları ve ilgililer Türk Hava Kurumu'na yardımda bulunmaları konusunda 
bilgilendirilecek, diğer gerçek ve tüzel kişilere toplama izni verilmeyecek, izinsiz faaliyete 
girişenler hakkında Kanunun 29. maddesine göre işlem yapılacaktır.

Bazı valilerin, hava alanı yapımı gibi projelerin gerçekleştirilmesi için kurban derisi 
toplama faaliyetlerini bizzat yürüttüklerine ya da koordine ettiklerine dair duyumlar 
alınmakta olup böyle bir tutum ve davranış içine girilmemesi gerektiğinin bütün mülki 
amirlerce bilinmesi gereklidir.

14. Bazı belediyeler, siyasal partiler ya da derneklerce düzenlenen törenlerde özel 
üniforma giydirilmiş korumaların kullanıldığı müşahade edilmektedir Koruma yada başka ne 
ad altında olursa olsun, bu gibi üniformaların giyilmesi yasalara uygun bulunmamaktadır. 
Zira yasalarımız hangi görevlilerin üniforma giyebileceklerini belirlemiştir.

Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal 
işlemlere derhal başlanacak ve bu işlemler ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

Yasa dışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak, yasa ile 
öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılacaktır.

15. Bilindiği gibi 25.7.1951 tarih ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 
Hakkında Kanun ile Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven, Atatürk'ü temsil 
eden heykel, büst ve abideleri ve yahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya 
kirleten kimselere cezai müeyyideler getirilmiştir.

Söz konusu Kanun Atatürk'ün sağlığında değil ülkemizin çok partili demokrasiye 
geçtiği bir dönemde yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanunun çıkarılmasına neden olan husus, 
çok partili demokrasiye geçişle birlikte birtakım fırsatçı ve bedbaht kişilerin, gelen hürriyet 
ve demokrasi havasını kötüye kullanarak inkılaplara ve bu inkılapların önderi olan Atatürk'e 
dergi ve broşürlerle çirkin ve tecavüzkar yazılar yazmaya yer yer Atatürk heykellerini 
kırmaya başlamaları ve bu hareketlerin kamu vicdanında derin yaralar açmasıdır.

Bu Kanun, kadirşinas Türk milletinin kendine hür ve bağımsız bir vatan bırakan dahi 
ve kahraman evladı büyük Atatürk'ün eser ve inkılaplarının korunması kadar O'nun 
sevgisiyle dolu olan Türk milli vicdanının huzurunun da korunması amacıyla çıkarılmıştır.

Atatürk'e karşı yapılan hakaret ve tecavüzlerin sadece O'na karşı yapılmış olarak 
telakki edilmesi mümkün değildir. Bu hakaret ve tecavüzler. O'nun şahsında laik ve 
demokratik Cumhuriyetimize karşı yapılmış hakaretlerdir.

Bu nedenle mülki amirlerimiz ile kolluk kuvvetlerimizin söz konusu Kanunun 
uygulanmasında titizlik göstermeleri ve yasaya aykırı duruma rastlanılması halinde konunun 
yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirmeleri büyük bir önem taşımakladır.

Sonuç olarak;
1. Yukarıda 15 madde olarak belirtilen ve bu yazı ekinde çalışma programı olarak 

gönderilen hususlar demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyetinin, Anayasamızdaki ilkeler 
doğrultusunda yaşayabilmesi için hayati nitelikte unsurlar olup; bunların uygulanması ile 
korunup kollanması hususunda, basta valiler olmak üzere güvenlik güçlerimiz ve tüm kamu 
kurum ve kuruluşları gereken ciddiyet ve titizliği göstereceklerdir.

2. Çalışma programında belirtilen ve mevcut durumun tesbitine yönelik raporların 
birer örneği Bakanlığımıza gönderilecektir.

3. Valilerimiz her gün yapmakta oldukları asayiş saatinin belli bir bölümünü bu 



  

yazımız ve ekindeki çalışma programına ayıracaklardır. Bu bölümde görüşülen konulara göre 
gerektiğinde MİT temsilcisi ile Müftü, Milli Eğitim Müdürü gibi diğer kamu görevlilerinin de 
katılımı sağlanabilecektir.

4. Valilerimiz bu yazımız ve ek çalışma programının uygulanabilirliği üzerindeki 
görüşleri ile yasa, yönetmelik değişikliği gibi önerilerini bu yazımızın alınmasından sonra bir 
ay içinde bir rapor halinde Bakanlığımıza göndereceklerdir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Genelgenin ekinde, ayrıca, 16 maddeden oluşan bir tedbirler paketinin yer 
aldığı faaliyet programı cetveli mevcut olup buna göre;

1. Laikliğin büyük bir titizlikle ve hassasiyetle korunmasının sağlanması, ihmali 
görülenler hakkında işlem yapılması,

2. Özel yurt ve vakıf okullarının denetim altına alınması, kanuna uygun 
olmayanların kapatılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı kontrolünde açılmamış Kur’an kurslarının tespit edilerek 
faaliyetlerine son verilmesi,

4. Dini tesislerin siyasi istismar konusu yapılmaması, dinin tesis ihtiyacının ortaya 
konulması, bu konudaki çalışmaların il ve ilçe müftülüklerince koordine edilmesi,

5. Men edilmiş tarikatların ve 677 sayılı Kanunda belirtilen tüm unsurların 
faaliyetlerine son verilmesi,

6. Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilen 
personel konusunun istismar edilmemesi, istismarın önlenmesi için bazı medya gruplarının 
aleyhteki yayınları hakkında yasal işlem yapılması

- Güvenlik güçlerince durum izlenerek Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal 
ettirilecektir.

- Valilerimizce yeri geldikçe, bu olayın arkasındaki senaryolar anlatılacaktır.
7. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere, aşırı dinci kesimden veya yasa dışı 

örgütlerden muhtemel sızmaların önlenmesi için, personel alımı ve çalıştırılmasının devamlı 
takip edilmesi, sızan bu tip personelin işine son verilmesi,

8. Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel bir 
çatışmadan koruyabilmek amacıyla komşu ülkelerin yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini önleyici 
tedbirler paketi oluşturulması

9. Aşırı dinci kesimlerin mezhep ayrılıklarını körüklemelerine mani olunması 
10.Belediyelerin kendileri veya şirketleri vasıtasıyla, irticai faaliyetleri, 

disiplinsizlikleri veya yasa dışı örgütlerle irtibatı nedeniyle ilişikleri kesilen personelin 
durumunun tesbit edilmesi, bu şekilde personel çalıştırılmasını önleyici tedbirler alınması,

11. Kıyafet Kanununa aykırı uygulamalara mani olunması, taviz verilmeden 
uygulama yapılması,

12. Kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemlerinin yapılmasında taleplerin 
dikkatle değerlendirilmesi, mevcut aykırılıların düzeltilmesi,

13. Kurban derilerinin rejim aleyhtarı kuruluşlarca toplanmasına mani olunması, 
kurban derisi toplamada Türk Hava Kurumuna destek olunması, kanunla verilmiş yetki 
dışında kurban derisi toplayanlara karşı müeyyide uygulanması, mülki idare amirliklerince 
teşvik toplantıları düzenlenmesi, diğer gerçek ve tüzel kişilere toplama izni verilmemesi,

14. Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve sorumluları hakkında yasal işlemlerin 
ivedilikle sonuçlandırılması, yasal olmayan korumaların kaldırılması

15. Ülke sorunlarının çözümünü “millet” kavramı yerine “ümmet” kavramı bazında 
ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak 
onları cesaretlendirici girişimler önlenmelidir.

16. Büyük kurtarıcı Atatürk’e saygısızlığın önlenmesi, 5816 sayılı Kanunun kesin 



  

olarak uygulanması.

Bu 28 Mart 1997 tarihli İçişleri Bakanlığının genelgesi 80 İl Valiliği, İçişleri 
Bakanlığı Genel Müdürlüğü, Bağlı Kuruluşlarına ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez 
Teşkilatına GEREĞİ İÇİN gönderilmiştir.

 Gereği için gönderilen belgeler icra edecek makamlar tarafından fiilen yapılacak 
işleri ihtiva eder. Bu genelge yapılacak işler için  80 İl Valiliği, İçişleri Bakanlığı Genel 
Müdürlüğü, Bağlı Kuruluşlarına ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına AÇIK 
görev vermiştir ve icracı birim bunlardır. 

BİLGİ İÇİN gönderilen belgeler bir işlem yapılması için değil, bilgi içindir ve icrai 
bir görev vermemektedir. Bu genelge Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Başbakanlığa, 
MGK Genel Sekreterliğine, Genelkurmay Başkanlığına, Milli Savunma Bakanlığına ise 
bilgilendirme için gönderilmiştir. Bilgi için gönderilen genelge ile gereği için gönderilenler 
dışında hiç kimseye AÇIK VEYA KAPALI  BİR GÖREV VERİLMEMİŞTİR.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Başbakanlığa,MGK Genel Sekreterliğine, 
Genelkurmay Başkanlığına, Milli Savunma Bakanlığına “bilgi” için gönderilen 28 Mart 1997 
tarihli bu genelge ile REFAH-YOL hükümeti 2709 sayılı Anayasa'nın 118/3. maddesi 
gereğince 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı yasanın 32. maddesi ile değiştirilmeden önce 
"öncelikle dikkate alınır"  değişiklikten sonra ise "değerlendirilir" olarak değiştirilen tavsiye 
niteliğinde olan 28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı MGK kararları 13 Mart 1997 tarihindeki 
Bakanlar Kurulunda öncelikle görüşmüş ve 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifi üzerine 
ve buna dayalı olarak iş bu genelge yayınlanmak suretiyle tavsiye netiliğinde olan ve 
uygulaması tamamen hükümetin insiyatifinde ve uhdesinde bulunan kararlar 
değerlendirilerek uygun görülenler uygulamaya konulmuştur.

Bu bağlamda genelgede, 28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı MGK Kararı çerçevesinde 
icra edilmesi öngörülen tüm tedbirler, tüm Vali ve Kaymakamlara birer emir olarak 
ulaştırılmıştır. 28 Şubat MGK Kararı’nda yer alan tüm hususların Valiler, Kaymakamlar ve 
de onların yönlendirmeleriyle Belediye Başkanları tarafından uygulanması talimatı 
verilmiştir.

Batı Çalışma Grubunun yasal dayanağı 28 Mart 1997 tarihli İç İşleri 
Bakanlığının genelgesi olduğu yönündeki savunmalara genelgede belirtilen 80 İl 
Valiliği, İçişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü, Bağlı Kuruluşlarına ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü Merkez Teşkilatının dışındaki birimlere AÇIK VEYA KAPALI bir görev 
verilmediğinden itibar edilmemiştir.

Milli Güvenlek Kurulu'nun danışma organı olmadığı, Anayasa'ya göre aldığı 
kararları hükümete tavsiye etmeyip bildirdiği ve kararların tamamının hükümet 
tarafından yerine getirilmesi gerektiği ve esasen tavsiye niteliğinde olan 406 sayılı MGK 
Kararlarının, Anayasanın “MGK kararları Bakanlar Kurulu’na bildirilir” hükmüne 
istinaden, Hükümet açısından bağlayıcı bir “karar” olduğunu yönündeki beyan ve 
savunmalara Anayasanın açık hükmü karşısında itibar edilmemiştir.

(11). 11.04.1997 TARİHLİ ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN İMZALI 
12/41, 11204 SAYILI "KANUNLARIN TİTİZLİKLE UYGULANMASI HAKKINDA" 
KONULU GENELGE 

54. Cumhuriyet Hükümetinin Adalet Bakanı Şevket Kazan imzasıyla 
11.04.1997  tarihinde yayınladığı  12/41, 11204 sayılı "Kanunların Titizlikle Uygulanması 



  

Hakkında" konulu emirleri gereğince; 

1-Demokratik hukuk düzeninin bütün müesseseleriyle işlediği Ülkemizde ceza 
adaletinin sürat ve isabetle gerçekleştirilmesi için;

a.Anayasamızda Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri olarak belirtilen 
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini ,Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğünü ve Devletin iç ve dış güvenliğini ihlale,

b.Anayasamızda yer alan temel hak ve hürriyetleri kaldırmaya,

Yönelik suçları işleyen sanıkların suç delilleriyle birlikte tesbitinde ve süratle 
mahkeme önüne çıkarılmalarında azami hassasiyetin gösterilmesi ve kanuni gereğine tevessül 
olunduğunda mesai saatlerinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 425 11 63, 418 93 12 
telefonlarına, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinse ise Bakanlık nöbetçi amirliğinin 417 
77 70 (10 hat ) telefonundaki nöbetçi Tetkik Hakimine bilgi verilmesini,

Bu konuda yapılan soruşturma ve kovuşturmaların safahatı ve sonucundan düzenli 
olarak Bakanlığımızın haberdar edilmesini,

2-Keza Anayasamızda nitelikleri belirtilen Cumhuriyetimizi tahribe, birlik ve 
beraberliğimizi bozmaya, can ve mal güvenliğine, eğitim, öğretim, öğretim, iş ve çalışma 
hürriyetlerine yönelik her türlü eylemlere karşı, demokratik hukuk devleti kuralları içinde, 
müessir bir şekilde mücadele edilmesini, 

3-Anayasamızın, Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarımızın olaylarla ilgili 
hükümlerinin uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilerek, kanuni işlemlerin kısa sürede 
sonuçlandırılmasını, 

Tüm bu hususların yargı çevrenizde bulunan Cumhuriyet Başsavcıklarına 
duyurulmasını önemle rica ederim." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı MGK kararları 13 Mart 1997 tarihindeki 
Bakanlar Kurulunda öncelikle görüşmüş ve 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifi 
üzerine ve buna dayalı olarak iş bu genelge yayınlanmak suretiyle tavsiye netiliğinde 
olan ve uygulaması tamamen hükümetin insiyatifinde ve uhdesinde bulunan kararlar 
değerlendirilerek uygun görülenler uygulamaya konulduğu anlaşılmıştır.

(12).A. 04 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” 
KONULU BELGE (8.Kls-S: 266)

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD den elde edilen (CD5/Arşiv/Çalışma grubu 
oluşturulması) T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı 
Orgeneral Çevik Bir imzalı 4 Nisan 1997 tarihli GENSEK: 3050-155-97/İCRA SB. Sayılı 
Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belgenin Genelkurmay Personel Başkanlığına hitaben 
yazıldığı Belgenin "KİŞİYE ÖZEL-İVEDİ" kaşeli olduğu ve belgenin;

1-1991 yılından itibaren iç güvenliğe birinci öncelik verilmiş,terör olayları marjinal 
hale getirilmiştir.

2-Günümüzde irticanın, oluşturduğu tehdit açısından iç güvenliğin önüne geçtiği 
ülkemizin bir numaralı sorunu haline gelmiştir.

3-Bundan sonraki çalışmalarda iç güvenliğe verilen öncelik gibi İRTİCA’ya da 
benzeri öncelik verilecektir. Bu konuya ilişkin olarak herkes kendi sorumluluk sahasında 
gerekli tedbiri alacak, astlarını ve çevresindekileri bilgilendirecek, alınması gerekli tedbirler 



  

hakkında sürekli düşünerek teklifler üretecektir.
4-Genelkurmay karargahında; hazırlanan broşürde belirlenen faaliyetlere karşı 

önlem alınması konusunda çalışma başlatılacak ve bu maksatla Gnkur.Hrk.Bşk.lığı 
koordinatörlüğünde bir çalışma grubu oluşturulacaktır.

5-Çalışma grubu diğer başkanlıklardan "J" Başkanlıklarının uygun göreceği 
personelin katılımı ile hergün toplanacak ve günlük çalışma sonuçları Salı ve Cuma 
günleri Genelkurmay II.nci Başkanı’na arz edilecektir. Çalışma yer ve saati 
Gnkur.Hrk.Bşk.lığınca belirlenecektir.” içerikli olduğu anlaşılmıştır.

Belgenin dağıtımının GEREĞİ İÇİN Gnkur."J" Bşk.lıklarına, Gnkur.Ad.Müş.liğine 
Gensek. BASHALK. D. Bşk.lığına gönderilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/ 
M.O.A. sayılı yazısı ile gönderilen yazının EK-A sında bulunan 04 Nisan 1997 tarihli 
“Çalışma Grubu Oluşturulması “ konulu yazının dağıtım planı açık hali: 

Gnkur.J.Başkanlıkları: 
1-Genelkurmay Personel Başkanlığı    (J-1-Yıldırım Türker) 
2-Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı   (J-2-Çetin Saner) 
3-Genelkurmay Harekat Başkanlığı     (J-3-Çetin Doğan) 
4-Genelkurmay Lojistik Başkanlığı      (J-4-Kamuran Orhon) 
5-Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı (J-5-Vural Avar) 
6-Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı (J-6-Hayri 

Bülent Alpkaya) 
7-Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (J-7) 
Genelkurmay Adli Müşavirliği (Muhittin Erdal Şenel) 
Genel Sekreterlik Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı (Erol Özkasnak) şeklinde 

belirtilmiştir, (yazı aslı emanetin 2012/214 esas sırasında kayda alınmış olup, emanet 
makbuzu (250.Kls. S: 291 ve belgenin onaylı sureti 250.Klasörde S:288 bulunmaktadır.) 

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı sonraki tarihli teşkilat 
değişikliği ile personel başkanlığına bağlanmış olup inceleme sırasında Personel Başkanlığı 
içerisinde ATASE D.Bşk.’lığınca araştırma yapılmıştır.

Genel Sekreterlik Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na yazılan yazının 
incelenmesi Genel Sekreterlik tarafından yapılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/ 
M.O.A. sayılı yazısı ile 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK: 3050-155-97/İCRA SB. Sayılı 
belge asıllarının bulunmadığı, Gnkur.MEBS Bşk.lığına gönderilen nüshasının 29 Haziran 
2011 tarihinde imha edildiği bildirilmiştir.

Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihinde C.Savcılığında müdafii eşliğinde vermiş 
olduğu ifadesinde özetle; 4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile 
ilgili olarak, Gensek İcra Subayı tarafından hazırlandığını ve kendisi tarafından 
imzalandığını beyan etmiştir.

Sanık Erol Özkasnak 20.04.2012 tarihinde C. Savcılığında müdafii eşliğinde vermiş 
olduğu ifadesinde özetle; 04 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu 
belgenin hazırlanması konusunda Çevik Bir’in kendisini çağırarak bir grup kurulması emrini 
vermesi üzerine 04 Nisan 1997 tarihli emri hazırlayarak kendisine imzalattığını, belge 
içeriğinin doğru olduğunu beyan etmiştir.

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde C. Savcılığında müdafii eşliğinde vermiş 
olduğu ifadesinde belge ile ilgili olarak özetle; J başkanları, daire başkanları, genelsekreter, 
2. Başkan ve harekat başkanı olarak kendisinin de katıldığı bir toplantı yapıldığını, bir 



  

çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine 04 Nisan 1997 tarihli belgenin 
genelsekreter tarafından hazırlandığını ve yayınlandığını belirtmiştir.

04 Nisan 1997 Tarihli “Çalışma Grubu Oluşturulması” Konulu Belge'nin; Adli 
Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve 
Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu 
bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: 
yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı  5 nolu CD olarak adlandırılacak CD 
den (CD5/Arşiv/Çalışma grubu oluşturulması) klasöründen elde edildiği, Genelkurmay 
Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/M.O.A. sayılı yazısı ile 04 
Nisan 1997 tarihli GENSEK: 3050-155-97/İCRA SB. Sayılı bu belge asıllarının 
bulunmadığı, Gnkur.MEBS Bşk.lığına gönderilen nüshasının 29 Haziran 2011 tarihinde 
imha edildiğinin bildirildiği, ayrıca bu belgenin sanıklar Çevik Bir,Çetin Doğan ve Erol 
Özkasnak'ın beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş dijital ortamda yer alan bu belge, 
belgenin imza bloğunda imzası bulunan ve belgeyi hazırlayan kişiler tarafından 
doğrulanmış ve ayrıca Gnkur.MEBS Bşk.lığına gönderilen GENSEK: 3050-155-97/ 
İCRA SB. Sayılı nüshasının 29 Haziran 2011 tarihinde imha edildiği,olmayan ve kayda 
girmeyen belgenin imhasının mümkün olmadığı anlaşılmakla bu belgenin gerçek 
olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır.

(12).B. 4 NİSAN 1997 TARİHLİ ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI 
KONULU BELGE İLE AYNI KLASÖR İÇİNDE (CD5/ARŞİV/ÇALIŞMA GRUBU 
OLUŞTURULMASI) BULUNAN EL YAZMASI İKİ SAYFADAN OLUŞAN “ÖZEL 
OTURUM İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER” BAŞLIKLI NOTTA(8.KLS-S: 
267-268);

* AMAÇ : “Bugünkü ortamda öncelikli hedef DYP’nin çökertilmesi, dolayısıyla 
hükümetin derhal iktidardan çekilmesini sağlayıcı önlemleri almaktır. DYP’nin hükümetteki 
oy potansiyelini kırmak örtülü yapılmalıdır,

- ACİL TEDBİRLER :* Hükümetin, RP’nin yumuşak karnını tespiti, 
-Menfaat çatışması yaratmak, 
-Söylenenler ve yapılanlar arasındaki çelişkiler, 
-Ahlaki anlayışlarının çürüklüğü,

* -DYP Liderlerinin sağladığı menfaatler,
 -DYP liderinin düşürülmesi,
 -Liderden kurtulmanın parti için kazançlı olacağı”

*-Y.A.Ş/TSK nın kararlılığını göstermek,
 -MGK kararlarında taviz vermemek takipçisi olmak,
 -TSK de içinde irticaya karışmış olanları ayıralım

*TSK’nin yumuşak karnını kuvvetlendirmek
-Aracı kullanalım 
-Dini konularda bilgilendirme polemiğe girmeden,

ÇALIŞMA ŞEKLİ ( 1.Kurul, 2.Kurul, 3.Kurul, kimlerden oluşacağı)
*1. Kurul: D.Bşk.ları ve ayrılan 1-2 proje sb.



  

Bu kurul D.Bşk.larına yrd.olur ve hazırlar,
*2. Kurul: D.Bşk.ları halen olduğu gibi çalışmaya devam edenler. (2.ci kurul )
*3. Kurul: Bu kurul bazı konularda fikir birliği sağlayamazsa “J” Bşk.ları toplanır. II 

nci Bşk., Kuv.Kom. Bşk.+”J” .Bşk.ları (3 ncü kurul)
3 ncü kurul Eylem planlarını onaylar, katkıda bulunur,
K.lar için teklif, Hrk.tarzları, MGK, toplantı gündemini tespit ederler” ifadeleri 

bulunmaktadır.
Sanık Kurtuluş Öğün 12.03.2013 tarihinde C. savcılığına müdafii eşliğinde verdiği 

ifadesinde özetle (Kls. 316); Özel oturum ile ilgili görüş ve öneriler başlıklı 04 Nisan 1997 
tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması ile ilgili belge ile aynı klasörde bulunan el yazısında 
özetle, BÇG çalışmalarının bir darbe çalışması olduğu ve amacının hükümeti askeri 
müdahale ile devirmek olduğu, BÇG lideri tarafından alınan bu notlarla ilgili olarak 
ifadesinde; Belgeyi incelediğini, belgede çalışma şekli olarak belirtilen cümlenin devamında 
daire başkanları ile başladığı için bu belgeyi düzenleyenin bir J Başkanı olabileceği 
kanaatinin kendisinde oluştuğunu, acil tedbirler denilerek maddeler sıralandığına göre o 
dönemdeki Genelkurmay Harekât Başkanının notu olabileceğini beyan etmiştir.

Belgenin fokokopi olması nedeniyle üzerinde sağlıklı bir kriminal inceleme 
yapılamayacağı, bu karakteristik yazının kime ait olabileceğini tespit etme imkanı 
bulunmadığı dolayısıyla sanıkların kastının ortaya konulması bakımından ve suç 
tarihindeki olaylarla uyum göstermesi nedeniyle diğer deliller ile birlikte 
değerlendirilerek yan delil olarak kabul edilmiş, belge tek başına mahkumiyete esas 
alınmamıştır.

(13).07 NİSAN 1997 TARİHLİ “İRTİCA KONUSUNDA ALINACAK 
TEDBİRLER KONULU TOPLANTI ” BAŞLIKLI BELGE (3.Kls. S:263-268)

 07 Nisan tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı GİZLİ ibareli 6 sayfadan 
oluşan belge (Belge aslı emanetin 2013/10 sırasında kayıtlı olup, belgenin onaylı sureti 
Genelkurmay Başkanlığının 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekinde Başsavcılığa 
gönderilmiştir) Genelkurmay Başkanlığı 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazıları ekinde 
Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin 7 Nisan 1997 pazartesi gününe ait 
sayfalarının suretini de göndermiş olup belgenin incelenmesinde;

Belge içeriğinde:
YER :İnönü Salonu 
SAAT :15:00 
KATILANLAR : Gnkur.II.Bşk. 
“J” Bşk.ları (J-7 hariç) 
Kuvvet Hrk.Bşk.ları
J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk.
Gensek
Özel Kuv.K. 
Daire Başkanları 
Adli Müşavir
İlgili proje subayları

GNKUR.II.BŞK. (ÇEVİK BİR)
-İrtica konusunda tarihi toplantı yapıyoruz.
-Gnkur.Bşk.direktifi gereği irtica iç güvenlikle birlikte 1 nci önceliğe haizdir. 
-Toplantının maksadı, irtica konusunda nasıl bir teşkilatlanmaya gidilmesidir.



  

K.K.K.LIĞI HRK.BŞK.TÜMG.S.SARIIŞIK (ŞÜKRÜ SARIIŞIK) 
-Şu aşamada üst kademedeki komutanlardan bir beklenti var, üst komutanlar zaman 

geldikçe açık ve net mesajlar vermelidir. Tavır ve hareketler net olarak ortaya konmalıdır. 
-İki emekli tümgeneralin verdiği mesaj yeterli değildir, daha üst rütbeden emekli 

olanlar vermelidir.

GNKUR.II.BŞK.(ÇEVİK BİR) 
-10 emekli orgeneral bir araya gelse muhtıra verseler, (E) Org.GÜREŞ’in tutumu 

değişir. 

TÜMG.SARIIŞIK (ŞÜKRÜ SARIIŞIK)
-İrticaya bulaşmış sb. Astsb.lar için daha etkin tedbirler alınmalı.
 -Emekli subayların irtica yanlısı medyaya çıkıp, demeç vermesi önlenmelidir. Bu 

konu bir yazı ile emekli Sb.lara duyurulmalıdır. 
-Gnkur.Bşk.lığında son durumu açıklayan bir direktif yayınlanmalıdır.

DZ.K.K.LIĞI HRK.BŞK.TÜMA.A.ATILAN (ALTAÇ ATILAN)

-İrtica hakkında yeterli bilgi yok,(Biyografik isth,dernekler,vakıflar hakkında bilgi)
-Devletin tüm yapısı incelenmelidir (irtica ile ilgileri tespit)
 -Medya (verici istasyonlar, frekanslarına kadar), yüksek öğrenim kurumları, 

yurtlar hakkında bilgi toplanmalıdır. 
-Muhtemel bir sıkıyönetim uygulamasında hassas, kritik tesislerin nereler olması 

gerektiği tespit edilmelidir. 
-Kolordu seviyesine kadar teşkilatlanma ve görevlendirme yapılmalıdır. 

HV.K.K.LIĞI İSTİH.BŞK.TÜMG.Y.ÖZSIR (YÜCEL ÖZSIR) 
-İrtica serbest ve süratli bir şekilde kadrolanmakta, tasfiye sürmektedir.
-28 Şubat kararlarının uygulanması için yazılı muhtıra verelim.
-Son birkaç sene içinde astsb.lar arasında irtica yayılmıştır. 
-1989-1992 yılları arasında Etimesgut’ta kurulan bir merkezde Bulut adı verilen bir 

proje yürütülmüş ve 160 kişinin ilişiği kesilmiştir.
-Bulut projesine benzer bir sistem oluşturulmalıdır.
-İrticaya karışan personel kesin delilleri ile ortaya çıkarılmalıdır.
 -Senede iki kez yapılan yaş personelin atılmasına yeterli değildir. Ağustos 

şurasından önce olaganüstü şura toplanmalıdır. 
-İrticai faaliyete karışanları öncelikle birlik K.ları takip etmelidir. 
-Cami, mescit konuları Gnkur.Bşk.lığının bir emri ile düzenlenmelidir.
-Garnizon komutanları bölgelerindeki irticai gelişmeyi daha etkin izlemeleri için 

bilgilendirilmelidir.
-Güncel brifing herkese dağıtılmalıdır. 
-İsth.Karşı koyma ve koruyucu güvenlik yönergesi yenilenmelidir.

J.GN.K.LIĞI HRK.BŞK.H.KILIÇ- (HAKKI KILIÇ)
-30 Ağustos’a kadar tedbir alınmazsa, durum çok vahimleşecektir.
-Zaman geçtikçe alınacak tedbirler güçleşecektir.
-Halka ulaşılmalıdır. 
-Genç subaylar 18 maddenin ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyor.
-İran, Cezayir’in yaşadığı kötü örnekler halka anlatılmalıdır.
-Sadece izliyoruz, zaman geçiyor, acele karar verelim.



  

TÜMG.ORHAN YÖNEY
-Silahlı Kuvvetler kesin kararlı görülmüyor.
-Sahaya indik, ancak karşı tarafta indi, sessiz çoğunluğu sahaya indirelim. Entegre 

edelim.
-Karşı tarafın zayıf ve kuvvetli taraflarını tespit edelim (Din+para)
-Savunmayalım, taarruz edelim. 
-Halkı yanımıza değil, önümüze almalıyız. 
-Yargı ve kamu yöneticilerine destek/tehdit.
-Polis kaybolma noktasına gelmiştir. Havuç ve sopayı gösterelim.
-Üniversitelerde, sendikalarla bütünleşelim, cesaret verelim. 
-30.000 dernek var, harekete geçilmelidir.
-Siyasilerden istifade edilmelidir. 
-Teşkilat daimi olmalı, her türlü öneriye açık olmalı, bilgi süratle aktarılmalı, 

teşkilatın başka bir görevi olmamalıdır.

TÜMG.Ş.TURAN (ŞEVKET TURAN) 
-Durum çok vahimdir. 
-Yargı, Adalet Bakanlığı, MEB, Sosyal Sigortalar gitmiştir.
-Hükümetin istifası öncelikle şarttır.
-Önemli olan kadroların temizlenmesidir.
-Üniversitelerden bu işi bilenler alınmalıdır.
-Arapça eğitim terk edilmelidir.
-Daimi teşkilatlanma olması gerekir.
-Gelecek hükümette bize müzakir bakanlar olmalıdır.

TÜMG.F.TÜRKERİ (FEVZİ TÜRKERİ)
-Bir daire görevlendirilmelidir.
-Kuvvetlerde de bu işle ilgilenen bir organizasyon olmalıdır.
-Aralarında çok hızlı bilgi akışı olmalıdır.
-Kuvvetlerde şube/daire olabilir. 
-Günlük/haftalık/aylık durum değerlendirmesi yapılmalı, PSİ.HRK. ile müşterek 

çalışılmalı.

TÜMG.A.CANSEVGİSİ (AYHAN CANSEVGİSİ)
-Yeni bir daireye gerek yoktur.
-İç Güvenlik Dairesi takviye edilmelidir.

TÜMG.K.KARABAY (KÖKSAL KARABAY)
-Tehdit tam olarak ortaya konmalıdır.
-Eylem planı (senkranizasyon önemli)
-İç güvenlikten ayrı devamlı bir teşkilat olmalıdır. 
-Devlet kuruluşları, iş çevreleri, sendikalar ile irtibat.

TUĞG.Ç.DİZDAR (ÇETİN DİZDAR)
-Kriz yönetimi oluşturalım.(MGK.,GENSEK, MİT’le takviyeli) 
-Kurulacak teşkilat sadece bu işle uğraşmalıdır.
-Yetkileri arttırılmalıdır. 
-Kuvvetlerde müstakil unsurlar olmamalıdır.



  

TUĞG.E.ŞENER: (MUHİTTİN ERDAL ŞENER)
-Personel ikiz görevli olmamalıdır. 
-Dışardan (MİT vb) kimse alınmamalıdır.

TUĞG.ERSİN (ERSİN YILMAZ)
-İç güvenlik dairesi bu işi yapmalıdır. 
-Taarruzi psikolojik harekat yapılmalıdır. 
-Bilgiler paylaşılmalıdır. 
-Basınla açık/kapalı temas, basını arkamıza almalıyız.
-Kendi TV mizi kuralım. 
-2 li, 3 lü gruplar oluşturmalı ve sivil kuruluşlarla temas sağlanmalıdır.

TUĞG.M.YÜKSELEN (METİN YAŞAR YÜKSELEN)
-Durum tespit edilmiştir.
-28 Şubat kararları havada kalmamalıdır.
-Lojmanları temizleyelim (Kara çarşaflılar)
-Kıyafet konusu hemen gündeme getirilmelidir.
-Basını aydınlatalım, bilgilendirelim.

TUĞG.R.ZEYTİNCİ (REFİK ZEYTİNCİ)
-İKK.Dairesi kontrolünde yürütülmelidir. (PSİ.HRK. ile koordineli) 
-850 kaymakamdan 535 i ele geçirilmiştir. 
-MGK GENSEK devreye sokulmalıdır.
-Basına hakimiyet sağlanmalıdır.

ALB.KOŞAL (CENGİZ KOŞAL)
 -İKK.dairesi yeniden teşkilatlandırılmalıdır.
 -Din işlerinde akil kimseler kullanılmalıdır. 

J-1 : (YILDIRIM TÜRKER) 
Halen çalışan teşkilat muhafaza edilmelidir.

J-2 : (ÇETİN SANER) 
-Mevcut teşkilatın devamlılığı, yeni bir daireye gerek yoktur. 
-Kuvvetlerde de benzeri teşkilat olmalıdır.
-Bu teşkilat kolordu seviyesine kadar yaygınlaştırılmalıdır.
 -Garnizon K.ları seviyesine kadar raporlaşma sistemi tesis edilmelidir. Polisin 

durumu (Em.Gn.Md.nün değişmesi) 
-MGK kararlarının uygulanması için kesin muhtıra verilmeli, SYNT hazırlığı 

yapılmalıdır.

J-4 : (KAMURAN ORHON)
-İrtica önleme harekat merkezi adı altında bir merkez teşkil edilmelidir.
-Devamlı görev yapacak şekilde takviye edilmelidir.
-Kaynakları kesilmelidir.
-Her “J” başkanlığına düşen görevler var.

J-5 (VURAL AVAR) 
-Vazife: İrticayı durdurma ve geriletme
-İlk aşamada hükümetin değişimi gereklidir.



  

-Ana prensipleri belirleyerek teşkilatlanmaya gidilmelidir. 
-Yetki talimatı verilmelidir. 
-Kendi içimizi temizleme 
-Sivil toplum örgütleri ve medya ile işbirliği yapacak bilgili, geniş bir teşkilat, 
-Çok geniş istihbarat alanı.

J-6 (HAYRİ BÜLENT ALPKAYA)
-Eylemleri çeşitli kuruluşlarla koordineli olarak yürütmek şarttır. 
-Ast K.lıklara ne yapılacağı belirtilmelidir. 
-İKK.içinde şube olabilir (PSİ.HRK.ile koordineli)
-Dini bilen kişilerde bu grubun içinde olmalıdır. 

J-5: (VURAL AVAR)
-TEŞKİLAT 
-Bilgi toplayan bir grup 
-Bilgiyi eyleme dönüştüren bir grup,
-Eylem grubu, psikolojik harekat

GNKUR.II.BŞK. (ÇEVİK BİR)
-Bu tarihi bir toplantıdır.
-Aynı frekanstayız, mutluyum, 
-Strateji: Ülke Cezayir ve İran olmayacak
 -Öncelikle hükümetin devamını önleyecek, demokratik müesseseleri devreye 

sokacak çalışmalar yapılmalıdır.
-Daimi teşkilatlanma zorundayız (İç güvenlik gibi)
-Kamuoyunu aydınlatma şart
-TSK içinde ve dışında ne yapacağız?
-Teşkilatlanma kuvvetlerde de daimi olmalıdır?
-Bu çalışma belki Tümas’ta da değişiklik gerektirecek,
-Herkesi aydınlatmalıyız.
-İç güvenlik dairesi var. Tecrübeli İKK nın ilgilileri ile takviye edilir.

J-3 (ÇETİN DOĞAN) 
-Batı Çalışma grubu kurulmuştur. 
-Bu grubun görev tanım ortaya konacaktır.
-Yarından itibaren çalışmalara başlanacaktır. 
-Kuvvet Komutanlıklarında da benzeri çalışma ile bu ağ örülecektir. 
-Bir emir yayınlanacak, resim tam olarak ortaya konacaktır. 
-Broşürde yer alan konulara ne gibi tedbirler alabiliriz, konusu tespit edilecektir.

 J-2: (ÇETİN SANER) 
-MGK kararlarına ilişkin çalışma Nisan ayı MGK toplantısından sonra J-3’e 

devredilecektir. -Kurum kuruluşlarına verilecek brifingte, broşürü ile ilgili müesseselere 
nasıl vereceğiz? Konusu incelensin” şeklinde konuşma yaptıkları tespit edilmiştir.

Sanık Çevik Bir 23.09.2013 tarihli yargılamanın 16. celsesindeki savunmasında; 
Genelkurmay Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan tarafımdan imzalanan 4 Nisan 1997 
tarihli emrin karargâh yazışma usüllerine uygun ve açık bir emir yayınlanmıştır.

Bu çerçevede yapılacak çalışmaların, oluşturulacak çalışma grubu faaliyetlerinin 
nasıl yürütüleceği, mevcut yapı içerisinde karargâh planlaması yapılabilmesi için nasıl bir 



  

yol izleneceği hususu ise yine Genelkurmay Karargâhı'nın mutat usüllerinden biriyle yine 
tümüyle açık şekilde görüş alışverişi yapılarak önerilerin değerlendirilmesi bakımından 
karargâhın ana birimi olan J Başkanları başta olmak üzere konuyla ilgili personelin 
katılımıyla bir bilgi toplantısını düzenlenmesinin uygun olacağı düşüncesiyle 7 Nisan 
tarihli toplantı düzenlenmiştir.

Ben bu toplantıya hatırlamadığımı biliyordum ve bu şekilde bilgi verdim ama 
bizlerden sonra iki üç ay sonra tekrar ifadeye çağırılan Tümgeneral Metin Yükselen'in orada 
böyle bir toplantıya yapıldı demesini duyduğum andan itibaren ben de o toplantının yapılmış 
olabileceğini kabul ettim ve bu konudaki görüşlerimi bildirdim, bu tamamen bir bilgi 
toplantısıdır ve çıkacak emirlerle ilgili olarak nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda bilgi 
verilmesidir ve batı kelimesi de tarafımdan verilmiştir çünkü irticaya karşı yüzümüzün 
batıya döndüğünü göstermek maksadıyla bu çalışma grubuna Batı Çalışma Grubu olarak 
konmuştur." şeklindeki beyanı ile 7 Nisan 1997 tarihli toplantının yapıldığını kabul ettiği,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde C. Savcılığına müdafii eşliğinde vermiş 
olduğu ifadesinde özetle; 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu 
Oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak  Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli 
talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, 
Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, 
belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların 
benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin 
hazırlandığını, Genelsekreter tarafından yayınlandığını, bu toplantılara katılanların, 
görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere katkılarda bulunduklarını." beyan 
etmiştir. (Kls.307)

Sanık Cengiz Koşal 14.02.2013 tarihinde C.Savcılığına müdafii eşliğinde 07 Nisan 
1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik BİR’in başkanlığında yapılan toplantı ile ilgili 
olarak; Genelkurmay Başkanlığında toplantı yapılacağının telefon ile bildirildiğini, Hava 
Kuvvetlerinin değişik birimlerinden personelin katılacağını öğrendiğini,Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı İKK ve Plan Yönetim Daire Başkanı Albay olarak toplantıya katıldığını, 
toplantıya katılan bazı kişilerin konuşma yaptığını, toplantıda Çevik Bir‘in yaptığı 
konuşmada toplantının Genelkurmay Başkanının bilgisi dahilinde yapıldığını söyleyerek 28 
Şubat MGK toplantısında alınan kararlardan bahsettiğini, toplantıya katılan herkesin 
serbestçe düşüncelerini söylediğini, kendisinin de konuşmasında; kimsenin sakın muhtıra 
darbe gibi şeyleri düşünmemesini, 12 Eylül darbesinde yapılan bütün hataların, günahın 
TSK‘nın üstünde bırakıldığını ifade ettiğini, belgedeki kendisine atfedilen İKK‘nın 
yapılandırılması ve din işlerinde kullanılacak kimseler ile ilgili görüş belirtmediğini ve 
toplantıda herkesin düşüncesini söyledikten sonra Çevik BİR’in MGK kararlarının takibi için 
bir grup oluşturalacak dediğini, ismi gündeme gelince “BATI“ kelimesinin benimsendiğini, 
bundan sonra Çevik BİR’in; “Batı Çalışma Grubu oluşturulacak, MGK kararlarının takibini 
bunlar yapacak“ gibi sözler söylediğini, toplantıdan sonra ayrılarak görevlerine döndüklerini, 
belirtilen toplantının Genelkurmayda yapıldığını beyan etmiştir.(Kls.272)

Sanık Metin Yaşar Yükselen 14.02.2013 tarihinde C.Savcılığına müdafii eşliğinde 
belge ile ilgili olarak verdiği ifadesinde özetle; Genelkurmay karargahında 07 Nisan 1997 
tarihinde belirtilen toplantıya Genelkurmay İstihbarat Yönetim Plan ve Koordine Dairesi 
Başkanı olarak katıldığını,toplantıda Batı Çalışma Grubunun teşkili ile ilgili konuşulduğunu, 
irticanın geliştiğine dair genel söylemlerin konuşulduğunu, genel olarak irtica konusunun 
değerlendirildiğini,07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantının Batı Çalışma Grubunun 
kurulmasına ilişkin ilk toplantı olduğunu tahmin ettiğini, BÇG’nin karargâhta bir kurul 
olarak oluşturulduğunu duyduğunu, hükümete muhtıra verilmesi, engellenmesi v.s. 
konularının konuşulduğunu hatırlamadığını, toplantı ile ilgili belgede kendisine atfedilen 



  

konuşmayı hatırlamadığını" beyan etmiştir. (Kls.272)

Genel Kurmay Başkanlığı’nın  26 Ağustos 2013 tarihli yazısı ile "26 Ağustos 
2013 tarihli belge konulu yazının 15. maddesinde ilgi yazı üzerine Genel Kurmay Başkanlığı 
kayıtlarında yapılan incelemede ilgi yazı ekinde gönderilen yazının "orijinal veya tıpkı 
çekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin genel kurmay genel sekreterliğinde 
mevcut olduğu tespit edilerek bahse konu yazı sureti genel kurmay genel sekreterliğinin 97 
yılı tarihçesinin 7 Nisan 97 Pazartesi gününe ait sayfalarının suretleri ile birlikte yazı ile 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına" gönderilmiştir. Bahse konu yazı sureti haricinde 
toplantı ile ilgili herhangi bir kayıt yada belgeye rastlanılmamıştır denilmektedir. 

Genelkurmay Başkanlığından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
ceridesinde yer alan II. Başkan Çevik Bir’in 7 Nisan 1997 tarihindeki günlük programında 
Genel Sekreterliğin Ceridesinde saat 15.00 de yapıldığı belirlenen General Amiral 
toplantısının Konusu, Toplantıya Katılanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı hakkında gerçek 
hiçbir kayıt ve bilginin Arşiv yönergesi gereği imha edildiklerinden mevcut olmadığı da 
bilinmektedir. 

Genelkurmay Başkanlığı 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazıları ekinde Genelkurmay 
Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin 7 Nisan 1997 pazartesi gününe ait sayfalarının 
suretini de göndermiş olup belgenin incelenmesinde; “07 Nisan 1997 Pazartesi günü: 
Gnkur.II.Başkanı Çevik BİR’in karargahta günlük çalışmalarına devam ettiğini, saat 15:00 te 
general/amiral toplantısına katıldığı belirtilmiştir. (Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 
Belge emanetin 2013/26 sırasında kayda alınmış olup, emanet makbuzu ve belgenin onaylı 
sureti 3 ncü klasör Sayfa 284-294 tedir.)

Sanık Köksal Karabay vekili Av. Çağrı Ayhan Şenel'in 27 Ağustos 2013 tarihli 
yazısı üzerine Genelkurmay Başkanlığınca verilen  11 Ekim 2013 tarihli Genelkurmay 
Başkanlığının cevabi yazısı dilekçeye konu edilen hususlar hakkında daha önce Ankara 
C.Başsavcılığının ilgi-B yazısı ile 17 Ocak tarihli yazı ile 7 Nisan 1997 tarihi itibari ile 
aşağıdaki belirtilen makamları temsil eden kişiler ile soyadları belirtilen kişilerin açık 
kimlikleri rütbe ve görevleri emekli olup olmadıkları mevcut ise açık adreslerinin 
bildirilmesi istenmiştir. İlgi-C yazı ile de 30 Ağustos talep edilen görev yerlerinde çalışan 
personelin kimlik ve adres bilgileri gönderilmiştir. İlgi-Ç yazı ile yine C.Başsavcılığının 18 
Ocak tarihli yazısı Ankara C.Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 1997 tarihli toplantı 
tutanağının yazı ekinde kopyası gönderilerek bu yazının veya imha edilmişse imha 
tutanağının bulunup bulunmadığının sorulması üzerine yapılan inceleme sonucunda 
"genelkurmay genel sekreterliği kayıtlarında imzasız ve orijinal veya tıpkı çekim olup 
olmadığı anlaşılamayan ilgi-Ç yazı ekindeki yani 18 ocak tarihli cumhuriyet başsavcılığı 
yazısının ekindeki belgenin aynısı olan tutanak tespit edilerek ilgi-D yazı ile 
gönderilmiştir." 30 ocak tarihli yazı Ankara C.Başsavcılığının yazısının kopyasını ekleyerek 
sorması üzerine yapılan araştırmada aynı belge bulunduktan sonra özellikleri de belirtilerek 
gönderilmiştir. 

Ankara C.Başsavcılığı tarafından 7 nisan 1997 tarihli toplantıya katılanların 
isim listeleri istenmeyip o tarihte belli makamlarda görev yapan kişilerin bilgileri 
istenmiştir. Dolayısıyla gönderilen kimlik bilgileri toplantıya katılanların değil o tarihte 
belirtilen makamlarda görev yapanların bilgileridir. 

7 Nisan 1997 tarihli toplantı sadece genelkurmay karargahında yapılacak 
faaliyetlerle ilgili olmadığı gibi tüm aramalara rağmen resmi bir emir veya davetle 
gerçekleştirildiğine dair belgelere ulaşılamadığı öte yandan resmi bir toplantı olarak koordine 
edilmiş olması durumunda kara kuvvetleri,deniz kuvvetleri, Jandarma genel komutanlığı 
harekat başkanları, hava kuvvetleri komutanlığı, istihbarat başkanlığında görevli personelin 
katılmaması gerektiği gerçeği karşısında toplantının içeriği toplantıya ilişkin olarak öncesinde 



  

herhangi bir davetle ilgili yazışma yapılmaması ve telefon ile haber verildiği yönündeki 
beyanlar  göz önüne alındığında söz konusu toplantının resmi faaliyet dışı Genelkurmay 2. 
Başkanı tarafından genelkurmay karargahında ve karargaha bağlı birliklerde görevli General 
ve Amiraller ile kuvvet komutanlıklarında ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli bazı 
general ve Amiraller  tarafından yapıldığı sonucuna varılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığında İnönü Salonunda 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan 
irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantının yapıldığı tarihte Genelkurmay 
Başkanlığında 17.01.2013 tarihli yazı ile makamları temsil eden kişilerin isimlerinin 
istenildiği, 28.01.2013 tarih ve ADMÜŞ.: 9140-158-13/H.E. Sayılı kimlik bilgileri konulu 
yazı ile ilgi yazı ile 7 Nisan 1997 tarihi itibariyle J Başkanları,Kuvvet Harekat 
Başkanları,Jandarma Genel K. Harekat başkanı, Gensek,Özel Kuvvetler Komutanı, 
Daire Başkanları, Adli Müşavir ve soyadları belirtilen kişilerin açık kimlik bilgileri, 
rütbe ve görevleri, emekli olup olmadıkları,mevcut ise adreslerinin bildirilmesinin 
istendiği, talep edilen görev yerlerinde çalışan personelin kimlik ve adres bilgilerinin 
cevabi yazı ekindeki listede halinde gönderildiği  belirtilmiştir. (Yazı ve ekleri emanetin 
2013/14 sırasında kayda alınmış olup onaylı sureti 250. klasör Sayfa 558-567’dedir.)

Buna göre 7 Nisan 1997 tarihinde makamları temsil edenler şunlardır;
1- Genelkurmay II.Başkanı Şüpheli Çevik BİR

GENELKURMAY “J” BAŞKANLARI 
2- J-1 (Gnkur.Per.Bşk.) Yıldırım TÜRKER
3- J-2 (Gnkur.İsth.Bşk.) Çetin SANER 
4- J-3 (Gnkur.Hrk.Bşk.) Çetin DOĞAN
5- J-4 (Gnkur.Loj.Bşk.) Kamuran ORHON 
6- J-5 (Gnkur.GNPP.Bşk.) Vural AVAR 
7- J-6 (Genkur.MEBS.Bşk.) Hayri Bülent ALPKAYA

KUVVET VE J.GN.K.LIĞI HAREKAT BAŞKANLARI 
8- (K.K.Hrk.Bşk.) Şükrü SARIIŞIK
9- (Dz.K.Hrk.Bşk) Altaç ATILAN 
10-(Hv.K.Hrk.Bşk.)Temel Batmaz DANDİN (yurtdışı) 
11-(J.Gn.K.Hrk.Bşk.) Hakkı KILINÇ

DAİRE BAŞKANLARI 
12- (Gnkur.MEBS.Pl.ve Koor.D.Bşk.) Ayhan CANSEVGİSİ
13- (Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk.) Fevzi TÜRKERİ 
14- (Gnkur.Strj.D.Bşk.)  Orhan YÖNEY 
15- (Gnkur.Loj.D.Bşk.) Ersin YILMAZ 
16- (Gnkur.Pl.Hrk.D.Bşk.) Köksal KARABAY
17- (Genkur.Per.D.Bşk.)  Doğan TEMEL
18- (Gnkur.Svn.Pl.ve Kay.Ynt.D.Bşk.)  Mehmet BAŞPINAR 
19- (Gnkur.Sağ.D.Bşk.) Kadri ÖZER (ÖLÜ)
20- (Gnkur.İs.D.Bşk.) İzzettin GÜRDAL (yurtdışı) 
21- (Gnkur.İç.Güv.Hrk.D.Bşk.)  Kenan DENİZ
22- (Gnkur.Mrk.D.Bşk.)  Fuat BÜYÜKCİVELEK (yurtdışı) 
23- (Gnkur.Slhl.ve Svn.Arşt.D.Bşk.) Aslan GÜNER 
24-(Gnkur.Slz.veUA Güv.İşl.D.Bşk) Abdullah Cahit SARSILMAZ (yurtdışı)
25- (Gnkur.Eğt.ve Tşk.D.Bşk) Metin Yavuz YALÇIN
26- (Genkur.BASHALK.D.Bşk.) Hüsnü DAĞ



  

27- (Gnkur.Psik.Hrk.D.Bşk.) Oğuz KALELİOĞLU
28- (Gnkur.Yunanistan-Kıbrıs D.Bşk.) Mustafa ÖZBEY
29- (Genkur.İsth.D.Bşk.) İsmail Ruhsar SÜMER 
30- (Gnkur.And.D.Bşk.) Şüpheli Şevket TURAN 
31- (Gnkur.Kom.Kont.D.Bşk.) Ahmet Atalay EFEER
32- (Gnkur.İsth.Ynt.Pl.veKoor.D.Bşk.)  Metin Yaşar YÜKSELEN 
33- (Gnkur.Bil.Sis.D.Bşk) Ahmet Ziya ÖZTOPRAK 
34- Gnkur.MUDEKO Başkanı, Yalçın ATAMAN (yurtdışı)

DİĞER PERSONEL
35- (Gnkur.Gensek) Erol ÖZKASNAK 
36- (Özel Kuv.K.) Engin ALAN 
37- (Gnkur.Ad.Müşv.) M.Erdal ŞENEL 
38- (Slh.Kuv.İsth.Okl.K.) Refik ZEYTİNCİ 
39- (Hv.K.İsth.Bşk.)  Yücel ÖZSIR
40-(Hv.İsth.Kur.Alb) Cengiz KOŞAL

54. Cumhuriyet hükümeti takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı 
Çalışma Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı İnönü Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan;

-Hükümete muhtıra verilmesi,
-Sıkıyönetim ilan edilmesi, 
-Hükümetin değişimi, 
-Hükümetin devamını önleyecek tedbirler,
-Gelecek hükümetin oluşumu,
-Kriz yönetimi oluşturulması,
-Eylem planı yapılması, 
-Yargı ve kamu yöneticilerine destek/tehdit,
 -Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması, cesaret 

verilmesi, 
-Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması, 
-Batı Çalışma Grubunun kurulması, 
-İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının yeterli olmadığı, 
-Halkın yanlarına değil önlerine alınması,
-Taarruzi psikolojik harekât icra edilmesi, 
-Polise havuç ve sopanın gösterilmesi, 
-Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik harekât yapan bir grup 

oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği 7 Nisan 1997 tarihli toplantı 
yapıldığı Genelkurmay  Başkanlığından 30.01.2013 tarih AD MÜŞ.: 9140-244-13/M.O.A. 
Sayılı yazı ile gönderilen Genelkurmay Genelsekreterliğinin 1997 tarihçesi ile tespit 
edilmiştir.

Genelkurmay gibi en üst düzeydeki bir karargahta bu kadar geniş bir katılımlı bir 
toplantı emir yayınlanmadan hiç bir zaman düzenlenmez ve düzenlenmemiştir de bu nedenle 
dir ki 7 nisan 1997 tarihinde yapılmayan bir toplantının emri de olmaz yönündeki 
savunmalara sanıklar Çevik Bir, Metin Şaşar Yükselen ve Cengiz Çetinkaya'nın 7 Nisan 
1997 tarihli toplantının yapıldığı yönündeki hukuken geçerli beyanları nazara alınarak ve 
sanıkların böyle bir toplantı yapılmadığı, bu toplantıda yaptıkları bu konuşmaları bir kısmının 
yapmadığı ve bir kısmınını hatırlamadığı yönündeki savunmalarına, savunma kapsamında 
kalması nedeniyle itibar edilmemiştir.

Genelkurmay Başkanlığında İnönü Salonunda 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan 



  

irtica konusunda alınacak tedbirler konulu plansız toplantının yapıldığı ve ilgili 
belgenin Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilmesi ve sanıklar Çevik Bir, Metin 
Yaşar Yükselen ve Cengiz Çetinkaya'nın toplantının yapıldığı yönündeki hukuken 
geçerli beyanları nedeniyle hükme esas alınmıştır.

(14).A. 10 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU” KONULU 
BELGE (8.Kls. S:269-270 Belge)

 03 Nisan 2012 Tarih ve Admüş:9140-303-12/M.O.A.90032805 sayılı yazısı ekinde 
10 Nisan 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubunun Kurulduğuna Dair Belge ve Ekindeki Batı 
Çalışma Grubu Şemasını Başsavcılığa göndermiştir. (Belge aslı emanetin 2012/82 sırasında 
kayda alınmış ve belge fotokopileri 1.klasör Sayfa 240-242 Batı Çalışma Grubu şeması ise 
Sayfa 239 dadır.)

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı namına 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli 
HRK:7200-77-97/ İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazıldığı, (Genelkurmay antetli CD den elde edilen 
(cd5/Arşiv/Batı Çalışma Grubu isimli klasörde bulunan) 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu konulu belgenin yukarıdaki belge ile aynı olduğu belgenin gönderilen makamın 
Genelkurmay Personel Başkanlığı olduğu tespit edilmiştir.)

Belgenin "KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ-121134-120717-000078" kaşeli olduğu, 2 
sayfadan oluştuğu, Ek A sında Batı Çalışma Grubu teşkilat yapısının bulunduğu,

Belge içeriğinin;

1.Türkiye Cumhuriyetinin üniter yapısına, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne 
yönelen bölücü terör tehdidi Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarı ile sürdürdüğü iç Güvenlik 
Harekatı sonucu baskı altına alınmış, buna karşılık devletin laik ve demokratik yapısını hedef 
alan irticai faaliyetler ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamış ve terörle mücadelede olduğu 
gibi bu tehdit de Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci öncelikli vazifesi haline gelmiştir.

2.İrticai faaliyetlerin daha fazla gelişmesini önlemek ve ulaştığı bu seviyeden daha 
ait seviyelere çekerek cumhuriyetin temel nitelikleri olan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerini ilelebet muhafaza etmek 
maksadıyla, köklü tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

3.Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini koruma ve 
kollama yükümlülüğünün bilincinde olarak, siyasi çatışma ve polemiklerin üstünde kalmak 
suretiyle yüce Türk Milletinin büyük çoğunluğunun beklentileri ve duyarlılığı paralelinde, 
bütün ağırlığını irticanın daha fazla mesafe katetmesini önlemede kullanacaktır.

4.Bu amaçla, Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi bünyesinde "Batı Çalışma 
Grubu” adıyla ayrı bir birim oluşturulacaktır. Bu birim bir bütün halinde İç Güvenlik 
Harekat Merkezindeki bölgede faaliyet gösterecektir. İç Güvenlik Harekat Dairesi Harekat 
Şubesi ve İKK ve Güvenlik Dairesi İç İstihbarat Şubesi Genelkurmay İdari Destek Harekat 
Merkezine taşınacak ve faaliyetini burada sürdürecektir. Çalışma grubu öncelikle irtica ile 
mücadele konseptini ve bu konsepte bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 
teşkilatlanmayı ve ülke çapında demokratik kitle örgütleri ile iletişim ve kamuoyunun 
bilinçlendirilmesi esaslarını belirleyecektir. Bilahare bu birim belirlenecek yetki talimatı 
çerçevesinde Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Merkezinin bir bölümü olarak faaliyet 
gösterecektir. Benzer bir teşkilatlanma Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan düzeyde gerçekleştirilecektir.

5.Batı Çalışma Grubunun yürüteceği çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlar esas 



  

alınacaktır.
a.Yaşanan sorunun özünde, İrticanın devletin bir kısım unsurlarının desteği veya 

göz yumması ile mesafe katetmesi bulunmaktadır. Sorun bir yanıyla bir siyasi iktidar 
meselesidir. Bu nedenle soruna halkın sahip çıkması, geniş bir cephe oluşturulması 
gerekmektedir. Bu hususu gerçekleştirmede Türk Silahlı Kuvvetleri gereğinden fazla öne 
çıkmadan, günlük siyasi mücadelenin içerisinde görünmeden, Atatürkçü güçlere gereken 
desteği vermelidir.

b.Türk Silahlı Kuvvetleri kendi iç yapısını sağlam tutmak zorundadır. Türk Silahlı 
Kuvvetlen bünyesinde irtica unsurlarına yaşam hakkı tanınmamalıdır.

c.İrtica faaliyetlerinin ülke çapında resminin güncel tutulması, bütün 
bağlantılarının ortaya çıkması için güvenilir bir istihbarat ağı teşkil edilmeli ve bir rapor 
sistemi oluşturulmalıdır.

d.Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke ve ulusal birliğimizin hem teminatı hemde 
sembolüdür. Bu tarihi misyona zarar vermeden bütün demokratik kitle kuruluşları ile sağlıklı 
bir iletişim kurulmalı ve idame ettirilmelidir. Bu suretle, halkımızın, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ilgili ve yetkili siyasi kademelerin uygun ve yasal platformlarda 
bilgilendirilmesi sağlanarak, siyasi islama geçit verilmeyecektir.

6.Batı Çalışma Grubunun teşkilat yapısı EK-A’dadır. İlgili J Başkanlıkları 
kendilerine tahsis edilen kadrolara uygun personel görevlendirilmesine azami özeni 
göstereceklerdir.

7.Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca, irticai faaliyetlerle 
ilgili olarak tespit edilen bütün istihbarı bilgiler ve komutanlık değerlendirmeleri emniyetli 
muhabere vasıtalanyla "GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL" gizlilik derecesi verilerek günlük, haftalık 
ve aylık periyotlar halinde gecikmeksizin doğrudan Genelkurmay Başkanlığına rapor 
edilecektir.

8.Çalışma Grubu, emrin alınmasıyla birlikte faaliyete geçecek ve 15 NİSAN 1997 
tarihinden itibaren rapor sistemi işletilmeye başlanacaktır Veri tabanı oluşturmak maksadıyla, 
gönderilecek ilk raporlarda, sorumluluk bölgeleri dahilinde faaliyet gösteren bütün irticai 
örgütler, bunların faaliyetleri, çalışma usûl ve yöntemleri, hedefleri, çalışma alanları, hedef 
olarak seçtikleri kitleler, propaganda vasıtaları, mali kaynakları vb. konulardaki mevcut bütün

bilgi ve belgeler Genelkurmay Başkanlığına gönderilecektir.
9.Daha evvel teşkil edilen kriz masası gaıbu çalışmalarına aşağıdaki esaslara 

uygun olarak devam edecektir.
 a. Çalışmalara Gnkur. İKK ve Güvenlik Daire Başkanı, Gnkur. İç Güvenlik Harekat 

Daire Başkanı, Gnkur. Psikolojik Harekat Daire Başkanı, Gnkur Basın Yayın Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı 
İstihbarat Başkanları veya temsilcileri katılacaktır.

b.Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcılen tespit edilen 
bütün istihbari bilgiler ve varsa komutanlık görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini 
bildireceklerdir.

c.Çalışmalar hergün saat 10 00'da başlayacak, 10.45'de bitirilecek ve ihtiyaç halinde
süre uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir."  içerikli olduğu anlaşılmıştır.

Belgenin dağıtımının GEREĞİ İÇİN A-3 Planı (1,8 hariç) B Planı (10,11 hariç)
BİLGİ İÇİN Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığının 13 Şubat 2013 tarih ve AD.MÜŞ.26702250- 9140 -310- 
13 / M.O.A.sayılı yazısı ile Başsavcılığa gönderilen yazının EK A sında bulunan 10 Nisan 
1997 tarihli ”BATI ÇALIŞMA GRUBU” Konulu Yazının Dağıtım Planı Açık Hali;



  

GEREĞİ İÇİN (A-3, 1-8 hariç) 
1-Milli Savunma Bakanlığı (Hariç) 
2-Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
3-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
4-Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
5-Jandarma Genel Komutanlığı 
6-Harp Akademileri Komutanlığı 
7-Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 
8-Sahil Güvenlik Komutanlığı (Hariç) 

B Planı (10,11 Hariç)
Genelkurmay Karargahı J Başkanlıkları Seviyesi
1-Genelkurmay Personel Başkanlığı (J-1)
2-Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı (J-2) 
3-Genelkurmay Harekat Başkanlığı (J-3)
4-Genelkurmay Lojistik Başkanlığı (J-4)
5-Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı (J-5)
6-Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı (J-6)
7-Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (J7)
8-Genelkurmay Genel Sekreterliği 
9-Genelkurmay Adli Müşavirliği 
10-Başbakan Askeri Başdanışmanlığı (Hariç)
 11-Özel Kuvvetler Komutanlığı (Hariç) Şeklinde belirtilmiştir, yazı aslı emanetin 

2013/ 39 sırasında kayda alınmış olup, emanet makbuzu ve belgenin onaylı sureti 250.Klasör 
S:568-573 de bulunmaktadır.

Belgede özetle; 
1- Devletin laik ve demokratik yapısını hedef alan irticai faaliyetlerin ciddi bir tehdit 

oluşturmaya başladığı, bu tehdidin de TSK’nin birinci öncelikli vazifesi haline geldiği,
2-Cumhuriyetin temel niteliklerini ilelebet muhafaza etmek maksadıyla köklü 

tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğu ,
3- Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini koruma ve 

kollama yükümlülüğü gereği olarak bütün ağırlığını irticanın daha fazla mesafe kat etmesini 
önlemede kullanacağı,

4- Bu amaçla Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Bünyesinde "Batı 
Çalışma Grubu" adı ile ayrı bir birim oluşturulacağı, İç Güvenlik Harekat 
Merkezindeki bölgede faaliyet göstereceği, Batı Çalışma Grubunun öncelikle irtica ile 
mücadele konseptini ve bu konsepte bağlı olarak Türk Silahlı Kuvetleri içinde 
teşkilatlanacağı, Benzer bir teşkilatlanmanın Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirileceği,

Ülke çapında demokratik kitle örgütleri ile iletişim ve kamuoyunun 
bilinçlendirileceği,

5- Yaşanan sorunun bir yanıyla bir siyasi iktidar meselesi olduğu, geniş bir 
cephe oluşturulması gerektiği,

Ülke çapında ‘güvenilir bir istihbarat ağı’ oluşturulacağı,
Demokratik Kitle Kuruluşları ile iletişim kurulacağı, gerekli bilgilendirmelerin 

yapılacağı,
6- "J" Başkanlıkları kendilerine tahsis edilen kadroya uygun personel 

görevlendireceği,
7- Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlıkları elde ettiği bilgilerin 



  

doğrudan Genelkurmay Başkanlığına rapor edileceği,
8- 15 Nisan 1997 tarihinden itibaren rapor sisteminin işleme başlayacağı, 
9- Daha evvel teşkil edilen Kriz Masası Grubu çalışmalarına aşağıdaki esasları 

uygun olarak devam edeceği,
Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik Daire Başkanı, Gnkur. İç Güvenlik Harekat 

Daire Başkanı, Gnkur. Psikolojik Harekat Daire Başkanı, Gnkur. Basın Yayın Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı 
İstihbarat Başkanları veya temsilcilerinin katılacağı,

Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin tespit edilen 
bütün istihbari bilgileri ve varsa Komutanlık görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini 
bildirecekleri belirtilmiştir.

Batı çalışma grubu faaliyetlerinin 54. Hükümetin yayınladığı 14 Mart 1997 tarihli 
direktif  ve 28 Mart 1997 tarihli genelge gereğince yapıldığı savunulmuş ise de sivil 
idarenin temsilcilerinin ve kurumlarına gereği için veya bilgi için belgelerin 
gönderilmediği anlaşılmakla, yapılan çalışmaların hükümetten gizli yürütüldüğü ve bilgi 
verilmediği anlaşılmıştır.

 Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde;10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 
olarak, belgenin doğru olduğunu, kendisinin hazırladığını, bu emir doğrultusunda Kara, 
Hava, Deniz ve Jandarma Komutanlıklarında Şube bazında Batı Çalışma Grubu 
oluşturulduğunu, bunların faaliyetlerini, çalışmalarını ve tüm bilgilerini Genelkurmayda 
merkezi bulunan Batı Çalışma Grubuna gönderdiklerini, analiz ve değerlendirmelerin 
burada yapıldığını belirtmiştir. (Kls.306)

Çetin Doğan 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde; belge ile ilgili olarak özetle; Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in Genelkurmay 
Başkanı ile görüştükten sonra kendilerini toplayarak “Bakanlıklar gibi bir çalışma yapalım” 
demesi üzerine 4 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı yazılar gereği 10 Nisan 1997 tarihli 
belgeyi kendisinin hazırladığını, J Başkanları ile koordine edip görüş alarak Çevik Bir’e 
sunduğunu, silsile gereği Genelkurmay Başkanına arz edildiğini, belgenin Ek-A’sında 
bulunan BÇG şemasını da hazırlayıp imzaladığını, Batı Çalışma Grubu Başkanı olduğunu 
belirtmiştir. (Kls.307)

 İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çevik Bir imzalı belgeyi kendi 
emrinde çalışan proje subayları olan Ünal Akbulut, Ruşen Bozkurt, Ziya Batur ve Faruk 
Alpaydın’dan birisinin hazırladığını, Ünal Akbulut’un kıdemli olması sebebiyle kendisine 
vekalette ettiğini, onun hazırlamış olabileceğini, paraflayarak yukarı silsile ile 
komutanlarına arz edildiğini, yazının ekinde bulunan Batı Çalışma Grubu şemasının ve 
krokisinin de doğru olduğunu belirtmiştir. (Kls.313)

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ömer Özkan 14.02.2012 tarihinde müdafii 
eşliğinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur 
olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına dair belgeyi kendisinin yazdığını belirtmiştir. (Kls.37)

Sanık Kenan Deniz mahkemedeki savunmasında; 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu kurulmasına dair belgede koordinatör olarak göründüğünü ve bu belge 
doğru olduğun beyan etmiştir.

Sanık Yıldırım Türker mahkemedeki savunmasında;  Genelkurmaydan 10 Nisan 
tarihli Hava Kuvvetleri Komutanlığına giden bir evrak bulup gönderildiğini, o evrakında 
dağıtım hanesine bakınca diğer J Başkanlıklarının olduğunu görüldüğünü beyan etmiştir.



  

10 Nisan 1997 Tarihli “Batı Çalışma Grubu” Konulu Belge'nin; Adli Emanetin 
2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, GENELKURMAY 
KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı 
Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 
yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı  5 nolu CD olarak adlandırılacak CD den (CD5/Arşiv/ 
Çalışma grubu oluşturulması) klasöründen de elde edildiği, Genelkurmay Başkanlığının 
03.04.2012 tarih tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/ M.O.A. 90032805 sayılı yazısı ile, 10 
Nisan 1997 tarihli HRK: 7200-77-97/İGHD(PL2) Sayılı bu belgeyi gönderdiği, ayrıca bu 
belgenin sanıklar Çevik Bir,Çetin Doğan, İdris Koralp, Yıldırım Türker, Kenan Deniz 
ve tanık Ömer Özkan'ın beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş, dijital ortamda da yer 
alan bu belge, belgenin imza bloğunda imzası bulunan ve belgeyi hazırlayan kişiler 
tarafından doğrulanmış, bu belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır. 

(14).B. 10 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU” KONULU 
BELGE EKİ OLAN BATI ÇALIŞMA GRUBU ŞEMASI (8.Kls. S:265)

Genelkurmay Başkanlığı 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulmasına 
dair belgenin EK-A’ da bulunan Batı Çalışma Grubu Şemasını gösteren belgenin A-1 GİZLİ 
121134-120717 antetli olduğu, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan 
imzalı Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay II.Başkanı Çevik Bir’e bağlı olduğu, Batı 
Çalışma Grubu Başkanının Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan olduğu, Batı 
Çalışma Grubu Koordinatörünün Genelkurmay İGHD Başkanı Kenan Deniz olduğu ve 
İstihbarat ve Değerlendirme Bölümü, Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü 
ile Cari Harekat Bölümlerinden ve hangi nitelikte ve sayıda personel görevlendirileceği 
belirtilmektedir. Genelkurmay Başkanlığının 10 Nisan 1997 gün (Batı Çalışma Grubunun 
Kurulmasına Dair) ve HRK: 7200-77-97/İGHD.(Pl.2) sayılı emrinin EK – A’ sında bulunan 
A/1 e ilişkin şema (8.Kls. S::265)

BATI ÇALIŞMA GRUBU
-GNKUR. II. BŞK. ÇEVİK BİR
-BAŞKAN GNKUR.HRK.BŞK ÇETİN DOĞAN
-KOORDİNATÖR GNKUR.İGHD.BŞK KENAN DENİZ,

İSTH.VE DEĞ. BÖLÜMÜ 
*İSTH. BŞK.LIĞI DESTEK ŞUBE

PLANLAMA BÖLÜMÜ
*J-3 :3 KUR.SB., J-1:1 KUR. SB., J-4:1 KUR. SB.,J-5:1 KUR. SB.,ADLİ MÜŞ.:1SB.

İSTATİSTİK VE VHZ. BÖLÜMÜ
*J-3:1 SB , 1SVL.ME.,J-6:1 SB., 1 SVL. ME

CARİ HAREKAT BÖLÜMÜ
*J-3: 4 KUR.SB., (PSK.HRK).,1 SB.(ÖZ.KUV.),GENSEK :1 SB.,(BASIN HALK)

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD’nin çıktısı olarak elde edilen Genelkurmay 
Başkanlığı 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına (CD5/Arşiv/Çalışma 
grubu oluşturulması) dair belge Eki olan BÇG Şemasinin Genelkurmay Başkanlığının 
gönderdiği belge ile birebir aynı olduğu anlaşılmıştır.



  

 Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerine Genelkurmay Personel Başkanlığına 
gönderilen 000083 numara verilen belge olduğu, belge ekinde de Çetin Doğan imzalı Batı 
Çalışma Grubunun 000083 numara verilmiş şeması bulunduğu, bu şemanın da 
Genelkurmay Başkanlığının göndermiş olduğu şema ile aynı olduğu ayrıca belge ekinde 
Gnkur.Bşk.lığının 10 Nisan 1997 gün ve HRK:7200-77-97/İGHD.(Pl.2) sayılı emrinin 
EK-A’nın devamı olarak belirtilen A2 GİZLİ 000083 antetli Batı Çalışma Grubunun 
bölümlerinin yerleşim planını gösteren krokide, (8.Kls. S:260) Batı Çalışma Grubunu 
Oluşturan Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü, İstihbarat ve 
Değerlendirme Bölümü, Cari Harekat Bölümü ile Gnkur.İDHM. GNKUR İGHM İç İstihbarat 
Şube, İG Harekat Şube, Kara ve Deniz İDHM, İGHD Başkanı odasını gösterdiği ayrıca 
hangi nitelikte ve sayıda personel görevlendirileceği belirtilmektedir.

Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde; 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belgenin Ek-A 
sında bulunan Batı Çalışma Grubu Teşkilat Yapısı ve Krokiyle ilgili olarak, söz konusu 
belgeyi Çetin Doğan’ın Harekat Başkanı olarak imzaladığını,bu belge doğrultusunda Batı 
Çalışma Grubu oluşturulduğunu, Batı Çalışma Grubunun fiziki çalışma alanını gösterir 
belgeninde doğru olduğunu belirtmiştir. (Kls.306)

Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde belge ile ilgili olarak özetle; 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi kendisinin 
hazırladığını, J Başkanları ile koordine edip görüş alarak Çevik Bir’e sunduğunu, silsile 
gereği Genelkurmay Başkanına arz edildiğini, belgenin Ek-A’sında bulunan BÇG şemasını 
da hazırlayıp imzaladığını belirtmiştir. (Kls.307) 

Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Ömer Özkan 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına müdafii eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak 
görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
oluşturulmasına dair belgeyi kendisinin yazdığını, belgenin EK A sında bulunan BÇG 
şemasını kendisinin veya katip Serhat Altay’ın hazırladığını belirtmiştir. (Kls.37)

Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Serhat Altay 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına müdafii eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde özetle; 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Oluşturulduğuna dair Çevik BİR imzalı belgenin EK A sında bulunan BÇG 
Teşkilat Şeması ile ilgili belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgeyi verilen emir doğrultusunda 
kendisinin hazırladığını belirtmiştir. (Kls.37)

(14).C. BATI ÇALIŞMA GRUBU İŞBÖLÜMÜNE İLİŞKİN BELGE 
(8.KLS.S:259-264)

Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD olarak adlandırılacak CD ile ilgili olarak yapılan 
üçlü biirkişi raporunun EK-1/8.sayfasında “BCG/CD5/Bcg/bornova/Ziya/GÖREV-BL.DOC” 
isimli word belgesinin, 11.02.1997 tarihinde “ÖMER ÖZKAN” kullanıcısı tarafından 
oluşturulduğu ve “MEHMET ÖZBEK” tarafından 30.04.1997 tarihinde en son kaydetme 
işleminin yapıldığı, Bu belgede; Batı Çalışma Grubu Cari Harekat Bölümü, Batı Çalışma 
Grubu Planlama Bölümü, Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü, Batı 
Çalışma Grubu İstihbarat ve Değerlendirme Bölümlerinde çalışan kişilerin isim, rütbesi ve 
görevlerinin yer aldığı belirtilmiştir.

Belgede;



  

A. BATI ÇALIŞMA GRUBU PLANLAMA BÖLÜMÜ (8.Kls.S:263)

1-PL.Ş.MD.KUR.ALB.İ.KORALP (PL-1) 2556
-Bölümler Arası Koordinasyon ,-Direktif ve Planların Yönlendirilmesi,-İstatistik ve 

Veri Hazırlama Faaliyetlerinin Yönlendirilmesi,-Cari Harekatın Yönlendirilmesi

2-HRK.PL.SB.KUR.YZ.Ü.AKBULUT(PL-2)(2562)
-Direktif, -Hrk.Konsepti,-Eylem Planı, -Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri, 

-Emniyet Gn.Md.lüğü, -Tarikat ve İbadet Evleri

3-HRK.PL.SB.KUR.DN.BNB.Z.BATUR (PL-5)(2560) 
 -Teşkilat, -Emasya, -Görev Talimatı, -Cumhurbaşkanı Bilgi Notu, -Haftalık Gnkur. 

Bşk.Arz, -Batı Avrupa, -Sendikalar, -Siyasi Partiler, -Gençlik Kolları,  -Kadın Kolları

4-HRK.PL.SB.KUR.BNB.R.BOZKURT (PL-3) (2561)
 -MGK Brifingleri, -Basın Röportajları, -Toplantı ve Konferanslar -Brifingler 

-Aylık Komutanlar Toplantısı -Aylık Karargah Brifingi -Cezayir -Diyanet İşleri Bşk.

5-HRK.PL.SB.YRD.BNB.Y.SÖNMEZ(PL-6)(2589)
-Toplantılar -İdari Tahkikat Faaliyetleri -İran-Afganistan -Jandarma Gn. K.lığı -MİT,

6-PER.PL.SB.KUR.BNB.B.ÇELİK (PL-8) (2590) 
-Dernekler -YÖK -Milli Eğitim -Okul ve Kurslar -Öğrenci Yurtları -Özel 

Dershaneler,

7-LOJ.PL.SB.KUR.BNB.A.KARAŞAHİN(PL-9)(2590)
-Örgüt Kaynakları -Vakıflar -Devlet Planlama Teşkilatı -Huzur Evleri -Kimsesiz Ve 

Çocuk Yetiştirme Yurtları,

8-GN.P.P.PL.SB.KUR.YZB.E.KÜRKÇÜ (PL-10) (2556) 
-Çeçenistan -Bosna Hersek -Türki Cumhuriyetler -Kanun ve Yönetmelikler 

-TBMM. -Adalet Bakanlığı -Cezaevleri,

9-İD.İŞL.ASTSB. BÇVŞ.H.ÖZALTUN (PL-7) (2751) -Evrak Dosyalama -Evrak 
Takibi -Kırtasiye Hizmetleri -Arşivleme -Dokuman Hizmetleri -Kütüphane Hizmetleri,

B. BATI ÇALIŞMA GRUBU CARİ HAREKAT BÖLÜMÜ (8.Kls.S:264)

1-PSK.HRK.PL.SB.KUR.BNB.S.ÖKTE
 -Eylem Planının koordinasyon ve uygulanması -TSK.Personel -KKTC -Em.Gn.Md. 

-MGK. Gensek -Avrupa,
2-PSK.HRK.PL.SB.BNB.C.ÇETİNKAYA
 -Yazılı ve görsel basın ile ilgili işlemler -Broşür, Afiş, Bildiri, El ilanı -İran -Arap 

Ülkeleri,
3-PSK.HRK.PL.SB.BNB.A.AKA
 -Diyanet İşleri Başkanlığı -Siyasi Partiler -Dernekler -Diğer Kurumlar -Halk Evleri 

-Kadın Kolları -Tarikat ve ibadet evleri,
4-PSK.HRK.PL.SB.ÖĞR.YZB.A.TÜRK 
 -YÖK -Milli Eğitim -BTÖ/İrticai Kesim arasındaki ilişki -Cezayir -Afganistan 



  

-Okullar ve kurslar -Çocuk Yetiştirme Yurtları -Yatılı Okullar ve Öğrenci Yurtları -Özel 
Dershaneler,

5-ÖZ.HRK.PL.SB.BNB.
 -Eylem Planının İcraya Yönelik Faaliyetlerinin Takibi -Siyasi Partiler -Dernekler 

-Sendikalar -Gençlik Kolları,
6-BAS.HALK.İŞL.SB.BNB
 -Yazılı ve Görsel Basının Takibi -Yurtdışı Basının Takibi; Değerlendirilmesi ve 

Yorumu -J.Başkanlıkları ile Koordinasyon

C. BATI ÇALIŞMA GRUBU İSTATİSTİK VE VERİ HAZIRLAMA 
BÖLÜMÜ (8.Kls.S:262)

1-İSTATİSTİK SB.DZ.YZB.A.KURTAY 
 -Veri Tabanı Hazırlama -Değerlendirmeler için veri oluşturma -Devlet Kurumları 

-Özel Kuruluşlar -Okullar,
2-OBİ PL.PRG.SB.MU.YZB.Y.YAKIŞAN 
 -Otomasyon ihtiyaç tespiti ve giderilmesi -Mevcut programların bakımı -Bilgisayar 

kullanıcıları organizasyon ve eğitimi -Raporlar -Toplantılar,
3-OBİ PL.PRG.SB. (J-6)
 -Otomasyon ihtiyaçlarının giderilmesi -Mevcut programların güncelleştirilmesi 

-Teknik ihtiyaçların karşılanması -Brifingler -Seminerler,
4-İD.İŞL.ASTSB. ÜÇVŞ.A.DEMİR 
-İdari Faaliyetler -Veri hazırlama kontrolu

D. BATI ÇALIŞMA GRUBU İSTİHBARAT VE DEĞERLENDİRME 
BÖLÜMÜ (8.Kls.S:261-259)

1-İSTH.İZLEME SB. 
-Dış istihbaratın üretilmesi -İran -Afganistan -Cezayir -Dış irticai akımlar -Avrupa 

-Arap ülkeleri -Türki Cumhuriyetler -Dış irticai örgütler -Dış biyografik istihbarat,
2-İSTH.İZLEME SB. 
-İç istihbaratın üretilmesi -Milli Eğitim -Siyasi Partiler -Okullar ve Kurslar 

-Bakanlıklar -Sendikalar -Kadın ve Gençlik Kolları -Dernek ve Vakıflar - İç Biyografik 
İstihbarat,

3-İSTH.DEĞ.SB. 
-İsth. Gayretlerinin Yönlendirilmesi -Dış İsth. Değerlendirmesi -İç İsth. 

Değerlendirmesi -TSK -Emniyet Teşkilatı -Diyanet İşleri Teşkilatı - İsth. Raporları, 
Bölümleri bulunmaktadır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Başsavcılığa gönderilen 10 Nisan 1997 tarihli 
Batı Çalışma Grubunun Oluşturulmasına ilişkin belgenin EK/A sında bulunan Genelkurmay 
Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzalı Batı Çalışma Grubu şemasını gösteren bir 
sayfadan oluşan belgede; Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay II.Başkanı Çevir Bir’e bağlı 
olarak Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın Başkanlığında Genelkurmay İGHD 
Başkanı Kenan Deniz koordinatörlüğünde, 1-İstihbarat ve Değerlendirme Bölümü, 
2-Planlama Bölüm 3-İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü 4-Cari Harekat Bölümünden 
Oluştuğu ve bu bölümlerde kimlerin çalışacağı belirtilmiştir.

Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 
ifadesinde; bu belgenin emrinde bulunan subay veya katiplerin hazırlamış olabileceğini 
belirtmiştir. (Kls.313)



  

Sanık Hamza Özaltun 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 
ifadesinde özetle; İGHD Şube Müdürü İdris Koralp’in talimatı üzerine Batı Çalışma 
Grubunda İdari İşler Astsubayı olarak çalıştığını, asil görevine de devam ettiğini, Batı 
Çalışma Grubunda çalışanların görevlerinin belirtildiği belge ile ilgili olarak belgedeki 
belirtilen isimlerle birlikte Batı Çalışma Grubunda birlikte çalıştıklarını ve İGHD Bölümünde 
çalışan herkesin Batı Çalışma Grubunda çalıştığını, dışarıdan gelerek çalışanların da 
olduğunu belirtmiştir. (Kls.288)

Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Ömer Özkan 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına müdafii huzuru ile vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak 
görevlendirildiğini ve çalıştığını, CD5\Bcg\Bornova\Ziya klasöründe bulunan GÖREV-BL. 
DOC isimli 4 sayfalık Batı Çalışma Grubunun Cari Harekât Bölümü, Planlama Bölümü, 
İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü, İstihbarat ve Değerlendirme Bölümlerinde çalışan 
personelin, isim ve görevlerinin belirtilen belgeyi kendisinin hazırladığını, belgede isimleri 
belirtilen İdris Koralp, Ertuğrul Gazi Özkürkçü, Ziya Batur, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat 
Ökte, Bahaddin Çelik, Ahmet Aka, Aydın Karaşahin, Ruşen Bozkurt, Yüksel Sönmez, Alican 
Türk, Adem Demir, Hamza Özaltun, Yahya Kemal Yakışkan, Cengiz Çetinkaya ve Atilla 
Kurtay’ın Batı Çalışma Grubunda görevli olduklarını belirtmiştir. (Kls.37)

Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Mehmet Özbek 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına müdafii huzuru ile vermiş olduğu ifadesinde özetle; “BCG/CD5/Bcg/bornova/ 
Ziya / GÖREV -BL-DOC” isimli word belgesinden elde edilen Batı Çalışma Grubu Cari 
Harekat Bölümü, Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümü, Batı Çalışma Grubu İstatistik ve 
Veri Hazırlama Bölümü, Batı Çalışma Grubu İstihbarat ve Değerlendirme Bölümlerinde 
çalışan kişilerin isim, rütbesi ve görevlerinin yer aldığı belgeyi amirlerinin kendisine 
müsvette olarak verdiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını 
belirtmiştir. (Kls.37)

“BCG/CD5/Bcg/bornova/Ziya/GÖREV-BL.DOC”isimli word belgesinin, 
11.02.1997 tarihinde “Ömer Özkan” kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve “Mehmet 
Özbek” tarafından 30.04.1997 tarihinde en son kaydetme ve güncelleme işleminin 
yapılması nedeniyle ifadeler arasında çelişki bulunmadığı, bir kısım sanıkların BÇG 
toplantılarına amirlerinin sözlü emirleri ile katıldıkları yönündeki beyanları ve Ömer 
Özkan ve Mehmet Özbek'in beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş dijital ortamda yer 
alan bu belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır. 

(14).D. SANIK  AHMET DAĞCI’NIN BÇG DE GÖREVLENDİRME YAZISI 
(95 Kls.S:292 )

 Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve AD.MÜŞ.: 
9140. 303-12/M.O.A sayılı Takdir Belgeleri hk. konulu,Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığı'na 
yazmış olduğu cevabi yazılarının ekinde bulunan;  

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Gizli-Hizmete Özel 120595-120147-122212 antetli 
25 Temmuz 2003 tarihli MEBS:4086-03/Bil.Sis.D.YGŞ.(174) 64011886 sayılı yazısı 
ekindeki Genelkurmay Harekat Başkanlığına hitaben yazılmış Taner Ezgü Koramiral 
Gnkur.MEBS.Başkanı tarafından imzalanmış  görevlendirme konulu belge içeriğinin:

"İlgi a) Gnkur Bşk.lığının 10 Nisan 1997 gün ve HRK:7200-77-97/İGHD.(2) sayılı 
emri,  

 b)Gnkur.Bşk.lığının 28 Ağustos 1998 gün ve MEBS: 4086-112-98 /Bil.Sis. D.İd. 
Ks.(3) sayılı yazısı. 

1.Genelkurmay Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Şube 
Müdürlüğünde ileri Program Subayı kadrosunda görevli olan Mu.Yzb.Ahmet Dağcı (1989-5) 



  

ilgi (a) emir kapsamında teşkil edilen çalışma grubunda görev almak üzere Genelkurmay 
MEBS Başkanlığı temsilcisi olarak şifahi emirle 11 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay 
Harekat Başkanlığında görevlendirilmiştir. Bilahare ilgi (b) görevlendirme yazısı ile şahsın 
dosyası Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

2.Genelkurmay Harekat Başkanlığı bünyesinde ilgi(a) emir çerçevesinde oluşturulan 
çalışma grubu görevi sona ermekle birlikte görülen lüzum üzerine anılan personel Genel 
Kurmay Harekat Başkanlığı emrinde çalışmaya devam etmektedir.

3. Görevlendirilen personelin 2003 atama döneminde Genelkurmay MEBS 
başkanlığı kadro yapısında yapılan yeni düzenlemelere uygun olarak Genelkurmay  Bilgi 
Sistemleri Daire Başkanlığı YGŞ Müdürlüğü Program Subaylığı kadrosuna intibak tayini 
yapılması nedeniyle, personelin yerine  atama teklifi yapılamamaktadır.Bahse konu kadro 
görevindeki personel eksikliği Genelkurmay  Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığına tevdi edilen 
kadro görevi kapsamındaki görevlerin  ifa edilmesinde yetersizliklere sebebiyet vermektedir.

4.Bahse konu nedenlerle personelin atandığı kadro görevine iade edilmesi bu 
mümkün olmadığı takdirde, anılan personelin kadro görevine atama teklifi yapılabilmesini 
temin etmek maksadıyla  Genelkurmay Harekat Başkanlığında uygun bir kadroya atamasının 
yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Eylül ayı atamalarında gerekli idari 
düzenlemelerin yapılabilmesi için konu hakkındaki görüşlerin 01 Ağustos 2003 tarihine 
kadar Genelkurmay MEBS Başkanlığına bildirilmesini arz ederim."şeklinde olduğu 
görülmüştür.

Belgenin Genelkurmay Başkanlığından gelen resmi belge olup sanık Ahmet 
Dağcı'nın amirlerinin şifahi emri ile batı çalışma grubunda çalışmak üzere 
görevlendirildiği, ve sanığın günlük BÇG çalışmalarında çalıştığı anlaşılmıştır.

(15).A. İGHD.PL.Ş. HAFTALIK BRİFİNG, ARZ ve TOPLANTI ÇİZELGESİ 
(8.Kls. S:159)

“(BÇG) İghd.Pl.Ş.Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi” başlıklı bir sayfadan 
ibaret belge içeriğinin;

“Gün/Saat, Gnkur.Bşk.Arzı,Kh.Değ.Brifingi, Batı Üst Kurul Toplantısı, Aylık 
Kh.Brifingi, Aylık Komutanlar Toplantısı bölümlerinden oluştuğu,

Gün Saat Bölümünde: Pazartesi
Batı Üst Kurul Toplantısı bölümünde, Kuvvet K.lıkları İsth.Bşk.ları ve 

MGK.Gen.Sek.temsilcilerinin katılımı ile (Batı Olaylarının Değerlendirilmesi Saat:14:00)

Gün Saat Bölümünde: Salı 
Genkur.Bşk.Arzı Bölümünde:Haftalık Batı Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Arzı 

(Saat:10:00)

Gün Saat Bölümünde: Perşembe
 Batı Üst Kurul Toplantısı Bölümünde: Kuvvet K.lığı İsth.Bşk.ları ve MGK 

Temsilcisinin katılımıyla Batı olaylarının değerlendirilmesi (14:00)
Aylık Kh.Brifingi bölümünde: Emir verildiğinde her ayın son Perşembe günü,

Gün Saat Bölümünde Cuma : 
Kh.Değ.Brifingi Bölümünde: Haftalık Batı alışma Grubu Faaliyetlerinin karargah 

arzı (saat 10:00)
Aylık Kh.Brifingi bölümünde: Emir verildiğinde her ayın son haftası içinde,

Not: 



  

1-Her sabah “İç Güvenlik Raporu”nun Gnkur.Hrk.Bşk.na arzı yapılır. 
2-Her sabah saat 10:00 da şubede Batı Çalışma Grubu alt kurul toplantısı yapılır ve 

kararlar alınır. 
3-Haftalık Gnkur.Bşk.arzı uygun zamanda Sn.II.Bşk.na arzedilir. 
4-Her Çarşamba “J.BŞK.ları” toplantısında görüşülmesi gereken önemli konular bir 

önceden Hrk.Bşk.dosyasına konmak üzere Hrk. Bşk.sekreterine teslim edilir" şeklinde 
olduğu görülmüştür.

(15).B. BATI ÇALIŞMA GRUBU ÜST KURULU TOPLANTISI CEREYAN 
TARZI” BAŞLIKLI BELGE (8.Kls. S:200),(16.Kls. S:200) 

Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı  5 nolu CD olarak adlandırılacak CD den den elde edilen 1 
safyadan oluşan belgede;

“1. 10 Nisan 1997 tarihinde teşkil edilen Batı Çalışma Grubu direktifinde ‘Kriz 
Masası Grubu’ olarak adlandırılan ‘Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu’ Genelkurmay 
Harekat Başkanı Başkanlığında;

Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları veya 
Temsilcileri,

İGHD Başkanı, 
Psikolojik Harekat Daire Başkanı,
Basın – Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Temsilcilerin oluştuğu
2. Pazartesi ve Perşembe günleri, haftada 2 kez toplanan, Batı Çalışma Grubu Üst 

Kurulunun çalışmalarının şu şekilde yürütüldüğü,
(1) İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanlığı bünyesinde teşkil edilen “Batı Çalışma 

Grubu” haftanın her günü, İGHD Plan Şubesinde sabah saat 10.00’da toplanarak; rapor 
sistemi, irticai basın, ihbar mektupları ve diğer kaynaklardan toplanan bilgileri 
değerlendirmekte ve bunlara ilişkin günlük kararları almaktadır.

(2) Batı Çalışma Grubunda alınan günlük kararlar, pazartesi ve perşembe günleri 
toplanan “Üst Kurul”a arz edilmektedir. Bu toplantımızda ayrıca katılan üyelerin gündeme 
getirmek istedikleri diğer konular da görüşülmektedir. Tüm bu görüşmelerin neticesinde Batı 
Çalışma Grubu alt kurulunda alınan kararlar ile gündeme getirilen diğer konulara ilişkin 
kararlar, onaylanarak karar altına alınmaktadır. Bu onaylamayı müteakip kararlarda 
belirtilen işlemler yürürlüğe konulmaktadır” (16.Kls. S:200) ifadeleri yer almaktadır.

Sanık Ümit Şahintürk 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde; “İGHD.PLŞ Haftalık Brifing Arz ve Toplantı Çizelgesi” başlıklı 1 sayfadan 
oluşan belgenin BÇG’nin toplantıları ile ilgili olduğunu belirtmiştir. (Kls. 39 ve 300) 

Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 
ifadesinde; emrinde bulunan subay veya katiplerin hazırlamış olabileceğini belirtmiştir. 
(Kls.313) 

 Sanık Ahmet Dağcı 20.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde; BÇG İGHD PL.Ş.Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgede “Salı günleri haftalık Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin arzı saat 10 ve 
aşağıda not 2’de her sabah saat 10’da da şubede Batı Çalışma Grubu alt kurul toplantısı 
yapılır ve kararlar alınır” şeklindeki yazılarda belirtildiği üzere dışardan gelen subay ve 
siviller ile orada görevli olan personelin toplantılar yaptığını beyan etmiştir.(Kls.279) 



  

Sanık Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; belgenin doğru olduğunu verilen emirler doğrultusunda bu kapsamda 
faaliyet gösterdiğini belirtmiştir. (Kls.327) 

Sanık Serdar Çelebi 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; İGHD Plan Şube Haftalık Brifing Arz ve Toplantı çizelgesindeki bilgilerin 
doğru beyan etmiştir.

Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı 5 nolu CD olarak adlandırılacak CD'den 
“BCG\CD5\Bcg\bornova\Ziya\ARZ VE TOPL. CIZELGESI.doc" ve "BCG\CD5\Bcg\ 
bornova \ Ziya\BÇG ÜST KRL.TOPL. CEREYAN TARZI.doc" isimli dijital ortamda 
yer alan word belgesinin sanıklar Ümit Şahintürk,İdris Koralp,Ahmet Dağcı ve Salih 
Eryiğit'in beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş ve diğer yan deliller ile doğruluğu tespit 
edilen bu belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla yan delil olarak hükme esas alınmıştır. 

          (15).C. BÇG ÇALIŞMALARI DEVİR-TESLİM MEMORANDUMU 
BAŞLIKLI BELGE (8.KLS.S:155-158) 

    
Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 

GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı  5 nolu CD olarak adlandırılan CD  ile ilgili olarak yapılan üçlü 
bilirkişi raporunun EK-1 / 2. sayfasında;   

"BCG/CD5/Bcg/dokuman/FOÇA/BÇG.ÇALIŞMALARI.DEVİR-TESLİM.DOC"
isimli word belgesinin, 22.07.1998 tarihinde "VTAS5" kullanıcısı tarafından oluşturulduğu 
ve son kaydetme işleminin  30.07.1998 tarihinde "VTAS5" kullanıcısı tarafından yapıldığının 
belirtildiği,belgenin başlığının "BÇG ÇALIŞMALARI DEVİR-TESLİM MEMORANDUMU" 
olduğu anlaşılmış olup belge içeriğinde;

“1.   GÖREVLER
          A.BNB.SALİH ERYİĞİT\YZB.HAKAN BURAL
(1) Gelen evrak, mektup, gazeteler, basın özetlerini alır, tetkik eder, ilk elemeyi 

yapar, günlük toplantıya getirir.
(2)Arşivi düzenler
    -Alınan kararlar
    -Günlük batı olayları
(3)Bazı konularda ilave bilgi almak için telefon temaslarını yapar.
(4)İhbar için gnkur.bşk.lığı’na gelen vatandaşlarla görüşür.
         B.BNB.OSMAN BÜLBÜL
(1)Özel sahalardaki çalışmaları yapar, güncelleştirir (isim listeleri, vakıf\şirket 

listeleri vs.
(2)Salı arzlarını hazırlar, ş.md.nün onayını alır, ütğm.Ahmet’e takdim kartlarını 

yaptırır.
(3)Cuma arzlarını hazırlar, ş.md.’nün onayını alır, ütğm.Ahmet’e yansılarını yaptırır.
     (Dikkat: Kararların ve gelen evraklardan çıkarılacak şahıs, şirket, okul vs. 

isimlerinin, günlük batı olaylarının bnb.Osman’a gösterilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde 
tuttuğu kayıtlar güncelliğini kaybeder, yaptığı değerlendirmeler gerçeği aksettirmez.)

          C.YZB. VELİ SEYİT
(1)Bnb.Seyfullah Sönmez tarafından kendisine verilen günlük kararları 

yazar\yazdırır,
(2)Pazartesi ve perşembe günleri Sunay Salonu’nda yapılan toplantılara hazırlık 



  

yapar, toplantı salonunun düzenini ve emniyetini sağlar, toplantılara katılacaklar ile 
gerektiğinde muhabere sağlar,

(3)Pazartesi ve perşembe günleri kendisine yazılı olarak verilen toplantıda görüşülen 
konular ve alınan kararları harekat bşk.’na verilmek üzere el kartı haline getirir.

         D.BNB.YÜKSEL SÖNMEZ
(1)Alınan kararları dosyalar
                        (2)UTKK’ya göndekilecekleri düzenler, toplantıya katılanlar için üç 

nüsha dosya hazırlar,
(3)Alınan kararlar doğrultusunda yazışmaları yapar, gelen cevapları ş.md.’ne arz 

eder, yazışmaları dosyalar
        
       E.BNB.SEYFULLAH SÖNMEZ
(1)Günlük toplantılarda kararları yazarak yzb.Veli seyit’e verir
(2)Pazartesi ve perşembe toplantılarında sekreterlik görevini yapar, toplantı sonunda 

hazırladığı tutanağı yazılmak üzere yzb.Veli Seyit‘e verir.
2.  TOPLANTILAR
         A.Günlük
(1)Hergün 10.00’DA PL.Ş.de yapılır,
(2)Alınan kararların yazılmasını müteakip ş.md.nün onayına sunulur,
(3)MD.1’de yazılı olan tüm subaylar ve psk.hrk.d.bşk.lığı temsilcisi katılır
          B.Pazartesi-Perşembe
(1)Normal olarak 14.00’de sunay salonu’nda yapılır
(2)Hrk.bşk.başkanlığında, gnkur. ikk. ve güv.d.bşk., psk.hrk.d.bşk., ighd.bşk, 

kuvvet isth.bşk.ları, ighd.pl.ş.md., mgk gensek.liği tem., gnkur.basın hlk.ilş. ve tnt.d.tem., 
adli müş.tem., sekreterya ve prj.sb. katılır.

(3)Alt kurulda alınan kararlar pl.ş.md. tarafından arz edilir. Üst kurulun onayı 
alınır,

4)Toplantı sonrasında tutanak hazırlanır. ayrıca hrk.bşk. İçin yukarıda 
bahsedilen el kartı hazırlanır.

C. BUTKK
Evvelce, ayda bir toplanıyor ve butkk’ya götürülmesi kararı alınan tüm konular 

dosya halinde hazırlanıp teslim ediliyordu.Son zamanlarda bakanlık ve kurumların tek tek ele 
alındığı haftalık toplantılar, normal olarak cuma günleri 14.00’de yapılıyor.

Toplantılar haftalık olarak yapılmaya başlandığından beri toplantıda ele alınacak 
kurum dışındaki kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgilerin iletilmesi aksadı. bunları zaman zaman 
topluca başbakan müsteşar yardımcısına iletmek gerekiyor.

3.ÇALIŞMALARDAN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN DEĞERENDİRİLME 
YÖNTEMLERİ:

A.Salı sabahları gnkur.bşk.’na pl.ş.md. tarafından yapılan arzlar,
          B.Cuma sabahları karargah brifinginde 2. bşk. ve diğer katılanlara pl.ş.md. 

tarafından yapılan arzlar,
          C.UTKK toplantılarında dosya halinde götürülen ve takdim edilen (takdim 

için el kartı hazırlanıyor) bilgiler,
D.Çeşitli makamlara yazılan yazılar,
4.  ARŞİV ÇALIŞMALARI
A.Gelen evrak, metup ve yazılar ile alt kurulda alınan kararlar ve günlük batı 

olayları Bnb.Salih Eryiğit\Yzb.Hakan Bural’dadır,
B.Listelenen bilgiler (isim, olay vs.) ile salı\cuma takdimleri, ayrıca özel konularda 

hazırlanmış bazı dosyalar Bnb.Osman Bülbül’dedir.
C.Yazışmalar, BUTKK ile ilgili dosyalar, kararlar bnb. Yüksel Sönmez’dedir.



  

D.Pt/perş. toplantı tutanakları yzb.Veli Seyit’dedir.
E.Daha önceki butkk toplantıları için hazırlanan dosyalar, hazırlanan takdimler, 

kararlara kaynak olarak kullanılan mektuplar ve yazılar, ş.md.’nün odasındaki tahta 
dolaptadır.

            F.Bnb..Osman Bülbül,Bnb.Yüksel Sözmez ve Bnb.Salih Eryiğit\Yzb.Hakan 
BURAL tarafından hazırlanan konular bilgisayarlarda veya disketlerdedir.Bnb.Salih 
Eryiğit\Yzb.Hakan Bural’ın bilgisayar programında ilkel de olsa kelime veya tarih girerek 
özel olarak aranan bilgileri bir araya toplama özelliği mevcuttur.Başarılar dilerim." içerikli 
olduğu anlaşılmıştır.

Sanık  Ahmet Dağcı 20/04/2012 Tarihinde Cumhuriyet Savcılığına Vermiş 
Olduğu İfadesinde BÇG Çalışmaları Devir Teslim Memorandumu Başlıklı 4 Sayfadan 
Oluşan Belge İle İlgili Olarak; belgenin doğru olduğunu belirtmiştir. 

Sanık  Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; belgenin doğru olduğunu belirtmiştir.

(Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve 
Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu 
bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: 
yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD olarak adlandırılacak CD 
den) "BCG/CD5/Bcg/ dokuman/ FOÇA/BÇG.ÇALIŞMALARI.DEVİR-TESLİM.DOC” 
isimli word belgesinin dijital ortamda yer aldığı sanıklar Ahmet Dağcı ve Salih Eryiğit 
beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş diğer yan deliller ile doğruluğu tespit edilen bu 
belgenin gerçek olduğu, sadece dijital ortamda bulunması ve maniplasyona açık olması 
nedeniyle itibar edilemeyeceği yönündeki savunmalara itibar edilmemiş ve BÇG 
çalışmalarının işleyişini açıklaması yönünden hükme esas alınmıştır. 

(16).BATI ÇALIŞMA GRUBU KRİZ MASASI KURULU BAŞLIKLI BELGE 
(8.KLS.S:211)

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK:7200-77-97/İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma 
Grubu konulu belgenin 9.maddesinde belirtilen “Daha evvel teşkil edilen Kriz Masası Grubu 
çalışmalarına aşağıda esaslara uygun olarak devam edeceği” 9/a maddesinde, çalışmalara 
Gnkur.İKK ve Güv.Daire Başkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 
Temsilcisi, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları 
ve temsilcilerinin katılacağı belirtilmiş olup, bu doğrultuda Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 
Grubunun kimlerden oluştuğuna dair hazırlanan belge, Genelkurmay Başkanlığı antetli CD 
ile ilgili olarak yapılan üçlü bilirkişi raporunun EK-1/6. sayfasında “BCG/CD5/Bcg/bornova 
/ İdris/KRİZ-MS.DOC” isimli word belgesinin, 19.06.1997 tarihinde oluşturulduğu ve son 
kaydetme işleminin ise 19.06.1997 tarihinde yapıldığı, Belgede görev yerleri, rütbe, isim ve 
dahili telefon numaralarına yer verildiği anlaşılmıştır. Belgenin İGHD.Pl.Ş.Md Kur.Kd.Alb. 
İdris Koralp imzasına açıldığı anlaşılmıştır.

Belgenin başlığının “BATI ÇALIŞMA GRUBU KRİZ MASASI KURULU” 
olduğu, Belgede;

1-Gnkur.İsth.ve İKK D.Bşk.Tümg.Fevzi TÜRKERİ                Kılıç 1960     418 89 78
2- KKK.lığı İsth.Bşk.Tümg.Cevat Temel ÖZKAYNAK          Kılıç 4657     418 86 26
3-Dz.K.K.lığı İsth.D.Bşk.Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ŞAHAN          Serdar 2082   418 25 05



  

4-Hv.K.K.lığı İsth.Bşk.Hv.Plt.Tuğg.Çetin DİZDAR                Kartal 2580   425 55 37
   (Emir Astsb.Yelkenci)                                                                                  425 35 55
5-J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk.Tümg.Hakkı KILINÇ                           Kaplan 4300  425 12 92
6-J.Asyş.K.lığı Mustafa BIYIK                                                Kaplan 4200  418 21 15
7-MGK.Gn.Sek.Hv.Kd.Alb.Selman YAZICI                                                 289 68 29
8-ÖKK.lığı Tem.Top.Kd.Alb.Yavuz GÜRCÜOĞLU                                    402 16 95
9-BB.As.Bşk.Dan Gn.Sek.Dz.Kur.Yb.Serdar ÇELEBİ           Kılıç 4183
10-Gnkur.Bas.Hlk.İliş.D.Bşk.lığı 
     Tem.Tnk.Yb.Mustafa BABACAN                                     Kılıç 1037
11-Ad.Müş.Tem.Hakim Yb.Orhan NALCIOĞLU                  Kılıç 3008
12-KKK.lığı İsrafil AYDIN                                                     Kılıç 2284

Not kısmında ise; 
1. Yazışmalarda "Bu personelin dikkatine" notu konulacağı, 
2. Bütün yazılar "Gizli-Kişiye Özel" gizlilik derecesi verilerek gönderileceği, 
3. Personel üzerinde evrak bulunmayacağı (işlemi devam edenler hariç) İd.İşl.Astsb. 

tarafından dosyalama yapılacağı,
 4. YÖK.Bşk.lığına gönderilecek evraklar elden kurye ile; (a:Prof.Dr.Sedat 

ARITÜRK YÖK Dnt.Krl.Bşk.; E.Korg.Erdoğan ÖNAL YÖK üyesi) gönderileceği 
belirtilmiştir.

Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde; Kriz Masası Grubu ile ilgili olarak, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
kurulması ile ilgili belgenin 9. maddesinde belirtildiği şekilde kriz masası kurulup çalışmalar 
yaptığını ve bu maddede belirtilen o tarihteki görevde bulunan Komutanların oluşturduğunu 
belirtmiştir.

Sanık İdris Koralp Cumhuriyet Savcılığına 14.04.2012 tarihinde verdiği ifadesinde 
özetle, bu belge ile ilgili olarak; sözkonusu belgenin 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu kurulması konulu belgenin 9. maddesi ile örtüştüğünü ve bu belge ile uyumlu olarak 
hazırlandığını, kendisinin alt bölümünde çalışanların yada plan subayları tarafından 
hazırlanmış olabileceğini belirtmiştir. (Kls.313)

Sanık Mustafa Babacan 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş 
olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 296),10 Nisan 1997 tarihli belgenin 9/a bendinde 
kendisinin çalıştığı birim olan basın yayın halkla ilişkiler daire başkanlığının bağlı olduğu 
genel sekreterliğe Batı Çalışma Grubunun belgelerinin gelmiş olabileceğini, buna istinaden 
daire başkanının da kendisini BÇG’de görevlendirdiğini düşündüğünü, bu belgenin 9. 
maddesinde belirtilen kriz masasından kast edilenin BÇG kriz masası olduğunu ve kendisine 
basın özeti paketi hazırlama görevi verildiğini beyan etmiştir.

 Sanık Hamza Özaltun 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 
ifadesinde özetle; İGHD Şube Müdürü İdris Koralp’in talimatı üzerine Batı Çalışma 
Grubunda İdari İşler Astsubayı olarak çalıştığını, asil görevine de devam ettiğini, Batı 
Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu adlı belgeyi İGHD Şube Müdürü İdris Koralp’in 
hazırladığını beyan etmiştir.

Sanık Orhan Nalcıoğlu 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında verdiği 
ifadesinde özetle (kls. 39 ve 301);Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu (KRIZ.MS.doc) 
adlı belgede isminin bulunması ile ilgili olarak çağrı üzerine toplantılara katıldığını, sorulan 
spesifik konulardaki görüşünü belirtip toplantılardan ayrıldığını belan etmiştir.

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ömer Özkan 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına müdafii eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak 
görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine belgeyi kendisinin yazmış olabileceğini 
belirtmiştir. (Kls.37)



  

Sanık Cengiz Koşal mahkememizdeki savunmasında ; Bu 10 Nisan tarihli emirden 
sonra Çetin Dizdar generalin kriz masası için görevlendirildiğini hatırlıyorum, ondan 1 
hafta 10 gün önce olması olabilir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Cevat Temel Özkaynak Mahkememizdeki savunmasında; Başbakanlık 
genelgesi gereği Genelkurmay Başkanlığında Batı Çalışma Grubu kurulmuş ve ayrıca 10 
Nisan tarihinde bir emirle de Genelkurmay Harekat Başkanlığı başkanlığında ilgili 
Genelkurmay J başkanları, Daire Başkanları ve Kuvvetlerin İstihbarat Başkanlarından 
oluşan bir kriz kurulu, Kriz Masası Kurulu oluşturulmuş, hatırladığım kadarıyla bu kurul 
Mayıs ayında faaliyetlerine başlamıştır. Bu oluşturulan kurulun ferdi olarak o 
toplantıların büyük bir kısmına katıldım. Ben Kriz Masası Kuruluna toplantılarına 
gidiyordum ordan geldiğim, aldığım bilgileri zaten, bize bilgi veriyorlardı Batı Çalışma 
Grubunun işleyişi hakkında bilgi veriyorlardı. İşte şuraya yazı yazıldı, buraya bilmem ne 
yapıldı gibi yazılar şey yapılıyordu. Biz de onları alıyorduk Kurmay Başkanına ve Komutana 
arz ediyorduk. Yani bizim görevimiz Kriz Masası dediği masanın görevi bundan başka birşey 
değildi. Biz bir ulak görevini affedersiniz yaptık yani.  Genelkurmay Harekat Başkanlığı 
koordinatörlüğünde yapılan 8/5/1997, 22/5/1997,26/5/1997, 2/6/1997, 5/6/1997, 9/6/1997, 
12/6/1997, 16/6/1997 tarihinde 8 adet Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldım. 16.sında 
yapılana katılmamış olabilirim, yardımcımı da göndermiş olabilirim, ama katıldım yani 
Karakuvvet İstihbarat Başkanı veya vekil olarak başka bir arkadaşımız da katılmış olabilir." 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık  Serdar Çelebi 15.04.2012 tarihinde C.savcılığına müdafii eşliğinde vermiş 
olduğu ifadesinde özetle (kls. 39 ve 303);

28 Şubat süreci içerisinde amiri olan Kenan Deniz’in kendisini İGHD’ye çağırmaya 
başladığını, İGHD Plan Şubede bulunmasını istediğini, Plan Şube Müdürü İdris Koralp’in 
kendisine verdiği görevi yerine getirmeye başladığını, şikâyet mektuplarını 
değerlendirdiklerini, İGHD’de toplantılar yaptıklarını, bu toplantıların kamuoyunda BÇG 
olarak bilindiğini, fakat kendilerine İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı olarak 
söylendiğini, haftalık yapılan toplantılara Ruşen Bozkurt, Yüksel Sönmez, Ziya Batur, Salih 
Eryiğit, Mustafa Babacan’ın katıldıklarını, bu toplantılarda Türkiye genelinde irtica ile ilgili 
faaliyetler, bunlara karşı yapılanması gerekenler ile ilgili teklif ve değerlendirmelerin ele 
alındığını, Kenan Deniz’in mahiyetinde İdris Koralp ile birlikte katıldığını, Genelkurmay 
İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Ruhsar Sümer’in brifinglerden sonra yaptığı 
açıklamalarda bu toplantıların BÇG toplantısı olduğu konusunda açıklama yapınca 
anladığını, BÇG’nin İGHD Plan Şubenin olduğu alanda faaliyet yürüttüğünü, jandarmanın 
kendi imkanları ile araştırıp gerçek olan şikâyet, ihbar, mektup, basın haberlerini kendilerine 
gönderdiğini, BÇG’deki verilerin dijital olarak bir kısmının bilgisayalarda bir kısmının da 
fiziki olarak dolaplarda muhafaza edildiğini, gelen verilerin analizlerinin İGHD Plan 
Şubenin bulunduğu yerde yapıldığını, İGHD’de 24 saat çalışan ve devamlı nöbetçi bulunan 
bir yer bulunduğunu, BÇG’nin Plan Şubedeki toplantılarına katıldığını, Kuvvet 
Komutanlıklarının İstihbarat Dairesi Başkanları, İKK Daire Başkanlarının katılımlarıyla 
gerçekleştirilen üst kurul toplantılarına Kenan Deniz ve İdris Koralp’in isteği ile 
katıldığını, İstihbarat Daire Başkanları olan İKK Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Eser 
Şahan, Fevzi Türkeri ve Adli Müşavirlikten ise Hakim.Alb.Orhan Nalcıoğlu’nun bu 
toplantılara katıldığını, başka katılanları hatırlamadığını, bu üst kurul toplantılarının 
Harekât Başkanı Çetin DOĞAN’ın başkanlığında yapıldığını, İGHD Plan Şube Haftalık 
Brifing Arz ve Toplantı çizelgesindeki bilgilerin doğru olduğunu, BÇG Kriz masası başlıklı 
belgenin üst kurul toplantısına katılan kişileri ifade etmek için düzenlenmiş olabileceğini, 
Yavuz Gürcüoğlu’nun hem plan şubede, hem üst kurulda toplantılara katıldığını, Hakkı 
Kılınç’ın da BÇG’nin üst kurul toplantısına katıldığını beyan etmiştir.

Sanık İbrahim Selman Yazıcı 26.11.2013 tarihli 38. celsesindeki savunmasında; 



  

"13-14 Nisan 2012 tarihinde ilk kez kollukta ve Savcılık'ta verdiğim şüpheli ifade 
tutanağındaki ifademde belirttiğim gibi ben Genelkurmay Başkanlığı'nın Harekât Başkanlığı 
toplantı salonunda yapılan Kriz Masası Kurulu'na Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği'nden bir asker olarak bana verilen emri yasalara uyarak yerine getirdim ve 
amirimin direktifi ile dinleyici, gözlemci sıfatıyla birkaç kez katıldım. Amirim 
Genelkurmay'daki yetkililerle görüştüğünü, bize bir şey sormayacaklarını sadece dinleyici, 
gözlemci olarak bulunmamı bildirdi. Uzun sürmeyen kriz masası toplantılarında 
Genelkurmay Karargâhı dışında ve bağlısı olmayan bir kurumdan gelen personel olarak 
herhangi bir icrai karar alındığına tanık olmadığım gibi şahsıma da yazılı veya sözlü olarak 
hiçbir icrai görev verilmemiş ve herhangi bir faaliyette bulunmam da istenmemiştir." 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Grubunun Kurulması ile ilgili olarak 10 Nisan 
1997 tarihli HRK:7200-77-97/İGHD. (PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu belgenin 2. 
sayfasının 9. maddesinde; “Daha evvel teşkil edilen Kriz Masası Grubu çalışmalarına 
aşağıdaki esaslara uygun olarak devam edeceği, Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik Daire 
Başkanı, Gnkur.İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı, Gnkur. Psikolojik Harekat Daire 
Başkanı, Gnkur. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları veya temsilcilerinin 
katılacağı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin tespit 
edilen bütün istihbari bilgileri ve varsa Komutanlık görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini 
bildirecekleri” belirtilmiştir.

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu belgenin gereği olarak Batı 
Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun oluşturulduğu, (Adli Emanetin 2012/3 sırasında 
kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, 
Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi 
Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, 
DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı  5 nolu CD 
olarak adlandırılacak CD den) “BCG/CD5/Bcg/bornova/İdris/KRİZ-MS.DOC” isimli 
word belgesinin bu kurul oluşturulup faaliyetine başladıktan sonra 19.06.1997 tarihinde 
oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin ise 19.06.1997 tarihinde yapıldığı, yazıya 
dökümünün sonradan yapıldığı, dijital ortamda yer alan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 
Kurulu belgesi sanıklar Çevik Bir, İbrahim Selman Yazıcı, Cevat Temel Özkaynak, Serdar 
Çelebi,Cengiz Koşal,Hazma Özaltun, İdris Koralp ve tanık Ömer Özkan'ın beyanları ile 
doğruluğu tespit edilmiş diğer yan deliller ile doğruluğu tespit edilen bu belgenin gerçek 
olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır. 

 Kriz Masası Kurulu yasal dayanağının, kriz yönetim merkezi düzenlemesinin 
mevcut olup Bakanlar Kurulu'nun 30.09.1996 tarih 96/80 ve 8716 sayılı kararıyla yürürlüğe 
giren ve 9 Ocak 1997 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık Kriz Merkezi Kriz 
Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu yönetmeliğe göre de 28 
Şubat 1997 tarihinden sonra ilçelere kadar Kriz Yönetim Merkezleri sivil ve asker cenah 
tarafından kurulmuş ve faaliyetlerini buna göre yürütmüş olduğu, Başbakanlık Uygulama 
Takip Koordinasyon Merkezi de bu mihval üzere kurulmuş ve faaliyetlerini yürütmüş olduğu 
yönüdeki sanık Çetin Doğan'ın savunmasına 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” 
konulu belgenin gereği olarak Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun oluşturulduğu, 



  

Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun İGHD lpan şubede faaliyet gösteren bir kısının 
ikiz görevli olan batı alt çalışma grubundan gelen belgeleri değerlendirip karar alma yetkisi 
olan Batı Üst Kurulu olduğu, bu kurulun Başbakanlık Kriz Merkezi Kriz Yönetim Merkezi 
Yönetmeliği ile kurul ile bir ilgisinin olmadığından bu yöndeki savunmaya itibar 
edilmemiştir.

(17).A.BATI ÇALIŞMA GRUBUNDA GÖREVLENDİRİLENLERE 
“SÜREKLİ GİRİŞ KARTI VERİLMESİ” KONULU BELGE (8.KLS.S:256-258)

 Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli CD5'den “BCG/CD5/Bcg/bornova/ Kenan/ 
Gir- Yet.doc” elde edilen Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral 
Kenan Deniz imzasına, Pl.Sb.Yb.Ü.Akbulut, Pl.Şb.Md.Alb. İ.Koralp parafına açılan 
MAYIS 1997 tarihli HRK.4130-   -97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Sürekli Giriş Kartı konulu 
belgenin Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığına hitaben Gnkur. Bşk.lığının 10 Nisan 1997 
gün ve HRK:7200-77-97/İGHD.(PL.2) sayılı emrine (Batı Çalışma Grubunun kurulmasına 
ilişkin) istinaden yazıldığı;

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD ile ilgili olarak yapılan üçlü bilirkişi raporunun 
EK-1/6. sayfasında “BCG/CD5/Bcg/bornova/Kenan/Gir-Yet.doc” isimli word belgesinin, 
07.05.1997 tarihinde oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin ise 08.05.1997 tarihinde 
yapıldığı,

Bu belge içeriğinde; 
1.İrticai faaliyetlerle etkin olarak mücadele etmek maksadıyla ilgi ile teşkil edilen 

Batı Çalışma Grubu faaliyetlerini Genelkurmay İç Harekat Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 
bölümde yürütülecektir.

2.Bu kapsamda görevlendirilmiş bulunan personele ait isim listesi EK'tedir. 
Müteakip dönemde atama ve/veya görev yeri değişikliği nedeniyle yapılması gereken 
değişiklikler bilahere bildirilecektir.

3. Söz konusu personele sürekli giriş kartı verilmesini arz/rica ederim." içerikli 
olduğu anlaşılmıştır.

Belgenin EK-A sında Personel İsim Listesinin bulunduğu, Batı Çalışma Grubunda 
görevlendirilen personel ve Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel isim 
listesinde;

PERSONEL BAŞKANLIĞI
1-Emin Cihangir AKŞİT - Cihangir AKŞİT (P.Kur.Kd.Alb.)
2-Şüpheli Tevfik ÖZKILIÇ (Kr.Plt.Kur.Alb) 
3-Şüpheli Mustafa Kemal SAVCI -( Kemal SAVCI) (Per.Yb.) 
4-Şüpheli Berkay TURGUT (Top.Kur.Yb.) 
5-Şüpheli Bahaddin ÇELİK (Hv.Kur.Bnb)

İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI
6-Şüpheli Arslan DAŞTAN (Tnk.Kur.Alb) 
7-Şüpheli Salih ERYİĞİT (J.Kd.Bnb.)
8-Şüpheli İsmail Hakkı ÖNDER (P.Kur.Kd.Bnb)
9-Şüpheli Mustafa Hakan BURAL - Hakan BURAL (Top.Yzb) 
10-Şüpheli Yahya Cem ÖZARSLAN (Mu.Yzb) 
11-Şüpheli Recep DURLANIK (Svl.Me)

HAREKAT BAŞKANLIĞI 
12-Şüpheli Oğuz KALELİOĞLU (Top.Kur.Kd.Alb) 
13-Şüpheli İdris KORALP (Top.Kur.Kd.Alb)



  

14-Şüpheli Nazmi SOLMAZ (Top.Kur.Kd.Alb)
15-Şüpheli Ünal AKBULUT (Top.Kur.Yb)
16-Şüpheli Mehmet Faruk ALPAYDIN -Faruk ALPAYDIN (P.Kur.Kd.Bnb)
17-Şüpheli Cengiz ÇETİNKAYA (Hv.Svn.Bnb) 
18-Şüpheli Yüksel SÖNMEZ (J.Bnb) 
19-Şüpheli Sezai Kürşat ÖKTE (P.Kur.Bnb) 
20-Şüpheli Ziya BATUR (İs.Kur.Bnb)
21-Şüpheli Mehmet HAŞİMOĞLU (Top.Bnb) (Ölü) 
22-Şüpheli Ruşen BOZKURT (J.Kur.Bnb) 
23-Şüpheli Osman Atilla KURTAY-Atilla KURTAY (Dz.Yzb) 
24-Şüpheli Alican TÜRK (Öğr.Yzb) 
25-Şüpheli Yahya Kemal YAKIŞKAN (Mu.Yzb) 
26-Şüpheli Hamza ÖZALTUN (Top.Kad.Bçvş) 
27-Şüpheli Necdet BATIRAN (Tnk.Kd.Üçvş) 
28-Şüpheli Adem DEMİR (Mu.Üçvş) 
29-Şüpheli Mehmet ÖZBEK (Svl.Me)
30-Şüpheli Serhat ALTAY (Svl.Me)
31-Şüpheli Ömer ÖZKAN (Svl.Me)

LOJİSTİK BAŞKANLIĞI 
32-Şüpheli Mehmet Şinasi ÇALIŞ –Şinasi ÇALIŞ (İs.Yb)
33-Şüpheli Mehmet Ali YILDIRIM (P.Kur.Yb) 
34-Şüpheli Metin KEŞAP (İs.Kur.Kd.Bnb)

PLAN VE PRENSİPLER BAŞKANLIĞI
35-Şüpheli Celalettin BACANLI (İs.Kur.Kd.Bnb) 
36-Şüpheli Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ (Top.Kur.Kd.Yzb) 
37-Şüpheli Mustafa KÖSEOĞLU (Top.Yzb)
38-Şüpheli Mehmet Cumhur YATIKKAYA-Cumhur YATIKKAYA (P.Yzb)

MEBS BAŞKANLIĞI 
39-Ahmet DAĞCI (Mu.Ütğm)

GENSEK 
40-Şüpheli Hüsnü DAĞ (Top.Kur.Kd.Alb)
41-Şüpheli Mustafa BABACAN (Tnk.Yzb) 
42-Şüpheli Mustafa İhsan TAVAZAR (Top.Kur.Kd.Yzb)

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI 
43-Şüpheli Abdurrahman Yavuz GÜRCÜOĞLU- (Top.Kd.Alb)
44-Şüpheli Abdullah KILIÇARSLAN (Mu.Kur.Alb) 
45-Şüpheli Lokman EKİNCİ (P.Kur.Bnb) isimlerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 
ifadesinde; kendisi ve çalıştığı arkadaşları ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu, emrinde 
bulunan Plan Proje Subaylarının veya katiplerin belgeyi hazırlamış olabileceklerini 
belirtmiştir.

Sanık Hamza Özaltun 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 
ifadesinde özetle; İGHD Şube Müdürü İdris Koralp’in talimatı üzerine Batı Çalışma 
Grubunda İdari İşler Astsubayı olarak çalıştığını, asil görevine de devam ettiğini, Batı 



  

Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Alanına giriş yetkisi verilen personelin 
isim listesi ile ilgili olarak belgede belirtilen isimlerle birlikte Batı Çalışma Grubunda 
çalıştıklarını, verilen emir gereği İGHD Bölümünde çalışan herkesin Batı Çalışma Grubunda 
çalıştığını, dışarıdan gelerek çalışanların da olduğunu, listeyi hazırlayanın amirleri İdris 
Koralp olduğunu belirtmiştir.

Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Ömer Özkan 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına müdafii huzuru ile vermiş olduğu ifadesinde 45. soruya verdiği cevapta özetle; 
BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine belgeyi 
kendisinin hazırladığını,belgenin doğru olduğunu belirtmiştir. (Kls.37)

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Mehmet Özbek 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığına müdafii huzuru vermiş olduğu ifadesinde 45. soruya verdiği cevapta özetle; 

CD5/BÇG/Bornova/Kenan klasöründen elde edilen Gir-Yet.doc isimli sanık Kenan 
Deniz adına düzenlenen ve ekinde Batı Çalışma Grubu Alanına Giriş yetkisi veriln personel 
başlıklı listede bulunan belgeyi görmedim,plan Şubede hazırlanmış olabilir,bilmiyorum" 
şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık aynı gün alınan ek ifadesinde;Yukarıda belirtilen ve 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30. sıradaki belgeleri kendisinin yazarak hazırladığını, 
bu belgeleri oluşturması için kendisine müsvette olarak verdiklerini, kendisinin de 
verilen emir üzerine yazdığını, diğer belgelerde de adını oluşturan ve son kaydeden 
olarak adı geçen belgeleri de kendisinin yazmış olabileceğini, ancak belge isimlerini 
hatırlamadığını, beyan etmiş, “BCG/CD5/Bcg/bornova/Kenan/Gir-Yet.doc” belgesi 1. sıra 
olarak sorulduğundan ve tanığın da bu belgeyi açıkça kendisinin hazırlamadığını beyan 
ettiği anlaşılmıştır.

İddianameye yanlış geçen "Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma 
Alanına giriş yetkisi verilen personelin isim listesi ile ilgili belgeyi amirlerinin kendisine 
müsvette olarak verdiğini ve verilen emir üzerine kendisinin hazırladığını belirtmiştir. 
(Kls.37)" şeklindeki ifadenin bu belge ile ilgili olmadığı , belgeyi Mehmet Özbek'in 
hazırlamadığı ve Ömer Özkan'ın hazırladığı anlaşılmakla bir kısım sanıklar ve müdafiinin 
aynı belgeyi iki kişinin birden hazırladığı yönündeki beyanların tutarsız olduğu ve itibar 
edimeyeceği yönündeki savunmalarına yukarıda açıklandığı üzere maddi gerçeği 
yansıtmaması nedeniyle itibar edilmemiştir.

Sanık Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen Batı Çalışma Grubu çalışma 
alanına giren personelin isim listesinin bulunduğu (gir-yet.doc) belgede isminin bulunması 
ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin doğru olduğunu belirtmiştir. (Kls.327)

Sanık Ahmet Nazmi Solmaz müdafii Av.Ahmet Alparslan tarafından Genelkurmay 
Başkanlığı'na yazılan 23 Eylül 2013 tarihli dilekçesine Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1 
Kasım 2013 tarih Ad.Müş.26702250-9140-1349-13/H.E.90041207 sayılı yazı ekinde 
GENSEK:26702250-9140-92428-13/Genel Sekreterlikid.Ş.sayılı Genel Sekreter Tuğgeneral 
M.Metin Özbek imzalı cevabi yazı ile ilgi GKY 119-1(B) Genelkurmay Başkanlığı Kışla ve 
Karargah Emniyet yönergesi (2003 basımlı) ve GKY 119-1 (A) Genelkurmay Başkanlığı 
Kışla ve Karargah Emniyet Yönergesi (1996 basımlı) ve Genelkurmay Kışla ve Karargah 
Emniyet Yönergesi 1996 yılı Genelkurmay Ankara Basımevi olan belgede;

Yapılan inceleme neticesinde;
A. GKY 119-1(B) Genelkurmay Başkanlığı Kışla ve Karargah Emniyet yönergesi 

(2003 basımlı) 2003 yılında yürürlüğe girmesiyle GKY 119-1 (A) Genelkurmay Başkanlığı 
Kışla ve Karargah Emniyet Yönergesi (1996 basımlı) yürürlükten kalkmış ve Genelkurmay 
Karargah Emniyet Subaylığı'ndaki suretleri usulüne uygun olarak imha edildiğinin 



  

bildirildiği,
Dilekçenin 5.maddesinde sorulan hususlarla ilgili olarak;
1-1997 yılında Genelkurmay Karargahında "sürekli giriş kartı verme yetkisi ilgi c 

de belirtilen (GKY 119-1 (A) Genelkurmay Kışla ve Karargah Emniyet Yönergesi 1996) 
yönerge esaslarına göre Genelkurmay Genel Sekreterliği teşkilatında bulunan 
Genelkurmay Karargah emniyet subaylığındadır."

2-Sürekli giriş kartı; Genelkurmay karargahı kışlası ile Genelkurmay bağlı birlik 
komutanlarında görev yapan personele, görevli oldukları süre içerisinde verilir.

3-1997 yılında sürekli giriş kartları hazırlanması ile ilgili olarak Genelkurmay 
Merkez Daire Başkanlığı'nın görev ve sorumluluğunun olduğuna dair herhangi bir bilgi veya 
belgeye rastlanılmamıştır." şeklinde cevap verilmiştir.

Merkez Daire Başkanı Tuğgeneral M.Şükrü Eken imzalı PER.:267002250- 
9140-94075-13/02-Per.ve İd.İşl.Ş.Sosyal ve İdari Hizmetler Ks. Sayılı bilgi ve belge talebi 
konulu  9 Ekim 2013 tarihli Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı'na 
hitaben yazılan yazıda sanık Ahmet Nazmi Solmaz müdafii Av.Ahmet Alparslan'ın 
dilekçesine istinaden merkez daire başkanlığının ilgili birimlerinde yapılan inceleme 
neticesinde;

a.Söz konusu dilekçenin dördüncü maddesinde gönderilmesi talep edilen 1996 yılı 
basımlı ilgi c yönergenin onaylı tıpkıçekimi ek a da sunulmuştur.

b.Dilekçenin beşinci maddesinde ifade edilen "1997 tarihinde sürekli giriş kartları 
hazırlanması ile ilgili olarak Genelkurmay merkez daire başkanlığının görev ve 
sorumluluğunun olup olmadığı" sorusuna yönelik olarak, Genelkurmay Kışla ve Karargah 
emniyeti ile ilgili esasları belirleyen ilgi c yönergede yer alan yetki ve sorumluluklar ile söz 
konusu mevzuatın yürürlüğe girdiği tarih de gözönünde bulundurularak yapılan inceleme 
sonucunda belirtilen tarihte merkez daire başkanlığının genelkurmay karargahına sürekli 
giriş kartı verme görev ve sorumluluğunun olmadığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle beşinci maddede talep edilen diğer bilgiler ile altıncı maddede talep 
edilen bilgiye yönelik Genelkurmay Genel sekreterliği cevabının esas alınacağı 
değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte Genelkurmay başkanlığı ikinci kademe arşivinde ilgi a dilekçede 
talep edilen diğer hususlara yönelik merkez daire başkanlığı şube müdürlüklerine ait 
kayıtlarda yapılan inceleme neticesinde herhangi bir bilgi belge bulunamamıştır." şeklinde 
cevap verilmiştir.

(Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve 
Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu 
bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: 
yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD olarak adlandırılacak CD 
den)   “BCG/CD5/Bcg/ bornova/Kenan/Gir-Yet.doc” isimli word belgesinin 07.05.1997 
tarihinde "ighd" kullanıcısı tarafından oluşturulduğu, son kaydetme işleminin ise 
08.05.1997 tarihinde "ighd" kullanıcısı tarafından yapıldığı, dijital ortamda yer alan 
belgenin sanık Salih Eryiğit  İdris Koralp,Hamza Özaltun ve tanık Ömer Özkan'ın 
beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş diğer yan deliller ile doğruluğu tespit edilen bu 
belgenin düzenlendiğinin gerçek olduğu, ancak Mayıs 1997 tarihli, HRK. :4130- 
97/İGHD.Pl.Ş.(2),Sürekli Giriş Kartı konulu belgenin sürekli giriş kartı istemeye 
yönelik ara evrak numarası almamış taslak talep yazısı niteliğinde olduğu, bu belgenin 
ara numarası alarak sürekli giriş kartı vermeye yetkili birimden böyle bir kart verilip 
verilmediğinin tespit edilemediği anlaşılmakla dijital ortamda bulunan  belgenin  bu 
hali ile doğruluğu yan deliller ile sabit olup tek başına hükme esas alınmayıp yan delil 
olarak değerlendirilmiştir. BELGENİN GERÇEK AMA HAZIRLIK AŞAMASINDA 



  

TASLAK BİR BELGE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR.

(17).B. BATI ÇALIŞMA GRUBU TELEFON REHBERİ (8.Kls. S:210) 
        Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde 

edilen ve CD içerisinde “CD5/Bcg/Bornova/Kenan” klasöründeki “BÇG TEL.REH.doc” 
isimli word belgesinde Cumhuriyet savcılığınca yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde; 
kaydedildiği office sürümü; Microsoft Word for Windows 95, değiştirilme sayısı; 10, 
yaratılma tarihi: 05/02/1997 08:59:00 AM (ay/gün/yıl olarak belirtilmiş),son değiştirilme 
tarihi 06/02/1997 12:57:00PM(ay/gün/yıl),son çıktı alınma tarihi; 05/05/1997 02:35:00PM 
(ay /gün /yıl olarak belirtilmiş) olduğu belirtilmiştir.

Batı Çalışma Grubu telefon rehberi isimli  belge tablo şeklinde hazırlanmış  olup 
tablo ana başlıklarının görevi, rütbesi adı soyadı ,Tlf.No İş şeklinde olduğu,

Belge içeriğinin aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür.

İGHD.BŞK. ;  TUĞG.; KENAN DENİZ;                     KILIÇ :1520-21
                        PTT                     : 4188950

                                                  ARAÇ : 0.522.21756
İGHD.İD.KS.A.                                                                     : 2761-2611
İGHD.HRK.Ş.MD.;KUR.KD.ALB.;A. NAZMİ SOLMAZ       : 2586-2756
HRK.Ş.KR.HRK.SB.;TOP.BNB.; MEHMET HAŞİMOĞLU : 2564
İGHD.PL.Ş.MD.;KUR.KD.ALB.İDRİS KORAP : 2556
PL.Ş.HRK.PL.SB.;KUR.YB.; ÜNAL AKBULUT : 2590
PL.Ş.HRK.PL.SB.; KUR.BNB.; FARUK ALPAYDIN : 2590
PL.Ş.HRK.PL.SB.; KUR.BNB.; RUŞEN BOZKURT : 2561
PL.Ş.EĞT.TŞK.PL.SB; IS.KUR.KD.BNB.; ZİYA BATUR : 2560
ÖZ.HRK.PL.SB.; J.KD.BNB.; YÜKSEL SÖNMEZ : 2589
PL.Ş.HRK.PL.ASTSB.; TOP.KD.KAD.BÇVŞ.; HAMZA ÖZALTUN : 2751
PL.Ş.HRK.PL.ASTSB.; TNK.KD.ÜÇVŞ.; NECDET BATIRAN :  2751
PSK.HRK.PL.SB,; ÖĞR.YZB; ALİCAN TÜRK : 2563
PSK.HRK.PL.SB; P.KUR.BNB.; SEZAİ ÖKTE : 2563
VERİ ANL.Ş.OBİ SB.; MU.OBİ.YZB.; YAHYA K.YAKIŞKAN : 2755
VERİ ANL.Ş.ASTSB.; MU.ÜÇVŞ.; ADEM DEMİR : 2755
BASIN VE HLK. İLİŞKİLER; TOP.KUR.KD.ALB.; HÜSNÜ DAĞ : 2753
BÇG.PL.SB.; PER.YB.; KEMAL SAVCI : 2590
BÇG.PL.SB.; HV.KUR.BNB.; BAHATTİN ÇELİK : 2590
BÇG.PL.SB.; P.KUR.YB.;MEHMET ALİ YILDIRIM : 2752
BÇG.PL.SB.; İS.KUR.BNB.; METİN KEŞAP : 2752
BÇG.PL.SB.; J.BNB.; SALİH ERYİĞİT : 2563
BÇG.PL.SB.; TOP.YZB.; HAKAN BURAL : 2563
BÇG.PL.SB.; MU.YZB.; Y.CEM ÖZARSLAN : 2563
BÇG.PL.SB.; MU.ÜTGM.; AHMET DAĞCI : 2751
İGHD.NÖB.SB. : 2564
ÖZ.KUV.HRK.Ş.MD; KUR.ALB.; ABDULLAH KILIÇARSLAN : 1693
ÖZ.KUV.PL.SB; P.KUR.BNB.; LOKMAN EKİNCİ : 1695

29 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi belgesinin 
EK-B LAHİKA 2 de bulunan A.KILIÇ/2556-2560-2561-2562-2590-2751 (GÜNDÜZ) 
B.KILIÇ/2586-2623-2564-2760 (GECE) Genelkurmay Emniyetli faks ve telefon 
numaralarının, telefon rehberi isimli belgede belirtilen  İdris Koralp 2556, Ahmet Nazmi 
Solmaz 2586,, Ünal Akbulut 2590, Faruk Alpaydın 2590, Ruşen Bozkurt 2561, Ziya Batur 
2560, Hamza Özaltun 2751, Necdet Batıran 2751,  Kemal Savcı 2590, Bahaddin Çelik 2590, 
Ahmet Dağcı 2751, İGHD Nöb. Sb. 2564 telefon numaralarıyla örtüştüğü, numaraların 



  

aynı olduğu görülmüştür.
Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 

ifadesinde;  belgede yazılanlar ve yanında emrinde çalışanların doğru olduğunu belirtmiştir.
Sanık Hamza Özaltun 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 

ifadesinde özetle; İGHD Şube Müdürü İdris Koralp’in talimatı üzerine Batı Çalışma 
Grubunda İdari İşler Astsubayı olarak çalıştığını, asil görevine de devam ettiğini, Batı 
Çalışma Grubu Telefon Rehberi adlı belge ile ilgili olarak Batı Çalışma Grubunda çalışan 
kişilere ait görev, rütbe, isim ve telefon numaraları olduğunu belirtmiştir.

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ömer Özkan özetle; BÇG de sivil memur olarak 
görevlendirildiğini ve çalıştığını, CD5\Bcg\Bornova\Kenan klasöründeki BCG TELREH. 
DOC isimli word belgesinde Batı Çalışma Grubunda çalışanların isim, görev ve telefon 
numaralarının bulunduğu belge ile ilgili olarak  belgeyi kendisinin sivil memur katip olarak 
verilen talimat üzerine hazırladığını, belgenin doğru olduğunu, belgede belirtilen Kenan 
Deniz, A.Nazmi Solmaz, Mehmet Haşimoğlu, İdris Koralp, Ünal Akbulut, Faruk Alpaydın, 
Ruşen Bozkurt, Ziya Batur, Yüksel Sönmez, Hamza Özaltun, Necdet Batıran, Alican Türk, 
Sezai Ökte, Yahya K.Yakışkan, Adem Demir, Hüsnü Dağ, Kemal Savcı, Bahaddin Çelik, 
Mehmet Ali Yıldırım, Metih Keşap, Salih Eryiğit, Hakan Bural, Cem Özarslan, Ahmet Dağcı, 
Abdullah Kılıçarslan ve Lokman Ekinci‘nin Batı Çalışma Grubunda çalıştıklarını beyan 
etmiştir.

Sanık  Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; belgenin doğru olduğunu belirtmiştir.

Genelkurmay Başkanlığına 18.05.2012 tarihinde yazılan yazıya genelkurmay 
tarafından verilen 18.07.2012 tarihli cevapta BÇG ile ilgili bir dahili telefon sisteminin 
kurulduğuna dair bir kayıt bulunmadığının tespit edildiği bildirilmiştir. 

Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan, İç Güvenlik Harekat Daire 
Başkanı Tuğgeneral Kenan Deniz, Harekat Daire Plan Şube Müdürü Albay İdris Koralp'te 
savunmalarında BÇG ile ilgili bir dahili telefon sisteminin kurulmadığını savunmalarında 
beyan etmişlerdir.

Sanık Ahmet Nazmi Solmaz müdafii Av.Ahmet Alparslan tarafından Genelkurmay 
Başkanlığı'na yazılan 23 Eylül 2013 tarihli dilekçesine Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1 
Kasım 2013 tarih Ad.Müş.26702250-9140-1349-13/H.E.90041207 sayılı yazı ekinde 09 
Ekim 2013 tarihli bilgi ve belge talebi konulu MEBS Başkanı Korgeneral Musa Avsever 
imzalı MEBS.:26702250-9140-93312-13/ Bil.Sis.D.Bil.İşlt.Ş.(6451488) salıyı yazı ile tespit 
edilen bilgilerin EK-A ile gönderildiği,buna göre "BÇG TEL.REH.doc." ve "BÇG/CD5/ 
Bçg/Bornova/Kenan/gir-Yet.doc" dokuman ve word belgesine ulaşılamadığı, BCG ve bçg 
isimli kullanıcı adı/kodu bulunmadığının bildirildiği,16 Aralık 2002 tarihinden itibaren kadro 
tabanlı kullanıcı adı uygulamasına geçildiğinin bildirildiği,

Yine yazı ekinde;
Silahlı kuvvetler Ankara garnizonu telefon rehberi başlıklı Ankara Genelkurmay 

Basımevi 1997 tarihli hizmete özel belgeye ekli Genelkurmay Başkanlığı antetli 27 Kasım 
1997 tarihli Gnkur.MEBS Bşk Koramiral Taner UZUNAY imzalı Silahlı Kuvvetler Ankara 
garnizonu telefon rehberi konulu başemir başlıklı belgede Genelkurmay Başkanlığı'nın 7 
Ekim 1994 gün ve MEBS:5134-196-94/MUDEKO (İŞL.ve YYN.Ş.) 378 sayılı emri ve MY 
75 1 (A) Silahlı Kuvvetler karargah hizmetleri yönergesi, ilgi sayılı yazıda;

1-Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu telefon rehberi güncelleştirilerek yeniden 
yayımlanmıştır.

2-İlgi a emirle dağıtımı yapılan 1994 basımlı rehber güncel tutularak kullanılmaya 
devam edilecektir. 

3-Rehberin gizlilik derecesi hizmete özel olup bu gibi neşriyatlar için uygulanan ilgi 
b yönerge emniyet usullerine göre kullanılacaktır. 



  

4-Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu telefon rehberinde yapılması istenen 
değişiklik ve düzenlemeler zamana bağlı kalmaksızın, normal komuta kanalıyla Genelkurmay 
Muhabere Elektronik ve Bilgi sistemler başkanlığına gönderilecektir." içerikli olduğu,

Ekinde Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği, İç Güvenlik 
Harekat Daire Başkanlığı , Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Lojistik Başkanlığı ve 
Genel Kurmay Sağlık Daire Başkalığının Kılıç ve diğer santrallere bağlı telefon 
numaralarının bulunduğu fihristin gönderildiği, incelenmesinde;

  CD içerisinde “CD5/Bcg/Bornova/Kenan” klasöründeki “BÇG TEL.REH.doc” 
belgesindeki ve 29 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi 
belgesinin EK-B LAHİKA 2'de bulunan Genelkurmay Emniyetli faks ve telefon 
numaralarının Silahlı kuvvetler Ankara garnizonu telefon rehberi başlıklı Ankara 
Genelkurmay Basımevi 1997 tarihli hizmete özel belgedeki makamları temsil eden 
dahili numalar ile birebir aynı olduğu, fihristte sadece 2752 nolu telefonunu 
bulunmadığı anlaşılmıştır.

Tüm bu belge ve beyanlardan Batı Çalışma Grubu için özel bir telefon ağı 
kurulmadığı ancak mevcut Genelkurmayda kullanılan ve makamları temsil eden 
telefonlardan batı çalışma grubunda çalışanlara rahat ve kolay ulaşmak amaçlı 
koordineli çalışmayı sağlamak için liste yapıldığı sanıklar İdris Koralp, Hamza  Özaltun 
ve tanık Ömer Özkan'ın hukuken geçerli beyanları ile anlaşılmış bu belge tek başına 
hükme esas alınmamış diğer deliller ile birlikte yan delil olarak itibar edilmiştir.

(17).C.  1997 YILI GENELKURMAY GENEL SEKRETERLİĞİ TARİHÇESİ 
(2.Kls. S:141-152) 

        Genelkurmay Başkanlığı'nın 1997 yılı tarihçesini göndermiş olduğu 18 Mart 
2013 Tarihli üst yazılarında; tarihçede yer alan bazı bilgilerin aleniyet kazanması halinde 
TSK açısından telafi edilemez durumlar oluşabilceği göz önüne alınarak soruşturma konusu 
olmayan bölümlerin dosyaya dahil edilmemesi, gerekli hasssasiyetin gösterilmesi 
istendiğinden tarihçenin yalnızca soruşturma konusu ile ilgili bölümlerinin 28/03/2013 
tarihinde iki ayrı  tutanak altına alındığı, tutanakların  cumhuriyet savcısı, yazı işleri müdür v. 
ve zabıt katibi tarafından imzalandıkları ilk tutanağın 15 (on beş), ikinci tutanağın 2 (iki) 
sayfadan  ibaret olduğu  görülmüştür.

 Dosyaya  gönderilen 1997 tarihli Genelkurmay Genelsekreterliği tarihçesinde Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili toplantılar 28/03/2013 tarihli tutanakta aşağıdaki şekilde 
belirtilmiştir. 

08 Mayıs 1997  Perşembe: 
 2.Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. Hrk.Bşk.lığı CEVDET SUNAY 

toplantı salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., Kuvvet K.lıkları İsth.Bşk.ları, Gnkur.Ad.Müş., Gnkur. 
İGHD.Bşk., J.Gn.K.lığı İsth.Bşk. ve ilgili personelin katılımı ile BATI ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI yapıldı.  

22 Mayıs 1997  Perşembe: 
1.Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; b.99 No.lu Salonda Gnkur.Hrk.Bşk., 

Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., 
Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K.İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile BATI ÇALIŞMA 
GRUBU TOPLANTISI yapıldı.  

 
26 Mayıs 1997  Pazartesi: 
 3.Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; a. Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 

Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. 



  

İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı. 
  
29 Mayıs 1997  Perşembe:  
2.Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde;a.Hrk.Bşk.lığı CEVDET SUNAY 

Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., 
J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk. ve ilgili personelin katılımı ile BATI ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI yapıldı.  

2 Haziran 1997  Pazartesi:
 3.Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde;a.Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY 

toplantı salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., 
J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin 
katılımı ile BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı. 

  
5 Haziran 1997  Perşembe: 
 1.Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; Hrk.Bşk.lığı Cevdet Sunay Toplantı 

Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., 
KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile BATI 
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı.  

9 Haziran 1997  Pazartesi : 
 1.Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY 

Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., 
J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin 
katılımı ile BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı.   

12 Haziran 1997  Perşembe :    
   3.Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde;Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAYToplantı 

Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., 
KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile Batı 
Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 

16 Haziran 1997 Pazartesi :  
2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; a.Hrk.Bşk.lığı Cevdet Sunay Toplantı 

Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., 
KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile BATI 
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı.  

02 Temmuz 1997 Çarşamba :
 3. Gnkur.Gensek.liği koordinatörlüğünde, İNÖNÜ Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., 

Gnkur. “J” Bşk.ları, Karargahta görevli General/Amiraller, Gnkur.Adli Müşaviri, 
Gnkur.Gensek. Vekili ve BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN KATILIMI İLE ÖZEL 
TAKDİM yapıldı."

(17).D. BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARINA KATILANLAR;

           Soruşturma aşamasında; Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinden 
yararlanılarak batı çalışma grubu toplantılarına katılanlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

1-Sanık ÇETİN DOĞAN - Gnkur.Hrk.Bşk. - Genelkurmay Harekat Başkanı (J-3) 
Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekat 



  

Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe,  22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 
Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 
Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu 
toplantılarına katılarak koordinatörlük görevi yaptığı,  

2-Sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL – Gnkur.Ad.Müş. - Genelkurmay Adli 
Müşaviri  Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 08.05.1997 
Perşembe Genelkurmay Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde Batı Çalışma Grubu 
toplantısına katıldığı,   

3- Sanık CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK - KKK.İsth.Bşk. – Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı İstihbarat Başkanı Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde 
belirtildiği üzere Genelkurmay Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 
Perşembe,  22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 
Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan 
Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı,  

4-Sanık MUSTAFA BIYIK - J.Gn.K.İsth.Bşk. – Jandarma Genel Komutanlığı 
İstihbarat Başkanı  Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 
Genelkurmay Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe günü yapılan 
Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı,   

5-Sanık HAKKI KILINÇ - J.Gn.K.Hrk.Bşk. – Jandarma Genel Komutanlığı 
Harekat Başkanı Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 
Genelkurmay Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 
Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 
Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu 
toplantısına katıldığı,   

6-Sanık ÇETİN DİZDAR - Hv.K.K.İsth.Bşk. - Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
İstihbarat Başkanı Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 
Genelkurmay Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe,  22.05.1997 
Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 
Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan 
Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı,  

7-Sanık FEVZİ TÜRKERİ - Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk. – Genelkurmay İstihbarata 
Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı  Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde 
belirtildiği üzere Genelkurmay Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde  22.05.1997 
Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 
Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan 
Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı,  

 8-Sanık KENAN DENİZ - Gnkur.İGHD.Bşk. – Genelkurmay İç Güvenlik ve 
Harekat Daire Başkanı  Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 
Genelkurmay Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe,  22.05.1997 
Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 
Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu 
toplantısına katıldığı,  

“J” Başkanları; 
 9- Sanık Yıldırım TÜRKER - J- 1 – Genelkurmay Personel Başkanı
10- Sanık Çetin SANER – J-2 – Genelkurmay İstihbarat Başkanı 
11- Sanık Kamuran ORHON – J-4 – Genelkurmay Lojistik Başkanı 
12- Sanık Vural AVAR – J-5 – Genhelkurmay Genel Plan ve Prensipler Daire 

Başkanı 
13- Sanık Hayri Bülent ALPKAYA – J-6 – Genelkurmay Muhabere ve Elektronik 



  

Bilgi Sistemleri Başkanı ,"
 
(17). E. BÇG ÖZEL TAKDİMİNE KATILAN GENERAL/AMİRALLER  
 Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde 02.07.1997 Çarşamba günü 

Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda Genelkurmay 
II.Başkanı, Genelkurmay J.Başkanları, Karargahta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma 
Grubunun katılımı ile Özel takdim yapıldığı belirtilmiş olup,soruşturma aşamasında 
bundan yararlanılarak söz konusu  toplantıya katılan generel /amiraller aşağıdaki şekilde 
belirtilmiştir.

Sanık  Çevik BİR (Org.)  Genelkurmay II.Başkanı,
Sanık Erol ÖZKASNAK (Tümg.) Genelkurmay Genel Sekreteri,
Sanık Muhittin Erdal ŞENEL (Tuğg) Genelkurmay Adli Müşaviri,
Sanık Yıldırım TÜRKER (Korg)  J- 1 – Genelkurmay Personel Başkanı,
Sanık Çetin SANER  (Korg) J-2 – Genelkurmay İstihbarat Başkanı,
Sanık Çetin DOĞAN  (Korg) J-3 Genelkurmay Harekat Başkanı,
Sanık Kamuran ORHON  (Korg)  J-4 – Genelkurmay Lojistik Başkanı,
Sanık Vural AVAR (Korg)  J-5 – Genhelkurmay Genel Plan ve Prensipler Daire 

Başkanı,
Sanık Hayri Bülent ALPKAYA (Kora) J-6 –Genelkurmay Muh. ve Elektronik Bilgi 

Sis. Başkanı,
Sanık Ayhan CANSEVGİSİ (Tümg)  Gnkur.MEBS.Pl ve Kood.D.Bşk.,
Sanık Fevzi TÜRKERİ (Tümg) Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk.,
Sanık Orhan YÖNEY (Tümg) Gnkur.Strj.D.Bşk.,
Sanık Ersin YILMAZ (Tümg) Gnkur.Loj.D.Bşk.,
Sanık Köksal KARABAY (Tümg) Gnkur.Pl.Hrk.D.Bşk.,
Sanık Doğan TEMEL (Tümg) Gnkur.Per.D.Bşk.,
Sanık Mehmet BAŞPINAR (Tümg) –Gnkur.Svn.Pl.ve Kay.Ynt.D.Bşk.,
Sanık İzzettin GÜRDAL (Tuğg) Gnkur.İs.D.Bşk.,
Sanık Kenan DENİZ (Tuğg) Gnkur.İç,Güv.Hrk.D.Bşk.,
Sanık Fuat BÜYÜKCİVELEK (Tuğg) Gnkur.Mrk.D.Bşk.,
Sanık Aslan GÜNER (Tuğg.) Gnkur.Slhl.ve Svn.Arşt.D.Bşk.,
Sanık Metin Yavuz YALÇIN (Tuğg) Gnkur.Eğt.ve Tşk.D.Bşk.,
Sanık Mustafa ÖZBEY (Tüma) Gnkur.Yunanistan-Kıbrıs D.Bşk.,
Sanık İsmail Ruhsar SÜMER (Tuğa) Gnkur.İsth.D.Bşk.,
Sanık Şevket TURAN (Tümg) Gnkur.And.D.Bşk.,
Sanık Ahmet Atalay EFEER (Tuğg) Gnkur.Kom.Kont.D.Bşk.,
Sanık Metin Yaşar YÜKSELEN (Tuğg) Gnkur.İsth.Ynt.Pl.ve Koor.D.Bşk.,
Sanık Yalçın ATAMAN (Tuğg) Gnkur.Mu.Bil.Sis.Des.K.
Sanık Refik ZEYTİNCİ (Tuğg) Slh.Kuv.İsth.Okl.K.,
Sanık Engin ALAN (Tümg) Özel Kuv.K.,
Sanık Kurtuluş ÖĞÜN (Tuğg) Gnkur.Elkt.Sis(GES)K. "

(17)F. 1997 YILI GENELKURMAY GENEL SEKRETERLİĞİ 
TARİHÇESİNDE BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI

 
Sanık  Abdullah Kılıçarslan'ın Ankara - Çankaya, Birlik Mahallesi, 408 Sokak, 

No:14/7 sayılı ikametinde 12/04/2012 tarihinde yapılan aramada aramada ele geçirilen Silahlı 
Kuvvetler Ajandası 1996 yazılı 1'den 274'e kadar numaralandırılmış ve sanık  tarafından 
paraflanmış ajandanın incelenmesinde;



  

"196 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; "İrticai faaliyetler ile ilgili olarak 
bir çalış başlatılacak, bir faaliyet başlatacağız. İrtica örgütleniyor Türbanlı öğretmenler 
Slh.Kuv.civarına yerleştiriliyor.Asts.lar ve uzmanlar içerisinde bir çalışma başlatalım.İmam 
Hatip kökenli uzmanların durumu ilk etapta bakılacak.Kimlik kartı olmayan uzmanlar var. 
Sivil memurlar" şeklinde yazının olduğu, 

202 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; "Üniversitelerdeki şeriatlerle ilgili 
konu gazeteden kesilecek şeriatlerle ilgili çalışma sonuçlanacak. " şeklinde yazının olduğu, 

245 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile;  "4/4/1997  K.TOPLANTISI.,  1. 
28 ŞUBAT MGK kararlarını tekrar oku, 2. 20 Nisan 97 de gündeme gelecek konu., 3. Ayrı 
bir ... çalışma yapılacak., 4. Maksat: Bu kararlar uygulanacak ..... Silahlı kuvvetleri din 
duşmanı olarak gostermek, komutanlar .... ayrılık gostermek. . 5. He ulus bu isten çıkmak için 
ne gibi tedbirler alman gerektiği konu da bir çalışma yapılacak, 6. Özel kuv.K.lığı olarak bir 
çalışma yapmalıyız, * MGK kararları hayata geçirmek için gerekli alınabilecek tedbirler neler 
olabilir.  1. Zorunlu eğt.8 yıla çıkartıl., Her 18 maddeyi kocu başlığı alıp , 1 nci tedbir: 
Alınabilecek legal tedbirler neler olabilir. " şeklinde yazının olduğu, 

246 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; "Kuran kursları: MEB bağlanacak. 2 
nci örtülü tedbirler, 3 üncü bu tedbir ile ilgili uygulanabilecek Tsk.Hrp faaliyetleri.

 Devlette kadrolaşmayı önlemek için ne gibi tedbirler alınabilir. Merkez ve Taşra 
Teşkilatlanma...." şeklinde yazının bulunduğu tespit edilmiştir.

(1) adet askeri kamuflaj ciltli 1'den 190'a kadar numaralandırılan el yazması 
ajandanın 72. Sayfasında;

26/6/1997 tarih 
BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 
J. Gn. K.lığı önerileri:
Çalışma Grubu Toplantısının başlangıcından bugüne yazılan yazılar olaylar 

duyumların sayıları anlatıldı. Duyum sayısının az olması sonucu da irticai kesimin gizlilik 
kesvesine büründüğü bunun olumsuz olduğu, Fetullah Gülenin açıklığa girmekte olduğu bu 
meyanda aldığı tedbirle, Hükümet ne şekilde kurulursa kuruluna kurulsun - Çiller Ailesi - RP 
ve BBP nin durumu, Gen Sb.ların siyasi olaylar içine girmemesi, Buradaki faaliyetler 
komutanlara aktarılacak, Daha çok gençlerde olan simgesel başörtüye karşı tedbir alcak ama 
yaşlı olan .. örtüsüne" şeklinde, 

73. Sayfasında el yazısı ile ; "Her söylediğinizi ve her yaptığınızı ispat edecek 
durumda değilseniz söylemeyin, Ortaya çıkan hususları yazılı olarak verilmesini emrettiler. 
Oyakın sermayesi ile ilgili OYAK bir açıklama yapsın.Dış politika,İrtica ile mücadele kesin 
olarak devam etmelidir. Seçim dönemi tüm olumsuzlukları ekranlara aksettirilmeli. 
Demokrasi ... Meclis çatısı altında, Kötü icraatları gösterelim gerekli bu tür olaylara 
girenlerin ilişiği kesilmeli, Metin SAĞLAM'ın kitabını devreye sokalım. "  

160. Sayfasında el yazısı ile;
"KOMUTANIN EMİRLERİ; Çok gizli, kişiye özel. (Tesettürlü kadınlar, ellerinde 

paketlerle adamlar çocuklar gördüm.)Lojmanlarda bu şekilde aile var. Böyle adamlar Öz. 
Kuv. de var diye kulağıma geldi.Bu adamlara lojmanlar blg (Yb. Serdar Bsk.Bnb.Lokman, 
Yzb.Arif, Yzb Göksel Yzb Kamil)çok özel bir faaliyet yapılacak hafta sonu. Eylül 
atamalarında derhal gönderilecek.Alay ve b.k.larına da söylenecek.Yzb Kamil de Pk.Hrk.ile 
ilgili arza gelecek.Orhan Alb konuşulacak (Mitle yapılanlar öğrenilecek)"  şeklinde yazının 
olduğu tespit edilmiştir." (115. Klasör) 

         Notların incelenmesinde;26/6/1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu 
Toplantısının yapıldığı,  4/4/1997 tarihinde K.Toplantısının yapıldığı belirtilmiştir.

        Genelkurmay Başkanlığı'nın 1997 yılı tarihçesini göndermiş olduğu 18 Mart 
2013 Tarihli üst yazılarında; tarihçede yer alan bazı bilgilerin aleniyet kazanması halinde 



  

TSK açısından telafi edilemez durumlar oluşabilceği göz önüne alınarak soruşturma konusu 
olmayan bölümlerin dosyaya dahil edilmemesi, gerekli hasssasiyetin gösterilmesi 
istendiğinden tarihçenin yalnızca soruşturma konusu ile ilgili bölümlerinin 28/03/2013 
tarihinde iki ayrı   tutanak altına alındığı, tutanakların  cumhuriyet savcısı, yazı işleri müdür 
ve zabıt katibi tarafından imzalandıkları ilk tutanağın 15 ( on beş), ikinci tutanağın 2 (iki) 
sayfadan  ibaret olduğu  görülmüştür.

 Dosyamıza  gönderilen 1997 tarihli Genelkurmay Genelsekreterliği tarihçesinde 
Batı Çalışma Grubu ile ilgili toplantılar Cumhuriyet savcılığı tarafından tutulan  28/03/2013 
tarihli tutanakta (ikinci tutanak) aşağıdaki  şekilde belirtilmiştir. 

3 Ocak  1997 Cuma : GNKUR.KH.FAALİYETLERİ:
 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığının koordinatörlüğünde; a. 107 No.lu Brifing Salonunda 

Gnkur.II nci Bşk.Gnkur.J.Bşk.ları, Gnkur.Gensek, Gnkur.Adli Müşavir, ligili Daire 
Başkanları ve ilgili Personelin katılım ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
yapıldı.  

8 Ocak 1997 Çarşamba : GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR:
 - Saat 15.00’de, Makamında “J” Başkanları Toplantısı yapmışlardır. 
 8 Ocak 1997 Çarşamba : Gnkur.Gensek.liği koordinatörlüğünde, Gnkur.II nci 

Bşk.’nın makam odasında, Gnkur.II ncçi Bşk., Gnkur “J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek. ve 
Gnkur.Ad.Müş.’nin katılımı ile “J” Bşk.ları toplantısı yapıldı.  

17 Ocak 1997 Cuma  : GNKUR.BŞK.ORG.İSMAIL H.KARADAYI - Saat 
09.00’da Sn. Cumhurbaşkanı’na İNÖNÜ Salonunda özel bir takdimi arz etmişlerdir. 

 17 Ocak 1997 Cuma  : GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 09.00’da 
İsth.Bşk.lığının İNÖNÜ Salonunda Sn. Cumhurbaşkanı’na verilen özel takdimde 
bulunmuşlardır. 

 17 Ocak 1997 Cuma  : Gnkur.İsth.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, Saat 09.00 – 
11.00’de İsth.Bşk.lığı İKK ve Güv.D.Bşk.lığı tarafından İNÖNÜN Salonunda Sn. 
Cumhurbaşkanı’na “ÖZEL TAKDİM” yapıldı.  

26 Şubat 1997 Çarşamba : GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR: - Saat 
15.00’de, Makamında “J” Başkanları Toplantısı yapmışlardır.  

3 Mart 1997 Pazartesi : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 107 No.lu 
Salonda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Ad.Müş., İlgili 
D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
yapıldı. 

   10 Mart 1997 Pazartesi :  1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; a. 107 
No.lu Brifing Salonunda, Gnkur II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., 
Gnkur.Ad.Müş., ilgili D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılım ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

21 Mart 1997 Cuma : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı Koordinatörlüğünde; a. 107 no.lu 
Brifing Salonunda Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Adli 
Müşaviri, ilgili Daire Bşk.ları ve ilgili personelin katılım ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

24 Mart 1997 Pazartesi : 4. Gnkur.Hrk.Bşk.lığının Koordinatörlüğünde, İNÖNÜ 
Salonunda Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Genkur.Adli Müşaviri, 
İlgili Daire Başkanları ve İlgili Personel’in katılım ile AYLIK KOMUTANLAR 
TOPLANTISI yapıldı.  

25 Mart 1997 Salı: 5.Gnkur.Hrk.Bşk.lığının Koordinatörlüğünde, b. ÇAKMAK 
Salonunda Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Adli Müşaviri, İlgili 
Daire Bşk.ları ve İlgili Personel’in katılım ile AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISI 
yapıldı.  



  

 4 Nisan 1997 Cuma: 4. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 107 No.lu Brifing 
Salonunda Gnkur II nci Bşk., Gnkur. “J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Ad.Müş., ilgili 
personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

7 Nisan 1997 Pazartesi : GNKUR.II.BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 15.00’de 
General/Amiral Toplantısına katılmışlardır.       16 Nisan 1997 Çarşamba : 
GNKUR.II.BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 10.00’da makamında “J” Başkanları toplantısı 
yapmışlardır.  

2 Mayıs 1997 Cuma : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; a. 107 no.lu 
brifing salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur. MEBS, Bşk., Gnkur. Loj.Bşk., Gnkur. İsth.Bşk., 
Gnkur.Per.Bşk., Gnkur.ATASE Bşk., Gnkur.Gn.P.P.Bşk.Vekili, Gnkur.Hrk.Bşk.Vekili, ilgili 
D.Bşk.ları, Gnkur.Gensek. vekili ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

8 Mayıs 1997 Perşembe : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı CEVDET SUNAY toplantı salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., Kuvvet K.lıkları 
İsth.Bşk.ları, Gnkur.Ad.Müş., Gnkur. İGHD.Bşk., J.Gn.K.lığı İsth.Bşk. ve ilgili personelin 
katılımı ile BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı.  

16 Mayıs 1997 Cuma 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; b. 107 no.lu 
Brifing salonunda Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları Gnkur.Gensek., Gnkur.Ad.Müş.İlgili 
D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılım ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
yapıldı.    

22 Mayıs 1997 Perşembe : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; b. 99 No.lu 
Salonda Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., 
KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K.İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile  BATI 
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı.  

23 Mayıs 1997 Cuma : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; İNÖNÜ 
Salonunda Gnkur.Bşk., Gnkur II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Adli 
Müş. İlgili D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.   

26 Mayıs 1997 Pazartesi: 3. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; a. 
Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., 
KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile  BATI 
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı.   

29 Mayıs 1997 Perşembe : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; a. 
Hrk.Bşk.lığı CEVDET SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk. ve ilgili personelin katılımı ile 
BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı.  

02 Haziran 1997 Pazartesi : 3. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; a. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY toplantı salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. 
İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı. 

05 Haziran 1997 Perşembe : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet Sunay Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. 
İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı. 

06 Haziran 1997 Cuma : GNKUR.II.BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 10.00’da 107 
No.lu Brifing Salonunda HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’na katıldılar. 

 06 Haziran 1997 Cuma : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; İNÖNÜ 
Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur. Adli Müşaviri, 
İlgili D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.   



  

09 Haziran 1997 Pazartesi : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. 
İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı. 

12 Haziran 1997 Perşembe : 3. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. 
İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı.  

13 Haziran 1997 Cuma : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, a. İNÖNÜ 
Salonunda Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur. Adli Müşaviri, 
İlgili D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.  

16 Haziran 1997 Pazartesi : GNKUR.II.BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 15.00’de 
Gn/Amr.Ş.Md.Odasında J-1 Bşk.lığı Arzını dinlemişlerdir.  16 Haziran 1997 Pazartesi : 2. 
Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; a.Hrk.Bşk.lığı Cevdet Sunay Toplantı Salonunda, 
Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., 
KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile BATI 
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI yapıldı.   

17 Haziran 1997 Salı : GNKUR.II.BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 16.00’da 
Gnkur.Bşk.nın makamında AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISI’na katılmışlardır.    

19 Haziran 1997 Perşembe: 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. 
İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.   

20 Haziran 1997 Cuma : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; a. İNÖNÜ 
Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur. Adli Müşaviri, 
İlgili D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.  

23 Haziran 1997 Pazartesi : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. 
İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.  

24 Haziran 1997 Salı : 2. Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; b. 
Gn.P.P.Bşk. makam odasında, Gnkur. “J” Bşk.ları, Gnkur.Ad.Müş. ve 
Gnkur.Gensek.Vek.katılımı ile “J” Başkanları Ön Koordinasyon Toplantısı yapıldı.   

25 Haziran 1997 Çarşamba : 3. Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 
İNÖNÜ Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.Gn.P.P.Bşk., MSB Müsteşarı, 
Sav.San.Müsteşarı, Müsteşar Yardımcısı ve Daire Bşk., K.K.Pl.P.Bşk., Gnkur.Loj.D.Bşk., 
MSB.Müst.Eko.ve Tek.Yrd., Gnkur.Adli Müşaviri, Gnkur.Tkn.Savn.Arşt.Ve Slh.D.Bşk., 
MSB Tek.Hiz.D.Bşk., Gnkur.Gensek.Vek., K.K.Prj.Ynt.Tek.D.Bşk., ve Gnkur. İlgili “J” 
Bşk.ları temsilcilerinin katılımı ile “K” ve “B” projeleri toplantısı yapıldı.  

26 Haziran 1997 Perşembe : 3. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı. 

 26 Haziran 1997 Perşembe : 4. Gnkur.Gensek.liği koordinatörlüğünde, ORBAY 
Salonunda, Dışişleri B.lığı Personelinin katılımı ile İRTİCAİ faaliyetler konusunda brifing 



  

verildi.  
27 Haziran 1997 Perşembe : GNKUR.II.BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 10.00’da 

107 no.lu Brifing Salonunda HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA katıldılar. 
 27 Haziran 1997 Perşembe : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; İNÖNÜ 

Salonunda, Gnkur.Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur. Adli Müşaviri, İlgili D.Bşk.ları, 
Gnkur.Gensek.Vek. ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.   

30  Haziran 1997 Pazartesi : 4. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.   

02 Temmuz 1997 Çarşamba : 3. Gnkur.Gensek.liği koordinatörlüğünde, İNÖNÜ 
Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur. “J” Bşk.ları, Karargahta görevli General/Amiraller, 
Gnkur.Adli Müşaviri, Gnkur.Gensek. Vekili ve BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN 
KATILIMI ile Özel Takdim yapıldı.  

03 Temmuz 1997 Perşembe : 3. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

07 Temmuz 1997 Pazartesi : GNKUR.II.BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 10.00’da 
İnönü Salonunda verilen Brifing’e katılmışlardır.  07 Temmuz 1997 Pazartesi : 1. 
Gnkur.İsth.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, İNÖNÜ Salonunda, Gnkur. II nci Bşk., Gnkur.İkk. 
ve Güv. D.Bşk., Gnkur.Adli Müşaviri, Gnkur.İGHD.Bşk., Gnkur.İsth.D.Bşk., 
Gnkur.Gensek.Vek. ve ilgili personelin katılımı ile Gnkur.İsth.Bşk.lığı Özel Takdim Provası 
yapıldı.  

07 Temmuz 1997 Pazartesi : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.   

09 Temmuz 1997 Çarşamba :2. Gnkur.İsth.Bşk.lığı Koordinatörlüğünde, İNÖNÜ 
Salonunda Gnkur.Bşk., Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K., Gnkur.II nci Bşk., MGK.Gensek., Kuvvet 
Kur.Bşk.ları, MGK.Gensek.Başyardımcısı, J.Gn.K.lığı Kur.Bşk., Gnkur “J” Bşk.ları, 
Gnkur.Adli Müşaviri, İlgili General/Amiraller ve Gnkur.Gensek.Vekili, Gnkur.İsth.Bşk.lığı 
özel brifingini dinlemişlerdir.   

10 Temmuz 1997 Perşembe : 5. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet Sunay Toplantı Salonunda Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve 
Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., Gnkur.Hrk.Bşk.Vek., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., 
Dz.K.K. İsth.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk.  ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

14 Temmuz 1997 Pazartesi : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve 
Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., Gnkur.Hrk.Bşk.Vek., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

17 Temmuz 1997 Perşembe : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve 
Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., Gnkur.Hrk.Bşk.Vek., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., 



  

Dz.K.K. İsth.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk.Vek. ve ilgili personelin katılımı ile İÇ 
GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.   

18 Temmuz 1997 Cuma  : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; İNÖNÜ 
Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur. Ad. Müş., İlgili 
D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
yapıldı.   

21 Temmuz 1997 Pazartesi : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., 
Gnkur.İGHD.Bşk.Vek., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. ve ilgili personelin katılımı ile İÇ 
GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

24 Temmuz 1997 Perşembe : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk.Vek., Gnkur.Psk. Hrk. D.Bşk.Vek. ve ilgili personelin katılımı ile 
İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

29 Temmuz 1997 Salı : 4. Gnkur.Bşk.lığı İsth.Bşk.lığı Koordinatörlüğünde, 
İNÖNÜ Salonunda, Başbakan, Gnkur.Bşk., Bakanlar Kurulu Üyeleri, Gnkur.II nci Bşk., 
Gnkur.J-5, J-3, J-2 Bşk.ları ile bu Bşk.lıkların İlgili Daire Bşk.ları, Gnkur.Gensek. ve 
Gnkur.Adli Müşavirinin katılımı ile hükümete brifing verildi.   

31 Temmuz 1997 Perşembe : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk.Vek., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk.Vek., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ 
GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

06 Ağustos 1997 Çarşamba : GNKUR.II.BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 15.00’de 
Makamında “J” Bşk.ları toplantısını yapmışlardır.  

07 Ağustos 1997 Perşembe: 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk.Vek., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk.Vek., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ 
GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı. 

08 Ağustos 1997 Cuma  : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; 107 no.lu 
Brifing Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur. Adli 
Müşaviri, İlgili D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.  

11 Ağustos 1997 Pazartesi : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk.Vekili, Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ 
GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı. 

14 Ağustos 1997 Perşembe : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı. 

15 Ağustos 1997 Cuma : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; 107 no.lu 
Brifing Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur. Adli 
Müşaviri, İlgili D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.  

20 Ağustos 1997 Çarşamba : GNKUR.II.BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 15.00’de 



  

“J” Başkanları Toplantısına katılmışlardır.   
21 Ağustos 1997 Perşembe : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 

Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk.Vek., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk.Vek. Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ 
GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı. 

22 Ağustos 1997 Cuma : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; 107 no.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” Bşk.ları, Gnkur.Gensek, İlgili D.Bşk.ları, 
Gnkur.Adli Müşaviri Vek. ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.  

25 Ağustos 1997 Pazartesi : 3. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk.Vek., 
Gnkur.Psk.Hrk. D.Bşk. Vek., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ 
GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı. 

28 Ağustos 1997 Perşembe : 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.Bşk., 
J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı. 

01 Eylül 1997 Pazartesi : 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı 
Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., 
Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı. 

03 Eylül 1997 Çarşamba : GNKUR.II.BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 15.00’de “J” 
Bşk.ları Toplantısına katılmışlardır.  

04 Eylül 1997 Perşembe : 1.Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, a. İNÖNÜ 
Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., K.K.Kurmay Bşk., Gnkur.Gn.P.P.Bşk., J.Gn.K.lığı Kurmay 
Bşk., Gnkur. J-2, J1, J-7, J-3, J-4, J-6 Bşk.ları, J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., K.K.Hrk.Bşk., 
Gnkur.Gensek., Gnkur.Adli Müşaviri, Gnkur.Hrk.Bşk.lığından ilgili D.Bşk.ları ve ilgili 
personelin katılımı ile İç Güvenlik Harekatı Brifingi verildi. 

  04 Eylül 1997 Perşembe : 1.Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., 
J.Gn.K.Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

08 EYLÜL 1997 Pazartesi: 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, a. 107 No.lu 
Toplantı Salonunda Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Adli 
Müşaviri, İlgili D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile HAFTALIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.

 08 EYLÜL 1997 Pazartesi: 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.Bşk., 
J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK. Ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

10 EYLÜL 1997 Çarşamba: GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 
15.00'de "J" Bşk.ları Toplantısına katılmışlardır.  

11 EYLÜL 1997 Perşembe: Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., J.Gn.K.lığı 



  

Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD D.Bşk., 
Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.   

12 EYLÜL 1997 Cuma: Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 107 No.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Adli 
Müşaviri, İlgili Daire Bşk.ları ve İlgili personelin katılımı ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

15 EYLÜL 1997 Pazartesi: Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., J.Gn.K.lığı 
Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD D.Bşk., 
Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.  

16 EYLÜL 1997 Salı: GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 14.30'da 107 
No.lu Brifing Salonunda İstihbarat Başkanlığınca verilen özel brifinge katılmışlardır. 
(ANKARA Gar.görevli tüm General/Amiraller ile ilgili Proje Subayları katılmışlardır.)  

17 EYLÜL 1997 Çarşamba: GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 
15.00'de "J" Bşk.ları Toplantısına katılmışlardır.   

18 EYLÜL 1997 Perşembe: Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 2. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., 
J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İGHD D.Bşk., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

19 EYLÜL 1997 Cuma GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 10.00'da 
107 No.lu Brifing Salonunda HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOLANTISINA katıldılar.  

22 EYLÜL 1997 Pazartesi GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 15.30'da 
İnönü Salonunda Komutanlar Toplantısına katılmışlardır. 

 22 EYLÜL 1997 Pazartesi, Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., 
Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD D.Bşk., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ 
GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

22 EYLÜL 1997 Pazartesi Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, c. İNÖNÜ 
Salonunda Gnkur.Bşk., Kuvvet K.ları, J.Gn.K., Gnkur.II nci Bşk., MGK.Gensek., 
Gnkur."J"Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur. Adli Müşaviri, Takdim konuları ile ilgili Daire 
Bşk.ları ve ilgili Personelin katılımı ile Özel Takdim yapıldı.  

25 EYLÜL 1997 Perşembe 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., 
J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İGHD D.Bşk., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.   

26 EYLÜL 1997 Cuma 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 107 No.lu 
Brifing Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Adli 
Müşaviri, İlgili Daire Bşk.ları ve İlgili personelin katılımı ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.   

01 EKİM 1997 Çarşamba GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 15.00'de 
"J" Başkanları Toplantısına katılmışlardır.   

02 EKİM 1997 Perşembe 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., 
J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İGHD D.Bşk., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.   



  

03 EKİM 1997 Cuma 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 107 No.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Adli 
Müşaviri, İlgili Daire Bşk.ları ve İlgili personelin katılımı ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

06 EKİM 1997 Pazartesi 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., J.Gn.K.lığı 
Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD D.Bşk., 
Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.  

09 EKİM 1997 Perşembe 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, a. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., 
Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.   

13 EKİM 1997 Pazartesi 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, c. İNÖNÜ 
Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., 
Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili 
personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı. 

 13 EKİM 1997 Pazartesi Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde,d. İNÖNÜ 
Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Adli Müşaviri, İlgili 
D.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile GENİŞLETİLMİŞ AYLIK KOMUTANLAR 
TOPLANTISI Provası yapıldı.   

15 EKİM 1997 Çarşamba GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 15.00'de 
makamında "J" Başkanları Toplantısı yapmışlardır.   

16 EKİM 1997 Perşembe 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, a. İNÖNÜ 
Salonunda Gnkur.Bşk., K.K.K., Dz.K.K., J.Gn.K., Gnkur.II nci Bşk., MGK.Gensek., 
Gnkur.Gensek.Vek., İlgili personelin katılımı ile GENİŞLETİLMİŞ AYLIK 
KOMUTANLAR TOPLANTISI yapıldı. 

 16 EKİM 1997 Perşembe 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.   

17 EKİM 1997 Cuma 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 107 No.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Gnkur.Adli Müşaviri, İlgili Daire 
Bşk.ları, Gnkur.Gensek.Vek., ve İlgili personelin katılımı ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

20 EKİM 1997 Pazartesi 3. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve 
Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek. 
Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
yapıldı.  

23 EKİM 1997 Perşembe 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.   

24 EKİM 1997 Cuma 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, a. 107 No.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Genkur.Gensek., Gnkur.Adli 
Müşaviri, İlgili Daire Bşk.ları ve İlgili personelin katılımı ile HAFTALIK 



  

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.   
27 EKİM 1997 Pazartesi 5. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, Hrk.Bşk.lığı 

Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve 
Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., 
Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.  

30 EKİM 1997 Perşembe 4. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, a. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve 
Güv.D.Bşk., Gnkur.Hrk.Bşk.Vek., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

31 EKİM 1997 Cuma 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, a. 107 No.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Genkur.Gensek., Gnkur.Adli 
Müşaviri, İlgili Daire Bşk.ları ve İlgili personelin katılımı ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

03 KASIM 1997 Pazartesi 4. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, a. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

06 KASIM 1997 Perşembe 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk.Vek., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

07 Kasım 1997 Cuma 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, a. 107 No.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Genkur.Gensek., Gnkur.Adli 
Müşaviri, İlgili Daire Bşk.ları ve İlgili personelin katılımı ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.   

13 KASIM 1997 Perşembe 5. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., 
Gnkur.Hrk.Bşk.Vek., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.   

14 KASIM 1997 Cuma 4. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 107 No.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Genkur.Gensek.Vek., Gnkur.Adli 
Müşaviri, İlgili Daire Bşk.ları ve İlgili personelin katılımı ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

19 KASIM 1997 Çarşamba GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 
15.00'de makamında "J" Başkanları toplantısı yapmışlardır.  

20 KASIM 1997 Perşembe 5. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk.Vek., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

21 KASIM 1997 Cuma 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 107 No.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Genkur.Gensek., Gnkur.Adli 
Müşaviri, İlgili Daire Bşk.ları ve İlgili personelin katılımı ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

24 KASIM 1997 Pazartesi 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 



  

Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

27 KASIM 1997 Perşembe 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, b. 
ÇAKMAK Salonunda Gnkur.Bşk., Gnkur.İlgili D.Bşk.ları, Gnkur.J-2, J-3, J-5 
Bşk.lıklarından ilgili personelin katılımı ile TSK.Harbe Hazırlık Brifingi ve İç Güvenlik 
Harekatı Değerlendirme Toplantısı yapıldı.  

27 KASIM 1997 Perşembe 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, c. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk. Vek., Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

28 KASIM 1997 Cuma 3. Gnkur.İsth.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, İsth.Bşk.lığı 156 
No.lu Toplantı Salonunda Gnkur.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv. D.Bşk., Kuvvet K.lıkları ve 
J.Gn.K.lığı İsth.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile İstihbarat Çalışma Grubu Toplantısı 
yapıldı.   

01 ARALIK 1997 Pazartesi 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğü, Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., J.Gn.K.lığı 
Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., , 
Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.   

02 ARALIK 1997 Salı 1. Gnkur.MEBS.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 2. 
Gnkur.Hrk.Bşk.lığı Koordinatörlüğünde, ÇAKMAK Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur. 
"J" Bşk.ları, Gnkur. Gensek., Gnkur.Adli Müşaviri, Gnkur.İlgili D.Bşk.ları ve ilgili 
personelin katılımı ile TSK. Harbe Hazırlık Brifingi ve İç Güvenlik Harekatı 
Değerlendirmesi Takdim Provası yapıldı.  4. Gnkur.İsth.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 
İsth.Bşk.lığı 156 no.lu Toplantı Salonunda, Gnkur.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., 
Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığı İsth.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile İsth.ve İKK 
Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.  

03 ARALIK 1997 Çarşamba 3. Gnkur.İsth.Bşk.lığı koordinatörlüğünde, 
İsth.Bşk.lığı 156 no.lu Toplantı Salonunda, Gnkur.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., 
Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığı İsth.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile İsth.ve İKK 
Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.   

04 ARALIK 1997 Perşembe GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 
14.00'de OMURTAK Salonunda "J" Başkanları Toplantısı yapmışlardır.

  04 ARALIK 1997 Perşembe 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğü, b. 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., 
J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İGHD. Bşk., , Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

04 ARALIK 1997 Perşembe 3. Gnkur.İsth.Bşk.lığı koordinatörlüğünde,b. 
İsth.Bşk.lığı 156 no.lu Toplantı Salonunda, Gnkur.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., 
Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığı İsth.Bşk.ları ve ilgili personelin katılımı ile İsth.ve İKK 
Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.  

05 ARALIK 1997 Cuma GNKUR.II NCİ BŞK.ORG.ÇEVİK BİR - Saat 10.00'da 
107 No.lu Toplantı Salonunda HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA 
katıldılar. 

 05 ARALIK 1997 Cuma 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde,b. 107 No.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Genkur.Gensek., Gnkur.Adli 



  

Müşaviri, İlgili Daire Bşk.ları ve İlgili personelin katılımı ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

08 ARALIK 1997 Pazartesi 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğü, Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., J.Gn.K.lığı 
Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., , 
Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı. 

15 ARALIK 1997 Pazartesi 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğü, b. Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., J.Gn.K.lığı 
Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., , 
Dz.K.İsth.Bşk. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı. 

16 ARALIK 1997 Salı 5. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde b. 107 No.lu 
Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur. "J" Bşk.lıklarından ilgili d.Bşk.ları, Gnkur.J-1, 
J-2, J-3, J-4, J-5 ve J-6 Bşk.lıkları temsilcilerinin katılımı ile Aylık Karargah Brifingi Provası 
yapıldı.  

18 ARALIK 1997 Perşembe 3. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğü, b. Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Pl.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., J.Gn.K.lığı 
Hrk.Bşk., K.K.İsth.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., , Dz.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK 
ve Güv.D.Bşk. Vek. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı.

 18 ARALIK 1997 Perşembe 3. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğü c. 107 No.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Hv.K.Kur.Bşk., J.Gn.K.lığı 
Kur.Bşk.,Dz.K.Kur.Bşk., Gnkur.Gensek., Sahil Güvenlik K., Gnkur.Özel Kuv.K., Kuvvet 
K.lıklarından ilgili Bşk.lar ve ilgili D.Bşk.ları, Gnkur. "J" Bşk.lıklarından ilgili D.Bşk.ları, 
Gnkur.Adli Müşaviri Vek.ile ilgili personelin katılımı ile AYLIK KARARGAH BRİFİNGİ 
yapıldı.   

22 ARALIK 1997 Pazartesi 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğü, b. Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk., J.Gn.K.lığı 
Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk. , K.K.İsth.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., , 
Dz.K.İsth.Bşk.,. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI yapıldı. 

22 ARALIK 1997 Pazartesi 2. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğü, c. OMURTAK 
Salonunda S. Gnkur.Bşk., Kuvvet K.ları, J.Gn.K., Gnkur.II nci Bşk., MGK. Gensek. Gnkur 
"J" Bşk.ları (J-4 hariç) Gnkur.Gensek., Gnkur.Adli Müşaviri ve ilgili personelin katılımı ile 
GENİŞLETİLMİŞ AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISI yapıldı.   

26 ARALIK 1997 Cuma 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde,b. 107 No.lu 
Toplantı Salonunda, Gnkur.II nci Bşk., Gnkur."J" Bşk.ları, Genkur.Gensek., Gnkur.Adli 
Müşaviri, İlgili Daire Bşk.ları ve İlgili personelin katılımı ile HAFTALIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı.  

29 ARALIK 1997 Pazartesi 1. Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğü, b. Hrk.Bşk.lığı 
Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda Gnkur.Hrk.Bşk., J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk., Gnkur.İKK ve 
Güv.D.Bşk. , K.K.İsth.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD. Bşk., , Dz.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.Psk.Hrk.D.Bşk.Vek. Ve ilgili personelin katılımı ile İÇ GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI yapıldı."(2.Kls.S:153-167) 

Sanık Serdar ÇELEBİ 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş 
olduğu ifadesinde özetle;  İGHD’de toplantılar yaptıklarını, bu toplantıların kamuoyunda 
BÇG olarak bilindiğini, fakat kendilerine İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı olarak 
söylendiğini belirtmiştir. 



  

Genelkurmaydan gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı 
tarihçesinde yukarıda belirtilen 26.06.1997 tarihinde Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; 
Hrk.Bşk.lığı Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., 
Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Gnkur. Psk. 
Hrk. D.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili personelin katılımı ile İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantısı yapıldığı belirtildiğinden, Batı Çalışma Grubu toplantılarının tarihçede 
belirtilen İç Güvenlik Değerlendirme Toplantıları adı altında yapıldığı, Batı Çalışma 
Grubu toplantılarından önce İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapılmadığı, Batı 
Çalışma Grubu toplantıları sonunda ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde BÇG 
toplantıları, BÇG toplantılarına katılan sanıkların katılımı ile İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantıları adı altında yapıldığı kanaati anlaşılmıştır.

Ayrıca her iki belirtilen toplantının Genelkurmay Harekat Başkanlığı 
koordinatörlüğünde yapıldığı belirtilmiş olup 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubunun kurulması ile ilgili Çevik BİR imzalı belgenin Ek-A’sında bulunan Çetin 
DOĞAN imzalı BÇG şemasında, BÇG’nin Başkanının o dönemde Genelkurmay 
Harekat Başkanı olan Çetin DOĞAN olduğu, ayrıca Çetin DOĞAN Savcılık ifadesinde 
BÇG’yi kendisinin kurduğunu ve başkanı olduğunu belirttiğinden, tarihçede belirtilen 
İç Güvenlik Değerlendirme Toplantıları ve Haftalık Değerlendirme Toplantılarının 
Genelkurmay Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde yapıldığından bu toplantıların 
Batı Çalışma Grubu toplantıları olduğu sonucuna varılmıştır.

1997 yılı tarihçesinde Batı Çalışma Grubu toplantılarının Pazartesi ve 
Perşembe günleri yapıldığı aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca iç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantıları da Batı Çalışma Grubu toplantıları yapılmadığı günlerde Pazartesi ve 
Perşembe günleri yapılmıştır. Batı Çalışma Grubu toplantılarına ve İç Güvenlik 
Değerlendirme toplantılarına aynı kişiler veya vekilleri katılmıştır.

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin incelenmesinde; 08 Mayıs 
1997 Perşembe günü ilk BÇG toplantısının yapıldığının belirtildiği ve devamında 22 Mayıs 
1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 
Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 
16 Haziran 1997 Pazartesi günleri Batı Çalışma Grubu Toplantılarının yapıldığı belirtilmiştir. 
16 Haziran 1997 tarihine kadar İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldığı 
belirtilmemiştir. İlk defa son BÇG toplantısı yapıldığı 16 Haziran 1997 Pazartesinden sonraki 
19 Haziran 1997 Perşembe günü İç Güvenlik Değerlendirme Toplantıları başlamış ve 1997 
yılı sonuna kadar Pazartesi ve Perşembe günleri Batı Çalışma Grubu toplantılarına katılan 
şüpheliler İç Güvenlik Değerlendirme Toplantılarına devam etmişlerdir. Bu toplantılara ait 
bölümler Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinde belirtilmiştir.

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin incelenmesinde; 3 Mart 
1997 Pazartesi, 10 Mart 1997 Pazartesi, 21 Mart 1997 Cuma, 4 Nisan 1997 Cuma tarihlerinde 
ve devamında aşağıda belirtildiği üzere BÇG şüphelileri “Haftalık Değerlendirme Toplantısı” 
yaptıkları, ilk “Aylık Komutanlar Toplantısı” 24 Mart 1997 Pazartesi günü yapılmış ve 25 
Mart 1997 Salı günü “Aylık Komutanlar Toplantısı” adı altında tekrar yapıldığı tespit edilmiş 
olup bu tarihler Batı Çalışma Grubunun faaliyete geçtiği tarihten önceki tarihler olup 
BÇG’den önceki toplantılar olduğu kanaatine varılmıştır. Bu toplantılara ait bölümler 
Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinde belirtilmiştir.

Anayasa ve yasada teşkilatlanması olmadığı, hükümetin bilgisi dışında kurulup 
 son toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde BATI ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI adı altında yaptığı, bu tarihten sonra batı çalışma grubu adı altında 
toplantı yapılmadığı ve toplantının isminin İÇ GÜVENLİK TOPLANTISI olarak yer 



  

aldığı, hükümetin istifa ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı bir dönemde 
toplantının isminin değiştirilmesinin hukuki ve mantıklı bir gerekçesi olamayacağı, 
haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklar ve haklarında soruşturma devam 
eden failler ile birlikte Batı  Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin ana amacının meşru 
54. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini irticaya destek verdiği, irticayı desteklediği, 
kendisinin bizzat irtica olarak tanımlandığı, bu amaçla kadrolaştığı ve siyasal islamı 
gerçekleştirmek istediği, sanık Erol Özkasnak'ın ifade ettiği şekli ile anayasaya ve 
kanunlara aykırı davrandığı, bu nedenlerle somut deliller olmadığı ve hükümet 
protokolu olduğu halde tehdit oluşturduğu kabulu ile istifa ettirilmesini sağladığı 
anlaşılmıştır.

Yine BCG faaliyetlerinin Anayasal ve yasal görev ve yetkileri kapsamında 
kalmadığı, hükümet tarafından verilen talimat gereği de olmadığı, hukuki dayanağı 
olmadan kurulan Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinin yukarıda belirtildiği gibi 
Silahlı Kuvvetlerin görevi ve yetkisi kapsamında bulunmadığı, yasal dayanağı olmayan 
faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır.

(17). G. BÇG HAKKINDA VERİLEN SORU ÖNERGESİNE VE TBMM 
İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GENELKURMAY 
BAŞKANLIĞINCA VERİLEN CEVAPLAR (1 Kls. S:292-305, 342) 

Soruşturma aşamasında, Batı Çalışma Grubu ile ilgili tüm belgelerin istenmesi 
üzerine; Genelkurmay Başkanlığı'nın 15 Mayıs 2012 tarihli cevabi yazılarının 3. maddesinde 
; Milli Savunma Bakanlığının konu ile ilgili olarak yazı soru önergeleri nedeniyle 
Genelkurmay Başkanlığı ile yapmış olduğu yazışmaların gönderildiğinin bildirildiği 
belirtilmiştir.

 Bu belgelerde özetle; Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun 07.08.1997 tarihinde 
Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerine ilişkin TBMM Başkanlığına Milli Savunma Bakanı 
tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdiği, bu önerge doğrultusunda 
Genelkurmay Başkanlığı'na yazı yazıldığı, Genelkurmay Başkanlığınca; Milli Savunma 
Bakanlığına 02 Eylül 1997 tarihli HRK:3429-230-97/İGHD.PL.Ş.(6) 467(17) sayılı soru 
önergesi konulu Çevik Bir imzalı,Ek A  sında soru önergesine verilen cevaplar yazılı belge ile 
cevap verildiği  anlaşılmıştır.

Genel Kurmay Başkanlığı'nın vermiş olduğu cevabi yazı içeriği: "Batı Çalışma 
grubu başta  Genelkurmay Karargahı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde 
Genelkurmay Başkanlığı emri ile teşkil edilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetleri karargahlarında 
bu tür çalışma grupları zaman zaman çeşitli konularda karargah çalışması yapmak üzere 
teşkil edilmektedir.Batı çalışma grubu ve benzeri diğer grupların yasal dayanaklarını ve 
görevlerini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal 
düzenlemeler oluşturur.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke genelinde cereyan eden irticai faaliyetleri öğrenmek 
için personelin eş ve çocuklarını kullanmak gibi bir ihtiyaç yoktur.

Türk silahlı Kuvvetleri personeli; Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal 
hukuk devleti  ilkesine bağlı olarak yetiştirilmektedir. Marksist ya da çağdışı zihniyetli 
(yobaz) düşünceye sahip olanlar ise tespit edildikleri anda ihraç edilmektedir.

Genel Kurmay Başkanlığınca verilen kamuoyu aydınlatma brifingleri karargah 
çalışmasına dayanmaktadır.Söz konusu brifing Batı Çalışma Grubunun dahil olduğu 
Genel Kurmay Başkanlığı'nın karargah çalışması sonucunda hazırlanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ticari rekabeti haksız bir şekilde etkilediği, firmaları 
böldüğü iddiası; Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya ve irtica ile mücadelesini kesintiye 
uğratmaya yönelik, tamamen asılsız ve seviyesiz bir iftiradan ibarettir." şeklindedir. 



  

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı Komisyon Başkanı Aydın 
Milletvekili Dr.Sema Pişkinsüt 15.01.1998 tarihli Milli Savunma Bakanlığından Batı Çalışma 
Grubunun oluşumu, hukuki dayanağı, tarihçesi, faaliyetleri ve bugünkü durumu hakkında 
bilgi istemesi üzerine,  Genelkurmay Başkanlığınca  Milli Savunma Bakanlığına 04 Şubat 
1998 tarihli HRK:3429-39-98/İGHD.PL.Ş.(3)109 sayılı Batı Çalışma Grubu hk. konulu Oktar 
Ataman imzalı cevabi  yazı yazdığı üst yazısında; konuya ilişkin olarak TBMM İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu Başkanlığına verilecek cevabi yazının ekte sunulduğunun belirtildiği, 
EK A sunulan cevabi yazının içeriğinin:

"Batı Çalışma Grubu başta Genelkurmay Karargahı olmak üzere Türk Silahlı 
Kuvvetleri bünyesinde Genelkurmay Başkanlığı emri ile teşkil edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri karargahlarında bu tür çalışma grupları  gerek 
duyulduğunda çeşitli konularda karargah çalışması yapılmak  üzere emirle teşkil 
edilmektedir.

Batı Çalışma Grubu ve diğer benzer diğer grupların yasal dayanaklarını ve 
görevlerini Türk Silahlı kuvvetlerinin yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal düzenlemeler 
oluşturmaktadır.

05 Aralık 1990 tarihli ve 3686 sayılı Kanun'un 1.maddesi çerçevesinde Komisyonun 
görev alanı açısından somut bir sorun/konu bildirildiği takdirde gerekli bilginin daha 
kolaylıkla sağlanabilmesi mümkün olabilecektir." şeklinde olduğu görülmüştür. 

(18). LAİKLİK ALEYHTARI FAALİYETLER KONULU BELGE

       Belge, Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli, Genelkurmay Başkanı emriyle 
Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzalı, 16 Nisan 1997 tarih ve HRK:3429-13-97/ 
İGHD. Pl.Ş.2) sayılı ve Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu gizli, kişiye özel kaşeli  bir 
sayfadan ibaret belgede;

 1. Muhtelif kaynaklardan camilerimizde laiklik aleyhtarı vaazlar verildiği,bu 
vaazların içeriğinde kanunen suç teşkil eden ibareler olduğu, hutbe ve vaazların verilmesinde 
Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan dökümana uyulmadığı öğrenilmiştir.

        2. Garnizon komutanlıklarınca cuma ve bayram namazları olmak üzere gayri 
muayyen zamanlarda verilen hutbe ve vaazların personel görevlendirmek suretiyle 
takibinin ve tespit edilen hususların yer ve zaman belirtilerek rapor edilmesinin laiklik 
aleyhtarı tutum ve davranışları önlemeye yönelik çalışmalar için faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir.

        3. Konunun hassasiyeti dikkate alınarak görevlendirilecek personelin seçimi ve 
görevin icrasının Garnizon komutanlıklarınca bizzat takip ve kontrol edilmesi ve daha ast 
makamlar ve sivil makamlar arasında yazışmanın yapılmaması uygun mütalaa 
edilmektedir." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

BELGENİN DAĞITIMI  GEREĞİ İÇİN 
KKK.K.lığına (Kara Kuvvetleri Komutanlığına)
Dz.K.K.lığına (Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
Hv.K.K.lığına (Hava Kuvvetleri Komutanlığına) 
J.Gn.K.lığına (Jandarma Genel Komutanlığına) 

BELGENİN DAĞITIMI BİLGİ İÇİN
MGK.Gen.Sek.liğine (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine)
 Gnkur.İsth.Bşk.lığına (Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına) gönderildiği 

anlaşılmıştır.



  

     Laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu belge, 29 Nisan 1997 günlü Batı Çalışma 
Grubu Rapor Sistemi Konulu yazının ilgi (c) sinde belirtilen belge olup, belge fotokopisi 
kendi imzasını taşıyan sanık Çetin Doğan tarafından 28.05.2012 günü Ankara Cumhuriyet 
Başsavcı Vekilliğinde  avukatı huzurunda vermiş olduğu ifadesi sırasında Başsavcılığa ibraz 
edilmiştir. (Kls. 307)

Bu belge MİT Müsteşarlığının göndermiş olduğu belgeler arasında da yer almış, 
tanık Hüseyin Kocabıyık söz konusu belgenin fotokopisini Cumhuriyet Başsavcılığındaki 
ifadesi sırasında  ibraz etmiş, belge aynı zamanda  Hanefi Avcı’nın ikametinde yapılan 
aramada elde edilen CD içerisindeki belgeler arasında da bulunmuş, katılan Bülent 
Orakoğlu’nun Cumhuriyet Savcılığına  yapmış olduğu şikayetinde bizzat ibraz  edilmiş, söz 
konusu belgenin  BÇG İnternette Çıkanlar İsimli klasör içerisindeki belgeler arasında da   yer 
aldığı anlaşılmaktadır.

          Genel Kurmay Başkanlığı'nın 20.09.2012 tarihli üst yazısıyla gönderilen arşiv 
malzeme envanterinin incelenmesinde; 2.sırada gizli, 16.04.1997 Gnlkur.Bşk.lığı.HRK 
3429-13-97/İGHD.(PLŞ-2) numaralı, sayfa adedi(1), imha yılı 2009 olan "laiklik aleyhtarı 
faaaliyetler" konulu evrakın yer aldığı anlaşılmıştır.  (131. Klasör S:180) 

Katılan HASAN CELAL GÜZEL'in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 Hazırlık Dosyasına Sunmuş Olduğu "T.C. 
Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzalı 
GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL ibareli 16 Nisan 1997 tarihli HRK. : 3429-13-97/İGHD.Pl.Ş(2) 
sayılı Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu 1 sayfadan oluşan belge (KLS 250, S:19-64)" ile 
ilgili olarak; 

30.07.1997 tarihli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 
1997/285 hazırlık sayılı dosyada yaptırılan  Bilirkişi İnceleme Tutanağı'ında;  

" Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel'in Başsavcılığımıza 
verdiği şikayet dilekçesinde Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Genelkurmay Harekat 
Başkanı Korgeneral Çetin Doğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkam Koramiral 
Aydan Erol ve Batı Çalışma Grubu mensupları hakkında Anayasal düzeni değiştirmeye 
teşebbüs suçundan şikayet ve ihbarda bulunduğu, dilekçesinin ekinde 6 adet belge ibraz 
ettiği, fotokopi halindeki bu belgelerin 5'inin gizli damgası taşıdığı "Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ndeki mezhepçi yapılanma " başlıklı çizelge halindeki belgede herhangi bir gizlilik 
damgası bulunmadığı görüldü. Bu belgelerin devletin emniyeti dahili veya beynelmine1 
siyaseti bakımından gizli kalması gereken belgelerden olup olmadığının tesbiti tesbiti için 
Genelkurmay İKK ve Güvenlik dairesinde görevli Topçu Kurmay Kıdemli binbaşı Erdoğan 
Alpaslan bilirkişi olarak seçildiği belirtilmiş,

Genelkurmay Başkanlığı İKK ve Güvenlik Dairesinde Görevli Topçu Kurmay 
Kıdemli Binbaşı yeminli Bilirkişi Erdoğan Alpaslan Beyanında;

"Bana tevdii olunan belgeleri inceledim. Üzerinde gizlilik damgası taşıyan fotokopi 
halindeki belgeler üzerinde belirtilen Komutanlıklarca yayınlanmıştır. Bu belgeler 
tamamıyla devletin emniyeti, dahil veya beynelminel siyaseti açısından gizli kalması gereken 
belgeledir. Bu belgelerin elde edilerek ifşaa edilmesi suç teşkil eder, üzerinde herhangi bir 
gizlilik damgası taşımayan "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Mezhepçi Yapılanma" başlıklı 
çizelge halindeki belge ise Türk Silahlı Kuvvetlerinde hazırlanmamıştır. Hazırlanması da 
mümkün değildir. Yukarıda "belirttiğim gibi gizlilik belgesi taşıyan ve Komutanlıklarca 
yayınlanan belgelerin gizli kalması kesindir. " şeklinde mütalaada bulunmuştur.

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılan ve İlgi : Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 29 Temmuz 1997 gün ve Sayı: Hz.1997/285 sayılı yazısı olan 
İKK. ve Güv. D. Başkanı Tümgeneral Fevzi Türkeri imzalı 29 TEMMUZ 1997 tarihli 
Bilirkişilik İncelemesi Konulu,Gizli ibareli İSTH: 3590-955-97/İKK VE GÜV.D.İÇ 



  

İSTH.Ş.(955) sayılı  belgede;
1.İlgi yazı ekinde gönderilen belgeler incelenmiştir.
2.Bu belgeler;
a.İrtica tehdit değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine 

ilişkin “Gizli” gizlilik dereceli ve kişiye özel gerçek belgelerdir.
b.Belgeler üzerinde bilirkişilik incelemesi yapmak üzere Gnkur.İKK. ve Güv.D.’de 

görevli Kur.Kd.Bnb.Erdoğan Alparslan görevlendirilmiştir.
c.“TSK’deki Mezhepci Yapılanma” başlıklı doküman,TSK’lerince hazırlanmamıştır. 

Bu doküman, gerçek dışı, uydurma, Türk Silahlı Kuvvetlerini bölmeye ve karalamaya 
yöneliktir." içerikli olduğu tespit edilmiştir.

16 Nisan 1997 tarihli HRK 3429-13-97/İGHD.(PLŞ-2) sayılı bu belgenin imza 
bloğunda imzası bulunan Çetin Doğan'ın beyanı ile doğruluğu tespit edilmiş, 2009 
tarihinde imha edildiği, olmayan ve kayda girmeyen belgenin imhasının mümkün olmadığı 
anlaşılmakla bu belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır. 

16 Nisan 1997 tarihli bu belge ile ülkedeki tüm camii ve mescitler Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasamızın 136. maddesinde 
genel idare içinde yer alan anayasal kurum olduğu, ayrı bir kuruluş kanunu bulunduğu, 
ayrı bir teftiş kurulunun bulunduğu, başka kurumun diğer anayasal kurumu yetki 
verilmediği sürece denetlemesinin ve takibinin anayasal sistemde düzenlenmediği ve amaç 
suça yönelik icrai hareket niteliğinde olduğu, Anayasamızın 117. Maddesi ,04.01.1961 tarih 
ve 211 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu”nun 2. ve 35,37. Maddesi ile İç 
Hizmet Kanunu’na istinaden çıkarılan “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği”nin 1, 
85 ve 86. Maddelerinin bu talimatın dayanağı olamayacağı gibi Anayasamızın 2. maddesi 
gereğince demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde durumdan vazifede çıkarmak 
görevinin olamayacağı, bu şekilde talimat yazılmasının anayasal yetki ve görevden 
kaynaklanmadığı, 54. Cumhuriyet hükümeti tarafından da bir yetkilendirme 
yapılmadığı anlaşılmıştır.

Silahlı Kuvvetlerin bilgi sahibi olmasının bazılarının bazı faaliyetlerde 
caydırmada,cüret ve cesaretlerini kırma bakımından etkisi olacağı, silahlı kuvvetlerin 
boş durmadığını herhangi bir duruma karşıda tepki göstereceğini bilmeleri gerektiği, 
bu yazının  demokratik bir yazı olup kim ne yapıyor ediyor bunları bilme ülkenin birlik 
ve bütünlüğünü koruma yönündeki bir vazifemizin bir neticesi olduğu yönündeki 
belgeyi irade beyan ederek imzalayan sanığın savunmasına anayasadan 
kaynaklanmayan yetkinin kullanılması nedeniyle itibar edilmemiştir.

(19).A. 29 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU RAPOR 
SİSTEMİ” KONULU BELGE (8.Kls.S:249-255)       

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD den elde edilen T.C. Genelkurmay Başkanlığı 
Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu 
belgenin Genelkurmay Personel Başkanlığına hitaben yazılanı 2 sayfadan oluşan GİZLİ ve 
KİŞİYE ÖZEL kaşeli olduğu ve belgenin ilgisinin;

(a) Gnkur.Bşk.lığının 10 Nisan 1997 gün ve HRK.:7200-77-97/İGHD (Pl2) sayılı 
emri (HAY) 

                          (b) Türk Silahlı Kuvvetleri Rapor Sistemi Yönergesi (Silkuvrap)MY 
227-1 

                (c) Genkur.Bşk.lığının 16 Nisan 1997 gün ve HRK.:3429-13-97/İGHD. Pl. 
Ş (2) sayılı yazısı olduğu,

(Sanık Çetin Doğan Savcılık ifadesinde ilgi (c)’de belirtilen belgeyi bizzat ibraz 



  

etmiş olup; Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzalı, 16 Nisan 1997 
tarihli Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu belgede özetle; Garnizon Komutanlıklarınca 
öncelikle Cuma ve Bayram namazları olmak üzere verilen tüm hutbe ve vaazların personel 
görevlendirmek suretiyle takibinin ve tespit edilen hususların yer ve zaman belirtilerek rapor 
edilmesinin, görevlendirilecek personelin seçimi ve görevin icrasının bizzat takip ve kontrol 
edilmesi Genelkurmay Başkanı emriyle, dağıtım gereği olarak kuvvet komutanlıklarına 
gönderildiği, bilgi için MGK Genel Sekreterliğine ve Gnkur.İsth.Bşk.lığına gönderildiği tespit 
edilmiştir)

       
9 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge içeriğinin;

     1. İlgi (a) ile teşkil eden Batı Çalışma Grubuna ilişkin rapor sistemi, ilgi (b) 
esaslarına göre düzenlenerek EK’te sunulmuştur.

                 2. Düzenlenen yeni rapor sistemi 15 Mayıs 1997 tarihinden itibaren 
uygulanmaya başlanacaktır. Bu kapsamda Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı aşağıda belirtilen raporları göndereceklerdir. 

a. Batı Çalışma Grubu günlük durum raporu (BATGÜNDURAP) (EK- A) 
b. Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİLRAP) (EK -B) 

             3. Batı Çalışma Grubunun konu kapsamına giren her türlü bilginin 
gönderilmesi için rapora herhangi bir format konmamıştır. Derlenen bilgilerin belirgin hale 
gelmesinin müteakip bilahare format yayınlanacaktır.

              4.Batı Çalışma Grubu rapor sistemine dahil edilecek komutanlıklar 
konunun hassasiyeti, emniyet ve gizlilik ihtiyaçları dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları ve 
Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecektir.

             5. Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca Türkiye’nin 
irticai taktik resminin ortaya çıkartılabilmesi maksadıyla; 

a) İl bazında varsa değişik mezheplerin, tarikatların yeri ve miktarı, 

b) İl bazında irticaya müzahir dernek, tarikat, dergah, tekke, zaviye, türbeler, 
kuran kursları, imam hatip okulları, öğrenci yurtlarının miktarı, 

c) Bunların üyelerinin sayıları ve faaliyetlerinin tespit edilmesi, 

d) İl bazında faaliyet gösteren irticaya müzahir  örgütler hakkında bütün bilgiler,  

                          e)İl bazında 03 Aralık 1934 tarih ve 2596 sayılı "Bazı Kisvelerin 
Giyilemeyeneğine Dair" kanuna aykırı giyinenlerin yaygın olduğu mahaller ve sayılarının 
bir defaya mahsus olmak 15 Mayıs 1997 tarihine kadar Genel Kurmay Başkanlığı’na 
gönderilecektir.Bu bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler miada bağlı kalmaksızın 
bildirilecektir

f)Ayrıca ilgi (c) esaslarına uygun olarak camilerde vaazların Garnizon 
Komutanlıklarınca takip edilmesi suretiyle, laiklik aleyhtarı ve suç teşkil edilen hususların 
tespit edilmesi ve yasal işlem yapılması için derhal Genelkurmay Başkanlığına bildirilmesi 



  

sağlanacaktır.

               6. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve 
kuruluşları ile istihbarat teşkilleri gibi çeşitli kanallardan elde edilen bilgilerin gecikmeksizin 
Batı Çalışma Grubuna aktarılması sağlanacaktır.

    
7. Raporların uygulanması ile ilgili görüş ve önerilerin miada bağlı kalmaksızın 

Genelkurmay Başkanlığına gönderilecektir.  Rica Ederim. " şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Belgenin dağıtımının GEREĞİ İÇİN;
A-1 Planı (1 Hariç)
Harp Ak.K.lığına, 
Gnkur.İsth.Bşk.lığına

BİLGİ İÇİN 
B Planı (2, 7, 10 hariç)
MGK.Gensek.liğine gönderilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.:9140-30312/ 
M.O.A. sayılı yazının  EK A sında bulunan 29 Nisan 1997 tarihli ”BATI ÇALIŞMA GRUBU 
RAPOR SİSTEMİ”  konulu belgenin dağıtım planı açık halinin,

GEREĞİ İÇİN;
(A-1 Planı 1-Hariç) 
1-Milli Savunma Bakanlığı (hariç)
2-Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Hikmet Köksal)
3-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Güven Erkaya)
4-Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ahmet Çörekçi)
5-Jandarma Genel Komutanlığı,(Teoman Koman)
   Harp Akademileri Komutanlığı
   Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı (Çetin Saner)
  Açıklama kısmında: Dağıtım Planındaki 1. sıradaki Milli Savunma bakanlığı hariç 

tutulmuştur.

BİLGİ İÇİN
B Planı (2,7,10 Hariç)
1-Genelkurmay Personel Başkanlığı (J-1-Yıldırım TÜRKER)
2-Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı,(J-2-Çetin SANER) (Hariç)
3-Genelkurmay Harekat Başkanlığı (J-3-Çetin DOĞAN)
4-Genelkurmay Lojistik Başkanlığı (J-4-Kamuran ORHON)
5-Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı (J-5-Vural AVAR)
6-Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı (J-6-Hayri 

Bülent ALPKAYA)
7-Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (J-7) (hariç)
8-Genelkurmay Genel Sekreterliği (Erol ÖZKASNAK)
9-Genelkurmay Adli Müşavirliği (Muhittin Erdal ŞENEL)
10-Başbakan Askeri Başdanışmanlığı  (hariç)
     Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (İlhan KILIÇ),
            Açıklama kısmında; Dağıtım Planında 2. sıradaki Genel Kurmay İstihbarat 

Başkanlığı, 7. sıradaki Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ve 10. sıradaki 
Başbakan Askeri Başdanışmanlığı hariç tutulmuştur.



  

                  MGK Gen.sek.liği Gnkur. Bağlısı makamlardan olmadığından yazışma 
yapılmamıştır."şeklindedir.

Yazı aslı emanetin 2012/214 esas sırasında kayda alınmış olup, emanet makbuzu ve 
onaylı suretleri 250.Klasör S:77-295'de bulunmaktadır.

(19).B. 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu 
belgenin EK-A'sında bulunan BATI ÇALIŞMA GRUBU GÜNLÜK DURUM RAPORU 
(BATGÜNDURAP) isimli belgenin;

 Genelkurmay İGHD.Pl.Ş.Md.Kur.Kd.Alb. İdris Koralp imzalı, GİZLİ KAŞELİ, 
GİZLİ ibareli  olduğu, iki sayfadan oluştuğu belgede;

1. AMAÇ:
  İç tehdidin bertaraf edilmesinin sağlanması maksadıyla; Genelkurmay Başkanı’nın 

kararlarına esas olacak;
 a.Son yirmidört saat içindeki konuya ilişkin istihbarat ile güvenlik güçleri 

(Jandarma ve polis dahil) faaliyetlerini, 
b.Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının durumla ilgili genel 

değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeye istinaden müteakip faaliyetler ile ilgili görüş ve 
önerilerin Genelkurmay Başkanlığına bildirilmesini sağlamaktır.

2.GÖNDERECEK MAKAMLAR :
 Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Harp Akademileri 

Komutanlığı,

3. ALACAK MAKAMLAR:
a. Genelkurmay Başkanlığı (İGHD/BÇG),  Kara Kuvvetleri Komutanlığı,  Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı,  Hava Kuvvetleri Komutanlığı,  Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Harp Akademileri Komutanlığı,  

b. Raporu tanzim eden komutanlıklar raporu bilgi için birbirlerine 
göndereceklerdir. 

4.GÖNDERME ZAMANI :
 Hergün saat 16:00 durumunu ihtiva edecek ve 24 saatlik süreyi kapsayacak şekilde 

engeç saat 24:00 de Genelkurmay Başkanlığında bulunacak şekilde gönderilecektir.  

5.GÖNDERME ŞEKLİ  :
Emniyetli Telem, Emniyetli Fax, Emniyetli Data veya Kurye, 

6. KATEGORİ VE İVEDİLİK DERECESİ : 
a.Kategori                      :1
b.İvedilik Derecesi         : Çok İvedi 
c. Acil durumlardaki karar teklifleri : Harekat Yıldırım 

7. GİZLİLİK DERECESİ : 
Gizli/Kişiye Özel 

8. ÖZEL HUSUSLAR 
a. BATGÜNDURAP, formatsız bir rapordur. 
b. Raporun metin kısmı alınan duyum ve istihbari bilgi, kim, ne maksatla, ne zaman, 

nerede, ne yapacak (ne yaptı), değerlendirme ve teklifler sorularına cevap verecek şekilde 



  

yazılır. 
c. Rapor metin kısmı GURÖZ serbest metin başlığı altında rapor edilir.  

9. MUHTEVİYATI : 
Bu raporda kullanılacak bilgi setleri;  
RAPAD  (M   : Rapor tanıtıcısı
İLGİ        (İ)           : İLGİ 
GTSG     (M)           : Geçerli tarih saat grubu 
HKG                        : Haber kaynağının güvenirlik  derecesi
HD                           : Haberin doğruluk derecesi 
GURÖZ (İ)             : Grup özeti 

10.RAPOR BİLGİ SETLERİ  
a. Rapor ortak bilgi setleri (b) yönerge Bölüm-1 esaslarına göre kullanılır  
b. Rapor metin kısmı serbest metin tarzında yazılır. 
c. İhtiyaç hasıl olduğunda rapora ek döküman konulur. 

11.ÖRNEK  
KİMDEN       : KARKOM 
KİME             : GNKUR. (İGHD/BÇG)
BİLGİ             : DENKOM    
                           HAVKOM      
                         JANGENKOM      
                          HARPAKKOM 
 GİZLİLİK DERECESİ   :GİZLİ 
  KGK.                 :UUA
  RAPAD/BATGÜNDURAP/KARKOM/001/MAY// 
  GTSG/011600 C MAY //
  HKG (HABER KAYNAGININ GÜVENİRLİK DERECESİ) // 
  HD (HABERİN DOĞRULUK DERECESİ) //  
      GURÖZ:(Alınan duyum ve istihbari bilgi, kim, ne maksatla, ne zaman, nerede, 

ne yapacak/ne yaptı//Değerlendirme ve teklifler sorularına cevap verecek şekilde yazılır.) //” 
şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

(19).C. 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu 
belgenin EK-B'sinda bulunan BATI ÇALIŞMA GRUBU OLAY BİLDİRİM RAPORU 
(BATOLBİLRAP) isimli belgenin;

 Genelkurmay İGHD.Pl.Ş.Md.Kur.Kd.Alb. İdris Koralp imzalı, GİZLİ KAŞELİ, 
GİZLİ ibareli  olduğu, iki sayfadan oluştuğu belgede;

1.AMAÇ: 
Birliklerin sorumluluk bölgelerinde konuyla ilgili meydana gelen önemli olayları 

Genelkurmay Başkanlığına bildirmektir. (Gösteri yürüyüşü, güvenlik kuvvetleri ile çatışma 
vb)  

2.GÖNDERECEK MAKAMLAR :
 Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı  

3.ALACAK MAKAMLAR :
 Genelkurmay Başkanlığı (İGHD-BÇG), Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz 



  

Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, 

4.GÖNDERME ZAMANI :
    Olay meydana geldiğinde 1 saat içinde telefonla bildirilecek, bilahare 3-4 saat 

içinde yazılı raporla teyit edilecektir.  

5. GÖNDERME ŞEKLİ :
   Emniyetli Telem, Emniyetli Fax, Emniyetli Data, Emniyetli Telefon ile, 

6. KATEGORİ VE İVEDİLİK DERECESİ
    a. Kategori    : 1 
    b.İvedilik Derecesi : Çok İvedi (önemli olaylarda Harekat Yıldırım) 

7.GİZLİLİK DERECESİ  
   Gizli/ Kişiye Özel 

8. ÖZEL HUSUSLAR :
    Raporun metin kısmı, GURÖZ serbest metin başlığı altında rapor edilir. 

 9.MUHTEVİYATI  :
    Lahika-1'dedir.

10. GNKUR.EMNİYETLİ FAX VE TELEFON NUMARALARI:
      Lahika -2'dedir."  şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

EK-B LAHİKA-1 
BATI ÇALIŞMA GRUBU OLAY BİLDİRİM RAPORU (BATOLBİLRAP) 

başlığındaki belge içeriği:
1. RAPOR NO :
2.OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN :  
3. OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ BİRLİK :
4. OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER :
5. OLAYIN TÜRÜ :
6. OLAYIN TELEFONLA GNKUR    
   İGHM.NE BİLDİRİLDİĞİ ZAMAN :
7.OLAYI BİLDİRENİN KİMLİĞİ   : (Olay telefonla önceden 

bildirilmişse ilave olarak olayı bildiren şahıs, isim-rütbe ve olayın bildirildiği şahıs, isim 
rütbe) 

8. OLAY BİLDİRİLENİN KİMLİĞİ :
9. OLAYIN KISACA AÇIKLAMASI VE SONUCU:

EK-B LAHİKA-2 
 GENELKURMAY EMNİYETLİ FAX VE TELEFON NUMARALARI 

başlığındaki belgenin içeriği:

1. EMNİYETLİ FAXLAR:    
    0 312 4250813 
2. TELEFON NUMARALARI :
    A.  KLIÇ/2556-2560-2561-2562-2590-2751 (GÜNDÜZ)
    B.  KLIÇ/2586-2623-2564-2760 (GECE) 



  

3. EMNİYETLİ  TELEFON NUMARASI
    0 312 4189665” şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Genel Kurmay Başkanlığı'nın 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-30312/ 
M.O.A. sayılı yazısı ile 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Konulu 
belge ile ilgili olarak;

 (1) Gnkur.MEBS Bşk.lığına gönderilmiş nüshasının 29 Haziran 2011 tarihinde imha 
edildiğine dair kayıtların gönderildiği,

 (2) J.Gn.K.lığına gönderilmiş nüshasının 29 Mayıs 2009 tarihinde imha edildiğine 
dair kayıtların gönderidiği, 

(3) Hv.K.K.lığına gönderilmiş nüshasının 26 Mart 2010 tarihinde imha edildiğine 
dair kayıtların gönderildiği, 

(4) Gnkur.İsth.Bşk.lığına gönderilmiş nüshasına ilişkin 06 Ocak 1997-12 Haziran 
1997 dönemine ait Evrak Kayıt Defterinin 1377 sıra numarasında geldiği tarih "01/05"geldiği 
makam "İ.G.H.D"evrakın tarihi  "29/5",evrakın numarası "3429-15/3" ve konusu "Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi "kaydının yer aldığı, ancak söz konusu evrakın kendisi veya 
imha tutanağının mevcut olmadığının  tespit edildiği bildirilmiştir.

Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Konulu belge ve ekleri MİT Müsteşarlığı 
tarafından gönderilen belgeler arasında yer almaktadır.

İstanbul CMK 250. maddesiyle görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince Gölcük 
Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda elde edilen 11 nolu CD içerisinde bulunduğu 
belirtilen 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu Çevik Bir imzalı 
Genelkurmay tarafından Jandarma Genel Komutanlığına, Genelkurmay Başkanlığı emriyle 
gönderilen 2 sayfadan oluşan belge ve EK A’sı Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu 
(BATGÜNDURAP) başlıklı İdris KORALP imzalı 2 sayfadan oluşan belge ile EK B si Batı 
Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİLRAP) başlıklı İdris KORALP imzalı 1 
sayfadan oluşan belge, belgenin EK-B Lahika-1’de 1 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu 
Olay Bildirim Raporu (BATOLBİLRAP) (boş hali), EK-B Lahika-2 Genelkurmay emniyetli 
fax ve telefon numaraları başlıklı fax ve telefon numaralarının bulunduğu 1 sayfadan oluşan 
belge bulunduğu tespit edilmiştir. (6.Kls. S:13-19)

Katılan Bülent Orakoğlu’nun ibraz ettiği belgeler arasında ve Hanefi Avcı’nın 
ikametinde yapılan aramada elde edilen 8 ile numaralandırılan Cd’den elde edilen belgeler 
arasında 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu belgenin ve eklerinin 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay Başkanı emriyle gönderildiği ve belgenin 
üzerinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın parafının bulunduğu tespit edilmiştir.

29.06.2011 tarihinde düzenlenen arşivlik veya arşiv malzemesi envanterinin üç 
kişilik ilk-son tasnif kurulu ayıklama ve imha komisyonundan oluşan bir sayfa arşivlik veya 
arşiv malzemesi envanteri listesinde aşağıda belirtilen 4 adet arşivlik malzemenin 29.06.2011 
tarihinde imha edildiği ve onaylandığı,  

 Genelkurmay  Başkanlığından gönderilen  27 ağustos 2012 tarihli yazının EK B 
sinde bulunan 29.06.2011 onay tarihli, MEBS.Pl.Hrk.Ş.Md.Hv.Muh.Kur.Alb.Mehmet Ünal 
imzalı, Evrakın  Sıra No, Dosya Numarası, Çıkaran makam, tarihi/TSG, Dosya (Desimal) 
Numarası, Konusu, Gizlilik Derecesi, Sayfa (İkincil Evrakla Birlikte) Adedi, İmha Yılı 
bölümlerinden oluşan arşivlik veya arşiv malzemesi envanteri isimli  belgede ;4. sırada Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi (7 sayfa) 29.04.1997.Gnkur.HRK.:3429-15/97.İGHD. (Dolap 
Nu.Karteks, Klasör Nu.:1, K.Ö.Dosyası)- imha yılı bölümü 2011,Gizlilik derecesi G.K.Ö 
olarak belirtilmiştir.

Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Konulu belge ile ilgili olarak Genelkurmay 
Başkanlığından gönderilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığına ait 180 
sayfadan oluşan imha edilen arşiv malzeme envanterinin 1. sayfasında 4. sırasında gizli, tarih 



  

ve sayısının (29.04.1997, Gnkur.Bşk.lığı.HRK: 3429-15-97/İGHD.Pl.Ş.(3), konusunun (Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi) ve sayfa adedinin (7) belirtildiği belge ile uyuştuğu ve 
Jandarmada bulunan bir nüshasının imha edildiği belirtilmiştir. (131.kls S:275)

          Genel Kurmay Başkanlığı'nın 20/09/2012 tarihli üst yazısıyla gönderilen arşiv 
malzeme envanterinin incelenmesinde; 4. sırada gizli, 29.04.1997 Gnlkur.Bşk.lığı.HRK 
3429-15-97/İGHD.(PLŞ-3) numaralı,sayfa adedi(7), imha yılı 2009 olan "Batı Çalışma 
Grubu Rapor Sistemi" konulu evrakın yer aldığı anlaşılmıştır.  (131.kls S:275)  

Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; 29 Nisan 1997 tarihli  Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi  konulu belge ile 
ilgili olarak, belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu, o dönemde İGHD Plan Şube müdürü 
İdris Koralp ve Plan Proje subayları tarafından hazırlandığını, belgenin eklerinin de İdris 
Koralp tarafından imzalandığını belirtmiştir. (Kls.306) 

Sanık  Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde belge ile ilgili olarak özetle; belgenin doğru olduğunu, BÇG faaliyeti kapsamında 
bu rapor sisteminin uygulandığını, belge doğrultusunda Kuvvet Komutanlıklarından ve 
ordulardan istenilen raporların düzenlenerek Genelkurmayda kurulan Batı Çalışma Grubuna 
24 saati kapsayacak şekilde gönderildiğini belirtmiştir.  (Kls.307) 

Sanık  İdris Koralp 14.04.2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ve 
eklerini kendi emrinde olan proje subayları olan Ünal Akbulut, Ruşen Bozkurt, Ziya Batur ve 
Faruk Alpaydın’dan birisinin hazırladığını, ekindeki yazılarda kendisinin imzasının mevcut 
olduğunu, ekleri Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu BATGÜNDURAP ve Batı 
Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu BATOLBİLRAP’ı İGHD Şube Müdürü olarak 
imzaladığını, yazıyı ise sıra ile amirlerine proje subayının götürerek imza ettirdiğini, Kenan 
Deniz ve Çetin Doğan’a paraf ettirildiğini, Çetin Doğan’ın da J-2 ve J-5 in parafını 
aldığını, Çevik Bir’in evrakı imzalayarak dağıtım yaptığını, Genelkurmay Başkanına bilgi 
verdiğini belirtmiştir. (Kls.313) 

Soruşturma aşamasında şüpheli sıfatıyla müdafii eşliğinde ifadesi alınan tanık 
Ömer Özkan 14.02.2012 tarihli beyanında özetle; BÇG de sivil memur olarak 
görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine belgeyi kendisinin hazırladığını belirtmiştir. 
(Kls.37) 

Katılan HASAN CELAL GÜZEL'in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 Hazırlık Dosyasına Sunmuş Olduğu "T.C. 
Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir 
imzalı GİZLİ ibareli 29 Nisan 1997 tarihli HRK. : 3429-15-97/İGHD.Pl.Ş(3) sayılı Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi 2 sayfadan oluşan belge (KLS 250, S:19-64)" ile ilgili 
olarak; 

30.07.1997 tarihli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 
1997/285 hazırlık sayılı dosyada yaptırılan  Bilirkişi İnceleme Tutanağı'ında;  

" Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel'in Başsavcılığımıza 
verdiği şikayet dilekçesinde Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Genelkurmay Harekat 
Başkanı Korgeneral Çetin Doğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkam Koramiral 
Aydan Erol ve Batı Çalışma Grubu mensupları hakkında Anayasal düzeni değiştirmeye 
teşebbüs suçundan şikayet ve ihbarda bulunduğu, dilekçesinin ekinde 6 adet belge ibraz 
ettiği, fotokopi halindeki bu belgelerin 5'inin gizli damgası taşıdığı "Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ndeki mezhepçi yapılanma " başlıklı çizelge halindeki belgede herhangi bir gizlilik 
damgası bulunmadığı görüldü. Bu belgelerin devletin emniyeti dahili veya beynelmine1 
siyaseti bakımından gizli kalması gereken belgelerden olup olmadığının tesbiti tesbiti için 
Genelkurmay İKK ve Güvenlik dairesinde görevli Topçu Kurmay Kıdemli binbaşı Erdoğan 
Alpaslan bilirkişi olarak seçildiği belirtilmiş,



  

Genelkurmay Başkanlığı İKK ve Güvenlik Dairesinde Görevli Topçu Kurmay 
Kıdemli Binbaşı yeminli Bilirkişi Erdoğan Alpaslan Beyanında;

"Bana tevdii olunan belgeleri inceledim. Üzerinde gizlilik damgası taşıyan fotokopi 
halindeki belgeler üzerinde belirtilen Komutanlıklarca yayınlanmıştır. Bu belgeler 
tamamıyla devletin emniyeti, dahil veya beynelminel siyaseti açısından gizli kalması gereken 
belgeledir. Bu belgelerin elde edilerek ifşaa edilmesi suç teşkil eder, üzerinde herhangi bir 
gizlilik damgası taşımayan "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Mezhepçi Yapılanma" başlıklı 
çizelge halindeki belge ise Türk Silahlı Kuvvetlerinde hazırlanmamıştır. Hazırlanması da 
mümkün değildir. Yukarıda "belirttiğim gibi gizlilik belgesi taşıyan ve Komutanlıklarca 
yayınlanan belgelerin gizli kalması kesindir. " şeklinde mütalaada bulunmuştur.

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılan ve İlgi : Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 29 Temmuz 1997 gün ve Sayı: Hz.1997/285 sayılı yazısı olan 
İKK. ve Güv. D. Başkanı Tümgeneral Fevzi Türkeri imzalı 29 TEMMUZ 1997 tarihli 
Bilirkişilik İncelemesi Konulu,Gizli ibareli İSTH: 3590-955-97/İKK VE GÜV.D.İÇ 
İSTH.Ş.(955) sayılı  belgede;

1.İlgi yazı ekinde gönderilen belgeler incelenmiştir.
2.Bu belgeler;
a.İrtica tehdit değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine 

ilişkin “Gizli” gizlilik dereceli ve kişiye özel gerçek belgelerdir.
b.Belgeler üzerinde bilirkişilik incelemesi yapmak üzere Gnkur.İKK. ve Güv.D.’de 

görevli Kur.Kd.Bnb.Erdoğan Alparslan görevlendirilmiştir.
c.“TSK’deki Mezhepci Yapılanma” başlıklı doküman,TSK’lerince hazırlanmamıştır. 

Bu doküman, gerçek dışı, uydurma, Türk Silahlı Kuvvetlerini bölmeye ve karalamaya 
yöneliktir." içerikli olduğu tespit edilmiştir.

 29 Nisan 1997 Tarihli  Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin; 
Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı  5 nolu CD olarak adlandırılacak CD den (CD5/Arşiv/Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi) klasöründe de bulunduğu, belge asıllarının bulunmadığı, 
Gnkur.MEBS Bşk.lığına gönderilen nüshasının 29 Haziran 2011 tarihinde imha edildiğinin 
bildirildiği, J.Gn.K.lığına gönderilmiş nüshasının 29 Mayıs 2009 tarihinde imha edildiğine, 
Hv.K.K.lığına gönderilmiş nüshasının 26 Mart 2010 tarihinde imha edildiğine dair kayıtların 
gönderildiği, belgenin Gnkur.İsth.Bşk.lığına gönderildiğinin bildirildiği ayrıca bu belgenin 
sanıklar Çevik Bir,Çetin Doğan, İdris Koral ve tanık Ömer Özkan'ın beyanları ile doğruluğu 
tespit edilmiş dijital ortamda da yer alan bu belge, belgenin imza bloğunda imzası bulunan ve 
belgeyi hazırlayan kişiler tarafından doğrulanmış ve ayrıca Gnkur.MEBS Bşk.lığına 
gönderilen HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı nüshasının 29 Haziran 2011 tarihinde, 
J.Gn.K.lığına gönderilmiş nüshasının 29 Mayıs 2009 tarihinde, Hv.K.K.lığına gönderilmiş 
nüshasının 26 Mart 2010 tarihinde imha edildiği, olmayan ve kayda girmeyen belgenin 
imhasının mümkün olmadığı anlaşılmakla bu belge ve eklerinin  gerçek olduğu anlaşılmakla 
hükme esas alınmıştır.  

29 Nisan 1997 Tarihli  Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin;5/b 
maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bütün Kuran kurslarının ve Milli eğitim 
bakanlığını bağlı bütün imam hatip okullarının irticaya müzahir olarak tanımlandığı, 
sanık Erdoğan Öznal tarafından oluşturulan Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri 
Başlıklı Gizli İbareli 89 Sayfadan Oluşan Belgede (87.Kls. S:243-326) "Siyasi İslamı Kurma 



  

çabaları başlığı altında "Ne kadar yüksek derecede eğitim verirsek verelim, biz aydın din 
adamı yetiştiremiyoruz. Koskoca profesörler bile irtica içinde. Ya bizim eğitim 
sistemimizde bir yanlışlık var, ya da bizim dinimizde. Aydın din adamı parmakla 
sayılacak kadar az." Mücadelenin Ana Stratejileri başlığı altında ise "Esas amaç, 
sivrisinekleri yoketmek değil, bataklığı kurutmak olmalıdır. Bataklık ise İmam Hatip 
okulları ve kuran kurslarıdır."belirlemesinde bulunarak Anayasal kurum olan Mili 
Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınına bağlı bu kurumları suç işleyen ve 
Yargıtay tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen diğer kriminal gruplar ile aynı 
katagoriye koyarak yok edilmesi gereken somut bir veri olmadığı halde siyasal İslamı 
gerçekleştirmeye çalışan  irticai bir tehdit olarak kabul ettikleri anlaşılmıştır. 

             5/f maddesinde "camilerde vaazların Garnizon Komutanlıklarınca takip 
edilmesi suretiyle, laiklik aleyhtarı ve suç teşkil edilen hususların tespit edilmesi ve yasal 
işlem yapılması için derhal Genelkurmay Başkanlığına bildirilmesi sağlanacaktır." emri ile 
Anayasadan, yasadan ve 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifinin görev olarak 
vermediği bir yetkinin kullanıldığı,bir kamu kurumunun yetki verilmediği takdirde diğer bir 
kamu kurumunu denetleyemeyeceği gerçeğinden hakeretle başka bir anayasal kuruma 
müdahele edildiği anlaşılmıştır.

(20). 05 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU BİLGİ 
İHTİYAÇLARI” KONULU BELGE

 5 Mayıs 1997 tarihli ve İSTH:3429-3-97/İKK.Ş.(317) sayılı Batı Çalışma Grubu 
Bilgi İhtiyaçları konulu GİZLİ ibareli "GİZLİ - KİŞİYE ÖZEL" kaşeli Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Namına/ emriyle İKK.Ş.Md.Bnb.M.AYGÜNER ve İsth.D.Bşk.E.ŞAHAN paraflı, 
Koordine eden Hrk.Bşk.Tüma.A.ATILAN paraflı Kurmay Başkanı Koramiral Aydan 
EROL imzalı belgenin ilk sayfasında üst tarafta Sayın K.öncesiyle birlikte arz.şeklinde el 
yazısı ile yazılıp paraflanan iki sayfadan oluşan ve EK A sında Bilgi formatları bulunan 
belgenin Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu olduğu,

İLGİ: Dz.K.K.lığının 1 MAYIS 1997 gün ve İsth:3429-1-97/IKK.Ş. (307) sayılı 
yazısına istinaden düzenlenen belge içeriğinde;

1- Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak ilgi ile gönderilmesi istenen 
bilgi ve raporlara ilave olarak aşağıda belirtilen bilgilerin de derlenmesi ihtiyacı 
doğmuştur.İl ve ilçelerdeki,

 a.Tüm dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, İşçi ve İşveren Sendikaları ve 
Konfederasyonları, 

b. Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüleri), 

c. Yurtlar (Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Kurum Kuruluşları bağlı Özel yurtlar),

 d. Üst düzey yöneticiler (Vali, Kaymakam, Büyükşehir Belediye Başkanları, 
Belediye Başkanları) ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, Daire 
Başkanları) ait  biyografileri, anılan şahısların siyasi görüşleri, 

e. İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri,

f. Siyasi Parti İl ve İlçe Teşkilatları yönetim kadroları,



  

g. Yerel TV, radyo,gazete, dergi ve diğer basın -yayın kuruluşları, 

2- Anılan bilgilerin derlenmesinde gizliliğe azami dikkat gösterilecek, gerektiğinde 
bölgedeki diğer askeri makamlar ile işbirliği yapılabilecektir. Temin olunan bilgiler 12 
MAYIS 1997 tarihine kadar Ek'te belirtilen formatlara uygun olarak bilgisayar ortamında 
hazırlanarak yazılı ve disketlere kayıtlı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 
GİZLİ/KİŞİYE ÖZEL gizlilik derecesinde gönderilecektir. Bu tarihe kadar temin 
edilemeyenler, teminini müteakip bekletilmeksizin aynı usullerle gönderilecektir."şeklinde 
olduğu anlaşılmıştır.

BELGENİN GEREĞİ İÇİN;

Donanma Komutanlığına 
Kuzey Deniz Saha Komutanlığına 
Güney Deniz ve Saha Komutanlığına 
Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına 
Çıkarma Filosu Komutanlığına (İvediliğinden) 
İstanbul Boğaz Komutanlığına (İvediliğinden) 
Çanakkale Boğaz Komutanlığına (İvediliğinden) 
Akdeniz Bölge Komutanlığına (İvediliğinden) 
Aksaz Deniz Üs Komutanlığına (İvediliğinden) 
İskenderun Deniz Üs Komutanlığına (İvediliğinden) 
Karadeniz Bölge Komutanlığına (İvediliğinden) 
Deniz Lisesi Komutanlığına (İvediliğinden)
Erdek Deniz Komutanlığı (İvediliğinden) 
Bartın Deniz Üs Komutanlığına (İvediliğinden)

BİLGİ İÇİN 
Genelkurmay Komutanlığına 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına 
Jandarma Genel Komutanlığına 
Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilmiştir.

Belge ekinde Dz.Kur.Kd. Alb. İstihbarat Daire Başkanı Eser Şahan imzalı "GİZLİ" 
ibareli Dz.K.K.lığının 5 MAYIS 1997 gün ve İSTH:3429-3-97/IKK.Ş. (307) sayılı yazının 
EKİ olarak düzenlenen belge içeriğinde;

Ek-A Bilgi Formatları:

FORM-I
DERNEKLER, VAKIFLAR, MESLEK KURULUŞLARI VE İŞVEREN 

SENDİKALARI/KONFEDERASYONLAR, BASILI YAYIN KURULUŞLARI İLE İLGİLİ 
BİLGİLER

İLİ - ADI - BÖLGESİ (POLİS/JAND) - TANDANSI- ADRESİ- KURULUŞTA 
EKSİKLİĞİ OLAN ŞAHISLAR

FORM-II 
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER, YÖNETİCİLER (DAİRE BAŞKANLARI, 

MÜDÜRLER) İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ, SİYASİ PARTİ 
İL VE İLÇE TEŞKİLATLARI, YÖNETİM KADROLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

ADI SOYADI- BABA ADI- ANA ADI- DOĞUM YERİ- TARİHİ- TANDANSI- 



  

ADRESİ

FORM-III
YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARI VE YURTLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER İLİ- 

ADI- BÖLGESİ (POLİS/JAND)-BAĞLI OLDUĞU KURUM-ADRESİ

A. BÖLGESİ : Polis veya Jandarma olarak belirtilecektir 
B. TANDANSI : Aşırı Sağ, Sol, Bölücü, PKK, Nurcu, Nakşibendi vs.gibi 

Siyasi/Ayrılıkçı grupları belirtilecektir.
C. MS-WORD 6.0 Programı ile Arıel/Arıel karakteri, 10 punto, sayfa marjinleri üst 

1 cm. Alt 1 cm. Sol 1 cam, sağ 0,5 olarak yazılacaktır. 
D. Kaymakam, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkanlığı Biyografileri 

Serbest Metin Halinde Olacaktır” şeklinde ifadeler yer almaktadır.

Sanık Aydan Erol 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde; belgenin doğru olduğunu, imzanın kendisine ait olduğunu, BÇG kapsamında 
Deniz Kuvvetlerine bağlı tüm komutanlıklardan Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları adı 
altında bu bilgilerin istendiğini belirtmiştir.

Sanık Aydan Erol 29. celsesindeki savunmasında;"5 Mayıs 97 tarihli "Batı 
Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" konulu iki sayfalık belgedir. Genelkurmay Başkanlığı'nın 
29 Nisan 97 tarihli "Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi" konulu emri gereğince hazırlanan 
emir 1 Mayıs 97 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ana ast birliklerine Kurmay 
Başkanı imzası ile  tarafımdan yayımlanmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı'nın 29 Nisan 97 tarihli emrinde irticai yapılanmalar ve 
örgütler hakkında bütün bilgilerin toplanması ve rapor formatları ile rapor edilmesi 
emredilmektedir. Bizzat Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bu emrin geliştirilmesi doğrultusunda 
direktifleri ve İstihbarat Daire Başkanlığı'na dikte ettirdiği notlar gereğince 5 Mayıs 97 
tarihli ve "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" konulu emir İstihbarat Başkanlığı'nca 
hazırlanmış ve Deniz Kuvvetleri Komutanı onayı ve parafı alınarak Deniz Kuvvetleri Görev 
Talimatı esaslarına göre üst komutanlıklara Deniz Kuvvetleri Komutanı emri ile üst ve eşiti 
makamlara Deniz Kuvvetleri Komutanı namına ibaresi ile tarafımdan imzalanmıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda benim imzamla yayımlanan gizli ve kişiye özel 
bu belge o tarihte askerlik görevini yapan İstihbarat Başkanlığı'nda görevli Onbaşı Kadir 
Sarmusak tarafından çalınmış ve olay "Köstebek" adı altında medyaya yansımıştır.

28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararları ile irticanın tehdit olarak belirlenmesi yani 
niyet ve kabiliyetin Cumhuriyetin temel niteliklerini risk ve tehlike boyutunun üstünde hedef 
almasının tespit edilmesi ve Başbakan Erbakan'ın 14 Mart 97 tarihli direktifinden sonra Batı 
Çalışma Grubu'nun yasallığının ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bekası için doğal 
hukuk gereği muayyen tedbirleri almasının yalnız yasal yahut legal değil aynı zamanda 
meşru "legitimate"  bir hak olduğu da şahsi değerlendirmemdir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı'nda ayrı bir çalışma grubu kurulmamış, 
faaliyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nca yürütülmüştür.

Genelkurmay Başkanlığı'nın 29 Nisan 97 tarihli "Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi" konulu emrinde istinaden hazırlanan emirleri ast makamlara yaymamın görevim 
olduğunu, 5 Mayıs tarihli bu evrakın Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın emirlerine göre 
hazırlandığını ve yazıldıktan sonra tekrar komutan onayı alındığını, evrakta 97 yılında 
yürürlükte olan mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suçun 
tanımlanmamış olması nedeniyle bir suç bulunmadığını,

5 Mayıs tarihli söz konusu belgeyle ilgili olarak iki husus dikkati müstelzimdir. 
Birincisi, Anayasa'nın 137. maddesi son paragrafı, mülga 765 sayılı kanunun 49/1 ve Askeri 



  

Ceza Kanunu'nun 41/2 maddeleri kapsamında bir emrin yerine getirilmesi nedeniyle tarafıma 
ceza sorumluluğunun yüklenemeyeceği keyfiyetidir. Ayrıca İç Hizmet Kanunu'nun 14. 
maddesi mutlak itaat ilkesini ve emirlerin ast tarafından değiştirilmeyerek uygulanacağına 
amirdir. İkincisi, emrin konusunun bir suç oluşturmamasıdır. Bu emrin mahiyeti bilgi 
toplamaya dönüktür yani icrai bir yönü, kişilerin kişisel hürriyetlerini kısıtlayıcı bir yönü 
yoktur. Bu emrin mahiyeti 1997'de yılında Meri Kanunlar'da diğer bir ifadeyle mülga 765 
sayılı kanunda halen yürürlükte bulunan 5237 sayılı kanunun 135'inci maddesinin benzeri bir 
düzenleme olmaması yani suçun tanımlanmamış olması nedenleriyle suç teşkil etmemektedir. 
Dolayısıyla yasalarda suç teşkil etmeyen bir fiili nedeniyle tarafıma suç atılmasının Meri 
Kanunlarımız muaciyesinde mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir. 

  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak imzaladığım 5 Mayıs 97 
tarihli yukarda maruz belgenin imzalanmaması ve yayımlanması halinde isnat edilen 
hükümeti cebren ıskat ve vazife görmekten men etmek fiilinde herhangi bir gecikme ya da 
aksama olmayacağı diğer bir ifadeyle bu fiilin kati surette etki yapmadığını takdirlerinize 
sunmak isterim. Yine evrakın imzalanmış olması da isnat edilen suça iştiraki kapsamayacağı 
çok açık ortaya koyduğunu beyan etmiştir.

 Sanık Altaç Atılan 13.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde, Belgedeki parafın kendisine ait olduğunu, belgeyi Mehmet Aygüner ile Eser 
Şahan’ın hazırladıklarını,belgenin dağıtım gereği gönderilen yerlerden gelen bilgilerin 
Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığına geldiğini, daha sonrada Batı Çalışma Grubuna, 
Genelkurmaya gönderildiğini belirtmiştir.

        Müşteki Hasan Celal Güzel'in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 hazırlık evrakına sunmuş olduğu belgeler arasında 
bulunan ve  Genelkurmay Başkanlığının 29 Temmuz 1997 tarihli İKK ve Güvenlik Daire 
Başkanı Fevzi Türkeri imzalı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığına hitaben 1997/285 sayılı hazırlık soruşturmasına vermiş olduğu cevabi 
yazılarında gerçek belge olduğunu belirtmiştir.

05 Mayıs 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları” konulu belge ile ilgili 
24 Temmuz 1997 tarihli İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik daire başkanı Fevzi Türkeri 
imzalı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben cevabi yazıda 
bu belgenin gerçek belge olduğu belirtilmiştir denmektedir. Bu belge Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Müşteki Arslan Değirmenci soruşturma dosyasına teslim etmiş olduğu CDler 
içerisinde de Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu Aydan Erol imzalı belge tespit 
edilmiştir.(131 Kls. S:285-287 )

 Müşteki Bülent Orakoğlu'da Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığı'na bu belgenin 
fotokopisini ibraz etmiştir. 

Müşteki Bülent Orakoğlu'nun sunmuş olduğu 1 nolu klasörün incelenmesinde; O 
dönemdeki şüpheliler Bülent Orakoğlu, Mehmet Kadir Sarmusak, Mehmet Tomruk, Uğur 
Kocatepe, Eser Şahan, Tayfun Baş hakkında DZ.K.K'lığı Askeri Savcılığınca düzenlenen 5 
Ağustos 1997 tarihli 1997/950 esas 1997/193 karar sayılı iddianamede, şüpheli Astsubay 
Tayfun Baş'ın ifadesine yer verilerek, Tayfun Baş'ın ifadesinde, "Batı Çalışma Grubu Bilgi 
İhtiyaçları) konu başlığını taşıyan" ve dışarı sızdırıldığı belirtilen belgeyi daire başkanı 
Eser Albayın bilgisayarında bizzat yazdığını, yazının bulunduğu bilgisayar disketi çıktısını 
almak için kendisine verdiğini belirttiği. (45. klasör(1), sayfa 317)

Söz konusu belge Hanefi Avcı’nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD 
içerisinde de bulunmaktadır. 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracat ederek bilgi,belge ve CD teslim eden 
şahıslardan;

a. Milat Gazatesi Ankara temsilcisi Arslan Değirmenci'nin teslim etmiş olduğu CD 



  

içerisinde bulunan; Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 5 mayıs 1997 tarih ve  İSTH: 
3429-3-97/İKK.Ş (317) sayılı Batı çalışma grubu bilgi ihtiyaçları konulu, gizli ve kişiye özel 
kaşeli,Koramiral Aydan Erol imzalı belge,

b. Müştekiler Av.Şeref Malkoç, Kazım Arslan ,Mehmet Bekaroğlu, Teoman Rıza 
Güneri, Şamil Tekir'in 24.02.2012 tarihli dilekçeleri ile teslim edilen CD içerisinde bulunan; 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 5 Mayıs 1997 tarih ve ve İSTH: 3429-3-97/İKK.Ş.(317) 
sayılı Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konuku, gizli ve kişiye özel kaşeli ,Koramiral 
Aydan Erol imzalı belgenin birebir aynısı olduğu anlaşılmıştır.(131 Kls.S:288-292)

 Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/ 
M.O.A. sayılı yazısı ile Aydan Erol imzalı 05 Mayıs 1997 tarihli İSTH.: 
3429-3-97/İKK.Ş.(317) sayılı Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu belge 
asıllarının bulunmadığı, K.K.K.lığına gönderilen nüshasının 16 Temmuz 2002 tarihinde imha 
edildiği bildirilmiştir.

24.09.2012 tarihli araştırma tutanağında; Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinin 
21.09.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı talimatlarıyla gönderilen K.K.K İSTH. 
Bşk.lığı İç İsth.Ş.İrtc.Faa.Ks'na ait (17) sayfalık  yok edilecek arşiv malzeme tutanağında 
bulunan 441 adet evrak kayıtlarında yapılan araştırmada; 147.sırada bulunan 05.05.1997 
tarihli, İSTH.3429-3-1997/317 sayılı BÇG Bilgi İhtiyaçları konulu, gizli,  kişiye özel 
gizlilik dereceli belge evrakın tarih, sayı, konu ve gizlilik derecesi itibari ile aynen uyuştuğu 
tespit  edilmiştir." (131 Kls. S:301-302) 

Katılan HASAN CELAL GÜZEL'in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 Hazırlık Dosyasına Sunmuş Olduğu "Aydan Erol 
imzalı GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL ibareli 5 Mayıs 1997 tarihli İSTH.: 3429-3-97/ 
İGHD.Pl.Ş(317) sayılı Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu 2 sayfadan oluşan ve 
ek-A sında iki sayfadan ibaret bilgi formatları olan belge (KLS 250, S:19-64)" ile ilgili 
olarak; 

30.07.1997 tarihli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 
1997/285 hazırlık sayılı dosyada yaptırılan  Bilirkişi İnceleme Tutanağı'ında;  

" Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel'in Başsavcılığımıza 
verdiği şikayet dilekçesinde Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Genelkurmay Harekat 
Başkanı Korgeneral Çetin Doğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkam Koramiral 
Aydan Erol ve Batı Çalışma Grubu mensupları hakkında Anayasal düzeni değiştirmeye 
teşebbüs suçundan şikayet ve ihbarda bulunduğu, dilekçesinin ekinde 6 adet belge ibraz 
ettiği, fotokopi halindeki bu belgelerin 5'inin gizli damgası taşıdığı "Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ndeki mezhepçi yapılanma " başlıklı çizelge halindeki belgede herhangi bir gizlilik 
damgası bulunmadığı görüldü. Bu belgelerin devletin emniyeti dahili veya beynelmine1 
siyaseti bakımından gizli kalması gereken belgelerden olup olmadığının tesbiti tesbiti için 
Genelkurmay İKK ve Güvenlik dairesinde görevli Topçu Kurmay Kıdemli binbaşı Erdoğan 
Alpaslan bilirkişi olarak seçildiği belirtilmiş,

Genelkurmay Başkanlığı İKK ve Güvenlik Dairesinde Görevli Topçu Kurmay 
Kıdemli Binbaşı yeminli Bilirkişi Erdoğan Alpaslan Beyanında;

"Bana tevdii olunan belgeleri inceledim. Üzerinde gizlilik damgası taşıyan fotokopi 
halindeki belgeler üzerinde belirtilen Komutanlıklarca yayınlanmıştır. Bu belgeler 
tamamıyla devletin emniyeti, dahil veya beynelminel siyaseti açısından gizli kalması gereken 
belgeledir. Bu belgelerin elde edilerek ifşaa edilmesi suç teşkil eder, üzerinde herhangi bir 
gizlilik damgası taşımayan "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Mezhepçi Yapılanma" başlıklı 
çizelge halindeki belge ise Türk Silahlı Kuvvetlerinde hazırlanmamıştır. Hazırlanması da 
mümkün değildir. Yukarıda "belirttiğim gibi gizlilik belgesi taşıyan ve Komutanlıklarca 
yayınlanan belgelerin gizli kalması kesindir. " şeklinde mütalaada bulunmuştur.

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 



  

Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılan ve İlgi : Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 29 Temmuz 1997 gün ve Sayı: Hz.1997/285 sayılı yazısı olan 
İKK. ve Güv. D. Başkanı Tümgeneral Fevzi Türkeri imzalı 29 TEMMUZ 1997 tarihli 
Bilirkişilik İncelemesi Konulu,Gizli ibareli İSTH: 3590-955-97/İKK VE GÜV.D.İÇ 
İSTH.Ş.(955) sayılı  belgede;

1.İlgi yazı ekinde gönderilen belgeler incelenmiştir.
2.Bu belgeler;
a.İrtica tehdit değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine 

ilişkin “Gizli” gizlilik dereceli ve kişiye özel gerçek belgelerdir.
b.Belgeler üzerinde bilirkişilik incelemesi yapmak üzere Gnkur.İKK. ve Güv.D.’de 

görevli Kur.Kd.Bnb.Erdoğan Alparslan görevlendirilmiştir.
c.“TSK’deki Mezhepci Yapılanma” başlıklı doküman,TSK’lerince hazırlanmamıştır. 

Bu doküman, gerçek dışı, uydurma, Türk Silahlı Kuvvetlerini bölmeye ve karalamaya 
yöneliktir." içerikli olduğu tespit edilmiştir.

05 Mayıs 1997 tarihli İSTH.: 3429-3-97/İKK.Ş.(317) sayılı Batı Çalışma Grubu 
Bilgi İhtiyaçları konulu belgenin imza bloğunda imzası,parafı bulunan ve belgeyi 
hazırlayan kişiler tarafından doğrulanmış ve arşiv kayıtlarında yer aldığı ve olmayan, 
kayda girmeyen belgenin imhasının mümkün olmadığı anlaşılmakla bu belgenin gerçek 
olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır. 

(21). 06 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI HAREKAT KONSEPTİ” KONULU 
BELGE (8.Kls.S:271-282) 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu belgenin Genelkurmay Personel Başkanlığına hitaben yazılanı 12 
sayfadan oluşan GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL kaşeli olduğu ve belgenin;

1. DURUM:

a. İrticai faaliyetleri halihazır durumu:

(1) Türkiye Cumhuriyeti halihazırda kuruluşundan bugüne kadarki en büyük irticai 
tehdit ile karşı karşıya bulunmaktadır. Milli görüşçüler, Radikal islamcılar ve Tarikatler gibi 
bütün irticai grupların müşterek amacı; şeriata dayalı İran benzeri bir "İslam 
Cumhuriyeti" kurmaktır.

(2) Bu gruplar hedeflerine ulaşmak yönünde büyük bir kararlılıkla ve inançla 
ilerlemekte, toplum içinde ekonomik, sosyal, siyasi, eylemsel ve psikolojik etkinlik 
sağlayarak önemli mesafeler katettikleri gözlenmektedir. 

(3) Anılan kesim, halen stratejileri gereği ülkemizde laikliği dinsizlik olarak 
algılayan bir kitlenin oluşumuna yönelik bir propagandaya, kurumlaşma ve kadrolaşma 
faaliyetlerine ağırlık vermiş bulunmaktadır.

(4) Hedeflerine ulaşmak için insan ve finans faktörlerinin önemini çok iyi kavramış 
olan irticai grupların, amaçları doğrultusunda insan gücünün yetiştirilmesi ve bu insanların 
devletin kilit noktalarında görev alarak kadrolaşma gayretlerini organize etmesi yönünde 
aldıkları mesafe dikkat çekmektedir. Diğer taraftan bazı İslam ülkelerinin desteği ile birlikte 
tesis edilen ortaklıklar ve yurtiçinde kurdukları şirketler ve bazı belediyelerin desteği ile 
toplanan bağışlarla büyük bir ekonomik güce sahip olmuşlardır. 

(5) İrticai kesim; ülkedeki mevcut ortamdan azami derecede istifade ederek daha da 



  

güçlenmekte ve böylece kendi ideolojisi doğrultusundaki icraatını, gittikçe artan bir kasıt ve 
cüretkarlıkla gerçekleştirme imkanı bulmaktadır.

(6) Anayasa'nın temel ilkelerinden laiklik ilkesinin korulmasında önemli bir 
yaptırım niteliği taşıyan Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin yürürlükten kaldırılması 
ve mevcut yasaların uygulanmaması irticai kesimin önünün açmış, böylece irticai 
akımların büyük bir ivme kazanmasına neden teşkil etmiştir. 

(7) Bugün önemli birçok devlet kadrosu irticai kesimin eline geçmiş bulunmaktadır. 
Milli Eğitim ve Emniyet teşkilatına sızılmış birçok mahalli idare ve kamu iktisadi 
teşebbüslerinin büyük bir bölümünde kadrolaşma yönünde altyapı tesis edilmiştir. 

(8) İrticai kesim; amaçlarına ulaşamda en büyük engel olarak Türk Silahlı 
Kuvvetleri' ni görmektedir. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma girişimlerini büyük 
bir gizlilik içersinde inatla sürdürmektedir. İrticai kesim belirtilen hedefin tahakkuku 
amacıyla; bir taraftan İmam Hatip Okulu mezunlarının Harp Okullarına girmesi 
yönünde, yasa değişikliği dahil çeşitli alanlarda mücadele verirken, diğer taraftan Askeri 
Lise, Harp Okulları ve üniversitelerdeki askeri öğrencilerle, astsubaylara ve uzman 
erbaşlara el atmaktadır. 

(9) Küçük rütbeli asker kişilere öncelikle ulaşmak isteyen irticai kesim; bir taraftan 
yıllar sonra kendisinin arzuladığı şeriata dayalı devletin Silahlı Kuvvetlerini komuta edecek 
ordu mensuplarını elde etmeyi, diğer taraftan da nihai amacına ulaşmadaki en büyük engeli 
oluşturan Atatürkçü ve Laik Türk Silahlı Kuvvetlerini kendi amaçlarına hizmet eder bir hale 
getirmeyi düşlemektedir. 

(10) İrticai gruplar, belirtilen bu girişimlerine ilaveten Türk Silahlı Kuvvetler 
bünyesinde çeşitli problemlere sahip değişik rütbelerdeki askeri personele yaklaşarak, bunları 
Nurcu, Süleymancı, Nakşibendi ve Kürtçü-İslamcı subaylar ve astsubaylar olarak bölmek 
suretiyle, tarikatlar bazında ele geçirerek kendi saflarına katılmaları yönünde yoğun 
girişimlerde bulunmakta, böylece Türk Silahlı Kuvvetlerini içeriden parçalayarak birlik ve 
beraberliğini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 

(11) Anılan kesim, Türk Silahlı Kuvvetlerini dine karşı bir kuruluş olarak 
göstermeye yönelik girişimlerini sinsi bir şekilde aralıksız devam ettirmekte ve böylelikle 
halk ile TSK' nin karşı karşıya gelmesine neden olacak ortamı yaratmayı arzulamaktadır. 

(12) İrticai kesim, gençliğe verdiği önem çerçevesinde yoğun bir şekilde eğitim ve 
öğretim kurumları açmakta açtığı birçok özel okul vasıtasıyla Atatürk düşmanı binlerce 
gencin yetişmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan camilerdeki imamlar vasıtasıyla din 
duyguları sömürülerek irticai bir toplumun süratle büyümesine ve halk desteğinin 
kazanılmasına büyük önem vermekte, dini eğitim veren kurumları vasıtasıyla tabana 
ulaşma ve var olanı genişletme avantajını kaybedeceği korkusu ile kesintisiz 8 yıllık temel 
eğitime karşı çıkmaktadır. 

(13) İrticai gruplar İslami yaşama geçişi sağlamak maksadıyla dini eğilimlerin 
güçlü olduğu bölge ve beldelerde uygun ortam hazırlamak için girişimlerde bulunmakta, 
kılık-kıyafet kanununa aykırı, çağdaş giyisilerden uzak insanların serbestçe dolaşmasına 
müsaade etmekte ve böylelikle bir taraftan da bu kesime motivasyon kazandırmakta, diğer 
taraftan da kendileri gibi olmayanları etkilemeyi ve soyutlamayı hedeflemektedir.

(14) Ayrıca ülkemizdeki özgürlük ortamı irticai kesim tarafından en üst düzeyde 
kullanılmak süretiyle, amaçları doğrultusunda yayın yapan görsel ve yazılı basın vasıtasıyla 
halkın dini duyguları istismar edilmekte ve kitleler etki altına alınmaya çalışılmaktadır.

(15) Diğer taraftan, Atatürk ilke ve inkılaplarının bu ülke insanına ait değerlerden 
kaynaklanmadığını, bunların Yahudi profesörlerinin Türk toplumunu kendi inançları 
doğrultusunda yönlendirme gayretlerinin ürünü olduğunu ileri sürmek suretiyle, milletin 
Atatürk'e olan inanç ve güvenini yıpratmaya, Atatürk düşmanlığını körüklemeye ve Atatürk 
ilke ve inkılaplarının mimarının Yahudiler olduğunu topluma empoze etmeye çalışmaktadır. 



  

(16) Bu gruplar, toplum tarafından kabullenilmiş birçok  kutlamalara alternatif 
olarak, amacı ve gerekçesi belli olmayan ve genelde "Fetih Gecesi" olarak isimlendirilen 
kutlama günleri düzenlemek suretiyle irticai duyguları güçlendirmeyi, toplumda var olan 
müşterek değerleri ortadan kaldırmayı ve insanları çağdaş yaşamdan soyutlamayı 
amaçlamaktadır. 

(17) İrticai kesim, kendisine kaynak olarak oluşturulan tarikatların ve radikal islami 
grupların faaliyetlerine nihai amaçtaki birliktelik nedeni ile bir taraftan göz yumarken, diğer 
taraftan toplumsal tepkilerin boyutlarına paralel olarak bu kesimlerle ilgilerinin 
bulunmadığını veya bu kesimlerce yaratılan ve toplumu rahatsız eden olayların kendilerine 
mal edilemeyeceğini ifade ederek, kendilerini aklamak için çaba sarfetmektedir.

(18) Bahse konu gruplar, iktidarın silahla ele geçirilmesi gerektiğinde ihtiyaç 
duyacağı silahlı gücü yaratma ve silah temin etme yönünde büyük atılımlar göstermekte ve 
bu maksatla başta radikal İslami gruplar olmak üzere hızla silahlanmakta, irticai görüşü 
benimseyen personelin bu konuda eğitilmesi için Milli Gençlik Vakfı tarafından inşaa 
ettirilen öğrenci yurtları içerisinde atış poligonlarına yer vermekte ve "Özel Koruma 
Timleri" teşkil ederek irtica ordusunun altyapısını oluşturmaya gayret etmektedir.

(19) Bu kesim kendi ideolojisini ülkeye yerleştirmek ve hakim kılmak doğrultusunda 
halihazırda ülkenin en hassas konusunu oluşturan "Güneydoğu Sorunu" na tanınan "Kürt 
Benliği" olgusundan hareketle çözüm olarak "Müslüman kardeşliği" ilkesini önermekte, bu 
çerçevede Bölücü Terör Örgütü ile ilişkiye girmekten kaçınmamakta ve örgütü kendi 
amaçları için kullanmanın yollarını aramaktadır.

(20) İrticai kesim, bir devleti devlet yapan, ulusu birbirine kenetleyen ortak 
hasletlerden dil birliği, yurt birliği ve ülke birliği gibi temel değerleri "Din birliği" bazında 
ele alıp işleyerek, Türk halkının bu müşterek değerlerini ortadan kaldırmayı ve Türkiye 
Cumhuriyeti devleti toprakları üzerinde bir ulus bilinciyle yaşayan halkımızı, bu hasletlerden 
koparıp ümmetçilik temelinde yapılandırmayı amaçlanmaktadır. 

(21) Bugün için; halkı maddi,manevi ve ahlaki açıdan sömüren, ümmet toplumu 
oluşturma yönünde onların dini duygularını istismar eden, onları kul mantığı ile emellerine 
hizmette kullanan irticai kesim; teşkilatlarının ve üyelerinin çoğalması yönünde azami gayret 
göstermekte ve lehlerine sonuç verecek her türlü toplumsal olayı istismar etmektedir.

(22) Sonuç olarak; Atatürk' ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir 
döneminde görülmeyen irticai bir tehdit ile karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkenin içinde 
bulunduğu durum tehlikeli bir gidişin sinyallerini vermektedir. Ülkemiz sonu belli 
olmayan bir karanlığa doğru hızla yol almaktadır. 

b.  İrticai faaliyetlerin yakın gelecekteki durumuna dair değerlendirme:

(1) Gelir dağılımı dengesizliğinden kaynaklanan tehdit:

(a) Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE-1996) istatistiklerine göre; nüfuzumuzun yüzde 
20' lik dilimi (14 000 000 kişi ) milli gelirin yüzde 5.24 ' ünü; ikinci yüzde 20' lik dilimi milli 
gelirin yüzde 9.61' ini almaktadır. Bu miktar kişinin yaşamını zorla idame ettirebileceği 
yoksulluk sınırı civarında bir rakamdır. 

(b) Türkiye' de gelir dağılımının dengesizliğinden dolayı açlık sefalet ve yokluk 
sınırında olan yüzde 40' lık iki dilimi kapsayan bu insanlar için her türlü istismarın 
yapılabileceği ve bilhassa din faktörünün kolaylıkla işlenebileceği bir ortam hazırlanmıştır. 
Nitekim dini politikaya alet eden siyasi partiler ve gerici örgütlerin bu konuyu parasal 
desteği öne alarak çok iyi istismar ettiği, gerek 1994 mahalli idareler seçimleri ve gerekse 
1995 yılında yapılan milletvekilleri seçimleri sonuçlarında açıkça görülmektedir.

 



  

(2) İşsizlikten kaynaklanan tehdit:

(a) Devlet İstatistik  Enstitüsü verilerine göre, ülkemizde genel işsizlik oranı yüzde 
5.8' dir. Bu oran kentlerde yüzde 9.3 kırsal kesimde yüzde 2.9 düzeyindedir. Kentsel 
kesimlerde 15-24 yaş grubundaki lise ve daha yüksek eğitimli gençler arasında işsizlik 
oranıysa yüzde 30.3' tür.

(b) İşsizlik; aileleri, dolayısıyla toplumu manevi olarak çöküntüye sürüklemektedir. 
Bu insanlar geçmişten gelen inançlarının da etkisi altında kalarak dine daha fazla 
sarılmaktadır. Bu durumdaki bir toplum dini siyasete alet etmek isteyen siyasi parti ve 
irticai gruplar tarafından kolayca istismar edilebilmektedir.

(c) Diğer taraftan son senelerde irticai çevrelerce birçok sahada kurulan holdingler 
bankacılık ve finans hizmetleri veren şirketler çığ gibi büyümektedir. Bu şirketler ulaştıkları 
mal varlığı, istihdam ettiği personel miktarı ve ticari faaliyetleri ile Türkiye ekonomisinde söz 
sahibi olmuşlardır. Bu kuruluşlar halk arasında işsiz ve fakir kesimin sığınacağı bir liman gibi 
görünmektedir. Fakir ve orta seviyedeki katmanlar ve emekli birçok subay ve astsubay bu 
kuruluşlarda görev almaya çalışmaktadırlar. Bu husus istismarı daha da arttıracak bir 
ortam yaratmaktadır. 

(3) Türk milletinin dinine, örf ve adetlerine bağlılığından kaynaklanan tehdit :

(a) Osmanlı İmparatorluğu geniş toprakları üzerinde yaşayan değişik tebaadaki 
halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için dine büyük önem vermiştir. İmparatorluğun 
parçalanmasını müteakip kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin; temel ilkeleri Anayasa ile 
belirlenmiş ve hukukun üstünlüğüne dayandırılarak dinin yönetim üzerindeki etkisine son 
vermiştir ancak, asırlarca sürdürülen dini yönetimin etkileri, hala varlığını sürdürmektedir.

(b) Demokrasiye geçişi müteakip her dönemde halkın dini inançlarını, örf ve 
adetlerini kendi çirkin emellerine alet eden din istismarcısı irticacı unusurlarla 
karşılaşılmıştır. Bunlar fakir, eğitimsiz ve cahil halkı çeşitli dini masallarla, hurafelerle ve 
batıl düşüncelerle kolayca kandırarak demokratik ve laik devlete zarar vermişlerdir. Diğer 
taraftan halkın dini duyguları istismar edilerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da isyanlar 
başlatılmış ve Cumhuriyet yönetimi ve ülke bütünlüğü ciddi şekilde tehdit edilmiştir. 

(4) Eğitim sisteminden kaynaklanan tehdit :

(a) 1990 nüfus sayımına göre: Türkiye' de 6 ve daha yukarı yaş grubunda okuma 
yazma bilmeyenler nüfusunun yüzde 19.6' sını teşkil etmektedir. Okur yazar erkek nüfusun 
yüzde 73.6' sı ilkokul mezunu veya herhangi bir eğitim kurumunu bitirememiştir. Kadınlarda 
bu oran yüzde 81.6' dır. 

(b) Bu tablo değerlendirildiğinde, temel eğitimi 8 yıl kabul edersek, nüfusun yüzde 
85' i temel eğitim görmemiştir. Bu grubun tamamına yakın kısmı, milli gelirden en az payı 
alan birinci ve ikinci dilim içindedir. 

(c) Nüfusun yüzde 85' ini teşkil eden bu eğitimsiz gruba yaklaşmak ve onları 
kandırmak çok kolay olacaktır. Bu gruptaki insanları kandırmak için kullanılacak en etkili 
yöntem de halkın dini duygularını istismar etmektir. 

(d) Ayrıca irticacı çevreler, çocuklarımızı kendi istekleri doğrultusunda eğitmek 
için büyük gayret içerisindedir. Bu kapsamda, 561 İmam Hatip lisesinde, kabiliyetli, zeki, 
çalışkan ve fakat çoğu yoksul ailelerin çocuğu yaklaşık 493.000 bin öğrenci şeriat 
esaslarına göre yerleştirilmektedir. Bu okullardan mezun olanların sayısı (1995 yılı için 
53.553) ihtiyacın (1995 yılı için 2.288) 23 katıdır. Şeriatçı görüşe göre yetiştirilen bu 
personel,özellikle hukuk ve siyasal bilgiler fakulteleri ile polis akademilerine yöneltilmekte ve 



  

kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilerek devlet kuşatılmaya çalışmaktadır. 
(e) Mevcut seçim yasası ve eğitim sisteminin devam etmesi halinde: 2000 yılı 

Milletvekili Genel Seçimlerinde, milli görüşçü partilerin din eğitimli seçmenin etkisiyle 
toplam oyların yüzde 34'ü ile tek başına iktidara gelerek ülkede dine dayalı devlet düzeni 
kurabilecek her türlü değişikliği yapabileceleri, 2005 yılı Milletvekili Genel Seçimlerinde 
ise yaklaşık 6.500 000 ilave din eğitimli seçmenin etkisiyle toplam oyların yüzde 67' sini 
alarak her konuda mutlak çoğunluğu elde edebilecekleri değerlendirilmektedir. 

(5) Diğer devletlerin rejim ihraç gayretlerinden kaynaklanan tehdit :

(a) İslam ülkeleri, özellikle İran ve Suudi Arabistan planlı olarak şeriat esaslarına 
dayalı bir rejimin Türkiye' de kurulması için maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaktadır.

(b) Diğer taraftan; Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Cezayir ve Mısır 
Türkiye'deki legal ve illegal İslami kuruluşlarla İslami rejim ihraç çalışmalarına 
katılmaktadır. Ayrıca Bosna-Hersek, Çeçenistan ve Afganistan' daki İslami örgütler de rejim 
ihracı konusunda dolaylı olarak araç olmaktadır. 

(c) Bu ülkeler İslami rejimi ihraç konusunda hedef kitle olarak gelir seviyesi çok 
düşük halkı seçmekte, özellikle büyük şehirlerin çevresindeki varoşlarda ve gecekondu 
bölgelerindeki fakir halka maddi yardım sağlamaktadır. Bu yardımlar tarikat, vakıflar, 
dernekler, belediyeler ve siyasi partiler vasıtasıyla yapılmaktadır. 

(6)İrticacı örgüt,tarikat,vakıf ve derneklerin mali gücünden kaynaklanan tehdit:

(a) Bu örgütler halkın dini duygularını örf ve adetlerini, geleneklerini istismar 
ederek aidat, yardım ve hibe gibi usullerle trilyonlarca lira para toplamakta ve sağladıkları 
menkul ve gayrımenkullerle büyük maddi imkanlara ulaşmaktadırlar.

(b) Bu yardım ve hibeleri yapanların arasında milli gelirden en üst seviyede, yüzde 
49.94' lük pay alan yüzde 20' lik dilimdeki kişiler yoğun olarak yer almaktadırlar. Bu durum 
ticaret, siyaset ve tarikat üçgeninin ana hatlarının ülkemizde nasıl işlediğini göstermektedir. 

(c) Örgütlerin yurtiçi kaynakları :

(I) Bu çevrelerin oluşturduğu iş takip büroları vasıtasıyla; teberru, bağış, hediye vb 
gibi adlar altında toplanan yardımlar.

(II) Çeşitli adlarla kurdukları dernekler vasıtasıyla elde edilen gelirler.
(III) Kendi aralarındaki dayanışma sayesinde kurdukları şirketler, fabrikalar, 

holdingler ve bankalardan sağlanan gelirler.
(IV) Hacı adaylarının hac organizasyonu ve kurban derilerinden sağlanan gelirler.
(V) Özel okullar, dershane, yurtlar, belediyeler ve bunların kendilerine müzahir 

paravan şirketlere verdikleri işler nedeniyle elde ettikleri gelirler. 
(VI) Kara paranın parti, vakıf, dernek ve belediyelere bağış gibi usullerle aktarılarak 

aklanmasıyla elde edilen gelirlerdir.

(d) Örgütlerin  yurtdışı kaynakları : 

(I) Türkiye' de İslami devrim yapılmasını arzulayan ve bu yolda çalışan İslam 
ülkeleri

(II) Bu çevrelerin yurt dışında kurdukları örgüt, vakıf, dernek ve şirketler.
(III) Türkiye'nin bölünmesi ve yıkılması ile kendisine menfaat sağlayan ülkeler 

(Yunanistan, Ermenistan, GKRY gibi).



  

(IV) İrtica örgütlerin yürüttükleri silah ve uyuşturucu kaçakçılığı.
(V) Kara para aklamak suretiyle elde edilen gelirlerdir.

(e) Belediyelerin Sağladığı Destekler:

(I) 1994 mahalli idareler seçim sonuçlarına göre: 14 büyükşehir belediyesinden 
6'sında (Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri ve Konya), ayrıca 65 ilden 17'sinde 
olmak üzere, toplam 23 ilde Refah adayları belediye başkanlıklarını kazanmışlardır.

(II) Bu illerde özellikle Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'da irticacı icraatlar 
dikkati çekecek kadar ileri götürülmüştür. Bu belediyelerde fakir ve yoksul halk üzerinde 
çok etkili olunmuştur. Bu insanlara yapılan maddi yardımlarla irticacı eylem ve faaliyetlerde 
bulunmaları sağlanmaktadır. 

(7) Yazılı ve görsel basın ve yayın organlarından kaynaklanan tehdit:

(a) İrticacı unsurlar taraftar kazanmak ve yandaşlarını eğitmek maksadıyla geniş bir 
medya grubu oluşturmaya çalışmaktadır. Halen hemen hemen her şehirde irticayı destekleyen 
gazete ve mecmua çıkarılmakta, radyo ve televizyon istasyonlarından yayın yapılmaktadır.

(b) İrticacı medya, adil düzen safsatası ile  fakir halkın dini duygularını, örf ve 
adetlerini istismar ederek  görüşleri doğrultusunda kamuoyu  oluşturmaktadır.

(8) Anayasal ve Yasal Mevzuat : 

(a) Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak 
tanımlamakta ise de: son yıllarda seçim sistemi ve siyasi partilerin yaklaşımlarından 
kaynaklanan nedenler, diğer taraftan seçmenin ekonomik sıkıntısından yararlanacak biçimde 
oyların ekonomik çıkar karşılığı satın alınması olaylarının çokça yaşanması, bugünkü 
parlamentonun ve bu seçim sistemiyle seçilecek yeni parlementoların demokratik kurallara 
uygunluğu ve demokrasi açısından meşruluğunu tartışılır hale getirmektedir.

(b) Cumhuriyetimizin niteliklerinden en önemlisi olan laiklik karşıtı görüşler, milli 
iradenin üstünlüğü aldatmacası altında topluma özümsetilmeye çalışılmaktadır. Şeriat 
propagandası ve din örgütlenmesine demokrasi ve özgürlük adına gösterilen hoşgörü sonucu, 
bugün şeriat yandaşları Anayasa'nın laiklik ilkesinin bile tartışabileceği bir ortamı hazırlama 
çabasındadırlar. Bunlar halkın iradesi kavramını istismar ile cihad dedikleri şer'i devrimi 
öncelikle bir seçim başarısı ile gerçekleştirme peşindedirler.

(c) Demokrasinin nimetlerinden istifade ederek iktidar olduklarında aynı 
yöntemle iktidardan uzaklaştırabileceklerini ummak ise gaflettir. Toplumu baskı 
altında tutacak , kendi görüşleri dışındaki fikirlerin gelişmesini her türlü zorbalıkla 
engelleyebilecek militan güçleri şu an bile vardır.

(d) Gerici çevrelerin emellerine ulaşması ancak Silahlı Kuvvetlerin etkisiz hale 
getirilmesi ile mümkün görülmektedir. Bu eylemin iki türlü yapabileceği 
değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi : Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızılması 
surettiyle pasifize edilmesi, ikincisi ise:tam iktidara gelindiğinde yasal düzenlemelerle silahlı 
kuvvetlerin yetkilerinin kısıtlanmasıdır.

(9) Yukarda belirtildiği üzere, Anayasa'da değişiklikler yapılması veya cihat ilan 
edilerek bir ayaklanmaya girişilmesi, ancak halk desteğinin kazanılmasıyla mümkün 



  

olabilecektir. Bu husus için ise halen gelir dağılımı, işsizlik, eğitimsizlik ve cehalet gibi 
faktörlerinden etkilenen nüfusun yüzde 40'ını (28 milyon) teşkil eden bir kitle mevcuttur. 
Nitekim gerici çevreler,devleti ele geçirmek için militan kadrolarını tamamlamışlar ve bunu 
gittikçe geliştirmektedirler. Her fırsattan yararlanarak militanlarını devlet organları 
içerisine süratle yerleştirmeye devam etmektedirler.

(10) Tamamiyle irticai örgüt ve partilerin lehine,laik ve demokratik cumhuriyet 
taraftarlarının aleyhine gelişen bu şartlar ve ortamda süratle değişiklik sağlanamadığı 
takdirde 2000 yılında meşru yoldan iktidarı ele geçirecekleri ve yanlarına aldıkları halk 
desteğiyle de cumhuriyetin temel niteliklerinde istedikleri şekilde değişiklik yapacakları, 
eğer bugünden ciddi ve köklü tedbirler alınmaz ise, önümüzdeki bir kaç yıl içinde 
müdadele etme ve önlem alma imkanının bile kalmayacağı değerlendirilmektedir.

2. MÜCADELE ESASLARI

a.Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına, ülkesi ve milleti ile bölünmez 
bütünlüğüne yönelen terör tehditi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarı ile sürdürdüğü iç 
güvenlik harekatı sonucu büyük çapta etkisiz hale getirilmiş ve terörist gruplar baskı altına 
alınmış, buna karşılık devletin laik ve demokratik yapısını hedef alan irticai faaliyetler ciddi 
bir tehdit oluşturmaya başlamış ve terörle mücadelede olduğu gibi bu tehdide de Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin birinci önceliği vererek bilinçli ve kararlı bir mücadele başlatma ve ısrarla 
sürdürme zarureti doğmuştur.

b. İrtica faaliyetlerinin daha fazla gelişmesini önlemek ve ulaştığı bu seviyeden daha 
alt seviyelere çekerek Cumhuriyetin temel nitelikleri olan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerini ilelebet muhafaza etmek 
maksadıyla, köklü tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

c. Türk Silahlı Kuvvetleri,  Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini koruma ve 
kollama yükümlülüğünün bilincinde olarak, siyasi çatışma ve polemiklerin üstünde kalmak 
suretiyle yüce Türk Milleti' nin büyük çoğunluğunun beklentileri ve duyarlılığı paralelinde, 
bütün ağırlığını irticanın daha fazla mesafe katetmesini önlemede kullanacaktır.

d. İrticai olaylarının önlenmesine yönelik tüm çalışmalarda, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ülke ve ulusal birliğimizin teminatı, sembolu ve aziz milletimizin büyük 
ekseriyetle güvendiği tek kurum olduğu hiç hatırdan çıkarılmayacak ve bu misyona zararı 
dokunabilecek tüm davranışlardan titizlikle kaçınılacaktır. 

e. Bu tehdide karşı alınacak tedbirleri güçleştiren, sınırlayan ve risk oranını 
artıran iki önemli sebep mevcuttur. Bunlardan birincisi, halkımızın yüksek ve temiz dini 
duygularının istismar eden grupların alınacak her tedbiri çarpıtarak karşı bir silah olarak 
kullanabilecekleri; ikincisi ise, Cumhuriyet' imizin temel nitelikleri olan laik, sosyal ve 
hukuk devleti özelliklerini Türk Silahlı Kuvvetleri'yle müştereken korumak ve kollamak 
durumunda olan resmi kurum ve kuruluşlara irtica unsurlarının sızmış olmasıdır. Bu 
nedenle, kullanılacak temaların çok titiz olarak seçilmesi suretiyle halkın manevi 
duygularının inciltilmemesi ve işbirliği yapılacak diğer unsurların seçimi büyük önem 
arzetmektedir. 

f. İrticai unsurlar ve onların sözcüsü durumunda olan basın ve yayın organları ile 
doğrudan tartışma ve polemiğe girmek yerine, Atatütkçü çizgide olan kurum, kuruluş, 
dernek, basın ve yayın organlarının devreye girmesini sağlamak ve onlara destek vererek 
halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmak bir yöntem olarak tercih edilmelidir. 

g. Terörle mücadele de uygulanan ve olumlu sonuçları görülen "köy uygulamaları" 
benzeri uygulamaların başlatılması ve halkla bütünleşerek onların desteğinin tam olarak 
sağlanması en önemli husus olarak çalışmalarda dikkate alınmalıdır. 



  

h. İrticai unsurların hedeflerine ulaşmada en büyük engel olarak gördükleri Türk 
Silahlı Kuvvetleri' ni günlük siyasi çekişmelerin içine çekerek yıpratmaya ve halkın Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ne olan güvenini sarsmaya çalışacakları mevcut uygulamalarından da 
görülmektedir. İrticai unsurların ve yayın organlarının bu tür yıpratıcı faaliyetlerine karşı 
bütün ülke sathında infial ve tepki uyandıracak projeler geliştirilmeli ve bir aksiyon planı 
hazırlanarak, Silahlı Kuvvetler temsilcilerinin dışındaki Atatürkçü kişi ve kurumların 
neler yapabileceği planlanmalıdır. 

ı) Fikir ve düşünce yapısı olarak gericiliğe şiddetle karşı olan ancak ilmi yetersizlik 
ve yol yöntem bilmeme nedenleriyle tepkisini gösteremeyen veya yanlış yöntemlerle hareket 
ederek fayda sağlamak yerine irticanın daha fazla değer kazanmasına sebep olan kişi, kurum 
ve kuruluş temsilcileri ile basın ve yayın mensupları aydınlatılmalı ve yönlendirilmelidir.

j. Gericiliğe karşı din aleyhtarı propagandalar yapmak, duygusal ve aşırı sert tepkiler 
vermekle bir yere varılamayacağı kesin olarak bilinmeli. Bu yanlış metodların gericileri 
kahramanlaştırmaktan ve sanki İslamiyet'in temsilcisi onlarmış havasına sokmaktan başka işe 
yaramayacağı, tüm Atatürkçü kesime, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri personeline çok iyi 
anlatılmalıdır. 

k. Basın ve yayın organları ile laik Türkiye Cumhuriyeti' nin yetiştirdiği mümtaz 
bilim ve din adamlarının yönlendirilmeleri ve yüreklendirilmeleri halinde mücadeleye çok 
büyük fayda sağlayacakları ve irticacıları kendi silahlarıyla vuracakları 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle mahalli basın ve yayın organları da dahil olmak üzere 
üniversite öğretim üyeleri, aydın din adamları ve halk arasında itibar sağlamış değerli 
şahsiyetlerle samimi ilişkiler içinde bulunulmalı ve onlardan yararlanma yolları 
araştırılmalıdır. 

l. Ülkenin sürüklendiği karanlığı gören laik kesim, Türk Silahlı Kuvvetleri' nin 
varlığından ve bir gün mutlaka bu gidişata dur diyeceğinden emin olmanın rahatlığı ve 
aymazlığı içindedirler. Türk toplumuna, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri' nin anayasa ve 
kanunlarla kendisine verilen Türkiye Cumhuriyeti' ni koruma ve kollama görevini yapacağını 
doğal bir şekilde izah ederken, diğer taraftan özellikle irtica ile mücadeleyi Türk Silahlı 
Kuvvetleri' ne ihale eden laik kesime toplumsal görevlerini yerine getirmeleri ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri' ni siyasi polemiklerin içine çekmenin sakıncıları hatırlatılmalıdır. 

m. Devlet organlarındaki irticai yapılaşma ve kadrolaşma dikkatle izlenmelidir. 
Kilit makamlara getirilen insanların faaliyetleri takip edilmeli ve tespit edilen 
usülsüzlüklerinin güvenilir şahıslar marifetiyle adli makamlara intikal ettirilmesi 
sağlanmalıdır. 

n. İrticai faaliyetlerin beşiği durumundaki okul, dershane ve kursların kontrol 
altında tutulabilmesi için subay/astsubay ve güvenilir devlet memurlarının öğretmen 
eşlerinin gönüllü olarak bu okullar ve dershanelerde görev almaları sağlanmalıdır. 

o. İrticai örgütlerin kontrolü ancak öğrenci yurtları, özel okullar, dershaneler takip 
edilmeli. Cumhuriyet ilke ve niteliklerine aykırı tutum ve faaliyetleri mutlaka yargıya intikal 
ettirilerek en azından takip ve kontrol edildikleri izlenimi uyandırılmalıdır. 

p. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli büyük çoğunluğu ile kışlaların içinde veya 
hemen yakınındaki lojmanlarda oturmaktadır. Kısıtlı olan boş zamanlarını değerlendirmek ve 
sosyal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla genellikle askeri tesislerden (orduevi, ordu pazarı, 
askeri gazinolar vb.) istifade etmektedirler. Bu yaşam tarzı personelimizi bazı dış etkilerden 
korumak gibi bir fayda sağlamakla beraber halk tabakasıyla araya bir mesafe sokmakta ve 
halkın nabzını tutmayı ve onları birebir etkilemeyi ve yönlendirmeyi önlemektedir. Terörle 
mücadelede olduğu gibi irtica ile mücadelede de önemli olan halkın destek ve güveninin 
sağlanmasıdır. Bu maksada matuf bazı projelerin geliştirilmesinde fayda mütalaa 
edilmektedir. 

r. Üst kademelerde yapılan bazı çalışmalar ve düşünce sistemi alt kademlere kadar 



  

ya aktarılmamakta yada sadece icra ile ilgili hususlar aktarılmakta, neden ve niçin sorularının 
cevabı personelin kendisine bırakılmaktadır. Bu uygulama ile çok önemli olan bazı konularda 
görüş birliği sağlanması güçleşmekte ve sanki küçük rütbeli personel ile komuta katı arasında 
iletişim eksikliği ve görüş farklılıkları olduğu gibi bir izlenim çıkmaktadır. Bu mahsuru 
giderici tedbirler "bilmesi gereken prensibi" çerçevesinde sıralı komutanlıklarca alınmalıdır. 

s. Er ve erbaşlar ile yedek subayların Atatürk ilkeleri, laik ve demokratik hukuk 
devleti normları doğrultusunda yetiştirilmesi büyük önem arzetmektedir. Bu imkan Türk 
Silahlı Kuvvetleri için çok büyük bir fırsattır. Ancak bu konuda beyni yıkanmış olarak kıtaya 
gelen bir personelin vasat eğitimcilerle eğitilmesi de mümkün görünmemektedir. Bu nedenle 
özel tedbirler alınmalı ve bu konudaki eğitim faaliyetlerinin seçilmiş, konusunda uzman 
personel tarafından ilgi(a) esaslarına uygun olarak yapılması sağlanmalıdır.

t. İrtica ile mücadelede kullanılacak en güçlü öge, psikolojik harekattır. Batı 
Çalışma Grubunda ve konuyla ilgili görevlerde, çalıştırılacak personelin bir plan dahilinde 
psikolojik harekat kursundan geçirilmeleri sağlanmalıdır. İrticai görüş yanlısı basın ve 
yayın organları ile irticai görüşü benimsemiş şahıslar her platformda Türk Silahlı 
kuvvetlerinin ve ebedi önderimiz Atatürk'ün dine karşı olduğu temasını işlemekte ve 
halkımızın nazarında Atatürk'ü ve Türk silahlı kuvvetlerini yıpratmak için korkunç bir 
psikolojik harekat icra etmektedirler. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının icra edeceği 
psikolojik harekatta da bu husus öncelikle dikkate alınacak Atatarük'ün ve onun izinde 
yürüyen Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk Milletinin bağrından çıktığı, kesinlikle dinsiz 
olmadığı gibi dini inançların korunmasına ve en iyi şekilde yaşanmasına  hizmet ettikleri 
gerçeği daima göz önünde bulundurulacaktır.

u. Şeriat düzenini yaşama geçirmek isteyenler Türkiye Cumhuriyeti Anayasa' sının 
din devleti kurulmasına kapalı olduğunu bildikleri için gerçek amaçlarını açıkça ifade etmek 
yerine yine İslam' dan aldıkları güçle takiye yapmaktadırlar. Bundan dolayı halkın şeriat 
düzeni veya başka bir deyişle siyasal İslam' ın amaçları konusunda bilgilendirilmesi 
gerekli görülmekte, bu görev de laik düşünceye inanlara düşmektedir. Bu aşamada Türk 
Silahlı Kuvvetleri' nin rolu ise bu kişileri bularak devereye sokmak ve mücadelelerine 
destek ve yardım sağlamaktadır.

v. Ekonomik istikrarsızlık özellikle teröründe devreye girmesiyle hız kazanmıştır. 
Ekonomik istikrarsızlığın sosyal dengeleri de olumsuz etkilediği açıktır. Türkiye terörle 
mücadelenin yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatını düzene sokacak siyasi istikrara da 
muhtaçtır. Türk Silahlı Kuvvetleri bir taraftan terörle mücadeleyi sürdürürken, diğer 
taraftan ekonomik ve sosyal hayatın iyileştirilmesi için siyasi mekanizmayı devreye 
sokmaya çalışmaktadır. Bu konudaki faaliyetler ısrarla sürdürülmelidir. 

y. Türk aydının halktan kopukluğuna karşılık din elitinin halka yakınlığı da İslami 
Hareketin güç kazanmasında önemli bir etkendir. Laik aydınların halkla paylaşılacak ortak 
temalar bulması yakınlaşması ve onun hizmetinde olduğunu hissettirmesi son derece 
önemlidir. Şüphesiz ki eğitimdeki atılımlar, fikri paylaşımı ve dolayısıyla bütünleşmeyi 
hızlandıracak ve Türk insanının bu milletin ferdi olmaktan onur duymasını kolaylaştıracak bir 
yoldur, fakat yeterli değildir. Eğitimin yarattığı sınıf farkının halka hizmetle dengelenmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle laik düşünceyi benimsemiş sivil toplum örgütlerinin bu 
bütünleşmeyi sağlayıcı yoldaki faaliyetlerine hız vermeleri sağlanmalıdır. 

z.  Dini ahlakla özdeşleştirilen bir anlayışın yaygınlığı nedeniyle, irticai görüşün 
daha dürüst bir topluma kapı açacağı inancı, halkın oylarını yönlendiren en önemli 
sebeplerden birini teşkil etmektedir. Bu nedenle demokratik süreç içinde halkın siyasal 
iradesi islami görüş lehine bir artış gösterirken, bu tercihin din devletine değil, dürüst ve 
refah içinde bir toplum özlemine yöneldiği çok açıktır. Ancak, halkın iradesinden güç alan 
siyasal İslamın, bu iradeyi İslam devleti lehine kullanacak bir çoğunluğa kavuşması halinde 
Türkiye anti demokratik bir sürece adım atma tehlikesiyle yüz yüze gelebilir. Bu sebeple 



  

"temiz toplum" yolunda başlatılan mücadelenin kamuoyunu tatmin edecek biçimde 
sonuçlandırılması büyük önem taşımaktadır. Türk halkının demokratik rejimin temiz bir 
topluma ulaşmayı sağlayacak güçte olduğuna inanması, alternatif rejimlere özenmemesi 
bakımından büyük önem taşımaktadır. 

aa. EMASYA ve sıkıyönetim planlarının uygulamaya konulması halinde takip 
edilecek hareket tarzları kontrol altında tutulması gereken kritik noktalar ve topluluklar iyi 
analiz edilerek muhtelif harekat tarzları belirlenmeli ve harekat tarzlarının hepsinde bu 
gruplar Silahlı Kuvvetleri mazlum halkla ve hakiki müslümünlara  karşıymış pozisyonuna 
düşürmeyi, bu sürede halkla karşı karşıya getirmeyi planlayacakları bir faraziye olarak 
dikkate alınmalıdır. 

ab. Batı Çalışma Grubu oluşturulan her kademede irticai olay ve faaliyetlerle bir 
bilgi bankası oluşturulmalıdır. Bu bilgi bankasını oluşturmak ve cari faaliyetleri takip etmek 
maksadıyla çok iyi bir istihbarat ağı kurulmalı ve bu sistemde görev yapacak personel irtica 
yanlılarının ve irtica karşıtı güçlerin desinformasyon faaliyetlerine karşı eğitilmelidir.

ac. Bütün yurt sathında irticai taktik resmin çıkarılması maksdıyla;
-Değişik mezhep ve tarıkatların yeri ve miktarı,
-İrticaya müzahir dernek,tarikat,dergah,tekke,zeviye,türbeler,kuran kursları,imam 

hatip okulları ve öğrenci yurtlarının miktarı,
-Bunların üyelerinin sayıları ve faaliyetlerinin tespit edilmesi,
-İrticai örgütler hakkında bütün bilgiler (Hedefleri,faaliyet alanları,çalışma 

yöntemleri,hedef olarak seçtikleri kitleler vb.),
-Kıyafet yasasına aykırı giyinenlerin yaygın olduğumahalleler ve sayıları tespit 

edilecektir.
Ayrıca Türkiye'nin "İrticai Trendi"nin takibi için,günlük irticai olay rapor sistemi 

ilgi (b) esaslarına göre işletilmeye başlanacaktır.
ad. İrticai trende ivme kazandıran basın, İhlas, Asya, Ülker, Yimpaş ve Begendik vb 

gibi  holding ve finans kuruluşları ile büyük küçük bütün irticai ticari organların faaliyetleri 
dikkatle izlenecek bu kuruluşların asgari ihalelere girmesi, Ordu Pazarları, Ordu Evleri, 
Askeri Gazinolar ve Askeri Personelin  bu merkezlerden alışveriş yapmaları önlenecektir. 

ae. İrticai örgütlerin silahlanma gayretleri de endişe verici boyutlara ulaşmıştır. 
Çeşitli formüller bularak temin ettikleri kısa ve uzun namlulu silahlar ve özellikle pompalı 
tüfeklere ait ruhsat işlemlerinin polis ve jandarma bölgeleri dikkate alınarak yeniden 
düzenlenmesine ve bu konuda kısıtlamalar getirilmesine ihtiyaç vardır. Örgüt ve şahısların 
silahlanma çabaları dikkatle izlenmeli ve önleyici tedbirler geliştirilmelidir.  

af. Atatürk' ün Türk ulusu için söylediği "asıl olan iç cephedir" sözü Türk Silahlı 
Kuvvetleri içinde, kendi bünyesi içinde esas alınmalı ve irticai görüşe sahip olmuş veya 
eğilimli personel derhal temizlenmelidir. Kendi iç cephemizi sağlam tuttuğumuz sürece bütün 
tehditlerin üstesinden gelineceği inancı beyinlere işlenmelidir. 

3. SONUÇ :

a. 1946 yılından itibaren çok partili demokrasiye geçiş ile birlikte din yeniden 
siyasete alet edilmeye başlanmış ve bugünün çağdaş Türkiye' sinde ihmal edilmeyecek bir 
konuma gelmiştir. 

b. İrticai kesim gayesine ulaşabilmek için birçok alanda planlı ve sistemli faaliyet 
içindedir. 50 yıllık bir süreç içersinde planlı olarak ideoloji haline getirilmeye çalışılan "dini 
esaslara dayalı devlet anlayışı" nın ancak kısa, orta ve uzun vadeli çözüm tarzları içeren 
devlet politikaları ile önlenebileceği tartışılmaz bir gerçektir. 

c. Ancak yaşanan sorunun özünde irticanın devletin bir kısım unsurlarının göz 
yumması ile mesafe katetmesi bulunmaktadır. Sorun bir yanıyla bir siyasal iktidar 



  

meselesidir. Bu nedenle soruna halkın sahip çıkması ve geniş cephe oluşturması 
gerekmektedir. Bu husus gerçekleştirmede Türk Silahlı Kuvvetleri gereğinden fazla öne 
çıkmadan ve günlük siyasi mücadelenin içerisinde görünmeden, Atatürkçü güçlere 
gereken desteği vermeli  ve cumhuriyetin temel niteliklerini korumak için anayasa ve 
yasalarla belirlenen çerçevede azami gayreti sarfetmelidir.

d. Bu mücadelede başarıya ulaşmak için,ilgi (c) ' de belirtilen teşkilatlanma ve 
esaslar örnek alınarak irticai resmi görecek bir yapılanmaya girilmeli ve her kademede tedbir 
alacak şekilde teşkilatlanmalıdır."şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Belgenin dağıtımının Gereği için;
K.K.K.lığına (Kara Kuvvetleri Komutanlığına) 
Dz.K.K.lığına (Deniz Kuvvetleri Komutanlığına)
Hv.K.K.lığına (Hava Kuvvetleri Komutanlığına)
J.Gn.K.lığına (Jandarma Genel Komutanlığına)
Harp Ak.K.lığına (Harp Akademileri Komutanlığına) 
B Planı (3, 7, 10 hariç) gönderilmiştir.
Bilgi için MGK.Gensek.liğine (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine) 

gönderilmiştir.
Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/ 

M.O.A. sayılı yazısı ile gönderilen yazının EK A sında bulunan 06 Mayıs 1997 tarihli “Batı 
Harekat Konsepti” konulu belgenin dağıtım planı açık halinin,

GEREĞİ İÇİN;
1-Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Hikmet Köksal) 
2-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Güven Erkaya) 
3-Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ahmet Çörekçi) 
4-Jandarma Genel Komutanlığı (Teoman Koman) 
Harp Akademileri Komutanlığı
B Planı (3,7,10 Hariç) 
1-Genelkurmay Personel Başkanlığı (J-1-Yıldırım Türker) 
2-Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı (J-2-Çetin Saner) 
3-Genelkurmay Harekat Başkanlığı (J-3-Çetin DOĞAN) (Hariç) 
4-Genelkurmay Lojistik Başkanlığı (J-4-Kamuran Orhon)
5-Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı (J-5-Vural Avar) 
6-Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı (J-6-Hayri 

Bülent Alpkaya) 
7-Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (J-7) (Hariç)
8-Genelkurmay Genel Sekreterliği (Erol Özkasnak) 
9-Genelkurmay Adli Müşavirliği (Muhittin Erdal Şenel) 
10-Başbakan Askeri Başdanışmanlığı (Hariç) 

BİLGİ İÇİN;
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine (İlhan Kılıç)” şeklinde olduğu,
 Yazı aslının emanetin 2012/214 esas sırasında kayda alınmış olup, emanet makbuzu 

252.Kls.S:291 ve belgenin onaylı suretleri 250.Klasör S:286 de bulunmaktadır)

AMAÇ SUÇ BAKIMINDAN İCRAİ NİTELİKTE BULUNAN BELGEDE 
ÖZETLE;

 
1. Durum a bendinde; "Türkiye Cumhuriyeti hali-hazırda kuruluşundan bugüne 



  

kadar en büyük irticai tehdit ile karşı karşıya bulunmaktadır. Milli Görüşçüler (Refah 
Partisi), Radikal İslamcılar, ve tarikatlar gibi grupların müşterek amacı, şeriata dayalı İran 
benzeri bir ‘İslam Cumhuriyeti’ kurmak” olarak ifade edilmiş ve marjinal kriminal 
grupların dışında sanık Ünal Akbulut'un da soruşturma beyanında belirttiği gibi sanal 
irtica tehdidi algısının soyut ve hukuki bir veriye dayalı olmayan tepitlerin yapıldığı 
anlaşılmıştır.

1. Durum b/1-2-3-4-5-6-b bendinlerinde; İrticai Faaliyetlerin Yakın Gelecekteki 
Durumuna Dair Değerlendirme bölümünde " Gelir dağılımı dengesizliğinden kaynaklanan 
tehdit, İşsizlikten kaynaklanan tehdit, Türk Milletinin dinine, örf ve adetlerine bağlılığından 
kaynaklanan tehdit, Eğitim sisteminden kaynaklanan tehdit, Diğer devletlerin rejim ihraç 
faaliyetlerinden kaynaklanan tehdit, İrticai örgüt, tarikat, vakıf ve derneklerin mali gücünden 
kaynaklanan tehdit başlığı altında, Belediyelerin sağladığı destekler cümlesi ile birlikte, 1994 
Mahalli idareler seçim sonuçlarına göre 14 büyük şehir belediyesinden 6 sında (Ankara, 
İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri ve Konya) ayrıca 65 ilden 17 sinde olmak üzere, 
toplam 23 ilde Refah adaylarının belediye başkanlıklarını kazandıkları belirtilmiş olup seçim 
ile ve demokratik ülkelerde en üstün olan milli iradenin neticesi ve meclisten güvenoyu 
alarak iş başına gelmiş 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin (Refahyol) Hükümetinin 
büyük ortağı ve başbakanın genel başkanlığını yaptığı partinin Anasadan 
kaynaklanmayan ve görevleri ile de ilgili olmayan yetki ile tehdit olarak gösterildiği 
anlaşılmıştır.

1. Durum b/8-b-c bendlerinde “Milli İradenin üstünlüğü aldatmacası” ve 
“Demokrasinin nimetlerinden istifade ederek iktidar olduklarında aynı yöntemlerle 
iktidardan uzaklaştırılabileceklerini ummak ise gaflettir” ifadelerine yer verilmiş, 
Anayasada belirtilen milli iradenin üstünlüğü esasına aldatmaca denildiği, demokratik 
seçimlerle iktidara gelindikten sonra demokratik yollarla iktidardan gidilemeyeceğini, 
demokratik yollar dışında iktidarın görevden uzaklaştırılabileceği şeklinde kabuller 
yapılarak Anayasa ve Yasalara aykırı olarak amaç suçu gerçekleştirmeye yönelik 
demokratik sistemlerin evrensel ilkelerine aykırı ve anayasadan kaynaklanmayan 
yetkinin kullanımı niteliğinde tespitler yapıldığı anlaşılmıştır.

10 ncu fıkranın sonunda ise “….Eğer bugünden ciddi ve köklü tedbirler alınamaz 
ise önümüzdeki birkaç yıl içinde müdahale etme ve önlem alma imkanının bile kalmayacağı 
değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verilmiş ciddi ve köklü tedbirler ve müdahale 
etme şeklindeki tespitler yapılarak Anayasamızın 117. Maddesi , 211 sayılı "Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu”nun 2. ve 35,37. Maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Yönetmeliği”nin 1, 85 ve 86. Maddelerinin bu bu tespitlerin dayanağı olamayacağı gibi 
Anayasamızın 2. maddesi gereğince demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde 
durumdan vazifede çıkarmak görevinin olamayacağı, bu şekildeki ifadenin anayasal yetki 
ve görevden kaynaklanmadığı, Anayasa ve Yasalara aykırı olarak askeri müdahale 
imkanının kalmayacağı açıkça vurgulanmıştır.

“Batı Harekat Konsepti” konulu belgenin "2. Mücadele Esasları” başlığı altında;
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda; a.Mücadele başlatacağı, b.Köklü tedbirler 

alacağı, c.Bütün ağırlığını irticanın daha fazla mesafe katetmesini önlemede kullanacağını, 
d.TSK ya zararlı davranışlardan kaçınılacağı, e.İşbirliği yapılacak diğer unsurların seçileceği, 
f.Atatürkçü çizgide olan kurum, kuruluş, dernek, basın ve yayın organlarının devreye 
girmesinin sağlanacağı, g.Bazı uygulamalar ve çalışmalar yapılacağı, h.Bir aksiyon planı 
hazırlanacağı, ı.İlmi yetersizlik ve yol yöntem bilmeme nedeniyle tepkisini gösteremeyen 



  

veya yanlış yöntemlerle hareket ederek fayda sağlamak yerine İrticanın daha fazla değer 
kazanmasına sebep olan kişi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile basın ve yayın 
organlarının mensupları aydınlatılıp ve yönlendirileceği, j.Yanlış metotlardan kaçınılacağı, 
k.Basın yayın organları, Bilim adamları, üniversite öğretim üyeleri, Din adamları, Halk 
arasında itibar sağlamış değerli şahsiyetlerin; Yönlendirileceği, Yüreklendirileceği, Samimi 
ilişkiler içerisinde bulunulacağı ve Onlardan yararlanma yollarının araştırılacağı,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen TÜRKİYE 
CUMHURİYETİNİ KORUMA VE KOLLAMA GÖREVİNİ yapacağı” belirtilmekte 
olup CEBİR VE ŞİDDET KULLANMA İRADESİNİ DE İÇERİN belirtilen ifadelerden 
sanıklar ve Batı Çalışma Grubu tarafından açıkça hükümete karşı klasik bir darbenin 
hedeflediği ve bu kapsamda anayasa ve yasadan kaynaklanmayan görev ve yetki kullanılarak 
hükümeti devirmek için nelerin yapılacağı belirlenmiştir.

“m. Devlet organlarındaki irticai yapılaşma ve kadrolaşma dikkatle izleneceği, kilit 
makamlara getirilen insanların faaliyetlerinin takip edileceği ve tespit edilen usulsüzlüklerin 
güvenilir şahıslar marifetiyle adli makamlara intikal ettirilmesinin sağlanacağı” ifadesine 
yer verilmiş olup Türk Silahlı Kuvvetlerinin belli makamdaki kişileri izlemesi, takip etmesi 
ve bu takipler sonucunda belli tespitlerde bulunmasının yasal bir dayanağı bulunmamakta 
olup ayrıca bu hususta bir görev verilmediği, durumdan görev çıkarılmasının hukuk 
devletinde kabul edilemeyeceği, bu hususun anayasadan kaynaklanmayan görev ve 
yetkinin kullanımı niteliğinde bulunduğu anlaşılmıştır.

 
n. Subay/astsubay ve güvenilir devlet memurlarının, öğretmen eşlerinin gönüllü 

olarak irtica faaliyetleri beşiği durumundaki okul ve dersanelerin kontrol altında 
tutulabilmesi için bu okul ve dersanelerde görev almalarının sağlanacağı” belirtilmekte olup 
subay, astsubay ve güvenilir devlet memurlarının ve öğretmen eşlerinin belirli okul ve 
dersanelerde görev almaları sağlanarak -kimlerin istihbarat yapacağı yasalarla belirli 
olup- bir istihbarat elemanı gibi istihdam edilmesinin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.

“o. İrticai örgütlerin kontrolündeki öğrenci yurtları, özel okullar, dersanelerin takip 
edileceği, p. Halkın destek ve güveninin sağlanması için bazı projelerin geliştirileceği, r. 
“Bilmesi gereken prensibin” uygulanacağı, s. Er ve erbaş ile yedek subayların 
yetiştirilmesine önem verileceği, t. İrtica ile mücadelede kullanılacak en güçlü öğe 
psikolojik harekattır” denilmektedir. Batı çalışma grubunda ve konuyla ilgili görevlerde 
çalıştırılacak personelin bir plan dahilinde psikolojik harekat kursundan geçirileceği 
belirtilmekte olduğu anlaşılmıştır.

“u. Halkın siyasal islamın amaçları konusunda bilgilendirileceği, v. Ekonomik ve 
sosyal hayatın iyileştirilmesi için siyasi mekanizmanın devreye sokulacağı, y. Türk aydınının 
halktan kopuk olduğu ve çözümleri, z. “Temiz toplum” yolunda başlatılan mücadelenin 
kamuoyunu tatmin edecek biçimde sonuçlandırılması ve halkın buna inanmasının önemli 
olduğu, aa.EMASYA ve Sıkıyönetim Planlarının uygulanmaya konulması halinde takip 
edilecek hareket tarzları, kontrol altında tutulması gereken kritik noktalar ve topluluklar 
iyi analiz edilerek muhtelif hareket tarzlarının belirleneceği” belirtilmekte ve bu ifadelerde 
irtica tehlike olarak gösterilerek 27 mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 askeri darbelerinde 
olduğu gibi askeri müdahale planının devreye sokulabileceği belirtildiği anlaşılmıştır.

“ab. Batı Çalışma Grubu oluşturulan her kademede, İrtica ve faaliyetleri ile ilgili 
bilgi bankası oluşturulacağı, Faaliyetleri takip etmek için istihbarat ağı kurulacağı, Bu 
sistemde görev yapacak personel karşı güçlerin desinformasyon faaliyetlerine karşı 



  

eğitileceği” belirtilmektedir. Anayasa ve yasalara aykırı olarak batı çalışma grubunun 
kendisine özel mit, emniyet ve jandarma istihbarata alternatif ve güvenilir olarak 
tanımlanan bir istihbarat ağı ve bilgi bankası kurulmuş olduğu anlaşılmıştır.

“ac.Batı Çalışma Grubu rapor sisteminin işletilmeye başlanacağının belirtildiği, ad. 
KOMBASSAN, İhlas, Asya, Ülker, Yimpaş, Beğendik v.b. gibi holding ve finans kuruluşları 
ile büyük küçük bütün irticai ticari organların faaliyetleri dikkatle izlenecek, bu kuruluşların 
askeri ihalelere girmesi, ordu pazarları, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri personelin bu 
merkezlerden alışveriş yapmalarının önleneceği” belirtilmiş olup  Türk Ticaret Kanunu ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde serbest rekabet koşulları altında kurulmuş ve tamamen yasal 
prosedüre dayalı ticari faaliyet yürüten ve ilgili organlarca denetlenmeye açık olan 
şirketlerin izlenmesi, askeri ihalelere, ordu pazarları, orduevleri ve askeri gazinolara 
girmelerinin yasaklanması ve askeri personelin bu merkezlerden alışveriş yapmalarının 
önlenmesi yasalara aykırı bulunduğu,anayasal ve yasal yetki ve görev kapsamının dışında 
olup amaç suçu gerçekleştirmeye yönelik bulunduğu anlaşılmıştır.

“ae. İrtica örgütlerinin silahlanma gayretleri olduğu, kısa ve uzun namlulu silahlar 
ve özellikle pompalı tüfeklere ait ruhsat işlemlerinin polis ve jandarma bölgeleri dikkate 
alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiği,

af. Atatürk’ün Türk ulusu için söylediği “Asıl olan iç cephedir” sözü TSK içinde 
esas alınmalı ve irticai görüşe sahip olmuş veya eğilimli personelin derhal temizleneceği” 
belirtilmiştir.

Konsept belgesi ve TSK’nın hiçbir dokumanında “irticai görüşe sahip olma” 
veya “irticai eğilimli personel” ifadelerinin tanımlanmadığı, bu tespitlerin nasıl 
yapılacağına ilişkin kriterler getirilmediği, söz konusu ifadelerin sanıklar ve Batı Çalışma 
Grubunca hedeflenen askeri müdahaleye karşı çıkacak TSK personelinin TSK’dan 
ihraç edilmesi ve emekliye sevk edilmesi için oluşturulmuş, yasal olmayan ancak 
kanunsuz emirlerle yasal görünüme büründürülmeye çalışılmış bir ön kabul olduğu 
hususunun değerlendirildiği, yine ihraçların brifing ve diğer belgelerde somut ve 
hukuki bir veri olmamasına rağmen  siyasal islamı gerçekleştirmek için kadrolaşan 
kişilerin temizlenmesi amacı ve bu amaç için orada görev aldıkları kabulü ile amaç suç 
doğrultusunda yoğun olarak yapıldığı anlaşılmıştır. 

Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/ 
M.O.A. sayılı yazısı ile Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK.: 
3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) Sayılı Batı Harekat Konsepti konulu belge asıllarının 
bulunmadığı, J.Gn.K.lığına gönderilen nüshasının 29 Mayıs 2009 tarihinde, Hv.K.K.lığına 
gönderilen nüshasının 26 Mart 2010 tarihinde  imha edildiği bildirilmiştir.

Batı Çalışma Grubu Batı Harekat Konsepti ile ilgili olarak Genelkurmay 
Başkanlığından soruşturma dosyasına gönderilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekat 
Başkanlığına ait 180 sayfadan oluşan imha edilen arşiv malzeme envanterinin 8. 
sayfasında 81 .sırasında gizli, tarih ve sayısının (06.05.1997, Gnkur.Bşk.lığı.HRK: 
3429-26-97/ İGHD.Pl.Ş.(2), konusunun (Batı Harekat Konsepti) uyuştuğu ve Jandarmada 
bulunan bir nüshasının imha edildiği belirtilmiştir. (131.klasör S:259)

Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde; 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekat Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak, belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu, söz konusu belgeleri Genelkurmay 
Başkanlığı İGHD Plan Şube Müdürlüğünde çalışan plan proje subaylarının hazırladığını 



  

ve şube müdürünün koordine ettiğini, emir komuta zinciri doğrultusunda kendisine 
geldiğini, belgenin doğru olduğunu, belirtmiştir. (Kls.306)

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde C.Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde 
belge ile ilgili olarak özetle; Belgenin doğru olduğunu, belgenin kendisi tarafından koordine 
edildiğini belirtmiştir. (Kls.307)

Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekat Konsepti konulu 
belgenin kendi emrinde bulunan proje subayı olan Ünal Akbulut tarafından hazırlanarak 
kendisine geldiğini, kendisinin İGHD Başkanı Kenan Deniz’e arz ettiğini, daha sonra Harekat 
Başkanı Çetin Doğan’a arz edildiğini, Çetin Doğan’ın da koordine parafı yaparak J-2 
İstihbarat Başkanı, J-5 Plan Prensipler Başkanına arzedip değişikliklerini alıp Çevik Bir’e 
sunulduğunu, Çevik Bir’in Genelkurmay Başkanına bilgi sunumu yaptıktan sonra evrakın 
dağıtımının gereğinin yapıldığını belirtmiştir. (Kls.313)

Şüpheli sıfatıyla müdafii eşliğinde ifadesi alınan Ömer Özkan özetle; BÇG de sivil 
memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine belgeyi kendisinin 
hazırladığını belirtmiştir. (Kls.37)

 6 Mayıs 1997 tarihli  Batı Harekat Konsepti konulu belgenin Adli Emanetin 
2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, GENELKURMAY 
KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı 
Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 
yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD olarak adlandırılan CD5/Arşiv/Batı harekat 
konsepti klasöründen de elde edildiği,

Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/ 
M.O.A. sayılı yazısı ile Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK.: 
3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) Sayılı Batı Harekat Konsepti konulu belge asıllarının 
bulunmadığı, J.Gn.K.lığına gönderilen nüshasının 29 Mayıs 2009 tarihinde, Hv.K.K.lığına 
gönderilen nüshasının 26 Mart 2010 tarihinde  imha edildiği bildirildiği,

Batı Çalışma Grubu Batı Harekat Konsepti ile ilgili olarak Genelkurmay 
Başkanlığından soruşturma dosyasına gönderilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekat 
Başkanlığına ait 180 sayfadan oluşan imha edilen arşiv malzeme envanterinin 8. 
sayfasında 81 .sırasında gizli, tarih ve sayısının (06.05.1997, Gnkur.Bşk.lığı.HRK: 
3429-26-97/ İGHD.Pl.Ş.(2), konusunun ve ara numarasının (Batı Harekat Konsepti) 
uyuştuğu ve Jandarmada bulunan bir nüshasının imha edildiği belirtildiği, (131.klasör S:259)

 Katılan HASAN CELAL GÜZEL'in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 Hazırlık Dosyasına Sunmuş Olduğu "Nisan 1997 
tarihli GİZLİ ibareli HRK. : 7130-   -97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Harekat Konsepti 
konulu 11 sayfadan oluşan belge (KLS 250, S:19-64)" ile ilgili olarak; 

30.07.1997 tarihli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 
1997/285 hazırlık sayılı dosyada yaptırılan  Bilirkişi İnceleme Tutanağı'ında;  

" Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel'in Başsavcılığımıza 
verdiği şikayet dilekçesinde Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Genelkurmay Harekat 
Başkanı Korgeneral Çetin Doğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkam Koramiral 
Aydan Erol ve Batı Çalışma Grubu mensupları hakkında Anayasal düzeni değiştirmeye 
teşebbüs suçundan şikayet ve ihbarda bulunduğu, dilekçesinin ekinde 6 adet belge ibraz 
ettiği, fotokopi halindeki bu belgelerin 5'inin gizli damgası taşıdığı "Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ndeki mezhepçi yapılanma " başlıklı çizelge halindeki belgede herhangi bir gizlilik 
damgası bulunmadığı görüldü. Bu belgelerin devletin emniyeti dahili veya beynelmine1 
siyaseti bakımından gizli kalması gereken belgelerden olup olmadığının tesbiti tesbiti için 



  

Genelkurmay İKK ve Güvenlik dairesinde görevli Topçu Kurmay Kıdemli binbaşı Erdoğan 
Alpaslan bilirkişi olarak seçildiği belirtilmiş,

Genelkurmay Başkanlığı İKK ve Güvenlik Dairesinde Görevli Topçu Kurmay 
Kıdemli Binbaşı yeminli Bilirkişi Erdoğan Alpaslan Beyanında;

"Bana tevdii olunan belgeleri inceledim. Üzerinde gizlilik damgası taşıyan fotokopi 
halindeki belgeler üzerinde belirtilen Komutanlıklarca yayınlanmıştır. Bu belgeler 
tamamıyla devletin emniyeti, dahil veya beynelminel siyaseti açısından gizli kalması gereken 
belgeledir. Bu belgelerin elde edilerek ifşaa edilmesi suç teşkil eder, üzerinde herhangi bir 
gizlilik damgası taşımayan "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Mezhepçi Yapılanma" başlıklı 
çizelge halindeki belge ise Türk Silahlı Kuvvetlerinde hazırlanmamıştır. Hazırlanması da 
mümkün değildir. Yukarıda "belirttiğim gibi gizlilik belgesi taşıyan ve Komutanlıklarca 
yayınlanan belgelerin gizli kalması kesindir. " şeklinde mütalaada bulunmuştur.

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılan ve İlgi : Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 29 Temmuz 1997 gün ve Sayı: Hz.1997/285 sayılı yazısı olan 
İKK. ve Güv. D. Başkanı Tümgeneral Fevzi Türkeri imzalı 29 TEMMUZ 1997 tarihli 
Bilirkişilik İncelemesi Konulu,Gizli ibareli İSTH: 3590-955-97/İKK VE GÜV.D.İÇ 
İSTH.Ş.(955) sayılı  belgede;

1.İlgi yazı ekinde gönderilen belgeler incelenmiştir.
2.Bu belgeler;
a.İrtica tehdit değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine 

ilişkin “Gizli” gizlilik dereceli ve kişiye özel gerçek belgelerdir.
b.Belgeler üzerinde bilirkişilik incelemesi yapmak üzere Gnkur.İKK. ve Güv.D.’de 

görevli Kur.Kd.Bnb.Erdoğan Alparslan görevlendirilmiştir.
c.“TSK’deki Mezhepci Yapılanma” başlıklı doküman,TSK’lerince hazırlanmamıştır. 

Bu doküman, gerçek dışı, uydurma, Türk Silahlı Kuvvetlerini bölmeye ve karalamaya 
yöneliktir." içerikli olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca bu belgenin sanıklar Çevik Bir,İdris Koralp ve tanık Ömer Özkan'ın 
beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş dijital ortamda da yer alan bu belge, belgenin imza 
bloğunda imzası bulunan ve belgeyi hazırlayan kişiler tarafından doğrulanmış, imha edildiği 
bildirilen bu belgenin olmayan ve kayda girmeyen belgenin imhasının mümkün olmadığı 
anlaşılmakla bu belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır. 

 Bu belge dışındaki Batı Harekat Konsepti isimli ve sanıklar tarafından sahte 
olduğu iddia edilen belgelere itibar edilmemiş, bu belge hükme esas alınmıştır.

(22).A. 27 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI EYLEM PLANI” KONULU BELGE 
ÜSTYAZI BELGESİ (1 KLS. S:204-235);(8.KLS. S:189-208) 

             Genelkurmay Başkanlığı'nın 14 Mart 2012 gün ve ADMÜŞ.:9140-303-12 
sayılı belge isteği konulu yazı ekinde T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu belgenin Genelkurmay Personel 
Başkanlığına hitaben yazılan 1 sayfadan oluşan GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL kaşeli üst yazısı ve 
EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İDRİS KORALP İMZALI 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgenin soruşturma aşamasında gönderildiği, (Belge aslı Emanetin 
2012/75 sırasında kayda alınmıştır. Belgeni fotokopisi ise Klasör-1; sayfa 215-235 dedir)

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 



  

Eylem Planı konulu Genelkurmay Personel Başkanlığına hitaben yazılan 1 sayfadan oluşan 
GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL kaşeli  BELGENİN İÇERİĞİNİN;

İLGİ:   (a) Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat 1997 tarihli kararı 
          (b)Gnkur.Bşk.lığının 6 Mayıs 1997 gün ve HRK 3429-26-97/GHD. PLŞ (2) 

sayılı batı harekat konsepti,
(c)Gn.kur.bşk.lığının 29 Nisan 1997 gün ve  HRK 3429-15-97/İGHD.PLŞ(2) sayılı 

emri, 
 1. İlgi (a) karar ve ilgi ( b) konsept dikkate alınarak hazırlanan "Batı Eylem Planı" 

Ekte sunulmuştur.
 2. Eylem Planında, alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek 

Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve 
icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından ilgi (c) 
esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir.

 3. Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlerin Batı Kriz Masası 
toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır. Rica Ederim. "

EKLER :
EK-A: Eylem Planı "   şeklinde olduğu görülmüştür. 

Belgenin dağıtımının GEREĞİ İÇİN;
K.K.K.lığına (Kara Kuvvetleri Komutanlığına) 
Dz.K.K.lığına (Deniz Kuvvetleri Komutanlığına)
Hv.K.K.lığına (Hava Kuvvetleri Komutanlığına)
J.Gn.K.lığına (Jandarma Genel Komutanlığına)
B Planı (3, 7, 10 hariç) gönderilmiştir.

BİLGİ İÇİN;
MGK.Genel Sekreterliğine gönderilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/ 
M.O.A. sayılı yazısı ile gönderilen yazının EK A sında bulunan 27 Mayıs 1997 tarihli belge 
ile dağıtım planı açık halinin gönderildiği ve Dağıtım Planının açık hali; 

GEREĞİ İÇİN;
1-Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Hikmet Köksal) 
2-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Güven Erkaya) 
3-Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ahmet Çörekçi) 
4-Jandarma Genel Komutanlığı (Teoman Koman) 
B Planı (3,7,10 Hariç) 
B Planı (3,7,10 Hariç) 
1-Genelkurmay Personel Başkanlığı (J-1-Yıldırım Türker) 
2-Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı (J-2-Çetin Saner) 
3-Genelkurmay Harekat Başkanlığı (J-3-Çetin DOĞAN) (Hariç) 
4-Genelkurmay Lojistik Başkanlığı (J-4-Kamuran Orhon)
5-Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı (J-5-Vural Avar) 
6-Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı (J-6-Hayri 

Bülent Alpkaya) 
7-Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (J-7) (Hariç)
8-Genelkurmay Genel Sekreterliği (Erol Özkasnak) 
9-Genelkurmay Adli Müşavirliği (Muhittin Erdal Şenel) 
10-Başbakan Askeri Başdanışmanlığı (Hariç) 



  

BİLGİ İÇİN;
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine (İlhan Kılıç)” şeklinde olduğu,
 Yazı aslının emanetimizin 2012/214 esas sırasında kayda alınmış olup, emanet 

makbuzu 252.Kls.S:291 ve belgenin onaylı suretleri 250.Klasör S:286 de bulunmaktadır)

(22).B. 27 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI EYLEM PLANI” KONULU BELGE 
(1 KLS. S:204-235);(8.KLS. S:189-208) 

 Batı Eylem Planı konulu 27 Mayıs 1997 tarihli  HRK: 3429-64-97/İGHD.PL.Ş(2) 
sayılı, Çevik BİR İMZALI belge içeriğinin EK-A'sı olan “BATI ÇALIŞMA GRUBU 
EYLEM PLANI” başlıklı belgenin gizli kaşeli,gizli ibareli, Genelkurmay İGHD.Pl.Ş.Md. 
Kur.Kd.Alb.İdris KORALP tarafından imzalı ve tablo şeklinde hazırlandığı ve belge, konu/ 
faaliyet; alınacak tedbirler/eylemler; icra makamı ve icra zamanı başlıklarından 
oluşmaktadır.

BELGE İÇERİĞİ;

1 nolu  konu/faaaliyet kısmında; Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel 
nitelikleri arasında yer alan laiklik ilkesine sahip çıkılması,

1 nolu alınacak tedbirler/eylemler kısmının  "a" bendinde; Laiklik aleyhtarı 
yayın yapan radyo, televizyon ve yazılı basın neşriyatını, 

(1) Takip etmek ve izlemek,   
(2) Yayınların kanunlara uygun olup olmadığını tespit etmek, 
(3) Varsa yasalara aykırı hareket edenler hakkında ilgili mülki makamlarla koordine 

ederek tahkikat başlatmak,
 İcra makamı kısmında; Gnkur.Gn.Sek.liği, Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı, 

Gnkur.Ad.Müş.liği, Gnkur.İGHD. 
İcra zamanı kısmında; sürekli takip edilecek yazdığı,

Sanıklar ve Batı Çalışma Grubunun anayasal ve yasal yetki ve görevleri 
olmamasına rağmen amaç suçu gerçekleştirmeye yönelik basın yayın organlarını takip 
ve denetime tabi tuttuğu anlaşılmıştır.

 1 nolu alınacak tedbirler/eylemler kısmının "b" bendinde: Laiklik konusunun 
dinsizlik olmadığının ve dinin normal vecibelerinin nasıl yerine getirilmesi gerektiğinin;

(1) Uygun radyo,televizyon,yazılı basın ve neşriyatla halka doğru şekilde 
anlatılmasını sağlamak.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri personelini (Sb, Astsb, Uzm, Erb ,Er ve Svl.Me) 
bilinçlendirmek,

(3) Erkek ve kadının modern giyimini özendirmek Yasalara aykırı giyimleri 
menetmek, 

İcra makamı kısmında: Kuvvet K.lıkları,  J.Gn.K.lığı, Gnkur.Gn.Sek.liğ, 
Gnkur.Psk.Hrk.D., Gn.Kur.Et.Tşk.D.,

İcra zamanı kısmında: sürekli takip edilecek,yazdığı,

1 nolu alınacak tedbirler/eylemler kısmının "c" bendinde: Cumhuriyetin temel 
nitelikleri olan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma 
özelliklerini muhafaza ve devam ettirmek maksadıyla, 

 (1) Siyasi Partiler
 (2) Üniversiteler,



  

 (3) Sendikalar,
 (4) Demokratik kitle örgütleri,
 (5) Kadın ve gençlik teşekkülleri 
 (6) Medya
vasıtasıyla kamuoyunun olumlu yönlendirilmesini sağlamak ve her düzeyde 

yapılacak bilimsel toplantılar (panel, sempozyum, açık oturum, konferans v.b), gösteri ve 
mitinglerle halkın tepkisini sağlamak, 

 İcra Makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, Gnkur.Gn.Sek.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D., 
Gnkur.İGHD,  Kuvvet K.lıkları,  J.Gn.K.lığı,

İcra Zamanı kısmında; sürekli takip edilecek yazdığı,  

 Batı Çalışma Grubunun halka karşı psikolojik ve amaç suçu gerçekleştirmeye, 
algıyı değiştirmeye yönelik harekat uygulandığı ve seçilmiş meşru hükümete karşı 
partiler, üniversiteler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, kadın ve gençlik 
teşekkülleri ve medya vasıtasıyla toplumu yönlendirerek gösteri ve mitingler 
düzenleneceği belirtilmiştir.

1 nolu alınacak tedbirler/eylemler kısmının "d"bendinde: Devletin laik ve 
demokratik yapısını hedef alan irticai faaliyetlere destek veren; 

(1) Siyasi parti, vakıf ve dernekler, 
(2) Kurum kuruluş ve teşekküller 
(3) Basın-yayın organları,
(4) Finans kuruluşları ve holdinglerin,
 ülkeye zarar veren eylem ve yatırımlarını incelemek, ortaya çıkarmak ve bu olumsuz 

çalışmalarını kamuoyuna vermek,
İcra Makamı kısmında; Gnkur.Hrk.Bşk.lığı, Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Gnkur.Gn. 

Sek.liği,  Gnkur.Psk.Hrk.D., Gnkur.İGHD, Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanında sürekli takip edilecektir,yazdığı,

1  nolu  alınacak tedbirler/eylemler kısmının "e" bendinde; İrticai faaliyetlere 
destek veren parti, vakıf, dernek,kurum ,kuruluş ve organların; Türkiye Cumhuriyeti'nin 
üniter yapısına ,ülkesi ve milleti ile bölünme bütünlüğüne yönelen her türlü beyan ve olumsuz 
çalışmaları için idari ve adli tahkikat yapılmasını sağlamak, 

İcra Makamı kısmında;  Gnkur.Ad.Müş.liği,J.Gn.K.lığı,Gnkur.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında; sürekli takip edilecek, yazdığı 
Sanıklar ve Batı Çalışma Grubunun, siyasi parti, vakıf ve dernekler, kurum, 

kuruluş ve teşekküller, basın yayın organları, finans kuruluş ve holdingleri takip ederek 
amaç suç kapsamında kendi düşüncelerine uygun olmayan kurumları ve faaliyetleri 
olumsuz olarak kamuoyuna yansıtmayı amaçladıkları anlaşılmıştır.

 2 nolu konu/ faaliyet kısmında; Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okulların 
devletin yetkili organlarınca denetim altına alınması ve "Tevhidi Tedrisat Kanunu" gereğince 
Milli Eğitim Bakanlığına deveredilmesi,

2 nolu  alınacak tedbirler/eylemler kısmının "a" bendinde; Tarikatlara bağlı ve 
onların kontrolünde olan özel yurt, vakıf, okul ve dersanelerin,

(1) Yeni amacı, öğrenci miktarı ve yöneticilerini tesbit etmek,
(2) Bunları finanse eden kurumları ve yöneticilerini belirlemek,
(3) Bunların zararlı faaliyetleriyle, zayıf ve hassas yönlerini tesbit etmek, 
(4) Bunların haberli ve habersiz denetimlerinin ve özellikle mali açıdan denetiminin 

ilgili makamlarca yapılmasını sağlamak,



  

(5) Bu kurumların zararlı faaliyetleriyle zayıf ve hassas yönlerini ve zaaflarını 
medyayı kullanmak suretiyle afişe etmek ve halkın gerçekleri öğrenmesini sağlamak,  

İcra Makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı, 
Gnkur.Gn.Sek.liği, Gnkur.Ad.Müş.liği, 

İcra Zamanı kısmında; sürekli takip edilecektir, yazdığı, 

Batı çalışma grubu faaliyetleri kapsamında halkın algısını değiştirmek için 
medyanın kullandığı açıkça belirtilmiştir.

2 nolu alınacak tedbirler/eylemler kısmının "b" bendinde; Sivrilmiş,fanatik, 
irticai lider ve yöneticileri pasif hale getirmek maksadıyla uygun hareket tarzları geliştirmek,

İcra makamı kısmında;  Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Gnkur.Psk.Hrk.D.,Gnkur.İGHD,
İcra zamanı kısmında;  Sürekli Takip edilecektir yazdığı, 

3 nolu konu/ faaaliyet kısmında:Genç nesillerin körpe dimağlarına öncelikle 
Cumhuriyet, Atatürk, Vatan ve Millet sevgisinin işlenmesi, Türk Milletinin çağdaş uygarlık 
düzeyine çıkarılması ülke menfaatleri doğrultusunda  bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların 
etkisinden korunması faaliyeti ,

3 nolu alınacak tedbirler/eylemler kısmının "a" bendinde; 8 yıllık kesintisiz 
eğitimin tüm yurtta uygulanması için gerekli yasal düzenlemeyi sağlamak, Bu çerçevede 
gençlerin (Türk Silahlı Kuvvetleri dahil) bilinçlendirilmesini temin etmek,

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, Gnkur.Eğt.Tşk.D. Gnkur.İGHD,
İcra zamanı kısmında;  Sürekli takip edilecektir yazdığı, 

3 nolu alınacak tedbirler/eylemler kısmının "b" bendinde; Yasalara aykırı 
olarak kuran kurslarının açılmasını ve irticai faaliyetlere uygun zeminler oluşturulmasını 
önlenmek,

İcra Makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, Gnkur.İsth.Bşk.lığı, KuvvetK.lıkları, 
J.Gn.K.lığı, Gnkur.İGHD, 

İcra zamanı kısmında;  sürekli takip edilecektir yazdığı,
 
4 nolu konu/ faaliyet kısmında; 8 yıllık kesintisiz eğitimin tüm yurtta 

uygulanması ve zorunlu eğitimin ilerde süresinin uzatılması için kamuoyu oluşturma 
girişimlerinin başlatılması yazdığı,

4 nolu konu  alınacak tedbirler/eylemler kısmında; 8 yıllık kesintisiz eğitimin 
yasal yollarla uygulama konulmasını sağlamak amacıyla; 

4 nolu  alınacak tedbirler/eylemler kısmında "a" bendinde; Yapılacak yasa 
değişikliğinin çabuklaştırılmasını takip etmek,

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, Gnkur.Eğt.Tşk.D.,Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında; 1997-1998  Eğt.Öğt.yılına yetiştirilecek yazdığı, 

Sanıkların ve batı çalışma grubunun kendisini meclisin ve hükümetin tekelinde 
bulunan ve ancak onların kendi iradeleri ile ve milli iradenin temsilcileri olmaları 
nedeniyle uygun görecekleri yapabilecekleri çalışma yerine koyarak bir kanun 
çalışmasını ve uygulamasını hızlandırmayı amaç suç kapsamında yapmaya çalışmıştır.

4 nolu  alınacak tedbirler/eylemler kısmında "b" bendinde; Demokratik kitle 
örgütlerinin kapalı ve açık alanlarda konuya sahip çıktıklarını belirten toplantı ve gösteriler 
yapmalarını sağlamak,  

İcra Makamı  kısmında; MGK.Gen.Sek.liği, Gnkur.Gn.Sek.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D.



  

İcra Zamanı kısmında;  sürekli takip edilecektir yazdığı,

Batı Çalışma Grubu kendisini meclisin ve hükümetin yerine koyarak belirtilen 
düzenlemenin toplumda ve mecliste kabul edilmesi için anayasal ve yasal bir görev ve 
yetkileri olmamasına rağmen psikolojik harekat ve algı operasyonları uygulamıştır.

4 nolu  alınacak tedbirler/eylemler kısmında "c" bendinde; Demokratik, laik ve 
Atatürk ilkelerine bağlı teşekküllerinin, daha iyi bir eğitim ve kültürlü, bilgili bir nesil 
yetiştirilmesi amacıyla 8 yıllık kesintisiz eğitimi desteklediklerini belirten panel, toplantı ve 
gösteriler yapmalarını sağlamak (Bu faaliyetleri, ilan, bildiri, afiş, pano ve ilanlarla 
desteklemek),  

İcra makamı kısmında;  MGK.Gen.Sek.liği, Gnkur.Gn.Sek.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D ,
İcra zamanı kısmında;  Sürekli takip edilecek yazdığı,

Sanıklar ve Batı Çalışma Grubu belirtilen düzenleme için kamuoyu 
oluşturmuştur. 

4 nolu  alınacak tedbirler/eylemler kısmında "d" bendinde; Bu kuruluşların, 
partilere, milletvekillerine, diğer demokratik laik, Atatürk ilkelerine bağlı kuruluşlara, 
telefon, telgraf, mektup ve fakslarla müracaatlarını (Türkiye’nin dört bir yerinden) sağlamak,

İcra Makamı kısmında;  MGK.Gen.Sek.liği, Gnkur.Gn.Sek.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D,
İcra zamanı kısmında;  sürekli takip edilecekt yazdığı, 

Mahkumiyet kararı verilen sanıklar ve Batı Çalışma Grubu belirtilen 
düzenleme için siyasi partilere milletvekillerine ve meclise kendilerinin anayasal ve 
yasal görevleri olmamasına rağmen amaç suç kapsamında baskı yapmıştır.

4 nolu  alınacak tedbirler/eylemler kısmında "e"bendinde; TV, Radyo ve yazılı 
basının konuyu devamlı sıcak tutacak şekilde faaliyet içinde bulunmalarını sağlamak, 

İcra Makamı kısmında; MGK.Gen.Sek.liği, Gnkur.Gn.Sek.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D.,
İcra Zamanı kısmında; sürekli takip edilecek yazdığı, 

Sanıklar ve Batı Çalışma Grubu belirtilen düzenleme için siyasi partilere 
milletvekillerine ve meclise baskı yapmak ve halkın algısını değiştirmek için basın yayın 
organlarını kullanmıştır.

5 nolu konu/faaliyet kısmında; Yasalara aykırı olarak Kuran kurslarının 
açılmasının ve irticai faaliyetlere uygun zeminler oluşturulmasının önlenmesi, 

5 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmının "a" bendinde; Kuran kurslarının 
Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolunda açılması ve yasalara uygun faaliyet 
göstermeleri için gerekli kanuni ve idari düzenlemeri yapmak,

İcra Makamı kısmında;  Gnkur.Eğt.Tşk.D, Gnkur. Psk.Hrk.D,  MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında;  takip edilecek yazdığı, 

5 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmının "b" bendinde;Kuran kurslarına 
zorunlu temel eğitimini tamamlamadan öğrenci almamak,

İcra makamı kısmında;  MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında;   takip edilecek yazdığı, 

5 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmının "c" bendinde; Tarikat, vakıf ve 
cemaatlerin açmış oldukları yasadışı kuran kurslarının kapatılması için yetkili mercileri 



  

yönlendirmek,
İcra Makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, Kuv.K.lıkları,J.Gn.K.lığı, Gnkur.İGHD,
İcra zamanı kısmında;  sürekli  takip edilecek, yazdığı, 

 5 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmının "d" bendinde; Yasal olarak açılan 
kuran kurslarına; Cumhuriyet rejimine Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık din adamlarının 
görevlendirilmelerini sağlamak,

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında;   sürekli  takip edilecek yazdığı, 

 Sanıklar ve Batı Çalışma Grubu belirtilen düzenlemelerin yapma görevinin 
meşru hükümete ve ona bağlı İç İşleri Banaklığına ve ilgili kurumlara ait olmasına 
rağmen  anayasal ve yasal olmayan yetkiyi kullanmayı amaçladığı anlaşılmıştır.

6 nolu konu/ faaliyet kısmında; Cumhuriyet rejimine Atatürk ilke ve inkılaplarına 
sadık din adamları yetiştirmekle yükümlü Eğitim Kuruluşlarımızın ihtiyacı karşılayack 
seviyede tutulması ve ihtiyaca göre kontenjan konulması,

(6) nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında; Ülkenini yıllık din görevlisi ve 
meslek öğretmeni ihtiyacının 2288 arzının da 53553 olması göz önünde bulundurulduğunda, 
arzın çok fazla olduğu görülmektedir. Din eğitimi verecek yeni okulların açılmasında bu 
değerlendirmenin Milli Eğitim Bakanlığınca dikkate alınmasını sağlamak ,

İcra makamı kısmında;  MGK.Gn.Sek.liği ,
İcra Zamanı kısmında; takip edilecektir yazdığı,

Sanıklar ve Batı Çalışma Grubu Milli Eğitim Bakanlığına ve Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı ve yasal denetimi bu kurumlar tarafından yapılan kuran kursları ve 
imam hatip okullarının sayısı, kuruluş amaçları, mezun sayısı ve mezunların alacakları 
ve tercih edecekleri görevler veya kurumları belirleme ve kıstaslarını oluşturma yetki 
ve görevinin halkın hür iradesi ile oy vererek oluşan meclisten alınan güvenoyu ile 
oluşan milli iradenin temsilcisi hükümetin ve hükümete bağlı ilgili kurumların 
tamamen takdirinde olup bu kurumları somut bir veri olmadan niyet okuyuculuğu 
yaparak Cumhuriyet rejimine aykırı davrandıkları, irtica olarak tanımlayıp irticayi 
faaliyetlere eleman yetiştirdikleri, brifingler ve diğer belgelerde dikkate alındığında 
siyasal islamı gerçekleştirmek amacında oldukları tespitini yapmak Anayasamızın 117. 
maddesi, 04.01.1961 tarih ve 211 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu”nun 
2. ve 35,37. maddesi, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği”nin 1, 85. ve 86. 
maddeleri gereğince anayasal ve yasal bir görev kapsamında kalmadığı, olmayan 
yetkiyi kullanma niteliğinde olduğu ve bunun da amaç suç kapsamında yapıldığı 
anlaşılmıştır.

7 nolu  konu/ faaliyet kısmında ;Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesislerin 
belli çevrelere mesaj verme amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu 
yapılmaması. Bu tesislere ihtiyaç varsa tesislerin açılma esaslarının belirlenmesi, 

7 nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde;Yurdun çeşitli 
yerlerinde inşa edilecek yeni dini tesislerin Diyanet İşleri Başkanlığının gözetim ve 
denetiminde ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Etüdü yapıldıktan sonra 
yapılmasını sağlamak, 

İcra Makamı kısmında;  MGK.Gn.Sek.liği,Gn.Kur.İsth.Bşk.lığı,
İcra zamanı kısmında;    takip  edeilecek yazdığı,



  

7 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "b" bendinde: Tüm yurtta mevcut 
olan dini tesis ve derneklerin, 

 (1) Yer ve amaçlarını tayin etmek,
 (2) Varsa olumsuz faaliyetlerini tespit etmek,
 (3) Mali  destek ve kaynaklarını belirlemek,
 (4)Mali denetimlerinin yapılmasını ve kontrol altında bulunmalarını sağlamak, 
 İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Kuv.K.lıkları, J.Gn.K.lığı, MGK.Gen. 

Sek.liği,
 İcra zamanı kısmında;  Sürekli takip edilecek yazdığı,

Mahkumiyet kararı verilen sanıklar ve Batı Çalışma Grubu belirtilen dernek 
ve tesislerin denetimini kendi kurumlarınca yapılmasına rağmen durumdan vazife 
çıkararak kendini devletin denetleme kurumu olarak gördüğü ve amaç suç kapsamında 
hareket ettiği anlaşılmıştır.

8 nolu  konu/ faaliyet kısmında; İrticai faaaliyetleri nedeniyle YAŞ kararları ile 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilen personelin kamu kurum ve kuruluşlarında işe 
alınmaları suretiyle istismar edilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini dine karşıymış gibi 
göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki 
yayınlarının önlenmesi,

8 nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde; kamuoyunu 
aydınlatmak maksadıyla;

(1) Türk silahlı kuvvetleinin dine karşı olmadığı,
(2) Ordudan atılan subay ve astsubayların dini inançlarından dolayı atılmadıkları ,
(3) Atılanların gizli tarikat ve derneklere mensup kişiler oldukları ve ordu içerisinde 

kendilerinin veya tarikatların fikirlerini yaymak için diğer personeli etkilemeye çalıştıkları 
bunun da ordu içerisinde bölünmelere yol açacağı ve disiplini zedeleyeceği, temalarını 
işlemek, 

İcra makamı kısmında;Gn.Kur.Per.Bşk.lığı,Gn.Kur.Gn.Sek.liği,Gn.Kur.Psk.Hrk.D,
İcra zamanı kısmında;  Uygun zamanlarda kamuoyuna verilecek, yazdığı,

8 nolu alınacak tedbirler/eylemler kısmında "b" bendinde; Aşağıdaki konularda 
radyo ve Tv programları yapmak,

(1) Bayram namazından sonra bayramlaşmaya kadar dini bir bayramın kışla 
içerisinde nasıl kutlandığı,

(2) Kışlalarda görevi aksatmayacak şekilde camilerde veya mescitlerde namaz 
kılmanın serbest olduğunu ve kışla komutanlarınca bu konuya gösterilen önemin 
vurgulanması,

İcra makamı kısmında;  MGK.Gen.Sek.liği Gn.Kur.Per.Bşk.lığı,Gnkur.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında; Dini bayramlarda ve uygun zamanlarda kamuoyuna 

verilecek yazdığı, 

8 nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "c" bendinde; İrticai faaliyetleri 
nedeniyle Türk Silahlı kuvvetlerinden ayrılan personele irtica ile bir ilgimiz yok diyen bir 
siyasi partinin sahip çıkması, irtica ile bağlantısının olduğunu göstermektedir.Bu konuları 
medya ile kamuoyuna yansıtmak, yazdığı, 

İcra makamı kısmında;  Gn.Kur.Per.Bşk.lığı,Gnkur.Gn.Sek.liği,Gnkur.Psk.Hrk.D,
İcra zamanı kısmında, gerektiğinde kamuoyuna verilecek yazdığı,

Batı Çalışma Grubunun meşru 54. Cumhuriyet hükümetinin ortağını irtica ile 



  

bağlantısı olduğu yönünde kamuoyuna yansıtmak ve algı oluşturmak için görevi ve 
yetkisi olmadığı halde ve amaç suç kapsamında hareket ettiği anlaşılmıştır.

8 nolu  alınacak tedbirler /eylemler kısmında "d" bendinde; İrticai faaliyetleri 
nedeni ile ordudan ilişiği kesilen personele bazı siyasi parti ve kuruluşların sahip çıkarak işe 
yerleştirmeleri, halen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve irticai faaliyetleri 
tespit edilemeyen diğer personele örnek teşkil edecektir.Bu davranış ordudan ayrılmak 
isteyen fakat irtica ile alakası olmayan bazı personelin de ordudan ayrılma yolu olarak 
irticai faaliyetler içerisinde bulunmasına neden olacağından çok sakıncalıdır. Birlik 
komutanlarınca bu durumda olana personeli çok iyi kontrol etmek,

İcra Makamı kısmında; Gn.Kur.Per.Bşk.lığı,Gn.Kur.İsth.Bşk.lığı ,Kuv.K.lıkları, 
J.Gn.K.lığı,

İcra zamanı kısmında,  sürekli takip edilecek yazdığı, 

8 nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "e" bendinde;İrticai kesimle 
irtibatı tespit edilerek ordudan uzaklaştırılan subayların, devletin diğer kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilmesi psikolojik baskı veya tavsiye kararları ile değil yasal 
mevzuatla önlemek için çalışma yapmak,

İcra Makamı kısmında;Gn.Kur.Ad.Müş.liği,  Gn.Kur.Per.Bşk.lığı.,
İcra zamanı kısmında,  inceleme ve etüd yapılaca yazdığı, 

8 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "f" bendinde;Bu konuda MGK'nun 
almış olduğu tavsiye kararına karşı hükümetin yaptığı/yapacağı işlemleri ve bu çerçevede 
diğer kamu kurum ve kuruluşlkarının uygulamalarını takip etmek, yazdığı,

İcra makamı kısmında;MGK.Gn.Sek.liği,Gnkur.İGHD  Gn.Kur.İsth.Bşk.lığı,
İcra zamanı kısmında,  sürekli takip edilecek yazdığı, 

MGK'nın almış olduğu tavsiye kararına karşı hükümetin yaptığı/yapacağı 
işlemleri takip etmek sanıklar ve batı çalışma grubunun anayasal ve yasal görevi 
olmadığı ve hükümet tarafından da kendilerine bu yönde bir talimat verilmediği bu 
nedenle olmayan yetkinin amaç suç kapsamında kullanıldığı anlaşılmıştır.

9 nolu konu/faaliyet kısmında;Türk silahlı kuvvetlerine aşırı dinci kesimden 
sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirlerin; diğer kamu, kurum 
ve kuruluşları özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her 
kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanması, 

9 nolu  alınacak tedbirler /eylemler kısmında "a" bendinde; Konu ile ilgili 
olarak alınacak yasal tedbirleri incelemek,

9 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "b" bendinde; ilgili yasal mevzuata 
gerekli düzenlemeleri yapmak,

İcra makamı kısmında;Gn.Kur.Ad.Müş.liği, MGK.Gn.Sek.liği, 
İcra zamanı kısmında,  inceleme ve etüd yapılacak yazdığı,

10 nolu konu/ faaliyet kısmında;  Ülkemizi çağdışı bir rejimden ve din istismarının 
sebep olabileceği muhtemel bir çatışmadan korumak için, İran İslam Cumhuriyetinin 
ülkemizdeki rejim aleyhtarı faaliyet, tutum ve davranışlarına mani olunması, bu maksatla 
İran'a karşı komuşuluk münasebetlerimizi ve ekonomik ilkişkilerimizi bozmayacak, fakat 
yıkıcı ve zararlı faaliyetlerini önleyeci bir tedbirler peketinin hazırlanması, 

10  nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde;Dışışleri 
Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan "İran Daimi Komitesi"nde tespit edilen aşağıda 



  

yazılı tedbirleri almak,
(1) İran'ın Türkiyedeki misyonlarının faaliyetlerini,
(2) İran basın -yayın organlarının Türkiye'yi hedef alan yayınlarını,
(3) İran'dan ortak sınır üzerinden Türkiye'ye yönelen zararlı faaliyetleri,
(4) İran istihbarat elemanlarının Türkiye'de yaşayan İranlıları da kullanarak 

doğrudan yürüttüğü  faaliyetleri, 
(5) İran istihbarat örgütünün Türkiyedeki iltisaklı kişiler veya örgütler aracılığıyla 

düzenlediği faaliyetleri takip etmek.
İcra Makamı kısmında; Gn.Kur.İsth.Bşk.lığı, Gnkur.İGHD,MGK.Gn.Sek.liği,
Gnkur. Gn.P.P.Bşk.lığı,
İcra zamanı kısmında,  takip edilecek yazdığı,

10 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "b" bendinde; İran’dan 
kaynaklanan tehdit ve tehlikenin diyaloğ yoluyla makul çerçeve içinde tutulamaması halinde 
aşağıdaki tedbirleri almak, 

1.İran’ın rejim ihraç çabalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlediği eğitim 
faaliyetlerine Türkiye’den katılımın önlenmesi,

 2.İran radyo-televizyonunun Türkiye’deki rejimi ve Atatürk devrimlerini hedef alan 
yayınlarına İran’da mevcut rejimi ve uygulamaları hedef alan yayınlarla karşılık verilmesi,

3.Türkiye’deki İran temsilciliklerine personel kotası getirilmesi,
 4.İran’ın Türkiye’deki misyonlarında ve bunlara bağlı yan kuruluşlarında çalışan 

personelin gerektiği ölçülerde Türkiye’den çıkarılması, 
5.İran’ın Türkiye’deki misyonlarına bağlı şekilde çalışan yan kuruluşlarının 

faaliyetlerinin kontrol altına alınması, sınırlandırılması, ve gereğinde durdurulması, 
 6.İran’da görevli Türk personele zaman zaman uygulanan taciz yöntemlerine aynı 

şekilde karşılık verilmesi, 
7.Faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Türkiye’deki İran misyonların personeline 

gezi rejimi uygulanarak hareket kabiliyetlerinin kısıtlanması, 
 8.Uluslararası platformlarda İran’a siyasi destek verilmemesi, 
 9.Vize rejiminin değiştirilmesi ve İran vatandaşlarına vize uygulanması, 
10.İran’ın Türkiye’deki Başkonsolosluklarından birinin, gerektiği takdirde tümünün 

kapatılması,  
11.İran’la ekonomik ilişkilerin sınırlandırılması, bu alandaki projelerin ve 

temasların ertelenmesi,
12.İran’ın yıkıcı faaliyetlerini tırmandırması halinde, İran’daki rejimin değişmesi 

için gereken yollara başvurulması,  yazdığı 
İcra Makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, Gn.Kur.İsth.Bşk.lığı, Gnkur.İGHD.,
 Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığı,
 İcra zamanı kısmında,  sürekli takip edilecek yazdığı, 

10  nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "c"bendinde; İrandaki rejimin 
tutarsızlıkları ve yanlışlıkları ortaya konarak, zaaf noktaları ve bunların çağımız gerçekleri 
ile bağdaşmadığını bilimsel bir biçimde ortaya koyan çeşitli kitap, broşür,makale ve 
bildiriler hazrılanarak yurt içinde ve yurt dışına dağılmasını sağlamak, 

İcra makamı kısmında;Gnkur.İGHD,Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığı, MGK.Gn.Sek.liği, 
İcra zamanı kısmında;  sürekli takip edilecek yazdığı,

10 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "d" bendinde; İran ve Suudi 
Arabistan gibi İslam Cumhuriyetlerindeki yasal düzenlemeler din adamı kisvesindeki grubun 
elinde tuttuğu ayrıcalıklar, sade vatandaşın, kadınların sosyal güvenceleri, devletin gelirine 



  

petrolün sağladığı katkı ve ülkemizde böyle bir katkının olmayacağı din adına ortaya koyan 
yaptırımlar karşısında insanların inananların mücadele imkanı bulamayacakları halkın 
iradesinin elinden alınacağı iktidarı eline geçiren kesimin bir daha bırakmamacasına zecri 
tedbirler geliştirebileceği milletin neden niçin sorularını unutarak araştırmacı zihin 
yapısından uzaklaştırılacağı ve bunun sonucu kalkınmada teknoloji silahının kaybedileceği 
konularında yazılı sözlü propaganda yapılması konularında medyadan büyük ölçüde 
istifade etmek, 

İcra makamı kısmında;Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığı, Gnkur.Psk.Hrk.D., MGK.Gn. 
Sek.liği,

İcra zamanı kısmında,  sürekli talip edilecek,yazdığı

10 nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "e" bendinde; Öğretim 
kurumlarında okutulmakta olan ilgili ders kitaplarında "Humeynicilik"tehditi ve laiklik 
hakkında yeterli bilgi verilmesini sağlamak, yazdığı 

İcra Makamı kısmında; Gnkur.Eğt.Tşk.D.,Gnkur.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında;  incelenerek girişimde bulunulacak,yazdığı,

10 nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "f" bendinde; Yapılacak 
aydınlatma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için bilim adamlarının katılımlarını sağlamak,

İcra makamı kısmında;Gnkur.Psk.Hrk.D., Gnkur.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında,  sürekli takip edilecek yazdığı, 

10 nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "g" bendinde;  Halen İran’da 
çeşitli boylara mensup 24 milyon Türk bulunduğu gözönünde bulundurularak,  

1.Bağımsızlık düşüncelerini harekete geçirmek,
2.İran İslam Cumhuriyetine karşı faaliyet gösteren halkın mücahitleri örgütünü 

desteklemek,
3.Türkiye’ye ve diğer ülkelere sığınmış muhalifleri örgütlemek ve desteklemek,
4.İran ekonomisini hedef alacak şekilde kaçakçılık faaliyetini desteklemek, 
 5.İran’ın Ermenilerle olan yakınlaşmasını ve Azerbaycan Cumhuriyetine karşı olan 

faaliyetlerini açığa çıkararak kamuoyuna açıklamak, 
6.İran’daki rejimin zayıflatılması için alkollü içki ve narkotik maddelere 

alışkanlıklarını sağlayacak faaliyetleri desteklemek,
7.Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti kanalıyla Kuzey İran’a çeşitli şekillerde sızmak, 
8.Türk radyo ve televizyonlarının İranda dinlenmesi ve seyredilmesi için çalışmalar 

yapmak, yazdığı,
İcra makamı kısmında; MGK.Gen.Sek.liği, Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Gnkur.Öz. Kuv. 

K.lığı  Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığı, 
 İcra Zamanı kısmında;  İncelenerek girişimde bulunulacak yazdığı,

 Batı Çalışma Grubu başka bir ülkenin içişlerine karıştığı, uluslararası hukukta 
da açıkça suç olarak tespit edilen uluslararası kaçakçılık, uyuşturucu ve alkollü 
maddelerin yaygınlaştırılması konusunda faaliyet yürütmeyi planladığı anlaşılmıştır.

11 nolu konu/faaaliyet kısmında; Aşırı dinci kesimin Türkiyede mezhep 
ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olması ve dolayısıyla 
milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetlerinin 
önlenmesi,

11 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "a" bendinde;Türk ulusunun 
tamamına yakını müslümandır. Mezhepler dinin anlayış ve uygulanışındaki nüanslardır, 



  

İslam dini birliği ve dirliği empoze eder. Ayrılıkçılık zorbalık islam dininde yoktur.Bu 
nedenle bu yönde görülen yanlışları islam dinine bağlamamak ve hangi islam mezhebinde 
olurlarsa olsunlar insanlarımızın temelde bir bütünün parçaları olduklarının kamuoyuna 
anlatılmasını sağlamak, 

İcra makamı kısmında; Gnkur.Gn.Sek.liği,MGK.Gen.Sek.liği,Gnkur.Psk.Hrk.D
İcra zamanı kısmında;sürekli takip edilecek yazdığı,

11 nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "b" bendinde; Bu konuda 
faaliyet gösterenler için yasal müeyyideler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak ,

İcra Makamı kısmında;Gnkur. İGHD.,Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında; takip edilecek yazdığı,

12 nolu  konu/faaaliyet kısmında; T.C.Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk 
Ceza Yasası ve Belediyeler Yasasına aykırı olarak sergilenen olaylar, 

12 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında " a" bendinde;  Yasalara aykırı 
davranışlar tespit edilen personel ve kurumlar hakkında ilgili kuruluşlar nezdinde suç 
duyurusunda bulunmak, 

İcra makamı kısmında;Gnkur.İGHD,Gnkur.Ad.Müş.liği, 
İcra zamanı kısmında,  tespit edildiğinde yazdığı,

12 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "b"bendinde; Yapılacak işlemler 
sonuçlanıncaya kadar takip etmek, 

İcra Makamı kısmında; Gnkur.Ad.Müş.liği, 
İcra zamanı kısmında,  tespit edildiğinde yazdığı,

12 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "c" bendinde; Herhangi bir 
işlem yapılmıyor veya olay kapatılmak isteniyorsa, görevliler hakkında suç duyurusunda 
bulunmak,

İcra Makamı kısmında; Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında,  tespit edildiğinde yazdığı,

12 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "d" bendinde;YİNE BİR İŞLEM 
YAPILMIYORSA, TEDRİCEN ARTAN ÖRTÜLÜ VE PSİKOLOJİK HAREKAT 
TEDBİRLERİNİ UYGULAMAK, 

 İcra Makamı kısmında;Gnkur.Psk.Hrk.D.,Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı,
 İcra zamanı kısmında,  tespit edildiğinde yazdığı,

Batı Çalışma Grubu siyasi partiler ve belediyeleri takip ettiği, kendi felsefesi 
doğrultusunda suç saydığı fiilleri işleyenler hakkında işlem yapmaya çalıştıkları, işlem 
yapmayan görevliler hakkında suç duyurusunda bulundukları ve işlem yapılmadığı 
takdirde batı çalışma grubu siyasi partiler ve belediyelerle ilgili olarak tedricen artan 
örtülü ve psikolojik harekat tedbirleri uyguladıkları, o dönemde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, 
Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak 
hakkında Batı Çalışma Grubu aleyhlerinde basında birçok haber çıkardıkları ve 
bunları yargılattıkları, bu faaliyetlerin belgede belirtiltiği gibi tedricen artan örtülü ve 
psikolojik harekat tedbirinin uygulandığını göstermektedir.

13 nolu konu/ faaaliyet kısmında;Özellikle irticai kesimde görülen organize 
silahlanma faaliyetleri, 



  

13 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "a" bendinde;Silahların imalat 
aşamasından itibaren kullanıcıya intikaline kadar olan sürecin kontrol edilmesine yönelik 
yasal tedbirleri geliştirmek,

İcra Makamı kısmında; Gnkur.Ad.Müş.liği,J.Gn.K.lığı, Gnkur.Loj.Bşk.lığı,
 İcra zamanı kısmında; İncelenerek Temmuz 1997 sonuna kadar 

sonuçlanacak,yazdığı,

 13 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "b" bendinde; Ruhsat 
işlemlerinin ve şartlarının yeniden kontrol edilerek pompalı tüfekler ve ateş gücü yüksek 
otomatik ve yarı otomatik diğer silahların av silahları kapsamı dışına çıkarılmasını 
sağlamak, 

İcra Makamı kısmında; Gnkur.Ad.Müş.liği, J.Gn.K.lığı, Gnkur.Loj.Bşk.lığı, 
MGK.Gen.Sek.liği,

İcra zamanı kısmında,  incelenerek Temmuz 1997 sonuna kadar sonuçlanacak, 
yazdığı,

13 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "c" bendinde; Halkın elinde 
bulunan bu tür silahların toplanabilmesi için yasal tedbirler geliştirmek, 

İcra makamı kısmında; Gnkur.Ad.Müş.liği, J.Gn.K.lığı, Gnkur.Loj.Bşk.lığı, 
MGK.Gen.Sek.liği,

İcra zamanı kısmında; incelenerek Temmuz 1997 sonuna kadar sonuçlanacak, 
yazdığı  

13 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "d" bendinde; Silahlanma 
faaliyetlerini izlemek ve önleyici tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak , 

İcra Makamı kısmında;Gn.Kur.İsth.Bşk.lığı,
İcra zamanı kısmında, sürekli takip edilecek yazdığı,

14 nolu konu/ faaaliyet kısmında; Kurban derilerinin mali kaynak sağlamayı 
amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasının 
önlenmesi,

14 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde;HALKIN 
MEVCUT YASAL DÜZENLEMELERE UYMASINI SAĞLAYACAK PSİKOLOJİK 
HAREKAT TEDBİRLERİNİ UYGULAMAK,

 İcra Makamı kısmında;Gnkur.Psk.Hrk.D.,
 İcra zamanı kısmında, sürekli takip edilecek yazdığı, 

14 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "b" bendinde;Diğer örgüt ve 
kuruluşların rejim aleyhtarı tutum ve davranışları konusunda halkı bilinçlendirmek, 

İcra Makamı kısmında;Gnkur.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında, sürekli takip edilecek yazdığı,

14 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "c" bendinde;THK'nun daha 
faydalı alanlara yönelmesini ve toplumun geniş bir kesmine hitap edebilmesini sağlamak,

İcra Makamı kısmında;Gnkur.Gn.Sek.liği, 
İcra zamanı kısmında, sürekli takip edilecek yazdığı,

14 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "d" bendinde;Kurban derilerini 
toplama konusunda ısrarlı davranan kuruluşlar hakkında caydırıcı önlemler geliştirmek,

İcra Makamı kısmında; Gnkur.İGHD, 
İcra zamanı kısmında, sürekli takip edilecek yazdığı,



  

14 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "e" bendinde; Kurban derilerinin 
sadece kızılay tarafından toplanmasının incelenmesi, 

İcra Makamı kısmında; MGK.Gen.Sek.liği, 
İcra zamanı kısmında, konu etüd edilecek yazdığı, 

Kurban derilerinin kimin tarafından toplanacağı konusunun sanıkların 
anayasal ve yasal görevi ve yetkisi ile ilgili olmadığı anlaşılmıştır.

15)nolu konu/faaaliyet kısmında;Ülke sorunlarının çözümünü "Millet kavramı 
yerine ümmet kavramı" bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör 
örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimlerin önlenmesi,

15 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "a" bendinde; Girişimde bulunan 
kişi ve kurumlara, basın ve yayın organlarında bir psikolojik harekat uygulamak, 

İcra makamı kısmında; Gnkur.Gensek.liği, Gnkur. Psk. Hrk.D., MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında, tespit edildiğinde yazdığı, 

Bir siyasi partinin ülkenin sorunlarının çözümü noktasında parti programı 
doğrultusunda faaliyet göstermesi siyasal partilerin demokratik sistemde varoluş 
amacıyla ilgili olup, hangi partinin hangi programa sahip olması gerektiğini belirleme 
yetkisi  Anayasamız ve yasalar ile belirlenmiş sınırlar içinde partinin kendisine ait olup 
sanıkların bu hususlara müdahele etmesinin Anayasal ve yasal dayanağı bulunmadığı 
gibi, 54. Cumhuriyet hükümeti ve ortaklarına karşı psikolojik harekat uygulanmadığı 
yönündeki sanık savunmalarına açıkça belgelerde psikolojik harekat uygulandığı 
belirtildiğinden itibar edilmemiştir.

15 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "b" bendinde; Bütün faaliyetlerini 
takip ederek yasal işlem yapılmasını sağlamak,

İcra Makamı kısmında;Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında; tespit edildiğinde, yazdığı, 

16 nolu konu/ faaaliyet kısmında;Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve işlenen 
suçlar,

16 nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "a" bendinde; Bu eylemleri icra 
eden şahıslar ve onların arkasındaki kuruluşlara karşı halkın tepki ve infialini açığa 
çıkaracak psikolojik harekat tedbirlerini uygulamak. Yasal işlem yapılmasını sağlamak,

İcra makamı kısmında;Gnkur.Psk.Hrk.D.,  Gnkur.Gn.Sek.liği,  MGK.Gn.Sek.liği,
Gnkur.Ad.Müş.liği, 
İcra zamanı kısmında, Sürekli takip edilecek, yazdığı,

16 nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "b" bendinde; Atatürkçü 
kesimin örgütlenmesini ve etkinlik kazanmalarını desteklemek,

İcra makamı kısmında; "Gnkur.Gn.Sek.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D., 
İcra zamanı kısmında; Sürekli takip edilecek yazdığı,

16 nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "c" bendinde; Okullarda, 
kışlalarda, camilerde açık ve kapalı alanlarda ve medyada Atatürk'ü tanıtıcı ve Atatürk 
düşmanlarının gerçek yüzünü anlatıcı çalışmalar yapmak,

İcra makamı kısmında; Gnkur.Psk.Hrk. D., Gnkur.Gn.Sek.liği, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı,Sürekli takip edilecek, yazdığı,



  

17 nolu konu/ faaaliyet kısmında; İrticai faaliyetlerin tespiti Türkiye sathındaki 
resminin çıkarılması ve rapor edilmesi,

17 nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "a" bendinde; İrticai unsurların 
semt, mahalle, köy, kasaba, ilçe ve il teşkilatlanmalarını ortaya çıkarmak,

İcra makamı kısmında; "Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı, 
İcra zamanı kısmında; BATI RAPOR sistemine göre gönderilecektir.

17 nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "b" bendinde; Bu teşkilatların 
hassas yönlerini tespit etmek,

İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı, 
İcra zamanı kısmında; BATI RAPOR sistemine göre gönderilecektir, yazdığı,

17 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "c" bendinde; Yayın organlarını, 
bunları basan dağıtan, satan üniteleri tespit etmek.

İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı,
İcra zamanı kısmında; BATI RAPOR sistemine göre gönderilecektir, yazdığı,

17 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "d" bendinde; Finans 
kaynaklarını (legal ve illegal) tespit etmek,

İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı, 
İcra zamanı kısmında; batı rapor sistemine göre gönderilecektir, yazdığı,

17 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "e" bendinde; Üye ve 
sempatizanlarının miktarını ve sosayal yapılarını tespit etmek.

İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı,
İcra zamanı kısmında; BATI RAPOR sistemine göre gönderilecektir, yazdığı,

17 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "f" bendinde; İl bazında mevcut 
tarikat, dernek, dergah, tekke, zaviye, türbe, kuran kursları, imam hatip okulları ve 
öürenci yurtlarının ve buralara devam edenlerin miktarını, bunlardan irticaya müzahir 
olan, gizli ve aleni olarak laik devlet düzenini hedef alanların isimleri ve faaliyetlerini 
tespit etmek,

İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı, İcra 
zamanı kısmında; BATI RAPOR sistemine göre gönderilecektir, yazdığı,

(17)nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "g" bendinde; Tespit edilen 
hususlardan yasalarımıza göre suç teşkil edenler için adli ve idari kovuşturma açılmasını 
sağlamak,

İcra makamı kısmında; Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında;Tespit edildiğinde, yazdığı,

17 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "h" bendinde; Suç unsuru 
bulunmadığı halde laik devlet düzenine karşı ciddi tehdit teşkil eden faaliyetler için tedbirleri 
tespit etmek ve icra için tekliflerde bulunmak,

İcra makamı kısmında; Gnkur.Hrk.Bşk.lığı,Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında;incelenecek ve Etüd edilecek  yazdığı,

Anayasa ve yasada teşkilatlanması olmadığı, hükümetin bilgisi dışında kurulup 
 son toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu toplantısı adı 



  

altında yaptığı, faaliyetlerinin Anayasal ve yasal görev ve yetkileri kapsamında 
kalmadığı, hükümet tarafından verilen talimat gereği de olmadığı, hukuki dayanağı 
olmadan kurulan Batı Çalışma Grubunun yukarıda belirtildiği gibi Silahlı Kuvvetlerin 
görevi ve yetkisi kapsamında bulunmadığı, yasal olmayan faaliyetlerde bulunduğu 
anlaşılmıştır.

18 nolu konu/ faaaliyet kısmında;Yüksek öğretim kurumlarında aşırı dinci gruplar 
tarafından yapılan irticai örgütlenmelere karşı tedbir almak,

18 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "a" bendinde; Üniversitelerdeki 
irticai faaliyetleri tespit etmek.

İcra makamı kısmında; MGK.Gn. Sek.liği,
İcra zamanı kısmında;sürekli takip edilecek yazdığı,

18 nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "b" bendinde; Suç unsuru tespit 
edilen militan konumundaki öğrenciler hakkında işlem yapılmasını sağlamak,

İcra makamı kısmında; MGK.Gn. Sek.liği,
İcra zamanı kısmında; tespit edildiğinde yazdığı,

18 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "c" bendinde; Atatürk'ü tanıtıcı 
programlar hazırlattırılarak bu kitleye ulaşmaya, aynı zamanda laik cepheyi güçlendirmeye 
çalışmak.

İcra makamı kısmında;Gnkur.Psk.Hrk.D., Gnkur.Gn.Sek.liği, MGK.Gn. Sek.liği,
İcra zamanı kısmında;sürekli takip edilecek yazdığı,

19 nolu  konu / faaaliyet kısmında; Atatürkçü Düşünce Derneği, Kemalist Atılım 
Derneği, Emekli Subay/Astsubay Dernekleri, Şehit ve Gazi Dernekleri vb. Atatürkçülüğü ve 
laikliği şiar edinen derneklerin durumu,

19 nolu alınacak tedbirler / eylemler  kısmında "a" bendinde;19 nolu alınacak 
tedbirler / eylemler kısmında "a" bendinde; Dernek yöneticilerinin, toplumda itibar 
gören, aşırı siyasi fikirleri olmayan, toplumda tepki doğurmayacak ve bu derneklerin belirli 
bir siyasi görüşün tekelinde olduğu izlenimi yaratmayacak kişilerden seçilmesini sağlamak,

İcra makamı kısmında; Gnkur.Gn.Sek.liği, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında;Takip edilecek, yazdığı,

19 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "b" bendinde; Bu derneklerin 
devlet imkanlarıyla desteklenmesini sağlamak,

İcra makamı kısmında; Gnkur.Gn.Sek.liği, MGK.Gn.Sek.liği, 
İcra zamanı kısmında;Takip edilecek, yazdığı,

19 nolu  alınacak tedbirler /eylemler kısmında "c" bendinde; Bu  tür derneklerin 
yurt sathında yayılmasına yardımcı olmak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Gn.Sek.liği, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında;Sürekli  yazdığı,

19 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "d" bendinde; Bu tür derneklere, 
bilgi ve enformasyon desteği sağlamak.

İcra makamı kısmında; MGK.Gn. Sek.liği, Gnkur.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında;Sürekli yazdığı,

19 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "e" bendinde; Atatürkçü 



  

düşünceye sahip üniversite öğretim üyeleri, üst düzey bürokratlar, tanınmış basın/yayın 
elemanları çeşitli kamu teşekküllerinin ve derneklerinin yöneticileri, tanınmış iş adamları, 
medyatik ve popülaritesi yüksek şahısların, bu derneklere üye olmalarını sağlamak ve bunu 
basın /yayın organlarında kullanmak,

İcra makamı kısmında; Gnkur.Gn.Sek.liği, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında;Sürekli yazdığı,

19 nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "f" bendinde;  Bu dernekleri bir 
üst yönetim (federasyon) çatısı altında toplayarak faaliyetlerini organize etmek,

İcra makamı kısmında;MGK.Gn. Sek.liği, 
İcra zamanı kısmında;Sürekli yazdığı,

 Batı Çalışma Grubu yukarıda belirtildiği gibi Anayasamizdan ve yasadan 
kaynaklanmayan ve görev ve yetki kullanarak amaç suç kapsamında yasal olmayan 
faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır.

20 nolu  konu/ faaaliyet kısmında;TBMM üyelerinden Atatürkçü düşünceye sahip 
olanların aktivitelerinin artırılması,

20 nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "a" bendinde; Atatürkçü 
düşünce ve devletin temel niteliklerine gönülden bağlı fakat pasifize edilmiş olan 
milletvekillerini tespit etmek

İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı ,MGK.Gn.Sek.liği, 
İcra zamanı kısmında;Sürekli yazdığı,

20 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "b" bendinde; Karşı cephede 
olmakla birlikte kazanılabilecek şahıslara ulaşmaya çalışmak, bu şahıslara Türk Silahlı 
Kuvvetleri görüşlerini empoze ederek, bu fikirleri kendi platformlarında savunmalarını ve 
yaymalarını sağlamak,

İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Gnkur.Gn.Sekreterliği, MGK.Gn. 
Sek.liği,

İcra zamanı kısmında; Sürekli, yazdığı,

20 nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "c" bendinde; Milletvekillerine, 
ihtisas komisyonlarına, Bakanlar Kuruluna sık sık brifingler vermek suretiyle 
bilgilenmelerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile aynı paralele gelmelerini sağlamak,

İcra makamı kısmında; Gnkur.İGHD, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında; Sürekli, yazdığı,

21 nolu konu/ faaaliyet kısmında;Devlet televizyonları ve özel televizyonların 
psikolojik harekat maksadıyla kullanılması,

21 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "a" bendinde; Yayınlanılması 
istenen konuları tespit etmek.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Psk.Hrk.D, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında; Sürekli, yazdığı,

21 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "b" bendinde; Bu konularda 
uygun senaryoları oluşturmak için yarışmalar düzenlemek.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Psk.Hrk.D, Gnkur.Per.Bşk.lığı,
İcra zamanı kısmında; Sürekli, yazdığı,



  

21 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "c" bendinde; Yapım için 
profesyonel şirketleri kullanmak,

İcra makamı kısmında; "Gnkur.Per.Bşk.lığı, Gnkur.Gn.Sek.liği,yazdığı,
İcra zamanı kısmında; Sürekli, yazdığı,

21 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "d" bendinde; Toplumun büyük 
kısmı tarafından ilgiyle izlenen yerli dizilerin (Süper Baba, Tatilciler, Bizim Aile vb. 
Yapımcıları ile görüşerek konular arasında laiklikle ilgili temaların sokulmasını sağlamak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Gn.Sek.liği, Gnkur.Psk.Hrk. D., MGK.Gn. Sek.liği, 
İcra zamanı kısmında; Sürekli, yazdığı,

 Batı Çalışma Grubu amaçları doğrultusunda ve amaç suç kapsamında devlet 
televizyonları ve özel televizyonların psikolojik harekat maksadıyla kullanıldığı 
anlaşılmıştır.

22 nolu konu/faaaliyet kısmında; Asker ailelerinin irtica konusunda 
bilgilendirilmeleri,

22 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "a" bendinde; Bu konuda sohbet 
toplantıları yapmak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Per.Bşk.lığı, Gnkur.Psk. Hrk. D.,
İcra zamanı kısmında; Sürekli takip edilecek, yazdığı,

22 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "b" bendinde;Tehdidin 
büyüklüğünü açıklamak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Per.Bşk.lığı, Gnkur.Psk. Hrk. D. 
İcra zamanı kısmında; Sürekli takip edilecek, yazdığı,

22 nolu  alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "c" bendinde; Asker ailelerinin, 
bu konularda, temasta oldukları sivil aileleri aydınlatmalarını sağlamak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Per.Bşk.lığı, Gnkur.Psk. Hrk. D.,
İcra zamanı kısmında; Sürekli takip edilecek, yazdığı,

22 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "d" bendinde; Tesettürlü aileleri 
dışlamak ve irticanın kucağına itmek yerine onları kazanmaya çalışmak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Per.Bşk.lığı, Gnkur.Psk. Hrk. D. ,
İcra zamanı kısmında; Sürekli takip edilecek, yazdığı,

23 nolu konu/ faaaliyet kısmında;Laiklik aleyhtarı basın ve yayın organlarının 
faaliyetleri

23 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "a" bendinde; Yerel basın ve 
yayınlarda dahil olmak üzere bütün basın ve yayın organlarını izlemek ve yasalara göre suç 
teşkil eden konularda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D., Kuvvet K'lıkları, 
J.Gn.K.lığı, Gnkur.Gn.Sek.liği, Gnkur.Ad.Müş.liği,

 İcra zamanı kısmında; Sürekli takip edilecek, yazdığı,

23 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "b" bendinde; KAMUOYU 
BİLGİLENDİRME BRİFİNGLERİ KAPSAMINDA PERİYODİK BRİFİNGLER 
DÜZENLEYEREK BASIN MENSUPLARINA ÜLKE GERÇEKLERİNİ, ülkede cereyan 
eden ve ülke bütünlüğünü ve demokratik düzenini hedef alan akımları, bu akımları önlemek 



  

için alınan tedbirleri açıklamak ve bu konularda desteklerini sağlamak,
İcra makamı kısmında; Gnkur.İGHD., MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında; Periyodik olarak,  yazdığı,

23 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "c" bendinde; Devletin temel 
niteliklerini değiştirme yönünde yayın yapmakta ısrarlı olan basın ve yayın organlarını ve 
yazarlarını yukarıda BELİRTİLEN FAALİYETLERİN DIŞINDA TUTMAK VE 
BUNLARLA İLGİLİ ÖZEL TEDBİRLER geliştirmek,

İcra makamı kısmında; Gnkur.Gn.Sek.liği, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında; Sürekli takip edilecek,  yazdığı,

24 nolu konu/ faaaliyet kısmında; Devrim yasalarının uygulanması;430 sayılı 
Tevhidi Tedrisat Kanunu

(24)nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "a" bendinde; Tevhidi Tedrisat 
Kanunu:

(1) Kanunda belirtilen  "Ülkedeki bütün medrese ve okulların bütçeleri ile birlikte 
MEB. lığına devir ve bağlandığı" ifadesine aykırı olarak medrese, külliye, kuran kursu vb. 
Isimler altında faaliyet gösteren kurumları tespit etmek ve kapatılmalarını sağlamak.

(2) Bu kurumlara devam eden öğrencilerin mağduryietini ve devlete karşı tavır 
almalarını önlemek için MEB.lığına bağlı okullara yatay geçişlerini sağlayıcı düzenlemeleri 
tespit ve teklif etmek.

(3) Konunun istismarını önlemek maksadıyla alınan tedbirleri kamuoyuna 
açıklamak,

İcra makamı kısmında; MGK Gensek.liği, Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Gnkur.Ad.Müş.liği,
Gnkur.Psk.Hrk.D,
İcra zamanı kısmında; Gerektiğinde yazdığı,

24 nolu konu/ faaaliyet kısmında; 671 Sayılı Şapka İhtisası Giyilmesi Hakkında 
Kanunda; "TBMM üyeleri ile genel yönetim, özel ve yerel bütün kuruluşlara bağlı memurlar 
ve hizmetliler, Türk milletinin giymiş olduğu şapkayı giymek zorundadır. Türkiye halkının da 
genel baş giysisi şapka olup buna aykırı bir alışkanlığın sürdürülmesi yasaktır"" 
denilmektedir.

Özellikle son yıllarda belirli muhitlerde, fes ve sarık gibi baş giysileri türemiştir. Bu 
giysilerin hem kullanım kolaylığı ve rahatlığı olmaması, hem zor bulunması, hem de 
toplumun büyük kesiminin dikkat ve tepkisini çekmesine rağmen bazı şahıslar tarafından 
giyiliyor olması, bu şahıslarda açıkca cumhuriyete ve devrim yasalarına muhalefet 
duygularının kabul edilemez ölçülere çıktığını göstermektedir,

(24)nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "b" bendinde; Şapka Kanunu: 
Bu tür şahısların ikna yoluyla kanunlara itaatlerinin sağlanması mümkün 
görülmemektedir.Bu nedenle kanuni müeyyidelerin günün şartlarına uygun hale getirilerek 
ciddiyetle ugulanması ve yasalara uymayanların yetkili mercilerce takibata alınmasını 
sağlamak, 

İcra makamı kısmında; MGK Gensek.liği, Gnkur.İGHD., Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanında; sürekli, yazdığı, 

24)nolu konu/ faaaliyet kısmında; 
-677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve 

Türbedarlıklar ile Bir Takım Ünvanların Men ve Ilgasına Dair Kanun.
Kanun metninde "Türkiye dahilinde bütün tekkeler ve zaviyeler toptan kapatılmıştır. 

Bunlardan yasal kuralları içinde halen cami ve mescit olarak kullanılanlar işlevlerini 



  

sürdürürler.
Genel olarak tarikatlarla, şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, halifelik, falcılık, 

büyücülük,üfürükçülük, muskacılık yasaktır.
Kapatılmış olan tekke ve zaviyeleri veya türbeleri açanlar, veyahut bunları yeniden 

kuranlar veya taşıyanlar, bunlara özgü hizmetleri yapanlar veya kıyafet giyenler 3 aydan az 
olmamak üzere hapis ve elli liradan az olmamak üzere para cezası ile cezalandırılırlar" 
denilmektedir.

Buna rağmen bu tür faaliyetlerin artarak devam ettiği görülmektedir.
-Medeni Nikah Kanunu 
-Beynelmilel Erkamın Kabulu Kanunu
-Türk Harflerinin Kullanılması Kanunu
-Bey, Paşa, Efendi gibi Lakap ve Ünvanların Kaldırılmasına Dair Kanun,

24 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "c" bendinde; Tekke ve 
zaviyelerin kapatılması:

(1) Öncelikle kanuni müeyyidelerin günün şartlarına uygun hale getirilmesini 
sağlamak.

(2) Bu yasalara uymayanlar hakkında derhal kanuni işlem yapılmasını sağlamak.
(3) Basın ve yayın organlarında "Aczimendi","Üfürükçü Hoca", vb. Konular 

sürekli gündemde tutularak, bunların gerçek yüzlerinin bütün topluma gösterilmesini 
sağlamak.

(4) MİT ve İstihbarat birimleri tarafından tespit edilecek ,tarikatlar ve bu konuda 
çalışan diğer unsurların, İçişleri Bakanlığı kanalı ile kapatılmasını sağlamak.

(5) Tüm yurt sathındaki bu birimlerin gizliden gizliye tekrar faaliyet göstermemeleri 
için Emniyet Genel Müdürlüğünce sık sık kontrol edilmelerini sağlamak.

(6) Yurtiçi ve yurtdışı tarikat liderlerinin malvarlıkları ve biyografileri incelenerek, 
tarikatları şahsi çıkarları için kullandıklarını ispatlamak ve kamuoyuna yansıtmak,

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, Gnkur.İGHD., Gnkur.Psk.Hrk.D., 
Gnkur.Ad. Müş.liği, Gnkur.Gn.Sek.liği, Gnkur.İst.Bşk.lığı, Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı, 

İcra  zamanı kısmında; Sürekli takip edilecek, yazdığı,

 Batı Çalışma Grubu o dönemde basın yayın organlarını kullanarak kendi 
amaçları doğrultusunda ve amaç suç kapsamında yukarıda belirtilen aczemendi ve 
üfürükçü hoca v.b. konuları devamlı gündemde tutarak halkın algısını değiştirmeye 
çalıştığı anlaşılmıştır.

24 nolu konu/ faaaliyet kısmında; 
-2596 Sayılı Bazı Kisvelerin Giyilmeyeceğine Dair Kanun
Kanunda "Hangi din ve mezhebe bağlı olurlarsa olsunlar, din adamlarının mabed ve 

ayinler dışında dini kıyafet taşımaları yasaktır. Hükümet her din ve mezhepten uygun 
göreceği yalnız bir din adamının mabed ve ayin dışında da dini kıyafet giymesine izin 
verebilir" denilmesine rağmen değil din adamları, bazı vatandaşlar bile cüppe, sarık, şalvar, 
kara çarşaf vb. kıyafetle serbestçe dolaşmaya başlamışlardır. Bunlara hiçbir işlem 
yapılmadığı gibi mevcut yasaları işletmeye çalışanlar zarar görmeye başlamıştır.

Meclis kürsüsünde bir Milletvekili" Bu sarık bu kelle ile beraber gider" 
diyebiliyorsa ve bu Milletvekili İktidar partisi mensubu ise bu konuda yasal tedbir almanın 
oldukça güç olacağı değerlendirilmektedir.

24 nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında  "d" bendinde; Bazı kisvelerin 
giyilemeyeeğine dair kanun; denildiği 1'den 11'e kadar bentlerin yer aldığı  her birinin ayrı 



  

ayrı icra makamı/makamları ,icra zamanı kısımlarının mevcut olduğu,
(1) Bir taraftan yasal tedbirlerle mücadele sürdürülürken diğer taraftan, okullarda, 

kışlalarda, basın ve yayın organlarında eğitici ders ve programlar verilmek suretiyle halkın 
aydınlatılmasını sağlamak,

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, Gnkur.Eğt.Tşk.D., Gnkur.Ad. Müş.liği, 
Gnkur.Gn.Sek.liği,

İcra zamanı kısmında; sürekli yazdığı,

(2) Kılık/kıyafetle ilgili kanunun uygulanması için ilgili makamları ikaz etmek.
İcra makamı kısmında; Gnkur.İGHD., Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında; tespit edildiğinde yazdığı, 

(3) Bu konudaki cezai müeyyidelerin güncelleştirilmesini sağlamak.
İcra makamı kısmında; Gnkur.İGHD., Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında; sürekli  yazdığı, 

(4) Sarık, cüppe ve tesettür kıyafetli imal ve satışıyla uğraşan iş yerleri için yasal 
müeyyideler getirmek.

İcra makamı kısmında; Gnkur.İGHD., Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında; sürekli  yazdığı,

(5) Devlet memurları, öğrenciler, hemşire ve hasta bakıcılar vb. özellik arzeden 
personel kıyafetleri ile ilgili yönetmeliklerin kanunlara uygun olmasını ve uygulanmasını 
sağlamak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.İGHD., Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında; sürekli  yazdığı,

(6)Mevcut kanun ve yönetmeliklere uymayanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunmak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.İGHD., Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında; tespit edildiğinde, yazdığı, 

(7) Yasaları işletmeyen, takip ve kontrol görevinin yerine getirmeyen sorumlular 
hakkında suç duyursunda bulunmak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.İGHD., Gnkur.Ad.Müş.liği,
İcra zamanı kısmında; tespit edildiğinde, yazdığı, 

(8)Yasalara uymayan ve uygulatmayanları sürekli taciz etmek (Basın ve yayın 
yoluyla),

İcra makamı kısmında; Gnkur.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında; sürekli yazdığı,

(9) Bu tür kıyafet üreten işyerlerinin yasal açıklarının üzerine giderek baskı 
uygulamak (Ruhsat, Vergi, Çalışma usullerine uyumu vb. Konularda)

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, 
İcra zamanı kısmında;Sürekli yazdığı, 

(10) Yasal tedbirlerle sonuç alınamadığı takdirde psikolojik ve örtülü harekat icra 
etmek.

İcra makamı kısmında; Gnkur.İst.Bşk.lığı, MGK.Gn.Sek.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D., 



  

Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı,
İcra zamanı kısmında; emirle, yazdığı ,

Batı çalışma grubu yukarıda belirtildiği gibi yasal olmayan ve anayasal ve yasal 
görev kapsamında kalmayan  faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır.

(11) Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerine düşen görev bu prosedürün işlemesini 
sağlamaktır, yazdığı,

(25)nolu konu/ faaaliyet kısmında;Tarikat, dernek ve vakıfların para kaynaklarının 
kontrol edilmesi,

(25)nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde;Vakıf, dernek, 
yurt, özel okul, dergah gibi teşkillerin varsa bağlı olduğu şirketlerin mali yönden 
denetimlerini sağlamak.

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanında;Sürekli, yazdığı,

25 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "b" bendinde;  Tarikat ve 
cemaatlerin vergi denetimi  ve  mali  kontrol dışına  çıkmak amacıyla kurmuş oldukları tüm 
vakıfları ne amaçla olursa olsun  (Eğitim, kültür, spor, turizm vs. Gibi) mali denetim altına 
almak ve bunları vergilendirerek kontrol altına almak,

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanında; Sürekli, yazdığı,

25 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "c" bendinde; Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Garnizon K.lıkları vasıtasıyla (satın alma komisyon başkanlıkları, kantinler, 
ordu evleri, ordu pazarları ve kamp komutanlıkları gibi) satın alınacak her türlü giyim, 
kuşam, yiyecek, içecek, yakacak, yanacak ve yem alımları ile ilgili ihale ve çarşı pazarlığı 
işlemlerinde irticai faaliyetleri tesbit edilen, tarikatlarla iç içe olan özel kişi, teşkil, kurum 
ve müesseselerin durumlarını dikkate almak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Loj.Bşk.lığı, Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı, 
MGK.Gn.Sek.liği,

İcra zamanı kısmında; Sürekli, yazdığı,

25 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "d" bendinde; Tüm Silahlı 
Kuvvetler mensupları eş ve çocuklarını bu gibi yerlerden alışveriş yapmamaları konusunda 
bilgilendirmek.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Per.Bşk.lığı, Gnkur.İst.Bşk.lığı,
İcra zamanı kısmında; Sürekli, yazdığı,

25nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "e"bendinde; yerel yönetimlerin 
(Belediyelerin) mali denetimlerinin yapılmasını sağlamak,

İcra makamı kısmında; Gnkur.İGHD., Gnkur.Ad.Müş.liği, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanında; takip edilecek,yazdığı,

25 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "g" bendinde; Yurt dışından 
irticai faaliyetleri desteklemek amacıyla gönderilen paranın kaynaklarını tespit etmek için, 
bankalarda yasal denetim ve kontrol mekanizmaları kurulmasını sağlamak,

İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanında; takip edilecek



  

25 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "h" bendinde; Yurtiçinden ve 
dışından irticai faaliyetlere mali destek sağladığı tespit edilen her türlü kuruluş, kişi, dernek, 
cemiyet, kurum ve müesseseyi teşhir etmek, bunları halkın gözünden düşürmek için yazılı ve 
görsel medyayı kullanarak afişe etmek,

İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Gnkur.Gensek.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D.,
İcra zamanında; Sürekli, yazdığı, 

Faaliyetleri anayasal ve yasal kapsamda kalmayan batı çalışma grubu her türlü 
kişi, kuruluş, dernek,cemiyet, kurum ve müesseseyi takip ederek, fişleyerek aynı 
zamanda yazılı ve görsel medyayıda kullanarak psikolojik harekat uygulayarak afişe 
ettiği ve algı operasyonu uyguladığı anlaşılmıştır.

26 nolu  konu/ faaaliyet kısmında;"Şeriatçı Kadrolaşma:
(Refahyol Hükümeti kurulduğundan bugüne kadar Adalet, Çalışma, Bayındırlık 

ve Milli Eğitim Bakanlıklarına 70.000'e yakın RP.li personel alımı yapıldığı. Rp.'li 
Belediye ve Bakanlıklarca yapılan büyük ihalelerin kendi yandaşlarına verilerek irtica 
tabanının yaygınlaştırılmasına sebel olunduğu, Mülki Amirliklere atanan vali ve 
kaymakamların kendi siyasi görüşlerine hizmet edecekleri atama gayretine girdikleri),

26 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde; Bu uygulamadan 
mağdur olan halk tabakasının yasal yollardan haklarını aramalarına vesile olmak.

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, Gnkur.Ad.Müş.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D.,
İcra zamanında; Tespit edildiğinde, yazdığı,

26 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "b" bendinde;  Aynı kurumlarda 
çalışan laik ve Atatürkçü kesimden istifade etmek suretiyle bu kadroların faaliyetlerini takip 
etmek, tespit edilen yasalara aykırı uygulamalar için idari ve adli işlemler yapılmasını 
sağlamak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı, Gnkur.Ad.Müş.liği, MGK.Gn.Sek.liği.,
İcra zamanında; Sürekli yazdığı,

26 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "c" bendinde;   Kadrolaşmaya ön 
ayak olan şahısları, medyada sürekli teşhir etmek ve toplumun reaksiyon göstermesini 
sağlamak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Gn.Sek.liği , MGK.Gn. Sek.liği,
İcra zamanında;Sürekli, yazdığı,

26 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "d" bendinde; Hükümet 
değişikliği fırsatlarından yararlanmak, köktendinci kadrolaşmalar tasfiye etmek.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Gn.Sek.liği, MGK.Gn. Sek.liği.,
İcra zamanında; Sürekli yazdığı,

 Batı Çalışma Grubu ve mahkumiyet kararı verilen sanıklar anayasal ve yasal 
olmayan görev ve yetki kullanarak Refahyol Hükümetini hedef aldığını açıkça 
belirtmekle birlikte bakanlıklar, belediyeler ve mülki amirlerle ilgili yasadışı tespit ve 
fişlemeler yapıldığı, kendilerince bu kişiler ile ilgili olarak da bu kişilerin medyada 
sürekli teşhir edileceği, reaksiyon gösterileceği belirtilmektedir. Yukarıda belirtildiği 
üzere “Refahyol hükümeti, RP’li belediyeler ve bakanlıklarca” “hükümet değişikliği 
fırsatından yararlanmak” cümleleri ile bu planın hazırlandığı tarihte mevcut olan 



  

refahyol hükümeti devam etmekte olduğundan batı çalışma grubu kapsamında 
hazırlanan eylem planları ve yürütülen bütün çalışmaların seçimle işbaşına gelmiş 
meşru hükümetin devrilmesine yönelik olduğu anlaşılmıştır.

27 nolu konu/ faaaliyet kısmında;TCK.nun 163 ncü maddesinin kaldırılmasının 
yarattığı boşluk,

 27 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde;3713 sayılı Terörle 
Mücadele Yasasının 8 nci maddesine, laik devlet düzenine karşı toplantı ve gösteri 
yürüyüşünü engelleyen ve yapılacak propagandalara sınırlama getiren bir ibare eklenmesi 
için girişimde bulunmak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Ad.Müş.liği, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanında; Takip edilecek, yazdığı, 

28 nolu   konu/ faaaliyet kısmında; Laik ve din eğitimi,
(28)nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde; Türk Silahlı 

Kuvvetleri personelini aydınlatıcı broşürler hazırlamak,
İcra makamı kısmında; Gnkur.Per.Bşk.lığı, Gnkur.Eğt.Tşk.D.,
İcra zamanında;Sürekli, yazdığı, 

28 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "b" bendinde; İlahiyat Fakültesi 
Mezunu öğretmenleri görevlendirerek konferanslar düzenlemek,

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, 
İcra zamanında;Belirli periyotlarla, yazdığı, 

28 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "c" bendinde; İlahiyat Fakültesi 
mezunu yedek subaylardan yararlanmak,

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği.,
İcra zamanında;Belirli periyotlarla, yazdığı,

29 nolu konu/ faaaliyet kısmında;Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki irticai 
faaliyetlere karışmış, siyasi parti ve tarikatlarla ilişki kurmuş personelin durumu.,

29 nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde; Faaliyetlerini sıkı 
kontrol ve denetim altında tutmak,

İcra makamı kısmında; Gnkur.İsth.Bşk.lığı.,
İcra zamanında;Sürekli, yazdığı, 

29 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "b" bendinde;  Haklarında 
süratle işlem yaparak ilişkilerini kesmek,

İcra makamı kısmında;Gnkur.Per.Bşk.lığı.,
İcra zamanı kısmında;Tespit edildiğinde, yazdığı, 

30 nolu konu/ faaaliyet kısmında; Türk Silahlı Kuvvetlerinin halkla 
bütünleşmesini, itibar kazanmasını ve menfi yayınların etkisinden korunmasını sağlayıcı 
faaliyetler

30 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde; Saygın kişi, kurum 
ve kuruluşlarla iyi ilişkiler tesis edilmesi için planlama yapmak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Per.Bşk.lığı, Gnkur.Gn.Sek.liği.,
İcra zamanında; Sürekli yazdığı,

30 nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "b" bendinde; Şehit ve gazi 



  

aileleri ile çocukları askerlik hizmetini sürdüren fakir ailelere ziyaretlerde bulunup yardımcı 
olmak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Per.Bşk.lığı, Gnkur.Gn.Sek.liği,
İcra zamanında; Sürekli yazdığı,

30 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "c" bendinde; Bando konserleri, 
madalya ve şilt verme törenleri, kışla ve kurumlardaki bayramlaşma törenleri vb.faaliyetleri 
medya vasıtasıyla yayınlamak.

İcra makamı kısmında; Gnkur.Per.Bşk.lığı, Gnkur.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında; Sürekli yazdığı,

31 nolu konu/ faaaliyet kısmında; Müteakip safha tedbirlerinin uygulama 
aşamasına konulması.

31 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde;  YENİ 
HÜKÜMETE MEVCUT DURUM HAKKINDA TEFERRUATLI BİLGİ VERMEK

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği,  Gnkur.İGHD., Gnkur.İsth.Bşk.lığı, 
Gnkur.Ad.Müş.liği.,

İcra zamanı kısmında; Gerektiğinde yazdığı,

Batı Eylem Planı hazırlandığı tarihte Refahyol Hükümeti fiilen görevine devam 
etmekte olup Batı Çalışma Grubu kapsamında hazırlanan eylem planları ve yürütülen 
bütün çalışmalar seçimle işbaşına gelmiş dönemin meşru hükümetinin devrilmesine 
yönelik çalışmalar olduğunu açıkça göstermektedir.

31 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "b" bendinde; Dış ve iç tehditleri 
ayrıtılı olarak izah etmek.

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği,  Gnkur.İGHD., Gnkur.İsth.Bşk.lığı, 
Gnkur.Ad.Müş.liği,

 İcra zamanı kısmında;  Gerektiğinde yazdığı,

31 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "c" bendinde;Eğitim sisteminden 
ve ekonomik yapıdan kaynaklanan tehlikenin boyutunu açıklamak.

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği,  Gnkur.İGHD., Gnkur.İsth.Bşk.lığı, 
Gnkur.Ad.Müş.liği, 

İcra zamanı kısmında; Gerektiğinde yazdığı,

31 nolu   alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "d" bendinde;Seçim sisteminden 
kaynaklanan problemleri ortaya koymak.

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği,  Gnkur.İGHD., Gnkur.İsth.Bşk.lığı, 
Gnkur.Ad.Müş.liği.,

İcra zamanı kısmında;  Gerektiğinde yazdığı,

31 nolu alınacak tedbirler /eylemler kısmında "e" bendinde; Bu problemleri 
çözümlemek için yapılacak kanun değişikliği ve ilave yasal tedbirleri teklif etmek.

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği,  Gnkur.İGHD., Gnkur.İsth.Bşk.lığı, 
Gnkur.Ad.Müş.liği, 

İcra zamanı kısmında;  Gerektiğinde yazdığı,

 32 nolu konu/ faaaliyet kısmında;İrticanın doğmasına ve gelişmesine yardımcı 
olan tüm unsurlara karşı alınacak aktif tedbirler.



  

32 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "a" bendinde; İrticai unsurlara 
maddi destek sağlayan tüm teşekkül ve dernekleri hakkında yasal işlem başlatılması.

İcra makamı kısmında; Gnkur.İGHD., Gnkur.İsth.Bşk.lığı, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında; Takip Edilecek yazdığı,

32 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "b" bendinde; İrticai unsurlara 
destek sağlayan ülkelerdeki rejimlerin kontrolü

İcra makamı kısmında; Gnkur.İGHD., Gnkur.İsth.Bşk.lığı, MGK.Gn.Sek.liği,
İcra zamanı kısmında; Sürekli yazdığı,

32 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "c" bendinde; Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerinde demokratik sistemin yerleştirilmesi.

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği ,
İcra zamanı kısmında; Sürekli yazdığı,

32 nolu alınacak tedbirler /eylemler  kısmında "d" bendinde; Avrupa'da irticai 
faaliyette bulunan şahıslardan elebaşı durumunda olanların vatandaşlıktan çıkarılması ve 
kontrolünün sağlanması için girişimlerde bulunmak.

İcra makamı kısmında; MGK.Gn.Sek.liği, Gnkur.İsth.Bşk.lığı,
İcra zamanı kısmında; Sürekli yazdığı,görülmüştür."

Sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit müdafii Av.Ümit Kara 
tarafından 18.04.2016 tarihli dilekçesi gereği  "6 Mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti" 
ve "27 mayıs 1997 tarihli batı eylem planı" nüshalarının MY 75 1-A kurallarına uygun 
olarak arşivlenip arşivlenmediğinin tespiti Genel Kurmay Başkanlığına yazılan yazıya 
30.11.2016 tarihli ve 86  nolu celsede cevap verildiği ve buna göre;

Arşiv faaliyetleri 1978-1998 tarihleri arasında Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesi 
No:213-1, 1998-2009 yıllar arasında MY 71-1 (A) Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesi esasları 
çerçevesinde yürütüldüğü, hakkında bilgi sorulan evrakın 1997 yılında yürürlükte olan Silahlı 
Kuvvetler arşiv yönergesine uygun olarak arşivlenip arşivlenmediği hakkında Genelkurmay 
Başkanlığı Karargahı İkinci Kademe Arşivinde herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı, 

Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Koordinasyon Şube Müdürlüğüne ait 
konuya ilişkin evrakın 2004 yılında Genelkurmay İkinci Kademe Arşivince teslim alındığı 
ve bilahere EK-A'da gönderilen "Dosya Fihristi " ile aynı birime iade edildiğinin tespit 
edildiği,

Dosya fihristinin 14. sırasında "GNKUR.BŞK.LIĞI 27 MAYIS 1997 GÜN VE 
HRK.:3429-64-97/ İGHD.PL.Ş.(2) tarih ve sayılı evrakın BATI EYLEM PLANI konu özeti 
ile 1 adet ve 19 adet ek ile teslim alındğı,

MEBS : 26702250-9140-79240-16 / MEBS Pl. Koor. D. Frk. Ynt. Ş. / 4453885 ve 
06 Haziran 2016 tarihli yazı ile Genelkurmay MEBS Başkanlığı tarafından 1997 dönemine 
ait 29.06.2011 tarihinde düzenlenen arşivlik veya arşiv malzemesi envanterinin üç kişilik 
ilk-son tasnif kurulu ayıklama ve imha komisyonundan oluşan bir sayfa arşivlik veya arşiv 
malzemesi envanteri listesinde;

29.06.2011 onay tarihli, MEBS. Pl. Hrk. Ş. Md. Hv .Muh. Kur. Alb. Mehmet Ünal 
imzalı, Evrakın Sıra No, Dosya Numarası, Çıkaran makam, tarihi/TSG, Dosya (Desimal) 
Numarası, Konusu, Gizlilik Derecesi, Sayfa (İkincil Evrakla Birlikte) Adedi, İmha Yılı 
bölümlerinden oluşan belge içeriğinin,

 1. Çalışma Grubu Oluşturulması (1 sayfa) (Güv.Nu:000007) 04.04.1997, Gnkur, 
GENSEK:3050-155-97-İcra Sb. (Dolap No:Karteks Klasör Nu.:1, K.Ö. Dosyası)-2011,



  

 2. MGK Kararlarına ilişkin çalışma grubu oluşturulması (1 sayfa) (Güv. Nu. 
000004 ) 04.04.1997, Gnkur.Gensek:3050-154-97-İcra Sb. (Dolap Nu:Karteks, Klasör Nu:1 
K.Ö. Dosyası-) 2011

 3. Batı Çalışma Grubu (4 sayfa) (Güv.Nu.000088) 10.04.1997, HRK.7200-77-97/ 
İGHD. (Dolap Nu:Kartesk Klasör Nu:1, K.Ö.Dosyası)-2011

 4.Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi (7 sayfa) 29.04.1997.Gnkur. 
HRK.:3429-15-97. İGHD. (Dolap Nu.Karteks, Klasör Nu.:1, K.Ö.Dosyası)-2011 olan  4 
adet arşivlik malzemenin 29.06.2011 tarihinde imha edildiği ve onaylandığı,

 Hava Kuvvetleri Komutanlığı AD MÜŞ.: 46008895-9140-100950-16/Dis.Sb. ve 
Ceza Huk.İşl.Ş. ve 14 Temmuz 2016 tarihli yazı ile 6 Mayıs 1997 tarihli batı harekat 
konsepti ve 27 mayıs 1997 tarihli batı eylem planı nüshalarının MY 75 1-A kurallarına 
uygun olarak arşivlenip arşivlenmediği hususunun ilgili belgelerin MY 75 1-(A) Silahlı 
Kuvvetler Karargah Hizmetleri Yönergesi ve MY 751-(B) Türk Silahlı Kuvvetleri  Karargah 
Hizmetleri Yönergesi kapsamında muhafazasından sonra arşiv çalışmaları kapsamında MY 
75 1-(A) uygun olarak imha edildiği anlaşılmış olup,imha tutanağının EK-A da gönderildiği,

Evrakın Sıra No, Çıkaran Makam,Evrak Tarihi,Desimal Numarası, Konusu, 
Açıklama bölümlerinden oluşan belge içeriğinin, 12. sırasında GNKUR.  - 27 MAYIS 1997 
 - Hrk.:3429-64-97/İGHD.PL.Ş.(2) - BATI EYLEM PLANI - Genkr.Bşk.lığının "Batı 
Eylem Planı " ile ilgili yazısı. Eylem Planında alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek 
Komutanlıklar belirtilmiştir. açıklamalı ve 21. sırasında GNKUR. - 6 MAYIS 1997 - 
Hrk.:3429-26-97/İGHD.PL.Ş.(2) - BATI HAREKAT KONSEPTİ - Genkr.Bşk.lığının 
irticai trende ivme kazandıran bazı firma isimlerini belirttiği yazı olan arşivlik malzemenin 
26.03.2010 tarihinde imha edildiği ve onaylandığı bildirilmiştir.

Batı Eylem Planı ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığından soruşturma 
dosyamıza gönderilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığına ait 180 sayfadan 
oluşan imha edilen arşiv malzeme envanterinin 9. sayfasında 86. Sırasında gizli, tarih ve 
sayısının (27.05.1997,Gnkur.Bşk.lığı.HRK:3429-64-97/İGHD.Pl.Ş.(2), konusunun (Batı 
Eylem Planı) uyuştuğu ve Jandarmada bulunan bir nüshasının imha edildiği belirtilmiştir. 
(131.klasör S:226-246)

Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde; 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı 
konulu Çevik Bir imzalı üst yazı ve Ek-A sında bulunan 19 sayfadan oluşan İdris Koralp 
imzalı Batı Çalışma Grubu Eylem Planı belgesiyle ilgili olarak, Batı Eylem Planının kuvvet 
komutanlıklarına ve ilgili yerlere gönderme üst yazısını kendisinin imzaladığını, yazının Ek-A 
sında bulunan Batı Çalışma Grubu Eylem Planını İGHD Plan Şube Müdürü İdris Koralp’in 
imzaladığını, belgenin emir komuta silsilesi doğrultusunda işlem gördüğünü belirtmiştir.

Sanık EROL ÖZKASNAK 20.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığında 
müdafii eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde özetle; 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planı konulu belgenin Harekât Başkanı tarafından hazırlanıp Çevik Bir 
tarafından imzalandığını beyan etmiştir.

Sanık EROL ÖZKASNAK mahkemedeki savunmasında; 27 Mayıs 1997 tarihli 
batı eylem konulu belgenin harekat başkanlığınca hazırlanmış 2. Başkan tarafından 
imzalanarak yayınlanan bir genelkurmay emridir. Dağıtım planına uygun olarak gereği için 
genel sekreterliğe de gönderilmiştir şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli İDRİS KORALP 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
müdafii eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde özetle; 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planı konulu Çevik Bir imzalı yazının EK-A’sında bulunan 19 sayfadan 
oluşan İGHD.Pl.Ş.Md.İdris Koralp imzalı Batı Çalışma Grupu Batı Eylem Planındaki 
imzanın kendisine ait olduğunu, doğru olduğunu, bu belgenin o tarihte plan subayı olan Ünal 



  

Akbulut tarafından hazırlandığını, İGHD Başkanı Kenan Deniz’e yolladığını, Kenan Deniz’in 
de düzeltmesini yapıp paraf ettiğini, ondan sonra Harekat Başkanı Çetin Doğan’a çıktığını, 
onun da parafını atıp düzeltmeleri yaptığını, kendisine eş ilgili birimlerde olan İstihbarat 
Başkanı (J-2) nin Stratejik Plan Daire Başkanı (J-5) kanunlara ve yasaya uygun mu diye yan 
koordine imzası attıklarını, tahminince adli müşavirlik parafının da alınmış olabileceğini, 
daha sonra Çevik BİR’e plan subayının evrakı çıkarıp imzalattığını, Çevik Bir’in de 
Genelkurmay Başkanlığına evrakı bilgi olarak sunduğunu belirtmiştir.

Sanık İDRİS KORALP mahkemedeki savunmasında özetle; Emanetin 2012/75 
sırada kayıtlı  Batı Çalışma Grubu Eylem Planı başlıklı 19 sayfalık bir yazı var, imzada da 
İdris Koralp Kurmay Kıdemli Albay şeklinde imzalanmış, bunun üzerinde kırmızı gizli ibaresi 
var, 120917 numaralı kaşe basılmış, bazı yerlerinde de siyah kurşun kalem ile küçük notlar 
var, imza senin mi değil mi, belge ile ilgili ne diyorsunuz şeklindeki soruya biraz evvel 
gösterdiğiniz eylem planı benim gerçek imzam değil fotokopi imzam, zaten belgenin de 
içeriğinin hatırlamıyorum, bu eylem planı bizim yazdığımız eylem planı mı değil mi onu 
hatırlamıyorum şeklinde,

 Bu belgenin genel kurmaydan hiç gelmediğini farz edelim. Sadece Tamar Tatarın 
ibraz ettiği belgeler içerisinde olduğunu düşünelim içeriği hakkında bilgiler vermişsiniz. 
Mesela bir soru sorulmuş Batı Eylem Planı bir nolu faaliyet planının a bendinde laiklik 
aleyhtarı yayın yapan radyo ve televizyon ve yazılı basını takip etmek diye devam eden bir 
ifade var bu verdiğiniz cevapta adli ve idare makamlara bilgi vermek için böyle bir faaliyet 
kapsamında bulunduk demişsiniz yine Batı Eylem Planının bir nolu eylem planın bir nolu 
faaliyet planın (c) bendi ile ilgili sorular sorulmuş ona da bu madde İçişleri Bakanlığının 
genelgelerinde açıkça belirtildiği için bu buraya aldık demişsiniz. Yine sonraki sorulara da 
İçişleri Bakanlığının yayınladığı bir genelgedeki tedbirleri içeren ve çoğunlukla garnizon 
komutanlığının bir iş sahibi olmasını gerektiren konulardır demişsiniz yine eylem planının 
2 nolu faaliyet planının (b) bendindeki faaliyetlerle ilgili olarak bizim burada kast etmek 
istediğimiz adli ve idari birimlere bildirmektedir demişsiniz daha sonraki bazı konular Dış 
İşleri Bakanlığının İç İşleri Bakanlığının faaliyet alanına girmek gibi şeklinde bilgiler 
vermişsiniz yani bu cevaplarınızdan bu planın içeriği hakkında bilgi sahibi olduğunuz anlamı 
çıkıyor. Buradaki savunmanız mı doğru savcılıkta müdafii huzurunda verdiğiniz bu 
ifademi doğru? şeklindeki soruya benim burdaki savunmam tamamen spontene sorulan o 
andaki soruya göre Milli Güvenlik Kurulu Kararları aklımızda çünkü poliste beklerken 
üzerinde çalıştığımız bir konu dolayısı ile onlara yakıştırarak verdiğimiz spontere cevaplardır 
belgenin içeriğini bilmek kastı ile olmamıştır şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık ÇETİN DOĞAN mahkemedeki beyanında; Genel kurmay başkanlığının 
doğruluğunu tasdik ettiği bir eylem planı olmadığını, personel başkanlığında bulunan bir 
fotokopiyi veya adli müşavirlikte bulunan bir fotokopiyi göndermesi var bizde de var fakat 
genel kurmayın kayıtlarında yok, genel kurmayın hatta üzerinde çok durduğumuz imha 
kayıtları dahi olmadığını belirtmiştir.

Sanık ERDOĞAN ÖZNAL mahkemedeki savunmasında; 27 Mayıs 1997 tarihli 
Batı Eylem Planı belgesi YÖK'e gelmemiştir. Dağıtım listesinde YÖK belirtilmemiştir. BÇG 
Harekat Konsepti gereği hazırlanmış olan bu plan, irtica ile mücadelede alınacak tedbirleri, 
bunları icra edecek makamları ve icra zamanlarını içeren yüzlerce sayfadan ibaret bir 
plandır. İçinde 32 adet faaliyet planı vardır ancak bunların hiçbirinin içinde YÖK'le ilgili bir 
husus yoktur. Bu icra planında YÖK'e verilmiş bir tek görev olmadığını belirtmiştir.

 Soruşturma aşamasında şüpheli sıfatıyla müdafii eşliğinde ifadesi alınan tanık 
ÖMER ÖZKAN 14.02.2012 tarihli beyanında özetle; BÇG de sivil memur olarak 
görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
Batı Eylem Planı konulu belgeyi sivil memur katip olması gereği Batı Çalışma Grubu ile 
belgeyi hazırladığını, belgenin doğru olduğunu, içeriği ile ilgili bilgisi olmadığını beyan 



  

etmiştir.
Sanıklar Çevik Bir, Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit Müdafii Av.Ümit Kara 

tarafından 28.05.2015 tarihli Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi  2014/144 numaralı davaya ait 
Ceza Usul Muhakemesi Kanunu Madde 67. ile düzenlenmeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 293 ile de özel hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi 
içerisinde yer alan uygulamalar çerçevesinde yapılan inceleme sonucu yazılan 03 Mayıs 2015 
tarihli Tuncay Beşikçi imzalı uzman mütalaasında;

"BÇG/Arşiv/Batı Eylem Planı" klasörünün içeriğinde bulunan "l-20"adlı JPEG 
dosyalarının yükleme tarihinden önce değişikliğe uğrayıp uğramadığı tespit edilebilir mi? 
Dosya içeriğindeki gövde metin özgün biçiminde mi? Tespit edilebilir mi? şeklindeki soruya 
"Taranarak kayıt edilmiş düz belge niteliğindeki dijital dokümanların değişikliğe uğrayıp 
uğramadığını tespit etmek oldukça zordur, çünkü tarama sırasında kalite düşer ve olası 
değişiklik izleri büyük ölçüde yok olur. Orjinal belge olmadan değişiklikten şüphe edilse 
dahi bu kesin bir dille ifade edilemez. Nitekim incelemede tüm JPG ve BMP uzantılı 
dosyalar için kullanılan 3 farklı yazılım da aynı sonucu vermiştir. Ek olarak, dosya tarihleri 
doğru kabul edildiğinde ve JPG dosyalarının oluşturulma tarihlerine bakıldığında aralarında 
bulunan 2 veya 3 dakikalık farklar bir belgenin taranması ve kayıt edilmesi için gereken 
süredir. Dosyaların CD'ye kayıt işleminin hemen öncesi oluşturulduğu düşünülürse, eğer bir 
değişiklik veya manipülasyon varsa, bunun tarama işleminden önce yani dijital formata 
geçmeden önce yapılmış olması gerekir. Bu gibi durumlarda imzalı belgelere odaklanılmalı, 
imza üzerinde resim ve şekil özellikleri, baskı derecesi, sürati, yerleşimi, istifi, dapılması vb 
parametrelerin daha sağlıklı değerlendirildiği bir grafoloji uzmanına da inceletilmesi ve el 
yazısı analizi yaptırılması daha sağlıklı sonuç verecektir." şeklinde görüş bildirmiştir.

İstanbul CMK'nın 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 
20.12.2011 tarihinde Müşteki Tamer Tatar’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat 
ederek 28 Şubat süreci ile ilgili bir klasör belge ve iki adet CD/DVD teslim etmesi üzerine bu 
belgeleri 21.12.2011 tarihinde Ankara Başsavcı Vekilliğine gönderdiği, bu klasörün 28 
Şubat-Batı Çalışma Grubu adlı 2011/206 Soruşturma adlı dosyanın 3. klasörü olarak 
kaydedildiği ve klasörde (161-180) sayfalarda bulunan Batı Çalışma Grubu Batı Çalışma 
Eylem Planının Genelkurmay Personel Başkanlığına gönderilen nüshası olduğu ve 
yukarıda belirtilen Genelkurmay Başkanlığının talep üzerine soruşturma dosyasına 
göndermiş olduğu Batı Çalışma Grubu Eylem Planı ile birebir aynı olduğu tesbit 
edilmiştir. (3 Kls.S:161-180)

İstanbul CMK'nın 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 
20.12.2011 tarihinde Müşteki Tamer Tatar’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat 
ederek 28 Şubat süreci ile ilgili bir klasör belge ve iki adet CD/DVD teslim etmesi üzerine bu 
belgeleri 21.12.2011 tarihinde Ankara Başsavcı Vekilliğimize göndermesi ve bu CD lerden 
Genelkurmay Başkanlığı antetli CD’nin çıktısı olarak elde edilen Batı Çalışma Grubu Batı 
Çalışma Eylem Planının Genelkurmay Personel Başkanlığına gönderilen nüshası olduğu ve 
yukarıda belirtilen Genelkurmay Başkanlığının talep üzerine soruşturma dosyasına 
göndermiş olduğu Batı Çalışma Grubu Eylem Planı ile birebir aynı olduğu tesbit 
edilmiştir.(8.Kls.S:189-208)

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı Konulu Belge'nin; Adli Emanetin 2012/3 
sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, GENELKURMAY KARARGAHI 
yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve 
Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, GİZLİLİK 
DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı  5 
nolu CD olarak adlandırılan CD den de (CD5/Arşiv/Batı Eylem Planı) klasöründen elde 
edildiği,

Belgenin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Koordinasyon Şube 



  

Müdürlüğünce ait konuya ilişkin evrakın 2004 yılında Genelkurmay İkinci Kademe 
Arşivince teslim alındığı ve bilahere EK-A'da gönderilen "Dosya Fihristi "nin 14. sırasında 
"GNKUR.BŞK.LIĞI 27 MAYIS 1997 GÜN VE HRK.:3429-64-97/ İGHD.PL.Ş.(2) tarih 
ve sayılı evrakın BATI EYLEM PLANI konu özeti ile 1 adet ve 19 adet ek ile teslim alındığı,

 Hava Kuvvetleri Komutanlığı AD MÜŞ.: 46008895-9140-100950-16/Dis.Sb. ve 
Ceza Huk.İşl.Ş. ve 14 Temmuz 2016 tarihli yazı ile 6 Mayıs 1997 tarihli batı harekat 
konsepti ve 27 mayıs 1997 tarihli batı eylem planı nüshalarının MY 75 1-A kurallarına 
uygun olarak arşivlenip arşivlenmediği hususunun ilgili belgelerin MY 75 1-(A) Silahlı 
Kuvvetler Karargah Hizmetleri Yönergesi ve MY 751-(B) Türk Silahlı Kuvvetleri  Karargah 
Hizmetleri Yönergesi kapsamında muhafazasından sonra arşiv çalışmaları kapsamında MY 
75 1-(A) uygun olarak imha edildiği anlaşılmış olup,imha tutanağının EK-A da gönderildiği, 
12. sırasında GNKUR.  - 27 MAYIS 1997  - Hrk.:3429-64-97/İGHD.PL.Ş.(2) - BATI 
EYLEM PLANI - Genkr.Bşk.lığının "Batı Eylem Planı " ile ilgili yazısı arşivlik 
malzemenin 26.03.2010 tarihinde imha edildiği,

Batı Eylem Planı ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığından soruşturma 
dosyamıza gönderilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığına ait 180 sayfadan 
oluşan imha edilen arşiv malzeme envanterinin 9. sayfasında 86. Sırasında gizli, tarih ve 
sayısının (27.05.1997,Gnkur.Bşk.lığı.HRK:3429-64-97/İGHD.Pl.Ş.(2), konusunun (Batı 
Eylem Planı) uyuştuğu ve Jandarmada bulunan bir nüshasının imha edildiği,

Belge sanıklar Çevik Bir, İdris Koralp,Erol Özkasnak ve tanık Ömer Özkan'ın 
beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş, dijital ortamda yer alan bu belge, belgenin imza 
bloğunda imzası bulunan ve belgeyi hazırlayan kişiler tarafından doğrulanmış, Hava 
Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen suretlerinin imha edildiği, 
olmayan ve kayda girmeyen belgenin imhasının mümkün olmadığı diğer yan deliller ile 
doğruluğu tespit edilen bu belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır.

BATI EYLEM PLANININ YUKARIDA İMHA TUTANAKLARI VERİLEN 
BİRİMLERE DE GÖNDERİLDİĞİ VE KAYDA ALINDIĞI VE SÜRESİ GEÇİNCE 
İMHA EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKLA BATI EYELM PLANININ İCRAYA 
KONULDUĞU ANLAŞILMIŞ OLUP PLANIN TASLAK OLDUĞU,SAHTE 
OLDUĞU VE İCRAYA KONULMADIĞI YÖNÜNDEKİ SUÇTAN KURTULMAYA 
YÖNELİK SAVUNMALARA İTİBAR EDİLMEMİŞTİR.

(22).C.BATI EYLEM PLANINDA İCRA MAKAMI OLARAK GÖSTERİLEN 
BİRİMLER VE O DÖNEMDE BU BİRİMLERİN BAŞINDA OLAN SANIKLAR  

1-Gnkur.Gn.Sek.liği (Genelkurmay Genel Sekreterliği) - Erol Özkasnak  
2-Gnkur.Ad.Müş.liği (Genelkurmay Adli Müşavirliği)- Muhittin Erdal Şenel  
3-Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Kuvvet K.lıkları) - Ahmet Çörekçi  
4-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Kuvvet K.lıkları) - Güven Erkaya (ölü) 
5-Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Kuvvet K.lıkları) - Hikmet Köksal  
6-J.Gn.K.lığı (Jandarma Genel Komutanlığı)  -  Teoman Koman    
7-Gnkur.İGHD. (Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi) - Kenan Deniz   
8-Gnkur.Psk.Hrk.D. (Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesi) - Oğuz Kalelioğlu  
9-Gnkur.Eğt.Tşk.D. (Genelkurmay Eğitim Teşkilat Dairesi) -  Metin Yavuz Yalçın
10-Gnkur.Hrk.Bşklığı (Genelkurmay Harekat Başkanlığı)- Çetin Doğan  
11-Gnkur.İsth.Bşk.lığı (Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı) - Çetin Saner 
12-Gnkur.Per.Bşk.lığı (Genelkurmay Personel Başkanlığı) - Yıldırım Türker 
13-Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığı (Genelkurmay Genel Plan Pren. Başkanlığı)- Vural Avar 



  

14.Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı (Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ) - Engin Alan 
15-Gnkur.Loj.Bşk.lığı (Genelkurmay Lojistik Başkanlığı) - Kamuran Orhon 
16-MGK.Gn.Sek.liği (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği) - İlhan Kılıç 

(23). BATI ÇALIŞMA GRUBUNDA ÇALIŞANLARA VERİLEN TAKDİR 
BELGELERİ

1.Sanık  MUSTAFA HAKAN  BURAL’ın  ikametinde 19/04/2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan aramada elde edilen takdir belgesi, (119 Kls. S:19);

   Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel antetli 01 Temmuz 1997 tarihli  HRK. 
4073-20-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb İGHD.Pl.Ş.M. 
tarafından imzalanmış olan takdir belgesinin içeriğine göre; belgenin sanığın Batı Çalışma 
Grubu proje subayı olarak çalışmasından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

Belge  İçeriğinde; 1.Mustafa Hakan Bural’ın Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak 
çalıştığı,  2.İrtica ile mücadelede;  Sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla, 
önemli proje ve istatistiki çalışmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının 
düzenlenmesinde görevli olduğu, 3.Çalışmalarından dolayı takdir edilmiştir. 

 Sanık Mustafa Hakan Bural ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012  tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls. S:314 );

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 121441-120305-122212 antetli 01 Temmuz 
1997 tarihli HRK. 4073-20-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP 
Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış olan takdir  belgesinin içeriğine göre; 
belgenin,  sanığın  Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak  çalışmalarından ötürü 
düzenlendiği anlaşılmıştır.

 Sanık  Mustafa Hakan Bural ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan 2. takdir belgesi  (95 Kls.S:293) ;

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 121441-122212 antetli 14 Haziran 1998 
tarihli HRK. 4073-23-98/İGHD.Pl.Ş.316 sayılı TAKDİR konulu Kenan Deniz Tuğgeneral 
İç.Güv.Hrk.D.Bşk. tarafından imzalanmış olan  takdir  belgesinin içeriğine göre; belgenin, 
sanığın İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şubesinde Plan subayı olarak çalışmalarından 
dolayı verilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde 
edilen sanık  Mustafa Hakan Bural ile ilgili takdir belgesi (8.KL S.77);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel antetli  …Temmuz 1997 tarihli  HRK. 
4073-97…/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.M. 
imzasına açılan takdir  belgesinin içeriğine göre; belgenin,  sanığın  Batı Çalışma Grubu proje 
subayı olarak  çalışmalarından ötürü  düzenlendiği anlaşılmıştır.

2.Sanık YAHYA KEMAL YAKIŞKAN’ın ikametinde 25/04/2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan aramada elde edilen takdir belgesi (119 Kls. S:25);

 Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel antetli 01 Temmuz 1997 tarihli 
HRK.4073-19-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb. 
İGHD.Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış olan  takdir  belgesinin içeriğine göre; belgenin, 
sanığın  Batı Çalışma Grubu proje subayı  olarak  çalışmalarından ötürü verilmiştir.

Sanık  Yahya Kemal Yakışkan'ın ikametinde 25/04/2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcısı nezaretinde yapılan aramada elde edilen takdir belgesi (119 Kls.S:24);



  

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel antetli 16 Aralık 1997 tarihli  HRK. 
4073-244-97/İGHD.VHZ.Ş.(928) sayılı TAKDİR konulu Erkal Bektaş Top.Kur.Kd.Albay 
İGHD. Veri Topl. Ve Anlz. Ş. Md. tarafından imzalanmış  olan  belgenin  içeriğine göre; 
belgenin sanığın   Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Veri Toplama ve Analiz Şube 
Müdürü olarak   çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

Sanık  Yahya Kemal Yakışkan ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140. 303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls.S:313 );

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 120305-122212-121441 antetli 01 Temmuz 
1997 tarihli HRK. 4073-19-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP 
Kur.Kd.Alb. İGHD. Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış,  olan  belgenin içeriğine göre; belgenin 
sanığın  Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak   çalışmalarından ötürü düzenlendiği 
anlaşılmıştır.

         Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde 
edilen  sanık  Yahya Kemal Yakışkan  ile ilgili takdir belgesi;(8.KL S.78) 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara –Özel antetli  …Temmuz 1997 tarihli  HRK. 
4073-97…/İGHD.Pl.Ş sayılı ibareli TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb.İGHD. 
Pl.Ş.M. imzasına açılmış  olan  belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın   Batı Çalışma 
Grubu proje subayı olarak   çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

3. Sanık ADEM DEMİR ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls.S:312);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 120305-122212-121441 antetli 01 Temmuz 
1997 tarihli  HRK. 4073-23-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP 
Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin 
sanığın Batı Çalışma Grubu İdari İşler Astsubayı olarak  çalışmalarından ötürü düzenlendiği 
anlaşılmıştır.

 Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen 
sanık  Adem DEMİR  ile ilgili takdir belgesi (Kl.8  S.74); 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara –ÖZEL antetli 01 Temmuz 1997 tarihli  HRK. 
4073-23-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb.İGHD. Pl.Ş.M. 
imzasına açılmış olan belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın  Batı Çalışma Grubu İdari 
İşler Astsubayı olarak çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

 Sanık Adem DEMİR vekili Av.Kadir KOCALAR’ın Genelkurmay Başkanlığına 
vermiş olduğu dilekçesine istinaden Genelkurmay Başkanlığının 16 Ocak 2013 tarih 
AD.MÜŞ.9140-1493-12/H.E.0 sayılı bilgi belge isteği konulu yazısı ekinde Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına  gönderilen takdir belgesi(141.Kls S:278);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara  ÖZEL antetli ÖZEL kaşeli, 130094-120525- 
122728- kırmızı kaşeli, 01 Temmuz 1997 tarih ve HRK:4073-23-97/İGHD .Pl.Ş sayılı Takdir 
konulu İGHD.Pl.Ş.Md.Kur.Kd.Alb.İdris KORALP imzalı takdir belgesinin   içeriğine göre; 
belgenin  sanığın  Batı Çalışma Grubu İdari İşler  Astsubayı olarak çalışmalarından ötürü 
düzenlendiği anlaşılmıştır.

4.Sanık KENAN DENİZ ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls.S:311);



  

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 120305-122212-121441 antetli 30 Nisan 1997 
tarihli  HRK. 3059-85-97/Sek.(214) sayılı TAKDİR konulu Çetin DOĞAN Korgeneral 
Harekat Başkanı tarafından imzalanmış, olan  belgenin içeriğine göre; belgenin sanığın 
Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı  olarak   çalışmalarından ve İç Güvenlik 
Harekatının planlanması ve yürütülmesinde, değişik konuları kapsayan brifinglerin 
hazırlanması ve takdiminde, Batı Çalışma Grubu’nun kısa zamanda teşkili ve 
çalışmalarının yürütülmesinde gösterdiği çalışmalarından dolayı  düzenlendiği anlaşılmıştır.

Sanık  Kenan Deniz ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinin 26 
Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir Belgeleri hk. konulu, 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazmış olduğu cevabi yazılarının ekinde bulunan takdir 
belgesi  (95 Kls.S:310)

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 120305-121441-122212 antetli 25 Mart 1998 
tarihli HRK. 3059-77-98/Sek.(171) sayılı TAKDİR konulu Oktar Ataman Korgeneral 
Harekat Başkanı tarafından imzalanmış  olan  belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın   İç 
Güvenlik Harekat Daire Başkanı olarak çalışmalarından, batı çalışma grubunun 
çalışmalarının yürütülmesinde gösterdiği gayreti nedeniyle  düzenlendiği anlaşılmıştır.

 Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen 
sanık  Kenan DENİZ  ile ilgili takdir belgesi (Kl.8  S.102);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara-Özel  antetli  …Temmuz 1997 tarihli  HRK. 
3059-..-97 Per.D.Gen.Amiral/1 sayılı TAKDİR konulu Çevik BİR Orgeneral II.nci Başkan 
imzasına ve Prj.Sb.Bnb.A.SATILMIŞ, Prj.Sb.Yb.İ.UYAR, Ş.Md.Alb.T.ÖZKILIÇ, Per.D. 
Bşk.Tümg.D.TEMEL, Per.Bşk.Korg.Y.TÜRKER açılmış  olan  belgenin içeriğine göre; 
belgenin  sanığın   Gnkur.İç.Güv.ve Hrk.D.Bşk. olarak  çalışmalarından     ötürü düzenlendiği 
anlaşılmıştır.

5. Sanık  MEHMET ŞİNASI ÇALIŞ ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi(95 Kls.S:309) 

 Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel-Kişiye Özel 120305-122212-121441 antetli 
18 Temmuz 1997 tarihli HRK. 4073-147-97/İGHD.488 sayılı TAKDİR konulu Kenan 
DENİZ Tuğgeneral İç Güv.Hrk.D.Bşk. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; 
belgenin sanığın Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak çalışmalarından ötürü 
düzenlendiği anlaşılmıştır.

Sanık  Mehmet Şinasi Çalış ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi(95 Kls.S:307 );

 Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 120305-122212-121441 antetli 01 Temmuz 
1997 tarihli HRK. 4073-13-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP 
Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin 
sanığın Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak  çalışmalarından ötürü düzenlendiği 
anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı Özel antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde 
edilen sanık  Mehmet Şinasi ÇALIŞ ile ilgili takdir belgesi (Kl.8  S.85); 

 Genelkurmay Başkanlığı Ankara-Özel antetli …Temmuz 1997 tarihli HRK. 
4073-97…/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu Kenan DENİZ Tuğgenaral İç Güv.Hrk.D.Bşk. 
imzasına ve İd.Ks.A.V.Yzb.M. ŞENKAYA parafına açılmış  belgenin içeriğine göre; 
belgenin sanığın Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak  çalışmalarından ötürü düzenlendiği 
anlaşılmıştır.



  

6. Sanık  ERTUĞRUL GAZİ ÖZKÜRKÇÜ ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı 
Adli Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls.S:308);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 120305-122212-121441 antetli 01 Temmuz 
1997 tarihli  HRK. 4073-16-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP 
Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış olan belgenin içeriğine göre; belgenin 
sanığın Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak çalışmalarından ötürü düzenlendiği 
anlaşılmıştır.

 Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen 
sanık  Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ  ile ilgili takdir belgesi (Kl.8  S.81) 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara-Özel antetli  …Temmuz 1997 tarihli  HRK. 
4073-97…/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb. İGHD.Pl.Ş.M. 
imzasına açılmış   olan  belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın   Batı Çalışma Grubu proje 
subayı   olarak   çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

7. Sanık  YAHYA CEM ÖZASLAN ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls.S:306)

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 120305-122212-121441 antetli 01 Temmuz 
1997 tarihli  HRK. 4073-22-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP 
Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin 
Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır. 

Belgenin incelenmesinde Batı Çalışma Grubunda proje subayı olarak çalıştığı 
belirtilen kişinin "M. Cem ÖZASLAN" olduğu,bu kişinin sanık olmadığı anlaşılmıştır.

 Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen 
sanık  Yahya Cem ÖZASLAN  ile ilgili takdir belgesi(Kl.8  S.75) 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara-Özel antetli  …Temmuz 1997 tarihli  HRK. 
4073-97…/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.M. 
İmzasına açılmış  olan  belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın  Batı Çalışma Grubu proje 
subayı olarak   çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

8. Sanık ZİYA BATUR ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls.S:304)

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 120305-122212-121441 antetli 01 Temmuz 
1997 tarihli  HRK. 4073-17-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP 
Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış  olan  belgenin içeriğine göre; belgenin 
sanığın Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak çalışmalarından ötürü düzenlendiği 
anlaşılmıştır.

Sanık  Ziya BATUR ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinin 26 
Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir Belgeleri hk. konulu, 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının ekinde bulunan takdir 
belgesi (95 Kls.S:305); 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 120305-122212-121441 antetli 30 Kasım 
1998  tarihli  HRK. 4073-281-98/İGHD.İd.Ks.1266 sayılı TAKDİR konulu Ümit 
ŞAHİNTÜRK  Tuğgeneral İç.Güv.Hrk.D.Bşk. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine 



  

göre; belgenin   sanığın  İç Güvenlik Harekatını icra eden birliklerin yönlendirilmesi, 
emir-komuta birlik ve koordinasyonun sağlanması, irticai faaliyetlere karşı Batı Çalışma 
Grubunda yaptığı ve komutanlıklara sunulan tekliflerdeki katkılarından, çalışmalarından 
ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

 Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen 
sanık  Ziya BATUR  ile ilgili takdir belgesi (Kl.8  S.80); 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara –Özel antetli…Temmuz 1997 tarihli  HRK. 
4073-97…/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb. İGHD.Pl.Ş.M. 
imzasına açılmış  olan  belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın  Batı Çalışma Grubu proje 
subayı olarak  çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

9. Sanık BAHADDİN ÇELİK ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls.S:303);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 122212-121441 antetli 01 Temmuz 1997 
tarihli  HRK. 4073-14-97/İGHD.Pl.Ş.30140546 sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP 
Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış olan   belgenin içeriğine göre; belgenin 
sanığın Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak   çalışmalarından ötürü düzenlendiği 
anlaşılmıştır.

 Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen 
sanık  Bahaddin ÇELİK  ile ilgili takdir belgesi (Kl.8  S.83);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara-Özel antetli…Temmuz 1997 tarihli 
HRK.4073-97…/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb. 
İGHD.Pl.Ş.M. imzasına açılmış olan,  belgenin içeriğine göre; belgenin   sanığın Batı 
Çalışma Grubu proje subayı olarak   çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

10. Sanık YÜKSEL SÖNMEZ ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls.S:302);

 Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 122212-121441 antetli 01 Temmuz 1997 
tarihli HRK.4073-18-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP 
Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin 
sanığın Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak   çalışmalarından ötürü düzenlendiği 
anlaşılmıştır.

Sanık  Yüksel SÖNMEZ ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls.S:301);

 Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 122212-121441 antetli 24 Nisan 1998 tarihli 
HRK. 4073-7-98/İGHD.Pl.Ş.200 sayılı TAKDİR konulu Ümit Şahintürk Kr.Kd.Alb. 
İGHD.Pl.Ş.Md. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin     sanığın 
İGHD Plan Şubesinde Plan Subayı olarak  görev yapmasından ve  irtica tehdidinin takibinde 
batı çalışma grubu içinde yapmış olduğu çalışmaların  bu tehdidin tüm boyutlarıyla ortaya 
konulmasındaki önemli katkılarından  ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

   Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde 
edilen sanık Yüksel SÖNMEZ ile ilgili takdir belgesi (Kl.8  S.79);

 Genelkurmay Başkanlığı Ankara –Özel antetli …Temmuz 1997 tarihli HRK. 
4073-97…/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb. İGHD.Pl.Ş.M. 



  

imzasına açılmış  olan  belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın   Batı Çalışma Grubu proje 
subayı olarak   çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

11. Sanık SALİH ERYİĞİT ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls.S:300 );

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 122212-121441 antetli 01 Temmuz 1997 
tarihli HRK.4073-21-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb. 
İGHD. Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin   sanığın Batı 
Çalışma Grubu proje subayı olarak çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

 Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen 
sanık Salih ERYİĞİT  ile ilgili takdir belgesi (Kl.8  S.76);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara –Özel antetli…Temmuz 1997 tarihli 
HRK.4073-97…/ İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb. 
İGHD.Pl.Ş.M. imzasına açılmış  olan  belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın  Batı 
Çalışma Grubu proje subayı olarak çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

12. Sanık RUŞEN BOZKURT ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls. S:299);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 122212-121441 antetli 01 Temmuz 1997 
tarihli HRK. 4073-15-97/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb. 
İGHD. Pl.Ş.M. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın Batı 
Çalışma Grubu proje subayı olarak çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır

Sanık Ruşen Bozkurt ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinin 
26 Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir Belgeleri hk. konulu, 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının ekinde bulunan takdir 
belgesi (95 Kls. S:298); 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel-Kişiye Özel 122212-121441 antetli 18 
Temmuz 1997 tarihli  HRK. 4073-146-97/İGHD.487 sayılı TAKDİR konulu Kenan DENİZ 
Tuğgeneral İç.Güv.Hrk.D.Bşk. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin 
 sanığın Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak çalışmalarından ötürü düzenlendiği 
anlaşılmıştır.

Sanık Ruşen Bozkurt ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinin 
26 Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir Belgeleri hk. konulu, 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazmış olduğu cevabi yazılarının ekinde bulunan takdir 
belgesi (95 Kls. S:297); 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 122212-121441 antetli 06 Ocak 1998  tarihli 
HRK. 4073-02-98/İGHD.İd.Ks.73 sayılı TAKDİR konulu Ümit Şahintürk Kur.Kd.Alb. 
İGHD.Pl.Ş.Md.. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin    sanığın İç 
Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şube ve  Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak 
çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

Sanık  Ruşen Bozkurt ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinin 
26 Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir Belgeleri hk. konulu, 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazmış olduğu cevabi yazılarının ekinde bulunan takdir 
belgesi(95 Kls. S:296);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 122212-121441 antetli 30 Kasım 1998  tarihli 
 HRK. 4073-82-98/İGHD.İd.Ks.1267 sayılı TAKDİR konulu Ümit Şahintürk Tuğgeneral İç 



  

Güv.Hrk.D.Bşk. tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin   sanığın 
İGHD Pl.Ş.Hrk.Pl.Subayı olarak   çalışmasından ve ...Batı çalışma grubunda yaptığı çalışma 
ve değerlendirmeler ile üst komutanlıklara sunulan tekliflerdeki katıkılarından dolayı 
düzenlendiği anlaşılmıştır.

 CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen sanık  Ruşen Bozkurt  ile ilgili 
takdir belgesi (Kl.8  S.82);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara-Özel antetli …Temmuz 1997 tarihli  HRK.4073- 
97…/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu İdris KORALP Kur.Kd.Alb. İGHD.Pl.Ş.M. imzasına 
açılmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın  Batı Çalışma Grubu proje subayı 
olarakolarak   çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

 Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen 
sanık  Ruşen BOZKURT  ile ilgili takdir belgesi(Kl.8  S.84);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli …Temmuz 1997 tarihli  HRK. 
4073-97…/İGHD.Pl.Ş sayılı TAKDİR konulu Kenan DENİZ Tuğgenaral İç Güv.Hrk.D.Bşk. 
imzasına İd. Ks.A.V.Yzb.M.ŞENKAYA parafına açılmış olan  olan  belgenin içeriğine göre; 
belgenin  sanığın Batı Çalışma Grubu proje subayı olarak çalışmalarından ötürü düzenlendiği 
anlaşılmıştır.

13. Sanık  MEHMET FARUK ALPAYDIN ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı 
Adli Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ. 9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi; (95 Kls. S:295 )

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 122212-121441 antetli 14 Haziran 1998 
tarihli  HRK. 4073-21-98/İGHD.Pl.Ş.314 sayılı TAKDİR konulu Kenan DENİZ Tuğgeneral 
İç.Güv.rk.D.BşkBBBşk. tarafından imzalanmış olan   belgenin içeriğine göre; belgenin 
sanığın  İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şubesinde Hrk.Pl.Sb.olarak   çalışmalarından 
ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

14. Sanık OSMAN BÜLBÜL ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls. S:294);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 122212-121441 antetli 14 Haziran 1998 
tarihli  HRK. 4073-20-98/İGHD.Pl.Ş.313 sayılı TAKDİR konulu Kenan DENİZ Tuğgeneral 
İç.Güv.Hrk.D.Bşk.tarafından imzalanmış olan  belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın   İç 
Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şubesinde Plan subayı olarak çalışmalarından ötürü 
düzenlendiği anlaşılmıştır.

15. Sanık  FEVZİ TÜRKERİ ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı antetli CD 
içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen sanık Fevzi TÜRKERİ  ile ilgili takdir 
belgesi(Kl.8  S.103) 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara-Özel antetli …Temmuz 1997 tarihli 
HRK.3059-..-97 Per. D.Gen.Amiral/1 sayılı TAKDİR konulu Çevik BİR Orgeneral II.nci 
Başkan imzasına ve Prj.Sb.Bnb.A.SATILMIŞ, Prj.Sb.Yb.İ.UYAR, Ş.Md.Alb.T.ÖZKILIÇ, 
Per.D.Bşk. Tümg.D.TEMEL, Per.Bşk.Korg.Y.TÜRKER açılmış  olan  belgenin içeriğine 
göre; belgenin  sanığın Gn.kur.İç.Güv.ve Hrk.D.Bşk. olarak çalışmalarından ötürü 
düzenlendiği anlaşılmıştır.

16. Sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı 
antetli CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen sanık Muhittin Erdal ŞENEL  ile 



  

ilgili takdir belgesi(Kl.8  S.101); 
Genelkurmay Başkanlığı Ankara –Özel antetli  …Temmuz 1997 tarihli  HRK. 

3059-..-97 Per.D.Gen.Amiral/1 sayılı TAKDİR konulu Çevik BİR Orgeneral II.nci Başkan 
imzasına ve Prj.Sb.Bnb.A.SATILMIŞ, Prj.Sb.Yb.İ.UYAR, Ş.Md.Alb.T.ÖZKILIÇ, Per.D. 
Bşk.Tümg.D.TEMEL, Per.Bşk.Korg.Y.TÜRKER açılmış , olan  belgenin içeriğine göre; 
belgenin  Gnkur.Adli Müşaviri olarak   çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

17. Sanık  EROL ÖZKASNAK ile ilgili olanak Genelkurmay Başkanlığı antetli CD 
içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen sanık  Erol ÖZKASNAK  ile ilgili takdir 
belgesi (Kl.8  S.100);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara-Özel antetli  …Temmuz 1997 tarihli  HRK. 
3059-..-97 Per.D.Gen.Amiral/1 sayılı TAKDİR konulu Çevik BİR Orgeneral II.nci Başkan 
imzasına ve Prj.Sb.Bnb.A.SATILMIŞ, Prj.Sb.Yb.İ.UYAR, Ş.Md.Alb.T.ÖZKILIÇ, Per.D. 
Bşk.Tümg.D.TEMEL, Per.Bşk.Korg.Y.TÜRKER açılmış  olan  belgenin içeriğine göre; 
belgenin  Gnkur.Genel Sekreteri olarak  çalışmalarından ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

18. Sanık  OĞUZ KALELİOĞLU ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı antetli 
CD içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen sanık  Oğuz Kalelioğlu  ile ilgili takdir 
belgesi (Kl.8  S.126);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara –Özel antetli  …Mayıs 1997 tarihli  HRK. 
3059-..-97 Per.D.Gen.Amiral/1 sayılı TAKDİR konulu Çevik BİR Orgeneral II.nci Başkan 
imzasına ve Prj.Sb.Bnb.A.SATILMIŞ,  Ş.Md.Alb. T.ÖZKILIÇ, Per.D.Bşk. Tümg. 
D.TEMEL, Per.Bşk.Korg. Y.TÜRKER açılmış  olan  belgenin içeriğine göre; belgenin 
sanığın  Genelkurmay Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı görevi dolayısıyla yapmış olduğu 
çalışmalarından  ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

19. Sanık  HÜSNÜ DAĞ ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı antetli CD 
içerisindeki dosyaların çıktılarından elde edilen sanık  Hüsnü Dağ  ile ilgili takdir belgesi 
(Kl.8  S.74); 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara –Özel antetli  …Mayıs 1997 tarihli  HRK. 
3059-..-97/SEK sayılı TAKDİR konulu Çevik BİR Orgeneral II.nci Başkan imzasına ve 
Prj.Sb.Bnb.A.SATILMIŞ, Ş.Md.Alb.T.ÖZKILIÇ, Per.D.Bşk.Tümg. D.TEMEL, 
Per.Bşk.Korg.Y.TÜRKER açılmış  olan  belgenin içeriğine göre; belgenin  sanığın   yapmış 
olduğu  Genelkurmay Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı görevindeki 
çalışmalarından  dolayı   düzenlendiği anlaşılmıştır.

20. Sanık ÜMİT ŞAHİNTÜRK ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliğinin 26 Temmuz 2012 tarih ve  AD.MÜŞ.9140.303-12/M.O.A sayılı Takdir 
Belgeleri hk. konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  yazmış olduğu cevabi yazılarının 
ekinde bulunan takdir belgesi (95 Kls. S:315);

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Özel 122212-121441 antetli 09 Aralık 1997 tarihli 
HRK. 4073-239-97/İGHD.İd.Ks.(903) sayılı TAKDİR konulu Kenan DENİZ Tuğgeneral İç 
Güv.Hrk.D.Bşk. tarafından imzalanmış  olan  belgenin içeriğine göre; belgenin sanığın 
Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şube Müdürü olarak görev yapmasından ve 
Batı çalışma grubunda yaptığı değerlendirmeler ve üst komutanlıklara sunulan tekliflerdeki 
katkılarından   ötürü düzenlendiği anlaşılmıştır.

(24)A. BATI ÇALIŞMA GRUBUNA 10 NİSAN- 01 ARALIK 1997 
TARİHLERİ ARASINDA GELEN EVRAKLARIN KAYNAKLARINA GÖRE 
DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE 



  

Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD olarak adlandırılacak CD den) “CD5/Bcg/bornova\ 
Bnb.Salih  klasöründe yer alan “EVRAK CIZELGESI.DOC” isimli word belgesinde 10 
Nisan 1997- 1 Aralık 1997 tarihleri arasında BÇG’ye gelen evrakların kaynaklara göre 
dağılımının tablo şeklinde gösterildiği, belgenin altında "Ümit Şahintürk P.Kur.Kd.Alb. 
İGHD Pl.Ş.Md." imza bloğunun bulunduğu anlaşılmıştır.

Tablonun incelenmesinde; 10 Nisan-01 Aralık 1997 tarihleri arasında  BÇG'ye 
gelen evrakların kaynaklarına göre dağılımının " NİS. MAY. HAZ. TEM. AĞUS. EYL. 
EKİM. KAS. ARA. " şeklinde aylara bölündüğü hangi kuruma hangi aylarda ne kadar evrak 
geldiği, genel toplamın   924  olarak belirtildiği anlaşılmıştır. 

BELGE   İÇERİĞİNDE; 
KAYNAK                                        TOPLAM

K.K.K.LIĞI                   : 126 
1 NCİ OR.K.LIĞI          : 13 
2 NCİ OR.K.LIĞI           : 8
3 NCÜ OR.K.LIĞI         : 19 
EGE OR.K.LIĞI              : 38 
2 NCİ KOR.K.LIĞI        : 4 
3 NCÜ KOR.K.              : 20 
4 NCÜ KOR.K.              : 9 
5 NCİ KOR.K.               : 9
6 NCI KOR.K.              : 17
7 NCİ KOR.K.          : 6
8 NCİ KOR.K.               : 3
9 NCU KOR.K.              : 2 
15 NCİ KOR.K.             : 8 
EDOK K.LIĞI                : 15 
PER.OK.K.LIĞI            : 48
33.MKNZ.P.TUG.K.     : 2 
65.MKNZ.TUG.K.         : 1 
5 NCİ ZH.TUG.K.          : 1 
K.T.B.K.K.                     : 1  
BURSA GARNZ K.       : 11 
15. P.ER.TUG.K.            : 1
9 .ZH.TUG.K.                 : 1
11. P.TUG.K.                 : 2
SAHRA DP.K.               : 2
DAĞ.KOM.TUG.K.       : 1 
TOPCU OK.K.               : 1 
K.K.LOJ.K.                     : 7
ZH.BRL.TÜM.K.           : 2 
70.MKNZ.P.TUG.K.       : 2
SIHHİYE OKUL K        : 1
ORDUDONATIM OKULU K. : 1             
20. ZH.TUG.K                : 2 



  

İSTANBULMRK.K         : 1
K.K.K.BAĞLILARI TOPLAMI : 259
K.K.K   GENEL  TOPLAMI : 385 
DZ.K.K.LIĞI : 54
DONANMA K.LIĞI       : 4
DENİZ HAVA ÜS K.     : 2 
HV.K.K.LIĞI                     : 39
2 NCİ HV.İK.BAK.          : 2
5NCİ  ANA JET ÜS.K.  : 1 
4.NCÜ ANA JET ÜS K.    : 1
J.GN.K.LIĞI                      : 297
GNKUR.GENSEK            : 12
RAPOR SİS.GENEL TOP. : 797
(KKK,HVK,DZK,JGNK,GNKUR.)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI     : 28
(EM.GN.MD.LÜĞÜ)
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI   : 21 
MİT MÜSTEŞARLIĞI       : 26 
ASKERİ ATAŞELİKLER  : 11 
M.S.B.LIĞI                          : 23 
DİĞER                                 : 18
TOPLAM                             : 539
GENEL TOPLAM              : 924    olarak belirtilmiştir.

Sanık Ümit Şahintürk 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls. 39 ve 300); Genelkurmay antetli CD den 
elde edilen CD5\Bcg\bornova\Bnb.Salih klasöründe yer alan “EVRAK CIZELGESI.DOC” 
isimli word belgesinde 10 Nisan 1997-1 Aralık 1997 tarihleri arasında BÇG’ye gelen 
evrakların kaynaklara göre dağılımını gösteren evrak listesinin kendisi tarafından yapıldığını 
belirtmiştir.   

 Soruşturma aşamasında şüpheli sıfatıyla ifadesi müdafii eşliğinde alınan tanık 
Mehmet Özbek 14.02.2012 tarihli beyanında özetle; BÇG de sivil memur olarak 
görevlendirildiğini ve çalıştığını,  talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/BNB.SALİH/EVRAK 
ÇİZELGESİ.doc isimli word belgesinden elde edilen 10 Nisan 01 Aralık 1997 tarihleri 
arasında BÇG na gelen evrakların kaynaklarına göre dağılımı (1-575 arası) başlıklı belgenin 
amirleri tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda 
kendisinin hazırladığını belirtmiştir. (Kls.37) 

Tanık Mehmet Özbek mahkemede alınan beyanında; İç Güvenlik Harekat 
Dairesinde 3 tane şube vardır. Plan Şube, Harekat Şube, Veri Toplama Analiz Şube vardı. 
Ben veri toplama analiz şubede sivil memur görev yaptım. Bizim veri toplama analiz şubenin 
kullandığı server FOÇA ismindeydi. Belgelerde MHZ diye geçenler bizim şubenin kullanıcı 
veya çalışan personele aittir. Batı Çalışma Gurubunun ve plan şube aynı yerde çalışıyordu. 
Batı Çalışma Gurubu ve plan şubenin kullandığı serverin adı BORNOVA olduğunu beyan 
etmiştir.

Tanık Ömer Özkan mahkemede alınan beyanında; "Bornova isimli bilgisayarda 
çalıştım. "İGHD plan şube yazan kod bizim kodumuz. Klasör yapılarında Bornova, 
Haymana, Cankaya, Foça diye isimler Mebs başkanı böyle bir server oluşturdu. Yani 
bilgilerin depolanması için, herkesten bir şey seçilmesi istendi. Bizde İzmir ilçeleri olarak 
onları seçmiş olduklarını beyan etmiştir.



  

 Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve 
Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu 
bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: 
yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı  5 nolu CD olarak adlandırılan CD 
den CD5/Bcg/bornova\ Bnb.Salih klasöründe yer alan “EVRAK CIZELGESI.DOC” 
isimli word belgesinin  11.10.1997 tarihinde oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin 
ise 21.09.1998 tarihinde yapıldığı, dijital ortamda yer alan bu belgenin belgenin imza 
bloğunda ismi bulunan ve belgeyi hazırlayan kişiler tarafından doğrulanmış ve 
doğruluğu tespit edilmiş, diğer yan deliller ile doğruluğu tespit edilen bu belgenin 
gerçek olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır. 

(24).B.BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİNİN ANALİZİ (8.Kls 
S:170) 

a. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Muzaffer" klasöründen elde 
17 Eylül 1998 tarihli "Batı Çalışma Grubu Faaaliyetlerinin Analizi" Başlıklı BELGE 
İÇERİĞİNİN;

1. İŞLEM YAPILAN OLAYLARIN ANALİZİ  :
 
- İRTİCAİ FAALİYETLER   : 145
- TSK’NE HAKARET           : 74
- İRTİCAİ YAYIN                 : 25
- HALKI İSYANA TEŞVİK : 21
- İRTİCAİ KADROLAŞMA : 17
- EMİR : 40
- İSLAMİ SERMAYE : 14
- İRTİCAİ PROPAGANDA : 8
- İRTİCAİ PROTESTO : 8
- İRTİCAİ EĞİTİM : 7
- ATATÜRK’E SAYGISIZLIK : 8 
TOPLAM : 369

2. KAYNAK ANALİZİ :

- GAZETE – TV : 118
- ASKERİ BİRLİKLER : 133
- İHBAR MEKTUBU : 94
- MİT MÜSTEŞARLIĞI : 6
- TELEFON İHBARI : 7
- KİTAP : 5
- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI : 2
- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 2
- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI : 1
- SAĞLIK BAKANLIĞI : 1
TOPLAM : 369 " şeklinde olduğu anlaşılmıştır.



  

b. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Muzaffer" klasöründen elde 
17 Eylül 1998 tarihli "BÇG YAZILAN YAZI " isimli ve "BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN 
ALDIĞI KARARLARA UYGUN OLARAK YAPILAN İŞLEMLER" (8.Kls S:160-169) 
 Başlıklı 11 sayfadan oluşan BELGE İÇERİĞİNİN;

"17 Eylül 1998 tarihli;
KONU: Batı Çalışma Grubu toplantılarında alınan kararlara uygun olarak 

Bakanlıklar ve İlgili makamlara gönderilen yazılara yapılan işlemler
AÇIKLAMA: Batı Çalışma Grubu toplantılarında alınan kararlara uygun olarak 

Bakanlıklar ve ilgili makamlara 17 Eylül 1998 tarihi itibariyle 364 adet yazı gönderilmiş 
olup, bu yazılardan 149 adedine cevap verilmiştir. Cevap veren makamlar aşağıya 
çıkarılmıştır. 

 
İçişleri Bakanlığı    : 23                                Dışişleri Bakanlığı : 7
Milli Savunma Bakanlığı : 1                                  Sağlık Bakanlığı         : 4
Kültür Bakanlığı    : 1                                  Milli Eğitim Bakanlığı : 3
K.K.K.lığı    : 5                                  Hv.K.K.lığı               : 2
J.Gn.K.lığı    :10                                 MİT Müsteşarlığı        :10
Diyanet İşleri Başkanlığı : 8                                  Gnkur.Per.Bşk.lığı      : 1
Gnkur.Adli Müşavirliği   :73 (Suç duyurusu)            Gnkur.Loj.Bşk.lığı     : 1

Devlet Bakanlığı : 1
R.T.Ü.K. : 2
GATA : 1
YÖK : 1” şeklinde bilgilerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Devamında tablo şeklinde kurum,tarih ve evrakın numarasının belirtildiği 
karşılığında;o yazıya verilen cevabın kurum, tarih, konu belirtilerek yer aldığı 
anlaşılmıştır.Tablo şeklindeki belgenin içeriği aşağıdaki şekildedir.

1. Gnkur.Bşk.lığının 1 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429-22- 97/İGHD.PI.Ş.(8) sayılı 
ve Alınan Duyumlar konulu yazısı;

-İçişleri Bakanlığnın 10 Temmuz 1997 gün ve SAYI : B.05.1.EGM.0.06. 03.02. 
(8602-97) sayılı cevabı.

2. Gnkur.Bşk.lığının 1 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-19- 97/İGHD.PI.Ş.sayılı ve 
irticai Kılık ve Kıyafet konulu yazısı,

-MİT Müsteşarlığının 22 Mayıs 1997 gün ve SAYI : 11.011.03.153/ 3788-13379 
sayılı cevabı,

3. Gnkur.Bşk.lığının 6 Mayıs 1997 gün ve HRK : 3429-24- 97/İGHD.PI.Ş.(8) sayılı 
ve TEDAŞ Gn.Müdürlüğü Mescidi Konulu yazısı,

4. Gnkur.Bşk.lığının 6 Mayıs 1997 gün ve HRK.: 3429-25-07/IGHD.PI.Ş.(8) sayılı 
ve Kocaeli-Acısu Beldesi Camii imamı konulu yazısı.



  

5. Gnkur.Bşk.lığının 7 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-30- 97/İGHD.PI.Ş.(8) sayılı 
ve Cübbeli Ahmet ÜNLÜ Hoca konulu yazısı,

6. Gnkur.Bşk.lığının 7 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-29- 97/İGHD.PI.Ş.(8) sayılı 
ve Hacıdoğan Camii imamı konulu yazısı.

-3, 4, 5, 6 ncı sıradaki yazılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının 20 Haziran 1997 
gün ve SAYI: B.05.1.EGM.0.14.04.03.111.747.9728/97 sayılı cevabı.

-Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Ağustos 1997 gün ve SAYI : B.02.1.DİB. 
0.71.00.01/156 sayılı cevabı,

-İçişleri Bakanlığının 29 Temmuz 1997 gün ve SAYI : B.05.0.PGM. 0710001- 
Ş/13909 sayılı cevabı,

-Kocaeli Valiliğinin 27 Haziran 1997 gün ve SAYI : B054VLK10400-12/187 sayılı 
cevabı,

7. Gnkur.Bşk.lığının 9 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429-34- 97/lGHD.PI.Ş.(6) sayılı 
ve Müftülük Bildirisi konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 6 Ağustos 1997 gün ve SAYI : B050PGM 0710001-Ş/13941 
sayılı cevabı.

8. Gnkur.Bşk.lığının 9 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429-37- 97/İGHD.PI.Ş.(6) sayılı 
ve Sızıntı Gazetesi İdarecileri konulu yazısı,

Diyanet İşleri Bşk.lığının 19 Ağustos 1997 gün ve SAYI B.02.1.DİB.0.71.00.01/134 
sayılı cevabı.

9. Gnkur.Bşk.lığının 12 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429-47- 97/İGHD.PI.Ş.(6) sayılı 
ve irticai faaliyetler konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 29 Temmuz 1997 gün ve SAYI : B.05.1 .EGM.0. 06.03.02. 
(9490-97) sayılı cevabı,

10. Gnkur.Bşk.lığının 12 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429-46- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Bolluca Beldesi konulu yazısı.

İçişleri Bakanlığının 7 Ağustos 1997 gün ve SAYI B.05.1.EGM.0.06.03.02. 
(9930/971 sayılı cevabı,

11. Gnkur.Bşk.lığının 12 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429-39- 97/İGHD.PI.Ş. sayılı 
ve Abdulkadir GÖK konulu yazısı,

-İçişleri Bakanlığının 27 Ağustos 1997 gün ve SAYI : B.05.1.EGM.0.06. 
03.02.(11156-97) sayılı cevabı,

-Kültür Bakanlığının 10 Haziran günv e ÖZK/1218 sayılı cevabı,

12. Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429-47- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Cübbeli Ahmet Hoca konulu yazısı,

-İçişleri Bakanlığının 14 Ağustos 1997 gün ve SAYI : B.05.1.EGM.0.14. 
04.03.1768-14640/97 sayılı cevabı,

13. Gnkur.Bşk.lığının 21 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429-55- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Selahaddin EŞÇAKIRGİL konulu yazısı,

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 12 Haziran 1997 gün ve Ad.Müş.: 7501-572- 97/sayılı 
suç duyurusu,



  

14. Gnkur.Bşk.lığının 31 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429-69- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve İrticai Faaliyetler konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 16 Haziran 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 605-97 sayılı 
suç duyurusu,

15. Gnkur.Bşk.lığının 3 Haziran 1997 gün ve HRK. 3429-71- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve İrticai faaliyetler konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 12 Haziran 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 616-97 sayılı 
suç duyurusu,

16. Gnkur.Bşk.lığının 3 Temmuz 1997 gün ve HRK. 3429-99- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve İslami Grupların Sermaye Sektörüne Yönelik Faaliyetleri Konulu yazısı,

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 3 Temmuz 1997 gün ve Ad. Müş. : 7501- 697-97 sayılı 
suç duyurusu,

17. Gnkur.Bşk.lığının 13 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-89-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve askeri Lojman Bölgelerine Giriş ile ilgili düzenleme konulu yazı.

-Hv.K.K.lığının 25 Haziran 1997 gün ve ISTH. 3429-1226- 97/PI.Ynt.D.(İKK.Ş.) 
sayılı cevabı,

- J.Gn.K.lığının 23 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-1 -97/PI.Hrk.Tşk. D.PI.ve 
Koor.Ş.sayılı cevabı,

-Gnkur.Per.Bşk.lığının 30 Haziran 1997 gün ve PER. : 3420-2-97/Per. 
D.Dismor.Ş.sayılı cevabı,

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 31 Temmuz 1997 gün ve Ad.Müş. : 3429- 
662-97/0.N.sayılı cevabı,

18. Gnkur.Bşk.lığının 21 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-152- 97/İGHD.PI.Ş.(8) 
sayılı ve İrticai faaliyetler konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 1 Ağustos 1997 gün ve Ad. Müş. : 7501-816- 97 
O.N.sayılı suç duyurusu,

19. Gnkur.Bşk.lığının 23 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-107- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Muharrem Ayı Kutlamaları konulu yazısı,

-İçişleri Bakanlığının 7 Ağustos 1997 gün ve SAYI : B.05.1.EGM.0.06. 03.02 
(9929-97) sayılı cevabı,

20. Gnkur.Bşk.lığının 24 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-121- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve İrticai Faaliyetler konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 1997 gün ve SAYI : B.05.1.EGM.0.06. 03.02 
(10577-97) sayılı cevabı,

21. Gnkur.Bşk.lığının 24 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-120- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve HAKK TV konulu yazısı,

-Dışişleri Bakanlığının 1 Temmuz 1997 gü ve SAYI : IAGY-III/ (AFC)- 2437-1080 
sayılı cevabı,

22. Gnkur.Bşk.lığının 24 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-116-97/ IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve Türkiye’ye karşı blok oluşturan ülkeler konulu yazısı,

-Dışişleri Bakanlığının 30 Temmuz 1997 gü ve SAYI : OAGY-lll-3352- 11184 
sayılı cevabı,



  

23. Gnkur.Bşk.lığının 24 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-118- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Kazan İlçe Kaymakamı konulu yazısı,

Gnkur.Adli Müşavirliğinin 31 Temmuz 1997 gün ve Ad.Müş. : 3429- 718-97(3) 
O.N. sayılı suç duyurusu,

24. Gnkur.Bşk.lığının 27 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-124-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve İrticai İçerikli yazıların bulunduğu paralar konulu yazısı,

-İçişleri Bakanlığının 22 Temmuz 1997 gün ve SAYI : B.05.1.EGM.0.06.03.02. 
(9123-97) sayılı cevabı,

25. Gnkur.Bşk.lığının 23 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-108- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve İrticai Faaliyetler konulu yazısı,

-İçişleri Bakanlığının 22 Temmuz 1997 gün ve SAYIB.05.1.EGM.0.14.04. 03. 1578- 
13242/97 sayılı cevabı,

26. Gnkur.Bşk.lığının 23 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-106- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Dr.Erol YALÇIN konulu yazısı,

-Sağlık Bakanlığının 16 Temmuz 1997 gün ve SAYI : B.100.TKB. 0000006/2725 
sayılı cevabı,

27. Gnkur.Bşk.lığının 1 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-127- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Bultay ÇINBAY’ın faksı konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 12 Ağustos 1997 gün ve SAYI B.05.1.EGM.0.06.03.02 
(10198-97) sayılı cevabı,

28. Gnkur.Bşk.lığının 1 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-129- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve GENTAŞ konulu yazısı.

-MİT Müsteşarlığının 28 Temmuz 1997 gün ve SAYI 11.011.03.152/36023-21179 
sayılı cevabı,

29. Gnkur.Bşk.lığının 12 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-41-97/IGHD.PI. Ş.(6) 
sayılı ve Kırıkkale Üniversitesinde Görevli Bazı Öğretim Üyeleri konulu yazısı.

-MİT Müsteşarlığının 22 Mayıs 1997 gün ve SAYI : 11.011.03.151/ 35377-55030 
sayılı cevabı,

30. Gnkur.Bşk.lığının 16 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-148- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve İrticai Faaliyetler konulu yazısı,

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 23 Temmuz 1997 gün ve Ad.Müş.: 7501- 794-97 sayılı 
suç duyurusu,

31. Gnkur.Bşk.lığının 16 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-149- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Hemşire Çayan BİLGE konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 1997 gün ve SAYI B.05.1.EGM.0.06.03.02. 
(10578/97) sayılı cevabı,

32. Gnkur.Bşk.lığının 26 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-23- 97/Psk.D.Cari 
İşi.Ş.(273) sayılı ve Milli Görüş Teşkilatı konulu yazısı,

-Dışişleri Bakanlığının 18 Temmuz 1997 gün ve SAYI : IAGY-III/ 
(AFC)-2732-1221 sayılı cevabı,



  

33. Gnkur.Bşk.lığının 31 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-176- 97/İGHD.PI.Ş.(8) 
sayılı ve Siyasi Parti Korumaları konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 7 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş.: 3429-855- 97/A.V. 
sayılı cevabı,

34. Gnkur.Bşk.lığının 21 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-154- 97/İGHD.PI.Ş.(8) 
sayılı ve KARESİ TV. konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 5 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş.: 3429-816- 97(1) sayılı 
suç duyurusu,

35. Gnkur.Bşk.lığının 9 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-146- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Er Eyüp KANAT konulu mesajı,

-5 nci Kor.K.lığının 10 Temmuz 1997 gün ve İSTH. : 3590-468- 97/İKK.ve 
GÜV.(698) sayılı cevabi mesajı,

36. Gnkur.Bşk.lığının 24 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-115- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Suç Duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 22 Temmuz 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 718-97 sayılı 
suç duyurusu,

37. Gnkur.Bşk.lığının 12 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429-40- 97/İGHD.PI.Ş. sayılı 
ve TEAŞ’da istihdam konulu yazısı,

-İçişleri Bakanlığının 22 Temmuz 1997 gün ve SAYI : B.05.1 .EGM.0.06 03.02 
(922-97) sayılı cevabı,

38. Gnkur.Bşk.lığının 4 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-138-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve Neden Laiklik konulu yazısı,

-MGK.Genel Sekreterliğinin 23 Temmuz 1997 gün ve TİB : 3429-8- 97/ÖFY 
Bş.Müşv.(87) sayılı cevabı,

39. Gnkur.Bşk.lığının 2 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-227-97/IGHD.PI.Ş. (6) 
sayılı ve Askerliğini Yapmayan Polisler konulu yazısı.

- MSB.lığının 12 Eylül 1997 gün ve ASAL : 4400-272-97/Er İşl.Ş.Öğc. İşl.Ks. sayılı 
(Askeralma teşkilatı kayıtlarına göre; 3.610’u yedeksubay, 24.916’sı erbaş-er statüsünde 
olmak üzere toplam 28.526 polisin henüz askerlik hizmetini yapmadığı, bunlardan 
1.878’inin ise İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu tespit edilmiştir.) cevabı,

40. Gnkur.Bşk.lığının 13 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-207/97IGHD PI.Ş.(6) 
sayılı ve RP “Savaşa hazırlanıyor” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 26 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 914-97 sayılı, 
Milli Gazetenin 10 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan “Düşmanlara karşı savaş 
hazırlığı yapmak!” başlıklı yazı için suç duyurusu.

41. Gnkur.Bşk.lığının 11 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-201-97/İGHD PI.Ş.(6) 
sayılı ve “Gazete Haberi” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 22 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 892-97 sayılı, 
Zaman Gazetesinin 8 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan “BBP, BÇG için soru 
önergesi verdi” başlıklı yazı için suç duyurusu.



  

42. Gnkur.Bşk.lığının 6 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-191 -97/IGHD PI.Ş.(6) 
sayılı ve “Gazete Haberi” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 15 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 881-97 sayılı, 
Akit Gazetesinin 6 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan “Bu generaller; sizi de sevmiyer 
Mesut Bey” başlıklı yazı için suç duyurusu.

43. Gnkur.Bşk.lığının 6 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-190-97/İGHD PI.Ş.(6) 
sayılı ve “Gazete Haberi” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 15 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 882-97 sayılı, 
Yeni Asya Gazetesinin 5 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan “Yeni Komutanlar” 
başlıklı yazı İçin suç duyurusu.

44. Gnkur.Bşk.lığının 5 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-183-97/İGHD PI.Ş.(6) 
sayılı ve “Esrarengiz vurgun isimli gazete haberi” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 22 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 880-97 sayılı, 
Akit Gazetesinin 3 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan “Esrarengiz Vurgun” başlıklı 
yazı için suç duyurusu.

45. Gnkur.Bşk.lığının 4 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-177-97/IGHD PI.Ş.(8) 
sayılı ve “İrticai yalan haber” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 21 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 866-97 sayılı, 
Akşam Gazetesinin 1 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan “Güzel, Cuntacıları 
açıkladı”” başlıklı yazı için suç duyurusu.

46. Gnkur.Bşk.lığının 4 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-177-97/İGHD PI.Ş.(8) 
sayılı ve “İrticai yalan haber” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 21 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 866-97 sayılı, 
Siyah Beyaz Gazetesinin 1 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan “Hasan Celal GÜZEL 
yine Cunta dedi” başlıklı yazı için suç duyurusu.

47. Gnkur.Bşk.lığının 11 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-198-97/İGHD PI.Ş.(8) 
sayılı ve “Dergi Haberi” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 21 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 866-97 sayılı, 
Hürriyet Gazetesinin 10 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan “Hasan Celal GÜZEL için 
Attıkça Atıyor” başlıklı yazı için suç duyurusu.

 48. Gnkur.Bşk.lığının 4 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-177-97/IGHD PI.Ş.(8) 
sayılı ve “İrticai yalan haber” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 21 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 866-97 sayılı, 
Zaman Gazetesinin 1 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan “Güzel’den Cunta iddiası” 
başlıklı yazı için suç duyurusu.

49. Gnkur.Bşk.lığının 30 Temmuz 1997 gün ve HRK : 3429-172-97/İGHD PI.Ş.(8) 
sayılı ve “Yalan Haber” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 15 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 843-97 sayılı, 
Akit Gazetesinin 29 Temmuz 1997 tarihli nüshasında yer alan “Camilere de el attılar” 
başlıklı yazı İçin suç duyurusu.

50. Gnkur.Bşk.lığının 29 Temmuz 1997 gün ve HRK : 3429-171 -97/IGHD PI.Ş.(8) 
sayılı ve “S.O.S. İslam” başlıklı yazısı.



  

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 11 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 838-97 sayılı, 
Akit Gazetesinin 28 Temmuz 1997 tarihli nüshasında yer alan Abdurrahman DİLİPAK’ın 
“S.O.S.İslam” başlıklı yazı için suç duyurusu.

51. Gnkur.Bşk.lığının 28 Temmuz 1997 gün ve HRK : 3429-169-97/İGHD PI.Ş.(8) 
sayılı ve “M.Kayani’nin Makalesi” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 5 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-829- 97 sayılı, 
Yeni Şafak Gazetesinin 25 Temmuz 1997 tarihli nüshasında yer alan “Türkiye Suriye’leşiyor 
mu?” başlıklı yazı için suç duyurusu.

52. Gnkur.Bşk.lığının 13 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-203-97/IGHD PI.Ş.(6) 
sayılı ve “Kastamonu Havadis adlı gazete” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 22 Ağustos 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501- 912-97 sayılı, 
Kastamonu Havadis Gazetesinin 23-30 Temmuz 1997 tarihli nüshasında yer alan “Nasıl 
Subay olunur” başlıklı yazı için suç duyurusu.

53. Gnkur.Bşk.lığının 2 Eylül 1997 gün ve HRK : 3429-229-97/İGHD Pİ Ş. (6) 
sayılı ve “Hüseyin KARAAHMETOĞLU” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 10 Eylül 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-963-97 sayılı, 
Akit Gazetesinin 1 Eylül 1997 tarihli nüshasında yer alan “Her öldürülen askerimize sevinen 
kim?” başlıklı yazısı için suç duyurusu.

54. Gnkur.Bşk.lığının 19 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-212-97/IGHD PI.Ş.(6) 
sayılı ve “Bir Binbaşı" konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 12 Eylül 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-925-97 sayılı, 
Akit Gazetesinin 14 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan “Bu zulme dayanamıyorum” 
başlıklı yazısı için suç duyurusu.

55. Gnkur.Bşk.lığının 18 Haziran 1997 gün ve HRK. 3429- 97/İGHD.PI.Ş.(6) sayılı 
ve “Din Hizmetleri Müşavir ve Ateşesi Atamaları” konulu yazısı.

-Dışişleri Bakanlığının 16 Eylül 1997 gün ve SAYI : 100004/SİCİI-6535- 1507 
sayılı cevabı,

56. Gnkur.Bşk.lığının 28 Ağustos 1997 gün ve HRK : 7130-146-97/IGHD PI.Ş.(6) 
sayılı ve “Abdurrahman DİLİPAK” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 16 Eylül 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-966-97 sayılı, 
Akit Gazetesinin 26 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan Abdurrahman DİLİPAK’ın 
“Sayın Başbakan’a açık mektup” başlıklı yazısı için suç duyurusu.

57. Gnkur.Bşk.lığının 3 Eylül 1997 gün ve HRK : 3429-232-97/IGHD PI.Ş. (6) 
sayılı ve “Suç Duyurusu” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 16 Eylül 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-966-97 sayılı, 
Akit Gazetesinin 02 Eylül 1997 tarihli nüshasında yer alan Abdurrahman DİLİPAK’ın 
“İstediğinizde buydu zaten!” başlıklı yazısı için suç duyurusu

58. Gnkur.Bşk.lığının 06 Ağustos 1997 gün ve HRK. : 3429-187-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve İrticai Faaliyetler konulu yazısı.

- J.Gn.K.lığının 170945 C EYL 1997 gün ve HRK. : 3592-9-97/ASYŞ. TER.OLY. 
(233091) sayılı cevabi mesajı.



  

59. Gnkur.Bşk.lığının 09 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-240-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
(481) sayılı ve Cübbeli Ahmet Hoca Konulu yazısı.

- J.Gn.K.lığının 170945 C EYL 1997 gün ve HRK. : 3592-9-97/ASYŞ. TER.OLY. 
(233091) sayılı cevabi mesajı. 

60. Gnkur.Bşk.lığının 06 Ağustos 1997 gün ve HRK. : 3429-192-97/İGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve Eğitim ve Dinlenme Kampı konulu yazısı.

-J.Gn.K.lığının 170945 C EYL 1997 gün ve HRK. : 3592-9-97/ASYŞ. TER.OLY. 
(233091) sayılı cevabi mesajı.

61. Gnkur.Bşk.lığının 26 Ağustos 1997 gün ve HRK. : 3429-222-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve “Halkı Silahlı Eyleme Davet” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 17 Eylül 1997 gün ve Ad.Müş. : 3429-949-97 sayılı, 
Yeni Yüzyıl gazetesinin 25 Ağustos 1997 tarihli nüshasında yer alan “Eyüp Sultan’da sabah 
eylemi” başlıklı yazı için suç duyurusu.

62. Gnkur.Bşk.lığının 4 Eylül 1997 gün ve HRK : 3429-233-97/IGHD PI.Ş. (6) 
sayılı ve “Ali Osman EĞİLMEZ” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 17 Eylül 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-975-97 sayılı, 
Akit gazetesinin 3 Eylül 1997 tarihli nüshasında yer alan “Militarizm(1)” başlıklı yazı için 
suç duyurusu.

63. Gnkur.Bşk.lığının 8 Eylül 1997 gün ve HRK : 3429-238-97/İGHD PI.Ş. (6) 
sayılı ve “Suç Duyurusu” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 17 Eylül 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-975-97 sayılı, 
Akit gazetesinin 4 Eylül 1997 tarihli nüshasında yer alan “Militarizm(2)” başlıklı yazı için 
suç duyurusu.

64. Gnkur.Bşk.lığının 20 Ağustos 1997 gün ve HRK : 3429-215-97/İGHD PI.Ş. (6) 
sayılı ve “Meriç Kaymakamı Eyüp ÇULUM” konulu yazısı.

-J.Gn.K.lığının 191000 C Eyl 97 gün ve HRK : 3592-11-97/Asyş.Ter. Oly. Sayılı 
cevabi mesajı.

65. Gnkur.Bşk.lığının 30 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-66-97/İGHD.PI. Ş.(6) 
sayılı ve “Mersin İmam Hatip Lisesi Müdürü” konulu yazısı.

- MEB.lığının 16 Eylül 1997 gün ve SAYI : B.08.0.MÜB.0.37.02.00/2146 sayılı 
cevabi yazısı.

66. Gnkur.Bşk.lığının 10 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-83- 97/İGHD.PI.Ş. 
sayılı ve “Erzurum ilinde irticai faaliyetler” konulu yazısı.

- MEB.lığının 16 Eylül 1997 gün ve SAYI : B.08.0.MÜB.0.37.02.00/2144 sayılı 
cevabi yazısı.

67. Gnkur.Bşk.lığının 23 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-108-97/İGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve “Nevşehir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı” konulu yazısı.

- MEB.lığının 16 Eylül 1997 gün ve SAYI : B.08.0.MÜB.0.37.02.00/2145 sayılı 
cevabi yazısı.

68. Gnkur.Bşk.lığının 30 Mayıs 1997 gün ve HRK : 3429-97/IGHD.PI.Ş.(6) sayılı 
ve “İrticai Faaliyetler” konulu yazısı.



  

-Diyanet işleri Başkanlığının 18 Eylül 1997 gün ve SAYI : B.02.1.DİB. 
0.71.00.05-011/3756 sayılı cevabi yazısı.

69. Gnkur.Bşk.lığının 9 Mayıs 1997 gün ve HRK : 3429-34-97/IGHD PI.Ş. (6) sayılı 
ve “Müftülük Bildirisi” konulu yazısı.

-Diyanet işleri Başkanlığının 22 Eylül 1997 gün ve SAYI B.02.1.DİB.0.71.00. 
05-011/ 3838 sayılı cevabi yazısı.

70. Gnkur.Bşk.lığının 30 Mayıs 1997 gün ve HRK : 3429-67-97/İGHD Pl. Ş.(6) 
sayılı ve “İrticai Faaliyetler” konulu yazısı.

-Diyanet işleri Başkanlığının 22 Eylül 1997 gün ve SAYI B.02.1.DİB 
.0.71.00.05-011/3837 sayılı cevabi yazısı.

71. Gnkur.Bşk.lığının 5 Ağustos 1997 gün ve HRK. : 3429-184-97/İGHD. PI.Ş.(3) 
sayılı ve “İhbar Mektubu” konulu yazısı.

-J.Gn.K.lığının 261900 C EYL 1997 gün ve HRK. : 3592-17-97/Asyş. Ter.Oly. 
(24318) sayılı cevabi mesajı.

72. Gnkur.Bşk.lığının 28 Ağustos 1997 gün ve HRK. : 3429-255-97/İGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve “İhbar Mektubu” konulu yazısı.

-J.Gn.K.lığının 261900 C EYL 1997 gün ve HRK. : 3592-19-97/Asyş. Ter.Oly. 
(243226) sayılı cevabi mesajı.

- K.K.K.lığının 24 Eylül 1997 gün ve İSTH. : 3590-273-97/Güv.Ş.(273) sayılı 
cevabi yazısı.

73. Gnkur.Bşk.lığının 19 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-255-97/İGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve “Cübbeli Ahmet Hoca Külliyesi” konulu yazısı.

-J.Gn.K.lığının 261900 C EYL 1997 gün ve HRK. : 3592-18-97/Asyş. Ter.Oly. 
(243221) sayılı cevabi mesajı.

74. Gnkur.Bşk.lığının 11 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-244-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve “Suç Duyurusu” konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 25 Eylül 1997 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-995- 97 sayılı 
ve “Bize Nasıl Zulmettiler” isimli kitap için suç duyurusu.

75. Gnkur.Bşk.lığının 17 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-249-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 03 Ekim 1997 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-1013- 97 sayılı 
ve “Kravatlılar Nerede?” konulu suç duyurusu.

76. Gnkur.Bşk.lığının 08 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-237-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 03 Ekim 1997 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-985- 97 sayılı 
ve “Var mısınız?” konulu suç duyurusu.

77. Gnkur.Bşk.lığının 10 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-242-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 03 Ekim 1997 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-985- 97 sayılı 
suç duyurusu.



  

78. Gnkur.Bşk.lığının 04 Ağustos 1997 gün ve HRK. : 3429-180-97/IGHD. PI.Ş.(8) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 03 Ekim 1997 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-873- 97 sayılı 
suç duyurusu.

79. Gnkur.Bşk.lığının 18 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-95-97/IGHD. PI.Ş.(8) 
sayılı ve Mehmet ERKUŞ konulu yazısı.

-Dışişleri Bakanlığının 25 Eylül 1997 gün ve SAYI : B050PGM0710001 -Ş/15883 
sayılı cevabi yazısı.

80. Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-52-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve Mehmet ERKUŞ konulu yazısı.

-Diyanet İşleri Başkanlığının 30 Eylül 1997 gün ve SAYI : B.02.1.DİB.0. 
71.00.05-3985 sayılı cevabi yazısı.

81. Gnkur.Bşk.lığının 10 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-83-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve Erzurum’da irticai faaliyetler konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 01 Ekim 1997 gün ve SAYI : 
B.05.1.EGM.0.06.03.02.(12858/97) sayılı cevabi yazısı.

82. Gnkur.Bşk.lığının 09 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-145- 97/İGHD. 
PI.Ş.(6) sayılı ve Erzurum’da irticai faaliyetler konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 01 Ekim 1997 gün ve SAYI 
B.05.1.EGM.0.06.03.02.(12858/97) sayılı cevabi yazısı.

83. Gnkur.Bşk.lığının 19 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-257-97/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve RP Milletvekili Salih KAPUSUZ hakkındaki suç duyurusu.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 06 Ekim 1997 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-1029- 97 A.V. 
sayılı suç duyurusu.

84. Gnkur.Bşk.lığının 03 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-231-97/IGHD.PI. Ş.(6) 
sayılı ve Anadolu Kalkınma Vakfı konulu yazısı.

-MİT Müsteşarlığının 29 Eylül 1997 gün ve SAYI : 11.011.02.151 - 27942-27636 
sayılı cevabi yazısı.

85. Gnkur.Bşk.lığının 19 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-259-97/IGHD.PI. Ş. (6) 
sayılı ve Suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 13 Ekim 1997 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-1027- 97 sayılı 
suç duyurusu.

86. Gnkur.Bşk.lığının 29 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-272-97/IGHD.PI. Ş. (6) 
sayılı ve Suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 13 Ekim 1997 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-1058- 97 sayılı 
suç duyurusu.

87. Gnkur.Bşk.lığının 18 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-253-97/IGHD.PI. Ş. (6) 
sayılı ve İrticai faaliyetler konulu yazısı.

- J.Gn.K.lığının 161434 C EKİ 1997 gün ve HRK. : 3592-24-97/Asyş. Ter.Oly. 
(262946) sayılı cevabi mesajı.

88. Gnkur.Bşk.lığının 22 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-261-97/IGHD.PI. Ş. (6) 



  

sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.
-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 03 Ekim 1997 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-1031- 97 sayılı 

suç duyurusu.

89. Gnkur.Bşk.lığının 23 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-263-97/İGHD.PI. Ş. (6) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 03 Ekim 1997 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-1044- 97 sayılı 
suç duyurusu.

90. Gnkur.Bşk.lığının 10 Eylül 1997 gün ve HRK. 3429-241- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Suç Duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 21 Ekim 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-986-97 sayılı suç 
duyurusu,

91. Gnkur.Bşk.lığının 19 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-258- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Suç Duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 21 Ekim 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-1028- 97 sayılı 
suç duyurusu,

92. Gnkur.Bşk.lığının 01 Temuz 1997 gün ve HRK. : 3429-128- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Yaz Okulu konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 23 Ekim 1997 gün ve SAYI B.05.1.EGM.0.06. 03.02. 
(13962/97) sayılı cevabi yazısı.

93. Gnkur.Bşk.lığının 09 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429-34- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Müftülük Bildirisi konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 21 Ekim 1997 gün ve SAYI : B050PGM0710001- A/18996 
sayılı cevabi yazısı.

94. Gnkur.Bşk.lığının 27 Haziran 1997 gün ve HRK. : 3429-126- 97/İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve İrticai Faaliyetler konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 22 Ekim 1997 gün ve SAYI : B050PGM0710001- Ş/18997 
sayılı cevabi yazısı.

95. Gnkur.Bşk.lığının 9 Ekim 1997 gün ve HRK. : 3429-289-97/IGHD.PI. Ş.(6) 
sayılı ve irticai faaliyetler konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 27 Ekim 1997 gün ve Ad.Müş. : 3429-1100- 97/0.N. 
sayılı suç duyurusu.

96. Gnkur.Bşk.lığının 10 Ekim 1997 gün ve HRK. : 3429-292-97/İGHD.PI. Ş.(6) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 27 Ekim 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-1105- 97 sayılı 
suç duyurusu.

97. Gnkur.Bşk.lığının 8 Ekim 1997 gün ve HRK. : 3429-282-97/İGHD.PI. Ş.(6) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 27 Ekim 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-106-97 sayılı suç 
duyurusu.

98. Gnkur.Bşk.lığının 24 Eylül 1997 gün ve HRK. : 3429-265-97/IGHD.PI. Ş.(6) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.



  

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 27 Ekim 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-1043- 97/sayılı 
suç duyurusu.

99. Gnkur.Bşk.lığının 9 Ekim 1997 gün ve HRK. : 3429-288-97/İGHD.PI. Ş.(6) 
sayılı ve irticai faaliyetler konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 27 Ekim 1997 gün ve Ad.Müş. : 3429-100- 97/(1) O.N. 
sayılı suç duyurusu.

100. Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-53-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve camilerde toplantı konulu yazısı.

-Diyanet İşleri Başkanlığının 23 Ekim 1997 gün ve SAYI : B.02.1.DİB. 0.71.00. 
05.11/4335 sayılı cevabi yazısı.

101. Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-53-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Camilerde Toplantı konulu yazısı.

-Diyanet İşleri Başkanlığının 3 Kasım 1997 gün ve SAYI : B.02.1.DİB. 
0.7100.05-011/4435 sayılı cevabi yazısı.

102. Gnkur.Bşk.lığının 19 Ağustos 1997 gün ve HRK. : 3429-213-97/ 
İGHD.PI.Ş.(6) sayılı ve BOME Sanayi Ürünleri konulu yazısı.

-Gnkur.Loj.Bşk.lığının 5 Kasım 1997 gün ve LOJ : 3429-3- 97/Sağ.D.İk.ve 
Bkm.Ş.(280) (4432015) sayılı cevabi yazısı.

103. Gnkur.Bşk.lığının 31 Ekim 1997 gün ve HRK. : 3429-303-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Usulsüz Ödemeler konulu yazısı.

-Devlet Bakanlığının 11 Kasım 1997 gün ve SAYI : B.02.0.003/3028 sayılı cevabi 
yazısı.

104. Gnkur.Bşk.lığının 31 Ağustos 1997 gün ve HRK. : 3429-233-97/ 
İGHD.PI.Ş.(8) sayılı ve irticai faaliyetler konlu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 11 Kasım 1997 gün ve SAYI : B050PGM0710001- Ş/19039 
sayılı cevabı yazısı.

105. Gnkur.Bşk.lığının 21 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3590-153-97/ 
İGHD.PI.Ş.(8) sayılı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi CD-ROM konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 19 Kasım 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-816- 97/(2) 
sayılı suç duyurusu.

106. Gnkur.Bşk.lığının 30 Ekim 1997 gün ve HRK. : 3429-301-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve İhbar mektubu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 27 Kasım 1997 gün ve Ad.Müş. : 7502- 1158-97/K.B. 
sayılı başvuru yazısı.

107. Gnkur.Bşk.lığının 04 Kasım 1997 gün ve HRK. : 3429-306-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Vakıf Guraba Hastanesi konulu yazısı.

-Sağlık Bakanlığının 20 Kasım 1997 gün ve SAYI : 297 sayılı cevabi yazısı.

108. Gnkur.Bşk.lığının 22 Ekim 1997 gün ve HRK. : 3429-299-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 08 Aralık 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-1136- 97 sayılı 
suç duyurusu.



  

109. Gnkur.Bşk.lığının 10 Kasım 1997 gün ve HRK. : 3429-309-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 08 Aralık 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-1188- 97 sayılı 
suç duyurusu.

110. Gnkur.Bşk.lığının 04 Kasım 1997 gün ve HRK. : 7130-190-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve irticai faaliyetler konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 16 Aralık 1997 gün ve SAYI : B.05.1.EGM.0.06. 03.02. 
(16499-97) sayılı cevabi yazısı.

111. Gnkur.Bşk.lığının 03 Kasım 1997 gün ve HRK. : 3429-304-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve Turhan İZGİ konulu yazısı.

-MİT Müsteşarlığının 30 Aralık 1997 gün ve SAYI : 11.022.05.154- 218589-46962 
sayılı cevabi yazısı.

112. Gnkur.Bşk.lığının 30 Ekim 1997 gün ve HRK. : 3429-303-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 18 Aralık 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-1159- 97 sayılı 
suç duyurusu.

113. Gnkur.Bşk.lığının 24 Kasım 1997 gün ve HRK. : 3429-317-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 29 Aralık 1997 gün ve Ad.Müş. : 7501-1209- 97 sayılı 
suç duyurusu.

114. Gnkur.Bşk.lığının 17 Aralık 1997 gün ve HRK. : 3429-12-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 15 Ocak 1998 gün ve Ad.Müş. : 7501-(1304- 97)-98 
sayılı suç duyurusu.

115. Gnkur.Bşk.lığının 09 Ekim 1997 gün ve HRK. : 3429-288-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı irticai faaliyetler konulu yazısı.

-Sağlık Bakanlığının 31 Aralık 1997 gün ve SAYI : B. 100.TKB.0000006 /5117 
sayılı cevabi yazısı.

116. Gnkur.Bşk.lığının 26 Aralık 1997 gün ve HRK. : 3429-16-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı TEDAŞ Bitlis Müessese Müdürlüğü konulu yazısı.

-MİT Müsteşarlığının 26 Ocak 1998 gün ve SAYI : 11.011.02.151 - 28062-1925 
sayılı cevabi yazısı.

117. Gnkur.Bşk.lığının 28 Kasım 1997 gün ve HRK. : 3429-323-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı TEDAŞ Per.Md.Yrdc.Edip ÜREK konulu yazısı.

-MİT Müsteşarlığının 28 Ocak 1998 gün ve SAYI : 11.011.02.151. 4.MV.28066- 
2248 sayılı cevabi yazısı.

118. Gnkur.Bşk.lığının 26 Aralık 1997 gün ve HRK. : 3429-19-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı Tokat Artova Bld.Bşk. konulu yazısı.

-J.Gn.K.lığının 04 Şubat 1998 gün ve İSTH. : 3590-13-98/ASAF.Ş. (28524) sayılı 
cevabi yazısı.



  

119. Gnkur.Bşk.lığının 12 Ocak 1998 gün ve HRK. : 3429-25-98/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı Konya-Ereğli'de irticai yayın BRT TV. konulu yazısı

-J.Gn.K.lığının 04 Şubat 1998 gün ve İSTH. : 3590-12-98/ASAF.Ş. (28514) sayılı 
cevabi yazısı.

120. Gnkur.Bşk.lığının 19 Ocak 1998 gün ve HRK. : 3429-28-98/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı J.Ütğm.Ümit BÜTÜN konulu yazısı

- J.Gn.K.lığının 04 Şubat 1998 gün ve İSTH. : 3590-12-98/ASAF.Ş. (28514) sayılı 
cevabi yazısı.

121. Gnkur.Bşk.lığının 29 Aralık 1997 gün ve HRK. : 3429-20-97/ İGHD.PI.Ş.(6) 
sayılı Milli Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretmeni konulu yazısı.

-Hv.K.K.lığının 06 şubat 1998 gün ve İSTH.: 3429-272-98/PI.Ynt.D. (İKK Ş.) 
22692 sayılı cevabi yazısı.

122. Gnkur.Bşk.lığının 31 Ocak 1998 gün ve HRK. : 3429-37-98/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Adli Müşavirliğinin 13 Şubat 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-129- 98 sayılı 
cevabi yazısı.

123. Gnkur.Bşk.lığının 12 Ocak 1998 gün ve HRK. : 3429-26-98/IGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve ihbar mektubu konulu yazısı.

-K.K.K.lığının 10 Şubat 1998 gün ve İSTH. : 3590-37-98/Güv.Ş. sayılı cevabi yazısı.

124. Gnkur.Bşk.lığının 18 Ocak 1998 gün ve HRK : 3429-29-98/IGHD. PI.Ş.(6) 85 
sayılı ve Per.Yzb.Taner KIZILTEPE konulu yazısı.

-K.K.K.lığının 17 Şubat 1998 gün ve İSTH : 3590-40-98/Güv.Ş. sayılı cevabi yazısı.

125. Gnkur.Bşk.lığının 10 Şubat 1998 gün ve HRK : 3429-42-98/IGHD. PI.Ş.(6) 
123 sayılı ve Konya/Ereğli’de irticai yayın yapan BRT TV konulu yazısı.

-Radyo Televizyon Üst Kurulunun 18 Şubat 1998 gün ve SAYI 
A.01.1.RTÜ.0.02.01.98/079/2417 sayılı cevabi yazısı.

 126. Gnkur.Bşk.lığının 21 Ocak 1998 gün ve HRK : 3429-33-98/İGHD. PI.Ş.(6) 92 
sayılı Suç Duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 24 Şubat 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-96-98 sayılı cevabi 
yazısı.

127. Gnkur.Bşk.lığının 21 Ocak 1998 gün ve HRK : 3429-34-98/IGHD. PI.Ş.(6) 93 
sayılı Şehadet Takvimi konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 02 Mart 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-97-98 sayılı cevabi 
yazısı.

128. Gnkur.Bşk.lığının 24 Şubat 1998 gün ve HRK : 3429-48-98/ İGHD.PI.Ş.(6) 
145 sayılı ve Tnk.Çvş.Yılmaz ALTINSOY konulu yazısı.

- K.K.K.lığının 11 Mart 1998 gün ve PER : 0913-17-98/MRD.(Er İşl.Ş.) 
Dğt.Sb.(185) sayılı cevabi yazısı.

129. Gnkur.Bşk.lığının 17 Mart 1998 gün ve HRK : 3429-52-98/ İGHD.PI.Ş.(6) 167 



  

sayılı ve suç duyurusu konulu yazısı.
-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 25 Mart 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-304-98 sayılı cevabi 

yazısı.

130. Gnkur.Bşk.lığının 30 Mayıs 1997 gün ve HRK : 3429-68-97/İGHD. PI.Ş.(6) 
sayılı ve irticai faaliyetler konulu yazısı.

-İçişleri Bakanlığının 31 Mart 1998 gün ve SAYI : B050PGM0710001- Ş/6191 
sayılı cevabi yazısı.

131. Gnkur.Bşk.lığının 09 Ocak 1998 gün ve HRK : 3429-23-98/İGHD. PI.Ş.(6) 67 
sayılı ve Manisa yetiştirme yurdu konulu yazısı.

-MIT Müsteşarlığının 31 Mart 1998 gün ve SAYI 11.011.03.152/33727-7581 sayılı 
cevabi yazısı.

132. Gnkur.Bşk.lığının 23 Şubat 1998 gün ve HRK : 3429-47-98/İGHD. PI.Ş.(6) 
142 sayılı ve Hamidiye Camii Vaazi konulu yazısı.

-Diyanet İşleri Başkanlığının 13 Nisan 1997 gün ve SAYI 
B.02.0.1.DİB.0.71.00.05-011/1414 sayılı cevabi yazısı.

133. Gnkur.Bşk.lığının 13 Nisan 1998 gün ve HRK : 3429-57-98/İGHD. PI.Ş.(6) 
187 sayılı ve 4306 sayılı Kanun kapsamı konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 13 Mayıs 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 1998-232/ Huk.İş.A.V. 
sayılı cevabi yazısı.

134. Gnkur.Bşk.lığının 30 Nisan 1998 gün ve HRK : 3429-68-98/İGHD. PI.Ş.(6) 
222 sayılı ve Kayseri’de yayın yapan yerel radyo ve televizyonlar konulu yazısı.

-RTÜK’un 08 Mayıs 1998 gün ve SAYI : A.01.1.RTÜ.0.02.01.98/0233/ 5794 sayılı 
cevabi yazısı.

135. Gnkur.Bşk.lığının 30 Nisan 1998 gün ve HRK : 3429-64-98/İGHD. PI.Ş.(6) 
215 sayılı suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 21 Mayıs 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-436-98 sayılı cevabi 
yazısı.

136. Gnkur.Bşk.lığının 30 Nisan 1998 gün ve HRK : 3429-69-98/İGHD. PI.Ş.(6) 
216 sayılı suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 21 Mayıs 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-435-98 sayılı cevabi 
yazısı.

137. Gnkur.Bşk.lığının 11 Mayıs 1998 gün ve HRK : 3429-92-98/İGHD. PI.Ş.(6) 
231 sayılı Milli Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretmenleri konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 22 Mayıs 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 1998- 234/Huk.İş.A.V. 
sayılı cevabi yazısı.

138. Gnkur.Bşk.lığının 08 Mayıs 1998 gün ve HRK : 3429-36-98/İGHD. PI.Ş.(6) 
408 sayılı suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 28 Mayıs 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-458-98 sayılı cevabi 
yazısı.

139. Gnkur.Bşk.lığının 08 Mayıs 1998 gün ve HRK : 3429-35-98/İGHD. PI.Ş.(6) 
407 sayılı irticai faaliyet gösteren grup/dernek konulu yazısı.

-MIT Müsteşarlığının 04 Haziran 1998 gün ve SAYI : 11.011.03.152/33805-14964 
sayılı cevabi yazısı.



  

140. Gnkur.Bşk.lığının 21 Mayıs 1998 gün ve HRK : 3429-74-98/İGHD. PI.Ş.(6) 
253 sayılı Elektronik Teknisyeni Ahmet DEMİRÖZ konulu yazısı.

-GATA K liğinin 02 Haziran 1998 gün ve İSTH. : 3429-207-98 sayılı cevabi yazısı.

141. Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1998 gün ve HRK : 3429-70-98/jGHD. PI.Ş.(6) 
238 sayılı Himmet Seyhan YÜCE tarafından çekilen faks konulu yazısı.
-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 08 Haziran 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-476-98 sayılı cevabi yazısı.

142. Gnkur.Bşk.lığının 29 Mayıs 1998 gün ve HRK : 3429-81-98/İGHD. PI.Ş.(6) 
278 sayılı suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 08 Haziran 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-509-98 sayılı 
cevabi yazısı.

143. Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1998 gün ve HRK : 3429-71-98/IGHD. PI.Ş.(6) 
239 sayılı Basın İlan Kurumu konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 08 Haziran 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 1998- 240/Huk.İş.N.E. 
sayılı cevabi yazısı.

144. Gnkur.Bşk.lığının 15 Mayıs 1998 gün ve HRK : 7130-105- 98/İGHD. PI.Ş.(6) 
249 sayılı Tbp.Kd.Yzb.Mustafa DEMİRCİ konulu yazısı.

-Sağlık Bakanlığının 05 Haziran 1998 gün ve SAYI : B100PER0100000 sayılı 
cevabi yazısı.

145. Gnkur.Bşk.lığının 11 Mayıs 1998 gün ve HRK : 7130-91 -98/IGHD. PI.Ş.(6) 
230 sayılı RTÜK yasa taslağı konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 12 Haziran 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 1998- 307/Huk.İş.O.N. 
sayılı cevabi yazısı.

146. Gnkur.Bşk.lığının 30 Nisan 1998 gün ve HRK : 3429-66-98/IGHD. PI.Ş.(6) 
217 sayılı suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 12 Haziran 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-430-98 sayılı 
cevabi yazısı.

147. Gnkur.Bşk.lığının 15 Mayıs 1998 gün ve HRK : 7130-104- 98/İGHD PI.Ş.(6) 
248 sayılı İrticai faaliyetleri nedeniyle TSK’den ilişiği kesilen personel konulu yazısı.

 -YOK Bşk.lığının 24 Haziran 1998 gün ve SAYI : B.30.0.PER.0.00.00. 
01-05.001-5958 sayılı cevabi yazısı.

148. Gnkur.Bşk.lığının 21 Mayıs 1998 gün ve HRK : 3429-73-98/IGHD PI.Ş.(6) 
251 sayılı Suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 18 Haziran 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-490-98 sayılı 
cevabi yazısı.

149. Gnkur.Bşk.lığının 19 Haziran 1998 gün ve HRK : 3429-93- 98/İGHD PI.Ş.(6) 
302 sayılı Suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 10 Temmuz 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-587- 98 sayılı 
cevabi yazısı.

150. Gnkur.Bşk.lığının 19 Haziran 1998 gün ve HRK : 3429-95- 98/İGHD PI.Ş.(6) 



  

305 sayılı Suç duyurusu konulu yazısı.
-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 8 Temmuz 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-599-98 sayılı 

cevabi yazısı.

151. Gnkur.Bşk.lığının 1998 gün ve HRK : 3429- 98/İGHD PI.Ş.(6) sayılı Gebze 
Mesaj Gazetesi konulu suç duyurusu.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 31 Temmuz 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-726- 98 sayılı 
cevabi yazısı.

152. Gnkur.Bşk.lığının 31 Ağustos 1998 gün ve HRK : 3429-115- 98/İGHD PI.Ş.(6) 
sayılı suç duyurusu konulu yazısı.

-Gnkur.Ad.Müş.liğinin 08 Eylül 1998 gün ve AD.MÜŞ. : 7501-817-98 sayılı cevabi 
yazısı.

c. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Ziya " klasöründen elde 
edilen "BÇG FALİYETLERİ (2) isimli "Batı Çalışma Grubu Faaaliyetleri" Başlıklı 4 
sahifeden oluşan BELGE İÇERİĞİNİN; (8.Kls S: 149-152) 

"Refahyol Hükümetinin iktidara gelmesiyle Türkiye Cumhuriyetinin laik ve 
demokratik yapısını hedef alan irticai faaliyetler ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamış ve 
terörle mücadele olduğu gibi bu tehdit de Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci öncelikli vazifesi 
haline gelmiştir. 

 28 Şubat 1997 Tarihinde icra edilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan 
kararlar doğrultusunda terörle mücadelede olduğu gibi PKK ile beraber irtica ile 
mücadelenin de birinci öncelikli tehdit durumuna geldiği değerlendirilmiştir. Bu tehditle 
mücadele maksadıyla Genelkurmay Başkanlığı karargahında İç Güvenlik Harekat Dairesi 
bünyesinde Batı Çalışma Grubu teşkil edilmiştir. 

 Bu çalışma grubu;
 -İrtica ile mücadele konseptini oluşturmuş,
-Bu konsepte bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde teşkilatlanmayı sağlamış ve,
  -Ülke çapında demokratik kitle örgütleri ile iletişim ve kamuoyunun 

bilinçlendirilmesi esaslarını belirtmiştir.  
Bu esaslara göre 11 Nisan 1997 tarihinde teşkilatlanmasını tamamlayan Batı 

Çalışma Grubu; istihbarat ve değerlendirme, planlama, istatistik ve veri hazırlama ve cari 
harekat bölümlerinden oluşmuştur. 

 Ayrıca, irtica ile mücadelenin daha alt kademelerde de sürdürülebilmesi için 
Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel komutanlığında “Batı Çalışma Grubu”na 
benzer şekilde teşkilatlanma yapılmıştır. 

 Türkiye’nin “İrticai Taktik Resmi”nin çıkartılması maksadıyla; 29 Nisan 1997 
tarihinde Kuvvet Komutanlıkları seviyesinde “Batı Rapor Sistemi” yayınlanmış ayrıca 
Türkiye’nin “İrticai Trendi”nin takibi için, “Günlük İrticai Olay Rapor Sistemi” 
kurulmuştur. 

14 Nisan 1997 Tarihinde Kuvvet Komutanlıklarının da görüşleri alınarak “Batı 
Harekat Konsepti” yayınlanmıştır.  

Bu konsept ışığında 27 Mayıs 1997 Tarihinde “Batı Eylem Planı” hazırlanmıştır. 
 Batı Çalışma Grubu’nun faaliyetleri Pazartesi ve Perşembe günleri Kuvvet 

Komutanlıkları ve MGK Temsilcilerinden oluşan bir heyete, Salı günleri 
Gnkur.Başkanı’na ve Cuma günleri de “J” Başkanlarına arz edilmektedir. 



  

 Refahyol Hükümetinin istifasına kadar Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine 
aralıksız devam etmiştir.  

Haziran 1997’de 54 ncü Hükümetin istifası ve müteakiben 55 nci hükümetin iş 
başına geçmesi ile irticai olay ve faaliyetlere bu kesimin miting, gösteri ve tedhiş olayları 
ilave olmuş, propaganda, eğitim, sermaye ve kadrolaşma faaliyetlerinde yavaşlama 
görülmediği gibi aksine bir artış meydana gelmiştir.

  Genelkurmay Başkanlığı’nın izleme, analiz ve sorumluları uyarma şeklindeki 
faaliyetleri devam ederken, irticai yayılımın ciddiyetini kavrayan hükümet de bu mücadeleyi 
yürütmek için ayrı bir organizasyona ihtiyaç olduğunu değerlendirerek 11 Aralık 1997 
tarihinde Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu’nu kurmuş ve çalıştırmaya 
başlamıştır. 

 Başlangıçta Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığı’nda ilgili Bakanlık Müsteşarları, 
ilgili kuruluşların Başkan ve Genel Müdürlerinden oluşturulan bu kurulda Genelkurmay 
Başkanlığı’nın da temsil edilmesi için Başbakanlığa talepte bulunulmuştur.

  Talebin kabul görmesi üzerine kurul çalışmalarına iştirak edilmeye başlanmış hatta 
Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri, kurulda hem tespit edilen irticai olay ve faaliyetlerin 
gündeme getirilmesi hem de irtica ile daha ciddi ve kapsamlı bir mücadele yürütülmesi 
açısından bir itici güç olarak görev icra etmeğe başlamışlardır. 

 İlk zamanlarda ayda bir toplanan kurul, daha sonra konuların çok geniş ve detaylı 
olduğunun görülmesi üzerine haftada bir toplanmaya ve her hafta başka bir Bakanlık veya 
kurum ile ilgili konuları detayı ile görüşmeğe başlamıştır.  

Tespit edilen irticai olay ve faaliyetler alınan kararlara uygun olarak ya Başbakanlık 
Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu vasıtası ile yahut yazı ile doğrudan ilgili 
makama iletilmektedir.  

Kurulda şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığı ile ilgili konular görüşülmüştür. 

 Bunun dışında İçişleri Bakanlığı’nda Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu 
ile paralel çalışan bir kurul ve ülke genelinde “İlçe Merkezli Denetim sistemi” adıyla 
komisyonlar oluşturulmuştur. Garnizon ve Jandarma Komutanlıklarının temsilcileri de bu 
kurulun toplantılarına katılmak suretiyle, söz konusu komisyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri 
temsil edilmektedir. 

 Batı Çalışma Grubu tarafından 10 Nisan 1997 tarihinden bugüne kadar alınan 
kararlara paralel olarak Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kuruluna 380 
Adet konu iletilmiş ayrıca Genelkurmay Başkanlığınca ilgili makamlara doğrudan 
400’den fazla yazı yazılmıştır. 

 Bunun yanında ilgili makamlara yüz yüze veya telefon ile görüşmek suretiyle 
temasa geçilerek bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır. 

 55 nci Cumhuriyet Hükümeti’nin de bu tehdide karşı mücadele kapsamında, 8 
yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin yasalaştırılması ve Kur’an kursları konusundaki kararlı 
yaklaşımları gibi faydalı girişimleri olmaktadır. Ancak bu girişimlerin yeterli olduğunu 
söylemek mümkün olamayacağı gibi iktidar ortağı partilerin mensuplarının da aralarında 
bulunduğu bazı milletvekillerinin, hatta hükümet üyelerinin politik kaygılarla zaman zaman 
takındıkları tavırlar ile beyan ve uygulamaları irticai kesimin moralini yükseltmekte, 
faaliyetlerine geçit vermektedir.  Hükümetin ve Milletvekillerinin bu tutumu mülki amirler 
başta olmak üzere bazı devlet görevlilerinin irtica ile mücadele konusundaki uygulamalarda 
tereddüde düşmesine neden olmakta, halen temizlenemeyen irticai görüşlü kadroların 
faaliyetlerinin de etkisiyle zaten yetersiz olan irtica ile mücadele uygulamaları etkinliğini 
iyice kaybetmektedir.  

Bu nedenle, gelinen aşamada Batı Çalışma Grubunun çalışmalarına aynı hızla devam 



  

ederek irticai faaliyet, olay ve yapılanmayı sürekli olarak izlemesinin ve tedbir almakla 
görevli makamlar nezdindeki uyarı ve bilgilendirmelere devam edilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.  

Bu bağlamda, irtica ile mücadeleye ivme kazandırmak ve bu mücadeleyi halka mal 
etmek için; siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri vasıtasıyla, dolaylı tutum yöntemi 
uygulayarak, münferit irticai olaylar yerine, irticai faaliyetleri örgütleyen elebaşı kadrolar ile 
irticai sermaye kuruluşları üzerinde siklet merkezi tesis edilmesinin aciliyet arz ettiği 
öngörülmektedir.  Arz ederim.”   şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Soruşturma aşamasında şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan tanık Mehmet Özbek 
14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına müdafii huzuru ile vermiş olduğu 
ifadesinde özetle;  BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını,  talimat 
üzerine CD5/BCG/BORNOVA/ZİYA/BCG FAALİYETLERİ(2)doc. isimli word belgesinden 
elde edilen Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri başlıklı belgenin amirleri tarafından kendisine 
müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını 
belirtmiştir.

d. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Ziya " klasöründen elde 
edilen "BÇG FAALİYETLERİ (26 AĞUSTOS) isimli "Batı Çalışma Grubu Faaaliyetleri" 
Başlıklı 4 sahifeden oluşan  “Gizli” ibareli BELGE İÇERİĞİNİN;  (8.Kls S: 140-143) 

"28 Şubat 1997 tarihinde icra edilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan 
kararlar doğrultusunda terörle mücadelede olduğu gibi PKK ile beraber irtica ile 
mücadelenin de birinci öncelikli tehdit durumuna geldiği değerlendirilmiştir. Bu tehditle 
mücadele maksadıyla Genelkurmay Başkanlığı karargahında İç Güvenlik Harekat Dairesi 
bünyesinde Batı Çalışma Grubu teşkil edilmiştir. 

 Türkiye’nin “İrticai Taktik Resmi”nin çıkartılması maksadıyla; 29 Nisan 1997 
tarihinde Kuvvet Komutanlıkları seviyesinde “Batı Rapor Sistemi” yayınlanmış ayrıca 
Türkiye’nin “İrticai Trendi”nin takibi için, “Günlük İrticai Olay Rapor Sistemi” 
kurulmuştur. 

 14 Nisan 1997 Tarihinde Kuvvet Komutanlıklarının da görüşleri alınarak “Batı 
Harekat Konsepti” yayınlanmıştır.  

Bu konsept ışığında 27 Mayıs 1997 Tarihinde “Batı Eylem Planı” hazırlanmıştır. 
Genelkurmay Başkanlığı’nın izleme, analiz ve sorumluları uyarma şeklindeki 

faaliyetleri devam ederken, irticai yayılımın ciddiyetini kavrayan hükümet de bu mücadeleyi 
yürütmek için ayrı bir organizasyona ihtiyaç olduğunu değerlendirerek 11 Aralık 1997 
tarihinde Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu’nu kurmuş ve çalıştırmaya 
başlamıştır. 

 Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu; Başbakanlık Müsteşarı 
Başkanlığı’nda, Genelkurmay İGHD.Bşk., ilgili bakanlık Müsteşarları, ilgili kuruluşların 
Başkan ve Genel Müdürlerinden oluşmaktadır.

 İlk zamanlarda ayda bir toplanan kurul, daha sonra konuların çok geniş ve detaylı 
olduğunun görülmesi üzerine haftada bir toplanmaya ve her hafta başka bir Bakanlık veya 
kurum ile ilgili konuları detayı ile görüşmeğe başlamıştır. 

 Tespit edilen irticai olay ve faaliyetler alınan kararlara uygun olarak ya Başbakanlık 
Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu vasıtası ile yahut yazı ile doğrudan ilgili 
makama iletilmektedir. 

 Kurulda şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 



  

Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile ilgili konular görüşülmüştür.

  Bunun dışında İçişleri Bakanlığı’nda Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu 
ile paralel çalışan bir kurul ve ülke genelinde “İlçe Merkezli Denetim sistemi” adıyla 
komisyonlar oluşturulmuştur. Garnizon ve Jandarma Komutanlıklarının temsilcileri de bu 
kurulun toplantılarına katılmak suretiyle, söz konusu komisyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri 
temsil edilmektedir. 

 Batı Çalışma Grubu tarafından 10 Nisan 1997 tarihinden bugüne kadar alınan 
kararlara paralel olarak Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kuruluna 380 Adet 
konu iletilmiş ayrıca Genelkurmay Başkanlığınca ilgili makamlara doğrudan 400’den fazla 
yazı yazılmıştır.  

Bunun yanında ilgili makamlara yüz yüze veya telefon ile görüşmek suretiyle temasa 
geçilerek bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır.

  55 nci Cumhuriyet Hükümeti’nin de bu tehdide karşı mücadele kapsamında, 8 
yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin yasalaştırılması ve Kur’an kursları konusundaki kararla 
yaklaşımları gibi faydalı girişimleri olmaktadır. Ancak bu girişimlerin yeterli olduğunu 
söylemek mümkün olamayacağı gibi iktidar ortağı partilerin mensuplarının da aralarında 
bulunduğu bazı milletvekillerinin, hatta hükümet üyelerinin politik kaygılarla zaman zaman 
takındıkları tavırlar ile beyan ve uygulamaları irticai kesimin moralini yükseltmekte, 
faaliyetlerine geçit vermektedir. 

Bu çalışmalar neticesinde;
-İçişleri Bakanlığından ……….,
-Adalet Bakanlığından ………., 
-Sağlık Bakanlığından ………., 
-Diyanet İşleri Başkanlığından ……….,
-Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından ……….,
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ………., 
-Orman Bakanlığından ……….,
-Milli Eğitim Bakanlığından ………., 
-Yüksek Öğretim Kurumundan ………., 
Olmak üzere toplam 5448 personelin irticai faaliyetlere karıştığı tespit edilmiş, 

bunların 2833’ü hakkında işlem yapılmıştır. 
 Meslek gruplarına göre irticai faaliyetlere karıştığı tespit edilen en fazla personel 

MEB.’da; bu personelin yoğunlaştığı iller ise Malatya, K.Maraş, Kayseri ve İçel’dir.  
Ayrıca, irticai faaliyetlere karıştığı tespit edilen ve İçişleri Bakanlığı’na bildirilen 

398 mülki amirden 124 Kaymakam ile ilgili Bakanlık soruşturması tamamlanmış, bunları 
%60’ı ile ilgili tespitlerin doğruluğu teyid edilerek, haklarında yasal işlem yapılmıştır.  

Sonuç olarak, Batı Çalışma Grubunun irtica ile mücadele faaliyetleri neticesinde;
 - 8 yıllık kesintisiz eğitim yasa tasarısı çıkarılmış ve bunun sonucu bu sene İmam 

Hatip Liselerine kayıtlarda büyük bir düşme olmuş,
- Kur’an kursları ve cami yapımları Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kontrolüne 

girmiş,  
- İrtica ile mücadele kapsamında 15 yasa tasarısı Meclise sevk edilmiş, özel ve 

tüzel kişilerin yaptırdığı cami ve mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi ile 
3194 Sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklikle cami yapılacak yerlere ait düzenlemeler 
yasalaşmış,  

- İrticaya müzahir mülki amirlerin önemli bir kısmı tasfiye edilmiş,  
- Yüksek Öğretim Kurumu ile temas edilerek ÖSYM sınav sistemi değiştirilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, laik ve demokratik yapısını hedef alan ve devlet düzenini 

değiştirmeyi amaçlayan irticai tehdide karşı; siyasi partiler arasındaki görüş ayrılığından 



  

kaynaklanan zafiyeti ortadan kaldırmak için, gelinen aşamada; 
Batı Çalışma Grubunun çalışmalarına aynı hızla devam ederek irticai faaliyet, olay 

ve yapılanmayı sürekli olarak izlemesinin ve tedbir almakla görevli makamlar nezdindeki 
uyarı ve bilgilendirmelere devam edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Bu bağlamda, irtica ile mücadeleye ivme kazandırmak ve bu mücadeleyi halka mal 
etmek için; siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri vasıtasıyla, dolaylı tutum yöntemi 
uygulayarak, münferit irticai olaylar yerine; irticai faaliyetleri örgütleyen elebaşı kadrolar 
ile irticai sermaye kuruluşları üzerinde siklet merkezi tesis edilmesinin aciliyet arz ettiği 
öngörülmektedir.  Arz ederim" şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

e. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Umit " klasöründen elde 
edilen "BÇG FAALİYETLERİ VE BİLGİ NOTU " isimli BELGE İÇERİĞİNİN;  (8.Kls 
S: 60-62)

 Batı çalışma grubu faaliyetleri başlıklı, belgenin içeriğinin;1.Gelen Rapor / 
Evraklara yapılacak işlem, 2. Günlük Toplantılar, 3. Haftalık Toplantılar, 4.Başbakanlık’ta 
Yapılacak Toplantılar alt başlıklarından oluştuğu ve ekinde Gizli ibareli, bilgi notu başlıklı 
belgenin olduğu anlaşılmıştır. 

Ekinde yer alan Bilgi Notunun içeriğinin;
Konu  : Batı Çalışma Grubu Kuruluş ve Amacı,
Açıklama:Türkiye Cumhuriyeti; nitelikleri anayasa ile belirlenen ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bir bütün olan demokrakit, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. devletin 
bu nitelikleri anayasanın değiştirilmesi teklif edilemeyecek hükümleri arasındadır.

Son yıllarda organize bir şekilde örgütlenmeye başlayan irticai teşkiller şeriat 
düzenine dayalı devlet kurma yolundaki gayretlerini artırmış taban oluşturmaya ve rağbet 
görür hale gelmeye başlamıştır.

Türk silahlı kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini koruma ve 
kollama yükümlülüğünün bilincinde olarak, gün geçtikçe ivme kazanan irticai tehdidi 
değerlendirmiş ve bölücü terör ile birlikte birinci önceliği vererek mücadeleye başlamıştır.

İrtica ile mücadeleyi koordineli ve etkin bir şekilde yürütebilmek maksadıyla 
genelkurmay karargahında genelkurmay başkanı’nın emriyle batı çalışma grubu 
kurulmuştur. çalışma grubu teşkili; bir çalışma yöntemi olup, bir konu üzerinde birçok 
başkanlık, kurum veya kuruluşun koordineli çalışması gerektiğinde teşkil edilir. değişik 
konular üzerinde çalışmış veya halen çalışmasına devam eden barbaros, güven, emek, barış 
vb. çalışma grupları gibi.

Batı çalışma grubunun görevleri :
-İrticai tehdidin türkiye genelinde resmini ortaya çıkarmak,
-İrticai faaliyetler ile ilgili bilgi akışını sağlamak,
-Bu bilgileri değlendirmek
-İrtica ile mücadele konseptini belirlemek,
-İrticaya karşı kamuouyunu bilinçlendirmek,
-Kanunlar çerçevesinde irticaya karşı mücadele etmektir.
Kuruluşu :
*Batı çalışma grubu genelkurmay harekat başkanlığı bünyesinde diğer başkanlık 

temsilcilerininde katılımıyla teşkil edilmiş olup tam gün çalışmaktadır.
*Ayrıca batı çalışma grubu kapsamında :
-Gnkur.İKK ve güvenlik d.bşk.



  

-Gnkur.psikolojik harekat d.bşk.
-Gnkur.iç güvenlik harekat d.bşk.
-Gnkur.adli müşavir ve basın halkla ilişkiler daire bşk.lığı temsilcileri
-Kuvvet ve jandarma genel komutanlığı istihbarat başkanları
-Milli güvenlik kurulu temsilcisi
Gnkur.harekat başkanı’nın başkanlığında haftada iki kez toplanarak durum 

değerlendirmesi yapmakta ve alınacak tedbirleri belirlemektedir.
Çalışma şekli :
*Batı çalışma grubu irticai faaliyetleri takip edebilmek için bir rapor sistemi 

kurmuştur. 
*Rapor edilen bilgiler batı çalışma grubu tarafından değerlendirilmekte, suç teşkil 

edenler gereğinin yapılması için ilgili makamlara ve yargıya intikal ettirilmektedir.
*Batı çalışma grubuna intikal eden tüm bilgiler ve yapılan işlemler 

gnkur.başkanına arz edilip emirleri alınmaktadır."şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

f. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Ziya " klasöründen elde 
edilen " isimli "EMASYA DİREKTİFİ DEĞİŞİKLİĞİ" isimli BELGE İÇERİĞİNİN; 
(8.Kls S:127-139)

 Genelkurmay Başkanlığının Nisan 1997 tarihli, “Gizli” ibareli, HRK.:7130- 
97/İGHD.Pl.Ş. sayılı, “EMASYA Direktifi Değişikliği” konulu II nci Başkan Orgeneral 
Çevik Bir imzasına açılmış, iki sayfadan oluşan yazı, EK-A ve EK-B şeklinde ekleri olan 
yazıda; 

“1. 5442 Sayılı “İl İdaresi Kanunu” 11/D maddesinde yapılan yasa değişikliğini 
EMASYA planlarına ithal etmek maksadıyla; Genelkurmay Başkanlığı karargahında 04 Mart 
1997 tarihinde bir gün süreli “EMASYA Semineri” icra edilmiştir. 

 2. Söz konusu seminerde; EMASYA planlarının, GESSAP ve Sıkıyönetim planları ile 
sorumluluk sahaları çakışacak şekilde düzenlenmesi ile diğer değişiklik teklifleri teati 
edilerek, karara bağlanmıştır. 

 3. Seminer sonucunda “EMASYA Direktifi”nde yapılması gereken düzeltme ve 
ilaveler EK’te gönderilmiştir” denildiği, 

  “Gizli” ibareli Gnkur.Bşk.lığının Mart 1997 gün ve HRK.:7130-  -97/İGHD.Pl.Ş. 
sayılı yazısına EK-A (EMASYA Direktifi Düzeltmeleri) başlıklı, S.No, Safihe/Madde, 
Direktifteki Şekil, Düzeltme / İlave, Açıklamalar alt başlıklı, 5 sayfadan ibaret, 23 sıradan 
oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb. İdris Koralp imzasına açılmış tablo,   

 “Gizli” ibareli Gnkur.Bşk.lığının Nisan 1997 gün ve HRK.:7130-  -97/İGHD.Pl.Ş. 
sayılı yazısına EK-A (EMASYA Direktifi Düzeltmeleri) ‘sıdır başlıklı, S.No, Safihe/Madde, 
Direktifteki  Şekil, Düzeltme / İlave, Açıklamalar alt başlıklı, 2 sayfadan ibaret, 13 sıradan 
oluşan Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzasına açılmış tablo,

 “Gizli” ibareli Gnkur.Bşk.lığının Nisan 1997 gün ve HRK.:7130-  -97/İGHD.Pl.Ş. 
sayılı yazısına EK-C’dir başlıklı, EMASYA DİREKTİFİ EK-C başlıklı,  

-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11/D maddesinde ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele 
Kanununda; 29/08/1996 tarih ve 4178 Sayılı Kanunla yapılan yasa değişikliği ve 

-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/E maddesi,
-2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 21 ve 22 nci maddeleri,  
-259 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (25.07.1986) ile 2935 Sayılı Olağanüstü 



  

Hal Kanunu 11 nci maddesinde yapılan yasa değişikliği başlıklarından oluşan  3 sayfadan 
ibaret Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzasına açılmış belge,

“Gizli” ibareli Gnkur.Bşk.lığının Temmuz 1997 gün ve HRK.:7130-  -97/İGHD. 
Pl.Ş. (6) sayılı “EMASYA Direktifinde Yapılacak Düzeltme” konulu, Harekat Başkanı V. 
Tümgeneral Köksal Karabay imzasına açılmış 1 sayfadan ibaret belgenin bulunduğu 
anlaşılmıştır.

  (24).C. 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ MGK KARARLARININ UYGULANMA 
DURUMU ADLI BELGE (8.Kls S: 27-59) 

  Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca hazırlanan "Gizli" ibareli, "Milli Güvenlik 
Kurulu 28 Şubat 1997 Gün ve 406 Sayılı Kararının Uygulama Durumu" başlıklı, belgenin 
İÇİNDEKİLER KISMINDA;

1. 28 Şubat 1997 Tarih ve 406 Sayılı MGK Kararı, (Rejim aleyhtarı irticai 
faaliyetlere karşı alınması gerekli tedbirler),(18 Maddeden oluşun 5 sayfa)

2. Kararların Uygulama Durumu (406 Sayılı MGK Kararının Uygulama Durumu (28 
Şubat 1997 Kararları) başlıklı , Tedbir No: / MGK’ca Alınması İstenen Tedbirler / Uygulama 
Durumu alt başlıklı, 3 sütun halinde, 18 tedbirden oluşan, değerlendirmelerin bulunduğu 19 
Sayfa) 

3.Yasalaşan Kanun Tasarıları (Rejim Aleyhtarı İrticai Faaliyetlerle Mücadele Ve 
Laikliğin Korunması Konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulan Ve 
Yasalaşan Kanun Tasarıları başlıklı, Sıra No / Tedbir No / Kanun Tasarısının Adı ve Amacı / 
Son Durum alt başlıklı, 8 sıradan ibaret, 3 sayfadan oluşan slayt)

4.Yasalaşmayan Kanun Tasarıları (Rejim Aleyhtarı İrticai Faaliyetlerle Mücadele Ve 
Laikliğin Korunması Konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulan Ve 
Yasalaşmayan Kanun Tasarıları başlıklı, Sıra No / Tedbir No / Kanun Tasarısının Adı ve 
Amacı / Son Durum alt başlıklı, 3 sayfadan oluşan, 8 tedbirden oluşan slayt) 

5. Sorunlar başlığında; 
Halen TBMM’nde bulunan 8 adet yasa tasarısı ile hükümete geri dönen “Türk Ceza 

Kanunu Tasarısı”nın yasalaşmasına olan ihtiyaç devam etmektedir. Yasa tasarılarının 
öncelikle ve ivedilikçe sonuçlandırılması önem arz etmektedir. 

İrticai kadrolaşma mevcut durumunu muhafaza etmektedir. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile öğretim kurumlarında kıyafet yönetmeliklerinin 

etkin olarak uygulanamayışı sorunu devam etmektedir” yazılı slayt tablosunda 
değerlendirmelerin bulunduğu, anlaşılmıştır.

                 a. BATI EYLEM PLANINA LAHİKA-1 PSİKOLOJİK HAREKAT 
FAALİYET PLANI (8.Kls S: 24-26)

          "Gizli" ibareli Genelkurmay Başkanlığının Temmuz 1997 tarihli HRK.:3429- 
-97/Psk.Hrk.D.Cari İşl. Ş. sayılı “Psk. Hrk. Faaliyet Planı” konulu, Harekat Başkanı 
Korgeneral Çetin Doğan imzasına açılmış,

" … 2. Batı Eylem Planı”na LAHİKA-1 olarak hazırlanan Psk. Hrk. Faaliyet 
Planı’nda alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar / Başkanlıklar 
belirtilmiştir. Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, 
planda görev verilen Komutanlıklar / Başkanlıklar tarafından ilgi (c) esaslarına göre 
belirlenecek ve rapor edilecektir. 

3. Psk. Hrk. Faaliyet Planı’na dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlerin Batı 
Çalışma Grubu (BÇG) toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır” yazılı, dağıtım bilgisi ve gereği bulunan  1 sayfa belge.



  

b. BRİFİNG PROGRAMLARI (8.Kls S:10 - 22) 
"Gizli" ibareli, "Haymana/Brfporg.doc yazılı, Tümg. Fevzi TÜRKERİ, Tuğg. 

Kenan DENİZ, Hv. Tuğg. Metin YÜKSELEN, Tuğa. İ. Ruhsar SÜMER, Tümg.Fevzi 
TÜRKERİ, Alb. Bülent DAĞSALI, Tuğg.Kenan DENİZ, Alb.Ümit ŞAHİNTÜRK’ün 
katılımcı olarak gösterildikleri, ayrıca iki sayfa eki bulunan “Brifin” başlıklı yazı ile brifing 
yeri ve tarihlerinin belirtildiği "Gizli" ibareli yazı.

c. BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLER İRTİCAİ DURUM TESPİTİ 
(8.Kls S:1-9)  

“ "Gizli" ibareli, -İrticanın faaliyet alanları, -İrticanın hedef ve taktikleri, -Eğitim 
alanındaki faaliyetleri, -Yayın alanındaki faaliyetler,  -Sermaye alanındaki faaliyetleri, 
-Sonuç ve değerlendirme, başlıklarından oluşan, 9 sayfadan ibaret değerlendirmelerin 
bulunduğu belge, olduğu anlaşılmıştır.

(25). A.  SANIKLARIN İKAMETLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 
ELDE EDİLEN DELİLLER

1.SANIK HÜSNÜ DAĞ; (69. Klasör) Sanığın adresinlerinde ele geçirilen 
belgelerle ilgili araştırma tutanakları düzenlendiği görülmüştür.

 11.02.2013 tarihli araştırma tutanağında özetle; Hüsnü Dağ isimli şahsın 
adresinde yapılan aramada görevlilerce (196) numara ile numaralandırılan belge elde 
edildiği, (196) numara ile numaralandırılan "Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği 
Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Basında Bugün" başlıklı belgenin, Milliyet 
Gazetesi köşe yazarının  07/05/1998 tarihli "Kurban Derisi" başlıklı köşe yazısı olduğu, köşe 
yazısının Türk Hava Kurumundan kurban derilerini toplama yetkisinin kaldırılması, bunun 
sonucunda da Cumhuriyetin temel niteliklerine ve kurumlarına aleyhine tavır alan bazı vakıf 
ve derneklerin kurban derisi toplama gayretlerinin sürece ile ilgili olduğu, köşe yazısının 
altında el yazısı ile yazılmış halde "SAYIN KOMUTANIM, BU MAKALEYİ BİZ 
YAZDIRDIK. GENSEK" yazısının bulunduğu,  belirtilmiştir.

11.02.2013 tarihli araştırma tutanağında; Hüsnü Dağ isimli şahsın adresinde 
yapılan aramada elde edilen 6 sayfadan ibaret 44'den 49'a kadar numaralandırılan "16 Nisan 
1999 da kurullarını ziyaret" ibaresi ile son bulan döküman ve (2) sayfadan ibaret 53'ten 54'e 
kadar numaralandırılan " GAZETECİLERE VERİLECEK TEMALAR" başlıklı yazının 
yapılan araştırmasında; 

"44 ile numaralandırılmış sayfasında;  
Sn.İ.H.KARADAYI ile yapılan görüşme saat 12:30 - 18:30 arası  16 Nisan 1999'da 
1. M.Yılmaz mafya ile ilişkisi var. MİT Kumarbazdır. Bodrum’da hükümeti kurmak 

için çalışırken kendisine 7 madde saydım. Şimdi onları uyguluyor. Kaldığı gece 2’de 
kumarhaneye gidip kumar oynadı. 

2. B.Ecevit hasta Allah gecinden versin ne olacağı belli değil, Çiller'i ve Yılmaz'ı 
yargılanmaktan kurtardı. Ecevit'ten sonra başa gelecek CHP'li...(okunamadı)

3. Sol mutlaka iktidar olmalı, bu ülkenin geleceği buna bağlıdır CHP 
desteklenmelidir. CHP mutlaka Meclise girmelidir. Basında Hasan Cemal yazdı. CHP ve 
Ank.'da Karayalçın desteklenmelidir. Cumhuriyet için sol çok önemlidir. Bunlar basına 
duyurmak yazı yazmalılar bizim ağzımızdan değil tabi. 

4. Kumarbazdan Cumhurbaşkanı olur mu buna çalışıyorlar.
5. D.Baykal önemli değildir. Kim Gnl.Bşk.olursa olsun. Önemli olan Cumhuriyetin 

Temel ilkeleridir. 



  

6. Ben bir hizmet beklediğim için bunları söylemiyorum, ülkenin geleceği önemlidir. 
7. Ben politikacıları yakından tanıdım, kaliteleri çok düşük. Çoğu askerin tırnağı 

bile olamaz. Askerin dünyaya bakışı onlardan çok ilerde Ben bir bakana " yazdığı, 

45 ile numaralandırılmış  sayfasında; 
"Bakanım tarikatların çok etkin faaliyetleri oluyor dedim. Bakan bana "Paşam siz 

merak etmeyin biz onları hem idare ederiz hem de oyunu alırız" ben de "Bakanım sen daha 
duruma bile girememişsin dedim" tabi o duruma girememiş ne olduğunu da anlamadı. Bunlar 
böyle. 28 Şubatta çok önemli şeyler yapıldı. Ben konuşursam Türkiye yerinden oynar. 
Onun için bir yıla kadar konuşmayacağım.

    Trakya Üniversitesi 11 haziranda bana fahri doktorluk verecek.Rektör benimle 
görüşmek istiyor.Kabul ettim.Ama televizyona çık diyorlar ...(okunamadı) sorularını 
cevaplandır.diyorlar kabul etmedim.Hiç bir gazeteci ile görüşmedim Milliyetteki başyazar 
Güneri Cıvaoğlu benimle görüşmek istedi.Kabul etmedim.Dediğim gibi daha erken Ben bir 
şey yazarsam sen de beraber olacaksın.Sizlere çok güvendim. Çok güzel işler yaptınız. bana 
şimdi çok gazete basın özeti geliyor.Onları inceliyorum.Alışmışız durumu takip ediyorum. 
Köşkten Nezihi Paşa aradı. Kosova ile ilgili notlar göndereyim dedi.Konuştuk.Vallahi siz her 
şeyi biliyorsunuz dedi. Tabi her şeyi takip ediyorum.Spor yapıyorum.Davetler oluyor. 
Misafirler."

46 ile numaralandırılmış  sayfasında; 
"Geliyor çok yorulmuşum dinleniyorum.Emeklilik çok güzelmiş.  Bu günlerde bana 

Çevik Paşa gelecek senin için konuşacağım. Akşama Harp okulundaki gösteriye 
katılacağım.Mümkün oldukça sosyal faaliyetlere katılıyorum.Evdeki eşyaları anlattı.Sallanan 
oymalı bir sandalye bir sandık ve sehpanın İskenderunlu bir ustaya Elazığ Vali muavinine 
yaptırdığını, o ustanın şimdi öldüğünü söyledi koltuklarını yeniden kaplatmış eşyaların 
depoda çok yıprandığını minderlerin yamyassı olduğunu söyledi.Ama eşya para önemli değil 
onurumuz ile yaşamak dürüst yaşamak önemlidir.Kocaeliye gittim.Halk etrafımı sardı çok 
büyük sevgi gösterisi yaptılar, silahlı kuvvetlerin her yerinden mektuplar alıyorum bunlar 
beni çok mutlu ediyor.Hayatımda kimsenin ekmeği ile oynamadım hakkına mani olmadım 
Kader beni hep zor görevlere getirdi beni çok yordu çok yıprattı hele siyasilerle uğraşmak 
orduyu idare etmekten çok çok zordur.Ama şimdi tehlike anlaşıldı işler yoluna girdi İrtica 
ile mücadele devam  ediyor çok büyük işler yapıldı en azından sekiz yıllık eğitim 
çıkarıldı.Herkes tehlikenin farkına vardı. Star gazetesi ile ilgili konuşuldu.Henüz daha 
almadım bir alıp bakayım.Dediğim gibi daha sonra görüşürüz henüz erken  C.Bşk.seçimi ile 
ilgili konuları konuştuk. B.Ecevit ile Yılmaz tekrar Demirel'i seçmeye çalışıyorlar.Ben  bir 
şey söylemiyorum ancak bu ülkenin namuslu insanlara ihtiyacı var.

47 ile numaralandırılmış sayfasında ; 
"Teklif :1-Trakya üniversitesi törenini madalyayı ilk duyuran biz olalım geniş bir 

şekilde yayalım gündemde tutalım.
2-Çevik Paşa ile görüşün. Gazeteden ve sizden bahsettim. Çok büyük yatırım 

olduğunu anlattım. Benden trajı ne kadardır diye sordu, 600 bin dedim. Bu gazeteyi bu 
seviyede tutmalıyız, gazete orta tabakının üstünde, yönetim kademelerinde de okunacak 
hale gelmelidir. Tabi daha çok yeni. Böyle kısa bir sürede oturmaz, bile çok büyük başarı, 
güçlü bir kadro kurmak lazım, mevcutları kötülemiyorum, yönetim kademelerinde sizden 
başka okunan kimse yok"

48-49 ile numaralandırılmış sayfasında;
PALNLAMA PROGRAMI 



  

A.İÇ İLİŞKİLER 
1-Gn.Kur.Bşk ve K.K'larını ziyaret
2-Org.Karadayıyı ziyaret 
3-DİB'lığını ziyaret 
3.Emniyet Gn.Müdürlüğünü ziyaret
DIŞ İLİŞKİLER 
1-ABD büyükelçiliğini ziyaret 
2-ABD'yi ziyaret (Pentagon,DİB'lığı ve B.Sarayı  ziyaret) 
3-İng Büyükelçiliğini ziyaret ,olanakları araştır,
4-Pakistan büyükelçiliğini ziyaret 
5-İsrail büyükelçiliğini ziyaret 
6-Mısır  büyükelçiliğini ziyaret 
7-Kafkas ülkelerini (Azer,Gürcst,Ermen ziyaret) 
8-Balkan ülkeleri,(Arnavutluk,Mak,Bosna Hersek )
9-Bulgaristan,Romanya, Ukrayna, Moldovya'yı ziyaret 
10-Macaristan ve Slovak Cumhuriyetini ziyaret 
 11-Orta Asya ülkelerini ziyaret (Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Tacikistan )
12- Çin ziyareti 
13-Orta doğu ülkeleri (Ürdün,Filistin,Katar) 
14-Rusya ,Almanya,İngiltere ve Fransayı ziyaret 
15-Belçika,Nato k.klarını ziyaret 

53-54  numaralandırılmış sayfasında; 
"GAZETECİLERE VERİLECEK TEMALAR BAŞLIKLI BELGE
1. Refah Partisi'nin, kendisinden olmayanları müslüman kabul etmeyerek topluma 

nifak tohumları ektiği, 
2. Refah Partisi yöneticilerinden ve milletvekillerinden pek çoğunun yaptıkları 

konuşmalarıyla başta Atatürk olmak üzere, TBMM'ne, TSK'ye ve Türk Ulusu'nun diğer 
değerlerine hakaret ettikleri, toplumdaki huzuru bozmaya çalıştıkları, 

3. Kendisinden olmayanları müslüman görmediklerinden onlar üzerinde her türlü 
oyunu sergilemeyi kendileri için bir hak, daha doğrusu Allah rızasını kazanmada bir yol 
gördükleri,

4. Bir yıllık koalisyon hükümeti zamanında Türkiye'yi her açıdan yağmalayarak 
kadrolarını oluşturdukları, binlerce milyarder ve trilyoner yaratarak İslamcı sermayeye 
destek sağladıkları, bunun da rejim aleyhindeki faaliyetleri hızlandırdığı, 

5. Refah Partisi Genelbaşkanının Atatürk, laiklik ve demokrasiye yönelik tüm 
davranış ve sözlerinin çok açık biçimde riya ve takiyye olduğunun herkes tarafından kabul 
edildiği, 

6. Dokunulmazlıkları olmasaydı Refah Partisi milletvekillerinin azımsanmıyacak 
sayıda olanlarının mahkum olacakları, bu milletvekillerinin çoğunlukla da ülkede "Hak" ve 
"Batıl" ayrımı yaparak vatandaşlar arasında gerginliğe neden oldukları, 

7. Bazı Refah milletvekillerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine konuşarak, "Halka 
zulüm, PKK karşısında başarısız olma, Türk Devleti'nin ırk ayırımı yaptığı" temalarını 
işledikleri, 

8. Refah Partisi'nin bazı mensuplarının yayınladıkları eserlerde Atatürk ve 
demokrasi aleyhindeki düşüncelerini net olarak ortaya koydukları, bunlar arasında Hasan 
Hüseyin CEYLAN (H.H.CEYLAN; Din - Devlet ilişkileri, II Cilt) ile Şükrü KARATEPE'nin 
(Ş.KARATEPE; Darbeler - Anayasa ve Demokrasi) eserlerinin sayılabileceği, 

9. Refah Partisi'nin bir yıllık koalisyon iktidarındaki gelişmeler dikkate alındığında, 



  

Türkiye'nin büyük bir gerginlik yaşadığı, bundan da önemli parti yöneticilerinin doğan 
gerginlikte paylarını kabul etmeyerek yaptıkları her işi, ya demokrasiye ya da İslamın 
gerekliliğine dayandırdıkları, 

10. Refahyol hükümeti dönemine ait gazete kolleksiyonları tarandığında gerginlik 
haberleri ve laik basının "Demokrasinin içine düştüğü tehlikeli durmun'a yönelik haberlerinin 
görüldüğü, bunların; şimdi bazı laik basın yazarları tarafından unutulmak ya da unutturulmak 
istendiği, 

11. Hukukun gereğinin yapılması gerektiği, Refah Partisi kapatılırsa gerginlik 
doğar mantığıyla konuya yaklaşmanın son derece yanlış olduğu, aynı mantığın "Çetelerin 
üzerine gitmeyelim, bazı sırları açıklamayalım" sözleriyle de kendisini gösterdiği, yıllardır 
topluma egemen olan bu mantık nedeniyle "Türk devleti kanunsuz iş yapandan hesap sormaz, 
soramaz" inancının güçlendiği, Refah Partisinin kapatılmaması durumunda bu inancın 
kuvvetleneceği ve laik çevrelerde demokrasinin geleceği konusunda ciddi endişelere neden 
olacağı, 

12. Refah Partisinin, gerek koalisyon iktidarı öncesi ve gerekse de iktidarı 
döneminde icraatları ve sözleri nedeniyle büyük tepki topladığı ve bu nedenle de partide dahi 
"Biz ne yapıyoruz? İçimizdeki bazı arkadaşlarımız bize zarar veriyor, yıpranıyoruz, 
kendimize gelelim" şeklindeki tepkiler oluştuğu, parti kapatılmadığı takdirde, genel olarak 
adı geçen partide "Zafer Naraları" atılacağı, suçluluk duygusuyla susanların "Haklılık ve 
Doğruluk" kazandıklarını düşünerek belki de eskisine göre daha açık, daha tehditkar 
davranacakları, laik kesimi kendilerine haksızlık yapmakla suçlayacakları, hatta Anayasa 
Mahkemesi'nin ve devletin gücünün partiyi kapatmaya yetmediği, kapatılma durumunda 
doğacak olaylardan korkulduğunu iddia edebilecekleri, 

13. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve laik-demokratik yapıya karşı çıkanların, 
Refah Partisi'ni destekleyen gazete ve dergiler olduğu, bu basın organlarının irticai görüşe 
sahip olarak Refah Partisi'ni desteklemelerinin tesadüf olmadığı, 

14. Refah Partisi ve diğer siyasal İslamcıların son bir yılda Türkiye'de her yaşta 
insanlar arasında laik-antilaik ayrımını körükledikleri ve bunun da ülkedeki milli birlik ve 
beraberliğe zarar verdiğinin açıkça görüldüğü, 

15. Refah Partisi'nin İran ve Suudi Arabistan gibi teokratik dikta altında yaşayan 
ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'ne yeğledikleri, bu ülkelere daha çok saygı duyduklarının çok 
açık gerçekler olduğu, 

16. Refah Partisi'nin bazı uluslararası teşkilatlara üye olduğu ve bunlarda ikinci 
derecede rol oynadığı, Libya gibi ülkeyi dahi Türkiye Cumhuriyeti üzerinde gördüğü, bu 
nedenle de İslam Komuta Konseyi'nde Kaddafi'nin yardımcılığının kabul edildiği " 
yazdığının belirtildiği anlaşılmıştır.

2. SANIK  ÇEVİK BİR; (202. Klasör)  
 11.02.2013 tarihli araştırma tutanağında; Çevik Bir'in ikametinde yapılan 

aramada ele geçirilen ve  avukat tarafından paraflanan  1'den 42'ye kadar numaralandırılan 
CD'lerden 38 numaralı CD'nin yapılan incelenmesinde; 

38 no.lu CD içerisinde Osmanlı Takdimi isimli CD açıldığında Osmanlı - Sağ, 
Osmanlı - Sol isimli power point dosyaları ile Takdimmetin isimli word dosyasında 31 
sayfadan oluşan takdimde,

-İrticai Unsurların hedefleri" başlıklı konuların olduğu,21.sayfasında bulunan bu 
başlık altında geçen 26.sayfadaki yazıda "Simge haline gelmiş türbanı  eşinin kafasına 
takmış dolaştıran subay, astsubay kim olursa olsun ağzından tek bir kelime çıkmasa 
dahi propaganda yapmış sayılır ve bu orduda barınamaz. Cumhuriyetin temel ilkelerini 
savunan Silahlı Kuvvetler bu anlayışta olamaz. Laiklik aklı hakim kılmaktadır." 



  

şeklinde ibarenin yer aldığı belirtilmiştir.
11.02.2013 tarihli araştırma tutanağında; Çevik Bir'in ikametinde yapılan 

aramada ele geçirilen ve avukat tarafından üzeri paraflanan -1 den 42'ye kadar 
numaralandırılan CD'lerden (26)numaralı CD'nin yapılan incelemesinde;

"Söz konusu Cd içerisinde (1)adet "fetullah" isimli video dosyasının olduğu,video 
dosyası içerisinde; 00.07-00.20 saniyeleri arasında kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı 
Necmettin  ERBAKAN'ın görüntü ve konuşmalarından alıntıların olduğu,bu konuşmalarada 
Necmettin Erbakan'ın "Refah partisi ve Adil düzene geçilecek geçiş dönemi yumuşak mı 
olacak? Sert mi olacak? Tatlı mı olacak? Kanlı mı olacak? "şeklinde beyanlarının 
bulunduğu, 

 Bu film Cumhuriyet değerleri konusunda duyarlı, sivil toplum Kuruluşlarınca 
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır ile başlayan Refah Partisi Genel Başkanı 
Necmettin ERBAKAN'ın görüntü ve konuşmalarından alıntıların olduğu, bazı miting 
görüntülerinin olduğu, Şevki YILMAZ'a ait görüntü ve sözlerin yer aldığı, çeşitli toplumsal 
olaylarda çekilmiş görüntülerin yer aldığı, Müslüm GÜNDÜZ'e ait görüntü ve sözlerinden 
alıntılar, Ahmet Mahmut ÜNLÜ'ye ait görüntü ve sözlerinden alıntıların yer aldığı tespit 
edilmiştir. 

3. SANIK HAKKI KILINÇ;(202.Klasör)
11.02.2013 tarihli araştırma tutanağında; Hakkı KILINÇ isimli şahsın ikametinde 

yapılan arama neticesi ele geçirilerek tetkik ve incelemede bulunulmak üzere el konulan 
malzemelerden  (663) rakamı ile numaralandırılan CD’nin yapılan incelemesinde; CD’nin 
üzerinde “GENELKURMAY KARARGAHI” yazısı ile Genelkurmay logosu bulunduğu, (A 
04358) seri numaralı, “GİZLİ” ibareli, üzerine “EĞT. D. GEN/AMİRAL ORY. SEMİNER 
TAKTİMLERİ - (2001 YILI)” ibarelerinin yazılmış olduğu, CD içeriğinde özetle;

YAŞ'ta ayırma işlemlerine ilişkin belge ve bilgilerin hazırlanmasında işleme tabi 
tutulacak kişinin yıkıcı bölücü ve irticai faaliyetlerle tarikat bağlantıları gruplaşma gibi 
eylemlerin ön plana çıkarılması gerektiği, öncelikle bu gibi faaliyetler öne çıkarılmadan 
personelin okuduğu yayınların ve eşinin türbanlı olması gibi konuların ayırma işlemine 
doğrudan ve tek başına bir etkisi olduğu izlenimi yaratılmasından kaçınılmasının önem arz 
ettiği, bu gibi özel hususların kişinin izlenmeye alınması açısından bir etkisi olduğu, ancak 
irticai faaliyetleri ayrıca tespit edilmeden ayırma işlemi yapılmayacağı hususunun ön plana 
çıkarılması AİHM başvuraların kabul görmemesi açısından önemlidir şeklinde bilgilerin yer 
aldığı,

İrtica ile mücadele başlığı altında (General/Amiral Oryantasyon Brifingi - Aralık 
2001) Refahyol Hükümeti aleyhine Batı Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu bilgilerin 
özetlendiği görülmüştür. (202. Klasör)

4. SANIK  İDRİS KORALP;(69. Klasör)  
        Sanık İdris Koralp  isimli  şahsın ikamet adresinde yapılan aramada ele 

geçirilen ve (22) ile numaralandırılan video kasetin yapılan 11.02.2013 tarihli  araştırma 
tutanağının incelemesinde;

   1. Star Tv televizyon kanalında yayınlanan Necmettin ERBAKAN'ın Kayseri 
Mitingindeki Özel Korumalarına dair haberin görüntüleri, 

   2. Star Tv televizyonu kanalında yayınlanan Mesut YILMAZ, Süleyman 
DEMİREL ve Necmettin ERBAKAN'a hediye edilen altın kaplama silahların konu alındığı 
haberin görüntüleri, 

3. Kanal 6 televizyon kanalında Serkan ORAL tarafından sunulan haber 
programında dönemin Başbakanı Necmettin ERBAKAN tarafından tarikat liderlerine iftar 
yemeği verilmesi ile ilgili haberin görüntüleri olduğu, 



  

4. TRT 1 televizyon kanalında yayınlanan haber programında Kayseri Kadı 
Burhanettin Camii İmamı Aydın AYDIN'ın koordinesinde düzenlenen sünnet töreni ile 
ilgili haberin görüntülerin olduğu, 

5. Star Tv televizyon kanalında yayınlanan ve Çankırı'da iki adet Atatürk 
heykelinin 10 Kasım gecesi kırmızıya boyanması ile ilgili haberin görüntüleri olduğu, 

6. Kanal 7 televizyon kanalında yayınlanan Pilot Teğmen Bünyamin YAPCAK'ın 
orduevinde düzenlenen düğün törenine aile üyelerinden başörtülü olanların orduevine 
alınmaması ile ilgili haberin görüntüleri olduğu, 

7. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan şeriatçı ordudan atılan subaylar ve bu 
subaylara Refah Partisinin kucak açtığı yönündeki haberin görüntüleri olduğu, 

8. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan dönemin Sultanbeyli Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Birlik'in 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Doğu Silahçıoğlu'nun 
izinsiz diktirdiği Atatürk Heykeli için mahkemeye verdiğine dair haberin görüntüleri 
olduğu, 

9. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Kazım Karabekir İmam Hatip Lisesi 
bina açılış töreninde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı R.Tayyip 
ERDOĞAN'ın "İmam Hatip Okulları" ile ilgili konuşmasına ait haberin görüntüleri 
olduğu, 

10. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan 32. Gün programında Refah Partili 
Belediye Başkanlarının cadde ve sokak isimlerini İslamcı ve muhafazakar isimler ile 
değiştirmesi ve Refah Partisi İl Başkanı Rıfat ÖZCAN'ın, RP Kayseri İl Başkanı Şerafettin 
ELMASTAŞ'ın, Sincan Belediye Başkanı Bekir YILDIZ'ın, Batman Belediye Başkanı Salih 
GÖK'ün, Diyarbakır Belediye Başkanı Ahmet BİLGİN'in "Atatürk, Atatürkçülük ve Laiklik" 
hakkındaki konuşma görüntülerinin olduğu, 

11. Show TV televizyon kanalında yayınlanan 32. Gün programında tarikatlara ve 
cemaatlere ait bilgilerin verildiği, tarikat ve cemaatlerin Türkiye'yi bir ağ gibi sardığı, 
Necmettin ERBAKAN ile Turgut ÖZAL'ın tarikat üyesi oldukları gibi iddialara dair 
görüntülerin olduğu, 

12. ATV televizyon kanalında yayınlanan Sondurak isimli haber programında İslami 
örgütler ile tarikatların siyasi görüşleri, Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Nazım KIBRISİ'nin 
"Abdullah GÜL'ün Kendisini Ziyaret Ettiğine" dair konuşmasını, RP Gaziantep 
Milletvekili Bedri İNCETAHTACI'nın "Tarikatlardan oy alabilmek için gayret sarf 
ettiklerine" dair konuşmasını ve Tansu ÇİLLER'in tarikatlara dair konuşmasını içeren 
haberin görüntüleri olduğu, 

13. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Mahmut Esad COŞAN'ın "Necmettin 
ERBAKAN'ı eleştirir vaziyetteki konuşmasına dair haberin görüntüleri olduğu, 

14. Show TV televizyon kanalında yayınlanan 32. Gün programında dönemin 
Başbakanı Necmettin ERBAKAN'ın "Atatürk İlkeleri" hakkında konuşmalarını içeren 
haberin görüntüleri olduğu, 

15. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Teke Tek programında dönemin 
Başbakanı Necmettin ERBAKAN'ın "Allah'ın gönderdiği Hak ve Adalet" konulu 
konuşmalarını içeren görüntüler olduğu, 

16. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Teke Tek programında dönemin RP 
Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın "Cumhurbaşkanı ve Başbakanın İslam Nizamı İle 
Yönetmeleri Gerektiği" konusunda Hac’da yaptığı konuşmayı içeren haberin görüntüleri 
olduğu, 

17. Show TV televizyon kanalında yayınlanan Küçükçekmece Milli Gençlik Vakfı 
gecesinde RP Rize Milletvekili Şevki YILMAZ'ın "Rejim ve Belediyeler" hakkında 
konuşmalarını içeren haberin görüntüleri olduğu, 

18. Star TV televizyon kanalında yayınlanan Küçükçekmece Milli Gençlik Vakfı 



  

gecesinde RP Rize Milletvekili Şevki YILMAZ'ın "Batı Medeniyeti ve Kadın Hakları" 
hakkında konuşmalarını içeren haberin görüntüleri olduğu, 

19. Show TV televizyon kanalında yayınlanan RP Rize Milletvekili Şevki 
YILMAZ'ın "Laiklik, İslami Nizamı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan" hakkında Hac’da 
yaptığı konuşmasını içeren haberin görüntüleri olduğu, 

20. ATV televizyon kanalında yayınlanan Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin CEYLAN'ın "Şeriat, İmam Hatip Okulları Mezunlarının Askeri Okullara 
Girememesi" konularında 1994 yılında Hollanda'da yaptığı konuşmaları içeren görüntüler 
olduğu, 

21. MED TV televizyon kanalında yayınlanan Hazar MEZARCI ile yapılan 
"Atatürk Milliyetçiliği ve Kemalizm" konulu röportaja ait görüntüler olduğu, 

22. ATV televizyon kanalında yayınlanan Özel Haber Programında dönemin RP 
Milletvekili Abdullah GÜL ile yapılan "Hürriyet, Demokrasi ve Yüksek Askeri Şura 
Kararları" konulu röportaja dair haberin görüntüleri olduğu, 

23. STV teleevizyon kanalında yayınlanan Haber Kritik programında Yusuf Korkut 
ÖZAL'ın "Milletin önünün açılması için darbeler" konulu haberin görüntüleri olduğu, 

24. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan RP Milletvekili Temel 
Karamollaoğlu'nun oğlu Muhammet Zahit Karamollaoğlu'nun Ali Kalkancı'nın arkadaşı 
ve müridi olduğuna dair haberin görüntüleri olduğu, 

25. Show TV televizyon kanalında yayınlanan Temel KARAMOLLAOĞLU'nun 
tarikat müridi olması ile ilgili haberin görüntüleri olduğu, 

26. Show TV televizyon kanalında yayınlanan Genelkurmay Başkanlığının suç 
duyurusunda bulunduğu dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati ÇELİK'in 
"Genelkurmay'ın kendisi hakkındaki suç duyurusunda bulunması" hakkında 
konuşmalarını içeren haberin görüntüleri olduğu, 

27. ATV Televizyon kanalında yayınlanan dönemin Kayseri Belediye Başkanı 
Şükrü KARATEPE'nin 10 kasım günü RP İl divan toplantısında yaptığı "İçinde 
bulundukları zor şartlar" hakkında konuşmalarına dair görüntüler olduğu, 

28. Show Tv televizyon kanalında yayınlanan 32. Gün programında dönemin 
Kayseri Belediye Başkanı Şükrü KARATEPE'nin "Laiklik ve Atatürkçülük" hakkında 
konuşmalarına dair görüntülerin olduğu, 

29. Show TV televizyon kanalında yayınlanan Fethullah ERBAŞ'ın "PKK 
sorununun çözümüne" dair konuşma görüntülerinin olduğu, 

30. ATV Televizyon kanalında yayınlanan Siyaset Meydanı programında 
araştırmacı-yazar Mehmet METİNER'in "Demokrasi ve Ülkemizdeki yasaklar" hakkında 
konuşmalarını içeren görüntülerin olduğu, 

31. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Teke Tek programında RP Milletvekili 
Ahmet TEKDAL'ın Hac’da yaptığı "Hak ve Adalet" içerikli konuşmalara dair görüntülerin 
olduğu, 

32.Kanal D televizyon kanalında yayınlanan dönemin Sultanbeyli Mezarlıklar 
Müdürü İmdat KAYA'nın yaptığı "Demokrasi, Türklük ve İslam" konulu konuşma 
görüntülerinin olduğu, 

33. Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Arena programında Ali 
KALKANCI'nın eşi Emine Ersoy KALKANCI ile yapılan "Ali KALKANCI ile görüşen 
siyasiler ve tanınmış kişiler" konulu röportaj görüntülerinin olduğu, 

34.Kanal D televizyon kanalında yayınlanan haber programına Emire Ersoy 
KALKANCI'nın "Ali KALKANCI ile dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Tayyip ERDOĞAN'ın görüştükleri" konulu telefon bağlantısını içeren görüntülerin 
olduğu, 

35. Star TV televizyon kanalında yayınlanan ismi bilinmeyen ve yabancı olduğu 



  

değerlendirilen bir şahsın "Türkiye'deki İslami Hareket" konulu yaptığı konuşmaya dair 
görüntülerin olduğu, 

36. Star TV televizyon kanalında yayınlanan Sincan'da düzenlenen Kudüs Gecesini 
ve dönemin Sincan Belediye Başkanı Bekir YILDIZ'ın bu gecede yaptığı "Başbakanlıkta 
Tarikat Liderlerinin İftar Yemeğine Davet Edilmesi" konularını içeren haberlerin 
görüntüleri olduğu, 

37. Star TV televizyon kanalında yayınlanan dönemin Sincan Belediye Başkanı 
Bekir YILDIZ'ın yılbaşı kutlamalarına yasaklar koyduğu iddiaları ile ilgili haberin 
görüntüleri olduğu, 

38. Show TV televizyon kanalında yayınlanan "İrtica ve Komutanların Refah 
Partisi Konusundaki Düşünceleri" konulu haberin görüntüleri olduğu, 

39.Show TV televizyon kanalında yayınlanan dönemin Başbakanı Necmettin 
ERBAKAN'ın "Laiklik ve İnanlar" konulu konuşmasını içeren haberlerin görüntüleri 
olduğu, 

40. Show TV televizyon kanalında yayınlanan haber programında Yılbaşı ile 
Ramazan Bayramının aynı güne rastlaması haberi ile dönemin Başbakanı Necmettin 
ERBAKAN'ın "Çankaya’ya yapılacak olan camii" konulu konuşma görüntüleri olduğunun 
tespit edildiği belirtilmiştir.

5.SANIK  İBRAHİM SELMAN YAZICI; (200. KLASÖR)   
Sanığın ikametinde yapılan aramada elde edilen 4 GB HDD'de elde edilen 

dokümanların incelenmesine dair 11/02/2013 tarihli araştırma tutanağında özetle;
Çarşaflı ve sarıklı kişilerin fotoğrafların yer aldığı slayt görüntülerinde Bir Karşı 

Devrimdir Bu, bir çok yanıltma yöntemi kullanırlar, kimse sesini çıkartmıyor, bana 
dokunmayan yılan bir yaşasın diye ibarelerini içerir slayt gösterisinin bulunduğu,

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ı konu alan, kendisini ve yakın çevresini 
önemli yerlere getirerek zenginliklerini kat kat arttırdığını belirtir slayt görüntülerinde özetle; 
Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 1980'li yıllarda yapmış olduğu bir yeminin verildiği, AKP 
dönemindeki kimlerin hangi devlet kademelerine getirildiklerini isim isim belirtilerek AK 
Parti ve Recep Tayyip ERDOĞAN aleyhine yazıların bulunduğu,

Köstebek isimli belge içeriğinde Köstebek Din Tüccarlarının Şah Damarlarına Darbe 
başlıklı ATATİM (Atatürkçü Türkiye İlerleme Merkezi) tarafından hazırlanan kitap içeriği 
word belgelerde özetle, TSK'nın yıpratıldığı konularına yer verildiği, laikliğin tehdit altında 
olduğu, çözüm önerileri başlığı altında TSK'nın yapması gereken 11 maddenin sıralandığı, 
bunların özetle TSK'ya sızmaların engellenmesi, ordudaki köstebeklerin ordudan 
uzaklaştırılması, devrime karşı hareketlere cevap verilmesi, yurt burs kurs şeytan üçgenine 
dikkat edilmesi, inanç hortumcularına karşı duruş sergilenmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının 
yeniden düzenlenmesi, kolluk kuvvetlerinin dernek vakıf yurt vb. yerlerde rahatlıkla baskın ve 
arama yapabilmesinin sağlanması ve denetime tabi tutulması, 163. Maddenin 
kaldırılmasından doğan boşluğun derhal giderilmesi, kadrolaşmalara TSK kadar tüm 
kurumlar hassasiyet göstermeli ve tüm yandaşlar ihraç edilmeli, bu kişilerin tüm ekonomik 
yollarının kesilmesi ve tüm mal varlıklarına el konulması konularını içerdiği ve Kösteb"Ek" 
adlı kitapçığın tam metnini içerdiği tespit edilmiştir.

6. SANIK  OĞUZ KALELİOĞLU;(200. KLASÖR) 
Sanığın ikametinde yapılan aramada ele geçirilenlerin incelenmesine dair 22 

sayfadan oluşan 11/02/2013 tarihli araştırma tutanağında da belirtildiği üzere;
23 ile numaralandırılan CD'den özetle; 
Camiilerin Diyanet İşleri Başkanlığına devir ve kontrol altına alınması konulu ile 

ilgili bir sayfadan oluşan yazı ve ekinde 



  

-Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatı başlıklı yazının sonuç ve teklifler 
kısmında 28 Şubat kararlarından sonra bütün camilerin ve müştemilatlarının mülkiyeti 
Diyanet İşleri Başkanlığının sorumluluğuna verilmelidir, TV lerde yapılacak dini 
programların ulusal TVler için Diyanet İşleri Başkanlığı görüşünün alınması, mahalli TV ler 
için il ve ilçe müftülüklerinin görüşünün alınması esas olmalıdır ibarelerinin bulunduğu,

-Eğitim Faaliyetleri başlığında Diyanet İşleri Başkanlığında hizmet içi eğitim ile 
ilgili bilgiler bulunduğu, 3500 personelin hizmet içi eğitildiğini, tüm kilit personelin 
eğitileceğinin belirtildiğini, Diyanet Başkanı dahil üst düzey yöneticilerin de her dönem iki 
personelin Milli GÜvenlik Akademisinden 2 personelin de MGK Genel Sekreterliğinin açtığı 
Kamu Diplomasisi Kursundan mezun olduğunu, konferans ve panel konularının Ek-A'da 
belirtildiği, 

-Gizli 2 sayfadan oluşan Güneş Psikolojik Harp Planı bulunduğu, 
-Hacca giden milletvekillerinin  isim ve partilerinin bulunduğu belge
-Hizmete Özel ibareli MSB.lığının 31 Mart 2000 gün ve MİY.:3050-49-00/Per.D. 

Dismor.ve Sos.İş.Ş.Dismor. Ks.(156) sayılı yazısının Ek-A sında İSTİHDAM EDİLEN 
EMEKLİ GENERAL/AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN KİMLİKLERİ başlıklı 
yazıda Oğuz KALELİOĞLU (KKK Top.Kur., Kd.Alb.(966-2) Diyanet İşleri Başkanlığı 
Danışman olarak belirtilen belge bulunduğu, 

-Diyanet İşleri Başkanlığının irtica ile mücadelede personel problemlerinden Vaizlik 
başlıklı bir sayfadan oluşan belge, 

-Diyanet İşleri Başkanlığının İrtica ile Mücadelesi başlıklı 6 sayfadan oluşan belgede 
özetle; birinci gruptakiler, radikal dinciler, siyasal islamcılar, ikinci gruptakiler 
entellektüeller, üçüncü gruptakiler muhafazakarlar ve dindarlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 
yeri, Diyanet İşleri Başkanlığının irtica ile mücadele stratejisi başlığı altında 3 başlıktan 
oluşan ana esasların özetlendiği ve irtica ile mücadelemizde ana prensipler başlığı altında 
Batı Çalışma Grubunun Diyaneti yönlendirmeye çalıştığı, 

-Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an Kurslarının durumu ve Kur'an Kursları 
Yönetmeliği hakkında 26/04/2000 tarihli bilgi notu ve ekinde bir sayfadan oluşan sonuç ve 
teklifler bulunduğu, 

-Oğuz KALELİOĞLU'nun Emniyet Müdürleri Kemal Bey, Kemal SONUNUR, 
Uğur Bey, MSB Müsteşar Yardımcısı Salih GÜLOĞLU'na, Orgeneral Oktar ATAMAN, 
Tümg.Hasan ISSIZ, Tümg. Ergun SAYGUN, Tümg.Zafer ÖZKAN, Orgeneral Hurşit 
TOLON, Orgeneral Tuncer KILINÇ'a tebrik mesajları bulunduğu, 

-Diyanet İşleri Başkanlığında 01/11/1999 tarihi itibariyle Camii ve Kur'an kursu 
sayısını gösterir belgenin bulunduğu, 

-Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı faaliyetleri ile ilgili 1 sayfadan oluşan belge, 
-T.C. Devletinin Özellikleri ve Bekası başlıklı Oğuz KALELİOĞLU'nun adının 

açıldığı 3 sayfadan oluşan belge, 
-Ankara'nın ilçelerindeki Kur'an kurslarının kapasitesi ve sayılarının belirtildiği liste,
-24/06/1999 tarihli Sayın Komutanım diye başlayan italik el yazısı şeklinde 

bilgisayar çıktısı mektupta özetle; Sayın komutanım Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
yeni bir çalışma ve eğitim dönemi başlatıyoruz. Her kademedeki din görevlilerine 
Atatürkçülük, Atatürk'ün din ve milliyetçilik anlayışı, laik devletin üstünlüğü, din görevlisinde 
aranan vasıflar ile güncel olaylar hakkında uzmanlardan oluşan bir heyetle bir seri 
konferanslarla ve diğer faaliyetlerle bilinçlendirme programı uygulayacağız, TSK'da ilk defa 
Psikolojik Harekat Dairesini ve onun icra organı olan psikolojik harekat grup 
komutanlığının kurulduğu belirtilmiştir.

-1 sayfadan oluşan belgede özetle; Malatya İli Yazıhan İlçesi Müftüsü Ş.T. Radikal 
İslami görüşü benimsediği iddiası, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma 
Komutanlığından ve Yazıhan Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığından alınan yazılı 



  

bilgilerle mahallinde yapılan inceleme sonucunda söz konusu iddiaları doğrulacak herhangi 
bir bilgi ve belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir,

-Diyanet İşleri Başkanlığının 2000 yılında Kur'an kursu sayıları ve denetimlerine 
ilişkin bir sayfa çizelge   

-Diyanet İşleri Başkanlığının 1997-1998-1999 yıllarında Kur'an kursu sayıları ve 
denetimlerine ilişkin bir sayfa çizelge, 

-Diyanet İşleri Başkanlığının bir sayfadan ibaret 1995-1999 yılları arasındaki 
personel öğrenim durumu, 

-Bir sayfadan ibaret Diyanet İşleri Başkanlığındaki cami ve mescitlerin istatistiği, 
-Bir sayfadan ibaret 31 Ağustos 2000 itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığının cami ve 

mescitlerdeki personel durumu,  
-Bir sayfadan ibaret Diyanet İşleri Başkanlığının 1996-1999 yıllarına ait 

kadrolarında görev yapan İmam Hatip Lisesi mezunu personelden yüksek öğrenim görenlerin 
durumu, 

-1997-2000 yıllarına ait Yaz Kur'an kursları ile ilgili öğrenci sayısı ile ilgili bilgi, 
-İrtica Faaliyetlerine Karşı Diyanet İşleri Başkanlığınca alınacak tedbirler konulu 

gizli ibareli 8 sayfadan oluşan belgede özetle; 18 konu tedbirin ve yapılan uygulamaların 
belirtilerek ekleri bulunduğu, ekinde de Laiklik ile ilgili 3 sayfadan ibaret bilgi notu 
bulunduğu,    

-Sanığın  ev aramasında elde edilen 77'den 83'e kadar numaralandırılan Sayın 
Komutanım ibaresi ile başlayan ve son sayfasında Arz Ederim ibaresiyle son bulan el yazısı 
dokümanda, 11/02/2013 tarihli 2 sayfadan oluşan araştırma tutanağında da belirtildiği üzere, 
-102 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile;

SUİKASTE KURBAN GİDENLER
     SİVİLLER     ASKERLER 

                                                                                             
Turgut ÖZAL Ora.KemalKAYACAN
Alparslan TÜRKEŞ Org.Adnan ERSÖZ
Muhsin YAZICIOĞLU Korg.HulusiSAYIN
Taner KAHVECİ Korg.İsmail SELEN
Ahmet Taner KIŞLALI Tuğg.BahtiyarAYDIN
Necip HABLEMİTOĞLU Tümg .... CİNGÖZ
Uğur MUMCU Org.Eşref BİTLİS
Abdi İPEKÇİ
Hrant DİNK
İsimlerinin yazılı olduğu,
-TSK'da Alevi Yapılanmayla İlgili Belge,
Sanığın, ikametinde yapılan aramada el konulan 1-76 ile numaralandırılmış 

bilgisayar çıktısı dokümanda 11/02/2013 tarihli 2 sayfadan oluşan Araştırma Tutanağı (Oğuz 
KALELİOĞLU) yazılı tutanakta da belirtildiği üzere, 

“Evet Ben Aleviyim.... Ama” ibaresi ile başladığı, 76. Sayfasında Alevi haklarının 
ezilmişliğinden bahisle bölücülük faaliyetlerine devam ediyor diye son bulan belgede özetle, 
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde alevi yapılanmasını anlatan çok sayıda şahıs hakkında 
bilgiler verildiği, bilgisayar çıktısı doküman olduğu, 

5 ile numaralandırılan sayfanın son kısmında "Alevi olmayan ama başarılı olan 
komutanlar takunyalı tarikatçı diye yıpratılarak daha fazla yükselmesi engellenecek. Yakın 
Çevrem; irtica ile savaşı biz yaptık, kendimizi riske attık, artık bizi kimse engelleyemez, 
2000'li yıllar bizim olacak... Diyen maceracılarla dolu. Önlem alınmazsa, sadece sünniler 
değil, masum aleviler de zarar görecek. Önlem alınacağı umudu ile arz ederim.." şeklinde 
yazı olduğu, 



  

Dokümanda yer alan konu başlıklarında ise;
6 ile numaralandırılan sayfada; 002 Dedeler Komutanlardan daha tesirli başlığının 

altında yer alan yazının bir bölümünde, Emniyet Müdürlüğünden komiser yardımcısı H. Ç.de 
örgütün emniyet ayağını oluşturmaktadır" ibarelerinin yer aldığı, 

003 Ege Ordu komutanı Org Çetin DOĞAN ve Doğu SİLAHÇIOĞLU'nun adamı 
İs.Tekns.Kd.Bçvş.

7 ile numaralandırılan sayfada; 004 Haydarın Marifetleri, 005 Atatürk şeyhliği, 
dervişliği kaldırıp, tekkeleri kapatmıştı. Fakat bugün ordusunda alevi dedeleri ve şıhlardan 
geçilmiyor. Atatürk herhalde bunları görseydi kahrolurdu...

8 ile numaralandırılan sayfada; 006 Torpilli Tayin
9 ile numaralandırılan sayfada 007 Deniz Kuvvetleri Alevilere emanet
11 ile numaralandırılan sayfada; 008 Dz. Kuvvetlerindeki Alevi Destekli Devrimci 

Örgütlenme, 
12 ile 21 arası numaralandırılan sayfalarda; Aleviliğin Anayasası başlığı altında 

İsmail METİN tarafından yazıldığı ve Mart 1999 tarihinde Akyüz Yayıncılık tarafından 
çıkarıldığı anlaşılan kitabın bir bölümünün internet çıktısı olduğu, 

22 ile numaralandırılan sayfada; 009 Alevi örgütlenmesinden bir kesit... Buz dağının 
görünen yüzü,

24 ile numaralandırılan sayfada, 010 Geliboludaki Alevi Örgütlenmesi, 
27 ile numaralandırılan sayfada, 011 Hadımköy Ekibi, 012 H.A. 1964-74 

(Tls.Tekns.) Hv.Svn.Ok.Ve Eğit.Mrk.Ds.K. İstanbul, 
28 ile numaralandırılan sayfada 013 Kınay Sülalesi, 014 Ankara Mubildeskom 

Ekibi, 
29 ile numaralandırılan sayfa içeriğinde; “En yakın görüştüğü diğer örgüt elemanı 

Ord Tekns Kd Bçvş. M. K. 1981-336 yıllardır Gnkur.Mubildeskom Ankara Blg. Mu. Brl. 
Mu. İş. Bl. De çalışır. Kürt alevilerindendir ve bulunduğu yerin lideridir... PKK ya destek 
veren konuşmalar yapar ve bir dönem Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olan 
bacanağının bu konudaki el altından yapmış olduğu çalışmalarını arkadaşlarına örnek olsun 
diye anlatır. Evinde bol miktarda silah bulundurur. 16 lık Lema marka tabancası Kıbrısa 
giden Kur.Albay B.K.'ye verilmiştir ve onunla hiyerarşiye sığmayacak şekilde senli benli 
konuşur" şeklinde yazıların bulunduğu, 

30 ile numaralandırılan sayfada; 015 Mu Tekns KTd Üçvş G.K. (1989-1), 016 
Tarakçı Albayın Alevi Örgütü

32 ile numaralandırılan sayfada; 020 Yasadışı MLKP Örgütüne üye, 021 Rekabet 
Liyakat, Eşitlik ve Çalışkanlık=Hırsızlık, koruma ve kollama, 

33 ile numaralandırılan sayfada, 022 KKK Mu Ds Birliği Ekibi...
36 ile numaralandırılan sayfada; 023 DHKP-C C-4 Bombalarını bu şahıslardan 

temin etmektedirler
37 ile numaralandırılan sayfada; 024 Işıklarda Hristiyanlık propagandasına 

Tümg.A.İ.G.'den destek, 
38 ile numaralandırılan sayfada; 025 Haksızlık ve Usulsüzlük Ama; Kadrolaşmak 

İçin...
39 ile numaralandırılan sayfada; 026 Kaymakçıoğlunun Alevi Örgütlenmedeki 

Çalışmaları, 027 Ankara Kara Harp Okulu (KHO) başlıklı konu içeriklerinin bulunduğunun 
tespit edildiği anlaşılmıştır.

7. SANIK RUŞEN BOZKURT; (202. Klasör) 
11.02.2013 tarihli araştırma tutanağında(Ruşen Bozkurt); Ruşen Bozkurt'un 

ikametinde yapılan aramada elde edilen Dell PP01X-C800, P7N:10MVC A01 İbareli 
IMB-DJSA-220 model laptop bilgisayardan çıkan IBM marka TH04C44912-716GBKCH 



  

ibareli 44K44YT4407 seri nolu 20 GB HDD'nin alınan imajının incelenmesinde;
08.02.2001 tarihinde oluşturulduğu anlaşılan dosya içerisinde; mükafat belgeler 

çizelgesi başlığı altında 1995-1999 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 
görev yapan Ruşen Bozkurt'a Batı çalışma grubu faaliyetlerinde disiplinli çalışma, irtica ile 
mücadelede üstün başarı,terörle mücadele planlamasında üstün başarı  gibi konularda verilen 
takdirname ve para ödüllerini gösteren çizelge ve belgelerin bulunduğunun tespit edildiği 
belirtilmiştir.

 Bilgisayardan elde edilen Mükafat Belgeleri Doc isimli dosya içeriğinde Mükafat 
Belgeleri Çizelgesi  başlıklı, Hizmete Özel ibareli  B.Baskın ÖZBALCI Kur.Kd.Alb.İGHD 
Pl.Ş.Md. Adına imzaya açılmış ve sonunda "Yukarıda yazılı 38 adet mükafat belgesi 
J.Kur.Bnb.Ruşen BOZKURT'a aittir" ibaresi ile son bulan 21/01/1986 - 16/03/1999 
tarihlerini kapsayan takdirnameleri gösteren belgede; 

27. Sırada 14.05.1997 tarihinde Jandarma Genel Komutanı Teoman KOMAN 
tarafından İç güvenlik harekatının planlanmasında üstün başarı nedeniyle harekat şerit rozet 
beratı,

  28. Sırada 01.07.1997 tarihinde İdris KORALP (İGHD Plan Şube Müdürü) 
tarafından Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinde disiplinli çalışma nedeniyle takdirname,

 29. Sırada 18.07.1997 tarihinde Kenan DENİZ (İGHD Başkanı) tarafından Batı 
Çalışma Grubu faaliyetlerinde disiplinli çalışma nedeniyle takdirname 

30. Sırada 06.01.1998 tarihinde Ümit ŞAHİNTÜRK (İGHD Plan Şube Müdürü) 
tarafından İç Güvenlik Plan Şube ve Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinde disiplinli çalışma 
nedeniyle takdirname, 

33. Sırada 14.06.1998 tarihinde Kenan DENİZ (İGHD Başkanı) tarafından İrtica ile 
mücadelede üstün başarı nedeniyle idari ve lojistik hizmet şerit rozeti teklif takdirnamesi, 34. 
Sırada 30.06.1998 tarihinde Çevik BİR (Genelkurmay 2. Başkanı) tarafından irtica ile 
mücadelede üstün başarı nedeniyle İdari ve Lojistik Hizmet Şerit Rozet Beratı İle 
ödüllendirildiği tespit edilmştir. (202. Klasör)

30. Sırada 06.01.1998 tarihinde Ümit ŞAHİNTÜRK (İGHD Plan Şube Müdürü) 
tarafından İç Güvenlik Plan Şube ve Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinde disiplinli çalışma 
nedeniyle takdirname, 

33. Sırada 14.06.1998 tarihinde Kenan DENİZ (İGHD Başkanı) tarafından İrtica ile 
mücadelede üstün başarı nedeniyle idari ve lojistik hizmet şerit rozeti teklif takdirnamesi, 

34. Sırada 30.06.1998 tarihinde Çevik BİR (Genelkurmay 2. Başkanı) tarafından 
irtica ile mücadelede üstün başarı nedeniyle İdari ve Lojistik Hizmet Şerit Rozet Beratı İle,

 1 Temmuz 1997 tarihli, 18 Temmuz 1997 tarihli sanık  Ruşen BOZKURT'un  Batı 
Çalışma Grubu proje subayı olarak çalışması, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması 
makdasıyla önemli proje ve istatistiki çalışmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda 
bilgi arzlarının düzenlenmesindeki görevlerinden dolayı verilen takdir belgesi bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

8. SANIK VELİ SEYİT;  (115. Klasör) 
11.02.2013 tarihli araştırma tutanağında; Veli Seyit'in ikametinde yapılan 

aramada ele geçirilerek tetkik ve incelemede bulunulmak üzere geçici olarak el konulan 
CD/DVD'lerin yapılan incelemesinde;39 ile numaralandırılan EUROMAX marka CD 
üzerinde paraf ve imzaların bulunduğu NEW isimli CD bilgisayara takıldığında Genel Kültür 
ve Svn- Mah isimli iki klasörün olduğu, Genel kalsörün içerisine girildiğinde Akdeniz,BH 
balkanlar,CN,DOĞUKARADENİZ,Ermeni Meselesi, Girit Kıbrıs, Hazar, Karadeniz kıyidaş, 
Kitap özetleri, MİLİTAN  Atatürkçülük, Misyonerlik ULUS DEVLET ,yol haritası isimli 
klasörlerin olduğu, içeriğinde Askeri Bilgiler Mesleki Konular Kitap özetlerinin yer aldığı, 



  

kitap özetleri isimli klasör açıldığında sıkıştırılmış dosyalar ile çok sayıda Word belgesi 
açıldığında TASNİF DIŞI ibaresi ile BÇG faaliyetleri,amaçları,çalışma sonuçları,alınan 
tedbirler,uygulamalar ile o dönemde iktidarda bulunan hükümet hakkında bilgilerin yer 
aldığı tespit edilmiş olup 28 şubat süreci isimli 8 sayfadan ibaret word belgesinin tutanağa 
eklendiği belirtilmiştir.

11/02/2013 tarihli 3 sayfadan oluşan tutanak ve ekinde özetle; iç tehdidin 
öncelikli tehdit olarak TSK tarafından kabul edildiği, TSK İç Hizmet Kanunu 35 ve 
yönetmelik 85. Maddesi gereği kollama ve koruma görevi silahla korumayı da gerektirdiği, 
irtica konusunda brifingler verildiği ve Batı Çalışma Grubunun kurulduğunu, Batı Çalışma 
Grubu Batı Harekat Konseptinin emrinin yayınlanarak üst düzeydeki birliklere gönderildiği, 
BÇG faaliyetlerinin anlatıldığı, subay, astsubay ve güvenilir devlet memurları eşlerinin kurs, 
dersane ve yurtları denetlemeleri, TSK'da irticaya kayanların temizlenmesi, BÇG'nin 
faaliyetleri, amaçları, çalışma sonuçları, alınan tedbirler, uygulamalar ile o dönemde iktidarda 
bulunan hükümet ve sonraki hükümet hakkındaki bilgilerin yer aldığı anlaşılmıştır.

9.SANIK ALİCAN TÜRK; (69.Klasör)
  11.02.2013 tarihli araştırma tutanağında Alican TÜRK'ün ikametinde yapılan 

aramada ele geçirilen CD'lerin içeriklerine yer verilmiştir.
11 ve 12 ile numaralandırılan 2 adet CD ile ilgili 11/02/2013 tarihli 5 sayfadan 

oluşan araştırma tutanağı ve eklerinde;
11 ile numaralandırılan CD'de irticai unsurlar başlıklı hizmete özel gizlilik dereceli 

irticai terör örgütleri başlığı altında power point sunusunun 7 sayfalık metni bulunduğu, 
power point 32 sayfalık sunuda terör örgütleri yanında teröre bulaşmayan grupların da 
beraber gösterildiği her iki belgenin de içeriklerinin aynı olduğu, İç Tehdit Değerlendirmesi 
(İrtica) başlığı altında power point sunusunda takdim planında üstteki belgelerle aynı içerikte 
olduğu tespit edilmiştir.    

11 numaralı CD içerisinde;
Genelkurmay Başkanlığının Temmuz 2003 gün ve HRK: 2700-   03/İGHD Koor.Ş. 

 sayılı yazısının EK-A'sı olan 74 sayfadan oluşan belgede özetle; 
...Siyasal islamcılar 1945-1950 yıllarında, gerek iktidardaki, gerek muhalefetteki 

siyasal örgütlerde etkin olmaya başlamışlar, tek partili dönemde yapılan devrimleri ağır 
şekilde eleştirmişlerdir.

Siyasal islamcıların Türkiye'de demokratik yolla sistemi ele geçirme mücadelesi 
27 Ağustos 1951'de İslam Demorasi Partisi (İDP), kurulmasıyla başlamış, Milli Nizam 
Partisi (MNP), Milli Selamet Partisi (MSP), Refah Partisi (RP) ve Fazilet partisi ile devam 
ederek bugünlere kadar gelmiştir... 

...Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra sözde yenilikçi islamcılığı öne çıkaranlar 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) misyonlarını sürdürmeye başlamışlardır.

...İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yolsuzluk ve kayırmacılık olarak 
nitelendirilebilecek, ayrıca organize suç odaklarının oluşturulmasına, yıkıcı, bölücü, irticai 
odaklara kamu kaynaklarının aktarılmasına ya da bu zihniyet sahiplerinin kamu 
kaynaklarından ücret ödenerek istihdam edilmelerine yönelik bir çok uygulama yapıldığı ve 
bu kadrolarda bulunan kişilerin de AKP'nin kurucu üyesi ve milletvekili oldukları 
anlaşılmaktadır.

3 Kasım 2002 tarihli genel seçimlerin değerlendirilmesi başlığı adı altında, AKP ile 
ilgili yorum ve değerlendirmelerin yapıldığı, 

İrtica tehlikesinin ortadan kaldırılması için alınması gereken yasal ve idari tedbirler 
ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafıdan alınması gereken tedbirlerin sıralandığı,

Genelkurmay Başkanlığının Temmuz 2003 gün ve HRK: 2700-    03/İGHD Koor.Ş. 
  sayılı yazısının EK-C'sinde irtica tehlikesinin ortadan kaldırılması için alınması gereken 



  

yasal ve idari tedbirler ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınması gereken tedbirler 
olarak;      

Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Yapılan Öneriler
Ve Açıklamalar Çizelgesi
Yasal Değişiklik Gerektiren Öneriler
1-37 sayfalarında 69 öneri başlığının bulunduğu, hali hazırdaki durumunun 

belirtildiği, değerlendirme bölümünün olduğu, ilgili başkanlık/dairenin bulunduğu tespit 
edilmiş olup; 

17. Sırada Öneride "Devlet içerisindeki irticai kadrolaşmanın önlenmesi için 
atamalar takip edilerek basında yer alması sağlanmalı, devletin üst düzey organlarında dile 
getirilmeli, Cumhurbaşkanı ve yargı organları bilgilendirilmelidir" denildiği, 

Bununla ilgili Değerlendirmeler bölümünde "Bu konudaki çalışmalar 
Gnkur.Hrk.Bşk.lığı İGHD tarafından yakından takip edilmekte ve gelişmeler düzenli olarak 
Komuta katına sunulmaktadır. Olumsuz gelişmelerin tamamı Cumhurbaşkanlığı Makamında 
ve MGK'nda gündeme getirilmektedir. " (BÇG  nin devam ettiği) denildiği,  

Genelkurmay Başkanlığının Temmuz 2003 gün ve HRK: 2700-    03/İGHD Koor.Ş.) 
   sayılı yazısının EK-C'sinin 

Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Yapılan Öneriler Ve Açıklamalar Çizelgesi
TSK Tarafından Değişiklik Gerektiren Öneriler
38 - 53. Sayfalarında  Sayfasından başlayarak 53. Sayfada biten 32 öneriler 

başlığının bulunduğu, hali hazırdaki durumunun belirtildiği, değerlendirme bölümünün 
olduğu, ilgili başkanlık/dairenin bulunduğu tespit edilmiş olup; 

Değerlendirme başlığı altında çoğu bölümde;Konunun mevcut "İrtica İle Mücadele 
Stratejisi"nin Geliştirme Çalışmaları Ve "İrtica İle Mücadele Konsepti"nin yeniden 
oluşturulması çalışmalarına dahil edilmesinin ve yakından takip edilmesine devam 
edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir" ibaresinin bulunduğu anlaşılmıştır.

10. SANIK  ABDULLAH  KILIÇARSLAN;. (115. Klasör) 
 Sanık Abdullah KILIÇARSLAN'ın  ikametinde  yapılan aramada  el konulan 

malzemeler  hakkında 11.02.2013 tarihli araştırma tutanakların düzenlendiği anlaşılmıştır.
Üzerinde Din Eğitimi yazılı 115 ile numaralandırılan 22 Mart 2005 tarihinde 

oluşturulan CD'nin çözümüne ilişkin 11/02/2013 tarihli 23 sayfadan oluşan araştırma tutanağı 
ve ekinde bulunan CD'den elde edilen powerpoint sunu ve word belgelerinde özetle; İmam 
Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin hangi hükümet döneminde hangi yıllarda kaç 
adet kurulduğunun grafiklerle salyt ve powerpoint sunusu şeklinde bilgileri bulunduğu, 
aynı CD içerisinde Türkiye'de İrtica ve Uluslararası Boyutu başlıklı power point sunusu, 
Muzaffer GEZER P.Yzb. yazan 1923-1945 dönemi, Soğuk Savaş dönemi başlığı altında 
devletin din eğitimini üstlendiğini, bugün irticanın yuvası olarak gösterilen İmam Hatip 
Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin açılmaya başlandığı ve Türkiye'de çok partili siyasi sisteme 
geçildiği, ezanın yeniden Arapça olarak okunmaya başlaması ile birlikte tarikatçılığın 
beslenip diriltilmeye çalışıldığı, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan Milli Nizam Partisi, 
Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve onun bugünkü uzantısı olan siyasal 
akımlar aynı yobazlığın değişik düzenini oluşturduğu, soğuk savaş sonrası dönem başlığı 
altında açıklamalar yapılarak sonlandırıldığı, CD'de İrtica Forum - Takdimler - Takdim 3 
İrticai Örgütler 3, word ve power point sunumlarda Türkiye'de irticai örgütler ve Faaliyetleri 
başlıklı Nuh ALTINSOY Topçu Yzb. Ismi ile başlayan power point sunumda irticai 
örgütlerin Milli Görüşçüler, Dini Motifli Terör Örgütleri, Radikal Dini Gruplar, Tarikat ve 
Dini Cemaatler, Yurt Dışındaki Radikal Dini Gruplar olarak sayıldığı, Milli Görüşçülerin 
vakıf, dernek, yurt, dersane, okul, TV, gazete, şirket, radyo ve dergi sayıları belirtilmektedir. 
Aynı konularla ilgili olarak Türkiye İrticai Örgütler ve Faaliyetleri başlıklı 57 adet power 



  

point sunusundan oluşan belgenin de bulunduğu, bu belgede de teröre bulaşmamış olan tüm 
tarikat ve dini cemaatlerin irticai örgütler kapsamında gösterildiği, devamında yukarıda 
belirtilen power point sunusunun 6 sayfalık ve 1 sayfalık world belgesi halinin bulunduğu, 
Türkiye'de İrtica ve Uluslararası Boyutu konulu Muzaffer GEZER P.Yzb. Adının yazıldığı 
power point takdim belgesi, takdim belgesinde Türkiye'de İrticai, 1923-1945 dönemi, soğuk 
savaş dönemi, soğuk savaş sonrası dönem, sonuç sıralarından oluşan 65 sayfalık power point 
sunu olduğu, yukarıda belirtilen belgenin power point sunumu olduğu, İmam Hatip Liseleri 
ve İlahiyat Fakülteleri başlıklı Ruhi BAĞCİVAN Hv. Svn.Yzb. adının yazıldığı power point 
sunuda, takdim sırasında, giriş, tarihçe, günümüzdeki durum, ders kapsamları, çeşitli 
yaklaşımlar ve görüşler, bu okullara yönelik eleştiriler, sonuç ve değerlendirme sıralarından 
oluşan 42 sayfalık sunu olduğu, bu power point sununun 8 sayfadan oluşan world belgesi 
halinde de bulunduğu, 

Üzerinde Genelkurmay Karargahı başlıklı ve antetli Per.Bşk.lığı, Gen./Amr. 
Oryantasyon Semineri konulu A24113 seri no.lu 801 ile numaralandırılan, Gizli gizlilik 
dereceli virüs kontrolü yapılan 13 Ocak 2005 tarihinde oluşturulan CD'nin çözümüne ilişkin 
11/02/2013 gün ve 16 sayfadan oluşan araştırma tutanağı ve CD'den çıkan power point ve 
word sayfalarında özetle; yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyette bulunmaları sebebiyle Yüksek 
Askeri Şura Kararı ile ilişiği kesilenlerden Arvupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuranların 
sayısının 108'e ulaştığı, bununla ilgili savunma hazırlandığı, savunma metninde özetle, 
sadece personelin okuduğu yayınların veya eşinin giyim tarzı veya türban gibi konuların ön 
plana çıkarılması AİHM açısından uygun olmayacağı belirtilerek belge ve bilgiler 
hazırlanması istendiği, İrtica İle Mücadele başlıklı sunum içerisinde özetle tüm bu 
kazanımlara karşı ön önemli tehdit olan irticanın unsurların irticai terör örgütleri, radikal dini 
gruplar, dini motifli siyasal grup (Milli Görüş), Dini gruplar ve tarikatlar olmak üzere dört 
ana başlıkta sınıflandırıldığı,  Refah Partisi ve Refahyol Hükümetinin tehlike olarak 
gösterildiği, irticaya destek verdikleri tespit edilen kamu görevlilerin dağılımının belirtildiği 
grafikler, vakıf, dernek, radyo, televizyon, gazete, dergi ve basılı eserlerin irticai tehlike 
olarak belirtildiği, 

3 Kasım 2002 tarihli seçimlerde AKP %34,3 ile 363 milletvekili çıkardığı 
belirtilerek Milli Görüşçülerin devamı niteliğinde olan partinin tek başına iktidar olmayı 
başardığı ve 58. ve 59. Hükümetlerin yaklaşık 2 yıllık icraatı içinde Başbakan, Bakanlar ve 
Meclis Başkanı ile ilgili bilgiler verilerek siyasi ve irticai kadrolaşmaya gidildiğinin çeşitli 
kurumlardan örnekler verilerek anlatıldığı, hükümetin faaliyetleri eleştirilerek hükümetin 
laik cumhuriyetin kazanımlarını aşındırma yönünde kararlı olduklarını gösterdikleri, 
hükümetin icraatları medya, basın ve yayın organları ile resmi ve özel tüm kaynaklar takip 
edilmekte cumhuriyetin kazanımları aleyhinde olabilecek kararlar ve bu kazanımları tehdit 
eden tutumlarda sınırı aşan eylemlere karşı hazırlıklı olunarak uygun platformalarda gerekli 
tepkiler gösterilmektedir. 

Bu mücadelede il ve ilçelerdeki irticai faaliyetlerin takip ve rapor edilmesinde TSK 
unsurlarına büyük görevler düşmektedir. 

Bu konuda; 
İl emniyet komisyonu toplantıları açıklanırken bu toplantılara garnizon 

komutanlarının katılması ve irticai faaliyetlerin tespitinde komisyonun yönlendirilmesine, 
Milli Güvenlik Bilgisi dersinin öğretmenlerinin derslerde ve değişik zamanlarda 

okula gitmeleri ve tespit ettikleri konuları birlik istihbarat subaylarına bildirmeleri, 
Birlik İstihbarat Subaylarının (S-2, G-2) bölgelerindeki irticai faaliyetleri daha 

dikkatli izlemesi ve sağlam delillerle rapor etmelerine ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.    
İçinde bulunulan ağır koşullarda dahi Türk Silahlı Kuvvetleri, işaret edilen 

medeniyet yolunun en sadık bekçisi olmaya devam edecektir." şeklinde belgenin bulunduğu 
tespit edilmiştir.



  

Sanığın  ikametinde yapılan aramada el yazması belgelerden 36 ile numaralandırılan 
el yazması belgede;

"NA'dak irticai Tğm. İçin K.K.K.lığına mesaj çekilecek. 
NA'daki Tğm. Kara Harp Ok.dan mezun mu soralım. 
Konu ile ilgili olarak mesaj komutana fakslanacak. " ibarelerinin bulunduğu tespit 

edilmiştir. 
(4) ile numaralandırılmış belgede Genelkurmay Başkanlığı Ankara başlıklı Genel 

Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN adına açılmış, imzasız, Dr. Paul Wolfowitz Savunma 
Bakan Vekil Pentagon Washington DV, 20301 Ford 4. Kasım 2002 tarihinde gönderilmiş 
seçim sonuçları ile ilgili oluşturulmuş bir yazı bulunduğu, 

(5) ile numaralandırılan belgede Hava Tümgeneral Yaşar DEMİRBULAK adının 
bulunduğu ve AKP Irak Harekâtı başta olmak üzere Amerikan çıkarlarının korunmasında 
kullanılmak amacı ile ABD tarafından kurduruldu ve tek başına iktidar yapıldı yazılarının 
bulunduğu, 

(9) ile numaralandırılan belgede Batmanda veya çevresinde yaşayıp, Batmanla 
yakından irtibatı olup oy potansiyeline sahip olan aile, aşiret ve insanların sahip oldukları oy 
potansiyelleri ve geçmişte desteklemiş oldukları siyasi partileri gösteren tahmini siyasi isim 
şeması, ekinde bununla ilgili 11 adet belge bulunduğu, 

184'den başlayıp 191'e kadar devam eden ve numara verilen belgelerde; Ocak 2007 
tarihinin bulunduğu, 2006 yılının değerlendirilmesi ve 2007 yılı beklentileri başlığı altında 
2003,2004,2005 ve 2006 yıllarında iç politika başlığı altında AKP hükümetinin eleştirildiği, 
dış politikada Kıbrıs, Irak ve ABD, Türkiye - AB ilişkileri, diğer gelişmeler başlığı, ekonomi 
ile ilgili değerlendirmeler, 2007 yılı beklentilerinde ise AKP ve hükümet ve Cumhurbaşkanı 
ile ilgili  değerlendirmelerin bulunduğu tespit edilmiştir. 

(1) adet askeri kamuflaj ciltli 1'den 190'a kadar numaralandırılan el yazması 
ajandanın 72. Sayfasında;

26/6/1997 tarih 
BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 
J. Gn. K.lığı önerileri:
Çalışma Grubu Toplantısının başlangıcından bugüne yazılan yazılar olaylar 

duyumların sayıları anlatıldı. 
Duyum sayısının az olması sonucu da irticai kesimin gizlilik kesvesine büründüğü 

bunun olumsuz olduğu. 
Fetullah Gülenin açıklığa girmekte olduğu bu meyanda aldığı tedbirle
Hükümet ne şekilde kurulursa kuruluna kurulsun - Çiller Ailesi - RP ve BBP nin 

durumu.
Gen Sb.ların siyasi olaylar içine girmemesi
Buradaki faaliyetler komutanlara aktarılacak
Daha çok gençlerde olan simgesel başörtüye karşı tedbir alcak ama yaşlı olan .. 

örtüsüne" şeklinde, 
73. Sayfasında el yazısı ile ;
"Her söylediğinizi ve her yaptığınızı ispat edecek durumda değilseniz söylemeyin. 
Ortaya çıkan hususları yazılı olarak verilmesini emrettiler. 
Oyakın sermayesi ile ilgili OYAK bir açıklama yapsın. 
Dış politika
İrtica ile mücadele kesin olarak devam etmelidir. 
Seçim dönemi tüm olumsuzlukları ekranlara aksettirilmeli.
Demokrasi ... Meclis çatısı altında 
Kötü icraatları gösterelim gerekli bu tür olaylara girenlerin ilişiği kesilmeli
Metin SAĞLAM'ın kitabını devreye sokalım. "  



  

160. Sayfasında el yazısı ile;
"KOMUTANIN EMİRLERİ
Çok gizli, kişiye özel. 
(Tesettürlü kadınlar, ellerinde paketlerle adamlar çocuklar gördüm.)
Lojmanlarda bu şekilde aile var. 
Böyle adamlar Öz. Kuv. de var diye kulağıma geldi.
Bu adamlara lojmanlar blg 
(Yb. Serdar Bsk.Bnb.Lokman, Yzb.Arif, Yzb Göksel Yzb Kamil)
çok özel bir faaliyet yapılacak hafta sonu. 
Eylül atamalarında derhal gönderilecek.
Alay ve b.k.larına da söylenecek.
Yzb Kamil de Pk.Hrk.ile ilgili arza gelecek.
Orhan Alb konuşulacak (Mitle yapılanlar öğrenilecek)"  şeklinde yazının olduğu 

tespit edilmiştir. 
Sanığın  ikametinde yapılan aramada ele geçirilen Silahlı Kuvvetler Ajandası 1996 

yazılı 1'den 274'e kadar numaralandırılmış ve şüpheli tarafından paraflanmış ajandanın 
incelenmesinde;

196 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile;
"İrticai faaliyetler ile ilgili olarak bir çalışma başlatılacak, bir faaliyet 

başlatacağız. 
İrtica örgütleniyor Türbanlı öğretmenler Slh.Kuv.civarına yerleştiriliyor.
Asts.lar ve uzmanlar içerisinde bir çalış başlatalım.
İmam Hatip kökenli uzmanların durumu ilk etapta bakılacak.
Kimlik kartı olmayan uzmanlar var.
Sivil memurlar" şeklinde yazının olduğu, 
202 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile;
"Üniversitelerdeki şeriatlerle ilgili konu gazeteden kesilecek şeriatlerle ilgili çalışma 

sonuçlanacak. " şeklinde yazının olduğu, 
245 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; 
"4/4/1997
K.TOPLANTISI.
1. 28 ŞUBAT MGK kararlarını tekrar oku. 
2. 20 Nisan 97 de gündeme gelecek konu.
3. Ayrı bir ... çalışma yapılacak. 
4. Maksat: Bu kararları uygulanacak ..... Silahlı kuvvetleri din duşmanı olarak 

gostemek, komutanlar .... ayrılık gostemek.
5. He ulus bu isten çıkmak için ne gibi tedbirler alman gerektiği konu da bir çalışma 

yapılacak
6. Özel kuv.K.lığı olarak bir çalışma yapmalıyız
* MGK kararları hayata geçirmek için gerekli alınabilecek tedbirler neler olabilir. 
1. Zorunlu eğt.8 yıla çıkartıl
Her 18 maddeyi kocu başlığı alıp 
1 nci tedbir: Alınabilecek legal tedbirler neler olabilir. " şeklinde yazının olduğu, 
246 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile;
"Kuran kursları: MEB bağlanacak.
2 nci örtülü tedbirler.
3 üncü bu tedbir ile ilgili uygulanabilecek Tsk.Hrp faaliyetleri.
Devlette kadrolaşmayı önlemek için ne gibi tedbirler alınabilir.
Merkez ve Taşra Teşkilatlanma...." şeklinde yazının bulunduğu  anlaşılmıştır.



  

11. SANIK ERKAN YAYKIR;  (200. KLASÖR) 
       11.02.2013 tarihli araştırma tutanağında; Erkan Yaykır'ın ikametinde ele geçen 

digital malzemelere yer verilmiştir.
 Aramada el konulan ACER Marka diz üstü bilgisayarın hard diskinde elde edilen 

dosyada; Balyoz Planına Göre sakıncalı personel başlığı altında 77 sayfadan oluşan Gizli 
ibareli İstihbarat Başkanı Kurmay Albay İzzet OCAK'ın imzasına açılmış Ek-C olarak 
belirtilen word belgesi içeriğinde; 

S.No, Rütbe, Adı Soyadı, Görev Yeri, İl-İlçe ve Açıklamalar bölümlerinden oluşan, 
1 nci Or Bölgesinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi 1-11 sayfa arası 

108 TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/şüpheli, irticai görüşü benimser, siyasal 
islami görüşleri benimser ve destekler, eşi çağ dışı kıyafet giyer, eşi irticai eğilimlidir, irticai 
eğilimleri mevcuttur, takipte, irticai görüşü benimseyen kişiler ile ilişkilidir, mesai saatlerinde 
namaz kılar, aşırı milliyetçi partiye müzahir, Zaman Gazetesi okur,irticai eğilimleri 
mevcuttur,kürt milliyetçiliği yapar  şeklinde  açıklama kısmının bulunduğu,

2 nci Kor. Bölgesinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi 12-30 sayfa arası 
218 TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/şüpheli, irticai görüşü benimser, siyasal 
islami görüşleri benimser ve destekler, eşi çağ dışı kıyafet giyer, eşi irticai eğilimlidir, irticai 
eğilimleri mevcuttur, takipte, irticai görüşü benimseyen kişiler ile ilişkilidir, mesai saatlerinde 
namaz kılar, aşırı milliyetçi partiye müzahir şeklinde açıklama kısmının bulunduğu,

3 ncü Kor. Bölgesinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi 31-40 sayfa arası 
100 TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/şüpheli, irticai görüşü benimser, siyasal 
islami görüşleri benimser ve destekler, eşi çağ dışı kıyafet giyer, eşi irticai eğilimlidir, irticai 
eğilimleri mevcuttur, takipte, irticai görüşü benimseyen kişiler ile ilişkilidir, mesai saatlerinde 
namaz kılar, aşırı milliyetçi partiye müzahir şeklinde fişlendiği, 

5 nci Kor. Bölgesinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi 32-60 sayfa arası 
241 TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/şüpheli, irticai görüşü benimser, siyasal 
islami görüşleri benimser ve destekler, eşi çağ dışı kıyafet giyer, eşi irticai eğilimlidir, irticai 
eğilimleri mevcuttur, takipte, irticai görüşü benimseyen kişiler ile ilişkilidir, mesai saatlerinde 
namaz kılar, aşırı milliyetçi partiye müzahir şeklinde açıklama kısmının bulunduğu,

15 nci Kor. Bölgesinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi, 61-70 sayfa 
arası 112 TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/şüpheli, irticai görüşü benimser, 
siyasal islami görüşleri benimser ve destekler, eşi çağ dışı kıyafet giyer, eşi irticai eğilimlidir, 
irticai eğilimleri mevcuttur, takipte, irticai görüşü benimseyen kişiler ile ilişkilidir, mesai 
saatlerinde namaz kılar, aşırı milliyetçi partiye müzahir şeklindeaçıklama kısmının 
bulunduğu,

Harp Akademilerinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi, 71-72 sayfa arası 
19 TSK personeli isminin bulunduğu ve sakıncalı/şüpheli, irticai eğilimleri mevcuttur, aşırı 
milliyetçi partiye müzahir, siyasal islami görüşleri benimser ve destekler, eşi irtica 
eğilimlidir, mesai saatlerinde namaz kılar şeklindeaçıklama kısmının bulunduğu,

Kuleli As. Lis, Işıklar As. Lis ve Çok Programlı Astsb.Hzl.Ok.nda ilişiği kesilmesi 
teklif edilen personel listesi, 73-77 sayfalar arası 42 TSK personeli isminin bulunduğu ve 
sakıncalı/şüpheli, takipte, irticai eğilimleri mevcuttur, aşırı milliyetçi partiye müzahir, siyasal 
islami görüşleri benimser ve destekler, eşi irtica eğilimlidir, mesai saatlerinde namaz kılar 
şeklinde açıklama kısmının bulunduğu,

11.02.2013 tarihli araştırma tutanağında;
1. 1 nci Or. Bölgesinde İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel İsim Listesinde C-9. 

sayfa 95. sırada yer alan Ord.Tekns.Kd.Üçvş.Ramazan ÖZDEMİR’in 16 Haziran 1998 
tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Silahlı Kuvvetlerden ayrılması yönünde 
kararın verildiği, 

2. 3 ncü Kor. Bölgesinde İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel İsim Listesinde 



  

C-37 sayfa 68. sırada yer alan Mu.Tekns.Bçvş.Hakan ŞİMŞEK’in 16 Haziran 1998 tarihinde 
Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Silahlı Kuvvetlerden ayrılması yönünde kararın 
verildiği, 

3. 5 nci Kor. Bölgesinde İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel İsim Listesinde 
C-52. sayfa 140. sırada yer alan Ord.Tekns.Kd.Bçvş.Halil YILMAZ’ın 31 Temmuz 1997 
tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Silahlı Kuvvetlerden ayrılması yönünde 
kararın verildiği, 

4. Kuleli As. Lis., Işıklar As. Lis. Ve Çok Programlı Astsb.Hzl.Ok.nda İlişiği 
Kesilmesi Teklif Edilen Personel Listesinde C-74 sayfa 9. sırada yer alan Öğ. Bnb. Mehmet 
SEZER’in 10 Aralık 1996 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Silahlı 
Kuvvetlerden ayrılması yönünde kararın verildiğinin tespit edildiği belirtilmiştir.

            Araştırma tutanağı ekinde  16 Haziran 1998 tarihli,Genelkurmay başkanlığı 
Yüksek Askeri Şura Genel Sekreterliği, Disiplinsizlikleri nedeniyle silahlı kuvvetlerden 
ayrılacak personel konulu,gizli ibareli belge, 1 Ağustos 1997 tarihli Genelkurmay başkanlığı 
Yüksek Askeri Şura Genel Sekreterliği, Disiplinsizlikleri nedeniyle silahlı kuvvetlerden 
ayrılacak personel konulu,gizli ibareli belge, 10 aralık 1997 tarihli Genelkurmay başkanlığı 
Yüksek Askeri Şura Genel Sekreterliği, Disiplinsizlikleri nedeniyle silahlı kuvvetlerden 
ayrılacak personel konulu belgelerin olduğu  görülmüştür.

12. SANIK LOKMAN EKİNCİ;
Evinde yapılan aramada; Abdullah KILIÇARSLAN tarafından verilen  07 Ekim 

1996, 20 Şubat 1997, 21 Mart 1997, 15 Aralık 1997, 15 Nisan 1998 tarihli takdir belgeleri 
elde edilmiştir.

13. SANIK YAHYA KEMAL YAKIŞKAN; (69.Klasör)
11.02.2013 Tarihli araştırma tutanağında; Sanık  Yahya Kemal YAKIŞKAN'ın 

adresinde yapılan arama sonucunda;
(1)1 adet kırmızı renkli kaşe ile basıldığı anlaşılan üst orta kısmında ÖZEL başlıklı 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara HRK:4073- 1- -97/İGHD Pl.Ş. 01 Temmuz 1997 
KONU: Takdir. MU.OBİ.YZB.YAHYA K. YAKIŞKAN ibareleri ile başlayan ve numara 
verilerek devam eden;

l.Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik yapısını ele alan 
tehdide karşı yürütülen mücadelede; Genelkurmay Batı Çalışma Grubu Proje Subayı olarak, 
....şeklinde devam eden ve etmekteyim. Şeklinde son bulan,

2.Bu bağlamda, irtica ile mücadelede; sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması 
maksadıyla; önemli proje ve istatistiki çalışmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda 
şeklinde devam eden üstündedir. Şeklinde son bulan,

3.Sizi mesai mefrumu şeklinde devam eden.özverili çalışmalarınızdan dolayı takdir 
eder, başarılarınızın devamını dilerim. Şeklinde son bulan, İdris KORALP Kur.Kd.Alb.İGHD 
Pl.Ş.Md. imzalı son kısmında DAĞITIM, Gereği Gnkur.İGDH.Bşk.lığına Mu.Obi 
Yzb.Yahya K.YAKIŞKAN’a Özlük Dosyasına, Bilgi KKPer,Bşk.lığına Kimliği Yahya 
K.YAKIŞKAN Mu.Obi Yzb.(l985-58) kırmızı renkli kaşe ile basıldığı anlaşılan alt orta 
kısmında ÖZEL yazısı ile son bulan belge.

(2) 1 adet kırmızı renkli kaşe ile basıldığı anlaşılan üst orta kısmında ÖZEL başlıklı 
T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara HRK:4073-244-97/İGHD VHZ.Ş.(928) 16 Aralık 
1997 KONU: Takdir. MU. OBİ .KD.YZB.YAHYA K. YAKIŞKAN’a ibareleri ile başlayan 
ve numara verilerek devam eden;

 1.Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden 
Bölücü Terör Örgütü ile aşırı dinci kesime karşı yürütülen mücadelede; Genelkurmay İç 



  

Güvenlik Harekat Dairesi Veri Toplama ve Analiz Şube Müdürü olarak ....şeklinde devam 
eden ve yakınen izlemekteyim. Şeklinde son  bulan,

2. Bu bağlamda, şeklinde devam eden, takdirin üstündedir. Şeklinde son bulan
3. Sizi büyük bir azim şeklinde devam eden, devamını dilerim. Şeklinde son bulan 

Erkal BEKTAŞ Top.Kur.Kd.Alb.İGHD Veri Topl.ve Aniz.Ş.Md. imzalı son kısmında 
DAĞITIM, Gereği Gnkur.İGDH.Bşk.lığına Mu.Kd.Yzb.Yahya K.YAKIŞKAN’a Şahsi 
Dosyasına, Bilgi KK.Per,Bşk.lığına Kimliği Yahya K.YAKIŞKAN Mu.Kd.Yzb.(1985-58) 
kırmızı renkli kaşe ile basıldığı anlaşılan alt orta kısmında ÖZEL yazısı ile son bulan belge.

(3)1 adet kırmızı renkli kaşe ile basıldığı anlaşılan üst orta kısmında ÖZEL başlıklı 
T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara HRK:4073-77-98/İGHD Ks.(497) 03 Haziran 1998 
KONU: Takdir. MU.KD.YZB.Y.KEMAL YAKIŞKAN’a ibareleri ile başlayan ve numara 
verilerek devam eden;

1. İç Güvenlik Harekatı Sistemi....şeklinde devam eden ve takdire şayan 
görülmüştür. Şeklinde son bulan

2.Göstermiş olduğunuz, şeklinde devam eden, sağlamıştır.. Şeklinde son bulan
3.Sizi büyük bir azim şeklinde devam eden, devamını dilerim. Şeklinde son bulan 

Erkal BEKTAŞ Top.Kur.Kd.Alb.İGHD VTAŞ.Md. imzalı son kısmında DAĞITIM, Gereği 
Gnkur.İGDH.Bşk.lığına Mu.Kd.Yzb.Yahya K.YAKIŞKAN’a Özlük Dosyasına, Bilgi 
K.K.Per,Bşk.lığına Takdir Edilen Personelin Kimliği Y.Kemal YAKIŞKAN Mu. 
KdYzb.(1985-58) İGHD.VTAŞ.OBİ.Sb. kırmızı renkli kaşe ile basıldığı anlaşılan alt orta 
kısmında ÖZEL yazısı ile son bulan belge olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca yukarıda (1) başlığı altında açıklanan belgenin, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığının (CMK 250.S.M.Y.G.) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş olduğu, 
Genelkurmay Karargahı, Genelkurmay Başkanlığı, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri 
Başkanlığı logoları bulunan, seri numaralı, gizlilik dereceli ve içerisinden elde edilen; 
TEMMUZ 1997 TARİHLİ HRK:4073- 97/İGHD Pl.Ş. SAYILI “TAKDİR” KONULU, 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA BAŞLIKLI, imza kısmında yine aynı 
soruşturma kapsamında şüpheli olarak yakalanan İdris KORALP Kur.Kd.Alb.İGHD Pl.Ş.Md. 
ibaresi bulunan yazı ile aynı içerikli olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir.

14. SANIK  MUSTAFA HAKAN BURAL;(69. Klasör)
Sanık Mustafa Hakan BURAL'ın  ikametinde yapılan aramada ele geçirilen;
    "TC. Genelkurmay Başkanlığı Ankara başlıklı, 01 Temmuz 1997 tarihli, 

HRK:4073-20-97/İGHD PL.Ş sayılı, Takdir  konulu, İdris KORALP tarafından imzalanmış 
olan, şüpheli Mustafa Hakan BURAL’a takdir belgesi verilmesine ilişkin belgenin yapılan 
incelemesinde;

Söz konusu belgenin bilgisayar çıktısı olduğu, sol üst ve alt köşelerinde, ÖZEL, 
ibaresinin yazılı olduğu, alt ve üst ortasında kırmızı harflerle, ÖZEL ibaresinin yazılı 
bulunduğu, 01 Temmuz 1997 tarih ve HRK: 4073-20-97/İGHD Pl.Ş. sayılı ve Takdir konulu 
belge içeriğinin;

"1. Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik yapısını hedef alan 
tehdide karşı yürütülen mücadelede; Genelkurmay Batı Çalışma Grubu Proje Subayı olarak, 
mesai mefhumu gözetmeden üstün gayret ve özverili çalışmalarınızı yakinen müşahede 
etmekteyim.

2.Bu bağlamda, irtica ile mücadelede; sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının yönlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması 
maksadıyla; önemli proje ve istatistiki çalışmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda 
bilgi arzlarının düzenlenmesindeki katkılarınız her türlü takdirin üstündedir.

3.Sizi mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir azim, inanç ve emsallerine örnek
teşkil eden özverili çalışmalarınızdan dolayı takdir eder, başarılarınızın devamını 



  

dilerim." şeklinde olduğu, yazının altında İdris KORALP Kur.Kd.Alb. İGHD Pl.Ş.Md. 
isminin üzerinde imzanın bulunduğu, DAĞITIM kısmında “Gereği:Gnkur.İsth.İKK ve 
Güv.D.Bşk.lığına Top.Yzb.Hakan BURAL’a Özlük Dosyasına Bilgi: K.K.Per.Bşk.lığına” 
ibarelerinin yazılı bulunduğu, yazının en alt kısmında “KİMLİĞİ : Hakan BURAL Top.Yzb. 
(1984-102)” ibarelerinin yazılı bulunduğu belirtilmiştir.

 Sanığın, Ankara'da bulunan ikametinde aramada el konulan takdir belgesi, 
Genelkurmaydan Cumhuriyet Başsavcılığı talep yazısı   üzerine gönderilen takdir belgesi ve 
Genkur antetli CD den elde edilen takdir belgesinin aynı olduğu anlaşılmıştır.

15. SANIK HALİL KEMAL GÜRÜZ (87. KLASÖR) 
Sanığın ikametinde yapılan  aramada ele geçirilenler ile ilgili olarak tutulan 

araştırma tutanağında; Ele geçirilen;
(1) 10 Ekim 1997 tarihli Erdoğan ÖZNAL (Emekli Korgeneral) tarafından bir üst 

yazı ile yazılmış, Gizli ibaresi bulunan Eylül 1997 tarihli Siyasi İslamla Mücadele 
Yöntemleri başlıklı (85) sayfadan ibaret kitapçık,

(2) Gizli ibareli Fetullah GÜLEN başlıklı, Nurculuk, Biyografi, Bilgi, Hedefi, 
Stratejisi, Yurtiçi faaliyetleri, Yurtdışı faaliyetleri, Sonuç ve Teklifler içerikli kitapçık,

(3) “Siyasi İslamın Yayılması” başlıklı (20) Sayfadan ibaret (2) adet kitabın Ankara 
Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince yürütülen 2011/206 sayılı soruşturma ile ilgili olduğu ve 
bu belgelerin yapılan incelemesinde;

"Siyasi İslamın Yayılması" başlıklı (20) Sayfadan ibaret kitabın incelemesinde; 
 -Siyasal İslam Yayılması başlıklı yazıda;
Türkiye’de İslamın Siyasi yönden yayılımı Milli görüşçüler tarafından 

yapıldığı, Milli görüşçülerin bu faaliyetlerini iki ana başlık altında analiz ve etüt 
edilmelerinin ön görüldüğü,

Geleceğin seçmen ve yöneticilerinin din eğitimi ile yerleştirilme ve yönlendirildiği,
Diyanet İşleri Başkanlığına kayıtlı 5011 Kur-an kursuna değişik yaş gruplarından 

1.685.278 kişinin devam ettiği şeklinde ibarelerin yer aldığı,
Daimi Kur-an Kursları başlıklı yazıda;
Daimi Kur-an kurslarının 13-14 yaş grubundaki çocuklara verildiği, sadece bu 

kurstan 1995 yılında dini eğitimli 416.680 seçmen yetişirken 2000 yılı için 859.135 seçmen, 
2005 yılı için ise 1.438.612 seçmenin yetişebileceğinin değerlendirildiği şeklinde ibarelerin 
yer aldığı,

-Yaz Kur-an Kursları başlıklı yazıda;
1995 yılı rakamlarına göre yaz kurslarına 6-12 yaş grubundaki yaklaşık 1.475.337 

çocuğun devam ettiği ve bu gruptan 2000 yılında 1.671.634 seçmen yetişirken 2005 yılında 
7.086.197 seçmenin yetişebileceğinin değerlendirildiği şeklinde ibarelerin yer aldığı,

Akşam Kur-an Kursları başlıklı yazıda;
 Bu kursun seçmen niteliğindeki yetişkinlere verildiği, bu kurslarda yıllara göre 

eğitim gören kişi sayısının 1991 yılında 42.120 iken 1995 yılında 203.654, 2000 yılında 
400.642, 2005 yılında ise 744.692 kişinin olabileceğinin değerlendirildiği şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı başlıklı yazıda;
İmam hatip orta okul ve lise öğrencilerinin istatistiki olarak yıllara ve yaş 

durumlarına göre gruplandırıldığında imam hatip liselerinde 1995 yılında dini eğitimli 
341.523 yeni seçmenin, 2000 yılında 702.751 ve 2005 yılında 1.215.190 seçmenin 
yetişebileceğinin değerlendirildiği, ancak genel liselerde okuyan ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Vakıf yurtlarında kalan aynı düşünce ve idealleri paylaşan fakir aile çocuklarının bu 
rakamlara dahil olmadığını,

Tüm dini eğitim veren okul ve kurslar nazarı itibara alındığında yıllara din eğitimi 



  

alan seçmen sayısının 2000 yılında toplam olarak 2.475.316 kişiye, 2005 yılında 6.506.479 
kişiye ulaşacağı ve oy oranını önemli derecede etkileyeceğinin değerlendirildiği şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

-Dini Yüksek Öğretim Kurumlan başlıklı yazıda;
Türkiye’de mevcut 24 İlahiyat Fakültesindeki 11614 öğrencinin, 623 öğretim 

görevlisi tarafından eğitilmekte olup hepsinin de seçmen statüsünde olduğu şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

-Yurt dışı Yüksek Öğretim İmkanları başlıklı yazıda;
Lisans, Master, Doktara eğitimi için özel kaynaklardan 28297, resmi kaynaklardan 

1.112 kişi olmak üzere toplam 29.409 kişinin yurtdışında eğitim gördüğünü, bu rakamlara 
Mısır’daki El- Ezher Üniversitesinde okuyan yaklaşık 3000 öğrenci ile diğer ülkelerdeki dini 
eğitim veren okullarda okuyan öğrencilerinde dahil olduğunu,

Özel burslar vasıtası ile yurtdışında yüksek lisans eğitimi görenlerin % 90’nın resmi 
bursla eğitim görenlerin ise % 50’ den fazlasının tarikat yanlısı olduklarının öğrenildiği 
şeklinde ibarelerin yer aldığı,

-1995 yılı İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakültelerinin Toplam Öğrenci Sayısı ve 
Yıllık Mezun Miktarı başlıklı yazıda;

1995 yılı itibariyle toplam 53.553 mezun olmasına mukabil yıllık personel 
ihtiyacının 2.288 kişi olduğunu, ihtiyaç fazlasının 51.345 kişi olduğunu, İslami değer 
yargıları çok yüksek olan bu kitlenin içindeki İmam hatip lisesi çıkışlıların özellikle Hukuk 
ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Polis Akademilerine yöneltildiklerini, Siyasal Bilgiler 
Fakültesinin Kamu Yönetimi (Kaymakam-Vali) bölümüne giren öğrencilerin % 50’den 
fazlasını İmam hatip lisesi mezunlarının oluşturduğu şeklinde ibarelerin yer aldığı,

-Yıllara Göre Din Eğitimi Alan Seçmen Sayısındaki Gelişmenin Milletvekili Genel 
Seçimlerini Etkilemesi başlıklı yazıda;

Mevcut Milletvekili seçim yasasında bir değişiklik yapılmadığı takdirde toplam 
oyların % 28’ni aşan bir partinin 276 Milletvekili çıkartarak tek başına iktidara 
gelebileceğinin değerlendirildiği,

Mevcut durumun ve anlayışın devam etmesi halinde 2000 yılı Milletvekili genel 
seçimlerinde milli görüşçü partilerin Din eğitimi seçmenin etkisi ile toplam oyların % 
34 ile tek başına iktidara gelerek, ülkede dine dayalı devlet düzenini kurabilecek her 
türlü değişiklikleri yapabilecekleri, 2005 yılı Milletvekili genel seçimlerinde ise yaklaşık 
6.506.479 ilave din eğitiminin seçmenin etkisi ile toplam oyların % 66,94’ nü alarak her 
konuda mutlak çoğunluğu elde edebileceklerinin değerlendirildiği şeklinde ibarelerin 
yer aldığı,

10 Ekim 1997 tarihli  Gizli ibareli Emekli Hava Korgeneral Erdoğan ÖZNAL 
imzalı Sayın Başkanım ibaresi ile başlayan ve derin saygılarımın kabulünü arz ederim, 
ibaresi ile son bulan yazının içeriğinde;

Ülkemizin son yıllarda karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan ve kısaca 
'SİYASİ İSLAM' olarak tanımlanan sorunla mücadele, Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
ve onun temel niteliklerine inanan çağdaş her Türk vatandaşı için ulusal bir görev haline 
gelmiştir.

Bu düşünceden hareketle hazırlanan ve ilişikte sunulan mütevazi çatışmanın, bu 
uğurda verilen mücadeleye katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. Çalışma tamamen şahsi 
fikir ve düşüncelerimi içermektedir ve hazırlanması konusunda hiçbir yerden ,herhangi bir 
telkin alınmamıştır ve hiçbir kurum ve kuruluşun düşüncelerini yansıtmamaktadır.

Bu çalışmanın esas amacı; siyasi islamla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin temel 
felsefesini ortaya koymaktır. Ancak olaylar tam bilinmeden veya hatırlanmadan, direkt olarak 
mücadele yöntemlerinin sıralanması, çalışmanın eksik kalmasına neden olabilirdi. Bu nedenle 
ilk başta, siyasi islamı kurma gayretleri ve yaşanan olaylar sıralanmış, bilahare mücadele usul 



  

ve esasları belirtilmeye çalışılmıştır.
Yazı üslubunda zaman  zaman alışılmışın dışına çıkılmıştır. Bunun nedeni, olayları 

yaşayarak ve başkaları tarafından sözlü olarak kolaylıkla kullanmalarına imkan sağlamaktır.
Yazılanların hepsi doğrudur, uygulansın veya uygulanabilir diye bir iddiada 

bulunulmamaktadır. Hiç bilinmeyen şeylerin ortaya çıkarıldığı gibi bir iddia da mevzubahis 
değildir. Yapılmaya çalışılan husus, bir entellektüel olarak, Türkiye'nin üzerinde en son 
oynanan bir oyun olduğuna inanılan 'SİYASİ İSLAM' konusundaki birikimlerin derli toplu 
ve sistematik bir şekilde sunulmaya çalışılmasıdır.

Ayrıca siyasi islamla ilgili her türlü olayın kolaylıkla hatırlanabilmesi ve çabuk 
referans olarak kullanılabilmesi açısından 'DİZİN' e benzer bir ek hazırlanmıştır.

Derin Saygılarımla kabulünü arz ederim, şeklinde ibarelerin bulunduğu,
Gizli İbareli Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri Eylül 1997 ibareli l’den 89’a kadar 

numaralandırılan (89) sayfadan ibaret kitapçığın yapılan incelemesinde;
SUNUŞ KISMINDA;
Ülkemizin son yıllarda  karşılaştığı en ciddi sorunlardan birisinin, Siyasi islamm 

yayılması ve geniş halk kitleleri tarafından benimsenmesi yolunda önemli mesafelerin 
alınmış olması olduğunu, Türkiye gibi çok özel bir coğrafyası olan bir ülkede bu ve buna 
benzer birçok ciddi sorunların geçmişte de çıktığını ve gelecekte de çıkabileceğini, Burada 
önemli olan hususun problemi iyi tanımak, iyi teşhis etmek ve bilahare yapılacak işleri 
bilimsel olarak ortaya koymak olduğunu, Problemden kaçarak veya görmezden gelerek bir 
yere varmanın mümkün olmadığını, Yapılmış olan bu çalışma, ülkemizi ve onun insanlarını 
çağdışı kurallarla ve totaliter bir zihniyet içinde yönetmek iddiasıyla ortay çıkan siyasi 
islamla, demokrasi kuralları içinde verilmesi gerekli topyekün mücadelenin esas ve usullerini 
içerdiğini, şeklinde ibarelerin yer aldığı,

İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDE;  
-Siyasi İslamı Kurma çabaları
-Siyasi İslamı Şiddete Dayalı Olarak Kurma Çabaları
-Bölücülük Girişimleri
-Siyasi İslamm Takiyye ve Yalanları
-Atatürk ve Laik Cumhuriyet Aleyhindeki Söylemleri
-Ordu-Siyasi İslamm İlişkileri
-Siyasi İslamla Mücadele
-Laik Cephenin Kuvvetli Argümanları ve Sloganları
-Siyasi İslam Bundan Sonra Ne Yapabilir
-Sonuç
-Dizin, şeklinde başlıkların yer aldığı,
SİYASİ İSLAMI KURMA GİRİŞİMLERİ başlıklı yazıda;
-Tesettürü Desteklemeleri ve Uygulamaları,
-Türban Üzerinde Çok Israrla Durmaları Ve Okullardan Sonra devlet dairelerinde de 

ve türbanın serbest bırakılmasını istemeleri,
-Taksime ve Çankaya cami yapılması,
-Tarikat liderlerine Başbakanlık konutunda devlet parasıyla akşam yemeği verilmesi,
-Başbakan Erbakan’ın ilk resmi ziyaretini İran’a yapması, Müteakip ziyaretlerin 

Libya, Nijerya ve Malezya gibi İslam ülkelerine yapılması,
-11 aylık iktidarları esnasında Başbakanın hiçbir batı ülkesine resmi ziyaret 

yapmaması,
-Belediye Başkanı RP’li olan 800.000 nüfuslu Sultanbeyli ilçesinin Garnizon 

Komutanının Atatürk Heykeli yapma girişimini kabul etmemesi, zorlanınca en kenar 
mahalleden yer göstermesi,

-RP’nin arka bahçesi olan imam-hatip öğrencilerinin en çok tercih ettikleri 



  

meslekler; Kaymakamlık, Öğretmenlik ve Subaylıktır. Diğer öğrencileri Mühendis, Doktor, 
İşletmeci vs. Olacağım demelerine karşın, İmam-hatipli öğrencilerin bu meslekleri tercih 
etmelerinin dikkat çekici olduğunu,

-600’e yakın kaymakamın yarısına yakını kadın eli sıkmadığını, Bunların tümüne 
yakını İmam- Hatip okullarında yetiştiğini,

-Konya’da şehirde 5 TV, 30’un üzerinde yerel radyo ve 54 gazete olduğu, en çok 
dinlenen radyolar Ribat FM, Ümmet FM, Ahu FM, radyolarında devamlı ilahiler tasavvufı 
müziklerin çalındığı, dini yayınlar yapıldığı, pop müzik çalan radyo sayısının 1-2 yi 
geçmediğini, (23 Nisan 1997 Radikal)

-584 Kaymakamın yarısının el sıkmadığını ve İmam-Hatip Kafalı olduğu,
-İmam-Hatip’te açılacak, kur-an kursuda açılacak merak etmeyin, (Çillerin Halka 

Hitabı Nisan 1997) şeklinde ibarelerin yer aldığı,
TARİKATLAR ÇARPIŞMASI başlıklı yazıda;
-Türkiye’de tarikatlara bağlı 1000 demek 200 vakıf, 700 Özel dershane, 2000 

pansiyon, Legal ve İllegal Kur-an kursları mevcut olduğu şeklinde ibarelerin yer aldığı,
AŞAĞIDAKİLER SİYASİ İSLAMI ŞİDDETE BAŞVURARAK KURMAK 

İSTEDİKLERİNE DAİR BAZI ÖRNEKLERİDİR başlıklı yazıda;
2 Temmuz 1997 günü İstanbul'da yakalanan İBDA-C örgütü üyeleri, siyasi İslam 

amaçlı 15 eyleme katıldığını ve yakalandığını, Birçok silah ve örgütsel doküman ele 
geçirildiğini, bunların hepsinin siyasi islamın şiddet yoluyla iktidara gelmesini amaçladığını,

Şu anda Türkiye sathında birbirinden bağımsız, silahlı, emir aldığında derhal 
harekete geçebilecek 20 civarında siyasi İslam tedhiş grubu mevcut olduğu,(Genelkurmay 
Başkanlığı Brifingi)

3 Şubat 1997 günü Sincan'da yaşanan olaylar üzerine CHP Genel Sekreteri Adnan 
KESKİN ve arkadaşları, 4 Şubat 1997 günü 2500 Atatürk rozeti takmak ve dağıtmak için 
SİNCAN'a geldiğini, bu toplantıda RP'li bir militan bayan gazeteci Işıl GÜVEN'ı feci şekilde 
döverek yere yıktığını ve kaçtıklarını, Bu tür olayların asla bireysel olarak algılanmayacağını, 
siyasi islamın şiddetle geleceğinin provaları olarak değerlendirildiğini,

RP sempazitanı ve seçmenlerin de 100.000 pompalı tüfeğin olduğu, Pompalı tüfeğin 
saldırı sbilahı olduğu, pompalı tüfeklerin toplatılmasına en çok karşı çıkan partininin RP 
olduğu, sebebinin muhtemel bir gerici ayaklanmada onlardan istifade etmek olduğu,

İstanbul’da Oğuz ATAK adlı bir barmenin vücuduna “Allah” yazısı ile dövme 
yaptırdığı için fanatik iki siyasi İslamcı tarafından öldürüldüğünü, TGRT’nin bu barmeni 
hedef gösterdiğini, bazılarının buna siyasi islamın ilk kurşunu dediklerini,

Karadenizli bir vatandaş imam nikahlı karısını, karısı resmi nikah istemediği için 
onu öldürdüğü şeklinde ibarelerin yer aldığı,

ORDU SİYASİ İSLAM İLİŞKİLERİ başlıklı yazıda;
Siyasi islamın Türkiye’de en büyük engel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini 

Gördüğünü, Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirdi mi işinin çok kolay olacağını bildiğini, İran 
Devrimi ve Cezayir olaylarında anılan ülke ordularının tutum ve davranışlarının kendilerini 
belirli bir ölçüde cesaretlendirdiğini, ancak son siyasi gelişmeler ve özellikle Atatürk 
Devrimler ve Laik Cumhuriyet mevzu bahis olduğunda Türk Ordusunun ne kadar ciddi, ne 
kadar kararlı ve güçlü olduğunu, değerlendirdikleri şeklinde ibarelerin yer aldığı,

SİYASİ İSLAMLA MÜCADELENİN NİHAİ HEDEFİ NE OLMALIDIR başlıklı 
yazıda;

Yapılacak ilk genel seçimde İslam veya RP oylarının 1-2 puan dahi olsa düşmesinin 
son derece önemli olduğu, Yakın bir hedef olarak RP oyları önce %20’nin altına bilahare 
%15’in altına ve son aşamada da tekli rakamlara indirilmesi, RP oylarının bu günkü siyasi, 
ekonomik ve sosyal konjonktür içinde sıfır olması veya RP hareketinin bitmesi 
beklenmemesi ve amacının da bu olması. Nihai amacın, RP oylarının %10’un altına inerek 



  

RP’nin marginal bir parti haline gelmesi ve Müslüman demokrat bir parti olarak Türk 
Demokrasisinin içinde yerini almasıdır, şeklinde ibarelerin yer aldığı,

SİYASİ İSLAMLA MÜCADELE ANA STRATEJİLER başlıklı yazıda;
Siyasi İslamın PKK kadar tehlikeli olduğundan, onunla mücadelede yöntemleri de 

PKK yöntemlerine benzer olması gerektiği, Dinin çok hassa bir konu olduğu, mücadele de 
çok hassa davranılması gerektiği, ufak yanlışlıkların bir çok sorunlar doğurabileceği, Dinine, 
İnançlarına samimiyetle bağlı sade vatandaşların incitilmemesinin son derece önemli 
olduğunu, temel esasın bu tehdidi demokratik mücadele yöntemleri ile bertaraf etmek 
olduğunu, Anayasal ve yasal çizgide kalmanın çok önemli olduğunu, ancak Siyasi islamın 
bilinçli bir şekilde mevcut Demokratik ortamdan istifade ederek, başka bir deyimle oyunun 
kuralların dışına çıkarak oynadığını, ancak kendilerinden oyunun kuralları içinde kalmalarını 
istediklerini, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını, kendilerinin de gerektiğinde 
BASKI, ZORLAMA, SİNDİRME, PASİFİZASYON, YALAN, İFTİRA, İNKAR (Hakaret 
ve Küfür hariç) gibi onların yöntemleri ile mücadele etmelerinin gerektiğini, PKK ile 
mücadelede büyük yararları görülen ve TRT kanallarında gösterilen Ertürk YÖNDEM’in 
hazırlayıp sunduğu tipte ve şekildeki programların bu mücadelede de yararlı olabileceğinin 
değerlendirildiğini,

   Mücadelede savunmadan çok taarruz şeklinde olması gerektiğini, karşı tarafın 
savunmada bırakılmasının gerektiği,

Olayların Ordu - RP çekişmesi boyutuna indirilmemesi Zira Ordunun bir siyasi Parti 
olmadığı, siyasi örgütlenmesinin olmadığı, radyosu TV’si nin olmadığı propaganda 
imkanının olmadığı aksi takdirde yıpranmanın başlanacağı,

Yaşanılan krizde milli güç unsurlarının sadece askeri güç unsuru onun da kısıtlı 
olarak kullanıldığı, bu ciddi tehditte askeri güç güç en son olarak kullanılması gerekirken, 
Türkiye’nin siyasi konjonktürü nedeniyle ön planda görüldüğü, Başta politik, ekonomik, 
sosyal, psikososyal güç olmak üzere, milli gücün diğer unsurlarında tehdit kabul edilebilir bir 
seviyeye indirilene kadar planlı, programlı bir şekilde kullanılacağı,

RP sadece bir siyasi parti olarak görülmemesi tıpkı PKK gibi Türk milletinin 
başında bir bela olduğu, Cumhuriyetin karşılaştığı önemli sorunlardan biri olduğu, RP’nin bir 
siyasi partiden ziyade illegal bir örgüt olarak faaliyet gösterdiğine dikkate alınacağı,

Siyasi İslamla mücadelede TSK ve MGK geri planda kalarak, organize etme, takip 
etme, baskı yapma, zorlama ve ısrarcı olma şeklindeki tavırlarına devam etmesi gerektiği 
şeklinde ibarelerin yer aldığı,

ORGANİZASYON başlıklı yazının yapılan incelemesinde da;
Organizasyon içinde TBMM'nin veya siyasi iktidarların yeterli insiyatif 

alabileceğinin şimdilik değerlendirilmediğini, bu nedenle TSK ve MGK’nın arka planda 
kalarak organizasyonun ana takipçisi ve genel koordinatörü olmaya bir müddet daha devam 
etmeleri gerektiği şeklinde ibarelerin yer aldığı,

ORGANİZE OLMASI GEREKEN GÜÇLERİN;
Siyasi partiler (imkan olursa), Medya, Üniversiteler, Gençlik Sendikalar, 

Belediyeler, Okullar, Bakanlıklar, Laik yazarlar, TV konuşmacıları, Savcı-Hakimler, Askeri 
personel (aileler dahil), Başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki gençlik örgütleri, Kadınlar 
(çok önemli), MİT, olduğu şeklinde ibarelerin yer aldığı,

Organize edilecek güçlerin izlemekle yükümlü olabileceği alanların;
Kadrolaşmalar, Atamalar, Camilerdeki vaazlar, Kuran kursları, Siyasi İslam 

medyası, Siyasi İslam fınans çevreleri, İran, Cezayir, Suudi Arabistan, Libya, Almanya'daki 
faaliyetler, İmam Hatip faaliyetleri, Cami yapma faaliyetleri, Tarikatların faaliyetleri,

Organizasyona dahil olan laik güçlerin faaliyetlerini rapor edebileceği, 
bildirebileceği dikey ve gerekiyorsa yatay bir haberleşme, iletişim ve rapor sistemi kurulması 
gerektiğini, Gelen bilgilerin merkezde değerlendirilmesini müteakip yeni icraatlar 



  

planlanması gerektiğini, şeklinde ibarelerin yer aldığı,
ALINMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ TEDBİRLER başlıklı yazıda;
-Kesintisiz Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim yasasının çıkarılması ve uygulamanın 

ciddiyetle takibi,
-Devletteki, özellikle milli eğitim ve emniyet camiasının kadrolaşmasının çözülmesi
-Siyasi islamın fınans kaynaklarının kurutulması,
-Şimdilik yeni imam Hatip Lisesi, İlahiyat Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat 

Fakülteleri açılmaması
-Yasal olmayan kuran kurslarının kapatılması,
-Kuran kurslarını veya isteğe bağlı din eğitiminin gerçekçi bir esasa bağlanması,
-İmam hatip lisesi kökenlilerin sadece İmam Hatip Meslek Yüksekokulu veya 

İlahiyat Fakültelerine girebilmelerine imkan sağlayan yasal düzenleme yapılması şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

SİYASİ İSLAMLA MÜCADELEDE ALINACAK TEDBİRLER başlıklı yazıda;
Büyük şirketler yanında siyasi İslam’a maddi destek sağlayan küçük şirket ve iş 

adamlarının tek tek saptanıp gereğinin yapılması,
Maddi destek sağlayan tüm kişi ve kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında etkili 

kampanyalar ile ambargo uygulanarak etkisiz hale getirilmesi,
Kur-an kurslarının açılmaması gerektiği, mevcutların zaman içerisinde eritilmesi 

gerektiği ve devletin tam kontrolü altına alınması gerektiği, (Öğrenciler müfredat programı, 
yurt vb.) şuandaki Kur-an kurslarının yasal dayanağının olmadığı, bu kursları veren din 
hizmetlilerinin maaş dahi almaması,

Uygun görülebilecek bir zaman ve yerde il Başsavcılarına içerisinde bulunan durum 
ve kendilerinden beklenen davranışların münasip yollarla izah edilmesi,

İslam’i hareketin liderleri hakkında dezenformasyon uygulanması,
İslam’i hareketin amaçları ve uygulamaları hakkında gri propaganda uygulanması,
Akit, Milli Gazete, Zaman gibi yazılı basın ile Kanal 7, STV, TGRT gibi görsel ve 

işitsel basının çok yakından takip edilmesi, tek zip, yalanlama, yargıya başvurma gibi 
önlemlerin alınması,

Siyasi İslam’ın Cumhuriyeti ve Laik düzeni yıkmak istediklerinin çeşitli somut 
örnekler ile geniş halk kitlelerine ispat edilmesi,

İslam’i hareketin büyüklerini bir birine düşürücü, birbirini sevmeyen, geçmişte 
problemleri olanların bir birleri ile çatıştırılması ile ilgili önlemler alınması,

Mit Müsteşarlığının geçmişte olduğu gibi Askeri kökenli şahıslara verilmesi,
Haşan Celal GÜZEL’in çok fazla ve hakaret edici bir tavırla konuşmasının 

engellenmesi,
Askeri Savcıların olaylara daha fazla angaje olmasının sağlanması,
Türkiye çapında irticaya bulaşmış kişi ve kurumların envanterinin çıkarılması 

bunların bir süreç içerisinde tasfiye edilmesi ve etkisizleştirilmesi, Bürokrat, Şüpheli, İş 
adamı, Zanlı, Öğretmen, Kontrol altında olması,

Yazın gençlerin Kur-an kursları yerine yoğun olarak izcilik kamplarına gönderilmesi,
Okullarda yılbaşının kutlanması, bunun Hristiyan bayramı olmadığının anlaşılması,
Tedbirlerde, tarikat, siyaset, ticaret üçgenin dikkate alınması, Vaizlik müessesesinin 

dinin ve milletin aleyhinde geliştiği için kaldırılması(Yaşar Nuri ÖZTÜRK),
Laik organizasyonun, basma mutlaka nüfus etmesi yönlendirilmesi gerektiğinde 

kullanılması, ve istismar edilmesi,
Taksim ve Çankaya’ya cami yaptırılmaması,
Kara yolu ile Hacca gidilmesine izin verilmemesi,
Bütün dergahların kapatılması,
Siyasi İslam ve Refah Partisinin yaptıkları iyi şeylerin TV’de devamlı ve fazlaca 



  

gösterilmemesi,
Para ili yabancı yazarlara basın yayın organlarında siyasi İslam aleyhinde yazı 

yazdırılmaması,
RP’li Belediyelerin hiçbirine bundan böyle yasal hakları bile olsa para 

gönderilmemesi, şimdiye kadar aldıklarının onlara yeter de artar bile şeklinde beyanların 
geçtiği,

Milli görüş teşkilatının bölünmesi ve parçalanması gerektiği,
Silahlı kuvvetlerden YAŞ yolu ile ilişiği kesilen subay ve astsubaylara RP’nin kamu 

kurumlarında verdiği yönetim kurulu üyeliklerinin iptal edilmesi,
Prof. Yaşar Nuri ÖZTÜRK’ ün TV’de sunduğu “Işığa Çağrı” Programı’nın çok 

yararlı olduğu, bu programların desteklenmesi ve artırılması,
Siyasi islamı destekleyen şirketlere ve her türlü kuruma ambargo uygulanması,
Adil düzen teorisyenlerinden Erbakan’ın yakın arkadaşı olan Süleyman 

KARAGÜLLE’nin RP içinde başlattığı ve birçok RP’li Akademisyen ve gencin desteklediği 
“Yeni Oluşumcular Hareketi” adlı hareketin desteklenerek siyasi İslam’ın bölünmesinin 
çabuklaştırılması,

Silahlı kuvvetlerin tüm personelinin ve ailelerinin, bu bilginin üst makamlarda 
olduğu, yoktur demeden haber toplama vasıtasının olması, bu konunun organize edilmesi,

Günde 5 vakit camilerden hoparlörlü/hoparlörsüz çok karışık bir düzen içinde 
okunan ezanların Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından bir esasa bağlanması gerektiği, isteyenin 
istediği şekilde ezan okumaması,

ERBAKAN’ın tutarsızlıkları, yalan ve takiyeleri, Şevki YILMAZ’ın pezevenk, 
oruspu v.b söylemleri, Levent KIRCA tipi programlarında sık sık hicvedildiği şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINDA ALINACAK TEDBİRLER başlıklı 
yazının yapılan incelemesinde;

Türkiye’deki belirli çevrelerin en önemli hedeflerinden birisinin üniversiteler 
olduğu, Siyasi İslam’ın bu kurumu ele geçirmek için çok yoğun çaba sarfettiği, bunların en 
başında üniversitelerde kadrolaşma faaliyetlerinin geldiği ve bu konu da önemli bir zemin 
elde ettiğini, bir diğer teşebbüsünde YÖK kanunu, YÖK’ün kompozisyonunu değiştirerek 
üniversitelerin beyni olan bu kurumu hükümet ağırlıklı bir yapı kazandırmak suretiyle ele ele 
geçirilmesi olduğu, bu amaçla TBMM’ne sevk ettikleri yasa tasarısının muhalefetin 
direnmesi ile yasalaşmadığını, siyasi İslam’ın iktidar ve iktidar ortağı olduğu ilk fırsatta bu 
yasayı Meclisten geçirmek için her yolu deneyeceğinin değerlendirildiği, Yüksek öğretimin 
ele geçirilmesinin siyasi İslam’a çok fazla avantaj sağlayacağından buna asla izin 
verilmemesi gerektiği,

Rektörlerin seçimle değil de eskiden olduğu gibi atama yolu ile veya daha çağdaş 
usuller ile gelmesinin yararları göz önünde bulundurularak yeni bir yasal düzenlemenin 
yapılması,

Siyasi İslam’a oldukça angaje olmuş aktif siyasi İslamcılar hakkında yasal işlem 
yaptıktan imtina edilmemesi,

Yurtdışında MEB’ lığı veya YÖK bursu ile okuyan öğrencilerin siyasi İslam ile ilgili 
faaliyetlerinin çok yakından takip edilmesi, bu konuda bir mekanizma oluşturulması, 
gerekirse haklarında yasal işlem yapılarak eğitimlerine son verilmesi,

Siyasi İslam’a angaje olmuş sözleşmeli personelden; Doçent, Yrd.Doç ve Araştırma 
görevlilerinin sözleşmelerinin yenilenmemesi,

El -Ezher ve benzeri üniversite ve Fakülte mezunları MEB’lığı camiasındaki 
görevlerinden bir süreç için uzaklaştırılması,

Daha önceden istihdam edilmiş El-Ezher mazunu öğretmenlerin bu görevlerinden 
uzaklaştırılması,



  

Potansiyel bir tehlike de Fetullah GÜLEN tarafından yurtdışına açılmış bulunan ve 
açılmakta bulunan ve açılmakta olan orta ve yüksek öğretim kurumlarının olduğu, şuana 
kadar alınan bilgiler de bu okullarda gayet ciddi bir eğitimin yapıldığı, köktenci eğitimlerin 
olmadığı, müfredatlarının ve öğretmenlerinin MEB’ denetim ve kontrolünde olduğu, ancak 
imam hatip okullarının da böyle masumane bir şekilde başladığı, bu gün gelinen çizginin 
ortada olduğu, belki bu gün bir şeyin olmadığı, fakat gelecekte ne olacağının da belli 
olmadığı, bu nedenle bu okulların öğrencileri, öğretmenleri, müfredat programları, özellikle 
ders dışı faaliyetleri yakından kontrol ve takip edilmesi, MEB’lığı denetlemelerinin 
sıklaşması, MİT’in devreye girmesi ve anılan ülkeler ile iş birliğinin yapılması, eğer kontrol 
elden kaçırılırsa, büyük bir siyasi İslam ordusu çok kısa zamanda ülkenin başına bela olacağı,

Orta öğretim kurumlarının; İmam hatip liseleri, meslek liseleri olarak kabul 
ediliyorsa, bunların sayısının mesleğin gerçek kadro ihtiyaçlarına uygun bir biçimde 
azaltılması ve sınırlandırılması,

İmam hatip liselerinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı bina ve sınıflarda öğrenim 
görmelerinin kaldırılması ve  karma eğitime geçilmesi,

Bir çok okulda mescit açıldığı, bundan sonra açılmamalıdır,
İmam hatip lisesi mezunlarının yüksek öğrenimlerini, aynı meslek dalında, yani 

ilahiyat meslek yüksek okulu veya ilahiyat fakültelerinde yapmalarının gerektiği,
İmam hatip lisesi mezunlarına, tüm yüksek öğretim programlarının açık tutulması, 

devrim yasaları arasında yer alan 430 sayılı “Öğrenim Birliği Yasasına” ve de 1739 Milli 
Eğitim yasası ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim yasının, Yüksek öğretiminin amaç ve ilkelerini 
düzenleyen 4 ve 5. Maddelerine aykırılık taşıdığı,

İmam hatip lisesi mezunlarının yalnızca ilahiyat fakültesi ile benzeri alanlarda 
Yüksek Din uzmanı ve dinsel hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli memurları yetiştirici 
programların sınavlarına alınması gerektiği şeklinde ibarelerin yer aldığı,

İSTİSMAR TEDBİRLERİ başlıklı yazıda;
Siyasi İslam ve RP’nin, Aczimendiler, Ali KALKANCI, Müslüm GÜNDÜZ, 

Fadime ŞAHİN, Emine KALKANCI, Haşan MEZARCI, Haşan Hüseyin CEYLAN ve Şevki 
YILMAZ gibi isimlerle ve bunların söylem ve eylemleri ile özdeşleştirilmesi, 
bağdaştırılması, ve devamlı olarak onlar ile beraber mütela edilmesi, siyasi İslama önemli 
ölçüde puan kaybettireceği, RP bunlardan kurtulmak ve kerhen bile olsa onlar ile ilgili 
olmadığını, belirtmek için gayret sarf etmektedir. Bu husus RP’nin önemli bir yumuşak kamı 
olduğu,

Emine KALKANCI’nın başını açması istismar edilmesi, şeklinde ibarelerin yer 
aldığı,

SİYASİ İSLAMIN KUVVETLİ ARGÜMANLARI başlıklı yazıda;
“Batı Çalışma Grubunun kaldırılmalıdır. Demokrasilerde böyle kurumlar olmaz. 

Eğer ülkede bir irtica tehdidi varsa, esas itibarı ile bunun değerlendirilmesi ve gereklerinin 
yapılması Genelkurmayın Değil  hükümetin işidir. ”

Karşı Cevap: Batı Çalışma grubunun bir iç tasarrufu olduğu, Genelkurmay istediği 
zaman istediği çalışma grubunu kurar ve kaldıracağı, bu onun bileceği iş olduğu, geçmişte de 
nihai hazırlıkta da bir çok çalışma grubunun kurulduğu işi bitince kaldırıldığı, Batı Çalışma 
Grubunun kurulmasında da Genelkurmay, İrtica tehdidini birinci öncelikli bir tehdit olarak 
değerlendirdiği, Böyle bir çalışma grubu kurduğu,

Hükümet bu tehdidi yeterince algılayamadığı için Genelkurmay da durumdan vazife 
çıkararak böyle bir girişimde bulunduğu, Silahlı Kuvvetlerin durumdan vazife çıkarmasını 
gerektirecek durum ortadan kalkınca Batı Çalışma Grubunun doğal olarak kaldırılacağı, 
şeklinde ibarelerin yer aldığı belirtilmiştir.

(25). B. KASET İNCELEME TUTANAĞI,



  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK 250 md.) yürütülmekte olan  2010/1003 
sayılı soruşturma kapsamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.12.2010 tarih ve 
Teknik Takip No:2010/2412 sayılı Arama El Koyma ve İnceleme Kararına istinaden Gölcük 
Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde 06.12.2010 günü soruşturma savcısı 
tarafından yapılan aramada İstihbarat Kısım Amirliğinin girişinde gizli bölümde, toplam (10) 
adet poşet içerisinde birçok doküman, kaset ve dijital malzeme bulunarak el konulmuştur. El 
konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğüne teslim edilmiş ve soruşturma savcısının 07.12.2010 tarih ve Soruşturma 
No:2010/1003 sayılı talimatıyla gerekli incelemenin yapılması istenilmiştir. El konulan 
malzemeler içerisinde, diğer malzemelerin yanı sıra (30) adet Mini DV video kamera kaseti, 
(15) adet Hi8 video kamera kaseti, (41) adet VHS Kaseti, (58) adet Teyp Kaseti, (28) adet 
Micro Kaset ve (1) adet EC-45 kasetin bulunduğu görülmüş olup, kasetlerin yapılan 
incelemesi yapılmış olup kasetteki olayların suç oluştursa bile suç tarihinden sonraya 
ait olması nedeniyle hükme esas alınmamıştır.

(26). HANEFİ AVCI’NIN ESKİŞEHİR İLİNDEKİ İKAMETİNDE YAPILAN 
ARAMADA ELDE EDİLEN VE 8 İLE NUMARALANDIRILAN CD İÇERİSİNDEKİ 
BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER(111.Klasör) 

 1. Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığından Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire 
Başkanlığına gönderilen yazı, Genekurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara 
Askeri Savcılığından Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanlığına hitaben yazılan 
11 Temmuz 1997 tarihli 1997/950 esas M.Y. sayılı  soruşturmalar konulu GİZLİ kaşeli 
Dz.K.K.As.Savcısı Dz.Hakim Albay Mehmet Yenigün imzalı;

EK A sında (Beykoz Külliyesi hakkında yazı)
EK B sinde (Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları hakkında yazı),
EK C sinde (Örnek mesaj formatı) 
EK D sinde (Dz.K.K.İstihbarat D.Bşk.lığının yazısı) olduğu belirtilen belge 

içeriğinin;
TCK'nun 132/1. maddesine muhalefet suçundan sanıklar Onb. Mehmet Kadir 

Sarmusak, Bülent Orakoğlu ve arkadaşları hakkında yapılmakta olan hazırlık soruşturması 
sebebiyle; Sanık M.Kadir Sarmusak tarafından Dz.K.K.lığı İstihbarat Dairesinden sızdırılarak 
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi görevlerine verildiği anlaşılan belgeler Ek’te 
gönderilmiştir. Belgelerin devletin güvenliğine ilişkin evrak veya vesika niteliğinde olup 
olmadığının bildirilmesini, Arz ederim şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

 2. Gnkur.Bşk.lığının 29 Nisan 1997 gün ve HRK.7130-15-97/İGHD.Pl.Ş.(3) sayılı 
yazısının EK A’sıdır başlıklı  İki sayfadan ibaret İGHD.Pl.Ş.Md.Kur.Kd.Alb.İdris Koralp 
imzalı  Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu (BATGÜNDURAP) isimli belge, 

  3. Gnkur.Bşk.lığının 29 Nisan 1997 gün ve HRK.7130-15-97/İGHD.Pl.Ş.(3) sayılı 
yazısının EK B’sıdır başlıklı  bir sayfadan ibaret İGHD.Pl.Ş.Md.Kur.Kd.Alb.İdris Koralp 
imzalı  Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim  Raporu (BATOLBİLRAP) isimli belge,

4. Gnkur.Bşk.lığının 29 Nisan 1997 gün ve HRK.7130-15-97/İGHD.Pl.Ş.(3) sayılı 
yazısının EK B lahika-1 DİR başlıklı  bir sayfadan ibaret Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim 
Raporu (BATOLBİLRAP) –(EK B-LAHİKA-1),



  

5. DYP GENEL BAŞKANI TANSU ÇİLLER ALEYHİNDE KAMPANYA 
KONTROL FORMU;

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Güney Deniz Saha Komutanlığının EYLÜL 1997 
tarih ve HRK:3500- - 97/İSTH.İKK.Ş.sayılı Kampanya konulu Gizli, Kişiye Özel ibareli üst 
yazıda; 

 1.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Güney Deniz Saha Komutanlığına faks 
ile gönderilen kampanya katılım formunun ekte gönderildiği,

 2.Başlatılması istenen kampanyaya  iştirak edecek kişiler ve kampanyada 
kullanılacak temalar sözkonusu formda belirtildiği,

 3.Ekte gönderilen form gereğince kampanyanın başlatılması hususunu rica ettiği, 
belgeyi Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Bülent Alpkaya'nın  imzaladığı, belgenin 
Ek-a’sında 1 adet kampanya kontrol formunun bulunduğu, dağıtım gereği olarak B dağıtım 
planı  denildiği anlaşılmıştır.

6. KAMPANYA KONTROL FORMU;
Yukarda (5) ile numaralandırılan belgenin  Ek-A'sında bulunan  belgenin Kişiye özel 

kaşeli “Kampanya kontrol formu” başlığını taşıdığı anlaşılmıştır.
Belge içeriğinin : 
"DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’in Samsun’da yaptığı konuşmada sarfettiği 

"Bir komutan iktidarın önüne bir tabela koymuş, ardından bir masa ve iskemle koymuş ve 
atanmış Başbakan o iskemleye oturmuş ama şimdiye kadar seçilmiş hiçbir genel başkan 
onbaşı olma şerefsizliğini göstermedi” ifadesi, 

YAPILACAK FAALİYETLER:
 1-Ana ast komutanlıkların durumdan haberdar edilmesi ve kampanya iştirakinin 

sağlanması, 
2-Emekli sb. ve astsb. derneği, Gaziler Derneği ve buna benzer kuruluşlarla şahsı 

temas sonucu faaliyete iştiraklerinin sağlanması, 
KULLANILACAK ARAÇLAR 
1- FAKS  : DYP MECLİS GRUBU  : 0 312 4205297 
                   DYP GENEL MERKEZİ: 0 312 4175968 
2- TELGRAF : DYP GENEL MERKEZİ/ ANKARA
3- TELEFON : DYP MECLİS GRUBU  : 0 312 4205285  
                           DYP GENEL MERKEZİ  : 0 312 4172240 
4. MEKTUP :DYP GENEL MERKEZİ/ANKARA
KİMLER ADINA KAMPANYAYA İŞTİRAK EDİLECEĞİ
1.Askerde çocuğu olan anne ve babalar,
2.Halen askerlik görevini onbaşı olarak yapanlar, 
3.Askerlik görevini onbaşı olarak yapmış vatandaşlar, 
4.Subay ve astsubaylar
5.Emekli subay ve astsubaylar,
6.Onbaşılar/Çavuşlar köyü isimli yerleşim yerlerindeki vatandaşlar. 
KAMPANYADA KULLANILACAK TEMALAR
1.Onbaşı rütbesinin TSK de ilk rütbe olma şerefi,
 2.Vatandaşların bir çoğunun lakap olarak Hasan Onbaşı, Veli Onbaşı gibi 

tabirlerle çağrıldığı ve bu kişilerin bu lakaplardan gurur duydukları,
 3.Halen görev yapan onbaşı rütbesindeki askerlerimizin gururla bu rütbeyi 

taşıdıkları ve bu rütbe  ile seve seve ölüme gidebilecekleri,
4.Askerliğini er olarak yapan birinin manga komutanı olan onbaşısını 

unutamadığını,
5.Onbaşı olabilmek için erlerin gösterdiği gayretin boşa olmadığı,



  

 6.Bazı yörelerde askerliği esnasında onbaşı olamayanlara kız verilmediği ve bu 
sebeple bu köylerin “Onbaşılar köyü, Çavuşlar köyü” gibi isimler aldıkları "şeklinde olduğu 
anlaşılmıştır.

7. HABER TOPLAMA İSİMLİ BELGE
Tekirdağ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 

19 Şubat 1997 tarihli GİZLİ İbareli, KİŞİYE ÖZEL kaşeli, Tugay Komutanı emriyle 
Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mahmut SANCAR imzalı, Haber Toplama konulu belgede 
özetle; TSK’nın iç ve dış tehditlere karşı koruma ve kollama görevi olarak TSK’nın tüm 
personel eş ve çocuklarının birer haber toplama vasıtası olduğunu, personel ve ailelerin elde 
edeceği her türbü belge, bilgi ve haberin silsile yoluyla üst komutanlığa ulaştırılması ve 
personelin bu hususta bilgilendirilmesi istenilmiştir.

8. İHBAR 
 Bir sayfadan oluşan belge içeriğinin; Gnkur.Bşk.lığına telefon ederek bazı irticai 

faaliyetler hakkında bilgi vermek isteyen 2 kişi ile irtibat kurulmuş, edinilen bilgiler aşağıya 
çıkarılmıştır. 

1.Longman Yayıncılık Ltd.Şt.adına Batı Karadeniz Bölgesi temsilcisi olarak görev 
yapan Bultan Cinbay, görevi icabı gittiği Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesinde Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapan Muhammet YİĞİT’in öğrencilere Milli Gençlik Vakfı (MGV) 
rozeti sattığını gördüğünü, bu olayla ilgili bilgi almak isteyince de kendisinin bölge 
yetkililerinden biri olduğunu beyan ettiğini ve bununla da gurur duyduğunu belirttiğini,  Aynı 
okulun İngilizce öğretmeni olan Tülay DURMAZ’ın da bu olayı doğruladığını ve adı geçen 
öğretmenin okulun yatılı bölümündeki öğrencileri sıkı bir eğitime tabi tuttuğunu, öğrencilere 
özellikle İngilizce kitaplar sattığını ve bu satışlardan vakfa gelir sağladığını da belirttiğini, 
Bultay CİNBAY isimli bu şahıs görev yaptığı bölgedeki diğer dinci okullar ve benzeri 
okullar hakkında da bilgi vermeye hazır olduğunu beyan ettiğini,  

2.Yüzüncü Yıl Kız Meslek Okulunda öğretmenlik yapan Cemile KARAMAHMUT 
isimli bayan da oğlunu Emek civarındaki bir dersaneye yazdırdığını, oğlunun daha sonra 
öğrendiği Tacettin Vakfı üyeleri tarafından 3 öğrenci daha getirmesi gerektiğini söyledikleri, 
getirilen her öğrenci için vakfın puan verdiğini, bu puanlar ile dersanenin yukarı katındaki 
bilgisayar ve atari salonlarında bedava oynayabileceğini belirttiklerini, dersane sahibinin 
profesör olduğunu ancak bu durumlar karşısında dershaneye güvenemediğinden oğlunu 
dersaneden almak zorunda kaldığını, Tacettin Vakfının incelenmesi gerektiğini belirttiği, 
şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Sözkonusu belgenin bir sureti Av.Şeref Malkoç ve arkadaşlarının Cumhuriyet 
Savcılığına ibraz etmiş oldukları CD den de elde edilmiştir

9. BİLGİ NOTU BEYAZ KURDELA VE İRAN ÖRNEĞİ…! 
Başlığındaki belge içeriğinin;Türkiye’deki bazı çevrelerin devrim öncesinde İran’da 

görülen irticai faaliyetleri örnek aldığı ve aynı metodu kullanarak teokrasiye geçişi sağlamaya 
çalıştığı öğrenilmiştir. Tarikat yanlıları ile Refah Partili bazı belediyeli başkanları ile 
gazetelerin İran’da kurulan teokratik rejimi Türkiye’ye ithal etmek için bu ülkede gerçekleşen 
devrim sürecini tahlil ettikleri ve metod olarak benimsedikleri çeşitli örnekleriyle görülmeye 
başlanmıştır. Özellikle Ankara Belediyesi tarafından, çevre düzenlemesi olarak yapılan 
fıskıyeli çeşmelerin Tahran’da görülenlerin bir benzeri olduğu ve her iki şehri görenler 
için Ankara-Tahran arasında psikolojik ilişki kurmayı amaçladığı anlaşılmaktadır.

 Bunun yanında edinilen bilgilere göre, Cuma namazları sonrası sekiz yıllık 
kesintisiz eğitimi protesto eden göstericilerin İran’da gerçekleşen Teokratik Devrim 
öncesinde yaygın olarak uygulanan Yakalama Beyaz Kurdela Takma eylemine 



  

girişebilecekleri öğrenilmiştir. Bilindiği gibi Beyaz Kurdela Takma Eylemi İran’da devrim 
öncesinde büyükbir ilgi görmüş ve devrim sürecinde önemli bir simge haline gelmiştir. 

Edinilen bilgilerden,ülkede yaşanan 163 ncü madde, 8 yıllık kesintisiz eğitim ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki “Din Karşıtlığı” tartışmalarının kendilerine tepki taraftarı 
kazandırdığını gören radikal İslamcılar, sözkonusu tartışmaları gerginliğe dönüştürerek halkı 
sokağa dökme çabalarını yoğunlaştıracaklardır. Özellikle, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki 
“Din Karşıtlığı” iddiası etrafında toplanan yalan haberlerin kendilerini güçlendirdiğini gören 
irticai unsurların sahip oldukları basın yayın organları aracılığıyla bu konudaki kışkırtıcı 
kampanyalarına devam edecekleri ve basın ahlak yasasının aksayan yönlerini çıkarları 
doğrultusunda değerlendirecekleri anlaşılmıştır.

 Bütün bunların yanında, ülkemizde yaşanan sosyal,siyasal ve ekonomik sıkıntıların 
taraftar kazanmalarına yardımcı olduğunu gören irticai unsurların sözü edilen sorunları da 
suistimal ederek ülkedeki krizi arttırmaya çalışacakları da olası görülmektedir. 

KONU:Genelkurmay Başkanlığı’nın halkın ziyaretine açılması ile TSK aleyhinde 
yapılan propagandanın etkisiz kılınmaya çalışılması, 

AÇIKLAMA:Bilindiği üzere,yıkıcı bölücü çevrelerde Türk Silahlı Kuvvetleri 
aleyhine yoğun bir kampanya yürütülmekte, özellikle “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin halk için 
meçhul kuruluş olduğu, bir takım yasa dışı gizli işlerin yapıldığı” iddiaları bulunmakta olup, 
TSK için “TABU” ifadesi kullanılmaktadır. Batı ülkelerinde, özellikle de Amerika Birleşik 
Devletleri’nde halka bütünleşmek adı altında askeri birliklerin, özellikle de pentagon’un 
siviller tarafından belli kurallar içerisinde gezilmesine izin verilmektedir. Böylece, Amerika 
için hayati kararların alındığı bir yerin halkla yakın hissetilmesi sözkonusu olabilmektedir.

TEKLİF: Yukarıda açıklanan görüşler ve de gazetecilerin OHAL bölgesi gezisinin 
olumlu sonuç vermesi dikkate alındığında Genelkurmay Başkanlığı’nın haftanın belli bir 
gününde halkı bir iki saat süreyle ziyarete açılması uygun görülmekte olup konunun 
ayrıntılarının tesbiti için Psikolojik Harekat Daire Başkanlığında bir çalışma grubunun 
oluşturulması faydalı görülmektedir. Bu ziyaret esnasıda;

1.Belli bir güzergah tespit edilmesi,
2.Gizlilik ve güvenlik konularına dikkat edilmesi, 
3.Ziyaretçiler için gezinin sonunda uygun görülen bir yerde ayaküstü ikram 

yapılması ve bu mekanda Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tanıtıcı, hangi zor koşullarda görev 
yaptığını belirleyici pano ve fotoğraflar konulması, TSK yi tanıtıcı kısa bir sinevizyon 
gösterisinin yapılması ve yine aynı amaçlı küçük bir broşürün yapılarak halka verilmesinin 
yararlı olacağı mütalaa edilmektedir.

 4.Ayrıca, çeşitli meslek gruplarına özel günler tahsis edilmesi ve özellikle liseler ile 
üniversitelerin geziye katılmalarının sağlanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki 
propagandalara karşı olumlu etki yaratacağı düşünülmektedir, şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

10-EMASYA MÜŞTEREK PROTOKOLÜ
 Kara Kuvvetleri Komutanlığı 48. Piyade Komutanlığınca Valilik Makamına hitaben 

yazılmış ….EYLÜL 1997 tarih ve HRK.7130-326-97/618 sayılı GİZLİ ibareli ve GİZLİ 
kaşeli Müşterek protokol konulu 2 sayfadan ibaret belge,

11-TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEKİ SON GELİŞMELER,
 Başlıklı ekinde:13 adet belge (34) sayfa bulunduğu belirtilen 3 sayfadan oluşan 

belge içeriğinde; Elde edilen ve bir kısmı ekte sunulan belge ve dökümanlar, muhtelif 
kaynaklardan alınan bilgiler ve son zamanlarda ülke genilinde olup biten olayların birlikte 
değerlendirilmesinde, Silahlı kuvvetlerce ordu içerisindeki irticai faaliyetleri önleme adı 
altında alınan karar ve uygulamaların son zamanda hem içerik hem de yöntem olarak 
amacını aşarak demokratik kuralları hiçe sayan bir anlayışla yalnız silahlı kuvvetler 



  

içerisindeki zararlı unsurları bertaraf etmek değil tüm toplumu yönlendirmek ülkedeki 
demokratik ve siyasi yapıyı bozmayı, kendi düşünce ve dünya görüşleri doğrultusunda 
ülkeyi yönlendirmeyi amaçlayan bir uygulama içerisine girdikleri;

 1-Genelkurmay başkanlığınca “BATI HAREKAT KONSEPTİ” adı altında 
hazırlanan plan çerçevesinde tüm kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında 
“BATI ÇALIŞMA GRUBU” adı altında gizli bir oluşum yaratıldığı, 

Tespit edilen Harekat  konseptine göre Anayasamıza göre tanınan hak ve 
özgürlükleri kısıtlayıcı, vatandaşların hak ve menfaatlerinde eşitlik ilkesine aykırı tutum 
alınması konusunda emir ve uygulama istendiği,  

Bu çerçevede; 
1-Tüm eğitim kurumları, özel okul ve kursların inanç, düşünce vs. açıdan 

sınıflayarak farklı işlemlere tabi tutulmasını istedikleri,
  2-Orta okul ve lise çağına yeni girecek 14-15 yaşında küçük çocukları bile 

ailelerine göre tasnif ederek, askeri okul ve memuriyete alınmalarda ayrımcalık yapılması 
konusunda talimatlar verdikleri, bu kapsamda tespit amacıyla başvuru formlarına anne 
babalarınını da resminin konmasını istedikleri, askeri okullara Anadolu’dan öğrenci 
alınmasını önlemek amacıyla, subay/astsubaylar çocuklarının alınması veya rütbeli bir 
subayın referansı ile öğrenci müracaatının yapılmasının kararlaştırıldığı,

 3-Subay ailelerinin Türbanlı olması, misafirlarinin kapalı kişiler olmasının bile 
sakıncalı personel kapsamına alınmada ve bilahare ordudan ihraç edilme için yeterli sebep 
kabul edilmesinin emredildiği,  

4-Görevini iyi yapan, çalışkan kişilerin bile sicillerinin bozulması, mükerrer bozuk 
sicil verilmesi gibi, bugünkü dünya koşullarında hiçbir sistemde varolmayan anti-demokratik 
uygulamaların istendiği,  

5-Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Bürokratlar, Radyo, TV, 
Gazete sahipleri başta olmak üzere, tüm üst düzey kamu görevlileri gibi etkin kişilerin 
siyasi görüş ve düşünceleri dahil haklarında her türlü bilgi topladıkları ve araştırma 
yaptıkları,  

Harekat konseptini uygulamak amacı ile kurulan Batı Çalışma Grubu’nun 
TSK' nın görev alanına girmemesine rağman dolaylı yol ve yöntemlerle;

 1-Yalnız TSK  içerisindek irticai faaliyetler ile ilgili tedbir alınmaları gerekirken, bu 
sınırlar aşarak, yasal olarak görevli olmadıkları ülke genelindeki tüm faaliyetleri takip ve 
değerlendirerek, karşı tedbirleri geliştirdikleri ve gizli kararlar alarak uygulamaya 
koydukları, 

 Ülke genelinde alınacak her türlü tedbir ve uygulamaların, diğer güvenlik ve 
istihbarat makamları ile özellikle de İçişleri Bakanlığı koordinesinde organize edilmesi, hatta 
bu işlemleri Silahlı Kuvvetlerin kullanılmadığı bölgelerde hiç karışmamaları gerekirken, tüm 
bunları bir kenara bırakarak, doğrudan İrticai guruplara karşı aktif tavır aldırtma adı altında, 
bazı dernek ve kuruluşları tahrik ederek suni eylemlere itmeye böylece toplumsal 
kutuplaşmalara ve karşılıklı kamplaşmalara zemin hazırladıkları, bu çerçevede gerçekleşen 
eylemlere subayların ve ailelerinin katılımını teşvik ettikleri, bazı personelin bu çerçevede 
provakatif rol üstlendiği,

2-Yine aynı şekilde irticai faaliyetlere karşı psikolojik harekat adı altında basın 
kuruluşlarına gizli kalması gereken bilgileri sızdırarak istedikleri istikamette yayın 
yapılmasına çalıştıkları, daha sonra yayınlattıkları bu bilgileri somut delil olarak öne 
sürdükleri, psikolojik harekatın ancak yurtdışında uygulanması gereken şekli ile hedefe zarar 
vermekten başka ölçüsü olmayan yöntem ve usulleri yurt içinde uygulayarak kişi ve 
kurumları zor durumda bırakmak suretiyle suni buhran yaratacak hareketlerin 



  

başlatılmaya çalışıldığı, 

 3-Diğer Kamu Kurumların ile MİT, emniyet gibi güvenlik birimleri ile işbirliği veya 
onların bilgileri yerine, sivil ve genellikle belli ideolojik yapıları olan kişi ve kuruluşlardan 
çeşitli yollarla alınan bilgileri resmi bilgiler gibi göstererek, bazı guruplara karşı toplumun 
diğer kesimlerni yönlerdirmeye çalıştıkları, 

 4-Basın, Üniversiteler, Yargı organları, Aydınlar gibi toplumu etkiyelen en hassas 
guruplar üzerinde, devlet imkanları kullanılarak, aldatıcı, kanat ve düşünce sahibi olmalarını 
sağlamak suretiyle toplumu Askeri istekler doğrultusunda kanalize etmeye çalıştıkları,

5-Subay ve astsubaylar hakkında bilgi toplamak, istihbarat oluşturmak amacı ile 
diğer subay ve astsubayların eş ve çocuklarını haber toplama elemanı, haber kaynağı gibi 
kullanmak suretiyle usulsüz işlemler, kişisel tatmin ve yalan keyfi uygulamalara açık bir 
yöntem kullanmaya kalktıkları,

 Bu şekilde bilgi istenen bazı subayların olayları abartarak üstlerini yanılttıkları 
örneğin av tüfeği bayisinde silah almak isteyen bir subayın bayi civarındaki camiye gelene 
sakallı kişilerle ilgili olarak “yüzlerce sakallı kişi bayide silah almak için sırada bekliyorlar 
silahlanıyorlar” diye rapor vermesi gibi 

6-Kimliği gizliyor diye uydurulan sahte gerekçeler ileri sürerek türbanlı mantolu 
ailelerin lojman girişlerinde türban ve mantolarının çıkarttırılarak lojmana alındığı ve 
kişilerin özel yaşam ve giyinmelerine müdahale edilerek tahrik edildikleri, asıl amacın dini 
inançlarına göre giyinen kişilere zorla müdahale etmek olup, kimlik belirleyememe 
bahanesinin ileri sürüldüğü, 

7-Alkol almayan, aleykümselam diye selamlaşan, namaz kılan, türbanlı misafiri 
gelen, ailesinde türbanlı olan, dans partilerin katılmayan tüm subay ve astsubayların 
irticai faaliyet gösteriyor diye takip ve denetime alındığı, yukarıda sayılanlardan birini 
yapmanın sakıncalı personel olarak fişlenme için yeterli kabul edilerek kışla içinde ve dışında 
takip edildiği, telefonlarının dinlendiği, haklarında bozuk sicil tanzim edildiği, bozuk sicil 
vermeyen üstlerin tehdit edilerek bozuk verilmesinin istendiği, 

8-Y.A.Ş.’ya dosyası getirilerek ihracı istenen ordu mensuplarının ekseriyeti 
hakkında hazırlanan dosyalarda hiçbir delil ve dökümanın olmadığı, sadece yukarıda 
sayılan hareketlerden birini yapması gibi dış görünüş ve yaşayışları ile dikkati 
çektiklerinden bozuk sicil tanzim edilerek subjektif kanat ve düşüncelerin raporlarla ifade 
edilmesinden başka somut bir delil ve emarenin olmadığı, önümüzdeki dönemde 300 
civarında subay/astsubayın, uzaklaştırılabilmesi için yoğun şekilde çalışmaların yürütüldüğü, 
bu nedenle de ordu içerisinde ciddi huzursuzluk ve tedirginliğe yol açıldığı, Bazı subayların 
bu uygulamalara karşı aşırı derecede rahatsız oldukları

 
9-Subayların Türbanlı fotoğrafı olan eş ve çocuklarına sağlık karnesi, orduevi ve 

sosyal tesislere giriş kartı vs. gibi belgelerin verilmediği ve verilmemesi için emir verildiği, 
kılık kıyafetle ilgili mevzuata aykırı olmasa bile türbanlı, uzun etek, palto giyen subay eş ve 
ailelerinin orduevi, askeri gazino ve misafirhanelere alınmayarak keyfi uygulamaların 
yapıldığı, bu tür uygulamaların eleştirisine dahil tahammül edilmeyerek, eleştiren 
personelin askeri mahkemeye emre itaatsizlik ….. vs. suçlardan sevk edilmesi için talimat 
verildiği, Netice itibariyle, yalnız Anayasa düzeni tehdit eden tehlikeli cereyanlara karşı 
tedbir alma değil, tüm topluma hükmetme, yönlerdirme, bütün kurumlara hakim olma 



  

suretiyle Askeri Diktatörlük oluşturma çabası içerisinde olunduğu, bu amaçların 
gerçekleştirilebilmesi için organize hareket edildiği ve hedeflerini irtica ile mücadele adı 
altında maskeledikleri, toplumun hassasiyetini istismar suretiyle gayri hukuki fiili işlemlere 
girişerek bunlara meşruluk kazandırmaya çalıştıklarına dair ciddi ve inandırıcı bilgiler 
derlenmiştir. Arz şeklinde yazılı olduğu, anlaşılmıştır.

12. HAKLARINDA SAKINCALI KAYDI BULUNAN VE YAŞ GÜNDEMİNE 
TAŞINARAK TSK’DAN ATILMASI TEKLİF EDİLEN SUBAYLARLA İLGİLİ 
BİLGİLERDEN ÖRNEKLER,

 Başlıklı 1 sayfadan ibaret belge içeriğinin;
-Eşinin tesettürlü olduğu, çağdışı kıyafet giydiği ve sosyal toplantılara  katılmadığı,
-Personelin sosyal toplantılara katılmadığı,
-İçki içmediği,
-Dindar bir yapıya sahip olduğu, 
-Dini kurallara bağlı olduğu ve namaz kıldığı,
-Ailesinin kapalı ve dini bir yapıda olduğu, 
-Hakkında dini düşüncelerinin ağır bastığı yönünde bilgiler intikal ettiği, 
-Gizli olarak namaz kıldığı 
-Türkiye ve Zaman Gazetelerini okuduğu, 
-TGRT ve STV gibi muhafazakar bilinen kanalları seyrettiği, 
-Dini konularda duyarlı olduğu, 
-Dini birtakım toplantılara katıldığı yönünde duyumlar alındığı şeklinde olduğu, 

anlaşılmıştır.

(27). KATILAN BÜLENT ORAKOĞLU HAKKINDAKİ BELGE (Klasör 243)

Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın Cumhurbaşkanlığına Bülent 
Orakoğlu ve  Kadir Sarmusak ile ilgili yazdığı yazı;

Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlı'ğı Genel Sekreterliği'ne hitaben 
yazmış olduğu GİZLİ ibareli, KİŞİYE ÖZEL kaşeli 02 HAZİRAN 1997 TARİH ve 
İSTH: 3500-5497/ İKK. VE GÜV.D.GÜV.Ş.1. sayılı Emniyet Genel Md.lüğü Personeli 
konulu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI imzalı 

(Üzerinde Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel arşivi Yer No:…Desimal 
No:43, Dosya No:….Fhrist No:1-1 

EK A sında  (Emn.Gn.Md.lüğü personel kimlikleri), 
EK B sinde (23.5.1997 tarihli ifade tutanağı) 
EK C sinde (29.5.1997 tarihli ifade tutanağı)
EK D sinde (M.Kadir SARMUSAK’ın bağlantı ağı) olduğu belirtilen,
DAĞITIM Gereği için İçişleri Bakanlığına, 
Bilgi İçin, Cumhurbaşkanlığı Gn.Sekreterliğine, Başbakanlığı, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen belgenin içeriği:

 1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı emrinde askerlik 
hizmetini ifa eden, Emniyet kökenli Dz.Onb.Kadir SARMUSAK (96/2-3363)’ın görevi 
süresince, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli aşağıda kimlikleri belirtilen şahıslarla 
birlikte ve onların talimatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahına yönelik personel ve 
diğer konularda TSK.leri aleyhine istihbari bilgi ve belge toplamaya çalıştığı, son olarak adı 
geçen askerin “GİZLİ” gizlilik dereceli ve askeri hizmete ilişkin bir yazı ve ek’ini bahse konu 
kuruma sızdırdığı belirlenmiştir. Bu husustaki personel kimlikleri ve ifade tutanakları 
EK’tedir.



  

 2. Diğer taraftan Emn.Gn.Md.lüğü İsth.D.Bşk.Bülent ORAKOĞLU’na atfen 
basında yer alan ve Silahlı Kuvvetleri itham ve tehdit eden bir haber ile ilgili olarak İçişleri 
Bakanlığına gönderilen 7 MART 1997 tarih ve GENSEK:2050-119-97/İcra Sb.sayılı 
yazımıza da bugüne kadar bir cevap alınamamıştır.

3. Emn.Gn.Md.lüğü İsth.D.Bşklığının Dz.K.K.lığında askerlik hizmetinin yapmakta 
olan emniyet kökenli bir personelinden istifade ederek Gn.kur.Bşk.lığı ve Kuvvet K.lıklarının 
faaliyetleri, komutanların biyografileri ile tutum ve davranışları hakkında bilgi toplama 
gayretleri son derece sakıncalı,düşündürücü  ve esef verici bir durumdur.

4. Devletin işleyişine geleneklerine çalışma düzenine  ve yasalara aykırı olan bu tür 
faaliyetler aynı zamanda devlet kurumları arasındaki güven ve işbirliğini sarsıcı bir mahiyet 
taşımaktadır.

 5. Bu itibarla adları geçen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında gerekli 
idari incelemenin yapılmasını ve gereğini rica ederim."şeklindedir.

    Bu belge ile müşteki Aslan Değirmenci tarafından verilen 5 nolu CD içerisinde 
“Başbakan ile Yazışmalar” klasöründe NECMIERBAKAN isimli fotoğraf belge içerisinde 
çıkan İçişleri Bakanlığına hitaben yazılan belgenin aynen uyuştuğu anlaşılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel arşivinde de yer alan sanık İsmail Hakkı 
Karadayı imzalı belge içeriğinden sanığın Genelkurmay başkanı olarak Batı Çalışma 
Grubu çalışmalarından ve hazırladıkları anayasal ve yasal görev ve yetki kapsamında 
kalmayan belgelerden haberi ve bilgisi olduğu bu belge ile de anlaşılmıştır.

(28). KATILAN BÜLENT ORAKOĞLU’NUN CUMHURİYET SAVCISINA 
YAPMIŞ OLDUĞU ŞİKAYETİNDE BİZZAT İBRAZ ETMİŞ OLDUĞU 
KLASÖRLERDE BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE İLGİLİ BELGELER  (KLASÖR 47)

Katılan Bülent Orakoğlu’nun Cumhuriyet Savcılığına ibraz etmiş BATI ÇALIŞMA 
GRUBU  ile ilgili belgeler  şunlardır:

1.Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Adlı Belge (47 Kls. S: 97-103 ) 
Genelkurmay Başkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan  gizli 

ibareli, gizli kişiye özel kaşeli 29 Nisan 1997 taih ve HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş.(3) sayılı 
Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu Genelkurmay Başkanı emriyle II.Başkan 
Orgeneral Çevik Bir imzalı, tarih bölümünün alt kısmında el yazısı ile Sayın Komutana arz 
ibaresi ve altında da paraf bulunan belge ve belgenin  EK A sında Batı Çalışma Grubu 
Günlük Durum Raporu (BÜTGÜNDURAP) EK B sinde Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim 
Raporu (BATOLBİLRAP) bulunduğu belirtilen İdris Koralp imzalı belgeler,

 Söz konusu belge MİT tarafından gönderilen belgeler arasında ve Hanefi  Avcının 
evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisinde de  bulunmaktadır. (111 Kls. S:244-245)

2. Bilgi Formatları ( 47.kls. S: 184 ) 
Bigi formatları başlıklı belgenin  Batı Çalışma Grubu Rapor Sisteminin Eki olduğu 

anlaşılmıştır. 
Bu belge Hanefi Avcı’nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisinde 

bulunan belgeler arasında da bulunmaktadır.(111 Kls. S:263)

3.Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları Konulu  Belge, (47.kls. S. 40-41) 
5 Mayıs 1997 tarihli ve İSTH:3429-3-97/İKK.Ş.(317) sayılı Batı Çalışma Grubu 

Bilgi İhtiyaçları konulu gizli ibareli "gizli - kişiye özel" kaşeli, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Namına/ emriyle İKK.Ş.Md.Bnb.M.Aygüner ve İsth.D.Bşk.E.Şahan paraflı, Koordine eden 



  

Hrk.Bşk.Tüma.A.Atılan paraflı, Kurmay Başkanı Koramiral Aydan EROL imzalı belgenin 
ilk sayfasında üst tarafta Sayın K.öncesiyle birlikte arz.şeklinde el yazısı ile yazılıp 
paraflanan iki sayfadan oluşan ve EK A sında Bilgi formatları  bulunan belge,

 Bu belge Hanefi Avcı’nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisinde de 
bulunmuştur. (111.Kls. S:264-265)  

 
4. DZ.K.K.lığı İstihbarat Daire Başkanlığının Askeri Savcılığa Yazdığı Yazı ve 

Ekleri, (47.Kls. S:187) 
 Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığından Deniz Kuvvet Komutanlığı 

Askeri Savcılığının talebi doğrultusunda İstihbarat Daire Başkanı Eser Şahan imzalı, 
M.Aygüner tarafından yazılan, 09 Temmuz 1997 tarihli Kadir SArmusak, Bülent Orakoğlu 
ve arkadaşları hakkında yapılan soruşturma sebebiyle daha önce gönderilen belgelere ilave 
istenilen belgelerin gönderildiğine dair belgenin ekinde belgelerin gönderildiği, 

5.DZ.K.K.LIĞI İstihbarat Daire Başkanlığından Askeri Savcılığa Gönderilen 
Cevabi Yazıda;(47.Kls. S:220)

  Karargah içi mütalaa kağıdı başlıklı gizli ibareli, gizli-kişiye özel kaşeli, gizli 
gizlilik dereceli, İsth.D.Bşk.ndan Askeri Savcılığa hitaben yazılan, 11 Temmuz 1997 tarih 
ve İSTH:3590-294-97/İKK.Ş.(546)sayılı soruşturmalar konulu yazan Dz.P.Kd.Bnb.M. 
Aygüner 3392 yazılı İstihbarat Daire Başkanı Dz.Kur.Kd.Alb.Eser Şahan imzalı belgenin 
içeriğinin:

" İLGİ :
a) Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığının 11 Temmuz 1997 gün ve Dosya no: 1997/950 esas 

sayılı yazısı.
 b)Genelkurmay Başkanlığı’nın 29 Nisan 1997 gün ve HRK:3429-15-97/İGHD. Pl.Ş. 

(3) sayılı yazısı. (Batı Çalışma Grubu Rapor sistemi)
1.İlgi (a) ile talep edilen mesaj formatına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 
2.Söz konusu mesaj formatı, ilgi (b) emir doğrultusunda “Batı Çalışma Grubu 

Rapor Sistemi” içinde Dz.K.K.lığı bağlısı ana ve tali garnizon komutanlığı görevleri olan 
birlikler tarafından Türkiye’nin irticai taktik resminin ortaya çıkarılması amacıyla;

a) Derledikleri irticai faaliyetlere ilişkin her türlü bilginin Dz.K.K.lığına, 
b)Dz.K.K.lığına intikal eden bilgilerin de Genelkurmay Başkanlığı’na, 

gönderilmesinde kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır.
 3.Bahse konu mesaj formatının gizlilik derecesi “GİZLİ/KİŞİYE ÖZEL”dir. Arz 

ederim." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
Bu belge Hanefi Avcı’nın ikametinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisinde 

bulunan belgeler arasında da bulunmaktadır. .(Kls.111 S:274) 

6. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Askeri Savcılığına  BÇG ile İlgili Verilen Cevabi Yazı  ( 47.klasör S: 181-182 ) 

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 
Savcılığına hitaben yazılan Gizli ibareli, Gizli-kişiye özel kaşeli, 14 Temmuz 1997 tarih ve 
İSTH:3590930-97/İKK ve Güv.D.İç.İst.Ş.(930) sayılı Soruşturmalar konulu, Genelkurmay 
Başkanı Emriyle İstihbarat Başkan V.Tümgeneral Fevzi Türkeri tarafından imzalanan iki 
sayfadan ibaret  BELGENİN İÇERİĞİNİN:

" İLGİ : Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığının 11 Temmuz 1997 gün ve SAYI: 1997/950 
Esas M.Y.sayılı   yazısı.

 1. İlgi yazı ile; Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığı tarafından, TCK’nun 132/1 maddesine 



  

muhalefet suçundan sanıklar Onb.Mehmet Kadir Sarmusak, Bülent Orakoğlu ve arkadaşları 
hakkında yürütülen hazırlık soruşturması sebebiyle, sanık M.Kadir Sarmusak tarafından 
Dz.K.K.lığı İstihbarat Dairesinden sızdırarak Emniyet Gn.Md.lüğü görevlilerine verilen 
belgelerin, devletin güvenliğine ilişkin evrak veya vesika niteliğinde olup, olmadığı 
sorulmaktadır.

2. İlgi yazı ek’inde gönderilen; 
EK-A (Beykoz Külliyesi hakkında yazı), 
EK-B (Batı Çalışma Grubu hakkında yazı),
EK-C (Örnek mesaj formatı) ve
EK D (Dz.K.K.lığı İstihbarat D.Bşk.lığının yazısı) ayrı ayrı incelenmiştir.

 a. 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 35. maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerine 
Anayasa ile Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumak görevi verilmiştir. Bilindiği gibi, 
Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa ile belirlenen, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu nedenle, Anayasa tarafından belirlenen 
Cumhuriyetin niteliklerini değiştirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik hareketler de Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin, Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetini 
koruma ve kollama görevidir. 

b.Bu görevin doğal bir sonucu olarak, Türkiye’de ivme kazanan, Devletin; sosyal, 
siyasi, ekonomik ve hukuki temel nizamlarını tamamen veya kısmen değiştirecek, şeri 
esaslara dayalı bir düzen kurmayı amaçlayan irticai faaliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından değerlendirilerek 28 ŞUBAT 1997 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulunda 
başlıca gündem maddesi olmuştur. Bu toplantı sonucunda, 18 madde halinde belirlenen bu 
irticai tehlike, Milli Güvenlik Kurulunun tüm üyelerince aynen kabul edilerek hükümete 
bildirilmiştir. Hükümet; 18 maddelik bu kararları benimsediğini ve uygulayacağını 
kamuoyuna açıklamıştır. Bu durumu dikkate alan Türk Silahlı Kuvvetleri,  irticai 
faaliyetleri iç tehditle, bölücü terör ile aynı seviyeye yani birinci önceliğe yükseltmiştir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine yasa ile verilen görevin bir gereği olarak, birinci 
önceliğe yükselen irtica ile ilgili Batı Çalışma Grubunu oluşturmuştur. 

Gnkur.Bşk.lığının emri ile teşkil edilen, Batı Çalışma Grubu, tamamen emir 
komuta zinciri içinde faaliyetlerini yürütmekte olup, amacı; irticai tehdidin Türkiye 
genelinde resmini ortaya çıkarmak ve bu çerçevede ayrıca 5442 sayılı il idaresi kanununun 11 
nci maddesinin D.fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan “Emniyet Asayiş ve 
Yardımlaşma (EMASYA)” planlarını güncel hale getirmektir.

c. Batı Çalışma Grubu, bu amaçla, gerekli bilgilerin elde edilmesine yönelik olarak, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Rapor Sistemi Yönergesi (MY-227-1) çerçevesinde ihtiyaç duyulan 
bilgiler sıralanmak suretiyle bir rapor sistemi geliştirmiştir.

 Hazırlık soruşturmasına konu olan ve çalınan sözkonusu bu belgeler, belirtilen 
ihtiyaçları karşılayan bir metindir. Bu belgeler ve belgelerde yer alan bilgiler tümüyle 
hizmete ilişkin olup, Türk Silahlı Kuvvetleri planlarının harekat ihtiyaçlarına yöneliktir.

 3.Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, devletin güvenliğine ilişkin evrak veya 
vesika niteliğinde olup olmadığı sorulan belgeler, doğrudan Devletin iç güvenliğine ilişkin 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları hakkında bilgileri içermektedir. Sözkonusu bu belgeler 
“GİZLİ” gizlilik derecesine haiz olup, içerikleri itibariyle ayrıca iç tehditte bölücü terör 
örgütü ile birlikte birinci önceliğe yükselen irticai tehlike hakkında yürütülen güvenlik 
tedbirlerine ve faaliyetlerine ilişkindir ve bilmesi gerekenin dışında kimsenin vakıf 
olamayacağı, gizli kalması Devletin emniyeti icabatından olan belgelerdir. Rica 



  

ederim"şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
Bu belge Hanefi Avcı’nın ikametinde yapılan aramada elde edilen CD içerisinde 

bulunan belgeler arasında da bulunmaktadır. (111.Kls.S:260-261) 

7. BÇG Belgeleri İle İlgili Yazı  (47.kls. S: 105 ) 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığına 

hitaben yazılan Gizli ibareli, Gizli-kişiye özel kaşeli 29 Temmuz 1997 tarih ve 
İSTH:350090-97/İKK.Ş.(642) sayılı Kurmay Başkanı Koramiral Aydan EROL imzalı  EK A 
sında (1 nüsha ilgi a yazı fotokopisi) EK B sinde (1nüsha ilgi b yazı fotokopisi) bulunduğu 
belirtilen belge içeriğinin:

 İLGİ: a)Genelkurmay başkanlığının 16 Nisan 1997 gün ve HRK:3429-13-97/İGHD 
(Pl.Ş.2) sayılı yazısı.

 b)Genelkurmay Başkanlığının 29 Nisan 1997 gün ve HRK:3429-15-97/İGHD 
Pl.Ş.(3)   sayılı yazısı.  

1.Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel tarafından 27 Temmuz 
1997 günü Parti Genel Merkezinde yapılan basın toplantısında EK-A ve EK-B de yer alan 
yazıların fotokopileri basın mensuplarına dağıtılmıştır.  

2.Genelkurmay Başkanlığı çıkışlı bahse konu yazılar ile ilgili yapılan araştırmada, 
basına verilen yazılardaki “GİZLİ” ve “KİŞİYE ÖZEL” damgaları ile Dz.K.K.lığına 
gönderilen orijinal nüshalardaki damgaların yer ve özellik itibariyle hemen hemen aynı 
olduğu görülmüş ve Dz.Onb.M.Kadir SarmusaK tarafından gerçekleştirilen belge sızdırma 
eylemiyle iltisaklı olduğu değerlendirilmiştir. Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim." 
şeklinde olduğu anlaşılmıştır. 

Bu belge Hanefi Avcı nın evinde yapılan aramada elde edilen CD içerisindeki 
belgeler arasında da bulunmaktadır. (111 Kls. S:246) 

8. Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler Adlı Belge (47.Kls.S:104) 
Genelkurmay Başkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan 

GİZLİ ibareli, Gizli-kişiye özel kaşeli Genelkurmay Başkanı emriyle Harekat Başkanı 
Orgeneral Çetin Doğan imzalı 16 Nisan 1997 tarih ve HRK:3429-13-97/İGHD.Pl.Ş.2) sayılı 
ve “Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler” konulu  belge, 

Belge fotokopisi sanık Çetin Doğan tarafından 28.05.2012 günü Ankara Cumhuriyet 
Başsavcı Vekilliğinde avukatı huzurunda vermiş olduğu ifadesinde  Başsavcılığa  ibraz 
edilmiş, 

MİT Müsteşarlığının göndermiş olduğu belgeler arasında da yer almış,
Tanık Hüseyin Kocabıyık söz konusu belgenin fotokopisini Cumhuriyet 

Başsavcılığındaki ifadesi sırasında ibraz etmiş, 
Bu belge Hanefi Avcı’nın ikametinde yapılan aramada elde edilen CD içerisindeki 

belgeler arasında da bulunmaktadır.

9.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığından 29 Nisan 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemine Uygun Şekilde BÇG'ye Gönderilen Belge; 
( 47.kls. S: 69 )  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Genelkurmay (İGDH-BCG) ye hitaben yazılan 
gizli kişiye özel ibareli, kalemle DZ/3249 yazılı, İSTH:3590-006-97/İKK.Ş.sayılı İstihbarat 
Daire Başkanı  Dz.Kur.Kd.Alb.Eser Şahan imzalı yazı içeriğinin;

FM.DENKOM,
TO:GENKUR.(İGHD-BÇG)



  

INFO:KARKOM,HAVKOMJANGENKOM HARPAKKOM 
RAPAD: BATGUNDURAP/DENKOM/00/MAY//
GTSG :  261200 C MAY 97// HKG   : A HD : 1 GURÖZ :
 İçel ili Erdemli ilçesinde kutlanan 19 May Gençlik ve Spor Bayramı sırasında 

günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Erdemli İHL öğrencisinin kendisinde 
bulunan konuşma metnine uymayarak, konuşmasını “Esselamunaleyküm” şeklinde kelime 
kullanarak tamamladığı, konuşma metninin kutlamalardan önce İlçe Milli Eği.Md.lüğünce 
kontrol edilip onaylandığından konuşma metni ile öğrencinin konuşması arasındaki farkın 
tespit edilemediği (menfi) konuyla ilgili olarak Kaymakamlıkça idari soruşturma 
başlatıldığını ancak İçel Valiliğince bu uygulamanın yeterli görülmeyerek öğrenci hakkında 
M.E.B. Ortaöğretim kurumları ödül ve disiplin yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli 
disiplin işleminin yapılması istenmiştir" şeklinde  olduğu anlaşılmıştır.

Bu belge Hanefi Avcı’nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisindeki 
belgeler  arasında da bulunmaktadır.  (Kls.111 S:278)

29 NİSAN 1997 TARİHLİ BATI ÇALIŞMA GRUBU RAPOR SİSTEMİ 
İSİMLİ BELGENİN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN 
İCRAYA KONULDUĞU ANLAŞILMIŞTIR.

10. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığından 29 Nisan 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemine Uygun Şekilde BÇG ye Gönderilen 
Belge,(47.kls. S. 68 ) 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Genelkurmay İsth.Har.(İGHD/BCG) ye hitaben 
yazılan kişiye özel ibareli, Kişiye Özel-Gizli kaşeli  DZ/3051/İSTH:3590-212-9 181/77 
İKKŞ(367) sayısının el yazısı ile yazıldığı Ykf.S b.Dz.Kd.Yzb.Hakan PELİT ve İstihbarat 
Daire Başkanı Dz.Kur.Kd.Alb.Eser Şahan imzalı belge içeriğinin:

"FROM:DENKOM, 
TO :GENKUR.-İSTH.HAR.(İGHD/BÇG).
BİLGİ:KARKOM,HAVKOMJANGENKOM HARPAKKOM 
KGK:UUA
 İLGİ:Genelkurmay Başkanlığının 29 Nisan 97 gün ve HRK:7130-1597/İGHD.PL. 

Ş.(3) sayılı emri.
 RAPAD/BATGÜNDURAN/DENKOM/001/MAY//GTSG/191600C MAY 97// 

GÜRÖZ dönem içinde duyum ve istihbari bilgi intikal etmediğini (menfi)" şeklinde olduğu 
anlaşılmıştır.

Bu belge Hanefi AVCI’nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisinde de 
bulunmuştur. (Kls.111 S:277) 

11.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığından 29 Nisan 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemine Uygun Şekilde BÇG ye Gönderilen Belge 
(47.kls. S. 67)

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Genkur.(İGHD-BCG) ye hitaben yazılan gizli, 
kişiye özel ibareli, İSTH:3590-  97/ikk.ş(  ) sayılı İKK.Ş.Md.Bnb.M.Aygüner parafına, 
İstihbarat Daire Başkanı Dz.Kur.Kd.Alb.Eser Şahan imzasına açılan  belge içeriğinin; 

FM  :DENKOM,  
TO  :GENKUR.(İGHD-BÇG) 
KGK  : UUA RAPAD : BATGUNDURAP/DENKOM/012/MAY// 
GTSG  : C MAY 97// HKG  : (A)// HD  : 1// 647 
GURÖZ : 1.(METİN) 2.(METİN) 3.(METİN)" şeklinde  olduğu  anlaşılmıştır. 



  

 Bu belge Hanefi AVCI’nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisinde de 
bulunmuştur.  (Kls.111 S:276) 

12-MESAJ FORMATI PP 051836 C MAY 97 ZPW :061800 C MAY 97 yazılı 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Kuzey Deniz Saha Komutanlığına hitaben yazılan 
gizli-kişiye özel  ibareli İSTH:3500-52-97/İKK.Ş.(323)/ DZ/2726 sayılı Gazetede yer alan 
haberler konulu İSTH.d.Bşk.Alb.E.Şahan paraflı, Dz.P.Kd.Bnb.İKK.Ş.Md.Mehmet Aygüner 
ve Kurmay Başkanı Koramiral Aydan EROL imzalı  belge içeriğinin:" 5 MAY 97 tarihli 
“Yeni Yüzyıl” Gazetesinde yayınlanan Beykoz/Çelgeldere köyünde inşa edilmekte olan 
“Fetih “ isimli külliye hakkındaki “İzinsiz Şeriat Külliyesi” başlıklı haber ile ilgili olarak 
bölgede detaylı bir araştırma yapılacak ve sonuç DENKOM’a bildirilecektir" şeklinde 
olduğu anlaşılmıştır. (47.kls S. 42 ) 

Bu belge Hanefi AVCI’nın ikametinde ele geçirilen CD içerisinde bulunan belgeler 
arasında da bulunmaktadır. . (111 Kls. S:262) 

13. KARARGAH İÇİ MÜTALAA KAĞIDI İSİMLİ BELGE (47.Kls. S.:43) 
 Başlıklı 07 Temmuz 1997 tarihli Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığından 

Deniz Kuvvetleri Askeri Savcılığına Bnb.M.Aygüner tarafından yazılan M.Kadir Sarmusak, 
Bülent Orakoğlu ve arkadaşları hakkında yapılan soruşturma nedeniyle  istenen mesaj ve yazı 
fotokopileri ve M.Kadir Sarmusak’a ait ifade tutanaklarının fotokopilerinin İstihbarat 
D.Başkan Vekili Hüseyin Köse imzası ile gönderildiği, 

14. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın kendi imzası ile 02 
Haziran 1997 tarihinde Başbakanlığa Yazmış Olduğu Yazılarında Özetle; (49.Kls. 
S:173-181) 

 Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığında askerlik hizmetini ifa eden emniyet 
kökenli M.Kadir Sarmusak’ın (BÇG) bazı bilgi ve  belgeleri  toplayarak emniyete sızdırdığı, 
bununla ilgili olarak Bülent Orakoğlu ve arkadaşları hakkındaki  07 Mart 1997 tarihli 
yazılarına bugüne kadar cevap verilmediğini, Bu personel hakkında gerekli idari 
incelemenin gereğinin yapılmasının istendiği, belgenin ekinde emniyet genel müdürlüğü 
personel (Bülent Orakoğlu, Hanefi Avcı, Mehmet Tomruk ile 3 kişi) kimlikleri, Sarmusak’ın 
ifade tutanakları, M.Kadir Sarmusak’ın bağlantı ağının bulunduğu belgeler olduğu 
anlaşılmıştır.

15. Genelkurmay II.Başkanı Çevik BiR imzası ile 19 Haziran 1997 tarihinde 
İçişleri Bakanlığına yazmış olduğu yazılarında özetle; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
karargahında TSK aleyhine istihbari bilgi ve belge toplamaya çalışan emniyet genel 
müdürlüğü personeli hakkında ilgi (a) da belirtilen 02 Haziran 1997 günü yazılan ve 23 
Mayıs 1997 günü Deniz Hava Üs Komutanlığı nizamiyesinde birliğin giriş kapısını 
zorlayan Fuat Sarıtaş ve yanında bulunanlar ile ilgili yapılan işlem hakkında bugüne 
kadar bir cevap verilmediği, Konunun önemine binaen işlem yapılmasını, aksi takdirde 
Genelkurmay Başkanlığınca doğrudan gerekli yasal işlemlere başlanacağı, Genelkurmay 
Başkanı namıyla bildirilmiştir.(49.Kls. S:169)   

16.DYP Milletvekili İçişleri Eski Bakanı Meral Akşener’in 08 Temmuz 1997 
tarihli Basın Açıklamasının Bant Çözümü Başlıklı büyük harflerle yazılmış 10 sayfadan 
oluşan belgede özetle;  (49.Kls. S:152-162) 

Değerli Basın Mensupları diyerek başladığı açıklamadan sonra soru cevap şeklinde 
devam ettiği  özetle;  Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının kanunun 
resen verdiği görevi yerine getirdiğini, bu konu ile ilgili hiç kimsenin talimat vermesine gerek 



  

olmadığını, kanunun resen verdiği bir görev olduğunu,silahlı kuvvetler içerisinde 
oluşabilecek yasadışı bir teşebbüsle ilgili olduğunu, bu araştırmanın hedefinin TSK'nin 
kendisi olmadığını, Anayasa ve hukuk düzenimizde izahı mümkün olmayan bir takım 
organizasyonlara teşebbüs edildiği şüphesinin doğduğunu, Batı Çalışma Grubu 
örgütlenmesinin hukuki dayanağı olmadığı yolunda ciddi endişelerin ortaya çıktığını, Batı 
Çalışma Grubunun çalışmalarının irtica ile sınırlı olmadığının açıkça görüldüğünü, 
Bülent ORAKOĞLU’nun şahsında tüm istihbarat dairesi elemanlarını tebrik ettiğini, bu konu 
üzerinde son derece büyük bir spekülasyon yapıldığını, casusluk, köstebek, çete iddialarının 
yanlış olduğunu,  her şeyin hukuk çerçevesinde olduğunu, belge ve bilgilerin hükümet 
hiyerarşisi içinde devletin en üst kademelerine iletilmiş ve gereğinin yapılmasının 
beklendiğini,  bir hukuk devletinde kanunsuz görevin olamayacağını,Türkiye’nin 50 yılık 
demokrasi tecrübesinde 3 kere silahlı müdahale olduğunu, geriye dönüp baktığımızda 
bunların Türkiye’ye çok şey kaybettirdiğini, Türkiye’nin bu müdahalelerin hepsini de 
seyretmek, müdahale olup geçtikten sonra da demokrasi kahramanı kesilenlere tanık olmak 
gibi bir garipliği yaşadığını, belgelerin içeriğinin tartışılması yerine belgeyi ortaya 
çıkaranların mağdur edildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

17. ANDIÇ: 1982 ANAYASASI DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ (49.Kls. 
S:146-150) 

 ANDIÇ başlığı altında Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığından Komuta Katına 
1982 Anayasası Değişiklik Teklifleri konulu 5 sayfadan oluşan belgede özetle; 

Konu:1982 Anayasası değişiklik Teklifleri Nelerdir? bu değişiklik tekliflerinin 
ülkeye zarar vermemesi için alınacak tedbirler nelerdir?

 Parlamentoda grubu bulunan Fazilet Partisinin Anayasa değişiklik teklifi, Anavatan 
Partisinin Anayasa değişiklik teklifi, Demokratik Sol Partinin tutumu, Milliyetçi Harekat 
Partisinin tutumu, 

Yargıtayın Anayasa değişiklik önerisi, 
TUSİAD’ın hazırlattığı “Türkiye’de demokratik standartların yükseltilmesi raporu”
Özetlendikten sonra; 
Sonuç ve Teklifler bölümünde özetle; 1982 Anayasasını %92 gibi bir oranla halkın 

kabul ettiğini, daha sonra Anayasayı en çok tenkit edenlerin bölücü ve irticai çevreler 
olduğunu, bunlara 2 nci Cumhuriyetçiler, Solcular, Aydınlar  ve diğer baskı grupları da 
katılınca kamuoyunda 1982 Anayasasına karşı çıkmak demokratik ve çağdaşlığın bir ölçüsü 
olarak algılanmaya başlanıldığı, buna karşılık 1982 Anayasasının savunucularının 
kamuoyunda sesini duyuramadıkları,  

Tüm partilerin üzerinde anlaştığı 10-15 madde bulunduğunu,  
MGK koordinatörlüğünde bir çalışma grubu kurularak değiştirilmesi halinde ülkenin 

üniter yapısını ve Cumhuriyetin temel niteliklerini tehlikeye düşürecek Anayasa maddelerinin 
belirlenmesini,

 Cumhurbaşkanı Başkanlığında parlamentoda grubu bulunan parti liderlerinin 
toplanarak bu maddelerin öneminin vurgulanmasını, Görüşleri ile silahlı kuvvetlerini 
destekleyen köşe yazarlarının üniversitelerin bu konuları işleyerek kamuoyunu 
yönlendirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

18. Başka bir soruşturma ile ilgili olan ve  soruşturma dosyamıza gönderilen ve 
soruşturma dosyamızda (4.Klasör S:224-235)  bulunan; (49.Kls. S:184-187) 

Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gizli antetli kişiye 
özel-gizli kaşeli, 18 Aralık 1995  tarih ve İSTH:3590-1482-951PL.YNT D. (İKK.Ş.)721 sayılı 
İç Tehdit ve Yıkıcı-Bölücü Faaliyetlere karşı Koyma konulu Hava Kuvvetleri Komutanı Hava 
Orgenaral Ahmet Çörekçi İmzalı el yazısı ile yazılmış belgede, 



  

 Hv.K.K.lığının Ankara GİZLİ antetli -GİZLİ kaşeli, 18 Aralık 1995 tarih ve 
İSTH:35901482-951PL.YNT D. (İKK.Ş.)721 sayılı İstihbarat Başkanı Hava Tümgeneral 
Yücel Özsır tarafından imzalanan 13 sayfadan oluşan belgenin  1. A-11, A-12 ve A-13 
İstihbarat Başkanı Yücel Özsır imzalı olan 4 sayfası olan belgeler dava dosyasına ibraz 
edilmiştir.

(29).SORUŞTURMA AŞAMASINDA GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDAN 
GÖNDERİLEN BELGELER (250 Kls. S:284)

A. Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına göndermiş olduğu Batı Çalışma Grubu ile ilgili (EK-B de bulunan) 
Genelkurmay MEBS Başkanlığı tarafından 1997 dönemine ait 29.06.2011 tarihinde 
düzenlenen arşivlik veya arşiv malzemesi envanterinin üç kişilik ilk-son tasnif kurulu 
ayıklama ve imha komisyonundan oluşan bir sayfa arşivlik veya arşiv malzemesi envanteri 
listesinde aşağıda belirtilen 4 adet arşivlik malzemenin 29.06.2011 tarihinde imha edildiği 
ve onaylandığının belirtildiği, 

29.06.2011 onay tarihli, MEBS.Pl.Hrk.Ş.Md.Hv.Muh.Kur.Alb.Mehmet Ünal 
imzalı, Evrakın  Sıra No, Dosya Numarası, Çıkaran makam, tarihi/TSG, Dosya (Desimal) 
Numarası, Konusu, Gizlilik Derecesi, Sayfa (İkincil Evrakla Birlikte) Adedi, İmha Yılı 
bölümlerinden oluşan BELGE İÇERİĞİNİN;

 1.Çalışma Grubu Oluşturulması (1 sayfa) (Güv.Nu:000007) 04.04.1997, Gnkur, 
GENSEK:3050-155-97-İcra Sb. (Dolap No:Karteks Klasör Nu.:1, K.Ö. Dosyası)-2011

2.MGK Kararlarına ilişkin çalışma grubu oluşturulması (1 sayfa) 
(Güv.Nu.000004) 04.04.1997, Gnkur.Gensek:3050-154-97-İcra Sb. (Dolap Nu:Karteks, 
Klasör Nu:1 K.Ö. Dosyası-) 2011 

3.Batı Çalışma Grubu (4 sayfa) (Güv.Nu.000088) 10.04.1997, HRK.7200-77-97/ 
İGHD. (Dolap Nu:Kartesk Klasör Nu:1, K.Ö.Dosyası)- 2011 

4.Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi (7 sayfa) 29.04.1997.Gnkur. 
HRK.:3429-1597.İGHD. (Dolap Nu.Karteks, Klasör Nu.:1, K.Ö.Dosyası)-2011  şeklinde 
olduğu, 

 Batı Çalışma Grubu tarafından yukarıda Belirtilen 04.04.1997 Tarihli Çalışma 
Grubu Oluşturulması, 10.04.1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulması, 
29.04.1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Oluşturulmasına Dair Belgelerin 
Genelkurmay MEBS Başkanlığına (J-6) icra için gönderildiği ve icra edildiği ve 
belgelerin 29.06.2011 tarihinde  imha edildiği anlaşılmıştır.

B. Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 (EK C) ve 20 Eylül 2012 
tarihlerinde Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Başsavcılığa göndermiş olduğu Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı 1997-2009 
Arşiv dönemine ait 180 sayfa arşiv malzemesi envanteri listesinin 28 Mayıs 2009 tarihinde 
düzenlendiği bildirilerek gönderilmiş ve dosya içerikleri aşağıda belirtilmiştir.(250 Kls. 
S:77-257

 1. Anayasa ve Yasaların Uygulanmasında Uyulacak Usul ve Esaslar (1), 08.04.1997 
Gnkur.Bşk.lığı İSTH.: 3590-216-97/İKK VE GÜV.D.İÇ İSTH.Ş.(216)

2. Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler (1shf), 16.04.1999, Gn.kur.Bşk.lığı, HRK 
3429-13-97/ İGHD (pl.Ş-2)

3. Laiklik Aleyhtarı Vaazlar verildiği (1shf), 17.04.1997 J.Gn.K.lığı 
HRK.:3429-1-97/Asyş.Mües.(94251)



  

 4. Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi (7shf), 29.04.1997 Gnkur.Bşk.lığı 
HRK.:3429-15-97İGHD.Pl.Ş.(3) 

5. İrticai Faaliyetler ile İlgili İstenilen Bilgiler (8 shf), 00.05.1997 AFYON İl J.K.lığı 
HRK.: 35901375-97/1997  

6. Laiklik Aleyhtarı Faaliyetlerin Kontrolü (6 shf), 29.05.1997 RİZE İl J.K.lığı 
HRK.:3429-1197/850  

8. Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi (5 shf) 01.05.1997 J.Gn.K.lığı 
HRK.:3592-1-97/Asyş. Ş.Ter. Oly.(102648) 

 9. İrticai Faal. İlişkin Bilgi ve Belgeler (8 shf), 01.05.1997 J.Gn.K.lığı 
HRK.:3592-2-97/Asyş. Ş.Ter.Oly.102653 

11. İrticai Faal.İlişkin Alınacak Tedbirler(21 shf) 08.05.1997 J.Gn.K.lığı 
HRK.:3592-10-7/Asyş.Ş.Ter.Oly.(107539)

 14. Anayasa ve Yasaların Uygulanmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Kapsamında 
Gönderilecek Çizelgeler (4 shf), 13.05.1997 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-18-97/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(113743) 

16. Laiklik Aleyhtarı Vaazlar Verildiği (1 shf), 22.05.1997 J.Gn.K.lığı 
HRK.:3592-29-97/Asyş.Ş.Ter.Oly.(120783) 

21. İhtiyaç Duyulan Bilgiler (4 shf),15.05.1997 BURSA İl J.K.lığı HRK.: 
3590-27197/Ter.Oly.(547) (923) 

25. İrticai Faaliyetler ve Örgütlerle ilgili Yapılan Araştırma (3 shf), 12.05.1997 
MARDİN İl J.K.lığı   İSTH.:3590-677- 97/Ter Oly.(991)(4601) 

28. İrticaya Müzahir Drnk, Vakıf, Tarikat ve Dergahlar (7 shf)08.05.1997 RİZE İl 
J.K.İSTH.3590235-97/726

 29. İrticaya Müzahir Dernek, Vakıf,Tarikat ve Dergahlar (15 shf),14.05.1997 
NİĞDE İl J.K.  İSTH.: 3590-281- 97/1020 

30. İrticaya Müzahir Dernek, Vakıf,Tarikat ve Dergahlar (6 shf),12.05.1997 
NEVŞEHİR İl J.K.lığı    İSTH.: 3590- 325 97/469 (925),  

31. İrticaya Müzahir Dernek, Vakıf,Tarikat ve Dergahlar (3 shf),12.05.1997 
EDİRNE İl J.K.lığı.  İSTH.:3590- 297-97/(1474)(161) 

32. Mezhep ve İrticai Faal. İlgili Bilgiler (27 shf), 09.05.1997 TRABZON İl J.K.lığı 
İSTH.:3590166-97/610(242)

 34. İrticaya Müzahir Dernek, Vakıf,Tarikat ve Dergahlar (13 shf)14.05.1997 
SAKARYA İl J.K.  İSTH. 3590-71 97/1186 

36. İrticaya Müzahir Dernek, Vakıf,Tarikat ve Dergahlar (2 shf) 12.05.1997 SİİRT İl 
J.K. İSTH.: 3590-620- 97/Ter.Oly.(5144) 

37. İrtacaya Müzahir Dernek,Vakıf,Tarikat ve Dergahlar (2 shf), 14.05.1997 
ADANA İl J.K.lığı  İSTH.:3590-509-97/3392 

46. İrticai Faal. ve Örgütler (3 shf), 15.05.1997 BOLU İl J.K.lığı 
İSTH.:3590-249-97/347 

47. Mezhep,dernek,yurt ve örgütlerle ilgili istihbari bilgi(9 shf)15.05.1997 
BURDUR İl J.K.   İSTH.:3590-61-97/Nor.Oyly.(4389)  

49. BATOLBİLRAP NO:1(1shf), 02.05.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-397/Asyş. 
Ş.Ter. Oly.(103887)

 52. BATOLBİLRAP NO:4 (1shf), 06.05.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-697/Asyş. 
Ş.Ter.Oly.(106828) 

57. BATOLBİLRAP NO:8 (1 shf), 12.05.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-1597/Asyş. 
Ş.Ter.Oly.(112120)

 60. BATOLBİLRAP NO:11 (1 shf), 14.05.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-2197/Asyş. 
Ş.Ter.Oly.(114979) 

65. BATOLBİLRAP NO:16 (1 shf), 21.05.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-2497/Asyş. 



  

Ş.Ter.Oly.(120113) 
71. BATOLBİLRAP NO:23 (2 shf), 27.05.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-3997/Asyş. 

Ş.Ter.Oly.(12512) 
72. Keskin İlçe Kaymakamı K C. Hakkında(1 shf)22.05.1997 J.Gn.K. 

HRK.;3592-3097/ Asyş. Ş.Ter.Oly. (120798) 
77. BATOLBİLRAP NO:28 (2 shf), 31.05.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-4697/Asyş. 

Ş.Ter.Oly.(129323) 
78. İrticai Kılık ve Kıyafet (1 shf), 01.05.1997 Gnkur.Bşk.lığı HRK.;3429-19-97/ 

İGHD.Pl.Ş. 
80. Camilerimizde Verilen Vaazlar (1 shf), 05.05.1997 Gnkur.Bşk.lığı 

HRK.;3429-2397/ İGHD.(Pl.Ş-2) 
81. Batı Harekatı Konsepti, 06.05.1997 Gnkur.Bşk.lığı HRK.;3429-26-97/ 

İGHD.Pl.Ş.(2) 
82. İrticai Kesim Faal.Araştırılması (1shf),09.05.1997Gnkur.Bşk.lığı HRK.; 

3429-3697 / İGHD.Pl.Ş.(6) 
86. Batı Eylem Planı (1 shf), 27.05.1997 Gnkur.Bşk.lığı HRK.;3429-64-97/ 

İGHD.Pl.Ş.(2)
89. BATOLBİLRAP NO:29 (2 shf), 05.06.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-397/Asyş. 

Ş.Ter.Oly.(103887) 
94. BATOLBİLRAP NO:34 (1shf), 24.06.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-5897/Asyş. 

Ş.Ter.Oly.(152043) 
95. Aylık İrticai Faal. Takip Çizelgelerinin Gönderilmesi (4 shf), 11.06.1997 

J.Gn.K.lığı   HRK.;3592-51-97/Asyş.Ş.Ter.Oly.(140257) 
97. Batı Harekatı Konsepti (6shf), 20.06.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-55-97/Asyş. 

Ş.Ter.Oly.(148767) 
102. BATOLBİLRAP NO:38 (16shf), 30.06.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-6397/ 

Asyş. Ş.Ter.Oly.(159082) 
103. Batı Çalışma Grubu İnceleme Sonuçları (15shf), 04.06.1997 Gnkur.Bşk.lığı 

HRK.; 3429-72-97/ İGHD.Pl.Ş.(3) 
104. Batı Harekatı Konsepti (1shf), 09.06.1997 Gnkur.Bşk.lığı HRK.; 

3429-82-97/İGHD.Pl.Ş. 
106. İslami Grupların Sermaye Sektörüne Yönelik Faaliyetleri (38 shf), 

20.06.1997 Gnkur.Bşk.lığı HRK.;3429-102-97/İGHD.Pl.Ş.(6) 
109. BATOLBİLRAP NO:39 (26shf),  08.07.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-6497/ 

Asyş. Ş.Ter.Oly.(166485)
114. BATOLBİLRAP NO:44 (2shf), 31.07.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-7497/ 

Asyş.Ş.Ter.Oly.(189223) 
129. BATOLBİLRAP NO:51 (3 shf), 12.08.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-8597/ 

Asyş.Ş.Ter.Oly.(200836) 
134. Özel Okul ve Dershanelerin Faal. (1 shf) 25.08.1997 J.Gn.K.lığı 

HRK.;3590-997/Asyş.Ş.Ter.Oly.(210596)
 136. BATOLBİLRAP NO: 56 (1 shf), 29.08.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-9697/ 

Asyş.Ş.Ter.Oly.(215845)
137.İrticai Faaliyetleri Yürüten Dershaneler(1 shf),20.08.1997 Gnkur.Bşk.HRK.; 

3429-21697/ İGHD.Pl.Ş.(6)04 
144-BATOLBİLRAP NO: 60 (3shf), 11.09.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-697/ 

Asyş.Ş.Ter.Oly.(227664) 
149. Özel Okul ve Dershaneler (1shf), 04.09.1997 YOZGAT İl J.K.lığı HRK.: 

3590-1497/504(2923) 
150. Özel Okul ve Dershaneler (1shf), 04.09.1997 SAMSUN İl J.K.lığı HRK.: 



  

3590-63197/504(2322)(Asyş.(1276) 
158-Rapor Sistemi (1 shf), 05.09.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3 592-3-97/Asyş. 

Ş.Ter.Oly.(222523) 
Rapor Sistemi (5 shf), 02.09.1997 Gnkur.Bşk.lığı HRK.; 7130-151-97/ 

İGHD.PL.Ş.(3) 
163. Meriç Kaymakamı E. C. (3 shf), 19.09.1997 J.Gn.K.lığı HRK..:3592-1197/ 

Asyş. Ter.Oly.(235454) Meriç Kaymakamı E. C. (5 shf), 20.08.1997 Gnkur.Bşk.lığı 
HRK.:3429215-97/İGHD.PL.Ş.(6) 04 

170. BATOLBİLRAP NO: 66 (2 shf), 07.10.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-9897/ 
Asyş. Ş.Ter.Oly.(253369) 

185. İrticai Faaliyetler (3 shf), 08.10.1997 Gnkur.Bşk.lığı HRK..:3429-285-97/ 
İGHD.PL.Ş.(6) 559

197.BATOLBİLRAP NO: 77 (1 shf), 27.11.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-4297/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(303395) 

198. İl bölgesinde illegal faaliyet gösteren dernek, vakıf ve siyasi kuruluşlar (2 shf), 
01.11.1997   NEVŞEHİR İl  J.K.lığı İSTH.:3590-823-97/1208 (2494)  281 

201. Batı Çalışma Grubuna Gönderilen Formlar (7 shf) 07.11.1997 J.Gn.K.HRK.; 
3592-35- 97/ Asyş.Ş.Ter.Oly.(284030) 

203. BATOLBİLRAP NO: 78 (1 shf), 08.12.1997 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-4597/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(316070) 

204. Din ve Laiklik Konulu Takdim Metni ve Video Kaseti (1 shf), 12.12.1997 
J.Gn.K.lığı   HRK.:3050-13- 97/Ter.Müc.Ş.(318970)

 Din ve Laiklik Konulu Takdim Metni ve Video Kaseti (27 shf), 01.12.1997 
Gnkur.Bşk.lığı   HRK.:3050-612-97/Per.D.Dismor.Ş.(3604) 

216. Yerel Basın,Radyo ve Tv.(1 shf), 23.01.1998 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-8-98/ 
Ter.Müc.Ş.(20445) 

218. İrticai Faaliyet (1 shf), 10.02.1998 DENİZLİ İl. J.K.lığı HRK.:3590-69-98/(82) 
(177)

 222. İrticai Faaliyetlerle İlgili Bilgi Akışı (1 shf), 18.02.1998 J.Gn.K.lığı 
İSTH.:3590-1498/ASAF.Ş.(42422) 

224. BATOLBİLRAP NO: 91 (2), 25.02.1998 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-2-98/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(49293) 

229. Milli Güv.Bil. Dersi Öğretmenleri(1 shf), 31.03.1998 Gnkur.Bşk.lığı HRK.: 
3429-5498/İGHD.PL.Ş.(6) 180  

240. BATOLBİLRAP NO: 102 (1 shf), 27.03.1998 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-2798/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(78740) 

243. İmam Hatip Lisesi Öğretmenleri (1 shf), 24.04.1998 ANKARA J.Blg.K.lığı 
HRK.:3590-1598/507

 257. Çizelgelerin J.Blg.K.lıklarınca Birleştirilerek Gönderilmesi (17 shf), 
21.04.1998 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-  42-98/Asyş.Ş.Ter.Oly.(98363) 

258. İrticai Faal.Gösteren Grup/Drn(1 shf), 26.05.1998 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-5898 
/ Asyş.D.Ter.Oly.Ş. (131301) 

261. BATOLBİLRAP NO: 118 (1 shf), 13.05.1998 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-5298/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(119339) 

278. BATOLBİLRAP NO: 128 (25 shf), 12.06.1998 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-7398 
/Asyş.Ş.Ter.Oly.(149243)

 281. Milli Güv. Bil. Dersi Öğrt. (Asıl) (2 shf), 11.06.1998 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3590-598/Asyş.D.Ter.Oly.Ş.(147824)  

295. İrticai Mücadelede Stratejinin Belirlenmesi(8) 19.06.1998 J.Gn.K.HRK.; 
3429-398/ Asyş.D.Ter.Oly.Ş(157141)



  

İrticai Mücadelede Stratejinin Belirlenmesi(1 shf)17.06.1998 Gnkur.Bşk.HRK.; 
3490-9098/İGHD.PL.Ş.(5) 299  

296. Milli Güv. Bil. Dersi Öğrt. (1 shf), 05.06.1998 Gnkur.Bşk.lığı HRK. : 
3429-8498/ İGHD.PL.Ş.(6) 284 

313. BATOLBİLRAP NO: 139 (1 shf), 30.07.1998 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-10598 
/Asyş.Ş.Ter.Oly.(197635) 

357. İrtica ile mücadelede Devletin yapılanması (Andıç) (5 shf), 06.10.1998 J.Gn. 
K.lığı HRK.;3590-8-98/Asyş.Ş.Ter.Oly.(263510) 

359. Milli Güv.Ders Gir Per İs List (3 shf), 07.10.1998 ANKARA J.Blg.K. 
HRK.:3592-6098/EĞK.TS.(552) 21768 

387. BATOLBİLRAP NO: 160 (1 shf), 02.11.1998 J.Gn.K.lığı HRK.;3592- 14498/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(286686) 

428. Menzil Grubu Hakkında Haz. Rap (9 shf),09.112.1998 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-14898/Asyş.D.Oly.Ş 294405 

435. BATOLBİLRAP NO: 173 (44 shf), 17.12.1998 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-16898/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(326626)

 437. Başbakanlık Genelgesi (1 shf), 15.12.1998 İçişleri Bakanlığı SAYI: 
1200-003-/427 Özel Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumlar (2),  13.11.1998 Başbakanlık 
SAYI:12.320.24430 

494. BATOLBİLRAP NO: 184 (2shf), 26.01.1999 J.Gn.K.lığı HRK.; 3592-499/ 
Asyş. Ş.Ter.Oly.(3938) 282 

 514. BATOLBİLRAP NO: 191 (2shf), 22.02.1999 J.Gn.K.lığı HRK.; 3592-1999/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(46141) 

532. BATOLBİLRAP NO: 196 (2shf), 25.03.1999 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-3599/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(82248) 

533. Türkçe İbatede Geçilmesi (andıç) (5 shf), 00.04.1999 J.Gn.K.lığı HRK.;3590- 
99/Asyş.D.Ter.Oly. Ş( ) 

538. Milli Güv.Bilgisi Dersi Sonuç Rap. Gön.(3 shf) 07.04.1999 TUNCELİ 
J.Blg.K.lığı HRK.:3592-08-99/2078 

556. Mescidi Selam İlim ve Hayrat Vakfı Üyelerinin İlimizdeki Faaliyetleri (1 
shf), 23.05.1999 GÜMÜŞHANE İl J.Gn.K.lığı HRK.:3592-85-99/Asyş. (969(1761) 

599. Milli Güv.Bil.Dersi Sonuç Rap.Gön.(4 shf), 10.06.1999 GİRESUN 
J.Blg.K.lığı HRK.:359279-99/1088 

605. İrticai Faaliyetler (2 shf), 05.07.1999  J.Gn.K.lığı HRK.;3590-177-99/ASAF.Ş. 
(184838) 

611. BATOLBİLRAP NO:214 (4shf), 19.07.1999 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-6699/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(200941) 

631. BATOLBİLRAP NO: 222 (1shf), 24.09.1999 J.Gn.K.lığı HRK.;3592-8699/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(268405) 

633. Milli Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretmen Planlaması (3 shf), 06.09.1999 
J.Gn.K.lığı HRK.:09003-99/Eğt.ve  Ok.D.Yük.Öğt.Ş.(1435) 

694. Yerel Basın Radyo ve Televizyonlar (1 shf), 02.12.1999 KIRKLARELİ İl 
J.K.lığı HRK.:3592125-99/2299 

714. Özel Radyo ve Televizyon İstasyonları (2 shf), 01.01.2000 KARAMAN İl 
J.K.lığı İSTH.:35907-2000/26 

740. Anayasa Değişikliği (8shf), 04.02.2000 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-1600/ 
Asyş.D.Ter.Oly.Ş.(36457) 

748. Milli Güvenlik Bilgisi Dersi Sonuç Raporunun Gönderildiği (5 shf), 
26.02.2000  AFYON  J.Blg.K.lığı       HRK.:3590-240-00/Asyş.Ks.(2032) 

753. BATOLBİLRAP NO: 241 (85shf), 21.02.2000 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-272000/ 



  

Asyş.Ş.Ter.Oly.(54118) 
766. İzinsiz ve Yetkisiz Kurban Derisi Toplamak (1 shf), 16.03.2000 KİLİS İl 

J.K.lığı HRK.:3590124-00/544 
782. Sabah gazetesinde yayınlanan küpür (6 shf) 10.03.2000 K.MARAŞ İl 

J.K.ASYŞ.:3590-2500/Ter.Oly.Ks. (298) 
796. BATOLBİLRAP NO:243 (7shf), 23.03.2000 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-372000/ 

Asyş.Ş.Ter.Oly.(85569) 
800. BATOLBİLRAP NO: 245 (21shf), 06.04.2000 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-452000/ 

Asyş.Ş.Ter.Oly.(101323) 
842. BATOLBİLRAP NO: 281 (4shf), 21.05.2000 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-4001/ 

Asyş.Ş.Ter.Oly.(179489) 
940. İcracı Birimlerden Alınan Bilgiler (5shf)15.06.2000 J.Gn.K.lığı HRK.: 

3592-732000/ Asyş.D.Ter.Oly.Ş.(174595) 
958. BATOLBİLRAP NO: 285 (3shf), 18.07.2000 J.Gn.K.lığı HRK.: 3592-6201/ 

Asyş.Ş.Ter.Oly.(255013)
 965. BATOLBİLRAP NO: 259 (2 shf), 24.08.2000 J.Gn.K.lığı HRK.: 

3592-892000/Asyş.Ş.Ter.Oly.(256359)
 967. Hürriyet Gazetesinde Çıkan Bıldırcın Köyündeki Kuran Kursu ile İlgili Haber 

(1 shf), 15.09.2000  J.Gn.K.lığı HRK:3592-1002-00/2443 
974. BATOLBİLRAP NO: 261 (3shf), 27.09.2000 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-982000/ 

Asyş.Ş.Ter.Oly.(291274) Kaymakam H.D. (4 shf), 28.06.2000 J.Gn.K.lığı HRK.:3590-7-00/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(194907) Kaymakam H. D. (7 shf),27.01.2000 J.Gn.K.lığı HRK.:3590-1-00/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(26689) 

 995. BATOLBİLRAP NO: 269 (2shf), 01.12.2000 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-12000/Asyş.Ş.Ter.Oly.(373711) Kaymakam F.B. (3 shf), 05.12.2000 J.GnK.lığı 
HRK.:3592-121-00/Asyş.Ş.Ter.Oly.(377600) Osmancık C.Savcısı Ö.D. (18 shf), 13.11.2000 
J.Gn.K.lığı HRK.:3592-11500/Asyş.Ter.Oly.(351352) 

999. BATOLBİLRAP NO: 271 (3shf), 05.01.2001 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-101/Asyş.Ş.Ter.Oly.(4470) 

1052. Mahalli Yayınların Denetim ve Kontrolü (4)15.06.2001 J.Gn.K.HRK.: 
3592-5001/Asyş.D.Ter.Oly.Ş.(215357)  Mahalli Yayınlar (2 shf), 13.06.2001 
Emn.Gn.Md.lüğü SAYI:12.07.03./2001 (144491) 

1063. Milli Güvenlik Bilgisi Dersi Kursuna Katılacak Personel Kimlikleri (2 shf), 
28.08.2001 J.Gn.K.lığı HRK.:0530-43-01/Eğt.ve Okl.D.Okll.Ş.(305330) 

1157. BATOLBİLRAP NO: 302 (3 shf), 04.04.2002 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-2802/Asyş.Ş.Ter.Oly.(116177) 

1160. İzinsiz Kuran Kursu Açmak (3 shf), 09.04.2002 AĞRI İl J.K.lığı İSTH.: 
3590-122502/Ter.Oly.Ks.(1585) 

1163-Yıkıcı, Bölücü ve İrticai Yayın Yapan Basın Yayın Kuruluşları (1 shf), 
08.04.2002 ERZURUM   J.Blg.K.lığı HRK.:3590-32-02/(26927) 1208-BATOLBİLRAP NO: 
307 (3 shf), 17.06.2002 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-4802/Asyş.Ş.Ter.Oly.(212490) 

1209. TSK 21’inci İsth. Semineri Sonuç Raporu (1)28.06.2002 J.Gn.K.HRK.: 
3590-302/Asyş.D.Ter.Oly.Ş.(227039) TSK 21’inci İsth. Semineri Sonuç Raporu (3 shf), 
14.03.2002 J.Gn.K.lığı  İSTH.:1780-5-472-02/Pl. Ve Güv.D.Pl.ve Koor.Ş.(90125) 

1233. Türkiye Genelindeki Mevcut Camilerin Kapasitelerinin Tespit Edilmesi 
(2 shf), 03.07.2003 J.Gn.K.lığıİSTH.:3590-171-03/İSTH.D.ASAF.Ş.(227704) 

1239-BATOLBİLRAP NO: 310 (4 shf), 09.08.2002 J.Gn.K.lığı 
HRK.:3592-5602/Asyş.Ş.Ter.Oly.(279564) 

1250. Nakşibendi Tarikatına Mensup Şahıslar (1), 14.08.2002 TRABZON İl J.K. 
İSTH.:3590-70502/1083 



  

1259-BATOLBİLRAP NO: 312 (2shf), 05.09.2002 J.Gn.K.lığı 
HRK.:3592-6202/Asyş.Ş.Ter.Oly.(308352) 

1288. Battalgazi İHL Müdürü B.B.’un Durumu (2 shf), 04.11.2002 MALATYA 
İl J.K.İSTH.:35901755-  02/Ter.Oly.Ks.(2365) (10145) 

1299. Nakşıbendi Tarikatı–Adıyaman Menzil Grubu (3 shf)27.12.2002 
İSTANBUL İl J.K. İSTH.:3590-  3985-02/ASAF (5008) 1300-KOD AYDIN-01 Planlı 
İstihbarat Faaliyet Formunun Gönderildiği (2 shf), 28.12.2002 ADANA  J.Blg.K.lığı 
İSTH.:3590-480-02/İDM (106204) 

1301. Planlı İstihbarat Faaliyeti (4 shf), 27.12.2002 KONYA J.Blg.K.lığı İSTH.: 
3590-43402/Ter.Oly.Ks.(56544)

 1308. Onaylanan Planlı İstihbarat Faaliyeti (3 shf), 13.12.2002 BOLU İl J.K.lığı 
İSTH.:3590-118102/1431 

1315. Yıkıcı, Bölücü ve İrticai Yayın Yapan Basın Yayın Kuruluşları (1 shf), 
10.01.2003 ERZURUM J.Blg.K.lığı HRK.:3590-1-03/Hrk.Mrk. (3274) 1327- 
BATOLBİLRAP NO: 321 (2 shf), 23.01.2003 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-303/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(27761) 

1339. KOD YILDIRIM-01 Planlı İstihbarat Faaliyet Formunun Gönderildiği (3 shf), 
28.02.2003 ADANA J.Blg.K.lığı İSTH.:3590-83-03/ASAF.Ks.(14984) 

1359. BATOLBİLRAP NO: 324 (3 shf), 05.03.2003 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-1703/Asyş.Ş.Ter.Oly.(74155) 

1364. KOD ŞAFAK-01 Planlı İstihbarat Faaliyet Formlarının Gönderildiği (2 shf), 
03.03.2003  284 ADANA J.Blg.K.lığı İSTH.:3590-59-03/İDM(15857) 

1395. Nakşibendi Tarikatı Adıyaman Menzil Grubu Faaliyetleri (4 shf), 24.05.2003 
SAKARYA İl J.K.lığı  İSTH.:3590-608-03/ter.Oly.ASAF (738)(7122) 

1413. KOD KOPÇA-01 Planlı İstihbarat Faaliyet Formunun Gönderildiği (3 shf), 
02.07.2003  ADANA  J.Blg.K.lığı İSTH.:3590-387-03/İDAM (50144) 

1424. Yıkıcı, Bölücü ve İrticai Yayın Yapan Basın Yayın Kuruluşları (1 shf), 
08.07.2003 ERZURUM      J.Blg.K.lığı HRK.:3590-44-03/(54304) 

1435. BATOLBİLRAP NO: 330 (6shf), 02.09.2003 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-6103/ 
Asyş. Ş.Ter.Oly.(299233) 

1438. BATOLBİLRAP NO: 331 (6shf), 07.10.2003 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-6503/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(340435) 

1440. BATOLBİLRAP NO:332 (6shf), 04.11.2003 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-7103/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(373789) 

1442. BATOLBİLRAP NO:333 (5shf), 10.12.2003 J.Gn.K.lığı HRK.:3592-7803/ 
Asyş.Ş.Ter.Oly.(410934) 

1445. Olay Bildirim Raporu no:334 (8shf), 02.01.2004 J.Gn.K.lığı 
HRK.:3592-204/Asyş.D.Ter.Oly.(154) 

1446. Olay Bildirim Raporu no:335 (7shf), 30.01.2004 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-2804/Asyş.D.Ter.Oly.(36733) 

1447. Basında Çıkması Muhtemel Olay (1shf), 25.02.2004 MARDİN İl J.K.lığı 
ASYŞ.: 3076-4604/Hrk.Mrk.(60) 

1453. Olay Bildirim Raporu no:336 (5shf), 02.03.2004 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-1304/Asyş.D.Ter.Oly.(73729)

 1456. Olay Bildirim Raporu no:337 (3shf), 09.04.2004 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-2104/Asyş.D.Ter.Oly.(123071) 

1566. İrticai Faaliyetler (5shf), 20.01.2006 ANKARA J.Blg.K.lığı HRK.: 
3592-1105/Asyş.Suç.Ks.(7188) 

1577. İrticai Faaliyetler (5shf), 15.02.2006 ANKARA J.Blg.K.lığı HRK.: 
3592-206/Ter.Asyş.Suç.Ks.(20862) 



  

1582. Olay Bildirim Raporu no:358 (2shf), 05.01.2006 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-106/Asyş.D.Ter.Oly.(6330) 

1583. Olay Bildirim Raporu no:359 (3shf), 03.02.2006 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-606/Asyş.D.Ter.Oly.(32761) 

1584. Olay Bildirim Raporu no:360 (3shf), 02.03.2006 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-806/Asyş.D.Ter.Oly.(97457) 

1585. Olay Bildirim Raporu no:361 (3shf), 04.04.2006 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-1106/Asyş.D.Ter.Oly.(105649) 

1586. Olay Bildirim Raporu no:362 (4shf), 02.05.2006 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-1406/Asyş.D.Ter.Oly.(140568)

1588. Olay Bildirim Raporu no:364 (3shf), 05.07.2006 J.Gn.K.lığı 
HRK.:3592-1806/Asyş.D.Ter.Oly.(213227) 

1590. Olay Bildirim Raporu no:366 (4shf), 05.09.2006 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-2306/Asyş.D.Ter.Oly.(281773) 

1593. Olay Bildirim Raporu no:369 (4shf), 00.12.2006 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-2706/Asyş.D.Ter.Oly.(387364) 

1596. Ocak 2006 Ayı Aylık Faaliyet Raporu (9shf), 13.02.2006 GİRESUN J.Blg.K. 
HRK.: 3590-206/(5514) 

1603. Caferilerin Anma Töreni (1shf), 09.02.2006 KARS İl J.K.lığı İSTH.: 
3590-7206/Ter.Oly.(119) 

1612. Şubat 2006 Ayı Aylık Faaliyet Raporu (9 shf), 10.03.2006 GİRESUN J.Blg.K. 
HRK.: 3592-606/(10527) 

1621. İrticai Faaliyetler (5shf), 15.03.2006 ANKARA J.Blg.K.lığı HRK.: 
3592-0306/Ter.Asyş.Suç.Ks.(26056) 

1634. İrticai Faaliyetler (5shf), 17.04.2006 ANKARA J.Blg.K.lığı HRK.: 
3592-406/Ter.Asyş.Suç.Ks.(53257) 

1647. İl ve İlçelerde Yapılan Dent.Ait.Soruş. ve Kümülatif Döküm formları (10 shf), 
18.04.2006    KAYSERİ J.Blg.K.lığı HRK.:3590-6-06/(23366) 

1668.İrticai Faaliyetler (5shf), 23.05.2006 Ankara J.Blg.K.lığı HRK: 
3592-5-06/Asyş.Suç.Ks. (70599) 

1792. Fatih Camiinde Gösteri (1 shf), 10.11.2006 İstanbul İl J. K.lığı ASYŞ: 
3050-228-06/ Hrk. Mrk. (119493) 

1829. Olay Bildirim Raporu No:370 (3 shf), 12.01.2007 J. Gn. K.lığı HRK: 
3592-1-07/Asyş. D. Ter. Oly. (10607) 

1831. Olay Bildirim Raporu No:371 (3 shf), 06.02.2007 J. Gn. K.lığı HRK: 
3592-2-07/ Asyş. D. Ter. Oly. (40660) 

1845. Olay Bildirim Raporu No:372 (2 shf), 09.03.2007 J. Gn. K.lığı HRK: 
3592-3-07/Asyş. D. Ter. Oly. (81354) 

1846. Denetleme Sonuçları(9 shf), 09.03.2007 J. Gn. K. HRK: 3592-4-07/Asyş. D. 
Ter. Oly. Ter. Oly. Ks. (81358) 

1861. Konferans (3 shf), 25.03.2007 Adana İl J. K.lığı ASYŞ: 3590-68-07/Hrk. Mrk. 
(25749) 1862-Olay Bildirim Raporu:373 (2 shf), 04.04.2007 J. Gn. K.lığı HRK: 
3592-170-07/Asyş. D. Ter. Oly. (112998) 

1872. İrticai Faaliyet Gösteren Kuruluşlar (2 shf), 09.04.2007 Tokat J. Blg. K.lığı 
HRK: 3592-607/(9536) 

1882. Olay Bildirim Raporu No:374 (2 shf), 04.05.2007 J. Gn. K. HRK.: 
3592-7-07/Asyş. D. Ter. Oly. (150645)  

1898. Olay Bildirim Raporu No:375 (2 shf), 07.06.2007 J. Gn. K. HRK.: 
3592-9-07/Asyş. D. Ter. Oly. (191316) 

1928. Olay Bildirim Raporu No:377 (2 shf), 03.08.2007 J. Gn. K.HRK.: 



  

3592-391-07/Asyş. D. Ter. Oly. (262696)  
1942. Denetleme Sonuçları (9 shf), 11.09.2007 J. Gn. K. HRK.: 3592-14-07/Asyş. 

D.Ter.Oly.Ter.Oly.Ks. (303026) 
1943. Olay Bildirim Raporu No:378 (2 shf), 12.09.2007 J. Gn. K. HRK.: 

3592-13-07/Asyş. D. Ter. Oly. (303013) 1953-Olay Bildirim Raporu No:379 (2 shf), 
04.10.2007 J. Gn. K. HRK.: 3592-15-07/Asyş. D. Ter. Oly. (332276) 

1965. Olay Bildirim Raporu No:380 (1shf), 07.11.2007 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-1707/Asyş.D.Ter.Oly.(373348) 

1976. Olay Bildirim Raporu No:381 (3shf), 10.12.2007 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3592-1907/Asyş.D.Ter.Oly.(415853) 

1987. Olay Bildirim Raporu No:382 (2shf), 03.01.2008 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3080-352908/Asyş.D.Ter.Oly.Ks. 

2000. Olay Bildirim Rap.No:384(3shf),06.03.2008 J.Gn.K. HRK.:3080-83956- 
08/Asyş.D.Ter.Oly.Ş.Ter.Oly.Ks. 

2003. Olay Bildirim Rap.:385 (3shf), 04.04.2008 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3080-11820008/Asyş.D.Ter.Oly.Ş.Ter.Oly.Ks. 

2014. Olay Bildirim Rap.:391 (2shf), 06.11.2008 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3080-38869108/Asyş.D.Ter.Oly.Ş.Ter.Oly.Ks. 

2015. Olay Bildirim Rap.:392 (2shf), 05.12.2008 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3080-41343708/Asyş.D.Ter.Oly.Ş.Ter.Oly.Ks. 

2016. Olay Bildirim Raporu No:393 (2shf), 08.01.2009 J.Gn.K.lığı HRK.: 
3080-138909/Asyş.D.Ter.Oly.Ş. 

2018. 406 Sayılı MGK kararlarının Uyg.(5 shf) 13.03.2009 ANKARA J.Blg.K. 
HRK.: 3592-307/ASYŞ.KS.31211 

Yukarıdaki belgelerin incelenmesinde;Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Jandarma Bölge Komutanlıkları, Batı Çalışma Grubunun istediği bilgi ve belgeler ile 
batı çalışma grubu rapor sisteminde belirtilen ve batı çalışma grubu tarafından istenen 
BATOLBİLRAP (Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu) belgelerini 1997 yılı 
nisan ayında göndermeye başladığı ve 10.12.2003 tarihine kadar devam ettiği, bu 
tarihten itibaren batı çalışma grubu rapor sisteminde belirtilen batolbilrap adının 
yerine sıra numarası devam edecek şekilde olay bildirim raporlarını ve batı çalışma 
grubunun istediği bilgi ve belgeleri 13.03.2009 tarihine kadar batı çalışma grubuna 
gönderdikleri tespit edilmiştir.  

Yukarıda belirtilen belgeler soruşturma dosyasında bulunan belgelerin 
karşılaştırılması (131 kls. s:184-284);

 1- Katılan Bülent Orakoğlu, Arslan Değirmenci, Av.Şeref Malkoç, Mehmet 
Bekaroğlu, Kazım Arslan, Teoman Rıza Güneri ve Şamil Tekir' in soruşturma dosyasına 
sunduğu belgeler arasında bulunan Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Konulu Belge ile, 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen yukarıda belirtilen Jandarma Genel 
Komutanlığı Harekat Başkanlığı, Arşiv Daire Başkanlığının 180 sayfalık yok edilecek arşiv 
malzeme tutanağının 1. sayfasının 4. sırasında belirtildiği evrakın tarih, sayı, konu ve 
gizlilik derecesi ile birebir uyuştuğu tespit edilmiştir. (131.kls. S:260-275-araştırma tutanağı 
282-284)

2- Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Batı Harekat Konsepti konulu 
belge,Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen yukarıda belirtilen Jandarma Genel 
Komutanlığı Harekat Başkanlığı, Arşiv Daire Başkanlığının 180 sayfalık yok edilecek arşiv 
malzeme tutanağının 8. sayfasının 81. sırasında belirtildiği evrakın tarih, sayı, konu ve 
gizlilik derecesi ile birebir uyuştuğu tespit edilmiştir. (131.kls. S:247-259 araştırma 



  

tutanağı 282-284)
3- Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Batı Eylem Planı konulu belge ile 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen yukarıda belirtilen Jandarma Genel 
Komutanlığı Harekat Başkanlığı, Arşiv Daire Başkanlığının 180 sayfalık yok edilecek 
arşiv malzeme tutanağının 9. sayfasının 86. sırasında belirtildiği evrakın tarih, sayı, 
konu ve gizlilik derecesi ile birebir uyuştuğu tespit edilmiştir. Belge talep üzerine 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilmiştir. (131.Kls. S:226-246 araştırma tutanağı 
282-284) 

4- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderdiği başka bir soruşturma kapsamında ele geçirilen Batı Çalışma Grubu İnceleme 
Sonuçları konulu belge, Genelkurmay tarafından gönderilen yukarıda belirtilen Jandarma 
Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı, Arşiv Daire Başkanlığının 180 sayfalık ait yok 
edilecek arşiv malzeme tutanağının 10. sayfasının 103. sırasında belirtildiği evrakın tarih, 
sayı, konu ve gizlilik derecesi ile birebir uyuştuğu tespit edilmiştir. (131.kls. 210-225 
araştırma tutanağı 282-284) 

C. Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarihli yazısı ile Ankara 
Cumhuriyet  Başsavcılığına göndermiş olduğu yazısında, Batı Çalışma Grubu ile ilgili 
belgelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığının 26 Mart 2012 tarihinde imha edildiğine dair 
kayıtların  (EK Ç) de gönderildiğinin belirtildiği, 

EKÇ'de bulunan 1 sayfadan oluşan belgede, Sıra Numarası, Evrakı Çıkaran Makam, 
Evrak Tarihi, Desimal Numarası, Konusu ve açıklaması bulunan toplam 50 adet gizli, kişiye 
özel evrakın 26.03.2010 tarihinde MY.75-1(B) yönergesine uygun olarak imha edildiği,

Tutanağın altında  Üye Emin Mert Hava İstihbarat Kurmay Albay İKK.Ş.Müdürü 
imzası,  Üye Erdogan Arslantaş Hava Pilot Tuğgeneral İstihbarat Plan Yönetim D.Bşk. 
imzası, Onay Mehmet Yılmaz Erdoğan Hava Pilot Tümgeneral İstihbarat Başkanının 
imzasının bulunduğu anlaşılmakla BELGE İÇERİĞİNDE(EK Ç);

 1- Hv.K.K.lığı -23 Şubat 2001-İSTH:3429-131-01/Pl.Ynt.D.(İKK.Ş) (37358) Bilgi 
toplanması, Gnkur.Bşk.lığının irticai trende ivme kazandıran bazı firma isimlerini belirttiği 
yazı ile ilgili olarak  firma isimlerinin yeniden değerlendirilerek yollanması ile ilgili yazı,

 2- Hv.K.K.lığı- 25 Ağustos 2006-İSTH:3590-1046-06/PL.YNT.D.(İKK.Ş.) Bilgi 
toplanması  Yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle ilgili olarak elde edilebilecek her türlü, bilgi 
emare ve  duyumların bildirilmesi ile ilgili aksaklıkların bildirildiği yazı. 

3- Hv.K.K.lığı- 13 Mayıs 2004-İSTH:3590-586-04/PL.YNT.D.(İKK.Ş.) Bilgi 
toplanması  Gnkur.Bşk.lığının irticai trende ivme kazandıran bazı firma isimlerini belirttiği 
yazı ile ilgili  olarak firma isimlerinin de yollanması ile ilgili yazı.   

4- Hv.K.K.lığı-19 Mart 2003-İSTH:3590-281-03/PL.YNT.D.(İKK.Ş.) Bilgi 
toplanması  Yıkıcı,bölücü ve irticai faaliyetlerle ilgili olarak elde edilebilecek her türlü bilgi, 
emare ve  duyumların bildirilmesi ile ilgili yazı. 

5- Gnkur-29 Nisan 1997-HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş.(3) BÇG Rapor sistemi 
Batı Çalışma Grubunun 15 Mayıs 1997 tarihi itibariyle uygulanmaya başlaması planlanan 
yeni  raporlaşma sistemi ile ilgili emir 

6- Hv.K.K.lığı-02 Mayıs 1997-İSTH:3429-733-97/PL.YNT.D.(İKK.Ş.) Özel 
Çal.Grubu Rp. Sistemi  Özel Çalışma Grubu için gerekli olan raporların gönderilmesi ile 
ilgili yazı

7- Hv.K.K.lığı-19 Şubat 1998-İSTH:3429-399-98/PL.YNT.D.(İKK.Ş.) Başbakanlık 
Genelgesi  Başbakanlıkça yayınlanan “İlçe Merkezi Denetim ve kamu personelinin kılık ve 
kıyafeti”    konuları ile ilgili esaslar yer almaktadır. 

8- Gnkur-11 Şubat 1998-HRK:3429-43-98/İGHD.Pl.Ş.(6)124Başbakanlık Genelgesi 
   Başbakanlıkça yayınlanan “İlçe Merkezi Denetim ve kamu personelinin kılık ve kıyafeti” 



  

konuları ile ilgili esaslar yer almaktadır. 
9- BÇG Kararlar ve Yapılan İşl.Kuvvet Komutanlıklarınca yapılan işlemler 

kronolojik sırasıyla belirtilmiştir. 
10- Hv.K.K.lığı-30 Mayıs 1997-İSTH:3429-1037-97/PL.YNT.D.(İKK.Ş.)Batı 

Eylem Planı “Batı Çalışma Grubu Eylem Planı” ile ilgili yazı. Eylem planında alınacak 
tedbirler ile bu  tedbirleri icra edecek Komutanlıklar belirtilmiştir. 

11- Hv.K.K.lığı-6 Haziran 1997-İSTH:3429-1101-97/PL.YNT.D.(İKK.Ş.)Batı 
Eylem Planı “BÇG Eylem Planı” ile ilgili yazı. Eylem planında alınacak tedbiirler ile bu 
tedbirleri icra edecek K.lıklar belirtilmiştir.(İSTH:3429-1037-97/PL.YNT.D.(İKK.Ş.) yazı ile 
gönderilmeyen yerlere  gönderilmiştir.) 

12- Gnkur-27 Mayıs 1997-HRK:3429-43-97/İGHD.Pl.Ş.(2)Batı Eylem Planı 
Gnkur.Bşk.lığının “Batı Eylem Planı” ile ilgili yazısı. Eylem planında alınacak tedbirler 
ile bu    tedbirleri icra edecek Komatanlıklar belirtilmiştir. 

13- Hv.Eğt. K.lığı-13-Nisan 2004- HRK:3500-111-04/İsth.ve İkk. Batı Harekat 
Konsepti Gnkur. Bşk.lığının irtica trende ivme kazandıran bazı firma isimlerini belirttiği 
emrin         uygulaması ile ilgili aksaklıkların belirtildiği Hv.Eğt.K.lığı’nın yazısı. 

14- Gnkur- 6 Haziran 1997-HRK:3429-76-97/İGHD.Pl.Ş.- Batı Harekat 
Konsepti  Batı Harekat Konseptinin ivedilikle birliklere gönderilmesi ile ilgili mesaj. 

15- Hv.Eğt. K.lığı-28 Şubat 2001- HRK:3500-111-75-01/İsth.ve İkk.-Batı Harekat 
Konsepti  Gnkur. Bşk.lığının irticai trende ivme kazandıran bazı firma isimlerini belirttiği 
emrin bazı maddelerinin yürürlükte olup olmadığı ile ilgili mesaj 

16- Hv.K.K-21 Eylül 2000-İSTH:3590-835-00/PL.YNT.D.(İKK.Ş.)HADEP’li 
Belediyelerle ilişkiler  HADEP’li Belediye Başkanları ile ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili 
emir. 

17- Gnkur-11 Eylül 2000-HRK:3590-63-00/İGHD.Pl.Ş.206- HADEP’li Belediyeler 
ile ilgili ilişkiler   Gnkur Bşklığının HADEP’li Belediye Başkanları ile ilişkileri yürütülmesi 
ile ilgili emri. 

18- Garnizon,Kışla,Karargah ve Kurumlarda irticai faal. Mani olmak maksadıyla 
alınacak tedbirler Loj. mıntıkasında,sosyal tesislere girişte,kışla karargah ve kurumları 
ziyarette törenlerde,kışlalardaki mescit - camilerde,hastanelere girişte,uyulması gereken 
harekat tarzları ile ilgili yazı 

19- Hv.K.K.lığı-28 Nisan 1997-İSTH: 3429-1774-97/PL. YNT.D. (İKK.Ş.) 648 
-Laiklik aleyhtarı faal. Camilerde laiklik aleyhtarı vaazların verildiğinin bildirildiği ve 
bu konu ile ilgili personel   görevlendirmesinin istendiği yazı. 

 20- Gnkur-16 Nisan 1997-İSTH:3429-13-97-/İGPR(PLŞ-2)-Laiklik aleyhtarı 
faaliyetler  Camilerde laiklik aleyhtarı vaazların verildiğinin bildirildiği ve bu konu ile ilgili 
personel  görevlendirmesinin istendiği Gnkur Bşk’lığının emri. 

21- Gnkur-06 Mayıs 1997- HRK:3429-26-97/İGHD.Pl.Ş.(2)-Batı Harekat 
Konsepti Gnkur. Bşk.lığının İrticai trende ivme kazandıran bazı firma isimlerini 
belirttiği yazı.

22- Hv.K.K.lığı-5 Haziran 1997-İSTH:3500-1093-97/PL.YNT.D.(İKK.Ş.)- Batı 
Harekat Konsepti  Gnkur.Bşk.lığının İrticai trende ivme kazandıran bazı firma isimlerini 
belirttiği yazısı ile ilgili   Yazı 

23- Hv.K.K.lığı-1 Mayıs 1997-İSTH:3429-726-97/PL.YNT.D.(İKK.Ş.) Bilgi 
toplanması  Türkiyedeki irtica yapının ortaya çıkarılması ile ilgili yazı. 

24-Hv.K.K.lığı-4 Kasım 1997-İSTH:3429-5126-97/PL.YNT.D.(İKK.Ş.)2530 Özel 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi-Batı rapor sistemi bilgi akışında büyük azalma olduğunu 
ve gerekli olayların  titizlikle takip edilmesi ile ilgili emir. 

25- Gnkur-30 Ekim 1997- HRK:3429-300-97/İGHD.Pl.Ş.(3)595 Batı Rapor Sistemi 
Bilgi Akışı. Batı Rapor Sistemi bilgi akışında büyük azalma olduğunu ve gerekli olayların 



  

titizlikle takip edilmesi ile ilgili emir. 
26-Hv.K.K.lığı-27Şubat1998-İSTH:3429-458-98/PL.YNT.D.(İKK.Ş.)MGK 

Kararlarının  Uygulanması Birlikler tarafından MGK kararlarının uygulanmasına ilişkin 
yapılan faaliyetler münferit zamanlarda Özel Çalışma Grubu Rp. Sistemi dahilinde 
gönderilmesi ile ilgili yazı. 

27- Gnkur.02 Eylül 2009-HRK.7130-151-97/İGHD.PL.Ş.(3) Rapor Sistemi 
meydana gelen olayların zamanında Gnkur.Bşk.lığına haber verilmediği ile ilgili yazı. 

28- Hv.K.K.lığı, Kasım 2007-İSTH.3590- -07/Pl.Ynt.D.(İKK.Ş) Bilgi talebi 
İrticai trende ivme kazandıran ticari organların faaliyetlerinin izlenmesi ve alınacak 
tedbirlerin      güncelenmesi ile ilgili yazı

 29- 11.Hv.Ulş.Ana Üs.K.lığı-14 Eylül 2008-HRK.3590-80-06/İsth.Ks. Bilgi 
toplanması  Hv.loj.K.lığı ve bağlı birlikleri ile 11 nci Hv.Ulş.Ana Üs.K.lığı sorumluluğunda 
takip edilen   yerel gazete ve dergilere ait bilgiler ve yapılan uygulama 

30-12.Hv.Ulş.Ana Üs.K.lığı 20 Eylül 1998-HRK.3590-80-06/İSTH.ve Ks.A.-Bilgi 
toplanması 12 nci Hv.Ulş.Ana Üs.K.lığı sorumluluğunda takip edilen yerel gazete ve 
derğilere ait bilgiler ve yapılan uygulama ile ilgili mesai 

31- Hv.Eğt.K.lığı-14 Eylül 2006-Hrk.Eğt.3590-86-06/İsth.ve İKK. Bilgi toplanması 
   Hv.Eğt.K.lığı ve bağlılarının sorumluluğunda takip edilen yerel gazete ve dergilere ait 
bilgiler ve  yapılan uygulama ile ilgili yazı. 

32- 1.Hv.Kv.K.lığı-15 Eylül 2006-İSTH:3500-514-06/İKK.Ş.-Bilgi toplanması, 
1’nci  Hv.Kv.K.lığı ve bağlılarının sorumluluğunda takip edilen yerel gazete ve dergilere ait 
bilgiler ve  yapılan uygulama ile ilgili yazı.  

33- 2.Hv.Kv.K.lığı-26 Eylül 2006-İSTH:3500-244-06/İKK.Ş.-Bilgi toplanması, 
2’nci  Hv.Kv.K.lığı ve bağlılarının sorumluluğunda takip edilen yerel gazete ve dergilere ait 
bilgiler ve  yapılan uygulama ile ilgili yazı.  

34- Hv.Loj.K.lığı 15 Eylül 2006-İD.YNT.BŞK:2590-312-06/İsth.Ş.,Bilgi toplanması 
Hv.Loj.K.lığı ve bağlı birlikleri ile 11 nci Hv.Ulş.Ana.Üs.K.lığı sorumluluğunda takip edilen 
    yerel gazete ve derğilere ait bilgiler ve yapılan uygulama 

35- 1.Hv.Kv.K.lığı-29 Kasım 2005-İSTH:3500-647-05/İKK.Ş.(1392)- Bilgi 
paylaşımı eksikliği Askeri birliklere yönelik muhtemel eylemlerin tespit edilebilmesi ve 
gerekli önlemlerin alınabilmesi maksadıyla Gar.K.lığı, mahalli MİT, Emniyet Md.lüğü ve 
jan.birimleri ile olan bilgi  alışverişi ile ilgili yazı (Hv.Myd.K.lığı Antalya) 

36- Gnkur.-26 Haziran 1997-HRK.7130-120-97/İGHD.PL.Ş.-Brifing Komuta 
kat’ını bilgilendirmek maksadıyla verilecek olan brifingle ilgili mesaj 

37- Hv.K.K.lığı-19 Haziran 1998-İSTH:3429-291-98/PL.YNT.D.(İKK.Ş),İrtica ile 
mücade.stratejisi  İrtica ile mücadele konusunda, hükümet ile oluşturulacak ortak stratejiye 
kısa, orta, uzun vadede   esas teşkil edecek görüş ve öneriler ile ilgili yazı 

38- İrtica ile mücadele uygulanacak strateji  İrtica ile mücadele konusunda, kısa, 
orta, uzun vadede esas teşkil edecek görüş ve öneriler ile  ilgili yazı.  

39- Garnizon, kışla, karargah ve kurumlarda irticai faal.mani olmak maksadıyla 
alınacak ted.Lojman mıntıkasında,sosyal tesislere girişte, kışla, karargah ve kurumları 
ziyarette, törenlerde, kışlalardaki mescit-camilerde,hastanelere girişte,uyulması gereken 
hareket tarzları ile ilgili yazı.  

40- Hv.K.K.lığı-8 Ekim 1998-İSTH:3570-600-98/PL.YNT.D.(İKK.Ş), İrtica ile 
mücadele Hv.K.K.İsth.Bşk.lığının “irtica ile mücadele” konulu andıcı 

41- Gnkur.-02 Haziran 1998-İSTH:3590-258-98/İKK ve GÜV.D.İÇ.İSTH.Ş 
(271)-İrtica ile Mücadelenin Neresindeyiz? Gnkur. Bşk.lığının “İrtica ile Mücadelenin 
Neresindeyiz” konulu brifingini ve konu ile ilgili   görüşleri içeren yazı 

42- Gnkur. -9 Mayıs 1997-HRK:3429-36-97/İGHD.PL.Ş.(6)-İrticai kesim 
faaliyetlerinin araştırılması İrticai faaliyetlerin araştırılması maksadıyla yapılan 



  

görevlerin Garnizon Komutanlıklarınca   koordine edilmesi ile ilgili emir 
43- Batı Harekat Konsepti (Brifing)- İrticai faaliyetlerin halihazırdaki ve yakın 

gelecekteki durumu ile ilgili değ.yapıldığı brif. 
44- İrticai faaliyetler. İrticai faaliyetlerle ilgili genel değerlendirme ve irticai 

unsurların 28 Şubat 1997 tarihli MGK   Kararlarına karşı tutumlarının yer aldığı yazı. 
 45- İrtica ile mücadelenin neresindeyiz?(brifing)İrtica ve irtica ile mücadelenin 

gelişimi, irtica ile mücadelenin analizi, irticanın halihazır durumu konu başlıklarında 
hazırlanan takdim

 46- Hv.K.K.lığı-6Aralık2001-İSTH:3590-875-01/PL.YNT.D.(İKK.Ş9(231096), İç 
Tehdit  Unsurlarına Karşı Alınacak İKK Tedbirleri   Yıkıcı ve bölücü unsurların kendi görüş 
ve ideolojileri doğrultusunda bir düzen kurmak veya ülkeyi bölmek amacıyla 
gerçekleştirdikleri faal. İle bunlara muhtelif çıkarları nedeniyle destek sağlayan iç ve dış 
odakların ülkemiz aleyhindeki faaliyetlerine karşı alınacak tedbirleri  içermektedir. 

47- Siyasal İslam Hk. Gnkur. Bşk. Tarafından haz.bil.nt. Tuğgeneral Çetin 
DİZDAR’a iletilmek üzere Gnkur. Bşk.lığı tarafından hazırlanan siyasal İslam ve irticai 
unsurların nihai hedefleri konularını içeren bilgi notu. 

48- Hv.K.K.lığının irticai unsurlar bil. notu İrticai unsurların yaptıkları 
propagandalar, eğitim alanındaki faaliyetleri ve gelecek dönemdeki  faaliyetleri ile ilgili bilgi 
notu.  

49- 28 Şubat 1997 MGK Kararlarının uyg.ile ilgili değ. ve karar. Siyasi Parti 
liderlerinin ve kamuoyunun MGK kararlarına karşı tutum ve değerlendirmelerini  içeren yazı. 

50-Hv.K.K.lığı-11 Haziran 1997-Ad.Müş.-97-1668-Suç Duyurusu Refah Partisi 
milletvekili Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusu konulu belgelerin imha edildiği 
belirtilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığının talep üzerine 27 Ağustos 2012 ve 20 Eylül 2012 
tarihli yazıları ile Başsavcılığı göndermiş olduğu Batı Çalışma Grubu ile ilgili Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı İç İsth.Ş.İrtc.Faal.Ks.Yok Edilecek Arşiv 
Malzeme Tutanağı başlıklı İrtc.Faal.İşlm.Şb.İsth.Kd.Bnb.Zeki Bahçe’nin yok etmeye 
karar veren olduğu ve 16.07.2002 tarihinde ilk tasnifin yapıldığı ve kıyılarak imha 
edildiği bildirilerek EK-D de gönderilen 17 sayfa yok edilecek arşiv malzeme tutanağı 
emanetin 2012/214 ve 226 sırasında kayda alınmış olup, (Emanet makbuzu 250. Klasör 
S:292-293 Belge suretleri 250.Klasör 260-276 dadır)

D. Genelkurmay Başkanlığının Cumhuriyet Başsavclığının talebi üzerine 27 Ağustos 
2012 ve 20 Eylül  2012 tarihli yazıları ile Başsavcılığa göndermiş olduğu Batı Çalışma Grubu 
ile ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı İç İsth.Ş.İrtc.Faal.Ks.Yok 
Edilecek Arşiv Malzeme Tutanağı başlıklı İrtc.Faal.İşlm.Şb.İsth.Kd.Bnb.Zeki Bahçe’nin 
yok etmeye karar veren olduğu ve 16.07.2002 tarihinde ilk tasnifin yapıldığı ve kıyılarak 
imha edildiği bildirilerek EK-D de 17 sayfa yok edilecek arşiv malzeme tutanağı gönderilmiş 
olup, belgenin başında Sıra No, Ev.Kay.Def.S.No, Sayı, Geldiği Makam, Gittiği makam, 
Konusu özeti, tarih, Gizlilik derecesi, ekler, sayfa adedinin belirtildiği 441 evrak ve ekleri 
listesinde özetle;

1-Misyonerlik Faaliyetleri,15.12.99,(3shf),1894,İSTH:3500-26399, İKK ve GÜV. 
D. GÜV.Ş., GENKUR.HRK.İSTH.BŞK.

3-Bildiri,12.11.99,(9 shf),1900,İSTH:3590-592-99/666/622, 4.KOR.KOM. 
6-Milli Güvenlik Dersi,09.11.00,(7 shf),5550,İSTH:3590-549-00/733, 4.KOR.KOM. 
8-İhbar Mektubu,20.05.98,(2 shf),1964, EĞT.BŞK:3590-76-98/177,EDOK KOM. 

12-Mektup,15.08.97,(3 shf),2032,İSHAB:3590-187-97/352, EDOK KOM. 
14- İKK-İSÖZ Raporu,30.05.97,(6shf),2052,İSTH:3590-284-97,15.Per.Eğt.Tug.



  

 15- İKK-İSÖZ Raporu,29.04.97,(13 shf), 2059,İSHAB:3590-72-97/145,EDOK 
KOM. 

16-19 Mayıs kutlamaları,24.05.99,(2 shf),2064,EĞT.BŞK.:3590-110-99/179, EDOK 
KOM.

22-Kombassan Holding,24.12.99,(53shf), 2124,İSTH:3590-288-99, İKKveGÜV.D. 
GÜV.Ş., GENKUR.HRK-İSTH.BŞK. 

23-Konya ilindeki İdeolojik Faal.,15.04.99,(34 shf),2125 
24-GönderilenMektup,30.11.99,(18 shf),2130,İSHAB:3590-270-99/401/207, EDOK 

KOM. 52-Afyon Kuran Kursları,(2 shf),5136, 
53-Uşak Kuran Kursları (1 shf), 5137 
54-Afyon Yurt Pansiyonlar (4 shf), 5138 
55-Uşak Yurt ve Pansiyonlar (2 shf), 5139 
56-Afyon Vakıflar (3 shf), 5140 
57-Uşak Vakıflar (3 shf), 5141 
58-Dernekler (40 shf), 5142 
59-Basın Yayın Kuruluşları (10 shf), 5143 
60-Özel Radyo ve Tvler,(17 shf),5144 
63-Organize Holding Hk.,02.03.00,(2shf), 5214,SAYI:B.05.1.EĞM.4.42.00.16, 

Konya Valiliği 
67-Kılık- Kıyafet, 03.11.99,(1 shf),5232,İSTH:3590-80-99/179, İKK. İÇ. İSTH.Ş., 

Gnkur. 
73-İhbar Mektubu,03.11.00,(3shf),5426,PL.İD.YNT:3590-183-00/231
75-BATGÜNDRAP,22.12.00,(1shf),4322,İSTH:3590-569-00/401678, 

JANGENKOM
76-BATGÜNDRAP,22.12.00,(1shf),4323,İSTH:3590-570-00/401676, 

JANGENKOM 
80-BATOLBİLRAP,05.03.98,(1shf),3226,HRK:3592-21-1998/56159 
87-BATGÜNDRAP,20.02.98,(8shf),3233,İSTH:3590-16-1998/43475,
 JANGENKOM
88-BATOLBİLRAP,18.02.98,(6shf),3234,HRK:3592-1-1998/41033,
 JANGENKOM
 96-BATOLBİLRAP,21.01.98,(1shf),3242,HRK:3592-7-1998/17221,
 JANGENKOM
 97-BATGÜNDRAP,17.01.98,(1shf),3243,İSTH:3590-8-1998/13794, 

JANGENKOM
 107-BATGÜNDRAP,01.08.97,(1shf),3253,İSTH:3429-1686-1997/, HAVKOM
 111-BATGÜNDRAP,01.07.97,(1shf),3257,İSTH:3429-1390-1997/, HAVKOM
 117-BATGÜNDRAP,21.06.97,(1shf),3263,İSTH:3429-924-1997/, HAVKOM
 118-BATGÜNDRAP,07.05.97,(1shf),3264,İSTH:3590-799-1997/,HAVKOM
 127-BATGÜNDRAP,08.05.97,(1shf),3273,İSTH:3500-800-1997/,HAVKOM
 128-BATGÜNDRAP,10.09.97,(1shf),3274,İSTH:3590-078-1997/,DENKOM
 129-BATGÜNDRAP,11.08.97,(1shf),3275,İSTH:3590-054-1997/,DENKOM
 135-BATGÜNDRAP,07.07.97,(1shf),3281,İSTH:3590-035-1997/,DENKOM
 136-BATGÜNDRAP,04.06.97,(1shf),3282,İSTH:3590-012-1997/,DENKOM
 146-BATGÜNDRAP,22.05.97,(1shf),3292 İSTH:3590-004-1997/, DENKOM 
147-BÇG BİLGİ İHTİYAÇLARI,05.05.97,(4 shf),3293 İSTH:3429-3-1997/317, 

DENKOM
 149-BÇG Rapor sistemi kapsamında elde edilen bilgiler, 16.05.97 (5sy)3295, 

İSTH:3590-2181997/376,DENKOM 
150-İrticai Faaliyetler,28.04.97,(7 shf),3296,İSTH:3590-147-1997/266-DENKOM



  

155-BATOLBİLRAP,31.12.97,(4 shf),3301,İSTH:3592-50-1997/338905, 
JANGENKOM 

156-BATGÜNDRAP,05.01.98,(3 shf),3302,İSTH:3590-1-1998/657, JANGENKOM
163-BATOLBİLRAP,05.12.97,(1 shf),3309,İSTH:3592-45-1997/316070, 

JANGENKOM 
166-BATGÜNDRAP,04.12.97,(1 shf),3312,İSTH:3590-83-1997/310446, 

JANGENKOM 
176-BATGÜNDRAP,04.11.97,(10 shf),3322,İSTH:3590-58-1997/279050, 

JANGENKOM
179-BATOLBİLRAP,03.11.97,(1 shf),3325,İSTH:3592-31-1997/278380, 

JANGENKOM 
180-BATOLBİLRAP,01.10.97,(33 shf),3326,İSTH:3592-97-1997/217201, 

JANGENKOM 
190-BATOLBİLRAP,01.10.97,(3 shf),3336,İSTH:3592-21-1997/246518, 

JANGENKOM 
196-BATGÜNDRAP,08.09.97,(1 shf),3342,İSTH:3590-2287-1997/224330, 

JANGENKOM 
197-BATOLBİLRAP,04.09.97,(8 shf),3343,İSTH:3592-1-1997/220740, 

JANGENKOM 
214-BATGÜNDRAP,08.08.97,(5 shf),3360,İSTH:3590-1968-1997/197785, 

JANGENKOM 
215-BATOLBİLRAP,06.08.97,(1 shf),3361,İSTH:3592-80-1997/195645, 

JANGENKOM 
227-BATGÜNDRAP,01.12.98,(1 shf),3011,İSTH:3592-165-1998/316260, 

JANGENKOM 
260-BATGÜNDRAP,02.10.98,(1 shf),3044,İSTH:3590-112-1998/284716, 

JANGENKOM 
264-BATGÜNDRAP,23.10.98,(2 shf),3048,İSTH:3590-106-1998/280042, 

JANGENKOM 
265-BATGÜNDRAP,08.10.98,(2 shf),3049,İSTH:3592-129-1998/263089, 

JANGENKOM 
292-BATGÜNDURAP,28.08.1998 (29 shf),3076, İSTH.3590-109-1998/224918- 

JANGENKOM 
294-BATGÜNDRAP,24.09.98,(1 shf) ,3078,İSTH:3590-75 -1998/249039, 

JANGENKOM 
295-BATGÜNDRAP,24.09.98,(2 shf),3079,İSTH:3590-77 -1998/251684, 

JANGENKOM 
306-BATGÜNDRAP,28.08.98,(39 shf),3090,İSTH:3592-108 -1998/226470, 

JANGENKOM 
311-BİLGİ TOPLANMASI,19.08.1998,3095-(2 shf) İSTH.3429-440-1998/158769, 

HV.K.K. 
317-BATGÜNDRAP,19.06.98,(3 shf),3101,İSTH:3590-80-1998/157285, 

JANGENKOM 
318-BATGÜNDRAP,09.07.98,(3 shf),3102,İSTH:3590-99-1998/161009, 

JANGENKOM
319-BATGÜNDRAP,24.06.98,(1 shf),3103,İSTH:3592-83-1998/161009, 

JANGENKOM 
343-BATOLBİLRAP,24.06.97,(3 shf),3127,HRK:3592-59-1997/152733, 

JANGENKOM 
360-BATOLBİLRAP,08.07.97,(4 shf),3144,HRK:3592-64-1997/166485, 



  

JANGENKOM
361-BATGÜNDRAP,05.07.97,(4 shf),3145,İSTH:3590-1568-1997/164890, 

JANGENKOM 
386-BATGÜNDRAP,08.06.97,(6shf),3170,İSTH:3590--1997/136334, 

JANGENKOM 
387-BATGÜNDRAP,10.06.97,(5shf),3171,İSTH:3590-1253-1997/139101, 

JANGENKOM
388-

BATOLBİLRAP,11.06.97,(1shf),3172,HRK:3592-50-1997/140318,JANGENKOM
389-BATGÜNDRAP,01.06.97,(1shf),3173,İSTH:3590-1155-1997/129460,
JANGENKOM
390-BATGÜNDRAP,04.06.97,(3shf),3174,İSTH:3590-1186-1997/133085,
JANGENKOM
393-BATGÜNDRAP,27.05.97,(3shf),3177,İSTH:3590-1097-1997/125186,
JANGENKOM
394-BATOLBİLRAP,28.05.97,(3shf),3178,HRK:3592-41-1997/126560,
JANGENKOM
397-BATOLBİLRAP,14.05.97,(1shf),3181,HRK:3592-20-1997/114976,
JANGENKOM
398-BATOLBİLRAP,14.05.97,(1shf),3182,HRK:3592-19-1997/114973,
JANGENKOM
399-BATGÜNDRAP,28.05.97,(1shf),3183,İSTH:3590-1100-1997/125517,
JANGENKOM
419-BATGÜNDRAP,21.05.97,(1shf),3203,İSTH:3590-1020-1997/120232, 

JANGENKOM
421-BATGÜNDRAP,13.05.97,(1shf),3205,İSTH:3590-947-1997/113386, 

JANGENKOM
437-BATOLBİLRAP,03.05.97,(3shf),3222,HRK:3592-1-1997/104277, 

JANGENKOM
441.BATGÜNDRAP,07.05.97,(1shf),3225,İSTH:3590-894-1997/108122,  

JANGENKOM  belgelerin olduğu anlaşılmıştır.(250 Kls.260-279) 

Tutanakların İncelenmesinde; 
1- Kara Kuvvetleri Komutanlığı 29.04.1997-03.11.2000 tarihleri arasında Batı 

Çalışma Grubu ile ilgili alt birlikleri olan (4.Kor.K.lığı, EDOK Kom., 15.P.Er.Eğt.Tug., İKK 
ve Güv.Şb., İKK.İç İsth.Ş., Per.Okl.Eğt.K., Loj.K.lığı, Sah.Depolar K.lığı) kurumlardan 
gelen BÇG ile ilgili bilgi, belge ve BÇG raporları olan BATOLBİLRAP ve 
BATGÜNDRAP’ları Genkur.Hrk.İsth.Başkanlığına (BÇG’ye) gönderdiği, 

2- Jandarma Genel Komutanlığı 02.05.1997-22.12.2000 tarihleri arasında BÇG ile 
ilgili bilgi, belge ve BÇG raporları olan BATOLBİLRAP ve BATGÜNDRAP’ları Genkur. 
Hrk. İsth. Başkanlığına (BÇG’ye) gönderdiği, 

3- Hava Kuvvetleri Komutanlığı 07.05.1997-19.08.1998 tarihleri arasında BÇG ile 
ilgili bilgi toplanması ve BÇG raporu olan BATGÜNDRAP’ları Genkur. Hrk. -İsth. 
Başkanlığına (BÇG’ye) gönderdiği, 

4- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 28.04.1997-10.09.1997 tarihleri arasında BÇG 
Bilgi İhtiyaçları, BÇG Rapor Sistemi kapsamında elde edilen bilgiler, irticai faaliyetler ve 
BÇG raporu olan BATGÜNDRAP’ları Genkur. Hrk. -İsth. Başkanlığına (BÇG’ye) 
gönderdikleri  anlaşılmıştır.

E. Genelkurmay Başkanlığının 15 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet 



  

Başsavcılığına  göndermiş olduğu Batı Çalışma Grubu ile ilgili Genelkurmay İç Güvenlik 
Harekat Dairesi (İGHD) Başkanlığı Koordinasyon Şubesine ait 36 sayfa dosya fihristinin 
Genelkurmay 2. kademe arşivinde evrakların 2003-2004 yılları arasında teslim alındığını, 2. 
kademe arşivinde birkaç ay kaldıktan sonra  gönderen birime iade edildiği, halen bu evrakın 
ve imha edildiklerine ilişkin evrakın bulunamadığı bildirilmiştir. (1.Kls. S:306-344) 

Dosya içeriklerinin özetle ;
36 sayfadan oluşan dosya fihristlerinin baş tarafında "DOSYA FİHRİSTİ" gruplar 

halinde arşive kalkacak evraklar, Fihrist Sıra No:, Gnkur.Harekat Başkanlığı Sekreterliği , 
İGHD. Kor.Şube kısmı , B kategorisi, Teslim Eden  : P.Kad.Bçvş.Osman Yıldız, Teslim Alan 
 : Murat Sertdemir, Teslim tarihi 27 Ocak 2004 olarak belirtildiği, Sayfa sonlarında, Fihrist 
dökümanı teslim edilmiştir. Teslim Eden, Teslim Alan isimleri, rütbeleri, fihrist sayfa adedi, 
doküman adedinin belirtildiği kaşenin bulunduğu anlaşılmıştır.

36 sayfadan oluşan dosya fihrist suretlerinin incelenmesinde; batı çalışma 
grubuna gönderilen isimli ve isimsiz ihbar mektupları ve telgraflar, BÇG ye Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
ve Jandarma Komutanlığından ve ayrıca bu komutanlıkların alt birimlerinden düzenli 
olarak gönderilen BÇG raporları, BÇG nin istediği bilgiler ve BÇG nin bu 
komutanlıklara göndermiş olduğu BÇG ile ilgili bilgi ve belgelerin bulunduğu 
anlaşılmıştır.  

                                                 
J3-2003-1 sayılı, 11 adet,1 sayfa belgede 
1. Hollanda/Rotterdam-16 Aralık 1997 gün ve 123215287, İhbar mektubu (isimsiz), 

(1 shf) 
2. İzmir/Bergama-16 Aralık 1997 Gün ve 123211085, İhbar mektubu(Musa Çolak), 

(1 shf) 
5.  Ankara -22 Aralık 1997 Gün ve 123212036, Telgraf (Metin Gürbüz), (1 shf) 
8.  Austria-25 Aralık 1997,Gazete ve Fotokopisi (Ferhat Yılman), (1 shf)   

J3-2003-3 sayılı, 59 adet doküman, 2 sayfa belgede
3. Kocaeli İlinde İrticai Faaliyetler (1shf) Gnkur.Bşk.05 Ağustos 1997 Gün ve 

Hrk.:3429-18197/İGHD.PL.Ş.(3) 
9. İstanbul Vakıf Gureba Hastanesinde İrticai Kadrolaşma (3 shf), 

Gnkur.Bşk.lığı 13 Ağustos 1997 Gün ve   Hrk.:3429-206-97/İGHD.PL.Ş.(8) 
14. Emasya Planlarının Gözden Geçirilmesi (1 shf), Gnkur.Bşk.lığı 20 Ağustos 

1997 Gün ve Hrk.:3429-217-  97/İGHD.PL.Ş.(1) 
15. Devlette Kadrolaşma (17 shf), Gnkur.Bşk.lığı 22 Ağustos 1997 Gün ve 

Hrk.:3429-21897/İGHD.PL.Ş.(6)05 
20. Mahalli Yayın Yapan Tv ve radyolar (1), Gnkur.Bşk.lığı 26 Ağustos 1997 Gün 

ve Hrk.:3429225-   97/İGHD.PL.Ş.(6)453 
30. ABD’deki İrticai Faaliyetler (10 shf), Gnkur.Bşk. 07 Ekim 1997 Gün ve 

Hrk.:3429-28197/İGHDÇPL.Ş.(4)553 
31. Külliye İnşaatının Engellenmesi (4 shf),Gnkur.Bşk.08 Ekim 1997 Gün ve 

Hrk.:3429-28497/İGHD.PL.Ş.(6)558 
36. Şeker Fabrikalarında İrticai Faaliyetler (6 shf), Gnkur.Bşk.lığı 10 Ekim 1997 

Gün ve Hrk.:3429-281-  97/İGHD.PL.Ş.(6)569 
49.  Prof.Dr.Bilge Akyurt tarafından gönderilen dosyalar (53 shf), Gnkur.Bşk.lığı 24 

Kasım 1997 Gün ve   Hrk.:3429-318-97/İGHD.PL.Ş.(6)645 

J3-2003-3 sayılı, 22 adet doküman, 1 sayfa belgede;  
1.Örgüt Dernek ve Tarikatlar (95 shf), K.K.K.lığı 03 Nisan 1997 Gün ve 



  

İsth.:3590-11797/İ.Ş.YKF.2(206) 
2. İrticai Faaliyet ve Örgütler (13 shf),Konya İl J.K.lığı 13 Mayıs 1997 Gün ve 

İsth.:3590-29197/856
 3.Bilgi Toplanması (9 shf),Hv.K.K.lığı 14 Mayıs 1997 Gün ve 

İsth.:342986197/Pl.YNT.D.(İKK.Ş.) 
4. Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Kapsamında Elde Edilen Bilgiler (10 shf), 

Dz.K.K.Lığı 15  Mayıs 1997 Gün ve İsth.:3590-195-97/İKK.Ş.(345) 
5. Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Kapsamında Elde Edilen Bilgiler (14 shf), 

Dz.K.K.Lığı 16 Mayıs 1997 Gün ve İsth.:3590-218-97/İKK.Ş.(376) 
6.Bilgi toplanması (8 shf), Hv.K.K.lığı 16 Mayıs 1997 gün ve 

İSTH:3429-87697/PL.YNT.D.(İKK.Ş) 
13. Mafya Hakkında Dokümanter Bilgi (25 shf), K.K.K.lığı 17 Haziran 1997 Gün ve 

İsth.:3590142-97/GÜV.Ş. 
15. Yıkıcı/İrticai Faaliyetler (5 shf),Dz.K.K.lığı 30 Haziran 1997 Gün ve 

İsth.:3500-7497/İKK.Ş.(518) 
20. Duyum (7 shf), 4üncü Kor.K.lığı 09 Aralık 1997 Gün ve 

İsth.:3590-587-97/İKK.KS.(1028) 
21. Bilgi Toplanması (11 shf),Hv.K.K.lığı 09 Aralık 1997 1997 Gün ve 

İsth.:3429-570697/Pl.YNT.D.(İKK.Ş.)2804 

J3-2003-5/1 sayılı, 2 adet doküman, 1 sayfa belgede;
1. Kanun Tasarısı Taslağı(10 shf), Gnkur.Bşk.lığına18 Haziran 1997 Gün ve 

Hrk.:1997-10-97/İGHD.PL.Ş.(6) 

J3-2003-4 sayılı, 54 adet doküman, 2 sayfa belgede;  
4. Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler (2 shf), Gnkur.Bşk.lığı 16 Nisan 1997 Gün ve 

HRK.:3429-1397/İGHD.PL.Ş.(2) 
7. Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi (6 shf), Dz.K. 01 Mayıs 1997 Gün ve 

İsth.:3429-197/İKK.Ş.(307) 
9. İrticai Faaliyetler (2 shf), Gnkur.Bşk.lığı 051015 C May 97 Gün ve 

Hrk.:3429-2397/İGHD.(PL-2) 
11. İrtica ile ırkçı bölücülüğün amaçlarının aynı olduğu (1 shf) Gnkur.Bşkk.lığı 

06 Mayıs 1997 gün ve HRK: 3429-35/İGHD.PL.Ş.(6) 
14. Batı Eylem Planı (20 shf), Gnkur.Bşk.lığı 27 Mayıs 1997 Gün ve 

HRK.:3429-64-97/İGHD.PL.Ş.(2) 
15. İrticai Faaliyetler(4 shf), Gnkur.Bşk.lığı 30 Mayıs 1997 Gün ve 

HRK.:3429-6897/İGHD.PL.Ş.(6) 
16. İrticai Faaliyetlere İlişkin İstenen Bilgi ve Belgeler(6 shf),Jn.Gn.K.lığı 05 

Mayıs1997 Gün ve Hrk.:3592-4   97/ASYŞ.Ş.TER.OLY.(104633) 
17. İrticai Faaliyetler(4 shf), Gnkur.Bşk.lığı 06 Mayıs 1997 Gün ve 

HRK.:3429-2597/İGHD.PL.Ş.(8)159 
18. Cami ve Mescitlerde İrticai Propaganda yapılmasının önlenmesi (1 shf), 

Gnkur.Bşk.lığı 06 Mayıs   1997 Gün ve HRK.:3429-24-97/İGHD.PL.Ş.(8)158 
22. Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Kapsamında Elde Edilen Bilgiler(10 

shf), Dz.K.K.lığı 15 Mayıs 1997 gün ve İsth.:390-195-97/İKK.Ş.(345) 
25. Memorandum formları (9 shf) Gnkur.Bşk.lığı 26 Mayıs 1997 gün ve HRK: 

3958-5697/İGHD.PL.Ş.(6) 
29. Şikayet Mektubu (8 shf), Dz.K.K.lığına Mayıs 1997 Gün ve Hrk.: 

3590-227-97/İKK.Ş.(397) 
31.  Batı Çalışma Grubu İnceleme Sonuçları (10 shf), GNKUR. 04 HAZİRAN 



  

1997 GÜN ve HRK.:3592-14-   97/ASYŞ.Ş.TER.OLY(110651) 
42. Alınan Duyumlar (2 shf), K.K.K.LIĞI  13 HAZİRAN 1997 GÜN ve HRK.: 

3590-13497/GÜV.Ş.(134) 
44. Hava Kuvvetleri Komutanına Gönderilen Mektuplar (3 shf), GNKUR. 

BŞK.LIĞI  18 HAZİRAN 1997 GÜN ve  HRK.:329-86-97/İGHD.PL.Ş.(6) 
47. Gebze Belediyesi Hakkında(1 shf), K.K.K.LIĞI  20 HAZİRAN 1997 GÜN 

ve İSTH.:3590152-97/GÜV.Ş. 
49. Petlas A.Ş.den lastik tedariki(5 shf), GNKUR.BŞK. 20 HAZİRAN 1997 GÜN 

ve HRK.:3429-105-   27/İGHD.PL.Ş.(9)272 
50. Bilgi Toplanması(2 shf), HV.K.K.LIĞI  24 HAZİRAN 1997 GÜN ve HRK.: 

3590-129397/PL.YNT.D.(İKK.Ş.) 
51. Kombassan Aş.(2 shf), GNKUR.BŞK. 24 HAZİRAN 1997 GÜN ve HRK.: 

3429-117-  27/İGHD.PL.Ş.(6) 
52. İrticai faaliyetler(3 shf), GNKUR.BŞK.LIĞI  27 HAZİRAN 1997 GÜN ve 

HRK.: 3429-126- 27/İGHD.PL.Ş.(6) 

J3-2003-5/2 sayılı, 59 adet doküman, 2 sayfa belgede;  
4. RP’nin “Seçime Hazırlık” Kitabı (8 shf)GNKUR.BŞK. 03 Temmuz 1997 gün ve 

HRK.:3429137- 97/İGHD.PL.Ş.(6) 
8. Kırıkkale Üniversitesinde Görevli Bazı Öğretim Üyeleri(15 shf), 

GNKUR.BŞK. 03 TEMMUZ  1997GÜN ve HRK.:3429-136-97/İGHD.PL.Ş.(6) 
12. İrticai faaliyetler(19),GNKUR. BŞK.LIĞI  06 TEMMUZ 1997 GÜN ve 

HRK:329-14597/İGHD.PL.Ş.(6) 
18. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Cd-Rom(5 shf), GNKUR. BŞK.  21 TEMMUZ 1997 

GÜN ve HRK:3590-153-    97/İGHD.PL.Ş.(8) 
21. İrticai Faaliyetler(21 shf),GNKUR.BŞK.LIĞI 23 TEMMUZ1997 GÜN ve 

HRK.:3429-5997/İGHD.PL.Ş.(8) 
27. Milli Görüş Teşkilatı(1 shf), GNKUR.BŞK.LIĞI 28 TEMMUZ1997 GÜN ve 

HRK.:3429168-97/İGHD.PL.Ş.(8) 
28. İrticai Kadrolaşma (7 shf), GNKUR.BŞK.LIĞI 31 TEMMUZ1997 GÜN ve 

HRK.:3429-17597/İGHD.PL.Ş.(8) 
39. Tuncay Özkan(2 shf), GNKUR.BŞK. 19 EYLÜL 1997 GÜN ve 

HRK.:3429-25697/İGHD.PL.Ş.(6)506 (10308) 
42. Büyük Anadolu Holding(3 shf), GNKUR.BŞK.24 EYLÜL 1997 GÜN ve 

HRK.:3429-26497/İGHD.PL.Ş.(6)518 
55. Kılık Kıyafet Kanununa aykırı Giyim(3 shf), GNKUR.BŞK.LIĞI 09 ARALIK 

1997 GÜN ve HRK.:3050-03- 97/İGHD.PL.Ş.(6)07 

J3-2003-5/3 sayılı, 5 adet doküman, 1 sayfa belgede; 
1. Kurban Derisi Toplama(4 shf),GNKUR.BŞK.LIĞI 111750 C NİS 97 TARİHLİ 

HRK713078-97/İGHD.PL.Ş.(6) 
5. İrticai Faal.(9 shf), GNKUR.BŞK.LIĞI 04 KASIM 1997 GÜN ve HRK.: 

7130-19097/İGHD.PL.Ş.(6)612 

J3-2003-6 sayılı, 42 adet doküman, 2 sayfa belgede; 
2. Bilgi toplanması (39 shf), HV.K.K.LIĞI 17 MART 1998 GÜN ve 

İSTH.:3429-1698/PL.YNT.D.(İKK.Ş)51863 
6. Bilgi toplanması (13 shf), HV.K.K.LIĞI 24 MART 1998 GÜN ve 

İSTH.:3429-2898/PL.YNT.D.(İKK.Ş)56242 
14. Türkiye Gazetesi Takvimi(3 shf),DZ.K.K.LIĞI 03 NİSAN 1998 GÜN VE 



  

İSTH.: 3590-30898/İKK.Ş. 
15. Bilgi toplanması (6 shf), HV.K.K.LIĞI 16 NİSAN 1998 GÜN ve İSTH.: 

3429-8098/PL.YNT.D.(İKK.Ş)69610 
19. İrticai Faal.(1 shf), DZ.K.K.LIĞI 30 NİSAN 1998 GÜN VE İSTH.: 

3429-354-98/İKK.Ş. 
22. Bilgi toplanması (2 shf), HV.K.K.LIĞI 06 MAYIS 1998 GÜN ve İSTH.: 

3429-13998/PL.YNT.D.(İKK.Ş)84200 
25. Bilgi toplanması (7 shf), HV.K.K.LIĞI 11 MAYIS 1998 GÜN ve İSTH.: 

3429-15598/PL.YNT.D.(İKK.Ş)87739 
29. Milli Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretmenleri ile İlgili Yazı ve Mesajlar(12 shf), 

K.K.K.LIĞI 141520 C MAY 98 GÜN ve İSTH.:3590-57-98/GÜV.Ş.3.KS 
34. Mektuplar(10 shf), DZ.K.K.LIĞI 15 MAYIS 1998 GÜN VE İSTH: 

3429-407-98/İKK.Ş. 
36. İhbar (4 shf), K.K.K.LIĞI 26 MAYIS 1998 GÜN VE İSTH.:3590-99-98/GÜV.Ş
37. Yayınlar(1 shf), DZ.K.K.LIĞI 27 MAYIS 1998 GÜN VE İSTH: 3429- 438- 

98/İKK.Ş.
 40. Bilgi toplanması (5 shf), HV.K.K.LIĞI 08 HAZİRAN 1998 GÜN ve 

İSTH.:3429-24898/PL.YNT.D.(İKK.Ş)109340     

J3-2003-7 sayılı, 16 adet doküman, 1 sayfa belgede; 
1. İhbar mektubu(Hasan Can)(2 shf),Konya Ereğli-05 Ocak 1998 Gün ve 123216549
9. İhbar mektubu(İsimsiz)(4 shf),Beypazarı 11 Şubat 1998 Gün ve 123225785 
16. İhbar mektubu(Hasan Can)(4 shf),Konya/Ereğli -25 Şubat 1998 Gün ve 

123232043 

J3-2003-8 sayılı, 59 adet doküman, 2 sayfa belgede; 
4. İhbar Mektubu(3 shf), GNKUR.BŞK.LIĞINA  12 OCAK 1998 VE HRK.: 

3429-2698/İGHD.PL.Ş(6)72 
6. Üstğ.Ümit Bütün(6 shf), GNKUR.BŞK.LIĞINA  19 OCAK 1998 VE HRK.: 

3429-2898/İGHD.PL.Ş(6)84 
7. Kr.Plt.Alb.Murat Ertek(5 shf), GNKUR.BŞK.LIĞINA  21 OCAK 1998 VE 

HRK.: 3429-3298/İGHD.PL.Ş(6)91 
12. 19 Mayıs Üniversitesi(14 shf), GNKUR.BŞK.LIĞINA  31 OCAK 1998 VE 

HRK.: 3429-3898/İGHD.PL.Ş(6)106 
13. Batı Çalışma Grubu Hk.(4 shf), GNKUR.BŞK.NA  04 ŞUBAT 1998 VE 

HRK.: 3429-3998/İGHD.PL.Ş(3)109 
14. Artova Belediye Başkanı İle İlgili(1 shf)JN.G.K.NA 04 ŞUBAT 1998 Gün ve 

İSTH.: 359013-   98/ASAF.Ş.(28524) 
19. MGB.Dersi Öğretmenleri (6 shf),K.K.K.LIĞINA 26 ŞUBAT 1998 Gün ve 

İSTH.: 3590-4998/GÜV.Ş 
26. MGB.Dersi Öğretmenleri(16 shf),HV.K.K.NA 15 NİSAN 1998 Gün ve İSTH.: 

3429-77 98/PL.YNT.D. (İKK.Ş)68722
 28. Kayseri’de Yayın Yapan Yerel Radyo ve Tv(4 shf), GNKUR.BŞK.LIĞINA  30 

NİSAN 1998 VE HRK.:3429-68-98/İGHD.PL.Ş(6)22 
34. İrticai Faaliyet Gösteren Grup/Dernek(5 shf), GNKUR.BŞK.LIĞINA  08 

MAYIS 1998 VE HRK.:3429-35-   98/İGHD.PL.Ş(6)407 
38. Milli Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretmeleri (İGHD.BŞK.LIĞI DİKKATİNE)(7 

shf),HV.K.K.LIĞINA 11 MAYIS 1998 Gün ve İSTH.:3429-152-98/ PL.YNT.D. (İKK.Ş.) 
87713 

42- Bilgi Toplanması(İGHD)(BÇG)DİKKATİNE(1 shf), HV.K.K.LIĞINA 21 



  

MAYIS 1998 Gün ve İSTH.:3429-192-98/PL.YNT.D.(İKK.Ş)95242 
46- Bilgi Toplanması(İGHD)(BÇG)DİKKATİNE(4 shf), HV.K.K.LIĞINA 27 

MAYIS 1998 Gün ve   İSTH.:3429-208-98/PL.YNT.D.(İKK.Ş)99324 
50- Bilgi Toplanması(İGHD)(BÇG)DİKKATİNE(1 shf), HV.K.K.NA 29 MAYIS 

1998 Gün ve İSTH.:3429-222-98/PL.YNT.D.(İKK.Ş)102826 

J3-2003-9/1 sayılı, 6 adet doküman, 1 sayfa belgede; 
1- Yaygın ve yoğun bir şekilde mücadele edilen iller(4 shf), GNKUR.BŞK.LIĞI  09 

MART 1998 VE HRK.:1700-35-98/İGHD.PL.Ş 4 (161) 
5. Koç Holding A.Ş. tarafından Bakü Ceyhan Boru Hattı ile ilgili gönderilen yazı(58 

shf),   Koç Holding A.Ş. 11 HAZİRAN 1998 tarihli 

J3-2003-9/2 sayılı, 24 adet doküman, 1 sayfa belgede; 
1. PH planları faal.(6 shf),MGK.GEN.SEK.LİĞİNE 30 MART 1998 GÜN ve 

TİB:3590-498/YFPBŞMÜSV.(13) 
9. ÖSY’de  Uygulanan Ortaöğretim Başarı Puanı (12 shf), GNKUR.BŞK.LIĞI 

14 TEMMUZ 1998 GÜN VE   HRK.:3429-106-98/İGHD.PL.Ş.(6)362 
11.E.Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanının Çekmiş olduğu fakslar(41 shf), 

DZ.K.K.LIĞINA  24 TEMMUZ 1998 Gün ve İSTH.:3429-598-98/İKK.Ş. 
24. MGB.Dersi Öğretmenleri(8 shf),K.K.K.09 EKİM 1998 Gün ve İSTH: 

3429-17-98/EĞT.ve OK.D.Ö.Ş. EĞT.ZU628 

J3-2003-9/3 sayılı,9 adet doküman, 1 sayfa belgede; 
1.RTÜK Yasa Taslağı (20 shf)GNKUR.BŞK. 11 MAYIS 1998 GÜN VE HRK.: 

7130-9198/İGHD.PL.Ş.(6)230 
3. İrticai Faaliyetler Nedeniyle Tsk’den İlişiği kesilen Personel(5 shf),son işlem 

kararı(18),GNKUR.BŞK.LIĞINA 15 MAYIS 1998 GÜN VE HRK.: 7130- 103- 98/ 
İGHD.PL.Ş. (6)247 

J3-2003-10 sayılı,53 adet doküman, 2 sayfa belgede; 
3. Kur’anı Kerim Dağıtımı(4 shf), K.K.K.LIĞI 16 OCAK 1998 GÜN ve 

İSTH.:3590-1098/GÜV.Ş.3.KS. 
11. Malatya’da İrticai Faaliyetlere Karışan Kamu Personeli(3 shf), K.K.K.LIĞI 

13 MART 1998 GÜN ve   İSTH.:3590-65-98/GÜV.Ş. 
22. Kurban Derileri İle İlgili çizelge(3 shf), EGE OR.K.071730 C MAY 98 GÜN 

VE İSTH:3590627-98/İKK ve    GÜV.Ş.(681) 
24. Ayla Yıldırım’ın Başörtüsü ile ilgili Savunması (10 shf), EGE OR.K.LIĞI 18 

MAYIS 1998 GÜN ve    İSTH.:3590-680-98/İKK.GÜV.Ş.(746) 
27. 31 MAYIS 1998 tarihli Cumh.gazetesinde “Türban Okullarda Direniyor” 

başlıklı haber inceleme raporu(7 shf),EGE OR.K.011900 C HAZ 98 GÜN VE İSTH.: 
3590-741-98/İKK ve GÜV.Ş.(816) 

33. İhbar Mektubu(8 shf),J.GN.K. 10 TEMMUZ 1998 GÜN ve HRK.: 
3592-9198/PL.HRK.VETSK. D.PSK.HRK.   Ş.(178412 

42. İkk-İsth özet Rap(ikk-isöz),(13 shf)EGE OR.K.11 EKİM 1998 GÜN - İSTH: 
3590-134698/İKK VEGÜV. Ş.1528

50-Prf.Dr.Mustafa Kamalak(1shf) K.K.K. 09 ARALIK 1998 GÜN-İSTH: 3590- 
140-98/ İKK ve GÜV.D.GÜV.Ş.3. KS.(140) 

51. Emekli Bnb.Nuh Ergün(3 shf)DAĞ KOMD.OK.VE EĞT.MRK.K.11 ARALIK 
1998 GÜNİSTH.:3590-291-98/299 

J3-2003-11 sayılı,57 adet doküman, 2 sayfa belgede;



  

 7. Gazete Küpürleri(14 shf), DZ.K.K.LIĞI 18 ŞUBAT 1998 GÜN ve İSTH: 
3429-103-98/İKK.Ş 

13. Bilgi Toplanması(34 shf),HV.K.K.LIĞI 11 MART 1998 GÜN ve İSTH: 
3429-59998/PL.YNT.D.(İKK.Ş.)47933 

17. Gölcük’te verilen İftar yemeği(3 shf), DZ.K.K.LIĞI 17 MART 1998 GÜN ve 
İSTH: 3429230-98/İKK.Ş 

25. Bilgi Toplanması(19 shf),HV.K.K.LIĞI 06 MAYIS 1998 GÜN ve İSTH: 
3429-14198/PL.YNT.D.(İKK.Ş.)84206 

31. Bilgi Toplanması(13 shf),HV.K.K. 30 HAZİRAN 1998 GÜN ve İSTH: 
3429-30898/PL.YNT.D.(İKK.Ş.)124784

 44. Fethullah Gülen(4 shf), DZ.K.K.LIĞI 24 TEMMUZ  GÜN ve İSTH: 
3429-600-98/İKK.Ş

 48. Bilgi Toplanması(10 shf),HV.K.K. 31 AĞUSTOS 1998 GÜN ve İSTH: 
3429-47798/PL.YNT.D.(İKK.Ş.)166961 

J3-2003-12 sayılı,28 adet doküman, 1 sayfa belgede;
2. İhbar mektubu(İsimsiz)(6 shf), 02 Mart 1998 Gün ve123233407 
6.  Mektup(Milliyet Gazetesi)(97 shf),26 Mart 1998 Gün ve 123242292 
 8. Mektup(Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir)(2 shf),28 Mart 1998 Gün ve 

123241625
     9. Mektup (1983-1989 döneminde İ.H.L. mezunlarının üniversite 

programlarına yerleştirilme    durumu) (6 shf), 30 Mart 1998 Gün ve numarasız 
28. Dinamik Çalışma Grubu(2 shf)J.GN.K.15 Aralık 1998 Gün ve HRK.: 

3592-17298/ASYŞ.D.TER.OLY.(332377)     

J3-2003-13 sayılı,35 adet doküman, 1 sayfa belgede; 
1.Gazete Haberi(2 shf),DZ.K.K.LIĞI 12 OCAK 1999 GÜN ve İSTH: 

3429-027-99/İKK.Ş. 
3. Şikayet Mektubu(11 shf),MGK GENSEKLİĞİ 29 OCAK 1999 GÜN ve 

BTAD:3509-499/ADBM 
11. Psikolojik Harekat Duyum Raporu(3 shf), DZ.K.K.LIĞI 21 MAYIS 1999 

GÜN ve HRK:359063- 99/HRK.PL.    TSK.D.(PSK.HRK.Ş.) 
13. Afganistan’daki Türk Okulları(6 shf),GNKUR.BŞK.31 MAYIS 1999 Gün ve 

HRK:3590-4199/İGHD.PL.Ş.274 
20. Alınan Duyum ve İhbar Mektubu(4 shf), K.K.K. 12 TEMMUZ 1999 GÜN ve 

İSTH:3590-19599/İKK.ve   GÜV.D.GÜV.Ş. 
24. Haber Yapma Talebi(3 shf), GNKUR.BŞK. 10 AĞUSTOS 1999 Gün ve HRK: 

3400-699/İGHD.PL.Ş.(6)392
25. Türkiye Hafız-ı Kuran ve Mevlithanlar Cemiyeti (1 shf), GNKUR.BŞK.LIĞI 

20 EYLÜL 1999 Gün ve    HRK:3050-66-99/İGHD.PL.Ş.(445) 
34. Ankara Kocatepe Camiinde Düzenlenen Mevlit Merasimi (27 

shf),MGK.GEN.SEK.LİĞİ 28 EKİM 1999    GÜN ve TİB.3500-112-99/YİPB(232) 

J3-2003-14/1 sayılı,4 adet doküman, 1 sayfa belgede;
 2. Soru Önergesi(4 shf), GNKUR.BŞK.LIĞI 12 EKİM 1999 Gün ve HRK: 

3050-7199/İGHD.PL.Ş.(465) 
3. Soru Önergesi (8 shf),MSB  15 EKİM 1999 Gün ve KAN.KAR:1999/7029-TÖ 

J3-2003-14/2 sayılı,7 adet doküman, 1 sayfa belgede; 
3. Devir Teslim Muhtırası (2 shf),GNKUR 03 AĞUSTOS 1999 GÜN ve 



  

GENSEK:2030-299/İCRA SB.(80018426) 
6. Özel kuvvetler Timinin Değişmesi (1 shf), GNKURÖZKUVKOM/ANKARA 

170830C AĞUSTOS 1999 GÜN ve  HRK:2074-5-99/PL(265)    J3-2003-15/1 sayılı,2 adet 
doküman, 1 sayfa belgede; 1. Basında Çıkan Haberler(7 shf), PER.OK.EĞT.MRK. K.LIĞI 
05 MAYIS 2000 Gün ve İSTH:3590-131-00/285

J3-2003-15/2 sayılı,2 adet doküman, 1 sayfa belgede; 
1. SSeyithan Yenigün’ün Dilekçesi(7 shf),GNKUR.BŞK.01 MAYIS 2000 Gün ve 

HRK:1730-1800/İGHD PL.Ş.(120) 

J3-2002/1 sayılı,36 adet doküman, 2 sayfa belgede; 
12. Yurtlar Hakkında(16 shf), 1nci OR.K.LIĞI 05 HAZİRAN 1998 GÜN ve 

İSTH:3590-30898/İKK.GÜV.Ş.(5)(689) 
23. Edirne İdare Mahkemesi Kararı(11 shf)3ncü MKNZ.P.TÜM K. 23 TEMMUZ 

1998 GÜN ve İSTH:3590-58-98/284 
24. Ağustos 1998 İKK-İSÖZ raporu(13 shf)15.KOR.K.24 TEMMUZ 1998 

GÜN-İSTH: 3500-1598/İSTH.ve İKK-235
29. Mahmut Ustaosmanoğlu Hk.(4 shf)1. OR.K.31 TEMMUZ 1998 GÜN ve 

İSTH: 3590-420 98/İKK.GÜV.Ş. (5)(941) 
32. MGV’NİN Video Kaseti(2 shf), 1nci OR.K. 10 AĞUSTOS 1998 GÜN ve 

İSTH: 3590-43098/İKK.GÜV.Ş.(5)967 

J3-2002/1-1 sayılı,3 adet doküman, 1 sayfa belgede; 
1. İrtica Eğilimli Kaymakamlar (11 shf),---- 
2. İrtica Eğilimli İl Vali Yardımcıları (5 shf),--- 
3. İrtica Eğilimli İl Valileri (6 shf),--- 

J3-2002/2-2 sayılı,3 adet doküman, 1 sayfa belgede;
 1. İçişleri Bakanlığında görevli Bürokratlardan İrtica eğilimli ve İrtica 

bağlantılı olan şahıslar-(6) 
2. İrtica Eğilimli Merkez Valileri(2),--- 
3. İçişleri Bakanlığı Hakkında Genel Değerlendirme(1),25 Mart 1998 

J3-2002/2-3 sayılı,24 adet doküman, 1 sayfa belgede; 
1. İrticai faaliyette bulanan diyanet işleri başkanlığı personeli (7 shf),--- 
2. Bölücü ve irticai faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları (50 shf),--- 
3. Bölücü ve irticai ve kesimi destekleyen veya taraftarı olan Kamu-kurum personeli 

(10 shf),--- 
4. Bölücü ve irticai Faaliyette bulunan kamu-kurum ve kuruluşları(14 shf),---
 5. Adana kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan irticai faal. bulunanlara yapılan 

işlemler (14 shf),- 
6. İrticai faaliyette bulunan kamu görevlileri(2 shf),--- 
7. İllerdeki irticai alt yapı ve irticai üst yapı durumu(2 shf),--- 
8. İrtica Eğilimli Kaymakamlar(19 shf),--- 
9. İrtica Eğilimli Kaymakamlar(13 shf),---
10. İrticai Faaliyette bulunan Sağlık Bakanlığı personeli(13 shf),--- 
11. İllerdeki irticai alt yapı ve irticai üst yapı durumu(2 shf),--- 
12. B.Ç.G.faaliyetlerinin analizi(20 shf),--- 
13. B.Ç.G. faaliyetleri (15 Nisan-20 Temmuz 1998 shf) 
14. B.Ç.G. toplantılarında alınan kararlara yapılan işlemler(5 shf),--- 



  

15. İdare Amirleri Atamaları(8 shf),--- 
16. Tedaş Gn.Md.lüğünde göreve getirilen tarikat mensubu personel(10 shf),--- 
17. Ekim 1998 dönemi irticai faaliyette bulunduğu istihbar edilen kamu görevlileri(1 

shf),--- 
18. İrticai Faaliyette bulunduğu istihbar edilen kamu görevlileri(1 shf),--- 
19. İrticai faaliyeti tespit edilen yargı personeli(12 shf),--- 
20. B.Ç.G. toplantılarında alınan karara uygun olarak bakanlıklar ile ilgili 

makamlara gönderilen yazılara yapılan işlemler(11 shf),20 Temmuz 1998 
21. İrticai Eğilimli il valileri(4 shf),02 Aralık 1998 

J3-2002/2-4 sayılı,3 adet doküman, 1 sayfa belgede;
1. İrticai Faaliyetler(13 shf), 21 Mayıs 1998 Gün ve İSTH:3590-425-98/İKK.Ş. 
2. Bilgi Toplanması (4shf),27Mayıs1998 Gün ve İSTH: 3429-208-98/PL. YNT.D. 

(İKK.Ş.) 99324 
3. İrticai Faaliyetler(23 shf), 05 Haziran 1998 Gün ve İSTH: 3590-67-98/GÜV.Ş. 

J3-2002/3  sayılı,50 adet doküman, 1 sayfa belgede;
2.  Mektup(A.Erdoğan Vata)(13 shf ),Çankaya/Ankara-03 Mayıs 1999--- 
13.Mektup( Osman Erbay)(14 shf),İstanbul/Eyüp 26 Haziran 1999--- 
31.Mektup(Ali Kocaer) (31 shf),Kütahya-09 Temmuz 1999--- 
34.Mektup(Mustafa Orhan)(28 shf),İstanbul/Kadıköy-12 Temmuz 1999-123391527

J3-2002/4 sayılı,10 adet doküman, 1 sayfa belgede;
1.  Batı Çalışma Grubu Değerlendirmesi(5 shf),15 Ocak 1999 
6.  İrtica ile Mücadelenin Değerlendirilmesi(6 shf),22 Mart 1999 
9.  İrtica(30 shf),03 Şubat 2000 
10.Kadrolaşma (8 shf),--- 

F. İmha Belgeleri (250.Kls. S:482-548);Genelkurmay Başkanlığının 12 Ekim 2012 
tarih ve ADMÜŞ.9140-303-12/M.O.A. sayılı Ayırma Dosyaları hk. konulu cevabi 
yazılarında özetle; 

  Dz.K.K.lığınca ilişiği kesilen…..111 kişiye ait “ayırma ile ilgili dosyaları” EK-Ç de 
gönderilen Arşiv Malzemesi envanterinde yazılı olduğu şekilde imha edildiği belirtilerek 
yazının ekinde; 

EK Ç’de bulunan Deniz K.K.lığı İstihbarat Başkanlığı İKK ve Güv.D.Başkanlığı 
İKK.Ş.Md.lüğünün 26 Mart 2012 tarih ve imha konulu arşivlik veya arşiv malzemesi 
envanterinin, Başkan İKK.Ş.Md.İsthKur.Yb.Hakan Erbaş, Üyeler İnc.ve Def.Sb. İsth.Yzb. 
Salih Dağbaşı, İnc.ve Değ.Sb.İsth.Yzb.Ali Kılıçdoğan, İnc.ve Değ.Astsb. İsth.Bçvş. Menduh 
Taşçı ile  İnc.ve Değ.Astsb.İsth.Kd.Üçvş.Adil Başaran’dan oluşan ayıklama ve imha 
komisyonu tarafından 926 sayılı TSK Personel Kanunu geçici 32. madde ve MY 114-1 (c) 
TSK İstihbarata Karşı koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi ve İşbirliği 
Yönergesi 8.Bölüm gereğince 26 Mart 2012 tarihinde imha edildiğine ilişkin belgelerin 
incelenmesinde;   

44 sayfadan oluştuğu, her sayfada her belge ile ilgili olarak belgenin Sıra No, 
Çıkaran Makam, Tarihi/TSG., Dosya (Desimal) Numarası, Konusu, Gizlilik Derecesi,  Sayfa 
Adedi (İkincil Evrak Dahil) İmha Yılı bölümlerinin bulunduğu ve toplam evrak sayısının 
2007 adet olduğu (birçok evrakın ekleri ile birlikte birden fazla olduğu) İmha edilen 
evrakların 2007 adet olduğu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Donanma Komutanlığı, 
Sıkıyönetim Komutanlığı, Y.A.Ş. Genel Sekreterliği, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet 
Müdürlükleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı, Güney Deniz 



  

Saha Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, E.Deniz Bölge Komutanlığı, Milli İstihbarat 
Teşkilatı, Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, 600 Yataklı 
Mevki Asker Hastanesi, TCG Cezayirli Gazi Hasanpaşa K.lığı, TCG Alçıtepe K.lığı, 4 ncü 
Deniz Üs Tabur K.lığı, Karamürsel Synt.K., Mayın Filosu K.lığı, Çanakkale Boğaz K.lığı, 
Karadeniz Bölge K.lığı, Personel Başkanlığı,TCG Yunus K.lığı,, Askeri Yargıtay, Güney 
Deniz Saha K.lığı Askeri Mahkemesi, Sahil Güvenlik K.lığı, Fatih Harp Karargahı ve 
Muhabere Elektronik Tesisler Komutanlığı, TCG Kocatepe K.lığı, Konca Krh.K.lığı, Ana 
Mayın Grup K.lığı, TCG.Dolunay K.lığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 6 ncı Kolordu 
Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Harp Filosu K.lığı, TCG Yıldırım K.lığı, Kuzey Deniz Saha 
K.lığı, Aksaz Deniz Üs.K.lığı, Çıkarma Filosu K.lığı, TCG Ç-149 K.lığı, Denkom, Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, Genelkurmay Askeri Savcılığı, 600 Yataklı Deniz 
Hastanesi Baştabipliği, 200 Yataklı Deniz Hastanesi, İskenderun Deniz Üs K.lığı, Deniz 
Astsubay Hazırlama Okulu K.lığı, 1.Ordu K.lığı, İstanbul Merkez K.lığı, Üsküdar İnzibat 
Bölge Komutanlığı, MİT, İstanbul Boğaz K.lığı, Çanakkale Boğaz K.lığı, Deniz Birlikleri 
K.lığı, Ankara İl Jandarma K.lığı, Karamürsel Eğitim Merkezi K.lığı, Eğitim Filosu 
Komodorluğunca çıkaran makam olarak belirtildiği ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 
görev yapan personelin atılması ile ilgili olarak Komisyon toplantı tutanakları, istihbarat 
raporları, uyarılar, sicilleri, irticai faaliyetleri, sicil üstü kanaatleri, görüşme raporları, özel 
kanaat raporları, ilişik kesme belgeleri, güvenlik soruşturması, istihbarat durumu, dilekçeler, 
araştırma talebi, şikayet mektupları, ihbar mektupları, araştırma talebi, inceleme sonucu, 
kategorili personelin takip ve kontrolü, TSK den ayrılışlar, mektuplar, sakıncalı personel, 
ziyaret raporları, irticai faaliyetlere karışan personel, Silahlı Kuvvetlerden ayrılması istenen 
personeller, şüpheli personel konulu  birçok belgenin imha edildiği belirtilmiştir. İmha edilen 
belgelerin tarihlerinin incelenmesinde; en son belge tarihinin 31.12.2010 tarihi olduğu tespit 
edilmiştir.  

G.GÖRÜŞME TUTANAKLARI ;

1.GENELKURMAY II.BŞK.ÇEVİK BİR’İN ŞUBAT 1996 TARİHİNDE 
İSRAİL İLE YAPMIŞ OLDUĞU ZİYARET  ile ilgili Gizli -alt kısmında GİZLİ/01/03/ŞK 
ibareli, imzalı Gnkur Özet Formunun; (9.Kls. S:224)

  Kime, İmza, Ne Maksatla ve Kimden bölümlerinden oluştuğu, Kime Başlığı altında 
Gnkur Bşk. II.Bşk. 1/3, HRK.Bşk.01/3, D.Bşk.29/02, Ş.Md.29/2 yazılarak paraflandığı, 
Kimden başlığı altında Harekat Başkanlığı ilgili subay N.Anbar Dz.Kur.Yb. Tel No: 1599 
yazılı olduğu,  HRK.4013-96/ASEİŞ.Ş.(NA) sayılı ve MART 1996 tarihli, İsrail Ziyareti 
konulu olup, altında "Gnkur.II nci Bşk.Org.Çevik BİR’in Türkiye-İsrail Askeri Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasını imzalamak üzere 21-23 Şubat 1996 tarihleri arasında İsrail’e yapmış 
olduğu ziyaretin sonuç raporu ve İsrail Silahlı Kuvvetleri As.İsth.Bşk.Tümg.Moshe Yaalon 
ile yapmış olduğu görüşmeye ait tutanak ile konuya ilişkin direktifleri kapsayan yazıyı tensip 
ve emirlerine arzederim" yazdığı anlaşılmıştır. 

2. Gnkur. Gensek. liğinin KASIM 1996 gün ve Gensek:0045-96/ÖZSEK. sayılı 
yazısına EK-A (GÖRÜŞME TUTANAĞI) (9.Kls. S:380-383) ;

Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in İsrail Askeri İstihbarat Başkanı 
Tümgeneral Moshe Yaalon ile yaptığı Gizli ibareli II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet 
Soyer  imzasına açılan görüşme tutanağının içeriğinin:1-Yer: II.Bşk.Makamı,2-Tarih:20 
Kasım 1996  Çarşamba Saat 10.00-10.30, 3-Toplantıya Katılanlar : Orgeneral Çevik Bir: 
Gnkur.II nci Bşk., Korgeneral Çetin Saner  :Gnkur.İsth.Bşk., Tümgeneral M.Y. :İsrail Askeri 
İstihbarat Başkanı, Sayın Zvı Elpeleg :İsrail Ankara Büyükelçisi, Alb.Yossi BAR :Askeri 
Ataşe, P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER :Gnkur.II nci Bşk.Özel Sekreteri     



  

ORGENERAL BİR: Türk silahlı kuvvetleri ile İsrail silahlı kuvvetleri arasındaki 
işbirliğini nasıl görüyorsunuz?

TÜMGENERAL YA’ALON: İstihbarat alanındaki işbirliğimiz gün geçtikçe daha iyi 
bir seviyeye gelmektedir. Ges komutanlığınızla koordineli olarak bir çok çalışma yaptık 
(aırborne survey, ground survey gibi).

Elimizde Suriye ve PKK ile ilgili olarak sizi ilgilendiren bazı bilgiler mevcut. Sizin 
elinizde de bizim ilgi duyacağımız bazı bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle karşılıklı 
istihbarat paylaşımının her iki ülkenin çıkarına olacağı açıktır. Bunun yanı sıra müşterek 
operasyonlar da planlayıp icra edebiliriz.

ORGENERAL BİR: ABD’li yetkililerle her konuştuğumda kendilerine, Türkiye ile 
İsrail arasında imzalanan askeri eğitim işbirliği anlaşmasının,ABD yönetimi tarafından 
yeterince desteklenmediğini söylüyorum. Biz bugüne kadar, ABD yönetimi’nin bu anlaşmayı 
kesin olarak desteklediğini ifade eden bir açıklamasını bekledik. Ancak, bu gerçekleşmedi.

ABD’li yetkililerle istihbarat paylaşımı konusu ile ilgili olarak görüştüğümüzde, 
kendileri, ABD yasalarından kaynaklanan bazı sınırlamaları olduğunu ve bu nedenle kişi ve 
gruplara yönelik istihbarat bilgilerinin üçüncü taraflara verilemeyeceğini ifade etmektedirler. 
Halbuki biz kişiler hakkında bilgi istemiyoruz. Biz sadece PKK’nın operasyonları hakkında 
bilgi istiyoruz. Edindiğim izlenim o ki, ABD’nin  elinde bilgi olduğu halde, bu bilgileri bize 
vermiyorlar. Bu tahditleri aşmak için, kendilerine, İsrail’in bu konuda daha aktif olabilmesi 
için İsrail’i destekleyin dedim. Bu düşünceyi ABD tarafı da destekliyor. Türkiye ile İsrail 
arasındaki istihbarat paylaşımını artırmalıyız. 

TÜMGENERAL YA’ALON: PKK konusunda istihbarat paylaşımı gündeme geldiği 
zaman, ABD tarafı bu konuyu insan hakları ile birlikte düşünüyor eğer ABD işbirliği yapmak 
istiyorsa, biz hazırız. 

ORGENERAL BİR: Benim değerlendirmeme göre, bu işbirliğinin olabilmesi için 
hükümetler düzeyinde bir görüş birliğinin sağlanması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde, sınır 
güvenliği konusunda incelemeler yapmak üzere bir heyetimiz İsrail’i ziyaret etti. aynı 
ekibimiz şimdi ABD’de Meksika sınırında incelemeler yapıyor. Ümit ederim bu gezinin 
sonunda sınır güvenliği konusundaki düşüncemizi uygulama alanına koyabileceğiz.

Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmek için ABD, İsrail ve Türkiye’nin 
birbirine karşı açık ve samimi olması ve planlama safhasından itibaren işbirliği yapması 
gerekmektedir. Böyle bir uygulama bölgedeki etkinliğimizin artması açısından ve kısa sürede 
olumlu neticeler almamız açısından şarttır. 

TÜMGENERAL YA’ALON: Konuştuğumuz konular çok karmaşık konulardır. 
PKK gündeme geldiği zaman ABD tarafı insan haklarını da gündeme getirmektedir. Halbuki 
biz PKK’nın terörist örgüt olduğunu biliyoruz. PKK’yı dinliyor ve yaptıklarını görüyoruz. Bu 
konuda hiçbir şüphemiz yoktur. Aynı bilgilere ABD’nin de sahip olduğuna eminim. 
karşımıza çıkan durum, ABD’nin olaya politik yaklaşımından kaynaklanmaktadır. 

ORGENERAL BİR : Söylediklerinize katılıyorum.
Çekiç güç ile ilgili olarak yaptığımız görüşmelerde, uçuş sayısı, uçaklara yüklenecek 

mühimmat gibi konularda ABD tarafından gelen taleplere biz olumlu cevap veriyoruz. Ancak 
bizim istihbarat paylaşımı konusundaki isteklerimize, maalesef, onlar tarafından olumlu 
cevap verilmiyor. 

Suriye PKK’ya destek veriyor ve Abdullah Öcalan’ı ülke içinde barındırıyor. Buna 
rağmen ABD’nin resmi açıklamalarında Suriye Terörist ülkeler listesinde yer almıyor. 

TÜMGENERAL YA’ALON : Suriye, Hamas, Hizbullah, Cihat ve PKK gibi terörist 
örgütlere ev sahipliği yapıyor ve bu örgütleri besliyor. örgütlerin karargahları şam’da. bizim 
bu konuda hazırlamış olduğumuz bir raporu size takdim etmek isterim. bu raporun içinde 
suriye’nin barındırdığı terörist örgütlerin isimlerini ve faaliyetlerini bulacaksınız. bu raporun 
bir suretini ABD’li meslektaşlarımıza da gönderdik. bu konu hakkındaki bilgileri eksik olsa 



  

bile bu raporu okudukları zaman konuyu anlayacaklardır. (Tümgeneral Ya’alon, Orgeneral 
Çevik BİR’e raporun içeriği ile ilgili olarak kısa bir izahatta bulunmuştur.)

1993 yılında Washıngton Instıtute’dan gelen dinleyicilere verdiğim bir konferans 
esnasında, hamas terör örgütünün karargahının VIRGINIA/ABD’de olduğunu söyledim. 
ABD’den gelen misafirler bu konuya çok şaşırdı ve bunun mümkün olamayacağını ifade 
ettiler. ne zaman ki ikiz binalarda patlamalar oldu, o zaman benim bu söylediklerimin gerçek 
olduğunu anladılar. ABD’lilerin bir konuya tam olarak eğilebilmeleri için, her hangi bir 
şekilde kendilerinin bu işten zarar görmeleri gerekmektedir. 

ORGENERAL BİR : ABD’den 10 adet kobra helikopteri satın almak istedik. Ancak 
Yunan orijinli bazı senatörlerin etkisi ile ve seçim dönemi olması nedeniyle ABD yönetimi 
bu helikopterlerin Türkiye’ye satılmasına müsaade etmedi. bu helikopterleri güneydoğu’da 
PKK’ya karşı kullanacağımız endişesi ile bize satmadılar. Türkiye’de Yaşayan Yahudi 
vatandaşlarımızın bize şöyle bir hatırlatması oldu. ABD hükümeti, bu helikopterleri İsrail 
hükümeti aracılığı ile Türkiye’ye satamaz mı? Bu konuda şartları konuşun dediler. Sayın Ivry 
Buraya geldiği zaman kendisi ile bu konuyu görüşeceğim. sizin bu konudaki düşüncenizi 
alabilirmiyim?

TÜMGENERAL YA’ALON : Sizin bu konuyu önce ABD yetkilileri ile görüşmeniz 
gerektiği kanaatindeyim. eğer onlar buna evet derlerse, bu konuda birşeyler yapılabilir. 
Phantom uçaklarının modifikasyonunda olduğu gibi benzer bir yöntem kullanılabilir.  

ORGENERAL BİR : Ancak bu konunun çok gizli kalması ve kesinlik kazanıncaya 
kadar kamuoyuna açıklanmaması gerekmektedir. Türkiye’deki koalisyon hükümeti İsrail ile 
imzalanan eğitim işbirliği anlaşmasının uygulanmasına karşı değildir. Kamuoyunda yer alan 
anlaşma karşıtı görüşler, daha ziyade, partilerin kendi taraftarlarını memnun edebilmek için 
iç politika gayesi ile ifade edilen görüşlerdir. Bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın.

TÜMGENERAL YA’ALON: Açık sözlü olmak gerekirse koalisyon hükümeti 
kurulduğu zaman basında yer alan haberlere bakarak imzalamış olduğumuz anlaşmanın 
uygulanamayacağı gibi bir endişeye kapıldık. Ancak aradan geçen zaman içinde 
faaliyetlerimizdeki süreklilik ve gelişen işbirliği bizi biraz rahatlattı. şu anda sizden duymuş 
olduğum sözler de, kişisel olarak duyduğum endişeleri nispeten giderdi. ancak bu konuda, 
hala, geleceğe yönelik endişeler taşıdığımızı ifade etmeliyim. 

ORGENERAL BİR : Endişe etmenizin nedenlerini anlıyorum. ama az önce de ifade 
ettiğim gibi, bu anlaşmanın uygulanmasında herhangi bir kısıtlama olmayacak. 

TÜMGENERAL YA’ALON : Gelecekte Refah Partisi daha güçlü olursa, o zaman 
ne olacak?

ORGENERAL BİR : Bunun pek mümkün olacağını zannetmiyorum kamuoyunda yer 
alan haberlere göre, şu ana kadar ki uygulamaları ile, refah partisi oy kaybetmektedir. Refah 
partisi’ne oy veren kişiler arasında refah partisi’nin bu işi götüremeyeceği görüşü hızla 
yayılmaktadır. Türkiye’nin % 80’i Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ve Refah partisi’nin 
karşısında olan bir kesimdir. 10 kasım günü yapılan törenlerde 10 milyon kişi anıtkabir’i 
ziyaret etmiştir. bu mesaj bile, türk halkı’nın gelecekte ne istediğinin açık bir işaretidir. 
Yılmaz ve Çiller aynı görüşe sahip iki siyasi parti genel başkanı olarak biraraya gelip 
hükümet kuramamaktadırlar. Bu nedenle, her iki partiden de fazla miktarda milletvekili, 
kendi parti liderlerini değiştirerek iki partiyi birleştirmek ve yeni bir lider bulmak gayreti 
içindedirler. 

TÜMGENERAL YA’ALON: Ekonominize baktığım zaman kötüye gittiğini 
görüyorum. ekonomik koşullardaki bozukluk radikalizmin daha çok taraftar toplamasına 
neden olur. bu konuya ne diyorsunuz?

ORGENERAL BİR: Onlar iktidara gelmeden önce islami kuralları uygulayarak 
ekonomiyi düzelteceklerini söylediler. ancak geçen süre içinde bu gerçekleşmedi. bu 
nedenden ötürü bu partiye duyulan güven ve sempati azalıyor. unutmayacağınız bir husus 



  

şudur. Atatürk türk toplumuna hedef olarak batı’yı göstermiştir. Türkiye’nin bu hedefinin 
değiştirilmesi mümkün değildir.  

TÜMGENERAL YA’ALON : Başbakanınız İran ve Libya’ya dış geziler yaptığı 
zaman, biz, Türkiye’nin geleneksel dış politikasında değişiklik olacağı gibi bir izlenime 
kapıldık. ancak sizin anlatıklarınızla bunun mümkün olamayacağını görüyorum.

ORGENERAL BİR : Türkiye ve İsrail iki demokratik ülke olarak, bölgelerinde, 
demokrasi ile yönetilmeyen diğer ülkeler için güzel birer örnek oluşturmaktadırlar. Her ne 
kadar karar verme mekanizması yavaş yürüse de her iki ülke demokrasi rejiminin 
avantajlarından istifade etmektedir. Aramızdaki işbirliğinin artmasıyla bölge barışına olan 
katkımızın daha da artacağına inanıyorum. 

TÜMGENERAL YA’ALON :Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğinin, hem askeri 
alanda ve hemde sivil alanda artırılmasını, asker ve sivil bütün israil yetkilileri 
desteklemektedir. 

ORGENERAL BİR : Türk silahlı kuvvetleri’nin komuta kademesinin de İsrail ile 
yapılan anlaşmayı tam olarak desteklediğini bilmenizi isterim."şeklinde olduğu  anlaşılmıştır.

3-Gnkur. Gensek. liğinin 22 Ocak 1997 gün ve Gensek:0045-97/ÖZSEK. sayılı 
yazısına EK-A (Görüşme tutanağı - 9 Kls. S:365-372);

Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in ABD Kongresi Araştırma Servisi 
Ortadoğu Uzmanı Bayan Carol Mıgdalovıtz ile yaptığı görüşme tutanağının  Gizli ibareli, II 
nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer  imzasına açıldığı anlaşılmış görüşme tutanağının 
içeriğinin; 1-Yer :II.Bşk.Makamı, 2-Tarih :17 Ocak 1997 Cuma Saat 16.00-17.15, 
3-Toplantıya katılanlar : Orgeneral Çevik Bir : GNKUR. II NCİ BŞK., Bayan Carol 
Mıgdalovıtz : ABD Kongresi Araştırma Servisi Ortadoğu Uzmanı, Bayan Aydan Kodaloğlu  
: Ankara Türk Amerikan Derneği GN. MD., P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer: GNKUR. II NCİ 
BŞK. Özel Sekreteri,

SAYIN MIGDALOVITZ : Refah partisi iktidara geldikten sonra Türkiye’ye ilk 
gelişim. aradan geçen zaman içinde Türkiye’de ne gibi değişiklikler oldu? mesela iç 
politikada durum nasıl? dışişleri politikanızda bir değişim görülüyor. bu değişim ne kadar 
etkili olacak? Türk-Yunan sorunlarındaki son durum nedir? dün sayın Cavanaugh ile bir 
görüşme yaptığınızı biliyorum. kıbrıs’la ilgili olarak, en son gelişmeler nelerdir? bu 
sorularımı ihtiva edecek genel bir değerlendirme yaparmısınız?

ORGENERAL BİR : Öncelikle şunu çok açık olarak belirtmeliyim. Türkiye’nin 
Hedefleri büyük önderimiz Atatürk tarafından belirlenmiş ve Türkiye bu hedeflere ulaşmak 
için çaba harcamaktadır. Türkiye’nin Atatürk tarafından belirlenmiş hedefi, batı dünyası ile, 
avrupa ile entegrasyondur. bu hedefi hiç kimse değiştiremez.

Şu anda iktidarda bulunan refah partisi’nin etkisiyle Türkiye’nin dış politikasında 
bazı değişik uygulamalar görülmektedir. Bu uygulamalar nedeniyle, Türkiye batı’dan 
uzaklaşarak doğu’ya ve diğer islam ülkelerine kayıyor şeklinde değerlendirmeler 
yapılmaktadır. Bu değişik uygulamalar refah partisi’nin kendi fikirlerinden kaynaklanan bazı 
sapmalardır. Ancak Türkiye’deki mevcut kurumlar ve kamuoyu, Türkiye’nin Atatürk 
tarafından çizilmiş istikamet ve hedeflerinin değiştirilmesine kesinlikle müsaade 
etmeyecektir. Halkımız termometre içindeki civa gibi hareketlidir. Gerekli gördüğünde derhal 
harekete geçerek kendini ve gücünü gösterir. Halkımız Türkiye’nin Atatürk tarafından 
çizilmiş olan hedeflerinin değiştirilmesine asla müsaade etmez.

SAYIN MIGDALOVITZ : Üzgünüm ama sizinle aynı düşünceleri paylaşmıyorum. 
refah partisi’nin yavaş yavaş kendi felsefesini uygulama alanına koyduğunu düşünüyorum. 

ORGENERAL BİR : Refah partisi genel seçimlerde %20 civarında oy almıştı. son 
zamanlarda yapılan kamuoyu yoklamaları refah partisi’ne sağlanan bu desteğin azaldığını 
göstermektedir. Bugünlerde görsel ve yazılı basında hemen hemen hergün bunların yaptığı 



  

yanlış ve çirkin uygulamalar tartışılıyor. Refah partisi’ni destekleyen kesim bunların 
gerçek yüzünü görüyor ve bu partiye verdiği desteği geri alıyor.

SAYIN MIGDALOVITZ : Şu anda Türkiye’de, siyaset alanında, bir bölünmüşlük 
yaşanmaktadır. Bu dağınıklık içinde %20’lik bir oy oranı her zaman karşısındaki bölünmüş 
durumdaki %80 üzerinde etkin olmaktadır. Türk siyasetçilerinin bu duruma sebep olması ve 
seyirci kalması çok ilginç. 

ORGENERAL BİR : Görünüş olarak söylediklerinize katılıyorum. T.B.M.M. de 
refah partisi karşıtı olan %80 arasında bir bölünmüşlük vardır. Ancak bu %80 gerektiği 
zaman müşterek hareket edebilmektedir. bunun en son örneğini geçtiğimiz günlerde 
yaşadık. Refah patrisi, üniversite rektörlerinin seçilmesinde etkili olabilmek için, yüksek 
öğrenim kurumu (YÖK) ile ilgili kanunu değiştirmek istemiştir. Ancak milletvekilleri refah 
partisi’nin eğitim sistemine etki edebilmek için gerekli gördüğü bu değişiklik teklifini 
meclis’te red etmişlerdir. bu çok olumlu bir yaklaşımdır. ülkenin çıkarları söz konusu olduğu 
zaman milletvekilleri kendi iradeleri ile bir araya gelerek tepki göstermektedirler. mili 
çıkarların söz konusu olduğu bir durumda, milletvekillerinin parti çıkarlarını bir kenara 
bırakarak milli çıkarlar doğrultusunda hareket edeceğini düşünüyorum.

SAYIN MIGDALOVITZ: Dışişlerinizde bazı önemli gelişmeler var. Atılan bazı 
adımların, sanki Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri gerginleştirmek ve nihayetinde 
koparmak için atıldığı şeklinde değerlendirildiğini söylemeliyim. Bu gelişmeler ışığı altında 
Mesut Yılmaz’ın tekrar iktidara gelmesinin bu ilişkileri canlandırabileceği ifade 
edilmektedir.  

ORGENERAL BİR : Bu hükümetten önce kurulan hükümet bir icraat hükümeti 
olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak Mesut  Yılmaz, bu fırsatı Tansu Çiller’den kurtulmak için 
bir vasıta olarak kullanmak istedi. Bu nedenden ötürü de bu hükümet bozularak DYP-RP 
hükümeti kuruldu. Daha sonra bir Susurluk olayı patlak verdi ve Yılmaz bunda da ayni 
mantıkla hareket etti. Bu koalisyon bozulduğu takdirde Yılmaz’ın Erbakan ile bir koalisyona 
gitmesi mümkün görülmemektedir.

Erbakan her zaman, Türkiye’nin dış ilişkilerinde önceliğinin, batı dünyası değil, 
doğu dünyası ve diğer müslüman ülkeler olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu 
düşüncesinden hareketle de iktidara geldiğinde ilk dış gezisini müslüman ülkelere yapmıştır. 
Bu ziyaretlerin türk dış politikasında çok büyük bir fayda sağlamadığı açıktır. Türkiye’deki 
insanların %80’i Türkiye’nin hem bölgede ve hem de dünyada etkili olmak istiyorsa, bunun 
yolunun ABD ile müşterek hareket etmekten geçtiğini bilmektedir. ABD ile çatışarak olumlu 
neticeler alınmasının mümkün olamayacağını biliyoruz. Bu nedenle Atatürk’ün bize 
gösterdiği hedefe ulaşabilmek için ABD ile işbirliğine büyük önem veriyoruz. Türk silahlı 
kuvvetleri ve diplomatlar bu şekilde düşünüyor. 

SAYIN MIGDALOVITZ: Erbakan İran ile bir enerji anlaşması yaptı. Enerji 
ihtiyacınızı karşılamak maksadıyla böyle bir anlaşma yapmanızda bir sakınca yok. Ama 
şüphe çeken bir nokta var. Hiç kimse bu anlaşmayı görmedi. Çok uğraştığımız halde bu 
konuda yapılan anlaşmayı elde edemedik. Basit bir enerji temini konsundaki bir anlaşmanın 
bu kadar gizli tutulması ister istemez bazı şüphelerin doğmasına neden oluyor. 

Erbakan’ın Libya ve İran gezileri ABD’de çok olumsuz bir etki yarattı. Bu geziler 
nedeniyle, benzetmemi hoş görün, herkes kırmızı bayrak görmüş bir boğa gibi saldırgan bir 
hale geldi. Az önce ifade ettiğim gibi, bazı anlaşmaların gizlilik içinde yapılmış olması bu 
konudaki tansiyonu daha da artırdı. ABD’de büyük bir kesim Erbakan’ın bu manevraları 
kasıtlı olarak yaptığını ve böylece Türkiye-ABD ilişkilerini bozacağını düşünüyor.

ORGENERAL BİR: Bugün aldığım bir habere göre ABD Türk Diplomatlarına bir 
nevi ambargo uygulamaya başlamış. Türk diplomatlarının vergiden muaf olarak yaptıkları 
alışveriş haklarını iptal etmiş. bu uygulamada sadece türk diplomatları için yapılmış.

SAYIN MIGDALOVITZ : Bu imkansız bir şey. bu konuda bir yanlış anlaşılma 



  

olabilir. böyle bir uygulama az önce anlatmaya çalıştığım senaryoya işlerlik kazandırır.
ORGENERAL BİR : Bu bilgiyi dışişleri bakanlığından aldım. doğru olduğu 

kanaatindeyim. Tekrar üzerine basarak söylemek istiyorum. komşularımızla elbette iyi 
ilişkiler içinde olmalıyız. ama olaya genel çerçevede baktığımız zaman, Türkiye’nin Atatürk 
tarafından gösterilmiş hedefini hiç kimse değiştiremez.

İran ile yapılan bir gizli anlaşmadan söz ediyorsunuz. böyle bir anlaşma varsa 
muhakkak meclisten geçecektir. demokratik bir ülkede böyle bir anlaşmayı gizlemek mümkün 
değildir. asgari dışişleri bakanlığı ve tsk  bu anlaşmadan bilgi sahibi olur.

SAYIN MIGDALOVITZ : Umarım haklısınızdır.
ORGENERAL BİR : Elbette haklıyım. Demokratik bir ülkede böyle bir anlaşma 

gizlenemez. herkes benim bu görüşümü paylaşır. en azından TSK ve dib.lığı bilgi sahibi olur. 
ABD’den örnek verelim. ABD’de böyle bir anlaşma ilgili birimlerden gizlenebilir mi?

SAYIN MIGDALOVITZ: Eğer çıkarlarımız anlaşmanın gizli kalmasını 
gerektiriyorsa, anlaşma gizli kalabilir ve uygun bir zamanda ilgililere ve kamuoyuna 
duyurulur. 

ORGENERAL BİR : Bizdeki durum biraz daha farklıdır. çünkü şu anda herkes bu 
anlaşmadan ve iran ile ilişkilerden bahsediyor. bu nedenle bu olayın gizli kalması mümkün 
değildir.

.........
SAYIN MIGDALOVITZ : Bu hükümetin bu konuya yaklaşımı nasıl? daha önce 

erbakan kürtler ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu.
ORGENERAL BİR : Politikada muhalefet çok kolay bir olaydır. muhalefette iken 

herşeyi tenkit edebilirsiniz. ancak hükümet olduğunuz zaman, gerçekleri görüyorsunuz ve 
daha önce söyledikleriniz ile gördükleriniz çatışıyor.

Türkiye laik ve demokratik bir ülkedir. tek bayrağı ve tek bir dili vardır. Ülkedeki 
ezici çoğunluk batı ile entegrasyon taraftarıdır. Türkiye’nin bu özelliklerini kimse 
değiştiremez.

SAYIN MIGDALOVITZ: Kültürel maksatla da olsa kürtçe’nin serbest 
bırakılmasına ne diyorsunuz?

ORGENERAL BİR : Bu masum bir istek gibi geliyor ama, buna müsaade edilirse 
Türkiye çeşitli sıkntıların içine girer, ülke elden gider. ülkenin kültürü elden gider. 
Türkiye’de büyük bir kaos yaşanır.

1970’li yıllarda Almanya’ya büyük bir işçi akını vardı. Almanya ülkeye gelen 
yabancıların alman kültürüne olumsuz etkileri olacağı düşüncesi ile bu insanlara kendi 
lisanlarını kullanma hakkını tanımamıştır. Bir avrupa devleti olan almanya bu hakkı 
vermemiştir. bu bir gerçektir. 

Ulu Önder Atatürk yıllar önce;  “Bu ülkede kürt, laz, çerkez yoktur. Bu ülkede 
sadece Türk vardır. Ülkede yaşayan herkes Türk’tür” diyerek, tek lisan ve tek bayrak olayını 
gerçekleştirmiştir. Türkiye’de yaşayan ve Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan herkes hiç bir 
ayrıma tabi tutulmadan anayasa ile eşit haklara sahip olmuştur. Eşit  haklara sahip olan bu 
insanlara özel haklar verilemez. çünkü bu insanlar bu ülkenin vatandaşlarıdır, azınlık 
değildir. bu olay ülkemizin gerçeklerine uymaz.

Kuzey ırak’ta operatıon northern watch ile bölgede görev yapan ABD uçakları 
göreve giderken, her türlü mühimmatı uçaklara yüklemektedir. Ancak aynı mühimmatı bizim 
kullanmamız durumunda ABD yetkilileri buna derhal tepki göstermektedirler. Ayrıca 
herhangi bir terörist faaliyet sonucu İsrail’de yahudiler ölürse veya zarar görürse, ABD bu 
olayı çok şiddetli kınamakta ve israil’in buna yönelik almış olduğu her türlü tedbiri 
desteklemektedir. Ama Türkiye’de benzer bir olay olduğu zaman, ABD sessiz kalmakta ve 
Türkiye’nin aldığı tedbirler zaman zaman insan hakları ihlalleri gerekçesiyle 
eleştirilmektedir. Bu ABD tarafından uygulanan bir çifte standarttır." şeklinde olduğu 



  

anlaşılmıştır.

4-21 Şubat 1997 Cuma tarihinde Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik 
BİR’in ABD de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları esnasında, ABD Güvenlik 
Birimleri (İNSA BŞK., DIA BŞK., CIA BŞK.YRDC. ve CIA BŞK.VEKİLİ) Yetkilileri 
ile yaptığı Gizli ibareli  II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER imzasına açılan 4 
sayfadan oluşan görüşme tutanağının içeriğinin (9.Kls. S:361-364) :

"SORU : Yazılı basın ve görsel basında Türkiye ile ilgili değişik haberler okumakta 
ve izlemekteyiz. bu konuda sizden bir değerlendirme alabilirmiyiz? Türkiye nereye gidiyor?

ORGENERAL BİR : Refah partisi’nin iktidara gelmesi büyük bir hata idi. 
hatırlayacağınız gibi İtalya’da kominist partisi diğer partiler tarafından dışlandı ve iktidara 
gelemeyen bu parti zaman içinde eridi gitti.

Asker olarak bizler, Refah partisi’nin iktidara gelmesi durumunda neler 
yapabileceği konusunda ilgili yerleri ikaz ettik. Bizim değerlendirmemize göre, Refah 
partisi, islami fundamentalizmi gerçekleştirmek istiyor. Türkiye’nin İran benzeri bir 
sisteme sahip olmasını arzu ediyor. 

Refah partisi’nin şu anda uyguladığı bir plan var. Bu plana göre hareket ediyorlar. 
Zaman zaman tepki çekecek bazı uygulamalar yapıyor, halkın ve kamuoyunun bu 
uygulamaya karşı olan tepkisini ölçüyor ve buna göre de karşı tedbir alarak hareket 
ediyorlar. Başbakan’ın ve bakanların açık her hangi bir faaliyetleri yok. Ancak parti’nin 
alt kademesi yoğun çalışma içinde.

Kayseri Refah partisi il başkanı yaptığı konuşmada islami fundamentalizmin 
Türkiye’ye geleceğini beyan etti. Ayrıca Ssincan’da da aynı şey oldu ve İran büyükelçisi 
İran’da ki sistemin er veya geç Türkiye’de yerleşeceğini beyan etti. Sincan belediye başkanı 
gözetim altında tutulurken, maalesef adalet bakanımız kendisini hapishanede ziyaret ederek 
bir saat süre ile görüştü.

Başbakan iktidara gelir gelmez dış gezilerini İran’a ve Libya’ya yaparak Türkiye’nin 
yüzünü doğuya döndürmeye çalıştı. Başbakanlıkta yeni bir büro kurdu bu büro vasıtasıyla 
özellikle savunma sanayii ile ilgili faaliyetleri doğu ülkeleri ile gerçekleştirmek istiyor. 

Çiller dışişleri bakanı olmasına rağmen, devlet bakanı Abdullah Gül  dışişleri bakanı 
gibi hareket ediyor bu da Türkiye’nin dış politikasında çelişkiler yaratıyor. 

Başbakan bazen yabancı ülke mensupları ile özel görüşmeler yapıyor ve bu 
görüşmelere hiç kimseyi almıyor dolayısıyla içeride konuşulan konular Refah partisi’nin 
bilgisi dahilinde kalıyor. 

Refah partisi’nin islami fundamentalizmi getirmek için yaptığı  çalışmalar 
karşısında muhalefetteki partiler, maalesef sessiz kalıyor ve adeta uyuyorlar. halbuki bu 
partilerin oy potansiyeli %80 civarındadır. 

Cumhurbaşkanı Demirel bizlerle hemen hemen aynı görüşleri paylaşmaktadır. Son 
yaptığı laiklik taraftarı açıklamalar bunun bir tezahürüdür. 

Türkiye’de yayımlanan tek ingilizce gazete olan “Turkısh Dayly News” gazetesinin 
sahibi İlnur Çevik, devlet bakanı Abdullah Gül’ü beraberinde ABD’ye getirdi ve ABD bizim 
tarafımızda diye haber yaptı. 

SORU : Refah partisi’nin planı nedir?
ORGENERAL BİR : Refah partisi kendi görüşlerini adım adım uygulamaya 

çalışmaktadır. İktidara gelir gelmez ramazan ayı süresince mesai saatlerinde değişiklik 
yaparak yeni bir uygulama başlattılar. Ancak bunda muvaffak olamadılar fakat önümüzdeki 
yıl cuma ve cumartesi günlerini hafta sonu tatili olarak değiştirmeye çalışabilirler. 

İstatistiklere göre şu an Türkiye’de 400 kişiye bir cami düşmektedir. Buna karşılık 
yeterli okulumuz yoktur. Bu durumu bile bile cami yapılmasını teşvik etmek, ülke için faydalı 



  

bir hareket değildir. 
ORGENERAL KILIÇ : Laiklik, demokrasinin bebeği gibidir. Bu bebek zaman 

zaman hastalanmaktadır. Türk silahlı kuvvetleri bir doktor rolünü üstlenmiş ve bebeği 
hastalığın şiddetine göre ilaç vererek tedavi etmektedir. İlacın dozu bazen az, bazen 
kuvvetli olabilir. 

SORU : Bu ilacın ne olduğunu öğrenebilirmiyiz?
ORGENERAL BİR : Kendi sistemimiz içinde milli güvenlik kurulu adı altında bir 

organ vardır. bu kurulda cumhurbaşkanı, başbakan, milli savunma bakanı, içişleri bakanı, 
genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları ve ilgili bakanlar bulunmaktadır. Komutanlar konu 
ile ilgili görüşlerini bu kurulda dile getirerek ülkeyi yöneten kişileri bilgilendirmektedir. 
ancak bu kurul hükümete sadece tavsiyelerde bulunabilir. 

Refah partisi siyasal faaliyetlerinin yanısıra kendi elemanlarını 
silahlandırmaktadır. Şu ana kadarki tespitlere göre refah partisi üyelerinin elinde 50.000 
adet çok etkili bir silah olan pompalı tüfek bulunmaktadır. bu faaliyetleri ile refah partisi 
cezayir olayını kendisine örnek almış gözüküyor. 

İran rejim değişikliğine uğradıktan sonra islami fundamentalizmi diğer ülkelere ihraç 
etme gayreti içine girdi. Bu kapsamda Türkiye’nin doğusundan itibaren bu faaliyetler gittikçe 
artan bir şekilde uygulamaya konuldu. Fundamentalistlerin türk silahlı kuvvetleri’ne nüfuz 
etme gayretlerini yakınen takip ediyoruz. Sayıca fazla olmamakla beraber bu konuya 
kendini kaptırmış olan askeri personel türk silahlı kuvvetleri’nden uzaklaştırılmaktadır. 

Şu an İran, Türkiye’de bulundurduğu elemanları ile her türlü yasa dışı faaliyetleri 
gerçekleştirebilir. 

SORU : Erbakan’dan sonra refah partisi’ni  kim yönetecek?
ORGENERAL BİR : Şu an iki aday var. Biri Ankara büyükşehir belediye başkanı 

Melih Gökçek, diğeri ise istanbul belediye başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN' ’dır.
Önceleri Gökçek daha popüler görünmesine rağmen, son zamanlarda Erdoğan’ın 

etkinliği artmış durumdadır. Mücadele ikisinin arasında olacaktır. İran cumhurbaşkanı 
Rafsancani’nin bir adamının İstanbul’da Erdoğan ile görüşmesinden sonra Erdoğan’ın 
etkisinin artması ilgi çekicidir. 

Refah partisi milletvekili ve başbakan’ın yakın adamı olan Hasan Hüseyin Ceylan 
ramazan ayı içinde bütün tarikat liderlerini iftar yemeğine davet etti. Bu yemek Türkiye’de 
büyük yankılara sebep oldu.

SORU : Şu anda hafif dozajda ilaç kullandığınızı biliyoruz. ne zaman kuvvetli 
dozaj kullanacaksınız?

ORGENERAL KILIÇ : Bizim elimizde bir kontrol listesi olarak kabul ettiğimiz 
Atatürk’ün prensipleri vardır. Refah partisi’nin şu anki uygulamaları bu prensipleri ortadan 
kaldırmaya yöneliktir. Ne zaman ki Atatürk prensipleri büyük oranda zarar görür o zaman 
ilacın dozajını artırmak zamanın geldiğini kabul edebiliriz. 

ORGENERAL BİR : Atatürk, Türkiye’nin izleyeceği yolu çizmiş ve hedef olarak 
batı dünyasını göstermiştir. Türkiye’nin yüzünü batıdan doğuya çevirmeye hiç kimsenin gücü 
yetmez. ancak gelişmeler bu şekilde devam ederse 1,5 yıl sonra durum şu anki durumdan 
daha kötü olabilir.

ORGENERAL KILIÇ :Biz olayların içinde yaşadığımız için meydana gelen 
gelişmeleri tam olarak tespit edemiyoruz. ancak yavaş yavaş düşüncelerini uygulama alanına 
koyuyorlar. İran da bu olayı anlayamamıştı. 

ORGENERAL BİR : Yaptıkları propagandalarda emrin sadece Allah tarafından 
verildiğini, kulların emir veremeyeceğini ve kullar tarafından verilen emirlerin yerine 
getirilmemesi gerektiğini ifade ederek, askerleri üstlerine ve amirlerine karşı itaatsizliğe 
teşvik ediyorlar. 

Refah partisi oy miktarını gittikçe artırmaktadır. Diğer partiler ise bu durum 



  

karşısında hareketsiz kalıyorlar. Hatta bazı partiler dini açıdan halka şirin gözükerek refah 
partisi’nin oylarını alabileceklerini düşünüyorlar. bu yaklaşımları ile refah partisi’nin 
faaliyetlerine yardımcı olduklarını düşünmüyorlar. refah partisi’nin oy tabanından oy çalmak 
pek mümkün değil. 

Türkiye’de siyasi parti liderleri “lider diktatoryası” kurmuşlardır. Parti üyelerinin 
liderlerinden kurtulması pek mümkün olamamaktadır. Bu da türk demokrasisinin 
gelişmesinin önünde büyük bir engeldir. 

..........
Coğrafya Türkiye ve Yunanistan’a müştereken kullanabilecekleri çok güzel 

imkanlar vermiştir. insanlarımızın refahı için bu imkanları birlikte değerlendirmemiz en 
akıllıca yoldur." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

5-21 Şubat 1997 Cuma tarihinde Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik 
BİR’in ABD ‘de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları esnasında Jewıs Instıtute 
Natıonal Securıty Affaırs (Jınsa) Yetkilileri ile Yaptığı Gizli ibareli II nci Bşk.Özsek 
P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açılan görüşme tutanağının içeriğinin (9.Kls. 
S:359-360) :

"ORGENERAL BİR:ABD Genelkurmay II'nci başkanı Orgeneral Joseph Ralston ile 
huzur harekatı yerine geçen “operatıon northern watch” harekatı ile ilgili görüşmelerde 
bulunduk. bu konu ile ilgili mevcut sorunları çözdük. 

ABD savunma bakanı Wıllıam Cohen ile görüştük. Görüşme çok olumlu bir şekilde 
geçti ve kendisi çok olumlu değerlendirmeler yaptı. Bu değerlendirmeleri esnasında ABD 
hükümeti ve ABD vatandaşlarının, Türk silahlı kuvvetleri’nin Türkiye’deki Demokrasiyi 
dengelediği görüşünü taşıdığını ifade etti. Savunma bakanımız Tayan’ın, ABD savunma 
bakanı Cohen ile görüşmesinin gerçekleşmesi için harcadığınız çabaya çok teşekkür 
ediyoruz. 

Şu anda ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde bir momentum mevcuttur. bunu 
artırmak için desteğinizi istiyoruz. TÜrkiye ile ilgili bütün sorunlar hakkında bilgi sahibisiniz. 
bu nedenle ben sorularınız varsa onlara cevap vereyim.

SORU: Elimizdeki bilgilere göre İran terörizmi destekleyen bir ülkedir. İran’ın 
Türkiye’deki faaliyetleri için ne diyorsunuz?

ORGENERAL BİR: Sincan’da düzenlenen bir gecede İran büyükelçisi Türkiye’ye 
şeriatın geleceğini ifade etti. büyükelçi, bu beyanatları üzerine Türkiye’den ayrılmak zorunda 
kaldı.

Türkiye-İran sınırının 10 km içerisinde PKK’ya ait kamplar var. ortak operasyon 
yapmak konusunda çeşitli müracaatlarımız olmasına rağmen, İran tarafı bugüne kadar samimi 
olarak bu konuya eğilmedi. ortak operasyon yapma teklifimize evet diyorlar. ancak 
operasyon yapılacak bölge ile ilgili bilgileri aldıktan sonra PKK’yı ikaz ediyorlar ve bölgede 
hiç birşey bulamıyoruz. geçtiğimiz günlerde İran sınırından Türkiye’ye sızan teröristler 40 
askerimizi karakolda şehit ettiler. bu olaylar halkımızın İran’a olan tepkisini artırmaktadır. 

............
SORU: ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde geriye gidiş vardır. Resmen 

söylenmese bile üstü kapalı olarak uygulanan bir ambargo sözkonusudur. Bu durumun 
ilişkilere olan olumsuz etkisi nedir? bu konuda bir değerlendirme yaparmısınız?

ORGENERAL BİR :Geriye gidiş derken her halde Türkiye’ye verilmeyen 3 adet 
fırkateyn ve 10 adet kobra helikopterinin satışını kastediyorsunuz. burada yaptığımız 
görüşmelerden edindiğim izlenime göre fırkateyn konusu yakın bir gelecekte çözüme 
kavuşturulacaktır. helikopter konusunda da daha değişik alternatifler üzerinde duruyoruz. 

Türkiye  silahlı kuvvetlerini modernize etmek zorundadır. Çünkü Türkiye 11 adet 
ülke ile çevrilmiştir. bu ülkelerle Türkiye’nin sorunları mevcuttur. Bu nedenle hem bölge 



  

barışını ve hem de dünya barışına katkısını sürdürebilmek için Türkiye’nin kuvvetli ve 
modern bir silahlı kuvvetlere sahip olması ve bunu idame ettirmesi kaçınılmazdır. 

Varşova paktının dağılması ile birlikte bazı yazarlar silahlı kuvvetlerin azaltılması ve 
askeri okulların kapatılması doğrultusunda yazılar yazdılar. aradan geçen zaman zarfında 
gelişen olaylar bu kişilere Türkiye’nin kuvvetli bir silahlı kuvvetlere sahip olması gerektiğini 
anlatmıştır. 3 adet fırkateynin  ve 10 adet kobra helikopterinin Türkiye’ye verilmesi ABD ile 
ilişkilerde olan durgunluğu ortadan kaldıracaktır."şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

6-20 Şubat 1997 Perşembe tarihinde Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik 
BİR’in ABD’de Amerıcan Turkısh Councıl toplantıları esnasında yaptığı takdimden 
sonra 20 Şubat 1997 Perşembe günü sorulan sorulara verdiği cevaplara ilişkin Gizli 
ibareli II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer  imzasına açılan  belge  içeriğinin özetle 
(9.Kls. S:357-358):

.......
SORU: Türkiye’nin dış politikasında son zamanda büyük değişiklikler 

gözlenmektedir. Refah partisi’nin etkisinden kaynaklanan bu değişiklikler doğru yol partisi 
tarafından da kabul ediliyor mu? iran konusunda ne düşünüyorsunuz?

ORGENERAL BİR :Ben olayın politik boyutunu bir kenara bırakmak istiyorum. ona 
dışişleri bakanlık müsteşarı Öymen cevap verebilir. askeri boyutu şu şekildedir; ne zaman 
pkk teröristleri, kuzey ırak’ta iş yapamaz hale gelirse iran’ı kullanmaktadır. İran’da eğitim 
sahaları ve dinlenme yerleri mevcuttur. zaman zaman iran’lılar ile görüşüyoruz. ancak bu 
görüşmelerden istediğimiz neticeyi alamıyoruz. 6 ay önce İranlılar pkk’ya ait eğitim ve 
dinlenme yerlerini gösterelim dediler. ancak gidilecek alanları biz belirledik. bunu kabul 
etmediler. ısrar ettiğimizde de bizleri başka alanlara götürmeye çalıştılar. bölgede örgüt 
liderinin kaldığı bir evi tespit etmiştik. o eve gitmek istediğimizde de bomboş yollarda hız 
limiti bahanesi ile çok yavaş seyahat edilerek çok uzun sürede belirlediğimiz eve ulaşabildik. 
geçen zaman zarfında gerekli yerlere haber iletilerek evde bulunanların evi boşaltmasını 
sağladıklarını tespit ettik. Bu İranlılar’ın oynadığı bir oyun.

Aslında İran terörizmi destekleyen bir ülkedir. bu nedenle terörizmi destekleyen 
diğer ülkeler gibi işlem görmelidir."şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

7-Gnkur.Gensek.liğinin 26 Mart 1997 gün ve Gensek:0045- 97/ÖZSEK. sayılı 
yazısına EK-A (Görüşme tutanağı) Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in 
Avrupa Parlemantosu Sosyalist Grup Başkanı Bayan Paulıne Green ve Beraberindeki heyet 
ile yaptığı GİZLİ ibareli  II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer  imzasına açılan 
görüşme tutanağının içeriğinin özetle (9.Kls. S:344-355) : 1.Yer:  II nci bşk. Makamı, 
2.Tarih:  21 Mart 1997, cuma, saat 14.30-15.45,3.Toplantıya katılanlar, Orgeneral Çevik 
BİR: Gnkur. ıı nci bşk., Bayan Paulıne Green: Sosyalist grup bşk. (İngiltere), Sayın PIeter 
Dankert: T.C.-AB Karma parlamento eş bşk. (Hollanda), Bayan Magdelena Hoff: Avrupa 
parlamentosu bşk. yrdc. (Almanya), Sayın YIannıs Roubatıs: Sosyalist grup bşk. yrdc. 
(Yunanistan), Sayın Ray Collıns : grup sekreteryası yetkilisi,Sayın Patrıck Costellı: Grup 
sekreteryası yetkilisi, Dz.kur.alb.Nazmi Çeşmeci: gnkur. gn. p.p.bşk.lığı bab ş.md., 
Hak.yarbay Feyz Erdoğan: Gnkur. adli müşavirliği, Bayan Gökçen Kaya : DİB başkatip , 
P.kur.kd.alb.Necdet Soyer: Gnkur. ıı nci bşk. özel sekreteri 

BAYAN GREEN : Konuşmamıza başlamadan önce çok önemli gördüğüm bir 
konuyu vurgulamak istiyorum. Sosyalist grup olarak bizler, Türkiye’nin batı kimliğine sahip 
olduğunu düşünüyor ve bunu destekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne kabul edilemeyeceği doğrultusunda karar alan ve çok olumsuz bir havanın 
doğmasına neden olan hrıstiyan demokrat grup ile herhangi bir ilgimiz yoktur. Din, kültür ve 
medeniyet farkı gibi hususları engel olarak kabul etmiyoruz. 



  

Görüşmemizde dört ana konu üzerinde durmak istiyoruz. bu konular şunlardır. 
-Bize çok garip gelen bir kurumsal yapınız var. Bu yapı içinde milli güvenlik kurulu 

adı altında faaliyet gösteren bir kurul, bizim demokrasi anlayışımıza uymuyor. Batı 
demokrasilerinde problemlerin demokratik yollarla çözülmesi esastır. Bu alanda atacağınız 
demokratikleşme adımlarını ilgi ile takip ediyoruz. 

-Konuşmak istediğimiz ikinci konu, Türkiye’deki insan hakları ihlalleri konusudur. 
bu konu kapsamında özellikle güvenlik güçlerinin neden olduğu insan hakları ihlallerini 
konuşmak istiyoruz. 

-Üçüncü konu, güneydoğu anadolu’da devam eden kürt sorunudur. 
-Dördüncü konu ise Kıbrıs konusudur. son zamanlarda Klerıdes ile  Denktaş’ı bir 

araya getirmek için yoğun çabalar var. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta çok fazla askeri gücünüz 
mevcut. bu konularda da görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. 

ORGENERAL BİR :Sorduğunuz sorulara çok samimi ve açık olarak cevap 
vereceğim. Eğer tam olarak cevap alamadığınızı düşünürseniz lütfen sorularınızı tekrarlayın. 

Milli güvenlik kurulu anayasamız gereği kurulmuş ve faaliyet gösteren bir kuruldur. 
Başbakan, genelkurmay başkanı, milli savunma bakanı, içişleri bakanı, dışişleri bakanı, 
kuvvet komutanları ve jandarma genel komutanı bu kurulun üyeleridir konuların özelliğine 
göre bazı bakanlarda bu toplantılara katılırlar. Bu kurula cumhurbaşkanı başkanlık eder. 
Kurulda siviller çoğunluktadır. Kurul üyesi komutanlar toplantılarda kendi kuvvetlerini 
temsil etmezler. sadece kendileri adına konuşurlar. ülke güvenliği ile ilgili politikaların 
saptanması için tecrübelerini ve kendi görüşlerini ifade ederler. toplantı esnasında kuruldaki 
asker üyeler arasında emir komuta bağlantısı yoktur.

Bu kurul,hükümete direktif vermez, sadece ülkenin güvenlik politikası ile ilgili 
tavsiyelerde bulunur. Bu kurulun çalışmalarını dikkate almak bizim kendi 
menfaatimizedir. Çünkü burada yapılan çalışmalarla resim tam olarak ortaya konulur. 
Kurulun kararları bağlayıcı olmayıp, sadece tavsiye niteliğindedir. Bugüne kadar ki 
uygulamalarda milli güvenlik kurulu kararları bütün hükümetler tarafından tam olarak 
uygulanmıştır. Çünkü başbakan ve bazı bakanlar, kurulda kararlarının alınmasında söz ve 
pay sahibidirler.Hükümetler bu kurulun kendileri ve ülkemiz için çalıştığını bilmektedirler.

Diğer demokratik ülkelerde de bu kurula benzer şekilde faaliyet gösteren kurullar 
veya uygulamalar vardır. Bir örnek vermek gerekirse ABD’de bile konunun önemine bağlı 
olarak general powell ve general shalıkhasvılı’nin zaman zaman kongreye gidip bilgiler 
verdiğini ve görüşlerini karara yansıtarak, karar alma mekanizması içinde yer aldığını 
biliyoruz. 

SAYIN DANKERT : Ancak onlar sadece savunma konularında görüş bildiriyorlar, 
güvenlik konusunda değil. 

ORGENERAL BİR :Türkiye’nin kendine özgü bir durumu vardır. Türkiye 13 ülke 
ile komşu durumundadır. bu ülkelerle sorunlarımız vardır. Bu nedenden ötürü savunma 
konuları ve güvenlik konuları iç içe girmiş durumdadır. Bu yüzden savunma ve güvenlik 
konularını birbirinden ayırmak mümkün değildir. Türkiye’nin karşılaştığı bu durum hiç bir 
avrupa ülkesinde yoktur.

ABD’de Los Angeles’te deprem olduğu zaman general Powell kongrede konuştu ve 
depremin yarattığı etkilerin giderilmesi için alınacak tedbirlerle ilgili karar alma süreci içinde 
yer aldı. Bu konu savunma konusu değildi. Askeri birlikler valinin emrine verildi ve askerler 
bu olayın etkilerinin giderilmesinde faal olarak görev aldı. Bu olayı incelediğinizde 
ABD’deki bu uygulamanın bizdeki sisteme benzer bazı özellikler taşıdığını görürsünüz.

Türk silahlı kuvvetleri olarak ülkemizdeki bütün demokratik kurum ve kuruluşlar ile 
iyi ilişkiler içindeyiz. birçok konuda işbirliği yapıyoruz. mesela dışişleri bakanlığı ile çok sıkı 
bir işbirliği içinde, omuz omuza birlikte çalışarak ülkemizin dış politikasının oluşturulmasına 
katkıda bulunuyoruz.   



  

SAYIN DANKERT :Bu farklılıklarınızı avrupa birliği’ne nasıl uyduracaksınız? 
ORGENERAL BİR : Türkiye’de demokrasi uzun süreden beri mevcuttur. avrupa 

birliği’ne aday olarak gösterilen diğer bazı ülkelerde ise demokrasinin geçmişi çok fazla 
değildir. bu ülkelere kıyasla türkiye’deki demokrasi daha köklü bir demokrasidir.

Türkiye’de cumhuriyetin kurulması esnasında Ulu Önder Atatürk, batı ile 
entegrasyonu bizlere hedef olarak göstermiştir. Türkiye’nin bu hedefinin değiştirilmesi 
mümkün değildir. Türkiye’deki demokratik kurumlar iyi işlemektedir ve batıdan farklı 
değildir.

Maalesef insan hakları ihlallerini medya ve bazı kişiler abartıyor. mesela akın birdal 
bunlardan bir tanesi. akın birdal ile görüştüğünüz zaman, kendisine şunu söyleyebilirsiniz. 
insan hakları kuruluşları ellerinde kesin delil olmadan bazı söylentilere itibar ederek konuyu 
gerçekmiş gibi gündemde tutmasınlar. çok açık olarak ifade ediyorum,  eğer varsa, 
ellerindeki delilleri size versinler, olayı bize getirin ve olayı bir de bizim tarafımızdan 
dinleyin. 

SAYIN GREEN : Söylediklerinizi Akın Birdal’a ileteceğim. konuştuğumuz bu 
konular ile ilgili olarak üst seviyede herhangi bir problemin olmadığını bir kez daha ifade 
etmek isterim. esas konu alınan tedbirlerin uygulanmasının sağlanmasıdır. bizim sizin için bir 
plan yapmamız da önemli değildir. önemli olan bunun uygulanmasıdır. insan hakları ihlalleri 
ile ilgili olarak bize ulaşan bir sürü şikayet var. 

ORGENERAL BİR : Bu konuda çok çaba harcadığımızı tekrar ifade etmek isterim. 
bunun neticelerinin görülebilmesi için zamana ihtiyacımız vardır. ancak gün geçtikçe insan 
hakları ihlallerinde bir azalma olmaktadır. durum bu açıdan sevindiricidir.

.........
Türkiye bölgesinde laik ve demokratik tek ülkedir. diğer ülkelerle olan sorunların 

kaynağında türkiye’nin demokratik ve laik bir ülke olması yatmaktadır. türkiye gerek içerde, 
gerekse dışarda karşılaştığı sorunlara rağmen bölge barışına ve dünya barışına katkıda 
bulunmaya çalışmaktadır.

SAYIN GREEN: Bizler burada kendi ülkelerimizin temsilcileri değil avrupa 
parlamentosu’nun temsilcileriyiz. konuyu türkiye-yunanistan konusu haline getirmemek 
gerekir. 

Ben bir kaç hususu vurgulamak istiyorum. Gümrük birliği oylaması öncesinde 
dönemin başbakanı Çiller bize bazı garantiler vermişti. Bu garantileri dikkate alarak gümrük 
birliği oylamasının olumlu netice vermesi için büyük bir çaba harcadık. Ancak bugüne kadar 
bu garantilerin hiç birisi yerine getirilmedi. 

Bu garantiler: Demokrasinin güçlendirilmesi, insan haklarına saygının geliştirilmesi, 
 OHAL’in kalkması, Kıbrıs’ta çözümü hızlandıracak aktif tedbirlerin alınması ve  Refah 
partisi’nin, fundamentalistlerin, iktidara gelmesinin önlenmesi idi. 

Çiller bütün bunları sadece kendisinin başarabileceğini söylemişti. ancak geçen 
zaman içinde bizzat Çiller’in kendisi Refah partisi’ni iktidara taşımış ve bizlere verdiği hiçbir 
sözü tutmamıştır. Avrupa birliği üyeliğiniz için bu garantilerin gerçekleşmesi şarttır. 
Türkiye’nin avrupa birliği’ne girebilmesi için çok dikkatli olması ve çok şeyler başarması 
gerekmektedir. Türkiye’nin bazı olumlu adımlar atmasını bekliyoruz.

Avrupa parlamentosu Türkiye’deki oluşumları çok yakından takip etmektedir. Şu 
anda avrupa parlamentosu’nda türkiye’nin gümrük birliğine dahil olması için oylama yapılsa, 
netice kesinlikle olumsuz çıkacaktır. çünkü, hali hazırda avrupa parlamentosu’nda türkiye 
aleyhine çok olumsuz bir hava vardır.  

ORGENERAL BİR : Söylediklerinizde haklısınız. Çiller söz verdi ancak, verdiği 
sözün aksine refah partisi ile koalisyon kurarak bu partiyi iktidara taşıdı. bu bizim için 
sıkıntılı bir durum, bir ikilem yaratmaktadır. Bu nedenle milli güvenlik kurulunda çıkan 
tavsiye kararları herkesin dikkatini çekti. 18 maddelik kararların bir maddesi de avrupa 



  

birliği’ne üye olmak idi. 
Anayasamızla ilgili olarak birkaç konuya değinmek istiyorum. 1982 yılında % 92 

gibi bir çoğunlukla kabul edilen anayasamızın;
Birinci maddesi Türkiye devleti’nin  bir cumhuriyet olduğunu, 
İkinci maddesi, cumhuriyetin niteliklerinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 

devleti olduğunu,
Üçüncü maddesi ise, türkiye devleti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün 

olduğunu, dilinin türkçe, başkentin Ankara olduğunu, bayrağın ve milli marşın durumunu 
açıklamakta,

Dördüncü madde ise, ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğini, ve değiştirilmesinin 
teklif edilemeyeceğini amirdir.

Türk silahlı kuvvetleri İç Hizmet Kanunun 35. maddesi, Türk silahlı kuvvetleri’ne 
türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş türkiye cumhuriyeti’ni kollamak ve korumak 
görevini vermiştir. Türk silahlı kuvvetleri Atatürk prensiplerini ve anayasanın 
uygulanmasını takip etmektedir. Bizlerin bu yaklaşımı türk halkının büyük bir çoğunluğu 
(%80’i) tarafından da desteklenmektedir. Türk silahlı kuvvetleri ve Türkiye’deki diğer 
demokratik kuruluşlar anayasal hususların uygulanmasının takipçisidir.

SAYIN GREEN : Demokratik gelişme içinde böyle bir şey olmaması lazım. Eğer 
halk isterse Anayasa’yı değiştirebilir. Böyle bir şey benim ülkemde olsa sivil savaş olurdu.

ORGENERAL BİR : Sizin ülkenizde zaten yazılı bir anayasa yoktur. buna ihtiyaç 
duyulmamıştır. Zaten bizde de değiştirilemeyecek olan anayasanın ilk üç maddesidir. 
Anayasayı halk %92 gibi bir çoğunlukla benimsemiştir. Bu nedenle değişiklik yapılması pek 
kolay olmaz. Ancak değişiklik yapılmak istenirse, tabiiki bunun demokratik yolu vardır. bu 
yol da anayasada belirtilmiştir. geçtiğimiz dönemde de anayasanın bazı maddeleri 
değiştirilmiştir. 

Yasalarla bizlere verilen görevlere göre Türk silahlı kuvvetleri, Türkiye 
cumhuriyeti’ni kollamak ve korumak ile görevlidir. Cumhuriyet’in niteliklerinden biri olan 
laiklik özelliğinin korunması ve anti-laik bir yönetimin iktidara gelmemesi için tedbirler 
alınmalıdır.

SAYIN COLLINS : Refah partisi’nin oy oranı % 20 civarındadır. Nasıl oluyorda bu 
parti bu kadar güçlü bir tavır sergiliyor?

ORGENERAL BİR : Çiller’in partisi Refah Partisi ile koalisyon kurunca, Refah 
partisi iktidar imkanlarını kullanmaya başladı. Gerçi Çiller, şu ana kadar laik 
cumhuriyetin prensiplerini ihlal eden herhangi bir kanunu meclisten geçirmediklerini 
iddia etmektedir. Ancak, şu aşamada önemli olan bu tip kanunların çıkarılıp 
çıkarılmaması değildir. Sıkıntı, şu anki yönetimin mevcut kanunları uygulamamasından 
kaynaklanmaktadır. Daha açık bir deyişle, refah partisi yetkilileri mevcut kanun ve 
prensiplerin yerine, bazı başka kural ve prensipleri kullanma ve uygulama gayreti 
içindedirler. 

SAYIN DANKERT : Demokratik sistemin teminatı siyasi partilerdir. Demokrasi 
askerlerin koruması altında olamaz. Her ülkenin silahlı kuvvetleri kendi ülkesinin sınırlarını 
korumakla görevlidir.

ORGENERAL BİR: Biz silahlı kuvvetler olarak, ülke sınırlarını korumanın 
yanısıra, kanunların bize verdiği görev gereği, cumhuriyet’in kendisinin ve temel 
niteliklerinin de koruyucusuyuz. 

...........
SAYIN ROUBATIS : Yunan genelkurmay başkanı’nın verdiği cevap normal bir 

cevaptır. çünkü, Yunanistan’daki askerler politikacıların kontrolündedir.
ORGENERAL BİR : O zaman diyalog istemeyen yunanlı politikacılardır. siz de bir 

politikacısınız. biz, türkiye ile avrupa birliği arasında diyaloğun devam etmesi taraftarıyız." 



  

şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

8-Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in “Americın Jewısh 
Congress (AJC)” Heyeti ile yaptığı Gizli ibareli  II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet 
SOYER  imzasına açılan  görüşme tutanağının içeriğinin özetle (9.Kls. S.339-343); 1.Yer: 
şeref salonu,2.Zaman: 04 haziran 1997, çarşamba, saat 17.00-18.00, 3.Toplantıya katılanlar, 
Orgeneral ÇEVİK BİR,: Gnkur. II nci bşk.,Tümgeneral Orhan Yöney : Strj.kuv.pl.d.bşk., 
Sayın Davıd V.Kahn: Kuruluşun başkanı,Sayın phıl baum : Heyet üyesi,bayan leona f.chanın: 
heyet üyesi, prof.dr.davıd a.kıpper: heyet üyesi, bayan susan jaffe tane: heyet üyesi, bayan 
ruth kahn : kuruluş bşk.nın eşi, P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer : Gnkur. ıı nci bşk. özel sekreteri,

 ORGENERAL BİR : Anayasamız’ın birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri Türkiye 
Cumhuriyeti’nin niteliklerini belirlemektedir. Buna göre TÜrkiye cumhuriyeti Atatürk 
ilkelerine bağlı, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. anayasamız’ın dördüncü 
maddesi ise, ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğini ve hatta değiştirilmesinin bile teklif 
edilemeyeceğini ifade etmektedir.

1965 yılında T.B.M.M.de kabul edilen iç hizmet kanunumuz’un 35. maddesi de 
Türk silahlı kuvvetleri’ne türk yurdunu ve nitelikleri, anayasa’da belirtilen cumhuriyeti 
korumak ve kollamak görevi vermiştir. Türk silahlı kuvvetleri’nin bütün girişimleri 
anayasa ve kanunlarda kendisine verilen görev ve sorumluluklara istinaden yapılmaktadır. 
bizim yaptığımız Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu tehdidi ortaya koyarak, resmi 
çizmek ve herkesin anlamasını sağlamaktır. Bütün demokratik kuruluşlar ve halkımızın 
çoğunluğu bunu anlamakta ve bizi desteklemektedir. ABD silahlı kuvvetleri’nin elbette 
böyle görevleri yok, ama bizim görevimiz ve sorumluluğumuz var. Ülkemizin geleceği için bu 
görev ve sorumluluıklarımıza sahip çıkmamız gerrekmektedir.

Şu anda Türk silahlı kuvvetleri’nin iç politika ile ilgilendiği konusunda görüşler 
var. Ancak türk silahlı kuvvetleri şu parti ülkeyi yönetsin demiyor. Eğer öyle desek iç 
politika ile uğraşmış oluruz.Biz sadece kanunların ve anayasa’nın bize verdiği görev ve 
sorumluluklara göre hareket ediyoruz. 

Milli güvenlik kurulu anayasamız gereği kurulmuş ve faaliyet gösteren anayasal bir 
kurumdur. başbakan, genelkurmay başkanı, milli savunma bakanı, içişleri bakanı, dışişleri 
bakanı, kuvvet komutanları ve jandarma genel komutanı bu kurulun üyeleridir konuların 
özelliğine göre bazı bakanlar da bu toplantılara katılırlar. bu kurula cumhurbaşkanı başkanlık 
eder. kurulda siviller çoğunluktadır. kurulun gündemi cumhurbaşkanlığınca belirlenir. kurul 
üyesi komutanlar toplantılarda kendi kuvvetlerini temsil etmezler. sadece kendileri adına 
konuşurlar. ülke güvenliği ile ilgili politikaların saptanması için tecrübelerini ve kendi 
görüşlerini ifade ederler. toplantı esnasında kuruldaki asker üyeler arasında emir komuta 
bağlantısı yoktur. kurul üyeleri düşüncelerini serbest bir ortamda ifade ederler. komutanların 
orgeneral rütbesine gelinceye kadar kıtalarda, yurt içi ve yurt dışı karargahlarda aldıkları 
görevleri ve yabancılarla görüşmelerinden kazandıkları tecrübeleri düşünürseniz, bu 
tecrübelerin ülkemiz için ne kadar faydalı olacağını anlarsınız. çünkü bu tecrübelerin 
kazanıldığı söz konusu süreç, yaklaşık 40 yıllık bir süreçtir.

Bu kurul,hükümete direktif vermez. sadece ülkenin güvenlik politikası ile ilgili 
tavsiyelerde bulunur. bu kurulun çalışmalarını dikkate almak bizim kendi menfaatimizedir. 
çünkü burada yapılan çalışmalarla resim tam olarak ortaya konulur. kurulun kararları 
bağlayıcı olmayıp, sadece tavsiye niteliğindedir. bugüne kadar ki uygulamalarda milli 
güvenlik kurulu kararları bütün hükümetler tarafından olumlu olarak alınmıştır. çünkü 
başbakan ve bazı bakanlar, kurulda kararlarının alınmasında söz ve pay sahibidirler. 

Şubat Ayı’nda yapılan milli güvenlik kurulu toplantısında da Türk silahlı 
kuvvetleri’nin görüşleri 18 madde halinde tavsiye olarak sunulmuştur. Cumhurbaşkanı, 
başbakan ve toplantıya katılan bütün bakanlar bu kararları imzalamıştır. Ancak hükümet, 



  

daha sonra, bu kararları uygulamamak için çeşitli manevralar içine girmiştir. Refah partisi 
içinde Türkiye’yi İran’a benzetmek için çaba harcayanlar vardır.

Türk silahlı kuvvetleri’nin yaklaşımı anayasa ve kanunlara uygundur ve bunlardan 
alınan güçle yapılmaktadır. Bizlerin bu yaklaşımı türk halkının büyük bir çoğunluğu (%80’i) 
tarafından da desteklenmektedir. Türk silahlı kuvvetleri ve Türkiye’deki diğer demokratik 
kuruluşlar anayasal hususların uygulanmasının takipçisidir.

21 nci yüzyılda dünya tek bir yerleşim birimi (global vıllage) haline gelecektir. Bu 
yerleşim birimi içinde bir evimizin olması için, batı ile entegrasyonumuz şarttır. Halkımız’ın 
büyük bir çoğunluğu bu görüştedir. Atatürk’ün yıllar önce belirlediği bu hedefin 
değiştirilmesi ve Türkiye’nin yönünün başka istikamete çevrilmesi mümkün değildir. Bugüne 
kadar batı’nın üyesi olarak, batı’nın değerlerini paylaştık demokrasi ve ortak değerleri batı ile 
birlikte koruduk bu değerleri devam ettirmekten memnunuz  gelecek batı’dadır.

SORU : Bizler de dahil, büyük çoğunluk Türk silahlı kuvvetleri’ni demokratik rejimi 
korumak ve ülkedeki istikrarı devam ettirmek için bir garanti olarak görüyoruz. Öncelikle 
bunu bilmenizi isterim. Ancak Türkiye’de silahlı kuvvetler’in siviller tarafından 
kontrolunun nasıl yapıldığuı konusunda bilgi almak isterdim. Bu konunun bizim 
düşündüğümüz gibi olması gerekmez? İkinci soru anayasa’nın değiştirilemeyeceğini ifade 
ettiniz, eğer Türkiye’deki çoğunluk laik rejimin değişmesini isterse ne olur? 

ORGENERAL BİR : Şu anki devlet protokolunda genelkurmay başkanı dördüncü 
sırada yer almaktadır. Savunma bakanı daha sonra gelmektedir. Bu uygulama avrupa’dan 
farklıdır ancak bunun da çeşitli nedenleri vardır. 

-Türk silahlı kuvvetleri’nin toplum içinde çok farklı ve ayrı bir yeri vardır,
-Bağımsızlık savaşımız askerler tarafından gerçekleştirilmiştir. Atatürk ve silah 

arkadaşları bağımsızlık savaşını kazanmışlardır,
-Tarihten gelen bir anlayış vardır. “her türk asker doğar ve asker ölür” düşüncesi 

hala geçerlidir. Bu anlayış içinde “her aileden bir asker olmalı” geleneği sürdürülmektedir.
-Evlenmek isteyen ve askerliğini bitirmemiş erkeklere, kız aileleri evet demezler. 

çünkü askerliğin erkeklerde sorumluluk duygusunu yerleştirdiğini düşünürler. bu anlayış hala 
geçerlidir. 

Ülkemizde 1950’li yıllarda genelkurmay başkanı savunma bakanı’na bağlı idi. 
Ancak bu dönemlerde savunma bakanları bu uygulamayı tahrip ettiler. Herkesin içinde 
genelkurmay başkanlarını işaretle çağırmak, paltosunu giyerken paltoyu tutturmak gibi 
davranışlara girdiler. Onların bu yaklaşımı türk silahlı kuvvetleri’ni çok rencide etmiştir.

Ayrıca savunma bakanları, kendi parti çıkarlarına ve kendi kişisel çıkarlarına birinci 
önceliği verdiklerinden, türk silahlı kuvvetleri içine politikayı sokmaktadırlar.Bu nedenle şu 
aşamada türk silahlı kuvvetleri’nin mevcut konumunun muhafaza edilmesi tarafımızdan 
uygun mütalaa edilmektedir. ancak zaman geldiğinde ve bizim politikacılarımız da sizdeki 
politikacılar gibi düşünmeye başladığında bu sıra değişebilir.

ABD Demokratik bir ülke olmasına rağmen yukarıda izah ettiğime benzer bir olay, 
körfez krizi esnasında ABD’de bile yaşanmıştır. Komutanlar adlı kitapta yer alan, savunma 
bakanı ile hava kuvvetleri komutanı arasında geçen olayı dikkatinize sunmak isterim. 
demokrasi anlayışı yerleşmiş bir ülkede bile böyle şeyler olursa düşünün Türkiye’de neler 
olur? İnanıyorum ki bir gün gelecek bizde de demokrasi siviller tarafından abd ve avrupa’da 
olduğu gibi anlaşılacaktır. 

İkinci sorunuza gelince... türk halkı hiçbir zaman laik rejimden vazgeçmez. 
çoğunluk her zaman laik rejimin tarafında olacaktır. 

Erken bir seçim meclis tarafından kabul edilmeyecektir. seçime gidersek seçim 
kanunu ve diğer uyum kanunlarının çıkartılması lazımdır. Seçmen kütüklerinin yenilenmesi 
gerekmektedir aksi takdirde demokratik bir seçim olmaz basın ve kamuoyu bu görüşte.

SORU : Eğer bu dediğiniz olmazsa askerler isteklerini zorla kabul ettirir mi?



  

ORGENERAL BİR : Biz, demokrasi içinde kalarak mücadelemizi sürdürüyoruz. 
İnsanlarımızı ve demokratik kuruluşları uyararak politik yaşantıya daha aktif katılımlarını 
sağlamaya çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerin müdahalesi en son çaredir. Ancak şunu 
kesinlikle ifade etmeliyim ki, Türkiye iran’a benzer bir ülke olamaz. 

SORU : Avrupa ülkelerinde yüksek rütbeli askerler emekliliklerinde politik hayata 
geçer ve tecrübelerini kullanırlar. böyle bir yaklaşım sizin için bir yol olabir mi? bunun 
türkiye’deki uygulaması nasıldır? böylece laik rejimin devamı için askerlerin etkinliği devam 
eder. 

ORGENERAL BİR : Ülkemizde genç rütbede emekli olan subayların bir kısmı 
politikaya atılmaktadırlar. Ancak emekli generallerin politikaya girmeleri pek yaygın 
değildir. Çünkü politikacıların emekli generallere davranışları olumsuzdur. En son 
genelkurmay başkanımız orgeneral Doğan Güreş Çiller’in partisinden politikaya atıldı. 
Ancak köşe yazarları kendisini küçük düşürücü davranışlarda bulundular. saygınlığını 
yitirdi.

Eğer siviller emekli generalleri aralarında görmek isterse bu yöntem işler. Ama şu 
anda bunu istemiyorlar. Doğan Güreş bile politikaya atılmakla hata yaptığını söylüyor. 
Türkiye’de politikaya atılanların başlıca iki maksadı vardır. Parası olanlar meşhur olmak 
için, parası olmayanlarda para kazanmak için politikaya atılırlar. 

İsrail’e yaptığım gezi esnasında müşterek bir arama ve kurtarma tatbikatı yapılması 
için görüşmelerde bulunduk. Bu tatbikat ABD, İsrail ve Türk kuvvetleri tarafından icra 
edilecektir. Tatbikat insani maksatlı bir tatbikattır. Bu tatbikat katılmak isteyen herkese 
açıktır. Bu şekildeki net ve açık maksadına rağmen, başbakanımız dahil refah partisi’ne 
mensup kişiler bu tatbikatı abarttı ve farklı yorumlar getirdi. 

SORU : Başbakanınız bunu neden yaptı?
ORGENERAL BİR :  Radikalleri memnun etmek için. 
TÜMGENERAL YÖNEY : Türk silahlı kuvvetlerinin türk demokrasisi içindeki 

yerini daha iyi anlayabilmeniz için, bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye’de 
demokrasi ve cumhuriyet askerler tarafından 70 yıl önce ve tepeden aşağıya doğru 
kurulmuştur. Bu nedenle demokrasi ve laik cumhuriyet rejimi, biz askerlerin bebeği 
gibidir. 

SORU : Türk silahlı kuvvetleri’nin türk demokrasisi için yaptıklarından gerçekten 
çok etkilendik. Şu ana kadar ki uygulamalarınızda elinizde bulunan gücü kullanacağınıza 
dair hiç bir emare gözükmemektedir. diğer ülkelerde silahlı kuvvetlerin yönetime el 
koyacağına dair işaretler hemen ortaya çıkar. Türkiye’de de bazı kesimler yönetime el 
koyacağınızı ima ve ifade ediyor. Ancak sizde bu emare yok. Elinizde büyük bir güç olduğu 
halde demokrasiyi korumaya çalışıyorsunuz  bunu nasıl başarıyorsunuz?

ORGENERAL BİR : Biz, az öncede ifade ettiğim gibi anayasa ve yasaların bize 
verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Amacımız, 
demokratik kuruluşların ve halkın demokrasinin işleyişine daha çok katılımını sağlamaktır. 
ancak kamuoyunda bir adam sendecilik vardır.

Refah partili bir milletvekili, hem meclisi ve hem de milletvekillerini küçük 
düşürücü beyanatta bulunmasına rağmen büyük bir tepki görmedi. İnsanlar sesini 
yükseltmeli demokrasinin işleyişine daha çok katkıda bulunmalı  halk herşeyi askerden 
bekliyor. Az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye hiç bir zaman İran’a benzemeyecektir. 
İnsanlar ile tanrı arasına üçüncü kişi girmemelidir. Biz 21 nci yüzyılı yaşamak istiyoruz. 
Araplar 15 ve 16 ncı yüzyılı yaşıyorlar. "şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

9- Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in Prof.Bernard LEWIS ile 
yaptığı GİZLİ ibareli II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açılan görüşme 
tutanağının içeriğinin özetle (9.Kls. S:384-389) :"1.Yer:  II nci bşk. makamı,2.Zaman: 14 



  

Kasım 1996, perşembe, saat 14.30-15.30, 3.Toplantıya katılanlar: Orgeneral Çevik Bir: 
Gnkur. ıı nci bşk., sn. bernard lewıs :  Tarih profesorü,bayan aydan kodaloğlu:Türk Amerikan 
DErneği başkanı, P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer:  GNkur. ıı nci bşk. özel sekreteri,

SAYIN LEWIS: Son gelişmelerden sonra kendime şu soruları soruyorum. 
Türkiye’de ne oluyor? Türkiye nereye gidiyor?

ORGENERAL BİR  : Şu anda parlementoda ülke çoğunluğunu temsil eden 
partilerin başındaki liderler, ne yazık ki  birbirleri ile sanki sağırlar diyaloğu içindeler. yeni 
bir hükümetin kurulması için aralarında bir anlaşma sağlamaları çok zor. Hepsi kendi kişisel 
çıkarları ve parti çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Bu nedenden ötürü de biraraya 
gelemiyorlar. Erbakan’da bu durumdan çok iyi istifade ederek Çiller’le kurduğu  koalisyon 
hükümetini sürdürüyor. Ancak koalisyon hükümetinde yer alan bakanlar, kendi partilerinin 
prensipleri doğrultusunda hükümet işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Bu durum hükümetin iki 
ayrı istikamete gittiği ve iki başlı olduğu gibi bir izlenim yaratıyor. Yabancı konuklarla 
yapılan görüşmelerde, aynı konuda, iki ayrı mesaj verildiği hususunda endişelerimiz var. 

SAYIN LEWIS : Dışarıdan bakan bir kişi olarak, sanki Türkiye’de iki ayrı yönetim, 
iki ayrı hükümet var gibi hissediyorum. 

ORGENERAL BİR : Maalesef bu izleniminiz doğru. Refah partisi, devletin her 
kademesinde kadrolaşma peşinde ve kendi elemanlarını uygun görevlere yerleştirmeğe 
çalışıyor. Erbakan, ülkenin lehine bazı şeyler yapıyor gibi gözükse de aslında 
kadrolaşmakla meşgul. 

Çoğunluğu oluşturan diğer dört parti içindeki milletvekillerinin bu durumu görüp 
birşeyler yapmasını bekliyoruz. Bu konuda bazı olumlu işaretler var. Ayrı partilere mensup 
milletvekilleri, birbirleri ile görüşüp neler yapılabileceğini tartışıyorlar. 

Türkiye’de parti liderlerinin seçilmesinde uygulanan seçim sistemi, maalesef siyasi 
partilerde bir lider hegemonyası yaratmakta ve parti lideri olan bir kişi kolay kolay 
değiştirilememektedir. Parlamenterler öncelikle bu sistemi değiştirerek, parti liderlerinden 
kurtulmak gayreti içindeler. 

SAYIN LEWIS  : Şu anki parlamento aritmetiği içinde böyle birşeyi gerçekleştirmek 
 mümkün mü?

ORGENERAL BİR : Bu parlamenterlere bağlı bir konu. Bunun bir an önce 
yapılması lazım, aksi takdirde ülke gün geçtikçe daha kötü bir duruma giriyor. Çiller, 
herhangi bir icraat yapamadan sadece konuşuyor. Erbakan ise az önce de söylediğim gibi 
birşeyler yapar gibi gözüküyor ve kadrolaşmasına devam ediyor. 

Türk silahlı kuvvetleri’nin modernizasyonu ile ilgili projelerin uygulama alanına 
konulabilmesi için milli savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve başbakan’ın imzası 
gerekmektedir. Bu projeleri başbakan imzalıyor. Ancak başbakan’ın danışmanı durumunda 
olan bazı kişiler, projelerin uygulanmasını engelliyorlar. Başbakan da bu durumu biliyor, 
ancak sessiz kalıyor. sıkıntılarımızı Çiller’e söylediğimizde de kendisi not alıyor ve daha 
sonra unutuyor.  

SAYIN LEWIS  : Refah partisi’nin şu anda yaptığı hükümet işlerini yavaşlatmak ve 
kendi prensipleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktır. 

ORGENERAL BİR  : Bir sıkıntıyı dile getirdiğimiz zaman başbakan; derhal bir 
toplantı yapalım ve tartışalım diyor. Toplantıyı yapıyoruz, konuyu tartışıyoruz, ancak hiçbir 
netice alamıyoruz.

Bu gidişe dur diyebilmek için demokratik kuruluşların daha faal bir şekilde tepki 
göstermesi gerektiği kanaatindeyim. 

SAYIN LEWIS : Meclis’te bulunan siyasi parti liderlerinin bu işi yapması mümkün 
değil mi?

ORGENERAL BİR: Maalesef değil. Hepsi kendi kişisel çıkarları için mücadele 



  

ediyor. 
SAYIN LEWIS : Başbakan Erbakan, belkide dünya’nın en sessiz başbakanı. Hiç sesi 

çıkmıyor desem, abartmamış olurum. Şu ana kadar ciddi olarak hiçbir basın açıklaması ve 
basın toplantısı yapmadı. Beni hayrete düşüren bir başka husus da türk halkı’nın tepkisizliği. 
olan olaylar karşısında türk halkı da sessiz kalmayı tercih ediyor. mesela, Erbakan’ın Libya 
gezisi esnasında, Libya lideri Kaddafi’nin Türkiye aleyhinde söylemiş olduğu sözlere 
karşılık, çok daha fazla tepki gösterilmesini bekliyordum ancak bu gerçekleşmedi.  

ORGENERAL BİR  : 10 kasım nedeniyle yapılan törenler esnasında, türk halkının 
ve demokratik kurumlarımızın  göstermiş olduğu tepki, Atatürk prensiplerinden ve özellikle 
laiklikten taviz verilemeyeceğinin bir işaretiydi. 

Bu arada kişisel görüşüme göre; başkanlık sistemi Türkiye için gerekli olan bir 
sistemdir. Bunun için uygun bir seçim kanunu ile, yeniden seçim yapıldığında bir takım 
sıkıntılardan kurtulabiliriz. 

SAYIN LEWIS: Başkanın doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesini mi 
kasdediyorsunuz?

ORGENERAL BİR : Evet bunun için öncelikle cumhurbaşkanı meclisi fesh edebilir 
ve seçim hükümeti kurarak gerekli kanunları çıkartıp yeni bir seçime gidebilir. 

SAYIN LEWIS: Bildiğim kadarıyla cumhurbaşkanınız’ın, şartlar oluştuğunda, 
meclisi fesh etme hakkı var. Ancak bu meclis aritmetiği içinde, bu sistem değişikliğine 
gidilebilir mi? bunu bilemiyorum ve bana pek mümkün gibi gelmiyor. Bunun gerçekleştiğini 
farz etsek bile, yeni seçimlerin sonucunda, arzu ettiğiniz nitelikte bir başkana sahip 
olabilecekmisiniz? Herşeyden önemlisi de cumhurbaşkanınız bunu yapmaya hazır mı?

ORGENERAL BİR  : Cumhurbaşkanımız’ın engin bir tecrübesi var. Bilgili bir 
kişi. Türkiye’nin bulunduğu bu durumdan çıkması için şu an için en uygun kişi o. 

SAYIN LEWIS  : Cumhurbaşkanınız’ın iki defa askeri darbe tecrübesi yaşadığını da 
unutmayın. 

Seçim sisteminizin değişmesi gerektiğine ben de katılıyorum. Parti liderleriniz parti 
içinde çok kuvvetli. temsili seçim sistemi, belki halkın tercihini yansıtıyor gibi gözüküyor 
ama neticesi açısından ülkeyi koalisyon hükümetlerine mecbur ediyor. 

ORGENERAL BİR : Bizim gündemimiz de olan en önemli sorun, pkk terör 
örgütüne karşı verdiğimiz mücadeledir. güvenlik kuvvetleri terörizm ile değil teröristlerle 
mücadele etmektedir. Terörizm ile mücadele hükümet sorumluluğunda olan bir konudur. 
maalesef hükümete bağlı kurumlar, bölgeye gitmemekte ve yapılan mücadelede güvenlik 
kuvvetlerini yalnız bırakmaktadırlar. bölgedeki sağlık, eğitim, alt yapı gibi sorunlar, çözüm 
için ilgili bakanlıkların girişimlerini beklemektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda, güvenlik kuvvetleri bölgedeki tehdidi marjinal hale 
getirdiğinde, hükümet askerlik süresini kısalttı. bu durum bizim teröristlere karşı verdiğimiz 
mücadeleyi olumsuz etkiledi. sanki, bu mücadelede, kendi hükümetimiz bizi arkamızdan 
vurdu. bu düzenleme basit bir seçim yatırımından başka birşey değildi. 

İnsan hakları ihlalleri konusunda ingiltere yaklaşık 200 defa suçlanırken türkiye 
sadece 6 defa suçlandı. ancak bunun kopardığı gürültü sanki 200 defa suçlanan Türkiye imiş 
gibi büyük oldu. diğer avrupa ülkeleri bile insan hakları ihlalleri konusunda bizden daha fazla 
eleştiri alıyorlar. 

ABD’de terörizm ile mücadele için özel kanunlar var. Bu kanunlar bir sürü kısıtlama 
getiriyor. Aynı tip kanunlar bizde yürürlükte olduğu zaman yer yerinden oynuyor ve herkes 
demokrasi adına bu kanunun aleyhinde oluyor. 

SAYIN LEWIS  : Terör ile mücadele polisin işi değil mi?
ORGENERAL BİR  : Doğru. Ancak askeri birliklerin bu mücadelede kullanılması 

gerekebilir. örnek olarak abd’de los angeles’de olan olaylar esnasında, askeri birlikler görev 
almıştı. Bizde de durum aynıdır. Sivil idareciler, ihtiyaç durumunda askeri birliklerin 



  

kullanılması için talepte bulunduklarında bu talep uygun ölçülerde tarafımızdan karşılanır. 
..............
ORGENERAL BİR : ABD RP ile iyi ilişkiler içine girerse, bu büyük bir hata olur. 

ABD yönetimindeki bazı kişiler bu tip yaklaşımı destekliyorlar. RP, ABD’den destek gördüğü 
düşüncesine kapılırsa, faaliyetlerinde daha cüretkar olabilir ve Türkiye İran’a dönebilir. 

SAYIN LEWIS : ABD’de bir grup insan, müslüman ülkelerde islami 
fundamentalizm’in başarılı olacağına inanmaktadır. Bu kişiler, ABD’nin İran’da hata 
yaptığını ve ileriyi göremediğini iddia etmektedirler. Bugün abd’nin iran ile ilişkilerinin 
olumsuz olmasının sebebinin, yıllarca şah rejiminin desteklenmesi olduğu söylenmektedir. bu 
nedenle bu kişiler, tekrar aynı hatayı yapmayalım düşüncesinden hareketle, RP ile daha iyi 
bir diyalog içinde bulunmak istiyorlar. 

ORGENERAL BİR : ABD’nin Türkiye’ye karşı yürütmüş olduğu politika çok 
sessiz. ABD sanki sadece seyrediyor gibi. Halbuki ABD’nin daha aktif olması ve Türkiye’yi 
desteklemesi gerekmektedir. 

SAYIN LEWIS : ABD’de “chrıstan-muslem understandıng” isimli bir kuruluş var. 
bu kuruluş araplar tarafından desteklenmektedir. kuruluşun başında da john ospozito isminde 
bir kişi var. bu kişi islam fundamentalizminin hrıstiyanlar tarafından iyi anlaşılması 
gerektiğini savunmaktadır. diğer grup ise islam fundamentalizmi ile politik olarak iyi 
geçinmenin mümkün olmadığını, islami fundamentalizmin bir düşman aradığını ve bu 
düşmanın da hrıstiyan dünyası olduğunu söylemektedir. 

ORGENERAL BİR:Türkiye’nin çoğunluğunun din anlayışı islami fundamentalizmin 
türkiye’de yerleşmesine imkan tanımaz. Biz laik düşünce anlayışı içinde diğer dini 
düşüncelerin hepsine saygı duyan bir toplumuz. 

.......
SAYIN LEWIS : İran bu konuda çok aktif davranıyor. Diğer bütün ülkelerde islami 

fundamentalizmi yerleştirmek için çaba harcıyor. Bu arada basında imam hatip lisesi 
mezunlarının harp okuluna girmesi ile ilgili olarak tartışmaları izliyorum. Türk silahlı 
kuvvetleri’nin bu konudaki tutumu nedir? Ayrıca bildiğim kadarıyla hala zorunlu askerlik 
sistemini uyguluyorsunuz bu gerekli mi? Profesyonel bir ordu terörizm ile daha iyi mücadele 
edebilir. 

ORGENERAL BİR : Türk silahlı kuvvetleri olarak biz her türlü maksatlı dini 
telkinlere kapalıyız. 

Zorunlu askerlik sistemi TÜrkiye’nin bugünkü ekonomisi içinde ve bugünkü 
tehditler karşısında halen gereklidir. Profesyonel bir orduyu idame ettirmek daha pahalı bir 
olaydır. çünkü tehdit açısından baktığınızda Türkiye hem doğu’da, hem güney’de ve hem de 
batı’da kuvvetli bir ordu bulundurmak zorundadır. Bu kadar büyük bir ordunun profesyonel 
hale getirilmesi şu an için mümkün değildir. "şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

(30).A. MÜŞTEKİ TAMER TATAR’IN 16.01.2013 TARİHİNDE ANKARA 
BAŞSAVCILIĞA  İBRAZ ETTİĞİ BELGELER (3.Kls.269-276) 

1.JUL 1997 - 22.33 Dağ ve Kom.Tug Faks kısmı. 90 438 211 65 59  P01- P02 
Faks çıktısı olan iki sayfadan oluşan belgenin birinci sayfasında üzerinde el yazısı ile 
büyük harflerle; 

J.ASYŞ.K.lığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Süleyman Canpolat’a teslim 
edilecek yazdığı, Hakkari Dağ ve Komd.Tug.Hrk.ve Eğt.Ş. yazılı olduğu ve tekrar siyah 
dolmakalem ile üzerine büyük harflerle Batı Çalışma Grubu Dosyasına ibaresi yazılıp, 
paraflandığı,

Belgenin ikinci sayfasında, Faks çıktısı olan bir sayfadan oluşan belgede; 
GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL, FM.Dağ ve Kom.K.lığı/Hakkari, To:Jan.ASYŞKOM/DİYARBAKIR, 



  

"Hakkari il Güvenlik Komutanlığı bölgesinde, Emniyet Müdürlüğüne ait personel ve araç 
durum aşağıya çıkarılmıştır. Arzederim" denilerek Kurmay Başkanı Kurmay Albay İzzet 
Ocak tarafından imzalandığı, 

İmzanın alt kısmında Personel durumu başlığı altında merkez, Yüksekova, Şemdinli, 
Çukurca ilçelerinde Em.Müd., Em.Müd.Yrd,  Şb.Md.,  Emn.Amr.,  B.Kom., Kom., 
Kom.Yrd., Polis., Öz.Hrk.  sayıları belirtilerek toplamının alındığı,

ARAÇ DURUMU başlığı altında Merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca 
ilçelerinde, Binekoto, Minibüs, Panzer, Land Rover, Short Land, Akrep, Otobüs, Kamyon, 
Ambulans (zırhlı) araç sayıları belirtilerek toplamının alındığı,

Tüm belgeler faks ile gönderildiği, üzerinde 20-JUN-1997 11:50-11:54 saat 
aralığında 90 312 419 24 17  P01-P06 yazan 6 adet belge,

Devamında GİZLİ VE İVEDİ KAŞELİ-000161 kırmızı kaşeli,Bilgisayar faks formu
Bilgisayar No:Tarih saat grubu: 21100 4 HAZ 97,Öncelik Derecesi

:İVEDİ, GİZLİLİK DERECESİ:GİZLİ, Mesaj no: HRK:3592-55-97/ ASYŞ.Ş. TER. OLY. 
148769, Kimden :JANGENKOM/ANKARA, KİME:JMAGG 5003,  JMAGG 5004, 
JMAGG 5005 ,  JMAGG 5006,  JMAGG 5027,  JMAGG 5028,  JMAGG 5030, 

İLGİ: a) Genelkurmay Başkanlığının 06 Mayıs 1997 gün ve HRK:3429-26- 977/ 
İghd.Pl.Ş.(2) sayılı emri (HAY)

 b)J.Gn.K.lığının 28 Mayıs 1997 gün ve HRK:1402-1-97/ASYŞ.Ş.TER.OLY 
(126263) sayılı emri (HAY)

           c) Genelkurmay Başkanlığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK: 3429- 64-97 / 
İGHD. PL.Ş.(2) sayılı emri.

1.Genelkurmay Başkanlığının ilgi (A) Batı Harekat Konsepti ilgi (B) ile Tugay ve 
eşiti birlik komutanlığı seviyesine kadar yayınlanmıştır.

2.Batı Harekat Konsepti doğrultusunda yapılan çalışmaların J.Gn.K.lığını 
ilgilendiren bölümleri ekte gönderilmiştir. 

3.Emir Ek inde belirtilen hususlarla J.K.lıkları ve eşidi Birlik K.lıklarından daha ast 
birliklere yayınlanmamasını, bilmesi gereken prensibine riayet edilmesini, emrin bir fiil ilgili 
birlik komutanlıkları veya şube müdürlerince takip edilmesini,

4.Ayrıca konu ile ilgili olay, bilgi, belge, görüş ve önerilerin zamanında 
J.Gn.K.lığına bildirilmesini.

Ekleri EK A (Faaliyet Planı)
Müsaade eden Kurmay Başkanı Korgeneral Yalçın Erten tarafından imzalandığı,
BELGENİN SAĞ ÜST KÖŞESİNDE, NOT : BİRLİKLER BAĞLILARINA JMA5: 

5004- 5005- 5006- 5027- 5028 VE 5030 A  GÖRE ULAŞTIRILACAKTIR.
GJDC-T-JANHLKPFİLOKOM.KARS ,NJB-T-JANHVGRPKOM-DİYARBAKIR , 

JHD- T- GJCCC, GJPA-T-JANEĞTKOM, GJOB-T-GJO VE BAĞLI TÜM İL 
J.K.LIKLARI, GJD- T- JANİKMERKOM-İST-JÖZEĞTMRK.KARG.şeklinde el yazısı ile 
not yazıldığı,

-FAALİYET PLANI BAŞLIKLI
Tüm belgelerin  faks ile gönderildiği, üzerinde 20-JUN-1997 11:50-11:54 saat 

aralığında 90 312 419 24 17  P01-P06 yazan 6 adet belge, 
KONU/ FAALİYET,  ALINACAK TEDBİRLER / EYLEMLER       
İCRA MAKAMI VE İCRA ZAMANI BAŞLIKLARINDAN oluştuğu
Faaliyet Planının 1 nolu maddesinin Konu Faaliyet bölümünde,
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan laiklik ilkesine 

sahip çıkılması,
Alınacak Tedbirler Faaliyetler bölümünde

a bendinde;  Laiklik aleyhtarı yayın yapan radyo, televizyon ve yazılı basın 



  

neşriyatını,
1.Takip etmek ve izlemek, 
2.Yayınların kanunlara uygun olup olmadığını tespit etmek,
3.Varsa yasalara aykırı hareket edenler hakkında ilgili mülki makamlarla koordine 

ederek tahkikat başlatılacağı,
İcra Makamı : Hrk.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, Gensek, MEBS Bşk.lığı, J.Blg.K.lıkları, 

İl J.K.lıkları,
İcra Zamanında Sürekli takip edileceği belirtilmiştir.

b. bendinde;
Laiklik konusunun, dinsizlik olmadığının ve dinin normal vecibelerinin yerine 

getirilmesi gerektiğinin,
1.Uygun radyo, televizyon, yazılı basın ve neşriyatla halka doğru şekilde 

anlatılmasını sağlamak,
2.Türk Silahlı Kuvvetleri personelini (Sb. Astsb., Uzm.Erb. Er ve Svl.Me.) 

bilinçlendirmek,
3.Erkek ve kadının modern giyimini özendirmek, Yasalara aykırı giyimi menetmek
İcra Makamı bölümünde; Hrk.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, Per.Bşk.lığı, Gensek, Askeri 

Savcılık,Askeri Mahkeme, Adli Müşavirlik,Dent.Bşk.lığı, J.İsth.İnş.Grp.K.lığı (Güvercinlik), 
J.Hv.Grup K.lığı (Güvercinlik), J.Hv.Grup.K.lığı (Diyarbakır), J.Mu.Tb.K.lığı, J.Ord.Malları 
Tef.Krl.Bşk.lığı, Yaygın Eğt.Şb.Md.lüğü, KİHBİ J.Kont.Md.lüğü, J.Gn.K.lığı, Ds.Kl.K.lığı, 
J.Bando K.lığı,J.Asyş.K.lığı,21 nci J.Snr.Tüm.K.lığı,23üncü J.Snr.Tüm.K.lığı, J.Blg.K.lıkları, 
J.Eğt.K.lığı, J.Okullar K.lığı, J.Loj.K.lığı, İl J.K.lıkları

İcra Zamanında; Sürekli takip edileceğinin  yazılı olduğu,

c bendinde: Cumhuriyetin temel nitelikleri olan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, 
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma özelliklerini muhafaza ve devam ettirmek 
maksadıyla,

1.Siyasi Partiler
2.Üniversiteler,
3.Sendikalar,
4.Demokratik kitle örgütleri,
5.Kadın ve gençlik teşekkülleri
6.Medya
Vasıtasıyla kamuoyunun olumlu yönlendirilmesini sağlamak ve her düzeyde 

yapılacak bilimsel toplantılar (panel, sempozyum, açık oturum, konferans v.b) Gösteri ve 
mitinglerle halkın tepkisini sağlamak,

İcra Zamanında; Sürekli Takip Edileceği belirtilmiştir.
 “d” bendinde ;irticai faaliyetlere destek veren  parti, vakıf ve dernekler,kurum, 

kuruluş ve organların, Türkiye Cumhuriyetinin üniter yapısına, ülkesi ve milleti ile bölünmez 
bütünlüğüne yönelen her türlü beyan ve olumsuz çalışmaları için idari ve adli tahkikat 
yapılmasını sağlamak.

İcra Makamı; Hrk.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, Adli Müşavirlik, İl.J.K.lıkları 
İcra ZamanındaSürekli Takip Edileceği Belirtilmiştir.

Faaliyet Planının 2 nolu maddesinin 
Konu faaliyet bölümünde; Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okulların 

devletin yetkili organlarınca denetim altına alınması ve “Tevhidi Tedrisat Kanunu” 
gereğince Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesi,

Alınacak Tedbirler Faaliyetler Bölümünde



  

Tarikatlara bağlı ve onların kontrolünde olan özel yurt, vakıf, okul ve dersanelerin,
1.Yeni amacı, öğrenci miktarı ve yöneticilerini tesbit etmek,
2.Bunları finanse eden kurumları ve yöneticilerini belirlemek,
3.Bunların zararla faaliyetleriyle, zayıf ve hassas yönlerini tesbit etmek,
4.Bunların haberli ve habersiz denetimlerinin ve özellikle mali açıdan denetiminin 

ilgili makamlarca yapılmasını sağlamak,
5.Bu kurumların zararlı faaliyetleriyle zayıf ve hassas yönlerini ve zaaflarını
Medyayı kullanmak suretiyle afişe etmek ve halkın gerçekleri öğrenmesini 

sağlamak, 
İcra Makamı; Hrk.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, İl J.K.lıkları
 İcra Zamanında;Sürekli Takip Edileceği belirtilmiştir. 

Eylem planının 3 nolu maddesinin
Konu faaliyet bölümünde; Genç nesillerin dimağlarına öncelikle Cumhuriyet, 

Atatürk, Vatan ve Millet sevgisinin işlenmesi, Türk Milletinin çağdaş uygarlık düzeyine 
çıkarılması ülke menfaatleri doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların 
etkisinden korunması faaliyeti,

Alınacak Tedbirler Eylemler Bölümünde; Yasalara aykırı olarak Kur’an 
Kurslarının açılması ve irticai faaliyetlere uygun zeminler oluşturulmasını önlemek,

İcra Makamı; Hrk.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, İl J.K.lıkları,
İcra Zamanında; Sürekli Takip Edileceği belirtilmiştir. 

Faaliyet planının 4.maddesinin,konu faaliyet bölümünde; Yasalara aykırı olarak 
Kur’an Kurslarının açılmasının ve irticai faaliyetlere uygun zeminler oluşturulmasının 
önlenmesi,

Alınacak Tedbirler Eylemler Bölümünde :Tarikat, vakıf ve cemaatlerin açmış 
oldukları, yasadışı Kur’an Kurslarının kapatılması için yetkili mercileri yönlendirmek

İcra Makamı; Hrk.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, İl J.K.lıkları
İcra Zamanında; Sürekli Takip Edileceği belirtilmiştir. 

Faaliyet planının 5.maddesinin;
Konu Faaliyet bölümünde; Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesislerin belli 

çevrelere mesaj verme amacıyla gündemde tutularak, siyasi istismar konusu yapılmaması, bu 
tesislere ihtiyaç varsa tesislerin açılma esaslarının belirlenmesi,

Alınacak Tedbirler Eylemler Bölümünde
1.Yer ve amaçlarını tayin etmek,
2.Varsa olumsuz faaliyetlerini tespit etmekt
3.Mali destek ve kaynaklarını belirlemek
4.Mali denetimlerinin yapılmasını ve kontrol altında bulundurulmasını sağlamak.
İcra makamı bölümünde; Hrk.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, Gensek, Per.Bşk.lığı, 

Loj.Bşk.lığı, Gn.Pl.P.Bşk.lığı, MEBS Bşk.lığı, Havacılık D.Bşk.lığı, Adli Müşavirlik, Askeri 
Savcılık, Askeri Mahkeme, Dent.Bşk.lığı, J.İsth.İnş.Grp.K.lığı (Güvercinlik), J.Hv.Grup 
K.lığı (Güvercinlik), J.Hv.Grup.K.lığı (Diyarbakır), J.Mu.Tb.K.lığı, J.Ord.Malları 
Tef.Krl.Bşk.lığı,,Yaygın Eğt.Şb.Md.lüğü, KİHBİ J.Kont.Md.lüğü, J.Gn.K.lığı, Ds.Kl.K.lığı, 
J.Bando K.lığı, J.Asyş.K.lığı, 21 nci J.Snr.Tüm.K.lığı, 23 üncü J.Snr.Tüm.K.lığı, 
J.Blg.K.lıkları, J.Eğt.K.lığı, İl J.K.lıkları,

İcra Zamanında; Sürekli Takip Edileceği Belirtilmiştir

Faaliyet Planının 6 nolu maddesinin;
Konu faaliyet bölümünde; İrticai faaliyetleri nedeniyle, YAŞ kararları ile Türk 



  

Silahlı Kuvvetlerinden ilişkileri kesilen personelin kamu kurum ve kuruluşlarına işe 
alınmaları suretiyle istismar edilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini dine karşıymış gibi 
göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki 
yayınlarının önlenmesi,

Alınacak Tedbirler Eylemler Bölümünde;
İrticai faaliyetleri nedeni ile ordudan ilişiği kesilen personele bazı siyasi parti ve 

kuruluşlarının sahip çıkarak işe yerleştirmeleri, halen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 
görev yapan ve irtica faaliyetleri tespit edilemeyen diğer personele örnek teşkil edecektir. Bu 
davranış ordudan ayrılmak isteyen fakat irtica ile alakası olmayan bazı personelinde 
ordudan ayrılma yolu olarak irticai faaliyetler içerisinde bulunmasına neden olacağından 
çok sakıncalıdır. Birlik komutanlarında bu durumda olan personeli çok iyi kontrol etmek.

İcra Makamında; Hrk.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, Gn.Pl.P.Bşk.lığı, Adli Müşavirlik
İcra Zamanında; Sürekli takip edileceği belirtilmiştir.

Faaliyet Planının 7 nolu maddesinin;
Konu faaliyet bölümünde: Özellikle irticai kesimde görülen organize silahlanma 

faaliyetleri,
Alınacak Tedbirler Eylemler Bölümünde
a. Silahların imalat aşamasından itibaren kullanıcıya intikaline kadar olan sürecin 

kontrol edilmesine yönelik yasal tedbirleri geliştirmek,
b.Ruhsat işlemlerinin ve şartlarının yeniden kontrol edilerek pompalı tüfekler ve ateş 

gücü yüksek otomatik ve yarı otomatik diğer silahların av silahları kapsamı dışına 
çıkarılmasını sağlamak,

c.Halkın elinde bulunan bu tür silahların toplanabilmesi için yasal tedbirler 
geliştirmek.

İcra Makamında; Hrk.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, Gn.Pl.P.Bşk.lığı, Adli Müşavirlik
İcra Zamanında; İncelenerek Temmuz 97 sonuna kadar sonuçlanacak şeklinde 

Belirtilmiştir.

Faaliyet Planının 8 nolu maddesinin; 
Konu faaliyet bölümünde; İrticai faaliyetlerin tesbiti Türkiye sathındaki resminin 

çıkarılması ve rapor edilmesi,
Alınacak Tedbirler Eylemler bölümünde;İrticai unsurların semt, mahalle, köy, 

kasaba, ilçe ve il teşkilatlanmalarını ortaya çıkarmak.
İcra Makamında; İsth.Bşk.lığı, İl.J.K.lıkları
İcra Zamanında; BATIRAPOR sistemine göre gönderileceği Belirtilmiştir

Faaliyet Planının 9 nolu maddesinin
Konu faaliyet bölümünde: Laiklik aleyhtarı basın ve yayın organlarının 

faaliyetleri,
Alınacak Tedbirler ve eylemler bölümünde; 
Yeni basın ve yayınlarda dahil olmak üzere bütün basın ve yayın organlarını izlemek 

ve yasalara göre suç teşkil eden konularda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
İcra Makamında; Hrk.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, MEBS.Bşk.lığı,Gensek, Adli 

Müşavirlik, J.Blg.K.lıkları, İl J.K.lıkları.
İcra Zamanında; Sürekli takip edileceği Belirtilmiştir

Faaliyet Planının 10 nolu maddesinin
Konu Faaliyet bölümünde; Devrim yasalarının uygulanması
677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle türbelerin seddine (kapatılmasına) ve türbedarlıklar 



  

ile bir takım ünvanların men ve ılgasına dair kanun Kanun metninde “Türkiye dahilindeki 
bütün tekkeler ve zaviyeler toptan kapatılmıştır. Bunlardan yasal kuralları içinde halen cami 
ve mescit olarak kullanılanlar işlevlerini sürdürürler. Kapatılmış olan tekke ve zaviyeler veya 
türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden kuranlar veya bunlara yer verenler ve yukarıda 
sayılan ünvanları taşıyanlar, bunlara özgü hizmeti yapanlar veya kıyafet giyenler 3 aydan az 
olmamak üzere hapis ve 50 liradan az olmamak üzere para cezası ile cezalandırılırlar” 
denilmektedir. Buna rağmen bu tür faaliyetlerin artarak devam ettiği görülmektedir.

Alınacak Tedbirler Faaliyet Bölümünde;
a. Öncelikle kanuni müeyyidelerin günün şartların uygun hale getirilmesini 

sağlamak,
c.Basın ve yayın organlarında “Aczmendi” “Üfürükçü Hoca” vb.konular sürekli 

gündemde tutularak, bunların gerçek yüzlerinin bütün topluma gösterilmesini sağlamak,
d.MİT ve İstihbarat birimleri  tarafından tesbit edilecek tarikatlar ve bu konuda 

çalışan diğer unsurların İçişleri Bakanlığı kanalı ile  kapatılmasını sağlamak,
e.Tüm yurt sathındaki bu birimlerin gizliden gizliye tekrar faaliyet göstermemeleri 

için emniyet genel müdürlüğünce sıksık kontrol edilmelerini sağlamak.
f.Yurtiçi ve yurtdışı tarikat liderlerinin malvarlıkları ve biyografileri incelenerek, 

tarikatları şahsi çıkarları için kullandıklarını ispatlamak ve kamuoyuna yansıtmak,
İcra Makamında; Hrk.Bşk.lığı, Gn.Pl.P.:şk.lığı, İsth.Bşk.lığı, Adli Müşavirlik, 

J.Blg.K.lıkları, İl J.K.lıkları.
İcra Zamanında; Sürekli takip edileceği Belirtilmiştir

Faaliyet Planının 11 nolu maddesinin;
Konu Faaliyet Bölümünde; Tarikat, dernek ve vakıfların para kaynaklarının 

kontrol edilmesi,
Alınacak Tedbirler Eylemler Bölümünde; İrticai trende ivme kazandıran sermaye 

hareketleri ile büyük küçük bütün irticai faaliyetler dikkatle izlenecek ve mevcut yasalar 
çerçevesinde bunlara destek sağlayacak katkılardan kaçınılacaktır.

İcra Makamında; Hrk.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, Loj.Bşk.lığı,Per.Şk.lığı, J.Ord.Malları 
Tef.Krl.Bşk.lığı, İta Amirliği yetkisi olan tüm ast birlikler (saymanlıklar)

İcra Zamanında; Sürekli takip edilecek  yazdığı anlaşılmıştır.

 (Belge aslı emanetin 2013/10 sırasında kayda alınmış olup, emanet makbuzu 
3.klasör sayfa 280 ve belge suretleri 3.Klasör Sayfa 269-276 dadır)

06 Mayıs 1997 gün ve HRK:3429-26- 977/İghd.Pl.Ş.(2) sayılı Batı Harekat 
Konsepti ve J.Gn.K.lığının 28 Mayıs 1997 gün ve HRK:1402-1-97/ASYŞ.Ş.TER.OLY 
(126263) sayılı emri ile 27 Mayıs 1997 gün ve HRK: 3429- 64-97 / İGHD. PL.Ş.(2) sayılı 
BATI  EYLAM PLANININ JANDARMA GENEL KOMUTANLĞI TARAFINDAN 
İCRASINA BAŞLANILDIĞI AYRICA BATI ÇALIŞMA GRUBU BENZERİNİN 
KUVVET KOMUTANLIKLARINDA KURULDUĞU ANLAŞILMAŞITIR.

(30).B. BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE İLGİLİ DİĞER BELGELER

İstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 
20.12.2011 tarihinde müşteki Tamer Tatar’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat 
ederek 28 Şubat süreci ile ilgili bir klasör belge ve iki adet CD/DVD teslim etmesi üzerine bu 
belgeler ile birlikte toplam 5 klasör gönderilmiştir.

2 adet CD/DVD ile bir klasör belgeyi teslim eden Tamer Tatar’ın 20.12.2011 
tarihinde alınan beyanında özetle; “1997 yılı Aralık ayında Yüksek Askeri Şurasında 



  

ordudan ihraç edildiğini, çalışmakta olduğu Çorlu Devlet Hastanesine MNG kargo ile 19 
Aralık 2011 tarihinde kendi adına 28 Şubat süreci ile ilgili bazı belgelerin gönderildiğini, 
belgeleri sekreterin aldığını, gönderen olarak belirtilen kişiyi tanımadığını, bu belgeler ile 
2 adet CD/DVD yi Savcılığa teslim etmek üzere geldiğini” belirterek belgeler ile 2 adet 
CD/DVD ve MNG kargo gönderici ve alıcı zarf etiketini ibraz etmiştir.

Klasör halinde gelen belgeler 3. Klasörde bulunup;

1.BELGE : (3 Kls. S.185) 1 sayfa A4 kağıdında İsimsiz ve imzasız ve içeri;
Sayın, 
Öncelikle kendimi tanıtarak bu mektuba başlamak isterdim. Ancak, geriye dönüp 

yaşadıklarınızı hatırlamanız neden ismimi veremediğim konusundaki haklı gerekçemi açıkça 
ortaya koyacaktır. Anlayış göstereceğinizi umuyorum.

O dönemi yaşamış ve mağduriyetlere tanık olmuş bir kurum çalışanı olarak, uzun 
zamandır özel arşivimde bulunan bu belgelerin benimle birlikte bir meçhule bürünmesini 
istemedim. Zaman zaman imha etmek veya yakmak geçse de içimden, tarihe ve ulusa ihanet 
olacağını düşündüğümden elim varmadı.

Bilemiyorum belki bir kitap çalışması ile toplumsal hafızayı tazeleyen faydalı bir 
çalışmanın temelini teşkil edecek; bir dönem gizliden gizliye yürütülmüş ve neticesinde bir 
kartopu gibi büyüyüp devletin bütün katmanlarına sirayet ettirilen ürkütücü bir süreci gözler 
önüne serecek, 

Bilemiyorum, belki mağdur edilmiş, gıyabında alınan bir kararla bütün geçmişine, 
birikimlerine, emek ve gayretlerine bir anda bir sünger çekilip sıfırlanarak sokağa atılmış 
birisi olarak ortaya koyacağınız daha farklı bir çalışmaya destek olacak…Ama ne olursa 
olsun, bende durduğu sürece her geçen gün yıllanmanın ve eskimenin ötesinde bir anlam 
taşımayan bu belgeler mağduriyeti yaşamış ellerde belki de ete kemiğe bürünecek.

Takdir sizin Yazılı notun C.Başsavcı V. imzası ile 20.12.2011 tarihinde havale 
edildiği anlaşılmıştır.

2.BELGE: KK. İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI 13.03.1997 tarih, 09:15 saat, 3852 
sayısı verilen Sekreterlik, Plan Harekat Şubesi, Tşk. Eğt. Şubesi, Dış İsth. Şubesi, Tak. Hdf. 
İsth. Şubesi, İ.K.K.Şubesi, Güvenlik Şubesi, İç İsth. Şubelerinin belirtildiği ve Gereği için 
Güvenlik Şubesinin işaretlendiği 13/3 yazılarak paraflandığı notlar bölümünde ise el yazısı 
ile Gnkur. İsth.’a yazalım-gönderelim ibaresinin yanında 13/3 yazılarak paraflanan kayıt 
belgesi (3. Kls.S:183)

Belgenin Ekinde;
Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara GİZLİ KİŞİYE 

ÖZEL antetli 14 Mart 1997 tarihli ve İSTH:3590-64-97/Güv.Ş.(44) sayılı Doküman konulu 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına hitaben yazılan Kara Kuvvetleri Komutanı Namına 
İstihbarat Başkanı Tümgeneral Cevat T.ÖZKAYNAK imzalı ve Gü.Ş.Md.P.Kd.Alb.A. 
GÜNER paraflı belgenin (3.Kls. S:182)

EKLER, EK A sında (1 adet 1 sayfa doküman) bulunduğu
Belge İçeriğinin
 1-10 MART 1997 tarihinde 0 (312) 419 24 26 faks numarası ile Atatürkçü Düşünce 

Derneği Genel Merkezi başlıklı ve Genel Başkan M.Suphi GÜRSOYTRAK imzalı doküman 
K.K.K.lığına gönderilmiştir.

2-Doküman; şeriat yanlılarının örgütlenmesi, İmam Hatip okulları, Kur’an 
Kursları ve Kur’an Kursları Yemini hakkında bilgiler ihtiva etmekte olup, fotokopisi EK’te 
sunulmuştur. Arz ederim. şeklinde yazılı olduğu anlaşılmıştır.

 Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Atatürkçü 



  

Düşünce Derneği genel merkezinden faksla gelen belgeye doküman denilerek sanki 
askeri hiyerarşi içerisindeki bir kurumdan gelmiş gibi işlem yapıldığı ve Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığına gönderildiği, Atatürkçü Düşünce Derneğinden gönderilen 
belgede belirtilen KUR’AN KURSLARI, İMAM HATİP OKULLARI, VAKIFLAR, 
OKUL, KURS v.b. kurumlar ile ilgili Genelkurmayda daha sonra kanunsuz bir şekilde 
kurulan Batı Çalışma Grubunun çalışmaları olduğu, Batı Çalışma Grubu’nun 
Atatürkçü Düşünce Derneğinden gelen belgelerde belirtilen konular üzerinde 
çalışmalar yürüttüğü tespit edilmiştir.

Belgenin EK-A’sında belirtilen dokümanın (3.Kls. S.181)
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi antetli Atatürkçü Düşünce derneği Genel 

Başkanı M.Suphi GÜRSOYTRAK imzalı Atatürkçü D.D.faks no 90 312 419 24 26 
numarasından fakslanan ve üzerinde kırmızı TASNİF DIŞI-İVEDİ-07 MART 1997- 
MOMERANDUMA ALINDI- MESAJ KONTROL KISMI GİRİŞ KAYIT NO.22478, 
DAĞITIM İŞLEM KAŞELİ - GENSEK 10/03 PARAFLI, G2-Gnkur’a bilgi ibareli 12/03 
paraflı,

07.03.1997 tarihli Basın Açıklamasında;
İlgilinin dikkatine 
Çok partili hayatın başlamasından bu yana laik Türkiye Cumhuriyeti devletini ve 

toplumunu kabul etmek istemeyenlerin şeriat devletinin yeniden oluşabilmesi için çeşitli isim 
ve adlar altında örgütlenerek sürdürdükleri faaliyetleri gittikçe gün yüzüne çıkarak devam 
ettirmişlerdir.

Atatürkçü aydınlanmanın Anadolu’ya yayılması özellikle kırsal kesimdeki çocukların 
meslek sahibi olmalarında çok büyük etkisi olan HALK EVLERİ, HALK ODALARI, KÖY 
ENSTİTÜLERİ bunların yerine ABD ile yakın işbirliği halinde bulunan İslam ülkelerinde 
olduğu gibi yeşil kuşak politikası uygulattırılması sonucu HATİP OKULLARI VE KURAN 
KURSLARI açılmıştır. Geçen süre zarfında vakıfların da devreye girmesiyle bu alanda 
eğitim yapan okul, kurs ve benzeri kurumların adedi artmıştır.

Nitekim Avrupa’ya işçi olarak giden Türklerin yoğun olarak bulunduğu Almanya’da 
da bu tür kurumlar ve kurslar örneğin Cemalettin KAPLAN örgütleri açılmış bulunmaktadır.

Bu okullarda, Kuran kurslarında çocuklarımıza yaptırılan yemin, 
“Ben Muhammed Müslüman ümmetindenim…Türkiye laik bir memleket haline 

gelmiştir. Hayatımı, Mustafa Kemal dinsizliği ile savaşa adayacağıma, Türkiye’yi bir din ve 
şeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceğime…Kemal Paşa zamanında çıkarılan 
dinsiz kanunların tatbikini önleyeceğime…Kısa zamanda ümmet esasına dayanan şeriat 
devletinin kurulması için çalışacağıma, Dinim, Allah’ım ve bütün mukaddesatım üzerine 
yemin ve kasem ederim”

Bu yemin suretinin Kaynağı; Dr.Niyazi KÖYMEN’in “Dinsel bunalımdan gerçek 
hak yoluna” İzmir, 1977 S-170; yine Doç.Dr.Zeki Başer “Tarihte-Tıp Tarihinde-Yemin” 
“Atatürk’ün yayınların 1973, Keza Prof.Dr.Fehmi YAVUZ’un “Ölüm Duyuruları” 1.Baskı, 
Eylül 1983 S-16 yine Eğitimci-Yazar Mustafa COŞTUROĞLU’nun “Toplumsal Çözülme” 
(Toplumsal Patoloji) 1992 yılı Basım s-146 ve dip not-140 adlı eserlerde bulabilirsiniz.

3.BELGE: BATI ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI (3.Kls. S.161-180)
T.C.Genelkurmay Başkanlığı Ankara-GİZLİ antetli Genelkurmay II. Başkanı 

Orgeneral Çevik BİR imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK: 3429-64-97/İGHD.PL.Ş(2) sayılı 
Genelkurmay Personel Başkanlığına hitaben yazılmış Batı Eylem Planı konulu belgenin

Gereği için: Kara Kuvvetleri, Dz. K.K.lığına, Hv. K.K.lığına, J.Gn. K.lığına B Planı 
(3, 7, 10 hariç) 

Bilgi için: MGK. Genel Sekreterliğine yazıldığı, Çevik BİR imzalı üst yazının 
ekindeki belgede özetle;



  

Gnkur. Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK.3429-4-97/ İGHD. Pl. Ş(2) sayılı 
yazısının EK A sında bulunan,

Gnkur. Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK.3429-4-97/ İGHD. Pl. Ş(2) sayılı 
yazısının EK A sında bulunan,

19 sayfadan oluşan GİZLİ kaşeli Genelkurmay İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb.İdris 
KORALP tarafından imzalı, KONU/ FAALİYET, ALINACAK TEDBİRLER / EYLEMLER 
İCRA MAKAMI VE İCRA ZAMANI başlıklarından oluştuğu görülmüştür.

 Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planının Genelkurmay Başkanlığından 
gönderilen Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı ile birebir aynı olduğu tespit 
edilmiştir.

4.BELGE: ASKERİ LOJMAN BÖLGELERİNE GİRİŞ İLE İLGİLİ 
DÜZENLEME (3.Kls. S.160)

Genelkurmay Başkanlığı Ankara GİZLİ antetli GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL Kırmızı kaşeli 
13 Haziran 1997 tarih, HRK:3429 -89-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı Askeri Lojman Bölgelerine 
Giriş ile ilgili Düzenleme konulu Kara Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan 
Genelkurmay Başkanı emriyle Harekat Başkanı Korgeneral Çetin DOĞAN imzalı belgenin,

DAĞITIM Gereği: K.K.K.lığına, Dz. K.Klığına, Hv. K.K.lığına, J.Gn. K.lığına, 
Gnkur. Per. Bşk.lığına, Gnkur. Adli Müşavirliğine gönderildiği,

Belge İçeriğinin;
 1-Askeri birlik ve sosyal tesislere girişte çağdışı kıyafetler giyilmesini önlemek 

maksadıyla tedbirler alınmış olmasına rağmen, bugüne kadar orduevlerine, sosyal tesislere 
ve askeri lojman bölgelerine giriş ile ilgili ortak bir düzenleme getirilmemiştir.

2-Ortak bir düzenleme yapılabilmesi maksadıyla;
 a.Çağdışı kıyafet giyilmesi ile ilgili olarak bugüne kadar çıkarılmış olan tüm 

emirlerin birer suretinin gönderilmesini, Kuvvet Komutanlıklarından ve Jandarma Genel 
Komutanlığından, 

b.Tesettür ve simgesel kıyafet ile halk tipi giyim ve başörtüsü arasındaki farkı 
belirtmek maksadıyla görüş bildirilmesini, Genelkurmay Personel Başkanlığından, 

c.Çevresi tecrit edilmiş nizamiyesi olan lojmanlara, şehir içinde halka açık bölgede 
yer alan lojmanlara ve birlik dışında ancak çeşitli seviyedeki askeri yasak bölgeler içinde 
bulunan lojmanlara giriş çıkışta giyilecek ve giyilemeyecek kıyafetlerle ilgili kısıtlamalar 
yapılıp yapılamayacağı konusunda detaylı görüş bildirilmesini, Genelkurmay Adli 
Müşavirliğinden, Arz ederim, Şeklinde yazılı olduğu,

Batı Çalışma Grubu şemasında başkan olarak belirtilen Genelkurmay Harekat 
Başkanı Korgeneral Çetin Doğan’ın Batı Çalışma Grubunun bir faaliyeti olarak askeri 
birlik ve sosyal tesislere girişte batı çalışma grubu tarafından çağdışı kıyafetler nitelemesi 
yapılarak çağdışı kıyafetler giyilmesini önlemek maksadıyla tedbirler alındığı ve ortak bir 
düzenleme yapılacağı belirtilmiş ve bayanların giyimi ile ilgili olarak tesettür, simgesel 
kıyafet, halk tipi giyim, başörtüsü şeklinde fark ve ayrımlara gidilmiş, kendilerinin istediği 
şekilde giyinmeyenlere de çağdışı, irticacı damgası vurulmuştur. Aşağıda belirtilen resmi 
belgelerde de lojmanlarda, lojman giriş ve çıkışlarında bayanlar fişlendiği anlaşılmıştır.

5.BELGE: LOJMANLARDAKİ FAALİYETLER (İsth. Bşk.Lığının Dikkatine) 
(3.Kls. S.159)

GİZLİ KİŞİYE ÖZEL İVEDİ kırmızı kaşeli Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara 
Merkez Komutanlığı antetli 17 Haziran 1997 tarihli GÜV.GR.: 3590-203-97/309 sayılı 
Lojmanlardaki faaliyetler (isth.Bşk.lığının dikkatine) konulu Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
hitaben yazılan Merkez Komutanı Tuğgeneral Erdal EGE imzalı belgenin



  

EKLER EK A sında Faaliyet sonuç raporunun bulunduğu, 
Dağıtım Gereği :K.K.K.lığına (İvediliğinden), 4 ncü Kor.K.lığına, 28 nci 

Mknz.Tug.K.lığına gönderildiği,
Belge İçeriğinde;
İLGİ : Ankara Mrk.K.lığının 06 MAYIS 1997 gün ve İSTH.:3590-203-97/309 sayılı 

yazısı.
1. 13 MART 1997 – 30 MAYIS 1997 tarihleri arasında Oran ve Çiğiltepe lojmanları 

bölgelerinde yapılan faaliyet sonuç raporu ilgi yazı ile arzedilmiştir.
2. Ankara’daki diğer lojmanlarda yapılan faaliyetler ve Oran-Çiğiltepe lojmanlarına 

ait ilgi raporda meydana gelen değişiklikler nedeni ile yeniden tanzim edilen rapor EK’te 
sunulmuştur.

3. İlgi yazının iptal edilmesini arzederim. şeklinde yazılı olduğu,

BELGENİN EK A SINDA BULUNAN (3.Kls. S:134-158)
GİZLİ ibareli 3 sayfadan oluşan Güv.Şb.Topçu Yzb. Mehmet ŞAHİN ile 

Güv.Sb.Topçu Bnb. Halil AVAN imzalı İz.Güv.Gr.K. Tnk.Kd.Alb. Nazım ÇAĞLAR 
onayına sunulan ve imzalanan,

13 MART 1997 / 30 MAYIS 1997 Tarihleri Arasında Oran/ Çankaya/ Çiğiltepe / 
Yenimahalle Lojmanları Bölgelerinde Yapılan Faaliyet Sonuç Raporudur başlıklı

1.Oran Lojmanlar Bölgesinde;
a.70 kişi civarında çağdışı giyimli bayanın dolaştığı ve bunlardan lojmanda 

ikamet edenlerin tespitine başlandığı,
b.Ordupazarına giriş kartına sahip ve fakat kartın süresi geçmiş olanlara ve çağdışı 

giyimli olarak girmek için ısrar eden 6 kişinin kartlarına el konulmuştur. listesi EK-A 
da ‘dır. (Ek-A da bir sayfadan oluşan 6 kişinin adı soyadı ve kart numarası yazılı liste 
bulunmaktadır)

c. Sancak mahallesinde ikamet edip Yukarı Dikmen mahallesindeki Kuran kursuna 
devam eden çağdışı giyimli şahısların bölgeden geçişleri engellenmiştir.

d.Oran Lojmanları bölgesine girip-çıkan sivil şahısların EK-B de örneği bulunan 
ziyaretçi ve iş izleme kayıt defterine kayıtlarının detaylı olarak yapılması ile çağdışı giyimli 
olanların hangi şahısları ziyaret ettikleri tespit edilmiştir. Türbanlı, çarşaflı, aşırı sakallı 
şahıslarla irtibatı olduğu tespit edilenlerin listesi EK-C’dedir. (EK C de 15 kişinin rütbesi, 
adı soyadı, adresi ve birliğinin yer aldığı liste mevcuttur.)

e.Lojman bölgesinde ikamet eden 75’i kapıcı olmak üzere toplam 2359 aileye 
birebir temasla “Lojman sakinleri şahsi güvenlik ve koruma broşürü ile askeri lojmanlar bilgi 
ve güvenlik formu” nun dağıtılması ile ikamet edenlerin kimlikleri ve sosyal durumlarının 
tespiti yapılmıştır.

f.EK-D ‘de örneği bulunan ve dağıtılan Askeri Lojmanlar bilgi ve güvenlik formuna 
Oran Lojmanlarında ikamet eden personelin verdikleri cevapların neticesi EK-E dir. (EK-E 
de 1 sayfa 20 maddeden oluşan anket sonucu liste bulunmaktadır.)

g.Lojman bölgesinde ikamet eden 2359 aileden 61 Sb/Astsb.ın eşlerinin türbanlı 
olduğu tespit edilmiş olup, bu personelin kimlikleri ve birlikleri EK–F DEDİR. (EK-F 
DE 2 sayfadan oluşan 62 kişinin rütbesi, adı soyadı, adresi ve birliğinin yazılı olduğu liste 
bulunmaktadır.)

h.Bu süreç içerisinde sivil araçlarıyla lojman bölgesine giren tüm şahısların 
askeri giyimli olsa dahi kimlik kontrolü yapılmıştır. Bu kontrol, lojman sakinlerince 
türbanlı aileleri olanlar dahil herkesçe tepkiyle karşılanmıştır. Bu tepkiyi küfür/hakaret 
seviyesine getirenlerin listesi EK-G dedir. (EK G de 10 kişilik liste bulunmaktadır).

ı. Lojmanlarda iç irtibat maksadıyla Sosyal Tesislerin içinde kurulu bulunan 2500 
abonelik otomatik santralde Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı personelinin istifade ettiği, 



  

K.K.K.lığı personelinin de istifade etmesinin güvenlik ve kontrol açısından uygun olacağı,
 i.2359 Lojman dairesi, lise, ilk öğretim okulu, ordu pazarı ve sosyal tesislerin 

bulunduğu ve yaklaşık 10000 kişinin yaşadığı MSB. ORAN Lojmanları bölgesinde ikamet 
edenlerin İz.Krk. ve nizamiyelerde kayıtlarının manuel olarak tutulmasının zor olduğu ve bu 
nedenle bilgisayar destekli sisteme geçilmesinin daha uygun olacağı,

k.Bu süreç içerisinde Lojman bölgesinde ikamet eden şahıslar ile bölgeye gelen 
ziyaretçilerin takibi neticesinde her hangi bir dini ağırlıklı toplantı emaresine 
rastlanılmamıştır.

2-Çankaya Lojmanları Bölgesinde ;
a.Bölgede yapılan ilk tespitler neticesinde; bölgeye değişik istikametlerden girişin 

yapılabildiği ve lojmanlarda ikamet eden personelin lojmanların konumu itibariyle kontrol 
maksadıyla belirli bölgelere kanalize edilmesinin zorluğu nedeniyle elde edilen tespitler, 
Gözlem ve EK-D (EK DE’de 1 sayfadan oluşan askeri lojmanlar bilgi ve güvenlik formu 
bulunmaktadır) Askeri Lojmanlar Bilgi Güvenlik Formu’nun dağıtımı neticesinde elde 
edilmiştir. Yapılan anket neticesi EK-H’dadır. (EK H da 1 sayfa 7 maddeden oluşan anket 
sonucu sunulmuştur.)

b.Çankaya lojmanları bölgesinde; eşleri türbanlı olan personelin kimlikleri ve 
birlikleri EK-I’dadır. (EK I da 1 sayfadan oluşan 8 kişinin adı, soyadı, adresi ve birliğinin 
yer aldığı liste bulunmaktadır.)

3-Y.Mahalle/Dışkapı-Etlik Lojmanları Bölgesinde:
 Y.Mah.-Dışkapı-Etlik lojmanları bölgesinde, Lojman sakinleri şahsi güvenlik 

koruma broşürü ile askeri lojmanlar bilgi güvenlik formunun dağıtımı neticesinde elde edilen 
eşleri türbanlı olan personelin birlikleri ve kimlikleri EK-J dedir.(EK J de 1 sayfadan oluşan 
25 kişinin ad soyadı, rütbesi, adresi, birliğinin yer aldığı liste bulunmaktadır.) Yapılan anket 
neticesi EK-K’dadır. (EK da 1 sayfadan oluşan anket sonuçları bulunmaktadır)

4-Çiğiltepe Lojmanları Bölgesinde:
a.Bölgede yapılan ilk tespitler neticesinde 60 kişi civarında çağdışı giyimli 

bayanın dolaştığı belirlenmiş ve bunlardan lojmanda ikamet edenlerin tespitine 
başlanmıştır.

b.Çiğiltepe Lojmanları bölgesine girip-çıkan şahısların EK-‘de örneği bulunan 
ziyaretçi ve iş izleme kayıt defterine kayıtların detaylı olarak yapılması ile çağdışı giyimli 
olanların hangi şahısları ziyaret ettikleri tespit edilmiştir. (EK-L) (EK L de bir sayfadan 
oluşan 15 kişinin adı soyadı, birliği ve adresi bulunan liste bulunmaktadır.)

c.Lojman bölgesinde ikamet eden 47’si kapıcı/kaloriferci olmak üzere toplam 956 
daire dolaşıldı. Bu dairelerden; 35 adedine çeşitli nedenlerden dolayı ulaşılamadı. (EK-M) 
(EK-M de 3 sayfadan oluşan 35 kişinin adı soyadı, birliği, nedeni ve apartmanın adının yazılı 
bulunduğu liste bulunmaktadır) Çiğiltepe Lojmanlarında oturan aileler ile bire bir temasla 
“Askeri Lojmanlar Bilgi ve Güvenlik Anket” formunun (EK-D) dağıtılmasıyla ikamet 
edenlerin kimlikleri ve sosyal durumlarının tespiti yapılmıştır. Bu anketin sonuçları EK-N’de 
sunulmuştur.(1 sayfadan oluşan anket sonuçları bulunmaktadır)

d.Lojman bölgesinde ikamet eden 886 aileden 69 ailenin çağdışı giyimli olduğu 
tespit edilmiş olup bu personelin kimliği ve birlikleri EK-O ‘dadır. (EK O’da 3 sayfadan 
oluşan 69 kişinin rütbesi, adı soyadı, adresi ve birliğinin yazılı olduğu liste bulunmaktadır.) 
Yapılan kontrollere ve faaliyetlere tepki gösteren ve bu tepkilerini küfür/hakaret seviyesine 
getiren şahısların kimlikleri ve birlikleri EK-Ö’dedir. (EK Ö de 1 sayfadan ibaret 7 kişinin 
rütbesi, adı soyadı, birliğinin yazılı olduğu liste bulunmaktadır.)

 e.Bu süreç içerisinde Lojman bölgesinde ikamet eden şahıslar ile bölgeye gelen 



  

ziyaretçilerin takibi neticesinde;
1. 22 Mart 1997 Cumartesi günü Hrt.Gn.K.lığında görevli Tekns.Bçvş.H.Ü.’ye ait 

CONKER Apt. 4/3 nolu dairede çağdışı giyimli kadınlar tarafından yaklaşık 3 saat süre ile 
toplantı yaptıkları tespit edilmiştir. Lojman dışından toplantıya katılan 9 çağdışı giyimli 
bayanın 6’sı 3’er kişilik 2 grup halinde otobüs durağına, diğer 3 kişi ise nizamiyeye gelmişler 
ve ev sahibesi tarafından, otobüs durağında ve giriş nizamiyesinde karşılanarak eve 
götürülmüşlerdir.

2. İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 3 öğrencinin olduğu tespit edildi. 
Bunların, Okyar Apt. 17 nolu dairede oturan 50001.Müht.Dp.’da çalışan Ord.Bçvş.N.K., 
Gürer Apt. 6/1 nolu dairede oturan 50001.Müht.Dp.’da çalışan Ord.Bçvş.S.K. ve Tezer 
Apt.12/6 nolu dairede oturan OHAL bölgesinde görevli Lv.Bçvş.Ş.Ü.’nün kızları olduğu 
tespit edilmiştir.

3. Türker Apt.18 nolu dairede oturan ve OHAL Belgesinde görevli olan 
P.Bnb.M.A.’nın eşi F.A.’nın lojman içerisinde dini ağırlıklı konuşmalar yaptığı ve etrafındaki 
kişileri etkilemeye çalıştığı tespit edilmiştir.

4. 06.LCJ.25, 06.FBP.74, 06.U.2403, 06.RUY.40 ve 06.L.1021 plakalı araçların 
türbanlı şahısları taşıdığı, yapılan araştırma neticesinde; 06.FBP.74 ve 06.RUY.40 plakalı 
araçların, Ankara Emniyet Müdürlüğünde kaydına rastlanmadığı, Ankara Emniyet 
Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 06.RUY.40 plakalı araç 31.12.1996 tarihinde 71 .AC.500 
plaka kaydı ile Kırıkkale iline, 06 FBP.74 plakalı araçta yine 71.T.0284 plaka kaydı ile 
Kırıkkale iline nakil edilmiştir.

f.Aileleri türbanlı olmayan fakat türbanlı şahıslarla sık sık irtibat kuran ve 
türbanlı ilişkisinden şüphe edilen personel listesi EK-P’dedir. (EK P de bir sayfadan 
oluşan 4 kişinin rütbesi, adı soyadı, birliği ve adresinin yazılı olduğu liste bulunmaktadır)

g.Çiğiltepe Lojmanları güvenliği ile ilgili tamamlayıcı emniyet tedbirleri ile ilgili 
öneriler EK-R’de sunulmuştur. (EK R de bir sayfadan oluşan Çiğiltepe lojmanlarında tespit 
edilen eksik hususların yazılı bulunduğu 8 maddelik liste bulunmaktadır.)

6-BELGE: MHP-BBP-ÜLKÜCÜ GRUP İÇİNDE YER ALAN PERSONEL 
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPOR (3.KLS. S.125-133)

Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Ankara 
–ÖZEL antetli ÖZEL-KİŞİYE ÖZEL kırmızı kaşeli, 10 Ağustos 1998 tarih ve 
İSTH:3590-299-98 sayılı Elde Edilen Bilgiler konulu Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına 
hitaben yazılan İsth.Ş.Md.Hv.İsth.Kd.Alb.R.ÖZYAVUZ parafına açılan ve Akademi 
Komutanı, Askeri Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Tbp.Tümgeneral Fahrettin ALPASLAN imzalı 
belgenin

EKİ : EK A¨sında 4 sayfa rapor bulunduğu,
Belge İçeriğinin;
İLGİ :Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği 

Yönergesi (MY 114-1A)
 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında MHP/BBP siyasetinde olup 

ülkücü grup içinde yer alan personel faaliyetlerine ilişkin rapor EK’te sunulmuştur. Arz 
ederim, Şeklinde yazılı olduğu,

Belgenin EK A sında bulunan 4 sayfadan oluşan
ÖZEL – KİŞİYE ÖZEL KIRMIZI KAŞELİ
RAPOR
 GATA Komutanlığında MHP/BBP Siyatesinde olup Ülkücü Grup içinde 

Yeralan Personel ve Faaliyetlerine İlişkin Olarak Kaynaklarla Yapılan Görüşmede;
1-Diş Hekimliği Bilimleri Merkez Başkanlığında görevli Prof.DişTbp.Alb.Yılmaz 

GÜNEYDIN, Doç.Diş Tbp.Alb.Kemal KARAKURUMER, Diş.Tbp.Alb.Kürşat ESER 



  

(Re’sen emekli), Doç.Diş.Tbp.Alb.Erman AKBULUT’un anılan ülkücü grup içinde yer 
alan personel oldukları,

2-Prof.Dz.Diş.Tbp.Alb.(Emekli oldu)Tanju AKBAY OCAK 1997 tarihinde bir 
rahatsızlığı nedeniyle GATA Üroloji Kliniğine yattığında MHP Genel Başkanı Alpaslan 
TÜRKEŞ tarafından Diş.Tbp.Alb.Kürşat ESER’in refakatinde Tanju AKBAY’ı ziyaret 
ettiği, ziyaretten haberi olan Kemal KARAKURUMER, Yılmaz GÜNAYDIN ve Erman 
AKBULUT’un kendilerine zamanında haber vermediği için Kürşat ESER’e öfkeyle tepki 
gösterdikleri,

3.BBP Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU’nun değişik zamanlarda GATA 
Diş Hekimliğine ziyaret/tedavi amacıyla geldiği, bu ziyaretlerden birinin 09 OCAK 1997 saat 
10:00 da Erman AKBULUT’un odasında gerçekleştiği, bu sırada Yılmaz GÜNAYDIN ve 
Kemal KARAKURUMER’in de odada yer aldığı,

4.Yılmaz GÜNAYDIN’ın AĞUSTOS 1997’de re’sen emekli edilen 
Prof.Tbp.Kd.Alb. Mustafa KAHRAMANYOL’un muayenehane ortağı olduğu ve anılan 
muayenehane’de söz konusu grubun Muhsin YAZICIOĞLU’nun da iştirakiyle bir araya 
geldiği,

5. KEÇİÖREN Belediye Başkanının da anılan gruba zaman zaman ziyaret/tedavi 
amacıyla geldiği, bu ziyaretlerden birinin 12 MART 1998 SAAT :09.30 da yapıldığı,

 6.GATA İlk Yardım ve Acil Mrz.Bşk.lığında görevli Doç.Tbp.Alb.Nadir 
BARINDIK hakkında, daha önce Gnkur. İsth.Bşk.lığına gönderilen bilgilere ilave olarak;

a.MHP Genel Bşk.Alpaslan TÜRKEŞ’in muayene amacıyla kendisine geldiğini,
 b.Prof.Tbp.Kd.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL (re’sen emekli) dosyasında ismi 

geçen Doç.Tbp.Alb.Kürşat ESER (RE’SEN emekli) ile yakın ilişki içinde olduğu, bu ilişkinin 
Kürşat ESER’in emekli edilmesinden sonra da devam ettiği,

c.DişTbp.Alb.Erman AKBULUT ile ideolojik anlamda ilişkilerinin sürdüğü,
 d.Prof.Tbp.Kd.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL’un re’sen emekli edilme hususu 

konuşulurken “Ülkücülükten atılması gereken birisi varsa önce beni atmaları lazım” dediği,
e.KEÇİÖREN Belediye Başkanı Turgut ALTINOK ile ideolojik bağlantısı olduğu,
f.MHP/Ülkücü siyaseti savunan ORTADOĞU Gazetesini izlediği, 
g.Ofisine gelen ziyaretçiler arasında militan tipli ülkücüler olduğu,
 h.Albay rütbesinde bir personel olmasına rağmen ülkücülüğünü saklamadığı ve 

militan kimliği ve tavrı içinde olduğu, 
ı.BBP Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU’na karşı bir tavır içinde olduğu ve 

kendisini ihanetle suçladığı,
7.Diş Hekimliğinde görevli Doç.Diş Tbp.Bnb.Mehmet DALKIZ’ın ülkücü grup 

içinde yer aldığı,
8.TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELER’in Genel Müdür Müşaviri olduğu ifade edilen 

İlhami ALTINOK (Keçiören Belediye Başkanı Turgut ALTINOK’un kuzeni)’un ülkücü 
ideolojide bir kişi olduğu, zaman zaman TKİ yemekhanesinde iftar yemeği toplantıları 
yaptığı, bu toplantılara Doç.Tbp.Alb.Nadir BARINDIK, Prof.Tbp.Kd.Alb.Mehmet KAYA, 
Diş Tbp.Alb.Erman AKBULUT ve Tbp.Alb.Mehmet GÖKTEPE (GATA Acil ve İlk 
Yrd.Mrk.Bşk.lığından TATVAN As.Hst.ne atandı)’ nin katıldığı,

9.Yukarıda adı geçen Prof.Tbp.Kd.Alb.Mehmet KAYA’nın Ülkücü ideolojide bir 
personel olarak tanındığı ve diğer ülkücülerle iltisaklı olduğu, anılan personelin 1996 yılında 
“DÜŞÜNDÜREN DÜŞÜNCELER” isimli bir kitap yayınladığı, bu kitapta dini motif ve 
efsanelere,hadislere yer verildiği, İslam’da birlik, Türk-Arap dostluğunun yararları gibi 
konuların anlatıldığı (Konuya ilişkin hazırlanan rapor EK-A LAHİKA-l’ dedir)

10.1993 yılı NİSAN ayında Ahmet ÖRS Hastanesinde faaliyet raporu şeklinde 
düzenlenen yemeğe Prof.Tbp.Kd.Alb. (Emekli) Remzi SAĞLAM Başkanlığında 
Prof.Tbp.Kd.Alb.Mehmet KAYA, Prof.Tbp.Kd.Alb.Mahmut BÜLBÜL (istifa ettiği), 



  

Doç.Tbp.Bnb.Yaşar ÖZGÖK ve ZAMAN gazetesi genel yayın yönetmeninin katıldığı, 
toplantı sırasında Dincilik propagandası yapılmaya başlayınca Mehmet KAYA ve Mahmut 
BÜLBÜL’ün toplantıdan ayrıldıkları,

11.GATA Acil ve İlk Yardım Eğitim Merkez Başkanlığında görevli iken 1997 yılı 
atamaları ile 100 Yataklı As.Hastane TATVAN’a atanan Tbp.Yb.Mehmet GÖKTEPE’nin de 
ülkücü olup, MHP siyaseti izleyen bir kişi olduğu, MHP Genel Bşk.Alpaslan TÜRKEŞ 
Acil’e geldiğinde Nadir BARINDIK ile beraber karşıladıkları, BAHÇELİEVLER katliamı ile 
ilişkisi nedeniyle yargılanan ve MHP Genel Başkan adayı olan İbrahim ÇİFTÇİ’nin Mehmet 
GÖKTEPE’nin odasına gelerek kendisini ziyaret ettiği ve kendisinin “Alevi bir grup 
GATA’yı yönetiyor” şeklinde söylemleri olduğu,

12.Psikiyatri AD.Başkanlığında görevli Doç.Tbp.Yz.Aytekin ÖZŞAHİN’in BBP 
yanlısı Nizam-ı Alem ülkücüsü olduğu BBP nin şölenine katılması için kendisine 10 adet 
davetiye gönderildiği, eşinin kara çarşaflı ve eldivenli şekilde tesettürlü olduğu, ancak daha 
sonra takiye yaparak eşinin çağdaş kıyafete geçtiği, YAŞ dönemlerinde atılacağından tedirgin 
olduğu,

13.OCAK 1998 ayında Üroloji A.D.Başkanlığında görevli Doç.Tbp.Yb.Yaşar 
ÖZGÖK’ ün K.K.K.nı Org.KIVRIKOĞLU’na giderek; GATA’da Prof.Tümg.Fahrettin 
ALPASLAN ve Prof.J.Tbp.Kd.Alb.Naki SELMANPAKOĞLU önderliğinde alevi 
gruplanması vardır ve bu grup GATA’yı yönetmektedir” şeklinde şikayette bulunduğu ve 
aynı bölümde görevli olup, Hv.K.K.nına yakın bir Öğretim Üyesine aynı yönde şikayet 
etmesi yolunda telkinlerde bulunduğu, 

Tbp.Yb.Yaşar ÖZGÖK’ün; Atğm.’liğini GATA K.B.B.Anabilim Dalı Bşk.lığında 
yapıp halen KONYA Selçuk Üniversitesinde Prof.olan ve Fetullah GÜLEN’in sağ kolu 
olarak nitelenen Şerif Ali isimli öğretim üyesi ile yakın temasının olduğu ve sürdüğü 
hususunda bilgiler öğrenilmiştir, şeklinde yazılı olduğu,

Belge Ekinde Bulunan Mhp Ve Mevkii Hastanesi Konulu Belge de (3.Kls. 
S:125-128);

Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Ankara antetli 
ÖZEL-KİŞİYE ÖZEL kırmızı kaşeli, 10 Ağustos 1998 tarih ve İSTH:3590-300-98 sayılı 
Elde edilen bilgiler konulu Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına hitaben yazılan 
İsth.Ş.Md.Hv.İsth.Kd.Alb. R.ÖZYAVUZ parafına açılan ve Akademi Komutanı, Askeri Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof.Tbp.Tümgeneral Fahrettin ALPASLAN imzalı belgenin

EKİ : EK A¨sında 3 sayfa rapor bulunduğu, Üst Yazı İçeriğinde, İLGİ : Silahlı 
Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi (MY 114-1A) 
Mevkii Hastanesinde MHP siyasetinde yapılanma ve faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenen 
rapor EK’te sunulmuştur. Arz ederim şeklinde yazılı olduğu,

Belgenin EK A sında bulunan 3 sayfadan oluşan ÖZEL – KİŞİYE ÖZEL KIRMIZI 
KAŞELİ BELGE İÇERİĞİNİN RAPOR Mevkii Hastanesinde yürütülen MHP siyasetinde 
yapılanma ve faaliyetlere ilişkin olarak kaynaklarla yapılan görüşmede;

Hastane Komutanı Tuğg. Metin DENLİ’nin ELAZIĞ’da Hastane komutanı olarak 
görevli olduğu dönemde bağlı olduğu Komutan ile aynı ideolojiyi (ülkücülük) paylaştığı 
nedeniyle, Komutanı tarafından şahsi dosyasındaki olumsuz evrakın imha edilerek yüksek 
sicil verilmek suretiyle general olmasına zemin hazırlandığı,

Hastane karşısında bulunan “MEVKİ ECZANESİ” ile yoğun bir reçete alışverişi 
olduğu bunun Eczanenin sahibi ile aynı ideolojide olmasından kaynaklandığı (Mevki 
Eczanesinin sahibinin GATA karşısındaki Bilge Eczanesi sahibi Bilge HEPER’in eşi olduğu)

Mevki Hastanesine kendi adamları dışında hiçbir personelin tayin edilemeyeceği 
kanaatinin hakim olduğu, Cildiye Servis Şefi Tbp.Yb.Nihat ÖZKAN ve Dahiliye Servis Şefi 
Tbp.Yb.Uğur ORDULU’nun Tuğg.Metin DENLİ’nin yakın adamı oldukları ve Tuğg.Metin 
DENLİ’den “Bizim Önderimizdir” şeklinde bahsettikleri,



  

Tbp.Yb.Nihat ÖZKAN’ın K.K.K.lığı tayin dairesinde Tabip Subayların tayinlerine 
bakan Bnb.Emin ile yakın ilişkide olduğu ve Mevki Hastanesine yapılan tayinleri ayarladığı, 
Bnb.Emin’in de ülkücü idelojide olduğu, Tuğg.Metin DENLİ’nin izine giderken Nöbetçi 
Amirine “Dönüşte aynı rütbe ile karşılaşmayacağız” ifadesini kullandığı,

ISO 14000 Çevre Belgesinin HAZİRAN ayı içinde alındığı bu belgenin AĞUSTOS 
YAŞ toplantısından önce alınabilmesi için Tuğg.Metin DENLİ’nin personeli çok sıkıştırdığı 
ve bu belgenin çok kısa süre içinde alınmasını sağladığı,

 Tbp.Yb.Uğur ORDULU’nun yaptığı konuşmalarda “GATA” da yönetimi elinde 
bulunduran bir alevi grup var, el öptüren dedeler var, Çevik BİR’de alevidir” şeklinde 
ifadeler kullandığı, bayan hastalarını şeriata uygun olarak muayene ettiği, mesai sonrasında 
çalıştığı polikliniğin şeriat yuvası olarak tanımlandığı,

Pazartesi günleri Tuğg. Metin DENLİ’nin bütün klinikleri denetlediği ve bu esnada 
saat:08.00 den denetleme bitinceye kadar (saat:10.00’a kadar) Askeri marşlar çaldırdığı, bu 
arada muayenelerin durdurulduğu, bu hususun hastalar tarafından öfkeyle karşılandığı, her 
Cuma 14:00-16:00 arasında askeri marşların çalındığı,

Yakın geçmişte bir gün asker kaçağı bir mafya babasının hastaneye geldiğinde 
“Bizim Metin buranın Komutanıymış, çağırın gelsin” dediği ancak Tuğg. Metin DENLİ’nin 
kendisine yok dedirttiği,

BBP Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU’nun zaman zaman Hastaneye görüşmek üzere 
geldiği, KEÇİÖREN Belediye Başkanı Turgut ALTINOK’un ise sıklıkla hastaneye gelerek 
Tuğg. Metin DENLİ ve Tbp.Yb.Nihat ÖZKAN ile görüştükleri, bunun dışında hakim 
subayların Hastane Komutanı ile ziyaret maksadıyla görüşmek üzere geldiklerinin gözlendiği

Tbp.Yb.Uğur ORDULU (Dahiliye Servisi Şefi)’nun Tuğg.Metin DENLİ’nin adamı 
olması nedeniyle istediği zaman göreve gelip gittiği, Tuğg.Metin DENLİ’nin Hastane 
personeli üzerinde katı bir disiplin uygulaması/baskısı olduğu halde Uğur ORDULU’ya 
hoşgörü gösterdiği, 1997 yılında Oral ÇELİK’in askerlik yoklaması için Hastane’ye 
geldiğinde önce Tuğg.Metin DENLİ’yi sonra Tbp.Yb.Nihat ÖZKAN’ı aradığı, onları 
bulamayınca muayene işlemlerinin Tbp.Yb.Uğur ORDULU tarafından yaptırıldığı. 
Tbp.Yb.Uğur ORDULU’nun yaptığı konuşmalar sırasında ATATÜRK’ün özel yaşamını 
eleştirdiği ve tarikat şeyhlerine vefasızlık yaptığını söylediği ve nasıl olsa beni atacaklar 
dediği, Alpaslan TÜRKEŞ’in vefatında törene gitmedikleri, sorulduğunda “Gidilmeyecek” 
şeklinde emir aldıklarını ifade ettikleri, Sağlık Kurulunda görevli Astsb.Erdem’in Oral 
ÇELİK’in düğününde halay çekenler arasında görüldüğü,

Psikiyatri Servis Şefi Tbp.Yb.Hüseyin ÖZÖĞRETMEN’in Diyarbakır As.Hst.ne 
oradaki yapılanmayı sağlamak üzere KKK tayin dairesinde görevli Bnb.Emin’in katkılarıyla 
atanmasının gerçekleştirildiği, Askeri ve Tıbbi hiyerarşiye uymadan Sağlık Kurulu 
raporlarının kendi seçtikleri elemanları (ideolojik yandaşları) tarafından düzenlendiği, GATA 
Eğitim Şubesinde görev iken ülkücü görüşleri ile tanınan Ütğm.Taci ile Tuğg.Metin DENLİ 
ve Tbp.Yb.Uğur ORDULU’nun sıklıkta Hastanede görüştükleri (anılan subay halen 
K.K.K.lığı Tabip Sb.atama masasında görevlidir)

Mevki Hastanesin’de görevli Tbp.Bnb.Sezai DEMİRBAŞ (Dahiliye Servisinde) ve 
Tbp.Bnb.Osman’ın (Genel Cerr.) GATA Komutanı ve Gnkur. 2 nci Başkanını alevi gruba 
önderlik yapmakla suçladıkları, Sezai DEMİRBAŞ’ın Fatih Üniversitesi Ahmet ÖRS 
Hastanesiyle ilişkili olduğu,Tuğg.Metin DENLİ ile GATA’da görevli Tbp.Alb.İbrahim 
SOMUNCU arasında birbirlerine hasta göndermek şeklinde bir bağlantı olduğu, Mevki 
Eczanesi sahibinin Tuğg.Metin DENLİ, Tbp.Yb.Nihat ÖZKAN ve Tbp.Yb.Uğur ORDULU 
üzerinde etkin bir yaptırımı olduğu, K.K.K.tayin dairesi ve Asal D.Bşk.lığında etkin bir kişi 
olduğu, bu kişinin TEB (Türk Eczaneler Birliği)’de RP/MHP grubu içinde yer aldığı ve etkili 
bir kişi olduğu, Tbp.Yb.Uğur ORDULU’nun Elazığ’da görevli iken burada görevli bir Diş 
Tabibi Subayın öldürülmesi olayı ile ilişkisi olduğu hususunun personel arasında 



  

konuşulduğu şeklinde bilgiler öğrenilmiştir, şeklinde yazılı olduğu anlaşımmıştır.

7.BELGE: SULTANBEYLİ’DE 23 NİSAN BAYRAMI KUTLAMALARI (3.Kl. 
S.123-124);

Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara GİZLİ antetli 
GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL kırmızı kaşeli 5 MAYIS 1997 tarihli ve İSTH:3590-99-97/Güv.Ş.(79) 
sayılı Sultanbeyli’de 23 Nisan Bayramı Kutlamaları konulu Genelkurmay Başkanlığına 
hitaben yazılmış Kara Kuvvetleri Komutanı namına Kurmay Başkanı Orgeneral Doğu 
AKTULGA imzalı ve Güv.Ş.Md.P.Kd.Alb.A.GÜNER ile İsth.Bşk.Tümg.C.T.ÖZKAYNAK 
tarafından paraf edilen

Belge İçeriğinin;
1.İstanbul Sultanbeyli ilçesinde 23 NİSAN 1997 günü kutlanan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı kutlamaları ile, bu ilçeye ait genel müşahadeler müteakip maddelere 
çıkarılmıştır.

 a.Bayram töreni, Sultanbeyli Atatürk Anıtı ve futbol sahasında olmak üzere, iki ayrı 
yerde yapılmış, törene 1 General, 48 Sb. 131 Astsb, 46 Uz.Erb. olmak üzere toplam 226 
Askeri personel de katılmıştır. 

b.Belediye Başkanı Y.Naci KOÇAK; Atatürk Anıtı’ndaki çelenk koyma törenine 
gelmemiş, yerine Belediye Başkan Yardımcısı Cabbar ŞİŞMAN’ı göndermiştir.

 c.Belediye Başkanı KOÇAK, Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreninden sonra, 
Kaymakam ve Garnizon Komutanı ile birlikte halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamak 
üzere futbol sahasına önceden gelmiş, protokol oturma planında, Tugay Komutanına ayrılan 
yere oturmuştur. Yapılan ikaz üzerine yeri değiştirilmiştir. 

d.İlkokullar geçiş yapmak üzere sahada yerlerini aldıklarında; Özel Sultanbeyli 
İlkokulu öğretmenleri ile diğer resmi ilkokul öğretmenlerinden bazılarının türbanlı oldukları 
görülmüştür. Durum İlçe Milli Eğitim Müdürüne iletilerek böyle bir geçişe müsaade 
edilemeyeceği bildirilmiştir. İkaz üzerine türbanlı öğretmenlerin tören alanına terk etmeleri 
sağlanmıştır.

 e.Tören alanında bekleyen öğrenciler arasında; “Özel Sultanbeyli 
İlkokulu’ndaki” iki öğrencinin fesli ve türbanlı bir kıyafette olduğu görülmüştür.Yapılan 
araştırmada öğrencilerin “KATİBİM” isimli bir temsili oynamak üzere orada hazır 
bulundukları cevabı alınmıştır. Durum İlçe Milli Eğitim Müdürüne iletilmiş, anılan 
kıyafetle temsilin oynanmasına müsaade edilemeyeceği bildirilmiştir. Daha sonra, okul 
öğretmenlerinin itirazına rağmen, erkek öğrencinin fesi çıkarılmış, türbanlı kız öğrenci ise 
sahadan ayrılmıştır. Temsil sergilenmemiştir.

f.Tören öncesinde, gerek Atatürk Anıtı çevresinin ve gerekse futbol sahasının tertip 
ve tanziminde Belediye Başkanlığının ve Kaymakamlığın yardımcı olmadıkları ve gizli bir 
direniş içinde bulundukları gözlemlenmiş ve töreni izlemeye gelen 2 nci Zh.Tug.personeline 
sahada oturma yeri tahsisinde sorun yaratılmıştır. Ancak, Atatürkçü düşünceye sahip Milli 
Eğitim Müdürü Hasan YILDIZ’ın çabalarıyla hazırlıklar tamamlanabilmiş ve gerekli tertip 
alınabilmiştir.

g.Kaymakam Ali ARAMACI; Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi 2 nci sınıfından 
sonra klasik liseye nakil yaptırarak (Nakil tarihinin, imam hatip okulları mezunlarının, 
üniversitelere girmelerinin yasal olarak mümkün olmadığı döneme rastladığı 
değerlendirilmektedir.) buradan mezun olmuş, müteakiben Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiştir.Sultanbeyli’deki görevinden önce Trabzonún bir 
ilçesinde kaymakam olarak görev yapmıştır. Trabzon Milletvekili Şevki YILMAZ ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip ERDOĞAN’ın girişimleri ile Sultanbeyli 
ilçesine atandırıldığı istihbar edilmiştir. Halen görevini, Belediye’nin tahsis ettiği 
kaymakamlık binasında sürdürmektedir.



  

h.Sultanbeyli’de yerel yönetim her şeye egemen olup, ilçe halkı, yapılan 
uygulamalardan dolayı, Devlet yönetiminin yerine yerel yönetime tabi olmuş durumdadır. 
Belediyenin halk üzerinde uyguladığı iki yöntem vardır.

1.Yasalarla tanınan hakları, bazı kişilerin istifadesine sunarak, yandaş bir menfaat 
kitlesi yaratmak

 2.Yasaların tanıdığı hakları, yandaş olmayan kişilerden esirgeyerek sindirilmiş kitle 
yaratmak.

ı.Menfaat kitlesinin oluşturulması için; kökten dinci, şeriat yanlısı görüşteki kişiler 
tüm imkanlardan yararlandırılmaktadırlar. (Arazi tahsisi, emlak alım-satımı, inşaat ruhsatı, 
ticari işletme ruhsatı verilmesi, alt yapı hizmetlerinden öncelikle istifade gibi) sağlanan 
imkanlarla ekonomik gücü artan kişiler, sistem için yeni katılımcıları/ yandaşları 
yetiştirmektedir.

j.Artan ekonomik gücün büyük kısmı, ihtiyaç olmadığı halde Kuran kursları, öğrenci 
yurtları ve imam hatip okulları inşasına tahsis edilerek, yandaş kitlenin çoğaltılması 
sağlanmaktadır. (Ortaöğrenim binası için inşaat alanı göstermeyen Belediye’nin, imam hatip 
okulu için yer tahsis ettiği ileri sürülmektedir.)

k.Bunun yanında; şeriata karşı olan çok az sayıdaki alevi mezhebindeki kişilerin, 
inşaat yapmalarına müsaade edilmediği, bu kişilerin yaptıkları inşaatlara ruhsat verilmediği 
ve yüklü para cezasına çarptırıldıkları söylenmektedir. Aynı görüşteki esnaf, para cezası ve 
ruhsat iptali ile tehdit edilmekte, uymayanların ticari hayatına son verilmektedir. (İlçede 
büfelerde, bakkallarda ve lokantalarda, alkollü içki satışı ve servisine müsaade 
edilmemektedir.)

l.Seçmenlerin; sokak - sokak, mahalle bilgisayara kaydedildiği, sandık oy sayım 
sonuçlarına göre, oy vermeyenlerin belirlenmesi için her yöntemin (yemin, tehdit, menfaat 
temini v.b.) kullanıldığı ifade edilmektedir.

 2.Yukarıda belirtilen konularda gerekli işlemlerin yapılmasını tensiplerine 
arzederim. Şeklinde yazılı olduğu,

7.BELGE - Devamında Bulunan Belge (Kls. S:120-122); Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı 1 nci Ordu Komutanlığı Selimiye İstanbul antetli ÖZEL-KİŞİYE ÖZEL kırmızı 
kaşeli 28 NİSAN 1997 tarih ve İSTH: 3590-124-97/İKK.GÜV.Ş.(5)(364) sayılı 2 nci 
Zh.Tug.K.lığının Sultanbeyli ilçesinde katıldığı 23 Nisan Kutlamaları konulu Ankara Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmış Ordu Komutanı Namına Kurmay Başkanı 
Tümgeneral Hüseyin GÖKSU tarafından imzalanmış belgenin ekinde

Ek’i . 2 nci Zh.Tug.K.lığının 23 Nisan Kutlamalarına katılımı ile ilgili yazısı 
bulunduğu,

Belge içeriğinin;
İLGİ : 15 NCİ Kor.K.lığının 25 NİSAN 1997 gün ve İSTH:3590-120-97/İKK.ve 

Güv.Ks.(176) sayılı yazısı.
 İlgi ile gönderilen,2 nci Zırhlı Tugay Komutanlığının 23 NİSAN ULUSAL 

EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI kutlamalarına katılımı ve müşahadeleri ile ilgili 
yazısı EK’te sunulmuştur.Arz ederim, şeklinde yazılı olduğu,

Belge Ekinde;
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 Nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Maltepe İstanbul 

Gizli Antetli Gizli Kişiye Özel Kırmızı Kaşeli 25 Nisan 1997 Tarihli İsth: 3590-31-97/230 
Sayılı Sultanbeyli’de 23 Nisan 1997 Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlamaları 
Konulu İzmit 15 Nci Kolordu Komutanlığına Hitaben Yazılmış Tugay Komutanı Tuğgeneral 
O.Doğu Silahçıoğlu Tarafından İmzalanan Belge İçeriğinin;

1.Sultanbeyli ilçesinde icra edilen 23 NİSAN 1997 Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları ile, ilçeye ilişkin genel müşahadeler müteakip maddelere çıkarılmıştır.



  

 2.Bayram töreni; Atatürk Anıtı’nda ve Sultanbeyli futbol sahasında olmak üzere; iki 
ayrı yerde yapılmış, törene; 1 General, 48 Sb, 131 Astsb., 46 Uz.Erb.olmak üzere toplam 226 
personel katılmıştır. 

3.Belediye Başkanı Y.Nabi KOÇAK; Atatürk Anıtı’ndaki çelenk koyma törenine 
gelmemiş, yerine Belediye Başkan Yardımcısı Cabbar ŞİŞMAN’ı göndermiştir.

 4.Ancak; Belediye Başkanı KOÇAK, Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreninden 
sonra, Kaymakam ve Garnizon Komutanı ile birlikte halkın ve öğrencilerin bayramını 
kutlamak üzere futbol sahasına önceden gemli, protokol oturma planında, Tugay Komutanına 
ayrılan yere oturmuştur. Yapılan ikaz üzerine yeri değiştirilmiştir. 

5.İlkokullar geçiş yapmak üzere sahada yerlerini aldıklarında; Özel Sultanbeyli 
İlkokulu öğretmenleri ile diğer resmi ilkokul öğretmenlerinden bazılarının türbanlı oldukları 
görülmüştür. Durum İlçe Milli Eğitim Müdürüne iletilerek böyle bir geçişe müsaade 
edilemeyeceği bildirilmiştir. İkaz üzerine türbanlı öğretmenlerin tören alanına terk etmeleri 
sağlanmıştır. 

6.Tören alanında bekleyen öğrenciler arasında; “Özel Sultanbeyli İlkokulu’ndaki” 
iki öğrencinin fesli ve türbanlı bir kıyafette olduğu görülmüştür.Yapılan araştırmada 
öğrencilerin “KATİBİM” isimli bir temsili oynamak üzere orada hazır bulundukları cevabı 
alınmıştır. Durum İlçe Milli Eğitim Müdürüne iletilmiş, anılan kıyafetle temsilin 
oynanmasına müsaade edilemeyeceği bildirilmiştir. Daha sonra, okul öğretmenlerinin 
itirazına rağmen, erkek öğrencinin fesi çıkarılmış, türbanlı kız öğrenci ise sahadan ayrılmıştır. 
Temsil sergilenmemiştir. 

7.Tören öncesinde, gerek Atatürk Anıtı çevresinin ve gerekse futbol sahasının tertip 
ve tanziminde Belediye Başkanlığının ve Kaymakamlığın yardımcı olmadıkları ve gizli bir 
direniş içinde bulundukları gözlemlenmiş ve töreni izlemeye gelen 2 nci Zh.Tug.personeline 
sahada oturma yeri tahsisinde sorun yaratılmıştır. Ancak, Atatürkçü düşünceye sahip Milli 
Eğitim Müdürü Hasan YILDIZ’ın çabalarıyla hazırlıklar tamamlanabilmiş ve gerekli tertip 
alınabilmiştir. 

8.Kaymakam Ali ARABACI; Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi 2 nci sınıfından 
sonra klasik liseye nakil yaptırarak (Nakil tarihinin, imam hatip okulları mezunlarının, 
üniversitelere girmelerinin yasal olarak mümkün olmadığı döneme rastladığı 
değerlendirilmektedir.) buradan mezun olmuş, müteakiben Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu 
Yönetimi bölümünü bitirmiştir. Sultanbeyli’deki görevinden önce Trabzonún bir ilçesinde 
kaymakam olarak görev yapmıştır. Trabzon Milletvekili Şevki YILMAZ ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip ERDOĞAN’ın girişimleri ile Sultanbeyli ilçesine 
atandırıldığı istihbar edilmiştir. Halen görevini, Belediye’nin tahsis ettiği kaymakamlık 
binasında sürdürmektedir. 

9.Sultanbeyli’de yerel yönetim her şeye egemen olup, ilçe halkı, yapılan 
uygulamalardan dolayı, Devlet yönetiminin yerine yerel yönetime tabi olmuş durumdadır. 
Belediyenin halk üzerinde uyguladığı iki yöntem vardır.

 a.Yasalarla tanınan hakları, bazı kişilerin istifadesine sunarak, yandaş bir menfaat 
kitlesi yaratmak 

b.Yasaların tanıdığı hakları, yandaş olmayan kişilerden esirgeyerek sindirilmiş kitle 
yaratmak.

10.Menfaat kitlesinin oluşturulması için; kökten dinci, şeriat yanlısı görüşteki kişiler 
tüm imkanlardan yararlandırılmaktadırlar.(Arazi tahsisi, emlak alım-satımı, inşaat ruhsatı, 
ticari işletme ruhsatı verilmesi, alt yapı hizmetlerinden öncelikle istifade gibi) sağlanan 
imkanlarla ekonomik gücü artan kişiler, sistem için yeni katılımcıları/yandaşları 
yetiştirmektedir.

 11.Artan ekonomik gücün büyük kısmı, ihtiyaç olmadığı halde Kuran kursları, 
öğrenci yurtları ve imam hatip okulları inşasına tahsis edilerek, yandaş kitlenin çoğaltılması 



  

sağlanmaktadır. (Ortaöğrenim binası için inşaat alanı göstermeyen Belediye’nin, imam hatip 
okulu için yer tahsis ettiği ileri sürülmektedir.)

12.Bunun yanında; şeriata karşı olan çok az sayıdaki alevi mezhebindeki kişilerin, 
inşaat yapmalarına müsaade edilmediği, bu kişilerin yaptıkları inşaatlara ruhsat verilmediği 
ve yüklü para cezasına çarptırıldıkları söylenmektedir. Aynı görüşteki esnaf, para cezası ve 
ruhsat iptali ile tehdit edilmekte, uymayanların ticari hayatına son verilmektedir. (İlçede 
büfelerde, bakkallarda ve lokantalarda, alkollü içki satışı ve servisine müsaade 
edilmemektedir.)

 13.Seçmenlerin; sokak - sokak, mahalle mahalle bilgisayara kaydedildiği, sandık oy 
sayım sonuçlarına göre, oy vermeyenlerin belirlenmesi için her yöntemin (yemin, tehdit, 
menfaat temini v.b.) kullanıldığı ifade edilmektedir. Arzederim, şeklinde yazılı olduğu,

8.BELGE (3.Kls. S.116-119);
Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara –GİZLİ antetli 

GİZLİ KİŞİYE ÖZEL kırmızı kaşeli, 25 ARALIK 1996 tarih ve İSTH: 
3590-175-96/Güv.Ş.(165) sayılı Tesettürlü Öğretmen Atamaları konulu Kara Kuvvetleri 
Komutanı emriyle Kurmay Başkanı Doğu AKTULGA imzalı ve Güv.Ş.Md.P.Kd.Alb. 
A.GÜNER ile İsth.Bşk.Tümg.C.T.ÖZKAYNAK tarafından paraflanan belgenin Dağıtım 
Gereği B Planı -K.H.O.K.lığına, Hrk. Bşk.lığına gönderildiği,

Belge İçeriğinin;
1.Şeriatçi kesimin, subay ve astubay ailelerinin yoğum biçimde bulundukları lojman 

ve garnizonlardaki ilkokullara ve kreşlere, bilinçli bir şekilde tesettürlü ve kendi ideolojisini 
benimseyen kişileri öğretmen olarak atadıkları ve bu yolla subay ve astsubay çocuklarını 
kendi düşünceleri yönünde etkileme girişimlerinde bulundukları tespit edilmiştir.

2.16 ARALIK 1996 tarihinde BAYRAK GARNİZONU’na sadece gözleri görünen 
tesettürlü bir bayan başvuruda bulunarak, BAYRAK Garnizonu’ndaki ilkokula öğretmen 
olarak atandığını ve bu nedenle garnizona giriş için müracaatta bulunmak istediğini, ifade 
etmiştir.

3.Konu ile ilgili yapılan araştırmada, tesettürlü bayanın GÖLBAŞI İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünce atamasının yapıldığı ve kendisinin kıyafet nedeni ile BAYRAK Garnizonu’na 
alınmamasını, GÖLBAŞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikâyet ettiği tespit edilmiştir.

4.İrticai kesimin, bilinçli olarak yukarıda belirtilen olaylara benzer girişimlerini 
sürdürebileceği, askeri lojman ve küçük garnizonlardaki ilkokullara çağdaş kıyafet 
taşımayan öğretmen atamalarını artırabileceği değerlendirilmektedir. Bu maksatla; askeri 
lojman, garnizon ve bu yerlerin yakınlarındaki ilkokullara yapılan öğretmen atamaları 
yakından takip edilerek, T.S.K.leri mensuplarının sahip olduğu çağdaş yaşam koşullarına 
ters kılık kıyafet ve davranış şekillerine sahip kişilerin, bu okullarda görev almalarının 
engellenmesi için ilgili devlet birimleri nezdinde süratle girişimde bulunulacak ve durum 
ivedilikle K.K.K.lığına bildirilecektir, şeklinde yazılı olduğu anlaşılmıştır.

8. Belgenin Devamında Bulunan (3.Kls.S:116-117) Gizli - kişiye özel-106508 
kırmızı kaşeli GİZLİ antetli 18 Aralık 1996 tarih, İSTH:3500-231-96/İKK.ve GÜV.D.Des.Ş. 
(867) sayılı Tesettürlü Öğretmen Atamaları konulu Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
hitaben yazılan Genelkurmay Başkanı Emriyle II.Başkan Orgeneral Çevik BİR imzalı 2 
sayfadan oluşan el yazılı belgenin;

DAĞITIM GEREĞİ : K.K.K.lığına, Dz.K.K.lığına, Hv.K.K.lığına, J.Gn.K.lığına, 
Harp Ak.K.lığına gönderildiği,

Belge içeriğinin;
 1.Şeriatçı kesimin, subay ve astsubay ailelerinin yoğun biçimde bulundukları 

lojman ve garnizonlardaki ilkokullara ve kreşlere, bilinçli bir şekilde tesettürlü ve kendi 



  

ideolojisini benimseyen kişileri öğretmen olarak atadıkları ve bu yolla subay ve astsubay 
çocuklarını kendi düşünceleri yönünde etkileme girişimlerinde bulundukları tespit edilmiştir.

 2.Bu bağlamda, 16 ARALIK 1996 tarihinde BAYRAK GARNİZONUNA sadece 
gözleri görünen tesettürlü bir bayan başvuruda bulunarak, BAYRAK Garnizonu’ndaki 
ilkokula öğretmen olarak atandığını ve bu nedenle garnizona giriş için müracaatta bulunmak 
istediğini, ifade etmiştir.

 3.Konu ile ilgili yapılan araştırmada, tesettürlü bayanın Gölbaşı İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün haberi olmaksızın doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce atamasının 
yapıldığı ve kendisinin taşıdığı kıyafet nedeni ile BAYRAK Garnizonu’na alınmamasını, 
GÖLBAŞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet ettiği, tespit edilmiştir.

4.İrtica-i kesimin, bilinçli olarak yukarıda belirtilen olaylara benzer girişimlerini 
sürdürebileceği, askeri lojman ve küçük garnizonlardaki ilkokullara çağdaş kıyafet 
taşımayan öğretmen atamalarını artırabileceği değerlendirilmektedir. Bu maksatla; askeri 
lojman, garnizon ve bu yerlerin yakınlarındaki ilkokullara yapılan öğretmen atamaları 
yakınen takip edilerek, TSK.leri mensuplarının sahip olduğu çağdaş yaşam koşullarına ters 
kılık kıyafet ve davranış şekillerine sahip kişilerin, bu okullarda görev almalarının 
engellenmesi için ilgili devlet birimleri nezdinde süratle girişimde bulunulacak ve durum 
ivedilikle üst kademeleri intikal ettirilecektir.

Arz ederim. şeklinde el yazısı ile yazılı olduğu görülmüştür.

9.BELGE (3.Kls. S.115);
KK. İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI 10.06.97 tarih, 14.10 saat, 8674 sayısı verilen 

Sekreterlik, Plan Harekat Şubesi, Tşk. Eğt. Şubesi, Dış İsth.Şubesi, Tak.Hdf.İsth.Şubesi, 
İ.K.K.Şubesi, Güvenlik Şubesi, İç İsth.Şubelerinin belirtildiği ve Gereği için Güvenlik 
Şubesinin işaretlendiği 10/6 yazılarak paraflandığı notlar bölümünde ise el yazısı ile 10/6 ve 
11/06 yazılarak ayrı ayrı paraflanan kayıt belgesi,

9.Belge Ekinde Bulunan (3.Kls. S:114) GİZLİ-ÇOK İVEDİ,18 HAZİRAN 1997, 
MESAJ KONTROL KISMI GİRİŞ KAYIT NO: GİRİŞ TSG:42215, DAĞITIM İŞLEM: G2 
BİLGİ: GENSEK KIRMIZI KAŞELİ, 10/06/ paraflı belgenin;

KONU : İRTİCA BRİFİNGİ
 İLGİ : Gnkur.Bşk.lığı’nın 301700C MAY 97 gün, GENSEK: 0045-2- 97/İCRA 

SB.sayılı mesaj emri
1.İrticai faaliyetler konusunda personeli bilgilendirmek maksadıyla İzmir 

Garnizonundaki personele 19 Haziran 1997 günü saat 14:30 ‘da EGEORKOM’da bir brifing 
verileceğinin ilgi ile bildirildiğini,

 2.İzmir Garnizonundaki işadamları, üniversite öğretim üyeleri, Atatürkçü 
Dernekler, Yargı Organlarından gelen yoğun talep üzerine adı geçen kuruluşlar için aynı 
brifingin 19 Haziran 1997 günü saat 10:30 da EGEORKOM’da verileceğini, 

3.İzmir Bölgesindeki Sivil zevata çağrının EGEORKOM tarafından yapılmasını,

10.BELGE :Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara GİZLİ 
antetli GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL kırmızı kaşeli 20 Haziran 1997 tarih ve İSTH:3590-152-97/ 
Güv.Ş. sayılı Gebze Belediyesi Hakkında konulu Kara Kuvvetleri Komutanı Namına 
İstihbarat Başkanı Tümgeneral Cevat T.ÖZKAYNAK imzalı ve Güv.Ş.Md.P.Kd. 
Alb.A.GÜNER tarafından 23/6 yazılıp paraflanan BELGENİN (3.Kls.S113);

Dağıtım Gereği: Gnkur İsth.Bşk.lığına (23.06.97+600086 kırmızı kaşeli) 
Gnkur.İç.Güv.Hrk.D.Bşk.lığına (23.06.97+600087 kırmızı kaşeli) gönderildiği,

Belge İçeriğinin ;
1.Gebze Belediye ve Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili elde edilen bilgiler aşağıya 

çıkartılmıştır.



  

 a.Gebze Belediyesinin çevre düzenlemesi, tanzimi vs.gibi işlerini ihale yoluyla bir 
kısım vakıflara özellikle Milli Gençlik Vakfı ve Hak-Yol Vakfına verdiği ancak işlerin yine 
Belediye elemanlarınca yapılarak bu yoldan vakıflara kaynak sağladığı,

b.Belediyenin büyük çaplı işlerinin bir kısmını Marmara Uzmanlar Şirketi adında bir 
şirkete verdiği, gerçekte şirketin Belediyede bir kısım yetkililerin güdüm ve kontrolünde 
olduğu, bu yolla belli çevrelere maddi kaynak aktarılmaya çalışıldığı,

 c.Gebze Cumhuriyet Başsavcısının Gnkur.da yapılan brifinge katılım 
girişimlerini engellemeye çalıştığı, irticacı bir düşünceye sahip tutum ve davranışlar 
sergilediği,

 d.Gebze 99.0 MHZ frekansında yayın yapan Mesaj FM hakkında yapılan yoğun 
girişimlerin sonuç verdiği, yayın yapanların savcılık tarafından ifadelerinin alındığı, ilgili 
yayınların kasetlerinin savcılıkça temin edildiği, polis tarafından ilgili radyonun her gün 
dinlemeye alındığı, savcılık tarafından RTÜK ve DGM ye yazı yazıldığı, 

2. Gebze MİT temsilciliğinin personel kadrosunun yetersiz olduğu, bunun da irticai 
ve bölücü faaliyetlerin takibinde ve bilgilerin temininde zorluklar doğurduğu belirlenmiştir. 
Arz/Rica ederim, şeklinde yazılı olduğu,

10.belge ekinde bulunan (3.Kls.S:112) GİZLİ- İVEDİ-19 HAZİRAN 1997, 
MESAJ KONTROL KISMI GİRİŞ KAYIT NO: GİRİŞ TSG:44814, DAĞITIM İŞLEM: 
İsth.Bşk.lığı 19/6 BİLGİ: KIRMIZI KAŞELİ, 495/19 YAZILI G20/06/ paraflı,

Belge İçeriğinin;
Genkur. Bşk.lığına rapor 20/06 el yazısı ile yazılı ve paraflı 
1.Haber ve kaynak doğruluğu C3 kategorisindeki bir kaynaktan alınan bilgiler 

ışığında Gebze Belediyesinin çevre düzenlemesi, tanzimi vs.gibi işlerini ihale yoluyla bir 
kısım vakıflara özellikle Milli Gençlik Vakfı ve Hak-Yol Vakfına verdiği ancak işlerin yine 
belediye elemanlarınca yapılarak bu yoldan bu vakıflara kaynak sağlandığını, 

2.Belediyenin büyük çaplı işlerinin bir kısım Marmara Uzmanlar Şirketi adında bir 
şirkete verdiği gerçekte şirketin Belediyede bir kısım yetkililerin güdüm ve kontrolünde 
olduğu bu yolla belli çevrelere maddi kaynak aktarılmaya çalışıldığını, 

3.Gebze Cumhuriyet Başsavcısının Genelkurmayda yapılan brifinge katılım 
girişimlerini engellemeye çalıştığı irticacı bir düşünceye sahip tutum ve davranışlar 
sergilediğini, 

4.Gebze 99.0 MHZ frekansında yayın yapan Mesaj FM hakkında yapılan yoğun 
girişimlerin sonuç verdiğini yayın yapanların savcılık tarafından ifadelerinin alındığını, ilgili 
yayınların kasetlerinin savcılıkça temin edildiğini, polis tarafından ilgili radyonun hergün 
dinlemeye alındığını, savcılık tarafından RTÜK’e yazı yazıldığının bildirildiğini, yayın 
yapanlar hakkında DGM’ce dava açılması için DGM ye bildirildiğini,

 5.Gebze MİT temsilcisinden arzu edilen kayda değer bilgiler alınmakta güçlük 
çekildiğini, MİT temsilcisi tarafından etkin bir bilgi ağının tesis edilemediğini ve kadrosunun 
güçlendirilmesini uygun olarak değerlendirildiğini,

 6.İSTH ve İKK.Takip ve kontrol konularında faaliyetlerin titizlikle sürdürüldüğünü 
şeklinde yazılı olduğu,

10. Belge Ekinde Bulunan(3.Kls.S:111) KK.İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI 
20.06.97 tarih, 10.00 saat, 9338 sayısı verilen Sekreterlik, Plan Harekat Şubesi, Tşk.Eğt. 
Şubesi, Dış İsth.Şubesi, Tak.Hdf.İsth.Şubesi, İ.K.K.Şubesi, Güvenlik Şubesi, İç 
İsth.Şubelerinin belirtildiği ve Gereği için Güvenlik Şubesinin işaretlendiği notlar bölümünde 
el yazısı ile 20/6 yazılarak paraflanan kayıt belgesi,

10. Belge Ekinde Bulunan (3.Kls.S:110) GİZLİ- İVEDİ-19 HAZİRAN 1997, 
MESAJ KONTROL KISMI GİRİŞ KAYIT NO: GİRİŞ TSG:44814, DAĞITIM İŞLEM: G2 
BİLGİ: KIRMIZI KAŞELİ, 495/19 YAZILI 20/06/ paraflı 

Belge içeriğinin,



  

1.Haber ve kaynak doğruluğu C3 kategorisindeki bir kaynaktan alınan bilgiler 
ışığında Gebze Belediyesinin çevre düzenlemesi, tanzimi vs.gibi işlerini ihale yoluyla bir 
kısım vakıflara özellikle Milli Gençlik Vakfı ve Hak-Yol Vakfına verdiği ancak işlerin yine 
belediye elemanlarınca yapılarak bu yoldan bu vakıflara kaynak sağlandığını, 

2.Belediyenin büyük çaplı işlerinin bir kısım Marmara Uzmanlar Şirketi adında bir 
şirkete verdiği gerçekte şirketin Belediyede bir kısım yetkililerin güdüm ve kontrolünde 
olduğu bu yolla belli çevrelere maddi kaynak aktarılmaya çalışıldığını, 

3.Gebze Cumhuriyet Başsavcısının Genelkurmayda yapılan brifinge katılım 
girişimlerini engellemeye çalıştığı irticacı bir düşünceye sahip tutum ve davranışlar 
sergilediğini, 

4.Gebze 99.0 MHZ frekansında yayın yapan Mesaj FM hakkında yapılan yoğun 
girişimlerin sonuç verdiğini yayın yapanların savcılık tarafından ifadelerinin alındığını, ilgili 
yayınların kasetlerinin savcılıkça temin edildiğini, polis tarafından ilgili radyonun hergün 
dinlemeye alındığını, savcılık tarafından RTÜK’e yazı yazıldığının bildirildiğini, yayın 
yapanlar hakkında DGM ‘ce dava açılması için DGM ye bildirildiğini,

5.Gebze MİT temsilcisinden arzu edilen kayda değer bilgiler alınmakta güçlük 
çekildiğini, MİT temsilcisi tarafından etkin bir bilgi ağının tesis edilemediğini ve kadrosunun 
güçlendirilmesini uygun olarak değerlendirildiğini, 

6.İSTH ve İKK.Takip ve kontrol konularında faaliyetlerin titizlikle sürdürüldüğünü 
şeklinde yazılı olduğu,

11.BELGE (3. Kls. S.108) Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Komutanlığı Ankara-ÖZEL antetli KİŞİYE ÖZEL-ÖZEL kırmızı kaşeli 5 Ekim 1997 tarihli 
İSTH: 3590-248-97 sayılı Tbp.Kd.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL konulu Askeri Tıp 
Fakültesi Dekanı Akademi Komutanı, Prof.Tbp.Tümgeneral Fahrettin ALPASLAN imzalı 
İsth. Ve İKK.Sb.Top.Bnb.E.BOZOĞLU, İsth.Ş.Md.Hv.İsth.Kd.Alb.R.ÖZYAVUZ ve 
Kur.Bşk.P.Kur. Kd. Alb.Ş.ERTEKİN tarafından paraflanan samankağıdı belgenin;

EK A sında : 1 adet dizi pusulası EK BE sinde : 5 adet dizi pusulası muhteviyatının 
bulunduğu DAĞITIM Gereği K.K.İsth.Bşk.lığına Bilgi: Gnkur.İsth.Bşk.lığı (Ek konmadı), 
Gnkur.Per.Bşk.lığı (Ek konmadı) gönderildiği Belge İçeriğinin; İlgi a) Silahlı Kuvvetler 
İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi (MY 114-1A). b) 
K.K.K.lığının 041700C AĞU 97 gün ve Per: 4184-601-97/EMK ve ARŞ.Ş.sayılı mesaj emri 
İlgi (a) yenörgenin yedinci bölüm,birinci kısım 3 ncü maddenin b fıkrasının 13 ncü 
maddesine göre, ilgi (b) emirle RE’SEN emekli olan Emekli Tbp.Kd.Alb.Mustafa 
KAHRAMANYOL (1970-12)’un şüpheli Personel dosyası ektedir. Arz ederim, şeklinde 
yazılı olduğu,

11.Belge Devamında Bulunan (3.Kls. S:106) GİZLİ İVEDİ - K.K.LOJİSTİK 
K.LIĞI MUHABERE MERKEZİ ÇIKIŞ TSG :042310 Ağu Kayıt No: 149/47 kaşeli belge 
içeriğinde; 1. Birliğiniz emrinde görevli Tbp.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL (1970-12) ın 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden disiplinsizlik nedeniyle Re’sen ayırma işlemlerinin yapılmasına 
Yüksek Askeri Şura tarafından 1 Ağustos 1997 tarihinde karar verildiğini (müspet) 2. 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39/E maddesi gereğince re’sen ayrılmalarının 4 Ağustos 
1997 gün ve 37 sayılı üçlü kararname ile onaylandığını (müspet) 3. Adı geçen personelin 
ilişiğinin en geç 14 Ağustos 1997 tarihinde kesilerek aşağıda yazılı bilgi ve belgelerin ivedi 
gönderilmesini,

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER A. İlişiğinin kesildiği tarih ve ikametgah adresi 
B. Muvazzaflık kimlik kartı ve sağlık fişi (aile efradı dahil) C. Son iki aylık OYAK kesenek 
cetveli,D. Maaş Derece ve kademesi E. Kıt’a özlük dosyası ve terhis belgesi F. Dört adet 
nüfus cüzdan sureti,



  

4.İlişiği kesilen personel yasal olarak ateşli silah taşıma ve bulundurma hakkını 
kaybettiğinden, personele ait tabanca/tabancaların birlik komutanlığınca emanete alınmasını, 
menşei belgesi tanzim edilmez üzere emanete alınan tabancaların çap, marka ve numarasının 
KARKOMORDDA Başkanlığına bildirilmesini. şeklinde yazılı olduğu,

11. Belge Devamında Bulunan (3.Kls. S:104-105) Genelkurmay Başkanlığı 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Ankara GİZLİ antetli, KİŞİYE ÖZEL - İVEDİ - 
GİZLİ” kaşeli 21 Haziran 1997 tarih ve İSTH: 3590-135-97 sayılı Prof.Tbp. Alb. Mustafa 
KAHRAMANYOL konulu Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına hitaben yazılan Askeri Tıp 
Fakültesi Dekanı Akademi Komutanı, Prof.Tbp. Tümgeneral Fahrettin ALPASLAN imzalı 
İsth. ve İKK. Sb. Top. Bnb. E.BOZOĞLU, İsth. Ş.Md. Hv. İsth. Kd. Alb. R.ÖZYAVUZ ve 
Kur. Bşk.P. Kur. Kd. Alb. Ş.ERTEKİN tarafından paraflanan belgenin

EK A’ sında İki sayfa belge bulunduğu,
Belge İçeriğinin; 
İLGİ : Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koşma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği 

Yönergesi (MY 114-1a)
1. Gülhane Askeri Tıp Akademisi K.B.B. Ana Bilim Dalı Başkanlığında görevli 

Prof.Tbp.Alb Mustafa KAHRAMANYOL (1970-12) hakkında elde edilen bilgilerden
a. Kendisinin SIRBİSTAN Göçmeni olduğu, ilkokulu SIRBİSTAN’da okuduğu ve 

SIRPÇA dilini iyi konuştuğu,
b. K.B.B.Uzmanı olduktan sonra Belçika’da sağlık ateşesi olarak görev yaptığı,
c. Prof.Tbp. Tümg.(E) Necati KÖLAN’ın GATA Komutanı olduğu dönemde benzin 

kıtlığı nedeniyle kendisine müracaat ederek “At, seyis, saman ve ahır” isteğinde bulunduğu 
ve Akademi Komutanı tarafından sert bir şekilde terslenerek, cezalandırıldığı,

d.SIRPÇA’ya iyi konuştuğu için, BOSNA-HERSEK görüşmelerin de 
BAŞBAKANLIK danışmanı olarak görev yaptığı,

e. Çocukluğunda ailesine ve Türklere yapılan zulüm nedeniyle gençlik döneminde 
Milliyetçiliğe yakınlık duyduğu ve MHP/Alpaslan TÜRKEŞ’in siyasi görüşünü 
benimsediği,

f. 1983 yılında Ülkücü faaliyetleri nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı Kirazlıdere 
Tahkikat Komisyonunda sorgulanan ve halen Mevki hastanesi Baştabibi olan 
Tbp.Tuğg.Metin DENLİ ile belirtilen yıllar itibariyle yakın ilişkide olduğu,

g. Alpaslan TÜRKEŞ tutuklu olarak GATA ve Mevki Hst.de yatarken kendisiyle 
Metin DENLİ ile birlikte ilgilendikleri, gereken sosyal yardımı yaptıkları,

h. Son üç yıllık dönemde kontrolumuz dışında Başbakanlıkta çalıştığı için 
hakkında yeterli bilgi elde edilemediği, ancak sempatizan ülkücü olduğunun belirlendiği,

ı. Görev yaptığı bölümde; bilimsel katkısının olmadığı, karısını ihmal ettiği, sosyal 
bir kişi olmadığı,

2. Alınan diğer duyumlara göre; oturduğu “Binses Sitesi 5 nci Cad. 107 nci sok. 
No:13 Ümitköy adresindeki triplex villasının doğalgaza dönüşümü nedeniyle çıkan fuel-oil 
kazanını bir camiye hibe ettiği” ve 2 ay kadar önce 2 nci karısının 2 çocuğuyla evini terk 
ettiği, ilk karısının ise tesettürlü olduğu ve sosyal faaliyetlere iştirak etmediği yolunda teyide 
muhtaç bilgiler alınmıştır.

3. Anılan personelin ilgi yönerge gereğince takip ve kontrol altına alınıp, alınmaması 
hususunu tensip ve emirlerine arz ederim.

Belge EK A Sında Bulunan (3.Kls. S:103) GATA İsth.Ş.Md.Hv.İsth.Kd.Alb.Recai 
ÖZYAVUZ imzalı Ekteki yazılar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı İstihbarat 
Şube Müdürlüğü arşivinden bulunmuş olup, imzalanmış olmamakla beraber şahıs hakkında 
bilgi vermek amacıyla sunulmuştur notunun ekinde;

Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı ANKARA 



  

GİZLİ ANTETLİ, GİZLİ- KİŞİYE ÖZEL KAŞELİ ..10.1989 tarih ve İSTH:3590-..-89 sayılı 
Dilekçe Hk.konulu Genelkurmay Başkanlığına hitaben yazılmış isimsiz ve imzasız

Belge İçeriğinin;
1.Son zamanlarda eylem ve yayılma girişimlerini arttıran, belli mihraklardan sevk ve 

idare edilen sağ faaliyetlerin bilhassa Silahlı Kuvvetlerin eğitim kuruluşlarına sızma 
girişimleri dikkate değer mahiyettedir. Silahlı Kuvvetlerin bir cüz-i ve aynı zamanda en üst 
seviyede bir eğitim ve öğretim müessesesi durumunda bulunan GATA Komutanlığında da bu 
bahtsız girişimlerin izlerine rastlanmaktadır. 

2.Atatürk ilkelerinin koruyucusu, Cumhuriyet bekasının tek dayanağı Siahlı 
Kuvvetlerin bu kabil kişilerden ve fikirlerden arındırılmış olması, devletine ve milletine karşı 
vecibelerini yerine getirmesinin esaslarından birini teşkil etmektedir. 

3.Bu düşünce ve inanç ışığında GATA Komutanlığı Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim 
Dalı Başkanlığında görevli Doç.Tbp.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL (1970-12) un EK’te 
sunulan dilekçesi Komutanlığımızca incelenmiş ve EK-B de tutulan tutanaktan da 
anlaşılabileceği gibi olayların tamamen çarpıtıldığı, alınan duyumlardan kendi ideolojisi ile 
karşı ideolojideki kişilerle karşı karşıya gelme durumundan çekindiği için şahsının can ve 
mal güvenliğinin korunmasını istediği tahmin edilmektedir.

4.Anılan personelin Alparslan TÜRKEŞ ile halen görüştüğü, doktor hasta ilişkileri 
şeklinde gösterip, o ideolojinin savunuculuğunu yaptığı, 12 Eylül 1980 senesinden evvel eski 
Akademi Komutanınından mesaiye gidip gelmek için at ve seyis istediği, Genelkurmay 
Başkanlığında yüksek rütbeli general ve amiraller tanıdığı, Hükümet içinde bazı bürokratlarla 
yakın ilişkide bulunduğunu bazı yerlerde söylediği hususunda duyumlar alınmıştır.

 5.Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının Silahlı Kuvvetlere en üst düzeyde 
hizmet vermesi ve halkla temasının yoğunlugu nedeniyle İstihbarata Karşı Koyma ve 
Emniyet konuları üzerinde titizlikle durulmaktadır. 

6.Doç.Tbp.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL’un, sakıncalı ve şüpheli personel kaydı 
olmamasına rağmen alınan duyumların, Milli İstihbarat Teşkilatınca tetkik ve kontrol 
ettirildiğinde açıklığa kavuşacağı ve alınan duyumların doğru olacağı kanaatindeyim, 
şeklinde yazılı olduğu,

11.Belge Ekinde Bulunan (3.Kl. S.101-102) Genelkurmay Başkanlığı Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Ankara GİZLİ antetli, GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL kaşeli 
..10.1989 tarihli İSTH:3590-…-89 sayılı Dilekçe hk. konulu Genelkurmay Başkanlığına 
hitaben yazılan Akademi Komutanı Prof.Tbp.Tümgeneral Ömer ŞARLAK imzasına açılan 
belge de;

EKLER EK A sında (Doç.Tbp.Alb.M.Kahramanyol’un dilekçesi) EK B (Tutulan 
rapor) yazılı olduğu,

Belge İçeriğinin;
1.GATA Komutanlığı Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanlığına görevli 

Doç.Tbp.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL (1972-12) EK-A da sunulan dilekçesinde, şahsi 
arabasına hasar verildiğini, bu olayın şahsına yönelik sabotaj olduğunu bu nedenle can ve mal 
güvenliğinin teminini istemektedir. 

2.Anılan personelin verdiği dilekçesi incelendiğinde; kedi ve köpeklerin boğuşma 
neticesinde, motor bölümünde bazı kabloların parçalandığı, EK-B de sunulan rapordan 
anlaşılmaktadır.

3.Doç.Tbp.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL’un sakıncalı ve şüpheli personel kaydı 
olmamasına rağmen, Alparslan TÜRKEŞ ile halen görüştüğü, doktor hasta ilişkileri 
şeklindegösterip, o ideojinin savunuculuğunu yaptığı, 1980 senesinden evvel eski Akademi 
Komutanından at ve seyis istediği hakkında duyumlar alınmıştır.

4.Kıt’a dışı faaliyetlerinin izlenerek ne gibi işlem yapılacağının bildirilmesini tensip 



  

ve emirlerini arz ederim, şeklinde yazılı olduğu,

11.Belge Ekinde (3.Kl. S.99-100) 5 EYLÜL 97 TARİHLİ GÜNAYDIN 
GAZETESİ’nin İŞTE “İRTİCACI” DİYE KOVULAN KAHRAMAN Balkanlar’da çok özel 
görevleri kahramanca yerine getiren albay namaz kılıyor diye ordudan atıldı başlıklı gazete 
küpürü fotokopisi ile İşte Mürteci diye kovulan kahraman başlıklı Demirel’in başbakanlık 
yaptığı dönemde Balkanlar’da “çok özel” görevleri kahramanca yerine getiren Albay 
“Mürteci” diye ordudan ihraç edildi başlıklı, 1 yılda “mürteci” oldu, “tam bir 
milliyetçiydi”, gazetemize içini döktü bölümlerinden oluşan gazete küpürü fotokopisi 
bulunmaktadır.

11.Belge Ekinde Bulunan (3.Kl. S.98) Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi Komutanlığı Ankara ÖZEL antetli KİŞİYE ÖZEL-ÖZEL kaşeli 3 Temmuz 
1997 tarih ve İSTH:3592-153-97 sayılı Tbp.Kd.Alb. Mustafa KAHRAMANYOL konulu 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına hitaben yazılan Askeri Tıp Fakültesi Dekanı 
V.Akademi Komutanı, Prof.Tbp. Tuğgeneral M.Ali GÜNDOĞAN imzalı İKK.Sb.Top.Bnb. 
E.BOZOĞLU, İsth.Ş.Md.Hv.İsth. Kd. Alb. R.ÖZYAVUZ ve Kur. Bşk.P. Kur. Kd. Alb. 
Ş.ERTEKİN tarafından paraflanan belge;

EK A sında 1 adet şüpheli personel bilgi formunun bulunduğu,
Belge İçeriğinin; İLGİ a) Gnkur.Bşk.lığının 27 Haziran 1997 gün ve 

İSTH:3592-244- 97/İKK.Güv.D.İKK.Ş.2 sayılı emri b) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı 
Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi (MY-114-1A) 1.Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Komutanlığı Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanlığında görevli Prof.Tbp. 
Kd. Alb. Mustafa KAHRAMANYOL (1970-12) ilgi (a) emirle şüpheli personel kategorisine 
alınmıştır. 2.İlgi (b) yönergeye göre tanzim edilen şüpheli personel bilgi formu EK’tedir. Arz 
ederim, şeklinde yazılı olduğu,

Belgenin Ek A Sında Bulunan (3.Kl. S.97) ÖZEL EK A KAŞELİ GATA 
İst.Ş.Md.Hv.İsth.Kd.Alb.Recai ÖZYAVUZ imzalı, Şüpheli Personel Bilgi Formu;

1-SOYADI : KAHRAMANYOL 2-ADI : Mustafa 3-BABA ADI : İbrahim 
4-DOĞUM YERİ : Bursa 5-MEMLEKETİ : Bursa/Yenipazar (Nüfusa kayıtlı olduğu yer) 
6-DOĞUM TARİHİ : 1944 7-KUVVETİ : K.K.K.lığı 8-SINIFI : Tabip 9-RÜTBESİ : 
Kd.Alb 10.SİCİL NO : 1970-12 11.BİRLİĞİ : GATA K.B.B.AD BŞK.lığı 12.GÖREV 
YERİNİN HASSASİYETİ : Hassas değil 13.İDEOLOJİK YÖNÜ : Sağ 14.FAALİYET 
KATEGORİSİ : ŞÜPHELİ 15.ALINAN BİLGİNİN KAYNAĞI: Güvenilir Kaynak 
Şeklinde bilgi formunun bulunduğu,

11. BELGE EKİNDEKİ (3.Kl. S.96) Genelkurmay Başkanlığı Ankara-ÖZEL 
antetli KİŞİYE ÖZEL-ÖZEL kaşeli 27 Haziran 1997 tarih ve İSTH:3592-244-96/ 
İKK.Güv.D.İKK.Ş.2/İSTH.527 sayılı Tbp.Alb. Mustafa KAHRAMANYOL konulu Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına hitaben yazılan Genelkurmay Başkanı emriyle 
İstihbarat Başkanı Korgeneral Çetin SANER imzalı Belgenin;

Dağıtım Gereği GATA K.lığına Bilgi K.K.İsth.Bşk.lığına gönderildiği Belge 
İçeriğinin;

 İLGİ a) GATA K.lığının 21 HAZİRAN 1997 gün ve İSTH:3590-135-97 sayılı 
yazısı.

 b) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucuğu Güvenlik ve İşbirliği 
Yönergesi (MY 114-1A)

1.İlgi (a) yazı ekinde gönderilen bilgi fişi incelenmiş olup, ilgi (b) yönerge gereğince 
Prof.Tbp.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL (1970-12) şüpheli Sağ personel kategorisine 
alınmıştır. 

2.Adı geçen personelin Kıt’a içi tutum ve davranışlarının kontrol altına alınmasını, 



  

ilgi (b) yönergede belirtilen şüpheli personel Bilgi Formu (EK-AT) ile, şüpheli Personel 
Kanaat Raporu (EK-AV)nun OCAK-TEMMUZ aylarında Gnkur.İsth.Bşk.lığına 
gönderilmesini rica ederim. şeklinde yazılı olduğu,

11. BELGE EKİNDE (3.Kl. S.94-95) Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Komutanlığı Ankara ÖZEL antetli KİŞİYE ÖZEL-ÖZEL-İVEDİ kırmızı kaşeli, 5 
Kasım 1997 tarih, İSTH:3592-275-97 sayılı Prof.Tbp.Kd.Alb. Mustafa KAHRAMANYOL 
hk.gönderilen rapor konulu Askeri Tıp Fakültesi Dekanı Akademi Komutanı 
Prof.Tbp.Tümgeneral Fahrettin ALPASLAN imzalı İsth.Ş.Md.Hv.İsth.Kd.Alb.R.ÖZYAVUZ 
ve Kur.Bşk.P.Kur.Kd.Alb. Ş.ERTEKİN tarafından paraflanan saman kağıdı belgenin

Dağıtım Gereği Gnkur.İsth.Bşk.lığına, K.K.İsth.Bşk.lığına gönderildiği, Belge 
İçeriğinin; İLGİ : GATA Komutanlığının 31 Temmuz 1997 gün ve İSTH:3590-185-97 sayılı 
yazısı.

1.Prof.Tbp.Kd.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL (RE’SEN emekli) hakkında ilgi yazı 
EK’in de gönderilen raporun 11.maddesinde; OCAK 1997 tarihinde ÜMİTKÖY’de anılan 
personelin evinde yapılan toplantıya katılan personel arasında Yrd.Doç.Tbp.Yb.Mehmet 
ASLAN’ın katıldığı hususunda sehven yanlışlık yapıldığı, kaynakla yapılan son görüşmede 
tespit edilmiştir. 

2.Söz konusu görüşmede kaynak elindeki notlara dayanarak toplantıya katılan 
kişinin GATA lojmanlarında SERTER Apt.No:23 de oturduğunu eşinin iri sarışın ve Boşnak 
kökenli bir bayan olduğunu ve telefonlarının 323 47 67 olduğunu ifade etmiştir. 

3.Kaynağın verdiği bilgiler çerçevesinde yapılan incelemede toplantıya katılan 
kişinin Yrd.doç.Tbp.,Yb.Mehmet ASLAN değil GATA İlk Yardım ve Acil 
Eğt.Mrk.Bşk.lığında görevli Doç.Dbp.Alb.Nadir BARINDIK olduğu anlaşılmıştır.

 4.Doç.Tbp.Alb.Nadir BARINDIK hakkında yapılan araştırmada kendisinin ülkücü 
olduğu ve MHP siyasetini benimsediği, MHP Başkanı Alpaslan TÜRKEŞ’in doktoru olduğu 
yolunda bilgiler öğrenilmiştir. 

5.Anılan toplantıya katılan kişilerden birinin de “ETLİK Camii karşısı Yonca 
Apt.D:11 de oturan ve eşinin ismi Neşe olan” bir doktor subay olduğu hususunun raporda yer 
alması üzerine, belirtilen apartmanda yapılan araştırmada sözkonusu kişinin GATA İlk 
Yardım ve Acil Eğt.Mrk.Bşk.lığında görevli Tbp.Alb.Mehmet GÖKTEPE (100 Yt.As.Hst. 
TATVAN atandı) olduğu tespit edilmiştir.

6.Tbp.Alb.Mehmet GÖKTEPE hakkında yapılan araştırmada ise; kendisinin MHP 
siyasetini benimseyip, ülkücü grup içinde yer aldığı, Savcı Doğan ÖZ’ün öldürülmesi 
olayında sanık olarak yargılanıp beraat eden ve MHP Genel Başkanlığına aday olup sonra 
çekilen İbrahim ÇİFTÇİ’nin Tbp.Alb.Mehmet GÖKTEPE’nin İlk Yardım ve Acil Eğt.Mrk. 
Başkanlığındaki odasına ziyarete geldiği (1996 yılı) kaynaklar tarafından ifade edilmiştir.

7.Dolayısıyla ilgi yazı EK’in de gönderilen raporun 11 nci maddesinde 
Yrd.Doç.Tbp.Yb.Mehmet ASLAN olarak belirtilen ismin silinerek Doç.Tbp.Alb.Nadir 
BARINDIK olarak düzeltilmesini tensip ve emirlerine arz ederim.şeklinde yazılı olduğu,

11.BELGE EKİNDE (3.Kls. S:109) Üzerinde (Barındık+Göktepe) M.ASLAN ile 
ilgili düzeltme yazısının kopya (Dosya) sının ekine koyalım (Kaynağa gösterildi/konu teyid 
edildi) yazılı zarf içerisinde iki adet küçük resim bulunduğu,

12.BELGE (3.Kls. S.1-93) SIKIYÖNETİM PLANI 
Belgenin başında bir sayfadan oluşan dizi pusulasında
İÇİNDEKİLER 1.Başemir 2.Sıkıyönetim Harekat Emri a.Görev bölümü 

b.Sorumluluk bölgeleri c.Sıkıyönetim Karargah Teşkilatı d.Sıkıyönetim Karargahı Görev ve 
Sorumlulukları e.Sıkıyönetim Karargahı Yerleşme Planı f.İlk aşamada uygulanacak tedbirler 
g.Muhabere irtibatları h.Sıkıyönetim ilk bildirisi başlıklarının bulunduğu,



  

1995 tarihli Sıkıyönetim Baş Emrinde;
Genelkurmay Başkanlığı 1.Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı Selimiye başlığı ile 

Komutan adına imzaya açılmış imzasız belgede özetle;
“ ülke genelinde her geçen gün hızını artıran anarşi, terör ve bölücülük akımlarının 

önlenmesinde yetersiz kalınması sonucu devletimizin bölünmez bütünlüğü tehlikeye girdiği 
belirtilerek sıkıyönetim ilan edildiği, bununla ilgili görev ve sorumluluklar belirtilerek” 
komutan imzasına açılmıştır.

1 nci Ordu ve İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri Sıkıyönetim 
Komutanlığı Selimiye başlıklı harekat emri konulu 26 sayfadan oluşan komutan imzasına 
açılan imzasız belgede;

Siyasi durum başlığında özetle; Ülkenin içinde bulunduğu son derece önemli siyasi 
ve sosyal sorunlar yanında her geçen gün hızını biraz daha artıran anarşi, terör ve bölücülük 
devletin bekasını tehdit eder boyutlar kazanmıştır. 

Ülkenin mevcut sorunlarından başka yakın çevremizde her an silahlı bir çatışmaya 
dönüşebilecek ciddi gelişmeler cereyan etmesine rağmen bazı anayasal kuruluşlar verimli ve 
uyumlu çalışma düzenine girmeyerek ülke sorunlarına köklü önlemler alamamış, yasaların 
uygulanmasında çeşitli ideolojik tercihlere ağırlık verilerek ülkeyi uçurumun kenarına 
getirmişlerdir”. denilerek

Tehdit bölümünde;
Ülkemizdeki etnik grupların muhtemel ayaklanmasının dış müdahaleleri davet 

edebileceği, doğu ve güneydoğu Anadolu’dan kaynaklanan bölücü iç tehdidin Yunanistan ve 
Kıbrıs Rumları ile birlikte Türkiye için büyük tehlike ve tehdit olabileceği; teokratik bir 
düzen kurulmasına İran yönetiminin her türlü desteği yapabileceği ihtimal dahilindedir,

Başlığı ile birlikte İstanbul dahil Marmara bölgesindeki Sıkıyönetim 
Komutanlıklarının Görev yerleri, Görev yetki ve sorumlulukları,

(Sıkıyönetim Komutan Yardımcıları gerektiği halde sanıkları azami 15 gün gözetim 
altına alma yetkisine sahip oldukları, 48 saat içerisinde hakim önüne çıkarılmasının esas 
olduğu, toplam sürenin hiçbir şekilde 45 günü geçemeyeceği, tüm konutlar, dernekler, 
sendikalar, siyasi partiler, özel tüzel müesseselerin aranabileceği, basın yayın organlarının 
denetlenebileceği,

Sıkıyönetim İcrası, İdare ve lojistik Emir komuta ve muhabere Başlıklarından 
oluştuğu, ekinde 1.Ordu Sıkıyönetim Komutanlığının 3 sayfadan oluşan hangi birliğin nerde 
konuşlanacağı ve bağlı olduğu sıkıyönetim komutanlığının belirtildiği çizelge bulunmaktadır.

1.Ordu Sıkıyönetim Komutanlığına ait harita, Sıkıyönetim Komutanlığı Karargah 
Teşkil Şeması, Sıkıyönetim Karargahı Personel Dökümü, 1.Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı 
Karargah Ünitelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı EK D olarak belirtilen 13 sayfadan 
oluşan belge,

1.Ordu Sıkıyönetim Komutanlığının yerleşme planı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi 
Hakimleri yerleşme planı Sıkıyönetim İlan Halinde ilk aşamada uygulanacak hususlarla 
ilişkin yapılacak işlem, esas ve sorumluluklar başlıklı EK B olarak belirtilen 10 sayfadan 
oluşan belge,

Muhabere irtibatlı başlıklı EK G olarak belirtilen 7 sayfadan oluşan belge 
Genelkurmay Başkanlığı İstanbul 1.Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı başlıklı EKH olarak 
belirtilen bir sayfadan oluşan 1 numaralı bildiri, İstanbul 1.Ordu ve Sıkıyönetim 
Komutanlığının bir sayfadan oluşan EK J olarak belirtilen özel dağıtım planı,

Sıkıyönetim Planları İle İlgili Olarak ;Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Ankara GİZLİ antetli GİZLİ kaşeli 19 Şubat 1997 tarih ve 
HRK:1221-1097/Pl.Hrk. ve Tşk.D.Hrk.Ş.(1) (83 sayılı Plan çalışmaları konulu 1 nci 
Ordu Komutanlığına hitaben yazılan Kara Kuvvetleri Komutanı emriyle Kurmay 
Başkanı Orgeneral Doğu AKTULGA imzalı belgenin;



  

EKLER EK Asında İlgi ( c) EK B sinde EMASYA Bölge /Tali Bölge K.lıklarının 
çalışma durumu yazılı,

DAĞITIM Gereği B Planı, Bilgi Gnkur.Bşk.lığına gönderildiği,
Belgede ilgi olarak belirtilenler;

İLGİ a)Gnkur Bşk.lığının 16 AĞUSTOS 1994 gün ve HRK.:1221-532- 
94/Pl.Hrk.D.MPŞ. sayılı “T.S.K.GESSAP Planlama Direktifi,

 b)K.K.K.lığının 12 OCAK 1995 gün ve HRK:1221-14-95/Pl. Hrk.ve 
Tşk.D.Pl.Ş.20.sayılı “GESSAP Planlama Veçhesi” 

c)Gnkur.Bşk.lığının ŞUBAT 1995 tarihli “T.S.K.GESSAP Planlama Direktifi 
(11000)”ne EK-0 (SIKIYÖNETİM)

 d)Gnkur. Bşk.lığının 14 MART 1996 gün ve HRK.:7130-18-96/İGHD.Pl.Ş.(8)/22 
sayılı “T.S.K.EMASYA Direktifi”

Belgede özetle;
1.İlgi (a) direktif esasları ilgi (b) veçhe ile yayımlanmıştır. 
2.İlgi (a) direktifin ilgi (c) EK-0 (SIKIYÖNETİM)’su EK-A da sunulmuş olup, 

mevcut planlar buna göre gözden geçirileceği,
 3.İlgi (d) ile yayımlanan EMASYA Direktifinde, EMASYA Bölge K. olarak görev 

yapan ve EK-B’de belirtilen Or.ve Kor.K.lıklarının; ilgi (d) ek-B’sin de bulundukları illerde 
doğrudan valinin kuvvet talep edeceği komutanlık durumunda oldukları, ancak aynı direktifin 
EK-A’sında ise diğer illeri kapsayan büyük bir bölge itibariyle olaylara daha geniş bir 
açıdan bakan ve kendi bulunduğu il dahil bölgesindeki bütün komutanlıkları yöneten bir üst 
komutanlık şeklinde görevlendirildikleri,

4.EMASYA Bölge Komutanlığının, bulunduğu ilde EMASYA Tali Bölge Komutanı 
gibi görev yapmasına sebep olan ve EK-B de yer alan durumunu, Sıkıyönetim Planları da göz 
önüne alınarak incelenmesini ve bu konudaki görüş ve önerilerin 24 MART 1997 tarihine 
kadar gönderilmesi, Kara Kuvvetleri komutanı emriyle istenilmiştir.

Belgenin Ekinde;
İlgi (c ) de belirtilen Genelkurmay Başkanlığı Şubat 1995 tarihli,
TSK. GESSAP PLANLAMA DİREKTİFİ (11001)’NE EK-0 (SIKIYÖNETİM) 

başlıklı GİZLİ KAŞELİ,
Sıkıyönetim ilan edilen bölge veya bölgelerde nelerin yapılacağı, Sıkıyönetim 

Komutanlarının Genelkurmay Başkanlığına karşı sorumlu olduğu belirtilen Genelkurmay 
Harekat Başkanı Orgeneral Çevik BİR imzalı Genelkurmay II.Başkanı Hv.Orgeneral Ahmet 
ÇÖREKÇİ onaylı belge ve

GİZLİ kaşeli GESSAP PLANLAMA DİREKTİFİNE EK-0, LAHİKA-1 Başlıklı 3 
sayfadan oluşan Sıkıyönetim Komutan ve Yardımcıları ile Sıkıyönetim Sorumluluk Bölgeleri 
Çizelgesinin Plan Harekât Daire Başkanı Tümgeneral Orhan YÖNEY imzalı olduğu,

B-1 olarak belirtilen GİZLİ kaşeli K.K.Hrk.Bşk.lığının 19 ŞUBAT 1997 gün ve 
HRK.:1221-10/97/PL.HRK.VE TŞM.D.HRK.Ş.(1) (83) SAYILI EMRİNE EK-B (EMASYA 
BÖLGE/TALİ BÖLGE K.LIKLARININ ÇALIŞMA DURUMU) başlıklı Harekat Şube 
Müdürü Kurmay Albay Mustafa TOKGÖZ imzalı

Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kocaeli (Gölcük ve Karamürsel ilçeleri hariç), Malatya 
vilayetlerinin kuvvet talep edileceği komutanlıklar başlıklı belge,

EMASYA, SIKIYÖNETİM DİREKTİFİ, GESSAP ve EVREN PLANLARINA göre 
illerin sorumluluk sahalarını gösterir 1 sayfadan oluşan çizelgenin bulunduğu görüşmüştür. 
Belgelerin tamamı birlikte incelendiğinde askeri bir darbe döneminde sıkıyönetimin nasıl 
uygulanacağı ile ilgili bir çalışma olduğu görülmektedir.

(31). OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANMASI İLE 



  

İLGİLİ BELGELER
Genelkurmay Başkanlığı tarafından  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  hitaben 

yazılan 23 Ocak 2013 tarih ve AD.MÜŞ.9140-50-13/M.O.A.90037412 sayılı Yaş toplantıları 
hk. konulu, Dr.Hakim Albay Adli Müşavir Muharrem Köse imzasıyla gönderilen belgede 
özetle; her yıl yapılan YAŞ toplantıları haricinde 1996 yılında başlayan 2 veya 3 toplantı 
yapılmasına ilişkin emir belge ve bilgilerin gönderilmesinin istendiği ve yapılan inceleme 
sonucunda tespit edilen bilgi ve belgelerin EK-A da gönderildiği belirtilmiştir.

Yazı eklerinde gönderilen; 

(1) 1997 aylarında Olaganüstü Y.A.Ş toplantısının yapılıp yapılmaması 
konusunda görüş alınması için;

 16 Nisan 1997 tarih PER.:4184-129-97/Per.D.Ynt.Ş.(4) numaralı, Yüksek Askeri 
Şuranın Olağanüstü toplantısı konulu , Gizli ibareli ,Kişiye özel kaşeli Orgeneral II.nci 
Başkan Çevik Bir imzalı Genelkurmay Başkanlığı(Ankara)na hitaben yazılan yazının 
içeriğinin:

"İlgi : 17.7.1972 tarih ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun (Kanun No: 2938.Kabul tarihi :1.11.1983 )

1.İlgi Kanunun 4üncü maddesi gereğince Ağustos 1997 ayının ilk haftasında 
toplanacak Yüksek Askeri Şura (Y.A.Ş) toplantısından önce TSK'nden haklarında 
disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle ayırma işlemi yapılması gereken askeri personel mevcutları 
ve bu personel için MAYIS -HAZİRAN 1997 aylarında olağanüstü bir YAŞ toplantısının 
yapılıp yapılmaması konusunda görüş alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

2.Kuvvet ve J.Gn.K.lıklarınca;
a.Olağanüstü YAŞ toplantısına gerek duyulup duyulmadığı,
b.Gerek duyulduğu takdirde geçmiş uygulamalar ve dosya hazırlıkları dikkate 

alındığında  toplantının zamanının hangi tarihlerde olması gerektiği,
c. Disiplinsizlik   ve ahlaki durumları nedeniylşe TSK dan ilişiklerinin kesilmesi 

istenilen  subay ve astsubayların miktarlarının 30 Nisan 1997 tarihine kadar Gnkur. Per. 
Bşk.lığına “Kişiye Özel-Gizli” gizlilik derecesi ile gönderilmesini arz ederim "şeklinde 
olduğu,

 Belgenin, DAĞITIM gereği: K.K.K.lığına, Dz.K.K.lığına, Hv.K.K.lığına ve 
J.Gn.K.lığına, Genelkurmay Başkanı emriyle Proje Sb.Per.Yb. K.SAVCI, Ş.Md.Kur.Alb. 
C.AKŞİT, Per.D.Bşk.Tümg.D.TEMEL,Per.Bşk.Korg.Y.TÜRKER,Koordine: Ad.Müş. Hak. 
Tuğg. E.ŞENEL paraflarıyla hazırlanıp gönderildiği anlaşılmıştır. (250.Kls. S:553) 

(2) Genelkurmay Başkanlığı Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Genelkurmay 
Başkanlığına hitaben yazılan 24 Nisan 1997 tarih ve PER: 4122-83-97/Tay.D.Sb ve 
Astsb.Kd. Ş.(607) sayılı Olağanüstü Y.A.Ş Toplantısı konulu Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Hikmet KÖKSAL imzalı, Gereği için; Gn.kur Bşk.lığı, Bilgi için; Dz.K.K.lığı, 
Hv.K.K.lığı, J.Gn.K.lığına gönderilen üzerinde "Sn.K.na arz. Diğer Kuv.lerde aynı 
durumda, Dosya miktarı artmış durumda, Böyle bir Şüra’nın yapılması kaçınılmaz, 
Tensiplerinize" el yazısı ile not düşülen 28/4 paraflı belge içeriğinin;

"1.Ağustos 1996 tarihindeki Yüksek Askeri Şura (Y.A.Ş) toplantısından sonra 
yapılan araştırmalar sonucu, K.K.K.lığına bağlı bazı birlik ve kurumlarda görevli toplam 58 
kadar subay ve astsubayın laiklik karşıtı düşüncelere sahip oldukları ve irticai faaliyetlere 
karıştıkları tespit edilmiş ve bu personel hakkında, “Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun 
Değildir.” Kanaati ile ilişik kesme dosyaları tanzim edilmekte olup bu hazırlıklar, 15 
MAYIS 1997 tarihine kadar tamamlanabilecektir.

2.Bu konudaki araştırma ve incelemeler yoğun bir şekilde sürdürülmekte olup, 
anılan faaliyetlere karışan ve Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyen personel 



  

miktarının tespit edilenlerin oldukça üzerine çıkabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, 
tespit edilen ve dosyaları tanzim edilmekte olan personelin, bulunduğu görevlerde zararlı 
faaliyetleri ve kendi taraflarına eleman temin etme gayretleri devam ettiğinden, bir an önce 
ilişiklerinin kesilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

3.Tespit edilen sakıncalı personelin bir an önce Silahlı Kuvvetlerden ilişiklerinin 
kesilmesini sağlamak ve AĞUSTOS 1997’de yapılacak Y.A.Ş.toplantısında bu konuda 
görüşülecek dosya miktarını asgari düzeye indirmek maksadıyla, MAYIS 1997 ayının 
ikinci yarısında Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce bir olağanüstü Y.A.Ş. toplantısı 
düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.Tensip ve emirlerini, arz ederim." 
şeklinde olduğu, anlaşılmıştır. (250.Kls. S:552) 

(3) ANDIÇ Başlıklı, Dairesi:Gnkur.Per.D.Bşk.lığı, KONU:Y.A.Ş Olağanüstü 
Toplantısı, Kimden:Gnkur Per.Bşk.lığından, Kime: Komuta Katına

Yazıyı Hazırlayanın Tlf.No:1148 olarak belirtilen Proje Sb.Per.Yb.K.SAVCI, 
Per.Bşk .Korg.Y.TÜRKER, II nci Bşk.Org.Ç.BİR paraflı, Per.D.Per.Ynt.Ş.Md.Kurmay 
Albay Cihangir AKŞİT imzalı olan, belge içeriğinin:

"İLGİ a) 17.7.1972 tarih ve 1612 sayılı Y.A.Ş.’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun   (Kanun No:2938, Kabul Tarihi:1.11.1983)

b)K.K.K.nın 24.4.1997 gün ve PER.:4122-83-97/Tay.D.Sb.ve Astsb.Kd.Ş(607)sayılı 
yazısı 

1.KONU: Olağanüstü Y.A.Ş.toplantısı
2.ÖNCESİ:  Laiklik karşıtı düşüncelere sahip olan ve irticai faaliyetlere karıştıkları 

tespit edilen subay ve astsubaylardan AĞUSTOS 1996 tarihinde toplanan Y.A.Ş ‘da 18 subay 
ve astsubay, ARALIK 1996 tarihinde toplanan Y.A.Ş.da 58 subay ve astsubay T.S.K.nden 
ilişiği kesilmiştir.

3.İNCELEME : K.K.K.lığının ilgi (b) yazısı ile,
a.AĞUSTOS 1996 tarihindeki Y.A.Ş.toplantısından sonra yapılan araştırmalar 

sonucu, K.K.K.lığında görevli 58 kadar subay ve astsubayın laiklik karşıtı düşünceler ve 
irticai faaileyetlere karıştıklarının tespit edildiği,

   b.Araştırmalar ve incelemeler sonucunda, anılan faaliyetlere karışan ve Silahlı 
Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyen personel miktarının tespit edilen miktarın oldukça 
üzerine çıkabileceğinin değerlendirildiği,

c.Ayrıca tespit edilen personelin, bulunduğu görevlerde zararlı faaliyetleri ve kendi 
taraflarına eleman temin etme gayretlerinin devam ettiği,

  d.Tespit edilen sakıncalı personelin T.S.K.den ilişiğinin kesilmesini sağlamak 
ve AĞUSTOS 1997’de yapılacak Y.A.Ş. toplantısında dosya miktarını asgariye 
indirmek maksadıyla MAYIS 1997 tarihinde M.G.K. toplantısından önce 
toplanmasının uygun olacağının değerlendirildiği Gnkur.Bşk. lığına bildirilmiştir.

4.SONUÇ VE TEKLİFLER
   Tespit edilen personelin, bir an önce ilişiklerinin kesilmesinin yararlı olacağı, bu 

nedenle Y.A.Ş.ilgi (a) Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 26-27 MAYIS 1997 tarihinde 
toplanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

   Olağanüstü Y.A.Ş.ya karar verildiği takdirde diğer Bşk.lıklara ait ilave konulara da 
yer verilebilecektir. Tensip ve emirlerinize arz ederim."şeklinde olduğu anlaşılmıştır. 
(250.Kls. S:551) 

(4) Genelkurmay Başkanlığı'nın 2 Mayıs 1997 tarih Per:4122-12-97/Per.D.Ynt.Ş.(4) 
sayılı, Olağanüstü Yüksek Askeri Şura Toplantısı konulu Proje Sb.Per.Yb.K.SAVCI, 
Ş.Md.Kur.Alb.C.AKŞİT, Per.D.Bşk.Tümg. D.TEMEL paraflı Personel Başkanı Korgeneral 



  

Yıldırım TÜRKER imzalı,Dağıtım Gereği, Genkur. İsth.Bşk.lığına, K.K.Per.Bşk.lığına, 
Dz.K.Per.Bşk.lığına, Hv.K.Per.Bşk.lığına, J.Gn.K.Per.Bşk.lığına, Gnkur.Ad.Müş.liğine 
gönderilen belge içeriğinin:

"İLGİ a)K.K.K.nın 24.4.1997 gün ve PER.4122-83-97/Tay.D.Sb.ve Astsb. Kd.Ş. 
(607) sayılı yazısı,

b)17.7.1972 gün ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şura’nın Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında  Kanun

1.K.K.K.lığının ilgi (a) ile gönderilen disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle ayırma 
işlemine ihtiyaç duyduğu personelin durumunun görüşülmesi için Olağanüstü Yüksek Askeri 
Şura toplantısı yapılması hakkındaki teklifi genel hatları ile uygun görülmüştür.

2.Buna göre, 26 Mayıs 1997 günü Olağanüstü Yüksek Askeri Şura yapılması ile 
ilgili olarak çalışmalara başlanmıştır. Bu konu hariç, Yüksek Askeri Şura’da görüşülecek 
diğer konular ayrı bir emir ile bildirilecektir.

3.Disiplinsizlik ve ahlaki nedenle Yüksek Askeri Şura’da görüşülmesi istenen 
personele ait tekemmül etmiş dosyaların tamamının en geç 16 Mayıs 1997 tarihine kadar 
gönderilmesini, bu dosyalardan işlemi daha önce bitenlerin Genelkurmay’daki hazırlığı daha 
kısa zamanda yapılması için 16 Mayıs tarihini beklemeden peyderpey elden gönderilmesini 
arz/rica ederim."şeklinde olduğu anlaşılmıştır.(250.Kls. S:550) 

(5) Genelkurmay Başkanlığının 05 Mayıs 1997 tarihli, GENSEK: 2031-/-97/İD.Ş. 
sayılı ve Y.A.Ş.Üyeleri Olağanüstü Toplantısı konulu, Genelkurmay Başkanı emriyle 
II.Başkan ve Yük.As.Şura Gensek.Orgeneral Çevik BİR imzalı, Dağıtım Gereği 
Y.A.Ş.üyelerine gönderilen,belge içeriğinin:

"İlgi: 1612 Sayılı Yüksek Askeri Şura Kanunu
1.Yüksek Askeri Şura, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden disiplinsizlik ve ahlaki 

nedenlerle ayrılacakların durumlarını görüşmek maksadıyla, 26 Mayıs 1997 pazartesi günü 
ilgi kanun gereği olağanüstü toplanacaktır.

2.Yüksek Askeri Şura üyeleri, olağanüstü toplantı maksadıyla, 24 Mayıs 1997 
Cumartesi günü saat 16.00 ya kadar Ankara’da hazır bulunacaklardır.

Arzederim. şeklinde" olduğu anlaşılmıştır. (250.Kls. S:549) 

(6) OLAGANÜSTÜ YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI İLE İLGİLİ 
MESAJ FORMU :

Olağanüstü Yüksek Askeri Şura (Y.A.Ş) toplantısının 16 Haziran 1998 tarih Salı 
günü Genelkurmay Karargahında yapılacağına ilişkin Çevik BİR imzalı Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından 03 Haziran 1998 tarihinde Gensek.0045-187-98/Prot.Şb.(254) sayılı 
mesaj formlarının Başbakanlık ve ilgili kurumlara gönderildiği anlaşılmıştır.

(7)YAŞ KARARI İLE T.S.K.NDEN İLİŞİĞİ KESİLENLERLE İLGİLİ 
TAKİP EDİLECEK HUSUSLAR; 

Gündem Başlıklı, YAŞ kararı ile T.S.K.nden ilişiği kesilenlerle ilgili takip edilecek 
hususlar konulu, 2 sayfadan oluşan (10.Kls. S:263-264 ) belgenin  içeriğinin:

(1).Bu konuda önceden yayınlanan emirler ve yapılan toplantılar:
   a. TSK nden ayırma sismeti ile ilgili olarak Gnkur.Bşk.lığının 16 Nisan 1997 gün 

ve PER.:4022-1-97/Per.D.Ynt.Ş.(4) sayılı emri ile "T.S.K.den ayırma sisteminin" nasıl 
olacağı yayımlanmıştır. Bu emirde; (Belge Genelkurmay Başkanlığının gönderdiği belgeler 
arasında 1.sırada bulunmaktadır)

1-Subay/Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 99,100, 53 ve 54 ncü maddelerine bağlı 
olarak "disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle ayırması ile ilgili esaslar" mevcut olup, 5 
maddeden ibarettir.



  

2-Ayırma işleminde hangi maddelerin uygulanacağı ve izlenecek usüller 
belirtilmiştir.

  b. ARALIK 1997 yılında Per.Bşk.lığı seviyesinde yapılan toplantıda aşağıda 
belirtilen kararlar alınmıştır.

1-Yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlerde bir boşluk ya da eksikliğin 
olmadığı, meydana gelen aksaklıklardan sicil amirlerinin yeterli tecrübe, bilgi ve eğitime 
sahip olmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

2-Ayırma işlemlerinden sorumlu sıralı sicil amirlerinin ilgili yasa, yönetmelik, 
yönergeler ve emirleri çok iyi bilmeleri gerektiği vurgulanmıştır.

3-Ayırma sistemi ile ilgili olarak; konferans, seminer ve toplantılar tertip edilmek 
suretiyle, personelin eğitilmesinin sağlanması ve ilgili mevzuat ve emirlerin yeniden gözden 
geçirilmesi karara bağlanmıştır.

c.Ayırma dosyalarının hazırlanması, 15 Temmuz 1997 gün ve PER.:4123-108-97/ 
Per.D.Ynt.Ş.(4) sayılı emri ile standart hale getirilmiştir.

(2). Y.A.Ş.da hazırlanan dosyalarda görülen aksaklıklar ve hatalar şunlardır:
a.Bundan böyle subay ve astsubayların resimleri ile beraber eşlerinin de resimleri 

gelecek ve resimlerin subay ve astsubayların son rütbelerine ait olmasına özen 
gösterilecektir.

b.İstihbarat raporlarında yazılan her hususun mutlaka belgesi olacak ve ayırılması 
teklif edilen personel hakkında kalıplaşmış aynı ifadeler kullanılmayacaktır.

c.İstihbarat raporları hazırlanırken, Sayın Genelkurmay Başkanının 02 Ağustos 
1996 kadrosuzluk direktifinde yer alan:

1-Tarikat ve yasadışı örgüt içinde olanlar,
2-Bu tür toplantılara fiilen katılanlar,
3-T.S.K.Personeline, bu tür irticai, yıkıcı, bölücü düşüncelerin propagandasını 

yapanlar,
4-Bu türyasadışı faaliyetlerde fiilen bulunduğu tespit edilenler,
5-İkazlara rağmen ıslah olmayanlar, dikkate alınacaktır.

d.Özet bilgi formuna sicil notları, takdir ve taltifleri ile sağlık durumu yazılacaktır.
e.Son rütbede en az bir ve daha fazla ceza almış olmaları sağlanacaktır.
 f.Dosya gönderildikten sonra, adi malul durumunda olanların istifa etmelerine 

meydan verilmeyecektir.
g.Evsaf kartındaki bilgiler özet bilgi formuna yansıtılacaktır.(Cezaları gibi)
 h.Y.A.Ş.da görüşülmek üzere hakkında dosya düzenlenen personel hastaneye sevk 

edilmeyecek ve T.S.K.nde görev yapamaz raporu almalarına imkan yaratılmayacaktır.
ı.Y.A.Ş.da görüşülmek üzüre sevk edilen personele, Y.A.Ş.kararı tebliğ edilebilmesi 

için görevde bulunmalarına dikkat edilecektir.Personelin firarda olması veya akibetinin 
bilinmemesi Kuvvet Komutanının kararı ile ayırmayı gerektirecektir.

j.Hava Kuvvetleri Komutanlığı uygulaması örnek alınacak ve ayrılacak personelle 
diyalog kurularak son kez ikaz edilmeleri sağlanacaktır.

k.Ayırma dosyası gönderilip son anda istifa dilekçesi vererek ayrılmayı talep eden 
adi malul personelin, dosyayı gönderilmeyecek ve alınacak tedbirle ayırma işlemi, 
kararnamesi Y.A.Ş. Tarihinden önce Bakana imzalatılarak tamamlanacaktır.

l.Ayırma dosyalarına konu olan eylem, suç teşkil eden yaralama, saldırı vs. Olaylarla 
ilgili yapılan kanuni takibat ve mahkeme kararları açıkça ifade edilecektir.

m.Dosyaya, ayırılması düşünülen personelle ilgili olarak "şahsın sadece 
sempatizan olduğu" gerekçesi ile itirazı şerh koymak doğru değildir.Aksi bir durumda, 
yani fiilen anarşist/ terörist olan bir personeli Y.A.Ş. ya sevk etmek yerine işlediği suçtan 



  

dolayı mahkemeye verip ayırmak gerekir." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.(10.Kls. S:263-264 

(8) GENELKURMAY BAŞKANININ DİREKTİFLERİ (02 AĞUSTOS 1996) 
başlıklı EK-J olarak belirtilen 8 sayfadan oluşan sayfa altlarında J-1 olarak belirtilen 
,Genelkurmay antetli CD den CD5\BCG\Dokuman\Aksu\Al.doc klasöründe yer alan A1.doc 
isimli 8 sayfadan oluşan belgenin içerisinde "SN. GNKUR.BŞK.'NIN DİREKTİFLERİ(2 
AĞUSTOS 1996)" başlığında:

-Tarikat ve yasadışı örgütler içinde bulunanlar,
-Bu tür örgüt toplantılarına fiilen katılanlar,
-T.S.K.personeline, bu tür irticai/yıkıcı, bölücü düşüncelerin propagandasını 

yapanlar.
-Bu tür yasadışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler,
-İkazlara rağmen ıslah olmayanlar, Y.A.Ş.kararı ile ayrılmalıdır." yazılı olduğu 

anlaşılmıştır.

 21 Şubat 1997 tarihinde Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in ABD 
de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları esnasında, ABD Güvenlik Birimleri (İNSA 
BŞK., DIA BŞK., CIA BŞK.YRDC. ve CIA BŞK.VEKİLİ) Yetkilileri ile yaptığı Gizli 
ibareli II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOyer imzasına açılan 4 sayfadan oluşan 
görüşme tutanağındaki (9.Kls. S:361-364) beyanında: Refah partisi siyasal faaliyetlerinin 
yanısıra kendi elemanlarını silahlandırmaktadır. Şu ana kadarki tespitlere göre refah partisi 
üyelerinin elinde 50.000 adet çok etkili bir silah olan pompalı tüfek bulunmaktadır. bu 
faaliyetleri ile Refah partisi Cezayir olayını kendisine örnek almış gözüküyor. İran rejim 
değişikliğine uğradıktan sonra islami fundamentalizmi diğer ülkelere ihraç etme gayreti içine 
girdi. Bu kapsamda Türkiye’nin doğusundan itibaren bu faaliyetler gittikçe artan bir şekilde 
uygulamaya konuldu. Fundamentalistlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne nüfuz etme gayretlerini 
yakınen takip ediyoruz. Sayıca fazla olmamakla beraber bu konuya kendini kaptırmış olan 
askeri personel Türk Silahlı Kuvvetleri’nden uzaklaştırılmaktadır." şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

(32). MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATINDAN GÖNDERİLEN BELGELER 
(331. kls. S.1- 223) 

(1) Genelkurmay Başkanlığı tarafından Harekat Başkan Vekili  Kenan DENİZ 
imzalı 14 Mayıs 1997 tarihli HRK.:3429-54-97/İGHD.(Pl.Ş.) sayılı, yasadışı faaaliyetler 
konulu, yazıları ile MİT Müsteşarlığı'na Genelkurmay Başkanı Namıyla yazmış olduğu, 
dağıtım gereği:MİT Müsteşarlığı,Bilgi için Gn.Kur.İsth.Bşk.lığına  olan  belge içeriğinin:

1. Kitap, gazete, televizyon  gibi açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin ve 
Genelkurmay Başkanlığına yapılan ihbarların incelenmesi neticesinde,devlet aleyhinde 
faaliyet gösteren İrticai örgüt ve kuruluşların bilfiil devlet kurumları tarafından da 
desteklenmekte olabileceği değerlendirilmektedir.

  2. Bu değerlendirmeyi destekleyen dökümanların başında Faik Bulut’un “Tarikat 
Sermayesinin Yükselişi” isimli kitabının gelmekte olup anılan kitabın 364. sayfasında yer 
alan 1980'lerin sonunda İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı yapan (bilahare öldürüldü) 
Niyazi Adıgüzel'in "...Tarikatçı Sermayenin asıl maddi finansal kaynağı Devlet planlama 
teşkilatı teşvikler daire başkanlığı'dır. Burası ele geçirilmedikçe tarikat sermayesinin 
kaynağı kurulmaz” ifadelerinin durumun önemini vurgulamaktadır.



  

3. Diğer tarafından özelleştirme kapsamında anılan KİT’lere daha çok “İslamcı 
Sermaye”nin talip olduğu görülmektedir. Örneğin; Türkiyede uçak lastiği üreten yegane 
kurum olan Petlas, Kombassan tarafından alınmıştır.

4. Yapılan kısa  inceleme ışığında;
 a. DPT Teşvikler Dairesi Başkanlığının İrticai kurum/kuruluşlara yasa dışı teşvik 

verip vermediğinin araştırılması, 
 b. İslamcı sermayenin yoğunluk kazandığı MÜSİAD, İŞHAD ve AGİAD gibi 

derneklerle İHLAS Holding, KOMBASSAN Holding, ÇETİNKAYA, ÜLKER, YİMPAŞ, 
JET-PA, ASYA FİNANS, ANADOLU FİNANS KURUMU, AL BARAKA TÜRK, 
FAYSAL FİNANS, KUVEYT TÜRK EVKAF ve IŞIK SİGORTA gibi kurumların, 

(1) Kurucuları, 
(2) Sermayeleri, 
(3) Devletten yasa dışı teşvik alıp almadıkları,  
(4) Yasa dışı kuruluşlara (irtica) maddi destek verip vermedikleri, 
 (5) Bünyelerinde yasa dışı faaliyet gösteren personele görev verip vermedikleri 

hususlarının tespit edilmesi,
 c. Türk vatandaşları tarafından kurularak yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşların 

(Milli Görüş Teşkilatı vb.) Türkiye’de irticayı beslemek amacıyla gösterdiği maddi 
faaliyetler, 

 d. Yabancı devletlerin (Suudi Arabistan vb.) Türkiye’de irticai faaliyetleri 
desteklemek amacıyla yaptığı parasal destek faaliyetlerinin tespit edilmesi önem 
kazanmaktadır.

5. Anılan hususlarda elde edilecek bilgilerin 13 Haziran 1997 tarihine kadar 
Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmesini arz ederim." şeklindedir. (331.Kls. S:177-178)

(2) Genelkurmay Başkanlığının 14 Mayıs 1997 gün ve 3429-54-97/İGHD (Pl.Ş.) 
(Batı Çalışma Grubunun Faaliyet gösterdiği bölüm) sayılı yazıları ile MİT’ten talep ettiği 
bilgilerin MİT Müsteşarlığı tarafından 13/06/1997 tarihinde Kubilay Günay Müsteşar a. 
İstihbarat Başkan Yrdc. Tarafından Genelkurmay Başkanlığına 51 sayfadan oluşan bilgi 
notu şeklinde gönderilen belgelerde özetle;

Giriş kısmından sonra 
İRTİCAİ EĞİLİMLİ ÜST BİRLİKLER 
1. MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 
2. İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD) ve Diğer İşveren Yapılanmaları (AGİAD) 

– Anadolu İş Adamları Derneği vs.)
3. Özel Finans Kuruluşları, 

4. Yabancı Kökenli Kuruluşlar 
a. Faisal Finans Kurumu A.Ş.
b. Albaraka Tük Özel Finans Kurumu A.Ş.
c. Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş.

5. Türkiye Kökenli Finans Kuruluşları
a. İhlas Finans Kurumu A.Ş.
b. Asya Finans Kurumu A.Ş.
c. Anadolu Finans Kurumu A.Ş. 

6. Kuruluş Aşamasında Bulunan Özel Finans Kurumları, 
7. İslami Sermayeli Ticari Kuruluşlar, 



  

Önemli Holdingler, 
a. Kombassan Holding
b. Yimpaş Holding
c. İhlas Holding
d. Işık Sigorta
e. Çetinkaya Mağazaları
f. Ülker Gıda Sanayi
Milli Görüş İslam Toplumu (IGMG) Kanalıyla Refah Partisine İntikal Eden 

Yardımlar,
Tarikat Gruplarının Yurtdışı Organizasyonları, 
REFAH PARTİSİNİN Yabancı Ülke ve Yabancı Ülke Destekli Kuruluşlardan 

Aldığı Yardımlar,
Sonuç, 
Milli Görüşçü Şirketlerin ülke genelindeki isimleri, 
Süleymancı Kesime Ait Şirketler, 
Esat COŞAN Grubu Nakşibendi Kesime Ait Şirketler, 
Kadiri Kesime Ait Şirketler, 
Musa TOPBAŞ Grubu Nakşibendi Kesime Ait Şirketler, 
Işıkçı (İhlas) Kesime Ait Şirketler, 
Reşit Erol Grubu Nakşibendi Kesime Ait Şirketler, 
Fethullah GÜLEN Grubuna Ait Şirketler, 
Yeni Asya Grubuna Ait Şirketler, 
Yeni Nesil Grubuna Ait Şirketler, 
Mehmet KIRKINCI Grubuna Ait Şirketler, 
Radikal İslamcı Şirketler,   
Genç İşadamları Derneğinin Şubeleri, 
İş Hayatı Dayanışma Derneği Şubeleri, 
Hür İşadamları Derneği Şubeleri, 
Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği Şubesi, 
Anadolu Genç İşadamları Derneği Şubeleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu, 
Devamında, Uluslararası İslam’a Çağrı Derneği Başlıklı, “Milli Görüş Teşkilatı 

Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan’ın sekreteri olarak ben Beşir Tarçın, 1-3 Nisan 1988 
tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenecek olan Avrupa Müslümanları 
ikinci konferansına harcanmak üzere İslam’a Çağrı Derneği’nin Türkiye temsilcisinden 
yalnız $150.000 (Yüzellibindolar) aldığımı ikrar ederim” Beşir TARÇIN imza bulunan bir 
sayfadan oluşan belge, 

Uluslararası İslam’a Çağrı Cemiyetinden Beşir Tarçın’ın 500.000 $ Dolarlık çek 
aldığına dair bir sayfadan oluşan belge, 

Paris 07-04-1989 tarihli 500.000 $ Dolar meblağlı çek fotokopisi, 
Uluslararası İslama Çağrı Cemiyetinin 12.02.1989 tarihli bir sayfadan oluşan 

belgesi,   
07/04/1989 tarihli 1 sayfadan oluşan Arapça belge, 
Uluslararası İslama Çağrı Cemiyetinin Refah Partisi Necmettin ERBAKAN’a Mayıs 

1989 tarihinde 500.000 Amerikan Doları Partiye yardım ettiğine dair imzasız bir sayfa teslim 
tesellüm belgesi, 

Semih Ofset tarafından bir sayfadan oluşan İslama Çağrı Cemiyetine 13/04/1992 
tarihinde kitap basımı, malzeme ve işçilik bedeli olarak 35.000.000 TL’lik (35 Milyon) fatura 
fotokopisi,üzerinde 89/2/12 tarihi bulunan bir sayfa belgenin gönderildiği anlaşılmıştır. 
(331.Kls. S:175-176) 



  

 (3) Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına MİT Müsteşarlığı tarafından 
13/06/1997 tarihinde “İrticai Sermaye” konulu irticai unsurların sermaye sektöründeki 
faaliyetlerine ilişkin etüd gönderildiği ve bu etüdün  güncelleştirilmesi konusundaki talebi 
üzerine, Mit Müsteşarlığı, 15/07/2002 tarihinde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına İrticai 
Sermaye konulu irticai unsurların sermaye sektöründeki faaliyetlerine ilişkin 27 sayfadan 
oluşan etüdü güncelleştirerek E.Bülent Akit Müsteşar a. İstihbarat Başkan Yardımcısı 
tarafından göndermiştir. Etüdde özetle; 

İRTİCAİ ŞİRKETLER OLARAK; 
1. Yimpaş Holding,
2. Kombassan Holding, 
3. İhlas Holding, 
4. Jet-Pa Holding, 
5. Işık Sigorta, 
6. Ülker Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.
7. ÇGS – Çetinkaya Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İRTİCAİ FİNANS KURULUŞLARI OLARAK;
1. Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş.
2. Anadolu Finans Kurumu A.Ş. 
3. Asya Finans Kurumu A.Ş.
4. Family Finans Kurumu A.Ş. (Faisal Finans Kurumu A.Ş.)
5. Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş.

İRTİCAİ MESLEK KURULUŞLARI OLARAK;
1. Anadolu Genç İş Adamları Derneği (AGİAD), 
2. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), 
3. İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD), 

İrticai Şirketler, İrticai Finans Kuruluşları, İrticai Meslek Kuruluşları olarak 
nitelendirilen bu kuruluşların; Yöneticileri,Sermaye Miktarı, Sermaye Dağılım Oranları, 
Devletten Yasal Teşvik Alıp Almadığı, Devletten Usulsüz Teşvik Alıp Almadığı, İrticai 
Organizasyonlara Maddi Destek Verip Vermediği, Bünyelerinde Drijan veya Aşırı Unsurlar 
Barındırıp Barındırmadıkları, Yurt dışından Maddi Yardım Yapılıp Yapılmadığı, alt 
başlıkları ile değerlendirildiği ve sonunda bir sayfadan oluşan değerlendirmenin bulunduğu 
anlaşılmıştır. (331.Kls. S:172-174) 

(4) Genelkurmay Harekat Başkanlığı tarafından Harekat Başkanı Çetin Doğan 
imzalı 23 Temmuz 1997 tarihli HRK.:3429-58-97/İGHD.PL.Ş.(8) (BÇG) sayıları ile MİT 
Müsteşarlığına Genelkurmay Başkanı Namıyla yazmış olduğu yazılarında;

Ankara-Etlik, Ayvalı Mahallesinde bir apartman dairesinde Kur’an Kursu adı 
altında şüpheli faaliyetlerin icra edildiğine ilişkin ihbar mektubunun bu konunun tetkiki için 
gönderildiği anlaşılmışır.(331.Kls. S:149-150) 

(5) Genelkurmay Başkanlığı tarafından İstihbarat Başkanıi Çetin SANER imzalı 
26 Haziran 1997 tarihli İSTH.3590-900-97/İKK VE GÜV.D.İÇ İSTH.Ş.(900) sayılı yazıları 
ile MİT Müsteşarlığına Genelkurmay Başkanı Namıyla yazmış olduğu yazılarında; 
Malezya’dan İslami Fonlara Yapılan Yardım konulu, Malezya Deniz Kuvvetlerine Deniz üssü 
inşa etmek üzere girişimlerde bulunan ÖZTAŞ Firmasının ve ilgili olan kişilerle ilgili olarak 
gerekli araştırmanın yapılmasının istendiği, (331.Kls. S:144-147) 



  

(6) Genelkurmay Başkanlığı tarafından İstihbarat Başkanı Çetin SANER imzalı 
13 Haziran 1997 tarihli İSTH.3590-205-97/İKK.Güv.D.İKK.Ş.2. sayılı yazıları ile MİT 
Müsteşarlığına Genelkurmay Başkanı Namıyla yazmış olduğu yazılarında;

İstanbul’da bulunan bir MKE Şubesinden polislerin adı gösterilerek tabanca 
mermisi alındığı, bu mermilerin de irticai faaliyet gösteren özellikle Milli Görüş Vakfı 
mensuplarına para karşılığı çok miktarda merminin verildiği duyumunun araştırılmasının 
istendiği, (331.Kls. S:148) 

(7) Genelkurmay Başkanlığı tarafından İstihbarat Başkanı  Çetin SANER imzalı 
03 Nisan 1997 tarihli İSTH.:3570-68-97/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.1/C sayılı yazıları ile MİT 
Müsteşarlığına Genelkurmay Başkanı namıyla yazmış olduğu yazılarının ekinde irticai 
unsurların faaliyetlerini içeren bir sayfa bilgi notu gönderildiği, bilgi notunda özetle;

Türkiye’de siyasi partilerin ve belli bir kesimin şeriatı getireceklerine dair beyanlar 
verdikleri ve bu doğrultuda illegal faaliyetler yürüttükleri, bunlara İran’dan maddi destek 
sağlandığı, bu desteği alan bölge ve şahısların aşağıda belirtildiği, 

Küçükçekmece - Halkalı – Altınşehir Bölgeleri için Şıh Selahattin ÖZGÜNDÜZ, 
Fatih Bölgesinde Hoca Naim, Eminönü Bölgesinde Fettullah Hoca, Beyoğlu Bölgesinde 
Nurullah Hoca ve Belediye Başkanı, Sultanbeyli Belediye Başkanı olduğu, bu durumdan 
T.KARAMOLLAOĞLU, H.H.CEYLAN, S.TEKİR, Ş.KAZAN ve İ.A.EMRE’nin 
bilgileri olduğu, 700 bin İBDA-C örgütü mensubu, 500 bin Nurcu, 1 Milyon 200 bin çeşitli 
dini örgüt mensubu bulunduğu iddia edilmektedir denildiği anlaşılmıştır. (331.Kls. 
S:139-140) 

(8) Genelkurmay Başkanlığı tarafından İstihbarat Başkanı Çetin SANER imzalı 
12 Kasım 1996 tarihli İSTH.:3570-214-96/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.1D sayılı yazıları ile MİT 
Müsteşarlığına Genelkurmay Başkanı namıyla yazmış olduğu yazılarında özetle;

Güvenilir bir kaynaktan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK, 
Muradiye Vakfı ve Milli Görüş Teşkilatı hakkında elde edilen özet bilgilerin gönderildiği 
belirtilmiştir. (331.Kls. S:143) 

(9) Genelkurmay İstihbarat Başkanlığının İstihbarat Başkanı Çetin SANER imzalı 
MİT Müsteşarlığına gönderilen 09 Nisan 1997 tarih ve İSTH:3570-71-97/İKK ve 
Güv.D.Ds.Ş.2/A sayılı duyum konulu yazılarında; Gebze İlçesi Tavşanlı Köyü Akşemseddin 
Mezrada, irticai unsurların ileri gelen işadamlarına ait villalarda, irtica yanlısı gençlere 
silah eğitimi verdiği iddialarının tetkiki ile neticenin bildirilmesinin istendiği tespit edilmiştir.

(10) Genelkurmay İstihbarat Başkanlığının İstihbarat Başkanı Çetin SANER imzalı 
MİT Müsteşarlığına gönderilen 01 Mayıs 1997 tarih ve İSTH:3590-284-97/İKK ve 
Güv.D.İç.İsth.Ş.(284) sayılı İrticai faaliyetler konulu yazılarında; Kocaeli il merkezinde 
bulunan “Mehmet Ali Paşa Camii ve Külliyesi” ile ilgili bilgilerin istendiği tespit edilmiştir. 
(331.Kls. S:77-78) 

 (11) Genelkurmay  Başkanlığının 01.05.1997 tarih ve 3590-284-97/İKK ve Güv. 
D.İKK.Ş.2 sayı yazısına istinaden; MİT Müsteşarlığının 03/06/1997 tarihinde Mikdat 
ALPAY Müsteşar a. İstihbarat Başkan V. Tarafından Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına 
Kocaeli İl Merkezinde bulunan M.Ali Paşa Külliyesindeki irticai faaliyetler, Selam TV ve 
Ahmet Mahmut ÜNLÜ ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucu derlenen bilgilerin 3 belge 
şeklinde gönderildiği  anlaşılmıştır. (331.Kls. S:168-171) 

(12) Genelkurmay İstihbarat Başkanlığının Batı Çalışma Grubu Kurulduktan sonra 



  

MİT Müsteşarlığına 09.04.1997 tarih ve 3570-71-97/İKK ve Güv. D.Ds.Ş.2/A sayı ile 
gönderdiği yazıya istinaden) MİT Müsteşarlığının 22/05/1997 tarihinde Mikdat ALPAY 
Müsteşar a. İstihbarat Başkan V. Tarafından Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına Kocaeli/ 
Gebze’deki irticai unsurlar tarafından silah eğitimi yaptırıldığı iddiaları ile ilgili olarak 
yapılan araştırma sonucu derlenen 1 sayfadan oluşan bilgi notu gönderildiği, (331.Kls. 
S:166-167)

(13) MİT Müsteşarlığı tarafından 10/07/1997 tarihinde Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına Milli Görüş İslam Topluluğu (İGMG)’nun 14 Haziran 1997 günü 
Almanya/Dortmund-Westfalenstadion’da yapılan 3. Kongresi hakkında hazırlanan 15 
sayfadan oluşan bilgi notunun gönderildiği, bilgi notunda özetle; Kongrenin içeriği, 
Konuşmaların Mahiyeti, Alman Makamlarının Tutumu, Diğer Avrupa Ülkelerinin Tutumu, 
Sonuç, 3. Genel Kurulda IGMG Genel Başkanı Ali YÜKSEL’in konuşma metni bulunduğu 
anlaşılmıştır. (331.Kls. S:151-165) 

(14) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD.Başkanı ve 
Gen.Sek.Yrdc. Bilgi Büyükünal imzalı 3 Şubat 1997 tarihli MİT Müsteşarlığına yazılan 
Bilgi ihtiyacı konulu yazılarında; hazırlanacak olan bir dokümana yardımcı olması 
açısından ihtiyaç duyulan ilişikteki bilgilerin 25 Şubat 1997 tarihine kadar MGK. Genel 
Sekterliğinde bulundurulmasının istendiği, ekindeki belgede;

Bilgi İhtiyaçları Listesi, 

1. DİN VE DİNİ GRUPLAR:
a. Tarihi Süreç İçinde Dini Grupların Oluşması, 
b. Dini Grupların Ayrımları, Özellikleri, 
c. Tarikatlar-Dini Cemaatler, 
d. Cumhuriyetten bu yana Dini Grupların Gelişme imkanı bulduğu şartlar, 

2. DİNİ GRUPLARDA LİDERLİK:
a. Dini Karizmanın Kaynakları ve Oluşumu, 
b. Dini Lider Tanımlaması ve Liderin Özellikleri, 
c. Dini Liderlik Gelenekleri, 

3. DİNİ GRUPLARIN KUVVETLİ VE ZAYIF YÖNLERİ:
a. Dini Grupların Örgütlenmeleri, 

4. DİNİ GRUPLARIN BÖLÜNMESİ:
a. Bölünme Olgusu, 
b. Bölünmenin Nedenleri, 
c. Gruplar Arası Bölünmenin Sonuçları, 

5. DİNİ GRUPLARIN FAALİYETLERİ VE GELİŞ KAYNAKLARI:
a. İnsan Kazanma ve Kullanmaları, 
b. Maddi Kaynaklar ve Kullanılması, 

6. DİNİ GRUPLAR – SİYASET İLİŞKİLERİ, 
7. DİNİ GRUPLARIN DIŞ ÜLKELER İLE İLİŞKİLERİ:
a. Dini Grupların Yurtdışındaki Türklerle İlişkileri, 
8. RESMİ DİN, DİNİ EĞİTİM KURUMLARI VE MEDYA İLE İLİŞKİLERİ
9. DİNİ GRUPLARIN ETNİK OLAYLARA BAKIŞI VE İLİŞKİLERİ, 



  

10.DİNİ GRUPLARIN LAİK GÜÇLERE BAKIŞI, İLİŞKİLERİ,
 a.Laik Hukuka Karşı Tutumlar, Laik Hukukun Dini Gruplar Üzerindeki Etkisi 

başlıklarının bulunduğu anlaşılmıştır.(331.Kls. S:51-52) 
 Sanık İbrahim Selman Yazıcı 14/04/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 

vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG Kriz Masası kurulunda MGK Temsilcisi olarak 
kendisini (yukarıdaki belgede imzası bulunan) Bilgi Büyükünal’ın görevlendirdiğini 
belirtmiştir.

(15) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD.Başkanı ve 
Gen.Sek.Yrdc. Bilgi Büyükünal imzalı 17 Mart 1997 tarihli Genel Sekreter Namıyla MİT 
Müsteşarlığına yazılan İrticai Faaliyetler konulu yazılarında;

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yapılan çalışmalarda kullanılmak 
amacıyla irticai çevrelerce kurulan ve/veya anılan çevrelerce organik bağı belirlenen, 
köktendinci faaliyetler içinde yer aldıkları tespit edilen;

-Vakıf, Dernek, Kur’an Kursu, Yurt-Pansiyon, Okul,gibi oluşumların İl bazında;
a.İsimleri, b.Menşei (Bağlı olduğu irticai grup), c.Amacı, d.Yapısı, e.Faaliyet Alanı 

(Eğitim, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi), f.Etkinliği, g.İlişkili olduğu irticai kuruluşlar 
(Yurtiçi-Yurtdışı), h.Yayınları, ı.Öğrenci Kursiyer ve Üye sayısı, j.Yöneticilerin isimleri, 
konularında bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır denilerek ihtiyaç duyulan bilgilerin 
gönderilmesi’nin istendiği anlaşılmıştır.(331.Kls. S:141) 

 
27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında MGK Genel 

Sekreterliği İcra Makamında bulunmaktadır. 

(16) MİT Müsteşarlığı tarafından 27.01.1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığına 
yazılan Telefon numaraları konulu yazılarında,çalıştıkları gazetelerde Türk Silahlı Kuvvetleri 
ile ilgili haberlere yer veren gazetecilerin hakkında 10 sayfadan oluşan kullandıkları telefon 
numaralarını da belirten bilgi notu tespit edilmiştir. (331.Kls. S:199) 

(17) MİT Müsteşarlığı tarafından 31.03.1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığına 
yazılan İslamcı Unsurların MGK Kararlarına ilişkin tutumları konulu yazılarında,islamcı 
Unsurların MGK Kararlarına ilişkin tutumları konulu 2 sayfadan oluşan bilgi notunun 
gönderildiği tespit edilmiştir.(331.Kls. S:197-198) 

(18) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan V.  Mikdat ALPAY 
imzalı 07.07.1997  tarihli Genelkurmay Başkanlığına (ilgi Genelkurmay Başkanlığının 
13.06.1997 tarih ve İSTH:3590.205.97/İKK.ve Güv.D.İKK.Ş.2 sayılı) yazılan Gümüşsuyu 
MKE deki Mermi Satışı konulu yazılarında,2 sayfadan oluşan Gümüşsuyu MKE deki mermi 
satışı ile ilgili bilgilerin gönderildiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:205-206) 

(19) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkanı K.G. imzalı 
22.01.1998  tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi Genelkurmay Başkanlığının 16 
Aralık 1997 tarih ve 3590.1254.97/İKK.ve Güv.D.İç.İsth.Ş.1254 sayılı) yazılan irticai 
faaliyetler konulu yazılarında,İzmir ve bölgesindeki para toplama, irticai faaliyetler, 
İBDA-C, Milli Gençlik Vakfı, Refah-Yol, R.EROL Grubu Nakşibendi, Adalet Kültür Vakfı 
ile ilgili 2 sayfadan oluşan bilgi notunun  gönderildiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:207-208)

(20) MİT Müsteşarlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığına yazılan Akit 
Gazetesine gönderilen dökümanlar konulu yazılarında;emekli Tümamiral Gökmen 
KEÇECİ’ye ait bilgi notunun gönderildiği tespit edilmiştir.(331.Kls. S:200) 



  

(21) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkanı K.G. imzalı 
22.01.1998  tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi Genelkurmay Başkanlığının 18 
Mart 1999 tarih ve 3050-88-99/İKK.ve Güv.D.Ds.Ş.(144) sayılı) yazılan yazılarında;Star 
Gazetesi, Fatih ÇEKİRGE, Erdal SAĞLAM, Cafer YARKENT, Orhan OLCAY, Recai 
ZEYREK, Yılmaz ÖZDİL ile ilgili bilgi notu ve ekinde Gürkan ZENGİN, Nazmi BİLGİN, 
Mehmet Ümit TURPÇU, Zafer Yusuf GEDİK, Saygı ÖZTÜRK, Halil Sezai ŞENGÜN 
hakkında 6 sayfadan oluşan bilgi notunun gönderildiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:204) 

 (22) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan V. M. Cemal 
UZGÖREN imzalı 17.02.1999 tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının 05.02.1999 tarih ve İSTH:3590.39.99/İKK.ve Güv.D.Ds.Ş.(67) 
sayılı) yazılan araştırma talebi konulu yazılarında, Kanal 7 TV ile ilgili 6 sayfadan oluşan 
bilgi notunun gönderildiği tespit edilmiştir.

(23) MİT Müsteşarlığı tarafından 15.04.1999 tarihli Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığına (ilgi Genelkurmay Başkanlığının 16 Aralık 1997 tarih ve 3590.1254.97/İKK.ve 
Güv.D,İç.İsth.Ş.1254 sayılı) yazılan irticai faaliyetler konulu yazılarında; İzmir ve 
bölgesindeki para toplama, irticai faaliyetler, İBDA-C, Milli Gençlik Vakfı, Refah-Yol, 
R.EROL Grubu Nakşibendi, Adalet Kültür Vakfı ile ilgili 2 sayfadan oluşan bilgi notunun 
gönderildiği tespit edilmiştir.

(24) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan V.M.Cemal 
UZGÖREN imzalı 19.08.1999 tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının 02.08.1999 tarih ve İSTH:3050-40-99/İKK.ve Güv. D. Ds. Ş. 
(451) sayılı) yazılan Araştırma talebi konulu yazılarında;Ülker Gıda ve Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.hakkında 2 sayfadan oluşan bilgi notunun gönderildiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:214)

  
(25) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan V.M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 30.09.1999 tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının 22.09.1999 tarih ve 3590-324-9/İKK.ve Güv.D.Ds.Ş.(564) 
sayılı) yazılan Pendik Tersanesi konulu yazılarında, Pendik Tersanesinde çalışan 8 kişiye ait 
9 sayfa bilgi notunun gönderildiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:210) 

(26) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan V.M.Cemal 
UZGÖREN imzalı 11.06.1999  tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının 12.05.1999 tarih ve 3050-161-99/İKK.ve Güv.D.Ds.Ş.(256) 
sayılı) yazılan Arifhan FM konulu yazılarında,Arifhan FM hakkında 2 sayfadan oluşan bilgi 
notunun gönderildiği tespit edilmiştir.(331.Kls. S:215) 

 
(27) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan V.M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 29.09.1999 tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının 21.09.1999 tarih ve İSTH:3050-323-99/İKK.ve Güv.D.Ds.Ş. 
(563) sayılı) yazılan Araştırma talebi konulu yazılarında;İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani 
Yardım Vakfı (İHH) ve 6 kişiye ait 7 sayfalık bilgi notunun gönderildiği tespit edilmiştir. 
(331.Kls. S:212) 

(28) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan V.M.Cemal 
UZGÖREN imzalı 08.11.1999  tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının 11.10.1999 tarih ve 3050.333.99/İKK.ve Güv.D.Ds.Ş.(594) 



  

sayılı) yazılan Pendik Tersanesi konulu yazılarında; Pendik Tersanesinde çalışan 28 kişiye ait 
28 sayfa bilgi notunun gönderildiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:209) 

(29) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan V.M.Cemal 
UZGÖREN imzalı 04.10.1999  tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının 21.09.1999 tarih ve 3590-530-99/İKK.ve Güv.D.İç.İsth.Ş.(530) 
sayılı) yazılan Deprem Sonrası faaliyetler konulu yazılarında; Deprem Sonrası irticai, yıkıcı 
ve bölücü unsurların faaliyetleri konulu 31 sayfa belgenin gönderildiği tespit edilmiştir. 
(331.Kls. S:211)

(30) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan V.M.Cemal 
UZGÖREN imzalı 30.09.1999  tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının 22.09.1999 tarih ve 3050.324.99/İKK.ve Güv.D.Ds.Ş.(564) 
sayılı) yazılan Pendik Tersanesi konulu yazılarında; Pendik Tersanesinde çalışan 8 kişiye ait 
9 sayfa bilgi notunun gönderildiği tespit edilmiştir.(331.Kls. S:210) 

(31) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan V. M.Cemal 
UZGÖREN imzalı 09.06.2000 tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının23.05.2000 tarih ve İSTH:3050-188-00/İKK.ve Güv.D.Ds.Ş(290) 
 sayılı) yazılan MEMUR-SEN Konfederasyonu konulu yazılarında;bilgi talebinde bulunulan 
Memur-Sen Konfederasyonu konusu hakkında derlenen 3 sayfalık  bilgilerin gönderildiği 
tespit edilmiştir. (331.Kls. S:221) 

(32) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan Yardımcısı Ertunç 
ERKAN imzalı 26.09.2000 tarihli Genelkurmay Başkanlığına (ilgi Genelkurmay 
Başkanlığının 13.09.2000 tarih ve İSTH:3050-315-00/İKK ve Güv.D.3.İç.TİŞ.(485) sayılı) 
yazılan İGMG ve “Eğitim 2000” Programı konulu yazılarında;Konu ile ilgili 1 sayfadan 
oluşan bilgi notunun gönderildiği tespit edilmiştir. (331.Kls S:216) 

  
(33) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkanı M.Cemal 

UZGÖREN imzalı 04.06.2001 tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının 25.05.2001 tarih ve İSTH:3590-91-01/İKK.ve Güv.D.1.İç.TİŞ. 
(131) sayılı) yazılan Milli Görüş Teşkilatının yurtdışı yapılanması konulu yazılarında; Milli 
Görüş Teşkilatının yurtdışı şeması ve bölge başkanlıkları ve bölge başkanlarının 
bulunduğu yurtdışı yapılanma ile ilgili toplam 3 sayfadan oluşan bilgi notunun 
gönderildiği tespit edilmiştir.  (331.Kls. S:218) 

(34) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan Yrd.E.Bülent AKİT 
imzalı 18.06.2001 tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi Genelkurmay 
Başkanlığının 06.06.2001 tarih ve 3590-114-01/İKK.ve Güv.D.3.İç.TİŞ.(416) sayılı) yazılan 
Bilgi talebi konulu yazılarında;Bilgi talebinde bulunulan (Nakşibendi, Kadiri, Milli Görüş, 
Genel İslamcı, F.Gülen, Işıkçı, Yeni Asya Grubu okul ve dershanelerle ilgili) hususlar 
hakkında yapılan araştırma sonucu derlenen bilgilerin 13 sayfalık liste halinde gönderildiği 
tespit edilmiştir.  (331.Kls. S:217) 

(35) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkanı M.Cemal 
UZGÖREN imzalı 06.03.2002 tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının 19.0.2002 tarih ve 3590-37-02/İKK.ve Güv.D.3.İç.TİŞ.(56) 
sayılı) yazılan Bilgi talebi konulu yazılarında;Ankara Üniversitesi türbancı öğrencilerin 
mektup kampanyası ile ilgili 1 sayfadan oluşan bilgi notunun gönderildiği, anlaşılmıştır. 



  

(331.Kls. S:219) 

(36) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkanı M.Cemal 
UZGÖREN imzalı 31.10.2002 tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına (ilgi 
Genelkurmay Başkanlığının 10.10.2002 tarih ve 3590-176-02/İKK.ve Güv.D.1.İç.TİŞ.(287) 
sayılı) yazılan Bilgi talebi konulu yazılarında;Antalya’da Süleymancılık faaliyetleri başlıklı 
2 sayfadan oluşan bilgi notu gönderildiği, anlaşılmıştır.(331.Kls. S:220) 

(37) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkanı a. M.Cemal 
UZGÖREN imzalı 26.11.2002 tarihli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı 
tarafından 21.11.2002 tarihli Müsteşar a.Müsteşar Yardımcısı Cevat ÖNEŞ imzalı MGK 
Genel Sekreterliğine talepleri doğrultusunda aşağıda belirtilen belgelerin gönderildiği  tespit 
edilmiştir. 

EK:1:1 adet  dernek listesi(62 sayfa)
EK:2:  1 adet vakıf listesi  (18 sayfa)
EK:3:  1adet okul listesi  (16 sayfa)
EK:4:1 adet  dersane listesi (15 sayfa)
EK:5:1 adet  yurt listesi  (85 sayfa)   (331.Kls. S:191-192) 

 (38) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Gensek.Bşyrdc. 
Korgeneral Necdet TİMUR imzalı 17 Haziran 1997 tarihli Genel Sekreter Namıyla MİT 
Müsteşarlığına yazılan İrticanın Devlete Sızması konulu yazılarında;“Yapılacak bir 
çalışmaya esas olmak üzere, son bir yıl içinde radikal dinci grup ve tarikat mensubu 
kişilere kamu kurum ve kuruluşlarında görev verilmesinin hangi düzeyde olduğu 
konusunda;Mümkün oldu takdirde isim, kurum ve adet bazında bilgilere ve 
değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Elde mevcut veya elde edilebilecek bilgilerin 
MGK Genel Sekreterliği’ne bildirilmesi”nin istendiği tespit edilmiştir.(331.Kls. S:142) 

 
(39) Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından 15 

Eylül 1997 tarihli Müsteşar Vekili Büyükelçi Korkmaz HAKTARIN imzalı EKİ’nde 34 sayfa 
belge (dosya) bulunan MİT Müsteşarlığına yazılan İrtica faaliyetleri konulu 
yazılarında;“Yurtdışındaki irticai faaliyetler konusunda, Bakanlığımızca hazırlanan bir dosya 
ilişikte sunulmaktadır.İrticai faaliyetlerin ve ve dış boyutu konusunda, müsteşarlıklarınca da 
Bakanlığımız ilgili birimlerinin bilgilendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu 
husus Müşteşarlıklarınca da paylaşıldığı takdirde müştereken tespit edilecek bir tarihte, 
Bakanlığımızda veya Teşkilatlarında bir brifing verilmesinin sağlanmasının” istendiği tespit 
edilmiştir. (331.Kls. S:186) 

(40) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD Başkanı ve 
Gen.Sek.Yrdc.Bilgi BÜYÜKÜNAL imzalı 18 Şubat 1998 tarihli Genel Sekreter Namına 
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ve dağıtım olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne 
yazılan Bilgi ihtiyacı konulu yazılarında;Türkiye genelinde Milli Gençlik Vakfı (MGV)’na 
ait kuruluşların, “Bulundukları iller, öğrenci yurt ve pansiyonların dağılımı ile bu yurt ve 
pansiyonlardan kalan öğrenci sayısı” hakkında bilgiye ihtiyaç duyulmuştur. Gerekli 
bilginin sağlanmasının istendiği tespit edilmiştir.(331.Kls. S:181)  

(41) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Harekat Başkanı 
Tümgeneral Osman ÖZBEK imzalı 25 Mayıs 2001 tarihli Jandarma Genel Komutanı 
Namına Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına yazılan İrticai terör örgütleri, Radikal Dini 
Gruplar ve Tarikat Liderlerinin Fotoğrafları konulu yazılarında;1. Yapılacak bir çalışmaya 



  

esas olmak üzere; ülkemizde faaliyet gösteren irticai terör örgütleri, radikal dini gruplar ve 
tarikatların liderlerinin (56 kişi içerisinde gazeteciler ve başka kişilerin de bulunduğu) 
fotoğraflarına ihtiyaç duyulmaktadır.2. Ek listede belirtilen şahısların fotoğraflarından 
kayıtlarınızda mevcut ise gönderilmesinin istendiği tespit edilmiştir.  (331.Kls. S:182-183) 

(42) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkanı M.Cemal 
UZGÖREN  imzalı 30.05.2001 tarihli Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığına 
(ilgi Jandarma Genel Komutanlığının 25.05.2001 gün ve 
3592-41-01/Asyş.D.Ter.Oly.Ş.(185360) sayılı) yazılan bilgi talebi konulu yazılarında;İlgi 
yazı ile talep edilen fotoğraflarla ilgili olarak hazırlanan 3 sayfadan oluşan çalışmanın 
gönderildiği tespit edilmiştir.(331.Kls. S:193-196) 

(43) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD Başkanı ve Gensek. 
Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb.Abdullah ARMAĞAN imzalı 21 Eylül 2001 tarihli Genel 
Sekreter Namıyla MİT Müsteşarlığına ve dağıtım gereği olarak İçişleri Bakanlığına, Milli 
Eğitim Bakanlığına, J.Gn.K.lığına, Diyanet İşleri Başkanlığına, Emn.Gn.Md.lüğüne yazılan 
bilgi talebi konulu yazılarında;

1. Yapılacak bir çalışmada istifade etmek maksadıyla, 1996-2001 (dahil) 
döneminde yasadışı olarak irticai unsurlar tarafından düzenlendiği tespit edilen, Kur’an 
Kursları hakkında, iller ve yıllar bazında, aşağıda yazılı olan bilgilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

a. Kaç kişinin eğitim gördüğü, 
b. Hangi irticai unsur tarafından düzenlendiği, 
2. Söz konusu bilgilerin 19 Kasım 2001 tarihine kadar temini”nin istendiği tespit 

edilmiştir. (331.Kls. S:55) 

(44) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD Başkanı ve Gensek. 
Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb.Abdullah ARMAĞAN imzalı 21 Eylül 2001 tarihli Genel 
Sekreter Namıyla MİT Müsteşarlığına ve dağıtım gereği olarak İçişleri Bakanlığına, 
J.Gn.K.lığına, Emn.Gn.Md.lüğüne yazılan bilgi talebi konulu yazılarında;

1. Yapılacak bir çalışmada istifade etmek maksadıyla, ülke genelinde ve/veya 
mahallinde irticai nitelikli yayın yapan basın ve medya ile ilgili 1996 yılı ile 2001 yılı 
arasındaki dönemi kapsayan, iller ve yıllar bazında aşağıda yazılı olan bilgilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

a. Adı, 
b. Yayın türü (gazete, dergi, TV, Radyo), 
c. Yayın Periyodu (günlük, haftalık, aylık)
d. Yayın yeri, 
e. Yıllık ortalama baskı tirajı, 
f. TV ve radyonun izlenme reytingi, 
g. Halen yayınlanıp yayınlanmadığı, 
l. Hangi irticai unsur ile iltisaklı olduğu, 
2. Söz konusu bilgilerin 19 Kasım 2001 tarihine kadar temini”nin istendiği tespit 

edilmiştir. (331.Kls. S:53) 

(45).Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD Başkanı ve Gensek. 
Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb. Abdullah ARMAĞAN imzalı 28 Eylül 2001 tarihli Genel 
Sekreter Namına Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına, Dağıtım, Gereği, İçişleri 
Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan bilgi talebi konulu yazılarında;

“1. Yapılmakta olan bir çalışmada kullanılmak üzere, Nurcu unsurların (Gülen 



  

Grubu, Kutlular Grubu, Yeni Nesil Grubu) yönettiği/yönlendirdiği her seviyedeki kurs, 
dershane, okullar, dernek ve vakıflar hakkında aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

a. Adı,
b.Faaliyet Türü,
c.Çalışanların/üyelerin sayısı,
d.Kursiyer ve/veya öğrenci sayısı,
e.Hangi gruba ait olduğu,
f.İrticai faaliyetten dolayı haklarında herhangi bir yasal/idari işlem yapılıp 

yapılmadığı,
g.Halen faaliyette olup olmadığı,
2. Yukarıda açıklanan bilgilerin 1996-2001 yılları itibariyle ve iller bazında 

düzenlenerek gönderilmesinin” istenildiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:180) 

(46) Milli Güvenlik Kurumu Genel Sekreterliği tarafından BTAD Başkanı ve 
Gensek. Yardımcısı Emin ERSAN imzalı 26 Kasım 2001 tarihli Genel Sekreter Namına MİT 
Müsteşarlığına ve dağıtım gereği olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan bilgi talebi 
konulu yazılarında; Yapılacak bir çalışmada istifade etmek maksadıyla, Kadirilik Tarikatı 
ile ilgili elde mevcut bilgilerin temininin istendiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:185) 

(47)Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD Başkanı ve Gensek. 
Yardımcısı Emin ERSAN imzalı 01 Şubat 2002 tarihli Genel Sekreter Namıyla MİT 
Müsteşarlığına ve dağıtım gereği olarak Genelkurmay Başkanlığına ve Emn.Gn.Md.lüğüne 
yazılan bilgi talebi konulu yazılarında;

1. Yapılacak bir çalışmada istifade etmek maksadıyla, aşağıdaki bilgilere 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

a. İrticanın eğitim alanındaki faaliyetleri, 
(1) Okullarda faaliyetler, 
(a) Sekiz yıllık eğitim, 
(b) İmam-Hatip liseleri, 
(c) Özel Okullar, 
(d) Yüksek Öğretim Kurumları, 
(2) Öğrenci yurtlarındaki faaliyetler, 
(3) Dershanelerdeki faaliyetler, 
(4) Kur’an Kurslarındaki yürütülen faaliyetler, 
(5) İrticanın eğitim alanındaki faaliyetlerinin kontrol, denetim ve etkilerinin asgari 

seviyeye indirilmesi amacıyla alınan ve/veya alınması öngörülen tedbirler, 
(6) Değerlendirme, 
b. İrticanın kadrolaşma faaliyetleri, 
(1) İrticanın kadrolaşma faaliyetlerine ilişkin kriterler,
(a) Kamu kesiminde, 
(b) Özel kesimde, 
(2) Kadrolaşmanın önlenmesi konusunda alınması öngörülen yasal tedbirler, 
(3) Uygulama ve denetim sistemi nasıl olmalıdır, 
(4) Değerlendirme, 
c. Yurt dışındaki hali hazır irticai faaliyetler, 
(1) Avrupa ve ABD’deki radikal İslamcı örgütler ve faaliyetleri, 
(2) Asya, Afrika ve Körfez ülkelerindeki radikal İslamcı örgütler ve faaliyetleri, 
(3) Değerlendirme, 
2. Söz konusu bilgilerin 19 Kasım 2001 tarihine kadar temini”nin istendiği tespit 

edilmiştir. (331.Kls. S:54) 



  

(48).Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından MGK Gensek. 
Başyardımcısı İlker BAŞBUĞ imzalı 08 Nisan 2002 tarihli Genel Sekreter Namıyla MİT 
Müsteşarlığına ve dağıtım gereği olarak Genelkurmay Başkanlığına ve RTÜK Başkanlığına 
yazılan ideolojik amaçlı yayın yapan özel radyo ve televizyonlar konulu yazıları ekinde 
derlenen bilgilerde;Bölücü, yıkıcı ve irticai faaliyette bulunan radyo ve televizyonlar 
hakkında hazırlanan Andıç’ın 15 Ocak 2002 tarihinde arz edildiği, yayın yapan kuruluşların 
aşırı sol kesim, aşırı sağ kesim, radikal İslamcı kesim, bölücü kesim şeklinde sınıflandırıldığı, 
değerlendirme bölümünde Milli Görüş ağırlıklı yayınların çok fazla, Haydar BAŞ grubunun 
ise düşünülenin üzerinde yayın gücüne sahip olduğunun dikkat çektiği, cezalara rağmen 
yayınlarını sürdürdükleri, radyo ve televizyonların kamuoyunu etkileme ve bilgilendirme 
gücünün, bölücü ve yıkıcı mihraklar tarafından ciddi bir biçimde kullanıldığı belirtilerek 
ekinde 7 adet illere göre özel radyo ve televizyonlara göre tabloların bulunduğu belirtilmiştir. 
 (331.Kls. S:135-136) 

(49) Genelkurmay Başkanlığı tarafından İKK ve Güv.D.Başkanı Tümgeneral 
A.İhsan GÜRCİHAN imzalı 10 EKİM 2002 tarihli Genelkurmay Başkanı Namına MİT 
Müsteşarlığına yazılan Süleymancılar hk. konulu yazılarında;

“1. Radikal dini gruplar içerisinde yer alan Süleymancıların Antalya bölgesindeki 
faaliyetleri çerçevesinde;

a. Söz konusu grubun,
(1) Son dönemde özellikle Antalya/Alanya bölgesindeki faaliyetlerini 

yoğunlaştırdığı,
(2) Özellikle yaz döneminde evlerde ve güvenlik güçleri tarafından denetlenmesi zor 

olan yaylalarla küçük yaştaki çocuklara eğitim verdiği,
(3) Yapılacak denetimleri önceden öğrenmek ve yerel yöneticilerle yakın ilişkiler 

kurmak suretiyle yönetimi yurtların etkin ve amaçlarına uygun olarak denetlenmesini 
önlediği,

b. Lideri A.Arif DENİZOLGU’nun Antalya Milletvekili adayı olması nedeniyle 
bölgedeki bürokratların Süleymancılara karşı daha müsamahalı hareket ettikleri iddia 
edilmektedir.

2. Konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve mevcut/elde edilecek bilgilerin 
gönderilmesinin” istendiği tespit edilmiştir.   (331.Kls. S:184) 

(50) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından BTAD Başkanı ve Gensek. 
Yardımcısı Emin ERSAN imzalı 11 Kasım 2002 tarihli Genel Sekreter Namıyla MİT 
Müsteşarlığına dağıtım gereği olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan bilgi talebi konulu 
yazıda; 

1.  İrticai unsurlarının her birinin 2002 yılı itibariyle son durumları ile ilgili olarak;
a.  Vakıf ve dernekleri,
b.  Okul ve dershaneleri,
c.  Yurt ve pansiyonları,
d.  Şirketleri, hakkında mevcut derlenecek bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.
2.  Sözkonusu bilgilerin temininin” istendiği tespit edilmiştir.  (331.Kls. S:179) 

(51) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan v.Mikdat ALPAY . 
imzalı 13.01.1997  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine (MGK.13 Ocak 1997 
gün ve BTADB:3502-1-97/ADBM.sayılı yazısı) yazılan 11.011.01.156/18512 sayılı dosya 
bilgisi konulu yazılarında;Gazeteciler Cemal DEĞER, Yusuf Timuçin MERT, Kurtul 
ALTUĞ, Hulki CEVİZOĞLU, Ergin KONUKSEVER, Müşerref HEKİMOĞLU, İsmail 



  

KARAHAN, Deniz BANOĞLU hakkında 10 sayfadan oluşan bilgi notunun gönderildiği 
tespit edilmiştir.   (331.Kls. S:42) 

(52) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan v. Mikdat ALPAY 
imzalı 20.03.1997  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine (İLGİ: MGK.3 
Şubat 1997 gün ve BTADB 0500-1-97/AABU sayılı yazısı) gönderilen 11.011.03.153/36366 
sayılı bilgi ihtiyacı konulu 1 sayfadan oluşan yazılarında;İrticai grup ve unsurlara ait bilgiler 
mevcut olup, ilgi yazı ile istenen ve akademik mahiyette bir etüd çalışması gerektiren 
hususlarda bilgi bulunmadığının bildirildiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:41) 

(53) MİT Müsteşarlığı tarafından 05/09/1997 tarihinde Başbakanlık Askeri 
Başdanışmanlığına ve MGK Genel Sekterliğine; gönderilen irticai unsurlar hakkında 
hazırlanan 11 sayfadan oluşan bilgi notunda özetle;

Milli Görüşçülerin Muhtemel Tutum ve Davranışları
1. Giriş, 
2. Refah-Yol Koalisyonu Döneminin İrdelenmesi, 
3. Kapatma Davasına İlişkin Tutum ve Davranışlar, 
4. Kapama Kararı Alınması Durumunda Muhtemel Milli Görüş Stratejisi
5. Sonuç başlıklarının bulunduğu tespit edilmiştir.   (331.Kls. S:137-138) 

(54) MİT Müsteşarlığı tarafından 30/06/1997 tarihinde İstihbarat Başkan V. 
Müsteşar a. Mikdat ALPAY tarafından dağıtım gereği olarak Genelkurmay Başkanlığına ve 
MGK Genel Sekreterliğine gönderilen Milli Görüşçü unsurların (İLGİ. MGK Gen.Sek. 17 
Haziran 1997 tarih ve TİB-0621-4-97/YFP.Bş.Müş.V.sayılı yazısı) kadrolaşma 
faaliyetine ilişkin olarak hazırlanan bilgi notu ve üst düzey kadrolaşmayı gösteren 
çizelgenin gönderildiği, belge ekinde özetle;

Milli Görüşçü Unsurların Kadrolaşma Faaliyetleri başlığında,
1. Başbakanlık ve Bağlı Kuruluşlar, 
2. Devlet Bakanlıkları ve Bağlı Kuruluşlar, 
3. Maliye Bakanlığı, 
4. Kültür Bakanlığı, 
5. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 
6. Çevre Bakanlığı, 
7. Enerji Bakanlığı, 
8. Çalışma Bakanlığı, 
9. Adalet Bakanlığı, alt başlıklarında Refah Partili ve Milli Görüşçü kişilerle 

ilgili bilgi verildiği, 
Milli Görüşçü Unsurların Kadrolaşma Faaliyetleri başlığında 12 sayfadan oluşan 

321 kişinin çalıştığı kurumların gösterildiği listenin bulunduğu tespit edilmiştir. (331.Kls. 
S:56-74) 

(55).MİT Müsteşarlığı tarafından 10/07/1997 tarihinde MGK Genel Sekreterliğine 
gönderilen Refah-Yol Hükümetinin iktidarı sürecinde kamu bankaları kullanılarak, bazı 
kesimlere kaynak aktarılmasına ilişkin bir sayfadan oluşan bilgi notunun ekte gönderildiği, 
bilgi notunda özetle;İrticai Unsurlara Kamu Bankaları Kanalıyla Yapılan Para Transferi 
başlığında, Maliye Bakanlığının talimatı üzerine, T.C. Merkez Bankası tarafından 01.01.1997 
– 27.06.1997 döneminde para transferi yapılan yerler ve miktarlarından dikkat çekici 
görülenler arasında;

 İl Özel İdarelerine   : 4.865.350.000.000.TL,
 Belediyelere    : 7.158.803.000.000.TL, 



  

 Kırım Türk Kültür Derneğine  : 1.045.950.000.000.TL.
 İlim Yayma Cemiyetine   : 45.125.000.000.TL. 
 Milli Gençlik Vakfına   : 35.625.000.000.TL. 
 Türk  Din Eğitimi Vakfına  : 14.962.000.000.TL.
 Atatürkçü Düşünce Derneğine  :  2.375.000.000.TL. ,
 Ankara Büyükşehir Belediyesine  : 5 Trilyon ,  
 İstanbul Büyükşehir Belediyesine : 2 Trilyon 
 Transfer gerçekleştiği belirtilmiştir.(331.Kls. S75-76) 

(56) MİT Müsteşarlığı tarafından 12.10.1997 tarihinde MGK Genel Sekreterliğine 
ve Genelkurmay Başkanlığına gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri ile MGK’nu yıpratma 
faaliyetleri konulu 1 sayfadan oluşan belgede özetle (331.Kls. S:1);

1. 406 sayılı MGK kararlarının uygulama durumu ile ilgili icracı birimlerden alınan 
bilgilerin işlendiği bir tablonun, üzerinde tahrifat yapılmak suretiyle 13.10.1997 günü 
yayınlacak olan Akit Gazetesi’nde manşet haber olarak yer alacağı öğrenilmiştir.

2. Diğer tarafından … Tuğgeneral Doğu SİLAHÇIOĞLU imzalı ve İstanbul’daki 
mevcut Kur’an kursları, bu kursların adresleri, yöneticileri ve telefon numaralarını içeren 
bilgilerin yanı sıra, Kur’an kurslarının bundan sonraki durumlarının ne olacağı 
yönündeki açıklamalarının yeraldığı bir raporun, anılan gazete tarafından önümüzdeki 
günlerde yayınlanacağı ilgili çevrelerde ifade edildiği tespit edilmiştir. 

(57) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.Müsteşar Yardımcısı Mikdat Alpay 
imzalı 17.03.1998 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine (İLGİ: 
MGK.Gen.Sek.nin 18.02.1998 tarih ve 3500-1-98/ADBM sayılı yazısı) yazılan 
11.011.03.152.33683 sayılı MGV konulu yazılarının ekinde; Milli Gençlik Vakfı (MGV) 
hakkında 4 sayfadan oluşan bilgi notunun gönderildiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:36-40) 

 (58) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan v. M.Cemal Uzgören 
imzalı 18.09.1999 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine yazılan 
11.011.01.156/21550 sayılı (İLGİ : MGK Genel Sekreterliğinin 23.07.1999 gün ve 
3505-78-99/BTDMP sayılı yazısı) Bilgi talebi konulu yazılarında; Gazeteciler İlhan 
SELÇUK, Ahmet Taner KIŞLALI, Taha AKYOL, Hasan Cemal KAYA, Fatih ALTAYLI, 
Ferai TINÇ, Gülay GÖKTÜRK, Murat BİRSEL, Mehmet BARLAS, Necati DOĞRU, 
Mehmet Murat Kadri BELGE, İsmet BERKAN, Mim Kemal ÖKE, Veysel GANİ, Hasan 
ÜNAL, Ahmet SELİM haklarında 24 sayfadan oluşan bilgi notlarının gönderildiği tespit 
edilmiştir.(331.Kls. S:47) 

(59) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan v.,M.Cemal Uzgören 
imzalı 17.02.2000 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine (İLGİ: 
MGK.02.02.2000 tarih ve BTADB:3505-22-00/BTDBM sayılı yazısı) yazılan 
11.011.03.151/9549 sayılı araştırma talebi konulu yazıları ekinde (331.Kls. S:2-3); Deniz 
Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ilişkin 1 sayfadan oluşan bilgi notunun 
gönderildiği tespit edilmiştir. 

(60) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkanı M.Cemal Uzgören 
imzalı 13.02.2001  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bilgi Toplama, Araştırma 
ve Değerlendirme Başkanlığına yazılan (İLGİ: MGK Gen.Sek.nin 19/12/2000 tarih ve 
BTADB-3500-29-00-ADBM -8 sayılı yazısı)  11.011.03.151 sayılı Bilgi talebi konulu 
yazılarında,

Ek 1:Almanya’daki irticai unsurların faaliyetleri başlıklı bilgi notu (7 sayfa)



  

Ek 2.Almanya’da İslam Başlıklı soru önergesi raporu özet metni (2 sayfa)
EK3:Schröder Hükümeti tarafından parlamentoya sunulan rapor (93 sayfa Almanca) 

gönderildiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:46) 

(61) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan M.Cemal Uzgören 
imzalı 08.10.2001  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bilgi Toplama, Araştırma 
ve Değerlendirme Başkanlığına yazılan (MGK Gen.Sek.nin 21.09.2001 gün ve 
3500-183-01/BTDBM (İ-52) ve MGK.Gen.Sek.nin 28.09.2001 gün ve 3500-195-01/BTDBM 
(İ-59) sayılı yazıları) 11.011.03.153 /7741 sayılı Bilgi talebi konulu yazılarında;Ekinde Nurcu 
Grupların - Yapılanmanın Organizasyonları - 38 sayfadan oluşan belgenin gönderildiği tespit 
edilmiş olup, Kur’an kursları ile ilgili 447 sayfanın gönderilmediği ve not olarak düşüldüğü 
tespit edilmiştir. (331.Kls. S:45) 

(62) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan M.Cemal Uzgören 
imzalı 11.10.2001  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bilgi Toplama, Araştırma 
ve Değerlendirme Başkanlığına yazılan 11.011.03.153/7747 sayılı Bilgi talebi konulu 
yazılarında;Talep edilen irticai nitelikli yazılı (EK-1) , görsel-işitsel (EK-2) yayınlara ait 
listelerin aşağıdaki şekilde gönderildiği tespit edilmiştir.

EK-1 : İrticai kesim denetimindeki yayınlar (6 sayfa)
EK-2 : İrticai kesim denetimindeki radyo televizyonlar (4 sayfa)  (331.Kls. S:43) 

(63) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.İstihbarat Başkan M.Cemal Uzgören 
imzalı 29.11.2001  tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bilgi Toplama, Araştırma 
ve Değerlendirme Başkanlığına yazılan (İLGİ : MGK.Gen.Sek.nin 26.11.2001 tarih ve 
BTADB 3500-290-01/İGADBM sayılı yazısı) 11.011.03.153/71549 sayılı Bilgi talebi konulu 
yazılarında;Kadirilik ile ilgili istenen hususların 5 sayfadan oluşan bilgi notu olarak 
gönderildiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:44) 

(64) MİT Müsteşarlığı tarafından Müsteşar a.Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş 
imzalı 13.02.2002 tarihli MGK.Genel Sekreterliği (Bilgi Toplama, Araştırma, Değerlendirme 
Başkanlığına) yazılan bilgi talebi konulu 3 sayfadan oluşan belgede özetle,

“…İrticai çevrelerin eğitim alanındaki faaliyetleri, gençlik kesimini vasat olarak 
kullanma amacında odaklaşmaktadır. Dolayısıyla, İmam Hatip Liseleri (İHL), özel okullar, 
üniversiteler, yurtlar, dersaneler ve Kur’an kurslarındaki etkinlikler bu amaç doğrultusunda 
yürütülmektedir. Özel okullar ve dersanelerin diğer fonksiyonu da, irticai çevrelere bol ve 
düzenli kazanç sağlamasıdır. 

Bu meyanda, 8 yıllık zorunlu temel eğitim yasası ve bu yasa kapsamında İHL nin 
yapısından meydana gelen radikal değişikliğin, anılan çevrelerin amaçlarına indirilmiş 
ağır darbe olması nedeniyle aldığı yoğun tepki halen devam etmektedir.

Keza, İHL de uygulanan türban yasağı da irticai çevrelerce yer yer protesto 
eylemlerine dönüştürülmektedir. 

Bu gelişmelere karşılık, 8 yıllık zorunlu temel eğitim yasasının ve meslek lisesi 
mezunlarının üniversite giriş sınavlarında kendi branşlarına yönlendirilmelerine yönelik 
yapılan düzenlemelerin İHL ne olan ilgiyi büyük oranda düşürdüğü belirlenmiştir.

Nitekim, 1996-1997 öğretim döneminde İHL de 511.502 öğrenci öğrenim 
görürken, 2000-2001 öğretim yılında bu sayı 91.620 ye gerilemiştir.

Türban konusu, irticai çevrelerin üniversitelerdeki en önemli etkinlik vasıtası 
olma özelliğini korumaktadır. Özellikle ilahiyat fakültelerindeki uygulamalara uluslararası 
boyut kazandırma çalışmalarında artış olduğu söylenebilecektir ifadeleri yer almaktadır. 

Bu cümleden olarak, Ocak 2002 ayında 350 türbanlı üniversite öğrencisi adına 



  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaatta bulunulduğu öğrenilmiştir. (331.Kls. 
S:48-50) 

(65) MİT Müsteşarlığı tarafından 06/01/2000 Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına 
gönderilen İslamcı Gruplar konulu, İslamcı Grupların yurt içi ve yurt dışındaki 
örgütlenmelerinin tanıtımını yapan metin ve şemaların gönderildiği, ekinde İslamcı Gruplar 
başlıklı metin ile Milli Görüş (Yurt içi ve Yurt dışı), Tarikatlar Genel ve İşlevine göre, 
Nakşibendilik (Türkiye Kökenli ve Yabancı Kökenli), Kadirilik, Nurculuk, Süleymancılık, 
Işıkçılık, Caferilik, İBDA/C, Müslüman Gençlik Platformu, Hizbullah, İslami Hareket 
Örgütü, Mazlum-Der, Kaplancılar, Diğer Radikal İslamcı Gruplar, Yabancı İslamcı örgütler 
başlıklarından oluşan 20 sayfalık şema bulunduğu tespit edilmiştir.   (331.Kls. S:79-101)  

(66) Genelkurmay Başkanlığı tarafından Harekat Başkanı Çetin DOĞAN imzalı 31 
Temmuz 1997 tarihli HRK.3429-175-97/İGHD.PL.Ş.(8) sayılı, MİT Müsteşarlığına ve 
dağıtım gereği olarak MGK.Gensek.liğine ve YÖK.Başkanlığına gönderilen, irticai 
kadrolaşma konulu yazıda, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin Eğitim, Fen ve Edebiyat 
Fakültelerinde okuyan 18 öğrencinin laik ve Atatürkçü öğretim elemanlarının 
görevlerinden uzaklaştırılarak, irticai kadro oluşturulduğu iddialarını içeren dilekçelerin 
gönderildiği, diğer taraftan bir kısım yerel basının Çanakkale 18 Mart Üniversitesini konu 
alan haber ve yazılarının da dilekçe sahiplerinin iddialarını doğrular nitelikte görüldüğü, 
konunun tetkikinin istenildiği ve yazının ekinde 6 sayfalık fotokopi ile gazete kupürlerinin 
gönderildiği anlaşılmıştır. (331.Kls. S:102-126) 

(67) Genelkurmay Başkanlığı tarafından Harekat Başkanı Korgeneral Oktar Ataman 
imzalı 08 Ekim 1997 tarihli HRK.3429-285-97/İGHD.Pl.Ş.(6) 559 nolu, MİT Müsteşarlığına 
gönderilen dağıtım gereği olarak MGK Gensek.iğine, J.Gn.K.lığına gönderilen, İrticai 
Faaliyetler konulu; Elazığ, Muş ve Bingöl illerinde irticai faaliyetlerde bulundukları 
duyumu alınan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin isim listesinin ve 
faaliyetlerinin belirtildiği, 3 kaymakam, 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 1 hakim, 5 öğretmen, 2 
memur, 1 muhtar ve ailesi, 1 imam hakkında irticai faaliyetleri sebebiyle gerekli tetkik ve 
takibi için Genelkurmay Başkanı namıyla yazı yazıldığı tespit edilmiştir. (331.Kls. 
S:127-129) 

(68) MİT Müsteşarlığına Genelkurmay Başkanlığı tarafından  Çetin SANER imzası 
ile 10 Aralık 1997 tarihinde İSTH.:3590-1232-97/İKK VE GÜV.D.İÇ İSTH.Ş.(1232) sayılı 
İrticai Faaliyetler konulu Genelkurmay Başkanı Namıyla yazılan yazıda Erzurum Valisi ve 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü ve yardımcısı hakkında irticai faaliyetleri sebebiyle 
4 sayfadan oluşan bilgi notunun gönderildiği anlaşılmıştır.(331.Kls. S:130-134) 

(69) MİT Müsteşarlığına Genelkurmay Başkanlığı tarafından Çetin SANER imzası 
ile 16 Aralık 1997 tarihinde İSTH.:3590-1254-97/İKK VE GÜV.D.İÇ İSTH.Ş.(1254) sayılı 
İrticai ve Bölücü Faaliyetler konulu Genelkurmay Başkanı Namıyla yazılan yazıda; 

1. İzmir bölgesindeki irticai ve bölücü faaliyetlerle ilgili alınan duyumlardan;
a. Milli Gençlik Vakfının, eskisinden daha fazla dayanışma içerisinde olduğu ve 

gittikçe daha da teşkilatlı ve kuvvetli bir yapılaşmaya gittiği, 
b. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan bölücü terör örgütü taraftarları, eylemci 

gruplar ve irticai faaliyetlerde bulunanlara Adli Makamlarca hiçbir işlem yapılmadığı ve 
serbest bırakıldıkları, güvenlik güçlerinin görevlerini güçlükle yürüttükleri, 

c. Parasal güçlerini arttırmak üzere, milyarlarca lira toplama faaliyetlerinin devam 
ettiği,



  

d. Mevcut Külliye yapımını Valinin dahi durduramadığı öğrenilmiştir. 
2. Belli çevrelerin üstlerine devlet güçlerini sıçratmadan, yavaş yavaş daha da 

güçlendikleri ve faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilmektedir. 
3. Konu ile ilgili detaylı istihbarat çalışması yapılmasını ve neticenin 

bildirilmesi”nin istendiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:4) 

(70) Genelkurmay İKK.Ve Güv.D.Başkanı Fuat BÜYÜKCİVELEK imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına yazılan 05 Şubat 1999 tarih ve 
İSTH:3050-39-99/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.(67) sayılı yazıları ile Kanal-7 televizyonu ve yayın 
politikası hakkında  bilgilerin gönderilmesinin istendiği tespit edilmiştir. (331.Kls. S:5) 

(71) Genelkurmay İKK.Ve Güv.D.Başkanı Fuat BÜYÜKCİVELEK imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına yazılan 16 Mart 1999 tarih ve 
İSTH:3590-4-99/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.(137) sayılı yazıları ile E.Tümg.Orhan ATEŞ, 
E.Tuğg.Adnan TANRIVERDİ, E.Tuğg.Hasan SAĞLAM’ın siyasi faaliyetlerinin araştırılarak 
derlenecek bilgilerin gönderilmesinin istendiği anlaşılmıştır. . (331.Kls. S:6) 

(72) Genelkurmay İKK.Ve Güv.D.Başkanı Fuat BÜYÜKCİVELEK imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına yazılan 18 Mart 1999 tarih ve 
İSTH:3050-88-99/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.(144) sayılı yazıları ile Star Gazetesi ve BRT (B 
Radyo Televizyon) kanalı ile Sezai ŞENGÜN (Star Gazetesi), Saygı ÖZTÜRK (Star 
Gazetesi), Zafer GEDİK (Star Gazetesi), Ümit TURPÇU (Star Gazetesi), Nazmi BİLGİ 
(BRT), Gürkan ZENGİN (BRT) hakkında derlenecek bilgilerin gönderilmesinin istendiği 
anlaşılmıştır.  (331.Kls. S:7) 

(73).Genelkurmay İstihbarat Başkanı korgeneral Fevzi TÜRKERİ imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına gönderilen 12 Mayıs 1999 tarihli 
İSTH.:3050-161-99/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.(256) sayılı yazıları ile Arifan FM isimli özel radyo 
kanalının devlet aleyhine irtica yanlısı yayın yaptığı, bu tür yayın organlarının takip edilmesi, 
yasal çerçevede denetlenmesi ve gerekirse kapatılmasının uygun olacağının 
değerlendirildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır. (331.Kls. S:8) 

(74) Genelkurmay İKK ve Güv.D.Bşk.Vk.Dz.P.Kur.Kd.Alb.M.Ertuğrul Köylüoğlu 
imzası ile Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına gönderilen 02 Ağustos 1999 
tarihli İSTH:3590-40-99/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.(451) sayılı yazıları ile Ülker Şirketler Grubu 
tarafından 55 şehit çocuğuna öğrenim bursu verilmek istendiği, Ülker Şirketler Grubu ve 
yöneticileri hakkında toplanacak bilgilerin gönderilmesinin istendiği anlaşılmıştır. 
(331.Kls. S:9) 

(75) Genelkurmay İKK.Ve Güv.D.Başkanı Fuat BÜYÜKCİVELEK imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına yazılan 21 Eylül 1999 tarih ve 
İSTH:3050-323-99/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.(563) sayılı yazıları ile İnsan Hak ve Hürriyetleri ve 
İnsani Yardım Vakfı (İHH) vakfı ve yöneticileri hakkında derlenecek bilgilerin 
gönderilmesinin istendiği anlaşılmıştır.  (331.Kls. S:10) 

 (76) Genelkurmay İKK ve Güv.D.Bşk.Vk. Dz.P.Kur.Kd.Alb.M.Ertuğrul Köylüoğlu 
imzası ile Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına gönderilen 03 Ağustos 1999 
tarihli İSTH:3590-43-99/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.(456) sayılı yazıları ile Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (MÜSİAD)’ın TSK ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli sanayi payını 
arttırmaya yönelik olarak askeri tesislerde görüşme ve incelemelerde bulunmayı talep 
etmeleri sebebiyle MÜSİAD ve yöneticileri hakkında toplanacak bilgilerin gönderilmesinin 



  

istendiği anlaşılmıştır.  (331.Kls. S:11) 

(77) Genelkurmay İstihbarat Başkanı korgeneral  Fevzi TÜRKERİ imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına gönderilen 21 Eylül 1999 tarihli 
İSTH.:3050-530-99/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.(530) sayılı yazıları ile 17 Ağustos 1999 tarihinde 
Marmara bölgesinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında irtica yanlıları olmak üzere 
yasadışı örgütlerin yoğun faaliyetleri nedeniyle, iç güvenliğimizi tehdide yönelik uygun bir 
ortam meydana gelmeye başladığı belirtilerek gerekli raporların faks ile gönderilmesinin 
istenildiği, ekinde irticai örgütler, sol örgütler, PKK terör örgütü hakkında 5 sayfadan oluşan 
bilgilerin bulunduğu anlaşılmıştır. (331.Kls. S:12-16) 

(78) Genelkurmay İstihbarat Başkanı  korgeneral Fevzi TÜRKERİ imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına gönderilen 22 Eylül 1999 tarihli 
İSTH.:3050-324-99/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.(564) sayılı yazıları ile irticai faaliyetlerde 
bulunduğu belirtilen Pendik Tersanesinin devrine olumsuz bakan şahıslarla ilgili yazı ekinde 
2 sayfadan oluşan bilgi notu doğrultusunda gerekli araştırmanın yapılmasının istendiği 
anlaşılmıştır. (331.Kls. S:17-19) 

 (79) Genelkurmay İstihbarat Başkanı korgeneral Fevzi TÜRKERİ imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına gönderilen (Gnkur.İsth.Bşk.lığının 22 
Eylül 1999 ve İSTH:3050-324-99/İKK.ve Güv.D.Ds.Ş.(564) sayılı yazısı) 11 Ekim 1999 
tarihli İSTH.:3050-333-99/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.(594) sayılı yazıları ile Pendik Tersanesinin 
Deniz Kuvvetlerine devri konusunda olumsuz davranışları bulunan ve Hizbullah Örgütünün 
faaliyetlerini içeren yazı ekinde 3 sayfadan oluşan bilgi notu doğrultusunda ismi geçen 
şahıslar hakkında gerekli araştırmanın yapılmasının istendiği anlaşılmıştır. (331.Kls. S:20-23)

(80) Genelkurmay İKK.Ve Güv.D.Başkanı Fuat BÜYÜKCİVELEK imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına yazılan 23 Mayıs 2000 tarih ve 
İSTH:3050-188-00/İKK ve Güv.D.Ds.Ş.(290) sayılı yazıları ile Memur – Sen 
Konfederasyonu hakkında derlenecek bilgilerin gönderilmesinin istendiği anlaşılmıştır. 
(331.Kls. S:24)  

(81) Genelkurmay İKK.Ve Güv.D.Başkanı Ali İhsan GÜRCİHAN imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına yazılan 13 Eylül 2000 tarih ve 
İSTH:3050-315-00/İKK ve Güv.D.3 İÇ TİŞ.Ş.(485) sayılı yazıları ile Fazilet Partisi yan 
kuruluşu olan ve Almanya’da faaliyet gösteren İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) 
örgütünün Eğitim 2000 adı altında irticai eğitim verdiği öğrenilmiş olup kampanya 
hakkında mevcut bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istendiği anlaşılmıştır.(331.Kls. S:25) 

(82) Genelkurmay İKK.Ve Güv.D.Başkanı Ali İhsan GÜRCİHAN imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına yazılan 09 Ocak 2001 tarih ve 
İSTH:3050-14-00/İKK ve Güv.D.3 İÇ TİŞ.Ş.(17) sayılı yazıları ile Yeni Şafak Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Selahattin Sadıkoğlu hakkında derlenecek bilgilerin 
gönderilmesinin istendiği anlaşılmıştır.(331.Kls. S:26)  

(83) Genelkurmay İstihbarat Başkanı korgenal Hüseyin GÖKSU imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına yazılan 19 Şubat 2002 tarih ve 
İSTH:3090-37-02/İKK ve Güv.D.1 İÇ TİŞ.Ş.(156) sayılı yazıları ile 12 Aralık 2001 
tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki kız öğrencilerin türban 
konusundaki mektup kampanyası ile ilgili olarak bu kampanyayı yönlendiren, 
destekleyenler hakkında mevcut veya elde edilecek bilgilerin gönderilmesinin istendiği 



  

anlaşılmıştır. . (331.Kls. S:27) 

(84) Genelkurmay İstihbarat Başkanı korgeneral Hüseyin GÖKSU imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına yazılan 01 Mayıs 2002 tarih ve 
İSTH:3090-85-02/İKK ve Güv.D.1 İÇ TİŞ.Ş.(124) sayılı 5 sayfadan oluşan yazıları ile;

İlgi (a) Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1997 gün ve 3429-54-97/İGHD(Pl.Ş.) sayılı 
yazısı, 

(b) MİT Müsteşarlığının 13 Haziran 1997 gün ve SAYI:11.011.03.152/39954-16244 
sayılı yazısı; İle ilgi konu ile gönderilen bilgilerden yapılan çalışmada istifade edildiğini, 

Günümüz itibariyle aynı konuda yapılması planlanan bir çalışmada faydalanılmak 
üzere, irticai kesime ait veya bu kesimi destekleyen yurt içi ve yurt dışındaki 
kurum/kuruluşlarla ilgili olarak ilgi (b)’de yer alan bilgilerin güncelleştirilerek gönderilmesi 
istenmiştir. (331.Kls. S:28) 

(85) Genelkurmay İKK.Ve Güv.D.Başkanı Ali İhsan GÜRCİHAN imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına yazılan (MİT Müsteşarlığının 06 Ocak 
2000 tarih ve 9506 sayılı raporu) 25 Mayıs 2001 tarih ve İSTH:3050-91-01/İKK ve Güv.D.3 
İÇ TİŞ.Ş.(131) sayılı 2 sayfadan oluşan yazıları ile Milli Görüş Teşkilatının yurt dışı 
yapılanması, faaliyetleri, yönetici kadrosu, kuruluşları vb. hakkında ekte gönderilen şemaya 
ilave bilgilerin gönderilmesinin istendiği anlaşılmıştır.  (331.Kls. S:29-30) 

(86) Genelkurmay İKK.Ve Güv.D.Başkanı Ali İhsan GÜRCİHAN imzası ile 
Genelkurmay Başkanı namıyla MİT Müsteşarlığına yazılan 06 Haziran 2001 tarih ve 
İSTH:3050-114-01/İKK ve Güv.D.3 İÇ TİŞ.Ş.(416) sayılı yazıları ile irticai grupların 
kontrolünde bulunan ülke genelindeki özel okul ve dershaneler ile yöneticilerinin hangi 
görüşe mensup olduklarını belirten güncel listelere ihtiyaç duyulduğu, ekte gönderilen 
mevcut bilgilere göre hazırlanmış son durumu gösteren teyit edilmiş bilgilerin derlenerek 
gönderilmesinin istendiği anlaşılmıştır. (331.Kls. S 34)) 

(87) ARZ NOTU başlıklı 3 sayfadan oluşan Ahmet ŞAHİN (İB.SİB.Yrdc.V.) 
imzasına açılmış belge içeriğinde özetle; 

MİT Müsteşarlığı tarafından 28 Nisan 1998 tarihinde Yükseköğrenim Kurulu 
(YÖK)‘na verilen istihbarat doğrultusunda YÖK tarafından YÖK Bşk.V.İsmail TOSUN 
imzası ile  üniversite rektörlerine, “Kişiye Özel, Gizli” 3 talimat gönderildiği, 

Kanal 7 TV’nin 21 Mayıs 1998 günü yapılan Haber Saati programına Mazlum-Der 
İstanbul Şubesi Başkanının stüdyo konuğu olarak katıldığı ve YÖK tarafından üniversite 
rektörlerine  “kişiye özel, gizli” 3 talimat gönderildiğini, bu talimatların haber merkezlerinde 
bulunduğunu söyleyerek talimatların içeriğini açıkladığı, 

YÖK’ün üniversite rektörlerine gönderdiği ifade edilen talimatlardan 
“Mazlum-Der’in Başörtüsünü İzleme Komitesi”nin yapmayı planladığı faaliyetler ile ilgili 
açıklamanın MİT Müsteşarlığınca 28 Nisan 1998 günü YÖK Başkanlığına gönderilen 
istihbaratı yansıttığı,

MİT İstihbarat Müsteşar Yardımcısının talimatı üzerine Ahmet ŞAHİN’in, YÖK 
Başkanı Kemal GÜRÜZ ile 01 Haziran 1998 günü makamında görüştüğü, görüşmeye YÖK 
Bşk.lığı görevlisi  Durmuş YALÇIN’ın da katıldığı, 

Kemal GÜRÜZ’e YÖK Başkanının bilgilendirilmesi amacıyla MİT tarafından 
gönderilmiş bulunan istihbaratın bir şekilde Mazlum-Der’e sızdırıldığı, MİT’in çalışmalarını 
olumsuz yönde etkileyeceği ve kaynakları zedeleyeceğinin ifade edildiği,

Kemal GÜRÜZ’ün de YÖK Başkanlığına intikal eden bu v.b.istihbaratı üniversite 
rektörlerine göndermek zorunda olduğunu, metinlerin mümkün olan ölçüde esastan 



  

uzaklaşmayacak şekilde değiştirilerek yazılması talimatı bulunmasına karşın bu 
uygulamanın uzmanlık gerektirmesi nedeniyle yeterince uygulanamadığını, Kemal 
GÜRÜZ’ün ilgili metinleri telefonla istemesi üzerine metinleri getiren sorumlu kişi Kemal 
GÜRÜZ’ün sorusu üzerine; MİT’ten gelen istihbaratın hassasiyeti nedeniyle çok dar 
çerçevede tutulduğunu, dağıtımının her zamanki bölümden değil kendisi ve güvenilir iki 
personel  tarafından yapıldığını ifade ettiği” belirtilmiştir.   (331.Kls. S:31-33)

28 Şubat 1997 Tarihli MGK’da MİT’in Takdimi (331.Kls. S:188-190); 
 MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç’ın  31 Ocak 1997 tarihinde MİT Müsteşarlığına 

yazmış olduğu yazılarında Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat 1997 tarihinde yapılacak 
toplantısında MİT Müsteşarlığı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik irtica 
tehdidinin boyutları nelerdir? Ve bunlara karşı alınması gereken önlemler neler olmalıdır?” 
başlığı altında MİT Müsteşarlığının 20 dakikalık takdim ve takdim için katılacak personel 
istenmesi üzerine MİT Müsteşarlığı tarafından 31 sayfadan oluşan “MİT Müsteşarlığı MGK 
Takdim Metni” hazırlandığı ve o dönemde MİT istihbarat Başkanı Mikdat ALPAY, Daire 
Başkanı Müfide DÜLGER, Bl.Yön.Yrd. Emin ÖLMEZ, Memur Selçık ÇEKİNEL'in 
görevlendirildiği,   

MİT Müsteşarlığı MGK Takdim Metninin 1.Giriş 2.T.C.nin Anayasal Yapısı 
3.Dinin Sosyo-Politik Etkileri ve Din İstismarı 4.İrticai Yapılanma ve Organizasyonlar 4.1. 
Ilımlı İslamcı Grup  4.2. Radikal İslamcılar 4.3.Tarikatlar 5.İrticai Tehdidin Halihazırdaki 
Durumu 5.1. İrticai Organizasyonlar  5.2. Propaganda  5.3.Kadrolaşma 5.4. Ekonomik Güç 
5.5.Siyasi Güç   5.6.Eylemsel Güç 5.7.Moral Gücü 5.8.Dış Uzantılar Dış İlişkiler 
6.Değerlendirme ve Sonuç 7.Önlemler 7.1. Eğitim Alanında   7.2. Propaganda Alanında 7.3. 
Basın ve Yayın Alanında 7.4.Şirket, vakıf ve dernekler konusunda, 7.5. Siyasi Alanda   7.6. 
Kadrolaşma Yönünden 7.7. Hukuki alanda başlıklarından oluştuğu,  

MİT Müsteşarlığının bu belgeler haricinde gönderdiği belgeler arasında;
 1-Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığına Mazlum-Der hakkında yürüttüğü 

soruşturma sebebiyle MİT Müsteşarlığı tarafından 07.06.1999 tarihinde 44 sayfadan 
oluşan belgenin Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete YÜKSEL’e elden teslim edildiği 
belirtilmiştir.

 2-Genelkurmay Başkanlığı 29 Nisan 1997 tarihli HRK:3429-15-97/İGHD.PL.Ş.(3) 
sayılı 2 sayfadan oluşan Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi ve ekleri, 

3-Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 05 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
Bilgi İhtiyaçları konulu Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Aydan EROL imzalı Deniz 
Kuvvetlerine bağlı tüm birimlere gönderilen 2 sayfadan oluşan belge, 

 4-Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tekirdağ 8.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının 
19 Şubat 1997 tarihli TSK’leri personeli ile eş ve çocuklarının koruma ve kollama görevi 
dahilinde haber toplama vasıtası olarak her türlü belge, bilgi ve haberi üst komutanlığa 
ulaştırması ve bu hususta bilgilendirilmesi ile ilgili yazı, 

5-Genelkurmay Başkanlığı Nisan 1997 tarihli 11 sayfadan oluşan Batı Harekat 
Konsepti konulu belge, 

6-Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin DOĞAN imzalı 16 Nisan 1997 tarihli 
Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu Cuma ve Bayram namazları dahil tüm hutbe ve 
vaazların personel görevlendirmek suretiyle takibi ve rapor edilmesi ile ilgili Kuvvet 
Komutanlıklarına yazmış olduğu yazı yer almaktadir.



  

 (33). GENELKURMAY ANTETLİ CD DEN ELDE EDİLEN BELGELER 
(9.KLASÖR)

 
1-BAŞÖRTÜSÜ TÜRBAN - ANDIÇ  başlıklı gizli ibareli Ağustos 1998 tarih ve 

TİB: 3500- -98/YİPB( ) sayılı Yüksek Öğretim Kurumları’nda Başörtüsü/Türban sorunu 
konulu YİP Başmüşavirliğinden Komutanı Katına yazılan Yazıyı Hazırlayanın Tlf.No:62 48 
olarak belirtilen YİP Bşmüş v.Alb. H.Ünlübaş 27/8, T.İ.Bşk.ve Gensek. Yrdc. Tümg. E. 
KIRIŞOĞLU 27/8 yazılarak paraflanan, Koordine kısmında Huk.Müş. M. AĞAOĞLU 278, 
MGS.Bşk.V.İ.BARUTÇUOĞLU 27/08, Gensek.Bşyrdc. Korg. T.AKBAŞ 31/8 yazılarak 
paraflanan, Müşavir Dz.Kur.Yb.Turgut AK imzalı, UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR 1 
Eylül 1998 tarihinde MGK Genel Sekreteri Hv.Orgeneral Ergin Celasin tarafından 
imzalanan, toplantı sonunda miadlı, somut icraata yönelik kararlar çıkar notu düşülmüş 9 
sayfadan oluşan belgenin içeriğinin;

1.KONU 
2.ÖNCESİ (a, b, c maddelerinden oluştuğu), 
3.İNCELEME 
a.Genel (4 maddeden oluştuğu), 
b.Başörtüsü/Türban ile ilgili hukuki düzenlemeler (9 maddeden oluştuğu ayrıca 9 

ncu maddenin de 3 maddeden oluştuğu) 
c.Başörtüsü/Türban Konusunda Alınabilecek Önlemler 
1.Kısa vadede (4 maddeden oluştuğu, b maddesinin de ayrıca 5 maddden oluştuğu)
2.Orta vadede alınabilecek önlemler (10 maddeden oluştuğu, c maddesinin 4 

maddeden, d maddesinin 6 maddeden oluştuğu)
 3.Uzun Vadede Alınabilecek Önlemler (4 maddeden oluştuğu)
 4.SONUÇ: Siyasal İslam yanlılarının Yüksek Öğretim Kurumları’ndaki yıkıcı 

faaliyetlerini önlemek, başörtüsü/türban sorununun kayuoyunun gündeminden düşmesini 
sağlamak, “İnananlar-İnanmayanlar”, “Müslümanlar-Laikler” şeklindeki suni bir 
ayrımcılığı gidermek maksadıyla; inceleme bölümünde belirtilen, kısa, orta ve uzun vadeli 
tedbirlerin Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme 
getirilmesini, tensip ve emirlerinize arzederim şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

 2- Nisan 1998 tarihli gizli ibareli TİB: 1474 - -98/ÖFY.Bşmüşv.( ) sayılı, 
Üniversitelerde, İmam Hatip Okullarında ve Resmi Dairelerdeki Türban/Başörtüsü 
Sorunu, konulu ÖFY Başmüfettişliğinden Komuta katına yazılan Yazıyı Hazırlayanın 
Tel.No:63 25 olarak belirtilen GKY.Müşv.O.COŞKUN 24/4, T.İ.Bşk.Yrdc.E.VAR 24/4, 
T.İ.Bşk.ve Gensek.Yrdc.Tümg.E.KIRIŞOĞLU e.r.28/4, Gensek. Bşyrdc.Korg.T.ERKAN 
29/4 yazılarak paraflanan, GKY Uzman Yardımcısı Özgül EREN imzalı, uygundur/uygun 
değildir ../Mayıs//1998 tarihli MGK.Genel Sekreteri Hv.Orgeneral Ergin CELASİN imzasına 
açılmış, Sn.Gensek.arz. Dağıtım konusunun şimdilik Gnkur., MİT ve gerekirse YÖK 
seviyesinde olabileceği ve Bunu Başbakanlık koordinasyon kuruluna götürüp Başbakan 
Müsteşarlığından gereken yazının çıkarılması daha uygun olur notları düşülerek imzalanan 9 
sayfadan oluşan belgenin içeriğinde 10 ilgi bulunduğu;

1.KONU,2.ÖNCESİ,3.İNCELEME (a,b,c,d maddelerinden ve d maddesinin 6 
maddeden, (5.maddenin 4 maddeden, 6.maddenin a,b,c,d,e maddelerinden, e maddesinin de 
10 maddeden oluştuğu),4.SONUÇ VE TEKLİFLER bölümünün a.Sonuç, b.Teklifler (9 
maddeden oluştuğu) anlaşılmıştır.  (9.Kls. S:270-278)

3- İÇ TEHDİT DÖKÜMANI, başlıklı, gizli ibareli, 40 sayfadan oluşan, sunum ve 
yansı için büyük harflerle hazırlanmış belgenin;(10.Kls. S:367-380)



  

Giriş kısmında; 
1. Konu : İç tehdit dokümanının güncelleştirilmesi, 
2.Açıklama:1985 basımlı içi tehdit dokümanı, Gnkur.Harekat Bşk.lığı kuvvet 

komutanları, J.Gn.K.Lığı ve MGK Genel Sekreterliğinin görüşleri de alınmak suretiyle 
güncelleştirilerek “İç tehdit dokümanı” olarak yeniden hazırlandığı belirtilerek 9 bölümden 
meydana geldiği, belge içeriğinin:

İÇ TEHDİT DOKÜMANI
İç tehdit dokümanı 9 bölümden meydana gelmiştir 
1.Birinci bölüm : A.İç tehdit ve iç tehditin silahlı kuvvetler bakımından önemi, B.İç 

tehdit karşısında silahlı kuvvetlerin görev ve sorumlulukları, C.Yıkıcı-Bölücü unsurlar ile 
bunların ortak özellikleri, D.Yıkıcı-Bölücü unsurların imkan ve kabiliyetleri, E.Çevre 
ülkelerinin Türkiye’ye yönelik yıkıcı ve bölücü faaliyetleri, F.Yıkıcı-Bölücü unsurların 
yabancı örgütlerle ilişkileri 

2.İkinci Bölüm : Bölücü unsurlar ve faaliyetleri 
3.Üçüncü Bölüm : İrticai unsurlar ve faaliyetleri 
4.Dördüncü Bölüm : Aşırı sol unsurlar ve faaliyetleri 
5.Beşinci Bölüm : Irkçı unsurlar ve faaliyetleri 
6.Altıncı Bölüm : Azınlıklar ve diğer küçük topluluklar, A.Hırıstiyanlar ve 

misyonerlik faaliyetleri, B.Rumlar ve Pontus faaliyetleri, C.Ermeniler, D.Yahudiler, E.Diğer 
azınlıklar (Süryaniler-Nasturiler-Keldaniler-Merkitler-Maruniler), F.Azınlıklar ve diğer 
küçük toplulukların muhtemel faaliyetleri 

7.Yedinci Bölüm :Diğer faaliyetler, A.Casusluk, B.Uluslararası Terörizm, 
C.Kaçakçılık 

8.Sekizinci Bölüm : A.Yıkıcı-Bölücü unsurların silahlı kuvvetlere sızma faaliyetleri, 
B.Yıkıcı-Bölücü unsurların TSK’ne sızma faaliyetlerine karşı alınması gereken önlemler

9.Dokuzuncu Bölüm : Ekler, EK-A : Bölücü Örgütler, EK-B : İrticai Örgütler 
EK-C : Aşırı sol örgütler EK-D : TSK’nın tehdit karşısında sorumluluğunu belirleyen yasalar 
belirtilmiştir. 

İÇ TEHDİT VE SİLAHLI KUVVETLER BAKIMINDAN ÖNEMİ, başlığı 
altında, İç tehdit: T.S.K.leri iç tehdit karşısında, güvenliğin ve devlet otoritesinin 
sağlanmasında, iç hizmet kanunun 35. maddesinde kendisine verilmiş olan “Türk yurdunu ve 
Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumak” vazifesi ile 
yükümlü olduğunun belirtildiği bilgi notu.

 İÇ TEHDİT KARŞISINDA TSK’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI, 
başlığı altında, 

1.Ülke genelinde ve/veya bölgesel olarak iç tehdit unsurları ve faaliyetleri hakında 
bilgi toplamak ve bunlar hakkında genel değerlendirmele yapmak 

2.Resim kuruluşlar arası iç tehdit ve iç güvenlik ile ilgili çalışmalara katılmak
3.Anasaya ve diğer yasalarda belirtildiği gibi, normal ve olağanüstü yönetim 

şekillerinde gerektiğinde iç güvenliği sağlamak, 
4.İç tehdit unsurlarının silahlı kuvvetlere sızmasını önleyici tedbirler almak ve TSK 

mensuplarına iç tehdit unsurları ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek, 
5.İç güvenlik konusunda birlik ve personel eğitmek olan bilgi notu.

İRTİCAİ ÖRGÜT VE TARİKATLAR, başlığı altında, 1.Milli Görüş, 2.İslami 
Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA-C) 3.Türkiye Hizbullahı 4.Anadolu Federe İslam 
Devleti (AFİD) ,İslam Cemiyeti ve Cemaatleri birliği(İCCB) 5.İslami Hareket Örgütü, 
6.Nurculuk, 7.Süleymancılık, 8.Kadiri Tarikatı, 9.Nakşibendi Tarikatı, 10.Adnan Oktar 



  

Grubu, 11.İskender Evranosoğlu Grubunun sayıldığı bilgi notu, 

TSK.LERİN İÇ TEHDİT KARŞISINDA SORUMLULUĞUNU BELİRLEYEN 
YASALAR, başlığı altında; 1.Anayasa 2.İl İdaresi Kanunu 3.Olağanüstü Hal Kanunu 
4.Sıkıyönetim Kanunu 5.Seferberlik ve savaş hali Kanunu 6.İç Hizmet Kanununun sayıldığı 
bilgi notu,

İÇ TEHDİT DÖKÜMANI, başlıklı, gizli ibareli, 21 sayfadan oluşan, sunum ve 
yansı için büyük harflerle hazırlanmış belgenin;

Giriş kısmında; 
1. Konu : İç tehdit dokümanının güncelleştirilmesi, 
2. Açıklama; 1985 basımlı içi tehdit dokümanı, Gnkur. Harekat Bşk.lığı kuvvet 

komutanları, J.Gn.K.Lığı ve MGK Genel Sekreterliğinin görüşleri de alınmak suretiyle 
güncelleştirilerek “taslak İç tehdit dokümanı” olarak yeniden hazırlanmıştır.

 Taslak iç dokümanı, 9 bölümden meydana gelmiş olup, bu bölümlerde açıklanan 
hususlar  özetle;

 BİRİNCİ BÖLÜM başlığı altında,
A. BİRİNCİ BÖLÜM,GENEL HUSUSLARIN ELE ALINDIĞI BÖLÜMDÜR 
(1) BİRİNCİ KISIMDA, İç tehdit ve iç tehdidin silahlı kuvvetler bakımından önemi 

başlığı adı altında, 
(A) İç tehdit kavramı açıklanmak suretiyle, Türkiye’ye yönelik tehdit önceliğinde 

bölücü faaliyetler ile irticai faaliyetlerin birinci önceliği aldığı, 
(B) İç hizmet Kanunun 35 nci maddesinde, iç tehdit karşısında ülke güvenliği ve 

devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik olarak TSK.lerinin “Türk yurdunu ve Anayasa ile 
tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumak” vazifesi vurgulanmaktadır.

Diger sayfalarda da 9 bölüm hakkında da açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 

İÇ TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ Başlığı altında, gizli ibareli, 8 sayfadan oluşan, 
büyük harflerle yazılmış (ICTEHDIT.DOC) ibaresiyle kayıtlı belgede;

1. Kürtçülük Faaliyetleri (PKK) 
2.Yıkıcı Faaliyetler a.Aşırı sol unsurlar b.Irkçı unsurlar c.Azınlıklar, Ermeni vb. 

unsurlar. 
3.İrticai Faaliyetler Başlığı altında 54. Refah Yol Hükümetinin kurulması ile 

irticai faaliyetlerin tırmanmaya başladığı, 28 Şubat 1997 tarihinde MGK da alınan 
kararlar Refahyol Hükümeti tarafından göstermelik bazı tedbirlerin dışında başka bir 
işlem yapılmadığı, 55. Hükümetin irtica tehdidinin üzerine gidileceği açıklamasında 
bulunulduğu, aradan geçen üç ay içerisinde irticai unsurların faaliyetlerine devam ettiği, 

İrticai kesimin önümüzdeki dönem içerisinde;
 Kendisini perde arkasında tutarak siyasi İslam ağırlıklı Türk-İslam sentezi 

taraftarlarına (RP, DYP, MHP, BBP ve ANAP içindeki bazı muhafazakarlar) destek 
sağlayacağı, 

Netice olarak; birinci öncelikli tehdit olarak irticai faaliyetler ve kürtçülük 
faaliyetleri iç tehdit unsurları olarak belirlenmiştir. 

RP DOC Adıyla kaydedilen, Ankara Valiliğinin; Refah Partisinin kapatılması 
halinde irticai grupların eylem planladığı hakkındaki yazısı başlıklı, gizli ibareli, 2 
sayfadan oluşan, sunum ve yansı için hazırlanan belgede  özetle; Bazı grupların eylem 
yapacağı hakkındaki bilgiler vereceği belirtilmiştir.

İRTİCAİ FAALİYETLER GÖSTEREN ÖRGÜTLER, TARİKATLAR VE 



  

CEMAATLER, başlığı altında, 46 adet olarak gösterilen grupların örgütlendiği il sayısının 
belirtildiği, 46 adedin içerisinde terör örgütleri, vakıf, dernek, tarikat ve cemaatlerin 
gösterildiği 1 sayfadan oluşan belge.

 MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ, Ankara gizli antetli 
MGK Genel Sekreterliği Nisan 1998 amblemli, Ankara MGK GENSEK 1988 tarihli, gizli 
ibareli; - Dine saygı nerede başlar?  - İrtica nerede başlar?- İkisinin arasında sınır nedir?- 
Denge nedir? İrticaya karşı duyarlı bir hükümetin yükümlülükleri nelerdir? Başlıklarından 
oluşan 9 sayfa belge.

İÇ İSTİHBARAT DURUMU (09-15 NİSAN 1997), başlıklı; 1. Değerlendirme, 2. 
Yurtiçi Faaliyetleri, 3.Yurtdışı Faaliyetleri Maddelerinin yazılı olduğu,Gizli ibareli, 
(HAFTADEG\HAFDEG95.DOC) ibaresiyle kayıtlı, 6 sayfadan oluşan, Genelkurmay 
Başkanlığı amblemi bulunan, sunum ve yansı için büyük harflerle hazırlanmış belgede;

Değerlendirme başlığı adı altında, 
İrticai Faaliyetler; İrticai Kesimin; 
1.Ülke ağırlıklı olarak gündemi oluşturan Sekiz yıllık kesintisiz eğitime karşı 

tepkilerini sürdürerek, kamuoyu oluşturma gayretlerine devam edecekleri, bu maksatla ortak 
bildiriler,imza kampanyaları, yürüyüş ve gösteriler düzenleyebilecekleri, 

2.YAŞ kararlarıyla ordudan atılan Subay ve astsubayların demoktarik ortamdan 
istifade ederek dernek, vakıf vb, oluşumlarla TSK.ni insan haklarına riayet etmeyen bir 
kuruluş gibi gösterme ve yıpratma faaliyetlerini sürdürecekleri, 

3.Laiklik karşıtı konuşma ve gösterilerini, fırsat bulduklarında her türlü platformda 
yapacakları değerlendirilmektedir bilgileri bulunmaktadır.

Yurtiçi Faaliyetleri, başlığı adı altında; 
İrticai Faaliyetler : 
1.8 yıllık temel eğitimle ilgili MGK kararının irticai unsurların gündemini 

oluşturmaya devam ettiği, 
2.Erzurum’da İmam Hatip Liselerinin orta kısmının kapatılmaması için imza 

kampanyası başlatıldığı ve kapatmak isteyenlerle mücadele kararının alındığı, 
3.Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kadrolaşma faaliyetlerinin sürdüğü, 
4.Yüksek Askeri Şura kararıyla irticai faaliyetlerinden dolayı ordudan atılan subay 

ve astsubayların “İnsani Değerleri Koruma, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı” adı altında 
bir vakıf kurdukları, 

5.Bir öğretmenin orta-2 nci sınıf öğrencilerine Cezayir’deki (FİS) mücahitlerinin 
mücadelesini anlatan “Güller ağlar ülkemde” adlı romanı dağıtarak özet çıkarmalarını 
istediği öğrenilmiştir. 

Yurtiçi Faaliyetleri, başlığı adı altında; 
İrticai Faaliyetler : 
1.8 Yıllık temel eğitime tepkiler 
2.Kadrolaşma faaliyetleri 
3.Ordudan atılan SB. Ve Astsb.ların vakıf kurması 
4.Kökten dinci hareketleri öven romanın öğrencilere okutulması, 

Tanık RECEP DURLANIK şüpheli sıfatıyla 15.02.2012 tarihinde
Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37);
Genelkurmay amblemli, gizli, 6 sayfadan oluşan 9-15-1997 tarihli iç istihbarat



  

durumlu belge (10.Kls. S:290-295) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan  İç
İstihbarat Durumu-09-15 Nisan 1997 tarihli 6 sayfadan oluşan belge) ile ilgili olarak
BÇG de sivil memur olarak çalıştığını, yukarıda belirtilen belgeyi amirlerinin vermiş olduğu 
emir doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını belirtmiştir.

İÇ İSTİHBARAT DURUMU (16-29 NİSAN 1997), başlıklı; 1.Değerlendirme, 
2.Yurtiçi Faaliyetleri, 3.Yurtdışı Faaliyetleri Maddelerinin yazılı olduğu, gizli ibareli, 
(HAFTADEG\HAFDEG95.DOC) ibaresiyle kayıtlı, 6 sayfadan oluşan, Genelkurmay 
Başkanlığı amblemi bulunan, sunum ve yansı için büyük harflerle hazırlanmış belgede,

İrticai Faaliyetler başlığı altında; 
1-Şeriatı temsil eden yeşil bayrakların satılması, 
2-Nakşibendi tarikatına sempatizan kazandırma gayretleri,
3.Sözde sosyal ve kültürel etkinliklerle propaganda faaliyetleri cümlelerinin 

bulunduğu belge,
Tanık RECEP DURLANIK şüpheli sıfatıyla 15.02.2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); 6 
sayfadan oluşan 16-29 Nisan 1997 tarihli iç istihbarat durumu adlı belge (10.Kls. 
S:284-289)( Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan  İç İstihbarat Durumu-16-29 
Nisan 1997 tarihli 6 sayfadan oluşan belge) belge ile ilgili olarak BÇG de sivil memur 
olarak çalıştığını, yukarıda belirtilen belgeyi amirlerinin vermiş olduğu emir doğrultusunda 
yazarak hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını belirtmiştir.

 İÇ İSTİHBARAT DURUMU (19-25 MART 1997) başlıklı, 1. Değerlendirme, 2. 
Yurtiçi Faaliyetleri, 3.Yurtdışı Faaliyetleri maddelerinin yazılı olduğu, gizli ibareli (altında 
HAFTADEG/HAFTEG91.doc yazılı) (HAFTADEG\HAFDEG95.DOC) ibaresiyle kayıtlı, 9 
sayfadan oluşan, Genelkurmay Başkanlığı amblemi bulunan, sunum ve yansı için büyük 
harflerle hazırlanmış belgede irticai faaliyet bölümü değerlendirme başlığı adı altında,

İrticai Faaliyetler; 
1.Ülkenin ağırlıklı olarak gündemini oluşturan sekiz yıllık kesintisiz eğitime karşı 

tepkilerini sürdürerek, kamuoyu oluşturma gayretlerine devam edecekleri, bu maksatla ortak 
bildiriler, imza kampanyaları, yürüyüş ve gösteriler düzenleyebilecekleri, 

2. T.S.K.’ni yıpratmak için T.S.K.’ni dine karşı bir kuruluş gibi gösterme 
gayretlerini ve tiyatro oyunu vb. gösterilerle halk ile silahlı kuvvetleri karşı karşıya getirmeye 
yönelik propagandalarını devam ettirecekleri, 

3. Devlet kademesindeki kendine müzahir şahıslar vasıtasıyla, devlet imkanlarını 
kullanarak etkinlik sağlamaya yönelik propaganda faaliyetlerinde bulunabilecekleri,

 4. Laiklik karşıtı konuşma ve gösterilerin yanı sıra, hac esnasında hazırlanan 
propaganda materyallerini amaçları doğrultusunda kullanma, gayretlerini sürdürecekleri 
değerlendirilmektedir bilgileri bulunmaktadır.

Tanık RECEP DURLANIK şüpheli sıfatıyla 15.02.2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); 9
sayfadan oluşan 19-25 Mart 1997 tarihli iç istihbarat durumu başlıklı belgeler 
(10.Kls. S:275-283) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan İç İstihbarat
Durumu-19-25 Mart 1997 tarihli 9 sayfadan oluşan  belge) ile ilgili ifadesinde; 
komutanlarının emri doğrultusunda kendisinin oluşturduğunu, içerik olarak belge 
hazırlamadığını belirtmiştir. 

 M.G.B.D. (Milli Güvenlik Bilgisi Dersi) ÖĞRETMENLERİNİN KONTROL 
ETTİĞİ ÖĞRETİM KURUMLARINDAN İRTİCAİ FAALİYET TESPİT 



  

EDİLENLER VE M.G.B.D. ÖĞRETMENİ ÇEKİLENLER, başlığı adı altında, S.No, 
cinsi, Kont. Edilen okul, irticai faal.tespit edilen., M.G.B.D. öğrt.çekilen, Düz.üzerine tekrar 
öğrt.görev.in belirtildiği 1 sayfadan oluşan belge içeriğinin;

Sırasıyla S.No Cinsi,;Kontrol  Edilen Okul sayısı, irticai faaliyet tespit edilen, 
MGBD Öğretmen Çekilen, Düzeltme Üzerine  Tekrar Öğrt. Görevlendirilen başlıklarından 
oluştuğu içeiğinin, 1. Özel Okullar, 2. Özel Öğrenci Yurtları, 3. İmam Hatip Liseleri, 4. 
Devlet Okulları ,5. Meslek Liseleri ,6. Özel Dershaneler TOPLAM 673 okulun konrol 
edildiği içerikli olduğu anlaşılmıştır.

BÇG EVRAK KAYIT FORMU,
 Evrak Kayıt Formu başlıklı,hizmete özel, 7 sayfadan oluşan, 17.06.1998-15.07.1998 

tarihleri arasını kapsayan, sıra numarası 581’den başlayıp 681’de biten toplam 101 evrakın 
dosya numarası ile birlikte

 Geldiği makam olarak; EDOK, 1. Ordu Komutanlığı, Ege Ordu Komutanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 4.Kolordu Komutanlığı, 3. Ordu Komutanlığı, 15. Kolordu 
Komutanlığı, 2.Ordu Komutanlığı, Personel Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 7.Kolordu 
Komutanlığı, 6.Kolordu Komutanlığı, 5.Kolordu Komutanlığı, Dağ Komando Okul ve 
Eğitim Merkez Komutanlığı,Top ve Füze Okul Eğitim Komutanlığı, MEBS Okul ve Eğitim 
Merkez Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığının belirtildiği, 

Konusu bölümünde; Mahalli Basın Haberleri, irticai faaliyetler, Tamısrap, Alınan 
duyum, İKK.raporları, sorgulama subayı, İKK-İSÖZ raporu, BATGÜNDURAP, 
BATOLBİLRAP, Cuma hutbesi, ihbar mektubu, posta ile gönderilen mektup, TV basın 
haberleri, il ve ilçelerdeki faaliyetler, gazete haberlerinin bulunduğu evrak kayıt formu.

 İSTİHBARAT BŞK.NIN KARARGAHTA BULUNMADIKLARI 19 
ŞUBAT-04 MART 1998 TARİHLERİ ARASINDAKİ İÇ İSTH.Ş.MD.LÜĞÜNÜN 
ÖNEMLİ FAALİYETLERİ, başlıklı gizli ibareli, büyük harflerle yazılan 1 sayfadan oluşan 
belgede özetle;

 İrtica brifingi ile ilgili, İrtica Ne Durumdadır? Konulu brifing notu hazırlandı ve 
görüş bildirilmesi amacıyla Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığına 
gönderildi ve görüşlerinin geldiğinin belirtildiği, F.GÜLEN hakkında hazırlanan dosya 
Em.Oramiral Güven ERKAYA’ýa ve Dz.K.Komutanı Oramiral Salim DERVİŞOĞLU’na 
verildiğinin belirtildiği belge,

 Tanık RECEP DURLANIK şüpheli sıfatıyla 15.02.2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); 
yukarıda belirtilen belgeyi amirlerinin vermiş olduğu emir doğrultusunda yazarak 
hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını belirtmiştir.

Gizli ibareli,1 sayfadan oluşan belge içeriğinin;
 -Başbakan Necmettin Erbakan, Başbakan olur olmaz Konya'ya yaptığı ilk yurtiçi 

gezisinde "Müslüman Başbakan", "Müjdeler olsun Refah geldi" gibi slogan ve pankartlarla 
karşılanmış, bu durumdan hiç bir rahatsızlık duymadığı gibi, Humeyni'nin İran İslam devrimi 
sonrasında Tahran'a girişini andıran bir tarzda, Konya'da gövde gösterisi yapmış ve 
Konya'yı "İslam'ın Başşehri" yapacağını ilan ederek Konya'nın ikinci bir "Kum kenti" 
olacağı mesajını vermiştir.

-Devlet'i temsil eden mülki makamlara sızmalar, büyük bir ivmeyle devam 
etmektedir. Doğuanadolu’da mevcut illerin vali ve vali yardımcıları ile İlçe 
kaymakamlarının %80 'ninin imam hatip kökenli ve eşlerinin tesettürlü olduğu tespit 
edilmiştir. Örnek olarak, Ardahan ilinin valisi, iki vali yardımcısı ve beş ilçenin kaymakam 



  

eşlerinin hepsi tesettürlü olup, hiçbir sosyal faaliyete katılmamaktadırlar.
 -09 Kasım 1996 günü Konya Belediye ve Milli Gençlik Teşkilatı tarafından, 

Konya'da "Hükümetin kılık-kıyafet kanun tasarısına kamuoyu desteği sağlamak" konulu bir 
miting düzenlenmiş, mitinge 2500-3000 civarında çarşaflı ve türbanlı kadın katılmış ve bu 
mitingde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün yaptığı konuşmada, Başörtüsüne ve 
şeriata sahip çıkılmasını istemiştir. Mitingde Türk bayrağı taşınmamış, Milli Gençlik flaması 
ve çeşitli pankart ve flamalar taşınmıştır. Sloganlardan "Bacımın örtüsü batmakta rezilin 
gözüne, acırım Türklüğe billahi tükürsem yüzüne" son derece dikkat çekmiştir. 

AVRUPA MİLLİ GÖRÜŞ TEŞKİLATI, başlıklı gizli ibareli, tüm sayfaların en alt 
sol kısmında GİZLİ/MGORUS.DOC ibaresi bulunan belgede özetle;-Genel, -Tarihçesi ve 
Yurtdışı Yapılanması, -Amaç ve Stratejisi, -Yurtdışı faaliyetleri -Sonuç ve Değerlendirme ara 
başlıklarından oluştuğu, EK B sinde Milli Görüş İslam Toplumu (IGMG)’nun Faaliyetleri, ve 
Avrupa Milli Görüş Teşkilatının Dortmund Gösterisi başlıklı belgede özetle, 14 Haziran 
1997 günü Almanya’nın Dortmund kentinin Westfalen Stadında Avrupa Milli Görüş 
Teşkilatının 3 ncü genel kurul barış ve kültür şenliğine otuz bin kişinin katıldığı, şenliğe 
Türkiye’den Refah Partisi Milletvekillerinden Devlet Bakanı Cemil TUNÇ, Kültür Bakanı 
İsmail KAHRAMAN, İstanbul Milletvekili Osman YUMAKOĞULLARI (Eski AMGT.Başkanı), 
Refah’lı Belediye Başkanları Nabi KOÇAK, Recep Tayyip ERDOĞAN, Melih GÖKÇEK, Yeni 
Doğuş Partisi Lideri Hasan Celal GÜZEL ve çok sayıda Refah Partili vatandaşın katıldığı, 
devamında toplantıya katılıp konuşma yapan Devlet Bakanı Cemil TUNÇ, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip ERDOĞAN, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
GÖKÇEK, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreteri Mehmet Sabri ERBAKAN 
(Necmettin ERBAKAN’ın yeğeni), Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Başkanı Ali YÜKSEL, 
Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Eski Başkanı ve Halen RP İstanbul Milletvekili olan Osman 
YUMAKOĞULLARI, Yeni Doğuş Partisi Lideri Hasan Celal GÜZEL’in konuşmalarının özet 
halinde bulunduğu, devamında Avrupa Milli Görüş Teşkilatı ile ilgili ATV’ye ait bir kaset 
çözümü, Kanal D ye ait kaset çözümü, Akçeli konular başlığının bulunduğu 14 sayfadan 
oluşan belge,

TBMM GÖÇ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ŞU MİLLETVEKİLLERİNDEN 
OLUŞMAKTADIR, başlığı altında, 13 milletvekilinin partileri, seçildikleri iller ve Türk 
-Kürt kökenli olduklarının belirtildiği 1 sayfadan oluşan belge,

 GÖÇ ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORUNUN TBMM GÖRÜŞME 
TUTANAKLARI (02 HAZİRAN 1998) başlığı altında, 6 sayfadan oluşan, sunum ve yansı 
için büyük harflerle hazırlanmış belgede, haziran 1998 İGHD. İbaresinin bulunduğu, 
komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmalarının özetlenmesinden sonra değerlendirme 
bölümünde; Güneydoğu Anadolu Göç Araştırma Raporunun Meclis Genel Kurulunda 
görüşülmesinde de Kürt kökenli milletvekillerinin bölücü terör örgütünün sözcüsü gibi 
konuşmalar yaptıkları, Gayrimüslüm tebaları, kürt kimliğinin tanınması için emsal 
gösterdikleri, Bölücü terör örgütünün siyasallaşma sürecine hizmet ettikleri, 
değerlendirilmektedir şeklinde yazılı olduğu,

17 ŞUBAT 1998 GÜNÜ SHOW TV.’DE YAYINLANAN 32 NCİ GÜN 
PROGRAMINDA AKEVLER İSİMLİ DİNİ AKIM HAKKINDA ELDE EDİLEN 
BİLGİLER, başlığı adı altında 2 sayfadan oluşan belge. 

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA HİZMETE ÖZEL, antetli 
ağustos 1998 tarihli ve İSTH: 3590- - 98/İKK VE GÜV.D.İKK.Ş.1. sayılı, Askeri Birlik ve 



  

Kurulara Giriş Usulleri konulu, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığına hitaben yazılan 
Ş.Md.Kur.Alb.E.KÖYLÜOĞLU ve D.Bşk.Tuğg.F.BÜYÜKCİVELEK parafına, İstihbarat 
Başkanı Tümgeneral Fevzi Türkeri imzasına açılmış 2 sayfadan oluşan belge,

 Belge içeriğinde özetle; 08 Temmuz 1998 tarihinde Eskişehir Hava Garnizonu 
içerisinde bulunan askeri mahkemeye dava işlerini takip amacıyla gelen Avukat Y.Ç. isimli 
şahsın saç ve sakalının inkılap kanunlarına aykırı olduğu, dini ve bir ideolojiyi simgelediği 
ve içeriye alınmaması sebebiyle vermiş olduğu dilekçe ile ilgili olarak Hava Kuvvetleri 
İstihbarat Başkanlığına Genelkurmaydan verilen cevabi yazıda, sanık kişilerin başka 
savunucuların hukuksal yardımına başvurmasında hukuksal bir engel bulunmadığı 
Anayasa’nın 4.madde ve ilgi (b) de belirtilen yazılar gereğince çağdışı bir kılık, kıyafet ve 
sakala sahip kişilerin TSK ya ait, birlik, karargah, kurum ve sosyal tesislere sokulmaması 
yolundaki uygulamaları devam edilmesi istenmiştir.

 Tanık RECEP DURLANIK şüpheli sıfatıyla 15.02.2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); 
yukarıda belirtilen belgeyi amirlerinin vermiş olduğu emir doğrultusunda yazarak 
hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını belirtmiştir. 

MERSİN’DEKİ OPERA VE BALE SAHNESİNDE EZAN VE KUR’AN 
YARIŞMASI, konulu 28 Nisan 1997 tarihli 1 sayfadan oluşan bilgi notunda açıklama 
bölümünde; İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Kur’an ve Ezan okuma bölge 
yarışması, 26 Nisan 1997 tarihinde, Kültür Bakanlığına bağlı Mersin Kültür binasındaki 
devlet opera ve balesi sahnesinde gerçekleşmiştir. Halkın da tepkilerine neden olan bu 
uygulama ile radikal dinci grupların, kendi amaçları doğrultusunda devlet imkanlarını 
alenen kullanmaktan çekinmediklerini göstermektedir. Değerlendime bölümünde; Radikal 
dinci grupların, devlet kademesindeki kendine müzahır şahıslar vasıtasıyla devlet imkanlarını 
kullanarak etkinlik sağlamaya yönelik propaganda faaliyetlerini sürdürdükleri 
değerlendirilmektedir.

 İRTİCAİ FAALİYETLER, başlığı adı altında, 01.05.1997 tarihli 6 sayfadan 
oluşan BÇG’ nin faaliyetlerinin bilgi notu şeklinde hazırlandığı, belge içeriğinde;

 ANKARA : -Radikal dincileri destekleyen bir gazetenin köşe yazarı tarafından 
"Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez bir hükümet, MGK. Kararlarını en azından eleştirmeye 
açık hale getirdi. Toplumun geniş kesimleri, MGK.nun işlevini ve sistemdeki yerini 
tartışmaya başladılar" şeklinde bir yazı yazılmıştır. 

DEĞERLENDİRME : Söz konusu medya ve yazarların; MGK.nun varlığını ve 
alınan kararları yozlaştırmak için kamuoyu oluşturma gayretlerine devam edecekleri 
değerlendirilmektedir. 

TÜRKİYE : "Milli eğitime tarikatlar egemen" başlıklı haberde; Talim ve terbiye 
kurulunun başkan ve üyeleri, bilimsel ve teknik yeteneklerine göre değil "Türk-İslam 
sentezcisi" olup olmadıklarına bakılarak atandığı, Mısır'dan sahte ilahiyat fakültesi diploması 
alan yüzlerce kişinin, Bakanlık kadrolarına yerleştirildiği, Tarikatlara; özel okullar, liseler, 
yurtlar, dersaneler açma izni verildiği iddia edilmektedir. 

DEĞERLENDİRME: İrticai kesimin devlet kademelerindeki kadrolaşma 
faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilmektedir.

İRTİCAİ FAALİYETLER : (02.05.1997)
İSTANBUL : -İstanbul Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi kitaplığında bulunan " 

Büyük Türkçe sözlükte "Laikleşmek" sözcüklerinin karşılığı "Dinsizleşmek" olarak 
tanımlanıyor. -Söz konusu sözlüğü aynı zamanda Akit Gazetesi yazarı ve RTÜK üyesi 



  

Mehmet DOĞAN'ın hazırladığı belirlendi.
ANKARA : -Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde; "DTFC'li 

Müslüman Öğrenciler" imzasıyla dağıtılan bildiride;  T.S.K. Anayasa Mahkemesi gibi 
kurumların üst düzey yöneticilerinin yanısıra RP'ne karşı da "Koltukçu, yalakalık yapmak" ve 
"Rejime karşı teslim olmak" suçlamaları yapıldığı,  Cezayir ve Türkiye arasında paralellik 
kurularak, iki ülke'de "demokrasinin yalan olduğu" belirtilmektedir. 

İSTANBUL : - Son günlerde irticai faaliyetlerin yoğun olarak gözlenmesi ile 
gündeme gelen bağcıların ilçe kaymakamı ve RP'li belediye başkanı; Bağcılar halkına 
"Haksızlık yapıldığını, böyle giyinmenin (Çarşaf-sarık) bir cezası yok. Öyleyse T.B.M.M. 
Önce bunun cezasını çıkarsın" dediği, irticanın Bağcılardan uzak durduğunu, İlçenin 
gelişmeye açık bir yer olduğunu söylediği, -İrticai kesimin önde gelen yazarları tarafından 
Genelkurmay Karargahında verilen brifing hakkında; “Genelkurmay brifinginde ‘Ümmetçi 
çizginin’, ‘İrticai-PKK işbirliği’ örnek olarak sunulması, eğer bu konulardaki derin 
belirsizliğin değilse, çok köklü bir saplantının sonucu olarak değerlendirilebilir 
yorumunun yapıldığı, Ayrıca Genelkurmay’ın “irticanın PKK tehditinin önüne geçtiği” 
değerlendirmesinin NATO kaynaklı olduğunun iddia edildiği, 

İRTİCAİ FAALİYETLER : (03.05.1997) 
ANKARA : -RP Milletvekili Mustafa Kamalak, T.B.M.M. Genel Kurulunda yaptığı 

konuşmada;-“8 yıllık kesintisiz eğitimin tarihi bir hata olacağını, -İmam-Hatipleri 
kapatmanın terörü hızlandırmak anlamına gediğini,-58 bin hükümlünün içinde kaç 
imam-hatipli var, meclisi bile İmam-Hatipliler yönetiyor. Onlardan ne zarar gördünüz? 
Demiştir. 

İSTANBUL : -Şeriatçı kesime ait basın organları tarafından “kitabıma ve okuluma 
dokunma” kampanyası başlatıldı. 8 yıllık eğitim için hazırlanan tasarıya imza koyan 66 
milletvekilinin ismi verilerek hedef gösterildi. 

DEĞERLENDİRME : Şeriatçı kesimin 8 yıllık eğitimi isteyen çevreleri baskı altına 
almaya çalıştığı değerlendirilmektedir. 

ANKARA : -Çevre Bakanı’nın Ordu’dan atılan eniştesi Yzb. Cengiz Ton 
Bakanlıkta bürokrat yapıldı. 

DEĞERLENDİRME :YAŞ’ın “Şeriatçı faaliyetlere katıldıkları” gerekçesiyle 
T.S.K.’ den uzaklaştırdığı, subay ve astsubayları, kendisine bağlı belediyelerde yerleştiren 
RP’nin, MGK’nun bu konudaki sert tepkilerine karşın, uygulamayı kamu iktisadi 
teşebbüslerine taşımaya çalıştığı değerlendirilmektedir. 

KIRŞEHİR : -Hizbullah terör örgütü mensuplarının maddi destek için önce 
Almanya’ya daha sonra da kamp ve eğitim çalışmaları için Sudan’a gidecekleri, -Eğitimi 
müteakip sabah gazetesi ve ATV Televizyonu tesislerine eylem yapacakları,-İstanbul’daki 
Yahudi işadamları ile İsrail Dışişleri Bakanı ve Başbakanı’na Türkiye’ye gelişlerinde suikast 
yapacakları,(J.GN.K-1) 

İRTİCAİ FAALİYETLER : (04.05.1997) 
DİYARBAKIR : -Silvan-Yolaç köyü kırsalında Hizbullah terör örgütü ilim grubuna 

ait bir sığınağın bulunduğu ve sığınağın nöbetçiler tarafından korunduğu, sığınakta elleri ve 
ayakları zincirle birbirlerine bağlı, ağızları bantlı kişilerin bulunduğu,

ANKARA :- Şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle ordudan atılan 
J.Yzb.Mehmet Emin EKEMEN’in Tarım Bakanlığında Savunma Sekreteri yapıldığı,-İrticai 
unsurların Devlette kadrolaşma faaliyetlerine devam edeceği değerlendirilmektedir.

İSTANBUL :- İrtica yanlısı birçok vakıf ve derneğin 8 yıllık kesintisiz eğitime karşı 
olduğu, İHL ve Kur’an kurslarının kapatılamayacağına dair bildiri yayınladığı,- İrticai 
unsurların MGK kararlarına karşı kamuoyuna tepki göstermeye yönlendireceği 



  

değerlendirilmektedir.
DEĞERLENDİRME : İrticai unsurların Devlette kadrolaşma faaliyetlerine devam 

edeceği,MGK kararlarına karşı kamuoyunu tepki göstermeye yönlendireceği 
değerlendirilmektedir.

İRTİCAİ FAALİYETLER : (05.05.1997) 
KAYSERİ : - Kayseri’de faaliyet gösteren gönüllü kültür teşekkülleri (GTK) 

tarafından 8 yıllık kesintisiz eğitim ve illegal Kur’an kurslarının kapatılması ile ilgili 
gelişmelerin protesto edilmesi amacıyla 11 Mayıs 1997 tarihinde Kayseri’de bir miting 
tertiplenmesi kararı alındığı,- Bahse konu teşekküller tarafından Cumhurbaşkanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık, MGK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Siyasi Parti Genel 
Merkezlerine protesto mektupları ve faks gönderilmesi yönünde bir çalışmaya başlandığı.

İÇEL :- Gülnar ilçesi Ulupınar ve Çavuşlar köyü imamlarının öğle namazı sonrası 
Ulupınar Köyünde; Kur’an kursları ile imam hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılması 
ve 8 yıllık kesintisiz eğitime karşı halktan imza topladıkları, bu faaliyetle ilgili olarak 
yönlendirmenin Gülnar İlçe müftülüğünce yapıldığı,

NİĞDE :- Niğde kapalı spor salonunda merkez ilçe ve kasabaları arasında yapılan 
liseler arası bilgi yarışmasında, Niğde İmam Hatip lisesinin birinci olmasından sonra kapalı 
spor salonundan çıkan 100-150 kişilik bir öğrenci grubunun sloganlar atarak gösteri yürüyüşü 
yaptığı.

İRTİCAİ FAALİYETLER (06.05.1997) 
İZMİR : -İzmir/Konak Kız İmam Hatip Lisesinde öğrencilere tuz ve poşet 

dağıtıldığı, koyun postu getirene 250.000 TL., inek postu getirene 500.000. TL. verileceği 
vaad edildiği,

DEĞERLENDİRME : Benzer uygulamaların, diğer şehirlerde de uygulanmış 
olabileceği değerlendirilmektedir. 

İRAN :- İran’da İngilizce yayınlanan ve Dışişleri Bakanlığının görüşlerini yansıttığı 
bilinen Tehran Times Gazetesinde; “Türk Generaller ABD-İsrail çıkarlarına hizmet ediyor” 
başlıklı bir yazı çıkmıştır. Söz konusu yazıda “Uzun dönemde Cezayir’de olanlar Türkiye’de 
tekrarlanabilir” yorumu yapılmıştır.

DEĞERLENDİRME : Türkiye’de irticai basında yer alan benzer iddiaların İran 
basınında da yer alması, İran’ın Türkiye’deki irticai kesimlerle işbirliği içinde olduğunun bir 
göstergesi olduğu değerlendirilmektedir. 

ANKARA :- Sincan 100. Yıl İlköğretim Okulunda bazı öğretmenlerin türbanlı ve 
topuklarına kadar pardüsü giydiği, söz konusu öğretmenlerin milli bayram ve bayrak 
törenlerine katılmadığı, böyle günlerde okul müdürü tarafından hastaneye sevk edildiği, 
diğer öğretmenlere baskı yapıldığı, - Okuldaki öğrencilerden bir kısmının “Sincan Talebe 
Yurdunda yatılı olarak kaldığı ve irticai konularda eğitime tabi tutuldukları,- Sincan 
İlçesinde de irticai yaşam tarzının çeşitli Sosyo-Ekonomik nedenlerden dolayı yaygın hale 
geldiği, kiraların ucuz olması nedeni ile bazı askeri personelin Sincan’da ikamet ettiği,

DEĞERLENDİRME : İrticai kesimin; genelde gelir seviyesi düşük halk kesimlerine 
ucuz yaşam sağlayarak, bilinen uygulamalarını ve dini esaslara dayalı bir yaşam tarzını 
kabul ettirmeye çalıştıkları değerlendirilmektedir. 

İRTİCAİ FAALİYETLER ( 08.05.1997) 
ANKARA : - Fetullah GÜLEN’e ait 45 ülkede 200, Türkiye’de 125 Okul 

bulunduğu,Fethullah GÜLEN’in Ankara Yükseliş Koleji’ni Fatih Üniversitesi olarak açmak 
üzere satın almaya çalıştığı, - Halkı Devlet kuvvetlerine karşı silahlı isyana teşvik suçundan 
tutuklanan (23) İzmir Fetih sahnesi oyuncularının; Elmadağ Kapalı Cezaevinde RP.Amasya 
Milletvekili Cemalettin LAFÇI tarafından ziyaret edildiği,



  

ÇANAKKALE : - Yenice müftüsü Zekeriya AYYILDIZ’ın köyleri dolaşarak 
minarelerden halka seslendiği ve “Şeriata dil uzatan nemruttur. İmam Hatip okullarını 
kapatılamazlar. İslamın önünde kimse duramaz” şeklinde propaganda yaptığı, Köylülerin 
şeriat yanlısı müftü hakkında soruşturma açılmasını istedikleri,

DEĞERLENDİRME : İrticai kesimin; “MGK kararlarını dinsizlik ve islama karşı 
bir hareket göstererek halkın dini duygularını istismar etmeye çalıştığı, sözkonusu karaların 
dinsizlikle ilgili olmadığını bilen Türkmenli köyünde olduğu gibi Aydın vatandaşlarının 
örnek bir tutum sergiledikleri değerlendirilmektedir.

 SAKARYA : - Necmi Bayraktar isimli bir şahsın kahvehanede gazete okurken;- 
“Şahsiyetsizler, namertler, dinimle alay ediyorlar, bu ne biçim ordu, bu orduya hizmet edilir 
mi” şeklinde orduya lisanen hakaret ettiği, - Şahsın yakalanarak, sevk edildiği mahkemece 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı,

İSTANBUL :- 8 yıllık zorunlu temel eğitim çerçevesinde, imam hatip liseleri orta 
kısımlarının kapatılmaması amacıyla; İmam Hatip lisesi mensupları mezunları derneği 
(Önder) tarafından;- 10 Mayıs 1997 günü Türkiye genelinde muhtelif illerde, -11 Mayıs 1997 
günü İstanbul/Sultanahmet meydanında miting düzenlenmesinin planlandığı, - Mitinglerin 
yasal izin alınmak suretiyle gerçekleştirileceği,

 DEĞERLENDİRME :- Bahse konu etkinliklerin imam hatip okulları aleyhine bir 
imaj yaratmaması için, yasal ve demokratik bir çizgide gerçekleştirilmeye çalışıldığı 
değerlendirilmektedir.

İRTİCAİ FAALİYETLER : (09.05.1997)
- İrticai kesimlerin halkın dini duygularını istismar ederek “temel eğitimin kesintisiz 

(8) yıla çıkarılmasını önlemek maksadıyla yurt genelinde protesto ve imza kampanyası 
başlatacakları, devlet büyüklerine telgraf çekecekleri,

KAYSERİ :- Kayseri’de bulunan İslamcı vakıf ve derneklerin oluşturduğu gönüllü 
kültür teşekkülleri tarafından, (8) sekiz yıllık kesintisiz eğitim ve Kur’an kurslarının 
kapatılmasına ilişkin gelişmelerin protesto edilmesi amacıyla 11 Mayıs 1997 tarihinde bir 
miting düzenlenmesinin kararlaştırıldığı,- Başta İslamcı vakıf ve dernek mensupları ile imam 
hatip lisesi öğrenci ve velilerinin iştiraki ile geniş bir katılımın amaçlandığı,

İRTİCAİ FAALİYETLER : (10.05.1997)
 BİNGÖL: -Bingöl’de Cuma namazından çıkan bir grup şeriat yanlısı slogan atarak 

izinsiz yürüyüş yaptığı, yürüyüşte çıkan olaylarda 1 kişi yaralandığı, 24 kişi gözaltına alındığı,
TRABZON :- Sürmene İlçe Merkezinde; imam hatip okullarının kapatılmasını 

protesto etmek maksadıyla; 35 kişilik öğrenci grubunun sürmene PTT’sinden Devlet üst 
organlarına ve siyasi parti liderlerine telgraf çektiği,

İRTİCAİ FAALİYETLER : (12.05.1997)
ERZURUM :-İrticai tabanda; Erzurum J.Bölge komutanı Tuğgeneral O.ÖZBEK’e 

duyulan husumet nedeniyle, şahsına veya eşine yönelik olarak kişisel bir saldırının muhtemel 
olduğu,

İSTANBUL :-İlim Yayma Cemiyeti ve İmam Hatip liseleri okul aile birliklerinin 
düzenlediği “İmam Hatibime ve Kur’an kurslarıma Dokunmayın” mitingi İstanbul/ 
Sultanahmet’ te yapılmıştır. -Mitingde Prof.Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, Salih KAPUSUZ, Hasan 
Celal GÜZEL, Yasin HATİPOĞLU, RP İstanbul milletvekilleri ve kalabalık bir topluluk 
katılmıştır.-Konuşmacılar üstü örtülü olarak silahlı kuvvetleri eleştirmiş ve hedef 
göstermiştir.-YDP başkanı Hasan Celal GÜZEL “MGK üyeleri eğitimden ne anlar, MGK 
kararları anayasa ve insan haklarına aykırıdır.” Diyerek daha önceki tahrik edici 
konuşmalarına bir yenisini eklemiştir.-Masum bir halk gösterisi şeklinde lanse edilebilmesi 



  

maksadıyla mitinge Türk bayrağı dışında hiçbir bayrak, flama getirilmemesi, cübbe, sarık, 
giyilmemesi, yeşil bayrak açılmaması ısrarla vurgulanmış olmasına rağmen yeşil, siyah ve 
mavi renkler üzerine Arapça yazılar ihtiva eden bayraklar açılmış, yer yer “yaşasın şeriat” 
sloganı atılmıştır.

İRİTİCAİ FAALİYETLER : (13.05.1997) 
KONYA : - Beyşehir İlçesinde faaliyet gösteren “Huğulu” silah fabrikasında görevli 

bazı işçilerin;-Fabrikadan temin ettikleri numarasız silah parçalarını işe yaramaz, hatalı, 
hurda parça şeklinde dışarıya çıkardıkları, -Bu parçaları kendi atölyelerinde monte ederek 
pompalı av tüfeği yaptıkları, -Yapılan silahların bazı irticai unsurlar tarafından aracı şahıslar 
gönderilmek suretiyle atölyelerden satın alındığı, + Öncelikle Rize, Samsun ve Amasya 
illerindeki sempatizanlarına çok düşük fiyatlar karşılığı verilmek suretiyle vatandaşların 
silahlandırıldığı,-Bu irticai unsurların silah imal eden başka firmalarla da ilişki halinde 
oldukları öğrenilmiştir,

ŞANLIURFA :- Suruç ilçesi Kapıcı köyü muhtarı ve dört vatandaşın Hizbullah 
terör örgütü adına faaliyette bulundukları, Suruç ilçesinde örgütsel toplantılar düzenledikleri 
ve köylerde propaganda yaptıkları öğrenilmiştir.

  KAYSERİ :- Kayseri il merkezinde yayın yapan Şafak, Fetih ve Birlik 
radyolarının gece 24:00’ den sonra dini ve irticai yayınlarla halkı kışkırtıcı propagandalar 
yaptığı,- Bazı evlerde propaganda amaçlı zikir ve toplantılar düzenlediği öğrenilmiştir,

KÜTAHYA :- İmam Hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılmasını protesto etmek 
suretiyle kalabalık bir grubun toplandığı,  -Gruba hitaben yapılan konuşmalarda çeşitli dernek 
ve sendikaların ortak olarak imzaladığı yazılı basın bildirisinin okunduğu, Bildirinin 
okunması esnasında ve sonrasında;*Muhammedin Ordusu kafirlerin korkusu, *İmam Hatipe 
uzanan eller kırılsın, *Kur’an’a uzanan eller kırılsın, *Kanımız aksada zafer islam’ın, *Şeriat 
canımız feda olsun kanımız, gibi sloganlar atıldığı öğrenilmiştir.

  İZMİR :-Bazı camilerde yapılan  Cuma hutbelerinden sonra makbuzsuz yardım 
parası toplandığı öğrenilmiştir şeklinde bilgi notunun son bulduğu içerikli olduğu 
anlaşılmıştır.

İÇ GÜVENLİK HAREKATI İLE İLGİLİ YAYINLARIN 
GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

 İç Güvenlik Harekatı İle İlgili Yayınların Güncelleştirilmesi konulu Ocak 1997 
tarihli İSTH:3590-96/İKK ve GÜV.D.İÇ.İSTH.Ş.sayılı Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
İstihbarat Başkanı Çetin SANER adına imzaya açılan Genelkurmay Harekat Başkanlığına 
hitaben yazılan ilgi (a) da Gnkur. Başkanlığının 171500 C MAY 96 gün ve 
HRK.:7130-229-96 İGHD.VHZ.ŞB.(353) sayılı yazısının belirtildiği belgede, İç Güvenlik 
Harekatı ile ilgili yayınların İstihbarat bölümleri ilgi gereği yeniden incelenerek 
güncelleştirildiği ve hazırlanan dökümanın EK-A da  1 sayfadan oluşan belge,

 GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İRTİCA,(10.Kls. S:1-142) 
başlıklı 142 sayfadan oluşan CD5/BCG/Haymana/Genoryan/GensemirPPT.dosyasında 
bulunan power point sunumda özetle; İrticai gruplar başlığı altında terör örgütü olarak 
kabul edilen örgütlerin yanında Refah Partisi, Milli Gençlik Vakfı ile birlikte tüm 
tarikatların sayıldığı, Refahyol Hükümetini irtica olarak göstererek Batı Çalışma 
Grubunun kurulduğunu, bir denetim sisteminin, bir rapor sisteminin oluşturulduğunu, iç 
tehdite birinci öncelik verildiğini, irtica ile mücadelede tüm devlet kadrolarını bu 
mücadelede görevlendirmeyi amaçlayan ilçe merkezi denetim sistemi oluşturulduğunu, bu 
teşkilatlanma ile paralel bir rapor sistemi de kurularak işletilmeye başlandığını, Başbakanlık 
UTKK kurulduğunu belirten power point sunum şeklinde hazırlanan belge,



  

 Tanık RECEP DURLANIK şüpheli sıfatıyla 15.02.2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); 10. 
Klasörün sonunda Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı amblem ve yazılarının olduğu 
ve irtica başlığı ile başlayan 142 sayfadan oluşan gizli damgalı powerpoint sunumu
(CD5\Bcg\Haymana\Genoryan-Gensemir.ppt.),(Genelkurmay antetli CD içerisinde 
bulunan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca hazırlanan İRTİCA  başlıklı power 
point sunum) komutanlarının talimatı doğrultusunda kendisinin hazırladığını beyan 
etmiştir.

İRTİCAİ FAALİYETLER,(11.Kls. S:6-7) başlıklı 2 sayfadan oluşan belgede, 
10-13.07.1997 tariheri belirtilerek ülke genelinde irticai faaliyetler sıralanarak son 
cümlesinde; Kültür Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasında “yaygın kültürel eğitim faaliyetleri” 
çerçevesinde Osmanlıca kurslarının açılacağı belirtildiği bilgi notu,

SİYASAL İSLAMİ KESİMİN KADROLAŞMA FAALİYETLERİ, (11.Kls. 
S:10-27) başlıklı 18 sayfadan oluşan gizli ibareli büyük harflerle yazılı belgede özetle; 
Refahyol hükümetinin yapmış olduğu atamalar özetlenerek sorunun ülke bazında 
fevkalade ciddi bir boyuta eriştiği, topyekun bir mücadele gerekliliğini ortaya çıkardığını 
tasfiye edilmeden devam etmesi halinde bu yöndeki tehdidin şiddetleneceği ve sonucunun 
daha ağır bir bedelle ödenebileceği ihtimal dahilinde olduğunun belirtildiği bilgi notu,

 SİYASAL İSLAMİ KESİMİN KADROLAŞMA FAALİYETLERİ VE 
İSLAMİ SERMAYE İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇ VE 
TEKLİFLER (11.Kls. S:28-35) başlıklı 8 sayfadan oluşan gizli ibareli büyük harflerle yazılı 
her sayfanın sol alt köşesinde KAD.DOC. ibaresi bulunan belgede özetle, Refahyol 
hükümetinin faaliyetlerinin anlatılarak alınacak tedbirlerin sıralandığı bilgi notu,

İRTİCA KAYNAKLARI (11.Kls. S: 45-48) başlıklı 4 sayfadan oluşan belgede 
özetle;

 İrticanın; Nakşibendilik, Biberilik, Ticanilik, Kadirilik, Rifailik, Nurculuk ve 
Süleymancılık gibi çeşitli tarikatlardan kaynaklandığını, Sivrisineğin bataklıkta üremesi 
gibi irticanın da dini istismar eden bu cehalet bataklıklarında üreyip serpildiği belirtilerek, 
Nakşibendi tarikatı, Süleymancılık, Süleymancılığın batıl inançları, Süleymancılığın 
alameti, Nurculuk faaliyetleri, Türkiye’de aşırı milliyetçi faaliyetler, Türkçülük konusunda 
aleyhe bilgiler verildiği bilgi notu,

 İRTİCA İLE MÜCADELENİN NERESİNDEYİZ,(11.Kls. 49-55) başlıklı 7 
sayfadan oluşan gizli her sayfada IRTKART.DOC büyük harflerle yazılı Powerpoint sunu’da 
irticanın halihazır durumu başlığı altında 97 ve 98 yılları özetlenerek siyasi iradenin irtica 
ile mücadelede yeterli kararlılığı gösteremediği belirtilerek irticai kesimin faaliyetlerine 
devam ettiğinin belirtildiği bilgi notu,

İRTİCA TEHDİTİ,(11.Kls.S:68-99) Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İrtica 
Tehdidi başlıklı 31 sayfadan oluşan gizli, konferans notu şeklinde hazırlanan belgenin Giriş, 
Genel, İrticai unsurların amaç ve stratejileri, irticai unsurların tarihi gelişimi, örgütsel 
yapıları, yurtdışı teşkilatı, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri, irticai örgütler başlığı altında 
Türkiye mahkemeleri tarafından terör örgütü olarak kabul edilen terör örgütlerinin 
yanında Türkiye’deki tarikat, cemaat, grup ve partilerin de birlikte sayıldığı ve bunlar 
hakkında bilgiler verilerek, mücadele, sonuç ve değerlendirme kısımlarının bulunduğu bilgi 



  

notu,
 İSLAMİ SERMAYE,(11.Kls.S:112-145) başlıklı, gizli 34 sayfadan oluşan büyük 

harflerle yazılan belgede özetle; İslami Sermayenin tanımı, etki alanları ve hedefi, yurtdışı 
teşkilatı ve desteği, Milli Görüş Teşkilatı, Refah Partisi, Faisal Finans Kurumu, Albaraka 
Finans Kurumu, Kuveyt Türk Finans Kurumu, yurtdışındaki bazı ülkelerin isimleri, 
MUSİAD, İş Hayatı Dayanışma Derneği, Ticari Şirketler, Kombassan, Yimpaş, İhlas, 
İhlas Finans, Asya Finans, Anadolu Finans, Milli Gençlik Vakfı, Türk Diyanet Vakfı, 
Refah Partisi Hükümet Desteği, Kurban Derisi, İslami Sermayenin Refah Partisine olan 
katkılarının belirtildiği belge, 

 SİYASAL İSLAMA DESTEK SAĞLAYAN ÖZEL FİNANS KURULUŞLARI, 
(11.Kls.S:146-188) başlıklı 43 Sayfadan oluşan büyük harflerle yazılan belgede özetle; 
Yukarıda belirtilen İslami Sermaye adlı belgenin power point sunu şeklinde hazırlanmış şekli,

 İRTİCA İLE MÜCADELENİN NERESİNDEYİZ? (11.Kls.S:190-226) başlıklı, 
“Gizli” ibareli, 76 sayfadan oluşan, her sayfanın sol alt köşesinde “YAS98.DOC” ibaresi 
bulunan belgede özetle; İrtica ve irtica ile mücadelenin gelişimi, irtica ile mücadelenin 
analizi, irticanın hali hazır durumu, sonuç ve teklifler başlıkları altında, sunum olduğu, 
Refahyol Hükümeti dönemini irticai faaliyet olarak belirten belge,

 DİNİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİN YÖN VEREN TEMEL VE 
İRTİCAYA YÖN VEREN TEMEL PARAMETRELER (11.Kls.S:253-296) başlıklı, 
“Özel” damgalı, 70 sayfadan oluşan belgede özetle; İnsanın doğası ile ilgili temel ihtiyaçları, 
inanç sistemlerinin temel ilkeleri, çağdaş dünya toplumlarında dinin etkisi, laik ve kültürel 
değişimler, toplumda din eğitimine dayalı elitin ortaya çıkışı, tarikatlar, rakidal İslami 
hareketler, laik düzende Kur’an olgusu, İslamda demokrasi olgusu, İrticaya yön veren temel 
parametreler başlığı altında, irticanın eğitim alanındaki faaliyetleri, gelir dağılımındaki 
dengesizlik, işsizlik, irticanın yayın alanındaki faaliyetleri, irticai vakıfların faaliyetleri 
belirtilerek sonuç ve değerlendirme kısımlarından oluşan belge,

 İRTİCAİ FAALİYETLER, (11.Kls.S:297-382) başlıklı, 86 sayfadan oluşan, el 
yazısı ile 12.02.1997, 24.2.1998 günlerini kapsayan ülke genelinde Batı Çalışma Grubu 
tarafından irticai faaliyet olarak değerlendirilen faaliyetlerin değerlendirmesinin yapıldığı 
belgede özetle; Refah Partisi, Milli Görüş, Milli Gençlik Vakfı, İmam Hatip Liseleri, Alevilik, 
Nakşibendilik, Süleymancılık, Fetullah GÜLEN, kesintisiz 8 yıllık eğitim, tarikat gruplarının 
tutumu konularında değerlendirmelerin bulunduğu belge,

 TARİKATLAR (11.Kls.S:383-412) başlığı altında, Türkiye’deki tarikat ve 
cemaatlerle ilgili hareket tarzları, organizasyonları, eğitim faaliyetleri, ekonomik güç ve 
faaliyetleri ile ilgili 30 sayfadan oluşan belge,

 RP’NİN ALDIĞI OY MİKTARI VE YÜZDELERİ (11.Kls.S:413-419) başlıklı, 
7 sayfadan oluşan belgenin Ek-C olarak belirtildiği ve Refah Partisinin 1987, 1991, 1995 
genel seçimlerinde Türkiye genelinde, il il, belirtilerek oy yüzdesi ve oy miktarının çıkarıldığı 
grafik çizelge, 

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCAİ FAALİYETLER, (12. Klasör) 
başlıklı 417 sayfadan oluşan CD5/BCG/Bornova/İRTİCA/İRFAKA dosyasında bulunan 
power point sunum,



  

 YEŞİL SERMAYE (13.Kls. S:1-63) “Yeşil Sermaye” başlıklı, “gelişmesi-mevcut 
durumu-geleceği üstüne, bir ön araştırma, Ağustos 1997 İstanbul” başlıklı, ekleriyle birlikte 
52 sayfadan oluşan belge ve eklerinde özetle başlıkları; İslam Kisveli Sermaye, Alternatif 
Finans Kuruluşu Arayışları – Özel Finans Kurumları, Yeşil Sermaye, İhaleciler ve Menfaat 
Ortakları – Eski Tefeciler, Yeni Kâr Payı Tacirleri, Yasalara Uyum Sağlayan Kuruluşlar – 
Paranın Kaynakları, Toplanan Paranın Kullanım Yerleri - Ekonomik Tutumlar, Yeşil 
Sermayenin Yapısı ve İşleyişi, Yeşil Sermayenin Tanımı – Sermaye Gruplarının Özellikleri, 
Finansal Analiz – İhlas Örneği, Sonuç ve Öneriler, Bulguların Özeti – Yeşil Sermayenin 
Geleceği – Öneriler Şemalar – Tablolar başlıklarından oluşan, bu kuruluşların aleyhine bir 
çalışma belgesi,

İSLAMİ SERMAYE(13.Kls.S:64-91) başlıklı, “Gizli” ibareli, 28 sayfadan oluşan, 
tamamı büyük harflerle yazılmış belge içeriğinde özetle; İslami Sermayenin Tanımı, İslami 
Sermayenin Etki Alanları ve Hedefleri, Yurt dışı Teşkilatı ve Desteği, Faisal Finans, 
Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Yurt İçi Teşkilatı ve Desteği, MÜSİAD, İŞHAD, İslami 
Holdingler, KOMBASSAN, YİMPAŞ, İHLAS Finans, ASYA Finans, ANADOLU Finans, Milli 
Gençlik Vakfı, Türk Diyanet Vakfı, Belediye Desteği, Hükümet (Refah) Desteği başlıklarından 
oluşan belge,

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden 
gönderilen İslami Sermaye başlıklı belgelerle içerik olarak birbirine benzediği anlaşılmıştır.

GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İRTİCAİ VAKIFLAR, 
(13.Kls. S:92-132) başlıklı, 27 sayfadan oluşan Ek-A’sında 12 sayfa bulunan, 
“ÖZEL.IRTVAKAS.doc” kaşeli belgenin Türkiye genelinde bulunan 170 vakfı, irticai vakıf 
olarak niteleyerek (niçin irticai vakıf olduğu açıklanmadan), bu vakıflarla ilgili bilgi 
verilerek alınması gereken tedbirler ve sonuç değerlendirme yapıldığı,

Ayrıca anılan vakıfların kurucu, yönetici ve üyeleri arasında DYP, ANAP, RP, 
MHP ve BBP gibi parti milletvekillerinin, siyasi şahsiyetlerin ve büyük işadamlarının da 
yer aldığı belirtilerek siyasiler ile irticai vakıfların iç içe olduğu belirtilmiştir.

 İRTİCAİ VAKIFLAR (13.Kls. S:341-368) başlıklı, “Gizli”, 48 sayfadan oluşan, 
büyük harflerle yazılı, power point sunum şeklinde hazırlanmış yukarıdaki belgenin sunu 
şekline getirilmiş hali. 

 İRTİCA,(13.Kls.S:133-143) başlıklı, 11 sayfadan oluşan, büyük harflerle yazılan 
belgede özetle; İrticanın 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren gelişmesi, Refahyol iktidarında 
irticanın gösterdiği aşama anlatılarak sonuç olarak “irticayı RP’den, RP’yi irticadan 
ayırmak mümkün değildir” ibarelerinin bulunduğu belge,

 İRTİCA NE DURUMDADIR? (13.Kls.S:144-209) başlıklı, “Gizli”, 66 sayfadan 
oluşan takdim metin belgesinde özetle; İrtica tehdidinin gelişimi, hali hazır stratejisi ve 
hedefleri, eğitim alanındaki faaliyetleri, kadrolaşma faaliyetleri, yayın alanındaki faaliyetleri, 
sermaye alanındaki faaliyetleri, TSK’ne yönelik faaliyetleri, irtica ile mücadelenin analizi, 
sonuç ve teklifler başlıklarından oluştuğu, belgenin içeriğinden, belgenin Şubat 98 tarihinde 
hazırlandığı, Refah Partisini ve Refahyol Hükümetini hedef aldığı ve irtica ile özleştiren bir 
bilgi notu olduğu,

 BOSNA HERSEK’TE FAALİYET GÖSTEREN İSLAMİ ÖRGÜTLER, 
(13.Kls.S:213-215) başlıklı, 3 sayfadan oluşan belgede özetle; 14 dernek ve organizasyon 
hakkında bilgiler verilerek değerlendirmelerin yapıldığı bilgi notu,



  

 İRTİCAİ FAALİYETLER,(13.Kls.S:220-238) başlıklı, “Gizli”, IRTAKA.doc 
damgalı, 19 sayfadan oluşan, büyük harflerle yazılan takdim için hazırlanan belgede özetle;

“Genel” başlığında, “…1950 yılından başlayarak seçimler… Bu bağlamda; 
önceleri Demokrat Parti desteklenerek, Cumhuriyetin devrimci kuşakları ile açıktan 
hesaplaşmaya girişilmiş, bu hesaplaşma 1961 sonrası Adalet Partisi içinde 
sürdürülmüştür. 1970 Yılında kurulan Milli Nizam Partisi ise İslami hareketin ilk ciddi 
siyasal örgütlenmesidir…. MNP’nin yerini 1972 yılında kurulan Milli Selamet Partisi 
almıştır. MNP’nin devamı olmasına ve amacı bilinmesine rağmen bu partinin gelişmesine 
ve hatta iktidar ortağı olmasına mani olunamamıştır…12 Eylül 1980 müdahalesi “İslami 
Hareket”in partileşme sürecine kısa bir ara vermiş ise de 1984 yerel seçimlerinden itibaren 
MSP yerine kurulan Refah Partisi seçimlere katılmaya başlamış ve %4 ile başladığı oy 
oranını meclise ilk girdikleri yıl olan 1991’de %17’lere çıkarmıştır.1994 yılı ise İslami 
Hareketin zafer yılı olarak ifade edilebilir. RP. Yerel yönetim seçimlerinde ülke genelinde 
%19’a yükselen oy oranı ile İstanbul ve Ankara dahil 28 ilin Belediye Başkanlığı ile 
toplam 338 diğer Belediye Başkanlığı kazanılmıştır. Bu başarı RP’ne hem yerel 
yönetimlerde kadrolaşma, hem de ekonomik açıdan güçlenme ve genel seçimler için 
önemli bir propaganda desteği sağlamış, bu destek RP’ni 1995 genel seçimlerinde %21.4’e 
yükselen oy oranı ile en büyük parti durumuna getirmiştir…” denildiği, 

“RP-DYP İKTİDARI” başlığında, “…Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi 211 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 nci maddesinde Türk Yurdunu ve 
Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır şeklinde 
belirlenmiştir. Bu madde 1935 tarihli İç Hizmet Kanununda da ayın şekilde ifade 
edilmektedir. Bu görev Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1 nci 
maddesinde de vazifesi Türk yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa karşı, lüzumunda 
silahla korumak şeklinde ifade edilmiştir. İslami Hareketin oluşturduğu bu tehdidin her 
şeyden önce ciddi bir güvenlik sorunu olduğu bilincinde olarak, TSK’lerinin girişimleri 
ile konunun, Milli Güvenlik Kurulunda görüşülmesi gerçekleştirilmiş ve 28 Şubat 1997 
tarihinde yapılan MGK toplantısında bir dizi kararın alınması sağlanmıştır. MGK 
tarafından alınan kararlar doğrultusunda görsel ve yazılı basındaki gelişmeler olayları tüm 
çıplaklığı ile ortaya koymasına rağmen, siyasal İslami kesim her alanda cephe oluşturarak bu 
kararları uygulatmamak için dayanışma içine girmiştir…. Ancak bu brifinglerden sonra 
tehdidin büyüklüğünün farkına varabilen kamuoyunun tepkileri giderek artmaya 
başlamış, bunun somut bir sonucu olarak 21 Mayıs 1997’de Yargıtay Başsavcısı RP’nin 
kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açmıştır. Haziran 1997 sonunda Refahyol 
Hükümeti iktidarı bırakmak zorunda kalmış ve RP’nin laikliğe karşı faaliyetleri nedeniyle 
kapatıldığı 16 Ocak 1998 günü Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanmıştır… 

Siyasal İslamın TSK’ne yönelik faaliyetleri başlığında da değerlendirmeler 
bulunduğu tespit edilmiştir.

 İRTİCAİ FAALİYETLERİN HALİHAZIR DURUMU (13.Kls.S:239-247) 
başlıklı, 9 sayfadan oluşan, büyük harflerle yazılı, takdim metni belgesinde özetle; İrticanın 
hali hazır hedef ve taktikleri, eğitim alanındaki faaliyetleri, yayın alanındaki faaliyetleri, 
sermaye alanındaki faaliyetleri belirtilerek sonuç ve değerlendirme kısmının bulunduğu bilgi 
notu,

 İRTİCAİ FAALİYETLER,(13.Kls.S:248-278) başlıklı, “Gizli”, 31 sayfadan 
oluşan, büyük harflerle yazılı, takdim metni belgesinde özetle; Refah Partisi, Milli Görüş ve 
Refahyol Hükümetinin hedef alındığı belge,

 İRTİCA VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, (13.Kls.S:304-313) başlıklı, 
“Gizli”, BRF.doc damgalı, 10 sayfadan oluşan, büyük harflerle yazılı belgede özetle; MNP, 



  

MSP, RP, Refahyol iktidarı başlığı altında bu partiler ve Refahyol Hükümetini irticanın 
kaynağı olarak gösterilen belge,

 PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DİNİ FAALİYETLERİ VE İRTİCAİ 
ÇEVRELER İLE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI, (13.Kls.S:314-340) başlıklı, “Gizli”, 
İRAN1127.PPT damgalı, 27 sayfadan oluşan, büyük harflerle yazılı, power point şeklinde 
hazırlanmış bilgi notu,

İRTİCAİ TEHDİT,(14.Kls. S:1-15) başlıklı gizli ibareli 15 sayfadan oluşan büyük 
harflerle yazılan belgede; irticai tehdidin gelişimi, stratejisi ve hedefleri, eğitim alanındaki 
faaliyetleri, kadrolaşma, yayın alanındaki sermaye alanındaki, TSK Kuvvetlerine yönelik 
faaliyetleri ve sonuç başlıklarından oluştuğu, özetle; Refah Partisinin belediye ve genel 
seçimlerde 1984 ten beri aldığı oy oran ve yüzdeleri belirtilerek Refahyol hükümetinin 
kurulması ile irticai faaliyetlerin tırmanışa başladığı belirtilerek Refah Partisi ve Refahyol 
hükümetinin hedef alındığı belge,

 İRTİCA NE DURUMDADIR? (14.Kls. S:16-65) Başlıklı gizli ibareli 50 sayfadan 
oluşan belgede özetle; Bu konferansın amacı diye başlayan ve devamında İrticanın hali hazır 
stratejisi ve hedefleri, eğitim alanındaki, kadrolaşma, yayın alanındaki, sermaye alanındaki, 
yerel yönetimlerdeki, TSK ne yönelik faaliyetleri, irtica ile mücadelede Atatürkçülük 
eğitiminin önemi sonuç ve değerlendirme başlıklarından oluştuğu, irticanın çok partili 
hayata geçişin başlangıcı olan 1946 dan günümüze kadar sürdüğü, 1950-1970 seçimleri ile 
Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi ve Doğruyol –Refahyol 
Hükümetinin faaliyetleri anlatılarak bu partilere ve Refahyol hükümetine irtica adı 
verildiği,

 İrticai tehdit için kamuoyu oluşturan kesimler başta olmak üzere Türk milletine 
bir dizi bilgilendirme brifingleri verildiği ve tehdidin büyüklüğünün farkına varan 
kamuoyunun tepkilerinin somut bir sonucu olarak 21 Mayıs 1997 de Yargıtay Başsavcısı 
RP nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açtığı, Haziran 1997 sonunda 
Refahyol Hükümetinin iktidarı bırakmak zorunda kaldığı, İmam Hatip Liseleri, 8 yıllık 
eğitim hakkında bilgiler verildiği, Türkiye genelinde gazete, dergi ve TV lerin %70 nin irticai 
nitelik taşıdığı belirtilmiştir.

 Tanık RECEP DURLANIK şüpheli sıfatıyla 15.02.2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37);50 
sayfadan oluşan  İrtica Ne Durumda başlıklı gizli belgeyi (14 Kls. S:15-65)
(Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Gizli ibareli 50 sayfadan oluşan İRTİCA 
NE DURUMDADIR başlıklı belge) belgeyi amirlerinin vermiş olduğu emir doğrultusunda 
yazarak hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını belirtmiştir. 

SİYASAL İSLAMİ KESİMİN KADROLAŞMA FAALİYETLERİ, (14.Kls.S: 
66-84) başlıklı, gizli ibareli 19 sayfadan oluşan büyük harflerle yazılan belgede özetle; 
İrticanın Refah Partisi ve Refahyol Hükümeti olarak belirtildiği, Refah Partisinin 
belediyelerde büyük başarı sağladığı, devlette kadrolaştığı, Milli Gençlik Vakfı v.b. vakıf ve 
derneklerin çoğunun irticai nitelikte olduğu belirtilmiştir.

TARİKATLARIN GENEL YAPISI,(14.Kls. S:85-117) başlıklı, özel kaşeli, 26 
sayfadan oluşan 7 adet eki bulunan belgede özetle; Tarikatlar başlığı altında Nakşibendi, 
Kadiri, Rüfai, Mevlevi, Halveti, Cerrahi, Ticani, Mevlevi, Mihr-i Grubu, Nurculuk, 
Süleymancılık, Işıkcılık sayılarak Nakşibendiliği İskender Paşa (Esat COŞAN) Grubu, 



  

Adıyaman/Menzil (Raşit EROL) Grubu, İsmail Ağa (Mahmut USTAOSMANOĞLU) 
Grubu, Erenköy (Musa TOPBAŞ) Grubu ve tüm gruplar hakkında bilgiler verilerek irticai 
tehdit olarak nitelendirildiği ve bu gruplara ait televizyon, radyo, gazete ve dergilerin adları 
verilmiştir.

 GENELKURMAY HAREKAT BAŞKANLIĞI TÜRBAN SORUNU, (14.Kls. 
S:128-148) başlıklı özel kaşeli, 20 sayfadan oluşan belgede özetle; Türban veya 
başörtüsünün irticai kesim tarafından kendi amaçları doğrultusunda Türkiye gündeminde 
tutulduğunu, kullanılacak temalar başlığı altında türbanın bir Kur’an hükmü ve ifadesi 
olmadığını, türban ve başörtüsünün irticai kesim için İslam devleti kurma yolunda sadece 
bir başlangıç olduğunu, irticai kesimin simgesi v.b. şeklinde temaların verildiği, 
sakınılacak tema ve terimler başlığı altında türban ve başörtüsü aynı şeydir, üniversiteler 
ilim yuvasıdır, kılık kıyafetle uğraşmaz, Kur’an dili Arapçadır, hadisler Kur’anın 
anlaşılmayan ayetlerini açıklamaktadır, dünyada halen birçok İslam devleti vardır 
v.b.şekilde temaların verildiği, TSK nın türban konusundaki yaklaşımı başlığı altında devletin 
kamu kurum ve kuruluşlarında kılık kıyafet düzenlemesi yapmasının gerekli olduğunu, mevcut 
sınırlamaların uygun olduğuna inanıldığı belirtilerek başörtüsü veya türban ile ilgili hukuki 
mevzuatın verildiği devamında islamda örtünme başlığı altında Kur’an ve hadisler verilip 
yorumlanarak, kadınların zorla örtüye büründürüldüğü, kıyafetlerin zamanla değişebileceği, 
salt dış örtünmenin bir anlam taşımayacağı belirtilmiştir.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINDAKİ KIYAFET DÜZENLEMESİ, (14.Kls. S:229-258) başlıklı, özel 
kaşeli, 28 sayfadan oluşan yukarda belirtilen Türban sorunu adlı belge ile içerik olarak 
birbirine benzeyen belge içeriğinde türban ve başörtüsü ile ilgili olarak kullanılacak temalar, 
sakınılacak temalar, TSK nın türban konusuna yaklaşımı, başörtüsü ve türban yasağı ile ilgili 
hukuki mevzuat, İslam ve örtünme başlıklarından oluştuğu, not olarak ise, Bu kitabın 
belgenin irticai unsurların başörtüsü veya türbanı simge yaparak, demokratik ve laik 
Cumhuriyet aleyhine karşı başlattıkları gerici girişimlerin nedenlerini, devletin kamu kurum 
ve kuruluşlarında uyguladı, kılık-kıyafet düzenlemelerinin hukuki gerekçelerine, örtünme ile 
ilgili olarak Kur’an da yer alan hükümleri ve TSK personelinin konuya yaklaşımının nasıl 
olması gerektiğini açıklamak ve bir fikir vermek maksadıyla hazırlandığı belirtilmiştir.

İRAN’IN DEVRİM İHRACI POLİTİKASI,(14.Kls. S:203-213) başlıklı 11 
sayfadan oluşan belgede özetle, Dünden bugüne Türk filmlerinde oynayan filmler 
çerçevesinde İran’ın devrim ihracı politikası anlatılarak İran’ın Türkiye’deki yasadışı aşırı 
dinci örgütlere destek sağladığı, ülkemize yönelik rejim ihracı siyasetini sürdürdüğü, basın 
yayın yoluyla Türkiye aleyhine yayınlar yaptığı, PKK terör örgütünü Türkiye’ye karşı 
kullanabileceği bir koz olarak elinde bulundurmak istediği ve desteklediği belirtilmiştir.

 İRTİCAİ (SİYASAL İSLAM) FAALİYETLERİNE KARŞI YÜRÜTÜLECEK 
MÜCADELENİN STRATEJİSİ,(14.Kls. S:214-228) başlıklı gizli ibareli, 15 sayfadan 
oluşan belgede özetle; Laiklik, irticai faaliyetler (siyasal İslam), durum ve değerlendirmesi, 
mevcut durum ve muhtemel gelişmeler başlıkları altında Milli Görüş, Refah Partisi, 
Tarikatlar, Radikal İslamcı Gruplar sayılarak strajenin başlangıcı için temel başlıklar 
verilerek eğitim alanındaki strateji başlığı altında İmam Hatip, Özel Okullar, Yükseköğretim, 
yurtlar, dershaneler, kur’an kursları, hukuk ve idari mevzuat konusunda bilgiler verildiği 
tespit edilmiştir.

 GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İRTİCAİ FAALİYETLER, 



  

(14.Kls. S:278-306) başlıklı, gizli ibareli, büyük harflerle yazılmış 29 sayfadan oluşan 
belgede özetle; Refahyol Hükümetinin faaliyetleri sıralanarak Refah Partisi=Milli 
Görüş=Refahyol Hükümeti=Siyasal İslam=İrtica şeklinde belirtildiği belge,

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden ve Cumhurbaşkanlığı Arşivinden 
gönderilen irticai faaliyetler belgesi ile birebir aynı olduğu anlaşılmıştır.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCA İLE MÜCADELENİN 
NERESİNDEYİZ? (14.Kls. S:307-337), başlıklı, gizli, YAS98.DOC ibareli, 30 sayfadan 
oluşan büyük harflerle yazılmış olan takdim belgesinde özetle; İrtica ve irtica ile mücadelenin 
genel değerlendirmesi, irtica ile mücadelenin analizi, irticanın halihazır durumu, sonuç ve 
teklifler başlıklarından oluştuğu, İmam Hatip Liseleri, Milli Eğitim, Vakıf ve Dernekler, 
kurban derileri, TCK 163.maddenin kaldırılması, 1997 yılında Refahyol Hükümeti, 28 
Şubat MGK Kararları, 55.Hükümet, 13 adet yasa tasarısından 4 ünün TBMM de kabul 
edilmesi, TBMM nin irtica ile ilgili çalışmaları, türban, başörtüsü, Milli Güvenlik Bilgisi 
öğretmeni subaylar, Refahyol Hükümetinin irticai faaliyet olarak faaliyetlerinin 
sıralandığı, üniversiteler, üniversitelerdeki irticai kadrolaşma anlatılarak idarenin irtica ile 
mücadalede kaybedecek vaktimiz kalmadığı değerlendirilmektedir cümlesi ile son 
bulmaktadır.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SİYASAL İSLAMİ KESİMİN 
KADROLAŞMA FAALİYETLERİ,(15.Klasör) başlıklı 361 sayfadan oluşan CD5/BCG/ 
Bornova/ BRİFİNG/ AMIRSAĞ dosyasında bulunan power point sunum,

SİYASAL İSLAMIN YAYILMASI,(16.Kls, S:87-106) başlıklı, 20 sayfadan 
oluşan, büyük harflerle yazılı belgede özetle; ülkemizdeki siyasal islamın yayılımının analizi 
ve geleceğe yönelik projeksiyonunu gösteren bu çalışma, devletin resmi kurumlarından, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek 
Öğretim Kurumu Ve Diyanet İşleri Başkanlığnını istitastiki kaynaklarından yararlanılarak 
hazırlandığının belirtildiği belge,

 Belgenin bir aslı sanık Halil Kemal GÜRÜZ’ün ikametinde elde edilmesi 
sebebiyle orada geniş ve kapsamlı olarak açıklanmıştır.

  MİLLİ GÜVENLİK KURULUNUN YAPISI VE İŞLEVİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ, (16.Kls, S:107-108) başlıklı, 21 Ocak 1997 tarihli, 2 sayfadan oluşan 
belgede, Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili görüşler dile getirilerek sonuç kısmında “Milli 
Güvenlik Kurulunun konumunu ve işlevini eleştiren görüş ve eleştirilerin asıl hedefinin Türk 
Milli Güvenlik sistemini çökertmek ve ülkemizin milli güvenliğini tehlikeye düşürmektir, bu 
görüş ve önerilerin demokratikleşme veya sivilleşme/tabanı genişletme gibi kavramlarla 
alakası yoktur” ibaresinin bulunduğu belge,

  İRTİCA NE DURUMDADIR?,(16.Kls, S:145-178) başlıklı, 34 sayfadan oluşan, 
gizli ibareli, Takdim belgesinde özetle; İrticai tehdidin gelişimi, halihazır stratejisi ve 
hedefleri, eğitim alanındaki, kadrolaşma, yayın alanındaki, sermaye alanındaki faaliyetleri ve 
TSK ne yönelik faaliyetleri irtica ile mücadelenin analizi, sonuç ve teklifler başlıklarından 
oluştuğu, Refah Partisinin irtica olarak nitelendirildiği, TCK 163.maddesinin 
kaldırılmasının yanlış olduğunu, 54.Refahyol Hükümetinin irtica olarak nitelendirildiği 
belirtilmiştir.

 Tanık RECEP DURLANIK şüpheli sıfatıyla 15.02.2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37);34 



  

sayfadan oluşan ve İrtica Ne Durumda başlıklı gizli belgeyi, (Kls.16 S:145-178)
(Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan GİZLİ ibareli 34 sayfadan oluşan irtica 
ne durumdadır başlıklı) yazıyı da aynı şekilde komutanlarının emri doğrultusunda 
hazırladığını,  içerik olarak belge hazırlamadığını belirtmiştir.

İRTİCA İLE MÜCADELE YASA TASARILARI,(16.Kls, S:179-181) başlıklı, 3 
sayfadan oluşan belgede, BÇG’nin yasalaşmasını istediği 13 yasanın konusu, durumu ve 
Meclisteki safahatının belirtildiği, not bölümünde ise 13 adet yasa tasarısından 8 adet yasa 
tasarısı komisyonlarda görüşülerek kabul edilmiştir, henüz hiçbir yasa tasarısı 
yasalaşmamıştır ibaresinin bulunduğu belge,

 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİNDE UYGULANAN 
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI UYGULANMASININ İRTİCAİ GRUPLARCA 
İSTİSMAR EDİLMESİ, (16.Kls, S:182-187).başlıklı, 6 sayfadan oluşan, büyük harflerle 
yazılı, her sayfanın alt köşesinde OSS.DOC ibaresi bulunan power point sunu belgesinde 
özetle; sonuç olarak ÖYS’ne az bir zaman kalmış olması nedeniyle kanuni düzenlemenin 
gecikmesinden doğacak mahzurun önüne geçilmesi için YÖK’ün en kısa zamanda bu 
kanun kendisine verdiği ayarlama yapma yetkisini kullanarak puan ve katsayıları milimize 
etmesi suretiyle çözüme kavuşturması uygun görülmektedir ibaresi ile son bulan belge,

 Tanık RECEP DURLANIK şüpheli sıfatıyla 15.02.2012 tarihinde 
Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37);6 
sayfadan oluşan Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sisteminde Uygulanan Ortaöğretim
Başarı Puanı Uygulamasının İrticai Gruplarca İstismar Edilmesi başlıklı (16.Kls. 
S:182-187) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sisteminde uygulanan orta öğretim başarı puanı uygulanmasının irticai
gruplarca istismar edilmesi başlıklı 6 sayfadan oluşan belge) belgeyi amirlerinin vermiş
olduğu emir doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını 
belirtmiştir.

 BÇG ÇALIŞMALARI DEVİR-TESLİM MEMORANDUMU, (16.Kls, 
S:190-193) Başlıklı, 4 sayfadan oluşan, büyük harflerle yazılmış belgede özetle; BÇG’de 
çalışan bir kısım kişilerin görevleri, toplantıları, çalışmalardan elde edilen sonuçların 
değerlendirilme yöntemleri, arşiv çalışmalarının, iş bölümünün belirtildiği belge,

  BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ,(16.Kls, S:194-197) başlıklı, 4 
sayfadan oluşan, büyük harflerle yazılı belgede özetle; Batı Çalışma Grubunun istihbarat ve 
değerlendirme, planlama, istatistik ve veri hazırlama, cari harekat bölümlerinden 
oluştuğu, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında Batı Çalışma 
Grubuna benzer şekilde teşkilatlanma yapıldığını, Batı Rapor Sistemi, Batı Harekat 
Konsepti, Batı Eylem Planının hazırlandığını, BÇG’nin Refahyol Hükümetinin istifasına 
kadar faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini, 55 nci hükümetin iş başına geçmesinden 
sonra da BÇG’nin izleme, analiz ve sorumluları uyarma şeklindeki faaliyetlerinin devam 
ettiğini, 55 nci hükümetin de uygulamayı takip ve koordinasyon kurulunu kurduğunu, 
BÇG’de çalışanların bu kurulda da görev yaptığını, aynı zamanda BÇG’nin tespit edilen 
irticai olay ve faaliyetlerle ilgili alınan kararlara uygun olarak ya Başbakanlık 
Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu vasıtasıyla yahut yazı ile doğrudan ilgili 
makama ilettiği, BÇG’nin ilgili makamlarla yüz yüze veya telefonla görüşmek suretiyle 
temasa geçerek bilgilendirme ve uyarılar yaptığını, 55 nci hükümet döneminde irtica ile 
mücadelenin etkinliğini iyice kaybettiğini, bu nedenle BÇG’nin çalışmalarına aynı hızla 
devam edeceğinin uygun olacağını belirten belge,



  

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); 
CD5/BCG/BORNOVA/ZİYA/BCG FAALİYETLERİ DOC. isimli word belgesinde elde edilen 
Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri başlıklı belgenin amirleri tarafından kendisine müsvette 
olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda bu belgeyi kendisinin hazırladığını 
belirtmiştir.

 BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ ANALİZİ,(16.Kls, S:198) başlıklı, 
1 sayfadan oluşan çizelgede, toplam 742 evrakın ilgili makamlara gönderildiği, yapılan işlem 
ve işleme devam eden evrakların gösterildiği batı çalışma grubu çizelgesi,

BATI ÇALIŞMA GRUBU TELEFON REHBERİ,(16.Kls, S:201) 1 Sayfadan 
oluşan şemada, Batı Çalışma Grubunda görev alan kişilerin, rütbesi, görevi, telefon 
numaralarının bulunduğu belgede özellikle BÇG Plan Subaylarının da bulunduğu belge,

 ANDIÇ GÜÇLÜ EYLEM PLANI, (16.Kls, S:279-292)Başlıklı, Şemdin 
SAKIK’ın ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan, Gizli ibareli, 14 sayfadan oluşan Andıç 
Güçlü Eylem Planının faaliyet, maksat, kullanılacak yöntem, koordine edilecek makamlar, 
icra edecek makam ve icra zamanının gösterildiği belge,

 BATI ÇALIŞMA GRUBU KRİZ MASASI KURULU,(16.Kls, S: 302) başlıklı 1 
sayfadan oluşan, İdris KORALP adına imzaya açılan belgede özetle; Batı Çalışma Grubu 
Kriz Masasında görev alan kişilerin görev, rütbe, ad ve soyadları ile telefon numaraları 
bulunan ve not bölümünde ise 4 maddenin sıralandığı belge,

 BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİNİN ANALİZİ, (16.Kls, 
S:306-325) başlıklı, 20 sayfadan oluşan belgede, toplam 369 evrakın 4 Nisan 1997 tarihinde 
başlamak üzere 10 Eylül 1998 tarihli BÇG evraklarının kaynağını ve gittiği adreslerin 
belirtildiği tablo şeklindeki belge,

 BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİNİN ANALİZİ,16.Kls, S:325) 
başlıklı, 1 sayfadan oluşan, 17 Eylül 1998 tarihli, işlem yapılan olayların analizi başlığı 
altında, irticai faaliyetler olarak toplam 369, kaynak anilizi başlığı altında gazete, tv vb. 
konular başlığı altında toplam 369 olarak belirtilen belge,

 BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ,(16.Kls,S: 326) başlıklı, 1 sayfadan 
oluşan belgede, BÇG’ye gelen rapor, evraklara yapılacak işlemler, günlük toplantılar (Albay 
Serdar’ın başkanlığında), haftalık toplantılar (Albay Serdar koordinatörlüğünde hazırlıklar 
Yzb.Veli tarafından yapılacak), Başbakanlık’ta yapılacak toplantıların anlatıldığı belge,

 BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ,(16.Kls, S:332-335) gizli ibareli, 4 
sayfadan oluşan, büyük harflerle yazılı belgede, Batı Çalışma Grubunun kurulması, Batı 
Rapor Sistemi, günlük irticai olay rapor sistemi, Batı Harekat Konsepti, Batı Eylem 
Planından bahsedilerek BÇG’nin faaliyetlerinin anlatıldığı belge,

 BÇG FAALİYETİ, (16.Kls, S:336-346)Batı Çalışma Grubu toplantılarında 
alınan kararlara uygun olarak Bakanlıklar ve ilgili makamlara gönderilen yazılara 
yapılan işlemler 17 Eylül 1998 BÇG başlıklı, 1 Mayıs 1997 tarihinden başlamak üzere 17 
Eylül 1998 tarihi itibariyle 364 adet yazının gönderildiği, bu yazılardan 149 adedine cevap 
verildiği, cevap veren makamların belirtildiği, 11 sayfadan oluşan belge,



  

 ANDIÇ – GÜÇLÜ EYLEM PLANI,(16.Kls, S:347-358) 12 Sayfadan oluşan, 
Andıç Güçlü Eylem Planının, faaliyet, maksat, kullanılacak yöntem, icra edecek makam, 
koordine edilecek makamlar, icra zamanının belirtildiği, Şemdin SAKIK’ın ifadelerinden 
yola çıkılarak hazırlanan belge,

BÇG’NİN İÇ ÇALIŞMA DÜZENİ, (16.Kls, S:359-363) Batı Çalışma Grubunun 
iç çalışma düzeni ile ilgili, gelen giden evraklara neler yapıldığı ve hazırlanan belgelerle ilgili 
faaliyetlerin anlatıldığı, toplam 5 sayfadan oluşan belge,

  GENELKURMAY BAŞKANI, (16.Kls, S:384-386) Gizli, 3 sayfadan oluşan, sol 
alt köşesinde TAK.DOC ibaresi bulunan, Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri 
Komutanı, MGK.Gen.Sek., J.Gn.K., K.K.Kur.Bşk.’nın BÇG belgeleri üzerindeki görüş ve 
önerilerinin bulunduğu belge,

İSTİHBARAT BAŞKANINDAN ALINAN DOSYA DAĞITIM ÇİZELGESİ, 
(16.Kls, S:401-415) başlıklı belgede, sol alt köşesinde J-2 DOSYAÇİZ.DOC ibaresi bulunan, 
evrakın konusu belirtilerek teslim edilen şube/daire bölümünde ise İKK Şube – Güvenlik 
Şube – Yb.As.Atş.Şube – Destek Şube – İç İsth.Şube – İsth.Dairenin bulunduğu, evrak 
konusu bölümünde ise özetle; hükümete verilen brifing, irticai faaliyetler takdimi, MİT 
Müsteşarlığının kadrolaşma faaliyeti konulu 30/06/1997 tarihli yazısı, irticanın 
engellenmesine yönelik inceleme, Akın BİRDAL, Şenar YURDATAPAN, Kerim YILDIZ 
hakkında bilgi notu,

İrticai faaliyetler konulu bilgi dosyası, İrtica klasörü No.1 içindekiler; irtica ne 
durumdadır?, brifingi müteakip komutanların yapmış olduğu değerlendirme, irtica takdimi, 
bölücü terör ile irticanın bağlantısı, irticai faaliyetlerin takdimi, irticai unsurlar tarafından 
TSK’ne yönelik sürdürülen faaliyetlerin takdimi, irticai faaliyetler konulu takdim, Türkiye’de 
irticai yapılanma ve son dönemleri faaliyetleri konulu inceleme, irtica konulu takdim, 
siyasal islamın yayılması ve RP’nin stratejisi (Mart 1997), siyasal İslami kesimin 
kadrolaşma faaliyetleri konulu takdim, TSK’nin iç tehdit değerlendirme sorumluluğu 
konulu inceleme, irticai faaliyetler konum inceleme, irticai faaliyetler konulu inceleme, 
irtica yansıları, 1997 İGHD değerlendirmesi, 

İrtica klasörü No.2 içindekiler; irtica ile mücadelenin neresindeyiz?, irtica ne 
durumdadır?, irtica ne durumdadır?, delil dosyası yansıları?,

 MİT Değerlendirmeleri klasörü No:3/a, içindekiler; İç tehdit inceleme 5 Mart 
1997, 19 Mart 1997, 10 Temmuz 1997, 19 Eyl 1997, 15 Ekim 1997, 5 Ekim 1997, 8 Ekim 
1997, 28 Ekim 1997, 5 Kasım 1997, 11 Aralık 1997, 3 Aralık 1997, 13 Ocak 1998, 27 Ocak 
1998,

MİT Değerlendirmeleri klasörü No:3/b, içindekiler; eylem analizi Ocak 1998 – İç 
Tehdit değerlendirmesi 19 Şubat 1997, 12 Şubat 1997, 3 Şubat 1997, 29 Ocak 1997,

 MİT Değerlendirmeleri klasörü No:3/c, içindekiler; iç tehdit değerlendirmesi, 30 
Nisan 1997, 6 Mayıs 1997, 16 Mayıs 1997, 21 Mayıs 1997, 7 Haziran 1997, 13 Haziran 
1997, 31 Temmuz 1997, 8 Haziran 1997, 12 Ağustos 1997, Ağustos 1997, Eylül 1997, 13 
Kasım 19997, Kasım 1997, Aralık 1997, 

MİT Değerlendirmeleri klasörü No:3/d, içindekiler; İç tehdit değerlendirmesi, 
Mayıs 1997, Mayıs 1997, Mayıs 1997, Haziran 1997, Haziran 1997, Temmuz 1997, Temmuz 
1997,

2 nci Ordu K.lığının 1997 İGHD Değerlendirmesi, Mart 1997 İrticai Faaliyetler ve 
Yabancı İslamcı Örgütler,Gnkur.İsth.Bşk.lığı irticai faaliyetler değerlendirmesi (2 Adet),İç 
Tehdit değerlendirmesi,MGK.Sek.liğinin Ocak 1998 Psikolojik Harekat Faaliyetleri, Avrupa 



  

Milli Görüş Teşkilatı – Alevilik – EMASYA Semineri (4 Mart 1997) – İç Güvenlik Semineri 
(17 – 18 Eylül 1997), 

İrtica Klasörü No:4, içindekiler; Hatay Valiliği Raporu – Diyanette ve 
İlahiyatlarda Laiklik Karşıtı söylem ve faaliyetlerle ilgili belge ve yorumlar – Siyasal islama 
destek veren valiler – Cemaatler, tarikatlar, dergahlar – Kur’an kursları andı – İran 
B.Elçisinin Sincan’da yaptığı konuşma – İrticanin tarihi gelişimi – MİT Müsteşarlığının 
irtica konulu takdimi – İç tehdit incelemesi – irtica ile mücadelenin neresindeyiz konulu 
inceleme – İrtica ne durumdadır konulu inceleme – İrtica ne konumdadır konulu inceleme – 
İrticai faaliyetlerin hali hazır durumu – Basında “Hükümete irtica brifingi” haber 
küpürleri, 

Gnkur.Harekat Başkanlığı 16 Nisan 1997 gün ve laiklik aleyhtarı faaliyetler 
konulu yazısı – 13 Aralık 1996 Haftalık istihbarat koordinasyon konulu yazı dosya sureti, 

İrticai faaliyetler video kaseti, Teke Tek programı video kaseti, İstihbarat Başkanlığı 
MGK Kararlarının uygulanması ile ilgili değerlendirmesi, Siyasi islamın yayılması broşürü, 

“Modernleşme, Laiklik ve Demokrasi” isimli kitapta adı geçen Mümtaz’er 
TÜRKÖNE hakkında özet, Türkiye’deki irticai yapılanma ve son dönem faaliyetleri 
hakkında özet, Türkiye’deki irticai faaliyetlerin halihazır durumu ve alınması gereken 
tedbirler,Genişletilmiş Komutanlar Toplantısı, İsth.Bşk.lığı takdimi, MGK Toplantısında arz 
edilecek irtica ile takdimden sonra tartışılacak konular,Türkiye’deki irticai faaliyetlerin 
halihazır durumu ve alınması gereken tedbirler,İrtica ile ilgili alınması gereken tedbirler, 
Türkiye’deki irticai faaliyetlerin hali hazır durumu, Terörle mücadele ve irticai faaliyetler, 
Kökten dinci akımların tırmanmasının önlenmesi, Teke Tek programındaki “RP’nin gerçek 
yüzü” konulu video kasetin çözümü,

BÇG’DE GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE AİT İSİM LİSTESİ,(16. Kls, S: 
416-418) Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı Kenan DENİZ adına imzaya 
açılan, Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığına (Dosya) Mayıs 1997 tarih 4130 - 
97/İGHD.Pl.Ş.(2) sayılı Sürekli Giriş Kartı konulu, ilgi bölümünde BÇG’nin kurulduğu 10 
Nisan 1997 tarihli Çevik BİR imzalı belgenin gösterildiği ve BÇG’nin faaliyetlerini 
Genelkurmay İç Harekat Dairesi bölgesinde tahsis edilen bölümde yürüteceği, bu kapsamda 
görevlendirilmiş bulunan personele ait isim listesinin ekte olduğu, söz konusu personele 
sürekli giriş kartı verilmesinin istendiği, belgeyi hazırlayan olarak Ünal AKBULUT, İdris 
KORALP’in parafının açıldığı,

Belgenin Ek-A’sının ise İdris KORALP’in imzasına açıldığı ve Batı Çalışma Grubu 
Alanına Giriş Yetkisi Verilen Personel başlığı altında 45 kişinin isminin bulunduğu 2 
sayfadan oluşan belge,

BÇG İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU, (16. Kls, S:419-420) başlıklı, 2 sayfadan oluşan 
belgede özetle;

 “AÇIKLAMA: Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Karargahında Genelkurmay 
Başkanının emri ile kurulmuştur. 

KURULUŞU: Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Harekat Başkanlığı 
bünyesinde diğer başkanlık temsilcilerinin de katılımıyla teşkil edilmiş olup tam gün çalıştığı,

 Batı Çalışma Grubu kapsamında;
Gnkur.İKK ve Güvenlik D.Bşk. 
Gnkur.Psikolojik Harekat D.Bşk.
Gnkur.İç Güvenlik Harekat D.Bşk.
Gnkur.Adli Müşavir ve Basın Halkla İlişkiler Daire Bşk.lığı Temsilcileri
Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları 
Milli Güvenlik Kurulu Temsilcisi Gnkur.Harekat Başkanının Başkanlığında haftada 

iki kez toplanarak durum değerlendirmesi yapmakta ve alınacak tedbirleri 



  

belirlemektedir. 
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Batı Çalışma Grubu irticai faaliyetleri takip edebilmek için bir 

rapor sistemi kurmuştur. Rapor Edilen bilgiler Batı Çalışma Grubu tarafından 
değerlendirilmekte, suç teşkil edenler gereğinin yapılması için ilgili makamlara ve yargıya 
intikal ettirilmektedir. Batı Çalışma Grubuna intikal eden tüm bilgiler ve yapılan işlemler 
Gnkur.Başkanına arz edilip emirleri alınmaktadır.”

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI(17.Kls. S:1-17) Tarihimizde, İrticai düşünce 
ve faaliyetlerin ortalama 800 yıllık bir süreç içinde ortaya çıktığı, yok edilip zaman içinde 
tekrar hortladığı malumlarıdır başlıklı 34 sayfadan oluşan CD5/BCG/Bornova/Brifing 
dosyasında bulunan power point sunum,

 GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İRTİCA, konulu 195 
sayfadan oluşan CD5/BCG/Bornova/Brifing/Gen3 sayılı dosyasında bulunan power point 
sunum, 

 GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İRTİCAİ UNSURLARIN 
KADROLAŞMA FAALİYETLERİ,(17.Kls. S:18-115) başlıklı 301 sayfadan oluşan 
CD5/BCG/Bornova/Brifing/Kadrolaşma dosyasında bulunan power point sunum,

 GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İRTİCA,(18.Kls. S:1-90) 
konulu 179 sayfadan oluşan CD5/BCG/Haymana/İrtica dosyasında bulunan power point 
sunum,

 TÜRKİYE’DEKİ İRTİCAİ FAALİYETLERİN ORTAYA ÇIKIŞ 
NEDENLERİNİN MUHTELİF PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 
(18.Kls. S:91-180) başlıklı gizli ibareli 180 sayfadan oluşan CD5/BCG/Haymana/İrtica 
dosyasında bulunan tamamı büyük harflerle yazılmış yansı/sunu belgesi,

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI,(19. Kls.S:1-82) 82 Sayfadan oluşan 
Genelkurmay Başkanlığı başlıklı İrtica ile ilgili power point sunu,

 GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İÇ TEHDİT 
DEĞERLENDİRMESİ, (19.Kls. S: 83-210) başlıklı 256 sayfadan oluşan CD5/BCG/ 
İRTİCA/ GEN dosyasında bulunan power point sunum,

GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI ZORUNLU EĞİTİM 
KONUSUNUN DÜNYADAKİ UYGULAMASI, (20.Kls. S:1-11) Başlıklı 21 sayfadan 
oluşan CD5/ BCG/Haymana/İrtica/8 Yıl Eğt.Dünya dosyasında bulunan power point sunum,

 KANAL 7 TELEVİZYONU,(20.Kls. S:16-20) başlıklı, 5 sayfadan oluşan, büyük 
harflerle sunu şeklinde hazırlanan belgede özetle, Kanal 7 TV nin altyapısının RP lideri 
Necmettin ERBAKAN’ın talimatları doğrultusunda Milli Görüş, Milli Gazete ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin desteği ile kurulduğu belirtilerek TV hakkında bilgiler verildiği 
tespit edilmiştir.

 İRTİCA- SOL- BÖLÜCÜ-IRKÇI,(20.Kls. S:27-28) şeklinde 1, 2, 3 ncü Ordu 
Komutanlıkları, Ege Ordu Komutanlığı, diğer birlikler başlığı altında bu birliklere bağlı 
birliklerin yetki alanı içerisinde bulunduğu yerlerde dönem belirtilerek meydana gelen 
irtica-sol-bölücü-ırkçı faaliyetlerin 2 sayfadan oluşan çizelgesi,



  

 GÖRÜŞME TUTANAĞI, (20.Kls. S:29-30) başlıklı, gizli ibareli, 2 sayfadan 
oluşan Başbakan Askeri Başdanışmanı sanık Kenan DENİZ adına imzaya açılan belgede 
özetle; 11 Eylül 1996 günü Başbakan Askeri Başdanışmanı Kenan DENİZ’in Başbakanın 
talep ettiği bilgileri iletmek üzere Başbakanı ziyaret ederek görüşmesi ile ilgili bilgi notu 
olduğu, Bilgi notunda özetle; PKK terör örgütünün İran’dan Aksipi sınır karakoluna yönelik 
saldırısında 7 erbaşın şehit olması ve 3 erbaşın yaralanması, 1 erin kaybolması ile ilgili 
bilgiler aktardığını ve bu konunun Başbakan tarafından İran yetkililerine aktarıldığını, bu 
konularda bilgi verildiği belirtilmiştir.

 SAYIN BAŞBAKANLA ASKERİ BAŞDANIŞMANI ARASINDAKİ 
GÖRÜŞME, (20.Kls. S:31-32) başlıklı 06 Şubat 1997 tarihli 2 sayfadan oluşan bilgi notunda 
özetle; Refah Partili ELKATMIŞ’ın “Darbeciler boylarının ölçüsünü aldı” haber yazısını 
Başbakan’a verdiğini, Başbakan’ın ELKATMIŞ’ı aradığını, ELKATMIŞ’ın olayı inkar 
ettiğini, böyle bir demeç vermediğini, Başbakanın tekzip etmesini istediğini, ELKATMIŞ’ın 
bunu derhal düzelteceğini ifade ettiğini, Başbakanın ekonomideki olumlu gelişmeleri 
kamuoyuna aktarılamadığını, hükümet olarak parti olarak TSK nın prestijini sarsacak 
hususlardan kaçındıklarını, ordumuz bizim en kutsal en değerli varlığımızdır, 
gözbebeğimizdir, ülkenin huzura ihtiyacı olduğunu, bunu ne medya ne de siyasi beklentiler 
nedeniyle milletvekillerinin, hiç kimsenin bozmaya hakkı olmadığını, diyaloga ihtiyaç 
olduğunu, Genelkurmay Başkanı ve onun çalışma arkadaşlarına arzı hürmet ederim 
cümlelerinin yer aldığı  anlaşılmıştır.

  BAŞBAKAN ASKERİ BAŞDANIŞMANINDAN,(20.Kls. S:33-35) 14 Şubat 
1997 tarihli As. Baş. Dan. başlıklı gizli ibareli, 3 sayfadan oluşan belgede özetle; Sayın 
Komutanım diye başlayan askeri başdanışmanlığa çeşitli kaynaklardan intikal eden bilgiler 
doğrultusunda hazırlanan “Siyasal İslamın yayılması” faaliyetlerine ilişkin raporu arz 
ediyorum, Refah Partisi iktidara geldikten sonra İran’da icra edilen İslam Devriminin 
Türkiye’de gerçekleştirilebilmesi amacıyla Refah Partisinin İran ile işbirliğini artırdığını, 
bu işbirliğinde, İran Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin Bakan olan kızının, İran’daki temas 
noktası olduğunun tahmin edildiği, Türkiye’yi ziyareti sırasında “Türkiye Şah 
dönemindeki İran’ın son zamanlarına benziyor” mesajından bunun çıkarıldığını,

İran devriminin yapılabilmesi için 5000 mollanın görevlendirildiğini, Türkiye’de 
İmam Hatip Okullarının bu faaliyeti üstlendiğini, camilerdeki imam ve müezzinlerin 
teşkilatlanmada aktif rol oynadıklarının gözlemlendiğini, Ekonomik sıkıntı, sosyal sınıf farkı, 
terör, adaletsizlikler karşısında insanları örgütleyerek silahlandırdıkları, Medya’ya da 
yansıdığı gibi pompalı tüfeklerle silahlandırıldığı, Refah Partisinin kontrolü altında bulunan 
bölgelerde atış talimleri yapıldığı duyumlarının alındığı, Refah Partisinin, örgütlenme, 
silahlandırma ve eğitim faaliyetleri incelendiği,

KOMBASSAN’IN RP İLE OLAN İLİŞKİSİ, (20.Kls. S:37) Başlıklı 1 sayfadan 
oluşan bilgi notunda özetle; KOMBASSAN Holdingin Refah Partisi ile irtibatlı olduğu, Milli 
Gençlik Vakfı, Milli Görüş Teşkilatı ile ilişkileri olduğu belirtilmiştir.

 
BÇG TARAFINDAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN 

KONULAR ,(20.Kls. S:38-39) başlıklı, 2 sayfadan oluşan belgede özetle; 19 evrakın 01 
Mayıs 1997-12 Kasım 1997 tarihleri bulunduğu, evrak kaynaklarının gazete, TV, K.K.K., 
Erzurum J.Bl.K.lığı, ihbar mektubu, J.Gn.K.lığı, Ege Or.K.lığı, evrakların Milli Eğitim 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, MGK.Genel Sekreterliği, Gnkur. Adli Müşavirliği, YÖK ile 
askeri birimlere gönderildiği,



  

Evrakların konularının ise özetle; Yozgat /Merkez Osmanpaşa kasabasında bazı 
öğretmenlerin takke giydiği (kılık-kıyafet kanununa muh), Ankara Sincan 100.Yıl İlköğretim 
okulu (irticai eğitim), Büyük Türkçe Sözlük (irticai yayın), İrtica ile ırkçı bölücülüğün 
amaçlarının aynı olduğu (Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret), Sızıntı gazetesi idarecileri 
(irticai faaliyet), İstanbul/Beykoz’da Fetih külliyesi (irticai faaliyet), Mersin İmam Hatip 
Lisesi Md. (TSK.ne hakaret), Erzurum ilinde irticai faaliyetler (irticai faaliyet), Sultanbeyli 
Milli Eğitim Md.Hasan YILDIZ (irticai faaliyet), Nevşehir milli Eğitim Md.Yrd.(irticai 
eğitim), İlköğretim Müfettişi Mehmet AKÇASOY (irticai faaliyetler), Ankara/Şereflikoçhisar 
ticaret Meslek Lisesi (irticai faaliyet), Bultay ÇINBAY’ın faksı (irticai faaliyet), Yaz Okulu 
(irticai eğitim), Erzurum ilinde meydana gelen irticai faaliyetler (irticai faaliyet), Türk 
Cumhuriyetlerindeki faaliyetler (irticai kadrolaşma), Ebu Nur İslam cemiyetinde okuyan 
Türk öğrenciler (irticai faaliyetler), Urfa İl Milli Eğitim Md.(irticai kadrolaşma), Milli 
Güvenlik Dersi (irticai faaliyet) olarak belirtildiği,

GÖRME ÖZÜRLÜLER İLE İLGİLİ DERNEKLERDEKİ İRTİCAİ 
FAALİYETLER, (20.Kls. S:41) başlıklı 1 sayfadan oluşan büyük harflerle yazılan belgede, 
Görme özürlü vatandaşlara hizmet etmek maksadıyla kurulan derneklerden bir kısmının 
Körler Federasyonu’ndan ayrı olarak faaliyet gösterdiği ve bu derneklerin bir bölümünün de 
irticai faaliyetlere karıştığı öğrenilmiştir. İrticai faaliyet icra eden derneklere ait bilgiler 
aşağıda olduğu gibidir.

1.Beyaz Ay Derneği : Merkezi İstanbul’da olup İzmir, Antalya ve Erzurum’da 
şubeleri vardır. Körler Federasyonu’nun denetimi dışında kalmak için kendisine körlerle ilgili 
olmayan bir isim seçmiştir. Derneğin Erzurum Şube Başkanı İsrafil BAYRAKÇI RP li 
Erzurum Belediyesinde meclis üyesidir. Dini vakıfların desteğinde yaz kampları adı altında 
irticai eğitim vermektedir.

 2.Görmeyenler Kültür ve Birleştirme Derneği :Eski adı Nur-Işık Derneği’ dir. 
Irkçı ve Nurcu unsurları bünyesinde toplamıştır.

3.Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği : Merkezi İstanbul’dadır. 
Şubelerinde yoğun irticai faaliyetler yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
ÇELENK, İskender EVRANOSOĞLU tarikatındandır. Eşya piyangosu satmak için 
Genelkurmay Başkanlığı’na müracaat etmeyi düşünmektedirler. 

4.Beyaz Baston Körler Derneği : Merkezi Antalya’dadır. Ankara şubesinde irticai 
faaliyet icra edilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesinden maddi destek almaktadır. 
Ankara Şube Başkanı Avukat Şükrü GÜN’ün çeşitli tarikatlar ve FP ile yakın ilişkisi vardır.

5.Körler Birlik ve Beraberlik Derneği : Merkezi D.Bakır’da olup başkanı Hacı 
Ahmet YENER RP’li Diyarbakır Belediyesinde Meclis Üyesi olduğu belirtilmiştir. 

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); BÇG de sivil memur
olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine “CD5/BCG/BORNOVA/SERDAR 
ALB./GORME OZURLULER.DOC isimli word belgesinden elde edilen Görme Özürlüler ile 
ilgili derneklerdeki irticai faaliyetler başlıklı belgenin amirleri tarafından kendisine müsvette 
olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını belirtmiştir.

 İHLAS HOLGİNG-BİLGİ NOTU,(20.Kls. S:40.47-57) başlıklı 4 sayfadan oluşan 
ve 1 sayfadan oluşan, gizli ibareli, büyük harflerle yazılmış belgede özetle; İki belgenin de 
birbiri ile aynı olduğu ve İhlas Holding ve sahibi hakkındaki faaliyetlerin anlatıldığı belge,

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37);  BÇG de sivil memur



  

olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine “CD5/BCG/BORNOVA/SERDAR 
ALB./BİLGİ NOTU-İHLAS HOLDİNG isimli word belgelerinden elde edilen belgelerin 
amirleri tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda 
kendisinin hazırladığını belirtmiştir.

 KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN CANAN, (20.Kls. S:52) 
başlıklı 1 sayfadan oluşan büyük harflerle yazılı belgede özetle; Kütahya Belediye Başkanı 
emekli Levazım Yarbay Süleyman CANAN koyu bir eski RP yanlısı olup, çember sakallı 
olarak dolaşmakta ve tüm faaliyetlerini, irticai görüş doğrultusunda gerçekleştirmektedir 
cümlesinin altında belediyede yoğun irticai kadrolaşma ve faaliyet bulunduğunun belirtildiği 
belge,

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); BÇG de sivil memur
olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/Bcg/bornova/Serdar.Alb/ 
Kütahya Belediye Bşk.DOC” isimli word belgesinden elde edilen Kütahya Belediye Başkanı 
Süleyman CANAN başlıklı belgeyi kendisinin yazmış olabileceğini belirtmiştir.

 YAŞ KARARI İLE TSK’DAN İLİŞİĞİ KESİLİP KAMU 
KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLEN TABİP SUBAYLAR, (20.Kls. 
S:54) başlıklı 1 sayfadan oluşan belgede,

1-Hüseyin ULUDAĞ, (Tabip Kd.Yzb.) Kayseri Büyükşehir belediyesi Sağlık ve 
Sosyal İşler Daire Başkanlığında çalıştığı, İçişleri Bakanlığına 15 Mayıs 1998 tarih 
HRK:7130-103-98/İGHD.PL.Ş.(6)247 sayısı ile yazı yazıldığı ve cevap alınamadığının 
belirtildiği, 

2-Hasan Fehmi GÜVEN (Tbp.Ütğm.) Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı, 
İçişleri Bakanlığına 29 Haziran 1998 tarih ve HRK: 3429-96-98/İGHD.PL.Ş.(6)326 sayılı 
yazı ile yazı yazıldığı ve cevap alınamadığının belirtildiği, 

3-Mustafa DEMİRCİ (Tbp.Kd.Yzb), Kastamonu Tosya Devlet Hastanesinde Üroloji 
Uzmanı olarak çalıştığı, Sağlık Bakanlığına 15 Mayıs 1998 tarih ve HRK:7130- 105- 
98/İGHD.PL.Ş.(6)249 sayısı ile yazı yazıldığı ve cevap alındığının belirtildiği,

4-Hasan IRMAK (Tbp.Kd.Yzb) Van 100 ncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesinde Yrd.Doç.olarak çalıştığı, Yüksek Öğrenim Kuruluna 15 Mayıs 1998 tarih ve 
HRK: 7130-104-98/İGHD.PL.Ş.(6)248 sayısı ile yazı yazıldığı ve ilişiğinin kesildiği 
belirtilmiştir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DURUMU HAKKINDA RAPOR, 
(20.Kls. S:55-58) Başlıklı 4 sayfadan oluşan büyük harflerle yazılı belgede özetle; Vakıflar 
Genel Müdürlüğünde çalışan Mustafa KETEN, Yusuf MANAP, Turan KILIÇ, N.Kemal 
DEMİR, A.Taha ÖZAYDIN, Tahsin FIRAT, Hasan ÇETİNKAYA, Ahmet İNAN, Süleyman 
DİNÇ, Abdülgaffar YEŞİLÇİMEN, Metin ÖNAL, Mehmet ÖZCAN, İsa ALTUN, Mahmut 
GEDEN, Suat GÜVENTÜRK, Sabit DEĞERLİ, Ergün NARTGÜN, Hüdavendigar 
AKMAYDALI, Ahmet ŞAHİN, Mustafa SAKAOĞLU, Mehmet SARICA, Mehmet AKKAYA, Ali 
EREN, Ahmet SIVACI, Osman EROĞLU, Osman GÜLEÇ, Yahya KABZE, İbrahim 
ALTINTAŞ, İsmail KAYA, Mustafa EMEK, Mustafa EKİCİ, Mürsel YILDIRIM, Yunus 
ZABUN, Ünal ÖZEN, Mehmet Ali ÖZGÜ, Ahmet DAL, Selah AKAY, İsmail KARABASMAZ, 
Ali Kemal KURTİPEK, Remzi KÖYE, Mustafa BATU, Beşir YILMAZ, Metin SERTÇELİK, 
Arif DÜLGER’in irticacı diye fişlendikleri belge,

 YÖK BAŞKANLIĞINA İNCELENMEK ÜZERE GÖNDERİLEN 
KONULAR, (20.Kls. S:60) başlıklı 1 sayfadan oluşan belgede; YÖK’le ilgili 11 adet 



  

evrakın 
1. 12 Mayıs 1997 tarihli Doç. Dr. Hikmet ÖZDEMİR (TSK’ne hakaret) konulu 

Dz.K.K.Kaynaklı belgenin gittiği adres olarak YÖK Bşk., Gnkur. Ad.Müş., MGK.Gensek.liği
 2. 12 Mayıs 1997 tarihli Kırıkkale Üniversitesinde görevli bazı öğretim üyeleri 

(irticai faaliyet) konulu İhbar mektubu kaynaklı belgenin gittiği adres olarak İçişleri 
Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, YÖK.Bşk., MGK.Gensek. ve Gnkur.İsth.Bşk.lığı, 

3. 03 Temmuz 1997 tarihli Kırıkkale Üniversitesinde bazı öğretim üyeleri (irticai 
faaliyet) konulu, MİT Müsteşarlığı kaynaklı belgenin gittiği adres olarak YÖK, 
MGK.Gensek.liği,

 4. 06 Temmuz 1997 tarihli Erzurum ilinde meydana gelen irticai faaliyetler (irticai 
faaliyet) konulu J.Gn.K. ve MİT Müsteşarlığı kaynaklı belgenin gittiği adres olarak İçişleri 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve MGK.Gensek.liği, 

5. 31 Temmuz 1997 tarihli Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (irticai kadrolaşma) 
konulu ihbar mektubu kaynaklı belgenin gittiği adres olarak MGK.Gensek., MİT 
Müsteşarlığı ve YÖK Bşk.lığı, 

6. 31 Temmuz 1997 tarihli Siyasi Parti Korumaları konulu Dz.K.K.kaynaklı 
belgenin gittiği adres olarak MGK.Gensek., MİT Müsteşarlığı ve YÖK.Bşk.lığı, 7

7. 31 Temmuz 1997 tarihli Çanakkale 19 Mart Üniversitesi (irticai kadrolaşma) 
konulu ihbar mektubu kaynaklı belgenin gittiği adres olarak MGK.Gensek., MİT 
Müsteşarlığı, YÖK Bşk.lığı, 

8. 24 Kasım 1997 tarihli Prof.Dr.Bilge AYKURT tarafından gönderilen dosyalar 
(irticai faaliyet) konulu, ihbar mektubu kaynaklı belgenin gittiği adres olarak YÖK,

 9. 02 Aralık 1997 tarihli Gaziantep Üniversitesi Rektöyü Hüseyin FİLİZ (irticai 
faaliyet) konulu Gnkur. kaynaklı belgenin gittiği adres olarak YÖK Bşk.lığı, 

10. 31 Ocak 1998 tarihli 19 Mayıs Üniversitesi (irticai kadrolaşma) konulu İhbar 
mektubu kaynaklı belgenin gittiği adres olarak YÖK Bşk.lığı, 

11. 15 Mayıs 1998 tarihli İrticai faaliyetleri nedeniyle TSK den ilişiği kesilen 
personel (irticai faaliyet) konulu Dz.K.K.lığı kaynaklı belgenin gittiği adres olarak 
YÖK.Bşk.lığı olduğu,

 ABD DEKİ İRTİCAİ FAALİYETLER,(20.Kls. S:63-66 konulu Genelkurmay 
Harekat Başkanlığı Tarafından MGK Genel Sekreterliğine Ekim 1997 tarih 
3590-97/İGHD.PL.Ş.(4) sayılı yazılarında, Atatürk, Society Of America (ASA) Araştırma 
Grubu adına internet aracılığıyla K.K.K.lığına gönderilen ilgi (a) ön raporda,

ABD’de Büyük çoğunluğunun burslu olarak devlet adına okuyan irticai görüşe 
mensup üst düzey lisans öğrencileri ve diğer kişilerin bölücü örgütlerle de işbirliği yaparak 
irticai propaganda yaptıkları, bu kişilerin isimlerinin ekte gönderildiği, bunların 
faaliyetlerinin önlenmesi için gerekli girişimlerin başlatılması istenen Harekat Başkanı 
Korgeneral Oktar ATAMAN imzasına, Prj.Sb.Bnb.O.BÜLBÜL, Ş.Md.Alb.Ü.ŞAHİNTÜRK, 
D.Bşk.K.DENİZ parafına açılan EK A sında ilgi (a) ön rapor bulunan belge,

 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ İRTİCA İLE MÜCADELE 
STRATEJİSİ,(20.Kls. S:63-66 konulu 4 bölümden oluşan Haziran 1998/İGHD ibaresi 
bulunan 2 sayfadan ibaret belgede özetle; 

KISA VADEDE Meclis gündeminde bulunan irticai ile mücadele yasa tasarıları 
ivedilikle çıkarılmalı, İrticai kadrolaşma tasfiye edilmeli, Polis Okulu Ve Akademilerinde 
irticai-ülkücü öğrenci ve öğretmen kadrolaşması tasfiye edilmeli, Devlet-öğretim 
kurumlarında kılık-kıyafet yönetmeliği tavizsiz uygulanmalı, Yaz okulları Valiliklerce 
kontrol altında bulundurulmalı, İmam Hatip Liseleri, Meslek Liselerine dönüştürülmeli, 
İrticai Sermaye denetimleri artırılmalı, Cami ve Mescitlerin yapımı kontrol altına alınmalı, 



  

İrticai yayınların kontrolü, Hapishanelerde irticai faaliyetlerin önü kesilmeli, 
ORTA VADEDE Devrim Kanunları tavizsiz uygulanmalı, Okul ve öğretim 

kurumlarında okutulan ve Türk İslam Sentezini işleyen kitaplar müfredattan kaldırılmalı, 
Belediyeler ve çeşitli kuruluşlarca verilen öğrenci bursları, devlet denetimi altına alınmalı, 
Üniversitelere girişte ortaöğretim başarı puanı kaldırılmalı, Öğretmen yetiştirme 
programları tamamen devlet denetimi altına alınmalı, Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
cami ve mescitlerin durumu açıklığa kavuşturulmalı, Devlet destekli psikolojik harekata 
başlanmalı, Tarikatlara bağlı, özel yurt, pansiyon ve okullar Milli Eğitim Bakanlığına 
devredilmeli, İrticai medyaya kanal ve frekans tahsis edilmemeli, 

UZUN VADEDE, Vakıf ve derneklerden irticai faaliyetlere karışanların 
kapatılabilmesi için gereken yasal düzenlemeler yapılmalı, Kesintisiz 8 yıllık ilköğretim 11 
yıla çıkarılmalı, Eğitim kademeleri arasındaki geçişler yeniden düzenlenmeli, İrticai finans 
kuruluşlarının yatırımları kontrol altına alınmalı, Hükümet ve partilerde adı yolsuzluk, 
dolandırıcılık ve Mafyaya karışmış kişiler Adalet önüne çıkarılmalı.

GARNİZON, KIŞLA, KARARGAH VE KURUMLARDA İRTİCAİ 
FAALİYETLERE MANİ OLMAK MAKSADIYLA ALINACAK TEDBİRLER, 
(20.Kls. S:80-86), başlıklı, gizli, 07.07.1998 tarihli 7 sayfadan oluşan belgede özetle; Bu 
kurumlardan türbanlı, sakallı, çarşaflı kişilerin istifade edemeyeceği, irticai faaliyetlere 
sempatizan olduğu belirlenen kişiler uyarılarak vazgeçmeleri istenir, vazgeçmeyenler hiçbir 
askeri kuruma ve sosyal tesislere alınmazlar,

İrticai faaliyetler içinde olan ve destekleyen Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı ve 
kamu kurum, kuruluş yönetici ve temsilcileri hiçbir suretle TSK nın yaptığı etkinlik ve 
törenlere davet edilmezler, ordu pazarları irticai sermaye olarak belirlenen kuruluşlardan 
alışveriş yapamazlar, Subay, astsubay, erbaş ve erleri ziyarete gelen türbanlı ve çarşaflı 
yakınları sadece ziyaretçi ile kontrollü olarak görüştürülür, Namaz vakti ezan okunmaz, 
müezzin ve imam olarak namaz kıldıranlar cübbe ve sarık gibi kıyafetler giymezler, 
GATA’ya türban veya çarşafla gelen sivil personel alınmaz, klinik ve poliklinik 
muayeneleri yapılmaz, Türbanlılar ikaz edilir ve uymayan yurtlardan çıkarılır, Erbaş ve 
erleri ziyarete gelen türban ve çarşaflı yakınları sadece özel olarak yapılacak ziyaretçi 
yerinde kontrollü olarak görüştürülür,

 İRTİCAİ FAALİYETLER,(20.Kls. S:87-103) başlıklı, gizli ibareli 17 sayfadan 
oluşan büyük harflerle yazılmış IRTICA.DOC isimli belgede özetle; Batı Çalışma Grubuna, 
Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi doğrultusunda gelen bilgilerin özetlendiği, ayrıca 
çeşitli basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin özetlendiği, il il Refah Partisi ve 
Doğruyol Partisinin Milletvekili ve mensuplarının konuşma ve faaliyetlerinin özetlendiği 
belge, 

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCA,(20.Kls. S:122-146), başlıklı, gizli, 
49 sayfadan oluşan CD5/BÇG/Haymana/Brifing/Takdim1 dosyasında bulunan Powerpoint 
sunumda özetle; Anayasının 163.maddesinin kaldırılması ile irtica lehine pekiştirilmiştir. 
RP’ne ait tüm malvarlıkları ve parasal kaynaklar devletten bağımsız kişi ve kuruluşlarda 
toplanarak konularının sağlamlaştırıldığının belirtildiği, irtica başlığı altında Kur’an 
kursları, özel okullar, imam hatip liseleri, üniversiteye hazırlık kursları, ilahiyat fakülteleri 
belirtilerek Refah Partisinin belediye yerel seçimlerdeki oy oranları belirtilerek DYP-RP 
koalisyon hükümetinin atadığı kişilerin irticacı olarak gösterildiği, Genelkurmay 
Başkanlığı Batı Çalışma Grubu ve ast birliklere uzanan rapor verme sistemini aynen devam 
ettirmeli, 28 Şubat MGK kararlarının takipçisi olmalı, Refah Partisi ve Fethullahçıların 
izlenmesine devam etmeli, bütün bu faaliyetler için medyaya büyük bir önem vermeli ve 



  

desteğini tam olarak sağlamalıdır ibarelerinin bulunduğu belge,

 SİYASAL İSLAMIN KADROLAŞMASI VE MALİ KAYNAKLARI- GENEL 
DEĞERLENDİRME SONUÇ VE TEKLİFLERİ, (20.Kls. S:233-242),başlıklı, gizli 
ibareli, KAD.DOC. ibareli büyük harflerle yazılmış 10 sayfadan oluşan belgenin 
konuşmacısının sanık Tümgeneral Fevzi TÜRKERİ olduğu, konuşmaya SAYIN 
KOMUTANIM diye başladığı, Refah Partisi ve Refahyol Koalisyon Hükümeti 
dönemindeki kadrolaşma, mali kaynakları sıralanarak 8 yıllık kesintisiz eğitim, TCK 
163.maddeye benzer bir hükmün yeniden yasalaştırılması, seçim sistemi, siyasi partiler 
kanunu, din kökenli parlamenterlerin TBMM deki halen %16 olan temsil oranları, İslami 
sermaye, finans kurumları, Hac Organizasyonu, kurban derilerinin toplanması, Refah 
Partisi hakkında sürdürülen yasal işlemlerin çabuklaştırılmasının istendiği, 

 Tanık RECEP DURLANIK şüpheli sıfatıyla 15.02.2012 tarihinde
Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); 10
sayfadan ibaret A4 kağıdına gizli damgalı Tümgeneral TÜRKERİ başlığıyla başlayan 
İrtica Konusundaki Değerlendirme ile ilgili belgeyi komutanlarının emri
doğrultusunda kendisinin hazırladığını, (Genelkurmay antetli gizli ibareli Tümgeneral
Türkeri Sayın Komutanım diye başlayan 10 sayfadan ibaret belge)(20.Kls. S:
233-242)  belgeyi amirlerinin vermiş olduğu emir doğrultusunda yazarak hazırladığını, 
içerik olarak belge hazırlamadığını belirtmiştir.

ŞURA ÜYELERİNE TAKDİM,(20.Kls. S:265-278), konulu, büyük harflerle 
yazılan 14 sayfadan oluşan hazırlık takdiminde özetle; Personel yönetim şube müdürü Albay 
Şevki AKSU yazılı belgede “Sayın Başbakanım, Sayın Komutanım” diye başlayan belge,

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCA NE DURUMDADIR?,(21.Kls. 
S:1-208) başlıklı 416 sayfadan oluşan CD5/BCG/Bornova/SERDAR ALB./İRTİCANE 
dosyasında bulunan power point sunum,

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE’DEKİ İRTİCAİ YAPILANMA 
VE SON DÖNEM FAALİYETLERİ,(21.Kls. S:209-255) konulu 101 sayfadan oluşan 
CD5/BCG/Çankaya/MGK dosyasında bulunan power point sunum,

 
GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI ÖZEL FİNANS 

KURULUŞLARI, (22.Klasör) başlıklı 545 sayfadan oluşan cd5/bcg/haymana/irtica/finans 
dosyasında bulunan power point sunum,

 SİYASAL İSLAM İLE MÜCADELE İÇİN ALINMASI GEREKEN 
TEDBİRLER, (23.Kls. S:1-3) başlıklı, 3 sayfadan oluşan belgede, Refah Partisinin 
büyümesinin engellenmesi ile ilgili tekliflerin sıralandığı belge,

 REFAH PARTİSİNİN KAPATILMASINDAN SONRA MUHTEMEL 
GELİŞMELER, (23 Kls.S:6-12) başlıklı 4 sayfadan oluşan büyük harflerle yazılan belgede 
özetle; Refah Partisinin gerekçeli kararın yayınlanmasına kadar geçecek süreyi iyi kullanarak 
suçlu konumdan mağdur konuma geçmeye yöneleceği ve parti içindeki gelişmeler 
anlatıldıktan sonra yapılan bir ankette RP li seçmenlerin %50’sinin oylarını yeni kurulacak 
aynı yolda bir partiye vereceklerini, %15 nin oy kullanmak istemediklerini, %3 er için BBP, 
ANAP ve DYP ye oy verebileceğini gösterdiğini, sonuç olarak özellikle diğer siyasi partiler 
başta olmak üzere demokratik kuruluşların RP nin demokrasi mağduru değil, onu yıkmaya 



  

çalışan bir suçlu olduğunu ortaya koyan temalar ile kamuoyunu yönlendirmelerinin bu 
partinin propagandalarının etkisini azaltabileceği değerlendirildiği anlatılmaktadır. 

RP NİN KAPATILMASINDAN SONRA, (23.Kls.S:53-54) başlıklı 1 sayfadan 
oluşan belgede yukarıda belirtilen Refah Partisinin kapatılmasından sonra muhtemel 
gelişmeler başlıklı belge ile birebir aynı olduğu ve bu belgenin şema ve çizelge halinde 
gösterilmiş hali olduğu tespit edilmiştir. 

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37);

 BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine 
CD5/BÇG/BORNOVA/ÜMİT/RP.KAPATILDIKTANSONRA-1.DOC/ isimli word belgesinden 
elde edilen Refah Partisinin Kapatılmasından sonra Muhtemel Gelişmeler ve 
CD5/BÇG/BORNOVA/ÜMİT/RP.KAPATILDIKTANSONRA isimli word belgesinden elde 
edilen Refah Partisinin Kapatılmasından Sonra başlıklı belgeleri amirlerinin kendisine 
müsvette olarak verdiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin yazdığını belirtmiştir. 

 BAŞBAKANLIK UYGULAMAYI TAKİP VE KOORDİNASYON KURULU 
(UTKK) ÇALIŞMALARININ ANALİZİ,(23.Kls. S:14-17) başlıklı, gizli ibareli, 4 
sayfadan oluşan belgede özetle; kuruluşun maksadı, faaliyetleri, Genelkurmay Başkanlığı 
Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu ilişkileri anlatıldıktan sonra sonuç olarak; 
Hükümetin bu kurul ile irtica ile mücadele ediliyor görüntüsü vererek bir yandan zaman 
kazanmaya, diğer yandan Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki Batı Çalışma Grubunu 
(BÇG) pasifize etmeye çalıştığının görüldüğü, bunun en önemli kanıtının uygulama 
aşamasına getirilmiş hatta uygulanması için emir verilmiş bazı idari tedbirlerin 
uygulanmaması ve uygulayıcı durumda olanlara son türban olaylarında olduğu gibi “Biz 
MGK böyle istediği için bu kararı aldık, ancak uygulanmasına karşıyız”denilmesidir.

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); 

BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine 
CD5/BÇG/Bornova/Ümit/Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu (UTKK).doc isimli 
word belgesinden elde edilen belgeyi amirlerinin kendisine müsvette olarak verdiğini ve 
verilen emir doğrultusunda kendisinin yazdığını belirtmiştir.

 İRTİCA (İSLAMİ HAREKET) VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ,(23.Kls. 
S:18-33) başlıklı, 16 sayfadan oluşan, Refah Partisi, Refahyol Hükümetinin faaliyetleri ve 
çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin anlatıldığı belge,

 İRTİCAİ FAALİYETLERİN HALİHAZIR DURUMU 24 Aralık 
1997/İGHD.GAOB,(23.Kls.S.34-42) başlıklı 5 sayfadan oluşan gizli ibareli büyük harflerle 
yazılan takdim metninde özetle; İrticanın eğitim alanında, yayın alanında, sermaye alanında 
faaliyetleri, sonuç ve değerlendirme başlıklarından oluşan belge içeriğinde; 8 yıllık kesintisiz 
eğitim, İmam Hatip Liseleri, sayıları, yurt ve pansiyonlar, dersane ve kurslar, Türkiye 
genelindeki radyo ve TV.ler, Holdingler, şirketler, özel finans kuruluşları, vakıflar, dernekler 
ve 28 Şubat MGK kararları ile ilgili bilgilerin olduğu tespit edilmiştir.

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 



  

Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37);BÇG de sivil memur 
olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BÇG/Bornova/Ümit/GAOB 
Brifingi (24 Aralık Metin) isimli word belgesinden elde edilen belgeyi amirlerinin verdiği 
emir doğrultusunda kendisinin yazmış olabileceğini belirtmiştir.

 
REFAH PARTİSİ (23.Kls. S:43-65),gizli, 6 safyadan oluşan, Refah Partisinin 

amacı, hedefi, stratejisi, tarihçesi, Refah Partisinin kapatılmasından sonraki muhtemel 
gelişmeler, muhtemel senaryolar, uygulayacakları değerlendirilen strateji, sonuç ve 
değerlendirme başlıklarından oluşan belge,Aynı içerikleri power point sunum şeklinde 
hazırlanmış 10 sayfadan oluşan belge. 

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAR, (23Kls.S:70-71) 
başlıklı 2 sayfadan oluşan belgede özetle;

Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi içinde pek çok bilginin intikal ettiğinin bunların 
toplamının bu güne kadar 2.749’ u geçtiğini, 592 okul ve yurt ile ilgili bilgi geldiğini, 320 
sinde ciddi irticai faaliyetin mevcut olduğunu, bunların dağılımının EK 1 de gösterildiğini, 
türbanlı öğretmen ve öğrenciler ve diğer bazı faaliyetlerle ilgili EK 2 de belirtildiğini, okul, 
öğretmen ve idarecilerle ilgili faaliyetlerin EK 3 te toplam 659 personelin isminin bulunduğu 
belirtilmiştir.

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37);BÇG de sivil memur 
olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BÇG/BORNOVA/ÜMİT/MEB 
İLE İLGİLİ HUSUSLAR doc. isimli word belgesini amirlerinin kendisine verdiği emir 
doğrultusunda kendisinin yazmış olabileceğini belirtmiştir. 

 İRTİCA FAALİYETLERİ TESPİT EDİLEN OKUL, YURT VE 
DERSANELERİN ANALİZİ, (23.Kls. S:155-177) başlıklı, 19 Mart 1998 tarihli, özel 
okullar, özel öğrenci yurtları, imam hatip liseleri, devlet okulları, meslek liseleri, özel 
dershaneler olmak üzere toplam 267’sinin takip edilerek fişlendiğine dair 23 sayfadan oluşan 
belge,

MALATYA’DA İRTİCAİ FAALİYETLERE KARIŞAN KAMU PERSONELİ, 
(23.Kls. S:155-177)  başlıklı, 5 sayfadan oluşan, gizli, KAMUPER ibaresi bulunan, belgede 
özetle; Malatya il ve ilçelerindeki kamu görevlilerinin takip edilerek fişlendiğine dair belge,

 YÖK BAŞKANI TARAFINDAN SN.GENELKURMAY BAŞKANINA ARZ 
EDİLEN HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU,(23.Kls. S:155-177) başlıklı, 2 sayfadan 
oluşan belgede; YÖK Başkanı sanık Kemal GÜRÜZ’ün Genelkurmay Başkanına arz ettiği 
hususlara ilişkin bilgi notu olduğu tespit edilmiştir. 

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KONFERANS SALONU (28-29 NİSAN 
1997) KATILANLAR LİSTESİ,(23.Kls S:232) başlıklı, 1 sayfadan oluşan belgede, katılan 
kişilerin adı, görevinin belirtildiği, Ankara Üniversitesi Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel 
Sekreter, Dekan, Dekan Yardımcıları, Müdür, Müdür Yardımcılarının bulunduğu 38 kişilik 
liste. 

 HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI KONFERANS SALONU (02 
MAYIS 1997) KATILANLAR LİSTESİ,(23.Kls, S:233-239) başlıklı, 7 sayfadan oluşan 
belgede, katılan kişilerin adı, görevi ve kuruluşun bulunduğu, kuruluş olarak TİSK, TÜSİAD, 
Atatürkçü Düşünce Derneği, DİSK, Çağdaş Eğitim Vakfı, Ticaret Odaları, Rotary 2420, 
Barolar, Üniversitelerden kişilerin bulunduğu 348 kişinin isminin bulunduğu belge,



  

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); BÇG de sivil memur 
olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BÇG/dokuman/ foça/ Atılla/ 
brif. kat.doc isimli word belgesinden elde edilen Harp Akademileri Komutanlığı Konferans 
Salonu (02 Mayıs 1997) Katılanlar Listesi başlıklı belgeyi amirlerinin kendisine müsvette 
olarak verdiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin yazdığını belirtmiştir.

 28 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE YAPILAN MİLLİ GÜVENLİK KURULU 
TOPLANTISI İLE İLGİLİ BASINDA ÇIKAN SİYASİLERİN BEYANLARI,(23.Kls. 
S:300-329) başlıklı, 1 Mart 1997 tarihli, 30 sayfadan oluşan, siyasi parti liderleri ve 
milletvekillerinin basında çıkan beyanlarının özet halinde toplandığı belge,

 İRTİCAİ FAALİYETLERİN HALİHAZIR DURUMU (23.Kls. S:374-397) 
başlıklı, gizli, 24 sayfadan oluşan, belgenin sağ üst köşesinde 05 Ocak 1998 İGHD ibaresinin 
bulunduğu, Sayın Komutanım diye başlayan takdimin yansı ile verildiği belgede özetle; 
Refah Partisi ve Refahyol Hükümetinin hedef alındığı, BÇG tarafından verilen irtica 
brifinglerinden sonra tehdidin büyüklüğünün farkına varabilen kamuoyunun tepkilerinin 
giderek artmaya başladığı, bunun somut bir sonucu olarak 21 Mayıs 1997’de Yargıtay 
Başsavcısı RP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açtığı, Sivil demokratik 
güçler diye isimlendirilen örgütlerin, ortak bir tavır içine girmeleri, partiler ve TBMM de 
dahil diğer kuruşları da harekete geçirmiş ve bilinen gelişmelerden sonra Haziran 1997 
sonunda Refahyol Hükümet iktidarı bırakmak zorunda kaldığı belirtilerek, bu konuda ihtiyaç 
duyulan yeni yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasının istendiği anlaşılmıştır.

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); talimat üzerine 
CD5/BÇG/Bornova/Ümit/İrticai faaliyetlerin hali hazır durumu isimli word belgesinden elde 
edilen İrticai faaliyetlerin hali hazır durumu başlıklı belgeyi kendisinin yazmış olabileceğini 
belirtmiştir. 

 SUÇ DUYURUSU,(23.Kls.S:399) konulu Şubat 1998 tarihli, Hizmete Özel ibareli, 
HRK:3429-98/İGHD.PL.Ş.(6) sayılı Genelkurmay Harekat Başkanlığından Genelkurmay 
Adli Müşavirliğine hitaben yazılan suç duyurusunda; Akit gazetesinin 18-19 Şubat 1998 
tarihli nüshalarında yer alan ve ekte sunulan Yaşar KAPLAN’a ait “Ülke Tehlikede, Bunları 
Durdurunuz-Ordu İçinde Mezhepçi Kadrolaşma Çabaları” başlıklı yazılarında TSK aleyhine 
ifadelerin yer aldığı belirtilerek Akit Gazetesi sorumluları ve adı geçen yazar hakkında suç 
duyurusunda bulunulmasının rica edildiği 1 sayfadan oluşan belge,

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); BÇG de sivil memur
olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/YÜKSEL/ 
SUÇ DUYURUSU (YAŞAR KAPLAN).DOC isimli word belgesinden elde edilen belgeyi 
amirlerinin kendisine müsvette olarak verdiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin 
yazdığını belirtmiştir.

 SUÇ DUYURUSU,(23.Kls.S:402) konulu mayıs 1998 tarihli, Hizmete Özel ibareli, 
HRK:3429-98/İGHD.PL.Ş.(6) sayılı Genelkurmay Harekat Başkanlığından Genelkurmay 
Adli Müşavirliğine hitaben yazılan suç duyurusunda; 12 Mayıs 1998 tarihinde gönderilen 
ihbar mektubunda Niğde ili Merkez ilçeye bağlı Kayırlı Kasabası Belediye Başkanı ve Akit 
Gazetesi Yazarı Yaşar KAPLAN’ın kardeşi olan Lisani KAPLAN’ın Atatürk’e, Devletin ve 



  

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm yönetici ve komutanlarına ağır hakaretlerde bulunduğu, 
yetkilerini ve belediyenin imkanlarını irticai propaganda için kullandığı, halkı isyana teşvik 
ettiği iddia edildiğinden sözkonusu ihbar mektubunun incelenerek suç unsuru tespit edildiği 
takdirde Lisani KAPLAN hakkında suç duyurusunda bulunulmasının rica edildiği 1 sayfadan 
oluşan belge,

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); talimat üzerine CD5/
BÇG/ BORNOVA/YÜKSEL/SUÇ DUYURUSU (KAYIRLI).DOC isimli word belgesinden elde 
edilen belgeyi amirlerinin kendisine müsvette olarak verdiğini ve verilen emir doğrultusunda 
kendisinin yazdığını belirtmiştir.

 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA BÇG TARAFINDAN İNCELENMEK 
ÜZERE GÖNDERİLEN BELGELER,(23.Kls.406) başlıklı, D5\Bcg\bornova\Yuksel\ 
DIYANET ISLERI BCG GOND-YAZI(OZET).doc isimli dosyadan elde edilen 1 sayfadan 
ibaret S.No, Evrağın tarihi, konusu, kaynağı ve gittiği adres başlıklarından oluşan belgede;

 1. 6 May 97 / Cami ve mescitlerde irticai propaganda yapılmasının önlenmesi 
(irticai faaliyet) / Gazete – TV / İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Bşk. MGK.Gensek. 

2. 7 May 97 / Ankara’nın Ulus semtindeki Hacıdoğan Camii (Türk Silahlı 
Kuvvetlerine hakaret) / Telefon İhbarı / İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Bşk., MGK.Gensek., 
Gnkur.Ad.Müş 632

3. 9 May 97 / Müftülük bildirisi (irticai mali kaynak) / K.K.K. / İçişleri Bakanlığı, 
Diyanet İşleri Bşk., K.K.K., MGK.Gensek., 

4. 9 May 97 / Denetleme zamanının öğrenilmesi (irticai eğitim) / Gazete – TV / 
İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Bşk., MGK.Gensek. 

5. 9 May 97 / Sızıntı gazetesi idarecileri (irticai faaliyet) / Gazete – TV / İçişleri 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bak.lığı, Diyanet İşleri Bşk., K.K.K., MGK.Gensek. 

6. 14 May 97 / Camilerde toplantı (Atatürk’e hakaret) / Gazete – TV / İçişleri 
Bakanlığı, Diyanet İşleri Bşk., MGK.Gensek. 

7. 14 May 97 / Boyabat müftüsü (TSK’ne hakaret) / İhbar mektubu / İçişleri 
Bakanlığı, Diyanet İşleri Bşk., MGK.Gensek. 

8. 30 May 97 / Burdur’da merkezi sistemle okunan Cuma hutbesi (irticai vaaz) / 
K.K.K. / Diyanet İşleri Bşk. 

9. 23 Şubat 98 / Hamidiye Camii Vaizi hakkında (irticai faaliyet) / Milliyet Gazetesi 
/ Diyanet İşleri Bşk.lığına,

Sanık Yüksel SÖNMEZ 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcısına verdiği 
ifadesinde özetle; bu belgeyi kendisi ile aynı dönemde Plan Şubede görevli Bahattin 
ÇELİK’in hazırlaması ve yapması gereken görevler olduğunu, sağlık sorunları sebebiyle 
onun yokluğunda gerekli yazıları hazırlamak zorunda kaldığını beyan etmiştir.

 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA BÇG TARAFINDAN YAZILAN 
YAZILARA YAPILAN İŞLEMLER,(23.Kls. S:407) başlıklı CD5\Bcg\bornova\Yuksel\ 
DIYANET BCG YAZILAN YAZI.doc isimli; dosyadan elde edilen 1 sayfadan oluşan 
belgede;

 1. Gnkur.Bşk.lığının 6 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-25-07/İGHD.Pl.Ş.(8) sayılı 
ve Kocaeli – Acısu Beldesi Camii imamı konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 15 
Ağustos 1997 gün ve SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.01/156 sayılı cevabı, 

2. Gnkur.Bşk.lığının 9 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-37-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı 
ve Sızıntı Gazetesi İdarecileri konulu yazısı / Diyanet İşleri Bşk.lığının 19 Ağustos 1997 gün 
ve SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.01/134 sayılı cevabı, 



  

3. Gnkur.Bşk.lığının 30 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı ve 
“İrticai Faaliyetler” konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 18 Eylül 1997 gün ve 
SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05-011/3756 sayılı cevabi yazısı,

 4. Gnkur.Bşk.lığının 9 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-3-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı ve 
“Müftülük Bildirisi” konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 22 Eylül 1997 gün ve 
SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05-011/3838 sayılı cevabi yazısı, 

5. Gnkur.Bşk.lığının 30 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-67-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı 
ve “İrticai Faaliyetler” konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 22 Eylül 1997 gün ve 
SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05-011/3837 sayılı cevabi yazısı,

 6. Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-52-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı 
ve Mehmet ERKUŞ konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 30 Eylül 1997 gün ve 
SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05-3985 sayılı cevabi yazısı, 

7. Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-53-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı 
ve camilerde toplantı konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 23 Ekim 1997 gün ve 
SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05.11/4335 sayılı cevabi yazısı, 

8. Gnkur.Bşk.lığının 14 Mayıs 1997 gün ve HRK.:3429-53-97/İGHD.Pl.Ş.(6) sayılı 
ve Camilerde Toplantı konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 3 Kasım 1997 gün ve 
SAYI:B.02.1.DİB.0.7100.05-011/4435 sayılı cevabi yazısı, 

9. Gnkur.Bşk.lığının 23 Şubat 1998 gün ve HRK.:3429-47-98/İGHD.Pl.Ş.(6) 142 
sayılı ve Hamidiye Camii Vaazi konulu yazısı / Diyanet İşleri Başkanlığının 13 Nisan 1997 
gün ve SAYI:B.02.1.DİB.0.71.00.05-011/1414 sayılı cevabi yazısı,

Sanık Yüksel SÖNMEZ 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcısına verdiği 
ifadesinde özetle; bu belgeyi kendisi ile aynı dönemde Plan Şubede görevli Bahattin 
ÇELİK’in hazırlaması ve yapması gereken görevler olduğunu, sağlık sorunları sebebiyle 
onun yokluğunda gerekli yazıları hazırlamak zorunda kaldığını beyan etmiştir.

 ADALET BAKANLIĞINA İNCELENMEK ÜZERE GÖNDERİLEN 
KONULAR, (23.Kls S:408) başlıklı, 1 sayfadan oluşan belgede, gazete ve TV kaynak olarak 
gösterilen, 7 Mayıs 1997 tarihli, bazı cezaevlerinde irticai kıyafet “Kılık Kıyafet Kanununa 
Muhalefet” konulu belgenin Adalet Bakanlığı ve MGK Genel Sekreterliğine gönderildiğine 
dair belge,

GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İSLAMİ SERMAYE,(20.Kls. 
S:1-89 başlıklı gizli 178 sayfadan oluşan CD5/BCG/Bornova/Serdar Alb/bgs. dosyasında 
bulunan power point sunum,

 GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI SİYASAL İSLAMIN 
KADROLAŞMASI VE MALİ KAYNAKLARI DOĞRULTUSUNDA GENEL 
DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE TEKLİFLER,sunum(24.Kls. S:90-153) başlıklı, gizli 
ibareli, 126 sayfadan oluşan CD5/BCG/Bornova/Serdar Alb/Murat dosyasında bulunan 
power point sunum,

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCA ve TÜRK SİLAHLI 
KUVVETLERİ,(25.Klasör) Başlıklı 544 sayfadan oluşan CD5/BCG/Haymana/Konferans 
dosyasında bulunan power point sunum,

ÖRGÜTLERLE İLGİLİ BİLGİLER,(26.Kls. S:1-40)  PKK, Hizbullah, Anadolu 
Federe İslam Devleti (AFİD), İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği (İCCB), İBDA-C, Milli 
Görüş, Nurculuk, Süleymancılık, Nakşibendi Tarikatı, DHKP/C, TKP, TKP/ML, THKO adlı 



  

örgütlerle ilgili bilgilerin bulunduğu 40 sayfadan oluşan dokümanda terör örgütlerinin 
yanında teröre bulaşmayan gruplarda terör örgütü gibi sayılmıştır.

 GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI LAİKLİK VE 
TÜRKİYE’DEKİ GRUPLARIN CUMHURİYET REJİMİNİ TEHDİDİ (İÇ TEHDİT 
VE İÇ TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ),(28.Kls. S:41-209) başlıklı 338 sayfadan oluşan 
CD5/BCG/Haymana/brifing/konyabir dosyasında bulunan power point sunum,

 İRTİCA NE DURUMDADIR?, (27. Kls. S: 1-57)başlıklı, gizli, takdim belgesinin 
57 sayfadan oluştuğu, özetle; irticai tehdidin gelişimi, stratejisi, hedefleri, eğitim, 
kadrolaşma, yayın, sermaye ve TSK’ya yönelik faaliyetleri, irtica ile mücadelenin analizi ve 
sonuç başlıklarından oluşan belgede özetle; Refah Partisi ve Refahyol Hükümeti irticai tehdit 
olarak görüldüğü, emirle BÇG’nin kurulduğunun belirtildiği belge,

İRTİCAİ FAALİYETTE BULUNAN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ 
(27.Kls. S:58-81) başlıklı, 24 sayfadan oluşan; Türkiye genelinde iller belirtilerek 356 Sağlık 
Bakanlığı personelinin, adı, soyadı, görev yeri, görevi belirtilerek takip edilerek fişlendiği, 
sonuç kısmında ise bunlar hakkında yapılan işlemlerin belirtildiği belgede özetle; 
Açıklamalar bölümündeki yapılan fişlemeler; Radikal İslami görüşe sahiptir, modern 
görünümlü olup türban takmamaktadır ancak irticai gruplara sempati duymaktadır, RP 
yanlısıdır, 8 yıllık eğitime karşıdır, türban takmaktadır, irtica eğilimlidir, şeraitçidir, dini 
grupların faaliyetlerine göz yummaktadır, türbanlı mesai yapmaktadır, eşi Vakıflarla 
irtibatlıdır, tesettür giyimlidir, tarikatçıdır, Atatürk ve TSK karşıtıdır, irticai faaliyetleri 
desteklemektedir, irtica eğilimlidir, MGV üyesidir, eşi türbanlıdır, eşi sosyal faaliyetlere 
katılmaz, başörtülüdür, irticai faaliyet içerisindedir, tesettürlüdür şeklinde belirtilmiştir.

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37); BÇG de sivil 
memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/ 
BN.SALİH/KADROLAŞMA/SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ.doc isimli word belgesinden 
elde edilen İrticai faaliyette bulunan Sağlık Bakanlığı personeli başlıklı belgeyi kendisinin 
yazmış olabileceğini belirtmiştir.

 DİNİ EĞİTİM VEREN OKULLARDAN MEZUN OLAN 
MİLLETVEKİLLERİ, başlıklı belgede, Fazilet Partisi:58, Anavatan Partisi:7, Doğruyol 
Partisi:5, Milliyetçi Hareket Partisi:1, Büyük Birlik Partisi:1, Toplam: 72 ibaresinin 
bulunduğu, Fazilet Partisinden 59 milletvekilinin; Ahmet BİLGE (Süleymancılar), İ.Ertan 
YÜLEK, Osman HAZER, Ahmet DOĞAN, Ahmet ÇELİK, Ziyaetin TOKAR, Sıddık ALTAY, 
Celal ESİN, Şaban KARATAŞ, Ersönmez YARBAY, Ömer EKİNCİ, Necati ÇELİK, Rıza 
ULUÇAK, Teoman Rıza GÜNER, Zeki ERGEZEN, Lütfü DOĞAN, Mehmet SILAY, İsmail 
KAHRAMAN, Bahri ZENGİN, Cafer GÜNEŞ, Hüsemattin KORKUTATA, Mustafa ÜNALDI, 
Recai KUTAN, Temel KARAMOLLAOĞLU, Zeki ÜNAL, Ömer HATİPOĞLU, Yakup 
HATİPOĞLU, Ahmet DÖKÜLMEZ, Hasan DİKİCİ, Mustafa YÜNLÜOĞLU, M.Altan 
KARAPAŞAOĞLU, Fikret KARAPEKMEZ, Yaşar CANBAY, Musa DEMİRCİ, Fethullah 
ERBAŞ, Şaban ŞEVLİ, Abdullah ÖZBEY, Musa OKÇU, İsmail ÇOŞAR, Yasin HATİPOĞLU, 
Mehmet AYKAÇ, Abdullah FIRAT, Aslan POLAT, Hanifi DEMİRKOL, Kahraman 
EMMİOĞLU, Lütfi DOĞAN, Ali OĞUZ, Mustafa BAŞ, Osman YUMAKOĞULLARI, Azmi 
ATEŞ, Fehim ADAK, Hüseyin YILDIZ, A.Kadir ÖNCEL, Zülfikar İZOL, H.Hüseyin ÖZ, 
Abdullah GÜL, Şaban BAYRAK, Cafer GÜNEŞ, Ahmet DERİN (Nakşibendiler) Anavatan 



  

Partisinden 23 Milletvekilinin; Agah Oktay GÜNER (Rufai) Yusuf EKİNCİ, Cemil ÇİÇEK, 
Süleyman ÇELEBİ (Nurcular) Metin GÜRDERE (Menzilciler) Kamran İNAN, 
S.SEYDAOĞLU (Şıhlar) Mahmut BOZKURT, A.Kadir AKSU, Korkut ÖZAL, Ali ÇOŞKUN, 
Hüsnü DOĞAN, Mehmet KEÇECİLER, Eyüp AŞIK, Naim GEYLANİ, Metin EMİROĞLU, 
Miraç AKDOĞAN, Mustafa BAYRAMOĞLU, Ataullah HAMİDİ, Mustafa TAŞAR, Burhan 
KARA, Cenap GÜLPINAR, Süleyman HATİNOĞLU (Nakşibendiler) Büyük Birlik 
Partisinden 6 milletvekilinin; Muhsin YAZICIOĞLU, Mehmet EKİCİ, Recep KIRIŞ, Esat 
BÜTÜN (Menzilciler) Mehmet SAĞDIÇ, Nevzat YANMAZ (Nakşibendi),Doğruyol 
Partisinden 20 Milletvekilinin; Ayvaz GÖKDEMİR (Rufai) Rıza AKÇALI, Saffet Arıkan 
BEDÜK, Mehmet GÖLHAN, İsmail KÖSE, Işılay SAYGIN, Rıfat SERDAROĞLU, Necati 
ÇETİNKAYA, İsmail KARAKUYU, Yahya USLU, Nevzat ERCAN, Esat KIRATLIOĞLU, 
Necmettin CEVHERİ (Nurcular) Hasan EKİNCİ (Kadiriler) Çemil ERHAN, A.Safter 
GAYDALI, M.Fevzi ŞIHANLIOĞLU (Şıhlar) Haluk YILDIZ, Salim ENSARİOĞLU, Fariz 
ÖZDEMİR (Nakşibendiler) şeklinde belirtildiği anlaşılmıştır.

 MİLLETVEKİLLERİ,  (20.Kls. S:53) başlıklı 1 sayfadan oluşan belgede özetle, 
Nurculuk Sempatizanı Miletvekilleri başlığı altında, FAZİLET PARTİSİ, 1. Abdulkadir 
AKSU, 2.Hüsamettin KORKUTATA, 3.Mustafa ÜNALDI 4.İsmail KAHRAMAN, 
5.Ziyaettin TOKAR, 6.Hasan DİKİCİ, 7.Sacit GÜNBEY, 8.Ahmet Cemil TUNÇ, 9.Aydın 
MENDERES, 10.Kazım ATAOĞLU, 11.Mustafa BAŞ ANAVATAN PARTİSİ 12. Ali Talip 
ÖZDEMİR, 13.Abdullah AKARSU, 14.Mahmut Oltan SUNGURLU, 15.Mustafa KÜPELİ, 
16.Cemil ÇİÇEK, 17.Rıza AKÇALI, 18.Nevzat ERCAN, 19.Necati ÇETİNKAYA, 20. 
İsmail KÖSE, DOĞRUYOL PARTİSİ 21.Mustafa ZEYDAN, 22.Namık Kemal ZEYBEK, 
23.Necmettin CEVHERİ, 24.Nurhan TEKİNEL DEMOKRAT PARTİ 25.Korkut ÖZAL’ın 
adlarının bulunduğu belge.

 MGB (MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ) DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN GERİ 
ÇEKİLDİĞİ OKULLAR, (27. Kls S:131-134)başlıklı, 4 sayfadan oluşan belgede özetle, 
Milli Güvenlik Bilgisi dersi öğretmenlerinin hangi okullardan geri çekildiği, çekileceği ikaz 
edilen, ikaz üzerine düzelen, düzeltmeyi müteakip tekrar öğretmen görevlendirilen okulların 
bulunduğu ve niçin geri çekildiğinin belirtildiği belge. Belgenin sol alt kısmında 
“Gnkur.İGHD.Tarafından hazırlanmıştır. Tel.2590” ibaresinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 TÜRKİYE GENELİNDE VAKIF, DERNEK, TV, RADYO, GAZETE, 
DERGİ, OKUL, YURT, KUR’AN KURSU VB. ÇİZELGESİ,(27.Kls. S:136-137) 
Türkiye Genelinde, İl Bazında Tarikat, Mezhep, Dergah, Tekke, Türbe, Mescit, Vakıf, 
Dernek, Örgüt, Tv, Radyo, Gazete, Dergi, Okul, Yurt-Pansiyon, Kur’an Kursu, Basındaki 
Miktarı, Kanuna Aykırı Giyilen Mahaller başlıkları altında rakamların verilerek oluşturulan 
çizelge,

 İRTİCAİ FAALİYETTE BULUNAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
PERSONELİ, (27.Kls. S:149-170) başlıklı, 22 sayfadan oluşan belgede, 181 Diyanet 
Personelinin adı, soyadı, o tarihteki görev yeri, görevi belirtilerek faaliyet bölümünde takip 
edilip fişlendiği, sonuç bölümünde ise hakkında yapılan işlemlerin belirtildiği belgede 
fişleme bölümlerinde özetle;

Siyasi islamı benimsemiştir, irticai vaaz vermiştir, irticai faaliyetlerde bulunur, 
izinsiz olarak Türkiye dışına çıkmıştır, irticai kesimle irtibatlı, irticai düşünce yapısındadır, 
Milli Gençlik Vakfı ile irtibatlıdır, irtica eğilimlidir, irticai propaganda yaparak köylüyü 
ikiye ayırmıştır, Refah Partisini övmüştür, devlet sizin okullarınızı kapattı şimdi de deri 
istiyor şeklinde ifadeler kullanarak vaaz vermiştir, 23 adet kurban derisi toplamıştır, irticai 



  

propaganda yapmaktadır, RP nin propagandasını yapmaktadır. FP nin propagandasını 
yapmaktadır, Şehit töreninde “Şehidimiz islamı yaymak uğruna, din uğruna şehit olmuştur” 
demiştir, Atatürk ve TSK aleyhine propaganda yapar, tarikat mensubudur, irticai görüş ve 
düşünceler ile ilgili propaganda yapmaktadır, Hizbullah sempatizanıdır, eşi evinde izinsiz 
Kur’an kursu açmıştır, camilerde kadrosuz vekil imamları görev yapmaktadır, antilaik 
görüştedir, halkla birlikte toplu zikir ayinleri yapmaktadır cümlelerinin yer aldığı tespit 
edilmiştir.

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37) BÇG de sivil 
memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/ 
BNB.SALİH/KADROLAŞMA/DİYANET.PERSONELİ DOC. isimli word belgesinden elde 
edilen İrticai Faaliyette Bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli başlıklı belgeninn 
amirleri tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda 
kendisinin hazırladığını belirtmiştir.

 İRTİCAİ YAYIN YAPTIĞI TESPİT EDİLEN TELEVİZYON 
İSTASYONLARI,(27.Kls. S:188-210) başlıklı, hizmete özel, 23 sayfadan oluşan belgede, 
Türkiye genelinde illerde bulunan, televizyon istasyonları ve radyo istasyonlarının 
belirtildiği, RTÜK bölgesel/yerel satış ihalesine giren TV ve radyolarla ilgili fişlemelerin ve 
bu gelişmeleri anlatan bilgi notlarının bulunduğu belge,

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37) talimat üzerine 
CD5/BCG/BORNOVA/BNB.SALİH/İRTİCAİ TV.RADYO.DOC isimli word belgesinden elde 
edilen İrticai yayın yaptığı tespit edilen televizyon istasyonları başlıklı belgeninn amirleri 
tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin 
hazırladığını belirtmiştir.

İRTİCAİ FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLAR,(27.Kls. S:215-218) başlığı 
altında toplam 124 vakfın örgütlendiği il sayısının da belirtildiği belge ve devamında bu 
vakıfların bağlı bulunduğu tarikat ve dini akımların isimlerinin bulunduğu 4 sayfadan oluşan 
belge,

KURBAN DERİLERİNİN TOPLANMASI,(27.kls. 219-221) başlıklı 3 sayfadan 
oluşan 6 bölümlü büyük harflerle yazılı, 6 bölümün sol alt köşelerinde GNKUR.İGHD 
BŞK.LIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. TLF.2563 ibaresinin bulunduğu, kurban 
derileri ile ilgili bilgilerin yer aldığı belgede özetle; Kurban derisi toplama yetkisinin THK 
ndan alınarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına verilmesi ile irticai kesimin 
kurban derisi toplama işinde organize olarak çok büyük rant elde ettiğini, THK nun aleyhine 
propaganda yapıldığı, kurumun karşı propaganda yapamadığını ve topladığı derilerden 
diğer kurumlara vermesi gereken payı son yıllarda verememiş olması belirtilerek teklifler 
kısmında THK nın kurban derisi, fitre ve zekat toplamaya devam etmesini sağlayacak karar 
değişikliği yollarının aranması, bu olmadığı takdirde hükümetin aldığı kararın irticai kesimin 
bir zaferi olarak gösterilmesini önleyecek bir kamuoyu bilgilendirmesinin ivedilikle yapılması 
ve THK’na bütçesinin %65 e yakın bir kısmını teşkil edilen kurban derisi yerine bütçeden 
imkan sağlanması uygun mütalaa edilmektedir ifadeleri yer almaktadır.

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37) BÇG de sivil 
memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/ 
BNB.SALİH/ KURBAN DERİLERİNİN TOPLANMASI DOC. isimli word belgesinden elde 



  

edilen Kurban Derilerinin Toplanması başlıklı belgeninn amirleri tarafından kendisine 
müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını 
belirtmiştir.

İRTİCAİ FAALİYETTE BULUNAN YÖK PERSONELİ,(27.Kls. S:81-121) 
Başlıklı, Gizli, 40 sayfadan oluşan belgede, Türkiye genelindeki üniversitelerde görevli 
öğretim görevlilerinin ve personelin, adı, soyadı, o tarihteki görevi belirtilerek takip edilerek 
fişlendiğine dair belge. 

 İrticai Faaliyette Bulunan YÖK Personeli başlıklı, Gizli, 34 sayfadan oluşan belgede 
yukarıda belirtilen belge içeriği ile benzer olduğu tespit edilen, üstteki belgeden önce 
hazırlanan, daha sonra bazı isimler eklenerek yukarıdaki belgenin oluşturulduğu kanaatine 
varılan belge,(27.Kls. S:222-255)

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37) BÇG de sivil 
memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BÇG/Bornova/ 
Hakan/Üniversitede İrtica.İllere Göre doc. Ve CD5/BÇG/Bornova/Bnb.Salih/Yök 
Personeli doc. isimli belgelerinden elde edilen İrticai faaliyette bulunan YÖK Personeli 
başlıklı belgelerin amirleri tarafından kendisine müsvette olarak verildiğini ve kendisininde 
verilen emir gereği bu belgeleri yazdığını belirtmiştir.

 SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ BÖLÜCÜ KADROLAŞMA,(27.Kls. 
S:256-258) başlıklı, gizli, 3 sayfadan oluşan belgede özetle; o tarihte SSK Genel Müdürü 
olan Kemal KILIÇDAROĞLU ilk sırada olmak üzere 29 SSK personelinin adı, soyadı, 
görevi ve takip edilerek fişlendiğine dair belge,

 BUGÜNE KADAR HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILAN KAMU 
GÖREVLİLERİ, (27.Kls. S:259-260)başlıklı, 2 sayfadan oluşan belgede özetle; 
Kaymakam, Doktor, Öğretmen, Polis, Hemşire, Ebe ve diğer kişiler hakkında önceki 
dönem açılan soruşturma, bu dönem açılan soruşturma ve toplamlarının verildiği ve 
bunlar hakkında yapılan işlemlerin, verilen cezaların istatistiğinin verildiği belge,

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37)  talimat üzerine 
CD5/BÇG/Bornova/Hakan/Bugüne kadar haklarında soruşturma açılan kamu görevlileri.doc 
isimli word belgesinden elde edilen Bugüne kadar haklarında soruşturma açılan kamu 
görevlileri başlıklı belgeyi kendisinin yazmış olabileceğini belirtmiştir.

 FETULLAH GÜLEN’İN DİĞER SİYASİ VE İRTİCAİ GRUPLARLA 
İLİŞKİLERİ, (27.Kls. S:261-264)başlıklı, 4 sayfadan oluşan belgede özetle; Türk-İslam 
sentezi görüşü ile FP’den ayrıldığı, ancak “Emellerinin Türkiye dışına taşdığı gerçeği, Türk 
İslamcılığı düşüncesini de şimdilik kaydıyla benimsediği sonucunu doğurduğunun belirtildiği 
tespit edilmiştir.

 İRTİCAİ FAALİYETİ TESPİT EDİLEN OKULLAR, (27.Kls. S:266-277) 
başlıklı, 12 safyadan oluşan belgede ülke genelinde 133 okulun bulunduğu il ile birlikte liste 
halinde sıralandığı, tespit edilen faaliyetler bölümünde ise okuldaki çalışanların, öğrencilerin 
ve faaliyetlerin takip edilerek notların alındığı tespit edilmiştir. 

 İRTİCAİ FAALİYETTE BULUNAN SSK HASTANELERİ PERSONELİ, 
(27.Kls., S:278-279) Başlıklı, 2 sayfadan oluşan belgede özetle; 26 SSK hastane personelinin 



  

adı, soyadı, görev yeri, görevi belirtilerek takip edilip fişlendiği tespit edilmiştir.

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37) ; talimat üzerine 
CD5/BÇG/Bornova/Osman/İrticai.Faal.Tesbit Edilen SSK.HST.PER.doc isimli word 
belgesinden elde edilen İrticai Faaliyette Bulunan SSK Hastaneleri Personeli başlıklı belgeyi 
kendisinin yazmış olabileceğini belirtmiştir. 

İRTİCAİ FAALİYETİ TESPİT EDİLEN MEB.LIĞI İÇİNDEKİ SAĞLIK 
PERSONELİ,(27.Kls.S:282) başlıklı 1 sayfadan oluşan belgede, Milli Eğitim Bakanlığı 
içindeki Malatya ilinde görev yapan 2 doktor, 3 hemşirenin takip edilerek fişlendiğine dair 
belge,

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37) talimat üzerine 
CD5/BÇG/Bornova/Osman/İrticai.Faal.Tesbit Edilen MEB.İÇİ SAĞLIK PERSONELİ.doc 
isimli word belgesinden elde edilen İrticai Faaliyeti Tespit Edilen Meb.Lığı İçindeki Sağlık 
Personeli belgeyi kendisinin yazmış olabileceğini belirtmiştir. 

 İRTİCAİ FAALİYETTE BULUNAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
PERSONELİ, (27.Kls. S:283-421) başlıklı, 139 sayfadan oluşan belgede özetle; toplam 
1379 Müfettiş, Müdür, Şube Müdürü, Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Öğretmen, 
Memur, Hizmetli olan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin, adı, soyadı, görev yaptığı yer, 
görevi ve açıklamalar kısmında özetle; “Eşi türbanlı, radikal İslami görüşü benimser, BBP 
yanlısıdır, okulda kıyafet yönergesini uygulamaz, kız öğrencilerin derslere tesettürlü 
girmesine göz yumar, irtica referansıyla göreve atanmıştır, irticai propaganda yapar, 
tarikatçıdır, tarikatçı, irticai faaliyetlerde bulunur, türbanlı derse girer, eşi çarşaflıdır, 
irtica eğilimlidir, türban takma konusunda raporludur, kıyafet genelgesine uymamaktadır, 
tesettürlüdür, kılık kıyafet yönergesine aykırı hareket etmektedir, sivil savunma odasını - 
vakıflar odasını mescit gibi kullanmaktadır, hacca gitmiştir, kurslara başörtüsü ile devam 
eder, bilgi talebe yurdunda yapılan toplantılara katılmaktadır, RP’ye meğilli hareket eder, 
RP’lidir, Cuma namazlarına gider, okul binasındaki Atatürk posterleri eski olmasına 
rağmen Osmanlı’daki Padişah ve Devlet Adamlarının resimleri yenidir, Hz.Hüseyin’in 
ölüm yıldönümü gününde okulda aşure günü düzenlemiştir, aşırı sol görüşü benimser, 
derslerinde Turancılığı işlemektedir, Hacca ve Umreye gider, Milli Görüşçü, normal 
yaşantılarında türban takar, derslere türbanlı girer, Hizbullah-İlim grubu ile irtibatı 
vardır” şeklinde ibarelerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37) talimat üzerine 
CD5/ BÇG/ BORNOVA/ OSMAN/ İRTİCAİ. FAAL. MEB. PERSONELİ. DOC isimli word 
belgesinden elde edilen İrticai Faaliyette Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli başlıklı 
belgeyi kendisinin yazmış olabileceğini belirtmiştir.

 İRTİCAİ FAALİYET TESPİT EDİLEN OKULLAR,(27.Kls. S:422-439) 
başlıklı, 18 sayfadan oluşan belgede özetle; Türkiye genelinde 276 adet, Özbekistan’da 1 
adet, okulların adı ve ili belirtilerek takip edilip fişlendiği tespit edilmiştir.

Tanık Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla 14.02.2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle (Kls. 37) talimat üzerine 
CD5/BCG/BORNOVA/OSMAN/İRTİCAİ FAAL.TESBİT EDİLEN OKULLAR.DOC. 
dosyasında bulunan irticai faaliyeti tespit edilen okullar başlıklı belgeyi kendisine verilen 



  

emir üzerine yazmış olabileceğini belirtmiştir. 

 24 İLDE İRTİCAİ FAALİYETTE BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN KAMU 
PERSONELİ, (27.Kls. S:441-443) Başlıklı, 3 sayfadan oluşan belgede, Vali, Vali 
Yardımcısı, Kaymakam, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli 
(Md./Şb.Md./Okul Md./Öğretmen), Emniyet Personeli, Yargı Personeli, Sağlık Bakanlığı 
Personeli (Doktor-Hemşire-Ebe), Öğretim Görevlisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli 
(Müftü-İmam), Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Hizmetlerde (Memur) memurların 
illere göre, sayılarının ve toplamlarının çıkarıldığı 2 adet çizelge ve çizelgenin boş hali. 
(Belgenin alt kısmında, “Gnkur.İGHD.Bşk.lığı tarafından hazırlanmıştır. Tel.2590” ibaresinin 
yer aldığı tespit edilmiştir.)

 İRTİCAİ FAALİYETLERİ TESPİT EDİLEN OKUL, YURT VE 
DERSANELER (27.Kls. S: 516) başlıklı, Gizli, Özel Okullar:73, Özel Öğrenci Yurtları:70, 
İmam Hatip Liseleri:44, Devlet Okulları:42, Meslek Liseleri:32, Özel Dershaneler:6, 
Toplam:267 adet okulun ve dershanenin belirtildiği belge,

 Örnek olarak 12 adet okuldaki irticai faaliyetlerin özetlendiği 3 sayfadan oluşan 
belge,(27.Kls. S:513-515)

 Örnek olarak alınan 61 öğrenci yurtlarındaki irticai faaliyetlerin özetlendiği 9 
sayfadan oluşan belge, (27.Kls. S:504-512)

Örnek olarak alınan 37 adet İmam Hatip Liselerindeki irticai faaliyetlerin 
özetlendiği 7 sayfadan oluşan belge. (27.Kls. S:497-503)

Örnek olarak alınan 34 adet Devlet Okullarındaki irticai faaliyetlerin özetlendiği 7 
sayfadan oluşan belge,  (27.Kls. S:490-496)

Örnek olarak alınan 17 adet Meslek Lisesindeki irticai faaliyetlerin özetlendiği 3 
sayfadan oluşan belge, (27.Kls. S487-489)

Örnek olarak alınan 4 adet Özel Dershanelerdeki irticai faaliyetlerin özetlendiği 1 
sayfadan oluşan belge , (27.Kls. S:486)

İçişleri Bakanlığındaki İmam Hatip Lisesi (İHL) Kaynaklı Üst Düzey 
Bürokratlar Başlıklı, Gizli, 9 sayfadan oluşan belgede, 85 kişinin adı, soyadı, eğitim süreci 
ve o tarihteki görevinin belirtildiği belge.(27.Kls. S:486)

 İçişleri Bakanlığındaki İmam Hatip Orta Kısmından Mezun (İHOK) Üst 
Düzey Bürokratlar Başlıklı, Gizli, 3 sayfadan oluşan belgede, 27 kişinin, adı, soyadı, eğitim 
süreci ve o tarihteki görevinin belirtildiği fişleme belgesi,

 İçişleri Bakanlığı Merkezinde Veya Taşrada Görevli Olup İmam Hatip Lisesi 
Mezunları İle Yakın Teması Bulunduğu Değerlendirilenler, Başlıklı, Gizli, 7 sayfadan 
oluşan, 78 kişinin, adı, soyadı, eğitim süreci ve o tarihteki görevinin belirtildiği fişleme 
belgesi, (27.Kls. S:458-464)

 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğündeki 
Fazilet Partisine Müzair Personel Listesi Başlıklı, Gizli, 2 sayfadan oluşan, belgede, 22 
kişinin adı, soyadı ve o tarihdeki görevlerinin belirtildiği fişleme belgesi, (27.Kls. S:455-456)

 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
Protokol Listesinde Yer Alan Fazilet Partisine Müzair Personel Listesi Başlıklı, Gizli, 1 
sayfadan oluşan belgede, 9 kişinin adı, soyadı ve o tarihteki görevinin belirtildiği fişleme 
belgesi (27.Kls. S:454)



  

 Siyasal İslamı Destekleyen Şirketlere Verilen Teşviklerin Çizelgesi Başlıklı 6 
sayfadan oluşan belge,(27.Kls. S:179-485)

 GENELKURMAY’DA BASIN MENSUPLARINA VERİLEN İRTİCA 
BRİFİNGİ, (28. Kls. S:192-243) 11 Haziran 1997 Günü, Genelkurmay Başkanlığında basın 
mensuplarına verilen irtica brifingi ile ilgili 51 sayfadan oluşan araştırma tutanağında 
özetle; brifing ile ilgili gazete manşet ve haberleri ile brifingin tam metnini veren gazeteler ile 
soruşturma dosyaya müşteki Tamer TATAR’ın ibraz etmiş olduğu power point sunumlar ile 
karşılaştırıldığı belgede, 11 Haziran 1997 günü Genelkurmay Başkanlığında basın 
mensuplarına verilen irtica brifinginin soruşturmamızın 28. Klasöründe bulunan 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İrticai Faaliyetler başlıklı sunu ile bire bir 
örtüştüğü ve aynı olduğu tespit edilmiştir.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCAİ FAALİYETLER,(28.Klasör) 
başlıklı 383 sayfadan oluşan CD5/BCG/HAYMANA/BRF37 dosyasında bulunan power 
point sunum. 

İÇ TEHDİT VE İÇ TEHDİT’İN SİLAHLI KUVVETLER BAKIMINDAN 
ÖNEMİ, (29.KLASÖR) başlıklı, 464 sayfadan oluşan, (CD5/BCG/HAYMANA/ 
DOKUMAN/İCTEHDÖ word belgesinden elde edilen) belgede özetle; 1950’lerden bu yana 
İç Hizmet Kanunu 35. Maddesinde TSK’ya verilmiş olan kollamak ve korumak vazifesinin 
ışığı altında iki defa ülke yönetimini devralma, bir defa da mevcut hükümete muhtıra 
vermek zorunda kaldığı, Bu nedenle TSK’lerin ileride muhtemel bu tip bir göreve hazır 
olması yasa gereği olduğu gibi iç tehdidi dış tehdit ile birlikte değerlendirilmesinin 
gerektiği, bütün bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için iç tehdidi tanımak ve bilmekle 
mümkün olduğunu, Bölücü unsurlar, aşırı sol unsurlar, irticai unsurlar, azınlıkların iç 
tehdit olarak değerlendirildiği, Hizbullah ve İBDA/C terör örgütleri hakkında bilgilerin 
verildiği, Milli Görüş, Adnan OKTAR grubu, İskender EVRANOSOĞLU Grubu, İslami 
Hareket Örgütü, Nurculuk, Süleymancılık, Kadiri Tarikatı ile ilgili bilgiler verildiği, İrticai 
Unsurlar ve Faaliyetleri başlığında Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah 
Partisinin sayıldığı, İrticai örgütler olarak Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından 
terör örgütü olarak kabul edilen örgütlerin yanında Milli Görüş, Adnan OKTAR Grubu, 
Nurculuk, Süleymancılık, Kadiri Tarikatı ve Nakşibendi tarikatının sayılarak bunlar hakkında 
bilgilerin verildiği belge.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCA NE DURUMDADIR KONULU 
TAKDİME YAPILAN İLAVELER,(30.Kls. S:1-181) başlıklı gizli ibareli 362 sayfadan 
oluşan CD5/BCG/Haymana/İRTİCA/nc.ppt. dosyasında bulunan power point sunum.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI 450BAKANLIĞI 
450 YENİ HAKİM VE SAVCI İÇİN AÇILAN SINAV (30.Kls.S:182-346) başlıklı 164 
sayfadan oluşan  oluşan irticai kadrolaşma ile ilgiliower point sunum,

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANAYASA’DA ESASLARI BELİRTİLEN 
CUMHURİYET REJİMİMİZİ YIKARAK, YERİNE DİNİ ESASLARA DAYALI 
SİYASAL İSLAM DÜZENİNİ KURMAK İSTEYEN, İRTİCAİ UNSURLARIN 
ULAŞTIĞI BOYUTLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMEMİZ,(30.Kls. S:347-351) 
başlıklı 10 sayfadan oluşan CD5/BCG/Haymana/İrtica/Konuşma dosyasında bulunan power 
point sunumda özetle; iç tehdit değerlendirmesinde irticai tehdit ile bölücü tehdidin eşit 



  

seviyeye geldiği, irticai tehdit değerlendirmesi sonucu Batı Çalışma Grubunun kurulduğunun 
belirtildiği belge. 

(34). PSİKOLOJİK HAREKAT PLANLARI (9.Kls. S: 288-321) 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Gizli antetli 29 Temmuz 1997 tarihli, HRK: 
3958-31-97/Psk.Hrk.D.Pl.Hrk.Ş.sayılı MY-31-2 Gnkur.Psk.Hrk.Grup K.lığı Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları Yönergesi Konulu, Genelkurmay Başkanı emriyle II.Başkan Orgeneral 
Çevik BİR imzalı BAŞEMİR ( 9.Kls. S: 320),  başlıklı 1 sayfadan oluşan BAŞEMİR başlıklı 
belge içeriğinde özetle; 

MY 31-2 Gnkur. Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev,Yetki ve 
Sorumlulukları Yönergesi hazırlanarak yayınlanmıştır.

Bu Yönergenin uygulanmasından bütün Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay Harekat Başkanlığı sorumludur.

Genelkurmay Başkanlığı Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev, Yetki 
Sorumlulukları Yönergesi belgesinin ilk sayfasına Gizli, MY 31-2 numara verildiği, sayfa 
altında ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ 1997 ibaresi bulunduğu, belgenin sağ üst 
köşesinde T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI PSİKOLOJİK HAREKAT GRUP 
KOMUTANLIĞI ANKARA kaşesi basıldığı, el yazısıyla 1 İnci Psk.Hrk.TB. notu düşüldüğü, 
26 Ağustos 1997 kaşesi basıldığı, 01 numarası verilerek yuvarlak içine alındığı, belgenin alt 
sağ tarafında 1 Tb. Notunun el yazısı ile  yazıldığı anlaşılmıştır. (9.Kls.S:321) 

Genelkurmay Başkanlığı Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev, Yetki 
Sorumlulukları Yönergesinin dağıtım planında Genelkurmay Başkanlığının hangi birimlere 
dağıtılacağının belirtildiği; (9.Kls.S:319) 

Genelkurmay Başkanlığı Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev, Yetki 
Sorumlulukları Yönergesinin içindekiler başlığı altında, 2 sayfadan oluşan belgenin içeriğinin 
(9. Kls. S:317-318) 

Birinci bölüm-genel esaslar başlığında;1.Amaç, 2.Kapsam, 3.Sorumluluk, 
4.Tanımlar, 5.Genel Esaslar alt başlıkların  yer aldığı, 

İkinci bölüm-görev esasları başlığında; 1.Psk.Hrk.Grup Komutanlığının Kuruluş 
Bağlantıları,2.Kuruluş ve Konuş durumu,3.Görev bölgesi, 4.Görevlendirme esasları alt 
başlıkların yer aldığı, 

Üçüncü bölüm- görev yetki ve sorumluluklar başlığında; 1.Psk. Hrk. Grup 
Komutanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları, 2.Tabur Komutanlıklarının Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları,3.Tim Komutanlıklarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları, 4.Görev Yapma 
Usülleri, 5.Personel Eğitim Durumu alt başlıkların yer aldığı, 

 Dördüncü bölüm-kayıt ve raporlar başlığında; 1.Psikolojik Harekat Grup 
Komutanlığınca Tutulacak Kayıtlar, 2.Tabur Komutanlıklarınca Tutulacak Kayıtlar,3.Tim 
Komutanlıklarınca Tutulacak Kayıtlar,4.Psikolojik Harekat Grup Komutanlığınca 
hazırlanacak raporlar altbaşlıkların yer aldığı , 

Beşinci bölüm-müteferrik hususlar başlığında; 1.Personelin istihkak durumu, 
2.Araçların görevlendirme, bakım, onarım ve yakıt ikmal esaslar, 3.Denetleme esasları, 
4.Personel seçimi, atama ve görevlendirme esasları alt başlıkların yer aldığı anlaşılmış, 

Genelkurmay Başkanlığı Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev, Yetki 
Sorumlulukları Yönergesinin EKLER başlığı altında (9.Kls. S:288-316) ;

EK-A Tanımlar
a.Psikolojik Harp: Başka bir devlete veya ülkeye karşı yapılır.
b.Psikolojik Harekat: Barış ve savaş dönemlerini kapsayan ve özellikle iç ve dış 

tehditin iç içe girdiği ortamlarda silahlı sistemlerin nüfuz edemediği yerlere nüfuz 
edebilmektir.



  

Psikolojik harekat, komutanın, hem askeri hem de politik milli hedefleri elde etmesi 
için kullanılan bir vasıtadır.

c.Stratejik Psikolojik harekat :Milli Güvenlik Politikası esasları dahilinde iç ve dış 
psikolojik faaliyetlerini kapsar.

EKLER BÖLÜMÜNDE
EK-B  Psk.Hrk.Grup K.lığı Personel Kimlik Kartı
EK-C  Psk.Hrk.Grup K.lığı Araç Tanıtım Kartı
EK-D  Psk.Hrk.Birimleri Faaliyet Çizelgesi
EK-E   Psk.Hrk.Haberalma Ödeneği Kayıt Defteri
EK-F   Psk.Hrk. Haber Elemanı Sözleşme Tutanağı
EK-G   Psikolojik Haber Formu
EK-H   Haber alma Ödeneği Kayıtları Alındı Fişi
EK-I    Haber alma Ödeneği Kayıtları Ödendi Fişi
EK-J    Psk.Hrk.Durumları  Değerlendirme Formu
EK-K  Psk.Hrk.İdeolojik (Bölücü ve İrticai) Olaylar Değerlendirme  Formu
EK-L   Haber Kayıt Formu
EK-M  Haber Toplama Tutanağı
EK-N   Haberalma Ödeneği Hesap Özet Çizelgesi
EK-O   Psk.Hrk.İş Muhtırasının  yer aldığı,
Genelkurmay Başkanlığı Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev, Yetki 

Sorumlulukları Yönergesi birinci bölüm-genel esaslar ana başlığını taşıdığı, ikinci bölümün 
görev esasları ana başlığını taşıdığı üçüncü bölümün görev,yetki ve sorumluluklar ana 
başlığını taşıdığı, dördüncü bölümün kayıt ve raporlar, beşinci bölümün müteferrik hususlar 
ana başlığını taşıdığı anlaşılmıştır.

Batı Çalışma Grubu Psikolojik Harekat Faaliyet Planı;
Genelkurmay Başkanlığının GİZLİ ibareli Temmuz 1997 tarih ve HRK:3429- -97/ 

Psk. Hrk. D.Cari İşl.Ş.sayılı Psk.Hrk.Faaliyet Planı konulu Prj.Sb.Bnb. C.ÇETİNKAYA, 
Prj.Sb.SÖKTE, Cari İşl.Ş.Md.Alb.M.UÇAR, Psk.Hrk.D.Bşk.Alb.O.KALELİOĞLU, İGHD. 
Bşk. Tuğg. K.DENİZ’in parafına, Harekat Başkanı Korgeneral Çetin DOĞAN’ın imzasına 
açılan bir sayfadan ibaret,  EK A sında Batı Eylem Planı’na LAHİKA -1 (Psk.Hrk.Faaliyet 
Planı) bulunduğu belirtilen, Dağıtım Gereği için A-3 Planı (1 Hariç),  B Planı (10-11 Hariç), 
Bilgi için MGK.Gensek.liğine gönderilen

Belge içeriğinin:
"İLGİ:a) Gnkur.Bşk.lığının 6 Mayıs 1997 gün ve HRK. 3429- 26- 97/ 

İGHD.Pl.Hrk.Ş.(2) sayılı “Batı Harekat Konsepti”
b) Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK:3429-64- 97/ İGHD. Pl. Hrk. 

Ş. (2)   sayılı “Batı Eylem Planı”
c) Gnkur.Bşk.lığının 29 Nisan 1997 gün ve HRK.3429-15-97/İGHD.Pl.Hrk.Ş.(2) 

sayılı emri.
1.İlgi (a) konsept doğrultusunda hazırlanan ilgi (b) Batı Eylem Planı’na Lahika-1 

(Psk.Hrk.Faaliyet Planı) Ek’te sunulmuştur.
2.Batı Eylem Planı’na Lahika-1 olarak hazırlanan Psk.Hrk.Faaliyet Planı’nda 

alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. 
Daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev 
verilen Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından ilgi ( c) esaslarına göre belirlenecek ve rapor 
edilecektir.

3.Psk.Hrk.Faaliyet Planı’na dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlerin Batı 
Çalışma Grubu (BÇG) toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır.

Arz/rica ederim" şeklinde olduğu  anlaşılmıştır.



  

Söz konusu belge, Genelkurmay antetli CD den (8.Kls. S:248) Hanefi Avcı’nın 
ikametinden ( 111.Kls. S:209)  ve  Av.Şeref Malkoç ve arkadaşlarının Cumhuriyet 
Savcılığına ibraz etmiş oldukları CD den (33.Kls. S:47) elde edilmiştir. 

-Kullanılacak Temalar (Eski Genelkurmay Başkanı DYP Milletvekili Doğan 
GÜREŞ’le İlgili Psikolojik Harekat Planı) başlıklı 1 sayfadan oluşan belgede(11.Kls.S:44) 
özetle;

T.C.Devleti, Dini istismar ederek iktidarı ele geçirenlerin geliştirdiği tehditle 
karşıkarşıya kaldı. Bu iktidara destek vermek sizi rahatsız etmiyor mu?

Yarım asırlık askerlik hayatınızda ulaştığınız makam ve rütbelerin hatırası bu kadar 
mıydı? Türk Ordusuna komuta etmiş bir komutanın gafleti, dalaleti ve hiyanetinin dışında 
bunu bizim kadar halkımızda görüyor ve değerlendiriyor.

Mensubu bulunduğunuz siyasi partiden bakanlık görevini terk ederek ayrılanlar size 
birşey ifade etmiyor mu? Çok mu zor partiden ayrılmak? Bu sizce vefa örneği mi? Komuta 
ettiğiniz orduya vefa borcunuz yok mu?

Türk ordusuna din düşmanlığını yakıştıran siyasi zihniyete destek vermenizden 
utanmanın da ötesinde rahatsız oluyoruz.

Sizde mi takiyye yapıyorsunuz?
Şevki Yılmaz’ın görüşlerine katılıyormusunuz?
 Şevki Yılmaz’a Refah sahip çıkıyor, böyle bir partinin iktidarda kalmasına destek 

vermek sizi rahatsız etmiyor mu?
Şevki Yılmaz ve benzerleri sizleri ortak olarak , ne maksatla ve nereye kadar kabul 

ediyor.
H.İbrahim Çelik, H.H.Ceylan Sincan Belediye Bşk. Kayseri Belediye Bşk.ların 

davranışlarına sizde mi destek veriyorsunuz? Vermiyorsanız niçin tepki göstermiyorsunuz?
Siz bugün Gnkur.Bşk.olsaydınız YAŞ veya MGK kararları çıkmayacak mıydı?, 

yazdığı anlaşılmıştır.

-Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in 04 Haziran 1997 tarihinde 
“Americın Jewısh Congress (AJC)” Heyeti ile yaptığı GİZLİ ibareli  II nci Bşk.Özsek 
P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer  imzasına açılan  5 sayfadan oluşan görüşme tutanağında 
özetle;(9.Kls. S.339-343);  

" SORU: Avrupa ülkelerinde yüksek rütbeli askerler emekliliklerinde politik hayata 
geçer ve tecrübelerini kullanırlar. Böyle bir yaklaşım sizin için bir yol olabilir mi?. Bunun 
Türkiye’deki uygulaması nasıldır? Böylece Laik rejimin devamı için askerlerin etkinliği 
devam eder.

ORGENERAL ÇEVİK BİR:Ülkemizde genç rütbede emekli olan subayların bir 
kısmı politikaya atılmaktadırlar. Ancak emekli generallerin politikaya girmeleri pek yaygın 
değildir. Çünkü politikacıların emekli generallere davranışları olumsuzdur. En son 
Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Doğan GÜREŞ, Çiller’in partisinden politikaya atıldı. 
Ancak köşe yazarları kendisini küçük düşürücü davranışlarda bulundular, saygınlığını 
yitirdi." şeklinde cümlelerin geçtiği anlaşılmıştır.

30 Haziran 1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde özetle; Doğan Güreş’in resmi 
verilerek “Asker Ocağı Sizi Asla Affetmeyecek” şeklinde yapılan haberde emekli bir askerin 
Genelkurmay eski başkanı ve DYP Milletvekili Doğan Güreş’e yolladı mektupta “Atatürk ve 
ilkelerine ihanet içinde olanlara hükümet olabilme imkanını verecek “ikna” oluşunuzu 
anlamış değilim.Sayın Çiller’in sizi milletvekili yapmasının diyetini Atatürk inkılaplarını ve 
de laik Cumhuriyetimizi hiçe sayarak ödemeniz halinde bu millet ve yetiştiğiniz ocak 



  

mensupları sizi asla affetmeyecektir.  Cümlelerinin yer aldığı  anlaşılmıştır.yukarıda 
belirtilen 11.Klasör 44. sayfadaki belgeye eklenmiştir. 

 29 Haziran 1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde “Güreş zor durumda” başlığı altında 
özetle; Genelkurmay eski Başkanı ve DYP Kilis Milletvekili Doğan GÜREŞ’in DYP’nin RP 
ile koalisyona gitmesi zor duruma soktu, Güreş’in kendisine bakanlık teklifi yapıldığını ve 
reddettiğini söylediğini, koalisyonun güvenoylaması için meclise gitmeyeceğini söyleyen 
emekli general, Güreş’in bazı arkadaşlarının kendisine “Meclise gidip ret oyu ver, sana bu 
yakışır” şeklinde baskı yapıldığının belirtildiği anlaşılmıştır.

1 Temmuz 1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde manşetten “Paşa’dan U dönüşü” 
başlığı altında özetle; daha önce Refah gelirse darbe olur imalarıyla Türkiye’yi ayağa 
kaldıran Genelkurmay eski Başkanı ve DYP Kilis Milletvekili Doğan GÜREŞ bu hükümet 
başarılı olursa ilk alkışlayan ve desteğini veren ben olacağım demeye başladı, yakın zamana 
kadar RP ile hükümete tepki gösteren ve hükümetin kurulduğu gün de güvenoyu için meclise 
gitmeyeceğini söyleyen G.Kurmay Eski Başkanı Güreş görüş değiştirdi. Doğan GÜREŞ’in 
bir hükümet kuruldu, hükümetin iyisi kötüsü olmaz, kabinede şu an beni rahatsız eden 
isim yok, şimdilik kabineyi fena bulmuyorum, seçime gidildiği takdirde daha güçlü bir 
RP’nin iktidara gelme durumu olabilir dediğini, Ankara kulislerinde acaba Paşaya TBMM 
Başkanlığı sözü mü verildi diye yorumlandığını, Güreş’in Çiller’e bağlılığını yine 
kanıtladığının haberlerinin verildiği anlaşılmıştır.

9 Temmuz 1996 Salı tarihli Hürriyet Gazetesinde manşette “Refah İktidarda” 
Refahyol Hükümeti Güvenoyu Aldı, BBP Çiller’i kurtardı başlığı altında, Güreş eve kapandı, 
Geçti paşam çıkabilirsiniz haberi ile Güreş’in resim ve evinin fotoğrafı verilerek haber 
yapıldığı  anlaşılmıştır.(111.Kls. 322-333)   

-Siyasal İslam Yanlıları Ve Onları Destekleyen Kesimin TSK’yı Yıpratmaya 
Yönelik Faaliyetleri De Dahil Olmak Üzere Günümüzde Takip Ettikleri Strateji, başlıklı 
gizli, 12 sayfadan oluşan, büyük harflerle power point sunum şeklinde hazırlanan 
BASIN39.DOC isimli belgede özetle;Refahyol Hükümetinin iktidara gelişinden 28 Şubat 
1997’ye kadar olan dönem, 28 Şubat kararlarından Refahyol hükümetinin sonuna kadar olan 
dönem, Mesut YILMAZ hükümetinin işbaşına gelişinden bugüne kadar olan dönem başlığı 
altında  iller verilerek,

RP, DYP, BBP ve YDP mensuplarının sorumsuz demeçleri de hatırlatılarak, basının 
takip edildiğini, RP nin kapatılması durumunda hangi yolu izleyeceği belirtildikten sonra 
alınacak tedbirler başlığı altında,

Siyasal İslam taraftarları ile doğrudan polemiğe girilmeyecek şekilde ve TSK 
tarafından örtülü olarak desteklenen faaliyetlerle;

RP hariç olmak üzere diğer partilerin lider kadrosu ve DYP dahil bütün 
milletvekilleri nezdinde yapılacak psikolojik etkileme,

MEDYA patronları ve üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere yönlendirilmesi, 
basın ve yayın çevreleri harekete geçirilerek etkili bir şekilde kampanyalar başlatılması, 

Yüksek Yargı Organı Başkan ve Üyeleri ile iyi ilişkiler geliştirmek, 
Başbakanın konuşmalarında TSK’ya karşı yapılan haksız saldırılarla karalama 

kampanyasının durdurulması temasını işlenmesini sağlaması yönünde yönlendirilmesi, 
Basın ve yayın organlarında siyasal İslam taraftarları ile kesinlikle bir polemiğe 

girilmemesinin belirtildiği bilgi notu, (11.Kls. S:100-111) 

-Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin DOĞAN imzası ile Genelkurmay Psikolojik 
Harekat Dairesi Başkanlığına gönderilen 10 Haziran 1997 tarihli 3429-85-97/ 
İGHD.PL.Ş.(6) sayılı dağıtım gereği için Gnkur.Genel Sekreterliğine ve Gnkur.Psk. 
Hrk.D.Bşk.lığına gönderilen belgede özetle;



  

Kuzey Irak’ta düşen helikopterde şehit olan TSK personeli için 05 Haziran 1997 
tarihinde yapılan cenaze törenine basında geniş yer ayrılmasına rağmen 06 Haziran 1997 
tarihli Akit ve Selam Gazetelerinde bu konudan hiç bahsedilmediği belirtilerek sözkonusu 
durumun kamuoyunun bilgisine sunulması maksadıyla değerlendirilmesinin rica edildiği 
tespit edilmiştir..(14.Kls. S:149158)  

-Sanık  Hüsnü Dağ’ın İkametinde Yapılan Aramada Elde Edilen Belgede; 53 -54 
ile numaralandırılan belgenin "GAZETECİLERE VERİLECEK TEMALAR” başlığını 
taşıdığı   anlaşılmıştır. (69. Klasör) 

-Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz’ın Tsk’ni Hedef Alan Yıkıcı 
Propagandasına Karşı Eylem Planı başlıklı belge, (10.Kls. S:308-309) 

-Genelkurmay Harekat Başkanlığı Psikolojik Harekat Dairesi Faaliyetleri başlıklı, 
büyük harflerle yazılan, 2 sayfadan oluşan belgede özetle (33.Klasör 18-19);

Psikolojik Harekat Dairesi Başkanının rahatsız olması sebebiyle yerine Kenan 
DENİZ’in vekalet ettiğini, Dairenin 5 şubeden oluştuğunu,  Diyarbakır, Elazığ ve 
İstanbul’da toplam 150 kadar subay ve astsubaydan oluşan gruplar olduğunu, Dairenin geçen 
yıl en önemli faaliyeti Doğruyol Partili Milletvekillerinin partilerinden istifa etmesinin 
sağlanması ve Refahyol Hükümetinin düşürülmesiydi. Bu konuda milletvekillerine 
“Paşamızın selamı var mümkünse istifanızı istiyorlar” demek yeterliydi. 

Yapılan faaliyetler;
-Refah Partisi aleyhine bazı haberler hazırlayarak basına vermek ve yayınlanmasını 

sağlamak, Dairede hazırlanan 20 den fazla haber gazetelerde yayınlandı, 
-ÇİLLER’in Şerefsiz Onbaşı sözüne tepki olarak DYP Genel Merkezi önünde yapılan 

faaliyetlerin dairece hazırlandığı, 
-Genelkurmaya yakın olarak gözüken bazı gazetecilere RP nin kapatılmasını 

destekler mahiyette ricada bulunuldu, bunlara konu ile ilgili kullanabilecekleri psikolojik 
harekat temaları verildi.

-Gnkur. son zamanlarda TSK aleyhinde irticai kesimden gelen yoğun eleştiri ve 
bazen de hakaretler nedeniyle son derece yıpranmış ve kızgın durumda söylenene göre 
yakında kontgerilla dedikleri hareketin psikolojik olanı “kontrhaber” üretilmeye başlanacak. 
Özellikle İslami kesimi birbirine düşürecek haber ve hareketlere ilk bahardan itibaren 
başlanabilecek. Ancak Refah Partisinin kapatılması Gnkur’da bir zafer havası yaratacak 
rahatlama sağlayabilir, aksi takdirde ordunun sertleşeceği kesin görünüyor.

-Refah Partisi ve çeşitli cemaat ve tarikatlar için raporlar hazırlanıyor, bu konudaki 
bilgiler basına sızdırılıyor.

-Geçen yıl Refah Partisi hakkında bir broşür hazırlanarak basına gönderildi.
-Bazı sivil devlet görevlilerinin yönlendirilmesi yapılıyor,
-Psikolojik Harekat Dairesinde önemli görülen konu ve kişiler hakkında kampanya 

kontrol formu denilen plan hazırlanıyor. Bu planlar bir aydan altı aya kadar uzanabiliyor. 
Şu anda RP nin kapatılması için böyle bir plan uygulamada. Plan da basına verilecek 
haberler, kaç mektubun kimlere yazılacağı ve hangi köşe yazarlarına temalar verileceği 
ayrıntılı olarak yer almakta. 

-Bütün günlük gazeteler ayrıntılı bir biçimde inceleniyor üzerinde gerekli çalışmalar 
yapılıyor, gerekirse tehdit, gerekirse takdir kampanyaları başlatılıyor. Şu an Genelkurmaya 
en yakın gazete olarak Sabah görülüyor.  Fatih ÇEKİRGE ve Emin ÇÖLAŞAN’ın yeri bir 
başka. Sabahattin ÖNKİBAR’da yakın olarak biliniyor." denildiği anlaşılmıştır.



  

-DYP Genel Başkanı Tansu Çiller Aleyhinde Kampanya Kontrol Formu” 
(111.Kls. S:211) başlıklı belgede imzası bulunan sanık  Hayri Bülent Alpkaya belge ile ilgili 
olarak 13/02/2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde özetle; 
Belgenin Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Güney Deniz Saha Komutanlığına geldiğini, 
Güney Deniz Saha Komutanlığına bağlı alt birimlere de kendi yazı ve imzasının ekinde 
belirtilen kampanya kontrol formunun dağıtıldığını belirtmiştir. 

Ek-A belgede; 
 Kampanya Kontrol Formu (111 Kls. S:213); Belgenin ekinde bulunan Kişiye özel 

kaşeli “Kampanya kontrol formu” içeriğinde;) DYP Genel Başkanı Tansu ÇİLLER’in 
Samsun’da yaptığı konuşmada sarfettiği "Bir komutan iktidarın önüne bir tabela kaymuş, 
ardından bir masa ve iskemle koymuş ve atanmış Başbakan o iskemleye oturmuş ama 
şimdiye kadar seçilmiş hiçbir genel başkan onbaşı olma şerefsizliğini göstermedi” ifadesi, 
Yapılacak Faaliyetler; 1-Ana ast komutanlıkların durumdan haberdar edilmesi ve kampanya 
iştirakinin sağlanması, 2-Emekli sb ve astsb derneği,gaziler derneği ve buna benzer 
kuruluşlarla şahsı temas sonucu faaliyete iştiraklerinin sağlanması, Kullanılacak Araçlar 1- 
FAKS  : DYP MECLİS GRUBU  : 0 312 4205297   DYP GENEL MERKEZİ  : 0 312 
4175968 2- TELGRAF : DYP GENEL MERKEZİ/ANKARA 3- TELEFON : DYP MECLİS 
GRUBU  : 0 312 4205285      DYP GENEL MERKEZİ  : 0 312 4172240 4. MEKTUP : DYP 
GENEL MERKEZİ/ANKARA 

 KİMLER ADINA KAMPANYAYA İŞTİRAK EDİLECEĞİ 1.Askerde çocuğu 
olan anne ve babalar, 2.Halen askerlik görevini onbaşı olarak yapanlar, 3.Askerlik görevini 
onbaşı olarak yapmış vatandaşlar, 4.Subay ve astsubaylar 5.Emekli subay ve astsubaylar, 
6.Onbaşılar/Çavuşlar köyü isimli yerleşim yerlerindeki vatandaşlar. 

 KAMPANYADA KULLANILACAK TEMALAR 1.Onbaşı rütbesinin TSK de 
ilk rütbe olma şerefi, 2.Vatandaşların bir çoğunun lakap olarak Hasan Onbaşı, Veli Onbaşı 
gibi tabirlerle çağrıldığı ve bu kişilerin bu lakaplardan gurur duydukları, 3.Halen görev yapan 
onbaşı rütbesindeki askerlerimizin gururla bu rütbeyi taşıdıkları ve bu rütbe  ile seve seve 
ölüme gidebilecekleri,  4.Askerliğini er olarak yapan birinin manga komutanı olan onbaşısını 
unutamadığını, 5.Onbaşı olabilmek için erlerin gösterdiği gayretin boşa olmadığı, 6.Bazı 
yörelerde askerliği esnasında onbaşı olamayanlara kız verilmediği ve bu sebeple bu köylerin 
“Onbaşılar köyü, Çavuşlar köyü” gibi isimler aldıkları 

 Belge; Hanefi AVCI’nın evinde yapılan aramada elde edilen 8 No.lu CD’den 
elde edilmiş, buna ilişkin 06.03.2013 tarihli 32 sayfadan oluşan araştırma tutanağı 111. 
Klasör S:285-317’de bulunmaktadır.   

  Kampanya Kontrol Formu (111.Kls. S:212); DYP Genel Başkanı Tansu 
ÇİLLER’in Samsun’da yaptığı konuşmada sarfettiği "Bir komutan iktidarın önüne bir tabela 
kaymuş, ardından bir masa ve iskemle koymuş ve atanmış Başbakan o iskemleye oturmuş 
ama şimdiye kadar seçilmiş hiçbir genel başkan onbaşı olma şerefsizliğini göstermedi” 
ifadesi,

YAPILACAK FAALİYETLER 1-Kuv.K.lıklarının durumdan haberdar edilmesi ve 
kampanyaya iştirakinin sağlanması, 2-Psk.Hrk.Gr.K.lığının aynı yönde faaliyete geçirilmesi, 
3-“J” Başkanlıkları ve Psk.Hrk.D.Personel ve kursiyerleri vasıtasıyla faaliyete iştirak 
ettirilmesi, 4-Emekli sb. Ve astsb. Derneği, Mehmetçik Vakfı, Gaziler Derneği ve buna 
benzer kuruluşlarla şahsi temas sonucu faaliyete iştiraklerinin sağlanması, 5-GATA 
K.lığındaki gazi onbaşılara bir televizyon kanalında röportaj yaptırılması, 

 KULLANILACAK ARAÇLAR 1- FAKS  :  2- TELGRAF : 3- TELEFON : 4- 
MEKTUP :   

KİMLER ADINA KAMPANYAYA İŞTİRAK EDİLECEĞİ 1.Askerde çocuğu olan 
anne ve babalar, 2.Halen askerlik görevini onbaşı olarak yapanlar, 3.Askerlik görevini onbaşı 



  

olarak yapmış vatandaşlar, 4.Subay ve astsubaylar 5.Emekli subay ve astsubaylar, 
6.Onbaşılar/Çavuşlar köyü isimli yerleşim yerlerindeki vatandaşlar. 

 KAMPANYADA KULLANILACAK TEMALAR (111.Kls. S:212); 1.Onbaşı 
rütbesinin TSK de ilk rütbe olma şerefi, 2.Vatandaşların bir çoğunun lakap olarak Hasan 
Onbaşı, Veli Onbaşı gibi tabirlerle çağrıldığı ve bu kişilerin bu lakaplardan gurur duydukları, 
3.Halen görev yapan onbaşı rütbesindeki askerlerimizin gururla bu rütbeyi taşıdıkları ve bu 
rütbe  ile seve seve ölüme gidebilecekleri,  4.Askerliğini er olarak yapan birinin manga 
komutanı olan onbaşısını unutamadığını, 5.Onbaşı olabilmek için erlerin gösterdiği gayretin 
boşa olmadığı, 6.Bazı yörelerde askerliği esnasında onbaşı olamayanlara kız verilmediği ve 
bu sebeple bu köylerin “Onbaşılar köyü, Çavuşlar köyü” gibi isimler aldıkları  

Gazetelerde  (111.Kls. 284-317) ;
27.09.1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde “Şerefsiz Onbaşı” sözlerine tepki başlığı 

altında  Çiller’e tazminat davası açılıyor, Genelkurmay’dan suç duyurusu, 
27.09.1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, Onbaşılar dava açtı, 
DYP’de Şerefsiz Onbaşı firesi, Müjdat Koç İstifa etti,
26.09.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde “Onbaşıdan Dava”,
Soruşturma kıskacı başlığı altında,… Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinin, 

dün Çiller’in konuşma bantlarını incelemesinin ardından soruşturma başlattı,..Emekli 
Astsubaylar Derneği...

26.09.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde Onbaşı isyanı, ÇİLLER’in “şerefsiz onbaşı” 
sözü infial yarattı, Savcı soruşturma, Genelkurmay’da inceleme başlattı ..

27.09.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde, “Haslet’ten ÇİLLER’e Dava” başlığı altında 
askerliğini onbaşı olarak yapan gazetemiz karikatüristi Haslet SOYÖZ “şerefsiz onbaşı” 
sözleri için DYP lideri Tansu ÇİLLER’i mahkemeye veriyor..

30.09.1997 tarihli Sabah Gazetesinde “Şerefsiz Onbaşı” diyen DYP lideri ÇİLLER’i 
mahkemeye verdiler,14 Onbaşı dava açtı, Onbaşılar, ÇİLLER’den 100-500 milyon arasında 
manevi tazminat istiyor, Dokunulmazlık fezlekesi yolda…

30.09.1997 tarihli Sabah Gazetesinde ÇİLLER’e 14 Onbaşıdan dava, vatani 
görevlerini İstanbul Cevizli Dikimevi’nde yapan 14 levazım onbaşı, “Şerefsiz Onbaşı” diyen 
Tansu ÇİLLER hakkında suç duyurusunda bulunup, ayrı ayrı manevi tazminat davası açtılar..

30.09.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde Onbaşılardan tazminat davası..
30.09.1997 tarihli Hürriyet Gazetesinde Onbaşılardan dava..
01.10.1997 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinde, 50 Onbaşı tazminat istiyor, ÇİLLER’e 

milyarlık davalar..
27.09.1997 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinde, Savcı, bakandan izin istedi, ÇİLLER 

hakkında soruşturma kararı..
27.09.1997 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinde Şerefli onbaşı DYP yi bıraktı..
27 Eylül 1997 tarihli Sabah Gazetesinde, DYP den “Onbaşı istifası, DYP li Müjdat 

Koç partisinden istifa etti..
27.09.1997 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinde,Şerefsiz Onbaşı sözüne tepki yağıyor, 

Çiller’in son gafı pahalıya patladı.
26.09.1997 tarihli Posta Gazetesinde, Çiller’e Onbaşı soruşturması, Genelkurmay 

inceleme, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı..
27.09.1997 tarihli Posta Gazetesinde, Siyasette seviye giderek düşüyor, Tansu 

Hanım D..a Gibi..
30.09.1997 tarihli Posta Gazetesinde, Onbaşılardan Tansu ÇİLLER’e tazminat 

davası..
27.09.1997 tarihli Posta Gazetesinde, Tansu ÇİLLER’e Genelkurmay’dan suç 

duyurusu , savcılıktan soruşturma, “Onbaşı” kuşatması..
26.09.1997 tarihli Radikal Gazetesinde, ÇİLLER “Onbaşı” kıskacında..



  

26.09.1997 tarihli Radikal Gazetesinde, Çiller’e onbaşı soruşturması, ..Başsavcılık.. 
orduya hakaretten soruşturma açtı..

26.09.1997 tarihli Radikal Gazetesinde, Onbaşı hakaretine tepkiler…Türkiye Emekli 
Astsubaylar Derneği..

16.01.1998 tarihli Milliyet Gazetesinde “Şerefsiz Onbaşı” için ilk ceza..
17.01.1998 tarihli Milliyet Gazetesinde, ÇİLLER’in parası Mehmetçik’e..
03.02.1998 tarihli Milliyet Gazetesinde, ÇİLLER ‘Onbaşı’ için tazminatını yatırdı.
27.02.1998 tarihli Milliyet Gazetesinde, Onbaşı..mahkeme, ÇİLLER’in 101 milyon 

lira daha ödemesini karara bağladı.
27.09.1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Genelkurmay “şerefsiz onbaşı” 

aşağılamasına suç duyurusunda bulundu, DYP lideri köşeye sıkıştı..
01.10.1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde,Tansu ÇİLLER için soruşturma izni..
26.09.1997 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinde, Genelkurmay ÇİLLER’e dava açtı,..
27.09.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde, Onbaşılar görevde,
27.09.1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde İP.Her onbaşının tazminat ödemesini 

önerdi, ÇİLLER’e tazminat davası açılıyor…Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği 
(TEMAD)..

28.09.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde,  ÇİLLER’e siyah çelenkli tepki, ..Türkiye 
Emekli Subaylar Derneği, Muharip Gaziler Derneği ve Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği’nin temsilcileri..

28.09.1997 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesinde, Emekli subaylardan ÇİLLER’e 
protesto,..Türkiye Emekli Subaylar Derneği,  Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye 
Emekli Astsubaylar Derneği ile Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği,

28.09.1997 tarihli Sabah Gazetesinde, Emekli subaylardan onbaşı protestosu 
...Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Muharip Gazilerk Derneği, Türkiye  Harp 
Malulu Şehit Dul ve Yetimleri Derneği mensupharı…

26.09.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde,Şehit annesinden tepki,
27.09.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde, Şehitlikte ÇİLLER’e protesto,
27.09.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde,Şehit annelerinden Yılmaz’a destek, 
27.09.1997 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesinde, Şehitlerin kemikleri sızladı, 
29 Eylül 1997 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinde, Askerden ÇİLLER’e alan yasağı 

başlığı altında, DYP Genel Başkanı Tansu ÇİLLER’i şerefsiz onbaşı sözü nedeniyle 
mahkemeye veren askerler, Çiller’in helikopterinin askeri havaalanına inmesini de 
yasakladılar…

08 Ekim 1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, Askerlerden ÇİLLER’e ikinci kez 
ret, Helikopteri Konya’dan sonra Akhisar Askeri Havaalanı’nda da indirilmeyen DYP Genel 
Başkanı Tansu ÇİLLER’i jandarma bölgesinde de emniyete bağlı özel timin koruması dikkat 
çekti.,

08 Ekim 1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, Askerlerden ÇİLLER’e ikinci kez 
ret.,

29.07.1997 tarihli Sabah Gazetesinde, Konya’da helikopterine iniş izni verilmedi, 
ÇİLLER’e askeri alan yasağı.,

02.10.1997 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesinde, Şerefli Onbaşı Ayseli GÖKSOY 
manşet, başlık ve haberlerinin verildiği anlşılmıştır.

Milliyet Gazetesinin 06.09.1997 tarihli nüshasında özetle; “10 ay sonra Susurluk” 
başlığında DYP lideri Tansu ÇİLLER çete iddiaları ile kendisinin yok edilmek istendiğini, 
devletin tahrip edildiğini, kim hangi çete operasyonuyla Yılmaz’ı Başbakan yaptıysa, 
Susurluk’taki çetelerin arkasındakiler onlardır, Demirel ile orduyu eleştiren Çiller şu 
değerlendirmeyi yaptı: devletin içinde casus var, köstebek var dediler, Silahlı Kuvvetlerin 
içinde küçük bir grup var, görev vermişler, Bülent ORAKOĞLU bunun bilgisini almış, 



  

vermiş, bilgi Cumhurbaşkanına kadar verilmiş. Orakoğlu bunu açıkladı diye hapse koydular. 
O sosyal demokratlara soruyorum, hukuk nerede şeklinde haberlerler yapıldığı anlaşılmıştır. 
(111.Kls. 318) 

Milliyet Gazetesinin 10.09.1997 tarihli nüshasında özetle; Sekiz yılı protesto 
gösterilerinin arkasındaki irtica tehdidine dikkat çeken üst düzey askeri yetkili, Menemen 
olayını hatırlattı: Atatürk’ün yaptığını yaparız. Refahyol Hükümetinin istifasının ardından 
kesintisiz 8 yıllık temel eğitimi protesto gösteriyle varlığını hissettirmeye çalışan irticacı 
kesime askerlerden sert tepki geldi. İrticanın hala bir numaralı tehdit olduğunu belirten üst 
düzey bir askeri yetkili, Menemen olayına atıfta bulunarak “Atatürk’ün yaptığını yaparız” 
uyarısında bulundu. Genelkurmay Başkanlığının önceki akşam Gazi Orduevinde basına 
verdiği brifinge katılan üst düzey bir komutan irtica konusunu değerlendirdi. İrticai 
faaliyetlerin öncelikli tehdit olmayı sürdürdüğünü vurgulayan komutan Batı Çalışma 
Grubunun çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. Askeri yetkili, gazetecilerin “irtica bir 
numaralı tehdit olmaktan çıkmazsa ne olur, bu işin sonu nereye varır? Sorusuna “O zaman 
Atatürk’ün yaptığını yaparız. Atatürk, bu kesimlerin davranışı karşısında ne yapmışsa biz de 
onu yaparız” yanıtını verirken, “Menemen olayı gibi?” sorusuna ise “Artık onu bilemem. 
Büyük önder ne yapmışsa onu yaparız” karşılığını verdi. İrticacı kesimin boy hedef 
durumunda olan Batı Çalışma Grubunun görevini sürdürdüğünü kaydeden komutan şöyle 
konuştu: Batı Çalışma Grubunun hedefi irticaydı. İrticai faaliyetleri destekleyen bir 
hükümet vardı. Şimdi yok. Ama Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri sürüyor. Çünkü tehdit 
anlamında değişen bir şey yok. Bu gruba demokrasi dışı bir unsur gibi bakmak yanlıştır. 
Aksine bu gruba çalışmaları nedeniyle teşekkür etmek gerekir. Keşke bu tür grupların 
çalışmalarına ihtiyaç olmasa. Şeklinde haber yapıldığı anlaşılmıştır. (111.Kls. 319) 

Radikal Gazetesinin 10 Eylül 1997 tarihli nüshasında “Yılmaz askerleri reddetti” 
başlığı altında 8 yıllık kesintisiz ilk öğretim yasasının yürürlüğe girmesinden sonra bir askeri 
heyet Başbakan Yılmaz’a bir brifing verdiğini, İHL mezunlarının sadece İlahiyat Fakültesine 
gitsin şeklindeki önerinin “şişe patlar” gerekçesiyle Başbakanın geri çevirdiğini, 
Genelkurmaydan bir üst düzey askeri yetkilinin Batı Çalışma Grubunu irticai tehlikenin daha 
da artarak devam ettiğini, bir partinin iktidarda olduğu dönemde irticanın geldiği boyuta 
dikkat çekerken bu parti muhalefete düşünce faaliyet sona ermez, Batı Çalışma Grubunu çete 
olarak ilan eden DYP Tansu ÇİLLER’e isim vermeden, bizi çete ilan edenlere sormak 
gerekir, önce onlar başka yerlere baksınlar şeklinde gönderme yaptığı belirtilmiştir.  (111.Kls. 
320-321)   

-DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan Hakkında Psikolojik Harekat 
Planı(33.Kls. S:26); 

Akit Gazetesinin 19 Eylül 1997 tarihli nüshasında yer alan ve fotokopileri sunulan 
haberde Doğruyol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet GÖLHAN’ın “55. Hükümet 
devletin içinde örgüt olduğunu söylüyor. Tabi, doğru. İşte size çete, BÇG (Batı Çalışma 
Grubu)” şeklinde bir ifade kullanmıştır.

Bu yazılara tepki olarak aşağıdaki temaları işleyen bir mektup kampanyasının 
başlatılması, Sayın Gnkur.II nci Başkanı tarafından emredilmiştir. Bu konudaki mektupların 
bu akşam saat 16.00’ya kadar cari işlem şube müdürlüğüne tesliminin istendiği belgede 
özetle;Cengiz ÇETİNKAYA’nın Cari İşlemler Şube Müdür Vekili olarak imzasına açıldığı, 
belgenin alt kısmında,

Kullanılacak temalar başlığı altında,
MSB lığı yapmış bir kişi olarak nasıl böyle bir ithamda bulunabilirsiniz.
Muhalefete düşünce şahsi çıkar hesaplarınız açık vermeye mi başladı.
Yalan ve şahsi çıkar üzerine RP ile kurduğunuz 54 ncü hükümetin Türkiye’yi ne 

hale getirdiğini gördük.
Kendi çetelerinizi kamufle etmek için mi memleketin selameti için yapılan 



  

çalışmaları çete olarak niteliyorsunuz, cümleleri kullanılmıştır.
Akit Gazetesinin 19 Eylül 1997 Cuma günü “DYP’li Mehmet GÖLHAN ‘Çeteler 

BÇG’nin İçinde, Batı Çalışma Grubu’nu sert bir dille eleştirdi. Gölhan, “55. Hükümet, 
devletin içinde örgüt olduğunu söylüyor. Tabii, doğru. İşte size çete;BÇG” dedi.” Başlığı 
altında özetle; devletin kendi içindeki çeteleri çözmesi gerektiğini, “55. Hükümetin devletin 
valisini, kaymakamını, gazetecileri fişleyen bir kuruluş olan BÇG’yi daha fazla zarar 
vermeden lav etmesi gerekiyor. Susurlukta aslan kesilen Yılmaz nerede?” şeklinde haberler 
yapıldığı anlaşılmıştır.(33.Kls.S:27) 

-Psikolojik Harekat Daire Başkanlığının teşkilini müteakip Cari İşler Şube 
Müdürlüğü tarafından icra edilen faaliyet ve projeler başlığı altında 4 sayfadan oluşan 
belgede özetle;

Aczimendilerin yapmış olduğu faaliyetler ve artan taraflar grubunu önlemek ve 29 
Ekim 1996 Cumhuriyet Bayramında Ankara’da yapacağı yürüyüşü engellemek amacıyla 
İçişleri Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına yazı yazıldığı, Aczimendilerin çarpık 
ideolojileri ile niyet ve maksatlarının halka yansıtılması amacıyla kamuoyunun tepkisini 
yükseltecek bir haber programının yayınlanmasının sağlandığı,

İrtica tehdidi ile ilgili TSK mensupları için konferans metni hazırlandığı, Temmuz 
1997 de ordu komutanlıkları seviyesinde tüm personele verilmesinin sağlandığı,

Dini siyasete alet eden legal kisveli kişi ve kuruluşlarla TSK aleyhine çalışanlarla 
ilgili olarak kitle haberciliği yapanlara mektup kampanyaları yapılarak müdahale edildiği, 
gözden düşürülmesine çalışıldığı, bahse konu faaliyetlere devam edildiğinin belirtildiği 
bilgi notu. (11.Kls. S:56-59) 

 -Lise ve Üniversite Gençliği ile halk arasında TSK aleyhinde yapılan yıkıcı 
propagandaya karşı psikolojik harekat uygulaması konulu 4 sayfadan ibaret belge,(111.Kls. 
S:204-207); 

Bu belge Hanefi Avcı’nın ikametinde yapılan aramada elde edilen CD 
içerisinde bulunan belgeler arasında da  bulunmaktadır.

-SAKINILACAK TEMALAR, başlığında; (33.Kls.S:22-23) 
1.Laiklik inanç hürriyetini ortadan kaldırmaktadır.
2.Laiklik din karşıtı bir rejimdir.
3.İran’daki rejim islamı bir rejimdir
4.Şahsi ibadet görevlerini yerine getirenler Humeynicidirler.
5.İslam dini ilerlemeye engeldir.
6.İlerici ve aydın insan din tanımaz.
7.İslam dini, çağdaşlığa engeldir.
8.İslam dini tutucu ve gerici bir dindir.
9.Başörtüsü, irticanın amblemidir.
10.Dini vecibeleri yerine getirmek yobazlıktır.
11.Bana bir kelime öğretenin kulu kölesi olurum.
12.İbadet gericiliktir.
13.Milliyetçilik dururken, ümmetçilik kabul edilmez.
14.Müsbet ilimler dururken Kur’an öğrenimi savunulamaz.

-KULLANILACAK TEMALAR başlığında;
1:Laiklik dinsizlik demek değildir.
2.Laiklik, devletin vatandaşlarına din ayırımı yapmaksızın hizmetlerini sunmasını 

sağlar.
3.İslamiyet inanç ve ibadette zorlamayı reddeder.



  

4.İslamiyet, tebliği esas alır, baskıyı ve şiddeti değil.
5.Değil Müslümanlar, hiç kimse inançlarından dolayı tahrik edilmemekte ve 

ayıplanmamaktadır.
6.İslamiyet insanları, Allah’a iman etmeye çağıran bir tebliğdir, yoksa bir ırkın, bir 

zümrenin siyasal hakimiyet kazanmasının raci değildir.
7.Laiklik Türkiye Cumhuriyetinde, vatandaşlar istediği dini seçmek ve gereğini 

yerine getirme hakkına sahiptir.
8.Alevilik ve Bektaşiliğin Şiilikle bir ilgisi yoktur.
9.Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslüman vatandaşlara İslami hizmet sunan 

anayasal bir kuruluştur.
10.Türkiye’de 378 İmam Hatip Lisesi ve 8 İlahiyat Fakültesinde İslam dini 

öğretilmektedir. Ayrıca orta öğretimde, bütün okullarda din ve ahlak dersleri zorunlu dersler 
arasında yer almaktadır.

11.Bir kısım dini unsurların yöneticileri dış güçlerin maşası olup dini ve din 
duygularını kendi kişisel menfaatleri için istismar etmektedirler.

12.Devlet, dinin ve din duygularının kişisel çıkarlar uğruna istismar edilmesine 
kesinlikle fırsat vermek.

13.Türkiye, Anayasa ile belirlenen düzenini değiştirmek isteyen radikal grupları 
ezecek güçtedir. Radikal dini grupları destekleyen devletler yarının kalkınmış güçlü Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bölgede oynayacağı rolü dikkate almalıdırlar.

BU GÖREV VE SORUMLULUKLAR,
1.Silahlı Kuvvetlere irticai unsurların sızmasını önlemek, tespit edip rapor etmek,
2.Konferansımızı yeterli görmeyin din ve laiklik konusunu iyi öğrenmek ve 

çocuklarımız başta olmak üzere çevremizdekileri de öğrenmeye teşvik etmek.
3.İrticai kesimin proganda faaliyetlerini takip ederek varsa propaganda vasıta ve 

materyali ile bağlı olduğumuz komutanlığa rapor emek,
4.İrticai kesimin finans kaynaklarından uzak durmak,
5.Şehitlerimizin cenaze namazlarına iştirak ederek, irticai kesimin bu yöndeki 

propagandasını mani olmak,

İRTİCAİ KESİMİN KULLANDIĞI TEMALAR
-Laiklik dinsizliktir.
-Milletin hakimiyeti olur mu, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah’ındır.
-Laik diyene vergi vermek haramdır.
-Heykellerin önünde saygı duruşumda bulunmak puta tapmaktır.
-Atatürk din düşmanıdır.
-Laikliğin savunucusu ordu dinsizdir.
-Dinsiz subaylara birde çocuklarımı emanet ediyorsunuz,
-Birkaç PKK lı ile baş edemeyen ordu, 6 milyonu aşkın gerçek müslümanla baş 

edebilir mi?
-Atatürk Müslüman olsa Mustafa ismini alır mıydı?
-Atatürk,babası belli olmayan bir kişidir, Türk olduğu da şüphelidir. Benim atam 

olamaz.
-Laikliği kabul edenin cehennem bileti hazırdır.
-Şeriatın dışında kanun tanımak imandan çıkmaktır.
-İmam Hatiplerime ve kitabına dokundurtmam,
-Laikliğe karşı mücadele cihattır,

Şeref Malkoç ve arkadaşlarının Cumhuriyet Savcılığına ibraz ettiği CD den 



  

çıkmış olup, 33.Klasör S:22-23 dedir.

Gizli İbareli 1999 Tarihli MGK.GENSEK.LİĞİ Kopyası olan ve ekleriyle 
birlikte 64 sayfadan oluşan Yavuz Psikolojik Harekat Planı (dizi 5. Klasörde 20-83 
sırada bulunan) belgede özetle; 

Yavuz Psikolojik harekat planı ilk olarak ilgide belirtildiği üzere 30 Aralık 1992 de 
yürürlüğe konmuş 7 Ağustos 1995 tarihinde yenilenmiş ve en son 1999’da tekrar yinelendiği 
anlaşılmaktadır. 

"İLGİ:   (a)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
(b)2945 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Kanunu.
             (c)Milli Güvenlik Kurulunun 31 Ekim 1997 Tarih ve 413 Sayılı Kararı ile 

Kabul Edilen 18 Ağustos 1998 Tarih ve 98/11585 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi İle 
Onaylanan, Başbakanlığın 30 Kasım 1998 Tarih ve MGKGENSEK: MGSB:0500-75-98 (04) 
Sayılı Uygulama Direktifi ile Yürürlüğe Giren Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi.

(d) Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 Sayılı Kararı.
(e)Başbakanlığın 28 KASIM 1997 tarih ve SAYI: 01-51/02853 Sayılı Genelgesi. 

Milli Güvenlik Kurulunun 29 ARALIK 1998 tarih ve 440 Sayılı Kararı.
(f)Bakanlar Kurulunun 02 ŞUBAT 1999 tarih ve SAYI: B.02.0.PPG.0.12-320-1693 

Sayılı Kararı.
(h)Başbakanlığın 02 ŞUBAT 1999 tarih ve SAYI: B.02.0.PPG.0.12-320-1693 Sayılı 

Genelgesi.
(ı)Anayasa Mahkemesinin 16 OCAK 1998 tarih ve Esas Sayısı: 1997/1 (SiyasiParti 

kapatma) ve Karar Sayısı: 1998/1 Sayılı Gerekçeli Kararı.
(j)Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği İç ve Dış Tehdit Dokümanı. 
(k)Milli Güvenlik Kurulunun 30 Aralık 1992 gün ve TİB: 3500-36-92/PYG(69) 

Sayılı YAVUZ PH Planı.
(I)  Milli Güvenlik Kurulunun 7 Ağustos 1995 gün ve MGKGNSEK: 

3500-2-95/TİB. YFP Bşmüş.(21) Sayılı YAVUZ PH Planı Onayı Yazısı.

1-DURUM VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ :
Din ve uluhiyet fikri ve inancı insanlıkla doğmuş ve devam etmiştir. Bünyesinde din 

olmayan bir topluma bugüne kadar rastlanmamıştır.
Laiklik insanlık tarihi boyunca… her şeyden önce hitaplarını fertlerin vicdanlarına 

yönelterek dini, bir gönül işi haline getirmişler ve laikliğe giden yolu açmışlardır…
Müslüman Türk tarihi içerisinde Cumhuriyet öncesi en uzun süreli devlet olan 

Osmanlı İmparatorluğu, bir şekilde dinle birleşmiş;…"Hasta Adam" konumuna düşmüş, XX. 
yüzyılın başlarında da çökmüştür…1937 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyetinin her üç 
Anayasasında da temel ve değişmez bir ilke olarak yer almıştır….

2.VAZİFE :
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mevcut anayasal rejimini yıkarak, yerine şer'i 

esaslara dayalı bir "İslam devleti" kurma amacını güden irticai unsurların, yurt içi ve yurt 
dışındaki hedef kitleleri üzerindeki etkilerini yok etmek veya azaltmak maksadıyla; Türk 
toplumunu irticai unsurlara karşı yapılan mücadele hakkında bilinçlendirmek ve irticai 
faaliyetlere karşı devlet çapında psikolojik harekatın koordinasyonunu, icrasını ve 
denetlenmesini sağlamaktır.

3.İCRA:
a. Harekat Tasarısı:
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mevcut anayasal rejimine karşı yıkıcı tehdit 

oluşturan irticai faaliyetlerin, yurtiçi ve yurtdışındaki hedef kitleleri üzerindeki etkinliğini 



  

yok etmek, irticai örgütleri ve bu örgütleri destekleyen iç ve dış güçleri etkisiz hale getirmek, 
Türkiye'ye dost ve/veya hasım ülkelerin kamuoylarını Türkiye'nin milli menfaatlerinin 
korunması yönünde etkilemek maksadıyla; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 
yönlendirme ve koordinesinde, psikolojik harekat teknik ve kurallarına uygun vasıta ve 
yöntemleri kullanarak, devlet çapında, seçilen hedeflere yönelik olarak psikolojik harekat 
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

b. Hedef Kitleler; (1)  Yurtiçinde:
(a) Düzenli camiye giden, ibadetlerini yerine getirmeye çalışan dindar kişiler,
(b) Diyanet işleri Başkanlığı personeli,
(c) Öncelikle ilahiyat Fakülteleri öğretim elemanları ve öğrencileri olmak üzere, 

yüksek öğretim kurumlarımızdaki öğretim görevlileri, öğrenciler ve diğer personel,
(d) Öncelikle İmam Hatip Liseleri yönetici, öğretmen ve öğrencileri olmak üzere, 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim-öğretim kurumlarında görevli yönetici, öğretmen, 
öğrenci, diğer personel ile öğrenci velileri,

(e) Kur’an Kursu öğreticileri ile öğrenciler, özellikle küçük yerleşim birimlerindeki 
camilerdeki din görevlileri,

(f) İnanç yapısına dayalı istismara maruz kalan halk kesimlerimiz,
(g) Tarikat ve cemaat mensupları, bu gruplann etkisi altında kalan vatandaşlarımız 

özellikle özel okul, yurt, pansiyon ve vakıflarla ilişkili öğrenciler,
(h) İrticai örgütlerin lider, militan ve sempatizanları,
(ı) İrticai faaliyetleri nedeniyle ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve 

tutuklular ile bunların aileleri ve yakınları,
(j) İrticai unsurlara ayni ve nakdi yardımda bulunan kişi ve kuruluşlar,
(k) Ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular ile bunların ve gözaltında 

kayıp olduğu iddia edilen kişilerin aileleri ve yakınları,
(I) TSK mensupları ve güvenlik güçlerimiz,
(m)Valiler, kaymakamlar, hakimler, savcılar, belediye başkanları, muhtarlar ve 

kamu görevlileri,
(n)Sendikal kuruluşlar, kitle örgütleri, dernekler, siyasi partiler, basın-yayın 

kuruluşları, şirketler, holdingler, sanayi ve ticaret odaları, barolar ile diğer kurum, kuruluş 
ve birlikler, basın-yayın organları,

(o) Öncelikle büyük kentlerde gecekondu bölgelerinde yaşayan, örgütlerin istismar 
edebileceği dar gelirli ve işsiz vatandaşlar ile gençlik kesimleri,

(p)Yurtdışındaki vatandaşlarımızdan askerliklerini dövizle bedelli olarak yapan 
yükümlüler,

(r) Türkiye'deki yabancı temsilciliklerde görevli personel,
(s) Yurtiçi kamuoyu.
c. Ulaşılacak Psikolojik Hedefler: (1)   Yurtiçinde;
(a) Tüm   vatandaşlarımızın,   Türkiye   Cumhuriyeti   Devleti'ne   karşı   güveninin 

ve bağlılığının geliştirilip, pekiştirilmesi
Günümüz şartlarında ve dünyadaki mevcut sistemlerin gösterdiği gelişmeler ışığında 

Türkiye için en iyi idare sisteminin; Cumhuriyet rejimi olduğu; bugün sistemin şikayet edilen 
yanlarının,uygulamalardaki hatalardan kaynaklandığı hususunun vatandaşlarımıza anlatılarak 
olumlu bir kamuoyu oluşturulması,

(b) Laikliğin dinsizlik olmadığının topluma anlatılması, siyasal islamcıların laiklik 
kavramın, kendi görüşleri doğrultusunda saptırmalarının önlenmesi,

(c) İrticai unsurların ve amaçlarının vatandaşlarımıza öğretilmesi, vatandaşlarımızın 
bu unsurlarla mücadele istek ve kararlılığının artırılması, bu unsurların halktan sağlayacağı 
sempatizan ve destek imkanlarının önlenmesi,

(d) İrticai terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve amaçlarının kamuoyuna anlatılması,



  

(e) İrticai örgütlerin lider ve militan kadroları arasında anlaşmazlıklar ve çekişmeler 
yaratılması suretiyle güçbirliği yapmalarının ve güçlenmelerinin önlenmesi, bu örgütlerin 
kadrolarında davaya inançsızlık ve moral çöküntüsü yaratılması,

(f) İrticai unsurların faaliyetlerinin vatandaşlarımız ile Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin kurum ve kuruluşları üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi,

(g) Resmi ve özel basın-yayın kuruluşlarının lehte ve etkileyici yayınlar 
yapmalarının sağlanması,

(h) Güvenlik güçlerimizin ve kamu personelinin konu hakkında aydınlatılması, 
morallerinin yüksek tutulması, irticai örgütlerce istismar edilen tutum ve davranışlarının 
önlenmesi,

(ı) Hakim ve savcılarımızın sözkonusu unsurlar ile ilgili davalarda, kararlarını 
herhangi bir etki altında kalmadan ve korkmadan vermelerinin , güvenlik güçlerinin aynı 
şekilde ve etkili operasyonlar düzenlemelerinin sağlanması,

(j) İrticai unsurların kontrolünde olan işçi ve memur kuruluşları, dernekler, odalar, 
federasyonlar, konfederasyonlar, barolar, vakıflar ve kulüplerin bu unsurların kontrolünden 
kurtarılarak Türkiye lehine faaliyet göstermelerinin sağlanması,

d. Gerçekleştirilecek Falivetler:
Seçilen   hedef   kitlelere   yönelik   olarak;   belirlenen   psikolojik   hedeflere 

ulaşma,   eğitim, aydınlatma, yönlendirme, kazanma, caydırma ve etkisiz kılma amaçlarıyla;
(1) Yurtiçinde;
Devlet politikaları oluşturulması, radyo-TV programları, konferanslar, açık 

oturumlar, seminerler ve paneller düzenlenmesi, hutbe ve vaazlar hazırlanması ve verilmesi, 
kitap, dergi, broşür, bildiri yayımlanması ikili temaslarda bulunulması, propagandalar 
yaptırılması, mitingler düzenlenmesi, dost faaliyetlerin maddi ve manevi açıdan 
desteklenmesi, bu faaliyetlerin internette yer alması ve güncel tutulması sağlanacaktır.

e.Kullanılacak Temalar   :
Plan gereği icracı birimlerce yürütülecek faaliyetlerde kullanılmak üzere tesbit 

edilen temalar EK-C'dedir.
f.Kullanılması Sakıncalı Temalar:
Plan gereği icracı birimlerce yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasında sakınca 

görülen temalar EK-D'dedir.
g.İcracı Birimler ve Görevleri :
(1) İcracı Birimler; (a) Başbakanlık (PH'tan Sorumlu Devlet Bakanlığı), (b) 

Genelkurmay Başkanlığı, (c) Devlet Bakanlığı (Gençlik ve Spordan sorumlu), (ç) Adalet 
Bakanlığı, (d) İçişleri Bakanlığı, (e) Dışişleri Bakanlığı, (f) Milli Eğitim Bakanlığı, (g) 
Ulaştırma Bakanlığı, (h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (ı) Kültür Bakanlığı, (i) 
Turizm Bakanlığı, (j) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, (k) Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığı, (I) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, (m) Diyanet İşleri 
Başkanlığı, (n) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, (o) Anadolu Ajansı Genel 
Müdürlüğü, (ö) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, (p) Gerektiğinde; 
diğer Bakanlık, kurum ve kuruluşlardır.

(2) İcracı Birimlerin Görevleri;
İcracı birimlerin plan gereği icra edecekleri müşterek faaliyetler ile kendi görevleri,
EK-F ve lahikalarında belirtilmiştir.
h. Kullanılacak Haberleşme Vasıtaları : 
(1)  Yüzyüze Haberleşme Vasıtaları; (a) Seminer, sempozyum, panel, konferans, 

açık oturum gibi toplantılar, (b) Resmi açıklamalar, (c) ikili ve grup temasları, (d) Hutbe ve 
vaazlar, (e) Diğer vasıtalar,

(2) Göze Hitap Eden Haberleşme Vasıtaları ; (a) Gazete, dergi, kitap, yerli ve 
yabancı basın-yayın araçları, internet, (b) Bildiri, afiş, broşür, kartpostal ve beyannameler, (c) 



  

Tişört, jean ve otolar için üretilen çıkartmalar, ders araç ve gereçleri.
(3) Kulağa Hitap Eden Haberleşme Vasıtalan; (a) Radyo, (b) CD'ler, (c) Teyp 

kasetleri.
(4) Göze ve Kulağa Hitap Eden Haberleşme Vasıtaları ; (a) Televizyon, (b) Sinema, 

konserler ve spor etkinlikleri, (c) Video gibi  vasıtalar,  seçilen  hedef kitlelere  ulaşmak için 
kullanılacaktır. 

Faaliyetlerde birden fazla haberleşme vasıtasının kullanılması esas alınacaktır.
ı. Müşterek Faaliyetler (Koordinasyon):
4.MALİ VE İDARİ KONULAR 
a.Mali Konular
b.İdari Konular
(1)Personel Temini:
(2)Malzeme, Araç ve Gereç Temini:…
5.YÖNLENDİRME
a. Uygulama Esasları;
(1) Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik irticai tehdide karşı hazırlanan tadil 

edilmiş yeni "YAVUZ PSİKOLOJİK HAREKAT PLANI", MGK Genel Sekreterliğinin 
yönlendirme ve koordinasyonunda yürütülecektir. Bu planın yürürlüğe girmesi ile birlikte 
ilgi (e) ve (f) planlar yürürlükten kalkacaklardır.

2) İcracı unsurlar, kendi bünyelerinde, planda belirtilen görevleri ve "durum 
değerlendirme ve yönlendirme" toplantılarında alınacak kararları yerine getirmek üzere birer 
birim oluşturacaklardır.

(3) İcracı bakanlık, kurum ve kuruluşların bu planın yürütülmesinden sorumlu 
temsilcileri, kendi kuruluşları içerisinde gerekli koordinasyon, kontrol ve sorumluluğun 
sağlanması için, plan gereği yapılacak görevleri, birimlerinin en üst düzey yetkililerine 
sunacaklar; planda verilen görevler çerçevesinde "yıllık faaliyet programı" yaparak, yetkilinin 
bilgisi dahilinde derhal uygulamaya geçilmesini sağlayacaklardır.

(4) İcracı birimler, plan dahilinde yürütecekleri faaliyetlerin eksiksiz ve etkin bir 
biçimde icrası için yeterli ve yetenekli personel görevlendirecekler; gerekli malzeme ile 
donatacaklardır.

(5) Plan çerçevesinde yürütülecek aydınlatma faaliyetlerinde mümkün oldukça 
yetkin kişiler istihdam edilecek ve aydınlatma faaliyetlerine katılanlara imkan nisbetinde 
yazılı doküman verilmesine özen gösterilecektir. Aydınlatma faaliyetleri, zaman zaman, 
toplumda psikolojik etki oluşturacak boyutta icra edilecektir.

(6)  Plan ile ilgili proje, tasarı, uygulama ve denetim aşamalannda her türlü faaliyet 
için gizlilik ve emniyet tedbirleri alınarak yetkisiz ve ilgisiz kişilerin belge ve faaliyetlere 
nüfuz etmeleri önlenecek, dokumanlar yetkili personel arasında senetle teslim alınacak, 
uygulama esnasında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli politikası ve milli menfaatlerinin 
her şeyden üstün tutulması gerektiği icracı personele benimsetilecek, bu konuda azami 
hassasiyet gösterilecektir.

b. Sorumluluk
(1) Planın icrasından ilgili tüm bakanlık ve kuruluşlar, takip ve koordinasyonundan 

ise Başbakan adına Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği sorumludur.
(2) Planın uygulanması esnasında doğabilecek yeni durum ve gelişmeler sonucu 

icracı unsurların değerlendirme ve tekliflerine istinaden gerekli değişikliklerin yapılmasından 
MGK Genel Sekreterliği sorumludur.

(3) Plan, düzenlenecek bir toplantıda icracı birimlere tebliğ edilecek ve planın 
yalnızca icracı unsuru ilgilendiren bölümünün dağıtımı yapılacaktır.

(4) Planın uygulanması esnasında gerçekleştirilecek propaganda ve diğer 
faaliyetlerde kullanılacak yöntemler MGK Genel Sekreterliği ile koordine edilerek tespit 



  

edilecektir.
(5) Uygulama esnasında gizliliğin ve konuya ilişkin bilgi ve belgelerin ilgisiz ve 

yetkisiz kişi ve odakların eline geçmesinin önlenmesinden icracı birimler sorumludur.
EKLER
EK-A:    Dağıtım Planı
EK-B:    Durum ve Durum Değerlendirmesi
EK-C:    Kullanılacak Temalar
EK-D:    Sakınılacak Temalar
EK-E:     Kullanılacak Terminoloji
EK-F:     İcracı Unsurlar ve İcracı Unsurlara Verilen Görevler
LAHİKA- 1: Genel Görevler
LAHİKA- 2: Başbakanlığın (PH'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı) Görevleri
LAHİKA- 3: Genelkurmay Başkanlığının Görevleri
LAHİKA- 4: Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığının Görevleri,
LAHİKA- 5: Adalet Bakanlığının Görevleri,
LAHİKA- 6: İçişleri Bakanlığının Görevleri,
LAHİKA- 7: Dışişleri Bakanlığının Görevleri,
LAHİKA- 8: Milli Eğitim Bakanlığının Görevleri,
LAHİKA- 9: Ulaştırma Bakanlığının Görevleri
LAHİKA-10: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevleri,
LAHİKA-11: Kültür Bakanlığının Görevleri,
LAHİKA-12: Turizm Bakanlığının Görevleri,
LAHİKA-13: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Görevleri,
LAHİKA-14: Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının Görevleri,
LAHİKA-15: Atatürk Kültür.Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının Görevleri
LAHİKA-16: Diyanet işleri Başkanlığının Görevleri,
LAHİKA-17:Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Görevleri,
LAHİKA-18: Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünün Görevleri,
LAHİKA-19: TRT Kurumu Genel Müdürlüğünün Görevleri
EK-B DURUM VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ
1. DURUM :
a. Türkiye'de Laikliğin Tarihçesi
(1)Osmanlı Devletinde Din-Devlet İlişkileri ve Laik Eğilimler:….
(2)Türkiye Cumhuriyeti ve Laiklik….
b. Türkiye Cumhuriyetinde Laikliğin Belirgin Özellikleri …
c. Laiklik Karşıt. Unsurlar ve Faaliyetleri
d. Laiklik Karşıtı Örgütlerin Özellikleri: …
(1)Sosyolojik Özellikleri   :…
(2)Demokrasi Anlayışları…
(3)Dinsel Tekelcilik ve Tahammülsüzlük  :..
(4)Propaganda Yöntemleri   :…
(5)Ilımlı İslamcılık :…
(6)Olayları Çarpıtma (Demagoji) ve Takiyye :….
 e.Laiklik Karşıtı Örgütler Tarafından İstismar Edilen Hususlar:
 f. İslamcı Örgütlerin Kullandığı Temalar:
 g. İslamcı örgütlerin Kuvvetli ve Zayıf Tarafları:
(1)Kuvvetli Tarafları:
(2) Zayıf Tarafları :
h.Türkiye Cumhuriyeti Aleyhinde Faaliyet Gösteren Başlıca Laiklik Karşıtı 

Unsurlar



  

(1) Tarikatlar:
         (a) Nakşibendiler
(II) İsmail Ağa dergahı
(III) Menzil dergahı
(IV) Erenköy dergahı
(b) Kadiriler
(c) Nurcular
(I) Yeni Asya Grubu
(II) Fethullah Gülen Grubu
(III) Yeni Nesil Grubu
(IV) Yazıcılar
(V) Okuyucular
(VI) Aczmendiler
(d) Süleymancılar
(e) Işıkçılar
(f) Şeyh Nazım Kıbrısiciler
(2) Siyasal Parti ve Teşkilatlar:
(a) Milli Görüş
(I) Avrupa Milli Görüş Teşkilatı
(II) Akıncılar
(III) Milli Gençlik Vakfı
(b) Nizam-ı Alem Ocakları
(3)İslami Terör örgütleri
(a) Hizbullah
(b) İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C)
(c) İslami Hareket Örgütü (İHÖ)
(d) Vasat örgütü
(e) İslami Cemaatler Birliği-Anadolu Federe İslam Devleti (İCB-AFİD)
(f) Hizbu't-tahrir
Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde faaliyet gösteren önemli irticai örgütler 

EK-B'nin lahikalarında belirtilmiştir.
2. DURUM DEĞERLENDİRMESİ :….
EK-C: KULLANILACAK TEMALAR
1. Ana Temalar:
a. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
b. Laiklik, felsefi manada, akılcılık ve bilimcilik; hukuki anlamda ise, devletin 

yönetimi ile ilgili sosyal, ekonomik ve hukuki düzenlemelerin betahsis dinden çıkarılmaması 
demektir.

c. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Devletin varlığı ve 
bütünlüğünü bozmamak, din ve mezhep ayrımcılığı yapmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve 
törenler serbesttir.

d. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Kimse dini 
ve din duygularını istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

e. Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki düzenini dini esaslara 
dayandırma amacına yönelik faaliyette bulunamaz.

f. Devletin dini olmaz. Devlet tüm vatandaşlarına din ve vicdan hürriyeti tanır ve bu 
hürriyeti korur.

2.Yardımcı Temalar:
a.Laiklik, yalnız, devlet ve din işlerinin ayrılması değil; aynı zamanda devletin, 

vatandaşlarının vicdan ve ibadet özgürlüklerinin teminat altına alınmasıdır (Cumhuriyetin 



  

kuruluşu sürecindeki inkılapları açıklamakta Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı Devletini 
karşılaştırırken kullanılacak bir temadır).

b.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, istedikleri dini seçmek ve kamu düzenini ihlal 
etmemek aydıyla gereğini yerine getirmekte özgürdürler.

c.Bir kısım dini unsurların yöneticileri dış mihrakların maşası olup, bu ülkeler 
tarafından maddi olarak desteklenmektedirler. Bazı cemaat ve tarikat önderleri ise 
vatandaşların dini duygularından kendilerine menfaat sağlama peşindedirler.

d.Türkiye Cumhuriyeti, anayasa ile belirlenen düzenini değiştirmek isteyen kişi ve 
grupları ezecek güçtedir, irticai grupları destekleyen dış güçler, genelde bölgede kalkınmış ve 
güçlü bir Türkiye istemeyen, özelde Türkiye'nin laik rejiminden rahatsızlık duyan 
devletlerdir.

e.Bugün İslam dünyası içinde İslamiyet en temiz, en halis, en samimi duygularla 
Türkiye'de yaşanmaktadır.

f.İslam dini akla, mantığa ve bilime uygun bir dindir.
g. İslamiyet inanç ve ibadette zorlamayı reddeder, en geniş ölçüde din ve vicdan 

hürriyeti tanır.
h.Tarikatlar tarihi-kültürel oluşumlardır. Resmiyet tanınamaz.
ı. Devlet, vatandaşlarımızın ibadet ihtiyaçlarını 89.000 kadrolu Diyanet İşleri 

Başkanlığı ile karşılamaya çalışmaktadır.
j.Türkiye'de ibadetini yerine getirenlere karşı hiçbir olumsuz söz veya davranış 

mevzu bahis değildir.
k.Camiler sadece ibadet içindir. Camilerde ve etrafında gösteriler yapmak ibadetin 

özüne aykırıdır.
3. Yurtdışındaki Faaliyetlerde Kullanılacak Temalar...
EK-D: LAİKLİK KARŞITI UNSURLARIN KULLANDIĞI TEMALAR… 

KULANILMASINDAN KAÇINILACAK TEMALAR  
1.  İrticai  örgütlerin  katı  uygulamalarına karşı  ılımlı  unsurlar desteklenmelidir; 

irtica  ancak,  bu sayede önlenebilir.
 2.  İslam dini tutucu ve gerici bir dindir. Kuralları sert ve katıdır.
 3.  Dindar kişi aydın insan olamaz. gibi temaların kullanılmamasına azami dikkat 

gösterilecektir. 
EK-E: KULLANILACAK TERMİNOLOJİ 
 Plan  gereği  icra  edilecek faaliyetlerde  birlik ve  beraberliğin  sağlanabilmesi  için 

aşağıdaki terminolojinin kullanılması esastır. 1. Anayasal kurum ve kuruluşlar, 2. Dış tehdit, 
3. Dış mihraklar, 4. Destekçi dış mihraklar, 5. Dost ülkeler, 6. Faaliyet alanı, 7. Hasım ülke, 
8. Hedef kitle, 9. İcracı unsurlar, 10. İç tehdit, 11. İç mihraklar, 12. İrticai terör örgütleri, 13. 
İrticai unsurlar, 14. İslam devleti, 15. İstismar edilen hususlar, 16. Kuvvetli nokta, 17. Laiklik 
karşıtı faaliyetler, 18. Lider militan kadro, 19. Militan kadro, 20. Mütedeyyin kitle, 21. 
Organizatör dış mihraklar, 22. Psikolojik harekat (PH), 23. Psikolojik hedef, 24. Samimi 
dindar vatandaş, 25. Siyasal İslam, 26. Şer'i esaslar, 27. Şeriat düzeni, 28. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine yönelik, 29. Türk Milleti, 30. Zayıf nokta, 31. İslam hukuku, 32. 
Devletin dini. 

 EK-F: İCRACI UNSURLAR VE İCRACI UNSURLARA VERİLEN GÖREVLER 
 1. İCRACI UNSURLAR: İcracı unsurlar olarak bakanlıklar ve kurumlar yukarıda 

belirtilmiştir 
 2. İCRACI UNSURLARI GÖREVLENDİRME ESASLARI: 
 a. Yavuz Psikolojik Harekat Planının hedeflerine ulaşılması maksadıyla; plan gereği 

icra edilecek faaliyetler; ilgili icracı unsurların katılımı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği koordinatörlüğünde yapılacak toplantılarda belirlenecektir. 

 b. İcracı bakanlık kurum ve kuruluşların yetkili temsilcilerinin katılacağı bu 



  

toplantıda; irticai örgütlerin ve laiklik karşıtı unsurların mevcut ve muhtemel faaliyetleri 
değerlendirilerek belirlenecek yeni görev ve sorumluluklar planda gösterilen icracı unsurlara 
verilecektir. 

İCRACI UNSURLARIN GENEL VE ÖZEL GÖREVLERİ: İcracı unsurlara verilen 
genel ve özel görevler EK-F'nin LAHİKA'larında belirtilmiştir. 

LAHİKA-1 İCRACI UNSURLARIN GENEL GÖREVLERİ :  
1.Plan görevlerinin icrası esnasında EK-C’de belirtilen temalar ile EK-E'de belirtilen 

terminoloji kullanılacak, EK-D'de belirtilen temalar ile benzeri temalar ise kullanılmayacaktır
2.Planın icrasını sağlamak, cari olarak ortaya çıkacak durumları değerlendirmek ve 

gerekli tedbirleri almak maksadıyla; icracı unsurlar kendi bünyelerinde birer birim 
oluşturacaklardır 

3.Planın uygulanması ile ilgili MGK Genel Sekreterliğinde yapılacak durum 
değerlendirme ve koordinasyon toplantılarına icracı unsurların yetkili temsilcileri ile, gerekli 
görülerek davet edilen diğer bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacaklardır. 

4. Planın uygulanması esnasında doğabilecek yeni şartlar ve sorunların vukuunda 
gerekirse MGK Gensek.liği ile koordinede bulunulacaktır. 

5.Yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren irticai örgütler, 
siyasal İslam yanlısı ve laiklik karşıtı unsurlar ile, bu unsurları organize eden, destekleyen 
basın yayın kuruluşları hakkında sağlanacak her türlü istihbarat bilgi ve belgeleri, ivedilikle 
MGK Genel Sekreterliğine ulaştırılacaktır. 

6. İcracı birimler; Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren irticai unsurları organize eden 
ve destekleyen yabancı ülkelerle, Türkiye arasında konuyla ilgili yapılmış veya yapılacak 
anlaşma, antlaşma, sözleşme ve protokol, ortak bildiri, tebliğ, rapor gibi belge ve 
dokümanların birer suretini MGK Genel Sekreterliğine göndereceklerdir. 

7. İlgili ülkelerde görevli misyon şefleri planda belirtilen psikolojik hedefler ve 
görevler ile ilgili olarak bilgilendirilerek, planın icrası için yetkili kılınacaklardır.

 8. İrticai unsurların elemanı veya sempatizanı olduğu tespit edilenlerin kamu 
görevine alınmaması, göreve başlamasından sonra irticai faaliyetleri tespit edilenler hakkında 
ise gerekli yasal ve idari işlemin yapılması konusunda çok titiz davranacaktır.

 9. Kamu personelinin kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun hareket etmesini 
hassasiyetle takip edecek; uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri etkin bir biçimde 
uygulayacaktır.

 10. Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulunda görüşülerek 
kararlaştırılan cari faaliyetlerle ilgili uygulama sonuçları da plan gereği verilecek dönem 
raporlarında belirtilecektir.

 11. İrticai örgütler ve bu unsurların laiklik karşıtı faaliyetleri konusunda her bir 
icracı kuruluş görev ve teşkilatlanmasına uygun konferans ekipleri teşkil edecek ve 
bakanlığın/kuruluşun bütün personelini bu konuda aydınlatıp bilinçlendirecektir. 

12. EK-F'de belirtilen birimler planın onayını müteakip yapılacak görevlendirme ve 
koordinasyon toplantısında kendilerine tebliğ edilecek görevlerin icrasından sorumlu 
olacaklardır. 

13.Planda görev alan bakanlık ve kuruluşlar; yürütmekte oldukları faaliyetlerle ilgili 
olarak; "dört aylık uygulama raporu" hazırlayacak ve Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında MGK 
Gensek.liğine göndereceklerdir; acil durumlar, anında rapor edilecektir. 

 EK-F/LAHİKA- 2… Bu Planla, ÜMİT (Gençliğin Korunması) ve AYYILDIZ 
(Yıkıcı Sol) PH planlarının koordineli bir Şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.  

-Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 
GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 



  

Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: 
A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve 
A5J21I2222525 seri numaralı  5 nolu CD olarak adlandırılacak CD den (CD5/Arşiv/IBDA-C 
Militanlari) klasöründen elde edildiği edilen;

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Kişiye Özel antetli 10 Haziran 1997  tarihli, HRK: 
3429-86-97/İGHD.Pl.Ş.(6)sayılı İBDA-C Militanları Konulu,Gizli gizililik dereceli, 
Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral ÇETİN DOĞAN İMZALI Genelkurmay 
Psikolojik Harekat Başkanlığına hitaben yazılan belge içeriğinde; 

1."İmam Hatip Okulu ile İlahiyat  Fakültesi öğrencilerinin ülkesine ve milletine 
faydalı şahıslar oldukları, anarşi ve teröre  bulaşmadıkları" gibi iddialara rağmen, 
İzmirde yakalanarak tutuklanan İBDA-C militanlarının 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakultesi öğrencisi oldukları tespit edilmiştir.

2.Konunun söz konusu iddiaları çürütmek maksadıyla değerlendirilmesini rica 
ederim.

Yazının EK-A sında 6 Haziran 1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Küpürünün 
bulunduğu, Gazetenin Politika Günlüğü kısmında Hikmet Çetinkaya -Maskeleri Düştü... 
Yazının bulunduğu anlaşılmıştır.

(35).BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN HASAN CELAL GÜZEL TARAFINDAN 
ANKARA DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
ŞİKAYET VE İHBAR EDİLMESİ VE HASAN CELAL GÜZELİN İBRAZ ETTİĞİ 
DELİLLER  (250.Kls S: 19-64) 

Müşteki Hasan Celal Güzel 28.07.1997 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu şikayet dilekçesi 1997/285 soruşturma 
numarasına kaydedilmiş, şikayet dilekçesinde özetle; O tarih itibariyle Çevik BİR, Çetin 
DOĞAN ve Genel Kurmay Başkanının “Batı Çalışma Grubu” nda faaliyet gösteren kişilerin, 
-Anayasa ile kurulan düzeni tebdil, tağyir ve ilgaya, Anayasa ile teşekkül etmiş TBMM’yi 
vazifesini yapmaktan men’e cebren teşebbüs (TCK Md.146), -Hükümeti vazife görmekten 
men’etme (TCK Md.147), -Askeri komutanlıkların (görev ve yetki sınırları dışına çıkılarak 
başka amaçlarla) gaspı (TCK Md.152), -Askerli kanunları karşı itaatsizliğe teşvik (TCK 
Md.153) -Özellikle asker aileleri efradını kanunlara itaatsizliğe (TCK Md.312) ve suç 
işlemeye teşvik (TCK Md.311), Suçlarını veya bu suçlara teşebbüslerini işledikleri 
belirtilerek kendisine posta vasıtasıyla gönderilen ve basın yayın organlarında yayınlanan 
belgeleri şikayet ve ihbar dilekçesine eklemiştir.  

A. ŞİKÂYET VE İHBAR DİLEKÇESİNİN EKİNDE BULUNAN BELGELER;

1- Nisan 1997 tarihli GİZLİ ibareli HRK. : 7130-   -97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu 11 sayfadan oluşan belge,

2- T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı GİZLİ ibareli 29 Nisan 1997 tarihli HRK. : 3429-15-97/İGHD.Pl.Ş(3) 
sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi 2 sayfadan oluşan belge,

 3-Aydan Erol imzalı GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL ibareli 5 Mayıs 1997 tarihli 
İSTH. : 3429-3-97/İGHD.Pl.Ş(317) sayılı Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu 2 
sayfadan oluşan ve ek-A sında iki sayfadan ibaret bilgi formatları olan belge,

4- T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Harekat Başkanı Korgeneral Çetin 
Doğan imzalı GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL ibareli 16 Nisan 1997 tarihli HRK. : 
3429-13-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu 1 sayfadan oluşan 
belge,



  

5-T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 
Tekirdağ antetli Kurmay Albay Kurmay Başkanı Mahmut Sancak inzalı GİZLİ ve KİŞİYE 
ÖZEL ibareli 19 Şubat 1997 tarihli Haber Toplama  konulu 1 sayfadan oluşan belge,

6- Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Mezhepçi Yapılanma başlıklı ve ekinde 12 sayfadan 
ibaret belge,

B. 30.07.1997 tarihli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi  Cumhuriyet Başsavcılığı 
1997/285 hazırlık sayılı dosyada yaptırılan  BİLİRKİŞİ İNCELEME TUTANAĞI'ında;  

" Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel'in Başsavcılığımıza 
verdiği şikayet dilekçesinde Genelkurmay 2. Başkanı ÇEVİK Bir, Genelkurmay Harekat 
Başkanı Korgeneral Çetin Doğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkam Koramiral 
Aydan Erol ve Batı Çalışma Grubu mensupları hakkında Anayasal düzeni değiştirmeye 
teşebbüs suçundan şikayet ve ihbarda bulunduğu, dilekçesinin ekinde 6 adet belge ibraz 
ettiği, fotokopi halindeki bu belgelerin 5 inin gizli damgası taşıdığı "Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ndeki mezhepçi yapılanma " başlıklı çizelge halindeki belgede herhangi bir gizlilik 
damgası bulunmadığı görüldü. Bu belgelerin devletin emniyeti dahili veya beynelmine1 
siyaseti bakımından gizli kalması gereken belgelerden olup olmadığının tesbiti tesbiti için 
Genelkurmay İKK ve Güvenlik dairesinde görevli Topçu Kurmay Kıdemli binbaşı 
ERDOĞAN ALPASLAN bilirkişi olarak seçildiği belirtilmiş,

Genelkurmay Başkanlığı İKK ve Güvenlik Dairesinde Görevli Topçu Kurmay 
Kıdemli Binbaşı yeminli BİLİRKİŞİ ERDOĞAN ALPASLAN BEYANINDA;

"Bana tevdii olunan belgeleri inceledim. Üzerinde gizlilik damgası taşıyan fotokopi 
halindeki belgeler üzerinde belirtilen Komutanlıklarca yayınlanmıştır.Bu belgeler 
tamamıyla devletin emniyeti, dahil veya beynelminel siyaseti açısından gizli kalması gereken 
belgeledir. Bu belgelerin elde edilerek ifşaa edilmesi suç teşkil eder, üzerinde herhangi bir 
gizlilik damgası taşımayan "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Mezhepçi Yapılanma" başlıklı 
çizelge halindeki belge ise Türk Silahlı Kuvvetlerinde hazırlanmamıştır. Hazırlanması da 
mümkün değildir. Yukarıda "belirttiğim gibi gizlilik belgesi taşıyan ve Komutanlıklarca 
yayınlanan belgelerin gizli kalması kesindir. " şeklinde mütalaada bulunmuştur.

C. T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılan ve İlgi : Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 29 Temmuz 1997 gün ve Sayı: Hz.1997/285 sayılı 
yazısı olan  İKK. ve Güv. D. Başkanı Tümgeneral Fevzi Türkeri imzalı 29 TEMMUZ 1997 
tarihli Bilirkişilik İncelemesi Konulu,Gizli ibareli  İSTH: 3590-955-97/İKK VE GÜV.D.İÇ 
İSTH.Ş.(955) sayılı  belgede;

1.İlgi yazı ekinde gönderilen belgeler incelenmiştir.
2.Bu belgeler;
a.İrtica tehdit değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine 

ilişkin “Gizli” gizlilik dereceli ve kişiye özel gerçek belgelerdir.
b.Belgeler üzerinde bilirkişilik incelemesi yapmak üzere Gnkur.İKK. ve Güv.D.’de 

görevli Kur.Kd.Bnb.Erdoğan Alparslan görevlendirilmiştir.
c.“TSK’deki Mezhepci Yapılanma” başlıklı doküman,TSK’lerince hazırlanmamıştır. 

Bu doküman, gerçek dışı, uydurma, Türk Silahlı Kuvvetlerini bölmeye ve karalamaya 
yöneliktir." içerikli olduğu tespit edilmiştir.

 
D. MÜŞTEKİ HASAN CELAL GÜZEL’İN SORUŞTURMA AŞAMASINDA 

DOSYAYA İBRAZ ETTİĞİ BELGELER;

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 1997/285 soruşturma 



  

dosyasına ibraz ettiği belgelerin fotokopileri ile ekinde ibraz ettiği belgeler, 
1-Genelkurmay Başkanlığı Ankara Gizli antetli 13 Ekim 1997 tarihli AD.MÜŞ. 

7501-1027-97 sayılı Suç duyurusu konulu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben 
yazılan Genelkurmay Başkanı namına Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik BİR imzalı 
belgenin, (44.Kls S.179); EKLER EK sında İlgi (a) toplantı tutanağının bulunduğu,  dağıtım 
Gereği; Kayseri C.Başsavcılığına Bilgi için; Adalet Bakanlığına, Gnkur. Hrk. Bşk.lığına, 
Gnkur. GENSEK. liğine, Gnkur. BASHALK. D.Bşk.lığına gönderildiği, belge içeriğinin:   

"İLGİ:  a) 3 Eylül 1997 tarihinde saat 20.00 de Kayseri Şehir Tiyatrosunda“Türkiye 
Demokrasinin Neresinde” konulu kapalı yer toplantısı, 

 b)Türk Ceza Kanununun 312/1. maddesi
 1. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal GÜZEL’in ilgi (a) kapalı yer 

toplantısında yaptığı konuşmada; “…Hadi artık ülkeyi yönetmeye kalkan cuntacıya haddini 
bildirin. Herkes ortaya çıkıp, canıyla, malıyla mücadele etmeli, yoksa bir yere varılamaz…” 
şeklindeki ve benzeri sözleriyle halkı kanunlara karşı gelmeye tahrik ettiği anlaşılmaktadır.

 2. Bu nedenle, YDP Genel Başkanı Hasan Celal GÜZEL hakkında ilgi (b) kanun 
hükmü uyarınca yasal işlem yapılmasını ve sonucundan Genelkurmay Başkanlığına bilgi 
verilmesini rica ederim" şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

2- Genel Kurmay Başkanlığı Ankara Gizli Antetli 13 Mart 1997 tarihli Ad. Müş. 
70501-285-P7 sayılı Suç duyurusu konulu Adalet Bakanlığına hitaben yazılan Genelkurmay 
Başkanı Namına Genelkurmay II Başkanı Çevik BİR imzalı belgenin(44 Kls. S.178); 
EKLER Ek-A sında ilgi (a)gazete küpürü ,Dağıtım gereği Adalet Bakanlığına  Bilgi Genkur. 
BASHALK D. Bşk.lığına gönderildiği, Belge içeriğinin:

İLGİ:a) YENİ ŞAFAK Gazetesinin 9 Mart 1997 tarihli sayısı 
b) Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesi 
 İlgi (a) gazetede, “Güzel: Türkiye’yi cunta yönetiyor” başlığı altında yayımlanan 

yazıda özellikle “…. TSK’nın 2. Dünya Savaşı’dan kalma tankları mı bunu engelleyecek ” 
Askerlerin geçmişte açıktan darbe yaptığını ifade eden Güzel son MGK kararlarını ise 
“namert bir muhtıra” olarak nitelendirdi…. Türkiye birkaç general ile ABD tarafından 
yönetilmeye çalışılıyor …. Generallere göre, kurban kesmek, derisini vermek laikliğe aykırı 
dağil ama derisini mahallesindeki camiye vermek laikliğe aykırı Hacca havadan gitmek 
laikliğe aykırı değil şeklindeki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, T.S.K.leri güçsüz 
gösterilmekte, Anayasal bir kuruluş olan ve yasal çerçeve içerisinde görev yapan Milli 
Güvenlik Kurulunun asker üyeleri vasıtasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ima edilerek 
“Türkiye’yi cunta yönetiyor” suçlaması yapılmakta ve böylece, Devletin askeri kuvvetleri 
alenen tahkir ve tezyif edilmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, YDP genel Başkanı Hasan Celal GÜZEL hakkında 
ilgi (b) Kanun maddesi uyarınca yasal işlem yapılmasını ve sonucunda Genelkurmay 
Başkanlığına bilgi verilmesinin sağlanmasını takdir ve tensiplerine arz ederim" şeklinde 
olduğu anlaşılmıştır.

3-Genelkurmay Başkanlığı Ankara Antetli 3 Temmuz 1998 tarihi 
Ad.Müş.7501602-98 sayılı Suç duyurusu konulu Adalet Bakanlığına hitaben yazılmış 
Genelkurmay Başkanı Namına II nci Başkan V. Hv. Korgeral Vural AVAR imzalı 
belgenin,(44 Kls. S.177) EKLER EK-A : (İlgi (a) Bant çözümü),dağıtım gereği: Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına Bilgi: Adalet Bakanlığına Gnkur. GENSEK. liğine 
Gnkur.BASHALK D.Bşk.lığına gönderildiği,Belgenin İçeriğinin:

" İLGİ: (a) Yeniden Doğuş Partisi Gn.Bşk. Hasan Celal GÜZEL ‘in 20 Haziran 1998 
tarihinde   BTV’de yayınlanan basın toplantısı   (b)Türk Ceza Kanununun 268 nci maddesi 

  1. YDP genel Başkanı Hasan Celal GÜZEL  20 HAZİRAN 1998 tarihinde BTV’de 



  

yayınlanan basın toplantısında söylediği; “…. YAŞ Kararları yargı yoluna kapalıdır. Yani 
itiraz mümkün değildir.” Bu anti-demokratiktir. Birkaç kişiyi göstermelik olarak bir takım 
ahlaki zaafları, bölücülük gibi suçları ortaya sürmelerine rağmen son bir buçuk yılda 
gittikçe artan bir oranda tasfiye hareketi görüyoruz. Bu da irtica adı altında oluyor. 
Maalesef TSK içinde yapılanan tamamen illegal olan BÇG cuntası bu gibi kararlara tesir 
etmekte ve bu tasfiyeyi hazırlamaktadır….” Şeklindeki ve benzeri ifadelerle askeri bir heyet 
olan BÇG’na alenen hakaret edildiği anlaşılmaktadır. 

  2. Bu nedenle, söz konusu şahıs hakkında ilgi (b) Kanun hükmü uyarınca yasal 
işlem yapılmasını ve sonucundan Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilmesini arz ederim" 
şeklinde  olduğu anlaşılmıştır.

4- Genelkurmay II nci Başkanı Orgenaral Çevik BİR imzalı Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına hitaben yazılan; (44 Kls. S.176) 

İLGİ: (a) Akşam Gazetesinin 1 AĞUSTOS 1997 tarihi nüshası 
(b) Siyah Beyaz Gazetesinin 1 AĞUSTOS 1997 tarihli nüshası 
(c) Zaman Gazetesinin 1 AĞUSTOS 1997 tarihli nüshası            
(d) Hürriyet Gazetesinin 10 AĞUSTOS 1997 tarihli nüshası      
(e) Türk Ceza Kanunun 159, 166 ve 268 nci maddeleri 
1. İlgi  (a) Gazetede, “Güzel, cuntacıları açıkladı” başlığı altında yer alan haber 

yazısında; “YDP Lideri GÜZEL, Genelkurmay’a ağır suçlamalarda bulunarak, Batı Çalışma 
Grubu’nun bir cunta hareketi olduğunu söyledi… YDP Lideri Güzel, kendisine mektupla 
ulaştığını ileri sürdüğü belgelere dayanarak Genelkurmay içinde, Batı Çalışma Grubunun 
yanı sıra, mezhepçi ve illegal grupların da olduğunu söyledi. Güzel, üstü kapalı olarak Kara 
ve Deniz Kuvvetleri içinde Alevi yapılanma oluşturulduğu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
içinde yasadışı DHKP-C örgütü ile irtibatlı subaylar olduğu ileri sürdü…..şeklinde,

 İlgi (b) Gazetede yer alan “Hasan Celal Güzel yine Cunta dedi” başlıklı yazıda 
“Güzel Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplanıyor, bir onbaşı, bu generallere komuta edecek, 
YAŞ onbaşı Yılmaz Başkanlığında toplanacak dedi” şeklinde, 

İlgi (c) gazetedeki “Güzel’den Cunta İddiası” başlıklı haber yazısında; … Güzel, 
Sabah erken kalkan ve silahına sarılan bu ülkece yönetime el koyamaz..” dedi ve 
komutanlıklarda mezhepçi yapılanma ile DHKP/C bağlantısı olduğu ileri sürülen isimleri 
belgelerle açıkladı…Şemada 1 MAYIS 1996, Gazi olayları ve benzeri bazı toplumsal 
olaylarda aktif yer aldığını iddia ettiği bazı astsubayların isimleri ve bağlantılı oldukları üst 
düzey komutanların isimleri verildi..” şeklinde ve 

 İlgi (d) gazetede de “Attıkça atıyor” başlığı altındaki yazıda; “…Ülkenin omuzu 
kalabalıklar tarafından yönetildiğini ileri süren Hasan Celal GÜZEL,”Ben bunları sinek 
gibi, karınca gibi görüyorum; Yanımda 10 adamım olsa Genelkurmayı basardım. Diye 
konuştu” şeklinde ve benzeri sözlerle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst komuta kademelerinde 
görevli Generallerin isim ve görev yerlerinin de bulunduğu bazı şemaların yayınlanması ve 
bunun Ordu içerisinde Komünist Alevi örgütlenmesi olarak gösterilmesi ve Generallere 
onbaşının komuta edeceği şeklindeki gayri ciddi, yakışıksız ve tamamen yalan ifadeler 
kullanılmak suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıpratılmaya çalışıldığı ve manevi 
şahsiyetinin alenen tahkir ve tezyif edildiği anlaşılmaktadır.,denildiği, Mehmet ÖZTEN 
C.Başsavcı Vekili (imza) 

2. Bu nedenle YDP Lideri Hasan Celal GÜZEL hakkında ilgi (e ) maddeleri 
uyarınca yasal işlem yapılmasını ve sonucundan Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilmesini 
rica ederim. "( Çevik BİR  Orgeneral    II nci Başkan)yazdığı, anlaşılmıştır.

5- Genelkurmay Başkanlığı Ankara Gizli antetli 28 Mayıs 1998 tarih ve AD.MÜŞ. 
7501-450-98 sayılı Suç duyurusu konulu Konya Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılan 



  

Genelkurmay Başkanı Namına Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR imzalı 
Belgenin , EKLER EK A (İlgi (a) gazete yazı sureti) Dağıtım Gereği Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığına Bilgi Adalet Bakanlığına, Gnkur.GENSEK.liğine, Gnkur.BASHALK 
D.Bşk.lığına gönderildiği,Belge İçeriğinin;  (44 Kls. S.175)

"İLGİ a) Konya da yayınlanan “Merhaba” adlı gazetenin 6 MAYIS 1998 tarihli 
nüshası 

b) Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesi c) 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı 
maddesi 1. İlgi (a) Gazetede; “Mücadelem fazilet için” başlığı altında yayınlanan röportaj 
yazısında, YDP Lideri Hasan Celal GÜZEL’in “…Ama eğer İsmail Hakkı Karadayı ve 
başkaları halkın üzerine kendilerine emanet edilen silahları çevirmek isterlerse o zaman o 
tankların üzerine çıkarım. İşte burada meşruiyet ve vatanseverlikle, gayrimeşrulukla millet 
düşmanlığı arasındaki sınırı çizmek lazım.. Biz, cunta kurup darbe yapanları sevmeyiz. 
Milletimiz de sevmez…” şeklindeki ifadeler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi 
şahsiyetinin alenen tahkir ve tezyif edildiği anlaşılmaktadır. 

2. Bu nedenle, YDP Lideri Hasan Celal GÜZEL ile sözkonusu yazı sorumluları 
hakkında ilgi (b.c) kanun maddesi hükümleri uyarınca yasal işlem yapılmasını ve sonucundan 
Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilmesi rica ederim"  şeklinde  olduğu, anlaşılmıştır.

6- Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 20 Mayıs 1997 tarihli 
AD.MÜŞ.7501396-97 sayılı suç duyurusu konulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben 
yazılmış Genelkurmay Başkanı Namına Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR 
imzalı belgenin EKLER EK-A sında İlgi (a) TV ana haber bülteninde H.Celal GÜZEL’ 
tarafından yapılan konuşmanın metni bulunan Dağıtım Gereği: Ankara C.Başsavcılığına 
Bilgi: Adalet Bakanlığına, Gnkur. Gensek. liğine, Gnkur. BASHALKD. Bşk.lığına 
gönderildiği, Belge İçeriğinin:(44.Kls S.174); 

" İlgi  a) Kanal D Televizyonunun 01 NİSAN 1997 tarihli Ana Haber Bülteni, 
b) Türk Ceza Kanunu 159 ncu maddesi  
 İlgi (a) Televizyon’un Ana Haber Bülteni programına Hasan Celal GÜZEL’in 

yaptığı konuşmada; “…Toptan tanktan şarttan şurttan korkmadan, haysiyetinizle 
koltuğunuzu düşünmeden, mutlaka halkın o adresine layık olmaya çalışın…Korkmayın 10 
darbe yapıp kendi dönemlerinde dahi bu okulların kılına dahi zarar veremeyenler, 1997 
yılında yeni bir çağın eşiğinde gene kılına bile zarar veremeyeceklerdir” şeklinde ve benzeri 
sözleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, adı geçen şahıs hakkında ilgi 

(b) Kanun maddesi uyarınca yasal işlem yapılmasını ve sonucundan Genelkurmay 
Başkanlığına bilgi verilmesini rica ederim," şeklinde  olduğu anlaşılmıştır.

7-Genelkurmay Başkanlığı Ankara Gizli antetli 13 Mayıs 1997 tarih ve 
AD.MÜŞ.7501-486-97 SAYILI Suç Duyurusu konulu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına 
hitaben yazılmış Genelkurmay Başkanı Namına Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik 
BİR imzalı;  EKLER EK A sında İlgi (a) gazete küpürünün bulunduğu, Dağıtım Gereği 
Bakırköy C.Başsavcılığına Bilgi Adalet Bakanlığına, Gnkur. GENSEK. liğine, Gnkur. 
BASHALK. D.Bşk.lığına gönderildiği Belge içeriğinin (44 Kls.S.173); 

" İLGİ  a) AKİT Gazetesinin 4 MAYIS 1997 tarihli nüshası    
b) Türk Ceza Kanunu’nun 159 ncu maddesi 
1. İlgi (a) gazetede “Devrim Kanunları Laikliğe aykırıdır” başlığı altında Hasan 

Celal GÜZEL’in sözlerine yer verilen röportaj haber yazısında; “Bu kanunlar aynı zamanda 
Anayasanın da yüz karası olan kanunlardır. Bunlar çöp tenekelik kanunlardır. Bu komik 
4 tane kanunu darbeciler de uygulamadı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başındaki kişi Şapka 
Kanununa riayet etmemiştir. Din adamlarının ancak bir kısmının izin ile o kisveleri 



  

giyebileceği hükme bağlanırken, kendisini ekümenik ilan eden  patrik hazretleri bütün 
dünyada dolaşmakta ve bir devlet başkanı gibi karşılanmakta, hiçbir dışişlerinde görevli 
bir yetkilimiz bu arada Silahlı Kuvvetlerimizin temsilcileri ülkemizdeki her konuda bilgisi 
ve etkisi olan sayın generallerimiz buna itiraz etmemektedirler. Ama sıra sarığı ve cübbesi 
ile bizim fukara imamlara gelince ikinci sınıf vatandaş muamelesi uygulanmaktadır. 
Laiklik bunun neresinde?” Şeklinde ve benzeri sözlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin “Şapka 
İktisası Hakkında Kanun, Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun” gibi Devrim 
Kanunlarına aykırı hareket ettiğini iddia etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi 
şahsiyetinin alenen tahkir ve tezyif edildiği anlaşılmaktadır. 

2. Bu nedenle, adı geçen şahıs hakkında ilgi (b) kanun maddesi uyarınca yasal işlem 
yapılmasını ve sonucundan Gnkur.Bşk.lığına bilgi verilmesini rica ederim." yazılı olduğu 
anlaşılmıştır.

8- Genelkurmay Başkanlığı Ankara Gizli antetli 16 Mayıs 1997 tarihli AD.MÜŞ. 
7501-447-97 sayılı Suç Duyurusu konulu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben 
yazılmış Genelkurmay Başkanı Namına Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR 
imzalı belgenin; EKLER EK A sında İlgi (a) Gazete küpürünün bulunduğu, DAĞITIM 
Gereği Bakırköy C.Başsavcılığına Bilgi Adalet Bakanlığına, Gnkur.Gensek.liğine, 
Gnkur.BASHALK.D.Bşk.lığına gönderildiği, belge İçeriğinin(44 Kls. S.172);

İLGİ  a) Akit Gazetesinin 24 Nisan 1997 tarihli nüshası  
b) Türk Ceza Kanununun 159/1 nci maddesi
 1.İlgi (a) gazetede “Güzel, Osman ÖZBEK’e sert çıktı: General Bozuntusu” 

başlığı altında yayımlanan haber yazısının incelemesinde YDP Genel Başkanı Hasan Celal 
GÜZEL’in özellikle “…Bu general bozuntusunun, ordu ile ilişkisi derhal kesilmelidir. 
…Türkiye, demokratik değil, darbeci, militarist bir ülke olmuştur. Başbakan’a açıkça 
küfreden bu general bozuntusuna karşı ortak tepki oluşturulmalıdır….” şeklindeki 
ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, Cumhuriyetin manevi şahsiyetini ve devletin askeri 
kuvvetini alenen tahkir ve tezyif ettiği anlaşılmaktadır.

 2.Yukarıda açıklanan nedenle YDP Genel Başkanı Hasan Celal GÜZEL hakkında 
ilgi (b) Kanun maddesi uyarınca yasal işlem yapılmasını ve sonucundan Genelkurmay 
Başkanlığına bilgi verilmesini rica ederim " şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

9- Genelkurmay Başkanlığı Ankara Gizli antetli 13 Mayıs 1997 tarihli 
AD.MÜŞ.7501-479-97 sayılı Suç Duyurusu konulu İstanbul Bakırköy Cumhuriyet 
Başsavcılığına hitaben yazılmış Genelkurmay Başkanı Namına Genelkurmay II.Başkanı 
Orgeneral Çevik BİR imzalı belgenin; EKLER EK A sında İlgi (a) gazete küpürünün 
bulunduğu, Dağıtım Gereği için Bakırköy C.Başsavcılığına (İVEDİLİĞİNDEN) Bilgi için 
Adalet Bakanlığına, Gnkur.GENSEK.liğine, Gnkur.BASHALK.D.Bşk.lığına gönderildiği 
belge İçeriğinin (44 Kls. S.171):

" İlgi a) Akit Gazetesinin 26 NİSAN 1997 tarihli nüshası 
 b) Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesi 
1. İlgi (a) gazetede, “Hasan Celal GÜZEL’den, hayali Anayasa taslağı” başlığı 

altında, “Hasan Celal Güzel hayali bir ülke için kara mizah bir Anayasa taslağı hazırladı” 
şeklinde yayınlanan haberde yer alan, “Çevikistan Laik Cumhuriyeti Anayasası” başlığını 
taşıyan sözde mizah Anayasa metninde; “Madde 1-Çevikistan laik bir Cumhuriyettir. 
Devletin dini Laisizmdir. Madde 2- Çevikistan Laik Cumhuriyeti, malı götürme esasına 
dayanan, militarist, laik ve sosyalist bir polis devletidir. Madde 6- Egemenlik kayıtlık 
şartsız Ulusal Güvenlik Kurulu’nundur. Ulusal Güvenlik Kurulu, egemenliğini, 
Genelkurmay Başkanlığı’nın koyduğu esaslara göre zırhlı birliklerle jandarma tugay 
komutanları eli ile kullanır… Madde 15-Laikliğe aykırı hareket eden Başbakan, hükümet 



  

üyeleri ve milletvekilleri hakkında askeri yetkililerin sınırsız boşalma hakkı vardır. Ancak, 
en az Tuğgeneral rütbesinde olmak gereklidir.” Şeklinde ve benzeri ifadelerle, Türkiye 
Cumhuriyetinin, Devletin Anayasal Kuruluşlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst komuta 
kademelerinde yer alan Generallerin hiç de mizah niteliği olmayacak  şekilde küçük 
düşürülmek istendiği ve bu suretle Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetinin alenen 
tahkir ve tezyif edildiği açıkça anlaşılmaktadır.

 2. Bu nedenle, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal GÜZEL ve söz 
konusu yazı sorumlusu hakkında ilgi (b) kanun maddesi uyarınca işlem yapılmasını ve 
sonucundan Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilmesini  rica ederim." şeklinde  olduğu 
anlaşılmıştır.

10- Genelkurmay Başkanlığı Ankara Gizli antetli 11 Ağustos 1999 tarih ve 
AD.MÜŞ.7501-744-98 SAYILI Suç duyurusu konulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
hitaben yazılan Genelkurmay Başkanı Namına Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR 
imzalı, belge İçeriğinin (44.Kls. S.166) :

"İLGİ  a) BTV adlı televizyon kanalında 28 Temmuz 1998 tarihinde yayınlanan 
“Demokrasi  Kuşağı”  adlı program

 b) Türk Ceza Kanununun 159, 268 ve 312 nci maddeleri 
1. İlgi (a) da kayıtlı televizyon programında,programın sunucusu Hasan Celal Güzel 

adlı şahıs tarafından “…şu son 16 aydır Sayın Başbakan Mesut YILMAZ’ın önce şikayet 
ettiği sonra tükürdüğünü yaladığı gibi YAŞ (Yüksek Askeri Şura)  toplantılarında  aslında 
TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) nin kendi iç meselelerinin dışına çıkılmakta…. Diğer 
taraftan bakıyorsunuz irtica suçlamasının altında ne var diye bunların altında ya o kişilerin 
ibadet ettiklerini yahut da eşlerinin ve yakınlarının başörtüsü kullandıkların görüyorsunuz. 
Dünyanın hiçbir demokrasisinde bu derece ilgiyle ve subjektif şekilde insanların özel 
hayatlarına müdahale ederek disiplin suçları işlediklerini iddia etmek ve bu şekilde ordudan 
atmak mümkün değil. Büyük kısmının son derece çalışkan terbiyeli iyi ahlak sahibi ve 
TSK’nde aranan disiplin şartlarına çok uygun insanlar olduğunu bizzat amirleri bile ifade 
etmektedir… son iki yılda özellikle 16 aylık darbe sürecinde bunun meydana gelmiş olması 
TSK içinde hiçbir kanuni mesnedi olmadan, illegal şekilde yapılanan BÇG (Batı Çalışma 
Grubu) nun fişlemi ve ihbar sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıktığını gösteriyor” 
ifadeleri ve benzeri gerçek dışı ifadelerle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Demokrasi karşıtı ve 
hukuk dışı faaliyetlerde bulunan bir kurum olarak gösterilerek tahkir ve tezyif edilmekte; 
askeri resmi bir heyet olan Batı Çalışma Grubu’nun şeref, haysiyet ve vakarına tecavüz ve 
hakarette bulunmakta; din ve mezhep faklılığı gözetilmekte ve bu suretle halk kin ve 
düşmanlığa açıkça tahrik edilmektedir. 

 2. Bu nedenle, söz konusu ifadelerinin sahibi Hasan Celal GÜZEL hakkında ilgi (b) 
kanun hükümleri uyarınca yasal işlem yapılmasını ve sonucunda Genelkurmay Başkanlığına 
bilgi verilmesini rica ederim," şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

 11-Genelkurmay Başkanlığı Ankara Gizli antetli 11 AĞUSTOS 1998 tarih Ad.Müş: 
7501-744-98 Sayılı Suç duyurusu konulu Adalet Bakanlığına hitaben yazılmış Genelkurmay 
Başkanı namına Genel Kurmay II Başkanı Orgeneral Çevik BİR imzalı belgenin;EKLER: 
EK-A sında (1 adet video bant) (ek konmadı) EK-B sinde (Bant Çözümü) Dağıtım 
gereği:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  Bilgi: Adalet Bakanlığına, Gnkur.GENSEK. 
liğine, Gnkur.BASHALK D.Bşk.lığına,  Belge İçeriğinin (44 Kls. S.165) :

" İLGİ: (a) BTV adlı televizyon kanalında 28 Temmuz 1998 tarihinde   yayınlanan 
“Demokrasi   Kuşağı” adlı program.

 (b) Türk Ceza Kanunun 159,268 vve 312 nci maddeleri 
1. İlgi (a) da kayıtlı televizyon programında, programın sunucusu Hasan Celal Güzel 



  

adlı şahıs tarafından “…. Şu son 16 aydır Sayın Başbakan Mesut  Yılmaz’ın önce şikayet 
ettiği sonra tükürdüğünü yaladığı gibi YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantılarında aslında 
TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri)nin  kendi iç meselelerinin dışına çıkılmakta…… Diğer 
taraftan bakıyorsunuz irtica suçlamasının altında ne var diye. Bunların altında ya o kişilerin 
ibadet ettiklerini yahut da eşlerinin ve yakınlarının başörtüsü kullandıklarını görüyorsunuz. 
Dünyanın hiç bir demokrasisinde bu derece ilgiyle ve subjektif şekilde insanların özel 
hayatlarına müdahale ederek disiplin suçları işlediklerini iddia etmek ve bu şekilde ordudan 
atmak mümkün değil. Büyük kısmının son derece çalışkan, terbiyeli, iyi ahlak sahibi ve 
TSK’nde aranan disiplin şartlarına çok uygun insanlar olduğunu bizzat amirleri bile ifade 
etmektedir…… son iki yılda özellikle 16 aylık darbe sürecinde bunun meydana gelmiş 
olması TSK içinde hiçbir kanuni mesnedi olmadan, illegal şekilde yapılanan BÇG ( Batı 
Çalışma Grubu) nun fişleme ve ihbar sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıktığını gösteriyor” 
ifadeleri ve benzer gerçek dışı ifadelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri, demokrasi karşıtı ve hukuk 
dışı faaliyetlerde bulunan bir Kurum olarak gösterilerek tahkir ve tezyif edilmekte; askeri 
resmi bir heyet olan Batı Çalışma Grubu’nun şeref, haysiyet ve vakarına tecavüz ve hakarette 
bulunmakta; din ve mezhep farklığı gözetilmekte ve bu suretle halk, kin ve düşmanlığa 
açıkça tahrik edilmektedir. 

2. Bu nedenle, söz konusu ifadelerin sahibi Hasan Celal Güzel hakkında ilgi (b) 
Kanun hükümleri uyarınca yasal işlem yapılmasını ve sonucundan Genelkurmay 
Başkanlığına bilgi verilmesini arz ederim" şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.

 Bu İhbarla ilgili olarak Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığının 20.10.1998 tarih, 1998/400 hazırlık ve 1998/93 sayılı kararı ile takipsizlik 
kararı verildiği anlaşılmıştır.

E. HASAN CELAL GÜZEL HAKKINDA SORUŞTURMALARIN AKIBETİ;
Hasan Celal Güzel hakkındaki Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 

1997/155 esas sayılı Dosya fotokopisi 36.klasörde bulunmaktadır.
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 1997/285 sayılı 

hazırlık dosyasında müşteki Hasan Celal Güzel’in ihbarda ve şikayette bulunduğu kişilerle 
ilgili olarak 04.08.1997 tarih, 1997/285 soruşturma ve 1997/77 sayılı takipsizlik kararı 
verilerek, Hasan Celal GÜZEL hakkında şüpheli sıfatıyla 1997/296 sayılı hazırlık dosyası 
açılmış ve bu hazırlık dosyasından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğüne 04.08.1997 tarihinde yazılan müzekkerede; “ Devletin emniyeti açısından 
gizli kalması gereken belgeleri ifşa etmek suretiyle TCK nun 136/1.maddesine muhalefet 
eden Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal GÜZEL’in gözaltına alınması, 
Ankara Cumhuriyet Başsavclığından  gözetim süresi istenilmesi, Ekte gönderilen belgelere 
göre sorgusunun yapılması ve evrakın ikmalen şüphelinin mevcutlu olarak Savcılığımızda 
hazır bulundurulması” istenilmiş, 04.08.1997 günü saat 15:30 da tutanak tutularak Hasan 
Celal GÜZEL gözaltına alınmış, 05.08.1997 günü Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış , tutuklama talepli olarak Ankara 1 Nolu 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakimliğine sevkedilmiş, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik 
Mahkemesi 1997/144 D.iş.sayılı kararı ile 05.08.1997 günü tutuklamaya ilişkin talebin reddi 
ile salıverilmesine karar vermiştir. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca 1997/296 hazırlık, 
1997/256 esas ve 1997/89 sayılı iddianamesi ile Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başkanlığına 07.08.1997 tarihinde Hasan Celal GÜZEL hakkında Devletin emniyeti, dahili 
ve beynelminel siyaseti açısından gizli kalması gereken belgeleri ifşa etmek suçundan 
(5237 sayılı TCK 136/1) maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle kamu davası 
açılmıştır. Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi 1997/155 esas 1998/55 karar sayılı 
kararı ile 13.05.1998 tarihinde yasal suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle  beraat 



  

kararı verilmiş,   Yargıtay 9.Ceza Dairesi 1998/3039 esas, 199/2148  karar sayılı kararı ile 
10.05.1999 tarihinde de onanmıştır.  (36.klasör) 

 Hasan Celal GÜZEL hakkında 13/06/1998 günü Kayseri Fuar alanında düzenlenen 
İnsan Hakları Mitinginde yaptığı konuşmayla ilgili olarak “Din farklılığı gözeterek halkı kin 
ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçundan Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığı 17/11/1998 tarih 1998/296 1998/217 Esas sayılı Ankara 1 Nolu 
Devlet Güvenlik Mahkemesine Kamu Davası açılmış olup Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin 27/01/2000 tarih 1998/167 Esas 2000/14 Sayılı Kararı ile 1 yıl hapis ve 
160.000 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

 Hasan Celal GÜZEL‘in 22/06/1998 tarihinde Afyon ilinde Ensar Vakfının 
düzenlemiş olduğu “Türk Demokrasisi ve sorunları” konulu konferansta yapmış olduğu 
konuşmayla ilgili olarak “halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve 
düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçundan 14/05/1999 tarih 1998/473 Hazırlık ve 1999/121 
Esas sayılı iddianame ile Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesine Kamu Davası 
açılmış olup Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 24/01/2001 tarih 1999/81 Esas 
2001/13 Sayılı Kararı ile Davanın Kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar 
verilmiştir.   

 
(36). MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİNDEN 

GÖNDERİLEN BELGELER

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden 09.10.2012 tarihinde soruşturma 
dosyası ile ilgili olarak “28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısına ait tutulan tutanaklar ile ses kayıtlarının Başsavcılığa gönderilmesi” talep 
edilmiş, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliğinin Başsavcılığa 
hitaben yazdığı 10.10.2012 tarih ve B.02.1.MGK.0.61.641.03.1659 sayılı ve belge talebi 
konulu cevabi yazılarında, “2945 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği Kanununun 10’ncu maddesi ile 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
47 ve 125’nci maddeleri uyarınca bu aşamada talebinizin yerine getirilmesi mümkün 
görülmediği” belirtilmiştir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 
Başsavcılığa gönderilen ve emanetin 2012/296 sırasında (250 Kls.S:320-476) kayda alınan 
yazı ekinde,

1-Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 
başlıklı KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ KAŞELİ, İRTİCAİ FAALİYETLER konulu M.G.K.Gn.Sek.İlhan 
KILIÇ ismi yazılı toplam 65 sayfa belgenin her sayfasının altında “19 kopyanın 14 kopyası” 
yazılı belge,

2- Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı başlıklı İRTİCAİ FAALİYETLER 
konulu M.G.K.Genel Sekreteri İlhan KILIÇ isminin yazılı olduğu 25 sayfa belge,

3-Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 
Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye başlıklı GİZLİ ibareli,

a-Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri (17 sayfa) 
b-İslami Sermaye (28 sayfa)
c-Genel Değerlendirme,Sonuç ve Teklifler Bölümlerinden (10 sayfa) oluşan belge,
 d- Sayın Cumhurbaşkanı’na Genelkurmay Karargahında verilen brifing’te yapılan 

konuşmalar başlıklı 3 sayfadan oluşan GİZLİ ibareli ve KAŞELİ 17 Ocak 1997 tarihli belge,

3.26.1. “İrticai Faaliyetler” Konulu (1) Nolu Belge (250 Kls. S:320-387)
Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 



  

başlıklı KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ kaşeli, İRTİCAİ FAALİYETLER konulu M.G.K. Gn. Sek. 
İlhan KILIÇ ismi yazılı toplam 65 sayfa belgenin her sayfasının altında “19 kopyanın 14 
kopyası” yazılı belge Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen İrticai Faaliyetler konulu belge ile 
aynı olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Genelkurmayda 17 Ocak 1997 tarihinde verilen özel 
takdimde bizzat verilen belge olduğu ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı arşivinden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderilen talep üzerine de TBMM 
Başkanlığının soruşturma dosyasına gönderdiği belgeler arasında 65 sayfadan oluşan 
İRTİCAİ FAALİYETLER konulu belge ile aynı olduğu aynı olduğu görülmüştür. (250.Kls. 
320-387)

Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliğinden Gönderilen İrticai Faaliyetler konulu 1 
numaralı belge olan Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığı başlıklı Kişiye Özel-Gizli Kaşeli, İRTİCAİ FAALİYETLER konulu toplam 65 
sayfa büyük harflerle sunum için yansı şekilde hazırlanan belgenin, Soruşturma dosyamızda 
bulunan benzer belgelerle karşılaştırmasında Genelkurmay Başkanlığı antetli CD’den çıktısı 
alınarak oluşturulan (13) numaralı klasör içerisinde (13 kls. S:248-278) bulunan “İrticai 
Faaliyetler” başlıklı, “Sayın Komutanım” ibaresi ile başlayan Gizli kaşeli (31 sayfalık) 
tamamı büyük harflerle sık olarak yazılmış belge, Genel itibari ile aynen uyuştuğu, içerik 
olarak birbirine benzedikleri, söz konusu ana belgenin hazırlık taslak hali olabileceği 
değerlendirilmiştir.

Belgede özetle;
“İRTİCAİ FAALİYETLER
1. KONU:
Türkiye'deki İrticai Yapılanma Ve Son Dönem Faaliyetleri.
2-MAKSAT……. 
3-GENEL DEĞERLENDİRME…………… 
4. İRTİCAİ YAPILANMA
Bugün için ülkede faaliyet göstermekte olan irticai gruplar,
-Milli Görüşçüler,
-Radikal İslamcılar, 
-Tarikatlar, 
Olmak üzere 3 ana başlık altında sınıflandırılabilir.
….. 
4.1. MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER:
Genel stratejileri belirtilen bu irticai gruplardan, milli görüş; Nakşibendi İskender 

Paşa Cemaati Şeyhi Zahit Kotku'nun siyasi arayışları çerçevesinde, 1970 yılında Milli Nizam 
Partisi adı altında ortaya çıkan ve muhtelif aşamalardan geçerek günümüzde Refah Partisi 
tarafından temsil edilen İslamcı harekete verilen isimlendirmedir.

………….. 
Legal ve siyasi platformda etkinlik gösterdiği bilinen milli görüşçüler, 80 ilde ve 

ilçelerde 100 bini aşkın üyesi bulunan Milli Gençlik Vakfı, Kadın Kolları, meslek 
teşekkülleri ve dernekler vasıtasıyla etkin bir faaliyet içinde bulunmaktadırlar.

 ………..
Milli görüş faaliyetlerinin tüm safhalarında ve karar mekanizmasının başında siyasi 

lider bulunmakta, iç disiplin siyasi lider etrafında son derece merkeziyetçi bir karakter 
göstermektedir.

 …… 
24 Aralık 1995 Genel seçimlerini müteakip anılan kesim, gerek Müslüman, 

gerekse batılı ülkelere artık Türkiye'de inkar edilemeyecek bir güç haline geldikleri 
mesajını vermişlerdir. 



  

……..
4.2. RADİKAL İSLAMCILAR : 

Arzedilen tanımlamalar çerçevesinde, silah ve terör temayülü nedeniyle geleneksel 
İslamcılardan farklı yapıdaki Hizbullah, Tevhid, Yeryüzü, Mazlum-Der, Müslüman Gençlik, 
İbda-C, İslami Hareket gibi radikal islami gruplar, genellikle bir dergi veya yayın kuruluşu 
etrafında toplanan ya da dernek ve vakıf yoluyla faaliyet gösteren dar kadrolu küçük 
gruplardır. 

……………………..
4.3.TARİKATLAR

 Ülkemizdeki potansiyel itibariyle en önemli tarikat grupları, Nurcular, 
Süleymancılar ve Nakşibendiler'dir. Tarikatlar, ülkemizde ve yurtdışında yaşanan İslami 
ve politik gelişmeler bağlamında Milli Görüşcüler ve radikal islamcı unsurlara kaynak 
görevi yapmaktadır. 

……………….. 
5. İRTİCAİ UNSURLARIN DEVLETİ ELE GEÇİRME POLİTİKASI : 
5.1. İKTİDARA HAZIRLIK SÜRECİ (1995 YILI ÖNCESİ) :
 …………….
Başta Refah Partisi olmak üzere diğer tüm irticai unsurlar öncelikle gençlik kesimine 

el atmışlar.
 …………….
1980-1990 yılları arasında amaçları doğrultusunda siyasi platformda legal olarak 

büyük hamleler gerçekleştiren Refah Partisi; 1994 yılı yerel yönetim ve 1995 yılı genel 
seçimlerinde kazandığı başarı ile İran deneyiminin aksine demokratik yöntemlerle iktidarın 
elde edilebileceğini görmüş ve bu durum Refah Partisi dışındaki şeriatçı kesime rahat 
faaliyet gösterebilecekleri bir ortam ve kadrolaşma imkanı hazırlarken, kendisine de tek 
başına iktidara gelme yönünde büyük umutlar vermiştir. Diğer bir ifade ile Refah Partisi 1995 
yılına kadar iktidara ulaşma yolunda verdiği mücadeleyi başarı ile tamamlayarak geride 
bırakmış ve bu tarihten sonra şeriat devletini gerçekleştirme yolundaki gayretlerini, 
iktidarın büyük ortağı olarak yönlendirmeye başlamıştır.

5.2. İKTİDAR DÖNEMİ (1995 YILI SONRASI) :

Yukarıda arz edilen bağlamda 1995 seçimleri sonrasında parlamento'da birinci parti 
olarak yer alan Refah Partisi 1996 yılının Temmuz ayında DYP ile birlikte iktidar olmuş ve 
iktidarın büyük ortağı olmanın avantajı ile nihai hedefi olan şeriat devletinin tesisine 
hizmet edecek ortamı hazırlamak maksadıyla; Adalet, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları 
başta olmak üzere devletin diğer kamu, kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, sivil 
sektörde ve mevcut rejimi silahla değiştirmek gerektiğinde ihtiyaç duyacağı emniyet 
teşkilatında kadrolaşma faaliyetlerine ve TSK. bünyesine sızma gayretlerine hız vermiştir.

Refah Partisi, devlet organlarına yönelik bu faaliyetlerinin yanısıra özellikle 1990'lı 
yıllarla birlikte toplumdaki sosyal adaletsizliğin boyutlarının artmasının da kişileri arayışa 
iterek şeriata yönelmelerine zemin hazırladığı gerçeğini açıkça görmüş ve bu konudaki 
gittikçe artmakta olan zaafiyeti iktidar ve belediye imkanlarıyla sürekli istismar etmek ve 
sahip oldukları medya vasıtasıyla devamlı gündemde tutmak suretiyle toplumu kendi düşünce 
yapıları doğrultusunda şartlandırma gayretlerine yoğunluk kazandırmıştır.

Diğer taraftan Refah Partisi, iktidar ortağı olarak hükümette yer alması ile birlikte, 
başta Mısır'daki "Müslüman Kardeşler Örgütü" ve Cezayir'deki "İslami Selamet Cephesi 
(FİS)" olmak üzere diğer müslüman ülkelerdeki aşırı dinci islamcı örgütlerle olan gizli 



  

temaslarını arttırmıştır. Refah Partisi'nin bu örgütlerle gerçekleştirdiği gizli temaslar, o 
örgütlerin bulunduğu ülke resmi yetkililerinde ve o ülkelerdeki T.C.'nin resmi görevlilerinde; 
Mısır'daki bayrak ve karşılama olayı ile Pakistan'daki molla krizi örneğinde olduğu gibi 
rahatsızlıklara sebebiyet vermiştir. Nitekim Pakistan Refah Partisi'nin müslüman ülkelerdeki 
aşırı dinci örgütlerle sürdürmekte olduğu ilişkilerden, kendi rejiminin geleceği açısından 
endişelenmiş ve duymakta olduğu tedirginliği dile getirmiştir.

Refah Partisinin son dönem içerisinde gerçekleştirdiği devlet organlarına ve topluma 
yönelik bahsekonu girişimleri aşağıda belirtilen boyutlarda kendisini göstermektedir.

5.2.1 KAMU, KURUM VE KURULUŞLARI : 

A. YASAMA ORGANI :
Halihazırda TBMM'nin hakimi Refah Partisi'dir. Partili milletvekillerinin tümü 

büyük bir disiplin içerisinde meclise devam etmekte, dolayısıyla her oturumda çoğunluk 
elde ederek bütün yasaların çıkarılmasında söz sahibi olmaktadırlar. Diğer bir ifade ile 
yasaların nasıl ve ne şekilde çıkacağı onların elinde bulunmaktadır.

 Refah Partisinin bahse konu Parlamento Etkinliği; İktidar ortağı DYP Genel 
Başkanının kamuoyu tarafından bilinir hale gelen hesap ve mal varlıklarının ispatındaki 
güçlükten kaynaklanan teslimiyetçi yaklaşımları nedeniyle DYP milletvekillerinin 
çoğunun, zorunlu olarak Refah Partisi yanında yer alması veya en azından yapılan 
oylamalara katılmamaları suretiyle daha da güçlenmektedir. 

İktidarın DYP kanadında ortaya çıkan bu zaafiyet seçimler öncesi söylemlerinin 
tamamına yakını ile irticai kesime karşıt görüşleri savunan DYP genel başkanı başta olmak 
üzere, bu partili çoğu milletvekillerinin, koalisyon sonrasında toplumda tartışılmakta olan 
birçok hususta ve özellikle "laiklik ve türban" konularında Refah Partisi ile paralel ve onu 
destekler görüşleri öne sürmeleri olmuştur. 

Diğer taraftan Refah Partisi; DYP'nin icraatları açısından parlamento'da ihtiyaç 
duyulan yasamaya yönelik parlamento desteğini öncelikle sağlamak suretiyle………….

 RP'nin ifade edilmeye çalışılan yaklaşımları ile amaçlarının dine hizmet değil, 
dini siyasete alet etmek olduğu ..….

 Refah Partisi ayrıca parlamentodaki desteğini arttırmak ve şeriat ideolojisinin 
mevcut şartlarda mümkün olduğu ölçüde devlet yapılanmasında kök salmasını temin etmek 
maksadıyla; kendi adamlarını, yandaşlarını ve irticai kesime mensup kişileri, parti üyesi ve 
parlamenter bazında DYP, ANAP, MHP ve BBP içerisine yerleştirmiş bulunmaktadır.

B. YÜRÜTME ORGANI :
 Parlamentoya hakim olmaya yönelik belirten çabalarını ciddi ve aralıksız bir şekilde 

devam ettirmekte olan Refah Partisi, yürütmenin de tek hakimi durumundadır. İş adamı 
zihniyeti ile hareket eden bu parti, yapmak istediği uygulamaları sık sık ve ısrarla gündeme 
getirerek sonunda kabul edilmesini sağlamaktadır.

Koalisyon protokolü gereği DYP'ye verilen önemli bakanlıklara yine bu parti 
içinde irticai kesime ilgi duyan kişilerin (Milli Eğitim Bakanı gibi) atanmasını sağlamak 
veya kendi partisine mensup Devlet Bakanlarını DYP'ye verilen diğer bakanlıkların (MSB 
ve Dışişleri Bakanlığı) ilgi sahasına giren konuları takiple görevlendirmek suretiyle 
hükümette tek söz sahibi durumuna gelmiş bulunmaktadır.……. 

Halen Refah Partisi kendisine bağlı 18 Bakanlığa ilaveten, irticai kesime yakınlıkları 
ile bilinen DYP'ne ait 4 bakanlık (Milli Eğitim ve 3 adet Devlet Bakanlığı) üzerinde etkin 
rol oynamakta, diğer DYP'li bakanlıkları ise bürokrat seviyesinde kontrol etmeye 
çalışmaktadır.



  

C. YARGI ORGANLARI :
Devletin en önemli temel taşlarından birisi olan yargı kurumu içerisinde 

gerçekleştirdikleri son hakim ve savcı atamalarıyla bir taraftan yandaşları olan hakim ve 
savcıları kritik noktalara getirerek, Hakim Ve Savcılar Yüksek Kurulunda belirli bir üstünlük 
sağlanmış diğer taraftan Atatürkçülüğü ve laikliği savunan hakim ve savcıların görev yerleri 
değiştirilerek bunlar üzerinde baskı tesis edilmek istenmiştir.…….

Refah Partisi ideolojisine yakın olan yaklaşık 400 hakim ve savcının Adalet 
Bakanlığı bünyesine atanmakta olduğu öğrenilmiştir. …

Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe’nin 10 Kasım 1996 günü Kayseri’de 
düzenlenen bir Atatürk’ü anma törenlerinden sonra katıldığı bir toplantıda, “Müslümanlar 
sakın ola bu hırsı, imanı, kini, nefreti, eksik etmeyin..” şeklindeki partisinin gerçek amacını 
gösterir ifadelerden sonra, hakkında açılan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığına 
baskı yapılarak çeşitli vaadlerde bulunulmuş, bu maksatla üniversite öğretim görevlilerinden 
oluşturulması düşünülen bilirkişi heyetine irticai kesimin görüşlerini benimseyen öğretim 
görevlilerinin seçilmesi için gayret sarfedilmiş.

…Refah Partisi bu tür uygulamalarla yargıya müdahalede bulunarak, dava 
dosyalarının örtbas edilmesini ve kapatılmasını amaçlamaktadır.

Adalet Bakanının kendi görüşüne yakın bulduğu hakim ve savcıları kritik ve önemli 
yerlere atandırmak için Yüksek Hakimler Kurulunda çaba sarfettiği, ayrıca Ankara, İstanbul 
gibi büyük şehirlerin Başsavcılarına çeşitli yollardan telkinlerde bulunarak ve talimatlar 
vererek onları baskı altına almaya çalıştığı öğrenilmiştir.

....Yargıtay Başsavcılığı seçiminin gündemde olduğu bu günlerde, zaten 
çoğunluğu dinci ve Kürtçü kesime mensup kişilerin elinde olan mahkemeler ve Yargıtay 
bünyesinde yürütülen faaliyetlerle Refah Partisi kendi yandaşı olabilecek bir adayı 
seçtirmek için yogun bir gayret sarfetmektedir.

 ….
Refah Partisi türbanlı yargıçların görev almalarına olumlu yaklaşım sergileyerek 

Kılık Kıyafet Kanununu ortadan kaldırmayı amaçlamakta ve böylece toplum için önemli 
kanunları dahi hiçe sayabileceklerini göstermek istemektedir. Nitekim türbanlı hakim ve 
savcı adaylarının başvuruları Bakan Şevket Kazan tarafından kabul edilmiş ve bunlardan iki 
tanesinin ataması gerçekleştirilmiştir.

-09 Kasım 1996 günü Konya Belediyesi ve Milli Gençlik Vakfı tarafından Konya’da 
“Hükümetin Kılık-Kıyafet Kanun Tasarısına Kamuoyu Desteği Sağlamak” konulu bir miting 
düzenlenmiş, mitinge 2500-3000 civarında çarşaflı ve türbanlı kadın katılmış, mitingin 
emniyetini Milli Gençlik Vakfının erkekleri sağlamıştır…..

Camilerde kadrosuz olarak görev yapmakta olan….cami görevlilerinin memur 
statüsüne geçirilmesi yönünde gayret sarfeden Refah Partisi, bu yaklaşımı ile cami 
görevlilerinin bu görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Memurin-Muhakematı Kanununa göre 
yargılanmasını, dolayısıyla haklarında ilgili suçlardan dolayı Cumhuriyet Savcıları ve adli 
makamlarca soruşturma açılmasını önlemek istemektedir….

Refah Partisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kendi amaçları doğrultusunda 
kullanmak gayesiyle bu kurumdan toplumsal düzeni sağlayan konularda fetva vermesini 
istemekte….Refah Partisi bir yandan İnkılap Kanunlarını özellikle Tevhidi Tedrisat Kanunu, 
Kıyafet kanunu, Medeni Kanun ve toplum yaşamını düzenleyen diğer kanunları savsaklayıp 
ihlal ederken bir yandan da hazırladıkları önerge ve kanun teklifleriyle muhalefete ve 
kamuoyuna hissettirmeden bu kanunları değiştirmeye çalışmaktadır.

BÜROKRASİ 
….
Refah Partisi iktidara geldiğinden bugüne kadar öncelikli olarak Adalet, Çalışma, 



  

Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve 
genel müdür düzeyinde toplam 85 üst bürokrat ataması veya değişikliği yaparak bu 
makamlardan 51'ine kendi adamlarını veya kendi düşüncesine ılımlı bakan kişileri getirmiş 
bulunmaktadır. 

….
RP kendileriyle aynı ideolojiyi paylaştığı ve kardeş olarak nitelediği ülkelerle, 

ülkemiz menfaatlerine ters olsa da her türlü şartlar altında ilişkileri sürdürmeyi gaye 
edinmekte ve bu ilişkileri bozmayı planladığına inandığı devletin Milli İstihbarat Teşkilatını 
yalancılıkla ve kendilerini kandırmakla suçlayıp, toplum nazarında küçük düşürerek, bu 
kuruma da sızma niyetlerine zemin hazırlamaktadır.

Halihazırda Milli İstihbarat Teşkilatı içerisindeki bazı gruplar da son dönemde 
devlete değil, bazı siyasi parti ve liderlerine hizmeti esas almış, bu durum kuruluş içinde 
huzursuzluk ve güvensizliği de beraberinde getirmiştir…..

Refah Partisi, yönetimi kendi partilerinde olan bakanlıklarda aktif olarak, diğer 
bakanlıklarda da pasif yöntemlerle ve örtülü bir şekilde kadrolaşmaktadır. Bu durum son 
devlet personeli atamalarında ve personel seçiminde açıkça kendisini göstermiştir.

 Refah Partisi, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki kadrolaşmasını kolaylaştırmak ve 
devletin dış dünyaya açılan penceresini oluşturan bu bakanlığın giriş sınavlarına Arapça 
lisanının dahil edilmesi ve Müslüman ülkelere Arapça bilen diplomatların atanması yönünde 
çaba sarfetmektedir. 

Refah Partisi'nin devleti temsil eden mülki makamlara sızma gayretleri Vali ve 
Kaymakam olarak atanan İmam Hatip kökenli yöneticiler tarafından devam ettirilmekte, el 
sıkmayan valiler görevde tutulmakta, bu kadrolara imam hatip kökenli ve eşleri tesettürlü 
kişiler atanmaktadır. Bu çerçevede Refah Partisi tarafından 50’ye yakın valinin 
değiştirilmesi ve yerlerine irtica yanlısı olanların atandırılması için hazırlık 
yapılmaktadır…..

 Refah Partisi, emniyet teşkilatına sızma, teşkilatta kadrolaşma ve bu müesseseyi ele 
geçirme yönündeki gayretlerine yoğunluk kazandırmıştır.

Bu bağlamda polis koleji ve polis akademilerine öncelik verilmiş ve bu okulların 
öğrencilerine tarikatların kiraladıkları hücre evlerinde din eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Refah Partisi yönetiminin aldığı kararla ve Çalışma Bakanı Necati ÇELİK'in SSK 
Genel Müdürlüğünce Yapılan sınavda yedekleri ile birlikte 5000 kişiye sınav 
kazandırılmıştır. Bunların 2500’ü şimdi, geri kalanı ise bilahare işe alınacak ve sonuçta Refah 
Partili 5000 kişinin daha işe girmesi sağlanmış olacaktır…

İrticai kesim çeşitli devlet hastanelerinde kendi yandaşları olan tabipleri, 
başhekim ve başkehim yardımcısı sıfatı ile görevlendirmek Ankara Etimesgut Devlet 
Hastanesi örnek verilebilir. Bu hastanede çalışan ebe, hemşire ve bayan doktorların 
tamamına yakını türbanlı ve tesettürlüdür.

Fatih semtindeki eski Darüşşafaka Lisesi gibi bazı kamu taşınmazlara Refah Partisi 
ideolojisine hizmet edecek öğrencilerin yetiştirilmesi gayesi ile “İlim Yayma Cemiyeti” ve 
“Muradiye Vakfı” gibi kuruluşlarca; yurt, dersane ve okul olarak kullanılmak üzere satın 
alınmak istenmektedir…

İmam Hatip okullarının yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında açtıkları, kurdukları 
ve/veya denetledikleri Kur’an kursu, dersane, okul ve üniversiteler vasıtasıyla yoğun, yaygın 
ve etkili bir eğitim çalışması yürüten irticai unsurlar, kendine özgü eğitim olanakları 
yaratmakta, bilinçli olarak kamu yönetimi alanında spesifik hedeflere göre adam 
yetiştirmekte, yurt ve pansiyonlar ağı sayesinde barınma olanağı sağlamakta, öğrencilere 
önemli miktarda burs, harçlık, eğitim araç ve gereçleri temin etmektedir. Bu çerçevede 
sadece Fethullah Gülen’e ait yurtiçinde ve yurtdışında toplam 448 yurt, 346 dersane, 181 
okul ve 3 özel üniversite bulunmaktadır.



  

Dini eğitim verilen çocukların yaşı giderek küçülmekte, ana okulu ve kreşler açmak 
suretiyle beşikten üniversiteye kadar kesintisiz ve etkin bir eğitim zinciri oluşturulmaktadır. 
Eğitime ara vermemek amacı doğrultusunda yoğun yaz kampları uygulaması yapılmakta son 
iki yıldır “Yaz Okulu” adı altında ilkokul çocuklarına yönelik dini öğretim kampları 
kurulmaktadır.

İmam Hatip Okulu öğrencilerinin, Harp okullarına girebilmelerini temin etmek 
amacıyla, son senelerinde yatay geçişle klasik fen liselerine girmelerine olanak sağlayacak 
olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik değişikliği önerisi sonrasında 
toplumdan gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanı öncelikle bu tepkileri görmemezlikten 
gelmiş, bilahare yönerge değişikliğinden haberi olmadığını beyan etmiş, ancak tepkilerin 
artması üzerine Bakan Mehmet Sağlam bu yönerge değişikliğinin yeniden incelenmesi 
gerektiğine karar vermek zorunda kalmıştır.

Şeriatçı kesim, son dönemde çıkarılan özel üniversite yasası paralelinde sahip 
oldukları üniversite sayılarını süratle artırma hazırlıkları yapmakta, master ve doktora için 
yurtdışına öğrenci gönderme çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca dış ülkelerdeki şeriatçı 
eğitim veren üniversitelerden mezun olan kişilerin, Türkiye’de öğretmen olarak görev 
almasına imkan yaratmaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın YÖK Başkanlığı döneminde, özellikle Refah 
ideolojisini benimseyen öğrencilerin mastır ve doktora amacıyla yurtdışına gönderilmiş 
olduğu “YÖK Başkanının Cumhurbaşkanı tarafından atanması kararının müşterek 
kararnameye dönüştürülerek sadece Başbakan ve Başbakan Yardımcısının mutabakatı ile 
atanması şeklinde yeniden düzenlenmesini ve YÖK Genel Kurulunun 24 kişiden 15 kişiye 
indirilmesini” öngören yeni bir YÖK tasarısı gündeme getirilmiştir. Bu yeni yasa tasarısı ile 
insiyatifin Cumhurbaşkanından alınarak hükümete verilmesinin ve YÖK Başkanlığı 
görevini yürüten Kemal Gürüz’ün biran önce görevden uzaklaştırılmasının amaçlandığı 
görülmektedir.

Yurtdışındaki İslami üniversitelere eğitim maksadıyla gönderilecek öğrenciler, 
genellikle İmam Hatip Mezunu olan, ancak üniversite 2’nci basamak sınavını kazanamamış, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’lu gençler arasından bizzat Refah Partisince seçilmekte, 
öğrencilere bu üniversitelerde müfredatın ağırlık noktasını şeriat ve hukuk derslerinin 
oluşturduğu İlahiyat, Ekonomi ve Arapça dersleri verilmekte, derslerden arta kalan zamanda 
o ülkedeki İslami örgütler tarafından (örnek:Pakistan Cemaati İslam Örgütü) silahlı eğitime 
tabi tutularak cihad’a hazırlanmaktadır. Eğitimini tamamlayan öğrenciler, yurda dönmelerine 
müteakip Milli Görüş Camiasının şemsiyesi altında görev almaktadır.

Halihazırda başta İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Trakya 
Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi, 
Harran Üniversitesi, Konya Seçluk Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede yönetim ve 
öğretim kadrosuyla öğrenciler Refah Partisi yandaşları tarafından kontrol edilir hale 
gelmiştir. 19 Mayıs üniversitesi de belirtilen üniversiteler arasına girmek üzeredir.

5.2.2. \ YEREL YÖNETİMLER
Büyük iller başta olmak üzere ülke genelindeki yerel yönetimlerin % 40'nı elinde 

bulunduran Refah Partisi belediye imkanlarından azami ölçüde istifade ederek, bir taraftan 
kendi yandaşlarına önemli menfaatler temin ederken, diğer taraftan icraatları ile kendine 
müzahir kitle oluşturma gayretlerini birlikte sürdürmektedir.

......
RP'li Sincan Belediye Başkanı Bekir YILDIZ…..islamiyetin ilk dönemlerinde 

uygulanan “İslam Şurası” sistemi ile belediye hizmetlerine ve sosyal hayatı düzenleme 
gayretleri göstermektedir.

Refah’lı belediyeler kendi kontrolünde faaliyet göstermekte olan yurt, pansiyon ve 



  

bir kısım vakıf imkanlarını en verimli şekilde kullanmak suretiyle şehir varoşlarında oturan 
fakir ailelere gıda, yakacak ve parasal yardım yapmakta, bu ailelerin çocuklarının eğitim 
masraflarını üstlenmekte böylece bu bölgelerde kendi ideolojisine hizmet edecek taban 
kazanma faaliyetlerini yürütmektedir.

RP’li büyük şehir belediyeleri tarafından yüksek öğrenim gençliğine karşılıksız 
burs verilmekte ve bu yaklaşımla bir taraftan üniversite öğrencilerinin kendi ideolojilerine 
yakınlaşması sağlanırken, diğer taraftan Refah Partisine gerektiğinde hizmet edecek 
“Paralı askerlerin” temini gerçekleştirilmektedir. Bu maksatlar için sadece Ankara 
Büyükşehir Belediyesince ayrılan fon miktarı 5 trilyon lira civarındadır….

Tüm belediye kadroları Refah Partisi yanlıları ve diğer irticai kesimlere üye kişilerce 
doldurulmakta ve bunlar vasıtasıyla belediye imkanları, kendileri gibi düşünmesi istenen 
hedef kitleye yönlendirilmektedir.

Kur’an kursu, pansiyon ve vakıflar gibi girişimlere kolaylıklar sağlanmakta, böylece 
bu kesimleri siyasi yaklaşımları içerisine çekmeye çalışmaktadır.

RP’li belediyeler, düzenledikleri kermes, gece, hayır çarşısı, mevlüt ve toplantı gibi 
etkinliklerle mahalle ve semt bazında organize olmakta ve kendi ideolojilerini bu insanlara 
iletme fırsatı bulmaktadır. Tesettürlü bayanlar için toplu evlenme ve nikah törenleri 
tertiplenmekte ve irticai kesimin ileri gelenlerinin bu etkinliklere iştiraki sağlanarak olay, 
propaganda gösterisine dönüştürülmektedir.

Topluma hizmet veren ve kendilerince kontrol edilen dinlenme yerleri, gazino, 
kahve ve benzeri mekanlara çağdaş yaşam kıyafeti taşımayan insanların girmesine müsaade 
ederek ………

Yerel Yönetim Yasasında değişiklik öngören Refah Partisi yapılacak değişiklik ile 
camilere arazi tahsisi yanında, ilk kez belediye bütçelerinin %1'nin cami yapımında 
kullanılmasına imkan verecek yasal düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlamaktadır. 
Halihazırda Türkiye'de 898 kişiye bir cami düşmekte olduğu dikkate alındığında bu 
uygulama ile neyin amaçlandığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

..…
5.2.3. FİNANS KAYNAKLARI

İrticai kesim ve dolayısıyla Refah Partisi 
İrticai kesime ait vakıflardan 
Refah Partisi ve irticai kesim, gıda, tekstil ve yayın sektörlerinde yurtiçinde ve 

yurtdışında kurdukları toplam 509 ticari şirket vasıtasıyla önemli gelirlir sağlamakta ve bu 
gelirleri, biraz önce ifade edilen gelir kaynakları ile birlikte fakir aile ve semtlere gıda 
yardımında, fakir öğrencilere harçlık ve malzeme dağıtımında kullanmak suretiyle 
sempatizan kazanmaktadır.

Ayrıca Refah Partisi Türkiye'deki rejimin değişmesini isteyen ve/veya Türkiye'nin 
bölünmesinde fayda gören ülkelerden destek sağlamakta, hatta silah ve uyuşturucu 
kaçakçılığı yolu ile gelir elde ettiğine dair duyumlar alınmaktadır. Bahse konu destek;

S.Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in destekledikleri “Müslüman 
Kardeşler” Örgütü,S.Arabistan’ın desteklediği Rabıta Örgütü, Libya’nın kurduğu, Suriye, 
İran ve Cezayir’deki “İslami Selamet Cephesi”nin de destekleyip finansa ettiği “İslama Çağrı 
Cemiyeti”, Türkiye genelinde bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren “Faysal 
Finans”, “Al Baraka Türk” ve Asya Finans” gibi banka ve finans kurumları, İran rejimini 
Türkiye’ye ihraç etmek maksadıyla İran tarafından kurdurulan şirket ve dernekler gibi İslami 
terör örgütleri ve legal ticari kurumlar aracılığı ile sağlanmaktadır.

6.TSK’NE YÖNELİK FAALİYETLER



  

İrticai kesimin nihai amaçlarına ulaşmada takip ettikleri stratejilerinin üçüncü 
aşamasını cihad oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile şayet demokratik yol ile siyasi iktidar ele 
geçirilemez ise oluşturacakları silahlı kitle ile devlet güçlerinin tasfiye edilmesi suretiyle 
teokratik rejimin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Refah Partisi ve diğer irticai kesim belirtilen hedefin tahakkuku amacıyla, bir 
taraftan İmam Hatip Okulu mezunlarının harp okullarına girmesi yönünde yasa tasarısı dahil 
çeşitli alanlarda mücadele verirken, diğer taraftan öncelikle TSK.bünyesinde askeri eğitimi 
belirli ölçüde almış olan kitlelere, yani askeri lise ve harp okullarına veya bu eğitimi yeni 
almaya başlayan üniversitelerdeki askeri öğrencilere, astsubaylara ve uzman erbaşlara el 
atmaktadır.

Yine aynı şekilde küçük rütbeli asker kişilere öncelikle ulaşmak istemekle…….
Çeşitli problemlere sahip değişik rütbelerdeki askeri personele yaklaşarak, bunları 

Nurcu, Fethullahçı, Nakşibendici ve Kürtçü-İslamcı subaylar ve astsubaylar olarak 
bölmek suretiyle tarikatlar bazında ele geçirerek kendi saflarına katılmaları yönünde 
yoğun girişimlerde bulunmakta, böylece TSK’ni içerden parçalayarak birlik ve 
beraberliğini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca; Refah Partisi, askeri lojman, garnizon ve bu yerleşim kesimlerine yakın 
mahallerdeki ilkokul, ortaokul ve liselere, tesettürlü öğretmenler atamak suretiyle, bu 
okullardaki subay ve astsubay çocuklarını kendi düşünceleri ve kıyafet şekilleri 
doğrultusunda etkilemek ve böylece TSK’ne mensup ailelerin çağdaş yaşam bütünlüğünü 
parçalamayı hedeflemektedir.

Sızmayı amaçladıkları TSK’dan irticai faaliyetlerinden dolayı askeri şura kararları 
ile atılan subay ve astsubaylara, Refah’lı belediyelerde ve diğer kurumlarda yeni kadrolar 
tahsisi suretiyle, TSK’deki sempatizanlarına destek verilmekte,

Yaş kararı ile TSK’den ayrılanların çoğunluğu;
+ İhlas Holding,
+ TGRT,
+ Refah’lı Belediyeler,
+ Dinci Özel Okullar,
+ İrticai görüş sahibi şahısların özel işyerlerinde iş bulmaktadır.
Genelkurmay Başkanlığının MSB.lığına bağlanması gerektiği ve MGK’nun 

kaldırılmasının şart olduğu ve Yüksek Askeri Şura kararlarının yargı denetimine açılması 
zorunluluğunun bulunduğu, sürekli gündemde tutularak bu konularda yasa tasarıları 
hazırlanmakta, böylelikle TSK’nin pasifize edilmesi ve TSK’dan taraftar kazanılması 
amaçlanmaktadır.

Refah Partisi ayrıca, bazı bakanlıklardan Milli Güvenlik Akademisi bünyesinde 
açılan kursa göndereceği üst düzey bürokratları, özellikle kendi düşüncesine yakın dinci ve 
kürtçü kişilerden seçmekte…..

Refah Partisi; iktidarın silahla ele geçirilmesi gerektiğinde ihtiyaç duyacağı silahlı 
gücü yaratma ve silah temin etme yönünde büyük atılımlar göstermekte, bu kapsamda 
hızla silah temin etmektedir.

Refah Partisi bu konudaki ihtiyacını adeta kanıtlarcasına yayınladıkları genelge ile 
ruhsat verme yetkisini İçişleri Bakanlığından alarak valilere devretmiştir.

İrticai unsurların PKK terör örgütünün oluşturduğu boşluktan, silah ve uyuşturucu 
kaynaklarından da yararlanarak Güneydoğu ve İran üzerinden önemli miktarda silah ve 
mühimmat temin ettikleri yolundaki haberler bu konuda yayınlanan kitap ve makalelerde yer 
almaktadır.

Refah Partisi askeri camianın düşüncelerini, faaliyetlerini ve icraatlarını daha 
yakından takibe imkan verecek bir istihbarat ağının Silahlı Kuvvetler bünyesinde teşkili 
yönünde yoğun gayretler göstermekte ve bu maksatla kendine müzahir TSK’den ayrılan 



  

ve/veya halen görevde bulunan subay ve astsubayları kullanmak istemektedir.

7. REFAH PARTİSİ'NİN ULUSAL DEĞERLERE YAKLAŞIMLARI:
Refah Partisi'nin son dönemdeki önemli açılımlarından birisi de, kürt sorununa kendi 

ideolojileri doğrultusunda yaklaşımlardır. PKK terör örgütüne çözüm olarak “Müslüman 
Kardeşliği” ilkesini önermekte bu maksatla Şeyh Osman başta olmak üzere diğer kürt 
şeyhleri ile irtibata geçmektedir.

RP, Van Milletvekili Fetullah Erbaş’ı PKK terör örgüt elinde bulunan 6 askeri geri 
almakla görevlendirmiş ve alınan bir duyumdan ise, Refah Partisi ile PKK terör örgütü 
arasında ilişki kurulduğu, bu ilişki için Batman Milletveli Musa Okçu’nun görevlendirildiği 
öğrenilmiştir.

Ayrıca Refah Partisi ile yakın ilişki içinde olan İhlas Haber Ajansı; Bekaa 
Vadisinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile siyasi içerikli bir röportaj yapmış,

Kamuoyunda kendilerine yönelik olan “Atatürk karşıtı olma” olgusunu, mevcut 
imkanlar ve ortamlar çerçevesinde yumuşatma ve ortadan kaldırma amacıyla “Atatürkçü 
Değiliz Ama Atatürk İlkelerini Benimsiyoruz” cümlesi ile özetlenebilecek aldatıcı 
yaklaşımlar sergilenmek suretiyle...

Nitekim Başbakan Erbakan tarafından Başbakanlık konutunda tarikat ve cemaat 
liderlerine verilen yemeğe, halktan tepki gelmesi üzerine bu kesim, Atatürk’ün de şeyhleri 
mecliste kabul ettiğini ileri sürerek verilen davette yanlış yapılmadığını ve tepkilerin gereksiz 
olduğunu ileri sürmektedir.

RP’li Bakan Necati Çelik “Askerlerin Sultanbeyli’de irticai yanlısı belediyeyi 
dışlayarak Atatürk heykeli diktirmesinin, Susurluktaki esrarengiz kazadan daha önemli 
olduğu” fikrini ileri sürmüştür.

Refah Partisi, Atatürk ilke ve inkılaplarının bu ülke insanına ait değerlerden 
kaynaklanmadığını, bunların Yahudi profesörlerin Türk toplumunu kendi inançları 
doğrultusunda yönlendirme gayretlerinin ürünü olduğunu ileri sürmek suretiyle, toplumun 
Atatürk’e olan inanç ve güvencini yıpratmaya, Atatürk düşmanlığını körüklemeye ve Atatürk 
ilke ve inkılaplarının mimarlarının Yahudi’ler olduğunu topluma empoze etmeye 
çalışmaktadır.

Refah Partisi, yılbaşı kutlamalarına alternatif olarak, amacı ve gerekçesi belli 
olmayan ve “Fetih Gecesi” olarak isimlendirilen kutlama günleri düzenlemek suretiyle 
irticai duyguları güçlendirmeyi, toplumda varolan müşterek değerleri ortadan kaldırmayı 
ve insanları çağdaş yaşamdan soyutlamayı amaçlamaktadır.

Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, çeşitli irticai grupların toplantılarına katılmakta, 
laiklik, ırk ve dil konularında sahip olduğumuz ulusal değerlere ve bu değerlere yönelik 
toplumda oluşmuş yerleşik kavramlara aykırı açıklamalarda bulunmak suretiyle şeriatçı 
kitleleri kaynaştırmaya gayret sarfetmektedir….

Gelişmiş G-7 ülkelerine siyasi karşı “Müslüman Sekizler” olarak isimlendirilen bir 
ekonomik birlik kurma projesi, son aşamada tesisi öngörülen “İslam Birliği” alt yapısının 
temel taşı olarak kabul edilmekte bu yaklaşımla İslami örgütlenme çalışmaları 
kuvvetlendirilmek ve genişletilmek istenmektedir.

8. DEĞERLENDİRME :
Refah Partisi, iktidarda olmasının verdiği avantajları da çok iyi kullanarak….
Refah Partisinin devlet kurumları içerisinde büyük bir hızla devam ettirdiği 

kadrolaşma faaliyetlerini en geç 1,5 ile 2 yıl içerisinde tamamlayacağı ve devleti tamamen 
kontrolü altına alabileceği değerlendirilmektedir.

Bugün için Refah Partisinin kendilerine bağladıkları kitle sayısının 10-15 milyona 
ulaştığı, sadece Refah Partisinin kayıtlı üye sayısının 4-4,5 milyonu bulduğu……



  

MİT Müsteşarlığı; halihazır durumu ile bu hayati görevi yeterince yerine 
getirememektedir. Dolayısıyla bu kritik dönemde MİT Müsteşarlığı için görev değişikliği söz 
konusu olması halinde, bu göre siyasi etkilerden uzak kalabilecek bir kişinin atanması milli 
menfaatlerimiz açısından önem taşımaktadır.

İktidarın büyük ortağının bilinen dünya görüşü ve uygulanan dış politika, batı 
dünyası ile olan ilişkilerimizi de menfi yönde etkilemekte ve yalnızlığa itilmemizde sebep 
olabilecek sinyaller vermektedir.

9.SONUÇ
Her seviyede etkili ve planlı bir şekilde gereken önlemler alınmadığı takdirde, 

yakın bir gelecekte önlem alma imkanının da ortadan kalkabileceği 
değerlendirilmektedir” şeklinde ifadeler yer almıştır.

Değerlendirme; bu belge içeriğinden, Batı Çalışma Grubunun hazırladığı diğer 
belge içerikleri ile benzerlik gösterdiği ve Refahyol Hükümetinin açıkça hedef alındığı 
anlaşılmıştır. Bu belgenin Genelkurmay antetli CD’den çıktısı alınarak oluşturulan (13) 
numaralı klasör (13 kls. S:248-278) içerisinde bulunan “İrticai Faaliyetler” başlıklı, “Sayın 
Komutanım” ibaresi ile başlayan Gizli kaşeli (31 sayfalık) tamamı büyük harflerle sık olarak 
yazılmış belge ile uyum gösterdiği, içerik olarak birbirine benzediği, sözkonusu ana belgenin 
hazırlık taslak hali olabileceği değerlendirilmiştir.

3.26.2. “İrticai Faaliyetler” Konulu (2) Nolu Belge (250 Kls. S:445-470)
Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 

başlıklı –GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL KAŞELİ, İrticai Faaliyetler konulu başlıklı sağ alt köşede 
M.G.K.Genel Sekreteri Hv.Orgeneral İlhan KILIÇ ismi yazılı sunum için yansı şeklinde 
büyük harflerle hazırlanan 25 sayfa belgede özetle;

Sayın Komutanım, 
Öncelik ve özellikle; 
Çok partili sisteme geçişi müteakip siyasi beklentileri nedeniyle Atatürk ilke ve 

inkılapları aleyhine verilen tavizlerin sonucu olarak, irticai kesim, demokrasi şemsiyesi 
altında toplum içinde de teşkilatlanma çalışmalarına hız vermiş, laik devlet olgusu, yasal bir 
teminat olmasına rağmen sulandırılmıştır.

Bu bağlamda,
Ulu önder Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş ve Laik Cumhuriyet, tehdit altına 

girme temayülü göstermiş, T.C.nin temel nitelikleri yıpratılarak, irticai hareketler maksatlı 
bir şekilde desteklenmek suretiyle ülke ve millet sonu olmayan bir karanlığın içine çekilmeye 
çalışılmıştır. 

Diyanetin yurtiçinde ve yurtdışında görev yapmamasından ortaya çıkan boşluk, 
tarikatlar ve milli görüş teşkilatı tarafından doldurulmakta böylece örgütlenme faaliyetleri 
hızla artmaktadır.

Gelişen bu durum muvacehesinde;
Özellikle; son 11 aylık dönem içinde bazı İslam devletlerince de geliştirilip 

desteklenen şeriat düzenine dayalı radikal İslami tehdit, laik Cumhuriyeti yıkmaya yönelik 
faaliyetlerini siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olaylarla entegreli olarak arttırmıştır.

Haziran 1996 ayında, bugünkü koalisyon hükümetinin oluşturulmasını 
müteakip irticai kesimin siyasal islamı gerçekleştirme yolunda başta teşkilatlanma ve 
kadrolaşma olmak üzere tüm alanlarda yoğun faaliyetlere giriştiği görülmüştür.

Son dönemlerde, basına da yansıyan tarikat olaylarında kendilerini şeyh olarak ilan 
eden ve sayıları 5 bin civarında olduğu bilinen bu insanların büyük bir yüzdesi Güneydoğu 
kökenlidir. Bu tip insanlar, din kimliği altında ekonomik sıkıntı ve sosyal sınıf farkı 



  

karşısında çıkış arayan bölge halkını, kendi saflarına katmak suretiyle siyasal islamın 
öncülüğünü yapmaktadırlar.

TSK lerine yönelik olarak; 
Gerçekleştirdikleri yoğun propaganda faaliyetleri ile bir taraftan TSK ni dine karşı 

göstermeye çalışmışlar, diğer yandan “TSK.belli güçlerin değil, halkın ordusudur. Ordu 
peygamber ocağıdır” gibi belli çevrelere sıcak mesajlar göndererek, silahlı kuvvetlerin 
emir-komuta yapısını yıpratmaya yönelik gayret içinde görünmüşlerdir.

Propaganda yoluyla;
İrticai kesim sahip olduğu 19 gazete, 110 dergi, 51 radyo ve 20 televizyon istasyonu 

ile taban geliştirmeye yönelik propaganda faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmüştür.
Siyasal İslam, taraftarlarının sahip oldukları 2500 dernek, 500 vakıf, binin üzerinde 

şirket, 1200 yurt, 800 ün üzerinde özel okul ve dersaneler ile oldukça yüksek bir ekonomik 
güce kavuşmuş ve bu yöndeki çalışmalarına devam ettiği görülmüştür.

İRAN,LİBYA, SUUDİ ARABİSTAN, Sudan (İrticai kesime maddi ve manevi 
destek sağladıkları)

Halen sadece kayıtlı Kur’an kurslarına devam edenlerin sayısı 1 milyon 685 bin 
olarak belirlenmiş, yapılan incelemede her beş yılda bir bu sayının iki katına çıktığı tespit 
edilmişti. Bu durumda 2005 yılında bu rakamın 7 milyona çıkacağı değerlendirilmektedir.

Bu rakamlara izinsiz olarak faaliyet sürdüren Kur’an kurslarındaki öğrenci sayısıda 
ilave edildiğinde, ulaşılacak rakamın büyüklüğü takdirlerinize maruzdur.

İrticai kesimin İslam devletinin kalesi olarak gördükleri İmam Hatip Okullarında 
ise, durum dahada düşündürücüdür. 1995 verileri ile yapılan bir çalışmada, ülkemizdeki 
561 İmam Hatip Lisesinde 492 bin 809 öğrenci bulunduğu ve yılda 53 bin 553 kişinin 
mezun olduğu tespit edilmiştir. 

Öte yandan 92 bin 700 din görevlisinin mevcut olduğu Diyanet İşleri 
Başkanlığının yıllık din hizmetlerinde istihdam edilecek personel ihtiyaç sayılı 2 bin 255 
kişi olarak belirtilmiştir. 

Bu durumda adından da anlaşılacağı üzere din hizmetlerinde istihdam edilmesi 
gereken İmam Hatip Lisesi mezunlarından 51 bin 345 kişinin halen açıkta olması 
gerekmektedir.

TSK lerini durumdan vazife çıkarmak ve iç hizmet kanununa göre verilen ana 
görevleri doğrultusunda tehdidi yeniden değerlendirilmesi keyfiyetini ortaya çıkarmıştır.

Bu noktadan hareketle;
Bilindiği üzere;
Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 

Kanununun 35 nci maddesinde “Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 
Cumhuriyetini kollamak ve Korumaktır” şeklinde belirlenmiştir. Bu madde 1935 tarihli eski 
İç Hizmet Kanununda da aynı şekilde ifade edilmektedir.

Bu görev TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1 nci maddesinde “Vazifesi, Türk 
Yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa karşı, lüzumunda silahla korumak” şeklinde ifade 
edilmişti.

Bu nedenle, dışarıdan gelebilecek bir tehlikenin bertaraf edilmesi Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin bir görevi olduğu gibi, Anayasa tarafından belirlenen Cumhuriyetin 
niteliklerini değiştirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak içeriden ve dışarıdan gelecek 
tehlikelere karşı Türk yurdunun ve Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetinin koruma 
ve kollanması TSK nın görevidir. TSK bu görevini yapabilmek için dış tehdidi olduğu gibi iç 
tehdidi de değerlendirmek zorundadır…….

İç tehdidin değerlendirilmesi bağlamında, TSK lerinin mevcut mekanizmaya aykırı 
bir işlemi söz konusu olmayın, kendisine yasa ile verilmiş olan görevin gerektirdiği 
değerlendirmeyi yaptığı ortadadır. Bu durum, diğer bir kurumun görevine müdahale 



  

şeklinde düşünülemez. Bilakis Gnkur.Bşk.lığının yasa gereği resen yapmak zorunda olduğu 
bir görevdir.

Diğer taraftan, TSK için, durumdan vazife çıkarmak ve gerekli tedbirleri almak da 
bir görevdir. Dolayısıyla T.C’ ni iç ve dış tehdite karşı koruma ve kollama görevini yaparken, 
mevcut ve muhtemel tehditleri devamlı olarak izlemek ve değerlendirmek durumundadır.

Bunun yanı sıra;
2945 sayılı MGK ve MGK.Genel Sekreterliği Kanununun 2 nci maddesinin, “A” 

fıkrasında düzenlenen MGK.kavramının tanımında, iç ve dış tehditten bahsedilmesi, iç ve dış 
tehdit değerlendirmesinin münhasıran MGK veya Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 
yapılacağı anlamına gelmez.

Diğer taraftan, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
Kanununun 5 nci maddesinde de, Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devlet 
istihbaratına ilişkin olarak kendi konularında, görevlerinin gerektirdiği istihbaratı 
oluşturmak görevi verilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatına aynı yasa tarafından Milli Güvenlik 
İstihbaratına, devlet çapında oluşturma görevi verilmiş olması da, Genelkurmay 
Başkanlığının görevine ait tehdit değerlendirmesine esas olacak istihbaratı oluşturmasına 
engel teşkil etmez.

Bu itibarla;
Türkiye’deki irticai faaliyetlerin yarattığı tehditin, Genelkurmay Başkanlığınca 

bölücü terör tehdidiyle aynı düzeye çıkarılmasında izlenen usül de yürürlükteki mekanizmaya 
uygundur.

Nitekim, Bakanlar Kurulunun 17 Eylül 1992 tarih ve 92/3514 sayılı kararnamesiyle 
onaylanan “M.G.Siyaseti Belgesi”nde Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehdit, iç ve dış tehdit 
olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenmiştir.

Bu çerçevede; bölücü terörist faaliyetler söz konusu dökümanın yazıldığı 1992 yılı 
itibariyle, ulaştığı boyutlar nedeniyle Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehdit nevileri içinde 
birinci önceliği olan ve partiler üstü bir anlayışla ele alınması gereken bir mahiyette ve bir 
devlet sorunu olarak görülmüştür.

Yine iç tehdit başlığı altında, bazı İslam devletlerince geliştirilip desteklenen şeriat 
düzenine karşı, ciddi bir tehlike teşkil ettiği belirtilmiştir. Bu doküman, ömrü belli bir süre ile 
sınırlanmış bir belge olmayıp gelişen siyasi, askeri ve sosyal olaylarla bağlı olarak her yıl 
Aralık ayında, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen öneriler kapsamında güncelleştirilen bir 
dökümandır.

Bu bağlamda; son dönemde Türkiye’de ivme kazanan, devletin sosyal, siyasi, 
ekonomik ve hukuki temel nizamlarını tamamen veya kısmen değiştirerek şer’i esaslara 
dayalı bir düzen kurmayı amaçlayan irticai faaliyetler, TSK. tarafından değerlendirilerek, 
28 Şubat 1997 tarihinde toplanan MGK da başlıca gündem maddesi olmuştur.

Ancak bundan sonradır ki, TSK., irticai faaliyetleri iç tehditte, bölücü terör ile 
aynı seviyeye, yani birinci önceliğe yükseltilmiş ve bu duruma bağlı olarak, yeni bir 
teşkilatlanma içinde Batı Çalışma Grubu oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.

Değerlendirme: Belge içeriği Batı Çalışma Grubunun belge içerikleri ile benzerlik 
göstermekte ve Refahyol Hükümetinin açıkça hedef alındığı görülmektedir.

Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliğinden gönderilen Genelkurmay Başkanlığı Ankara 
amblemli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı başlıklı -GİZLİ KAŞELİ, Siyasal İslami İrticai 
Faaliyetler konulu M.G.K.Genel Sekreteri Hv.Orgeneral İlhan Kılıç ismi yazılı sunum için 
yansı şeklinde büyük harflerle hazırlanan 25 sayfadan oluşan 2 nolu belge, Genelkurmay 
antetli CD’den çıktısı alınarak oluşturulan (20) numaralı klasör içerisinde bulunan “Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet yönetiminin İslami kurallara göre düzenlenmesini esas alan siyasal 



  

İslam” ibaresi ile başlayan Gizli kaşeli (26) sayfalık tamamı büyük harflerle seyrek yazılmış 
belgeni (20.Kls S:147-172) genel itibari ile aynen uyuştuğu, içerik olarak birbirine 
benzedikleri, söz konusu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen belgenin 
hazırlık taslak hali olabileceği değerlendirilmiştir.

3.26.3. Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye 
Konulu Belge (250 Kls. S:388-444)

Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 
başlıklı KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ KAŞELİ, Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve 
İslami Sermaye konulu sunum için yansı şeklinde büyük harflerle hazırlanan,

İçindekiler 
1-Siyasal İslamı Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri (17 sayfa)
2-İslami Sermaye  (28 sayfa)
3-Genel değerlendirme, sonuç ve teklifler bölümlerinden  (10 sayfa) oluşan 

belgede özetle;

SİYASAL İSLAMİ KESİMİN KADROLAŞMA FAALİYETLERİ,
Türkiye’de Siyasal İslam; Türkiye’de Siyasal İslam; bu ana strateji kapsamında, 

devlette kadrolaşmanın mümkün olmasını sağlamak üzere, başlangıçtan itibaren siyasi 
partilerle çıkar ilişkilerine girmiş, bu partiler içinde yer almış, ayrı bir siyasi parti kurarak 
önce iktidar alternatifi boyutuna ulaşmış, bilahare merkezde bulunan farklı sağ siyasi 
partileri de etkileyerek iktidar olmuştur.

Özellikle Refahyol Hükümeti döneminde nihai hedefine ulaşmak maksadıyla, 
ana stratejisi doğrultusunda bir yandan bağımsız gelir kaynaklarını süratle artırırken diğer 
yandan eğitim ve kadrolaşmaya ağırlık vermiş,bugün itibariyle amacına büyük ölçüde 
ulaşmıştır.Özellikle son 12 aylık dönemde kadrolaşarak ileride telafisi mümkün olmayacak 
riskleri de beraberinde getirmiştir.

Tüm bu kadrolaşma faaliyetleri
Bu büroktarik görevlendirme son 12 aylık dönem içinde azami boyuta ulaşmış, 

böylelikle demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti siyasal islamın amaçları doğrultusunda 
aşındırılmıştır. 

Bu kesim; öncelikle Anayasal düzen içinde son üç dönem belediye seçimlerinde 
oylarını %100 artırarak tabanını genişletmiş, 1994 yılında yapılan belediye seçimlerinde 
başta nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelinde 
%19.1 oranında bir neticeye ulaşmıştır.

Bu suretle, 
-15 Büyükşehir Belediyesinin 6 sını,
-65 il belediye başkanlılğının 17’sini, 
-80 ilçe belediye başkanlığının 23 ünü
-Toplam 2670 ilçe ve belde belediyesinin 331 ini alarak illerde %28.75 lik, ilçe ve 

beldelerde %12.39 luk bir başarı elde etmiştir.
Yönetim erklerinde bulunan belediyelerde taban ve tavan kadrosu oluşturmuşlardır.
Öte yandan siyasal İslami kesim,
1995 yılında yapılan genel milletvekili seçimlerinde Türkiye genelinde %21.32 

oranında bir neticeye ulaşmış, bu suretle, toplam 550 milletvekilinin 160’ını alarak birinci 
parti ve iktidar konumuna gelmiştir.

550 milletvekili incelendiğinde, 98 nin din okullarından, bunun 37 sinin Yüksek 
İslam Enstitüsünden, 61 nin ise İmam Hatip Liselerinden mezun olduğu, böylelikle 
parlamentonun aritmetik yapısının %16 sının, diğer meslek gruplarından farklı olarak, din 



  

eğitimi kökenli üyelerden oluşması dikkat çekmektedir.
-80 il valisinin 37 ni
-874 ilçe kaymakamının 437 sini siyasal İslam yönünde kadrolaştırmıştır.
Bu 37 validen, 32 si Fethullahçı, 5 i Refahçı, 437 kaymakamın tamamı ise milli 

görüşe destek veren elemanlardan oluşmuştur….
Diğer taraftan
- Yargının ve emniyet teşkilatının önemli bir kısmını, 
- Yurtiçinde ve yurdışında 167 basın yayın kuruluşunu,
 - 2541 derneği, 166 vakfı, 268 şirketi, 1657 kurs ve pansiyonu, 626 dershaneyi, 9 

sendikayı, 52 özel okulu siyasal İslam amaçları doğrultusunda kadrolaştırmış, bu 
kuruluşların oluşumuna destek sağlamıştır.

Bunun yanı sıra;
40 ilde Milli Gençlik Vakfı organizasyonuna yardım ederek yurt sayısını 60’a, 

öğrenci evini 58’e ve üye sayısını 150000’e çıkartarak genç kesime siyasal islamı enjekte 
etme faaliyetlerine girişmiştir.

İrticai alt yapının kuvvetli olduğu 34 ilde vakıf, dernek ve tarikat sayılarını arttırma 
çabaları içerisine girmiş ve bugün itibariyle toplam 654 adet siyasal islama destek sağlayan 
kuruluşa sahip olmuştur.

Refahyol koalisyon hükümetinin kurulmasını müteakip 12 aylık süre içerisinde 
Başbakanlık merkez teşkilatına alınan eleman sayısı 1000’in üzerine çıkmış,….

Refahyol Koalisyon döneminde, DYP’nin yönetiminde olmasına rağmen, İçişleri 
Bakanlığının ana hizmet, taşra, yardımcı birimler ve bağlı kuruluşlarını oluşturan 
bölgelere ve danışma ve denetim birimlerine irticai kesime destek veren elemanların 
atandırılmasına, koalisyon hükümetinin verdiği referansların önemli rol oynadığı 
belirlenmiştir.

Bir Kuvvet K.lığının İstihbarat biriminde askerlik görevini yapan polis kökenli er 
talimatlandırılmış, bu suretle, devletin kurumları arasındaki güven ve işbirliğini sarsıcı bir 
mahiyet taşıyan, yasalara göre de suç teşkil eden eylemlerde bulunulmuştur.

Sözkonusu kişiler hakkında, Gnkur.Bşk.lığınca ilgili makamlar nezdinde suç 
duyurusunda bulunulmuş, görevden alınmaları sağlanmış, mahkemeye verilerek haklarında 
yasal işlem başlatılmıştır.

Refahyol koalisyon döneminde DYP li bir bakanın yönetiminde olmasına 
rağmen,

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Özetle, bu kesim kendi kadrolarını oluşturabilmek amacıyla, iş başına geldiği 

dönemden bugüne kadar geçen süre içinde sadece devlet sektöründe 150 binin üzerinde kişiyi 
devlet memuru olarak işe almış, 1200’ün üzerinde yargıç ve savcı ile 100’ü aşkın vali, 40’ın 
üzerinde emniyet müdürü, 1300’ün üzerinde kaymakamın yerini değiştirmiş, 17 bini Diyanet 
İşleri Başkanlığında olmak üzere toplam 29 Bin yeni kadro ihdas etmiştir.

Devlet kademelerinde siyasal islamın oluşumuna yönelik kadrolaşmanın, tasfiye 
edilmeden devam etmesi halinde, bu yöndeki tehdidin şiddetleneceği ve sonucunun da 
ağır bir bedelle ödenebileceği ihtimal dahilindedir.

İSLAMİ SERMAYE
1.GİRİŞ
1980 sonrasında serbest piyasa ekonomisine geçişin sağladığı koşullar İslamcı 

grupların oluşturduğu sosyal çevrede, İslami eğilimli girişimler için doğal Pazar oluşturmuş 
ve yasal zeminde şirket ve yapılanmalar ortaya çıkmıştır.

2.İSLAMİ SERMAYENİN TANIMI



  

İSLAMİ SERMAYE; Türkiye Cumhuriyeti Devletinde siyasal islamın 
gerçekleştirilmesi yönündeki faaliyetlere strateji belirleyerek, her türlü mali ve ekonomik 
destek sağlayan, İslami yöndem ve usulleri bir model olarak benimseyen vakıflar, dernekler, 
ticari kuruluşlar, holdingler, finans kuruluşları ve aracı bankaların oluşturduğu ekonomik 
güçtür.

3.İSLAMİ SERMAYENİN ETKİ ALANLARI VE HEDEFİ
Hedeflerine ulaşmak için insan ve para faktörlerinin önemini çok iyi kavramış olan 

siyasal İslamcıların din olgusunuda ön plana çıkararak parasal destekle beraber bu ortamı çok 
iyi istismar ettikleri, gerek 1994 mahalli idareler seçimleri ve gerekse 1995 yılında yapılan 
milletvekili seçimleri sonuçlarında açıkça görülmüştür.

4.İSLAMİ SERMAYENİN YURTDIŞI TEŞKİLATI VE DESTEĞİ,
İslami sermayeye yurtdışı destek, milli görüş İslam toplumu, yabancı kökenli finans 

kuruluşları, tarikatların yurtdışı organizasyonları ile dış ülkeler tarafından doğrudan 
sağlanmaktadır.

MİLLİ GÖRÜŞ TEŞKİLATI :
Refah Partisinin Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik finansal kaynakların 

en önemlisi eski adıyla Milli Görüş Teşkilatı yeni adıyla Milli Görüş İslam Toplumudur.
Yıllık geliri bir milyar dolar (150 trilyon tl) civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Bu teşkilat tarafından Refah Partisine 60 milyon Alman Markı gönderilmesi …..
Yine benzer gelişme Milli Görüş İslam Toplumu ile Refah Partisi arasinda kuryelik 

görevi yapan Süleyman Mercümek davasında da yaşanmıştır.

YURTDIŞI KÖKENLİ FİNANS KURULUŞLARI:

A.Faisal Finans Kurumu 
B.Albaraka Türk Özel Finans Kurumu Aş 
C.Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Aş 
İkibuçuk trilyon sermayeye sahip olan bu üç finans kurumu para piyasasında 1 

milyar 600 milyon dolarlık (250 trilyon TL) mevduata sahiptir.
Refah Partisine doğrudan yardım sağlayan yabancı kuruluşlar;
Libya,…. 
S.Arabistan… 
Kuveyt.. 
İran İslam Cumhuriyeti’nin..
Milli Görüş İslam toplumu Refah Partisi adına topladığı paraya süvari parası ismi 

vermektedir. Süvari adının parti propagandasını cihad olarak adlandıran Necmettin Erbakan 
tarafından parti faaliyetlerini yürüten şahısların cihad eden askerler olarak 
nitelendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

5.İSLAMİ SERMAYENİN YURTİÇİ TEŞKİLATI VE DESTEĞİ 
A.BU KAPSAMDA BAŞLICA DERNEKLER
1.Kısa Adı Müsiad Olan, Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği 
2.İş Hayatı Dayanışma Derneği,

B.TİCARİ ŞİRKETLER
İslami sermayenin önemli bir bölümünüde ticari şirketler oluşturmaktadır. Bu 

şirketlerden, faaliyetleri istihbari bilgilerle tespit edilebilenler şu şekilde gruplandırılmaktadır.
-FETHULLAH GÜLEN GRUBUNA AİT 203 ŞİRKET



  

-NAKŞİBENDİ KESİME AİT 56 ŞİRKET
-MİLLİ GÖRKÜŞÇÜLERE AİT 47 ŞİRKET 
-SÜLEYMANCILARA AİT 29 ŞİRKET 
-RADİKAL İSLAMCI 31 ŞİRKET
-YENİ NESİL GRUBUNA AİT 6 ŞİRKET
-YENİ ASYA GRUBUNA AİT 6 ŞİRKET
-VE KADİRİ KESİMİNE AİT 7 ŞİRKET
TOPLAM 385 ŞİRKETİN TOPLAM SERMAYESİ 500 TRİLYONDUR.

C.İSLAMİ HOLDİNGLER,
1.Kombassan Holding A.Ş. 
2.Yimpaş Holding
3.İhlas Holding

D. ÖZEL FİNANS KURUMLARI
1.İhlas Finans Kurumu A.Ş. 
2.Asya Finans Kurumu A.Ş. 
3.Anadolu Finans Kurumu A.Ş. 
E.MİLLİ GENÇLİK VAKFI
Refah Partisinin Gençlik kolu olarak ülkemizde 80 ilde kurulu 1800 şube ile faaliyet 

göstermektedir. Milli Gençlik Vakfının 60 yurt, 58 öğrenci evi, sahip olduğu 2000 Ticari 
işletme ve üye aidatından elde ettiği yıllık 50 milyon dolar (7,5 trilyon TL) geliri, Refah 
Partisine düzenli olarak aktardığı tahmin edilmektedir.

F.TÜRK DİYANET VAKFI
1976 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının bünyesinde kurulan Türk Diyanet Vakfı 

halen 800 şubesi ve 4 trilyon TL.lık sermaye gücü ile Türkiye’nin en büyük vakıflarından biri 
haline gelmiştir.

G.BELEDİYE DESTEĞİ
 Refah Partili belediyeler sahip olduğu 23 il ve 331 ilçe/belde başkanlığı ile, 

kadrolaşmanın yanı sıra, irticai faaliyetlere büyük mali destek sağlamaktadırlar.

H.HÜKÜMET DESTEĞİ
Siyasal islamın gerçekleşmesine vasıta olan ve yansıda görülen 48 dernek ve 272 

vakıf, ilim, kültür, eğitim ve yardımlaşma gibi masum görüntü altında faaliyet 
göstermektedirler.

I.KURBAN DERİSİ GELİRİ
Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 4 milyon kurban kesilmektedir. Kesilen 

kurbanların %83’ ünün derileri Türk Hava Kurumu dışında yetkisiz İslami ağırlıklı kuruluş 
ve tarikatlar tarafından toplanmaktadır.

6.İSLAMİ SERMAYENİN REFAH PARTİSİNE OLAN KATKILARI

Uygulamanın çok etkili sonuçlar verdiği son mahalli ve genel seçimlerde Refah 
Partisinin ekonomik gelir seviyesi düşük yerleşim birimlerinde aldığı oy oranından açıkça 
anlaşılmaktadır. Bir örnek olmak üzere, İstanbul’un 71 ilçe ve belde belediyesinin bu 
durumdaki 21 yerleşim biriminin tamamını Refah Partisi kazanmıştır. (Bağcılar, Esenler, 
Güngören gibi) bu örgütlü çalışmalar neticesinde elde edilen seçim sonuçları yansıda 



  

görülmektedir.
Şu anda ülkemizde irticaya hizmlet eden 20 televizyon, 50 radyo, 19 gazete, 110 

dergi mevcuttur.
Refah Partisi, geriye kalan 5 milyar dolarlık (800 trilyon TL) bölümü eğitim ve burs 

maksadıyla kullanmaktadır.
Mısır’da El-Ezher üniversitesinde Refah Partisi tarafından özel olarak gönderilen 

kontrolsüz 400 öğrenci ile birlikte toplam 1.432 Türk öğrenci öğrenim görmekteydi. Bu yıl 
itibariyle bu öğrenci sayısının 1.000 öğrenci ilavesi ile 2.500’e ulaşılacağı edinilen bilgiler 
arasındadır.

Benzer şekilde Fethullan Gülen’e ait mevcut 138 okulda öğrenim gören 
öğrencilerinde; Türkiye’de siyasal islamın oluşması halinde bu islami kadrolarda görev 
alacak şekilde eğitildiği elde edilen bilgiler arasındadır.

Bu nedenle her ne pahasına olursa olsun Refah Partisine, yapılan parasal 
desteğin kesilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

SİYASAL İSLAMİ KESİMİN KADROLAŞMA FAALİYETLERİ VE İSLAMİ 
SERMAYE İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇ VE TEKLİFLER

GENEL DEĞERLENDİRME
Konu; çok daha vahim, çok daha kapsamlı kökleri derinlerde yatan ve başlı başına 

bir tehdit oluşturan, örgütlenme, kadrolaşma ve ekonomik gücü gerekli kılan faaliyetlerle iç 
içe çoğu kez halkın önemli bir kesimini yanına alabilecek boyutta siyasal İslami bir tehdit ile 
karşılaşmış bulunmamızdır.

Ancak gerekli ve acil önlemler alınmadığı takdirde; ülkemiz sonucu belli olmayan 
ağır bir bedelle karşı karşıya kalabilecektir.

Özellikle bugün;
Halkın %99’u Müslüman olan ülkemizde okuma yazma bilen vatandaş sayısındaki 

oranın düşüklüğü, halkın dinine saygılı yapısı, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yaşam 
standardındaki düşüklük özellikle Refahyol döneminde siyasal İslami kesime ortam teşkil 
edecek uygun vasatı kendiliğinden oluşturmuştur.

Nitekim; 
Refahyol Koalisyon Hükümetinin kurulmasını müteakip özellikle Refah Partili 

bakanlara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarla siyasal İslam yanlılarının kadrolaşma 
faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütüldüğü müşahade edilmiştir.

Özetle; bu kesim, işbaşına geldiği dönemden itibaren kendi kadrolarını 
oluşturabilmek için sadece devlet sektöründe 150000’in üzerinde kişiyi işe almış, 29000 yeni 
kadro ihdas etmiştir. Böylelikle sorun ülke bazında fevkalede vahim bir boyuta erişmiştir.

1983 yılından sonra uygulamaya konulan “serbest piyasa ekonomik modeli” ile 
devletin ekonomideki kontrolu ve yönlendirmesi ortadan kaldırılmıştır.

 İslami kesim devletin ekonomideki kontrolunun kaldırılması ve sağlanan serbesti 
ortamında her türlü fırsatı ve yasal boşlukları istismar ederek, Türkiye bütçesinin 1/3’nü 
oluşturan 15 milyar dolarlık bir sermaye birikimini gerçekleştirmiştir.

Sayın Komutanım; 
Sınırlı zaman ve kısıtlı imkanlarla yapılan bu çalışma ile gerçek tehdidin sadece 

küçük bir kesiti sunulabilmiştir…Günümüz ekonomi ortamındaki karlılık oranları dikkate 
alındığında bu rakamın üç veya dört katına çıkabileceği kıymetlendirilmektedir.

Gerçekten İslami sermayenin bugün ulaştığı durum, ….. İslami kapitalizmin 
yaratılması için “ekonomik bir devrim” den başka bir şey değildir.

Siyasal İslam taraftarlarının;
12 aylık iktidarları döneminde İslami sermayeyi kullanabilecek yeterli bilgi ve 

tecrübeden yoksun olmaları nedeniyle bu potansiyeli tam olarak kullanamamışlardır. 



  

Bu tecrübelerini muhalefet döneminde arttıracak ve iktidara geldiklerinde tehditin 
boyu daha da büyüyecektir.

 Arzedilen hususlar doğrultusunda irticai tehdidin temelini teşkil eden 
kadrolaşma ve İslami sermayenin yükselişinin önlenmesi maksadıyla; tekliflerimiz şu 
şekilde belirlenmiştir.

Kadrolaşmayla ilgili olarak;
Özellikle Refahyol Döneminde oluşan kadrolaşma süratle tasfiye edilmelidir.
Gerekli yasal ve idari tedbirler alınmalıdır.
8 yıllık kesintisiz temel eğitim öncelikle önümüzdeki eğitim ve öğretim yılından 

itibaren uygulamaya sokulmalıdır.
İmam Hatip Lisesi mezunlarının yalnız mesleğe yönelik ve ihtiyaç kadar 

yetiştirilerek bunlar yüksek öğrenim için sadece İlahiyat Fakültelerine yönlendirilmeli, 
ihtiyaç fazlası İmam Hatip Liselerinin ise meslek okullarına dönüştürülmesi için gerekli yasal 
ve idari düzenlemeler yapılmalıdır.

Yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Yasasındaki 163 ncü maddeye benzer bir hüküm 
yeniden yasalaştırılmalıdır.

Siyasi partiler kanununda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 
Başta seçim ve siyasi partiler kanunları olmak üzere alt yapı oluşturmadan ülkeyi 

daha büyük bunalımlara sürüklememek için erken bir seçime gidilmemesi gerekli 
görülmektedir.

Din kökenli parlementerlerin T.B.M.M.ndeki halen %16 olan temsil oranlarını 
makul seviyeye indirmek için her türlü tedbir vakit geçirilmeden alınmalıdır.

Yeni bir vakıflar yasası
İrtica ile en ufak ilişkisi tespit edilen her kuruluşun bütün menkul ve gayrimenkul 

varlıklarına el konulmasına imkan veren yasalar derhal çıkarılmalıdır. Büyük bir sektör haline 
gelen hac organizasyonu ile kurban derilerinin toplanması tamamen devlet tekeline 
alınmalıdır.

“Siyasi Partiler yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyruğunda 
olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar” (Md.69) hükmü çerçevesinde 
Refah Partisi hakkında sürdürülen yasal işlemler çabuklaştırılmalıdır.

İrticai örgütlenmelere ve Refah Partisine çeşitli yollardan destek sağlamakta olan, 
İran, Suudi Arabistan, Libya, Kuveyt gibi İslami ülkelere karşı ortak bir eylem planı 
çerçevesinde gereken her türlü siyasi, ekonomik ve mali tedbirler alınmalı ve derhal icra 
edilmelidir. Bu ülkelere karşı vize uygulamasına geçilmelidir.

Değerlendirme; Belge içeriği Batı Çalışma Grubunun belge içerikleri ile benzerlik 
göstermekte ve Refahyol Hükümetinin açıkça hedef alındığı görülmektedir.

Belgenin Soruşturma Dosyamızdaki Belgelerle Karşılaştırılması; Milli Güvenlik 
Kurulu Sekreterliğinden Gönderilen Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığı başlıklı KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ KAŞELİ, Siyasal İslami Kesimin 
Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye konulu sunum için yansı şeklinde büyük harflerle 
hazırlanan,

İçindekiler 1-Siyasal İslamı Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri, 2-İslami Sermaye, 
3-Genel değerlendirme, sonuç ve teklifler bölümlerinden oluşan 3 nolu belgenin dosyada 
bulunan benzer belgelerle karşılaştırmasında;

1. Genelkurmay Başkanlığı antetli CD’den çıktısı alınarak oluşturulan (9) numaralı 
klasör (9 kls S:123-140) İçerisinde bulunan “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma 
Faaliyetleri” başlıklı, “Gizli kaşeli (18 sayfalık) tamamı büyük harflerle seyrek olarak 
yazılmış belge

2. Genelkurmay Başkanlığı antetli CD’den çıktısı alınarak oluşturulan (13) 



  

numaralı klasör (13. Kls S:63-91) içerisinde bulunan “İslami Sermaye” başlıklı Gizli kaşeli 
(28) sayfalık tamamı büyük harflerle seyrek yazılmış belge,

3. Genelkurmay Başkanlığı antetli CD’den çıktısı alınarak oluşturulan (11) 
numaralı klasör içerisinde bulunan “İslami Sermaye” başlıklı Gizli kaşeli (34) sayfalık 
tamamı büyük harflerle seyrek yazılmış belge (11.Kls S:112-145)

4. Genelkurmay Başkanlığı antetli CD’den çıktısı alınarak oluşturulan (11) 
numaralı klasör içerisinde bulunan “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve 
İslami Sermaye ile ilgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” başlıklı Gizli kaşeli (8) 
sayfalık tamamı büyük harflerle seyrek yazılmış belge (11. Kls S:28-35),

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen yukarıda belirtilen 
belge ile, yukarıda belirtilen Dört belgenin genel itibari ile aynen uyuştuğu, içerik 
olarak birbirine benzedikleri, sözkonusu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden 
gönderilen belgenin hazırlık taslak hali olabileceği değerlendirilmiştir.

(37). TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDAN 
GÖNDERİLEN BELGELER (253.Kls. S:1-295)

1-17 Ocak 1997 tarihi bulunan Genelkurmay Başkanlığı Ankara yazılı ve amblemli 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı başlıklı GİZLİ İRTİCAİ FAALİYETLER konulu 65 
sayfadan oluşan belgenin her sayfasının sağ alt köşesinde (1.sayfa sağ üst köşede) 
Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No:91703, Fhrist No:22357/156-223 (her 
sayfaya 156’den 223’e kadar numara verildiği) yazılı olduğu ve

a)Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 
Başsavcılığıa gönderilen ve emanetin 2012/296 sırasında kayda alınan CD den elde 
edilen

Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 
başlıklı KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ KAŞELİ, İRTİCAİ FAALİYETLER konulu M.G.K.Gn. Sek. 
İlhan KILIÇ ismi yazılı toplam 65 sayfa belgenin her sayfasının altında “19 kopyanın 14 
kopyası” yazılı belge ile aynı olduğu belge içeriği ile ilgili olarak o bölümde gerekli özet 
bilgiler yazıldığından burada tekrar yazılmamıştır.

İRTİCAİ FAALİYETLER VE CUMHURBAŞKANLIĞINDA YAPILAN 
ÇALIŞMALAR BAŞLIKLI (Yukarıda belirtilen 65 sayfadan oluşan İrticai Faaliyetler konulu 
belge ile ilgili olarak)

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fhrist No:22357-439 sayılı yazıları 
gereği TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderilen belgede,

Cumhurbaşkanına 17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığında “İrticai 
Faaliyetler” konulu bir brifing verildiği, (brifingle birlikte irticai faaliyetler başlıklı 65 sayfa 
belge metni de verildiği) 

Brifing metni Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz tarafından 
incelenerek 10 sayfalık kişisel bir görüş hazırlandığı, bilahare görüşmelerden sonra 
Gnkur.Brifing metninde 20.sayfadan sonra yer alan iddialar 54 madde olarak tespit edildiği 
belirtilmiştir.

b) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilen ve 
Cumhurbaşkanlığı Arşivinden TBMM ne gönderilen yukarıda belirtilen “İRTİCAİ 
FAALİYETLER” konulu 65 sayfalık belge

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD den çıktı alınarak oluşturulan soruşturma 
dosyasının 13 numaralı klasörü içerisinde bulunan “İrticai Faaliyetler” başlıklı Sayın 
Komutanım ibaresi ile başlayan Gizli kaşeli 31 sayfa tamamı büyük harflerle sık olarak 
sunum yansı için hazırlanan belge ile genel itibari ile aynen uyuştuğu, Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğinden ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen 65 sayfalık belgenin taslak 



  

hali olabileceği değerlendirilmiştir.
Bu belgede “İrticai unsurlar, irticai kesim, anılan gruplar, şeriatçı kesim” olarak 

belirtilen yerlerin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Sekreterliği tarafından gönderilen 
belgede “Refah Partisi” olarak yazılmış olduğu tespit edilmiştir.

2-İrticai Faaliyetler Başlıklı Gizli- 29 Sayfadan Oluşan Belgenin Her Sayfasının Sağ 
Alt Köşesinde (ilk sayfa sağ üst köşe) Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel arşivi Dolap 
No:91704, Fhrist No:22357/582-611 (her sayfaya 582’den 611’e kadar numara verildiği) 
yazılı olduğu ve

Belgenin ekinde 20 Mayıs 1997 tarihli TSK nın Cumhuriyeti koruma ve kollama 
görevi ile ilgili Kemalettin ALİKAŞİFOĞLU’nun (Huk.İ.Kan.Kar.Başkanı) 2 sayfadan 
oluşan bir değerlendirmesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 
Başsavcılığıa gönderilen ve emanetin 2012/296 sırasında kayda alınan

Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 
başlıklı –GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL KAŞELİ, İrticai Faaliyetler konulu başlık sağ alt köşede 
M.G.K.Genel Sekreteri Hv.Orgeneral İlhan KILIÇ ismi yazılı sunum için yansı şeklinde 
büyük harflerle hazırlanan 25 sayfa belge ile benzer olduğu, bazı paragraf başlarının 
değiştirildiği, bazı cümlelerin eklendiği, bu eklemelerin

“26 sayfada” 4 Mart 1929 tarihinde Devrin Başbakanı Merhum İsmet İNÖNÜ, 
TBMM de yaptığı tarihi bir konuşmada; “Efendiler tehlike kapının eşiğine gelinceye kadar 
sabreden büyük meclis, Cumhuriyeti kurtarmak için keskin ölçülerin zamanı geldiğine 
hükmetmiş, dinin, devletten ve siyasetten uzaklaştırılması da geçen devirde tamamlanmıştır.

Vatandaş mabedinde kendi itikadı ve vicdanı ile serbest bırakılmış, onun arık ve 
temiz inancı bu dünyanın karışık işlerinden kurtarılmıştır. Hiç kimse bir vatandaşa, dini 
inancından, ibadetinden ötürü bir engel çıkarmaya nasıl muktedir olmayacaksa, dindar silahı 
ile de hiç kimse TBMM’nin herhangi bir kanununa, bir vatandaşın emniyet ve haysiyetine dil 
uzatmaya imkan bulamayacaktır” demiştir.(Alkışlar)

Yine bu tarihi konuşmada; Başbakan İsmet İNÖNÜ; “Cumhuriyet Adliyesi bu 
memleketi fesada, vatandaş haysiyet ve şerefine ne kadar örtülü ve sanatlı olsa da, isnat ve 
iftiraya karşı müdafaa edecek değerdedir” diyerek konuşmasını noktalamıştır.(Alkışlar) 
Oysaki bugün;

Mensuplarına barış, saygı ve sevgi, karşılıklı yardımlaşma ve iyi ahlaki öğütleyen, 
toplumu ayıran değil kaynaştıran, diğer dinlere dahi hoşgörü ile yaklaşan dinimize aykırı 
olarak;

(27 Sayfada) “Dinimize küfrettiler” sloganları ile insan boğazlayan caniler, Abbasi 
döneminden bile geri bir ilkelliği açıkça sergilemektedir.

Nitekim, hazırladıkları sözde İslam Anayasasında da; Nihai hedefleri olan, bir din 
devleti kurmak için, halkı, sonu olmayan bir karanlığın içine çekmek üzere, her türlü yola 
başvurmayı, mubah saymaktadırlar. İşte bu anlayıştır ki; bugün bu kesim, bilinçli bir şekilde 
TSK’lerini din düşmanı olarak göstermektedir. Şeklinde yazıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen 29 sayfadan oluşan “İrticai Faaliyetler” konulu büyük harflerle 
yansı ile sunum için hazırlanan belgenin başında bulunan Cumhurbaşkanlığından gönderilen 
ve Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No:91704, Fhrist 
No:22357-579/581 sayısı verilen GİZLİ ibareli toplam 3 sayfadan ibaret belge üzerinde el 
yazısı ile Gnkur.Bşk.lığınca Basın’a ve diğer kuruluşlara verilen İrtica Brifingi Haziran 
1997 şeklinde not düşüldüğü,

Belge içeriğinde; 
(Çetin SANER) 
Değerli Konuklar Genelkurmay Başkanlığı karargahına hoş geldiniz.



  

Sizin gibi böyle değerli bir topluluğu aramızda görmekten son derece bahtiyarız.
Sizleri bugün buraya, anayasada esasları belirtilen Cumhuriyet rejimimizi yıkarak, 

yerine dini esaslara dayalı siyasal islam düzeninin kurmak isteyen, irticai unsurların ulaştığı 
boyutlarla ilgili değerlendirmemizi sunmak için davet etmiş bulunuyoruz.

Bu takdim, detaya girmeden genel çizgileri ile olayın yakın bir gelecekte ortaya 
koyacağı boyutların önemini vurgulayacaktır. Söylenen her hususun delilleri elimizde mevcut 
olup bunların saklı tutulmasında ülke huzuru bakımından fayda görülmüştür. Bundan dolayı 
ayrıntılara girilmeyecektir.

T.S.K.’leri bu değerlendirmeyi, anayasamızın 1. ve 2. maddeleri ile bu maddelerin 
değiştirilemeyeceğini ifade eden 4. maddesi ile İç Hizmet Kanununun 35 ve İç Hizmet 
Yönetmeliğinin 85. maddelerine göre, kendisine verilen vazifeye istinaden yapmaktadır.

T.S.K.’leri iç tehditle ilgili böyle bir değerlendirmeyi daha önce de yapmıştır.
1984’den bu yana bölücü terör örgütünün yarattığı tehdit yine tarafımızdan 

değerlendirilerek iç güvenlik hareket konsepti oluşturulmuş ve bu konseptle teröre karşı etkin 
bir mücadele sürdürülmüştür. Malumları olduğu üzere bu mücadele halen devam etmektedir.

 Bugün ise bölücü terör tehdidinin yanı sıra irticai unsurlar eylem ve faaliyetleri ile 
Cumhuriyet rejimimizi aşındırmış ve halen ulaştığı boyutlar itibariyle bölücü terör tehdidi ile 
birlikte iç tehdit değerlendirmesinde birinci öncelikli tehdit konumuna gelmiş bulunmaktadır.

T.S.K.’leri yasaların kendisine verdiği vazife doğrultusunda giderek artan irticai 
faaliyetleri değerlendirmiş ve buna istinaden “Batı Harekat Konsepti”ni oluşturmuş ve nasıl 
ki daha önce iç güvenlikle ilgili bir teşkilat yapmışsa, bu konsepte istinaden de irtica ile 
mücadele için, “Batı Çalışma Grubu” adı altında yeni bir teşkilat kurmuş ve bu teşkilat 
siyasal islamın resmini oluşturmak için çalışmalarını ülke genelinde başlatmıştır.

Bu mücadele; Cumhuriyet rejimimizin anayasada öngörülen esaslar 
doğrultusunda korunması ve kollanması mücadelesidir.

Bu mücadelede siyaset yoktur. T.S.K.’ni siyaset dışında tutmak için ne 
gerekiyorsa yapılmaktadır. Bu nedenle biraz sonra arkadaşlarım tarafından takdim 
edilecek değerlendirmemizin siyasi bir maksadı ve mesajı olmayıp, tamamen yasaların 
T.S.K.’ne vermiş olduğu vazife doğrultusunda objektif verilere göre hazırlanmış olduğu 
görülecektir.

Şimdi size arkadaşlarım bu konuda önemli mesajlar verecek ve resmi çizeceklerdir. 
Amaç yapılan durum tespitine bağlı olarak sizlerin de irtica ile mücadeledeki katkılarınıza 
yardımcı olmaktır.

Hepinize saygılar sunuyor ve sözü takdimci arkadaşım Tümgeneral Fevzi 
TÜRKERİ’ye bırakıyorum.(111.Kls. S:58-60)

Değerli konuklar; Arkadaşlarım sizlere, Cumhuriyet rejimimizin temellerini 
aşındıran siyasal İslamın resmini bütün çıplaklığı ile ortaya koydular. 

75 yıldır ülkemizde Cumhuriyet rejiminin yerleşmesi için bizden önceki nesiller çok 
şeyler yapmıştır. Onların zamanında da irtica vardı. Ancak onlar, irtica karşısında yılmadan 
başarıyla mücadele ederek Cumhuriyeti günümüze kadar taşıdılar. 

Bugün bizlere düşen görev, bu emaneti daha da iyileştirerek bizden sonraki nesillere 
intikal ettirmektir. Bu nedenle bugün, Cumhuriyet rejimine gönülden bağlı olanların yanı 
sıra, tüm kurumların irticaya karşı kararlı bir şekilde mücadelesi kaçınılmaz olmuştur.

 Mücadele öncelik, insanlarımızın aydınlatılarak irticai unsurların kurdu tuzaklara 
düşmelerini önlemektir. Bu mücadelede herkese görev düşmektedir.

 Devlet ise Cumhuriyetten yana taraf olmak zorundadır. Bu anayasal bir görevdir.
 İşte Türk Silahlı Kuvvetleri bu bilinç ve görev anlayışı ile irticaya karşı mücadeleyi 

başlatmıştır. Bugün sizlere takdim etmiş olduğumuz değerlendirme ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin irticaya karşı mücadeledeki kararlılığını teyiden ifade ediyor ve hepinize 
teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. “ yazılı olduğu belge. (8.Kls S:217-218)



  

3.“İRTİCAİ FAALİYETLER VE CUMHURBAŞKANLIĞINDA YAPILAN 
ÇALIŞMALAR” BAŞLIKLI BELGE (253.Kls. S:225-291)

17 Ocak 1997 tarihi bulunan Genelkurmay Başkanlığı Ankara yazılı ve amblemli 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı başlıklı GİZLİ İRTİCAİ FAALİYETLER konulu 65 
sayfadan oluşan belgenin her sayfasının sağ alt köşesinde (1.sayfa sağ üst köşede) 
Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357/156-223 
(her sayfaya 156’den 223’e kadar numara verildiği) yazılı olduğu (253.Kls. S:225-291), 
“irticai faaliyetler ve cumhurbaşkanlığında yapılan çalışmalar” başlıklı belgede;

Cumhurbaşkanına 17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığında “İrticai 
Faaliyetler” konulu bir brifing verildiği, brifing sonrasında yukarıda belirtildiği üzere 
Cumhurbaşkanına Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlanan İrticai Faaliyetler 
başlıklı 65 sayfadan oluşan belge teslim edildiği, bu belge ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğinde bir çalışma yapıldığı, bu çalışmada, brifing metni Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz tarafından incelenerek 10 sayfalık kişisel bir görüş 
hazırlandığı, bilahare görüşmelerden sonra Gnkur.Brifing metninde 20.sayfadan sonra yer 
alan iddialarla ilgili olarak 54 maddeden oluşan tespitler yapılmıştır. (2.Kls S:64-130.)

“İrticai Faaliyetler ve Cumhurbaşkanlığında Yapılan Çalışmalar” başlıklı 
Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-439 sayılı yazıları gereği 
TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderilen belge içeriği;

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-51 Sayısı yazılı 1.
 20’nci sayfada “Refah Partisi son hakim ve savcı atamalarıyla bir taraftan 

yandaşları olan hakim ve savcıları kritik noktalara getirerek Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunda belirli bir üstünlük sağlamış, diğer taraftan Atatürkçülüğü ve laikliği savunan 
hakim ve savcıların görev yerleri değiştirilerek bunlar üzerinde baskı tesis edilmek 
istenmiştir” Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı, açıklayıcı bilgi verildiği ve bu iddianın 
doğruluğunun saptanamadığı belirtilmiştir.

Aynı konunun Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-235 
Sayısı yazılı 1.sayfada, İDDİA 1 olarak belirtildiği, CEVAP 1 kısmında ise gerekçeli bir 
açıklama sonunda doğruluğunun saptanamadığı, kurulun tarafsız hareket ettiği belirtilerek iki 
örnek verilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Genelkurmay yazısı yazılmıştır.)

20-21’inci sayfalarda “Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 
Atatürk’e hakaret nedeniyle İstanbul Başsavcılığınca açılan davada; dava Hakimi M. K., 
sanık Abdurrahman Dilipak’ı mahkemeye çağırmaksızın beraat ettirmiş, müteakiben bu 
Hakim, Yüksek Hakimler kurulu tarafından kınama cezası ile birlikte Bursa’ya atanmıştır. 
Şevket Kazan Adalet Bakanı olunca bu hakimin itibarının iadesini, kınama cezasının 
kaldırılmasını ve kendisinin yeniden İstanbul’a atanmasını” talep etmiştir. 

Bu isteklerin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca reddedilmesi üzerine, adı 
geçen Hakim “tetkik hakimi” olarak Adalet bakanı Şevket Kazan tarafından Bakanlığa 
alınmıştır. Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve işlemlerin usulüne uygun olduğunun 
belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-236-237 Sayısı yazılı 2-3.sayfada; İDDİA 2 olarak belirtildiği, CEVAP 2 kısmında 
ise gerekçeli bir açıklama yapıldığı, yapılan işlemlerin usulüne uygun olduğu belirtilmiştir. 
(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Genelkurmay, Başbakanlık yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-53 Sayısı yazılı 
3.sayfada;

21 ve 22’nci sayfalarda “Refah Partisinin kapatılması gerektiği yönünde suç 
duyurusunda bulunan Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete 



  

Yüksel’in Adalet Bakanlığınca savunması talep edilmiş ve bu kişi baskı altına alınmıştır”. Bu 
konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve işlemlerin usulüne uygun olduğunun belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-238 Sayısı yazılı 4.sayfada; İDDİA 3 olarak belirtildiği, CEVAP 3 kısmında ise, 
yapılan işlemin doğru olduğu ancak bu soruşturmanın Kurul kararına dönüşmedikçe ilgili 
savcıyı etkilemeyeceği belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-54 Sayısı yazılı 
4.sayfada;

22’nci sayfada “Refah Partisi ideolojisine yakın olan yaklaşık 400 hakim ve savcının 
Adalet Bakanlığı bünyesine atanmakta olduğu” Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve ilgili 
sınavın değerlendirilmesinin ilgili Bakanlıkça sonuçlandırılacağı ve adalet ölçülerine riayet 
edilmesi için gerekli ikazda bulunulduğunun belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-239 Sayısı yazılı 5.sayfada; İDDİA 4 olarak belirtildiği, CEVAP 4 kısmında ise, 
mesleğe yeni alınacak hakim adayları için yapılan sınavda yanlı hareket edilmemesi ve 
değerlendirmenin objektif ölçüler içerisinde yapılması için Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
Başbakan’a yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk-Baş. yazısı 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-54 Sayısı yazılı 
4.sayfada;

23’üncü sayfada “Adalet Bakanının kendi görüşüne yakın bulduğu hakim ve 
savcıları kritik ve önemli yerlere atandırmak için Yüksek Hakimler Kurulunda çaba 
sarfettiği, ayrıca Ankara, İstanbul, ve İzmir gibi büyük şehirlerin Başsavcılıklarına çeşitli 
yollardan telkinlerde bulunarak ve talimatlar vererek, onları baskı altına almaya çalıştığı” 
öğrenilmiştir, Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı, gerekçeli açıklama sonunda konunun 
doğruluğunun saptanamadığının belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-241 Sayısı yazılı 6.sayfada; İDDİA 6 olarak belirtildiği, CEVAP 6 kısmında ise 
açıklama yapılarak doğruluğunun saptanamadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-55 Sayısı yazılı 
5.sayfada;

23’üncü sayfada “Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına kendi yandaşı 
olabilecek bir adayı seçtirmek için yoğun bir gayret sarfetmektedir” Bu konu ile ilgili 
araştırma yapıldığı ve doğruluğunun saptanamadığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-242 Sayısı yazılı 8.sayfada; İDDİA 7 olarak belirtildiği, CEVAP 7 kısmında ise 
açıklama yapılarak doğruluğunun saptanamadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-55 Sayısı yazılı 
5.sayfada;

24’üncü sayfada “Refah Partisi türbanlı yargıçların görev almalarına olumlu 
yaklaşım sergileyerek, Kılık Kıyafet Kanununu ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Nitekim 
bunlardan iki tanesinin atanması gerçekleştirilmiştir” Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve 
kılık kıyafet konusunda kanunlar ve yönetmelik değişmedikçe devlet memurlarının başka 
türlü hareket etmelerinin mümkün olmadığının belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-243 Sayısı yazılı 9.sayfada; İDDİA 8 olarak belirtildiği, CEVAP 8 kısmında yasa 
ve yönetmelikler açıklanarak, kılık kıyafet konusunda kanunlar ve yönetmelik değişmedikçe 



  

devlet memurlarının başka türlü hareket etmelerinin mümkün olmadığı, Cumhurbaşkanı 
tarafından Başbakana yazı yazıldığı belirtilmiştir. . (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. 
yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-56 Sayısı yazılı 
6.sayfada;

25 ve 26’ncı sayfalarda “Refah Partisi Diyanet İşleri Başkanlığını da, kendi 
amaçları doğrultusunda kullanmak gayesi ile bu kurumdan düzeni sağlayan konularda fetva 
vermesini istemektedir. Refah Partisi, bir yandan İnkılap Kanunlarını, özellikle Tevhidi 
Tedrisat Kanunu, Kıyafet Kanunu, Medeni Kanun ve toplum yaşamını düzenleyen diğer 
kanunları delmeye çalışmakta, yönerge, genelge ve şifahi talimatlarla bu kanunları 
savsaklayıp ihlal ederken, biryanda da hazırladıkları önerge kanun teklifleri ile muhalefete 
ve kamuoyuna hissettirmeden bu kanunları değiştirmeye çalışmaktadır.”

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı, kanunlar içerisinde bu iddiayı 
doğrulayacak hiçbir delilin bulunmadığının belirtildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-246 Sayısı yazılı 12.sayfada; İDDİA 11 olarak belirtildiği, CEVAP 11 kısmında 
ise, açıklama yapılarak doğruluğunun saptanamadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el 
yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-57 Sayısı yazılı 
sayfada;

25’inci sayfada “Camilerde kadrosuz olarak görev yapmakta olan cami 
görevlilerinin, memur statüsüne geçirilmesi yönünde gayret sarfeten Refah Partisi; bu 
yaklaşımı ile cami görevlilerinin bu görevleri ile ilgili suçlardan dolayı 
Memurin-Muhakemetı Kanununa göre yargılanmasını, dolayısı ile haklarında ilgili 
suçlardan dolayı Cumhuriyet Savcıları ve adli makamlarla soruşturma açılmasını önlemek 
istemektedir”, Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve mevzuat ile ilgili açıklama yapılarak 
iddianın kısmen doğrulandığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-245 Sayısı yazılı sayfada; İDDİA 10 olarak belirtildiği, açıklama yapılarak 
iddianın doğrulanmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-58 Sayısı yazılı 
sayfada;

26-27.sayfalarda, “Refah Partisi iktidara geldiğinden bugüne kadar öncelikli 
olarak, Adalet, Çalışma, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere toplam 85 
üst bürokrat ataması veya değişikliği yaparak bu makamlardan 51’ine kendi adamlarını veya 
kendi düşüncesine ılımlı bakan kişileri getirmiş bulunmaktadır”, Bu konu ile ilgili araştırma 
yapıldığı ve olumsuz bir bilgi bulunmadığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-247 Sayısı yazılı sayfada; İDDİA 12 olarak belirtildiği, açıklama yapılarak 
olumsuz bir bilgi bulunmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-59 Sayısı yazılı 7. 
sayfada;

28’nci sayfada, “Refah Partisi son günlerde TRT Genel Müdürlüğü ve TRT’yi ele 
geçirmek için yoğun çaba göstermektedir. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından seçilen üç 
adaydan biri olan Tuncay BÜYÜKERTAN’ın adaylıktan çekilmesi üzerine yerine şeriatçı 
görüşe yakın bir kişinin üçüncü aday olarak seçilmesi için DYP ile anlaşma gayretleri 
sürdürülmektedir.”

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve Dışişleri Bakanlığı lisan imtihanları arasına 



  

Arapça konuşulan ülkelerde görevlendirilmek üzere, alınacak idari memurlarda Arapça 
bilenler tercih edilmektedir denildiği,

 Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-250 Sayısı yazılı 16.sayfada; İDDİA 15 olarak belirtildiği, CEVAP 15 kısmında 
ise TRT Genel Müdürü Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır. Bu konu henüz 
Cumhurbaşkanlığına intikal etmemiştir diye belirtilmektedir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-60 Sayısı yazılı 
8.sayfada;

29 ve 30’uncu sayfalarda “Vali ve kaymakam olarak İmam Hatip kökenli ve eşleri 
tesettürlü kişiler atanmaktadır. Refah Partisi tarafından 50’ye yakın valinin değiştirilmesi ve 
yerlerine irtica yanlısı olanların atandırılması için hazırlık yapılmaktadır.” 

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve bu hükümet döneminde vali tayini ile ilgili 
bir kararnamenin Cumhurbaşkanına sunulmadığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-253 Sayısı yazılı 19.sayfada; İDDİA 18 olarak belirtildiği, CEVAP :18 kısmında 
ise açıklama yapılarak bu hükümet döneminde vali tayini ile ilgili bir kararnamenin 
Cumhurbaşkanlığına sunulmadığı, 78 vali ve 3 vali vekilinden İmam Hatip kökenli olanı üç 
ile beşi geçmemektedir. Eşi tesettürlü olanı ise yoktur. Ancak türbanlı birkaç Vali eşi 
mevcuttur. Devletin ve Hükümetin temsilcisi olan vali atamalarında Cumhurbaşkanlığınca 
gerekli titizlik gösterilmektedir diye belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. 
yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-61 Sayısı yazılı 
9.sayfada;

31 ve 32.sayfalarda, “SSK Genel Müdürlüğünce yapılan sınavda yedekleri ile 
birlikte 5000 kişiye sınav kazandırılmıştır. Bunların 2500’ü şimdi, geri kalanı ise bilahare işe 
alınacak ve sonuçta Refah Partili 5000 kişinin daha işe girmesi sağlanmış olacaktır”

 Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve yapılan sınavda kayırma olduğuna ilişkin 
somut bir delilin bulunmadığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-255 Sayısı yazılı 21.sayfada; İDDİA 20 olarak belirtildiği, cevap 20 Kısmında bu 
konu Türkiye Büyük Millet Meclisinde de gündeme getirilmiş, ancak yapılan imtihanda 
kayırma olduğuna ilişkin somut bir delil ileri sürülememiştir. Ayrıca, Ankara İdare 
Mahkemesinde açılan iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin bölümünün 24 Ocak 1997 
tarihinde reddedildiği öğrenilmiştir. Bu itibarla iddiayla ilgili yapılacak bir işlemin 
bulunmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-61 Sayısı yazılı 
sayfada;

32 ve 33’ncü sayfalarda, “irticai kesim çeşitli devlet hastanelerinde kendi 
yandaşları olan tabipleri Başhekim ve Başhekim Yardımcısı sıfatı ile görevlendirmektedir. 
Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde çalışan ebe, hemşire ve bayan doktorların tamamına 
yakını türbanlı ve tesettürlüdür”

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve iddiaların doğru olmadığı,
Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-256 Sayısı yazılı 22. Sayfada; İDDİA 21 olarak belirtildiği, CEVAP:21 kısmında 
ise yüksek malumları olduğu üzere Sağlık Bakanı Doğruyol Partisinden Dr.Yıldırım 
AKTUNA’dır. Bakan televizonda türbana karşı olduğunu açıkça beyan etmiş, böyle bir 
uygulamanın yapılamayacağını vurgulamış, esasen bu hususun hükümet protokolünde ve 
programında yer almadığını da belirtmiştir. Adı geçen hastanede 29 Ocak 1997 tarihinde 
yerinde yapılan incelemede, birkaç hastabakıcı dışında hemşire, ebe ve bayan doktorların 



  

türban ve tesettürlü olmadıkları tesbit edilmiştir. Buna karşılık bazı hastanelerde türbanlı 
görevlilerin bulunduğu da bir gerçektir. 16.07.1982 tarih ve 8/5105 sayılı Kamu Personelinin 
Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik gereğince hastanelerde de personelin türbanlı 
olamayacağı ve bu hususlara dikkat edilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
Başbakan’a yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-62 Sayısı yazılı 10. 
sayfada;

38 ve 39.sayfalarda, “Halihazırda başta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Konya 
Selçuk Üniversitesi olmak üzere bir çok üniversite yönetim ve öğretim kadrosu ile öğrenciler 
Refah Partisi yandaşları tarafından kontrol edilir hale gelmiştir. 19 Mayıs Üniversitesi de 
belirtilen üniversiteler arasına girmek üzeredir”,

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve açıklama yapılarak üniversite kurumunu her 
türlü akımdan korumak için fevkalede hassasiyetle hareket edilmektedir denildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-263 Sayısı yazılı 29.sayfada; İDDİA 28 olarak belirtildiği, CEVAP 28 kısmında 
ise yukarıda isimleri yazılı üniversitelerin rektörleri Kırıkkale Üniversitesi hariç Sayın 
Cumhurbaşkanımızca atanmışlardır. Üniversitelerde şeriatçı kesimin nüfuzunu yok etmek 
için YÖK Başkanlığının çalıştığı belirtilmiştir.(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk.Baş 
yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-62 Sayısı yazılı 
10.sayfada;

42.sayfada,”Yerel yönetim yasasında yapılacak değişiklikle, camilere arazi tahsisi 
yanında, belediye bütçelerinin %1 nin cami yapımında kullanılması imkanı getirilmektedir.”

 Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve böyle bir kanun tasarı veya teklifi, bu 
zamana kadar Meclis Başkanlığına sunulmadığı,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-268 Sayısı yazılı 34.sayfada; İDDİA 33 olarak belirtildiği, CEVAP 33 kısmında 
ise böyle bir kanun tasarı veya teklifinin bu zamana kadar Meclis Başkanlığına sunulmadığı 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-63 Sayısı yazılı 
11.sayfada;

50 ve 51.sayfalarda, “Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına 
bağlanması ve askeri şura kararlarının yargı denetimine açılması yolunda gayret 
sarfedilmektedir.” 

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve şura kararlarının yargı denetimine tabi 
tutulmasının Anayasa değişikliğini gerektiren bir husus olduğu,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 
No:22357-275 Sayısı yazılı 42.sayfada; İDDİA 41 olarak belirtildiği, CEVAP 41.kısmında 
şura kararlarının yargı denetimine tabi tutulmasının Anayasa değişikliğini gerektiren bir 
husus olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-63 Sayısı yazılı 
11.sayfada;

52 ve 53.ncü sayfalarda “RP yandaşlarına hızla silah temin etmek için, silah 
ruhsatı verme yetkisini İçişleri Bakanlığından alarak Valilere devretmiştir”.

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve iddianın doğru olmadığı,
Aynı konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-277 Sayısı yazılı 44.sayfada; İDDİA 43 olarak belirtildiği, CEVAP 43 kısmında 
ise açıklama yapılarak iddianın doğru olmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 



  

ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 28, 33, 41, 43, numaralı iddialar 

yukarıda açıklandığından buraya alınmamış olup, yukarıda yazılmayan iddialar aşağıda 
açıklanmıştır. (2.Kls. S:64-130)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-240 Sayısı yazılı 
6.sayfada;

İDDİA 5’te, Kayseri Belediye başkanı Şükrü Karatepe 10 Kasım 1996 günü 
Kayseri’de düzenlenen bir toplantıda kullandığı ifadelerden sonra, hakkında açılan 
soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığına baskı yapmış, bilirkişi heyetine irticai kesimin 
görüşlerini benimseyen öğretim görevlilerinin seçilmesi için gayret sarfetmiştir. Refah 
Partisi bu tür uygulamalarla yargıya müdahalede bulunarak dava dosyalarının örtbas 
edilmesini ve kapatılmasını amaçlamaktadır şeklinde belirtildiği,

 CEVAP 5 kısmında ise açıklama yapılarak soruşturmanın devam ettiği 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Baş. yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-244 Sayısı yazılı 
10.sayfada;

İDDİA 9’da, 09 Kasım 1996 günü Konya Belediyesi ve Milli Gençlik Vakfı 
tarafından Konya’da “Hükümetin Kılık-Kıyafet Kanun Tasarısına Kamuoyu Desteği 
Sağlamak” konulu bir miting düzenlenmiştir, şeklinde belirtildiği,

CEVAP 9 kısmında ise, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan’a yazı yazıldığı 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile İçişleri-Cevap geldi yazısı yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-248 Sayısı yazılı 
14.sayfada;

İDDİA 13’da, Doç.Bnb.rütbesi ile silahlı kuvvetlerde iken yabancı kadın ile 
evlenmek suretiyle ordudan ayrılan, ancak Milli Görüş ideolojisini benimseyen Prof.Dr.Aziz 
Akgül başbakanlık başdanışmanlığına getirilmiştir şeklinde belirtildiği,

CEVAP 13 kısmında ise Prof.Dr.Aziz Akgül Başbakan imzası ile tekemmül eden 
Başbakan Başdanışmanlığına atanmıştır şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile hiçbir işem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-249 Sayısı yazılı 
15.sayfada;

İDDİA 14’de, RP, yeri geldiğinde Milli İstihbarat Teşkilatını yalancılıkla ve 
kendilerini kandırmakla suçlayıp, toplum nazarında küçük düşürerek, bu kuruma da sızma 
niyetlerine zemin hazırlamaktadır. Halihazırda Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde bazı 
gruplar da, son dönemde Devlete değil, bazı siyasi parti ve liderlerine hizmeti esas almış, bu 
durum kuruluş içinde huzursuzluk ve güvensizliği de beraberinde getirmiştir diye 
belirtilmiştir. 

CEVAP 14 kısmında ise Devletin iç ve dış güvenliğini yakından ilgilendiren bu çok 
önemli kuruluş hakkında tereddütler uyandıran ve kuruluşun itibarını sarsan bu tür 
beyanlardan kaçınılmasının gerektiğini belirten yazı yazıldığı, iddianın ikinci kısmı için, adı 
geçen kuruluş gerekli tedbirleri kendi içinde almaktadır diye belirtilmiştir. (Sayfanın üst 
tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-251 Sayısı yazılı 
17.sayfada; 

İDDİA 16’da, Refah Partisi yönetimi kendi partilerinde olan bakanlıklarda aktif 
olarak, diğer bakanlıklarda da pasif yöntemlerle ve örtülü bir şekilde kadrolaşmaktadır 
diye belirtilmiştir.

 CEVAP 16 kısmında ise doğru olduğu, ancak kararname gerektiren atamaların 
Cumhurbaşkanlığınca titizlikle incelendiği belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile 
yazı yazılmayacak diye yazılmıştır.)



  

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-252 Sayısı yazılı 
18.sayfada;

İDDİA 17’de, Refah Partisi, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki kadrolaşmasını 
kolaylaştırmak maksadıyla, bu bakanlığın giriş sınavlarına Arapça lisanının dahil edilmesi 
ve Müslüman ülkelere Arapça bilen diplomatların atanması yönünde çaba sarfetmektedir 
diye belirtilmiştir.

CEVAP 17 kısmında ise böyle bir uygulamanın olmadığı, Arapça konuşulan 
ülkelerde görevlendirilmek üzere, alınacak idari memurlarla Arapça bilenlerin tercih edildiği 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-254 Sayısı yazılı 
20.sayfada;

İDDİA 19’da, Refah Partisi, emniyet teşkilatına sızma, teşkilatta kadrolaşma ve bu 
müesseseyi ele geçirme yönündeki gayretlerine yoğunluk kazandırmıştır. Bu bağlamda polis 
koleji ve polis akademilerine öncelik verilmiş ve bu okulların öğrencilerine tarikatların 
kiraladıkları hücre evlerinde din eğitimi verilmeye başlanmıştır diye belirtilmiştir. 

CEVAP 19 kısmında ise, konunun incelenmesi için İçişleri Bakanlığına yazı 
yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Baş. diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-257 Sayısı yazılı 
23.sayfada;

 İDDİA 22’da, Fatih semtindeki eski Darüşşafaka Lisesi gibi bazı kamu taşınmazlar 
Refah Partisi ideolojisine hizmet edecek öğrencilerin yetiştirilmesi gayesi ile “İlim Yayma 
Cemiyeti” ve Muradiye Vakfı” gibi kuruluşlarca; yurt, dersane ve okul olarak kullanılmak 
üzere satın alınmak istenmektedir diye belirtilmiştir.

 CEVAP 22 kısmında ise, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Sayın Başbakan’a yazı 
yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-258 Sayısı yazılı 
24.sayfada;

İDDİA 23’de, İmam Hatip Okullarının yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında açtıkları, 
kurdukları ve/veya denetledikleri Kur’an kursu, dersane, okul ve üniversiteler vasıtasıyla 
yoğun, yaygın ve etkili bir eğitim çalışması yürüten irticai unsurlar kendine özgü eğitim 
olanakları yaratmakta, bilinçli olarak kamu yönetimi alanında spesifik hedeflere göre adam 
yetiştirmekte, yurt ve pansiyonlar ağı sayesinde barınma olanağı sağlamakta, öğrencilere 
önemli miktarda burs, harçlık, eğitim araç ve gereçleri temin etmekteir. Bu çerçevede sadece 
Fethullah Gülen’e ait yurtiçinde ve yurtdışında toplam 448 yurt, 346 dersane, 181 okul ve 3 
özel üniversite bulunmaktadır diye belirtilmiştir.

CEVAP 23 kısmında ise, konunun bütün boyutlarıyla araştırılarak alınacak 
tedbirlerin tesbiti için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görevlendirilmesinde 
fayda mülahaza edilmektedir diye belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Baş diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-259 Sayısı yazılı 
25.sayfada;

İDDİA 24’de; Dini eğitim verilen çocukların yaşı giderek küçülmekte, ana okulu ve 
kreşler açmak suretiyle beşikten üniversiteye kadar kesintisiz ve etkin bir eğitim zinciri 
oluşturulmaktadır. Eğitime ara vermemek amacı doğrultusunda yoğun yaz kampları 
uygulaması yapılmakta, son iki yıldır “Yaz Okulu” adı altında ilkokul çocuklarına yönelik 
öğreti kampları kurulmaktadır diye belirtilmiştir.

CEVAP 24 kısmında ise, konunun MİT ve İçişleri Bakanlığınca incelenmesi 
gerektiği belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Baş diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-260 Sayısı yazılı 



  

26.sayfada; 
İDDİA 25’de İmam Hatip Okulu öğrencilerinin, harp okullarına girebilmelerini 

temin etmek amacı ile son senelerinde yatay geçişle klasik fen liselerine girmelerine olanak 
sağlayacak olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik değişikliği önerisi 
tepkiler üzerine yeniden incelenmeye alınmıştır, diye belirtilmiştir. 

CEVAP 25 kısmında ise, yönetmelik değişikliğin yürütmeye konulmaması ve iptali 
için Milli Eğitim Bakanına yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile 
MEB diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-261 Sayısı yazılı 
27.sayfada;

İDDİA 26’de Şeriatçı kesim, sahip oldukları üniversite sayılarını süratle artırma 
hazırlıkları yapmakta, master ve doktora için yurtdışına öğrenci gönderme çalışmaları 
yürütmektedir. Ayrıca dış ülkelerdeki şeriatçı eğitim veren üniversitelerden mezun olan 
kişilerin, Türkiye’de öğretmen olarak görev almasına imkan yaratmaktadır. Ayrıca ”YÖK 
Başkanının Cumhurbaşkanı tarafından atanması kararının müşterek kararnameye 
dönüştürülerek sadece Başbakan ve Başbakan Yardımcısının mutabakatı ile atanması 
şeklinde yeniden düzenlenmesini ve YÖK Genel Kurulunun 24 kişiden 15 kişiye 
indirilmesini” öngören yeni bir YÖK tasarısı gündeme getirilmiştir. Bu yeni yasa tasarısı ile 
insiyatifin Cumhurbaşkanından alınarak hükümete verilmesinin ve YÖK Başkanlığı görevini 
yürüten Kemal GÜRÜZ’ün biran önce görevden uzaklaştırılmasının amaçlandığı 
görülmektedir, diye belirtilmiştir.

CEVAP 26 kısmında ise, YÖK’ün yeniden yapılandırılması ise, kanun mevzuu 
olup, onaylanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı’a gelecektir şeklinde belirtilmiştir. 
(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakanlık diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-262 Sayısı yazılı 
28.sayfada;

İDDİA 27’de Yurtdışındaki İslami üniversitelere eğitim maksadı ile gönderilecek 
öğrenciler genellikle imam hatip mezunu olan, ancak üniversite ikinci basamak sınavını 
kazanamamış, Doğu ve Güneydoğu Anadolulu gençler arasından bizzat Refah Partisince 
seçilmekte, öğrencilere bu üniversitelerde müfredatın ağırlık noktasını şeriat ve hukuk 
derslerinin oluşturduğu İlahiyat, Ekonomi, ve Arapça dersleri verilmekte, derslerden arta 
kalan zamanda o ülkedeki İslami örgütler tarafından (örnek. Pakistan Cemaati İslam 
Örgütü) silahlı eğitime tabi tutularak cihad’a hazırlanmaktadır. Eğitimini tamamlayan 
öğrenciler, yurda dönmelerini müteakip milli görüş camiasının şemsiyesi altında görev 
almaktadır……. diye belirtilmiştir.

CEVAP 27 kısmında ise, yurtdışında kendi parası ile eğitime gitmenin önlenmesi 
mümkün değildir. Ancak, buralarda öğrencilerin silahlı eğitime tabi tutulması konusunun 
MİT tarafından incelenmesi ve ona göre tedbir alınması gerekmektedir şeklinde 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile MİT, alt tarafına ise MİT’e yaz diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-264 Sayısı yazılı 
30.sayfada;

İDDİA 29’da RP’li Sincan Belediye Başkanı Bekir YILDIZ, İslamiyetin ilk 
dönemlerinde uygulanan “İslam Şurası” sistemi ile belediye hizmetlerini ve sosyal hayatı 
düzenleme gayretleri göstermektedir. diye belirtilmiştir. 

CEVAP 29 kısmında ise, İçişleri Bakanlığına yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın 
üst tarafına el yazısı ile İçişleri diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-265 Sayısı yazılı 
31.sayfada; 

İDDİA 30’da Refah’lı Belediyeler kendi kontrolünde faaliyet göstermekte olan yurt, 



  

pansiyon ve bir kısım vakıf imkanlarını en verimli şekilde kullanmak suretiyle şehir 
varoşlarında oturan fakir ailelere gıda, yakacak ve parasal yardım yapmakta, bu ailelerin 
çocuklarının eğitim masraflarını üstlenmekte ve RP’li Büyükşehir Belediyeleri tarafından 
yüksek öğrenim gençliğine karşılıksız burs verilmektedir. Bu maksatlar için sadece Ankara 
Büyükşehir Belediyesince ayrılan fon miktarı 5 trilyon lira civarındadır,

CEVAP 30 kısmında ise, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının daha etkin 
bir şekilde faaliyet göstermesi ve bu arada Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrencilere daha 
yaygın ve üst düzeyde kredi verilmesi gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst 
tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-266 Sayısı yazılı 
32.sayfada;

İDDİA 31’de tüm belediye kadroları Refah Partisi yanlıları ve diğer irticai 
kesimlere üye kişilerce doldurulmakta, Kur’an kursu, pansiyon ve vakıflar gibi girişimlere 
kolaylıklar sağlanmaktadır şeklinde belirtilmiştir.

CEVAP 31 kısmında ise, doğru olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile Başbakanlık diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-267 Sayısı yazılı 
33.sayfada;

İDDİA 32’de RP.li belediyeler, düzenledikleri kermes, gece, hayır çarşısı, mevlüt ve 
toplantı gibi etkinliklerle mahalle ve semt bazında organize olmakta ve kendi ideolojilerini bu 
insanlara iletme fırsatı bulmaktadır. Tesettürlü bayanlar için toplu evlenme ve nikah 
törenleri tertiplemekte ve irticai kesimin ileri gelenlerinin bu etkinlikere iştiraki sağlanarak 
olay propaganda gösterisine dönüştürülmektedir diye belirtilmiştir. 

CEVAP 32 kısmında ise, konunun incelenmesi gerektiği şeklinde belirtilmiştir. 
(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-268 Sayısı yazılı 
34.sayfada;

İDDİA 33’de, Yerel yönetim yasasında yapılacak değişiklikle, camilere arazi tahsisi 
yanında, belediye bütçelerinin %1 nin cami yapımında kullanılmasına imkanı getirilmektedir. 
diye belirtilmiştir. 

CEVAP 33 kısmında ise, böyle bir kanun tasarı veya teklifinin sunulmadığı 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-269 Sayısı yazılı 
36.sayfada;

İDDİA 35’de, Refah Partisi ve irticai kesim, gıda, tekstil ve yayın sektörlerinde 
yurtiçinde ve yurtdışında 509 ticari şirket aracılığı ile gelir sağlamakta, bunları fakir 
ailelere, öğrencilere harçlık ve malzeme olarak dağıtmaktadırlar diye belirtilmiştir. 

CEVAP 35 kısmında ise, bu tür faaliyetlere mani olmak için Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir. 
(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-270 Sayısı yazılı 
37.sayfada;

İDDİA 36’da, RP Türkiye’deki rejimin değişmesini isteyen S.Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Libya, İran gibi ülkelerden ve bu devletlerde faaliyet sürdüren aşırı dinci 
kesim örgütlerinden destek sağlamakta, hatta silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yolu ile gelir 
elde etmektedir şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 36 kısmında ise, Milli İstihbarat ve Milli Güvenlik Kurullarınca 
araştırılması gerektiği şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile MİT diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-271 Sayısı yazılı 



  

38.sayfada;
 İDDİA 37’de, İrticai kesimin nihai amaçlarına ulaşmada takip ettikleri üçüncü 

aşama cihaddır. Şayet demokratik yolla siyasi iktidar ele geçirilemezse, oluşturulacak 
silahlı kitle ile teokratik rejim gerçekleştirilecektir. şeklinde belirtilmiştir.

 CEVAP 37 kısmında ise, Konunun Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik 
Kurullarınca ciddi şekilde incelenmesi gerektiği şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına 
el yazısı ile MİT diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-272 Sayısı yazılı 39 
sayfada;

 İDDİA 38’de, RP ve diğer irticai kesim belirtilen hedeflerini gerçekleştirmek için, 
bir taraftan imam hatip mezunlarının harp okullarına girmeleri yönünde yasa tasarısı dahil 
çeşitli alanlarda mücadele verirken, diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde askeri 
öğrencilere, astsubaylara ve rütbeli subaylara ulaşmak istemekte, çeşitli problemler bazında 
ele geçirmeye çalışmaktadırlar, şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 38 kısmında ise, bu konuda verilmiş bir kanun tasarı veya teklifi 
bulunmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakan’a yazılan mektup 
kapsamında diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-273 Sayısı yazılı 40. 
sayfada; İDDİA 39’da, RP askeri lojman, garnizon ve bu yerleşim kesimlerine yakın 
mahallerdeki ilkokul, ortaokul ve liselere, tesettürlü öğretmen atamak suretiyle çocukları 
etkilemeye çalışmaktadır. Bu cümleden olarak Bayrak Garnizonuna bu tür bir öğretmen 
atanmak istenmiştir, şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 39 kısmında ise, Cumhurbaşkanı tarafından Başbakana yazı yazıldığı 
belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakan’a yazılan mektup kapsamında diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-274 Sayısı yazılı 
41.sayfada;

 İDDİA 40’da, İrticai faaliyetlerinden dolayı askeri şura kararıyla ordudan atılan 
subay ve astsubaylar, başta Refah’lı belediyelere, yandaşları kuruluşlara ve Adalet 
Bakanlığına atanmışlardır. şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 40 kısmında ise, doğru olduğu, 40 kadar subay ve astsubayın Refahlı 
belediyelere yerleştirildiği belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakanlık diye 
yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-276 Sayısı yazılı 43. 
sayfada;

 İDDİA 42’de, Refah Partisi Milli Güvenlik Akademisi bünyesinde açılan kursa, 
bakanlıklardan dinci ve kürtçü kesimden kişileri seçmektedir. şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 42 kısmında ise, Başbakanlıkça Akademiye iki misli aday bildirilmektedir. 
Bu adaylar genellikle üst düzey bürokratlardan oluşmaktadır. Komisyonda seçilen adaylar, 
Akademi Komutanlığı ve Genelkurmayın süzgecinden geçtikten sonra katılacak kursiyer 
listesi kesinleşmektedir, şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakan’a 
yazılan mektup kapsamında diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-278 Sayısı yazılı 45. 
sayfada;

 İDDİA 44’de, İrticai unsurların PKK terör örgütünün oluşturduğu boşluktan, silah 
ve uyuşturucu kaynaklarından yararlanarak, Güneydoğu ve İran üzerinden önemli miktarda 
silah ve mühimmat temin ettikleri yolunda haberler alınmakta ve bu konuda yayımlanmış 
kitaplar bulunmaktadır, şeklinde belirtilmiştir.

 CEVAP 44 kısmında ise, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği konu üzerinde 
hassasiyetle durmaya devam etmeli diye belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile MİT 



  

diye yazılmıştır.)
-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-279 Sayısı yazılı 46. 

sayfada; 
İDDİA 45’de, RP askeri camianın düşüncelerini, faaliyetlerini ve icraatlarını daha 

yakından takibe imkan verecek bir istihbarat ağının silahlı kuvvetler bünyesinde teşkili için 
TSK’den ayrılan veya halen görevde bulunan subay, astsubayları ve uzman erbaşları 
kullanmak istemektedir. şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 45 kısmında ise, Doğru olduğu Genelkurmay Başkanlığınca konunun 
titizlikle takibinin gerektiği belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile yazı 
yazılmayacak diye yazılmıştır.)

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-280 Sayısı yazılı 
47.sayfada; İDDİA 46’da, PKK terörüne çözüm olarak “Müslüman Kardeşliği” ilkesini 
önermekte, bu maksatla Şeyh Osman başta olmak üzere diğer kürt şeyhleriyle irtibata 
geçmektedir. RP, Van Milletvekili Fetullah Erbaş’ı PKK terör örgütü elinde bulunan altı 
askeri geri almada görevlendirmiştir. Refah Partisi ile PKK terör örgütü arasında Batman 
Milletvekili Musa Okçu aracılığıyla ilişki kurulduğu öğrenilmiştir, şeklinde belirtilmiştir.

CEVAP 46 kısmında ise, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin bu konuyu 
delillendirerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirmesi gerektiği belirtilmiş 
ayrıca bilgi notu olarak Şeyh Osman 30 Ocak 1997 tarihinde İstanbul’da İnternational 
Hospital’da öldü (el yazısı ile aynı Şeyh Osman olmayabilir) diye yazılmış (Sayfanın üst 
tarafına el yazısı ile yazı yazılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-281 Sayısı yazılı 48. 
sayfada; 

İDDİA 47’de, Refah Partisi ile yakın ilişki içinde olan İhlas Haber Ajansı; Bekaa 
vadisinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile siyasi içerikli bir röportaj yapmıştır, 
şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 47 kısmında ise, Doğru olduğu, röportajın kasetlerinin Genelkurmay 
Başkanlığına ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verildiği belirtilmiştir. (Sayfanın üst 
tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-282 Sayısı yazılı 49. 
sayfada;

 İDDİA 48’de, “Atatürkçü değiliz ama Atatürk ilkelerini benimsiyoruz” cümlesi ile 
özetlenebilecek aldatıcı yaklaşımlar sergilemekte, Başbakanın tarikat ve cemaat liderlerine 
verdiği yemeğe halkın tepki göstermesi üzerine, Atatürk’ün de şeyhleri Mecliste kabul 
ettiğini, verilen davette yanlış yapılmadığını ve tepkilerin gereksiz olduğunu ileri 
sürmektedirler, şeklinde belirtilmiştir.

 CEVAP 48 kısmında ise, Doğru olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el 
yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-283 Sayısı yazılı 50. 
sayfada;

 İDDİA 49’da, RP’li Bakan Necati Çelik “Askerlerin Sultanbeyli’de irtica yanlısı 
belediyeyi dışlayarak Atatürk heykeli diktirmesinin, Susurluk’taki esrarengiz kazadan daha 
önemli olduğu” fikrini ileri sürmüştür, şeklinde belirtilmiştir.

 CEVAP 49 kısmında ise, Doğru olduğu, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Adalet 
Bakanlığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile 
hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-284 Sayısı yazılı 51. 
sayfada;

 İDDİA 50’de, Refah Partisi, Atatürk ilke ve inkılaplarının bu ülke insanına ait 
değerlerden kaynaklanmadığını, bunların Yahudi profesörlerin Türk toplumunu kendi 



  

inançları doğrultusunda yönlendirme gayretlerinin ürünü olduğunu ileri sürmek suretiyle, 
toplumun Atatürk’e olan inanç ve güvenini yıpratmaya, Atatürk düşmanlığını körüklemeye 
çalışmaktadır, şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 50 kısmında ise, doğru olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile Başbakanlık diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-285 Sayısı yazılı 52. 
sayfada;

 İDDİA 51’de, Refah Partisi, yılbaşı kutlamalarına alternatif olarak “Fetih Gecesi” 
olarak isimlendirilen kutlama günleri düzenlemek suretiyle irticai duyguları güçlendirmeyi, 
toplumda var olan müşterek değerleri ortadan kaldırmayı ve insanları çağdaş yaşamdan 
soyutlamayı amaçlamaktadır, şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 51 kısmında ise, doğru olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-286 Sayısı yazılı 53. 
sayfada; 

İDDİA 52’de, Rize Milletvekili Şevki YILMAZ, çeşitli irticai grupların 
toplantılarına katılmakta, laiklik, ırk ve dil konularında sahip olduğumuz ulusal değerleri 
yıpratmaya gayret sarfetmektedir, şeklinde belirtilmiştir. 

CEVAP 52 kısmında ise, Doğru olduğu, Cumhurbaşkanı tarafından Başbakana yazı 
yazıldığı (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakanlık diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-287 Sayısı yazılı 54. 
sayfada;

İDDİA 53’de,Gelişmiş G-7 ülkelerine karşı “Müslüman Sekizler” olarak 
isimlendirilen bir ekonomik birlik kurma projesi, son aşamada tesisi öngörülen “İslam 
Birliği” alt yapısının temel taşı olarak kabul edilmekte bu yaklaşımla İslami örgütlenme 
çalışmaları kuvvetlendirilmek ve genişletilmek istenmektedir, şeklinde belirtilmiştir.

 CEVAP 53 kısmında ise, doğru olduğu, Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu ÇİLLER’e yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst 
tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-288 Sayısı yazılı 55. 
sayfada;

 İDDİA 54’de, MİT Müsteşarlığı, halihazır durumu ile bu hayati görevi yeterince 
yerine getirememektedir. Bu göreve siyasi etkilerden uzak kalabilecek bir kişinin atanması 
milli menfaatlarımız açısından önem taşımaktadır, şeklinde belirtilmiştir.

CEVAP 54 kısmında ise, Konunun değerlendirilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın 
tensiplerine maruzdur şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem 
yapılmayacak diye yazılmıştır.) (2.Kls. S:64-130)

(38). 54. CUMHURİYET HÜKUMETİNİN ADALET BAKANI 
TARAFINDAN YAZILAN REFAH GERÇEĞİ-3 BAŞLIKLI KİTABININ 
İNCELENMESİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLER: (125. KLASÖR, SAYFA 8-33) 

- 17.12.1996 günü Genelkurmaydan bazı gazetelere fakslar gönderildiği, bu 
faksların "üst düzey bir askeri yetkili"nin ağzından Refah çevrelerine ağır eleştiriler hatta 
uyarılar yapıldığı, bu faksların tam 6 ayrı metinden ibaret olduğu, ertesi gün bazı gazetelerde 
"ordu rahatsız" şeklinde manşetlerin çıkarıldığı, askerden hiçbir açıklama veya yalanlama 
gelmediği, oysa geçilen fakslarda kullanılan bazı ifadelerin neredeyse üstü kapalı bir 
muhtıra görüntüsü verdiği, Cumhurbaşkanı Demirel'in Refahyol hükümetine karşı ilk 6 aylık 
iktidar döneminde gayet olumlu davranışlarla ve beyanlarla sürdürdüğü denetleme görevini 
son 2 ayda dikkati çekecek şekilde değiştirerek askerleri kullanarak Milli Güvenlik Kurulunu 



  

Refahyol hükümetine karşı adeta bakanlar kurulu gibi çalıştırmaya hazırlandığı, (Kitap, sayfa 
16-17),

-Refahyol hükümeti döneminde hükümete ve Refah Partisine karşı en etkin 
muhalefeti Aydın Doğan, Dinç Bilgin ve Uzan kardeşlerin sahip olduğu yazılı ve görsel 
medya ordusunun yaptığı, (Sayfa 33)

- Refahyol hükümetinin %50 memur maaş zammı vererek halkın mutluluğu için 
gereken adımları atmaya başladığı sırada 7 Ağustos 1996'da YÖK Başkanı Kemal 
GÜRÜZ'ün bütün üniversite rektörlerini Ankara'ya davet ederek Anıtkabir'e çelenk koyduğu 
ve YÖK üyeleri ile birlikte "Cumhuriyetin temel ilkelerine sadık kalacaklarını ve laiklik 
karşıtlarına saygı duymayacaklarını" açıkladıkları, (Kitap, sayfa 40)

-TÜSİAD'ın 10 Aralık 1996'da Atina'da yapılacak Türk-Yunan İş Adamları Yüksek 
Konseyine katıldığı, geziye iş adamlarının yanı sıra Aydın Doğan, Dinç Bilgin ve Türk-İş 
Genel Başkanı Bayram Meral'in iştirak ettiği, gezi döneminde basında bir üst düzey askeri 
yetkilinin ağzından "bu defa işi silahsız kuvvetler halletsin" şeklinde haberler yayınlandığı, 
gezinin asıl maksadının ise, Çiller'in 19-24 Aralık tarihleri arasında Rusya gezisi sırasında iş 
adamlarınca açıklandığı gibi "Bir para babasının liderliğinde Yunanistan gezisine katılan 
medya patronlarının bir araya geldikleri ve 3 ay içinde hükümeti devirme kararı aldıkları" 
gezi sonrası bir kısım medyada başlayan temiz toplum adına yapıldığı söylenen ilanların 
hükümeti devirme atağının ilk adımı olduğunun belirtildiği, (Kitap, sayfa 61)

-Ocak 1997 tarihinden itibaren oluşan organize muhalefet döneminde muhalefetin 
stratejisini tespit ve koordinasyonunu sağlayan merkezin başında kanaatine göre o tarihte 
Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Güven Erkaya'nın bulunduğu, yine kanaatine 
göre 1997 Mayıs ayında farkına varabildikleri BÇG'nin tohumlarının bu tarihte ekilmiş 
olduğu, (Kitap, sayfa 65)

-Ertuğrul Özkök'ün 20/10/1996 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan köşe 
yazısında Refahyol hükümetine karşı "bu defa silahsız kuvvetlerin ihtilal yapmasını" öneren 
kişinin Güven Erkaya olduğunun kendi itirafı ile kesinlik kazandığı, konu hakkında 
11.07.1997 tarihli Milliyet gazetesinin köşe yazısında Yavuz Donat ve bir asker bir diplomat 
kitabının 280. sayfasında Taner Baytok'un itirafta bulunduğu, (Kitap, sayfa 66, 67)

-22 Aralık 1999 tarihli Zaman gazetesinde 28 Şubat günlerinde rantiyeci medyanın 
yayınları hakkında "haberlerin yüzde doksanı yalandı" başlığı altında ifşaatta bulunan Can 
Ataklı'nın; "28 Şubat sürecinde yoğun bir parlamento dışı baskının bir ucunda askerler bir 
ucunda ise sermaye gücü vardı, bir de bunlarla iş birliği yapan basının bir bölümü. Böyle bir 
olgu karşısında direnmek ya da denilenlerin karşıtını söylemek mümkün olmuyordu...Bütün 
gazeteler ve gazetecilerle Erol Özkasnak konuşurdu. Bir paşa adına demeç geldi mi, bunlar 
çarşaf çarşaf yayınlanırdı. Yazı, ismini vermeyen diye yazılırdı, ama biz onun kim olduğunu 
bilirdik. Erbakan hakkında yazabildiğince yaz... Kimse sana bunu niye yazdın demez. 28 
Şubat sürecinde basın kötü sınav verdi. Özellikle büyük gazete ve televizyonların yaptığı 
haberlerin yüzde doksanı yalandı. Çok bilinçsizce bir süreci gördük. Panik halinde 
yaptığımız her şey hoşgörülmeye başlandı." ifadelerine yer verildiği, (Kitap, sayfa 85),

-21.12.1996 Tarihli Akşam gazetesinde Behiç KILIÇ'ın "Sivil ihtilalcilerin 
memlekete egemen olmak için ataklarını yoğunlaştırdıkları doğrudur. İlk hedef hükümeti 
yıkmak. İkinci hedef tekelci sermayenin pazar egemenliğini sarsmayacak bir hükümet 
kurmaktır... Ocakta hızlanacaklar. Medyada daha saldırgan hale gelip yeni bir siyasi harekete 
hız verecekler. İhtilal yapmaya kararlılar... Ok yaydan çıkmış gibi." şeklindeki ifadeleri 
bulunduğu, (Kitap, sayfa 89)

-Organize muhalefet döneminde Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Hukukçular 
Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Mustafa Kemal Vakfı gibi dernekler, bazı üst 
düzey askeri yetkililerden aldıkları destekle hayli etkin rol oynadıkları, bu derneklerin 
süreçteki rollerini İçişleri Bakanı Meral Akşener'in Gebze panelinde anlattığı, (Kitap, sayfa 



  

91),
-28.02.2002 Tarihli Zaman gazetesinde Nuriye AKMAN'ın Sisi (Seyhan SOYLU) 

ile yaptığı ve "Ben 28 Şubatın gizli kahramanıydım." başlığı ile yayınlanan röportajında 
Sisinin; Müslüm Gündüz ve Fadime Şahin'in Üsküdar'da bir evde ilişki halinde basılması 
olayını kendisinin organize ettiğini, JİTEM'in yayın organı Strateji dergisi bünyesinde 
istihbari çalışmalar yaptığını, işi bittikten sonra JİTEM tarafından kenara atıldığını itiraf 
ettiği, (Kitap, sayfa 96)

-12.09.1996 tarihinde TRT'de yayınlanan televizyon programında yapımcı Ertürk 
Yöndem'in; "hiç kimse unutmasın ki vatan toprağı parçalanma noktasına geldiği an sizin 
gücünüz TSK, 12 Eylül 1980 benzeri bir hareketi tekrarlayabilir, işin en acı yanı şu ki bugün 
yine 12 Eylül 1980 öncesindeki kara günlere dönmek üzereyiz" şeklindeki söylemlerde 
bulunduğu, bu maksatlı tahrik edici sözleri bir komutanın ricası üzerine 15 Ekim Pazar günü 
bütün kışlalarda izlenmek üzere TRT'de yeniden yayınlandığı, (Kitap, sayfa 97),

-Dönemin DYP Ankara milletvekili İlhan Aküzüm'ün bir gezi sırasında FP 
Milletvekili Prof. Dr. Sacit Günbey'e kendisini Genelkurmaydan telefon ile aradıklarını, 
gittiğinde karşısında Çevik Bir ve İlhan Kılıç paşanın olduğunu, babasının milletvekilliğinden 
övgü ile bahsettiklerini, ilk seçimde Refah Partisinin tek başına iktidara gelebileceğini ve 
bundan dönüş olmayacağını, bundan dolayı istifa etmesi gerektiğini söylediklerini, istifa 
edeceğini söyleyerek oradan ayrıldığını, ayrılırken de içeriye Işılay Saygın'ın girdiğini 
gördüğünü, daha sonra da aynı baskı yolu ile Yaman Törüner'in de istifaya zorlandığını 
anlattığı, (Kitap, sayfa 112),

-13 Ocak 2001 Tarihinde Kanal 6 televizyonunda Ceviz Kabuğu programına 
telefonla katılan emekli Tümgeneral Erol Özkasnak'ın "şimdi efendim, bir kere 28 Şubat 
sürecinin başlangıcı 11 (17) Ocak 1997'dir diyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanının 
Genelkurmay Başkanlığına davet edilip kendisine 28 Şubat 1997'de verilen brifingin hemen 
hemen bir benzerinin verilmesi ile başlayan süreç içerisinde...tam bir askeri hiyerarşi esasına 
göre hareket edilmiştir." şeklinde açıklamalarda bulunduğu, (Kitap, sayfa 129),

-Dönemin DYP'li Savunma Bakanının 25.05.1997 tarihinde bütçesinin %40'lık 
bölümünün serbest bırakılmasını istediğini, RP'li Maliye Bakanının da 02.06.1997 
tarihinde bu talebi yerine getirdiği, aynı tarihlerde çeşitli miktarlarda istenen ödeneklerin 
yerine getirilmesine rağmen Genelkurmay Başkanlığının 6 Haziran 1997 tarihinde Refahyol 
hükümetinin kuzey Irak operasyonu için orduya para vermediği şeklinde açıklama yaptığı, 
konunun medyada yer aldığı, Başbakan tarafından haberin yalanlanmasına rağmen medyada 
ilk haber yönünde haber yapılmaya devam edildiği, (Kitap, sayfa 142),

-Hakim adaylığı imtihanları sırasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 
Başbakanlığa gönderdiği mektupta imtihanların siyasi mülahazalardan uzak yapılması 
gerektiği yönünde uyarı yapıldığı, bu konunun basında manşetlere taşındığı, konunun 
devamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'nın Bakanlık Personel 
Genel Müdürü Hakim İhsan Erbaş'ı arayarak kaç tane imam hatip okulu mezunu adayın 
hakimliği kazandığını sorduğu, cevaben ise kendisine Adalet Bakanlığı işlerine komutanın 
karışmaması, kendi sorumluluk alanı ile ilgili konularla ilgilenmesi gerektiği cevabının 
verildiği, (Kitap, sayfa 210),

-(Zamanında)Başbakan Turgut Özal'a karşı Hürriyet gazetesi sahibi Erol Simavi'nin 
"birinci kuvvet biziz, subaylar bizim gazetemizi okuyarak darbe yaparlar" dediği, 
(03.05.1988) 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra zamanın 
Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın Nisan 1997 Romanya ziyaretinde tıpkı Erol 
Simavi gibi "Basın bizde birinci kuvvettir. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok büyük hizmet 
yapıyorsunuz. Çok iyi gözlüyor, çok iyi muhakeme ediyorsunuz. Biz siyasete karışmıyor, 
sadece sizleri okuyoruz" dediği, (Kitap, sayfa 241),

-Doğan Holding sahibi Aydın Doğan'ın 28 Şubat süreci için Refahyol hükümetini 



  

kast ederek "Ya onlar beni yıkacaktı, ya ben onları. Sonunda ben onları yıktım" diyerek 
basının etkinliğini ortaya koyduğu, (Kitap, sayfa 242),

-24-25 Şubat 1997 tarihli gazetelerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven 
Erkaya'nın Güneydoğuda PKK terörü büyük ölçüde bitmiştir. Aşırı dinci akımlar bugün 
PKK'dan daha büyük tehlike haline gelmiştir şeklindeki demecinin yayınlandığı, 30 Nisan 
1997 tarihli Genelkurmay brifinginde de TSK için birinci derecede iç tehdidin irtica olduğu, 
(Kitap, sayfa 252),

-Güven Erkaya emekli olduktan sonra hatıralarını anlattığı Taner Baytok'a 
irticanın ilk defa Aralık 1996'daki MGK toplantısında gündeme alındığını ve bu toplantı 
sonrasında İçişleri Bakanlığı ve MİT'in hazırladığı irtica raporlarına güvenmediklerinden 
kendilerinin ayrı bir çalışma başlattıklarını belirttiği, (Kitap, sayfa 257),

-Anayol hükümeti zamanında Jandarma Genel Komutanlığınca yayınlanan 15 Şubat 
1996 tarih ve 58 no.lu denetleme emrinde "mescitlere rütbeli personel (Sb, Astsb, Uz.J.Çvş) 
ile sivil memurlar ve işçiler girmeyecek, bunlar dinimizin hoş görüsüne sığınarak ibadetlerini 
evlerinde ve sivil kıyafetli olmak kaydıyla herkese açık camilerde yapacaklardır. Kışla 
mescitlerinde ve camilerinde ezan okunmayacak... Ses yayın cihazları kullanılmayacak, 
mevcutlar sökülerek yerlerinde kullanılacak, ezan dışarıdaki camilerden dinlenilecek veya 
saate göre ibadet başlatılacaktır." denildiği, (Kitap, sayfa 268),

Taner Baytok'un Bir Asker Bir Diplomat isimli kitabının 238. sayfasında Güven 
Erkaya'nın "Siyasi alanda seçimle gelen ve irticayı yol olarak benimseyen parti ile 
demokrasi içinde kalarak uğraşabilirsin. O yetmezse demokrasi dışına çıkarak mücadele 
edeceksin. Hiç kimse %50'nin üzerinde oy alsa bile Türkiye demokrasisinin kuralları 
uygulanacak diye bir partinin şeriata dayalı bir İslam devleti kurmasına, demokrasiyi 
kullanarak ülkedeki laik rejimi değiştirmesine göz yumamaz. İcabında demokrasi 
kurallarının dışına çıkılarak bu engellenir. Zaten bunu halk askerden ister."şeklinde 
sözlerinin yer aldığı, (Kitap, sayfa 291, 303)

Müştekinin kitabında da belirtmiş olduğu Jandarma Genel Komutanlığının 15 Şubat 
1996 tarihli Denetleme Emri No 58 konulu Teoman Koman imzalı 4 sayfadan ibaret belgede 
"Mescitlere rütbeli personel (Sb, Astsb, Uz.J.Çvş) ile sivil memurlar ve işçiler girmeyecek, 
bunlar dinimizin hoş görüsüne sığınarak ibadetlerini evlerinde ve sivil kıyafetli olmak 
kaydıyla herkese açık camilerde yapacaklardır. Kışla mescitlerinde ve camilerinde ezan 
okunmayacak... Ses yayın cihazları kullanılmayacak, mevcutlar sökülerek yerlerinde 
kullanılacak, ezan dışarıdaki camilerden dinlenilecek veya saate göre ibadet başlatılacaktır... 
Camii ve mescitlerde duvarda manası bilinmeyen eski Türkçe yazılar kaldırılacak, rahle, 
tespih, takke gibi TSK Kıyafet Kararnamesine uygun olmayan malzeme kullanılmayacaktır." 
şeklinde ifadelere yer verildiği anlaşılmıştır. (125. klasör, sayfa 79-82)

(39). ŞÜKRÜ KARACA'NIN ERBAKAN'I İSTİSKAL EDECEKLERİ 
YÖNÜNDEKİ BEYANINA DAİR 01.08.2012 TARİHLİ ARAŞTIRMA TUTANAĞI 
(Kls. 137 S: 122-134)

Ankara C.Başsavcı Vekilliğince (TMK 10 SMY) yürütülen 20111/206 sayılı 
soruşturması kapsamında 10 Ağustos 2010 tarihinde TRT Haberde yayınlanan Kozmik oda 
programında Rıdvan Memi'nin konuğu olan ve 23 Şubat-1 Mart 2009 tarihli Aksiyon 
Dergisinin 742. sayısında yer alan "28 Şubat bir cunta hareketiydi" başlıklı Tansu Çiller'in 
danışmanlarından olan ve 05.01.2014 tarihinde ölen ŞÜKRÜ KARACA ile yapılan 
röportajda; 

10 Ağustos 2010 tarihinde TRT Haberde yayınlanan Kozmik oda programına konuk 
olan Tansu Çiller'in eski danışmanı Şükrü Karaca'nın 28 Şubat sürecinde Başbakan Erbakan'ı 
her şey daha kötü olacak diyerek istifa etmeye ikna eden isim olarak tanınan ve Türkiye'nin 



  

kendisini Çillerin kara kutusu olarak tanıdığı Karaca, Erbakan'a "siyasi onurunuzun 
zedeleneceği olaylara maruz kalabileceği" uyarısı yaptığını, söylediklerinin blöf olmadığını 
"Erbakan'ı istiskal edeceklerdi" Rıdvan Memi'nin ısrarla bunun içeriğini sorması üzerine 
"İstifa etmediği takdirde Erbakan'ı genç bir teğmene tokatlatacaklardı. Bunu 
kameraların karşısında herkesin gözü önünde yaptıracaklardı. Bunu bu açıklıkta 
söylemedim Erbakan'a. Ama anladı ve bu noktadan sonra istifa etti" şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

(40).KOVUŞTURMA AŞAMASINDA GELEN BELGE,BEYAN VE 
DELİLLER

1.Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 03.12.2013 tarihli 41. nolu 
celsesinde; Sanık Çetin Doğan müdafii Av. Hüseyin Ersöz müvekkilinin C.Başsavcılığındaki 
ifadesinde kendisine 6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekat Konsepti“ konulu belge ile ilgili 
sorulan soruda” Genelkurmay Başkanlığının 29 Temmuz 1997 tarihli Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına (Hz.1997/285) hitaben yazılan Genelkurmay Başkanı 
namına Fevzi Türkeri Tümgeneral İKK. ve Güv. D. Başkanı imzalı cevabi yazılarında Batı 
Harekat Konseptinin taslak metin olarak gerçek belge olduğunu bildirdiği” şeklinde soru 
sorulduğunu, Genelkurmay Başkanlığının 29 Temmuz 1997 tarihli yazısında konsept 
belgesinin taslak metin olduğunun bildirildiğini belirterek, bu yazının onaylı suretinin Ankara 
C.Başsavcılığından istenmesini talep etmiş ise de; söz konusu soruşturma dosyasının ve bu 
arada bahsi geçen yazının da 23.07.2012 tarihli aslı gibidir şerhini içerir örneklerinin dosyada 
bulunduğu, Genelkurmay Başkanlığının 29 Temmuz 1997 tarihli Fevzi Türkeri imzalı 
yazısında Batı Harekat Konsepti ve diğer belgelerle ilgili olarak aynen ”İrtica tehdit 
değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine ilişkin Gizli, gizlilik dereceli ve 
kişiye özel gerçek belgelerdir” denildiği görülmekle söz konusu talebin reddine karar 
verilmiştir.

2.Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30.10.2013 tarihli 26. celsede 
"Genel Kurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğine yazı yazılarak,7 Nisan 1997 tarihinde Genel 
Kurmay Başkanlığı İnönü Salonunda irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı 
tutanağının Genel Kurmay'da bulunan örneğinin nerede, ne zaman, kim tarafından, nasıl 
bulunduğu, belgenin arşiv kayıtlarında olup olmadığı, sonradan bulunmuş ise bulunduktan 
sonra herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı, bu konuda bir tutanak tutulup tutulmadığı, 
bulunduktan sonra nerede ve ne şekilde saklandığının sorulmuş,

25.11.2013 tarihli 37 nolu celsede Genelkurmay Başkanlığına 07 Nisan 1997 
tarihinde İnönü Salonunda yapılan "İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler " konulu toplantı 
tutanağı ile ilgili 01/11/2013 tarihli yazımıza gereği için Gnkur. Bşk.lığında Adli 
Müşavirliğine gönderildiği şeklinde bilgi verildiği, 

07.01.2014 tarihli 53. nolu elsede  Genel Kurmay Başkanlığının 18.12.2013 tarih ve 
90041999 sayılı yazısı ile Mahkememizin 01/11/2013 tarihli ara kararı ile istemiş olduğu, 07 
Nisan 1997 tarihli toplantı ile ilgili cevabı yazı gönderildiği anlaşılmıştır.

3. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 03.12.2013 tarihli 41. nolu celsede 
54. hükümetin görevden ayrılmasından önce RP ve DYP arasında imzalandığı belirtilen 31 
Mayıs 1997 tarihli protokolün TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinden istenmesine karar 
verilmiş,

20.01.2014 tarihli 59. nolu celsede TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri 
Başkanlığının cevabi yazısında 54. Hükümeti oluşturan partiler arasında imzalandığı 



  

belirtilen 31.05.1997 tarihli protokolün yapılan araştırmada bulunamadığının bildirilmiştir.
 Böyle bir protokol bulunamadığından 30 Mayıs 1997 günü biraraya gelen 

koalisyon toplantısında görev değişikliği için bir protokol hazırlanması için bir karar 
almışlar 1 gün sonra yani 31 Mayıs 1997 de hükümet değişikliği için protokol 
imzalanmıştır. Esasen hükümet bu protokolü imzalamakla hükümet değişikliğini kabul 
etmiş bulunmaktadır dolayısıyla BÇG ile hükümet değişikliğinin uzaktan ve yakından 
ilgisi bulunmamaktadır. BÇG'nin bu tarihte henüz hiçbir faaliyeti olmadığına göre 
hükümetin istifası ile BÇG arasında ilişki kurulması tamamen art niyetli soyut bir 
değerlendirmedir şeklindeki savunmaya itibar edilmemiştir.

4. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27.06.2014 tarihli 66. nolu 
celsesinde; Tanık sıfatıyla dinlenilmesi konusunda  dönemin T.C. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in CMK'nın 43/4 maddesi gereğince, kendi takdiri ile tanıklıktan 
çekilebileceği hatırlatılarak,  bu konuda kendisine  bildirimde bulunulmasına karar verilmiş,

27.10.2014 tarihli ve 67. nolu celsede tanık sıfatıyla dinlenilmesi konusunda 
dönemin T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in CMK.nın 43/4 maddesi gereğince 
18.07.2014 tarihinde vekili Av.Muhammet Sadık Avundukoğlu'na davetiye tebliğ edildiği ve 
02.10.2014 tarihli cevapta TANIKLIK YAPMAYACAĞINA dair yazı ibraz edilmiştir.

5. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 01.10.2013 tarihli 22. nolu celsede 
TBMM Genel Sekreterliğine müzekkere yazılarak 54. T.C Hükümet protokolünün 
istenmesine karar verilmiş,

25.10.2013 tarihli ve 25 nolu celsede TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri 
Başkanlığının 20/10/2013 tarihli yazısı ekinde Refah Partisi ile Doğruyol Partisi Koalisyon 
Hükümeti Protokolü 26 Haziran 1996 Adlı Kitabın fotokopisi gönderilmiştir.

İncelenmesinde;
28 Haziran 1996 tarihli Refah Partisi ile Doğruyol Partisi Koalisyon Hükümeti 

Protokolü 17 sayfadan oluştuğu, 1. İç Güvenlik ve İç Barış, 2. Ekonomi Politikaları, 3. 
Gümrük Birliği, 4. Devletin Yeniden Yapılanması, 5. Sosyal Politika, 6. Dış Politika, 7. 
Demokrasinin Güçlendirilmesi, 8. Atama ve Görevlendirme İşleri, 9. Çıkarılacak Yasalar, 10. 
Başbakanlık Süresi, 11. Uygulama Esasları ve Ekler bölümlerinden oluştuğu,

Atama ve görevlendirmelere ilişkin işlemlerde; Başbakan Yardımcısının da 
imzasını gerektirecek kanuni değişimlik yapılacaktır. Söz konusu kanuni değişiklik 
yapılıncaya kadar, Başbakanın imzasını gerektiren atama ve görevlendirmeler, 
Başbakan Yardımcısının da imzası alınmak suretiyle; Başbakan onayı ile yapılanlar 
ikili;halen kararname ile ile yapılan atamalar üçlü; halen üçlü kararname ile yapılan 
atamalar da dörtlü kararname ile yapılacaktır.

Başbakanlık Süresi; Başbakanlık eşit süreli, dönüşümlü olacaktır." içerikli olduğu 
tespit edilmiştir. (Kls. 416, S:25-45) 

6. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13.01.2014 tarihli 56. nolu 
celsede; Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ayrı ayrı 
müzekkere yazılarak; başka yer ve tarihlerde başka kişi ve kurumlara yapılan sunumların 
metinleri bulunduğu halde, 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında sanık Fevzi Türkeri 
tarafından yapıldığı belirtilen irtica ile ilgili sunumun metninin neden bulunamadığının 
araştırılarak, bu metnin kurum arşivlerine alınıp alınmadığı, alınmış ve imha edilmiş ise imha 
tutanaklarının bulunup bulunmadığı hususlarının incelenerek mahkememize bilgi 
verilmesinin istenmiş,



  

04.02.2014 tarihli ve 65. nolu celsede Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
Hukuk Müşavirliğinin 03.02.2014 tarih ve 126 sayılı yazısı ile mahkememizin 15/01/2014 
tarihli ara kararına 28 Şubat 1997 tarihli  MGK  toplantısında sanık  Emk.Org. Fevzi Türkeri 
tarafından yapıldığı  belirtilen irtica ile ilgili sunum metninin  kurum arşivlerine  alınıp 
alınmadığı,  veya imha edilip edilmediğinin tesbiti için   Genel Kurmay Başkanlığına  yazılan 
müzekkereye verilen cevabi yazıda, bahse konu sunum metninin kurum arşivlerinde 
olduğuna dair veya imha edilip edilmediği yönünde bir kaydın mevcut olmadığının, herhangi 
bilgi, belge veya imha tutanağının mevcut olmadığı şeklinde cevap verildiği, mahkememizce 
sorulan sanık Fevzi Türkeri tarafından 28 Şubat 1997 tarihli MGK Toplantısında yapıldığı 
belirtilen irtica ile ilgili sunum metninin neden bulunamadığına ilişkin açıklama yazısı 
gönderildiği, özetle konunun sınırlı katılımlı özel müzakere bölümünde görüşüldüğü, 
gündem dışı olduğu, Kurum arşivinde bulunmadığı ve imha edilmiş olduğuna dair 
herhangi bir tutanak veya kayıt olmadığının anlaşıldığı, bahse konu sunumun gündem dışı 
yapılmış olması sebebiyle ilgi yazıya konu olan takdim metninin Kurumlarına verilmemiş 
olabileceğinin değerlendirildiğinin belirtilmiştir.

7. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 05.09.2013 tarihli 4. nolu celsede; 
İddianamenin 177. sayfasındaki 3.18 nolu sanık Tevfik Özkılıç ile ilgili olduğu belirtilen ses 
kaydı ve deşifrelerinin  dosyadan çıkarılmasına karar verilmiştir.

8.Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.11.2014 ve 71. celsesinde sanık Doğan 
Temel’in 7 Nisan 1997 ve 2 Temmuz 1997 tarihlerinde yapılan toplantılar ile ilgili olarak 
toplantı katılım formu ve emirlerinin celbi talebi ile ilgili yazı yazıldığı,

17/02/2015 ve 74. Nolu celsesinde 06.11.2014  tarihli 71. celsenin  47 nolu ara 
kararı gereği, Genel Kurmay Başkalığına yazılan müzekkereye cevap var, 7 Nisan 1997 ve 2 
Temmuz 1997 tarihlerindeki toplantılara ilişkin herhangi bir bilgi ve belge ve emre 
rastlanılmadığına dair bilgi verilmiştir.

9.Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.02.2015 ve 76. celsesinde sanık Çetin 
Doğan müdafi Av. Hüseyin Ersöz'ün 13.02.2015 tarihli dilekçesi ile  JMAGG 5003,JMAGG 
5004, JMAGG 5005, JMAGG 5006, JMAGG 5007, JMAGG 5008 birliklerinde 1997 yılı 
itibariyle Emniyetli fax bulunup bulunmadığı, evrakların faxla gönderildiği iddia edilen 
döneme ilişkin evrak kayıt defterinde içeriğine uygun kaydının bulunup bulunmadığı Genel 
Kurmay Başkanlığından sorulmasına karar verilmiş,

09.06.2015 tarih ve 77.celsesinde sanık Çetin Doğan müdafi Av. Hüseyin Ersöz 
13.02.2015 tarihli dilekçesi ile  JMAGG 5003,JMAGG 5004, JMAGG 5005, JMAGG 5006, 
JMAGG 5007, JMAGG 5008 birliklerinde 1997 yılı itibariyle Emniyetli fax bulunup 
bulunmadığı, evrakların faxla gönderildiği iddia edilen döneme ilişkin evrak kayıt defterinde 
içeriğine uygun kaydının bulunup bulunmadığı Genel Kurmay Başkanlığından sorulması 
talebini içerir dilekçesi gereğince yazılan yazıya cevap verilmiştir.

10. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.10.2015 ve 79. celsesinde Bir kısım 
katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09.06.2015 tarihli dilekçesine istinaden Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye verilen cevapta sorulan tarih itibariyle 22 adet vakfın 
dağıtılması talebiyle dava açıldığı, 9 adet vakfın dağıtılmasına karar verildiği, dağıtılan 
vakıflardan Milli Gençlik Vakfı ve Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 6495 sayılı kanun ile 
5737 sayılı Vakıflar Kanunu'na eklenen geçici 12. madde hükmü gereğince yeniden 
kurulduğu, dava açılan vakıfların Dünya Sipastik ve Ortopedik Özürlüler Vakfı, Zöhre 



  

Ana Ali (VA) Sosyal Hizmet Vakfı, Milli Gençlik Vakfı, Sahabe Eğitim ve Kültür Vakfı, 
Davet Eğitim Kültür ve Kardeşlik Vakfı, Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı, Gebze Hizmet 
Vakfı, İslami Dayanışma Vakfı, Polatlı Eğitim ve Kültür Vakfı, Bilim Araştırma Vakfı, 
İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Akabe 
Kültür ve Eğitim Vakfı, İlim ve Hayrat Vakfı, Altmışsekizli Üniversiteliler Birliği Vakfı, 
Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı, Göç ve İnsani Yardım Vakfı, Akyaka 
Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı, Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı, Hicret Camii İlim ve 
Hizmet Vakfı, Ehlibeyt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Çorum Çağrı Vakfı 
olduğu bildirilmiştir.

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne yazılan müzekkereye 
verilen cevapta yıllar itibariyle 1998-2012 yılları arasında İmam Hatip Liseleri 
mezunlarının sayısının 374.323 olduğunun bildirildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye 
verilen cevapta Batı Çalışma Grubu kararları doğrultusunda Ocak 1997-Ocak 2003 tarihleri 
arasında belediyelerden irtica ile ilişkili olduğu ya da askeriyeden çıkarılmış olup bu 
belediyelerden iş bulduğu için işten çıkarılanların sayısının 81 il valiliğinden alınan cevabi 
yazılarda İstanbul Valiliği'nin 18/09/2015 tarihli yazısı ile bildirildiği diğer illerde bu 
nitelikte personel bulunmadığının bildirildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden Genelkurmay Başkanlığına yazılan yazıya verilen cevapta Haziran 1997 tarih ve 
305-97 Per.D.Ynt.Ş. sayılı senaryo ve şirketler konulu yazıda belirtilen devlet televizyonları 
ile özel televizyonların psikolojik harekat maksadıyla kullanılması görevi ile ilgili olarak 
hazırladığı belirtilen senaryoların ve senaryo gerçekleştirecek yapım şirketlerinin isimleri ve 
ilişki kurulacak personel isimlerine ilişkin herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığının 
bildirildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye verilen 
cevapta Batı Çalışma Grubu Faaliyet Analizi başlıklı belgede Batı Çalışma Grubu olarak 
İç İşleri Bakanlığı'na 52 evrak gönderildiğinin belirtildiği, gönderilen evrakların muhtevası, 
yazıların kime gönderildiği, varsa yazışmalardan birer suretinin gönderilmesi talebine ilişkin 
olarak,1997-2000 yılları arasında İDP (İstihbarat Dairesi Projesi) sistemi üzerinden 
gönderilen herhangi bir hususun tespit edilemediğinin bildirildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden İç İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye verilen 
cevapta,

 Genelkurmay Başkanlığı'nın 14/04/1997 tarih ve 240 sayılı yazısı ile Çetin Saner 
imzalı Bingöl ilindeki irticai faaliyetler, 07/05/1997 tarih ve 8 sayılı irticai faaliyetler, 
09/05/1997 tarih 82 sayılı Çevik Bir imzalı Sultanbeyli'de 23 Nisan Bayramı kutlamaları, 
09/05/1997 tarih 6 sayılı Çetin Doğan imzalı Müftülük Bildirisi, 27/05/1997 tarih 803845 
sayılı Çevik Bir imzalı protokol ihlali, 30/05/1997 tarih ve 6 sayılı Çevik Bir imzalı irticai 
faaliyetler,18/06/1997 tarih ve 6 sayılı Çetin Doğan imzalı irticai faaliyetler, 27/05/1997 tarih 
6 sayılı Engin Alan imzalı irticai faaliyetler, 30/06/1997 tarih 6 sayılı Çetin Doğan imzalı 
Sultanbeyli Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldız konulu 9 adet belgenin gönderildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme Ölçme ve 
Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı'na yazılan müzekkereye verilen cevapta 
2014/144 esas sayılı dosyada psikolojisi bozulan, aklını kaybeden ya da muhtelif zihni 



  

rahatsızlığa maruz kaldığı gerekçesiyle hastanelerin psikiyatri gibi bölümlerinde yapılan 
başvuru sayıları ile ilgili Bakanlığın veri tabanında uluslararası hastalık sınıflandırması 
(ICD-10) çerçevesinde tanı bazlı sorgulama yapılabilmekte, tanıya ilişkin hastalık öyküleri ile 
etnoyolojileri ile ilgili bilgiler bulunmadığı,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden Bursa Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nden verilen cevapta Batı Çalışma 
Grubu'nun İmam Hatiplere yönelik uygulamaları sonucu ilde İmam Hatiplerde yer alan ölen 
veya herhangi bir uzvunu kaybeden şahsın bulunmadığının bildirildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yazılan yazıya verilen cevapta Bursa 
İdare Mahkemesi Hakimleri Sabri Ünal ile Mehmet Ali Celan haklarında Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu'nun 09/12/1999 tarih ve 1999/422 sayılı kararı ile 03/09/1999 
tarihinde yürürlüğe giren 4455 sayılı kanunun 1/3.fıkrası gereğince disiplin soruşturmaları ve 
kovuşturmaları ile ilgili soruşturmaların bu kanun kapsamında kaldığından işlemden 
kaldırılmasına karar verildiği, 

İdare Mahkemesi Üyesi olarak görev yapan M.D. M.G. ve A.K. haklarında 
10/05/1999 tarih ve 1999/172 sayılı karar ile 2802 sayılı yasanın 68.maddesinin 
2.fıkrasının a-b-c maddeleri uyarınca ayrı ayrı yer değiştirme cezası verildiği, ilgililerin 
yeniden inceleme taleplerinin yüksek kurulun 23/09/1999 tarih ve 1999/274 sayılı kararı ile 
4455 sayılı af kanunu kapsamında kabul edilerek işlemden kaldırılmasına karar verildiği,

 İdare Mahkemesi Üyesi olarak görev yapan C.E, H.Ö, R.T. Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu'nun 20/05/2002 tarih ve 2002/252 sayılı kararı ile 2802 sayılı 
yasanın 68.maddesinin 2.fıkrasının a bendi gereğince yer değiştirme cezası ile 
cezalandırıldığı, anılan karara ilgililerden R.T. ile H.Ö. nün yeniden inceleme 
taleplerinin yüksek kurulun 25/12/2003 tarih, 2003/413 sayılı kararı ile kabul edilerek 
derece yükselmesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldığı, C.E.'nin ise yeniden 
inceleme talebinin reddedildiği, ilgililerin itiraz taleplerinin ise itirazları inceleme kurulunun 
01/03/2004 tarih ve 2004/38 sayılı kararı ile reddedildiği,

İstanbul 6.İdare Mahkemesi Üyeleri S.B. ile S.D. haklarında Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu'nun 27/09/1999 tarih 1999/332 sayılı kararı ile disiplin 
soruşturmalarının 4445 sayılı kanun kapsamında kaldığından işlemden kaldırılmasına 
karar verildiği,

Samsun İdare Mahkemesi Üyeleri S.K. ve R.Ç. haklarında 2802 sayılı yasanın 
65.maddesinin 2.fıkrasının a bendi gereğince kınama cezası verildiği itiraz üzerine 
yüksek kurulun 25/12/2003 tarih 2003/413 sayılı kararı ile kabul edilerek bir derece 
hafifletilerek 1 gün aylıktan kesme cezasıyla cezalandırıldığı, itiraz üzerine İtirazları 
İnceleme Kurulu'nun 01/03/2004 tarih ve 2004/38 sayılı kararıyla reddedildiği, ilgililer 
hakkındaki verilen işbu kararın 22/06/2002 tarih ve 5525 sayılı af kanunu kapsamında 
kaldığı, 

Samsun İdare Mahkemesi Üyeleri N.K. ve F.T. hakkında uyarma cezası 
verildiği, verilen karara ilgili F.T.'nin yeniden inceleme talebi yüksek kurulun 
25/12/2003 tarih ve 2003/413 sayılı kararı ile kabul edilerek 2802 sayılı kanunun 
70.maddesinin 2.fıkrası gereğince cezanın ortadan kaldırılmasına karar verildiği, 
ilgililer haklarındaki cezanın 26/06/2002 tarih ve 5525 sayılı af kanunu kapsamında 
kaldığının bildirildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye 
verilen cevapta Ocak 1997-Ocak 2003 yılları arasında Bakanlığa bağlı tüm okul ve 



  

teşkilattan disiplin cezası ile çıkarılan memur sayısının 1357 personel olduğu ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-a maddesi gereğince devlet 
memurluğundan çıkarıldığının bildirildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı'na yazılan 
müzekkereye verilen cevapta Ocak 1997-Ocak 2003 yılları arasında devlet memurluğundan 
çıkarma cezası ile cezalandırılan kişi sayısının 11 olduğunun bildirildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden Devlet Personel Başkanlığı'na yazılan müzekkereye 31/08/2015 tarihinde verilen 
cevabi yazıda Batı Çalışma Grubu Faaliyet Raporu'nda belirtilen ve irticai faaliyetlere 
karıştığı tespit edildiği bildirilen 5448 kişi ile hakkında işlem yapılan 2833 kişinin kim 
olduklarının Mahkemeye bildirilmesi talebi ile ilgili olarak Başkanlıklarında bahsi geçen 
konu ve kişiler hakkında tutulan herhangi bir kayıt bilgi ve belge bulunmadığının bildirildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye 
verilen cevapta 358 kişi hakkında disiplin cezası verildiği, 38 kadın 316 erkek olmak üzere 
toplam 354 kişi hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezasının verildiğinin 
bildirildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na yazılan müzekkereye verilen cevapta 
1995-2012 tarihleri arasında irticai faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle atılan kız öğrenci 
sayısı, türban takıyor olması gerekçesiyle atılan kız öğrenci sayısı, türban yasağı nedeniyle 
okulu bırakmak zorunda kalan öğrenci sayısının üniversitelerden istenilen bilgiler 
doğrultusunda toplam 156 olduğunun bildirildiği,

Bir kısım katılanlar vekili Av.Hüsnü Tuna'nın 09/06/2015 tarihli dilekçesine 
istinaden Devlet Personel Başkanlığı'na yazılan müzekkereye verilen 02/10/2015 tarihli 
cevabi yazıda Ocak 1997-Ocak 2003 tarihleri arasında disiplin yoluyla memuriyetten 
çıkarılan memur sayısının 4220 kişi olup buna ilişkin detayların yazı ekinde CD ortamında 
gönderildiğinin bildirildiği görülmüştür.

11.Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.04.2016 ve 84. Celsesinde Sanıklar 
Fevzi Türkeri,Metin Yaşar Yükselen ve Kamuran Orhon müdafii Av. Aykanat Kaçmaz'ın 
13.04.2016 tarihli dilekçesi 2011 yılında faaliyetine son verilen ve sanıklar Çevik Bir,Vural 
Avar ve Cemal Hakan Pelit müdafii Av.Ümit Kara tarafından 18.04.2016 tarihli dilekçesinde 
talep ettiği 54. Hükümet döneminde kurulan sürekli izleme merkezi, 56.Hükümet 
döneminde kurulan Başbakanlık Uygulamayı takip kurulu, 57. Hükümet döneminde 
kurulan başbakanlık uygulamayı takip ve koordinasyon kurulu toplantı ve karar 
tutanaklarının suretlerinin digital olarak gönderilmesi talebi ile ilgili Başbakanlık Kanunlar 
ve Kararlar Genel Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verildiği,

 18/07/2016 tarihli ve 85. nolu celsede Sanıklar Fevzi Türkeri,Metin Yaşar 
Yükselen ve Kamuran Orhon müdafii Av. Aykanat Kaçmaz'ın 13.04.2016 tarihli dilekçesi 
2011 yılında faaliyetine son verilen ve sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit 
müdafii Av.Ümit Kara tarafından 18.04.2016 tarihli dilekçesinde talep ettiği 54. Hükümet 
döneminde kurulan sürekli izleme merkezi, 56.Hükümet döneminde kurulan Başbakanlık 
Uygulamayı takip kurulu, 57. Hükümet döneminde kurulan başbakanlık uygulamayı takip ve 
koordinasyon kurulu toplantı ve karar tutanaklarının suretlerinin dijital olarak gönderilmesi 
için Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne yazılan yazıya cevap var, 
toplantı ve karar tutanaklarına resmi  evrak kayıtlarında rastlanılmadığının bildirildiği,



  

Sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit müdafii Av.Ümit Kara 
tarafından 28.01.2016 tarihli ve sanıklar Hikmet Köksal,Kenan Deniz,Mustafa Kemal Savcı 
ve Alican Türk müdafii Av.Abdullah Atila Bingöl tarafından 15.02.2016 tarihli talep 
dilekçeleri ile 54,55,56,57,58,59,ve 60. hükümet döneminde yapılan MGK toplantılarında 
kararların alındığı toplantıya ait basın bildirilerinin celbi talebi ile ilgili birimden 
istenilmesine karar verildiği,

 18/07/2016 tarihli ve 85. nolu celsede Sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal 
Hakan Pelit müdafii Av.Ümit Kara tarafından 28.01.2016 tarihli ve sanıklar Hikmet 
Köksal,Kenan Deniz,Mustafa Kemal Savcı ve Alican Türk müdafii Av.Abdullah Atila Bingöl 
tarafından 15.02.2016 tarihli talep dilekçeleri ile 54,55,56,57,58,59,ve 60. hükümet 
döneminde yapılan MGK toplantılarında kararların alındığı toplantıya ait basın bildirilerinin 
celbi için yazılan yazıya cevap var 173 sahife belgenin gönderildiği,

Sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit müdafii Av.Ümit Kara 
tarafından 28.01.2016 tarihli ve sanıklar Hikmet Köksal,Kenan Deniz,Mustafa Kemal Savcı 
ve Alican Türk müdafii Av.Abdullah Atila Bingöl tarafından 15.02.2016 tarihli talep 
dilekçeleri ile 1995,1996,1997,1998,2003 ve 2004 yıllarına ait milli güvenlik siyaset 
belgesinin celbini talebi ile ilgili olarak 08.02.2016 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine yazılan yazı cevabında belgelerin CMK.nın 125. maddesi kapsamında olduğu 
bildirilmekle,belgelerin CMK.nın 125. Maddesi kapsamında incelenmek üzere istenilmesine 
karar verildiği,

23.05.2017 tarihli 88. Nolu celsede Sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal Hakan 
Pelit müdafii Av.Ümit Kara tarafından 28.01.2016 tarihli ve sanıklar Hikmet Köksal,Kenan 
Deniz,Mustafa Kemal Savcı ve Alican Türk müdafii Av.Abdullah Atila Bingöl tarafından 
15.02.2016 tarihli talep dilekçeleri ile 1995, 1996, 1997, 1998, 2003 ve 2004 yıllarına ait 
milli güvenlik siyaset belgesinin celbini için MGK Genelsekreterliği Hukuk Müşavirliğine 
yazılan yazıya 18.05.2017 tarihli 61075737-622.03-271 sayı ile cevap var, "Milli Güvenlik 
Kurulu Kararlarının Anayasanın 118. maddesinde düzenlenmiş;Kurulun "Milli güvenlik" 
konusunda Bakanlar Kurulunun değerlendirilmesine sunulan görüşleri,tavsiye niteliğinde ve 
planlamaya ilişkindir. Bu bağlamda,Danıştay 10. Dairesinin 17.11.2009 tarihli ve 
E:2006/1814  ve K: 2009/9568 sayılı kararında MGK kararları bu şekilde değerlendirilerek 
iptal davasının incelenmeksizin reddine karar verilmiş ve söz konusu karar, Danıştayİdari 
Dava Daireleri Kurulunun 05.11.2012 tarihli ve E:2010/908,K:2012/1716 sayılı kararı ile 
onanarak kesinleşmiştir. Buna göne Milli Güvenlik Siyaset Belgesi,yüklenen suçu açıklığa 
kavuşturabilecek nitelikte olan somut bilgiler içermemekte; soyut ve kişilik dışı niteliği 
haiz genel çerçeveyi çizmektedir." şeklinde cevap verildiği anlaşılmakla davaya ilişkin 
somut bilgiler içermemesi nedeniyle yaniden celbi talebinin reddine kara verilmiştir.

Sanık Erkan Yaykır'ın 15.04.2016 havale tarihli dilekçesinde faaliyetlerini Batı 
Çalışma Grubu adı altında yürüten yapılanmanın 28 Şubat 1997 MGK kararalarının 
alınmasını sağladığı yönünde 1994-2000 yıllan arasında hazırlanmış olan her hangi bir bilgi, 
belge ve istihbarat raporunun olup olmadığının MİT, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığından sorularak, cevabın dava dosyasına ithal edilmesi talebi ile ilgili birimlere yazı 
yazılmasına karar verildiği,

 18/07/2016 tarihli ve 85. nolu celsede Sanık Erkan Yaykır'ın 15.04.2016 havale 
tarihli dilekçesinde faaliyetlerini Batı Çalışma Grubu adı altında yürüten yapılanmanın 28 
Şubat 1997 MGK kararlarının alınmasını sağladığı yönünde 1994-2000 yıllan arasında 



  

hazırlanmış olan her hangi bir bilgi,belge ve istihbarat raporunun olup olmadığının tespiti için 
Genelkurmay Başkanlığına yazılan yazıya cevap var her hangi bir bilgi belge ve kayda 
rastlanmadığının bildirildiği,

30.11.2016 tarihli ve 86. nolu celsede Sanık Erkan Yaykır'ın 15.04.2016 havale 
tarihli dilekçesinde faaliyetlerini Batı Çalışma Grubu adı altında yürüten yapılanmanın 28 
Şubat 1997 MGK kararlarının alınmasını sağladığı yönünde 1994-2000 yıllan arasında 
hazırlanmış olan her hangi bir bilgi /belge ve istihbarat raporunun olup olmadığının tespiti 
için  İçişleri Bakanlığına yazılan yazı cevap var bilgi ve belge bulunmadığının bildirildiği,

Sanıklar Fevzi Türkeri,Metin Yaşar Yükselen ve Kamuran Orhon müdafii Av. 
Aykanat Kaçmaz'ın 13.04.2016 tarihli dilekçesi MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünden 1996-1997 yıllarına ilişkin ve suç tarihi öncesi ve sonasında Genelkurmay 
Başkanlığına gönderilen, irticai tehdit ile ilgili, istihbarat bülteni gibi rutin olan veya 
olmayan yayın ve evrak suretlerinin gönderilmesi talebi ile ilgili birimden istenmesine karar 
verildiği,

 18/07/2016 tarihli ve 85. nolu celsede Sanıklar Fevzi Türkeri,Metin Yaşar 
Yükselen ve Kamuran Orhon müdafii Av. Aykanat Kaçmaz'ın 13.04.2016 tarihli dilekçesi ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünden 1996-1997 yıllarına ilişkin ve suç tarihi öncesi ve sonrasında 
Genelkurmay Başkanlığına gönderilen, irticai tehdit ile ilgili istihbarat bülteni gibi rutin olan 
veya olmayan yayın ve evrak suretlerinin gönderilmesi için yazılan yazıya cevap var 19 adet 
istihbarat bülteni ve 22 adet belgenin gönderildiği,

30.11.2016 tarihli ve 86. nolu celsede Sanıklar Fevzi Türkeri,Metin Yaşar Yükselen 
ve Kamuran Orhon müdafii Av. Aykanat Kaçmaz'ın 13.04.2016 tarihli dilekçesi 1996-1997 
yıllarına ilişkin ve suç tarihi öncesi ve sonrasında Genelkurmay Başkanlığına gönderilen, 
irticai tehdit ile ilgili, istihbarat bülteni gibi rutin olan veya olmayan yayın ve evrak 
suretlerinin gönderilmesi MİT müsteşarlığına yazılan yazıya cevap var Ankara 
C.Başsavcılığına 04.12.2012 tarihinde gönderilen bilgilere ilave bir belge tespit 
edilemediğinin bildirildiği,

Sanık Erkan Yaykır'ın 15.04.2016 havale tarihli dilekçesinde Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin müşterek yönergesi olan, Bakanlıklar ve Nato dahil bir çok kamu ve 
uluslararası kurum ve kuruluşa dağıtımı yapılmış bulunan ve ATAŞE başkanlığının arşivinde 
de saklanan, İ.K.K. Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin (MY 114-1 A ve MY 114 
1-B) (1990 lı yıllarda yürürlükte bulunan) Genelkurmay Başkanlığından başkanlığından 
istenmesini ve dava dosyasına ithal edilmesini talebi ile ilgili birime yazı yazılmasına karar 
verildiği,

 18/07/2016 tarihli ve 85. nolu celsede Genelkurmay Başkanlığından yazılan yazıya 
cevap verildiği,

Sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit müdafii Av.Ümit Kara 
tarafından 18.04.2016 tarihli dilekçesinde talep ettiği 6 Mayıs 1997 tarihli batı harekat 
konsepti ve 27 mayıs 1997 tarihli batı eylem planı nüshalarının MY 75 1-A kurallarına uygun 
olarak arşivlenip arşivlenmediğinin sorulması talebi ve ilgili birime yazı yazılmasına karar 
verildiği,

30.11.2016 tarihli ve 86. Nolu celsede "Sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal 
Hakan Pelit müdafii Av.Ümit Kara tarafından 18.04.2016 tarihli dilekçesinde talep ettiği 6 
Mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti ve 27 mayıs 1997 tarihli batı eylem planı 
nüshalarının MY 75 1-A kurallarına uygun olarak arşivlenip arşivlenmediğinin sorulması için 
Genel Kurmay Başkanlığına yazılan yazıya cevap var, yazı ekindeki belgelerin 



  

incelenmesinde;
Arşiv faaliyetleri 1978-1998 tarihleri arasında Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesi 

No:213-1, 1998-2009 yıllar arasında MY 71-1 (A) Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesi esasları 
çerçevesinde yürütüldüğü, hakkında bilgi sorulan evrakın 1997 yılında yürürlükte olan Silahlı 
Kuvvetler arşiv yönergesine uygun olarak arşivlenip arşivlenmediği hakkında Genelkurmay 
Başkanlığı Karargahı İkinci Kademe Arşivinde herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı, 

Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Koordinasyon Şube Müdürlüğüne ait 
konuya ilişkin evrakın 2004 yılında Genelkurmay İkinci Kademe Arşivince teslim alındığı 
ve bilahere EK-A'da gönderilen "Dosya Fihristi " ile aynı birime iade edildiğinin tespit 
edildiği bildirilmiştir.

Dosya fihristinin 14. sırasında "GNKUR.BŞK.LIĞI 27 MAYIS 1997 GÜN VE 
HRK.:3429-64-97/ İGHD.PL.Ş.(2) tarih ve sayılı evrakın BATI EYLEM PLANI konu özeti 
ile 1 adet ve 19 adet ek ile teslim alındğı,

MEBS: 26702250-9140-79240-16/MEBS Pl.Koor.D.Frk.Ynt.Ş./4453885 ve 06 
Haziran 2016 tarihli yazı ile Genelkurmay MEBS Başkanlığı tarafından 1997 dönemine ait 
29.06.2011 tarihinde düzenlenen arşivlik veya arşiv malzemesi envanterinin üç kişilik ilk-son 
tasnif kurulu ayıklama ve imha komisyonundan oluşan bir sayfa arşivlik veya arşiv 
malzemesi envanteri listesinde 

29.06.2011 onay tarihli, MEBS.Pl.Hrk.Ş.Md.Hv.Muh.Kur.Alb.Mehmet ÜNAL 
imzalı, Evrakın Sıra No, Dosya Numarası, Çıkaran makam, tarihi/TSG, Dosya (Desimal) 
Numarası, Konusu, Gizlilik Derecesi, Sayfa (İkincil Evrakla Birlikte) Adedi, İmha Yılı 
bölümlerinden oluşan belge içeriğinin, 

1.Çalışma Grubu Oluşturulması (1 sayfa) (Güv.Nu:000007) 04.04.1997, Gnkur, 
GENSEK:3050-155-97-İcra Sb. (Dolap No:Karteks Klasör Nu.:1, K.Ö. Dosyası)-2011

 2.MGK Kararlarına ilişkin çalışma grubu oluşturulması (1 sayfa) (Güv.Nu. 
000004) 04.04.1997, Gnkur.Gensek:3050-154-97-İcra Sb. (Dolap Nu:Karteks, Klasör Nu:1 
K.Ö. Dosyası-) 2011

 3.Batı Çalışma Grubu (4 sayfa) (Güv.Nu.000088) 10.04.1997, HRK.7200-77- 97/ 
İGHD. (Dolap Nu:Kartesk Klasör Nu:1, K.Ö.Dosyası)-2011

 4.Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi (7 sayfa) 29.04.1997 Gnkur.HRK.:3429-15 - 
97. İGHD. (Dolap Nu.Karteks, Klasör Nu.:1, K.Ö.Dosyası)-2011 olan  4 adet arşivlik 
malzemenin 29.06.2011 tarihinde imha edildiği ve onaylandığı,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı AD MÜŞ.: 46008895-9140-100950-16/Dis.Sb. ve 
Ceza Huk.İşl.Ş. ve 14 Temmuz 2016 tarihli yazı ile 6 Mayıs 1997 tarihli batı harekat 
konsepti ve 27 mayıs 1997 tarihli batı eylem planı nüshalarının MY 75 1-A kurallarına 
uygun olarak arşivlenip arşivlenmediği hususunun ilgili belgelerin MY 75 1-(A) Silahlı 
Kuvvetler Karargah Hizmetleri Yönergesi ve MY 751-(B) Türk Silahlı Kuvvetleri  Karargah 
Hizmetleri Yönergesi kapsamında muhafazasından sonra arşiv çalışmaları kapsamında MY 
75 1-(A) uygun olarak imha edildiği anlaşılmış olup,imha tutanağının EK-A da gönderildiği,

Evrakın Sıra No, Çıkaran Makam,Evrak Tarihi,Desimal Numarası, 
Konusu,Açıklama  bölümlerinden oluşan belge içeriğinin, 12. sırasında GNKUR.  - 27 
MAYIS 1997 - Hrk.:3429-64-97/İGHD.PL.Ş.(2) - BATI EYLEM PLANI - Genkr. 
Bşk.lığının "Batı Eylem Planı " ile ilgili yazısı. Eylem Planında alınacak tedbirler ile bu 
tedbirleri icra edecek Komutanlıklar belirtilmiştir. açıklamalı ve 21. sırasında GNKUR. - 6 
MAYIS 1997 - Hrk.:3429-26-97/İGHD.PL.Ş.(2) - BATI HAREKAT KONSEPTİ - 
Genkr.Bşk.lığının irticai trende ivme kazandıran bazı firma isimlerini belirttiği yazı olan 
arşivlik malzemenin 26.03.2010 tarihinde imha edildiği ve onaylandığı bildirilmiştir.



  

12. Sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit müdafii Av.Ümit Kara 
tarafından 28.01.2016 ve 18.04.2016 tarihli ve sanıklar Hikmet Köksal,Kenan Deniz,Mustafa 
Kemal Savcı ve Alican Türk müdafii Av.Abdullah Atila Bingöl tarafından 15.02.2016 tarihli 
talep dilekçeleri ile 55. hükümet döneminde Batı Çalışma Grubunun kaldırılmasına ilişkin 
yapılan MGK toplantı kararı bulunup bulunmadığı varsa CMK.nın 125. maddesi kapsamında 
mahkememize gönderilmesi için yazı yazıldığı,

23.05.2017 tarihli ve 88. Nolu celsede Sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal 
Hakan Pelit müdafii Av.Ümit Kara tarafından 28.01.2016 ve 18.04.2016 tarihli ve sanıklar 
Hikmet Köksal,Kenan Deniz,Mustafa Kemal Savcı ve Alican Türk müdafii Av.Abdullah 
Atila Bingöl tarafından 15.02.2016 tarihli talep dilekçeleri ile 55. hükümet döneminde Batı 
Çalışma Grubunun kaldırılmasına ilişkin yapılan MGK toplantı kararı bulunup bulunmadığı 
varsa CMK.nın 125. maddesi kapsamında mahkememize gönderilmesi için MGK 
Genelsekreterliği Hukuk Müşavirliğine yazılan yazıya 22.05.2017 tarihli 61075737- 
622.03-273 sayı ile cevap var, 30 haziran 1997- 11 Ocak 1999 tarihleri arasında görev 
yapan 55. Hükümet döneminde alınmış "Batı Çalışma Grubunun Kaldırılmasına" ilişkin 
Milli Güvenlik Kurulu kararı bulunmamaktadır." şeklinde cevap verildiği,

13.Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.02.2017 ve 87. Nolu celsede-Bir kısım 
sanıklar ve sanıklar müdafinin BTUKK kararlarının  istenilmesine ilişikin talebi hakkında 
daha önce Başbakanlıktan istenildiği,  resmi kayıtlarda  karların  bulunmadığı bildirildiği, 
ancak  bu kararların bir kısmının  İstanbul 4. ACM’nde görülmekte olan  Ergenekon davası 
ile adlandırılan  dosyanın İnternet andıcı  davası  ile ilgili klasörün 9 nolu klasöründe 
bulunduğu sanık müdafilerince belirtildiğinden  İstanbul 4. ACM’ne müzekkere yazılarak  bu 
klasörün onaylı bir örneğin UYAP  üzerinden gönderilmesinin istenilmesine karar verildiği,

23.05.2017 tarih ve 88 celsede Bir kısım sanıklar ve sanıklar müdafinin BTUKK 
kararlarının istenilmesine ilişikin talebi hakkında  daha önce Başbakanlıktan istenildiği, 
resmi kayıtlarda  karların  bulunmadığı bildirildiği, ancak bu kararların bir kısmının İstanbul 
4. ACM’nde görülmekte olan Ergenekon davası ile adlandırılan  dosyanın  İnternet andıcı 
davası  ile ilgili klasörün 9 nolu klasöründe  bulunduğu   sanık müdafilerince belirtildiğinden 
belirtildiğinden, İstanbul 4. ACM’ne müzekkere yazılarak  bu klasörün onaylı bir örneğin 
UYAP  üzerinden gönderilmesine ilişkin yazılan cevap verildiği,

14. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.02.2017 ve 87. Nolu celsede TBMM 
15. Temmuz  Darbe Komisyonu  raporunun  ve tutanakların  bir örneğinin dijital  ortamda 
mahkememize gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verildiği,

21.11.2017 tarih ve 91 nolu celsede  Türkiye Büyük Millet Meclisi FETÖ/PDY 15 
Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması 
komisyonu raporunun  Dijital ortamda  CD'ye  aktarılarak  21/09/2017 tarihli  yazı ekinde 
gönderildiği,

15. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.11.2016 ve 86 nolu celsede Müşteki 
Ercan Bayramoğlu tarafından 2002-2010 yılları arasında TSK'dan atmaların hep MİT 
raporlarına göre yapıldığı ve o yıllarda atılanlardan bir kişinin dahi FETÖ'cü olmadığını 
söyledi. Atılanların diğer nurcu kolu Mehmet Kurtoğlu ekibinden olduğunu belirten İlker 
Başbuğ 'rakip cemaatin elemanlarının uzaklaştırmada bizi kullanmışlar ' dedi içerikli dilekçe 
verdiği,

30.11.2016 ve 86 nolu celsede Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/238 esas 
sayılı dosyasından FETÖ ana iddianamesinin istenilmesine karar verildiği,



  

22.02.2017 tarih ve 87 nolu celsede Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/238 
esas sayılı dosyasından FETÖ ana iddianamesinin dijital ortamda gönderildiği,

(41). BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN ÇALIŞMALARI ve BRİFİNGLER İLE 
İLGİLİ GÖRÜŞLER (8.Kls. S:222-224)

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD ile ilgili olarak yapılan üçlü bilirkişi raporunun 
EK-1 / 2. Sayfasında, (8.Kls. S:222-224)

“BCG/CD5/Bcg/Cankaya/tak.doc” isimli word belgesinin,
09.07.1997 tarihinde “GNPP” kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve son kaydetme 

işleminin ise 09.07.1997 tarihinde “GNPP” kullanıcısı tarafından yapıldığı,
Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreteri, Jandarma Genel Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanının Batı 
Çalışma Grubunun çalışmaları ve brifingler ile ilgili görüşlerinin yer aldığı üç sayfadan 
oluşan GİZLİ antetli,

Sözkonusu belgede; 
Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı;
- Herhangi bir kimseye eğer bu brifingi verirsek, brifing metninde Dz. K.K.lığındaki 

olayı yazmayın. 
- “Öneme” kelimesi “önemi” olarak düzeltilmeli.
-Bir Ay Önce Kadrolaşma 167000 Demiştiniz, Şimdi Neden 150000 Diyorsunuz.
-Takdim Metninde Geçen İsimleri Çok İyi Etüd Edin.
- Acil Ve Müessir Önlemler (Tekliflerde Yer Almalı)
-400 Milyon DM. Bunu Takip Edin Salı Günü Bana Bildirin.
-Takdimler İİİ. 
- Kadrolaşmayı Gözden Geçirin, Şüphe Yaratacak Pürüzler Olmasın.
- Doğru Olduğuna Kani Olunan Bir Uslüple Yazılsın.
- Özellikle İslami Sermaye Takdimini Maliyeciler Ve Hukukçular Görsün.
- Bizim Ana Fikir Ortaya Koymamız Lazım.
- Parasal Kaynağın Kötü Kullanıldığını Vurgulamamız Lazım.
- Holdingler Yasalarla Kontrol Altına Alınmalı.
- İstanbul Belediyesindeki Teberru İşini Araştırın. 
- Acaba Cezayir’deki Olayların Safahatını Vurgulasak mı?
-RP’nin seçim broşürü belki vurgulanabilir. 
- Polisin silahlanma ve teknik malzeme alımı. Top ve havan gibi. Bunlar nerede. 

Arayalım. Ne kadar gelmiş, kanuna göre Genelkurmay’dan habersiz olmaması lazım. 
- Camilerde Bazı Silahların Olduğu Ve Bunların Yer Değiştirdiği,
- Hergün 13,5 cami kuruluyor. Doğru ise bunu da koymak olabilir. (?) 
- Takdimlerden hedef ne? Bunu ortaya çıkartalım ve hangi etkili kesime, kime 

verileceğini tespit edelim.

Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi; 
- Vakıfbank’ta Halil Ürgen var. Bursa milletvekili ÇAĞLAR’ın yeğeni,
- Siyasal islamın ismini RP olarak mı algılayacağız?
   Çünkü irtica başka, siyasal islam başkadır.
- Necati Özkanat 18 yıllık müsteşar. Dikkat etmek lazım.
 - Orman Bakanlığı üzerinde durulmadı. Bu bakanlıkta cuma namazını kıldıktan 

sonra toplu halde sokaklara dağılan görevliler vardır. 
- Kültür Bakanlığı (özellikle kütüphaneler ve il müdürlükleri bunlarla dolu).



  

Mgk. Gen.Sek. İlhan Kılıç;
Kime takdim edilecekse takdim metninde geçen isimlerin ona göre değişik olması 

lazım.
 - İslami kesim (bu kelimeyi kullanmamak lazım. radikal, irticai kesim gibi 

kelimeler anlamlarına uygun olarak kullanılabilir).
 - Türk İslam Vakfı başka, radikal cemiyetler başkadır. Hepsi bu işin içine 

girmemesi lazım, iyi tasnif edilmeli. 
- Basit Konularda Hata Yapmamalıyız. 
- MGK. Kararları derhal yürürlüğe girmelidir deniyor. Zaten yürürlükte ve 

uygulamaya kondu. Biz bunu zaten sağlıyoruz. 
- % 16 din kökenli parlamenter, bu ne kadar doğru olur. (Tekliflerdeki maddeye 

istinaden) - Takdim kısaltılabilir.

J.Gn.K. Teoman Koman;
Vali ve Kaymakamlar bizi ilgilendirmez. Bu takdime yönelik herhangi bir cevaba 

karşılık bizim cevap bulmamız lazım. 
- Hiçbir Rapor Delil Olarak Kullanılmamalı.
 - Devletin kurumlarında istihbarat yapılmaz. Onun için cevap bulmamız lazım.
 - İsimlere Dikkat Edilmeli. 
- Mükerrerler Var Ve Takdim Çok Uzun, Özellikle İslami Sermaye Takdimi.
 - Cümle Ve Telaffuz Bozuklukları Var. 
- % 16 nasıl indirilecek. bunlar kanunla olur. Din kökenli parlamenter deyimi 

yanlış gibi.
 - MİT’in ekonomik istihbaratı derlemedir, itibar etmeyin.
 - Eğer Bu Hususlar Düzeltilirse Takdimin Ne Olacağına Sonra Karar Verebiliriz.

K.K.K.Kur.Bşk. Doğu Aktulga (Ölü);

-Tablo Vahim, Amacımız Ne? 
- Brifingin Doğruluğunu Tespit İçin Yıllarca Çalışmamız Lazım. 
-Milli Gençlik Vakfı (Bunlar Silahlanıyorlar, Bunlar İran’daki Devrim 

Muhafızlarının Karşıtı),
 - Güç vakıflardadır. Kontrol altına alınmalı. 
- 400 milyon DM. M.S.B.lığına bildirdim.

Hv.K.K.  Ahmet Çörekçi;
-Siyasi otoritenin bu teklifleri yerine getirmesi mümkün değil. Sıkıntı var. 
- Kadrolaşma takdimi doğru. Fakat KOMBASSAN, YİMPAŞ vb. Hususları kamuoyu 

biliyor. Bunları önceden söyledik. Bunlar genel şeyler. Yazılı olduğu tespit edilmiştir.

BU BELGE İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMA TUTANAĞI (200 KLS. 
S:324-405);

Belge ile ilgili olarak 18.02.2013 tarihli 82 sayfadan oluşan araştırma tutanağında 
özetle;

Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve çalışmaları kapsamında Genelkurmay başkanı 
İsmail Hakkı Karadayı, MGK.Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Jandarma Genel Komutanı 
Teoman Koman, K.K.K.Kurmay Başkanı Doğu Aktulga , Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet 
Çörekçi’nin bir toplantı yaptıkları, belgede

Genelkurmay Başkanının “Bir ay önce kadrolaşmada 167000 demiştiniz şimdi 



  

neden 150000 diyorsunuz” ibareleri MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “Siyasal 
İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” ve “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma 
Faaliyetleri ve İslami Sermaye ile ilgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” başlıklı 
belgelerde yukarıda belirtilen değerlendirmeye esas ibareler tespit edilmiştir.

18.Klasörde yer alan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “İrtica” konulu 179 
sayfalık Powerpoint sununun 67, 68, 69. sayfalarında, 

24.Klasörde “Siyasal İslamın Kadrolaşması Ve Mali Kaynakları Doğrultusunda 
Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler” başlıklı 64 sayfadan oluşan sunumun 49-52 
numaralı yansılarında

 30.Klasör içerisinde “İrtica Ne Durumdadır? Konulu Takdime Yapılan İlaveler” 
başlıklı 181 sayfadan oluşan sunumun 327-332 numaralı yansıları değerlendirmeye esas 
ibareler tespit edilmiştir.

Genelkurmay Başkanının “Kadrolaşmayı Gözden Geçirin şüphe yaratacak 
pürüzler olmasın”

Hv.K.K.“Kadrolaşma Takdimi Doğru Fakat Kombassan,Yimpaş, vb. hususları 
Kamuoyu Biliyor, Bunları Önceden Söyledik, Bunlar Genel Şeyler” ibareleri,

MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “İrticai Faaliyetler” “İslami Sermaye” 
“Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” ve “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma 
Faaliyetleri ve İslami Sermaye ile ilgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler”, başlıklı 
belgeler değerlendirmeye esas alınan ibarelerin mevcut olduğu,

Genelkurmay antetli CD den elde edilen;
12.klasörde “İrticai Faaliyetler” başlıklı (209 sayfa) belgenin (99-104, 137-138, 

215-220) numaralı yansıları, 
15.Klasörde “Siyasi İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” (189 sayfa) sunumun 

tamamı, 
17.Klasörde “İrticai Unsurların Kadrolaşma Faaliyetleri” (266 sayfa) sunumun 

tamamı,
 18. klasörde “Türkiye’deki İrticai Faaliyetlerin Ortaya Çıkış Nedenlerinin, Muhtelif 

Parametreler Açısından İncelenmesi” başlıklı (90 sayfa) sunumun (67-68, 75-78,127-128, 
133-134, 137-138) ve İrtica başlıklı (90 sayfa) sunum içerisinde (55-72) numaralı yansıların, 

21. klasörde “Türkiye’deki İrticai Yapılanma Ve Son Dönem Faaliyetleri” başlıklı 
(51) sayfa sunumun (79-84) numaralı yansıları, “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı (208 sayfa) 
sunumun (181-182, 237-262, 367-368) numaralı yansıları, 

22. klasörde “Özel Finans Kuruluşları” başlıklı (282 sayfa) sunumun (127-128, 
167-168, 247-248) numaralı yansıları,

 24. klasörde “Siyasal İslamın Kadrolaşması Ve Mali Kaynakları Doğrultusunda 
Genel Değerlendirme Sonuç Ve Teklifler” başlıklı (64 sayfa) sunumun (2, 37-58, 87-88, 
93-93-94, 97-102) numaralı yansıları, “İslami Sermaye” Başlıklı (89 sayfa) sunumun 
(125-126) sayılı yansıları,

 25. klasörde “İrtica ve Türk Silahlı Kuvvetleri” başlıklı (272 sayfa) sunumun 
(125-126, 165-166, 245-246) sayılı yansıları,

 28. klasörde “İrticai Faaliyetler” başlıklı (192 sayfa) sunumun (53-54, 223-244, 
303-304, 307-308) sayılı yansıları, 

30.klasörde “Adalet Bakanlığı 450 Yeni Hakim ve Savcı İçin Açılan Sınav” ibaresi 
ile başlayan (163 sayfa) sunumun tamamı, “İrtica Ne Durumdadır” konulu takdime yapılan 
ilaveler başlıklı sunumun tamamında değerlendirmeye esas ibarelerin mevcut olduğu,

Genelkurmay Başkanının “Holdingler Yasalarla Kontrol Altına Alınmalı” 
ibareleri,

MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma 



  

Faaliyetleri ve İslami Sermaye ile ilgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler”, başlıklı 
belgelerde bu değerlendirmeye esas alınan ibarelerin mevcut olduğu, 

24. klasörde “Siyasal İslamın Kadrolaşması Ve Mali Kaynakları Doğrultusunda 
Genel Değerlendirme Sonuç Ve Teklifler” başlıklı (64 sayfa) sunumun (107-118) numaralı 
yansıları değerlendirmeye esas ibareler mevcut olduğu tespit edildiği,

Genelkurmay Başkanının “Hergün 13,5 cami kuruluyor, doğru ise bunu da 
koymak olabilir” ibareleri 

21. klasörde “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı (208 sayfa) sunumun (401-402) sayılı 
yansılarında değerlendirmeye esas ibareler mevcut olduğu tespit edildiği,

Genelkurmay Başkanının “Özellikle İslami sermaye takdimini maliyeciler ve 
hukukçular görsün” ibareleri, 

J.GN.K. “Mükerrerler Var Ve Takdim Çok Uzun, Özellikle İslami Sermaye 
Takdimi” ibareleri,

MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma 
Faaliyetleri ve İslami Sermaye ile ilgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler”, “İslami 
Sermaye” “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” ile Cumhurbaşkanlığı 
arşivinden gelen “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı belgelerde bu değerlendirmeye esas alınan 
ibarelerin mevcut olduğu,

12. klasörde bulunan “İrticai Faaliyetler” başlıklı (209 sayfa) sunumun (197-204) 
numaralı yansılarından,

17.klasörde bulunan “İrticai Unsurların Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı (151 
sayfa) sunumun ( 261-300) numaralı yansılarında,

“İrtica” başlıklı (98 sayfa) sunumun (169-170, 71-92) numaralı yansılarında,
 “Tarihimizde İrticai Düşünce Ve Faaliyetlerin Ortalama 800 Yıllık Bir Süreç İçinde 

Ortaya Çıktığı, Yok Edilip Zaman İçinde Tekrar Hortladığı Malumlarıdır” şeklinde başlayan 
sunumun (17-34) numaralı yansılarında,

18.Klasörde bulunan “Türkiye’deki İrtica Faaliyetlerin Ortaya Çıkış Nedenlerinin, 
Muhtelif Parametreler Açısından İncelenmesi” başlıklı (90 sayfa) sunumun (79-90) numaralı 
yansıları,

“İrtica” başlıklı (90 sayfa) sunumun (71-96) numaralı yansılarında
21.Klasörde bulunan “Türkiye’deki İrticai Yapılanma Ve Son Dönem Faaliyetleri” 

başlıklı (51 sayfa) sunumun (51-62) numaralı yansılarından,
 “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı (208 sayfa) sunumun (159-164,277-294) numaralı 

yansılarında,
22.klasörde bulunan “Özel Finans Kuruluşları” başlıklı (282 sayfa) sunumun (1-10) 

numaralı yansılarında
 24.klasörde bulunan “Siyasal İslamın Kadrolaşması ve Mali Kaynakları 

Doğrultusunda Genel Değerlendirme Sonuç Ve Teklifler” başlıklı (64 sayfa) sunumun (55-86 
ve 101-126) numaralı yansılarında,

 “İslami Sermaye” başlıklı 89 sayfadan oluşan sunumun tamamında,
25.klasörde bulunan “İrtica ve Türk Silahlı Kuvvetleri” başlıklı (272 sayfa) 

sunumun (227-232, 411-414) numaralı yansılarında,
28.klasörde bulunan “İrticai Faaliyetler” başlıklı (192 sayfa) sunumun (199-206, 

217-220, 245-256) numaralı yansılarında 
30.Klasörde bulunan “İrtica Ne Durumdadır? Konulu Takdime Yapılan İlaveler” 

başlıklı (181 sayfa) sunumun (23-28, 141-160) numaralı yansılarında değerlendirmeye esas 
ibareler mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Hava Kuvvetleri Komutanı “Siyasal İslamın ismini RP olarak mı algılayacağız? 



  

Çünkü irtica başka, siyasal İslam başkadır” ibareleri,
MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “İrticai faaliyetler” başlıklı belgelerde 

bu değerlendirmeye esas alınan ibarelerin mevcut olduğu,
 28.Klasör içerisindeki “İrticai Faaliyetler” başlıklı (192 sayfa) sunumun (85-86, 

115-116) numaralı yansılarında değerlendirmeye esas ibareler mevcut olduğu tespit 
edilmiştir.

MGK.GEN.SEK. “Kültür Bakanlığı (Özellikle Kütüphanelen ve il 
müdürlükleri bunlarla dolu” ibareleri,

MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “İrticai faaliyetler” başlıklı belgelerde 
bu değerlendirmeye esas alınan ibarelerin mevcut olduğu,

 30.Klasör içerisindeki “Adalet Bakanlığı 450 Yeni Hakim ve Savcı İçin Açılan 
Sınav” ibaresi ile başlayan ve (163 sayfa) sunumun (275-279) sayfalarındaki yansılarında 
değerlendirmeye esas ibareler mevcut olduğu tespit edilmiştir.

MGK.GEN.SEK.“%16 din kökenli parlamenter, bu ne kadar doğru 
olur.(Tekliflerdeki maddeye istinaden)” ibareleri

 J.GN.K. “%16 nasıl indirilecek, bunlar kanunla olur, din kökenli parlamenter 
deyimi yanlış gibi” ibareleri

MGK Genel Sekreterliğinden gönderilen “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma 
Faaliyetleri ve İslami Sermaye ile ilgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler”

MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “Siyasal İslami kesimin kadrolaşma 
faaliyetleri” başlıklı belgelerde bu değerlendirmeye esas alınan ibarelerin mevcut olduğu,

24.klasörde bulunan “Siyasal İslamın Kadrolaşması ve Mali Kaynakları 
Doğrultusunda Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler” başlıklı (64 sayfa) sunumun 
(101-102) numaralı yansılarında,

30.Klasörde bulunan “İrtica Ne durumdadır” Konulu Takdime Yapılan İlaveler” 
başlıklı (181 sayfa) sunumun (89-90) numaları yansılarında değerlendirmeye esas ibareler 
mevcut olduğu tespit edilmiştir.

MGK.GEN.SEK. “İslami Kesim (bu kelimeyi kullanmamak lazım, Radikal 
irticai kesim gibi kelimeler anlamlarına uygun olarak kullanılabilir” ibareleri

MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma 
Faaliyetleri”,

 “İrticai faaliyetler” Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “İrtica Ne Durumdadır” 
başlıklı belgelerde bu değerlendirmeye esas alınan ibarelerin mevcut olduğu,

15. klasörde bulunan “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı 
(181 sayfa) sunumun (17-18, 33-34, 131-132, 171-172) numaralı yansılarında,

 17. klasörde bulunan “Tarihimizde, İrticai Düşünce Ve Faaliyetlerin Ortalama 800 
Yıllık Bir Süreçiçinde Ortaya Çıktığı, Yok Edihip Zaman İçinde Tekrar Hortladığı 
Malumlarıdır” ibaresi ile başlayan (17 sayfa) sunumun (15-16) numaları yansılarında,

 18. klasörde bulunan “İrtica” başlıklı (90 sayfa) sunumun (3-4, 35-42, 49, 50, 
87-90, 121-122) numaralı yansılarında,

Türkiye’deki İrticai Faaliyetlerin Ortaya Çıkış Nedenlerinin, Muhtelif Parametreler 
Açısından İncelenmesi” başlıklı (90 sayfa) sunumun (71-98, 105-106, 121-122, 127-128) 
numaralı yansılarında,

19.klasörde bulunan “İç Tehdit Değerlendirmesi” başlıklı (128 sayfa) sunumun 
(243-244) numaralı yansılarında,

“Jandarma İç Hizmet Kanunu Ve Askeri Ceza Kanunu Hükümleri Uyarınca TSK 
nın Bir Parçasıdır, Tasarının Bu Şekilde Yasallaşması Halinde Askerliğin Önemli Bir 



  

Prensibi Olan Emir Komuta Birliği Bölünecektir” ibaresi ile başlayan (82 sayfa) sunumun 
(2-3,8,26-27) sayfalarındaki yansılarında, 

28.Klasör içerisinde “İrticai faaliyetler” başlıklı (192 sayfa) sunumun (243-244, 
321-324) numaralı yansılarında değerlendirmeye esas ibarelerin mevcut olduğu tespit 
edildiği,

K.K.K.KUR.BŞK. “Kültür Milli Gençlik Vakfı (Bunlar Silahlanıyorlar, bunlar 
İran’daki devrim muhafızlarının karşıtı” ibareleri

MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “İrticai faaliyetler” başlıklı belgede bu 
değerlendirmeye esas alınan ibarelerin mevcut olduğu,

12. klasörde bulunan “İrticai Faaliyetler” başlıklı (209 sayfa) sunumun (235-236) 
numaralı yansılarında,

19. klasörde bulunan “Jandarma İç Hizmet Kanunu Ve Askeri Ceza Kanunu 
Hükümleri Uyarınca TSK nın Bir Parçasıdır. Tasarının Bu Şekilde Yasallaşması Halinde 
Askerliğin Önemli Bir Prensibi Olan Emir Komuta Birliği Bölünecektir” ibaresi ile başlayan 
(82 sayfa) sunumun (26.27)sayfalarındaki yansılarında,

21. klasörde bulunan “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı (208 sayfa) sunumun (83-84) 
numaları yansılarında değerlendirmeye esas ibarelerin tespit edildiği,

J.GN.K. “Vali ve Kaymakamlar bizi ilgilendirmez, bu takdime yönelik 
herhangi bir cevaba karşılık bizim cevap bulmamız lazım” ibareleri,

MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma 
Faaliyetleri” başlıklı belgede bu değerlendirmeye esas alınan ibarelerin mevcut olduğu,

15.klasörde bulunan “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı 
(181 sayfa) sunumun (93-94) numaralı yansılarında,

 17.klasörde bulunan “İrticai Unsurların Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı (151 
sayfa) sunumun151-152 numaralı yansılarında,

 30.klasördebulunan “İrtica Ne Durumdadır? Konulu Takdime Yapılan İlaveler” 
başlıklı (181 sayfa) sunumun (93-94, 215-218) numaralı yansılarında,

Adalet Bakanlığı 450 Yeni Hakim ve Savcı İçin Açılan Sınav ibaresi ile başlayan 
(182-346) numaralı yansılarında değerlendirmeye esas ibarelerin tespit edildiği,

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI, “Orman Bakanlığı üzerinde durulmadı. 
Bu bakanlıkta Cuma namazını kıldıktan sonra toplu halde sokaklara dağılan görevliler 
vardır” ibareleri

MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma 
Faaliyetleri” başlıklı belgede bu değerlendirmeye esas alınan ibarelerin mevcut olduğu, 

15.klasörde bulunan “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı 
(181 sayfa) sunumun (259-260) numaralı yansılarında 

17.klasörde bulunan “İrticai Unsurların Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı (151 
sayfa) sunumun (179-180) numaralı yansılarında, 

30.klasördebulunan “İrtica Ne Durumdadır? Konulu takdime yapılan ilaveler” 
başlıklı (181 sayfa) sunumun (259-260) numaralı yansılarında, “Adalet Bakanlığı 450 Yeni 
Hakim ve Savcı İçin Açılan Sınav” ibaresi ile başlayan sunumun 284.sayfasında 
değerlendirmeye esas ibarelerin tespit edildiği,

J.GN.K.,“Devletin kurmlarında istihbarat yapılmaz, onun için cevap bulmamız 
lazım” ibareleri,

17. klasörde bulunan “İrticai Unsurların Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı (151 
sayfa) sunumun (159-162) numaralı yansılarında,

Genelkurmay Başkanı, “Polisin Silahlanma ve Teknik Malzeme Alımı, top ve 
havan gibi bunlar nerede, arayalım, ne kadar gelmiş, kanuna göre Genelkurmay’dan 



  

habersiz olmaması lazım” ibareleri,
MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “İrticai Faaliyetler” başlıklı belgede 

bu değerlendirmeye esas alınan ibarelerin mevcut olduğu tespit edilmiştir. (200.Kls. 
S:324-405)

Sanık TEOMAN KOMAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında 
müdafii eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls.54, 59 ve 278);

Genelkurmay antetli CD’den elde edilen “CD5\Bcg\Cankaya\tak.doc” isimli 
belgede; Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve çalışmaları kapsamında Genelkurmay başkanı 
(İsmail Hakkı KARADAYI), MGK Genel Sekreteri (İlhan KILIÇ), Jandarma Genel 
Komutanı (Teoman KOMAN), K.K.K.Kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı (Ahmet 
ÇÖREKÇİ)’nin bir toplantı yaptıkları, BÇG’nin hazırlamış olduğu İrticai Faaliyetler, 
Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri Ve İslami Sermaye, İrtica Ne Durumda 
takdim ve belgeleri üzerinde görüşlerini dile getirdikleri bir toplantı yaptıkları ve bununla 
ilgili belge ile ilgili olarak ifadesinde; Jandarma Genel Komutanı olarak belirtilen sözlerin 
kendisine ait olduğunu, sözlerin bir kısmını çok iyi hatırladığını, “valiler bizi ilgilendirmez, 
vali ve kaymakam içişleri bakanına bağlıdır, hiçbir rapor delil olarak kullanılmamalı, devletin 
kurumlarında istihbarat yapılmaz, din kökenli parlamenter deyimi yanlış gibi, %16 nasıl 
indirilecek, bunlar kanunla olur” ifadelerini kullandığını, takdimi kimin yaptığını 
hatırlamadığını, bu toplantıyı Genelkurmayın yaptığını, başka kimsenin yapamayacağını, ne 
ile ilgili sunum olduğunu hatırlamadığını beyan etmiştir.

Bu belgedeki toplantının Teoman Koman tarafından doğrulanması nedeniyle 
brifinglere hazırlık mahiyetinde olduğu, 10-11 Haziran brifinglerinden önce bu 
toplantını yapıldığı, zira 28 klasördeki brifingin sanık İsmail Ruhsar Sümer tarafından 
doğruluğu kabul edilip bu brifingin 54. Hükümetin istifa ettirilmesinden önce verildiği, 
toplantıda konuşulanların yazıya dökülmesinin sonraki tarih olduğu,brifinglerin bu 
toplantıya katılanların bilgisi dahilinde tertip edildiği anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

 
(42). GENELKURMAY TARAFINDAN GÖNDERİLEN MESAJ FORMLARI 

(1. KLASÖR SAYFA 204-214)

Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genel Kurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı Ekinde "İRTİCA 
BRİFİNGİ" konulu 11 sayfa Mesaj Formlarının gönderildiği; (Belge asılları emanetin 
2012/75 sırasında kayda alınmış olup belge fotokopileri 1. Klasör Sayfa 204-214, Emanet 
makbuzu ise S:236)

(a). GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MESAJ FORMU başlıklı Genelkurmay 
Başkanlığından Tarih Saat Grubu Bölümünde 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997 Saat 
17:00) Gizlilik Derecesinde GİZLİ, Mesaj Numarasında GENSEK:0045-2-97/İCRA 
SB.yazılı, İrtica Brifingi konulu, 120917 kaşesi bulunan, üst köşesinde TS kaşesinin 
karşısında 15054 numarası bulunan, Gensek. V. Kurk. Kd. Alb. H.DAĞ isminin karşısının 
30/05 yazılarak paraflandığı, Koordinasyon Dairesi bölümünde Gnkur İsth.Bşk.Korgeneral 
Çetin Saner’in isminin yazılarak (Y) yerine Fevzi Türkeri’nin imzasının, Müsaade eden 
isim ve imzasının bulunduğu bölümde II.Başkan Orgeneral Çevik Bir’in imzasının 
bulunduğu,

GEREĞİ İÇİN MİSAB, KARKOM, HAVKOM, JANGENKOM, BİRORKOM 
(İVEDİLİĞİNDEN),İKİORKOM(İVEDİLİĞİNDEN),ÜÇORKOM(İVEDİĞİLİNDEN),EGE 
ORKOM(İVEDİLİĞİNDEN),DONANKOM(İVEDİLİĞİNDEN),HARPAKKOM,
LSETÜRS. KD.SB.LIĞI / İZMİR, KUZDENKOM (İVEDİLİĞİNDEN), GÜNDENKOM 



  

(İVEDİLİ ĞİNDEN),HAVAEĞTKOM(İVEDİLİĞİNDEN),GATAKOM,KARAHARPKOM 
(İVEDİLİ ĞİNDEN)SAHİLGÜVKOM., GENKUR.”J” BAŞKANLIKLARI, BAŞBAKAN 
ASKERİ DANIŞMAN, GENKURADMÜŞ, GNKURÖZKUVKOM, GENKURGES, 
GENKUR MUBIL DESKOM, FENKURİSTHOKKOM, TSK SPOR OKULU, CUMHUH 
ALKOM, SIHHIYE OREV,MERKEZ OREV,GAZİ OREV, GENKUR ANITKABKOM. 
GENK URBA SYAHİDA/ELDEN, GENKURKHDSGRKOM/ELDEN, GENKURPROT/ 
ELDEN, GENKUR HEMNSB. LIĞI/ELDEN,GENKUREVRİŞL/ELDEN, GENKURİDŞ/ 
ELDEN, GENKUR IINCİ BŞK.ÖZSEK/ELDEN’e gönderilen,Bilgi için GENKURÖZKLM/ 
ELDEN gönderilen ve İNFO KGK:WAK yazılı

3 SAYFADAN OLUŞAN MESAJ FORMUNDA
1.Genelkurmay Başkanlığınca, irticai faaliyetler konusunda personeli 

bilgilendirmek maksadıyla aşağıda belirtilen tarihlerde brifingler verileceğini,
 2. Brifingin sinevizyon cihazı üzerinden takdim edileceğini ve takdim süresinin 

bir saat olduğunu, 
3. Brifinglere salon kapasiteleri oranında azami miktarda General/Amiral, subay, 

astsubay ve sivil memurun katılımı için gerekli tedbirlerin alınmasını,
4. Sivil kesime verilecek brifingin Genelkurmay Başkanlığınca planlanacağını,
5. İKİORKOM ve ÜÇORKUM’un halen yürüttükleri faaliyetleri nedeniyle, bu 

birliklere takdimin Haziran ayı son haftasında yapılmasının planlandığını, kesin brifing 
tarihlerinin müteakiben duyurulacağını,

6. Gnkur.KH.da, Gnkur.Kh.personeli ve Gnkur.bağlı birlikleri için Orbay 
Salonunda yapılacak takdimlere zorunlu olarak görevde bulunması gerekenler hariç 
bütün personelin katılacağını, 

7. Gnkur.bağlı birliklerine duyurunun ilgili “J” Başkanlıklarınca yapılmasını ve 
isimlerinin 6 Haziran 1997 tarihine kadar Gnkur.Genel Sekreterliğine gönderilmesini,

8.Brifing Yeri ve Tarihleri 

BRİFİNG YERİ                                          TARİH                              SAAT
KKK.lığı                                                     3 Haziran 1997                     11:00 
Kara Harp Okulu (As.Öğrenciler dahil)     3 Haziran 1997                     16:00

 Dz.K.K.lığı (Sahil Güvenlik K.lığı dahil)           4 Haziran 1997                11:00
 Hv.K.K.lığı                                                          4 Haziran 1997                14:30 
(Ankara Garnizonundaki Hv.K.K.lığı birlikleri dahil) 1 nci Ordu Komutanlığı 
                                                                              5 Haziran 1997                 11:00
 (İstanbul Garnizonundaki Dz., Hava ve J.Birlikleri 1 nci Ordu K.lığında verilecek 

kontenjan dahilinde brifinge katılacaklardır) 
Harp Akademileri Komutanlığı                            5 Haziran 1997                15:00 
3 ncü Kor.K.lığı Dahil) 
Donanma Komutanlığı(15.Kolordu K.lığı dahil)  6 Haziran 1997               14:00 
Jandarma Genel Komutanlığı                                 9 Haziran 1997               11:00
GATA Komutanlığı                                                9 Haziran 1997               14:30 
Gnkur.Kh.Personeli                                               10 Haziran 1997              11:00 
Gnkur.Bağlı Birlikleri                                            10 Haziran 1997             14:30
Kıbrıs Barış Kuvvet Komutanlığı                           13 Haziran 1997
(Saati KIBBARKUVKOM’CA tespit edilecektir.) 
Sivil Kesim                                                            11 Haziran 1997           14:30 
Ege Ordu K.lığı                                                      19 Haziran 1997            14:30 
(Ege Ordu Birlikleri, LSE, Hava Eğt.K.lığı, Güney Deniz Sahil K.lığı ve Diğer 

Garnizon Birlikleri Dahil)



  

9.Brifingin, 16 Haziran 1997 saat 14:30 da MSB.lığı personeline verilmesinin Milli 
Savunma Bakanlığının tensiplerine maruz olduğunu,

 10.Brifingin daha çok personel tarafından izlenmesinin temini için 
Gnkur.Bşk.lığında video kasete alınıp, dağıtımının yapılacağını (el yazısı ile yazılmış) 
şeklinde yazılı olduğu (1.Kls. S:204-206)

(b). GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MESAJ FORMU başlıklı Genelkurmay 
Başkanlığından Tarih Saat Grubu Bölümünde 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 1997 
Saat:17:00), Gizlilik Derecesinde GİZLİ, Mesaj Numarasında GENSEK:0045-5-97/İCRA 
SB.yazılı 120917 kaşesi bulunan, Gensek.Tümg.E.Özkasnak isminin karşısının 17/6 
yazılarak paraflandığı, Koordinasyon bölümünde İKK.ve Güv.D.Bşk.Tümgeneral Fevzi 
Türkeri’nin imzasının, Müsaade eden isim ve imzasının bulunduğu bölümde II.Başkan 
Orgeneral Çevik Bir’in imzasının bulunduğu,

GEREĞİ İÇİN; DENKOM, HAVKOM, DONANKOM(İvediliğinden), HAVHAR 
POKKOM (İvediliğinden), GENKURİSTH, GENKURLOJ’e gönderildiği, Bilgi için 
GNKURADMÜŞ’e gönderildiği ve İNFO KGK:WAX yazılarının bulunduğu 2 sayfadan 
oluşan mesaj formunda;

İLGİ : Gnkur.Bşk.lığının 301700 C MAY 97 TSGve GENSEK: 0045-2-97/İCRA 
SB.sayılı emri. 

1.İlgi (a) gereği Genelkurmay Başkanlığınca “İrticai faaliyetler” konusunda Ege 
Ordu Komutanlığı, Donanma Komutanlığı ve Hava Harp Okulu Personelini bilgilendirmek 
maksadıyla aşağıda belirtilen tarihlerde brifingler verileceğini,

 2.Brifinglere salon kapasiteleri oranında azami miktarda General/Amiral, Subay, 
Astsubay ve sivil memurun katılımı için gerekli tedbirlerin alınmasını,

3.Brifingin, sinevizyondan eş zamanda iki tarafla yansı ve video ile verileceğini ve 
takdim süresinin bir saat olduğunu, 

4.Brifing yeri ve tarihleri ile brifingi verecek heyet:
A.EGE ORDU KOMUTANLIĞI,
 1. 19 Haziran 1997 günü Ege Or.K.lığındaki brifingi Tuğa.Ruhsar Sümer’in 

vereceğini,
 2. İzmir’e gidiş ve dönüşün HAVKOMCA sağlanacak uçak ile olacağına ve heyetin 

Tuğa.Ruhsar SÜMER dahil 3 kişi olduğunu, 
3. Heyetin İzmir Çiğli Havaalanı-Ege Ordu Karargahı arasındaki karayolu ulaşımı 

için bir adet bir yıldızlı makam aracı ile bir adet binek aracının Ege Ordu K.lığınca tahsisini,
4. Brifing heyetinin aynı gün İzmir’den Ankara’ya döneceğini,
TARİH                 HAREKET SAATİ    HAREKET NOKTASI    VARIŞ NOKTASI
19 HAZİRAN 97            09:00                    ETİ                        Çiğli Havaalanı (İzmir)

B.HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞINCA; 
1. 23 Haziran 1997 günü saat 16:00 da Hava Harp Okulundaki brifingi Tuğg.Metin 

YÜKSELEN’in vereceğini, 
2. İstanbul’a gidiş ve dönüşün HAVKOMCA sağlanacak uçak ile olacağını ve 

heyetin Tuğg.M.YÜKSELEN dahil 4 kişi olduğunu,
 3. Heyetin, Atatürk Havaalanı (askeri kısmı) Hava Harp Okulu arasındaki karayolu 

ulaşım için bir adet bir yıldızlı makam aracı ile bir adet binek aracının Hava Harp Okulu 
K.lığınca tahsisini, 

4. Brifing heyetinin aynı gün İstanbul’dan Ankara’ya döneceğini,
TARİH              HAREKET SAATİ    HAREKET NOKTASI     VARIŞ NOKTASI 
23 Haziran 1997 10:00                                   ETİ                           Atatürk Havaalanı



  

C.DONANMA KOMUTANLIĞI, 
1.04 Temmuz 1997 günü saat 14:00 de Donanma K.lığındaki brifingi Tuğa.Ruhsar 

SÜMER’in vereceğini,
 2.Gölcük’te (Cengiz TOPEL) gidiş ve dönüşün HAVKOMCA sağlanacak bir uçak 

ile olacağını, heyetin Tuğa.Ruhsar SÜMER dahil 4 kişi olduğunu,
 3.Heyetin; Cengiz Topel-Donanma K.lığı Kh.ı arasındaki karayolu ulaşımı için bir 

adet bir yıldızlı makam aracı ile bir adet binek aracının Donanma K.lığınca tahsisini,
 4.Brifing heyetinin aynı gün Gölcük’ten Ankara’ya döneceğini,
TARİH                  HAREKET SAATİ  HAREKET  NOKTASI   VARIŞ NOKTASI
 04 TEMMUZ 1997 10:00                    ETİ                  Cengiz Topel Havaalanı

(c). GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MESAJ FORMU başlıklı Genelkurmay 
Başkanlığından Tarih Saat Grubu Bölümünde 201615 C HAZ 97 (20 Haziran 1997 saat 
16:15) Gizlilik Derecesinde Hizmete ÖZEL, Mesaj Numarasında GENSEK:0045-6-97/ 
İCRA SB.yazılı 120917 sayısı bulunan, üst köşesinde TS kaşesinin karşısında 17139 
numarası bulunan, Gensek.Tümg.E.Özkasnak isminin karşısının 19/6 yazılarak 
paraflandığı, Koordinasyon Dairesi Kısmında İsth.Ynt.Pl.ve Koor.D.Bşk. Hv.Tuğg. Metin 
Yükselen’in imzasının, Müsaade eden isim ve imzasının bulunduğu bölümde II.Başkan 
Orgeneral Çevik Bir’in imzasının bulunduğu,

GEREĞİ İÇİN; HACKOM., BİRTAKHVKUKOM(İvediliğinden), İKİTAKHV 
KUVKOM (İvediliğinden), HVEĞTKOM (İvediliğinden), HVLOJKOM (İvediliğinden), 
GNKURLOJ.,GNKURİSTH,GNKURDESTGRPKOM,HVULŞGRPKOM/ETİ (ivediliğin 
den) gönderilen BİLGİ için GNKURADMÜŞ’ gönderilen ve İNFO KGK:WAX yazılı 

2 sayfadan oluşan Mesaj formunda
 İLGİ: Gnkur Bşk.lığının 301700-CMAY 97 TSG ve GENSEK:0045-2/97/ 

İCRA.SB. sayılı emri. 
1.İlgi gereği Genelkurmay Başkanlığında “İrticai Faaliyetler” konusunda personelini 

bilgilendirmek maksadı ile aşağıda belirtilen birlik merkezlerinde hizalarında gösterilen yer 
ve tarihlerde, Hv.Tuğg.Metin Yükselen tarafından brifingler verileceğini, 

2.Brifinglere salon kapasiteleri oranında azami miktarda general, subay, astsubay, 
sivil memur, işçi ve askeri öğrencilerin katılımı için gerekli tedbirlerin alınmasını,

3.Brifingin, sinevizyondan eş zamanda iki taraflı yansı ve video ile verileceğini ve 
takdim süresinin bir saat olduğunu,

4.Brifing yerleri, tarihleri ve brifinge katılacak birlik Kh.ve Kurumlar
TARİH        BRİFİNG SAATİ    KOORDİNE MAKAMI             KATILACAKLAR
24 HAZ 97       10:00                    1nci Tak.Hv.K.K.lığı Eskişehir  1.Tak.Hv.K.K.lığı
                         14:00                     (İki periyod halinde)        1 nci Ana Jet Üs.K.lığı 
                                                        Hv.Kont.Grp.K.lığı      Eskişehir Hv.Hastanesi
25 HAZ 97      10:00    1 nci Hv.İkm.Bkm.Mrk.K.lığı    1nci Hv.İkm.Bkm.Mrk.K.lığı
                         13:30                 Hv.Egt.K.lığı İzmir                        Hv.Eğt.K.lığı
                                                           Hv.Lis.Ok.K.lığı          İzmir Hv.Hastanesi
                         15:45                Hv.Tek.Ok.K.lığı İzmir                  Hv.Tek.Ok.K.lığı
26 HAZ.97      10.00                        Hv.Loj.lığı Ankara               Hv.Loj.K.lığı            

                                      14:00                        (İki Periyod halinde)      Etimesgut Hv.Hastanesi
27 HAZ.97      14:00                 2 nci Tak.Hv.K.K.lığı                2 nci Tak.Hv.K.K.lığı
                                                                     Diyarbakır            8 nci Ana Jet Üs.K.lığı
                                                                                                      Hv.Kont.Grp.K.lığı
30 HAZ.97    10:00            2 nci İkm.Bkm.Mrk.K.lığı   2 nci İkm.Bkm.Mrk.K.lığı
                        5:30                          Kayseri                                  12 nci Üs K.lığı
                        14:00                                (Üç Periyot halinde )



  

5.Brifing verilecek personelin brifing merkezlerine gidiş ve dönüşlerin uçak ile 
olacağını ve uçak planlamasının HAVKOMCA yapılmasını (Heyet Hv.Tuğg.M.Yükselen dahil 
4 kişidir.) 

6.Araç planlamasının;
A. Eskişehir’de 1 nci Tak.Hv.K.K.lığınca
B.İzmir’de Hv.Eğt.K.lığınca,
C.Diyarbakır’da 2 nci Tak.Hv.K.K.lığında,
D.Ankara’da Gnkur.Des.Kd.Grp.K.lığında yapılmasını, 
7.Brifing heyetinin bir gece Eskişehir’de kalacağı dikkate alınarak yer tahsisinin 1 

nci Tak.Hv.K.K.lığında yapılmasını,şeklinde yazılı olduğu, (1.Kls. S:209-210)

(ç). GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MESAJ FORMU başlıklı Genelkurmay 
Başkanlığından Tarih Saat Grubu Bölümünde 231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997 Saat 
16:15), Gizlilik Derecesinde Hizmete ÖZEL, Mesaj Numarasında 
GENSEK:2030-9-97/İCRA SB.yazılı 120917 sayısının kaşesi bulunan, üst köşesinde TS 
kaşesinin karşısında 17435 numarası bulunan, Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ isminin 
karşısının 23/06 yazılarak paraflandığı, Koordinasyon Dairesi Kısmında İKK ve 
Güv.D.Bşk.Tümgeneral Fevzi Türkeri’nin imzasının, Müsaade eden isim ve imzasının 
bulunduğu bölümde II.Başkan Orgeneral Çevik Bir’in imzasının bulunduğu,

GEREĞİ İÇİN; GENKURPER, GENKURİSTH, GENKURLOJ, GENKURHRK. 
GENKURPLAN, GENKURMEBS, GENKURATASE, GENKURADMÜŞ., GENKUR. 
BASYAYHİDA/ELDEN, GENSEKEVRAKİŞLKOORŞM/ELDEN, GENSEKPROTŞMD / 
ELDEN, GNKURKHDSKTGRKOM’A gönderilen BİLGİ Kısmında İNFO KGK yazılı

2 sayfadan oluşan Mesaj formunun;
İLGİ: Gnkur Bşk.lığının 301700-CMAY 97 TSG ve GENSEK:0045-2/97/İCRA.SB. 

sayılı emri.
 1- “İrticai faaliyetler” konusunda kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla sivil 

toplum kuruluşlarına ilgi emir gereği devam edildiğini ve bu kapsamda aşağıda belirtilen yer 
ve saatte İstihbarat Başkanlığı tarafından Emekli General/Amiral, Subay, Astsubaylara 
Brifing verileceğini,

BİRİFİNGİN  YERİ                                    TARİH                         SAAT 
Gnkur Bşk.lığı  Orbay Salonu                   27 Haziran 1997             14:30

2-…… 
3-Brifingin, sinevizyondan eş zamanda iki tarafla yansı ve video ile verileceğini ve 

takdim süresinin bir saat olduğu şeklinde yazılı olduğu, (1.Kls. S:213-214)

(d). GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MESAJ FORMU başlıklı Tarih Saat 
Grubu Bölümünde 231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997 Saat 16:15) Gizlilik Derecesinde 
Hizmete ÖZEL, Mesaj Numarasında GENSEK:2030-10-97/İCRA SB.yazılı 120917 kaşeli, 
üst köşesinde TS kaşesinin karşısında 17431 numarası bulunan, Gensek.V.Kur. Kd.Alb. 
H.DAĞ isminin karşısının 23/06 yazılarak paraflandığı, Koordinasyon Dairesi Kısmında 
İsth.D.Bşk.Tuğamiral Ruhsar Sümer’nin imzasının, Müsaade eden isim ve imzasının 
bulunduğu bölümde II.Başkan Orgeneral Çevik BİR’in imzasının bulunduğu,

GEREĞİ İÇİN; DENKOM., KUZDZSAHKOM., DENHARPOKKOM., 
GNKURİSTH’na gönderilen  Bilgi için GNKURADMÜŞ’a gönderilen İNFO KGK:DDX 
yazılı

2 sayfadan oluşan Mesaj formunun,
 İLGİ: Gnkur Bşk.lığının 301700-CMAY 97 TSG ve GENSEK:0045-2/97/ 



  

İCRA.SB. sayılı emri.
 1. İlgi gereğince Genelkurmay Başkanlığınca “İrticai Faaliyetler” konusunda 

Deniz Harp Okulu’nda personeli bilgilendirmek maksadıyla 27 HAZİRAN 1997 günü saat 
14:30 da bir brifing verileceğini, 

2. Brifinglere salon kapasitesi oranında azami miktarda subay, astsubay, sivil 
memur ve askeri öğrencilerin katımı için gerekli tedbirlerin alınmasını, 

3. Brifingin sinevizyondan eş zamanda iki taraflı yansı ve video ile verileceğini ve 
takdim süresinin bir saat olduğunu,

4. Deniz Harp Okulundaki brifingi Tuğa.Ruhsar SÜMER’in vereceğini,
 5. İstanbul’a gidiş ve dönüşün uçak ile olacağı ve uçak planlamasının HAVKOMCA 

yapılmasını,
6. Brifin ekibinin Tuğa.R.Sümer dahil 3 (üç) kişi olduğunu, 
7. Brifing ekibinin aynı gün İstanbul’dan Ankara’ya döneceğini, 
8. Brifing ekibinin İstanbul’daki karayolu ulaşımını sağlamak için bir adet yıldızlı 

makam aracı ile bir adet binek aracın Atatürk Hava Limanı AS.bölümünde hazır 
bulundurulmasının Kuzey Deniz Saha Komutanlığınca sağlanmasını şeklinde yazılı olduğu 
(1.Kls. S:211-213 dedir.)

26.10.1994 tarih ve 4045 sayılı Kanuna dayanarak çıkartılan 12.04.2000 tarihli 
24018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "GÜVENLİK SORUŞTURMASI 
VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ"nin 5. maddesinde Gizlilik derecelerinin 
sınıflandırılması yapılmış ve buna göre;

Madde 5 – Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır.
a) Çok gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve 

izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış 
menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete 
faydalar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, 
araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

b) Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve 
izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış 
menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte 
olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

c) Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek 
veya yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, 
gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

d) Hizmete özel: Kapsadığı bilgi itibarıyla çok gizli, gizli veya özel gizlilik 
dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından 
bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu 
Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde 
istifa ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 
Haziran 1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet 
Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 
201615 C HAZ 97 (20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı 
tarihli 231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların GİZLİLİK DERECESİ 
HİZMETE ÖZEL'e çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin 
olmadığı zaman diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda 



  

HİZMETE ÖZEL'e çevrilmesi brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddeye ve İç 
Hizmet Yönetmeliği 85. maddeye yapılan atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri 
ile sanıkların davranışlarının cebir ve şiddet içerikli olduğunun anlaşıldığı ve amaç suçu 
gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket ettikleri anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

(43). ADLİ EMANETİN 2012/3 SIRASINDA KAYITLI ÜZERİNDE 2011/206 
SOR. ASIL CD YAZILI, GENELKURMAY KARARGAHI YAZISI, 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI LOGOSU VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ BAŞKANLIĞI LOGOSU 
BULUNAN, SERİ NO: A..3278 YAZILI, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: VE 
KONU: YAZILARI BULUNAN VE A5J21I2222525 SERİ NUMARALI  5 NOLU 
CD'DEN ELDE EDİLEN BRİFİNG METİNLERİ;

Genelkurmay antetli CD nin bilirkişi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen 
CD\5\Bcg\Haymana\İrtica klasöründeki brifin.doc isimli word belgesinde (16. Kls: 
S:436-439) , (8.Kls. S:12-22) Birifingi verecek heyet içerisinde şüpheliler Tümg.Fevzi 
Türkeri, Tuğg.Kenan Deniz, Tuğg.Metin Yükselen, Tuğa.Ruhsar Sümer, Kur.Kd. Alb. 
Ümit Şahintürk’ün isimlerinin bulunduğu ve Listede brifingin verileceği tarih, gün, saat , 
yer, brifingin verileceği birlik kurum ve birifingi verenin isimlerinin bulunduğu, 
CD\5\Bcg\Haymana\İrtica klasöründeki brif.doc isimli word belgesinde (16.Kls. 
S:423-435) Terör ve İrtica Ne Durumdadır Başlıklı Brifing yer ve zamanlarının belirtildiği 
heyet başkanının Tümg.Fevzi Türkeri olduğu, heyette Tuğg.Kenan Deniz, Hv.Tuğg.Metin 
Yükselen, Tuğa.Ruhsar Sümer, Kur.Kd.Alb.Ümit Şahintürk’ün bulunduğu anlaşılmıştır.

1-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCAİ FAALİYETLER konulu sunu (12 
no.lu klasör, CD5/BÇG/bornova/irtica/irtifa 417 s.) ile 25 nolu Klasörde bulunan 544 
sayfadan oluşan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı irtica ve Türk Silahlı Kuvvetleri başlıklı 
(Cd5/Haymana/konferans) sunu ile içerik olarak benzerlik teşkil ettiği anlaşılmıştır.

2-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İSLAMİ KADROLAŞMA FAALİYETLERİ 
(15 nolu klasör-CD5/BÇG/bornova/brifing/amırsağ-361 s) içeriğinde;

-Son 12 Aylık dönemde; Kadrolaşarak, Telafisi mümkün olmayacak riskleri de 
beraberinde getirmiştir.

-REFAHYOL RP DYP – Siyasi Kadrolaşma – En küçük mahalli birime kadar 
örgütlenip halkla bire bir temas kurarak başlamıştır.

-Siyasal İslami Kesim; RP 1994 Yılı Belediye Seçimleri Nüfus yoğunluğunun yüksek 
olduğu İSTANBUL ve ANKARA Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere; Oy Oranı %19.1

-15 Büyükşehir Belediye Bşk.lığı 6, 65 İl Belediye Bşk.lığı 17, 80 İlçe Belediye 
Bşk.lığı 23.

-2670 İlçe ve belde belediyelerinin 331,
-İllerde %28.75 – İlçe ve Beldelerde %12.39 – Başarı elde etmiştir.
-1995 yılı genel seçimleri – Oy oranı %21.32,
-Bu suretle; 550 Milletvekilinin 160’ını alarak – Birinci Parti – İktidar Konumu
-REFAHYOL Koalisyon Hükümeti RP/DYP 12 Aylık süre içinde Başbakanlık merkez 

teşkilatına alınan eleman sayısı,
-Bu yöndeki kadrolaşma faaliyetleri DYP sorumluluğunda bulunan 

Bakanlıklarda da sürdürülmüştür.

3-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCAİ UNSURLARIN KADROLAŞMA 
FAALİYETLERİ (17 nolu klasör–CD5/ BÇG/ bornova/ brifing/ kadrolaşma –301 



  

s.)içeriğinde;
-Ulaştığı boyut nedeniyle İç Tehdit algılamasında PKK – DHKP/C – İrtica, İrtica 

birinci önceliğe çıkartılmıştır.
-RP / DYP Destek – Kadrolaşma
-Özellikle son 11 Aylık dönem içerisinde gittikçe ivme kazanan bir boyutta 

Kadrolaşma faaliyetlerini yürütmekte ve yönlendirmektedir.
-Siyasal islami kesim; 1994 yılı belediye seçimleri oy oranı %19
-15 Büyükşehir Belediye Bşk.lığı 6, 65 İl Belediye Bşk.lığı 17, 80 İlçe Belediye 

Bşk.lığı 23,
-2670 İlçe ve belde belediyelerinin 331,
-İllerde %28.75 – İlçe ve Beldelerde %12.39
-Mülki ve Mahalli idarede hassas iller (Milletvekili, Vali ve İl Belediye Başkanı) 

Hızlı bir kadrolaşma
-İrticai (Genel) Hassas İller Geleceğin siyasal islam kadrosunu oluşturmak 

amacıyla Türkiye genelinde gerekli vasatı oluşturmuşlardır.
-Bu suretle;550 Milletvekilinin 160’ını alarak Birinci Parti – İktidar konumu,
-98 Kişi – Din Okulları, 37 Kişi – Yüksek İslam Enstitüsü, 61 Kişi – İmam – Hatip 

Lisesi Böylelikle; parlamentonun %36’sının Din eğitimi kökenli üyelerden oluştuğu 
görülmektedir.

-80 İl Valisinin 37’sini – 874 İlçe Kaymakamının 437’sini Yargının ve Emniyet 
teşkilatının önemli bir kısmını,

-Koalisyon Hükümeti RP/DYP 11 Aylık süre içinde Başbakanlık merkez 
teşkilatına eleman alımı,

-Son 12 aylık dönemde; 235 kişi – Diyanet İşleri Başkanlığı – Milli Eğitim 
Bakanlığı – Boş kadrolara atama,

-Milli Görüş Kadrolaşma Faaliyetleri – Taşra teşkilatlarına geniş yetkiler, Milli 
Gençlik Vakfı’nın referansları,

-Koalisyon Hükümeti RP – DYP Refah Partili Bakanlara bağlı bulunan kurum ve 
kuruluşlarda yoğun bir kadrolaşma,

-Durum değerlendirmesi yaparak milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik hayati 
önemdeki tehdidi yakınen takip ve değerlendirmeye başlamıştır.

-Uzun süreçli bir mücadeleyi öngören hazırlıkların ivedilikle planlanıp bu konudaki 
politikaların açık bir şekilde ortaya konarak tehditin millet desteği ile bertaraf edilmesi 
hayati önem arz etmektedir.

-Siyasal islamın 2005 yılı oy oranının asgari iki kat artacağı,
Bu durumu ortadan kaldırmak ve toplumsal barışı sağlamak üzere; 
- 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının uygulanmasının sağlanması,
- 8 Yıllık kesintisiz temel eğitimin önümüzdeki eğitim ve öğretim yılından itibaren 

uygulamaya sokulması,
- İmam hatip lisesi mezunlarının ihtiyaç kadar yetiştirilmesi
- Dinin siyasete alet edilmesini önlemek ve laiklik ilkesini korumak üzere yürürlükten 

kaldırılan T.C.K.’daki 163 ncü maddede öngörülen hükmün benzeri için gerekli yasal 
düzenlemenin yapılması, 

- Siyasi istikrarın oluşması için seçim ve siyasi partiler kanununda gerekli 
değişikliklerin yapılması,

- Başta seçim ve siyasi partiler kanunları olmak üzere alt yapı oluşturmadan 
ülkeyi daha büyük bunalımlara sürüklememek için erken bir seçime gidilmemesi gerekli 
mütalaa edilmektedir.

4-GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İRTİCA (17 no.lu klasör – 



  

CD5/BÇG/bornova/brifing/gen.. – 195 s.) konulu sunu ile 18 nolu Klasörde bulunan 179 
sayfadan oluşan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı irtica konulu (cd5/bçg/haymana/irtica) 
sunu ile içerik olarak benzerlik teşkil ettiğinden yazılmamıştır.

5-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI başlıklı (17 nolu klasör-CD5/BÇG/  bornova / 
brifing/ay - 34 sayfa) içeriğinde;

-Tarihimizde, irticai düşünce ve faaliyetlerin ortalama 800 yıllık bir süreç içinde 
ortaya çıktığı, yok edilip zaman içinde tekrar hortladığı malumlarıdır.

-Konu; çok daha ciddi, çok daha kapsamlı kökleri derinlerde yatan ve başlı başına 
bir tehdit oluşturan, örgütlenme ve kadrolaşmayı gerekli kılan faaliyetlerle içiçe çoğu kez 
halkın önemli bir kesimini yanına alabilecek boyutta,

-Siyasal İslami bir tehdit ile karşılaşmış bulunmamızdır.
-Gerekli ve acil önlemler alınmadığı takdirde; ülkemiz sonucu belli olmayan ağır 

bir bedelle karşı karşıya kalabilecektir.
-Uzun süreçli bir mücadeleyi öngören hazırlıkların ivedilikle planlanıp bu konudaki 

politikaların açık bir şekilde ortaya konarak tehditin millet desteği ile bertaraf edilmesi 
hayati önem arzetmektedir.

-Bu politikaların çok etkili sonuçlar verdiği son mahalli ve genel seçimlerde Refah 
Partisi’nin ekonomik gelir seviyesi düşük yerleşim birimlerinde aldığı oy oranından açıkça 
anlaşılmaktadır.

6-GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI KONU – İRTİCA (18 nolu 
klasör - CD5/BÇG/haymana/irtica – 179 s.) içeriğinde;

-İrticai Gruplar = Milli Görüşçüler – Tarikatlar – Radikal İslamcılar,
-Milli Görüş * Siyasi Organizasyon * Vakıf Organizasyonu – Milli Gençlik Vakfı 

(MGV) 80 İlde Şb.var – Diğer Vakıflar 27 – Dernek 29 – Mesleki Örgütlenme HAK-İŞ 
Konfederasyonuna bağlı 8 Sendika,

* Yayın organizasyonu – 34 Yayın 
* Ticari Organizasyonu 54 Şirket
 * Yurt dışı organizasyonu – İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (İGMG) 32 Bölge 

Başkanlığı – Avrupa Cami Yaptırma ve Yaşatma Der.(EMUG) 295 Cami Derneği,
-Tarikatlar – Nurculuk – Süleymancılık – Nakşibendiler,
-Tarikatlar – Milli Görüşçüler ve radikal İslamcı unsurlara kaynak görevi 

yapmaktadır.
-REFAHYOL RP / DYP – Siyasi kadrolaşma sonucu – Laik Cumhuriyeti yıkmaya 

yönelik faaliyetler aleniyet ve cesaret kazanmıştır.
-REFAHYOL Koalisyon Hükümeti – Refah Partili bakanlara bağlı kamu kurum 

ve kuruluşlarında Siyasal İslam Yanlılarının Kadrolaşma Faaliyetleri yoğun bir şekilde 
yürütüldüğü müşahade edilmiştir.

-İrtica’nın sermaye alanındaki faaliyetleri
 -İrtica’a destek veren sermaye özellikle vakıfların ve yerel yönetimlerin kaynakları 

ile büyümesini sürdürmüştür.
 - Başta Diyanet Vakfı ve Milli Gençlik Vakfı olmak üzere 5000’e yakın Vakıf 

irticanın hem kasası hem de toplumu örgütlemede en önemli vasıtası görevini görürken, bu 
konuda meclise sevk edilen bir yasa tasarısı dışında dikkate değer bir gelişme 
sağlanamamıştır.

-Devlet Çapında İrtica’a karşı sürdürülen mücadelede ulaşılan nokta,
 - Sağlık Bakanlığında; - 81 Doktor – 361 Hemşire – Ebe hakkında soruşturma 



  

açılmıştır.
-İrticai faaliyette bulunduğu tespit edilen kamu görevlileri, Malatya, K.Maraş, 

Kayseri, İçel, Yozgat, Tokat, Balıkesir, Sivas, Afyon, Diyarbakır, Ankara, Kırıkkale, 
Erzurum, Nevşehir ve Rize’de yoğunlaşmakta, bu illeri Adıyaman, Batman, Erzincan ve 
Kırşehir takip etmektedir.

- Sonuç ve Değerlendirme
 - İrticai tehdide karşı vakit geçirilmeden etkin ve köklü tedbirler alınmadığı 

takdirde, rejimin ve ülke bütünlüğünün yakın bir gelecekte daha büyük ve çok daha ciddi 
tehlikelerle karşı karşıya kalabileceği değerlendirilmektedir.

 - Zamanında müdahale edilmediği takdirde; irtica’ın kanser gibi, anayasal 
organları içerden çürüteceği ve süratle yayılarak devletin sonunu hazırlayacağı kaçınılmaz 
bir gerçektir.

7-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İÇ TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ (19 nolu 
klasör - CD5/BÇG/haymana/irtica/gen – 256 s.) içeriğinde;

- Diğer unsurlara destek
 – Tehdit öncelikleri, 
1. İrticai unsurlar – bölücü unsurlar, 
2. Aşırı sol örgütler, 
3. Irkçı unsurlar, 
4. Azınlıklar, Ermeni vb. unsurlar,
-TÜRKİYE Cumhuriyetinin üniter yapısına, ülkesi ve milleti ile bölünmez 

bütünlüğüne yönelik bölücü terör tehdidi özellikle T.S.K.’nin başarı ile sürdürdüğü iç 
güvenlik harekatı sonucu baskı altına alınmış ve 1984 yılındaki “Kontrol edilebilir” 
seviyesine geri itilmiştir.

-Bu olumlu gelişmeye karşın devletin laik ve demokratik yapısını hedef alan irtica 
ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamış ve bugün ulaştığı boyut nedeniyle iç tehdit 
algılamasında bölücü unsurlarla birlikte birinci önceliğe çıkartılmıştır.

-Siyasi partiler içinde yer almak – Ayrı bir siyasi parti kurmak – İktidar alternatifi 
– Merkezde bulunan farklı sağ siyasi partileri de etkileyerek iktidar olmuştur.

8-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE’DEKİ İRTİCAİ YAPILANMA VE 
SON DÖNEM FAALİYETLERİ (21 nolu klasör - CD5/BÇG/ çankaya/ mgk – 101 sayfa) 
konulu sunu ile 18 nolu Klasörde bulunan 179 sayfadan oluşan Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığı irtica konulu (cd5/bçg/ haymana/ irtica) sunu ile içerik olarak benzerlik teşkil 
ettiği anlaşılmıştır.

9-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCA NE DURUMDADIR? (21 nolu 
klasör CD5/BÇG/bornova/serdar alb/irticane-416 s.) içeriğinde;

-Takdim Planı
* Genel,
* İrticanın halihazır stratejisi ve hedefleri,
* İrticanın eğtimi alanındaki faaliyetleri, 
* İrticanın kadrolaşma faaliyetleri, 
* İrticanın yayın alanındaki faaliyetleri, 
* İrticanın sermaye alanındaki faaliyetleri, 
* İrticanın yerel yönetimlerdeki faaliyetleri, 
* İrticanın T.S.K.’ne yönelik faaliyetleri,



  

* İrtica ile Mücadelede Atatürkçülük eğitiminin önemi,
* Sonuç ve değerlendirme,
-1950 (Seçim Sandığı) - İmanlı ile imansızın ayrılacağı imtihan günleri,
-İrticai kesim – Destek – DP Cumhuriyetin devrimci kuşakları ile açıktan 

hesaplaşma 1961 Sonrası – AP,
-İrticai Hareket – MNP = 1972 MSP
-1984 Yerel Seçimleri – MSP = RP = %4 Oy Oranı,
-1991 Milletvekili Seçimleri RP = %17 Oy Oranı,
-1994 Yerel Yönetim Seçimlerinde Partilerin Dağılımı (Türkiye Haritası üzerinde 

renklerle DYP, ANAP, DSP, SHP, RP) RP = Oy Oranı %19 - Toplam 338 Belediye,
-1995 Genel Seçimlerinde Partilerin Dağılımı (Türkiye Haritası üzerinde renklerle 

DYP, ANAP, DSP, CHP, RP) RP = Oy oranı %21.4,
-Laiklik = Cumhuriyetin Temeli, İrticai Hareket = %3 Oy oranı - %21.4 oy oranı,
-Birinci Parti = REFAH PARTİSİ – panzehir – Diğer partiler DYP – İKTİDAR,
-Haziran 1996 – RP + DYP – 54 ncü Hükümet – Kadrolaşma – Siyasal İslam
-Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1 nci Maddesinde de 

“Vazifesi, Türk yurdu ve Cumhuriyetini İç ve Dışa Karşı Lüzumunda Silahla Korumak”,
-Sivil demokratik güçler= Partiler + TBMM + Diğer Kuruluşlar Harekete 

Geçirmiş RP + DYP Refahyol Hükümeti Haziran 1997 İktidarı bırakmak zorunda 
kalmıştır.

10-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCA NE DURUMDADIR? KONULU 
TAKDİME YAPILAN İLAVELER (30 nolu klasör - CD5/BÇG/ haymana/ irtica/ncpot – 
362 s.) içeriğinde;

-Korumak görevi yasal ifade ile gerektiğinde silah kullanmayı “Kollamak” görevi 
ise olayları ilgi alanında takip etmeyi kapsamaktadır.

-Batı Çalışma Grubunun kurulma nedenleri,
-Milli Güvenlik Kurulunda 28 Şubat kararlarının alınmasını müteakip 

Genelkurmay Başkanlığında Güven Çalışma Grubuna benzer tarzda Batı Çalışma Grubu 
teşkil edilmiştir.

-REFAHYOL RP/DYP – Siyasi Kadrolaşma En küçük mahalli birime kadar 
örgütlenip, halkla bire bir temas kurarak başlamıştır.

-Siyasal İslami Kesim=RP 1994 yılı Belediye Seçimleri Nüfus yoğunluğunun yüksek 
olduğu İSTANBUL ve ANKARA Büyükşehir belediyeleri olmak üzere; Oy Oranı %19.1

-15 Büyükşehir Belediye Bşk.lığı 6, 65 İl Belediye Başkanlığı 17, 80 İlçe Belediye 
Bşk.lığı 23

-2670 İlçe ve belde belediyelerinin 331,
-İllerde %28.75, İlçe ve Beldelerde %12.39 Başarı elde etmiştir. 
- 1995 Yılı Genel Seçimleri = Oy oranı %21.32 
- Bu suretle; 550 Milletvekilinin 160’ını alarak, Birinci Parti – İktidar Konumu,
-72 Kişi – İmam-Hatip Okullarından Böylelikle; parlamentonun %13’nün, Din 

eğitimi kökenli milletvekillerinden oluşması, dikkat çekmektedir.
-Türkiye haritası üzerinde İrticai Alt Yapıda Hassas İller belirtilerek renklendirildiği 

ve yazıldığı,
-REFAHYOL Koalisyon Hükümeti RP+DYP 12 Aylık süre içinde Başbakanlık 

merkez teşkilatına alınan eleman sayısı (1000)
-Milli Görüş Kadrolaşma Faaliyetleri; - Taşra teşkilatlarına geniş yetkiler, - Milli 

Gençlik Vakfının işe girecekler hakkında verdiği referanslar,
-150000 Devlet Memuru İşe Alma Yer Değiştirme 1200 Yargıç,Savcı, 100 Vali, 40 



  

Emniyet Müdürü,1300 Kaymakam, 29000 Yeni kadro ihdas etmiştir.
-Bu yöndeki kadrolaşma faaliyetleri DYP sorumluluğunda bulunan 

Bakanlıklarda da sürdürülmüştür.
Bu noktadan hareketle; tehdidin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

11-GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İSLAMCI UNSURLARIN 
FİNANS KAYNAKLARI (22 nolu klasör CD5/BÇG/ haymana/ irtica/ finans – 545 S.) 
içeriğinde;

-Özel Finans Kuruluşları,
-Din – Oy Toplama aracı – Tarikatlar - 1946 – Günümüze
-1950’den itibaren Seçimler – İmanlı/İmansız – Ayrılacağı imtihan günleri,
-(İrtica) Destek – Demokrat Parti – Adalet Partisi 1961
-1970 Milli Nizam Partisi – İslami Hareketin İlk Ciddi Siyasal örgütlenmesidir.
-Milli Nizam Partisi – 1972 – Milli Selamet Partisi gelişmesine mani olunamamıştır.
-12 Eylül 1980 – Kısa Ara – 1984 yerel seçimleri – MSP=RP - %4 – 1991 %17,
-1994 – Yerel Yönetim Seçimleri - %19,
-Belediye Başkanlığı – 28 İl – 338 İlçe/Belde,
-1994 Yerel Yönetim Seçimleri – Kadrolaşma – Güçlenme – Propaganda 1995 - 

%21.4,
-RP – İslami Hareketin Siyasallaşma arzusunun bir sonucudur.
-RP Seçim Başarısı – 3 ncü Safha – Siyasi iktidarı demokratik yolla ele geçirmek, 

karşı güçleri tasfiye etmek,
-1946 – İman Edenlerle / İman etmeyenlerin 1990 TÜRKİYE’de kaç müslüman var? 

Sayıldığı sınavdır.
-Din= Siyasi bir araç - %3 - %21.4,
-İslami Sermaye - RP Siyasal iktidar - RP + DYP
-Eylemler Kadrolaşma Tırmanma 54 ncü Hükümet HAZİRAN 1996 – Aleniyet ve 

cesaret,
-Yeniden Analiz 
- İç + Dış – Ortadan kaldırılması gereken bir tehdittir.
-T.S.K. İç Hz.Kanun ve Yönetmeliği – Yönetmeliğinin 85/1 nci Maddesi:
-T.S.K. İç Hz.Kanun ve Yönetmeliği – Kanunun 35 nci Maddesi: Silahlı Kuvvetlerin 

vazifesi; Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve 
korumaktır.

- T.S.K. İç Hz. Kanun ve Yönetmeliği Yönetmeliğinin 85/1 nci Maddesi: T.S.K.’nin 
vazifesi; Türk Yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa karşı, lüzumunda silahlı korumaktır.

-(irtica) Tehdit – Güvenlik sorunu – 28 Şubat 1997 MGK Toplantısında
Sivil demokratik güçler + Partiler + T.B.M.M. = Haziran 1997 Refahyol,

12-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SİYASAL İSLAMIN KADROLAŞMASI VE 
MALİ KAYNAKLARI DOĞRULTUSUNDA GENEL DEĞERLENİRME, SONUÇ VE 
TEKLİFLER (24 nolu klasör CD5/BÇG/bornova/serdaralb/murat-126 s) içeriğinde;

-Konu; Siyasal İslami bir tehdit ile karşılaşmış bulunmamızdır.
-REFAHYOL Koalisyon Hükümeti – Refah Partili bakanlara bağlı kamu kurum ve 

kuruluşlarında SİYASAL İSLAM YANLILARININ KADROLAŞMA FAALİYETLERİ yoğun bir 
şekilde sürdürülmüştür.

-İrticai kesim; 1980’den sonra bozulan gelir dağılımından menfi yönde etkilenen 
dar gelirli ve kültür seviyesi düşük taraftar ve sempatizan kitlesi ile bugünkü oy oranına 
yükselmiştir.

-Teklifler;



  

- Siyasal İslam doğrultusundaki kadrolaşma süratle tasfiye edilmelidir. 
- Gerekli yasal ve idari tedbirler vakit geçirilmeden alınmalıdır.
- 28 Şubat 1997 tarihli MGK.kararlarının ivedilikle uygulanması sağlanmalıdır.
- 8 yıllık kesintisiz temel eğitim uygulamaya sokulmalıdır.
-Teklifler;
 -İmam Hatip Lisesi mezunlarının yalnız mesleğe yönelik ve ihtiyaç kadar 

yetiştirilerek,
-Yüksek öğrenim için sadece ilahiyat fakültelerine yönlendirilmesi, 
-İhtiyaç fazlası İHL.lerin meslek okullarına dönüştürülmesi için gerekli yasal ve 

idari düzenlemeler yapılmalıdır.
-Teklifler; 
-Dinin siyasete alet edilmesini önlemek ve Laiklik ilkesini korumak üzere 

kaldırılan T.C.K.’daki 163 ncü maddeye benzer bir hüküm yeniden yasalaştırılmalıdır.
Teklifler;
- Siyasi partiler kanununda gerekli değişiklikler yapılmalıdır.
- Alt yapı oluşturmadan erken bir seçime gidilmemesi gerekli görülmektedir.
 - Din kökenli parlamenterlerin TBMM’deki temsil oranlarını makul seviyeye 

indirmek için her türlü tedbir alınmalıdır.
-Teklifler;
- Kamu ve özel sektördeki köktendinci kadrolaşma behemehal tasfiye edilmelidir. 
- İslami sermayenin yurt dışı ve yurt içi bütün organizasyonları takip ve kontrol 

altında tutulmalıdır.
-Teklifler;
- Yeni bir vakıflar yasası ile İrticai Sermaye Organizasyonları dağıtılmalıdır.
-Teklifler;
 -İrtica ile ilişkisi tespit edilen her kuruluşun bütün varlıklarına el konulmasına 

imkan veren yasalar çıkarılmalıdır.
-Teklifler; 
-Bu bağlamda; Anayasamızın 69 ncu maddesinde ifade edilen; “Siyasi partiler 

yabancı devletlerden, uluslar arası kuruluşlardan, Türk uyruğunda olmayan gerçek ve 
tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar” hükmü çerçevesinde Refah Partisi hakkında 
sürdürülen yasal işlemler çabuklaştırılmalıdır.

-Teklifler;
- İrticai örgütlenmelere ve Refah Partisine çeşitli yollardan destek sağlamakta olan 

İRAN, S. ARABİSTAN, MISIR, LİBYA ve KUVEYT gibi islami ülkelere karşı ortak bir eylem 
planı çerçevesinde gereken her türlü SİYASİ, EKONOMİK ve MALİ tedbirler alınmalı ve 
derhal icra edilmeli ve bu ülkelere karşı vize uygulamasına geçilmelidir.

13-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İSLAMİ SERMAYE (24 nolu klasör – 
CD5/BÇG/bornova/serdar alb/ bçg – 178 s.) içeriğinde;

-1980 sonrasında Serbest piyasa ekonomisine geçişin sağladığı koşullar islamcı 
grupların oluşturduğu sosyal çevrede, islami eğilimli girişimler için doğal pazar oluşturmuş 
yasal zeminde şirket ve yapılanmalar ortaya çıkmıştır.

-Hedeflerine ulaşmak için; insan ve para faktörlerinin önemini çok iyi kavramış olan 
SİYASAL İSLAMCILAR din olgusunu da ön plana çıkararak, Parasal destekle beraber bu 
ortamı çok iyi istismar ettikleri, 1994 mahalli idareler seçimleri – 1995 milletvekili seçimleri,

-İslami Sermayeye - Yurt dışı Desteği Milli Görüş İslam Toplumu – Yabancı kökenli 
Finans Kuruluşları, Tarikatların Yurtdışı Organizasyonları – Dış Ülkeler Tarafından 
doğrudan sağlanmaktadır.

-Milli Görüş Teşkilatı - Ticari İşletmelerin gelirleri, - Hac organizasyonu, - Kurban 



  

kesim kampanyaları ve - Yurt içindeki bazı belediyelerle yapmış olduğu iş birliği Yıllık Geliri 
– 1 MİLYAR DOLAR,

-Milli Görüş İslam Toplumu REFAH PARTİSİ adına topladığı paraya SÜVARİ 
PARASI ismi vermektedir. Süvari adının; parti propagandasını cihad olarak adlandıran 
Necmettin ERBAKAN tarafından parti faaliyetlerini yürüten şahısların cihad eden askerler 
olarak nitelendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

-1983 Yılında 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Faaliyet göstermeye 
başlayan Yurtdışı Kökenle Finans Kuruluşları,

-REFAH PARTİSİNE Dış ülkelerden tespit edilen yardımın miktarı yaklaşık 100 
MİLYON DOLAR civarındadır.

MİLLİ GENÇLİK VAKFI Refah Partisinin Gençlik kolu olarak ülkemizde 80 İlde 
1800 Şube 60 Yurt – 58 Öğrenci Evi – 2000 Ticari İşletme – Üye Aidatları = Yıllık 50 Milyon 
Dolar,

-TÜRK DİYANET VAKFI - 1976 Yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
kurulan TÜRK DİYANET VAKFI; 

- Halen 800 Şubesi ve 4 TRİLYON TL.lık sermaye gücü ile, 
- Türkiye’nin en büyük vakıflarından biri haline gelmiştir.
 - Türk Kuveyt Evkaf Finans Kurumu ve İhlas Finans Kurumu başta olmak üzere bir 

çok ticari şirketle ortaklığı bulunmaktadır.
-İrticai Vakıf ve Dernekler, Vakıf ve Dernek Adı – Yapılan Yardım Miktarı
-Milli Gençlik Vakfı – 72 Milyar Ahmet Yesevi Vakfı – 10 Milyar Türk Dünyası Araş. 

Vak.–43 Mil. İnanç Vakfı – 10 Milyar Türkiye Din Eğitimi Vakfı–48 Mil. Türk Ocakları 
Derneği – 19 Milyar Türk Ocağı Kül.Eğt.Vak.-19 Mil Ekonomik ve Sosyal Araş.Der. 19 
Milyar Türk Kültür Hizmetleri Vak-29 Mil. İlim Yayma Cemiyeti-53 Milyar Surkav Vakfı – 48 
Milyar Kırım Türkleri Kültür ve Yar. Der. 97 Mil. Güngören Hizmet Vakfı-15 Milyar 
Azerbaycan Kültür Derneği 5 Milyar Yavuz Selim Vakfı – 29 Milyar İlim Yayma Cemiyeti – 
43 Milyar İnsanlığa Hizmet Vakfı – 19 Mil. Avcılar Kurs Okul Yap. Yar. Der. 5 MilyarYeni 
Dünya Vakfı – 19 Milyar İstanbul Hamidiye Derneği – 10 Milyar Demokrasi Geliştirme 
Vakfı- 5 Mil İHL Yaptırma ve Yaşatma Der. – 10 Milyar İş Dünyası Vakfı – 3 Milyar 
Bozkırlar Kültür Derneği – 2 Milyar Birlik Vakfı – 8 Milyar Kurs ve Okul Talebelerine 
Yar.Der-50 Mil. Toplam 690 MİLYAR TL.

-Refah Partili belediyeler için ayrılan 26 trilyon kaynağa ilave olarak; Ankara 
Büyükşehir Belediyesine 5 Trilyon, Refah Partili İl Özel İdarelerine ve Mahalli İdarelere 16 
Trilyon, Toplam 21 Trilyon TL,

-Kurban Derisi Gelirleri, Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 4 milyon kurban 
kesilmektedir. %83’ünün derileri İslami ağırlıklı kuruluşlar ve tarikatlar tarafından 
toplanmaktadır. 1997 yılında İslami organizasyonlar çerçevesinde elde edilen kurban 
derisi geliri 5 TRİLYON TL civarındadır.

-Refah Partisinin yükselişi ve Türkiye’de din esaslarına dayalı yönetim sisteminin 
oluşması ile yapılan mücadele, başarıya ulaşmak mümkün görülmemektedir. İslami Sermaye 
Refah Partisine, yapılan parasal desteğin kesilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

14-GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İRTİCA VE TÜRK SİLAHLI 
KUVVETLERİ (25 nolu klasör. CD5/haymana/konferans/544 s.) içeriğinde;

-Günümüz TÜRKİYE’sinde Tarihinde hiç olmadığı kadar yaygınlaşarak Cumhuriyet 
– Laik Demokratik İlkelerine yönelik en önemli tehdit,

-T.S.K.’nin irtica ile mücadelesini açıklamaktadır.
-Din = Oy Toplama Aracı Tarikatlar – 1946 – Günümüze,
-1950’den itibaren Seçimler – İmanlı / İmansız Ayrılacağı İmtihan Günleri,
-(İrtica) Destek – Demokrat Parti Adalet Partisi – 1961,



  

-1970 – Milli Nizam Partisi – İslami Hareketin ilk ciddi siyasal örgütlenmesidir.
-  Milli Nizam Partisi 1972 – Milli Selamet Partisi gelişmesine mani olunamamıştır.
- 12 Eylül 1980 – Kısa Ara – 1984 yerel seçimleri – MSP=RP - %4-1991=%17
- 1994 Yerel Yönetim Seçimleri %19
-Belediye Başkanlığı 28 İl – 338 İlçe/Belde
- 1994 Yerel Yönetim Seçimleri–Kadrolaşma+Güçlenme + Propaganda = 1995 

%21.4,
- RP İslami Hareketin Siyasallaşma arzusunun bir sonucudur.
- RP Seçim Başarısı – 3 ncü Safha – Siyasi iktidarı demokratik yolla ele geçirmek, 

karşı güçleri tasfiye etmek,
-(İrtica) Hedef ve Taktiklerinde 1923-1997 – Hiçbir değişikliğin olmadığı,
1946 = İman Edenlerle/İman Etmeyenlerin, 1990=TÜRKİYE’de kaç müslüman var? 

Sayıldığı sınavdır.
-Din = Siyasi bir araç - %3 - %21.4,
-Siyasi Parti Sivil demokratik kitle örgütleri, RP Siyasal İktidar – DİKKATE 

DEĞER – 163 ncü Maddenin kaldırılması Laikliğin korumasız bırakılışı,
-RP + DYP Koalisyonu REFAHYOL,
-Haziran 1996 54 ncü Hükümet Tırmanma, Kadrolaşma, Eylemler Aleniyet ve 

Cesaret,
-TSK Yeniden Analiz 
- İç – Dış Ortadan kaldırılması gereken bir tehdittir. 
- T.S.K.İç Hz. Kanun ve Yönetmeliği Kanunun 35 nci Maddesi: Silahlı 

Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır.

-T.S.K. İç Hz.Kanun ve Yönetmeliği Yönetmeliğinin 85/1 nci Maddesi:
-T.S.K. İç Hz. Kanun ve Yönetmeliği Yönetmeliğinin 85/1 nci Maddesi: T.S.K.’nin 

vazifesi; Türk Yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa karşı, lüzumunda silahlı korumaktır.
-(İrtica) Tehdit – Güvenlik sorunu – 28 Şubat 1997 MGK. Toplantısında Bir dizi 

kararlar alınmıştır.
- 8 Yıllık kesintisiz eğitimin - İmam Hatip Liselerinin orta kısmının kapatılması, 
- Velilerin velayet hakkının alınması, Meclis gündemine sokmaya çalışmıştır.
-MGK Kararları;
-Sınırlı, bazı uygulamalar yapılmıştır.
-Siyasal İslam 2500 Dernek – 500 Vakıf – 1000 Şirket – 1200 Yurt – 800 Okul ve 

Dershane İle İslami hareketi yayma girişimlerine hız vermişlerdir.
-21 Mayıs 1997 (Yargı) RP kapatılması hakkında dava açmıştır.
-Sivil Demokratik Güçler + Partiler + T.B.M.M. = Haziran 1997 REFAHYOL,

15-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI LAİKLİK VE TÜRKİYE’DEKİ 
GRUPLARIN CUMHURİYET REJİMİNİ TEHDİDİ (26 nolu klasör – CD5/BÇG/ 
haymana/ brifing/konyabir-338 s.) içeriğinde;

-İç Tehdit – İrticai faaliyetler - İç Tehdit Değerlendirmesi - Konu - İrtica
- İrticai Gruplar = Milli Görüşçüler – Tarikatlar – Radikal İslamcılar,
-Milli Görüş * Siyasi Organizasyon * Vakıf Organizasyonu – Milli Gençlik Vakfı 

(MGV) 80 İlde Şb.var – Diğer Vakıflar 27 – Dernek 29 – Mesleki Örgütlenme HAK-İŞ 
Konfederasyonuna bağlı 8 Sendika * Yayın organizasyonu – 34 Yayın * Ticari 
Organizasyonu 54 Şirket * Yurt dışı organizasyonu – İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı 
(İGMG) 32 Bölge Başkanlığı – Avrupa Cami Yaptırma ve Yaşatma Der.(EMUG) 295 Cami 
Derneği,

-Milli Görüş Hareketi - Mal varlıklarını mutemet şahıslar üzerine devretmek, - 



  

Koalisyon hükümetleriyle devlet deneyimi kazanmak, - Yurtiçi ve yurt dışı gelir 
kaynaklarını siyasi liderlerin mutlak kontrolünde tutmak, - Rejim yanlısı partilere karşı 
alternatif olduklarını belirtmek, - Atatürk ilkelerine açıktan karşı gelmemek,

-Tarikatlar = Nurculuk – Süleymancılık – Nakşibendiler
-Tarikatlar - Milli görüşçüler ve radikal islamcı unsurlara kaynak görevi 

yapmaktadır. - Esas faaliyet alanını gençliğe tahsil ve barınma imkanları sağlayan özel 
öğrenci yurt ve okullarını çoğaltma çalışmaları oluşturmaktadır.

-İslami Hareketin amacı, TÜRKİYE Cumhuriyetini yıkarak İslam Devleti kurmak,
-İrticanın kazanlık yüzünü gösterecek, hem de, Aydınlık bir gelecek için irtica ile 

nasıl mücadele edileceğini öğretecektir.
-Aşırı Sağcı Unsurlar, AŞIRI SAĞCI UNSURLAR (ŞEMA) 
1- Irkçı unsurlar 
Yurt İçi = Ülkücüler 
Yurt Dışı = Avrupa Demokratik Ülkücü Dernekleri Federasyonu (Türk 

Federasyonu) Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (Türk – İslam Birliği)
2- Şeriatçı unsurlar 
a. Tarikatlar Süleymancılar – Nurcular – Aczimendiler – Işıkçılar – Nakşibendiler 

Nurcular = F.Gülen, Tenvir, Yeniasya, Şura, Yeni Nesil, Yazıcı, Med-Zehra Grupları 
Nakşibendiler = Esat Coşan, Abdülbaki Erol, Mahmut Ustaosmanoğlu, Musa Topbaş 
Grupları,

b. Örgütler, Yurt içi= Milli Görüşçüler, İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi 
(İBDA/C), Tevhid, Yeryüzü, İnsan Hakları ve Mazlumlar Dayanışma Derneği, Vahdet Eğitim 
Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, İslami Hareket Örgütü, Hizbullah = İlim Grubu, Menzil 
Grubu, Vahdet Grubu,

Yurt dışı = Anadolu Federe İslam Devleti, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı, İslam 
Kültür Merkezleri Birliği,

16-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI (30 nolu klasör – CD5/BÇG/haymana/ 
irtica/konuşma-10 s) içeriğinde;16- GENELKURMAY BAŞKANLIĞI (30 nolu klasör – 
CD5/BÇG/haymana/ irtica/konuşma-10 s) içeriğinde;

-Anayasa’da esasları belirtilen Cumhuriyet rejimimizi yıkarak, yerine dini esaslara 
dayalı, Siyasal İslam düzenini kurmak isteyen, irticai unsurların ulaştığı boyutlarla ilgili 
değerlendirmemiz,

-İç Tehdit Değerlendirmesi; İrticai Tehdit = Bölücü Tehdit,
-Brifingin amacı; Yapılan durum tespitine bağlı olarak sizlerin de irtica ile 

mücadeledeki katkılarınıza yardımcı olmaktır.,
-BU YÖNDEKİ KADROLAŞMA FAALİYETLERİ  DYP sorumluluğunda 

bulunan Bakanlıklarda da sürdürülmüştür.
-Bu noktadan hareketle; devlet kademelerinde Siyasal İslamın oluşumuna yönelik 

kadrolaşmanın, tasfiye edilmeden devam etmesi halinde,
Bu noktadan hareketle; Tehdidin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir” 

Sunumlarının bulunduğu görülmüştür.

Sanık İsmail Ruhsar SÜMER 15.02.2013 tarihinde Cuhuriyet Savcısına müdafii 
eşliği ile verdiği ifadesinde özetle; Müşteki Tamer Tatar’a kargo ile gönderilen ve İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da 
Başsavcılığımıza göndermiş olduğu bir adet DVD nin çözümünde 13.06.1997 tarihinde 
İsmail Ruhsar Sümer tarafından irticai faaliyetler konusunda yaklaşık bir saat slayt 
sunu/yansı gösterisi eşliğinde brifing verildiği, bu brifing çözümünün soruşturma dosyamızda 
bulunan 28.klasördeki 383 sayfa ile örtüştüğü tespit edilmiş olup, brifing ile ilgili, 



  

ifadesinde; belgelerin doğru olduğunu, brifingi verdiğini, Çevik Bir’in talimatı doğrultusunda 
hazırlanmış yansı ve içerikleri kendisine verilen emir doğrultusunda ilgili birliklerde brifing 
olarak sunduğunu, emir gereği bu brifingleri sunucu eleman bulunamadığından kendisi 
tarafından verildiğini, brifing içeriklerini kendisinin hazırlamadığını belirtmiştir.

Sanık Metin Yaşar YÜKSELEN 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
müdafii eşliği ile verdiği ifadesinde özetle;Batı Çalışma Grubunun planlamış olduğu 
brifingler çerçevesinde Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan metinleri verilen görev 
gereği Ankara GATA ve Bursa Işıklar Askeri Lisesinde Batı Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan metnin aynen sunumunu yaptığını, Bursa’da Hava Oto Ulaştırma Komutanlığı 
personelinin de sunuma katıldığını, Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan metnin 
sunumunu yaptığını,Brifing Programı İle İlgili Belgeler Batı Çalışma Grubunun planlamış 
olduğu brifinglerle ilgili görevlendirdiği kişiler, tarih, yer ve saati gösteren programlardır, 
Belgelerde benim de görevlendirildiğim anlaşılmaktadır diye belirtmiştir.

Sanık sıfatıyla müdafii eşliğinde ifadesi alınan Serhat ALTAY özetle; BÇG de sivil 
memur olarak çalıştığını, teknik ressam olduğunu, BÇG nin kendisine klasörlerle gösterilen 
tüm Powerpoint sunumlarını, tüm grafik çizimlerini kendisinin yaptığını, doğru olduğunu, 
bunları yapmadan önce bu bilgilerin kendisine verildiğini, bu bilgileri kendisinin Powerpoint 
sunum veya grafiklere döktürdüğünü, kendisinin bu bilgileri toplayıp içerik olarak 
hazırlamadığını, verilen emir ve talimatlar doğrultusunda kendisine klasörlerle gösterilen 
BÇG nin Powerpoint sunum ve grafik çizimlerini hazırladığını belirtmiştir.

Sanık sıfatıyla müdafii eşliğinde ifadesi alınan Recep DURLANIK özetle; 
Genelkurmay İstihbarat başkanığı İKK ve Güvenlik Dairesi İç İstihbarat Şubesinde 
1989-2001 yılları arasında sivil memur daktilograf, sonra veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 
dökümantasyon ve arşiv uzmanı olarak görev yaptığını, kendisine gösterilen ilk 30 klasördeki 
belgelerle ilgili olarak ifadesinde;1996, 1997, 1998 tarihli Genelkurmay Başkanlığı İsth 
(İstihbarat): .İKK ve Güv.D.İç.İsth.Ş.(İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi İç 
İstihbarat Şubesi) Yazılarının görev yaptığı bölümden çıktığını, genelde bu yazıları da 
komutanlarının talimatı doğrultusunda kendisinin hazırladığını, Serhat Serhat ALTAY’ın 
tüm powerpoint ve grafiklerin çizimlerini yaptığını, 10. Klasörün sonunda Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığı amblem ve yazılarının olduğu ve irtica başlığı ile başlayan 142 
sayfadan oluşan gizli damgalı powerpoint sunumunu komutanlarımın talimatı doğrultusunda 
kendisinin hazırladığını. (CD5\Bcg\Haymana\Genoryan-Gensemir.ppt.) (10.Kls. S:1-142) 
(Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca 
hazırlanan İRTİCA başlıklı power point sunum) belirtmiştir.

(44). SANIK İSMAİL RUHSAR SÜMER TARAFINDAN SUNULAN 13 
HAZİRAHN 1997 TARİHLİ BRİFİNG VE DVD ÇÖZÜM TUTANAĞI;

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK. 250. Maddesi İle Görevli ve Yetkili) 
26.12.2011 tarih ve 2011/206 Sor sayılı yazı  ekinde gönderilen DVD içeriğinde 1 saat 2 
dakika ve 59 saniyelik görüntü üzerinde 03.01.2012 Çözüm Tutanağında;

Görüntülerden askeri bir brifing salonu olduğu anlaşılan ve sahnede hazırlanan kürsü 
üzerinde Ruhsar SÜMER TUĞAMİRAL yazılı kürsüye konuşmacı olarak çıkan bir subayın 
Kendisini Tuğamiral SÜMER Genel Kurmay istihbarat Daire Başkanı olarak tanıttıktan 
sonra, sayın komutanı saygı değer silah arkadaşlarım komutanımızın da biraz evvel 
vurguladığı gibi Genel Kurmay Başkanımızın direktifleri kapsamında Türkiye’deki ilticanın 



  

boyutu konulu takdimimi sunacağım. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet yönetiminin İslami kurallara göre düzenlenmesi esas 
alan siyasal İslam bütün irticai ve radikal unsurların ulaşmak istedikleri nihai hedeftir. 

Bu hedefe ulaşmak için Cumhuriyetin kurulmasından itibaren Din Siyaset 
ilişkilerine yön vermeye çalışan bu kesim Laik Türkiye olgusu içinde başlangıçtan itibaren 
Anadolu da çıkan ayaklanmalardan da istifade etmek suretiyle her türlü ortamda amaçları 
doğrultusunda eylem yapmışlardır. 

Dün olduğu gibi bu günde bu kesim eylemlerini geliştirerek tüm kurum ve 
kuruluşlarda taban kadrosu oluşturma gayreti içine girmişlerdir. Öncelikle ve özellikle çok 
partili sisteme geçişi müteakip siyasi beklentileri nedeni ile Atatürk İlke ve İnkılapları 
aleyhine verilen tavizlerin sonucu olarak irticai kesim demokrasi şemsiyesi altında toplum 
içinde de teşkilatlanma çalışmalarına hız vermiş laik devlet olgusu maalesef yasal teminat 
olmasına rağmen sulandırılmıştır. 

Bu bağlamda ulu önder Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş ve laik Cumhuriyet tehdit 
altına girme temayili göstermiş Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri yıpratılarak irticai 
hareketler maksatlı bir şekilde desteklenmek suretiyle ülke ve millet sonu olmayan bir 
karanlığın içine çekilmeye çalışılmaktadır. Bu durum bireysel köktendinci faaliyetlerin 
kitlesel veçhe kazanmasına neden olmuş ve bu suretle Türkiye Cumhuriyetinin kutsal 
bayrağının yerine yeşil bayrak çekenler Atatürk’ün manevi şahsiyetine Türkiye 
Cumhuriyetinin varlığının temel güvencesi olan ve anayasamızla güvence altına alınmış olan 
temel ve ortak değerlerimize saygısızlık yapanların cesaretlendirildiği ve ödüllendirildiği bir 
vasat oluşmuştur.

Otorite boşluğundan istifade ile ortaya çıkan ayrılıkçılık akımları da konuya diğer bir 
boyut kandırmaktadır. Türk ulusal kimliğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini tanımak 
istemeyen düşünce sahipleri Laik Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve bütünlüğüne karşı nihai 
hedeflerinden önce birinci adım olarak daha enternasyonel olan din kimliği altında 
faaliyetlerini sürdürerek öncelikle ve özellikle ülkenin siyasal isminin sadece Türklere değil 
tüm bu grupları da içerecek şekilde değiştirilmesine çalışmaktadırlar ayrıca genel kitleler 
tarafından bilinmeyen veya basma sızmayan dış politikanın dışında alınması gereken 
önlemlerin alınmadığı Diyanet İşleri Başkanlığı dahil ülkeye din işlerinin tamamıyla 
kontrolsüz olduğu hatta kendisini aşamamış bir çok akademik olan veya olmayan din 
adamlarının nihai hedefi bilerek yada bilmeyerek temelleri çok önceden atılan bu gelişmelere 
yardımcı olduğu gözlenmektedir. Ayrıca İslam mutlaka iktidar olmalıdır yönetilemez. 
İdeolojisine sahip üçüncü nesil fanatik ve şovenist köktendincilerin tahminlerin aksine çok 
daha kısa sürede yaygınlaşarak eylemlerini sürdürdüğü esefle müşahede edilmektedir. 

Bunun yanı sıra Diyanetin pasif yönetmekten ve yönetilmekten yoksun 
kadrosunun yurtiçinde ve yurtdışında görev yapmamasından ortaya çıkan boşluk tarikatlar 
ve milli görüş teşkilat tarafından doldurulmakta böylece örgütlenme faaliyetlerine hız 
verilmektedir.

Bu durum tarikatların ve milli görüş teşkilatı gibi kurumların hızla büyümesine ve 
belirli kitleleri tamamen kontrolü altına almasında imkan sağlamaktadır. Böylelikle 
Anayasasın 136.maddesinde ifadesini bulan Laikli ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve 
düşüncelerin dışında kalarak icra edilmesi görülen din işlerinin devlete bağlı din adamları 
ile yürütülmesi olgusu kasıtlı olarak de facto ile ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Gelişen bu durum muaceresinde özellikle son 11 aylık dönem içerisinde bazı İslam 
devletlerince geliştirilip desteklenen şeriat düzenine dayalı radikal Islami tehdit laikliği 
yıkmaya yönelik faaliyetlerini siyasi sosyal ekonomik ve askeri olaylarla entegreli 
olarak arttırılmıştır. Bu artış toplumun huzur ve güvenini sarsmış böylece Türk ulusu 
ümmet kavramı içerisinde bölünmeye yüz tutmuştur. İç ayaklanmaya doğru ivme kazanan bu 



  

irticai faaliyetler bugün maalesef belirli çevrelerce suni gündem söylemleriyle kamufle 
edilmeye çalışılmaktadır.

 Şimdi müsaadenizle önem ve önceliğini binaen siyasi islamın gelişimi 
doğrultusunda irticai faaliyetlerdeki önemli olayları vurgulamak istiyorum. Haziran 96 
ayında bugünkü koalisyon hükümetinin oluşturulmasına müteakip irticai kesimin sivasal 
islamın gerçekleştirmek yolunda başta Teşkilatlanma ve kadrolaşma olmak üzere planlı ve 
hızlı bir ivme ile tüm alanlarda yoğun faaliyetlere giriştiği müşahede edilmektedir. Bu 
kapsamda laikliğe aykırı söz ve davranışları ile tanınan bazı tarikat liderlerine devrim 
yasalarını aykırı kıyafetleri ile geldikleri başbakanlık konutunda yemek verilerek bu çeşit 
kişilerin devlet katında itibar gördükleri ve eylemlerinin hoş karşılandığı kanıtlanmaya 
çalışılmış, böylelikle siyasal İslam tarafları ve sempatizanlarına kimlik kazandırmak 
maksadıyla olumlu mesajlar verilmiştir.

Okullarda öğrencilerin irticanın simgesi haline dönüşen türban ile bulunmalarının 
laiklik ilkesine aykırı olduğu Anayasa Mahkemesi Kararı ile belgelenmesine rağmen siyasal 
İslami kesim ve sempatizanları kendilerine oy getireceği inancıyla hemen her 
konuşmalarında okullarda ve hatta devlet dairelerinde başörtü ile öğrenim görme çalışmanın 
anayasal bir hak olduğunu ısrarla iddia ederek halkı kışkırtmışlar, eylemler düzenlemişler 
hatta üniversitelerde rektörlerin başörtüye selam duracağını ileri sürebilmişlerdir. Sözde 
adil düzen kavramı içinde özellikle belli bir dini görüş ve inanca sahip olanlarla 
olmayanlar arasında farklılık ön plana çıkartılmış, bu dini görüş ve inanca sahip 
olmayanlar düşmanca hareketlerin hedefi olarak gösterilmiştir. 

10 Kasım 96 günü Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı böyle kutsal ve önemli bir 
günde içim kan ağlayarak bugünkü törene katıldım. Bu düzen değişmeli bekledik biraz daha 
bekleyeceğiz, gün ola harman ola, Müslümanlar içlerindeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin 
diye bilmiştir. Sincan Belediye Başkanı İranlı diplomatlarında desteğinde Sincan da 
düzenlediği Kudüs gecesinde salona İslami terörist gruplarının liderlerinin büyük boy 
posterlerini asmış, aydın kesime şeriatı enjekte edeceğini söylemiştir. Bu olaydan hemen 
sonra Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanmasına müteakip Mahkeme Kararını 
protesto ettiği imajını yaratacak biçimde bir Bakan tarafından bu kişi bizzat ziyaret 
edilmiştir. Tüm bu gelişmeler görüldüğü üzere ülkemizdeki irticai kesim tarafından 
gerçekleştirilen planlı bir eylemin neticesidir. Bu suretle demokraside hukukun üstünlüğü 
ilkesini zedeleyerek siyasette yönetme ve yönlendirme erkini şahsi menfaatlerine göre siyasal 
İslam içinde bütünleştirmek isteyen" anlayış toplumun huzur ve güvenliğine yönelik zararlı 
faaliyetlerini her geçen gün arttırmaktadır. Son dönemlerde basına da yansıyan tarikat 
olaylarında kendilerini şeyh olarak ilan eden ve sayıları 5000 civarında olduğu bilinen bu 
insanların büyük bir yüzdesi Güneydoğu kökenlidir. Bu tip insanlar din kimliği altında 
ekonomik sıkıntı ve sosyal sınıf farkı karşısında çıkış arayan bölge halkını kendi saflarına 
katmak suretiyle siyasal İslam’ın öncülüğünü yapmaktadırlar. 

Tüm bu gelişmeler dışında Türkiye genelinde gözlenen planlı ve bilinçli münferit 
faaliyetler ile organize eylemler fevkalede dikkat çekici bir boyut kazanmıştır. Böylece 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Demokratik, Laik ve sosyal hukuk devlet yapısı yıkılma tehlikesi ile 
karşı karşıya geldiğinden konunun hayati önemine binaen 28 Şubat 97 tarihinde Milli 
Güvenlik Kurulunda görüşülmesi kararlaştırılmıştır.. Milli Güvenlik Kurulunca alınan 
kararlar doğrultusunda görsel ve yazılı basındaki gelişmeler olayları tüm çıplaklığı ile 
ortaya koymasına rağmen siyasal İslami kesim her alanda cephe oluşturarak bu kararları 
uygulatmamak için dayanışma içine girmişlerdir. Oysaki bu kararlar Başbakan ve 
yardımcısı tarafından imzalanmış, hükümet tarafından da benimsenmiş önce İçişleri 
Bakanlığı bilare Başbakanlık tarafından bu kararların uygulanması yönünde genelge 
yayınlanmıştır. Ancak geçen üç aylık dönem içinde göstermelik bazı uygulamalar hariç 
kararların üzerine gidilmemiş bilakis kararlar askerlerin dayatması olarak kamuoyuna 



  

yansıtılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri hedef gösterilmiştir.
Bu süre içinde Milli Güvenlik Kurulu kararlarında 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin 

ve karar kamuoyunda ve irticai kesim içinde en çok tartışılan konu olmuştur. Dini eğitim 
veren eğitim kurumları ile taban oluşturma geliştirme ve siyasal İslam’ı gerçekleştirme 
avantajını kaybedeceğinin değerlendiren bu kesim kararları tabanına Türk Silahlı Kuvvetleri 
İmam Hatip Okullarını kapatmak istiyor şeklinde yansıtarak yurdun çeşitli yerlerinde 
protesto mitingi ve toplantılar düzenleyerek mektup ve imza kampanyaları açarak Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Din karşıtı bir kurum olarak gösterme çabası içine girmiştir. İrticai 
kesim 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin İmam Hatip Liselerinin orta kısmının kapatılmasını ve 
velilerin çocuklarının üzerindeki velayet hakkının alınmasını hedeflediğini ileri sürerek 
eylemlerine yandaşlarından destek bulmuş ve bu suretle bazı siyasi partiler üzerinde baskı 
oluşturarak konuyu meclis gündemine sokmaya çalışmıştır. Oysa hepinizin bildiği gibi 
çağdaş dünyada eğitim ve öğretim bütünlüğü dikkate alındığında 8 yıllık kesintisiz eğitim 
vazgeçilmez ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Sultanahmet mitingi 
örneğinde görüldüğü üzerine irtica yanlılarının Milli Güvenlik Kurulu kararlarını şiddetle 
protesto etmelerinin yanı sıra şeriat özlemini dile getiren çeşitli sloganlar atarak hilafet 
bayrağı açarak milletin onur ve şeref timsali olan Türk bayraklarını ise yerlere serip üzerine 
oturarak toplumun birlik ve beraberliğine yönelik kışkırtıcı ve bölücü bir görüntü sergilemeye 
devam etmişlerdir.

Bunun yana sıra içlerinde siyasal İslam yanlısı Milletvekillerinin de bulunduğu Türk 
hacı adaylarının Avrupa'dan gelen Milli Görüşçülerle Haçta birleşerek şeriat özlemini dile 
getiren söylemde bulunmaları dinin siyasete alet edildiğini açıkça ortaya koymuştur.

 Milli Güvenlik Kurulunun kararlarının uygulanması ile ilgili İçişleri Bakanlığı 
tarafından çıkarılan genelgeden hemen sonra izinsiz açılan Kuran kurslarının Kapatılması ve 
kıyafet kanununa aykırı giyinenlerin toplanması gibi sınırlı bazı uygulamalar yapılmıştır.

 Ancak başta devlet daireleri olmak üzere turban uygulamalarında artış olduğu esefle 
müşahede edilmektedir, irticai kesim izinsiz açılan kuran kurslarının kapatılması ihtimaline 
karşılık kursları vakıflar bünyesinde yeniden organize etme gayretlerine yönelmiştir. 

Yüksek Askeri Şura Kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen subay ve 
astsubaylar özellikle irtica yanlısı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeye devam edilmiş ve 
bir vakıf içinde toparlanmalarına yardım edilmiştir. 

Bunun yanı sıra irticai kesim yanlıları Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik olarak 
gerçekleştirmiş oldukları yoğun propaganda faaliyetleri ile bir tarafta Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Din’e karşı göstermeye çalışmışlar, diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri belli 
güçlerin değil halkın ordusudur. Ordu Peygamber ocağıdır gibi belli çevrelere sıcak mesajlar 
göndererek Silahlı Kuvvetlerin emir komuta yapısını yıpratmaya yönelik faaliyetlerini 
sürdürmüşlerdir. İrtica yanlısı bir Milletvekili ordu ile halkı karşı karşıya getirmek için Milli 
Güvenlik Kurulu kararlarından 8 yıllık kesintisiz eğitim konusunun kendileri tarafından 
kasıtlı olarak tırmandırıldığını açıkça ifade etmiştir. 

Siyasal İslamcı olduğunu belirterek ordunun bir siyasi partiye oy veren 6 milyon 
siyasal İslamcıyı görmezden gelemeyeceğini, 3500 PKK lı ile baş edemeyenlerin 6 milyon 
siyasal İslamcıyla nasıl baş edebileceğini ifade ederek tabanına Türk Silahlı Kuvvetlerine 
karşı cihada hazırlık mesajı vermiştir. Diğer bir irtica yanlısı Milletvekili ise Türkiye’nin 
İsrail’le yapacağı tatbikatları istismar ederek Silahlı Kuvvetlerimize ve Komutanlarımıza 
karşı ağır eleştirilerde bulunmuştur. 

Propaganda yolu ile irticai kesim sahip olduğu 19 gazete 110 dergi 51 radyo ve 20 
televizyon istasyonu ile taban geliştirmeye yönelik propaganda faaliyetlerini kesintisiz 
olarak halen sürdürmektedir. 

İrticai kesim 28 Şubat Milli Güvenlik Kararları sonrasında propaganda 
faaliyetlerinin büyük bir kısmını Milli Güvenlik Kurulu kararlarının engellenmesine teksif 



  

etmiştir ve yapılan propaganda çalışmalarında İslam’ın emrinde olan İmam Hatip okulları 
ve kuran kurslarının kapatılamayacağını, kapatmak isteyenlerin halk düşmanı olarak tarih 
önünde mahkum olacaklarını laiklik ve Atatürkçülüğün Türkiye’nin ilerleme ve gelişmesini 
engelleyen başlıca etkenler olduğunu, bugünkü rejimin askerlerin dayatması olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca ordunun milletin inancım birinci derecede düşman olarak nitelediğini laik 
rejimin kendisini koruması için oluşturduğu ordunun yükünü ise Müslüman halkın 
çocuklarının çektiğini ifade etmiştir.

Diğer taraftan siyasal İslam taraftarları sahip oldukları 2500 demek, 500 vakıf, 
1000’in üzerinde şirket, 1200 yurt, 800’ün üzerinde özel okul ve dershaneler ile oldukça 
yüksek bir ekonomik güce kavuşmuş ve bu yöndeki çalışmalarına devam etmekte olduğu 
müşahede edilmektedir. Bu bağlamda devlet bütçesinden vakıflara yardım adı altında büyük 
ölçüde parasal destek sağlanmaktadır. Milli Görüşçüler Milli Gençlik Vakfı vasıtasıyla 
yasalara ve İçişleri Bakanlığının genelgesine rağmen yurt içinde kurban derilerini toplama 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynı grup yurt dışında ise Uluslar arası İnsani Yardım 
teşkilatı vasıtası ile kurban başına 200 Mark almak kaydıyla 50 bölgede büyük çaplı kurban 
kesim kampanyası düzenlemiştir. Geçen yıl 36 bölgede düzenlenen bu kampanya ile 30 bin 
kurban kesimi yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca kendilerine müzahir belediyelerde iş 
yaptırmak ve ihale alabilmek için vatandaş ve iş adamlarından bağış adı altında önemli 
miktarda para toplamaktadırlar. Özelleştirme kapsamında yapılan ihalelerde irticai kesim 
yanlısı şirketlere öncelik verilmekte ve bu şirketlerin başta enerji olmak üzere stratejik önemi 
haiz sektörlerdeki ihalelere ilgi duyduğu ve birleşerek güç oluşturmaya yönelik çalıştıkları 
hususu açık kaynaklarda da yer almıştır.

 Diğer taraftan irticai kesim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ülke 
bütünlüğüne yönelik yıllardır devam eden terör sorunlarına ümmetçilik anlayışı ile 
yaklaşarak bölgedeki tabanlarını geliştirme çalışmalarını sürdürmektedirler bu kapsamda 
yapılan tespitler özetle şu şekildedir.

 İrticai kesim bölücü terör örgütünün ısrarla dile getirdiği ateşkes, bölgesel özerklik, 
genel af, olağanüstü halin kaldırılması gibi hassas konuları kendi medya organlarında sık sık 
tartışmaya açmış temsilcileri vasıtasıyla da bölücü terör örgütü ve sözde sürgündeki kürt 
parlamentosu üyeleri ile doğrudan ilişki içine girmişlerdir. Bölücü terör örgütünün Türkiye 
ye yönelik eylemlerini gerçekleştirmek için kendine en yakın müttefik olarak radikal İslamcı 
grupları gördüğü ve kuzey Irak’taki kaplarda yapılan eğitimi cihat hazırlıkları olarak lanse 
ettiği tespit edilmiştir. İrticai kesimin yükselişi karşısında bölücü terör örgütünün başı MED 
TV’de yaptığı açıklamada ülkemizdeki irticai faaliyetin artmasını amaçlarının tahakkuku için 
uygun bir fırsat olarak değerlendirilmiş ve bu kesimle ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
gerektiğine açıkça ifade etmiştir, terör örgütünün başı bu beyanı yaparken irticai görüşe sahip 
bazı siyasi parti yetkilileri de bölgede taban oluşturmak maksadıyla pkk terör örgütünün 
güdümünde bulunan Hadep yetkilileri ile yoğun temaslarda bulunmuşlardır. 

Bu konu televizyonda yapılan bir açık oturumda bizzat Hadep yöneticileri tarafından 
da kamuoyuna duyurulmuştur. Bir siyasi partinin irtica yanlısı Diyarbakır İl Başkanı bölücü 
örgüt başının kendi partisinden aday olabileceğinin açıklıkla ifade etmiş ve bu görüş 
maalesef aynı partinin bazı parlamenterlerince de desteklenmiştir. Benzer olay 91 yerel 
seçimleri öncesinde de Hadep’le işbirliği yapılmak suretiyle sergilenmiştir. 

Örgüt tarafından Lübnan’da gerçekleştirilen ikinci konferansta alınan kararlar 
çerçevesinde imamlar birliği oluşturulmuş, her caminin propaganda ve isyan merkezi haline 
getirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararlar bazı camilerde bölücü ve irtica yanlısı bazı imamlar 
tarafından hayata geçirilmiştir. Terör örgütü daha geniş kitlelere hitap edebilmek 
düşüncesiyle bu kez Kürdistan İslam Hareketi adlı örgütü hayata geçirmiştir. 93 yılı Temmuz 
ayında yapılan Kürdistan İslam Hareketi Kongresinde diğer din ve gruplarla ilişkilerin 
geliştirilmesi kadınlarında savaş içinde yer almaları sözde sürgündeki Kürdistan Kürdistanın 



  

birleştirilmesi ve Eski Kürt Medrese ve Külliyelerinin tekrar canlandırılması hususlarında bir 
dizi kararlar alınmıştır. Kuzey Irakta faaliyet gösteren ve Şeriat düzenini Türkiye’de ihraç 
etme gayreti içinde olan İran tarafından desteklenen İslami Hareket Partisi lideri Şeyh 
Osman Ülkemizde bilinen çevrelerden büyük itibar görmüş ve Hacca gönderilmiştir. Kuzey 
Irak’ta İslami esaslara dayalı bir Kürt Devleti kurmayı amaçlayan bu kişi Güney Doğu 
Anadolu bölgesinde de sempatizanları bulunmaktadır. Yine bu kişi vasıtasıyla bölgedeki 
İslami hareket canlandırılmaya çalışılmaktadır. Bölücü terör örgütünü yan kuruluşu olan 
Kürdistan İslam Hareketinin Hac organizasyonu yaparak Hacca personel göndermesi irticai 
kesimin sempatisini kazanmak için yapılan bir faaliyet olarak kıymetlendirilmiştir.

 Avrupadaki bölücü örgüt büroları ile Avrupa Milli Görüş Teşkilatının Türkiye 
Cumhuriyet aleyhinde yapılan eylemleri birlikte organize ettikleri Yurt içinde de Milli 
Gençlik Vakfı ile Hadep'in Cumhuriyet rejimine karşı ortak mücadele başlattıkları 
hakkında önemli tespitler mevcuttur.

26 Nisan 97 günü bölücü terör örgütü pkk’nın Almanya’nın Duesseldorf kentinde 
Ermeni örgütlerinin Bonn da Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptıkları gösterilerden hemen 3 
gün sonra İrticai unsurların Köln’de uydu vasıtasıyla yaptıkları rejim karşıtı propaganda 
yayınının aynı günlere rastlaması Batılı Ülkelerde Türkiye’ye karşı Kürt kartından sonra 
Ermeni ve İrtica kartlarının da aynı anda oynanmaya başladığı şüphesini beraberinde 
getirmektedir. Türkiye’de etkinliği gittikçe azalan bölücü terör örgütünün yurt içinde ve yurt 
dışında İrticai unsurların gerisinde ve desteğinde yer almaya başladığı ve ittifak oluşturma 
çalışmaları ile yeni bir çıkış yolu arama gayreti içinde olduğu bugün artık belirginlik 
kazanmaktadır. Bunun yanı sıra irticai kesimin hedefine ulaşmak için İslami terör örgütleri 
ve başta İran olmak üzere Uluslar arası terörizme destek veren Ülkelerle olan bağlantıları 
incelendiğinde durum özet şu şeklindedir. İran, şeriat esaslara dayalı bir rejimin Türkiye’de 
kurulması için planlı olarak maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaktadır. Bu çerçevede 
terör eylemleri de icra eden Radikal İslamcı gruplardan Hizbullah, Selam ve İslami hareket 
örgütlerinin İran tarafından yönlendirildiği ve üst düzey yöneticilerinin İran'da eğitildiğine 
dair tespitler mevcuttur. Bir örnek olmak üzere yakalanan bir İslami hareket militanı vermiş 
olduğu ifadesinde İran’da eğitildiğini ve Türkiye’deki İran’lı diplomatlarla yakın ilişki 
kurduklarını beyan etmiştir. İran Türkiye’de eylemlerde bulunan İslami terör örgütü 
militanlarına maddi destek, pasaport ve İran’da barınma imkanları vermektedir. Yakalanan 
bir Hizbullah terör örgütü militanı yapmış olduğu açıklamasında Tahran’a dönen Ankara 
Büyükelçisi Ali Rıza BAGARİ’nin Türkiye ile İran arasındaki tüm bağlantıyı sağladığını 
Elçinin ayrılışından sonra Ankara’daki bu görevi İstanbul’da bulunan İran Başkonsolosunun 
üstlendiğini, kaçaklara para ve pasaport sağladığını İran’da barınma ve bütün ihtiyaçların 
karşılanması için görevlilere yazılı talimat verdiğini açıklamıştır. Bunun yanı sıra İran 
özellikle basın yoluyla icra ettiği propaganda ile irticai kesime destek vermekte Türkiye’nin 
içişlerine açıkça müdahale etmektedir, nitekim 4 Mayıs 97 tarihli Tahran Times gazetesi 
vermiş olduğu haberde Türkiye için “Generaller kısa sürede halkı bastırabilirler, ama uzun 
sürede Cezayir’de ortaya çıkan olay Türkiye’de de tekrarlanabilir” ifadesine kullanmış, 
maalesef bu tip müdahalelere ilgililerce sessiz kalınmıştır. 

İran Türkiye İsrail ilişkilerini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktadır, bu 
kapsamda 10 Mayıs 97 tarihli Kayhan intemational gazetesinin bir haberinde, Türkiye’deki 
İslamiyetçiler İslami dünyanın menfaatlerini tehdit eden tehlikelere karşı çıkmak için diğer 
İslam ülkeleri ile siyasetlerini koordine etmeye gayret edeceklerdir diyerek irticai kesime 
yakın destek vermiştir. İran Türkiye’deki irticai unsurları motive etmek için her türlü gayreti 
göstermektedir. Nitekim İran Devrim Muhafızları Komutanı general Rızai televizyonda 
yapmış olduğu bir açıklamada iki cephede birden savaşabileceklerini, bunlardan birisinin 
Amerika Birleşik Devletleri diğerinin ise batı komşusu olduğunu söyleyerek Türkiye'deki 
irticai unsurlara destek verdiğini açıkça ortaya koymuştur.



  

Libya irticai kesimle yakın ilişki içerinde bulunmakta ve başta maddi destek olmak 
üzere her türlü yardımı yapmaktadır. Son olarak 14 nisan 97 tarihinde Libya’da düzenlenen 
bir festivale Libya lideri Kaddaffnin özel davetlisi olarak Türkiye’den irtica yanlısı üç 
milletvekilinin katılması fevkalade dikkat çekicidir. Libya ayrıca İslami Selamet Partisi 
vasıtasıyla Türkiye’deki irticai unsurlara yakın işbirliği ve desteği sürdürmektedir.

Suudi Arabistan, irtica eğilimi olan Milletvekili ve bürokratlara ilave hac imkanı 
sağlayarak sempati kazanmakta ve irticai unsurlara önemli miktarda maddi destek 
sağlamaktadır. Hac sezonunda Suudi Arabistan’da işçi olarak çalıştırılmak üzere Türkiye’ye 
beşbin kişilik kontenjan verildiği, işçilerin vize işlemlerinin Suudi Arabistan’lı bir firma 
tarafından yapıldığını vize ücreti olarak işçi başına biner dolar talep edildiği ve toplanan 
paranın Türkiye’deki irticai örgütlere aktarıldığı belirlenmiştir. Suudi Arabistan ayrıca 
Müslüman Kardeşler ve Rabıta örgütü vasıtasıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankacılık ve 
fınans sektörleri ile temasta bulunarak irticai kesime yüksek düzeyde maddi imkan 
sağlamaktadır.

Sudan, Türkiye’deki İrticai kesimle yakın ilişki içinde bulunduğu, İslami terör 
örgütlerine destek verdiği bilinmektedir. Nitekim yakalanan Hizbullah örgütü mensubu bir 
şahıs vermiş olduğu ifadesinde, Sudan makamlarının kendilerine her türlü lojistik ve para 
yardımı yaptığını kamp kurmak için başkent yakınlarında yer tahsis ettiklerini ve askeri 
eğitim kampının kurulma aşamasında olduğunu ifade etmiştir. Yine bu devlette bulunan 
teröristlerin içinde irtica yanlısı dört Türk’ünde bulunduğu belirlenmiştir.

 Sayın komutanım değerli silah arkadaşlarım, buraya kadar arz edilen hususlar 
doğrultusunda şimdi müsaadelerinizle irticai faaliyetlerin ulaştığı boyutları 
vurgulamak istiyorum.

Nihai hedeflerine ulaşmak maksadıyla irticai kesimin ana gayesi din adamı 
yetiştirmek değil siyasal İslami gerçekleştirecek kadroları oluşturmaktır. Nitekim geleceğin 
kadrolarını oluşturmak amacıyla öğrencileri başta hukuk ve siyasal bilgiler fakülteleri ile 
Polis akademileri olmak üzere idareci yetiştiren yüksek okul ve üniversitelere 
yönlendirmekte ve halen artarak devam eden kadrolaşma faaliyetleri ile de uygulamaya 
geçirmektedirler. 

Bu projeksiyon içerisinde bugün itibari ile sadece kayıtlı Kuran Kurslarına devam 
edenlerin sayısı bir milyon altıyüz seksen beş bin olarak belirlenmiştir, yapılan incelemede 
her beş yılda bir bu sayının iki katına çıktığı tespit edilmiştir, bu durumda 2005 yılında bu 
rakamın 7 milyona çıkacağı değerlendirilmektedir. Bu rakamlara izinsiz olarak faaliyet 
sürdüren Kur’an kurslarındaki öğrenci sayısı da ilave edildiğinde, ulaşılacak rakamın 
büyüklüğü takdirlerinize maruzdur. 

Bunun yanı sıra irticai kesimin İslam devletinin kalesi olarak gördükleri İmam 
Hatip okullarındaki durum ise çok daha düşündürücüdür, 95 verileri ile yapılan bir 
çalışma neticesinde ülkemizde 561 İmam Hatip lisesi bulunmaktadır, bu okullarda 492 890 
809 öğrenci bulunmakta ve yılda 53 553 kişinin mezun olduğu belirlenmiştir. Oysaki 
Türkiye’de yıllık imam ihtiyacı 2288 kişidir, ihtiyaç fazlası 51 345 kişinin özellikle hukuk, 
siyasal bilgiler ve Polis Akademilerine bilinçli olarak yönlendirilmesinin amacı kısa ve orta 
vadede Devlet kadrolarını işgal ederek siyasal İslam olgusu içinde İslami bir devlet yapısını 
oluşturmaktır. 

Öte yandan 92700 din görevlisinin mevcut olduğu Diyanet İşleri Başkanlığının yıllık 
din hizmetlerindeki istihdam edilecek personel ihtiyacı biraz evvel arz ettiğim gibi 2288 kişi 
olarak belirlenmesine rağmen adından da anlaşılacağı üzere, din hizmetlerinde istihdam 
edilmesi gereken İmam Hatip lisesi mezunlarından 51345 kişinin halen açıkta bulunması 
gerekmektedir ancak bu kişiler bilinçli olarak siyasal islamın kadrolaşması yönünde yerlerini 
bulmuşlardır. Hal böyleyken irticai kesim halkın din duygularını örf ve adetlerini 
geleneklerini istismar ederek aidat, yardım ve hibe gibi usullerle trilyonlarca lira maddi 



  

yardım toplamakta ve sarıldıkları menkul ve gayrimenkullerle büyük maddi imkanlara 
ulaşmaktadırlar. Bu yardım ve hibeleri yapanların arasında İslamcı kesimden milli gelirden 
en üst seviyede pay alan kişilerde yoğun olarak bulunmaktadır. 

Kamuoyunda 100 siyasal İslamcı patron olarak bilinen bu kişilerin servet durumu 
özetle şu şekildedir. 6 kişinin 100 trilyondan fazla, 5 kişinin 20 ila 50 trilyon, 15 kişinin 10-20 
trilyon, 13 kişinin 1-10 trilyon diğerlerinin ise 1 trilyonun altındadır, ancak bu siyasal 
İslamcı patronlara ait şirketlerden iki sinin yönetim kurulu üyeleri tarafından gayri kanuni 
olarak Türkiye'ye 1,5 Milyon dolçe mark ve 24 kilo altın sokmak isterken yakalanmaları son 
derece düşündürücüdür. Bu durum Türkiye de ticaret siyaset ve tarikat üçgeninin etkin 
olarak işlediğini göstermektedir. 

Ayrıca irticai kesim içinde halen 30 kadar radikal örgüt bulunmaktadır. Bu örgütler 
Milli Güvenlik Kurulu Kararları sonrasında irticai kesimce gösterilen tepkileri yeterli 
bulmamakta eyleme geçilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Radikal örgütlerin gelişmeler 
karşısında daha geniş bir taban içinde yeniden örgütlenerek terör eylemlerine yönelmesi çok 
kuvvetle muhtemel görünmektedir. 

Sayın komutanım saygı değer arkadaşlar buraya kadar arz edilen iç ve dış 
gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alması Cumhuriyetimizin temel ilkelerine 
karşı özellikle laikliği dinsizlik olarak algılayan siyasal İslamcı bir zihniyetin hakim olması 
yönünde gayret sarf edilmesi Türk Silahlı Kuvvetlerini durumdan vazife çıkarmak ve iç 
hizmet kanununa göre verilen ana görevleri doğrultusunda tehdidi yeniden 
değerlendirmesi keyfiyetini ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle bilindiği üzere Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin "“görevi 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. 
maddesinde Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak 
ve korumaktır" şeklinde ifade edilmiştir.

Bu madde 1935 tarihli eski iç hizmet kanununda da aynı şekilde ifade edilmektedir. 
Bu görev Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Yönetmeliğinin 85. maddesinde vazifesi 
Türk yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa karşı lüzumunda silahla korumak şeklinde ifade 
edilmiştir.

Bu nedenle dışardan gelebilecek bir tehlikenin bertaraf edilmesi Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin bir görevi olduğu gibi Anayasa tarafından belirlenen Cumhuriyetin 
niteliklerini değiştirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak içerden ve dışardan 
gelebilecek tehlikelere karşı Türk Yurdunun ve Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye 
Cumhuriyetinin koruma ve kollanması Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana görevidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri bu görevi yapabilmek için Dış tehdidi olduğu gibi İç 
tehdidi de değerlendirmektedir. Bu husus Türkiye'nin milli askeri stratejisinin vazgeçilmez 
bir öğesi olup, " lîayâtı milli menfaatlerimizin bir neticesidir. 

Son zamanlarda yazılı ve görsel basında bilgi noksanlığı nedeni ile tartışılan iç 
tehdit değerlendirmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin asli görevi olup mevcut mekanizmaya 
aykırı herhangi bir işlemi asla söz konusu değildir. Kendisine yasa ile verilmiş olan 
görevlerin gerektirdiği değerlendirmeyi yaptığı ortadadır. Bu durum diğer bir kurumun 
görevine müdahale şeklinde asla düşünülemez, bilakis Genel Kurmay Başkanlığının yasa 
gereği resen yapmak zorunda olduğu bir görevdir. 

Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri için durumdan vazife çıkarmak ve 
gerekli tedbirleri almakta bir görevdir, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış 
tehdide karşı koruma ve kollama görevi yapılırken mevcut ve muhtemel tehditleri 
devamlı olarak izlemek ve değerlendirmek Milli askeri stratejiyi oluşturmanın yanı sıra 
en kötü senaryoyu tespit etmenin temel noktasıdır.

 Bunun yanı sıra 2945 sayıl Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu 
Sekreterliği Kanununun 2. maddesinin a fıkrasında Milli Güvenlik Kurulunun tanımında iç 
ve dış tehditten bahsedilmesi iç ve dış tehdidin münhasıran Milli Güvenlik Kurulu veya Milli 



  

İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılacağı anlamına gelmez, diğer taraftan 2937 sayılı Devlet 
İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunun 5. maddesinde de Bakanlıklar 
ve diğer kamu ve kuruluşlarına Devlet istihbaratına ilişkin olarak kendi konularında 
görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturma görevi verilmiştir. Milli İstihbarat 
Teşkilatına aynı yasa tarafından Milli Güvenlik İstihbaratını Devlet çapında oluşturma 
görevi verilmiş olması da Genel Kurmay Başkanlığının görevine ait tehdit değerlendirmesine 
esas olacak istihbaratı oluşturmasına hiçbir engel teşkil etmez. 

Bu itibarla Türkiye’deki îrticaî faaliyetlerin yarattığı tehdidin Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından bölücü terör tehdidi ile aynı düzeye çıkarılmasında İzlenen usulde 
görüldüğü üzere yürürlükteki mekanizmaya uygundur. 

Nitekim Bakanlar Kurulunun 17 Eylül 92 tarih ve 3514 sayılı kararnamesi ile 
onaylanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinde Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehdit iç ve dış 
tehdit olmak üzere iki ayrı başlık altında mütalaa edilmiştir. Bu çerçevede bölücü terörist 
faaliyetler söz konusu dokümanın yazıldığı 1992 yılı itibariyle ulaştığı boyutlar nedeniyle 
Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehdit nevileri içinde birinci önceliği olan ve partiler üstü bir 
anlayışla ele alınması gelen gereken bir mahiyette ve bir devlet sorunu olarak görülmüştür.

 Yine iç tehdit başlığı altında bazı İslam devletlerince geliştirilip desteklenen şeriat 
düzenine dayalı İslami tehdidin laik devlet düzenine karşı ciddi bir tehlike teşkil ettiği de 
belirtilmiştir. Bu doküman Ömrü belirli bir süre ile sınırlandırılmış bir belge olmayıp 
gelişen siyasi, askeri ve sosyal olaylara bağlı olarak her yıl aralık ayında ilgili kurum ve 
kuruluşlardan gelen öneriler kapsamında güncelleştirilen bir dokümandır, bu bağlamda 
son dönemlerde Türkiye’de ivme kazanan Devletin sosyal, siyasi, ekonomik ve hukuki 
temel nizamlarını tamamen veya kısmen değiştirerek şeri esaslara dayalı bir düzen 
kurmayı amaçlayan irticai faaliyetler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yeniden 
değerlendirilerek 28 Şubat 97 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulunda başlıca 
gündem maddesi olmuştur. Ancak bundan sonradır ki Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
irticai faaliyetler iç tehditte bölücü terör ile aynı seviyeye yani birinci önceliğe yükseltilmiş 
ve bu duruma bağlı olarak yeni bir teşkilatlanma içinde Batı Çalışma Grubu oluşturulmuş 
ve faaliyete geçirilmiştir, işte bu teşkilatın oluşturulması ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
taralından siyasal islamın ülke içinde' ülke genelinde resmi çıkartılarak irticai faaliyetlere 
ilişkin ülke boyutundaki genel görüntü tüm yönleriyle yakinen takip ve kontrol altında 
izlenmeye başlanmıştır.

 Hal böyle iken Türk Silahlı Kuvvetlerince Türk Yunan ve Kıbrıs sorunlarına ilişkin 
dış tehdit değerlendirmesi ile Bölücü örgütün meydana getirdiği iç güvenlik ile ilgili 
değerlendirme ve buna bağlı olarak oluşturulan konseptte bu güne kadar hiçbir tepki 
gösterilmemesine rağmen bugün iç tehdit unsurunun diğer bir kolu olan irticai faaliyetlerdeki 
hayati öneme haiz gelişmeler çerçevesinde yapılan değerlendirmeye belli çevrelerce 
reaksiyon gösterilmesi din sömürüsü ve bezirganlığını cüretle yapan bu kesimin Türk Silahlı 
Kuvvetlerini kamuoyuna karşı özellikle din düşmanı olarak takdim etmesinin en açık 
ifadesidir. 

Bu noktadan hareketle sonuç olarak Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda 
ortaya koyduğu eğitim ve kültür politikalarının çok partili dönemde oy kaygısı ile terk 
edilmesine müteakip meydana gelen boşluğu iyi değerlendiren irticai kesim Ülkemizde halen 
Laikliği dinsizlik olarak algılayan siyasal İslamcı bir kitlenin oluşumuna yönelik 
propaganda, kurumlaşma ve kadrolaşma faaliyetlerine ağırlık vermiş bulunmaktadır. 

Bugün önemli birçok devlet kadrosunun irticai kesimin eline geçmesi artan bir 
boyuta devam etmektedir. Özellikle Devletin karar mekanizmasını oluşturan önemli ve 
öncelikli görev yerlerinden Mülki İdare, Yargı, Maliye ve Emniyet Güçlerine sızılmakta 
birçok mahalli idare ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin büyük bir bölümünde kadrolaşma 
yönünde altyapı tesis edilmesi çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. 



  

Diğer taraftan irticai kesime karşı bilinçli olarak devletin ilgili organlarınca 
yeterli denetim yapamamasından ve yasaların gereği gibi uygulanmamasından istifade 
ile bu kesimin eylem ve faaliyetlerini artan bir cüretkârlıkla icra ettiği esefle 
gözlenmektedir. Özellikle Türk Ceza Kanunundan kaldırılan 163. Maddenin yarattığı 
boşluğun doldurulmaması irticai kesime güçlü bir propaganda imkanı ve ortamı 
sağlanmıştır. Artan irticai faaliyetlere karşı alman Milli Güvenlik Kurulu Kararları 
göstermelik bazı tedbirler dışında uygulanmamıştır. Kararların kamuoyu gündemine 
sokularak engellenmesine çalışılmaktadır. 

Milli Güvenlik Kurulu kararlarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin dayatması olarak 
kamuoyuna yansıtan irticai kesim Türk Silahlı Kuvvetleri ile halkı karşı karşıya getirerek 
silahlı kuvvetleri yıpratmaya çalışmaktadır. 

Önemli bir ekonomik güce sahip olan irticai kesimin bu alandaki artırarak devam 
ettiği faaliyetlerini sürdürebilmesi halinde daha güçlü maddi imkanlarla imkanlara 
kavuşabileceği değerlendirilmektedir. 

İrticai kesim kendi ideolojisini Ülkeye yerleştirmek ve hakim kılmak doğrultusunda 
hali hazırda Ülkenin en hassas konusunu oluşturan kanlı terör örgütü pkk ile ilişkiye 
girmekten kaçınmamakta bu şekilde terörü sona erdireceği noktasından hareketle örgütü ve 
bölge halkını kendi amaçları için kullanmanın yollarını aramaktadır, irticai kesimin bir 
yandan içte siyasal işlemi gerçekleştirmeye çalışırken diğer yandan Türkiye’deki laik ve 
demokratik rejimi kendileri için tehdit olarak gören başta İran olmak üzere teröre destek 
veren bazı İslam ülkeleri ile dayanışma içine girerek halkımızı Atatürk’ün hedef olarak 
gösterdiği Batı medeniyetinden uzaklaştırmaya yönelik çabalar içinde olduğu esefle 
gözlenmektedir. 

Sayın komutanım, değerli arkadaşlar 4 Mart 1929 tarihinde devrin Başbakanı 
Merhum İsmet İnönü Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı tarihi bir konuşmada, 
efendiler tehlike kapının eşiğine gelinceye kadar sabreden yüce meclis Cumhuriyeti 
kurtarmak için keskin ölçülerin zamanı geldiğine hükmetmiş, Dinin Devletten ve siyasetten 
uzaklaştırılması da geçen devirde tamamlanıştır, vatandaş mabedinde kendi itikadı ve 
vicdanı ile serbest bırakılmış onun arık ve temiz inancı bu dünyanın karışık işlerinden 
kurtarılmıştır, hiç kimse bir vatandaşa, dini inancından, ibadetinden ötürü bir engel 
çıkarmaya nasıl muktedir olamayacaksa, dindar silahı ile de hiç kimse Türkiye Büyük Millet 
Meclisini herhangi bir kanununa bir vatandaşın emniyet ve haysiyetine dil uzatmaya imkan 
bulamayacaktır demiştir. Yine bu tarihi konuşmada Başbakan İsmet İnönü Cumhuriyet 
Adliyesi bu memleketi fesada vatandaş haysiyet ve şerefine ne kadar örtülü ve sanatlı olsa da 
isnat ve iftiraya karşı müdafaa edecek değerdedir diyerek konuşmasını noktalamıştır. 

Oysaki bugün mensuplarına barış, saygı ve sevgi, karşılıklı yardımlaşma ve iyi 
ahlakı öğütleyen, toplumu ayıran değil kaynaştıran, diğer dinlere dahi hoşgörü ile yaklaşan 
dinimize aykırı olarak dinimize küfrettiler sloganları ile insan boğazlayan caniler Abbasi 
döneminden bile geri bi ilkelliği açıkça sergilemektedirler.

Nitekim hazırlamış oldukları sözde İslam anayasasında da devlet İslam'ın dışında 
değil içindedir. İslam hukukun bir parçasıdır. İslam dini laik rejimi kabul etmez. İslam da din 
devlet ayrılmaz. Demokrasi Avrupa menşeli bir rejim olduğuna göre İslam'ın kabul etmediği 
bir felsefeden doğmuştur. Kanun koymak demek Allaha karşı gelmek demektir. Devletin idare 
şekli İslam’dır. Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah’ındır. Diyerek nihai hedefleri olan bir din 
devleti kurmak için halkı sonu olmayan bir karanlığın içine çekmek üzere her türlü yola 
başvurmayı mubah saymaktadırlar. 

İşte bu anlayıştır ki bugün bu kesim bilinçli bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerini din 
düşmanı olarak göstermektedir. Netice olarak irticai kesimin hali hazır faaliyetleri ile 
Atatürk’ün temellerini attığı ve çerçevesi anayasamızla belirlenmiş olan Demokratik Laik ve 
Sosyal hukuk devleti anlayışı dışına çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmayı 



  

amaçladığı açıkça görülmekte ve ülkemizde siyasal İslam ı gerçekleştirme yolunda oluşan 
irticai tehdidin çok önemli ciddi boyutlara ulaştığı değerlendirilmektedir. Ancak Türkiye 
Devletinin şekli Cumhuriyet rejimi demokrasidir. Cumhuriyet ümmet olmayan bir millet 
kavramını ve üniter devlet yapısını esas almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en bariz 
karakteristiği Atatürk ilkelerine Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devletine İnsan Hakları 
Hukukun üstünlüğüne dayanan çağdaş bir siyasal sistemi benimsemiş olmasıdır. Nitekim 
Anayasanın 1. maddesi Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti 
Atatürk Milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 4. maddesi ise 
1. ve 2. maddelerdeki hükümlerin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif 
edilemeyeceği hükümlerine amirdir böylece anayasanın temel nitelikleri kapsamında Türkiye 
Cumhuriyetinin bağımsızlığına, halkın egemenliğine, milli değerlerine, laikliğe, devletin 
ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne ve üniter devlet yapısına bağlılık Türk Devlet 
Sisteminin temel taşlarıdır. Bu husus millet ile devlet arasında bir antlaşmadır. Bu 
antlaşmaya kuralları bilerek uygulayarak ve uygulatarak riayet eden her vatandaş Türk 
milletinin onurlu ve saygıdeğer mensubudur. Bugün itibari ile artan boyutta devam eden 
irticai tehdidin Türkiye Cumhuriyetini yıkmayı hedef alan fevkalede ciddi boyutu 
Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda memleketini seven demokratik ve 
laik her vatandaşın dikkatle izlemesi ve bu tehdidi her kesime anlatması tarafsız 
kalmaması ve icraatta bulunması ana görevidir. Bu noktadan hareketle Atatürk’ün kurduğu 
modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin nitelikleri değişmeyecek 
değiştirilemeyecektir. Çünkü bunlar tek Millet tek Vatan tek Devlet tek Dil ve tek Bayrak 
olarak ifade edilmektedir. Arz ederim." içerikli olduğu anlaşılmıştır.

(45). 10-11 HAZİRAN 1997 TARİHLİ BRİFİNGLER VE 06.12.2012 TARİHLİ 
ARAŞTIRMA TUTANAĞI; (28 Kls S:193-243)

İmtiyaz Sahipliği Bilgin Yayıncılık A.Ş. Adına Dinç Bilgin'in, Genel Yayın 
Müdürlüğünü Zafer Mutlu" nun yaptığı Sabah Gazetesi'nin 12 Haziran 1997 tarihli 
(sayı 4016) sayısında "Muhtıra Gibi Brifing" manşetiyle,

İmtiyaz Sahipliğini Berin Nadi, Genel Yayın Yönetmenliğini Orhan Erinç'in 
yaptığı Cmuhuriyet Gazetesinin 12 Haziran 1997 tarihli sayısında "Gerekirse Silahlı 
Koruruz"manşetiyle verilen haberlerde, 11 Haziran 1997 günü Genelkurmay Başkanlığında 
basın mensuplarına verilen brifingle ilgili haberlere ve brifingin tam metnine yer verildiği 
tespit edilmiştir. 

Sabah gazetesinin 18. sayfasının üst kısmında "İrticaya karşı özel teşkilat" 
başlığıyla verilen haberde, Genelkurmay'ın irticayı yakından izlemek için "Batı Harekat 
Konsepti" oluşturduğu, delillere rağmen huzurun bozulmaması için içeriğinin açıklanmadığı 
belirtilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığının verdiği brifinge basın mensupları, öğretim üyeleri, iş 
adamları ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı, brifinge AP, Reuters, DPA ve UPI gibi 
yabancı  basının temsilci ve muhabirlerinin de bulunduğu 200 basın mensubunun davet 
edildiği anlaşılmıştır.

Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak, Genelkurmay Adli 
Müşaviri Tuğgeneral Erdal Şenel, İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Ruhsar Sümer ve 
Başbakanlık Askeri Danışmanı İç Güvenlik Daire Başkanı Tuğgeneral Kenan Deniz 'in de 
hazır bulunduğu sunumun başlangıcını Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Çetin 
Saner'in yaptığı, sonrasında ise Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi 
Başkanı Tümgeneral Fevzi Türkeri'nin devam ettiği tespit edilmiştir. 

"İşte brifingin tam metni" ve "Laik Cumhuriyet tehdit ediliyor" başlıklarıyla 
yayınlanan haberlerde Genelkurmay Başkanlığında verilen brifingin tam metninin 



  

yayınlandığı ve Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı 
Tümgeneral Fevzi Türkeri'nin yaptığı konuşmanın yer aldığı görülmüştür. 

20/12/2011 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına (CMK'nun 250 ile görevli ) 
müracaat eden Tamer Tatar isimli şahsın ibraz ettiği belgeler ve dijital  veriler, 2011/206 
sayı  ile yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına (CMK 
250 ile görevli ) gönderilmiş ve dijital verilerin dökümü alınarak klasörlenmiştir.

Gazetede Brifingler ile ilgili yer verilen hususlarla, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına (CMK 250 SMY) müracaat eden Tamer Tatar isimli şahsın ibraz ettiği 
belgeler ve dijital verilerin karşılaştırmasında; 

28. Klasörün içerisinde yer alan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı "İrticai 
Faaliyetler" başlıklı 192 sayfadan (383 slayt) oluşan sunumla gazetede yer alan brifingin 
tam metninin birebir örtüştüğü tespit edilmiş, ayrıntılı analizi aşağıda gösterilmiştir. 

12 Haziran 1997 günü Sabah ve Cumhuriyet gazetelerinde ayrıntılı olarak 
yayınlanan brifingin tam metniyle, Tamer Tatar'ın savcılığa verdiği CD'de bulunan brifingler 
arasındaki benzerlikler göz önüne alındığında, Genelkurmay Başkanlığında 11 Haziran 
1997 günü basın mensuplarına verilen brifingin 28. Klasör (Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığı "İrticai Faaliyetler" konulu) içerisinde bulunan Powerpoint sunumun metin 
haline getirilmiş içeriğinde;

Şüpheli İsmail Ruhsar SÜMER’in vermiş olduğu brifing; Genelkurmay 
Başkanlığı İrticai Faaliyetler (28 nolu Klasör–CD5/BÇG/haymana/irtica/brf37-383 s.)

-Öncelikle ve Özellikle; Çok partili sisteme geçişi müteakip siyasi beklentiler 
nedeniyle;

 -Atatürk ilke ve inkılapları aleyhine verilen tavizlerin sonucu olarak; Demokrasi 
şemsiyesi altında, Laik devlet olgusu sulandırılmıştır.

- Çağdaş ve Laik Cumhuriyet, T.C.’nin temel nitelikleri, ülke ve millet Sonu olmayan 
bir karanlığın içine çekilmeye çalışılmıştır.

-Ayrıca; alınması gereken önlemlerin alınmadığı, Diyanet İşleri Başkanlığı dahil 
ülkede din işlerinin tamamıyla kontrolsüz olduğu, Din adamlarının bilerek-bilmeyerek 
gelişmelere yardımcı olduğu,

-İrticai kesim yanlıları, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik olarak;
-“T.S.K.belli güçlerin değil, halkın ordusudur. Ordu, Peygamber ocağıdır.”
-Silahlı Kuvvetlerin emir-komuta yapısını yıpratmaya yönelik gayret içinde 

görünmüşlerdir.
-İrticai Kesim = 19 Gazete – 110 Dergi – 51 Radyo – 20 TV. İstasyonu Taban 

geliştirmeye yönelik propaganda
- Siyasal İslam=2500 Dernek-500 Vakıf-1000 Şirket-1200 yurt-800 okul ve 

dershane ile Oldukça yüksek bir ekonomik güce kavuşmuştur.
-Milli Görüşçüler Milli Gençlik Vakfı vasıtasıyla; Yurt içinde kurban derileri 

toplama, Yurt dışında, uluslararası insani Yardım Teşkilatı vasıtasıyla, kurban başına 200 
mark alarak, 50 bölgede büyük çaplı kurban kampanyası düzenlenmiştir.

-Belediyelerde iş yaptırmak ve ihale alabilmek için bağış adı altında para 
alınmaktadır.

-Milli Gençlik Vakfı + HADEP = Cumhuriyet rejimine karşı Ortak mücadele 
başlattıkları

-Kur’an kurslarına kayıtlı olarak devam edenlerin 1997 yılında 1.685.000 – 2005 
yılında 7 Milyon değerlendirilmektedir.

-561 İmam Hatip Lisesi – 492.809 Öğrenci – Yılda 53.553 Mezun
-Diyanet İşleri Başkanlığında Din hizmetlerinde istihdam edilecek personel Mevcut 

= 92.700 – İhtiyaç = 2.288
-Din hizmetlerinde istihdam edilmesi gereken, İmam –Hatip lisesi mezunlarından 



  

51.345 kişinin Açıkta olması gerekmektedir.
-Ancak bu kişiler, siyasal islamın kadrolaşması yönünde yerlerini bulmuşlardır.
-İrticai Kesim içinde 30 kadar Radikal örgüt bulunmaktadır.
-Terör eylemlerine yönelmeleri kuvvetle muhtemeldir.
- Laikliği dinsizlik olarak algılayan siyasal islamcı bir zihniyetin, Durumdan 

vazife çıkarmak, İç Hizmet Kanununa göre bu tehdidi yeniden değerlendirmesi keyfiyetini 
ortaya çıkarmıştır.

-T.S.K. İç Hz. Kanun ve Yönetmeliği Kanunun 35. Maddesi: Silahlı Kuvvetlerin 
Vazifesi; Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve 
korumaktır. T.S.K. İç Hz. Kanun ve Yönetmeliği 1935 Tarihli Vazife Aynı.

-T.S.K. İç Hz. Kanun ve Yönetmeliği Yönetmeliğinin 85/1 nci Maddesi: T.S.K.’nin 
vazifesi; Türk yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa karşı, lüzumunda silahlı korumaktır.

-Cumhuriyet’in niteliklerini değiştirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak, 
içeriden ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı, Türk yurdunun ve Anayasa ile tayin 
edilmiş, T.C.’nin koruma ve kollanması da TSK’nin görevidir.

-T.S.K. Dış tehdidi olduğu gibi iç tehdidi de değerlendirmek zorundadır.
-İç tehdidin değerlendirilmesi; Genelkurmay Başkanlığının, yasa gereği res’en 

yapmak zorunda olduğu bir görevdir.
-Türk Silahlı Kuvvetleri için, “durumdan vazife çıkarmak” ve gerekli tedbirleri 

almak da bir görevdir.
-Türk Silahlı Kuvvetleri; Türkiye Cumhuriyeti’ni iç ve dış tehdide karşı koruma ve 

kollama görevini yaparken,
-Türk Silahlı Kuvvetleri; Mevcut ve muhtemel tehditleri devamlı olarak izlemek ve 

değerlendirmek, milli askeri strateji oluşturmanın yanısıra, en kötü senaryoyu tespit etmenin 
de temel noktasıdır.

-2945 Sayılı MGK ve MGK.Gn.Sek.liği Kanunu 2. Madde “A” fıkrasındaki MGK 
tanımında; iç ve dış tehditten bahsedilmesi, Tehdit değerlendirmesinin MGK veya MİT 
tarafından yapılacağı anlamına gelmez.

-2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu;
-Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet istihbaratına ilişkin 

olarak kendi konularında görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak görevi 
verilmiştir.

-2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu; Milli 
İstihbarat Teşkilatına aynı yasa tarafından milli güvenlik istihbaratını, Devlet çapında 
oluşturma görevi verilmiş olması da, Genelkurmay Başkanlığının görevine ait tehdit 
değerlendirmesine esas olacak istihbaratı oluşturmasına engel teşkil etmez.

-İrticai faaliyetlerin yarattığı tehdidin Gnkur.Bşk.lığınca bölücü terör tehdidiyle 
aynı düzeye çıkarılmasında izlenen usül de yürürlükteki mekanizmaya uygundur.

-İrtica ile Bölücü Terör aynı seviyede,
-“Batı Çalışma Grubu” oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.
-Batı Çalışma Grubu’nun oluşturulması ile T.S.K.’leri tarafından siyasal İslam’ın 

ülke genelinde resmi çıkartılarak;
-İrticai faailyetlere ilişkin ülke boyutundaki genel görüntü, tüm yönleriyle yakınen 

takip ve kontrol altında izlenmektedir.
-Başbakan İsmet İnönü: “Tehlike kapının eşiğine gelinceye kadar sabreden Büyük 

Meclis, Cumhuriyet’i kurtarmak için, keskin ölçülerin zamanı geldiğine hükmetmiş”
-Başbakan İsmet İnönü: “Vatandaş, mabedinde kendi itikadı ve vicdanı ile serbest 

bırakılmış, onun arık ve temiz inancı bu dünyanın karışık işlerinden kurtarılmıştır.”
-Başbakan İsmet İnönü: “Hiçkimse bir vatandaşa, dini inancından, ibadetinden 

ötürü bir engel çıkarmaya nasıl muktedir olamayacaksa, dindar silahı ile de hiç kimse 



  

TBMM’nin herhangi bir kanununa,
-Bu tehdidi; Her kesime anlatma, tarafsız kalmama, icraatta bulunma, Ana 

Görevidir. " şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Genelkurmay karargahında 10 Haziran 1997 tarihinde Yargı mensuplarına 11 
Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, işadamları, sivil toplum 
örgütleri, YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 
üniversite rektörüne irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, Brifingin öğleden 
sonraki oturumuna ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Hukukçular 
Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Birleşik Kadın Platformu üyelerinin 
katıldığı, Brifinglerde Genelkurmay Genel Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli Müşavir 
Muhittin Erdal ŞENEL, İstihbarat Daire Başkanı İsmail Ruhsar SÜMER, İGHD 
Başkanı Kenan DENİZ’in hazır bulunduğu, Brifingin Genelkurmay İstihbarat Başkanı 
Çetin SANER’in sunusu ile başladığı, Çetin SANER’in sunumundan sonra 
Genelkurmay İstihbara Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Fevzi 
TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle ilgili brifingi verdiği, İrticai faaliyetler ile ilgili 
brifingin o dönemde gazetelerin vermiş olduğu brifing metni ile MGK Genel 
Sekreterliğinden gönderilen ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden TBMM ye ordan da 
soruşturma dosyasına gönderilen irticai faaliyetler başlıklı belge ile birebir örtüştüğü 
tespit edilmiştir.

(46). İRTİCAİ FAALİYETLER KONULU BRİFİNGLER SONRASI GAZETE 
MANŞETLERİ ve KÖŞE YAZILARI (330.Kls. S:1-224)

11 Haziran 1997 tarihli HÜRRİYET Gazetesinde “ASKERDEN RP NE ŞOK 
SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE KULLANIRIZ.” 

12 Haziran 1997 tarihli SABAH Gazetesinde “TÜRKİYE SİZİNLE GURUR 
DUYUYOR” Batı Harekat Grubu Kuruldu. Ordu irticayı izlemek için komite kurdu. İrticaya 
karşı müdahale doktrini, hâlâ ne bekliyorsunuz.

12 Haziran 1997 tarihli SABAH Gazetesinde “MUHTIRA GİBİ BRİFİNG” DYP 
de Çekilelim Sesleri, Tehlike Büyük, Silahla Koruma, Hükümete Göndermeler, İrticaya 
Karşı Özel Teşkilat (BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG) (Brifingin tam metninin verildiği)

12 Haziran 1997 tarihli MİLLİYET Gazetesinde “ORDUDAN SON UYARI, 
Genelkurmay, rejimi silahla korumaktan söz etti. Batı Çalışma Grubu Kuruldu.”

 12 Haziran 1997 tarihli CUMHURİYET Gazetesinde “GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ. Batı Çalışma Grubu. Brifing’in tam metni gazetede verildi.”

12 Haziran 1997 tarihli YENİYÜZYIL Gazetesinde “ORDUDAN SON İHTAR” 
TSK İç hizmet yasası gereği Cumhuriyeti koruma ve kollama ile görevlidir. Ordu her’an 
göreve hazır. Batı Çalışma Grubu Kuruldu. Genelkurmaydan Muhtıra,

12 Haziran 1997 tarihli RADİKAL Gazetesinde “GEREKİRSE SİLAHLA” 
Genelkurmay Brifinginde daha önceki askeri müdahalelere yasal dayanak oluşturan İç 
Hizmet Kanunu’nun ilgili hükümleri hatırlatıldı. Ve “gerektiğinde görev silah kullanarak 
yapılacaktır.” denildi. Askeri müdahale havası. Meclisi darbe korkusu sardı. Ordudan son 
uyarı irtica brifinginin tam metni,



  

12 Haziran 1997 tarihli POSTA Gazetesinde “KORUYACAĞIZ” Meclisi darbe 
korkusu sardı, gerekirse silahla koruyacağız ve kollayacağız.

14 Haziran 1997 tarihli MİLLİYET Gazetesinde ABD'den" bir haftada darbe" 
mesajı"  Yasemin Çongar haberi, Washington'daki gözlemciler REFAHYOL'un bir 
hafta içinde istifa etmemesi halinde,darbenin mümkün olduğunda  " birleşiyor. 

 12 Haziran 1997 Milliyet Gazetesinde (Fikret BİLA) “Durumdan Vazife 
Çıkarmak” başlığı altında özetle; (330. Kls. S:34)

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Çetin SANER’in koordinasyonunda 
tümgeneral Fevzi TÜRKERİ’nin yaptığı 28 sayfalık sunuşunu bir askeri müdahalenin 
ayak sesleri olarak değerlendirmek bile bir geri yorum sayılabilir. Konuşma ayak sesinden 
öte “oluşmuş koşullar karşısında muhtemel bir askeri müdahalenin yasal dayanaklarını 
açıklamak” gibiydi.

Tümgeneral TÜRKERİ, doğrudan REFAHYOL Hükümetini, Başbakan Erbakan ve 
Yardımcısı Çiller’i hedef alarak son 11 aylık dönemde “nihai amacı Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni yıkmak” olan irticai faaliyetlerin genişlediğini, devlet kadrolarını ele geçirdiğini 
ve Genelkurmay’ın değerlendirmesine göre, “bölücü terör faaliyetleriyle eşit düzeyde ve 
birinci sırada iç tehdit” konumuna ulaştığını vurguladı.

Türkeri, “bu durum karşısında” adeta bir askeri müdahalenin yasal dayanaklarını 
anlatır gibiydi: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumdan vazife çıkarmak ve İç Hizmet 
Kanunu’na göre verilen ana görevleri doğrultusunda tehdidi yeniden değerlendirmesi 
keyfiyeti ortaya çıkmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevi, 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 35.maddesinde Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş 
olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır, şeklinde belirlenmiştir. Bu madde 1935 
tarihli eski iç hizmet kanununda da aynı şekilde ifade edilmektedir.

Bu görev Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeli’nin 85/1 nci maddesinde; 
vazifesi Türk yurdu ve Cumhuriyeti’ni iç ve dışa karşı, lüzumunda silahlı korumak” 
şeklinde ifade edilmiştir. Bu nedenle, dışarıdan gelebilecek bir tehlikenin bertaraf edilmesi 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir görevi olduğu gibi, Anayasa tarafından belirlenen 
Cumhuriyet’in temel niteliklerini değiştirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak içeriden 
ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı Türk yurdunun ve Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye 
Cumhuriyeti’nin korunma ve kollanması da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevidir.

Tümgeneral Türkeri, hükümetin 28 Şubat’ta alınan Milli Güvenlik kurulu kararlarını 
uygulamadığı gibi, “İrticai kesimler”in bu kararları uygulayarak ordu ile halkı karşı karşıya 
getirmeye, orduyu din düşmanı gibi göstermeye çabaladıklarına dikkat çekti. 

Türkeri, MGK kararlarıyla ilgili hükümet çalışmalarının “göstermelik” olduğunu 
da vurguladı. Genelkurmay “durumdan vazife çıkarmış…” İrtica brifingleri hükümet ve 
Meclisin’de “durumdan vazife çıkarmaları” için “son uyarı” gibi görünüyor.

12 Haziran 1997 tarihli Yeniyüzyıl gazetesinde (Bilal ÇETİN) “İrtica ve Hükümetin 
Sonu…” başlığı altında özetle; (330 Kls. S.8)

Bu hükümet aylar önce fiilen bitmişti. MGK nın 28 Şubat kararları bu hükümetin 
otoritesini fiilen bitirmişti. Ama hukuken varlığını sürdürdü hükümet. Fiilen bitmiş 
durumdaki bu hükümetin bir gün dahi ayakta durmamaması, fiili durumun bir an önce 
hukukileşmesi gereği Genelkurmay’ın irtica brifingleriyle bir kez daha iyice açığa çıkıyor.

…
Evet askerler isminden söz etmeseler de RP ni açıkça suçluyorlar ve irtica tehdidinin 

bu hükümet döneminde rejimi yıkacak boyutlara çıktığını söylüyorlar. Ve yan kuruluşları 



  

durumundaki Milli Gençlik Vakfı ve Avrupa Mille Görüş Teşkilatı konusundaki 
düşüncelerinin PKK dan farksız olduğunu vurguluyorlar. 

Genelkurmay’da esen hava bu.
Bugünkü hükümetin ülkeyi ve rejimi hızla uçuruma doğru sürüklediği düşünüyor ve 

bunu da uygun bir dille kamuoyuna açıklıyor askerler. Aslında bu sadece askerlerin 
düşüncesi değil. İktidar partisine mensup bazı milletvekilleri de dahil pek çok politikacının 
görüşü de bu yönde. Toplumun büyük kesimindeki genel kanı da bu.

Ki zaten bu hükümet, toplumun hemen her kesimiyle, işçisiyle işvereniyle, esnafıyla 
çiftçisiyle hatta basınıyla kavgalı. Son birkaç gündür açıkça görüldü ki sadece o kadarla da 
değil, devletle, devletin en kritik kurumlarıyla kavgalı bu hükümet. Askerle kavgalı, hakimle, 
savcıyla kavgalı.

Gerçi, bunca olup bitene rağmen hükümet ortakları Çiller-Erbakan ikilisi 
hükmedemeseler bile haha hükümet olarak kalmayı, ayakta duruyor olmayı marifet sayıyorlar.

 Ama Genelkurmay brifinginde söyleyenler dün Meclis’e bomba gibi düşüyor, 
DYP grubunda müthiş bir panik başlıyor.

Ve hükümet açısından fiili durumun bugün yarın hukukileşmesi kaçınılmaz 
görünüyor.

12 Haziran 1997 tarihli hürriyet gazetesinde (Oktay EKŞİ) “Gerekirse Silah da 
Kullanarak” başlığı altında özetle;(330 Kls. S:65)

…Başbakan ile hükümetin büyük ortağı olan Refah Partisini…Cumhuriyeti’i yıkmak 
isteyen kesim içinde saydılar.

12 Haziran 1997 tarihli Türkiye gazetesinde (Sebahattin ÖNKİBAR) “Terör 
Uyarısı” başlığı altında özetle; (330 Kls. S:1)

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen brifinglerin ikinci gününde 
Türkiye’deki irticai unsurların, eylem ve faaliyetleri ile “Birinci Öncelikli Tehdit” konumuna 
geldiği belirtildi… 

Genelkurmay İstihbarat Başkanı ısrarla bu tespitlerinin politika yapmak 
olmadığını sadece ve sadece yasaların Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği “Koruma ve 
kollama görevinin ifade edildiğini dile getiriyor…

12 Haziran 1997 tarihli Hürriyet gazetesinde (Ertuğrul ÖZKÖK) “Nereye Kadar” 
başlığı altında özetle; (330 Kls. S:64)

Dünkü brifingden sonra üst düzey bir komutanla konuşuyoruz.. 
ÇÖZÜMSÜZ DEMOKRASİ 
Nereye kadar gideceksiniz… 
Elbette nihai çareler de ihtimal içindedir. 
Vaaz istihbaratı Sabah brifingde irtica olayları izlemek üzere “Batı Harekat Grubu” 

oluşturulduğunu öğrenmiştir.
Batı adını genç subaylar vermiş, Bu çalışma grubu, çok etkili bir takip mekanizması 

oluşturmuş. 
Komutan, Bugün camide Türkiye’de hangi camide hangi vaiz ne söylüyor bize 

geliyor diyor…
YAKIN TEHLİKE
…Açık ve yakın tehlike, alarm durumu demektir. Dünkü brifingte, bu alarm 

durumunun bütün işaretleri veriliyordu. 
Ancak dünkü brifingin psikolojisini iyi okumak gerekiyor. Askerler yakın ve açık 

tehlikeye karşı mücadeleyi “Anayasal bir görev olarak kabul ediyorlar.



  

Yani karşılarındaki gücü, Anyasa’yı yıkmak isteyen çevreler olarak tarif ediyorlar.
 Ve arkasından da Silahlı Kuvvetler Kanunu’nun 85 nci maddesine atıf yapıyorlar.
Yani gerektiğinde silah kullanmaya izin veren maddeye
HAREKAT BAŞLADI.
Dünkü brifing bana göre Harekatın başladığı anlamına geliyor. 
Erbakan ve Çiller henüz askerin kararlığına inanmış değil. O nedenle hala 

direnmeye çalışıyorlar. Onurlu siyasetçiler şimdiye kadar çoktan çekilmişlerdi. Çünkü 
arkalarında halkın desteği yok.

Kim ne derse desin. Türkiye artık bir dönemini kapatıyor…

30 Nisan 1997 tarihli Hürriyet Gazetesinde (Ertuğrul ÖZKÖK) “Kim 
iktidarda” başlığı altında özetle; (330 Kls. S: 72 )

SİLAH KULLANMA; 
Askerler ilk defa, “Ellerinde silah bulunduğunu ve gerektiğinde bunu dışta olduğu 

gibi içte de kullanabileceklerini” söylüyorlar. 
Ayrıca bu kötü bir şey mi?
Askerin bir konuda siville aynı düşünceye sahip olması veya sivilleri bir konuda 

askerle aynı düşünceyi paylaşması ne gariptir, ne de utanılacak bir şey.

30 Nisan 1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde (Mustafa BALBAY) “GÜNDEM 
-Genelkurmay’ın Brifingi…Erbakan’ın Fingi”” başlığı altında özetle; (330 Kls. S: 118 )

..Temel işlevi ülkenin sınırlarını korumak olan TSK nın birinci tehdidin içeride 
olduğunu vurgulaması, örgütlenmesini buna göre yapması Türkiye’nin nereye geldiğini 
gösteriyor.

13 Haziran 1997 tarihli Radikal Gazetesinde (İsmet BERKAN) “Batı Çalışma 
Grubu ve Meleklerin Cinsiyeti” başlığı altında özetle; (330 Kls. S:3 )

..”Batı Harekat Konsepti” ve “Batı Çalışma Grubu”nu öğrendik. Genelkurmay Batı 
Çalışla Grubu’nu 28 Şubat’tan hemen sonra oluşturmuş, Grubun bir merkez örgütü, bir de 
taşra örgütleri var.

..Ülkenin dört bir yanındaki birliklerde Batı Çalışma Grubu’nun bağlantı subay ve 
astsubayları var. Buralardan her gün “oluk gibi” bilgi Ankara’ya, Genelkurmay’a akıyor.

…Alt düzeyde yüzbaşıdan albaya kadar rütbeli pek çok subay var.Bu subaylar her 
gün toplantı yapıyor, merkezde radyo-televizyon ve gazetelerin izlenmesi sonucu derlenen 
bilgilerle taşradan gelenleri bir araya getiriyor, bir üst gruba rapor sunuyor.

Üst grupta ise bazı yarbaylar, albaylar ve generaller var…Üst grupta her gün toplantı 
yapıyor, strateji ve alınacak önlemleri belirliyor.

Önlemler konusunda onayı ya genelkurmay başkanı ya ikinci başkan veriyor.
 ....Batı Çalışma Grubunun başında Genelkurmay İç Güvenlik Daire Başkanı 

Tuğgeneral Kenan DENİZ var….
..DYP liler 12 Eylül hatıralarını anlatmaya başlamışlar…
Yaşlı başlı, koca koca milletvekillerinin durduk yerde darbe anılarını hatırlaması ne 

anlama geliyor bilmiyorum, ama sonuç aslında değişmiyor, DYP önceki gün de dün gün 
boyu da Tansu ÇİLLER’in peşinde zaman kaybetti.

Tansu ÇİLLER bu bunalımdan tek, evet bir tek çıkış olduğunu düşünüyor. Kendi 
başbakanlığı… 

Acaba Batı Çalışma Grubu dün ne yaptı?..

30 Nisan tarihli (Ali KIRCA) “Paşalar “Üç” Dediler” başlığı altında özetle; (330 
Kls. S: 108 )



  

..Dün de, Genelkurmay’ın brifing salonunda medyayı ağırlayan generaller saati 
söylediler. 

“Üç” dediler. Üç tehdit saydılar. 1.PKK 2.İrtica 3.Ve ikisinin işbirliğinin ardında 
duran bazı komşular Paşalar “Üç” dediler… 

Üç düşman’a karşı değiştirilen yeni konsepti ve yeni stratejileri anlattılar Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin soguk savaş sırasında belirlenen tüm hedeflerini ve teşkilat yapısını 
değiştirdiğini söylediler….

Ama başka saatlerden “tık” çıkmayınca, gündemi ve zamanı paşaların saati 
belirliyor. 

Kimse kendini kandırmasın..27 Şubat 1997 yi yani ilk MGK öncesini hatırlayın; 
Bugün herkesin konuştuğu, herkesin tartıştığı, “8 yıllık eğitim” diye bir kavramdan kimin 
haberi vardı?..

12 Haziran 1997 tarihli Hürriyet Gazetesinde (Fatih Altaylı) “Brifing Naklen 
Yayılmalı” başlığı altında özetle; (330 Kls. S: 71 )

..Ortaya koyulan tablo, karşı karşıya olduğumuz tehlikenin ne denli örgütlü 
olduğunu meydana çıkarıyordu… 

..Bence yapılması gereken bu brifingi televizyonlardan naklen yayınlamak.

13 Haziran 1997 tarihli Hürriyet Gazetesinde (Fatih Altaylı) “Bunlar 11 ayda 
olmadı ki” başlığı altında özetle; (330 Kls. S: 62 )

Genelkurmay’ın irtica brifinginin ortaya döktüğü rakamlar ilginç ..Radyo sayısı 
burada zikredilenin kat kat üzerinde bence. Şirket sayıları da öyle Neyse meselemiz sayılar 
değil.

Dün Ertuğrul ÖZKÖK’ün yazısında bir terim vardı. “Clear and Present danger” 
Türkçesi somut ve yakın tehlike

Peki bu somut ve yakın tehlike dediğimiz şey, bir günde ya da Refahyol’un iktidarda 
olduğu 11 ayda mı oluştu…

..Yoksa bugüne dek Türkiye’yi yöneten bütün sağ iktidarlar mı bu yolu açtılar 
irticaya

Çocuktum ama hatırlıyorum, babam radyodan ajansı dinlerken dönemin başbakanına 
söverdi…

..Bu işi başımıza açan, bunu da adam eden hep o Menderes..Meclis’te hilafeti bile 
getirirsiniz dediği gün, bu memleketin içine etti.

Babamın o gün gericileri Türkiye’nin başına bela edecek dediği adamın bugün 
nerede olduğunu herhalde tahmin edebiliyorsunuz…

..Ancak tehlike..yani somut ama yeni değil. ..Ha o zaman sorarsınız. Niye Tansu’ya 
kızıyorsunuz? Diye.. Niye olacak bunları başımıza musallat ettiği için. O olmasa bu 
mürteci taifesi iktidar mı görürdü. O Erbakan’ın başına başbakan kelimesi gelir miydi hiç. 
Hiç olmazsa gözü açık giderdi.

12 Haziran 1997 tarihli Sabah Gazetesinde (Fatih Çekirge) “Son Uyarı! Ve Yolun 
Sonu-Brifingin en hassas noktası şudur, DYP, irticai faaliyetlere yataklık eden bir parti 
durumuna düşmüştür.” başlığı altında özetle; (330 Kls. S: 52 )

..Dün Genelkurmay’ın verdiği brifingde, RP nin yan kuruluşu gibi çalışan Milli 
Görüş Teşkilatı’nın İslam Devleti modelini Türkiye’ye getirmek için faaliyet gösterdiği 
delillere ortaya konuluyor….

..Çünkü bu noktada DYP, irticai faaliyetlere yataklık eden bir parti durumuna 
düşmüştür.



  

..Refah Partisinin Türkiye’yi götürmek istediği “karanlık uçurum” deşifre olmuştur.
Tansu Çiller, vatan haini ilan ettiği Erbakan’a koalisyon yaparak, ihanete ortak 

olmuştur. Bu faaliyete göz yummuştur. Evet büyük bir açık yüreklilikle söylemek gerekirse, 
Türk Silahlı Kuvvetleri bu tespitleri yaptıktan sonra Anayasa’nın ve kendi İç Hizmet 
Yönetmeliği’nin verdiği yetkilerden vazife çıkararak bu gidişe “dur” dediğini ilan etmiştir.

Peki bu uyarılar dikkate alınmazsa ne olur? Yine büyük bir açık yüreklilikle 
söylemek gerekirse, bu artık son uyarıdır..

Şeklindeki gazete manşetleri, batı üst kurulu çalışmaları, fişlemeler, ihraçlar, 
istihbarat faaliyetler gibi maddi cebir olarak ortaya çıkacak hareketlerin kolaylaşması, 
aksamadan yürütülmesi ve amaç suç bakımından öngörülen neticeye ulaşmasını 
sağlayacak çalışmaların tamamlandığı, geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı 
maddi cebri içeren hareketlerin kaldığı anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, Batı Eylem Planı doğrultusunda icra edilen “irticayla mücadele” 
konulu brifinglerinde kamuoyunu yönlendirme faaliyetlerinden biri olduğu konusunda 
herhangi bir duraksama bulunmamaktadır. Bilindiği üzere 29 Nisan 1997 tarihinde yapılmaya 
başlanan bu brifingler başta Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, askeri hakim ve savcılar, 
yüksek mahkeme üyeleri ve basın mensupları olmak üzere pekçok kişiye verilmiştir. Bu 
brifinglerde Refahyol hükümeti “irticai faaliyetlerin odağı” olarak gösterilmiş, brifingler 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kanunlara uygun olarak ülkeyi yönetmekle görevlendirilmiş 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı gövde gösterisi haline dönüştürülmüştür.

Genelkurmay tarafından organize edilen “bilgilendirme toplantıları” ve 
“brifingler” çeşitli konular üzerinde hükümete bir ön uyarı, kamuoyu oluşturma ve 
manüplasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Basın yayın organlarına yönelik olarak 
yayımlanan “Basın Açıklamaları” da aynı kategoridendir. 28 Şubat sürecinde Genelkurmay 
tarafından düzenlenen “irtica brifingleri” gazetecilerin yanı sıra yargı mensuplarına da 
verilmişti.

 Gerçekten de 28 Şubat süreciyle ilgili bir gazeteciye değerlendirmelerde bulunan 
dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, brifingleri “hükümetin demokratik 
yolla sona ermesi için kullandıkları yöntemlerden biri” olarak nitelemiştir. Söyleşide 
aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir; Brifinglerle kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Tabi 
çalışmalarımızın çoğu milletvekillerini ikna etmeye yöneliktir. Rejimin içine düştüğü 
tehlikeyi öncelikle onların görmesi gerekir. (…) Biz bu yola çıkarken Genelkurmay’da 
toplandık. Muhtemel olumsuzluklara karşı köklü, alternatif planlar hazırlamaya koyulduk. 
Her olumsuzluğun, bir karşı koyma tedbirini aldık. Planlar cebimizde. Ama meselenin 
demokratik yollardan çözülmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Parlamento üyelerinin meseleyi 
siyaseten halletmeleri için bekledik. Verdiğimiz mesajları almadılar veya almak 
istemediler. Şimdi ikinci maddeyi uyguluyoruz, şeklinde ifade etmiştir. 

Genelkurmay tarafından organize edilen “bilgilendirme toplantıları” ve 
“brifingler”e çağrılan katılımcıların genellikle medyadaki genel yayın yönetmenleri ve 
Ankara temsilcileri olmasından hareketle, brifinglerin amacının gazete ve dergilerin yayın 
politikasını direkt olarak etkilemek olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. 

Genelkurmay Başkanlığının yaptığı brifinglere medya temsilcilerini çağırmakla asıl 
amacının, “medyanın insanların ve toplumun düşünce ve algı çerçevesini belirleme 
gücünden” ve “yaşanılan her olay ve her durumdan medyanın tutumunun ve duruşunun 
çok önemli ve çoğu zaman da hayati oluşundan” ötürü birlikte hareket edebilmeyi 
gerçekleştirmektir. 

Gerçekten de 28 Şubat süreciyle ilgili bir gazeteciye değerlendirmelerde bulunan 
dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, brifingleri “hükümetin demokratik 
yolla sona ermesi için kullandıkları yöntemlerden biri” olarak nitelemiştir. Söyleşide 
aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir; Brifinglerle kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Tabi 



  

çalışmalarımızın çoğu milletvekillerini ikna etmeye yöneliktir. Rejimin içine düştüğü 
tehlikeyi öncelikle onların görmesi gerekir. (…) Biz bu yola çıkarken Genelkurmay’da 
toplandık. Muhtemel olumsuzluklara karşı köklü, alternatif planlar hazırlamaya koyulduk. 
Her olumsuzluğun, bir karşı koyma tedbirini aldık. Planlar cebimizde. Ama meselenin 
demokratik yollardan çözülmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Parlamento üyelerinin meseleyi 
siyaseten halletmeleri için bekledik. Verdiğimiz mesajları almadılar veya almak istemediler. 
Şimdi ikinci maddeyi uyguluyoruz. Sivil kesimde, kamuoyu oluşturuyoruz. Ahlaklı kadrolar 
tarafından yeni yasalar hazırlanmasını bekliyoruz. Parlamento’dan adil bir seçim kanunu 
çıkmasını hararetle bekliyoruz.” (Hulusi Turgut, Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Güven Erkaya ile Yapılan ‘Refahyol Krizi Nasıl Atlatıldı?’ Başlıklı Söyleşi, Sabah, 28 Mayıs 
1998)

Genelkurmay tarafından organize edilen “bilgilendirme toplantıları” ve 
“brifingler” e çağrılan katılımcıların genellikle medyadaki genel yayın yönetmenleri ve 
Ankara temsilcileri olmasından hareketle, brifinglerin amacının gazete ve dergilerin yayın 
politikasını direkt olarak etkilemek olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Gerçekten de 
genel yayın yönetmenleri, başında oldukları gazete veya derginin yayın politikasını belirleme 
de etkili insanlardır. Genelkurmay, düzenlediği bu tür toplantılara, Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından belli değerlendirmeler ışığında seçilmiş gazetecileri çağırmaktadır. Bu 
gazetecilere, haber kaynağı tarafından kabullenilmiş ve basın toplantılarına çağrılma 
ayrıcalığına erişmiş anlamında “Akredite gazeteciler” adı verilmektedir. Genelkurmay 
Başkanlığı’nın yaptığı brifinglere medya temsilcilerini çağırmakla üç şey amaçlanmaktadır. 
İlk olarak, ülkede yaşanan çeşitli olaylara ilişkin askeri güvenlik bürokrasisinin 
değerlendirmelerini, görüşlerini ve ilave olarak alınabilecek bazı tedbirleri kamuoyu ile 
paylaşmaktır. İkinci olarak, paylaşılan konuları medya temsilcileri ile birlikte değerlendirmek 
ve görüşlerini almaktır. Son olarak ve çok daha önemli görülen amaç ise “medyanın 
insanların ve toplumun düşünce ve algı çerçevesini belirleme gücünden” ve “yaşanılan her 
olay ve her durumdan medyanın tutumunun ve duruşunun çok önemli ve çoğu zaman da 
hayati oluşundan” ötürü birlikte hareket edebilmeyi gerçekleştirmektir. Gazetelerdeki köşe 
yazarları, çağrıldıkları brifingler dışında, gündemdeki konular hakkında da askerlerin 
düşüncelerini köşelerinden kamuoyuna aktarmaktadırlar. Kendi kişisel haber kaynaklarını 
kullanarak bu konuları haber haline getiren yazarlar olduğu gibi, askerlerin köşelerinde 
yazmaları kaydıyla bizzat bilgi aktardıkları yazarlar da vardır. Genellikle “bir askeri 
kaynaktan alınan” bilgi olarak kamuoyuna aktarılan haberlerde kullanılan başlıklar “asker 
rahatsız”, “asker ne düşünüyor” şeklinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. (Seydi Çelik; 
Türkiye’de Askeri Güvenlik Bürokrasisinin Anayasal Sistem İçindeki Yeri, Doktora Tezi; 
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, S.374)

Yukarıda belirtilen yöntemler dışında askeri güvenlik bürokrasisi siyaseti etkilemek 
için kullandığı bir yöntemde gücünü göstermek ve yapabileceklerini hatırlatmaktır. 
Nitekim 4 Şubat 1997 tarihinde Sincan’dan geçen tanklar gazetelerde “TSK’nın gövde 
gösterisi” olarak yer bulmuştur. Refahyol koalisyonu döneminde Ankara’nın Sincan ilçesinde 
düzenlenen Kudüs Gecesi’nde sahnelenen bir oyun şeriat propagandasına dönüştüğü 
iddialarının basında yer alması üzerine, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 
Komutanlığı’na bağlı tanklar Sincan caddelerinden geçmişlerdir. Genelkurmay bu tank 
geçişlerini altı ayda bir yapılan normal eğitim faaliyeti olarak açıklamışsa da gazetelerin ve 
yazarların görüşü bunun bir gövde gösterisi olduğudur. 

Sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut olan ve başka bir birimde bulunmayan 
zorlayıcı, korkutucu, cebri gücü tankların yürütülmesi ile kullandıkları görülmektedir. 
Sanıklar Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısı, görev ve yetki sınırları içerisinde 
kaldıkları sürece, anayasal ve yasal çerçevede kendilerine tevdi edilen iç güvenlik görevleri 
doğrultusunda meşru bir cebri kullanabilecek olan kimselerdir. Ancak, sanıklar Türk 



  

Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısında ve mensubu olmakla sahip oldukları silahlı güce ve 
kaynağını Anayasadan ve yasalardan almayan hukuka aykırı bir yetkiye dayanmak suretiyle 
meydana getirdikleri Batı Çalışma Grubu oluşumu ile fikir ve eylem birliği içinde hareket 
eden sanıklar ve haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosunun 
2011/154446 soruştuma sırasında haklarında soruşturma devam eden diğer failler ile birlikte 
gazete manşetlerinden cebir ve şiddet kullanmayı ifade eden irade beyanları sonucu istifa 
etmek zorunda bırakılmak suretiyle icra organını cebren ıskata veya vazifeden men etme 
zararlı sonucunu meydana getirmişlerdir.

 Esasen yurt savunması ile görevli olan, sahip olduğu teşkilat, teçhizat ve 
personeliyle uluslararası alanda bile caydırıcı bir gücü bulunan, Devlet düzeni dışındaki 
suç örgütlerinden gelecek saldırılara karşı iç güvenlik kapsamında emniyet ve asayişi 
sağlamakla görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup sanıkların 
kullanabilecekleri cebre karşı, icra organının mukavemet edebilme imkan ve kabiliyeti 
bulunmamaktadır. Zira, emniyet kuvvetlerini de etkisiz hale getirip sonuçta Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin hiyerarşik imkanlarını kullanan sanıkların, amaç suçla öngörülen neticeyi elde 
etmek yolunda hiçbir maddi engelle karşılaşmayacakları açıktır.

Bu kapsamda; sanıklara yüklenen eylemin kanıtlanan şekliyle 765 sayılı 
TCK'nın 147. ve 5237 sayılı TCK'nın 312. maddelerinde düzenlenen suçları 
oluşturduğu, brifinglerin halkı aydınlatmaya yönelik olduğu, eylemlerinin neticeyi 
oluşturmaya elverişli olmadığı ve cebir/şiddet içermediğine ve hükümetin kendisinin 
rızası ile istifa ettiğine  ilişkin olarak ileri sürülen savunmalara itibar edilmemiştir.

(47). BATI ÇALIŞMA GRUBU-YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU İRTİBATI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU BAŞKANLIĞI (116.Kls: S: 1-521)

(a) 10 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay II.Başkanı Çevik Bir imzası ile 
Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi (İGHD) bünyesinde “Batı Çalışma Grubu”nun 
oluşturulduğu ve 15 Nisan 1997 tarihinden itibaren veri tabanı oluşturmak üzere raporların 
gönderileceğinin belirtildiği, bu kapsamda;

(b) 29 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzası ile “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” 
konulu yazı ile Batı Çalışma Grubu Günlük durum Raporu (BATGÜNDURAP) ile Batı 
Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİLRAP) düzenlenerek Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığınca, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile istihbarat 
teşkilleri gibi çeşitli kanallardan elde edilen bilgilerin gecikmeksizin Batı Çalışma 
Grubuna aktarılması sağlanacağının belirtildiği,

(c) 06 Mayıs 1997 tarihli Çevik Bir imzalı Batı Harekat Konsepti’nin 9. sayfasında 
Mücadele Esasları olarak;

“Basın ve yayın organları ile laik Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği mümtaz bilim 
ve din adamlarının yönlendirilmeleri ve yüreklendirilmeleri halinde mücadeleye çok büyük 
fayda sağlayacakları ve irticacıları kendi silahlarıyla vuracakları değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle mahalli basın ve yayın organları da dahil olmak üzere üniversite öğretim üyeleri, 
aydın din adamları ve halk arasında itibar sağlamış değerli şahsiyetlerle samimi ilişkiler 
içinde bulunulmalı ve onlardan yararlanma yolları araştırılmalıdır.” şeklinde konsept 
belirlenmiştir.

(ç) 27 Mayıs 1997 tarihli Çevik Bir imzalı Batı Çalışma Grubu Eylem Planında 
alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirlenmiştir. 

Batı Çalışma Grubu Eylem planının 1/c bendinde Cumhuriyetin temel nitelikleri 
olan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma özelliklerini 
muhafaza ve devam ettirmek maksadıyla;



  

(1) Siyasi Partiler
(2) Üniversiteler 
(3) Sendikalar 
(4) Demokratik Kitle Örgütleri 
(5) Kadın ve gençlik teşekkülleri
(6) Medya
Vasıtasıyla kamuoyunun olumlu yönlendirilmesini sağlamak ve her düzeyde 

yapılacak bilimsel toplantılar (Panel, sempozyum, açık oturum, konferans v.b.) gösteri ve 
mitinglerle halkın tepkisini sağlamak ibarelerinin bulunduğu,

İcra zamanının sürekli takip edilecek diye not düşüldüğü,
 İcra makamının ise MGK Genel Sekreterliği, Gnkur. Genel Sekreterliği, 

Gnkur.Psikolojik Harekat Dairesi, Gnkur. İGHD., Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma 
Gn.Komutanlığı olarak belirtildiği,

Batı Çalışma Grubu Eylem planının 18. maddesinde; Yüksek Öğretim Kurumlarında 
aşırı dinci gruplar tarafından yapılan irticai örgütlenmelere karşı tedbir almak başlığında;

Batı Çalışma Grubu Eylem planının 18/a bendinde; YÖK’le ilgili 
Üniversitelerdeki irticai faaliyetleri tespit etmek, 

İcra zamanının sürekli takip edilecek diye not düşüldüğü, 
İcra makamının ise MGK Genel Sekreterliği olarak belirtildiği,
Batı Çalışma Grubu Eylem planının 18/b bendinde ; Suç unsuru tespit edilen 

militan konumundaki öğrenciler hakkında işlem yapılmasını sağlamak 
İcra Zamanında, Sürekli takip edilecek diye not düşüldüğü,
İcra Makamında ise MGK.Gen.Sek.liği olarak belirtildiği,
Batı Çalışma Grubu Eylem planının 18/c bendinde; Atatürk’ü tanıtıcı 

programlar hazırlattırılarak bu kitleye ulaşmaya, aynı zamanda laik cepheyi 
güçlendirmeye çalışmak.

İcra Zamanında Sürekli takip edileceği 
İcra Makamında ise MGK.Gen.Sek.liği, Gnkur. Gen.Sek.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D. 

olarak belirtildiği,
Batı Çalışma Grubu Eylem planının 19 bendinde ; Atatürkçü Düşünce Derneği, 

Kemalist Atılım Derneği, Emekli subay/astbsubay dernekleri, şehit ve gazi dernekleri vb., 
Atatürkçülüğü ve laikliği şiar edinen derneklerin durumu başlığı altında,

19/e bendinde, Atatürkçü düşünceye sahip üniversite öğretim üyeleri, üst düzey 
bürokratlar, tanınmış basın/yayın elemanları ve derneklerinin yöneticileri, tanınmış iş 
adamları, medyatik ve popülaritesi yüksek şahısların bu derneklere üye olmalarını sağlamak 
ve bunu basın/yayın organlarında kullanmak.

İcra Zamanında, Sürekli diye not düşüldüğü
İcra Makamında ise, MGK.Gen.Sek.liği, Gnkur.Gen.Sekliği olarak belirtildiği,

Batı Çalışma Grubu Eylem planının 24/d bendinde; bazı kisvelerin 
giyilmeyeceğine dair kanun başlığı altında;

5) Devlet memurları, öğrenciler, hemşire ve hasta bakıcılar vb. özellik arz eden 
personel kıyafetleri ile ilgili yönetmeliklerin kanunlara uygun olmasını ve uygulanmasını 
sağlamak, 

6) Mevcut kanun ve yönetmeliklere uymayanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunmak. 

7) Yasaları işletmeyen, takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen sorumlular 
hakkında suç duyurusunda bulunmak, 

8) Yasalara uymayan ve uygulatmayanları sürekli taciz etmek (Basın ve yayın 
yoluyla) 



  

İcra Zamanında, Sürekli, tespit edildiği diye not düşüldüğü, 
İcra Makamında ise Gnkur.Adli, Müş.liği olarak belirtildiği,

(d) 05 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları belgesinde;

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bağlı birliklere gönderilen Kurmay 
Başkanı Aydan Erol imzası ile 05 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları 
konulu belgede özetle; bağlı komutanlıklardan

Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak gönderilmesi istenilen bilgi ve 
raporlara ilave olarak aşağıda belirtilen bilgilerin de derlenerek il ve ilçelerdeki

a.Tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ve 
konfederasyonları.

b.Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, yüksekokul ve enstitüler) 
c. Yurtlar d.Üst düzey yöneticiler (vali, kaymakam, belediye başkanları) ile diğer 

mülki makamlarda bulunan görevlilere (müdür, daire başkanları) ait biyografiler, anılan 
şahısların siyasi görüş/yönleri. 

Temin edilerek gönderilmesi istenilmiş Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 
bu bilgiler BÇG’ye gönderilmiştir.

(e) 10 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı Batı Çalışma Grubunun kurulmasına dair 
belgenin 9.maddesinde belirtildiği üzere daha evvel teşkil edilen Kriz Masası Grubu esas 
alınarak oluşturulan,

Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı altında İGHD.Pl.Ş.Md.olarak İdris 
Koralp’in ismi bulunan belgenin not kısmında 4. madde olarak,

“YÖK.Bşk.lığına gönderilecek evraklar elden kurye ile (a: Prof.Dr.Sedat 
ARITÜRK YÖK Dnt.Krl.Bşk.; b: E.Korg.Erdoğan ÖZNAL YÖK üyesi) gönderilecek.” 
şeklindeki ibarelerden Batı Çalışma Grubu Kriz Masası kurulunda alınan YÖK’le ilgili 
kararların kurye ile YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof.Dr.Sedat Arıtürk’e ya da YÖK 
Üyesi Emekli Korgeneral Erdoğan Öznal’a gönderilmek suretiyle gereğinin yapıldığı 
anlaşılmaktadır.

 (f) Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinde belirtildiği üzere 
11.06.1997 Çarşamba günü Genelkurmay Orbay Salonunda üniversite mensuplarına irticai 
faaliyetler konusunda brifing verildiği tespit edilmiştir.

(48). YÖK BAŞKANLIĞINDAN GELEN BELGELER (116.Kls: S: 1-521)

A. YÖK Başkanlığından 18.04.2013 tarihli resmi yazı ile YÖK Büyük arşivinde 
bulunan 1996-2003 yılları itibariyle personel bölümü ile Hukuk Müşavirliği arşivlerinin 
istenmesi üzerine YÖK’ten alınan belgeler arasından;

1.Belge; Genelkurmay Başkanlığından Genelkurmay Harekat Başkanı Vekili Kenan 
Deniz imzası ile Gizli ve Kişiye Özel damgalı YÖK Başkanlığına 12 Mayıs 1997 tarihinde 
HRK:3429-41-97/İGHD.PL.Ş.(6) (BÇG’nin faaliyet yürüttüğü birim) sayılı Kırıkkale 
Üniversitesinde görevli bazı öğretim üyeleri konulu belgede özetle;

1. Kırıkkale Üniversitesinde görevli bazı öğretim üyeleri ile ilgili olarak alınan 
bilgiler aşağıda olduğunun belirtildiği,

a. Rektör Prof. B.A. 1-1,5 ay süre ile İran’a gittiği, halen yazar Rasim Özdenörenci 
grubu (Müslüman Gençlik Örgütü) mensubu olduğunu,

b. Öğretim görevlisi M.V.’nin 7 Şubat 1997 tarihinde İran’dan döndüğü duyumu 
alındığı,



  

c. Öğretim görevlileri İ.B., A.D., Y.Ö.’nün İran yanlısı tutum izledikleri, Kırıkkale 
merkezinde kurmuş oldukları Birlik Vakfında zaman zaman sohbet düzenledikleri,

2. Adı geçen şahısların faaliyetlerinin takip edilerek yeterli bulguların toplanmasını 
müteakip yasal işlem başlatılması Genelkurmay Başkanı namıyla istenilmiştir.

Belgenin dağıtım gereği olarak; İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, YÖK 
Başkanlığına, Bilgi olarak; MGK Gensek.liğine, Gnkur.İsth.Bşk.lığına gönderildiği 
anlaşılmıştır.

2. Belge; Yukarıdaki belgede Rektör B.A. olarak belirtilen kişi ile ilgili olarak 2 
sayfadan oluşan bilgi notunun alt kısmında “İstihbari nitelikte olan bu bilgiler hukuki bir 
delil olarak kullanılamaz” ibaresinin bulunduğu belgede özetle; Milli Görüş yanlısı, MTTB 
taraftarı, 1973 MSP Erzurum İl Kongresine katıldığı, Erzurum’a gelen Necmettin Erbakan’ı 
karşıladığı, İran-Tarhan’a gittiği, kendisine Erzurum İran Başkonsolosluğu tarafından kitap 
ve Kur’an gönderildiği, 27 Nisan 1983 günü 9. Kolordu Sıkıyönetim Komutanlığınca 
Erzurum’da yakalandığı, ifadesinin alındığı hususlarının istihbar edildiği belirtilmiştir.

3. Belge; Kırıkkale Üniversitesinde görev yapmakta olan İslamcı kesim ile iltisaklı 
öğretim görevlileri başlıklı belgede,

Kırıkkale Üniversitesinde görev yapmakta olan İslamcı kesim ile iltisaklı öğretim 
görevlileri hakkında yapılan araştırma sonucu derlenen bilgilerin aşağıda sunulduğu,

Anılan Üniversitede görev yapmakta olan İslamcı kesimle ilişkide bulunan 34 
öğretim görevlilerinin isimleri, görev yaptıkları fakülte ve yüksekokullar ile anılanların 
faaliyetlerini içeren tabloların Ek-1’de gönderildiği,

Mezkur öğretim görevlilerinin bağlı bulundukları İslami grup ve cemaatlere göre 
dağılımlarını içeren ve Ek-2’de sunulan istatistiki veriler tetkikinden, anılan üniversitede 
islamı grupların dağılımının dengeli olduğu,

Rektör B.A.’nın çabası ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreter 
Yardımcısı Ö.L’nin başka bir kurumdan bu üniversiteye tayin edildiği, aynı biçimde daha 
önce Sakarya Üniversitesinde görev yapmakta olan ve Nakşibendi tarikatı mensubu 
Prof.V.Ç.’nin 1996 yılında Kırıkkale Üniversitesine tayin edildiğini, önümüzdeki dönemde 
de bahse konu üniversitede idari ve akademik kadrolara benzer atamaların yapılarak İslami 
grup ve cemaatlerin etkinlikleri arttırılabileceği belirtilmiştir.

4.Belge ; Kırıkkale Üniversitesinde Görev Yapan İslamcı Kesim İle İlişkili Öğretim 
Görevlileri başlıklı belgede, 34 öğretim görevlisinin adı, soyadı, görevi ve tandansının 
belirtildiği belgede, tandansı olarak “Milli Görüşçü İdeolojiyi benimsemektedir, radikal 
İslami görüşü benimsemektedir, Nurcu kesim ile iltisaklıdır, Esat Coşan grubu Nakşibendi 
tarikatı mensubudur” şeklinde fişleme belgeleri.

(Belge, yukarıda 3. Sırada belirtilen belgede bahsedilen “34 öğretim görevlisinin 
isimleri, görev yaptıkları fakülte ve yüksekokullar ile anılanların faaliyetlerini içeren 
tabloların Ek-1’de gönderildiği” belirtildiğinden, bu belgenin 3. Sıradaki belgenin Ek-1’i 
olduğu anlaşılmıştır.)

5.Belge; Kırıkkale Üniversitesinde Görevli İslamcı kesim ile iltisaklı öğretim 
görevlilerinin bağlı bulundukları gruplara göre dağılımları başlıklı daire şeklinde grafikte 
Milli Görüş, Radikal, Nakşibendilik, Nurculuk ve Diğer olarak yüzdelerinin farklı renklerde 
ve % oranlarının gösterildiği grafik.

 (Belge, yukarıda 3. sırada belirtilen belgede bahsedilen “Öğretim görevlilerinin 
bağlı bulundukları İslami grup ve cemaatlere göre dağılımlarını içeren ve Ek-2’de sunulan 
istatistiki veriler tetkikinden, anılan üniversitede islamı grupların dağılımının dengeli olduğu” 



  

belirtildiğinden, bu belgenin 3. Sıradaki belgenin Ek-2’si olduğu anlaşılmıştır.)

6. Belge; Genelkurmay Başkanlığından Genelkurmay Harekat Başkanı Vekili 
Kenan Deniz imzası ile Gizli ve Kişiye Özel damgalı YÖK Başkanlığına 12 Mayıs 1997 
tarihinde HRK:3429-47-97/İGHD.PL.Ş.(6) (BÇG’nin faaliyet yürüttüğü birim) sayılı İrticai 
faaliyetler konulu belgede özetle;

1. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde Müslüman öğrenciler tarafından 
dağıtılan bildirinin Ek-A’da gönderilmiş olup, bildiride Türk Silahlı Kuvvetlerine ve mevcut 
sisteme ağır eleştiriler ve suçlamalar yer aldığı, 

2. Konunun tahkiki ve sorumlular hakkında gerekli işlemin yapılması Genelkurmay 
Başkanı namıyla istenmiştir.

Belgenin ekinde 1 sayfalık bildirinin yer aldığı,
 Belgenin dağıtım gereği olarak; İçişleri Bakanlığına ve Yüksek Öğretim Kurumu 

Başkanlığına, Bilgi olarak; MGK. Genel Sekreterliğine ve Gnkur. Adli Müşavirliğine 
gönderildiği anlaşılmıştır.

7. Belge; Genelkurmay Başkanlığından Genelkurmay Harekat Başkanı Vekili 
Kenan Deniz imzası ile Gizli ve Kişiye Özel damgalı YÖK Başkanlığına 12 Mayıs 1997 
tarihinde HRK:3429-44-97/İGHD.PL.Ş.(6) (BÇG’nin faaliyet yürüttüğü birim) sayılı 
Doç.Dr.H.Ö. konulu belgede özetle;

1.Marmara Üniversitesi Doçenti Dr.H.Ö. 07.03.1997 günü İstanbul-Gaziosmanpaşa 
Bolluca Merkez camiinde verdiği vaazında MGK kararlarını eleştirerek “Ordunun din 
düşmanı olduğunu, millete ve milletin inançlarına düşman olduğunu, temel amacın İslami 
gelişmeye ket vurmak olduğunu, bu nedenle imam hatip liseleri ile Kur’an kurslarını 
kapatmak istediğini, buna kimesnin gücünün yetmeyeceğini” beyan ettiği, adı geçen şahsın 
aynı zamanda Milli Görüş yanlısı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) 
İstanbul Şube Başkanı ve Türkiye İlmi ve İçtimai Hizmetler Vakfı Başkanı olduğu,

2. Hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ve gerekli işlemin yapılması 
Genelkurmay Başkanı namıyla istenmiştir. 

Belgenin dağıtım gereği olarak; Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığına, 
Gnkur.Ad.Müş.liğine, Bilgi olarak; MGK. Genel Sekreterliğine gönderildiği anlaşılmıştır.

YUKARIDAKİ BELGELERE İLİŞKİN ARAŞTIRMA TUTANAĞI;
Yukarıda belirtilen YÖK’ten elde edilen 7 belgedeki fişlemelerde adı geçen kişilerle 

ilgili 19/04/2013 tarihli 2 sayfadan ibaret araştırma tutanağında ve ekinde bulunan belgelerde 
özetle;

YÖK’te elde edilen ve tutanağın Ek-2’sinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi ile ilgili 
bilgi notunda belgelerde adı geçen Kırıkkale Üniversitesinde görev yapan Rektör Prof.B.A. 
dinci kadrolaşma nedeniyle görevden alındığının belirtildiği,

 Yukarıda 1. Belgede öğretim görevlisi olarak isimleri bulunan M.V., A.D. ve 
Y.Ö.’nün YÖK Başkanlığından elde edilen ve fişleme amaçlı kullanılan ajandalarda 
fişlenmiş olarak bulunduğu tespit edilmiştir. (Araştırma tutanağı Ek-3’e alınmıştır.)

Yukarıdaki 1. Belgede M.V. ile 4. Belgedeki H.E.’ni isimlerinin YÖK’ten elde 
edilen ajandalarda fişlenmiş olarak bulunduğu tespit edilmiştir. (Ajandanın ilgili sayfaları 
araştırma tutanağı Ek-3’e alınmıştır.)

Yukarıdaki 1. Belgede isimleri geçen B.A., M.V., İ.B, Y.Ö. ile A.D.’nin isimlerinin 
müşteki Tamer Tatar tarafından savcılığımıza ibraz edilen Genelkurmay antetli CD’den elde 
edilen 23. Klasörde (S:230-231)”YÖK Başkanı tarafından Sn. Genelkurmay Başkanına arz 
edilen hususlara ilişkin bilgi notu” başlıklı 2 sayfadan oluşan belgede isimlerinin bulunduğu 
tespit edilmiş olup aynı zamanda araştırma tutanağının ekinde de belge mevcuttur.



  

Yukarıdaki 1. Belgede M.V. ile 4. Belgedeki H.E.’nin isimlerinin müşteki Tamer 
Tatar’ın Savcılımıza ibraz etmiş olduğu Genelkurmay antetli CD’den elde edilen 27 no.lu 
klasör içerisinde bulunan “İrticai faaliyette bulunan YÖK Personeli” başlıklı belgenin 
Kırıkkale Üniversitesi bölümünde 1. ve 2. sırada fişlendikleri tespit edilmiş olup, belgenin bu 
sayfaları araştırma tutanağına eklenmiştir.

Yukarıda belirtilen YÖK’e yazılan belgelerde imzası bulunan Kenan Deniz 10 
Nisan 1997 tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubunun kurulması ile ilgili belgenin 
Ek-A’sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı BÇG şemasında BÇG’nin koordinatörü olarak 
bulunmaktadır.Yukarıda belirtilen belgeler Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/89 sırasında 
emanete alınmıştır. (22.Kls, S: 283-333)

8.Belge; YÖK Antetli, kırmızı Gizli kaşeli, mühürlü, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından 26.08.1996 tarihinde APK 8088-16560 sayılı, YÖK Başkanı Kemal 
GÜRÜZ imzalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Mevlüt Baydar hakkında yazılan 
yazıda;Devletin güvenlik makamlarından alınan bilgilerden, Üniversiteniz araştırma 
görevlisi olarak lisansüstü eğitimi amacıyla yurtdışına gönderilen ve ekli listede adları 
belirtilenlerin ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden bölücü veya aşırı akımlarla 
ilişkileri olduğu anlaşılmaktadır. Bu kişilerin yurtdışına eğitimlerine devam etmeleri 
sakıncalı bulunduğundan, yüksek lisans derecelerini tamamlayıp henüz doktora eğitimine 
başlamamış veya yüksek lisans eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini 
tamamlamalarını takiben, yurda geri çağırılmaları ve kalan eğitimlerini ülkemizde 
tamamlamaları gerekli görülmektedir. Bu kişiler yurda dönüşlerinde üniversitenizce mutlaka 
gözetim altında bulundurularak her türlü faaliyetlerinin takip edilmesini, yeterli delil elde 
edildiği taktirde de haklarında idari ve adli soruşturma açılmasını önemle rica 
ederim."şeklinde yazıldığı tespit edilmiştir.

9. Belge; YÖK Antetli, Gizli kaşeli, mühürlü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından 26.08.1996 tarihinde APK 8114-16587 sayılı, YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ 
imzalı, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet SARIBIYIK, Hamza ATEŞ haklarında 
yukarıda 8. Belgede belirtildiği şekilde idari ve adli soruşturma açılması için yazı yazıldığı 
tespit edilmiştir.

10. Belge; YÖK Antetli, Gizli kaşeli, mühürlü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından 26.08.1996 tarihinde APK 8092-16564 sayılı, YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ 
imzalı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne İbrahim KAYA hakkında 
yukarıda 8. Belgede belirtildiği şekilde idari ve adli soruşturma açılması için yazı yazıldığı 
tespit edilmiştir.

11. Belge; Gizli kaşeli, YÖK Başkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığına 
(Yükseköğretim Genel Müdürlüğü) 06.03.1997 tarihinde 2078-4101 sayılı, Genel Sekreter 
Atilla KONAÇ imzalı belgede; “2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi uyarınca lisansüstü 
eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerinden bir kısmının aşırı akımlarla 
ilişkileri olduğu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Başbakanlık Güvenlik İşleri 
Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından 
Kurulumuza gönderilen yazılardan anlaşılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde bu durumda olan araştırma görevlilerinin yurt 
dışındaki eğitimlerine devam etmelerinin sakıncalı olduğu, bu nedenlerle bu gibilerin geri 
çağırılarak eğitimlerini Türkiye’de tamamlamalarının gerekli olduğu sonucuna varılmış ve 
belirtilen sebeplerle görev süresi uzatılmayan araştırma görevlilerinin yurda dönüşlerinde 
üniversitelerince gözetim altında bulundurulması, her türlü faaliyetlerinin takip edilmesi, 



  

yeterli delil elde edildiği takdirde haklarında idari ve adli soruşturma açılması gerekitği ilgili 
üniversitelere duyurulmuştur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi adına lisans üstü eğitim amacıyla 
yurt dışına gönderilen araştırma görevlisi İsmail Yakup Turgut bu gerekçeyle bursu kesilen 
araştırma görevlilerinden olup üniversitesinden eğitimen Türkiye’de devam etmesi 
istenmiştir.Bilgilerinize arz ederim ” şeklinde yazı yazıldığı tespit edilmiştir.

12. Belge; “Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla İngiltere’de Bulunan 
Araştırma Görevlileri” başlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde;

1 numarası verilen belgede; “Konu: İngiltere’de Masterv e Doktora Öğrenimi 
Görmekte olan Araştırma Görevlileri. İngiltere’de master ve doktora öğrenimi görmekte olan 
araştırma görevlileri hakkında kayıtlarımızın tetkikinden derlenen bilgiler aşağıda 
sunulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından master ve doktora öğrenimi görmek için 
İngiltere’ye gönderilen 702 öğrenciden, 46’sı hakkında kayıtlarımızda bilgiye rastlanmıştır. 
Bu öğrencilerden; 30’unun İslamcı (Ek-1), 13’ünün Aşırı Sol (Ek-2), 3’ünün Bölücü 
(Ek-3) kesimle iltisaklı oldukları öğrenilmiştir.”ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

13. Belge; “Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla İngiltere’de Bulunan 
Araştırma Görevlileri” başlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde;

2 numarası verilen belge; “İngiltere’de Master ve Doktora Öğrenimi Görmekte olan 
Araştırma Görevlileri” başlığında,

“Sakınca Durumu  İslamcı Faaliyetlerle İltisaklı 30,Aşırı Sol Faaliyetlerle 
İltisaklı 13,Bölücü Faaliyetlerle İltisaklı 3, Toplam 46” ifadelerinin yer aldığı tespit 
edilmiştir.

14. Belge; “Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla İngiltere’de Bulunan 
Araştırma Görevlileri” başlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde;

3-4-5 numarası verilen belgelerde; “İngiltere’de Master ve Doktora Öğrenimi 
Görmekte Olan İslamcı Kesim İle İltisaklı Araştırma Görevlileri” başlığında,

Adı Soyadı, Adına Öğrenim Gördüğü Üniversite, Öğrenim Dalı, İngiltere’de 
Öğrenim Gördüğü Üniversite, Tandansı başlıklarında çeşitli üniversite ve bölümlerden;

Mete Gündoğan, Turgut Temel, Ekrem Tatoğlu, M.Ali Sözen, Bayram Yılmaz, 
Mehmet Hayta, Ahmet Altuncu, Musa Türker, Zafer Soygüder, Gürkan Öztürk, Mesut 
Koyuncu, Oğuz Tekelioğlu, Nurten Aksoy, Şahin Aksoy, Mehmet Can Hallac, Mustafa Sarı, 
Abdullah Şahin, Sami İmamoğlu, Gani Koza, Mehmet Sarıbıyık, Hamza Ateş, Murat Sarı, 
Necip Çamuşçu, Selim Eraslan, Hüseyin Balık, Murat Ekinci, İ.Hakkı Eraslan, Ramazan 
Kurt, Mehmet Pak, İsmail Orakçıoğlu’nun “İslamcı Kesim İle İltisaklıdır” şeklinde 
belirtildiği tespit edilmiştir.

15. Belge; “Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla İngiltere’de Bulunan 
Araştırma Görevlileri” başlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde;

6-7 numarası verilen belgelerde; “İngiltere’de Master ve Doktora Öğrenimi 
Görmekte Olan Aşırı Sol Kesim İle İltisaklı Araştırma Görevlileri” başlığında, 

Adı Soyadı, Adına Öğrenim Gördüğü Üniversite, Öğrenim Dalı, İngiltere’de 
Öğrenim Gördüğü Üniversite, Tandansı başlıklarında çeşitli üniversite ve bölümlerden;

Mustafa Kumral, Mehmet Melih Pınarcıoğlu, Necmi Erdoğan, Rezzan Uslu, Aytaç 
Sertuğ Çiçek, Sabri Yanık, Nihat Evren Erem, Mustafa Duran, Metin Reyhanoğlu, Sürhan 
Çam, Neşe Özden, Ali Erdem ve İbrahim Kaya’nın “Aşırı Sol Kesim İle İltisaklıdır” şeklinde 
belirtildiği tespit edilmiştir.



  

16. Belge; “Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla İngiltere’de Bulunan 
Araştırma Görevlileri” başlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde; 

8 numarası verilen belgede; “İngiltere’de Master ve Doktora Öğrenimi Görmekte 
Olan Bölücü Kesim İle İltisaklı Araştırma Görevlileri” başlığında, 

Adı Soyadı, Adına Öğrenim Gördüğü Üniversite, Öğrenim Dalı, İngiltere’de 
Öğrenim Gördüğü Üniversite, Tandansı başlıklarında çeşitli üniversite ve bölümlerden;

 Mukadder Atmaca, Göksel Kızıl ve Murat Kızıl’ın “Bölücü Kesim İle İltisaklıdır” 
şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

17. Belge; “Master ve Doktora Öğrenimi Görmek Amacıyla İngiltere’de Bulunan 
Araştırma Görevlileri” başlıklı Beyaz karton dosyanın içeriğinde;

9 numarası verilen belgede; Gizli olarak, “Salih Şahin, Ali – Zehra oğlu, 1964 Tokat 
/ Almus doğumludur. Halen Pamukkale Ünivirsetis Hastanesi’nde Beyin Cerrahı olarak 
çalışmaktadır. Alevi orjinli olup, “Türkiye Devrim Partisi” (TDP) mensubudur. HADEP’le 
iltisaklıdır. İzmir / Buca Cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunan aşırı sol örgüt mensuplarına 
ilaç temin etmektedir.”şeklinde bilgilerin bulunduğu tespit edilmiştir. (33. Kls, S: 123-146)

Yukarıda belirtilen 8 ile 17. Sıralar arasındaki belgeler ve bu belgelere ilişkin 
26/04/2013 tarihli 3 sayfadan oluşan araştırma tutanağı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin 
2013/99 soruşturma sırasında emanete alınmış olup, onaylı suretleri 33. Klasör 123-148 
sıralarında yer almaktadır.

B. SORUŞTURMA KAPSAMINDA YÖK’TEN ELDE EDİLEN BELGELER 
(21) İLE NUMARALANDIRILMIŞ YEŞİL AJANDA

Ankara C.Başsavcılığınca (TMK 10. Madde ile Yetkili ve Görevli) yürütülen 
2011/206 sayılı soruşturma ile birleştirilen Ankara C.Başsavcılığınca yürütülen 2011/91239 
sayılı soruşturma kapsamında; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2012 
günü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen, üzerinde “Fihrist 20” ibaresi bulunan, 
aramaya katılan görevlilerce (21) numara ile numaralandırılan, yeşil renkli, ilk sayfasında 
(1), son sayfasında (311) yazan (2 – 3 – 4 – 5 yazılı sayfalar yok) ajandanın yapılan 
incelemesinde;

Ajandanın harf ayrımı yapılmış bir fihrist olduğu, içerisinde alfabetik sıraya 
uyularak bazı isimlerin yer aldığı, ön kapağın arkasında,

“İsimleri yazılı olanlar için” -UTTK, -DİĞER KURULUŞLAR, -MİT. şeklinde 
yukarıda yazıldığı gibi siyah, mavi ve yeşil renklerle belirtildiği, (6) yazılı sayfadan itibaren 
(1001) adet kayıt tutulduğu, kayıtlardan bazılarının şahıs ismi, bazılarının ise üniversite adı 
olduğu, üniversite adı yazan kayıtların altında o üniversitedeki irticai faaliyet hakkında bilgi 
verildiği, aynı üniversiteyle ilgili birden fazla kaydın olabildiği, isimleri yazılı bulunan 
kişilerin yukarıdaki gibi renklendirildiği, ajanda içeriğinde (789) tane öğretim görevlisi, 
(38) tane öğrenci, (56) tane memur ve diğer görevliler hakkında fişleme bilgisi olduğu, 
şahıs isimlerinin yanında unvanları ile hangi üniversitede çalıştığının yazıldığı, ayrıca 
şahıslarla ilgili “TARİKAT YANLISI”, “İRTİCAİ EĞİLİMLİ”, “NURCU”, 
“ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINA KARŞI DÜŞÜNCEDE”, “TÜRBAN 
TAKTIĞI”, “ŞERİATÇI GÖRÜŞÜ YAYMAYA ÇALIŞTIĞI”, “SÜLEYMANCI”, 
“MİLLİ GÖRÜŞ”, “NUR TARİKATI ÜYESİ OLDUĞU VE SAİD-İ NURSİNİN 
KİTAPLARINI OKUDUĞU”, “İRTİCAİ GRUPLARIN LİDERİ OLDUĞU”, 
“İRTİCAİ KADROLAŞMAYA GİTTİĞİ”, “RADİKAL İSLAMCI”, “EVİNDE DİNİ 
TOPLANTILAR YAPTIĞI”, “ÖĞRENCİLERİ NOT TEHDİDİYLE 
TOPLANTILARA ÇAĞIRDIĞI” gibi bilgilerin yer aldığı, ayrıca şahıslarla ilgili yapılan 



  

işlemlerin ve hangi tarihte yapıldığının belirtildiği anlaşılmış, yeşil ajandaya ait örnek bir 
sayfadan isimler kapatılarak aşağıda belirtilmiştir. (116.Kls. S.235-238)

F.G. - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (Milli Görüş)
E.C. - Yüzüncü Yıl Van M.Y.O.(Milli Görüş)
Doç.Dr.E.O. - Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (M.KIRKINCI 

GRUBU, NURCU)
Prof.Dr.E.Ö. - Çanakkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı (4 Dosya)
(Irkçı,gerici,bilim dışı bir şahsiyet olduğu,öğrenci ayrımcılığı yaptığı, üst düzey 

kadrolara kendi yakınlarını atadığı) 10/11/1998 Ü. yazıldı, sonuç Bşb.Müst.Yrd.bildirildi. 
17/05/1999

Arş.Gör.F.Y. - Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (2 Dosya) (Nur 
Cemaati üyesi olduğu, haftada bir evlerde yapılan toplantılara katıldığı) 10/11/1998 Ü. 
yazıldı, sonuç Bşb.Müst.Yrd.bildirildi (29/04/1999)

Prof.Dr.E.F. - Osmangazi Üniversitesi Rektörü (5 Dosya) (Türbanlı öğrencilerin 
derslere girmeleri halinde öğretim görevlisi tarafından direk müdahalede bulunamayacağı, 
bunun öğrenciyi rencide edeceği hk.) 01/02/1999 Ü.yazıldı 08/03/1999 Bşb. Yazıldı.

Prof.Dr.E.Ö. - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim üyesi (5 Dosya) (Bir öğretim 
görevlisi türbanlı öğrencileri sınıfa sokmaması nedeniyle alınan savunmasında türbanı 
destekleyici konuştuğu) 01/02/1999 Ü.yazıldı. Bşb. Bildirildi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (6 Dosya) … (Türban meselesinin halledilmiş gibi 
görülsede, halen türbanlı öğrencilerin derse girmeden önce başlarını sınıf kapısında açması) 
25/02/1999 Ü. Yazıldı. 13/06/2000 tekit, Bşb bildirildi”

-Ankara C.Başsavcılığınca (TMK 10.Madde ile Yetkili ve Görevli) yürütülen 
2011/206 sayılı soruşturma ile birleştirilen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 
2011/91239 sayılı soruşturma kapsamında; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
22.02.2012 günü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen, Mavi Renkli, üzerinde “Dilek 
İnşaat” ibaresi bulunan ve arama sırasında görevliler tarafından (56) ile numaralandırılan, 
(170) sayfadan oluşan ajandanın yapılan incelemesinde;

Ajanda da toplam (177) adet kayıt bulunduğu, (177) kaydın bir kısmında sadece 
üniversite ismi ve o üniversitedeki irticai faaliyetlerin yazıldığı, kayıtlardan (112) tanesinin 
öğretim görevlisi, (2) tanesinin öğrenci, (14) tanesinin de diğer görevliler hakkında olduğu 
ve şahıslarla ilgili olarak fişleme bilgilerinin bulunduğu, fişlemelerin “İRTİCAİ 
GRUPLARA DESTEK VERDİĞİ”, “TÜRBANA GÖZ YUMDUĞU”, “ATATÜRK 
DÜŞMANI VE LAİKLİK KARŞITI OLDUĞU”, “AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA 
2 TÜRBANLI ÖĞRENCİYE İZİN VERİLMESİ”, “İRTİCAİ FİKİRLERE SAHİP 
ÖĞRENCİLERE DESTEK VERDİĞİ”, “RADİKAL DİNİ ÖRGÜTLERLE 
İLTİSAKLI OLDUKLARI”, “ARŞ. GÖR., DEKAN YRD., DR., VE ÖĞRETİM 
ÜYELERİNİN NURCU OLDUKLARI (KIRKINCI GRUBU)”, “KÖKTENDİNCİ VE 
TARİKATÇILIKLA UĞRAŞTIKLARI” şeklinde yapıldığı tespit edilmiş, mavi ajandaya 
ait örnek bir sayfa isimler aşağıda belirtilmiştir. (116.Kls. S.231-234)

Kafkas Üniversitesi 
Rektör N.K.’nin Üniv. Bölücü ve irticai faaliyetlere göz yumduğu, Öğretim 

elemanları ve Y.O. müdürlerinin irticai faaliyetlere örgütlendiği, 
Atatürk Üniversitesi
 Erzincan İlahiyat MYO’lunda okul müdürü, müdür yardımcısı, birçok öğretim 

üyesinin bazı öğrencilerle birlikte nurcu yapılanma içinde oldukları,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Zile Meslek Yüksek Okulunda kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan uygulamaların 



  

mevcut olduğu, derslerde öğrencilerin türbanı çıkarmadıkları,
Gazi Üniversitesi 
Doç.Dr.H.A.’nın Öğrencileri baş örtülerini çıkarmama yönünde teşvik ettiği,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Turizm Meslek Yüksek Okulunda görevli olan O.A.’nın Üniversite Öğrencilerini 

Fethullah Gülen Cemaatine üye olarak kazandırmaya çalışması
Gazi Üniversitesi 
Rektör İ.H.F.’nin İrticai ve takiyyeci faaliyetleri hakkında”

C. GENELKURMAY ANTETLİ CD’DEN ELDE EDİLEN BELGE ÖĞRENCİ 
SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİNDE UYGULANAN ORTAÖĞRETİM 
BAŞARI PUANI UYGULANMASININ İRTİCAİ GRUPLARCA İSTİSMAR 
EDİLMESİ

Başlıklı, 6 sayfadan oluşan, büyük harflerle yazılı, her sayfanın alt köşesinde 
OSS.DOC ibaresi bulunan power point sunu belgesinde özetle; sonuç olarak ÖYS’ne az bir 
zaman kalmış olması nedeniyle kanuni düzenlemenin gecikmesinden doğacak mahzurun 
önüne geçilmesi için YÖK’ün en kısa zamanda bu kanun kendisine verdiği ayarlama yapma 
yetkisini kullanarak puan ve katsayıları milimize etmesi suretiyle çözüme kavuşturması uygun 
görülmektedir ibaresi ile son bulan belge. (16.Kls, S:182-187)

Recep DURLANIK şüpheli sıfatıyla müdafii eşliğinde alınan ifadesinde özetle; 
BÇG de sivil memur olarak çalıştığını, yukarıda belirtilen belgeyi amirlerinin vermiş olduğu 
emir doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını belirtmiştir.

1.Genelkurmay antetli CD’den elde edilen ve 23. Klasörde 230-231 sırasında yer 
alan 2 sayfadan oluşan belgede;

YÖK BAŞKANI TARAFINDAN SN.GENELKURMAY BAŞKANINA ARZ 
EDİLEN HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Başlıklı, 2 sayfadan oluşan belgede;
“1. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nun, Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ile birlikte 

aldıkları karar gereği, Mısır El Ezher, Suudi Arabistan Medine İslam, Irak Bağdat ve 
Pakistan Karaci Üniversiteleri Başta olmak üzere toplam 14 üniversiteden mezun olan 
(Toplam 135) tüm Türk öğrencilerin diplomalarına verilmiş denklik belgelerini iptal kararı 
aldığı, bahse konu şeriatçı üniversiteleri “Yasaklı Üniversiteler” kapsamına aldığı ve bu 
öğrencilerin diplomalarına “Şartlı Denklik Belgesi” vererek “Yalnız Diyanet İşlerinde 
Kullanılacağı” ibareli belge düzenleneceği öğrenilmiştir.

2. Nur Cemaatinin Fetullah Gülen kanadının yurt dışı kolej atağı Sovyetler Birliğinin 
yıkılışıyla başlamıştır. Türk Cumhuriyetleri yoğunlukta olmak üzere toplam 188 Eğitim ve 
Öğretim Merkezi 27 ülkeye yayılmış durumdadır. Bahse konu merkezlerde 30 bin öğrencinin 
öğrenim gördüğü belirlenmiştir.

Türk Cumhuriyetlerinde ise; toplam 110 okulda 23.000 öğrencinin öğrenim gördüğü 
öğrenilmiştir. Sosyo – Ekonomik ihtiyaçları fazla olan Türk soylu Müslüman ülkelerin taban 
kazanmak için kullanıldığı, Finansmanın; birinci aşamada Türkiye’deki sponsor firmalar 
tarafından sağlandığı, ikinci aşamada ise sponsorluğun yerel cemaatlere devredildiği tespit 
edilmiştir.

3. Kırıkkale Üniversitesi rektörü B.A.’nın 1980 sonrası Milli Görüş unsurlarının 
lideri konumuna geldiği, 1982 yılında devrim kutlamalarına katılmak üzere İran’a gitti, 
Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde İslami grup ve cemaat mensubu kişilerin atanmalarına 
yardımcı olduğu,

- Kırıkkale Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi M.V.’nin MGV Erzurum 



  

Şubesinin kurucularından olduğu, aynı zamanda Esat Coşan grubu Nakşibendilerine ait 
Hakyol Vakfına de üye olduğu,

 - Kırıkkale Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi İ.B.’nin de MGV. Erzurum 
Şubesinin kurucularından aynı zamanda Esat Coşan Grubu Nakşibendilerine ait Hakyol 
Vakfına üye olduğu, Birlik Vakfı Kırıkkale Şubesinde öğrencilere Arapça ve Kur’an dersleri 
verdiği, çevresinde Cumhuriyet ve laiklik karşıtı bir şahıs olarak tanındığı,

- Yine Kırıkkale Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Y.Ö. ve A.D.’nin de 
Esat Coşan Grubu Nakşibendilerine ait Hakyol Vakına üye olduğu, çevresinde Esat Coşan’ın 
talebesi olarak tanındığı,

4. Söz konusu programların yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla “YÖK” 
bünyesinde bir “Bilim Kurulu” oluşturulduğu,

5-6. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nun ilköğretim okulları ve liseler için din 
öğretmeni yetiştirmek amacıyla yeni düzenlemeler yaptığı,

- Bünyesinde eğitim fakülteleri bulunan üniversitelerin (Atatürk, Çukurova, Dicle, 
9 Eylül, Erciyes, İstanbul, Marmara, 19 Mayıs, Selçuk ve Uludağ) İlahiyat Fakültelerinin 
ilahiyat programlarına ek olarak açılacak 4 yıllık lisans düzeyindeki “İlköğretim din 
kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği” programında yetiştirileceği,

- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesince Sosyal Bilimler Enstitüsünde kurulacak 
bir ana bilim dalı çerçevesinde, liselerde ders verecek “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi” 
öğretmenlerinin üç yarıyıla eş değer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programında 
yetiştirilmesine karar verildiği tespit edilmiştir. (23.Kls, S:230-231)

Genelkurmay antetli CD den elde edilen, 
1-CD/Bornova/Hakan/Üniversitede irtica illere göre.doc. belgesinde irticai faaliyette 

bulunan YÖK Personeli başlığı altında ülke genelinde üniversitelerde görev yapan kişilerin 
fişlendiği,

 2-CD5/ Bornova /Bnb.Salih /Kadrolaşma /YÖK. Personeli. Doc. belgesinde irticai 
faaliyette bulunan YÖK personeli başlığı altında ülke genelinde üniversitelerde görev yapan 
kişilerin fişlendiği tespit edilmiş olup belge aşağıda özetlenmiştir.

Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla müdafii eşliğinde  alınan ifadesinde özetle; BÇG 
de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BCG/ 
BORNOVA/ HAKAN/ÜNİVERSİTEDE İRTİCA İLLERE GÖRE isimli word belgesinden 
elde edilen İrticai faaliyette bulunan YÖK Personeli başlıklı belgenin amirleri tarafından 
kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını 
belirtmiştir. (Kls.37)

2.İRTİCAİ FAALİYETTE BULUNAN YÖK PERSONELİ (CD5/Bornova/Hakan/ 
Üniversitede irtica illere göre)  (116.Kls. S:448-481)

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ: 33 Akademisyen, irtica eğilimlidir, irticai 
kesimi kayırmaktadır,siyasal islami benimser.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ: 33 Akademisyen, Bayan öğretim görevlisi 
bulundurmaz,İrticai faaliyetleri destekler,Şeriatı savunur, Şeriatçı Görüşü Yaymaya 
Çalışır,Türban Takar.

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ: 33 Akademisyen,İrticai faaliyetleri 
destekler,Şeriatı savunur, Şeriatçı Görüşü Yaymaya Çalışır,Türban Takar

ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ:94 Akademisyen,İrticai faaliyette 
bulunmaktadır.İrticai faaliyetleri destek verir,İrticai faaliyet gösteren vakıf ve derneklerle 
ilişki içindedir.Nurcudur.İrticai kadrolaşmayı destekler.Cami yaptırma derneğine üyedir.

VAN 100. YIL ÜNİVERSİTESİ:33 Akademisyen,Kadrolaşma Ve Başörtüsü 
Protestosunu sağlamaktadır.İrtica Eğilimlidir.



  

ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ: 4 Akademisyen,Mezuniyet töreninde 
türbanlı öğrenciye diploma vermiştir.Türban sebebi ile soruşturması devam ediyor.

İÇEL MESLEK YÜKSEK OKULU:3 Akademisyen, İrticai fikir yapısındadır. Eşi 
türbanlıdır.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ: 2 Akademisyen,İrticai 
faaliyetleri vardır.Çukurova ilim vakfına para toplamak için 44 öğretim görevlisine mektup 
göndermiştir.

ELAZIĞ, FIRAT VE FATİH ÜNİVERSİTESİ:5 Akademisyen,Eşi türbanlıdır,MGK 
ve TSK ya karşıdır, irticai faaliyetleri vardır.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ:12 Akademisyen,İrticai eğilimlidir. 
Cemaat mensubudur.Rektörlük seçiminde irticai kesimin destekleyeceği adaydır.

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ: 9 Akademisyen,İrticai faaliyet 
içerisindedir.İrtica eğilimlidir.8 yıllık eğitime karşıdır.

KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ: 16 Akademisyen,Türbanlı öğrencilere işlem 
yapmamaktadır.Tarikat mensubu öğretim üyelerinin oylarıyla seçilmiştir. İrticai faaliyetleri 
vardır.İrtica eğilimlidir.Siyasal İslamı benimsemektedir.Türbanlı öğretmenlerin çalışmasına 
müsaade etmiştir. 

DENİZLİ ÜNİVERSİTESİ: Rektör-Türbanlı öğrencilere izin vermiştir.
GAZİANTEP ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: 2 Akademisyen, Türbanlılara destek 

amacıyla gözetmenlik görevini terk etmiştir.Türbanlıdır.
ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ:Öğr. Göv.-İrtica eğilimlidir.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ:İlahiyat Fak. Öğr. Göv.-Cuma günleri öğle tatilinin 2 

saate çıkartılarak Cuma namazına giden memurların suç işlemesinin önüne geçilmesini 
savunmuştur.

ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ:Gazi Üniv. Ed. Fak. Öğr. Göv.-İnkılap tarihinin 
gerçekleri hilafında konuşmalar yaptığı.

SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ:Rektör- Üniversitede türbanlı öğrencilere 
göz yummaktadır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ:3Akademisyen,İrtica eğilimlidir.Türbanlı öğrencilerin 
mezuniyet törenine katılmış ve türbanı savunmuştur.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ: 3 Akademisyen,İrtica eğilimlidir.2 Kişi Silah Almış, 
100 Kişiye Doğru Tutmuş, 100 Kişiden 2 kişi O kişiye Yönelirse diğer 98 Kişi O 2 Kişiye Ne 
Yapabilir?” diye topluluğa bir soru sormuş, ancak ne anlama geldiği ve sonucu hakkında bir 
neticeye varılamamıştır.01 Haziran 1998 günü “Recep Tayyip ERDOĞAN için 1000 Yıllık 
Rüyamız Diye Seslendi, Umre’ye Hacca giderek oraya harcayacağınız paraları burada 
R.Tayyip’leri yetiştirmek için harcayın şeklinde konuştuğu,

KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ:5 Akademisyen, Gazetede “İnsanları Allah’ın 
emri ile Bakan ya da Başbakanın emri arasında tercih yapmaya zorlayan uygulamanız zulüm 
değilse nedir?” şeklinde ifadeler kullanmıştır.Huk. Fak.Öğr. Göv- Öğr. şiddet eylemlerine 
göz yummaktadır.Şeri hukuk eğitimine ağırlık vermektedir.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ: Fen-Edb. Fak.Fars Dil.ve Edb.Böl. Öğr. 
Göv.-Hizbullah terör örgütünü desteklediği, evinde yapılan aramada çok sayıda Arapça, 
Farsça kitap ve dergi ele geçirildiği,

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ: 15 Akademisyen,Ülkü Ocakları Başkanı,Türk Ocağı 
Niğde Şubesi Reisi,Türk-İslam sentezini benimsemiştir.

TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ:2 Akademisyen,İrticai 
faaliyette bulunmaktadır. 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ:11 Akademisyen,İrtica eğilimli,Birlik 
Vakfı yöneticisidir.Bahai oluşumun Sivas sorumlusudur.Nurcudur.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ:2 Akademisyen,Milli Görüş taraftarı olduğu, 



  

laiklik aleyhtarı konuşmalar yaptığı gerçek düşüncelerini sakladığı, Prof.Dr.Z.P. Dermatoloji 
ABD Bşk.-Türbanlı Öğretmenlere sahte rapor vermektedir.

3.İRTİCAİ FAALİYETTE BULUNAN YÖK PERSONELİ (Bornova/ Bnb. 
Salih / Kadrolaşma/ YÖK Personeli) (116.Kls. S:482-521)

İrticai faaliyette bulunan YÖK personeli (Bornova/Hakan/Üniversitede irtica illere 
göre) listesi yukarıda belirtilmiş olup, bu listede ismi olanlar aşağıya tekrar yazılmamıştır.

VAN 100.YIL ÜNİVERSİTESİ: 3 Akademisyen, TIP FAK.DEK- Türban 
eylemlerine katıldığından açığa alınmıştır.Türban eylemine katılmıştır.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ:7 Akademisyen,-İrtica 
faaliyetlerde bulunmaktadır. 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ: 3 Akademisyen,Nurcu’dur.Rektör 
-24.09.1998 tarihinde görevinden istifa etmiştir.Türk İnkılap Tarihi Kitabını çarpıtarak 
yazdığından kitabın toplatıldığı, kendisinin dersten alındığı.,

KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ:Öğrt.Görev.-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
isimli yazmış olduğu kitap incelemeye alınmıştır.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ:İlim Yayınları Vakfında düzenlenen 
toplantılara katılmaktadır. Türbanlı olup erkek hastalara bakmamaktadır.

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ:4 Akademisyen, İrticai faaliyetler 
içerisindedir.Evinde dini toplantılar yapmaktadır.

ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ: 9 Akademisyen,Eşi ve kızı türbanlıdır, Atatürk 
ilke ve inkılapları aleyhinde konuşmalar yapmaktadır.Pasif tutumu nedeni ile tarikat ve 
türbanlılara göz yumulduğu ifade edilmiştir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ:3 Akademisyen,Türbanı savunur, Başörtülü 
öğrencilere destek vermek amacıyla başörtü takarak üniversiteye girdiği öğrenilmiştir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ:9 Akademisyen,Dekan MÇ.ile irtica faaliyeti 
içerisindedir.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ: Yrd.Doç.M.E. -İrticai faal. bulunduğundan Trakya 
Üniversitesine gönderilmiştir.

KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ:6 Akademisyen,Öğrenci harçlıklarının belirli 
bir bankaya yatırılmasına karşılık maddi çıkar elde ettiği duyumu alınmıştır.İrticai 
faaliyetlerde bulunmaktadır.1998 yılı mezuniyet töreni için hazırlanan el ilanlarına başörtülü 
öğrenciler siyah başörtü ile gelecek ibaresini koydurduğu,Türban eylemlerine destek verdiği 
öğrenilmiş, Personel Okul Komutanlığından Gönderilen Raporda şahsın iftiraya uğratıldığı 
bildirilmiştir. Atatürk ilke ve inkılaplarına karşıdır.Rektör-Üniversitede kılık kıyafet 
yönetmeliğini uygulamadığı, türbanlı öğrencilerin okullarına alınmamasının sözkonusu 
olamayacağını ifade etmiştir.

ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ:5 Akademisyen,Türk İnkılap 
Tarihi ve Atatürk İlkeleri isimli kitabında Atatürk ilke ve inkılapları yozlaştırılarak 
yazılmıştır.Başörtüsüz öğrencilere baskı uyguladığı,Resim yapmak günahtır dediği. 
Atatürk’ten Atanız diye söz ettiği.

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ: İİBF.Dek.-Atatürk ilke ve 
inkılaplarına karşıdır.

ZONGULDAK KARA ELMAS ÜNİVERSİTESİ:3 Akademisyen, Atatürk ilke ve 
inkılaplarına bağlı personelin akademik çalışmalarına engel olduğu,Şeriatçı kadrolaşma 
yaptığı,

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ:Rektör-Tarikatlarla ilişki içerisindedir, üniversite 
bahçesine MGV tarafından camii yapılmasına izin vermiştir.



  

Belgenin sonunda
 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından göreve getirilen yeni rektörler başlığı 

altında 13 üniversite ve rektörlerinin isimlerinin bulunduğu, 
YÖK Genel Kurulu tarafından 32 fakülteye atanan dekanlar başlığı altında 31 

fakültenin ve dekanların isimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla müdafii eşliğinde  alınan ifadesinde özetle;BÇG 

de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BCG/ 
BORNOVA/ BNB.SALİH/KADROLAŞMA/YÖK PERSONELİ isimli word belgesinden 
elde edilen İrticai faaliyette bulunan YÖK Personeli başlıklı belgenin amirleri tarafından 
kendisine müsvette olarak verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını 
belirtmiştir. (Kls.37)

D. KARŞILAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA TUTANAĞI (117.Kls. S:1-114)

Yukarıda belirtilen YÖK’ten elde edilen mavi ve yeşil renkli ajandalarda toplam 
1011 üniversitede görevli akademik ve idare personel ile öğrenci hakkında el yazısı fişleme 
notları ile,

Yukarıda belirtileri BÇG’nin oluşturduğu
1-BÇG’nin oluşturduğu, CD/Bornova/Hakan/Üniversitede irtica illere göre.doc. 

belgesinde 27 farklı üniversiteden (327) fişlenen YÖK personelinin isminin bulunduğu, bu 
isimlerden (312) tanesinin YÖK’ten elde edilen Mavi ve Yeşil renkli ajandadaki fişlenen 
isimlerle birebir uyuştuğu,

2-BÇG’nin oluşturduğu, CD5/Bornova/Bnb.Salih/Kadrolaşma/YÖK.Personeli.doc 
belgesinde 33 farklı üniversiteden (387) fişlenen YÖK personelinin isminin bulunduğu, bu 
isimlerden (356) tanesinin YÖK’ten elde edilen Mavi ve Yeşil renkli ajandadaki fişlenen 
isimlerle birebir uyuştuğu,

BÇG’nin oluşturduğu “İrticai Faaliyette Bulunan YÖK Personeli” başlıklı yukarıda 
belirtilen belgeler ile YÖK’ten elde edilen mavi ve yeşil ajandalar içerisinde fişlenen 
isimlerin birebir uyuşan YÖK Personeli listeleri ile mavi ve yeşil ajandalarda isimleri 
bulunan personel listesi 01.04.2013 tarihinde tutulan tutanağa eklenmiştir. (117.Kls. S:1-104 )

E.“YÜKSEKÖĞRETİM KURUL BAŞKANLIĞINCA İRTİCA İLE 
MÜCADELEDE YAPILAN FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANAN 
RAPOR” (ARALIK 2000) (116.Kls. S:187-229)

Ankara C.Başsavcılığınca (CMK 250.Madde ile Yetkili ve Görevli) yürütülen 
2011/206 sayılı soruşturma ile birleştirilen Ankara C. Başsavcılığınca yürütülen 2011/91239 
sayılı soruşturma kapsamında; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2012 
günü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen belgeler içerisinde görevlilerce (33) numara ile 
numaralandırılan, klasör sırtlığında “GENEL İRTİCA” ibaresi bulunan, sarı renkli klasör 
içerisindeki şeffaf kapaklı sarı renkli dosya içerisinde bulunan (42) sayfalık 
“YÜKSEKÖĞRETİM KURUL BAŞKANLIĞINCA İRTİCA İLE MÜCADELEDE 
YAPILAN FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANAN RAPOR ARALIK 2000” 
başlıklı belgenin yapılan incelemesinde;

( 8 ) sayfalık raporun ilk sayfasında içindekiler fihristinin bulunduğu, 17 maddeden 
oluşan raporun

1. maddesinde “YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VE ÜNİVERSİTELER İRTİCA İLE 
CİDDİ OLARAK MÜCADELE AZMİ VE KARARI İÇİNDEDİRLER. BU KONUDA HİÇ BİR 
TAVİZ VERİLMEYECEĞİ KESİNDİR. MÜCADELE YEKNEKSAK DEĞİL, ORTAMA 
UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR.” şeklinde irtica ile mücadele edileceği,

2. maddesinde “Yükseköğretim Kurulu'nda irticai faaliyetlerin takibi için 



  

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANININ BAŞKANLIĞINDA BİR BİRİM 
OLUŞTURULMUŞTUR.” şeklinde YÖK içerisinde irtica ile mücadele ile ilgili bir birim 
oluşturulduğu,

3. maddesinde İrtica ile mücadelede Yükseköğretim Kurulunca uygulanan mevzuat 
başlığıyla başörtüsü yasağı konusunda yargı kararlarının bulunduğu, yargı kararlarının 
üniversitelerde başörtüsü yasağının uygulanmasında bir sakınca olmadığını belirtmesi 
üzerine, üniversitelere başörtü yasağı kararını uygulamada herhangi bir hukuki sakınca 
olmadığını anlatabilmek için Yükseköğretim Kurulunca yazılı bir metin hazırlandığını, bu 
metnin de isteyen üniversite tarafından kullanılabilmesi için internete verildiğini, isteyen 
üniversitenin başörtüsü konusundaki ilgili mevzuat, yargı kararları ve YÖK tarafından 
hazırlanan rapora ulaşabileceği, 3.maddenin e) bendinin (1) sayfalık (116.kls.S:220), f) 
bendinin (3) sayfalık (116.kls.S:217-219), g) bendinin (4) sayfalık (116.kls.S:213-216), i) 
bendinin (2) sayfalık (116.kls.S:206-207) belgesiyle sunulduğu,

4. maddesinde “Rektör ve dekan seçimlerinde her türlü olumsuz şartlara rağmen, 
Atatürkçü düşünce mücadelesinden vazgeçmeyecek ve irticai faaliyetlere taviz vermeyecek 
akademik personel arasından seçim yapılmasına gereken gayret gösterilmekte ve 
gösterilmeye devam edecektir.” şeklinde rektör ve dekan seçiminde dikkat edilen kriterlerin 
belirlendiği,

5. maddesinde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları 
Disiplin Yönetmeliği'nin 11.madde (a) fıkrasının aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi 
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 17.09.1998 tarihli toplantısında uygun görülmüş ve bu 
karar 7 Kasım 1998 tarih ve 23516 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

6. maddesinde İRTİCA İLE MÜCADELEDE DİSİPLİN FAALİYETLERİNİN 
MADDE MADDE ELE ALINDIĞI, BU MADDENİN;

a) bendinde (28.02.1997-14.12.2000) tarihleri arasında Yükseköğretim Yüksek 
Disiplin Kurulu tarafından irticai faaliyetleri nedeniyle "KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA" 
cezası alanlara ilişkin dağılımın (116.kls.S:208-212) belgesiyle sunulduğu,

ÇİZELGE NO:1 başlığıyla sunulan (5) sayfalık (116.kls.S:208-212) belgesinin 
(28.02.1997-14.12.2000) tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından irticai 
faaliyetleri nedeni ile kamu görevinden çıkartma cezası alanlara ilişkin dağılımı isim 
listesiyle birlikte gösterdiği,

- Dağılıma göre Üniversite Yöneticilerinden 2’si Rektör, 2’si Dekan olmak üzere 
toplam (4) kişiden 3’ünün “YÖNETİM GÖREVİNDEN AYRILDIĞI”, 1 tanesinin “KAMU 
GÖREVİNDEN ÇIKARTILDIĞI”,

- Üniversite Akademik Personeli olan 3’ü Profesör, 6’sı Doçent, 9’u Yardımcı 
Doçent, 5’i (Öğretim Görevlisi + Okutman + Uzman), 21’i Araştırma Görevlisi olmak üzere 
toplam (44) kişinin “KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARTILDIĞI”,

- Üniversitelerde 657 Sayılı Yasaya Göre Çalışan 5’i Genel İdari Hizmetler, 102’si 
Sağlık Hizmetlerinden olmak üzere toplam 107 (95 Hemşire + 2 Sağlık Teknisyeni + 1 
Sağlık Teknisyen Yrd. + 1 ebe + 1 laborant + 1 hasta bakıcı + 1 diyetisyen) kişinin “KAMU 
GÖREVİNDEN ÇIKARTILDIĞI” anlaşılmıştır.

Ayrıca toplam 155 kişilik isim listesinden sonra -285- numara verilmiş sayfa 
üzerinde el yazısıyla yazılmış bazı bilgiler olduğu, bu bilgilerin de öncekiler gibi bazı 
öğretim görevlisi ve hemşireler hakkında irticai faaliyetleri dolayısıyla kamu görevinden 
çıkartıldıklarına dair bilgiler olduğu anlaşılmıştır. 

El yazısındaki bilgilere göre;
1- Dumlupınar Üniversitesi Prof.Dr. B.D. (Said-i Nursi fikirlerini….) 20.12.2000 

kamu görevinden çıkartma 
2- Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi C.D. (Hizbullah Örgütü Üyesi olmak) 

31.01.2001 kamu görevinden çıkartma 



  

3- Selçuk Üniversitesi Hemşire P.D. 31.01.2001 (Kılık Kıyafet uymamak) 
4- 100.Yıl Üniversitesi Hemşire G.U. 31.01.2001 (Kılık Kıyafet uymamak) 
5- Fırat Üniversitesi Arş.Gör. M.E. 25.04.2001 (Hizbullah üyesi) 
6- Selçuk Üniversitesi Prof.Dr. Ö.K. (Kılık Kıyafet – İdeolojik fikirler) 
7- İnönü Üniversitesi Prof.Dr.Ş.D. 27.06.2001 (Nurcu tarikatı üyesi) isimli şahısların 

da kamu görevinden çıkartma cezası ile cezalandırıldıkları anlaşılmıştır.
b) bendinde Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu'nca (UTKK) 

irticai faaliyetlerde bulundukları iddia edilen üniversitelerde görevli personel ve üniversiteler 
hakkında yapılan işlemleri gösterir çizelgenin (116.kls.S:203-205) belgesiyle sunulduğu,

ÇİZELGE NO: 2-A başlığıyla sunulan (3) sayfalık (116.kls.S:203-205) belgesinin 
“Başbakanlık Uygulamayı Takip Ve Koordinasyon Kurulunca” İrticai Faaliyetlerde 
bulundukları iddia edilen üniversitelerde görevli personel hakkında yapılan işlemleri 
gösterdiği,

Personel ile ilgili iddialar kısmında;
- Başkanlığa Bildirilen Personel Sayısının 621,
-Yapılan İşlemler Sonucu Başbakanlığa Bildirilen Personel Sayısının 505, 
-Halen İşlemleri Sürdürülen Personel Sayısının 116,
Üniversiteler ile ilgili iddialar kısmında;
-Başbakanlığa Bildirilen Üniversite Sayısının 15 olduğu,
ÇİZELGE NO: 2-B başlığıyla sunulan İddialar Hakkında Yapılan İşlemlerin 

Sonuçları başlıklı belgede İşlem Sonucu kısmında;
-Delil Bulunamayıp İddiaların Asılsız Olduğu Belirlenenlerin 167,
-Delil Bulunmayıp Ancak Şüphe Üzerine Takibi Edilenlerin 292,
Uyarma Cezası Verilenlerin 5,
Kınama Cezası Verilenler 1, 
Maaştan Kesme Cezası Verilenlerin 4, 
İdari Görevden Alma Cezası Verilenlerin 4,
Takip Altında Olup, Yönetim Görevi Veya Bir Üst Unvan İçin Teklif 

Edilmeyenlerin 14 kişinin ismi, ünvanı ve üniversitesinin de bulunduğu,
Ayrıca Kişi İsmi Zikredilmeden Sadece Üniversiteye Yönelik İddiaların Yer Aldığı 

Yazılara Ait Üniversiteler başlığı altında 13 üniversiteye yer verildiği ve İrticai Faaliyetleri 
Nedeniyle Takip Edilmelerinin Yanısıra Yönetim Kadrosuna Veya Bir Üst Kadroya 
Teklifleri Yapılmayanlar başlığı altında 14 öğretim görevlisi ismine yer verildiği tespit 
edilmiştir.

c) bendinde İrticai sebeplerinden dolayı yukarıda a ve b maddelerinde açıklananlar 
dışında üniversite tarafından görev süreleri uzatılmayarak üniversiteden uzaklaştırılanlar ile 
irticai faaliyetleri sebebiyle istifa ettirilenler rektörleri gösteren çizelgenin 
(116.kls.S:195-202) sunulduğu,

ÇİZELGE NO : 3 başlığıyla sunulan 1 sayfalık (116.kls.S:202) belgesinde;
 - İrticai Faaliyetleri Nedeniyle Üniversiteler Tarafından Görev Süreleri 

Uzatılmayarak Üniversiteden Uzaklaştırılanlar kısmında 3 öğretim görevlisinin isim unvan ve 
üniversitesinin de bulunduğu,

ÇİZELGE NO : 4 başlıklı kısımda;
 -İRTİCAİ FAALİYETLERİ NEDENİYLE GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİRİLEN 

REKTÖRLER kısmında 2 ismin, üniversite ve tarihlerinin de bulunduğu anlaşılmıştır.
d) bendinde idari ve akademik personele verilen diğer disiplin cezalarının 

(116.Kls.S:201)’de sunulduğu,
(116.Kls.S:201) olarak sunulan (1) sayfalık belgede yer alan tabloda akademik ve 

idari personele üniversiteleri tarafından verilen disiplin cezalarının yer aldığı,
Ekim 1998 – Mayıs 1999 arası Uyarma Cezası alan (477), Kınama Cezası alan 



  

(304), Maaştan Kesme Cezası alan (194), Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası alan (17) 
kişi olduğu,

Ekim 1999 – Kasım 2000 arası Uyarma Cezası alan (19), Kınama Cezası alan 
(17), Maaştan Kesme Cezası alan (8), Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası alan (4) kişi 
olduğu, 

Toplamda Uyarma Cezası alan (496), Kınama Cezası alan (321), Maaştan Kesme 
Cezası alan (202), Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası alan (21) kişi olduğu 
anlaşılmıştır.

e) bendinde kılık kıyafet ile ilgili yargı kurallarına uymayan öğrencilere verilen 
disiplin cezalarını gösterir dağılımının (116.kls.S:195-200) de sunulduğu,

 (116.kls.S:195-200) olarak sunulan (6) sayfalık belgede Aralık 1998 – Haziran 2000 
tarihleri arasında ve 28 Haziran 2000 tarihinde çıkan 4584 Sayılı Kanundan sonraki dönemde 
kılık-kıyafet kurallarına uymayan öğrencilere verilen disiplin cezalarının gösterildiği,

Buna göre Aralık 1998 – Haziran 2000 tarihleri arasında kılık-kıyafet kurallarına 
uymayan öğrencilerden soruşturma safhasında olan (22), Uyarma Cezası alan (5594), 
Kınama Cezası alan (6007), 1 Haftadan 1 Aya Kadar Uzaklaştırma cezası alan (4269), 1 
veya 2 Yarıyıl Uzaklaştırma cezası alan (625), Çıkarma Cezası alan (1) kişi,

28 Haziran 2000 tarihinde çıkan 4584 Sayılı Kanundan sonraki dönemde 
kılık-kıyafet kurallarına uymayan öğrencilerden Uyarma cezası alan (1), Kınama cezası alan 
(11), 1 Haftadan 1 Aya Kadar Uzaklaştırma cezası alan (5), 1 veya 2 yarıyıl Uzaklaştırma 
cezası alan (19) kişi,

Genel toplamda soruşturma safhasında olan (22), Uyarma cezası alan (5595), 
Kınama cezası alan (6018), 1 Haftadan 1 Aya Kadar Uzaklaştırma cezası alan (4274), 1 
veya 2 yarıyıl Uzaklaştırma cezası alan (644), Çıkarma cezası alan (1) kişi olduğu tespit 
edilmiştir.

f) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca üniversitelerde irticai faaliyetlerde 
bulundukları iddia edilenlerin takip edilmesi için ve sayılarının (1) sayfalık (116.kls.S:194) 
belgesiyle sunulduğu anlaşılmıştır.

7. maddesinde Denklik Konusunda Yürütülen Faaliyetler başlığıyla sunulduğu, 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 10.12.1997 tarihli toplantısında Yurtdışı 
Yükseköğrenim Diplomaları Denklik işlemlerinde;

1-Bundan böyle yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve denklik 
belgesi talep eden öğrencilerin, öğrenim programlarında T.C. Anayasasının Temel İlkeleri ile 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4.ve 5.maddesinde belirlenen temel amaç ve ilkelere 
aykırı dersler bulunması halinde almış oldukları diplomalara hiçbir surette denklik belgesi 
verilmemesine,

2-Geçmiş yıllarda Kurul tarafından ilahiyat alanında verilen lisans denklik 
belgelerinin ve denklik işlemine esas teşkil eden belgelerin, öğrenim süresi, devam, sınav ve 
değerlendirme ve benzeri eğitim-öğretim esasları ile bu belgelerde maddi hata bulunup 
bulunmadığı yönlerinden yeniden incelenmesine; yukarıda belirtilen hususlarda eksiklik, 
aykırılık, uygunsuzluk veya maddi hata bulunduğunun tespiti halinde daha önce verilmiş olan 
lisans denklik belgelerinin iptaline; yukarıda belirtilen hususlara uygunluğu tespit edilen 
durumlarda ise daha önce verilmiş olan lisans denklik belgelerinin 09.01.1996 tarihli 
İlahiyat Uzmanlık Komisyonu Raporu doğrultusunda önlisans denklik belgesine 
dönüştürülmesine ve bu belgelere, 2547 Sayılı Kanunun 43.maddesinin hükümlerine 
dayanılarak, "bu belge öğretmen atamalarında geçerli değildir." şeklinde şerh konulmasına,

3-İlahiyat alanında ön lisans ve lisans düzeyinde verilen denklik belgelerine 
"Diyanet işlerinde kullanılabileceği" şeklinde konulan şerhin, 2547 Sayılı Kanunun 
43.maddesi hükümlerine dayanılarak "Bu belge öğretmen atamalarında geçerli değildir." 



  

şeklinde değiştirilmesine, karar verilmiştir. (Karar No: 97.44.3167)
Buna göre; Karar alındıktan sonra geriye dönük çalışmalarda;
Daha önceden lisans denkliği alan 250 kişinin denklik belgeleri şerhli önlisansa 

çevrilmiş,
Daha önceden lisans denkliği alan 23 kişinin ise denklikleri iptal edilmiştir.
Daha önceden denkliği reddedilen 16 kişiye şerhli önlisans denkliği verilmiş.
Daha önceden denkliği reddedilen 17 kişinin ise denklikleri tekrar reddedilmiştir.
Karar sonrası yapılan çalışmalarda ise;
-120 kişiye şerhli lisans denkliği verilmiştir.(Türkiye'de lisans tamamlama eğitimine 

katıldıktan sonra)
-115 kişiye şerhli önlisans denkliği verilmiştir.
 -64 kişinin ise başvurusu reddedilmiştir.

10. maddede İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.N.Ç.'nin 
tarikatlarla ilişkisi olduğu, Fakültede yasal olmayan uygulamalara göz yumduğu, Dekan 
Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.H.O ile Bölüm Başkanları Yrd. Doç. Dr. Ş.U. ve Yrd.Doç. Dr. 
N.A.'nın doktora tezlerinin başka tezlerden çalıntı olduğu halde kabul edilerek Yrd.Doç. 
oldukları, bu gelişmelere dekanın göz yumduğu ve tarikatların fakülteye hakim olduğu 
iddiaları üzerine söz konusu fakülte Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından incelemeye 
alındığı,

11. maddede Fatih Üniversitesi'ne bağlı Ankara Meslek Yüksekokulu yönetimi 
hakkında Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan inceleme sonucu; söz konusu okulun 
yöneticilerinin dinci olduğu, çalışanlarının ve sağlık personelinin hepsinin türbanlı oldukları 
ve okulda dinci bir havanın egemen olduğu; yüksekokulun Fethullah Gülen cemaatine ait 
olduğu, Cuma günü derslerin erken bitirildiği ve dinci öğrencilerin hocalar tarafından 
kayırıldığının tespit edildiği belirtilerek, Fatih Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr.E.Y., 
halihazır Rektör Vekili Prof.Dr.F.G., Rektör Yrd.ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.U.D., 
Sağlık Bilimleri Y.O.Eski müdürü Doç. Dr.Y.K., şimdiki müdürü O.Ö., Ankara MYO Eski 
Müdürü Dr.M.A. ile şimdiki müdürü Doç.Dr.A.F.B. haklarında disiplin ve ceza soruşturması 
açılmıştır. Şuan disiplin ve ceza soruşturmasının Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nca 
devam ettiği,

Bu üniversiteye Devlet yardımının kesilerek kontenjan artırımının yapılmadığı,
12. maddede Dumlupınar Simav Teknik Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof.Dr. A.I. 

hakkında, irticai faaliyetlerde bulunduğu, karısının başörtülü olduğu ve öğrencilerin 
notlarını usulsüz olarak değiştirmeye çalıştığı iddiaları üzerine Yükseköğretim Denetleme 
Kurulu'nca soruşturma başlatıldığı,

13. maddede Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu'ndan alınan; 
"Alınan tedbirlerle üniversitelerde tahsil imkanı bulamayan türbanlı öğrencilerin, Kuzey 
Kıbrıs'a yöneldikleri ve başta Doğu Akdeniz Üniversitesi olmak üzere Kıbrıs 
üniversitelerinde yoğunlaşıp örgütlenmeye başladıkları" şeklindeki iddianın gerekli 
önlemlerin alınması amacıyla KKTC Başbakanlığına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına 
ayrıca T.C Lefkoşa Büyükelçiliğine bildirildiği,

15. maddede 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesine göre yurtdışında lisansüstü 
eğitim için gönderilen araştırma görevlilerinden Devletimizin istihbarat ve güvenlik 
birimlerince irticai faaliyetlerde bulundukları iddia edilenlerden (60) kişinin, yurtdışında 
eğitimlerine devam etmeleri sakıncalı bulunduğundan, bu kişilerin Türkiye'de bağlı 
bulundukları üniversitelere;

a)Yüksek lisans derecelerini tamamlayıp henüz doktora eğitimine başlamamış veya 
yüksek lisans eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini tamamlamalarını takiben, 
yurda geri çağrılmaları ve kalan eğitimlerini ülkemizde tamamlamaları,



  

 b) Doktora eğitimine başlamış olanların ise yakından izlenmelerinin, gerekli 
görüldüğü; bu sebeple bu kişilerin yurda dönüşlerinde üniversiteleri tarafından mutlaka 
gözetim altında bulundurulmaları, her türlü faaliyetlerinin takip edilmesi, yeterli delil elde 
edildiği takdirde ise haklarında idari ve adli soruşturma açılması bildirilerek gereğinin 
yapılması istenmiştir.

1996 yılında gelişen bu konuyu müteakip söz konusu kişiler hakkındaki son 
durumun ise aşağıdaki gibi olduğu belirtilmiştir.

 Lisansüstü Eğitimlerini Tamamlayıp Üniversitelerinde göreve Başlayan (30), 
Müstafi Sayılan (9), İlişiği Kesilen (1), İstifa Eden (2), Eğitimine Devam Eden (7), 
Başarısızlık (3), Başarısızlık-Af (1), 35.Madde kapsamında Görevlendirilen (5), 35. 
Madde Kapsamında Görevlendirilen Ancak Askerlik Nedeniyle Kadroları 
Üniversitelerine İade Edilen (2) kişi olduğu anlaşılmıştır.

17. maddenin de "İrticai (Siyasal İslam) Faaliyetlerine Karşı Yürütülecek Mücadele 
Stratejisi" gereğince Yükseköğretim Kurulunca alınacak tedbirler kararlılıkla 
uygulanmaktadır. Yürütülen faaliyetlerin yanı sıra üniversite öğretim elemanları, öğrenciler, 
idari personel, üniversitelerin bulundukları illerin kamuoyunun irticai faaliyetlere karşı 
aydınlatılması için, konferans, açıkoturum, panel gibi bilimsel nitelikli faaliyetlerde 
bulunulmaktadır. (116.Kls. S.188-229)

Ankara C.Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun yürütmüş olduğu 
2011/91239 sayılı soruşturma kapsamında; 28.02.2012 tarih ve 2011/92139 sayılı yazıları ile 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı tarafından gönderilmiş olan dokümanların 
incelemesi neticesinde halen Ankara C.Başsavcı Vekilliği tarafından yürütülmekte olan “28 
Şubat” soruşturması ile ilgili olabileceği değerlendirilen (32) Klasör belge ve doküman 
Başsavcı Vekilliğine gönderilmiştir.

Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığında 28.02.2012 tarihinde yapılan aramada 
da birçok bilgi, belge ve dijital verilere el konularak gerekli incelemeler yapılmıştır.

YÖK Başkanlığında bulunan Toplumsal Faaliyetler Biriminde S.D.’nin 
kullanmış olduğu 216 numaralı odada bulunan bilgisayar içindeki WMAV2S2530 seri 
numaralı 320 GB HDD’ nin incelemesi ile ilgili araştırma tutanağı ve ekinde, Karar 99.57 
başlıklı (3) sayfalık dokümanda özetle; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden alınan 
09.09.1999 tarihli yazıda Milli Güvenlik Politikaları çerçevesinde hazırlanan ve psikolojik 
harekat faaliyetleri olarak değerlendirilen programların icra edilebilmesi için ilgili 
kurumlarda psikolojik harekat birimi oluşturulması konusunda ısrarlı bir tutum içerisine 
girmesi neticesinde Başkanlık bünyesinde 1999 yılı Ocak ayı içerisinde “TOPLUMSAL 
FAALİYETLER BİRİMİ” adı altında bir birim oluşturulduğu anlaşılmaktadır.(116.Kls. 
S.361-365)

MGK Genel Sekreterliği, Genelkurmay Başkanlığı Batı Çalışma Grubu tarafından 
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA bildirilen duyumlar YÖK Başkanı 
Kemal Gürüz tarafından ilgili Üniversitelere yazılmak suretiyle “İdeolojik amaçla 
Üniversitenin huzur ve sükununu bozan faaliyetler vuku bulduğunda belirtilen 
elemanların tutum ve davranışlarının yakından izlenilmesi” talimatı verilmiştir. (116.Kls. 
S.333-360)

Bu talimatlarda;
Değişik Üniversitelerde görev yapan Profesör, Doçent, Yrd.Doçent, Doktor ve 

Öğretim görevlisi olarak görev yapan personeller,
Radikal İslamcı olarak, Ö.D., M.A.,C.I., N.G., R.C., M.A., H.E., A.K., Ş.D., F.Ö., 

M.T., A.S., M.K. isimlerinin yazıldığı,



  

Nakşibendi olarak, N.Y., F.B., V.Ö., M.T.Y., A.Y.U., L.C., O.Ç., O.T., Z.T., H.K., 
A.A., T.Ö., A.K., İ.G., Ş.A., Y.F., H.G.B., A.Y., N.T. isimlerinin yazıldığı,

Yeni Asya Grubu Nurcu olarak, S.A., N.H., A.Y., V.K., Z.A., M.S.E., N.A., M.K., 
M.G., Ö.L.P., G.A., A.K., Z.E., H.Y., M.A.K., M.K., M.K., C.G., C.Ç. isimlerinin yazıldığı,

M.KIRKINCI Grubu Nurculuk olarak, N.D., M.K., A.E., E.O., B.D., M.A., Ö.E., 
Ş.E., Ş.Y., M.K., Ş.D., M.A., S.P., M.G., R.B., M.B., M.K.Y., A.A. isimlerinin yazıldığı,

F.GÜLEN Grubu Nurculuk olarak, S.T., Z.S., O.Ç., R.D., A.F.B., U.D., A.D., 
H.A., A.B., S.H., A.E., S.Y., C.O., M.A., R.D., S.A., M.A., F.H., Z.A., H.K.Y., C.K., F.Ç., 
G.K., D.G., Ş.A.T., M.İ., K.T., H.A., S.Ç., M.K.Ö., H.A. isimlerinin yazıldığı,

Süleymancılık olarak, Y.T., S.P., M.D., A.K., M.A. isimlerinin yazıldığı, 
Dünya Kardeşlik Birliği olarak, I.G. isminin yazıldığı, 
Kadirilik olarak, Z.O. isminin yazıldığı, 
Sıddık Dursun Grubu Nurculuk olarak, A.B. isminin yazıldığı, 
Genel İslamcılık olarak, R.K.-O.D.-S.A.-D.A.-H.E.-M.S.T.-M.Y.-V.T.-H.K. 

isimlerinin yazıldığı, 
Milli Görüş olarak, M.Ş., Ö.Ç., M.Y., H.K., A.Y., K.Ö., A.K., G.S.I., M.Ö., Ö.Ç., 

M.T., A.K., H.S., Ö.F.G., S.E., İ.G., A.Ş., D.O., M.Y., M.H.Ç., N.K., Ş.K., Ö.P., A.Ü., A.Y., 
H.Ö., M.K., M.M., A.K., M.A., O.S., Y.Ö., A.D., İ.B., A.A., A.A., Y.D., H.A., A.İ.D., H.Ş., 
A.S., M.Y., A.A., Ş.G., A.A., K.E.C., B.U. isimlerinin yazıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda toplu örneği verildiği şekilde çok sayıda yazışmalar tespit edilmiştir.

F. MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİNDEN YÜKSEK 
ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YAZILAN BELGE

Genelkurmay Başkanlığı, İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı içerisinde 
kurulduğu anlaşılan Batı Çalışma Grubunun yazışmalarda kullanmış olduğu (HRK: 
7130- -İGHD.PL.Ş.) yazışma kodu ile yazılmış olan;

15/05/1998 tarih, HRK.:7130-104-98/İGHD.PL.Ş.(6)248 (BÇG) sayılı, GİZLİ ve 
KİŞİYE ÖZEL kaşeli, YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA hitaben II nci 
Başkan Orgeneral Çevik Bir imzalı yazı ile; 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 
kararları içinde yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden Yüksek Askeri Şura kararı ile ilişiği 
kesilen personelin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmamasını öngören karara rağmen, 
irticai faaliyetlerinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen aşağıda kimliği yazılı 
personelin Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yrd. Doçent olarak görev 
yaptığının tespit edildiği, İrticai faaliyetleri nedeniyle TSK’dan ilişiği kesilen Hasan Irmak 
isimli personelin Başkanlığınıza bağlı kurum/kuruluşlarda çalıştırılmasının önlenmesi ve 
neticeden bilgi verilmesi istenilmiş, (116.Kls. S.296-299)

24/06/1998 tarih ve 13201 sayılı YÖK Başkanlığından Genel Kurmay Başkanlığına 
hitaben yazılan Başkan Kemal Gürüz imzalı yazı ile “Öğretim üyelerinden Hasan Irmak 
isimli personelin sicil özetinin incelenmesi sonucu eksik evrak beyanında bulunduğu tespit 
edildiğinden görev ile ilişiğinin kesildiği bildirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı, İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı içerisinde 
kurulduğu anlaşılan Batı Çalışma Grubunun yazışmalarda kullanmış olduğu (HRK: 
7130- -İGHD.PL.Ş.) yazışma kodu ile yazılmış olan;

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na hitaben 
yazmış olan 14 Temmuz 1998 tarih ve HRK.:7130-106-98/İGHD.PL.Ş.(6)362 sayılı 010306 
kaşe numaralı “GİZLİ, KİŞİYE ÖZEL” ibareli, II nci Başkan Orgeneral Çevik Bir imzalı 
“ÖSY’ de Uygulanan Ortaöğretim Başarı Puanı” konulu yazıda özetle;



  

“Genelkurmay Başkanlığına ulaşan bilgilerden, Yüksek Öğrenim kurumlarına 
öğrenci seçiminde etkili olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) uygulamasının İrticai 
gruplarca istismar edildiği belirtilerek 2547 sayılı kanunun değiştirilerek 1999 yılı ve 
takip eden yıllar için Ortaöğretim Başarı Puanı uygulamasının kaldırılması, Kanuni 
düzenlemenin gerçekleştirmesinde gecikme söz konusu olduğu taktirde, 2547 sayılı 
kanunun Yüksek Öğretim Kurulu’ na tanıdığı “Ayarlama Yapma” yetkisinin 
kullanılarak katsayıların minimize edilmesinin ve böylece bahse konu istismarların 
etkisinin azaltılması, Ortaöğretim kurumlarının 1998 yılı için yaptığı Ortaöğretim 
Başarı Puanı hesaplarının kontrolü maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
okullardaki kayıtların ve hesaplama yöntemlerinin öğrenci yerleştirme faaliyetleri sona 
ermeden önce denetlenmesinin uygun olacağı” bildirilmiştir. (116.Kls. S.292-295)

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞI tarafından Yüksek 
Öğretim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış olan 24.05.2000 tarih ve 2000/1961 sayılı, 
ADD Genel Başkanı Yekta Güngör Özden imzalı yazda; bir üyesinden almış oldukları 
Atatürk Üniversitesi, Erzincan Hukuk Fakültesindeki şeriatçı yapılanma ile ilgili raporu 
konunun güncelliği nedeniyle ekte bilgilerinize sunar, gereğini ilgilerinize rica ederiz” 
şeklindeki yazının ekinde bulunan elle yazılmış listede “A.U. Aşırı ırkçı bir anlayışa sahip 
şeriatçı, M.D. Siyah çarşaflı ve peçeli bir eşe sahip Nakşibendi tarikatı üyesi, A.D. 
Nakşibendi Tarikatı üyesi, Ş.Y. Kırkıncı cemaati üyesi” şeklinde fişleme içerikli bilgiler 
bulunmaktadır. (116.Kls. S:289-291)

Yine ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞI tarafından 
Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’ e hitaben yazılmış olan 04.09.2000 tarihli yazıda 
ADD Konya Şubesinin Selçuk Üniversitesi ile ilgili şikayetlerinin iletildiği anlaşılmaktadır. 
(116.Kls. S.278-289)

Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu Tarafından İrticai Faaliyetler Nedeni 
ile Kamu Görevinden Çıkartma Cezası Alanlara İlişkin Dağılım (28.02.1997-14.12.2000) 
başlıklı belgede; Çizelge No:1 (116.Kls. S.277)

- Üniversitede Personel Yasasına göre çalışanlardan (3) Üniversite yöneticisine 
Yönetim görevinden ayırma, (1) Üniversite yöneticisine Kamu Görevinden çıkarma cezası 
olmak üzere (4) Üniversite yöneticisine ceza verildiği, 

- Üniversitede Akademik Personel olarak görev yapan (3) Profesör, (6) Doçent, (9) 
Yardımcı Doçent, (5) Öğretim gör.-Okt.-Uzman ve (21) Araştırma Görevlisi olmak üzere 
toplam (44) personele ceza verildiği,

 - Üniversitelerde 657 Sayılı yasaya göre çalışanlardan (5) Genel İdari Hizmetler, 
(102) Sağlık Hizmetleri olmak üzere toplam (107) personele ceza verildiği anlaşılmakta olup 
ekinde ceza alan personel isim, unvan ve üniversiteleri belirtilerek listelenmiştir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığına yazılan 21 Eylül 2001 tarih ve BTADB: 3500-186-01/BTDBM.(İ-55) sayılı 
BTAD Başkanı ve Gensek. Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb. Abdullah Armağan imzalı 
yazı ile 1996-2001 tarihleri arasında Yüksek Öğretim Kurulu ve bağlı kuruluşlarında 
görev yapan, irticai faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle haklarında adli ve idari işlem 
yapılan personelin sayısal durumu ile yapılan işlemler talep edilmiş, 30.10.2001 tarihinde 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ tarafından imzalanan belge ekinde bulunan 
Üniversitelerimizde 1996-2001 tarihleri arasında İrticai faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle 
hakkında Adli ve İdari işlem yapılan personelin sayısal durumu başlıklı çizelgede; (116.Kls. 
S:274-276)

Üniversitelerimizde 1996-2001 yılları arasında irticai faaliyetlerde bulunmaları 



  

nedeniyle haklarında adli ve idari işlem yapılan personelin sayısal durumunu gösteren
1996 yılı 0 Akademik personel,
1996 yılı 1 İdari personel,
1997 yılı 11 Akademik personel,
1997 yılı 83 İdari personel,
1998 yılı 107 Akademik personel,
1998 yılı 415 İdari personel,
1999 yılı 46 Akademik personel,
1999 yılı 107 İdari personel,
2000 yılı 25 Akademik personel,
2000 yılı 27 İdari personel,
2001 yılı 10 Akademik personel,
2001 yılı 4 İdari personel,
Akademik toplam :199 ve İdari toplam 637 ve genel toplam 836 
Not. Vakıf üniversitelerinde irticai faaliyetlerinden dolayı ceza alan personel 

bulunmamaktadır
Yukarıdaki çizelge incelendiğinde 1996-2001 tarihleri arasında İrticai 

faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle hakkında idari işlem yapılan personel sayılarında 
1996 yılında toplam (1) personel hakkında idari işlem yapılmışken; 1997 yılında (94) 
personel hakkında, 1998 yılı içerisinde (522) personel hakkında, 1999 yılı içerisinde 
(153) personel hakkında idari işlem yapıldığı görüldüğünde en fazla 1998 yılı içerisinde 
idari işlem yapıldığı anlaşılmaktadır.

G. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI başlıklı “YAVUZ PH 
PLANI ÇERÇEVESİNDE 1997 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 
HAKKINDA YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN 
RAPOR” (12 Mayıs 1998 ) (116.Kls.S:249-255)

1.Yavuz PH Planı 1997 Faaliyet Programı gereğince Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca icra edilecek faaliyetlerin periyodik olarak,

28.05.1997 tarih ve 5463-9621
01.07.1997 tarih ve 6606-12153
26.09.1997 tarih ve 9008-19078 ve
06.03.1998 tarih ve 2364-4408  sayılı yazılar ile rapor halinde sunulduğu

Bu raporlarda özetle ;
AYDINLATMA FAALİYETLERİ kapsamında;
Yavuz PH Planı çerçevesinde yapılacak aydınlatma hizmetlerinde; laiklik ilkesi, din 

ve vicdan hürriyeti, hoşgörü, Laik-Antilaik çatışmasını önleyici tedbirler, Din-Devlet ilişkisi, 
sosyo-kültürel yapımız, mezhep ayrımcılığı, Anayasal yapımıza yönelik yıkıcı faaliyet 
temalarını içeren konular hakkında aday memurların, orta ve yükseköğretim kurumu 
personeli ve öğrencileri ile kamuoyunun aydınlatılmaları için bilimsel çalışmalar yapılması 
üniversitelere 14.05.1997 tarih ve 87650 sayılı bir genelge duyurulduğu ve yapılan 
faaliyetler raporlarla gönderildiği,

GÜVENLİK VE DİSİPLİN FAALİYETLERİ kapsamında;
Yavuz PH Plânı 1997 yılı faaliyet programında yer alan (2.madde) gerek iç 

hukukumuz ve gerekse devletlerarası hukuku ihlal eden kişi örgüt ve devletlere karşı; kamu 
görevlilerine karşı yasal işlemler yapılması ve de ilgili mevzuata işlerlik kazandırılması 
hükümlerine göre Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu'nca;

a) Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.S.A.



  

b) Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.B.A.
c) Uludağ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.H.A. yönetim görevlerinden ayrıldığı,
d) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli 16 hemşire kılık kıyafet 

yönetmeliklerinde belirtilen esaslara uymadıklarından kamu görevinden çıkartıldığı,
DENKLİK ile ilgili bölümde;
Daha önce verilen denklik belgelerinin yeniden incelenerek eksiklik, aykırılık, 

uygunsuzluk veya maddi hata bulunanların iptal edileceğini, bununla ilgili kararların 
verildiğini, buna göre daha önce lisans denkliği alan 16.7.1997 tarihli kararımız hükümleri 
uyarınca denklik belgeleri iptal edilenlerin başvuru dosyaları yukarıda açıklanan 10.12.1997 
tarihli karar uyarınca yeniden incelemeye alındığı, İncelemeye alınan dosyalardan 
denkliklerinin iptali gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu aleyhine dava açanlara öncelik 
tanınmış olup, 10.12.1997 tarihinden bugüne kadar; 

Daha önceden lisans denkliği alan 71 kişinin denklik belgeleri önlisansa çevrilmiş,
Daha önceden lisans denkliği alan 8 kişinin ise denklikleri iptal edilmiştir. 
Daha önceden denkliği reddedilen 15 kişiye önlisans denkliği verilmiş,
Daha önceden denkliği reddedilen 16 kişinin ise denklikleri tekrar reddedilmiştir.
Şeklinde belirtilerek üniversitenin faaliyetleri anlatılmıştır.

2.ÜMİT PSİKOLOJİK HAREKAT PLANI
5 Mart 1998 tarih ve TİB:4693-8-98/ÖFY Bşmüşv (45) sayılı yazı ile ÜMİT 

PSİKOLOJİK HAREKAT PLANI Uygulamaya konulduğu anlaşılmıştır. (116.Kls. 
S.239-245)

Üniversite Gençliğinin Durumu olarak: Özellikle irticai faaliyetlerde bulunarak 
başörtüsü istismarı yapan öğrenciler, öğrenci danışmanları ve üniversitede görevli üst düzey 
yöneticiler tarafından ikna yoluyla başörtülerini çıkarmaya davet edildiği, ikna olmayanlara 
gereken disiplin cezaları verildiği belirtilmektedir.

3. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ YAVUZ PSİKOLOJİK 
HAREKAT PLANI KAPSAMINDA YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER;

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 
yazılmış olan Başkan Vekili Prof. Dr. İsmail Tosun imzalı, 06.03.1998 tarih, 4408 sayılı 
belgede YAVUZ PH doğrultusunda 1997 Ekim - 1998 Ocak döneminde Başkanlıkça icra 
edilen faaliyetlerin rapor halinde sunulduğu belirtilmiştir. (116.Kls. S.256-262)

Rapor’ da özetle ;
Radikal dini unsurların yıkıcı-bölücü ve laiklik karşıtı faaliyetlerini engellemek ve 

Türkiye Cumhuriyeti hukuk düzeninin kurulmasını sağlamak amacıyla Yüksek Öğretim 
Kurulunca icra edilen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından alınan diplomaların denklik 
işlemlerine ilişkin uzmanlık ve alt komisyon raporları ile "Yurtdışı Yükseköğretim 
Diplomaları Denklik Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yeniden yapılanan çalışma ve 
değerlendirmeler neticesinde, Haziran-Eylül 1997 dönemine ait raporumuzda sunulan 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 16.07.1997 tarih ve 97.24.1701 sayılı kararının;

(a) bendinin, " Bundan böyle yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 
ve denklik belgesi talep eden öğrencilerin, öğrenim programlarında T.C. Anayasası'nın 
Temel İlkeleri ile 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirlenen 
temel amaç ve ilkelere aykırı dersler bulunması halinde almış oldukları diplomalara hiç bir 
surette denklik belgesi verilmemesine" şeklinde tavzihine,

(b) bendinin "Geçmiş yıllarda kurulumuz tarafından ilahiyat alanında verilen lisans 
denklik belgelerinin ve denklik işlemine esas teşkil eden belgelerin, öğrenim süresi, devam, 
sınav ve değerlendirme ve. benzeri eğitim-öğretim esasları ile bu belgelerde maddi hata 



  

bulunup bulunmadığı yönlerinden yeniden incelenmesine; yukarıda belirtilen hususlarda 
eksiklik, aykırılık, uygunsuzluk veya maddi hata bulunduğunun tespiti halinde daha önce 
verilmiş olan lisans denklik belgelerinin iptaline; yukarıda belirtilen hususlara uygunluğu 
tespit edilen durumlarda ise, daha önce verilmiş olan lisans denklik belgelerinin 09.01.1996 
tarihli İlahiyat Uzmanlık Komisyonu Raporu doğrultusunda önlisans denklik belgesine 
dönüştürülmesine ve bu belgelere, 2547 Sayılı Kanunun 43. maddesinin hükümlerine 
dayanılarak "Bu belge öğretmen atamalarından geçerli değildir." şeklinde şerh 
konulmasına" şeklinde tavzihine,

Aynı kararın (c) bendi uyarınca ilahiyat alanında ön lisans ve lisans düzeyinde 
verilen denklik belgelerine "Diyanet işlerinde kullanılabileceği" şeklinde konulan şerhin, 
2547 Sayılı Kanunun 43. maddesi hükümlerine dayanılarak, " Bu belge öğretmen 
atamalarından geçerli değildir" şeklinde değiştirilmesine Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu'nun 10.12.1997 tarihli toplantısında karar verildiği,

Buna göre; daha önce lisans denkliği alan ve 16.07.1997 tarihli kararımız 
hükümlerine denklik belgeleri iptal edilenlerin başvuru dosyaları yukarıda açıklanan 
10.12.1997 tarihli karar uyarınca yeniden incelemeye alınmıştır. İncelemeye alınan 
dosyalardan denkliklerinin iptali gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu aleyhinde dava 
açanlara öncelik tanınmış olup, 10.12.1997 tarihinden bugüne kadar 74 başvuru dosyası 
incelenmiş, bunlardan 15 tanesi yeniden reddedilmiş, 59 başvuruya ise önlisans denklik 
belgesi verilmesine ve belgede "Bu belge öğretmen atamalarında geçerli değildir" şeklinde 
şerh konulmasına karar verildiği,

4. YAVUZ PH PLÂNI İLE İLGİLİ OLARAK ÜNİVERSİTELER 
TARAFINDAN YAPILAN VE YAPILACAK FAALİYETLER;

Özetle; Yavuz PH Plânı 1997 yılı taslak faaliyet programının 2. maddesinde 
belirtilen Güvenlik ve Disiplin Faaliyetlerinin A bendindeki "Kamu Görevlileri Hakkında 
Yasal İşlem Yapılması" hükmüne göre, Haziran-Eylül 97 raporumuzun 4. maddesinde 
belirtilen konular hakkında Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.12.1997 tarihinde yaptığı 
toplantıda kesin karara varılmıştır. Buna göre;

a) Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu'nca Harran Üniversitesi eski Rektörü 
Prof.Dr. S.A. hakkında alınan "Yönetim Görevinden Ayırma" disiplin cezasının iptaline 
ilişkin Danıştay kararı hakkında yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda; Yüksek 
Disiplin Kurulu Kararının, Danıştay Kararı ile; "Karar veren Kurulda Milli Eğitim 
Bakanlığının seçtiği üyelerin bulunmasının Anayasaya aykırı olduğu ve işlem sonucunda 
Cumhurbaşkanının Kararının alınmadığı" gerekçesiyle usul yönünden İptal edildiği, 
Cumhurbaşkanlığının 5.12.1997 tarih ve B.01.0.0.KKB.0.83-722/97 sayılı yazısı ile; "Adı 
geçenin Üniversiteye Cumhurbaşkanı kararı ile Rektör ataması yapılmış olması halen bu 
makamın dolu olması nedeniyle yargı kararının uygulanma kabiliyetinin bulunmadığı" 
bildirilmiş,

Bu nedenle; Harran Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Servet Armağan'ın 
Rektörlük görevine döndürülmesinin hukuken mümkün olmadığına, adı geçenin 
15.11.1996 tarihi ile 15.12.1997 tarihi arasındaki akçalı haklarının ödenmesine, usul 
yönünden iptal edilen Yüksek Disiplin Kurulu kararının, Yüksek Disiplin Kurulunda yeniden 
tezekkür edilmek üzere Yüksek Disiplin Kurulu gündemine alınmasına karar verildiği,

b) Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Beşir Atalay 10.09.1997 tarihinde 
Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında, üniversite yönetiminin 2547 sayılı 
Yasanın 4 ve 5. maddelerinde belirtilen ilke ve amaçlara uymayan, bu konuda kuşkular 
uyandıran bir sevk ve idare tarzında olduğu, üniversitede kökten dinci kadrolaşma 
faaliyetlerinde bulunduğu sebebiyle açılan soruşturmanın selameti için rektörlük 
görevinden alındığı Haziran-Eylül 1997 dönemine ait raporumuzda bildirilmiş, bu konu 



  

hakkında alınan 97.10.154 sayılı yeni bir karar ile adı geçen rektörün 2547 Sayılı Kanun'un 
Ek 1. maddesi gereğince atanmasındaki usule uygun olarak rektörlük görevinden alınmasının 
Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmasına karar verildiği,

c) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli 16 Hemşire, sağlık personeli ve 
mevcut kılık kıyafet yönetmeliklerinde belirlenen esaslara aykırı olarak görevleri sırasında 
türban takmaları sebebiyle haklarında, Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu'nun 
05.11.1997 tarih ve 1997/43-59 sayılı kararları ile bir daha görevlerine dönmemek üzere 
kamu görevlerinden çıkartılmaları kararı alındığı,

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.T.A. tarafından 
yazılan ve Atatürk İlkeleri ve inkılâp Tarihi Bölümü yayını olarak yayımlanan "Türk İnkılâp 
Tarihi" isimli kitap hakkında Prof.Dr.E.C., Prof.Dr.E.A. ve Prof.Dr.Ü.Y. tarafından 
hazırlanan rapor gereğince kitapta Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Cumhuriyet yönetimine ters 
düşen, padişah dönemlerini öven ifadeler kullanılması sebebiyle adı geçen ve kitabı yayına 
koyan komisyon üyeleri hakkında soruşturma açılması istenilmiştir.

YÖK Başkanlığı ve Üniversitelerde konu hakkındaki çalışmaların sürdürüldüğü, 
sonuçlardan periyodik olarak 4 ayda bir Genel Sekreterliğe bilgi sunulacağı belirtilmektedir.

H. YÖK’TEN ELDE EDİLEN (7) ADET YÜKSEK DİSİPLİN KURULU 
KARAR DEFTERİ

Ankara C. Başsavcılığı (CMK 250. Madde ile Yetkili ve Görevli)'nm 28.02.2012 
tarihli yazısına istinaden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/175 D.iş sayılı kararı ile 
Bilkent'te bulunan Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı arşivinde 28.02.2012 günü yapılan 
arama neticesinde elde edilen (7) adet Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defterinin 
(8-9-10-11-12-13-14 Sayılı Yüksek Disiplin Karar Defterleri) yapılan incelemesi sonucunda,

08 sayılı Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defteri’nin 06.10.1993 -- 18.09.1996
09 sayılı Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defteri’nin 18.09.1996 – 05.11.1997 
10 sayılı Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defteri’nin 05.11.1997 – 16.09.1998
11 sayılı Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defteri’nin 16.09.1998 – 24.03.1999 
12 sayılı Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defteri’nin 24.03.1999 – 30.06.1999 
13 sayılı Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defteri’nin 30.06.1999 – 24.11.1999
14 sayılı Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defteri’nin 24.11.1999 – 28.06.2000 yılları 

arasını kapsadığı belirlenmiş, 141 kişi hakkında irticai faaliyetlerinden dolayı karar 
verildiği anlaşılmıştır.

18.09.1996 tarihindeki oturumda 24 kişi hakkında irticai faaliyetler ve kılık kıyafet 
yönetmeliğine uymamakla ilgili karar verildiği görülmüş, 6 Ekim 1993 tarihinden 
18.09.1996 tarihine kadar irticai görüş veya kılık kıyafetinden dolayı hakkında soruşturma 
yürütülen kimse olmadığı, bu tarihten sonra yani REFAHYOL hükümetinin göreve başladığı 
dönemden sonra irticai faaliyetler ve kılık kıyafet yüzünden çok sayıda kişi hakkında 
soruşturma açıldığı tespit edilmiştir.( (116.Kls. S.230)

I- İstanbul CMK 250 C.Başsavcı Vekilliğinin 2008/1756 sayılı soruşturma 
dosyasında hakim kararına istinaden  HALİL KEMAL GÜRÜZ’ÜN 07.01.2008 
TARİHİNDE AVUKAT HUZURUNDA ANKARA’DAKİ İKAMETİNDE YAPILAN 
ARAMADA 28 Şubat - Batı Çalışma Grubu dosyası ile ilgili elde edilen belgeler,

1-) 10 Ekim 1997 tarihli Erdoğan Öznal (Emekli Korgeneral) tarafından bir üst yazı 
ile yazılmış, Gizli ibaresi bulunan Eylül 1997 tarihli Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri 
başlıklı (85) sayfadan ibaret kitapçık, (116.Kls. S.98-187)



  

2-) Gizli ibareli Fetullah Gülen başlıklı, Nurculuk, Biyografi, Bilgi, Hedefi, 
Stratejisi, Yurtiçi faaliyetleri, Yurtdışı faaliyetleri, Sonuç ve Teklifler içerikli kitapçık,

3-) “Siyasi İslamın Yayılması” başlıklı (20) Sayfadan ibaret (2) adet kitabın Ankara 
C.Başsavcı Vekilliğince yürütülen 2011/206 sayılı soruşturma ile ilgili olduğu tespit 
edilmiştir. (Ek-28)

“Siyasi İslamın Yayılması” başlıklı (20) Sayfadan ibaret kitabın Tamer Tatar’ın 
ibraz ettiği belgeler içerisinde 16. klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir.

1-SİYASAL İSLAMIN YAYILMASI BAŞLIKLI,
Ülkemizdeki siyasal islamın yayılımının analizi ve geleceğe yönelik projeksiyonunu 

gösteren bir çalışma olduğu,Türkiye’de islamın siyasi yönden yayılımı Milli görüşçüler 
–Refah Partisi tarafından yapıldığı, Milli görüşçülerin bu faaliyetlerini iki ana başlık altında 
analiz ve etüt edilmelerinin ön görüldüğü, geleceğin seçmen ve yöneticilerinin din eğitimi ile 
yerleştirilme ve yönlendirildiği, gelir dağılımındaki dengesizliğin irticai faaliyetlere 
etkisinden bahsedilerek aşağıdaki başlıklar verilmiştir.

1.Siyasal islamın yayılma çalışmaları ve “Din” Evrensel kimliği adı altında 
sürdürülen faaliyetler, Şiiliğin temsilcisi İran için şeriata dayalı İslam birliğinin 
oluşturulması çalışmalarının olduğu, Türkiye’de islamın siyasi yönden yayılımı milli 
görüşcüler tarafından yapıldığı, Bu çalışmalarda Türkiye’nin dini yönden odak noktası 
olmasının en önemli sebebi, dünya Müslümanlarının “ateş nerede sönerse tekrar orada 
yanar, halifelik nerede sona erdiyse orada tekrar başlar” yaklaşımıdır.

2. Siyasal Geleceğin seçmen ve yöneticilerinin din eğitimi ile yetiştirilme ve 
yönlendirilmeleri,

A-Kur’an kursları ile tablo verilerek 
1-Daimi Kur’an kursları, 
2-Yaz Kur’an Kursları, 
3.Akşam Kur’an kursları,
B-Milli Eğitim bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı imam hatip 

ortaokulu ve liseleri ile ilgili tablo verildiği, 
C-1983-1995 döneminde İmam Hatip Okulları Mesleki ve Teknik Okullar ile genel 

ortaokulların okul ve öğrenci artış mukayesesi ile ilgili tablo ve grafik, 
D-1983-1995 yılları arasında İmam Hatip liseleri ve diğer mesleki ve teknik liselerin 

öğrenci artış ve mukayesesi ile ilgili tablo ve grafik,
 E-Meslek Liseleri ile Meslek ortaokullarının öğrenci sayısı mukayesesi tablo ve 

grafiği, 
F-Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı tablosu,
G-Dini yüksek öğretim kurumları tablosu, 
H-Yurtdışı Yüksek öğretim imkanları tablosu,
 I-Bazı tarikat ve diğer cemaatlerin yurtdışında açtıkları okul ve camilerin eğitim 

faaliyetleri tablosu,
İ-İhtiyaç fazlası imam hatip okullarının ve ilahiyat fakültelerinin incelenmesi 

tablosu,
 1-Sistemdeki mevcut personel ve ayrılanlar tablosu, 
2-1995 yılı İmam Hatip Okulları ve ilahiyat fakültelerinin yıllık öğrenci sayısı ve 

yıllık mezun miktarı tablosu 
Sağlık eğitim ve güvenlik alanındaki personel arzı ve ihtiyacı projeksiyonu ile ilgili 

tablo
Burada belirtilen rakamlar TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna 

Cumhurbaşkanlığı Arşivinden gelen ve Ankara C.Başsavcılığına MGK Genel 
Sekreterliğinden gelen Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İrticai 



  

Faaliyetler başlıklı takdim metinleri ile 2011/206 sayılı soruşturma kapsamında 
Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma 
Faaliyetleri ve İrticai Faaliyetler başlıklı brifinglerde (15 ve 28. Klasör) geçen rakamlarla 
birebir örtüşmektedir.

2- SANIK ERDOĞAN ÖZNAL’IN 10 EKİM 1997 TARİHİNDE EL YAZISI 
İLE YÖK BAŞKANI KEMAL GÜRÜZ’E “SAYIN BAŞKANIM” YAZARAK 
İMZALADIĞI 1 SAYFADAN OLUŞAN BELGEDE ÖZETLE; (87.Kls. S:328)

Ülkemizin son yıllarda karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan “SİYASİ 
İSLAM” olarak tanımlanan sorunla mücadele her Türk vatandaşı için ulusal bir görev haline 
geldiği,

Bu düşünceden hareketle hazırlanan ve ilişikte sunulan çalışmanın bu uğurda verilen 
mücadeleye katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. Çalışma tamamen şahsi fikir ve 
düşüncelerimi içermektedir.

Bu çalışmanın esas amacının siyasi islamla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin 
temel felsefesini ortaya koymaktadır.

Yazı üslubunda alaşılmışın dışına çıkılmış bunun nedeninin olayları yaşayarak ve 
başkaları tarafından sözlü olarak kolaylıkla kullanmalarına imkan sağlamaktır.

Yazılanların hepsinin doğru olduğunu
Derin saygılarımın kabulünü arz ederim.diye son bulmaktadır.

3- SİYASİ İSLAMLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ BAŞLIKLI GİZLİ 
İBARELİ EYLÜL 1997 TARİHLİ 89 SAYFADAN OLUŞAN BELGEDE ÖZETLE; 
(87.KLS. S:243-326)

İÇİNDEKİLER 

SİYASİ İSLAMİ KURMA ÇABALARI
-Tesettürü desteklemeleri ve uygulamaları,
-Türban üzerinde çok ısrarla durmaları,
-Taksime ve Çankaya’ya cami yapılması,
-Tarikat liderlerine Başbakanlık konutunda devlet parasıyla akşam yemeği verilmesi,
-D-8 Teşkilatının kurulması,
- Başbakan Erbakan’ın ilk resmi ziyaretini İRAN’a yapması, müteakip 

ziyaretlerin LİBYA, NİJERYA, ve MALEZYA gibi İslam ülkelerine yapılması,
- Onbir aylık iktidarları esnasında Başbakan’ın hiçbir batı ülkesine resmi 

ziyaret yapmaması,
- Büyükelçilerde oruç tutsun,.. RP li komisyon üyelerinin dilekleri,
- T.C.nin yurt dışı temsilciliklerinde türbanlılara iyi davranılsın, türbanlı-türbansız 

ayrımı yapılmasın,
- Dışışleri Bakanlığı’na memur alınırken Arapça dilide, Fransızca ve İngilizce gibi 

aranan diller arasına sokulsun (16 Kasım 1996 Hürriyet),
-Belediye Başkanı RP’li olan 800.000 nüfuslu SULTANBEYLİ İLÇESİNE garnizon 

komutanının Atatürk heykeli yapma girişimini kabul etmemesi,
-Milli Bayramlarla, siyasi İslam taraftarı gazetelerde…sanki normal bir günmüş gibi 

yayın yapmaları,
-İmam Hatip öğrencilerinin en çok tercih ettikleri meslekler, kaymakamlık, 

öğretmenlik ve subaylıktır..
-Ayasofya’yı cami haline çevirmek ve ibadete açmak, Ayasofya’yı Cuma günleri 



  

ziyarete kapamak,
-Anadolu liselerinde İngilizce okunan fen derslerini, Türkçe okutmak,
-Bütün gerici gazeteler Anadolu liselerinde yabancı dil olmasın diyorlar,.
-600 e yakın kaymakamın yarısına yakını, kadın eli sıkmamaktadır. Bunların 

tümüne yakını imam hatip okullarında yetişmiştir.
-Adalet Bakanı Ş.KAZAN..
-Ayasofya ibadete açılmadıkça Türkiye’de ne enflasyon düşer, ne terör biter,
-ABD de muhtelif üniversitelerde T.C.parasıyla master, doktora yapan siyasi İslam 

zihniyetli öğrencilerin..
-Birçok bölgede olduğu gibi, BALIKESİR yöresinde de kızları, haftalık 150 

ABD dolarına karşı çarşafa sokup, gar, otobüs terminalleri gibi yerlerde dolaştırıyorlar.
-Adalet Bakanı Ş.Kazan 11 aylık iktidarlarında 2500 savcının yerini değiştirdi. Bu 

tüm savcıların 1/3 ü demektir.
-Ş.KAZAN Genelkurmay brifingine katılan 1200 savcıyı, tayin kararnamesine aldı.
-21 Mayıs 1997 günü TBMM de yapılan REFAHYOL aleyhindeki gensorunun ön 

oylamasında, milletvekillerine dağıtmak üzere 1 milyon dolar para sarfetmişlerdir.
-Elazığ RP.li Belediye Başkanı,.. Belediyeye ait 60 milyarlık arsayı 60 milyona 

İmam Hatip derneğine bağışladı.
-RP.Libya’daki İslami Çağrı Cemiyetinden 500.000 ABD doları yardım aldı. Bu 

iddiayı soruşturmak isteyen Cumhuriyet Başsavcısını Çiller ve Kazan engelledi, 
Kahire’den bilgi istenmesine mani oldular.

…Adalet Bakanı Ş.KAZAN
,.. Konya’da şehirde 5 TV.. 
-RP,yasağın yerine GÜNAH’ı koyuyor.
-EL EZHER den mezun olan 61 kişinin öğretmen olarak okullara atanması, 

(Bu atamalar Ağustos 1997 de yeni hükümet tarafından iptal edildi.
-Devlet Bakanı Abdullah GÜL ve RP’li Çevre Bakanı Kıbrıs’a geldiğinde ne yapıp 

yapıp gizlice mutlaka Şeyh Nazım’ı ziyaret ediyorlar.
-Ne kadar yüksek derecede eğitim verirsek verelim, biz aydın din adamı 

yetiştiremiyoruz. Koskoca profesörler bile irtica içinde. Ya bizim eğitim sistemimizde bir 
yanlışlık var, ya da bizim dinimizde. Aydın din adamı parmakla sayılacak kadar az.

-İmam Hatip mezunlarının en çok istediği meslekler kaymakamlık, öğretmenlik, 
subaylık…

-SHP 1989 da Bağcılar’da %38 oy aldı, Ancak 1994 seçimlerinde bu kez RP %39 oy 
aldı. Bu insanlar birdenbire dinci olmadı. RP sol politikalarla bunları etkiledi. Yani RP nin 
%21 oyunun tümü dinci oy değil, reaksiyon oyları da var.

-İmam Hatipte açılacak, Kuran kursuda açılacak merak etmeyin (Çiller’in 
halka hitabı Nisan 1997)

Bir Siyasal İslam Modeli Konya, 
-Türkiye için bir “model” teşkil ediyor. Refah Partisi’nin ve İslamcıların kurtarılmış 

bölgesi olan Konya..
..Yüzlerce cami, türbeler, çeşmeler, ilahilerin söylendiği konserler..
-Konya’da kimse başını örtsün diye zorlanmasa da, zihinsel tesettürden 

kaçamıyorlar…Kimse çıkıp “Ben Cuma namazı kılmıyorum, Bana saygı duyulmasını 
istiyorum” diyemiyor. Yalnızca rutinleşmiş islami yaşama ayak uyduruluyor…Tekel 
bayiinden içi satın alan kimse, “içkimi gazete kağıdına sarıp sonra siyah poşete koymayın” 
diyemiyo

-..istatistiklerde Konya içki tüketiminin en fazla olduğu il olarak görünüyor..
-Taksim’e cami, Çankaya’ya cami meselesi abartılı şovlarla bizzat Başbakan 

Erbakan tarafından TVlerde ilan ediliyor..Taksim’e camiyi 1980’de DEMİREL 



  

imzalamıştı…Erbakan’ın amacı, tabanına selam göndermek ve dini politikaya alet etmekle 
siyasi islama puan kazandırmaktır. 

-Çoğu cami Cuma’dan Cuma’ya doluyor, diğer zamanlar boş,
..Cami sayısının okul sayısını aştığı Antalya’da 45 cami inşaatı da devam ediyor. BU 

DİN SÖMÜRÜCÜLÜĞÜ DEĞİL DE NEDİR?
..Türkiye tarikatların geleceği konusunda ciddi bir karar vermek durumundadır. Ya 

bunlar tamamen kapatılacaklar veya görmezlikten gelinerek şimdiki durumlarında faaliyet 
göstermeye devam edeceklerdir…

-SİYASİ İSLAMI ŞİDDETE DAYALI OLARAK KURMA ÇABALARI
Şu anda Türkiye sathında birbirinden bağımsız, silahlı emir aldığında derhal 

harekete geçebilecek 20 civarında siyasi İslam tedhiş grubu mevcuttur (Genelkurmay 
Başkanlığı brifingi) 

RP sempatizanı ve seçmenlerinde 100 bin pompalı tüfek var. Pompalı tüfek saldırı 
silahıdır. Pompalı tüfeklerin toplatılmasına en çok karşı çıkan parti RP dir. Sebebi de 
muhtemel bir gerici ayaklanmada onlardan istifade etmektir.

 Birçok gazete haberleri ve birçok kişinin beyanlarının alınarak not edildiği,

-BÖLÜCÜLÜK GİRİŞİMLERİ
O dönemde (30.03.1997 tarihinde) Başbakan olan Erbakan’ın konuşmalarına yer 

verilerek ayrımcılık ve bölücülük yaptığının belirtildiği,

-SİYASİ İSLAMIN TAKİYYE VE YALANLARI 
başlığı altında o tarihte Refah Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olan Erbakan’ın 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayip Erdoğan’ın gazetelerde çıkan 
beyanlarının verildiği,

-ATATÜRK VE LAİK CUMHURİYET ALEYHİNDEKİ SÖYLEMLERİ
 1996-1997 yıllarında basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin yer aldığı,

-ORDU-SİYASİ İSLAM İLİŞKİLERİ
 1996-1997 yıllarında basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin yer aldığı,

-SİYASİ İSLAMLA MÜCADELE
*Mücadelenin Nihai Hedefi Ne Olmalıdır?
Refah Partisinin oylarının ilk genel seçimde bir iki puan dahi olsa düşmesinin son 

derece önemli olduğu, yakın bir hedef olarak RP oyları önce %20 nin altına, bilahare %15 in 
altına ve son aşamada tekli rakamlara indirilerek RP nin marjinal bir parti haline gelmesi, 
Türk demokrasisinin bir süsü olarak demokratik sistem içindeki yerini almalıdır.

 RP nin seçimlerden 1 nci parti olarak çıkması 21.8 oranında oy alması tamamen 
diğer seçmenlerin sandık başına gitmemesi sonucu meydana gelmiştir. Bu sebeple seçmenin 
sandık başına gitmesinin sağlanması nihai hedefe ulaşmada ilk basamağı teşkil edecektir.

*Mücadelenin Ana Stratejiler
İç barış tehlikededir, devletin temel nitelikleri tehlikededir,Laik düzen tehlikededir. 

Demokrasi tehlikededir. Laik güçler organize olmalıdır. Siyasi islami hareket bölünmelidir. 
Siyasi islamla mücadele,merkezi olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

Mücadele çok ciddi bir şekilde ve kesintisiz olarak yapılmalıdır. 
Bu mücadele ince uzun bir yoldur ve en az 10-15 yıllık süreci gerektirir.
Bu mücadelede TSK dahil, parlamento, yargı, hükümet, eğitim-öğretim kurumları, 

sendikalar, medya ve diğer sivil toplum örgütlerinin, neleri, ne zaman yapacakları bir 



  

takvime bağlanmalıdır.
Siyasi İslam PKK kadar tehlikeli olduğundan, onunla mücadele yöntemleri de PKK 

yöntemlerine benzer olmalıdır.
Tehlike,milli güç unsurlarının tamamının kullanılmasını gerektirecek boyut ve 

ciddiyettedir.
Temel esas, bu tehdidi demokratik mücadele ile bertaraf etmektir. Anayasal ve 

yasal çizgide kalmak çok önemlidir. Ancak siyasi İslam bilinçli bir şekilde mevcut 
demokratik ortamdan istifade ederek, başka bir deyimle, oyunu kuralların dışına çıkarak 
oynamakta, ancak bizden oyunun kuralları içinde kalmamızı istemektedir. Bu kabul edilebilir 
bir durum değildir. Biz de gerektiğinde BASKI, ZORLAMA, SİNDİRME, 
PASİFİZASYON, YALAN, İFTİRA, İNKAR (Hakaret ve küfür hariç) gibi onların 
yöntemleri ile mücadele etmeliyiz.

Mücadele savunmadan çok taarruz şeklinde olmalı, karşı taraf savunmada 
bırakılmalıdır.

..RP kendisini devamlı savunma yapmak durumunda hissetmeli ve bırakılmalıdır.
-Bu nedenle onu devamlı savunmada bırakacak söylemler ve sloganlar bulunmalı 

işlenmelidir.
Yaşanılan krizde, milli güç unsurlarından sadece askeri güç unsuru, oda kısıtlı 

olarak kullanılmıştır. Bu ciddi tehditte askeri güç, en son olarak kullanılması gerekirken…
Esas amaç, sivrisinekleri yoketmek değil, bataklığı kurutmak olmalıdır. 

Bataklık ise İmam Hatip okulları ve kuran kurslarıdır.
..TSK ve MGK geri planda kalarak, organize etme, takip etme, baskı yapma, 

zorlama ve ısrarcı olma şeklideki tavırlarına devam etmelidir.
..Daha çok siyasi islamın halkı nasıl kandırdığı, nasıl yalan söyledikleri, ırz 

düşmanlıkları, hırsızlıkları ve anayasal çizgiyi nazıl zorladıkları gibi motifler ön plana 
çıkarılmalıdır.

*Siyasi İslamın Yumuşak Karnı
Sekiz yıllık kesintisiz eğitim, RP li milletvekilleri …sözleri ve eylemleri, Müslüm 

GÜNDÜZ, Ali KALKANCI, Fadime ŞAHİN ve Emine KALKANCI’nın sözleri ve 
eylemleri, Yaptıkları hırsızlıklar, TBMM de yolsuzluk dosyalarını kapatmaları, Sahte 
demokrasicilikleri, Şiddete taraftar olmaları,

*Organizasyon
..tüm güçler ve gayretler merkezi bir yöntemle hedefe tevcih edilmelidir.
..Bu nedenle TSK ve MGK arka planda kalarak organizasyonun ana takipçisi 

ve genel koordinatörü olmaya bir müddet daha devam etmelidir.
Organize olması gereken güçler şunlar olabilir;Siyasi partiler (imkan olursa) 

Medya, Gençlik, Sendikalar, Belediyeler, Okullar, Bakanlıklar, Laik yazarlar, TV 
konuşmacıları, Savcı-Hakimler, Askeri personel (aileler dahil), Kadınlar (çok önemli),MİT,

Organize edilecek güçlerin izlemekle yükümlü olabileceği alanlar şunlar 
olabilir;Kadrolaşmalar, Atamalar, Camilerdeki vaazlar, Kuran kursları, Siyasi İslam 
medyası, Siyasi İslam finans çevreleri, İran, Cezayir, Suudi Arabistan, Libya İmam Hatip 
faaliyetleri,Cami yapma faaliyetleri,Tarikatların faaliyetleri,

..faaliyetlerin tek tek saptanması şeklinde olmalıdır….izleme buna göre yapılmalıdır. 
Aksi takdirde mücadele eksik olur.

Organizasyona dahil olan laik güçlerin faaliyetlerini rapor edebileceği, 
bildirebileceği dikey ve gerekiyorsa yatay bir haberleşme/iletişim rapor sistemi 
kurulmalıdır. Gelen bilgilerin merkezde değerlendirilmesini müteakip yeni icraatlar 
planlanmalıdır.



  

*Alınması Gerekli Öncelikli Tedbirler
-Kesintisiz sekiz yıllık zorunlu eğitim yasasının çıkarılması ve uygulamanın 

ciddiyetle takibi 
-Devletteki özellikle milli eğitim ve emniyet camiasındakı kadrolaşmanın çözülmesi,
- Şimdilik yeni İmam Hatip lisesi, İlahiyat Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat 

Fakülteleri açılmaması, 
-Kuran kurslarının veya isteğe bağlı din eğitiminin gerçekçi bir esasa bağlanması,
- İmam Hatip Lesesi kökenlilerin sadece İmam Hatip Meslek Yüksekokulu veya 

İlahiyat Fakültelerine girebilmelerine imkan sağlayan yasal düzenleme yapılması,
 …suçlardan ötürü haklarında yasal işlem başlaması,

*Alınması Gerekli Tedbirler
…Bu nedenle siyasi islama maddi destek sağladığı iddia edilen KOMBASSAN, 

İHLAS, YİMPAŞ gibi şirketler yakın takibe alınmalı….
Büyük şirketler yanında, siyasi islama maddi destek sağlayan, küçük şirket ve 

işadamları tek tek saptanıp gereği yapılmalıdır.
…ambargo uygulanarak etkisiz hale getirilmelidir.
Kuran Kursları açılmamalı, mevcut zaman içinde eritilmeli…
Bu mücadelede çok önemli bir yeri olan savcı ve hakimler cesaretlendirilmeli, moral 

destek sağlanmalı, gerekirse lojman ve koruma verilmelidir…
…il Başsavcılarına içinde bulunulan durum ve kendilerinden beklenen davranışlar 

münasip yollarla izah edilmelidir.
İslami hareketin liderleri hakkında DEZENFORMASYON uygulanmalıdır.
AKİT, MİLLİ GAZETE, ZAMAN gibi yazılı basın ile KANAL 7, STV, TGRT gibi 

görsel ve işitsel islami basın çok yakından takip edilmeli, tekzip, yalanlama, yargıya 
başvurma gibi önlemler derhal alınmalıdır.

Laik düzenin tehdit altında olduğu, tedbir alınmadığı takdirde siyasi islamın çok kısa 
bir süre sonra tek başına iktidara geleceği,

Siyasi islamın Cumhuriyeti ve laik düzeni yıkmak istedikleri çeşitli örneklerle, 
somut örneklerle geniş halk kitlelerine ispat edilmelidir.

..islami hareket yanlılarının servet, kadın, torpil yaptırma, eşinin, kızının ahlaki 
durumları hakkındaki bilgiler uygun yöntemlerle topluma verilmelidir.

Ilımlı sol siyasi hareketin güçlenmesi teşvik edilmelidir.
MİT Müsteşarlığı görevi geçmişte olduğu gibi asker kökenli şahıslara verilmelidir.
Hasan Celal Güzel’in çok fazla hakaret edici tavırla konuşması engellenmelidir.
Türkiye çapında irticaya bulaşmış kişi ve kurumların envanteri çıkarılması, bunlar 

bir süreç içinde tavsiye edilmeli etkisizleştirilmelidir.
*Bürokrat *Şüpheli *İşadamı *Zanlı *Öğretmen *Kontrol altında
Basın ve yayın organlarının KARASES, ACZİMENDİ gibi radikal unsurlardan sık 

sık bahsetmesi onlara avantaj sağlamaktadır. Bu konuda tedbirler alınmalıdır. (İstismar 
edilecek görüntüler hariç)

..TV de yapılacak tartışmalara bu konuda bilgili deneyimli, hitabet ve tartışma 
kabiliyeti yüksek şahıslar çıkmalıdır. Bunlar gerekirse özel eğitime tabu tutulması ve gerekli 
dökümanlarla desteklenmelidir.

RP li belediye başkanlarının söz ve eylemleri garnizon komutanlıkları 
tarafından izlenmeli, gerekirse tecrit edilmelidir.

Okullarda yılbaşı kutlanmalı, bunun hristiyan bayramı olmadığı anlatılmalıdır.
Tedbirlerde, TARİKAT-SİYASET-TİCARET üçgeni dikkate alınmalıdır.
Çiller ailesinin hakkındaki iddialar ciddiyetle ve ivedilikle soruşturulmalıdır... 



  

Ancak iddiaların varit olması halinde Siyasi İslam veya RP hareketi bundan son derece 
olumsuz etkilenir. Bu nedenle bu konunun sonuna kadar gidilmelidir.

Siyasi İslam hareketi veya RP hakkında konuşurken,; Siyasi İslam,İrtica, 
Mürteciler, İran İslamcıları, Cezayirli katiller, Testere ile boğaz kesenler, Yobazlar, Yeşil 
Komünistler, PKK yanlısı irticacılar vb. bu tanımlar kullanıldığında halkımız korksun ve 
bunlardan nefret etsin, bunları dışlasın, SSCB devrinde olduğu gibi “Bunlar Komünist” 
gibi çok çarpıcı ve halkımıza itici gelen standart terimler kullanılmalıdır.

YAŞ kararı ile TSK dan ilişiği kesilen subay, astsubayların…..takibi için 
komutanlıklarına bildirilmelidir.

Vaizlik müessesesi, dinin ve milletin aleyhinde geliştiği…
Savcı, hakim, grubu kendi içlerinde kapalı bir toplumdur. Bu camiaya karşı planlı 

programlı bir motivasyon uygulanmalıdır. Bunun ana teması: “Korkmayın, işlem 
başlatmaktan çekinmeyin, Türkiye arkanızda”vb. olmalıdır.

İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlıklarına tüm imkanlar kullanılarak siyasi 
İslam taraftarları seçtirilmemelidir.

…ŞERİAT kelimesi yerine İRTİCA, MÜRTECİ, DİN DEVLETİ, DEVLETİN 
DİNİ KURALLARA GÖRE YÖNETİLMESİ vb.deyimler kullanılması daha uygun 
olabilir.

TV lerde tartışmaya çıkan sivillere doküman ve belge temin edilmelidir.
 Para ile yabancı yazarlara, basın yayın organlarında siyasi İslam aleyhinde yazı 

yazdırılmalıdır.
RP li belediyelerin hiçbirine, bundan böyle yasal hakları dahi olsa, para 

gönderilmemelidir. Şimdiye kadar aldıkları onlara yeter de artar bile.
Kuran’ın Türkçe okunması, tesettür, dinde zorlama olmaması, şeriat, cami, 

oruç, namaz, kuran, gibi günümüzde tartışma konusu yapılan ana hususlar tek tek 
ortaya konmalı,..

Belediye başkanları ve il-ilçe başkanlıklarının siyasi partiler kanunu kapsamına 
alınması incelenmelidir. Zira çok fazla bağımsız ve pervasız hareket edebiliyorlar.

RP oylarının dağılışı çok iyi analiz edilmelidir…
Siyasi islamın, siyasetçi, yönetici ve medya mensuplarından ileri gelenleri 

uygun yöntemlerle etkisizleştirilmelidir…
Faik BULUT, İsmail NACAR gibi laik felsefeye inanmış yazarlarla tanışılmalı, 

kitaplarının bastırılmasına yardımcı olunmalı bu ve bunun gibi insanlar örgütlenmelidir.
Silahlı Kuvvetlerin tüm personeli ve aileleri, bu bilgi üst makamlarda vardır, 

yoktur demeden, haber toplama vasıtası olmalıdır. Bu konu organize edilmelidir.
Erbakan’ın tutarsızlıkları, yalan ve takiyyeleri, Şevki Yılmaz’ın pe..nk, or..pu ve 

benzeri söylemleri Levent Kırca tipi programlar da sık sık hicvedilmelidir.
BATI ÇALIŞMA GRUBU kaldırılmamalı, çok mecbur kalınırsa başka ad ve 

organizasyon şeklinde aynı fonksiyonları icra etmeye devam etmelidir.
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, en kısa zamanda RP li belediye 

başkanlarından kurtulma yolları bulunmalıdır…
Almanya’da hükümet din işlerine katkıda bulunmak üzere Hıristiyan, Müslüman vb. 

dini toplumlardan her ay veya her yıl şahıs başına 1 DM, yarım DM olmak üzere değişik 
oranlarda para topluyormuş, Müslümanlardan toplanan paranın 20-25 milyar DM gibi büyük 
bir meblağa ulaştığı ve bu paranın tarikatlara verileceğine dair kuvvetli emareler varmış. 
Alman Hükümeti ile bir an önce temas edilerek buna mani olunması önem arzetmektedir. 
(Bedrettin Dalan, 18 Ağustos 1997 Ankara)

.. “21 NCİ YÜZYILDA TÜRKİYE’NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU MÜSLÜMAN 



  

İNSAN PROFİLİ” adlı bir proje başlatılarak bu görev bir bilim kuruluna verilmelidir.
Kullanılacak kriterlerden bazıları şunlar olabilir.
.........
Başbakan İsmet İnönü’nün Takrir’i Sükun, Kanununun süresinin bitmesi 

nedeniyle 4 Mart 1929 da TBMM de yaptığı konuşmadan yararlanılmalıdır.
..MEDYA MUTLAKA VE MUTLAKA ORGANİZE EDİLMELİ VE 

KULLANILMALIDIR.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ ISLAHI
......
*Eğitim-Öğretim kurumlarında Alınacak Tedbirler 
Yüseköğretim Kurumları

Rektörlerin seçimle değilde, eskiden olduğu gibi atama yoluyla veya daha çağdaş 
usullerle gelmesinin yararlar göz önünde bulundurularak yeni bir yasal düzenleme 
yapılmalıdır.

1998 yılında en az 20 rektörün görev süresi sona erecek ve yenileri seçilecektir. Bu 
önemli aşamada, başta üniversiteler olmak üzere, diğer ilgili kurumların da çok dikkatli ve 
özenli olmasında yarar mütalaa edilmektedir.

…Rektörler ekseriya, mecbur olmadıkları halde, demokratik olsun diye dekan 
adaylarını seçim yaptırarak saptamaktadırlar. Ancak bu prosedürde yine rektör seçimindeki 
sakıncaları beraberinde getirmektedir…üniversitelerde dekan seçim yöntemi de zorluklar 
getirmektedir.

Dekan adayları hakkında tam bir bilgi ve kanata sahip olunamayan durumlarda, 
adaylar hakkında ilgili makamlara güvenlik soruşturması yaptırılmalıdır.

Siyasi islamın yoğun olarak kadrolaştığı, bilinen yükseköğretim kurumları yakın 
takip ve kontrol altında tutulmalı, buna izin veren yöneticiler hakkında işlem yapılmalıdır.

 Üniversite idarecileri, mahalli emniyet, MİT ve garnizon komutanlıkları ile yakın 
bir işbirliği,yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıdırlar.

Siyasi islamın yoğun olduğu bölgere, üniversite, fakülte, yüksekokul kurulmalı ve 
fazla öğrenci alınmalıdır. Bu öğrencilerin anılan yörenin sosyal yaşamını ve anlayışını kısa 
sürede değiştireceği beklenebilir.

 Üniversite üst yöneticileri, üniversitelerine doçent ve araştırma görevlileri alırken 
sormalı, soruşturmalı ve konuya yakın ilgi göstermelidirler.

Yurtdışında MEB’lığı veya YÖK bursuyla okuyan öğrencilerin, siyasi islamla 
ilgili faaliyetleri çok yakından takip edilmeli, bu konuda bir mekanizma oluşturulmalı, 
gerekirse haklarında yasal işlem yapılarak eğitimlerine son verilmelidir.

Siyasi islama angaje olmuş sözleşmeli personelden doçent, yardımcı doçent, 
araştırma görevlilerinin sözleşmeleri yenilenmemelidir.

Yeni çıkan yasaya göre üniversite öğretim üyelerine ve öğrencilere belirli şartlar 
altında siyasi partilere üye olma ve politika yapma olanağı tanınmıştır. Bu husus üniversite 
yöneticileri ve ilgililer tarafından önemle takip edilmelidir.

El-Ezher ve benzeri üniversite/fakülte mezunları Milli Eğitim Bakanlığı 
camiasındaki görevlerinden bir süreç için uzaklaştırılmalıdır. 

El-Ezler ve benzeri üniversite/fakülte mezunları, çok ihtiyaç olsa dahi orta 
öğretim kurumlarında öğretmen olarak istihdam edilmemelidir. 

Daha önceden istihdan edilmiş EL-EZHER meznu öğretmenler bu 
görevlerinden uzaklaştırılmalıdır.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye’deki ilahiyat fakültesine yatay 
geçiş imkanı kaldırılmalıdır.



  

İlahiyat fakültelerinde açılmış bulunan lisans tamamlara programları kaldırılmalıdır.
Potansiyel bir tehlike de,Fetullah Gülen tarafından yurtdışında açılmış bulunan ve 

açılmakta olan orta ve yükseköğretim kurumlarıdır. Şu ana kaar alınan bilgilerde bu 
okullarda gayet ciddi eğitim yapıldığı, köktendinci eğilimlerin olmadığı, müfredatlarının ve 
öğretmenlerinin MEB kontrol ve denetiminde olduğu şeklindedir. Ancak imam hatip okulları 
da, böyle masumane bir şekilde başlamıştı, fakat bugün gelinen çizgi ortada, Belki bugün bir 
şey yok, ama gelecekte ne olacağı belli olmaz, Bu nedenle bu okulların öğrencileri, 
öğretmenleri, müfredat programları, özellikle ders dışı faaliyetleri yakından kontrol ve takip 
edilmelidir. MEB denetlemeleri sıklaşmalı, MİT devreye girmeli ve anılan ülkelerle işbirliği 
yapılmalıdır.

Ortaöğretim Kurumları
İmam Hatip Liseleri meslek liseleri olarak kabul ediliyorsa, bunların sayısı mesleğin 

gerçek kadro ihtiyaçlarına uygun biçimde azaltılmalıdır. Sınırlandırılmalıdır.
 İmam Hatip Liselerinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı bina ve sınıflarda öğrenim 

görmeleri kaldırılarak karma eğitime geçilmelidir.
…8 yıllık kesintisiz eğitimin başarısı bir ölçüde buna bağlıdır. Yeni kadrolar 

oluşturulamazsa 8 yıllık eğitim gerçekleşemez.
Birçok okulda mescit açılmıştır. Bundan sonra açılmamalıdır.
Bazı okullarda hem öğrenilerin hemde öğretmenlerin türbanın da ötesinde tam 

tesettür kıyafetiyle eğitim-öğretim yaptıkları bilinmektedir. Bunlara engel olunmalıdır.
İmam Hatip okullarına kız öğrenci alınmamalıdır.
İmam hatip lisesi mezunlarının yükseköğrenimlerini aynı meslek dalında, yani 

ilahiyat meslek yüksekokulu veya ilahiyat fakültelerinde yapmaları gerekir.

*İstismar Tedbirleri

…Bu argümanlar çok iyi incelenmeli, ne zaman, hangi platformlarda kimler 
tarafından kullanılacağı dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Bu konuda merkezi bir 
planlamanın önemli yararları olabilir.

Bu argümanlar siyasi islamın çok kızdığı, duymak istemediği, duyduğunda bir an 
önce kurtulmak istediği ve kolay kolay cevaplarını veremeyeceği argümanlardır.

Belirtilen istismar tedbirlerinden bazıları konuşma dili ile yazılmıştır. Radyolarda, 
TV lerde, karşılıkla konuşmalarda hemen ifade edilmeye, kullanılmaya hazır bir biçimde 
yazılmıştır.

“İşte kullanılması önerilen istismar tedbirleri”
-Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, YÖK gibi kurumların 

bütçelerini sistematik bir şekilde kısmıştır. Hatta en büyük düşmanımız olan PKK nın 
kökünün kazınması için Mayıs 1997 de 50.000 kişilik bir güçle Kuzey Irak’a girdiğinde 
ordunun ihtiyacı olan ödeneği, parayı vermemiştir. Sanki ordun başarısız, PKK nın başarılı 
olmasını arzu eden bir davranış sergilediler.

-RP Genel Başkanı Necmettin ERBAKAN 1997 yılbaşını çoluğu, çocuğu, 
torunlarıyla noel babanın doğum yeri olan Antalya’da geçirdi. Hani yılbaşı bir hristiyan 
bayramıydı?

-Siyasi İslam ve RP nin Aczimendilen, Ali Kalkancı, Müslüm Gündüz, Fadime 
Şahin, Emire Kalkancı, Hasan Mezarcı, Hasan Hüseyin Ceylan ve Şevki Yılmaz gibi 
isimlerle ve bunların söylem ve eylemleriyle özdeşleştirilmesi, bağdaştırılması ve devamlı 
olarak onlarla beraber mütalaa edilmesi, siyasi islama önemli ölçüde puan kaybettirecektir. 
RP bunlardan kurtulmak ve kerhen bile olsa onlarla ilgili olmadığını belirtmek için gayret 



  

sarfetmektedir. Bu husus RP nin önemli bir yumuşak karnıdır aynı zamanda,
-İslamda kadından imam olmuyor, Peki neden imam hatip orta okul ve liselerinde 

kız öğrenciler okuyor,
-Bunlar “Yeşil Komünistlerdir” SSCB liği çöktükten sonra yeşil komünistler 

Türkiye’nin başına kasten bela edilmişlerdir. Bunlar emirleri Yeşil Komünistler Dünya 
Birliğinden almaktadırlar.

-RP Genel Başkanı N.ERBAKAN’ın Başbakan iken ilk gezisini İran’a yapması ve 
Kaddafi’den yediği fırçalar sık sık gösterilmeli, yazılıp çizilmelidir. Karikatürize edilmelidir.

…Bunların yapmış olduğu hırsızlıklardır. Mercümek, Beşir DARCIN olayları ve bu 
konuda elde mevcut diğer örnekler sık sık tekrarlanmalıdır.

…ırz düşmanlıkları devamlı işlenmelidir. Bunlardan bazıları şunlar olabilir.
*Kalkancı’nın ırz düşmanlıkları *Müslüm Gündüz’ün ırz düşmanlıkları 

*Dergahlardaki çarpık ilişkiler *Diğer çarpıcı ırz düşmanlıkları örneği *Fadime Şahin’in 
son yayınladığı “Anılar” adlı kitaptan alıntılar Atatürk hakkında söyledikleri *Babası belli 
değil *P.ç *Ahlaksız Zübeyde’nin gayri meşru çocuğu *Beygirin üzerindeki adam *Atatürk 
devletin paralarını yedi,

-ERBAKAN 25 kişilik ailesiyle, torun, tosun ve bakıcılarıyla 25 kez hacca gitti. Hani 
nerede adil düzen?İNSAF İNSAF İNSAF, 25 kez hacca gitmek sevap değil, günahtır, zira o 
kadar çok günahları var ki 25 kez hacca gitmek bile affettiremez.

-ERBAKAN’ın abdest alırken korumalarına ayaklarını yıkatması TV de sık sık 
gösterilmelidir.

-Cumhuriyet Sivas’ta doğru, Sivas’ta yıkılacaktır/boğulacaktır.
-Bunların hepsi küfürbaz, PU.T, DEYYUS, PEZ..NK, YAHUDİ TOHUMU, 

ERMENİ DÖNMESİ, KARINI KE…YE GÖNDER, KARINI AMERİKAN 
ASKERLERİNE PAZARLA,

-Allah küfürü sevmez, böyle Müslümanlık olur mu? RP de hiç kadın milletvekili 
yok. RP de hiç üst düzey kadın yönetici yok. Kadın erkeğin arkasından yürümelidir. Kadın 
evinde oturmalıdır.

-“Faiz haramdır” konusu istismara çok müsait bir konudur. Bu konu çok çarpıcı 
şekillerde istismar edilebilirse, siyasi islama çok puan kaybettirebilir. Özellikle RP’ye 
yönelmiş fakir, fukara halk kitlelerinde bu konuya karşı ciddi olumsuzluklar yaratabilir.

-RP, REFAHYOL iktidarında imam hatip okulları hariç, Türk eğitiminin hiçbir 
sorunu ile ilgilenmemiştir. Onlar için var mı yokmu İmam Hatip eğitimi,

-RP iktidarı boyunca yolsuzluklar vebilhassa önemli bir olay olan Susurluk olayı 
üzerinde hiç durmamıştır. Hani dürüstlük?

-Acaba yüksek düzeyli RP li yöneticilerinin kaçının oğlu ve kızı imam hatip 
okullarında okuyor,

-PKK komünisttin, Komünizm en büyük din düşmanıdır, İşte siyasi İslam bu PKK ile 
işbirliği yapmaktadır.

-Erbakan hoca askerimizin imzacısı oldu.
-Erbakan hoca Kaddafi’nin yaveri gibi,Kaddafi Erbakan’ın komutanıymış,
- RP Genel Başkanının eşinin tesettürden önceki mini etekli fotoğrafları bulunup 

halka ve medya’ya dağıtılmalı,
-Taksim’e ve Çankaya’ya cami yaptırma istemlerinin sebebi din amaçlı değildir, 

rant amaçlıdır. Tahminen 225 trilyonluk bir rant mevzubahistir. Müslüman Türk halkının 
temiz din duygularını bu şekilde istismar eden bu insanlar Müslüman olabilir mi?

-ERBAKAN’ın 148 kilo altını ve buna nasıl sahip olduğu..irdelenmeli, tartışılmalı, 
karikatürize edilmelidir.

-RP nin Çiller hakkında söyledikleri tek tek toplanmalı ve bilahare onunla koalisyon 



  

yapmalarının RP nin felsefesine, ahlaki değerleri, Müslümanlığa aykırı olduğu her fırsatta 
tekrarlanmalıdır.

-Şevket KAZAN’ın kaçak mercedesi,
-İrtica ile PKK elele. PKK Kuzey Irak’ta irticaları eğitiyor.
-Devamlı olarak çok ekstrem ve kötü örnekler tekrarlanmalı ve bunlar RP ile 

zımni olarak özdeşleştirilmelidir. “Hayır biz böyle değiliz, onlar bizden değil” diye itiraz 
ettiklerinde “biz sizden değil, fanatik şeriatçı ve irticacılardan bahsediyoruz” diye yanıt 
verilmelidir.

-Ne biçim inanç sistemi bu. Eline silahını al, karşı görüşlü olanları öldür.
-Her fırsatta, “Demokrasiye, Atatürk devrimlerine, Laik Türkiye Cumhuriyetine, 

inanıyor musunuz?” diye soru sorarak, zor durumda bırakılmalı ve köşeye sıkıştırılmalıdır. 
Pek çok siyasi İslamcı bunlara kolaylıkla evet diyememektedir.

-Erbakan zavallı , onu radikal unsurlar idare ediyor,
-Ali Kalkancı’nın dergahındaki zikir esnasında, herkes kendinden geçmiş 

zikrederken,…gösterilerek sahtekarlıkları hafızalarda taze tutulmalıdır.
-Erbakan 1997 hac mevsiminde, hac’ta şeytan taşlarken gaipten bir ses gelir 

KARDEŞ KARDEŞİ VURUR MU?”
..İstanbul’un Belediye Başkanı Recep Tayip ERDOĞAN…“Bekir YILDIZ 

ülkemizi dünyaya model yapacak bir insan, demokrat bir insan” diyerek bütün Türk milleti 
ve Türk demokrasisi ile adeta alay etmektedir.

-Bazı camilerde ibadet bitip cami tam dağılırken, hoca “Müslüman kardeşlerimiz 
biraz kalsın onlarla konuşacağım” mealinde sözlerle tam bir bölücülük yapıyor. Camiye 
gelip ibadet eden diğer vatandaşlar Müslüman değil mi? Bu çok büyük bir ayıp ve günahtır.

-RP, İran’la savunma sanayi ve işbirliği yapmak istiyor, ancak ordu buna mani 
oluyor.

-En çok sevdikleri Suudi Arabistan Devleti, Başbakan Erbakan’ın bütün ricalarına 
rağmen 1997 hac kotamızı artırmadı. Biz de halen bunlara hayran olmaya, dostumuz ve 
kardeşimiz demeye devam edelim.

-İmrendikleri İRAN Cumhurbaşkanı RAFSANCANİ’nin kızı, 1997 yılında 
babasıyla beraber Türkiye’yi ziyaretinde Bayan DEMİREL’in öğle yemeğine mini etekle 
geldi.

-Çarşaf altında hep mini etek giyiyorlar. RP liler Allah’a ŞİRK koşuyorlar. RP 
liler Allah’ı istismar ediyorlar. Erbakan KADDAFİ’nin yardımcısıdır. Kaddafi ile ast –üst 
ilişkisi vardır. Bu maksatla Libya’ya gitmiştir.

-RP iktidara gelince, pahalılık bitecek, sömürü sona erecekt, insanlar iş ve aş sahibi 
olacaktır. Hani nerede? Ancak bazı Müslümanlar sizin sırtınızdan krallar gibi yaşıyor.

-ERBAKAN 1997 Haziran ayında Başbakanlıktan ayrılacağı kesinleşince, 
Haziran ayında örtülü ödenekten şimdiye kadar bu kadar kısa zamanda görülmemiş bir 
miktar olan 2 trilyon TL.harcadı.

-RP bir yıllık iktidarları döneminde “ADİL DÜZEN” sözünü hiç ağzına almadı. 
Bunlar Türk halkına verdikleri hiçbir sözü tutmadı. 

RP döneminde hiç imam hatip okulu açılmadı veya en azaçılan dönem RP 
dönemidir.

-Emniyet Genel Müdürü ORAKOĞLU’nun Niğde Emniyet Müdürlüğü döneminde 
geliri ile mütenasip olmayan bir hayat yaşadığı için Niğde Cumhuriyet Savcısının yaptığı suç 
duyurusu zamanın Adalet Bakanı Ş.KAZAN tarafından kabul edilmedi. Dosya kapatıldı. 
Oğullarının 2-3 lüks arabası, 3-4 lüks dairelerinin olduğu iddia edilirken, bu suç 
duyurusunun RP li bir bakan tarafından kabul edilmemesi ahlak ve dürüstlükle nasıl 
bağdaşır?

-Çiller’in RP ve ERBAKAN hakkında söylediği sözler ve RP ve ERBAKAN’ın 



  

ÇİLLER hakkında söylediği çirkin sözler ve bilahare hiçbirşey olmamış gibi koalisyon 
yapmaları, devamlı istismar edilmelidir.

-1997 Ağustos ayında uzun zamandır meclis komisyonunda bekleyen ve evde eş ve 
çocuklarına karşı şiddet uygulayan erkeklere/babalara daha doğrusu kadına dayak atmayı 
önleyen yasa tasarısı, bir oyuna getirilerek RP li komisyon başkanı tarafından geri çekildi. 
İşte RP nin kadına bakışı, annelerimize, bacılarımıza bakışı, Onların dayak yemesini 
istiyorlar, kadına dayak atılmasına taraftarlar, Nasıl Müslümanlık, nasıl demokratlık bu?

-Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere siyasi İslam taraftarı belediye 
başkanlarının yandaşlarına, akrabalarına ve RP’lilere sundukları avantajlar, basında 
tefrika edilmelidir. Bu yayın bir günle sınırlı kalmamalı, sıra ile ANKARA, İSTANBUL, 
KAYSERİ, KÜTAHYA vb.RP.li belediyelerden başlayarak diğerlerine gelinmelidir. 19 
Ağustos 1997 tarihli Sabah gazetesinin bu konuda yayını güzel bir örnek olabilir.

*İşe alınan akrabalar *Peşkeş çekilen arsalar *Akrabalara ve RP lilere verilen 
ihaleler v.b.

-8 yıllık kesintisiz eğitim teorisinin tartışıldığı günlerde siyasi İslam taraftarlarının 
ellerine yeşil bayrak yerine kerhen kağıttan ufak Türk bayrakları verilmişti. Ancak bu 
bayrakların çoğu ayaklar altında ezildi, çeşme yalaklarına atıldı. Özellikle bir gencin, tam 
ayağının altında bulunan Türk bayrağı ve anılan gencin hiçbir şey yokmuş gibi 
umursamaz tavrı, TV lerden sıkça gösterilmelidir. Bu davranış siyasi islama önemli puan 
kaybettirebilir.

NOT: Belirtilmeye çalışılan bu istismar tedbirleri yerinde, zamanında ancak bir plan 
programa göre kullanılırsa, siyasi islama önemli bir darbe vurulmuş olur.

-SİYASİ İSLAMIN KUVVETLİ ARGÜMANLARI

-Aslında bunların çoğuna argüman demek mümkün değildir. Bunlar saçma sapan 
şeylerdir. Ancak geniş, saf, temiz halk kitlelerinde etki yapmaktadır. Bu bakımdan bunlara 
uygun cevaplar bulunmalı, el altında hazır tutulmalı, gerektiğinde kullanıma sunulmalıdır. 
Bütün siyasi İslam basın yayın dünyası taranarak bu çeşit argümanlar bulunmalı ve bunların 
karşı argümanları hazırlanmalıdır. Bu argümanlardan bazıları şunlardır.

-ABD kongresi hergün İncil okunarak açılıyor, Benim Başbakanım din adamlarını 
çağırdı diye yer yerinde oynadı.

-Herkes kendi inançlarına uygun yaşamalı, bunun gerektirdiği hukuk sistemi içinde 
yaşamalıdır. Demokrasi bunu gerektirir (Erbakan 30 Mart 1997)

-28 Şubat MGK kararları bir dayatmadır, muhtarıdır. Demokrasilerde dayatma 
olmaz, millet iradesi geçerlidir, dayatmacılık demokrasiye aykırıdır. TBMM nin üzerinde 
bir otorite yoktur. Kimse bize dayatma yapamaz.

-Kılık kıyafet hürriyeti olmalıdır. Zaten kıyafet kanunu uygulanamıyor, 
uygulanamaz. Kadınlarla ilgili bir şey yok ki. Milletin cübbesiyle sarığıyla uğraşacağımıza.

-Tesettür Kur’an emridir, uygulanmalıdır. Atatürk dinsizdir, İnönü dinsizdir, 
Ordu dinsizdir. Orduya “aç aççıları” sokuyorlar, imam hatiplileri sokmuyorlar.70 yıl 
zulüm yaptı laikler bize, Cenazemizi kaldıracak imam BULAMIYORDUK Camilerde 
hayvan beslediler. Taksim’e ve ÇANKAYA’ya cami yapmanın ne sakıncası var?

-Camiler çoğalıyormuş, Camiler ya zengin vatandaşlar, ya da halk tarafından bir 
ihtiyaçtan dolayı yapılıyor. Devletle ilgisi yok. Siz ne karışıyorsunuz?

-Laiklik dinsizlik demektir. Cumhuriyet rejimi dini ortadan kaldırdı.
-Şeriat, din, İslam, Müslümanlık Kur’an demektir. Yüzde doksan dokuzu 

Müslüman olan bu ülkede şeriata karşı yürüyüş yapılmaz, Bu Kuran’a karşı yürüyüş demektir.
-Şeriat islamdır. Şeriat demokrasidir. İnsanların dini ile uğraşmayın. İnsanlar 

ordusuyla, milletiyle, Allahıyla kavga etmesin. İnsanlar ordusuyla, milletiyle, Allahıyla 



  

barışık olsun,
-Din fıtridir. Dinini öğrenen, vatanına, milletine bağlı olur. Bırakın insanlar 

dinini öğrensin.
-Karşı cevap: Ama sen hiçbir yerde Türk vatanı demiyorsun, Türk bayragı 

asmıyorsun, Türk vatanını kurtaranlara devamlı küfür ediyorsun, bu nasıl vatana bağlılık 
duygusu?

-İrtica, irtica diyorsunuz, bunun bir tarifi yok ki.
-Sadece islami açıdan irtica yoktur. Solculuk, devrimcilik, irticası da vardır. Kadına 

kıyafet zorlamasında bulunmak devrim irticacılığıdır. Dindarlarla savaşılmaz, bunu 
geçmişte CHP, Hitler, Stalin denedi çarpıldılar. Sosyal gelişimi önleyemezsiniz.

-Türkiye de demokrasinin belkemiği RP dir. RP ni kimse kapatamaz. 
Demokrasilerde parti kapatma yoktur, ancak şahıslar cezalandırılabilir. RP yi dışlarsak 
çatışma çıkar.

-Bakın şu fotoğrafa, Atatürk’ün annesi ve eşi de başları örtülü idi. İstiklal harbini 
yapan ve Atatürk’ün yanında duran insanların kıyafetine bakın. Hepsi sakallı, cüppeli ve 
sarıklı, Cumhuriyeti bunlar kurdu.

-Yılbaşını kutlamak bir hristiyanlık adetidir. 
-Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetimine tabi olmalıdır. Demokrasilerde 

hiçbir karar yargı dışında kalamaz. TSK da bunlara dahildir.
-Özbek Paşa’ya niye bir şey yapılmadığının cevabını bulalım.
-Tehdit değerlendirmesini ordu değil, MİT ve hükümet yapar.
-İmam hatipler kapatılamaz, Kur’an’a karşı gelinmez, İmam hatipler sadece imam 

ve hatip olmak için imam hatip okullarına girmiyorlar. Bunlar gerekirse hakim olur, doktor 
olur. İmam hatipleri halk istiyor ve kuruyor. İmam hatip okullarını halk kuruyor, devletten 
para istemiyor, sana ne? İmam hatip liseleri ile devlet liselerinin müfredatı arasında hiç fark 
yok. Sadece sınırlı olarak Kur’an ve Arapça okunuyor.

-Demokrasilerde dayatmacılık olmaz. 
-Cumhuriyetin kuruluş yıllarında İş Bankası hisse senetleri rejime yakın iş adamı 

ve siyatesçilere dağıtıldı. Bazı teşvikler hileli iflasla zimmete geçirildi. Siyasetçiler, 
bürokratlar yabancı şirketlerin temsilciği, ortağı ve pay sahibiydiler. Aralarında 
cumhuriyetin kurucuları olarak bilinen ve milli mücadeleye katılan ünlü isimlerin çoğuda 
vardı. Camileri kapattılar. Camilere hayvan doldurdular.

Genelkurmay brifingleri gazetelerden alınmıştır. İslami sermaye konusu ise 
komünist yazar Faik Bulut’un “İslami Sermayenin Yükselişi” adlı kitabından alınmıştır.

-Bazen aşırıya kaçan, çizgiyi aşan arkadaşlar olabiliyor. Bunlar çok fazla değil. 
Maksadını aşan ifadeler kullanabiliyorlar, ancak onları hemen ikaz ediyoruz ve bir daha 
yapmıyorlar.

Karşı cevap: Bu doğru değil, zira MGK olayından hemen sonra Kayseri Belediye 
Başkanı Şükrü Karatepe ve İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yaptıkları 
konuşma bunlara misaldir. Bunlar konuşmadan duramazlar, yukardan emir almaktadırlar.

-Bütün ordularda tabur seviyesinde imam var, bizim orduda yok.
-Refah’ı dışlarsak çatışma çıkar, toplumun bir kesiminin dışlanması, çatışmaya 

hizmet eder (T.ÇİLLER)
-Bir insan ordusuyla, milletiyle, Allahıyla kavgalı olamaz, barışık olmalıdır 

(T.ÇİLLER)
-Şeriata karşı yürünmez, şeriata ancak saygı duyulur, dine karşı yürünmez. Sırf 

abdest aldıkları ve namaz kıldıkları için subay ve astsubaylar Yüksek Askeri Şura kararları 
ile ordudan atılmaktadırlar. Bu husus kamu vicdanını yaralamaktadır. İmam hatipleri halk 
istiyor ve kuruyor.

-“Batı Çalışma Grubu kaldırılmalıdır. Demokrasilerde böyle kurumlar olmaz. 



  

Eğer ülkede bir irtica tehdidi varsa, esas itibariyle bunun değerlendirilmesi ve gereklerinin 
yapılması Genelkurmay’ın değil hükümetin işidir.”

Karşı Cevap: Batı Çalışma Grubu Genelkurmay’ın bir iç tasarrufudur. 
Genelkurmay istediği zaman istediği çalışma grubunu kurar veya kaldırır. Bu onun bileceği 
bir iştir. Geçmişte de ve halihazırda da birçok çalışma grubu kurulmuş, işi bitince 
kaldırılmıştır. Batı Çalışma Grubunun kurulmasında da Genelkurmay, irtica tehdidini 
birinci öncelikli bir tehdit olarak değerlendirmiş ve böyle bir çalışma grubu kurmuştur. 
Hükümet bu tehdidi yeterince algılayamadığı için Genelkurmay da durumdan vazife 
çıkararak böyle bir girişimde bulunmuştur. Silahlı kuvvetlerin durumdan vazife çıkarmasını 
gerektirecek durum ortadan kalkınca, Batı Çalışma Grubu da doğal olarak kaldırılacaktır.

-“İsrail ile ilişki kurmayalım bu Müslüman devletlere aramızı bozuyor” 
-Karşı cevap : Bana ne İran’dan, Irak’tan, Suriye’den, Mısır’dan, benim davam 

Filistin ve Filistin’liler, ben onlara destek veriyorum. Filistinlilerin kendisi İsrail ile barış 
görüşmesi yaparken diğer İslam ülkelerine ne oluyor, size ne oluyor?

-Güneydoğuda erler şehit oluyor, dinine bağlı insanlar ölüyor ve onlara yapılan 
cenaze törenlerinde bu insanların anası, babası, akrabaları hepsi çarşaflı, sakallı, kimse bir 
şey demiyor. Ama bu insanlar orduevlerine girmek isteyince, “Hayır, çarşafla, sakalla 
giremezsin diyorsun. Bu nasıl bir anlayış? Bu insanlar sadece şehit olmak için mi yaratıldı. 
Annesine, cenazeye bu kıyafetle gelebilirsin ama orduevine gelemezsin demenin anlamı var 
mı?

-Devrim yasaları uygulanamaz. İhtilal idareleri bile uygulayamadı. Örneğin herkese 
fötr şapta mecburidir.

-İstiklal harbini sadece ordu yapmadı. Halkın desteği olmasaydı, başarılı 
olunamazdı.(Tansu ÇİLLER)

- İnsanların diniyle imanıyla oynamayın, bırakın insanlar demokrasi içinde 
yaşasınlar. (Tansu ÇİLLER)

-Refah Partisinin kapatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nde devam eden 
davanın iddianamesini, başsavcı değil askerler hazırladı ve ona verdi (Abdullah GÜL)

-8 yıllık kesintisiz eğitim sonunda “Kurşun asker” yetiştirirsiniz (Tansu ÇİLLER)
-Karşı Cevap: Nüfusu 260 milyon olan halkın %95 inin hristiyan olduğu ABD de 

İncil’e dayalı bir yönetim kuralım. Hz.İsa’nın dediklerine göre ABD yi yönetelim diyen var 
mı? Ama Türkiye’de var.

-Çok özendiğin İsviçre demokrasisinin anayasasında “Kimse din derslerine 
katılmaya zorlanamaz” diye ibare var. Ama Türkiye’de sizin din konusundaki zorlamalarınızı 
cümle alem biliyor.İsviçre’de birparti ortaya çıkıp, nüfusumuzun %95 i hristiyandır, bu 
nedenle hristiyan şeriatı istiyoruz diyen bir parti var mı? Ama Türkiye’de var. O hristiyan 
demokratik partiler demokratik sistemi kullanıp, onu yıkmak için uğraşıyorlarmı? Ama 
Türkiye’de uğraşıyorlar.

-Hacca giden insanlara laikliği yıkmak ve onun yerine şeriatı getirmek için yemin 
ettiren milletvekilleri varmı ve böyle bir milletvekilini parlementoya sokarlar mı?

-Demek ki, siyasi islamın, “Biz İngiltere’deki kadar, İsviçre’deki kadar, ABD deki 
kadar, demokrasi istiyoruz demesi külliyen yalandır, ayıptır, günahtır, Türk halkı bu 
ölçüde kandırılmaya layık değildir.

-LAİK CEPHENİN KUVVETLİ ARGÜMANLARI VE SLOGANLAR

Atatürk 22 Eylül 1924 de SAMSUN da aşağıdaki veciz söylemi yapmıştır.
“Efendiler yeryüzünde 300 milyonu aşkın Müslüman var, bunlar ana baba, hoca 

eğitimiyle, eğitim ve terbiye almaktadırlar. Ancak üzülerek söylüyorum. Bunların çoğu şunun 
bunun kölesidir. Aldıkları dini eğitim ve terbiye, onlara bu kölelik zincirlerini kırabilecek 



  

insanlık değerlerini verememiştir, veremiyor. Çünkü eğitimlerinin hedefi bili bir eğitim 
değildir.

Siyasi islamın en önemli çelişkilerinden biri de şudur: Siyasi İslam, imam hatip 
okullarının ihtiyaçtan fazla olduğu iddiası karşısında “Bunları halk yapıyor, vatandaş dinini 
öğrensin diye çocuklarını imam hatiplere veriyor, sana ne? Diyerek cevap veriyordu. Bu ilk 
bakışta doğru bir argüman olarak kabul edilebilir. Ancak imam hatip okullarında okuyan 
çocuklarla yapılan anketlerde gerçeklerin hiçte böyle olmadığı ortaya çıkmaktadır. 1089 
imam hatipli örenci ile yapılan mülakatta, öğrencilerin ancak % 20 si din adamı olmak 
istediğini, % 80 ise mühendis, tıp, hukuk, öğretmen, subaylık gibi meslekleri tercih ettiklerini 
belirtmişlerdir. Gerçekler bu kadar ortada iken, RP nin imam hatipleri kapattırmam, dinime 
dokundurtmam gibi sloganların arkasında bu okulları istismar ederek, bu okullar üzerinden 
siyaset yaparak, siyasi islamı güçlendirmek istedikleri, kışla ve cami ile beraber okullara da 
siyaset sokmak istediklerinin açık bir ispatıdır.

-SİYASİ İSLAM BUNDAN SONRA NE YAPABİLİR?

..Anayasa Mahkemesi kapatma kararı vermese dahi, siyasi İslam hareketinin 
bölünebileceği değerlendirilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri faktörünü çok iyi anlamış olmaları gerekir.
YALAN, İFTİRA, İNKAR VE TAKİYYE’lerinden vazgeçmesi mümkün 

görülmemektedir.
İktidardan, TSK, MGK, BÇG veya dayatmacı, demokrasi dışı kuvvetlerin etkisiyle 

ayrıldığını savunarak, daha çok demokrasi istiyoruz, Avrupa’daki kadar, ABD deki kadar 
insan hakları istiyoruz diyerek mağdur rolünü başarıyla oynayabilir.

R.Tayyip ERDOĞAN’ın söylediği gibi bıkmadan, usanmadan, “kaldığımız yerden, 
ev-ev, bire-bir mücadelemize devam edeceğiz” sözlerini büyük ölçüde hayata geçirebilirler.

-SONUÇ

..Temel amaç, belirtilen tedbirleri uygulamak suretiyle siyasi islamı kabul edilebilir 
bir seviyeye indirerek, onun marjinal bir siyasi felsefe haline gelmesini sağlamaktır.

Alınmakta olan bazı tedbirler daha şimdiden olumlu etkilerini göstermeye 
başlamıştır. Bu nedenle bıkmadan, usanmadan, bilimsel metodlarla mücadeleye devam 
etmekten başka çare değildir.

İ. -Genelkurmay antetli CD den elde edilen belgeler arasında bulunan YÖK 
BAŞKANI ŞÜPHELİ KEMAL GÜRÜZ’E HİTABEN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
TARAFINDAN YAZILAN BELGEDE özetle; (116 Kls. S:246-248)

Sayın Başkan Kemal GÜRÜZ,
Yüksek öğrenim başkanı olarak “TÜRBAN” konusundaki kararlılığınızı takdirle 

karşılıyoruz. Özellikle rektörlerin bu konudaki farklı uygulamalarını netleştirdiniz ve 
tartışmalarda son verdiniz. Ayrıca öğrenci disiplin yönetmeliğine, bu konuda getirmiş 
olduğunuz bazı tedbirlerle, rektörlerin yetkilerini artırdığınızı öğrendim. Ayrıca rektörlerin 
söz konusu kararlılığı devam ettirmesi gerekiyor.

8 yıllık zorunlu eğitim yasası nedeniyle 9. sınıftan itibaren öğrenci almaya başlayan 
imam hatip liselerinin, üniversitelere girişte uygulanacak tek basamaklı sınav sistemi ve 
türbanla ilgili alınan müeyyideler nedeniyle artık ilgi görmediği, imam hatip liselerine 
müracaatların % 15’lere düştüğü ve bu öğrencilerin büyük bölümünün meslek-teknik 
liselerine kayıt olmaları sevindirici bir gelişme…

Türbanın çıkarılması konusunda “ikna” yönteminin çok başarılı olduğunu 
müşahade ediyorum. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin devreye sokulması menfi 



  

faktörleri elimine etmiştir.
Bu çevrelerin üniversitelerde kadrolaşması çok tehlikeli, ancak, Çanakkale 18 Mart 

üniversitesi rektörü Abdurrahman Güzel ile Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü 
Mehmet Arif Akşid’in görevlerinden istifa ettiklerini öğrendim. Mutlaka sizlerin baskısı 
olduğunu değerlendiriyorum.

Hakkında soruşturma yürütülen Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Şahabettin Yiğitbaş’ın YÖK tarafından istifaya zorlandığını da basından öğrenmiş 
bulunuyorum.

Üniversite sınavlarının tek basamaklı sisteme dönüşmesi, dershanelerin işlevlerini 
büyük ölçüde azalttı. Dolayısıyla bu durumun, irticayı destekleyen finans kaynaklarının 
kesilmesini sağladığını düşünüyorum. Bu önemli bir sonuç.

İrticai faaliyetler nedeniyle ilişiği kesilen öğrenim üyelerinin mahkemeye başvurarak 
geri gelmesi, haylice sıkıntılı. Yargı sıkıntılı…

“İyi kanunlar yoktur, iyi yargıçlar vardır.” İlkesi eğitimde de geçerlidir.
Üniversitelerimizin Atatürkçü, Demokratik ve Laik hukuk düzenine yönelen her 

türlü tehdidi bertaraf etmek için almaları gereken tedbirleri kendilerinin tespit ederek 
uygulamalarının, gerçekçi bir yöntem olduğunu değerlendiriyorum.

Önümüzde ders yılı için YÖK başkanlığı’nca bu konuda alınmakta olan 
tedbirler memnuniyetle karşılanmakta olup Genelkurmay Başkanlığı olarak dileğimiz 
bundan böyle Üniversitelerimizde;

-Öncelikle Tarikatçı ve dinci kesimlere taviz veren öğretim üyelerinin süratle 
temizlenmesi ve yeniden yuvalanmalarına imkân vermeyecek şekilde tedbir alınması,

-Çağdışı kıyafetlerin boy göstermemesi,
-Yasadışı, irticai faaliyetler ve izinsiz gösterilerin tekrarlanmaması ve,
 -irticai görüşlü şahısları kayırmak maksadıyla yetkilerin kötüye kullanılmasına son 

verilmesidir.

K. YURTDIŞI DENKLİK BELGESİ İPTALİ KONUSU

Konu ile ilgili YÖK ile yapılan yazışmada bu ve benzeri durumda olan kişilerin 
listesinin evraklarıyla birlikte gönderilmesi istenmiş, 22.06.2012 ve 16.08.2012 tarihli gelen 
yazılar ve CD’lerde;

Mısır, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Libya, Pakistan ve benzeri İslam ülkeleri 
üniversitelerinden ilahiyat programı çerçevesinde lisans ve lisansüstü diploma alıp denkliği 
iptal edilen toplam 745 kişiye yer verilmiştir. Şahsıların ülkelere göre dağılımı aşağıdaki 
gibidir. (116.Kls. S:51-76)

Pakistan 18, Irak 4, Suriye 1, İran 1, Ürdün 26,Kuveyt 1, Suudi Arabistan 141, Libya 
4, Mısır 549 ve toplam 745 

Denklik iptali ile ilgili gelen cevabi yazılarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
(YÖK) Yürütme Kurulunun aldığı kararlara yer verilmiş, kararların incelenmesi 
sonucunda kurulun aldığı kararlarda 02.04.1997 tarihinde yapılan 11. oturumundan 
itibaren farklılık olduğu görülmüştür. 

O tarih ve sonrasında;
-Malezya, Kuveyt, Irak, Libya, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün’de 

bulunan yükseköğretim kurumlarının belirtilen programlarından alınan diplomalara 
Kurulumuzca denklik belgesi düzenlenmemesine, (02.04.1997 tarihli 97.11.799 sayılı 
11.oturumda alınan karar) (116.Kls. S.50)

-Mısır El-Ezher Üniversitesinin tüm fakültelerinde eğitim düzeyinin düşük olduğu ve 
öğrenci başarı değerlendirmelerinin objektif esaslara dayandırılmadığı anlaşıldığından, bu 
programlarda alınan eğitimin ülkemizdeki eğitim programlarına eşdeğer olmadığı, bu 



  

sebeple tüm fakültelerinden alınan diplomalara denklik belgesi düzenlenmemesine, 
(24.06.1997 tarihli 97.20.1487 sayılı 20. oturumda alınan karar) . (116.Kls. S.49)

-Bundan böyle yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilahiyat programlarından 
ve bu programların bulunduğu yükseköğretim kurumlarının tüm diğer programlarından da 
alınmış olan diplomalara hiçbir suretle denklik verilmemesine, (16.07.1997 tarihli 
97.24.1701 sayılı 24. oturumda alınan kararda) (116.Kls. S.48)

-Geçmiş yıllarda ilahiyat alanındaki programlardan mezun olanlar ile bu 
programların bulunduğu yükseköğretim kurumlarının tüm diğer programlarından da mezun 
olanlar adına düzenlenmiş olan önlisans (2 ve 3 yıllık) ve lisans düzeyindeki tüm denklik 
belgelerinin iptal edilmesine, (16.07.1997 tarihli 97.24.1701 sayılı 24. oturumda alınan 
kararda) (116.Kls. S.48)

-Daha önce Kurulumuzdan almış oldukları 2 ve 3 yıllık önlisans denklik belgeleri ile 
Ankara ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde lisans denklik tamamlama programlarına kayıt 
yaptıranlardan bu programı tamamlayanlar için "belgenin sadece diyanet işlerinde 
kullanılabileceğine" ilişkin ibare konulmak suretiyle şartlı bir denklik belgesi 
düzenlenmesine, bu düzenlemenin geçmişte verilmiş olan tüm denklik belgelerine de teşmil 
edilmesine, (16.07.1997 tarihli 97.24.1701 sayılı 24.oturumda alınan kararda) (116.Kls. 
S:48)

-Daha önce yurtdışındaki üniversitelerin ilahiyat ve dengi fakültelerinden mezun 
olmak suretiyle Kurulumuzdan aldıkları 2 ve 3 yıllık önlisans denklik belgeleri ile Ankara ve 
Dokuz Eylül Üniversiteleri İlahiyat Fakültelerinin lisans denklik tamamlama programlarına 
kayıt yaptıranların bu programları tamamlamalarına, bu programlara şu anda kayıtlı olan 
öğrenciler dışında yeni öğrenci alınmamasına, mevcut öğrenciler mezun olduktan sonra bu 
programların kapatılmasına; yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversitelerimizin 
ilahiyat fakültelerine hiçbir şekilde yatay ve dikey geçiş yapılmamasına, (02.09.1997 tarihli 
97.29.2165 sayılı 29.oturumda alınan kararda) (116.Kls. S:47)

-Yükseköğretim Kurulunca 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren 
tanınmamasına karar verilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans 
öğrenimini tamamlayan veya halen bu yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimi 
görmekte olanların denklik başvurularının reddedilmesine, (17.09.1997 tarihli 97.31.2345 
sayılı 31.oturumda alınan kararda) (116.Kls. S.46)

-Geçmiş yıllarda Kurulumuz tarafından ilahiyat alanında verilen lisans denklik 
belgelerinin ve denklik işlemine esas teşkil eden belgelerin, öğrenim süresi, devam, sınav ve 
değerlendirme ve benzeri eğitim-öğretim esasları ile bu belgelerde maddi hata bulunup 
bulunmadığı yönlerinden yeniden incelenmesine: yukarıda belirtilen hususlarda eksiklik, 
aykırılık, uygunsuzluk veya maddi hata bulunduğunun tespiti halinde daha önce verilmiş olan 
lisans denklik belgelerinin iptaline; yukarıda belirtilen hususlara uygunluğu tespit edilen 
durumlarda ise, daha önce verilmiş olan lisans denklik belgelerinin 09.01.1996 tarihli 
İlahiyat Uzmanlık Komisyonu Raporu doğrultusunda önlisans denklik belgesine 
dönüştürülmesine ve bu belgelere, 2547 sayılı Kanunun 43. Maddesinin hükümlerine 
dayanılarak, "Bu belge öğretmen atamalarında geçerli değildir." şeklinde şerh 
konulmasına" şeklinde tavzihine, (10.12.1997 tarihli 97.44.3167 sayılı 44.oturumda alınan 
kararda) (116.Kls. S:45)

-İlahiyat alanında önlisans ve lisans düzeyinde verilen denklik belgelerine "Diyanet 
işlerinde kullanılabileceği" şeklinde konulan şerhin, 2547 sayılı Kanunun 43. maddesi 
hükümlerine dayanılarak, " Bu belge Öğretmen atamalarında geçerli değildir." şeklinde 
değiştirilmesine karar verilmiştir. (10.12.1997 tarihli 97.44.3167 sayılı 44.oturumda alınan 
kararda) (116.Kls. S:44-45)

Ayrıca YAVUZ PSİKOLOJİK HAREKAT PLANI EK-F/LAHİKA-13 bölümünde 
YÖK Başkanlığının görevleri 13 maddeyle belirlenmiştir. Bu görevlerden 12.si “Türk 



  

öğrencilerin Mısır, Suriye, Ürdün, Pakistan ve benzeri İslam ülkeleri üniversitelerinden 
ilahiyat programı çerçevesinde almış oldukları lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini 
ahdi hukuk esasları dahilinde değerlendirecektir” şeklinde olup bu madde de yukarıda YÖK 
Yürütme Kurulunun aldığı kararlarla örtüşmektedir. (116.Kls. S:42-43)

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2012 günü Ankara Emniyet 
Müdürlüğüne teslim edilen belgeler içerisinde görevlilerce (33) numara ile 
numaralandırılan, klasör sırtlığında “GENEL İRTİCA” ibaresi bulunan, sarı renkli klasör 
içerisindeki şeffaf kapaklı sarı renkli dosya içerisinde bulunan (42) sayfalık 
“YÜKSEKÖĞRETİM KURUL BAŞKANLIĞINCA İRTİCA İLE MÜCADELEDE 
YAPILAN FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANAN RAPOR ARALIK 2000” 
başlıklı belgenin yapılan incelemesinde özetle;

(8) sayfalık raporun ilk sayfasında içindekiler fihristinin bulunduğu, 17 maddeden 
oluşan raporun;

7. maddesinde Denklik Konusunda Yürütülen Faaliyetler başlığıyla sunulduğu, 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 10.12.1997 tarihli toplantısında Yurtdışı 
Yükseköğrenim Diplomaları Denklik işlemlerinde;

1-Bundan böyle yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve denklik 
belgesi talep eden öğrencilerin, öğrenim programlarında T.C. Anayasasının Temel İlkeleri ile 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4.ve 5.maddesinde belirlenen temel amaç ve ilkelere 
aykırı dersler bulunması halinde almış oldukları diplomalara hiçbir surette denklik belgesi 
verilmemesine,

2-Geçmiş yıllarda Kurul tarafından ilahiyat alanında verilen lisans denklik 
belgelerinin ve denklik işlemine esas teşkil eden belgelerin, öğrenim süresi, devam, sınav ve 
değerlendirme ve benzeri eğitim-öğretim esasları ile bu belgelerde maddi hata bulunup, 
bulunmadığı yönlerinden yeniden incelenmesine; yukarıda belirtilen hususlarda eksiklik, 
aykırılık, uygunsuzluk veya maddi hata bulunduğunun tespiti halinde daha önce verilmiş olan 
lisans denklik belgelerinin iptaline; yukarıda belirtilen hususlara uygunluğu tespit edilen 
durumlarda ise daha önce verilmiş olan lisans denklik belgelerinin 09.01.1996 tarihli İlahiyat 
Uzmanlık Komisyonu Raporu doğrultusunda önlisans denklik belgesine dönüştürülmesine ve 
bu belgelere, 2547 Sayılı Kanunun 43.maddesinin hükümlerine dayanılarak, "bu belge 
öğretmen atamalarında geçerli değildir." şeklinde şerh konulmasına,

3-İlahiyat alanında ön lisans ve lisans düzeyinde verilen denklik belgelerine 
"Diyanet işlerinde kullanılabileceği" şeklinde konulan şerhin, 2547 Sayılı Kanunun 
43.maddesi hükümlerine dayanılarak "Bu belge öğretmen atamalarında geçerli değildir." 
şeklinde değiştirilmesine, karar verilmiştir. (Karar No: 97.44.3167)

Buna göre; Karar alındıktan sonra geriye dönük çalışmalarda;
 -Daha önceden lisans denkliği alan 250 kişinin denklik belgeleri şerhli önlisansa 

çevrilmiş, 
-Daha önceden lisans denkliği alan 23 kişinin ise denklikleri iptal edilmiştir. 
-Daha önceden denkliği reddedilen 16 kişiye şerhli önlisans denkliği verilmiş.
-Daha önceden denkliği reddedilen 17 kişinin ise denklikleri tekrar reddedilmiştir. 
Karar sonrası yapılan çalışmalarda ise; 
-120 kişiye şerhli lisans denkliği verilmiştir.(Türkiye'de lisans tamamlama eğitimine 

katıldıktan sonra)
 -115 kişiye şerhli önlisans denkliği verilmiştir.
 -64 kişinin ise başvurusu reddedilmiştir. (116.Kls. 39-41)

Ankara C. Başsavcılığının (CMK 250 SMY) 22.06.2012 tarih ve 2011/206 sayılı 
talimatı gereğince; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2008/1756 sayılı 
soruşturma kapsamında, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 2008/119 Teknik 



  

Takip numaralı arama kararına istinaden; İzmir ili Konak ilçesi Murat Reis nüfusuna kayıtlı 
Eski YÖK Başkanı Halil Kemal GÜRÜZ’ün Ankara ili Çankaya ilçesi Hilal Mahallesi 
R.Tapore Caddesi No 60/8 sayılı adresinde yapılan aramada ele geçirilen;

10 Ekim 1997 tarihli Erdoğan Öznal (Emekli Korgeneral) tarafından bir üst yazı ile 
yazılmış, Gizli ibaresi bulunan Eylül 1997 tarihli Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri 
başlıklı (85) sayfadan ibaret kitapçık içerisinde 45-46.sayfalarda Eğitim-Öğretim 
Kurumlarında Alınacak Tedbirler bölümünde; (116.Kls.132-140)

El –Ezher ve benzeri üniversite/fakülte mezunları Milli Eğitim Bakanlığı 
camiasındaki görevlerinden bir süreç için uzaklaştırılmalıdır.

 El –Ezher ve benzeri üniversite/fakülte mezunları çok ihtiyaç olsa dahi, orta öğretim 
kurumlarında öğretmen olarak istihdam edilmemelidir.

 Daha önceden istihdam edilmiş El-Ezher mezunu öğretmenler bu görevlerinden 
uzaklaştırılmalıdır.

 Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye’deki ilahiyat fakültesine yatay 
geçiş imkanı kaldırılmalıdır.

Alınan bilgilerden, Cezayir’in bugünkü hale düşmesinde Mısır’dan getirilen 3000 
Arapça hocasının çok büyük bir rolü olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle bu konuda çok 
dikkatli olunmalıdır. Şu anda gayri resmi olarak El-Ezher’de okuyan Türk öğrencilerinin 
sayısının 1000-1500 olduğu tahmin edilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu son önlemlerle bu miktarın giderek 
azalacağı düşünülmekle beraber, yine de buradan mezun olanların eğitim kurumlarında şu 
veya bu şekilde istihdam edilmemeleri konusunda azami özen gösterilmelidir.

İlahiyat fakültelerinde açılmış bulunan lisans tamamlama programları 
kaldırılmalıdır.

“Siyasi İslamın Yayılması” başlıklı (20) Sayfadan ibaret (2) adet kitabın içerisinde 
bulunan Yurtdışı Yüksek Öğretim İmkanları başlıklı yazıda; (116.Kls. S:91)

Lisans, Master, Doktara eğitimi için özel kaynaklardan 28297, resmi kaynaklardan 
1.112 kişi olmak üzere toplam 29.409 kişinin yurtdışında eğitim gördüğünü, bu rakamlara 
Mısır’daki El- Ezher Üniversitesinde okuyan yaklaşık 3000 öğrenci ile diğer ülkelerdeki dini 
eğitim veren okullarda okuyan öğrencilerinde dahil olduğunu,

Özel burslar vasıtası ile yurtdışında yüksek lisans eğitimi görenlerin % 90’ nın, 
resmi bursla eğitim görenlerin ise % 50’ den fazlasının tarikat yanlısı olduklarının 
öğrenildiği şeklinde ibarelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

L. 2547 SAYILI KANUN UYARINCA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN 
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDEN YÖK BAŞKANLIĞINCA GERİ 
ÇAĞRILANLAR

Konu ile ilgili YÖK ile yapılan yazışmada bu ve benzeri durumda olan kişilerin 
listesinin evraklarıyla birlikte gönderilmesi istenmiş, 22.06.2012 ve 02.07.2012 tarihli 
yazılardaki listelerde (Ek-42) toplam 93 araştırma görevlisinin o dönemde 2547 Sayılı 
Kanunun 33.maddesi uyarınca çeşitli sebeplerle YÖK Başkanlığınca geri çağrıldığı 
görülmüş,

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2012/175 D.İş sayılı kararı ile Bilkent’te 
bulunan Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı arşivinde 28.02.2012 günü yapılan arama 
neticesinde yurtdışından geri çağrılan araştırma görevlileriyle ilgili belgeler ele geçirilmiştir. 
Bu belgelerden;

Milli Eğitim Bakanlığınca YÖK’e hitaben yazılan, 29.01.1996 tarihli, 
B.08.0.YÖG.0.16.01.02 sayılı, Resmi-burslu statüde ABD’de öğrenim gören öğrencilerden 



  

bazılarının yasalara aykırı tutum ve davranışları hakkında iddialar konulu, Milli Eğitim 
Bakanı Turhan Tayan imzalı yazıda; 28.01.1996 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Emine 
Kaplan tarafından yazılan “ABD’de Devlet Bursuyla Şeriatçılık” başlıklı ve aynı gazetenin 
29.01.1996 tarihli nüshasında Mustafa Balbay’ın “Malum Eğitim Bakanlığı” başlıklı 
yazıların içeriğinde Atatürk Amerika Cemiyetinin Bakanlığa ve YÖK’e gönderdiği belirtilen 
bir mektubun kaynak olarak verildiği, mektupta ABD’ye gönderilen çoğu torpilli öğrencilerin 
şeriatçı eylemler içerisinde olduğu, internet yoluyla Atatürk’e hakaret edildiği, Cuma 
günlerinin tatil ilan edildiği, şeriatın mükemmelliği ile ilgili konferanslar düzenlendiği, 
sarıkla dolaşıldığı, doktora tezlerinde Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin yanlışlığı, Türk 
toplumuna kaybettirdikleri iddialarını işledikleri, ulusal bayramları kutlamadıkları, tam tersi 
propaganda yaptıkları şeklinde bilgilerin yer aldığı, yazıdaki iddiaların incelenerek sonucun 
bilgi, belge ve kanaatinizle birlikte Bakanlığa iletilmesinin istendiği anlaşılmaktadır. 
(116.Kls. S:31-34)

YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün imzasıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesine 
gönderilen 26.08.1996 tarihli, B.30.0.APK.0.00.00.03/02-8086 sayılı yazıda; ekli listede adı 
belirtilen araştırma görevlisi G.K.’nın ülkemizi tehdit eden bölücü veya aşırı akımlarla 
ilişkilerinin olduğu belirtilerek yurtdışında eğitimlerine devam etmeleri sakıncalı 
bulunduğundan yüksek lisans derecelerini tamamlayıp henüz doktora eğitimine başlamamış 
veya yüksek lisans eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini tamamlamalarını 
takiben, yurda geri çağrılmaları ve kalan eğitimlerini ülkemizde tamamlamaları gerekli 
görülmekte, bu kişilerin yurda dönüşlerinde üniversitenizce mutlaka gözetim altında 
bulundurularak her türlü faaliyetlerinin takip edilmesi, yeterli delil elde edildiği takdirde 
haklarında idari ve adli soruşturma açılmasını rica ettiği anlaşılmaktadır. (116.Kls. S:29-30)

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin YÖK’e hitaben 19.09.1996 tarih ve 
B.30.2.ABÜ.0.70.71.00-2679 sayılı, Arş.Gör.G.K. konulu, Rektör Vekili Prof.Dr.A.Ali 
Karaca imzasıyla yazılan cevabi yazı içeriğinde; adı geçen araştırma görevlisi G.K.’nın 
11.09.1996 tarih ve 14 sayılı Yönetim kurulu toplantısında alınan 1996/336 nolu kararla 
görev süresi uzatılmayarak geri çağrıldığı belirtilmiştir. (116.Kls. S:28)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulunun 11.09.1996 tarihli 14 nolu 
1996/336 sayılı kararında Araştırma Görevlisi G.K.’nın yüksek lisans öğrenimi süresince 
gösterdiği performansın üst düzeyde bulunmaması ve kendisine ihtiyaç duyulması sebebiyle 
geri çağrılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. (116.Kls. S:27)

Bu şekilde YÖK Başkanı Kemal Gürüz imzasıyla Dicle,Dumlupınar,Erciyes,Fırat, 
Gazi Osman Paşa, Harran, Hacettepe, İnönü , İstanbul, İzmir İleri Teknoloji, Kafkas, Kocaeli, 
Mersin, Muğla, Mustafa Kemal, Niğde, Pamukkale, ODTÜ, 19 Mayıs, Sakaraya, Süleyman 
Demirel, 100. Yıl Üniversitelere toplam 85 araştırma görevlisi hakkında yazı yazılmıştır. 
(116.Kls. S:19-26)

Genelkurmay antetli CD’den elde edilen 20. Klasör içerisinde; Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından MGK Genel Sekreterliğine hitaben yazılan Ekim 1997 tarihli, 
HRK:3590- -97/İGHD.PL.Ş.(4) sayılı, ABD’deki İrticai Faaliyetler konulu, Harekat Başkanı 
Korgeneral Oktar Ataman adına düzenlenen, Prj.Sb.Bnb.O.Bülbül, Ş.Md.Alb. Ü.Şahintürk ve 
D.Bşk.Tuğg.K.Deniz’e paraf yeri ayrılmış yazıda, yukarıda belirtilen 2 Mayıs 1996 tarihli 
Atatürk Society of America (ASA) derneğinin K.K.K’lığına gönderdiği yazısı ilgi tutulmuş, 
ABD’de burslu olarak devlet adına okuyan lisansüstü öğrencilerin yıkıcı, bölücü ve irticai 
propaganda yaptıkları değerlendirilmiş, ekli listeye isimlerinin yazıldığı belirtilerek bu 
faaliyetlerin önlenmesi için gerekli girişimlerin başlatılması talep edilmiştir. (116.Kls. 
S:16-18)

20.02.1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde Yalçın Bayer’in köşesinde “Şeriatçı 
kadrolar Amerika’da Filizleniyor” başlığıyla verilen yazının son kısmında Hüdai Yavalar 
Amerika Atatürk Derneği Başkanı/WASHINGTON ibaresinin bulunduğu, yazının en sonunda 



  

Yalçın BAyer’in notu olarak (Bizim notumuz: YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz, bu konuyu 
incelemek üzere, beraberinde bazı rektörlerle 10 Mart’ta Amerika’ya gidecek.) şeklinde 
ibarenin bulunduğu anlaşılmıştır. (116.Kls. S:11)

Yazı içeriğinde ise yukarıda belirtilen mektuba paralel bilgilerin yer aldığı, şeriat 
yanlısı öğrencilerin gerek e-mail gerekse kendi içlerinde yoğun bir örgütlenme içinde olduğu, 
bu örgütlenmenin büyük olasılıkla Türkiye’yi karıştırmak isteyen farklı güçler tarafından 
desteklendiği, internette Atatürk’e hakaret edildiği, bu öğrencilerin bir tanesinin yıllık 
maliyetinin 30.000 dolar olduğu, bazı eyaletlerde sarıklarla ve Türkiye’deki yerel kıyafetlerle 
dolaşmayı sürdürdükleri, Cuma gününü tatil ettikleri, Müslümanlığın ve şeriatın 
mükemmelliği ile ilgili paneller düzenledikleri, milli bayramları önlemeye çalıştıkları, 
öğrencilerin seçimi konusunda TÜBİTAK’a danışılmadığı, en kısa zamanda ABD’ye 
Atatürkçü bir müfettiş gönderilerek bu öğrencilerin tespit edilmesi gerektiği, gerekli 
önlemleri almaları için YÖK ve MEB’i uyardığı anlaşılmaktadır.

Gazetede yayınlanan bu yazıya istinaden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
tarafından YÖK’e hitaben yazılan, Başbakanlık, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK’e 
dağıtımı yapılan,11.03.1996 tarihli, B.01.0.YKB.02-57-255-811 sayılı, ABD’deki öğrencilerin 
Atatürk aleyhtarı eylemleri konulu, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Özbilgin imzası bulunan 
yazıyla, 20.02.1996 tarihli gazetedeki iddiaların incelenmesi ve sonucundan bilgi verilmesi 
istenmiştir. (116.Kls. S:50)

2 Mayıs 1996 tarihli, ASA Araştırma grubu adına Başkan Hüdai Yavalar imzası 
bulunan, Atatürk Society of America isimli kuruluşun ilgili makama yazdığı, 
“İNTERNETTEKİ ŞERİATÇI AKTİVİTE HAKKINDAKİ ÖN RAPORDUR” başlıklı 4 sayfalık 
yazı içeriğinde ABD’de 5000’e yakın burslu lisansüstü öğrencisinin olduğu, bu öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun internet sitelerini kullanarak şeriat propagandası yaptığı, öğrencilerin 
birbirleriyle sıkı ilişkilerinin bulunduğu, pek çok derneğin gerici ve şeriatçı öğrencilerin 
kontrolünde bulunduğu, üniversitelerin ücretsiz internet imkanını kullanarak Türkiye 
aleyhinde şeriatçı propaganda yaptıkları ve Atatürk’e saldırdıkları, bu kişilerin günün 
birinde Türkiye’ye dönerek mücadeleyi daha ön saflarda yürüteceklerini ve konu hakkında 
önlemler alma zamanının geldiği, görevi Atatürk devrimlerini korumak olan devletin halen 
uyumakta olduğu, bu öğrencilerin şeriatçılık yaptığının daha önce Türkiye’de çıkmış bazı 
yayınlarda açıklandığı, hatta YÖK Başkanının bir ekiple ABD’ye durumu teftişe gelerek olayı 
yerinde incelediği şeklinde bilgiler mevcuttur. Ayrıca yazı ekinde AMERİKA’DA BULUNAN 
ŞERİATÇI, ATATÜRK VE ORDU DÜŞMANI KİŞİLERİN İSİMLERİ başlığıyla;

YÖK tarafından yurtdışından geri çağrılan araştırma görevlileri listesi 
düzenlenmiştir. (116.Kls. S:6-9)

MGK Genel Sekreterliği tarafından YÖK’e hitaben yazılan, 24.02.1998 tarihli, 
TİB:3092-69-98/Müşv.(83) sayılı, Dövizle Bedelli Askerlik Hizmetine tabi tutulan 
yükümlülerle yapılan anket ve sonucunda elde edilen bilgiler konulu, Genel Sekreter 
Başyardımcısı Korgeneral Teoman Erkan imzalı yazı içeriğinde 15 Aralık 1997-15 Ocak 
1998 tarihleri arasında Burdur’da Dövizle Bedelli Askerlik Hizmetine tabi tutulan 69ncu 
dönem yükümlülerle yapılan anketlerde elde edilen bilgiler sonucunda, MEB’in bursu ile 
yurtdışında okuyan, lisansüstü öğrenim gören bir kısım öğrencinin yıkıcı ve bölücü 
faaliyetler içinde oldukları tespit edilerek burslarının iptal edilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir.(116.Kls. S:5)

Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
22.02.2012 günü Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen belgeler içerisinde görevlilerce 
(33) numara ile numaralandırılan, klasör sırtlığında “GENEL İRTİCA” ibaresi bulunan, 
sarı renkli klasör içerisindeki şeffaf kapaklı sarı renkli dosya içerisinde bulunan (42) sayfalık 
“YÜKSEKÖĞRETİM KURUL BAŞKANLIĞINCA İRTİCA İLE MÜCADELEDE 
YAPILAN FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANAN RAPOR ARALIK 2000” 



  

başlıklı belgenin yapılan incelemesinde;
(8) sayfalık raporun ilk sayfasında içindekiler fihristinin bulunduğu, 17 maddeden 

oluşan raporun;
 15. maddesinde 2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesine göre yurtdışında lisansüstü 

eğitim için gönderilen araştırma görevlilerinden Devletimizin istihbarat ve güvenlik 
birimlerince irticai faaliyetlerde bulundukları iddia edilenlerden (60) kişinin, yurtdışında 
eğitimlerine devam etmeleri sakıncalı bulunduğundan, bu kişilerin Türkiye'de bağlı 
bulundukları üniversitelere; 

a) Yüksek lisans derecelerini tamamlayıp henüz doktora eğitimine başlamamış veya 
yüksek lisans eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini tamamlamalarını takiben, 
yurda geri çağrılmaları ve kalan eğitimlerini ülkemizde tamamlamaları,

 b) Doktora eğitimine başlamış olanların ise yakından izlenmelerinin, gerekli 
görüldüğü; bu sebeple bu kişilerin yurda dönüşlerinde üniversiteleri tarafından mutlaka 
gözetim altında bulundurulmaları, her türlü faaliyetlerinin takip edilmesi, yeterli delil elde 
edildiği takdirde ise haklarında idari ve adli soruşturma açılması bildirilerek gereğinin 
yapılması istenmiştir.

1996 yılında gelişen bu konuyu müteakip söz konusu kişiler hakkındaki son 
durumun ise aşağıdaki gibi olduğu belirtilmiştir.

Lisansüstü Eğitimlerini Tamamlayıp Üniversitelerinde göreve Başlayan (30), 
Müstafii Sayılan (9), İlişiği Kesilen (1), İstifa Eden (2), Eğitimine Devam Eden (7), 
Başarısızlık (3),Başarısızlık-Af (1), 35. madde kapsamında Görevlendirilen (5), 35. madde 
Kapsamında Görevlendirilen Ancak Askerlik Nedeniyle Kadroları Üniversitelerine İade 
Edilen (2) kişi olduğu anlaşılmıştır. (116.Kls.3-4)

Ayrıca YAVUZ PSİKOLOJİK HAREKAT PLANI EK-F/LAHİKA-13 
bölümünde YÖK başkanlığının görevleri 13 maddeyle belirlenmiştir. Bu görevlerden 13.sü 
“Türkiye Cumhuriyet, Devletinin sağladığı burs ve kredilerle yurtdışında öğrenim gören 
öğrencileri sıkı bir şekilde, kendi imkanları ile yurt dışında öğrenim gören öğrencileri ise 
imkanlar nisbetinde takip edecek; bunlardan irticai faaliyetlere karışanlar hakkında işlem 
yapacaktır. Bu konudaki çalışmaları ilgili kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde 
yürütecektir. ” şeklinde olup bu madde de yukarıda belirtilen resmi yazılarla örtüşmektedir. 
(Ek-116.Kls. S:1-2)

 Halil Kemal Gürüz’ün Ankara ili Çankaya ilçesi Hilal Mahallesi R.Tapore Caddesi 
No 60/8 sayılı adresinde yapılan aramada ele geçirilen;

10 Ekim 1997 tarihli Erdoğan Öznal tarafından bir üst yazı ile yazılmış, Gizli 
ibaresi bulunan Eylül 1997 tarihli Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri başlıklı (85) sayfadan 
ibaret kitapçık içerisinde; 44.sayfasında Eğtim-Öğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirler 
bölümünde; (116.Kls. S:131-140)

Yurtdışında MEB’ lığı veya YÖK bursu ile okuyan öğrencilerin siyasi islam ile ilgili 
faaliyetlerinin çok yakından takip edilmesi, bu konuda bir mekanizma oluşturulması, 
gerekirse haklarında yasal işlem yapılarak eğitimlerine son verilmesi maddesinin bulunduğu,

“Siyasi İslamın Yayılması” başlıklı (20) Sayfadan ibaret (2) adet kitabın içerisinde 
bulunan Yurtdışı Yüksek Öğretim İmkanları başlıklı yazıda; (116.Kls. S:85-97)

Lisans, Master, Doktara eğitimi için özel kaynaklardan 28297, resmi kaynaklardan 
1.112 kişi olmak üzere toplam 29.409 kişinin yurtdışında eğitim gördüğünü, bu rakamlara 
Mısır’daki El- Ezher Üniversitesinde okuyan yaklaşık 3000 öğrenci ile diğer ülkelerdeki dini 
eğitim veren okullarda okuyan öğrencilerinde dahil olduğunu,

Özel burslar vasıtası ile yurtdışında yüksek lisans eğitimi görenlerin % 90’ nın, 
resmi bursla eğitim görenlerin ise % 50’ den fazlasının tarikat yanlısı olduklarının öğrenildiği 
şeklinde ibarelerin yer aldığı tespit edilmiştir.



  

M. BAŞBAKANLIK MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATINDAN TALEP 
ÜZERİNE BATI ÇALIŞMA GRUBU – 28 ŞUBAT SORUŞTURMA DOSYASINA 
GÖNDERİLEN YÖK İLE İLGİLİ BELGELER (331. Kls.)

1- ARZ NOTU başlıklı 3 sayfadan oluşan Ahmet Şahin (İB.SİB.Yrdc.V.) tarafından 
hazırlanan belgede özetle;

MİT Müsteşarlığı tarafından 28 Nisan 1998 tarihinde Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) 
‘na verilen istihbarat doğrultusunda YÖK tarafından YÖK Bşk.V.İsmail Tosun imzası ile 
üniversite rektörlerine, “Kişiye Özel, Gizli” 3 talimat gönderildiği,

Kanal 7 TV nin 21 Mayıs 1998 günü yapılan haber saati programına Mazlum-Der 
İstanbul Şubesi Başkanının stüdyo konuğu olarak katıldığı ve YÖK tarafından üniversite 
rektörlerine “Kişiye Özel, Gizli” 3 talimat gönderildiğini, bu talimatların haber merkezlerinde 
bulunduğunu söyleyerek talimatların içeriğini açıkladığı,

YÖK’ün üniversite rektörlerine gönderdiği ifade edilen talimatlardan 
“Mazlum-Der’in Başörtüsünü İzleme Komitesi”nin yapmayı planladığı faaliyetler ile ilgili 
açıklamanın MİT Müsteşarlığınca 28 Nisan 1998 günü YÖK Başkanlığına gönderilen 
istihbaratı yansıttığı,

MİT İstihbarat Müsteşar Yardımcısının talimatı üzerine Ahmet Şahin’in, YÖK 
Başkanı Kemal Gürüz ile 01 Haziran 1998 günü Makamında görüştüğü, görüşmeye YÖK 
Bşk.lığı görevlisi Durmuş Yalçın’ın da katıldığı,

Kemal Gürüz’e YÖK Başkanının bilgilendirilmesi amacıyla MİT tarafından 
gönderilmiş bulunan istihbaratın bir şekilde Mazlum-Der’e sızdırıldığı, MİT’in çalışmalarını 
olumsuz yönde etkileyeceği ve kaynakları zedeleyeceğinin ifade edildiği,

Kemal Gürüz’ün de YÖK Başkanlığına intikal eden bu ve benzeri istihbaratı 
üniversite rektörlerine göndermek zorunda olduğunu, metinlerin mümkün olan ölçüde esastan 
uzaklaşmayacak şekilde değiştirilerek yazılması talimatı bulunmasına karşın bu uygulamanın 
uzmanlık gerektirmesi nedeniyle yeterince uygulanamadığını, Kemal Gürüz’ün ilgili 
metinleri telefonla istemesi üzerine metinleri getiren sorumlu kişi Kemal Gürüz’ün sorusu 
üzerine; MİT’ten gelen istihbaratın hassasiyeti nedeniyle çok dar çerçevede tutulduğunu, 
dağıtımının her zamanki bölümden değil kendisi ve güvenilir iki personel tarafından 
yapıldığını ifade ettiğini, (331.Kls. S:31-33)

2-Genelkurmay Başkanlığı tarafından Harekat Başkanı BÇG’nin başkanı Çetin 
Doğan imzalı 31 Temmuz 1997 tarihli HRK.3429-175-97/İGHD.PL.Ş.(8) (BÇG’nin faaliyet 
gösterdiği birim) sayılı, MİT Müsteşarlığına ve dağıtım gereği olarak MGK.Gensek.liğine ve 
YÖK.Başkanlığına gönderilen, irticai kadrolaşma konulu yazıda, Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesinin Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinde okuyan 18 öğrencinin laik ve 
Atatürkçü öğretim elemanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak, irticai kadro oluşturulduğu 
iddialarını içeren dilekçelerin gönderildiği, diğer taraftan bir kısım yerel basının Çanakkale 
18 Mart Üniversitesini konu alan haber ve yazıları da dilekçe sahiplerinin iddialarını doğrular 
nitelikte görüldüğü, konunun tetkikinin istenildiği ve yazının ekinde 6 sayfalık fotokopi ile 
gazete kupürlerinin gönderildiği anlaşılmıştır. (331.Kls. S:102-126)

Batı Çalışma Grubu YÖK ile irtibatını Batı Çalışma Grubu eylem planında 
icra makamında bulunan MGK Genel Sekreter ve çalışanları aracılığıyla BÇG’nin 
direk YÖK ile yazışmaları ile BÇG’nin YÖK’le ilgili konularda kimi zaman MİT 
Müsteşarlığı aracılığıyla 10 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı Batı Çalışma Grubu 
Kurulmasına Dair Belgenin 9. maddesi doğrultusunda hazırlanan Batı Çalışma Grubu 
Kriz Kurulu belgesinin NOT bölümünün 4. maddesinde YÖK.Bşk.lığına gönderilecek 
evraklar elden kurye ile Şüpheli Sedat Arıtürk (YÖK Dnt.Krl.Bşk) ve Şüpheli Erdoğan 
Öznal (YÖK üyesi) ‘a gönderileceği belirtilmiştir. YÖK’ün o dönemde BÇG’nin 



  

amaçları doğrultusunda çalıştığı ve faaliyet gösterdiği BÇG’nin amacı ve faaliyetleri 
doğrultusunda icraatlarda bulunduğu BÇG’nin talimatlarını yerine getirdiği yukarıda 
belirtilen belgelerden anlaşılmıştır.

(49). GAZETECİ YAZAR MEHMET ALİ BİRAND 'IN YAZMIŞ OLDUĞU 
VE BELGESELİNİ DE YAPTIĞI "SON DARBE 28 ŞUBAT" İSİMLİ DOĞAN 
YAYINCILIK TARAFINDAN BASILAN KİTABIN İNCELENMESİNDE;(68. Klasör)

 Yazarın 1996 yılının ikinci yarısında Refahyol hükümeti karşısında iktidarı 
değiştirmek için güçlü bir koalisyon oluştuğu, bu koalisyonun başını Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin çektiği, Türkiye'yi 28 Şubata götürecek olan kadronun çok kararlı olduğu, 
ülkenin yakın tarihinde benzeri görülmemiş bir psikolojik savaşın planlandığını, 
planlamayı Genelkurmayın hazırladığı, kendini geride tutan ancak her konuda karar 
veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI ve ona destek veren 
kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile MGK Genel Sekreterliğinin yaptığı, 
Refahyol’u devirme kararını verenlerin geri planda kalırken medya ve kamuoyunun önüne 
çıkan en belirgin iki yüzünün Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik BİR ve 
Genelsekreter Tümgeneral Erol ÖZKASNAK olduğu, bu kadronun gerçek beyninin adeta 
lokomotifinin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral G. E. olduğu belirtilmiştir. (Sayfa 179, 
68. Klasör – Sayfa: 54-55)

Sağlık sorunları olan G. E.'ye Tansu ÇİLLER'in Amerika'da bir doktor tavsiye 
ettiğini gazeteci C. A.'ya söylemesi üzerine, C. A.'nın bunu köşesinde yazması sonucu Erol 
ÖZKASNAK'ın C. A.'yı arayarak "Şerefli bir Türk subayının o kadının tavsiyesine ihtiyacı 
yoktur, TSK kendi generaline, amiraline bakacak güçtedir, onun tavsiyesine ihtiyaç yok" 
dediği, (Sayfa:201)

Refah Partisi Kahramanmaraş Milletvekili M. K.'nın 28 Şubat süreci öncesi 
gazetecilere "Milli Savunma Bakanı, Genelkurmayın gölgesi altındadır. Bakanlar Kurulu, 
hükümet, MGK'nın gölgesi altındadır. TBMM de ordunun gölgesi altındadır. Böyle bir 
demokrasi olmaz. Yazık ki bu gölgeler gün geçtikçe daha da koyulaşıyor" dediği, bunun 
üzerine DYP Genel Başkan Yardımcısı H. E.'nin TBMM Genel Kurulunda yanına yaklaşarak 
"Sayın K., yerinizi öğrendiniz mi" dediği, "Sayın Başkan ne demek yerinizi öğrendiniz mi, 
açar mısınız biraz, ne demek" diye sorduğu, Onun "Yerleriniz belli" dediği,

Başbakan'ın zor durumda olduğu, MGK Genel Sekreterliğinin beklenmedik bir 
açıklama yaparak "Kararlar uygulanmazsa yaptırımlar gelir" dediği, bunun açık bir uyarı 
olduğu, artık kılıçların çekildiği, askerin adeta hükümete meydan okuduğu, (Sayfa: 215)

Yeni Yüzyıl Gazetesi yazarı A. B.'nin o dönem ki brifinglerden bir tanesini 
izlediğini belirterek bir ya da 2 gün sonra da "basının kara sayfası utanç sayfası" diye bir yazı 
yazdığını, çünkü hakikaten Korgeneral Çetin DOĞAN'ın o zaman harekât dairesinin başında 
bulunduğunu, sunumlarla sadece Türkiye'nin genel durumu değil, ne yapması gerektiğini, 
silahlı kuvvetlerin gerekirse nasıl duruma el koyacağını ve basının vazifelerini hatırlatan bir 
konuşma yaptığını belirttiği, (Sayfa:223)

T. B.'nin G. E. ile ilgili "Güven'in ayrı bir şekilde anlattığı olaylardan birisi de budur. 
Baktık ki diyor, Genelkurmayın elektrikleri yanıyor, ihtilal olacak diye korkanlar var. Gece 
ışıkları yakarak gittik." dediği,

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni E. Ö.'nün Hürriyetin "Gerekirse silah 
kullanırız" manşeti konusunda "Bir gün önce 450 kişiye brifing verdi askerler. Ben de 
oradaydım. Adam çıktı, açık açık bilmem ne kanununun şu maddesinde bize silah kullanma 
yetkisi veriliyor dedi." şeklinde söylediği,

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni D. S.’nin brifinglerle ilgili olarak "... 
Çünkü orada çıkan general açıkça cumhuriyeti koruma kollama maddesini ünlü Silahlı 



  

Kuvvetler İç Hizmet Yasasının 35. maddesini okudu, ama onunla da kalmadı, bir ilk oldu, İç 
Hizmet Yasasının 85. maddesine göre Silahlı Kuvvetlerin yetkisini yani cumhuriyeti koruma 
kollama görevini hatırlattı. İhlaller yaşanıyor, irtica bir tehdit. Silahlı Kuvvetler güç 
kullanacak. Yani asker silah kullanacak" dediği, (Sayfa:233)

İçişleri Bakanı Meral AKŞENER'in söz konusu brifinglerle ilgili "... Sonra dendi ki: 
'Valiler çağrılacak' Ben o zaman dedim ki 'Valiler çağrılabilir, valilerden giden olursa, kaç 
kişi giderse, bu 81 ilin 81 valisi giderse hepsini açığa alırım' ve benim alacağımı düşündüler. 
Valiler çağrılmadı, çağrılamadı. Bunun üzerine işte o masada 'Söyleyin o hanıma' şeklinde 
malum tehdit yapıldı." "BÇG'yi ben paylaşmasaydım, sümen altı etseydim, gitseydim, sayın 
Teoman KOMAN'a, sayın Çevik BİR ile irtibat kurup 'Bu iktidar gidecek, ben de geçici 
dönem başbakanı olurum' diyebilseydim ben, bunları diyenler oldu siyasilerin arasında, ben 
de bunları deseydim başka bir Türkiye'ydi. Başbakan olurdum, demiyorum yani işbirliğinden 
bahsediyorum... Ben kamu oyu ile paylaştım. Sonra büyük bir manevi sopa yedim... Hıyaneti 
Vataniye kanunundan yargılanacağıma dair bütün görsel ve yazılı basın 10 gün yayın yaptı ve 
o 10 gün benim telefonum çalmadı. Eşimin ve abimin, 13-14 yaşındaki oğlumun çevresindeki 
insanlar selam vermekten korktu..." dediği,

28 Şubatta alınan MGK kararlarının eksiksiz uygulatmak, bunun için uygun olan 
ortamı oluşturmak için Anasol-D hükümetinin ilk icraatının, kısa adı EMASYA olan Emniyet 
Asayiş Yardımlaşma Protokolüne imzalatmak olduğunu, TSK ile İçişleri Bakanlığı arasında 
imzalanan protokole göre asayiş olaylarına validen izin almadan müdahale edilebileceği, her 
ildeki askeri garnizonda "Asayiş Güvenlik Merkezi" kurulduğu, sivil otoritenin askerle 
birlikte çalışmaya zorlandığı, daha da önemlisi devlet kadrolarına alınacak kişilerin güvenlik 
soruşturmalarının askere bırakıldığı, RTÜK, YÖK ve TRT'ye askeri temsilciler atandığı, 
kısacası sivil kadroların askerin denetimine sokulduğu belirtilmiştir. (68. klasör, sayfa:50-54)

Dönemin Başbakanının, İsmail Hakkı KARADAYI'nın görev süresinin uzatılması 
ile ilgili konunun bazılarının önünün açılmasına yönelik bir proje olduğu, kendilerinin buna 
itibar etmediğini ... örneğin Çevik BİR'in Genelkurmay Başkanı olabilmesi için mutlaka 
önündeki engelin bertaraf edilmesinin gerektiği, bunun da ancak Genelkurmay Başkanının 
süresinin uzatılarak mümkün olduğunu belirttiği,

Genelkurmay Başkanlığının 15 Nisan 1998 tarihli emri ile psikolojik savaş çarkının 
dönmeye başladığı, 24 Nisan günü Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR'in "Andıç" denen 
belgeyi imzaladığı, amacın Ş. S.’nin ifadelerine can sıkan iş adamlarını siyasileri ve 
gazetecileri ekleyerek onları yıpratmak, gerekirse haklarında dava açmak, Refah Partisinin 
PKK ile iş birliği içinde olduğunu ortaya koyarak Fazilet Partisini yıpratmak olduğu 
anlatılmaktadır. (68. klasör, sayfa 49)

1996 Haziranından Temmuz 1997 tarihleri arasında gazeteci C. A.'nın 
Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan köşe yazılarında yapılan araştırmada;

8 Şubat 1997 tarihli "Bu hükümetten kurtulmak" başlıklı köşe yazısında; "Takkeli 
Başbakan tank seslerinden acayip duygulanan Refah grubunu yatıştırmak için yine almış sazı 
eline vurmuş teline, aman ki aman. Neler söylüyor neler? Örneğin 'Türkiye'de rejim tehlikesi 
yoktur' ... Takkeli gider rejim sorunu biter" dediği,

22 Mart 1997 tarihli yazısında; "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral G. E. 
demokrasi, laiklik ve sosyal hukuk devleti ögelerinin TSK'nın son limitleri olduğunu 
söylüyor, 'taviz verilemez' diyor. Yalancıların, saptırma ustalarının kulağına yeni bir küpe." 
dediği,

30 Nisan 1997 tarihli yazısında; (Medya mensuplarına verilen brifing ile ilgili) 
"Oysa parlamentonun rejimin vazgeçilmez bir ögesi olduklarını söyleyerek övünen partilerin 
de bu görevi hiç değilse bu kez anımsayarak yerine getirmesini istemek hakkımız ve TSK'nın 
da hakkı değil mi?" dediği,



  

26 Mayıs 1996 tarihli yazısında; "Askerlerin yeni model darbe uygulamalarının 
tümünü içeren dışardan baskılar sonuç vermezse varacağımız noktayı artık lise öğrencileri 
dahi çaktı." dediği,

7 Haziran 1997 tarihli dönemin Başbakanından "Takkeli Başbakan" olarak bahsettiği 
yazısında; "Sadece 10 ayda Türkiye'yi siyaseti ile ekonomisi ile, toplum huzuru ile öyle bir 
noktaya getirdiler ki askeri kışladan dışarı çıkartmayı başardılar..." dediği,

12 Haziran 1997 tarihli "Gerekirse silahla koruruz" manşeti ile yayınlanan yazısında; 
"Oysa iktidar hırsı ile gözü koltuktan başka birşey göremeyen şaibe hanım kim olduklarını 
söylemeden darbe isteyenleri vatan ihaneti ile suçluyor ve basından tepki görüyor..." dediği,

Adı geçen yazarın 28 Haziran 1997 tarihli yazısında Başbakan Yardımcısı Tansu 
ÇİLLER'den "Şaibe – Şaibe Hanım" şeklinde bahsettiği, tarihi tam olarak tespit edilemeyen 
ancak o dönemde yazıldığı anlaşılan yazıda İç Hizmet Yönetmeliğinin 85. maddesini 
hatırlattıktan sonra "Askerler Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük tehlikeyi açık seçik 
anlatıyorlar. Sorumluluklarını ve yasal görevlerini bir kez daha duyuyorlar..." dediği 
anlaşılmıştır. (68. Klasör – Sayfa: 19-36)

1996 Haziran’ından Temmuz 1997 tarihleri arasında gazeteci M. B.'nin 
Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan köşe yazılarında yapılan araştırmada;

28 Mayıs 1997 tarihli "Asker Kışladan Çıktı" başlıklı yazısında; "Artık siyasi 
gelişmelerin içinde MGK da var. Gücünü anayasadan alan MGK cesaretini de toplumsal 
tasadan alıyor." dediği,

Haziran 1997 tarihli yazısında "Gündemdeki konu Erzurum Bölge Komutanı 
Tuğgeneral O.Ö.nün bayramlık konuşması. Kamuoyunda genel olarak birleşilen düşünce şu: 
Ö.isimli kişinin söyledikleri doğru, üslubu ağır..." (Şahsın dönemin başbakanına P….enk diye 
hakareti ile ilgili – Son Darbe 28 Şubat M. A. B. Sayfa:225) dediği (68. klasör, sayfa: 1-18) 
tespit edilmiştir.

(50). ARAŞTIRMA KARŞILAŞTIRMA TUTANAKLARI (111 Kls. S: 62-195)

a. 31.01.2013 tarihli 122 sayfadan oluşan araştırma tutanağında özetle;

11 Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay Karargahında Basın mensuplarına, öğretim 
üyelerine,işadamlarına ve sivil toplum örgütlerine brifing verildiği, bu brifingin Genelkurmay 
İstihbarat Başkanı Korgeneral Çetin SANER’in aşağıda belirtilen sunumu ile başladığı ve 
arkasından Genelkurmay İKK Güv. Daire Başkanı Tümgeneral Fevzi TÜRKERİ’nin irticai 
faaliyetlerle ilgili brifing verdiği, bu brifing içeriğinin Cumhurbaşkanlığı arşivinden 
gönderilen 29 sayfadan oluşan irticai faaliyetler konulu belge ve Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğinden gönderilen 25 sayfadan oluşan İrticai faaliyetler konulu belge 
içeriği ile aynı olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan araştırmada sunuş konuşmasını Çetin SANER’in yaptığı ve sözkonusu 
sunuş konuşması Cumhurbaşkanlığı arşivinden Meclise gönderilmiş ordan da talep üzerine 
soruşturma dosyasına gönderilmiş olduğu tespit edilmiştir.

Brifingi Fevzi TÜRKERİ’nin verdiğini, brifing sonunda çıkışta İsmet İNÖNÜ’nün 
Başbakan olarak TBMM de Takrir-i Sükun Kanununun süresinin bitmesi nedeniyle 
yaptığı konuşmanın küçük bir broşür halinde dağıtıldığı, bu broşürdeki konuşma metni 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gelen metinde bulunmadığı, 
Cumhurbaşkanlığı arşivinden meclise gönderilen metinde bulunduğu tespit edilmiştir.

11 Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay Karargahında verilen brifing 12 
Haziran 1997 tarihli Sabah, Cumhuriyet, Radikal gazetelerinde tam metin olarak yer 



  

almıştır.
12 Haziran 1997 tarihli gazete manşetleri; Sabah Gazetesinde “MUHTIRA GİBİ 

BRİFİNG” Radikal Gazetesinde “GEREKİRSE SİLAHLA” Cumhuriyet Gazetesinde 
“GEREKİRSE SİLAHLA KORURUZ” Hürriyet Gazetesinde “GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ”, Posta Gazetesinde “KORUYACAĞIZ”, Yeniyüzyıl Gazetesinde 
“ORDUDAN SON İHTAR”, Milliyet Gazetesinde “ORDUDAN SON UYARI”, Manşetleri 
ile verildiği,

Brifingte Genelkurmay Genel Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Genelkurmay Adli 
Müşaviri Muhittin Erdal ŞENEL, İstihbarat Daire Başkanı İsmail Ruhsar SÜMER, 
Başbakanlık Askeri Danışmanı ve İç Güvenlik Daire Başkanı Kenan DENİZ’inde hazır 
bulunduğu, brifingin öğleden sonraki oturumuna ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 
Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Birleşik Kadın Platformu 
üyelerinin katıldığı (Yeniyüzyıl gazetesinin 6.sayfasında 3 brifing üst üste başlıklı haberde 
YÖK Başkanı Prof.Dr.Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK üst kurulu ve 61 üniversite 
rektörünün de brifinge katıldığı),

Müşteki Tamer Tatar’a kargo ile gönderilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
teslim ettiği, soruşturma dosyamıza gönderilen 1 adet DVD’nin çözümünde 13.06.1997 tarih 
ve saat 15:01 de Tuğamiral İsmail Ruhsar SÜMER tarafından Powerpoint sunum ile yansı 
şekilde yansıtılarak yaklaşık 1 saat 3 dakikalık sunum yaptığı, sunumun içeriği yukarıda 
belirtilen Cumhurbaşkanlığı Arşivinden gönderilen ve MGK Genel Sekreterliğinden 
gönderilen irticai faaliyetler konulu belge ile birebir örtüştüğü brifing ile ilgili yapılan 
araştırmada soruşturma dosyamızın 28.klasöründe Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “İrticai 
Faaliyetler” konulu 383 slaytla (192 sayfa), Genelkurmay Başkanlığında 11 Haziran 1997 
günü basın mensuplarına verilen brifing içeriğinin birebir aynı olduğu araştırma tutanağından 
anlaşılmıştır. (111 Kls. S: 62-195)

-12 Haziran 1997 tarihli Sabah, Cumhuriyet ve Radikal Gazetelerinde yer alan 
brifingin tam metninin,

-Müşteki Tamer TATAR’a kargo ile gönderilen ve İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına teslim ettiği, soruşturma dosyamıza gönderilen 1 adet DVD içerisindeki bir 
saat 2 dakika 59 saniyelik video içerisinde bulunan Tuğamiral İsmail Ruhsar SÜMER 
tarafından takdimin,

-Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel arşivi içerisinde (Dolap No:91704 Fhrist 
No:22357-582/611) numaralı İrticai Faaliyetler başlıklı tamamı büyük harflerle yazılmış 29 
sayfalık takdim metni ile bu takdimin açılış konuşması olan (Dolap No:91704 Fihrist 
No:22357-579-580-581) numaralı üç sayfalık sunuş metninin,

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Başsavcılığa gönderilen gizli 
ibareli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İrticai Faaliyetler başlıklı alt sağ köşesinde MGK 
Genel Sekreteri Hv.Orgeneral İlhan KILIÇ yazılı 25 sayfalık takdim metninin,

-Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisinde yeralan (28.klasörde) 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İrticai Faaliyetler başlıklı 192 sayfadan (383/yansı) 
oluşan sunumun,

Yapılan karşılaştırılmasında; 
11 Haziran 1997 günü Genelkurmay Başkanlığında basın mensupları, işadamları, 

YÖK Başkanı, Üniversite rektörleri ve sivil toplum kuruluşlarına verilen brifing, Tuğamiral 
İsmail Ruhsar SÜMER tarafından sunulan takdim, Cumhurbaşkanlığı ve MGK Genel 
Sekreterliğinden gelen takdim metinleri ile 28. klasör içerisinde (28.Kls.1-S:192) bulunan 
(Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İrticai Faaliyetler konulu) 192 sayfadan (383 yansı) 
oluşan sunumun aynen uyuştuğu anlaşılmış, Cumhurbaşkanlığı, MGK Genel Sekreterliği ve 
Tuğamiral İsmail Ruhsar SÜMER tarafından sunulan takdim ile Genelkurmayda 11 Haziran 
1997 günü verilen brifingin 28. klasör içerisinde bulunan (Genelkurmay İstihbarat 



  

Başkanlığı İrticai Faaliyetler konulu) 192 sayfadan (383 yansı) oluşan sunum olduğu tespit 
edilmiştir.  (111 Kls. S: 62-195)

Soruşturma aşamasında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan tanık Recep 
DURLANIK özetle; BÇG de sivil memur olarak çalıştığını, yukarıda belirtilen 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İrticai Faaliyetler başlıklı belgeyi amirlerinin vermiş 
olduğu emir doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını 
belirtmiştir.

b.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilen ve 
Cumhurbaşkanlığı Arşivinden TBMM ne gönderilen yukarıda belirtilen “İRTİCAİ 
FAALİYETLER” konulu belge ile,

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD den çıktı alınarak oluşturulan soruşturma 
dosyamızın 20 numaralı klasörü (20.Kls. S:147-172) içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Yönetiminin İslami Kurallara göre düzenlenmesini esas alan Siyasi İslam ibaresi ile 
başlayan Gizli kaşeli 26 sayfalık tamamı büyük harflerle sunum yansı için hazırlanan belge 
ile genel itibari ile aynen uyuştuğu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden ve 
Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen belgenin taslak hali olabileceği değerlendirilmiştir.

c. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilen ve 
Cumhurbaşkanlığı Arşivinden TBMM ne gönderilen “İRTİCAİ FAALİYETLER” 
konulu belge ile (250.Kls. S:320-386)

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 
soruşturma dosyasına içerisinde bulunan başka bir soruşturmada 4 nolu klasörü (4.Kls. 
S:114-128) şüpheli Erkut Ersoy’dan ele geçirilen Genelkurmay Başkanlığı İrtica Brifingi 11 
Haziran 1997 başlıklı 15 sayfalık belge ile genel itibari ile aynen uyuştuğu anlaşılmıştır.

d. Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığı Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye başlıklı 
GİZLİ ibareli belgelerden;

1.Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri başlıklı belgenin;
- Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 

Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri başlıklı GİZLİ ibareli, her sayfanın sağ üst 
köşesinde Cumhurbaşkanlığı arşivi Dolap No:91704, Fhrist No:22357-528/545 (her sayfaya 
528 den 545’e kadar numara verildiği) yazılı olduğu ve

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 
Başsavcılığıa gönderilen ve emanetimizin 2012/296 sırasında kayda alınan CD den elde 
edilen,

-Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 
başlıklı KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ KAŞELİ, Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri 
konulu sunum için yansı şeklinde büyük harflerle hazırlanan 

İçindekilerde;
1-Siyasal İslamı Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri,
2-İslami Sermaye, 
3-Genel değerlendirme, sonuç ve teklifler bölümlerinden oluşan belgelerden
-SİYASAL İSLAMİ KESİMİN KADROLAŞMA FAALİYETLERİ (250 

KLS.S:426-442)
Belgelerinin karşılaştırılmasında özetle; Milli Güvenlik Kurulundan gönderilen 

(17 sayfa)(250 Kls.S:426-444) ile Cumhurbaşkanlığından gönderilen (18 sayfa)(253.Kls. 
S:83-100) belgelerin aynen uyuştuğu, içerik değiştirmeyecek şekilde kısmi farklılıklar 



  

bulunduğu Milli Güvenlik Kurulunda gönderilen belgelerde, belge içeriği açıklandığından 
buraya belge içeriği alınmamıştır.

2. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 
Başsavcılığıa gönderilen ve emanetin 2012/296 sırasında kayda alınan CD den elde 
edilen Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri başlıklı belge ile (250 
KLS.S.426-442)

 Genelkurmay Başkanlığı antetli CD den çıktı alınarak oluşturulan soruşturma 
dosyasının 9 numaralı klasörü içerisinde (9.Kls. S:123-140) bulunan Siyasal İslami Kesimin 
Kadrolaşma Faaliyetleri başlıklı Gizli kaşeli 18 sayfalık tamamı büyük harflerle sunum yansı 
için hazırlanan belge ile genel itibari ile aynen uyuştuğu, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinden ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen belgenin taslak hali olabileceği 
değerlendirilmiştir.

Milli Güvenlik Kurulundan ve Cumhurbaşkanlığından gönderilen İslami Sermaye 
adlı her iki belgede de Refahyol ve Refah Partisi ismi kullanılmıştır.

3.Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığı Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye başlıklı 
GİZLİ ibareli,

-İslami Sermaye başlıklı belgenin
-Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 

Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye başlıklı GİZLİ ibareli, 
Cumhurbaşkanlığı arşivi Dolap No:91704, Fhrist No:22357-546/558) (her sayfaya 546 den 
558’e kadar numara verildiği) yazılı olduğu ve

a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 
Başsavcılığa gönderilen ve emanetin 2012/296 sırasında kayda alınan CD den elde edilen

 Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 
başlıklı KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ KAŞELİ, Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve 
İslami Sermaye konulu sunum için yansı şeklinde büyük harflerle hazırlanan,

İçindekilerde 
1-Siyasal İslamı Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri, 
2-İslami Sermaye, 
3-Genel değerlendirme, sonuç ve teklifler bölümlerinden oluşan belgelerden

İslami Sermaye başlıklı (250 KLS.S:398-425) belgenin karşılaştırılmasında 
özetle; Milli Güvenlik Kurulundan gönderilen (28 sayfa) (250.Kls.S:398-425) ile 
Cumhurbaşkanlığından gönderilen (13 sayfa) (253.Kls. S:50-63) belgelerin aynen uyuştuğu, 
içerik değiştirmeyecek şekilde kısmi farklılıklar bulunduğu Milli Güvenlik Kurulundan 
gönderilen belgelerde, belge içeriği açıklandığından buraya belge içeriği alınmamıştır.

b) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 
Başsavcılığıa gönderilen ve emanetimizin 2012/296 sırasında kayda alınan CD den elde 
edilen İslami Sermaye başlıklı belge ile (250 KLS.S:398-425)

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD den çıktı alınarak oluşturulan soruşturma 
dosyamızın 13 numaralı klasörü (13 Kls. S: 64-91) içerisinde bulunan İslami Sermaye 
başlıklı Gizli kaşeli 28 sayfalık tamamı büyük harflerle sunum yansı için hazırlanan belge ile 
genel itibari ile aynen uyuştuğu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden ve 
Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen belgenin taslak hali olabileceği değerlendirilmiştir.

Milli Güvenlik Kurulundan ve Cumhurbaşkanlığından gönderilen İslami 
Sermaye adlı her iki belgede de Refah Partisi ismi kullanılmıştır.



  

4.Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığı Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye başlıklı 
GİZLİ ibareli belgenin

Genel Değerlendirme Sonuç ve Teklifler başlıklı belgenin
-Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 

Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye başlıklı GİZLİ ibareli, 
Cumhurbaşkanlığı arşivi Dolap No:91704, Fhrist No:22357-559/566) (her sayfaya 559 den 
566’e kadar numara verildiği) yazılı olduğu ve

a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 
Başsavcılığımıza gönderilen ve emanetimizin 2012/296 sırasında kayda alınan CD den 
elde edilen (250 KLS.S:388-397)

Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 
başlıklı KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ KAŞELİ, Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve 
İslami Sermaye konulu sunum için yansı şeklinde büyük harflerle hazırlanan,

İçindekilerde
1-Siyasal İslamı Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri,
2-İslami Sermaye, 
3-Genel değerlendirme, sonuç ve teklifler bölümlerinden oluşan belgelerden 
Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler başlıklı belgenin karşılaştırılmasında; 

Milli Güvenlik Kurulundan gönderilen (10 sayfa) (250.Kls. 388-397) ile 
Cumhurbaşkanlığından gönderilen (8 sayfa) (253.Kls. 13-20) belgelerin aynen uyuştuğu, 
içerik değiştirmeyecek şekilde kısmi farklılıklar bulunduğu Milli Güvenlik Kurulunda 
gönderilen belgelerde, belge içeriği açıklandığından buraya belge içeriği alınmamıştır.

 b) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 
Başsavcılığa gönderilen ve emanetin 2012/296 sırasında kayda alınan CD den elde edilen 
İslami Sermaye başlıklı belge ile (250 KLS.S:388-444)

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD den çıktı alınarak oluşturulan soruşturma 
dosyamızın 11 numaralı klasörü (11 Kls. S:28-35) içerisinde bulunan Siyasal İslami Kesimin 
Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye ile ilgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler 
başlıklı Gizli kaşeli 8 sayfalık tamamı büyük harflerle sunum yansı için hazırlanan belge ile 
genel itibari ile aynen uyuştuğu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden ve 
Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen belgenin taslak hali olabileceği değerlendirilmiştir.

Milli Güvenlik Kurulundan ve Cumhurbaşkanlığından gönderilen Genel 
Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler adlı her iki belgede de Refahyol Koalisyon Hükümeti, 
Refahyol isimleri kullanılmıştır.

5.TBMM Meclis Araştırma Komisyonundan Başsavcılığıa Gönderilen Belgeler 
İle Soruşturma Dosyasındaki Belgelerin Yapılan Karşılaştırılmasında (243.Kls.);

1- TBMM Meclis Araştırma Kurulundan Başsavcılığımıza gönderilen 07.07.1997 
tarihli Vali Teoman ÜNÜSAN ile Korgeneral Çetin DOĞAN imzalı, Genelkurmay ve İçişleri 
Bakanlığı arasında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11/D Maddesi gereğince alınması gereken 
Müşterek Tedbirlere ilişkin 6 sayfalık Protokol ile,

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD den çıktı alınarak oluşturulan soruşturma 
dosyasının 9 (9.Kls.156-161) numaralı klasörü içerisinde bulunan Müsteşar Teoman 
ÜNÜSAN ile Korgeneral çetin DOĞAN isimleri bulunan tarihsiz ve imzasız, paraf kısmında 
Bnb.Z.Batur, Alb. İ.Koralp, Tugg.Kenan DENİZ, Tümg.K.KARABAY, Tuğg.E.ŞENEL, 
Korg.Ç.SANER isimleri bulunup paraf bulunmayan Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı 
arasında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/D maddesi gereğince alınması gereken Müşterek 
Tedbirlere ilişkin 6 sayfalık protokol (Emasya Protokolü) ile,

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD den çıktı alınarak oluşturulan soruşturma 



  

dosyamızın 9 (9.Kls.S:150-155) numaralı klasörü içerisinde bulunan Korg.Çetin DOĞAN, 
Org.Çevik BİR isimleri bulunan tarihsiz ve imzasız, paraf kısmında Bnb.Z.Batur, Alb. 
İ.Koralp, Tugg.Kenan DENİZ, Tümg.K.KARABAY, isimleri bulunup paraf bulunmayan 
Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı arasında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/D maddesi 
gereğince alınması gereken Müşterek Tedbirlere ilişkin 6 sayfalık protokol ile karşılaştırılmış 
olup,

Bu belgelerin içeriklerinin genel itibarı ile aynen uyuştuğu, soruşturma dosyasında 
bulunan belgelerin TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonundan gelen belgenin taslak hali 
olabileceği değerlendirilmiştir.

2- Jandarma Genel Komutanlığının 15 Şubat 1996 tarihli, HRK.:2052-10-96/EĞT.Ş. 
(204) sayılı denetleme emri no:58 konulu Orgeneral Teoman KOMAN imzalı, gizli kaşeli 4 
sayfalık belge ile (243 Kls. S:526-529)

Müşteki Mustafa HACIMUSTAFAOĞULLARI’nın Başsavcılığıa vermiş olduğu 
belgeler içerisinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığının 15 Şubat 1996 tarihli, 
HRK.:2052-10-96/EĞT.Ş.(204) sayılı Denetleme emri no:58 konulu, Orgeneral Teoman 
KOMAN imzalı gizli kaşeli 4 sayfalık belge karşılaştırılmış olup,

Her iki belge içeriğinin aynen uyuştuğu tespit edilmiştir.
Belge içeriğinde özetle; Müşterek hususlar başlığı altında f bendi : …..ibadet bir 

ihtiyaç olmakla birlikte devlet mevzuatı resmi dairelerde cami ve mescit açılmasına cevaz 
vermemektedir. Bundan böyle ihtiyaç halinde mescit açılabilirse de büyük masraflarla cami 
yapımına gidilmeyecektir. Mevcutlar maksadına uygun şekilde muhafaza edilecektir. Devlet 
parası sarf edilerek herhangi bir işe yaramayan bidonların kaynaklanması suretiyle yapılan 
minareler yıkılacaktır.Mescitlere rütbeli personel (Sb. Astsb, Uz.J.Çvş.) ile sivil memur ve 
işçiler girmeyecek, bunlar dinimizin hoş görüsüne sığınarak ibadetlerini evlerinde ve sivil 
kıyafetli olmak kaydıyla herkese açık camilerde yapacaklardır. Ancak gerek kışla içinde 
gerekse dışarıda yapılacak ibadette mesai saatlerine riayet esas alınacaktır. Kışla 
mescitlerinde ve camiilerinde ezan okunmayacak, bunun için askeri maksatlarla verilmiş ses 
yayın cihazları kullanılmayacak, mevcutlar sökülerek yerlerinde kullanılacak, ezan dışarıdaki 
camilerden dinlenecek veya saate göre ibadet başlatılacaktır. …abdest almak için gözden 
uzak ve kıyafet kararnamesi için disiplini bozmayan tertipler alınacaktır.Mescit ve camilerde 
bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığına mensup imamların resmi kıyafeti olan cüppe ve 
sarıklar kullanılmayacak, Silahlı Kuvvetler Kıyafet Kararnamesinde belirtilen haki renkli 
imam latası ve sarık seferde görevlendirilecek rütbeli din görevlilerine mahsus olduğu göz 
önüne alınarak, imamlık görev yapan kişiler normal er kıyafeti ile bu görevi yürüteceklerdir. 
Cami ve mescitlerde duvarlarda manası bilinmeyen eski Türkçe yazılar kaldırılacak, rahle, 
tesbih, takke gibi T.S.K.Kıyafet Kararnamesine uygun olmayan malzeme kullanılmayacağı, 
belirtilmiştir.

3- Genelkurmay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine 
hitaben yazılmış olan 2 Haziran 1997 tarihli, 3500-54-97/İKK ve Güv.D.Güv.Ş.1 sayılı, 
Emniyet genel personeli konulu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı 
KARADAYI imzalı, gizli ve kişiye özel 7 sayfalık yazı ve ekleri ile

Müşteki Arslan DEĞİRMENCİ’nin Başsavcılığıa ibraz etmiş olduğu CD içerisinden 
çıkarılarak soruşturma dosyasına konulan, Genelkurmay Başkanlığından İçişleri Bakanlığına 
hitaben yazılmış olan 2 Haziran 1997 tarihli, 3500-54-97/İKK ve Güv.D.Güv.Ş.1 sayılı, 
Emniyet genel personeli konulu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI 
imzalı, gizli ve kişiye özel 7 sayfalık yazı ve ekleri karşılaştırılmış olup,

Her iki belge içeriğinin genel itibari ile aynı olduğu, sadece başlık kısmının farklı 
olduğu tespit edilmiştir.



  

4-Genelkurmay Başkanlığı tarafından yazılan 29 Nisan 1997 tarihli HRK.:3429-15- 
97/İGHD.Pl.Ş.(3) sayılı II.Başkan Orgeneral Çevik BİR imzalı “Batı Çalışma Grubu 
Rapor Sistemi” konulu belge ile,

Müşteki Arslan DEĞİRMENCİ’nin Başsavcılığa ibraz ettiği CD içerisinden 
çıkartılarak soruşturma dosyasına konulan Genelkurmay Başkanlığı 29.04.1997 tarihli, 
HRK.3429-15-97/İGHD.Pl.(3) sayılı Batı Çalışma Rapor Sistemi konulu gizli ibareli belge ,

 Müşteki Av.Şeref MALKOÇ, Kazım ARSLAN, Mehmet BEKAROĞLU, Teoman 
Rıza GÜNERİ, Şamil TEKİR’in 24.02.2012 tarihli dilekçeleri ekinde Başsavcılığa ibraz 
edilen CD içerisinde çıkartılıp soruşturma dosyamıza konulan Genelkurmay Başkanlığı 
29.04.1997 tarihli, HRK.3429-15-97/İGHD.Pl.(3) sayılı Batı Çalışma Rapor Sistemi konulu 
gizli ibareli belgelerin karşılaştırılmasında,

Bu belge içeriklerinin tarih, sayı, konu ve gizlilik derecesi itibari ile aynen uyuştuğu 
tespit edilmiştir.

5-Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No:91704, Fhrist 
No:22357-668/728) numaralı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “İrtica Ne 
Durumdadır” başlıklı tamamı küçük harflerle seyrek olarak yazılmış (60) sayfalık belge 
ile,

Genelkurmay antetli CD den çıktısı alınarak oluşturulan soruşturma dosyasının 13 
numaralı klasörü (13.Kls. S: 144-209) içerisinde bulunan “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı 
gizli kaşeli 66 sayfalık tamamı küçük harflerle seyrek yazılmış dökümanın 
karşılaştırılmasında;

 Her iki belgenin genel itibarı ile aynen uyuştuğu, soruşturma dosyasındaki  belgenin 
Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen belgenin taslak hali olabileceği değerlendirilmiştir.

6-Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No:91704, Fhrist 
No:22357-668/728 numaralı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “İrtica Ne Durumdadır” 
başlıklı, tamamı küçük harflerle seyrek olarak yazılmış (60) sayfalık belge ile, 

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD den çıktısı alınarak oluşturulan soruşturma 
dosyasının 14 numaralı klasörü (14.Kls. S:16-65) içerisinde bulunan “İrtica Ne Durumdadır” 
başlıklı gizli kaşeli 50 sayfalık tamamı küçük harflerle seyrek yazılmış dökümanın 
karşılaştırılmasında; 

Her iki belgenin genel itibarı ile aynen uyuştuğu, soruşturma dosyasındaki belgenin 
Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen belgenin taslak hali olabileceği değerlendirilmiştir.

6.ADD Genel Merkezinde Yapılan Aramalarda Elde Edilen (76) Sayfalık Batı 
Olayları Başlıklı Belgeyle TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna İlgili Bakanlıklar 
Tarafından Gönderilen Fişleme Listeleri ve Genelkurmay Antetli Cd İçerisindeki Fişleme 
Bilgilerinin Karşılaştırması (332.Kls. S: 120-215);

Kamuoyunda 28 Şubat Süreci (Batı Çalışma Grubu) olarak bilinen süreç ile ilgili 
ADD Genel Merkezinde yapılan aramalarda elde edilen 5 ve 13 Nolu CD’ler de bulunan (76) 
sayfalık Batı Olayları başlıklı belgenin GİZLİ gizlilik dereceli, 09-10-12-16-17 Haziran 
1998, 29/07/1998, 17/12/1998 tarihli, “GnKur.İghd.Bşk.lığı tarafından hazırlanmıştır. 
Tlf,:2563” ve “Gnkur.İGHD.Bşk.’lığı tarafından hazırlanmıştır. Tel.:2590” ibareli belge 
olduğu ve içerisinde Türkiye genelinde meydana gelen olayların İrticai Faaliyet, Olumlu 
Gelişme, İrticai Beyanat, İrticai Eylem ve Diğer Olay şeklinde sınıflandırıldığı, kamu 
kurumları ve özel kuruluşlarda görev yapan şahıslar ilgili fişleme bilgilerinin bulunduğu,

YÖK Personeli Karşılaştırması;



  

Batı olayları belgesinde ismi geçen YÖK Personeli ile soruşturma kapsamında 
Yüksek Öğretim Kurulunda yapılan aramada elde edilen Mavi ve Yeşil Ajanda’da bulunan 
isimler karşılaştırılmış,

 Batı Olayları belgesinde ismi geçen YÖK Personelinden (43) tanesinin Mavi ve 
Yeşil ajandadaki isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,

Batı olayları belgesinde ismi geçen YÖK Personelinden (44) tanesinin 
Genelkurmay antetli CD içerisindeki “CD5/bornova/Bnb.Salih/kadrolaşma/YOK 
PERSONELI.doc” isimli 40 sayfalık listede geçen isimlerle birebir örtüştüğü,

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Karşılaştırması;
Batı olayları belgesinde ismi geçen Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden (11) 

tanesinin TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen 
19.10.2012 tarihli B.02.1.DİB.0.71.05.00-090.02-123 sayılı yazı ekinde bulunan, irtica 
suçlamasıyla hakkında işlem yapılan personel listesiyle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,

Batı olayları belgesinde ismi geçen Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden (16) 
tanesinin Genelkurmay antetli CD içerisindeki “CD5/bornova/Bnb.Salih/ kadrolasma/ 
DIYANET PERSONELI.doc” isimli 23 sayfalık listede geçen isimlerle BİREBİR 
ÖRTÜŞTÜĞÜ,

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Karşılaştırması
Batı olayları belgesinde ismi geçen Milli Eğitim Bakanlığı personelinden (21) 

tanesinin TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 
12.09.2012 tarihli B.08.0.SGB.0.20.01.00/6294 sayılı yazı ekinde bulunan irtica suçlamasıyla 
hakkında işlem yapılan personel listesiyle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,

Batı olayları belgesinde ismi geçen Milli Eğitim Bakanlığı personelinden (55) 
tanesinin Genelkurmay antetli CD içerisindeki “CD5/bornova/Osman/IRTICAI FAAL. 
MEB. PERSONELI.doc” isimli 139 sayfalık listede geçen isimlerle BİREBİR 
ÖRTÜŞTÜĞÜ,

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Karşılaştırması;
Batı olayları belgesinde ismi geçen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan (16) 

tanesinin Genelkurmay antetli CD içerisindeki “CD5/bornova/Osman/IRTICAI 
FAAL.OKULLAR.doc” ve “CD5/bornova/Osman/IRTICAI FAAL.TESBIT EDILEN 
OKULLAR.doc” isimli listelerde geçen okullarla BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,

İçişleri Bakanlığı Personeli Karşılaştırması
Batı olayları belgesinde ismi geçen İçişleri Bakanlığı personelinden (Kaymakam 

+Emniyet Mensubu) (13) tanesinin TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna İçişleri 
Bakanlığınca gönderilen ../10.2012 tarih, B.05.0.PGM.0.71.00.01-663.09/ sayı ve 06.09.2012 
tarih B.05.1.EGM.0.71-802(91244)168726 sayılı yazı eklerinde bulunan irtica suçlamasıyla 
hakkında işlem yapılan personel listeleriyle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,

Batı olayları belgesinde ismi geçen İçişleri Bakanlığı personelinden (Kaymakam) 
(4) tanesinin Genelkurmay antetli CD içerisindeki “CD5/bornova/Umit/BCG1.doc” isimli 
64 sayfalık listede geçen isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,

Sağlık Bakanlığı Personeli Karşılaştırması;
Batı olayları belgesinde ismi geçen Sağlık Bakanlığı Personelinden (45) tanesinin 

Genelkurmay antetli CD içerisindeki “CD5/Kadrolaşma/SAĞLIK BAKANLIĞI 
PERSONELİ” isimli 24 sayfalık listede geçen isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,

Radyo/Televizyon Karşılaştırması;



  

Batı olayları belgesinde ismi geçen Radyo/Televizyonlardan (1) tanesinin (Sivas 
SRT TV) TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna RTÜK İzleme ve Değerlendirme 
Dairesi Başkanlığınca gönderilen 18.10.2012 tarih ve B.02.6.RTÜ.0.06.00.00-041.02/1161 
sayılı yazı ekinde bulunan irtica suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Radyo/TV listesiyle 
BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,

Belediye Başkanları Karşılaştırması;
Batı olayları belgesinde ismi geçen Belediye Başkanlarından (2) tanesinin 

Genelkurmay antetli CD içerisindeki “CD5/bornova/Bnb.Salih/kadrolasma/ BELEDIYE 
BASKANLARI .doc” isimli 4 sayfalık listede geçen isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,

Milletvekilleri Karşılaştırması;
Batı olayları belgesinde ismi geçen Milletvekillerinden (8) tanesinin Genelkurmay 

antetli CD içerisindeki “CD5/bornova/ahmet/calismalar/tablolar/serdar /tarikatçı millet 
vekilleri.doc ” isimli belgede geçen isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ (332.Kls. S: 120-215)

7. FİŞLEME BİLGİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI (332.KLS.S:75-119);
Genelkurmay antetli CD içerisinde CD5/Bornova/Bnb.Salih/kadrolaşma dosya 

yolunda bulunan DİYANET PERSONELI.doc isimli dosyanın “İRTİCAİ FAALİYETTE 
BULUNAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ” başlıklı, GİZLİ ibareli 
(23) sayfalık belge olduğu ve içerisinde (181) Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin ismi, 
görev yeri ve fişleme bilgilerinin bulunduğu,

“TBMM Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile 
Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma 
Komisyonuna” Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen 19.10.2012 tarihli yazı ekinde 
bulunan “1997-2002 Yılları Arası Olağan Dışı Uygulamalara Dair Rapor” içerisinde bulunan 
(7) sayfalık EK-1 ve (9) sayfalık EK-7 belgelerinde 1997-2002 yılları arasında görev yapan 
(148) Diyanet İşleri Başkanlığı personeli hakkında irtica suçlamasıyla cezai işlem yapıldığı,

Genelkurmay antetli CD içerisindeki listeyle TBMM Darbeleri Araştırma 
Komisyonuna Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen listelerin (EK-1 ve EK-7) yapılan 
karşılaştırmasında (38) kişinin isminin BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ, (332.Kls. S:75-119)

 Genelkurmay antetli CD içerisindeki CD5/Bornova/Osman/IRTICAI 
FAAL.MEB.PERSONELI.doc isimli 139 sayfalık belge içerisinde “İRTİCAİ 
FAALİYETTE BULUNAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ” başlığı altında 
(1419) personelin isim, görev yeri ve fişleme bilgilerinin bulunduğu,(333.Kls. 1-533)

Ayrıca TBMM Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar 
ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma 
Komisyonuna Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 12.09.2012 tarih ve 
B.08.0.SGB.0.20.01.00/6294 sayılı yazı ekinde bulunan CD içerisindeki “disiplin cezası 
alanlar, görevine son verilenler, inceleme safhasında kalan, müsteşarlık çalışması TÜM, 
soruşturma, Strateji Geliştirme B. Dosya” isimli dosyalarda Milli Eğitim Bakanlığında 
haklarında irtica suçlamasıyla işlem yapılan personelin isim ve bilgilerinin yer aldığı,

Genelkurmay antetli CD içerisindeki IRTICAI FAAL.MEB.PERSONELI.doc isimli 
listedeki (362) kişinin TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna Milli Eğitim Bakanlığınca 
gönderilen CD içerisinde bulunan haklarında irtica suçlamasıyla işlem yapılan personel 
listelerinde de bulunduğu anlaşılmış BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ (333.Kls. 1-533)



  

RTÜK Tarafından Gönderilen Fişleme Listeleriyle Genelkurmay Antetli Cd 
İçerisindeki Fişleme Bilgilerinin Karşılaştırma Tutanağı(332.Kls. S: 1-39)

Genelkurmay antetli CD içerisinde CD5/Bornova/Bnb.Salih dosya yolunda bulunan 
İRTİCAİ TV.RADYO.doc isimli dosyanın “İRTİCAİ YAYIN YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 
TELEVİZYON VE RADYO İSTASYONLARI” başlıklı, (25) sayfalık belge olduğu, belge 
içeriğinde (86) televizyon kanalı ve (81) radyo istasyonunun irticai yayın yaptığı 
gerekçesiyle fişlendiği,

“TBMM Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar İle 
Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları İle 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma 
Komisyonuna” RADYO VE TELEVIZYON ÜST KURULU İzleme ve Değerlendirme 
Dairesi Başkanlığı’nca gönderilen 18.10.2012 gün ve B.02.6.RTÜ.0.06.00.00-041.02/1161 
sayılı yazı ekinde “01.01.1994-31.12.2001”tarihleri arasında toplam (9) televizyon kanalı ve 
(39) radio istasyonu hakkında irtica suçlamasıyla işlem yapıldığı,

Genelkurmay antetli CD içerisindeki listeyle TBMM Darbeleri Araştırma 
Komisyonuna RADYO VE TELEVIZYON ÜST KURULU (RTÜK) İzleme ve 
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nca gönderilen listenin yapılan karşılaştırmasında (6) 
Televizyon Kanalı ve (21) radyo istasyonunun BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ (332.Kls. S: 1-39)

8. ADD Genel Merkezinde Yapılan Aramalarda Elde Edilen “İrtica Eğilimli İl 
Valileri” Ve “İrtica Eğilimli Kaymakamlar” Başlıklı Belgeyle İçişleri Bakanlığı 
Tarafından Gönderilen Fişleme Listelerinin Karşılaştırması (332.Kls. S:40-43);

Kamuoyunda 28 Şubat Süreci (Batı Çalışma Grubu) olarak bilinen süreç ile ilgili 
ADD Genel Merkezinde yapılan aramalarda ele geçirilen (5) ve (10) numaralı CD’ler 
içerisinde bulanan 14 Sayfalık “İRTİCA EĞİLİMLİ İL VALİLERİ” ve “İRTİCA EĞİLİMLİ 
KAYMAKAMLAR” başlıklı belgede ismi geçen Vali, Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan 
(139) tanesinin TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna İçişleri Bakanlığınca 
gönderilen ../10.2012 tarih ve B.05.0.PGM.0.71.00.01-663.09/ sayılı yazı ekinde bulunan 
irtica suçlamasıyla hakkında işlem yapılan personel listesiyle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ, 
(332.Kls. S:40-43)

Bakanlıklar Tarafından Gönderilen Fişleme Listeleriyle Genelkurmay Antetli 
Cd İçerisindeki Fişleme Bilgilerinin Karşılaştırması (332.Kls.(44-74);

Genelkurmay antetli CD içerisinde;
CD5/Bornova/Bnb.Salih dosya yolunda bulunan S.DEMIREL FEN LISESI.doc 

isimli dosya ve CD5/HAYMANA dosya yolunda bulunan kamuper.doc isimli dosyalarda
Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Zekeriya YELMEN,
• Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı Abdullah AYDOĞMUŞ,
• Malatya ili Yeşilyurt içesi Kaymakamı Mehmet ŞAHİN,
• Malatya ili Yeşilyurt içesi Karakol Amiri Murat DEMİRTAŞ
isimli kamu görevlileriyle ilgili fişleme bilgilerinin bulunduğu, bu isimlerle, TBMM 

Darbeleri Araştırma Komisyonuna Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarınca gönderilen 
1997-2002 yılları arasında personel hakkında yapılan işlemleri gösteren listelerdeki isimler 
karşılaştırılmış, Komisyona gönderilen listelerdeki isimlerle yukarıdaki isimlerin BİREBİR 
ÖRTÜŞTÜĞÜ,

9. Genelkurmay antetli CD ile TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna Milli 
Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarınca gönderilen listelerin karşılaştırılması

CD5/Bornova/Bnb.Salih dosya yolunda bulunan S.DEMIREL FEN LISESI.doc 
isimli dosyanın (EK-A) Çankırı S.Demirel Fen Lisesi Kimya öğretmeni Emine Okan 
tarafından 27 Mart 1998 günü Genelkurmay Başkanlığı’na şahsen başvurarak yaptığı ihbar 



  

olduğu, ihbardaSakarya Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan siyasi propaganda kitapçığının 
Okul Müdürü Zekeriya YELMEN’e gösterildiği ancak okul müdürünün kitabı sakıncalı 
bulmadığı bilgilerinin yer aldığı,

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 
12.09.2012 tarihli yazı ekinde bulunan CD içerisinde Strateji Geliştirme B.dosya.xlsx (EK-B) 
isimli dosyada Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Zekeriya YELMEN hakkında 
Din kültürü öğretmeninin müfredat dışına çıkması ile ilgili gerekli işlemi yapmadığı 
gerekçesiyle soruşturma açıldığı ve kınama cezası istendiği görülmüş, her iki belgede de 
Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Zekeriya YELMEN olarak geçen şahsın 
AYNI ŞAHIS OLDUĞU,

Ayrıca Genelkurmay antetli CD içerisinde CD5/HAYMANA dosya yolunda 
bulunan kamuper.doc isimli dosyada (EK-C)Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde görev yapan 
Kaymakam Mehmet ŞAHİN ve öğretmen eşi, İmam Hatip Lisesi Müdürü, İmam Hatip Lisesi 
Edebiyat Öğretmeni, Malatya Tabipler Odası Başkanı, Hakim, Yeşilyurt Karakol Amiri 
Murat DEMİRTAŞ ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü Abdullah 
AYDOĞMUŞ ile ilgili fişleme bilgilerinin yer aldığı,

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 
12.09.2012 tarihli yazı ekinde bulunan CD içerisinde Strateji Geliştirme B.dosya.xlsx 
(EK-B), inceleme safhasında kalan.xlsx (EK-D) ve müsteşarlık çalışması TÜM.xlsx (EK-E) 
isimli dosyalarda Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olduğu anlaşılan 
Abdullah AYDOĞMUŞ hakkında Kılık kıyafet yönetmeliğine uymayanlarla ilgili kayıtsız 
kalma gerekçesiyle inceleme başlatıldığı ve Aylıktan Kesme-İl Dışı Yer Değişikliği cezası 
teklif edildiği, belgelerde Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Abdullah 
AYDOĞMUŞ olarak geçen şahsın AYNI ŞAHIS OLDUĞU,

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna İçişleri Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğünce gönderilen .../10/2012 tarih ve B.05.0.PGM.0.71.00.01-663.09 sayılı yazı 
ekinde bulunan listede (EK-F) Yeşilyurt Kaymakamı Mehmet ŞAHİN hakkında Başbakanlık 
ve İçişleri Bakanlığınca yayımlanan bölücü, yıkıcı ve irticai faaliyetlere müteallik genelgeleri 
de göz önünde bulundurularak genel tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi gerekçesiyle 
soruşturma başlatıldığı ve soruşturma sonucunda Hukuk İşleri Müdürü olarak Yozgat iline 
atandığı,her iki belgede de Yeşilyurt Kaymakamı Mehmet ŞAHİN olarak geçen şahsın AYNI 
ŞAHIS OLDUĞU,

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğünce gönderilen 06.09.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.71-802(91244) 168726 sayılı 
yazı ekinde bulunan (EK-G)183 sayfalık listede Yeşilyurt Karakol Amiri Murat DEMİRTAŞ 
hakkında,görevli iken radikal islami görüşe sahip olduğu şeklinde bilgilerin intikal etmesi 
üzerine konuyu incelemek üzere Polis Başmüfettişleri görevlendirildiği, müfettişlerin 
hazırladıkları raporda iddialar asılsız olduğundan soruşturma açılmasına gerek 
bulunmadığının belirtildiği,her iki belgede de Yeşilyurt Karakol Amiri Murat DEMİRTAŞ 
olarak geçen şahsın AYNI ŞAHIS OLDUĞU,

Genelkurmay antetli CD içerisinde Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü 
Zekeriya YELMEN, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Abdullah AYDOĞMUŞ, 
Yeşilyurt Kaymakamı Mehmet ŞAHİN, Yeşilyurt Karakol Amiri Murat DEMİRTAŞ isimli 
kamu görevlileriyle ilgili fişleme bilgilerinin bulunduğu anlaşılmış, Yukarıda belirtilen 
isimlerle, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarınca 
gönderilen 1997-2002 yılları arasında personel hakkında yapılan işlemleri gösteren 
listelerdeki isimler karşılaştırılmış, Komisyona gönderilen listelerdeki isimlerle yukarıdaki 
isimlerin BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ tespit edilmiştir. (332.Kls. 44-74)

(51). MÜŞTEKİ BÜLENT ORAKOĞLU HAKKINDAKİ BELGE



  

Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı KARADAYI’nın Cumhurbaşkanlığına Batı 
Çalışma Grubu-Bülent ORAKOĞLU, Kadir SARMUSAK la ilgili yazdığı yazı.

Genelkurmay Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine hitaben yazmış 
olduğu GİZLİ ibareli, GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL kaşeli 02 Haziran 1997 tarih ve İSTH: 
3500-54-97/İKK.ve Güv.D.Güv.Ş.1.sayılı Emniyet Genel Md.lüğü Personeli konulu 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI imzalı (Üzerinde 
Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel arşivi Yer No:…Desimal No:43, Dosya No:….Fhrist 
No:1-1

EK A sında (Emn.Gn.Md.lüğü personel kimlikleri),
EK Bsinde (23.5.1997 tarihli ifade tutanağı) 
EK Csinde (29.5.1997 tarihli ifade tutanağı) 
EK D sinde (M.Kadir SARMUSAK’ın bağlantı ağı) olduğu belirtilen, 
DAĞITIM Gereği için İçişleri Bakanlığına Bilgi İçin, Cumhurbaşkanlığı 

Gn.Sekreterliğine, Başbakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen,
1.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı emrinde askerlik 

hizmetini ifa eden, Emniyet kökenli Dz.Onb.Kadir SARMUSAK (96/2-3363)’ın görevi 
süresince, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli aşağıda kimlikleri belirtilen şahıslarla 
birlikte ve onların talimatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahına yönelik personel 
ve diğer konularda TSK.leri aleyhine istihbari bilgi ve belge toplamaya çalıştığı, son olarak 
adı geçen askerin “GİZLİ” gizlilik dereceli ve askeri hizmete ilişkin bir yazı ve ek’ini bahse 
konu kuruma sızdırdığı belirlenmiştir. Bu husustaki personel kimlikleri ve ifade 
tutanakları EK’tedir.

2.Diğer taraftan Emn.Gn.Md.lüğü İsth.D.Bşk.Bülent ORAKOĞLU’na atfen basında 
yer alan ve Silahlı Kuvvetleri İtham ve tehdit eden bir haber ile ilgili olarak İçişleri 
Bakanlığına gönderilen 7 MART 1997 tarih ve GENSEK:2050-119-97/İcra Sb.sayılı yazımıza 
da bugüne kadar bir cevap alınamamıştır.

Bu itibarla adları geçen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında gerekli idari 
incelemenin yapılmasını ve gereğini rica ederim.şeklinde yazılı olduğu, 

Bu belge ile Müşteki Aslan DEĞİRMENCİ tarafından verilen 5 nolu CD içerisinde 
“Başbakan ile Yazışmalar” klasöründe NECMIERBAKAN isimli fotoğraf belge içerisinde 
çıkan İçişleri Bakanlığına hitaben yazılan belge ile aynen uyuştuğu tespit edilmiştir. 
(243.Kls.)

(52). 54. CUMHURİYET HÜKÜMETİ BAŞBAKANI PROF.DR. 
NECMETTİN ERBAKAN'IN  18 HAZİRAN 1997 TARİHLİ İSTİFA MEKTUBU; 

  T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü B.02.0. PPG.0. 12-1/1 - 
12487 sayılı yazısı ile Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan imzalı 19 Haziran 1997 tarih 
ve 23024 sayılı resmi gazetede Bakanlar Kurulu'nun İstifasına Dair İşlem olarak yayımlanan 
18 Haziran 1997 tarihli İSTİFA MEKTUBU; 

"Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin 28 Haziran 1996 günü aralarında 
imzaladıkları "Ortak Hükümet Protokolü ve Ekleri" belgesindeki taahhütlere uygun olarak ve 
28 Haziran 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Listesini onaylamanızla kurulan 54. Cumhuriyet 
Hükümeti bugüne kadar yaklaşık bir yıldan beri bütün gücüyle Devletimizin yücelmesi, 
Ülkemizin kalkınması ve halkımızın refahı için uyum içinde, başarıyla çalışmıştır.

Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki Koalisyon Protokolü'ne uygun olarak, 
bu bir yıllık süreden sonra Başbakanlığın Doğru Yol Partisi ne geçebilmesi için yapmış 
olduğumuz taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere Başbakanlık 
görevinden istifa ediyorum.



  

Bu süre içerisinde, gerek Başbakan olarak şahsıma, gerekse 54. Cumhuriyet 
Hükümeti'ne ve onun üyelerine çalışmalarımızda gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteklerinizden 
dolayı teşekkürlerimi arz eder, Saygılar sunarım." şeklindedir.

54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Adalet Bakanı Mağdur Şevket Kazan 
18/02/2015 tarihli yazılı beyanında; İşte o dönemde darbe ile ilgili kumpasların 
oluşturulmasından birinci derecede sorumlu bu organize BÇG yapılanması vasıtasıyla hem 
hükümetin ve hem de hükümeti oluşturan ortakların fiziği ve kimyası üzerinde etkili olan 
cebir, şiddet ve tehdit unsurlarının tamamı uygulanmıştır. Hükümetin istifasının esas ve 
yegâne nedeni budur." şeklinde beyanda bulunarak istifa gerekçesi açıklamıştır.

(53). BİLİRKİŞİ RAPORLARI  VE UZMAN MÜTALAASI

A- 13.02.2012 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU

İstanbul C. Başsavcılığınca gönderilen ve müşteki Tamer Tatar’ın kendisine kargo 
ile gelen ve Cumhuriyet Savcılığına teslim etmiş olduğu  (üzerinde 2011 / 206 sor. Asıl cd 
yazılı, GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve 
Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu 
bulunan, SERİ NO : A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: 
yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı) l adet CD’nin (sözkonusu CD aslı 
emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı) re’sen Başsavcılık tarafından bilirkişi tayin edilen 
TÜBİTAK’ta görevli 2 Bilgisayar Mühendisi ve 1 Elektronik Mühendisi olmak üzere 3 
bilirkişinin (Ünal Tatar,Yakup Korkmaz ve Cihat Yıldız) ibraz ettikleri 13.02.2012 tarihli 4 
sayfalık bilirkişi raporu ve eklerinde;

İnceleme Sonuçları 
Yapılan incelemelerde EnCase v6.18.1.3 yazılımı, EXIF Tool yazılımı ve özel 

olarak geliştirilmiş betikler kullanılmıştır. İncelenen CD ve DVD ye ait bilgi Tablo 1 De 
sunulmuştur.

Tablo 1.CD/DVD İnceleme Sonuçları
CD/DVD Bilgileri, CD/DVD Oluşturma Tarihi ve Saati, CD/DVD Yazmada 

Kullanılan Program Bölümlerinden oluştuğu,

DVD Bilgileri bölümünde :TDK markalı, üzerinde 2011/206 sor. Asıl ses. cd. yazılı 
ve 1206 433 + R E D 13212 seri numaralı

DVD oluşturma tarihi ve saati bölümünde :06/12/2011  12:32
DVD Yazmada Kullanılan Program Bölümünde:NERO

Cd Bilgileri bölümünde :Üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, Genelkurmay 
Karargahı yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı Muhabere 
Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A…3278 yazılı, 
GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan, A5J21I2222525 seri 
numaralı.

CD Oluşturma Tarihi ve Saati Bölümünde : 25/05/2007 14:54 
Cd Yazmada Kullanılan Program : Nero Burnıng Rom

 CD/DVD incelemesi sonucunda, CD ve DVD nin oluşturulduğu tarih vesaat 
sırasıyla 25/05/2007 14:54 ve 06/12/2011 12:32 (Türkiye saati ile) olarak tespit edilmiştir. 
CD ve DVD nin tek seferde yazıldığı, ilk yazmadan sonra ekleme çıkarma yapılmadığı 



  

ve yazma işleminin Nero programı kullanılarak yapıldığı görülmüştür. 

DVD de tek bir dosya bulunmaktadır. “kaset 2.WMV” isimli bu dosya bir video 
dosyası olup teknik analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Video dosyası 1 saat 3 dakika 3 
saniye süreli, 10.05.2011 günü 21:04 saatinde encode edilmiş bir dosyadır. Yani daha önce 
başka bir formattaysa (VHS, avi vb) wmv formatına belirtilen gün ve saatte dönüştürüldüğü,

Tablo 2. CD/DVD inceleme sonuçları 
Dosya Adı :kaset 2.wmv
Dosya Türü :wmv
Video Dosyası Oluşturulma Zamanı :10.05.2011 21:04:50
Dosya Türü :WMV 
Dosya Büyüklüğü :3039889538 byte 
Video Süresi :1:03:03
Ses Çözücü :Windows Media Audio 9 
Video Çözücü :Windows Media Video 9
 Görüntü Boyutu :720X576
Video dosyası 1 saat 3 dakika 3 saniye süreli, 10.05.2011 günü 21:04 saatinde 

encode edilmiş bir dosyadır. Yani daha önce başka bir formattaysa (VHS, avi, vb) wmv 
formatına belirtilen gün ve saatte dönüştürülmüştür.

(Bu DVD'nin  03.01.2012 tarihli Çözüm Tutanağında Görüntülerden askeri bir 
brifing salonu olduğu anlaşılan ve sahnede hazırlanan kürsü üzerinde Ruhsar SÜMER 
TUĞAMİRAL yazılı kürsüye konuşmacı olarak çıkan bir subayın Kendisini Tuğamiral 
SÜMER Genel Kurmay istihbarat Daire Başkanı olarak tanıttıktan sonra, sayın komutanı 
saygı değer silah arkadaşlarım komutanımızın da biraz evvel vurguladığı gibi Genel Kurmay 
Başkanımızın direktifleri kapsamında Türkiye’deki ilticanın boyutu konulu takdimimi 
sunacağım ile başlayan brifing konuşması olduğu tespit edilmiştir.)

İncelenen CD üzerinde yer alan Microsoft Office dosyalarına (Word, Excel, 
Power Point) ve resim dosyalarına (jpg, bmp) ait inceleme sonuçları sırasıyla EK-1 ve 
EK-2 de sunulmuştur.

Değerlendirme;
Yapılan inceleme sonucunda CD de yer alan dosyaların ofis dosyaları (Word, Excel 

ve Powerpoint) ve resim dosyaları (jpg ve bmp) olduğu görülmüştür. DVD de ise bir adet 
video dosyasının yer aldığı görülmüştür.

DVD içinde yer alan video dosyası 10.05.2011 günü 21:04 saatinde kodlanmıştır. 
Yani daha önce başka bir formattaysa (VHS, avi, vb) wmv formatına belirtilen gün ve saatte 
dönüştürülmüştür.

CD içerisinde yer alan resim dosyalarının oluşturuldukları tarihler 
incelendiğinde 764 adet JPEG dosyasının 2007 yılında, 1 adet JPEG dosyasının 2002 
yılında, 135 adet BMP dosyasının ise 1998 yılında oluşturulduğu görülmüştür.

CD içerisinde yer alan ofis dosyalarının oluşturuldukları tarihlerin 1997-2000 
yılları arasında olduğu görülmüştür. Bu ofis son kaydedildiği word, poverpoint ve excel 
programlarının sürümleri ve bu sürümlerin kullanıma sunuldukları tarihler karşılaştırılmıştır. 
Ofis dosyaları 1997-2000 yılları arasında son olarak kaydedilmişlerdir. Bu zamanlar 
tablo 3’te sunulan “Microsoft Word Sürümleri ve Piyasaya Çıkış Tarihleri” tablosundaki 
verilerle karşılaştırıldığında bu verilerin tutarlı olduklarının görüldüğü belirtilmiştir.

Tablo 3. Microsoft Word Sürümleri ve Piyasaya Çıkış tarihleri



  

Üretildiği Tarih                    Adı                                  Sürüm    
1989                        Word foor Windovst 1.0
1990                        Word foor Windovst 1.1                     1.1
1990                        Word foor Windovst 1.1a                   1.1a
1991                        Word foor Windovst 2.0                     2.0
1993                        Word foor Windovst 6.0                     6.0
1995                        Word 95                                               7.0
1997                        Word 97                                               8.0
1998                        Word 98                                               8.5
1999                        Word 2000                                           9.0
2001                        Word 2002                                           10.0
2003                        Office Word 2003                                11.0
2006                        Office Word 2007                                12.0
2010                        Word 2010                                            14.0

Bilirkişi raporunun EK1’in de bulunan CD de bulunan Microsoft Office dosyalarının 
teknik inceleme sonuçları (toplam 11 Sayfa)

273 adet dosyanın Sıra Numarası, Dosya yolu, Şirket, Yazar, Son Kaydededen 
Kullanıcı, Son Kaydedildiği Ofis Sürüm, Yaratılma Tarihi, Son değiştirilme tarihi, son çıktı 
alınma tarihi, dosya üzerinde değişiklik yapan son 10 kullanıcı ve dizin bilgilerinin 9 sayfa 
halinde liste olarak belirtildiği,

5 adet dosyanın sıra numarası, dosya adı, dosya yolu, oluşturulma zamanı, 
değiştirilme zamanı, yazar, en son kaydeden, son kaydedildiği program ve son çıktı alınma 
tarihi bilgilerinin 1 sayfa halinde liste olarak belirtildiği,

32 adet dosyanın sıra numarası, dosya yolu, şirket, yazar, son kaydeden kullanıcı, 
son kaydedildiği ofis sürümü, yaratılma tarihi, son değiştirilme tarihi, son çıktı alınma tarihi 
bilgilerinin 1 sayfa halinde liste olarak belirtildiği,

Bilirkişi raporunun EK 2 sinde bulunan resim dosyalarının teknik inceleme 
sonuçları (toplam 23 sayfa),

765 adet dosyanın No, Dosya adı, Dosyanın Bulunduğu Dizin, Dosya Büyüklüğü, 
Dosya Oluşturulma ve Son Değiştirilme Zamanı ve Görüntü Boyut bilgilerinin 19 sayfa 
halinde liste olarak belirtildiği, 

135 adet dosyanın no, dosya adı, dosya türü, dosyanın bulunduğu dizin, dosya 
büyüklüğü, dosya oluşturulma ve son değiştirilme zamanı ve görüntü boyutu bilgilerinin 4 
sayfa halinde liste olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

B- 03 MAYIS 2015 TARİHLİ -TUNCAY BEŞİKÇİ -UZMAN MÜTALAASI 

Sanıklar Çevik Bir, Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit Müdafii Av.Ümit Kara 
tarafından 28.05.2015 tarihli Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi  2014/144 numaralı davaya ait 
Ceza Usul Muhakemesi Kanunu Madde 67. ile düzenlenmeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 293 ile de özel hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi 
içerisinde yer alan uygulamalar çerçevesinde yapılan inceleme sonucu yazılan 03 Mayıs 2015 
tarihli Tuncay Beşikçi imzalı uzman mütalaası ve eklerinde;

İnceleme Metodolojisi
İnceleme sırasında, teknik bilgim ve tecrübem dahilinde, uluslarası alanda kabul 

görmüş prosedürler ve metodolojiler kullanılmış, çelişkili konular üzerinde gerekli testler 



  

yapılmış, akademik yayınlardan referans alınmış ve yine uluslararası mahkemelerce kabul 
görmüş lisanslı yazılım ve donanım kullanılmıştır. Konuların daha iyi anlaşılması amacı ile 
mümkün olduğunca teknik ifadelerden kaçınılmış, kronolojik olarak olaylar takip edilmiş ve 
değerlendirmeler titizlikle yapılmıştır.

Yöntem
2014/144 numaralı dava kapsamında tarafıma sunulan CD5 isimli 1 adet CD 

imajının (Bundan böyle Delil CD'si olarak anılacaktır) incelenmesinde aşağıdaki yöntemler 
uygulanmıştır:

- Dava iddianame, ifade ve duruşma tutanaklarının incelenmesi
- Ön inceleme safhasında, Delil CD'sinin mahkemelerce kabul edilebilir nitelikte 

olup olmadığı, delil bütünlüğü ve delilin güvenilirliği uluslararası standartlar nezdinde 
değerlendirilmesi, Delil CD'sine ait fiziksel ve mantıksal özelliklerin bulunması ve imaja ait 
özelliklerin çıkarılması.

-Delil CD'sine kayıt aşamasında kullanılan programın incelenmesi ve gereken 
testlerin yapılması.

-Delil CD'sinin kayıt tarihinin zaman dilimi açısından incelenmesi.
-İmajda bulunan dijital dosyaların, dosya türlerine göre gruplandırılması. Her bir 

dosya türüne ait dosyaların yaratıldığı program sürümleri ve üstveri bilgilerinin detaylı olarak 
incelenmesi.

-Microsoft Word, Excel ve Povvepoint dosyalarının üstveri bilgilerinin detaylı analizi
-BMP ve JPEG fotoğraf dosyalarının incelenmesi
-Delil CD'si üzerindeki ham veride dava ile ilgili kelime ve tarihlerin aratılması, 

bulunan sonuçların değerlendirilmesi.
-Dosya içeriklerinin İnternet üzerinde araştırılması
-Soruların cevaplandırılması

İncelemede kullanılan bilgisayar donanımı ve yazılımı
- Guidance Softvvare EnCase Forensic 7.04.01.10 Adli İnceleme Yazılımı
-AccessData Forensic Toolkit 3.1.2.2359 Adli İnceleme Yazılımı
- AccessData FTK Imager 3.0.0.1443 Adli İmaj Alma Yazılımı
- Getdata Forensic Imager 1.0 Adli İmaj Alma Yazılımı
- Dell Latitude E6400, Windows 7, 64bit, notebook bilgisayar
- Dell Latitude D620, Linux Mint 12, notebook bilgisayar 
- InfinaDyne CD/DVD Inspector 2.1.3, CD/DVD inceleme yazılımı
- Povver ISO 6.2, Önceki bilirkişinin kullandığı CD/DVD yazma programı
- Stravvberry Perl 5.14.2.1-32bit, Dosya üstveri bilgileri için kullanılan programlama 

platformu
- Python 2.7, Dosya üstveri bilgileri için kullanılan programlama platformu
- EXIFTool 9.92, üstveri analiz yazılımı
- JPEGSnoop 1.7.3, fotoğraf dosyaları için analiz yazılımı
- Adobe Photoshop CS 5, fotoğraf dosyalarının analizinde kullanılan grafik yazılımı 

Ön İnceleme
 
Adli bilişim; adli bir vakanın aydınlatılması amacı ile bilimsel yöntemler 

kullanılarak, olay mahalinde bulunabilecek her türlü elektronik, dijital ve sayısal verinin, 
içerisinde hazırlık ve planlama, delili tanımlama, toplama ve koruma, analiz etme ve 
bulguları sunma sahfalarından oluşan çalışmalar bütünüdür. Bu çalışmalar; dijital delillerin 
muhteva ettiği bilgileri, delil inceleme prosedürlerini, hukuki ve etik sorumlulukları 
gözönünde bulundurarak ve delilin bütünlüğünü koruyarak gerçeği açığa çıkarmak amacı ile 



  

yapılmalıdır. Orjinal delil olası değişikliklere karşı korunarak birebir kopyası oluşturulmalı, 
üçüncü şahısların delil üzerinde inceleme yapabileceği düşünülerek delile uygulanacak 
işlemler daha önceden belirlenmiş denetleme ve prosedürlere uygun olarak yapılmalı ve tüm 
bu işlemler konu hakkında ehil ve elektronik deliller konusunda yeterli bilgiye sahip 
uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Adli Bilişim'in bu temel ilkelerine uyulmaması; 
bilgisayar ve diğer ortamlar üzerinde verilerinin değiştirilmesi veya yok edilmesi nedeniyle 
mahkemeler tarafında kabul edilmeyecek "hukuka aykırı" delillerin oluşmasına neden olur.

Elektronik deliller, mahkeme önüne getirilmeden önce, diğer tüm delillerin 
taşıdığı özelliklere de sahip olmalıdır. Yasal yollardan elde edilmiş olmalı, iddiaları 
doğrulayan nitelikte gerçek olmalı, tam ve tekrarlanabilir (üçüncü şahıslar tarafından 
incelendiğinde aynı sonuçlara ulaşılabilir) olmalı, delilin elde edilmesi konusunda herhangi 
bir şüphe olmamalı ve mahkemeler tarafından anlaşılabilir olmalıdır. Çünkü elektronik 
deliller, yapılarından dolayı, yanlış bir uygulama durumunda kolaylıkla değiştirilebilir, 
bozulabilir veya yok olabilir.

İncelemler sonucunda davaya konu olan CD5 isimli delil,
- Yasal yollardan elde edilmemiş, tutanaklara göre kargo yoluyla Tamer Tatar isimli 

şahsa ulaştırılmış ve sonrasında Cumhuriyet Savcısına teslim etmiştir.
- Delil yasal yollardan elde edilmediğinden, olay yeri incelemesi yapılamamış, 

CD'nin kullanıldığı/kayıt yapıldığı bilgisayarların imajı alınmamış, bilgisayar tarihleri 
doğrulanamamış, yer ve zaman bilgileri gibi çok önemli olabilecek veriler tutanakla kayıt 
altına alınmamıştır.

- Tutanaklara göre üzerlerinde 1996-2002 yılları arasında çalışılmış olan dijital 
dosyalar 2007 yılında CD'ye kayıt edilmiş ve 2011 yılında savcıya ulaştırılmıştır. Dava 
dosyasında delilin nerede ve nasıl saklandığına dair herhangi bir tutanak bulunmadığından 
delil zinciri kırılmış, delil bütünlüğü bozulmuştur, bu nedenle CD özelliklerine göre 
dosyaların CD'ye kayıt edildiği 2007 yılından önce herhangi bir değişikliğe uğrayıp 
uğramadığı kesin olarak ifade edilemez.

- CD'nin adli imajı, CD'nin Cumhuriyet Savcı'sının eline geçmesinden çok sonra 8 
Ocak 2015 tarihinde alınmış, bilirkişi tarafından alınan imaj, veri bütünlüğünün korunduğunu 
gösterecek "HASH değeri" hesaplama özelliği bulunmadığı anlaşılan ve Adli imaj alırken 
kullanılması delil bütünlüğü açısından çeşitli sakıncalar doğurabilecek PowerlSO adlı 
program ile alınmış, alınan imajın HASH değeri hesaplatılmamış ve üzerinde HASH değeri 
ve tarih bulunmayan bir tutanak ile mahkemeye sunulmuştur.

Sonuç olarak incelenen delil birçok yönden 'kabul edilebilir delil' niteliği taşımadığı, 
kullanılamayacağı ve/veya inceleme sonucunda ortaya çıkacak bulguların doğru sonuca 
götüremeyebileceği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle raporun bundan sonraki bölümünde yapılan incelemelerdeki dosya tarihi 
üstveri bilgileri delil cd'sinin bütünlüğünün bozulmadıgı varsayılarak yapılmıştır ve 
bulunacak sonuçlar mutlak olmayacak ve bir kesinlik teşkil etmeyecektir.

CD İmaj Özellikleri
CD5 olarak BCG.ISO adı ile tarafıma sunulan CD imajına ait, EnCase Forensic Adli 

Analiz yazılımı ile tespit edilen ve Getdata Forensic Imager adlı Adli Analiz programı ile 
kontrolü sağlanan değerler Tablo l'de gösterilmiştir.

Tablo l'de tespit edilen Delil CD'si özelliklerine göre, bulunan değerlerde 
herhangi olağandışı bir durum tespit edilememiştir.

CD'nın Delil niteliği
Adli Bilişim safhalarında, olay yeri ve delillerin aranması, bulunması, kopyalanması 



  

ve korunması en fazla öneme sahip süreç olarak değerlendirilir. Bu aşamada, tüm işlemler 
sırasında özel önlemler alınmalı, yapılacaklar yönetmeliklere, hukuka, genel standart ve 
prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Dijital delillerin 'hukuki delil niteliği oluşturacak ve mahkemelerce kabul 
edilebilecek şekilde' toplanması için, CMK.nın 134. ve Adli ve Önleme Aramaları 
Yönetmeliği'nin 17. maddesinde belirtildiği üzere, tüm işlemler sırasında özel önlemler 
alınmalı, yapılacaklar yönetmeliklere, hukuka, genel standart ve prosedürlere uygun 
olarak gerçekleştirilmelidir. Öncelikle yetkili bir merciden arama ve el koyma izni temin 
edilmeli, delilin kolluk kuvvetleri tarafından olay yerinde imajı (bire bir kopyası) alınıp imaj 
işlemi sonrası ortaya çıkacak ve delilin bütünlüğünü koruyacak 'elektronik mühür' olarak 
adlandırabileceğimiz HASH değeri hesaplatılmalı ve istenildiğinde bir kopyası şüpheli veya 
vekiline verilmek üzere tutanak altına alınmalıdır. Delillerin imajının alınmasının mümkün 
olmadığı ve teknik yetersizliklerin yaşandığı durumlarda, deliller tutanak altına alınarak, 
kapatıldıktan sonra sadece bir defa açılabilecek delil torbaları ile taşınmalı, delil torbaları 
imaj işlemi yapılmadan önce şüpheli ve/veya vekilinin huzurunda açılarak imajı alınmalı ve 
HASH değeri hesaplatılıp tutanak altına alınmalıdır. Alınan imajın bir kopyasının istenildiği 
takdirde şüpheli ve/veya vekiline verilmesi gereklidir. Kanun maddelerinde de belirtilen bu 
prosedürler haricinde toplanan delillerin bütünlüğü ve güvenilirliğinden şüphe edilir ve 
mahkemeler tarafında kabul edilmeyecek “hukuka aykırı" delillerin oluşmasına neden olur.

Delil toplanması sırasında uygulanacak tüm prosedür, regülasyon, kanun ve kurallar, 
delillerin bozulması ve karartılmasını engellemek, iddia ve şüpheli tarafları koruyarak 
adaletin en doğru şekilde tecelı etmesi için düzenlenmiştir.

Davaya konu olan CD5 isimli Delil CD'si, yukarıda bahsi geçen tüm kanun, kural ve 
regülasyonlara aykırı şekilde elde edilmiştir. Tutanaklara göre Delil CD'si kaynağı 
bilinmeyen bir yer ve şahıstan gönderilmek sureti ile kargo ile bir şahsa teslim edilmiş ve 
savcılık tarafından imaj alma işlemi yapılmamıştır. Delil CD'sinin teslim tarihi de dikkat 
çekicidir. Delil CD'sinin içeriğinde bulunan belge niteliğindeki en son doküman kaydının 
2002 yılında olduğu, CD'nin üstveri bilgilerine göre 2007 yılında kayıt edildiği ve savcılığa 
2011 yılında ulaştırıldığı anlaşılmaktadır. Delil CD'sindeki dosya üstveri bilgileri, 
oluşturuldukları bilgisayar verileri gibi ek bulgularla desteklenmedikçe tek başına 
güvenilir kabul edilemezler.

İçeriğindeki dosyalardan birinin 21 Ekim 2000 tarihinde basında yer alması, 
delillerin güvenilirliği açısından son derece şüpheli bir durum olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, davaya konu olan CD5 isimli Delil CD'si birçok yönden 'kabul 
edilebilir delil' niteliği taşımadığı, kullanılamayacağı ve mutlak sonuca götürmeyeceği tespit 
edilmiştir. Raporun inceleme bölümü bu tespit doğrultusunda yazılmıştır.

CD Kayıt Programı İncelemesi
CD imajından elde edilen bilgilere göre CD'ye kayıt işleminin Nero Burning ROM 

adlı program ile tek oturumda (sonradan dosya eklenmemiş şekilde) yapıldığı 
anlaşılmaktadır. CD özelliklerinde Nero Burning ROM programın hangi sürümü 
kullanıldığına dair bir bulgu bulunmadığından, CD'nin özelliklerine göre kayıt edildiği tarih 
olan 25 Mayıs 2007'de piyasada bulunabilecek en yeni sürümünün 7.9.6.0  olduğu tespit 
edilerek yapılan tüm testlerde bu sürüm kullanılmıştır.

Nero Burning Rom programının 7.9.6.0 sürümü, CD'ye kayıt esnasında CD kayıt 
tarihi bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Resim 1 örneğinde, 1 Nisan 2015 
tarihinde yapılacak kayıt işleminin 25 Mayıs 2007 tarihi için ayarlanabildiği 
görüntülenmiştir. 

Nero Burning ROM programının 7.9.6.0 sürümünde, CD'ye yazılan dosyaların 
tarih ve saat bilgilerini ayrı ayrı değiştirebilecek bir özelliğe rastlanmamıştır.



  

Programın dosya tarih ve saatleri üzerindeki davranışını belirlemek amacı ile, 
kullanılan test bilgisayarının tarihi değiştirilerek çeşitli tarihlerde yaratılıp kaydedilmiş örnek 
dosyalar, delil CD'si ile aynı özelliklerde boş CD'lere kayıt edilip testleri yapılmış ve sonuçlar 
gözlemlenmiştir.

Yapılan testler sonucunda, Nero Burning ROM ile kayıt edilen CD'lerde, programın 
tarih ayarları Resim 1 örneğinde olduğu gibi değiştirildiğinde (geçmiş bir tarihe 
ayarlandığında) kayıt edilen tüm dosya ve klasörlerin yaratılma ve değiştirilme tarihlerinin 
aynı geçmiş tarihe ayarlandığı tespit edilmiştir. Program üzerinde dosya tarih ve saat bilgileri 
değiştirilmeden yapılan kayıtta ise, CD'ye yazılan dosyaların orjinal tarih ve saat bilgilerini 
muhafaza ettikleri gözlemlenmiştir.

Delil CD'sinde bulunan dosya ve klasörlerin üstverilerinin farklı birçok tarih ve saati 
barındırdığı düşünüldüğünde, Delil CD'sine kayıt aşamasında dosya tarihlerinin Nero 
Burning ROM programı ile değiştirilmediği ve kayıt yapılan bilgisayarın zaman 
bilgisinin kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Yapılan testler sonucunda, Nero Burning ROM programı kullanılarak oluşturulan 
CD'lerdeki dijital dosyalara "Yaratılma" ve "Son Değişiklik" olmak üzere iki zaman bilgi üst 
verisinin bire bir aynı olarak atandığı tespit edilmiştir.

CD Kayıt tarihi incelemesi
CD'nin üzerinde bulunan kayıt tarihinin kaynağı, kayıt yapılan bilgisayarın tarih ve 

saat bilgileridir. Bilgisayar V sistemleri tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerini "genellikle" 
otomatik olarak güncellerler. Tarih ve saat bilgileri kullanıcılar tarafından saati kolaylıkla 
değiştirilebilir.

CD imajından elde edilen zaman bilgilerine göre, dosyaların CD'ye 25 Mayıs 2007 
tarih 14:54:00 saatinde \J GMT +3 zaman diliminde kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

GMT (Greenwich Mean Time) zaman birimi, dünyadaki yaz saati uygulamalarından 
bağımsız bir şekilde referans olarak kullanılmaktadır. Buna göre CD'nin kayıt işlemi, 
GMT+3 zaman diliminde yaz saati uygulaması kullanılmayan veya GMT+2 zaman diliminde 
yaz saati uygulaması kullanılan bir lokasyonda kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

Türkiye'nin 25 Mart 2007 ve 28 Ekim 2007 tarihleri arasında yaz saati uygulamasına 
geçtiği ve zaman diliminin GMT+3 olduğu anlaşılmaktadır. 2 Sonuç olarak, CD'nin kayıt 
edilme tarihindeki zaman dilimi açısından bir  tutarsızlığa rastlanmamıştır.

CD İçeriği
Delil CD'si içerisinde kayıtlı toplam 1210 dosya ve 103 dizin (klasör) tespit 

edilmiştir. Türlerine göre dosyalara Tablo 2'de listelenmiştir. 135 BMP Resim (Bitmap) 
formatında dosya,273 DOC Microsoft Word doküman dosyası, 765 JPG Fotoğraf 
formatında dosya, 32 PPT Microsoft Powerpoint sunum dosyası, 5 XLS Microsoft Excel 
dosya ve 103 Dosya Klasörü bulunmaktadır.

Delil CD'sindeki tüm dosyaların Arşiv ve CD5 adında iki ana klasör altında yer 
aldıkları gözlemlenmiştir. Arşiv klasörü 14 Mayıs 2007 tarih 13:51:26 saatinde, CD5 
klasörü ise 25 Mayıs 2007 tarih 10:27:36 saatinde (Dosyaların Delil CD'sine kayıt 
işleminden 4 saat 26 dakika 24 saniye önce) kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

Dijital dosyaların son olarak ne zaman okunduklarını gösteren ve birçok dosya 
sisteminde standart olarak tutulan dosyalara "son erişim tarihi", CD'lerin kullandığı CDFS 
(ISO-9660) adındaki dosya sisteminde kayıt edilmez. Dolayısıyla, rapor boyunca Delil 
CD'sindeki tüm dijital dosyalar için "Yaratılma" ve "Son Değişiklik" olarak iki tarihten 
bahsedilmiştir.

Delil CD'sindeki 1210 dosyanın tamamının "Dosya Yaratılma" ve "Son 
Değişiklik" tarihlerinin aynı olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan testler sonucunda, Nero 



  

Burning ROM programı ile kayıt edilen CD'lerdeki tüm dosya ve klasörlerin "Dosya 
Yaratılma" ve "Son Değişiklik" tarihlerinin aynı olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, CD kayıt işlemi yapılan bilgisayarın tarihinin doğru olduğu kabul 
edildiğinde, CD'ye kayıt edilen dosya ve klasör yaratılma tarihleri ile CD kayıt tarihi 
arasında herhangi bir çelişki ve manipülasyon izine rastlanmamıştır.

BİTMAP Resim dosyalarının incelenmesi
Bitmap resim dosyaları, Microsoft firmasınca geliştirilmiş, herhangi bir sıkıştırma 

işlemi uygulamadan resim özelliklerini BMP dosya uzantısı ile saklayan bir dosya biçimidir.
 Bu tip dosyalardan Delil CD'sinde tamamı aynı klasörde (\CD5\Bcg\ 

HAYMANA\HERETİK) bulunan, 1 Ekim 1998 ile 5 Kasım 1998 tarihleri arasında 
oluşturulmuş 135 adet tespit edilmiştir.

Yapı itibarı ile BİTMAP türündeki dosyalar dijital delil açısından çok az sayıda 
üstveri ve bulgu barındırabilirler.

135 Bitmap resim dosyasının tamamı 1686 x 2200 piksel ölçülerinde ve 466,462 byte 
büyüklüğünde olduğu ve kitap benzeri bir materyalden aynı cihaz kullanılarak taranmak 
suretiyle sayfa sayfa dijital olarak kayıt edildiği gözlemlenmiştir.

Yapılan incelemede, içeriğinin tamamı çeşitli dini gruplar, tarikatlar ve irticai 
faaliyetler hakkında rapor ve sunumlardan oluştuğu gözlemlenen 135 adet belgeye ait 135 
bitmap resim dosyası üzerinde yapılan incelemede herhangi bir manipülasyona 
rastlanmamıştır. İncelenen dosyaların tam listesi EK-2 de sunulmuştur.

JPG Resim dosyalarının incelenmesi
Bilgisayar terminolojisinde JPG veya JPEG, 1994 yılından bu yana çok standart 

olarak çok yaygın bir şekilde kullanılan, dijital resim ve fotoğrafları sıkıştırarak saklayan 
sayısal bir görüntü kodlama biçimidir. Sıkıştırma oranı arttıkça resim kalitesinin azaldığı bu 
tip dijital resim veya fotoğraf dosyaları aynı dosya uzantısı (JPG veya JPEG) ile depolanırlar.

Delil CD'sinde bulunan 765 JPG uzantılı resim dosyası üzerinde yapılan 
incelemede, tüm dosyaların A4 boyutunda bir tarayıcı cihaz kullanılarak belgelerden dijital 
ortama aktarıldığı, dosyaların kayıt sırasında %65 ile %85 oranında sıkıştırıldığı, tüm 
dosyaların JFİF (JPEG File Interchange Format ) 1.01 resim formatı standartında, "Baseline 
DCT" ve "Huffman Coding" kodlaması ile çeşitli çözünürlüklerde kayıt edildiği 
anlaşılmaktadır.

Dijital fotoğraf makinaları ile çekilen ve JPG uzantılı olarak kayıt edilen resim 
dosyalarından elde edilebilecek cihazın marka/modeli, GPS koordinatları, kayıtta kullanılan 
program, kayıt tarihi, ışık, flaş ve büyütme oranı gibi gelişmiş üstveri bulguları, Delil 
CD'sinde bulunan taranmış dokümanlara ait dosyalarda tespit edilememiştir. Tarandıktan 
sonra sıkıştırılmış olarak kaydedilen JPG uzantılı dosyalar üzerinde bu bulguların 
bulunmaması doğal ve normal olarak nitelendirilir.

Dosya kayıt ve son güncelleme tarihleri üzerinde yapılan incelemede,
26 Kasım 2002 Salı günü 08:44 saatinde 1,14 Mayıs 2007 Pazartesi günü 14:40 ile 

16:55 saatleri arasında 71,15 Mayıs 2007 Salı günü 10:54 ile 17:15 saatleri arasında 161,16 
Mayıs 2007 Çarşamba günü 09:05 ile 17:25 saatleri arasında 321,24 Mayıs 2007 Perşembe 
günü 09:21 ile 16:29 saatleri arasında 211adet JPG dosyasının yaratılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Dosya yaratılış saatleri arasındaki farklara bakıldığında, dokümanların 
sayfa sayfa tarandığı ve tarama işleminin bitmesinden 1 gün sonra CD'ye kayıt edildiği 
gözlemlenmektedir.

Delil CD'sindeki tüm JPG resim dosyaları, tarayıcı cihaz kullanıldıktan sonra dosya 
üstveri bilgileri olmadan sıkıştırılmış JPG dosyası olarak kayıt edildiğinden, bu dosyalar 
üzerindeki olası değişiklikler veya manipülasyon için kesin bir yargıya varmak sözkonusu 



  

olamaz. Bununla birlikte, dosyaların büyütülüp yakınlaştırılarak manuel olarak yapılan 
analizde, aynı tarayıcı izlerinin sabit kaldığı, karakterlerin gölge ve dağılımlarının normal 
olduğu ve resimlerin farklı bölgelerindeki kalitenin uyumlu ve tutarlı olduğu 
gözlemlenmiştir. JPG uzantılı 765 dosya için ayrı ayrı yapılan Hata Seviye (Error Level 
Analysis), Kuvantumlama (Quantization) ve Histogram analizlerinde ve manuel olarak 
yapılan analizlerde dosyalar üzerinde herhangi bir manipülasyon tespit edilememiştir.

MICROSOFT WORD Dokümanlarının incelemesi
İnceleme kapsamında, Delil CD'sinde bulunan 273 adet Microsoft Word 

dokümanına ait sürüm, tarih, saat, son kayıt eden bilgisayar kullanıcı adı, bilgisayar adı, son 
yazdırılma tarihi, toplam değiştirilme sayısı gibi üstveri bilgileri analiz edilmiştir. 

Microsoft Word programı ile oluşturulan dokümanlar, Tablo 3'de sunulan analizde, 
Microsoft Word programının piyasaya çıkış tarihleri ile Delil CD'sinde bulundan Microsoft 
Word dosyalarının ilk oluşturuluş (İng. "Content Created") tarihleri karşılaştırılmış ve 4 
şüpheli dosya tespit edilmiştir. Yapılan analizde Delil CD'sinde bulunan 3 adet Microsoft 
Word 8.0 ve 1 adet Microsoft Word 9.0 dosyasının ilk oluşturulma tarihlerinin, 
programların ilk piyasaya çıkış tarihlerinden eski olduğu tespit edilmiştir.

İçerik ve program piyasaya çıkış tarihlerine göre şüpheli görülen 4 dosyanın,
■Eski sürümde açılan içeriğin değiştirilerek yeni bir isimle kayıt edilmesi
■Farklı bir lokasyona kopyalanıp, farklı bir sürümedeki Microsoft Word programı 

ile açılıp kaydedilmesi
■Kayıt edildiği bilgisayarın tarih bilgisinin değiştirilmesi ve dosyanın tekrar 

kaydedilmesi
■Dosya kayıt edildikten sonra üstveri bilgileri ile oynanması
■Eski sürümde açılan içeriğin değiştirilerek daha yeni bir Microsoft Word 

sürümünde kaydedilmesi gibi işlemlere maruz kalması olasılığı, ve deliller arasında 
dosyaların oluşturulduğu bilgisayarların adli imajlarının bulunmamasından dolayı 
tarihler arasındaki çelişkilerin nedeni kesin olarak ifade edilemez. Delil CD'sindeki tüm 
Microsoft dosyalarının içerik ve dosya yaratılış tarihlerinde de aynı çelişki ve olasılıklar 
gözlemlenmiştir.

Delil CD'sindeki tüm Word, Excel ve Powerpoint dokümanları 2003 yılı öncesinde 
yaratılmıştır. Bu tarihten önceki Office dokümanlarında üstveri bilgileri "Binary" 
formatında ve kullanıcının özel birtakım yazılım kullanmadan göremeyeceği şekilde dosya 
içlerinde saklanır.

Delil CD'sindeki tüm Microsoft Word dokümanlarının sayısı farklı iki tarih değerine 
göre karşılaştırılıp Grafik l'de gösterilmiştir. Tarihler arasındaki görülen çelişki "genellikle" 
eski sürümlerde kayıt edilmiş dosyaların içerikleri değiştirilerek yeni bir isimle kayıt 
edildiğine işaret eder. Detaylı analiz için, Microsoft Word 8 ve 10 arası sürümlerinde 
saklanan ve dosya üzerinde işlem yapan son 10 kullanıcı, tam sürüm ve PID GUID üstveri 
bilgileri  incelenmiştir.

Delil CD'sinde bulunan 36 adet Microsoft Word 8 ve 1 adet Microsoft Word 9 
dosyası bu gelişmiş üstveri bilgilerini barındırmakta olduğu tespit edilmiştir. Dosyaların 
geçmiş lokasyonları, son kullanıcı bilgileri, PID GUID  değerleri ve tam sürümleri üzerinde 
ayrıntılı analize gidilmiştir. 

Tablo 5'de örnek olarak seçilen OKULIRTC.DOC adlı dosyanın, Adli Analiz 
araçlarıyla ortaya çıkan son 10 kullanıcı ve lokasyon bilgisiyle (solda) birlikte, dosyanın en 
son üstveri bilgileri (sağda) sunulmuştur. Örnekte verilen analize göre, OKULIRTC.DOC 
dosyası ilk olarak GNNP kullanıcı adı tarafından AMRIRTC2.DOC adı ile başka bir 
bilgisayarın HAYMANA klasöründe ağ bağlantısı ile 4 defa kaydedilmiş, buradan "ümit" 
kullanıcı adı ile bir diskete (A:\) db_irtc.doc adı ile kopyalandıktan sonra bilgisayarın sabit 



  

sürücüsündeki (C:\) YAZILAR klasörü altına OKULllRTC.DOC kaydedilmiş, buradan 
Gnkur kullanıcı adı ile E:\ sürücüsünde kopyalanmış ve son olarak RDURLANIK kullanıcı 
adı tarafından 5 Mayıs 2000 tarihinde kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

Microsoft Word dosyaları üzerinde, üstverilerde bulunan PID GUID değerleri 
analizi yapılmıştır. Delil CD'sinde bulunan 10 farklı Microsoft Word sürüm 8 dosyası bazı 
üstveri bilgileri ile birlikte Tablo 6'da görünmektedir. Örnek dosyaların PID GUID 
değerlerinden 1,2,3,4 numaralı, 5 ve 6 numaralı ve 7,8,9,10 numaralı dosyaların aynı 
bilgisayarda yaratıldığı PID GUID değerlerinden anlaşılmaktadır. Benzer analiz tüm 
Microsoft Word dosyalarında yapılarak aynı bilgisayar, kullanıcı ve aynı sürüm Microsoft 
Word ile yaratılan dosyaların bulunması ve diğer dosyalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Örneklerde açıklanan her iki analiz, diğer Microsoft Word 8 ve 9 sürümde 
kaydedilmiş dosyalar üzerinde uygulanmış,bununla birlikte tüm Microsoft Word dosyalarına 
ait Yazar (ing. Author), Şirket (İng. Company), İçerik yaratılış tarihi (İng. Content Created), 
dosya yaratılma tarihi (İng. File Created), son yazıcı çıktısı alınma V tarihi (ing. Last Printed 
Date), son değiştiren kullancı adı (ing. Last modified by) üstveri bilgileri analizi yapılmış, 
tarihler, kayıtlı kullanıcı, yazar ve şirket adları karşılaştırılmıştır.

Microsoft Word programında yeni bir doküman yaratıldığında otomatik olarak bazı 
üstveri bilgileri oluşturulur . Bu üstveri bilgileri, işletim sisteminin kurulumunda girilen şirket 
(İng. company) bilgisi, Microsoft Office ilk kurulup çalıştırdığında sorulan ve varsayılan 
olarak işletim sisteminin kullanıcı adı ile aynı olan yazar (ing. Author) ve bilgisayarın o anki 
tarihi referans alarak yaratılan içerik yaratılış tarihidir. Bu üç üstveri bilgisi, belli bir takım 
programlar tarafından manipüle edilmedikçe, dokümanlar nereye kopyalanırsa 
kopyalansın sabit kalır. Analizde öncelikli olarak dokümanların ilgili üç üstveri bilgisine 
bakılıp dosyaların ilk olarak ne zaman ve hangi işletim sisteminde yaratıldığı aranmış 
ve açıklanamayacak herhangi bir çelişki ve değişikliğe rastlanmamıştır.

Şirket adı, Microsoft Word programı bilgisayara ilk yüklenip çalıştırıldığında 
kullanıcıya sorulan ve varsayılan değerini bilgisayara işletim sistemi kurulurken verilen ad ile 
aynı olan isimdir. Dokümanları yaratıldıklarında bu adı alarak üstveri bilgisini kayıt ederler. 
Yazar adı, Microsoft dokümanı yaratıldığı anda sistemde aktif olan Microsoft Office 
kullanıcı adını göstermektedir ve aynı şekilde program ilk kurulup çalıştırıldığında girilir.

Microsoft Word dosyalarında yapılan analiz ve inceleme sonucunda, üstveri 
bilgilerine göre şüpheli görülen 29 doküman incelenmiştir. Bu dosyaların şüpheli olarak 
değerlendirilmesinin nedeni, içerik yaratılış ve dosya yaratılış tarihleri arasındaki büyük 
farklar ve Yazar ve/veya Şirket adı üstveri bilgisinde gözlemlenen 'x' ve 'a' gibi belirsiz 
isimlerdir.

Tablo 7'de şüpheli görülen 29 dosyaların detaylı analizinde, bazı tarih çelişkilerinin;
■Eski dosyaların açıldıktan sonra içeriğinin değiştirilerek yeni isimlerle kayıt 

edilmesi
■Dosyaların ağ üzerinde ve disketlerle bilgisayarlar arasında taşınması
■Farklı bilgisayarlarda farklı Microsoft Word sürümleri ile açılmış olması
gibi nedenlerden kaynaklandığı ve dosya üstverileri üzerinde herhangi bir 

manipülasyona tespitinin kesin olarak yapılamayacağı anlaşılmıştır, incelemeye tabi 
tutulan şüpheli Microsoft Word dosyalan ve açıklamaları aşağıda listelenmiştir. Yapılan 
analizde dosyaların oluşturulduğu bilgisayar tarihi doğru kabul edilmiştir.

Microsoft Word Dosyalarının İncelenmesinde Kullanılan Üstveri Bilgilerinin 
Açıklamaları

Dosya Adı: Dijital dokümanların Delil CD'sinde bulundukları dosya ismi.
MsWord Tam Sürüm: Dosyaların kaydında kullanılan Microsoft Word 

programının tam sürüm numarası.
Yazar: Microsoft Word dosyaları ilk oluşturulduklarında sistemden aldıkları ve 



  

dosya kopyalandığında dahi değişmeyen kullanıcı adı.
Karakter Sayısı: Dokümanda bulunan karakter sayısı.
İşletim Sistemi Dili: Microsoft Word dokümanın kayıt edildiği işletim sisteminin 

dili.
Şirket: Microsoft Word dosyaları ilk oluşturulduklarında sistemden aldıkları ve 

dosya kopyalandığında dahi değişmeyen şirket adı.
İçerik Yaratılma Tarihi: Microsoft Word dosyaları ilk oluşturulduklarında 

program tarafından atanan tarih üstveri bilgisi.
Dosya Yaratılma Tarihi: Microsoft Word dosyaları ilk oluşturulduklarında işletim 

ve dosya sistemi tarafından atanan tarih üstveri bilgisi.
Dosya Son Değişiklik Tarihi: Microsoft Word dosyaları değiştirilip kayıt 

edildiğinde işletim ve dosya sistemi tarafından atanan tarih üstveri bilgisi.
Dosya Büyüklüğü: Dosyaların medya üzerinde kapladığı KiloByte cinsinden 

boyutları 
Son Değiştiren Kullanıcı: Dosya üzerinde en son değişikliği yapan sistem kullanıcı 

adı
 Son Yazıcı Çıktı Tarihi: Dokümanların en son yazıcı çıktılarının alındığı tarih 

üstverisi.
Son Değişiklik Tarihi: Dosyalar değiştirilip kayıt edildiğinde Microsoft Word 

tarafından atanan tarih üstveri bilgisi.
Sayfa Sayısı: Dokümandaki sayfa sayısı
Revizyon (Değişiklik) Sayısı: Dosyalar her açılıp kayıt edildiğinde birer birer artan 

rakamsal değer.
MsWord Adı: Microsoft Word programının adı ve sürümü
PID GUID: Dosyaların hangi bilgisayarlarda yaratıldığını veya aynı bilgisayarda 

yaratılıp yaratılmadığını anlamaya yarayan, Microsoft Word tarafından sistemden alınan ve 
her bilgisayar için farklı olan değer.

Taslak Dosya: Microsoft Word dosyası ilk açıldığında gelen .DOT uzantılı taslak 
sayfa.

Başlık: Dokümanın başlık bilgisi, kullanıcı tarafından belirtilmediyse dokümanda 
ilk yazılan cümleyi kullanır. 

Toplam Düzenlenme Süresi: Dosyaların açılması ile kayıt edilmesi arasında geçen 
sürelerin toplamı.

Kelime Sayısı: Dokümandaki kelime sayısı
Yazdırılan Yazıcı Marka/Modeli: Yazıcının işletim sitemindeki adı.
Son Kullanıcı ve Lokasyonlar: Sadece belli sürümdeki Microsoft Word 

dosyalarında 10 kayda kadar saklanan, kullanıcı adları ve dosya lokasyonu.
Delil CD'sinde bulunan Microsoft Word sürüm 8 dosyalarının üstveri bilgilerinde 

bilgisayar isimlerinden bazılarını mümkün kılmıştır. Tespit edilen bilgisayar adları: 
HRK_SRV, ISTH_SRV, YONETIM3, BSM_SERVER, OZSEKİ, OZSEKOl, PLAN, 
BORNOVA, CESME, KEMER, VTAS6, YONETIM4 ve HRK-IST-PDC olduğu 
anlaşılmıştır. Delil CD'sinde bulunan Microsoft Word dosyalarının bu isimlerdeki Windows 
işletim sistemi kullanan bilgisayarlarda yaratıldığı, bilgisayarların ağ üzerinde paylaşıma 
açık olarak bulunduğu ve Delil CD'sindeki bazı dosyaların ağ üzerinden kopyalandığı 
ve/veya açıldığı tespit edilmiştir.

Delil CD'sinde bulunan Microsoft Word'e ait üstveri bilgilerinde, belgelerin yazıcı 
çıktılarının alınması durumunda sistemde kayıtlı olan adı ile yazıcıların sistemde kayıtlı olan 
isimlerini saklamaktadır. Yazıcı üstveri bilgilerine göre belgeler, BORNOVA isimli 
bilgisayara bağlı HP Laserjet 5/5M ve Canon LBP-8 III Plus, PLAN isimli bilgisayara 
bağlı HP Laserjet 4000, CESME isimli bilgisayara bağlı IBM Proprinter XL24, IST_SRV 



  

isimli bilgisayara bağlı HP LaserJet 5P, YON ETİ M4 isimli bilgisayara bağlı HP Laserjet 
5 ve hangi bilgisayara bağlı olduğu tespit edilemeyen Panasonic KX-P6500 marka ve 
model yazıcılardan çıktısı alınmıştır.

Delil CD'sinde bulunan Microsoft Word dosyalarının içerikleri hakkında İnternet 
üzerinde yapılan araştırmada, bilgisayar tarih ve saatine göre son olarak 28 Eylül 2000 saat 
19:43'de kayıt edildiği anlaşılan AndiÇ.doc isimli dosyanın, son kayıt tarihinden 23 gün 
sonra yayınlanan 21 Ekim 2000 tarihli Yeni Şafak isimli gazetenin İnternet sayfasında ve aynı 
tarihli gazetenin Nazlı Ilıcak tarafından yazıldığı anlaşılan köşe yazısında  "Çevik Bir'in 
güçlü eylem planı" başlığı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. AndiÇ.doc isimli dosyadan 
bahsedildiği anlaşılan bu iki İnternet sayfası çıktısı EK-8 ve EK-9'da sunulmuştur. 

Dosyaların oluşturulduğu bilgisayar tarihleri doğru kabul edildiğinde, Microsoft 
Word dokümanlarında bulunan bilgisayar, şirket ve kullanıcı adları dosya sayıları ile birlikte 
aşağıda listelenmiştir:

Bilgisayar Ağ Adları: HRK_SRV, ISTH_SRV, YONETIM3, BSM_SERVER, 
OZSEKİ, OZSEK.Ol, PLAN, BORNOVA, CESME, KEMER, VTAS6, YONETIM4, 
HRK-IST-PDC

Şirket Adları: plan-3 (68), GNKUR (36), IGHD (22), GENELKURMAY (17), xxx 
(10), vhz (9), bsm (7), x (6), GNPP (4), KKK (4), s (2), VTAS5 (2), GENELKUR (2), G.K.B. 
(2), genkur (2), İGHD (2), KKK_MEBS (1), GNKUR IGHD (1), obi (1), GENELKURMAY 
BAŞKANLIĞI (1), Genelkurmay Baskanligi (1), Gnkur. (1), GNKUR.PER.BSK.LIGI (1), 
Boş/Bilinmiyor/Hatalı (71)

Kullanıcı Adları: ighd (76), GNPP (42), Genelkurmay (20), GNKUR (18), xx (16), 
MEHMED ÖZBEK (VHZ) (15), a (10), ÖMER ÖZKAN (7), HAREKAT BAŞKANLIĞI 
(7), NECDET (6), İbrahim Çetin (5), RDURLANIK (4), BACANLl (4), HATAY (4), 
Cumhur YATIKKAYA (3), ümit (3), Per OBS (3), VTAS5 (2), genkur (2), j3_pentium (2), 
PERSONEL BAŞKANLIĞI OBS.GLŞ.VE DS.Ş. (2), MEHMED ÖZBEK (2), IGHD/PLAN 
(2), recep durlanik (1), EDUMAN (1), tkisa (1), OERBAS (1), EĞİTİM (1), BIM (1), 
TEMP6 (1),. (1), ali (1), General Amiral Sube (1), zeki (1, PLAN (1), Nevzat ALYANAK 
(1), CANER (1), Boş/Bilinmiyor/Hatalı (4)

Delil CD'sindeki dosya tarihleri doğru kabul edildiğinde, içeriğinde "Gizli" ve 
"Özel" ibareleri bulunan ve içeriklerinden Genelkurmay İstihbarat dosyaları olduğu 
anlaşılan dijital dosyaların büyük çoğunluğu, 8 Mayıs 1996 ile 7 Ocak 1999 arasında 
oluşturulmuş ve bu zaman içinde çok sayıda bilgisayar ve kullanıcı tarafından açılıp 
üzerlerinde çalışıldığı anlaşılmaktadır. Eylül ve Ekim 2000 tarihinlerinde dosyaların 
gruplandırma ve kategorizasyon işlemlerine başlanmış, çeşitli bilgisayarlardan toplanan 
dosyalar alfabetik ve kullanıcı adı sırasıyla 15 Ekim 2000 tarihine kadar tasnif edildiği 
gözlemlenmiştir. Microsoft Word dosyalarından bir tanesinin (AndiÇ.doc) 21 Ekim 2001 
tarihinde basında yayınlandığı tespit edilmiş, bu nedenle dosyaların 15 ile 20 Ekim 2000 
tarihleri arasında dışarı sızdığı, taşındığı veya gönderildiği düşünülmektedir. 15 Ekim 2000 
tarihine kadar oluşturulan dosyalarda çeşitli çelişkiler tespit edilmesine rağmen 
açıklanamayacak herhangi bir manipülasyon izine rastlanmamıştır. Delil CD'sinin yasal 
yollardan elde edilmediği, ilk aşamada adli imajı alınmadığı ve tüm delil toplama sürecinin 
tutanak altına alınmadığı gözönüne alınarak dosyaların herhangi bir şekilde değiştirilip 
değiştirilmediği kesin olarak ifade edilemez.

Sonuç olarak, Delil CD'sinde bulunan 273 adet Microsoft Word belgesinin 
incelemesinde, dosyaların yaratıldığı bilgisayar, kullanıcı adları ve çıktı alınan yazıcılar tespit 
edilmiş olup, dosya üstveri bilgilerine göre açıklanamayacak herhangi bir manipülasyona 
rastlanmamıştır.

Fakat kaynak olarak kullanılan CD'nin delil olarak kabul edilebilirliğinin şüpheli 
olduğu, bazı dosyaların tarihlerinde çelişki bulunduğu ve dosyaların yaratıldığı 



  

bilgisayarların adli imajının bulunmadığı hesaba katılarak kesin olarak bir yargıya 
varılamaz. 

MICROSOFT POVVERPOINT Dokümanlarının incelenmesi
Delil CD'sinde bulunan içerikleri 21 Eylül 1996 ile 29 Nisan 1998 tarihleri arasında 

yaratılmış 32 adet Microsoft Povverpoint sunum dosyasının incelenmesine herhangi bir 
değişiklik ve manipülasyon izine rastlanmamıştır.  

Dosya yaratılış tarihlerine göre 14 Nisan 1997 ile 11 Mayıs 2000 tarihleri arasında 
kaydedilen 32 Microsoft Povverpoint dosyasının, tıpkı Microsoft Word dosyalarında olduğu 
gibi bir tasnifleme işleminden geçtiği gözlemlenmiştir.

Yazar adlarına göre dosyalar karşılaştırıldığında, Microsoft Word dosylarında 
tespit edilemeyen SERHAT ALTAY, J2 DESTEK ŞUBE, SERHAT&ÖMER, İSTİHBARAT, 
genkur.isth dobi.ş. gibi kullanıcı adları ile yaratılmış dosyalar tespit edilmiştir. Dosyalardan 
11 adeti, aynı zamanda 42 Microsoft Word dosyasını da oluşturan GNNP, 5 adeti aynı 
zamanda 20 Microsoft Word dosyasını da oluşturan Genelkurmay kullanıcı adları olduğu 
tespit edilmiştir. Bu dosyaların aynı bilgisayarda yaratıldığı düşünülmektedir fakat 4.0 
sunum dosyalarında PID GUID üstverisi saklanmadığından kesin olarak ifade edilemez. 
Dosyaların OLE akışlarından kalan artık alan bilgilerinde görüntülenen yazıcı adları 
Microsoft Word dosya üstverilerinde bulunanlarla eşleşmektedir. Bu bulgu sunum 
dosyalarının Microsoft Word dosyaları ile aynı ağ üzerindeki yazıcılardan çıktı alındığına 
işaret etmektedir. Örneğin ozet.ppt ve IRTICANE.ppt isimli dosyaların, ağ üzerinde bulunan 
BORNOVA isimli bilgisayara bağlı HP LaserJet 5 isimli yazıcıdan çıktısı alınmıştır. Yine, 
Takdimi.ppt isimli dosyanın yazıcı çıktısı ağ üzerindeki KEMER isimli bilgisayara 
gönderilmiştir.

32 dosyanın 30 adeti Microsoft Povverpoint 4.0 sürümünde, 2 adeti Microsoft 
Povverpoint 97 sürümünde yaratıldığı anlaşılmaktadır. Microsof Povvepoint 97 sürümünde 
oluşturulmuş iki dosyanın şirket bilgisi DONANKOM ve GENELKUR olarak tespit 
edilmiştir. Programın piyasayasa çıkış tarihleri ile dosya yaratılış tarihleri arasında 
herhangi bir çelişkiye rastlanmamıştır.

Sonuç olarak, tam listesi EK 6'da, üstveri bilgileri yukarıdaki tabloda sunulan tüm 
Microsoft Powerpoint sunum dosyalarının detaylı analizinde herhangi bir manipülasyon 
izine rastlanmamıştır.

MICROSOFT EXCEL Dokümanlarının incelemesi
Delil CD'sinde bulunan, tam listesi EK 5'te üstveri bilgileri ile aşağıdaki tabloda 

verilmiş 5 adet Microsoft Excel dosyanının detaylı analizi yapılmıştır.
Microsoft Excel programının 97 ile 2003 sürümleri arasında açılan dosyaların, kayıt 

edilmeseler dahi son değiştirilme üstverisinin güncellendiği bilinmektedir. Dosyaların 
açıldığı ve kayıt edildiği bilgisayar tarihinin doğru olduğu varsayıldığında, son değişiklik 
tarihleri üzerinden yapılan analizde herhangi bir çelişki  gözlemlenmemiştir.

Dosyaların ham içeriklerinde yapılan incelemede "SAKINCALI VE ŞÜPHELİ 
ERLERİN BİRLİKLERE GÖRE DAĞILIMI" başlıklı, Ufuk Uğur kullanıcı adı ile 
oluşturulan ER DURUM ÇİZELGESİ.XLS adlı dosya çıktısının HP Color Laserjet 5 isimli 
renkli lazer yazıcıdan alındığı, bu dosyanın YEDEK SB DURUM ÇİZELGESİ.xls adlı dosya 
ile aynı bilgisayarda oluşturulduğu tespit edilmiştir. 

Delil CD'sinde bulunan 5 adet Microsoft Excel dosyası üzerinde yapılan incelemede 
herhangi bir manipülasyon izine rastlanmamıştır.

SORULARIN CEVAPLANDIRILMASI
1.CD içeriğindeki MS Ofice Word dosyalarına ait ortak hiçbir ilave program 



  

kullanmadan MS Office yazılımının içinde bulunan Özellikler/Ayrıntılar sekmesinden 
ulaşılan Kullanıcı, oluşturulma- değiştirme zaman damgası vs veri bilgilerini doğru ve 
değişmez bilgiler olarak kabul edebili miyiz?Bu bilgiler nasıl etkilenebilir? Bunu önleyecek 
tedbir almak üzere yazılım ve/veya donanım var mıdır?

CD içeriğindeki tüm dosyalar kayıt tarihi, yazar veya kullanıcı adı gibi bilgileri 
bilgisayar ve işletim sisteminden alırlar. Örneğin, veriler kayıt edildiği anda bilgisayarın tarih 
ve saati ne ise dosyaların tarih ve saati de o olur. CD'deki dosyaların oluşturulduğu veya 
CD'ye kopyalandığını bilgisayarların imajı olmadan bu üstveri bilgileri doğru ve değişmez 
olarak kabul edilemez. Tarih, saat, kullanıcı adı gibi üstveri bilgileri tamamı ile 
oluşturulduları bilgisayar ve işletim sistemi verileri baz alınarak yaratılır. Eğer Delil CD'si 
ve olay yerindeki diğer bilgisayarların ilk etapta imajları alınabilseydi, bahsi geçen üstveri 
bilgileri, bilgisayar ve işletim sistemi ile karşılaştırarak kesin olarak doğru kabul edilebilirdi. 
Aksi halde dosya üstveri bilgileri özellikle zaman damgaları bakımından güvenilir değildir. 

2.CD içeriğine bakıldığında, dosyaların oluşturulma tarihlerine itibar edilirse yapılan 
yüklemelerin farklı dönemlerde birden fazla kez gerçekleştirildiği sonucu çıkıyor. Bu önerme 
doğru mudur? Değilse tek seferde yükleme mi yapılmıştır? Bu iki ihtimalli sonuca ulaşmayı 
ayrı ayrı sağlayacak değişmez (referans) verileri var mıdır?

Dosyaların oluşturulma tarihlerine itibar edildiğinde, dosyaların CD'ye kayıt 
edilmeden önce gruplar halinde farklı kaynaklardan aktarılıp klasörler altında tasnif edildiği 
kanısına varılabilir. CD içeriğindeki dosya oluşturma tarihlerine bakılarak yüklemenin hangi 
zamanda yapıldığına dair kesin bir yargıya varılamaz çünkü dosya oluşturma tarihleri CD'ye 
olduğu gibi taşınır. Yükleme tek seferde yapılmıştır çünkü Delil CD'si tek oturumdan 
(İng. session) oluşmaktadır. Dosyaların içinde bulunduğu klasörlere bakıldığında ise, kayıt 
yapılan bilgisayarın tarihinin doğru olduğu kabul edilirse, klasörlerin CD'ye kayıt işleminden 
11 gün öncesine kadar çeşitli tarihlerde (14,15,16 ve 24 Mayıs 2007) yaratıldığı ve CD'ye 
yükleme öncesi başka bir kaynaktan kopyalandığı kanısına varılabilir. Klasörler bilgisayarda 
yaratılmış olabileceği gibi CD'ye kayıt programı Nero Burning ROM üzerinde de 
oluşturulmuş olabilir. CD'ye ait dosya sistemi olan CDFS'te sadece dosya ve klasör oluşturma 
tarihleri kayıt edilir. Son değişiklik tarihleri kayıt edilmediğinden dosya ve klasör tarihleri 
bakımından kesin bir yargıya varılamaz, kopyalama işlemi ve öncesinde dosya ve klasörlerin 
oluşturulması farklı şekillerde olmuş olabilir, çok sayıda olasılık sözkonusudur.

3.Bir Ms Office Word dosyasının ilk oluşturulduğu tarihten sonra ardıl her 
değişikliğin sayısını gizleyerek sanki dosyada hiç değişiklik yapılmamış gibi gösterilmesi (ya 
da dosyanın bu şekilde olması) ihtimali nedir?

Bir Ms Office Word dosyasının ilk oluşturulduğu tarihten sonra ardıl her değişikliğin 
sayısını gizleyerek sanki dosyada hiç değişiklik yapılmamış gibi gösterilmesi ihtimali iki 
şeklilde mümkün olabilir.İlk olasılık, Attribute Magic , RoboMeta  gibi dosyaların üstveri 
bilgilerini değiştiren yazılımlar kullanmaktır. İkinci olasılık ise, hiçbir ek yazılıma ihtiyaç 
olmadan, bilgisayar adı, kullanıcı adı ve tarihi değiştirilerek dosya içeriğinin yeni bir dosyaya 
kopyalanmasıyla gerçekleştirilebilir.(Dosya içeriği kopyalandığında üstveri bilgileri taşınmaz)

4.Bir anda yahut farklı farklı zamanlarda yükleme yapılmış olsun ya da olmasın 
farklı Ms Office sürümlere ait dokümanlar sürümlerine göre kendine özgün biçimleriyle aynı 
anda CD ortamında bulunabilir mi?

Evet bulunabilir. MsOffice sürümlerden bağımsız olarak her türlü dosya aynı CD 
içerisinde bulunabileceği gibi veri dosyaları müzik veya video verileri ile dahi aynı CD'ye 
kayıt edilebilirler.

5.Önceki (Ms Office) sürüm döneminde oluşturulmuş Word ya da zengin metin 
belgesi daha yeni yükseltmeleri için sürümde açıldığı takdirde özgün eski sürümünde ne gibi 
değişiklik oluşmaktadır?Bu durum üst veri bilgileri arasında iz bırakır mı?Takip edilebilir mi?

Dosyaların davranışı MsOffice sürümlerine göre farklılık gösterir. Önceki sürümde 



  

oluşturulan dosyalar bilinen birkaç istisnai durum hariç (Örneğin Povverpoint 4.0'da 
oluşturulan dosyaların Povverpoint 97'de açılmaması) yeni sürümlerde açılabilirler. Bu 
dosyalar MsOffice'in yeni sürümleri ile kayıt edilmeye çalışıldığında, yazılım dosyanın yeni 
sürüme değiştirileceğinin uyarısını verir ve kullanıcı tercihine bağlı olarak yeni sürüme 
uygun kayıt işlemi gerçekleştirilir veya eski format korunur.

MsOffice programlarında 2007 sürümü ile birlikte dosyaların formatlarını tamamen 
değiştirip  XML tabanlı formata geçmiştir. Dosyalar, MsOffice 2003 - 2007 arası sürümler 
OLE tabanlı, 2003 öncesi sürümlerde BINARY formatta olarak kayıt edilir. Üstveri 
bilgilerinden Kullanıcı Adı, Dosya yaratılış tarihi ve dosya son değiştirilme tarihi değişirken, 
içerik yaratılış tarihi, revizyon numarası ve yazar üstveri bilgileri korunur (değişmez). 
Değişen üstveri bilgisi eski bilginin üzerine yazılır ve dosyaya ait eski bir yedek olmadıkça 
ve/veya dosya kaydı yapılan bilgisayar incelenmedikçe takip edilemez.

6.CD içeriğindeki Ms Office Word dosyalarının incelenmesinde farklı yönetim ve 
araçlar kullanılması (örneğin bir bilirkişinin A donanımını ve B yazılımı kullanılmasıyla 
diğer bilirkişinin C donanımı ve D programını kullanması) ile elde edilecek sonuçları 
değiştirir mi? Yani incelemenin denetimi (denetimin denetimi) nasıl sağlanır? 

Bilinen, güvenilir ve uluslar arası mahkemelerce kabul edilmiş Adli Analiz yazılım 
ve donanımı kullanıldığı takdirde farklı araçların kullanılması ile elde edilecek sonuçların 
değişmemesi gerekir.

Çünkü eldeki delilin değişmediği kabul edilir ve bu kontrol HASH değeri ile 
sağlanır. Adli Bilişim'in en önemli özelliklerinden biri sonuçların "tekrar edilebilir" olması, 
yani farklı uzmanların aynı delili incelemesinden çıkacak sonucun aynı olmasıdır. İnceleme 
yapacak uzman bilirkişi, dijital deliller ve Adli Bilişim konusunda ehil olmalı, kanun, 
regülasyon, prosedür ve etik kurallara uygun ve tarafsız hareket etmelidir. Bilirkişi raporları 
arasında farklılıklar, kullanılan yazılım ve donanımdan ziyade bilirkişinin konusunda uzman 
ve ehil olmasıyla alakalıdır. Türkiye'de dijital deliller konusunda kanunlar, akademik eğitim 
ve dolayısıyla bilirkişi olarak çalışan ehil uzman sayısı oldukça azdır. Bu yüzden davalar, 
bilişimin diğer alanlarında çalışan uzmanlara verilmek zorunda kalınmakta ve raporlar 
arasında çelişkiler oluşmaktadır.

7.Bildiğim kadarıyla CD-DVD gibi dijital materyalleri HARDDİSK'ten farklı olarak 
bir donanımdan bağımsız olarak (örneğin grafik tabanlı olmayan bir donanımda) çalışmazlar. 
Dolayısıyla bu dijital materyalde değişiklik yapılması ya da işlem yapılması için işletim 
sistemi ve çevre birimleriyle birlikte bu arada Mac OS/Windows 95-97 vb işletim sisteminin 
çalıştırıldığı donanıma bağlı olarak çalıştırılması gerekir. Bu varsayım teknik olarak doğru 
ise, işletim sistemi ve Office/Open Office gibi bir tür yazılımda iz bırakmamak üzere 
bağımsız donanımlar kullanılarak değiştirilebilir mi?

Bilgisayarlarlar ve çevre donanımları yapıları itibarı ile yazılım olmadan hiçbir işlem 
yapamazlar. Bir işletim sistemi ve üzerinde çalışan uygun yazılım olmadan dosyalar üzerinde 
değişiklik yapılamaz. Dosyaları değiştirecek bağımsız bir donanım var olsa dahi belirtilen işi 
yapabilmesi için programlanması (üzerinde bir yazılım çalıştırılması) gerekecektir. CD-DVD 
gibi materyalleri çalıştırabilen Teyp, DVD Oynatıcısı gibi cihazlarda çiplere gömülü veya 
bağımsız mutlaka bir yazılım bulunur. Fakat, işletim sistemi çalışan bir donanım üzerinde 
uygun editör kullanılarak MsOffice dosyalarını MsOffice programları ile açmadan 
içeriklerinde ve üstveri bilgilerinde istenilen değişiklikleri yapabilmek mümkündür. Bunların 
dışında, dosyalar üzerinde iz bırakmadan değişiklik  yapmak üzerine tasarlanmış çok sayıda 
Anti-Adli Bilişim (İng. anti Computer forensics) yazılımları mevcuttur.

8.Ms Office sürümünün çalışma prensipleri işletim sistemi sürümünün farklı olması 
halinde değişiklik gösterir mi?

Evet, aynı MsOffice sürümleri aynı işletim sistemindeki farklı konfigürasyondan 
dolayı dahi farklı davranış gösterebilir. Örneğin bölgesel ayarlan Türkiye ve ABD'ye ayarlı 



  

aynı iki işletim sistemi üzerinde çalışan aynı sürümdeki MsOffice dosyaları, dosya tarihlerini 
farklı kayıt edecektir.

(12/31/2012 ve 31/12/2012 gibi) Yine, Windows, MacOS veya Linux için piyasaya 
sürülmüş MsOffice sürümleri bire bir aynı değildir ve sonuçta oluşturdukları dosya formatı 
aynı olsa dahi farklı davranış gösterebilir.

9.CD'nin Gen.Kur. Başkanlığı envanterinde bulunan ve personele zimmetli 
olduğu sanık İsrafil Aydın'ın Gen.Kur Başkanlığından talep ettiği bilgi cevabı yazısıyla 
sabit olduğuna göre bu materyalin içerisine yazılan dosyaların yazdırıldığı bilgisayar teşhis 
edilebilir mi?

Sadece CD veya CD imajı ile, ilgili CD'ye hangi bilgisayarda kayıt yapıldığı 
işlemi tespit etmek mümkün değildir. Fakat bazı durumlarda, orijinal CD veya DVD ile 
bilgisayarda bulunan CD veya DVD sürücüsünün marka/modelini tespit etmek mümkün 
olabilir. Sürücü tespiti için PxScan  benzeri bir yazılım ile orjinal CD ve DVD'ye kayıt 
sırasında oluşturulan tekil numara tespiti yapılmalıdır. Asus, Plextor, CyberDrv, Sony, HP, 
Pioneer, TSSTCorp gibi sürücü markalarının bazı modelleri bu şekilde tespit edilebilir. Daha 
sonra şüpheli bilgisayarların hangi marka CD yazıcısı kullandığına bakılıp, çok düşük bir 
olasılık olsa dahi bir sonuca ulaşılabilir.

10. CD'nin elde ediliş şekli ve imajının alınmaması manipüle riski bakımından 
nasıl değerlendirilmelidir? Hash değeri kısaca ne demektir? Verilerin doğruluğunu 
sağlamada nasıl bir avantaj sağlar? Buna göre adli emanete alınan Gen.Kur antetli CD 
manipülasyon şüphesini incelemeye elverişli yani değişmez tespitler elde etmeye (incelemeye) 
uygun mudur? 

CD'nin elde ediliş şekli ve imajının alınmaması manipüle riski, raporun "CD'nin 
Delil Niteliği" bölümünde incelenmiş ve birçok yönden 'kabul edilebilir delil' niteliği 
taşımadığı, kullanılamayacağı ve mutlak sonuca götürmeyeceği kanaatine varılmıştır.

HASH değeri, veri saklama kapasitesine sahip herhangi bir dijital medyada bulunan 
içerik üzerinden sabit bir algoritma ile hesaplanan sayısal bir değerdir. Elektronik mühür 
olarak tabir edilir, dijital verinin içeriği değişmedikçe HASH değeri değişmez . Dijital 
içerikli deliller açısından hayati derecede öneme sahiptir. Bilinen birkaç istisna hariç, HASH 
değerinin değişmesi delilin değiştiği, değiştirildiği, aynı delil olmadığı veya manipüle 
edildiği anlamına gelir. Yapılan incelemede, davaya konu olan Delil CD'sinin tarafımdan 
hesaplatılan MD5 HASH değeri "57EFC5F8CF47B0B7F3EB3CA1135D7D82" dir.

Eğer Delil CD'si kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği gibi hukuki yollardan elde 
edilse idi, tutanaklarda  CD'nin imajına ait HASH değerinin aynı olması, diğer bir ifade ile 
kesin olarak değişmemiş/değiştirilmemiş olması anlamına gelecekti. Böylelikle dosya zaman 
ve üstveri bilgileri ile ilgili mutlak ifadelere yer verilebilecekti. Fakat davaya konu olan Delil 
CD'sinin ilk aşamada imajı alınmamış ve HASH değeri hesaplanmamıştır. HASH değeri 
delilin bulunduğı ilk anda hesaplatılıp tutanağa kayıt edilmedikten sonra, delilin değişikliğe 
uğrayıp uğramadığı artık kesin bir dille ifade edilemez. Bununla birlikte, içerikteki 
dosyaların son kayıt tarihleri ile CD'nin kayıt tarihi arasında 5 yıl gibi bir süre olduğu 
anlaşılmıştır ve bu 5 yıl içinde dosyaların herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığı 
bilinmemektedir.

11.CD5/HAYMANA klasörün içeriğinde bulunan "HERETİK" adlı klasörün 
içindeki "bit eşlem resmi" formatındaki gövde metinlerinin içeriğinin değişikliğe uğrayıp 
uğramadığı tespit edilebilir mi? Bu format resim formatı olduğuna göre metin içeriği aynen 
taranmış gibi gösterilerek taramadan önce değiştirilmişse bunun tespiti mümkün müdür?

Bitmap dosyalara ait inceleme raporun "Bitmap Resim Dosyalarının incelenmesi" 
bölümünde yapılmıştır. Tarama yapılan dijital kayıtlarda, orjinal belge olmadan -çok açık 
bir hata olmadıkça- değişikliği kesin olarak tespit etmek mümkün değildir.

12.CD5/HAYMANA klasörünün içinde bulunan "çaplan" adlı Word dosyasının üst 



  

veri yolunda belirtilen ilk oluşturulma ve değişiklik tarihleri güvenilir midir?
Eyplan.doc dosyası şüpheli görülen 29 Microsoft Word dosyası içinde 

incelenmiş ve bariz bir manipülasyon izine rastlanmamıştır. Toplam düzenleme süresi 5 
dakika ve kelime sayısı 957 olan eyplan.doc dosyası için, içeriğin başka bir dokümandan 
toplcuca kopyalanıp kayıt edildiği söylenebilir. Ayrıca Eyplan.doc dosyasi AndiÇ.doc 
dosyası ile aynı bilgisayar ve aynı Microsoft Word programında yaratılmış, son olarak 'j' 
kullanıcı adı tarafından 28 Eylül 2000 tarihinde ve aynı saatte kaydedilmiştir. 

13.CD5/HAYMANA klasörünün içinde bulunan "Milli Görüş" adlı klasördeki 
Erbakan ve "mgorus" adlı Word dosyasının ilk oluşturulduğu tarihteki Ms Office sürümü 
2003 görünüyor, bu veriye güvenebilir miyiz?

Erbakan.Doc dosyası açılabilmektedir fakat dosya formatı kısmen bozulmuştur. 
Format düzeltildiğinde dosyanın en son "LEVENT the BARBARIAN" kullanıcı adı ile 12 
Aralık 1996 tarihinde Microsoft Word 8.0 sürümüne ait olduğu tespit edilmiştir. Bu sürüm 
Kasım 1996'da Microsoft Office 97 paketi içinde piyasaya sürülmüştür.

mgorus.doc adlı dosya ise Ocak 1994'de piyasa çıkan Microsoft Word 6.0 
sürümünde kayıt edilmiştir.

14.CD5/BCG/Çankaya klasörünün içeriğinde bulunan "SİYASAL İSLAM_2" adlı 
Word dosyasının büyüklüğü ve detaylı bilgiler içermesi MY 75 İA KYUY (Askeri 
yazışmalara dair müşterek yönerge) ye aykırı olduğu anlaşılmaktadır bu dosyanın içeriğinin 
yazılmak yerine başka bir gövde metinden alıntılanması ihtimali var mıdır?

Raporda şüpheli 29 Microsoft Word dosyası arasında incelenmiş olan SİYASAL 
İSLAM_2.DOC dosyası üstveri bilgilerine göre, daha önce BASIN40.DOC ve 
BASIN41.DOC isimleriyle kayıt edilmiş, 140 defa kayıt edilip üzerinde 7.6 saat çalışılmış 
bir dosya olarak görünmektedir. İçeriğinin yazılmak yerine başka bir gövde metinden 
alınma ihtimali bulunsa bile, elimizdeki veriler ile bunu tespit etme şansımız 
bulunmamaktadır.

15."BÇG/Arşiv/Batı Eylem Planı" klasörünün içeriğinde bulunan "l-20"adlı JPEG 
dosyalarının yükleme tarihinden önce değişikliğe uğrayıp uğramadığı tespit edilebilir mi? 
Dosya içeriğindeki gövde metin özgün biçiminde mi? Tespit edilebilir mi?

Taranarak kayıt edilmiş düz belge niteliğindeki dijital dokümanların değişikliğe 
uğrayıp uğramadığını tespit etmek oldukça zordur, çünkü tarama sırasında kalite düşer ve 
olası değişiklik izleri büyük ölçüde yok olur. Orjinal belge olmadan değişiklikten şüphe 
edilse dahi bu kesin bir dille ifade edilemez. Nitekim incelemede tüm JPG ve BMP uzantılı 
dosyalar için kullanılan 3 farklı yazılım da aynı sonucu vermiştir. Ek olarak, dosya tarihleri 
doğru kabul edildiğinde ve JPG dosyalarının oluşturulma tarihlerine bakıldığında aralarında 
bulunan 2 veya 3 dakikalık farklar bir belgenin taranması ve kayıt edilmesi için gereken 
süredir. Dosyaların CD'ye kayıt işleminin hemen öncesi oluşturulduğu düşünülürse, eğer bir 
değişiklik veya manipülasyon varsa, bunun tarama işleminden önce yani dijital formata 
geçmeden önce yapılmış olması gerekir. Bu gibi durumlarda imzalı belgelere odaklanılmalı, 
imza üzerinde resim ve şekil özellikleri, baskı derecesi, sürati, yerleşimi, istifi, dapılması vb 
parametrelerin daha sağlıklı değerlendirildiği bir grafoloji uzmanına da inceletilmesi ve el 
yazısı analizi yaptırılması daha sağlıklı sonuç verecektir.

16."BÇG/Arşiv/Batı Çalışma Grubu İrticai Durum Tespiti" klasörün içeriğinde 
bulunan "1-8" adlı JPEG dosyalarının ilk ve özgün yükleme tarihindeki dosya özelliklerine 
özgün halinde uzaklaştırılarak içeriği değiştirilip değiştirilmediği bu dosya Ms Word vb. .doc 
dosyası olmadığından tespit edilebilir mi?

Cevap 15. Soruda verilmiştir.
17."BÇG/Arşiv/Batı Hareket Konsepti" klasörünün içeriğinde bulunan "1-12" adlı 

JPEG dosyalarının yükleme tarihinden önce değişikliğe uğrayıp uğramadığı tespit edilebilir 
mi? Dosya içeriğindeki gövde metin özgün biçimde mi? 



  

Cevap 15. Soruda verilmiştir. 
SONUÇ ve KANAAT
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan, 2014/144 numaralı dava 

kapsamında, Ceza Usul Muhakemesi Kanunu Madde 67 ile düzenlenmeye tabi tutulmuş ve 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 293 ile de özel hukuk uyuşmazlıklarında 
delil sistemi içerisinde yer alan uygulamalar çerçevesinde, davaya ait delillerden 
57EFC5F8CF47B0B7F3EB3CA1135D7D82 HASH değerli CD5 isimli Delil CD'si üzerinde 
yapılan inceleme sonucunda,Delil CD'sinin ilk aşamada CMK134 ve diğer yönetmelik ve 
uluslar arası standartlara aykırı olarak,'hukuki delil niteliği oluşturacak ve mahkemelerce 
kabul edilebilir şekilde' elde edilmediği, olay yeri incelemesi yapılıp, CD'nin bulunduğu 
ortamdaki diğer dijital deliller incelenip delil bütünlüğünü sağlayacak şekilde tutanak altına 
alınmadan, CD'den çıkan dosyalardaki üstveri bilgilerinin tek başlarına güvenilir 
olamayacağı,

Dosyaların oluşturulduğu bilgisayar tarihleri doğru kabul edildiğinde, içeriklerinde 
"Gizli" ve "Özel" ibareleri bulunan ve Genelkurmay'ın çeşitli birimlerine ait olduğu anlaşılan 
çok sayıda Askeri içerikli dosya 1996 ve 2000 yılları arasında, isimleri Askeri şube ve 
şüpheliler ile ilgili çok sayıda bilgisayar ve kullanıcı tarafından açılıp üzerinde çalışıldıktan 
sonra kayıt edildiği, Eylül ve Ekim 2000 tarihlerinde dosyaların gruplandırma ve tasnif 
işlemine tabi tutulduğu ve bu işlemin 15 Ekim 2000 tarihine kadar devam ettiği, 21 Ekim 
2000 tarihinde ANDIÇ adlı dosyanın basında yayınlandığı,

CD'nin kayıt tarihi olan 25 Mayıs 2007 tarihinden hemen önce, 14,15,16 ve 24 
Mayıs 2007 tarihlerinde çok sayıda belgenin sayfa sayfa taranarak dijital ortama aktarıldığı 
ve 1996-2002 yılları arasında kayıt edilen diğer dokümanlarla birlikte CD'ye kayıt edildiği,

CD'de bulunan dosyalara ait tüm tarih bilgilerinin kayıt edildikleri bilgisayardan 
alındığı ve bilgisayar adli imajları olmadan dosya tarihlere kesin olarak itibar 
edilemeyeceği,

Delil CD'sinin bilinmeyen bir yerden kargo ile gelmesi, dosyalardan birinin tasnif 
işleminin hemen ardından basında yayınlanması, 'a','xx' ve 'x' gibi bilinmeyen kullanıcı ve 
bilgisayar adları ile kayıt edilen dosyaların varlığı ve son dosya işlemi ile CD'nin kaydı 
arasında geçen yaklaşık 5 yıllık sürenin CD'deki dosyaların güvenilirliğine dair son derece 
şüphe oluşturduğu,

İncelenen 1210 dosyada, tarih ve saat bilgileri doğru kabul edildiğinde, teknik 
olarak açıklanamayacak bir değişikliğe ve herhangi bir manipülasyona rastlanmadığı, 
görüş ve kanaatine varılarak tarafımca düzenlenen işbu Uzman Mütaalası, herhangi bir baskı 
ve etki altında kalmadan, bilimsel ve vicdani olarak onaylı teknik düzenlemeler dikkate 
alınarak hazırlanmış ve ilişik listesindeki ekleriyle birlikte 87 sayfa 3 nüsha olarak 
sunulmuştur.

C- 01.04.2016 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU 

İstanbul C. Başsavcılığınca gönderilen ve müşteki Tamer Tatar’ın kendisine kargo 
ile gelen ve Cumhuriyet Savcılığına teslim etmiş olduğu  (üzerinde 2011 / 206 sor. Asıl cd 
yazılı, GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve 
Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu 
bulunan, SERİ NO : A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: 
yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı) l adet CD’nin (sözkonusu CD aslı 
emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı) mahkememiz tarafından ODTÜ tarafından bildirilen 
isimler bilirkişi tayin edilen ODTÜ de görevli  3 bilirkişinin (Prof.Dr.Ahmet Çoşar, 
Uzman Dr.Özgür Kaya ve Öğretim Görevlisi Dr.Cevat Şener) in ibraz ettikleri 
01.04.2016 tarihli 48 sayfalık bilirkişi raporu ve eklerinde;



  

1.TALEP
Sanık avukatları tarafından sorulan soruların yanıtlandırılması ve davaya konu olan 

CD’nin ve CD içeriğindeki dosyaların incelenmesi ve bunların delil niteliğinde olup 
olmadığının değerlendirilmesidir.

2.DEĞERLENDİRME
Bilirkişi heyeti olarak dava dosyası, ekleri ve CD5 isimli 1 adet CD öncelikle adli 

bilişim uluslararası normlarına göre incelenmiştir. İncelemede uluslararası alanda kabul 
görmüş yöntemler, araçlar ve lisanslı yazılımlar kullanılmıştır. Bu bağlamda;

1.İlk olarak delil CD’si CD5’ in ve dolayısıyla içerdiği dijital belgelerin delil 
niteliğinde olup olmadığı ulusal ve uluslararası normlara göre değerlendirilmiştir.

2.İkinci olarak CD5 üzerinde uluslararası alanda kabul görmüş lisanslı ve sertifikalı 
yazılımlar kullanılarak incelemeler yapılmıştır. Bu incelemelerde CD’nin hangi program ile 
ne zaman ve nasıl kaydedildiği detaylı olarak irdelenmiştir. CD’nin içerisindeki dosyalar 
dosya tiplerine göre sınıflandırılmış ve üst veri incelemeleri dosya türlerine (doc, xls, ppt, 
bmp, jpg) göre ayrı ayrı yapılmıştır.

2.1.CD5’in İncelenmesi
Bilgisayar dosya sistemlerinin adli incelenmesi amacıyla kullanılabilecek çeşitli 

yazılımlar bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
•AccessData Forensic Toolkit 3.1.2.2359 Adli İnceleme Yazılımı
•AccessData FTK Imager 3.0.0.1443 Adli İmaj Alma Yazılımı
•Encase v7
•Caine Linux Distribution
•SANS Investigative Forensics Toolkit - SIFT
•OSForensic
•The Sleuth Kit
Dava konusu 5 nolu CD’nin imajı, Accessdata firması tarafından üretilen FTK 

Imager yazılımıyla alınmıştır. FTK (Forensic Toolkit) Imager programı, Amerika Birleşik 
Devletleri Adalet Bakanlığı’nca adli bilişimde, disk imajlarının incelenmesinde kullanılması 
için önerilen programlardan olup, ayrıca National Institute of Standards and Technology 
(NIST) tarafından da test edilmiş bir yazılımdır. CD’nin forensic kopyası OSForensic 
uygulaması ile de ayrıca alınmıştır.

AccessData FTK Imager programı ile CD üzerinde yapılan incelemelerde; bu 
CD’nin Nero Buming ROM uygulaması ile, kullanılan bilgisayarın saati 25.05.2007 
gününü ve 14:54:00 GMT+3 saatini gösteriyorken, tek oturumda (Session) ve tek izde 
(TrackO) yazıldığı ve oluşturulduktan sonra bu CD üzerine başka herhangi bir dosya 
eklenmemiş olduğu tespit edilmiştir.

İlgili CD’de, Arşiv ve CD5 isimli iki farklı ana dizin vardır. Arşiv dizinin altında 
toplam 46 alt dizin bulunmaktadır. CD5 isimli dizinin altında ise 6 alt dizin ve bu alt 
dizinlerin altında da başka alt dizinler vardır. CD’nin içinde bu şekilde toplam 103 dizin ve 
bu dizinler altında da Tablo 1’de belirtilen tipte ve sayıda dosyalar bulunmuştur.

Nero Buming Rom uygulamasının CD5’in kayıt edildiği tarih olan 25.05.2007’de 
kullanılan sürümünü bulmak için https://archive.org sitesinden http://www.nero.com sitesinin 
25.05.2007 tarihindeki geçmiş görüntülerine ulaşılmıştır. Bu bilgilere göre 25.05.2007 
tarihinde Nero Buming Rom CD yazma uygulamasının kullanılan sürümü 7.8.5.0’dir ve 
31 Mart 2007 tarihinde yayınlanmıştır (Şekil 7)

2.2. SANIK VEKİLLERİNİN SORULARI VE YANITLAR



  

2.2.1. Sanık Yıldırım Türker’in Avukatı Aytekin Erol’un talepleri
Sn. Erol dilekçesinde “CMK 67 maddesi kapsamında tarafımızdan uzman görüşü 

istihsal edilmek üzere imajı ve kopyaları çıkarılarak verilen “Genelkurmay Antetli” cd olarak 
anılan (seri nosu A..3278 olan gizlilik derecesi-Daire Şube Konu başlıkları bulunan 
A5J2112222525 seri numaralı) 1 adet CD’nin tarafsız, güvenilir, ve yetkin bir bilirkişi 
heyetince incelenerek adli delil olma durumunun ve içeriğinden çıkarılabilecek diğer 
ayrıntıların tespit ettirilmesine karar verilmesi” talep edilmektedir.

Bu konudaki değerlendirme ve yanıtlar aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak 
sunulmaktadır.

2.2.2. Sanık Ersin Yılmaz’ın Avukatı Emre Baykurt'un talepleri
Sn. Baykurt’un 27.05.2015 tarihli dilekçesinde “Mahkemenizce oluşturulacak uzman 

bilirkişi kuruluna söz konusu Genelkurmay Antetli 5 nolu CD üzerinde bilirkişi incelemesi 
yaptırılmasına” talebinde bulunulmuştur.

Bu konudaki değerlendirme ve yanıtlar da aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak 
sunulmaktadır.

2.2.3. Sanık Çevik Bir’in Avukatı Ümit Kara’nın soruları ve yanıtlar
Sn. Kara, 09.06.2015 tarihli dilekçesinde özetle;
“Dijital delil olarak saklanan “Genelkurmay” antetli 5 nolu CD’nin imajının 

alınması tarafımız ve bir kısım sanıklarca talep edilmiştir. Mahkeme 05.01.2015 tarihli ara 
kararla nihayet celbi sağlanan ancak orijinallik niteliği belirtilmeyen Ankara C.Başsavcılığı 
Adli Emanet Memurluğunun 2012/3 suç eşyası esas defter sırasında kayıtlı üzerinde 
“Genelkurmay Karargahı” ve “2011/206 Sor. Asıl Cd” yazılı, A 3278 barkod numaralı, orta 
şeffaf kısmında lazer yazıcı ile A5J2112222525 yazan ve dosyamızda 5 nolu CD olarak 
bilinen 1 adet CD imajı alınmak üzere bilirkişi görevlendirilmiştir. Bu halde asıl olup 
olmadığı tam olarak anlaşılmayan 5 nolu CD müşteki Tamer Tatar tarafından İstanbul Özel 
Yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine 19.12.2011 tarihinde teslim edildikten 3 Yıl 1 Ay 
sonra hem de uluslararası standartlara aykırı bir şekilde yanlış bir imaj alma programıyla 
08.01.2015 tarihinde imajı alınarak ekinde bilirkişi raporu yazısıyla 10 adet imaj CD olarak 
mahkemeye teslim edilmiştir.

Bu noktada CD5’in üzerindeki yazı ve loğların uzaktan da olsa tarafımızca 
görülmesinin temin edilmesini talep ediyoruz. Şeklinde ifade ettiği talebinin ardından, iki 
grup halinde (19+17) toplam 36 adet soru iletmiş olup, bahsi geçen bu sorular ve yanıtları 
aşağıda sıralanmaktadır:

1. Grup: “Hukuka Uygun Delil” bağlamında CD5 ile ilgili genel sorular
SORU 1: Dijital deliller bakımından "Yasal delil" veya "Hukuka uygun delil” 

kavramları ne demektir? Bir delilin mahkemelerce yasal olarak kabul edilebilmesi için aranan 
şartlar nelerdir?

YANIT 1: CMK 134. maddenin son üç bendi şu ifadeleri içermektedir:
"(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki 

bütün verilerin yedeklemesi yapılır.
(4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline 

verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.
(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin 

tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, 
bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. ”

Genelde kabul gören ve uygulanan yöntem, 
(i) incelemesi yapılacak verileri taşıyan ortamın (Disk, CD, DVD, USB Bellek vb.) 

imajının alınarak, bu imajın ve İlgili HASH değerinin kayıt altına alınması; 
ii) imaj ve HASH değerinin birer kopyasının şüpheliye veya vekiline verilmesi ile,
 (iii) bu imaj üzerinde adli incelemenin gerçekleştirilmesidir. İncelenecek verilere 



  

ilişkin HASH değerinin kayda geçmesi, verilerin el konulduğu zamanki içeriklerinin 
korunduğunun (sonradan değiştirilmediğinin) kolayca doğrulanması açısından önemlidir.

Ayrıca, delil niteliğinde olan ortam Taşınabilir Disk, CD, DVD veya USB Bellek 
gibi taşınabilir ortam ise, bu ortamların kullanıldığı bilgisayarların da imajlarının 
alınması gereklidir. Çünkü ilgili taşınabilir ortamın kim tarafından kullanıldığı gibi bazı 
bilgiler, bu ortamların bilgisayar üzerindeki log dosyalarında bıraktıkları kayıtlardan bazen 
bulunabilmektedir

SORU 2: Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 2014/144 sayılı 
davaya konu olmuş CD5 isimli delil CD'si hukuka uygun olarak elde edilmiş midir?

YANIT 2: Dosya üzerinde yapılan İncelemelerde, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülmekte olan 2014/144 sayılı davaya konu olmuş CD5 isimli CD’nin, müşteki Tamer 
Tatar tarafından 19.12.2011 tarihinde İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine 
teslim edilmiş olduğu anlaşılmıştır. CD teslim edilirken CD’nin imajının (veya adli 
kopyasının) alındığına ve dolayısı ile HASH değerinin hesaplanarak kayda geçirildiğine 
dair bir bilgiye/belgeye dava dosyasında rastlanmamıştır. Dava dosyasındaki belgelerden, 
CD5’in İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine teslim edildikten 3 yıl 1 ay 
sonra, yani 08.01.2015 tarihinde imajı alınarak, ekinde bilirkişi raporu yazısıyla 10 adet imaj 
CD olarak mahkemeye teslim edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Hem CD’nin kaynağı belirsiz 
olması, hem de imajı ve HASH değeri alınmadan ve taraflara bir kopyası verilmeden elde 
edilmiş olması nedeniyle, bu CD adli bilişim açısından CMK.134’e uygun 
bulunmamaktadır.

SORU 3: Hukuka aykırı olarak elde edilmiş sayısal içerikli delillerin mahkemelerde 
kabul edilmesi ve kullanılması ne gibi sakıncalar doğurur. Yasal olmayan sayısal delillerin 
kabul edilmesi halinde, her isteyenin başkaları hakkında sayısal dosyalar hazırlayıp aleyhte 
veya lehte delil olarak sunmasının önüne geçilebilir mi?

YANIT 3: Bu sorunun yanıtına temel olacak teknik açıklama YANIT 8’de 
verilmiştir. Bunun ötesindeki yorumlama konuları, bilirkişi heyetimizin uzmanlık ve görev 
alanı ile örtüşmediğinden yanıtlanamamaktadır.

SORU 4: Sayısal deliller alanında, bire bir kopya (adli imaj) nedir? HASH değeri 
nedir? HASH değeri nerede ve ne zaman alınmalıdır? Sayısal deliller açısından önemi nedir? 
Verilerin doğruluğunu sağlamada nasıl bir avantaj sağlar? Buna göre adli emanete alınan bu 
CD manipülasyon şüphesini incelemeye elverişli yani değişmez tespitler elde etmeye uygun 
mudur?

YANIT 4: İmaj dosyasının ve de kopyalarının üzerinde değişiklik yapılıp 
yapılmadığını kolayca anlamanın bir yolu, HASH algoritmaları tarafından üretilen HASH 
değerini saklayarak, ileride saklanan imaj dosyası üzerinden yeniden hesaplanacak HASH 
değeri ile saklanan HASH değerini karşılaştırmak ve imaj dosyanın değişmemiş olduğuna 
böylece emin olmaktır. HASH algoritmalarının en yaygın kullanılanları MD5 ve SHAİ ’dir. 
Bir imaj dosyasının sonradan değiştirilmediğini doğrulamak için, imaj dosyasının HASH 
değeri hesaplanmalıdır. Bu değer, imaj alımı sürecinde hesaplanıp kayda alınmış olması 
gereken orijinal ortamın veya dosyanın HASH değeriyle karşılaştırılmalıdır. Eğer HASH 
değerleri aynıysa imaj dosyasının değiştirilmediği anlaşılır. Özetle, HASH değeri önceden 
alınmış bir ortam veya dosyanın üzerinde sonradan değişiklik yapılmadığını doğrulamak için, 
HASH değerini yeniden hesaplayıp önceden alınmış değer ile karşılaştırma yöntemi izlenir.

Dolayısıyla, söz konusu CD ’nin üçüncü bir şahıs tarafından savcılığa teslim 
edilmiş olması ve CD'de bulunan dosyalar kaynağından alınırken imajı ile HASH 
değerinin alınmamış olması nedeniyle; bu CD ’nin içindeki belgelerin kim(ler)in 
bilgisayarına ait olduğu, kim tarafından oluşturulduğu, değişiklik yapılıp yapılmadığı veya 
bu CD’nin de ilk oluşturulan CD olup olmadığı bilinemez.

SORU 5: Hukuki olarak dijital/sayısal deliller nasıl toplanmalı ve taşınmalıdır?



  

YANIT 5: Dijital deliller toplanırken, öncelikle YANIT 1 'de belirtilmiş olan 
işlemler yapılmalı; taşıma, inceleme gibi uygulamalar ancak bu işlemlerin ardından 
gerçekleştirilmelidir.

SORU 6: CMK 134 ve Adli Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 17. 
Maddesi ne anlatmaktadır? Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 2014/144 
sayılı davaya konu olmuş CD5 isimli delil CD'si bu kanun maddesi ve yönetmelikte belirtilen 
hususlar açısından nasıl değerlendiririz?

YANIT 6: Bu soru YANIT 1-2’de detaylı olarak yanıtlanmıştır. Özet olarak; dava 
dosyasındaki tutanaklara ve incelemelerimize göre 2007 yılında kayıt edilen CD’de 
1996-2002 yılları arasında üretilmiş/değiştirilıniş/erişilmiş görünen çeşitli sayısal dosyalar 
mevcuttur. Yine tutanaklardan, bu CD ’nin 2011 yılında savcıya ulaştırıldığı ve imajının da 
2015 yılında alındığı anlaşılmaktadır. Ancak, ilk etapta imajı da alınmamış olan bu CD ’nin 
nereden elde edildiğine, hangi bilgisayarda kayıt edildiğine, nasıl saklandığına vb. ilişkin 
dava dosyasında herhangi bir belge veya tutanak bulunmadığından, bu CD’nin 
CMK134’egöre uygun delil bütünlüğü bulunmamaktadır.

SORU 7: MS Word programında yaratılan dosyaların üst veri bilgilerinde hangi 
zaman damgaları bulunur? Bu tarih bilgilerinin kaynağı nedir?

YANIT 7: MS Word ile yaratılan dosyaların üst veri bilgilerinde yaratılma, 
değiştirilme, erişim zaman, son kayıt tarihi gibi zaman damgaları bulunur. Dijital ortamda 
kaydedilen dosyalar, asıl içeriklerine ek olarak, dosyanın takibini ve yönetimini 
kolaylaştırmak için zaman damgalarına ek Olarak “yazar” (author, creator), “son kaydeden ” 
(last saved by) gibi bilgileri de içeren bu üst veri alanları, kuruluşların kendi içlerindeki evrak 
takibini yapabilmeleri amacıyla tutulmakta olup, herhangi bir güvenlik denetimine tabi 
değillerdir. Word formatı belgeyi yaratan kullanıcı bilgisi, son kaydeden kullanıcı bilgisi, bu 
işlemlerin tarihi ve dosyanın saklandığı dosya yolu bilgisi gibi bilgileri bu üst veri alanlarında 
tutar. Şekil 8’in sol tarafı bu bilgileri göstermektedir.

SORU 8: Sadece bir CD /ferisindeki MS Office dosyalarının üst veri ve işletim 
sistemi tarafından kaydedilen zaman damgalarına bakarak, dosyaların değişikliğe uğrayıp 
uğramadığı hakkında mutlak bir sonuca varılabilir mi? 

YANIT 8: Elektronik belgeler üzerindeki değişiklikler el yazılı ve ıslak imzalı 
belgelerden farklı olarak kolaylıkla ve fark edilemez şekilde yapılabilmektedir. Bu 
özelliğiyle elektronik belgelerde, zaman ve üst veri bilgilerinde yer alan kişi bilgileri 
güvenilirlik arz etmemektedir. Belgenin kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir ortamda 
(Taşınabilir Disk, CD, DVD, USB Bellek, anonim e-posta gibi) ele geçirilmesi durumunda 
sahiplik bilgisi tamamen güvenilmezdir. Belgeyi herhangi bir kişi üretmiş olabilir. Belgenin 
sahiplik bilgilerine güvenebilmek için, öncelikle kişinin özel kullanımındaki bir bilgisayardan 
veya bilgisayar hesabından adli bilişim usullerine uygun bir şekilde elde edilmiş olması 
gerekir. Bu durumda bile, bilgisayara veya hesaba başka kişilerin fiziksel olarak ulaşma 
olasılığı, ağ üzerinden erişme olasılığı, işletim sisteminin ve ağın güvenlik düzeyi gibi 
konuların göz önünde bulundurulması gerekir. Yani, başka kişilerin fiziksel olarak, ağ 
üzerinden ya da Truva atı (Trojan), Arka kapı (backdoor) ve benzeri güvenlik açıklarını 
kullanarak bilgisayarlara sızarak bu dosyaları yerleştirme/değiştirme olasılığı da 
değerlendirilmelidir.

Bu konu, Adli Bilişim Uzmanı Dr. Balı tarafından da aşağıdaki şekilde 
yorumlanmaktadır: “Dijital ortamda bir içeriğin ilk ne zaman oluşturulduğu konularında, 
aşağıdaki türde tespitler, tek başlarına, yani doğrulayıcı harici bir kaynakla teyit edilmediği 
sürece, %100 kesinlik ifade etmez ve tek başına bir hükme esas teşkil etmez.

•Dosyaların oluşturma, değiştirme ve erişim tarihlerine ilişkin görünen tarih -saatler,
•Bir dosyanın ilk nereden gelmiş olabileceğine ilişkin sözde tespitler,
•Dijital ortamda bir içeriğin ilk ne zaman oluşturulmuş olabileceğine ilişkin sözde 



  

tespitler,
•Bir videonun, bir resmin, bir ses kaydının veya bir yazının ilk ne zaman oluştuğuna 

ilişkin sözde tespitler (videonun üzerinde zaman sayacı olsa bile %100 kesin olmayabilir),
•Bir yazının ilk ne zaman yazıldığı veya çıktı alındığına ilişkin görünen tarihler,
•Bir dosyanın üst veri (metadata) kısımlarında görünen tarihler...
Yani kısacası, dijital ortamda bir dosyanın veya bir kaydın ilk ne zaman meydana 

geldiği konusunda, tarih tespiti diye sunulan değerler, eğer ki harici ve değişmeyen bir 
zaman kaynağıyla doğrulanmamış ise (ve doğrulanamıyorsa) %100 doğru olarak kabul 
edilemez, tek başına delil vasfı kazanamaz ve tek başına hüküm kurmaya yetmez.

Çünkü;
•Tarih-saat bilgileri, kaydın oluştuğu veya işlem gördüğü bilgisayarın tarih-saati 

neyse ona göre tayin edilen bilgilerdir. En başta, geçmişteki bir zamanda, yani tarihi tespit 
edildiği iddia edilen eylemin gerçekleştiği sırada, o bilgisayarın tarih-saatinin doğru 
tarih-saat’e ayarlı olup olmadığı bilinemez.

•Dijital ortamdaki dosyaların (ve klasörlerin) tarih-saatleri çok çeşitli işlemlerden 
etkilenir ve değişir veya dönüşür.

•Exif, metadata (üst veri) vb isimlerle de bilinen ve dosya özelliklerinde 
görünmekten ziyade doğrudan dosya içine otomatik olarak kaydedilen tarih -saatler dahi, 
dosya özelliklerindeki tarih-saatlere göre daha zor değişebilir olsa da yine tek başına %100 
kesinlik ifade etmez.

•En nihayetinde, dijital ortamda bir çok dosya veya kaydın tarih-saatleri, 
istenildiğinde uygun programlarla değiştirilebilir.

O nedenle dijital ortamda dosya tarih-saatleri - harici ve değişmeyen bir tarih-saat 
kaynağıyla teyit edilemediği sürece- tek başına kesin değildir, delil olamaz ve tek başına 
hüküm kurmaya yetmez. ”

SORU 9: Bir bilgisayarın tarihi 5 yıl geriye alınıp bir Microsoft Word dosyası 
yaratılırsa dosya yaratılış tarihi ne olur?

YANIT 9: Bu soru bilirkişi bilgisayarının saati geri alınmak suretiyle denenmiş ve 
sonuçları aşağıdaki ekran görüntüleriyle verilmiştir.

Şekil 9’daki birinci görüntüde bilgisayarın tarihi 04 Kasım 2015 ve saati de 
16:05’dir (kırmızı kutu ile çevrelenmiş bölge)

Bilgisayar bu zaman diliminde iken (4 Kasım 2015) bir Word dosyası yaratılmış ve 
yaratılış tarihi aşağıda verilmiştir. Word_zaman_deneme.docx adlı Word belgesinin zaman 
bilgileri İlgili ekran görüntüsünden de görülebileceği üzere 04 Kasım 2015’dir (Şekil 10). 
Daha sonra bilgisayarın tarihi 04 Kasım 2010 yılına alınmış ve başka bir Word belgesi 
yaratılmıştır (Şekil 11). Yeni yaratılan Word belgesinin zaman bilgisi ise 4 Kasım 2010’dur 
(Şekil 12)

Özetle bir bilgisayarın tarihi 5 yıl geriye alınıp bir Microsoft Word dosyası 
yaratılırsa, dosyanın yaratılış tarihi bilgisayarın geriye alındığı tarih ile aynı olur. 

SORU 10: 1999 yılında yaratılmış bir MS Word dosyasının 2001 yılında açılıp 
içeriği tamamen değiştirildikten sonra kaydedilirse MS Word üst verisindeki "dosya 
yaratılma” tarihi değişir mi? Bu dosyanın bir CD'de bulunması halinde değiştirilen içerik 
tespit edilebilir mi?

YANIT 10: YANIT9’da bilirkişi bilgisayarının tarihi 5 yıl geriye, 4 Kasım 2010 
tarihine alınıp, bir Word belgesi yaratılmış; bu Word belgesinin yaratılış tarihi de 4 Kasım 
2010 olmuştu. Şimdi ise bilgisayarın tarihi 4 Kasım 2012 olarak değiştirilip, aynı Word 
belgesi içerisinde değişiklikler yapılarak kaydedilmiştir. Bu işlemlerin sonucunda, aşağıdaki 
ekran görüntülerinden de görüleceği gibi, belgenin “dosya yaratılma” tarihi değişmemiş; 
sadece “son kaydedilme” tarihi, “değiştirilme” tarihi ve “erişim” tarihi değerleri değişmiştir 
(Şekil 13).



  

Ayrıca, bir CD ’de bulunan Word belgelerinin içeriğinde çeşitli tarihlerde yapılan 
değişikliklerinin ne olduğunu tespit etmek mümkün değildir. 

SORU 11: MS Word 97’de 1 Ocak 2007 yılında yaratılmış bir MS Word dosyası 
aynı sürümdeki programda aynı tarihte açılıp, bilgisayarın tarihi 1 Temmuz 1999 yılına 
alındıktan ve içeriği değiştirildikten sonra "Farklı Kaydet" (Save As) ile yeni bir dosya olarak 
kayıt edildiğinde dosyanın üst verisindeki zaman damgalan hangi tarihi işaret eder? 
Bilgisayar tarihi  1 Temmuz 1999 iken aynı dosya CD’ye kayıt edilirse CD'ye kayıt tarihi ne 
olur?

YANIT 11: Bu işlemin denenebilmesi için bir sanal makine üzerine Windows 7 
kurulmuş ve bu Windows 7 işletim sistemi üzerine de MS Office 97 kurulumu yapılmıştır 
(Şekil 14). Daha sonra, bilgisayarın tarihi 1 Ocak 2007 olarak değiştirilmiş ve ardından da 
MS Word 97 programı ile bir Word dosyası yaratılmıştır (Şekil 15 ve Şekil 16).

Bilgisayarın tarihi 1 Ocak 2007 iken aynı dosya açılmış; bilgisayarın tarihi 1 
Temmuz 1999 yılına alınmış ve dosyanın içeriği değiştirilip farklı bir Word dosyası olarak 
kaydedilmiştir. Sonuçta, dosyanın üst verisindeki “oluşturma”, “değiştirme” ve “erişim" 
zaman damgalarının tümü, bilgisayar tarihinin ayarlandığı 1 Temmuz 1999 yılını göstermiştir 
(Şekil 17, Şekil 18, Şekil 19 ve Şekil 20). 

Daha sonra, bilgisayarın tarihi 1 Temmuz 1999 iken bu dosya bir CD’ye kayıt 
edilmiş olup, bu işlemin sonucunda, CD’deki dosyanın üst verisindeki “oluşturma”, 
“değiştirme” ve “erişim” zaman damgaları 1 Temmuz 1999 olarak aynı kalmıştır (Şekil 21, 
Şekil 22 ve Şekil 23). 

SORU 12: MS Word 97'de 1 Ocak 2007 yılında yaratılmış ağ üzerinde paylaşıma 
açık bir alanda bulunan bir MS Word dosyası aynı sürümdeki programda aynı tarihte 
kullanıcı adı farklı bir bilgisayarda açılıp, bilgisayarın tarihi 1 Temmuz 2011 yılına alındıktan 
ve içeriği değiştirildikten sonra 'Farklı Kaydet" (Save As) ile yeni bir dosya olarak kayıt 
edildiğinde dosyanın üst verisindeki zaman damgalan hangi tarihi işaret eder? Bilgisayar 
tarihi 1 Temmuz 2011 iken aynı dosya CD'ye kayıt edilirse CD'ye kayıt tarihi ne olur? Dosya 
içeriğinde yapılan değişiklikler tespit edilebilir mi? 

YANIT 12: Bu işlemin denenebilmesi için YANIT ll’de kurulmuş olan sanal makine 
kullanılmıştır. Öncelikle, sanal makine ile bu sanal makineyi barındıran bilgisayar 
birbirlerinin dosyalarına ulaşabilecek şekilde paylaşıma açılmıştır. Her iki bilgisayarın da 
tarihleri 1 Ocak 2007 olarak ayarlanmış ve 1 Ocak 2007 tarihli bir MS Word dosyası 
yaratılmıştır (Şekil 24).

Daha sonra, yaratılan dosya ağ üzerinden kullanıcı adı farklı ana bilgisayara 
kopyalanmış; dosya burada açıldıktan sonra bilgisayarın tarihi 1 Temmuz 2007 gününe 
ayarlanmış ve dosyanın içeriği değiştirilmiştir. Ardından da, dosya “Farklı Kaydet” e yeni bir 
dosya olarak kaydedilmiştir. Bu işlemlerin sonunda, dosyanın üst verisindeki “oluşturma ”, 
“değiştirme” ve “erişim ” zaman damgaları 1 Temmuz 2011 olmuştur (Şekil 25 ve Şekil 26).

Bilgisayar tarihi 1 Temmuz 2011 iken aynı dosya CD'ye kayıt edilmiş ve CD kayıt 
tarihinin aynı (1 Temmuz 2011) olduğu görülmüştür (Şekil 27 ve Şekil 28).

Ayrıca, yalnızca ilgili dosyayı inceleyerek, dosya içeriğinde hangi değişikliklerin 
yapıldığının tespit edilmesi mümkün değildir. 

SORU 13: Bir CD'ye kayıtlı MS Office dosyalarına ait üst veri bilgileri baz olarak, 
dosya tarih ve içeriklerinde bir manipülasyon yapılıp yapılmadığı kesin bir dille ifade 
edilebilir mi?

YANIT 13: Herhangi bir CD ’de kayıtlı MS Office dosyalarının üst veri bilgilerine 
bakarak, dosya tarih ve içeriklerinde herhangi bir manipülasyon yapılıp yapılmadığını 
kesin dille söylemek mümkün değildir.

SORU 14: MS Office üst veri bilgilerini istenildiği şekilde düzenleyecek yazılımlar 
mevcut mudur? Bu tip yazılımlarla değiştirilen dosyaların CD'ye kayıt edilmesi durumunda 



  

kesin olarak manipülasyon tespiti yapılabilir mi?
YANIT 14: MS Office üst veri bilgilerini istenildiği şekilde düzenlemek için çok 

sayıda ve kolaylıkla Internet’den bedava olarak indirilip kullanılabilecek program 
bulunmaktadır. Bu programların bazıları ileri düzeyde uzmanlık gerektirirken; bazıları ise 
ortalama kullanıcılar tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir. Örneğin, GNU touch.exe ve 
Microsoft PovverShell uygulamaları profesyonel uygulamalardır ve komut satırından 
çalışırlar. Komut satırından parametre alarak çalışan bu programlar, herhangi bir grafiksel 
kullanıcı ara yüzüne sahip değillerdir. Bu nedenle kullanıcının bilgisi ve haberi olmadan arka 
planda rahatlıkla çalışabilirler. Profesyonel kullanıcılar, bu tür programları kullanarak 
herhangi bir belgenin üst veri bilgilerini istedikleri gibi değiştirebilir ve yaptıkları bu 
değişimlerin izlerini de silebilirler. Üst verileri bu yöntemlerle değiştirilen dosyaların CD ’ye 
kayıt edilmesi durumunda, bu dosyaların üzerlerinde %I00 doğrulukla kesin sonuç verecek 
özellikte bir manipülasyon testi yapmak mümkün olmayacaktır.

SORU 15: MS Office programlarına ait "Author", "Organisation Name”, “Last 
Saved By” gibi üst veri bilgilerinin kaynağı nedir? Bu değerler değiştirilebilir mi? Nasıl?

YANIT 15: Bu sorunun yanıtı YANIT 7 ve YANIT 14’te verilmiştir. Özetlemek 
gerekirse: Dijital ortamda kaydedilen dosyalar, asıl içeriklerine ek olarak, dosyanın takibini 
ve yönetimini kolaylaştırmak için (zaman damgalarının yanında) “yazan ” (author, creator), 
“son kaydeden ” (last saved by) gibi bilgileri de içeren üst veri alanları barındırırlar. Bu 
alanlar, kuruluşların kendi içlerindeki evrak takibini yapabilmeleri amacıyla tutulmakta olup, 
herhangi bir güvenlik denetimine tabi değillerdir. Word formatı, bu gibi bilgileri (bilgisayar 
ve işletim sisteminden alarak) üst veri alanlarında tutar. Kullanıcı tarafından tamamıyla 
değiştirilebilen bu üst veri alanları, sadece bilgi vermek amacı taşımakta olup, burada yer 
alan bilgilerin doğruluğu garanti edilemez. Ayrıca, Microsoft Word formatında kavıt edilmiş 
olan dosyaların üst verisinin nasıl değiştirileceği, yazılımı üreten firmanın kendi resmi 
internet sitesinde de açıklanmıştır. Bununla birlikte Microsoft Word formatı birçok elektronik 
belge formatında olduğu gibi veri bütünlüğünü sağlamak için herhangi bir kriptolojik yöntem 
(HASH özeti, elektronik imza vs) içermemektedir. İşletim sisteminin dosyalar üzerinde 
tuttuğu “kullanıcı ” alanı da değiştirilmeye açık olup, bu işlemi gerçekleştirmek için 
kullanılabilecek programlardan ikisi, İnternetten kolaylıkla indirilebilen subinacl.exe ve 
SetACL.exeprogramlarıdır.

Dolayısıyla belgenin herhangi bir noktasında özel yazılımlarla ya da standart bir ikili 
(binary) dosya editörüyle değişiklik yapmak, belgeyi tahrip etmek ya da tamamen yapay 
olarak oluşturmak mümkündür. Bu değişikliklerin anlaşılması veya belgenin orijinalliğinin 
garanti edilmesi de olanaklı değildir. Belgenin içinde yer alan yazar bilgisi, son kaydeden 
bilgisi, tarih bilgileri gibi üst verilerde, belgenin içeriği gibi kolaylıkla değiştirilebilir.

SORU 16: Bir tarayıcı (scanner) ile taranıp bilgisayara fotoğraf formatında (BMP 
veya JPG) sayısal olarak kayıt edilen belgelerin sahte olup olmadıkları veya değiştirilip 
değiştirilmedikleri, taranmış sayısal kopyaları üzerinden kesin olarak anlaşılabilir mi?

YANIT 16: Bir tarayıcı ile taranıp bilgisayara görüntü formatında (BMP veya 
JPG) sayısal olarak kayıt edilen belgelerin sahte olup olmadıklarını anlamak her zaman 
mümkün değildir. İleri düzey uzmanlar, (Adobe Photoshop, Gİmp vb.) görüntü işleme 
uygulamaları ile taranmış bu belgeler üzerinde değişiklikleri kolayca yapabilirler. Taranmış 
belge tipi de önemli bir kriterdir. Eğer taranmış belge bir metin ise, bu tür belgelerde 
manipülasyonlar daha kolaylıkla yapılabilir. Uzmanlık seviyesine bağlı olarak, yapılan 
değişikliklerin fark edilmesi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla, taranmış bir belgenin 
üzerinde eğer bariz tahribat varsa sahte olduğu anlaşılabilir; ancak (orijinal belge ile 
karşılaştırmadan) gerçek olduğunu iddia etmek mümkün değildir.

SORU 17: Sahtecilik soruşturmalarında, tarandıktan sonra sayısal olarak bilgisayar 
ortamına kaydedilmiş dokümanlar ile orijinal dokuman üzerinde yapılan incelemeyi 



  

karşılaştırınız? Hangi dokümanda sahtecilik tespiti daha kolay tespit edilebilir? Neden?
YANIT 17: Yukarıda da detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, dijital bir belgenin 

gerçek olduğunun tespiti (belge elektronik imza gibi yöntemlerle imzalanmadığı veya 
orijinali ile karşılaştırılmadığı sürece) mümkün değildir. Orijinal belgede sahtecilik tespiti 
her zaman daha kolaydır.

SORU 18: Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 2014/144 sayılı 
davaya konu olmuş CD5 isimli delil CD'sinde yaratılan 273 MS Word dosyası arasında 4 
tanesi, MS Word’ün ilgili sürümünün piyasaya sürüldüğü tarihten önce yaratıldığı 
görünmektedir. Bir dosya yazıldığı program henüz yokken nasıl yaratılmış olabilir?

YANIT 18: İlgili uzman görüşünde her ne kadar 3 Adet Microsoft Word 8.0 ve 1 
adet de Microsoft Word 9.0 dosyalarının ilk oluşturma tarihlerinin, bahsi geçen 
programların ilk piyasaya çıkış tarihlerinden eski olduğu tespit edilmiştir şeklinde rapor 
verilmişse de; /Bcg/Belgelerim/ NECDET/GÖRÜŞME/B-LEWIS.DOC dosyası Microsoft 
Word 8.0 sürümü ile yaratılmıştır ve dosyanın ilk yaratılma tarihi ise 16 Ocak 1997’dir. 
Microsoft Word 8.0 sürümünün piyasa çıkış tarihi ise 19 Kasım 1996'dır. Dolayısıyla 
uzman görüşündeki ifade bu dosya için yanlıştır. Bu dosya Microsoft Word 8.0 
sürümünün piyasaya sürülüş tarihinden yaklaşık 2 ay sonra yaratılmıştır.

Benzer şekilde, /Bcg/Belgelerim/NECDET/GÖRÜŞME/YAALON.DOC dosyası da 
Microsoft Word 8.0 sürümü ile yaratılmıştır ve dosyanın ilk yaratılma tarihi ise 23 Kasım 
1996’dır. Microsoft Word 8.0 sürümünün piyasa çıkış tarihi 19 Kasım 1996 olduğundan, 
uzman görüşündeki ifade bu dosya için de yanlıştır. Bu dosya Microsoft Word 8.0 
sürümünün piyasaya sürülüş tarihinden 4 gün sonra yaratılmıştır.

Ancak, aşağıdaki diğer iki dosyanın
1./Bcg/bornova/SERDAR ALB/HIZBULAH.DOC:
2./Bcg/HAYMANA/zBahcedengelenler/980706Kışla Kh. ve Kurumlarda İrtc. 

Faalb. Engel olmak için alınacak tedbirler.doc:
yaratılma tarihlerinin, ilgili Word sürümleri piyasaya sürülmeden önce olduğu 

anlaşılmaktadır. Bir dosya yazıldığı program henüz yokken yazılmış olamayacağından, bu 
dosyaların değişikliğe uğramış ve bütünlüklerinin bozulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
Word belgeleriyle ilgili detaylı inceleme, “Şüpheli Word dosyalarının detaylı incelenmesi” 
isimli 8 nolu ekte verilmiştir.

SORU 19: "Hukuka aykırı delil" ve "Davalının rızası dışında kaydedilen cd'nin delil 
değeri" başlıklarında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 15 Şubat 2012 tarih 2011/2-703 
Esas 2012/70 sayılı verilen emsal karar ışığında kararın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görülmekte olan 2014/144 sayılı dava ve davaya konu olan CD5 isimli delille benzerliği 
nedir?

YANIT 19: İlgili karar Kadıköy 1. Aile Mahkemesinde görülmüş bir boşanma 
davasıdır. Bu soruya verilecek yanıt bir hukuki değerlendirme olacaktır ve bilirkişi kurulu 
olarak uzmanlık alanımız dışındadır. Dolayısıyla soruya yanıt verilmemiştir.

2.Grup: CD5 içindeki dokümanlarla ilgili sorular
SORU 20: CD içeriğindeki MS Office Word dosyalarına ait ortak üst hiçbir ilave 

program kullanmadan MS Office yazılımının içinde bulunan Özellikler/Ayrıntılar 
sekmesinden ulaşılan Kullanıcı, oluşturulma-değiştirme zaman damgası vs. veri bilgilerini 
doğru ve değişmez bilgiler olarak kabul edebilir miyiz? Bu bilgiler nasıl etkilenebilir? Bunu 
önleyecek bir tedbir almak üzere/yazılım ve/veya donanım var mıdır?

YANIT 20: YANIT 7-15 arasında verilen yanıtlarda ve ele alınan örneklerde de 
belirtildiği gibi, bu tür üst veri bilgileri (yazar bilgisi, son kaydeden bilgisi, tarih bilgileri 
gibi) belgenin içeriği gibi kolaylıkla değiştirilebilir. Microsoft Word formatı birçok 
elektronik belge formatında olduğu gibi veri bütünlüğünü sağlamak için herhangi bir 
güvenilir yöntem (HASH özeti, elektronik imza vb) içermemektedir. Dolayısıyla belgenin 



  

herhangi bir noktasında özel yazılımlarla ya da standart bir ikili dosya editörüyle değişiklik 
yapmak ya da belgeyi yapay olarak sıfırdan oluşturmak mümkündür. MS Word 
uygulamasındaki üst verilerin değiştirilmesini önleyecek bir güvenlik yöntemi 
bulunmamaktadır.

SORU 21: CD içeriğine bakıldığında, dosyaların oluşturulma tarihlerine itibar 
edilirse yapılan yüklemelerin farklı dönemlerde birden fazla kez gerçekleştirildiği sonucu 
çıkıyor. Bu önerme doğru mudur? Değilse tek seferde yükleme mi yapılmıştır? Bu iki farklı 
ihtimalli sonuca ulaşmayı ayrı ayrı sağlayacak değişmez (referans) veriler var mıdır?

YANIT 21: CD tek seferde yaratılmış, kapatılmış ve sonradan kayıt 
yapılmamıştır: Tek Oturumda (Sessionl) ve tek İzde (TrackOl). Kayıt yapılan bilgisayarın 
tarihini de doğru kabul edersek; CD içeriğindeki dizinlerin ve dizinlerin altında bulunan 
dosyaların zaman bilgileri incelendiğinde, dosyaların CD kayıt yapılmadan önce başka 
kaynaklardan (Bilgisayar, USB bellek, CD vb) toplandığı/kopyalandığı kanısına varılabilir. 
Bu dizin/dosyalar ise CD ’ye tek seferde yüklenmiştir (daha sonra CD ye herhangi 
dizin/dosya eklenmesi yapılmamıştır).

CD üzerinde yapılan incelemelerde, dizin ve dosyaların CD ’ye Nero Buming Rom 
programıyla kaydedildiği belirlenmiştir; ancak bu CD 'deki dosva ve dizinlerin nerede 
yaratıldığını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bu konuda, özellikle bir CD’deki 
dosyalar için değişmez referans veriler yoktur.

SORU 22: Bir MS Office Word dosyasının ilk oluşturulduğu tarihten sonra ardıl her 
değişikliğinin sayısını gizleyerek sanki dosyada hiç değişiklik yapılmamış gibi gösterilmesi 
(ya da dosyanın bu şekilde korunmuş olması) ihtimali nedir?

YANIT 22: Bir MS Office Word dosyasının ilk oluşturulduğu tarihten sonra, ardıl 
değişikliklerin sayısını gizleyerek, sanki dosyada hiç değişiklik yapılmamış gibi gösterilmesi 
için farklı yöntemler mevcuttur. İlk ve en basit yöntem, ek bir yazılıma bile gereksinim 
duymadan doğrudan bilgisayarın isminin, bilgisayar kullanıcılarının isminin ve tarihinin 
değiştirilmesidir. Bu işlemden sonra yeni bir Word dosyası yaratılır ve eski dosyanın içeriği 
kopyalanarak yeni dosyaya yapıştırılarak yeni dosya kaydedilir. Bu yöntemle sadece Word 
dosyasının içeriği taşındığı için yeni dosyada eski dosyanın üst veri bilgisi bulunmaz. Yeni 
dosya kaydedildiği an, yeni üst veri bilgisi ile kaydedilir; eski dosyadan üst veri bilgisi 
kopyalanmaz. İkinci yöntem ise bu iş için var olan programların kullanılmasıdır. Bunun için 
internette ücretli/ücretsiz onlarca program mevcuttur. Bunlardan bazıları: Timestomp, 
AttributeMagic, Attribute Changer, TouchPro, Word Metadata Changer, RoboMeta, 
BulkFileChanger. Bu uygulamalar ile dosyaların üst verileri istenildiği gibi 
değiştirilebilirken, yapılan bu işlemlerin iz bırakmamaları da sağlanabilir.

SORU 23: Bir anda yahut farklı farklı zamanlarda yükleme yapılmış olsun ya da 
olmasın farklı MS Office sürümlere ait dokümanlar sürümlerine göre kendine özgün 
biçimleriyle aynı anda CD ortamında bulunabilir mi?

YANIT23: Evet bulunabilir. Bu konuda bir engel yoktur. Hatta her türden dosya ve 
bu dosyaların farklı uygulamalar ve bu uygulamaların farklı sürümleriyle oluşturulmuş türleri 
bile aynı CD içine aynı zamanda kopyalanabilir/yazılabilir.

SORU 24: Önceki (MS Office) sürüm döneminde oluşturulmuş Word ya da zengin 
metin belgesi daha yeni yükseltmeleri için sürümde açıldığı takdirde özgün eski sürümünde 
ne gibi değişiklik oluşmaktadır? Bu durum üst veri bilgileri arasında iz bırakır mı? Takip 
edilebilir mi?

YANIT 24: Tablo 2'de Microsoft Office’e ait yayımlanan sürümler ve yayınlanma 
tarihleri verilmiştir. Microsoft Office 1995 ile 2003 arasında OLE (Object Linking and 
Embedding) olarak adlandırılan dosya formatını kullanmıştır. 2007’den sonra ise Office 
Open XML olarak adlandırılan formata geçiş yapmıştır. Her iki dosya formatı arasında 
farklılıklar mevcuttur. Microsoft 2004 yılından itibaren mahremiyeti ve hassas verilerin 



  

sızmasını engellemek için ofis uygulamalarına üst veriyi kaldırma özelliği getirmiştir. Office 
2003/XP 'de bu aracın adı Gizli Verileri Kaldır (Renıove Hidden Data Add-in) iken, 
2007’den sonraki sürümlerde ise Belgeyi İncele (Inspect Document) altındadır. 

Bu bağlamda yukarıdaki soruyu yanıtlamak için Microsoft Office 97 sürümü ile bir 
dosya yaratılmış; yaratılan dosya Microsoft 2016 sürümü ile açılmadan önce üst veri bilgileri 
çıkarılmıştır. Bu şekilde, Microsoft Office 97 (Word 8.0) ile yaratılan ve iki kere açılıp 
düzenlenen belgenin üst veri bilgileri aşağıdaki şekildedir.

Bu belge daha sonra Microsoft 2016 sürümü ile açılmış; kaydedilmiş ve üst veri 
bilgileri incelenmiştir. Bu durumda, üst veri bilgileri aşağıdaki gibi olmuştur.

Görüldüğü gibi üst veri bilgileri değişmiş ve tamamen 2016 ofis sürümüne göre 
güncellenmiştir. Dolayısıyla, Office 97 sürümü ile yaratılan belge Office 2016 sürümü ile 
açılıp kaydedildiğinde üst veri bilgisi tamamen değişmiş ve eski üst veri bilgisinin üzerine 
yazılmıştır.

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, Word dosyası geçmişinin üst veri üzerinden 
sağlıklı şekilde İzlenmesi mümkün değildir.

SORU 25: CD içeriğindeki MS Office Word dosyalarının incelemesinde farklı 
yönetim ve araçlar kullanılması (örneğin bir bilirkişinin A donanımını ve B yazılımını 
kullanılmasıyla diğer bilirkişinin C donanımım ve D yazılımını kullanması) ile elde edilecek 
sonuçlar değiştirir mi? Yani incelemenin demetimi (denetimin denetimi) nasıl sağlanır?

YANIT 25: Bilişim ortamlarının konu olduğu suçlarda, delillerin etkin bir şekilde ve 
değiştirilmeye olanak vermeden toplanması ve analizine ilişkin bilimsel tabanlı yöntemler ile 
Standartlar enstitüleri tarafından onaylanmış Adli Analiz donanım ve yazılımlarının 
kullanılması gerekmektedir. Hem delil toplama hem de bu delillerin incelenmesi bu yazılım 
ve donanımlar yapılması durumunda farklı kişilerce yapılan delil inceleme sonuçlarının, 
sehven yapılan hatalar dışında değişmemesi beklenir. Çünkü Adli Analizde dijital bir delilin 
nasıl toplanacağı ve bu delilin nasıl inceleneceği geçerliliği sınanmış yöntemler kullanılır. 
Delil toplama sırasında elde edilen delilin değiştirilmemesi için HASH değeri alınır ve 
delilin kopyası bu HASH değeri ile birlikte taraflara verilir. Delillerin içindeki tek bir 
harfin bile değişmesi durumunda HASH değerideğişir. Dolayısıyla (HASH değeri 
değişmediği sürece) delilin değişmediği kabul edilir. Delil değişmediği için de, analizlerin 
tekrarlanabilir olması Adli Analizin en önemli özelliklerindendir. Eğer değişmezliği garanti 
edilen bir delil üzerinde farklı kişiler tarafından yapılan adli analizler farklı sonuçlar 
çıkarıyorsa, bu analizi yapan uzmanların konuya olan hâkimiyeti ve uzmanlığı ile doğrudan 
ilişkilidir. Ayrıca, uzmanların sehven hata yapmış olmaları da mümkündür.

SORU 26: Bildiğimiz kadarıyla CD - DVD gibi dijital materyalleri HARDDlSK’ten 
farklı olarak bir donanımdan bağımsız olarak (örneğin grafik tabanlı olmayan bir donanımda) 
çalışamazlar. Dolayısıyla bu dijital materyalde değişiklik yapılması ya da işlem yapılması 
için işletim sistemi ve çevre birimleriyle birlikte bir arada Mac OS/Win95-97 vb işletim 
sisteminin çalıştırıldığı donanıma bağlı olarak çalıştırılması gerekir. Bu varsayım teknik 
olarak doğru ise soru şu: Bir CD veri formatında yüklendikten sonra bu dosyalar, işletim 
sistemi ve Office/OpenOffice gibi bir tür yazılımda iz bırakmamak üzere bağımsız 
donanımlar kullanılarak değiştirilebilir mi?

YANIT 26: CD, DVD gibi cihazların çalışması için grafik tabanlı (masaüstü ortamı) 
bir ortama ihtiyaç yoktur. Bir CD komut Satırından da çalıştırılabilir veya üzerinde çeşitli 
işlemler yapılabilir. Ancak bilgisayardaki herhangi bir donanımın (klavye, fare vb çevre 
donanımları) çalışabilmesi için işletim sistemi ve bu donanımlara ait sürücü yazılımlarının 
(device driver) bulunması zorunludur.

Bir CD’ye veri formatında dosyalar aktarıldıktan sonra o CD üzerinde bu 
dosyaları değiştirebilmek için öncelikle bu CD’nin yeniden/üstüne yazılabilir bir 
formatta CD olması gerekmektedir. Eğer bu CD bu formatta ise yukarıdaki sorularda da 



  

belirttiğimiz gibi onlarca yazılım ve donanımlar kullanılarak iz bırakmadan bu dosyalar 
üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. CD yeniden/üstüne yazılabilir bir formatta değilse 
de, içeriği iz bırakmadan değiştirilerek yeni bir CD 'ye aktarılabilir.

Uluslararası toplulukta Anti Adli Bilişim (Anti Forensic) olarak adlandırılan ve 
içinde birçok teknik, uygulama, yazılım ve yöntemi barındıran bir dal mevcuttur. Anti Adli 
Bilişim yöntemleri ve araçları ile bir dosyada, işletim sisteminde, yerel ağ vb ortamlarda iz 
bırakmadan çeşitli işlemler ve değişiklikler yapılabilmektedir.

SORU 27: MS Office sürümünün çalışma prensipleri işletim sisteminin farklı olması 
halinde değişiklik gösterir mi?

YANIT 27: MS Office yazılımın temel çalışma prensipleri işletim sistemine göre 
farklılık göstermez. Ancak bilgisayarda kurulu olan işletim sistemine bağlı olarak MS Office 
’in işletim Sistemi ile iletişim/etkileşim yöntemi; işletim sisteminin yerelleştirme ayarlarına 
göre de dili, tarih, saat ve sayı formatları farklılık gösterebilir.

SORU 28: "CD"nin Gen.Kur Başkanlığı envanterinde bulunan ve personele 
zimmetli olduğu sanılan İsrafil Aydın’ın Gen.Kur Başkanlığından talep ettiği bilgi cevabi 
yazısıyla sabit olduğuna göre bu materyalin içerisine yazılan dosyaların yazdırıldığı 
bilgisayar teşhis edilebilir mi?

YANIT 28: Sadece CD ile bu CD ’nin hangi bilgisayarda yazıldığını tespit etmek 
mümkün değildir. Eğer CD ’yi yaratan uygulama, bilgisayarda yazdığı CD ’ler ile ilgili bir 
log (kayıt) dosyası tutuyorsa veya bu kayıtları Windows işletim sistemi sistem loglarına 
yazıyorsa bulunma olasılığı olabilir. Ancak dava dosyası CD ’nin yaratıldığı Nero 7 
uygulamasının böyle bir özelliği yoktur. Bununla birlikte, Windows işletim sisteminde 
bulunan farklı log dosyaları ve dosya kısa yolları kullanılarak o bilgisayarda herhangi bir CD 
yazma (CD buming) işlemi yapılıp yapılmadığı belirlenebilmektedir; ancak bu bilgi, sadece 
belirli bir dosyanın bir CD’ye kayıt edilip edilmediğini (o da dosya tarihleri tutarlıysa) 
gösterir. Yine belirtmekte fayda var ki, bu işlem sadece ve sadece ilgili CD’nin ele geçirildiği 
bilgisayarın bilindiği durumlarda gerçekleştirilebilir.

SORU 29: CD5/HAYMANA klasörün içeriğinde bulunan "güçlü eylem planı” adlı 
Word dosyasının yükleme tarihinden önce değişikliğe uğrayıp uğramadığı tespit edilebilir 
mi? İçeriğindeki harf vb karakterlerin kullanıcı tarafından mı yazıldığı başka bir Word 
dosyasından mı aktarıldığı teşhis eden bir yöntem var mıdır?

YANIT 29: CD5\Bcg\HA YMANA klasörünün altında ‘'güçlü eylem planı ” adlı 
bir Word dosyası bulunmamaktadır; “güçlü eylem planı ” isminde bir klasör ve klasörün 
altında da “andiÇ.doc, BÜLEN.DOC, BÜLENTD.DOC, BÜLENTG.DOC, eyplan.doc 
adlarında 5 adet dosya bulunmaktadır (Şekil 29)

Bu dosyaların detayları İse aşağıda verilmiştir:
1.andiÇ.doc dosyasına ait üst veri bilgileri
Belge, bu üst veri bilgileri üzerinden değerlendirildiğinde;
-Toplam düzenlenme süresi 55 dakika olan dosyanın “Genelkurmay ”, “itsh srv ” ve 

“a ” isimli üç farklı kullanıcı tarafından düzenlendiği;
-Belgenin ilk olarak 22 Nisan 1998 tarihinde yaratıldığı ve son olarak “a ” isimli 

kullanıcı tarafından 28 Eylül 2010 tarihinde kaydedildiği;
-657 kelimeden oluşan bu belgenin 55 dakika düzenleme süresinin olduğu;
-Belgenin yaratıldıktan 46 dakika sonra yazdırıldığı görülmektedir.
2.BÜLEN.DOC dosyasına ait üst veri bilgileri
3.BÜLENTD.DOC dosyasına ait üst veri bilgileri
4.BÜLENTG.DOC dosyasına ait üst veri bilgileri
5.eyplan.doc dosyasına ait üst veri bilgileri
YANIT 7-16‘da verilen yanıtlarda ve yapılan örneklerde de belirtildiği üzere: 

Herhangi bir Word dosyasının yükleme tarihinden önce değişikliğe uğrayıp uğramadığı 



  

tespit etmek mümkün değildir. Dosya üzerinde çalışıldığı görülebilir; ancak ne tür 
değişiklik yapıldığı bilinemez. Bu tür dosyaların içeriğindeki karakterlerin kullanıcı 
tarafından mı yazıldığını ya da başka bir Word dosyasından mı aktarıldığının teşhisi ve tespiti 
mümkün değildir; bu tespiti veya teşhisi yapabilecek bir yöntem de yoktur. Yine belirtmekte 
fayda var ki, dijital belgelerdeki üst veri bilgileri güvenilir kaynaklar değildirler ve farklı 
yöntemlerle manipüle edilebilirler. Bu manipülasyonu kesin olarak tespit etmek mümkün 
olmayabilir.

SORU 30: CD5/HAYMANA klasörünün içeriğinde bulunan "HERETİK” adlı 
klasörün içindeki “bit eşlem resmi” formatındaki gövde metinlerinin içeriğinin değişikliğe 
uğrayıp uğramadığı tespit edilebilir mi? Bu format resim formatı olduğuna göre metin içeriği 
aynen taranmış gibi gösterilerek taramadan tince değiştirilmişse bunun tespiti mümkün 
müdür? İçeriğindeki harf vb karakterlerin kullanıcı tarafından mı yazıldığı başka bir Word 
dosyasından mı aktarıldığı teşhis eden bir yöntem var mıdır?

YANIT 30: Bu soru, YANIT 16-17 ile YANIT 34-35 ’de detaylı olarak 
yanıtlanmıştır. Özetle, açık olarak yapılan hatalar olmadığı sürece bu gibi 
manipülasyonları tespit etmek mümkün değildir.

SORU 31: CD5/HAYMANA klasörünün içeriğinde bulunan "eyplan" adlı Word 
dosyasının üst veri yolunda belirtilen ilk oluşturulma ve değişiklik tarihleri güvenilir mi?

YANIT 31: Dosyaların üst verilerinin güvenilirliği konuları YANIT 7 ve YANIT 
14-15’te detavlı olarak yanıtlanmış olup, İlgili dosyaya ait üst veri bilgilen aşağıdaki gibidir:

Belge bu üst veri bilgileri üzerinden değerlendirildiğinde:
-Toplam düzenlenme süresi 5 dakika olan dosyanın, iki farklı kullanıcı tarafından 

düzenlendiği;
-Belgenin ilk olarak 28 Nisan 1998 tarihinde yaratıldığı ve son olarak “a ” isimli 

kullanıcı tarafından 28 Eylül 2010 tarihinde kaydedildiği;
-957 kelimeden oluşan belgenin 5 dakika düzenleme süresi olduğu görülmektedir. 

Buna göre, 5 dakikalık bir sürede 957 kelime yazılmıştır. 10 parmak kullanan deneyimli bir 
kullanıcının dakikada 100 ile 150 kelime yazabildiği düşünülürse, 5 dakikada en fazla 750 
kelime yazılabilir. Bu önermeden yola çıkarak bu belgenin ya bir kısmının ya da tamamının 
başka bir belgeden kopyalanıp yapıştırıldığı ve sonradan üzerinde düzenleme yapıldığı 
kanısına varılabilir; ancak bu kanıyı doğrulamanın herhangi bir yöntemi mevcut değildir.

SORU 32: CD5/HAYMANA klasörünün içeriğinde bulunan 'Milli Görüş” adlı 
klasördeki Erbakan ve "mgorus" adlı vvord dosyasının ilk oluşturulduğu tarihteki MS Office 
sürümü 2003 görünüyor. Bu veriye güvenebilir miyiz?

YANIT 32: /CD5/Bcg/HAYMANA/MİLLİ GÖRÜŞ dizini altında bulunan 
ERBAKAN.doc isimli dosyaya ait üst veri bilgileri aşağıdaki gibidir. Buradan görülebileceği 
gibi dosyanın formatında hata vardır ve bu nedenle de detaylı üst veri bilgilerine 
ulaşılamamıştır: 

/CD5/Bcg/HAYMANA/MİLLİ GÖRÜŞ dizini altında bulunan mgorus.doc isimli 
dosyaya ait üst veri bilgileri aşağıdaki gibidir. Dosyanın yazılım bilgisine bakıldığında 
Microsoft Word 6.0 olduğu görülmektedir. Microsoft Word 6.0 3 Temmuz 1994 yılında 
piyasaya Office forNT 4.2 (6.0) ismi ile sürülmüştür. Dolayısıyla “mgorus.doc” İsimli MS 
Office sürümü 2003 değildir. 

SORU 33: CD5/bcg/Cankaya klasörünün içeriğinde bulunan 'SİYASAL İSLAM 2” 
adlı word dosyasının büyüklüğü ve detaylı bilgiler içermesi MY 75 İA KYUY (Askeri 
yazışmalara dair müşterek yönerge) ye aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Bu dosyanın yazılmak 
yerine başka bir gövde metinden almtılanması ihtimali var mıdır? 

YANIT 33: CD5/bcg/Çankaya dizini altında bulunan "SİYASAL tSLAM_2.doc” 
isimli Word dosyasına ait üst veri bilgileri aşağıdaki gibidir. Buna göre dosya 10 Ekim 1997 
tarihinde saat 12:40:00 da yaratılmış ve 1464 kelimeden oluşmaktadır. Toplam düzenlenme 



  

süresi ise 28 dakikadır. Dosya isimleri “GNPP” ve “a” olan 2 farklı yazar (kullanıcı) 
tarafından 10 kez düzenlenmiştir. Daha önce BASIN41.DOC ve BASIN40.DOC dosya 
isimleriyle kaydedildiği görülmektedir. Herhangi bir Word dosyasının içeriği başka 
dosyalardan kopyalanarak ya da tamamen yazılarak üretilebilir; ancak bunu tespit etmek 
mümkün değildir.

SORU 34: "BÇG/Arşiv/Batı Eylem Planı" klasörünün içeriğinde bulunan “1-20” 
adlı JPEG dosyalarının yükleme tarihinden önce değişikliğe uğrayıp uğramadığı tespit 
edilebilir mi? Dosya içeriğindeki gövde metin özgün biçimde mi? tespit edilebilir mi?

YANIT 34: “BÇG/Arşiv/Batı Eylem Planı” dizini altındaki JPG dosyalan 
incelendiğinde 15.05.2007 tarihinde 13:18:06 ile 13:35:12 saatleri arasında yar atıldığı/CD 
ye yazıldığı görülmüştür. Özetlemek gerekirse; İlgili JPG dosyalarının zaman bilgilerine 
bakıldığında arka arkaya tarandığı ortadadır. Tarama işlemi ile dijital hale getirilen bu tür 
belgelerin kalitesi düşer. Tarama işlemi sırasında orijinal belge farklı dosya formatlannda 
kaydedilebilir (dOC, pdf, jpg, bmp, png gibi). Belge dijital hale getirildiği için üzerinde her 
türlü oynama, değiştirme, manipülasyon vb. işlemler yapılabilir.

Bu konu, YANIT 15-16’da da açıklanmıştır. Ek bir örnek vermek gerekirse; belge 
OCR (Optical Character Reader, Optik Karakter Tanıma/Okuma ) işleminden geçirilerek 
“Microsoft Office .doc” formatında kaydedildikten sonra üzerinde oynama yapılıp sonra 
tekrar JPG formatında kaydedilebilir. Dolayısıyla taranmış belgeler metin ise bu tür 
belgelerde daha kolay manipiilasyonlar yapılabilir ve bu manipülasyonlar daha kolay 
gizlenebilir.

SORU 35: "BÇG/Arşiv/Batı Çalışma Grubu İrticai Durum Tespiti” klasörünün 
içeriğinde bulunan "1-8" adlı JPG dosyalarının ilk ve özgün yükleme tarihindeki dosya 
özelliklerine özgün halinde uzaklaştırılarak içeriği değiştirilip değiştirilmediği bu dosya MS 
Word vb .doc dosyası olmadığından tespit edilebilir mi? 

YANIT 35: YANIT 34’te yanıtlanmıştır. Ayrıca, bu tür dosyaların neden güvenilir 
olmadığını kanıtlamak için tarafımızca bir test yapılmıştır: Yukarıdaki JPG görüntü 
dosyalarından bir tanesi Acrobat XI Pro uygulaması ile ilk olarak JPG görüntü formatından 
pdf belge formatına dönüştürülmüştür. Daha sonra pdf formatındaki bu belge yine Acrobat 
XI Pro uygulaması ile açılarak Microsoft Word 2007 2003 yani .doc formatına 
dönüştürülmüştür. Dosya bu haliyle Microsoft Word 2007 uygulaması ile açıldıktan sonra 
metin aralarına ekler yapılmış ve kaydedilmiştir. Daha sonra pdf ve ve en sonunda JPG haline 
getirilmiştir. Dolayısıyla JPG halindeki dosya bu işlemlere değiştirilmiş ve değişiklik izleri 
de ortadan kaldırılabilmiştir.

SORU 36: "BÇG/Arşiv/Batı Hareket Konsepti” klasörünün içeriğinde 
bulunan”l-12” adlı JPEG dosyalarının yükleme tarihinden önce değişikliğe uğrayıp 
uğramadığı tespit edilebilir mi? Dosya içeriğindeki gövde metin özgün biçimde mi?

YANIT 36: Bu soru YANIT 34’te yanıtlanmıştır.
2.3. DİĞER SORULAR
İncelenen ve değerlendirmesi yapılan konulara ilişkin olarak gündeme gelen veya 

irdelenmelerinin yerinde olacağı düşünülen diğer sorular ile yanıtları aşağıda verilmektedir:
SORU 37: Müşteki Tamer Tatar’ın, kendisine gönderilmiş olan CD5’i İstanbul’a 

götürerek, tutanak ile C.Başsavcılığına verdiği anlaşılıyor. Orada CD5’in adli imajı 
alınabilir miydi? Bu teknik olarak mümkün müdür?

YANIT 37: Savcılık tarafından CD’nin imajı hemen alınabilirdi. Adliyelerin, Polisin 
ve Jandarmanın, adli bilişim uzmanları ve İmaj almak için kullanan lisanslı donanım ve 
yazılımlarının olduğu bilinmektedir.

SORU 38: Yazılmış olan bir CD’nin imajı alınabilir mi? Orada imajı alınsaydı 
sahtecilik yapılmış olma şüphesi kalır mıydı? Bu CD, yazılabilir bir CD mi?

YANIT 38: CD ’nin teslimi sırasında hemen imajı alınıp, HASH değerleriyle 



  

birlikte birer kopyası kayıt altına alınsa ve taraflara verilseydi, en azından teslim 
sonrasında CD içeriğinin değişmediğinin tespiti yapılabilirdi. CD’nin tekrar yazılamaz 
olması, söz konusu CD’nin yerine geçmek üzere (kısmen değiştirilmiş) benzerinin 
yaratılamayacak olması anlamına gelmez. CD nin başka bir CD ile değiştirilip 
değiştirilmediğinin tespiti yapılamaz. Her ne kadar CD 'nin üzerinde Genelkurmay 
Başkanlığının başlıklı baskısı olsa da; bu baskının aynısı yapılıp, CD’ye kapak olarak 
basılabilir. Dolayısıyla CD içindeki dosyalar bir bilgisayara kopyalanıp burada içeriği 
değiştirilip veya içerik eklemeleri yapılıp veya bütünüyle yeni dosyalar eklenip tamamen 
değiştirildikten sonra yeni bir CD ’ye kopyalanabilir ve daha sonra, uygun araçlar 
kullanılarak? Genel Kurmay başlıklı CD baskısı yapılabilir. Dolayısıyla bu yeni yaratılan CD, 
teslim edilen CD ’ye benzer görünmesine karşın; teslim edilen CD ’den farklı bir içeriği 
sahip olabilir.

Bununla birlikte, teslim aşamasında imajı alınsaydı bile, CD ile içeriğinin 
kaynağının belirsiz olması durumu ve teslim öncesinde herhangi bir sahtecilik yapılıp 
yapılmadığı şüphesi sürüyor olurdu.

SORU 39: İmaj programlarından hangileri güvenilir olarak kabul görür? Neden? 
Güvenilir olma kıstası nedir?

YANIT 39: Adli bilişimde çeşitli imaj alma ve inceleme yazılımları ve donanımları 
bulunmaktadır 10. Bu yazılım ve donanımlar belli standartlan sağlamak zorundadırlar. Bu 
Standartlardan en önemlisi yazma koruma özellikleridir. Yazma koruma özelliği Olan 
yazılım ya da donanım, İmaj alma işlemi sırasında imajı alınan sabit diskin, USB belleğin 
veya CD ’nin verilerin orijinalliğini korurken, araya herhangi bir veri veya dosya eklenmesini 
de engeller. Bunun dışında bir imaj dosyası incelenirken de imajın bir bilgisayara takıldığında 
veri bütünlüğünün bozulmaması için yazma korumalı olarak bağlanması (mount edilmesi) 
gerekmektedir. Adli yazılım veya işletim sistemleri bu özellikleriyle imaj dosyasının veri 
bütünlüğünü bozulmadığını garanti ederler.

SORU 40: CD5 ’TE CALİBRİ FONTUYLA YAZILMIŞ BİR DOKÜMAN VAR 
MI?

YANIT 40: CD5 'İN İÇİNDEKİ DOKÜMANLARIN TÜMÜNDE CALİBRİ 
FONTU ARANMIŞ ; ANCAK BULUNAMAMIŞTIR. Arama işlemi FTK Imager 
uygulamasında anahtar kelime bazında yapılmıştır. Calibri fontu olması halinde aşağıdaki 
gibi bir arama sonucuna ulaşılacaktı; ancak ulaşılamadığından, CD5 ’te bu fontla yazılmış bir 
doküman bulunmadığı anlaşılmıştır (Şekil 30)

SORU 41: CD5’te yer alan dosyalardan bazılarının gerçek belgelerin kopyaları 
oldukları ve gerçeği yansıttıkları görülmektedir. Örneğin; dosya eki 38 nolu klasörle ilgili 
olarak CD’de bulunan 6 dokümandan 5 tanesinin Genelkurmay’a ait olduğu anlaşılıyor. 
Bu durum, CD5’teki diğer dokümanların gerçekliği konusunda da kanıt oluşturmaz mı?

YANIT 41: Bilgisayar ortamlarında bulunan dosyalardan her biri ayrı şekilde 
değerlendirilmelidir. Başka kaynaklar yardımı ile içlerinden bir kısmının gerçekliğinin 
kanıtlanmış olması, diğerlerinin gerçekliği hakkında bilimsel kesin kanıt oluşturamaz. Kaldı 
ki, aynı klasör muhteviyatında bahsi geçen 6 dosyadan birinin Genelkurmay ’a ait olmadığı 
bilgisi de yer almaktadır.

SORU 42: Farklı markalara ve donanıma sahip üç farklı bilgisayarda aynı doküman 
yaratılırsa bu dokümanların üst verileri nasıl olur? Aynı MS Word sürümü ile yaratılırsa ne 
olur? Farklı MS Word sürümleriyle yaratılırsa ne olur?

YANIT 42: Bu işlem için hem donanım hem de marka model olarak 3 farklı 
bilgisayarda 3 farklı MS Office sürümü ile 3 farklı Word belgesi yaratılmıştır. Bu belgelerin 
üst verilerine ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere; dokümanlar, (farklı donanımlara sahip) 
3 farklı bilgisayarda, 3 farklı MS Word sürümü (MS Word 97, MS Word 2010 ve MS Word 



  

2016) kullanılarak yaratılmış ve bu dosyaların üst verilerine bakılmıştır. MS Word 2010 ve 
MS Word 2016 sürümlerinde üst veri başlık bilgileri ayın iken; tabloda görüldüğü üzere, 
(Tag PID GUID, Comp Obj User Type, Software gibi) bazı tip bilgiler MS Word 97 ’de 
farklıdır. Bu da sürüm farklılıklarından meydana gelmektedir. Bunun dışında, farklı 
bilgisayarlarda yaratıldıkları için kullanıcı (author= yazar), yaratılma ve değiştirilme tarihleri, 
ofis sürüm bilgileri, toplam düzenleme süreleri, paragraf, kelime ve satır sayıları da farklılık 
göstermektedir.

3. SONUÇ
Yukarıda detayları sunulmuş olan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
1.İncelenen CD’de çok sayıda JPG sıkıştırılmış görüntü dosyası, Microsoft Office 

Word dosyası, Sıkıştırılmamış BMP görüntü dosyası, Microsoft Office PowerPoint dosyası 
ve Microsoft Office Excel dosyası bulunmaktadır.

2.Word gibi Ofis programları ile yaratılmış olan dijital dosyalar, bilgisayar 
kullanıcıları tarafından istenildiği zaman değiştirilebilirler. Böylesi bir dosya içeriğinin ilk 
halini koruyup korumadığı veya sonradan değiştirilip değiştirilmediği (yalnızca ilgili dosya 
incelenerek) kesin olarak söylenemez.

3.Bir belgenin taranıp bilgisayara görüntü formatında sayısal olarak kayıt 
edilmesinden sonra, ilgili görüntü dosyasının üzerinde değişiklik yapılmamış olduğunu 
(orijinal belge ile karşılaştırmadan) kanıtlamak mümkün değildir.

4.Dijital belgelerin kimin tarafından oluşturulduğunu veya değiştirildiğini kesin 
olarak tespit etmek mümkün değildir. Office programlarının dosyalara eklediği “yazar”, “son 
kaydeden” gibi üst veri alanlarının ve işletim sisteminin dosyalar üzerinde tuttuğu “kullanıcı” 
üst veri bilgisinin kolayca ve iz bırakmadan değiştirilebilmesinden dolayı, dijital bir belgenin 
kim tarafından oluşturulduğunun veya değiştirildiğinin kesin tespiti yapılamaz.

5.Benzer şekilde, sayısal ortamdaki dosyaların oluşturma ve değiştirme tarih-saat 
bilgileri, tek başlarına mutlak doğru bilgi olarak kabul edilemezler.

6.Bu nedenlerle, CD5’te bulunan dosyaların kim tarafından ve ne zaman 
oluşturulmuş veya değiştirilmiş olduğunu, yalnızca CD5’in dijital içeriğini inceleyerek kesin 
olarak söylemek mümkün değildir.

7.CD5’te bulunan iki dosyanın yaratılma tarihlerinin, ilgili Word sürümleri piyasaya 
sürülmeden önce olduğu anlaşılmaktadır. Bir dosya yazıldığı program henüz piyasada yokken 
yazılmış olamayacağından, bu dosyaların çeşitli yöntemler ile değişikliğe uğramış ve 
bütünlüklerinin bozulmuş olduğu sabittir. Basılı veya yazılı orijinalleri bulunanlar hariç 
olmak üzere, CD5’te bulunan diğer dosyaların bütünlükleri de şüpheli durumdadır.

8.Dijital verilere ilişkin delillerin kaynağından elde edilmesi sırasında imajı ve 
HASH değeri alınarak, sonrasındaki süreçte bütünlüğünün bozulmamış olduğu garanti altına 
alınmalıdır. İnceleme konusu CD5’in ve içerdiği dosyaların kaynağı, kim tarafından 
oluşturulduğu veya değiştirilip değiştirilmediği bilinemediği gibi; ilk elde edilme aşamasında 
imajı ve HASH değeri alınmadığından ve birer kopyası taraflara verilmediğinden, sonradan 
değiştirilmediğinin doğrulanması da mümkün değildir.

9.Sonuç olarak; CD5’in adli bilişim tekniği açısından CMK134’e uygun olarak elde 
edilmemiş olduğu; genel bütünlüğünün şüpheli, içindeki iki dokümanın bütünlüklerinin 
bozulmuş olduğunun ise sabit olduğu; bu nedenlerle de, adli bilişim açısından güvenilir 
olmadığından delil niteliğinin bulunmadığı değerlendirilmektedir.  " mütalaası verilmiştir.

(54). ADLİ EMANETİN 2012/3 SIRASINDA KAYITLI (ÜZERİNDE 2011/206 
SOR. ASIL CD YAZILI, GENELKURMAY KARARGAHI YAZISI, 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI LOGOSU VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ BAŞKANLIĞI LOGOSU 



  

BULUNAN, SERİ NO: A..3278 YAZILI, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: VE 
KONU: YAZILARI BULUNAN VE A5J21I2222525 SERİ NUMARALI)  CD5' İN 
DEĞERLENDİRİLMESİ;

Dijital delillerin yapısı gereği manipülasyona açık olduğu bilinmektedir. Diğer delil 
türlerine göre özellik arz eden bazı yönleri olmakla birlikte dijital deliller de sonuçta, deliller 
hiyerarşisinin kabul edilmediği, delil serbestisinin benimsendiği ceza muhakemesi 
sistemimizde bir ispat aracıdır. İspat aracı olan delilin değerlendirilmesinde, ceza 
muhakemesi hukukunda bir delil için öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadığı nazara alınıp, 
genel olarak; somut olayın özellikleri, yüklenen suçun işleniş biçimi, dosyadaki diğer deliller 
gibi hususlar gözetilip, özel olarak da; delilin temsil ettiği olayın niteliği, ele geçiriliş yeri, 
şekli ve zamanı, bu delilin sair karakteristik özellikleri gibi hususlar göz önünde 
bulundurulmalıdır.Dijital deliller de, kimyasal, biyolojik ve benzeri diğer tüm deliller gibi 
sanıklar ya da başkaları tarafından çeşitli şekillerde gizlenmeye, değiştirilmeye, bozulmaya 
elverişlidir. Sanıklar veya başkaları tarafından delillerin yok edilme, silinme, gizlenme, 
değiştirilme veya bozulmak istenmesi o kadar olağandır ki; yasa koyucu maddi gerçeğin 
ortaya çıkarılabilmesi bakımından büyük bir tehlike oluşturan bu fiilleri ayrı bir suç olarak 
veya nitelikli hal olarak düzenlemiştir.

Ancak, dijital delillerin değiştirilebilme kolaylığı ve sanal oluşundan hareketle 
hükme esas alınamayacak olduğunun ileri sürülmesi delil olgusuna aykırıdır. Kaldı ki, 
dijital deliller geçmişte de pek çok davada tartışılmış ve hükme esas alınmıştır. Nitekim 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.06.2003 tarih ve 2003/167-193 sayılı kararında “Bu 
örgütün lider kadrosunu yakalamak amacıyla İstanbul ili Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde 
yasadışı örgüt lideri Hüseyin Velioğlu’nun kaldığı eve 17.01.2000 tarihinde güvenlik güçleri 
tarafından baskın yapıldığı, güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya giren yasadışı örgüt 
liderinin öldüğü, evinde yapılan aramada bilgisayar, CD ve disketlerin kurşunlanmış ve 
tahrip edilmiş halde bulunduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar 
sonucunda bunlarda kayıtlı bir kısım bilgilerin kurtarıldığı, kayıtlardan elde edilen ve 
dökümleri yapılan belgeler arasında bulunan…isimli kişinin özgeçmiş raporunda sanık 
…adının geçmesi ve ayrıca sanık…ait özgeçmiş raporunun da ele geçirilmesi üzerine, 
sanığın çalıştırdığı markette gözaltına alındığı” biçiminde anlatıldığı üzere, Hizbullah silahlı 
terör örgütü davalarında delillerin pek çoğu örgüt kurucusunun evinde ele geçen ve 
sanıklarca tahrip edilmiş dijital delillerin kurtarılabilir, kullanılabilir kısımlarından 
oluşmuştur. Bu davalarda da, dijital delillerin içeriğine, içerik çelişkilerine, saklanma 
biçimine ve teknik yönüne dair ileri sürülen itirazlar, delillerin ele geçiriliş şekli, 
bütünlüğü, birbirlerini doğrulaması, somut olgulara karşılık gelmesi, hayatın olağan 
akışı ve tüm dosya kapsamları ile birlikte değerlendirilmiş ve dijital deliller mevcut 
halleriyle ve taşıdıkları delil değerleri ölçüsünde hükme esas alınmıştır. Yine Yargıtay Ceza 
Genel Kurulunun 24.11.2009 tarih, 2009/61 - 278 sayılı, 24.12.2002 tarih, 2002/309 - 442 
sayılı kararları ve 9. Ceza Dairesinin 02.05.2002 tarih ve 2002/798 - 940 sayılı ve 06.03.2013 
tarih ve 2012/11543 esas - 2013/3370 sayılı kararları da aynı doğrultuda bulunmaktadır. 9. 
Ceza Dairesinin tarafından temyiz incelemesi yapılan İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 
27.10.2011 tarih ve 2010/242 esas -2011/174 sayılı kararına konu MLKP terör örgütüne 
ilişkin davada; hard disk, flash bellek ve CD’ler esas alınarak hükmolunan mahkumiyet 
kararı 25.06.2012 tarih ve 2012/1750-8053 sayılı ilamı ile onanmıştır.  

 AİHM’nin sanık Cem Aziz Çakmak’ın başvurusu üzerine verdiği (İkinci Daire, 
Başvuru no:58223/10) Cem Aziz Çakmak v. Türkiye, Kabul Edilebilirlik Hakkında 
Kararında, “Başvuranın, savcılık tarafından aleyhinde sunulan delil unsurlarının geçersiz 



  

olduğuna ve sonuç olarak tutuklanmasını haklı gösterecek makul şüphelerin bulunmadığına 
ilişkin iddiasıyla ilgili olarak, AİHM soruşturma dosyasında bir yandan aleyhte olan delil 
unsurlarını oluşturan dijital belgelerin   gerçekliğini   doğrulayan   bilirkişi   raporları, 
diğer   yandan   savunma makamı tarafından sunulan ve bu delillerin inandırıcılığına 
değinen aksi yönde kanaat bildiren bilirkişi raporlarının yer aldığını kaydetmektedir. 
Öncelikle ceza soruşturması prosedürünün sonraki aşamasında, başvuranın ileri sürdüğü 
gibi, delil unsurlarının inandırıcı olup olmadığını veya bunların kendisine iftira atma niteliği 
taşıyan sahte bir unsur olup olmadığını tespit etme yükümlülüğü ulusal yargı organlarına 
aittir. Şüphelilerin bulunduğu aşamada gereken olguları ispat etme seviyesiyle ilgi olarak 
Sözleşme’nin 5. maddesi, 1. fıkrasının gerekleri dikkate alındığında, AİHM, ceza dosyasının, 
başvuranın kovuşturulmasına neden olan suçu işlemiş olabileceği konusunda objektif bir 
gözlemciyi ikna edebilecek bilgiler içerdiği kanaatindedir. Dolayısıyla, başvuranın 
Sözleşme’nin 5. maddesi, 1. fıkrası, c) bendi uyarınca, bir suç işlemiş olabileceğine dair 
hakkında makul şüphe oluşturacak “inandırıcı nedenlere” dayanarak yakalanıp 
tutuklandığına karar vermek gerekmiştir” denilmek suretiyle, bu davadaki dijital delillerin 
geçersizliğine ilişkin itirazların isabetsizliğine işaret etmiştir. AİHM’nin sanık Çetin 
Doğan’ın başvurusu üzerine verdiği (İkinci Daire, Başvuru no:28484/10) Çetin Doğan v. 
Türkiye, Kabul Edilebilirlik Hakkında Kararı da aynı mahiyette olup bu kararda da 
“Mahkeme, başvurandan şüphelenmek için ciddi neden ve emarelerin varlığını öne sürerek 
–Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 91/2 ve 100. maddeleri anlamında- başvuranı 
yakaladığında, ulusal hukuk makamlarının, başvuranı tutuklamak için somut delil 
unsurlarına dayandığını gözlemlemektedir. Mahkeme, davada başvuranın tutuklanmasının 
yasaya aykırı olarak nitelendirilmesi konusunda ulusal otoritelerce ileri sürülen yasal 
hükümlerin davada uygulanması ve yorumlanmasının keyfi ve mantıksız olduğu sonucunun 
ortaya çıkmadığı kanısındadır” denilmek suretiyle aynı sonucu vurgulamaktadır.

AİHM’nin bu sonuca, dava dosyasındaki aleyhte olan delil unsurlarını oluşturan dijital 
belgelerin gerçekliğini doğrulayan bilirkişi raporları, diğer yandan savunma makamı 
tarafından sunulan ve bu delillerin inandırıcılığına değinen aksi yönde kanaat bildiren 
bilirkişi raporlarını inceleyerek ulaştığı anlaşılmıştır.

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Mahkemece de vurgulandığı gibi iç hukukun ve 
ulusal yargının yetki alanına giren delilerin kabul edilebilirlikleri veya bunların 
değerlendirilmeleriyle ilgili konularda bir kural koymamaktadır. (Garcia Ruiz-İspanya 
Davası, 21.01.1999, §28)

Sözleşmede, delillerin kabul edilebilirliğinin belirlenme yöntemini gösteren ve hangi 
kanıtların kabul edilebilir olduğunu belirleyen bir kural yoktur (Schenk–İsviçre Davası, 12 
Temmuz 1988, §45-46; Teixeira de Castro–Portekiz Davası, 09 Haziran 1998, §34; 
Heglas–Çek Cumhuriyeti  Davası,  01 Mart 2007,   §84).  Mahkemenin   yerleşik  içtihadına 
göre kanıtların kabulü ve değerlendirilmesi öncelikle ulusal mahkemelerin görevidir (Van 
Mechelen ve Diğerleri–Hollanda Davası, 23 Nisan 1997, §50; Rachdad–Fransa Davası, 13 
Kasım 2003, §23)

Davaya konu olan CD5 isimli Delil CD'sinin kanun, kural ve regülasyonlara aykırı 
şekilde elde edildiği, tutanaklara göre Delil CD'si kaynağı bilinmeyen bir yer ve şahıstan 
gönderilmek sureti ile kargo ile bir şahsa teslim edilmiş ve savcılık tarafından imaj alma 
işlemi yapılmamış olduğu, CD5’in adli bilişim tekniği açısından CMK.nın 134’e uygun 
olarak elde edilmemiş olduğu; genel bütünlüğünün şüpheli, adli bilişim açısından güvenilir 
olmadığından delil niteliğinin bulunmadığı savunması ile ilgili olarak;



  

 A.Çorlu Devlet Hastanesinde doktor olarak çalışan Tamer Tatar'a MNG kargo ile 
19.12.2011 tarihinde hastaneye gelen ve sekreterinin aldığı, göndericisi Ahmet Yılmaz isimli 
tarafından gönderilen belgeler ve 2 adet CD'yi 20.12.2011 tarihinde teslim edip aynı tarihte 
tutanak tanzim edildiği, İstanbul (CMK.nın 250. Maddesi ile Yetkili) C.Başsavcılığı 
21.12.2011 tarihinde Ankara  (CMK.nın 250. Maddesi ile Yetkili ) C.Başsavcılığa belge ve 
CD'leri gönderdiği, üzerine 2011 / 206 sor. Asıl cd yazılı, GENELKURMAY KARARGAHI 
yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik 
ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, GİZLİLİK 
DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı) 
l adet CD’nin aslı emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı olduğu,

CD ile birlikte gelen 5 klasör halindeki belgelere 4,5,6,7 klasör numaralarının 
verildiği, CD'den çıktı alınarak 8-30 dahil klasörlerin oluşturulduğu anlaşılmıştır.

B. CD5 olarak adlandırılan CD ile ilgili olarak;
a-  Soruşturma aşamasında Ankara C.Başavcılığı tarafından re’sen bilirkişi olarak 

tayin edilen TÜBİTAK’ta görevli 2 Bilgisayar Mühendisi ve 1 Elektronik Mühendisi olmak 
üzere üçlü bilirkişinin Ünal Tatar,Yakup Korkmaz ve Cihat Yıldız'ın ibraz ettikleri 
13.02.2012 tarihli 4 sayfalık bilirkişi raporu ve eklerinde;

b- Sanıklar Çevik Bir, Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit Müdafii Av.Ümit Kara 
tarafından 28.05.2015 tarihli Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi  2014/144 numaralı davaya ait 
Ceza Usul Muhakemesi Kanunu Madde 67. ile düzenlenmeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 293 ile de özel hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi 
içerisinde yer alan uygulamalar çerçevesinde yapılan inceleme sonucu yazılan 03 Mayıs 2015 
tarihli Tuncay Beşikçi imzalı uzman mütalaası ve eklerinde;

c- Mahkemimiz tarafından ODTÜ de görevli Prof.Dr.Ahmet Çoşar,Uzman Dr.Özgür 
Kaya ve Öğretim Görevlisi Dr.Cevat Şener'den oluşan üçlü bilirkişi kurulundan  01.04.2016 
tarihli 48 sayfalık bilirkişi raporu ve eklerinde;

 CD5'in 25/05/2007 tarihinde saat 14:54'e oluşturulduğu, CD5'in TEK 
SEFERDE YAZILDIĞI, İLK YAZMADAN SONRA EKLEME ÇIKARMA 
YAPILMADIĞI ve yazma işleminin Nero Buming Rom CD yazma uygulamasının 
7.8.5.0 sürümü kullanılarak yapıldığı tespit edilmiş olmakla; bu CD yer alan bilgi ve 
belgelerde üç raporun birbirini teyit etmesi nedeniyle 25.05.2007 tarihinden sonra 
DEĞİŞİKLİK YAPILMADIĞI MAHKEMEMİZCE KABUL EDİLMİŞTİR.

Böylelikle; dijital delillerin ele geçirilmesinden sonra kolluk veya adli makamlar 
elinde değiştirilmiş olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıkça anlaşılmıştır.

C. 03 Mayıs 2015 tarihli Tuncay Beşikçi imzalı uzman mütalaasında; Davaya ait 
delillerden 57EFC5F8CF47B0B7F3EB3CA1135D7D82 HASH değerli CD5 isimli delil 
CD'si üzerinde yapılan inceleme sonucunda, delil CD'sinin ilk aşamada CMK.nın 134. ve 
diğer yönetmelik ve uluslararası standartlara aykırı olarak, hukuki delil niteliği oluşturacak ve 
mahkemelerce kabul edilebilir şekilde elde edilmediği, olay yeri incelemesi yapılıp, CD'nin 
bulunduğu ortamdaki diğer dijital deliller incelenip delil bütünlüğünü sağlayacak şekilde 
tutanak altına alınmadan, CD'den çıkan dosyalardaki üstveri bilgilerinin tek başlarına 
güvenilir olamayacağı, dosyaların oluşturulduğu bilgisayar tarihleri doğru kabul edildiğinde, 
içeriklerinde "Gizli" ve "Özel" ibareleri bulunan ve Genelkurmay'ın çeşitli birimlerine ait 
olduğu anlaşılan çok sayıda askeri içerikli dosya 1996 ve 2000 yılları arasında, isimleri 
Askeri şube ve sanıklar ile ilgili çok sayıda bilgisayar ve kullanıcı tarafından açılıp üzerinde 
çalışıldıktan sonra kayıt edildiği, Eylül ve Ekim 2000 tarihlerinde dosyaların gruplandırma ve 



  

tasnif işlemine tabi tutulduğu ve bu işlemin 15 Ekim 2000 tarihine kadar devam ettiği, 21 
Ekim 2000 tarihinde ANDIÇ adlı dosyanın basında yayınlandığı, CD'nin kayıt tarihi olan 25 
Mayıs 2007 tarihinden hemen önce, 14,15,16 ve 24 Mayıs 2007 tarihlerinde çok sayıda 
belgenin sayfa sayfa taranarak dijital ortama aktarıldığı ve 1996-2002 yılları arasında kayıt 
edilen diğer dokümanlarla birlikte CD'ye kayıt edildiği,

CD'de bulunan dosyalara ait tüm tarih bilgilerinin kayıt edildikleri 
bilgisayardan alındığı ve bilgisayar adli imajları olmadan dosya tarihlere kesin olarak 
itibar edilemeyeceği,

Delil CD'sinin bilinmeyen bir yerden kargo ile gelmesi, dosyalardan birinin tasnif 
işleminin hemen ardından basında yayınlanması, 'a','xx' ve 'x' gibi bilinmeyen kullanıcı ve 
bilgisayar adları ile kayıt edilen dosyaların varlığı ve son dosya işlemi ile CD'nin kaydı 
arasında geçen yaklaşık 5 yıllık sürenin CD'deki dosyaların güvenilirliğine dair son derece 
şüphe oluşturduğu,

İncelenen 1210 dosyada, tarih ve saat bilgileri doğru kabul edildiğinde, teknik 
olarak açıklanamayacak bir değişikliğe ve herhangi bir manipülasyona rastlanmadığı 
şeklinde uzman mütalaası verilmiştir.

D. ODTÜ de görevli Prof.Dr.Ahmet Çoşar,Uzman Dr.Özgür Kaya ve Öğretim 
Görevlisi Dr.Cevat Şener'den oluşan üçlü bilirkişi kurulundan  01.04.2016 tarihli 
bilirkişi raporunun sonuç kısmında;Dijital verilere ilişkin delillerin kaynağından elde 
edilmesi sırasında imajı ve HASH değeri alınarak, sonrasındaki süreçte bütünlüğünün 
bozulmamış olduğu garanti altına alınmalıdır. İnceleme konusu CD5’in ve içerdiği dosyaların 
kaynağı, kim tarafından oluşturulduğu veya değiştirilip değiştirilmediği bilinemediği gibi; ilk 
elde edilme aşamasında imajı ve HASH değeri alınmadığından ve birer kopyası taraflara 
verilmediğinden, sonradan değiştirilmediğinin doğrulanması da mümkün değildir.CD5’in 
adli bilişim tekniği açısından CMK'nın 134. maddesine uygun olarak elde edilmemiş olduğu; 
genel bütünlüğünün şüpheli, içindeki iki dokümanın bütünlüklerinin bozulmuş olduğunun ise 
sabit olduğu; bu nedenlerle de, adli bilişim açısından güvenilir olmadığından delil niteliğinin 
bulunmadığı değerlendirilmektedir.  " mütalaası verilmiştir.

 Delil CD'sindeki dosya üstveri bilgileri, oluşturuldukları bilgisayar verileri gibi ek 
bulgularla desteklenmedikçe tek başına güvenilir kabul edilemezler.

Adli Bilişim Uzmanı Dr. Balı “Dijital ortamda bir içeriğin ilk ne zaman 
oluşturulduğu konularında, aşağıdaki türde tespitler, tek başlarına, yani doğrulayıcı 
harici bir kaynakla teyit edilmediği sürece, %100 kesinlik ifade etmez ve tek başına bir 
hükme esas teşkil etmez mütalaasında bulunmuştur.

E. ARAMA/EL KOYMA/DOKÜMANLARIN İNCELENMESİ    

1. Adli ve Önleme Araması
Arama, amacına göre "adli arama" ve "önleme araması" olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Arama şüpheli veya sanığı yada bir delili elde etmek amacıyla yapılabileceği 
gibi, bir suçun işlenmesini veya bir tehlikeyi önlemek amacıyla da yapılabilir. Birinci tür 
aramaya "adli arama" ikinci tür aramaya ise "önleme araması" denilmektedir.

Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 25.11.2014 gün ve 2013/9-610 esas, 
2014/512 karar, 2013/9-841 esas, 2014/513 karar sayılı kararları ile  28.04.2015 gün ve 
2013/9-464 esas, 2015/132 sayılı kararında gösterildiği üzere; adli arama, elkoyma ile birlikte 
5271 sayılı CMK.nın 116-134 ve Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği'nin 5-17. 
maddelerinde düzenlenmiş olup Yönetmeliğin 5. maddesinde adli arama; "bir suç işlemek 
veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin, 



  

saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya 
delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin 
sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel 
kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara 
göre yapılan araştırma işlemidir" şeklinde tanımlanmıştır. Adli aramanın amacı şüpheli veya 
sanığın yakalanması veya suç delillerinin ele geçirilmesidir.

Arama yazılı bir karara veya emre dayanmak zorundadır. Sonradan yazıya çevrilmiş 
olsa bile sözlü emir ile arama yapılması mümkün olmayıp yazılılık şartı Anayasa'nın 20, 21 
ve CMK.nın 116. maddelerinin amir hükmü gereğidir. Arama kural olarak hakim kararı ile 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına 
ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile de yapılabilecektir. Ancak, konutta, 
işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda sadece hâkim kararı veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile arama yapılması mümkündür.

Anayasal koruma altında bulunan ve kişilerin temel haklarından olan konut 
dokunulmazlığı ve özel hayatın gizliliği haklarının bir yansıması olarak, CMK'nın 118. 
maddesinde aramanın yapılacağı zaman dilimini belirleyen bir düzenlemeye yer verilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasına göre, konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde kural olarak 
gece vaktinde arama yapılamaz. TCK'nın 6/1-e bendinde gece vakti; ‘güneşin batmasından 
bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi’ 
olarak tanımlanmıştır. Ancak, suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile 
yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün 
tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda, birinci fıkra hükmü uygulanmayacağı, 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Bu halde, aramanın gece yapılmasını haklı gösteren 
sebepler, somut olgularla desteklenerek arama kararına yazılmalıdır. 

 Hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı, ancak 
yetkili olduğu yargı çevresinde bulunan bir mahal için arama kararı verebilir. Bu durum, 
CMK.nın 161/1. maddesinde “...Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince nezdinde görev 
yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu 
hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister”, aynı Kanun'un 
162. maddesinde ise “Cumhuriyet savcısı, ancak hâkim tarafından yapılabilecek olan bir 
soruşturma işlemine gerek görürse, istemlerini bu işlemin yapılacağı yerin sulh ceza 
hâkimine bildirir” şeklinde düzenlenmiştir. Yargıtay 9. Ceza Dairesince de  benimsenen 
Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 10.07.2014 gün ve  2014/4166 esas, 2014/5354 karar sayılı 
kararında da “...belli bir yerde yapılması zorunlu olan soruşturma işlemlerinde, işlemin 
yapılacağı yerdeki Sulh Ceza Mahkemesinden karar alınması gerekmekte ise de; soruşturma 
işleminin herhangi bir yerde yapılması zorunluluğunun bulunmadığı durumlarda 
soruşturmanın yapıldığı yer Sulh Ceza Mahkemesi’nin yetkili olduğu...” denilmiştir.

 02.07.2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun’un 105. maddesi ile mülga olan CMK'nın 
250, 251 ve 252. maddelerinde de bu hususa dair özel bir düzenleme yoktur. CMK'nın 250. 
maddesi ile yetkili hakimin, bu madde kapsamında yetkili olduğu yargı çevresinde arama 
kararı verebilecek olmasında tereddüt yokken, yargı çevresi dışındaki mahallerde kural olarak 
arama kararı veremeyeceğini kabul etmek gerekir. CMK.nın 20. maddesindeki “yetkili 
olmayan hakim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz 
sayılmaz” hükmü yanında, 21. maddede de “bir hakim veya mahkeme, yetkili olmasa bile, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yargı çevresi içerisinde gerekli işlemeleri yapar” 
şeklindeki açık düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, gecikmesinde sakınca bulunan 
haller belgelendirilmesi veya makul gerekçelerle kabul edilmesi halinde yukarıdaki genel 
düzenlemeye istisna teşkil edebilecektir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin “bir 
delilin hükme esas alınıp alınmayacağı hususunda, yargılamanın tümünün adil yapılıp 
yapılmadığının belirlenerek sonucuna göre karar verilmesine” dair içtihadı da dikkate 



  

alınarak aramanın hukuka uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Arama kararında veya emrinde, aramanın nedenini oluşturan fiil, aranılacak kişi, 

karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi açıkça gösterilmelidir. Aramanın yapılacağı 
konut veya diğer yerin adresinin açık olarak gösterilmesi gerekse bile bina numarasının 
yanlış gösterilmesi gibi basit hatalar, hukuka aykırılık teşkil etmez. 

Arama kolluk tarafından icra edilmekle birlikte hakim veya Cumhuriyet savcısı her 
zaman aramaya katılıp nezaret edebilir. Hakim veya Cumhuriyet savcısının katılımıyla 
yapılan aramalarda herhangi bir işlem tanığının bulundurulmasına gerek yoktur. Kolluk 
tarafından, hakim veya Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı 
yerlerde yapılan aramalarda ise o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişinin hazır 
bulundurulması yasal bir zorunluluk olup, bu zorunluluk, Yargıtay CGK'nın 28/04/2015 gün 
ve 2013/9-464 esas, 2015/132 karar sayılı ilamında "o yer ihtiyar heyetinden veya 
komşulardan iki kişi hazır bulundurulmaksızın yapılan aramanın hukuka aykırı olduğu ve 
arama sonucu elde edilen delilin de hukuka aykırı yöntemle elde edilmiş delil niteliğinde 
bulunduğu, bu nedenle hükme esas alınamayacağı" şeklinde ortaya konmuştur. 

Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir, kendisi 
bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle 
birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulur. CMK.nın 120/3. maddesi 
uyarınca kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına ve bu kapsamda hazır bulunabilmesi 
için ilgili tarafından çağrılmasına engel olunamaz.Bununla birlikte aramanın sonuçsuz 
kalmasına neden olabilecekse avukatın çağrılması veya beklenilmesi şart değildir. Ancak, 
kolluk kuvvetlerine ve yargı merciilerine "engel olmama" biçiminde negatif yükümlülük 
öngören bu hükmün avukatın hiçbir şekilde çağrılmayacağı ve beklenilmeyeceği şeklinde 
yorumlanmaması, aksine uygulamaların arama işlemini ve bunun sonucunda elde edilen 
delilleri hukuka aykırı hale getirebileceğinin unutulmaması gerekir. Bu nedenle talep 
edilmesi durumunda bu istek aramayı tehlikeye sokacak veya sonuçsuz bırakacak nitelikte 
olmadığı müddetçe arama mahallinde gerekli tedbirler alınarak makul bir süre kişinin 
avukatının beklenilmesi ceza muhakemesinin amaç ve ilkelerine daha uygun olacaktır. 
Nitekim öğretide de "muhakemenin her aşamasında avukat yardımından yararlanmak 
mümkün olduğuna göre, aramada da sanık kadar onun avukatının da hazır bulunma hakkının 
olduğu kabul edilmelidir. Ancak bir avukat çağrılması ve beklenilmesi aramayı sonuçsuz 
bırakacağı hallerde, diğer bir ifadeyle gecikmede tehlikelinin bulunması halinde artık bu 
haktan yararlanılmaması gerekir" (Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbiri 
Olarak Arama, Seçkin Yayınları, Ankara, 1999, 1. Bası, s.132-133).

 Bunun yanında "Hakkında arama tedbiri uygulanan kişinin avukatının aramada 
hazır bulunmasına engel olunamaz. Ancak, avukat çağrılması ve beklenmesi aramayı 
sonuçsuz bırakmayacak olmalıdır" (Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 
Beta Yayınları, İstanbul, Eylül 2014, 11. Bası, s.393) şeklinde görüşler de ileri sürülmüştür.

Konut, işyeri, bina gibi birden fazla odası veya bağımsız bölümü olan mahallerde; 
şüpheli, malik, yetkili veya zilyed gibi ilgili kişilerin arama sırasında hazır bulunması; 
mezkur kişilerin arama yapılan yerin sadece bir bölümünde bulundurulması veya bekletilmesi 
demek değildir. Aramanın yapıldığı her bölümde, ilgilinin ve/veya müdafiinin hazır bulunma, 
aramanın kendi gözetiminde yapılmasını isteme hakkı vardır. Şüpheliye ve diğer kişilere 
böyle bir hak, aleyhlerine suç delili olabilecek eşyanın elde edilmesine tanık olabilmeleri ve 
oluşabilecek kuşkuları ortadan kaldırmak için verilmiştir. Bu husus savunma hakkının bir 
parçası olup aynı anda birden fazla yerde arama yapan kolluk, bu hakkın kısıtlanması 
sonucunu doğuracak şekilde hareket etmemelidir. Yine arama faaliyetinin tamamı, işlem 
tanığı olarak mahalde bulunan şahısların da huzurunda yapılmalı; bu şahıslar elde edilen her 
delile, bulunduğu yere, bulunma yöntemine ve muhafaza altına alınışına tanıklık etmelidir. 
Aksine yapılan uygulama -itiraz vaki olduğunda- arama tutanağında yazılmış ve imza altına 



  

alınmış olsa dahi elde edilen delilin sıhhati bakımından kuşku doğuracak ve o delili CMK.nın 
206. maddesi uyarınca hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil vasfına sokabilecektir.  

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 9. ve Adli ve Önleme Aramaları 
Yönetmeliği’nin 18 – 26. maddelerinde düzenlenen önleme araması -ki adli aramadan farklı 
olarak- suçun işlenmesinden önceki alanla ilgili idari tedbirlerdendir. Adli aramanın amacı 
şüpheli veya sanığın yakalanması ya da suç delillerinin ele geçirilmesi iken; önleme araması, 
genel emniyet ve asayişin korunması ve tehlikelerin önlenmesi amacıyla başvurulan bir 
yoldur. 

Başlangıçta suç işlenmesinin önlenmesi düşüncesi olsa bile, suç şüphesi ortaya 
çıktığı andan itibaren yapılacak durdurma ve arama adli bir nitelik taşıyacaktır. Suç 
şüphesinin ortaya çıkmasından sonra CMK kuralları uygulanması gerektiğinden, arama 
işleminin önceden alınmış bulunan önleme araması kararına göre değil CMK kurallarına göre 
icra edilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, önleme araması sonucunda bir suç unsuruna 
veya deliline rastlanırsa koruma altına alınacak ve durum Cumhuriyet Başsavcılığına derhâl 
bildirilerek elkoyma işlemini gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet savcısından yeni bir yazılı 
emir istenecektir. Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde kolluk âmirinin yazılı emriyle 
de elkoyma yapılabilecektir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, yirmidört saat 
içinde görevli hâkimin onayına sunulmalıdır.

Arama işlemi tutanağa bağlanır. Tutanakta aramanın sonuçları, el konulan suç 
eşyasına ilişkin tereddüt hasıl olmayacak şekilde ayırt edici ve belirleyici bilgiler  ve arama 
işlemini yapanların adı, soyadı, sicili ve unvanı hususları yer almalıdır. CMK.nın 122. 
maddesinin 2. fıkrasında “Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü de 
koyabilir veya imzasını atabilir. İleride mührün kaldırılmasına ve kâğıtların incelenmesine 
karar verildiğinde bu işlemin yapılmasında hazır bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi ya 
da müdafii veya vekili çağrılır; çağrıya uyulmadığında gerekli işlem yapılır.” şeklinde 
düzenleme mevcuttur.

2.Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, 
Kopyalama ve Elkoyma

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el 
koyma 5271 sayılı CMK'nın 134. maddesinde düzenlenmiş olup, CMK'nın 116. ve 123. 
maddeleri arasında yer alan arama koruma tedbirinin özel bir görünümünü oluşturmaktadır. 
CD, DVD, flash bellek, disket, harici ve dahili harddisk, bilgisayar özelliği içeren noktaları 
bakımından akıllı telefon ve benzerlerinden elde edilen ve tamamı “dijital delil” olarak 
adlandırılan, suistimale müsait olan verilerin; sıhhatini ve güvenliğini sağlamak amacıyla 
ve bireyin özel hayatına, kişisel verilerine yönelik olumsuz tesirleri göz önünde 
tutularak “son çare” olarak başvurulabilecek “özel koşullara bağlı” bir koruma tedbiri 
olması nedeniyle, genel adli aramadan ayrıksı ve istisnai olarak, ayrıntılı  düzenlenmiş 
olup, bu hallerde arama kararının yalnızca hakim tarafından verilebileceği öngörülmüştür.

Soruşturma tarihinde yürürlükte bulunan CMK'nın 134. maddesine göre;
“(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme 

imkanının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı 
bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, 
bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline 
getirilmesine hakim tarafından karar verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin 
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde 
çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere 
elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, 
elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.



  

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki 
bütün verilerin yedeklemesi yapılır.

(4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline 
verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. 

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin 
tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, 
bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır.”

Hükmün uygulanmasına ilişkin ayrıntılara Yönetmelikte yer verilmiştir. Adli ve 
Önleme Aramaları Yönetmeliği'nin 17. maddesi (Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında 
ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma), CMK'nın 134. maddesi temelinde 
düzenlenmiştir.

Gelişen teknolojiyle beraber hayatın her alanında kullanılan bilişim teknolojisi 
muhakeme konusu olayların aydınlatılmasında etkin rol oynayan deliller arasında ön sıralarda 
yer almaktadır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda “elektronik, optik veya benzeri 
yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtlar” olarak tanımlanan ve bilişim 
teknolojilerinin temel işlev aracı olan elektronik veriler, bilgisayar sistemleri tarafından 
otomatik olarak (değişken IP adresleri, log kayıtları, güvenlik kamerası kayıtlar vb.) 
oluşturulabileceği gibi kullanıcılar tarafından bilgisayar medyaları (dizüstü bilgisayar, PC, 
hard disk, USB Bellek, CD/DVD, bilgisayar işletim sistemi vasıtasıyla çalışan ve veri 
yüklenebilen akıllı telefon, mp3 çalar video kameralar,vb.) üzerinde de oluşturulabilmektedir.

 Soruşturma aşamasında olayın aydınlatılması amacıyla el konulan veya talep edilen 
elektronik verilerden doğrudan suçla ilgili olanlar ise elektronik delil olarak kabul 
edilmektedir. Elektronik delil, bir elektronik araç üzerinde saklanan veya bu araçlar 
aracılığıyla iletilen, soruşturma açısından değeri olan bilgi ve verilerdir. (Keser Berber, 
Leyla; Adli Bilişim, Yetkin Yayınları, Ankara 2004, sy 46)

Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ‘yedekleme’ tabirinden, ‘imaj alma’ işlemini 
anlamak gerekir. Zira imaj alma, dijital medyanın alelade kopyalanması değil aktif, 
silinmiş veya  artık alanlarında bulunan verilerin, orijinal medyadaki haliyle bire bir aynı, 
adeta aynadaki görüntüsü gibi yedeklenmesidir. “Delillerin alındığı aşamadaki sıhhatinin 
korunması amacıyla, işlemi yapan kolluk tarafından, bilgisayarın hard diski alındığı anda 
öncelikle hash değeri alınarak tutanak tutulmalı ve bütün bu imaj alma, yedekleme vb. 
işlemler şüpheli veya vekilinin yanında gerçekleştirilmelidir.” (Özen, Muharrem – Özocak, 
Gürkan; Adli Bilişim, Elektronik Deliller ve Bilgisayarlarda Arama ve El Koyma Tedbirinin 
Hukuki Rejimi; Ankara Barosu Dergisi, sayı:2015/1 Yıl:73)

CMK'nın 134.maddesi dijital medyaların önce mahallinde incelenmesini, bilgisayar 
programlarına veya kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya 
gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde ise bilgisayarlara el konulmasını öngörmektedir. 
Bu hüküm uygulamada bazı sıkıntılara yol açmaktadır.  Zira, bilgisayarda yerinde inceleme 
yapılması çoğu kez mümkün ve sıhhatli olmayıp, teknik yetersizliklerden dolayı imaj da 
alınamamaktadır. Dijital delillerin hukuka uygun yöntemlerle elde edildiğinin kabul 
edilebilmesi bakımından bu nokta önemlidir. 

Ceza muhakemesinde deliller kanuna uygun olmalı ve  kanuna uygun yöntemlerle 
elde edilmelidir. Adil yargılanmanın sağlanabilmesi, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında 
toplanan bulguların delil değeri taşıyabilmesi için, şüpheli veya sanıktan elde edilen dijital 
verilerin, yasa ile sınırları belirlenmiş teknik gerekliliklere uygun olarak toplanması ve 
sonucunda yargılama makamlarına eksiksiz, bozulmamış halde sunulması gerekmektedir. 
Yasa koyucunun, CMK'nın 134. maddesini ayrıntılı olarak düzenlemesinin amacı da budur. 
Dijital delillere harici müdahalenin teknik olarak mümkün olması, çoğu zaman kim 



  

tarafından hangi tarihte müdahale yapıldığının da belirlenememesi karşısında, güvenli bir 
şekilde el konulup incelenebilmesi için mahallinde imaj alındıktan sonra orijinal medyanın 
şüpheliye bırakılması gerekmekte ise de bu şart soruşturma yapan kolluk personelinin teknik 
yetersizliği, ekipman yokluğu, ortamın incelemeye elverişli olmaması gibi nedenlerle yerine 
getirilememektedir. 

Bu itibarla arama ve elkoymanın özel bir hali olarak CMK'nın 134. maddesinde 
düzenlenen ve özel hayatın gizliliğine daha fazla müdahale içermesi nedeniyle yasa koyucu 
tarafından genel arama ve elkoymadan daha sıkı koşullara tabi tutulan bilgisayarlarda, 
bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama ve elkoymanın bu özelliği gözardı edilmek 
suretiyle, aramayı gerçekleştiren kişilerce elkoyma işlemine geçildiği sırada sistemdeki 
verilerin yedeklemesi (imaj-adli kopya) yapılmadan ve yedekten bir kopya alınıp 
şüpheli veya vekiline verilmeden, ya da yukarıda yazılı nedenlerden dolayı mahalde 
yedekleme ve yedekten kopya verme olanağının bulunmadığının objektif olarak 
kabulünde zorunluluk bulunan hallerde, aramayı yapan kolluk birimince dijital 
delillere müdahaleyi önleyecek şekilde, seri numaraları tutanağa yazılmak suretiyle usulüne 
uygun olarak zapt edilip mühürlenmeden, şüpheli veya müdafiinin istemesi halinde nezaret 
etme ve denetleme imkanı sağlanarak inceleme mahalline kadar eşlik etmesi sağlanmadan ve 
bu yerde şüpheli veya müdafiinin hazır bulunmasına imkan verildikten sonra mümkün olan 
en kısa süre içinde mühür açılıp, dijital medyanın derhal imajının alınarak ilgilisine de 
imajlardan bir kopya ve orijinal medya teslim edilmeden, yine sanık veya müdafiinin mühür 
açma işlemi sırasında hazır bulunmasının mümkün olmadığı hallerde, mühür açma işleminin 
arama ve el koyma kararını veren hakimin huzurunda açılarak imaj alma işleminin bu sırada 
yapılması yoluna gidilmeden inceleme yapılması halinde arama ve elkoyma işleminin yasaya 
ve hukuka uygunluğundan bahsetmek mümkün olmadığı gibi bu yolla elde edilen delillerin 
de hukuka uygunluğu tartışılır hale gelecek ve yargılama makamınca hükme esas alınması 
mümkün olamayacaktır.

 Kunter, Yenisey ve Nuhoğlu'nun, Muhakeme Hukuku olarak Ceza Muhakemesi 
Hukuku adlı eserleri'nin 1103. sayfasında, bilgisayar kayıtlarının, şüphelinin imzasını 
taşımaması ve bu kayıtlarda her zaman değişiklik yapılmasının mümkün olması 
nedeniyle, tek başına şüpheli aleyhine delil olarak kullanılmaması gerekir. Ancak diğer 
delillerle desteklendiği takdirde, ceza muhakemesinin amacı olan maddi gerçeğin 
ortaya çıkarılmasına hizmet edebileceği savunulmaktadır. 

3.a.Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 16.10.2007 tarih ve 2007/6-191 esas 
2007/209 sayılı kararında olay tutanağı, elkoyma talebi ile mahkeme kararlarının 
onaysız fotokopi olduğu olayda; "Ceza Yargılamasında başvurulan kanıtlama araçlarından 
biri de belgelerdir. Yargılama makamları, suç isnadı nedeniyle oluşan uyuşmazlığı 
çözümlerken, kendiliklerinden getirttikleri ya da iddia ve savunma doğrultusunda sunulan 
belgelerin güvenilirliğini de denetlemek durumundadır. Güvenilirliğin denetlenebilmesi 
için, belgenin aslının, bu mümkün olmadığı takdirde ise aslına uygunluğunun yetkili makam 
veya kişilerce onanmış örnek ya da kopyalarının dosyaya konulması gerekir. "  şeklindedir.

b.Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 16.10.2007 tarih ve 2007/8-217 esas 
2007/210 sayılı kararında;

"Ceza Yargılamasının amacı, somut gerçeğin ortaya çıkarılması olup bunun için 
başvurulan kanıtlama araçlarından biri de belgelerdir. Yargılama makamları suç isnadı 
nedeniyle oluşan uyuşmazlığı çözümlerken kendiliklerinden getirttikleri ya da iddia ve 
savunma doğrultusunda sunulan belgelerin güvenilirliğini de denetlemek 
durumundadırlar. Güvenilirliğin denetlenebilmesi için, belgenin aslının veya bunun olanaklı 



  

olmaması halinde de aslına uygunluğu yetkili makam veya kişilerce onanmış örnek ya da 
kopyalarının dosyaya konulması gerekir. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk 
Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 26. 
maddesinde soruşturmanın, 63. maddesinde ise davaların ayrılması halinde dosyadaki 
belgelerin onaylı birer örneğinin ayrılan soruşturma evrakına veya dava dosyasına konulacağı 
belirtilmektedir. Tensip tutanağı, sanığın savunmalarının da yer aldığı duruşmalara ait 
tutanaklar, ayırma kararının verildiği duruşma tutanağı ve sandık seçmen listelerinin 
asıllarının dosyada bulunmadığı ve dosyaya konulan fotokopilerinin de onaysız olduğu 
görülmektedir. Fotokopi belgeler açıklanan kurallar çerçevesinde usulünce onaylattırılarak 
güvenilirliği sağlanmadan hükme dayanak alınmış olduğundan, hükmün bu usul yanılgısı 
nedeniyle bozulmasına karar verilmesi gerekmektedir." şeklindedir.

c.Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun  14.10.2008 tarih ve 2008/8-49 esas 2008/219 
sayılı kararında ve benzer nitelikte değerlendirme Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 191-209, 
06.02.2007 gün ve 250-25, 04.07.2006 gün ve 127-180 sayılı kararlarında da yapılmış 
uygulama süreklilik kazınmıştır. Buna göre; 

Ceza Yargılamasının amacı, somut gerçeğin ortaya çıkarılması olup bunun için 
başvurulan kanıtlama araçlarından biri de belgelerdir. Yargılama makamları suç isnadı 
nedeniyle oluşan uyuşmazlığı çözümlerken ele geçirilen ve kendiliklerinden getirtilen ya da 
iddia ve savunma doğrultusunda sunulan belgelerin güvenilirliğini de denetlemek 
durumundadırlar. Güvenilirliğin denetlenebilmesi için, belgenin aslının veya bunun olanaklı 
olmaması halinde de aslına uygunluğu yetkili makam veya kişilerce onanmış örnek ya da 
kopyalarının dosyaya konulması gerekir. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk 
Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 26. 
maddesinde soruşturmanın, 63. maddesinde ise davaların ayrılması halinde dosyadaki 
belgelerin onaylı birer örneğinin ayrılan soruşturma evrakına veya dava dosyasına 
konulacağı belirtilmektedir." şeklindedir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 21.04.2016 tarih 2015/4672 esas ve 2016/2330 sayılı 
kararında " Hakim kararında, bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde 
arama, kopyalama ve el koyma yapılabilmesine dair CMK.nın 134. maddesi uyarınca açık 
bir ibare bulunmadığı halde, sanıkların ev veya iş yerlerinde ve dernek, siyasi parti, basın 
kuruluşları gibi tüzel kişilerin hizmet binalarında yapılan aramalarda hard disk, bilgisayar 
kasası, CD ve DVD gibi dijital medyalara, arama mahallinde imaj alınmadan, ilgilisine bir 
kopyası verilmeden ve yasaya uygun gerekçesi de tutanağa yazılmadan el konulması ve bu 
şekilde elde edilen delillerin sanıklar bakımından hükme esas alınması suretiyle CMK.nun 
134 ve 217. maddelerine muhalefet edilmesini bozma gerekçe yaptığı ancak bu hususun 
sanıklara ait  bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerindeki aramaya 
ilişkin olup delil serbestisi kapsamında taraflarca ibraz edilen dijitaller ile ilgili 
CMK'nın 134. maddesinin uygulanması mümkün olmadığı, zira CD5'in taraf olan 
müşteki Tamer Tatar tarafından ibraz edildiği, sanıklara ait bilgisayarlandan elde 
edilmeyip, teslim edildiği tarihte kimin sanık olduğu da belli olmadığından CD imajının 
 sanıklara verilmesi gerektiği yönündeki savunmalara itibar edilmemiştir. 

İmaj alma delillerin alındığı aşamadaki sıhhatinin korunması amacına yönelik 
olup, üç ayrı bilirkişi raporunda da CD5'in 25.05.2007 tarihinde saat 14:54'e 
oluşturulduğu, CD5'in TEK SEFERDE YAZILDIĞI, İLK YAZMADAN SONRA 
EKLEME ÇIKARMA YAPILMADIĞI kesin olarak tespit edildiği dolayısıyla 
sanıklardan elde edilmeyen ve ilk elde edilme aşamasında imajı ve HASH değeri 
alınmadığından sonradan değiştirilmediğinin doğrulanmasının mümkün olmadığı 
yönündeki savunmalara itibar edilmemiştir.



  

İncelenen 1210 dosyada, tarih ve saat bilgileri doğru kabul edildiğinde, teknik olarak 
açıklanamayacak bir değişikliğe ve herhangi bir manipülasyona rastlanmadığı hususunun 
uzman mütalaası belirtildiği anlaşılmıştır.

CD5 'in ilk elde edilme anında imaji ve hash değeri alınmış ve taraflara verilmiş 
olsaydı dahi, bu husus cd'nin teslim tarihinden sonra cd deki belgelerin sonradan 
değişikliğe uğramasının önlenmesine yönelik olduğu,CD oluşturulmadan önce bu bilgi 
ve belgelerin değişikliğe uğramadığının garanti edilemeyeceği gerçeğinden hareketle bu 
CD BİR SANIĞIN bilgisayarından elde edilmiş ve ve imajı alınmış olsaydı bile 
teknolojinin geldiği aşama nazara alındığında belgelerin doğruluğunun teyidi 
gerekeceği, sırf sanığın bilgisayarından çıkmış olmasının tek başına delil olma niteliği 
taşımayacağı, bu belgelerin yan deliller ile teyidi gerekeceği, yan deliller ile 
desteklenmediği sürece tek başına hükme esas alınamayacağından, CD5'in sanıklardan 
elde edilmediği, tarafların ibraz ettikleri delil niteliğinde bulunduğu, her delilin 
sonunda belirtildiği üzere bu CD5' te yer alan bazı belgelerin davanının diğer 
müştekilerince de ibraz edilen CD lerde de bulunduğu ve CMK'nın 134. maddesi 
gereğince taraflarca delil serbestisi kapsamında ibraz edilen CD'nin imajının 
alınmasının gerekmediği anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

CD5'ten elde edilen belgelerin doğruluğunun mahkememizce teyidi 
gerekmektedir. Bu delillerin doğruluğu, belge asılları süreleri dolduğu için imha 
edilmeleri sebebiyle kurumlarınca teyit edilemediği ancak imha tutanakları 
gönderilerek konu, tarih, gizlilik derecesi, sayı ve ara numaraları ile aynı belgeler 
olduğunun tespit edildiği, zira olmayan belgenin imhasının mümkün olmadığı, CD5'ten 
elde edilen belgeleri düzenleyen Genelkurmayda çalışan belgeyi düzenlemeye görevli ve 
yetkili kişilerin belgeyi kendilerinin düzenlediği yönündeki hukuken geçerli beyanları, 
imza bloğunda adı veya imzası olanlar tarafından doğrulanan belgeler, birden fazla 
müşteki tarafından ibraz edilen belgeler, yine resmi kurumlar olan Genelkurmay 
Başkanlığından, MGK Sekreterliğinden, Yüksek Öğretim Kurumunudan, TBMM 
Darbeleri Araştırma  Komisyonundan gönderilen belgeler, Cd de yer alan  sanıkların 
da bizzat ibraz ettikleri belgeler doğruluğu teyit edilmiş olup her delil yönünden bu 
husus delin sonuna yazılmış ve  hükme esas alınmıştır.

Bir kısım sanıkların CD5'te yer alan bazı belgelerin oluşturulduğu tarihte 
sürümde olmayan calibri yazı fontu ile yazıldığı ve sonradan oluşturulduğu ve sahte 
olduğu yönündeki savunmalarına,

ODTÜ bilirkişileri tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda CD5’te CALİBRİ 
FONTUYLA YAZILMIŞ BİR DOKÜMAN VAR MI? şeklinde sorulmuş ve bilirkişiler 
CEVAP 40 ta CD5 'İN İÇİNDEKİ DOKÜMANLARIN TÜMÜNDE CALİBRİ FONTU 
ARANMIŞ ANCAK BULUNAMAMIŞTIR. Arama işlemi FTK Imager uygulamasında 
anahtar kelime bazında yapılmıştır. Calibri fontu olması halinde aşağıdaki gibi bir arama 
sonucuna ulaşılacaktı; ancak ulaşılamadığından, CD5 ’te bu fontla yazılmış bir doküman 
bulunmadığı anlaşılmıştır. (Şekil 30) mütalaasında bulunmuşlar bu gerekçelerle bu yöndeki 
savunmalara itibar edilmemiştir.

(55). BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN YASAL DAYANAKLARINA İLİŞKİN 
BEYANLAR VE DELİLLER İLE STATÜSÜ VE YASAL ZEMİNİ OLUP 
OLMADIĞINA DAİR DEĞERLENDİRME,

1. Taner Baytok'un Doğan Kitapçılıktan Çıkan Nisan 2001 Baskı Bir Asker Bir 
Diplomat-Güven Erkaya -Taner Baytok Söyleşi isimli kitabının 259-264. sayfalarında 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya BATI ÇALIŞMA GRUBU ile ilgili olarak Taner 



  

Baytok ile söyleşisinide;
 Taner Baytok: Batı Çalışma Grubu bir süre kamuoyumuzu çok meşgul eden bir 

konu oldu. Biraz evvel yeri geldi, bu Batı Çalışma Grubu'ndan bahsettin. Nedir bu konu?
GÜVEN ERKAYA: 28 Şubat öncesinde irtica hareketleri çok artmıştı. Ayrıca 

iktidardaki Refahyol Hükumeti'nin meseleye yaklaşımının, laik Türkiye ve Atatürkçü 
düşüncedeki  birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, tehlikeyi daha da büyütmekteydi. 
Bu nedenledir ki irtica, Milli Güvenlik Kurulu'nda ülkemize yönelik tehditler arasında ilk 
öncelikli konulardan biri halinde ele alınmaya başlanmıştı. 

Yanlış  ve telafisi  mümkün olmayan sonuçlara varılmasının önlenmesi, ancak doğru 
bilgiler toplanması ve doğru değerlendirmeler yapılmasıyla mümkün olabilirdi. Bunun için 
ciddi ve güvenilebilir bir istihbarat çalışmasına ihtiyaç vardı. Sadece MİT'in vereceği 
bilgilerle yetinemezdik. Zamanın iktidar yapısı nedeniyle MİT'te, bu konuda yeterli ve 
güvenilir bilgiler bulunmayabilirdi.

 Bu amaçla Genelkurmay'da bir grup kurulmasını, Genelkurmay başkanımıza 
ben teklif ettim ve Genelkurmay başkanımızın talimatıyla, bu grup, Batı Çalışma 
Grubu olarak Genelkurmay'da kuruldu.

Taner Baytok:Bundan Milli Güvenlik Kurulu'na, başbakana falan haber verdiniz 
mi?

GÜVEN ERKAYA: Hayır, Gerekmezdi de. Askeri teşkilatın, kendi görevine dahil 
bir konuda, kendi içinde aydınlanması, değerlendirmelerini memleketimizin çıkarları 
doğrulusunda daha sağlıklı yapması için ihtiyaç duyduğu bir grup kurması kendi 
yetkisindedir. Madem ki, irticayı bir tehlike olarak kabul ediyoruz, bununla ilgili 
bilgilerin toplanması da doğal bir olay haline gelmektedir. 

İstihbarat, karakterindeki hassasiyet nedeniyle çok zor bir iştir. Ancak ciddiyetle ele 
alınır, üzerinde sistematik ve bilimsel tarzda çalışılırsa amacına hizmet edebilir. Batı 
Çalışma Grubu, Genelkurmay'da kuruldu. Gruba Kara, Deniz, Hava kuvvetleri ile 
Jandarma Komutanlığı'ndan üyeler katıldı. Gruptaki Deniz Kuvvetleri temsilcimiz bu 
gurubun faaliyetleri ve neler yapılacağı hakkında, bana muntazaman bilgi verirdi. 

Batı Çalışma Grubu'nun faaliyete geçirilmesi çalışmalarının daha çok başında, 
Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatını Deniz Kuvvetleri olarak alt kademelere intikal 
ettirirken bir casusluk  olayı yaşandı. Kadir Sarımsak isimli bir er, bu konudaki vesikayı 
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli  Bülent Orakoğlu'na ulaştırdı. Vesika, Meral Akşener, 
Tansu Çiller, Başbakan Erbakan, Cumhurbaşkanı Demirel, Genel Kurmay Başkanı 
Orgeneral Karadayı arasında el değiştirerek sonunda bana ulaştırdı. Deniz Kuvvetleri'nin 
evrakı döndü dolaştı, yine bize geldi. Çiller bunu Başbakan Erbakan'a  Silahlı Kuvvetler'in 
bir askeri darbe hazırlığı içinde olduğu şeklinde yansıttı. Bu konu patlak verdiğinde, ben 
yurt dışındaydım.

Taner Baytok: Evrakın konusu ne?  İrticayla ilgili bir değerlendirme mi? İçinde 
hükumeti oluşturan  partiler ve saireyle ilgili bir yorum veya yargı mı var?

Güven Erkaya: Hayır efendim. İrtica konusunun yakından izlenmesini ve elde 
edilecek bilgilerin zaman kaybetmeden değerlendirilebilmesi için komutanlığa  bildirilmesini 
isteyen bir belge. Kuvvetlerin alt kademelerince derlenecek olan bu bilgiler, 
Genelkurmay'daki Batı Çalışma Grubu'na  intikal ettirilecek ve orada değerlendirilecek.

Ben yurtdışında iken, Genelkurmay yazısı gelmiş, bunu alt kademeye intikal 
ettirecek Deniz Kuvvetleri yazısı hazırlanmış, kadir Sarımsak'ın yazıyı başkalarına intikal 
ettirdiği anlaşılınca muameleler durdurulmuş.

Adı geçen er, sorguya çekilmiş Emniyet'e bağlantılarını ve vesikayı onlara 
kendisinin intikal ettirdiğini itiraf etmiş sonra, mahkemede bunları inkar etti, bunları baskı 
altında söylediğini iddia etti. Mahkemede erin beraatine karar verdi. 



  

Kanaatim hâlâ aksi doğrultudadır. Kadir Sarımsak, daha önce Emniyet'te görev 
görmüş. Güneydoğu'da Emniyet istihbaratında çalışmış. Bizimkiler de, geçmişine bakıp 
askerlik görevinde de istihbarat bölümüne yöneltmişler. Ülkenin asker-sivil bölümleri 
arasında haber taşıyabileceğini akıllarına getirmemişler. Deniz Kuvvetleri Karargâhı, 
tabiatıyla, böyle istihbaratla ilgili bir belgenin başkalarının eline geçmemesi için, daha 
tedbirli davranabilir, dağıtımı daha kısıtlı tutup vesikayı elden gönderebilirdi, o da ayrı bir 
mesele.

Olayın ortaya çıkması üzerine, Batı Çalışma Grubu, Türkiye Gündeminin başına 
oturdu. Bilhassa aşırı sağ ve irticacı gazeteler bu konuya eğilirken, bu evrakı da 
yayımladılar.  Olayı kamuoyuna kanunsuz bir davranış olarak yaymaya çalıştılar.

O dönemde irtica karşıtı her olayda olduğu gibi, yine ben hedef tahtası olarak 
seçildim ve öyle gösterildim. Aslında, onların bu çalışma grubundan rahatsızlık duyması 
normaldi. Genelkurmay Başkanının, yetkisi dahilindeki bir emriyle, Milli Güvenlik 
Kurulu'nun tehdit olarak belirlediği irticai faaliyetler karşısında bilgi  toplamak üzere  bir 
çalışma grubu kurmasından daha tabii bir şey olamazdı. Yanlış olan  o grubun başı olarak 
benim benim gösterilmemdi.

Daha sonra, 1997 Ağustosunda ve benim emekli olmamdan hemen önce, Meral 
Akşener,  Yalova'da kampta tatilimi  geçirdiğim bir sırada, Batı Çalışma Grubu  hakkında 
Silahlı Kuvvetler'i itham altında tutan bir açıklama yaptı. Ben, Genelkurmay ikinci başkanını 
telefonla arayarak, Genelkurmay başkanımızın açıklamayı benim yapmamı istediğini ve 
Genelkurmay'ca hazırlanan açıklama metninin Kuzey Saha Deniz Komutanlığı'na 
fakslandığını bildirdi. 

Alelacele dikimevine ölçülerimi vererek şapka, kıyafet apolet ve ayakkabı 
hazırlamalarını istedim. Kuzey Saha'dan oraya vardığımda da, şortla, tokyolarla 
görüntülenmemem  için önlem almalarını rica ettim. Basın toplantısının yapılacağı Kuzey 
Saha Karargâhı'na gelince, kıyafetimi değiştirdim, hazırlanan metne bir göz attım ve basın 
toplantısı  mahalline kıtı kıtına yetiştim.

Yani Genelkurmay'ın kendi yetkileri çerçevesinde kurup faaliyete soktuğu Batı 
Çalışma  Grubu'yla ilgim, onun fikir babası olmak ve mahiyeti hakkındaki açıklamayı 
basına yapmaktan öteye geçmemiştir. Gösterilmeye çalışıldığı gibi, bu konuda Meral 
Akşener'in muhatabı, Deniz Kuvvetleri komutanı olarak ben değilimdir.

Taner Baytok:Mealen neydi bu açıklama? 
Güven Erkaya: İşte, Batı Çalışma Grubu'nun yasal bir kurtuluş olduğunu, 

Genelkurmay başkanının emriyle Genelkurmay'da kurulduğunu, yasalar çerçevesinde 
çalıştığını, hiçbir yasadışı faaliyetinin olmadığını ifade ettim. 

"Batı Çalışma Grubu'nu niçin kurdunuz?" sorusunu cevapladım. Bizim bir 
emniyet asayiş planımız olduğunu, bunun bütün birliklerimizde bulunduğunu, bir vilayet 
veya kazada polis ve jandarma kuvvetleriyle üstesinden gelinemeyen bir durum ortaya 
çıktığında, vali veya kaymakamın talebi üzerine, kanunlar çerçevesinde  Silahlı  Kuvvetler'in 
yardıma koştuğunu, bu yardımı sağlamak için oluşturulan birliklerin tabur düzeyinde 
olduğunu ve senede iki kez özel eğitime tabi tutulduğunu, ancak sokaktan gelebilecek bir 
irtica tehlikesinin bölge hudutlarını aşma olasılığı karşısında, bu planların yeniden gözden 
geçirilmesinin ve koordinasyonunun gerektiğini, işte bu maksatla gerekli bilgilerin 
toplanması için Batı Çalışma Grubu'nun kurulduğunu anlattım.

Taner Baytok:Pekiyi, Batı Çalışma Grubu 'nun  senin üzerinde kalmasından niçin 
rahatsızlık  duyuyorsun?

Güven Erkaya:Rahatsızlık duymuyorum. Meral Akşener 'e ben cevap verdim diye, 
Batı Çalışma Grubu'nun mimarının ben olduğumu iddia etmenin doğru olmadığını anlatmaya 
çalışıyorum. Batı Çalışma Grubu'nun mimarı keşke ben olsaydım, bununla iftihar ederdim. 

Taner Baytok: Eğer bu ülkenin ordusu, içten ve dıştan gelecek tehlikeye karşı 



  

koymaktan sorumlu ise, bunun için hazırlıklı olmaktan, gerekli bilgileri toplayarak stratejileri 
ve önlemleri ona göre tespit etmekten daha doğal ne olabilir? Sokaktan gelecek bir irticaya 
karşı tedbirli olmak ve önlem almak, ordumuzun ihmale gelmeyecek bir görevi değil midir? 
Aksine bir tutumla  ülke felakete sürüklendiği takdirde, bunun vebalini kim üstlenebilir? Batı 
Çalışma Grubu Faaliyetlerini hâlâ sürdürüyor mu?

Güven Erkaya:Evet sürdürüyor. Mesut Yılmaz başbakan olunca, bir Sivil Çalışma 
Grubu kurdurdu. Ancak, bu Sivil  Çalışma Grubu'nun kaynaklarının yeterli olmadığı çabucak 
anlaşıldı. Sivil Çalışma Grubu'nu Batı Çalışma Grubu'ndan sağlanan bilgiler beslemeye 
başladı. Aslında, sivil grubun kuruluşu politik bir uygulamaydı. Arkasından, "Sivili kuruldu, 
artık askerîsine ihtiyaç kalmadı" gibi politik beyanlar yapıldı, ama işin gerçek yüzü 
anlaşılınca ve kamuoyunun ilgisi de dağılınca, bunlar unutuldu. İstihbarat; hele irtica gibi 
konularda hassasiyet arz eder. Kötü niyet veya politik mülahazalar işin içine girerse, 
tehlikenin boyutları, ileride önüne geçilemeyecek kadar büyük olur. 

Taner Baytok:Din istirmarcılığının politikamızı kirlettiğini daha önce konuştuk. 
Şimdi irticayla ilgili bilgilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini nasıl sadece siyasilerin 
kontrolündeki kuruluşlara bırakabilirsin? 

Güven Erkaya:Evet, Batı Çalışma Grubu konusu işte böyle.

2. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Askeri Savcılığına  BÇG ile İlgili Verilen Cevabi Yazı  ( 47.klasör S: 181-182 ) 

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 
Savcılığına hitaben yazılan Gizli ibareli, Gizli-kişiye özel kaşeli, 14 Temmuz 1997 tarih ve 
İSTH:3590930-97/İKK ve Güv.D.İç.İst.Ş.(930) sayılı Soruşturmalar konulu, Dz.K.K.lığı 
Askeri Savcılığının 11 Temmuz 1997 gün ve SAYI: 1997/950 Esas M.Y.sayılı   yazısı 
ilgisiyle, Genelkurmay Başkanı Emriyle İstihbarat Başkan V.Tümgeneral Fevzi Türkeri 
tarafından imzalanan iki sayfadan ibaret  belgenin içeriğinde;

 1- İlgi yazı ile; Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığı tarafından, TCK’nun 132/1 maddesine 
muhalefet suçundan sanıklar Onb.Mehmet Kadir Sarmusak, Bülent Orakoğlu ve arkadaşları 
hakkında yürütülen hazırlık soruşturması sebebiyle, sanık M.Kadir Sarmusak tarafından 
Dz.K.K.lığı İstihbarat Dairesinden sızdırarak Emniyet Gn.Md.lüğü görevlilerine verilen 
belgelerin, devletin güvenliğine ilişkin evrak veya vesika niteliğinde olup, olmadığı 
sorulmaktadır.

2- İlgi yazı ek’inde gönderilen; EK-A (Beykoz Külliyesi hakkında yazı), EK-B (Batı 
Çalışma Grubu hakkında yazı),EK-C (Örnek mesaj formatı) ve EK D (Dz.K.K.lığı İstihbarat 
D.Bşk.lığının yazısı) ayrı ayrı incelenmiştir.

 a. 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 35. maddesi ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerine Anayasa ile Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumak görevi 
verilmiştir. Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa ile belirlenen, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütün olan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu nedenle, 
Anayasa tarafından belirlenen Cumhuriyetin niteliklerini değiştirmeye ve ortadan 
kaldırmaya yönelik hareketler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk Yurdunu ve 
Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetini koruma ve kollama görevidir. 

b.Bu görevin doğal bir sonucu olarak, Türkiye’de ivme kazanan, Devletin; sosyal, 
siyasi, ekonomik ve hukuki temel nizamlarını tamamen veya kısmen değiştirecek, şeri 
esaslara dayalı bir düzen kurmayı amaçlayan irticai faaliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından değerlendirilerek 28 ŞUBAT 1997 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulunda 
başlıca gündem maddesi olmuştur. Bu toplantı sonucunda, 18 madde halinde belirlenen bu 
irticai tehlike, Milli Güvenlik Kurulunun tüm üyelerince aynen kabul edilerek hükümete 
bildirilmiştir. Hükümet; 18 maddelik bu kararları benimsediğini ve uygulayacağını 



  

kamuoyuna açıklamıştır. Bu durumu dikkate alan Türk Silahlı Kuvvetleri, irticai 
faaliyetleri iç tehditle, bölücü terör ile aynı seviyeye yani birinci önceliğe yükseltmiştir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine yasa ile verilen görevin bir gereği olarak, birinci 
önceliğe yükselen irtica ile ilgili Batı Çalışma Grubunu oluşturmuştur. 

Gnkur.Bşk.lığının emri ile teşkil edilen, Batı Çalışma Grubu, tamamen emir 
komuta zinciri içinde faaliyetlerini yürütmekte olup, amacı; irticai tehdidin Türkiye 
genelinde resmini ortaya çıkarmak ve bu çerçevede ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanununun 11 nci maddesinin D.fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan 
“Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA)” planlarını güncel hale getirmektir.

c. Batı Çalışma Grubu, bu amaçla, gerekli bilgilerin elde edilmesine yönelik olarak, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Rapor Sistemi Yönergesi (MY-227-1) çerçevesinde ihtiyaç duyulan 
bilgiler sıralanmak suretiyle bir rapor sistemi geliştirmiştir.

 Hazırlık soruşturmasına konu olan ve çalınan sözkonusu bu belgeler, belirtilen 
ihtiyaçları karşılayan bir metindir. Bu belgeler ve belgelerde yer alan bilgiler tümüyle 
hizmete ilişkin olup, Türk Silahlı Kuvvetleri planlarının harekat ihtiyaçlarına yöneliktir.

 3-Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, devletin güvenliğine ilişkin evrak veya 
vesika niteliğinde olup olmadığı sorulan belgeler, doğrudan Devletin iç güvenliğine ilişkin 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları hakkında bilgileri içermektedir. Sözkonusu bu 
belgeler “GİZLİ” gizlilik derecesine haiz olup, içerikleri itibariyle ayrıca iç tehditte bölücü 
terör örgütü ile birlikte birinci önceliğe yükselen irticai tehlike hakkında yürütülen güvenlik 
tedbirlerine ve faaliyetlerine ilişkindir ve bilmesi gerekenin dışında kimsenin vakıf 
olamayacağı, gizli kalması Devletin emniyeti icabatından olan belgelerdir. Rica ederim" 
şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

3. Sanık Çevik Bir'in 23.09.2013 tarihli 16. celsesindeki savunmasında irticaya karşı 
yüzümüzün batıya döndüğünü göstermek maksadıyla bu çalışma grubuna Batı Çalışma 
Grubu isminin kendisi tarafından konulduğu beyan etmiştir.

 Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle (Kls.304-306); Emir doğrultusunda Kara, Deniz, Hava ve Jandarma 
Komutanlıklarında küçük çaplı şube bazında Batı Çalışma Grubu oluşturulduğunu, bunların 
faaliyetlerini ve çalışmalarını Genelkurmayda bulunan merkeze gönderdiklerini, analiz ve 
değerlendirmelerin Genelkurmaydaki Batı Çalışma Grubu tarafından yapıldığını beyan 
etmiştir.

4. 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kararı sonrasında belirtilen hususlara göre 
14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifinin aynı zamanda Jandarma Genel 
Komutanlığı bağlantısı dolayısıyla İç İşleri Bakanlığı'nın 28 Mart 1997 tarihli 
genelgesinin uygulanmasına yönelik olarak ve buradaki datalar dikkate alınarak Anayasa, 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, MİT Kanunu ve ilgili yasalar ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğindeki düzenlemelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilen 
görevlerin yasal çerçevede yerine getirilebilmesi için Genelkurmay Başkanı olarak nelerin 
yapılması gerektiği hususunda başlatılması gereken karargâh faaliyetleri konunun önemine 
binaen çalışma grubu kurulması yönünde ortaya çıkan karargâh görüşü doğrultusunda 
sürdürüldüğü savunulmuştur.

5. Batı Çalışma Grubunun 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararları doğrultusunda 
kurulduğu, MGK'nın ancak tavsiye niteliğinde kararlar alma yetkisi bulunduğu, 
muhatabınında hükümet olduğu, bağlayıcı olabilmesi için bu kararların kanuna 
dönüşmesinin gerektiği, bu karar doğrultusunda hükümetten veya Başbakanlık'tan 
Genelkurmay Başkanlığı'na BÇG'nin kurulması bu şekilde faaliyetlerde bulunması 



  

yönünde bir talimat gelmediği, bu konuda Genelkurmay Başkanının Cumhurbaşkanı'na 
Güven Çalışma Grubu'nu ve dolayısıyla Batı Çalışma Grubu'nu anlattığı, Genelkurmay 
Başkanlığı'nın anayasal ve yasal yetkisi çerçevesinde,Başbakanlık'tan talimat gelmediği 
ama İç İşleri Bakanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı'na direktif gittiği, Milli 
Savunma Bakanlığı'ndan yazı geldiği, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı 
Genelkurmayında bağlısı olması nedeniyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nden, Milli 
Güvenlik Kurulu Kararları ve ekinin gelerek ve ayrıca anayasal ve yasal hakları kullanarak 
bu çalışmanın başlatıldığı yönünde savunmalar yapılmıştır.

6. MGK tarafından irtica birinci tehdit olarak kabul edilerek bütün devlet 
kurumlarına bununla mücadele etme talimatı görevi verildiği, bundan sonra Türk Silahlı 
Kuvvetleri de tehdit hakkında değerlendirme yapabilmek için yasal, legal kaynaklardan 
kendisine gelen istihbarat bilgileriyle açık kaynaklardan derlediği bilgileri değerlendirmek 
amacıyla bir kuruluş yaptığı, bunda hukuka aykırılık olmadığı savunması yapılmıştır.

7. MGK'nın 406 sayılı kararlarılarının 4-a ve 4-b maddeleri, cumhubaşkanına 
yazılan 02.06.1997 tarihli yazı, 10-11 haziran 1997 brifingleri, tüm ordu ve kolordulara 
verilen brifingler ve 17.03.1998 ile 27.03.1998 tarihlerinde ayrı yarı verilen brifinglerle 
herkes tarafından bilinen BGÇ’nin yasal ve açık bir çalışma grubu olduğu savunması 
yapılmıştır.

8. Genel Kurmay Başkanının teklifiyle 17 Mart 1998 tarihinde Cumhurbaşkanına 
verilen İrtica Ne Durumdadır  özel brifing ile BÇG ve çalışmaları hakkında detaylı bir brifing 
verildiği, brifing içeriğinde BÇG kuruluşu ve faaliyetleri anlatıldığı, Harekat Başkanlığı (J-3) 
İGHD bünyesinde BÇG'nin Genel Kurmay Başkanlığı emriyle “Batı Çalışma Grubu” adıyla 
bir çalışma grubu oluşturulduğu kurulduğu dönemin tüm MGK üyelerince öğrenilmiş ve 20 
Mart 1998 tarihinde karargahta kuvvet komutanlarının katılımıyla yapılan toplantı ve 27 Mart 
1998 tarihinde yapılan MGK Toplantısın da Genel Kurmay Başkanının teklifi ve 
Cumhurbaşkanının onayı ile BÇG'nin MGK gündemine alınması ve o tarihteki MGK'ya 
katılmış olan hükümet üyeleri ve TSK kuvvet komuta katının BÇG ile ilgili detaylı 
bilgilerinin olmasına karşın BÇG'nin yasa dışı çalışma grubu olarak gösterilmemesi 
savunulmuştur.

9. Batı Çalışma Grubu'nun Bülent Orakoğlu ve Hasan Celal Güzel'in 
değerlendirmelerine dayanarak sanıklarca ifade edildiği gibi 28 Şubat 1997 sonrasında 
Başbakanlık'tan verilen emirlere bağlı olarak kurulmadığı çok daha önce Kriz Yönetimi 
Merkezi adı altında kurulduğu ve 28 Şubat 97 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ile ilgili tüm 
hazırlıkları yaptığı kuruluşunun yasalara ve hukuka aykırı olduğu iddiasında bulunulmuştur.

10. Müşteki Bülent Orakoğlu'nun bizzat Kuvvet Komutanı tarafından Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulduğu anlaşılan BÇG isimli çalışma grubunun 
yasal dayanağının bulunup bulunmadığı, Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetine 1994 yılında 
başladığını tahmin ettiği, Batı Çalışma Grubu'nun 54. hükümetin kurulduğu 8 Ağustos 96 
tarihten itibaren faaliyete geçtiği iddiasında bulunmuştur.

11. Sanıklar Çevik Bir ve Çetin Doğan Batı Çalışma Grubu'nun Genelkurmay 
Başkanlığı'nda 10 Nisan 1997 tarihinde kurulduğunu bu grubun başkanının Çetin Doğan 
olduğunu ifade ve ikrarlarda bulunmuşlardır.



  

12. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı imzalı 2 Haziran 1997 
tarihli yazı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne belgeler ve olay bildirilmiş ve anılan 
şahıslar hakkında idari inceleme yapılması talep edilmiş, Deniz Kuvvetleri'ndeki olayı 
brifinge dahil etmeyelim çıkaralım emri sanık İsmail Hakkı Karadayı'nın Batı Çalışma 
Grubu hakkında hem bilgi sahibi olduğu ve hem de bu konularda işlem yaptığı ve emirler 
verdiği tespiti yapılmıştır.

13.Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Hasan Celal Güzel tarafından verilen 
Batı Çalışma Grubunu kuranlar ve Batı Çalışma Grubunda çalışanlar hakkındaki 28 Temmuz 
1997 tarihli şikayet ve ihbar dilekçesi, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından incelenmiş,1997/77 sayılı tarihli kararıyla kovuşturmaya 
yer olmadığı kararı verildiği, aynı şahıs vekillerince bu karara karşı yapılan itiraz İstanbul 4 
nolu DGM Başkanlığı'nın 11 Aralık 1997 tarihli ve 1997/285 sayılı kararı ile de reddedildiği 
ve Batı Çalışma Grubu hukuki denetimden de geçtiği, Haziran 97'den itibaren çeşitli basın 
yayın organlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Batı Çalışma Grubu'nun çalışmaları 
hakkında bir çok haber, makale ve yorumlar yapıldığı, bu da bundan devletin en üst 
kademeleri, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile diğer makamların haberi 
ve bilgisi olduğu  olmadığının söylenemeyeceği, mahkeme kararı ile bu olayların 
duyulduğunun ve bilindiğinin açık göstergesi olup Batı Çalışma Grubu'nun hiyerarşi dışında 
oluştuğu iddialarını destekleyecek hiçbir somut verinin bulunmadığı iddia edilmiştir.

14. Kriz yönetiminin yasal dayanağının bulunmadığı saptamasınında doğru 
olmadığı, zira kriz yönetim merkezi düzenlemesinin mevcut olup Bakanlar Kurulu'nun 
30.09.1996 tarih 96/80 ve 8716 sayılı kararıyla yürürlüğe giren ve 9 Ocak 97 tarihinde resmi 
gazetede yayınlanan Başbakanlık Kriz Merkezi Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile 
ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu yönetmeliğe göre de 28 Şubat 97 tarihinden sonra ilçelere 
kadar Kriz Yönetim Merkezleri sivil ve asker cenah tarafından kurulmuş ve faaliyetlerini 
buna göre yürütmüş olduğu, Başbakanlık Uygulama Takip Koordinasyon Merkezi de bu 
mihval üzere kurulmuş ve faaliyetlerini yürütmüş olduğu savunulmuştur.

15. Sanık İsmail Hakkı Karadayı 12.12.2013 tarihli 48 nolu celsedeki beyanında Batı 
Çalışma Grubunu cunta yapılanması olmadığını, Milli Güvenlik Kurulunun almış olduğu 
karara uygun çalışma yaptığını, YETKİ İHLALİ OLMUŞ OLABİLECEĞİNİ, benim 
imzam olmadan ordu komutanlarına yazı yazamazsınız, parafem olmadan yazı yazamazsınız, 
ben bilmeliyim, yani şimdi gerçek bu var, prensip emirleri üst makama gidecek yazılar benim 
imzamla gider şeklindeki beyanda bulunmuştur.

16. Batı Çalışma grubu tamamen TSK içerisindeki hiyerarşik bağlantıya uygun 
olarak oluşturulduğu, BÇG  emir komuta zincirinden bağımsız ve onun dışında illegal bir 
örgütlenme yani cunta olmadığı, bu grubun faaliyetleri tamamen yasalar çerçevesinde ve 
yasalarla verilen görevlerin ifasından ibaret olduğu savunulmuştur.

17. 31 Temmuz 1970 tarihli 1324 sayılı Genel Kurmay Başkanlığı'nın görev ve 
yetkilerine dayalı kanunun 2. maddesi 1. fıkrası, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri  İç Hizmet 
Kanununun 35. maddesi, İç Hizmet Yönetmeliği 86. maddesi ve 101-5 Karargahlarda 
Çalışma Usulleri Yönergesi de Genel Kurmay Başkanlığı'nda çalışma grubu kurma ve 
faaliyete geçirme yetkisini yasal olarak verdiği savunması yapılmıştır.

18.  Batı çalışma grubu yasalara aykırı bir çalışma grubu olmadığı gibi bütün 
faaliyetleri genelkurmay karargahı içinde kayıt altına alınmış bir çalışma grubu, olağan bir 



  

çalışma grubu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yasal bir oluşum olduğu içindir ki iddia 
makamı tarafından her türlü bilgiye, belgeye kayda ulaşılabilmiştir. Bu kapsamda 
iddianamenin 575. sayfasında batı çalışma grubunun aldığı kararlara uygun olarak yapılan 
işlemler başlıklı paragrafta 17 Eylül 1998 tarihli ki bu tarih iddia konusu hükümetin görevden 
ayrılmasından sonraki bir tarihtir. O tarihten sonra da batı çalışma grubunun çalışmalarına 
değiniliyor. 17 Eylül 1998 tarihli batı çalışma grubu toplantılarında alınan kararlara uygun 
olarak bakanlıklarla ve ilgili makamlara gönderilen yazılara yapılan işlemler konulu 
açıklamalarda 17 Eylül 1998 tarihi itibariyle 364 adet yazının gönderildiği ve bu yazılara 
karşılık olarak bakanlıklar ve diğer devlet makamlarının gönderdiği cevapların sayıları tek 
tek belirtilmiştir. Yasa dışı olduğu iddia edilen bir kuruluşun devletin bakanlıklarına ve 
diğer makamlara yazılar yazıp bilgi istemesi bilgi vermesi, bilgi ve belge istemesi mümkün 
olamayacağı gibi ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından muhatap alınarak cevap 
verilmesi de mümkün olamayacağı çok net ve açık olduğu savunulmuştur.

19. Çalışma Grubunun kuruluşuna 28 Şubat 97 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında alınan kararlar doğrultusunda genelkurmay başkanlığı tarafından yapılan 
değerlendirme neticesinde karar verildiği, Genelkurmay olarak başbakanlığın verdiği 
direktifler çerçevesinde bir çalışma grubunun oluşturulduğu savunması yapılmıştır.

20. Milli Güvenlik Kurulu Kararlarının Bakanlar Kurulu tarafından benimsenip 
gereği için bakanlıklara gönderilmesi, irticanın ortadan kalkması için ne gerekiyorsa bütün 
tedbirleri alın hatta kanun teklifi gerekiyorsa onları bize iletin bizde onu kanun teklifi olarak 
yapalım dendiği, 14 Mart 1997 başbakanlık genelgesi ile bunların hepsini yayınlamış, 
dolayısı ile bu emre istinaden komutan emir verip Çevik Bir tarafından yazılıp Batı Çalışma 
grubunun kurulduğu, İç Hizmet 35. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve 
kollamak görevi verilmiştir. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiştir, onun iradesiyle 
verilmiştir. 35. madde vardır. Başbakanlığın direktifi Genelkurmay'a gelmiş, Genelkurmay 
İkinci Başkanı'na, İkinci Başkan da emrin gereğiyle Batı Çalışma Grubu kurmuş savunması 
yapılmıştır.

21. Batı çalışma grubunun kurulmasına ilişkin emir ve sonrasındaki 10 Nisan 1997 
tarihli emrin yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç hizmet kanununun 35. maddesi ve 
yine İç Hizmet Yönetmeliğinin 85. maddesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışma 
prensiplerine ve teamüllerine tamamen uygun olduğu savunması yapılmıştır.

22.  Batı Çalışma Grubu kuruluş ve faaliyetlerini içeren diğer bir kaç belge için 
Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde açılan davalarda Batı Çalışma Grubu 
faaliyetlerinin yasal olmadığına dair hiçbir karar vazedilmemiş ve hiçbir evrakta suç unsuru 
bulunmamıştır. Dolayısıyla Batı Çalışma Grubu'nun komuta zinciri ve askeri hiyerarşi 
içinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın bilgisi tahtında faaliyet gösterdiği de açıkça 
ortaya çıkmaktadır. 7 Ağustos 97 tarihinde de Adana Milletvekili Orhan Kavuncu ve Aydın 
Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün önergeleri ile konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
incelenmiş, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşleri Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Meclis başka bir işlem yapılmasına gerek görmemiş 
olduğu savunması yapılmıştır.

23. Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun 07.08.1997 tarihinde Batı Çalışma 
Grubunun faaliyetlerine ilişkin TBMM Başkanlığına Milli Savunma Bakanı tarafından 
cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdiği, bu önerge doğrultusunda Genelkurmay 
Başkanlığına yazı yazıldığı, Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına vermiş 



  

olduğu 02 Eylül 1997 tarihli HRK:3429-230-97/İGHD.PL.Ş.(6) 467(17) sayılı soru önergesi 
konulu Çevik Bir imzalı cevabi yazılarında özetle; Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay 
Karargahı olmak üzere TSK bünyesinde Genelkurmay Başkanlığı emri ile karargah çalışması 
yapmak üzere teşkil edildiği, Genelkurmay Başkanlığınca verilen kamuoyunu aydınlatma 
brifinglerinin Batı Çalışma Grubunun da dahil olduğu Genelkurmay Başkanlığının 
karargah çalışması sonucunda hazırlandığı, Batı Çalışma Grubunun yasal dayanağını ve 
görevlerini TSK’nın yetki ve görevlerini düzenleyen mevzuatın oluşturduğu 
belirtilmiştir. 

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı Komisyon Başkanı Aydın 
Milletvekili Dr.Sema Pişkinsüt 15.01.1998 tarihli Milli Savunma Bakanlığından Batı Çalışma 
Grubunun oluşumu, hukuki dayanağı, tarihçesi, faaliyetleri ve bugünkü durumu hakkında 
bilgi istemesi üzerine, Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına vermiş olduğu 04 
Şubat 1998 tarihli HRK:3429-39-98/İGHD.PL.Ş.(3)109 sayılı Batı Çalışma Grubu hk. konulu 
Oktar Ataman imzalı cevabi yazılarında özetle; Batı Çalışma Grubunun başta 
Genelkurmay Karargahı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 
Genelkurmay Başkanının emri ile karargah çalışması yapmak üzere teşkil edildiği, Batı 
Çalışma Grubunun yasal dayanağını ve görevlerini, TSK’nın yetki ve görevlerini 
belirleyen hukuksal düzenlemelerin oluşturduğu belirtilmiştir.

24. Batı Çalışma Grubu, MGK kararlarına uygun olarak Başbakanlığın emrettiği 
irticaya karşı tedbirlerin uygulanması ve takibi amacıyla yasal olarak kurulmuş olan ve 
Genelkurmay karargahında bugüne kadar kurulmuş olanlardan hiç bir farkı olmayan bir 
çalışma grubudur. Batı çalışma grubu benzeri gruplar veya kurullar devletin tüm 
kurumlarında kurulup faaliyet gösterdiği halde bugün sadece Türk silahlı kuvvetlerinde hesap 
sorulmakta olması bu davanın siyasi olduğunun en büyük göstergelerinden biridir. Batı 
çalışma grubu gizli ve emir komuta zinciri dışında faaliyet göstermiş bir çalışma grubu 
değildir. Bütün faaliyetleri yasal ve emir komuta zinciri içinde olup, sadece bir bilgi 
toplama ve değerlendirme ve ilgili makamlara gönderme merkezidir. Batı çalışma grubu 
hakkında her türlü bilgi zamanında dönemin Genelkurmay Başkanına da verilmiştir. 
Prensip olarak hiçbir çalışma grubunun evrak yayınlama yetkisi olmadığından iddianamenin 
tersine Batı çalışma grubu belgesi diye çıkarılan bir belge yoktur. Tüm belgeler ilgili 
başkanlıklarca çıkarılmış ve bilgi için MGK Genel Sekreterliğine ve devletin diğer 
kurumlarına da gönderilmiş olduğu savunması yapılmıştır.

25. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı, Başbakanlık 
Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer birçok 
kamu kurumu ile yazışma yapılıp bilgi paylaşımında bulunmuşsa ve devlet sistemi içinde bu 
kurumların tümü Batı Çalışma Gurubu ile tüm demokratik kurumlara ve liderlerinin bilgisi 
dahilinde düzenli bir iş birliğine girmişse Batı Çalışma Gurubunun yasalara aykırı bir kuruluş 
olduğundan bahsetmek mümkün olmadığı savunması yapılmıştır.

26. Batı Çalışma Gurubu iddia edildiği gibi yasalara aykırı şekilde kurulmuş 
değildir, laik Cumhuriyete karşı irtica faaliyetlerinin bugüne kadar hiç görülmemiş boyutlara 
ulaşması nedeniyle Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 97 tarihli kararında sonra 
Başbakanlığın 14 Mart 97 tarihli genelgesi ve sorasında İçişleri Bakanlığının iki 
genelgesinden sonra Genelkurmay Başkanlığının emri ile o güne kadar oluşturulan diğer 
çalışma gurupları gibi bir çalışma gurubu oluşturulmuştur ki, bu MY müşterek önerge 
101-5 gereğince yapılmıştır, müşterek önerge MY 101-5 daha önce Türk Silahlı Kuvvetler 
bünyesinde olan oluşturulan ES300 füzeleri için Barbaros Çalışma Gurubu, Kıbrıs için 
Güven Çalışma Gurubu gibi çalışma guruplarından hiçbir farklılığı yoktur, bu anlamda Batı 



  

Çalışma Gurubunun yasa dışı bir kuruluş gibi göstermeye çalışılması akla, mantığa ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin teamüllerine bütünü ile ters olduğu savunması yapılmıştır.

27. Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunun 35. maddesi ve yönetmeliğin 85. 
maddeleri hükümleri nazara alındığında Silahlı Kuvvetler'in cumhuriyete ve cumhuriyetin 
temel ilkelerine yönelik tehditler karşısında koruma ve kollama görevini yerine 
getirmesinin bu kurumun görevleri cümlesinden olduğu savunması yapılmıştır.

28. Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihinde aldığı tavsiye kararları 
Bakanlar Kurulu'nun 13 Mart 1997 tarihli kararı ve Başbakanlık tarafından 14 Mart 1997 
tarihinde yayımlanan genelge gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı 
başta olmak üzere hiyerarşik yapı içerisinde Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı'ndan en küçük birlik olan karakollara kadar Nisan 1997 ayından itibaren irtica 
ile mücadele etmeye başlamıştır. 10 Nisan 1997 tarihli emirle kurulan BÇG yasal bir 
kuruluştur. Zira 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun atılı suçun 
işlendiği tarihte yürürlükte olan 35'inci maddesine göre Silahlı Kuvvetler'in vazifesi Türk 
yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve 
korumaktır. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 2. maddesinde Türkiye 
Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına 
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir denilmektedir. Bu iki madde birlikte 
değerlendirildiğinde, Silahlı Kuvvetler'in görevlerinden bir tanesinin de laik Türkiye 
Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Laik 
Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılan işlem ve faaliyetler irtica olarak 
değerlendirildiğinden laik düzene karşı fiil ve işlemler yani irtica ile mücadele de Silahlı 
Kuvvetler'in görevlerinden birisi olduğu savunması yapılmıştır.

29. 10 Nisan 1997 emriyle İç Güvenlik Harekât Dairesi bünyesinde oluşturulan ve 
28 Şubat sürecinin en son halkası olmasına rağmen bir simge, bir efsane haline getirilen Batı 
Çalışma Grubu asla ve asla bir yasadışı çalışma grubu olmayıp Genelkurmay'da kurulan 
benzer sayısız çalışma gruplarından sadece bir tanesidir. Yasal ve meşrudur çünkü o dönem 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi soru önergelerine ve Meclis Araştırma Komisyonu 
Başkanlığı'na verilen cevaplarla yasama yönünden ve şikayet üzerine Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başsavcılığı'nda takipsizlik kararı ve bu karara yapılan itiraz üzerine İstanbul 4 
Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin bu kararı onamasıyla yargı önünde yasallığı ve 
meşruluğu tescil edilmiştir. Bu hukuki süreçte mahkeme Batı Çalışma Grubu'nu Türkiye 
Cumhuriyeti rejimini yoketmeye yönelik irticai tehtide karşı alınacak tedbirler konusunda 
tespitler ve çalışmalar yaptığını Batı Çalışma Grubu'nu komutanlık emriyle askeri mevzuata 
uygun olarak kurulup yasal faaliyet gösteren bir yapı olduğunu, varlığı ve amacının çok 
önceden kamuoyuna açıklandığı, devletin anayasal düzenini yıkmak amacıyla değil tamamen 
aksine nitelikleri anayasanın ikinci maddesinde belirtilen demokratik, laik, sosyal, hukuk 
devletini korumak amacıyla çalışmalar yaptığı savunması yapılmıştır.

BÇG İLE İLGİLİ SAVUNMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

 Anayasamızın 118. maddesi gereğince Milli Güvenlik Kurulu kararlarında tavsiye 
edilen önlemleri, bunların çalışmalarını ve bu amaçla kurulacak çalışma gruplarını Anayasa 
ve Kanunlar çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nun  yerine getirmekle yetkili kılındığı, Bakanlar 
Kurulu da olsa Milli Güvenlik Kurulu kararlarının yerine getirilmesi ve idari teşkilatlanma 



  

için kanun veya Anayasanın 91. maddesinde gösterilen şekil, sınır ve esaslara uygun 
çıkarılmış kanun hükmünde kararnameye ihtiyaç olduğunu, hukuk devleti ilkesinin bunu 
gerekli kıldığını, bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. maddesinde 
yer alan “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan 
Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır” şeklindeki düzenleme ile Anayasa’nın 119. 
ve 122. maddelerinde düzenlenen olağanüstü yönetim usulleri ve kanunsuz emrin istisnasını 
gösteren Anayasa’nın 137/son fıkrasında yer alan “Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele 
hallerde kamu düzeninin korunması için kanunda gösterilen istisnalar saklıdır” hükümlerin 
askeri makamlar dahil hiç kimseye Anayasa ve kanunlarda gösterilen görev, yetki ve 
sorumlulukların dışına çıkmak suretiyle meşru demokratik sisteme müdahale etme, sistemi 
kesintiye uğratma ve hukuk dışına çıkmak suretiyle sistemin müesseselerine karışma yetkisi 
vermediği açıktır.

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş, görev, hizmet ve faaliyetlerine ilişkin kanun, 
yönetmelik ve yönergelerde hükümet tarafından açık bir görev ve yetki verilmediği sürece 
irticayla mücadelenin iç güvenlik harekatının konusu olamayacağı hususu açıktır.

 28 Şubat 1997 tarihli MGK’da vurgulanan irticayla mücadele faaliyetlerinin TSK 
tarafından yerine getirilmesi gerektiğine ilişkin hiçbir yasal dayanak bulunmadığı, irticayla 
mücadele faaliyetlerini icra edecek makamların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İçişleri 
Bakanı olduğunun her türlü izahtan varestedir.

Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya serbest iradesiyle 
açıkladığı üzere;

28 Şubat 1997 tarihinde iktidardaki Refahyol Hükumeti'nin meseleye yaklaşımının, 
laik Türkiye ve Atatürkçü düşüncedeki  birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, tehlikeyi 
daha da büyüttüğünü, irtica Milli Güvenlik Kurulu'nda ülkemize yönelik tehditler arasında ilk 
öncelikli konulardan biri halinde ele alınmaya başlandığını, yanlış  ve telafisi  mümkün 
olmayan sonuçlara varılmasının önlenmesi, ancak doğru bilgiler toplanması ve doğru 
değerlendirmeler yapılmasıyla mümkün olabileceği bunun için ciddi ve güvenilebilir bir 
istihbarat çalışmasına ihtiyaç olduğu sadece MİT'in vereceği bilgilerle yetinemeyeceği, 
zamanın iktidar yapısı nedeniyle MİT'te, bu konuda yeterli ve güvenilir bilgiler 
bulunmayabileceği, bu amaçla Genelkurmay'da bir grup kurulmasını Genelkurmay başkanına 
kendisinin teklif ettiğini ve Genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın talimatıyla bu 
grubun Batı Çalışma Grubu olarak Genelkurmay'da kurulduğunu, Genelkurmay Başkanının 
yetkisi dahilindeki bir emriyle Milli Güvenlik Kurulu'nun tehdit olarak belirlediği 
irticai faaliyetler karşısında bilgi  toplamak üzere  bir çalışma grubu kurmasından daha 
tabii bir şey olamayacağını, Bizim bir emniyet asayiş planımız olduğunu, bunun bütün 
birliklerimizde bulunduğunu, bir vilayet veya kazada polis ve jandarma kuvvetleriyle 
üstesinden gelinemeyen bir durum ortaya çıktığında, vali veya kaymakamın talebi üzerine, 
kanunlar çerçevesinde  Silahlı  Kuvvetler'in  yardıma koştuğunu, bu yardımı sağlamak için 
oluşturulan birliklerin tabur düzeyinde olduğunu ve senede iki kez özel eğitime tabi 
tutulduğunu, ancak sokaktan gelebilecek bir irtica tehlikesinin bölge hudutlarını aşma 
olasılığı karşısında, bu planların yeniden gözden geçirilmesinin ve koordinasyonunun 
gerektiğini, işte bu maksatla gerekli bilgilerin toplanması için batı çalışma grubu'nun 
kurulduğunu beyan ettiği,

 Genelkurmay İstihbarat Başkan V. Tümgeneral Fevzi Türkeri tarafından Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığına hitaben yazılan 14 Temmuz 1997 tarihli 
soruşturmalar konulu yazıda Genelkurmay Başkanlığının emri ile teşkil edilen, Batı 
Çalışma Grubu, tamamen emir komuta zinciri içinde faaliyetlerini yürütmekte olup, 
AMACININ; irticai tehdidin Türkiye genelinde resmini ortaya çıkarmak ve bu 
çerçevede ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin D fıkrasının 



  

uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan “Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma 
(EMASYA)” planlarını güncel hale getirmek olduğunu bildirdiği anlaşılmış olup 
dönemin Deniz Kuvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın sokaktan gelebilecek bir irtica 
tehlikesinin bölge hudutlarını aşma olasılığı karşısında emniyet asayiş planların yeniden 
gözden geçirilmesinin ve koordinasyonunun gerektiğini, işte bu maksatla gerekli 
bilgilerin toplanması için batı çalışma grubu'nun kurulduğunu yönündeki beyanını 
doğruladığı, sokaktan gelebilecek bir irtica tehlikesi varsayımı bir tehdit olarak 
değerlendirildiği, 54. Cumhuriyet hükümetinin yaklaşımının  laik Türkiye ve Atatürkçü 
düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, hükümetinde irticaya destek verdiği 
ve irtica olarak kabul edilerek mücadele edilmesi gerektiğinden hareketle, Hümümetin bilgisi 
olmadan 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin D fıkrasının 
uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan “Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma 
(EMASYA)” planlarını güncel hale getirmek için Batı Çalışma Grubunun kurulduğu 
yönündeki dayanak, 54. Cumhuriyet hükümeti irtica ile mücedele etmeyen ve brifing 
belgelerinde belirtildiği üzere irticayı gerçekleştirmek için faaliyet gösteren, sanık Erol 
Özkasnak'ın ceviz kabuğu programında beyan ettiği gibi asıl Anayasa ve yasalara 
aykırı davranının hükümet olduğundan hareketle Türk Milletinin oyları ile seçilip gelen 
ve millet iradesinin temsilcisi olan hükümet adeta yok farzedilerek ve tehdit kabul 
edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerin görevlerini belirleyen Anayasamızın 117. maddesi, 
04.01.1961 tarih ve 211 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 2,35. ve 
maddesi ile İç Hizmet Kanununa istinaden çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Yönetmeliğinin 1, 85 ve 86. maddeleri Batı Çalışma Grubunun  dayanağı olamayacağı gibi 
Anayasamızın 2. maddesi gereğince demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde 
durumdan vazifede çıkarmak görevinin olamayacağı, tavsiye niteliğinde olan ve uygulanması 
tamamen hükümetin takdir ve insiyatifinde bulunan MGK karalarının Batı Çalışma 
Grubunun dayanağı olamayacağı gibi Batı Çalışma Grubunun kurulmasının hükümetinde 
bilgisi olmaması nedeniyle ve hükümet tarafından verilen bir talimat olmaması sebebiyle 
anayasal yetki ve görevden kaynaklanmadığı, askeri hizmete ve göreve dair çalışma 
grupları kurulması her zaman mümkün olup bu askeri hizmet ve askeri görev ile sınırlı 
olduğu, istihbarat yapma tekeli olan kurumların dışında istihbarat toplamanın askeri 
hizmetin gereği olamayacağı, 54. Cumhuriyet hükümeti tarafından da bir yetkilendirme 
yapılmadığı anlaşılmıştır.

Batı Çalışma Grubunun herkes tarafından bilinmesinin faaliyetlerini anayasal ve 
yasal sınırlar içinde yaptığı anlamına gelmeyeceği ve belgelere bakıldığında konuların askeri 
hizmete ilişkin olmadığı, Batı Çalışma Grubunun 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararları 
ve kararların 4-a ve 4-b maddeleri doğrultusunda kurulamayacağı zira Milli Güvenlik 
Kurulu kararlarının doğrudan uygulanabilirliği bulunmadığı anlaşılmakla bu savunmaya 
itibar edilmemiştir.

Genel Kurmay Başkanının teklifiyle 17 Mart 1998 tarihinde Cumhurbaşkanına 
verilen İrtica Ne Durumdadır  özel brifing ile BÇG ve çalışmaları hakkında detaylı bir brifing 
verildiği, brifing içeriğinde BÇG kuruluşu ve faaliyetlerinin anlatıldığı, Harekat Başkanlığı 
(J-3) İGHD bünyesinde BÇG'nin Genel Kurmay Başkanlığı emriyle “Batı Çalışma Grubu” 
adıyla bir çalışma grubu oluşturulduğu ve kurulduğu dönemin tüm MGK üyelerince 
öğrenildiği, 20 Mart 1998 tarihinde karargahta kuvvet komutanlarının katılımıyla yapılan 
toplantı ve 27 Mart 1998 tarihinde yapılan MGK Toplantısın da Genel Kurmay Başkanının 
teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile BÇG'nin MGK gündemine alınması ve o tarihteki 
MGK'ya katılmış olan hükümet üyeleri ve TSK  kuvvet komuta katının BÇG ile ilgili detaylı 
bilgilerinin sonradan olmasının kurulduğu dönemde Batı Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin 
 anayasal ve yasal olduğu ve yasal dayanağı olduğu anlamına gelmeyeceğinden bu yöndeki 



  

savunmaya itibar edilmemiştir.
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Hasan Celal Güzel tarafından verilen 

Batı Çalışma Grubunu kuranlar ve Batı Çalışma Grubunda çalışanlar hakkındaki 28 Temmuz 
1997 tarihli şikayet ve ihbar dilekçesi, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından incelenmiş,1997/77 sayılı tarihli kararıyla kovuşturmaya 
yer olmadığı kararı verildiği, aynı şahıs vekillerince bu karara karşı yapılan itiraz İstanbul 4 
nolu DGM Başkanlığı'nın 11 Aralık 1997 tarihli ve 1997/285 sayılı kararı ile de reddedildiği 
ve Batı Çalışma Grubu hukuki denetimden de geçtiği ve bu nedenle yasal faaliyetler 
yürüttüğü iddia edilmiş ise de takipsizlik kararının kaldırıldığı ve Hasan Celal Güzel'in 
dilekçesine eklediği belgelerin dışında resmi kurumlardan yeni deliller gönderilmesi 
nedeniyle bu savunmaya itibar edilmemiştir.

Batı Çalışma grubunun TSK içerisindeki hiyerarşik bağlantıya uygun olarak 
oluşturulduğu, BÇG'nin emir komuta zincirinden bağımsız ve onun dışında illegal bir 
örgütlenme yani cunta olmadığı, bu grubun faaliyetleri tamamen yasalar çerçevesinde ve 
yasalarla verilen görevlerin ifasından ibaret olduğu savunmasına, yargılama konusu 
asker olan sanıkların suç tarihinden önce ve sonraya ilişkin askeri hizmete dair askeri 
başarıları ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve manevi şahsiyeti olmayıp bir kısım 
sanıkların görev yaptıkları sürenin bir bölümünde; BÇG'nin emir komuta zincirinden 
bağımsız ve onun dışında olmadığı, Batı Çalışma Grubunun hiyerarşik bağlantı ile faaliyet 
yürütmesinin, yürüttüğü faaliyetlerin hükümetin bilgisi dışında ve hükümete yönelik 
bulunması nedeniyle anayasal  ve yasal kabul edilemeyeceğinden bu husustaki savunmaya 
itibar edilmemiştir.

 31 Temmuz 1970 tarihli 1324 sayılı Genel Kurmay Başkanlığı'nın görev ve 
yetkilerine dayalı kanunun 2. maddesi 1. fıkrası, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri  İç Hizmet 
Kanununun 35. maddesi, İç Hizmet Yönetmeliği 86. maddesi ve 101-5 Karargahlarda 
Çalışma Usulleri Yönergesi de Genel Kurmay Başkanlığı'nda çalışma grubu kurma ve 
faaliyete geçirme yetkisini yasal olarak verdiği savunmasına hizmete dair askeri görev ve 
konularında çalışma grubunun kurulmasında yetki elbette vardır ve olmalıdır ancak Batı 
Çalışma Grubunun faaliyetleri askeri hizmete ilişkin olmayıp, kaynağını anayasadan almayan 
hükümetin bilgisi dışında ve hükümete karşı yetki kullanımı niteliğinde bulunduğundan bu 
savunmaya itibar edilmemiştir.

 Yasa dışı olduğu iddia edilen bir kuruluşun devletin bakanlıklarına ve diğer 
makamlara yazılar yazıp bilgi istemesi bilgi vermesi, bilgi ve belge istemesi mümkün 
olamayacağı gibi ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından muhatap alınarak cevap verilmesi 
de mümkün olamayacağı çok net ve açık olduğu savunulmuş ise de anayasadan 
kaynaklanmayan ve hükümetin bilgisi dışında ve hükümete karşı kurulan grubun anayasal ve 
yasal görevine girmeyen konularda çalışma yaptığı açık ve Batı Çalışma Grubu ismi adı 
altında son toplantısını da hükümetin istifa ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde 
yaptığı, hükümetin istifa ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı 18 Haziran 1997 
tarihinden sonra Batı Çalışma Grubu ismi ile toplantı yapmadığı gerceği karşısında, kuruluş 
amacı ortada bulunması nedeniyle  bu savunmalara itibar edilmemiştir.

 Başbakan Prof.Dr.Necmettin Erbakan tarafından imzalanan 14 Mart 1997 tarihli 
Başbakanlık Direktifinin dayanak olup olmadığı;

Gereği için gönderilen belgeler icra edecek makamlar tarafından fiilen yapılacak 
işleri ihtiva eder. Bu direktif yapılacak işler için Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcısına, Devlet Bakanlıklarına ve Bakanlıklara AÇIK görev vermiştir ve icra 
birimi bunlardır. 

Bilgi için gönderilen belgeler bir işlem yapılması için değil, bilginiz olsun biz bunu 
yapıyoruz demek içindir, bu direktif Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve MGK Genel 
Sekreterliğine bilgilendirme için gönderilmiştir. Bilgi için gönderilen direktif ile gereği için 



  

gönderilen Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanlıkları ve Bakanlıklar 
dışında hiç kimseye AÇIK veya KAPALI  bir görev verilmemiştir.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da genelgeler yayınlayarak gereğini yerine 
getirmişlerdir.

Batı Çalışma Grubunun yasal dayanağı 14 Mart 1997 tarihli başbakanlık 
direktifi olduğu yönündeki savunmalara GEREĞİ İÇİN Genelkurmay Başkanlığına 
gönderilmediği için AÇIK VEYA KAPALI BİR GÖREV VERİLMEDİĞİNDEN 
İTİBAR EDİLMEMİŞTİR.

 28 Mart 1997 tarihli  İçişleri Bakanlığının genelgesi 80 İl Valiliği, İçişleri Bakanlığı 
Genel Müdürlüğü, Bağlı Kuruluşlarına ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına 
GEREĞİ İÇİN gönderilmiş, Gereği için gönderilen belgeler icra edecek makamlar 
tarafından fiilen yapılacak işleri ihtiva eder. Bu genelge yapılacak işler için  80 İl Valiliği, 
İçişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü, Bağlı Kuruluşlarına ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
Merkez Teşkilatına AÇIK görev vermiştir ve icra birimi bunlardır. 

BİLGİ İÇİN gönderilen belgeler bir işlem yapılması için değil, bilginiz olsun biz 
bunu yapıyoruz demek içindir, bu genelge Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 
Başbakanlığa, MGK Genel Sekreterliğine, Genelkurmay Başkanlığına, Milli Savunma 
Bakanlığına ise bilgilendirme için gönderilmiştir. Bilgi için gönderilen genelge ile gereği için 
gönderilenler dışında hiç kimseye AÇIK veya KAPALI  bir görev verilmemiştir.

Batı Çalışma Grubunun yasal dayanağı 28 Mart 1997 tarihli İç İşleri 
Bakanlığının genelgesi olduğu yönündeki savunmalara AÇIK VEYA KAPALI BİR 
GÖREV VERİLMEDİĞİNDEN İTİBAR EDİLMEMİŞTİR.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Başbakanlığa,MGK Genel Sekreterliğine, 
Genelkurmay Başkanlığına, Milli Savunma Bakanlığına “bilgi” için gönderilen 28 Mart 1997 
tarihli bu genelge ile REFAH-YOL hükümeti 2709 sayılı Anayasa'nın 118/3. maddesi 
gereğince 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı yasanın 32. maddesi ile değiştirilmeden önce 
"Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınır", değişiklikten sonra ise "Bakanlar 
Kurulunca değerlendirilir" şeklinde olup her iki haldede tavsiye niteliğinde olan MGK 
kararlarını 13 Mart 1997 tarihindeki Bakanlar Kurulunda öncelikle görüşmüş ve 14 Mart 
1997 tarihli Başbakanlık direktifi üzerine ve buna dayalı olarak iş bu genelge yayınlanmak 
suretiyle tavsiye netiliğinde olan ve uygulaması tamamen hükümetin uhdesinde ve tekelinde 
bulunan kararlardan uygun görülenler uygulamaya konulmuştur.

Bu bağlamda, Genelge’de, 28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı MGK Kararı 
çerçevesinde icra edilmesi öngörülen tüm tedbirler, tüm Vali ve Kaymakamlara birer emir 
olarak ulaştırılmıştır.

28 Şubat MGK Kararı’nda yer alan tüm hususların Valiler, Kaymakamlar ve de 
onların yönlendirmeleriyle Belediye Başkanları tarafından uygulanması talimatı verilmiştir.

MGK'nın danışma organı olmadığı, Anayasa'ya göre aldığı kararları hükümete 
tavsiye etmeyip bildirdiği ve kararların tamamının hükümet tarafından yerine getirilmesi 
gerektiği ve esasen tavsiye niteliğinde olan 406 sayılı MGK Kararlarının, Anayasanın “MGK 
kararları Bakanlar Kurulu’na bildirilir” hükmüne istinaden, hükümet açısından bağlayıcı 
bir “karar” olduğunu yönündeki beyan ve savunmalara ayrıca Batı Çalışma Grubunun 
dayanağının MGK kararları ve 14 Mart 1997 tarihli başbakanlık genelgesi  olduğu 
yönündeki savunmalara Anayasanın açık hükmü karşısında itibar edilmemiştir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 21.06.2016 tarih 2015/5829 esas 2016/4175 sayılı 
"İç Hizmet Kanununun 35. maddesinde "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi, Türk yurdunu 
Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak" olarak 
tanımlanlandığına göre, yasa ile verilen görevin, mer’i anayasal düzeni, bu sistemin 
öngördüğü kurallar doğrultusunda iktidar olan hükümeti korumak yükümlülüğünü 



  

içerdiğinin kabulü gerekir. Bu itibarla, anayasal düzenin cebren ilgası ve meşru hükümetin 
askeri darbe ile devrilmesi şeklinde gerçekleşen eylemlerin anılan kanun maddesinden 
kaynaklanan görev kapsamında kaldığının savunulması hukuki dayanaktan yoksun, 
demogojik bir yorumdan ibarettir. Eylem sırası ve sonrasında mer’i bulunan mevzuata göre 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren askeri darbe ile anayasal düzenin 
değiştirilmesi suçunun, görevin sağladığı imkanlar kullanılarak işlendiği sabit ise  de görev 
kapsamında  işlendiğinin  kabulü olanaklı değildir. Hiç bir görev hiç kimseye suç işleme hak 
ve ayrıcalığı vermez." içerikli içtihadında da açıklandığı üzere  demokratik seçimler sonucu 
Türk Milletinin oyları ile gelen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu alarak 
kurulan meşru 54. Cumhuriyet Hükümetini görevden uzaklaştırmak için kurulan ve 
faaliyet gösteren Batı Çalışma Grubu ismi ile  ilk toplantısı 08.05.1997 ve son toplantısı 16 
Haziran 1997 tarihlerinde yapılan Batı Çalışma Grubunun yasal dayanağı suç tarihinde 
yürürlükte bulunan 6496 sayılı kanunla değiştirilen bu maddenin 31.07.2013 tarihine kadar 
yürürlükte olan metnine göre ve 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. maddesi ve yönetmeliğin 
85. maddesi olduğu savunmasına bu düzenlemeler mer’i anayasal sistemin öngördüğü 
kurallar doğrultusunda iktidar olan hükümeti korumak yükümlülüğünü içerdiği,bu 
yükümlülüğün aksine hareket ve faaliyetlerin dayanağı olamayacağından, hükümetin 
kendi aleyhine çalışacak çalışma grubuna izin vermeyeceği gerçeği karşısında itibar 
edilmemiştir.

Batı Çalışma Grubunun karargah çalışma usulu gereği kurulduğu kabul edilse bile 
Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına cevaben 
Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 9170-303.12 sayılı 
ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu Mesaj 
Formlarından 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 
1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 
97 (20 Haziran 1997), 231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C 
HAZ 97 (23 Haziran 1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e 
çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman diliminde 
gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE ÖZEL'e 
çevrilmesi,

54. Cumhuriyet hukümetinin bilgisi dışında kurulan ve BATI ÇALIŞMA GRUBU 
ismi ile son toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 
adı altında yaptığı, bu tarihten sonra batı çalışma grubu toplantısı ismi  altında toplantı 
yapılmadığı ve sonraki Pazartesi ve Perşembe günleri yapılan toplantıların isminin İÇ 
GÜVENLİK TOPLANTISI olarak yer aldığı, HÜKÜMETİN İSTİFA 
ETTİRİLMESİNDEN BAŞKA DEĞİŞİKLİĞİN OLMADIĞI BİR DÖNEMDE 
TOPLANTININ İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ve brifing mesajlarında gizlilik 
derecesinin  17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE ÖZEL'e çevrilmesinin 
hükümetin istifa ettirilmesinin sağlanması amacı doğrultusunda hareket edildiğinin 
dışında HUKUKİ VE MANTIKLI BİR GEREKÇESİ OLAMAYACAĞI, 

Sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut olan ve başka bir birimde 
bulunmayan zorlayıcı, korkutucu, cebri gücü tankların yürütülmesi ile kullandıkları, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısı, görev ve yetki sınırları içerisinde kaldıkları sürece, 
anayasal ve yasal çerçevede kendilerine tevdi edilen iç güvenlik görevleri doğrultusunda 
meşru bir cebri kullanabilecek olan kimseler oldukları, ancak sanıklar Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısında ve mensubu olmakla sahip oldukları silahlı güce ve 



  

kaynağını Anayasadan ve yasalardan almayan hukuka aykırı bir yetkiye dayanmak 
suretiyle meydana getirdikleri Batı Çalışma Grubunun karar alma ve irade beyan etme 
konumunda olan batı üst kurulu ile  fikir ve eylem birliği içinde hareket eden haklarında 
mahkumiyet kararı verilen sanıklar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar 
Bürosunun 2011/154446 soruştuma sırasında haklarında soruşturma devam eden diğer 
failler ile birlikte gazete manşetlerinden cebir ve şiddet kullanmayı ifade eden irade 
beyanları sonucu istifa etmek zorunda bırakılmak suretiyle icra organını cebren ıskata 
veya vazifeden men etme zararlı sonucunu meydana getirdikleri,

Haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklar ve haklarında soruşturma 
devam eden failler ile birlikte Batı Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin ana amacının 
meşru 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini irticaya destek verdiği, irticayı desteklediği, 
kendisinin bizzat irtica olarak tanımlandığı, bu amaçla kadrolaştığı ve siyasal islamı 
gerçekleştirmek istediği, sanık Erol Özkasnak'ın ifade ettiği şekli ile anayasaya ve 
kanunlara aykırı davrandığı, bu nedenlerle somut deliller olmadığı ve hükümet protokolu 
olduğu halde tehdit oluşturduğu kabulu ile istifa ettirilmesini sağladığı anlaşılmıştır.

Yine BCG faaliyetlerinin Anayasal ve yasal görev ve yetkileri kapsamında 
kalmadığı ve kaynağını anayasadan almayan yetkinin kullanımı niteliğinde bulunduğu, 
hükümet tarafından verilen talimat gereği de olmadığı, hukuki dayanağı olmadan kurulan 
Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinin yukarıda belirtildiği gibi Silahlı Kuvvetlerin 
Anayasamızın 117. maddesi, 04.01.1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 2,35. ve 37. maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 1, 85 
ve 86. maddelerinden kaynaklanan hizmete ilişkin görevi ve yetkisi kapsamında 
bulunmadığı, Anayasamızın 2. maddesi gereğince demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devletinde durumdan vazifede çıkarmak görevinin olamayacağı,  54. Cumhuriyet hükümeti 
tarafından da bir yetkilendirme yapılmadığı ve sonuç itibariyle Batı Çalışma Grubunun 
anayasal ve  yasal dayanağı olmayan, anayasal ve yasal olarak kendisine verilmeyen 
yetkinin kullanımı niteliğinde faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, İç Hizmet Kanununun 35. maddesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hiçbir unsuruna demokratik düzeni ortadan kaldırma, askeri dikta kurulmasına yol 
açabilecek askeri müdahalede bulunma yetkisi vermemektedir. Anayasanın 11. maddesi 
hükmüne rağmen Anayasaya göre kurulan Refahyol Hükümetini takip ve devirmek 
için TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin birer maddesinin dayanak yapılarak 
meşru hükümetin bilgisi olmadan kanunsuz emirle Batı Çalışma Grubu kurulması, Batı 
Çalışma Grubunu yasal bir kuruluş haline getirmeyeceği gibi, yürüttüğü faaliyetlerinde 
yasal olduğu sonucunu doğurmayacaktır. 

DOSYADAKİ YAZILI, SÖZLÜ VE DİĞER 
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, OLUŞ VE KABUL 

A-USUL VE UYGULAMAYA İLİŞKİN KONULAR

1-GÖREV VE YETKİ;

Sanıklar hakkında Ankara (TMK 10. Maddesi ile Görevli ) Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın 22.05.2013 tarih 2013/35 esas nolu iddianame ile Ankara (Kapatılan) 
13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esasına " dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet 
Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının bilgisi dahilinde, Genelkurmay II. Başkanı 
Çevik Bir ile Genelkurmay karargahı ve bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerin 



  

fikir ve eylem birliği içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyarşik yapı dışında 
oluşturdukları Batı Çalışma Grubunda görevli bulunan suç tarihinde muvazzaf askeri 
personel ile Batı Çalışma Grubu temel belgelerinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini cebir ve şiddet yoluyla devirme suçuna iştirak ettiği belirlenen askeri personel ve 
YÖK personelinin 765 sayılı TCK.nın 64. maddesi aracılığıyla 147. maddesinde düzenlenen 
suçu işledikleri kanaatine ulaşılarak eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK.nın 312/2. maddesi 
hükmü nazara alındığında daha lehe olan 765 sayılı TCK.nın 64. maddesi yollamasıyla 147, 
31, 33, 40. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırmaları talebiyle" kamu davası açılmıştır.

Ankara (Kapatılan) 13. Ağır Ceza Mahkemesi 2013/43 esas ve 10.03.2014 
tarihinde "6526 Sayılı Kanun'un 1. maddesi ile 3713 sayılı kanuna eklenen geçici 14/1-4 
maddesi gereğince mahkemedeki derdest dosyaların bulunduğu aşamadan itibaren 
kovuşturmaya devam edilmek üzere yetkili ve görevli mahkemeye devredileceği hükmü 
gereği Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/144 esasına devrine karar verilmiştir.

Sanık İsmail Hakkı Karadayı 30 Ağustos 1994 - 30 Ağustos 1998 tarihleri arasında 
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı görevini yaptıktan sonra Orgeneral 
rütbesiyle emekliye ayrılmıştır.

Sanık Hikmet Köksal 30 Ağustos 1996 - 30 Ağustos 1997 tarihleri arasında Kara 
Kuvvetleri Komutanı görevini yaptıktan sonra Orgeneral rütbesiyle emekliye ayrılmıştır.

Sanık Ahmet Çörekçi 30 Ağustos 1996 - 30 Ağustos 1997 tarihleri arasında Hava 
Kuvvetleri Komutanı görevini yaptıktan sonra Orgeneral rütbesiyle emekliye ayrılmıştır.

 Sanıklar  İsmail Hakkı Karadayı, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi ve bir kısım 
sanıklar ve bunların müdafiileri tarafından geçmişte Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet 
Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı görevlerini yapmış olan bazı sanıkların Yüce 
Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’nde, askeri personel diğer sanıkların askeri 
mahkemelerde yargılanmaları gerektiğinden  görevsizlik kararı verilmesi talep edilmiştir.

YASAL DÜZENLEMELER 
 03.09.2013 ve 27.06.2014 tarihli celselerde görev yönünden yapılan 

değerlendirmeler ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 
2016/4175 sayılı kararında da (12 Eylül Davası ) belirtildiği üzere;

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devletidir. Anayasa'nın 2. maddesinde, 
Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti, insan haklarına saygılı ve bu 
hakları koruyan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü 
sayan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlettir. Böyle bir düzenin 
kurulması, yasama, yürütme ve yargı alanına giren tüm işlem ve eylemlerin hukuk kuralları 
içinde kalması; temel hak ve özgürlüklerin, Anayasal güvenceye bağlanmasıyla olanaklıdır.

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 14/1. maddesinde; 
“Herkes, mahkemeler ve yargı yerleri önünde eşittir. Herkes, hakkındaki bir suç isnadının 
veya hak ve yükümlülükleri ile ilgili bir hukuki uyuşmazlığın karara bağlanmasında, hukuken 
kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından adil ve aleni olarak 
yargılanma hakkına sahiptir. ”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde; “...bağımsız ve tarafsız bir 
yargı yeri tarafından, makul bir sürede, adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir.”

1982 Anayasası'nın l0. maddesinde “herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep vb. sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” 
denilerek "kanun önünde eşitlik ilkesi" gerek temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 
sözleşmelerde gerekse anayasada kadim bir prensip olarak uygulana gelmektedir.

Anayasa'nın 37. maddesine göre; “Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden 
başka bir mercii önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir 
mercii önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler



  

kurulamaz.”
11.02.2017 tarih ve 29976 ayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.01.2017 tarih ve 

6771 sayılı kanunun 16. maddesi ile mülga edilmeden önceki Anayasa'nın "Askeri Yargı" 
başlıklı  07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı yasanın 15. maddesi ile değişik 145. maddesi;

" Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu 
mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine 
veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla 
görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara 
ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür.

Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargılanamaz.
    Askerî mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından 

yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve 
savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.

    Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî 
savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla ilişkileri, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir." 
şeklindedir.

Anayasa'nın 145. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde “Devletin 
güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde 
adliye mahkemelerinde görülür” şeklinde bir düzenlemeye yer verilerek bu suçların 
yargılamasında askeri yargının görevli olmadığı kesin ve net olarak tespit edilmiştir.

26.10.1963 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri 
Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkındaki 353 sayılı Yasanın ‘Genel görev’ 
başlıklı 9. maddesinde "Askeri Mahkemeler, kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, asker kişilerin 
askeri olan suçları ve bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik 
hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" 
hükmünü amirdir. 

Bu maddeye göre askeri mahkemelerin bakacağı suçlarda:Asker kişilerin askeri 
suçları, asker kişilerin asker kişiler aleyhine işledikleri suçlar, asker kişilerin askeri 
mahallerde işledikleri suçlar ve asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak 
işledikleri suçlardır.

Askeri suç öğreti ve uygulamada; unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza 
Yasasında yazılı olan suçlar, unsurları kısmen Askeri Ceza Yasasında kısmen diğer ceza 
yasalarında gösterilen suçlar ve TCK'ya atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar 
olarak gösterilmektedir.

 “Askeri Mahkemelerde Yargılamayı Gerektiren İlginin Kesilmesi” başlıklı 17. 
maddesinde; “Askeri mahkemelerde yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce 
işlenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini değiştirmez. Ancak suçun; 
askeri bir suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması halinde askeri mahkemenin 
görevi sona erer.” şeklinde düzenlenmiştir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 5918 sayılı Yasanın 6. maddesiyle 
değiştirilen “Görev” başlıklı 3. maddesinin ikinci fıkrasında ise; “Barış zamanında, asker 
olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda yer alan askerî 
mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirâk halinde 
işlemesi durumunda asker olmayan kişilerin soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, 
kovuşturmaları adlî yargı mahkemeleri tarafından yapılır” şeklinde düzenleme 
bulunmaktadır.

T.C. Anayasası'nın “Askeri Yargı” başlıklı 145. maddesinin 1. ve 2. fıkrası; 
“Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu 
mahkemeler, asker kişilerin; askerî olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerî 



  

mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara 
bakmakla görevlidirler.

Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askerî suçları ile 
kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde 
askerlere karşı işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler” şeklinde iken 07.05.2010 gün ve 
5982 sayılı Yasanın 15. maddesiyle; “Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin 
mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî 
suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak 
işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve 
bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür.

Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargılanamaz” 
biçiminde değiştirilmiş ve bu suretle de askeri yargının görev alanı oldukça 
daraltılmıştır.

Bu değişikliğin nedeni madde gerekçesinde şöyle açıklanmıştır: “Mevcut hükümde 
askerî yargının görev alanı oldukça geniş düzenlenmiş olup bu durum, değişik uluslararası 
belgelerde (Katılım Ortaklığı Belgesi, İlerleme Raporları, İstişari Ziyaret Raporları vb.) 
vurgulanmıştır. Yine, Yargı Reformu Stratejisinde ve Avrupa Birliği müktesebatının Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından üstlenilmesine yönelik olarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulu 
tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 2008 Yılı Ulusal Programında, askerî mahkemelerin 
görev alanının demokratik hukuk devletinin gerektirdiği ölçüler çerçevesinde yeniden 
tanımlanması öngörülmüştür.

Mukayeseli hukuk da göstermektedir ki, pek çok ülkede ayrı bir askerî yargı 
sistemi bulunmamakta ve asker kişiler de adliye mahkemelerinde yargılanmaktadır. Bazı 
ülkelerde ise, askerî mahkemeler sadece disiplin mahkemesi olarak, oldukça sınırlı bir alanda 
görev yapmaktadır. Buna karşın askerî yargı ülkemizde, demokrasi ve hukuk devleti 
standartlarının dışında, geniş bir görev alanına sahiptir. Askerî yargının görev alanının geniş 
belirlenmiş olması, bazen yargı mercileri arasında görev uyuşmazlıklarına da neden 
olabilmektedir.

Getirilen düzenlemeyle askerî mahkemelerin görev alanı, askerî suçların 
yargılanmasıyla sınırlandırılmaktadır. 

Askerî suç ise yüksek mahkemelerce tanımlanmış bir kavramdır. Anayasa 
Mahkemesinin 25.10.1994 tarihli ve 1994/2 E, 1994/76 K sayılı kararında, askerî suçun 
unsurları, askerî bir yararı ihlâl etmek ve askerî nitelikte olmak biçiminde açıklanmıştır. 
Bir suçun Askerî Ceza Kanununda açıkça yer almış olmasının, onun askerî suç sayılmasına 
yetmeyeceği belirtilmiştir. 

T.C. Anayasası’nın 145. maddesinde yapılan değişikliğin gerekçesinde atıf yapılan 
Anayasa Mahkemesinin 25.10.1994 gün ve 2-76 sayılı kararında; “Asker veya asker olmayan 
herhangi bir kişi tarafından işlenen suçun, askerî bir yararı ihlâl etmediği, dolayısıyla 
askerî nitelikten yoksun bulunduğu belirgin ise, suçun Askerî Ceza Yasası'nda açıkça yer 
almış olması onun askerî suç sayılmasına yetmeyecektir.” 

01.07.1998 gün ve 74-45 sayılı kararında ise, askeri yargının görev alanını 
belirleyen  Anayasanın 145. maddesinin  5982 sayılı Yasa ile değiştirilmeden önceki metnine 
ilişkin olarak; “Anayasa’nın ‘Askerî yargı’ başlıklı 145. maddesinde... denilerek askerî 
hizmetlerin yürütülmesindeki özellikler, disiplinin korunması, asker kişilerin astlık üstlük 
ilişkileri dikkate alınarak bu mahkemelerin görev alanı ve asker olmayan kişilerin hangi 
hallerde askerî mahkemelerde yargılanabilecekleri belirtilmiştir” değerlendirmesini yapmıştır.

Anayasa Mahkemesinin yukarıda ayrıntısı verilen 25.10.1994 ve 01.07.1998 tarihli 
kararlarında vurgulandığı üzere, askerî mahkemelerin görev alanının; “askerî hizmetlerin 
yürütülmesindeki özellikler, disiplinin korunması, asker kişilerin astlık üstlük ilişkileri 
dikkate alınarak” belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde adliye mahkemelerinin yanında 



  

görev yapmakta olan askeri mahkemelerin görev alanı, son yıllarda Anayasa’da ve 
yasalarda yapılan değişikliklerle önemli ölçüde daraltılmıştır. Bu bağlamda, Anayasamızın 
145. maddesinde ve CMK'nın 3. maddesinde yapılan değişikliklerle askeri yargının görev 
alanının sınırları daraltılarak tekrar belirlenmiştir.

 Nitekim yasa koyucunun bu iradesi Anayasamızın 145. maddesinin 07.05.2010 
tarih 5982 sayılı yasanın 15. maddesi ile yapılan Anayasa değişikliğinin gerekçesinde; 
"Getirilen düzenleme ile Askeri Mahkemelerin görev alanı, Askeri suçların yargılanması ile 
sınırlandırılmaktadır. Askeri suç ise yüksek mahkemelerce tanımlanmış bir kavramdır. 
Anayasa Mahkemesinin 25.10.1994 tarih ve 1994/2 esas, 1994/76 sayılı kararında; askeri 
suçun unsurları askeri bir yararı ihlal etmek ve askeri nitelikte olmak biçiminde 
açıklanmıştır. Bir suçun askeri ceza kanununda açıkça yer almış olmasının onu askeri suç 
sayılmasına yetmeyeceği belirtilmiştir. Yine Anayasa Mahkemesi’nin 01.07.1998 tarihi ve 
1996/74 esas,1998/45 sayılı kararında; askeri mahkemelerin görev alanını askeri hizmetlerin 
yürütülmesindeki özellikler, disiplinin korunması, asker kişilerin astlık, üstlük ilişkileri 
dikkate alınarak... belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu veriler göz önüne alınarak askeri 
mahkemelerin görev alanı, çağdaş ülkelerde olduğu gibi daraltılmakta ve asker kişilerin 
sadece askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri askeri suçlara ait davalarla 
sınırlı tutulmaktadır. Maddede yer verilen "asker kişi", "askeri hizmet ve görev" ve "askeri 
suç" kavramları tahdidi ve daraltıcı bir düzenleme olarak; askeri gerekler ile demokratik 
hukuk devleti ve adil yargılanma hakkı gereklerini ölçülü bir şekilde denkleştirmektedir." 
şeklinde açıkça ifade edilmiştir. (Yargıtay CGK 05.07.2011 tarih 2011/3-116 E.,2011/157 K)

Öte yandan devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçların, herhalde adliye mahkemelerinde görüleceği düzenlenmektedir. Devletin güvenliğine 
karşı suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ibaresi ile 26.09.2004 
tarih ve 5237 sayılı TCK.nın Dördüncü kısmının Dördüncü ve Beşinci bölümlerinde yer alan 
suçlar kastedilmektedir. Dolayısıyla bu suçların kim tarafından işlenirse işlensin adliye 
mahkemelerinde yargılanacağı hükme bağlanmaktadır. " denilerek hangi suçların askeri 
suç ve dolayısıyla sanıkların görevi ile ilgili suç olduğu belirlenmiştir. 

Anayasanın 145. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde “Devletin 
güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde 
adliye mahkemelerinde görülür” şeklinde bir düzenlemeye yer verilerek bu suçların 
yargılamasında askeri yargının görevli olmadığı tespit edilmiştir.

Sanıklara yüklenen suç askeri yargının görev alanına giren bir suç değildir.
11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.01.2017 tarih ve 

6771 sayılı kanunun 16. maddesi ile Anayasanın 145. maddesi yürürlükten 
kaldırıldığından askeri mahkemelerin görevli ve yetkili olduklarına dair tartışmanın bu 
dava açısından hukuki dayanağı kalmamıştır.

Türkiye Cumhireyeti Anayasası'nın 145/1. maddesi son cümlesinde; devletin 
güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçların herhalde adliye 
mahkemelerinde görüleceği hüküm altına alınmıştır. Sanıklara isnat edilen ve 765 sayılı 
TCK.nın 147. maddesinde düzenlenen, Türkiye Cumhireyeti İcra Vekiller heyetini cebren 
iskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçu, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine yönelik bir suçtur. Aynı şekilde 5237 sayılı TCK'nın 5. bölüm başlığı altındaki 
312. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddet uygulanarak Türkiye Cumhireyeti Hükümetini 
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs 
suçu da aynı niteliğe sahiptir. 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3. maddesinde mahkemelerin görevlerinin kanunla 
düzenleneceği,aynı kanununun 4. maddesinde, davaya bakan mahkemenin görevli olup 
olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında re'sen karar verilebileceği düzenlenmiştir.

Mahkemelerin görevleri yargılamanın usulüne ilişkin konulardan olup, ceza 



  

yargılaması usulüne ilişkin yasaların kamu düzeni ile ilgili olmaları nedeniyle yürürlüğe 
girmelerinin ardından taraf iradelerinden bağımsız olarak derhal uygulanmaları gerektiğinden 
her yargılama işleminin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan yasaya göre yürütülmesi 
zorunludur. Yargılama hukuku normlarının zaman  bakımından uygulanmasında dikkat 
edilmesi gereken konu, yeni yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yargılamanın sona ermiş olup 
olmadığıdır. Yargılama henüz kesin olarak bitmemişse, yeni yasanın yürürlüğe girmesinden 
itibaren yapılacak yargılama işlemlerinde kural olarak yeni yasanın uygulanması gerekir.

Sanıklar hakkındaki soruşturma tamamlanıp dava 22.05.2013 tarihinde açıldıktan 
sonra 11.02.2014 tarihinde kabul edilen 6519 sayılı Kanun'un 61. maddesi ile 353 sayılı 
Kanun'a 15/A maddesi eklenerek, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları hakkında 
soruşturma açılması Başbakan'ın iznine tabi tutulmuş, Başbakan tarafından kamu 
davasının açılmasına gerek görülürse, soruşturma dosyasının Yüce Divan Sıfatıyla 
yargılama yapılmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne gönderileceği kuralı getirilmiştir. Bu 
soruşturma yöntemine ilişkin düzenlemenin, davanın açılmasından sonra ancak, hükmün 
kesinleşmesinden önce yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu düzenlemenin usul hukukuna ilişkin 
olduğu, usul hükümlerinin derhal uygulanması prensibi ve usule ilişkin işlemlerin 
yapıldığı tarihteki mevzuata göre varlıklarını koruyacağı ilkesi gözetildiğinde; bu 
soruşturma yöntemine ilişkin düzenlemenin, davanın açılmasından sonra yürürlüğe girmesi 
nedeniyle sanıklar hakkında uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

Sanıklara isnat edilen ve mülga 765 sayılı TCK'nın 147. maddesinde düzenlenen suç 
ile 5237 sayılı TCK.nın 5. bölüm başlığı altındaki 312. maddesinde düzenlenen suçun 
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine yönelik bir suç olduğu açıktır.

Anayasamızın 145/1. maddesi son cümlesinde devletin güvenliğine anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçların herhalde adliye mahkemelerinde 
görüleceği hükmünün tek istisnası  148/7. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre 07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı yasasın 18. maddesi ile Anayasamızın 
148/7. maddesi " Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleri ile ilgili suçlardan dolayı
Yüce Divanda yargılanır " hükmünü içermektedir. 

11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.01.2017 tarih ve 
6771 sayılı kanunun 16. maddesi bu fıkrada yer alan “ile Jandarma Genel Komutanı” 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Bu hükmün kanuni düzenlemesi ise 11.02.2014 tarih ve 6519 sayılı yasanın 61.
maddesi ile 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu 'na eklenen 
15/A maddesi ile yüce divanda yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usulü başlığı ile 
Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel 
Komutanı, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar şeklinde 
yapılmıştır.

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve 02.07.2012 tarih 6352 sayılı Kanun ile 
yürürlükten kaldırılıncaya kadar uygulanmakta olan 5271 sayılı CMK'nın 250. maddesinin 1. 
fıkrasında sayılan suçlara bakmak üzere ağır ceza mahkemeleri kurulmuş ve aynı kanun 
maddesinin 3. fıkrasında; "Birinci fıkrada belirtilen suçları işleyenler sıfatı ve memuriyetleri 
ne olursa olsun bu kanunla görevlendirilmiş ağır ceza mahkemelerinde yargılanır. Anayasa 
Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkıyönetim 
hali dahil askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır" hükmüne yer 
verilmiştir.

Yine 6352 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan CMK'nın 251. maddesinin 1. 
fıkrasında; "250. madde kapsamına giren suçlarda soruşturma, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet 



  

savcılarınca bizzat yapılır. Bu suçlar görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile 
Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır” düzenlemesi yer almıştır.

6352 sayılı Kanunun 105. maddesi ile 5271 sayılı CMK'nın 250, 251, 252. 
maddeleri yürürlükten kaldırılırken aynı kanunun geçici 2. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 
kapatılan bu ağır ceza mahkemelerinin açılmış olan davalara kesin hükümle sonuçlanıncaya 
kadar bakmaya devam edecekleri belirtilmiştir.

6352 sayılı Kanun'un 75. maddesi ile değiştirilen 3713 sayılı Kanun'un 10. maddesi 
ile terör suçları ile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlara ait davalara bakacak ağır ceza mahkemeleri kurulmuş ve “Anayasa Mahkemesi 
ve Yargıtay'ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile Askeri Mahkemelerin görevlerine 
ilişkin hükümler saklıdır." hükmüne yer verilmiş, daha sonra bu hüküm 21.02.2014 tarih ve 
6526 sayılı Kanun'un 19. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Tüm bu düzenlemeler ve açıklamalar ışığında görev suçu ile sınırlı olmak üzere 
yargılama merciinin Yüce Divan olarak değiştirilmiş olduğu açıktır. Tartışılacak konu 
işlenen suçun görevle ilgili olup olmadığına ilişkindir.

Bu hususları açıklayan benzer bir hükmün 3628 sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17. maddesinde 
düzenlendiği, bu hükme göre irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya 
görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, devlet 
sırlarının açıklanması ve açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından 4483 sayılı memurlar 
ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümlerinin uygulanmayacağı 
belirtilmiştir. 

4483 sayılı kanunun 1. maddesinde ise kanunun amacını memurlar ve diğer kamu 
görevlilerini görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin 
vermeye yetkili mercileri belirlemek ve izlenecek usulün düzenlemek olarak belirtildiği 
görülmektedir. KANUN MADDESİNDE YER ALAN GÖREVLERİ SEBEBİYLE 
İFADESİ BAZI SUÇLARIN KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİNİN KONUSU 
OLAMAYACAĞI VE GÖREVLERİ NEDENİYLE İŞLENMİŞ KABUL 
EDİLEMEYECEĞİ, kullanılan teknik tabirle ortaya konulmaktadır.Yargılama konusu 
suçunda teknik anlamda sanıkların görevleri ile bağdaşmayacağı, görevleri ile ilgili ve 
görevleri sebebiyle işlemiş oldukları kabul edilemeyecektir.

Suçun görev sebebiyle işlendiğinin kabulü için,eylemin memuriyet işleriyle ilgili 
olması, diğer bir anlatımla suçu doğuran fiil ile görev arasında illiyet bağı bulunması, görevle 
bağlantılı olması ve görevin sağladığı imkanlardan faydalanarak işlenmesi gerekir. Bu 
husus Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.02.2004 tarih ve 2004/2-l0 Esas, 2004/40 sayılı 
kararında “Görev sebebiyle işlenen suç kavramının, memuriyet görevinden doğan, görev ile 
bağlantılı ve görevden yararlanılarak işlenebilen suçları ifade eder” şeklinde ifade edilmiştir.

04.01.1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. 
maddesi "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan 
Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır." şeklinde iken  31.07.2013 tarih ve 28724 
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.07.2013 tarih ve 6496 sayılı kanunun 18. maddesi ile 
"Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını 
savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini 
sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve 
uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır." şeklinde değiştirilmiştir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin  21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 2016/4175 sayılı 
kararı içtihadında (12 Eylül Davası) belirlendiği üzere,

Değişiklikten önceki İç Hizmet Kanununun 35. maddesinde "Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin vazifesi, Türk yurdunu Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini 



  

korumak ve kollamak" olarak tanımlanlandığına göre, yasa ile verilen görevin, mer’i 
anayasal düzeni, bu sistemin öngördüğü kurallar doğrultusunda iktidar olan hükümeti 
korumak yükümlülüğünü de içerdiğinin kabulü gerekir. Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini Cebren Düşürmeye, Devirmeye İştirak Etmek şeklindeki iddia ve eylemin anılan 
kanun maddesinden kaynaklanan görev kapsamında kaldığının savunulması hukuki 
dayanaktan yoksundur. Mülga 35. madde böyle bir yetki vermemektedir.

765 sayılı TCK'nın 147. maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 312/1. maddesinde 
tanımlanan suçu, sanıkların yürütmekte olduğu Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet 
komutanlıkları görevlerinin  kendilerine sağladığı kolaylık ve avantajla gerçekleştirilmesi 
eyleminin, sanıkların doğrudan göreviyle ilgili olduğu anlamı çıkarılamaz.

Bu itibarla, meşru hükümetin cebir ve tehdit ile devrilmesi şeklinde iddianamenin 
1308. sahifesindeki kabul ve gerçekleşen eylemin 04.01.1961 tarihli 211 sayılı yasanın 35. 
maddesinden kaynaklanan görev kapsamında kaldığının savunulması hukuki dayanaktan 
yoksundur. Eylem öncesi,sırası ve sonrasında mer’i bulunan mevzuata göre 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçun görevin sağladığı kolaylık, 
avantajla ve imkan kullanılarak işlendiği sabit ise de görev kapsamında işlendiğinin 
kabulü olanaklı değildir. Hiç bir görev hiç kimseye suç işleme hak ve ayrıcalığı vermez.

Sanıkların üzerine atılı suç ve sevk maddesi nazara alınarak atılı suçun askeri suç 
olmadığı gibi Anayasanın 148/7. maddesinde belirtilen istisnai hüküm içinde ve görevleri 
ile ilgili bir eylemin olmadığı, sanıklara atılı suçun askeri yargı ya da Yüce Divanın 
görevine girmediği gibi ayrıca Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 09.10.2013 tarih 2013/9110 esas 
2013/12351 karar sayılı ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin  21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 
2016/4175 esas karar sayılı içtihatları da nazara alınarak bir kısım sanıklar ve müdafilerinin 
görevsizlik kararı verilmesi yönündeki talebin mahkememizin görevli olması nedeniyle 
reddine karar verilerek yargılama sonuçlandırılmıştır.

2- BAZI SANIKLARIN SIFAT VE GÖREVLERİ NEDENİYLE
YETKİLİ MERCİİDEN İZİN ALINMASI GEREKTİĞİ HUSUSUNA İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRMELER

A.  2937 SAYILI YASA GEREĞİ İZİN ALINMASI GEREKTİĞİ
HUSUSU

Sanık  İlhan Kılıç  müdafii Av.Yakup Arslantaş müvekkili hakkında  6278 sayılı 
yasanın 1. maddesi ile değişik 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı Kanunu 26. maddesi gereğince izin alınması talep etmiş ise de "MİT 
mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan 
tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya 
görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı Kanunun 
250. maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren 
suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılması Başbakanın iznine bağlıdır." 
düzenlemesi karşısında ve  30.07.2003 tarih ve 4963 sayılı yasanın 27. maddesi ile değişik 
2945 sayılı yasanın 15. maddesi gereğince  "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 
Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır" düzenlemesi gereğince sanığın 
2937 sayılı yasasın 26. maddesinde tanımlanan başbakan tarafından  görevlendirilen 
kişilerden olmadığından başbakanlıktan izin alınması talebinin reddine karar verilmiştir.

B. 353 SAYILI YASANIN 15/A MADDESİ GEREĞİNCE İZİN
ALINMASI GEREKTİĞİ HUSUSU



  

Sanıklar hakkındaki soruşturma tamamlanıp dava açıldıktan sonra 11.02.2014 
tarihinde kabul edilen 6519 sayılı Kanunun 61. maddesi ile 353 sayılı Kanuna 15/A maddesi 
eklenerek, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları hakkında görevleriyle ilgili 
soruşturma açılması Başbakanın iznine tabi tutulmuş, Başbakan tarafından kamu davasının 
açılmasına gerek görülürse, soruşturma dosyasının Yüce Divan Sıfatıyla yargılama yapılmak 
üzere Anayasa Mahkemesine gönderileceği kuralı getirilmiştir. Bu görev suçu ile ilgili 
soruşturma yöntemine ve usule ilişkin düzenleme olup, davanın 22.05.2013 tarihinde 
açılmasından sonra yürürlüğe girmesi nedeniyle ve dava görev suçu ile ilgili 
bulunmadığından sanıklar hakkında uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

C. İZİN VE DÖNÜŞEN SUÇ OLGUSU 

Bir kısım sanıklar hakkında 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi ve 5237 sayılı 
TCK'nın 312/1. maddelerinde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 
kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçlarının niteliği ve 
mahiyeti itibariyle açılan kamu davasının yargılaması aşamasında eylemin görevi 
sırasında ve görevinden dolayı görev suçu kapsamında kalacağı yönündeki bir kısım 
sanıklar ve müdafiilerinin  iddiası ile ilgili olarak 353 sayılı  yasanın 15/A maddesi 
gereğince soruşturma izni alınmasının gerekip gerekmediği hususuna gelince;

Ceza muhakemesi hukukunda, görev suçu isnat edilen belli vasıflara sahip kişiler 
hakkındaki soruşturmaların genel kurallardan ayrılarak özel hükümlere tabi tutulmasına "kişi 
bakımından yetki kuralları" denilmektedir.

Kişi bakımından yetki kurallarına bağlı olarak, kamu görevlileri hakkında 
yürütülecek soruşturmalarda "izin," "tahkik" ve "muhakeme" olmak üzere üç sistemden 
bahsetmek mümkündür. İzin sisteminde soruşturmanın başlaması için belirli mercilerden izin 
alınması gerekirken; tahkik sisteminde, idari merciler duruşmaya takaddüm eden bütün 
işlemleri yapıp son soruşturmanın açılıp açılmayacağına karar vermekte, muhakeme 
sisteminde ise bütün muhakeme işlemleri idari merci tarafından gerçekleştirilmektedir. 
(Selahattin Keyman, Memurin Muhakematı Kanunu, AÜHFM, C: 19, S: 1-4, 1962, s. 
173-174; Çetin Özek, Türk Hukukunda Memurların Muhakemesi, İÜHFM, C: 26, S: 1-4, 
1960, s. 36)

1982 Anayasasının 129/6. maddesinde yer alan; "memurlar ve diğer kamu 
görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, 
kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlıdır" 
hükmü ile memurlar ve diğer kamu görevlileri bakımından benimsenen "izin sistemi" 
çerçevesinde yargılamaya ilişkin usuller, 04.12.1999 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren ve 18. maddesi ile tahkik sistemini benimseyen 24.02.1913 tarihli Memurin 
Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı yürürlükten kaldıran 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

 4483 sayılı Kanunun 1. maddesinde, bu kanunun amacının; "memurlar ve diğer 
kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için 
izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek" olduğu açıklanmış, 
genel gerekçesinde ise, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle hizmet gören kamu 
yönetiminin etkili, verimli, süratli ve saygın olmasının zaruri olduğu, kamu hizmetini ifa eden 
memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu görevleri sebebiyle işledikleri suçlar nedeniyle 
doğrudan doğruya ceza kovuşturmasına tâbi tutulmalarının kamu hizmetinin işleyişinde 
aksamalara ve kamu otoritesinin saygınlığının zedelenmesine yol açabileceği vurgulanarak 
kamu yönetimini zaafa uğratmadan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri 
sebebiyle işledikleri iddia olunan suçlarda yargılama aşamasına geçilmeden yapılacak 
soruşturmanın basit, etkili ve süratli bir biçimde işlemesini sağlamak ve suçların cezasız 



  

kalmasını engellemek olduğu belirtilmiştir. 
Diğer taraftan 04.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren ve 23. maddesi ile suç tipleri 

esas alınarak izin sistemini benimseyen 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve 
Şerikler Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanunu yürürlükten kaldırarak idari 
mercie bildirim esasına göre düzenleme getiren 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17. maddesinde yer alan "Bu Kanunda ve 
18/06/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet, basit 
ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve 
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme 
suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 02/12/1999 tarihli ve 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanmaz" hükmü 4483 sayılı Kanunun istisnalarından birini oluşturmaktadır.

3628 sayılı Kanunun amacı 1. maddesinde; “rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele 
cümlesinden olarak; bu kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin 
yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde 
bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan 
dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemek” 
şeklinde açıklanmış, genel gerekçesinde de kanunun amacının Cumhuriyet savcısına izin 
almadan soruşturma yetkisi vererek rüşvet ve yolsuzluklarla daha etkin mücadele edebilmek 
olduğu vurgulanmıştır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.11.2015 tarih 2014/5-855 esas,2015/356 karar, 
CGK’nın 21/09/1999 tarih 208/205 sayılı, 11.06.1996 tarih 129/137 sayılı, 02.05.1994 tarih 
102/130 sayılı, Yargıtay 5. Ceza Dairesince 13.03.2014 gün ve 2668-2776 esas karar sayılı 
içtihatları da nazara alınarak; 3628 sayılı Kanunun 17. maddesi ile maddede sayılan 
suçlardan sanık olanlar hakkında 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacağı 
kabul edilerek belirtilen suç tipleri bakımından Cumhuriyet savcılarının doğrudan 
soruşturma yapma yetkileri bulunduğu kabul edilmiştir. 3628 sayılı Kanunun 17. 
maddesinde sayılan suçlar nedeniyle kamu davasının açılması durumunda bu suçlardan 
sanık olanlar hakkında 4483 sayılı Kanunun uygulama alanı kalmayacak, bu nedenle 
kovuşturma evresinde suçun niteliğinin değişerek 3628 SAYILI KANUN DIŞINA 
ÇIKMASI DURUMUNDA DAHİ İDARİ MERCİDEN İZİN ALINMASINA GEREK 
BULUNMAYACAKTIR. Zira ceza davasının konusu, iddianamede belirtilen maddi 
vakıalarla sınırlı olup, iddianamede yazılı hukuki nitelendirme ile bağlı bulunmayan 
mahkemeler, değişen suç niteliğine göre ek savunma hakkı tanımak suretiyle hüküm 
kurabilecektir. Aksi kabul, gerek 3628 gerekse 4483 sayılı Kanunun amaçlarına ve ceza 
muhakemesinin temel ilkelerinden olan süreklilik ve kesintisizlik ilkelerine de aykırılık teşkil 
edecektir.

 Yine Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 12.12.2017 tarih 2017/YYB-1129 esas 
2017/533 karar ve 16. Ceza Dairesi'nin 18.07.2017 tarih 9-16 esas karar sayılı içtihatlarında 
da belirlediği üzere; Türk Ceza Kanununun 312. maddesinde düzenlenen Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs 
etmek suçlarının niteliği ve mahiyeti itibariyle, suç tarihinde  sanıklar yönünden, askerlik 
görevinden doğan, görev ile bağlantılı ve görevden yararlanılarak işlenebilen suçlar 
kapsamında kabul edilmesi mümkün olmadığı açıktır.

5271 sayılı CMK’nın 225. maddesinde yer alan “Hüküm, ancak iddianamede 
unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir. Mahkeme, fiilin 
nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir” şeklindeki düzenleme gereğince de 
hangi fail ve fiili hakkında dava açılmış ise, ancak o fail ve fiili hakkında yargılama yapılarak 
hüküm verilebilecektir.

Anılan kanuni düzenlemelere göre, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu iddia 



  

olunan eylemin dışına çıkılması, dolayısıyla davaya konu edilmeyen fiil veya olaydan dolayı 
yargılama yapılması ve açılmayan davadan hüküm kurulması kanuna açıkça aykırılık 
oluşturacaktır. Öğretide “davasız yargılama olmaz” ve “yargılamanın sınırlılığı” olarak 
ifade edilen bu ilke uyarınca hâkim, ancak hakkında dava açılmış bir fiil ve kişi ile ilgili 
yargılama yapabilecek ve önüne getirilen somut uyuşmazlığı hukuki çözüme kavuşturacaktır.

SANIKLAR HAKKINDA GÖREV SUÇUNDAN AÇILAN BİR DAVA DA 
BULUNMAMAKTADIR.

Soruşturma aşamasında elde ettiği delillerden ulaştığı sonuca göre iddianameyi 
hazırlamakla görevli iddia makamı, düzenlenen iddianame ile CMK’nın 225/1. maddesi 
uyarınca kovuşturma aşamasının sınırlarını belirlemektedir. Bu bakımdan iddianamede, 
yüklenen suçun unsurlarını oluşturan fiil/fiillerin nelerden ibaret olduğunun hiçbir tereddüte 
yer bırakmayacak biçimde açıklanması zorunludur. Böylelikle sanık; iddianameden üzerine 
atılı suçun ne olduğunu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde anlamalı, buna göre 
savunmasını yapabilmeli ve delillerini sunabilmelidir.

 CMK'nun 226. maddesindeki düzenlemeyle iddianamede anlatılan eylem 
değişmemiş olduğunda, kanun koyucu o eylemin hukuki niteliğinde değişiklik olmasını 
"yargılamanın sınırlılığı" ilkesine aykırı görmemiş, bu gibi hallerde sanığa ek savunma hakkı 
verilerek değişen suç niteliğine göre bir hüküm kurulmasına imkân sağlamıştır.

Nitekim Ceza Genel Kurulunun 17.06.2014 gün ve 1510-331; 18.02.2014 gün ve 
274-78; 16.04.2013 gün ve 1307-151 sayılı kararları başta olmak üzere birçok kararında da 
vurgulandığı üzere;  İddianamede anlatılan olayın dışında bir fail ve fiilin yargılanması söz 
konusu olduğunda ise, suç duyurusunda bulunulması ve iddianame ile dava  açılması halinde 
gerekli görülürse her iki iddianame ile açılan davaların birleştirilmesi yoluna gidilebilecektir.

 "Hükümete karşı suç" olarak tanımlanan 5237 sayılı TCK'nın 312/1. maddesindeki 
suçun konusu ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluştuğu üç güçten 
yönetim gücünü temsil eden Hükümet olduğu, korunan ortak hukukî değer, millet iradesine 
dayanan demokratik rejimdir. (İzzet Özgenç, Suç Örgütleri, 10. Bası, Seçkin, Ankara 2017, s. 
248-268) 

Bununla birlikte, millet iradesine dayalı demokratik rejimi koruma amacıyla 
düzenlenen dava konusu suçların, herhangi bir kamu göreviyle bağlantılı ve görevden 
yararlanılarak işlenmesi zorunlu olmadığı gibi, "özgü suç" niteliği taşımayan bu suçlar 
açısından failin kamu görevlisi olmasının kurucu unsur da değildir.

Sonuç itibariyle sanıklar hakkında CMK'nın 225. maddesi gereğince davasız 
yargılama olmaz” ve “yargılamanın sınırlılığı” ilkeleri  ile bir kısım sanıklar hakkında 
765 sayılı TCK'nın 147. maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 312/1. maddelerinde 
düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını 
engellemeye teşebbüs etmek suçlarının niteliği ve mahiyeti itibariyle açılan kamu davasının 
yargılaması aşamasında eylemin görevi sırasında ve görevinden dolayı, görev suçu 
kapsamında kalacağı yönündeki bir kısım sanıklar ve müdafiilerinin  iddiası bir an 
kabul edilse dahi sanıklar hakkında 353 sayılı yasanın 15/A maddesi gereğince 
soruşturma izni alınmasının gerekmediği anlaşılmakla bu husustaki taleplerin reddine 
karar verilmiştir.

3- KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARDAN
SONRA AYNI FİİL NEDENİYLE KAMU DAVASI AÇILMASI HUSUSUNA
İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı müşteki Hasan Celal Güzel tarafından şikayet 
ve ihbar dilekçesi ile Çevik Bir, Çetin Doğan, Aydan Erol ve Batı Çalışma Grubunda faaliyet 



  

gösteren kişiler aleyhine, 

Anayasa ile kurulan düzeni tebdil, tağyir ve ilgaya, Anayasa ile teşekkül etmiş 
TBMM’yi vazifesini yapmaktan men’e cebren teşebbüs (TCK Md.146), Hükümeti vazife 
görmekten men’etme (TCK Md.147), Askeri komutanlıkların (görev ve yetki sınırları dışına 
çıkılarak başka amaçlarla) gaspı (TCK Md.152), Askeri kanunlara karşı itaatsizliğe teşvik 
(TCK Md.153), Özellikle asker aileleri efradını kanunlara itaatsizliğe (TCK Md.312) ve suç 
işlemeye teşvik (TCK Md.311) iddiaları ile Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına 
28.07.1997 tarihinde şikayette bulunmuş,

Ankara C. Başsavcılığı 04.08.1997 tarih 1997/285 hazırlık 1997/77 sayılı kararı ile 
özetle Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi sadece ülke sınırlarını yabancı devletlerin 
ordularına karşı korumak değildir.211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. Maddesinde 'Silahlı 
Kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş bulunan Türkiye 
Cumhuriyetini korumak ve kollamaktır. BÇG'nin illegal faaliyet gösteren bir yapılanma 
olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve BÇG faaliyetlerinin devletin anayasal düzenini yıkmak 
amacıyla değil, tamamen tersine niteliklerini, Anayasa'nın 2.maddesinde belirtilen 
demokratik, laik sosyal hukuk devletini korumak amacıyla çalışmalar yaptığını, devlet 
düzenini korumak amacıyla yapılan çalışmalarda bu suçlarla ilişkin kasıt unsurunun 
olamayacağı sebebiyle Çevik Bir, Aydan Erol,Çetin Doğan ve Genel Kurmay Başkanlığı Batı 
Çalışma Grubu çalışanları hakkında TAKİBAT İCRASINA MAHAL OLMADIĞINA 
CMUK.163,164 maddeleri gereğince  karar verilmiştir.

İstanbul 4. Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığına müşteki Hasan Celal 
Güzel vekilleri tarafından yapılan itiraz üzerine, mahkeme başkanı tarafından "verilen 
takipsizlik kararının usul ve yasaya uygun bulunduğu, kamu davası açılması için yeterli 
delil bulunmadığından" 2845 sayılı yasanın 17. maddesi ve CMUK.nun 167. maddesi 
gereğince 11.12.1997 tarihinde ve 1997/285 müteferrik sayılı kararı ile itirazın reddine karar 
verilmiştir.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2013/43 esasına açılan kamu davasının 
iddianame kabul edilip ve 14.06.2013 tarihinde tensip yapıldıktan sonra 11.07.2013 tarihinde 
sanık Kenan Deniz müdafii Av.Dr. Mustafa Bir tarafından dava konusu eylem ilgili daha 
önce takipsizlik kararı verilip itiraz üzerine kesinleştiği ileri sürülmekle, mahkeme tarafından 
Ankara DGM Başsavcılığı'nın 1997/285 hazırlık dosyası getirtilip ve mütalaa alındıktan 
sonra denetimden geçerek kesinleşen takipsizlik kararı üzerine C.savcısının yeni delile 
dayanarak aynı fiilden dolayı iddianame düzenlemesi 5271 sayılı CMK'nın 172/2. ve 173/6. 
maddeleri gereğince engellendiği, dava açılabilmesi için önceden verilen takipsizlik kararının 
kaldırılması gerektiği bu usuli eksikliğin giderilmediği ve bunun davanın her aşasında 
giderilmesinin mümkün bulunduğundan 18.07.2013 tarihli ara kararı ile gerekli kararın 
alınması için yazı yazıldığı, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 19.07.2013 tarih 2013/472 
D.İş sayılı kararı ile İstanbul 4. Nolu DGM tarafından 11.12.1997 tarih ve 1997/285 
müteferrik sayılı red kararının 5271 sayılı CMK'nın 173/6. maddesi gereğince kaldırılmasına 
karar vermiştir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra aynı fiilden dolayı 
yeniden kamu davası açılabilmesi bakımından, 1412 sayılı CMUK.nun 167. maddesi 
gereğince verilen ve kesinleşen takipsizlik kararının yeni vakıa ve yeni delillerin ortaya 
çıkması halinde yine 1412 sayılı CMUK.un 167. maddesi gereğince anılan kararın kaldırılmış 
olmasının aranmadığı, 5271 sayılı CMK'nun 173/6. maddesi gereğince de sonradan meydana 
çıkan tanık beyanları,müşteki beyanları, kurumlardan gelen belgeler ve dijital belgeler gibi 
delillerin “yeni delil” niteliğinde bulunduğu, söz konusu takipsizlik kararının kapsadığı kısma 
yönelik soruşturma şartının bu usuli eksikliğin giderilmesi nedeniyle davanın durması veya 
reddi kararı verilmesi yönündeki itirazlara itibar edilmemiş ve taleplerin reddine karar 



  

verilerek yargılamaya devam olunmuştur.

4-KAMU DAVASINA KATILAN OLMA KONUSU

Davaya katılma, mağdur, suçtan zarar gören ve malen sorumlu olanlara, açılan ceza 
davasında bulunmalarına imkan sağlayan bir haktır. Bir suçun mağduru veya suçtan zarar 
göreni olmak, kişiye otomatik olarak katılan sıfatını vermemektedir. Bu kişilerin katılan 
sıfatını alabilmeleri için, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye şikayetçi 
olduklarını bildirerek talepte bulunmaları ve bu talebin mahkeme tarafından kabul edilmesi 
gerekir. Suçtan zarar görenin ceza mahkemelerinde avukatlığını üstlenen vekilin, suçtan zarar 
gören adına davaya katılma talebinde bulunması mümkündür.

Mağdur, suçtan zarar gören ve malen sorumlu olanların, savcı tarafından açılmış 
bulunan kamu davasında, ilk derece mahkemesinde hüküm verilinceye kadar, kanunların 
kendilerine tanıdığı hak ve yetkilere sahip olarak yer almak istemelerine davaya katılma 
denir. (CMK m. 237/1)

Davaya katılma kavramının tanımında genellikle mağdur veya suçtan zarar gören 
esas alınmaktadır."(Veli Özer Özbek/Mehmet Nihat Kanbur/Koray Doğan/Pınar Bacaksız/ 
İlker Tepe, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, Eylül 2012, s. 568.)

Zira kimi suçların mağdurlarına muhakemeye katılma imkanı vererek iddia 
faaliyetini savcıyla birlikte üstlenmesini sağlamanın, hem savcıyı denetlemek, hem de ona 
yardım etmek bakımından gerekli olduğu kadar, suçtan doğrudan zarar göreni muhakeme 
faaliyetinin içine katmakla varılan hükmün kollektifliğini, inandırıcılığını, mağdurun tatmin 
edilme ihtiyacını karşıladığı da kabul edilmektedir.(Nurullah Kunter/Feridun Yenisey/Ayşe 
Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Bası, İstanbul, 
2008, s. 237)

Kamu davasına katılabilmenin temel koşulu, suçun mağduru, suçtan zarar gören 
veya malen sorumlu kişi olmaktır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu katılmayı oldukça 
genişletmiş ve açılmış bulunan kamu davasına mağdur, suçtan zarar gören gerçek veya tüzel 
kişiler ile malen sorumlu olanların katılma talebinde bulunabileceklerini kabul etmiştir (CMK 
m. 237/1). Mülga 1412 sayılı CMUK ise (m. 365), kamu davasına katılmayı yalnızca suçtan 
zarar gören kişilere tanımıştı.

Suçtan zarar gören kavramının mağduru da kapsadığı düşünüldüğünde, yeni 
CMK’nın eskisinden farklı olarak yalnızca malen sorumlu olanlara katılma hakkı verdiği 
söylenebilecektir.

Mağdur, suçun konusunun ait olduğu kişidir. Suçun konusu saldırıya uğradığında, 
konunun ait olduğu kişi bir haksızlığa maruz kalmış ve mağdur edilmiş olur. 

Suçtan zarar gören kavramının ne şekilde anlaşılması gerektiği ise tartışmalıdır. 
Doktrinde eskiden beri tekrarlanan bir anlayışa göre suçtan zarar gören kavramı, duruma göre 
dar, duruma göre geniş yorumlanabilecektir.( Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku I , 
3. Baskı, Ankara, Eylül 2012, s. 132; Bahri Öztürk/Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan 
Erdem/Özge Sırma/Yasemin F. Saygılar Kırıt/Özdem Özaydın/Esra Alan Akcan/Efser 
Erdem, (Editör: BahriÖztürk), Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ders 
Kitabı, 4. Baskı, Ekim 2012, s. 222)

Davaya katılma söz konusu olduğunda kavramın dar yorumlanması gerekir. Buna 
göre ancak suçun işlenmesinden doğrudan doğruya zarar görenler kamu davasına 
katılabilecek, “dolayısı ile zarar gören” kişilerin katılma talepleri ise reddedilecektir.( Kunter/ 
Yenisey/ Nuhoğlu, (16), s. 238; Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku I , (3), s. 137.)

Davaya katılma bakımından suçtan doğrudan zarar görenlerin çoğu zaman 
mağdurla örtüştüğü de kabul edilmektedir.(Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku I, (3), s. 132; 
Öztürk ve diğerleri, s. 223.)



  

Yargıtay da, kamu davasına katılmanın en önemli koşulunun suçtan doğrudan 
doğruya zarar görmek olduğu, dolaylı zararlar nedeniyle kamu davasına katılmanın mümkün 
olmadığı görüşündedir. Bu nedenle tazminat ödenmesi, itibar zedelenmesi ve güven kaybı 
gibi dolaylı zararlara dayanılarak kamu davasına katılmak ve kanun yollarına başvurmak 
mümkün değildir.(Y.CGK, 25.3.2003, 2003/5-41 E., 2003/54 K.; aynı yönde YCGK, 
26.3.2002, 2002/6-92 E., 2002/223 K.;)

Ancak Yargıtay’ın gerek eski gerek yeni kararlarında doğrudan doğruya zarar 
görme bakımından suçun ve olayın özelliğine göre farklı ölçütler benimsediği ve bazı 
hallerde dolaylı zarar görenleri de, doğrudan zarar gördüğünden bahisle davaya müdahil 
olarak kabul ettiği görülmektedir.(Yargıtay, bir ildeki (İçel) Zihinsel Özürlüler Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürünün rüşvet alma suçundan dolayı aleyhine açılan davada, 
merkezin bağlı bulunduğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü’nün yargılama sonucuna göre hakkında disiplin işlemi uygulayarak memuriyetten 
çıkarma cezası vermeye yetkili olması nedeniyle suçun işlenmesinden doğrudan zararı söz 
konusu olduğundan Kurumun davaya katılması gerektiğine karar vermiştir (Y. 5. CD., 
9.4.1997, 1133/1367, YKD Ocak 1999, s. 118 yine benzer mahiyette Yargıtay 4. CD., 
17.2.2002, 847/1153; YKD Temmuz 2000, s. 1124, Yargıtay 5. CD., 17.6.1998,2025/2581, 
YKD Mart 2000, s. 478)

CMK'nın 237/1. maddesinde kamu davasına katılabilecek olanlar sayılırken mağdur 
kavramının yanı sıra suçtan zarar gören de ayrıca zikredildiği için, suçtan zarar gören 
kavramının yalnızca mağdurla sınırlı tutulması mümkün değildir. (Nur Centel/Hamide Zafer, 
Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası, Kasım 2008, s. 761-762)

Gerçi mağdur, aynı zamanda, bir suçun işlenmesi nedeniyle zarar gören kişidir. 
Fakat, suçtan zarar gören, mağdurdan daha geniş bir kavram olup, her zaman suçun 
işlenmesi nedeniyle mağdur edilen kişiyi ifade etmez.(Bkz. İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, 9. Bası, Ankara, Eylül 2013, s.212; Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk 
Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara, 2013, s. 108.)

Zira suçtan zarar gören, mağdurun dışında, suçun konusuna yönelik saldırıdan 
hakları doğrudan ihlal edilen kişiler olarak anlaşılmalıdır. Bu itibarla, bir kimsenin suçtan 
zarar gören olup olmadığı belirlenirken, o kişinin suçun konusuna yönelik saldırıdan 
sübjektif bir hakkının ihlal edilip edilmediğine bakılmalıdır. (Mahmut Koca,Temyiz 
Yolunda Davaya Katılma,Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,Temmuz 2014,Sayı 18)

Ceza muhakemesi hukukunda genel olarak suçtan zarar gören şikayetçi olarak 
adlandırılmıştır. Her zaman zarar gören ferdin tespiti mümkün olmamakla birlikte, bu durum 
onun mevcut olmaması demek değildir. 

Suçtan zarar görenler, suç teşkil eden haksızlığa doğrudan maruz kalmamakla 
birlikte, suçun işlenmesi suretiyle suçun konusuyla bağlantılı olarak hakları saldırıya 
uğrayanlardır. 

Suçun konusunun saldırıya uğramasının şikâyetçi üzerinde doğrudan doğruya gerçek 
bir zarar oluşturmadığı hallerde katılma talebi reddedilmelidir.

Buna karşılık suçun konusunun, niteliği itibariyle kişinin hukuki durumu 
üzerinde sübjektif bir değişiklik yaratmaya elverişli olması halinde katılma talebi kabul 
edilmelidir.(Yener Ünver/Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Ocak 2012, s. 
340)

Yargıtay yakın tarihli bir kararında suçtan zarar gören kavramının ne anlama geldiği 
konusunda doktrinde ileri sürülen görüşleri özetledikten ve kavramın sınırları konusunda 
kesinlik taşıyan bir ölçüte ulaşılamadığını tespit ettikten sonra, “Çeşitli yargısal kararlarda da 
vurgulandığı üzere yargıç, bir olayda suçtan zarar göreni belirlerken, sanığa yüklenilen ve 
cezalandırılması istenilen fiille haklı bir çıkarı zedelenen kişinin ceza kovuşturması 
konusundaki isteğini göz önünde tutmak ve bu haklı görüldüğünde kişiye suçtan zarar görme 



  

niteliği tanımak durumundadır. Görüldüğü gibi, gerek yargısal kararlarda gerekse öğretide, 
katılma için aranan ve yargıcın değerlendirmesi gereken keyfiyet, “haklı çıkarın 
zedelenmesi” ve “cezalandırma konularındaki psikolojik durumdur.” (YCGK, 15.7.2008, 
95/195; karar için bkz. Ünver/Hakeri, (5), s. 338 vd.)

Bu itibarla, suçla kişinin haklı çıkarının zedelenmesi veya sırf suçun işlenmesinden 
etkilenmiş olmak suçtan zarar görmek bakımından yeterli kabul edilemez.

Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 10.02.2016 gün ve 1-4 sayılı kararında; Müştekiye 
yönelmiş herhangi bir eylemin söz konusu olmadığı bu bakımdan dava konusu suçlardan 
doğrudan zarar görmediği gibi dolaylı olarak bile zararının söz konusu olmadığı 
anlaşıldığından, katılan talebinin reddine" karar verilmiştir.

      Yargıtay Ceza Genel Kurulu 01.11.2016 tarih 2016/11.MD-367 esas 
2016/390 sayılı kararında;" 

"Uyuşmazlığın isabetli bir hukuki çözüme kavuşturulabilmesi için öncelikle 
"mağdur", "suçtan zarar gören" ve "malen sorumlu" kavramları ile "kamu davasına katılma" 
kurumunun açıklanmasında yarar bulunmaktadır. 5271 sayılı CMK'nın 237. maddesinin 1. 
fıkrasında;  "Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, 
ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar 
şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler” hükmü ile kamu davasına 
katılma hak ve yetkisi bulunanlar üç grup halinde belirtilmiştir. Bu düzenleme, 1412 sayılı 
CMUK’nun 365. maddesindeki, “Suçtan zarar görenler, soruşturmanın her aşamasında 
kamu davasına müdahale yolu ile katılabilirler” hükmü ile benzerlik arzetmekte olup, yeni 
hükme, önceki kanunda yer almayan malen sorumlu ve dar anlamda suçtan zarar göreni 
ifade eden mağdur eklenmiş, bu şekilde madde, öğreti ve uygulamadaki görüşlere uygun 
olarak, katılma hak ve yetkisi bulunduğu kabul edilenleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Gerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda, gerekse 1412 sayılı Ceza 
Muhakemesi Usulü Kanununda kamu davasına katılma konusunda suç bakımından bir 
sınırlama getirilmemiş, ilke olarak şartların varlığı halinde tüm suçlar yönünden kamu 
davasına katılma kabul edilmiştir. Öğreti ve uygulamada kamu davasına katılma yetkisi 
bulunan kişinin “suçtan zarar görmesi” şartı aranmış, ancak kanunda “suçtan zarar gören” 
ve “mağdur” kavramlarının tanımı yapılmadığı gibi, zararın maddi ya da manevi olduğu 
hususu bir ayrıma tâbi tutulmamış ve sınırlandırılmamıştır. Bu nedenle konuya açıklık 
kazandırılırken öğretideki görüşlerden de yararlanılarak, maddede katılma yetkisi kabul 
edilen, “mağdur”, “suçtan zarar gören” ve “malen sorumlu olan” kavramlarının, kamu 
davasına katılma hususundaki uygulamaya ışık tutacak biçimde tanımlanması gerekmektedir.

Malen sorumlu; işlenmiş olan suçun hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden 
sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara 
katlanacak kişidir.

Mağdur; Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde, “haksızlığa uğramış kişi” 
olarak tanımlanmaktadır. Ceza hukukunda ise mağdur kavramı, suçun konusunun ait 
olduğu kişi ya da kişilerdir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun hazırlanmasında esas alınan 
suç teorisinde suçun maddi unsurları arasında yer alan mağdur, ancak gerçek bir kişi 
olabilecek, tüzel kişilerin suçtan zarar görmeleri mümkün ise de bunlar mağdur 
olamayacaklardır. Suçtan zarar gören ile mağdur kavramları da aynı şeyi ifade 
etmemektedir. Mağdur suçun işlenmesiyle her zaman zarar görmekte ise de, suçtan zarar 
gören kişi her zaman suçun mağduru olmayabilecektir. Bazı suçlarda mağdur belirli bir kişi 
olmayıp; toplumu oluşturan herkes (geniş anlamda mağdur) olabilecektir. (Mehmet Emin 
Artuk-Ahmet Gökcen-A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Adalet 
Yayınevi, Ankara, 2015, s.289; İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. 
Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s. 214-217; Mahmut Koca-İlhan Üzülmez, Türk 
Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.106 - 107; 



  

Osman Yaşar-Hasan Tahsin Gökcan–Mustafa Artuç, Türk Ceza Kanunu, Ankara, 2010, 6. 
cilt, s.7702-7703)

Kamu davasına katılmak için aranan “suçtan zarar görme” kavramı kanunda 
açıkça tanımlanmamış, gerek Ceza Genel Kurulu, gerekse Özel Dairelerin yerleşmiş 
kararlarında bu kavram “suçtan doğrudan zarar görmüş bulunma hali” olarak anlaşılıp 
uygulanmış, buna bağlı olarak da dolaylı veya muhtemel zararların, davaya katılma hakkı 
vermeyeceği kabul edilmiştir. Nitekim bu husus, Ceza Genel Kurulunun 03.05.2011 gün ve 
155–80, 04.07.2006 gün ve 127–180, 22.10.2002 gün ve 234–366 ile 11.04.2000 gün ve 
65–69 sayılı kararlarında; “dolaylı veya muhtemel zarar, davaya katılma hakkı vermez” 
şeklinde açıkça ifade edilmiştir.

Sanıklara isnat olunan ve yargılama konusu yapılan silahlı terör örgütüne üye olma, 
resmi belgede sahtecilik, tehdit ve kişisel verilerin kaydedilmesi eylemleri ile şikâyetçi 
arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı, şikâyetçinin iddia olunan tehdit suçunun da 
muhatabı olmadığı, yalnızca gizli tanık  anlatımlarının dinleyicisi konumunda bulunduğu, bu 
nedenle yargılamaya konu edilen suçlardan doğrudan zarar görmediği ve  davaya katılma 
hakkının bulunmadığı" şeklindedir.

Her suçtan az veya çok gerçek kişiler de zarar görür. Devletten ayrı topluluklar, 
bakanlık gibi resmi makamlar, yabancı devletler ve uluslararası örgütler ile kuruluşlar da bu 
anlamda fert olarak sayılmaktadır.

        Öğretide, suçtan doğrudan doğruya zarar görenin, yani suçun maddi unsuruna 
muhatap olanın ve bu nedenle suç ile korunan hukuksal yararı zedelenen kişinin suçun 
mağduru olduğu ileri sürülmüştür. Buna karşılık, bir kimsenin haklı çıkarı, işlendiği iddia 
olunan suç ile ağır biçimde zedelenmiş olması durumunda, eylemin kovuşturulması 
yolundaki isteğini haklı gösterecek bir misli ile karşılık verme ihtiyacı olarak kabul 
edilmesini gerektirir olduğunun kabulü halinde ise bu haklı çıkarı zedelenmiş kişinin 
geniş anlamda suçtan zarar gören kişi olduğu, hakimin, böyle bir ölçütü somut olaya uygun 
olarak, genel yaşam tecrübelerine dayanarak değerlendirmesi gerektiği açıklanmıştır.

 Bu nedenle suçtan doğrudan doğruya zarar görmenin dar veya geniş anlamda 
suçtan zarar görmeyi ifade ettiği belirtilmiştir. 

              Zarar gören fert durumunda kimin olacağı, bir başka ifade ile suçtan zarar 
görenin nasıl belirleneceği önem arz etmektedir. Çoğu kez mağdur  olarak adlandırılan zarar 
gören ferde, ceza muhakemesinde bazı haklar tanınmış, ödevler verilmişken, her hak veya 
ödevde Kanun Koyucunun değişik ölçütler ile davranması olanaklıdır. Şikayet hakkı 
tanınırken veya kamu davasına katılma hakkı verilirken değişik ölçütlerin kullanılması 
mümkündür. Gerçekte zarar görme kavramı ihtiyaca göre belirlenmelidir ve buna göre  kamu 
davasına katılma yönünden geniş yorum yolu seçilmelidir. 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin  14.07.2017 tarih 2017/1443 esas ve 2017/4758 karar 
sayılı içtihadında da belirttiği üzere suçun mağduru ise, demokratik toplumu oluşturan her 
bir fert olduğu belirtilmiştir.

Bu suçun işlenmesi sırasında aleyhine araç suçlar işlenen gerçek kişiler, işlenen suç 
tipi bakımından eylemin mağduru sayılırlar. Zira 765 sayılı TCK ve 5237 sayılı TCK 
hükümlerinin hangisinin lehe olduğu hususu karar aşamasında tartışıldığından araç 
suçlardan zarar görenlerin ve neticeyi devam ettiren fiillerden zarar görenlerin davaya 
katılma hakkı bulunmaktadır. 

2709 sayılı 1982 Anayasa'sının temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlıklı 
03.10.2001 tarih 4709 sayılı yasanın 2. maddesi ile değişik 13. maddesi " Temel hak ve 
hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen 
sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın 
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve 
ölçülülük ilkesine aykırı olamaz." şeklindedir.



  

Müştekilerden suçtan zarar gördüklerini beyan edip buna ilişkin dosyaya belge ibraz 
edenlerden suçun konusunun niteliği itibariyle müştekilerin hukuki durumu üzerinde 
sübjektif bir değişiklik yaratmaya elverişli olması,suçun işlenmesi suretiyle suçun 
konusuyla bağlantılı olarak hakları saldırıya uğrayan konumunda bulunmaları, 
sanıklara yüklenilen ve cezalandırılması istenilen fiil ile haklı bir çıkarı zedelenen 
kişiler oldukları, ceza kovuşturması konusundaki istekleri göz önünde tutmak suretiyle 
kazanılmış hakları ihlal edilerek ve hakkın özüne dokunularak subjektif hakları ihlal edilenler 
olmaları nedeniyle haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıklar ile fikir ve eylem birliği 
içinde hareket eden ve Ankara C. Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosuna 2011/154446 sayılı 
soruşturması devam eden diğer faillerin eylemleri nedeniyle suçtan zarar gören kişi 
oldukları, suçun faillerinden haklarında dava açılan sanıkların yargılandıkları davaya 
katılmalarına CMK'nın 236. ve devamı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

5- BİR KISIM SANIK VE SANIK MÜDAFİİLERİNİN DELİLLERİN
TARTIŞILMASI YAPILMADIĞI HUSUSUNDAKİ İTİRAZLARI 
KONUSUNDA DEĞERLENDİRME 

5271 sayılı CMK'nın 206. maddesinden itibaren, delillerin ortaya konulması ve 
tartışılmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu hükümlerde, delillerin ortaya konulmasına 
ilişkin olarak muhakkak surette uyulması gerekli ve şekle bağlı belli bir aşama 
öngörülmemiştir. Anılan maddenin 1. cümlesinde delillerin ortaya konulmasına ilişkin bir 
evreden söz edilmekte ise de; 2. cümle hükmünden de anlaşılacağı gibi bu aşama da mutlak 
değildir. Bu durum maddenin, davanın bir duruşmada bitirilmesini öngören hükümet tasarısı 
gerekçesinden de anlaşılmaktadır. Asıl  olan;  çekişmeli   yargılamada,   davanın    sonucunu 
 belirlemek    bakımından delillerin duruşmada tartışılmasını, doğru ve hakkaniyete uygun bir 
biçimde rol almasını ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla hükme 
esas alınan tanık beyanları, bilirkişi raporları, belge içerikleri gibi delillerin ortaya konulması 
ve tartışılması uzun süren çok sayıdaki oturumlar sürecine zorunlu olarak yayılabilecektir. 
CMK.nın genel yaklaşımına aykırı olarak, tek oturumda bitirilemeyen yargılamalar 
bakımından bu durum sıklıkla ortaya çıkmaktadır.

Sanıkların sorgularında süre sınırlaması olmadan delilleri tartışarak savunma 
yaptıkları, hükme esas alınan delillerin değerlendirilmesine ilişkin olarak uzman mütalaası ve 
bilirkişi raporlarının dosyaya sunulduğu, sanıkların delillerin tartışılmasını ve irdelemelerini 
Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasından sonra esas hakkındaki savunmalarda 
da devam ettirdikleri, davada sanıkların çokluğu ve icra edilen oturum sayısı gibi hususlar da 
nazara alındığında; delillerin ortaya konulması ve tartışılması evresi gerçekleştirilmiştir.

6-SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI VE YARGILAMA AŞAMASI

“Batı Çalışma Grubu” soruşturması sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve 
kamuoyunda “28 Şubat süreci” olarak adlandırılan dönemin mağduru olduğunu bildiren 
müştekilerce Ankara C. Başsavcılığının CMK'nın 250. maddesiyle görevli C. Başsavcı 
Vekilliğine verilen dilekçeler üzerine başlamıştır. Türkiye’nin değişik yerlerine bulunan C. 
Başsavcılıklarına verilen şikayet dilekçeleri de yetkisizlik kararları verilmek suretiyle Ankara 
Başsavcı Vekilliğine gönderilmiştir. Yetkisizlik kararı verilmek suretiyle gönderilen 
soruşturma dosyaları ve farklı soruşturma numaraları üzerinden yürütülen tüm soruşturmalar 
birleştirme kararları ile 2011/206 sayılı soruşturma dosyasında toplanmış ve soruşturma bu 
dosya üzerinden yürütülmüştür. Yasa değişikliği nedeniyle soruşturmaya TMK'nın 10. 
maddesiyle görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince devam edilmiştir.



  

28 Şubat-BÇG Ana soruşturma dosyası 2011/206’da şüpheli sıfatıyla ifadesi 
alınanlardan soruşturması tamamlananlar tefrik edilerek 2013/307 soruşturmaya kaydedilmiş 
ve iddianame bu soruşturma üzerinden açılmıştır. 28 Şubat–BÇG Ana soruşturma dosyası 
halen C.Başsavcı Vekilliğinin 2011/206 sırasında devam etmekte iken yasa değişikliği 
nedeniyle soruşturmaya Ankara C.Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar 
Soruşturma Bürosunun 2011/154446 soruşturma üzerinden devam edilmektedir.

Ankara C.Başsavcılığının (TMK.nın 10. maddesiyle görevli) 22.05.2013 tarihli 
2013/307 soruşturma, 2013/35 esas, 2013/27 iddianame no ile Ankara 13. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2013/43 esasına kamu davası açıldığı, mahkemece 14.06.2013 tarihinde 
tensip yapıldığı, ilk duruşmasının 02.09.2013 tarihinde yapıldığı, 04.02.2014 tarihinde 65. 
celsesinin yapıldığı,  mahkemenin 10.03.2014 tarihli kararı ile 21.02.2014 tarih ve 6526 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 06.03.2014 tarihli ve 28933 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanıp yürürlüğe giren 1. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen 
geçici 14. maddesinin 1. fıkrası ile "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 02.07.2012 tarihli 
ve 6352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca görevlerine devam eden Ağır Ceza 
Mahkemeleri ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun 10. 
maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri kaldırılmıştır." düzenlemesi 
yapılmış olup 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu'na  eklenen geçici 14/4. fıkrası gereğince "6352 sayılı Kanunun geçici 2. 
maddesi uyarınca görevlerine devam eden ağır ceza mahkemelerinde ve bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun 10. maddesi uyarınca görevlendirilen 
ağır ceza mahkemelerinde derdest bulunan dosyalar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
bulundukları aşamadan itibaren kovuşturmaya devam edilmek üzere yetkili ve görevli 
mahkemelere devredilir." düzenlemesi gereğince dava dosyası bulunduğu aşamadan itibaren 
yargılamaya devam edilmek üzere yetkili ve görevli mahkememize Devrine ve 
gönderilmesine karar verilmiştir.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/144 esasını alan dava dosyası üzerinden 
14.04.2014 tarihinde tensip zaptı düzenlendiği, dosyanın 06.09.2017 tarihli 90 nolu celsede 
esas hakkındaki mütalaa için Cumhuriyet savcılığına tevdii edildiği, yargılamanın 106. 
Celsesinde yargılama sonuçlandırılmıştır. 

B- ESASA İLİŞKİN OLARAK DEĞERLENDİRME 

 54. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİ (REFAH-YOL) CEBREN 
ISKAT VEYA VAZİFE GÖRMEKTEN CEBREN MEN ETME SUÇUNA İLİŞKİN 
HUKUKİ DEĞERLENDİRME;

1.GENEL OLARAK

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesi ile; Türkiye Cumhuriyetinin temel 
niteliği “hukuk devleti” olarak tayin edilmiştir. “Hukuk devleti; insan haklarına saygı 
gösteren ve bu hakları koruyucu adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye 
kendini zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve anayasaya uyan devlettir.” (AYM 
11.10.1963 T.124-243)

Hukuk devletinin meşruiyet kaynağı hukuktur. Hukuk devleti her alanda adil ve 
eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kurarak hukuka aykırı ve suç oluşturan her fiili, olay ve fail 



  

istisnasına tabi tutmaksızın hukuk denetimine tabi tutar.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 6. maddesine göre egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir. Türk Milleti, kendisine ait olan egemenliği Anayasanın koyduğu esaslara göre, 
yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliği kullanmaya ilişkin yetki ve görev Anayasa 
tarafından Yasama, Yürütme ve Yargı erklerine verilmiştir. Bu erkler, esasen millete ait olan 
egemenliği Anayasanın görevlendirme ve yetkilendirmesine dayanarak kullanırlar. 

Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi 
kullanamaz.

Demokratik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti/Bakanlar Kurulu 
demokratik seçimler sonucunda ve anayasal prensipler çerçevesinde oluşur ve görev yapar. 
Hükümet, demokratik teamüllere ve anayasal kurallara uygun olarak, demokratik zeminde 
sürdürülen yarış sonucunda seçmenlerin tercihine göre belirlenen siyasi partilere mensup 
yasama organı üyeleri tarafından kurulur ve siyasi iktidar bu siyasi kadrolar tarafından 
üstlenilir. Seçimleri kazanan siyasi partiler, hükümetler üzerinden siyasi iktidarı anayasal 
çerçevede kullanırlar ve doğal olarak da kendi programları çerçevesinde icraatta 
bulunurlar. Nitekim, Anayasamızın 68/2. maddesine göre de, siyasi partiler, demokratik 
siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. ( 9. CD'nin 2013/9110 esas,  2013/12351 karar)

Temsili parlamenter sistemin etkinliğini ve işlevselliğini siyasi partiler sağlar. Özgür 
siyasi partilerin olmadığı bir sistemin demokrasi olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. 
Çünkü siyasi partiler olmaksızın, toplumsal talep ve beklentilerin siyasal direktifler biçiminde 
somutlaşması, ulusal iradenin oluşması, toplumsal barışın sağlanması ve devlet yönetiminin 
halka dayanması mümkün değildir. 

Siyasi partilerin kendilerine göre öne çıkardıkları ülke sorunlarına ilişkin farklı 
çözüm önerileri getirmeleri, demokratik siyasi yaşamda üstlendikleri işlevin doğal 
sonucudur. Siyasi partiler devlet erkine yönelik toplumsal talepleri yalnızca dile getiren 
kurumlar değil, toplumsal direktifleri somutlaştıran, yorumlayan ve devlete yönlendiren 
yaşamsal kurumlardır.(AYM'nin 30.07.2008 tarih ve 2008/1 esas, 2008/2  karar)

AİHM’nin 30 Ocak 1998 tarihli kararında da vurgulandığı gibi, tarafı olduğumuz 
AİHS bakımından da demokrasi yegane politik modeldir ve siyasi partilerin rejimin bütününü 
etkileme kapasitesine sahip olmaları, oynadıkları rolün gereğidir. Siyasi partiler siyasi 
arenaya müdahale eden diğer örgütlerden, seçmenlere sundukları toplumsal model 
önerileriyle ve iktidara geldikten sonra bu önerileri uygulama yetenekleriyle ayrılırlar. 

Bu nedenle, bir programın uygulanması vaadiyle demokratik serbest seçimler 
sonucunda millet tarafından iktidara getirilen siyasi partilerin, siyasi iktidarı kullanma 
bağlamında siyasi icraatlarda bulunmaları tabiidir. Siyasi partilerin her türlü denetiminin 
nasıl, kimler ve hangi kurumlar tarafından yapılacağı ile iktidardan uzaklaştırılmalarına 
ilişkin hukuka uygun-meşru yol ve yöntemler de Anayasa ve yasalarda gösterilmiştir. Hiçbir 
kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağına 
göre, meşru yollarla işbaşına gelmiş bir siyasi iktidarın buradan uzaklaştırılması ancak, 
ilgili kurallar çerçevesinde ve yetkisini Anayasadan alan kurumlar eliyle olabilecektir. Bu 
husustaki meşruiyet ve yetki çerçevesi Anayasadan, hukuka uygunluktan ve demokrasiden 
başka bir yerde, başka bir anlayışta aranmamalıdır. (Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 09.10.2013 
tarih 2013/9110 esas 2013/12351 karar )

Devlet, egemenliğin sahibi olan millet adına en üst siyasi iktidarın sahibi ve 
kullanıcısıdır. Egemenliğin iki yönü bulunmaktadır; siyasi iktidar ve yargısal iktidar. Yasama 
yetkisi de niteliği gereği siyasal iktidar kavramı içerisindedir. Siyasal iktidar kavramı; 
ülkedeki insanlar için bağlayıcı kararlar alabilme, toplumdaki davranışları denetleyebilme ve 
gerektiğinde zora başvurarak uygulayabilme yetkisini ifade etmektedir.( Tunaya, Siyasal 
Kurumlar ve Anayasa Hukuku, 4.B. 1980, s. 153; Özek, Siyasi İktidar, s. 46 )



  

Siyasi iktidar ve anayasal düzen aleyhindeki cürümlerin genel karakteri; devleti 
meydana getiren dinamik unsur siyasi iktidar olduğuna göre, bir devletin mevcudiyeti ve 
devamı iktidarın himayesine bağlıdır. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 21.06.2016 tarih 
2015/5829 esas ve 2016/4175  karar) 

Hukukun en eski günlerinden bu yana değişik sistemler içinde siyasi kuvvetler 
himaye edilmiştir. Devlet otoritesinin mevcudiyeti ancak siyasi iktidarın himayesiyle 
mümkündür. Devlet mefhumunun hukuki ve politik karakterini ortaya koyan siyasi iktidar 
realitesi, devleti diğer topluluklardan ayıran kriterdir. Ülke ve Millet mefhumlarını bir birlik 
ve siyasi organizasyon halinde ortaya koyan unsur siyasi iktidardır. Bu bakımdan devletin 
varlığını tehlikelere ve fiili karşıt hareketlere karşı himayesi bir zaruretin icabıdır ve devlete 
devlet vasfını veren iktidar unsuru bu himayenin en önemli parçasını teşkil etmektedir. Fakat 
bu himaye demokrasilerde hiçbir zaman fikrin cezalandırılmasına hak vermez. (Siyasi İktidar 
Düzeni ve Foksiyonları Aleyhine Cürümler, Özek, 1976 baskı s.50)

Anayasamıza göre yargı yetkisi ‘mahkemeler’ tarafından kullanılır. Siyasi iktidar ise 
yasama ve yürütme şeklinde iki farklı organ tarafından kullanılmaktadır. Yürütme organı adı 
verilen siyasal organ, hem siyasi ve hem de idari yetki ve fonksiyonu kullanmaktadır. 

Bakanlar Kurulu, bir organ olarak ‘siyasi iktidarı’ temsil etmekte, her bir bakanlık 
ise idari mekanizmayı ve dolayısıyla ‘idari iktidarı’ meydana getirmektedir.

Devlet, egemenliğe sahip olan, millet adına en üst siyasal iktidarın sahibi ve 
kullanıcısıdır. Kuvvetler ayrılığının kabul edildiği sistemimizde Anayasa gereği egemenlik 
yetkileri yasama, yürütme ve yargı tarafından ayrı ayrı ve bağımsız olarak kullanılır.

 Anayasanın 8.maddesine göre yürütme, kullanılacak bir yetki ve yerine getirilecek 
bir görev olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar kurulunun kullandığı devlet yetkisi Anayasadan kaynaklanmaktadır.

Anayasamızın 112. maddesinde, Bakanlar Kurulu, hükümetin genel siyasetinin 
yürütülmesinden birlikte sorumlu tutulmuştur.

Yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır. Bakanlar kurulu ise bir organ olarak siyasi 
iktidarı temsil etmekte olup Anayasamızın 2. bölümünün yürütme başlığını taşıyan 2. alt 
başlığında düzenlenmiştir. Hükümet, Anayasanın 109. maddesi uyarınca teşekkül eden 
Bakanlar Kurulunun oluşturduğu icra organıdır. Bakanlar Kurulu kendisini oluşturan 
bakanların şahsından soyutlanmış bir organ olarak korunur. Gerek mülga 765 sayılı 
TCK.nın 147. maddesi gerekse 5237 sayılı TCK.nın 312. maddesi ile Bakanlar 
Kurulunun fonksiyonları ile devletin yürütme gücünün icra organı olan hükümet, bir 
bütün olarak varlığına yönelen saldırılardan ağır cezai yaptırımlar getirilmek suretiyle 
korunmak istenmektedir. Hükümet, devletin siyasal iktidarının yürütme organı olup, onun 
ele geçirilip yok edilmesi veya çalışmasının engellenmesi durumunda devletin varlık ve 
güvenliği ile anayasal düzen büyük bir zarar görecektir. Bu önem nedeniyle hükümete 
yönelik eylemlerin ayrıca ağır yaptırıma bağlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 Bu düzenlemedeki koruma, yürütme organının bütün olarak siyasi icra 
fonksiyonlarına yönelik olduğundan, korunan elbette tek tek yürütme organına mensup 
kimseler veya bu kimselerin başında bulundukları bakanlıkların idari fonksiyonları değil, 
siyasi icra fonksiyonlarını bir araya getirerek oluşturdukları yürütme organının bütünü, yani 
hükümet ile hükümetin siyasi icra fonksiyonları olmaktadır. 

Anayasal bir erk olan yürütme erkinin ceza hukuku bağlamında korunması tabiidir. 
765 sayılı TCK.nın 147. maddesi ve 5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesi , yürütme organının 
icra fonksiyonlarını, bu organın üyelerinden bağımsız olarak korumak için düzenlenmiştir.

Yasa koyucunun doğrudan doğruya yürütme organını korumak amacıyla yapmış 
olduğu düzenleme sadece bu maddeden ibaret değildir. Gerçekten yasa koyucu, “yürütme 
organını cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek veya bunları teşvik eylemek” 



  

suçunu 765 sayılı TCK.nın 147. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın 312. maddesi 
cezalandırırken, bu suçun icra hareketlerinin dahi başlamadığı safhada “bu suçu işlemek için 
birkaç kişinin gizlice ittifak etmesini” 765 sayılı TCK’nın 171/2. maddesinde ve 5237 sayılı 
TCK’nın 316. maddesi, “halkı hükümet aleyhine silahlı isyana teşvik etmek” suçunu ise 765 
sayılı TCK’nın 149. maddesinde ve 5237 sayılı TCK’nın 313. maddesinde düzenlemiş 
bulunmaktadır.(Yargıtay 9. CD'nin 09.10.2013 tarih 2013/9110 esas 2013/12351 karar )

Sanıkların eylemlerine uyan yasal düzenlemenin değerlendirilmesinde, yasa 
koyucunun hukuki konuya verdiği önem ve korunması bakımından yaptığı diğer 
düzenlemeler ile bunların niteliği de dikkate alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men 
Etme suçu günlük tanımda kısaca “darbe” olarak belirtilmektedir. Türk Dil Kurumu 
sözlüğünde darbe; “bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan 
yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme 
işi”, cunta ise; “bir ülkede yönetime el koyan kimselerden oluşan kurul” olarak 
tanımlanmaktadır.

Öğretide de; “Esas ve geçerli olan, anayasa ile düzenlenip korunan sivil demokratik 
yaşama hiçbir şekilde hukuka uygun olmayan yol ve yöntemlerle müdahale edilmemesidir.

İster askeri ve isterse sivil unsurlardan gelsin, bunlar arasında hiç fark 
gözetilmeksizin, Anayasa ile tespit edilen meşru sisteme dışarıdan müdahale edilmesinin 
hukuka aykırı olduğunu prensip olarak kabul etmek gerekir. Çünkü demokratik hukuk devleti 
sistemi, kamu düzeni ve barışında bir arıza çıktığında bunu nasıl çözeceğine ve yöneteceğine 
ilişkin kuralları gösterir. Elbette bu kuralları tarafsız bir şekilde ve derhal uygulamayan, 
uygulamak istemeyen veya ihmal eden kamu görevlilerinin de sorumluluğu gündeme 
gelecektir. Herkesin görevinin yapıp yetkilerini usulü dairesinde kullandığı bir yerde hiç 
kimsenin durumdan vazife çıkarmasına gerek olmayacağını belirtmek gerekir. Esas itibariyle, 
bu anlayış bir kültür sorunu ve demokrasiyi özümseyip hazmedebilmek meselesidir. Sadece 
günü geçtiğinde ceza yaptırımlarını uygulayarak veya hukuka aykırı davrandıkları sınırlı 
şekilde belirlenenleri ceza soruşturması ve kovuşturmasına tabii tutmak suretiyle meşru 
demokratik sistemin korunabilmesi mümkün olamaz. Önemli olan meşru demokratik sistemi 
kesintiye uğramasına mani olmak, onu korumak ve hukuka aykırı müdahalelere de karşı 
derhal hukukun gösterdiği yol yöntemlerle karşılık verebilmektir” (Prof Dr. Ersan Şen – 
Yorumluyorum – 2, 2. Baskı,sayfa 29) 

Ceza, toplumun kendisini savunmak için başvurduğu bir önlemdir. (Artuk, Ceza 
Hukukuna Giriş s. 29)

 Toplumdaki adalet duygusunun tatmin edilmesi gereklidir. Adalet ise; suç teşkil 
eden hareketin bir ceza ile karşılanmasını gerektirir.

Suç tarihi itibariyle, ülkemizde çok partili hayata geçişinden sonra, köklü temelleri 
olmayan demokrasi serüveninde, henüz demokrasi kültürünün oluşmasına fırsat vermeden 
darbe yapma alışkanlığını sıradanlaştıranların, ünvan ve statüleri ne olursa olsun, ihlal edilen 
hukuk düzeninin tesisi, toplumun demokratik geleceğinden emin olması ve mukadderatını 
tayin hakkının korunması bakımından, her suçlu gibi cezai bir yaptırıma tabi tutulması hukuk 
devleti olmanın gereğidir.

Ceza hukuku açısından, halkın iradesine en ağır müdahalelerden olan darbe suçunu 
yaptırımsız bırakmak cezanın önleyiciliğini etkisiz kılacağı gibi, sonradan işlenebilecek 
suçlar yönünden teşvik edici olacaktır. Toplumun kendisini ve demokratik hayatını savunmak 
için yaptırım uygulanması, demokratik toplum bakımından zorunlu görülmelidir. (Yargıtay 
16. Ceza Dairesi'nin  21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 2016/4175  karar)

2. NORMLAR  HİYERARŞİSİ



  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesi göre Türkiye Cumhuriyeti, 
demokratik bir hukuk devletidir. Kanun önünde eşitlik ilkesi, hukuk devleti olmanın en temel 
gereklerinden ve ceza hukukunun da ana ilkelerindendir. En sade ifadeyle kanunların 
uygulanmasında kimseye ayrıcalık yapılamaz.

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 14/1 maddesinde; 
“Herkes, mahkemeler ve yargı yerleri önünde eşittir. Herkes, hakkındaki bir suç isnadının 
veya hak ve yükümlülükleri ile ilgili bir hukuki uyuşmazlığın karara bağlanmasında, hukuken 
kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından adil ve aleni olarak yargılanma 
hakkına sahiptir. ”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde; “...bağımsız ve tarafsız bir 
yargı yeri tarafından, makul bir sürede, adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir.”

1982 Anayasasının l0. maddesinde “herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep vb. sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

1961 Anayasasının 12. maddesinde; “Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, 
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

1924 Anayasasının 69. maddesinde; "Türkler kanun nazarında müsavi ve bilaistisna 
kanuna riayetle mükelleftirler. Her türlü zümre sınıf, aile ve fert imtiyazları mülga ve 
memnudur." denilerek "kanun önünde eşitlik ilkesi" gerek temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
uluslararası sözleşmelerde gerekse anayasalarımızda kadim bir prensip olarak uygulana 
gelmektedir.

Ceza hukukunda ve suç politikasında da genel kural kanun önünde eşitliktir. Kamu 
hizmeti sırasında görev sebebiyle işlenen suçlardan yargılanma için getirilen dokunulmazlık 
ise, şahıslarla ilgili bir ayrıcalık değil ve fakat şahsın içinde bulunduğu statünün icabıdır. 
(Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin  21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 2016/4175  karar)

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. maddesindeki “Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi; Türk yurdunu Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 
Cumhuriyetini korumak ve kollamak” şeklindeki düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetlerine 
cumhuriyeti koruma ve kollama görevini verdiği savunulmaktadır.

1982 Anayasasının;
6. Maddesinde "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları 

eliyle kullanır.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa 

bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi 
kullanamaz.

7. maddesinde;Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

8. maddesinde "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

8. Maddesinde "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız 
mahkemelerce kullanılır." denilerek, millete ait egemenlik yetkisinin anayasanın koyduğu 
esaslara göre yetkili organlarca kullanılacağı, hiçbir kimse veya organın kaynağını 
anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağı, yasama yetkisinin TBMM’ce, 
yürütme görevinin, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılacağı açıkça 
düzenlenmiştir.

Türk ceza hukukunda, kanunun hükmünü yerine getirme 765 sayılı TCK.nın 49/1, 
5237 sayılı TCK.nın 24/l maddesi hukuka uygunluk nedeni olarak yer almıştır.

Kanunun hükmünü yerine getirme halinde, yetki doğrudan doğruya kanundan 
alınmaktadır. “Kanun” deyiminden yazılı hukuk kuralının anlaşılması gerekir. Bu nedenle 



  

kanunlara uygun şekilde yürürlüğe konulan tüzük ve yönetmelikler gibi düzenleyici 
işlemlerin de kanun kapsamında olduğu kabul edilmelidir. (Önder Ceza Hukuku Dersler s. 
228)

Şüphesiz “kanun hükmü” kavramına ceza kanunları dışındaki kanunlar da dahildir. 
(Koca -Üzelmez a.g.e. s. 262) Ancak burada önemli olan herhangi bir kanunun verdiği 
yetkiden doğan görevin, gereklerine uygun olarak yerine getirilmiş olmasıdır.

Normlar hiyerarşisindeki konumu itibariyle kanunların, üst norm olan 
anayasaya uygun olması zorunludur. 1982 Anayasasının yukarda anılan hükümlerinde 
"egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti’ne ait olduğu" açıkça ifade edildikten sonra, 
“hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz.” 
biçimindeki düzenlemeleriyle kamu gücünün ancak Anayasadan alınan yetki çerçevesinde 
kullanılabileceği hususu açıktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve normlar 
hiyerarşisindeki konumu incelendiğinde; yasa hükmüyle, silahlı kuvvetlere, anayasal 
düzene yönelen iç ve dış tehditleri ortadan kaldırma görevi verilmiştir. Aksine kabul ile, 
anayasal düzeni zorla değiştirme veya tehdit kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek hakkını  verdiği 
şeklindeki yorumun demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olacaktır. 

Kaldı ki normlar hiyerarşisine göre yasaların anayasa hükümlerine aykırı 
olamayacağı gibi bir iç hizmet kanununun üst norm olan anayasayı değiştirme yetkisi 
veremeyeceği de açıktır. 

 Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten 
cebren men etmeyi suç olarak düzenleyen 765 sayılı TCK.nın 147. Maddesi  suç tarihinde 
yürürlükte olduğu gözetildiğinde, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen 
engellemeye teşebbüsü suç olarak düzenleyen 5237 sayılı TCK'nın 312/1. maddesi, sanıklara 
suç olarak tanımlanan “hükümete karşı suç" suçunu işleme hakkı vermeyeceğinden de kuşku 
yoktur. Hukuk devletinde hiç bir görev kişilere suç işleme hakkı veremez.

 31.07.2013 tarih ve 28724 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.07.2013 tarih 
ve 6496 sayılı kanunun 18. maddesi değiştilmeden önceki 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin darbe yapmaya olanak sağlamadığı, hukuki 
bir düzenlemenin hukuk dışı bir faaliyete dayanak olamaz. Normlar hiyerarşisinde 
anayasanın daha altında bulunan kanunun, anayasaya aykırı şekilde kanun koyucu tarafından 
düzenlendiği kabul edilemez, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesindeki  düzenlemeye aykırı olamaz. İç Hizmet Kanununun 35. maddesi hangi gerekçe 
ve saik ile olursa olsun anayasanın üstünde olarak yorumlanamayacağı ve anayasanın 
vermediği yetki ve görevi verdiği kabul edilemez.

Anayasa ile kurulmuş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinde normlar hiyerarşisi 
bulunduğu, normlar hiyerarşinin en üstünde Anayasa’nın yer aldığı, kanunların Anayasa 
aykırı olmasının  hukuk devletinde kabul edilemez bir durum olduğu,  bu nedenle kanunların, 
Anayasaya aykırı olamayacakları gibi, kanunla verilen bir yetkinin, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’ni cebir ve şiddet kullanmak suretiyle ıskat ve çalışamaz hale getirme amacıyla 
kullanılmasının da mümkün olmadığı, dolayısıyla İç Hizmet Kanunu 35. Maddesi hükmünün, 
Anayasa ile kurulmuş devlet düzeninin temel kurumlarından olan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılamayacağını; ayrıca, İç Hizmet Kanununun 
35. maddesinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılmak suretiyle ıskat 
ve çalışamaz hale getirme yetkisi verdiğinin kabul edilmesi halinde, bu  eylemlerin suç olarak 
düzenlendiği 765 sayılı Türk Ceza Kanununun  147. maddesinin  bir anlamının kalmayacağı, 
hatta söz konusu 35. maddenin hiyerarşik olarak Anayasa’nın da üzerinde kabul edilmiş 
olacağını ki bu görüşün hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmasının mümkün olmadığı, hukuk 



  

devletlerinde kanunların  Anayasaya uygun olmak zorunda olduğu, İç Hizmet Kanununun 35. 
maddesinin  Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir unsuruna demokratik düzeni ortadan kaldırma, 
askeri dikta kurulmasına yol açabilecek askeri müdahalede bulunma yetkisini vermemektedir.

Askeri darbe yapılmasının anayasal ve yasal görevden kaynaklanan bir durum 
olamayacağı gibi sanıkların anayasadan ve yasadan kaynaklanan yetki ve görevleriyle ilgisi 
bulunmadığı ve görev suçu teminatı kapsamında da kalmamaktadır.

Farklı muameleyi men eden kanun önünde eşitlik ilkesi gereğince rütbe ve konumu 
ne olursa olsun sanıkların da herkes gibi suç oluşturan eylemleri nedeniyle 
yargılanacaklarında şüphe yoktur. İç Hizmet Kanununun 35. maddesinde "Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin vazifesi, Türk yurdunu Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini 
korumak ve kollamak" olarak tanımlanlandığına göre, yasa ile verilen görevin, mer’i 
anayasal düzeni, bu sistemin öngördüğü kurallar doğrultusunda iktidar olan hükümeti 
korumak yükümlülüğünü içerdiğinin kabulü gerekir. Bu itibarla, 765 sayılı TCK.nın 147. 
maddesi ve 5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesinde tanımlanan suç ile eylemlerin anılan 
kanun maddesinden kaynaklanan görev kapsamında kaldığının savunulması hukuki 
dayanaktan yoksun, demogojik bir yorumdan ibarettir. Eylem sırası ve sonrasında mer’i 
bulunan mevzuata göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçunun, görevin 
sağladığı imkanlar kullanılarak işlendiği ancak görev kapsamında işlendiğinin kabulü 
olanaklı değildir. Hiç bir görev hiç kimseye suç işleme hak ve ayrıcalığı vermez. (Yargıtay 
16. Ceza Dairesi'nin  21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 2016/4175  karar)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin anayasal görevinin, prensip olarak harici tehditlere karşı 
“yurt savunmasına hazırlanmak” olduğu 1982 Anayasası 117/2. maddesinde vurgulanmış,

Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı başlıklı 117/2. Maddesi "Milli 
güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur."şeklinde düzenlenmiştir.

 İç Hizmet Kanununun 36. maddesinde ise bu görev, “harp sanatını öğrenmek ve 
öğretmek” olarak şerh edilmiştir. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt 
savunmasına hazırlanmasından, TBMM’ye karşı, Bakanlar Kurulu’nun sorumlu olmasına 
göre; yurt savunması ya da cumhuriyetin korunup kollanması bakımından silahlı 
kuvvetlerin harekete geçirilmesinde insiyatifin tamamen siyasi iktidarda olduğu 
Anayasa gereğidir. Zira hukuk kuralları koyma ve kamu gücünü kullanma tekeli devleti 
yönetenlerin elindedir. (Teziç, Anayasa Hukuku 20.bası sh.128) Modern devletin maddi 
özünü cebir kullanma tekeline sahip bulunan siyasal iktidar oluşturmaktadır. (M.Erdoğan, 
Anayasal Demokrasi 7.bası sh.327 ; Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin  21.06.2016 tarih 
2015/5829 esas ve 2016/4175  karar)

 İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin, müsnet suç yönünden bir hukuka 
uygunluk nedeni olarak ve Batı Çalışma Grubunun kurulmasının dayanağı olarak 
kabulüne hukuki imkan bulunmamaktadır. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin  21.06.2016 
tarih 2015/5829 esas ve 2016/4175  karar)

3.A. HÜKÛMETE KARŞI SUÇUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ;

Suçun konusu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim gücünü temsil eden 
hükümettir. Hükümet, Anayasanın 109. maddesine göre Bakanlar Kuruludur. Cebir 
kullanılarak hükümetin görevini yapamaz hale getirilmesinde anayasal düzen bozulmadan da 
Bakanlar Kurulunun görevlerini yapmasının kısmen veya tamamen engellendiği durumlarda 
Hükümete karşı suçtan söz edilebilecektir.

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesinde tanımlanan suç teşebbüs suçudur. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluştuğu üç güçten yönetim gücünü temsil 



  

eden Hükümetin ortadan kaldırılmasına veya böyle olmamakla birlikte görevini yapmasını 
kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi olarak tanımlanmış olup, bu suç 
Anayasal düzenin temel organlarından olan Hükümetin ortadan kaldırılmasına veya 
görevlerinin engellenmesine yönelik, teşebbüse ait icra hareketlerini tamamlanmış suç gibi 
cezalandırmaktadır.

 Bu suç, siyasi iktidar aleyhine suçlardandır. Anayasal Düzen aleyhine işlenen suçla 
aynı hukuki değeri ihlal etmektedir. Devleti meydana getiren dinamik unsur siyasi iktidar 
olduğuna göre, bir devletin mevcudiyeti ve devamı iktidarın himayesine bağlıdır. Hukukun 
egemen olduğu eski dönemden bu yana siyasi kuvvetler himaye edilmiştir. Devletin 
otoritesinin mevcudiyeti siyasi iktidarın himayesi ile sağlanmıştır. İcra organından kasıt 
hükümettir. Hükümet, Anayasaya göre Bakanlar Kurulu olarak tecessüm etmektedir. İcra 
organı hem idari fonksiyonları hem de icrai fonksiyonlar görmektedir. Hükümet aynı 
zamanda devletin anayasal düzeni içinde bir kurumsal yapıyı ifade etmektedir. Bakanlar 
Kurulu bir bütün halinde siyasi iktidarı temsil etmektedir.

Suçun konusu icra fonksiyonlarıdır. Bu nedenle tek tek Bakanların fonksiyonları 
veya Başbakanın aleyhine yapılacak tecavüzler, bu suçu meydana getirmeyecektir. Bakanlar 
Kurulu karar alma makamıdır. Cumhurbaşkanına ve Başbakana ait olmayan bütün karar 
yetkileri kabineye aittir. Başbakan, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden sorumludur. 
Sadece bir bakan veya başbakan aleyhine işlenen fiil Bakanlar Kurulunun görevini 
engelleyecek mahiyette ise bu takdirde hükümet fonksiyonlarının engellendiği kabul 
edilmelidir.(Yargıtay 16. CD'nin  21.04.2016 tarih, 2015/4672 esas ve 2016/2330 karar)

765 sayılı TCK.nın 147. Maddesi "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini 
cebren iskat veya vazife görmekten cebren menedenlerle bunları teşvik eyliyenlere 
ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası hükmolunur. 

5237 sayılı TCK.nın 312/1.Maddesi "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya 
tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

5237 sayılı TCK.nın 312/2. Maddesi "Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların 
işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

5237 sayılı TCK.nın 312/1. Maddesinin Gerekçesi " Madde metninde, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluştuğu üç güçten yönetim gücünü temsil 
eden hükûmetin ortadan kaldırılmasına veya böyle olmamakla birlikte görevini yapmasını 
kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu 
suç tanımında da, Anayasa düzeninin temel organlarından biri olan hükûmetin ortadan 
kaldırılmasına veya görevlerinin engellenmesine yönelik teşebbüse ait icra hareketlerini tam 
suç gibi cezalandırılmaktadır. 

Adalet Komisyonunda kabul edilen metinde “cebir veya tehdit” biçiminde gösterilen 
hareket öğesi, Meclis Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında verilen önergeyle ‘cebir ve 
şiddet’ olarak değiştirilmiş ve değişiklik gerekçesi "Anayasamızda güvence altına alınmış 
olan ifade ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında kullanılan hakların, bu suç kapsamında 
değerlendirilemeyeceğinin daha açık bir biçimde vurgulanması ve bu bakımdan ortaya 
çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için böyle bir değişikliğin yapılması gerekli 
görülmüştür." olarak yer almıştır. (TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı 2, Sıra Sayısı 664, s. 
700; Özgenç, TCK Gazi Şerhi, 1.B. s. 1099)

Mecliste grubu bulunan iktidar ve muhalefet partilerine mensup İstanbul Milletvekili 
Ali Topuz ve Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile diğer milletvekillerince sunulan değişiklik 
önergesine karşı Hükümet adına konuşan Adalet Bakanı Cemil Çiçek, değişikliğin 
özgürlükleri korumak ve genişletmek amacıyla yapıldığını ve bu nedenle önergeyi uygun 
bulduklarını ifade etmiştir.( Yılmaz, Gerekçe ve Tutanaklarla Yeni Türk Ceza Kanunu, 2004, 
s. 367)



  

Gerek 765 sayılı TCK.nın 147. maddesi ve gerekse 5237 sayılı TCK.nın 312/1. 
maddesi ile belirtilen anlamda ‘siyasi iktidarı’ temsil eden Bakanlar Kurulunun 
varlık,görev ve fonksiyonları korumak amacıyla düzenlenmiştir.

Hükûmet, Anayasanın 109. maddesi uyarınca teşekkül eden Bakanlar Kurulunun 
oluşturduğu icra organıdır. Hükûmet üyelerini oluşturan bakanlar, başbakanın seçimi ve 
Cumhurbaşkanının ataması ile göreve başlamaktadırlar. Başbakan da, Cumhurbaşkanınca 
TBMM üyeleri arasından atanmaktadır. Bu suç ile, Bakanlar Kurulu, kendisini meydana 
getiren bakanların şahsından soyutlanmış bir organ olarak korunmaktadır. Korunan organ 
Türkiye Cumhuriyeti hükûmetidir.

765 sayılı TCK.nın 147. maddesi ve 5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesi ile 
tanımlanan suç ile Devletin yürütme gücünün icra organı olan hükûmet, bir bütün olarak 
varlığına ve fonksiyonlarına yönelen saldırılardan korunmak istenilmektedir. Gerçekten 
hükûmet, Devletin siyasal iktidarının yürütme organı olup, onun ele geçirilip yok edilmesi 
veya çalışmasının önlenmesi durumunda, Devletin varlık ve güvenliği ile Anayasal düzen 
büyük bir zarar görecektir. Bu önemi dolayısıyla, hükûmete yönelik eylemlerin ayrıca suç 
olarak düzenlenmesine gerek duyulmuştur. Suç, cebir ve şiddetle işlenebilen  bağlı hareketli 
suç olarak öngörülmüştür. (Osman Yaşar, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, Yorumlu- 
Uygulamalı, Türk Ceza Kanunu, Şubat 2010, S:1356)

Suçun hareket öğesi olarak cebir ve şiddet öngörüldüğünden, seçenek hareketli ve 
fakat yalnızca bu hareketlerle işlenebildiğinden bağlı hareketli bir suç niteliğinde 
düzenlenmiştir.

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesindeki suçun tamamlanması için, amaca yönelik 
icra hareketlerinin bitirilmesi veya korunan yarara zarar verilmesi aranmamıştır.Suçun 
meydana gelmesi için, bir zarar veya neticenin doğması aranmamaktadır. Korunan yararın 
önemi dolayısıyla, fiilin icrasına başlanılması yeterli görülmüş ve bir ‘teşebbüs suçu 
niteliğinde’ düzenleme yapılmıştır. Suçun cezalandırılabilmesi için maddi bir neticenin veya 
zararın aranmaması nedeniyle tehlike suçu olarak düzenlendiği ve ayrıca, somut bir 
tehlikenin gerçekleşmesinin aranmaması karşısında ‘soyut tehlike suçu’ vasfında 
düzenlenmiştir.

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddenin karşılığını oluşturan 765 sayılı Kanunun 147. 
maddesi, kaynak 1889 İtalyan Ceza Kanununun 118. maddesinde icranın başı olan kralın 
fonksiyonlarını serbestçe icra edebilmesini korumak amacıyla yer alan “hükumetin şeklini 
değiştirmeye cebren teşebbüs” suçunun bir kısım unsurlarında değişiklik yapılmak suretiyle 
765 sayılı TCK.ya  alınmıştır.

 765 sayılı TCK'nın 147. maddesinde düzenlenen suçun  cezalandırılabilmesi 
için maddi bir neticenin veya zararın meydana gelmesi zorunludur. Fiilin icrasına 
başlanılması ve zararlı neticenin gerçekleşmemesi halinde teşebbüs hükümleri 
uygulanacaktır.

3.B. SUÇUN FAİLİ 

765 sayılı TCK.nın 147. maddesinin himaye ettiği konu devletin siyasi menfaatleri, 
siyasi iktidarın mevcudiyet ve devamı olduğuna göre bu menfaatleri ihlal eden bir kimse 
vasfına bakılmaksızın suç faili olacaktır. Mülga 765 sayılı TCK.nın 147. maddesi ve 5237 
sayılı TCK.nın 312/1. maddesindeki suç faillerin sıfat veya göreviyle ilgili herhangi bir 
belirleme yapılmadığından özgü suç niteliğinde değildir.

Suç herhangi bir kimse tarafından işlenebilir.  Ülkemizin idari ve siyasi yapılanması 
ile geçmiş dönem tecrübeleri dikkate alındığında suçun işlenebilmesi için gerekli imkân ve 
kabiliyete sahip silahlı kuvvetlerin bir bölümü veya tamamı fail olabilir. Nitekim 27 Mayıs 
1960 ve 12 Eylül 1980 askeri müdahaleleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 



  

gerçekleştirilmiştir. Bu iki silahlı müdahale arasındaki tek fark 1960 müdahalesinin emir 
komuta zinciri dışında, 1980 askeri müdahalesinin ise emir komuta zinciri içerisinde 
gerçekleşmiş olmasıdır. Söz konusu askeri müdahalelerini teorik olarak bu madde yer alan 
suçu oluşturduğu açık olmakla birlikte bu müdahalelerin başarıya ulaşması ve kendi 
hukuklarını oluşturmaları nedeniyle sorumluların cezalandırılması o tarihlerde mümkün 
olmamıştır. Yine başarıya ulaşmayan ve teorik olarak darbe suçunu oluşturup oluşturmadığı 
tartışılabilecek olan 22 Şubat 1962 yılındaki Talat Aydemir liderliğindeki teşebbüs ile 9 Mart 
1971 tarihli teşebbüste de failler Silahlı Kuvvetler mensuplarıdır.

Somut olayda haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıklar ve Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosunun 2011/154446 soruştuma sırasında 
haklarında soruşturma devam eden diğer failler ile fikir ve eylem birliği içinde ve bir 
organizasyon dahilinde atılı suçu işledikleri, hükümetin istifa ettirilmesi ile faillerin 
eylemleri arasında illiyet bağının bulunduğu, zira uyum içinde çalışan hükümet 
ortakları DYP ve RP'nin  ortaklık protokolünde belirlenen zamandan önce başbakanlık 
değişimi için faillerin zararlı neticeyi doğuran elverişli hareketlerinin dışında bir neden 
bulunmadığı, dönüşümlü başbakanlık çerçevesinde Tansu Çiller başbakanlığında 
kurulacak yeni hükümete güvenoyu vereceğini 283 imza ile milletvekillerinin taahhüt 
etmeleri nedeniyle 54. hükümetin sayısal desteği kaybettiği için istifa ettiği yönündeki 
savunmalara itibar edilmemiştir.

Başbakan Yardımcısı katılan Tansu Çilller'in bu konudaki beyanı da göz önüne 
alındığında hükümet olmanın siyasi sorumluluğu ve ülkenin geleceği açısından istifa 
dilekçesinde bunun açıklanmamış olmasının neticeyi değiştirmeyeceği anlaşılmıştır.

3.C. CEBİR VE ŞİDDET UNSURUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

3.C.1. 4 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE TANKLARIN SİNCAN'DA 
YÜRÜTÜLMESİ 

04 Şubat 1997 tarihinde Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen 
Komutanlığında bulunan tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların deliller kısmında detaylı 
olarak açıklandığı üzere planlı olmayan ve ani bir karar ile Kara Kuvvetleri Komutanı 
Hikmet Köksal'ın emriyle Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncılar istikametinde yürütülmesi 
ve 5 Şubat Gazete manşetlerinde "TANKLAR SİNCAN’da, TANKLAR SİNCAN’dan 
GEÇTİ, TANK SESİ İLE UYANDIK, TANK SESLERİ, OLAY İLÇE SİNCAN’DA 
HEYECANLI SABAH, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE TANKLARI GÖREN 
SİNCANLILAR DARBE OLDUĞUNU SANARAK BÜYÜK ŞAŞKINLIK 
YAŞADILAR, YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA, TÜRKİYE SARSILIYOR, ORDU İLK 
KEZ AÇIKÇA GÖZDAĞI VERDİ, ORDU GEÇERKEN SİNCAN’A UĞRADI, SİVİL 
DARBE BASKISI, ORDU, CUMHURBAŞKANI, MUHALEFET VE SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI HÜKÜMETİN MECLİS İÇİNDE DÜŞÜRMEK VE YENİ 
HÜKÜMET KURMAK İÇİN DEVREDE, BAŞKAN FİRARDA, SİNCAN’DA GÖVDE 
GÖSTERİSİ, SİNCAN’DA TANKLI UYARI, PANİĞE KAPILAN SİNCANLILAR 
GAZETE VE TELEVİZYONLARI ARAYARAK TANKLAR GELDİ NE OLUYOR, 
DARBEMİ YAPILDI DİYE SORDULAR, SİNCAN TANK SESİYLE UYANDI, 
ORDUDAN DÖRT UYARI,SİNCAN’DA TANKLI PROTESTO, HÜKÜMETİ 
DÜŞÜRME ÇAĞRISI, SİNCAN MANEVRASI İKTİDARI SARSTI, REFAHYOL 
DAĞILIYOR MU TARTIŞMASI BAŞLADI, SİLAHLI KUVVETLER SİNCAN’DA, 
SİNCAN’DAN ORDU GEÇTİ, TANKLAR RESMİ GEÇİT YAPTI,TANKLAR 
CADDEDE, SİNCAN’DA TATBİKAT, SİNCAN’DA TANK SESLERİ" şeklinde 
manşetten verilen haberlerde tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin hükümete karşı 



  

cebir ve şiddet içeren bir fiil olarak askeri müdahele hazırlığı olarak değerlendirilmesi, 
hükümete balans ayarı verildi, ordu silah kullanmaya hazırdır şeklinde toplum tarafından 
hükümete karşı bir eylem olarak algılandığı başbakan, başbakan yardımcısı, bakanlar ve 
birçok milletvekilinin tankların ve zırhı araçların yürütülmesi olayını askeri müdahalenin 
habercisi olarak nitelendirdiği anlaşılmıştır.

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 08.03.2009 tarihli Gündem atlı bir 
gazeteye verdiği mülakatta "28 Şubat'ın sembolü sayılan tankların Sincan da yürümesini 
Dış İşleri Bakanı Tansu Çiller'le ile ilgili  ama can pazarı bu, tam sonunda panik hali var 
mıydı? Vardı" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

3.C.2. 28 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE YAPILAN MGK TOPLANTISI 
SONRASI YAPILAN BASIN BİLDİRİSİ

 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dolap No:91703, Fihrist No:22357-295,296 da yer alan 
ve 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantı sonucunda ortaya çıkan ve  MGK Genel Sekreterliği 
tarafından basın kuruluşlarına fakslanan Basın Bildirisinde;

"Açıklanan bu esaslar aksine davranışların, toplumumuzda huzur ve güveni 
bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiştir" denildiği,

Kanal 6 televizyonunda “Ceviz Kabuğu” programında o akşam proğram konuğu 
olan DYP milletvekili ve Eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş “ilk defa gördüm ben 
böyle bir ‘yaptırım’ sözcüğü” yönünde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Basın bildirisinde yer alan bu yaptırımların ne manaya geldiği ve ne olacağı 
açıkça belirtilmemiş ise de, tavsiye niteliğinde bulunan ve uygulaması tamamen 
hükümetin takdirinde ve uhdesinde bulunan kararların uygulanmaması basın-yayın 
organlarında REFAH-YOL hükümetine yönelik bir tehdit ve yaptırım olarak olarak 
değerlendirildiği anlaşılmıştır.

3.C.3. 23-24 OCAK 1997 TARİHİNDE GÖLCÜK'TE YAPILAN SEMİNER 
İLE İLGİLİ TANIK SALİM DERVİŞOĞLU VE SANIK EROL ÖZKASNAK'IN 
BEYANLARI 

 Ceviz Kabuğu yayınlarından çıkan Hulki Cevizoğlu’nun “GENERALİNDEN 28 
ŞUBAT İTİRAFI POSTMODERN DARBE” isimli 352 sahifelik kitabında;

 23-24 Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin 
ev sahipliğini yapan o tarihte Gölcük Donanma Komutanı SALİM DERVİŞOĞLU 13 Ocak 
2001 günü Kanal 6 televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV 
programına katılarak özetle;" Katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, 
hemfikir olduklarını, 28 Şubat kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve 
toplantı olduğunu, 28 Şubat’ın bir reaksiyon olduğunu, Bu reaksiyonun da 
muhatabının hükümet olduğu" yönünde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Sanık EROL ÖZKASNAK ise 28 Şubat Sürecini herkesin bildiği gibi, 
Genelkurmay Karargahında yapılan faaliyetler açısından, Genelkurmay Başkanı’nın 
Başkanlığında Kuvvet komutanlarının da katılımıyla bir Silahlı kuvvetler faaliyeti olarak 
nitelendirebiliriz. Ben de, bu faaliyetler içerisinde üzerime düşen rolü oynayan veya rol 
verilen bir kişiyim. Bu sürece de çok güzel bir isim takmışlar; “post-modern darbe” demişler. 
Aslında ”post-modern darbe” bence buna yakıştırılan en iyi isim. Bu post-modern darbe, 
tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen, bir şekilde hiç kan akıtmadan, hiç 
kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik uygulamalarla, Milli 
Güvenlik Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin başındaki en büyük insandan ilgili 
bakanlara kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın ortak edilerek sivil toplum 
kuruluşları vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen bir süreçtir. Başta Genelkurmay 



  

Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmak üzere, o zamanın kuvvet komutanlarıydı; 
bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde olmuşlardır.

28 Şubat Süreci’ndeki “post-modern darbe” olarak adlandırılan, isim verilen bu 
olayı konuşacak olursak; burada yasaya ve kanunlara aykırı hiçbir şey yapılmamıştır; Asıl 
yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır. 

Zaten 30 Ağustos 1997’den sonra “28 Şubat Süreci”nin o en hareketli günleri sona 
ermiş, bir parça durulma olmuş idi. Zaten mevcut Hükümet de değişmiş, yerine başka bir 
Hükümet kurulmuştur yönünde beyanda bulundukları anlaşılmıştır. Bu hususta deliller 
kısmında ayrıntılı olarak hukuki değerlendirme yapılmıştır.

3.C.4. 10-11 HAZİRAN 1997 TARİHLERİNDE GENELKURMAY 
BAŞKANLIĞI KARARGAHINDA YAPILAN BRİFİNGLER

10-11 Haziran 1997 Genelkurmay Başkanlığı karargahında basın mensuplarına yargı 
mensuplarına ve diğer kamu kuruluşları mensuplarına brifingler verildiği,ilk defa siyasi 
içerikli yapılmış olup, bu brifinglerde batı çalışma grubu da anlatıldığı, belgeleriyle ve 
faaliyetleriyle ertesi gün 12 Haziran 1997’de, Türkiye’deki tüm ulusal gazetelerde batı 
çalışma grubuyla ilgili ve bu brifingler ile ilgili  haber olarak yer aldığı anlaşılmıştır.

 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri; 
ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ 
BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 
KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT 
(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY 
REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ 
MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, 
GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU" şeklindeki gazete 
manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir 
müdahele olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği 
anlaşılmıştır.

Doğruyol partisi milletvekili ve dönemin İç İşleri Bakanı Meral Akşener 12 Haziran 
1997 gecesi adeta bizi ne zaman alacaklar ne zaman darbe olacak diye bekledik şeklinde 
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

3.C.5. 54.Cumhuriyet Hükümeti olan Refahyol Hükümetinde İçişleri Bakanı 
olan Meral Akşener ile ilgili olarak Batı Çalışma Grubu belgelerini açıklaması sebebiyle 
İçişleri Müsteşarı Teoman Ünüsan’a Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin Saner “Söyle o 
kadına, çırılçıplak soyarız, avanesi ile birlikte İçişleri Bakanlığının önünde bir yağlı kazığa 
oturturuz” şeklinde İçişleri Bakanını karşı söylenmesi nedeniyle iradeyi fesada uğratacak 
nitelikte cebir tehditte bulunduğu, sanığın bu sözlerini söylediğini kabul ettiği ve müştekiden 
yargılama sırasında özür dilediği anlaşılmış, bununla ilgili ifadesinde; o dönemde İçişleri 
Bakanlığına bağlı polislerin Genelkurmay ve TSK’yı takip edip sanki bir ihtilal hazırlığı 
varmış gibi asılsız yorumlar yaparak sivil kesime yaydıklarını, ayrıca bir polis aracının 
Genelkurmayın radar üssüne gece yarısı gelmesi ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı olarak 
bir yazı hazırladıklarını, yazıyı da Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın 
imzaladığını, yazıyı almak için dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Teoman Ünüsan’ın 
Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in odasına geldiğini, Çevik Bir’in bildirmesi üzerine 
Çevik Bir’in makam odasına gittiğini, yazıyı Çevik Bir’in Genelkurmay Başkanına 



  

götürdüğü sırada odada ikisinin kaldığını, Teoman Ünüsan’a “Söyle o kadına insanı İçişleri 
Bakanlığı binasının önünde kazığa oturturlar” diye söylediğini, pişman olduğunu, utanç 
duyduğunu yönünde beyanda bulunmuştur.

Genelkurmay İstihbarat Başkanı tarafından meşru ve halkın oyları ile seçilip 
milli iradenin yegane tecelli yeri olan yüce Meclisten güvenoyu olarak millet adına 
Anayasadan kaynaklanan yürütme yetkisini kullanan Bakanlar Kurulu üyesi icracı 
bakanlık İç İşleri Bakanına karşı söylenen sözlerin basit bir tehdit olarak algılanıp 
dğerlendirilemeyeceği, bu sözü söyleyen ve kendisine söz söylenen kişilerin konumları ve 
icra ettikleri görevleri nazara alındığında söylenen sözlerin kişisel olmadığı gibi etkisi ve 
objektif olarak hükümet ve millet tarafından algılanışı meşru ve seçilmiş hükümete yönelik 
cebir ve şiddet kullanma iradesini de içeren tehdit olarak anlaşılıp bu şekilde 
değerlendirilmiştir.

3.C.6. 54. Cumhuriyet hükümetinin İçişleri Bakanı Meral Akşener 
mahkememizde huzurunda beyanında; sayın dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan 
Samsun’da olduğu bir günde ben kendisini aradım dedim ki bu akşam darbe olacağı 
noktasında çok güçlü bir ihtimal var dolayısıyla bu noktada hazırlıklı olun şeklindeki 
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

3.C.7.  10 Ağustos 2010 tarihinde TRT Haberde yayınlanan Kozmik oda 
programında Rıdvan Memi'nin  konuğu olan ve 23 Şubat-1 Mart 2009 tarihli Aksiyon 
Dergisinin 742. sayısında yer alan Tansu Çiller'in eski danışmanı Şükrü Karaca'nın 28 Şubat 
sürecinde Başbakan Erbakan'ı her şey daha kötü olacak diyerek istifa etmeye ikna eden isim 
olarak tanınan ve Türkiye'nin kendisini Çillerin kara kutusu olarak tanıdığı Karaca, Erbakan'a 
"siyasi onurunuzun zedeleneceği olaylara maruz kalabileceği" uyarısı yaptığını, 
söylediklerinin blöf olmadığını "Erbakan'ı istiskal edeceklerdi" Rıdvan Memi'nin ısrarla 
bunun içeriğini sorması üzerine "İstifa etmediği takdirde Erbakan'ı genç bir teğmene 
tokatlatacaklardı. Bunu kameraların karşısında herkesin gözü önünde yaptıracaklardı. 
Bunu bu açıklıkta söylemedim Erbakan'a. Ama anladı ve bu noktadan sonra istifa etti" 
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

3.C.8.  54. Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı Prof.Dr.Necmettin Erbakan'ın 
özel danışmanı tanık İlnur Çevik mahkememizde 22.02.2017 tarihindeki beyanında;

Yalnız Erbakan'ın istifasından yaklaşık 4-5 gün önce sanık Erol Özkasnak yanında 
toplantıda sanık Fevzi Türkeri de olduğu halde Genelkurmay'da "dediler ki bana Erbakan 
hocaya git istifa etmesini söyle", dediklerine dair beyanda bulunmuştur.

 28 Şubat MGK toplantısından önce sayın Demirel beni çağırdı ve dedi ki askerler 
bir hazırlık içinde Erbakan hocanı uyar bak aklını başına toplasın ayağını denk alsın dedi 
ve ben bunu darbe yapılacak şeklinde algıladım ben de Erbakan'a bunu ilettim hocam da o 
zaman sen dedi kendi kulağınla mı duydun hayır dedim askerlerden duymadım ben bunu, 
onun üstüne Süleyman bey de dedi ki kendi kulağınla duymadıysan Süleyman bey bizi 
korkutuyor olabilir dedi böyle bir konuşma geçti aramızda şeklinde beyanda bulunmuştur.

Postmodern darbe sözünü ilk defa Çevik Bir'den konuşma sırasında 
duyduğunu, espritüel şekilde bu bir postmodern darbedir dedi ben de bunu Cengiz 
Çandar'a naklettim ilk defa köşesinde de  o yazdı bunu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3.C.9. Mehmet Ali Birand'ın hazırlamış olduğu "SON DARBE 28 ŞUBAT" adlı 
2012 tarihinde yayınlanan belgesel ve kitap ile Darbeleri araştırma komisyonundaki 
beyanında;

28 Şubat postmodern bir darbedir. Askerin o güne kadarki tüm birikimiyle çok 
zekice,zaten kullanılmaya hazır bütün mekanizmaları kullanmasıdır.Yani yargısı, üniversitesi, 



  

medyası, iş adamı, hepsinin çok iyi kullanıldığı bir süreçtir. 
 Mehmet Ali Birand kitabında rahmetli Erbakan ile yapmış olduğu bir görüşmesinde 

diyor ki sayın Çiller bana geldi dedi ki benim partimden 50 tane milletvekili tehdit ediliyor, 
diyorlar ki o milletvekillerime siz kendinize Yassıada’da bir oda hazırlayın buradaki 
odalarınız sizin Yassıada’nızdaki odalarınız olacak şeklindeki Tansu Çiller’in rahmetli 
Erbakan’a söylemiş olduğu bir beyan" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 Hüsamettin Cindoruk Mehmet Ali Birand’a vermiş olduğu bir beyanda 
Genelkurmay başkanının ağzından bu cümleyi aktarıyor "BİZ NİZAMİYEDEN GERİ 
DÖNDÜK" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

3.C.10. 54. Türkiye Cumhuriyet hükümeti ortağı ve dönemin DYP milletvekili 
Hasan Ekinci'nin mahkememizde; darbe paranoyası vardı ve eğer bu hükümet istifa 
etmemiş olsaydı biz daha önceki darbelere benzer bir darbenin olabileceğini 
düşündüğümüzden dolayı bu hükümetin istifa etmesi gerektiğini düşündük şeklinde bir 
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

3.C.11. 54. Türkiye Cumhuriyet Hükümetinin büyük ortağı olan Refah Partisi ve 
onun liderine psikolojik harekat, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleri uygulanırken diğer ortağı 
Doğruyol partisi ve onun lideri mağdur Tansu Çiller'e karşıda aynı yöntemler uygulanmıştır. 
O dönemde DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı olan Tansu Çiller'in CIA ajanı 
olduğu iddası ortaya atılmış, hakkında Genelkurmay Askeri Savcılığınca Tansu Çiller’in 
vatana ihanet suçundan hakkında soruşturma yapılacağına ilişkin basın yayın organlarında 
günlerce yayınlar yapılmıştır. Bununla ilgili olarak gazeteci Emin Çölaşan’ın “Sakıncalı 
Gazeteci” adlı kitabının 7. baskısında;

DYP'den çok üst düzey ancak Tansu Çiller'e karşı olan birinin Tansu Çiller ile ilgili 
"bu kadın CIA ajanı çıktı, bununla ilgili birilerine 400.000 Dolar para verdik, yakında 
gelecek ve belgeyi yayımlamanız için size vereceğiz" dediğini, belgeyi beklediklerini ancak 
belgenin bir türlü gelmediğini, haftalar sonra bir belgenin geldiğini, belgede Çiller'in kod adı 
olarak "Rose Of İstanbul" diye geçtiğini, belgenin düzmece olduğunun ilk bakışta 
anlaşıldığını, "bu yayınlanmaz, başımıza bela alırız" dediğini, sonra bir dergiye verdiklerini, 
yayımlandığını ancak hiçbir yankı bulmadığını, bazı uyanıkların Tansu Çiller'e karşı 
Demirel de dahil olmak üzere DYP’de bir kesimi güzelce dolandırdıklarını belirtmiştir. 
Konu ile ilgili olarak 17 Temmuz 1997 tarihli Milliyet Gazetesinde, Genelkurmay Başkanı 
Karadayı'nın onayı ile askeri savcılığın Tansu Çiller hakkında casusluk suçlaması ile 
soruşturma başlattığı haberine yer verildiği, Tansu Çiller'in hükümetten ayrılması için 
değişik şekillerde tehdit edildiğine ilişkin beyan ve tespitler olduğu anlaşılmıştır.

3.C.12. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 
yemeğine katılan Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Koksal, irticai faaliyetlerden yakınarak 
"DYP'nin RP'den farkı olmadığı" görüşünü dile getirir. (Arcayürek’ten aktaran Yüksel, 
s.50) şeklinde tespit yapıldığı anlaşılmıştır.

3.C.13. Komutanların, hükümeti istemediklerine ilişkin önemli bir açıklama, 
Hürriyet Gazetesi'nde 20 Aralık 1996 günü gazetenin yayın yönetmeni Ertuğrul 
Özkök'ün kaleminden yayınlanır. "Üst düzey komutanlardan biri", "Askerler huzursuz. 
Silahlı Kuvvetler bir darbe hazırlığı içinde mi?" sorusuna "BU DEFA İŞİ SİLAHSIZ 
KUVVETLER HALLETSİN" yanıtını vermektedir. Artık askerler, hükümetin demokratik 
kitle örgütlerinin baskısıyla demokratik yollardan gitmesini isteklerini sesli bir biçimde dile 
getirmektedir. (Yüksel, s.51)

Ertuğrul Özkök'ün 20/10/1996 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan köşe 



  

yazısında Refahyol hükümetine karşı "bu defa silahsız kuvvetlerin ihtilal yapmasını" 
öneren kişinin Güven Erkaya olduğunu beyan ederek kesinlik kazandığı, konu 
hakkında 11.07.1997 tarihli Milliyet gazetesinin köşe yazısında Yavuz Donat ve bir 
asker bir diplomat kitabının 280. sayfasında Taner Baytok'un itirafta bulunduğu, 
(Kitap, sayfa 66, 67) anlaşılmıştır.

3.C.14. 28 Şubat sürecinde yaşananlar ile ilgili 03.10.2011 taririhde Milliyet 
Gazetesine mülaakat veren sanık Erol Özkasnak 28 Şubatta post modern bir yaptıklarını 
vurguladıktan sonra 28 Şubat günün koşullarına uygun bir yöntem ile gerçekleştirildi. 
O günün dünya ve ülke koşullarında 12 Mart ve 12 Eylül gibi klasik bir müdahele 
yapılamazdı.Cumhuriyetin karşılaştığı tehlike, bir tek mermi atılmadan demokratik 
mekanizmaların hareket geçirilmesiyle bertaraf edilmiştir. Silahsız kuvvetler kavramını 
kullanmamızın nedeni ve amacı da budur. " şeklindeki beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

3.C.15. Sanık Çevik Bir'in ABD'de savaş yanlısı politikaları savunan Şahinlere 
yakın JİNSA adlı bir lobi kuruluşunda 4 Şubatta tankların yürümesini "DEMOKRASİYE 
BALANS AYARI YAPTIM" şeklinde değerlendirdiğini, Sanık savunmasında bu sözün 
kendisine ait olmadığını, Birleşmiş Milletler ve Türk Amerikan derneklerinin yapmış olduğu 
toplantıya katılmak için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç  ile beraber 
gittiklerini ve Kofi Annan'ı ziyaret ederek, Washington'daki toplantıya New York'tan 
geçtikleri otele girdikleri  sırada gazetecilerin geldiğini, o zaman Hürriyet Gazetesi'nde 
yazan Ferahi Hınç ne geçti aranızdaki konuşmada diye sordu ben de dedim ki Koffi Annan 
Türkiye'de demokrasinin çok iyi gittiğini söylüyor dedim, ertesi gün gazetelerde "Balans 
Ayarı" diye çıktı. Katiyen böyle bir ifade geçmemiştir. Ciddiye almadığımız için 
kamuoyuna duyurulacak şekilde bu sözü yalanlayacak şekilde bir açıklama yapmadım 
şeklindeki beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

3.C.16. Erzurum Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Osman Özbek 17 Nisan 
1997 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş ve meşru 54. Hükümetinin başbakanına 
kameralar karşısında hac ziyareti nedeniyle "pe...." sözleriyle hakarette bulunduğu, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Hikmet Koksal'in ise bu olaya 'Hiç kimsenin ağzına fermuar dikecek 
halimiz yok" şeklindeki beyanı ve bu olayın başbakanın millet nazarında 
itibarsızlaştırılmasına yönelik bulunduğu, Jandarma Genel Komutanlığı ve adli 
müşavirliğin yasal işlem yapmadığı, aleniyet unsuru olmadığı için takipsizlik karar verildiği 
yönündeki Adalet Bakanı Şevket Kazanın beyanından anlaşılmıştır.

3.C.17.  54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adalet Bakanı mağdur Şevket 
Kazan'ın 03.10.2012 tarihli beyanında 1996 Yılı Aralık ayı sonunda Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında TSK yetkililerinin birinci tehdit irtica olsun diye baskı yaptıkları yönünde 
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

3.C.18.  54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adalet Bakanı mağdur Şevket 
Kazan'ın 03.10.2012 tarihli beyanı sırasında ibraz ettiği TÜRK-İŞ, TESK, DİSK, TOBB 
ve TİSK ortak basın açıklaması Ankara 21 Mayıs 1997 başlıklı belgede hükümete yönelik 
olarak "Tarih halkın özlemlerini cevap veremeyen siyasilerin hüsran örnekleri ile 
doludur... Ülke içinde gerginlik yaratan kutsal dini duygularımızı siyasi çıkar malzemesi 
yaparak halkımızı kamplara bölmeyi amaçlayan kişisel ve partisel çıkarlarını ön plana 
çıkararak ülkemizin hiçbir sorununa çözüm getiremeyen bu hükümetin yerine birlik ve 
beraberliğimizi pekiştirecek sorunlarımızı çözecek bir çözüm hükümetinin iş başına 
gelmesini bekliyoruz." şeklinde ifadelerde bulunulduğu anlaşılmıştır.



  

3.C.19. Katılan Tansu Çiller 18.07.2017 tarihli beyanında; Şunu bilin ki bir 
tankın üstünde toplarla geçmesi cebir değilse hiçbir şey değildir. Eğer bir 
Cumhurbaşkanının Başbakanı çağırarak darbe geliyor bak asker ayakta demesi bir 
şiddet ve cebir değilse başka siyasi bir cebir zaten yoktur. Eğer tutupda siz Gölcük'de bir 
toplantı yapıp arkasından Genel Kurmay'da olan üst rütbeli generaller olarak PKK'dan daha 
fazla önemli bir tehdit irticadır ve onun kaynadığı hükümettir diyebiliyorsanız bundan daha 
büyük bir şiddet yoktur. Şimdi bensize her gün tehdit altında olduğumu söyleyebilirim. 
Ama bir başka bir şey ifada edeyim. Hepsinden izin alarak söylemek durumundayım, son iki 
gündür ben bunlardan bir tanesini söyleyeyim. İki gün önce sayın Mehmet Barlas'ın 
evindeyim. Bana bir çok hikaye anlattı kendisine ayrıcada gelip tanıklık yapmaya hazır 
olduğunu söyledi evde oturuyorlar bir gazetecinin evinde o zamanlar bana bunu ilettiler o 
kadar çok bunun gibi olay var ki hangisi söyleyeceğimi veya söylemek isteyeceğim belli 
değil. Orada Zafer Mutlu diyor ki bu akşam Tansu Çiller'i ve ailesini kelepçeyle 
alıyorlar, aman söyleyin hemen söyleyin hazırlansınlar. Bunun gibi bir sürü tehdit, biz 
her gün sokağa çıktığımızda aldığımız bir tehditle çıkıyorduk sadece ben değil." 
şeklindeki 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümetin iricanın kaynağı olarak gösterilip hükümet 
üyesinin açıkça tehdit edildiği anlaşılmıştır.

3.C.20.  54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin başbakan yardımcısı ve dışişleri 
Bakanı katılan Prof.Dr.Tansu Çiller 18.07.2017 tarihli beyanında;

 "Ben Başbakan olarak Milli Güvenlik Kurullarına bir çok kez girdim. Milli 
Güvenlik Kurullarındaki usulden haberdarım. Oradaki karşılıklı güven ve saygının nasıl icra 
edildiğini de iyi bilirim. 28 Şubat döneminde ve sürecinde bunun nasıl farklılaştığını size 
ifade etmek isterim elbette bir bürokratın siyasi iradenin emrinde olan silahlı 
kuvvetlerin herhangi bir şiddeti MGK'da göstermesi mümkün değildir ancak benim 
Başbakanlığım dönemindeki MGK'daki hava ile Refahyol dönemindeki MGK'nın havası 
arasında çok büyük bir fark vardı. Ben Başbakan iken oraya girdiğimde ayağa kalkıştan 
vücut diline kadar her şey bir büyük saygıyı bir büyük Başbakan'ın otoritesini ifade 
ediyordu her şeyiyle sözel olarak belki bir şiddet uygulanmıyorsa dahi vücut diliyle 
zaman zaman Başbakan gelirken ayağa kalkmamaktan başlayarak koltukta 
kaykılmalar el hareketleri müstehzi gülüşler Cumhurbaşkanına verilen bakışlar el 
hareketleriyle işte bu mudur gibi duruşlar yüzlerdeki alaycı ifadeler Başbakan'ın 
zaman zaman üzülerek ifade ediyorum boncuk boncuk terleyişleri 8,5- 9 saat süren 
ifadeler zaman zaman powerpoint ile 28 Şubat'ta zaman zaman powerpoint ile bizzat 
dönemin başbakanını hedef alan, onun konuşmalarını, onun özel hayatını, onun 
demeçlerini, nokta nokta power point ile istiskal eden, adeta sorgulayan sorgu suale 
muhatap eden, bütün toplantılarına şahit oldum sözel olarak en ufak bir şey belki 
bulamazsınız ama topyekün bambaşka bir şeydi ve eğer bunları duymak istiyorsalar şimdi 
şuanda ifade etmiş oldum " şeklindeki beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

3.C.21.  16.10.1996 tarihinde Sabah Gazetesindeki internet çıktısındaki haberde 
Mesut Yılmaz'ın açıklamalarına yer verildiği, haberde Mesut Yılmaz'ın,"devlet safında yer 
almasaydım ve hükümete girmeseydim Pakistan’da olanlar bizimde başımıza gelirdi 
demokrasi direkten döndü...","o günlerde devlet safında yer alarak demokrasinin, rejimin 
kesintiye uğramasına mani oldum kendimizi feda ettik" dediğinin belirtildiği, (45.Kls. S:14 )

16.10.1999 tarihli Hürriyet gazetesi internet çıktısındaki haberde Anavatan 
Partisi Milletvekili Yaşar Topçu'nun açıklamalarına yer verildiği haberde Yaşar 
Topçu'nun Mesut Yılmaz'a tepki gösterdiği belirtilerek "ihtilali önleyen sen değilsin, 
Cumhurbaşkanı", "ihtilali önleyen sayın Cumhurbaşkanı Demirel ve DYP'den kopan 



  

arkadaşlardır, Cumhurbaşkanı'nın Tansu Çiller'in önüne getirip koyduğu 280 imzayı geri 
çevirmesiyle ihtilalin önlenmesi süreci başladı" dediğinin belirtildiği anlaşılmıştır.(45. 
Klasör, Sayfa 11)

 Yargıtay 9. CD.nin 09.10.2013 tarih 2013/9110 esas, 2013/12351 karar sayılı 
ilamında da belirlendiği üzere sanıkların emrinde olan birimlerin doğasında var olan 
cebir ve şiddet kullanma yetkisinin verdiği baskı ve korkutuculuğu kullanmışlardır.

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesinde tanımlanan suç, cebir ve şiddet kullanarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen 
veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi suretiyle işlenilmektedir. 765 sayılı TCK.nın 
147. maddesinde suçun tamamlanması için ‘ıskat’ veya ‘men’ neticelerinden birinin varlığı 
aranmıştır. Buna karşın 312. maddede maddi ve zararlı bir neticenin meydana gelmesi 
aranmamış, teşebbüs edilmesi yeterli görülmüştür.

 Iskat görevini yapmaktan men'i kapsar, Bakanlar Kurulunun süresiz olarak bütün 
faaliyetlerini kapsayacak biçimde görev yapmaktan men ıskattır.

Bu suçun hareket unsurunu, cebir ve şiddet kullanılması teşkil etmektedir.Bu 
nedenle bağlı hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Cebir, maddi ve manevi zor 
kullanılması anlamına gelmektedir. Tehdit, baskı, şantaj gibi manevi yönden kişilerin 
iradesini zorlanmak suretiyle ifsat edici fiiller veya şiddet kullanımı cebir kavramı içerisinde 
mütalaa edilmelidir.

 765 sayılı TCK.nın 147. maddesinde hareket unsuru ile ilgili olarak yalnızca 
‘cebren’ denilerek, suçun cebir ile işlenebileceği kabul edilmiştir. Bu dönemde doktrin ve 
uygulamada cebir kelimesinin ‘violence’ anlamında maddi ve manevi zor kullanma 
anlamına geldiği ve; maksada uygun ve elverişli şekilde şiddet veya tehdit kullanılması 
olarak anlaşılacağı kabul edilmiştir. (Özek, Çetin, Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları 
Aleyhine Cürümler, İstanbul 1967, s. 143; Erem, TCK Şerhi, 1993, C.II, s. 1067; Gözübüyük 
Şerhi, 5.B., C.II, s. 171)

Kaynak 1889 İtalyan Ceza Kanununun 118. maddesindeki ‘cebir’ kelimesi de tasarı 
halinde iken tartışmaya neden olmuş ve komisyonda cebrin tehdit yoluyla uygulanan 
manevi baskıyı da içerdiği kabul edilmiştir; ( Erem, TCK Şerhi, 1993, C.II, s. 1069)

  765 sayılı TCK döneminde ‘cebren’ kelimesinin şiddet veya tehdit dışında, hukuka 
aykırı her türlü usul ve davranışları da kapsadığı düşüncesi de dile getirilmiştir.Ayrıksı bir 
görüş olarak Anayasa nizamının hukuk dışı ve meşru olmayan yollarla değiştirilmesine 
yönelik hareketlerin suçu oluşturacağını ifade etmiştir. (Gözübüyük Şerhi, C.II, s. 171)

Anayasa iradesine ve hukuka aykırı bulunan her türlü vasıta ve usulün cebir 
olabileceğini, örneğin devlet kuvvetlerinin suça yönelik iradeye sahip olmalarının veya 
hükümetin Anayasa düzenine aykırı bir kanunun kabul edilmesini sağlamasının, 146. 
Maddeyi ihlal edeceğini ileri sürmüştür ve uygulamada Yassıada Mahkemesi, bazı 
Milletvekillerinin Anayasal denetim görevlerini yapmamalarını dahi, suçun ihlaline neden 
olduğuna karar vermiştir.( Özek, Çetin, Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine 
Cürümler, İstanbul 1967, 144, 154)

Bu nedenlerle, 5237 sayılı TCK da yalnızca cebir kelimesi kullanılmayıp, ‘cebir ve 
şiddet’ ifadesine yer verilmiş olmasının, bu tür yorumlara izin vermemek amacına yönelik 
olduğu açıktır.

TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında madde metnindeki ‘cebir veya 
tehdit’ ifadesinin, ‘cebir ve şiddet’ olarak değiştirilmesinin amacı, ‘cebir’ teriminin doktrinde 
farklı yorumlara konu olması dolayısıyla, maddede ‘şiddet’ kavramının yeterince 
vurgulanmamış olduğu düşüncesidir. Başka deyişle, suçun işlenmesinde önemli bir öğe 
olan ve cebrin ‘maddi zorlama’ anlamını karşılayan ‘şiddet’ kavramının açıkça 
belirtilmesine gerek duyulmuştur. Çünkü, endişe edildiği gibi uygulamada şiddet içermeyen 



  

davranışların da suç kabul edilmesi durumunda kişi özgürlüklerinin aşırı derecede kısıtlanmış 
olması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle gerekçede açıklandığı üzere, değişikliğin, 
özgürlüklerin alanını korumak ve genişletmek amacıyla yapıldığı belirtilmiştir. (Osman 
Yaşar, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, Yorumlu- Uygulamalı, Türk Ceza Kanunu, 
Şubat 2010, S:1309)

Cebir kelimesinin maddi ve manevi zor kullanmayı içerdiği kabul edilmelidir. Aksi 
takdirde, en az maddi şiddet kadar kişilerin iradesi üzerinde zorlayıcı etkisi bulunan tehdit 
fiillerinin suçu oluşturmadığı savunulmuş olacaktır. 

Cebir, “fertlerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat edilerek” gerçekleşmesi 
anlaşılmalıdır. Bu nedenle maddi olabileceği gibi manevi cebir şeklinde de gerçekleşebilir. 
(Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin  21.04.2016 tarih 2015/4672 esas ve 2016/2330 karar)

Şiddet kullanılması, fiziksel güç uygulanmasıdır. Fiziksel gücün kişiler veya eşya 
üzerinde kullanılması olanaklıdır. Kişilerin iradelerini etkilemek ve zorlamak amacıyla eşya 
veya şahıslar üzerinde fiziksel güç kullanılması durumunda, şiddet unsurunun varlığı kabul 
edilmelidir. 

Eylemin,kişilerin hayat haklarına, vücut veya cinsel dokunulmazlıklarına, 
özgürlüklerine ya da mal varlıklarına önemli ölçüde zarar vermekle tehdit etmek ya da 
şantajda bulunmak şeklinde işlenmesi durumunda, manevi cebrin gerçekleştiği kabul 
edilmelidir.

765 sayılı TCK.nın 147. Maddesi ve 5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesindeki 
suçun hareket unsurunun maddi ve manevi zor kullanmadan ibaret bulunduğu,kişilerin 
iradelerini zorlayıcı nitelikteki her türlü tehdit veya kişiler ya da eşya üzerinde fiziksel güç 
kullanılması niteliğindeki eylemleri kapsadığı kabul edilmiştir.

Tipik eylem, cebren/ cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhireyeti İcra Vekilleri 
Heyetini iskat veya vazife görmekten elverişli vasıtalarla men etmektir. Cebir ve şiddet bu 
suçun unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle cebir ve şiddet kullanılarak, yani bireylerin 
iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat edilerek gerçekleştirilmesi gerekir.

Kanunun aradığı cebrilikten maksadın fiziki/maddi cebir olduğu açıktır. Fiziki güce 
dayanan elverişli ve cebri eylemin, Hükûmeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını 
kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçunu oluşturacağı konusunda Fransız, 
İtalyan, Alman, Türk hukukunda hiçbir hukukçunun itirazı yoktur. (Prof. Dr. Doğan 
Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Güncelleştirilmiş 11.Baskı Syf. 779, 780, 781, 782)

Amaç suç yönünden elverişli olduğu takdirde silahlı kuvvetlere mensup 
unsurların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Cumhurbaşkanlığı’nı ya da benzer kurumları 
kuşatması halinde silah kullansın ya da kullanmasın fiziki cebrin mevcudiyetinde tereddüt 
edilemez. Harpte ülkeyi korumak veya gereğinde siyasi iktidarın inisiyatifiyle kamu düzenini 
sağlamak amacıyla verilen devlete ait silah, tank ve uçağın kanuna aykırı bir şekilde, 
Anayasal düzeni yıkmak/Türkiye Cumhireyeti İcra Vekilleri Heyetini iskat veya vazife 
görmekten men etmek amacıyla kullanılması halinde tipik eylem gerçekleşmiş olacaktır. 
(Yargıtay 16. CD.nin 14.07.2017 tarih 2017/1443 esas, 2017/4758 karar )

Amaç suça ilişkin maddede aranan cebir ve şiddet, her durumda ve her aşamada 
dar anlamıyla maddi cebir, fiziki kuvvet kullanımı olarak anlaşılmamalıdır. Suç, 
elverişli olmak kaydıyla manevi nitelikteki bir cebirle de işlenebilecektir. Buradaki cebrin, 
suçun konusu, suçla korunan hukuki yarar da dikkate alındığında; hukuka aykırı iradede 
mevcut, cebirle ulaşılacak hukuka aykırı amaçlara cebir içeren zorlayıcı iradeyle 
yönelmiş ve gerektiğinde fiziki cebir kullanacağı, fiziki cebirle sürdürüleceği 
duraksamaya yer vermeyecek biçimde ortaya çıkmış hareketler olarak anlaşılması 
zorunludur. Dolayısıyla maddedeki cebir geniş anlamıyla kabul edilmelidir.

Cebrin ve şiddetin niteliği ve mevcudiyeti somut olay çerçevesinde belirlenirken, 
failin kullandığı vasıtalar, suçun konusu olan hükümet ile konumu ve ilişkisi, kullandığı 



  

cebrin şekli, kaynağı, etki alanı, düzeyi, cebir kullanmaya ilişkin olarak sahip olduğu imkan 
ve kabiliyetleri ile mümkün olan engel sebepler de dikkate alınmalıdır. 

Siyasi iktidar düzeni ve fonksiyonları aleyhine suçların, genel olarak devlet düzeni 
dışında kalan kimseler, terörist gruplar gibi suç örgütleri tarafından işlenmesine girişileceği 
düşünülebilirse de; başka ülkelerdeki örneklerde de görüldüğü gibi, özellikle yürütme erkinin 
cebren ıskatı suçunun, genellikle o ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup faillerce işlendiği 
görülmektedir. Zaten yasal düzenlemede bu suç, failler bakımından bir özellik 
göstermemekte, devlet düzenine dahil faillerce de bu suçun işlenebileceği görülmektedir. 
Önemli olan, hukuka aykırı bir biçimde, cebri nitelikteki amaç suça yönelen oluşumun, bu 
suçu işlemek bakımından gerekli elverişliliğe sahip olup olmamasıdır.(Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi'nin 09.10.2013 tarih 2013/9110 esas 2013/12351 karar )

Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men 
etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş 
oldukları   anlaşılmaktadır. 

Bu ittifakın sağlanmasından sonra, amaç suçun 4 Şubat 1997 tarihinde tankların 
yürütülmesiyle icrasına başlanmasından zararlı netice olan 54. Cumhuriyet Hükümetinin 
başbakanının istifa etmek zorunda bırakılmasına kadar bir süreç halinde planlanıp tedricen 
uygulandığı, bu planlamayı hayata geçirecek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal 
Suçlar Bürosunun 2011/154446 soruştuma sırasında haklarında soruşturma devam eden diğer 
failler ile fikir ve eylem birliği içinde kapsamlı bir organizasyon dahilinde, 4 Nisan 1997 
tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu sanık Çevik Bir imzalı belge, 7 Nisan 1997 tarihli 
irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı Genelkurmay Başkanlığı'ndan gönderilen belge, 
Genelkurmay Başkanlığından gönderilen  10 Nisan 1997 tarihli Batı çalışma gurubu 
oluşturulması konulu Çevik Bir imzalı iki sayfalık belge, belge ekinde batı çalışma grubu 
teşkilat yazısını gösteren sanık Çetin Doğan imzalı belge, yine ekte yer alan batı çalışma 
grubunun fiziki çalışma sahasını gösteren kroki, batı çalışma grubu kriz masası başlıklı belge, 
 BÇG çalışmaları devir teslim memorandumu başlıklı belge, 29 Nisan 1997 tarihli batı 
çalışma grubu rapor sistemi konulu sanık Çevik Bir ile eki sanık İdris Koralp imzalı Batı 
Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu ile Batı Çalışma Grubu olay Bildirim Raporu isimli 
belgeler,16 nisan 1997 tarihli Çetin Doğan imzalı  laiklik aleyhtarı konulu belge, 5 Mayıs 
1997 tarihli Batı Çalışma grubu bilgi ihtiyaçları sanık Aydan Erol imzalı belge, 29 Temmuz 
1997 tarihli dönemin İKK ve güvenlik daire başkanı sanık Fevzi Türkeri imzalı Ankara DGM 
C.Başsavcılığına hitaben 1997/285 sayılı hazırlık soruşturmasına vermiş olduğu cevabi 
yazıda gerçek olduğu tespit edilen belge, 6 Mayıs 1997 tarihli batı harekat konsepti konulu 
sanık Çevik Bir imzalı belge, 27 Mayıs 1997 tarihli batı eylem planı konulu sanık Çevik Bir 
imzalı belge ve ekinde sanık İdris Koralp imzalı Batı Çalışma Grubu Eylem planı 
belgesi,1997 yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği tarihçesi,  doğruluğu sanık,tanık beyanları 
ve yan deliller ile tespit edilen ve içerikleri deliller kısmında açıklanan cd5 ten elde edilen bir 
kısım deliller, sanıkların ikametlerinde yapılan aramalarında ele geçirilen veriler, emanette 
bulunan CD'ler ve içerikleri, Hulki Cevizoğlu'nun yazdığı "Generalinden 28 Şubat İtirafı 
Postmodern Darbe" isimli kitabı, 13 Ocak 2001 günlü Kanal 6 Televizyonunda yayınlanan 
Ceviz Kabuğu isimli TV programının çözüm tutanakları ve bu çözüm tutanaklarında tanık 
Salim Dervişoğlu'nun beyanı ile sanık Erol Özkasnak'ın beyanları ve diğer tüm delil ve 
belgeler suç tarihinde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan katılan Tansu Çiller, İç İşleri 
Bakanı olarak görev yapan mağdur Meral Akşener ve Başbakan Necmettin Erbakan'ın özel 
danışmanı olan İlnur Çevik'in ve diğer müşteki ve tanık beyanları,  deliller kısmında ayrıntılı 
olarak açıklandığı üzere belge ve bilgilerde BÇG'nin hükümeti açıkça hedef aldığı, bazı 
savunmalarda belirtildiği gibi bu faaliyetlerin hükümetin direktifi ile yapıldığının kabulü 
halinde hükümetin kendi aleyhine faaliyette bulunması için emir ve talimat verdiği şeklinde 



  

mantık dışı sonucun ortaya çıkması, batı çalışma grubu çalışmaları, İç Hizmet Kanunu 35. 
maddesi ve İç Hizmet Yönetmeliğinin 85. maddesine atıflar nedeniyle 54. Cumhuriyet 
Hukümetinin ortadan kaldırılmasına yönelik  tehlike doğurmaya elverişli cebir ve 
şiddet içeren bir fiil olarak cebre yönelik iradenin varlığının ortaya konulduğu 
brifingler, brifinglerden sonraki “ASKERDEN RP'YE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE 
SİLAH BİLE KULLANIRIZ.” “TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR” BATI 
HAREKAT GRUBU KURULDU. ORDU İRTİCAYI İZLEMEK İÇİN KOMİTE KURDU. 
İRTİCAYA KARŞI MÜDAHALE DOKTRİNİ, HÂLÂ NE BEKLİYORSUNUZ, 
“MUHTIRA GİBİ BRİFİNG” DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, 
SİLAHLA KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL 
TEŞKİLAT (BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), “ORDUDAN SON UYARI, 
GENELKURMAY, REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ. BATI ÇALIŞMA 
GRUBU KURULDU.”,GEREKİRSE SİLAHLA KORURUZ. “ORDUDAN SON İHTAR” 
TSK İÇ HİZMET YASASI GEREĞİ CUMHURİYETİ KORUMA VE KOLLAMA İLE 
GÖREVLİDİR. ORDU HER AN GÖREVE HAZIR. BATI ÇALIŞMA GRUBU 
KURULDU. GENELKURMAYDAN MUHTIRA, “GEREKİRSE SİLAHLA” 
GENELKURMAY BRİFİNGİNDE DAHA ÖNCEKİ ASKERİ MÜDAHALELERE YASAL 
DAYANAK OLUŞTURAN İÇ HİZMET KANUNU’NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ 
HATIRLATILDI. VE “GEREKTİĞİNDE GÖREV SİLAH KULLANARAK 
YAPILACAKTIR.” DENİLDİ. ASKERİ MÜDAHALE HAVASI. MECLİSİ DARBE 
KORKUSU SARDI. ORDUDAN SON UYARI İRTİCA BRİFİNGİNİN TAM METNİ, 
“KORUYACAĞIZ” MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ. DURUMDAN VAZİFE ÇIKARMAK”şeklindeki 
gazete manşetleri, batı üst kurulu çalışmaları, fişlemeler, ihraçlar, istihbarat faaliyetler gibi 
maddi cebir olarak ortaya çıkacak hareketlerin kolaylaşması, aksamadan yürütülmesi ve amaç 
suç bakımından öngörülen neticeye ulaşmasını sağlayacak çalışmaların tamamlandığı, geriye 
sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebri içeren hareketlerin kaldığı anlaşılmaktadır.

Dosya kapsamından, sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut olan ve başka bir 
birimde bulunmayan zorlayıcı, korkutucu, cebri gücü tankların yürütülmesi ile kullandıkları 
görülmektedir. Sanıklar Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısı, görev ve yetki 
sınırları içerisinde kaldıkları sürece, anayasal ve yasal çerçevede kendilerine tevdi edilen iç 
güvenlik görevleri doğrultusunda meşru bir cebri kullanabilecek olan kimselerdir. Ancak, 
sanıklar Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısında ve mensubu olmakla sahip oldukları 
silahlı güce ve kaynağını Anayasadan ve yasalardan almayan hukuka aykırı bir yetkiye 
dayanmak suretiyle meydana getirdikleri Batı Çalışma Grubu oluşumu ile fikir ve eylem 
birliği içinde hareket eden sanıklar ve haklarında  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal 
Suçlar Bürosunun 2011/154446 soruştuma sırasında haklarında soruşturma devam eden diğer 
failler ile birlikte istifa etmek zorunda bırakılmak suretiyle icra organını cebren ıskata veya 
vazifeden men etme zararlı sonucunu meydana getirmişlerdir.

 Esasen yurt savunması ile görevli olan, sahip olduğu teşkilat, teçhizat ve 
personeliyle uluslararası alanda bile caydırıcı bir gücü bulunan, Devlet düzeni dışındaki 
suç örgütlerinden gelecek saldırılara karşı iç güvenlik kapsamında emniyet ve asayişi 
sağlamakla görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup sanıkların 
kullanabilecekleri cebre karşı, icra organının mukavemet edebilme imkan ve kabiliyeti 
bulunmamaktadır. Zira, emniyet kuvvetlerini de etkisiz hale getirip sonuçta Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin hiyerarşik imkanlarını kullanan sanıkların, amaç suçla öngörülen neticeyi elde 
etmek yolunda hiçbir maddi engelle karşılaşmayacakları açıktır.

Bu kapsamda; sanıklara yüklenen eylemin kanıtlanan şekliyle 765 sayılı 
TCK.nın 147. ve 5237 sayılı TCK.nın 312. maddelerinde düzenlenen suçları 
oluşturduğu neticesine varılmış, eylemlerinin neticeyi oluşturmaya elverişli olmadığı ve 



  

cebir/şiddet içermediğine ve hükümetin kendisinin rızası ile istifa ettiğine  ilişkin olarak 
ileri sürülen savunmalara itibar edilmemiştir.

 Ayrıca, sanıklara yüklenen suçun niteliği ve işleniş şekli itibariyle; amaç suçu 
birlikte işlemeye yönelmiş icra hareketlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi 
zorunludur. Pek çok sanık bizzat işledikleri araç eylemler/suçlarla, hep birlikte yöneldikleri 
amaç suçu gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Gerçekleşen ittifakın amacına uygun, aynı 
zamanda sanıkların görev ve konumlarıyla uyumlu bir iş bölümü; suçun niteliği ve işleniş 
şekli bakımından bir gerekliliktir. Bu nedenle amaç suç bakımından suçun işlenişine 765 
sayılı TCK.nın 65/3. ve 5237 sayılı TCK.nın 39. maddelerinde düzenlenen iştirak 
hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. (Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 09.10.2013 tarih 
2013/9110 esas 2013/12351 karar )

 Yüklenen amaç suçun işlenmesi bağlamında gerçekleştirilecek eylemlerin ayrı 
bir suç oluşturması halinde bu suçlara anılan biçimde iştirak mümkündür. Ancak bu 
tür bir iştirakin mümkün olduğu araç suçlar, 765 sayılı TCK bakımından amaç suç 
içerisinde fikri içtimaya uğrayacağından ayrıca cezalandırılmayacaktır. Bu 
nedenlerden dolayı, amaç suçun icrasına yönelik faaliyetlerin içerisinde oldukları tespit 
edilen sanıklar arasında amaç suça gösterilen biçimde iştirak bakımından bir ayırıma 
gidilmeyip, asli fail olarak sorumlu tutulmuşlardır.

Nitekim konu, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10.02.1992 tarih, 1991/364 esas ve 
1992/23 sayılı ve 22.12.2009 tarih, 2009/93-308 sayılı kararlarında 765 sayılı TCK’nın 125. 
maddesi bakımından tartışılmış ve aynı Kanunun 65/3. maddesinde düzenlenen iştirak 
hükümlerinin uygulanma imkanının bulunmadığı sonucuna varılmıştır. (Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi'nin 09.10.2013 tarih 2013/9110 esas 2013/12351 karar )

3.D. İCRA HAREKETLERİNİN BAŞLANGICI

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesinde tanımlanan suçun hareket öğesi olarak 
‘cebir ve şiddet’ unsuru aranmakta ise de, suçun teşebbüs suçu ve soyut tehlike suçu 
niteliklerinde olması karşısında, icra hareketinin başladığının kabul edilebilmesi için, cebir 
ve şiddetin icrasına başlanılmasının zorunlu olup olmadığı üzerinde durmak gerekmektedir.

 Korunan hukuki değerlerin zarara uğraması tehlikesi yeterli görülmüştür. Ayrıca, 
eylemin somut bir tehlikeye neden olması da zorunlu değildir. Failin, tehlike doğurmaya 
elverişli biçimde fiilini icraya başlaması halinde suç oluşmaktadır. 

İcra hareketlerinin başlangıcı niteliğinde elverişli bir hareket gerçekleştirilmediği 
takdirde, önceki hazırlık hareketleri suç oluşturmamaktadır. Yargıtay CGK.nın 7.7.1998 tarih 
9-187/272 esas karar sayılı içtihadında da suçun oluşması için icra hareketlerine başlanılması 
gerektiğini belirtmiştir.

Doktrinde de işaret edildiği üzere; bir fiilin tamamlanmış gibi cezalandırılması için 
teşebbüsün varlığı yeterli olunca, cebir ve şiddetin bilfiil gerçekleştirilmesi gerekli 
değildir.( Özek, Çetin, Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, İstanbul 
1967, 148)

Cebir ve şiddet ile işlenmek üzere icrasına başlanılmak koşuluyla, eyleme cebir ve 
şiddet icrasıyla başlanılması zorunlu değildir. İşlenmesi planlanan eylemin içerisinde cebir ve 
şiddet yer almalı ise de, icra başlangıcı için cebir ve tehdidin varlığı zorunlu görülmemelidir. 
Dolayısıyla, cebir ve şiddet, icra hareketinin başlangıcında ya da sonrasında gerçekleşebilir.

 Fakat icranın başlangıcı için cebir ve şiddetin işlenmesi zorunlu değil ise de; 
failin iradesinin cebir ve şiddete yönelik olduğunu ortaya koyacak biçimde hareketlerini 
icraya koymuş olması gereklidir.

Fiilin icrasına başlanılmadan önceki hazırlık hareketleri cezalandırılamaz. Fakat, 
bu hareketlerin başka bir suçu oluşturması söz konusu olabilmektedir.



  

Kara Kuvvetleri Komutanı sanık Hikmet Köksal'ın emri ile 4 Şubat 1997 tarihinde 
Ankara İli Sincan ilçesinde Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığına ait 
tankların ani kararla önceden planlanan uygulamalı eğitimin öne alınması niteliğinde 
olmayan ve bir eğitim tatbikatı niteliğinde bulunmayan planlı olarak yürütülmemesinde ve 
bunun;

05 Şubat 1997 tarihli Sabah Gazetesinde “TANKLAR SİNCAN’DA” “TANKLAR 
SİNCAN’DAN GEÇTİ” “TANK SESİ İLE UYANDIK” manşeti,

 05 Şubat 1997 tarihli Hürriyet Gazetesinde “TANK SESLERİ” “OLAY İLÇE 
SİNCAN’DA HEYECANLI SABAH”, “SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE 
TANKLARI GÖREN SİNCANLILAR DARBE OLDUĞUNU SANARAK BÜYÜK 
ŞAŞKINLIK YAŞADILAR” manşeti,

 05 Şubat 1997 tarihli Posta Gazetesinde “YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA”, 
“TÜRKİYE SARSILIYOR” “ORDU İLK KEZ AÇIKÇA GÖZDAĞI VERDİ” “ORDU 
GEÇERKEN SİNCAN’A UĞRADI” manşetleri,

 05 Şubat 1997 tarihli Radikal Gazetesinde, “SİVİL DARBE BASKISI”, “ORDU, 
CUMHURBAŞKANI, MUHALEFET VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
HÜKÜMETİN MECLİS İÇİNDE DÜŞÜRMEK VE YENİ HÜKÜMET KURMAK 
İÇİN DEVREDE, TANKLAR SİNCAN’DA, BAŞKAN FİRARDA” “SİNCAN’DA 
GÖVDE GÖSTERİSİ” manşeti,

05 Şubat 1997 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinde “SİNCAN’DA TANKLI UYARI” 
“PANİĞE KAPILAN SİNCANLILAR GAZETE VE TELEVİZYONLARI 
ARAYARAK TANKLAR GELDİ NE OLUYOR, DARBEMİ YAPILDI DİYE 
SORDULAR”, “SİNCAN TANK SESİYLE UYANDI” manşetleri,

 05 Şubat 1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde “ORDUDAN DÖRT UYARI” 
“SİNCAN’DA TANKLI PROTESTO”, “HÜKÜMETİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI” manşeti,

 05 Şubat 1997 tarihli Milliyet Gazetesinde, “SİNCAN MANEVRASI İKTİDARI 
SARSTI” “REFAHYOL DAĞILIYORMU TARTIŞMASI BAŞLADI” SİLAHLI 
KUVVETLER SİNCAN’DA” “SİNCAN’DAN ORDU GEÇTİ” manşeti,

 05 Şubat 1997 tarihli Akşam Gazetesinde, “TANKLAR RESMİ GEÇİT 
YAPTI”,“TANKLAR CADDEDE”, “SİNCAN’DA TATBİKAT” “SİNCAN’DA TANK 
SESLERİ” başlığı ile verildiği askeri müdahele hazırlığı olarak değerlendirildiği, toplum 
tarafından hükümete karşı bir eylem olarak algılandığı başbakan, başbakan yardımcısı, 
bakanlar ve birçok milletvekilinin tankların ve zırhı araçların yürütülmesi olayını 
askeri müdahalenin habercisi olarak nitelendirdiği ve 54. Cumhuriyet Hukümetinin 
ortadan kaldırılmasına yönelik  tehlike doğurmaya elverişli cebir ve şiddet içeren bir fiil 
olarak cebre yönelik iradenin varlığının ortaya konulduğu, bunun bir icra hareketi 
olduğu ve icra hareketinin 4 Şubat 1997 tarihinde başladığı mahkememizce kabul 
edilmiştir.

Bu tarihten önce 23-24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük'te yapılan 1997 tarihli 
Genel Kurmay Genel Sekreterliği tarihçesinde belirtilen Gölcük Donanma 
Komutanlığında  resmi olarak yapılan Harp Oyunu seminerinin arasındaki periyotta 
herkesin hem fikir olduğu, ülkedeki laiklik ihlali konusunda herkesin kendi müşahadelerini 
söylediği, katılanların fikir ve görüşlerinin alındığı, katılanların hepsinin aynı teşhis 
üzerinde birleştikleri, 28 Şubat kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve 
toplantı olduğu, 28 Şubat’ın bir reaksiyon olduğu, bu reaksiyonun da muhatabının 
hükümet olduğu yönündeki sanık Erol Özkasnak ve Gölcük Donanma komutanı tanık 
Salim Dervişoğlu'nun beyanları ile bu toplantının hazırlık hareketi olup mülga 765 
sayılı TCK.nın 171/2. maddesi ve 5237 sayılı TCK.nın 316. maddesinde tanımlanan gizli 
ittifak /suç için anlaşma suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir.



  

3.E. ELVERİŞLİLİK UNSURU

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesinde tanımlanan suç bir teşebbüs suçu olarak 
düzenlenmekle birlikte, ortada icrasına başlanılan bir fiilin bulunması zorunludur. Bu suçta 
hazırlık hareketleri cezalandırılmamakta, neticeye yönelik olarak elverişli hareketle icraya 
başlanılması teşebbüs edilmesi zorunlu görülmektedir. Teşebbüs fiili, tamamlanmış gibi 
cezalandırılmaktadır.İcrasına başlanılan fiilin işlenme şekli,zamanı,vehameti ve etkisi ile, 
korunan değeri tehlikeye düşürmeye neden olabilecek önem,ciddiyet ve ağırlıkta,uygun, 
yeterli ve elverişli bulunması gerekmektedir. (CGK. 23.11.1999, 9-274/284) 

Suçun hareket unsuru cebir ve şiddet olarak belirlenmekle birlikte, elverişli 
biçimde icrasına başlanılan hareketin doğrudan cebir ve şiddet içermesi zorunlu 
görülmeyip, başlanılan icra hareketlerine göre faillerin cebir ve şiddet içeren bir 
eylemin icrasına kalkıştığının ve başlandığının anlaşılması yeterlidir.

Failin amacına yönelik olarak başladığı icra hareketinden, hareketi 
tamamlamaya yönelik biçimde devam edecek olan davranışlarının cebir ve şiddet 
içereceğinin anlaşılması yeterli görülmelidir.

Elverişli hareketin saptanmasında, hareketin ortadan kaldırma veya engelleme 
neticelerine elverişliliğini değil, bu neticeler bakımından tehlike oluşturup 
oluşturmadığının incelenmesi gerekir. Failin korunan değeri tehlikeye düşürmeye 
elverişli bir hareketle icraya başlaması yeterlidir. Diğer taraftan, suçun cebir ve şiddetle 
işlenmesi gerekli ise de, icrasına başlanılan hareketin de mutlaka cebir ve şiddet 
içermesi zorunlu değildir.

Hareket genel olarak anayasa iradesine aykırı neticelere yönelmiş fiilleri ifade 
etmektedir. (Erem-2, cilt s. 72)

 Suç ile Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin değiştirilmesi mutlak surette önlenilmek 
istenilmemektedir. Hükûmetin Anayasal ve yasal demokratik kurallar çerçevesinde sona 
erdirilmesi elbette suç olarak düşünülemez. Fakat, cebir ve şiddet kullanarak Hükûmetin 
varlığına son verilmesine veya görevinin kısmen de olsa engellenmesine yönelik eylemler, bu 
suçu oluşturmaktadır.

Hükûmetin ortadan kaldırılması; Bakanlar Kurulunun bir bütün olarak varlığına 
son verilmesi veya görevini tamamıyla yapamaz hale getirilmesi anlamına gelmektedir. 

Hükûmetin ortadan kaldırılması veya görevinin engellenmesi, failin suçla elde 
etmek istediği amacıdır. Amacını gerçekleştirmek için cebir ve şiddetle icraya başladığı 
takdirde suç oluşmaktadır. Fakat, amaca yönelik olarak icrasına başlanılan hareketin, amaca 
yönelik tehlike oluşturmaya uygun ve elverişli bulunması gerekir. 

Suç, cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 
kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs 
edilmesi suretiyle işlenmektedir. 765 sayılı TCK.nın 147. maddesinde suçun tamamlanması 
için ıskat veya men neticelerinden birinin varlığı aranırken, 5237 sayılı TCK.nın 312. 
maddesinde maddi bir neticenin oluşması aranmamış, teşebbüs edilmesi yeterli görülmüştür.

 Cebir maddi veya manevi zor kullanma olabilir. Fakat cebir ve şiddet kullanılarak 
hükümetin varlığına son verilmesine veya görevinin kısmen de olsa engellenmesine yönelik 
eylemler bu suçu oluşturmaktadır. Eylem hükümetin ortadan kaldırılmasına yönelmemekte 
veya buna elverişli bulunmamakta ve fakat kısmen de olsa elverişli hareketle görevini 
yapmasını engellemeye teşebbüs edilmekteyse 5237 sayılı TCK'nın 312. maddesinde tarif 
edilen suçun oluştuğu kabul edilir.

 Amaç suçun işlenmesi doğrultusunda cebri yöntemlerle hareket etmeyi benimseyen 
failler strateji gereği işbölümü yapması ve faillerin bir kısmının cebri nitelikteki eylemleri 
işlemesi, bir kısmının da bu eylemleri kolaylaştırma, etkilerini artırma görevini üstlenmiş 
olması mümkündür. Bu ikinci tür eylemler yasal eylemler biçiminde de işlenebilir. 



  

Elverişliliğin saptanmasında tüm bu olgular ve yapısal özellikler birlikte değerlendirilmelidir. 
(Osman Yaşar, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, Yorumlu- Uygulamalı, Türk Ceza 
Kanunu, Şubat 2010, S:1309)

İcra hareketinin elverişliliği noktasında eylemin tehlike doğurmaya 
elverişliliğinin saptanması için bir eylemin tek başına etkisi değil, faillerin hangi araç, 
gereç, yetki ve olanaklara sahip oldukları,amaca yönelik bir plan, faillerin etki ve 
gücünün hangi boyutlarda bulunduğu, fail sayısı, kim oldukları, hangi olanaklara 
(silah, para, ekonomik araçlar, siyasal ve sosyal güç vb.) sahip bulundukları, eylemin 
yeri ve zamanı, toplumsal etkileri, önceki emsal eylemleri ve geleceğe yönelik olarak 
amaç suça yönelik ne derecede tehlike yaratabileceği amaca yönelik devamı gelebilecek 
veya taktik eylemler niteliğinde olup olmadığı gibi çeşitli etmenler nazara alınmıştır.

3.F. İLLİYET BAĞI

Türk Ceza Hukuku uygulamasında kabul edilen ve uygun illiyet teorisini esas alan 
“karma uygunluk teorisi”ne göre; neticenin isnat edilebilirliği bakımından, nedensellik bağı 
gerekli fakat yeterli değildir. Neticenin sanığa isnat edilebilmesi için eyleminin, neticeyi 
meydana getirmeye uygun ve elverişli olmasının yanında, meydana gelen neticenin faile 
objektif olarak isnat edilebilmesi gereklidir. Objektif isnadiyetten bahsedebilmek için netice, 
“failin eseri olmalıdır.” Objektif isnadiyette, hareketin yapıldığı koşullara gidilir ve o anki 
somut koşullara göre üçüncü kişinin bilgi ve tecrübesine göre gerçekleştirilen hareketin söz 
konusu neticeyi oluşturmaya elverişli olup olmadığı belirlenir. Subjektif olarak ise failin 
kişisel bilgisi ve tecrübesi araştırılır. Her iki değerlendirme uyumlu ise hem nedensellik bağı 
hem de kusurluluk meselesi çözülmüş olacaktır. Objektif değerlendirme ile subjektif tasavvur 
birbiri ile uyumlu değil ise, eğer fail objektif olarak öngörülmeyen bir neticeyi öngörmüşse 
nedenselliğin varlığı kabul edilecek, objektif olarak öngörülen husus sanık tarafından 
öngörülmemiş hareket ile netice arasındaki öngörmeme durumunda sanığın kusuru mevcut 
ise fail neticeden sorumlu kabul edilecek, aksi halde neticenin tahmininde sanığın kusuru 
yoksa cezalandırma söz konusu olmayacaktır. İlliyet bağının her halde suçun oluşması için, 
failin amaca yönelik işlediği  eylem/elverişli araç ile suçun konusu üzerinde meydana gelen 
somut tehlike/zarar arasında illiyet bağının bulunması gerekir. (Yargıtay 16. CD.nin 
14.07.2017 tarih 2017/1443 esas, 2017/4758 karar )

3.G. MANEVİ UNSUR

Mülga 765 sayılı TCK.nın 147. maddesindeki 5237 sayılı TCK.nın 312/1. 
maddesindeki suç yalnızca kasten işlenebilir. Failin cebir ve şiddetle hükûmeti ortadan 
kaldırma veya kısmen de olsa görevlerini yapmasını engellemeye yönelik olarak fiilin 
icrasına başladığı bilinç ve iradesiyle hareket etmesi durumunda suçun manevi öğesi 
gerçekleşir. Suçun oluşması bakımından failin belirli bir saikle hareket etmesi aranmamıştır. 

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu 
Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde 
istifa ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 
Haziran 1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet 
Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 
201615 C HAZ 97 (20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı 
tarihli 231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların GİZLİLİK DERECESİ 
HİZMETE ÖZEL'e çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin 



  

olmadığı zaman diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda 
HİZMETE ÖZEL'e çevrilmesi brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddeye ve İç 
Hizmet Yönetmeliği 85. maddeye yapılan atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri 
ile sanıkların davranışlarının cebir ve şiddet içerikli olduğunun anlaşıldığı ve amaç suçu 
gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket ettikleri anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubunun, savunmaların aksine 54. 
Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını amaç suçu 
gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

3. H. SUÇUN TAMAMLANMASI

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesinde suçun tamamlanabilmesi için, 
Hükûmetin görevini yapmasının kısmen de olsa engellenmiş olması yani zararlı maddi netice 
aranmamıştır. Suç, Hükûmetin ortadan kaldırılması veya görevini yapmasını kısmen de olsa 
engellemeye teşebbüs edilmesi durumunda tamamlanmış kabul edilmektedir. Fakat, suçun 
oluştuğundan söz edilebilmesi için, elverişli hareketle icrasına başlanılmış bir fiilin varlığı 
zorunludur. 

İcrasına başlanılan bir fiil yok ise suçtan söz edilemez. Bu suç teşebbüs suçu 
niteliğinde düzenlenmekle birlikte tanımı gereği hazırlık hareketlerini değil teşebbüs fiilini 
tamamlanmış suç gibi cezalandırmaktadır. Salt hazırlık hareketi niteliğindeki fiiller bu suçu 
meydana getirmez. 

Bu suç bakımından failin amacı hükumeti ortadan kaldırma veya görevini yapmasını 
kısmen de olsa önlemektir. Bu amacı sağlamak maksadıyla başka suçların işlenmesi söz 
konusu olabilir. İşlenecek diğer suçlar, amacı gerçekleştirmeye yönelik ‘araç suç’ 
vasfındadır.

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesinin gerekçesinde suç öğeleriyle ilgili olarak 309. 
ve 311. maddelerin gerekçelerine atıf yapılmıştır. Bu bakımdan, 311. madde gerekçesinde 
işaret edildiği üzere, cebir ve şiddet eyleminin müessir fiil suçuna yol açması hareket 
unsurunun bünyesinde yer almaktadır. Anılan gerekçede, yaralama suçunun 86. madde 
içerisinde kalan biçimlerinin cebir ve şiddet öğesi içerisinde kalacağı, 87. maddeye giren 
netice sebebiyle ağırlaşan yaralamanın ise ayrı suç oluşturacağı belirtilmiştir. 

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesindeki suçun TCK.nın 42. maddesinde 
tanımlanan bileşik suç niteliğinde olması nedeniyle ve içinde eriyeceğinden tehdit (m.106) 
ve cebir (m.108) suçları oluşmayacaktır. 312/2. maddesi özel bir gerçek içtima kuralı olarak 
düzenlenmiş ise de, hareket öğesi içerisindeki ve suç unsuru olan eylemlerden dolayı ikinci 
kez cezalandırılması kastedilmemiş ve bu husus gerekçede dolaylı olarak açıklanmıştır.

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesindeki suçun maddi bir neticesi bulunmamakta, 
korunan değerleri tehlikeye koyabilecek şekilde icra hareketlerine başlanılması yeterli 
görülmektedir. Suç soyut tehlike suçu niteliğindedir. Yasa koyucu tarafından, elverişli 
hareketle icraya başlanılması halinde, korunan değerlere yönelik tehlikenin normatif olarak 
doğduğu kabul edilmiştir. Suç, bu maksatlara yönelik olarak elverişli hareketlerle icrasına 
başlanıldığı anda tamamlanmaktadır. 

 Eylemin tamamlanması ve maddi neticenin meydana gelmesi de olanaklıdır. 



  

Kanun koyucu 5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesinde cezalandırma bakımından teşebbüs 
halini tamamlanmış olarak kabul etmiş ise de, fiilin tamamlanması durumunda zarar suçu 
söz konusu olmaktadır. Ancak suçun tamamlanması durumunda cezalandırma olanağının 
kalmayacağı düşüncesiyle suçun bu yönü üzerinde durulmamaktadır.(Özek, Çetin, Siyasi 
İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, İstanbul 1967, s.152, 153)

Azı suç olanın çoğunun suç olmayacağını ileri sürmek eşyanın tabiatına 
aykırıdır. Bu nedenle 765 sayılı TCK.nın 147. maddeye göre “maddi veya manevi cebir” 
kullanarak, 5237 sayılı TCK 312/1. madde hükmüne göre ise “cebir ve şiddet” kullanarak 
demokratik olmayan yöntemlerle Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 
görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs/Türkiye Cumhureyeti 
İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçu 
tamamlanmış olacaktır. Askeri darbenin maddi cebir içerdiği tartışmasız bir gerçektir. Bu 
itibarla darbe sonrası suçun tamamlanması yani zarar suçuna dönüşmesinde de eylem suç 
olma vasfını korur. Anayasal düzenin öngördüğü demokratik teamüller dışında sistemin 
değiştirilip yeni bir düzen kurulması halinde, darbe yapanların, kendilerini hukuki yönden de 
takip edilmez kılmaya çalıştıkları bir vakıa olduğu gibi devlet kudretini kullanarak iktidarı ele 
geçirenleri yargılayamamak fiili bir durum oluştursa da eylemi suç olmaktan 
çıkarmayacaktır. Yargılama önündeki hukuki ve fiili engellerin kalkması halinde pekala 
yargılanmaları mümkündür. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin  21.06.2016 tarih 2015/5829 esas 
ve 2016/4175  karar)

Bir kısım sanıklar müdafiinin 5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesinde 
tamamlanmış suçun, suç olarak düzenlenmediğini ve kanunilik ve tipiklik ilkesi gereği 
ceza verilemeyeceğini savunmuş iseler de 54. Cumhuriyet hükümetinin 18 Haziran 1997 
tarihinde istifa ettirilmesi ile suçun tamamlandığı, soyut tehlike suçunun zarar suçuna 
dönüştüğü ve zararlı neticenin meydana geldiği ve sanıklar hakkında da kamu davası 
açılmış olması nedeniyle cezalandırma olanağı bulunduğu anlaşılmakla 312/1. 
maddesinin tamamlanmış suçun cezalandırmadığı savunmasına itibar edilmemiştir.

Bu bakımdan 5237 sayılı TCK yönünden suç tarihi de, suçun elverişli hareketlerle 
icrasına başlanıldığı andır. Yargıtay, amaç suça yönelik olarak vehamet arzeden fiilin icrasına 
elverişli hareketle başlanıldığı anda icra başlangıcının gerçekleşeceğini, bundan önceki 
planlama gibi davranışların hazırlık hareketi olduğunu kabul etmektedir. (9.CD. 25.01.2010, 
2009/11204 - 2010/855)

Elverişli hareketle başlanılan icra hareketinin, suç açığa çıkana kadar belirli bir süre 
devam ettirilmesi durumunda elverişli davranışla icra hareketine başlanılmakla suç 
tamamlanmış ise de, amaca yönelik olarak işlenen sonraki eylemler de neticeyi (yaratılan 
tehlikeyi) devam ettiren davranışlar niteliğindedir. Suç, icraya başlandığı anda 
tamamlansa dahi, eylem icra hareketlerine son vermek zorunda kalındığı tarihte bitmektedir. 
Bu nedenle suç tarihinin, elverişliliğe uygun nitelikteki son eylem tarihi olduğu kabul 
edilmektedir. (Osman Yaşar, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, Yorumlu- Uygulamalı, 
Türk Ceza Kanunu, Şubat 2010, S:1314)

Cebir ve şiddet öğelerini taşımadığı takdirde siyasal ve hukuki düzenin eleştirilmesi 
veya düzende değişiklik yapılması yönünde bireysel veya örgütlü açıklamalarda bulunulması 
ya da bu yönde kimi demokratik eylemlerde bulunulması, fikir özgürlüğü ve örgütlenme 
hakkı içerisinde düşünülmelidir.(Osman Yaşar, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, 
Yorumlu- Uygulamalı, Türk Ceza Kanunu, Şubat 2010, S:1315)

Dosya kapsamına göre; bir çok belgeden de anlaşılacağı üzere, “bilmesi gereken” ve 
“bilinmesi gereken” prensiplerine uygun hareket tarzını esas almak suretiyle gizliliğe de 
riayet ettiği anlaşılan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasal teşkilat ve hiyerarşik yapılanması 
içinde amaç suçu işlemeye dönük olarak Anayasal ve yasal olarak görev kapsamında 
bulunmayan belge,beyan ve eylemler ile bir yapılanmaya giden Batı Çalışma Grubu 



  

oluşumunun, planlama, bu planlamayı hayata geçirecek kapsamlı bir organizasyon, bu 
organizasyona uygun bir iş bölümü, bu iş bölümü dahilinde görevlendirmeler ve bu 
görevlendirmelerin gereklerine uygun çalışmaları yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

3. I. TEŞEBBÜS

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men 
Etme Suçu cebir ve şiddetle işlenebilir.

765 sayılı TCK Madde 147.maddesi ; “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini 
cebren iskat veya vazife görmekten cebren menedenlerle bunları teşvik eyleyenlere 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmolunur” şeklinde olup suç zarar suçu olarak 
düzenlenmiştir. Bu suça teşebbüs hali aynı kanunun 61. ve 62. maddelerinde yer almaktadır.

5237 Sayılı TCK.nın 312. maddesi ise; “(1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya 
tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir” 
şeklinde olup suç soyut tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. TCK.nın 312. maddesinde suçun 
tamamlanması için amaca yönelik icra hareketlerinin bitirilmesi veya korunan yarara zarar 
verilmesi aranmamıştır. Korunan yararın önemi dolayısıyla fiilin icrasına başlanılması yani 
teşebbüs edilmesi cezalandırma açısından yeterli görülmüştür.

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesindeki suç, Hükûmetin ortadan kaldırılması veya 
görevinin kısmen de olsa engellenmesi amacıyla cebir ve şiddetle icraya başlanılması ile 
oluşmaktadır. Kanun koyucu, ortadan kalkma veya engelleme neticelerinin meydana 
gelmesini aramamış, bu neticelerin doğmasına elverişli hareketle icraya başlanılmasını, 
cezalandırmak için yeterli görmüştür. Bu nedenle 312. madde teşebbüs suçu niteliğinde 
düzenlenmiştir. Elverişli hareketle fiilin icrasına başlanıldığında suç tamamlanmış gibi 
cezalandırıldığından, icraya başlanılmadan önceki hareketler cezalandırılamayan 
hareketlerdir. Bu bakımdan suça teşebbüs olanaklı değildir.

765 sayılı TCK ve 5237 sayılı TCK.da suça teşebbüs konusu aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir.

765 sayılı Türk Ceza Kanununda;
Madde 61 - Bir kimse işlemeği kasdeylediği bir cürmü vesaiti mahsusa ile icraya 

başlayıp da ihtiyarında olmıyan esbabı maniadan dolayı o cürmün husulüne muktazi fiilleri 
ikmal edememiş ise kanunda yazılı olmıyan yerlerde fiil, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis 
cezasını müstelzim olduğu takdirde müteşebbis hakkında on beş seneden 20 seneye ve 
müebbet ağır hapis cezasını müstelzim olduğu takdirde on seneden on beş seneye kadar ağır 
hapis cezası hükmolunur. Sair hallerde o cürüm için kanunen muayyen olan ceza, yarısından 
üçte ikisine kadar indirilir.

Müteşebbis, cürmün ef'ali icrayesinden ihtiyariyle vazgeçtiği, fakat tamam olan 
kısım esasen bir suç teşkil ettiği halde ancak o kısma mahsus ceza ile cezalandırılır.

Madde 62 - Bir kimse işlemeği kasdettiği cürmün icrasına taalluk eden bütün fiilleri 
bitirmiş, fakat ihtiyarında olmıyan bir sebepten dolayı o cürüm meydana gelmemiş ise 
kanunda yazılı olmıyan yerlerde fiil ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasını müstelzim 
olduğu takdirde müteşebbis hakkında yirmi seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır 
hapis ve müebbet ağır hapis cezasını müstelzim olduğu takdirde on beş seneden yirmi seneye 
kadar ağır hapis cezası hükmolunur. Sair hallerde o cürüm için kanunen muayyen olan ceza 
altıda birinden üçte birine kadar indirilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunda;
Madde 35 - (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan 

doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı 
sorumlu tutulur.



  

(2)Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis 
cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hâllerde 
verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Kanunlarımızdaki bu düzenlemeler kapsamında suça teşebbüs konusunu irdelemek 
gerekirse; işlenmesine karar verilen bir suçun icrasına elverişli vasıtalarla başlandıktan 
sonra failin ihtiyarında olmayan sebepler yüzünden icra fiilinin tamamlanmaması veya 
tamamlanmasına rağmen neticenin gerçekleşmemesi halinde suç teşebbüs aşamasında 
kalmış olur. 

Suçun icrasına teşebbüs aşamasında bırakmak üzere başlanmaz, faildeki kast suçun 
neticesini meydana getirmektir. Teşebbüs kastı yoktur. Suçun neticesine yönelik kast 
teşebbüs aşamasında kalan suçun vasfını belirler. Suçun icrasına elverişli vasıta ile başlamak 
lazımdır.

Hazırlık hareketleri cezalandırılamaz. Hazırlık hareketlerin nerede bittiği icra 
hareketlerinin nerede başladığını belirlemek gerekir. Asıl fiile oldukça uzak olan failin 
gerçek amacı bakımından belirsizlik arz eden hareketler hazırlık hareketleridir. Failin suç 
kastından şüphe edilmeyecek derecede fiile yaklaşmış olduğunu anlatan hareketler icra 
hareketleridir. İcra hareketleri henüz bitmeden engel sebep meydana çıkmış ve sözü geçen 
hareketlerin bitirilmesine engel olmuşsa eksik teşebbüs vardır. Buna karşılık icra 
hareketlerinin bitirilmesinden sonra engel ortaya çıkmış ve neticenin gerçekleşmesini 
önlemişse tam teşebbüs söz konusu olur. Önemli olan husus icra hareketlerinin yarıda 
kalmasının veya neticenin gerçekleşmemesinin failin iradesi dışında kalan sebeplerden 
ileri gelmesidir.

Suç işlemeye elverişli vasıta ve imkanlarına sahip olmak ve bunu henüz 
kullanmaya başlamadan göstermek suçun icra hareketlerine başlaması olarak 
değerlendirilebilir. Failler Hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten men etme suçunu 
elverişli vasıtalarla işlemek üzere anlaşmaya varmalarına karşın henüz icra hareketlerine 
başlamamışlarsa mülga 765 sayılı TCK.nın 171, 5237 sayılı TCK.nın 316. maddesinde 
düzenlenen devletin güvenliğine karşı gizli anlaşma suçu oluşacaktır.

Ancak failler hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten men etme suçunun icra 
hareketlerine başlamaları halinde ise suça teşebbüs aşamasına geçilmiş olacağından 765 
sayılı TCK.nın 147, 5237 sayılı TCK.nın 312. maddesinde yazılı suçun oluştuğu kabul 
edilecektir. Bu açıdan 5237 sayılı TCK.nın 312. maddesi suça teşebbüsü tamamlanmış suç 
gibi cezalandırması nedeniyle 765 sayılı TCK.nın 147. maddesine göre daha sert ve ceza 
sorumluluğu alanını genişleten bir hüküm içermektedir.

İcranın ne vakit bitmiş sayılacağı meselesi de uyuşmazlıklara yol açmıştır. Fail 
yaptığı hareketleri yapılmamış addettirmek imkânına sahip ve yaptığı hareketin bütün iz ve 
eserlerini silebilecek durumda bulunuyorsa icra bitmemiştir, eksik teşebbüs vardır. Buna 
karşılık fail ne yaparsa yapsın yapılmış olan hareketlerin bütün eser ve izlerini ortadan 
kaldırmıyor, bu hareketlerin yapılmamış sayılmasını sağlayamıyor, sadece zararlı neticenin 
gerçekleşmemiş ise icra bitmiştir, suça tam teşebbüs vardır. Failin elinde olan sebeplerle 
icranın bitmesine engel olması halinde gönüllü vazgeçme, icra hareketlerinin bitmesinden 
sonra neticenin gerçekleşmesine engel olması faal nedamettir. Gönüllü vazgeçmede, 
işlenmesi kastedilen suça teşebbüsten ceza verilmez, vazgeçilen aşamaya kadar yapılan 
eylem hangi suçu oluşturuyor ise o suçtan sorumlu tutulur. Faal nedamette fail, netice 
gerçekleşmiş ise bundan sorumlu olur ancak takdiri indirim uygulanabilir, netice 
gerçekleşmez ise işlemeyi kastettiği suça teşebbüsten değil o ana kadar eylem hangi suçu 
oluşturuyor ise o suçtan sorumlu tutulur.

Somut olayda 54. Cumhuriyet hükümetinin normal demokratik usuller dışında 
sanıkların cebir ve şiddet içeren eylemleri ile hükümeti irtica,irticai eylemler yapan ve 



  

siyasal islam olarak kabul edip tehdit olarak değerlendirerek icra ettikleri hareketler ile 
zararlı netice olan hükümetin ortadan kaldırılması,ıskat ve menetme sonucunu doğuran 
başbakanın istifa ettirildiği, matematiksel olarak o tarihte mecliste bulunan diğer 
partilerin milletvekili sayısı itibariyle hükümet kurma ihtimallerinin olmadığı, mecliste 
çoğunluğu sağlayan ve daha önce güvenoyu almış DYP ve RP'nin hükümette yer 
almaksızın ve sadece yasama organında yer almalarının partilerin varoluş amaçlarına 
aykırı  olduğu, bu nedenle istifa dilekçesinde kullanılan istifa kelimesi anlamının 
normal anlamının dışında değerlendirilmesi gerektiği,istifanın tehdit,maddi ve manevi 
zorlama cebir ve şiddet içeren ve bunun kullanıldığının ve kullanılacağının açıkça ifade 
eden hareketler ve eylem sonucu meydana geldiği anlaşılmış, suçun eksik veya tam 
teşebbüs aşamasında kalmayıp, illiyet bağı bulunup ve zararlı neticenin meydana 
gelmesi nedeniyle  tamamlandığı mahkememizce kabul edilmiştir.

54 .Hükümetin başbakanın istifa dilekçesi ile birlikte Tansu Çiller 
başkanlığında kurulacak hükümete güvenoyu verecek milletvekillerinin imzalarını 
taşıyan belgeyi eklemesinin yeni durum karşısında milletin oylarını alıp yönetime talip 
olan partilerin siyasi tutumları niteliğinde olup suçun tamamlanmasına etkisinin 
bulunmadığı kabul edilmiştir.

3.İ. İŞTİRAK

5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesindeki suça ilişkin iştirake ilişkin özel bir 
düzenleme yer almamıştır. TCK.nın 37-40. maddelerdeki genel hükümler bu suç bakımından 
da geçerlidir. Suçun işlenişinde fiiliyle egemenlik kuran kimseler müşterek fail olarak 
sorumlu tutulur. Faile suç kararını aldıran kimse azmettiren, fiilden önce veya sonra maddi 
veya manevi yardımda bulunanlar ise yardım eden sıfatıyla suça iştirakten dolayı sorumludur.

765 sayılı Türk Ceza Kanununda suça iştirak 64-65-67. maddelerde düzenlenmiştir. 
Suça iştirakin söz konusu olabilmesi için olaydan birden fazla fail bulunması, her failin 
hareketinin nedensellik değeri taşıması, failde iştirak iradesinin olması ve suçun icrasına 
başlanması aranır. 

Asli maddi iştirakte faillerin suçun meydana gelmesini doğrudan doğruya etkileyen 
hareketleri yapmaları gerekir burada suçu doğrudan doğruya işleme söz konusudur.

 Asli manevi iştirakte  suçu doğrudan işleyen failler olmayan suç işleme iradesinin 
oluşturulması söz konusudur. 

Azmettirenin etkisi olmasa idi suçu doğrudan işleyen ya da işleyenler bu suçu 
işlemeyecekleri kabul edilir. 

Fer’i manevi iştirakte ise asli maddi failde oluşmakta olan suç işleme iradesinin 
kuvvetlendirme, teşvik etme söz konusudur.

 Fer’i maddi iştirak de suç işlenmeden önce kanunun değimiyle; müzaheret ve 
muavenetle icrasını kolaylaştırma, suçun ne suretle işleneceğine müteallik talimat verme, 
suçun işlenmesine yarayacak iş veya vasıta tedarik etme söz konusudur.

"Yardım etme" ise 5237 sayılı TCK.nın 39. maddesinde; "(1) Suçun işlenmesine 
yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, 
onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla 
kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda 
verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

(2)Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:
a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin 

işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.
b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde 

kullanılan araçları sağlamak.



  

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını 
kolaylaştırmak" şeklinde,

 "Bağlılık kuralı"da aynı Kanunun 40. maddesinde;
"(1) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. 

Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler 
göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır.

(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların 
işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur.

(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs 
aşamasına varmış olması gerekir" biçiminde düzenlenmiştir.

Suçun icrasına iştirak etmekle birlikte, işlenişine bulunduğu katkının niteliği 
gereği kanuni tanımdaki fiili gerçekleştirmeyen diğer suç ortaklarına “şerik” denilmekte 
olup, 5237 sayılı TCK’nda şeriklik, azmettirme ve yardım etme olarak iki farklı şekilde 
düzenlenmiştir. Buna göre, kanuni tanımdaki fiili gerçekleştirmeyen veya özel faillik vasfını 
taşımadığı için fail olamayan bir suç ortağı, gerçekleşen fiilden 5237 sayılı Kanunun 40. 
maddesinde düzenlenen bağlılık kuralı uyarınca sorumlu olmaktadır.

TCK.nun 39/2. maddesindeki düzenlemeye göre, yardım etme; maddi yardım ve 
manevi yardım olarak ikiye ayrılmaktadır.

1- Bir suçun işlenmesine maddi yardımda bulunma çok çeşitli şekillerde ortaya 
çıkmakla birlikte anılan maddede maddi yardım;Suçun işlenmesinde kullanılan araçları temin 
etmek, Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında maddi yardımda bulunarak 
icrasını kolaylaştırmak olarak sayılmış,

2-Manevi yardım ise; Suç işlemeye teşvik etmek,Suç işleme kararını 
kuvvetlendirmek, Suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaad etmek, Suçun nasıl 
işleneceği konusunda yol göstermek şeklinde belirtilmiştir.

Kişinin eyleminin, bir suça katılma aşamasına ulaşıp ulaşmadığı, ulaşmışsa da suça 
katılma düzeyinin belirlenmesi için, eylemin bir aşamasındaki durumun değil, eylemin 
yapılması için verilen kararın, bu kararın icra ediliş biçiminin, olay öncesi, sırası ve 
sonraki davranışların da dikkate alınıp, tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. 
Zira "yardım etme" yi müşterek faillikten ayıran en önemli unsur, kişinin suçun işlenişi 
sırasında fiil üzerinde ortak hakimiyetinin bulunmamasıdır. (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 
2014/1-558-480sayılı kararı)

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suça iştirakte, faillik ve şeriklik ayırımı 
öngörülmüş, azmettirme ve yardım etme şeriklik kavramı içinde değerlendirilmiştir.

TCK'nın 37. maddesindeki; "(1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte 
gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. (2) Suçun işlenmesinde bir 
başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği 
olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına 
kadar artırılır" şeklindeki hüküm ile maddenin birinci fıkrasında müşterek faillik, ikinci 
fıkrasında ise dolaylı faillik düzenlenmiştir.

Kanunda suç olarak tanımlanan fiilin, birden fazla suç ortağı tarafından iştirak 
halinde gerçekleştirilmesi durumunda TCK.nun 37/1. maddesinde düzenlenen müşterek 
faillik söz konusu olacaktır.

Öğretideki görüşler de dikkate alındığında müşterek faillik için iki şartın birlikte 
gerçekleşmesi gerekmektedir:

1- Failler arasında birlikte suç işleme kararı bulunmalıdır.
2- Suçun işlenişi üzerinde birlikte hâkimiyet kurulmalıdır.
Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra fiil üzerinde ortak 

hakimiyet kurulduğu için her bir suç ortağı “fail” konumundadır. Fiil üzerinde ortak 
hakimiyetin kurulup kurulmadığının belirlenmesinde suç ortaklarının suçun icrasında 



  

üstlendikleri rolleri ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulmalıdır. Suç 
ortaklarının, suçun işlenmesinde yaptıkları katkının, diğerinin fiilini tamamladığı 
durumlarda da müşterek faillik söz konusu olacaktır. Buna göre her müşterek fail, suçun 
icrasına ilişkin etkin, fonksiyonel bir katkıda bulunmaktadır. Fiilin başarı ile 
tamamlanması açısından yapılan iş bölümü doğrultusunda bizzat fiili icra etmeyen diğer 
kişinin katkısı önemli bir fonksiyon icra etmişse, bu kişi de müşterek faildir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ise suça iştirak 37-38-39-40-41. maddelerde 
düzenlenmiştir. 37. madde de faillik düzenlenmiştir. Suçun işlenişinde fiilen egemenlik 
kuran kimseler müşterek fail olarak sorumlu tutulur. Müşterek faillikte, birlikte suç işleme 
kararının yanı sıra fiil üzerinde ortak hakimiyet kurulduğundan her bir suç ortağı fail 
statüsündedir. Ortak hakimiyetin kurulup kurulmadığının saptanmasında suç ortaklarının 
suçun icrasındaki rolleri ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulur. Fiilin 
icrası veya sonuçsuz kalması ortak faillerden her birinin elinde bulunmaktadır. Her suç ortağı 
suçun işlenişi hususunda ortak bir hakimiyet kurmaktadır. Suç ortaklarının iştirak katkılarının 
karşılıklı olarak birbirlerini tamamlamadığı durumlarda da müşterek faillik mümkündür. 
Müşterek faillik bakımından zorunlu diğer bir koşul failler arasında birlikte suç işleme 
kararını vermelidir. Belli bir hareketin icrasına ve neticenin meydana gelmesine ilişkin 
olan birlikte suç işleme kararı kast kapsamındadır. 

Müşterek faillikte her bir fail suç ortağıdır. Müşterek faillik için aranması gereken 
koşullar fiilin kanuni tarifinde yer alan hareketlerin birlikte gerçekleştirilmesi ve birlikte suç 
işleme kararının varlığıdır. İştirak iradesi suçun işlenmesinden önce failler tarafından suç 
planı yapılmak suretiyle oluşturulabilir. İştirak iradesi yoksa müşterek faillik 
gerçekleşmez. Suçun birlikte işlenmesi durumunda çoğu kez müşterek faillerin her biri suça 
ilişkin icra hareketlerinin bir kısmını gerçekleştirmektedirler. Failler suçu işlemek için 
aralarında iş bölümü yapmaktadır. Bu iş bölümünün planlı bir şekilde icra edilmesi 
mümkün olabileceği gibi suçun işlenmesi sırasında kendiliğinden icra hareketlerinin 
belirli bir kısmını üstlenmiş olabilirler. Doktrinde geliştirilen fiil üzerinde ortak hakimiyet 
kurma ölçütü gereğince suçun işlenmesine katılanların her birinin suçun icrasındaki rolleri ve 
katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulur.

 Suçun tamamlanmasında veya neticenin oluşumunda doğrudan bir fonksiyonu 
bulunmayan kişi müşterek fail olarak kabul edilemez. Diğer taraftan, suçun icra 
hareketini başlatan kişi ile son hareketi gerçekleştiren kişinin suçun oluşumundaki 
katkıları eşdeğer niteliktedir. Her bir fail suçun işlenişinde ortak hâkimiyet kurmuştur. Fiil 
üzerinde hâkimiyet öğesinin varlığı açısından, kullanılan katkının suçun oluşumu bakımından 
zorunlu bir katkı niteliğinde olması aranmamalıdır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda müşterek faillik, 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunundaki asli maddi iştirake göre daha geniş bir kavramdır. 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununda azmettirme, suça teşvik, suça yardım etme gibi kavramlar 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununda yer aldığı gibi benzer şekilde düzenlenmiş ayrıca azmettirenin belli olmaması 
halinde azmettirenin kimliği açıklayan ceza indirimi, azmettirenin üst soy, alt soy ilişkisinin 
kötüye kullanılması şeklinde meydana gelmesi, çocuğun suça azmettirilesi hallerinde ise ceza 
artırımı öngörülmüştür.

Yüksek Yargıtay'ın istikrar kazanmış uygulamalarına göre; (Ceza Genel Kurulu 
10.12.1990 tarih, 9-301/329 Sayılı Kararı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi 24.03.2011 tarih 
869-187, 15.07.2009 tarih ve 2088/21722, 2009/8587, 1999/1673, 2000/345) elverişli 
nitelikteki belirli bir araç fiilin işlenişine katkı sunmakla birlikte, sunduğu katkı tek başına 
vahamet arz etmiyorsa ve fail, fiilin işlenişi üzerinde müşterek hakimiyet kurmamışsa 
niceliği ve niteliği itibariyle bu gibi suçlarda fer'i iştirak hükümlerinin uygulanması 
mümkün olmadığından, failin sormluluğunun TCK.nın 309. maddesine yardım etmek olarak 



  

değil ve fakat konumu, eylemin niteliği ve delil durumu itibariyle TCK'nın 314/2 ya da 220/6 
veya 220/7 maddesi delaletiyle 314/2 veya 315. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Türk Ceza Kanununun 309. maddesinde düzenlenen suça iştiraktan 
bahsedebilmek için sadece araç fiil/suç bakımından değil, ayrıca, amaç suç bakımında da 
iştirak iradesinin varlığı aranmalıdır.

Bu amacı gerçekleştirmeye elverişli nitelikteki belirli bir araç fiil bakımından, hem 
iştirak iradelerini ortaya koymaları hem de maddi veya manevi nitelikte nedensel bir katkıda 
bulunmaları gerekmektedir.

Fiilin işleneceği konusundaki bilginin iştirak bakımından önemi yoktur. 1960 
darbesi sonrasında 20-21 Mayıs olayları ile ilgili yapılan yargılamalarda; Mamak 1 nolu 
Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 963/1 sayılı 5 Eylül 1963 tarihli kararı ile 
faillerin bir kısmı, ihtilal müteşebbislerinin bu konudaki hareketlerini bilmesi ve hazırlık 
hareketlerine katılması nedeniyle sorumlu tutulmuşlardır. Diğer bir deyişle failin, fiilin ika 
edileceği konusundaki bilgisi, iştirak iradesinin mevcudiyeti, fiile iştirak ettiğinin delili 
sayılmıştır. Bu karar temyiz edilmekle Askeri Yargıtay Dava Daireleri Kurulunun 15 Ocak 
1964 tarih ve 1963/2548E, 1964/1 sayılı kararı ile “icra hareketi ile iştirak mefhumunun 
birbirine karıştırıldığı” gerekçesi ile bozulmuştur. Doktirinde de aynı görüş savunulmuştur. 
Failin fiil hakkındaki bilgisi iştirak iradesini sağlamaya yeterli değildir.Olsa olsa bildiğini 
ihbar etmemekten doğan sorumluluk veya hazırlık hareketlerine katılma nedeniyle (mülga 
765 sayılı) TCK 168, 171. maddedeki (5237 sayılı TCK'nın 314, 316. maddelerindeki) suçlar 
tahakkuk edebilir. (Özek, a.g.e. 172 s) (Yargıtay 16. CD.nin 14.07.2017tarih 2017/1443 esas, 
2017/4758 karar )

Somut olayda sadece 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılıp görüş beyan eden 
sanıkların amaç suça iştirak iradelerinin bulunmadığı ve icrai hareketlere de 
katılmamaları nedeniyle eylemlerinin ittifak suçuna sonradan dahil olma niteliğinde 
bulunduğu mahkememizce kabul edilmiştir.

Yine somut davamızda sanıklara yüklenen suçun niteliği ve işleniş şekli itibariyle; 
amaç suçu birlikte işlemeye yönelmiş icra hareketlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi 
zorunludur. Pek çok sanık bizzat işledikleri araç eylemlerle hep birlikte yöneldikleri amaç 
suçu  gerçekleştirmeye  çalışmaktadırlar. Gerçekleşen ittifakın amacına uygun, aynı 
zamanda sanıkların görev ve konumlarıyla uyumlu bir iş bölümü; suçun niteliği ve işleniş 
şekli bakımından bir gerekliliktir. Bu nedenle amaç suç bakımından suçun işlenişine 765 
sayılı TCK.nın 65/3 ve 5237 sayılı TCK.nın 39. maddelerinde düzenlenen iştirak 
hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Yüklenen amaç suçun işlenmesi bağlamında 
gerçekleştirilecek eylemlerin ayrı bir suç oluşturması halinde bu suçlara iştirak mümkündür. 
Ancak bu tür bir iştirakin mümkün olduğu araç suçlar, 765 sayılı TCK bakımından amaç 
suç içerisinde fikri içtimaya uğrayacağından ayrıca cezalandırılmayacaktır. Bu 
nedenlerden dolayı, amaç suçun icrasına yönelik faaliyetlerin içerisinde oldukları tespit 
edilen sanıklar arasında amaç suça gösterilen biçimde iştirak bakımından bir ayırıma 
gidilmeyip mahkememizce Yargıtay içtihatlarıda nazara alınarak 765 sayılı TCK.nın 64. 
maddesi gereğince asli fail olarak sorumlu tutulmuşlardır.

Nitekim konu, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10.02.1992 tarih, 1991/364 esas ve 
1992/23 sayılı ve 22.12.2009 tarih, 2009/93-308 sayılı kararlarında 765 sayılı TCK.nın 125. 
maddesi bakımından tartışılmış ve aynı Kanunun 65/3. maddesinde düzenlenen iştirak 
hükümlerinin uygulanma imkanının bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

3.J. İÇTİMA

Suç, elverişli biçimde icraya başlanıldığında oluştuğundan, suçun tamamlanması 
için amaca uygun ve elverişli bir fiilin varlığı yeterlidir. Buna karşın, amaca yönelik olarak 



  

işlenecek olan birden fazla eylemin varlığı, suçun tekliğini etkilemez. Aynı fail tarafından 
amaca yönelik olarak işlenen birden fazla eylem tek suç sayılır.

Tek eylem varsa, suç tarihi de bu eylemin tarihidir. Fakat, failin aynı amaca 
ulaşmak için farklı zamanlarda eylemlerde bulunması da olasıdır. Bu durumda, ilk fiil 
ile icrasına başlanılan suçun tamamlandığı ve fakat sona ermediği kabul edilmelidir. 
Dolayısıyla suç, icra hareketlerinin bitirildiği tarihte sona ermektedir. Bu nedenle 
hukuki veya fiili kesinti gerçekleşmediği takdirde failin eylemler serisi tek suç 
oluşturur. Bu durumda suçun sona erdiği tarih, (suç tarihi) elverişlilik niteliğini taşıyan 
son eylem tarihi olup mahkememizce haklarındaki soruşturma devam eden failler ile 
haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıkların eylemler serisi ile zararlı netice 
meydana geldiği ve illiyet bağı olduğu kabul edilmiştir.

 Bu suç ile amaç yalnızca Hükûmetin ortadan kaldırılması veya görevinin kısmen 
veya tamamen engellenmesi ise, 312. madde ile cezalandırılır. Buna karşın 309. maddedeki 
suçun oluşabilmesi için, failin Hükûmet sistemini, rejimi değiştirmeye yönelik olarak hareket 
etmesi gerekir. Bu takdirde doğal olarak eylemin Hükûmetin ortadan kaldırılması sonucunu 
doğurması söz konusudur. İki madde arasındaki ilişki asli-tali norm ilişkisidir. Bu konuda 
geçitli suç teorisinden yararlanmak akla gelebilir ise de, 312/1. madde geçit suça ulaşmayı 
sağlayan hafif suç niteliğinde görülemeyeceğinden,bu kuramın uygulanması olanaklı değildir.

4. 3713 SAYILI YASA YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

765 sayılı TCK'nın 147., 5237 sayılı TCK'nın 312. maddelerinde düzenlenen suç 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 3. maddesinde sayılan suçlardandır.

18/07/2006 gün ve 26232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5532 sayılı kanunun 2. 
maddesi ile yapılan değişiklikten sonra 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlar, terör suçlarıdır.

18/07/2006 gün ve 26232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5532 sayılı kanunun 2. 
maddesi ile yapılan değişiklikten önce 3713 sayılı Kanunun 3. maddesi; “ Türk Ceza 
Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171 ve 172. maddelerinde yazılı suçlar, 
terör suçlarıdır” şeklinde düzenlenmiştir.

Eylem 3713 sayılı kanunun 3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 
5532 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden 
verilen cezalar yönünden 3713 sayılı yasanın 5/1. maddesi uygulanmıştır.

5. GİZLİ İTTİFAK / SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU YÖNÜNDEN 765 SAYILI 
TCK.NIN 171/2. MADDESİ VE 5237 SAYILI TCK.NIN 316. MADDELERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ ;

5237 sayılı TCK.nın 316/1. Maddesi; "Bu Kısmın Dördüncü ve Beşinci 
Bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya 
daha fazla kişi, maddî olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık 
derecesine göre, üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2)Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan 
önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez."

Madde Gerekçesi; " Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine, birliğine ve Anayasa 
düzenine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere gerçekleştirilecek birleşmeleri 
önlemek maksadıyla caydırıcı bir tehlike suçunu meydana getirmiş bulunmaktadır. Bu 
maddede yer alan suç sadece bir anlaşmanın gerçekleştirilmesiyle oluşmaktadır.

Anlaşmadan maksat, iki veya daha fazla kişinin madde metninde gösterildiği üzere, 



  

maddî olgularla belirlenen bir biçimde, bir irade birleşmesine varmış olmalarıdır. Suçun 
işlenmesinde kullanılacak vasıtalar hakkında da anlaşmanın gerçekleşmesi gereklidir." 
denilmiştir. 

765 sayılı TCK. nın 171. Maddesi; " 125, 131, 133, 146, 147, 149 ve 156. 
maddelerde yazılı cürümlerden birini veya bazılarını hususi vasıtalarla işlemek üzere bir kaç 
kişi aralarında gizlice ittifak ederlerse bunlardan her biri aşağıda yazılı cezaları görür. 

1-Yukarıdaki fıkrada yazılı ittifak 125, 131, 133. ve 156. maddelerde yazılı 
cürümlerin yapılmasına dair ise sekiz seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezası 
hükmolunur.

2-Bu ittifak 146. ve 147. maddelerde gösterilen cürümlerin icrasına müteallik ise 
dört seneden on iki seneye ve 149 uncu maddede gösterilen cürümlerin icrasına aid ise üç 
seneden yedi seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Cürmün icrasına ve kanuni takibata başlanmazdan evvel bu ittifaktan çekilenler 
ceza görmezler." şeklinde düzenlenmiştir.

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 171. maddesinde “gizlice ittifak” sözcükleri 
kullanılmıştır. Gizlice sözcüğü kaynak kanunda yoktur ve anlamsızdır. Bu nedenle yeniden 
meydana getirilen suç tanımında bu kelimeye yer verilmemiştir. Anlaşmanın açıkça yapılmış 
bulunması hâlinde fiilin suç teşkil etmemesinin anlamı olamaz.

Anlaşma konularından birisini oluşturan “elverişli vasıta”dan suçun işlenmesinde 
kolaylık sağlayan her türlü gereçleri anlamak gereklidir. Ancak suçun işlenmesinde 
anlaşanların, vasıtayı da saptamış olmaları gerekir.

Maddede yer alan anlaşmanın “maddî olgularla belirlenen bir biçimde olması” 
ibaresi, suçun oluştuğunu kabul edebilmek için bulunması gerekli delillerin niteliğine işaret 
etmektedir.

Bir suçun işlenmesi için sadece anlaşmaya varmak, anlaşma konusu suç 
açısından bir hazırlık hareketidir. Eğer anlaşma konusu suçun icrasına başlanmamışsa, bu 
anlaşma dolayısıyla iştirak ve teşebbüs hükümlerinden hareketle cezaya 
hükmedilemeyecektir. Ancak, bu madde kapsamına giren suçlar açısından farklı bir yol 
izlenmiştir. Madde kapsamına giren suçların işlenmesi hususunda anlaşmaya varılması, bu 
suçlardan bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu madde kapsamına giren suçların 
icrasına başlanmamış olsa bile, bu suçları işlemeye yönelik bir hazırlık hareketi 
mahiyetindeki anlaşma dolayısıyla cezaya hükmedilebilecektir. (Yorumlu - Uygulamalı 
Türk Ceza Kanunu,Osman Yaşar Yargıtay 4.Ceza Dairesi Başkanı,Hasan Tahsin Gökcan 
Yargıtay Tetkik Hâkimi, Mustafa Artuç Yargıtay Tetkik Hâkimi,Adalet Yayınevi, Ankara 
Şubat, 2010 s: 1497-1498)

Anlaşmaya varanların sayı bakımından yeterli olup olmadıkları, anlaşanların 
toplumda işgal ettikleri yer, kişilikleri, temsil ettikleri güç bakımlarından neticeyi alabilecek 
durumda olup olmadıkları saptanmalıdır.

Maddenin ikinci fıkrası ile cezasızlığı sonuçlayan bir etkin pişmanlık hâli 
getirilmiştir: İşlenmesi kararlaştırılan suçun icra hareketlerine geçilmesinden önce ve 
soruşturmaya başlamadan ittifaktan yani anlaşmadan çekilme hâlinde, çekilene ceza 
verilmeyecektir. Ancak, soruşturmaya başlandıktan sonra anlaşmadan çekilme hâlinde, bu 
etkin pişmanlık hükmü uygulanamayacaktır. 

 Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, güvenliğine ve Anayasal 
düzene karşı suç işlemek amacıyla yapılan anlaşmalar, ilgili suçların hazırlık hareketleri 
niteliğindedir. Kanun koyucu bazı suçlar için, salt bu yönde anlaşma yapılmasının dahi 
korunan değerlere karşı tehlike oluşturduğunu normatif olarak kabul etmiş bulunmaktadır. 

Suçun oluşması için, iki veya daha fazla kişinin elverişli vasıtalarla 302 ila 315. 
maddelerde düzenlenen suçlardan birini işlemek üzere anlaşmaları yeterli görülmüş, 



  

ayrıca somut bir tehlikenin veya zararın varlığı aranmamıştır. Bu nedenle, tehlike suçu 
niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Suçun 765 sayılı kanundaki karşılığını 171. madde teşkil etmektedir. Anılan 
maddenin kaynağı ise 1889 İtalyan Ceza Kanununun 134. maddesi ve onun da kaynağı 1810 
tarihli Fransız Ceza Kanunu'nun 89. maddesidir. Suç, 1930 tarihli İtalyan Ceza Kanununun 
304. maddesinde düzenlenmiştir. (Özek, Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine 
Cürümler, s. 395)

Bu suç herhangi bir kimse tarafından işlenebilir. Bu nedenle özgü suç olarak 
düzenlenmemiştir. Aynı amaca yönelik olarak iradelerin birleşmesiyle işlendiğinden, çok 
failli suçlardan birleşme suçu  türünü oluşturmaktadır.

Hareket Öğesi olarak; Suç, TCK.nın 302-315. maddelerde yer alan suçlardan 
herhangi biri ya da birkaçını elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişinin, 
maddî olgularla belirlenen bir biçimde anlaşmaları suretiyle işlenmektedir. Suçun oluşması 
için en az iki kişinin anlaşması gerekli ise de, bu sayının yeterli olup olmaması, işlenmesi 
düşünülen suçun özelliğine göre belirlenmesi gerekir. 

Anlaşma, belirli bir suçun elverişli vasıtalarla işlenmesi konusunda iki veya daha 
çok kişinin iradelerinin uyuşması suretiyle gerçekleşir. Bu uyuşmanın fiilen meydana 
gelmesi, anlaşmanın varlığı bakımından yeterlidir. Anlaşmanın sözlü, yazılı, gizli veya açık 
olmasının, suçun oluşması yönünden bir farkı bulunmamaktadır. (Yorumlu - Uygulamalı 
Türk Ceza Kanunu,Osman Yaşar Yargıtay 4.Ceza Dairesi Başkanı,Hasan Tahsin Gökcan 
Yargıtay Tetkik Hâkimi, Mustafa Artuç Yargıtay Tetkik Hâkimi,Adalet Yayınevi, Ankara 
Şubat, 2010 s: 1499)

Anlaşmanın soyut olarak bazı suçların işlenmesi üzerinde değil, somut bir veya daha 
çok suçun işlenmesi konusunda gerçekleşmesi gerekir. Gizli ittifak/ Suç için anlaşma 
eyleminde somut ve belirli bir veya daha fazla suçun işlenmesine yönelik bir birleşme vardır.

Suç için anlaşma, birkaç kişinin bir suçun işlenmesi fikri üzerinde irade birliğine 
varmaları şeklinde basit bir birleşme olmamalıdır. Anlaşmanın, amaç suçların işlenmesine 
yönelik olarak elverişli vasıtaları kapsaması, şarta bağlı bulunmaması, sonucu doğuracak 
şekilde ciddiyet, sıkılık, sonuca yakınlık ve gayenin devamlı bir mahiyet arzetmesi gerekir. 
(Özek, Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, s. 397; Özek, Devlet 
Başkanına Karşı Suçlar, 1970, s. 159)

 Fakat, bu suçun oluşması bakımından aranması gereken husus, elverişli vasıtaların 
fiilen temini olmayıp, amaç suçun hangi elverişli vasıtalarla veya yöntemle işleneceği 
üzerinde anlaşmanın varlığıdır.(1.CD. 25.4.1966, 975/975; Gözübüyük Şerhi, 5.B. C.II, s. 
387)

 Bu koşul, fiilin gerçek anlamda yakın tehlike yarattığının kabul edilmesi 
bakımından önemlidir. Seçilen vasıtanın, amaç suçu işlemek bakımından elverişli bulunması, 
amaç suç için kanunda gösterilen fiilin niteliğine uygunluk arzetmesi de gerekir.

Diğer taraftan, anlaşan kişilerin amaç suçun icrasına başlamamış bulunmaları 
zorunludur. Bu suçun işlendiğinden söz edebilmek için, işlenecek suça ilişkin olarak 
elverişli vasıtalar ve yöntem de dahil olmak üzere soyut bir biçimde anlaşılmış olmalı, 
ancak amaç suçun işlenmesine henüz başlanılmamış olunmalıdır. Dolayısıyla, amaç 
suçun icra hareketleri başlayana kadar geçen sürede 765 sayılı TCK.nın 171/2. ve  5237 
sayılı TCK.nın 316. madde hükümleri işlemekte, amaçlanan suçun icrasına başlanıldığı 
anda ise ilgili suç tipine yönelik norm hükümleri geçerli bulunmaktadır. Başka bir 
anlatımla, amaçlanan suçun hazırlık hareketlerine yönelik davranışlar (ayrıntılı plan 
yapma, silah ve diğer saldırı araçlarını temin etme vb.), 316. maddedeki suçun kanıtı 
olarak ortaya çıkmaktadır. (Yorumlu - Uygulamalı  Türk Ceza Kanunu,Osman Yaşar 
Yargıtay 4.Ceza Dairesi Başkanı,Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Tetkik Hâkimi, Mustafa 
Artuç Yargıtay Tetkik Hâkimi,Adalet Yayınevi, Ankara Şubat, 2010 s: 1500)



  

Maddede belirtilen ve anlaşma konularından birisini oluşturan “elverişli vasıta”dan 
suçun işlenmesinde kolaylık sağlayan her türlü gereçler anlaşılır. Ancak suçun işlenmesinde 
anlaşanlar, suçta kullanılacak vasıtayı da saptamış olmalıdır. 

Maddede yer alan anlaşmanın “maddî olgularla belirlenen bir biçimde olması” 
ibaresi, suçun oluştuğunu kabul edebilmek için bulunması gerekli delillerin niteliğine işaret 
etmektedir. Dolayısıyla, suçun sübutu ve tehlike yaratmaya elverişliliği bakımından 
anlaşmanın belirlenebilen bazı maddi olgulara dayanması aranmalıdır. 

Suçun oluşması için, anlaşmanın elverişli vasıtaları ve belirlenebilen maddi olguları 
içerdiğinin saptanması oldukça önemlidir. Aksi takdirde, salt düşünce, inanç ve örgütlenme 
özgürlüğü kapsamındaki faaliyetlerin cezalandırılması gibi, yasa koyucunun arzu etmediği ve 
insan hakları hukukunu ihlal edecek bir sonuca ulaşılmış olunur.

Suç kasten işlenebilir. TCK.nın 302-315. maddelerdeki suçlardan biri veya daha 
fazlasını elverişli vasıtalarla işlemek amacıyla iki ya da daha çok kişinin bu bilinç ve 
iradeyle anlaşmaları halinde suçun manevi unsuru gerçekleşir. Belirli bir suçun işlenmesi 
amacıyla anlaşma yapılması gerektiğinden yalnızca doğrudan ve bu özel kasıtla işlenebilir. 
Buna karşın, failin hangi saikle hareket ettiğinin önemi bulunmamaktadır. 

Suçun Tamamlanması ve Zamanaşımı Başlangıcı yönünden değerlendirme; 
Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun objektif unsurları arasında neticeye yer 
verilmeyen hallerde hareketin yapılmasıyla, neticeli suçlarda ise neticenin gerçekleşmesiyle, 
teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığında, mütemadi suçlarda kesintinin 
gerçekleştiği anda, zincirleme suçlarda zincirleme suç halkasındaki son suçun işlendiği 
tarihte işlemeye başlayacaktır. Zamanaşımını kesen ve durduran nedenler 765 sayılı TCK’nın 
104 ve 107., 5237 sayılı TCK’nın 67. maddelerinde düzenlenmiştir.

Suç, amaç suçların işlenmesine yönelik olarak elverişli biçimde anlaşmanın 
yapıldığı anda gerçekleşmekte fakat bitmemekte, anlaşmanın devamı süresince temadi 
etmektedir. Elverişli sayıda kişiyle anlaşma yapılmasına karşın, sonradan anlaşmaya katılan 
kişiler de müşterek fail olarak suçu işlemiş sayılır. 

Somut olayda gizli ittifak suçunun amaç suçun zararlı neticesinin gerçekleştiği 
tarihte bittiği kabul edilmiş ve zamanaşımı süresi bu tarihten itibaren işlemeye 
başladığı mahkememizce kabul edilmiştir.

Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan 
önce bu ittifaktan/anlaşmadan çekilenlere/vazgeçenlere ceza verilmeyeceği etkin pişmanlık 
olarak düzenlenmiştir. Somut olayda amaç suç işlendiğinden etkin pişmanlık hükmünün 
uygulanması olanağı bulunmamaktadır.

Suç için anlaşma eylemi, maddi olgularla belirlenebilen ve elverişli vasıtaları 
kapsayan bir anlaşma olarak gerçekleştiğinde, korunan değerin tehlikeye düşürüldüğü 
normatif olarak kabul edilmiştir. Bu durumda, belirtilen koşulları içeren bir anlaşmanın 
gerçekleşmesi anında suç tamamlanmakta, anlaşma öncesi yapılan fikir açıklamaları ise 
cezalandırılmayan hareketler olarak kalmaktadır. Sırf hareket suçu olarak düzenlenmiş olup, 
anlaşma anına kadar suçun icrasına başlanıldığı söylenemeyeceğinden, teşebbüsün olanaklı 
bulunmadığı kabul edilmelidir. (Soyaslan, Özel Hükümler, 5.B. s. 603)

Bu suça iştirakle ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Çok failli suç olması 
dolayısıyla, anlaşan kişilerin tamamı fail olarak cezalandırılır. Suç için anlaşan elverişli 
sayıdaki faillerin oluşan eylemine, sonradan müşterek fail olarak başka kişilerin de 
katılması olanaklıdır.

Amaçlanan suçun işlenmesi durumunda, ayrıca 171/2. ve 316. madde ile ceza 
verilip verilmeyeceği hususu, mülga 171. madde bakımından da tartışılmıştır. Gerçekten, suç 
için anlaşma yapılması esasında her suç tipi bakımından suç tanımı ve iştirak kuralları 
içerisinde yer alan bir unsurdur. Bu suçun karşılığını oluşturan 1930 tarihli İtalyan Ceza 
Kanununun 304. maddesinde, failin bu maddeye göre cezalandırılabilmesi için, amaçlanan 



  

suçun işlenmemiş olması şart koşulmuştur. Buna karşın, 305. maddedeki örgüt kurma suçu 
bakımından böyle bir şart aranmamıştır. Bu düzenleme dolayısıyla bazı yazarlar bağımsız bir 
suç oluşu nedeniyle amaç suç işlendiğinde her iki suçun oluşacağını düşünmektedir. (Ordine, 
s. 27, Florian, 514, Vannini, 52; nakleden ve aynı görüşte; Özek, Siyasi İktidar Düzeni ve 
Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, s. 401; Özek, Devlet Başkanına Karşı Suçlar, 1970, s. 160)

Diğer yazarlara göre ise, maddede aksine bir hükmün bulunmaması karşısında, amaç 
suç işlendiğinde yalnızca işlenen suçtan ceza verilmeli, suç için anlaşma dolayısıyla ceza 
verilmemelidir. (Gözübüyük Şerhi, 5.B. C.II, s. 384; Erem, TCK Şerhi, 1993, C.II, s. 1130)

 Askeri Yargıtay’ın bir kararında, suç için ittifak etme eyleminde bulunan 
failin amaç suçun icrasına başlaması durumunda, failin amaç suçla cezalandırılması 
gerektiği ifade edilmiştir. (Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 24.01.1964, 12/1; Gözübüyük 
Şerhi, 5.B. C.II, s. 389)

Mülga 765 sayılı TCK.nın 171/son maddesinde olduğu gibi, 5237 sayılı TCK.nın 
316/2. maddesindeki düzenlemede; “amaçlanan suç işlenmeden önce" bu ittifaktan 
çekilenlere ceza verilemeyeceği” belirtilmiştir. Bu hüküm karşısında, kanun koyucunun etkin 
pişmanlıkla ilgili düzenlemeyi, amaçlanan suç gerçekleştiğinde 316/1. madde ile de ayrıca 
ceza verilmesi gerekeceğinden hareketle yaptığı fikri akla yakın gelebilir. Fakat, aynı 
düzenlemenin, suç için yapılan anlaşmanın icra edilmeden son bulmasını teşvik için yapıldığı 
düşüncesi de aynı derecede savunulabilir bir düşüncedir. Bu tartışmada, icrasına başlanılması 
durumunda artık yalnızca amaç suç ile ceza verilmesi gerekmektedir. Yargıtay bu konuyla 
ilgili bir olayda, silah sağlama (m.315) suçunu işleyen kişilerin ayrıca 316. madde ile 
cezalandırılamayacağına karar vermiştir.(9.CD. 07.07.2009, 1878/7934)

Yukarıda da değinildiği üzere, yasa koyucu suçun konusunu farklı açılardan 
korumak üzere farklı suçlar düzenlemiştir. Bu bağlamda kalan ve 765 sayılı TCK.nın 171/2 
ile 5237 sayılı TCK.nın 316. maddelerinde düzenlenmiş bulunan gizli ittifak suçu, 
“hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme” suçunu hususi vasıtalarla 
işlemek konusunda gerçekleşecek bir irade birliği ile tamamlanacaktır. Buradaki amaç suç 
cebren işlenecek olduğundan, ittifak iradesinin de cebir içermesi gerektiği tabiidir. İttifakın; 
vasıtaları tespit etmiş olması, ciddi, amaca yakın ve korunan hukuki değeri tehlikeye 
düşürecek nitelikte bulunması gereklidir. Suçun oluşması için vasıtaların temin edilmiş 
olması gerekmez.

Bu ittifakın sağlanması ve ittifak edenlerin iradelerinin tek bir irade haline gelmesi 
ile bu suç oluşacağından, cebir de içeren bu ittifakın icabı olarak, bu ittifakı takiben amaç 
suçun icrası kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, amaç suçun, yani hükümeti cebren 
ıskat veya vazife görmekten cebren men etme suçunun icra hareketleri sayılacaktır.

 Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 05.11.1987 tarih ve 1987/103-161 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi, “765 sayılı TCK.nın 171. maddesinde belirtilen ittifak suçu: 
İttifaka dahil kişiler arasında fikir uygunluğunun belirli, programlı bir şekle girmiş olması, 
vasıtaların tespit edilmesi ve gayeye yakın, ciddi ve tehlikeli olmasıdır. Teşekkül eden 
ittifakın gayeye ait bir takım faaliyetlerde bulunmuş olması halinde ise esas suça ait icra 
hareketlerine başlanılmış olmaktadır.”

“Hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme” suçunun 
işlenebilmesi için elverişlilik bakımından gerekli olan unsurlardan biri de, bu suçu işleyecek 
olan elverişli sayıdaki failin, elverişli bir biçimde bir araya gelmiş ve elverişli vasıtalarla 
harekete geçmiş olmasıdır. Bu bir araya gelme olgusu hem elverişlilik bakımından 
hukuksal bir gereklilik hem de icra hareketlerinin neticeye ulaşması bakımından fiili bir 
zorunluluktur. Dolayısıyla sanıklara yüklenen suçun işlenmesi bakımından gerekli olan icra 
hareketlerinin başlangıcında, bu icra hareketlerini amaç suç istikametinde yönetecek, 
yönlendirecek bir anlaşmanın bulunması zorunlu olup somut olayda da bulunmaktadır.



  

Bu açıdan somut olaya bakıldığında; TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu 
Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından gönderilen Genelkurmay 1997 yılı tarihçesinde, 
22-24 Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük’te Donanma Komutanlığında bir seminer yapıldığı, 24 
Ocak 1997 Cuma günü Gölcük Donanma Komutanlığında genişletilmiş aylık komutanlar 
toplantısına Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Ordu Komutanları, Harp Akademileri 
Komutanı, Donanma Komutanı, ilgili Genelkurmay J Başkanları, Daire Başkanları, Adli 
Müşavir ve ilgili personelin katıldığı bu toplantıda; İç Güvenlik Harekat Değerlendirmesi 
hakkında Tuğgeneral Kenan Deniz, Psikolojik Harekat Değerlendirmesi hakkında Kur. Alb. 
Oğuz Kalelioğlu, İç İstihbarat Değerlendirmesi hakkında Tümgeneral Fevzi Türkeri’nin bilgi 
arzında bulunduklarının belirtildiği, bu resmi ve yasal programın dışında; 

 23-24 Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin 
ev sahipliğini yapan o tarihte Gölcük Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu 13 Ocak 2001 
günü Kanal 6 televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV programına 
katıldığı, Hulki Cevizoğlu’nun yazdığı,Ceviz Kabuğu yayınlarından çıkan “Generalinden 28 
Şubat İtirafı Postmodern Darbe” isimli 352 sayfalık kitapta 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 
Televizyon kanalında yayınlanan Ceviz Kabuğu isimli TV programının çözümü olduğu, 
konuk olarak eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim Dervişoğlu’nun katıldığı, TV 
programına telefonla bağlanan eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol 
Özkasnak’ın konuşmalarının yer aldığı, 26 sayfadan oluşan 27.03.2013 tarihli araştırma 
tutanağında özetle; 

Salim Dervişoğlu, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan toplantıda, seminerde, 
ülkedeki laiklik ihlali konusunda herkesin kendi müşahadelerini söylediğini,orada doğal 
olarak, o gün memleketin içinde bulunduğu durum ve karşı karşıya bulunulan sıkıntılar 
görüşülüp istişare edildiğini,“hareket tarzı ne olabilir?” denildiğini, katılanların fikir ve 
görüşlerinin alındığını ve neticede verilen karar, tamamen yasal ortamlar içinde bu konuların 
dile getirilmesi oldu ki, Milli Güvenlik Kurulundaki 28 Şubat toplantısı bunun sonucunda 
meydana gelmiş olan bir olay olduğunu,  28 Şubat Kararları’nın merkezi Gölcük olduğu, 
yani harp oyunu arasındaki periyotta durumu bir tezekkür ettiklerini, oraya katılan 
diğer orgeneraller de olduğunu, sonradan Kuvvet Komutanı olan orgenerallerinde 
bulunduğunu, o periyotta Yüksek Askeri Şura üyesi olan Orgeneral ve Oramiral rütbesindeki 
hemen hemen tamamının katılıp  herkesin tamamen hem fikir olduğunu ve katılanların 
hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, 28 Şubat kararlarının merkezinin 
Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğunu, 28 Şubat’ın bir reaksiyon olduğunu, 
bu reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğunu ve 28 Şubat sadece bir güvenlik 
sorununun karşısındaki reaksiyondur; reaksiyon da yasal forumla yapılmış olduğunu, yasal 
forum sonrası hükümetin yıkıldığını,28 Şubat'ın Refah-Yol Hükümetinin bazı konularda 
ülke istikrarını bozucu icraat içinde olduğunu görüp onları ortaya koyduğunu belirttiği,

Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu dönemde Genelkurmay Başkanlığı Genel 
Sekreteri olan Sanık Erol Özkasnak; Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci 
Başkanı’na ve Genel Sekreter’e konuşma ve söz hakkı verip kendi adına konuşmaları 
yaptırdığını ve 28 Şubat sürecinde de bunların yapıldığını, post-modern darbe olarak 
adlandırılan 28 Şubat Süreci’nde yasaya ve kanunlara aykırı hiçbir şey yapılmamış olduğunu 
asıl yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın meşru Hükümeti tarafından 
yapılmış olduğunu, Anayasa laik, Atatürkçü, milliyetçi niteliklere uygun olarak esasları belli 
edilen Cumhuriyetin temelleri sarsılmak istenmiş olduğunu, dolayısıyla kanuna, Anayasa’ya 
aykırılık varsa, bu “28 Şubat Süreci”nde rol alan askerler tarafından değil, bizatihi o 
zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmış olduğunu,

28 Şubat Süreci”ni Genelkurmay Karargahında yapılan faaliyetler açısından, 



  

Genelkurmay Başkanı’nın Başkanlığında Kuvvet komutanlarının da katılımıyla bir 
Silahlı kuvvetler faaliyeti olduğunu, kendisininde bu faaliyetler içerisinde üzerine düşen 
rolü oynayan veya rol verilen bir kişi olduğunu, bu sürece de çok güzel bir isim takılmış 
olduğunu, post-modern darbe isminin buna yakıştırılan en iyi isim olduğunu, bu 
post-modern darbe, tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen, bir şekilde 
hiç kan akıtmadan, hiç kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik 
uygulamalarla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin başındaki 
en büyük insandan ilgili bakanlara kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın 
ortak edilerek sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen bir 
süreç olduğunu, başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmak 
üzere, o zamanın kuvvet komutanları aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde 
olduklarını, başlangıçta Genelkurmay Karargahında başlatılan bu “28 Şubat Süreci”nde, 
daha sonra Kuvvet Komutanları Oramiral Güven Erkaya, Orgeneral Ahmet Çörekçi, 
Orgeneral Hikmet Köksal ve Teoman Koman’ın da adını unutmanın yanlış olacağını, 28 
Şubat Süreci”nin başlangıcı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Genelkurmay 
Başkanlığına davet edilip 17 Ocak 1997 kendisine 28 Şubat 1997’de verilen brifingin hemen 
hemen bir benzerinin verilmesiyle başlayan bu süreç olduğunu, her şey Genelkurmay 
Başkanı’nın kontrolü ve komutasında cereyan ettiğini, hiç kimse Sayın Genelkurmay 
Başkanı’nın müsaadesini almadan, emrini almadan böyle bir eyleme uygulamaya geçmesi 
çeşitli konuşmalar yapmasının mümkün olmadığını, emir-komuta zinciri ”28 Şubat Süreci ” 
içerisinde bütün usul ve prensipleriyle tam olarak işlemiş olduğunu, Genelkurmay 
Başkanı’nın adının az geçmesi bir üslup ve usul meselesi olduğunu, 

Bu Kuvvet Komutanlarının görevleri 30 Ağustos 1997 tarihinde sona erdiğini, ondan 
sonra da yeni komuta heyeti geldiğini, 30 Ağustos 1997’den sonra “28 Şubat Süreci”nin o en 
hareketli günleri sona ermiş, bir parça durulma olduğunu, zaten mevcut Hükümetin de 
değişmiş, yerine başka bir Hükümet kurulmuş olduğunu, bir anlamda amaç yerine 
gelmişti. Dolayısıyla müteakip komuta heyetinin, bir önceki komuta heyeti kadar daha aktif 
rol oynaması veyahut da daha aktivite içerisinde olması gereğinin ortadan kalkmış 
olduğunu,“28 Şubat Süreci” öyle hafife alınacak, bir kenara atılacak bir süreç değildir, 
Cumhuriyet tarihimizin önemli dönemeçlerinden biridir. Bu kriz içerisinde görev alan 
bütün Kuvvet Komutanları, başta Genelkurmay Başkanı ve Orgeneral Çevik Bir olmak 
üzere, üzerlerine düşen tarihi görevi yerlerine getirmiş olduklarını beyan ettiği,

Bir suç isnadı olmadan özgür bir ortamda yapılan bu beyanlar ve tüm dosya 
kapsamından, sanıkların 23-24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük’te Donanma 
Komutanlığında yapılan harp oyunu seminerinin arasındaki periyotta meydana 
getirdikleri fikirbirliğinin olduğu oluşumun, icra hareketleri başlamadan önce amaç 
suçun işlenmesine ilişkin bir ittifakı içerdiği ve amaç suçun hazırlık hareketi olduğunu, 
bu ittifakı takiben amaç suçun icrası kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, amaç 
suçun, yani 54. Hükümetin cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme 
suçunun icra hareketleri sayılmıştır.

Sanıklar,Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik organizasyonu içerisinde hareket eden 
ancak amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk göstermesi 
mümkün olmayan bu görevleri ile ilgili  gerçekleşen ittifak olgusunun 765 sayılı TCK.nın 
147. ve 5237 sayılı TCK.nın 312. maddelerinde düzenlenen suçu işlemeye yönelik olduğu, bu 
suçu hususi/elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin bulunduğu, sayısal yeterliliği ve gizliliği 
içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde gerçekleştiği ve amaç suça yönelik olarak 
harekete geçmekten başka yapacak bir şey kalmayacak şekilde tamamlandığı görülmektedir. 
Sanıklarca gerçekleştirilen ittifak, suçun hem 765 sayılı TCK’daki hem de 5237 sayılı 
TCK’daki unsurlarını taşımaktadır.

Amaç suça yönelik icra hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya 



  

dahil olduğu tespit edilen, ancak; amaç suçun icrasına yönelik faaliyetlerin içinde 
bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde saptanamayan sanıkların hukuki 
durumunun, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince ittifak suçu kapsamında 
kaldığının kabulü gerekmiştir. (Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 09.10.2013 tarih 2013/9110 
esas 2013/12351 karar)

Ayrıca Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi, ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka 
dahil olanlarda gizli ittifak suçunun failleri olabilir.

 Somut olayın özellikleri nazara alındığında olaydaki ittifakın; birleşen iradeleri, 
hususi ve elverişli vasıtaları, gizliliği ve maddi olgularla belirlenme ölçütünü koruyacak 
biçimde soruşturmanın başlangıcına kadar temadi ettiğinin kabulü, hayatın olağan akışına 
aykırıdır. 

İcra hareketlerinde bulundukları kesin olarak saptanamayan sonradan ittifaka dahil 
olan sanıkların ittifak halinin de, aksi kanıtlanmadığı sürece; icra hareketlerinin tamamlandığı 
ve zararlı neticenin meydana geldiği tarihe kadar temadinin devam ettiği mahkememizce 
kabul edilmiştir.

Somut olayda sadece 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılıp görüş beyan eden 
sanıkların amaç suça iştirak iradelerinin bulunmadığı ve amaç suç olan “Hükümeti 
cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme” suçuna yönelik icrai hareketlere de 
katılmamaları ve katıldıklarına dair hukuken geçerli bir delil elde edilemediği, Yargıtay 
9. Ceza Dairesi'nin 09.10.2013 tarih 2013/9110 esas 2013/12351 karar da nazara alınarak 
amaç suçun icrasına yönelik faaliyetlerin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak 
biçimde saptanamayan sanıkların hukuki durumunun, şüpheden sanık yararlanır ilkesi 
gereğince ittifak suçuna sonradan dahil olma niteliğinde bulunduğu mahkememizce 
kabul edilmiş, bir kısım  sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini 
Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek Suçu"nu işlediğinden bahisle 765 
sayılı TCK.nın 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de 
sanıkların eyleminin 5237 sayılı TCK.nın 7/2. maddesi gereğince zamanaşımı yönünden lehe 
olan 765 sayılı TCK.nın 171/2. maddesinde düzenlenen "gizli ittifak" suçu kapsamında 
kalıp, bu suçun da 765 sayılı TCK.nın 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık dava zamanaşımı 
süresine tabi olup, suç tarihi itibariyle dava zamanaşımı süresi dolduğu anlaşılmakla, açılan 
davaların 765 sayılı TCK.nın 102/3. maddesi ve 5271 sayılı CMK.nın 223/8. maddeleri 
uyarınca düşürülmesine karar verilmiştir.

6. LEHE VE ALEYHE YASA DEĞERLENDİRİLMESİ;

Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasında ana kural fail hakkında fiili 
işlediği tarihte yürürlükte bulunan kanunun uygulanmasıdır. Ancak sonradan yürürlüğe giren 
kanun failin lehine ise bu kanun uygulanacak ve infaz edilecektir. Anayasanın 38/2. maddesi 
uyarınca suç (dava) ve ceza zamanaşımına ilişkin kanunların uygulanması bakımından da 
aynı kural geçerlidir. Bu bakımdan zamanaşımı süresini kısaltan kanun, failin lehine 
olduğundan geçmişe etkili olacak iken, zamanaşımı süresini uzatan kanun faailin aleyhine 
olduğundan geçmişe etkili olmayacaktır. (Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
8. Baskı, Ankara, 2012, s.134).

5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi uyarınca; ''Suçun işlendiği zaman yürürlükte 
bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine 
olan kanun uygulanır ve infaz olunur.'' hükmü; zamanaşımına ilişkin kanunlar bakımından da 
geçerli olan lehe kanunun belirlenmesinde başvurulacak yöntemi belirleyen 23.02.1938 gün 
ve 23-9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, “Suçun işlendiği zamanın yasası ile 
sonradan yürürlüğe giren yasa hükümlerinin farklı olması halinde, her iki yasanın birbirine 



  

karıştırılmadan, ayrı ayrı somut olaya uygulanıp, her iki yasaya göre hükmedilecek cezalar 
belirlendikten sonra, sonucuna göre lehte olanı uygulanmalı,” içtihadı ve bu karara paralel 
olarak düzenlenen 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun'un 9/3. maddesi uyarınca "Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki 
kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle 
karşılaştırılması suretiyle belirlenir." hükmü ve Ceza Genel Kurulunun 13.11.2007 gün ve 
225-233 sayılı,17.04.2007 tarih 2007/32-97 sayılı, 29/04/2008 gün ve 2008/5-41 Esas, 
2008/89 sayılı kararları lehe olan hüküm önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri 
olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle 
belirleneceği belirtilmiştir.Başka bir anlatımla, karma uygulama yapılarak, söz gelimi ceza 
süresinin sonraki, tâbi olunan zamanaşımı süresinin ise önceki kanun esas alınarak dava 
zamanaşımının hesaplanması  mümkün değildir.

Öğretide de özetle; uygulanma olanağı bulunan tüm yasaların leh ve aleyhteki 
hükümleri ile birlikte ayrı ayrı ele alınarak somut olaya göre sonuçlarının karşılaştırılmasının 
gerekeceği ve sonunda fail bakımından daha lehe sonuç veren yasanın belirlenip son hükmün 
buna göre verileceği görüşleri ileri sürülmüştür. (Ord.Prof. Dr. S.DÖNMEZER-Prof. Dr. 
S.ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.I, 11. Bası, sh.167 vd.; Ord. Prof. Dr. 
S.DÖNMEZER, Genel Ceza Hukuku Dersleri, sh.64 vd.; Prof. Dr. M.E.ARTUK-Doç. Dr. 
A.GÖKÇEN-Arş. Gör. A. C. YENİDÜNYA, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.I, sh.221 vd.)

Bu karşılaştırmada, hükmün tesisi aşamasında uygulanması gereken normlarla, 
hükmün infazına ilişkin normlar birlikte değil, ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu 
değerlendirmede hüküm tesisi aşamasında uygulanması gereken düzenlemelerin aynı yasa 
kapsamında bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, sadece bir yasa değil bir müesseseyle 
ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasalar birlikte değerlendirilecektir.

Cezaların içtimasına ilişkin hükümlere 765 sayılı TCY'nda yer verilmiş olunmasına 
karşın, gerek yargısal kararlarda gerekse öğretide, “cezaların birleştirilmesinin “bir yaptırım 
hukuku-infaz hukuku” kurumu olduğu, birleştirmeye rağmen, cezaları birleştirilen her suçun 
cezasının hukuken ortadan kalkmadığı” (Prof. Dr. Kayıhan İçel, Prof. Dr. Füsun 
Sokulu-Akıncı, Dr. İzzettin Özgenç, Dr. Adem Sözüer, Dr. Fatih S.Mahmutoğlu, Dr. Yener 
Ünver, Yaptırım Teorisi, İst-2000, s.277) yine benzer şekilde, “içtima sonunda verilen 
“toplam ceza” içindeki “unsur-cezalar”ın erimedikleri, kaybolmadıkları, cezaların içtimaı 
dışındaki haller bakımından varlıklarını korudukları” savunulmuştur. (Prof. Dr. Faruk Erem, 
Prof. Dr. Ahmet Danışman, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
Ankara-1997, 14. bası, s. 918) 

 “İçtimaya dahil olan cezalardan her biri hakkında zamanaşımının ayrı ayrı 
cereyan edeceği” (CGK. 3.6.1940 gün ve 125-108), “ehliyetnamenin muvakkaten geri 
alınmasının her ceza için ayrı ayrı uygulanması gerekeceği” (CGK. 15.3.1976 gün ve 
105-108), “CYUY’nın 305. maddesi uyarınca kendiliğinden temyize tabi olma koşulları 
incelenirken, içtima sonucu belirlenen toplam ceza miktarına bakılmayıp, her bir mahkumiyet 
hükmünde tayin olunan ceza sürelerinin ayrı ayrı göz önünde bulundurulacağı” (CGK. 
20.2.2001 gün ve 21-25) 

 Görüldüğü gibi gerek yargısal kararlarda gerekse öğretide tartışmasız kabul edilen 
ilkeler şunlardır.

1-Cezaların içtimaı bir infaz kurumu ve işlemidir. 
2-İçtimaya dahil olan suçlar hukuken bağımsızlıklarını korurlar ve her suç yönünden 

ayrı ayrı sonuç doğururlar.
3- İnfaza ilişkin uygulamalar kazanılmış hak oluşturmadığından, içtimaya ilişkin 

uygulamalar da lehe oluşan hatalar kazanılmış hakka konu olmazlar.
4- Sonradan yürürlüğe giren ve lehe hükümler içermesi nedeniyle uygulanması 

gereken yasanın tatbikinde infaza ve bu kapsamdaki içtima hükümlerinin gözetilmesiyle 



  

sonraki yasanın lehe olduğunun reddinin ve önceki yasanın lehe kabulünün olanaklı sayılması 
kabul edilemez.

Bu ilkeler ve yasal düzenlemeler kapsamında, lehe yasa belirlenmesinde 765 sayılı 
Yasa kapsamındaki içtimalı cezaların değil, her suç yönünden ayrı ayrı değerlendirme 
yapılarak, her biri  için tayin edilen cezanın dikkate alınması yasal zorunluluktur. Böyle bir 
kabul 5252 sayılı Yasanın 9/3 ve 23.02.1938 gün ve 23/9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının 
da doğal sonucudur. 

1982 Anayasası'nın 38/1-2. maddesi "Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan 
kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman 
kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

    Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da 
yukarıdaki fıkra uygulanır."

5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun'un 9/4. maddesi uyarınca "Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan 
yürürlüğe giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla 
yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz. " hükmü 
kesinleşen kararlar ile sınırlı olup yargılaması devam eden davalarda bu anlamda 
zamanaşımının uygulanmayacağına dair bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır.

Bu madde uyarınca kesinleşmiş olan hükümlerle ilgili olarak, talep üzerine veya 
re’sen lehe kanunun uygulanması için dosyanın ele alınması durumunda, artık suç tarihinden 
ele alınma tarihine kadar geçen sürenin önemi yoktur. Bu süre zamanaşımı süresinden 
uzun olsa bile yine zamanaşımı hükümleri uygulanmaz. Çünkü dava zamanaşımı 
hüküm kesinleşmeye kadar söz konusu olabilir.

Sanıklara isnat edilen ve sabit görülen suç;

765 SAYILI  TÜRK CEZA KANUNU YÖNÜNDEN;

765 sayılı TCK'nın 147. maddesi "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini 
cebren iskat veyavazife görmekten cebren menedenlerle bunları teşvik eyliyenlere 
ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası hükmolunur. "

765 sayılı TCK.nın 59. maddesi" Kanuni tahfif sebeplerinden ayrı olarak 
mahkemece her ne zaman fail lehine cezayı hafifletecek takdiri sebepler kabul edilirse 
Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine müebbet ağır hapis ve müebbet ağır hapis 
yerine 30 sene ağır hapis cezası hükmolunur. Diğer cezalar altıda birden fazla olmamak 
üzere indirilir."

765 sayılı TCK.nın 31. maddesinde "Beş seneden fazla ağır hapse mahkûmiyet 
müebbeden ve üç seneden beş seneye kadar ağır hapse mahkûmiyet hükmolunan cezaya 
müsavi bir müddetle, hidematı âmmeden memnuiyeti müstelzimdir."

765 sayılı TCK.nın 33. maddesinde "Beş seneden ziyade ağır hapis cezasına 
mahkûm olanlar ceza müddetleri zarfında mahcuriyeti kanuniye halinde bulundurulur. Ve 
emvalinin idaresinde mahcurlar hakkındaki kanunu medeni ahkâmı tatbik olunur. Beş 
seneden ziyade ağır hapse mahkûm olan şahsın ceza müddeti zarfında babalık hakkından ve 
kocalık sıfatının bahşettiği kanuni haklardan mahrumiyetinede hüküm verilebilir." 

Maddeleri uygulanarak suçu sabit görülen sanıkların 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası ve 59. maddesi gereğince 
müebbet ağır hapis cezası ile birlikte 31. maddesi gereğince müebbeden hidematı 
âmmeden memnuiyet cezası verilecektir.

5237  SAYILI  TÜRK CEZA KANUNU YÖNÜNDEN;



  

5237 sayılı TCK'nın 312/1. maddesi "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya 
tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir."

5237 sayılı TCK'nın 312/2. maddesi "Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların 
işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur."

5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesi "Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri 
nedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; 
müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine 
kadarı indirilir."

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi "1. Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis 
cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; 

A. Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim 
ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün 
memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b. Seçme ve seçilme ehliyetinden (…) (2)
c. Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d. Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin 

yöneticisi veya denetçisi olmaktan, 
e. Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine 

tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir 
olarak icra etmekten yoksun bırakılır.

2. Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı 
tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz. 

3. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi 
altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar 
hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci 
fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar 
verilebilir." 

Maddeleri uygulanarak suçu sabit görülen sanıkların 5237 sayılı TCK.nın 
312/1. maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası ve 62/1. maddesi 
gereğince müebbet ağır hapis cezası ile birlikte 53. maddesi gereğince mahkûm olduğu 
hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar hak mahrumiyeti cezası verilecektir.

Sanıklar hakkında sadece 765 sayılı TCK.nın 147,59,31,33. maddeleri ve 5237 
sayılı TCK.nın 312/1,62,53. maddelerinin uygulanması sonucu cezalar aynı nitelikte 
müebbet hapis cezası ise de,Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 07.03.2008 tarih 2007/3319 esas 
2008/1755 sayılı kararında da belirlendiği üzere, 5237 sayılı yasanın 53. maddesinin 765 
sayılı yasanın 31. ve 33. maddelerine göre müebbeten değil hapis cezasının infazı 
tamamlanıncaya kadar hak mahrumiyeti olması nedeniyle lehe olduğu anlaşılmıştır.

5237 sayılı TCK'nın özel bir gerçek içtima kuralı olarak düzenlenen 312/2. 
maddesi gereğince ise amaç suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, 
ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya verileceği düzenlenmiş olup bu 
kapsamda aşağıdaki bir kısmı yazılı suçların işlendiği anlaşılmıştır.

 1. 5237 sayılı TCK.nın 135/1-2. ve 137. maddesinde düzenlenip yaptırıma bağlanan 
 kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,

2.5237 sayılı TCK.nın 136/1. ve 137. maddesinde düzenlenip yaptırıma bağlanan 



  

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu,
3.5237 sayılı TCK.nın 112/1,119/c-e maddelerinde düzenlenip yaptırıma bağlanan 

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu,
4.5237 sayılı TCK.nın 113/1,119/c-e maddelerinde düzenlenip yaptırıma bağlanan 

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu,
5.5237 sayılı TCK.nın 115/3. maddesi ve 119/c-e maddelerinde düzenlenip yaptırıma 

bağlanan İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu,
6. 5237 sayılı TCK.nın 122. Maddesinde düzenlenip yaptırıma bağlanan Nefret ve 

ayırımcılık suçu,
7.5237 sayılı TCK.nın 125/1-3-4. maddesinde düzenlenip yaptırıma bağlanan 

hakaret suçu,
 
5237 SAYILI TCK.NIN 312/2. MADDESİ KAPSAMINDA İŞLENEN BU 

SUÇLAR YÖNÜNDEN VERİLECEK CEZALAR

1-Kişisel verilerin kaydedilmesi madde başlıklı ; 5237 sayılı TCK.nın 135/1. 
maddesi "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

5237 sayılı TCK.nın 135/2. maddesi " Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya 
dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel 
yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda 
birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır."

5237 sayılı TCK.nın 137/1. maddesi " Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; 
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,  b) Belli 
bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. " düzenlemesi ile;

Sanıklara eylemine uyan ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı 
TCK'nın 135/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi,suç konusunun önem ve değeri, 
meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek 
takdiren ve teşdiden 3 yıl hapis, verilen ceza 5237 sayılı TCK.nın 135/2. maddesi gereğince 
yarı oranında artırılarak 4 yıl 6 ay hapis,verilen ceza 5237 sayılı TCK.nın 137/1. maddesi 
gereğince yarı oranında artırılarak 8 yıl 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar 
verilecektir.

2-Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme madde başlıklı ;5237 
sayılı TCK.nın 136/1. maddesi "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, 
yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 
düzenlemesi ile,

Sanıklara eylemine uyan ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı 
TCK'nın 136/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi,suç konusunun önem ve değeri, 
meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek 
takdiren ve teşdiden 4 yıl hapis,verilen ceza 5237 sayılı TCK.nın 137/1. maddesi gereğince 
yarı oranında artırılarak 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilecektir.

3- Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi madde başlıklı ; 5237 sayılı 
TCK.nın 112/1. maddesi " Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir 
davranışla;

a.Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen 



  

her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
b. Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,
c.Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine 

girilmesine veya orada kalınmasına, engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur." düzenlemesi ile,

Sanıklara eylemine uyan ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı 
TCK'nın 112/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, 
meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek 
takdiren ve teşdiden 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilecektir.

Sanıklara verilen ceza  5237 sayılı TCK.nın 119/1-c,e maddesi gereğince bir kat 
arttırılarak 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilecektir.

4- Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi madde başlıklı ; 
5237 sayılı TCK.nın 113/1. maddesi "Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı 
başka bir davranışla;

a. Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,
b.Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında 

verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden 
yararlanılmasına, engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur." düzenlemesi ile,

Sanıklara eylemine uyan ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı 
TCK'nın 113/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, 
meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek 
takdiren ve teşdiden 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilecektir.

Sanıklara verilen ceza  5237 sayılı TCK.nın 119/1-c,e maddesi gereğince bir kat 
arttırılarak 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilecektir.

5-İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme madde 
başlıklı ; 

5237 sayılı TCK.nın 115/1. maddesi "Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dinî, 
siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan 
ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

5237 sayılı TCK.nın 115/2. maddesi "  Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin 
veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit 
kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında 
birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

5237 sayılı TCK.nın 115/3. maddesi " Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka 
aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan 
yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye 
birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.  düzenlemesi ile;

Sanıklara eylemine uyan ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı 
TCK'nın 115/3. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, 
meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek 
takdiren ve teşdiden 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilecektir.

Sanıklara verilen ceza  5237 sayılı TCK.nın 119/1-c,e maddesi gereğince bir kat 



  

arttırılarak 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilecektir.

Ortak hüküm başlıklı 5237 sayılı TCK.nın 119/1. maddesi " Eğitim ve öğretimin 
engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
faaliyetlerinin engellenmesi, siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve 
kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlâli ile iş ve çalışma 
hürriyetinin ihlâli suçlarının;

a. Silâhla, b. Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız 
mektupla veya özel işaretlerle,c. Birden fazla kişi tarafından birlikte,d. Var olan veya var 
sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,e. Kamu görevinin 
sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat 
artırılır." düzenlemesi ile 119/1. fıkrasında sayılan suçların nitelikli halleri için ceza artırımı 
öngörülmüştür.

6- Nefret ve ayırımcılık madde başlıklı ; 5237 sayılı TCK.nın 122/1. Maddesi " 
Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep 
farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

a.Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, 
devrini veya kiraya verilmesini,

b. Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c. Bir kişinin işe alınmasını,
d. Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir 

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." düzenlemesi ile,

Sanıklara eylemine uyan ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı 
TCK'nın 122/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, 
meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek 
takdiren ve teşdiden 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilecektir.

7- Hakaret madde başlıklı ; 5237 sayılı TCK.nın 125/1. maddesi " Bir kimseye 
onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya 
sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin 
cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

5237 sayılı TCK.nın 125/3. maddesi "Hakaret suçunun; 
a. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b. Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, 

değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun 
davranmasından dolayı, 

c. Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi 
hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 

5237 sayılı TCK.nın 125/4. maddesi" Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza 
altıda biri oranında artırılır." düzenlemesi ile;

Sanıklara eylemine uyan ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı 
TCK'nın 125/2. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, 
meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek 
takdiren ve teşdiden 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilecektir.

Sanıklara verilen ceza  5237 sayılı TCK.nın 125/4. maddesi gereğince 1/6 oranında 
artırılarak  2 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilecektir.



  

5237 SAYILI TCK.NIN 312/2. MADDESİ KAPSAMINDA İŞLENEN 
SUÇLARIN ZAMANAŞIMI SÜRESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öncelikle 5237 sayılı TCK'nın 312/2. maddesindeki suçların dava zamanaşımı 
nedeniyle düşmesi halinde bütün unsurları ile oluşan amaç suç yönünden 312/1. 
maddesinin sanıkların lehine olacağı açıktır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 17.09.2013 tarih ve 2013/2-499; 2013/375 sayılı 
Kararı ve 5. Ceza Dairesi'nin 17.12.2015 tarih 2015/6747-17536 esas karar sayılı içtihatları 
da gözetilerek Türkiye Cumhireyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife 
görmekten cebren men etmek suçunun suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nın 
147. maddesi, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesi 
kapsamında kaldığı ve lehe yasa değerlendirmesinin bu maddeler gözetilerek yapıldığı ancak 
5237 sayılı TCK.nın 312/2. maddesine benzer bir düzenleme bulunmamasından dolayı 765 
sayılı TCK döneminde araç suçların bir kısımının (amaç suça yönelik olan cebir ve tehit 
suçunun) amaç suçun unsuru olduğu ve bu suçlar ile ilgili 765 sayılı TCK yönünden hüküm 
kurulamayacağı, bir kısmının ise fikri içtima nedeniyle cezalandırılamayacağı, bu itibarla 
lehe yasanın belirlenmesi sırasında karşılaştırma maddeleri arasında bulunmadığından ve 
işlendiği anlaşılan;

5237 sayılı TCK.nın 135/1-2. Maddesi, TCK.nın 136/1. Maddesi, TCK.nın 
112/1,119/c-e Maddeleri, TCK.nın 113/1,119/c-e Maddeleri, TCK.nın 115/3,119/c-e 
Maddeleri, TCK.nın 122. Maddesi, TCK.nın 125/1-3-4. Maddesindeki suçlar İLE İLGİLİ 
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN 5237 SAYILI KANUNA GÖRE BELİRLENMESİ 
GEREKTİĞİ ANLAŞILMIŞTIR.

5237 sayılı TCK'nın dava zamanaşımı başlıklı 66/1. maddesi" Kanunda başka türlü 
yazılmış olan hâller dışında kamu davası;

a. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl, 
b. Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,
c. Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,
d. Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,
e. Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren 

suçlarda sekiz yıl geçmesiyle düşer.
5237 sayılı TCK.nın dava zamanaşımı başlıklı 66/3. maddesi "Dava zamanaşımı 

süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı 
gerektiren nitelikli hâlleri de göz önünde bulundurulur. 

5237 sayılı TCK.nın dava zamanaşımı başlıklı 66/4. Maddesi" Yukarıdaki fıkralarda 
yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz 
önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis 
cezası esas alınır…” şeklinde düzenlenmiştir. 

5237 sayılı TCK.nın dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi  başlıklı 
67/1. maddesi" Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer 
bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hâllerde; izin veya 
kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu 
hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava 
zamanaşımı durur." şeklinde düzenlenmiştir. 

5237 sayılı TCK.nın dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi  başlıklı 
67/2-3-4. maddesi "Bir suçla ilgili olarak;

a. Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya 
sorguya çekilmesi,



  

b. Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,
c. Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, 
d. Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi, Halinde, 

dava zamanaşımı kesilir.
3. Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava 

zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme 
nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.

4. Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen 
sürenin en fazla yarısına kadar uzar. "şeklinde düzenlenmiştir. 

 5237 sayılı Kanunun 66. maddesinde, 765 sayılı Kanunun zamanaşımını düzenleyen 
102. maddesine göre daha uzun süreler öngörülmüş böylece kamu davalarının zamanaşımına 
uğramasının önüne geçilmek istenmiştir.

5237 sayılı TCK'nnn 66. maddesinin 3. fıkrasında, zamanaşımının belirlenmesinde 
suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinin de göz önünde bulundurulacağı 
belirtildiğinden, sağlıklı bir çözüme ulaşılabilmesi açısından, aynı kanunun 119. 
maddesindeki düzenlemenin suçun nitelikli halini mi, yoksa ağırlatıcı nedenini mi 
oluşturduğu hususunun öncelikle belirlenmesi gerekmektedir.

765 sayılı Kanunun sisteminde, suçun temel şekline göre cezanın arttırılmasını veya 
azaltılmasını gerektiren hususlara "ağırlaştırıcı sebepler" ve "hafifletici sebepler" 
denilmekte iken 5237 sayılı Kanunda, suçun temel şekline göre cezanın artırılmasını veya 
azaltılmasını gerektiren nedenler nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Bunun sonucu olarak 
da nitelikli haller yalnızca daha ağır cezayı veya cezada artırımı gerektirmemekte, kanunda 
daha az cezayı gerektiren nitelikli haller de yer almaktadır. (Kayıhan İÇEL- Füsun 
SOKULLU AKINCI- İzzet ÖZGENÇ- Adem SÖZÜER- Fatih Selami MAHMUTOĞLU- 
Yener ÜNVER, Suç Teorisi, 2. Bası, İstanbul, 2002, s.89; İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, 5. bası, Ankara, 2010, Seçkin Yayınevi, s.199-200; Mahmut 
KOCA- İlhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Bası, Ankara, 2012, 
Seçkin Yayınevi, s.128-129) 

Nitekim bir suça ilişkin olarak hem daha ağır hem de daha az ceza verilmesini 
gerektiren hallerin gerçekleştiği ahvalde TCK'nun 61/4 maddesinde; "Bir suçun temel şekline 
nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden fazla nitelikli hâllerin 
gerçekleşmesi durumunda; temel cezada önce artırma sonra indirme yapılır"  denilmek 
suretiyle, daha az cezayı gerektiren hallerin de nitelikli hal olarak kabul edildiği açıkça 
vurgulanmıştır.

 Öğretide nitelikli haller; fiilin işleniş tarzı, fiilin işlendiği yer ve zaman, failin 
sıfatı, mağdurun sıfatı, fail ile mağdur arasındaki ilişki, suçun konusu, fiilin işlenmesinde 
güdülen amaç gözönüne alınarak sınıflandırılmaktadır. (İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, 5. bası, Ankara, 2010, Seçkin Yayınevi, s.199-202; Mahmut KOCA- İlhan 
ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Bası, Ankara, 2012, Seçkin Yayınevi, 
s.128-129 )

5237 sayılı TCK’nun bazı maddelerinde suçun nitelikli hali için, bağımsız yaptırım 
öngörülmüş iken, bazı maddelerinde suçun temel şekli için belirlenen cezanın belli oranlarda 
artırılması yöntemi tercih edilmiş, bazı maddelerinde ise suçun nitelikli halleri için hem 
bağımsız bir ceza öngörülmüş  hem de aynı maddenin müteakip fıkralarında yer alan nitelikli 
haller için cezanın belirli bir oranda artırılması esası kabul edilmiştir.

Kanunda, suçun nitelikli halleri için bazı maddelerde bağımsız bir ceza 
öngörülmesi, bazı maddelerde ise cezanın belirli bir oranda artırılması esasının kabul edilmiş 
olması ve bu tercih bütünüyle kanun koyucunun takdiridir. Bununla birlikte bu takdir, 



  

kanunda cezanın belirli bir oranda artırılmasının öngörüldüğü hallerin nitelikli hal olmayıp 
ağırlaştırıcı neden olduğu anlamına da gelmemektedir.

Bu nedenle, nitelikli haller açısından kanun koyucunun tercih ettiği yaptırım 
sistemi dikkate alınmaksızın, ister bağımsız bir yaptırım öngörülmüş olsun, isterse belirli 
bir oran dahilinde artırım yöntemi tercih edilmiş olsun, zamanaşımı süreleri daha ağır 
cezayı gerektiren tüm nitelikli haller dikkate alınarak belirlenmelidir. (Sedat BAKICI, 
Ceza Hukuku Genel Hükümleri, 2.bası, Ankara, 2008, Adalet Yayınevi, s.1465)  

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22.01.2013 tarih 2012/6-1142 esas 2013/17 karar, 
11.12.2012 tarih 2012/6-1247 esas 2012/1842 karar,20.12.2011 tarih 2011/3-220 esas 
2011/274 karar, 18 CD'nin 20.09.2016 tarih 2015/34284 esas 2016/14556 karar ve 2.CD'nin 
25.04.2017 tarih 2014/34203 esas 2017/4683 sayılı kararlarında;

 5237 sayılı TCK'nın 119/1-c maddesinde düzenlenen "suçların birden fazla kişi 
ile birlikte işlenmesi" halinin, 119/1. maddede sayılı suçların daha ağır ceza verilmesini 
gerektiren nitelikli hâli olması nedeniyle, aynı yasanın 66/3. maddesi uyarınca dava 
zamanaşımı sürelerinin hesabında bu durumun dikkate alınacağı öngörülmüştür.

Kanun dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller 
itibariyle suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri de göz önünde bulundurulur. ( 
66/3 fıkrası) hükmünü kullanmıştır. Yargıtay'da bu noktadan hareketle zamanaşımını tayin 
edecek cezaya  göre   değil  suça  ait  kanun  maddesinde  yer  alan  cezanın  yukarı sınırına 
göre (66/4. Maddesi) hesaplamasını kabul etmiştir. 

Bu tespit ve belirlemelere göre 5237 sayılı TCK.nın 312/2. Maddesinde işlendiği 
kabul edilen araç suçlardan;

 1.Kişisel verilerin kaydedilmesi suçuna 5237 sayılı TCK.nın 135/1. maddesinde 1 
yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmekte olup, aynı kanunun 135/2. maddesi uyarınca 
1/2 oranında artırım uygulandığında 2 yıl ila 4 yıl 6 ay, aynı kanunun 137/1. maddesi 
uyarınca 1/2 oranında artırım uygulandığında hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarı 3 yıl ila 6 yıl 
9 ay arası hapis olabilecektir. 

2.Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçuna 5237 sayılı 
TCK.nın 136/1. maddesinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülmekte olup, aynı 
kanunun 137/1. maddesi uyarınca 1/2 oranında artırım uygulandığında hürriyeti bağlayıcı 
cezanın miktarı 3 yıl ila 6 yıl arası hapis olabilecektir. 

3.Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçuna 5237 sayılı TCK.nın 112/1. 
maddesinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmekte olup, aynı kanunun 119/1-c,e 
maddesi uyarınca bir kat artırım uygulandığında hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarı 4 yıl ila 
10 yıl arası hapis olabilecektir. ,

4.Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna 5237 sayılı 
TCK.nın 113/1. maddesinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmekte olup, aynı 
kanunun 119/1-c,e maddesi uyarınca bir kat artırım uygulandığında hürriyeti bağlayıcı 
cezanın miktarı 4 yıl ila 10 yıl arası hapis olabilecektir.

5.İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçuna 5237 
sayılı TCK.nın 115/3. maddesinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmekte olup, aynı 
kanunun 119/1-c,e  maddesi uyarınca bir kat artırım uygulandığında hürriyeti bağlayıcı 
cezanın miktarı  2 yıl  ila 6 yıl  arası hapis olabilecektir.

6. Nefret ve ayırımcılık suçuna 5237 sayılı TCK.nın 122/1. maddesinde 1 yıldan 3 
yıla kadar hapis cezası öngörülmekte olup  hürriyeti bağlayıcı ceza miktarı 1 yıl  ila 3 yıl 
arası olabilecektir.

7.Hakaret suçuna 5237 sayılı TCK.nın 125/1-3.maddesinde 1 yıldan 2 yıla kadar 
hapis cezası öngörülmekte olup, aynı kanunun 125/4.  maddesi uyarınca 1/6 oranında artırım 
uygulandığında hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarı  1 yıl 2 ay  ila 2 yıl 4 ay hapis arası 



  

olabilecektir.
Dava konusu olayda ilk zamanaşımını kesen sebep 5237 sayılı TCK.nın  67/2-a 

maddesinde tanımlanan ve Şubat 2012 tarihinde şüphelilerden birinin savcı huzurunda 
ifadesinin alınması ile gerçekleşmiştir.

Bu tarihe kadar Nefret ve Ayırımcılık, Hakaret suçlarına ilişkin olarak 5237 
sayılı TCK'nın 66/1-e maddesi gereğince 8 yıllık zamanaşımı süresi gerçekleştiğinden 
TCK'nın 312/2. maddesi kapsamında ceza verilemeyecektir.

 Yine ilk zamanaşımını kesin  Şubat 2012 tarihine kadara Eğitim ve Öğretim 
Hakkının Engellenmesi, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak 
Verme veya Ele Geçirme,Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi, 
İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme suçlarının yukarıda 
açıklanan yukarı sınırı gözönüne alındığında 5237 sayılı TCK'nın 66/1-d maddesi 
gereğince olağan zamanaşımının 15 yıl olup  kesintili zamanaşımının ise 22 yıl 6 ay olacağı 
ve bu sürelerin dolmadığı anlaşılmakla bu suçlardan 5237 sayılı TCK'nın 312/2. maddesi 
gereğince ceza verilebilecektir.

SANIKLAR HAKKINDA 765 SAYILI TCK HÜKÜMLERİNİN 
UYGULANMASI HALİNDE: 

-Sanıkların eylemlerine uyan "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren 
Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu işledikleri sabit olduğundan  765 sayılı 
TCK'nın 147. maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına.

- Sanıkların sabit görülen eyleminin 3713 sayılı kanunun 3. maddesinde 18.07.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu 
olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 
oranında artırılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına,

Sanıkların  yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni 
kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarak 
ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 

NETİCE İTİBARİYLE, sanıklar hakkında 765 sayılı TCK hükümleri 
uygulandığında müebbet hapis cezası verileceği,

SANIKLAR HAKKINDA 5237 SAYILI TCK HÜKÜMLERİ UYGULANMASI 
HALİNDE : 

1-Sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 135/1. maddesi gereğince suçun 
işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, 
sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek takdiren ve teşdiden 3 yıl hapis, verilen ceza 
5237 sayılı TCK.nın 135/2. maddesi gereğince yarı oranında artırılarak 4 yıl 6 ay 
hapis,verilen ceza 5237 sayılı TCK.nın 137/1. maddesi gereğince yarı oranında artırılarak 8 
yıl 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına,

2-Sanıkların eylemine uyan  5237 sayılı TCK'nın 136/1. maddesi gereğince suçun 
işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, 
sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek takdiren ve teşdiden 4 yıl hapis,verilen ceza 5237 
sayılı TCK.nın 137/1. maddesi gereğince yarı oranında artırılarak 8 yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmalarına,



  

3-Sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 112/1. maddesi gereğince suçun 
işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, 
sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek takdiren ve teşdiden 5 yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmalarına, sanıklara verilen ceza  5237 sayılı TCK.nın 119/1-c,e maddesi 
gereğince bir kat arttırılarak 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına,

4-Sanıkların eylemine uyan  5237 sayılı TCK'nın 113/1. maddesi gereğince suçun 
işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, 
sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek takdiren ve teşdiden 5 yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmalarına, sanıklara verilen ceza  5237 sayılı TCK.nın 119/1-c,e maddesi 
gereğince bir kat arttırılarak 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına,

5-Sanıkların eylemine uyan  5237 sayılı TCK'nın 115/3. maddesi gereğince suçun 
işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, 
sanıkların güttüğü amaç ve saik gözetilerek takdiren ve teşdiden 3 yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmalarına, sanıklara verilen ceza  5237 sayılı TCK.nın 119/1-c,e maddesi 
gereğince bir kat arttırılarak 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına,

6-Sanıkların eylemlerine uyan "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen 
engellemeye teşebbüs etmek suçunu işledikleri sabit olduğundan 5237 sayılı TCK'nın 312/1. 
maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına,

 Sanıkların sabit görülen eyleminin 3713 sayılı kanunun 3. maddesinde 18.07.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu 
olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 
oranında artırılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına,

Sanıkların  yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni 
kabul edilerek cezasından 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca indirim yapılarak 
ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 

Netice itibariyle sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK hükümleri uygulandığında 
müebbet hapis cezası, 8 Yıl 12 Ay, 10 Yıl, 10 Yıl, 8 Yıl, 4 Yıl 6 Ay hapis cezasının 
verilmesinin gerektiği anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak;  Sanıklara yüklenen eylemin kanıtlanan şekliyle 765 sayılı TCK’nın 
147. ve 5237 sayılı TCK’nın 312/1 ve 312/2. maddesinde düzenlenen suçları oluşturduğu ve 
bütün unsurları ile oluştuğu mahkememizce kabul edilen 5237 sayılı TCK'nın 312. 
maddesinde tanımlanan cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 
kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek 
suçu ile 765 sayılı TCK.nın 147. maddesinde tanımlanan Türkiye Cumhureyeti İcra Vekilleri 
Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren menedenlerle bunları teşvik eylemek 
suçunun yaptırımlarının aynı olduğu ancak zamanaşımına uğramayan 5237 sayılı TCK'nın 
312/2. maddesindeki suçlardan da hapis ceza verileceğinden 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanunun sanıkların lehine olduğu sonucuna varılmıştır. Eylemlerinin neticeyi 
oluşturmaya elverişli olmadığı ve cebir/şiddet içermediğine, tamamlanmış suçun suç 
olarak tanımlanmadığına ilişkin olarak ileri sürülen savunma ve itirazlara itibar 
edilmemiş ve sanıklar hakkında 765 sayılı TCK hükümleri uygulanması halinde 



  

müebbet hapis cezası verileceği, 5237 sayılı TCK hükümlerinin uygulanması halinde ise, 
müebbet hapis ve 32 Yıl 18 Ay Hapis cezası verilmesi gerektiğinden cezalarının  miktarı 
ve sonuçları itibariyle 765 sayılı TCK hükümlerinin sanıklar lehine olduğundan 765 
sayılı TCK hükümleri uygulanmıştır.

7.HÜKÜMETE KARŞI SUÇ YÖNÜNDEN TİPİK EYLEMDE HUKUKA 
AYKIRILIK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER BAĞLAMINDA 
HUKUKA AYKIRI VE FAKAT BAĞLAYICI BİR EMRİN YERİNE GETİRİLMESİ 
SORUNU:

Konu ile ilgili yasal düzenlemeler şöyledir:
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'nın "KANUNSUZ EMİR" 

başlıklı 137. Maddesi;

 Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden 
aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine 
getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini 
yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren 
kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin 
korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun " KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ" 
başlıklı 24. Maddesi;

1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.
2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri 

uygulayan sorumlu olmaz.
3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde 

yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.
4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği 

hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinin gerekçesi ise şöyledir:

"Hükumet Tasarısının "Kanun hükmü ve amirin emri" başlıklı 27. maddesinin iki ve 
üçüncü fıkraları değiştirilmiştir. Hiyerarşik yapı içinde amirin verdiği emrin hukuka uygun 
olması halinde, verilen bu emrin yerine getirilmesi de hukuka uygun olacaktır. Amirin emri, 
hukuka aykırı olmasına rağmen, bu emir emredilen açısından bağlayıcı olabilir. 
Anayasamıza göre; kamu görevlileri, görevlerini ifa ederken amiri duırumundaki kişilerden 
aldıkları emirleri hukuka aykırı bulmaları halinde, bu emri "yerine getiremez ve bu aykırılığı 
o emri verene bildirir"ler. Ancak, emir hukuka aykırı olmakla beraber, amir "emrinde ısrar 
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde emri yerine getiren 
sorumlu olmaz" (madde 137, fıkra 1). Bu durumda emri yerine getiren açısından bir 
hukuka uygunluk nedeni değil, bir sorumsuzluk nedeni söz konusudur. Yerine getirme 
zorunluluğu, esasen hukuka aykırı olan emri hukuka uygun hale getirmez. Ancak, hiyerarşik 
yapı dolayısıyla, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Bu durumda sorumluluk, emri verene 
aittir. Hükumet Tasarsısındaki hükümde, bu durumda emri verenin de sorumluluktan 
kurtarılmasına yönelik bir ifadeye yer verilmişti. Yapılan değişiklikle bu yanlışlık 



  

düzeltilmiştir.
Emir, hukuka aykırı olmanın yanı sıra, ayrıca suç da teşkil edebilir. Anayasamız, 

konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesine " hiçbir surette" izin vermemektedir 
(madde 137, fıkra 2). Bu durumda emri "yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz". 
Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle Anayasanın söz konusu hükmüyle paralellik 
sağlanmıştır."

 Konusu suç teşkil eden emir, yürürlükteki ceza kanunlarının biri tarafından açıkça 
suç olarak düzenlenmiş talepler olup, gerek askeri gerekse sivil bürokraside bu tür talepler 
kesinlikle yerine getirilmez. Bu tür emirler yazılı emir verilse dahi yerine getirilmez. Yerine 
getirenler de emri verenler kadar sorumlu olur. 

Kanuna aykırı emir ise, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince daha önce 
konmuş yasal kurallara aykırı düşen yeni bir emirdir. Bu durumda, sivil bürokraside ast emri 
yerine getirmez, üst yazılı emir verirse emri yerine getirir ve sorumluluk emri verende olur.

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun "İŞTİRAK"  başlıklı 41. Maddesi;

1- Askeri cürümlerde ve kabahatlerde iştirak halinde, Türk Ceza Kanununun 64 
üncüden 67 nciye kadar olan maddeler hükmü tatbik olunur.

2- Hizmete mütaallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun 
işlenmesinden emir veren mesuldur.

3- Aşağıdaki hallerde maduna da faili müşterek cezası verilir:
A:Kendisine verilen emrin hudutlarını aşmış ise,
B:Amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile 

mütaallik olduğu kendisince malum ise,

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun "HİZMETİN TARİFİ "başlıklı 12. 
Maddesi;

 Bu kanunun tatbikatında (Hizmet) tabirinden maksat gerek malüm ve muayyen olan 
ve gerek bir amir tarafından emredilen bir askeri vazifenin madun tarafından yapılması 
halidir.

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun "MEMUR, AMİR VE ÜSTÜN TARİFİ " 
başlıklı 13. Maddesi;

    1- Bu kanunun tatbikatında "memur" tabirinden maksat 12. maddede yazılı 
hizmeti ifa ile mükellef olandır.

2 - Amir, makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetini haiz kimsedir.
3 - Üst tabiri rütbe ve kıdem büyüklüğünü gösterir.

211 sayılı Türk Silahları Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun "HİZMET" 
başlıklı 6. maddesi; Kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan 
hususlarla, amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir.

211 sayılı Türk Silahları Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun "EMİR" başlıklı 8. 
maddesi;Hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazı ile ve sair surette ifadesidir.

211 sayılı Türk Silahları Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun "AMİR" başlıklı 9. 
Maddesi; Makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetini haiz kimsedir. Bunun emri 
altındakilere maiyet denir.



  

211 sayılı Türk Silahları Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun "TARİFLER" 
başlıklı 10. Maddesi; Üst tabiri, rütbe veya kıdem büyüklüğünü gösterir. Ast, üstün rütbece 
veya kıdemce aşağısında bulunan kimsedir.

211 sayılı Türk Silahları Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun "DİSİPLİN" 
başlıklı 13. Maddesi;Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının 
ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir. Disiplinin muhafazası ve 
idamesi için hususi kanunlarla cezai ve hususi kanun ve nizamlarla idari tedbirler alınır.

211 sayılı Türk Silahları Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun "ASTIN 
VAZEFELERİ" başlıklı 14. Maddesi; Ast; amir ve üstüne umumi adap ve askeri usullere 
uygun tam bir hürmet göstermeye, amirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve nizamlarda 
gösterilen hallerde de üstlerine mutlak itaate mecburdur. Ast muayyen olan vazifeleri, aldığı 
emri vaktinde yapar ve değiştiremez, haddini aşamaz. İcradan doğacak mesuliyetler emri 
verene aittir. İtaat hissini tehdit eden her türlü tezahürler, sözler, yazılar ve fiil ve hareketler 
cezai müeyyidelerle men olunur.

211 sayılı Türk Silahları Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun "AMİRİN 
VAZİFELERİ " başlıklı 16. Maddesi; Amir; maiyetine hizmetle münasebeti olmıyan emir 
veremez. Astından hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz. Hediyesini kabul 
edemez ve borç alamaz.

211 sayılı Türk Silahları Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun "EMİR " başlıklı 
20.Maddesi; Emirler ast tarafından değiştirilemez. Ancak, ahval ve şerait emri 
yapılamıyacak bir hale koymuşsa veyahut emir verilirken meçhul kalmış sebepler meydana 
çıkmışsa veya emrin yapılması büyük bir tehlikeyi ve ağır bir zararı da mucip olacaksa ve 
bütün bu haller karşısında amirden yeni bir emir alınmasına hal ve zaman da müsait değilse; 
ast mesuliyeti üzerine alarak emri yeni vaziyete uygun bir tarzda değiştirerek yapabilir ve ilk 
fırsatta emri yapılmıyan veya kısmen yapılan amirlere de malumat verilir.

211 sayılı Türk Silahları Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun "MÜKAFAT VE 
CEZA " başlıklı 32. Maddesi; Disiplinin muhafazası ve hizmete mütaallik hususlarda 
tekamülü teşvik ve temin için mükafat ve ceza tedbirlerine müracaat olunur. Mükafat ve 
cezaya ait tedbirler kanun ve nizamlara göre alınır

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nin "EMİR" başlığı altında 
düzenlene 33. Maddesi ; 

 Emirlerin, hizmete mütaallik olması (Silâhlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu madde 8 
ve 16 ) ve kanun ve nizamları ihlâl etmemesi şarttır. Ancak, Askeri Ceza Kanununun 41 inci 
maddesinin b fıkrası şümulüne giren haller haricinde ast, aldığı emri kanun ve nizama 
uygun bulmasa bile emri yapar ve ondan sonra şikâyet eder.

Amirin verdiği emir Askerî Ceza Kanununun 41 inci maddesinin b fıkrası şümulüne 
giren hallere mütaallik ise emir ifa olunmaz ve fakat gecikmeksizin en kısa yoldan bir derece 
yukarı âmire malûmat verilir. Bu takdirde emrin yapılmasından doğacak bütün mesuliyet 
ast'a aittir.

HUKUKA AYKIRILIK;
Hukuka aykırılık genel bir ifadeyle, hukuka (hakka) karşı gelmek (Heinrich l kn 

305) onunla çatışma halinde olmak demektir. Suçun unsuru olarak hukuka aykırılık ise, 
işlenen fiile hukuk düzeni tarafından cevaz verilmemesi, bütün hukuk düzeni ile çelişki ve 



  

çatışma halinde bulunması anlamına gelmektedir. (Koca, Üzülmez, A.g.e.s. 252, Prof. Dr. 
Fatih Selami Mahmutoğlu, Av. Serra Karadeniz-LLM, Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler 
Şerhi, syf. 450)

Hukuka aykırılık, tipe uygunluktan sonra, suçun yapısında ikinci aşamayı 
oluşturur. Başka bir anlatımla işlenen fiil ile tipik haksızlığın gerçekleştiğinin tespitinden 
sonra yine bu fiille bir hukuka aykırılık yönünden değerlendirme yapılacaktır.

Bir davranışın tipe uygunluğunun belirlenmesiyle suç teşkil eden haksızlık 
gerçekleşmiş olur. Şayet olayda bir hukuka uygunluk nedeni yoksa, tipe uygun davranış aynı 
zamanda hukuka da aykırı olacak ve suç teşkil edecektir.

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ;
Suçun hukuka aykırılığını ortadan kaldıran ve dolayısıyla fiilin suç teşkil etmesini 

engelleyen bu nedenlere hukuka uygunluk sebepleri veya haksızlığı ortadan kaldıran sebepler 
denir. (Roxin. 1 s. 14)

Klasik suç teorisine göre; Objektif olarak bir hukuka uygunluk sebebinin 
bulunması halinde, failin bunu bilip bilmemesi, yani iradesinin hukuka uygunluğu kapsayıp 
kapsamaması önemsizdir. Hareketin hukuka uygun olduğu kabul edilmelidir. Hukuka 
aykırılık neticeye göre belirlenecektir. Hukuka uygunluk sebeplerinden biri objektif olarak 
mevcut ise fiil hukuka uygundur.

İkinci görüşe göre; Hukuka uygunluk sebebinin objektif olarak varlığı yeterli 
değildir. Fail, fiili hukuka uygun hale getiren durumun varlığını bilmeli ve kendisine bu 
surette verilen yetkinin icrası veya yüklenen yükümlülüğün gerçekleştirilmesi amacıyla 
hareket etmelidir. (Özgenç, a.ge. s. 267 -268, Özbek, TCK İzmir şerhi s. 335, Artuk - Gökçen 
- Yenidünya a.ge. s. 372)

5237 sayılı TCK'da yer alan hukuka uygunluk nedenleri; 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN 
EMRİ" başlıklı 24. Maddesi;

1.Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.
2. Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri 

uygulayan sorumlu olmaz.
3.Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde 

yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.
4.Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği 

hâllerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.

    5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "MEŞRU SAVUNMA VE 
ZORUNLULUK HÂLİ " başlıklı 25. Maddesi;

 1. Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, 
gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre 
saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza 
verilmez.

   2. Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden 
olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden 
kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve 
kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza 
verilmez. 

    5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun HAKKIN KULLANILMASI VE 



  

İLGİLİNİN RIZASI  " başlıklı 26. Maddesi;
1. Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez.
2. Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak 

üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez. 

5237 sayılı TCK'da yer alan hukuka uygunluk nedenleri yukarıda yazılı olan 
kanunun hükmünü yerine getirme, meşru savunma, hakkın kullanılması ve ilgilinin rızasıdır.

TCK'nın 24. maddesinin 2, 3 ve 4. fıkralarında hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin 
yerine getirilmesi, kusurluluğu ortadan kaldıran bir sebep olarak düzenlenmiştir. Madde 
gerekçesinde işaret edildiği üzere hukuka aykırı olan ve emri verenin hukuki sorumluluğunu 
kaldırmayan bir emrin yerine getirilmesinin hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmesi 
mümkün değil ise de, Devlet tarafından yerine getirilen kamu hizmetinin yürütülmesinde 
amirin emrini yerine getirmek durumunda kalan ast yönünden bu durumun bir sorumsuzluk 
nedeni olarak kabul edilmesinde zaruret bulunmaktadır.

Kural olarak hukuka aykırı emir ile muhatap olan kamu görevlisinin bu emri 
denetlemesi, sorgulaması, hukuka aykırı olduğu kanaatinde ise amirin yazılı emri ve ısrarı 
olmadan yerine getirmemesi gerekir. Ancak Anayasının 137/3. maddesinde "Askeri 
hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için 
kanunda gösterilen istisnaların saklı" olduğu belirtilerek, yapılan işin mahiyeti, kamu düzeni 
ve kamu güvenliği nedeniyle bazı istisnalara yer verildiği de görülmektedir. Muadil 
düzenleme 5237 sayılı TCK'nın 24/4. maddesinde yer almaktadır.

Anayasamızın 137/2. maddesinde konusu suç teşkil eden bir emrin yerine 
getirilmesi halinde sadece emri yerine getirenin sorumluluktan kurtulamayacağı 
belirtilmiş ise de, böyle bir emri verenin sorumlu olacağı da muhakkaktır.

 Şayet emrin konusu suç teşkil ediyorsa, Anayasanın 137/2 ve TCK'nun 24/3 
maddeleri gereğince böyle bir emrin yerine getirilmesinden emri veren azmettiren, yerine 
getiren ise fail olarak sorumlu tutulacaktır. (Koca-Üzülmez Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler 9. Baskı Syf.331)

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun ilgili hükümleri astı, üst ve 
amirlerine mutlak surette itaate mecbur tutmaktadır. Nitekim 211 sayılı Kanunun 14/1 
maddesi, astı amirlerine, kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de üstlerine mutlak itaate 
mecbur kılmaktadır. Buna göre ast, askeri hizmete dair olduğuna bakmaksızın amirinden 
aldığı her emre mutlak surette itaat etmek zorundadır. Astın, verilen emrin hukuka 
uygunluğunu sorgulama ve değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır. 211 sayılı Kanun 14/2. 
maddesi gereğince verilen emir hukuka aykırı ise sorumluluk emri verene aittir.

Verilen emrin suç teşkil etmesi durumunda ise emri veren ve yerine getirenin 
sorumluluğu aynı Kanunun İştirak başlıklı 41/2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre 
amirin emri suç teşkil ediyorsa ve ast, amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadı ihtiva 
eden bir fiile müteallik olduğunu biliyorsa hem emri veren hem de emri yerine getiren 
sonuçtan iştirak hükümlerine göre sorumlu olacaktır.

Astın cezai sorumluluğu, ancak emrin hizmete müteallik olmaması, suç işlemek 
maksadıyla verilmesi ve bu maksadın ast tarafından bilinmesi halinde sözkonusu 
olabilecektir. (Koca-Üzülmez age Syf.332)

 Emrin konusu askeri hizmetle ilişkili olmasa dahi konusu suç teşkil etmiyorsa bu 
emir yine ast tarafından yerine getirilir, emrin konusu askeri veya adli bir suça sebebiyet 
veriyorsa bu takdirde verilen emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği ast tarafından 
bilinemeyecek durumda ise yerine getirdiği takdirde sorumlu tutulamaz, kuşkusuz bu hal 
verilen emrin mahiyetinden ve muhtevasından anlaşılması halinde söz konusu olabilecektir.

Sonuç olarak; gerek Anayasamızın 137/2, gerek 5237 sayılı TCK'nun 24/3 ve 



  

gerekse 211 sayılı Kanunun 41/3 maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; konusu suç teşkil 
eden emir hiçbir surette yerine getirilemez, yerine getiren kimse de sorumluluktan 
kurtulamaz. ( 16.CD.nin 14.07.2017 tarih 2017/1443 esas,2017/4758 sayılı kararı)

Sanıklardan amirlerinin emri üzerine Batı Çalışma Grubunda çalışanlardan 
veya batı çalışma grubu faaliyetlerine katılanlardan, suç tarihindeki rutbesi ve ifa ettiği 
görevin amaç suça etkisi ve niteliği de gözetilerek BÇG'de kendisinin talebi ve iradesi 
olmaksızın amirlerinin görevlendirmesi üzerine çalışmaya başlayanlardan ayrıca irade 
beyan edebilecek konumda olmayanların ve  irade beyan edebilecek konumda bulunup 
içeriğini kendisinin belirlediği ve imzası ile tevsik ettiği belge bulunmayanların 
kendilerine verilmiş görevi yerine getirmesi görev ve faaliyetlerinin amaç suç 
kapsamında olduğunu bildiklerine dair somut delil bulunmayanların kendi 

bölümlerinde de açıklandığı üzere beraatlerine karar vermek gerekmiştir.

8.DAVANIN KUMPAS OLDUĞUNA İLİŞKİN SAVUNMALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Ankara Başsavcılığının 06.06.2016 tarih 2014/37666 soruşturma, 2016/24769 esas 
ve 2016/1632 nolu iddianame (FETÖ ÇATI DAVASI) ile Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin  2016/268 esasına  Fetullah Gülen,Osman Hilmi Özdil ile birlikte toplam 
73 sanık hakkında, Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, Anayasayı İhlal,Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Engellemeye 
Teşebbüs, Siyasi ve Askeri Casusluk Yapmak, Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede 
Sahtecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,Kişisel Verilerin Hukuka 
Aykırı Kaydedilmesi, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı olarak Başkasına Vermek, Yaymak, Ele 
Geçirmek suçlarından kamu davası açıldığı dosyaya celp edilen iddianameden anlaşılmıştır.

İddianamenin 480.-481. sahifelerinde sanık Osman Hilmi Özdil’in ABD’de 
Yakalanması Ve Üzerinden Çıkanlar başlığında;

 ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 
İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilen 05.11.2007 tarihli İngilizce belgede özetle; “ABD 
Newyork JFK Hava Limanında 18.04.2007’de yapılan rutin kontroller esnasında Osman 
Hilmi Özdil ve Murat Karabulut’un birlikte seyahat ettiklerini, Osman Hilmi Özdil’in İş 
amacıyla ABD’yi ziyaret ettiğini, Murat Karabulut’un ise Osman Hilmi Özdil ile 
12.04.2007’de Türkiye’den beraber ABD Newyork JFK Hava Limanı’na geldiklerini, ancak 
ABD’de bulundukları süre içerisinde birlikte olmadıklarını ve Osman Hilmi Özdil'in ABD’de 
kimlerle birlikte olduğunu veya nerede konakladığını bilmediğini anlattığını, bu şahısların 
üst araması yapıldığını, Osman Hilmi Özdil'in üst araması neticesinde taşıdığı not 
defterinde yer alan kısa notlar ve isimlerin bulunduğunu, yazan tarafından kısaltmalar 
ve harf değişikleri yapılarak bir nevi sadece kendisinin anlayacağı hale getirildiği ve 
hatırlatma amaçlı tutulduğu değerlendirilen notta bulunan isimlerin;

.... H. Ozkasnad’ın Erol Özkasnak, 

.....Kuridakai’nin İsmail Hakkı Karadayı, olduğu tespit edilmiştir." denildiği,

İddianamenin 143. sayfada; sanık Osman Hilmi Özdil’in üst aramasından 
çıkanlara yönelik olarak yapılan tetkikler neticesinde; Yazan tarafından kısaltmalar ve harf 
değişikleri yapılarak bir nevi sadece kendisinin anlayacağı hale getirildiği ve hatırlatma 
amaçlı tutulduğu değerlendirilen notta bulunan isimler kontrol edildiğinde;

-H.Ozkasnad’ın;emekli Tümgeneral Erol Özkasnak,(28 Şubat soruşturmasında 



  

Nisan 2012 ayında tutuklanmıştır)
-Kuridakai’nin; emekli Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı (42),
42 nolu dipnotta ; 28 Şubat Soruşturmasında 03.01.2013’te gözaltına alınmış ve 

akabinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır." denildiği anlaşılmıştır.

Bir kısım sanıklar ve müdafiilerinin yukarıda bahsi geçen iddianamedeki bazı 
ifadelerin bu davanın iddianamesini tamamen ortadan kaldırdığını, Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesinde ( 2016/268 ve 2017/11) görülmekte olan FETÖ Çatı davasında Fetullah 
Gülen dahil örgütün üst düzey yöneticilerinin yargılandığı, bu davanın iddianamesindeki bazı 
bölümlerin bu davayı da yakından ilgilendirdiğinin  görülmekte olduğunu,

FETÖ Emniyet İmamı Kozanlı Ömer kod isimli Osman Hilmi Özdil'in üst 
aramasında bulunan bir defter içinde sonradan Ergenekon ve 28 Şubat davalarında sanık 
yapılan bazı kişilerin isimleri bulunmakta olup bu belge Emniyet Müdürleri Recep Güven ve 
Ramazan Akyürek'in bilgileri dahilinde imha edilmiş ve savcı tarafından notların sureti 4 
Şubat 2014 tarihinde FBI'dan tekrar istenerek dava konusu yapılmış olduğu, iddianamede 
Ergenekon ve 28 Şubat davalarının önceden planlanıp kurgulandığı, Fethullah Gülen ve örgüt 
yöneticilerinin emri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan stratejik harekatın bir parçası olduğu, 
talimatın yurtdışından canlı kurye ile geldiğinin ispatlanmış olduğu, bu iddianamede yer alan 
hususlardan 28 Şubat davasının da FETÖ'nün önceden kurgulayıp, uyguladığı bir kumpas 
davası olduğu açıkça anlaşılmakta olduğunu, bu değerlendirmenin 28 Şubat davası için çok 
önemli olduğu,

İddianamenin FETÖ terör örgütü mensuplarınca hazırlandığı, algı operasyonlarının 
baş aktörlerinin FETÖ davalarında tutuklu olduğu, bu davanın açılması için şikayetçi 
avukatın tutuklu olduğu, CD5'i getiren Tamer Tatar'ın TSK'dan ihraç edildikten sonra Afrika 
ülkelerinde F.Gülen'in finansmanı ile göz tedavi ve amaliyatları yapan FETÖ mensubu 
olduğu, soruşturmayı başlatan savcıların FETÖ'den tutuklu veya firari oldukları, iddianameyi 
düzenleyen savcı Mustafa Bilgili'nin görevlendirdiği bilirkişilerin FETÖ'den firar yada 
yargılandığı, sanıkların evlerinde, iş yerlerinde arama yapan gözaltına alan TEM polislerinin 
tamamına yakınının görevden ihraç edilmiş oldukları, sanıkların ilk ifadelerini alan savcıların 
FETÖ'den tutuklu ve yargılandıkları, sanıklar hakkında tutuklama kararı veren hakimlerin 
meslekten ihraç edilip FETÖ'den tutuklu oldukları, takipsizlik kararını kaldıran İstanbul Özel 
Yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinin meslekten ihraç edildikleri, sanıklar hakkında 
tutukluluğun devamına karar veren özgürlük hakimlerinin FETÖ'den ihraç ve tutuklu 
oldukları, iddianameyi kabul eden ve kavuşturma başlatan hakimlerden birinin FETÖ'den 
ihraç edildiği, Genelkurmay Adli Müşaviri ve diğer kuvvetlerde görevli belge gönderme 
yazılarında ismi bulunanların FETÖ'den tutuklu olup yargılandıkları ve 28 şubat davasının 
kumpas davalarının sonuncusu olduğu savunmuş iseler de, 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin 26.12.2016 tarih, 2016/2658 esas 2016/4291 karar 
sayılı içtihadında; 

"...5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311. maddesinin 1. fıkrasının (c) 
bendinde belirtilen "Hükme katılmış olan hâkimlerden birinin, hükümlünün neden olduğu 
kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek 
biçimde görevlerini yapmada kusur etmesi"  hâlinin yargılamanın yenilenmesi nedeni olması 
için, hükme katılmış hâkimlerden birinin aleyhine ceza kovuşturması veya bir ceza ile 
mahkûmiyetini gerektirecek görevine ilişkin kusuru ile yeniden yargılama talep edilen dava 
arasında bir bağlantının bulunması gerekmektedir. Aksi halde, bu durumun yalnız başına 
CMK'nın 311. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında yargılamanın yenilenmesi 
nedeni olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Örneğin bir dava dosyasında verdiği hüküm 
kesinleşen bir hâkimin, daha sonrasında başka bir dava dosyasının yargılamasında görevini 
kötüye kullandığından bahisle hakkında ceza kovuşturması başlatılması veya kesinleşmiş bir 



  

mahkûmiyet hükmü ile cezalandırılması hâlinde, bu durumun yargılamanın yenilenmesi 
nedeni olarak kabul edilmesi mümkün olmayacaktır.

...Hükümlü Vahap Usluer müdafii, hükmü veren mahkemeye yapmış olduğu 
yargılamanın yenilenmesi talebinde hükme katılan ilk derece mahkemesi hakimleri Metin 
Özçelik ve Oktay Acar ile fezlekeyi düzenleyen Cumhuriyet savcısı Ferruh Gün, iddianameyi 
düzenleyen Cumhuriyet savcısı Cihan Kansız, duruşmaya katılan Cumhuriyet savcısı Celal 
Kara haklarında aleyhlerine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini 
gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur ettiklerinden bahisle CMK'nın 311. 
maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Hükme katılmış olan hâkimlerden birinin, 
hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile 
mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmesi" hâli kapsamında 
yargılamanın yenilenmesini talep etmişse de, bahse konu Cumhuriyet savcısı ve hakimler 
hakkında  mevcut ise  adli veya idari soruşturmaların konusu itibariyle, hükümlü hakkındaki 
yargılamayla ilişkili olduğuna dair CMK'nın 318. ve 319. maddesi anlamında doğrulayacak 
somut hiçbir delil sunulmadığı, İstanbul (Kapatılan) 11. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK'nın 
250. maddesiyle görevli) tarafından 01/10/2015 tarihinde 2010/219 esas ve 2010/249 karar 
sayı ile "sanık müdafii tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine" ilişkin 
verilen ek kararda "Hükümlünün talep dilekçesinde yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak 
dayandığı yargılandığı dönemdeki mahkeme başkanının yapılan soruşturma sonucunda 
tutuklanmasının ve C. Savcısının ise açığa alınmasının bu dosya ile bir ilgisinin 
bulunmadığı" belirtildiği ve bu durumun aksini doğrulayacak somut hiçbir delil sunulmadığı, 
kanun yararına bozma aşamasında Daire'ye sunulan dilekçelerindeki FETÖ terör örgütü 
mensuplarının müvekkiline himmet adı altında para talep ederek baskı yaptığı ve 
müvekkilinin kabul etmemesi üzerine  adı geçen terör örgütünce hedef alındığı, yönündeki 
beyanın soyut iddiadan ibaret olduğu ve bu yönüyle de doğrulayacak delillerin 
açıklanmadığı, 15 Temmuz darbe girişimi olayları ile bu olayın öncesi ve sonrasında 
hükümlü hakkındaki yargılamada görev almış bir kısım Cumhuriyet savcısı ve hâkim 
hakkında adlî ve/veya idarî soruşturma başlatılması durumunun  yalnız başına veya önceden 
sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında hükümlünün beraatini veya daha hafif bir 
cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte 
olmadığı, bu bakımdan hükümlü müdafiinin talebinin, CMK'nın 311. maddesinin 1. 
fıkrasının (c) ve (e) bentleri kapsamında yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabule 
değer olmadığı anlaşıldığından,  kanun yararına bozma talebi yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; İstanbul (Kapatılan) 11. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK'nın 
250. maddesiyle görevli) tarafından 01/10/2015 tarihinde 2010/219 esas ve 2010/249 karar 
sayı ile "sanık müdafii tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine" ilişkin 
verilen ek karara yönelik vaki itirazın  reddine dair İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından 05/11/2015 tarihinde 2015/743 değişik iş sayı ile verilen karara yönelik kanun 
yararına bozma talebinin Reddine, dosyanın Adalet Bakanlığı'na iletilmek üzere Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, 26.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." 
şeklindedir.

Sanıklar ve bir kısım sanıklar müdafiilerinin savunmalarında belirttiği iddianameyi 
düzenleyen Cumhuriyet savcısının, soruşturmada görev alan ve kovuşturma sırasında 
duruşma savcısı olarak görev yapan Cumhuriyet savcısının, Genelkurmay Adli Müşaviri'nin 
ve yine adli müşavirlik makamında görev alan bir kısım kamu görevlileri hakkında FETÖ 
Terör Örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma yapılması ve tutuklanmaları nedeniyle bu 
kişilerce yapılan soruşturma işlemlerinin ve soruşturma ve kovuşturma işlemlerine esas olan 
ve imzalarının bulunduğu belgeleri nedeniyle bunların delil olarak kabul edilemeyeceği ve 
yaptıkları işlemlerin hukuken geçerli olmadığı yönündeki savunmaları ile ilgili olarak 
öncelikle; 



  

Dava konusu dosyanın iddianamesini düzenleyen Cumhuriyet savcısının, soruşturma 
aşamasında kısmen görev alan ve kovuşturma aşamasında duruşmalara katılan Cumhuriyet 
savcısının, soruşturmanın başlangıcı aşamasından Genelkurmay Adli Müşaviri olarak görev 
yapan Muharrem Köse ve yine adli müşavirlikte görev yapan birtakım görevlilerin hakkında 
FETÖ Terör Örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açıldığı dava dosyasına gönderilen ve bu 
kişiler hakkında açılan iddianameler ile maddi bir vakadır.

Haklarında FETÖ Terör Örgütü üyeliğinden kamu davası açılan bu kişilerin 
soruşturmada görev aldıkları, soruşturma ve kovuşturma aşamasında sanıkların lehine ve 
aleyhine olan belgeleri imzaladıkları ve aynı zamanda bu kişilerin sanıkların lehine olan ve 
gerekçeleri her bir sanık için değerlendirmesinin ayrıca yapıldığı bölümde belirtilen ve 
haklarında beraat kararı verilen sanıkların lehine olan belgeleri de düzenledikleri gibi bir 
kısım sanıkların kovuşturma aşamasında tahliyelerine karar veren heyetin içerisinde de aynı 
suçlamayla hakkında soruşturma yürütülüp dava açılan hakimlerin de bulunduğu, dolayısıyla 
sanıklar ve müdafiilerince iddia edilen bu hususla ilgili olarak haklarında FETÖ terör örgütü 
üyeliğiyle ilgili dava açılan kişilerin sanıkların lehine ve aleyhine düzenlenen belgelerde 
imzalarının bulunduğu anlaşılmıştır. 

 Yukarıda bahsi geçen kişilerin FETÖ terör örgütü üyeliği ile ilgili haklarında 
davalar bulunduğu maddi bir gerçektir. Haklarında dava açılan bu kişilerin kamu 
görevinde bulundukları sırada görevleri kapsamında ve görev sınırları içerisinde dava 
dosyasına çalıştıkları kurumlarından gönderdikleri belgelerden sanıklar aleyhine ve 
lehine belgeler bulunmaktadır. Dava dosyasına gönderilen bilgi ve belgeler sırf bunu 
gönderen kişiler hakkında FETÖ üyeliğinden dava açılmış olması nedeniyle hukuki 
geçersizlik sonucunu doğurmaz, bu konuda mahkememizce öncelikle haklarında FETÖ 
terör örgütü üyeliği nedeniyle dava açılan kişilerin çalıştıkları dönemde yapmış 
oldukları işlemlerin tamamının geçersiz olduğu yönünde herhangi bir yasal düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili yukarıda ayrıntısı verilen Yargıtay 10.Ceza 
Dairesi'nin içtihadında da belirtildiği üzere soruşturma ve kovuşturma aşamasında 
görev alan ve belgelerde ismi bulunan bu kişiler hakkında dava dosyasındaki 
imzalarının bulunduğu belgeleri örgüt faaliyeti kapsamında düzenlendiğine dair 
haklarında FETÖ terör örgütü üyeliğinden açılan iddianamelerin incelenmesinde bir 
iddia olmadığı,  yani bu konuda açılan bir davanın olmadığı, bu durumun tek başına 
hüküm tarihi itibariyle Yargıtay içtihatı da gözönüne alınarak adı geçen kişilerin 
yaptıkları tüm işlemlerin geçersizliği sonucunun çıkarılamayacağı anlaşılmış ve 
mahkememizce Yargıtay 10.Ceza Dairesi'nin bu içtihadı doğrultusunda değerlendirme 
yapılmış ve sanık ve müdafiilerinin iddianamenin geçersiz olduğu, yok sayılması 
gerektiği, bu kişilerin düzenlediği belgelerin yok hükmünde olduğu yönündeki 
savunmalarına itibar edilmemiştir. 

Mahkememizce müşteki Tamer Tatar'ın ibraz ettiği CD5'ten elde edilen 
belgeler ile ilgili her delil yönünden ayrı ayrı o delil kısmında değerlendirme yapılmış 
hükme esas alınıp alınmadığı veya diğer deliller ile desteklenip desteklenmediği veya o 
belgenin başka kurumlardan da gelip gelmediğinin tespiti yapılmış, ayrıca CD5'ten elde 
edilen belgelerin doğruluğunun mahkememizce teyidi gerekmekte olduğu bu delillerin 
doğruluğu, belge asılları süreleri dolduğu için imha edilmeleri sebebiyle kurumlarınca 
teyit edilemediği ancak imha tutanakları gönderilerek konu, tarih, gizlilik derecesi, sayı 
ve ara numaraları ile aynı belgeler olduğunun tespit edildiği, zira olmayan belgenin 
imhasının mümkün olmadığı, CD5'ten elde edilen belgeleri düzenleyen Genelkurmayda 
çalışan belgeyi düzenlemeye görevli ve yetkili kişilerin belgeyi kendilerinin düzenlediği 
yönündeki hukuken geçerli beyanları, imza bloğunda adı veya imzası olanlar sanıklar 
tarafından doğrulanan belgeler, birden fazla müşteki tarafından ibraz edilen belgeler, 
yine resmi kurumlar olan Genelkurmay Başkanlığından, MGK Sekreterliğinden, 



  

Yüksek Öğretim Kurumundan, TBMM Darbeleri Araştırma  Komisyonundan 
gönderilen belgeler, dava dosyasında bulunan delillerin hepsi CD'den elde edilmiş 
delliler de olmadığı, CD5'te yer alan  sanıkların da bizzat ibraz ettikleri belgeler ile 
doğruluğu teyit edilmiş olup her delil yönünden değerlendirme yapılmış ve hükme esas 
alınmıştır.

Mahkememizce CD5 içerisinde bulunan doğruluğu mahkememizce geçerli 
kabul edilen belgelerin yanında ayrıntıları yine deliller kısmında açıklandığı üzere suç 
tarihinde Başbakan Yardımcısı olan katılan Tansu Çiller'in beyanı, İç İşleri Bakanı 
olan Meral Akşener'in beyanı, Başbakan Necmettin Erbakan'ın özel danışmanı olan 
İlnur Çevik'in beyanı, Hulki Cevizoğlu'nun yazdığı "Generalinden 28 Şubat İtirafı 
Postmodern Darbe" isimli kitabı, 13 Ocak 2001 günlü Kanal 6 Televizyonunda 
yayınlanan Ceviz Kabuğu isimli TV programının çözüm tutanakları ve bu çözüm 
tutanaklarında tanık Salim Dervişoğlu'nun beyanı ile sanık Erol Özkasnak'ın 
beyanları, katılan Hasan Celal Güzel tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 
ibraz edilen Batı Çalışma Grubu'na ait olan belgeler, Darbeleri Araştırma Komisyonu 
tarafından mahkememize gönderilen belgeler, Genelkurmay Başkanlığı YÖK 
Başkanlığı gibi kurumlardan gönderilen belgeler ile bir kısım sanıkların ev ve 
işyerlerinde yapılan aramalar sonucu elde edilen belgeler, yine bir kısım katılanlar ve 
tanıkların beyanları birlikte bir bütün halinde değerlendirilerek sanıkların ve sanıklar 
müdafiilerinin delillerin tamamen geçersiz olduğu, müsnet suçun unsurları itibariyle 
oluşmadığı, işlenemez suç olduğu yönündeki savunmalarına itibar edilmemiş, 28 şubat 
davasının kumpas davalarının sonuncusu olduğu, önceden kurgulandığı, 28 Şubat döneminde 
FETÖ ile mücadele edildiği yönündeki sanık savunmalarının, sanıkların savunma hakları 
kapsamında olduğu değerlendirilmiş, Türk Milletinin gözü önünde bütün açıklığı ile 
gerçekleşen olaylar ile hukuken geçerli kabul edilen ve ayrıntıları yukarıda belirtilen deliller 
ile sanıkların bu yöndeki savunmalarına itibar edilmemiştir.

Sanıklar ve müdafiileri tarafından 6 Mayıs 1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 
tarihli belgelerin düzmece ve sahte olduğu ve FETÖ kumpası olduğu yönündeki 
savunmalarına bu delillerin tartışıldığı bölümde neden itibar edildiği ve sıhhati 
değerlendirildiğinden savunma kapsamında kalması nedeniyle itibar edilmemiştir.

Sanıklar ve müdafiilerinin irticanın FETÖ olduğu ve FETÖ ile mücadele 
edildiği yönündeki savunmalarına ise öncelikle suç tarihinde irtica ile mücadele adı 
altında yapılan işlemlerde genelde kişilerin namaz kılıp kılmadığı, eşinin veya ailesinin 
başörtüsü takıp takmadığı, alkol alıp almadığı, eşiyle birlikte sosyal etkinliklere katılıp 
katılmadığı vb gibi şekli kriterlere bakıldığı, FETÖ terör örgütü üyelerinin silahlı 
kuvvetler içerisinde ve diğer kritik kurumlarda kamuoyunda da bilindiği üzere eşlerine 
bilerek başörtü taktırmadıkları, sosyal etkinliklerde özellikle alkol kullanmak suretiyle 
kendilerini gizledikleri böylelikle sanıkların sadece irtica ile ilgili olarak şekli hususlara 
bakarak FETÖ terör örgütü üyeleri dışında diğer milli ve manevi değerlere bağlı olan 
personeli irticacı olarak değerlendirerek haklarında tutanak düzenleyerek işlem 
yaptıkları anlaşılmış, dolayısıyla FETÖ terör örgütü üyeleriyle suç tarihi itibariyle 
mücadele edildiği yönündeki savunmalarının gerçeği yansıtmadığı gibi, meydana gelen 
olaylar ve yapılan eylemler Türk Milletinin gözü önünde gerçekleşip açıkça FETÖ terör 
örgütü üyelerine yönelik olmadığı ortada olup belgelerde F.Gülen isminin geçmesinin 
bu kişiler ile mücadele edildiği anlamına gelmeyeceğinden bu kişiler ile mücadele 
edilmediği anlaşılmış, bu yöndeki beyanlar, savunma kapsamında değerlendirilmiştir.

9. 21 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE TBMM BASIN BÜROSU'DA 54. 
HÜKÜMETİN İSTİFASINDAN SONRA NECMETTİN ERBAKAN,IN TANSU 
ÇİLLER VE MUHSİN YAZICIOĞLU İLE BİRLİKTE YAPTIKLARI  ORTAK 



  

BASIN TOPLANTISI,

Sayın basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gösterdiğiniz 
ilgiye teşekkürlerimi arz ediyorum.

Huzurlarınıza DYP Gn.Bşk. Dışişleri Bakanımız Sayın Tansu ÇİLLER 
Hanımefendi, BBP Gn.Bşk. Sayın Muhsin YAZICIOĞLU ile beraber geldik, kendileri adına 
da sizlere saygılarımızı sunarak sözlerime başlıyorum.

Bütün ulusumuzun takip ettiği gibi, 18 Haziran günü, bizim DYP ile 1 yıl önce 
yapmış olduğumuz protokolümüz uyarınca, protokolümüze uyarak Sayın Demirel'e 
Başbakanlıktan istifa mektubumu sunmuştum. Bu istifa mektubumu şimdi huzurlarınızda bir 
kere daha aynen okuyorum:

Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin 28 Haziran 1996 günü aralarında 
imzaladıkları "Ortak Hükümet Protokolü ve Ekleri" belgesindeki taahhütlere uygun olarak ve 
28 Haziran 1996 tarihinde 

Bakanlar Kurulu listesini onaylamanızla kurulan 54. Cumhuriyet Hükümeti bugüne 
kadar yaklaşık 1 yıldan beri bütün gücüyle devletimizin yücelmesi, ülkemizin kalkınması ve 
halkımızın refahı için uyum içinde başarıyla çalışmıştır.

Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki Koalisyon Protokolü'ne uygun olarak, 
bu bir yıllık süreden sonra başbakanlığın Doğru Yol Partisi'ne geçebilmesi için, yapmış 
olduğumuz taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere başbakanlık görevinden 
istifa ediyorum.

Bu süre içerisinde gerek Başbakan olarak şahsıma gerekse 54'ncü Cumhuriyet 
Hükümetine ve onun üyelerine çalışmalarımızda gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteklerinizden 
dolayı teşekkürlerimi arz eder, saygılarımı sunarım."

Mektup budur. Bu mektubu sunduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanına ayrıca bir 
ikinci yazı daha sundum. Bu ikinci yazıda da aynen şunlar yazılmaktadır:

Aşağıda imzaları olan siyasi parti genel başkanları olarak, Türkiye'yi seçime 
götürecek olan 55'nci Hükümeti DYP Gn.Bşk. Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'in başkanlığında 
kurmak için anlaştığımızı kamuoyuna duyururuz.

Prof.Dr. N.Erbakan, RP Gn.Bşk.,
Prof.Dr. T.Çiller, DYP Gn.Bşk.
Muhsin YAZICIOĞLU, BBP Gn Bşk.
Aynı üç kişi aynı anda şu anda bir kere daha huzurlarınızdayız.
Bu mektupları kendisine takdim ettik. Mektupların içinde ne yazıldığını hepiniz çok 

iyi bilmektesiniz.
Çok doğal olarak, Meclis çoğunluğunu temsil eden bu kâğıt ortada olduğundan 

dolayıdır ki, demokrasinin gereği olarak yapılacak iş, hemen Sayın Tansu Çiller 
Hanımefendiyi çağırıp yeni hükümetin kurulması görevinin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
kendisine tevdi edilmesi gerekir idi.

Hal böyleyken hepimizin bildiği gibi ülkeye zaman kaybettirici bir yola sapılmıştır. 
Her şey bu kadar açık iken muhalefet parti başkanlarıyla görüşülmüş, bunun arkasından - 
olabilir, bir siyasi nezaket olarak görüşebilir, onu bu şekilde yorumladık - onun arkasından 
daha fazla zaman kaybedilmeden görevin Sayın Tansu Çiller Hanımefendiye verilmesi lazım 
gelirken, birdenbire bir sürprizle karşılaştık, bu da Sayın Mesut Yılmaz'a görevin verilmeye 
tevessül edilmiş olması olayıdır. Bu olay üzerine görüşlerimizi nasıl açıkladığımızı 
biliyorsunuz. 30 yıldan beri daima demokrasi çizgisinde yürümekle iftihar eden Sayın 
Demirel'in birdenbire demokrasiyle bağdaşması mümkün olmayan böyle bir yola tevessül 
etmiş olmasını, tevessül edeceğini kesinlikle tahmin etmedik, düşünmedik, aklımızın 
kenarından geçmedi. Böyle bir şey yapabileceğine ihtimal verseydik nasıl hareket edeceğimiz 
hususunda biz de başka türlü hareketlere tevessül ederdik. Ama böyle bir şey zaten mümkün 



  

olmayacağı için ne kadar samimi, ne kadar masumane, ne kadar örnek bir hareket içerisinde 
bunu nasıl yaptığımızı bir kere daha görüyorsunuz. Hal böyleyken, söylediğim gibi hemen 
derhal görevin verilip Türkiye'ye zaman kaybettirilmemesi gerekirken böyle bir yola tevessül 
edilmesi demokrasi tarihimizin acı bir olayıdır. Bu olay üzerine görüşlerimizi bundan önce 
ifade ettiğimizi biliyorsunuz. Demokrasilerde esas olan millettir, milletin temsilcisi 
TBMM'dir. TBMM de kararlarını çoğunluğuyla alır. Şu anda biz üç partinin genel başkanları 
olarak huzurlarınızda TBMM'nin çoğunluğunu temsil ediyoruz. Bu yazı Sayın 
Cumhurbaşkanının önüne konmuş olduğu için hiç başka türlü hareket edememesi gerekir idi. 
Ancak bunun üzerine, bir takım, Sayın Demirel'den beklemediğimiz yanlış mütalâalar, 
mülâhazalar serdetmiştir. Bunların başında, efendim ülkede bir gerginlik varmış da hükümet 
bunun için istifa etmişmiş... Hayır! İşte bizim istifa mektubumuz apaçık ortada... Başarılı bir 
hükümet, sadece ahde vefa örneği gösteriyor, protokolünün gereği olarak en güzel bir ahlâk 
örneği gösteriyor. Bu, siyasi tarihimize böyle geçecek! Bütün milletimizin kalbini fetheden 
bir güzel olaydır. Bundan 70 milyon hepimiz iftihar etmeliyiz ve ediyoruz 70 milyon olarak... 
"Ne güzel yöneticilerimiz var, ne kadar güvenilir insanlar, bir yıl önce verdikleri sözü nasıl 
günü geldiği zaman tutuyorlar..." Bunun en güzel örneği verilmiştir.

Evet, Türkiye'de suni gündemlerle gerginlik çıkartmak isteyenler olmuştur. Ama 
bunlar bundan önceki 54'ncü Hükümetin mensubu ve onu destekleyen partiler değildir, bugün 
götürülüp kendisine görev verilmiş olan kimselerdir. Bunu milletimiz çok iyi biliyor. Suni 
gerginliği meydana getirenlere görev tevdi edilmeye kalkışılmıştır.

Diğer yandan, "ülkenin, devletin kurumlan arasında uyum sağlamak benim 
görevimdir" diyor Sayın Cumhurbaşkanı... Evet, görevidir! İşte o uyumu sağlamak için temel 
şart, demokrasinin kurallarına riayet edilmesidir. Kendisi değil midir her zaman "demokrasi 
kurumlar ve kurallar metodudur, müessesesidir" diyen? Ne diyor bu kurallar? Meclis 
çoğunluğu ne derse ona uyun! "Efendim", diyor kendisi, "Ben Sayın Erbakan'a sizin 
aranızdaki protokol beni bağlamaz dedim, o da doğru dedi!" Evet, söyledi, ben de "doğru" 
dedim. Protokol bağlamaz ama TBMM'nin çoğunluğu hepimizi bağlar. Cümlenin yarısını 
söyleyip yarısını söylememek yanlış bir davranıştır. Arkasından da bu kâğıt önüne 
konmuştur; bu kâğıt protokol değil, bu kâğıt TBMM'nin çoğunluğu... Bu çoğunluk hepimizi 
bağlar. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanını da bağlar! Bu çoğunluğa uyarak ülkeye gün 
kaybedilmemesi gerekir idi. Bu yanlış yoldan mutlaka kendisi dönecektir. Bir an evvel 
kendisini burdan döndürmek için bu sefer huzurlarınıza çıktık. Size şimdi Meclis 
çoğunluğunun bizzat imzalarını takdim ediyoruz. Şöyle ki, "Efendim bu parti başkanları 
imzalamış, ama milletvekilinin oyuna kimse ipotek koyamaz!" Hayır, biz milletvekillerinin 
oylarına ipotek koymayı aklımızdan geçirmeyiz, milletvekillerinin sadece arzularına 
tercüman oluruz... Olmuşuz, bu kâğıdı da orta yere koymuşuz... İşte şimdi de huzurlarınızda 
bütün bu milletvekillerinin imzalarıyla hazırlanmış olan belgeleri aynen gösteriyorum.

Bakınız bu gösterdiğim belgenin üzerinde ne yazıyor, aynen okuyorum:
"Aşağıda imzalarımız bulunan biz RP'li milletvekilleri olarak Sayın Mesut YILMAZ 

tarafından kurulacak olan hükümetin güvenoyu oylamasında Meclis'e gelerek ret oyu 
vereceğimizi beyan ederiz."

Ne kadar dikkatli yazılmış görüyor musunuz? "Güvenoyu vermeyeceğiz" desek bir 
de bakarsınız ki, "Efendim Meclis'e belki gelmeyeceksiniz, nereden bileyim?" deme ihtimali 
önümüze çıkar. Artık yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Görüyorsunuz... "Geleceğiz ve ret oyu 
vereceğiz!" Kim? 155 tane RP'li milletvekili, artı 3 tane bağımsız milletvekili... Onların da 
ayrı ayrı beyanları burada imzalarıyla bunlara eklidir. Etti 158... 112 tane DYP milletvekili, 
etti 270... 8 tane de BBP milletvekili... Ne yapıyor bunlar? 278... Sayın Demirei'in bu 
toplamayı hepimizden daha iyi yapacağını biliyoruz. 278... TBMM'nde bugün 275 
çoğunluktur. Kaldı ki bu 2 gün içinde hazırlanmıştır. 2 gün içinde 278 tane milletvekilinin 
imzası alınmış. Bu aynı zamanda bir rekordur. Bunu şunun için söylüyorum: Bunlara 



  

muhtemelen 3-4 kişi daha önümüzdeki kısa bir zamanda katılacaktır. İrtibat kurulamadığı 
için, bu kadar çok insanın içerisinde birkaç kişiyle irtibat kurulamadığı için... bunlar da bunun 
üzerine konulduğu zaman bu Meclis'in 280 - 282 muhtemelen insanı "Hayır, biz bunu kabul 
etmiyoruz" diye Türkiye'ye zaman kaybettirmemek için peşinen oylarının rengini, 
davranışlarını açıkça belirtmişlerdir.

Şimdi bu vesikaları ben size gösteriyorum. Biraz sonra da bunların hepsi Sayın 
Cumhurbaşkanının önünde olacaktır. Şu üç tane imzalı kâğıt Sayın Cumhurbaşkanının zaten 
önündedir. Bu 278 imzalı kâğıt da şimdi biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanının önünde 
olacaktır. Bu ne demektir? TBMM'nin çoğunluğu... İşte bu demokrasidir, işte bu milli 
iradedir. Bundan dolayıdır ki, şu andan itibaren sizin önünüzde açıkladığımız bu vesikalar 
anından itibaren, bütün hükümet kurma çalışmalarının şu andan itibaren durması gerekir. 
Biraz sonra zannediyorum Mesut Bey Sayın Cumhurbaşkanına çıkacakmış. Temenni ederim 
ki orada görevi iade eder, böylece kendi sicilini de kurtarmak imkân ve fırsatını da bulur.

Bir kısım sanıklar ve müdafiileri tarafından 21 haziran 1997 tarihli basın 
toplantısının yeni delil olduğu ve 54. Hükümetin istifa etmesinin protokol gereği 
yapıldığı yönündeki savunmaları;

Somut olayda 54. Cumhuriyet hükümetinin normal demokratik usuller dışında 
sanıkların cebir ve şiddet içeren eylemleri ile hükümeti irtica,irticai eylemler yapan ve 
siyasal islam olarak kabul edip tehdit olarak değerlendirerek icra ettikleri eylemler ile 
zararlı netice olan hükümetin ortadan kaldırılması,ıskat ve menetme sonucunu doğuran 
başbakanın istifa ettirildiği, matematiksel olarak o tarihte mecliste bulunan diğer 
partilerin milletvekili sayısı itibariyle hükümet kurma ihtimallerinin olmadığı, mecliste 
çoğunluğu sağlayan ve daha önce güvenoyu almış DYP ve RP'nin hükümette yer 
almaksızın ve sadece yasama organında yer almalarının partilerin varoluş amaçlarına 
aykırı olduğu, bu nedenle istifa dilekçesinde kullanılan istifa kelimesi anlamının normal 
anlamının dışında değerlendirilmesi gerektiği,istifanın tehdit,maddi ve manevi zorlama 
cebir ve şiddet içeren ve bunun kullanıldığının ve kullanılacağının açıkça ifade eden 
hareketler ve eylem sonucu meydana geldiği anlaşılmış, suçun eksik veya tam teşebbüs 
aşamasında kalmayıp, illiyet bağı bulunup ve zararlı neticenin meydana gelmesi 
nedeniyle  tamamlandığı mahkememizce kabul edilmiştir.

54 .Hükümetin başbakanın istifa dilekçesi ile birlikte Tansu Çiller 
başkanlığında kurulacak hükümete güvenoyu verecek milletvekillerinin imzalarını 
taşıyan belgeyi eklemesinin yeni durum karşısında milletin oylarını alıp yönetime talip 
olan partilerin siyasi tutumları niteliğinde olup suçun tamamlanmasına etkisinin 
bulunmadığı kabul edilmiştir.

55.Hükümeti kurma görevinin Cumhurbaşkanı Demirel tarafından Tansu 
Çillere verilip verilmemesinin 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa ettirildiği gerçeğini 
değiştirmeyecektir. Bu basın toplantısının yeni delil niteliğinde bulunmadığı, istifanın 
protokol gereği yapıldığı iddiasının deliller ve değerlendirilmesi bölümündeki deliller ile 
hukuken geçerli beyanlar nazara alındığında itibar edilmesi mümkün olmadığı 
anlaşılmış ve bu iddia savunma kapsamında değerlendirilerek itibar edilmemiştir.

C) SANIKLAR YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

 ÖLÜM NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLEN SANIKLAR 
YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE

1. SANIK TEOMAN KOMAN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Her ne kadar sanık Teoman Koman hakkında "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri 



  

Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek" suçundan 
cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın 14.12.2013 tarihinde öldüğü 
nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından hakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 
64/1. ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince düşürülmesine karar verilmiştir.

2. SANIK ESER ŞAHAN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Her ne kadar sanık Eser Şahan hakkında "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri 

Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek" suçundan 
cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın 11.02.2015 tarihinde öldüğü 
nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından hakkında açılan kamu davasının  5237 sayılı TCK'nın 
64/1. ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince düşürülmesine karar verilmiştir.

3. SANIK  SALİH ERYİĞİT YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME 
Her ne kadar sanık Salih Eryiğit  hakkında " Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri 

Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek" suçundan 
cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın 05.04.2016 tarihinde öldüğü 
nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından hakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 
64/1. ve 5271 sayılı CMK 'nın 223/8. maddeleri gereğince düşürülmesine karar verilmiştir.

4. SANIK TEVFİK ÖZKILIÇ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME 
Her ne kadar sanık Tevfik Özkılıç hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini 

Cebren Düşürmeye Devirmeye İştirak Etmek suçundan cezalandırılması talebi ile kamu 
davası açılmış ise de; sanığın 08.08.2017 tarihinde öldüğü nüfus kayıt örneğinden 
anlaşıldığından hakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 64/1. ve 5271 sayılı 
CMK 'nın 223/8. maddeleri gereğince düşürülmesine karar verilmiştir.

 ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLEN SANIKLAR 
YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME 

1. SANIK  ALTAÇ ATILAN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde 

1995 Ağustos-1997 Ağustos tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât başkanı 
 olarak görev yaptığı,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Toplantıda (Dz.K.K.lığı Hrk.Bşk.Tüma.A.ATILAN olarak) “-İrtica hakkında 
yeterli bilgi yok (Biyografik isth.dernekler, vakıflar, hakkında bilgi) -Devletin tüm yapısı 
incelenmelidir. (İrtica ile ilgileri tespit) -Medya (verici istasyonlar, frekanslarına kadar) 
yüksek öğrenim kurumları, yurtlar hakkında bilgi toplanmalıdır.-Muhtemel bir 
sıkıyönetim uygulamasında hassas, kritik tesislerin nereler olması gerektiği tespit 



  

edilmelidir. -Kolordu seviyesine kadar teşkilatlanma ve görevlendirme yapılmalıdır.” 
şeklinde konuşma yaptığı,

5 MAYIS 1997 TARİHLİ BATI ÇALIŞMA GRUBU BİLGİ İHTİYAÇLARI 
konulu Deniz Kuvvetleri Komutanına arz edilip paraflanan, Deniz Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı Koramiral Aydan Erol imzalı, koordine olarak Harekât Başkanı Tümamiral 
A.ATILAN paraflı, evrakı hazırlayan İstihbarat Daire Başkanı Albay Eser Şahan ve İKK 
Ş.Md.Bnb.M.Aygüner paraflı, Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak; İl ve 
ilçelerdeki tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ve 
konfederasyonları, Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler) Yurtlar 
(Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı, Kurum Kuruluşları bağlı, Özel yurtlar), Üst düzey 
yöneticiler (Vali, Kaymakam, Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye Başkanları) ile diğer 
mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, Daire Başkanları) ait biyografiler, anılan 
şahısların siyasi görüş/yönleri, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri, Siyasi Parti İl ve 
İlçe teşkilatları yönetim kadroları, Yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diğer basın-yayın 
kuruluşları, Anılan bilgilerin derlenmesinde gizliliğe azami dikkat gösterilecek, gerektiğinde 
bölgedeki diğer askeri makamlar ile işbirliği yapılarak bilgisayar ortamında Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına gönderilmesi istendiği belgede parafınını bulunduğu,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulmasına Dair belgenin 4.maddesinde 
BÇG’nin Genelkurmay İGHD Merkezinde faaliyet yürüteceğini, benzer bir teşkilatlanmanın 
Kuvvet Komutanları bünyesinde oluşturulacağı belirtildiği ve 29 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin ekinde bulunan Rapor Sistemine göre kuvvet 
komutanlıklarına da Batı Çalışma Grubu raporlarının gönderileceği belirtildiğinden Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığında da İstihbarat Başkanlığı Ve İstihbarata Karşı Koyma bölümünde 
yukarıda belirtildiği şekilde BÇG benzeri bir teşkilatlanma kurulduğu, Deniz Kuvvetleri 
kendisine bağlı tüm birliklerden BÇG’nin istediği rapor, belge ve bilgileri toplayarak 
Genelkurmayda bulunan BÇG Merkezine gönderdiği belgelerden anlaşıldığı iddiasıyla sanık 
hakkında 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle kamu davası 
açılmıştır.

Sanık Altaç Atılan 13.02.2013 tarihinde soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, 
1995 Ağustos ile 1997 Ağustos tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât 
Başkanı olarak görev yaptığını, 1997 yılı Ağustos ayında İzmir Foça Çıkarma Filosuna 
atandığını,7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik Bir’in yapmış olduğu toplantıya 
aradan uzun zaman geçmesi sebebiyle katılıp katılmadığını hatırlamadığını, toplantıya 
katılmış ise katılması için kendisine emir verilmiş olması gerektiğini, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı emir vermeden böyle bir toplantıya katılamayacağını, hatırlamamakla birlikte 
kendisine soru sorulmuş, söz verilmiş ve konuşmuş olabileceğini, ama net olarak toplantıyı 
hatırlamadığını, Batı Çalışma Grubunun Deniz Kuvvetlerinde kurulan bünyesinde 
çalışmadığını, istihbaratta olanların çalışmış olabileceğini, Batı Çalışma Grubu ile ilgili 
belgelerin gereği için Deniz Kuvvetlerine gelmiş ise gereği için İstihbarat Başkanlığına 
gönderildiğini, kendisinin Harekât Başkanı olduğunu, Batı Çalışma Grubuna Deniz 
Kuvvetlerinden gidecek raporları İstihbarat Başkanlığı personelinin gerekli çalışmaları 
yaparak o tarihte gönderdiklerini, Batı Çalışma Grubunda görev almadığını, 1997 Ağustos 
başında görev gereği Foça’ya gittiğini, 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi 
ihtiyaçları konulu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kendisine bağlı komutanlıklardan Batı 
Çalışma Grubu kapsamında istediği bilgilerle ilgili olan belge ile ilgili olarak ifadesinde; 
belgenin Batı Çalışma Grubu rapor sistemi gereği Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında 
görev yapan İKK.Ş.Md.Bnb.Mehmet Aygüner ve İsth.D.Bşk. Alb.E.Şahan tarafından 
hazırlandığını, kendisinin Harekât Başkanı olması sebebiyle koordine için parafladığını, 
Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan Aydan Erol’un belgeyi imzalayarak dağıtım yerleri 
olan yerlere gönderdiğini, dağıtım gereği gönderilen yerlerden bu bilgilerin Deniz Kuvvetleri 



  

İstihbarat Başkanlığına geldiğini, daha sonra da Batı Çalışma Grubuna Genelkurmay’a 
gönderildiğini, evrakta Güven Erkaya’nın da parafının bulunduğunu, o tarihte yurt dışında ise 
“öncesi ile birlikte arz” cümlesinin olabileceğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Yargılama aşamasındaki savunmasının özeti yukarıda belirtilmiş olup soruşturma 
aşamasındaki beyanına benzer beyanda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Sanığın suç tarihinde Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Harekât başkanı olarak görev yaptığı,

5 Mayıs 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu belgeyi irade 
beyan ederek kendisinin hazırlamadığı, belgenin oluşturulmasına katkıda bulunduğuna dair 
delil bulunmadığı, kendisinin Harekât Başkanı olması sebebiyle koordine için parafladığı, 
BÇG çalışmalarının istihbarat başkanlığında yürütüldüğü, belgenin sorumluluğunun 
imzalayana ait olduğu, 

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı ve orada konuşma 
yaptığı anlaşılmış olup ancak sanığın sadece 7 Nisan tarihli toplantıya katılıp konuşma 
yaptığı, sanığın aksi yöndeki "7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik Bir’in yapmış 
olduğu toplantıya aradan uzun zaman geçmesi sebebiyle katılıp katılmadığını hatırlamadığı, 
toplantıya katılmış ise katılması için kendisine emir verilmiş olması gerektiği, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı emir vermeden böyle bir toplantıya katılamayacağı, hatırlamamakla 
birlikte kendisine soru sorulmuş, söz verilmiş ve konuşmuş olabileceğini, ama net olarak 
toplantıyı hatırlamadığı" yönündeki toplantıya katılmadığı/hatırlamadığı yönündeki 
savunmasına, savunma kapsamında değerlendirilip  bu nedenle savunmasına itibar edilmemiş 
ve sanığın 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığı kabul edilmiştir.7 Nisan 1997 tarihli 
toplantının hukuki değerlendirmesi deliller kısmında yapılmıştır.

Sanığın sadece 7 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulmasına ilişkin toplantıya katılması 
ve konuşmasının içeriği nedeniyle 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren 
Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna ilişkin oluşan ittifaka dahil olmak 
niteliğinde bulunduğu, başkaca icrai eylemi olmadığından eyleminin 765 sayılı TCK'nın 
171/2. maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 316/1. maddesinde tanımlanan ittifak/suç için 
anlaşma suçunu oluşturduğu, bu suçun  765 sayılı TCK'nın 147. ve 5237 sayılı TCK'nın 
312/1. maddelerinde düzenlenen suçu hususi elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin olduğu, 
sayısal yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde gerçekleştiği ve 
amaç suça yönelik olarak tamamlandığı ve sanıklarca gerçekleştirilen ittifak suçunun hem 
765 sayılı TCK'daki ve hem de 5237 sayılı TCK'daki unsurları taşıdığı mahkememizce kabul 
edilmiştir. 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka 
dahil olanlar da gizli ittifak suçunun failleri olabilir, buna göre amaç suça yönelik icra 
hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen veya bu 
anlaşmaya dahil olduğu tespit edilemeyip de sonradan bu ittifaka dahil olanların amaç suçun 
icrasına yönelik icra hareketlerinin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
hukuken geçerli, somut ve kesin delillerle ispatlanamayan sanıkların şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi gereğince eylemlerinin ittifak suçu kapsamında kaldığı, sanığın bu 
toplantının dışında icrai harekette bulunduğuna dair delil bulunmadığı mahkememizce kabul 
edilmiştir.

 Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katıldığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde 
hareket ettiğine, onların eylemlerine iştirak ettiğine dair başkaca bir delil elde 
edilemediğinden dolayı sadece 7 Nisan 1997 tarihli bu toplantıya katılıp görüş beyan 



  

edenlerin sonradan ittifak suçuna dahil oldukları kabul edilmiş, ittifak suçunun tamamlanma 
tarihinin ise en geç amaç suç nedeniyle zararlı neticenin meydana geldiği tarihe kadar 
mümkün olduğu, bu suçun da suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK'nın 171/2.maddesi 
kapsamında kalıp aynı yasanın 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık dava zamanaşımı süresine 
tabii olup suç tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı 
süresi dolduğundan sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca 
zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

2. SANIK ERSİN YILMAZ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE:
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde 

Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı olarak görev yaptığı, 
Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İnönü Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 
katıldığı, 

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması konulu 
belge ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan 
sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genelsekreter, 2. 
Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluşturulmadan 
önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir 
çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 
hazırlandığını, bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan 
emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 
Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı olarak katıldığı,

 Toplantıda (Tuğg.Ersin olarak) “-İç güvenlik dairesi bu işi yapmalıdır. -Taarruzi 
psikolojik harekât yapılmalıdır. -Bilgiler paylaşılmalıdır. -Basınla açık/kapalı temas, basını 
arkamıza almalıyız, -Kendi TV mizi kuralım. -2 li, 3 lü ğruplar oluşturmalı ve sivil 
kuruluşlarla temas sağlanmalıdır.” şeklinde konuşma yaptığı tespit edilerek sanık hakkında 
765 sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmıştır.

Sanık Ersin Yılmaz 13.02.2013 tarihinde soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, 
1994 yılından 1997 Haziran ayına kadar Tümgeneral olarak Genelkurmay Lojistik Daire 
Başkanı (J-4 Genkur.Loj.Başkanlığına bağlı) olduğunu, daha sonra Kara Havacılık Okulu 
Merkez Eğitim Komutanlığına atandığını, 1998 yılı Ağustos ayında emekli olduğunu, 7 
Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik Bir’in yapmış olduğu toplantıya katılmadığını 
ve o tarihte Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı Tümgeneral olarak görev yaptığını, belgede 
Tuğgeneral Ersin olarak belirtildiğini, genelde katılanların soyadının yazıldığı, kendisinin 



  

soyadının Yılmaz olması sebebiyle bu kişinin kendi olmayabileceğini, soyadı Ersin olan bir 
Tuğgeneral olabileceğini, toplantıya katılmadığını, görev yaptığı sırada hükümetin askeri bir 
darbe ile yıkılması görevinin asker kişilerde olduğunu düşünmediğini,Batı Çalışma Grubunda 
J-4’ten görevlendirilen bir personel varsa J-4 başkanlığı tarafından görevlendirilmiş 
olabileceğini, Lojistik Başkanlığının görevinin kuvvetler çapında kendisine tahsis edilen 
bütçenin kullanılması konusunda konsept uygulama yani silah ve teçhizatın yurt içinde ve 
dışında tedariki konusunda bir konsept belirlediğini, onu da Milli Savunma Bakanlığının 
yerine getirdiğini, Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını, herhangi bir toplantısına 
katılmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

Yargılama aşamasında alınan beyanında ise soruşturma aşamasındaki beyanına 
benzer beyanda bulunmuş ve 2 Temmuz'daki toplantıya katılmadığını, 2-12 Temmuz tarihleri 
arasında yıllık izinde olup Antalya'da olduğunu beyan etmiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde 
Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı olarak görev yaptığı,

İddianamede belirtilen ve Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde 
belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve 
amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli 
Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın 
bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, 
belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul 
edilemeyeceği ve 2-12 Temmuz tarihleri arasında yıllık izinde olup Antalya'da olduğunu 
yönündeki beyanının aksine delil bulunmadığı ve sanığın bu toplantıya katılmadığı, 

Sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla böyle bir 
toplantı yapıldığı ve sanığın  sanığın böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı ve orada konuşma 
yaptığı anlaşılmış olup ancak sanığın sadece 7 Nisan tarihli toplantıya katılıp konuşma 
yaptığı,  sanığın aksi yöndeki "7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik Bir’in yapmış 
olduğu toplantıya katılmadığı" yönündeki savunmasına, savunma kapsamında değerlendirilip 
 bu nedenle savunmasına itibar edilmemiş ve sanığın 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığı 
kabul edilmiştir.

Sanığın sadece 7 Nisan tarihli toplantıya katılıp konuşma yaptığı, sanığın aksi 
yöndeki savunmasında ise Ersin isimli başka Tümgenerallerin olduğunu beyan etmiş ise de 
ismi Ersin olan diğer Tuğgeneral ve Tuğamirallerin Ankara dışında görev yaptıkları, 
Genelkurmay'da görev yapan Ersin isimli Tuğgeneral'in sadece daire başkanı olan sanık 
olduğu anlaşılmış ve bu nedenle savunmasına itibar edilmemiş ve sanığın 7 Nisan'daki 
toplantıya katıldığı kabul edilmiştir.7 Nisan 1997 tarihli toplantının hukuki değerlendirmesi 
deliller kısmında yapılmıştır.

Sanığın sadece 7 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulmasına ilişkin toplantıya katılması 
ve konuşmasının içeriği nedeniyle 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren 
Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna ilişkin oluşan ittifaka dahil olmak 
niteliğinde bulunduğu, başkaca icrai eylemi olmadığından eyleminin 765 sayılı TCK'nın 
171/2. maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 316/1. maddesinde tanımlanan ittifak/suç için 
anlaşma suçunu oluşturduğu,bu suçun  765 sayılı TCK'nın 147. ve 5237 sayılı TCK'nın 
312/1. maddelerinde düzenlenen suçu hususi elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin olduğu, 
sayısal yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde gerçekleştiği ve 
amaç suça yönelik olarak tamamlandığı ve sanıklarca gerçekleştirilen ittifak suçunun hem 



  

765 sayılı TCK'daki ve hem de 5237 sayılı TCK'daki unsurları taşıdığı mahkememizce kabul 
edilmiştir. 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka 
dahil olanlar da gizli ittifak suçunun failleri olabilir, buna göre amaç suça yönelik icra 
hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen veya bu 
anlaşmaya dahil olduğu tespit edilemeyip de sonradan bu ittifaka dahil olanların amaç suçun 
icrasına yönelik icra hareketlerinin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
hukuken geçerli, somut ve kesin delillerle ispatlanamayan sanıkların şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi gereğince eylemlerinin ittifak suçu kapsamında kaldığı, sanığın bu 
toplantının dışında icrai harekette bulunduğuna dair delil bulunmadığı mahkememizce kabul 
edilmiştir.

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katıldığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde 
hareket ettiğine, onların eylemlerine iştirak ettiğine dair başkaca bir delil elde 
edilemediğinden dolayı sadece 7 Nisan 1997 tarihli bu toplantıya katılıp görüş beyan 
edenlerin sonradan ittifak suçuna dahil oldukları kabul edilmiş, ittifak suçunun tamamlanma 
tarihinin ise en geç amaç suç nedeniyle zararlı neticenin meydana geldiği tarihe kadar 
mümkün olduğu, bu suçun da suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK'nın 171/2.maddesi 
kapsamında kalıp aynı yasanın 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık dava zamanaşımı süresine 
tabii olup suç tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı 
süresi dolduğundan sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca 
zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

3. SANIK KAMURAN ORHON YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1995 yılı Ağustos -1997 Ağustos ayları 

arasında Genelkurmay Lojistik Başkanı “J-4” olarak görev yaptığı,  Batı Çalışma Grubu 
kurulduğu dönemde Genelkurmay Lojistik Başkanı (J-4) olarak görev yaptığı, 

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu 
Oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 
Mart tarihli talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire 
Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de 
katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan 
çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu 
belgenin Genelsekreter tarafından hazırlandığını, Bu toplantılara katılanların, görevlerinin 
gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği, 

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair yazıyı sanık Çevik 
Bir'in gereği için Genelkurmay Lojistik Başkanı Başkanı olan (J-4) olan sanık Kamuran 
Orhon'a  gönderdiği,   

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair yazıyı sanık Çevik Bir'in 
gereği için  Genelkurmay Lojistik Başkanı (J-4) olan sanık Kamuran Orhon'a gönderdiği, 

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazıyı sanık Çevik 
Bir'in bilgi için Genelkurmay Lojistik Başkanı (J-4) olan sanık Kamuran Orhon'a  gönderdiği,

 06 Mayıs1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu yazıyı sanık 
Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay Lojistik Başkanı (J-4) olan sanık Kamuran Orhon'a 
gönderdiği,   

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Eylem Planını Çevik Bir’in aşağıda 
belirtilen üst yazısı ile dağıtım gereği için “Gizli-Kişiye Özel” olarak Genelkurmay Lojistik 
Başkanı “J-4” olan sanık Kamuran Orhon’a gönderdiği,



  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
Genelkurmay Lojistik Başkanı olarak bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İnönü Salonunda 
yapılan özel takdime Genelkurmay J-4 Başkanı olarak katıldığı,  

7 Nisan tarihli toplantıya katılarak toplantıda "irtica önleme harekât merkezi adı 
altında bir merkez teşkil edilmelidir. -Devamlı görev yapacak şekilde takviye edilmelidir. 
-Kaynakları kesilmelidir. -Her "J" Başkanlığına düşen görevler var.” şeklinde konuşma 
yaptığı tespit edilerek sanık hakkında 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince 
cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmıştır.

Sanık Kamuran Orhon 28.05.2012 tarihinde soruşturma aşamasında verdiği 
ifadesinde,1995 yılı Ağustos-1997 Ağustos ayları arasında Genelkurmay Lojistik Başkanı 
“J-4” olarak görev yaptığını, 1997 yılı Ağustos ayında Elazığ’a 8.Kolordu Komutanlığına 
tayin olduğunu, 04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulmasına dair belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgenin dağıtım gereği olarak kendi J-4 Lojistik Başkanlığına gelmiş 
olabileceğini, belgenin gelip gelmediğini hatırlamadığını, belge gereğince hiçbir işlem 
yapmadığını bildiğini, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulması konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, belgede Lojistik Başkanlığına herhangi 
bir görev verilmediğini, personel de istenilmediğini, 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde; belge ile ilgili bilgi sahibi 
olmadığını, 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge 
ile ilgili olarak ifadesinde; belge ile ilgili bilgi sahibi olmadığını, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Batı Eylem Planı Konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgeyi ilk defa 
gördüğünü, icra makamında bazı konularda kendi başkanlığının bulunmasını anlayamadığını, 
eylem planı doğrultusunda herhangi bir faaliyette bulunmadığını, BÇG hakkında herhangi bir 
bilgi sahibi olmadığını, BÇG ile ilgili belgelerin Başkanlığına geldiğini düşünmediğini, 
gelmişsede kendisine gösterilmediğini, BÇG ile ilgili yapılanlardan bilgi sahibi olmadığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Yargılama aşamasında alınan beyanı yukarıda savunmalar kısmında özetlenmiş olup 
soruşturma aşamasındaki beyanına benzer beyanda bulunmuş, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı hudut kapıları şube müdürlüğü iletişim bürosunun 
07/06/2012 tarihli dilekçesine istinaden polis memuru Arif Halacoğlu tarafından düzenlenen 
belgede sanık Kamuran Orhon'un 08.04.1997 tarihli Ankara Esenboğa Havaalanından 
yurtdışına çıkış yaptığı, 19.04.1997 tarihinde İstanbul Atatürk Havaalanından yurda giriş 
yaptığı, yine 04.06.1997 tarihinde Ankara Esenboğa Havaalanından yurtdışına çıkış yaptığı, 
26.06.1997 tarihinde İstanbul Atatürk Havaalanından yurda giriş yaptığı,13.07.1997 tarihinde 
tarihinde İstanbul Atatürk Havaalanından yurtdışına çıkış yaptığı, 16.07.1997 tarihinde 
İstanbul Atatürk Havaalanından yurda giriş yaptığı anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde 
Genelkurmay Lojistik Başkanı “J-4” olarak görev yaptığı, Genelkurmay Lojistik Daire 
Başkanı olarak görev yaptığı,

İddianamede belirtilen ve Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde 
belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve 
amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli 
Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın 
bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, 
belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul 
edilemeyeceği ve savunmasının aksine delil bulunmadığı ve bu toplantıya katılmadığı, 

Sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 



  

Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla böyle bir 
toplantı yapıldığı ve sanığın  sanığın böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı ve orada konuşma 
yaptığı anlaşılmış olup ancak sanığın sadece 7 Nisan tarihli toplantıya katılıp konuşma 
yaptığı, sanığın aksi yöndeki "7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik Bir’in yapmış 
olduğu toplantıya katılmadığı" yönündeki savunmasına, savunma kapsamında değerlendirilip 
bu tarihte yurt dışında bulunmadığı anlaşıldığından bu nedenle savunmasına itibar edilmemiş 
ve sanığın 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığı ve yukarıdaki konuşmayı yaptığı kabul 
edilmiştir. 7 Nisan 1997 tarihli toplantının hukuki değerlendirmesi deliller kısmında 
yapılmıştır.

Sanığın sadece 7 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulmasına ilişkin toplantıya katılması 
ve konuşmasının içeriği nedeniyle 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren 
Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna ilişkin oluşan ittifaka dahil olmak 
niteliğinde bulunduğu, başkaca icrai eylemi olmadığından eyleminin 765 sayılı TCK'nın 
171/2. maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 316/1. maddesinde tanımlanan ittifak/suç için 
anlaşma suçunu oluşturduğu, bu suçun  765 sayılı TCK'nın 147. ve 5237 sayılı TCK'nın 
312/1. maddelerinde düzenlenen suçu hususi elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin olduğu, 
sayısal yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde gerçekleştiği ve 
amaç suça yönelik olarak tamamlandığı ve sanıklarca gerçekleştirilen ittifak suçunun hem 
765 sayılı TCK'daki ve hem de 5237 sayılı TCK'daki unsurları taşıdığı mahkememizce kabul 
edilmiştir. 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka 
dahil olanlar da gizli ittifak suçunun failleri olabilir, buna göre amaç suça yönelik icra 
hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen veya bu 
anlaşmaya dahil olduğu tespit edilemeyip de sonradan bu ittifaka dahil olanların amaç suçun 
icrasına yönelik icra hareketlerinin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
hukuken geçerli, somut ve kesin delillerle ispatlanamayan sanıkların şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi gereğince eylemlerinin ittifak suçu kapsamında kaldığı, sanığın bu 
toplantının dışında icrai harekette bulunduğuna dair delil bulunmadığı mahkememizce kabul 
edilmiştir.

 Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katıldığı, sanığın hastalıklar nedeniyle 08.04.1997- 19.04.1997 tarihinde yurtdışında, 19-28 
nisan tarihlerinde yıllık izinli, 4-6 Mayıs 1997 tarihinde yurt dışında, 04.06.1997-26.06.1997 
tarihlerinde yurt dışında  ve 13.07.1997 -16.07.1997  tarihlerinde yurt dışında bulunduğu, 
haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket 
ettiğine, 4 Nisan,10 Nisan, 6 Mayıs ve 27 Mayıs tarihli belgelerin hazırlanmasına katkı 
sağladığına,10-11 Haziran brifinglerine katkı sağladığına dair yurt dışı ve izinli günleri 
nazara alındığında delil elde edilemediği, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıkların icrai eylemlerine iştirak ettiğine, iş bölümü gereği kendisine verilen görevi icra 
ettiğine dair başkaca bir delil elde edilemediğinden dolayı sadece 7 Nisan 1997 tarihli bu 
toplantıya katılıp görüş beyan edenlerin sonradan ittifak suçuna dahil oldukları kabul edilmiş, 
ittifak suçunun tamamlanma tarihinin ise en geç amaç suç nedeniyle zararlı neticenin 
meydana geldiği tarihe kadar mümkün olduğu, bu suçun da suç tarihi itibariyle 765 sayılı 
TCK'nın 171/2.maddesi kapsamında kalıp aynı yasanın 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık 
dava zamanaşımı süresine tabii olup suç tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden itibaren 10 
yıllık dava zamanaşımı süresi dolduğundan sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 223/8. 
maddesi uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.



  

4.SANIK KÖKSAL KARABAY YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1995-1998 yılları arasında Genelkurmay 

Plan Harekât Daire Başkanı,1998-1999 yılları arasında Mamak’ta 1.Mekanize Piyade 
Komutanı olarak görev yaptığı,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 
katıldığı,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması 
konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli 
talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, 
Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, 
belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların 
benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin 
Genelsekreter tarafından hazırlandığını, Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri 
olarak BÇG’de çıkan emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

Sanık Hakkı Kılıç’ın ikametinde mahkeme kararına istinaden yapılan aramada el 
konulan 63 nolu CD içerisinde “General/amiral Oryantasyon Semineri 2000-2001” word 
belgesinde 7 sayfadan oluşan “06İrtica” İrtica ile mücadele başlıklı General Amiral 
Oryantasyonu Brifingi Aralık 2001 tarihli belgenin harekât başkanı olarak Köksal Karabay’ın 
onayına sunulduğu, belge içeriğinin Batı Çalışma Grubu belgelerindeki içeriklerle aynı 
olduğu ve 2001 yılı ile ilgili olarak güncellendiğinin tespit edildiği, 

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
şüpheli Köksal Karabay’ın Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanı olarak katıldığı, 

 Toplantıda  (Tümg.K.KARABAY olarak) “-Tehdit tam olarak ortaya konmalıdır. 
-Eylem planı (senkranizasyon önemli) -İç güvenlikten ayrı devamlı bir teşkilat olmalıdır. 
-Devlet kuruluşları, iş çevreleri, sendikalar ile irtibat.” şeklinde konuşma yaptığı tespit 
edilerek sanık hakkında 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince cezalandırılması 
talebiyle kamu davası açılmıştır.

Sanık Köksal Karabay 13.02.2013 tarihinde soruşturma aşamasında verdiği 
ifadesinde, 1995-1998 yılları arasında Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanı, 1998-1999 
yılları arasında Mamak’ta 1.Mekanize Piyade Komutanı olarak görev yaptığını, 1999 yılında 
Elazığ’a atandığını,

07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik Bir’in başkanlığında yapılan 
toplantıyı hatırlamadığını, Plan Harekât Daire Başkanı olan görevinin Harp Planları yapmak, 
kuvvetlerarası koordinasyon sağlamak ve terörle mücadele konusunda planlama yapmak 



  

olduğunu, belgede kendi konuşmaları olarak belirtilen 4 maddelik ifadeler içerisinde “tehdit 
tam olarak ortaya konmalıdır” ifadesini o tarihte yaygın olan bölücü terörle mücadeleye 
ilişkin söylediğini, ikinci sıradaki “eylem planı (senkranizasyon önemli)” ifadesini de 
Türkiye’de terörle mücadele konusunda emniyet, asker ve diğer birimlerin iç güvenliğinin 
sağlanması için söylediğini, diğer iki ifadeyi kullandığını hatırlamadığını,

O tarihte Batı Çalışma Grubunu terörle mücadele konusunda çalışan bir çalışma 
grubu olarak değerlendirdiğini, hatırladığı kadarıyla çalışma grubu içerisinde toplantılara 
ilgili dairelerden ve makamlardan bir temsilcinin katıldığını, sürekli aynı kişilerin 
katılmadığını, bir çalışma ekibi olduğunu, hükümete yönelik herhangi bir eylem amaçlı 
olarak bir faaliyetini bilmediğini,

Sanık Hakkı Kılıç’ın ikametinde mahkeme kararına istinaden yapılan aramada el 
konulan 63 nolu CD içerisinde “General/amiral Oryantasyon Semineri 2000-2001” word 
belgesinde 7 sayfadan oluşan “06İrtica” İrtica ile mücadele başlıklı General Amiral 
Oryantasyonu Brifingi Aralık 2001 tarihli belgenin harekât başkanı olarak Köksal 
KARABAY’ın onayına sunulduğu, belge içeriğinin Batı Çalışma Grubu belgelerindeki 
içeriklerle aynı olduğu ve 2001 yılı ile ilgili olarak güncellenmesinin tespiti ile ilgili olarak 
ifadesinde; seminerlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi eden generallere, silahla kuvvetlerin 
faaliyetleri, NATO’daki çalışmalar veya terörle mücadele gibi görev alanına giren konularda 
verildiğini, bu belgenin iç güvenlik harekât dairesinin hazırladığı General/Amiral 
Oryantasyon seminerinde sunulacak bir takdim metni olduğunu, şu an hatırlamadığını, Batı 
Çalışma Grubunda görev almadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Yargılama aşamasında alınan beyanı yukarıda savunmalar kısmında özetlenmiş olup 
soruşturma aşamasındaki beyanına benzer beyanda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde 
Genelkurmay Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanı olarak görev yaptığı,

İddianamede belirtilen ve Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde 
belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve 
amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli 
Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın 
bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, 
belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul 
edilemeyeceği beyanının aksine delil bulunmadığı ve sanığın bu toplantıya katılmadığı, 

Sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla böyle bir 
toplantı yapıldığı ve sanığın  sanığın böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği,

Sanık Hakkı Kılıç’ın ikametinde mahkeme kararına istinaden yapılan aramada el 
konulan 63 nolu CD içerisinde “General/amiral Oryantasyon Semineri 2000-2001” word 
belgesinde 7 sayfadan oluşan “06İrtica” İrtica ile mücadele başlıklı General Amiral 
Oryantasyonu Brifingi Aralık 2001 tarihli belgenin harekât başkanı olarak Köksal Karabay’ın 
onayına sunulan belgenin suç tarihinden sonraya ait olduğu amaç suç ile illiyet bağının 
bulunduğuna dair delillerin olmadığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı ve orada konuşma 
yaptığı anlaşılmış olup ancak sanığın sadece 7 Nisan tarihli toplantıya katılıp konuşma 
yaptığı,  sanığın aksi yöndeki " 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik Bir’in 
başkanlığında yapılan toplantıyı hatırlamadığını, Plan Harekât Daire Başkanı olan görevinin 
Harp Planları yapmak, kuvvetlerarası koordinasyon sağlamak ve terörle mücadele konusunda 
planlama yapmak olduğunu, belgede kendi konuşmaları olarak belirtilen 4 maddelik ifadeler 



  

içerisinde “tehdit tam olarak ortaya konmalıdır” ifadesini o tarihte yaygın olan bölücü terörle 
mücadeleye ilişkin söylediğini, ikinci sıradaki “eylem planı (senkranizasyon önemli)” 
ifadesini de Türkiye’de terörle mücadele konusunda emniyet, asker ve diğer birimlerin iç 
güvenliğinin sağlanması için söylediğini, diğer iki ifadeyi kullandığını hatırlamadığını" 
yönündeki savunmasına, savunma kapsamında değerlendirilip  bu nedenle savunmasına itibar 
edilmemiş ve sanığın 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığı kabul edilmiştir.7 Nisan 1997 
tarihli toplantının hukuki değerlendirmesi deliller kısmında yapılmıştır.

Sanığın sadece 7 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulmasına ilişkin toplantıya katılması 
ve konuşmasının içeriği nedeniyle 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren 
Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna ilişkin oluşan ittifaka dahil olmak 
niteliğinde bulunduğu, başkaca icrai eylemi olmadığından eyleminin 765 sayılı TCK'nın 
171/2. maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 316/1. maddesinde tanımlanan ittifak/suç için 
anlaşma suçunu oluşturduğu, bu suçun  765 sayılı TCK'nın 147. ve 5237 sayılı TCK'nın 
312/1. maddelerinde düzenlenen suçu hususi elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin olduğu, 
sayısal yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde gerçekleştiği ve 
amaç suça yönelik olarak tamamlandığı ve sanıklarca gerçekleştirilen ittifak suçunun hem 
765 sayılı TCK'daki ve hem de 5237 sayılı TCK'daki unsurları taşıdığı mahkememizce kabul 
edilmiştir. 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka 
dahil olanlar da gizli ittifak suçunun failleri olabilir, buna göre amaç suça yönelik icra 
hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen veya bu 
anlaşmaya dahil olduğu tespit edilemeyip de sonradan bu ittifaka dahil olanların amaç suçun 
icrasına yönelik icra hareketlerinin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
hukuken geçerli, somut ve kesin delillerle ispatlanamayan sanıkların şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi gereğince eylemlerinin ittifak suçu kapsamında kaldığı, sanığın bu 
toplantının dışında icrai harekette bulunduğuna dair delil bulunmadığı mahkememizce kabul 
edilmiştir.

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katıldığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde 
hareket ettiğine, onların eylemlerine iştirak ettiğine dair başkaca bir delil elde 
edilemediğinden dolayı sadece 7 Nisan 1997 tarihli bu toplantıya katılıp görüş beyan 
edenlerin sonradan ittifak suçuna dahil oldukları kabul edilmiş, ittifak suçunun tamamlanma 
tarihinin ise en geç amaç suç nedeniyle zararlı neticenin meydana geldiği tarihe kadar 
mümkün olduğu, bu suçun da suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK'nın 171/2.maddesi 
kapsamında kalıp aynı yasanın 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık dava zamanaşımı süresine 
tabii olup suç tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı 
süresi dolduğundan sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca 
zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

5. SANIK METİN YAŞAR YÜKSELEN YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede,1995-2000 yılları arasında Tuğgeneral 
rütbesiyle Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında İstihbarat Yönetim Plan ve Koordine 
Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 



  

katıldığı,
Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 

ifadesinde özetle; 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması 
konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli 
talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, 
Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, 
belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların 
benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin 
Genelsekreter tarafından hazırlandığını, bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri 
olarak BÇG’de çıkan emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Toplantıda (Tuğg.M.YÜKSELEN olarak) “-Durum tespit edilmiştir. -28 Şubat 
kararları havada kalmaladır. -Lojmanları temizleyelim, (kara çarşaflılar) -Kıyafet konusu 
hemen gündeme getirilmelidir. -Basını aydınlatalım, bilgilendirelim.” şeklinde konuşma 
yaptığı,

 İrtica Brifingi Genelkurmay Başkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan oluşan 
mesaj formunda Gensek 0045-2-97/İcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Misab, 
Karkom, Denkom, Havkom, Jangenkom, Birorkom (ivediliğinden), İkiorkom (ivediliğinden), 
Üçorkom (ivediliğinden), Egeorkom(ivediliğinden), Donankom (ivediliğinden), Harpakkom, 
LSE Tür.Kd.Sb. lığı/İzmir, Kuzdenkom (ivediliğinden), Gündemkom (ivediliğinden), 
Havaeğtkom (ivediliğinden), Kıbbarkuvkom, Onbeşkorkum (ivediliğinden), Gatakom, 
Karaharpkom, Sahilgüvkom, Genkur.”J”Başkanlıkları, Başbakan Askeri Başdanışmanı, 
Genkuradmüş, GnkurÖZKUVKOM., Genkurges. Gnkurmubıldeskom., Genkuristhokkom, 
TSK Spor Okulu, Cumhuhalkom. Sıhhıye Orev, Merkez Orev, Gazi Orev, 
Genkuranıtkamkom., Genkurbasyahida/elden, Genkurkhdsgrkom/elden, Genkurprot/elden, 
Genkurhemnsb.lığı/elden, Genkurevrişl/elden, Genkuridş/elden, Genkur II nci Bşk. Özsek/ 
elden gönderilen gönderilen “İrtica faaliyetler” konusunda personeli bilgilendirmek 
maksadıyla aşağıda belirtilen tarihlerde irtica brifingi verileceği,brifingin sinevizyon cihazı 
üzerinden takdim edileceğini, takdim süresinin bir saat olduğu,

Genkur.Kh.da, Gnkur.Kh. personeli ve Gnkur.bağlı birlikleri için Orbay Salonunda 
yapılacak takdimlere zorunlu olarak görevde bulunması gerekenler hariç bütün personelin 
katılacağını, Brifing yeri ve tarihleri  3 Haziran 1997(11.00) KKK.lığı 3 Haziran 1997(16:00) 
Kara Harp Okulu (As.Öğrenciler Dahil) 4 Haziran 1997(11:00) Dz.K.K.lığı (Sahil Güvenlik 
K.lığı Dahil) 4 Haziran 1997 (14:30) Hv.K.K.lığı  (Ankara Garnizonundaki Hv.K.K.lığı 
birlikleri dahil) 5 Haziran 1997 (11:00) 1 nci Ordu Komutanlığı (İstanbul Garnizonundaki 
Dz.,Hava ve J.Birlikleri 1.Or.K.lığınca verilerek kontenjan dahilinde brifinge katılacaklardır.) 
 5 Haziran 1997 (15:00) Harp Akademileri Komutanlığı  6 Haziran 1997 (14:00) (3 üncü 
Kor.K.lığı Dahil) Donanma Komutanlığı  (15 nci Kolordu K.lığı Dahil) 9 Haziran 1997 
(11:00) Jandarma Genel Komutanlığı  9 Haziran 1997 (14:30) Gata Komutanlığı  10 Haziran 



  

1997 (11:00) Gnkur.Kh.Personeli  10 Haziran 1997 (14:30) Gnkur.Bağlı Birlikleri  11 
Haziran 1997 (14:30) Sivil Kesim  13 Haziran 1997  Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı 
(Saati Kıbbarkuvkom’ca tespit edilecektir)  19 Haziran 1997 (14:30) Ege Ordu K.lığı (Ege 
Ordu Birlikleri, LSE,Hava Eğt.K.lığı, Güney Deniz Sahil K.lığı ve diğer garnizon birlikleri 
dahil) 16 Haziran 1997 (14:30) MSB.lığı personeline verilmesinin Milli Savunma 
Bakanlığının tensiplerine maruz olduğunu, Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ’ın parafının ve El 
yazısı ile brifingin daha çok personel tarafından izlenmesinin temini için Gnkur.Bşk. lığınca 
video kasete alınıp dağıtımının yapılacağı notunun bulunduğu, Koordinasyon Dairesi ve 
Şahıs bölümünde Gnkur.İsth.Bşk.Korgeneral Çetin Saner’in adının bulunduğu bölüma Y 
konularak yerine Fevzi Türker tarafından imzalandığı, Müsaade eden isim ve imzası 
bölümünde Çevik Bir’in adının ve imzasının bulunduğu, 

Genelkurmay Başkanlığının 17 Haziran 1997 tarihli mesaj formunun 1. sayfasında 
Gnkur.Gensek 0045-5-97/İcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Denkom, Havkom. 
Donankom(ivediliğinden), HavHarpokkom (ivediliğinden), Genkuristh., Gnkurloj’a 
gönderilen “İrticai Faaliyetler” Konusunda Ege Ordu Komutanlığı, Donanma Komutanlığı ve 
Hava Harp Okulu personelini bilgilendirmek maksadıyla 23 Haziran 1997 günü saat 16:00 da 
bir brifing verileceği brifinglere salon kapasitesi oranında azami miktarda general/amiral, 
subay, astsubay, sivil memurUN katılımı, brifingin sinevizyondan eş zamanda iki taraflı 
yansı ve video ile verileceği, takdim süresinin bir saat olduğu, 23 Haziran 1997 günü saat 
16:00 da Hava Harp Okulundaki brifingi Tuğg.METİN YÜKSELEN’in vereceğini, brifing 
ekibinin Tuğg.M.YÜKSELEN dahil 4 kişi olduğunu, mesaj formunun 2.sayfasında 
Gensek.Tümg.E.ÖZKASNAK’ın parafının, Koordinosyan Dairesi ve Şahıs Bölümünde 
İKK.ve Güv.D.Bşk.Tümgeneral Fevzi TÜRKERİ’nin isminin ve imzasının,. Müsaade Eden 
isim ve imza bölümünde Çevik BİR’in adının ve imzasının bulunduğu,

Genelkurmay Başkanlığının 20 Haziran 1997 tarihli 2 sayfadan oluşan mesaj 
formunun 1. sayfasında Gnkur.Gensek 0045-6-97/İcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan 
Havkom.,Birtakhvkuvkom, İkitakhvkuvkom, Hveğtkom,Hvlojkom, Gnkurloj., Gnkuristh., 
Gnkurdesktgrpkom.,hvulşgrpkom/eti/ivediliğindengönderilen “İrticai Faaliyetler” Konusunda 
personelini bilgilendirmek maksadıyla Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN tarafından brifingler 
verileceği, brifinglere salon kapasitesi oranında azami miktarda general, subay, astsubay, 
sivil memur, işçive askeri öğrencilerin katılımı, brifingin sinevizyondan eş zamanda iki taraflı 
yansı ve video ile verileceği, takdim süresinin bir saat olduğu,

Genelkurmay antetli CD nin bilirkişi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen 
CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe brifin.doc isimli word belgesinde; hazırlanan 
brifing programı listesinde brifingi verecek heyet içerisinde Tuğg.Metin YÜKSELEN olarak 
isminin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu kapsamında, 20.05.1998 Çarşamba 10:00 İzmir 2 
nci Ana Jet Üs Komutanlığında, 20.05.1998 Çarşamba 14:00 Hava Teknik Okullan 
Komutanlığında, 05.05.1998 Salı 15:00 Ankara GATA’da, 25.05.1998 Pazartesi 10:00 
Eskişehir 1 nci Taktik Hava Kuvvet K.lığında, 25.05.1998 Pazartesi 15:00 Bursa Hava 
Ulaştırma Okul K.lığında, 26.05.1998 Salı 15:00 Bursa Işıklar Hava Lisesinde, 27.05.1998 
Çarşamba 15:00 İstanbul Hava Harp Okulunda brifing verdiği tespit edilmiştir.

Genelkurmay antetli CD nin bilirkişi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen 
CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe brf.prog.doc, isimli word belgesinde;Terör ve 
irtica ne durumdadır konulu brifingler verileceği hazırlanan brifing programı listesinde 
brifingi verecek , 2.Grup listesinde Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN, 1 Kur.Sb.(İGHD), 
1.Kur.Sb.(İç İsth.Ş.Md.lüğünden, 1 bilgisayarcı olarak belirtilen brifing heyetinin, 28 Nisan 
1998 Salı 15:00 Ankara Güvercinlik Kara Havacılık Okul.K.lığı, 29 Nisan 1998 Çarşamba 
15:00 Ankara Güvercinlik J.Okullar K.lığı, 30 Nisan 1998 Perşembe 15:00 Ankara Beytepe 
Uzman J.Okul K.lığında, 05 Mayıs 1998 Salı 15:00 Bursa Işıklar Askeri Lise Okul K.lığı, 06 
Mayıs 1998 Çarşamba 11:00 Bursa Motorlu Araçlar Okul K.lığı, 18 Mayıs 1998 Pazartesi 



  

14:00 Çankırı Astsb.Hazırlama Okul K.lığı, 26 Mayıs 1998 Salı 14:00 İstanbul Yeşilyurt 
Hava Harp Okulu, 27 Mayıs 1998 Çarşamba 11:00 İzmir Çiğli 2.Ana Jet Üs K.lığı, 28 Mayıs 
1998 Perşembe 15:00 İzmir Gaziemir Hv.Teknik Okullar K. 29 Mayıs 1998 Cuma 11:00 
Samsun Sıhhıye Okul K.lığında brifing verdiği tespit edilerek sanık hakkında 765 sayılı 
TCK'nın 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmıştır.

Sanık Metin Yaşar Yükselen 14.02.2013 tarihinde soruşturma aşamasında müdafii 
eşliğinde verdiği ifadesinde, 1995-2000 yılları arasında Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığında İstihbarat Yönetim Plan ve Koordine Dairesi Başkanı olarak görev 
yaptığını, 2000 yılı Ağustos ayında emekli olduğunu,

07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda yapılan toplantıya katıldığını, toplantıda 
Batı Çalışma Grubunun teşkili ile ilgili konuşulduğunu, irticanın değiştiğine dair genel 
söylemlerin konuşulduğunu, genel olarak irtica konusunun değerlendirildiğini, hükümete 
muhtıra verilmesi, engellenmesi v.s. konularının konuşulduğunu hatırlamadığını, toplantı 
ile ilgili belgede kendisine atfedilen konuşmayı hatırlamadığını,

07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantının Batı Çalışma Grubunun kurulmasına 
ilişkin ilk toplantı olduğunu tahmin ettiğini, BÇG’nin karargâhta bir kurul olarak 
oluşturulduğunu duyduğunu,

Batı Çalışma Grubunun bir takım brifingler hazırladığını, kendisine de bu 
kapsamda İstihbarat Başkanlığı tarafından görev verildiğini, Ankara GATA personeli ile 
Bursa Işıklar Askeri Lisesi öğrencilerine kendisine verilen metni okumak suretiyle 
sunduğunu,

Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazıları ile göndermiş 
olduğu irtica brifingi konulu 11 sayfadan oluşan mesaj formları ile ilgili olarak ifadesinde; bu 
brifingler bağlı bulunduğum istihbarat başkanlığının emirleri doğrultusunda sunmuş olduğum 
brifinglerdir. Planlama yapıldığını, ancak belgede belirtilen yerlere gidip konferans 
vermediğini, yukarıda belirttiği Ankara GATA personeli ile Bursa Işıklar Askeri Lisesi 
öğrencilerine sunum yaptığını, bunun dışında başka sunum yapmadığını,

CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe adı geçen brİfin.doc, isimli word 
belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; Batı Çalışma Grubunun planlamış olduğu brifingler 
çerçevesinde Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan metinleri verilen görev gereği Ankara 
GATA ve Bursa Işıklar Askeri Lisesinde Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan metnin 
aynen sunumunu yaptığını, Bursa’da Hava Oto Ulaştırma Komutanlığı personelinin de 
sunuma katıldığını, belgede kendisinin görevlendirildiği brifinglerle ilgili olarak bu 
sunumları yapmadığını düşündüğünü, belkide yerine başkasının görevlendirilmiş 
olabileceğini, brifingin içeriğini tam olarak hatırlamadığını,

CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe adı geçen brfprog.doc., isimli word 
belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; Brifing programında 2.grup olarak brifing verecek kişi 
olarak görevlendirildiğim anlaşılmaktadır. Bu yerlerden sadece Işıklar Askeri Lisesinde 
brifing verdiğini, diğer yerlerde vermediğini, Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
metnin sunumunu yaptığını,

CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe adı geçen brifgurp.doc isimli word 
belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; Belgeler Batı Çalışma Grubunun planlamış olduğu 
brifinglerle ilgili görevlendirdiği kişiler, tarih, yer ve saati gösteren programlardır, Belgelerde 
benim de görevlendirildiğim anlaşılmaktadır. Belgeyi birebir hatırlamıyorum, iki yer dışında 
batı çalışma grubunun hazırlamış olduğu brifing sunumunu yapmadığını,

07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantı ve BÇG’nin görevlendirmesi ile vermiş 
olduğu brifingleri hükümete karşı bir faaliyet olarak değerlendirmediğini, hükümeti görevden 
uzaklaştırmak gibi bir faaliyet içerisinde olmadığını, bunu doğru da bulmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.

Yargılama aşamasında alınan beyanı yukarıda savunmalar kısmında özetlenmiş olup 



  

soruşturma aşamasındaki beyanına benzer beyanda bulunmuştur.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde 

Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında İstihbarat Yönetim Plan ve 
Koordine Dairesi Başkanı  olarak görev yaptığı,

İddianamede belirtilen ve Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde 
belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve 
amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli 
Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın 
bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, 
belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul 
edilemeyeceği beyanının aksine delil bulunmadığı ve sanığın bu toplantıya katılmadığı, 

Sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla böyle bir 
toplantı yapıldığı ve sanığın  sanığın böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı ve bunu ikrar ettiği 
ve orada konuşma yaptığı anlaşılmış olup ancak sanığın sadece 7 Nisan tarihli toplantıya 
katılıp konuşma yaptığı,  sanığın " 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda yapılan 
toplantıya katıldığını, toplantıda Batı Çalışma Grubunun teşkili ile ilgili konuşulduğunu, 
irticanın değiştiğine dair genel söylemlerin konuşulduğunu, genel olarak irtica konusunun 
değerlendirildiğini, hükümete muhtıra verilmesi, engellenmesi v.s. konularının 
konuşulduğunu hatırlamadığını, toplantı ile ilgili belgede kendisine atfedilen konuşmayı 
hatırlamadığı" yönündeki savunmasına, savunma kapsamında değerlendirilip bu nedenle 
yaptığı konuşmayı hatırlamadığı yönündeki savunmasına itibar edilmemiş ve sanığın 7 Nisan 
1997 tarihli toplantıya katıldığı ve bahsedilen konuşmayı yaptığı kabul edilmiştir. 7 Nisan 
1997 tarihli toplantının hukuki değerlendirmesi deliller kısmında yapılmıştır.

Sanığın Batı Çalışma Grubu tarafından verilecek brifing planlamasında adının yazılı 
bulunduğu, ancak sanığın kendi ikrarı ile 25 Mart 1998 Çarşamba 15:00 GATA ve 05 Mayıs 
1998 Salı 15:00 Bursa Işıklar Askeri Lise Okul K.lığında  Batı Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan kendisine de bu kapsamda İstihbarat Başkanlığı tarafından kendisine verilen görev 
doğrultusunda verilen metni okumak suretiyle sunduğu,bu brfinglerin 54. Cumhuriyet 
hükümetinin istifa ettirilmesinden çok  sonraya ait olduğu, bu brifinglerin içeriğini, 
konusunu, kapsamını sanığın hazırlamadığı ve hazırladığına dair delil ve iddia 
bulunmadığı, sadece okuduğunu, bu brifingi sunması için sanık Çetin Saner'in kendisini 
görevlendirdiğini beyan etmiş olup sanığın söz konusu brifingle ilgili yaptığı sunuma ait 
olarak sunumun içeriğinin sanık tarafından hazırlandığının ve bu hususta irade beyan 
ettiğinin iddianın aksine ispatlanamadığı, dolayısıyla sanığın söz konusu brifingleri sunum 
yapmak üzere görevlendiren istihbarat Başkanı Çetin Saner olduğu anlaşılmış, sanığın bu 
brifingleri verdiği tarih itibariyle amaç suç kapsamında ve icrai hareket niteliğinde  yaptığının 
delillerinin bulunmadığı,

Sanığın sadece 7 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulmasına ilişkin toplantıya katılması 
ve konuşmasının içeriği nedeniyle 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren 
Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna ilişkin oluşan ittifaka dahil olmak 
niteliğinde bulunduğu, başkaca icrai eylemi olmadığından eylemin 765 sayılı TCK'nın 171/2. 
maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 316/1. maddesinde tanımlanan ittifak/suç için anlaşma 
suçunu oluşturduğu, bu suçun 765 sayılı TCK'nın 147. ve 5237 sayılı TCK'nın 312/1. 
maddelerinde düzenlenen suçu hususi elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin olduğu, sayısal 
yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde gerçekleştiği ve amaç 



  

suça yönelik olarak tamamlandığı ve sanıklarca gerçekleştirilen ittifak suçunun hem 765 
sayılı TCK'daki ve hem de 5237 sayılı TCK'daki unsurları taşıdığı mahkememizce kabul 
edilmiştir. 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka 
dahil olanlar da gizli ittifak suçunun failleri olabilir, buna göre amaç suça yönelik icra 
hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen veya bu 
anlaşmaya dahil olduğu tespit edilemeyip de sonradan bu ittifaka dahil olanların amaç suçun 
icrasına yönelik icra hareketlerinin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
hukuken geçerli, somut ve kesin delillerle ispatlanamayan sanıkların şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi gereğince eylemlerinin ittifak suçu kapsamında kaldığı, sanığın bu 
toplantının dışında icrai harekette bulunduğuna dair delil bulunmadığı mahkememizce kabul 
edilmiştir.

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katıldığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde 
hareket ettiğine, onların eylemlerine iştirak ettiğine dair başkaca bir delil elde 
edilemediğinden dolayı sadece 7 Nisan 1997 tarihli bu toplantıya katılıp görüş beyan 
edenlerin sonradan ittifak suçuna dahil oldukları kabul edilmiş, ittifak suçunun tamamlanma 
tarihinin ise en geç amaç suç nedeniyle zararlı neticenin meydana geldiği tarihe kadar 
mümkün olduğu, bu suçun da suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK'nın 171/2.maddesi 
kapsamında kalıp aynı yasanın 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık dava zamanaşımı süresine 
tabii olup suç tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı 
süresi dolduğundan sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca 
zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

6. SANIK ORHAN YÖNEY YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME:
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde 

Genelkurmay Başkanlığı Strateji Daire başkanı olarak görev yaptığı,
Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 
katıldığı,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması 
konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli 
talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, 
Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, 
belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların 
benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin 
Genelsekreter tarafından hazırlandığını, Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri 
olarak BÇG’de çıkan emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 



  

Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya o 
dönemde Genelkurmay Strateji Daire Başkanı olarak katıldığı,

Toplantıda, (Tümg.Orhan YÖNEY olarak) “-Silahlı Kuvvetler kesin kararlı 
görülmüyor. -Sahaya indik, ancak karşı tarafta indi, sessiz çoğunluğu sahaya indirelim, 
entegre edelim. -Karşı tarafın zayıf ve kuvvetli taraflarını tespit edelim (Din+para) 
-Savunmayalım taarruz edelim. -Halkı yanımıza değil, önümüze almalıyız. -Yargı ve kamu 
yöneticilerine destek/tehdit -Polis kaybolma noktasına gelmiştir, havuç ve sopayı 
gösterelim. -Üniversitelerde, sendikalarla bütünleşelim, cesaret verelim. -30.000 dernek 
var, harekete geçilmelidir. -Siyasilerden istifade edilmelidir. -Teşkilat daimi olmalı, her 
türlü öneriye açık olmalı, bilgi süratle aktarılmalı, teşkilatın başka bir görevi olmamalıdır“ 
şeklinde konuşma yaptığı tespit edilerek sanık hakkında 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi 
gereğince cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmıştır.

Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in 4 Haziran 1997 Çarşamba Saat 
17:00-18:00’de Genelkurmay Şeref Salonunda American Jewısh Congress AJC heyeti ile 
görüşme yaptığına dair tutanakta Tümgeneral Orhan Yöney’in toplantıya katıldığı, toplantıda 
Çevik Bir’in heyet üyelerine yapmış olduğu soru- cevap konuşmasında özetle;

Tümgeneral YÖNEY: … Türkiye’de demokrasi ve cumhuriyet askerler tarafından 
70 yıl önce ve tepeden aşağıya doğru kurulmuştur. Bu nedenle demokrasi ve laik Cumhuriyet 
rejimi, biz askerlerin bebeği gibidir.

Sanık Orhan Yöney 13.02.2013 tarihinde soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, 
1996 yılından 1997 yılı Ağustos ayına kadar Genelkurmay Strateji Daire Başkanı (J-5’e 
bağlı) olarak görev yaptığını, daha sonra 4. Kolordu Komutanlığına atandığını, 2007 yılı 
Ağustos ayında KKK EDOK Komutanı olarak emekli olduğunu,

7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığında Çevik Bir’in başkanlığında 
yapılan toplantıyı hatırlamadığını, Batı Çalışma Grubunun toplantılarını Genelkurmay 
merkez binasının altında harekât merkezinde Cuma günleri saat 10’da yaptığını, kendinin 
katıldığı toplantılarda hükümete ve diğer kurumlara yönelik herhangi bir ifade 
kullanılmadığını, aradan uzun zaman geçmesi sebebiyle kendisine atfedilen sözleri 
hatırlamadığını, Batı Çalışma Grubunda bilgilerin toplandığını, komutanlığa arz edildiğini, 
kitle iletişim örgütleri ile Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay 2. Başkanın irtibat 
kurabileceğini,

4 Haziran 1997 tarihinde Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR’in ve kendisinin 
American Jewısh Congress AJC heyeti ile yapmış oldukları toplantıyı hatırlamadığını, 
genelde kendisinin bu toplantılara katıldığını, kendisinin söylediği sözleri hatırlamadığını, 
fakat normal söylenecek sözler olduğunu, Çevik BİR’in söylediği belirtilen sözleri de 
hatırlamadığını, tankların müdahale amacıyla gittiğine inanmadığını, tankların tatbikat yerine 
şehir içinden gittiğini, hükümetin o dönem tehdit ve baskıyla görevden uzaklaştırıldığına 
inanmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Yargılama aşamasında alınan beyanı yukarıda savunmalar kısmında özetlenmiş olup 
soruşturma aşamasındaki beyanına benzer beyanda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığı Strateji Daire başkanı  olarak görev yaptığı,

İddianamede belirtilen ve Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde 
belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve 
amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli 
Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın 
bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, 



  

belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul 
edilemeyeceği beyanının aksine delil bulunmadığı ve sanığın bu toplantıya katılmadığı, 

Sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla böyle bir 
toplantı yapıldığı ve sanığın  sanığın böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı ve orada konuşma 
yaptığı anlaşılmış olup ancak sanığın sadece 7 Nisan tarihli toplantıya katılıp konuşma 
yaptığı,  sanığın aksi yöndeki " 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığında Çevik 
BİR’in başkanlığında yapılan toplantıyı hatırlamadığını,aradan uzun zaman geçmesi 
sebebiyle kendisine atfedilen sözleri hatırlamadığını," yönündeki savunmasına, savunma 
kapsamında değerlendirilip bu nedenle savunmasına itibar edilmemiş ve sanığın 7 Nisan 
1997 tarihli toplantıya katıldığı kabul edilmiştir. 7 Nisan 1997 tarihli toplantının hukuki 
değerlendirmesi deliller kısmında yapılmıştır.

Sanığın sadece 7 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulmasına ilişkin toplantıya katılması 
ve konuşmasının içeriği nedeniyle 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren 
Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna ilişkin oluşan ittifaka dahil olmak 
niteliğinde bulunduğu, başkaca icrai eylemi olmadığından eylemin 765 sayılı TCK'nın 171/2. 
maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 316/1. maddesinde tanımlanan ittifak/suç için anlaşma 
suçunu oluşturduğu, bu suçun  765 sayılı TCK'nın 147. ve 5237 sayılı TCK'nın 312/1. 
maddelerinde düzenlenen suçu hususi elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin olduğu, sayısal 
yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde gerçekleştiği ve amaç 
suça yönelik olarak tamamlandığı ve sanıklarca gerçekleştirilen ittifak suçunun hem 765 
sayılı TCK'daki ve hem de 5237 sayılı TCK'daki unsurları taşıdığı mahkememizce kabul 
edilmiştir. 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka 
dahil olanlar da gizli ittifak suçunun failleri olabilir, buna göre amaç suça yönelik icra 
hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen veya bu 
anlaşmaya dahil olduğu tespit edilemeyip de sonradan bu ittifaka dahil olanların amaç suçun 
icrasına yönelik icra hareketlerinin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
hukuken geçerli, somut ve kesin delillerle ispatlanamayan sanıkların şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi gereğince eylemlerinin ittifak suçu kapsamında kaldığı, sanığın bu 
toplantının dışında icrai harekette bulunduğuna dair delil bulunmadığı mahkememizce kabul 
edilmiştir.

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katıldığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde 
hareket ettiğine, onların eylemlerine iştirak ettiğine dair başkaca bir delil elde 
edilemediğinden dolayı sadece 7 Nisan 1997 tarihli bu toplantıya katılıp görüş beyan 
edenlerin sonradan ittifak suçuna dahil oldukları kabul edilmiş, ittifak suçunun tamamlanma 
tarihinin ise en geç amaç suç nedeniyle zararlı neticenin meydana geldiği tarihe kadar 
mümkün olduğu, bu suçun da suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK'nın 171/2.maddesi 
kapsamında kalıp aynı yasanın 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık dava zamanaşımı süresine 
tabii olup suç tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı 
süresi dolduğundan sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca 
zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

7. SANIK REFİK ZEYTİNCİ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME



  

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde 
1996 yılı Ağustos ayında tuğgeneral rütbesiyle “J-2” ye bağlı Genelkurmay İstihbarat Okul 
Komutanı görevine başladığı, 30 Ağustos 1997’de emekli olduğu,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 
katıldığı,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması 
konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli 
talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, 
Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, 
belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların 
benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin 
Genelsekreter tarafından hazırlandığını, Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri 
olarak BÇG’de çıkan emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
Genelkurmay Silahlı Kuvvetler İstihbarat Okul Komutanı olarak katıldığı

Toplantıda,(Tuğg.R.ZEYTİNCİ olarak) “-İKK.Dairesi kontrolünde yürütülmelidir. 
(PSİ.Hrk.ile koordineli) -850 kaymakam'dan 535 i ele geçirilmiştir. -MGK Gensek devreye 
sokulmalıdır. -Basına hakimiyet sağlanmalıdır.” şeklinde konuşma yaptığı,

30 Mayıs 1997 tarihli mesaj formu gereği Genelkurmay Başkanlığı'nın İrticai 
Faaliyetler konusunda yapılacak brifinge katıldığı, brifingin 10 Haziran 1997 tarihli Orbay 
salonunda yapıldığı, söz konusu mesaj formunun sanığın o tarihte görevli olduğu silahlı 
kuvvetler istihbarat okul komutanlığına gönderilmesi nedeniyle brifinge katıldığı iddiasıyla 
sanık hakkında 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle kamu 
davası açılmıştır.

Sanık Refik Zeytinci 14.02.2013 tarihinde soruşturma aşamasında verdiği 
ifadesinde, 1996 yılı Ağustos ayında tuğgeneral rütbesiyle “J-2” ye bağlı Genelkurmay 
İstihbarat Okul Komutanı görevine başladığını, 30 Ağustos 1997 yılında bu görevden 
tuğgeneral olarak emekli olduğunu, 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik Bir’in 
yapmış olduğu toplantıya katıldığını hatırlamadığını, bununla ilgili belgede belirtildiği 
şekilde bir konuşma yapmadığını, İstihbarat Okul Komutanlığının Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığına (J-2) bağlı olduğunu, görevinin yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili 
olduğunu, bir icra organı olmadığını, belgede belirtilen işleri takip edecek Genelkurmay 
Karargâhında İstihbarat Başkanlığı dairelerinin olduğunu, belirtilen konunun da İKK’nın 
konusuna girdiğini, kendisinin görev alanı ile ilgili olmadığını, görev yaptığı birimin isminin 
de geçmediğini, 28 Şubat sürecinde mağdur olan birisi olduğunu ve tuğgenarellikten emekli 



  

edildiğini, Batı Çalışma Grubu ile ilgili bir emir ve görevlendirme almadığını, BÇG’de 
çalışmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Yargılama aşamasında alınan beyanı yukarıda savunmalar kısmında özetlenmiş olup 
soruşturma aşamasındaki beyanına benzer beyanda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde 
Genelkurmay İstihbarat Okul Komutanı  olarak görev yaptığı,

İddianamede belirtilen ve Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde 
belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve 
amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli 
Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın 
bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, 
belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul 
edilemeyeceği beyanının aksine delil bulunmadığı ve sanığın bu toplantıya katılmadığı, 

Sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla böyle bir 
toplantı yapıldığı ve sanığın  sanığın böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği,

Sanığın 30 Mayıs 1997 tarihli mesaj formu gereği Orbay salonunda yapılan takdime 
katıldığı iddiasıyla ilgili olarak da ancak sanığın o tarihte komutanı olduğu Genelkurmay 
İstihbarat Okul Komutanlığı'nın Genelkurmay karargahında bulunmadığı, dolayısıyla da 
Genelkurmay'a bağlı birlik olmakla birlikte karargah içerisinde bulunmadığı dolayısıyla 
sanığın bu toplantıya katıldığının da iddianın aksine başkaca delil elde edilemediği ayrıca 
sanık hakkında 10 Haziran 1997 tarihli brifinglere katıldığı iddiasıyla ilgili olarak ise söz 
konusu brifinglerle ilgili katılacak kişilere ilişkin mesaj formunun sanık Çevik Bir tarafından 
düzenlendiği ancak mesaj formunda Genelkurmay karargahında ve bağlı bulunduğu birliklere 
mesaj formunun gönderildiği, sanığın savunmasının aksine bu brifinglere katıldığına dair, 
başkaca bir delilin mevcut olmadığı, iddianamede belirtilen brifinglere katılması amacıyla 
gönderilen mesaj formunun incelenmesinde sadece birliklerin adı yazdığı ve bu birliklere 
mesaj formunun gönderildiği, bu birliklerden kimin katıldığının tespit edilemediği, mesaj 
formunu düzenleyip gönderen kişinin sanık Çevik Bir olduğu, dolayısıyla mesaj formunun 
gönderilmesinde sanığın rızası, katkısı ve icrai bir eyleminin olmadığı,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı ve orada konuşma 
yaptığı anlaşılmış olup ancak sanığın sadece 7 Nisan tarihli toplantıya katılıp konuşma 
yaptığı,  sanığın aksi yöndeki " 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik Bir’in yapmış 
olduğu toplantıya katıldığını hatırlamadığını, bununla ilgili belgede belirtildiği şekilde bir 
konuşma yapmadığı " yönündeki savunmasına, savunma kapsamında değerlendirilip bu 
nedenle savunmasına itibar edilmemiş ve sanığın 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığı 
kabul edilmiştir. 7 Nisan 1997 tarihli toplantının hukuki değerlendirmesi deliller kısmında 
yapılmıştır.

Sanığın sadece 7 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulmasına ilişkin toplantıya katılması 
ve konuşmasının içeriği nedeniyle 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren 
Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna ilişkin oluşan ittifaka dahil olmak 
niteliğinde bulunduğu, başkaca icrai eylemi olmadığından eylemin 765 sayılı TCK'nın 171/2. 
maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 316/1. maddesinde tanımlanan ittifak/suç için anlaşma 
suçunu oluşturduğu, bu suçun  765 sayılı TCK'nın 147. ve 5237 sayılı TCK'nın 312/1. 
maddelerinde düzenlenen suçu hususi elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin olduğu, sayısal 
yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde gerçekleştiği ve amaç 
suça yönelik olarak tamamlandığı ve sanıklarca gerçekleştirilen ittifak suçunun hem 765 



  

sayılı TCK'daki ve hem de 5237 sayılı TCK'daki unsurları taşıdığı mahkememizce kabul 
edilmiştir. 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka 
dahil olanlar da gizli ittifak suçunun failleri olabilir, buna göre amaç suça yönelik icra 
hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen veya bu 
anlaşmaya dahil olduğu tespit edilemeyip de sonradan bu ittifaka dahil olanların amaç suçun 
icrasına yönelik icra hareketlerinin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
hukuken geçerli, somut ve kesin delillerle ispatlanamayan sanıkların şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi gereğince eylemlerinin ittifak suçu kapsamında kaldığı, sanığın bu 
toplantının dışında icrai harekette bulunduğuna dair delil bulunmadığı mahkememizce kabul 
edilmiştir.

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katıldığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde 
hareket ettiğine, onların eylemlerine iştirak ettiğine dair başkaca bir delil elde 
edilemediğinden dolayı sadece 7 Nisan 1997 tarihli bu toplantıya katılıp görüş beyan 
edenlerin sonradan ittifak suçuna dahil oldukları kabul edilmiş, ittifak suçunun tamamlanma 
tarihinin ise en geç amaç suç nedeniyle zararlı neticenin meydana geldiği tarihe kadar 
mümkün olduğu, bu suçun da suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK'nın 171/2.maddesi 
kapsamında kalıp aynı yasanın 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık dava zamanaşımı süresine 
tabii olup suç tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı 
süresi dolduğundan sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca 
zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

8. SANIK ŞEVKET TURAN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede,1996 Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına 

kadar Genelkurmay Andlaşmalar Daire Başkanı olarak Tümgeneral rütbesi ile görev yaptığı, 
Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 

Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 
katıldığı, 

 Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması 
konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli 
talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, 
Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, 
belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların 
benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin 
Genelsekreter tarafından hazırlandığını, bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri 
olarak BÇG’de çıkan emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 



  

yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 
Genelkurmay And.D.Başkanı (Genelkurmay Andlaşma Daire Başkanı) olarak katıldığı, 

 Toplantıda (Tümg.Ş.TURAN olarak) “-Durum çok vahimdir, -Yargı, Adalet 
Bakanlığı, MEB, Sosyal Sigortalar gitmiştir. -Hükümetin istifası öncelikle şarttır. -Önemli 
olan kadroların temizlenmesidir. -Üniversitelerden bu işi bilenler alınmalıdır. -Arapça 
eğitim terk edilmelidir. -Daimi teşkilatlanma olması gerekir. -Gelecek hükümette bize 
müzakir bakanlar olmalıdır.” şeklinde konuşma yaptığı tespit edildiği iddiasıyla sanık 
hakkında 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle kamu davası 
açılmıştır.

Sanık Şevket Turan 15.02.2013 tarihinde soruşturma aşamasında verdiği 
ifadesinde,1996 Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına kadar Genelkurmay Andlaşmalar Daire 
Başkanı olarak Tümgeneral rütbesi ile görev yaptığını ve o tarihte kendi isteği ile emekli 
olduğunu,   07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik Bir’in yapmış olduğu toplantıya 
katılmadığını, bu toplantı ile ilgili belgede belirtilen kendisine isnat edilen konuşmayı da 
yapmadığını, o tarihteki görevinin ABD’nin İncirlik’te hangi silahlarının ve uçaklarının 
bulunacağını, bunların sayılarının aşılıp aşılmadığı konusu, ayrıca NATO ile ilgili 
tatbikatlardaki teferruatlarla ilgili sorumluluklarının bulunduğunu, Batı Çalışma Grubunu 28 
Şubat döneminde duymadığını, böyle bir oluşumdan haberinin olmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.

Yargılama aşamasında alınan beyanı yukarıda savunmalar kısmında özetlenmiş olup 
soruşturma aşamasındaki beyanına benzer beyanda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde 
Genelkurmay Andlaşmalar Daire Başkanı  olarak görev yaptığı,

İddianamede belirtilen ve Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde 
belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve 
amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli 
Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın 
bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, 
belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul 
edilemeyeceği beyanının aksine delil bulunmadığı ve sanığın bu toplantıya katılmadığı, 

Sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla böyle bir 
toplantı yapıldığı ve sanığın  sanığın böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı ve orada konuşma 
yaptığı anlaşılmış olup ancak sanığın sadece 7 Nisan tarihli toplantıya katılıp konuşma 
yaptığı,  sanığın aksi yöndeki " 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay’da Çevik Bir’in 
yapmış olduğu toplantıya katılmadığını, bu toplantı ile ilgili belgede belirtilen kendisine isnat 
edilen konuşmayı da yapmadığı" yönündeki savunmasına, savunma kapsamında 
değerlendirilip bu nedenle savunmasına itibar edilmemiş ve sanığın 7 Nisan 1997 tarihli 
toplantıya katıldığı kabul edilmiştir. 7 Nisan 1997 tarihli toplantının hukuki değerlendirmesi 
deliller kısmında yapılmıştır.

Sanığın sadece 7 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulmasına ilişkin toplantıya katılması 
ve konuşmasının içeriği nedeniyle 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren 
Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna ilişkin oluşan ittifaka dahil olmak 
niteliğinde bulunduğu, başkaca icrai eylemi olmadığı ve tespit edilemediğinden  eylemin 765 



  

sayılı TCK'nın 171/2. maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 316/1. maddesinde tanımlanan 
ittifak/suç için anlaşma suçunu oluşturduğu, bu suçun  765 sayılı TCK'nın 147. ve 5237 sayılı 
TCK'nın 312/1. maddelerinde düzenlenen suçu hususi elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin 
olduğu, sayısal yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde 
gerçekleştiği ve amaç suça yönelik olarak tamamlandığı ve sanıklarca gerçekleştirilen ittifak 
suçunun hem 765 sayılı TCK'daki ve hem de 5237 sayılı TCK'daki unsurları taşıdığı 
mahkememizce kabul edilmiştir. 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka 
dahil olanlar da gizli ittifak suçunun failleri olabilir, buna göre amaç suça yönelik icra 
hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen veya bu 
anlaşmaya dahil olduğu tespit edilemeyip de sonradan bu ittifaka dahil olanların amaç suçun 
icrasına yönelik icra hareketlerinin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
hukuken geçerli, somut ve kesin delillerle ispatlanamayan sanıkların şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi gereğince eylemlerinin ittifak suçu kapsamında kaldığı, sanığın bu 
toplantının dışında icrai harekette bulunduğuna dair delil bulunmadığı mahkememizce kabul 
edilmiştir.

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katıldığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde 
hareket ettiğine, onların eylemlerine iştirak ettiğine dair başkaca bir delil elde 
edilemediğinden dolayı sadece 7 Nisan 1997 tarihli bu toplantıya katılıp görüş beyan 
edenlerin sonradan ittifak suçuna dahil oldukları kabul edilmiş, ittifak suçunun tamamlanma 
tarihinin ise en geç amaç suç nedeniyle zararlı neticenin meydana geldiği tarihe kadar 
mümkün olduğu, bu suçun da suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK'nın 171/2.maddesi 
kapsamında kalıp aynı yasanın 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık dava zamanaşımı süresine 
tabii olup suç tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı 
süresi dolduğundan sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca 
zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

9. SANIK ŞÜKRÜ SARIIŞIK YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede,Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât başkanı olarak görev yaptığı,
Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 

Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 
K.K.K.lığı Harekât Başkanı olarak katıldığı, 

 Toplantıda (K.K.K.lığı Hrk.Bşk.Tümg.S.SARIIŞIK olarak) “-Şu aşamada üst 
kademedeki komutanlardan bir beklenti var. Üst komutanlar zaman geldikçe açık ve net 
mesajlar vermelidir. Tavır ve hareketler net olarak ortaya konmalıdır. -İki emekli 
tümgeneralin verdiği mesaj yeterli değildir, Daha üst rütbeden emekli olanlar vermelidir.

TÜMG.SARIIŞIK -İrticaya bulaşmış sb.astsb.lar için daha etkin tedbirler 
alınmalı, -Emekli subayların irtica yanlısı medyaya çıkıp, demeç vermesi önlenmelidir. Bu 



  

konu bir yazı ile emekli Sb.lara duyurulmalıdır. -İç güvenlik harekâtı halka çok iyi 
duyurulmalıdır. -Gnkur.Bşk.lığında son durumu açıklayan bir direktif yayınlanmalıdır.” 
şeklinde konuşma yaptığı tespit edilmiştir." şeklinde konuşma yaptığı,

Ergenekon soruşturması kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel 
Merkezinden elde edilen 5 no.lu CD de yer alan iki sayfadan oluşan belgenin İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderildiği, belgede özetle; Kara Kuvvetleri Komutanlığının 24 
Mart 1997 tarihli GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL kaşeli, İKK raporları konulu Kurmay Başkanı 
Doğu Aktulga imzalı, koordine olarak Hrk.Bşk.Şükrü Sarıışık olarak parafının bulunduğu 
belgede birer aylık dönemlerde Ordu ve EMASYA Bölge Komutanlıklarından; r) Görsel ve 
yazılı basın, s) Okul ve yurtlar, t) Vakıf ve Dernekler, u) Siyasi kuruluşlar, v) Kamu kurum 
ve kuruluşları, w) Yasa dışı kuruluşlar hakkında rapor istenmiştir." tespit edildiği iddiasıyla 
sanık hakkında 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle kamu 
davası açılmıştır.

Sanık Şükrü Sarıışık 21.02.2013 tarihinde soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, 
7 Nisan 1997 tarihinde Çevik BİR Başkanlığında Genelkurmayda yapılan toplantıya 
katılmadığını, kendisine atfedilen konuşmaları yapmadığını, Batı Çalışma Grubu içerisinde 
yer almadığını, Kara Kuvvetleri karargâhında Batı Çalışma Grubu ile ilgili çalışmalar ve 
faaliyetlere o dönemde Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga ve İstihbarat Başkanı 
olan Cevat Temel Özkaynak’ın muhatap olduğunu, Batı Çalışma Grubu ile ilgili emirlerin 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına geldiğini, fakat BÇG faaliyetlerinin İstihbarat Başkanlığınca 
yürütüldüğünü, BÇG ile ilgili belgelerin öncelikle Kara Kuvvetlerine geldiğinde Kurmay 
Başkanına geldiğini, Kuvvet Komutanının talimatına göre BÇG’nin Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında kurulduğu için belgelerin oraya gönderildiğini, 
kendisinin o dönemde Harekât Başkanı olduğunu, bu sebeple belgelerin kendisine 
gelmediğini, BÇG belgeleri ile ilgisinin olmadığını, BÇG faaliyeti kapsamında bir 
çalışmasının da olmadığını,

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 24 Mart 1997 tarihli GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL 
kaşeli, İKK raporları konulu Kurmay Başkanı Doğu Aktulga imzalı, koordine olarak 
Hrk.Bşk.Şükrü Sarıışık olarak parafının bulunduğu belge ile ilgili olarak Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlandığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
Kurmay Başkanı tarafından imzalandığını, kendisinin de harekât başkanı olması sebebiyle 
paraf ettiğini, hazırlayan ve icra eden makam olmadığını, belgede belirtilen çalışma sonucu 
elde edilen tüm bilgi ve belgelerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına 
geldiğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Yargılama aşamasında alınan beyanı yukarıda savunmalar kısmında özetlenmiş olup 
soruşturma aşamasındaki beyanına benzer beyanda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde  Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı Harekât başkanı olarak görev yaptığı,

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 24 Mart 1997 tarihli Gizli ve Kişiye Özel kaşeli, 
İKK raporları konulu Kurmay Başkanı Doğu Aktulga imzalı, koordine olarak Hrk.Bşk.Şükrü 
Sarıışık olarak parafının bulunduğu belgenin içeriğini hazırladığına ve katkıda bulunduğuna 
dair iddia ve delil bulunmadığı belgenin sorumluluğunun imzalayana ait bulunduğu,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı ve orada konuşma 
yaptığı anlaşılmış olup ancak sanığın sadece 7 Nisan tarihli toplantıya katılıp konuşma 
yaptığı,  sanığın aksi yöndeki "7 Nisan 1997 tarihinde Çevik BİR Başkanlığında 
Genelkurmayda yapılan toplantıya katılmadığını, kendisine atfedilen konuşmaları 
yapmadığı" yönündeki savunmasına, savunma kapsamında değerlendirilip bu nedenle 
savunmasına itibar edilmemiş ve sanığın 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığı kabul 



  

edilmiştir. 7 Nisan 1997 tarihli toplantının hukuki değerlendirmesi deliller kısmında 
yapılmıştır.

Sanığın sadece 7 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulmasına ilişkin toplantıya katılması 
ve konuşmasının içeriği nedeniyle 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren 
Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna ilişkin oluşan ittifaka dahil olmak 
niteliğinde bulunduğu, başkaca icrai eylemi olmadığı ve tespit edilemediğinden  eylemin 765 
sayılı TCK'nın 171/2. maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 316/1. maddesinde tanımlanan 
ittifak/suç için anlaşma suçunu oluşturduğu, bu suçun  765 sayılı TCK'nın 147. ve 5237 sayılı 
TCK'nın 312/1. maddelerinde düzenlenen suçu hususi elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin 
olduğu, sayısal yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi olgularla belirlenen bir biçimde 
gerçekleştiği ve amaç suça yönelik olarak tamamlandığı ve sanıklarca gerçekleştirilen ittifak 
suçunun hem 765 sayılı TCK'daki ve hem de 5237 sayılı TCK'daki unsurları taşıdığı 
mahkememizce kabul edilmiştir. 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka 
dahil olanlar da gizli ittifak suçunun failleri olabilir, buna göre amaç suça yönelik icra 
hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen veya bu 
anlaşmaya dahil olduğu tespit edilemeyip de sonradan bu ittifaka dahil olanların amaç suçun 
icrasına yönelik icra hareketlerinin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
hukuken geçerli, somut ve kesin delillerle ispatlanamayan sanıkların şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi gereğince eylemlerinin ittifak suçu kapsamında kaldığı, sanığın bu 
toplantının dışında icrai harekette bulunduğuna dair delil bulunmadığı mahkememizce kabul 
edilmiştir.

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katıldığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde 
hareket ettiğine, onların eylemlerine iştirak ettiğine dair başkaca bir delil elde 
edilemediğinden dolayı sadece 7 Nisan 1997 tarihli bu toplantıya katılıp görüş beyan 
edenlerin sonradan ittifak suçuna dahil oldukları kabul edilmiş, ittifak suçunun tamamlanma 
tarihinin ise en geç amaç suç nedeniyle zararlı neticenin meydana geldiği tarihe kadar 
mümkün olduğu, bu suçun da suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK'nın 171/2.maddesi 
kapsamında kalıp aynı yasanın 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık dava zamanaşımı süresine 
tabii olup suç tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı 
süresi dolduğundan sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca 
zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

10. SANIK YÜCEL ÖZSIR YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede,1995 yılı Ağustos ayı ile 1997 yılı Ağustos 

ayı arasında Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olarak görev yaptığı,
Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 

Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı, 



  

 Toplantıda “-İrtica serbest ve süratli bir şekilde kadrolanmakta, tasfiye 
sürmektedir. -28 şubat kararlarının uygulanması için yazılı muhtıra verelim. -Son birkaç 
sene içinde astsb.lar arasında irtica yayılmıştır. -1989-1992 yılları arasında Etimesgut'ta 
kurulan bir merkezde bulut adı verilen bir proje yürütülmüş ve 160 kişinin ilişiği 
kesilmiştir. -Bulut projesine benzer bir sistem oluşturulmaıdır. -İrticaya karışan personel 
kesin delilleri ile ortaya çıkarılmalıdır. -Senede iki kez yapılan yaş personelin atılmasına 
yeterli değildir, Ağustos şurasından önce olağanüstü şura toplanmalıdır. -İrticai faaliyete 
karışanları öncelikle birlik K.ları takip etmelidir. -Cami, mescit konuları Gnkur.Bşk.lığının 
bir emri ile düzenlenmelidir. -Garnizon komutanları bölgelerindeki irticai gelişmeyi daha 
etkin izlemeleri için bilgilendirilmelidir. -Güncel brifing herkese dağıtılmalıdır. -İsth.karşı 
koyma ve koruyucu güvenlik yönergesi yenilenmelidir.” şeklinde konuşma yaptığı,

Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi imzalı 18 Aralık 1995 tarihli “iç tehdit 
ve yıkıcı bölücü faaliyetlere karşı koyma” konulu belgede “her seviyedeki birlik komutanı ve 
kurum amirleri tarafından Ek’teki önlemlerin alınacağı, emrin bilmesi gereken Prensibi esas 
alınacak ilgili personele imza karşılığı tebliğ edilmesini ve takibi istendiği” yazının EK-A 
sında bulunan “yıkıcı bölücü unsarların Hava Kuvvetlerine sızmalarına karşı alınacak 
önlemler” başlıklı Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Yücel ÖZSIR imzalı belgede özetle; 
sakıncalı ve şüpheli kategorisine alınan personelin sicil yoluyla Hava Kuvvetlerinden 
işiliklerinin kesilmesi cihetine gidileceği, yeterli delillerin sicil amirleri tarafından 
oluşturulmasına gayret gösterileceği, bunun için ev ve iş telefonları yasalara ve yönergelere 
göre gerekli müsaade alınarak MİT Bölge Temsilcilikleri ve Mahalli Emniyet Makamları ile 
gerekli koordinelerde bulunularak dinletileceği, düşük sicil verileceği, en küçük hareket ve 
davranışları disiplinsizlik olarak cezalandırılacağı, eş ve çocuklarının giyinişlerine dikkat 
edileceği, eşleri ve çocuklarının belli bir ideolojiyi temsil edecek şekilde giyinen personelin 
uyarılacağı, bu personelin eş ve çocuklarının faaliyetleri, uyarılara uyup uymadıklarının takip 
edileceği, personel ile eş ve çocuklarından çağdaş olmayan kıyafetli olanların Orduevlerine, 
askeri gazinolara ve misafirhanele alınmayacağı, direnme halinde, çirkin bir olaya meydan 
vermemek için durumun orduevi ve askeri gazino müdürleri tarafından merkez 
komutanlığına bildirileceği, girenlerin orduevi ve askeri gazinolardan çıkarılmasının 
sağlanacağı, haklarında kovuşturma açılmak üzere düzenlenecek dosyanın merkez 
komutanlığı ve bağlı oldukları komutanlıklara gönderileceği belirtildiği iddiasıyla sanık 
hakkında 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle kamu davası 
açılmıştır.

Sanık Yücel Özsır 27.02.2013 tarihinde soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, 
1995 yılı Ağustos ayından 1997 yılı Ağustos ayına kadar Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı 
olarak görev yaptığını ve 1997 yılı Ağustos ayında emekli olduğunu, 07 Nisan 1997 tarihinde 
saat 15:00’te Genelkurmay’da Çevik Bir başkanlığında Batı Çalışma Grubu ve irtica 
konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya katılmadığını, belgede belirtilen konuşmayı 
yapmadığını, Batı Çalışma Grubunda görev almadığını, faaliyette bulunmadığını, o dönemde 
Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi’nin ve Kurmay Başkanı Ergin Celasin’in BÇG 
toplantılarına katılması için Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Çetin Dizdar’ı 
görevlendirdiğini, bu sebeple Batı Çalışma Grubunun toplantılarının tamamına Çetin 
Dizdar’ın şifahen görevlendirmesi üzerine katıldığını, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu kurulmasına dair belgenin 2.sayfasında 9.maddesinde belirtilen Kriz Masası 
Kurulunda Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olan Çetin Dizdar’ın görevlendirildiğini, 
erkek kardeşinin eşinin başörtülü olduğu, evine, orduevine ve askeri kamplara kaç defa 
kendisini ve ailesini ziyarete geldiklerini, üst kademede bu sebeple kendisine karşı bir 
rahatsızlık oluştuğunu ve 1997 yılı YAŞ kararı ile emekli edildiğini belirterek suçlamaları 
kabul etmemiştir.

Yargılama aşamasında alınan beyanı yukarıda savunmalar kısmında özetlenmiş olup 



  

soruşturma aşamasındaki beyanına benzer beyanda bulunmuştur.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde  Hava 

Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olarak görev yaptığı,
Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi imzalı 18 Aralık 1995 tarihli “iç tehdit 

ve yıkıcı bölücü faaliyetlere karşı koyma” konulu yazının EK-A sında bulunan “yıkıcı bölücü 
unsarların Hava Kuvvetlerine sızmalarına karşı alınacak önlemler” başlıklı Hava Kuvvetleri 
İstihbarat Başkanı Yücel Özsır imzalı belgenin 54. Hükümetin kurulmasından önceye ilişkin 
bulunduğu, icrai eylem niteliğinde ve amaş suç kapsamında hazırlandığına dair delillerin 
bulunmadığı,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldığı ve orada konuşma 
yaptığı anlaşılmış olup ancak sanığın sadece 7 Nisan tarihli toplantıya katılıp konuşma 
yaptığı,  sanığın aksi yöndeki "7 Nisan 1997 tarihinde saat 15:00’te Genelkurmay’da Çevik 
Bir başkanlığında Batı Çalışma Grubu ve irtica konusunda alınacak tedbirler konulu 
toplantıya katılmadığını, belgede belirtilen konuşmayı yapmadığını "yönündeki savunmasına, 
savunma kapsamında değerlendirilip bu nedenle savunmasına itibar edilmemiş ve sanığın 7 
Nisan 1997 tarihli toplantıya katıldığı kabul edilmiştir. 7 Nisan 1997 tarihli toplantının 
hukuki değerlendirmesi deliller kısmında yapılmıştır.

 Hava Kuvvetleri adına BÇG toplantılarına sanık Çetin Dizdar'ın katıldığı, sanığın 
sadece 7 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulmasına ilişkin toplantıya katılması ve 
konuşmasının içeriği nedeniyle 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat 
veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna ilişkin oluşan ittifaka dahil olmak 
niteliğinde bulunduğu, amaç suça yönelik başkaca icrai eylemi olmadığı ve tespit 
edilemediğinden sanığın eylemin 765 sayılı TCK'nın 171/2. maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 
316/1. maddesinde tanımlanan ittifak/suç için anlaşma suçunu oluşturduğu, bu suçun  765 
sayılı TCK'nın 147. ve 5237 sayılı TCK'nın 312/1. maddelerinde düzenlenen suçu hususi 
elverişli vasıtalarla işlemeye ilişkin olduğu, sayısal yeterliliği ve gizliliği içerdiği, maddi 
olgularla belirlenen bir biçimde gerçekleştiği ve amaç suça yönelik olarak tamamlandığı ve 
sanıklarca gerçekleştirilen ittifak suçunun hem 765 sayılı TCK'daki ve hem de 5237 sayılı 
TCK'daki unsurları taşıdığı mahkememizce kabul edilmiştir. 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 24.12.1987 tarih ve 1987/173-208 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi ittifakı bizzat gerçekleştirenlerle birlikte sonradan bu ittifaka 
dahil olanlar da gizli ittifak suçunun failleri olabilir, buna göre amaç suça yönelik icra 
hareketlerinin başlangıcında mevcut olan anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen veya bu 
anlaşmaya dahil olduğu tespit edilemeyip de sonradan bu ittifaka dahil olanların amaç suçun 
icrasına yönelik icra hareketlerinin içinde bulundukları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
hukuken geçerli, somut ve kesin delillerle ispatlanamayan sanıkların şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi gereğince eylemlerinin ittifak suçu kapsamında kaldığı, sanığın bu 
toplantının dışında icrai harekette bulunduğuna dair delil bulunmadığı mahkememizce kabul 
edilmiştir.

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katıldığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde 
hareket ettiğine, onların eylemlerine iştirak ettiğine dair başkaca bir delil elde 
edilemediğinden dolayı sadece 7 Nisan 1997 tarihli bu toplantıya katılıp görüş beyan 
edenlerin sonradan ittifak suçuna dahil oldukları kabul edilmiş, ittifak suçunun tamamlanma 
tarihinin ise en geç amaç suç nedeniyle zararlı neticenin meydana geldiği tarihe kadar 
mümkün olduğu, bu suçun da suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK'nın 171/2.maddesi 
kapsamında kalıp aynı yasanın 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık dava zamanaşımı süresine 
tabii olup suç tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı 



  

süresi dolduğundan sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca 
zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

 BERAAT KARARI VERİLEN SANIKLAR YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME 

1. SANIK ABDULLAH KILIÇARSLAN YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede 1996 yılı Ocak ayında Ankara Özel 
Harekat Şube Müdürlüğünde göreve başladığı, 1997 Şubat ayında Özel Kuvvetler Kurmay 
Başkanlığına vekalet ettiği, 24 Nisan 1997 'de Kurmay Başkanlığı görevine başladığı, 1998 
Mayıs ayında Nahçivan'a atandığı, Genel Kurmay Başkanlığı İç Harekat Dairesi Bölgesinde 
Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana 
giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu, Batı Çalışma Grubu 
telefon rehberinde isminin bulunduğu, evinde yapılan aramada el konulan 22 Mart 2005 
tarihinde oluşturulan CD çözümünün ve 13 Ocak 2005 tarihinde oluşturulan CD çözümüne 
ilişkin belgelerin, yine sanığın el konulan ajandasında 26/06/1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
toplantısına katıldığı ve yine 04/04/1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı 
alınan kararları ajandasına not aldığı bu şekilde atılı suçu işlediği iddiasıyla davanın açıldığı,

Sanık gerek soruşturma aşamasında gerekse yargılama aşamasında alınan 
beyanlarında; Batı Çalışma Grubu'nun çalışmalarına katılmadığını, Batı Çalışma Grubu'nun 
faaliyet gösterdiği bölgeye hiç gitmediğini, Batı Çalışma Grubunda görev yapması için 
kimseyi görevlendirmediğini kendisinin de görevlendirilmediğini, ele geçen CD 'ler le ilgili 
ise zaten CD 'lerin 2005 yılına ait olduğunu, belgeleri kendisinin düzenlemediğini, kendisine 
bir arkadaşı tarafından gönderilen CD'ler olduğunu, 26.06.1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
toplantısı ve 04.04.1997 tarihli Batı Çalışma Grubu toplantılarına katılmadığını, 
ajandasındaki notların ise kendisi tarafından alınmış olabileceğini ancak kendisinin bizzat 
toplantıya katılarak almadığını, bu toplantıya katılanlar tarafından komutanlarınca kendilerine 
iletilmesi üzerine almış olabileceğini veya haftalık değerlendirme toplantılarında alınan 
kararları ajandasına not almış olabileceğini beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; her ne kadar sanığın Batı Çalışma 
Grubu telefon rehberinde ve bu grubun faaliyet gösterdiği alana giriş yetkisini veren belgede 
ismi bulunmakta ise de, koordinasyon amacıyla oluşturulan  söz konusu belgelerin tek başına 
sanığın Batı Çalışma Grubu çalışmalarına katıldığının delili olamayacağı, ayrıntısının 
yukarıda bu iki belgeyle ilgili gerekçede de gösterildiği üzere kişinin kendi bilgisi ve rızası 
olmadan oluşturulan bir belgeye isminin yazılmasının tek başına Batı Çalışma Grubu 
çalışmalarına katıldığının delili olamayacağı, yine sanığın Batı Çalışma Gurubu faaliyetlerine 
katıldığına dair bu grup içerisinde bulunduğunu beyan eden diğer sanıkların beyanlarından da 
katılmadığı anlaşılmaktadır. Yine sanığın ev aramasında ele geçen CD ve içerikleriyle ilgili 
ise, bunların suç tarihinden çok sonra ki tarihlerde düzenlenen belgeler olduğu ve 
iddianamede belirtilen eylemi suç tarihi itibariyle kapsamadığı, yine sanığın ajandasındaki 
notların ise bizzat karar alma konumunda olan Batı Çalışma Grubu üst kurulu toplantılarına 
katılarak düzenlenen notlar olmadığı, zira sanığın toplantılara katılmadığının anlaşıldığı ve 
sanığın kendi savunmasında da belirttiği üzere haftalık olağan toplantılarda kendisine 
atfedilen konuları not almış olabileceği yönündeki savunmasının aksine de bir delilin elde 
edilemediği tüm bu nedenlerle sanığın dosya kapsamında yer alan Batı Çalışma Gurubu 
faaliyet toplantı ve brifing belgelerine göre bu gurubun hiçbir faaliyetine iştirak etmediği ve 
amaç suç kapsamında görev tevdi edildiğine, kendisi için belirlenen görevle ilgili çalışma 
yaptığına, haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıkların amaç suç kapsamındaki 
eylemlerine iştirak ettiğine veya yardımda bulunduğuna ve gizli ittifak suçuna iştirak ettiğine 



  

dair her türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraatine karar 
vermek gerekmiştir. 

2. SANIK ABDURRAHMAN YAVUZ GÜRCÜOĞLU YÖNÜNDEN 
YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede 1995 yılından 30.08.1997 tarihine kadar 
Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Seferberlik bölge başkanı olarak görev yaptığı, 
10 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulması konulu Çevik Bir imzalı belgenin 9. maddesinde 
daha evvel teşkil edilen kriz masası kurulu çalışmalarına aşağıdaki esaslara uygun olarak 
devam edileceğine dair belgede Özel Kuvvetler Komutanlığı temsilcisi olarak isminin 
bulunduğu, ayrıca BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait 
isim listesinde isminin bulunduğu iddiasıyla kamu davası açıldığı,

Sanık soruşturma aşamasındaki savunmasında, 1995 yılından 30.08.1997 tarihine 
kadar Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında Seferberlik Bölge Başkanı olarak görev 
yaptığını ve emekli olduğunu,  1997 yılı Mayıs ayında Özel Kuvvetler Daire Başkanı Engin 
Alan’ın kendisini BÇG’de görevlendirdiğini, Genelkurmaya gittiğinde kendisine giriş kartı 
verildiğini, BÇG’deki görevinin gece vardiyasında görev yapmak olduğunu, kendi isteği ile 
gece vardiyasında görev yaptığını, 30.08.1997 tarihinde emekli olduğunu,  BÇG’ye birçok 
yerden bilgi geldiğini, ilgili birimlerin bunları alıp dağıttığını, kendilerinin de bunları 
düzenleyip hazırladıklarını, sonra gelen arkadaşlarının da komutanlara arzettiğini, kendisinin 
sadece seferberlik ile ilgili bilgileri düzenlediğini, herhangi bir yorum ve değerlendirme 
yapmadığını, BÇG’nin kimler tarafından hangi amaçla kurulduğunu bilmediğini, gelen 
bilginin hangi birimi ilgilendiriyorsa Lojistik, Harekât, İstihbarat gibi birimlere verildiğini, 
BÇG Kriz Masasının gece vardiyasında gelen bilgileri almak üzere görevlendirildiğini, 
Haftada 3-4 gün, gece saat 24:00 a kadar BÇG’de nöbette görev yaptığını, gelen bilgileri 
tanzim edip üst birime verdiğini, çalıştığı bölüm içinde BÇG’nin Psikolojik Harekât, Lojistik, 
İstihbarat gibi birimlerini gördüğünü, BÇG’de Abdullah Kılıçarslan’ın kendisi ile birlikte 
çalıştığını, gündüzleri Özel Kuvvetlerdeki görevine devam ettiğini, akşamları BÇG’ye 
vardiyaya geldiğini, BÇG’de Özel Kuvvetler Komutanlığını ilgilendiren bilgileri derleyip 
topladığını, değerlendirme yapmadan ilgili üst birime ilettiğini, kim görevlendirmiş ise o 
kişinin gelip kendisinden bu bilgileri aldığını, BÇG’de Harita ve Planların bulunduğu yere 
herkesin giremediğini, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulmasına ilişkin 
belgenin EK A sında bulunan BÇG’nin fiziki  çalışma alanını gösteren krokide belirtilen Cari 
Harekât olarak gösterilen bölümde çalıştığını, BÇG çalışma alanına giriş kartı olmayan hiç 
kimsenin buraya giremeyeceğini, Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı 
(KRIZ-MS.doc) belgede  isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; görevlendirildiğinin 
doğru olduğunu, belgenin 19 Mayıs 1997 tarihinde yazıldığı göz önüne alındığında 
kendisinin de o tarihte görevlendirildiğini, belgede belirtildiği üzere Özel Kuvvetler 
Komutanlığını temsilen BÇG Kriz Masası Kurulu gece vardiyasında bulunduğunu, Batı 
Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu Çalışma Alanına giriş yetkisi 
verilen personel listesinde (gir-yet.doc) isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG 
Kriz Masasının çalıştığı salona ancak giriş kartı olan kişilerin girebildiğini, bu belgenin de 
kendi söylediklerini doğruladığını, belgede ismi geçen Oğuz Kalelioğlu’nun devre arkadaşı 
olduğu, Abdullah Kılıçarslan’ı ise aynı dairede çalıştığı için tanıdığını, BÇG faaliyetlerinde 
icracı olarak hiç görev almadığını, BÇG içinde nasıl bir görev aldığını açıkça anlattığını, 
darbelere karşı olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

Yargılama aşamasındaki savunmasının da benzer nitelikte olduğu, ayrıca burada 
Özel Kuvvetler daire başkanı olan Engin Alan'ın o tarihte Çekiçgüç faaliyetleri nedeniyle 
Kuzey Irak'ta olduğunu, kendisini BÇG'de çalışmak üzere Engin Alan adına vekalet eden 
Mustafa Çelik tarafından görevlendirildiğini beyan ettiği anlaşılmıştır.



  

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığı BÇG'de görevlendiren 
kişinin Özel Kuvvetler Komutanı olan Engin Alan'ın Kuzey Irak'ta olması nedeniyle yerine 
vekalet eden Mustafa Çelik tarafından görevlendirildiği, sanığın gündüzleri kendi görev 
alanında çalışıp, geceleri birkaç kez BÇG'nin çalışmalarını yürüttüğü alanda nöbet tuttuğu, bu 
birime gelen belgeleri derleyip herhangi bir değerlendirme yapmadan hangi birimin ilgi 
alanına giriyorsa lojistik, harekat, istihbarat gibi ilgili birime gönderdikleri, başkaca bir 
faaliyetinin olmadığı, kendisine BÇG'nin faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi veren kartın da 
verildiği, her ne kadar sanık karar alma konumunda olmayan BÇG alt grubunda görev 
yapmış ise de suç tarihi itibariyle rütbesinin Albay rütbesinde olup burada görev yapması için 
amirleri tarafından sözlü olarak görevlendirilmesi, BÇG'de sadece geceleri nöbet tutup 
buraya gelen bilgi ve belgeleri mektupları vesaireleri ilgili birimlere göndermek olup başkaca 
bir faaliyetinin olmaması söz konusu belgelerle ilgili irade beyan edebilecek pozisyonda 
bulunmaması, söz konusu toplantılarda kendisine verilen görev ve statüyle ilgili olarak irade 
beyan edebilecek pozisyonda olmaması hususları bütün halinde değerlendirildiğinde, 
BÇG'nin diğer icrai faaliyetleri ile ilgili bir belge düzenleme, icrai kapsamda görev alma, 
Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunda adı varsa da Genelkurmay Genel Sekreterliği 
1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde 
08.05.1997 Perşembe, 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 
02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 
16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu üsk kurulu toplantılarına 
katılmadığı, diğer karar alma ve irade beyan edilen toplantılarına katılma gibi bir faaliyetinin 
olmaması, sanığın diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç 
kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, 
belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın başka hiçbir 
dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel 
oyması nedeniyle amaç suçu bildiğine, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette 
bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her 
türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan 
beraatine karar vermek gerekmiştir.

3. SANIK ADEM DEMİR YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede sanığın 1995-1998 tarihleri arası 

Genelkurmay İGHD'de veri analiz şubesi idari işler astsubayı olarak çalıştığı, 1 Temmuz 
1997 tarihli Adem Demir'in Batı Çalışma Grubunda İdari İşler Astsubayı olarak görev 
yaptığı, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yönlendirilmesi ve 
koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması makdasıyla önemli proje ve 
istatistiki çalışmaların hazırlanması ile üst düzey toplantılarda bilgi arzlarının 
düzenlenmesindeki görevlerinden dolayı takdir belgesi verilmesi, BÇG'de istatistik ve veri 
hazırlama bölümünde idari işler astsubayı olarak görev yaptığı, görevinin idari faaliyetler ve 
veri hazırlama kontrolü olduğu, telefon rehberinde ve BÇG'nin faaliyet yürüttüğü alana giriş 
yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğundan dolayı kamu davasının 
açıldığı,

Sanık soruşturma aşamasındaki savunmasında,1995-1998 yılları arasında 
Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi (İGHD) Veri Analiz Şubesi İdari İşler Astsubayı 
olarak çalıştığını, bu tarihten sonra da İGHD Başkanlığı emrinde çalışmaya devam ettiğini, 
görevinin şubesine gelen evrakları şube müdürüne çıkarmak ve gelen evrakı zimmet defterine 
kayıt edip şube müdürünün verdiği proje subayına teslim etmek olduğunu, Batı Çalışma 
Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubunun çalışma alanına giriş yetkisi verilen 
personel listesinde isminin yer alması ile ilgili ve Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri 
Hazırlama Bölümünde İd.İşl.Astsb. Üçvş.A.Demir (4) olarak adının geçtiği, görev olarak 



  

idari faaliyetler veri hazırlama kontrolü olarak belirtilmesi ve BÇG telefon rehberinde 
isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG’de çalışmadığını, isminin niçin bu 
belgelerde olduğu konusunda fikri olmadığını, Yahya Kemal Yakışan ile çalıştığını, telefon 
numarasını ortak kullandıklarını, telefonun onun masasında bulunduğunu, isimlerle ilgili 
olarak kendi şubesinin bağlı olduğu İGHD Başkanlığı bünyesinde Harekât Şube Müdürü 
Nazmi Solmaz, aynı şubede Plan Subayı Mehmet Haşimoğlu’nu bildiğini, Hamza Özaltun’un 
Plan Şubenin Astsubayı olduğunu, İdris Koralp’in Plan Şubenin Müdürü, Kenan Deniz’in 
İGHD’nin başkanı olduğunu, BÇG’de çalışması sebebiyle kendisine takdir verilmesi ile ilgili 
olarak ifadesinde; mutad olarak bu belgelerin hazırlandığını, hatırlamadığını, belgede BÇG 
İdari İşler Astsubayı olarak çalıştığı belirtilmiş ise de BÇG’de görev almadığını ,yargılama 
aşamasındaki savunmasının benzer nitelikte olduğu belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Bölgesinde tahsis edilen bölümde yürütüleceğinin ve bu 
grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin 
bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları yukarıda da belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinayonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle  Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında herhangi bir 
belge düzenlediğine veyahut bir belge düzenlenmesine katkıda bulunduğuna, irade beyanında 
bulunduğuna dair iddia dışında, savunmanın aksine, cezalandırılmasını gerektirir bir delil 
elde edilemediği gibi suç tarihi itibari ile sanığın rütbesinin astsubay olması nedeniyle irade 
beyan edebilecek konumda olmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna 
dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan 
uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar 
vermek gerekmiştir.

4. SANIK AHMET DAĞCI YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı Ekim ayında Genelkurmay 

MEBS’e atandığı, 11 Nisan 1997 tarihinden 2005 yılına kadar BÇG’de görevlendirildiği, 
BÇG çalışmalarına dair devir teslim momerandumunda BÇG'de çalıştığı iddiasıyla kamu 
davasının açıldığı,

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında; savunmasına 
yukarıda ayrıntılı bir şekilde yer verilmiş olup, sanık suç tarihlerinde BÇG'de verilen 
görevlerin haftalık brifinglerde arz edilmek üzere powerpoint programlarında yansı 
hazırladığı, bilgisayar donanım ve yazılımlarında meydana gelebilecek aksaklıklarla 
ilgilendiği, kendisine verilen bilgileri powerpoint programında yansı haline getirdiği, daha 
çok teknik personel olarak çalıştığı, BÇG ile ilgili belgelerdeki düşüncelere katılmadığı, 
askeri hiyerarşik yapı içerisinde verilen emirleri yerine getirdiğini beyan ederek suçlamaları 
kabul etmemiştir. 



  

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Sanığın Genelkurmay Bilgi 
Sistemleri Daire Başkanlığı yazılım geliştirme şube müdürlüğünde ileri program subayı 
kadrosunda görevli olan Mu.Yzb.Ahmet Dağcı (1989-5) ilgi: (a) emir kapsamında teşkil 
edilen çalışma grubunda görev almak üzere Genelkurmay MEBS Başkanlığı temsilcisi olarak 
şifahi emirle 11 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Harekat Başkanlığı'nda 
görevlendirildiğine dair resmi yazının bulunduğu, belge içeriğinin resmi olarak da 
doğrulandığı,

Sanığın BÇG'de momerandumda da belirtildiği üzere görevinin özel sahalardaki 
çalışmaları yapar, güncelleştirir, salı arzlarını hazırlar, şube müdürlerinin onayını alır, 
üstteğmen Ahmet'e takdim kartlarını yaptırır, cuma arzlarını hazırlar, şube müdürlerinin 
onayını alır, şeklinde görevlendirilmesinin olduğu yine BÇG telefon rehberinde plan subayı 
iç güvenlik harekat dairesi nöbetçi subayı olarak isminin geçtiği, sanığın kendi savunmasında 
da BÇG'de bizzat çalıştığını, görev aldığını kabul ettiği, ancak kendi ifadesinde de belirtildiği 
üzere üstteğmen Ahmet olarak isminin kayıtlarda geçtiğini doğruladığı, ifadesinde de 
belirttiği üzere Genelkurmay 2. Başkanı'na haftalık brifingde arz edilmek üzere powerpoint 
programında yansı hazırladığı, bilgisayar ve donanımlardaki aksaklıkları giderdiği, takdim 
kartlarını kart formatına getirtip bilgisayar çıktılarını aldığı sabit olmakla birlikte sanığın suç 
tarihindeki görev ve statüsü de gözönüne alındığında üstteğmen  olarak görev yaptığı, daha 
çok teknik personel olduğu, kendisine verilen yazıları powerpoint programı üzerinde yansılar 
hazırladığı, bilgisayar ve donanımlardaki aksaklıkları giderdiği dolayısıyla düzenlenen 
belgelerin içeriğini düzenleme belgelerin içeriği ile ilgili düşünce aktarma gibi bir görevinin 
olduğunun belgelerden anlaşılamadığı gibi rütbe itibariyle de ve askeri hiyerarşi içerisinde bu 
belgeleri düzenleyebilecek konumda olmadığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B 
maddesi gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, 
ast bu emri yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, 
konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri 
veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil 
ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri 
verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık rütbe ve görevi itibariyle irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı, 
içeriğin kendisinin belirlediği hiçbir belgenin bulunmadığı, sanığın konumu, rütbesi ve teknik 
bir sınıf olması(OBİ subayı) itibariyle  asker olan sanığın kendisine verilmiş görevi yerine 
getirmesi görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığından beraatına karar verilmiştir.

5. SANIK AHMET AKA YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı Temmuz ayından 23 Şubat 1998 

tarihleri arasında Genel Kurmay Başkanlığı Psikolojik Harekat Daire Başkanlığında Temel 
İnceleme Subayı olarak görev yaptığı, Batı Çalışma Grubu Cari Harekat Bölümünde 
Psikolojik Harekat Plan Subayı olarak görev yaptığı, görevlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Siyasi partiler, Dernekler, Diğer Kurumlar, Halkevleri, Kamu Kolları ve Tarikat ve İbaret 
Evleri olduğu  iddiasıyla kamu davasının açıldığı, 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, BÇG'nin toplantılarına katılmadığını, 
faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Sanığın Batı Çalışma Grubu Cari Harekat Bölümünde Psikolojik Harekat Plan 
Subayı görev aldığı iddiasıyla ilgili olarak sanık tüm aşamalardaki savunmalarında kesinlikle 
kendisinin görev almadığını, Batı Çalışma Gurubunda çalışmadığını beyan etmiştir. Batı 
Çalışma Grubunun kuruluş şemasında doğruluğu sanık Çetin Doğan tarafından da kabul 
edilen belgede Cari Harekat Bölümün de bulunduğu ancak bu bölümde görev yapan 



  

personelin isminin bulunmadığı, J3 de görevli dört kurmay subay ve bir subayın görev 
almasının kararlaştırıldığı, Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümü isimli dijital belgenin 
doğruluğu belgeyi düzenleyen Ömer Özkan ve Mehmet Özbek tarafından doğrulandığı ve 
Mehmet Özbek'in belgeyi amirlerinin verdiği liste müsveddesi üzerinden kendisinin 
düzenlediğini kabul ettiği, söz konusu belgenin 11/02/1997 tarihinde düzenlenip, son kaydın 
30/04/1997 tarihinde yapıldığınında bilirkişi raporuyla da sabit olduğu, söz konusu Batı 
Çalışma Grubu Planlama Bölümü isimli belgede, Cari Harekat  bölümünde Psikolojik 
Harekat Plan Subayı Binbaşı Ahmet Aka  olarak  isminin bulunduğu, görevinin ise Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Siyasi partiler, Dernekler, Diğer Kurumlar, Halkevleri, Kamu Kolları ve 
Tarikat ve İbaret Evleri olduğu,  ayrıntıları deliller kısmında da belirtildiği üzere söz konusu 
dijital belgenin doğruluğunun yine bir kısım sanılar tarafından doğrulandığı, ancak sanığın 
Batı Çalışma Grubunda kendisine verilen görevle ilgili hiç çalışmadığını beyan ettiği, sanığın 
burada çalıştığına dair söz konusu belge dışında başkaca bir delilin olmadığı bir an için 
sanığın Batı Çalışma Grubu Cari Harekat Bölümü'nde Binbaşı Rütbesiyle görev yaptığı kabul 
edilse bile; sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç 
tarihi itibariyle Binbaşı rütbesinde olduğu da göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından 
görevlendirilmiş olabileceği ayrıca yine rütbesi ve kendisine verilen Cari Harekat görevinin 
niteliği de göz önüne alındığında,

1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün 
verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. 
Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine 
ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, 
amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek 
durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, amaç suça yönelik belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine verilmiş görevi yerine 
getirmesi görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığından beraatına karar verilmiştir.

6. SANIK AHMET ATALAY EFEER YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Ağustos 1996 tarihinden Ağustos 1998 
tarihine kadar Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle 
görev yaptığı, 02/07/1997 tarihli İnönü salonunda yapılan karargahta görevli general ve 
amiraller ile diğer katılımcıların katıldığı özel takdime Genelkurmay karargahında görevli 
Tuğgeneral olarak katıldığı, Çetin Doğan tarafından 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu 
oluşturulması konulu belgeye ilişkin olarak yapılan toplantıya katıldığı iddiasıyla davanın 
açıldığı,

Sanık soruşturma aşamasında alınan beyanında, 1996 Ağustos ayından 1998 
Ağustos ayına kadar Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesi 
ile görev yaptığını, o tarih sonunda tümgeneral olarak terfi edip Hava Kuvvetleri Harekât 
Başkanı olarak atandığını, 2000 yılında da Eskişehir’e atandığını, 07 Nisan 1997 tarihinde 
Genelkurmay’da Çevik Bir’in yapmış olduğu toplantıya katılmadığını, bu tarihlerde görev 
gereği yurtdışına çok daha sık çıktığını, yurtdışında olabileceğini, Genelkurmay Komuta 
Kontrol Daire Başkanı olarak görevinin yurtiçi ve yurt dışında Türk Hava Sahasının kontrol 
hava trafik faaliyetleri ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili olduğundan Batı Çalışma 
Grubunun faaliyet alanı ile uyuşmadığını, Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını, faaliyette de 
bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. Yargılama aşamasında alınan 
beyanında da benzer şekilde beyanda bulunmuştur.



  

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; iddianamede ve Genelkurmay 
Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel 
takdime "karargahda görevli general ve amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J 
Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" 
yapıldığının kayıtlı olduğu, yine 7 Nisan 1997 tarihli İnönü Salonunda yapılan toplantıya 
katıldığı iddiasıyla ilgili olarak, sanığın yargılama aşamasında ifadesindeki sunduğu 
belgelerden 29 Haziran 1997 tarihinde yurtdışına çıktığı, 6 Temmuz 1997 tarihinde giriş 
yaptığı, dolayısıyla toplantı tarihinde yurtdışında olduğu ve 2 Temmuz 1997 tarihli toplantıya 
katılmadığı, sanık Çetin Doğan'ın 28.05.2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın 
böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği gibi sanığın yurda giriş çıkış kayıtlarından 
3 Nisan 1997 tarihinde yurtdışına çıkıp 4 Nisan 1997 tarihinde de giriş yaptığı tespit 
edildiğinden bu toplantıya da katılmadığının tespit edildiği, sanığın 7 Nisan 1997 tarihli 
Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığındaki BÇG oluşturulmasına ilişkin toplantıya 
katıldığı iddiasıyla ilgili olarak söz konusu toplantıya ilişkin dosyada mevcut olan belgede 
sanığın konuşma yaptığına dair bir kaydın olmadığı, toplantıya katılan diğer şahısların ve bir 
kısım sanıklar hakkında konuşma metinlerine yer verildiği, ancak sanık hakkında herhangi 
bir kaydın söz konusu belgede olmadığı, sanık toplantıya katılmadığını beyan edip sanığın 
toplantıya katılıp toplantıda irade beyanında bulunduğuna dair iddianın aksine bir delilin de 
elde edilemediği, sanığın haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve 
eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, 
toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara 
katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının 
bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel oyması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç 
suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen 
görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve 
delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

7. SANIK AHMET NAZMİ SOLMAZ YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996-1998 yıllarında Genel Kurmay 
Harekat Başkanlığına bağlı İGHD Harekat Şube Müdürü olarak görev yaptığı, BÇG'nin 
faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin bulunduğu, ve 
BÇG telefon rehberinde isminin geçtiği iddiasıyla kamu davasının açıldığı, 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, BÇG'nin 
toplantılarına katılmadığını, faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, BÇG'nin faaliyet 
gösterdiği alana girmek için giriş kartının olmadığını beyan ederek suçlamaları kabul 
etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 



  

edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel oyması nedeniyle amaç suçu 
bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine 
tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı 
belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

8. SANIK AHMET ZİYA ÖZTOPRAK YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın 1996-1999 yılları arasında 
Genelkurmay Bilgi Sistem Daire Başkanı olarak albay rütbesiyle görev aldığı, BÇG'nin 
kurulduğu dönemde J-6'ya bağlı Genelkurmay Bilgi Sistem Daire Başkanı olarak görev 
yaptığı, 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında BÇG 
oluşturulmasına ilişkin yapılan toplantıya daire başkanı olarak katıldığı iddiasıyla davanın 
açıldığı,

Sanık soruşturma aşamasında alınan ifadesinde,07 Nisan 1997 tarihinde 
Genelkurmayda Çevik Bir’in yapmış olduğu toplantıya katılmadığını, toplantı ile ilgili bilgisi 
olmadığını, kendisinin o tarihte Kurmay Albay olduğunu, Albay Koşal’ın katılma ihtimalinin 
ise istihbaratçı olması sebebiyle katılmış olabileceğini, Batı Çalışma Grubunda herhangi bir 
subay yada sivil memur görevlendirmediğini, Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgelerin bağlı 
olduğu “J-6” Başkanlığına gelmiş olabileceğini, Batı Çalışma Grubunda çalışmadığını, 
herhangi bir faaliyette bulunmadığını, BÇG ile ilgili bir görev verilmediğini, 07 Nisan 1997 
tarihinde yapılan toplantıya da katılmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 
Yargılama aşamasında da benzer şekilde beyanda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, iddianamede sanığın 7 Nisan 1997 
tarihli Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında inönü salonunda İrtica konusunda 
alınacak tedbir konulu ve BÇG oluşturulmasına ilişkin toplantıya katıldığı iddiasıyla ilgili 
olarak söz konusu toplantıya ilişkin dosyada mevcut olan belgede sanığın konuşma yaptığına 
dair bir kaydın olmadığı, toplantıya katılan diğer şahısların ve bir kısım sanıklar hakkında 
konuşma metinlerine yer verildiği, ancak sanık hakkında herhangi bir kaydın söz konusu 
belgede olmadığı, sanık toplantıya katılmadığını beyan edip sanığın toplantıya katılıp 
toplantıda irade beyanında bulunduğuna dair iddianın aksine bir delilin de elde edilemediği, 
belge ve beyanın da bulunmadığı gibi söz konusu belgede Genelkurmay Başkanlığı'nda o 
tarihte görevli tüm daire başkanlarının toplantıya katıldığının belirtilmesine rağmen Daire 
Başkanlıklarını temsil eden sanıkların tamamının toplantıya katıldığı anlamına gelmeyeceği, 
zira toplantıya katıldığı iddia edilen bir kısım Daire Başkanlarının o tarih itibariyle yurtdışına 
olduğunun da anlaşılıp soruşturma aşamasında takipsizlik kararı da verildiği anlaşılmakla, 
sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik 
herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir 
ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, 
toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara 



  

katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının 
bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun 
işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi 
yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

9. SANIK ALİCAN TÜRK YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılından 2005 yılına kadar Genel 

Kurmay Başkanlığı Psikolojik Harekat Daire Başkanlığında görev yaptığı, BÇG'nin 
faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin bulunduğu, 
Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde isminin geçtiği, ayrıca Batı Çalışma Grubu Cari 
Harekat Bölümünde Psikolojik Harekat Plan Subayı olarak görev yaptığı, görevlerinin YÖK, 
Milli Eğitim, BTÖ ve İrticai Kesim Arasındaki İlişki, Cezair-Afganistan, Okullar ve Yurtlar, 
Çocuk Yetiştirme Yurtları, Yatılı Okullar ve Öğrenci Yurtları ile Özel Dershaneler olduğu, 
ayrıca evinde yapılan aramada 2003 yılına ait CD'nin ele geçtiği,  iddiasıyla kamu davasının 
açıldığı, 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, BÇG'nin toplantılarına katılmadığını, 
faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, rehberde isminin geçmesinin nedenini 
bilmediğini beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller bölümünde belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın ev aramasında ele geçen belgelerin suç tarihinden sonraya ilişkin olup amaç 
suç kapsamında önceden hazırlanan belge niteliğinde bulunduğunun delillerini bulunmadığı,

Sanığın Batı Çalışma Grubu Cari Harekat Bölümünde Psikolojik Harekat Plan 
Subayı görev aldığı iddiasıyla ilgili olarak sanık tüm aşamalardaki savunmalarında kesinlikle 
kendisinin görev almadığını, Batı Çalışma Gurubunda çalışmadığını beyan etmiştir. Batı 
Çalışma Grubunun kuruluş şemasında doğruluğu sanık Çetin Doğan tarafından da kabul 
edilen belgede Cari Harekat Bölümün de bulunduğu ancak bu bölümde görev yapan 
personelin isminin bulunmadığı, J3 de görevli dört kurmay  subay ve bir subayın görev 
almasının kararlaştırıldığı, Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümü isimli dijital belgenin 
doğruluğu belgeyi düzenleyen Ömer Özkan ve Mehmet Özbek tarafından doğrulandığı ve 
Mehmet Özbek'in belgeyi amirlerinin verdiği liste müsveddesi üzerinden kendisinin 
düzenlediğini kabul ettiği, söz konusu belgenin 11/02/1997 tarihinde düzenlenip, son kaydın 
30/04/1997 tarihinde yapıldığınında bilirkişi raporuyla da sabit olduğu, söz konusu Batı 



  

Çalışma Grubu Planlama Bölümü isimli belgede, Cari Harekat  bölümünde Psikolojik 
Harekat Plan Subayı öğretmen olarak Yüzbaşı Alican Türk'ün isminin bulunduğu, görevinin 
ise YÖK, Milli Eğitim, BTÖ ve İrticai Kesim Arasındaki İlişki, Cezair-Afganistan, Okullar 
ve Yurtlar, Çocuk Yetiştirme Yurtları, Yatılı Okullar ve Öğrenci Yurtları ile Özel 
Dershaneler olduğu, ayrıntıları deliller kısmında da belirtildiği üzere söz konusu dijital 
belgenin doğruluğunun yine bir kısım sanılar tarafından doğrulandığı, ancak sanığın Batı 
Çalışma Grubunda kendisine verilen görevle ilgili hiç çalışmadığını beyan ettiği, sanığın 
burada çalıştığına dair söz konusu belge dışında başkaca bir delilin olmadığı bir an için 
sanığın Batı Çalışma Grubu Cari Harekat Bölümü'nde Yüzbaşı Rütbesiyle görev yaptığı 
kabul edilse bile; sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı 
gibi suç tarihi itibariyle Yüzbaşı rütbesinde olduğu da göz önüne alınarak buraya amirleri 
tarafından görevlendirilmiş olabileceği ayrıca yine rütbesi ve kendisine verilen Cari Harekat 
görevinin niteliği de göz önüne alındığında,

1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün 
verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. 
Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine 
ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, 
amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek 
durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu 
bildiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sanığın 
BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir 
belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, 
belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine 
ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine 
getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

10. SANIK ARSLAN DAŞTAN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 20 Ekim 1996- 7 Mayıs 1997 tarihleri 

arasında Genel Kurmay İstihbarat Başkanlığında İç İstihbarat Şube Müdürü olarak görev 
yaptığı, BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede 
isminin bulunduğu,  iddiasıyla kamu davasının açıldığı, 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, BÇG'nin 
toplantılarına katılmadığını, faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, BÇG'nin faaliyet 
gösterdiği alana girmek için giriş kartının olmadığını beyan ederek suçlamaları kabul 
etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 



  

bulunmadığı,
Sanığın Subay ve Astsubaylar için kurs bitirme belgesine Arslan Daştan’ın 

Gnkur.İKK ve Güv.Bşk.lığı Tnk.Kur.Kd.Alb.olarak 02 Haziran 1997 tarihinde açılan ve 13 
Haziran 1997 tarihine kadar devam eden 11. dönem Tuğ.K.Yrd.lığı/A.K.lığı kursunu takip 
ettiği, Kara Harp Okulu Komutanlığı kurs belgesinde Gnkur.İstihbarat Başkanlığında görevli 
Arslan Daştan’ın 16-20 Haziran 1997 tarihleri arasında açılan Askeri Yönetim Kursunu takip 
ettiği, Mesaj formunda 28 nci Mknz.P.Tug.K.Yrd.Görevine atanan Tnk.Kur.Alb. Arslan 
Daştan’ın (1973-11) 17 Temmuz 1997 tarihinde göreve başladığı genelkurmay 
başkanlığından gönderilen belgeden anlaşılmıştır.

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel oyması nedeniyle amaç suçu 
bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine 
tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı 
belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

11. SANIK ASLAN GÜNER YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılından Ağustos 1997 tarihine kadar 

Genelkurmay J-5 Başkanlığı'na bağlı Silahlanma ve Savunma Araştırma Daire Başkanı 
olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı 02.07.1997 tarihli İnönü salonunda yapılan 
karargahta görevli general ve amiraller ile diğer katılımcıların katıldığı özel takdime 
Genelkurmay karargahında görevli Tuğgeneral olarak katıldığı, Refahyol hükümetini takip ve 
düşürmek için faaliyet göstermek üzere BÇG oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay 
Başkanlığı'nda Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında 7 Nisan 1997 tarihinde 
yapılan toplantıya katıldığı, Çetin Doğan tarafından 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu 
oluşturulması konulu belgeye ilişkin olarak yapılan toplantıya katıldığı iddiasıyla davanın 
açıldığı,

Sanık soruşturma aşamasında alınan beyanında, 1996 yılından 1997 yılı Ağustos 
ayına kadar Genelkurmay “J-5” Başkanlığına bağlı olarak Genelkurmay Silahlanma ve 
Savunma Araştırma Daire Başkanı olarak görev yaptığını, 1997 yılı Haziran ayı ortalarında 
3-4 ay görevle Bosna’ya gittiğini, Çevik Bir’in Başkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde 
Genelkurmay’da Batı Çalışma Grubu ve irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya 
katılmadığını, Silahlanma ve Savunma Araştırma Daire Başkanlığının TSK’nın geleceğine 
dönük silah sistemlerini yenilemek, tedarik etmek için neler yapılabilirliğini araştıran 
mühendislerden oluşan teknik bir büro olduğunu ve Batı Çalışma Grubunda görev 
almadığını, faaliyette bulunmadığını, Batı Çalışma Grubu ile ilgili kendisine sorulan Batı 
Çalışma Grubunun eylem ve faaliyetlerinin insan haklarına, demokrasiye, milli iradenin 
üstünlüğüne, Anayasaya uygun olmayan düşünceler olarak değerlendirdiğini, görev yaptığı 
süre içerisinde Anayasa ve yasalara bağlı kaldığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 
Yargılama aşamasında da benzer şekilde beyanda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, iddianamede belirtilen ve 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü 
salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve amiraller ile Genelkurmay 
2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve 
BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın bu toplantıya katılmadığı 
yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, belge ve beyan 
bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul edilemeyeceği ve toplantıya 



  

katılmadığı, sanık Çetin Doğan'ın 28.05.2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın 
böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği gibi, sanığın bu toplantıya katılmadığı 
savunması karşısında katıldığının tespit edilemediği, sanığın 7 Nisan 1997 tarihli 
Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığındaki BÇG oluşturulmasına ilişkin toplantıya 
katıldığı iddiasıyla ilgili olarak söz konusu toplantıya ilişkin dosyada mevcut olan belgede 
sanığın konuşma yaptığına dair bir kaydın olmadığı, toplantıya katılan bir kısım sanıklar 
hakkında konuşma metinlerine yer verildiği, ancak sanık hakkında herhangi bir konuşma 
kaydın söz konusu belgede olmadığı, sanığın 7 Nisan 1997 tarihinde makamı temsil eden 
daire başkanı olarak bulunmasının toplantıya katıldığının delili olamayacağı, sanık toplantıya 
katılmadığını beyan edip sanığın toplantıya katılıp toplantıda irade beyanında bulunduğuna 
dair iddianın aksine bir delilin de elde edilemediği, 

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına,icrai harekette 
bulunduğuna, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunmadığı ve sanığın 
hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel 
oyması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna 
dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan 
uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar 
vermek gerekmiştir.

12. SANIK AYDIN KARAŞAHİN YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın Ağustos 1995-Haziran 1997 
tarihleri arasında Genel Kurmay Lojistik Daire Başkanlığında subay olarak görev yaptığı, 
Haziran  1997 'de Hava Kuvvetleri Hava Savunma Dairesi Başkanlığına Plan Subayı olarak 
atandığı, Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümünde Plan Subayı olarak görev yaptığı, 
görevlerinin Örgüt Kaynakları, Vakıflar, Devlet Planlama Teşkilatı, Huzurevleri, Kimsesizler 
Çocuk Yetiştirme Yurtları olduğu  iddiasıyla kamu davasının açıldığı, 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup,1997 yılı Nisan ayı sonlarında görev yaptığı 
yerde kendisini Genelkurmay karargâhında bulunan İGHD Başkanlığında yapılacak bir 
toplantıya görevlendirdiklerini, BÇG'nin toplantılarına katıldığını, bu toplantılarda irticai 
faaliyetleri takip edecekleri hususunda ve ülkede o tarihte faaliyet gösteren yazılı ve görsel 
medyadaki haberleri izleyip irticai faaliyetleri tespit etmeye çalıştıklarını, bunların Haziran 
1997 yılına kadar olan sürede olduğunu BÇG'de Bahattin Çelik ve Ziya Batur'u hatırladığını 
ve ikiz görevli olarak çalıştığını, kendisinin herhangi bir rapor düzenlenmesinde görev 
almadığını, Batı Çalışma Grubu toplantılarına 5-6 defa da emir üzerine katıldığını BÇG'nin 
plan, eylem ve faaliyetlerini tasvip etmediğini ayrıca kendisinden habersiz olarak bu görevin 
verildiğini beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın Batı Çalışma Grubu 
Planlama bölümünde Lojistik subayı olarak görev aldığı, 5-6 kez görevlendirme üzerine BÇG 
toplantısına katıldığı, görevinin irticai faaliyetlerle ilgili ülkede o tarihte faaliyet gösteren 
yazılı ve görsel medyadaki haberleri takip etmek olduğu,

Sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç 
tarihi itibariyle binbaşı rütbesinde olduğu da göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından 
görevlendirilmiş olduğu, rütbesi ve kendisine verilen planlama subayı görevinin niteliği ve 



  

belgelerin gizli ve kişiye özel gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri Ceza 
Kanununun 41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun 
bulunmasa dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin 
olmasa dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin 
konusu, askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri 
bir suç teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi 
durumunda emri verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı,BÇG faaliyetleri kapsamında 
amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen 
diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve 
bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, 
kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

13. SANIK AYHAN CANSEVGİSİ YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 ile 1998 yılları arasında J-6'ya bağlı 
Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı'nda (MEBS) planlama ve 
koordinasyon daire başkanı olarak görev yaptığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 
tarihçesinde belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime Tümgeneral olarak 
katıldığı, sanık Çetin Doğan'ın Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu ifadesinde 4 Nisan 
1997 tarihli BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belgenin oluşturulma sürecinde 
toplantıya katıldığı, BÇG oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in 
başkanlığında 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya Tümgeneral olarak katıldığı ve 
toplantıda yeni bir daireye gerek yoktur ve iç güvenlik dairesi takviye edilmelidir şeklinde 
konuşma yaptığı iddiasıyla ilgili kamu davası açılmıştır.

Sanık soruşturma aşamasındaki savunmasında, 1996-1998 yılları arasında J-6’ya 
bağlı Genelkurmay Muhabere Elektronikve Bilgi Sistemleri Başkanlığında (MEBS) Planlama 
ve Koordinasyon Daire Başkanı (Gnkur.MEBS.Pl.ve Koor.D.Bşk.) olarak görev yaptığını, 
1998 yılı Ağustos ayında emekli olduğunu, 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik 
Bir’in başkanlığında yapılan toplantıya katılmış olabileceğini, toplantıda kendisine atfedilen 
sözleri de söylemiş olabileceğini ama hatırlamadığını, o dönemde çok meşgul bir insan 
olduğunu, Genelkurmayın elektronik muhabere bilgi sistem projelerini yönettiğini, 
TÜBİTAK’ta yönetim kurulu üyesi olduğunu, toplantının tamamında bulunup bulunmadığını 
da hatırlamadığını, BÇG’nin kurulduğundan haberdar olduğunu, BÇG’nin iç güvenlik için 
gerekli bir birim olduğu ve bu sebeple kurulduğunun kendisine bildirildiğini, MGK kararı ve 
Başbakanın direktifi doğrultusunda hayata geçirildiği bilgisine o tarihte sahip olduğunu, Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili belgelerin kendisinin bağlı olduğu “J-6” birimine gelmiş olsa bile 
ilgisi nedeniyle “J-6“ nın bünyesindeki Bilgi Sistemleri Daire Başkanına gitmiş olabileceğini, 
kendisine gelmediğini, BÇG’nin faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmadığını, BÇG’nin 
içerisinde yer almadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. Yargılama aşamasında 
alınan beyanında benzer nitelikte beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Genelkurmay Genel 



  

Sekreterliği'nin 97 tarihçesinde belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime 
"karargahda görevli general ve amiraller ile Genelkurmay 2. Başkanı, Genelkurmay J 
Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" 
yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine 
bu toplantıya katıldığına dair bilgi, belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak 
katılmış olduğunun kabul edilemeyeceği ve toplantıya katılmadığı, sanık Çetin Doğan'ın 
28.05.2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu oluşturulması 
konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 
1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın böyle bir toplantıya katıldığının ispat 
edilemediği gibi, sanığın bu toplantıya katılmadığı savunması karşısında katıldığının tespit 
edilemediği, sanığın savunmasında 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılmış olabileceğinin ve 
toplantıda kendisine atfedilen sözleri de söylemiş olabileceğini ama hatırlamadığını beyan 
etmiş olup, sanığın 7 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığındaki 
BÇG oluşturulmasına ilişkin toplantıya katıldığı iddiasıyla ilgili olarak söz konusu toplantıya 
ilişkin dosyada mevcut olan belgede sanığın konuşma yaptığı konuşma metni olarak da 
sadece yeni bir daireye gerek yok iç güvenlik dairesi takviye edilmelidir şeklinde konuşma 
yaptığı anlaşılmış olup, sanığın alınan tüm savunmalarında toplantıya katılmış olabileceğini 
ancak konuşmayı hatırlamadığını beyan etmesi, sanığın 7 Nisan 1997 tarihli bu toplantıya 
katılma dışında BÇG'nin diğer toplantılarına katılmadığı gibi BÇG'nin diğer faaliyetlerinde 
de görev aldığına dair bir belge, bilgi ele geçirilemediği gibi bu yönde bir iddianın da 
olmadığı, sanığın toplantılara katıldığı inkarına rağmen kabul edilse bile bu toplantı dışında 
BÇG'nin diğer icrai faaliyetleri ile ilgili bir belge düzenleme, icrai kapsamda görev alma, 
diğer irade beyan ettiği toplantılarına katılma gibi bir faaliyetinin olmaması,  sanığın 7 Nisan 
1997 tarihli toplantıda söylediği sözler ile diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket 
ettiğine ve gizli ittifaka katıldığına dair sübuta yetecek delil bulnmadığı, BÇG faaliyetlerine 
katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve 
sanığın başka hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun 
işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi 
yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

  
14. SANIK BAHADDİN ÇELİK YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü alana 

giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunması, BÇG telefon rehberinde 
plan subayı olarak isminin geçmesi ayrıca BÇG'de planlama bölümünde personel plan subayı 
olarak çalışması nedeniyle takdirname verilmesi ayrıca BÇG'nin planlama bölümünde 
personel plan subayı olarak görev alıp görevlerini dernekler, YÖK, Milli Eğitim, okul ve 
kurslar, öğrenci yurtları ve özel dersaneler olduğu ayrıca sanık Yıldırım Türker müdafiinin 
verdiği dilekçesinde BÇG'ye sanık Bahaddin Çelik'i kendisinin görevlendirdiğini beyan ettiği 
iddialarıyla ilgili olarak kamu davasının açıldığı,

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, 1996 yılı Ağustos ayında Genelkurmay 
Personel Daire Başkanlığı plan proje subayı olarak atandığını, 1998 yılı Haziran ayında 6 ay 
süreyle İstanbul'da akademide görev aldığını, 1997 yılı Mart ayında çalıştığı personel 
başkanlığı plan şube müdürünün şifahi talimatı üzerine İGHD'de görevlendirildiğini, buraya 
yarım destek vermesi konusunda talimat aldığından İGHD'de kendisine bir masa verildiğini, 
yarım gün çalıştığını, iç tehdite yönelik işlere baktığını, bu faaliyetlerin BÇG faaliyeti 
olduğunu başta bilmediğini, daha sonra gelen evraklardan anladığını, aynı zamanda kendi 
görevine de devam ettiğini, ayrıca kendisine verilen takdirnamelerin moral motivasyonu 
arttırmak amacıyla verildiğini, rehberde isminin bulunmasına ilişkin belgeyi hatırlamadığını, 



  

BÇG'de görevlendirildiğini, BÇG'nin faaliyet gösterdiği alanda bulunduğunu, yine BÇG'de 
çalışırken 20 gün ya da 1 ay süreyle rapor aldığını, suçlamaları kabul etmediğini beyan 
etmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın Genelkurmay Personel 
Daire Başkanlığı'nda plan şubede proje subayı olarak görev yaparken ikiz görevle yarım gün 
çalışmak üzere İGHD'de görevlendirildiği, burada BÇG'nin masasında çalıştığı, görevinin 
komutanlıklardan ve ordulardan gelen raporları klasörlerde topladığı, sanığı burada Yıldırım 
Türker'in görevlendirdiği, suç tarihi itibariyle rütbesinin binbaşı olduğu, sanığın BÇG'de 
görev alırken rütbesi ve verilen görev itibariyle belge düzenlemeye, belgelerin içeriğini 
oluşturmaya, irade beyan etmeye yetkili olduğuna dair iddia dışında savunmanın aksine, 
cezalandırılmasına yeterli, somut ve hukuken geçerli delil elde edilemediği,

Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama 
bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen 
personele ait isim listesinde isminin bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller 
kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir 
belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih 
itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da 
giriş kartı verildiğine dair de bir delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek 
başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç 
tarihi itibariyle binbaşı rütbesinde olduğu da göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından 
görevlendirilmiş olduğu, rütbesi ve kendisine verilen planlama subayı görevinin niteliği ve 
BÇG belgelerin gizli ve kişiye özel gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri 
Ceza Kanununun 41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama 
uygun bulunmasa dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete 
ilişkin olmasa dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. 
Emrin konusu, askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya 
askeri bir suç teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine 
getirilmesi durumunda emri verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olmayan BÇG alt kurulunda 
görevlendiren amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir 
belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç 
suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen 
görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve 



  

delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

15. SANIK  BERKAY TURGUT YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı dahil 1997 yılı Haziran ayına 

kadar Personel Başkanlığı Plan Şube Tatbikat Proje Subayı olarak görev yaptığı, BÇG'nin 
faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin bulunduğu, 
iddiasıyla kamu davasının açıldığı, 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, BÇG'nin 
toplantılarına ve faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, BÇG'nin faaliyet gösterdiği 
alana girmek için giriş kartının olmadığını beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı, 

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel oyması nedeniyle amaç suçu 
bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine 
tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı 
belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

16. SANIK CELALETTİN BACANLI YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996-1999 tarihleri arasında Genel 
Kurmay Başkanlığı Kuvvet Plan Dairesinde Kuvvet Plan ve Program şubesinde Karar Plan 
Subayı olarak görev yaptığı, BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen 
personele ait listede isminin bulunduğu iddiasıyla kamu davasının açıldığı, 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, BÇG'nin 
toplantılarına ve faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, BÇG'nin faaliyet gösterdiği 
alana girmek için giriş kartının olmadığını beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı, 

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 



  

faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adı ve imzasının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle 
amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu 
kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, 
kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

17. SANIK CEMAL HAKAN PELİT YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 
İKK Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Aygüner'in emrinde aynı şubede çalıştığı, 
23/08/1994-30/03/1998 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire 
Başkanlığı'nda İKK Şube Müdürlüğü Yıkıcı Faaliyetler Subayı olarak görev yaptığı, Batı 
Çalışma Grubu'nun 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı'na arz edilip paraflanan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Aydan 
Erol imzalı belgede İKK Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Aygüner'in imzasının bulunduğu, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu Rapor Sistemine uygun şekilde BÇG’ye gönderilen belgede, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından Genelkurmay İsth. Har.(İGHD/BCG) ye hitaben yazılan kişiye özel ibareli, 
Kişiye Özel-Gizli kaşeli DZ/3051/İSTH:3590-212-9 181/77 İKKŞ(367) sayısının el yazısı ile 
yazıldığı Ykf.S b.Dz.Kd.Yzb.Hakan PELİT ve İstihbarat Daire Başkanı Dz.Kur.Kd.Alb.Eser 
ŞAHAN imzalı belge içeriğinin,FROM:DENKOM TO:GENKUR. -İSTH. HAR. 
(İGHD/BÇG) İLGİ: Genelkurmay Başkanlığının 29 Nisan 97 gün ve HRK:7130-15-97/ 
İGHD.PL.Ş.(3) sayılı emri. RAPAD/ BATGÜNDURAN/ DENKOM/001/MAY// GTSG/ 
191600C MAY 97// GÜRÖZ dönem içinde duyum ve istihbari bilgi intikal etmediğine dair 
rapor düzenlediğini,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulmasına Dair belgenin 4. maddesinde 
BÇG’nin Genelkurmay İGHD Merkezinde faaliyet yürüteceğini, benzer bir teşkilatlanmanın 
Kuvvet Komutanları bünyesinde oluşturulacağı belirtildiği ve 29 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin ekinde bulunan Rapor Sistemine göre kuvvet 
komutanlıklarına da Batı Çalışma Grubu raporlarının gönderileceği belirtildiğinden Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığında da İstihbarat Başkanlığı Ve İstihbarata Karşı Koyma bölümünde 
yukarıda belirtildiği şekilde BÇG benzeri bir teşkilatlanma kurulduğu, Deniz Kuvvetleri 
kendisine bağlı tüm birliklerden BÇG’nin istediği rapor, belge ve bilgileri toplayarak 
Genelkurmayda bulunan BÇG Merkezine gönderdiği belgelerden anlaşıldığı  iddia edilmiştir.

Sanığın soruşturma  aşamasında alınan beyanında; 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu belgenin kendisinin çalıştığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
İKK Şube'den çıktığını ancak belgeyi görmediğini, imzasının da bulunmadığını yine dönem 
içinde çok yoğun bir çalışma faaliyetlerinin olduğunu, Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri ile 
ilgili çalışmış olabileceğini, Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalıştığı 
dönemde Daire Başkanı Eser Şahan'ın BÇG ile ilgili konularda çalışma hususunda kendisine 
sözlü talimat verdiğini, çalışan sayısının azlığından dolayı yapmak zorunda olduğunu, yine 
dönem içinde duyum ve istihbari bilgi intikal etmediğine dair raporu şubesince 
hazırlandığını, belgeyi hatırlamadığını beyan ederek suçlamaları kabul etmediği, sanık 
yargılama sırasında alınan beyanında yukarıda savunması özetli verilmiş olup, soruşturma 
aşamasındaki beyanlarına benzer şekilde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanık hakkında iddia edilen 
hususlarla ilgili olarak 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu 
Deniz Kuvvetleri Komutanı'na arz edilip paraflanan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı 



  

Koramiral Aydan Erol imzalı koordine olarak harekat başkanı Tümamiral A.Atılan paraflı 
evrakı hazırlayan İstihbarat Daire Başkanı Albay Eser Şahan ve İKK Şube Müdürü Binbaşı 
M.Aygüner paraflı Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak yazılan belgede sanığın 
imzasının bulunmadığı İKK Şube Müdürü Binbaşı olarak M.Aygüner'in imzasının 
bulunduğu, yine Mayıs 1997 tarihli dönem içinde duyum ve istihbari bilgi intikal etmediğine 
dair belgede imzası var ise de çalıştığı dönemde Batı Çalışma Grubu'nun birtakım 
faaliyetlerine Daire Başkanı Eser Şahan'ın sözlü talimatı ile katıldığı anlaşılmış, sanığın 
katıldığı faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bir tespitin mümkün olmadığı, kaldı ki sanığın suç 
tarihindeki görev ve statüsü ile rütbesi de gözönüne alındığında irade beyan edecek konumda 
olmadığı, emir verme makamında bulunmadığı anlaşılmış olup; 1632 sayılı Askeri Ceza 
Kanununun 41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun 
bulunmasa dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin 
olmasa dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin 
konusu, askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri 
bir suç teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi 
durumunda emri verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi asker olan sanığın kendisine verilmiş 
görevi yerine getirmesi görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair 
her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, haklarında 
mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç 
suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip 
katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna, belgelerin gizli 
ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette 
bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her 
türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan 
beraatine karar vermek gerekmiştir.

18. SANIK CENGİZ KOŞAL YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1995-1997 Ağustos yılları arasında Hava 

Kuvvetleri Komutanlığı İKK ve Plan Yönetim Daire Başkanı olarak görev yaptığını, 7 Nisan 
1997 tarihinde Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında Genelkurmay içerisinde 
BÇG oluşturulmasına dair toplantıya katıldığı ve "İKK dairesi yeniden teşkilatlandırılmalıdır. 
Din işlerinde akıl kimseler kullanılmalıdır.“ şeklinde konuşma yaptığı iddiasıyla dava 
açıldığı, 

Sanığın Cumhuriyet savcılığınca alınan beyanında "1995-1997 Ağustos yılları 
arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İKK ve Plan Yönetim Daire Başkanı olarak görev 
yaptığını, Ağustos 1997‘de emekliye ayrıldığını, 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda 
Çevik Bir’in başkanlığında yapılan toplantı ile ilgili olarak; Genelkurmay Başkanlığında 
toplantı yapılacağının telefon ile bildirildiğini, Hava Kuvvetlerinin değişik birimlerinden 
personelin katılacağını öğrendiğini, toplantıya katıldığını, toplantıya katılan bazı kişilerin 
konuşma yaptığını, toplantıda Çevik Bir‘in yaptığı konuşmada toplantının Genelkurmay 
Başkanının bilgisi dahilinde yapıldığını söyleyerek 28 Şubat MGK toplantısında alınan 
kararlardan bahsettiğini, toplantıya katılan herkesin serbestçe düşüncelerini söylediğini, 
kendisinin de konuşmasında; kimsenin sakın muhtıra darbe gibi şeyleri düşünmemesini, 12 
Eylül darbesinde yapılan bütün hataların, günahın TSK‘nın üstünde bırakıldığını ifade 
ettiğini, belgedeki kendisine atfedilen İKK‘nın yapılandırılması ve din işlerinde kullanılacak 
kimseler ile ilgili görüş belirtmediğini ve toplantıda herkesin düşüncesini söyledikten sonra 
Çevik Bir’in MGK kararlarının takibi için bir grup oluşturalacak dediğini, ismi gündeme 
gelince “BATI“ kelimesinin benimsendiğini, bundan sonra Çevik Bir’in; “Batı Çalışma 



  

Grubu oluşturulacak, MGK kararlarının takibini bunlar yapacak“ gibi sözler söylediğini, 
toplantıdan sonra ayrılarak görevlerine döndüklerini, Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ile 
ilgili daha sonra bilgisinin olmadığını, Genelkurmay’ın emri olarak BÇG ile ilgili yazıların 
Hava Kuvvetlerine gönderilmiş olabileceğini, istihbarata baktığını, o tarihte Metin 
Yükselen’in bir yıl önce general olarak terfi ettiği için kendisinin üç ay sonra emekli 
olacağının kesin olduğunu, üç ay sonra emekli olacak bir kişinin de önemli sayılabilecek 
hiçbir görevle ilişkilendirilemeyeceği, o tarihte bu durumda olduğunu, Batı Çalışma 
Grubunda görev almadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir." şeklinde beyanda 
bulunduğu,

Yargılama aşamasında alınan beyanında ise özetle; Kendisini 7 Nisan 1997 tarihli 
toplantıya amirinin görevlendirdiğini, amirinin görevlendirmesi üzerine katıldığını beyan 
ederek savcılık ifadesine benzer şekilde beyanda bulunmuştur.  

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suç tarihinde Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı İKK ve Plan Yönetim Daire Başkanı olarak Albay rütbesiyle 7 Nisan 
1997 tarihli toplantıya katıldığı, toplantının yapıldığını doğruladığı, toplantıya Genelkurmay 
2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında 28 Şubat'ta alınan MGK kararları doğrultusunda 
yapıldığının bildirildiği ve hemen akabinde BÇG'nin kurulmasına ilişkin kararlar alındığı, 
toplantıya ilişkin söz konusu belgede sanığın "İKK dairesi yeniden teşkilatlandırılmalıdır. 
Din işlerinde akıl kimseler kullanılmalıdır." şeklinde konuşmasının olduğu belirtilmiş, bu 
konuşmanın içeriği ile bunun dışında sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri 
kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, konuşmasının 
içeriği itibariyle gizli ittifak suçuna dahil olduğuna ve bu amaç ve kast ile hareket ettiğine, 
amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip 
katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna dair delil 
bulunmadığı ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, 
belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine 
ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine 
getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

19. SANIK CENGİZ ÇETİNKAYA YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1994  yılında Psikolojik Harekat şubesinde 
Proje Subayı olarak göreve başladığı, 1996 yılında şubenin Psikolojik Harekat Dairesi 
olduğu, 1998 yılı Nisan ayına kadar buradaki görevinin devam ettiği,  BÇG'nin faaliyetlerini 
yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin bulunduğu,  ayrıca Batı 
Çalışma Grubu Cari Harekat Bölümünde Psikolojik Harekat Plan Subayı olarak görev 
yaptığı, görevlerinin Yazılı ve Görsel Basınla İlgili İşlemler, Broşür, Afiş, Bildiri el ilanı, 
İran ve Arap ülkeleri  olduğu  iddiasıyla kamu davasının açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, BÇG'nin toplantılarına katılmadığını, 
faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, giriş listesinde  isminin geçmesinin nedenini 
bilmediğini beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 



  

Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Sanığın Batı Çalışma Grubu Cari Harekat Bölümünde Psikolojik Harekat Plan 
Subayı görev aldığı iddiasıyla ilgili olarak sanık tüm aşamalardaki savunmalarında kesinlikle 
kendisinin görev almadığını, Batı Çalışma Gurubunda çalışmadığını beyan etmiştir. 

Batı Çalışma Grubunun kuruluş şemasında doğruluğu sanık Çetin Doğan tarafından 
da kabul edilen belgede Cari Harekat Bölümün de bulunduğu ancak bu bölümde görev yapan 
personelin isminin bulunmadığı, J3 de görevli dört kurmay subay ve bir subayın görev 
almasının kararlaştırıldığı, Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümü isimli dijital belgenin 
doğruluğu belgeyi düzenleyen Ömer Özkan ve Mehmet Özbek tarafından doğrulandığı ve 
Mehmet Özbek'in belgeyi amirlerinin verdiği liste müsveddesi üzerinden kendisinin 
düzenlediğini kabul ettiği, söz konusu belgenin 11/02/1997 tarihinde düzenlenip, son kaydın 
30/04/1997 tarihinde yapıldığınında bilirkişi raporuyla da sabit olduğu, söz konusu Batı 
Çalışma Grubu Planlama Bölümü isimli belgede, Cari Harekat bölümünde Psikolojik Harekat 
Plan Subayı  olarak Binbaşı Cengiz Çetinkaya'nın isminin bulunduğu, görevinin ise Yazılı ve 
Görsel Basınla İlgili İşlemler, Broşür, Afiş, Bildiri el ilanı, İran ve Arap ülkeleri  olduğu, 
ayrıntıları deliller kısmında da belirtildiği üzere söz konusu dijital belgenin doğruluğunun 
yine bir kısım sanılar tarafından doğrulandığı, ancak sanığın Batı Çalışma Grubunda 
kendisine verilen görevle ilgili hiç çalışmadığını beyan ettiği, sanığın burada çalıştığına dair 
söz konusu belge dışında başkaca bir delilin olmadığı bir an için sanığın Batı Çalışma Grubu 
Cari Harekat Bölümü'nde Binbaşı Rütbesiyle görev yaptığı kabul edilse bile; sanığın kendi 
iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç tarihi itibariyle Binbaşı 
rütbesinde olduğu da göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından görevlendirilmiş 
olabileceği ayrıca yine rütbesi ve kendisine verilen Cari Harekat görevinin niteliği de göz 
önüne alındığında,1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B maddesi gereğince;Amir veya 
üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri yerine getirmek 
zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu 
emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli bir suça sebebiyet 
veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast tarafından 
bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri verenle birlikte 
sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı,sanığın konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu 
bildiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığından 
beraatına karar verilmiştir.

20. SANIK DOĞAN TEMEL YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Ağustos 1995 Ağustos 1997 yılları 

arasında Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı olarak görev yaptığı, Ağustos 1997 
tarihinde Kıbrıs'a atandığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 
02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime Tümgeneral olarak katıldığı, sanık Çetin 
Doğan'ın Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma 
grubu oluşturulması konulu belgenin oluşturulma sürecinde toplantıya katıldığı, BÇG 
oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında 7 Nisan 1997 
tarihinde yapılan toplantıya Tümgeneral olarak katıldığı, 30 Mayıs 1997 tarihinde personel 
daire başkanı olarak Dr.A.S.'nin 23 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı'na hitaben 
yazmış olduğu 6 sayfadan oluşan mektubu "ilgi mektubun görev sahanıza girdiğinden ekte 
gönderilmiştir." denilerek psikolojik harekat daire başkanlığına gönderdiği iddialarıyla ilgili 



  

kamu davası açılmıştır.
Sanık soruşturma aşamasındaki savunmasında,7 Nisan 1997 tarihinde 

Genelkurmayda Çevik Bir’in yapmış olduğu toplantıya, yurt dışında Bosna Hersek’te 
bulunan Türk Birliğini denetlemek amacıyla bulunduğu için katılmadığını, Batı Çalışma 
Grubunun kuruluş amacı faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmadığını, Çevik Bir imzasına 
açılan sanığın da Personel Daire Başkanı olarak D.TEMEL parafının açıldığı 1997 tarihli 
Erol ÖZKASNAK, M.Erdal ŞENEL, Kenan DENİZ, Fevzi TÜRKERİ, İ. Ruhsar SÜMER, 
Hüsnü DAĞ, Oğuz KALELİOĞLU’na verilen takdirlerle ilgili olarak ifadesinde; takdir 
verecek makamda bulunacak kişinin talimatı doğrultusunda General/Amiral şubesinin 
hazırladığını, şekli kontrol yazışma kurallarına uygunluk denetimi olarak Personel Daire 
Başkanı olarak kendi adının yazıldığını, 30 Mayıs 1997 tarihinde Personel Daire Başkanı 
olarak Dr. A.S.’nin 23 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay Başkanına hitaben yazmış olduğu 6 
sayfadan oluşan mektubu “İlgi mektubun görev sahanıza girdiğinden ekte gönderilmiştir” 
denilerek Psikolojik Harekât Daire Başkanlığına göndermesi ile ilgili olarak ifadesinde; 
yazının Genelkurmay Başkanına hitaben yazıldığını, Genelkurmay Başkanının Özel 
Kaleminden veya sekreteryasından kendisine geldiğini, emir üzerine Psikolojik Harekât 
Dairesi Başkanlığına gönderdiğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

 Genelkurmay Başkanlığının 21/02/2012 tarihli Doğan TEMEL hk. Konulu cevabi 
yazılarında, (E) Korg.Doğan TEMEL’in K.K.K.lığı arşivlerindeki şahsı dosyasında yapılan 
inceleme neticesinde 7 Nisan 1997 tarihinde görevinden ayrı olduğuna dair herhangi bir bilgi 
veya belgeye rastlanılmadığı belirtilmiştir. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 21/02/2013 
tarihli Doğan TEMEL konulu Doğan TEMEL’in 1997 yılı yırt dışına çıkış ve giriş 
kayıtlarının gönderilmesi ile ilgili cevabi yazılarında bulunan belgenin incelenmesinde; sanık 
Doğan TEMEL’in 7 Nisan tarihinde yurt dışında olmadığı tespit edilmiştir. Yargılama 
aşamasında alınan beyanında da benzer nitelikte beyanda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Genelkurmay Genel 
Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel 
takdime "karargahda görevli general ve amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J 
Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" 
yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine 
bu toplantıya katıldığına dair bilgi, belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak 
katılmış olduğunun kabul edilemeyeceği ve toplantıya katılmadığı, sanık Çetin Doğan'ın 
28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu oluşturulması 
konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 
1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın böyle bir toplantıya katıldığının ispat 
edilemediği gibi, sanığın bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunması karşısında 
katıldığının tespit edilemediği,

Sanığın 30 Mayıs 1997 tarihinde Personel Başkanı olarak Dr.A.S.'nin Genelkurmay 
Başkanı'na hitaben yazmış olduğu mektubu psikolojik harekat daire başkanlığına 
gönderilmesi iddiasıyla ilgili olarak söz konusu mektubu yazanın sanık olmadığı, sanığın 
Genelkurmay Başkanlığı'na hitaben yazılan mektubun kendisine gönderilmesi üzerine ilgi 
için psikolojik harekat dairesine göndermekten ibaret eyleminde belgenin içeriğinin kendisi 
tarafından irade beyan ederek oluşturmaması nedeniyle herhangi bir suç unsuruna 
rastlanılmamış olması,

Sanığın savunmasında 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılmayıp o tarihte 
yurtdışında olduğunu beyan etmiş ancak yurda giriş çıkış kayıtlarında anılan tarihte 
yurtdışında olduğu tespit edilememiş ise de sanığın savcılığa sunduğu o tarihte yurtdışında 
olduğuna dair Genelkurmay Başkanlığı'ndan alarak sunduğu belge de 4-25 Nisan tarihlerinde 
Bosnada olduğuna dair yazı nazara alınmış olup, ayrıca sanığın 7 Nisan 1997 tarihli 
Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığındaki BÇG oluşturulmasına ilişkin toplantıya 



  

katıldığı iddiasıyla ilgili olarak söz konusu toplantıya ilişkin dosyada mevcut olan belgede 
sanığın konuşma yapmadığı ancak toplantıya katıldığı belirtilmiş ise de sanığın alınan tüm 
savunmalarında toplantıya katılmadığını ve herhangi bir konuşma yapmadığını beyan ettiği, 
toplantı tutanağında sanığın konuşma yaptığına dair bir kaydın olmadığı, sanığın BÇG'nin 
diğer toplantılarına katılmadığı gibi BÇG'nin diğer faaliyetlerinde de görev aldığına dair bir 
belge, bilgi ele geçirilemediği, gibi bu yönde bir iddianın da olmadığı,  sanığın toplantılara 
katıldığı inkarına rağmen kabul edilse bile bu toplantı dışında BÇG'nin diğer icrai faaliyetleri 
ile ilgili bir belge düzenleme, icrai kapsamda görev alma, diğer toplantılarına katılma gibi bir 
faaliyetinin olmaması, sanığın diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, 
BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge 
içeriklerini oluşturduğuna ve sanığın başka hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının 
bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda 
kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve 
inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

21. SANIK ENGİN ALAN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996-2000 yılları arasında Genelkurmay 

Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yaptığı, BÇG Eylem Planında icra 
makamında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı olarak bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02/07/1997 tarihli 
İnönü salonundaki özel takdime Tümgeneral olarak katıldığı, sanık Çetin Doğan'ın 
Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu 
oluşturulması konulu belgenin oluşturulma sürecinde toplantıya katıldığı, BÇG 
oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında 7 Nisan 1997 
tarihinde yapılan toplantıya Tümgeneral olarak katıldığı, 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan 
oluşan mesaj formunda sanığın komutanı olduğu özel kuvvetler komutanlığının da 
Genelkurmay bağlı birlikleri arasında bulunup bu brifinglere katıldığı iddiasıyla ilgili kamu 
davası açılmıştır.

Sanık soruşturma aşamasındaki savunmasında, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planı isimli belgeyi görmediğini, komutanı olduğu Özel Kuvvetler 
Komutanlığına gönderilip gönderilmediğini bilmediğini, o tarihlerde yurt dışında olduğunu, 
4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu Çevik Bir imzalı belge hakkında 
bilgisi olmadığını, BÇG'nin sekreteryasını oluşturmak için J başkanlarından, Genelkurmay 
Genel Sekreterliğinden, MGK'dan, Kuvvetlerden ve Komutanı olduğu Özel Kuvvetler 
Komutanlığından personel istendiğini, diğer kurumlar gibi kendisinin de bir personel 
görevlendirilmesi emrini sözlü olarak verdiği, görevlendirdiği kişinin Albay Yavuz 
Gürcüoğlu olduğunu, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması ile ilgili Çevik 
Bir imzalı belgeyi daha önce hiç görmediğini, bilgisi olmadığını, ilk kez gördüğünü, Batı 
Çalışma Grubu şemasındaki Cari Harekât bölümü adı altında Özel Kuvvetlerden bir subay 
görevlendirileceği belirtildiği için Yavuz Gürcüoğlu'nu görevlendirdiğini, 29 Nisan 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor sistemi konulu Çevik Bir imzalı belgeyi ilk kez burada 
gördüğünü, o tarihte yurt dışında olduğunu, 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı 
Harekât Konsepti konulu Çevik Bir imzalı belgeyi ilk kez gördüğünü, o tarihte yurt dışında 
olduğunu, bilgisi olmadığını, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı 
konulu belgeyi görmediğini, bilgisi olmadığını, bu belge kapsamında herhangi bir çalışma 
yapmadığını, eylem planı kapsamında özel kuvvetlerin bir faaliyeti olmadığını, BÇG'de 
görev almadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  

Mahkememizdeki savunmasında ise benzer nitelikte beyanda bulunduğu, Albay 
Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu'nun BÇG'de görevlendirilmesine ilişkin olarak kendisinin o 



  

tarihte Silopi'de çekiçgüç harekatı görevi nedeniyle bulunduğunu, telefonda kendisine 
birliğine vekalet eden Mustafa Çelik'in kendisini telefonla arayarak bir çalışma grubu için 
personel istendiğini bilgi vermesi üzerine sanığın da isim belirtmeden uygun birini 
görevlendirin şeklinde talimat verdiği, bunun üzerine Mustafa Çelik tarafından A.Yavuz 
Gürcüoğlu'nun görevlendirildiğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Genelkurmay Genel 
Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü salonundaki özel 
takdime "karargahda görevli general ve amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J 
Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" 
yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine 
bu toplantıya katıldığına dair bilgi, belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak 
katılmış olduğunun kabul edilemeyeceği ve toplantıya katılmadığı, sanık Çetin Doğan'ın 
28.05.2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu oluşturulması 
konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 
1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın böyle bir toplantıya katıldığının ispat 
edilemediği gibi, sanığın bu toplantıya katılmadığı savunması karşısında katıldığının tespit 
edilemediği,

Sanığın BÇG eylem planında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın da 
bulunması nedeniyle dava açılmış ise de söz konusu belgede icra makamı olarak üçüncü 
sırada bulunup birinci sıradaki icra makamının MGK Genel Sekreterliği olması, yine Özel 
Kuvvetler ile ilgili söz konusu belgede 12 nolu faaliyetin de birinci derecede icra makamının 
Genelkurmay psikolojik harekat dairesinin olması 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planında 
sanığın komutanı olduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı'na batı eylem planının dağıtımında 
istisna tutularak, dağıtımının yapılmamış olması, sanığın bu kapsamda herhangi bir eylemde 
bulunmadığına dair savunmasının aksine delil bulunmadığı,

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığındaki 
BÇG oluşturulmasına ilişkin toplantıya katıldığı iddiasıyla ilgili olarak söz konusu toplantıya 
ilişkin dosyada mevcut olan belgede sanığın konuşma yapmadığı ancak toplantıya katıldığı 
belirtilmiş ise de sanığın alınan tüm savunmalarında toplantıya katılmadığını ve herhangi bir 
konuşma yapmadığını beyan ettiği, toplantı tutanağında sanığın konuşma yaptığına dair bir 
kaydın olmadığı, sanığın BÇG'nin diğer toplantılarına katılmadığı gibi BÇG'nin diğer 
faaliyetlerinde de görev aldığına dair bir belge, bilgi ele geçirilemediği, gibi bu yönde bir 
iddianın da olmadığı, sanığın toplantılara katıldığı inkarına rağmen kabul edilse bile bu 
toplantı dışında BÇG'nin diğer icrai faaliyetleri ile ilgili bir belge düzenleme, icrai kapsamda 
görev alma, diğer toplantılarına katılma gibi bir faaliyetinin olmaması, sanığın çekiç güç 
harekatı nedeniyle 14 Mayıs -7 Temmuz tarihleri arasında Ankara dışında bulunması 
nedeniyle müsaade eden kısmında sanık Çevik Bir in imzası bulunan mesaj formu ile yapılan 
10-11 Haziran tarihli  irtica brifinglerine katılmadığı, sanığın imzası bulunan müşteki Yavuz 
Sulumeşe'ye sicil verilmesine dair belgenin 2002 tarihli olup suç tarihinden sonraya ait 
olduğu,

Sanığın ama suç kapsamında içeriğini kendisinin belirlediği hiçbir belgenin 
bulunmadığı, gizli ve kişiye özel olarak dağıtımı yapılan 4 Nisan, 10 Nisan, 29 Nisan, 6 
Mayıs, 27 Mayıs tarihli belgelerin hiçbirisinin Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dağıtımının 
yapılmadığı, sanığın amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle 
görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü şüpheden 
uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 



  

hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve 
bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, 
kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

22. SANIK ERDAL CEYLANOĞLU YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı Ağustos ayı ile 1998 yılı Ağustos 
ayları arasında Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanı olarak görev 
yaptığı,4 Şubat 1997 tarihinde Ankara Zırhlı Birlikler'de bulunan tankların zırhlı birliklerden 
çıkarak Ankara ili Sincan ilçesinin en işlek caddesi olan Atatürk caddesinden yürütülerek 
Akıncılar hava üssünün bulunduğu yere götürülmesi ve buradan tekrar Ankara Sincan'ın en 
işlek caddesi olan Atatürk caddesi üzerinden yürütülerek Zırhlı Birlikler'e dönüş olmak üzere 
yürüttüğü, olayının yaşandığı gün izinde olup aynı gün 13:30'da göreve başladığı, Akıncılar 
hava üssünde bulunan tankların yanına gittiği, birliğini gördüğü ve akşam gün batmadan önce 
tankların şehir merkezinden dönmesi için talimat verdiği iddiası ile dava açılmıştır.

Sanık soruşturma şamasında alınan beyanında, Tankların normalde güzergahının 
şehir merkezi olmadığını, tankların zırhlı birliklerden çıkıp Akıncı üssüne Sincan merkezden 
yürüdüğü gün izinde olduğunu aynı gün göreve başladığını, Zırhlı Birlikler Komutanlığı'nın 
tankları istediği zaman şehir merkezinde veya birlik dışında yürütemeyeceğini, eğitim 
yaptıramayacağını, kasıtlı olarak şehir merkezinden tankları geçirmediğini, tankları yürümesi 
için normal prosedürde emri hiyerarşik yapı içerisinde Genelkurmay Başkanı, Kara 
Kuvvetleri Komutanı, Eğitim Doktrin Komutanı'nın kendisine vermesi gerektiğini ve daha 
önce yapılan planlar doğrultusunda tankların birlikten dışarı çıkması gerektiğini,izinden 
dönerek saat 13:30 görevde başladığını, saat 14:00’da Akıncılar Bölgesine gittiğini, yol 
güzergahının Etimesgut şehir merkezi olması sebebiyle o tarihte K.K.K.Kurmay Başkanı 
Doğu AKTULGA’nın cep telefonu ile emir vermesi üzerine şehir merkezi olan güzergahtan 
verilen emir üzerine tankların kışlaya döndüğünü belirterek törenler haricinde tankların zırhlı 
birliklerden çıkamayacağını, planlar doğrultusunda çıkabileceğini, planların da bir gün önce 
yapılmayacağını, bu planların da daha önceden belirleneceğini, bugün karar alınarak yarın 
tatbikatın yapılamayacağını, hatırladığı kadarıyla GESAP planında Akıncılar üssünün 
korunması ve emniyeti görevinin olduğunu, tankların yürümesinin askeri müdahale hazırlığı, 
askeri müdahale habercisi, hükümete karşı bir eylem hazırlığı olarak nitelendirelemeyeceğini 
belirterek suçlamayı kabul etmemiştir. Mahkememizde kovuşturma aşamasında alınan 
beyanında  yukarıda da belirtildiği üzere benzer şekilde savunmada bulunduğu anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Sanık Erdal Ceylanoğlu 
hakkında 54.Cumhuriyet hükümetini cebren ıskat etmek suçunu işlediğinden cezalandırılması 
talebiyle ceza davası açılmış ise de; Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanı Erdal 
Ceylanoğlu'nun Genelkurmay Başkanlığının 15 Mayıs 2013 tarih ve ADMÜŞ.: 
26702250-9140-428-13/ M.O.A. sayılı yazısı ile bildirilen (Klasör 275) 2.2.1997-12.2.1997 
tarihleri arasında izinde bulunduğu ancak barış ceridesinde yer aldığı şekilde izni yarıda 
keserek 04 Şubat 1997 tarihinde saat 13.30'da göreve başladığı ve saat 14.00'de Kırmızı Tb. 
Akıncılar GSP bölgesinde denetleme yaptığı, saat 15.30 da Kırmızı Tb. Akıncılardan kışlaya 
Kurmay başkanının belirlediği ve emrettiği güzergahtan kışlaya tankları getirdiği 
Genelkurmay Başkanlığından gönderilen resmi belgelerden anlaşılmış olup bu yürüyüşün 
önceden planlandığı savunulan 7 Şubattaki uygulamalı eğitimin öne alınması olmadığı 
gibi bir eğitim tatbikatı da olmadığı, bu 7 şubattaki uygulamalı eğitim yürüyüşten birliğin 
komutanının haberini bulunmadığı aksi takdirde kuvvet komutanının katılacağı yürüyüş 
nedeniyle izne ayrılmayacağı, zira bu yürüyüşten haberi olur olmaz iznini kesip birliğinin 
başına döndüğü, Kara kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal'ın katarakt ameliyatı olup evinde 



  

istirahatte iken kurmay başkanı Doğu Aktulga vasıtasıyla " Zırhlı Birliklerden 80 tank ve 80 
zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincan’dan Akıncılara doğru bir yürüyüş yapmasını ve aynı 
gün geri dönmesini” emrini Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığına ilettiğini, 
EDOK Komutanı İzzettin İyigün'ün bir üst birlik komutanı olarak haberdar edildiği ve 
İzzettin İyigün'ün planlı 7 şubatta yapılacak ayrı bir yürüyüşü bildiği ancak öne alınmadan 
ve Kara kuvvetleri komutanının öyle bir emir verdiğinden haberinin olmadığı, zira kuvvet 
kurmay başkanına gecenin bu vaktinde bu boyutta bir zırhlı birliği ertesi gün sabahleyin 
hareket edecek şekilde çıkartmak doğru olmayacağı çok sakıncaları bulunduğunu bu 
yürüyüşün 7 Şubatta yapılmasını istediği, emrin kesin olduğunun bildirildiği, tümenin de bu 
yürüyüşten 3 Şubat günü akşam 19.45 e kadar haberinin olmadığı, bu yürüyüş emrinin 
Genelkurmay Başkanına iletilmesi için kurmay başkanı tarafından 2. Başkan Çevik Bir'e 
iletildiği, bu nedenle sanık Erdal Ceylanoğlu'nun tankların Sincan'dan Akıncılar'a 
yürütülmesinde katkısının ve iradesinin bulunmadığı, tankların geri dönüşü güzergahının da 
kendi takdiriyle belirlenmediği ve savunmasının aksine atılı suça iştirak ettiği, sorumluluğun 
tankların plansız yürütülmesi emrini verene ait olduğu, BÇG yapılanması içerisinde yer 
aldığı, hakkında mahkumiyet kararı verilen ve hakkında soruşturma devam eden faillerin 
eylemine iştirak ettiği ve yardımda bulunduğuna dair mahkumiyetine yeter, her türlü 
şüpheden uzak, kesin, inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmiştir.

23. SANIK  ERGİN CELASİN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
1994 Ağustos ayından 1997 yılı Ağustos ayına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı, Andıç başlıklı gizli ibareli Ağustos 1998 tarih ve 
TİB:3500-98/YİPB () sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında başörtüsü türban sorunu konulu 
YİPB Başmüşavirliği'nden komutanlık katına yazılan yazıyı hazırlayanın telefon no 6248 
olarak belirtilen YİPB Başmüşaviri Albay H.ÜNLÜBAŞ 27/8, T.İ.Bşk.ve Gensek. Yrdc. 
Tümg.E.Kırışoğşı 27/8 yazılarak paraflanan, koordine kısmında Huk.Müş.M.Ağaoğlu 278, 
MGS.Bşk.V.İ.Barutçuoğlı 27/08, Gensek.Bşyrdc.Korg. T.Akbaş 31/8 yazılarak paraflanan, 
Müşavir  Dz.Kur.Yb.Turgut AK imzalı, UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR 1 Eylül 1998 
tarihinde MGK Genel Sekreteri Hv.Orgeneral Ergin Celasin tarafından imzalanan, Toplantı 
sonunda miadlı, somut icraata yönelik kararlar çıkar notu düşülmüş 9 sayfadan oluşan 
belgede imzasının bulunduğu, yine Nisan 98 tarihli gizli ibareli üniversitelerde imam hatip 
okullarında ve resmi dairelerdeki türban başörtüsü sorunu konulu belgede MGK Genel 
Sekreteri olarak imzasının bulunduğu iddiası ile dava açılmış olduğu,

Sanık soruşturma aşamasındaki beyanında, Batı Çalışma Grubu'nun kurulması, 
eylem planı, harekat konsepti ve rapor sistemi konulu belgeler ile ilgili ilk kez gördüğünü 
beyan ettiği, Ağustos 98 tarihli belgede ise imzanın kendisine ait olduğunu, MGK Genel 
Sekreteri olduğu dönemde düzenlenen bir belge olduğunu ve Başbakanlık UTKK'a 
gönderdiğini beyan ettiğini, Nisan 98 tarihli belgeyi ise söz konusu belgede imzasının 
olmadığını ancak belgenin altında bulunan el yazılarının da altta olanların kendisine ait 
olduğunu ve el yazısında bunu Başbakanlık Koordinasyon Kurulu'na götürüp Başbakanlık 
Müsteşarlığı'ndan gereken yazının çıkartılması daha uygun olur şeklinde görüşünü belirttiğini 
ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir. Mahkememizdeki beyanına yukarıda yer 
verilmiş olup, benzer nitelikte açıklamalarda bulunduğu ve suçlamaları kabul etmediği 
anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; her ne kadar sanık 
hakkında düzenlenen iddianamede dava konusu olayla ilgili olarak Ağustos 1998 tarihli ve 
Nisan 1998 tarihli belgelerde imzası bulunduğundan dolayı dava açılmış ise de söz konusu 
belgelerden Ağustos 1998 tarihli belgeyi MGK Genel Sekreteri olarak imzaladığı, Nisan 
1998 tarihli belgede imzasının olmadığı ancak el yazısıyla düzenlenen görüşünün olduğu, 
Batı Çalışma Grubu'nun kurulmasında ve faaliyet yaptığı dönemde sanığın doğrudan bu 



  

grubun ve hakkında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıkların eylemlerine katıldığına ve 
katkı da bulunduğuna dair delil elde edilemediği, iddia edilen söz konusu belgelerin de 
iddianamede de belirtilen 54. hükümetin sona ermesinden sonraki tarihlere ilişkin olup 
belgelerin bizzat sanık tarafından düzenlendiğinin de ispatlanamadığı ve suç tarihi itibariyle 
bulunduğu görev ve konum gereği adı geçen belgeleri Başbakanlık UTKK'a ulaştırılmak 
üzere imzalandığı, ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Batı Çalışma Grubu'nda 
görevlendirilen Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Çetin Dizdar'ın burada 
görevlendirilmesine ilişkin olarak bizzat görevlendirenin sanık olmadığı, suç tarihi itibariyle 
Hava Kuvvetleri Komutanı olan sanık Ahmet Çörekçi'nin 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığı'nca müdafii eşliğinde alınan beyanında "Genelkurmay Başkanlığı'nın talebi üzerine 
kriz masasında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın kendisine söylemesi üzerine kendisinin 
bir tane isim bildirin dediğini ve bunun üzerine Çetin Dizdar'ın görevlendirildiğini" beyan 
ettiği, dolayısıyla Batı Çalışma Grubu'nda Hava Kuvvetleri adına görevlendirilen Çetin 
Dizdar'ın görevlendirilmesinin bizzat Hava Kuvvetleri Komutanı olan Ahmet Çörekçi 
tarafından yapıldığı, sanığın o tarihte Kurmay Başkanı olması nedeniyle bizzat görevlendirme 
talimatının sanık Ahmet Çörekçi'nin emriyle yapıldığından dolayı sanığın suç tarihi itibari ile 
sorumluluğunun ve suça iştirak iradesinin bulunmadığı,

Sanığın içeriği kendisinin belirlediği hiçbir belgenin bulunmadığı, amaç suç 
kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç 
suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle 
kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen kendisini karar alma ve irade beyan etme 
konumunda olan  amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi 
bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç 
suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen 
görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve 
delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

24. SANIK ERKAN YAYKIR YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında  düzenlenen iddianamede, sanığın 1996 yılı Ağustos ayından 1997 

yılı Aralık ayı arasında Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Kısım Amiri 
olarak görev yaptığı, sanığın 08/05/2012 tarihinde evinde yapılan aramada bilgisayar 
harddiskinden ele geçirilen belgelerden Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan veya ilişiği 
kesilen personelle ilgili sakıncalı, irticai görüşü benimser, eşit çağ dışı kıyafet giyer, irticai 
eğilimlere mevcuttur, siyasal islâmi görüşleri benimser ve destekler, irticai görüşü 
benimseyen kişilerle ilişkilidir, namaz kılar, aşırı milliyetçi partiye müzahir vs. şeklinde 
fişlemelerin bulunduğu belgelerin ele geçirildiği yine Batı Çalışma Grubu rapor sistemi 
konulu belgelerin bulunduğu, sanığın 1996 yılı Ağustos ayında Binbaşı olarak Gölcük 
Donanma Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Kısım Amiri olarak atandığı, 1997 yılının 
Aralık ayından itibaren ise aynı bölümde İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü olarak 
atandığı ve 1999 yılı sonuna kadar görevine devam ettiği dolayısıyla söz konusu fişleme 
belgelerinde parafı bulunduğundan dolayı hakkında kamu davasının açılmış olduğu 
anlaşılmıştır. 

Soruşturma aşamasında alınan beyanında söz konusu belgelerin düzenlenmesi veya 
ilgili birimlere gönderilmesini hatırlamadığını, her bir belgeyi bire bir hatırlama imkanının 
olmadığını, belgelerde güvenilir kaynağa göre hazırlandığı belirtilen kısmın kendi çalışma 
esaslarına göre MİT olduğunu ve belgelerin bu kurumun verdiği bilgilere göre hazırlandığını 
düşündüğünü bazı belgelerde bilgiyi aktaran kurumun yazılmamasının nedenini 



  

hatırlayamadığını, bu bilgilerin ihbar niteliğinde gelen emniyet ve valilikte resmi olmayan 
bilgiler dahilinde olduğundan dolayı yazılmamış olabileceğini düşündüğünü beyan ederek 
suçlamaları kabul etmemiştir. 

Yargılama aşamasında alınan beyanında ise özetle; Yukarıda ayrıntılı bir şekilde 
savunmasına yer verilmiş olup, söz konusu belgeleri bizzat düzenleyenin sanık olmadığı, 
bilgisayarında ele geçirilen belgelerin kendi imzasına açılan belgeler olmadığı ayrıca yine bir 
takım belgelerin düzenleme tarihi itibariyle sanığın 1997 yılı Aralık ayından itibaren Şube 
Müdürü olarak atandığı, bu tarihten sonraki tarihlere ilişkin belgeler olduğu dolayısıyla 54. 
hükümetin istifa ettirilmesinden sonra yeni kurulan hükumet döneminde yapılan faaliyetler 
olduğu dolayısıyla sanığın rütbesi ve konumu nazara alındığında 54. Hükumetin istifa 
ettirilmesi ile sonuçlanan tarih ve öncesine ilişkin sanığın irade beyan edebilecek konumda 
bulunmadığı amaç suç kapsamında iştirakinin olduğuna dair de bir delil ve beyanın 
bulunmadığı dolayısıyla sanığın kendisi için belirlenen görevlere dair yaptığı çalışmaların ve 
tevdi edilen görevi yerine getirdiği anlaşılan faaliyetlerin bu amaç suç kapsamında olduğunu 
bildiğine dair her türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı,

Sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç 
tarihi itibariyle rütbesi de göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından görevlendirilmiş 
olduğu, BÇG belgelerin gizli ve kişiye özel gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı 
Askeri Ceza Kanununun 41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve 
nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri 
hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine 
getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin 
adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine 
getirilmesi durumunda emri verenle birlikte sorumlu olur. Sanık irade beyan edebilecek 
konumda bulunmadığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda 
kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve 
inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

25. SANIK ERTUĞRULGAZİ ÖZKÜRKÇÜ YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın 1996-1999 yılları arasında 
Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı Türk Yunan ilişkileri dairesi Kıbrıs Şube 
Müdürlüğü'nde proje subayı olarak görev yaptığı, BÇG'de planlama bölümünde plan subayı 
olarak görev alıp görevlerinin Çeçenistan, Bosna Hersek, Türki Cumhuriyetler, Kanun ve 
Yönetmelikler, Adalet Bakanlığı ve Cezaevleri olduğu, kendisine BÇG'deki çalışmalarından 
dolayı 1 Temmuz 1997 tarihinde takdirname verilmesi, BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü 
alanda giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin bulunması iddialarıyla kamu 
davasının açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, kendisinin 1996-1999 yılları arasında 
Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı Türk Yunan ilişkileri dairesi Kıbrıs Şube 
Müdürlüğü'nde proje subayı olarak görev aldığını, 1997 yılı Mayıs ayı başında Genelkurmay 
Genel Plan Prensipler Başkanı Vural Avar'ın kendisini BÇG'de görevlendirdiğini, kendi 
görevine ilaveten ikiz görevle çalıştığını, kendisine İdris Koralp'in görev verdiğini, bir süre 
burada görev yaptığını, daha çok tercüme yaptığını brifinglerde görev aldığını, kendisinin 
tercüme gerektiğinde devreye girdiğini, BÇG'de bizzat bir faaliyet ve çalışmada 



  

bulunmadığını, BÇG'nin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın başkanlığında İGHD 
koordinatörlüğünde kurulduğunu, plan şube müdürü İdris Koralp'in altındaki subayların da 
çalıştığını, kendisinin BÇG'de görevlendirildiğini ancak herhangi bir faaliyet ve çalışma 
yapmadığını, kendilerinin haberi olmadan da kendisine takdirname hazırlandığını, isminin de 
burada görevlendirilmesi nedeniyle listede geçmiş olabileceğini beyan ederek suçlamaları 
kabul etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Bölgesinde tahsis edilen bölümde yürütüleceğinin ve bu 
grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin 
bulunduğu iddia edilmiş ise de;ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu 
belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu 
bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez 
Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir 
delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil 
niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın kendi iradesiyle BÇG de  görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç 
tarihi itibariyle rütbesi de göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından görevlendirilmiş 
olduğu, rütbesi ve kendisine verilen görevinin niteliği ve BÇG belgelerin gizli ve kişiye özel 
gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B maddesi 
gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri 
yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç 
teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli 
bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast 
tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri verenle 
birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olmayan BÇG alt kurulunda 
görevlendiren amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir 
belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç 
suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen 
görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve 
delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

26. SANIK FUAT BÜYÜKCİVELEK YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996-1998 yılları arasında Tuğgeneral 
rütbesiyle Genelkurmay Personel Başkanlığı'na bağlı olarak Genelkurmay Merkez Daire 
Başkanı olarak görev yaptığı, 

 Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02/07/1997 tarihli 
İnönü salonundaki özel takdime Tuğgeneral olarak katıldığı, sanık Çetin Doğan'ın 
Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu 
oluşturulması konulu belgenin oluşturulma sürecinde toplantıya katıldığı, BÇG 
oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında 7 Nisan 1997 



  

tarihinde yapılan toplantıya Tuğgeneral olarak katıldığı iddiasıyla ilgili kamu davası 
açılmıştır.

Sanığın soruşturma aşamasında alınan beyanında: 1996-1998 yılları arasında 
Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay Personel Başkanlığına bağlı olarak Genelkurmay 
Merkez Daire Başkanı olarak görev yaptığını, 1998 yılı Ağustos ayında Tümgeneral olarak 
Genelkurmay İKK Daire Başkanlığına atandığını, 2000 yılı Ağustos ayında Konya Personel 
Okul Komutanlığına atandığını, 2002 yılı Ağustos ayında emekli olduğunu, Nisan 1997 
tarihinde Genelkurmayda Çevik Bir’in yapmış olduğu toplantıya katılmadığını, içeriği ile 
bilgisi olmadığını, BÇG adlı bir yapılanmadan bilgisi olmadığını, Merkez Daire 
Başkanlığının, Personel Başkanlığının idari işlerini yöneten bir birim olduğunu, Ankara 
Orduevleri, Genelkurmay Basımevi, Genelkurmay Mali Şube (maaşla ilgili) gibi tamamen 
idari birimlerle ilgilendiğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. Yargılama aşamasında 
alınan ifadesinde benzer beyanda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Genelkurmay Genel Sekreterliği' 
nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02/07/1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime" 
karargahda görevli general ve amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J 
Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" 
yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine 
bu toplantıya katıldığına dair bilgi, belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak 
katılmış olduğunun kabul edilemeyeceği ve toplantıya katılmadığı, sanık Çetin Doğan'ın 
28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu oluşturulması 
konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 
1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın böyle bir toplantıya katıldığının ispat 
edilemediği gibi, sanığın bu toplantıya katılmadığı savunması karşısında katıldığının tespit 
edilemediği, 

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığındaki 
toplantıya katıldığı iddia edilmiş, daire başkanı olarak da katıldığı belgelerde isim olarak 
değil sadece daire başkanı sıfatı ile gösterilmiş ise de sanığın 6-10 Nisan 1997 tarihleri 
arasında Makedonya ziyaretinde bulunduğu, yurtdışında olduğu, pasaport fotokopileri ve 
yurda giriş çıkış kayıtlarından anlaşılmış olup, sanığın anılan toplantıya katılmadığı,

Sanığın amaç suç kapsamında içeriğin kendisinin belirlediği hiçbir belgenin 
bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine verilmiş görevi yerine 
getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle görev ve 
faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin 
ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik 
herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir 
ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, 
toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara 
katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının 
bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda 
kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve 
inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

27. SANIK HAMZA ÖZALTUN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1995-1998 yılları arasında Genel Kurmay 

Başkanlığı Harekat Dairesinde Harekat Şubesi İdari İşler Astsubayı görev yaptığı, BÇG'nin 
faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin bulunduğu, 
Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde isminin geçtiği, ayrıca Batı Çalışma Grubu Planlama 
Bölümünde İdari İşler Astsubayı olarak görev yaptığı, görevinin Evrak Dosyalama, Evrak 



  

Takibi, Kırtasiye Hizmetleri, Arşivleme, Döküman Hizmetleri, Kütüphane Hizmetleri olduğu 
iddiasıyla kamu davasının açıldığı, 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup,  BÇG'de İdari İşler Astsubayı olarak görev 
yaptığı, kendisinin şube Müdürü İdris Koralp'in görevlendirdiğini, asil görevine de yine 
devam ettiğini,  beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç 
tarihi itibariyle binbaşı rütbesinde olduğu da göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından 
görevlendirilmiş olduğu, rütbesi ve kendisine verilen planlama subayı görevinin niteliği ve 
BÇG belgelerin gizli ve kişiye özel gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri 
Ceza Kanununun 41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama 
uygun bulunmasa dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete 
ilişkin olmasa dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. 
Emrin konusu, askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya 
askeri bir suç teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine 
getirilmesi durumunda emri verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olmayan BÇG alt kurulunda 
görevlendiren amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir 
belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç 
suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen 
görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve 
delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

28. SANIK HÜSNÜ DAĞ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 Ağustos -1998 Temmuz ayı arasında 



  

Genelkurmay Genel Sekreterliğine bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev 
yaptığı,4 Nisan 1997 tarihli Çevik BİR imzalı Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belgenin 
dağıtım gereği olarak Gensek.BASHALK.D.Bşk.lığına gönderildiği, 07 Nisan 1997 tarihinde 
yapılan toplantıya katıldığı, Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay II.Başkanı Çevik Bir imzalı 
sanık Hüsnü Dağ'ın Genelkurmay Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı 
görevini yaptığı, basın ve sivil kuruluşarla son günlerde oluşan ilişki trafiğinin son derece 
düzenli ve aksaksız olarak yürütülmesine, basına; zamanında sağlıklı ve yeterli bilgi akışının 
sağlanması sebebiyle takdir belgesi verildiği, BÇG telefon rehberinde isminin bulunduğu, 
yine BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin 
bulunduğu, 30 Mayıs 1997 tarihli mesaj formunda parafının bulunduğu, ayrıca parafında 
daha çok personel tarafından izlenilmesinin temini için Genelkurmay Başkanlığı'nca video 
kasete alınıp dağıtımının yapılacağı notunun olduğu, 23 Haziran 1997 tarihli mesaj formunda 
yine parafının bulunduğu, sanığın 12/04/2012 tarihinde evinde yapılan aramada basına 
verilecek temalarla ilgili veya haberlerle ilgili el yazısıyla yazılmış belgelerin olduğu, bu 
belgelerin büyük bir kısmının da yine el yazılarının da mevcut hükümetin yıpratılmasına 
yönelik haberler olduğu, sanık Mustafa Babacan'ın 14/04/2012 tarihli soruşturma ifadesinde 
BÇG'ye kendisini sanık Hüsnü Dağ'ın görevlendirdiğini beyan etmesi, (Genel Sekreterlik 
temsilcisi olarak.) iddiasıyla kamu davasının açılmıştır.

Sanık soruşturma aşamasında alınan savunmasında: 1996 Ağustos -1998 Temmuz 
ayı arasında Genelkurmay Genel Sekreterliğine bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı 
olarak görev yaptığını, 1998 yılı Ağustos ayında K.K.K.Genel Plan Prensipler Başkanlığı 
Uluslararası Askeri İlişkiler Bölümünde Şube Müdürlüğüne atandığını, zaman zaman da 
Genel Plan Prensipler Başkanına vekalet ettiğini, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol 
Özkasnak’a bağlı olarak birlikte çalıştığını, görevi gereği her sabah Genelkurmay Başkanı 
İ.Hakkı Karadayı’ya basındaki TSK ile ilgili haberleri arzetmek için çıktığını, görevinin TSK 
ile ilgili yayınlanan haber ve bilgiler ile halktan gelen müracaatları üst komutana arzetmekten 
ibaret olduğunu, TSK içinde kurulan herhangi bir çalışma grubu ile ilişkisi olmadığını,  BÇG 
hakkında bilgisi olmadığını, BÇG’de görev almadığını, 04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubunun Oluşturulmasına ilişkin, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulması 
ile ilgili,  29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, 06 Mayıs 1997 
Tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Batı Eylem Planı ile ilgili belgeler ile ilgili olarak ifadesinde; belgelerin 
içeriği konusunda bilgi sahibi olmadığını, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun 
Kurulması ile ilgili belgenin EK-A sında bulunan Çetin Doğan imzalı  Batı Çalışma Grubu 
Şemasında BÇG Cari Harekât Bölümünde  Genel Sekreterlikten, Basın ve Halkla İlişkilerden 
1 subayın görevlendirileceği belirtilmekte ise de;  kendi başkanı olduğu dairede kendisi 
tarafından böyle bir görevlendirmenin yapılmadığını, Basın Dairesinden İGHD 
Başkanlığında yapılan iç güvenlik toplantısına basın bilgileri ile ilgili olarak bir personelin 
katıldığını, Batı Çalışma Grubunda çalışanların isim ve telefon numaralarının bulunduğu 
belgede (BÇG.TELREH.doc)  isminin ve görevinin belirtilmesi ile ilgili bilgisi olmadığını, 
kendisine bir tebliğ yapılmadığını, kendisinin Daire Başkanı olduğunu, böyle bir listede yer 
almasının etik olmadığını, alt rütbede yer alan subayların bulunduğu listede daire başkanı 
sıfatı ile yer almasının söz konusu olamayacağı, Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve 
Batı Çalışma Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel isim listesinde (Gir-Yet.doc) 
isminin bulunması ile ilgili olarak kendisine bir tebliğ yapılmadığını, BÇG’nin çalıştığı 
bölüme girmediğini, Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığına yazmak için taslak 
oluşturulduğunun anlaşıldığını,kendi adının bulunduğu yerde adları geçen Mustafa Babacan, 
İhsan Tavazar’ın kendisine bağlı Halkla İlişkiler Bölümünde çalışan personeller olduğunu, 
O dönemde irtica brifingi hazırlayıp sunmadığını, bu görevi fiilen İstihbarat Başkanlığının 
deruhte ettiğini, irtica brifingi ile ilgili belgelerdeki kendi isminin yanındaki parafın 



  

kendisine ait olduğunu, Gnkur.Gensek.Vekili olarak paraf ettiğini, kendisinden talep edilenin 
lojistik destek sağlanması konusu olduğunu,  12.04.2012 günü evinde yapılan aramada ele 
geçirilen 6 sayfadan ibaret el yazısı notların kendi el yazısı olduğunu, 16 Nisan 1999 
tarihinde kendisinin yazdığını, İsmail Hakkı Karadayı’yı ziyaretten sonra İ.Hakkı 
Karadayı’nın söylediklerinden aklında kalanları evinde yazdığını,  “Gazetecilere Verilecek 
Temalar” başlıklı 2 sayfadan oluşan yazının kimin tarafından hazırlandığını bilmediğini, 
evinde dosyalarının arasına karıştığını düşündüğünü belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 
Mahkememizdeki savunmasında da benzer nitelikte savunma yapmıştır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Sanığın suç tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaptığı, 
sanığın 7 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in başkanlığındaki BÇG 
oluşturulmasına ilişkin toplantıya katıldığı iddiasıyla ilgili olarak söz konusu toplantıya 
ilişkin dosyada mevcut olan belgede sanığın konuşma yapmadığı ancak toplantıya katıldığı 
belirtilmiş ise de sanığın alınan tüm savunmalarında toplantıya katılmadığını ve herhangi bir 
konuşma yapmadığını beyan ettiği, toplantı tutanağında sanığın konuşma yaptığına dair bir 
kaydın olmadığı, toplantıda herhangi bir görüş beyan etmediği,

  Mayıs 1997 tarihinde sanık Çevik Bir tarafından verilen takdir belgesinin Batı 
Çalışma Grubu'ndaki faaliyetleriyle ilgili olmadığı,

 Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama 
bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen 
personele ait isim listesinde isminin bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller 
kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir 
belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih 
itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da 
giriş kartı verildiğine dair de bir delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek 
başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

 BÇG'nin faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ilişkin listede ve 
telefon rehberinde isminin bulunmasının tek başına BÇG'nin tüm faaliyetlerine katıldığı 
anlamına gelmeyeceği, 

 Genelkurmay Başkanlığı'nca 30 Mayıs 1997 tarihli irticai faaliyetler konulu Orbay 
salonunda yapılan toplantıya gönderilen mesaj formunun çalıştığı birime de gönderildiği ve 
mesaj formunda parafı var ise de mesaj formundan müsaade eden kişinin sorumlu olduğu bu 
kişinin de sanık Çevik Bir olduğu anlaşılmış olup, ayrıca 4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu 
oluşturulması konulu belgenin gereği için Gensek BASHALK.D.Bşk.lığına gönderildiği, 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilgi belgenin dağıtım planının açık halinin gönderildiği 
açıklamalar kısmında genel sekreterlik basın halkla ilişkiler daire başkanlığına yazılan 
yazının incelenmesinin genel sekreterlik tarafından yapıldığının bildirildiği dolayısıyla 
sanığın bu belge ile ilgili herhangi bir icrai faaliyetinin olmadığı, 

Evinde yapılan aramada ele geçirilen belgelerin ise Milliyet Gazetesi köşe yazarı 
F.B.'nin kurban derisi başlıklı köşe yazısı ve yazının altında el yazısıyla yazılmış ve 
paraflanmış halde, sayın komutanım bu makaleyi biz yazdırdık Gensek notunun bulunduğu 
ve bu belgenin sanığın evinde yapılan aramada ele geçtiği anlaşılmış ise de bu yazının suç 



  

tarihinden sonrasına ilişkin olduğu,
Yine sanığın evinde yapılan aramada gele geçirilen imzasız gazetecilere verilen 

temalar başlıklı  BU BELGENİN AMAÇ SUÇ KAPSAMINDA HAZIRLANDIĞI, ancak 
sanığın evinde yapılan aramada bulunmakla beraber sanık tarafından hazırlandığının ve 
içeriğinin sanık tarafından oluşturulduğunun ve gereğinin de sanık tarafından yapıldığının 
tespit edilemediği,   bu yazıların sanığın evinde bulunmasının onun tarafından düzenlendiği 
anlamına gelmeyeceği,

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
karar alma ve irade beyan etme konumunda olan amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri 
kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç 
kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, 
belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, 
belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette 
bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her 
türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan 
beraatine karar vermek gerekmiştir.

29. SANIK İBRAHİM SELMAN YAZICI YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı Haziran ayında MGK Genel 
Sekreterliği Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'na atandığı 30 Ağustos 1997 tarihinde emekli 
olduğu, BÇG kapsamında oluşturulan kriz masası kurulunda MGK'yı temsilen bulunduğu, 10 
Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulması konulu Çevik Bir imzalı belgenin 9. maddesinde daha 
evvel teşkil edilen kriz masası kurulu çalışmalarına aşağıdaki esaslara uygun olarak devam 
edileceğine dair belgede MGK Genel Sekreterliği temsilcisi olarak isminin bulunduğu, ayrıca 
evinde yapılan aramada ele geçirilen belgeler nedeniyle kamu davası açıldığı,

Sanık soruşturma aşamasındaki ifadesinde, 1979 yılında Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığına, 1996 Haziran ayında MGK Genel Sekreterliği Bilgi Toplama Dairesi 
Başkanlığına atandığını, 30 Ağustos 1997 yılında emekli olduğunu,  BÇG Kriz Masası kurulu 
başlıklı belgede belirtildiği üzere isminin yer aldığını, böyle bir kurulda dinleyici ve gözlemci 
sıfatıyla bulunduğunu, MGK Bilgi Toplama Daire Başkanı Bilgi Büyükünal’ın kendisine 
sözlü olarak “bu kurulda temsilci sıfatıyla bulunman gerekiyor, sen sadece kurulda bulun, 
herhangi bir katkıda bulunmana gerek yok” demesi üzerine kendisinin de BÇG kriz 
kurulunda görev verildiği için MGK temsilcisi sıfatıyla bulunduğunu, herhangi bir katkıda 
bulunmadığını, aradan 15 yıl geçtiği için tam hatırlamamakla birlikte kriz kurulunun çağrı 
üzerine haftada bir yahut 15 günde bir toplandığını, kesin hatırladığının kurulun günlük 
toplanmadığı olduğunu, kriz masasındaki görevinin geçici bir görev olduğunu, Bilgi 
Büyükünal’ın şu an hayatta olmadığını, BÇG Kriz masası kurulunda daha önce istihbarat 
başkanlığında birlikte çalıştığı Dz. Kur. Alb. Eser Şahan’ın görev aldığını net bir şekilde 
hatırladığını, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgenin 4. maddesinde belirtilen iletişim kurulacak kitle örgütlerinden 
aklına gelenlerin sendikalar, Barolar, Atatürkçü Düşünce Derneği olduğunu,  6 Mayıs 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde; 
belgenin 2/e bendinde işbirliği yapılacak diğer unsurlardan kastedilenin sivil toplum 
kuruluşları, sendikalar ve Atatürkçü Düşünce Derneği olabileceğini, belgenin 3. sonuç 



  

kısmında Atatürkçü güçten kastedilenin daha önce belirttiği sivil toplum kuruluşları 
olduğunu, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında 1 no.lu faaliyet 
planı b bendinde belirtilen siyasi partilerden kastedilenin o tarihte Refah Partisi olduğunu 
tahmin ettiğini, 26 no.lu faaliyet planı d bendinde geçen saygın kişi kurum ve kuruluşlardan 
kastedilenin Barolar, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi kuruluşlar olabileceğini, belge ile ilgili 
başka bilgisi olmadığını, herhangi bir çalışmada bulunmadığını,  Anayasada ve 211 sayılı 
TSK İç Hizmet Kanununun 35. maddesinde TSK’nın Türkiye Cumhuriyetini Koruma ve 
Kollama görevine ilişkin düzenlemelerde TSK’nın Türkiye Cumhuriyetini koruma ve 
kollama görevini yerine getirmesi gerektiğinde askeri müdahale yapmaya hakkı olduğunu 
anladığını, Hükümetin ortadan kaldırılmasını amaçlayan hiçbir faaliyette bulunmadığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. Yargılama aşamasındaki savunmasında da benzer 
nitelikte beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Sanığın suç tarihinde MGK Genel 
Sekreterliği'nde görev yaptığı, amaç suç yönünden kararların alındığı batı üst kurulu olan 
BÇG kriz masası kuruluna amiri olan Bilgi Büyükünal'ın görevlendirmesi nedeniyle katıldığı, 
bu görevlendirmeden MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç'ın bilgisinin bulunmadığının 
söylenemeyeceği, askeri hiyerarşinin bunu gerektirdiği, Bilgi Büyükünal'ın hayatta olmaması 
nedeniyle bilgisine  başvurulamadığı,  kendi beyanında da belirttiği üzere BÇG toplantılarına 
sadece dinleyici ve gözlemci sıfatıyla katıldığını, herhangi bir irade beyanında 
bulunmadığını, sorumluluğun görevlendiren amire ait olduğu, evinde ele geçen belgelerin 
dava konusu olayla ilgisinin olmadığını beyan etmiş olup öncelikle sanığın evinde ele geçen 
belgelerin düzenleme tarihi itibariyle 54.hükümetin istifasından sonraki döneme ait olması, 
sanığın BÇG'de MGK'yı temsilen amirleri tarafından görevlendirilmesi ve MGK'da irade 
beyan edebilecek pozisyonda olmaması söz konusu toplantılarda kendisine verilen görev ve 
statüyle ilgili olarak irade beyan edebilecek pozisyonda olmaması hususları bütün halinde 
değerlendirildiğinde, BÇG'nin diğer icrai faaliyetleri ile ilgili bir belge düzenleme, icrai 
kapsamda görev alma, diğer toplantılarına katılma gibi bir faaliyetinin olmaması, sanığın 
diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, BÇG faaliyetlerine katıldığına, 
toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna dair delil 
bulunmadığı ve sanığın başka hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, 
amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii 
edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, 
beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

30. SANIK İSMAİL HAKKI ÖNDER YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996-1998 yılları arasında  Genel Kurmay 
İstihbarat Başkanlığı İKK ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nda İç İstihbarat Şubesinde proje 
subayı olarak görev yaptığı, BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen 
personele ait listede isminin bulunduğu  iddiasıyla kamu davasının açıldığı, 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, BÇG'nin 
toplantılarına katılmadığını, faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, BÇG'nin faaliyet 
gösterdiği alana girmek için giriş kartının olmadığını beyan ederek suçlamaları kabul 
etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 



  

Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirilmediği sanıklar Arslan Daştan ve İdris Koralp 
tarafından ifade edildiği, sanığı BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir 
belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna dair delil bulunmadığı ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde 
adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine 
amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii 
edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, 
beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

31. SANIK İSMAİL RUHSAR SÜMER YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede,1996 yılı Ağustos ayından 1999 Ağustos 
ayına kadar Tuğgeneral rütbesi ile “J-2” ye (Çetir Saner) bağlı olan Genelkurmay İstihbarat 
Daire Başkanı olarak görev yaptığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İnönü Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğamiral olarak 
katıldığı, 

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu 
Oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 
Mart tarihli talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire 
Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de 
katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan 
çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu 
belgenin Genelsekreter tarafından hazırlandığını,   Bu toplantılara katılanların, görevlerinin 
gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere katkılarda bulunduklarını,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında  07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 
Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı olarak katıldığı,

Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarında ekinde İrticai 
faaliyetler konusunda brifing verilmesi ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
gönderilen 11 sayfadan oluşan mesaj formlarında brifing veren, brifingleri koordine eden 
olarak Ruhsar Sümer’in adının geçtiği,  



  

 İrtica Brifingi Genelkurmay Başkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli 3 sayfadan oluşan 
mesaj formunda Gensek 0045-2-97/İcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Misab, 
Karkom, Denkom, Havkom, Jangenkom, Birorkom (ivediliğinden), İkiorkom (ivediliğinden), 
Üçorkom (ivediliğinden), Egeorkom(ivediliğinden), Donankom (ivediliğinden), Harpakkom, 
LSE Tür.Kd.Sb. lığı/İzmir, Kuzdenkom (ivediliğinden), Gündemkom (ivediliğinden), 
Havaeğtkom (ivediliğinden), Kıbbarkuvkom, Onbeşkorkum (ivediliğinden), Gatakom, 
Karaharpkom, Sahilgüvkom, Genkur.”J”Başkanlıkları, Başbakan Askeri Başdanışmanı, 
Genkuradmüş, GnkurÖZKUVKOM., Genkurges. Gnkurmubıldeskom., Genkuristhokkom, 
TSK Spor Okulu, Cumhuhalkom. Sıhhıye Orev, Merkez Orev, Gazi Orev, 
Genkuranıtkamkom., Genkurbasyahida/elden, Genkurkhdsgrkom/elden, Genkurprot/elden, 
Genkurhemnsb.lığı/elden, Genkurevrişl/elden, Genkuridş/elden, Genkur II nci Bşk. Özsek/ 
elden gönderilen gönderilen “İrtica faaliyetler” konusunda personeli bilgilendirmek 
maksadıyla aşağıda belirtilen tarihlerde irtica brifingi verileceği,brifingin sinevizyon cihazı 
üzerinden takdim edileceğini, takdim süresinin bir saat olduğu,  Genkur.Kh.da, Gnkur.Kh. 
personeli ve Gnkur.bağlı birlikleri için Orbay Salonunda yapılacak takdimlere zorunlu olarak 
görevde bulunması gerekenler hariç bütün personelin katılacağını, Brifing yeri ve tarihleri  3 
Haziran 1997(11.00) KKK.lığı 3 Haziran 1997(16:00) Kara Harp Okulu (As.Öğrenciler 
Dahil) 4 Haziran 1997(11:00) Dz.K.K.lığı (Sahil Güvenlik K.lığı Dahil) 4 Haziran 1997 
(14:30) Hv.K.K.lığı  (Ankara Garnizonundaki Hv.K.K.lığı birlikleri dahil) 5 Haziran 1997 
(11:00) 1 nci Ordu Komutanlığı (İstanbul Garnizonundaki Dz.,Hava ve J.Birlikleri 
1.Or.K.lığınca verilerek kontenjan dahilinde brifinge katılacaklardır.)  5 Haziran 1997 
(15:00) Harp Akademileri Komutanlığı  6 Haziran 1997 (14:00) (3 üncü Kor.K.lığı Dahil) 
Donanma Komutanlığı  (15 nci Kolordu K.lığı Dahil) 9 Haziran 1997 (11:00) Jandarma 
Genel Komutanlığı  9 Haziran 1997 (14:30) Gata Komutanlığı  10 Haziran 1997 (11:00) 
Gnkur.Kh.Personeli  10 Haziran 1997 (14:30) Gnkur.Bağlı Birlikleri  11 Haziran 1997 
(14:30) Sivil Kesim  13 Haziran 1997  Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı   (Saati 
Kıbbarkuvkom’ca tespit edilecektir)  19 Haziran 1997 (14:30) Ege Ordu K.lığı (Ege Ordu 
Birlikleri, LSE,Hava Eğt.K.lığı, Güney Deniz Sahil K.lığı ve diğer garnizon birlikleri dahil) 
16 Haziran 1997 (14:30) MSB.lığı personeline verilmesinin Milli Savunma Bakanlığının 
tensiplerine maruz olduğunu, Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ’ın parafının ve El yazısı ile 
brifingin daha çok personel tarafından izlenmesinin temini için Gnkur.Bşk. lığınca video 
kasete alınıp dağıtımının yapılacağı notunun bulunduğu, Koordinasyon Dairesi ve Şahıs 
bölümünde Gnkur.İsth.Bşk.Korgeneral Çetin Saner’in adının bulunduğu bölüma Y konularak 
yerine Fevzi TÜRKER tarafından imzalandığı, Müsaade eden isim ve imzası bölümünde 
Çevik BİR’in adının ve imzasının bulunduğu, 

Genelkurmay Başkanlığının 17 Haziran 1997 tarihli mesaj formunun 1. sayfasında 
Gnkur.Gensek 0045-5-97/İcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan Denkom, Havkom. 
Donankom (ivediliğinden), HavHarpokkom (ivediliğinden), Genkuristh., Gnkurloj’a 
gönderilen  “İrticai Faaliyetler” Konusunda Ege Ordu Komutanlığı, Donanma Komutanlığı 
ve Hava Harp Okulu personelini bilgilendirmek maksadıyla brifing verileceği brifinglere 
salon kapasitesi oranında azami miktarda general/amiral, subay, astsubay, sivil memurun 
katılımı, brifingin sinevizyondan eş zamanda iki taraflı yansı ve video ile verileceği,  takdim 
süresinin bir saat olduğu,19 Haziran 1997 günü Ege Ordu Komutanlığındaki brifingi Tuğa. 
Ruhsar Sümer’in vereceğini, brifing ekibinin Tuğa.Sümer dahil 3 kişi olduğunu, 04 Temmuz 
1997 günü saat 14:00 da Donanma Komutanlığındaki brifingi de Tuğa.Ruhsar Sümer’in 
vereceğini, brifing heyetinin Tuğa.Ruhsar Sümer dahil 4 kişi olduğu, mesaj formunun 
2.sayfasında Gensek.Tümg.E.ÖZKASNAK’ın parafının, Koordinosyan Dairesi ve Şahıs 
Bölümünde İKK.ve Güv.D.Bşk.Tümgeneral Fevzi TÜRKERİ’nin isminin ve imzasının,. 
Müsaade Eden isim ve imza bölümünde Çevik BİR’in adının ve imzasının bulunduğu, 

Genelkurmay Başkanlığının 23 Haziran 1997 tarihli 2 sayfadan oluşan mesaj 



  

formunun 1. sayfasında Gnkur.Gensek 2030-10-97/İcra Sb.sayılı ve konulu Genelkurmaydan 
Denkom, Kuzdzsahkom. Denharpokkom, Gnkuristh.Bşk’na gönderilen  “İrticai Faaliyetler” 
Konusunda Deniz Harp Okulunda Personeli bilgilendirmek maksadıyla 27 Haziran 1997 
günü saat 14:30 da bir brifing verileceği brifinglere salon kapasitesi oranında azami miktarda 
subay, astsubay, sivil memur ve askeri öğrencilerin katılımı, brifingin sinevizyondan eş 
zamanda iki taraflı yansı ve video ile verileceği,  takdim süresinin bir saat olduğu, Deniz 
Harp Okulundaki brifingi Tuğa. Ruhsar Sümer’in vereceğini, brifing ekibinin Tuğa.Sümer 
dahil 3 kişi olduğunu, mesaj formunun 2. sayfasında Gensek.V.Kur.Kd.Alb.H.DAĞ’ın parafı, 
Koordinasyon Dairesi ve Şahıs Bölümünde İsth.D.Bşk.Tuğamiral Ruhsar Sümer’in imzası, 
Müsaade eden isim ve imza bölümünde Çevik BİR’in adının ve imzasının bulunduğu,  

04 Temmuz 1997 günü saat 14:00 da donanma Komutanlığındaki birifingi 
Tuğa.Ruhsar Sümer’in vereceğini, heyetin Tuğa.Ruhsar SÜMER dahil 4 kişi olduğunu, 
Gensek. Tümg.E.ÖZKASNAK’ın parafı, Koordinasyon Dairesi ve Şahıs Bölümünde İKK.ve 
Güv.D.Bşk.Tümgeneral Fevzi TÜRKERİ’nin imzası ve Müsaade Eden isim ve imza 
bölümünde Çevik BİR’in adının ve imzasının bulunduğu, 

Müşteki Tamer Tatar’a kargo ile gönderilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
teslim ettiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da Başsavcılığımıza göndermiş olduğu bir 
adet DVD nin çözümünde 13.06.1997 tarihinde İsmail Ruhsar Sümer tarafından irticai 
faaliyetler konusunda yaklaşık bir saat slayt sunu/yansı gösterisi eşliğinde brifing verildiği, 
bu brifing çözümünün soruşturma dosyamızda bulunan 28.klasördeki 383 sayfa ile örtüştüğü 
tespit edilmiş olduğu,

Genelkurmay antetli CD nin çözümünde elde edilen Genelkurmay Başkanlığının 
Haziran 1997 tarihli Çevik BİR imzalı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Görevini yaptığı 
ve özellikle iç ve dış tehdit değerlendirmelerine yönelik brifinglerin hazırlanmasındaki 
çalışmalarından dolayı takdir belgesi verildiği, 

 Genelkurmay antetli CD nin bilirkişi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen 
CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe brifin.doc,   isimli word belgesinde; hazırlanan 
brifing programı listesinde brifingi verecek heyet içerisinde Tuğa.Ruhsar SÜMER olarak 
isminin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu kapsamında, 12.05.1998 Salı günü Saat 15:00 da 
İstanbul Dz.Astsb.Okulunda, 13.05.1998 Çarşamba günü saat 11:00 da İstanbul Derince 
Eğitim Merkez Komutanlığında, 20.05.1998 Çarşamba günü saat 14:00 da İzmir Güney 
Deniz Saha Komutanlığında, 06.05.1998  Çarşamba günü saat 11:00 da Gölcük Donanma 
Komutanlığında, 07.05.1998 Perşembe günü saat 11:00 da Kuzey Deniz Saha 
Komutanlığında, 07.05.1998 Çarşamba günü saat 16:00 da İstanbul Deniz Harp Okulunda, 
11.05.1998 Pazartesi günü saat 15:00 da İstanbul Deniz Lisesinde,  13.05.1998 Çarşamba 
günü saat 15:00 da İstanbul Karamürsel Eğitim Merkez Komutanlığında brifingleri  verdiği 
tespit edildiği,

 Genelkurmay antetli CD nin bilirkişi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen 
CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe brifgurp.doc,   isimli word belgesinde;Terör ve 
irtica ne durumdadır konulu brifingler verileceği hazırlanan brifing programı listesinde 
brifingi verecek , 3.Grup ve Heyet Başkanı Tuğa.Ruhsar SÜMER olarak belirtilen Brifing yer 
ve zamanları 05 Şubat 1998 Perşembe 15:00   Dz.K.K.lığı 06 Şubat 1998 Cuma  15:00 
J.Gn.K.lığı 19 Şubat 1998 Perşembe 11:00  Dz.Harp Ok.K.lığı 20 Şubat 1998 Cuma  11:00 
Donanma K.lığı, terör ve irtica ne durumdadır konulu brifingler verileceği hazırlanan brifing 
programı listesinde brifingi verecek heyet içerisinde Tuğa.Ruhsal SÜMER ve ve 
Hv.Tuğg.Metin Yükselen olarak isimlerin bulunduğu,

Brifing yer ve zamanları 19 Şubat 1998 Perşembe 15:00  K.K.K.lığı 20 Şubat 1998 
Cuma  15:00  J.Gn.K.lığı 24 Şubat 1998 Salı  15:00  Dz.K.K.lığı (Tuğa.Ruhsar SÜMER 
tarafından) 03 Mart 1998 Salı  11:00  1.nci Ordu K.lığı 04 Mart 1998 Çarşamba 11:00  Harp 
Ak.K.lığı 05 Mart 1998 Perşembe 11:00  Ege Ordu K.lığı  09 Mart 1998 Pazartesi 15:00 



  

Hv.K.K.lığı(Hv.Tuğg.Metin YÜKSELEN tarafından) 10 Mart 1998 Salı  11:00  2 nci 
Or.K.lığı 11 Mart 1998 Çarşamba 11:00  3 ücü Or.K.lığı 12 Mart 1998 Perşembe 15:00 
K.H.O. 17 Mart 1998 Salı 11:00  Hv.H.O. 18 Mart 1998 Çarşamba 11:00  (Hv.EĞT. K.lığı 
(Hv.Tuğg. Metin Yükselen tarafından) 19 Mart 1998 Perşembe 11:00  1 nci Tak.Hv.K.K.lığı 
20 Mart 1998 Cuma  11:00  2 nci Tak.Hv.K.K.lığı 23 Mart 1998 Pazartesi 11:00  Dz.H.O. 
(Tuğa.Ruhsar SÜMER tarafından) 24 Mart 1998 Salı  11:00  Donanma K.lığı (Tuğa.Ruhsar 
SÜMER tarafından) 25 Mart 1998 Çarşamba 15:00 GATA (Hv.Tuğg.Metin Yükselen 
tarafından) 26-27 Mart 1998 Perşembe-Cuma  K.T.B.K.K.lığı,

NOT:K.T.B.K.K.lığındaki brifing saatleri K.T.B.K.K.lığınca belirlenecektir. NOT 1: 
Hv.Harp Ok.K.lığındaki Brifing, Tuğg.Metin YÜKSELEN başkanlığında 3 kişilik bir heyet 
tarafından verilecektir. Bu heyet diğer brifinglere katılmayacaktır. NOT 2: Dz.Harp 
Ok.K.lığındaki brifing, Tuğa.Ruhsal SÜMER başkanlığında 3 kişilik bir heyet tarafından 
verilecektir. Bu heyet diğer brifinglere katılmayacaktır. 

Genelkurmay antetli CD nin bilirkişi incelemesi sonucu çözümünde elde edilen 
CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe brf.prog.doc. isimli word belgesinde; hazırlanan 
brifing programı listesinde; 

3.Grup olarak Tuğa.İ.Ruhsar SÜMER,1 Kur.Sb.(İGHD), 1.Kur.Sb.(İç İsth.Ş.Md. 
lüğünden), 1 Bilgisayarcı olarak belirlenen heyetin, 28 Nisan 1998 Salı günü saat 14:00 da 
İzmir Maltepe Askeri Lise Komutanlığında, 29 Nisan 1998 Çarşamba günü saat 14:00 da 
İzmir Gaziemir Ulaştırma Okul K.lığında, 30 Nisan 1998 Perşembe günü saat 11:00 da İzmir 
Narlıdere İstihkam Okul K.lığında, 01 Mayıs 1998 Cuma günü saat 11:00 da Balıkesir 
Ordudonatım Okul K.lığında, 05 Mayıs 1998 Salı günü saat 15:00 da Ankara Mızıka Okul 
K.lığında, 06 Mayıs 1998 Çarşamba günü Saat 14:00 da Sonya Personel Okul K.lığında, 11 
Mayıs 1998 Pazartesi günü saat 15:00 da İstanbul Tuzla Deniz Harp Okulunda, 12 Mayıs 
1998 Salı günü saat 15:00 da İstanbul Tuzla Deniz Lisesi K.lığında, 13 Mayıs 1998 
Çarşamba günü İstanbul Beylerbeyi Deniz Astsb.Sınıf Okul K.lığında, 14 Mayıs 1998 
Perşembe günü saat 11:00 da İstanbul Küçükyalı Levazım,Maliye Okul K.lığında brifing 
vereceği,

Sanık soruşturma aşamasındaki savunmasında, 1996 yılı Ağustos ayından 1999 
Ağustos ayına kadar Tuğgeneral rütbesi ile “J-2” ye bağlı olan Genelkurmay İstihbarat Daire 
Başkanı olarak görev yaptığını, 2003 yılında emekli olduğunu,  07 Nisan 1997 tarihinde 
Genelkurmay’da Çevik Bir’in yapmış olduğu toplantıya katılmadığını, o tarihlerde 
NATO’nun Belçika’daki toplantısına katılmış olabileceğini, yurtdışında olmasa bile bu 
toplantıya katılmadığını, İstihbarat Daire Başkanı olarak 5 adet Temel İstihbarat Şubesinden 
sorumlu olduğunu, Ortadoğu, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Avrupa ile yurtdışında 
bulunan bütün büyükelçiliklerde çalışan ataşeliklerin değerlendirme raporlarının başkanlığına 
geldiğini, bunlarla ilgili çalışma yaptığını, özetle dış istihbarattan sorumlu olduğunu, gelen 
raporların analizini müteakip komuta katına sunduklarını, bunun yılın 365 günü çalışmayı 
gerektiren bir görev olduğunu, Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi 
yazılarında ekinde İrticai faaliyetler konusunda brifing verilmesi ile ilgili Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 11 sayfadan oluşan mesaj formlarında brifing veren, 
brifingleri koordine eden olarak Ruhsar Sümer’in adının geçmesi ile ilgili olarak şüpheli 
ifadesinde; belgelerin doğru olduğunu, belgelerde verilmesi gereken brifinglerin kendisi 
tarafından verildiğini, fakat bu brifinglerin içeriğini, konusunu, kapsamını kendisinin 
hazırlamadığını, Çevik Bir’in emri ile İstihbarat Başkanı tarafından kitapçık halinde 
kendisine verildiğini, brifng kitapçığının başka daireler tarafından hazırlandığını, emir gereği 
brifing metinlerini sunduğunu, metinlerin yansı ile yansıtıldığını, yansıda belirtilen yazıları 
okuyarak brifingi verdiğini, Daire Başkanı olması sebebiyle ilgi sahasına girmemesine 
rağmen verilen emir gereğince irtica ile ilgili brifingleri emirde belirtilen Komutanlıklarda 
sunduğunu, müşteki Tamer Tatar’a kargo ile gönderilen ve İstanbul Cumhuriyet 



  

Başsavcılığına teslim ettiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da Başsavcılığıa göndermiş 
olduğu bir adet DVD nin çözümünde  13.06.1997 tarihinde İsmail Ruhsar Sümer tarafından 
irticai faaliyetler konusunda yaklaşık bir saat slayt sunu/yansı gösterisi eşliğinde brifing 
verildiği, bu brifing çözümünün soruşturma dosyamızda bulunan 28.klasördeki 383 sayfa ile 
örtüştüğü tespit edilmiş olup, brifing ile ilgili şüpheli ifadesinde; belgelerin doğru olduğunu, 
brifingi verdiğini, Çevik Bir’in talimatı doğrultusunda hazırlanmış yansı ve içerikleri, 
kendisine verilen emir doğrultusunda ilgili birliklerde brifing olarak sunduğunu, 
Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı olarak dış istihbarattan sorumlu olduğu cihetle ilgi 
sahasına girmemesine rağmen emir gereği bu brifingleri sunucu eleman bulunamadığından 
kendisi tarafından verildiğini, brifing içeriklerini kendisinin hazırlamadığını, Genelkurmay 
antetli CD nin çözümünde elde edilen  Genelkurmay Başkanlığının Haziran 1997 tarihli 
Çevik Bir imzalı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Görevini yaptığı ve özellikle iç ve dış 
tehdit değerlendirmelerine yönelik brifinglerin hazırlanmasındaki çalışmalarından dolayı 
verilen takdir belgesi ile ilgili olarak şüpheli ifadesinde; Çevik Bir’in kendisine bu takdiri 
vermiş olabileceğini, şu an hatırlamadığını,  Genelkurmay antetli CD nin bilirkişi incelemesi 
sonucu çözümünde elde edilen CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe brifin.doc, 
brfprog.doc., brifgurp.doc.adlı word belgelerinde askeri eğitim kurumlarında verildiği 
anlaşılan  brifinglerle ilgili olarak şüpheli ifadesinde; belgelerin doğru olduğunu, bu brifing 
programlarının Harekât Başkanlığı ile birlikte İç Güvenlik Harekât Dairesinin yaptığını, 
brifing metinlerini de Harekât Başkanlığı ile İç Güvenlik Harekât Dairesi ile birlikte Adli 
Müşavirin hazırladığını,  bunlara da emri Çevik BİR’in verdiğini, brifinglerin içeriğinin 
küçük kitapçık haline getirilerek kendisine verildiğini, brifinglerde bu kitapçığı verilen emir 
gereği ilgili komutanlıklarda okuduğunu, aynı zamanda yansı ile verildiğini belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.  

Genelkurmay Başkanlığı 15 Şubat 2013 tarihli cevabi yazılarında  E.Tuğa.İsmail 
Ruhsar Sümer’in Dz.K.K.lığı arşivlerindeki şahsi dosyasında yapılan inceleme neticesinde; 
07 Nisan 1997 tarihinde yurt dışında bulunduğuna dair herhangi bir bilgi veya belgeye 
rastlanmadığı belirtildiği ve ekinde gönderilen şüphelinin görevinden ayrılış ve görevine 
katılışları ile ilgili kayıtlarda 26.01.1997 tarihinde ayrılış, 30.01.1997 tarihinde katılış, 
13.04.1997 tarihinde ayrılış 18.04.1997 tarihinde katılış olarak belirtilmiştir. Ankara Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünün 15.02.2013 tarihli cevabi yazılarında; İsmail Ruhsar 
SÜMER’in 1997 yılı yurtdışına çıkış ve giriş kayıtları ile ilgili tutanakta şüphelinin yurtdışına 
2 çıkış 3 giriş yaptığı tespit edilmiş olup, NATO görev belgesi yada seyahat belgesi gibi 
belgelerle pasaportsuz bir şekilde yurttan çıkış yapmış olabileceği bildirilmiştir. 
Mahkememizdeki savunmasında ise benzer nitelikte savunma yaptığı anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Sanığın suç tarihinde sanık Çetin 
Saner'in görev yaptığı İstihbarat Daire Başkanlığı (J2) ye bağlı olarak görev yaptığı, 7 Nisan 
1997 tarihli BÇG'nin oluşturulmasına ilişkin toplantıya katıldığı iddia edilmiş ise de söz 
konusu toplantı tutanakları içeriğinde herhangi bir konuşma yapmadığı, sanığın toplantıya 
katılmadığını beyan etmiş olup beyanının aksine toplantıya katıldığına dair bir delilin elde 
edilemediği,

Sanığın 02.07.1997 tarihli özel takdime katıldığı beyan edilmiş ise de iddianamede 
belirtilen ve Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02.07.1997 
tarihli İnönü salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve amiraller ile 
Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel 
Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın bu toplantıya 
katılmadığı yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, belge ve 
beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul edilemeyeceği ve 
toplantıya katılmadığı,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 



  

ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu 
Oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 
Mart tarihli talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire 
Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de 
katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan 
çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu 
belgenin Genelsekreter tarafından hazırlandığını, Bu toplantılara katılanların, görevlerinin 
gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere katkılarda bulunduklarını belirtmiş ise de  özellikle 
sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG 
çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın 
böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği,

 23 Haziran 1997 tarihli mesaj formunda parafı bulunmakta ise de söz konusu mesaj 
formunda müsaade edenin isim ve imzasının sanık Çevik Bir'e ait olduğunun ve imzasının 
bulunduğu, dolayısıyla sorumluluğun müsaade eden sanık Çevik Bir'e ait olduğu, sanığın 
irticai faaliyetler konulu 30 Mayıs 1997 tarihli mesaj formunda brifing veren olarak söz 
konusu brifingte sunum yaptığı iddiasıyla ilgili sanığın söz konusu brifingte sunum yaptığını 
kabul edip kendisine verilen belgeyi sadece okuduğunu, bu brifingi sunması için sanık Çetin 
Saner'in kendisini görevlendirdiğini beyan etmiş olup sanığın söz konusu brifingle ilgili 
yaptığı sunuma ait olarak sunumun içeriğinin sanık tarafından hazırlandığının ve bu hususta 
irade beyan ettiğinin iddianın aksine ispatlanamadığı, dolayısıyla sanığın söz konusu brifinge 
sunum yapmak üzere görevlendirilenin sanık Çetin Saner olduğu anlaşılmış,

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olan amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri 
kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç 
kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifing belgelerinin içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna dair delil elde edilemediği, amaç suçun 
işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi 
yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

32. SANIK İSRAFİL AYDIN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996-1999 yılları arasında K.K.K. 

İstihbarat Başkanlığı Plan istihbarat şubesinde Milli Plan Subayı olarak görev yaptığı, 10 
Nisan 1997 tarihli BÇG kurulması konulu Çevik Bir imzalı belgenin 9. maddesinde daha 
evvel teşkil edilen kriz masası kurulu çalışmalarına aşağıdaki esaslara uygun olarak devam 
edileceği 9/a maddesinde BÇG kriz masası kurulu adlı belgede K.K.K.İsrafil Aydın olarak 
isminin bulunduğu iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma aşamasında alınan beyanında, 1996-1999 yılları arasında Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Plan İstihbarat Şubesinde Milli Plan Subayı 
olarak görev yaptığı, 1997 yılı Ağustos-1998 yılı Temmuz arasında  K.K.K.Lisan Okulunda 
dil kursuna devam ettiğini, 1997 Ocak ayında Harp Akademileri Komutanlığı Silahlı 
Kuvvetler Akademisi Kursuna katıldığı, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulması 
ile ilgili belgenin 9. maddesi doğrultusunda oluşturulan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 
Kurulunda adının geçmesi ile ilgili olarak verdiği ifadesinde; böyle bir kurulda görev 



  

almadığını,  BÇG’de görev almadığını, BÇG adına hiçbir faaliyette bulunmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir. Yargılama aşamasında alınan beyanının da benzer nitelikte 
olduğu görülmüştür.

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; her ne kadar sanık 
hakkında doğru olduğu deliller kısımda kabul edilen hukuken geçerli BÇG kriz masası kurulu 
adlı belgede ismi var ise de sanığın isminin karşısında kılıç 2284 olarak telefon numarasının 
belirtildiği,sanığın savunmasında Kara Kuvvetleri'nin rumuzunun Kale olduğunu, 
Genelkurmay'ın rumuzunun Kılıç olduğunu, kendisinin Kara Kuvvetleri'nde görev yaptığını, 
Genelkurmay'da görev yapmadığını, karşıdaki numaranın da kendisine ait olmadığını ve 
BÇG'de görev yapmadığını beyan ettiğinden ayrıca 2 haziran 1997-11 Ağustos tarihleri 
arasında trafik kazası nedeniyle istirahatli olduğu yönündeki savunması karşısında amaç suç 
yönünden kararların alındığı batı üst kurulu olan BÇG kriz masası kurulunda isminin 
bulunmasının dışında delil bulunmadığı,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin incelenmesinde; 08 Mayıs 
1997 Perşembe günü ilk BÇG toplantısının yapıldığının belirtildiği ve devamında 22 Mayıs 
1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 
Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 
16 Haziran 1997 Pazartesi günleri Batı Çalışma Grubu Toplantılarının yapıldığı, hükümetin 
bilgisi dışında kurulup son toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 
tarihinde istifa ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde BATI ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI adı altında yaptığı, bu tarihten sonra batı çalışma grubu adı altında toplantı 
yapılmadığı ve toplantının isminin İÇ GÜVENLİK TOPLANTISI olarak yer aldığı, 
hükümetin istifa ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı bir dönemde toplantının isminin 
değiştirilmesinin hukuki ve mantıklı bir gerekçesi olamayacağı, haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklar ve haklarında soruşturma devam eden failler ile birlikte Batı 
Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin ana amacının meşru 54. Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini irticaya destek verdiği, irticayı desteklediği, kendisinin bizzat irtica olarak 
tanımlandığı, bu amaçla kadrolaştığı ve siyasal islamı gerçekleştirmek istediği, sanık Erol 
Özkasnak'ın ifade ettiği şekli ile anayasaya ve kanunlara aykırı davrandığı, bu nedenlerle 
somut deliller olmadığı ve hükümet protokolu olduğu halde tehdit oluşturduğu kabulü ile 
istifa ettirilmesini sağladığı anlaşılmış ancak sanığın batı üst kurulu olan kriz masası 
kurulunda ismi bulunmasına rağmen bu toplantılara katılmadığı anlaşıldığından sanığın 
savunmasının aksine cezalandırılmasını yeterli  iddia dışında başka da delil olmadığı gibi, 
sanığın söz konusu belge dışında BÇG toplantılarına katıldığına dair bir delilin olmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna dair delil bulunmadığı ve sanığın hiçbir dijital 
veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve 
bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, 
kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

33. SANIK  İZZETTİN İYİGÜN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın 1994 Ağustos 2007 Ağustos 

tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK'ta (Eğitim ve Doktrin Okul 
Komutanlığı) Komutan olarak görev yaptığı, Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen 
Komutanlığı'nın EDOK Komutanı olarak kendisine bağlı olduğu, 04 Şubat 1997 tarihinde 



  

Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında bulunan tankların yürümesi 
için 3 Şubat 1997 tarihinde şifahi emirle yürütülmesi talimatını verdiği, tankların daha önce 
kullandıkları güzergah terkedilerek Ankara ili  Sincan ilçesinin en işlek caddesi olan Atatürk 
caddesinde sabah ve akşam gidiş dönüş olmak üzere yürüttüğü, tankların yürütülmesi 
toplumun bir kesimi tarafından hükümete karşı bir eylem olarak algılanıp nitelendirildiği, 
Başbakan, Başbakan Yardımcısı, birçok Bakan ve birçok milletvekili olayı askeri 
müdahalenin habercisi olarak nitelendirdikleri, Genelkurmay Başkanlığından talep üzerine 
gönderilen, 4 Şubat 1997 tarihinde Sincan’da Tank yürütülmesi olayıyla ilgili olan; Ankara 
Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığına ait 3 sayfadan oluşan Barış Ceridesinin 
tıpkıçekimi bulunan belge içeriğinin; 03 Şubat 1997 tarihinde saat 19:45 te Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Kurmay Başkanı (Doğu Aktulga - Ölü) 20:00 da EDOK. K.lığının şifahi 
emirleri ile Kırmızı Tb.Akıncılar GSP bölgesine 04 Şubat 1997 de saat 07:30 da tatbikat için 
hareket etmesi emri verildiği, 04 Şubat 1997 de saat 07:30 da Gösteri Tatbikat Taburu 
Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncılar istikametinde 18 tank, 4 ZMA (Zırhlı Muhabere 
Aracı), 10 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı), 5 tekerlekli araç, 8 Sb. 11 Astsb. 92 erbaş ve er 
(toplam 111) ile GSP uygulaması tatbikatına çıkıldığı, ayrıca Merkez Komutanlığından 1 
subay, 4 astsubay, 22 erbaş ve er (toplam 27) - j.birlikleri 3.Komando timinden 5 subay, 6 
astsubay, 60 erbaş ve er (toplam 71) toplam 209 personelin katıldığı ayrıca bu personeli 
taşıyan ve eskortluk eden araçların bulunduğu belirtildiği, 04 Şubat 1997 tarihinde saat 17:00 
de kışlaya dönüldüğü iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Sanık soruşturma aşamasındaki beyanında, 1994 yılı Ağustos-2007 yılı Ağustos 
tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK’ta (Eğitim ve Doktrin Okul 
Komutanlığı) görev yaptığını,Kara Kuvvetlerine bağlı eğitim birlikleri ve eğitim 
merkezlerinin EDOK Komutanlığına bağlı olarak kendisine bağlı olduğunu, Ankara Zırhlı 
Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığının da EDOK Komutanı olarak kendisine bağlı 
olduğunu,3 Şubat 1997 günü Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga’nın kendisini 
telefonla arayarak “K.K.Komutanı Hikmet Köksal’ın katarakt ameliyatı olduğunu, evinde 
yattığını, Zırhlı Birliklerden 80 tank ve 80 zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincan’dan 
Akıncılara doğru bir yürüyüş yapmasını ve aynı gün geri dönmesini” emretmesi üzerine bu 
emri Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığına ilettiğini, Zırhlı Birlikler Komutanının 
tatilde olduğunu, kendisini de (EDOK Komutanı) bir üst birlik komutanı olarak haberdar 
ettiğini belirttiğini,  kendisinin de telefonda “Zırhlı Birliklere gece vakti emir verip sabah 
yürüyüş yaptırmak felaket olur, tankların dışarı çıkması zor olur, kazalar olabilir, 
önümüzdeki Perşembe günü zırhlı birliklerin muhabere tatbikatı var, o tatbikat esnasında biz 
bu tankları K.K.Komutanının dediği yerde yürütelim” dediğini, Doğu Aktulga’nın “Kara 
Kuvvetleri Komutanına ileteyim” diyerek telefonu kapattığını, Doğu Aktulga’nın sonra tekrar 
kendisini arayarak telefonda “K.K.Komutanı tankların yürüyüş yapması ve aynı gün geri 
dönüş yapması konusunda ısrarcı” demesi üzerine kendisinin de “80 tank 80 zırhlı personel 
taşıyıcının çok olduğunu, bunun 40 civarına indirelim” dediğini, daha sonra Doğu 
Aktulga’nın telefonla kendisine “Komutanla görüştüğünü, emrin kesin olduğunu” söyleyerek 
“ben de gereği için sana emrediyorum” dediğini, bunun üzerine EDOK Komutanı olarak 
kendisinin Tümeni telefonla aradığını, Tümene K.K.Kurmay Başkanından tankların yürümesi 
ile ilgili bir emir alıp almadıklarını sorması üzerine emri aldıklarını belirtmesi üzerine 
görevli albayı EDOK Komutanlığına çağırdığını ve kendisine Zırhlı birliklerin soğuk ve buz 
altında olduğunu, bu kadar tank ve zırhlı personel taşıyıcının dışarı çıkmasının zor olduğunu, 
tanklardaki ve zırhlı personel taşıyıcılarındaki lastik paletlerin sökülerek yerine çelik paletler 
takılacağını söylemesi üzerine EDOK Komutanı olarak kendisine 20 civarında tank ve 20 
civarında ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı), ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) ile yapılması talimatı 
verdiğini,4 Şubat 1997 günü saat 1-2 sıralarında K.K.Kurmay Başkanının telefonla kendisine; 
Çevik Bir’i arayarak K.K.Komutanının emri gereği 80 tank ve 80 zırhlı aracın Zırhlı Birlikler 



  

Eğitim ve Tümen Komutanlığından çıkarak Sincan üzerinden Akıncılara gideceğini ve aynı 
gün tekrar döneceğini söylediğini, Genelkurmay Başkanına haber verebileceğini, Çevik 
Bir’in de kendisine “bu saatten sonra ben onu uyandıramam, bilgi veremem” dediğini, 
Kurmay Başkanının izinde olan Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tugay Komutanı ile ne 
konuştuğunu bilmediğini, yalnızca kendisine izinde olduğunu söylediğini,bir komutanın 
astına bir emir verirse, astın o emri değiştirmeden yerine getirmek zorunda olduğunu, 80 tank 
ve 80 zırhlı araç sayısını, kendi takdiriyle direnerek 20 civarına indirdiğini, kendisi yerinde 
başka birisi olsa emri bire bir uygulayacağını ve kendisinin orgenerallik sırasında olduğu 
halde orgeneral olamadığını, korgeneral olarak bir sene süre uzatılarak emekli edildiğini,  4 
Şubat 1997 günü sabah saat 7’de görev gereği Polatlı’ya giderken Zırhlı Birliklere uğradığını, 
Zırhlı Birlikler çıkışında 15 civarında tankın yolun sağına ve soluna kaymış olduğunu 
gördüğünü, yolun sağına ve soluna kayan tanklar kalması, diğer tankların devam etmesi 
emrini vererek Polatlı’ya göreve gittiğini, tankların hangi güzergahı kullandığı ve hangi 
güzergahtan geri döndüğü konusunda bilgisi olmadığını, tankların güzergahını şehir 
merkezine özellikle kendisinin almadığını,  21 Haziran 2004 tarihinde Hürriyet gazetesine 
verdiği röportajla ilgili olarak ifadesinde; kendisinin Hürriyet gazetesine o tarihlerde röportaj 
verdiğini, fakat “Balans ayarı” cümlesini kendisinin kullanmadığını, başkalarının 
kullandığını, “Refahyola karşı Silahlı Kuvvetlerde müthiş bir kızgınlık gerginlik vardı” 
cümlesinin doğru olmadığını, Silahlı Kuvvetlerde olan bir kısım subayların Doğu Aktulga ve 
etrafındaki kişiler olduğunu, Doğu Aktulga’nın devamlı “bu memleket elden gidiyor derhal 
tedbir almalıyız” dediğini, röportajda Güven Erkaya adını kendisinin hiç kullanmadığını, 
“post modern” lafını da kullanmadığını, o zaman kuvvet komutanı olan Hikmet Köksal’ın 
Milli Güvenlik Kurulundan sonra kendilerine, hükümete ve Tansu Çiller'e ağza 
alınmayacak laflar söylendiğini, Doğu  Paşanın tanklarla ilgili olarak kendisini aradığında 
telefonda tankların yürütülmesinin suç olacağını, sorumluluğunun büyük olduğunu, Kara 
Kuvvetleri Komutanına söylediğini, kendisine söylemediğini röportajda da kendisinin 
söylemediğini,demokratik sistemin en kötü askeri sistemden daha iyi olduğunu, 1960 
ihtilalinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin beyin takımının tasfiye edildiğini, kayırma sisteminin 
devam ettiğini ve 1980 ihtilalinde de aynı durumun uygulanarak kafası çalışan dürüst 
insanların tasfiye edildiğini, yukarıda geniş ve kapsamlı olarak belirttiği gibi kendisinin 
BÇG’de çalışmadığını, BÇG’de kendisine görev verilmediğini, kendisinin fikir olarak 
BÇG’yi oluşturan kişilerle aynı fikirde olmadığını, BÇG’de görev alan Doğu Aktulga'nın da 
odasına girdiğinde masasının üzerindeki BÇG ile ilgili belge ve bilgileri hemen topladığını, 
tankların Sincan'da yürütülmesi olayını yukarıda kapsamlı olarak anlattığını, kendisine 
verilen emir gereği olarak tankları yürüttüğünü, fakat yukarıda belirttiği gibi 80 tank ve 80 
zırhlı aracın değil 20 civarında tank ve zırhlı aracı kendi takdir yetkisini kullanarak emir 
doğrultusunda emri eksik uygulayarak yürüttüğünü, buna takdir yetkisi de dememek 
gerektiğini, riski de sorumluluğu da üstlenerek 20 civarında tank ve 20 civarında zırhlı aracı 
Sincan'da emir gereği yürütme talimatını verdiğini, tankların güzergahının değiştirilerek şehir 
merkezinden geçmesi ile ilgili kendisinin bilgisi olmadığını, tankların hükümete karşı bir 
eylem olarak yürütülmüş ise de onu emir verenlerin yürüttüğünü, kendisinin verilen emri 
uyguladığını, çalışma gruplarının çeşitli şubelerden alınan personelin çalışarak birşeyi 
sonuçlandırması için kurulduğunu, Batı Çalışma Grubunun da kendisine gösterilen 
belgelerden anladığı kadarıyla o dönemdeki hükümeti takip, izlemek ve devirmek için 
kurulduğu kanaatine vardığını, Askerlerin irtica adı altında atılmasını Teoman Koman ve 
Doğu Aktulga’nın başlattığına inandığını, orduda bazı üst rütbelilerin kendilerine yakın olan 
kişileri terfi ettirdiklerini, hak eden bazı kişilerin de nedeni bilinmez terfi ettirmediklerini,  12 
Eylül askeri darbesinden sonra bu sistemin uygulanmaya başlandığını, irtica brifinglerine, 
emir gereği dinleyici olarak katıldığını, kendisine gösterilen 28. klasördeki irticai faaliyetler 
konulu 383 slayt yansının sunulduğunu, ABD Genelkurmay Başkanlığı ile Türkiye 



  

Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş arasında Somali’ye Korgeneral gönderilmesi konusunda 
anlaşılması üzerine, ABD Genelkurmay Başkanlığına kendi isminin gönderildiğini, ABD 
Genelkurmayının Çevik Bir dahil üç isim istemesi üzerine Türkiye’nin Çevik Bir dahil üç 
ismi bildirdiklerini, ABD Genelkurmay Başkanlığının da Somali’ye gitmesi için Çevik Bir’i 
seçtiğini, Çevik Bir’in Amerika ve İsrail ile iyi ilişkileri bulunduğunu, o dönemde Refahyol 
Hükümetinin devam etmemesi, yeni hükümet kurulması için Hilton Otelinde valizlerle bazı 
milletvekillerine para dağıtıldığı haberlerinin duyum şeklinde kendisine ulaştığını, 
BÇG’nin herhangi bir faaliyetinde bulunmadığını, BÇG’de kendisine görev verilmediğini 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. Mahkememizdeki savunmasında, sanığın yukarıda 
savunması özetli verilmiş olup, soruşturma aşamasındaki beyanlarına benzer şekilde beyanda 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sanık İzzettin İyigün ile 
ilgili 4 Şubat 1997 tarihinde Sincan'da tankların yürütülmesi emrini vermek suretiyle atılı 
suçu işlediği iddia edilmiş ise de; 4 Şubat 1997 tarihli tankların Sincan'da yürütülmesi 
olayının ayrıntıları deliller kısmında açıklanmış olup bu yürüyüşün Genelkurmay İkinci 
Başkanı Çevik Bir’in bilgisi dahilinde Kara Kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal‘ın emri ile 
Ankara'nın ilçesi Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 Şubat 1997 
tarihinde yürütülmesi olayının planlı bir tatbikat ve eğitim yürüyüşü olmadığı, 7 Şubatta 
yapılacak planlı yürüyüşün öne alınması da olmadığı,  3 Şubat 1997 gecesi acilen Hikmet 
Köksal tarafından verilen bir emir üzerine tanklar Sincan’ın en işlek caddesinde 4 Şubat 1997 
tarihinde yürütülmüş basın yayın organlarına da haber verilerek manşetten verilen haberlerde 
tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin hükümete karşı cebir ve şiddet içeren bir fiil 
olarak askeri müdahale hazırlığı olarak değerlendirilmesinde toplum tarafından hükümete 
karşı bir eylem olarak algılandığı başbakan, başbakan yardımcısı, bakanlar ve birçok 
milletvekilinin tankların ve zırhı araçların yürütülmesi olayını askeri müdahalenin habercisi 
olarak nitelendirildiği, tankların yürütülmesinin planlı olmayıp Kara Kuvvetleri Komutanı 
Hikmet Köksal'ın emrinin Kurmay Başkanı Doğu Aktulga tarafından o tarihte izinde bulunan 
sanık Erdal Ceylanoğlu'nun komutanı olduğu Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı'na 
iletildiği, Tümen Komutanlığı'nın bağlı olduğu sanık İzzettin İyigün'ün komutanı olduğu 
EDOK Komutanlığı'na da bilgi verildiği, sanığın emir gereği 80 tank ve 80 zırhlı aracın 
yürütülmesinin teknik ve hava şartları olarak mümkün olmadığının, hazırlık yapılması 
gerektiğini istemesine rağmen emrin kesin olduğunun kendisine bildirilmesi üzerine tankların 
sayısını azaltması konusunda Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı'ndaki subaya bildirdiği 
anlaşılmış olup, tankların yürütülmesi konusundaki emrin ve iradenin sanık İzzettin İyigün'e 
ait olmadığı tankların yürütülmemesi hususunda emri veren makamı  ikna etmeye çalıştığı, 
amaç suç yönünden suç kastının bulunduğuna dair delillerin bulunmadığı, suç kastının 
olmadığı, sanığın içeriğin kendisinin belirlediği hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve 
rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç 
kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç 
suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle 
kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen kendisini karar alma ve irade beyan etme 
konumunda olan amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi 
bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglere irade beyan ederek katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara 
katkıda bulunduğuna dair delil elde edimediği ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve 
bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, 
kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.



  

34. SANIK İZZETTİN GÜRDAL YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede,1995 ile 2000 yılları arasında Genelkurmay 
İstihkam Daire Başkanı olarak tuğgeneral rütbesi ile görev yaptığı, Batı Çalışma Grubu 
kurulduğu dönemde “J-4” e bağlı olarak Genelkurmay İstihkam Daire Başkanı 
(Gnkur.İs.D.Bşk.) olarak görev yaptığı,

 Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02/07/1997 tarihli 
İnönü salonundaki özel takdime Tuğgeneral olarak katıldığı, sanık Çetin Doğan'ın 
Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu 
oluşturulması konulu belgenin oluşturulma sürecinde toplantıya katıldığı,7 Nisan 1997 
tarihinde sanık Çevik Bir'in Başkanlığı'nda yapılan Batı Çalışma Grubu'nun oluşturulmasına 
ilişkin İnönü Salonu'nda toplantıya katıldığı  iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Sanık soruşturma aşamasındaki beyanında, 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan 
toplantıya katılıp katılmadığını hatırlamadığı, şayet toplantıya katılmış olsa dahi toplantıda 
herhangi bir konuşmasının olmadığı, toplantı ile ilgili belge içeriği ile daire başkanı olarak 
bulunduğu kurumun uyuşmasının söz konusu olmadığını, batı çalışma grubunda hiçbir görev 
almadığını, faaliyete katılmadığını, bazı medya mensuplarının Genelkurmay Karargahına 
çağrıldığını, toplantı yapıldığını duyduğunu beyan ederek suçlamayı kabul etmemiştir. 
Mahkememizdeki savunmasında, savunmasına yukarıda sanık savunmaları kısmında yer 
verilmiş olup soruşturma aşamasındaki beyanına benzer nitelikte beyanda bulunduğu 
anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; iddianamede belirtilen ve 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02.07.1997 tarihli İnönü 
salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve amiraller ile Genelkurmay 
2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve 
BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın bu toplantıya katılmadığı 
yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, belge ve beyan 
bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul edilemeyeceği ve toplantıya 
katılmadığı, 

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle (Kls.59 ve 307); 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu 
Oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 
Mart tarihli talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire 
Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de 
katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan 
çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu 
belgenin Genelsekreter tarafından hazırlandığını, Bu toplantılara katılanların, görevlerinin 
gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere katkılarda bulunduklarını belirtmiş ise de  özellikle 
sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG 
çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın 
böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği,

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığındaki 
BÇG oluşturulmasına ilişkin toplantıya katıldığı iddiasıyla ilgili olarak söz konusu toplantıya 
ilişkin dosyada mevcut olan belgede sanığın konuşma yaptığına dair bir kaydın olmadığı, 
toplantıya katılan diğer şahısların ve bir kısım sanıklar hakkında konuşma metinlerine yer 
verildiği, ancak sanık hakkında herhangi bir kaydın söz konusu belgede olmadığı, sanık 
toplantıya katılmadığını beyan edip sanığın toplantıya katılıp toplantıda irade beyanında 
bulunduğuna dair iddianın aksine bir delilin de elde edilemediği, sanığın da savunmasında 



  

toplantıya katıldığını hatırlamadığını beyan ettiği bunun dışında yani toplantıya katılma 
dışında Batı Çalışma Grubu'nun diğer faaliyetlerinde yer aldığına dair bir iddianın da 
olmadığı, ayrıca Genelkurmay Başkanlığının 11 Mart 2013 tarihli yazılarında; Temel Batmaz 
Dandin ve İzzettin Gürdal’ın 7 Nisan 1997 tarihinde Belçika’yı ziyaret ettiği ve Temel 
Batmaz Dandin’in 08-10 Nisan 1997 tarihleri arasında Brüksel’de NATO toplantısına 
katıldığı ve buna ait belgeler gönderildiği anlaşılmış olup  sanığın haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç 
kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, 
belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, 
belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel oyması nedeniyle 
amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu 
kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, 
kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

35. SANIK KURTULUŞ ÖĞÜN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın 1993 Ağustos-1997 Ağustos 

tarihleri arasında Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanı olarak görev yaptığı, Ağustos 
1997'de Belçika'ya dış göreve gittiği, 02/07/1997 tarihli Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 
1997 tarihçesinde belirtilen İnönü salonunda yapılan toplantıya karargahda görevli general ve 
amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli 
Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile yapılan toplantıya Genelkurmay 
Karargahında görevli Tuğgeneral olarak katıldığı, sanık Çetin Doğan tarafından Savcılık 
ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belgede 
Genelkurmay toplantı salonunda J Başkanları daire başkanları Genel Sekreter, İkinci Başkan, 
Adli Müşvair, Harekat Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, bu toplantıya sanığın da yani 
Kurtuluş Öğün'ün de katıldığı, yine 30 Mayıs 1997 tarihli irticai faaliyetler konulu Orbay 
salonunda yapılan takdime katıldığı iddiasıyla  kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, Ağustos 1993-1997 tarihleri arasında 
Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanı olarak görev yaptığı, Ağustos 1997'de 
Belçika'ya dış göreve gittiğini 7 Nisan 1997 tarihinde Ges Komutanı olarak istihbarat başkanı 
J-2 Çetin Saner'e bağlı olduğunu, Ges Komutanlığı'nın Genelkurmay'a bağlı birlik olarak 
tanımlandığını, tugay seviyesinde generalin kıta görevi olduğunu, diğer daire başkanlarının 
kıta görevi yapmalarının gerekli olduğunu, ges komutanlığının Gölbaşı Haymana yolu 
üzerinde olduğunu, Genelkurmay'a 47 km uzaklıkta olduğunu 7 Nisan'da Genelkurmay'da 
Çevik Bir'in yapmış olduğu toplantıya katılmadığını ayrıca yine aynı gerekçelerle 02/07/1997 
tarihinde yapılan özel takdime ve Orbay salonunda yapılan takdime katılmadığını beyan 
ederek suçlamaları kabul etmemiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde Genelkurmay 
Elektronik Sistemler Komutanı olarak görev yaptığı, rütbesinin Tuğgeneral olduğu, 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02/07/1997 tarihli İnönü 
salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve amiraller ile Genelkurmay 
2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve 
BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın bu toplantıya katılmadığı 
yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, belge ve beyan 
bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul edilemeyeceği ve toplantıya 
katılmadığı, sanık Çetin Doğan'ın 28.05.2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın 



  

böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği gibi, sanığın bu toplantıya katılmadığı 
savunması karşısında katıldığının tespit edilemediği,

 Sanığın müsaade eden kısmında sanık Çevik Bir in imzası bulunan mesaj formu ile 
yapılan 10 Haziran 1997 tarihli  irtica brifingine katılmadığına dair iddianın ispatlamadığı, 
sanığın o tarihte komutanı olduğu Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın 
Genelkurmay karargahında bulunmadığı, dolayısıyla da Genelkurmay'a bağlı birlik olmakla 
birlikte karargah içerisinde bulunmadığı dolayısıyla sanığın bu toplantıya katıldığının da 
iddianın aksine başkaca delil elde edilemediği,

Sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç 
tarihi itibariyle rütbesi ve kendisine verilen görevinin niteliği ve BÇG belgelerin gizli ve 
kişiye özel gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B 
maddesi gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, 
ast bu emri yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, 
konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri 
veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil 
ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri 
verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olan amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri 
kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç 
kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, 
belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna dair delil elde edilemediği 
ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun 
işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi 
yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir

36. SANIK LOKMAN EKİNCİ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı Haziran yada Temmuz ayında 

Ankara'ya Özel Kuvvetler Komutanlığı Eğitim ve Harekat Şube Müdürlüğüne Milli Plan ve 
Tatbikat Subaylığına atandığı, 1997 yılının Eylül ayında İzmir 'e İngilizce Kursu için gittiği, 
1998 yılının Mayıs ya da Haziran ayında döndüğü, Özel Kuvvetler Komutanlığı Tabur 
Komutanlığına atandığı, Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini Genel Kurmay İç Harekat 
Dairesi Bölgesinde tahsis edilen bölümde bu grup için faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi 
verilen personele ait isim listesinde isminin bulunması ve yine Batı Çalışma Grubu telefon 
rehberinde plan subayı olarak isminin geçmesi yine evinde yapılan aramada sanık Abdullah 
Kılıçarslan tarafından 1996-1997-1998 yıllarında takdir belgesi verilmesi iddiasıyla kamu 
davasının açılmıştır.

Soruşturma aşamasında alınan beyanında: Batı Çalışma Grubunun adını basından 
duyduğunu çalışma faaliyetleri konusunda bilgisinin olmadığını, BÇG'de görev almadığını, 
BÇG belgeleri ile ilgisinin bulunmadığını isminin neden belgelerde geçtiğini de bilmediğini 
beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Yargılama aşamasında yukarıda ayrıntısı verilen ifadesinde ise benzer şekilde 
beyanda bulunarak kesinlikle Batı Çalışma Grubu 'nun faaliyetleri kapsamında bir görev 
almadığını, telefon rehberinde neden isminin bulunduğunu bilmediğini yine söz konusu 



  

bölüme giriş yetkisi verilen listede neden isminin olduğunu bilmediğini beyan etmiş ayrıca 
söz konusu takdirnamelerin BÇG ile alakasının olmadığını o dönem görevli olduğu Harekat 
Subaylığı faaliyetleri kapsamında verilen takdirnameler olduğunu beyan etmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde sanığın isminin 
bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu 
belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu 
bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez 
Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir 
delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil 
niteliğinde bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı, takdir belgelerinin de BÇG faaliyetleri ile 
alakasının olmadığı ve amaç suç kapsamında verildiğinin delillerinin bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu 
bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine 
tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı 
belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

37. SANIK MEHMET BAŞPINAR YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Ağustos 1995-Ağustos 1998 tarihleri 
arasında Mali Plan Program Daire Başkanlığı daha sonra adı değişen Genelkurmay 
Başkanlığı Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim Daire Başkanlığı görevlerinde 
bulunduğu, 

 Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02/07/1997 tarihli 
İnönü salonundaki özel takdime Tuğgeneral olarak katıldığı, sanık Çetin Doğan'ın 
Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu 
oluşturulması konulu belgenin oluşturulma sürecinde toplantıya katıldığı, BÇG 
oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında 7 Nisan 1997 
tarihinde yapılan toplantıya Tuğgeneral olarak katıldığı, Genelkurmay antetli cd de yapılan 
bilirkişi incelemesi neticesinde CD5\Bcg\Çankaya klasöründe yer alan “takd.doc” isimli 
word belgesinde mali suçlara ilişkin brifing verdiği, bu brifinglerin BÇG faaliyeti 
kapsamında olduğu iddiasıyla ilgili kamu davası açılmıştır.

Sanık soruşturma aşamasındaki savunmasında, 1995 Ağustos ayından 1998 Ağustos 
ayına kadar Mali Plan Program Daire Başkanlığı olan, daha sonra adı değişen Genelkurmay 
Başkanlığı Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim Daire Başkanlığı görevinde bulunduğunu, 
 07 Nisan 1997 tarihinde saat 15:00 da Genelkurmayda Çevik Bir başkanlığında Batı Çalışma 



  

Grubu ve irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya katılmadığını, başkanı olduğu 
dairenin TSK Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlıklarının yiyecek, içeçek 
hariç savunma ihtiyaçları ile ilgili projelerin yapılması, yürütülmesi, bununla ilgili kontrol 
işlemleri konusunda görevli olduğunu, dairesinin “J-5” Plan ve Prensipler Başkanlığına bağlı 
olduğunu, Batı Çalışma Grubunun hiçbir faaliyetinde ve toplantısında bulunmadığını, ilgili 
daire başkanlarının katılmış olabileceğini, Batı Çalışma Grubuna “J-5”den görevlendirme 
yapılıp yapılmadığını bilmediğini,  Batı Çalışma Grubunda herhangi bir sunum yapmadığını, 
mali konuları Genelkurmayda normal rutin toplantılarda anlatmış olabileceğini belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir. Yargılama aşamasında alınan ifadesinde benzer savunmalarda 
bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı bütün olarak değerlendirildiğinde, Genelkurmay Genel 
Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02/07/1997 tarihli İnönü salonundaki özel 
takdime "karargahda görevli general ve amiraller ile Genelkurmay 2.Başkanı, Genelkurmay J 
Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve BÇG'nin katılımı ile" 
yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın bu toplantıya katılmadığı yönündeki savunmasının aksine 
bu toplantıya katıldığına dair bilgi, belge ve beyan bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak 
katılmış olduğunun kabul edilemeyeceği ve toplantıya katılmadığı,

Sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın 
böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği gibi, sanığın bu toplantıya katılmadığı 
savunması karşısında katıldığının tespit edilemediği, 

Sanık hakkında Genelkurmay antetli CD5\Bcg\Çankaya klasöründe yer alan 
“takd.doc” isimli word belgesinde mali hususlara ilişkin diğer sanıklar Fevzi Türkeri, İdris 
Koralp ve Mustafa Özbey ile birlikte BÇG faaliyeti kapsamında brifing verdiği iddia edilmiş 
ise de söz konusu belgede adı sayılan kişilerin takdimci olarak konuşma süreleri ve konunun 
yazılı olduğu ancak bu belgenin herhangi bir belgenin eki niteliğinde olmadığı söz konusu 
brifingin nerede ne zaman ve hangi amaçla yapıldığının anlaşılamadığı, belgede herhangi bir 
imzanın bulunmadığı gibi bu dijital belgeyi hazırlayanlar veyahut belge içeriğine vakıf olan 
kişilerce de doğrulanmadığı yani belgenin doğruluğu konusunda yan bir delilin elde 
edilemediği ve hukuken geçerli bir delil olmadığından hükme esas alınamayacağı,

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığındaki 
BÇG oluşturulmasına ilişkin toplantıya katıldığı iddiasıyla ilgili olarak söz konusu toplantıya 
ilişkin dosyada mevcut olan belgede sanığın konuşma yapmadığı ancak toplantıya katıldığı 
belirtilmiş ise de sanığın alınan tüm savunmalarında toplantıya katılmadığını ve herhangi bir 
konuşma yapmadığını beyan ettiği, toplantı tutanağında sanığın konuşma yaptığın dair bir 
kaydın olmadığı, sanığın BÇG'nin diğer toplantılarına da katılmadığı gibi BÇG'nin diğer 
faaliyetlerinde de görev aldığına dair bir belge, bilgi ele geçirilemediği, gibi bu yönde bir 
iddianın da olmadığı, sanığın toplantılara katıldığı inkarına rağmen kabul edilse bile bu 
toplantı dışında BÇG'nin diğer icrai faaliyetleri ile ilgili bir belge düzenleme, icrai kapsamda 
görev alma, diğer toplantılarına katılma gibi bir faaliyetinin olmaması, sanığın diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, BÇG faaliyetlerine katıldığına, 
toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve sanığın 
başka hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun 
işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi 
yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

38. SANIK MEHMET AYGÜNER YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME



  

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996-1998 Ağustos ayı arasında Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığında İstihbarata Karşı Koyma Şube 
Müdürü olarak görev yaptığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Genkur. ( İGHD-BCG) 'ye 
hitaben yazılan gizli kişiye özel ibareli İSTH:3590-97 /ikk.ş () sayılı İKK.Ş.M.d.Bnb 
M.Aygüner parafına ve İstihbarat Daire Başkanı Dz.Kur. Kd. Alb. Eser Şahan imzasına 
açıldığı, 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu Deniz Kuvvetleri 
Komutanına arz edilip paraflanan, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Aydan 
EROL imzalı, koordine olarak Harekât Başkanı Tümamiral A.Atılan paraflı, evrakı 
hazırlayan İstihbarat Daire Başkanı Albay Eser Şahan ve İKK Ş.Md.Bnb.M.Aygüner paraflı, 
Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik bu ile ilgili olarak bu bulgenin BÇG faaliyeti 
kapsamında olduğundan kamu davası açılmıştır.

Sanık soruşturma aşamasında alınan beyanında,1990-1996 yılları arasında Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığında karargâh subayı olarak görev yaptığını, 1996-1998 yılları 
arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma 
(İKK) Şube Müdürü olarak görev yaptığını, 1998 yılı Ağustos ayında Geyikli Deniz Er 
Eğitim Tabur Komutanlığına atandığını ve 2007 yılında emekli olduğunu,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi (İKK) Şube Müdürü 
olarak görev yaptığı dönemde Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı olan Eser Şahan’ın 
kendisinin amiri olduğunu, Cemal Hakan Pelit’in Deniz Kuvvetleri İKK Şube Müdürlüğünde 
kendisine bağlı olarak çalıştığını, Erkan Yaykır’ın kendisinin döneminde Donanma Komutanı 
İstihbarata Karşı Koyma (İKK) Şube Müdürü olduğunu,

Sanık Mehmet Aygüner’e gönderilen Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu : 
Donanma Komutanlığının Nisan 1998 gün ve İSTH:3429-98/İKK.Ks.(BAAOO) sayılı 
yazının EK-A sında,BATI ÇALIŞMA GRUBU OLAY BİLDİRİM RAPORU 
(BATOLBİLRAP) 1-Rapor no 98/09. 2-Olayın Meydana Geldiği Zaman 24 ve 25 Nisan 
1998. 3-Olayın Meydana Geldiği Birlik. 4-Olayın meydana Geldiği Yer:Gölcük. 5-Olayın 
Türü: Gölcük Belediye Kongre Salonunda düzenlenen şiir ve makale yarışması ile 
uyuşturucu konulu panel. 6-Olayın Telefonla Dz.K.K.İstihbarat Dairesine Bildirildiği Zaman: 
22 Nisan 1998 17:00. 7. Olayı Bildirenin Kimliği : Dz.Kur.Bnb.Erkan Yaykır. 8. Olay 
Bildirilenin Kimliği : Dz.P.Yb.Mehmet Aygüner. 9-Olayın Kısaca Açıklaması ve Sonucu : 
a.24 Nisan 1998 günü saat 15:00 da Gölcük Belediye Başkanlığı ve Gölcük Müftülüğünce 
düzenlenen Peygamberimize ikbas etmenin önemi konulu siir ve makale yarışmasının 
yapılacağı, b.25 Nisan 1998 günü saat 20:30 da Gölcük Belediye Başkanlığınca uyuşturucu 
ve bağımlılık yapan maddelere karşı Peygamberimizin tavrı konulu panelin düzenleneceği ve 
konuşmacı olarak Prof.Dr.Orhan Karmış katılacağı öğrenilmiştir. 10.Varsa Alınan Tedbirler : 
Bahsekonu yarışma ve panelin içeriği hakkında bilgi edinilmesi için gerekli tedbirler alındığı 
belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen belge ile ilgili olarak şüpheli ifadesinde; Batı Çalışma 
Grubu Olay Bildirim Raporunu şu an hatırlayamadığını, Batı Çalışma Grubunda 
çalışmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. Yargılama aşamasında alınan 
beyanında soruşturma aşamasındaki beyanlarına benzer nitelikte yukarıda da belirtilen 
nitelikte savunmada bulunduğu anlaşılmıştır. 

Tüm dosya kapsamı bütün halinde değerlendirildiğinde, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından Genkur. ( İGHD-BCG) 'ye hitaben yazılan gizli kişiye özel ibareli İSTH: 
3590-97 /ikk.ş () sayılı İKK.Ş.M.d.Bnb M.Aygüner parafına ve İstihbarat Daire Başkanı Dz. 
Kur. Kd. Alb. Eser Şahan imzasına açılan belgenin imzalanıp paraflanmadığı, boş format 
belge olduğu ve bu belgeden sanığın sorumlu olamayacağı,, 

5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu Deniz Kuvvetleri 
Komutanına arz edilip paraflanan, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Aydan Erol 
imzalı, koordine olarak Harekât Başkanı Tümamiral A.Atılan paraflı, evrakı hazırlayan 
İstihbarat Daire Başkanı Albay Eser Şahan ve İKK Ş.Md.Bnb.M.Aygüner paraflı belgede 



  

sanığın parafının olmasının içeriğini hazırladığı ve içeri hakkında irade beyanında bulunduğu 
anlamına gelmeyeceği, zira yapılan başka bir soruşturma nedeniyle belgenin sanık Eser 
Şahan tarafından hazırlandığı hususunun Tayfun Baş tarafından ifade edildiği, 

Sanığa bildirilen Donanma Komutanlığının Nisan 1998 gün ve İSTH:3429 -98/ 
KK.Ks.(BAAOO) sayılı yazının EK-A sında,BATI ÇALIŞMA GRUBU OLAY BİLDİRİM 
RAPORU (BATOLBİLRAP)'nun suç tarihinden sonraya ait olduğu ve amaç suça yönelik 
olduğunun delillerinin bulunmadığı, 

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine ev içeriğini irade beyan ederek oluşturduğuna, 
haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket 
ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip 
edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna dair delil 
elde edilemediği, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç 
suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen 
görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve 
delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

39. SANIK MEHMET ALİ YILDIRIM YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996-1998 yıllarında  Genel Kurmay 
Başkanlığı Lojistik Daire Başkanlığında proje Subayı olarak görev yaptığı, BÇG'nin 
faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin bulunduğu ve 
BÇG telefon rehberinde isminin geçtiği iddiasıyla kamu davasının açılmıştır.

 Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, görev yaptığı 
süre içerisinde 1 Ekim 1996 - 21 Şubat 1997 tarihlerinde İstanbul Silahlı Kuvvetler 
Akademisinde, 8 Mayıs – 15 Haziran 1997 tarihlerinde Irak’a sınır ötesi harekât, 20-24 
Temmuz 1997 tarihlerinde Fas Gambia, 12-16 Kasım 1997 tarihlerinde Bosna Hersek- 
Arnavutluk, 23- 27 Şubat 1998 tarihlerinde Azerbeycan, 28 Mart -5 Nisan 1998 tarihlerinde 
Bosna Hersek – Arnavutluk, 18 Mayıs – 12 Haziran 1998 tarihlerinde Tabur Komutanlığı İç 
Güvenlik Kursunda bulunduğunu, 3 Temmuz 1998 tarihinde Genelkurmaydan ilişiğini 
keserek Trabzon’a göreve gittiğini, Batı Çalışma Grubundan bilgisi olmadığını, BÇG 
içerisinde görev almadığını, yukarıda belirttiği üzere 1994 – 1998 yılları arasında yaklaşık 17 
ay Genelkurmay dışında görev yaptığını,10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu 
belgenin Ek-A’sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı BÇG şemasında planlama bölümünde 
J-4 olarak bahsedilen lojistik kısmındaki bir kurmay subaydan bahsedildiğini, onun da kim 
olduğunu bilmediğini, BÇG'nin toplantılarına katılmadığını, faaliyetlerine katılmadığını, 
görev almadığını, BÇG'nin faaliyet gösterdiği alana girmek için giriş kartının olmadığını 
beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı bütün halinde değerlendirildiğinde, Batı Çalışma Grubu 
faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu 
grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin 
bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu 
belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu 
bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez 
Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir 
delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil 
niteliğinde bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 



  

gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna dair delil elde edilemediği ve sanığın hiçbir 
dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel 
olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna 
dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan 
uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar 
vermek gerekmiştir.

40. SANIK MEHMET CUMHUR YATIKKAYA YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1994 Ağustos ayından 1997 yılı Temmuz 
ayına kadar Genel Kurmay Başkanlığı'nın Merkez Daire Başkanlığı Savunma İşbirliği 
ofisinde Takım Komutanı ve Bölük Komutanı olarak görev yapıp, BÇG'nin faaliyetlerini 
yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin bulunduğu iddiasıyla kamu 
davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, BÇG'nin 
toplantılarına katılmadığını, faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, BÇG'nin faaliyet 
gösterdiği alana girmek için giriş kartının olmadığını beyan ederek suçlamaları kabul 
etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı bütün halinde değerlendirildiğinde, Tüm dosya kapsamı birlikte 
değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat Dairesi 
Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi 
verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller 
kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir 
belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih 
itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da 
giriş kartı verildiğine dair de bir delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek 
başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu 
bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine 
tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı 
belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

41. SANIK MEHMET ŞİNASİ ÇALIŞ YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı Temmuz ayı ile 1998 yılı 
Ağustos ayı arasında Genelkurmay Lojistik Başkanlığı İstihkam Dairesi NATO Altyapı 



  

şubesinde Kara Proje subayı olarak görev aldığı, BÇG'de görev alması nedeniyle 18 Temmuz 
1997 tarihli takdir belgesi verilmesi yine 1 Temmuz 1997 tarihli BÇG'de çalışması nedeniyle 
takdir belgesi verilmesi, BÇG'nin faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait 
isim listesinde ismi bulunması nedeniyle cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, kendisinin 26 Mayıs 1997 tarihinden 
itibaren bir buçuk ay süreyle BÇG içerisinde yer aldığını, Şube müdürünün lojistik 
komutanlığında sıralı olarak silsile ile görevlendirme yazısını kendisine tebliğ ettiğini, bu 
şekilde göreve başladığını, esas görevinin yanında BÇG'de de görev aldığını, buraya herkesin 
giremediğini, BÇG'de aktif olarak herhangi bir faaliyete katılmadığı, plan içinde yer 
almadığını beyan etmiş aynı zamanda BÇG harekat konseptinde belirtilen maddelerle ilgili 
açıklamalarda bulunmuş olup, harekat konseptinin 1b/10 bendinde belirtilen hususun askeri 
müdahale olduğu, konseptin 2e bendinde belirtilen hususun o dönem televizyon ve 
gazetelerde ismi geçen Fadime Şahin, Müslüm Gündüz, aczimendiler gibi haberlerin 
psikolojik harekat orijini olduğu, 2a-f bendinde personelin temizlenmesinden kastedilenin bu 
şekilde bir uygulama ile herhangi bir çatlak sesin çıkması ve çeşitliliğinin önlenmesinin 
sağlanması olduğu,üçüncü sonuç kısmında geçen Atatürkçü güçlerden kastedilenin Atatürkçü 
Düşünce Dernekleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme gibi dernekler olabileceğini, BÇG eylem 
planının 1a bendinde belirtilen ifadelerin sivil iradenin işleyişine müdahale olduğu, 1c 
bendindeki ifadelerin kamuoyu oluşturacağının anlaşıldığını, 12 nolu faaliyet d bendinde 
siyasi parti ve belediyelere karşı tedricen artan örtülü ve psikolojik harekat tedbirlerinin 
uygulanacağı ifadesinden kastedilenin İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak hakkında basında çıkan haberler ve neticesinde 
gerçekleşen sonuç mudur şeklinde soru sorulduğunda BÇG'nin organize ettiği olaylara 
benzediğini, ayrıca takdirnamelerin BÇG'de çalışan herkese verildiğini beyan ederek 
suçlamaları kabul etmemiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Bölgesinde tahsis edilen bölümde yürütüleceğinin ve bu 
grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin 
bulunduğu iddia edilmiş ise de; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat 
Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş 
yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları 
deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik 
taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye girmek için giriş kartı verme 
yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu 
yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile rastlanılmadığı ve söz konusu 
taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı, takdir 
verilmesinde sanığın bilgi ve iradesinin bulunmadığı,

Sanığın kendi iradesiyle BÇG alt kurulunda görevlendirildiği suç tarihi itibariyle 
rütbesinde göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından görevlendirilmiş olduğu, sanığın 
BÇG'de görev alırken rütbesi ve verilen görev itibariyle belge düzenlemeye, belgelerin 
içeriğini oluşturmaya, irade beyan etmeye yetkili olduğuna dair iddia dışında savunmanın 
aksine, cezalandırılmasına yeterli, somut ve hukuken geçerli delil elde edilemediği, rütbesi ve 
kendisine verilen planlama subayı görevinin niteliği ve BÇG belgelerin gizli ve kişiye özel 
gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B maddesi 
gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri 
yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç 
teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli 
bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast 



  

tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri verenle 
birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olmayan BÇG alt kurulunda 
görevlendiren amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir 
belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç 
suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen 
görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve 
delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

42. SANIK MEHMET FARUK ALPAYDIN YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın 1995 yılı Ağustos ayından 1998 
Haziran ayına kadar Genelkurmay Başkanlığı İGHD'de plan şubede plan proje subayı olarak 
görev yaptığı, BÇG telefon rehberinde isminin bulunduğu, BÇG'nin faaliyet yürüttüğü alana 
giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde adının geçtiği, ayrıca plan şubesinde görev 
yaptığı dönemde üstün yetenekleri ve irtica tehdidiyle mücadeledeki katkılarından dolayı 
verilen takdirname belgesinin olduğu iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında; 1995 
Ağustos-1998 Haziran ayları arasında Genelkurmay İGHD'de plan proje subayı olarak görev 
aldığını, görevinin terör ve PKK ile ilgili konular olduğunu 97 yılı Şubat-Ağustos ayları 
arasında İstanbul'da silahlı kuvvetler akademisinde eğitime katıldığını, BÇG'de görev 
almadığını, atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiş, savunmasına yukarıda ayrıntılı bir 
şekilde yer verilmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte bütün halinde değerlendirildiğinde; Sanığa verilen 
takdir belgesinin BÇG'deki çalışmalarından dolayı değil İGHD'deki çalışmalarından dolayı 
verilen takdirname belgesi olduğu gibi BÇG'de çalışıp rapor, belge, bilgi düzenlediğine dair 
bir delil bulunmadığı gibi, Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat 
Dairesi Bölgesinde tahsis edilen bölümde yürütüleceğinin ve bu grubun yürüttüğü faaliyet 
alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu iddia edilmiş ise 
de;ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin koordinasyonu 
sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye girmek için giriş 
kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire Başkanlığına ait 
olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile rastlanılmadığı 
ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,



  

Sanığın Silahlı Kuvvetler Akademisinin 3 Mart 1997 tarihinde başlayan ve 25 
Temmuz 1997 tarihinde sona eren 67 nci dönemde öğrenim gördüğünü, sanık İdris Koralp 
tarafından BÇG de görevlendirilmediğinin beyan edildiği,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna dair delil elde edilemediği ve sanığın hiçbir 
dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel 
olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna 
dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan 
uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar 
vermek gerekmiştir.

43. SANIK METİN KEŞAP YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Genel Kurmay İstihkam Daire 

Başkanlığı'nda Plan Şubede proje subayı olarak görev yaptığı, BÇG'nin faaliyetlerini 
yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin bulunduğu, ve BÇG telefon 
rehberinde isminin geçtiği iddiasıyla kamu davasının açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, BÇG'nin 
toplantılarına katılmadığını, faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, BÇG'nin faaliyet 
gösterdiği alana girmek için giriş kartının olmadığını beyan ederek suçlamaları kabul 
etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte bütün halinde değerlendirildiğinde;  Batı Çalışma Grubu 
faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu 
grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin 
bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu 
belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu 
bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez 
Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir 
delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil 
niteliğinde bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı, sanık İdris Koralp sanığın BÇG de 
çalışmadığını beyan ettiği,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine,BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik 
herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir 
ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, 
toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara 
katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının 
bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun 
işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi 
yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.



  

44. SANIK METİN YAVUZ YALÇIN YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Ağustos 1995-Ağustos 1997 yıllarında 
Genelkurmay Eğitim ve Teşkilat Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı, 27 Mayıs 1997 tarihli 
BÇG Batı Eylem Planı'nda icra makamında eğitim teşkilat dairesi başkanı olarak bulunduğu, 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02/07/1997 tarihli İnönü 
salonundaki özel takdime Tuğgeneral olarak katıldığı, sanık Çetin Doğan'ın Cumhuriyet 
savcılığına vermiş olduğu ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli BÇG çalışma grubu oluşturulması 
konulu belgenin oluşturulma sürecinde toplantıya katıldığı, BÇG oluşturulmasına ilişkin 
Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya 
Tuğgeneral olarak katıldığı iddiasıyla ilgili kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma aşamasında alınan beyanında,1995 Ağustos-1997 yılı Ağustos 
ayları arasında Genelkurmay Eğitim ve Teşkilat Dairesi Başkanı olarak görev yaptığını, 1997 
yılı Ağustos ayında Lice’ye Tugay Komutanı olarak atandığını, 2008 yılında Korgeneral 
rütbesi ile emekli olduğunu, Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı ile ilgili olarak hiçbir 
eylem ve faaliyette bulunmadığını, BÇG’de görev almadığını, Genelkurmay Eğitim Dairesi 
Başkanı olarak görev tanımının dışında hiçbir görev almadığını, BÇG faaliyetleri ile ilgili 
çalışması da olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. Yargılama aşamasında 
yukarıda belirtilen beyanında benzer savunmada bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, her ne kadar sanıkta 27 Mayıs 
1997 tarihli BÇG Batı eylem planında icra makamlarında eğitim teşkilat dairesi başkanı 
olarak bulunduğu iddia edilmiş ise de söz konusu belgenin incelenmesinde eğitim teşkilat 
dairesinin icra makamında birinci sırada gösterilmediği, birinci sırada gösterilen makamın 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği olduğu ve sanığın Batı Çalışma Grubu Batı Eylem 
Planı ile ilgili olarak hiçbir eylem ve faaliyette bulunmadığı yönündeki savunmasının aksine 
delil  bulunmadığı, 

Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde belirtilen 02/07/1997 tarihli 
İnönü salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve amiraller ile Genelkurmay 
2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve 
BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın bu toplantıya katılmadığı 
yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, belge ve beyan 
bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul edilemeyeceği ve toplantıya 
katılmadığı, 

Sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın 
böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği gibi, sanığın bu toplantıya katılmadığı 
savunması karşısında katıldığının tespit edilemediği, 

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığındaki 
BÇG oluşturulmasına ilişkin toplantıya katıldığı iddiasıyla ilgili olarak söz konusu toplantıya 
ilişkin dosyada mevcut olan belgede sanığın konuşma yapmadığı ancak toplantıya katıldığı 
belirtilmiş ise de sanığın alınan tüm savunmalarında toplantıya katılmadığını ve herhangi bir 
konuşma yapmadığını beyan ettiği, toplantı tutanağında sanığın konuşma yaptığın dair bir 
kaydın olmadığı, sanığın BÇG'nin diğer toplantılarına katılmadığı gibi BÇG'nin diğer 
faaliyetlerinde de görev aldığına dair bir belge, bilgi ele geçirilemediği, gibi bu yönde bir 
iddianın da olmadığı, sanığın toplantılara katıldığı inkarına rağmen kabul edilse bile bu 
toplantı dışında BÇG'nin diğer icrai faaliyetleri ile ilgili bir belge düzenleme, icrai kapsamda 
görev alma, diğer toplantılarına katılma gibi bir faaliyetinin olmaması,sanığın diğer sanıklarla 
fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve 



  

brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve sanığın başka hiçbir 
dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin 
faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine 
ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından 
atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

45. SANIK MUSTAFA KÖSEOĞLU YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996-199 tarihlerinde Genel Kurmay 
Başkanlığı Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı'nda görev yaptığı, 
BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin 
bulunduğu iddiasıyla kamu davasının açıldığı, 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, Batı Çalışma 
Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma Grubu Çalışma alanına giriş yetkisi verilen 
personel isim listesinde (gir-yet.doc) isminin bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; BÇG 
içerisinde görev almadığını, faaliyette bulunmadığını, tahminince her başkanlıktan isim 
istenmiş olabileceğini, kendi dairesinden de kendi isminin bildirilmiş olabileceğini, isminin 
bu şekilde listeye yazılmış olabileceğini, görev yaptığı Silahsızlanma ve Uluslar arası 
Güvenlik İşleri Dairesinden bu listede sadece kendi adının olduğunu,30.09.1996- 30.05.1997 
tarihleri arasında Bulgarca Temel Kursu için İstanbul’da olduğunu, bu tarih itibariyle kurstan 
geleceği değerlendirilip “geldiği zaman gitsin” diyerek adının yazdırılmış olabileceğini, 
kendisine sözlü ya da yazılı bir tebligat yapılmadığını, BÇG çalışmalarına katılmadığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu 
bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine 
tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı 
belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

46. SANIK MUSTAFA BIYIK YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Ağustos 1996-Ağustos 1997 arasında 

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yaptığı, 1997 yılı Ağustos 
ayında Uzman Jandarma Okul Komutanlığı görevine atandığı, 10 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin 
kurulması konulu Çevik Bir imzalı belgenin 9. maddesinde daha evvel teşkil edilen kriz 
masası kurulu çalışmalarına aşağıdaki esaslara uygun olarak devam edileceğine dair belgede 
Jandarma Asayiş Komutanlığı temsilcisi olarak isminin bulunduğu, ayrıca Genelkurmay 
Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihli tarihçesinde belirtildiği Genelkurmay Harekat Başkanlığı 



  

koordinasyonundaki 08.05.1997 tarihli BÇG toplantısına katıldığı iddiasıyla kamu davası 
açılmıştır.

 Sanık soruşturma aşamasında alınan ifadesinde 1995 yılı Ağustos ayında Jandarma 
Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanlığına, 1996 yılında ise J.Gn.K. İstihbarat 
Başkanlığına, 1997 yılı Ağustos ayında Uzman Jandarma Okul Komutanlığına, 1998 yılı 
Ağustos ayında Tuğgeneralliğe terfi ederek Tunceli Bölge Komutanlığına atandığını ve 2 yıl 
bu görevde kaldığını,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde; 
Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarmaya bu belge gittiğinde muhatabın Harekât Başkanları 
olduğunu, yapılacak bir işlem varsa Harekât Başkanlarının bu işlemi yapmasının gerektiğini, 

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu belgenin 9. maddesinde 
belirtilen Batı Çalışma Grubu Kriz Masası kurulunda yer alması ile ilgili olarak ifadesinde; 
Jandarma Asayiş Komutanlığında görev yapmadığını, ancak isminin karşısında bulunan 
“Kaplan” kelimesinin Jandarma sınıfını, 4200 kodunun ise İstihbarat Başkanlığını 
gösterdiğini, böyle bir toplantıya katılmadığını, Batı Çalışma Grubunun Jandarma Genel 
Komutanlığı bünyesinde nasıl bir örgütlenme olduğunu bilmediğini, böyle bir örgütlenme 
bulunup bulunmadığını da bilemediğini, BÇG çalışmaları kapsamında Jandarma İstihbarat 
Başkanlığında istihbarat ağı oluşturmadığını,

 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu yazı ile ilgili olarak 
ifadesinde; BÇG birimine rapor sistemindeki formata göre herhangi bir bildirimde 
bulunmadıklarını, bir olay nedeniyle kendilerinden rapor istenmiş ve kendileri de bildirmiş 
ise bunu hatırlamadığını, BÇG adına herhangi bir görev alıp yapmadığını,  

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgede Jandarma Genel Komutanlığına görev verilmiş gözükse de kendisinin 
böyle bir görev almadığını ve çalışma yapmadığını, 1997 yılı ve sonrasında BÇG’nin 
mevcudiyetine dair hiçbir bilgisi olmadığını, BÇG’de herhangi bir çalışmada bulunmadığını, 
görev almadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. Yargılama aşamasında da benzer 
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sanık Hakkı Kılınç'ın 
mahkemece alınan savunmasında kendisinin Jandarma Genel Komutanlığı'nca 
görevlendirilmesi üzerine BÇG toplantılarına katıldığı, kriz masasında Mustafa Bıyık'ın 
toplantıya katılmadığını ve katıldığını hiç hatırlamadığını beyan etmiş olup sanık Mustafa 
Bıyık'ın alınan savunmalarında da toplantılara hiç katılmadığını beyan edip ayrıca kendisinin 
Jandarma Asayiş Komutanlığı'nı temsilen belge düzenlendiğini oysa kendisinin hiç Asayiş 
görevinin olmadığını beyan etmiş olup diğer sanık Hakkı Kılınç'ın beyanları da gözönüne 
alındığında sanığın BÇG'nin toplantılarına Jandarma'yı temsilen katılmadığı, toplantıya 
katılanın Jandarma'yı temsilen Hakkı Kılınç olduğu anlaşıldığı,

 Her ne kadar sanık hakkında doğru olduğu deliller kısımda kabul edilen hukuken 
geçerli BÇG kriz masası kurulu adlı belgede ismi var ise de BÇG'de görev yapmadığını, 
sanık Hakkı Kılınç'ın Jandarma Genel Komutanlığı'nca görevlendirilmesi üzerine BÇG 
toplantılarına katıldığının anlaşılması karşısında amaç suç yönünden kararların alındığı batı 
üst kurulu olan BÇG kriz masası kurulunda isminin bulunmasının dışında delil bulunmadığı,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin incelenmesinde; 08 Mayıs 
1997 Perşembe günü ilk BÇG toplantısının yapıldığının belirtildiği ve devamında 22 Mayıs 
1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 
Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 
16 Haziran 1997 Pazartesi günleri Batı Çalışma Grubu Toplantılarının yapıldığı, hükümetin 
bilgisi dışında kurulup son toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 
tarihinde istifa ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde BATI ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI adı altında yaptığı, bu tarihten sonra batı çalışma grubu adı altında toplantı 



  

yapılmadığı ve toplantının isminin İÇ GÜVENLİK TOPLANTISI olarak yer aldığı, 
hükümetin istifa ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı bir dönemde toplantının isminin 
değiştirilmesinin hukuki ve mantıklı bir gerekçesi olamayacağı, haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklar ve haklarında soruşturma devam eden failler ile birlikte Batı 
Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin ana amacının meşru 54. Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini irticaya destek verdiği, irticayı desteklediği, kendisinin bizzat irtica olarak 
tanımlandığı, bu amaçla kadrolaştığı ve siyasal islamı gerçekleştirmek istediği, sanık Erol 
Özkasnak'ın ifade ettiği şekli ile anayasaya ve kanunlara aykırı davrandığı, bu nedenlerle 
somut deliller olmadığı ve hükümet protokolu olduğu halde tehdit oluşturduğu kabulü ile 
istifa ettirilmesini sağladığı anlaşılmış ancak sanığın batı üst kurulu olan kriz masası 
kurulunda ismi bulunmasına rağmen bu toplantılardan sadece 08.05.1997 tarihli ilk toplantıya 
katıldığının tarihçeden anlaşıldığı ve diğer süreklilik arzeden toplantılara katılmadığı 
anlaşıldığından sanığın savunmasının aksine cezalandırılmasını yeterli  iddia dışında başka da 
delil olmadığı gibi, sanığın söz konusu belge dışında BÇG toplantılarına katıldığına dair bir 
delilin olmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna dair delil bulunmadığı ve sanığın hiçbir dijital 
veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve 
bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, 
kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

47. SANIK MUSTAFA BABACAN YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996-1998 yılları arasında Genelkurmay 
Başkanlığı Genel Sekreterliği Basın Yayın Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Basın 
İnceleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde ilk bir yıl proje subayı, son bir yıl ise şube 
müdürlüğü görevini yürüttüğü, hakkında 10 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulması konulu 
Çevik Bir imzalı belgenin 9. maddesinde daha evvel teşkil edilen kriz masası kurulu 
çalışmalarına aşağıdaki esaslara uygun olarak devam edileceğine dair belgede Genelkurmay 
Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nı temsilen isminin bulunduğu, ayrıca BÇG'nin 
çalışmalarını yürütmesi için faaliyet gösterdiği alana giriş yetkisi veren personele ait isim 
listesinde isminin bulunduğu iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Sanık soruşturma aşamasında alınan beyanında,1996-1998 yılları arasında 
Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği Basın Yayın Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı Basın İnceleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde ilk bir yıl proje subayı, 
son bir yıl ise şube müdürlüğü görevini yürüttüğünü,  Daire Başkanı Hüsnü Dağ’ın, 1997 yılı 
Nisan ayı ortalarında şifaen iç güvenlik konusunda bir çalışma grubu olacağını, bu toplantıya 
genelsekreterlik temsilcisi olarak katılmasını emrettiğini, bu toplantıya katıldığında bu 
grubunun adının BÇG olduğunu öğrendiğini, ilk toplantının yerini hatırlamadığını, toplantı 
sırasında ne yapacağını, görevinin ne olduğunu Çetin Doğan’a sorduğunu, onun da kendisine 
günlük basın özetlerini arz etmesini, genel sekreterliğin yapması gereken bir şey varsa 
genelsekreteri olan Erol Özkasnak’a iletmesi olduğunu söylediğini, toplantı sonunda 
Genelsekreter Erol Özkasnak ve daire başkanı Hüsnü Dağ’a bilgi verdiğini, günlük 
basın-haber özetlerinin hazırlanması ve günlük olarak BÇG’ye iletilmesi görevini yaptığını, 
ayrıca katıldığı toplantılarda basın özetlerini arz ettiğini, haftada bir olarak yapılan Batı 



  

Çalışma Grubu toplantılarına katılıp o dönem içerisinde bir haftada basında yer alan iç 
güvenlik haberlerinin özetlerini (PKK, doğal afetler, irtica) toplantıya katılıp arz ettiğini, 
toplantılara kuvvet temsilcilerinin katıldığını hatırladığını, toplantıların çoğunlukla Çetin 
Doğan’ın başkanlığında icra edildiğini, yukarıda belirtilen görevinin kadro görevi ile ilgili 
olduğunu, BÇG için özel bir mesai ve gayret harcamadığını, BÇG’deki görevinin kendisinin 
ikiz görevi olduğunu, daire başkanlığında basın ile temas etmenin başka bir şubenin görevi 
olduğunu, basın enformasyon tanıtım şube müdürlüğünün veya başkanlığında başka bir 
arkadaşının isminin daha çalışma grubunda geçtiğini, basın mensupları ile temas ve bilgi 
verme görevinin enformasyon tanıtım şube müdürlüğünün faaliyeti olduğunu, bu şubeye 
personel desteği sağlanmış olabileceğini,10 Nisan 1997 tarihli belgenin 9/a bendinde 
kendisinin çalıştığı birim olan basın yayın halkla ilişkiler daire başkanlığının bağlı olduğu 
genel sekreterliğe Batı Çalışma Grubunun belgelerinin gelmiş olabileceğini, buna istinaden 
daire başkanının da kendisini BÇG’de görevlendirdiğini düşündüğünü, bu belgenin 9. 
maddesinde belirtilen kriz masasından kast edilenin BÇG kriz masası olduğunu ve 
kendisine basın özeti paketi hazırlama görevi verildiğini, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu konulu belgenin Ek-A’sında bulunan BÇG şemasında belirtildiği üzere 
genelsekreterlikten bir, basın ve halkla ilişkiler bölümünden bir subayın görevlendirildiğini 
gördüğünü, Mustafa İhsan Tavazar’ın kendisine yedek olarak yazıldığını, fakat toplantılara 
çoğunlukla kendisinin katıldığını, kendisine verilen kartın sadece karargâha giriş ve 
komutanlık katına geçiş için olduğunu, BÇG kriz kurulunda temsilci olarak bulunduğunu, 
kendinin katıldığı toplantıların Harekât Başkanlığı katında olduğunu belirterek suçlamaları 
kabul etmemiştir. Yargılama aşamasında alınan beyanında da benzer nitelikte beyanda 
bulunduğu anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı ayrıca sanığa verilen ve söz konusu giriş kartındaki belgeyle ilgili sadece 
BÇG'de çalışması için verilmiş bir giriş kartı olmadığı, BÇG'nin de faaliyet yürüttüğü alana 
giriş yetkisi verilen bir kart olduğu,

Sanık hakkında doğru olduğu sanığın beyanı ile de ve deliller kısımda kabul edilen 
hukuken geçerli BÇG kriz masası kurulu adlı belgede ismi var ise de 10 Nisan 1997 tarihli 
belgenin 9. maddesinde belirtilen kriz masasından kast edilenin BÇG kriz masası olduğunu 
ve kendisine basın özeti paketi hazırlama görevi verildiğini ve belgeyi doğruladığı, basın 
mensupları ile temas ve bilgi verme görevinin enformasyon tanıtım şube müdürlüğünün 
faaliyeti olduğunu, 

Daire Başkanı Hüsnü Dağ’ın 1997 yılı Nisan ayı ortalarında şifaen iç güvenlik 
konusunda bir çalışma grubu olacağını, bu toplantıya genelsekreterlik temsilcisi olarak 
katılmasını emrettiğini, Genelsekreter Erol Özkasnak'ın bilgisi dahilinde ve daire başkanı 
Hüsnü Dağ’a emri ile bu toplantıya katıldığında bu grubunun adının BÇG olduğunu 
öğrendiği, ilk toplantının yerini hatırlamadığı, toplantı sırasında ne yapacağını, görevinin ne 
olduğunu Çetin Doğan’a sorduğu, onun da kendisine günlük basın özetlerini arz etmesini, 
genel sekreterliğin yapması gereken bir şey varsa genelsekreteri olan Erol Özkasnak’a 
iletmesi olduğunu söylediği, toplantı sonunda Genelsekreter Erol Özkasnak ve daire başkanı 
Hüsnü Dağ’a bilgi verdiğini, günlük basın-haber özetlerinin hazırlanması ve günlük olarak 
BÇG’ye iletilmesi görevini yaptığını, ayrıca katıldığı toplantılarda basın özetlerini arz 



  

ettiğini, haftada bir olarak yapılan Batı Çalışma Grubu toplantılarına katılıp o dönem 
içerisinde bir haftada basında yer alan iç güvenlik haberlerinin özetlerini (PKK, doğal afetler, 
irtica) toplantıya katılıp arz ettiği, toplantılara kuvvet temsilcilerinin katıldığını hatırladığı, 
toplantıların çoğunlukla Çetin Doğan’ın başkanlığında icra edildiği, sanığın amaç suç 
yönünden kararların alındığı batı üst kurulu olan BÇG kriz masası kurulunda isminin 
bulunmasının dışında delil bulunmadığı,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin incelenmesinde; 08 Mayıs 
1997 Perşembe günü ilk BÇG toplantısının yapıldığının belirtildiği ve devamında 22 Mayıs 
1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 
Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 
16 Haziran 1997 Pazartesi günleri Batı Çalışma Grubu Toplantılarının yapıldığı, hükümetin 
bilgisi dışında kurulup son toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 
tarihinde istifa ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde BATI ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI adı altında yaptığı, bu tarihten sonra batı çalışma grubu adı altında toplantı 
yapılmadığı ve toplantının isminin İÇ GÜVENLİK TOPLANTISI olarak yer aldığı, 
hükümetin istifa ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı bir dönemde toplantının isminin 
değiştirilmesinin hukuki ve mantıklı bir gerekçesi olamayacağı, haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklar ve haklarında soruşturma devam eden failler ile birlikte Batı 
Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin ana amacının meşru 54. Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini irticaya destek verdiği, irticayı desteklediği, kendisinin bizzat irtica olarak 
tanımlandığı, bu amaçla kadrolaştığı ve siyasal islamı gerçekleştirmek istediği, sanık Erol 
Özkasnak'ın ifade ettiği şekli ile anayasaya ve kanunlara aykırı davrandığı, bu nedenlerle 
somut deliller olmadığı ve hükümet protokolu olduğu halde tehdit oluşturduğu kabulü ile 
istifa ettirilmesini sağladığı anlaşılmış ancak sanığın batı üst kurulu olan kriz masası 
kurulunda ismi bulunmasına rağmen bu toplantılara amirlerinin emri ile katıldığı ve basın 
özetlerini sunduğu,

Sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç 
tarihi itibariyle rütbesinde göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından görevlendirilmiş 
olduğu ve sorumluluğun amirlerine ait bulunduğu, rütbesi ve kendisine verilen basın 
özetlerini sunma görevi de nazara alındığında üst kurulda irade beyan edecek durumdu 
olmadığı ve karar veren konumunda bulunmadığı, BÇG belgelerin gizli ve kişiye özel 
gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B maddesi 
gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri 
yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç 
teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli 
bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast 
tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri verenle 
birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olmayan BÇG  görevlendiren 
amirlerinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge 
düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği 
içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve 
brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç 
suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen 



  

görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve 
delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

48. SANIK MUSTAFA ÖZBEY YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı Ağustos ayından 1998 yılı 

Ağustos ayına kadar Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Yunanistan Kıbrıs 
Daire Başkanı olarak görev yaptığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde 
belirtilen 02/07/1997 tarihli İnönü salonundaki özel takdime Tümamiral olarak katıldığı, 
sanık Çetin Doğan'ın Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belgenin oluşturulma sürecinde toplantıya katıldığı, 
BÇG oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında 7 Nisan 
1997 tarihinde yapılan toplantıya Tümamiral olarak katıldığı, Ekim 1999 tarihli Gölcük 
Donanma Komutanlığı'nda yapılan aramada ele geçirilen adına açılan istihbarat raporunda 
takip ve kontrol altına tutulan personel ile ilgili belgelerde isminin bulunduğu iddialarıyla 
ilgili kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma aşamasında alınan beyanında, 1996 yılı Ağustos ayından 1998 
yılı Ağustos ayına kadar Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Başkanlığı 
Yunanistan-Kıbrıs Daire Başkanı olarak görev yaptığını, daha sonra Gölcük Mayın Filosu 
Komutanlığına atandığını, 1999-2000 yılları arasında Donanma Kurmay Başkanı olarak 
görev yaptığını,  

 07 Nisan 1997 tarihinde Çevik BİR’in Genelkurmay da yapmış olduğu toplantıya 
katılmadığını, toplantının varlığından hiçbir şekilde haberdar olmadığını, görevinin 07 Nisan 
1997 tarihli belgenin konusu ile hiçbir alakası olmadığını, Batı Çalışma Grubunda 
çalışmadığını, görev almadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.  Gölcük Donanma 
Komutanlığında yapılan aramalarda ele geçirilen ve Gölcük Donanma Komutanı Kurmay 
Başkanı Mustafa Özbey olarak imzasına açılan, takip/kontrol altında tutulan personel ile 
belgenin alt kısmında rütbeli kişinin adı soyadı, sicili, kıta için takip ve kontrolleri 
neticesinde elde edilen bilgiler (aile bireyleri tesettürlüdür. Sosyal faaliyetlere katılmaz, 
yayınını/ gazetesini takip eder v.b.kanaat) yazıları mevcut olduğu, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına hitaben yazılan Nisan 2000 tarih ve İSTH:3590- -99/İKK.Ks.(BAAOO) sayılı 
takip/kontrol altında bulunan personel konulu, takip/kontrol altında bulunan personel 
hakkında ilgi gereğince tanzim edilen EK A ve EK B de gönderilen kanaat raporlarınin,EK A 
sında 15 sayfada 150 subay ve astsubayın belirtildiği, EK B sinde 13 sayfada 102 subay ve 
astsubayın belirtildiği, bunlarla ilgili olarak personel hakkında bilgi bölümünde, -Eşi 
tesettürlüdür, -Lojmana tesettürlü ziyaretçisi gelmiştir, eşinin sosyal faaliyetlere modern 
giyimli katıldığı halde dışarıda kapalı giyimli gezdiği, -MHP tandanslı uyumlu olduğuna dair 
duyum vardır, -5 vakit namaz kıldığı, walkman ile vaaz dinlediği, çocuğunu…dersanesine 
gönderdiği ibarelerinin bulunduğu, Kıta içi takip ve kontrolleri neticesinde elde edilen 
bilgiler bölümünde -Eşi tesettürlü olup, sosyal faaliyetlere iştirak etmemektedir, Durumu 
takip edilmekte, daha somut bilgiler toplanmaya çalışılmaktadır, -Sosyal faaliyetlere 
katılmamaktadır, -Yapılan kontrollerde annesinin başörtüsü kullandığı tespit edilmiştir, 
kayınvalidesi başörtüsü kullanmaktadır, -eşi çağdaş kıyafetlidir, -eşi yöresel örf ve adetlere 
uygun başörtü kullanmaktadır. -Laiklik karşısı siyasi bir akımın simgesi sayılabilecek kılık ve 
kıyafette olmayıp, sosyal faaliyetlere iştirak etmektedir yazılı belgelerle ilgili olarak,  sanık 
ifadesinde; belge içeriğine baktığında bu belgede belirtilen hususların Donanma 
Komutanlığında görev yaptığı dönem ile ilgili bir süreyi kapsadığını, ıslak imzalı nüshasını 
görmediği için belge ve içerik hakkında bir yorum yapamayacağını, Gölcük' te yapılan 
aramalarda çıktığı iddia edilen bu belgenin ıslak imzalı aslı olmadan belgenin kendisi 
tarafından hazırladığını göstermeyeceğini, böyle bir anlam verilmemesi gerektiğini 
belirtmiştir. Yargılama aşamasında alınan beyanında da benzer beyanda bulunmuştur. 



  

Tüm dosya kapsamı birlikte bütün halinde değerlendirildiğinde; Sanık hakkında 
Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan aramada ele geçirilen Ekim 1999 tarihli takip ve 
kontrol altında tutulacak personelle ilgili belgede imzası olduğu iddia edilmiş ise de bu 
belgenin düzenleme tarihinin suç tarihinden sonrasına ilişkin ve sanığın Genelkurmay'daki 
görevinden ayrılıp Gölcük Donanma Komutanlığı'nda olduğu döneme ilişkin olması 
nedeniyle ve sanık tarafından ıslak imzalısı olmadığından doğrulanmadığı ve sanık aleyhine 
delil olarak kabul edilmemiş,

Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 97 tarihçesinde belirtilen 02/07/1997 tarihli 
İnönü salonundaki özel takdime "karargahda görevli general ve amiraller ile Genelkurmay 
2.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genel Sekreter vekili ve 
BÇG'nin katılımı ile" yapıldığının kayıtlı olduğu, sanığın bu toplantıya katılmadığı 
yönündeki savunmasının aksine bu toplantıya katıldığına dair bilgi, belge ve beyan 
bulunmadığı, varsayıma dayalı olarak katılmış olduğunun kabul edilemeyeceği ve toplantıya 
katılmadığı,

Sanık Çetin Doğan'ın 28/05/2012 tarihli savcılık ifadesinde 4 Nisan 1997 tarihli 
BÇG çalışma grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak bir toplantı yapıldığının 
Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinde rastlanmadığı, dolayısıyla sanığın 
böyle bir toplantıya katıldığının ispat edilemediği gibi, sanığın bu toplantıya katılmadığı 
savunması karşısında katıldığının tespit edilemediği,

 Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığındaki 
BÇG oluşturulmasına ilişkin toplantıya katıldığı iddiasıyla ilgili olarak söz konusu toplantıya 
ilişkin dosyada mevcut olan belgede sanığın konuşma yapmadığı ancak toplantıya katıldığı 
belirtilmiş ise de sanığın alınan tüm savunmalarında toplantıya katılmadığını ve herhangi bir 
konuşma yapmadığını beyan ettiği, toplantı tutanağında sanığın konuşma yaptığın dair bir 
kaydın olmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine,BÇG'nin diğer faaliyetlerinde de görev aldığına dair 
bir belge, bilgi ele geçirilemediği gibi bu yönde bir iddianın da olmadığı, BÇG'nin diğer icrai 
faaliyetleri ile ilgili bir belge düzenleme, icrai kapsamda görev alma, diğer toplantılarına 
katılma gibi bir faaliyetinin olmadığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla 
fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine 
katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve 
bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının 
bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun 
işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi 
yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

49. SANIK MUSTAFA HAKAN BURAL YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın 1996 Ağustos ayında 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na atandığı İKK güvenlik dairesinde proje subayı olarak 
görev aldığı, 1 Temmuz 1997 tarihli BÇG proje subayı olarak çalışması nedeniyle takdirname 
verilmesi, yine 14 Haziran 1998 tarihli Tuğgeneral Kenan Deniz imzalı irtica tehdidiyle 
mücadelesinden dolayı takdirname verilmesi, BÇG'nin çalışmalarını yürütmesi için faaliyet 
gösterdiği alana giriş yetkisi veren personele ait isim listesinde isminin bulunduğu ve BÇG 
telefon rehberinde isminin geçtiği, BÇG çalışmaları devir teslim memorandumunda BÇG 
grubunda çalıştığı iddiasıyla hakkında kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, kendisinin 1996 yılı Ağustos ayında 



  

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına atandığı, İKK Güvenlik Dairesi'nde proje subayı olarak 
görevli olduğu, Daire Başkanı'nın Fevzi Türkeri olduğunu, daha sonra Fevzi Türkeri'nin 
istihbarat başkanı olduğunu, İstihbarat Başkanlığı Destek Şube Müdürü'nün yazılı değil sözlü 
tebliği üzerine İGHD'de Nisan-Mayıs 1997 tarihlerinde çalışmaya gittiğini, çalıştığı bölümün 
BÇG olduğunu anladığını, hem İGHD'de hem de BÇG'de çalıştığını, görevinin günlük 
gazetelerde yer alan irtica ile ilgili haberleri bir sıra numarası ile oluşturup çizelgeye 
yazarak düzenleme olduğu, BÇG toplantılarına da katıldığını ancak kendi yaptığı işle ilgili 
soru sorulduğunda cevap verdiğini, başkaca bir görev almadığını, verilen emirleri yerine 
getirdiğini, BÇG'de ve İGHD'de İdris Koralp'in emrine girerek çalıştığını, suçlamaları kabul 
etmediğini beyan etmiştir. Yargılama sırasında yukarıda belirtildiği şekilde benzer 
beyanlarda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

 BÇG'nin çalışmaları devir teslim momerandumunda her ne kadar ismi bulunmakta 
ise de söz konusu belgenin BCG/CD5/Bcg/dokuman/foca/FOCA/BÇG. ÇALIŞMALARI. 
DEVİR-TESLİM.doc isimli word belgesinin 22/07/1998 tarihinde "VTAS5" kullanıcı 
tarafından oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin ise 30/07/1998 tarihinde "VTAS5" 
kullanıcısı tarafından oluşturulduğu, belgenin oluşturuluş tarihi itibariyle atılı suçun 
tamamlandığı tarihten sonraya ait ise sanık müdafii eşliğiliğinde alınan beyanında " Çalıştığı 
bölüm olan İstihbarat Başkanlığı Destek Şubenin Müdürünün 1997 yılında yazılı değil sözlü 
olarak “İGHD Başkanlığı Şubesinde çalışacaksın” diye kendisine tebligat yaptığını, 1997 
yılının Nisan veya Mayıs aylarında İGHD’ye gittiğinde buranın Batı Çalışma Grubu 
olduğunu anladığını, çalışanlar arasında hem İGHD şube çalışanlarının hem de BÇG 
çalışanlarının bulunduğunu, BÇG’deki görevinin günlük gazetelerde yer alan haberleri, daha 
çok irtica ile ilgili olan haberleri bir sıra numarası ile oluşturduğu bir çizelgeye yazarak 
düzenlemek olduğunu, çalıştığı yerde BÇG adına toplantıların da yapıldığını, kendi yaptığı 
işle ilgili bu toplantılarda soru sorulduğunda düşüncesini söylediğini, BÇG’nin şema ve 
krokisine baktığında kendisinin BÇG istatistik ve veri hazırlama bölümü olarak gösterilen 
yerde çalıştığını tahmin ettiğini, BÇG şemasında gösterilen İstihbarat Başkanlığı Destek 
Şubeden yapılacak görevlendirme kapsamında kendisinin görevlendirilmiş olabileceğini, 
BÇG’de belirttiği şekilde görev aldığını, verilen emirlere göre hareket ettiğini, BÇG’de 
haftada 2-3 defa 24 saat esasında nöbet tuttuğunu, buraya raporların geldiğini, basında yer 
alan irtica haberlerini ve terör olaylarını kendi yaptığı çizelgeye yazdığını, bu şekilde belge 
oluşturduğunu," beyan ederek amirlerinin görevlendirmesi üzerine BÇG alt kurulunda 
çalıştığı, 



  

Kendisine verilen takdirnamenin İGHD'de çalışan tüm personele de verildiği 1998 
tarihli takdirnamenin suç tarihinden sonrasına ilişkin olduğu,

Sanığın kendi iradesiyle BÇG alt kurulunda görev aldığına dair bir iddianın olmadığı 
gibi suç tarihi itibariyle rütbesinde göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından 
görevlendirilmiş olduğu, rütbesi ve kendisine verilen görevinin niteliği ve BÇG belgelerin 
gizli ve kişiye özel gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 
41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa 
dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa 
dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, 
askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç 
teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda 
emri verenle birlikte sorumlu olur.

Suç tarihi öncesi sanığın müsnet suça iştirak ettiğini ve bu belgenin suç kapsamında 
hazırlandığına dair ve ayrıca, BÇG'deki görevinin günlük gazetelerdeki irtica ile ilgili 
haberleri toplayıp düzenlemek olduğu, BÇG toplantılarına günlük gazetelerle ilgili sorulan 
sorulara cevap vermek üzere katıldığı ancak sanığın suç tarihindeki rütbesi ve konumu da 
gözönüne alındığında irade beyan edebilecek rütbede olmadığı herhangi bir belgenin 
düzenlenmesinde görev aldığına dair iddia dışında cezalandırılmasına yeter kesin ve 
inandırıcı delil elde edilemediği,

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olmayan BÇG alt kurulunda 
görevlendiren amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir 
belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç 
suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen 
görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve 
delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

50. SANIK MUSTAFA İHSAN TAVAZAR YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı Haziran ayında Genel Kurmay 
Genel Sekreteri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığın'da Plan Subayı olarak 
göreve başladığı, Mayıs 1998 tarihinde İcra Subaylığı yaptığı, Batı Çalışma Grubu'nun Genel 
Kurmay binası içerisinde faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim 
listesinde isminin bulunmasından dolayı hakkında kamu davasının açıldığı, 

Sanık gerek soruşturma aşamasında gerekse mahkememizce alınan beyanında, 
isminin neden bu belgede geçtiğini bilmediğini Batı Çalışma Grubu toplantılarına ve 
faaliyetlerine katılmadığını,BÇG’nin Genelkurmayda faaliyet gösterdiğini sonradan 
öğrendiğini, ikinci sicil amiri Hüsnü Dağ’ın kendisini 2-3 kez zarf içinde ne olduğunu 
bilmediği belgeler verdiğini ve emri doğrultusunda bu belgeleri İGHD’de Ruşen Bozkurt’a 
götürdüğünü  beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 



  

iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu 
bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine 
tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı 
belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

51. SANIK MUSTAFA KEMAL SAVCI YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı Temmuz - 1998 yılı Ağustos ayı 
arasında Genel Kurmay Başkanlığı Pesonel Dairesi Yönetim Şube Kanun Kararname Takip 
Subayı olarak görev yaptığı, BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen 
personele ait listede isminin bulunduğu, ve BÇG telefon rehberinde isminin geçtiği iddiasıyla 
kamu davasının açıldığı, 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, BÇG'nin 
toplantılarına katılmadığını, faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, BÇG'nin faaliyet 
gösterdiği alana girmek için giriş kartının olmadığını beyan ederek suçlamaları kabul 
etmemiştir. Sanık İdris Koralp sanığın BÇG gelmediğini beyan etmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu 



  

bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine 
tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı 
belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

52. SANIK NECDET BATIRAN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede,  Genel Kurmay  İç  Güvenlik Harekat 

Dairesinde İdari İşler Astsubayı olarak görev yaptığı, BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü alana 
giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin bulunduğu, ve BÇG telefon rehberinde 
isminin geçtiği iddiasıyla kamu davasının açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında,1995 yılı Eylül 
atamaları ile Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi İdari İşler Astsubayı olarak 
atandığını, Plan Koordinasyon Şubede çalıştığını, Hamza Özaltun’un emekli olması sebebiyle 
İGHD Plan Harekât Şubesi İdari İşler Astsubayı olarak görevlendirildiğini, 1997 yılı ikinci 
yarısında Genelkurmay Harekât Başkanlığı Sekreterliği emrine atandığını, 2000 yılına kadar 
burada çalıştığını, 2000 yılında Erzurum’a tayininin çıktığını, 2009 yılı Mart ayında emekli 
olduğunu, BÇG içerisinde görev almadığını, aktif faaliyette bulunmadığını, İGHD 
Başkanlığında İdari İşler astsubayı olarak gelen ve giden evraklarla ilgili işlemleri yaptığını, 
evrakları kaydettikten sonra ilgili şube müdürüne teslim ettiğini, belgeleri kapalı ve mühürlü 
bir zarf içerisinde Plan Şube Müdürü İdris Koralp’e teslim ettiğini, astsubay olması sebebiyle 
BÇG belgelerinin içeriği hakkında bilgisinin olmadığını, görevi gereği bu belgelerin gerek 
hazırlanması ile gerekse içeriği ile ilgili bilgisi olmadığını, BÇG’ye gelen belgelerin 
gizli-kişiye özel belgeler olduğunu, kapalı veya mühürlü zarf içerisinde geldiğini ve bu 
haliyle Plan Şube Müdürü İdris Koralp’a teslim ettiğini, BÇG'nin toplantılarına katılmadığını, 
faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, BÇG'nin faaliyet gösterdiği alana girmek için 
giriş kartının olmadığını beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu 
bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine 
tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı 



  

belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

53. SANIK OĞUZ KALELİOĞLU YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Batı Çalışma Grubu kurulduğu dönemde 
Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi Başkanı olarak bulunduğu, 

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların  gündeme geldiği toplantıya 
Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi Başkanı olarak katıldığı,

 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı sanık Oğuz 
Kalelioğlu'nun Genelkurmay Psikolojik Harekât Daire Başkanlığını görevini yürüttüğü, 
Psikolojik Harekât Daire Başkanlığının teşkili, TSK çapında kısa süre içerisinde teşkilat ve 
kuruluş çalışmalarının tamamlanması, Türkiye'ye karşı oluşan iş ve dış tehditlerle ilgili etkili 
psikolojik harp faaliyetlerinin planması ve yürütülmesindeki katkılarından dolayı takdir 
belgesi verilmesi,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere kurulan  Batı 
Çalışma Grubunun faaliyetlerini Genelkurmay İç Harekât Dairesi Bölgesinde tahsis edilen 
bölümde yürüteceğinin bildirildiği ve Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı 
Çalışma Grubunun faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde 
Top.Kur.Kd.Alb.Oğuz Kalelioğlu olarak isminin bulunduğu, daha sonra şüpheli Oğuz 
Kalelioğlu'nun Diyanet İşleri Başkanı danışmanı olarak görevlendirildiği,

Sanığın ikametinde yapılan aramada ele geçirilenlerin incelenmesine dair 22 
sayfadan oluşan 11.02.2013 tarihli araştırma tutanağında da belirtildiği üzere; 23 ile 
numaralandırılan CD'den özetle; Camiilerin Diyanet İşleri Başkanlığına devir ve kontrol 
altına alınması konulu ile ilgili bir sayfadan oluşan yazı ve ekinde Diyanet İşleri 
Başkanlığının taşra teşkilatı başlıklı yazının sonuç ve teklifler kısmında 28 Şubat 
kararlarından sonra bütün camiilerin ve müştemilatlarının mülkiyeti Diyanet İşleri 
Başkanlığının sorumluluğuna verilmelidir, TV lerde yapılacak dini programların ulusal tvler 
için Diyanet İşleri Başkanlığı görüşünün alınması, mahalli TVler için il ve ilçe 
müftülüklerinin görüşünün alınması esas olmalıdır ibarelerinin bulunduğu, Eğitim 
Faaliyetleri başlığında Diyanet İşleri Başkanlığında hizmet içi eğitim ile ilgili bilgiler 
bulunduğu, 3500 personelin hizmet içi eğitildiğini, tüm kilit personelin eğitileceğinin 
belirtildiğini, Diyanet Başkanı dahil üst düzey yöneticilerin de her dönem iki personelin Milli 
Güvenlik Akademisinden 2 personelin de MGK Genel Sekreterliğinin açtığı Kamu 
Diplomasisi Kursundan mezun olduğu, konferans ve panel konularının Ek-A'da belirtildiği, 
Gizli 2 sayfadan oluşan Güneş Psikolojik Harp Planı bulunduğu,  

Hacca Giden Milletvekilleri Eyüp Aşık-ANAP, Akif Gülle FP, M.Zeki Çelik-FP 
Mehmet Özyol- FP,Mustafa Niyazi Yanmaz- FP, Yasin Hatipoğlu- FP, Rıza Ulucak-FP, 
Osman Pepe-FP, Mustafa Geçer-FP,  Özkan Öksüz- FP, Ahmet Nurettin Aydın-FP, Sevgi 



  

Esen- DYP, Doç.Dr.Hüseyin Çelik- DYP, Celal Adan-DYP, Faris Özdemir-DYP, İsmail 
Köse-MHP, Namık Hakan Durhan-MHP, Nail Çelebi- MHP, Hasan Çalış- MHP, Mükremin 
Taşkın- MHP, Mehmet Serdaroğlu- MHP,  İ.Halil Oral- MHP Basri Coşkun-MHP, Bozkurt 
Yaşar Öztürk-MHP, Armağan Yılmaz-MHP, Osman Müderrisoğlu-MHP,İlhami Yılmaz- 
MHP, Yusuf Kırkpınar-MHP, Hizmete Özel ibareli MSB.lığının 31 Mart 2000 gün ve 
MİY.:3050-49-00/Per.D.Dismor.ve Sos.İş.Ş.Dismor.Ks.(156) sayılı yazısının Ek-A sında 
İstihdam edilen emekli general/amiral, subay ve astsubayların kimlikleri başlıklı yazıda Oğuz 
KALELİOĞLU (KKK Top.Kur., Kd.Alb.(966-2) Diyanet İşleri Başkanlığı Danışman olarak 
belirtilen belge bulunduğu, 

  Diyanet İşleri Başkanlığının irtica ile mücadelede personel problemlerinden Vaizlik 
başlıklı bir sayfadan oluşan belge,  

 Diyanet İşleri Başkanlığının İrtica ile Mücadelesi başlıklı 6 sayfadan oluşan belgede 
özetle;birinci gruptakiler, radikal dinciler, siyasal islamcılar, ikinci gruptakiler entellektüeller, 
üçüncü gruptakiler muhafazakarlar ve dindarlar, Diyanet İşleri Başkanlığının yeri, Diyanet 
İşleri Başkanlığının irtica ile mücadele stratejisi başlığı altında 3 başlıktan oluşan ana 
esasların özetlendiği ve irtica ile mücadelemizde ana prensipler başlığı altında Batı Çalışma 
Grubunun Diyaneti yönlendirmeye çalıştığı,  Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an Kurslarının 
durumu ve Kur'an Kursları Yönetmeliği hakkında 26/04/2000 tarihli bilgi notu ve ekinde bir 
sayfadan oluşan sonuç ve teklifler bulunduğu, 

  Oğuz Kalelioğlu'nun Emniyet Müdürleri Kemal Bey, Kemal Sonunur, Uğur Bey, 
MSB Müsteşar Yardımcısı Salih Güloğlu'na, Orgeneral Oktar Ataman, Tümg.Hasan Issız,, 
Tümg. Ergun Saygun, Tümg.Zafer Özkan, Orgeneral Hurşit Tolon, Orgeneral Tuncer 
Kılınç'a tebrik mesajları bulunduğu, 

  Diyanet İşleri Başkanlığında 01/11/1999 tarihi itibariyle Camii ve Kur'an kursu 
sayısını gösterir belgenin bulunduğu, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı faaliyetleri ile 
ilgili 1 sayfadan oluşan belge, T.C. Devletinin Özellikleri ve Bekası başlıklı Oğuz 
Kalelioğlu'nun adının açıldığı 3 sayfadan oluşan belge, 

Ankara'nın ilçelerindeki Kur'an kurslarının kapasitesi ve sayılarının belirtildiği liste, 
 24/06/1999 tarihli Sayın Komutanım diye başlayan italik el yazısı şeklinde bilgisayar çıktısı 
mektupta özetle;   Sayın komutanım Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yeni bir çalışma ve 
eğitim dönemi başlatıyoruz. Her kademedeki din görevlilerine Atatürkçülük, Atatürk'ün din 
ve milliyetçilik anlayışı, laik devletin üstünlüğü, din görevlisinde aranan vasıflar ile güncel 
olaylar hakkında uzmanlardan oluşan bir heyetle bir seri konferanslarla ve diğer faaliyetlerle 
bilinçlendirme programı uygulayacağız, TSK'da ilk defa Psikolojik Harekât Dairesini ve 
onun icra organı olan psikolojik harekât grup komutanlığının kurulduğu belirtilmiştir. 

1 sayfadan oluşan belgede özetle Malatya İli Yazıhan İlçesi Müftüsü Ş.T. Radikal 
İslami görüşü benimsediği iddiası, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma 
Komutanlığından ve Yazıhan Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığından alınan yazılı 
bilgilerle mahallinde yapılan inceleme sonucunda söz konusu iddiaları doğrulacağı herhangi 
bir bilgi ve belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir, 

 Diyanet İşleri Başkanlığının 2000 yılında Kur'an kursu sayıları ve denetimlerine 
ilişkin bir sayfa çizelge  Diyanet İşleri Başkanlığının 1997-1998-1999 yıllarında Kur'an kursu 
sayıları ve denetimlerine ilişkin bir sayfa çizelge,  

Diyanet İşleri Başkanlığının bir sayfadan ibaret 1995-1999 yılları arasındaki 
personel öğrenim durumu, Bir sayfadan ibaret Diyanet İşleri Başkanlığındaki cami ve 
mescitlerin istatistiği, Bir sayfadan ibaret 31 Ağustosz 2000 itibariyle Diyanet İşleri 
Başkanlığının cami ve mescitlerdeki personel durumu, Bir sayfadan ibaret Diyanet İşleri 
Başkanlığının 1996-1999 yıllarına ait kadrolarında görev yapan İmam Hatip Lisesi mezunu 
personelden yüksek öğrenim görenlerin durumu,  1997-2000 yıllarına ait Yaz Kur'an kursları 
ile ilgili öğrenci sayısı ile ilgili bilgi,  İrtica Faaliyetlerine Karşı Diyanet İşleri Başkanlığınca 



  

alınacak tedbirler konulu gizli ibareli 8 sayfadan oluşan belgede özetle; 18 konu tedbirin ve 
yapılan uygulamaların belirtilerek ekleri bulunduğu, ekinde de Laiklik ile ilgili 3 sayfadan 
ibaret bilgi notu bulunduğu,  

    Sanığın ev aramasında elde edilen 77'den 83'e kadar numaralandırılan Sayın 
Komutanım ibaresi ile başlayan ve son sayfasında Arz Ederim ibaresiyle son bulan el yazısı 
dokümanda, 11/02/2013 tarihli 2 sayfadan oluşan araştırma tutanağında da belirtildiği üzere, 
102 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile; 

 SUİKASTE KURBAN GİDENLER SİVİLLER; Turgut ÖZAL, Alparslan 
TÜRKEŞ, Muhsin YAZICIOĞLU ,Taner KAHVECİ , Ahmet Taner KIŞLALI, Necip 
HABLEMİTOĞLU,   Uğur MUMCU , Abdi İPEKÇİ, Hrant DİNK ,

   ASKERLER; Ora.Kemal KAYACAN,Org.Adnan ERSÖZ, Korg.Hulusi SAYIN, 
Korg.İsmail SELEN ,Tuğg.Bahtiyar AYDIN, Tümg .... CİNGÖZ, Org.Eşref BİTLİS 
İsimlerinin yazılı olduğu tespit edilmiştir.

  TSK'da Alevi Yapılanmayla İlgili Belge  Şüphelinin ikametinde yapılan aramada el 
konulan 1-76 ile numaralandırılmış bilgisayar çıktısı dokümanda 11/02/2013 tarihli 2 
sayfadan oluşan Araştırma Tutanağı (Oğuz Kalelioğlu) yazılı tutanakta da belirtildiği üzere, 
Evet Ben Aleviyim.... Ama ibaresi ile başladığı, 76. Sayfasında Alevi haklarının 
ezilmişliğinden bahisle bölücülük faaliyetlerine devam ediyor diye son bulan belgede özetle, 
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde alevi yapılanmasını anlatan çok sayıda şahıs hakkında 
bilgiler verildiği, bilgisayar çıktısı doküman olduğu, 5 ile numaralandırılan sayfanın son 
kısmında "Alevi olmayan ama başarılı olan komutanlar takunyalı tarikatçı diye yıpratılarak 
daha fazla yükselmesi engellelenecek. Yakın Çevrem; irtica ile savaşı biz yaptık, kendimizi 
riske attık, artık bizi kimse engelleyemez, 2000'li yıllar bizim olacak... Diyen maceracılarla 
dolu. Önlem alınmazsa, sadece sünniler değil, masum aleviler de zarar görecek. Önlem 
alınacağı umudu ile arz ederim.." şeklinde yazı olduğu, 

 Dokümanda yer alan konu başlıklarında ise; 6 ile numaralandırılan sayfada; 002 
Dedeler Komutanlardan daha tesirli başlığının altında yer alan yazının bir bölümünde, 
Emniyet Müdürlüğünden komiser yardımcısı H.Ç.de örgütün emniyet ayağını 
oluşturmaktadır " ibarelerinin yer aldığı, 003 Ege Ordu komutanı Org Çetin Doğan ve Doğu 
Silahçıoğlu'nun adamı İs.Tekns.Kd.Bçvş. 7 ile numaralandırılan sayfada; 004 Haydarın 
Marifetleri, 005 Atatürk şeyhliği, dervişliği kaldırıp, tekkeleri kapatmıştı. Fakat bugün 
ordusunda alevi dedeleri ve şıhlardan geçilmiyor. Atatürk herhalde bunları görseydi 
kahrolurdu...  8 ile numaralandırılan sayfada; 006 Torpilli Tayin  9 ile numaralandırılan 
sayfada 007 Deniz Kuvvetleri Alevilere emanet  11 ile numaralandırılan sayfada; 008 Dz. 
Kuvvetlerindeki Alevi Destekli Devrimci Örgütlenme, 12 ile 21 arası numaralandırılan 
sayfalarda; Aleviliğin Anayasası başlığı altında İsmail Metin tarafından yazıldığı ve Mart 
1999 tarihinde Akyüz Yayıncılık tarafından çıkarıldığı anlaşılan kitabın bir bölümünün 
internet çıktısı olduu, 22 ile numaralandırılan sayfada; 009 Alevi örgütlenmesinden bir kesit... 
Buz dağının görünen yüzü,24 ile numaralandırılan sayfada, 010 Geliboludaki Alevi 
Örgütlenmesi,  27 ile numaralandırılan sayfada, 011 Hadımköy Ekibi, 012 H.A. 1964-74 
(Tls.Tekns.) Hv.Svn.Ok.Ve Eğit.Mrk.Ds.K. İstanbul, 28 ile numaralandırılan sayfada 013 
Kınay Sülalesi, 014 Ankara Mubildeskom Ekibi, 29 ile numaralandırılan sayfa içeriğinde; En 
yakın görüştüğü diğer örgüt elemanı Ord Tekns Kd Bçvş. M. K. 1981-336 yıllardır 
Gnkur.Mubildeskom Ankara Blg. Mu. Brl. Mu. İş. Bl. De çalışır. Kürt alevilerindendir ve 
bulunduğu yerin lideridir... PKK ya destek veren konuşmalar yapar ve bir dönem Safranbolu 
Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olan bacanağının bu konudaki el altından yapmış olduğu 
çalışmalarını arkadaşlarına örnek olsun diye anlatır. Evinde bol miktarda silah bulundurur. 16 
lık Lema marka tabancası Kıbrısa giden Kur.Albay B.K.'ye verilmiştir ve onunla hiyerarşiye 
sığmayacak şekilde senli benli konuşur" şeklinde yazıların bulunduğu,30 ile numaralandırılan 
sayfada; 015 Mu Tekns KTd Üçvş G.K. (1989-1), 016 Tarakçı Albayın Alevi Örgütü  32 ile 



  

numaralandırılan sayfada; 020 Yasadışı MLKP Örgütüne üye, 021 Rekabet Liyakat, Eşitlik 
ve Çalışkanlık=Hırsızlık, koruma ve kollama, 33 ile numaralandırılan sayfada, 022 KKK Mu 
Ds Birliği Ekibi... 36 ile numaralandırılan sayfada; 023 DHKP-C C-4 Bombalarını bu 
şahıslardan temin etmektedirler  37 ile numaralandırılan sayfada; 024 Işıklarda Hristiyanlık 
propagandasına Tümg.A.İ.G.'den destek,  38 ile numaralandırılan sayfada; 025 Haksızlık ve 
Usulsüzlük Ama; Kadrolaşmak İçin...39 ile numaralandırılan sayfada; 026 Kaymakçıoğlunun 
Alevi Örgütlenmedeki Çalışmaları, 027 Ankara Kara Harp Okulu (KHO) başlıklı konu 
içeriklerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

 Sanık soruşturma aşamasında alınan savunmasında; 1993 yılında Genelkurmay 
Psikolojik Harekât Dairesine Şube Müdürü olarak atandığını, daha sonra Şube Müdürlüğünün 
Daire Başkanlığına yükseltilmesi sebebiyle 1995 yılında Daire Başkanı olarak atandığını, 
Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesinden 1997 Ağustos tarihinde resmen emekli 
olduğunu, emekli olmadan daha önce izne ayrıldığını, BÇG’de görev yapmadığını, 
çalışmadığını, herhangi bir faaliyette bulunmadığını, kimseyi görevlendirmediğini, BÇG’de 
İdris Koralp’in ismini duyduğunu, BÇG’nin çalıştığı yere öğrendiği kadarıyla kartla 
girildiğini, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulmasına ilişkin belgenin 
Ek-A’sında bulunan Çetin Doğan imzalı Batı Çalışma Grubu şemasında cari harekât 
bölümünün altında J-3:4 KUR.SB. (PSK.HRK.) Psikolojik Harekâttan 4 subayın 
görevlendirileceği ile ilgili olarak psikolojik harekât kursu görmüş uzmanlaşmış subayların 
görevlendirilebileceği anlamına gelebileceğini, kendi dairesinde soyadı BEDÜK olan bir 
albayın, Kürşat Sezai Ökte’nin Kurmay Yüzbaşı olarak bulunduğunu, psikolojik harekât 
dairesinin Genelkurmay Harekât Başkanlığı katında 3. katta Plan Harekât Dairesinin 
karşısında bulunduğunu, daire olunca yer darlığı sebebiyle o binaya bitişik MSB tarafından 
zemin katta muharebe destek grubunun boşalttığı yere taşındıklarını, kendisine Çevik Bir 
tarafından (Mayıs 97 tarihli) takdir belgesinin Psikolojik Harekât Dairesinin kurulması ve o 
dönemde Psikolojik Harp Planlarının planlanması ve yürütülmesi konusundaki 
çalışmalarından dolayı verildiğini, Batı Çalışma Grubunda görevlendirilen ve Batı Çalışma 
Grubu alanına giriş yetkisi verilen personel listesinde (CD5\Bcg\bornova\Kenan klasöründeki 
Gir-Yet.doc isimli word belgesinde) adının bulunması ile ilgili olarak ifadesinde; personel 
listesinde kendisi ile birlikte Psikolojik Harekât Dairesi Başkanlığında çalışan Cengiz 
Çetinkaya, Sezai Kürşat Ökte, Alican Türk’ün (4 kişi) isimlerinin bulunduğunu, kendisinin 
ve bu kişilerin BÇG’de görev almadığını, Batı Çalışma Grubunda çalışan kişiler ve bu 
kişilerin kullandığı telefon rehberi ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin bir taslak çalışması 
yapılmış gibi görüldüğünü veya daha sonra birlikte çalışmak üzere planlandığını 
düşündüğünü, bu belgede kendi dairesinde çalışan Alican Türk ve Sezai Ökte’nin isimlerinin 
bulunduğunu,  

Batı Çalışma Grubunda çalışanların görevlerinin belirtildiği CD5\Bcg\bornova\Ziya 
klasöründeki GOREV-BL.DOC isimli 4 sayfalık word belgesi ile ilgili olarak ifadesinde; 
Çetin Doğan imzalı, BÇG’nin şemasında bulunan bölümlerin burada geçtiğini, kendi 
Psikolojik Harekât Dairesi Başkanlığında çalışan Sezai Ökte ve Alican Türk’ün isimlerinin 
geçtiğini, PSK.HRK. Subayı olarak gösterilen A.A.K.’yı şu anda hatırlamadığını,  

BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN PSİKOLOJİK HAREKÂT PLANI Genelkurmay 
Başkanlığı Temmuz 1997 Tarihli HRK:3429- 97/Psk.Hrk.D.Cari İşl.Ş. sayılı ve 
Psk.Hrk.Faaliyet Planı konulu, Harekât Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzasına açılan, 
ilgisinde 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekât Konsepti, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı, 
29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sisteminin belirtildiği, 1- Batı Harekât 
Konsepti doğrultusunda hazırlanan Batı Eylem Planına LAHİKA-1 (PSK.HRK.FAALİYET 
PLANI) ekte sunulduğu, 2- Bu planda alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edilecek 
komutanlıklar/başkanlıkların belirtildiği, daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve 
icra edecekleri faaliyetler planda görev verilen komutanlıklar/başkanlıklar tarafından 29 



  

Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemine göre rapor edecekleri, 3- 
Psk.Hrk.Faaliyet Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlerin Batı Çalışma Grubu 
toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanmasının sağlanacağı, hazırlayanlar bölümünde 
Prj.Subayları olarak C.Çetinkaya, S.Ökte, Cari İşler Şube Müdürü M.Uçar, Psk.Hrk.D.Bşk. 
O.Kalelioğlu, İGHD Başkanı K.Deniz’in isimlerinin bulunduğu, Ekler bölümünde Ek-A: Batı 
Eylem Planına Lahika-1 (Psk.Hrk.Faaliyet Planı) Dağıtım Gereği; A-3 Planı (1 Hariç), B 
Planı (10-11 Hariç) Bilgi: MGK Genel Sekreterliğine (Müşteki Tamer Tatar’ın Savcılığımıza 
vermiş olduğu CD’den elde edilen CD5\Bcg\DOKUMAN\CENGIZ\falplan.doc isimli 
klasörden elde edilen belge) yazılı belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgede belirtilen Cengiz 
Çetinkaya ve Sezai Ökte’nin Psk.Hrk. Dairesinde çalışan personeller olduğunu, belgenin 
Temmuz 1997 tarihini taşıdığını, o tarihte kendisinin emekli olmak için Haziran ayı sonunda 
izne ayrıldığını, muhtemelen kendi ismi açıldığını, kendisinden sonra en kıdemli kişinin bu 
yazıyı paraf edeceğini,  dosyamız sanığın Cengiz Çetinkaya’nın BÇG içerisindeki toplantılara 
Oğuz Kalelioğlu’nun şifai emri doğrultusunda katıldığı ve Oğuz Kalelioğlu’nun da BÇG 
toplantılarına katıldığı iddiaları ile ilgili olarak ifadesinde; iddiaları kabul etmediği, Cengiz 
Çetinkaya’nın katılmışsa da kendisinin emri dışında katıldığını belirterek suçlamaları kabul 
etmemiştir. Yargılama aşamasında da benzer nitelikte savunma yapmıştır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Sanığın suç tarihinde 
Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesi Başkanı olarak görev yapmakla birlikte ve yine 27 
Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı'nda psikolojik harekat daire başkanı 
olarak icra makamında bulunduğu belirtilmiş ise de  sanığın savunmasında da belirttiği üzere 
görev yaptığı dairenin planlamaya ilişkin olup icrai görevinin olmadığı, psikolojik harekâtın 
icra organın psikolojik harekât grup komutanlığı olduğu, sanığın bu savunmasının aksine 
delil bulunmadığı, dairenin asıl görevinin Kıbrıs-Yunanistan ve PKK konusunda görev 
yaptığı, 10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu belgenin ekinde BÇG Teşkilat yapısı hakkındaki 
belgenin cari harekat bölümünde bağlı bulunduğu dairenin ismi var ise de dairesinin 
yoğunluğu nedeniyle yazılı emirdeki görevin sözlü emirle geri alındığı yönündeki 
savunmasının aksine delilin bulunmadığı, sanığın BÇG'nin icrai faaliyetlerine katıldığına 
ilişkin irade beyanını ortaya koyduğu ve imzasına açılan ve imzaladığı bir belgenin veya 
parafın da bulunmadığı,

 Sanık Çengiz Çetinkaya'nın BÇG alt kurulunda iki hafta kadar sanık Oğuz 
Kalelioğlu tarafından görevlendirildiği hususunun sanık tarafından kabul edilmediği, sanık 
İdris Koralp ve Ruşen Bozkurt  tarafından bu hususun doğrulandığı, 

Sanığın 7 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin oluşturulmasına ilişkin toplantıya katıldığı 
iddia edilmiş ise de dosyaya sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Barış Kuvvetleri'nde 
görevli personel için hudut geçiş belgesinde sanığın 18.03.1997 tarihinde Türkiye'den çıkış 
yaptığı 10.04.1997 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı dolayısıyla toplantının yapıldığı tarihte 
Ankara'da olmadığı, sanık 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya Kıbrıs'ta olduğundan dolayı 
katılamadığını, Kıbrıs'a görevli gittiğini beyan etmiş ancak sanığın bu savunmasının aksine 
bu tarihli toplantıya katıldığının ve konuşma yaptığının da tespit edilemediği, yine Mayıs 
1997 tarihli sanık Çevik Bir tarafından kendisine verilen takdir belgesinin doğrudan BÇG ile 
ilgili olmadığı,

Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama 
bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen 
personele ait isim listesinde isminin bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller 
kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir 
belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih 
itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da 
giriş kartı verildiğine dair de bir delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek 
başına tek başına BÇG'de görev aldığı anlamına gelmeyeceği ve tek başına mahkumiyete 



  

yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,
Sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen belgelerin içeriğinin sanık tarafından 

düzenlendiğinin ve tarihleri itibariyle BÇG'nin faaliyetleriyle ilgili doğrudan düzenlenen 
belgeler niteliğinde olmadığı veyahut sanık tarafından bizzat düzenlenen belgeler olmadığı, 
suç tarihinden ve sanığın emekli olduğu döneme ilişkin bulunduğu, 

 Batı Çalışma Grubunun Psikolojik Harekât Planı Genelkurmay Başkanlığı Temmuz 
1997 Tarihli HRK:3429- 97/Psk.Hrk.D.Cari İşl.Ş. sayılı ve Psk.Hrk.Faaliyet Planı konulu, 
Harekât Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzasına açılan, ilgisinde 6 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Harekât Konsepti, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı, 29 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sisteminin belirtildiği, 1- Batı Harekât Konsepti doğrultusunda 
hazırlanan Batı Eylem Planına LAHİKA-1 (PSK.HRK.FAALİYET PLANI) ekte sunulduğu, 
2- Bu planda alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edilecek komutanlıklar/başkanlıkların 
belirtildiği, daha ast makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler planda 
görev verilen komutanlıklar/başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma 
Grubu rapor sistemine göre rapor edecekleri, 3- Psk.Hrk.Faaliyet Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlerin Batı Çalışma Grubu toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanmasının sağlanacağı, hazırlayanlar bölümünde Prj.Subayları olarak C.Çetinkaya, 
S.Ökte, Cari İşler Şube Müdürü M.Uçar, Psk.Hrk.D.Bşk. O.KALELİOĞLU, İGHD Başkanı 
K.Deniz’in isimlerinin bulunduğu, Ekler bölümünde Ek-A: Batı Eylem Planına Lahika-1 
(Psk.Hrk.Faaliyet Planı) Dağıtım Gereği; A-3 Planı (1 Hariç), B Planı (10-11 Hariç) Bilgi: 
MGK Genel Sekreterliğine (Müşteki Tamer Tatar’ın Savcılığa vermiş olduğu CD’den elde 
edilen CD5\Bcg\DOKUMAN\CENGIZ\falplan.doc isimli klasörden elde edilen belge) yazılı 
belge ile ilgili olarak sanığın imzasının bulunmadığı, belgenin Temmuz 1997 tarihli olup 
sanığın emekli olmak için Haziran ayı sonunda izne ayrıldığı ve belgeyi paraf etmediğine dair 
savunmasını aksine delil bulunmadığı, 

Sanığın BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge 
düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği 
içinde hareket ettiğine, gizli ittifak suçuna dahil olduğuna  amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna, belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve 
bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, 
kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

54. SANIK ORHAN NALCIOĞLU YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1995-1999 yılları arasında Genelkurmay 
Adli Müşavirliğinde Askeri Hakim statüsü ile Ceza Hukuku Şube Müdürü olarak görev 
yaptığın,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik Bir imzalı 
belgenin 9. maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıda 
esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik 
Daire Başkanı, Gnkur.İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları ve temsilcilerinin 
katılacağı belirtilmiş olup, bu doğrultuda hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu 
adlı belgede Ad.Müş.Tem.Hakim Yb.Orhan NALCIOĞLU-Kılıç 3008 olarak isminin 
bulunduğu  iddiasıyla kamu davasının açılmıştır.

Sanık soruşturma aşamasında alınan beyanında 1995-1999 yılları arasında 



  

Genelkurmay Adli Müşavirliğinde Askeri Hakim statüsü ile Ceza Hukuku Şube Müdürü 
olarak görev yaptığını, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde her zaman geçici faaliyet 
gösteren Çalışma Gruplarının kurulduğunu, Batı Çalışma Grubunun da böyle bir grup 
olduğunu, bunlara hakim statüsünde olması sebebiyle görüş bildirdiğini, BÇG bünyesinde 
aktif olarak görev almadığını, spesifik hukuki görüş beyan ettiğini, çoğu kez de çağrı üzerine 
katılıp görüş beyan edip ayrıldığını, BÇG’de görevlendirmesinin adli müşavir tarafından 
şifahi olarak yapıldığını, BÇG’de çağrılar üzerine görev aldığını, 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin adli müşavirliğe gelmiş olabileceğini, Adli 
Müşavirlik olarak BÇG’de icrai bir faaliyette bulunmadıklarını, Adli Müşavirlik olarak Batı 
Çalışma Grubunda hukuki bir konuda görüş belirtmek için belirli bir süre ile sınırlı olmak 
üzere toplantıya katılmış ve kendilerine sorulan spesifik konulardaki görüşünü belirtip bu 
toplantıdan ayrılmış olabileceğini,  Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu (KRIZ.MS.doc) 
adlı belgede isminin bulunması ile ilgili olarak çağrı üzerine toplantılara katıldığını, sorulan 
spesifik konulardaki görüşünü belirtip toplantılardan ayrıldığını, 29 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
Batı Harekât Konsepti konulu belgeyi ilk defa gördüğünü, belge içeriği ile ilgili bilgisi 
olmadığını, bazı bilgilerin, değerlendirmelerin yanlış ve hukuka aykırı olduğunu 
düşündüğünü ve TSK nın yetki ve görev alanı dışında olduğunu, belge ile ilgili bir katkısının 
bulunmadığını, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planının adli 
müşavirliğe gelmiş olabileceğini, Adli Müşavirlik olarak kendilerini ilgilendiren hususları 
inceleyip karargâhtaki görüşü bildirmekle görevli olduklarını, belgedeki bazı hususların TSK 
nın yetki ve görev alanı dışında olduğunu, bunun yasal dayanağı olmadığını, belgede 
belirtilen hususlara katkısının bulunmadığını,  28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzluklar ve 
olumsuzlukları gerçekleştiren ve bunu araştıran kişilerden birisi olmadığını, böyle 
olumsuzlukları savunmasının mümkün olmadığını, Batı Çalışma Grubunda hiçbir zaman icrai 
bir faaliyet üstlenmediğini, hükümete yönelik herhangi bir faaliyetini meşrulaştıracak bir 
davranışta bulunmasının sözkonusu olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 
Yargılama aşamasında alınan beyanlarının da benzer nitelikte olduğu görülmüştür.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde Genelkurmay 
Adli Müşavirliğinde Askeri Hakim statüsü ile Ceza Hukuku Şube Müdürü olarak görev 
yaptığı, kendi beyanında da belirttiği üzere BÇG'ye Genelkurmay'daki diğer çalışma grupları 
gibi geçici bir çalışma grubu olup kendisinin o tarihteki adli müşavir sözlü görevlendirmesi 
nedeniyle katıldığını, aktif olarak görev yapmadığını, kendisine sorulan sorularla ilgili 
beyanda bulunacağı belirtmiş olup,

 Her ne kadar sanık hakkında doğru olduğu deliller kısımda kabul edilen hukuken 
geçerli BÇG kriz masası kurulu adlı belgede ismi var ise de amaç suç yönünden kararların 
alındığı batı üst kurulu olan BÇG kriz masası kurulunda amirinin sözlü görevlendirmesi ile 
isminin bulunmasının dışında kendi iradesi ile üst kurul toplantılarına katıldığına delil 
bulunmadığı, sanığın hakim Yarbay olarak görev yaptığı, BÇG'ye sanığın Adli Müşavir 
tarafından görevlendirildiği, sadece hukuki konularda kendisine sorulan sorulara cevap 
verdiği, bunun dışında BÇG'nin diğer faaliyetlerinde yani brifingler düzenleme, belge 
oluşturma gibi faaliyetlerde bulunmadığı, rütbe statü itibariyle suç tarihinde irade beyan 
edebilecek pozisyonda olmadığı, BÇG'nin diğer önemli toplantılarına adli müşavirin bizzat 
katıldığı, örnek olarak 8 Mayıs tarihli toplantı, dolayısıyla sanığın üzerine isnat edilen suçla 
ilgili söz konusu belge dışında bir faaliyetinin olmaması, rütbe ve statüsü de gözönüne 
alınarak amirinin talimatıyla toplantılara katılması ve BÇG'nin diğer faaliyetlerinde görev 
almaması hususu da bütün halinde değerlendirildiğinde,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin incelenmesinde; 08 Mayıs 
1997 Perşembe günü ilk BÇG toplantısının yapıldığının belirtildiği ve devamında 22 Mayıs 
1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 



  

Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 
16 Haziran 1997 Pazartesi günleri Batı Çalışma Grubu Toplantılarının yapıldığı, hükümetin 
bilgisi dışında kurulup son toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 
tarihinde istifa ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde BATI ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI adı altında yaptığı, bu tarihten sonra batı çalışma grubu adı altında toplantı 
yapılmadığı ve toplantının isminin İÇ GÜVENLİK TOPLANTISI olarak yer aldığı, 
hükümetin istifa ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı bir dönemde toplantının isminin 
değiştirilmesinin hukuki ve mantıklı bir gerekçesi olamayacağı, haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklar ve haklarında soruşturma devam eden failler ile birlikte Batı 
Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin ana amacının meşru 54. Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini irticaya destek verdiği, irticayı desteklediği, kendisinin bizzat irtica olarak 
tanımlandığı, bu amaçla kadrolaştığı ve siyasal islamı gerçekleştirmek istediği, sanık Erol 
Özkasnak'ın ifade ettiği şekli ile anayasaya ve kanunlara aykırı davrandığı, bu nedenlerle 
somut deliller olmadığı ve hükümet protokolu olduğu halde tehdit oluşturduğu kabulü ile 
istifa ettirilmesini sağladığı anlaşılmış ancak sanığın batı üst kurulu olan kriz masası 
kurulunda ismi bulunmasına rağmen bu toplantılara katılmadığı anlaşıldığından sanığın 
savunmasının aksine cezalandırılmasını yeterli  iddia dışında başka da delil olmadığı gibi, 
sanığın söz konusu belge dışında BÇG toplantılarına katıldığına dair bir delilin olmadığı,

Sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç 
tarihi itibariyle rütbesinde göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından görevlendirilmiş 
olduğu, rütbesi ve kendisine verilen görevinin niteliği ve BÇG belgelerin gizli ve kişiye özel 
gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B maddesi 
gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri 
yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç 
teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli 
bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast 
tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri verenle 
birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olan amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri 
kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç 
kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, 
belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, 
belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette 
bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her 
türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan 
beraatine karar vermek gerekmiştir.

55. SANIK OSMAN BÜLBÜL YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı Temmuz ayından 1997 yılı 

sonbaharına kadar Genelkurmay lojistik başkanlığı istihkam dairesi NATO altyapı şubesine 
muhabere plan subayı olarak görev yaptığı, 1998 yılında Genelkurmay muhabere ve bilgi 
sistemleri destek komutanlığında görev yaptığı, 14 Haziran 1998 tarihinde sanığın İGHD 
plan şubede plan subayı olarak çalıştığı, irtica ile mücadelede çok önemli katkılar 
sağladığından dolayı takdir belgesi verildiği ve BÇG çalışmaları devir teslim 



  

memorandumunda belirtildiği üzere BÇG'de çalıştığı ve görevlendirildiği iddialarıyla ilgili 
dava açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında; Kesinlikle 
BÇG'de görev yapmadığını, BÇG hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını, ancak suç 
tarihinde lojistik başkanlığı istihkam dairesi NATO altyapı şubesinde muhabere plan subayı 
olarak çalıştığını, 1997 yılında birim lağvedilince harekat başkanlığı iç güvenlik harekat 
dairesine plan şube müdürlüğünde görevlendirildiğini belirterek atılı suçlamaları kabul 
etmediğini   beyan etmiş, savunmasına yukarıda ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte bütün halinde değerlendirildiğinde; sanığa verilen 
takdirnamenin BÇG'deki çalışmalarından dolayı verildiğine dair herhangi bir yazılı belge ve 
bilgi olmadığı gibi sanığın savunmalarının aksinin ispat edilemediği, verilen takdirnamenin 
İGHD'deki çalışmalara yönelik olduğu, ayrıca sanığın isminin memorandum isimli belgede 
geçmekte ise de; söz konusu belgenin BCG/CD5/Bcg/ dokuman/foca/FOCA/BÇG. 
ÇALIŞMALARI.DEVİR-TESLİM.doc isimli word belgesinin 22/07/1998 tarihinde 
"VTAS5" kullanıcı tarafından oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin ise 30/07/1998 
tarihinde "VTAS5" kullanıcısı tarafından oluşturulduğu, belgenin oluşturuluş tarihi itibariyle 
atılı suçun tamamlandığı tarihten sonraya ait olup öncesinde sanığın müsnet suça iştirak 
ettiğini ve bu belgenin suç kapsamında hazırlandığına dair ve ayrıca, sanığın suç tarihindeki 
konumu da nazara alındığında irade beyan edecek konumda bulunmadığı, sanığın BÇG'de 
görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge 
düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği 
içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve 
brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı gibi 
belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine 
ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine 
getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

56. SANIK OSMAN ATİLLA KURTAY YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1993 yılından 1997 yılı Temmuz ayına 
kadar Genel Kurmay Başkanlığı'nda İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanlığı'nda Proje 
Subayı olarak görev yaptığı, BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen 
personele ait listede isminin bulunduğu, ayrıca Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri 
Hazırlama Bölümünde İstatistik Subayı olarak görev yaptığı, görevlerinin veri tabanı 
hazırlama, değerlendirilmeleri için veri oluşturma, devlet kurumları, özel kuruluşlar ve 
okullar olduğu  iddiasıyla kamu davasının açılmıştır. 

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, BÇG'nin 
toplantılarına katılmadığını, faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, kendisinin İGHD 
Başkanlığı Plan Şubede görev yaptığını söz konusu Batı Çalışma Grubunda görev alan plan 
subayının kendi görev yaptığı şube olmadığını, İdris Koralp'ın Şube Müdürü olduğu şubenin 
olduğunu BÇG'nin ağırlıklı kısmını İGHD Plan Şube'nin oluşturduğunu, kendisinin Genel 
Kurmay İGHD Başkanlığında Veri Hazırlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü'nde Proje Subayı 
olarak görev yaptığını, BÇG'de hiç çalışmadığını ve istatistik subayı olarak görev 
yapmadığını İGHD Başkanlığı Plan Şubenin daha önce ayrılıkçı terör ile ilgilendiğini daha 
sonra irtica tehdidinin arttığını değerlendirerek plan şubenin ayrılıkçı terör ile ilgilenmeyi 
bıraktığını kendisinin görev yaptığı şubenin ayrılıkçı terör ile ilgili işleri tamamen yürütmeye 
başladığını, Batı Çalışma Grubunda çalışıp görev almadığını, BÇG'nin faaliyet gösterdiği 
alana girmek için giriş kartının olmadığını beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 



  

Tüm dosya kapsamı birlikte bütün halinde değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu 
faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu 
grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin 
bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu 
belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu 
bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez 
Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir 
delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil 
niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın Batı Çalışma Grubunda İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümünde görev aldığı 
iddiasıyla ilgili olarak sanık tüm aşamalardaki savunmalarında kesinlikle kendisinin görev 
almadığını, Batı Çalışma Gurubunda çalışmadığını beyan etmiştir. Batı Çalışma Grubunun 
kuruluş şemasında doğruluğu sanık Çetin Doğan tarafından da kabul edilen belgede İstatistik 
ve Veri Hazırlama Bölümünün de bulunduğu ancak bu bölümde görev yapan personelin 
isminin bulunmadığı, J3 ve J6 da görevli bir subay bir sivil memurun görev almasının 
kararlaştırıldığı, Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümü isimli dijital belgenin doğruluğu 
belgeyi düzenleyen Ömer Özkan ve Mehmet Özbek tarafından doğrulandığı ve Mehmet 
Özbek'in belgeyi amirlerinin verdiği liste müsveddesi üzerinden kendisinin düzenlediğini 
kabul ettiği, söz konusu belgenin 11/02/1997 tarihinde düzenlenip, son kaydın 30/04/1997 
tarihinde yapıldığınında bilirkişi raporuyla da sabit olduğu, söz konusu Batı Çalışma Grubu 
Planlama Bölümü isimli belgede, İstatistik ve Veri Hazırlama bölümünde İstatistik Subay 
Deniz Yüzbaşı A. Kurtay'ın isminin bulunduğu, görevinin ise Veri Tabanı Hazırlama, 
Değerlendirilmeleri için Veri Oluşturma, Devlet Kurumları, Özel Kuruluşlar ve Okullar 
olduğu, ayrıntıları deliller kısmında da belirtildiği üzere söz konusu dijital belgenin 
doğruluğunun yine bir kısım sanılar tarafından doğrulandığı, ancak sanığın Batı Çalışma 
Grubunda kendisine verilen görevle ilgili hiç çalışmadığını beyan ettiği, sanığın burada 
çalıştığına dair söz konusu belge dışında başkaca bir delilin olmadığı zira telefon rehberinde 
isminin dahi olmadığı, bir an için sanığın Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama 
Bölümünden yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı kabul edilse bile; sanığın kendi iradesiyle 
burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç tarihi itibariyle Yüzbaşı rütbesinde 
olduğu da göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından görevlendirilmiş olabileceği, sanığın 
BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir 
belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, 
belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine 
ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine 
getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

57. SANIK RUŞEN BOZKURT YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın 1996-2001 yılları arasında 

Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekat Başkanlığı plan şubede plan proje subayı 
olarak görev yaptığı,  Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümünde Plan Subayı olarak görev 
yaptığı, görevinin MGK brifingleri, basın röportajları, toplantı ve konferanslar, brifingler, 
aylık komutanlar toplantısı, aylık karargah brifingi, Cezayir ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
olduğu, kendisine BÇG'de çalışmasından dolayı sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve 
kuruluşlarının yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması ve gerekli tedbirlerin 
alınması maksadıyla önemli proje ve istatistiki çalışmaların hazırlanması ile üst düzey 



  

toplantılarda bilgi arzlarının düzenlenmesindeki görevlerinden dolayı takdir belgesi verildiği, 
yine BÇG proje subayı olarak komuta katına sunulan değişik kurum ve kuruluşlara verilen 
brifinglerin hazırlanmasındaki katkılarından dolayı takdir belgesi, yine BÇG'deki üst 
komutanlara sunulan tekliflerdeki katkılarından dolayı takdir belgesi verilmesi ayrıca 
BÇG'nin çalışma katına verilen giriş belgesindeki personel listesinde isminin bulunması, 
BÇG telefon rehberinde isminin bulunmasından dolayı cezalandırılması istemiyle kamu 
davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, suç tarihlerinde BÇG'de plan subayı olarak 
görev aldığını, rütbesinin binbaşı olduğunu, kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini, 
İGHD plan şubenin İdris Koralp tarafından faaliyetlerinin yürütüldüğünü, rütbe ve konum 
itibariyle evrakların düzenlenmesinde irade beyan edebilecek durumda olmadığını ancak 
BÇG'de görev aldığını kabul ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı, takdir belgelerinin sanığın iradesi dışında 
amirlerince hazırlandığı ve sanığın iradesinin ve rızasının bulunduğunun delillerinin 
bulunmadığı,  

Sanık her ne kadar Batı Çalışma Grubu bünyesinde kendi asli görevine ilaveten 
amiri pozisyondaki İdris Koralp'in emri üzerine burada da görev yaptığı, görevinin plan 
subayı olduğu, amirleri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirdiği, suç tarihindeki 
rütbesinin binbaşı rütbesinde bulunduğu, BÇG'de kendisinin talebi ve iradesi olmaksızın 
amirlerinin görevlendirmesi üzerine çalışmaya başladığı ve yine kendisine amirleri tarafından 
verilen talimatlar uyarınca söz konusu görevi aldığı, düzenlediği belgelerde irade beyan 
edebilecek konumda olmadığı, sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir 
iddianın da olmadığı gibi suç tarihi itibariyle binbaşı rütbesinde olduğu da göz önüne alınarak 
buraya amirleri tarafından görevlendirilmiş olduğu ayrıca yine rütbesi ve kendisine verilen 
planlama subayı görevi ve BÇG belgelerin gizli ve kişiye özel gönderilmesi göz önüne 
alındığında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün 
verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. 
Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine 
ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, 
amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek 
durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 



  

verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olmayan BÇG alt kurulunda 
görevlendiren amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik irade beyan 
ederek herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve 
bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, 
kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

58.  SANIK SEDAT ARITÜRK YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, BÇG'nin kurulduğu dönemde YÖK 

Denetleme Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
kurulması konulu Çevik BİR imzalı belgenin 9.maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz 
masası grubu çalışmalarına aşağıda esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde 
Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik daire Başkanı,Gnkur.İç Güvenlik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat 
Başkanları ve temsilcilerinin katılacağı belirtilmiş olup, bu doğrultuda hazırlanan Batı 
Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu adlı belgenin 4.maddesinde YÖK.Bşk.lığına 
gönderilecek evraklar elden kurye ile (a.Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK.Dnt.Krl.Bşk.na, 
b.E.Korg.Erdogan ÖNAL YÖK üyesi) gönderileceği şeklinde isminin bulunduğu, BÇG'den 
YÖK Başkanlığına gönderilecek evrakların elden kendisine gönderildiği iddiasıyla kamu 
davası açılmıştır. 

Sanık soruşturma aşamasındaki ifadesinde, 1988 – 1996 yılları arasında 8 yıl süreyle 
Diyarbakır Dicle Üniversitesi rektörü olarak görev yaptığını, 07/08/1996 tarihinde YÖK 
Denetleme Kurulu üyeliğine atandığını, 1997 yılında YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığına 
atandığını, 15/04/1998 tarihine kadar bu görevi yürüttüğünü, Batı Çalışma Grubu Kriz 
Masası grubundan haberi olmadığını,CD5\Bcg\bornova\Idris klasöründe bulunan KRIZ-MS. 
DOC isimli word belgesinde YÖK Başkanlığına gönderilecek evrakların elden kurye ile 
kendisine gönderileceğine dair belge ile ilgili ifadesinde; belgede isminin yazılmasından 
haberi ve bilgisi olmadığını, isminin niçin geçtiğini bilemediğini, kendisine kurye ile 
herhangi bir belge gelmediğini, Batı Eylem Planı kapsamında üniversitelerde belgede 
belirtildiği şekilde herhangi bir çalışma ve faaliyette bulunmadığını, 6 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde; kendisiyle 
Batı Çalışma Grubundan herhangi bir kimsenin irtibat kurmadığını, herhangi bir fişleme 
yapmadığını, YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen lacivert renkli fihrist ajanda, yeşil renkli 
fihrist ajandada üniversite öğretim görevlilerinin, üniversite personellerinin ve üniversite 
öğrencilerinin fişlenmesi ile ilgili bilgisi olmadığını, Yavuz Psikolojik Harekât Planındaki 
YÖK Başkanlığının görevleriyle ilgili olan belgeyi görmediğini, belirttiği tarihlerde YÖK 
Denetleme Kurulu Başkanlığı ve üyeliği yaptığını, ihbar ve şikâyetlerle ilgili konuların önce 
YÖK Başkanlığına geldiğini, YÖK Başkanının, YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığına 
gönderdiği takdirde de YÖK Denetleme Kurulu Başkanının kendi takdirinde olmak üzere 
kendisi veya bir denetleme kurulu üyesi görevlendirdiğini, onunla ilgili soruşturmayı 
yaptığını, kimi zaman da evrakın iş bölümü gereği onların da görüşünü alabildiğini, aradan 
çok uzun süre geçtiği için 28 Şubat döneminde Genelkurmaydan veya Batı Çalışma 



  

Grubundan kendilerine evrak geldiğini ve bunun üzerine soruşturma yaptığını 
hatırlamadığını, irticai faaliyetlerden kendi döneminde kimlerin atıldığını hatırlamadığını, o 
dönemde YÖK Denetleme Kurulunun soruşturma yapıp yüksek disiplin kuruluna getirmiş 
olduğu kişilerle ilgili karar verilmesi için YÖK Başkanının bu dosyayı disiplin kuruluna 
getirmesi gerektiğini, fakat kendisinin hatırlamadığını, Batı Çalışma Grubu faaliyeti 
kapsamında hiçbir faaliyette bulunmadığını, isminin Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 
Kurulunda notlar bölümünde YÖK Başkanlığına gönderilecek evrakın elden kurye ile 
gönderileceği belirtilmiş ise de bu konuda bilgisi olmadığını belirterek suçlamaları kabul 
etmemiştir.   Mahkememizdeki savunmasında ise benzer şekilde beyanlarda bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; her ne kadar sanık 
hakkında doğru olduğu deliller kısımda kabul edilen hukuken geçerli Batı Çalışma Grubu 
Kriz Masası Kurulu adlı belgenin 4. maddesinde YÖK.Bşk.lığına gönderilecek evraklar elden 
kurye ile (a.Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK.Dnt.Krl.Bşk.na, b.E.Korg.Erdogan ÖNAL YÖK 
üyesi) gönderileceği şeklinde ismi var ise de sanığın savunması karşısında amaç suç 
yönünden belge düzenlediği ve icrai faaliyette bulunduğu dair BÇG kriz masası kurulunda 
isminin bulunmasının dışında delil bulunmadığı,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin incelenmesinde; 08 Mayıs 
1997 Perşembe günü ilk BÇG toplantısının yapıldığının belirtildiği ve devamında 22 Mayıs 
1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 
Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 
16 Haziran 1997 Pazartesi günleri Batı Çalışma Grubu Toplantılarının yapıldığı, hükümetin 
bilgisi dışında kurulup son toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 
tarihinde istifa ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde BATI ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI adı altında yaptığı, bu tarihten sonra batı çalışma grubu adı altında toplantı 
yapılmadığı ve toplantının isminin İÇ GÜVENLİK TOPLANTISI olarak yer aldığı, 
hükümetin istifa ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı bir dönemde toplantının isminin 
değiştirilmesinin hukuki ve mantıklı bir gerekçesi olamayacağı, haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklar ve haklarında soruşturma devam eden failler ile birlikte Batı 
Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin ana amacının meşru 54. Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini irticaya destek verdiği, irticayı desteklediği, kendisinin bizzat irtica olarak 
tanımlandığı, bu amaçla kadrolaştığı ve siyasal islamı gerçekleştirmek istediği, sanık Erol 
Özkasnak'ın ifade ettiği şekli ile anayasaya ve kanunlara aykırı davrandığı, bu nedenlerle 
somut deliller olmadığı ve hükümet protokolu olduğu halde tehdit oluşturduğu kabulü ile 
istifa ettirilmesini sağladığı anlaşılmış ancak sanığın batı üst kurulu olan kriz masası 
kurulunda ismi bulunmasına rağmen bu toplantılara katılmadığı ve amaç suçu 
gerçekleştirmek  icrai faaliyette bulunduğuna dair delil bulunmadığı, BÇG belgelerinin kurye 
sanığa gönderildiğine dair delil bulunmadığı anlaşıldığından sanığın savunmasının aksine 
cezalandırılmasını yeterli  iddia dışında başka da delil olmadığı, sanığın BÇG faaliyetleri 
kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet 
kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç 
kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, 
belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna dair delil bulunmadığı ve 
sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve 
kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette 
bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her 
türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan 
beraatine karar vermek gerekmiştir.

59. SANIK SERDAR ÇELEBİ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996-1998 yılları arasında Başbakan 



  

askeri danışmanlığı görevinde bulunduğu, 10 Nisan 1997 tarihli BÇG'nin kurulması konulu 
Çevik Bir imzalı belgenin 9. maddesinde daha evvel teşkil edilen kriz masası kurulu 
çalışmalarına aşağıdaki esaslara uygun olarak devam edileceğine dair belgede Başbakan 
askeri danışmanı olarak isminin bulunduğu iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Sanık soruşturma aşamasındaki beyanında, 1996-1998 yılları arasında Başbakan 
Askeri Danışmanlığı görevinde bulunduğunu, İGHD Başkanı Kenan Deniz’in de Başbakan 
Askeri Başdanışmanı olduğunu, birlikte görev yaptıklarını, 1998 yılında Genelkurmay 
Harekât Başkanlığına Şube Müdürü olarak atandığını, 24 Mart 2000 tarihinde emekli 
olduğunu,28 Şubat süreci içerisinde amiri olan Kenan Deniz’in kendisini İGHD’ye 
çağırmaya başladığını, İGHD Plan Şubede bulunmasını istediğini, Plan Şube Müdürü İdris 
Koralp’in kendisine verdiği görevi yerine getirmeye başladığını, şikâyet mektuplarını 
değerlendirdiklerini, İGHD’de toplantılar yaptıklarını, bu toplantıların kamuoyunda BÇG 
olarak bilindiğini, fakat kendilerine İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı olarak 
söylendiğini, haftalık yapılan toplantılara Ruşen Bozkurt, Yüksel Sönmez, Ziya Batur, Salih 
Eryiğit, Mustafa Babacan’ın katıldıklarını, bu toplantılarda Türkiye genelinde irtica ile ilgili 
faaliyetler, bunlara karşı yapılanması gerekenler ile ilgili teklif ve değerlendirmelerin ele 
alındığını, Kenan Deniz’in mahiyetinde İdris Koralp ile birlikte katıldığını, Genelkurmay 
İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Ruhsar Sümer’in brifinglerden sonra yaptığı 
açıklamalarda bu toplantıların BÇG toplantısı olduğu konusunda açıklama yapınca 
anladığını, BÇG’nin İGHD Plan Şubenin olduğu alanda faaliyet yürüttüğünü, jandarmanın 
kendi imkanları ile araştırıp gerçek olan şikâyet, ihbar, mektup, basın haberlerini kendilerine 
gönderdiğini, BÇG’deki verilerin dijital olarak bir kısmının bilgisayalarda bir kısmının da 
fiziki olarak dolaplarda muhafaza edildiğini, gelen verilerin analizlerinin İGHD Plan Şubenin 
bulunduğu yerde yapıldığını, İGHD’de 24 saat çalışan ve devamlı nöbetçi bulunan bir yer 
bulunduğunu,  BÇG’nin Plan Şubedeki toplantılarına katıldığını, Kuvvet Komutanlıklarının 
İstihbarat Dairesi Başkanları, İKK Daire Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen üst 
kurul toplantılarına Kenan Deniz ve İdris Koralp’in isteği ile katıldığını, İstihbarat Daire 
Başkanları olan İKK Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Eser Şahan, Fevzi Türkeri ve Adli 
Müşavirlikten ise Hakim.Alb.Orhan Nalcıoğlu’nun bu toplantılara katıldığını, başka 
katılanları hatırlamadığını, bu üst kurul toplantılarının Harekât Başkanı Çetin Doğan’ın 
başkanlığında yapıldığını, İGHD Plan Şube Haftalık Brifing Arz ve Toplantı çizelgesindeki 
bilgilerin doğru olduğunu,  BÇG Kriz masası başlıklı belgenin üst kurul toplantısına katılan 
kişileri ifade etmek için düzenlenmiş olabileceğini, Yavuz Gürcüoğlu’nun hem plan şubede, 
hem üst kurulda toplantılara katıldığını, Hakkı Kılınç’ın da BÇG’nin üst kurul toplantısına 
katıldığını, diğerlerini hatırlamadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. Yargılama 
aşamasında yaptığı savunmaların da benzer nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın Başbakan Askeri 
Danışmanı olarak görev yaptığı, İGHD Başkanı olan Kenan Deniz'in de aynı tarihte 
Başbakan Askeri Başdanışman olarak görev yaptığı, kendisinin İGHD toplantılarına katılmak 
üzere Kenan Deniz ve İdris Koralp'in görevlendirdiğini, toplantılarda iç güvenlikle alakalı 
konuların ele alındığı, ancak toplantılar sonrasında bu çalışmanın BÇG adına yapıldığını 
sonradan öğrendiğini, kendisinin isteğiyle BÇG toplantılarına katılmadığını, kendilerine 
ihbar, şikayet ve mektup ve basın haberlerinin geldiğini ve bunlarla ilgili İGHD Plan şubede 
analizler yapıldığını beyan etmiş olup, sanığın suç tarihindeki görev ve statüsü, rütbesinin 
yüzbaşı olması, kendisinin BÇG'ye o tarihte amirleri olan Kenan Deniz ve İdris Koralp'in 
görevlendirmesiyle katılması, söz konusu toplantılarda kendisine verilen görev ve statüyle 
ilgili olarak irade beyan edebilecek pozisyonda olmaması hususları bütün halinde 
değerlendirildiğinde, BÇG'nin diğer icrai faaliyetleri ile ilgili bir belge düzenleme, icrai 
kapsamda görev alma, diğer toplantılarına katılma gibi bir faaliyetinin olmadığı, 

Sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç 



  

tarihi itibariyle yüzbaşı rütbesinde olduğu da göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından 
görevlendirilmiş olduğu, rütbesi ve kendisine verilen görevinin niteliği ve BÇG belgelerin 
gizli ve kişiye özel gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 
41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa 
dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa 
dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, 
askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç 
teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda 
emri verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olan BÇG görevlendiren amirinde 
olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, 
haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket 
ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip 
edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın 
hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine 
ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine 
getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

60. SANIK SEYFULLAH SÖNMEZ YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME 

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın 1996 yılında 8.Anajet 
Komutanlığı'nda görevli olduğu, 1997 yılı Temmuz ayında Ankara Başbakanlık Askeri 
Başdanışmanlığı'na proje subayı olarak atandığı, 1997 yılı Eylül ayı sonunda silahlı kuvvetler 
akademisine 6 ay süreliğine katıldığı, 1998 yılı Mart ayı ortalarında Başbakanlıktaki görevine 
geri döndüğü, BÇG çalışmaları devir teslim memorandumunda çalıştığı ve bu belgede 
isminin bulunduğu, Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümünde Harekât Plan Subayı olarak 
görev yaptığı, görevlerinin Toplantılar, İdari Tahkikat Faaliyetleri, İran, Afganistan, 
Jandarma Gn.K.lığı, MİT olduğu belirtildiği iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında; BÇG'de 
çalışmadığını, BÇG adı altında bir eyleminin ve faaliyetinin olmadığı plan subayı olarak 
İGHD'de çalıştığını beyan ederek suçlamaları kabul etmemiş, savunmasına yukarıda ayrıntılı 
bir şekilde yer verilmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın 1997 yılı Temmuz ayında 
Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı'na atandığı bu tarihten önce 8.Anajet Komutanlığı'nda 
görevli olduğu, sanık Batı Çalışma Grubu'nda görev aldığına dair herhangi bir belgenin 
bulunmadığı planlama subayı olması nedeniyle 54.hükümetin istifasından sonraki tarihlerde 
görev aldığı, BÇG raporlarında veyahut bu kurulun düzenlemiş olduğu belgelerde sanık 
tarafından faaliyetlerin yürütüldüğüne dair veya rapor düzenlendiğine dair ne bir beyan ne de 
bir belgenin ele geçirilemediği,  BÇG'nin çalışmaları devir teslim momerandumunda her ne 
kadar ismi bulunmakta ise de söz konusu belgenin BCG/CD5/Bcg/dokuman/ foca/ FOCA/ 
BÇG.ÇALIŞMALARI.DEVİR-TESLİM.doc isimli word belgesinin 22/07/1998 tarihinde 
"VTAS5" kullanıcı tarafından oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin ise 30/07/1998 
tarihinde "VTAS5" kullanıcısı tarafından oluşturulduğu, belgenin oluşturuluş tarihi itibariyle 
atılı suçun tamamlandığı, suç tarihi ve öncesinde sanığın Ankara dışında 8.Anajet 



  

Komutanlığı'nda görevli olduğu, belgenin oluşturuluş tarihi itibariyle atılı suçun 
tamamlandığı tarihten sonraya ait olup öncesinde sanığın müsnet suça iştirak ettiğini ve bu 
belgenin suç kapsamında hazırlandığına dair delil bulunmadığı, sanığın BÇG'de 
görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge 
düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği 
içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve 
brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, 
belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine 
ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine 
getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak,somut, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

61. SANIK SEZAİ KÜRŞAT ÖKTE YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Mart 1997 ile Ağustos 1998 tarihleri 
arasında Genel Kurmay Başkanlığın da Plan Subayı olarak görev yaptığı, BÇG'nin 
faaliyetlerini yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede isminin bulunduğu, 
Batı Çalışma Grubu telefon rehberinde isminin geçtiği, ayrıca Batı Çalışma Grubu Cari 
Harekat Bölümünde Psikolojik Harekat Plan Subayı olarak görev yaptığı, görevlerinin Eylem 
Planının Koordinasyon ve Uygulaması, TSK Personel, KKTC Emniyet Genel Müdürlüğü, 
MGK, GENSEK, Avrupa olduğu,   iddiasıyla kamu davasının açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, BÇG'nin toplantılarına katılmadığını, 
faaliyetlerine katılmadığını, görev almadığını, rehberde isminin geçmesinin nedenini 
bilmediğini beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın Batı Çalışma Grubu Cari Harekat Bölümünde Psikolojik Harekat Plan 
Subayı görev aldığı iddiasıyla ilgili olarak sanık tüm aşamalardaki savunmalarında kesinlikle 
kendisinin görev almadığını, Batı Çalışma Gurubunda çalışmadığını beyan ettiği, Batı 
Çalışma Grubunun kuruluş şemasında doğruluğu sanık Çetin Doğan tarafından da kabul 
edilen belgede Cari Harekat Bölümün de bulunduğu ancak bu bölümde görev yapan 
personelin isminin bulunmadığı, J3 de  görevli dört kurmay  subay ve bir subayın  görev 
almasının kararlaştırıldığı, Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümü isimli dijital belgenin 



  

doğruluğu belgeyi düzenleyen Ömer Özkan ve Mehmet Özbek tarafından doğrulandığı ve 
Mehmet Özbek'in belgeyi amirlerinin verdiği liste müsveddesi üzerinden kendisinin 
düzenlediğini kabul ettiği, söz konusu belgenin 11/02/1997 tarihinde düzenlenip, son kaydın 
30/04/1997 tarihinde yapıldığınında bilirkişi raporuyla da sabit olduğu, söz konusu Batı 
Çalışma Grubu Planlama Bölümü isimli belgede, Cari Harekat  bölümünde Psikolojik 
Harekat Plan Subayı olarak Binbaşı Sezai Kürşat Ökte'nin isminin bulunduğu, görevinin ise 
görevlerinin Eylem Planının Koordinasyon ve Uygulaması, TSK Personel, KKTC Emniyet 
Genel Müdürlüğü, MGK, GENSEK, Avrupa olduğu, ayrıntıları deliller kısmında da 
belirtildiği üzere söz konusu dijital belgenin doğruluğunun yine bir kısım sanılar tarafından 
doğrulandığı, ancak sanığın Batı Çalışma Grubunda kendisine verilen görevle ilgili hiç 
çalışmadığını beyan ettiği, sanığın burada çalıştığına dair söz konusu belge dışında başkaca 
bir delilin olmadığı bir an için sanığın Batı Çalışma Grubu Cari Harekat Bölümü'nde binbaşı 
rütbesiyle görev yaptığı kabul edilse bile; sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair 
bir iddianın olmadığı gibi suç tarihi itibariyle binbaşı rütbesinde olduğu da göz önüne 
alınarak buraya amirleri tarafından görevlendirilmiş olabileceği ayrıca yine rütbesi ve 
kendisine verilen Cari Harekat görevinin niteliği de göz önüne alındığında,

1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün 
verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. 
Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine 
ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, 
amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek 
durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olan BÇG de görevlendiren amirinde 
olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, 
haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket 
ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip 
edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın 
hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine 
ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine 
getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil 
bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

62. SANIK ÜMİT ŞAHİNTÜRK YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık  hakkında düzenlenen iddianamede, 09.09.1997 tarihinde Genelkurmay İGHD 

Başkanlığı plan şube müdürlüğünde sanık İdris Koralp'in yerine atandığı,11.08.1998 
tarihinde de sanık Kenan Deniz'in yerine Genelkurmay İGHD Başkanı olarak atandığı 3 yıl 
süreyle de bu görevi yürüttüğü, BÇG faaliyetlerine 09.09.1997 tarihinden sonra katıldığı, 
11.08.1998 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle sanık Çetin Doğan imzalı BÇG şemasında 
koordinatör görevi verilen İGHD başkanının yerine atanarak bu süre içerisinde BÇG 
koordinatörü olarak görev yaptığı, 9 Aralık 1997 tarihinde Genelkurmay İç Güvenlik Harekat 
Dairesi Plan şube müdürü olarak görev yaptığı, Batı Çalışma Grubu'na yaptığı 
değerlendirmeler ve üst komutanlara sunulan tekliflerdeki katkılarından dolayı takdir 
verildiği, yine Genelkurmay antetli Cd den elde edilen evrakcizelgesi.doc isimli word 
belgesinde 10 Nisan 1997-1 Aralık 1997 tarihleri arasında BÇG'ye gelen evrakların 
kaynaklara göre dağılımını gösteren evrak listesini hazırladığı, yine BÇG rapor sistemi 



  

doğrultusunda sanığın görev yaptığı dönemde raporların geldiği iddialarıyla kamu davasının 
açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında; 02.07.1997 
tarihinden önce Eruh Komando Alay Komutanı olarak görev yaptığını, bu tarihten sonra 
personel başkanı emrine atandığını, 09.09.2017 tarihinde de İGHD Başkanlığı Plan Şube 
Müdürlüğü'ne İdris Koralp'in yerine atandığı ve 1998 yılı Ağustos ayına kadar çalıştığı, plan 
şube müdürü olduğu dönemde BÇG'nin sona ermek üzere olduğunu başka birimlerden 
görevlendirilen sanıkların olduğunu, çalışan personelin isimlerini verdiği, BÇG'ye gelen 
evrakların kaydını yaptığı, kendi döneminde BÇG'nin görev süresinin sona erdiği, sadece 
BÇG'ye evrak kayıt, evrak geliş gidişi ve evrakların yazılması konusunda destek verdiğini, 
sonra da bütün evrakları Başbakanlığa teslim ettiğini ve atılı suçlamaları kabul etmediğini 
beyan etmiş, savunmasına yukarıda ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

Tüm dosya kapsamı bütün halinde değerlendirildiğinde; sanığın savunmasında da 
belirttiği üzere 02.07.1997 tarihinden önce Eruh Komando Alay Komutanı olarak görev 
yaptığını, bu tarihten sonra personel başkanı emrine atandığını, 09.09.2017 tarihinde de 
İGHD Başkanlığı Plan Şube Müdürlüğü'ne İdris Koralp'in yerine atandığı ve 1998 yılı 
Ağustos ayına kadar çalıştığı, 54.hükümetin istifa ettirilmesinden sonra İGHD'de görev 
aldığı, dolayısıyla sanığın 54.hükümetin istifasından önce BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG 
faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında 
mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç 
suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip 
katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir 
dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel 
olması nedeniyle amaç suçu bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna 
dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan 
uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar 
vermek gerekmiştir.

63. SANIK ÜNAL AKBULUT YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
 Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın 1996-1997 yılı Temmuz 

döneminde Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekat Başkanlığı (İGHD) plan proje 
subayı olarak görev yaptığı,  Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümünde Plan Subayı olarak 
görev yaptığı, aynı zamanda görevinin direktif, harekat konsepti, eylem planı, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile tarikat ve ibadet evleri 
olduğu, Genelkurmay binası içerisinde Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri yürüttüğü alana 
giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu, yine BÇG telefon 
rehberinde isminin bulunduğu, yine 6 Mayıs 1997 tarihli BÇG'ye ait Batı Harekat Konsepti 
belgesini hazırladığı iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, Genelkurmay İç Güvenlik Harekat 
Başkanlığı'nda plan proje subayı olarak görev  yaptığını, BÇG'nin Genelkurmay 2.Başkanının 
yazılı emriyle Genelkurmay İGHD Başkanlığı bünyesinde kurulduğunu, fiziki mekanın ise 
İGHD plan şubenin bulunduğu eksi ikinci kattaki bir bölümün tahsisi şeklinde olduğu, 
BÇG'nin 28 Şubat MGK kararları ardından irtica ile mücadele etmek amacıyla kurulduğunu, 
şube müdürü İdris Koralp'in emri üzerine Batı Harekat Konsepti adlı belgeyi hazırladığını, 
herhangi bir faaliyet icra etmediğini bir buçuk ay BÇG'de çalıştığını, ikiz görevli olarak 
çalıştığını asli görevine devam ettiğini, buradaki görevinin İdris Koralp tarafından sözlü 
olarak tebliğ edildiğini, eylem planı hazırlanmasında sadece katkısının olduğunu, günlük ya 
da anlık raporlarının tamamını BÇG'de toparlanmış olabileceğini, kendisinin plan subayı 
olarak sadece verilen görevi yerine getirdiğini, seçimle gelmiş bir hükümetin devrilmesini 



  

sağlamak gibi bir niyeti asla taşımadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 
Tüm dosya kapsamı bütün halinde değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu 

faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu 
grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin 
bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu 
belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu 
bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez 
Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir 
delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil 
niteliğinde bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanık her ne kadar Batı Çalışma Grubu bünyesinde kendi asli görevine ilaveten 
amiri pozisyondaki İdris Koralp'in emri üzerine burada da görev yaptığı, görevinin plan 
subayı olduğu, batı harekat konsepti isimli belge bizzat sanık tarafından düzenlenmiş ise de 
sanığın suç tarihi itibariyle yüzbaşı rütbesinde bulunduğu, BÇG'de kendisinin talebi ve 
iradesi olmaksızın amirlerinin görevlendirmesi üzerine çalışmaya başladığı ve yine kendisine 
amirleri tarafından verilen talimatlar uyarınca söz konusu Batı Çalışma Konsepti isimli 
belgeyi hazırladığı, daha sonra bu belgenin amirleri tarafından parafe edilerek uygulamaya 
konulduğu, dolayısıyla belgeyi düzenleyen sanığın içeriği konusunda tek başına irade beyan 
edebilecek konumda olmadığı gibi belge içeriğinden de sadece sanığın irade beyanıyla 
oluşturulmuş bir belge olduğunun da somut delillerinin olmadığı zaten sanık tarafından 
düzenlenen belgenin amirleri tarafından onaylanıp paraflandıktan sonra işleme konulması 
hususu da tek başına irade beyan edebilecek durumda olmadığının da göstergesi olduğu, 
ayrıca bu belgenin sorumluluğunun belgeyi imzalayan kişiye ait olduğu ve söz konusu 
belgenin sanık Çevik Bir tarafından imzalandığı hususu da gözönüne alındığında sanığın 
54.hükümetin düşürülmesi amacıyla söz konusu belgenin hazırlanmasını yaptığına dair 
delilin de bulunmadığı sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın da 
olmadığı gibi suç tarihi itibariyle yüzbaşı rütbesinde olduğu da göz önüne alınarak buraya 
amirleri tarafından görevlendirilmiş olduğu ayrıca yine rütbesi ve kendisine verilen planlama 
subayı görevinin niteliği de göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 
41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa 
dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa 
dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, 
askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç 
teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda 
emri verenle birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriği kendisinin bizzat 
belirlediği hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın 
kendisine verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye 
özel olması nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair 
her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç 
suçu bilen kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olmayan BÇG alt kurulunda 
görevlendiren amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir 



  

belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç 
suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen 
görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve 
delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

64. SANIK VELİ SEYİT YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
  Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın 1994-1997 Ağustos ayına kadar 

Ankara Ahlatlıbel'de bulunan Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görevli olduğu, 1997 yılı 
Ağustos ayında Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Başkanlığı'na bağlı olan Yunanistan 
Kıbrıs Dairesi Başkanlığı Yunanistan şubesine hava sahası proje subayı olarak atandığı, 2000 
yılına kadar burada çalıştığı ve BÇG Çalışmaları Devir Teslim Memorandumunda belirtildiği 
üzere Batı Çalışma Grubunda çalıştığı ve görevlerinin belirtildiği iddiasıyla kamu davası 
açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında; Sanığın 1997 
yılı Ağustos ayına kadar Ankara'daki Hava Radar Merkezi'nde görevli olduğunu 1997 yılı 
Ağustos ayından sonra Genelkurmay Başkanlığı  Plan Prensipler Başkanlığı'nda çalışmaya 
başladığını, yine 1997 yılı Ağustos ayında kendisine İGHD Başkanlığı'nda ek görev 
verildiğini, görevinin verilen yazıları bilgisayara geçirmek olduğunu, konuşma kartonları 
hazırladığını, yazıları kendi bilgisayarında düzenleyerek kartonlara yapıştırdığını, konuşan 
kişinin bu kartonlara bakarak konuşmasını yapması amaçlı olduğunu, yazıların kendisine 
bilgisayar yazısı olarak geldiği, içeriklerine müdahale etmediğini, kendisine verilen yazılı 
görevin İGHD Başkanlığı'nda görevlendirilmeye dahil olduğunu ancak çalışmaya başlayınca 
BÇG'de çalıştığını anladığını, burada görevli Seyfullah Sönmez'in kendisine yazılacak notları 
verdiğini, 1-2 kadar BÇG'de çalıştığını, ikiz görev yaptığını, suçlamaları kabul etmediğini, 
BÇG’de görev yaptığı dönemde Mesut Yılmaz hükümetinin göreve başladığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiş savunmasına yukarıda ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın 54.hükümetin istifasından 
sonra yani 19 Ağustos 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu'nun ismini değiştirerek 
faaliyetlerine devam ettiği, sanığın da burada bu tarihten sonra görevlendirildiği, görevinin 
suç tarihindeki rütbe ve konumu da dikkate alındığında kendisine verilen yazılı belgeleri 
bilgisayar ortamında kayıt almak konuşma metinleri haline getirmek şeklinde görev ifa ettiği, 
raporlar düzenlediği,

Sanığın 19.04.2012 günü ikametinde yapılan aramada el konulan 39 ile 
numaralandırılan CD'nin yapılan incelemesine dair 11.02.2013 tarihli 3 sayfadan oluşan 
tutanak ve ekinde özetle; iç tehdidin öncelikli tehdit olarak TSK tarafından kabul edildiği, 
TSK İç Hizmet Kanunu 35 ve yönetmelik 85. Maddesi gereği kollama ve koruma görevi 
silahla korumayı da gerektirdiği, irtica konusunda brifingler verildiği ve Batı Çalışma 
Grubunun kurulduğunu, Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konseptinin emrinin yayınlanarak 
üst düzeydeki birliklere gönderildiği, BÇG faaliyetlerinin anlatıldığı, subay, astsubay ve 
güvenilir devlet memurları eşlerinin kurs, dersane ve yurtları denetlemeleri, TSK'da irticaya 
kayanların temizlenmesi, BÇG'nin faaliyetleri, amaçları, çalışma sonuçları, alınan tedbirler, 
uygulamalar 54.hükümet ve 55.hükümet dönemlerine ilişkin bilgiler içerdiği, bu belgenin 
basında yer alan Süleyman Demiral ve Mesut Yılmaz'ın ifadelerinden oluşan basın derlemesi 
olduğu, sanığın bizzat yazının içeriğini oluşturan konumunda bulunmadığı ve suç tarihinden 
sonraya  ilişkin olduğu,

 BÇG'nin çalışmaları devir teslim momerandumunda her ne kadar ismi bulunmakta 
ise de söz konusu belgenin BCG/CD5/Bcg/dokuman/foca/FOCA/BÇG. ÇALIŞMALARI. 



  

DEVİR-TESLİM.doc isimli word belgesinin 22/07/1998 tarihinde "VTAS5" kullanıcı 
tarafından oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin ise 30/07/1998 tarihinde "VTAS5" 
kullanıcısı tarafından oluşturulduğu, belgenin oluşturuluş tarihi itibariyle atılı suçun 
tamamlandığı tarihten sonraya ait olduğu, sanık müdafii eşliğiliğinde alınan beyanında " 1997 
yılı Ağustos ayından sonra Genelkurmay Başkanlığı  Plan Prensipler Başkanlığı'nda 
çalışmaya başladığını, yine 1997 yılı Ağustos ayında kendisine İGHD Başkanlığı'nda ek 
görev verildiğini, görevinin verilen yazıları bilgisayara geçirmek olduğunu, konuşma 
kartonları hazırladığını, yazıları kendi bilgisayarında düzenleyerek kartonlara yapıştırdığını, 
konuşan kişinin bu kartonlara bakarak konuşmasını yapması amaçlı olduğunu, yazıların 
kendisine bilgisayar yazısı olarak geldiği, içeriklerine müdahale etmediğini, kendisine verilen 
yazılı görevin İGHD Başkanlığı'nda görevlendirilmeye dahil olduğunu ancak çalışmaya 
başlayınca BÇG'de çalıştığını anladığını, burada görevli Seyfullah Sönmez'in kendisine 
yazılacak notları verdiğini, 1-2 ay kadar BÇG'de çalıştığını, ikiz görev yaptığını" beyan 
ederek amirlerinin görevlendirmesi üzerine BÇG  çalıştığı, 

Sanığın suç tarihinden önce kendi iradesiyle BÇG görev aldığına dair bir iddianın 
olmadığı gibi suç tarihinden sonra BÇG nin faaliyetlerinin devam ettiği dönemde buraya 
amirleri tarafından görevlendirilmiş olduğu, rütbesi ve kendisine verilen görevinin niteliği ve 
BÇG belgelerin gizli ve kişiye özel gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri 
Ceza Kanununun 41/3-B maddesi gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama 
uygun bulunmasa dahi, ast bu emri yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete 
ilişkin olmasa dahi, konusu suç teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. 
Emrin konusu, askeri veya adli bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya 
askeri bir suç teşkil ettiği, ast tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine 
getirilmesi durumunda emri verenle birlikte sorumlu olur.

Suç tarihi öncesi sanığın müsnet suça iştirak ettiğini ve bu belgenin suç kapsamında 
hazırlandığına dair  sanığın suç tarihindeki rütbesi ve konumu da gözönüne alındığında irade 
beyan edebilecek rütbede olmadığı herhangi bir belgenin düzenlenmesinde görev aldığına 
dair iddia dışında cezalandırılmasına yeter kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği,

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, BÇG faaliyetleri kapsamında 
amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen 
diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve 
bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, 
kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

65. SANIK YAHYA CEM ÖZARSLAN YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1995-1999 yılları arasında Genelkurmay 
Başkanlığı İKK ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nda proje subayı olarak görev aldığı, kendisine 
1 Temmuz 1997 tarihinde BÇG'de proje subayı olarak çalışması nedeniyle takdirname 
verilmesi, yine BÇG'nin faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ilişkin isim 
listesinden isminin bulunması ve telefon rehberinde isminin bulunmasından dolayı kamu 
davası açılmıştır.



  

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, 1995-1999 yılları arasında Genelkurmay 
Başkanlığı İKK ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nda proje subayı olarak görev aldığı, ancak 
BÇG'de çalışmadığını, kendisinin İGHD merkezinde faaliyet yürüten İKK ve Güvenlik 
Dairesi'nde çalıştığını, en düşük rütbeli subay olduğunu, İGHD merkezine evrak götürüp 
getirdiğini, bu çalıştığı birimin BÇG'nin faaliyetlerini yürüttüğü alan ile aynı yerde 
bulunduğunu, kesinlikle BÇG'de görev almadığını, kendisine takdirname verilmesinin ise 
İGHD'de çalışan tüm personele verildiği, telefon rehberinde isminin olmasının taslak bir 
çalışma olup BÇG'nin faaliyet gösterdiği alanda giriş kartı verilenlere ait listede isminin 
bulunmasının ise çalıştığı İGHD bölümünün de aynı yerden olduğundan dolayı verilmiş kart 
olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın Genelkurmay Başkanlığı 
İKK ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nda proje subayı olarak görev aldığı, sanığın daha sonra 
İGHD merkezi ile çalıştığı birimin aynı katta olması nedeniyle BÇG'ye de evrak götürüp 
getirdiği, ancak sanığın BÇG'de görev aldığına dair savunmasının aksine herhangi bir belge 
ve bilgi elde edilemediği gibi sanığın suç tarihindeki rütbesinin ise yüzbaşı olup, rütbesi ve 
verilen görev itibariyle belge düzenlemeye, belgelerin içeriğini oluşturmaya, irade beyan 
etmeye yetkili olduğuna dair iddia dışında savunmanın aksine, cezalandırılmasına yeterli, 
somut ve hukuken geçerli delil elde edilemediği,

Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama 
bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen 
personele ait isim listesinde isminin bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller 
kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir 
belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih 
itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da 
giriş kartı verildiğine dair de bir delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek 
başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirildiğine, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu 
bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine 
tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı 
belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

66. SANIK YAHYA KEMAL YAKIŞKAN YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1995 Aralık-1998 Ağustos tarihleri 
arasında Genelkurmay İGHD veri toplama ve analiz şubesinde OBİ subayı olarak görev 
yaptığı,1 Temmuz 1997 tarihli BÇG'de çalışmasından dolayı takdirname verilmesi, 16 Aralık 



  

1997 tarihli Albay Erdal Bektaş tarafından iç güvenlik harekatıyla ilgili takdirname verilmesi, 
BÇG istatistik ve veri hazırlama bölümünde OBİ plan program subayı olarak görev aldığı, 
görevlerinin otomasyon ihtiyaç tespiti ve giderilmesi, mevcut programların bakımı, bilgisayar 
kullanıcılarının organizasyon eğitimi, raporlar ve toplantılar olduğu, BÇG'nin faaliyet 
yürüttüğü alana giriş yetkisi verilen personele ait listede ve telefon rehberinde isminin 
bulunması nedeniyle hakkında kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, BÇG'de çalışmadığını, İGHD'nin otomatik 
bilgi işlem (OBİ) bölümünde çalıştığını, kendisine verilen takdirnamenin İGHD'de 
çalışmasından dolayı verildiğini, telefon rehberindeki numaranın makam telefonu olduğu, 
İGHD'nin BÇG'nin çalıştığı bölümde bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini beyan 
etmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun 
yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen personele ait isim listesinde isminin bulunduğu 
iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin 
koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye 
girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire 
Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da giriş kartı verildiğine dair de bir delile 
rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde 
bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genelkurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın BÇG'de görevlendirilmesine rağmen sanığın BÇG kapsamında amaç suça 
yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 
oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, belgelerin gizli ve kişiye özel olması nedeniyle amaç suçu 
bildiğine amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine 
tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı 
belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

67. SANIK YÜKSEL SÖNMEZ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Genelkurmay Harekat Başkanlığı İGHD 

Başkanlığı'na idari işler subayı olarak atandığı 1995 yılından itibaren göreve başladığı 1997 
yılı içerisinde plan şube müdürlüğüne proje subayı olarak atandığı ve 1997 yılında burada 
görev yaptığı, BÇG çalışmalarının devir teslimi memorandumunda çalıştığı, telefon 
rehberinde ve BÇG'nin çalışmalarını yaptığı bölgede giriş kartı bulunduğu iddialarıyla ayrıca 
kendisine BÇG proje subayı olarak çalışması nedeniyle takdirname belgesi verildiği 
iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, 1997 yılında İGHD'de plan proje subayı 
olarak atandığı, hangar şeklinde içerisinde 7 masa olan bölümde çalıştıklarını kendi çalıştığı 



  

bölümde BÇG toplantılarının yapıldığını duyduğunu, plan subayı Ümit Akbulut'un BÇG'de 
çalıştığını, BÇG masasının kendi masasıyla yanyana olduğunu, BÇG'ye gelip giden 
evraklarla bir ilgisinin olmadığını, kendisine bir görev verilmediğini, BÇG'de çalışan 
personel ile mevburi bir çalışma ortamını paylaşmak zorunda kaldığını, İGHD plan şube 
müdürü İdris Koralp'in şubede çalışan tüm personele takdir belgesi verdiğini, kendisi BÇG'de 
çalışmadığı halde bu nedenle takdir belgesi verdiğini telefon rehberinde ve giriş kartındaki 
isminin bulunmasının nedeninin BÇG çalışmalarının yürütüldüğü alanda kendisinin de 
bulunduğundan dolayı olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihleri olan 1997 yılı 
içerisinde Genelkurmay Başkanlığı İGHD'de plan proje subayı olarak görev yaptığı, Batı 
Çalışma Grubu Planlama Bölümünde  adının ve görevlerinin belirtildiği ve burada 
çalışacağının planlandığı ancak sanığın savunmasının aksine buruda çalışdığına dair delil 
elde edilemediği, 

 Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama 
bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen 
personele ait isim listesinde isminin bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller 
kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir 
belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih 
itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da 
giriş kartı verildiğine dair de bir delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek 
başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 
Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığa verilen takdirnamenin ise sanığın amirleri tarafından bilgisi ve rızası dışında 
verildiği, BÇG raporlarında veyahut bu grubun düzenlemiş olduğu belgelerde sanığın irade 
beyanında bulunarak onun tarafından faaliyetlerin yürütüldüğüne dair veya rapor 
düzenlendiğine dair ne bir beyan ne de bir belgenin ele geçirilemediği, 

BÇG'nin çalışmaları devir teslim momerandumunda her ne kadar ismi bulunmakta 
ise de söz konusu belgenin BCG/CD5/Bcg/dokuman/foca/FOCA/BÇG. ÇALIŞMALARI. 
DEVİR-TESLİM.doc isimli word belgesinin 22/07/1998 tarihinde "VTAS5" kullanıcı 
tarafından oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin ise 30/07/1998 tarihinde "VTAS5" 
kullanıcısı tarafından oluşturulduğu, belgenin oluşturuluş tarihi itibariyle atılı suçun 
tamamlandığı tarihten sonraya ait ise amirleri tarafından görevlendirilerek BÇG alt kurulunda 
çalıştığına dair sanığın savunmasının aksine delil bulunmadığı, sanığın suçun 
tamamlanmasından önce sanığın müsnet suça iştirak ettiğine, içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, suç duyuruları yazılarının bir 
başkası yerine amirlerinin emri ile yazdığı, sorumluluğun amaç suçu bilen kendisini karar 
alma ve irade beyan etme konumunda olan amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında 
amaç suça yönelik herhangi bir belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen 
diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG 
faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini 



  

oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza 
hanesinde adının bulunmadığı, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve 
bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, 
kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek 
gerekmiştir.

68. SANIK ZİYA BATUR YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, 1996 yılı Ağustos ayından 1997 yılı Eylül 

ayına kadar Genelkurmay Başkanlığı İGHD'de plan şube müdürlüğünde proje subayı olarak 
çalıştığı, BÇG telefon rehberinde plan subayı olarak isminin geçmesi ayrıca BÇG'de 
planlama bölümünde personel plan subayı olarak çalışması nedeniyle takdirname verilmesi 
ayrıca BÇG'nin planlama bölümünde personel plan subayı olarak görev alıp görevlerinin 
teşkilat, emasya, görev talimatı, Cumhurbaşkanı'na bilgi notu, haftalık Genelkurmay 
Başkanlığı'na arz, batı avrupa, sendikalar, siyasi partiler, gençlik kolları ve kadın kolları 
olduğu, kendisine BÇG proje subayı olarak çalışmasından dolayı takdirname verildiği 
iddialarıyla ilgili olarak kamu davası açılmıştır.

Sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında, ayrıntılarına 
yukarıda savunmalar kısmında yer verilmiş olup, 1996 yılı Ağustos ayından 1997 yılı Eylül 
ayına kadar Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı İGHD plan proje subayı olarak 
çalıştığını, 1998 yılı Haziran ayında 6 ay süreyle İstanbul'da akademide görev aldığını, 
1998-1999 döneminde İGHD Başkanı Ümit Şahintürk ve Baskın Özbalcı ile çalıştığını, daha 
önce de İdris Koralp ile çalıştığını, İGHD Başkanları ile anlaşamadığını, bu sebeple terfi 
ettirilmediğini, BÇG'de çalışması için sanık İdris Koralp'in ısrarı üzerine BÇG'de 
çalışanlara yardım etmek zorunda kaldığını, BÇG'nin bölümlerinin paravanla ayrıldığını, 
buraya girecek kişilere kartlar verildiğini bu kartları okutmak suretiyle girildiğini, buraya 
gelen ihbarları Bakanlıklara bildirdiklerini, BÇG'de Genelkurmay'da J Başkanlarından 
görevlendirilmiş kişiler olduğunu, takdirnamelerin tüm personele moral motivasyon amacıyla 
verildiğini, telefon rehberinde ismi olmasının BÇG'nin ayrı bir telefon rehberinin ve hattının 
bulunmadığını, BÇG’nin kendi içerisinde ayrı bir telefon sistemi olmadığını, Genelkurmay’ın 
santralini kullandıklarını, telefon listesinin BÇG’nin bulunduğu kattaki çalışanlara ait telefon 
listesi olduğunu, ayrıca BÇG'nin bulunduğu katta görev yapanların hepsinin isminin 
belgelere yazılıp kart çıkarıldığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. 

 Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın İdris Koralp tarafından 
BÇG de görevlendirildiği, burada BÇG'nin masasında çalıştığı, görevinin buraya gelen ihbar 
mektuplarını ilgili Bakanlıklara göndermek olduğu, suç tarihi itibariyle BÇG'de görev alırken 
rütbesi ve verilen görev itibariyle belge düzenlemeye, belgelerin içeriğini oluşturmaya, irade 
beyan etmeye yetkili olduğuna dair iddia dışında savunmanın aksine, cezalandırılmasına 
yeterli, somut ve hukuken geçerli delil elde edilemediği,

Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin Genel Kurmay İç Harekat Dairesi Planlama 
bölümünde yürütüleceğinin ve bu grubun yürüttüğü faaliyet alanına giriş yetkisi verilen 
personele ait isim listesinde isminin bulunduğu iddia edilmiş ise de; ayrıntıları deliller 
kısmında belirtildiği üzere söz konusu belgenin koordinasyonu sağlamaya yönelik taslak bir 
belge niteliğinde olduğu, söz konusu bölgeye girmek için giriş kartı verme yetkisinin o tarih 
itibariyle Genel Kurmay Merkez Daire Başkanlığına ait olmadığı gibi bu yazıya dayanarak da 
giriş kartı verildiğine dair de bir delile rastlanılmadığı ve söz konusu taslak belgenin tek 
başına mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Batı Çalışma Gurubu telefon rehberinin ise deliller kısmında da belirtildiği üzere 
Batı Çalışma Grubu'nun Genel Kurmay binası içerisinde Çalışma faaliyetleriyle ilgili tahsis 
edilen bölgede ayrı bir telefon hattının çekilmediği, telefon rehberi içeriğinin ulaşılması 
gereken kişilerin makamlarında kurulu bulunan telefon numaraları olup, Genel Kurmay 



  

Başkanlığı tarafından gönderilen 1997 yılı Silahlı Kuvvetler Ankara Garnizonu Telefon 
rehberindeki numaralar ile aynı olduğu, koordinasyon amaçlı sadece ulaşılmak istenen 
kişilere yönelik makamlarında kullandıkları telefon listesinin yazılmasının başlı başına 
mahkumiyete yeterli delil niteliğinde bulunmadığı,

Sanığın kendi iradesiyle burada görev aldığına dair bir iddianın olmadığı gibi suç 
tarihi itibariyle rütbesi de göz önüne alınarak buraya amirleri tarafından görevlendirilmiş 
olduğu, rütbesi ve kendisine verilen görevinin niteliği ve BÇG belgelerin gizli ve kişiye özel 
gönderilmesi göz önüne alındığında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 41/3-B maddesi 
gereğince;Amir veya üstün verdiği emir kanun ve nizama uygun bulunmasa dahi, ast bu emri 
yerine getirmek zorundadır. Emrin konusu, askeri hizmete ilişkin olmasa dahi, konusu suç 
teşkil etmiyorsa bu emir yine ast tarafından yerine getirilir. Emrin konusu, askeri veya adli 
bir suça sebebiyet veriyorsa, amirin verdiği emrin adli veya askeri bir suç teşkil ettiği, ast 
tarafından bilinebilecek durumda ise; bu emrin yerine getirilmesi durumunda emri verenle 
birlikte sorumlu olur.

Sanık irade beyan edebilecek konumda bulunmadığı,içeriğin kendisinin belirlediği 
hiçbir belgenin bulunmadığı, konumu ve rütbesi itibariyle asker olan sanığın kendisine 
verilmiş görevi yerine getirmesi amaç suç kapsamındaki belgelerin gizli ve kişiye özel olması 
nedeniyle görev ve faaliyetlerinin amaç suç kapsamında olduğunu bildiğine dair her türlü 
şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, sorumluluğun amaç suçu bilen 
kendisini karar alma ve irade beyan etme konumunda olmayan BÇG alt kurulunda 
görevlendiren amirinde olduğu, BÇG faaliyetleri kapsamında amaç suça yönelik herhangi bir 
belge düzenlediğine, haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklarla fikir ve eylem 
birliği içinde hareket ettiğine, amaç suç kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 
ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 
bulunduğuna ve sanığın hiçbir dijital veri, belge ve imza hanesinde adının bulunmadığı, amaç 
suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen 
görevi yerine getirdiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve 
delil bulunmadığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

 MAHKUMİYET KARARI VERİLEN SANIKLAR YÖNÜNDEN 
YAPILAN DEĞERLENDİRME 

1.SANIK İSMAİL HAKKI KARADAYI YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak,Batı Çalışma Grubu kurulduğu 
dönemde 1997 yılında Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığı,

Deliller ve değerlendirilmesi bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 23-24 
Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin ev sahipliğini 
yapan o tarihte Gölcük Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu'nun yaptığı,  13 Ocak 2001 
günü Kanal 6 televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV programında 
Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan toplantıda, seminerde, ülkedeki laiklik ihlali 
konusunda herkesin kendi müşahadelerini söylediğini, katılanların fikir ve görüşlerinin 
alındığını, katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, hemfikir olduklarını, 
28 Şubat kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğunu,  28 
Şubat’ın bir reaksiyon olduğunu, bu reaksiyonun da muhatabının hükümet  olduğu beyan 



  

ettiği bu  23-24 Ocak tarihinde Gölcük'te yapılan resmi görüşmeler  dışında hükümete 
yönelik olarak yapılacak faaliyetlerin fikri altyapısının oluşturulduğu ve tüm katılımcıların 
hemfikir olduğu yani amaç suç için ittifakın oluşturulduğu toplantıya katıldığı, 

Hulki Cevizoğlu’nun yazdığı,“Generalinden 28 Şubat İtirafı Postmodern Darbe” 
isimli 352 sayfalık kitapta, 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 Televizyon kanalında yayınlanan 
Ceviz Kabuğu isimli TV programının çözümü olduğu, konuk olarak eski Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Salim Dervişoğlu’nun katıldığı, TV programına telefonla bağlanan eski 
Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak’ın konuşmalarının yer aldığı 26 
sayfadan oluşan araştırma tutanağında özetle;

Sanık Erol ÖZKASNAK: “28 Şubat Süreci” ni herkesin bildiği gibi, Genelkurmay 
Karargâhında yapılan faaliyetler açısından, Genelkurmay Başkanı’nın başkanlığında kuvvet 
komutanlarının da katılımıyla bir silahlı kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Ben 
de, bu faaliyetler içerisinde üzerime düşen rolü oynayan veya rol verilen bir kişiyim.

Bu sürece de çok güzel bir isim takmışlar; “post-modern darbe” demişler. Aslında 
”post-modern darbe” bence buna yakıştırılan en iyi isim. Bu post-modern darbe, 
tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen bir şekilde, hiç kan akıtmadan, hiç 
kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik uygulamalarla, Milli Güvenlik 
Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara 
kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın ortak edilerek sivil toplum kuruluşları 
vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen bir süreçtir.

Başta GENELKURMAY BAŞKANI ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmak üzere, o 
zamanın Kuvvet komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde 
olmuşlardır.

Post-modern darbe ve 28 Şubatın bir kez daha değerlendirmesi sorusuna verdiği 
cevapta; Her şey, Genelkurmay Başkanı’nın kontrolü, komutasında cereyan etmiştir bu 
olaylar. Yani hiç kimse Sayın Genelkurmay Başkanı’nın müsaadesini almadan, emrini 
almadan; ne Genelkurmay İkinci Başkanı’nın ne de benim şahsımın böyle bir eyleme, 
uygulamaya geçmemiz, çeşitli konuşmalar yapmamız mümkün değildir; askerlikte böyle bir 
şey olmaz. Emir-komuta zinciri ”28 Şubat Süreci” içerisinde bütün usul ve 
prensipleriyle tam olarak işlemiştir. O bakımdan sayın eski Genelkurmay Başkanı’nın 
adının az geçmesi bir üslup ve usul meselesidir.

 Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci Başkanı’na ve Genel Sekreter’e 
konuşma ve söz hakkı verir, kendi adına konuşmaları yaptırır, nitekim o süreç içerisinde de 
bunlar yapılmıştır. 28 Şubat Süreci’ndeki “post-modern darbe” olarak adlandırılan, isim 
verilen bu olayı konuşacak olursak; burada yasaya ve kanunlara aykırı hiçbir şey 
yapılmamıştır; Asıl yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın meşru Hükümeti 
tarafından yapılmıştır. Anayasa laik, Atatürkçü, milliyetçi niteliklere uygun olarak esasları 
belli edilen Cumhuriyetin temelleri sarsılmak istenmiştir. Dolayısıyla burada kanuna, 
Anayasa’ya aykırılık varsa, bu “28 Şubat Süreci”nde rol alan askerler tarafından değil, 
bizatihi o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır.

Tabi başlangıçta Genelkurmay Karargâhında başlatılan bu “28 Şubat Süreci”nde, 
daha sonra Kuvvet Komutanlarımız ki, Oramiral Güven Erkaya, Orgeneral Ahmet Çörekçi, 
Orgeneral Hikmet Köksal ve Teoman Koman’ın da adını unutmak yanlış olur.  “28 Şubat 
Süreci”nin başlangıcı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Genelkurmay Başkanlığına davet 
edilip 17 Ocak 1997 tarihinde , kendisine 28 Şubat 1997’de verilen brifingin hemen hemen 
bir benzerinin verilmesiyle başlayan bu süreçtir.

Bu Kuvvet Komutanlarının görevleri, 30 Ağustos 1997’de rahmetli Güven 
Erkaya’nın ve hatırladığım kadarıyla Kara Kuvvetleri Komutanımızın görevi ve Hava 
Kuvvetleri; üçünün birden görevleri sona ermişti, ondan sonra da yeni komuta heyeti geldi. 



  

Zaten 30 Ağustos 1997’den sonra “28 Şubat Süreci”nin o en hareketli günleri sona 
ermiş, bir parça durulma olmuş idi. ZATEN MEVCUT HÜKÜMET DE DEĞİŞMİŞ, 
YERİNE BAŞKA BİR HÜKÜMET KURULMUŞTU. BİR ANLAMDA AMAÇ YERİNE 
GELMİŞTİ.” DİYORSUNUZ? şeklindeki soruya verdiği cevapta; GELMİŞTİ. 
DOLAYISIYLA MÜTEAKİP KOMUTA HEYETİNİN, BİR ÖNCEKİ KOMUTA HEYETİ 
KADAR DAHA AKTİF ROL OYNAMASI VEYAHUT DA DAHA AKTİVİTE 
İÇERİSİNDE OLMASI GEREĞİ DE ORTADAN KALKMIŞTI." yönündeki beyanı,

4 Şubat 1997 tarihinde sanık Hikmet Köksal'ın EMRİ ile zırhlı araç ve tankları 
Ankara- Sincan’ın en işlek caddesinde yürütüldüğü bu bağlamda;

Taner Baytok'un Doğan Kitapçılıktan Çıkan Nisan 2001 Baskı Bir Asker Bir 
Diplomat-Güven Erkaya -Taner Baytok Söyleşi isimli kitabının 252. sayfasında Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya bu tankların yürütülmesiyle ilgili Taner Baytok'a şöyle 
bir cevap veriyor; "Laikliğin korunması lüzumuna bizi fazlasıyla iten olaylardan birisi elbette 
Sincan'da cereyan eden olaylar olmuştur. Sincan olayları Milli Güvenlik Kurulu dahil her 
düzeydeki toplantıda ele alındı. Buna rağmen hükümet çevrelerinde hiçbir reaksiyon 
gelmemesini bir süre üzüntüyle izledik. Bu böyle devam edemezdi, bir MGK toplantısından 
sonra Genelkurmay'da Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal ve Genelkurmay İkinci 
Başkanı Çevik Bir Paşalarla bir araya geldik. Bu gidişe dur diyebilmek için ne 
yapacağımızı konuştuk. Hikmet Paşa hükümetin bir şey yapacağı yok, bizim buna mutlaka 
bir şey yapmamız lazım. Halk bunu bizden beklemektedir, ben GENELKURMAY 
BAŞKANI'NIN DA EMRİNİ ALIP planlanmış bir program tahtında tatbikata katılacak 
tank birliklerini Sincan'dan geçirterek eğitim alanına oradan gönderirim dedi ve ertesi 
sabah tanklar yürüdü. Sincan'dan geçtiler, tankların geçişi beklenen etkiyi gösterdi, hem de 
fazlasıyla, hükümet hemen önlemler alma görüntüsüne girdi, şeklindeki beyanı,

4 Şubat 1997 tarihinde Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen 
Komutanlığında bulunan tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların deliller kısmında detaylı 
olarak açıklandığı üzere planlı olmayan ve ani bir karar ile Kara Kuvvetleri Komutanı 
Hikmet Köksal'ın emriyle Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncılar istikametinde yürütülmesi 
ve 5 Şubat Gazete manşetlerinde "TANKLAR SİNCAN’da, TANKLAR SİNCAN’dan 
GEÇTİ, TANK SESİ İLE UYANDIK, TANK SESLERİ, OLAY İLÇE SİNCAN’DA 
HEYECANLI SABAH, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE TANKLARI GÖREN 
SİNCANLILAR DARBE OLDUĞUNU SANARAK BÜYÜK ŞAŞKINLIK 
YAŞADILAR, YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA, TÜRKİYE SARSILIYOR, ORDU İLK 
KEZ AÇIKÇA GÖZDAĞI VERDİ, ORDU GEÇERKEN SİNCAN’A UĞRADI, SİVİL 
DARBE BASKISI, ORDU, CUMHURBAŞKANI, MUHALEFET VE SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI HÜKÜMETİN MECLİS İÇİNDE DÜŞÜRMEK VE YENİ 
HÜKÜMET KURMAK İÇİN DEVREDE, BAŞKAN FİRARDA, SİNCAN’DA GÖVDE 
GÖSTERİSİ, SİNCAN’DA TANKLI UYARI, PANİĞE KAPILAN SİNCANLILAR 
GAZETE VE TELEVİZYONLARI ARAYARAK TANKLAR GELDİ NE OLUYOR, 
DARBEMİ YAPILDI DİYE SORDULAR, SİNCAN TANK SESİYLE UYANDI, 
ORDUDAN DÖRT UYARI,SİNCAN’DA TANKLI PROTESTO, HÜKÜMETİ 
DÜŞÜRME ÇAĞRISI, SİNCAN MANEVRASI İKTİDARI SARSTI, REFAHYOL 
DAĞILIYOR MU TARTIŞMASI BAŞLADI, SİLAHLI KUVVETLER SİNCAN’DA, 
SİNCAN’DAN ORDU GEÇTİ, TANKLAR RESMİ GEÇİT YAPTI,TANKLAR 
CADDEDE, SİNCAN’DA TATBİKAT, SİNCAN’DA TANK SESLERİ" şeklinde 
manşetten verilen haberlerde tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin hükümete karşı 
cebir ve şiddet içeren bir fiil olarak askeri müdahele hazırlığı olarak değerlendirilmesi ve 
Ankara’ın ilçesi Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 ŞUBAT 1997 
TARİHİNDE YÜRÜTÜLMESİ FİİL MEŞRU 54. CUMHURİYET HÜKÜMETİNE 
KARŞI CEBİR VE ŞİDDET KULLANMA İRADESİNİ İÇEREN VE BİREYLERİN 



  

İRADELERİ ZORLANMAK SURETİYLE İFSAT EDEN BİR HAREKET OLARAK 
AMAÇ SUÇ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İCRA VEKİLLERİ HEYETİNİ 
CEBREN İSKAT VEYA VAZİFE GÖRMEKTEN CEBREN MEN ETMEK ZARARLI 
NETİCEYİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ELVERİŞLİ İLK İCRA HAREKETİ OLAN 
BİR EYLEM OLARAK KABUL EDİLDİĞİ,

Sincan'da Kara Kuvvetleri Komutanı olan sanık Hikmet Köksal'ın talimatıyla 
yürümesi olayı esnasında Genelkurmay Başkanı olduğu ve bilgisinin olmamasının mümkün 
olmadığı zira Başbakan Yardımcısı olan katılan Tansu Çiller'in beyanında silahlı kuvvetlerin 
bu olayla ilgili olarak kendisine ve Başbakan Necmettin Erbakan'a bilgi vermediği yönündeki 
beyanda bulunduğu, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK:3050-155-97/İCRA SB. sayılı Çalışma 
Grubu Oluşturulması konulu,İVEDİ,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi gereği için Gnkur "J" 
Bşk.larına, Gnkur.Ad.Müş.liğine ve Gensek.BASHALK.D.Bşk.lığına gönderildiği, 

Sanık Çetin Doğan 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in Genelkurmay Başkanı ile görüştükten 
sonra kendilerini toplayarak “Bakanlıklar gibi bir çalışma yapalım” demesi üzerine 4 Nisan 
1997 tarihli Çevik Bir imzalı yazılar gereği 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi kendisinin 
hazırladığını, J Başkanları ile koordine edip görüş alarak Çevik BİR’e sunduğunu, silsile 
gereği Genelkurmay Başkanına arz edildiğini, belgenin Ek-A’sında bulunan BÇG şemasını 
da hazırlayıp imzaladığını, Batı Çalışma Grubu Başkanı olduğunu yönündeki beyanı, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli GENELKURMAY BAŞKANI 
EMRİYLE  Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli 
HRK: 7200- 77- 97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli 
kaşeli belgenin ve EK A'sında bulunan Çetin Doğan imzalı Batı Çalışma Grubu Teşkilat 
Yapısı olan belgelerin  gereği için  A-3 Planı (1,8 hariç) ve   B Planı (10,11 hariç)'na ve bilgi 
için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderildiği,

Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli, Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan 
imzalı, 16 Nisan 1997 tarih ve HRK:3429-13-97/ İGHD. Pl.Ş.2) sayılı ve Laiklik Aleyhtarı 
Faaliyetler konulu gizli, kişiye özel kaşeli GENELKURMAY BAŞKANI'NIN EMRİYLE 
düzenlenen tüm kuvvet komutanlıklarına gereği için bilgi bakımından da MGK Genel 
Sekreterliği'ne ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na gönderilen özetle öncelikle Cuma ve 
Bayram namazları olmak üzere gayri muayyen zamanlarda verilen hutbe ve vaazların 
personel görevlendirilmek suretiyle takibinin ve tespit edilen hususların yer ve zaman 
belirtilerek rapor edilmesi, laiklik aleyhtarı tutum ve davranışların önlenmesine yönelik 
çalışma yürütülmesi, Garnizon Komutanlıklarınca bizzat takip ve kontrol yapılarak daha ast 
makamlar ve sivil makamlar arasında yazışma yapılmaması mütalaa edilmektedir şeklindeki 
yazıyı içeren belge, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli GENELKURMAY BAŞKANI 
EMRİYLE Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için  A-1 Planı (1 Hariç) Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Jandarma 
Genel Komutanlığına, Harp Akademileri Komutanlığına, Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığına ve bilgi için B Planı (2,7,10 hariç) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK.: 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi hazırlatarak gereği için Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına,Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, 



  

Jandarma Genel Komutanlığına,Harp Akademileri Komutanlığına ve B Planı (3,7,10 hariç)'a 
ve bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderdiği, 

"1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 
alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuştur. 2- Eylem planında, alınacak 
tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast 
makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen 
Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir. 3- Eylem Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." içerikli T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu, Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst 
yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi gereği için  Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına,Harp 
Akademileri Komutanlığına ve B Planı (3,7,10 hariç) Genelkurmay Personel Başkanlığına, 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına, Genelkurmay Lojistik Başkanlığına, Genelkurmay 
Ğenel Plan ve Prensipler Başkanlığına, Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi 
Sistemleri Başkanlığına, Genelkurmay Genel Sekreterliğine, Genelkurmay Adli 
Müşavirliğine, bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderdiği, 

 Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde;29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu 
belge ve eklerini Çevik BİR’in evrakı imzalayarak dağıtım yaptığını, GENELKURMAY 
BAŞKANINA BİLGİ verdiğini,

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin, 
kendisinin plan proje subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlanarak kendisine 
geldiğini, kendisinin İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e arz ettiğini, daha sonra Harekât Başkanı 
Çetin DOĞAN’a arz edildiğini, Çetin DOĞAN’ın da koordine parafı yaparak J-2 İstihbarat 
Başkanı, J-5 Plan Prensipler Başkanına arz edip değişikliklerini alıp Çevik BİR’e 
sunulduğunu, ÇEVİK BİR’in GENELKURMAY BAŞKANINA BİLGİ SUNUMU 
YAPTIKTAN sonra evrakın dağıtımının gereğinin yapıldığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu Çevik BİR imzalı yazının 
Ek-A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan İGHD.Pl.Ş.Md.İdris KORALP imzalı Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planındaki imzanın kendisine ait olduğunu, doğru olduğunu, bu belgenin o 
tarihte plan subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlandığını, kendi emri altında 4 tane 
plan subayı olduğunu, Ünal AKBULUT’un en kıdemlisi olduğunu, Ruşen BOZKURT, Ziya 
BATUR, Faruk ALPAYDIN’ın da plan subayları olduğunu, bu planı kendisinin paraf 
ettiğini, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e yolladığını, Kenan DENİZ’in de düzeltmesini yapıp 
paraf ettiğini, ondan sonra Harekât Başkanı Çetin DOĞAN’a çıktığını, onun da parafını atıp 
düzeltmeleri yaptığını, kendisine eş ilgili birimlerde olan istihbarat başkanı J-2’nin, stratejik 
plan daire başkanı J-5’in kanunlara ve yasaya uygun mu diye yan koordine imzası attıklarını, 
tahminince adli müşavirlik parafının da alınmış olabileceğini, DAHA SONRA ÇEVİK 
BİR’E PLAN SUBAYININ EVRAKI ÇIKARIP İMZALATTIĞINI, ÇEVİK BİR’İN 
DE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA EVRAKI BİLGİ OLARAK SUNDUĞUNU, 
gerekli notlar varsa onların düzeltileceğini, evrakı hazırlayan ve silsileye sunanın plan subayı 
olduğu yönündeki beyanı,

Suç tarihinde Genelkurmay adli müşaviri olarak görev yapan sanık Muhittin 
Erdal Şenel 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet savcılığınca müdafii eşliğinde alınan 
ifadesinde, "BÇG'nin Genelkurmay Başkanı'nın talimatı olmadan kurulamayacağı, kurucu 



  

olarak Çevik Bir'in adı gözüküyorsa da BÇG'nin kuvvet komutanlarının mutabakatı  ile 
GENELKURMAY BAŞKANI'NA arz edildiği, bunun ardından Genelkurmay Başkanı'nca 
uygun görülerek Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir tarafından kurulduğunu, BÇG’nin 
Kuvvet Komutanlıkları ve JGK bünyesinde birer biriminin bulunduğunu duyduğu yönündeki 
beyanı,

27/05/1997 tarihli Batı Eylem Planı isimli belgeyi sanık Çevik Bir imzaladığı, belge 
ilgi olarak MGK'nın 28 Şubat 1997 tarihli kararının gösterildiği, ancak Başbakanlıktan 
verilen herhangi bir yazı veya emrin ilgi tutulmadığı, bir kısım sanık savunmalarında 
Başbakanlığın emriyle BÇG'nin kurulduğu belirtilmiş ise de böyle bir emir olsa ilgi 
tutulmasının gerektiği ancak ilgi olarak MGK kararlarının suç tarihi ve halen tavsiye 
niteliğinde olan ancak suç tarihinde Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınması gereken 
kararının ilgi tutulduğu oysa öncelikle dikkate alması gereken kurumun bakanlar kurulu olup 
bakanlar kurulunca 28 Şubat kararlarıyla ilgili silahlı kuvvetlere herhangi bir emir talimat 
verilmediği,

Ayrıca o tarihte Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Güven Erkaya'nın BÇG'nin 
kurulduğundan hükümetin bilgisinin olmadığını da açıkça beyan ettiği bu bağlamda;Taner 
Baytok'un Doğan Kitapçılıktan Çıkan Nisan 2001 Baskı Bir Asker Bir Diplomat-Güven 
Erkaya -Taner Baytok Söyleşi isimli kitabının 259-264. sayfalarında Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Güven Erkaya BATI ÇALIŞMA GRUBU ile ilgili olarak Taner Baytok ile 
söyleşisinde;

Taner Baytok: Batı Çalışma Grubu bir süre kamuoyumuzu çok meşgul eden bir konu 
oldu. Biraz evvel yeri geldi, bu Batı Çalışma Grubu'ndan bahsettin. Nedir bu konu?

GÜVEN ERKAYA: 28 Şubat öncesinde irtica hareketleri çok artmıştı. Ayrıca 
iktidardaki Refahyol Hükumeti'nin meseleye yaklaşımının, laik Türkiye ve Atatürkçü 
düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, tehlikeyi daha da büyütmekteydi. Bu 
nedenledir ki irtica, Milli Güvenlik Kurulu'nda ülkemize yönelik tehditler arasında ilk 
öncelikli konulardan biri halinde ele alınmaya başlanmıştı.

Yanlış ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara varılmasının önlenmesi, ancak doğru 
bilgiler toplanması ve doğru değerlendirmeler yapılmasıyla mümkün olabilirdi. Bunun için 
ciddi ve güvenilebilir bir istihbarat çalışmasına ihtiyaç vardı. Sadece MİT'in vereceği 
bilgilerle yetinemezdik. Zamanın iktidar yapısı nedeniyle MİT'te, bu konuda yeterli ve 
güvenilir bilgiler bulunmayabilirdi.

BU AMAÇLA GENELKURMAY'DA BİR GRUP KURULMASINI, 
GENELKURMAY BAŞKANIMIZA BEN TEKLİF ETTİM VE GENELKURMAY 
BAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA, BU GRUP, BATI ÇALIŞMA GRUBU OLARAK 
GENELKURMAY'DA KURULDU.

Taner Baytok:Bundan Milli Güvenlik Kurulu'na, başbakana falan haber verdiniz mi?
GÜVEN ERKAYA: HAYIR, GEREKMEZDİ DE. Askeri teşkilatın, kendi görevine 

dahil bir konuda, kendi içinde aydınlanması, değerlendirmelerini memleketimizin çıkarları 
doğrulusunda daha sağlıklı yapması için ihtiyaç duyduğu bir grup kurması kendi 
yetkisindedir. Madem ki, irticayı bir tehlike olarak kabul ediyoruz, bununla ilgili bilgilerin 
toplanması da doğal bir olay haline gelmektedir.

İstihbarat, karakterindeki hassasiyet nedeniyle çok zor bir iştir. Ancak ciddiyetle ele 
alınır, üzerinde sistematik ve bilimsel tarzda çalışılırsa amacına hizmet edebilir. Batı Çalışma 
Grubu, Genelkurmay'da kuruldu. Gruba Kara, Deniz, Hava kuvvetleri ile Jandarma 
Komutanlığı'ndan üyeler katıldı. Gruptaki Deniz Kuvvetleri temsilcimiz bu gurubun 
faaliyetleri ve neler yapılacağı hakkında, bana muntazaman bilgi verirdi." şeklindeki beyanı,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 



  

Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdim yapıldığı,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen “Sayın Cumhurbaşkanına 
Genelkurmay Karargahında 17.01.1997 tarihinde verilen brifingi bizzat sanığın verdiği ve 
brifingte, "Size bunları aktarmak durumundayız. Fiili bir durum var. Yasaların işletilmesi 
gerekir. Fatih’te bayanlar kısa kollu gezemiyor. Jilet atılıyor. Tren ve benzeri vasıtalarda 
tesettürlü bayanlar para karşılığı dolaştırılıyor. Fiili durum giderek genişliyor.

Parlamentoda kilitlenme var.Endişemiz %80’in %20’nin Zebunu yani esiri 
olmasıdır. Bunu açacak kilidin olmaması sıkıntı yaratıyor. Siyasetin dışındayız. Özenle 
siyasete girmekten kaçınıyoruz. Şahsi tecrübe ve konumunuz ile sizin Anayasal düzen içinde 
bu sorunları çözeceğinize inanıyoruz. Kanunların yolu açılmalıdır.Bu brifingte parti ismi 
kullanıp kullanmamayı çok düşündük. Sadece size bu şekilde takdim ediyoruz.Bu hususu 
özellikle dikkatlerinize sunarım." şeklinde beyanlarından siyasetin dışında olduğunu 
vurgulamasına rağmen konuşma ve beyanların Anayasamızın 117/2. maddesinde ve yasalarla 
verilen görev ve yetkinin dışında tamamen siyaseti ilgilendiren ve demokratik hukuk 
devletinde siyasilerin tekelinde bulunan ve hukuk içinde çözüm bulunulacak konular olduğu, 
siyasetin dışında olunduğunun söylenmesine rağmen irade beyan edilen konuların siyasi 
konular olduğu ve demokratik ve meşru seçimlerle gelen halkın iradesini temsil eden 
hükümetin ve hükümet ortağının isim belirtmeden hedef alındığının anlaşıldığı, 

Deliller ve delillerin değerlendirilmesi kısmında hukuksal niteliği değerlendirilen 
Cumhurbaşkanına Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlanan irticai faaliyetler 
başlıklı 65 sayfadan oluşan belge teslim edildiği, bu belge ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğinde bir çalışma yapıldığı, bu çalışmada, brifing metni Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz taraından incelenerek 10 sayfalık kişisel bir görüş 
hazırlandığı, bilahare görüşmelerden sonra Gnkur.Brifing metninde 20. sayfadan sonra yer 
alan iddialarla ilgili olarak 54 maddeden oluşan tespitler yapıldığı, 

Sanığın BÇG'nin oluşturulması, kurulması, işleyişinden haberdar olduğu, dosyadaki 
herhangi bir belgede imza veya parafı olmasa da tüm yapılan işlemlerden haberdar olup, 
bilgisi ve emriyle yapıldığı, zira sanık Çetin Doğan'ın ifadesinde BÇG'nin İsmail Hakkı 
Karadayı'nın talimatıyla kurulduğunu beyan etmesi, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Güven Erkaya ile Taner Baytok tarafından söyleşi şeklinde yazılan Bir Asker Bir Diplomat 
kitabının 260.sayfasında "BÇG'nin kurulmasını Genelkurmay Başkanı'na ben teklif ettim ve 
Genelkurmay Başkanımızın talimatıyla, bu grup BÇG olarak Genelkurmay'da kuruldu. 
Kendisine bu çalışma grubuyla ilgili yani Batı Çalışma Grubu ile ilgili Başbakanlığa, 
MGK'ya bilgi verdiniz mi şeklindeki bir soruya da 'hayır, gerekmez' " şeklinde cevap verdiği, 
ayrıca gruba Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan üyelerin katıldığı, 
gruptaki Deniz Kuvvetleri temsilcisi muntazam olarak yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler 
verirdi  şeklinde beyanı, BÇG'nin kurulmasında sanığın bilgisi ve emriyle kurulduğunu beyan 
etmesi, suç tarihinde Genelkurmay adli müşaviri olarak görev yapan Muhittin Erdal Şenel'in 
Cumhuriyet savcılığınca alınan ifadesinde "BÇG'nin Genelkurmay Başkanı'nın talimatı 
olmadan kurulamayacağı, kurucu olarak Çevik Bir'in adı gözüküyorsa da BÇG'nin kuvvet 
komutanlarının mutabakatı ile Genelkurmay Başkanı'na arz edildiği, bunun ardından 
Genelkurmay Başkanı'nca uygun görülerek Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir tarafından 
kurulduğunu" beyan etmesi, 

Sanık Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde,1996-1999 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İKK 
Daire Destek Şubede Proje Subayı olarak görev yaptığını,BÇG’nin Çevik BİR, Çetin 
DOĞAN, Kenan DENİZ, Fevzi TÜRKERİ, Erol ÖZKASNAK, İdris KORALP tarafından 
komuta kademesi doğrultusunda GENELKURMAY BAŞKANININ BİLGİSİ 
DAHİLİNDE KURULDUĞUNU, BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığı İGHD’nin bulunduğu 



  

bölümde faaliyet gösterdiğini, BÇG’de çalıştığı sırada Kuvvet Komutanlıklarından ve 
Ordulardan BÇG’ye raporlu şekilde faks, mesaj, yazışma ve şifahi olarak bilgilerin geldiğini, 
gelen evraklarla ilgili işlemlerin BÇG’nin faaliyet gösterdiği İGHD bölümünde yapıldığını, 
BÇG’de günlük gazetelerin okunarak özetlenmesi, elenmesi vb. görevleri yaptığını, Batı Üst 
Kuruluna genelde kurmay seviyesinde olanların takdim ettiğini bu kurulda herhangi bir 
görevinin olmadığını, BÇG’ye gelen ve görüşülecek evrakların Şube Müdürleri İdris 
KORALP’e gittiğini, İdris KORALP’in de evrakın niteliğine göre BÇG çalışanlarına dağıtım 
ve tevdii yaptığını, İdris KORALP’in İGHD Plan Şube Müdürü olarak Batı Çalışma 
Grubunda amirleri olduğunu, BÇG’de verilen emir doğrultusunda yazılı basın neşriyatını 
toplayarak takip ve analiz ettiğini, aynı zamanda televizyondan da izleyerek bunları not 
halinde amirlerine bildirdiğini, ayrıca BÇG’ye gelen yazılı ve görsel basın ile ilgili olanları 
amirlerinin talimatı üzerine arşivleme yaptığı yönündeki beyanı,

Genelkurmay Başkanı olan İsmail Hakkı KARADAYI’nın Batı Çalışma 
Grubunun karargâhta kurulmasından ve Batı Çalışma Grubu belgelerinden ve 
faaliyetlerinden  haberinin olmaması düşünülemez.

Sanık Teoman Koman 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde, Genelkurmay antetli CD’den elde edilen “CD5\Bcg\ 
Cankaya\tak.doc” isimli belgede; Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve çalışmaları kapsamında 
Genelkurmay başkanı (İsmail Hakkı Karadayı), MGK Genel Sekreteri (İlhan Kılıç), 
Jandarma Genel Komutanı (Teoman Koman), K.K.K.Kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri 
Komutanı (Ahmet Çörekçi)’nin bir toplantı yaptıkları beyan ettiği, belge ile ilgili olarak 
18.02.2013 tarihli 82 sayfadan oluşan araştırma tutanağı da düzenlendiği, söz konusu belgede 
sanık Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın " Herhangi bir kimseye eğer bu 
brifingi verirsek, brifing metninde Dz. K.K.lığındaki olayı yazmayın. “Öneme” kelimesi 
“önemi” olarak düzeltilmeli. Bir Ay Önce Kadrolaşma 167000 Demiştiniz, Şimdi Neden 
150000 Diyorsunuz. Takdim Metninde Geçen İsimleri Çok İyi Etüd Edin.Acil Ve Müessir 
Önlemler (Tekliflerde Yer Almalı), 400 Milyon DM. Bunu Takip Edin Salı Günü Bana 
Bildirin. Takdimler İİİ.,  Kadrolaşmayı Gözden Geçirin, Şüphe Yaratacak Pürüzler Olmasın.- 
Doğru Olduğuna Kani Olunan Bir Uslüple Yazılsın. Özellikle İslami Sermaye Takdimini 
Maliyeciler Ve Hukukçular Görsün. Bizim Ana Fikir Ortaya Koymamız Lazım. Parasal 
Kaynağın Kötü Kullanıldığını Vurgulamamız Lazım. Holdingler Yasalarla Kontrol Altına 
Alınmalı. İstanbul Belediyesindeki Teberru İşini Araştırın.Acaba Cezayir’deki Olayların 
Safahatını Vurgulasak mı?-RP’nin seçim broşürü belki vurgulanabilir. Polisin silahlanma ve 
teknik malzeme alımı. Top ve havan gibi. Bunlar nerede. Arayalım. Ne kadar gelmiş, kanuna 
göre Genelkurmay’dan habersiz olmaması lazım. Camilerde Bazı Silahların Olduğu Ve 
Bunların Yer Değiştirdiği, Hergün 13,5 cami kuruluyor. Doğru ise bunu da koymak olabilir. 
(?)- Takdimlerden hedef ne? Bunu ortaya çıkartalım ve hangi etkili kesime, kime verileceğini 
tespit edelim." şeklinde beyanda bulunduğu, bu belgenin BÇG tarafından yapılan brifinglere 
hazırlık belgesi olduğu ve sanığın brifinglere hazırlığa katkıda bulunduğu, her ne kadar sanık 
brifinglerden haberinin olmadığını beyan etmiş ise de bu belge ile brifingler hazırlanmadan 
önce kendisine sunulan metin hakkındaki görüş beyan ettiği, dolayısıyla yapılan brifinglerden 
haberdar olduğu, bu görüşlerin hangi brifingde yer aldığına dair değerlendirmenin deliller 
kısmında yapıldığı, belgenin deliller ve değerlendirilmesi bölümünde doğruluğu ve hukuksal 
niteliğinin değerlendirildiği, 

Sanık Fevzi Türkeri 26.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;O dönemde basına verilen brifinglerle ilgili, Kara 
Kuvvetlerinden üst rütbeli generallerin GENELKURMAY BAŞKANININ EMRİ ile basına 
verilen brifingi sunduğu yönündeki beyanı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 



  

BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantı 
yapıldığı, 

Sanık Cengiz Koşal 14.02.2013 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
verdiği,1995-1997 Ağustos yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İKK ve Plan 
Yönetim Daire Başkanı olarak görev yaptığını, Ağustos 1997‘de emekliye ayrıldığını, 07 
Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik Bir’in başkanlığında yapılan toplantı ile ilgili 
olarak; Genelkurmay Başkanlığında toplantı yapılacağının telefon ile bildirildiğini, Hava 
Kuvvetlerinin değişik birimlerinden personelin katılacağını öğrendiğini, toplantıya 
katıldığını, toplantıya katılan bazı kişilerin konuşma yaptığını, toplantıda Çevik Bir‘in 
yaptığı konuşmada toplantının GENELKURMAY BAŞKANININ BİLGİSİ DAHİLİNDE 
YAPILDIĞINI söyleyerek 28 Şubat MGK toplantısında alınan kararlardan bahsettiğini, 
toplantıya katılan herkesin serbestçe düşüncelerini söylediğini, kendisinin de konuşmasında; 
kimsenin sakın muhtıra darbe gibi şeyleri düşünmemesini, 12 Eylül darbesinde yapılan bütün 
hataların, günahın TSK‘nın üstünde bırakıldığını ifade ettiğini, toplantıda herkesin 
düşüncesini söyledikten sonra Çevik Bir’in MGK kararlarının takibi için bir grup 
oluşturalacak dediğini, ismi gündeme gelince “BATI“ kelimesinin benimsendiğini, bundan 
sonra Çevik Bir’in; “Batı Çalışma Grubu oluşturulacak, MGK kararlarının takibini bunlar 
yapacak“ gibi sözler söylediğini, toplantıdan sonra ayrılarak görevlerine döndüklerini, 
Genelkurmay’ın emri olarak BÇG ile ilgili yazıların Hava Kuvvetlerine gönderilmiş 
olabileceği yönündeki beyanı ile sonradan suç için anlaşma niteliğinde kabul edilen 7 Nisan 
1997 tarihli toplantının sanığın bilgisi dahilinde yapıldığı, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik Bir imzalı 
belgenin 9. maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıda 
esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik 
Daire Başkanı, Gnkur. İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları ve temsilcilerinin 
katılacağı hususu planlanmış olup, bu doğrultuda Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu 
adlı belge bulunduğu ve Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği 
üzere Genelkurmay Harekât Başkanlığı Koordinatörlüğünde Gnkur.Harekât Başkanı, 
Genkur. Adli Müşaviri, KKK.İsth.Bşk., Dz.K.K.İsth.Bşk., J.Gn.K.İsth.Bşk, J.Gn.K.Hrk.Bşk., 
Hv.K.K.İsth.Bşk, Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk.Gnkur.İGHD.Bşk., katılımı ile 08.05.1997 
Perşembe, 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 02.06.1997 
Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 06.06.1997 
Pazartesi, 02.07.1997 Çarşamba günleri Batı Çalışma Grubu toplantıları yapıldığı,  

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 



  

vermiş olduğu ifadesinde; Belgenin 9. maddesi ile ilgili; kriz masasının KOMUTA 
KADEMESİNİ BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA TEŞKİL EDİLDİĞİNİ, bütün olaylara 
karşı Genelkurmay’da kurulduğunu, BÇG kurulunca bu kriz kurulunun BÇG’de de çalışmaya 
devam edecek şekilde yeni yöntemler, yeni esaslar belirterek kimlerin katılacağının 
belirtildiği yönündeki beyanı,

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Genelkurmay karargahında 10 Haziran 1997 tarihinde Yargı mensuplarına, 11 
Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, işadamları, sivil toplum örgütleri, 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 üniversite rektörüne 
irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, brifingin öğleden sonraki oturumuna ise Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği, Birleşik Kadın Platformu üyelerinin katıldığı, Brifinglerde Genelkurmay Genel 
Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli Müşavir Muhittin Erdal ŞENEL, İstihbarat Daire Başkanı 
İsmail Ruhsar SÜMER, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in hazır bulunduğu, Brifingin 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin SANER’in sunusu ile başladığı, Çetin SANER’in 
sunumundan sonra Genelkurmay İstihbara Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Fevzi 
TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle ilgili brifingi verdiği, 

 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri; 
ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ 
BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 
KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT 
(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY 
REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ 
MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, 
GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU" şeklindeki gazete 
manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir 
müdahele olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği,

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu 
Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 
1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 
(20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 
97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e 
çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman 
diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE 



  

ÖZEL'e çevrilmesi brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddeye ve İç Hizmet 
Yönetmeliği 85. maddeye yapılan atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri ile 
sanıkların eylemlerinin cebir ve şiddet içerikli olduğunun anlaşıldığı ve amaç suçu 
gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket ettikleri kabul edilmiştir.

Sanık İsmail Ruhsar Sümer 15.02.2013 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde verdiği  Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarında ekinde 
İrticai faaliyetler konusunda brifing verilmesi ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
gönderilen 11 sayfadan oluşan mesaj formlarında brifing veren, brifingleri koordine eden 
olarak Ruhsar Sümer’in adının geçmesi ile ilgili olarak şüpheli ifadesinde; belgelerin doğru 
olduğunu, belgelerde verilmesi gereken brifinglerin kendisi tarafından verildiğini, fakat bu 
brifinglerin içeriğini, konusunu, kapsamını kendisinin hazırlamadığını, Çevik Bir’in emri ile 
İstihbarat Başkanı Çetin Saner tarafından kitapçık halinde kendisine verildiğini, brifing 
kitapçığının başka daireler tarafından hazırlandığını, emir gereği brifing metinlerini 
sunduğunu, metinlerin yansı ile yansıtıldığını, yansıda belirtilen yazıları okuyarak brifingi 
verdiğini, Daire Başkanı olması sebebiyle ilgi sahasına girmemesine rağmen verilen emir 
gereğince irtica ile ilgili brifingleri emirde belirtilen Komutanlıklarda sunduğu yönündeki 
beyanı,

Sanık Hüsnü Dağ 14.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
verdiği, 1996 Ağustos -1998 Temmuz ayı arasında Genelkurmay Genel Sekreterliğine bağlı 
Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaptığını, 1998 yılı Ağustos ayında 
K.K.K.Genel Plan Prensipler Başkanlığı Uluslar arası Askeri İlişkiler Bölümünde Şube 
Müdürlüğüne atandığını, zaman zaman da Genel Plan Prensipler Başkanına vekalet ettiğini, 
Genelkurmay Genel Sekreteri Erol ÖZKASNAK’a bağlı olarak birlikte çalıştığını, görevi 
gereği her sabah Genelkurmay Başkanı İSmail Hakkı KARADAYI’ya basındaki TSK 
ile ilgili haberleri arzetmek için çıktığını, görevinin TSK ile ilgili yayınlanan haber ve 
bilgiler ile halktan gelen müracaatları üst komutana arzetmekten ibaret olduğu yönündeki 
beyanı,

Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın hazırlamış olduğu "SON DARBE 28 ŞUBAT" 
adlı 2012 tarihinde yayınlanan belgesel ve kitap ile Darbeleri araştırma 
komisyonundaki beyanında; 28 Şubat postmodern bir darbedir. Askerin o güne kadarki 
tüm birikimiyle çok zekice,zaten kullanılmaya hazır bütün mekanizmaları kullanmasıdır.Yani 
yargısı, üniversitesi, medyası, iş adamı, hepsinin çok iyi kullanıldığı bir süreçtir. 

 Mehmet Ali Birand kitabında rahmetli Erbakan ile yapmış olduğu bir görüşmesinde 
diyor ki sayın Çiller bana geldi dedi ki benim partimden 50 tane milletvekili tehdit ediliyor, 
diyorlar ki o milletvekillerime siz kendinize Yassıada’da bir oda hazırlayın buradaki 
odalarınız sizin Yassıada’nızdaki odalarınız olacak şeklindeki Tansu Çiller’in rahmetli 
Erbakan’a söylemiş olduğu bir beyan" şeklinde beyanda bulunduğu,

 Hüsamettin Cindoruk Mehmet Ali Birand’a vermiş olduğu bir beyanda 
Genelkurmay başkanının ağzından bu cümleyi aktarıyor "BİZ NİZAMİYEDEN GERİ 
DÖNDÜK" şeklinde beyanda bulunduğu,

Gazeteci Yazar MEHMET ALİ BİRAND'ın yazmış olduğu ve belgeselini de 
yaptığı "SON DARBE 28 ŞUBAT" isimli doğan yayıncılık tarafından basılan kitabın 
incelenmesinde; 1996 yılının ikinci yarısında Refahyol hükümeti karşısında iktidarı 
değiştirmek için güçlü bir koalisyon oluştuğu, bu koalisyonun başını Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin çektiği, Türkiye'yi 28 Şubata götürecek olan kadronun çok kararlı olduğu, 
ülkenin yakın tarihinde benzeri görülmemiş bir psikolojik savaşın planlandığını, planlamayı 
Genelkurmayın hazırladığı, kendini geride tutan ancak her konuda karar veren 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI ve ona destek veren kuvvet 
komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile MGK Genel Sekreterliğinin yaptığı, 
Refahyol’u devirme kararını verenlerin geri planda kalırken medya ve kamuoyunun önüne 



  

çıkan en belirgin iki yüzünün Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik BİR ve 
Genelsekreter Tümgeneral Erol ÖZKASNAK olduğu, bu kadronun gerçek beyninin adeta 
lokomotifinin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral G. E. olduğu yönündeki tespiti, (68. 
Klasör - Sayfa: 54-55)

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni E. Ö.'nün Hürriyetin "Gerekirse silah 
kullanırız" manşeti konusunda "Bir gün önce 450 kişiye brifing verdi askerler. Ben de 
oradaydım. Adam çıktı, açık açık bilmem ne kanununun şu maddesinde bize silah kullanma 
yetkisi veriliyor dedi." şeklinde söylediği, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni D. 
S.’nin brifinglerle ilgili olarak "... Çünkü orada çıkan general açıkça cumhuriyeti koruma 
kollama maddesini ünlü Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Yasasının 35. maddesini okudu, ama 
onunla da kalmadı, bir ilk oldu, İç Hizmet Yasasının 85. maddesine göre Silahlı Kuvvetlerin 
yetkisini yani cumhuriyeti koruma kollama görevini hatırlattı. İhlaller yaşanıyor, irtica bir 
tehdit. Silahlı Kuvvetler güç kullanacak. Yani asker silah kullanacak" dediği, (68. Klasör 
- Sayfa:233)

 Genelkurmay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine hitaben 
yazılmış olan 2 Haziran 1997 tarihli, 3500-54-97/İKK ve Güv.D.Güv.Ş.1 sayılı, Emniyet 
genel personeli konulu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI imzalı, 
gizli ve kişiye özel 7 sayfalık yazı ve ekleri (Üzerinde Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel 
arşivi Yer No:…Desimal No:43, Dosya No:….Fhrist No:1-1 EK A’sında (Emn.Gn.Md.lüğü 
personel kimlikleri), EK B’sinde (23.5.1997 tarihli ifade tutanağı) EK C’sinde (29.5.1997 
tarihli ifade tutanağı) EK D’sinde (M.Kadir SARMUSAK’ın bağlantı ağı) olduğu belirtilen, 
DAĞITIM  Gereği için, İçişleri Bakanlığına,Bilgi İçin, Cumhurbaşkanlığı Gn.Sekreterliğine, 
Başbakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen ve belge içeriğinde özetle, 
“1.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı emrinde askerlik hizmetini ifa 
eden, emniyet kökenli Dz.Onb.Kadir SARMUSAK (96/2-3363)’ın görevi süresince, Emniyet 
Genel Müdürlüğünde görevli aşağıda kimlikleri belirtilen şahıslarla birlikte ve onların 
talimatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhına yönelik personel ve diğer konularda 
TSK.leri aleyhine istihbari bilgi ve belge toplamaya çalıştığı, son olarak adı geçen askerin 
“GİZLİ” gizlilik dereceli ve askeri hizmete ilişkin bir yazı ve ekini bahsekonu kuruma 
sızdırdığı belirlenmiştir. Bu husustaki personel kimlikleri ve ifade tutanakları EK’tedir. 
2.Diğer taraftan Emn.Gn.Md.lüğü İsth.D.Bşk.Bülent ORAKOĞLU’na atfen basında yer alan 
ve Silahlı Kuvvetleri itham ve tehdit eden bir haber ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığına 
gönderilen 7 MART 1997 tarih ve GENSEK:2050-119-97/İcra Sb.sayılı yazımızada bugüne 
kadar bir cevap alınamamıştır. 

 5.Bu itibarla adları geçen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında gerekli 
idari incelemenin yapılmasını ve gereğini rica ederim.” şeklinde yazılı olduğu, belgenin 
yazının içeriğinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığından elde edilen 
5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu belgelerle ilgili olması, 
Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı KARADAYI’nın bu tarih itibariyle Batı Çalışma 
Grubundan haberinin olduğunu gösterdiği, 

Sanık İsmail Hakkı Karadayı 03.01.2013 tarihinde cumhuriyet savcılığına 
müdafii eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç politikanın dışında olduğu ve kalacağını, kimsenin 
TSK’yi siyasetin içine çekmeye ve göstermeye çalışmamasını, bundan üzüntü duyduklarını, 
münferit ve ferdi olayların Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyaset içinde olduğunu 
göstermeyeceğini, bu olayları değerlendirip gerekirse kendi iç disiplini içinde lüzumlu 
tedbirlerin alınacağını, yasalara göre bunun kendilerinin işi olduğunu, bu arada ülkemizde 
milletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin fevkalede hassas olduğu Cumhuriyetimizin anayasada 
belirtilmiş olan temel nitelikleri aleyhine bazı gelişmeler olduğunu, buna hiçkimsenin 
tepkisiz ve tarafsız olamayacağını, ancak bunların çözüm yerinin T.B.M.M. olduğunu, bu çatı 



  

altında herşeyin çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine inandığını, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kendi asli vazifesi başında olduğunu, kendisinin temel bakış açısının bu 
olduğunu ve yaşam boyu buna riayet ettiğini,

Kendisinin 27 Mayıs'ı ve 12 Eylül'ü gördüğünü, darbelerin ülkeye neler getirdiğini 
bildiğini, demokrasiye ve meclisin üstünlüğüne inandığını, yasal mevzuat haricinde herhangi 
bir şeye bilerek ve isteyerek imza atmadığını,

Kendisinin 28 Şubat süreci ile ilgili isteyerek T.B.M.M. Darbeleri Araştırma 
Komisyonunda ayrıntılı ifade verdiğini, ordaki ifadesinde de özellikle bütün gerçekleri ve 
doğruları olduğu gibi anlattığını,

30 Ağustos 1994 - 30 Ağustos 1998 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanı olarak 
görev yaptığını, Cumhuriyet tarihinde ilk defa devlet şeref madalyasını 
Cumhurbaşkanlığından Genelkurmay Başkanı olarak aldığını,

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Bu belgeden haberi olmadığını, imza ve parafının da olmadığını, kendisine 
böyle bir belge arz edilmediğini,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; Aradan 15 yıl süre geçtiğini, belgeden haberi ve parafının olmadığını, 
Genelkurmay Başkanlığı karargâhında hazırlanan bu belgenin 28 Şubat MGK Kurulunda 
alınan kararlarına paralel hazırlanmış bir belge görünümünde olduğunu, Kuvvet 
Komutanlarına yazılan yazılarda kendi imzasının veya parafının olması gerektiğini, 
karargâhın kendi iç bünyesinde böyle bir çalışma yaparak belgeyi hazırlayabileceğini, 
belgede haberi, parafı ve imzası bulunmadığı için belge ile ilgili söyleyecek bir sözü 
olmadığını,

Belgenin 9 ncu maddesi kapsamında hazırlandığı belirtilen Batı Çalışma Grubunun 
kriz masası ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin karargâhın iç çalışması olabileceğini, 
dışardan gelen istihbarat raporlarının Cumhurbaşkanlığına arzetmek üzere toplayan ve 
değerlendiren bir ekip olabileceğini,

Belgenin EK A sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı Batı Çalışma Grubu Teşkilat 
Şeması ve Batı Çalışma Grubu fiziki çalışma alanını gösteren kroki ile ilgili olarak 
ifadesinde; belge ile ilgili bilgisi olmadığını, karargâh çalışması olabileceğini,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi görmediğini, belge konusunda kendisine bilgi verilmediğini, 
belgede imza ve parafının da olmadığını, belge içeriğine de katılmadığını,

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgeyi hiç görmediğini, belge konusunda kendisine bilgi 
verilmediğini, belgede imza ve parafının olmadığını, belge içeriğine iştirak etmediğini, 
katılmadığını, belgelerde bahsedilen alternatif istihbarat teşkilatından ve örgütünden haberi 
ve bilgisi olmadığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi hiç görmediğini, belge konusunda kendisine hiçbir bilgi 
verilmediğini, belgede imza ve parafının olmadığını, şu an okuduğu belgenin içeriğine de 
iştirak etmediğini, bunların devletin işi olduğunu, ordunun işi olmadığını,

Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarının EK B sinde 
bulunan irtica brifingi konulu 11 sayfadan oluşan Genelkurmay Başkanlığının Mesaj 
formları ile ilgili olarak ifadesinde; belgeleri ilk defa gördüğünü, belgelerin kendisine 
arzedilmediğini, imza ve parafının olmadığını, bilgisi de olmadığını,

Çevik BİR’in ABD, İsrail, Güvenlik Birimi Başkanları, Uluslararası Strateji 
Kuruluşları Temsilcileri, Uluslararası etkinlikteki bazı isimlerin katıldığı toplantılarda özetle; 
hükümet, Refah Partisi uygulamalarının eleştirildiği, TSK nın üzerine düşeni yapacağı 
şeklindeki görüşmelerle ilgili olarak ifadesinde; İsrail ile askeri teknoloji almak suretiyle 



  

irtibat sağlandığını, diğer faaliyetlerden haberi olmadığını,
Şüpheli Çevik BİR’in avukatlarının 16.11.2012 tarihinde 10 sayfadan oluşan dilekçe 

ile kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını içeren şikâyet dilekçesinde özetle; 
Genelkurmay Başkanı olması sebebiyle Batı Çalışma Grubunun kendisinin emir ve 
talimatlarız doğrultusunda kurulduğunu ve belgeler ile ilgili kendisinin oluru alındığını, her 
emir ve yazının Genelkurmay Başkanı namına ve Genelkurmay Başkanı emriyle 
yayınlandığının belirtildiği, bununla ilgili olarak ifadesinde; bu iddiaların doğrudan 
doğruya savunma amaçlı ortaya atılmış iddialar olduğunu, gerçekle hiçbir alakası 
olmadığını, suçlamalarla ilgili yukarıda geniş olarak açıkladığını,

Genelkurmay antetli CD'den “CD5\Bcg\Cankaya” klasöründe yer alan “tak.doc” 
isimli 3 sayfadan oluşan word belgesinde Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, 
MGK.Gen.sek., J.Gn.K., K.K.K.Kur.Bşk.lığının Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ile ilgili 
notların bulunduğu belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgeden ve bahsedilen çalışmadan 
haberinin olmadığını, belgedeki “camilerde bazı silahların olduğu ve bunların yer 
değiştirdiği” ifadeleri ile ilgili olarak basın yayın organlarında camilere pompalı tüfek 
yerleştirildiğine dair iddia ve haberleri Cumhurbaşkanına ilettiğini, bu konuda rapor da 
gelmiş olabileceğini, tam hatırlamadığını,

Genelkurmay antetli CD ile ilgili yapılan teknik incelemeler neticesinde, 
“CD5\dokuman\aksu\a1.doc” klasöründe yer alan 8 sayfadan oluşan word belgesinde, 
(Belgenin başında bulunan) Sn.Genkur.Bşk.nın direktifleri (2 Ağustos 1996) tarihli 
direktifinizde “Tarikat ve yasadışı örgütler içinde bulunanlar, Bu tür toplantılarına fiilen 
katılanlar, T.S.K.personeline, bu tür irticai/yıkıcı , bölücü düşüncelerin propagandasını 
yapanlar, Bu tür yasadışı faaliyetlerde fiilen bulunduğu tespit edilenler, İkazlara rağmen 
ıslah olmayanlar,Y.A.Ş kararı ile ayrılmalıdır”emrini vermesi ile ilgili olarak ifadesinde; 
böyle bir emir vermediğini, TSK’yı disiplin yönünden yıpratan irtica ve disiplin ile ilgili 
kararları, belirli kademelerde askeri yargı mensubu hakimlerin değerlendirdiğini, bunların üst 
makama gönderildiğini, Genelkurmaya kadar geldiğini, Genelkurmayda da askeri hakimlerin 
bir araya geldiğini ve değerlendirdiğini, buradan da Yüksek Askeri Şuraya gittiğini, orada da 
oylama ile karar verildiğini, iştirak etmeyenlerin karara şerh koyabildiklerini,

Kısaca ifade etmek gerekirse; kendisinin hükümetin kurulması konusunda Bükreş'te 
gazetecilerin sorduğu soruya verdiği "siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır, 
istedikleri şekilde hükümet kurarlar" şeklindeki beyanatı nedeniyle daha sonra Erbakan’ın 
kendisine çeşitli defalar teşekkür ettiğini, Başbakan Erbakan'la Genelkurmay Başkanı olarak 
ilişkilerinin iyi olduğunu, kendilerine de terörle mücadelede destek sağladığını, istedikleri 
şeyleri verdiğini,

Tankların yürümesinden kendisinin haberi olmadığını, sonradan araştırdığında da 
tankların tatbikat için mutat aralıklarla gittiği güzergahın arızalı olduğu gerekçesiyle yolu 
değiştirerek şehir içinden gittiğini söylediklerini, tankların yürümesi konusunda 
Cumhurbaşkanı Demirel’in kendisine sorduğunu, kendisinin de tankların yürümesinden 
haberi olmadığını söylediğini ve yukarıdaki şekilde izah ettiğini,

Ayrıca o dönemde demokrasiyi korumak için yakışanı yaptığına dair 
Cumhurbaşkanının ifadelerinin çeşitli gazetelerde yayınlandığını, bununla ilgili gazete 
haberlerinin internet çıktılarını fotokopi olarak ibraz ettiğini,

1.Ordu Komutanı iken dönemin Kara Kuvvetleri Komutanının yayınladığı bir gizli 
emre hukuka uygun olmadığı sebebiyle itiraz ettiğini ve bu itirazıyla bütün birliklerden bu 
gizli emrin toplatıldığını, yani demek istediğinin ifadesinin başında da belirttiği gibi meslek 
hayatı boyunca yasalara saygılı olduğunu, millet iradesinin üstün irade olduğunu kabul 
ettiğini ve vurguladığını, ayrıca 28 Şubat döneminde hükümete hiçbir baskılarının 
olmadığını, 28 Şubat’ın kendine göre bir darbe olmadığını, darbe hazırlığının da 
olmadığını,



  

Batı Çalışma Grubu hakkında hiç bir bilgisi olmadığını belirterek suçlamaları kabul 
etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın suç tarihinde Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığı, 23-24 Ocak 
1997 tarihinde Gölcük'te yapılan toplantıya katıldığı, Sincan'da tankların yürütüldüğü 
tarihte yani 4 Şubat 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanı olduğu, tankların 
yürütülmesi olayı yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatılmış olup söz konusu tankların 
Kara Kuvvetleri Komutanı'nın talimatıyla ve Sincan Belediyesi'nin yapmış olduğu 
Kudüs gecesi nedeniyle şehiriçinden güzergah değiştirilerek yürütülmesi ve hemen 
olayın akabinde basında çıkan haberler ve o tarih itibariyle Başbakan Yardımcısı olan 
Tansu Çiller'in beyanı gözönüne alındığında yapılan yani tankların yürütülmesi 
eyleminin hükümete yönelik bir gözdağı şeklinde yorumlanması nedeniyle bu konuda 
dönemin Başbakanına ve hükümete karşı Genelkurmay Başkanı'nın herhangi bir 
şekilde bilgi vermemesi, basında çıkan haberlerin doğru olmadığı yönünde bir 
açıklamasının olmaması ve tankların yürümesi olayından bilgisinin olmadığının 
düşünülemeyeceği, yine BÇG'nin kurulması, faaliyetleri, brifingler, eylem planları ile 
ilgili tüm işlemlerin sanık Çevik Bir'in de beyanında belirttiği üzere Genelkurmay 
Başkanı olan sanığın bilgisi dahilinde kurulduğunu ve faaliyet yürüttüğünü beyan 
etmesi, suç tarihinde adli müşavir  olan sanık Muhittin Erdal Şenel'in savcılık 
ifadesinde " BÇG'nin Genelkurmay Başkanı'nın talimatı olmadan kurulamayacağı, 
kurucu olarak Çevik Bir'in adı gözüküyorsa da BÇG'nin kuvvet komutanlarının 
mutabakatı ile Genelkurmay Başkanı'na arz edildiği, bunun ardından Genelkurmay 
Başkanı'nca uygun görülerek Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir tarafından 
kurulduğunu, BÇG’nin Kuvvet Komutanlıkları ve JGK bünyesinde birer biriminin 
bulunduğunu duyduğu yönündeki beyanı ve Güven Erkaya'nın BÇG'nin kurulmasını 
Genelkurmay Başkanına kurulmasını kendisini teklif ettiği ve onunda kabul ettiği 
yönündeki beyanı, 2 haziran 1997 tarihli sanığın kendi imzasını taşıyan belge ekin de 5 
Mayis 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları Konulu  belgenin olması ve 
yukarıdaki sanıkların beyanları ile birlikte sanığın BÇG'nin kurulması ve faaliyetleri 
ile ilgili bilgisinin olmadığı yönündeki tüm savunmalarına itibar edilemeyeceği, zira 
BÇG'nin kurulması ve devamındaki faaliyetlerinin Genelkurmay karargahındaki ve 
bizzat Genelkurmay Başkanı'na bağlı olan karargahta görevli J Başkanlarının katılımı 
veyahut personel görevlendirilmeleriyle yapıldığı, yine düzenlenen brifing ve 
toplantıların basına yansıdığı, özellikle tüm brifingleri kamuoyuyla beraber ülkede 
yaşayan herkesin duyduğu, dolayısıyla Genelkurmay Başkanı'nın bundan haberdar 
olmayacağının düşünülemeyeceği, ayrıca Genelkurmay karargahı içerisinde ayrı bir 
birim kurulması, bu birimin uzunca bir süre faaliyetine devam etmesi, personel 
görevlendirilmesi, sürekli Genelkurmay'a tüm askeri birliklerden raporların gelmesi, 
bu raporların değerlendirilmesi, ayrıca Genelkurmay'da görevli olan 2.Başkan olan 
Çevik Bir'in emriyle BÇG'nin faaliyetlerinin anlatıldığı yukarıdaki bölümde ayrıntılı 
olarak anlatılmış olup, neredeyse tüm ülkedeki kamu kurumlarının, camilerin, ticari 
kuruluşlar gibi birimlerde görev yapanlarla ilgili bilgi belge istenip bunların 
Genelkurmay'a gönderilmesiyle ilgili özel bir yönerge çıkarılarak rapor sisteminin 
düzenlenmesi, düzenli olarak haftalık toplantıların yapılması, yapılan toplantılara 
personel görevlendirilmesi hususlarından TSK'nın başındaki kişinin bilgisinin 
olmamasının mümkün olmadığı gibi şayet bilgisi yoksa bu durumu öğrendiğinde 
ilgililer hakkında yasal işlem de başlatmaması hususu ve  dosyaya yansıyan diğer bilgi 
ve belgeler bütün halinde değerlendirildiğinde sanığın savunmalarına itibar 
edilemeyeceği, 54.hükümetin düşürülmesine yönelik tüm faaliyetlerden sanığın 



  

bilgisinin olduğu ve bu suça iştirak ettiği konusunda mahkememizde tam bir vicdani 
kanaate varılmıştır.

Sanığın amaç suç yönünden sanık Çetin Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı 
Çalışma Grubu üst kurulundaki 08.05.1997- 22.05.1997-26.05.1997- 02.06.1997- 
05.06.1997- 09.06.1997- 12.06.1997- 16.06.1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
toplantılarından kendisine bilgi sunulduğu, BÇG'nin sanığın bilgisi olmaksızın İGHD 
biriminin bünyesinde ve faaliyet gösterdiği alanda kurulamayacağı, yapılan tüm 
faaliyetlerden haberdar olduğu, 4 Nisan 1997 tarihli, 7 Nisan tarihli toplantı ,10 Nisan 
1997 tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli 
belgelerin amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk 
göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ 
edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan 
edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin 
amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 
54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi 
bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına 
itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

2. SANIK ÇEVİK BİR YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak,Batı Çalışma Grubu kurulduğu 
dönemde 1997 yılında Genelkurmay 2.Başkanı olarak görev yaptığı,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 04 Nisan 1997 tarihli 
GENSEK:3050-155-97/İCRA SB. sayılı Çalışma Grubu Oluşturulması konulu,Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi gereği için Gnkur "J" Bşk.larına, Gnkur.Ad.Müş.liğine ve 
Gensek.BASHALK.D.Bşk.lığına gönderdiği,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle, 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması 
konulu belge ile ilgili olarak ifadesinde;Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli 
talimattan sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, 
Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, 
belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların 
benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin 
Genelsekreter tarafından hazırlandığını, Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri 
olarak BÇG’de çıkan emirlere katkılarda bulundukları yönündeki beyanı, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200- 77- 
97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgenin EK 
A'sında bulunan Çetin Doğan imzalı BÇG şemasında BÇG'nin başında bulunduğu,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200- 77- 
97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık 
Çevik Bir'in gereği için  A-3 Planı (1,8 hariç) ve   B Planı (10,11 hariç)'na ve bilgi için Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 



  

Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için  A-1 Planı (1 Hariç) Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Jandarma 
Genel Komutanlığına,Harp Akademileri Komutanlığına, Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığına ve bilgi için B Planı (2,7,10 hariç) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK.: 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi hazırlatarak gereği için Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına,Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, 
Jandarma Genel Komutanlığına,Harp Akademileri Komutanlığına ve B Planı (3,7,10 hariç)'a 
ve bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderdiği, 

"1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 
alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuştur. 2- Eylem planında, alınacak 
tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast 
makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen 
Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir. 3- Eylem Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." içerikli T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu, Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst 
yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi gereği için  Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına,Harp 
Akademileri Komutanlığına ve B Planı (3,7,10 hariç) Genelkurmay Personel Başkanlığına, 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına, Genelkurmay Lojistik Başkanlığına, Genelkurmay 
Ğenel Plan ve Prensipler Başkanlığına, Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi 
Sistemleri Başkanlığına, Genelkurmay Genel Sekreterliğine, Genelkurmay Adli 
Müşavirliğine, bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderdiği, 

10/04/1997 tarihli Batı Çalışma Grubu'nun kurulduğuna dair teşkilat yapısına ilişkin 
yazıyı bizzat sanığın imzaladığı ve durumu sanığın kabul ettiği,

29/04/1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu belgeyi bizzat sanığın 
imzaladığı ve durumu sanığın kabul ettiği,

06/05/1997 tarihli Batı Harekat Konsepti isimli belgeyi bizzat sanığın imzaladığı ve 
durumu sanığın kabul ettiği,

27/05/1997 tarihli Batı Eylem Planı isimli belgeyi bizzat sanığın imzaladığı ve 
durumu sanığın kabul ettiği, ayrıca ilgi olarak MGK'nın 28 Şubat 1997 tarihli kararının 
gösterildiği, ancak Başbakanlıktan verilen herhangi bir yazı veya emrin ilgi tutulmadığı, 
bir kısım sanık savunmalarında Başbakanlığın emriyle BÇG'nin kurulduğu belirtilmiş ise de 
böyle bir emir olsa ilgi tutulmasının gerektiği ancak ilgi olarak MGK'nın suç tarihi itibariyle 
öncelikle dikkate alınması gereken kararının ilgi tutulduğu oysa öncelikle dikkate alması 
gereken kurumun bakanlar kurulu olup bakanlar kurulunca 28 Şubat kararlarıyla ilgili silahlı 
kuvvetlere herhangi bir emir talimat verilmediği) ayrıca o tarihte Deniz Kuvvetleri Komutanı 
olan Güven Erkaya'nın BÇG'nin kurulduğundan hükümetin bilgisinin olmadığını da açıkça 
beyan ettiği,  

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 



  

Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay II. Başkanı olarak katıldığı,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Toplantıda;(Gnkur II.Bşk.olarak) yaptığı konuşmada "İrtica konusunda tarihi 
toplantı yapıyoruz, -Gnkur.Bşk.direktifi gereği irtica iç güvenlikle birlikte 1 nci önceliğe 
haizdir, -Toplantının maksadı, irtica konusunda nasıl bir teşkilatlanmaya gidilmesidir.-10 
emekli orgeneral bir araya gelse muhtıra verseler, (E) Org.Güreş'in tutumu değişir.-Bu 
tarihi bir toplantıdır, -Aynı frenaknstayız, mutluyum, -Strateji: Ülke Cezayir ve İran 
olmayacak, -Öncelikle hükümetin devamını önleyecek, demokratik müesseseleri devreye 
sokacak çalışmalar yapılmalıdır. -Daimi teşkilatlanma zorundayız (İç güvenlik gibi) 
-Kamuoyunu aydınlatma şart, -TSK içinde ve dışında ne yapacağız? -Teşkilatlanma 
kuvvetlerde de daimi olmalıdır. -Bu çalışma belki TÜMAS'ta da değişiklik gerektirecek, 
-Herkesi aydınlatmalıyız. -İç güvenlik dairesi var, tecrübeli İKK nın ilgilileri ile takviye 
edilir. -Toplantının maksadı, irtica konusunda nasıl bir teşkilatlanmaya gidilmesidir” 
şeklinde konuşma yaptığı, 

07/04/1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıyı İnönü 
Salonu'nda bizzat düzenlediği, sanık Çevik Bir mahkemedeki savunmasında "4 Nisan 1997 
tarihli emirden sonra bu çerçevede yapılacak çalışmaların oluşturulacak çalışma grubu 
faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği, mevcut yapı içerisinde karargah planlaması yapılabilmesi 
için nasıl bir yol izleneceği hususu ise yine Genelkurmay karargahının mutat usullerinden 
biriyle yine tümüyle açık şekilde görüş alışverişi yapılarak önerilerin değerlendirilmesi 
bakımından karargahın ana birimi olan J Başkanları başta olmak üzere konuyla ilgili 
personelin katılımıyla bir bilgi toplantısı düzenlenmesinin uygun olacağı düşüncesiyle 7 
Nisan 1997 tarihli toplantının düzenlendiğini, Çalışma Grubuna, Batı Çalışma Grubu adını 
bizzat kendisinin verdiğini beyan ve ikrar ettiği,

Deliller ve değerlendirilmesi bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 23-24 
Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin ev sahipliğini 
yapan o tarihte Gölcük Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu  13 Ocak 2001 günü Kanal 6 
televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV programına katılarak özetle; 
Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan toplantıda, seminerde, ülkedeki laiklik ihlali 
konusunda herkesin kendi müşahadelerini söylediğini, katılanların fikir ve görüşlerinin 
alındığını, katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, hemfikir olduklarını, 
28 Şubat kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğunu, 28 
Şubat’ın bir reaksiyon olduğunu, bu reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğu 
yönündeki beyanı,

Hulki Cevizoğlu’nun yazdığı, “GENERALİNDEN 28 ŞUBAT İTİRAFI 
POSTMODERN DARBE” isimli 352 sayfalık kitapta, 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 
Televizyon kanalında yayınlanan CEVİZ KABUĞU isimli TV programının çözümü olduğu, 



  

programın sunuculuğunu Hulki CEVİZOĞLU’nun yaptığı ve konuk olarak eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim DERVİŞOĞLU’nun katıldığı, TV programına telefonla 
bağlanan eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol ÖZKASNAK’ın 
konuşmalarının yer aldığı 26 sayfadan oluşan araştırma tutanağında özetle;

Hulki CEVİZOĞLU: İyi geceler Sayın ÖZKASNAK Buyurun
Erol ÖZKASNAK: “28 Şubat Süreci” ni herkesin bildiği gibi, Genelkurmay 

Karargâhında yapılan faaliyetler açısından, Genelkurmay Başkanı’nın başkanlığında kuvvet 
komutanlarının da katılımıyla bir silahlı kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Ben 
de, bu faaliyetler içerisinde üzerime düşen rolü oynayan veya rol verilen bir kişiyim.

Bu sürece de çok güzel bir isim takmışlar; “post-modern darbe” demişler. Aslında 
”post-modern darbe” bence buna yakıştırılan en iyi isim. Bu post-modern darbe, 
tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen bir şekilde, hiç kan akıtmadan, hiç 
kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik uygulamalarla, Milli Güvenlik 
Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara 
kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın ortak edilerek sivil toplum kuruluşları 
vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen bir süreçtir.

Başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmak üzere, o zamanın 
Kuvvet komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde olmuşlardır.

Hulki CEVİZOĞLU: “Post-modern darbe” ve “28 Şubat”’ı bir kez daha 
değerlendirmenizi istiyorum.

 Erol ÖZKASNAK: Her şey, Genelkurmay Başkanı’nın kontrolü, komutasında 
cereyan etmiştir bu olaylar. Yani hiç kimse Sayın Genelkurmay Başkanı’nın müsaadesini 
almadan, emrini almadan; ne Genelkurmay İkinci Başkanı’nın ne de benim şahsımın böyle 
bir eyleme, uygulamaya geçmemiz, çeşitli konuşmalar yapmamız mümkün değildir; 
askerlikte böyle bir şey olmaz. Emir-komuta zinciri ”28 Şubat Süreci ” içerisinde bütün 
usul ve prensipleriyle tam olarak işlemiştir.

 O bakımdan sayın eski Genelkurmay Başkanı’nın adının az geçmesi bir üslup ve 
usul meselesidir.

Hulki CEVİZOĞLU: Kamuoyundaki imaj açısından sordum.
 Erol ÖZKASNAK: Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci Başkanı’na ve 

Genel Sekreter’e konuşma ve söz hakkı verir, kendi adına konuşmaları yaptırır, nitekim o 
süreç içerisinde de bunlar yapılmıştır. 28 Şubat Süreci’ndeki “post-modern darbe” olarak 
adlandırılan, isim verilen bu olayı konuşacak olursak; burada yasaya ve kanunlara aykırı 
hiçbir şey yapılmamıştır; Asıl yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın meşru 
Hükümeti tarafından yapılmıştır. Anayasa laik, Atatürkçü, milliyetçi niteliklere uygun olarak 
esasları belli edilen Cumhuriyetin temelleri sarsılmak istenmiştir.

Dolayısıyla burada kanuna, Anayasa’ya aykırılık varsa, bu “28 Şubat Süreci”nde 
rol alan askerler tarafından değil, bizatihi o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır.

Tabi başlangıçta Genelkurmay Karargâhında başlatılan bu “28 Şubat Süreci”nde, 
daha sonra Kuvvet Komutanlarımız ki, Oramiral Güven ERKAYA, Orgeneral Ahmet 
ÇÖREKÇİ, Orgeneral Hikmet KÖKSAL ve Teoman KOMAN’ın da adını unutmak yanlış 
olur.

 “28 Şubat Süreci”nin başlangıcı 11Ocak 1997 diyebilirim. Cumhurbaşkanı’nın 
(Süleyman DEMİREL) Genelkurmay Başkanlığına davet edilip (17 Ocak 1997), kendisine 28 
Şubat 1997’de verilen brifingin hemen hemen bir benzerinin verilmesiyle başlayan bu 
süreçtir.

Hulki CEVİZOĞLU:O bakımdan, bu Kuvvet Komutanlarının görevleri, 30 Ağustos 
1997’de rahmetli Güven Erkaya’nın ve hatırladığım kadarıyla Kara Kuvvetleri 
Komutanımızın görevi ve Hava Kuvvetleri; üçünün birden görevleri sona ermişti, ondan 
sonra da yeni komuta heyeti geldi. Zaten 30 Ağustos 1997’den sonra “28 Şubat Süreci”nin o 



  

en hareketli günleri sona ermiş, bir parça durulma olmuş idi. Zaten mevcut Hükümet de 
değişmiş, yerine başka bir Hükümet kurulmuştu. Bir anlamda amaç yerine gelmişti.” 
diyorsunuz? 

EROL ÖZKASNAK: Gelmişti. Dolayısıyla müteakip komuta heyetinin, bir önceki 
komuta heyeti kadar daha aktif rol oynaması veyahut da daha aktivite içerisinde olması 
gereği de ortadan kalkmıştı."yönündeki beyanı,

23-24 Ocak tarihinde Gölcük'te yapılan resmi görüşmeler dışında hükümete yönelik 
olarak yapılacak faaliyetlerin fikri altyapısının oluşturulduğu ve tüm katılımcıların hemfikir 
olduğu yani ittifakın oluşturulduğu toplantıya katıldığı, 

4 Şubat 1997 tarihinde sanık Hikmet Köksal'ın emri ile zırhlı araç ve tankları 
Ankara- Sincan’ın en işlek caddesinde  yürütüldüğü bu bağlamda;

Taner Baytok'un Doğan Kitapçılıktan Çıkan Nisan 2001 Baskı Bir Asker Bir 
Diplomat-Güven Erkaya -Taner Baytok Söyleşi isimli kitabının 252. sayfasında Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya bu tankların yürütülmesiyle ilgili Taner Baytok'a şöyle 
bir cevap veriyor; "Laikliğin korunması lüzumuna bizi fazlasıyla iten olaylardan birisi elbette 
Sincan'da cereyan eden olaylar olmuştur. Sincan olayları Milli Güvenlik Kurulu dahil her 
düzeydeki toplantıda ele alındı. Buna rağmen hükümet çevrelerinde hiçbir reaksiyon 
gelmemesini bir süre üzüntüyle izledik. Bu böyle devam edemezdi, bir MGK toplantısından 
sonra Genelkurmay'da Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal ve Genelkurmay İkinci 
Başkanı Çevik Bir Paşalarla bir araya geldik. Bu gidişe dur diyebilmek için ne 
yapacağımızı konuştuk. Hikmet Paşa hükümetin bir şey yapacağı yok, bizim buna mutlaka 
bir şey yapmamız lazım. Halk bunu bizden beklemektedir, ben Genelkurmay Başkanı'nın 
da emrini alıp planlanmış bir program tahtında tatbikata katılacak tank birliklerini 
Sincan'dan geçirterek eğitim alanına oradan gönderirim dedi ve ertesi sabah tanklar 
yürüdü. Sincan'dan geçtiler, tankların geçişi beklenen etkiyi gösterdi, hem de fazlasıyla, 
hükümet hemen önlemler alma görüntüsüne girdi, şeklindeki beyanı,

Deliller ve değerlendirilmesi bölümünde detayları açılandığı üzere, 4 Şubat 1997 
tarihinde tankların normalde güzergâhının şehir merkezi olmadığı, törenler haricinde 
tankların Zırhlı Birliklerden çıkamayacağı, planlar doğrultusunda çıkabileceği, planların da 
bir gün önceden yapılamayacağı, planların daha önceden belirleneceğini, bugün karar 
alınarak yarın tatbikat yapılamayacağı,

Ankara’ın ilçesi Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 Şubat 
1997 tarihinde yürütülmesinin Genel Kurmay ikinci başkanı Çevik Bir’in bilgisi dahilinde 
Kara Kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal‘ın emri ile ani bir karar ile yaptırıldığı, tankların 
ve zırhlı araçların yürütülmesinin önceden planlanan bir tatbikat ve eğitim yürüyüşü olmadığı 
ve buna ilişkin delil belge bulunmadığı,planlı olması halinde bunun belgelerinin bulunması 
gerektiği, 7 Şubatta yapılacak planlı yürüyüşün öne alınması da olmadığı,3 Şubat 1997 gecesi 
acilen sanık Hikmet Köksal tarafından verilen bir emir üzerine tanklar Sincan’ın en işlek 
caddesinde yürütülmüş basın yayın organlarına da haber verilerek manşetten verilen 
haberlerde tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin hükümete karşı cebir ve şiddet içeren 
bir fiil olarak askeri müdahele hazırlığı olarak değerlendirilmesinde toplum tarafından 
hükümete karşı bir eylem olarak algılandığı başbakan, başbakan yardımcısı, bakanlar ve 
birçok milletvekilinin tankların ve zırhı araçların yürütülmesi olayını askeri müdahalenin 
habercisi olarak nitelendirdiği ve yorumlandığı,

Sanık İzzettin İyigün 06.03.2013 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde, 4 Şubat 1997 günü saat 1-2 sıralarında K.K.Kurmay Başkanının 
telefonla kendisine; Çevik BİR’i arayarak K.K.Komutanının emri gereği 80 tank ve 80 zırhlı 
aracın Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığından çıkarak Sincan üzerinden 
Akıncılara gideceğini ve aynı gün tekrar döneceğini söylediğini, Genelkurmay Başkanına 
haber verebileceğini, Çevik BİR’in de kendisine “bu saatten sonra ben onu uyandıramam, 



  

bilgi veremem” dediğini, bundan haberdar olduğu yönündeki beyanı, 
 Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in bilgisi dahilinde Kara Kuvvetleri Komutanı 

Hikmet Köksal’ın emri ve K.K.Kurmay Başkanının talimatı üzerine Ankara’nın ilçesi 
Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 04 Şubat 1997 tarihinde yürütülmesi 
olayının planlı bir tatbikat ve harekat olmayıp, 03 Şubat 1997 akşamı acilen verilen bir 
talimat üzerine tanklar Sincan’ın en işlek caddesinden yürütüldüğü, 

4 Şubat 1997 tarihinde Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen 
Komutanlığında bulunan tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların deliller kısmında detaylı 
olarak açıklandığı üzere planlı olmayan ve ani bir karar ile Kara Kuvvetleri Komutanı 
Hikmet Köksal'ın emriyle Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncılar istikametinde yürütülmesi 
ve 5 Şubat Gazete manşetlerinde "TANKLAR SİNCAN’da, TANKLAR SİNCAN’dan 
GEÇTİ, TANK SESİ İLE UYANDIK, TANK SESLERİ, OLAY İLÇE SİNCAN’DA 
HEYECANLI SABAH, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE TANKLARI GÖREN 
SİNCANLILAR DARBE OLDUĞUNU SANARAK BÜYÜK ŞAŞKINLIK 
YAŞADILAR, YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA, TÜRKİYE SARSILIYOR, ORDU İLK 
KEZ AÇIKÇA GÖZDAĞI VERDİ, ORDU GEÇERKEN SİNCAN’A UĞRADI, SİVİL 
DARBE BASKISI, ORDU, CUMHURBAŞKANI, MUHALEFET VE SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI HÜKÜMETİN MECLİS İÇİNDE DÜŞÜRMEK VE YENİ 
HÜKÜMET KURMAK İÇİN DEVREDE, BAŞKAN FİRARDA, SİNCAN’DA GÖVDE 
GÖSTERİSİ, SİNCAN’DA TANKLI UYARI, PANİĞE KAPILAN SİNCANLILAR 
GAZETE VE TELEVİZYONLARI ARAYARAK TANKLAR GELDİ NE OLUYOR, 
DARBEMİ YAPILDI DİYE SORDULAR, SİNCAN TANK SESİYLE UYANDI, 
ORDUDAN DÖRT UYARI,SİNCAN’DA TANKLI PROTESTO, HÜKÜMETİ 
DÜŞÜRME ÇAĞRISI, SİNCAN MANEVRASI İKTİDARI SARSTI, REFAHYOL 
DAĞILIYOR MU TARTIŞMASI BAŞLADI, SİLAHLI KUVVETLER SİNCAN’DA, 
SİNCAN’DAN ORDU GEÇTİ, TANKLAR RESMİ GEÇİT YAPTI,TANKLAR 
CADDEDE, SİNCAN’DA TATBİKAT, SİNCAN’DA TANK SESLERİ" şeklinde 
manşetten verilen haberlerde tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin hükümete karşı 
cebir ve şiddet içeren bir fiil olarak askeri müdahele hazırlığı olarak değerlendirilmesi,

Ankara’ın ilçesi Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 Şubat 
1997 tarihinde yürütülmesi fiil meşru 54. Cumhuriyet hükümetine karşı cebir ve şiddet 
kullanma iradesini içeren ve bireylerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat eden bir hareket 
olarak amaç suç olan Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife 
görmekten cebren men etmek zararlı neticeyi gerçekleştirmeye elverişli ilk icra hareketi olan 
bir eylem olarak kabul edildiği,

Sanık Çevik Bir'in ABD'de savaş yanlısı politikaları savunan şahinlere yakın JİNSA 
adlı bir lobi kuruluşunda 4 Şubatta tankların yürümesini "DEMOKRASİYE BALANS 
AYARI YAPTIM" şeklindeki iddiaya ilişkin bu sözün kendisine ait olmadığını, Birleşmiş 
Milletler ve Türk Amerikan derneklerinin yapmış olduğu toplantıya katılmak için Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç beraber gittiklerini ve Kofi Annan'ı ziyaret 
ederek, Washington'daki toplantıya New York'tan geçtikleri otele girdikleri sırada 
gazetecilerin geldiğini, o zaman Hürriyet Gazetesi'nde yazan Ferahi Hınç ne geçti aranızdaki 
konuşmada diye sordu ben de dedim ki Koffi Annan Türkiye'de demokrasinin çok iyi 
gittiğini söylüyor dedim, ertesi gün gazetelerde "Balans Ayarı" diye çıktı. Katiyen böyle bir 
ifade geçmemiştir. Ciddiye almadığımız için kamuoyuna duyurulacak şekilde bu sözü 
yalanlayacak şekilde bir açıklama yapmadığı yönündeki beyanı,

Sanığın Sincan'da tankların yürütülmesi olayından sonra DEMOKRASİYE 
BALANS AYARI YAPTIK şeklinde Türk-Amerikan konseyi toplantısında açıklama yaptığı 
iddiasına ilişkin sonradan böyle bir açıklama yapmadığını beyan etmiş ise de bu haber basına 
yansıdıktan sonra herhangi bir yalanlama yapmadığı, 



  

Tanık İlnur Çevik'in mahkemedeki beyanında, 28 Şubat o MGK toplantısından önce 
sayın Demirel beni çağırdı ve dedi ki askerler bir hazırlık içinde Erbakan hocanı uyar bak 
aklını başına toplasın ayağını denk alsın dedi. Ben de Erbakan'a bunu ilettim hocam da o 
zaman sen dedi kendi kulağınla mı duydun, hayır dedim askerlerden duymadım ben bunu, 
onun üstüne kendi kulağınla duymadıysan Süleyman bey bizi korkutuyor olabilir dedi böyle 
bir konuşma geçti aramızda. Aramızda o geçen konuşma hani dikkatli olsun ayağını denk 
alsın sözü askerler darbe yapacak anlamında algıladım ama yani o bir algıdır.Postmodern 
darbe sözünü ilk bir davetteydik sayın Çevik Bir iyi aile dostumuzdur  bir konuşma 
sırasında espritüel şekilde bu bir postmodern darbedir dedi ben de bunu Cengiz Çandar'a 
naklettim ilk de o yazdı şeklindeki beyanı,

Sanığın 30 Mayıs 1997 tarihli irtica ile ilgili brifinglere ilişkin  mesaj formunda ismi 
ve imzasının bulunduğu, brifinglerin sanığın bilgisi dahilinde yapıldığı, 

30/05/1997 tarihli brifing emri mesajını bizzat sanığın imzaladığı ve durumu sanığın 
kabul ettiği,müsaade eden isim ve imzası bölümünde Çevik BİR’in adının ve imzasının 
bulunduğu ve sanığın bunu doğruladığı,

Genelkurmay karargahında 10 Haziran 1997 tarihinde Yargı mensuplarına, 11 
Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, işadamları, sivil toplum örgütleri, 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 üniversite rektörüne 
irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, brifingin öğleden sonraki oturumuna ise Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği, Birleşik Kadın Platformu üyelerinin katıldığı, Brifinglerde Genelkurmay Genel 
Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli Müşavir Muhittin Erdal ŞENEL, İstihbarat Daire Başkanı 
İsmail Ruhsar SÜMER, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in hazır bulunduğu, Brifingin 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin SANER’in sunusu ile başladığı, Çetin SANER’in 
sunumundan sonra Genelkurmay İstihbara Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Fevzi 
TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle ilgili brifingi verdiği, 

 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri; 
ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ 
BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 
KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT 
(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY 
REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ 
MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, 
GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU" şeklindeki gazete 
manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir 
müdahele olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği,

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu 
Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 
1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 
(20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 
97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e 
çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman 
diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE 



  

ÖZEL'e çevrilmesi brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddeye ve İç Hizmet 
Yönetmeliği 85. maddeye yapılan atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri ile 
sanıkların eylemlerinin cebir ve şiddet içerikli olduğunun anlaşıldığı ve amaç suçu 
gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket ettikleri,

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Sanık Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde,1996-1999 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İKK 
Daire Destek Şubede Proje Subayı olarak görev yaptığını,BÇG’nin Çevik BİR, Çetin 
DOĞAN, Kenan DENİZ, Fevzi TÜRKERİ, Erol ÖZKASNAK, İdris KORALP tarafından 
komuta kademesi doğrultusunda Genelkurmay Başkanının bilgisi dahilinde kurulduğunu, 
BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığı İGHD’nin bulunduğu bölümde faaliyet gösterdiğini, 
BÇG’de çalıştığı sırada Kuvvet Komutanlıklarından ve Ordulardan BÇG’ye raporlu şekilde 
faks, mesaj, yazışma ve şifahi olarak bilgilerin geldiğini, gelen evraklarla ilgili işlemlerin 
BÇG’nin faaliyet gösterdiği İGHD bölümünde yapıldığını, BÇG’de günlük gazetelerin 
okunarak özetlenmesi, elenmesi vb. görevleri yaptığını, Batı Üst Kuruluna genelde kurmay 
seviyesinde olanların takdim ettiğini bu kurulda herhangi bir görevinin olmadığını, BÇG’ye 
gelen ve görüşülecek evrakların Şube Müdürleri İdris KORALP’e gittiğini, İdris KORALP’in 
de evrakın niteliğine göre BÇG çalışanlarına dağıtım ve tevdii yaptığını, İdris KORALP’in 
İGHD Plan Şube Müdürü olarak Batı Çalışma Grubunda amirleri olduğunu, BÇG’de verilen 
emir doğrultusunda yazılı basın neşriyatını toplayarak takip ve analiz ettiğini, aynı zamanda 
televizyondan da izleyerek bunları not halinde amirlerine bildirdiğini, ayrıca BÇG’ye gelen 
yazılı ve görsel basın ile ilgili olanları amirlerinin talimatı üzerine arşivleme yaptığı 
yönündeki beyanı,

Sanığın ikametinde yapılan aramada elde edilen 1'den 42'ye kadar numaralandırılan 
CD'lerden 38 numaralı CD'nin yapılan incelenmesine dair 11.02.2013 tarihli 4 sayfadan 
oluşan araştırma tutanağında da belirtildiği üzere; 38 no.lu CD içerisinde Osmanlı Takdimi 
isimli CD açıldığında Osmanlı - Sağ, Osmanlı - Sol isimli power point dosyaları ile 
Takdimmetin isimli word dosyasında 31 sayfadan oluşan takdimde, İrticai unsurların 
hedefleri başlıklı konuların olduğu 21. Sayfada bulunan bu başlık altında geçen 26. Sayfada 
"Simge haline gelmiş türbanı eşinin kafasına takmış dolaştıran subay, astsubay kim 
olursa olsun ağzından tek bir kelime çıkmasa dahi propaganda yapmış sayılır ve bu 
orduda barınamaz. Cumhuriyetin temel ilkelerini savunan Silahlı Kuvvetler bu 
anlayışta olamaz. Laiklik aklı hakim kılmaktadır." ibareleri bulunduğu, 

Sanığın ikametinde yapılan aramada elde edilen 26 numaralı CD içerisinde yapılan 
inceleme ve araştırmada CD'de özetle; “Bu film Cumhuriyet değerleri konusunda duyarlı, 



  

sivil toplum kuruluşlarınca kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır” ile başlayan 
Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin ERBAKAN'ın görüntü ve konuşmalarından 
alıntıların olduğu, Fetullah GÜLEN'in çeşitli illerdeki vaaz ve sohbetlerinden alıntılar olduğu, 
bazı miting görüntülerinin olduğu, Şevki YILMAZ'a ait görüntü ve sözlerin yer aldığı, çeşitli 
toplumsal olaylarda çekilmiş görüntülerin yer aldığı, Müslüm GÜNDÜZ'e ait görüntü ve 
sözlerinden alıntılar, Ahmet Mahmut ÜNLÜ'ye ait görüntü ve sözlerinden alıntıların yer 
aldığı tespit edildiği, 

Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in 4 Haziran 1997 Çarşamba Saat 
17:00-18:00’de Genelkurmay Şeref Salonunda American Jewısh Congress AJC heyeti ile 
görüşme yaptığına dair tutanakta toplantıda Çevik BİR’in heyet üyelerine yapmış olduğu 
soru – cevap konuşmasında özetle;   Erken bir seçim meclis tarafından kabul edilmeyecektir. 
Seçime gidersek Seçim Kanunu ve diğer uyum kanunlarının çıkartılması lazımdır. Seçmen 
kütüklerinin yenilenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde demokratik seçim olmaz. Basın ve 
kamuoyu bu görüşte. Eğer bu dediğiniz olmazsa askerleri isteklerini zorla kabul ettirir mi? 
şeklindeki soruya;Biz, demokrasi içinde kalarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Insanlarımızı 
ve demokratik kuruluşları uyararak politik yaşantıya daha aktif katılımlarını sağlamaya 
çalışıyoruz. Silahlı Kuvvetlerin müdahalesi en son çaredir.Türkiye’de politikaya atılanların 
başlıca iki maksadı vardır. Parası olanlar meşhur olmak için, parası olmayanlar da para 
kazanmak için politikaya atılırlar. Başbakanımız dahil Refah Partisine mensup kişiler İsrail 
ile tatbikatı abarttı ve farklı yorumlar getirdi. Türkiye’de de bazı kesimler yönetime el 
koyacağınızı ima ve ifade ediyor şeklindeki soruya Anayasa ve yasaların bize verdiği görev 
ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Amacımız, demokratik 
kuruluşların ve halkın demokrasinin işleyişine daha çok katılımını sağlamaktır. Ancak 
kamuoyunda bir adam sendecilik vardır.  Refah Partili bir milletvekili, hem meclisi ve hem 
de milletvekillerini küçük düşürücü beyanatta bulunmasına rağmen büyük bir tepki görmedi. 
İnsanlar sesini yükseltmeli. Demokrasinin işleyişine daha çok katkıda bulunmalı. Halk 
herşeyi askerden bekliyor…“şeklindeki beyanları,

21 Şubat 1997 Cuma tarihinde Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in 
ABD de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları esnasında, ABD Güvenlik Birimleri (İNSA 
BŞK., DIA BŞK., CIA BŞK.YRDC. ve CIA BŞK.VEKİLİ) Yetkilileri ile yaptığı Gizli ibareli 
II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER imzasına açılan 4 sayfadan oluşan görüşme 
tutanağında özetle sanığın " Refah partisi’nin iktidara gelmesi büyük bir hata idi. 
hatırlayacağınız gibi İtalya’da kominist partisi diğer partiler tarafından dışlandı ve iktidara 
gelemeyen bu parti zaman içinde eridi gitti.Asker olarak bizler, Refah partisi’nin iktidara 
gelmesi durumunda neler yapabileceği konusunda ilgili yerleri ikaz ettik. Bizim 
değerlendirmemize göre, Refah partisi, islami fundamentalizmi gerçekleştirmek istiyor. 
Türkiye’nin İran benzeri bir sisteme sahip olmasını arzu ediyor. Refah partisi’nin şu anda 
uyguladığı bir plan var. Bu plana göre hareket ediyorlar. Zaman zaman tepki çekecek bazı 
uygulamalar yapıyor, halkın ve kamuoyunun bu uygulamaya karşı olan tepkisini ölçüyor ve 
buna göre de karşı tedbir alarak hareket ediyorlar. Başbakan’ın ve bakanların açık her 
hangi bir faaliyetleri yok. Ancak parti’nin alt kademesi yoğun çalışma içinde.Refah 
partisi’nin islami fundamentalizmi getirmek için yaptığı  çalışmalar karşısında muhalefetteki 
partiler, maalesef sessiz kalıyor ve adeta uyuyorlar. Halbuki bu partilerin oy potansiyeli %80 
civarındadır. Refah partisi siyasal faaliyetlerinin yanısıra kendi elemanlarını 
silahlandırmaktadır. Şu ana kadarki tespitlere göre refah partisi üyelerinin elinde 50.000 
adet çok etkili bir silah olan pompalı tüfek bulunmaktadır. bu faaliyetleri ile refah partisi 
cezayir olayını kendisine örnek almış gözüküyor. İran rejim değişikliğine uğradıktan sonra 
islami fundamentalizmi diğer ülkelere ihraç etme gayreti içine girdi. Bu kapsamda 
Türkiye’nin doğusundan itibaren bu faaliyetler gittikçe artan bir şekilde uygulamaya 
konuldu. Fundamentalistlerin türk silahlı kuvvetleri’ne nüfuz etme gayretlerini yakınen takip 



  

ediyoruz. Sayıca fazla olmamakla beraber bu konuya kendini kaptırmış olan askeri personel 
türk silahlı kuvvetleri’nden uzaklaştırılmaktadır. şeklindeki beyanı,

Gnkur.Gensek.liğinin 26 Mart 1997 gün ve Gensek:0045- 97/ÖZSEK. sayılı 
yazısına EK-A (Görüşme tutanağı) Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in 
Avrupa Parlemantosu Sosyalist Grup Başkanı Bayan Paulıne Green ve Beraberindeki heyet 
ile yaptığı GİZLİ ibareli  II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer  imzasına açılan 
görüşme tutanağının içeriğinin özetle sanığın Çiller’in partisi Refah Partisi ile koalisyon 
kurunca, Refah partisi iktidar imkanlarını kullanmaya başladı. Gerçi Çiller, şu ana kadar 
laik cumhuriyetin prensiplerini ihlal eden herhangi bir kanunu meclisten geçirmediklerini 
iddia etmektedir.Ancak, şu aşamada önemli olan bu tip kanunların çıkarılıp çıkarılmaması 
değildir.Sıkıntı,şu anki yönetimin mevcut kanunları uygulamamasından kaynaklanmaktadır. 
Daha açık bir deyişle, refah partisi yetkilileri mevcut kanun ve prensiplerin yerine, bazı 
başka kural ve prensipleri kullanma ve uygulama gayreti içindedirler. 

Şubat Ayı’nda yapılan milli güvenlik kurulu toplantısında da Türk silahlı 
kuvvetleri’nin görüşleri 18 madde halinde tavsiye olarak sunulmuştur. Cumhurbaşkanı, 
başbakan ve toplantıya katılan bütün bakanlar bu kararları imzalamıştır. Ancak hükümet, 
daha sonra, bu kararları uygulamamak için çeşitli manevralar içine girmiştir. Refah partisi 
içinde Türkiye’yi İran’a benzetmek için çaba harcayanlar vardır." şeklindeki beyanı,

 Sanık İsmail Ruhsar Sümer 15.02.2013 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde verdiği  Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarında ekinde 
İrticai faaliyetler konusunda brifing verilmesi ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
gönderilen 11 sayfadan oluşan mesaj formlarında brifing veren, brifingleri koordine eden 
olarak Ruhsar Sümer’in adının geçmesi ile ilgili olarak şüpheli ifadesinde; belgelerin doğru 
olduğunu, belgelerde verilmesi gereken brifinglerin kendisi tarafından verildiğini, fakat bu 
brifinglerin içeriğini, konusunu, kapsamını kendisinin hazırlamadığını, Çevik Bir’in emri 
ile İstihbarat Başkanı Çetin Saner tarafından kitapçık halinde kendisine verildiğini, brifing 
kitapçığının başka daireler tarafından hazırlandığını, emir gereği brifing metinlerini 
sunduğunu, metinlerin yansı ile yansıtıldığını, yansıda belirtilen yazıları okuyarak brifingi 
verdiğini, Daire Başkanı olması sebebiyle ilgi sahasına girmemesine rağmen verilen emir 
gereğince irtica ile ilgili brifingleri emirde belirtilen Komutanlıklarda sunduğunu, 
CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe brifin.doc,  brfprog.doc., brifgurp.doc.adlı word 
belgelerinde askeri eğitim kurumlarında verildiği anlaşılan brifinglerle ilgili olarak 
ifadesinde; belgelerin doğru olduğunu, bu brifing programlarının Harekât Başkanlığı ile 
birlikte İç Güvenlik Harekât Dairesinin yaptığını, brifing metinlerini de Harekât Başkanlığı 
ile İç Güvenlik Harekât Dairesi ile birlikte Adli Müşavirin hazırladığını, bunlara da emri 
Çevik BİR’in verdiğini, brifinglerin içeriğinin küçük kitapçık haline getirilerek kendisine 
verildiğini, brifinglerde bu kitapçığı verilen emir gereği ilgili komutanlıklarda okuduğunu 
yönündeki beyanı, 

Sanık Cengiz Koşal 14.02.2013 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
verdiği,1995-1997 Ağustos yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İKK ve Plan 
Yönetim Daire Başkanı olarak görev yaptığını, Ağustos 1997‘de emekliye ayrıldığını, 07 
Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik Bir’in başkanlığında yapılan toplantı ile ilgili 
olarak; Genelkurmay Başkanlığında toplantı yapılacağının telefon ile bildirildiğini, Hava 
Kuvvetlerinin değişik birimlerinden personelin katılacağını öğrendiğini, toplantıya 
katıldığını, toplantıya katılan bazı kişilerin konuşma yaptığını, toplantıda Çevik Bir‘in 
yaptığı konuşmada toplantının Genelkurmay Başkanının bilgisi dahilinde yapıldığını 
söyleyerek 28 Şubat MGK toplantısında alınan kararlardan bahsettiğini, toplantıya katılan 
herkesin serbestçe düşüncelerini söylediğini, kendisinin de konuşmasında; kimsenin sakın 
muhtıra darbe gibi şeyleri düşünmemesini, 12 Eylül darbesinde yapılan bütün hataların, 
günahın TSK‘nın üstünde bırakıldığını ifade ettiğini, toplantıda herkesin düşüncesini 



  

söyledikten sonra Çevik Bir’in MGK kararlarının takibi için bir grup oluşturalacak dediğini, 
ismi gündeme gelince “BATI“ kelimesinin benimsendiğini, bundan sonra Çevik Bir’in; “Batı 
Çalışma Grubu oluşturulacak, MGK kararlarının takibini bunlar yapacak“ gibi sözler 
söylediğini, toplantıdan sonra ayrılarak görevlerine döndüklerini, Genelkurmay’ın emri 
olarak BÇG ile ilgili yazıların Hava Kuvvetlerine gönderilmiş olabileceği yönündeki beyanı,

Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde;29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu 
belge ve eklerini  Çevik BİR’in evrakı imzalayarak dağıtım yaptığını, Genelkurmay 
Başkanına bilgi verdiğini,

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin, 
kendisinin plan proje subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlanarak kendisine 
geldiğini, kendisinin İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e arz ettiğini, daha sonra Harekât 
Başkanı Çetin DOĞAN’a arz edildiğini, Çetin DOĞAN’ın da koordine parafı yaparak J-2 
İstihbarat Başkanı, J-5 Plan Prensipler Başkanına arz edip değişikliklerini alıp Çevik BİR’e 
sunulduğunu, Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanına bilgi sunumu yaptıktan sonra evrakın 
dağıtımının gereğinin yapıldığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu Çevik BİR imzalı yazının 
Ek-A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan İGHD.Pl.Ş.Md.İdris KORALP imzalı Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planındaki imzanın kendisine ait olduğunu, doğru olduğunu, bu belgenin o 
tarihte plan subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlandığını, kendi emri altında 4 tane 
plan subayı olduğunu, Ünal AKBULUT’un en kıdemlisi olduğunu, Ruşen BOZKURT, Ziya 
BATUR, Faruk ALPAYDIN’ın da plan subayları olduğunu, bu planı kendisinin paraf 
ettiğini, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e yolladığını, Kenan DENİZ’in de düzeltmesini yapıp 
paraf ettiğini, ondan sonra Harekât Başkanı Çetin DOĞAN’a çıktığını, onun da parafını atıp 
düzeltmeleri yaptığını, kendisine eş ilgili birimlerde olan istihbarat başkanı J-2’nin, stratejik 
plan daire başkanı J-5’in kanunlara ve yasaya uygun mu diye yan koordine imzası attıklarını, 
tahminince adli müşavirlik parafının da alınmış olabileceğini, daha sonra Çevik BİR’e plan 
subayının evrakı çıkarıp imzalattığını, Çevik BİR’in de Genelkurmay Başkanlığına evrakı 
bilgi olarak sunduğunu, gerekli notlar varsa onların düzeltileceğini, evrakı hazırlayan ve 
silsileye sunanın plan subayı olduğu yönündeki beyanı,

Sanık Çetin Doğan 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanı ile 
görüştükten sonra kendilerini toplayarak “Bakanlıklar gibi bir çalışma yapalım” demesi 
üzerine 4 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı yazılar gereği 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi 
kendisinin hazırladığını, J Başkanları ile koordine edip görüş alarak Çevik BİR’e 
sunduğunu, silsile gereği Genelkurmay Başkanına arz edildiğini, belgenin Ek-A’sında 
bulunan BÇG şemasını da hazırlayıp imzaladığını, Batı Çalışma Grubu Başkanı olduğunu 
yönündeki beyanı, 

 Gazeteci Yazar MEHMET ALİ BİRAND'ın yazmış olduğu ve belgeselini de 
yaptığı "SON DARBE 28 ŞUBAT" isimli doğan yayıncılık tarafından basılan kitabın 
incelenmesinde; 1996 yılının ikinci yarısında Refahyol hükümeti karşısında iktidarı 
değiştirmek için güçlü bir koalisyon oluştuğu, bu koalisyonun başını Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin çektiği, Türkiye'yi 28 Şubata götürecek olan kadronun çok kararlı olduğu, 
ülkenin yakın tarihinde benzeri görülmemiş bir psikolojik savaşın planlandığını, planlamayı 
Genelkurmayın hazırladığı, kendini geride tutan ancak her konuda karar veren Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI ve ona destek veren kuvvet komutanları ve 
Jandarma Genel Komutanı ile MGK Genel Sekreterliğinin yaptığı, Refahyol’u devirme 
kararını verenlerin geri planda kalırken medya ve kamuoyunun önüne çıkan en belirgin iki 
yüzünün Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik BİR ve Genelsekreter Tümgeneral Erol 
ÖZKASNAK olduğu, bu kadronun gerçek beyninin adeta lokomotifinin Deniz Kuvvetleri 



  

Komutanı Oramiral G. E. olduğu yönündeki tespiti, (68. Klasör - Sayfa: 54-55)
Suç tarihinde Genelkurmay adli müşaviri olarak görev yapan sanık Muhittin 

Erdal Şenel 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet savcılığınca müdafii eşliğinde alınan 
ifadesinde, "BÇG'nin Genelkurmay Başkanı'nın talimatı olmadan kurulamayacağı, kurucu 
olarak Çevik Bir'in adı gözüküyorsa da BÇG'nin kuvvet komutanlarının mutabakatı  ile 
Genelkurmay Başkanı'na arz edildiği, bunun ardından Genelkurmay Başkanı'nca uygun 
görülerek Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir tarafından kurulduğunu, BÇG’nin Kuvvet 
Komutanlıkları ve JGK bünyesinde birer biriminin bulunduğunu duyduğu yönündeki beyanı,

Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde;

04 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu belgenin Genelkurmay 
Gensek İcra subayı tarafından hazırlandığını ve kendisi tarafından imzalandığını,

10 Nisan 1997 tarihli 2 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili 
belge ile ilgili olarak, belgenin doğru olduğunu, belgenin ekinde bulunan Batı Çalışma 
Grubu teşkilat yapısını gösteren şemayı Çetin DOĞAN'ın imzaladığını ve Batı Çalışma 
Grubunun kurulduğunu, bu belge doğrultusunda Batı Çalışma Grubunun oluşturulduğunu, 
Batı Çalışma Grubunun fiziki çalışma alanını gösteren krokinin de doğru olduğunu,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu belgenin İGHD Plan 
Şube Müdürü İdris Koralp ve plan proje subayları tarafından hazırlandığını ve silsile yoluyla 
emir komuta dahilinde koordine edilerek kendisine ulaştığını, belgenin ekinin İdris Koralp 
tarafından imzalandığını, belgenin doğru olduğunu,

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu 
belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu, İGHD şube müdürü koordinesinde plan şube 
müdürlüğünde çalışan plan proje subayları tarafından hazırlandığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planının dağıtım gereği 
yerlere gönderme yazısını kendisinin imzaladığını, ekinde bulunan Batı Çalışma Grubu 
Batı Eylem Planı belgesini o dönem İGHD Plan Şube Müdürü İdris KORALP'in 
imzaladığını, İGHD plan proje subayları tarafından hazırlandığını,

Emir doğrultusunda Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Komutanlıklarında küçük çaplı 
şube bazında Batı Çalışma Grubu oluşturulduğunu, bunların faaliyetlerini ve çalışmalarını 
Genelkurmayda bulunan merkeze gönderdiklerini, analiz ve değerlendirmelerin 
Genelkurmaydaki Batı Çalışma Grubu tarafından yapıldığını,

Bu çalışmaları emir üzerine İGHD plan ve proje subaylarının hazırladığını, daha 
sonra İGHD plan şube müdürü paraf ve imzayı attıktan sonra İGHD başkanına geldiğini, 
onun da düzeltmeleri yaparak parafladığını, sonra harekât başkanına gönderildiğini, harekât 
başkanının da koordine ve gereği için istihbarat başkanı ve ilgili J. komutanlıklarına 
gönderdiğini, onların da gerekli ekleme ve çıkarmayı yapıp paraf ettiklerini, evrakın tekrar 
harekât başkanına geldiğini, onun da düzeltmeler yaptıktan sonra paraflayarak evrakın 
kendisine geldiğini, kendisinin de evrakı imzalamadan ve onaylamadan önce veya 
onayladıktan sonra Genelkurmay Başkanına bilgi vererek emirlerini aldıktan sonra evrakın 
gereğini yaptığını, 

Andıç Güçlü Eylem Planı başlıklı 12 sayfadan oluşan siyasi partiler, iş adamları, 
gazeteciler aleyhine düzenlenen belge ile ilgili olarak ifadesinde; Andıç şeklinde kendisine ve 
Komutana sunum yapılarak arz edildiğini, imzalandığını, daha sonra Şemdin SAKIK'ın 
ifadesinin her sayfasında imzası olmaması nedeniyle andıcı yayınlamadıklarını, o tarihlerde 
terör olaylarının arttığını, bazı gazetecilerin Kandil'e gidip röportaj yaptıklarını, gazetelerde 
manşet haber olarak verdiklerini,

İrticai faaliyetlere ilişkin brifinglerle ilgili Genelkurmay'dan çekilen mesajlardaki 
imzaların kendisine ait olduğunu,

Batı Çalışma Grubunun Milli Güvenlik Kurulunun almış olduğu kararlar 



  

doğrultusunda MGK'nın emri ile ve Başbakanlığın ve hükümetin kendilerine yazmış 
olduğu yazılar doğrultusunda kurulduğunu, hükümeti devirmek için kurulmadığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın yargılama aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde 
Genelkurmay 2.Başkanı olarak görev yaptığı, 23-24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük'te 
yapılan toplantıya katıldığı, yine Sincan'da tankların yürütüldüğü dönemde görevinin 
başında olup tankların plansız yürütülmesinden önce bilgi sahibi olduğu, BÇG'nin 
Genelkurmay Başkanı olan sanık İsmail Hakkı Karadayı'nın bilgisi dahilinde ve 
kendisinin başkanlığında kurulduğu, 10 Nisan 1997 tarihli BÇG kurulması konulu 
Çevik Bir imzalı belgenin ek-a sında bulunan Çetin Doğan imzalı BÇG şemasında 
BÇG'nin başında bulunduğu, sanığın da bu belgenin doğruluğunu kabul ettiği, yine 4 
Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belgedeki imzanın kendisine 
ait olduğunu , 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin 
ve eklerinin doğru olduğunu , 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekat 
Konsepti konulu belgenin imzasının kendisine ait olduğunu kabul ettiği, yine 27 Mayıs 
1997 tarihli BÇG Batı Eylem Planı'nın dağıtım gereği yerlerine gönderme yazısını 
kendisinin imzaladığını kabul ettiği, sanığın Kara, Hava, Deniz ve Jandarma 
komutanlıklarında küçük çaplı şube bazında BÇG oluşturulduğunu ve bunların faaliyet 
ve çalışmalarını Genelkurmay'da bulunan merkeze gönderdiklerini, analiz ve 
değerlendirmelerini Genelkurmay'daki BÇG tarafından yapıldığını, kendisinin BÇG ile 
ilgili imzasının bulunduğu tüm belgeleri imzalamadan veya onaylamadan önce veya 
onayladıktan sonra Genelkurmay Başkanı'na bilgi vererek emirleri aldıktan sonra 
gereğini yaptırdığını, irticai faaliyetlere ilişkin brifinglerle ilgili Genelkurmay'dan 
çekilen mesajlardaki imzanın kendisine ait olduğu, Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 
tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına cevaben Genelkurmay Başkanlığından 
gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı 
bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu  Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 
Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ 
GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 (20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 
Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların 
GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden 
başka bir değişikliğin olmadığı zaman diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda 
GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE ÖZEL'e çevrilmesi brifinglerde İç Hizmet 
Kanunu 35. maddeye ve İç Hizmet Yönetmeliği 85. maddeye yapılan atıflar ve brifingler 
sonrası gazete manşetleri ile sanıkların eylemlerinin cebir ve şiddet içerikli olduğunun 
anlaşıldığı ve amaç suçu gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket ettikleri, sanığın 
BÇG'nin kurulmasından yapılan tüm faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibi olduğu ve bizzat 
faaliyetlerin yapılması ve diğer teşkilat şemalarının kurulmasına kadar tüm işlemlerin 
sanığın emriyle yapıldığı, her ne kadar sanık savunmasında söz konusu BÇG'nin 
MGK'nın almış olduğu kararlar doğrultusunda MGK'nın emri ve Başbakanlığın ve 
hükümetin kendilerine yazmış olduğu yazılar doğrultusunda kurulduğunu, hükümeti 
düşürmek için kurulmadığını beyan etmiş ise de öncelikle;

BÇG'nin kuruluş faaliyet ve amaçlarıyla ilgili yukarıda ayrıntılı açıklama 
yapılmış olup, orada da belirtildiği üzere MGK kararlarının tavsiye niteliğinde kararlar 
olup bu tavsiye kararının da hükümete yönelik olduğu, bu hususun Anayasa'da açıkça 
ve yoruma gerek olmaksızın net bir şekilde ifade edildiği, 28 Şubat MGK kararları ile 



  

ilgili alınan tavsiye kararları sonrasında 54. Hükümetin Bakanlar Kurulu tarafından 
TSK'ya kararların gereğinin yapılması konusunda herhangi bir yazı yazılmadığı, emir, 
direktif verilmediği,14 Mart tarihli Başbakanlık genelgesi ile açık ve gizli bir görev 
verilmediği, bu konu ile ilgili bir kanun, tüzük, yönetmelik gibi bir düzenleme de 
yapılmadığı, Bakanlar Kurulu'nca tavsiye niteliğindeki kararlar doğrultusunda 
değerlendirme yapıldıktan sonra İç İşleri Bakanlığı'na, Dış İşleri Bakanlığı'na, 
Başbakan Yardımcılığı'na, Devlet Bakanlığı'na ve Bakanlıklara gereği için yazı 
yazıldığı, yani TSK'ya yazı gönderilmediği ve açıkça bir görev verilmediği zira BÇG'nin 
kurulması ve sonraki faaliyetleriyle ilgili yazılan yazıların bizzat sanık Çevik Bir 
tarafından imzalandığı bu yazılarda ilgi olarak MGK'nın 28 Şubat tarihli kararından 
bahsettiği, ancak Başbakanlık tarafından gereği için kendilerine yazılan bir yazıdan 
bahsetmediği, her ne kadar sanık savunmasında Başbakanlığın ve hükümetin TSK'ya 
yazdığı yazıdan bahsetmiş ise de bu konuda yazılmış bir yazının olmadığı da 
anlaşılmıştır.

Dolayısıyla, BÇG'nin kurulmasının suç tarihi itibariyle mevcut Anayasamız ve 
diğer kanunlar da verilen yasal bir dayanağının bulunmadığı, ayrıca yukarıda yine 
ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olup, BÇG'nin kurulması ve faaliyetlerinin bütün 
halinde değerlendirildiğinde, sanığın kendi görev ve yetkisi kapsamında ve askeri 
hizmete ilişkin bulunmayan  ve  54. Hükümeti düşürmek için kurulan bir çalışma grubu 
olduğu, zira 27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı 
Çevik Bir imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun 
görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 
Kurulunun Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe 
günlerinde toplanıp irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları,
Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı 
tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra 08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 
Mayıs 1997 Pazartesi, 29 Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 
Perşembe, 9 Haziran 1997 Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi 
günlerinde Batı Çalışma Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 
tarihinde istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının 
İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun 
savunmaların aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve 
toplantılarını amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri, belgelerde de bu 
durumun açıkça yazdığı, Anayasamız gereği hükümetin Cumhurbaşkanı'nın, Bakanlıkların ve 
TSK'nın görev ve statüsünün en üst normumuz olan Anayasamızda düzenlendiği, yine 
mevcut bu Anayasamız ve kanunlarla düzenlenen diğer tüm kurumların yasal düzenlemeleri 
bütün halinde değerlendirildiğinde ve normlar hiyerarşisi de gözönüne alındığında TSK'ya 
yasal olarak ve seçimle gelen parlamentoda çoğunluğu sağlayarak hükümeti kuran 
partilere yönelik olarak bu partilerden birini veya hükümette görev alan  bir partiyi 
yıpratmak, düşürmek, kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışmak, psikolojik harekat 
düzenlemek, bu amaçla diğer kamu kurumlarını, bakanlıklar üzerinde istihbari çalışma 
yapmak, yine diğer kamu görevlileri ile ilgili istihbari çalışma yapmak, başka bir 
anlatımla diğer kurumları denetlemek görevini vermediği, bu nedenle BÇG'nin 
kurulmasının ve faaliyetlerinin Anayasamız ve diğer mevzuatlarımızda bulunmayan bir 
yetkinin kullanımı niteliğinde olduğu kabul edilmiş, tüm bu faaliyetlerin 54.hükümeti 
düşürmeye yönelik olduğu ve 54.hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmek 
zorunda kalması sonrasında BÇG'nin yazışmalarında ve mesaj formundaki gizlilik 
derecesini "gizli"den "hizmete özel" gizlilik derecesine düşürdüğü ve hükümet 
düştükten sonra da 8 Mayıs 1997 ile 16 Haziran 1997 tarihleri arasında yapılan 9 adet 



  

toplantının BÇG toplantısı olarak yapıldığı ve bunun 1997 tarihçesinde bu şekilde yer 
aldığı, hükümetin istifa ettirilmesinden sonra ise  BÇG toplantısı adı altında toplantı 
yapılmayıp, İç Güvenlik Harekat toplantısı olarak devam ettirildiği, dolayısıyla BÇG 
faaliyetlerinin hükümeti düşürmeye yönelik çalışmalar olduğu, 

Ayrıca bizzat sanık Çetin Bir'in bu dönemdeki BÇG'nin faaliyetleri ve sonrasında 
54. hükümetin istifa ettirilmesi ile sonuçlanan sürece postmodern darbe sözünü bizzat 
kullandığı ve bu şekilde bu dönemi ifade ettiği, tanık İlnur Çevik'in beyanıyla da sabit olduğu,

Sanık Erol Özkasnak'ın da post modernin bu sürece yakıştırılan en iyi isim olduğu ve 
bu post-modern darbe, tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen bir 
şekilde, hiç kan akıtmadan, hiç kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir şekilde 
demokratik uygulamalarla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da benimsenerek, 
devletin başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara kadar hepsi de dahil edilerek, 
hatta halkımızın ortak edilerek sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla, çok başarılı bir 
şekilde yürütülen bir süreçtir olarak tanımladığı ve burada yasaya ve kanunlara aykırı 
hiçbir şey yapılmamış asıl yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın meşru Hükümeti 
tarafından yapılmış olduğu, başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı 
olmak üzere, o zamanın Kuvvet komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin 
içerisinde oldukları, tanık Salim Dervişoğlu da 28 Şubat'ın bir reaksiyon olduğu, bu 
reaksiyonun muhatabı, o günkü Hükümet olduğunu beyan ederek ama suç yönünden kastın 
ortaya konulduğu,

Ayrıca, bu döneme ilişkin tüm BÇG'nin bilgi ve belgelerinin hükümetin 
düşürülmesine yönelik olarak psikolojik harp yöntemiyle yapılan ülkedeki mevcut 
olumsuzlukların ön plana çıkarılması, olumsuzlukların sürekli gündemde tutulması ve bunu 
yaparken ayrıntıları yukarda belirtilmiş olup BÇG'nin faaliyetlerinden birinin de kendisinde 
toplanan irtica ile ilgili tüm bilgileri bir şekilde basınla paylaşılarak, basına haber yaptırılarak 
sürekli gündemde tutulması olduğu bu durumun o tarih itibariyle gazete manşetlerinden de 
açıkça anlaşıldığı ve haberlerin bir kısmını bizzat BÇG tarafından yaptırıldığının da 
belgelerden anlaşıldığı, dolayısıyla BÇG'nin tüm faaliyetlerinin 54.hükümeti düşürmek olup 
bu amaçla faaliyet yürütüldüğü, sanığın da bu faaliyetlerin başındaki kişi olduğu, dolayısıyla 
sanığın üzerine atılı bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren düşürmeye iştirak 
etmek suçunu işlediği konusunda tam bir vicdani kanaate varılmıştır.

Sanığın amaç suç yönünden sanık Çetin Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı 
Çalışma Grubu üst kurulundaki 08.05.1997- 22.05.1997-26.05.1997- 02.06.1997- 
05.06.1997- 09.06.1997- 12.06.1997- 16.06.1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
toplantılarından kendisine bilgi sunulduğu, BÇG'nin sanığın emrinde İGHD biriminin 
bünyesinde ve faaliyet gösterdiği alanda kurulduğu, yapılan tüm faaliyetlerden 
haberdar olduğu, 4 Nisan 1997 tarihli, 7 Nisan tarihli toplantı ,10 Nisan 1997 tarihli, 29 
Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli belgelerin amacı ve 
yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk göstermesi mümkün 
olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ edilmesi ve 
anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan edebilecek ve 
karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin amaç suça 
yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 54. 
Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi 
bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına 
itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

3.SANIK ÇETİN DOĞAN YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME



  

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak,Batı Çalışma Grubu kurulduğu 
dönemde  1995-1997 Ağustos ayları arasında Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Harekât 
Başkanı (J-3) olarak görev yaptığı, 

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK:3050-155-97/İCRA SB. sayılı Çalışma 
Grubu Oluşturulması konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği 
için Genelkurmay Harekât Başkanı (J-3) olan ÇETİN DOĞAN'a  gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200- 77- 
97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık 
Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay Harekât Başkanı (J-3) olan ÇETİN DOĞAN'a 
gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200- 77- 
97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgenin EK 
A'sında bulunan Çetin Doğan imzalı BÇG şemasında BÇG'nin BAŞKANI olarak 
bulunduğu, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in bilgi için  Genelkurmay Harekât Başkanı (J-3) 
olan ÇETİN DOĞAN'a  gönderdiği, 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli, Genelkurmay Başkanı emriyleHarekat 
Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzalı, 16 Nisan 1997 tarih ve HRK:3429-13-97/ İGHD. 
Pl.Ş.2) sayılı ve Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu gizli, kişiye özel kaşeli  Genelkurmay 
Başkanı'nın emriyle düzenlenen tüm kuvvet komutanlıklarına gereği için bilgi bakımından da 
MGK Genel Sekreterliği'ne ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na gönderilen özetle 
öncelikle Cuma ve Bayram namazları olmak üzere gayri muayyen zamanlarda verilen hutbe 
ve vaazların personel görevlendirilmek suretiyle takibinin ve tespit edilen hususların yer ve 
zaman belirtilerek rapor edilmesi, laiklik aleyhtarı tutum ve davranışların önlenmesine 
yönelik çalışma yürütülmesi, Garnizon Komutanlıklarınca bizzat takip ve kontrol yapılarak 
daha ast makamlar ve sivil makamlar arasında yazışma yapılmaması mütalaa edilmektedir 
şeklindeki yazı, 

16 Nisan 1997 tarihli bu belge ile ülkedeki tüm camii ve mescitler Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasamızın 136. maddesinde 
genel idare içinde yer alan anayasal kurum olduğu, ayrı bir kuruluş kanunu bulunduğu, ayrı 
bir teftiş kurulunun bulunduğu, başka kurumun diğer anayasal kurumu yetki verilmediği 
sürece denetlemesinin ve takibinin anayasal sistemde düzenlenmediği ve bu belgenin amaç 
suça yönelik icrai hareket niteliğinde olduğu, Anayasamızın 117. Maddesi, 04.01.1961 tarih 
ve 211 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu”nun 2. ve 35,37. maddesi ile İç 
Hizmet Kanunu’na istinaden çıkarılan “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği”nin 1, 
85 ve 86. maddelerinin bu belgenin dayanağı olamayacağı gibi Anayasamızın 2. maddesi 
gereğince demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde durumdan vazifede çıkarmak 
görevinin olamayacağı, bu şekilde talimat yazılmasının anayasal yetki ve görevden 
kaynaklanmadığı, 54. Cumhuriyet hükümeti tarafından da bir yetkilendirme yapılmadığı,

"1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 
alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuştur. 2- Eylem planında, alınacak 



  

tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast 
makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen 
Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir. 3- Eylem Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." içerikli T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu, Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst 
yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgenin İcra Makamında sanığın başkanı GenelkurmayHarekât 
Başkanlığının bulunduğu,

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması, 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu kurulması, 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi, 27 
Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Eylem Planı belgeleri hazırlanırken belgelerin 
Genelkurmay Harekât Başkanı olması sebebiyle kendisine koordine için gönderildiği,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-3 Başkanı olarak katıldığı,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
Genelkurmay Harekât Başkanı (J-3) olarak katıldığı,

Toplantıda;(J-3 olarak) yaptığı konuşmada “-Batı Çalışma Grubu kurulmuştur. -Bu 
grubun görev tanım ortaya konacaktır. -Yarından itibaren çalışmalara başlanacaktır. 
-Kuvvet komutanlıklarında da benzeri çalışma ile bu ağ örülecektir. -Bir emir yayınlacak 
resim tam olarak ortaya konacaktır. Broşürde yer alan konulara ne gibi tedbirler alabiliriz, 
konusu tespit edilecektir.” şeklinde konuşma yaptığı, 

Genelkurmay karargahında 10 Haziran 1997 tarihinde Yargı mensuplarına 11 
Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, işadamları, sivil toplum örgütleri, 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 üniversite rektörüne 
irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, Brifingin öğleden sonraki oturumuna ise Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği, Birleşik Kadın Platformu üyelerinin katıldığı, Brifinglerde Genelkurmay Genel 
Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli Müşavir Muhittin Erdal ŞENEL, İstihbarat Daire Başkanı 
İsmail Ruhsar SÜMER, sanık ÇETİN DOĞAN'ın başkanı olduğu Harekat Başkanlığına 
bağlı olan ve sanığın bilgisi olmadan katılmasının mümkün olmadığı İGHD Başkanı 
Kenan DENİZ’in hazır bulunduğu, Brifingin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin 
SANER’in sunusu ile başladığı, Çetin SANER’in sunumundan sonra Genelkurmay İstihbara 
Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Fevzi TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle ilgili 



  

brifingi verdiği, 
 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri; 

ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ 
BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 
KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT 
(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY 
REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ 
MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, 
GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU" şeklindeki gazete 
manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir 
müdahele olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği,

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu 
Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 
1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 
(20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 
97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e çevrildiği, 
hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman diliminde gizlilik 
derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE ÖZEL'e çevrilmesi 
brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddeye ve İç Hizmet Yönetmeliği 85. maddeye yapılan 
atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri ile sanıkların eylemlerinin cebir ve şiddet 
içerikli olduğunun anlaşıldığı ve amaç suçu gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket 
ettikleri,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik Bir imzalı 
belgenin 9. maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıda 
esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik 
Daire Başkanı, Gnkur. İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları ve temsilcilerinin 
katılacağı hususu planlanmış olup, bu doğrultuda Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu 
adlı belgenin hazırlandığı,

 Sanık Çetin Doğan ın-(Gnkur. Harekat Bşk) - Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 
tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekât Başkanlığı Koordinatörlüğünde 
08.05.1997 Perşembe, 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi,29.05.1997 Perşembe, 
02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 
16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu toplantılarına katılarak 
koordinatörlük görevi yaptığı,

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 



  

1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Deliller ve değerlendirilmesi bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 23-24 
Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin ev sahipliğini 
yapan o tarihte Gölcük Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu  13 Ocak 2001 günü Kanal 6 
televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV programına katılarak özetle; 
Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan toplantıda, seminerde, ülkedeki laiklik ihlali 
konusunda herkesin kendi müşahadelerini söylediğini, katılanların fikir ve görüşlerinin 
alındığını, katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, hemfikir olduklarını, 
28 Şubat kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğunu, 28 
Şubat’ın bir reaksiyon olduğunu, bu reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğu 
yönündeki beyanı,

Hulki Cevizoğlu’nun yazdığı, “GENERALİNDEN 28 ŞUBAT İTİRAFI 
POSTMODERN DARBE” isimli 352 sayfalık kitapta, 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 
Televizyon kanalında yayınlanan CEVİZ KABUĞU isimli TV programının çözümü olduğu, 
programın sunuculuğunu Hulki CEVİZOĞLU’nun yaptığı ve konuk olarak eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim DERVİŞOĞLU’nun katıldığı, TV programına telefonla 
bağlanan eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol ÖZKASNAK’ın 
konuşmalarının yer aldığı 26 sayfadan oluşan araştırma tutanağında özetle;

Hulki CEVİZOĞLU: İyi geceler Sayın ÖZKASNAK Buyurun
Erol ÖZKASNAK: “28 Şubat Süreci” ni herkesin bildiği gibi, Genelkurmay 

Karargâhında yapılan faaliyetler açısından, Genelkurmay Başkanı’nın başkanlığında kuvvet 
komutanlarının da katılımıyla bir silahlı kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Ben 
de, bu faaliyetler içerisinde üzerime düşen rolü oynayan veya rol verilen bir kişiyim.

Bu sürece de çok güzel bir isim takmışlar; “post-modern darbe” demişler. Aslında 
”post-modern darbe” bence buna yakıştırılan en iyi isim. Bu post-modern darbe, 
tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen bir şekilde, hiç kan akıtmadan, hiç 
kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik uygulamalarla, Milli Güvenlik 
Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara 
kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın ortak edilerek sivil toplum kuruluşları 
vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen bir süreçtir.

Başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmak üzere, o zamanın 
Kuvvet komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde olmuşlardır.

Hulki CEVİZOĞLU: “Post-modern darbe” ve “28 Şubat”’ı bir kez daha 
değerlendirmenizi istiyorum.

 Erol ÖZKASNAK: Her şey, Genelkurmay Başkanı’nın kontrolü, komutasında 
cereyan etmiştir bu olaylar. Yani hiç kimse Sayın Genelkurmay Başkanı’nın müsaadesini 
almadan, emrini almadan; ne Genelkurmay İkinci Başkanı’nın ne de benim şahsımın böyle 
bir eyleme, uygulamaya geçmemiz, çeşitli konuşmalar yapmamız mümkün değildir; 
askerlikte böyle bir şey olmaz. Emir-komuta zinciri ”28 Şubat Süreci ” içerisinde bütün 
usul ve prensipleriyle tam olarak işlemiştir.

 O bakımdan sayın eski Genelkurmay Başkanı’nın adının az geçmesi bir üslup ve 
usul meselesidir.



  

Hulki CEVİZOĞLU: Kamuoyundaki imaj açısından sordum.
 Erol ÖZKASNAK: Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci Başkanı’na ve 

Genel Sekreter’e konuşma ve söz hakkı verir, kendi adına konuşmaları yaptırır, nitekim o 
süreç içerisinde de bunlar yapılmıştır. 28 Şubat Süreci’ndeki “post-modern darbe” olarak 
adlandırılan, isim verilen bu olayı konuşacak olursak; burada yasaya ve kanunlara aykırı 
hiçbir şey yapılmamıştır; Asıl yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın meşru 
Hükümeti tarafından yapılmıştır. Anayasa laik, Atatürkçü, milliyetçi niteliklere uygun olarak 
esasları belli edilen Cumhuriyetin temelleri sarsılmak istenmiştir.

Dolayısıyla burada kanuna, Anayasa’ya aykırılık varsa, bu “28 Şubat Süreci”nde 
rol alan askerler tarafından değil, bizatihi o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır.

Tabi başlangıçta Genelkurmay Karargâhında başlatılan bu “28 Şubat Süreci”nde, 
daha sonra Kuvvet Komutanlarımız ki, Oramiral Güven ERKAYA, Orgeneral Ahmet 
ÇÖREKÇİ, Orgeneral Hikmet KÖKSAL ve Teoman KOMAN’ın da adını unutmak yanlış 
olur.

 “28 Şubat Süreci”nin başlangıcı 11Ocak 1997 diyebilirim. Cumhurbaşkanı’nın 
(Süleyman DEMİREL) Genelkurmay Başkanlığına davet edilip (17 Ocak 1997), kendisine 28 
Şubat 1997’de verilen brifingin hemen hemen bir benzerinin verilmesiyle başlayan bu 
süreçtir.

Hulki CEVİZOĞLU:O bakımdan, bu Kuvvet Komutanlarının görevleri, 30 Ağustos 
1997’de rahmetli Güven Erkaya’nın ve hatırladığım kadarıyla Kara Kuvvetleri 
Komutanımızın görevi ve Hava Kuvvetleri; üçünün birden görevleri sona ermişti, ondan 
sonra da yeni komuta heyeti geldi. Zaten 30 Ağustos 1997’den sonra “28 Şubat Süreci”nin o 
en hareketli günleri sona ermiş, bir parça durulma olmuş idi. Zaten mevcut Hükümet de 
değişmiş, yerine başka bir Hükümet kurulmuştu. Bir anlamda amaç yerine gelmişti.” 
diyorsunuz? 

EROL ÖZKASNAK: Gelmişti. Dolayısıyla müteakip komuta heyetinin, bir 
önceki komuta heyeti kadar daha aktif rol oynaması veyahut da daha aktivite içerisinde 
olması gereği de ortadan kalkmıştı."yönündeki beyanı,

Sanık Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde,1996-1999 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İKK 
Daire Destek Şubede Proje Subayı olarak görev yaptığını,BÇG’nin Çevik BİR, Çetin 
DOĞAN, Kenan DENİZ, Fevzi TÜRKERİ, Erol ÖZKASNAK, İdris KORALP tarafından 
komuta kademesi doğrultusunda Genelkurmay Başkanının bilgisi dahilinde kurulduğunu, 
BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığı İGHD’nin bulunduğu bölümde faaliyet gösterdiğini, 
BÇG’de çalıştığı sırada Kuvvet Komutanlıklarından ve Ordulardan BÇG’ye raporlu şekilde 
faks, mesaj, yazışma ve şifahi olarak bilgilerin geldiğini, gelen evraklarla ilgili işlemlerin 
BÇG’nin faaliyet gösterdiği İGHD bölümünde yapıldığını, BÇG’de günlük gazetelerin 
okunarak özetlenmesi, elenmesi vb. görevleri yaptığını, Batı Üst Kuruluna genelde kurmay 
seviyesinde olanların takdim ettiğini bu kurulda herhangi bir görevinin olmadığını, BÇG’ye 
gelen ve görüşülecek evrakların Şube Müdürleri İdris KORALP’e gittiğini, İdris KORALP’in 
de evrakın niteliğine göre BÇG çalışanlarına dağıtım ve tevdii yaptığını, İdris KORALP’in 
İGHD Plan Şube Müdürü olarak Batı Çalışma Grubunda amirleri olduğunu, BÇG’de verilen 
emir doğrultusunda yazılı basın neşriyatını toplayarak takip ve analiz ettiğini, aynı zamanda 
televizyondan da izleyerek bunları not halinde amirlerine bildirdiğini, ayrıca BÇG’ye gelen 
yazılı ve görsel basın ile ilgili olanları amirlerinin talimatı üzerine arşivleme yaptığı 
yönündeki beyanı,

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Kişiye Özel antetli 10 Haziran 1997tarihli, HRK: 
3429-86-97/İGHD.Pl.Ş.(6)sayılı İBDA-C Militanları Konulu,Gizli gizililik dereceli, 
Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral ÇETİN DOĞAN imzalı Genelkurmay Psikolojik 
Harekat Başkanlığına hitaben yazılan belge içeriğinde; 1."İmam Hatip Okulu ile 



  

İlahiyatFakültesi öğrencilerinin ülkesine ve milletine faydalı şahıslar oldukları, anarşi ve 
terörebulaşmadıkları" gibi iddialara rağmen, İzmirde yakalanarak tutuklanan İBDA-C 
militanlarının 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakultesi öğrencisi oldukları tespit edilmiştir. 
2.Konunun söz konusu iddiaları çürütmek maksadıyla değerlendirilmesini rica ederim. 
içerikli Yazının EK-A sında 6 Haziran 1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Küpürünün 
bulunduğu, Gazetenin Politika Günlüğü kısmında Hikmet Çetinkaya -Maskeleri Düştü... 
Yazının bulunduğunun anlaşıldığı,

Sanık İsmail Ruhsar Sümer 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde özetle; Genelkurmay antetli CD'den elde edilen CD\5\ 
Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe brifin.doc., brfprog.doc. ,brifgurp.doc.adlı word 
belgelerinde askeri eğitim kurumlarında verildiği anlaşılan  brifinglerle ilgili olarak şüpheli 
ifadesinde; belgelerin doğru olduğunu, bu brifing programlarının Harekât Başkanlığı ile 
birlikte İç Güvenlik Harekât Dairesinin yaptığını, brifing metinlerini de Harekât Başkanlığı 
ile İç Güvenlik Harekât Dairesi ile birlikte Adli Müşavirin hazırladığını, bunlara da emri 
Çevik BİR’in verdiğini, brifinglerin içeriğinin küçük kitapçık haline getirilerek kendisine 
verildiğini, brifinglerde bu kitapçığı verilen emir gereği ilgili komutanlıklarda okuduğunu 
yönündeki beyanı, 

Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde;29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu 
belge ve eklerini kendi emrinde olan proje subayları olan Ünal Akbulut, Ruşen Bozkurt, Ziya 
Batur ve Faruk Alpaydın’dan birisinin hazırladığını, ekindeki yazılarda kendisinin imzasının 
mevcut olduğunu, ekleri olan Batı Çalışma Grubu Günlük Durum raporu BATGÜNDURAP 
ve Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu BATOLBİLRAP’ı İGHD şube müdürü olarak 
imzaladığını, yazıyı ise sıra ile amirlerine proje subayının götürerek imza ettirdiğini, Kenan 
DENİZ ve Çetin DOĞAN’a paraf ettirildiğini, Çetin DOĞAN’ın da J-2 ve J-5’in parafını 
aldığını, Çevik BİR’in evrakı imzalayarak dağıtım yaptığını, Genelkurmay Başkanına bilgi 
verdiğini,

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin, 
kendisinin plan proje subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlanarak kendisine 
geldiğini, kendisinin İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e arz ettiğini, daha sonra Harekât 
Başkanı Çetin DOĞAN’a arz edildiğini, Çetin DOĞAN’ın da koordine parafı yaparak J-2 
İstihbarat Başkanı, J-5 Plan Prensipler Başkanına arz edip değişikliklerini alıp Çevik BİR’e 
sunulduğunu, Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanına bilgi sunumu yaptıktan sonra evrakın 
dağıtımının gereğinin yapıldığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu Çevik BİR imzalı yazının 
Ek-A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan İGHD.Pl.Ş.Md.İdris KORALP imzalı Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planındaki imzanın kendisine ait olduğunu, doğru olduğunu, bu belgenin o 
tarihte plan subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlandığını, kendi emri altında 4 tane 
plan subayı olduğunu, Ünal AKBULUT’un en kıdemlisi olduğunu, Ruşen BOZKURT, Ziya 
BATUR, Faruk ALPAYDIN’ın da plan subayları olduğunu, bu planı kendisinin paraf 
ettiğini, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e yolladığını, Kenan DENİZ’in de düzeltmesini yapıp 
paraf ettiğini, ondan sonra Harekât Başkanı Çetin DOĞAN’a çıktığını, onun da parafını 
atıp düzeltmeleri yaptığını, kendisine eş ilgili birimlerde olan istihbarat başkanı J-2’nin, 
stratejik plan daire başkanı J-5’in kanunlara ve yasaya uygun mu diye yan koordine imzası 
attıklarını, tahminince adli müşavirlik parafının da alınmış olabileceğini, daha sonra Çevik 
BİR’e plan subayının evrakı çıkarıp imzalattığını, Çevik BİR’in de Genelkurmay 
Başkanlığına evrakı bilgi olarak sunduğunu, gerekli notlar varsa onların düzeltileceğini, 
evrakı hazırlayan ve silsileye sunanın plan subayı olduğu yönündeki beyanı,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;



  

1991- 1994 yıllarında Genelkurmay Plan Harekât Başkanı, 1994 yılında Mamak 
Tümen Komutanı, 1995-1997 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı Harekât Başkanı olarak 
görev yaptığını, 1997 yılı Ağustos ayı ile 1999 yılı arasında Asayiş Komutanlığı görevini 
yürüttüğünü, 1999 yılında Ege Ordu Komutanı, 2001 yılında da İstanbul 1. Ordu Komutanı 
olduğunu, 2003 yılında da orgeneral rütbesi ile emekli olduğunu,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belge ile Ek-A’sında bulunan Batı 
Teşkilat Grubu Teşkilat Yapısı ve Batı Çalışma Grubu Fizik Çalışma Alanını gösteren 
belgeler ile ilgili olarak ifadesinde; Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR’in Genelkurmay 
Başkanı ile görüştükten sonra kendilerini toplayarak “Bakanlıklar gibi bir çalışma yapalım” 
demesi üzerine, 4 Nisan 1997 tarihli Çevik BİR imzalı Çalışma Grubu oluşturulması konulu 
yazıları gereği belgeyi kendisinin hazırladığını, Ek-A’sında bulunan BÇG şemasını da 
karargâh çalışması olarak hazırlayıp imzaladığını ve Çevik BİR’e sunduğunu, belge ile ilgili 
olarak J başkanları ile koordine edip görüş alarak taslak emri çıkarıp Çevik BİR’e 
sunduğunu, silsile gereği bu belgenin Genelkurmay Başkanına arz edildiğini,

Belgenin Ek-A’sında bulunan kendi tarafından imzalanmış BÇG şemasında 
belirtildiği üzere BÇG’nin 4 ayrı bölümden oluştuğunu, bu bölümlerin şemada belirtildiğini, 
şemada belirtildiği üzere J başkanlarının BÇG’ye personel görevlendirdiklerini, Gensek. – 
Genelkurmay Genel Sekreterliği, İstihbarat Başkanlığı Destek Şubenin ise BÇG’ye istihbarat 
sağlayan şubeler olduğunu, asıl desteği İstihbarat Başkanlığının sağladığını,

Yayınlamış oldukları BÇG emirleri doğrultusunda kuvvet komutanlıkları ve 
orduların, emir doğrultusunda teşkilatlarını kurduklarını ve emirler doğrultusunda BÇG’ye 
bilgi aktardıklarını, Kuvvet Komutanlıklarından gelen bilgilerden anlaşılacağı üzere 
BÇG’nin kuvvetlerde İstihbarat Başkanlıkları bünyesinde kurulduğunun anlaşıldığını,

Belgenin 1. maddesi ile ilgili; TSK’nın vazifesinin İç Hizmet Kanununun 35. 
maddesinde belirlendiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini korumak olduğunu, devletin 
niteliklerinden birinin de laiklik olduğunu, bu düzeni bozucu irtica varlığının Milli Güvenlik 
Kurulunun 28 Şubat tarihli kararında, Başbakanlığın genelgelerinde ve hükümetin gizli 
toplantılarında açıkça belirtildiğinden belgede irticanın ciddi bir tehdit olduğunu ve TSK’nın 
birinci öncelikli vazifesi haline geldiğinin belirtildiğini,

O dönemde birinci önceliğin iç tehdit olarak PKK olduğunu, PKK zayıfladığı ve 
eylem yapamaz hale geldiği için iç tehdit olarak irticanın güçlendiğini, bu sebeple irticanın 
birinci öncelikli tehdit olarak belirtildiğini,

Belgenin 4. maddesi ile ilgili; BÇG’nin kuvvet komutanlıkları ve jandarma 
bölgesinde de aynı benzer teşkilatlanmanın yapılanmasının istendiğini, hangi başkanlığın 
bünyesinde çalışma grubu kurulmuş ise o başkanlığın bünyesinde yayınlandığını, örnek 
olarak kuvvet komutanlıklarında ve istihbarat başkanlıklarında, kendi döneminde 
Genelkurmay Harekât Başkanlığında kurulduğu için Harekât Başkanlıklarında 
teşkilatlanmaya gidildiğini,

Belgenin 4. maddesi ile ilgili; “Yalnızca Genelkurmay’daki bir çalışma görüntüsü 
vermesin” diye kitle örgütleri ile iletişim kurmaktan bahsedildiğini, bunun sebebinin de 
çalışma ve faaliyetlerde kopukluğun meydana gelmemesi için olduğunu, kitle örgütlerine o 
dönemde brifing ve sunumlarla bilgi verildiğini, basın mensuplarına BÇG kapsamında 
Ankara’da ve İstanbul’da birer kez brifing verildiğini, bunların sorularını, soru cevap 
kısmında kendisinin cevapladığını,

Belgenin 5/a maddesi ile ilgili; Refahyol iktidarı kurulduktan sonra Genelkurmay 
karargâhında bütün başkanların katıldığı, kapsamlı bir çok konunun yanında irtica ve irticai 
örgütlenmelerle ilgili konuların da olduğu bir brifingin hükümete verildiğini,

Belgenin 5/b maddesi ile ilgili; duyumlardan kurtulmak amacıyla gerçek bilgi ve 
belgelere dayanılan bir istihbarat ağı oluşturmak için BÇG rapor sisteminin de bilahare 
yayınlandığını, kendi imzası ile 16 Nisan 1997 tarihinde laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu 



  

Cuma ve Bayram namazlarında verilen hutbe ve vaazların personel görevlendirmek suretiyle 
takibinin veya tespit edilen hususların yer ve zaman belirtilerek rapor edilmesi konulu yazı 
yazdığını, 

Belgenin 9. maddesi ile ilgili; kriz masasının komuta kademesini bilgilendirmek 
amacıyla teşkil edildiğini, bütün olaylara karşı Genelkurmay’da kurulduğunu, BÇG 
kurulunca bu kriz kurulunun BÇG’de de çalışmaya devam edecek şekilde yeni yöntemler, 
yeni esaslar belirterek kimlerin katılacağının belirtildiğini,

Belgenin Ek-A’sında bulunan BÇG’nin fiziki alanına ait şema ile ilgili olarak; 
İGHD’de görevli tüm personel ile BÇG’de görevlendirilen personelin burada çalıştığını, 
burasının harp zamanında harp karargâhı olduğunu, görevli olmayan personelin 
giremeyeceğini, burada devamlı vardiya nöbeti tutan personelin bulunduğunu, TSK komuta 
harekât merkezinin bir bölümünde İGHD Daire Başkanlığı bulunduğunu, bunun içinde 
de BÇG’nin bulunduğunu,

4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge 
ile ilgili olarak ifadesinde; Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan 
sonra Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, 
Genelsekreter, 2. Başkan, Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de 
katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan 
çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu 
belgenin hazırlandığını, Genelsekreter tarafından yayınlandığını,

Bu toplantılara katılanların, görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan emirlere 
katkılarda bulunduklarını,

Belgenin Gensek tarafından hazırlandığını, BÇG’de J Başkanlarının personeli uygun 
bulup görevlendirdiklerini, istedikleri zaman da değiştirdiklerini, BÇG faaliyetleri 
kapsamında Genelkurmay 2. Başkanına Şube Müdürü İdris KORALP’in arz ettiğini, önemli 
konuları ise İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in arz ettiğini,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgenin doğru olduğunu, BÇG faaliyeti kapsamında bu rapor sisteminin 
uygulandığını, belge doğrultusunda Kuvvet Komutanlıklarından ve ordulardan istenilen 
raporların düzenlenerek Genelkurmay’da kurulan Batı Çalışma Grubuna 24 saati kapsayacak 
şekilde gönderildiğini,

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgenin doğru olduğunu, belgenin kendisi tarafından koordine 
edildiğini, belgedeki tespitlerin ve değerlendirmelerin MİT, Başbakanlık ve Genkur İstihbarat 
Başkanlığının yapmış olduğu değerlendirmelerde geçtiğini,

Hükümet ortağı iktidar partisinin tehdit olarak ifade edilmesi (Belgenin 1-b-6. 
Maddesi) ile ilgili olarak ifadesinde; kendilerine istihbarat amaçlı MİT’ten, Genkur 
İstihbarat Başkanlığından gelen bilgiler olduğunu,

“Milli iradenin üstünlüğü aldatmacası, demokrasinin nimetlerinden istifade 
ederek iktidar olduklarında aynı yöntemle iktidardan uzaklaştırılabileceklerini ummak 
gaflettir” (Belgenin 1-b-8 maddesi) ifadesi ile ilgili olarak ifadesinde; laiklik olmadığı zaman 
demokrasinin olmayacağını,

Belgede bizzat emir verdiği öğretmenlerin Milli Güvenlik dersine giren öğretmenler 
olduğunu, BÇG kapsamında bilgi bankası ile ilgili kayıtların tutulduğunu, 
değerlendirmelerin yapıldığını, BÇG ve faaliyeti kapsamında rapor sistemi oluşturulduğunu, 
Bazı şirketlerin TSK’da yasaklanmasının, kendilerine gelen rapordaki bilgilerde irticai 
faaliyet ve grupların desteklendiği için uygulandığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu Çevik BİR imzalı yazı ve yazının 
Ek-A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu Eylem Planı belgesi ile ilgili 
olarak ifadesinde; aradan 15-16 yıl geçtiğini, belgeyi şu an hatırlamadığını, belgede 



  

belirtilen konularla ilgili olarak BÇG’de çalışan subay ve astsubayların çalışma yaptıklarını, 
belgenin hükümete karşı bir faaliyet kapsamında hazırlanmadığını, belgede Başbakanlık ve 
MİT’in yazılarının esas alındığını,

Kendisinin BÇG’de başkan olarak görev yaptığını, emrinde İGHD Başkanı Kenan 
DENİZ, Eğitim Dairesi Başkanı Metin Yavuz YALÇIN, Plan Harekât Daire Başkanı Köksal 
KARABAY, Komuta Kontrol Daire Başkanı Havacı Generalin (Gnkur.Kom.Kontr.D.Bşk. 
Hv.K.K.Tuğg.Ahmet Atalay EFEER) görev yaptığını,

28/11/1997 tarihli Genelgede il ve ilçelerde EMASYA protokolü gereği teşkil edilen 
kurullara görevler verildiğini, bu ikisinin de birbiriyle irtibatlı olduğunu,

BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığı, Harekât Başkanlığı ve İGHD Bünyesinde 
kurulduğunu, yazıların buradan kuvvet komutanlıklarına, jandarmaya ve ordulara 
gittiğini, onlardan da BÇG’ye İstihbarat Başkanlığı kanalıyla geldiğini,

İlk defa kendisinin, Nisan ayının sonunda Ankara’da Genelkurmay Karargâhında, 
İstanbul’da Harp Akademilerinde, iki defa BÇG ile ilgili brifing verdiğini, Ankara’daki 
BÇG brifinginin birisini basın mensuplarına, birisini de yargı mensuplarına verdiğini, 
brifingin içeriğinin Genelkurmay’da kayıtlı olduğunu, brifingte Batı Çalışma Grubu 
Başkanı ve Genelkurmay Harekât Başkanı olması sebebiyle sorulan soruları kendisinin 
cevapladığını, Ankara’daki brifingte bir çok gazetecinin bulunduğunu, ertesi gün gazetelerin 
brifingte neler konuşulduğunu açıkça ortaya koyduklarını, konuşmasına özellikle ciddi bir 
tavırla “Türkiye Cumhuriyeti devletinin devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumak 
ve kollamak görevi sadece Silahlı Kuvvetlerin değil bütün yurttaşların ortak görevidir ve siz 
medya mensuplarına halkı aydınlatmak konusunda çok önemli görevler düşmektedir. Biz 
burada Silahlı Kuvvetlerini yalnız başına kalmış Atatürkçüler olarak görmüyoruz, halkımızın 
büyük bir kısmının da Atatürk’e ve onun ilke ve devrimlerine bağlı olduğuna inanıyoruz” 
şeklinde başladığını,

15 Ağustos 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Harekât Başkanlığı görevinden 
ayrıldığını, bu tarihten sonraki çalışmalar ve yazışmalardan bilgisi olmadığını,

Başbakanın direktifleri doğrultusunda bu faaliyetlerin yapıldığını,
BÇG’nin hükümeti devirmek için kurulmadığını, hükümetin direktiflerinde 

belirtildiği gibi irtica ile etkin bir mücadele için kurulduğunu, İç Hizmet Kanununun 35. 
maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti devletini korumak ve kollamak görevi 
çerçevesinde, BÇG’nin yaptığı faaliyetlerin bu çerçeve dahilinde olduğunu, MİT 
Kanununun 5. maddesinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kendi görev alanları ile ilgili 
istihbari faaliyette bulunma görevi verdiğini, Genelkurmayın istihbarat kanalıyla elde ettiği 
bilgilerin doğrudan BÇG’ye rapor sistemi kanalıyla gönderildiğini, MGK iradesinin ve bunu 
uygun bulan hükümet organı ve kararlarının bir sonucu alınan tedbirlerin Anayasanın 118. 
madde kapsamındaki yetkinin hükümet ve ilgili kurullarca kullanılmasından ibaret olduğunu, 
darbe fikrine hep karşı bulunduğunu belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen Bakanlar 
Kurulu'nca silahlı kuvvetlere 28 Şubat kararlarının uygulanması konusunda bir emir 
talimat olmamasına rağmen BÇG'nin kurulması ve faaliyetleriyle ilgili toplantılara 
katıldığı, BÇG nin başkanı olarak aktif görev aldığı, sanık Çetin Doğan'ın 
koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki 08.05.1997- 2.05.1997- 
26.05.1997- 29.05.1997- 02.06.1997- 05.06.1997- 09.06.1997- 12.06.1997- 16.06.1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu toplantılarına katıldığı, BÇG'nin tüm faaliyetlerden 
haberdar olduğu, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin 
Ek-A'sında bulunan Batı Çalışma Grubu Teşkilat şemasında kendi biriminden görev 
yapanların görevlendirildiğinden haber olmadığının söylenemeyeceği, bu kapsamda 



  

İGHD Başkanı Kenan DENİZ, Eğitim Dairesi Başkanı Metin Yavuz YALÇIN, Plan 
Harekât Daire Başkanı Köksal KARABAY, Komuta Kontrol Daire Başkanı Havacı 
Generalin Ahmet Atalay EFEER) görevlendirdiği, 4 nisan 1997, 10 Nisan 1997 tarihli, 
16 Nisan 1997 tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 
tarihli belgelerin amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk 
göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ 
edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, 27 Mayıs 1997 
tarihli belgede BÇG ile ilgili MGK'nın kararının ilgi tutulduğu, Başbakanlığın herhangi 
bir talimatının ve özellikle 14 Mart 1997 tarihli  yazısının ilgi olarak gösterilmediği yani 
sanığın BÇG'nin Başbakanlık veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen bir talimatla 
kurulmadığını bilmesine ve çalışma içeriğinin de hükümete düşürmeye yönelik 
olduğunu görmesine rağmen diğer sanıklarla iştirak iradesi içerisinde ve fikir ve eylem 
birliği içerisinde hareket ederek atılı suça iştirak ettiği, brifinglere katkı sağladığı, irade 
beyan edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan 
işlemlerin amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda 
olduğu, sanığın 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, 
delillerin değerlendirilmesi bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki 
belgeler karşısında savunmasına itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

4. SANIK EROL ÖZKASNAK YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak,Batı Çalışma Grubu kurulduğu 
dönemde Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri olarak görev yaptığı, 

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 4 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan sonra 
Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, 
Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir 
toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma 
yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 
hazırlandığını, bu toplantılara katılanların görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan 
emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK:3050-155-97/İCRA SB. sayılı Çalışma 
Grubu Oluşturulması konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği 
için (Gensek,BASHALK.D.Bşk.lığına- Açık halinde genel sekreterliğe) Genelkurmay Genel 
Sekreteri olan sanık EROL ÖZKASNAK'a gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200- 77- 
97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık 
Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay Genel Sekreteri olan sanık EROL ÖZKASNAK'a 
gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in bilgi için Genelkurmay Genel Sekreteri olan 



  

sanık EROL ÖZKASNAK'a gönderdiği, 
 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 

Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için 
Genelkurmay Genel Sekreteri olan sanık EROL ÖZKASNAK'a gönderdiği, 

"1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 
alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuştur. 2- Eylem planında, alınacak 
tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast 
makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen 
Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir. 3- Eylem Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." içerikli T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu, Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst 
yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay Genel Sekreteri 
olan sanık EROL ÖZKASNAK'a gönderdiği,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma 
Grubunun katılımı ile yapılan özel takdime görevlendirmesi ile vekilinin katıldığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Sanık Arslan Daştan 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; Batı Çalışma Grubunun faaliyet gösterdiği İGHD’nin 
bölümünün yan tarafında iç istihbarat şube müdürlüğünde çalıştığını, Batı Çalışma Grubu 
faaliyetlerini İGHD Plan Şube Müdürü İdris Koralp’in yürüttüğünü, BÇG’de Çevik BİR, Erol 
ÖZKASNAK, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ ve İdris KORALP’in kendilerine yakın olan 
kişilerle çalıştığını, kendisinin bu ikisine çok yakın olmadığını, bu sebeple 1997 yılı Mayıs 
ayı sonlarında İstihbarat Başkanlığındaki görevinden ayrıldığını, sonradan öğrendiğine göre 
BÇG’ye tüm kuvvet komutanlıklarından bilgi geldiğini, BÇG’deki subaylar tarafından analiz 
yapıldığını, gelen bilgilerin aynı yerde dosyalanıp dolaplara konulduğunu, BÇG’de az bir 
süre çalıştığını, BÇG’de Çevik BİR, İdris KORALP, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ, Ümit 
ŞAHİNTÜRK, İsmail Hakkı ÖNDER’in çalıştığını, BÇG’de Hüsnü DAĞ ile Mustafa 
BABACAN’ın basın ve gazeteleri takip edip bu bilgileri Erol ÖZKASNAK ve Çevik BİR’e 
arz ettikleri yönündeki beyanı,

Sanık Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 



  

vermiş olduğu ifadesinde özetle;1996-1999 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığı İKK Daire Destek Şubede Proje Subayı olarak görev yaptığını,

BÇG’nin Çevik BİR, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ, Fevzi TÜRKERİ, Erol 
ÖZKASNAK, İdris KORALP tarafından komuta kademesi doğrultusunda Genelkurmay 
Başkanının bilgisi dahilinde kurulduğunu, BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığı İGHD’nin 
bulunduğu bölümde faaliyet gösterdiğini,BÇG’de çalıştığı sırada Kuvvet Komutanlıklarından 
ve Ordulardan BÇG’ye raporlu şekilde faks, mesaj, yazışma ve şifahi olarak bilgilerin 
geldiğini, gelen evraklarla ilgili işlemlerin BÇG’nin faaliyet gösterdiği İGHD bölümünde 
yapıldığını, BÇG’de günlük gazetelerin okunarak özetlenmesi, elenmesi vb. görevleri 
yaptığını, Batı Üst Kuruluna genelde kurmay seviyesinde olanların takdim ettiğini bu kurulda 
herhangi bir görevinin olmadığını, BÇG’ye gelen ve görüşülecek evrakların Şube Müdürleri 
İdris KORALP’e gittiğini, İdris KORALP’in de evrakın niteliğine göre BÇG çalışanlarına 
dağıtım ve tevdii yaptığını, İdris KORALP’in İGHD Plan Şube Müdürü olarak Batı Çalışma 
Grubunda amirleri olduğunu, BÇG’de verilen emir doğrultusunda yazılı basın neşriyatını 
toplayarak takip ve analiz ettiğini, aynı zamanda televizyondan da izleyerek bunları not 
halinde amirlerine bildirdiğini, ayrıca BÇG’ye gelen yazılı ve görsel basın ile ilgili olanları 
amirlerinin talimatı üzerine arşivleme yaptığı yönündeki beyanı,

Sanık Mustafa Babacan  14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
 vermiş olduğu ifadesinde özetle;1996-1998 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Genel 
Sekreterliği Basın Yayın Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Basın İnceleme ve 
Değerlendirme Şube Müdürlüğünde ilk bir yıl proje subayı, son bir yıl ise şube müdürlüğü 
görevini yürüttüğünü,

Daire Başkanı Hüsnü DAĞ’ın, 1997 yılı Nisan ayı ortalarında şifaen iç güvenlik 
konusunda bir çalışma grubu olacağını, bu toplantıya genelsekreterlik temsilcisi olarak 
katılmasını emrettiğini, bu toplantıya katıldığında bu grubunun adının BÇG olduğunu 
öğrendiğini, ilk toplantının yerini hatırlamadığını, toplantı sırasında ne yapacağını, görevinin 
ne olduğunu Çetin DOĞAN’a sorduğunu, onun da kendisine günlük basın özetlerini arz 
etmesini, genel sekreterliğin yapması gereken bir şey varsa genelsekreteri olan Erol 
ÖZKASNAK’a iletmesi olduğunu söylediğini, toplantı sonunda Genelsekreter Erol 
ÖZKASNAK ve daire başkanı Hüsnü DAĞ’a bilgi verdiğini, günlük basın-haber özetlerinin 
hazırlanması ve günlük olarak BÇG’ye iletilmesi görevini yaptığını, ayrıca katıldığı 
toplantılarda basın özetlerini arz ettiğini, haftada bir olarak yapılan Batı Çalışma Grubu 
toplantılarına katılıp o dönem içerisinde bir haftada basında yer alan iç güvenlik haberlerinin 
özetlerini (PKK, doğal afetler, irtica) toplantıya katılıp arz ettiğini, toplantılara kuvvet 
temsilcilerinin katıldığını hatırladığını, toplantıların çoğunlukla Çetin DOĞAN’ın 
başkanlığında icra edildiğini, yukarıda belirtilen görevinin kadro görevi ile ilgili olduğunu, 
BÇG için özel bir mesai ve gayret harcamadığını, BÇG’deki görevinin kendisinin ikiz görevi 
olduğunu, daire başkanlığında basın ile temas etmenin başka bir şubenin görevi olduğunu, 
basın enformasyon tanıtım şube müdürlüğünün veya başkanlığında başka bir arkadaşının 
isminin daha çalışma grubunda geçtiğini, basın mensupları ile temas ve bilgi verme görevinin 
enformasyon tanıtım şube müdürlüğünün faaliyeti olduğunu, bu şubeye personel desteği 
sağlanmış olabileceği yönündeki beyanı,

Tanık Hakkı İlnur Çevik Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22.02.2017 tarihli 
beyanında;, Benim o sıradaki görevim Turkish Daily News gazetesinin yayın yönetmeni aynı 
zamanda sayın başbakan Necmettin Erbakan'ın da özel danışmanı olduğu, bu anılan olayı bir 
postmodern darbe olarak tanımladıklarını, o devirde bir kere bizim gazetemiz Erbakan 
hocaya yakın olduğu için akreditasyonunun silinmiş olduğunu, Daily100 gazetesi 
Genelkurmay'a giremiyordu bizim üstümüzde bir baskı yoktu ama gazetemize bazı belgeler 
geliyordu yayınlanması için diğer Türk gazetelerine geldiği gibi, ben bu belgelerin hiçbirini 
almadım ve geldikleri zaman da gazeteye sunulduğu zaman da ben gazetede olmadım ve 



  

bunları da kabul etmediği, Yalnız Erbakan hocamızın istifasından yaklaşık 4-5 gün 
önceydi, sayın Özkasnak Genelkurmay'a gelir misin bir çay içelim dedi  ben de 
akraditasyonunu yeniden tesis edilecek sandım, gittim. Tarihini tam olarak 
hatırlamıyorum ama o toplantıda Fevzi Türkeri paşamız da vardı. Hiçbir böyle bir 
düşmanlık hissetmedim yalnız dediler ki sana Erbakan hocaya git istifa etmesini söyle. 
dedikleri yönündeki beyanı,

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Sanık Mustafa Babacan'ın sanık Erol Özkasnak'in bilgilisi dahilinde BÇG de 
görevlendirildiği, toplantılar sonunda Genelsekreter Erol ÖZKASNAKa bilgi verdiğini,

Sanığın 17 Haziran 1997 tarihli ve 20 Haziran 1997 tarihli irtica ile ilgili brifinglere 
ilişkin  mesaj formunda parafının bulunduğu, 

Genelkurmay karargahında 10 Haziran 1997 tarihinde Yargı mensuplarına, 11 
Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, işadamları, sivil toplum örgütleri, 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 üniversite rektörüne 
irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, brifingin öğleden sonraki oturumuna ise Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği, Birleşik Kadın Platformu üyelerinin katıldığı, Brifinglerde Genelkurmay Genel 
Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli Müşavir Muhittin Erdal ŞENEL, İstihbarat Daire 
Başkanı İsmail Ruhsar SÜMER, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in hazır bulunduğu, Brifingin 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin SANER’in sunusu ile başladığı, Çetin SANER’in 
sunumundan sonra Genelkurmay İstihbara Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Fevzi 
TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle ilgili brifingi verdiği, 

 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri; 
ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ 
BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 
KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT 
(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY 
REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ 
MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, 
GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU" şeklindeki gazete 
manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir 
müdahele olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği,



  

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu 
Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 
1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 
(20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 
97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e 
çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman 
diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE 
ÖZEL'e çevrilmesi brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddeye ve İç Hizmet 
Yönetmeliği 85. maddeye yapılan atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri ile 
sanıkların eylemlerinin cebir ve şiddet içerikli olduğunun anlaşıldığı ve amaç suçu 
gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket ettikleri,

Hulki Cevizoğlu’nun yazdığı, “GENERALİNDEN 28 ŞUBAT İTİRAFI 
POSTMODERN DARBE” isimli 352 sayfalık kitapta, 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 
Televizyon kanalında yayınlanan CEVİZ KABUĞU isimli TV programının çözümü olduğu, 
programın sunuculuğunu Hulki CEVİZOĞLU’nun yaptığı ve konuk olarak eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim DERVİŞOĞLU’nun katıldığı, TV programına telefonla 
bağlanan eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol ÖZKASNAK’ın 
konuşmalarının yer aldığı 26 sayfadan oluşan araştırma tutanağında özetle;

Hulki CEVİZOĞLU: İyi geceler Sayın ÖZKASNAK Buyurun
Erol ÖZKASNAK: “28 Şubat Süreci” ni herkesin bildiği gibi, Genelkurmay 

Karargâhında yapılan faaliyetler açısından, Genelkurmay Başkanı’nın başkanlığında kuvvet 
komutanlarının da katılımıyla bir silahlı kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Ben 
de, bu faaliyetler içerisinde üzerime düşen rolü oynayan veya rol verilen bir kişiyim.

Bu sürece de çok güzel bir isim takmışlar; “post-modern darbe” demişler. Aslında 
”post-modern darbe” bence buna yakıştırılan en iyi isim. Bu post-modern darbe, 
tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen bir şekilde, hiç kan akıtmadan, hiç 
kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik uygulamalarla, Milli Güvenlik 
Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara 
kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın ortak edilerek sivil toplum kuruluşları 
vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen bir süreçtir.

Başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmak üzere, o 
zamanın Kuvvet komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde 
olmuşlardır.

Hulki CEVİZOĞLU: “Post-modern darbe” ve “28 Şubat”’ı bir kez daha 
değerlendirmenizi istiyorum.

 Erol ÖZKASNAK: Her şey, Genelkurmay Başkanı’nın kontrolü, komutasında 
cereyan etmiştir bu olaylar. Yani hiç kimse Sayın Genelkurmay Başkanı’nın müsaadesini 
almadan, emrini almadan; ne Genelkurmay İkinci Başkanı’nın ne de benim şahsımın böyle 
bir eyleme, uygulamaya geçmemiz, çeşitli konuşmalar yapmamız mümkün değildir; 
askerlikte böyle bir şey olmaz. Emir-komuta zinciri ”28 Şubat Süreci ” içerisinde bütün 
usul ve prensipleriyle tam olarak işlemiştir.

 O bakımdan sayın eski Genelkurmay Başkanı’nın adının az geçmesi bir üslup ve 
usul meselesidir.

Hulki CEVİZOĞLU: Kamuoyundaki imaj açısından sordum.
 Erol ÖZKASNAK: Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci Başkanı’na ve 

Genel Sekreter’e konuşma ve söz hakkı verir, kendi adına konuşmaları yaptırır, nitekim o 



  

süreç içerisinde de bunlar yapılmıştır. 28 Şubat Süreci’ndeki “post-modern darbe” olarak 
adlandırılan, isim verilen bu olayı konuşacak olursak; burada yasaya ve kanunlara 
aykırı hiçbir şey yapılmamıştır; Asıl yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın 
meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır. Anayasa laik, Atatürkçü, milliyetçi niteliklere 
uygun olarak esasları belli edilen Cumhuriyetin temelleri sarsılmak istenmiştir.

Dolayısıyla burada kanuna, Anayasa’ya aykırılık varsa, bu “28 Şubat Süreci”nde 
rol alan askerler tarafından değil, bizatihi o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır.

Tabi başlangıçta Genelkurmay Karargâhında başlatılan bu “28 Şubat 
Süreci”nde, daha sonra Kuvvet Komutanlarımız ki, Oramiral Güven ERKAYA, 
Orgeneral Ahmet ÇÖREKÇİ, Orgeneral Hikmet KÖKSAL ve Teoman KOMAN’ın da 
adını unutmak yanlış olur.

 “28 Şubat Süreci”nin başlangıcı 11Ocak 1997 diyebilirim. Cumhurbaşkanı’nın 
(Süleyman DEMİREL) Genelkurmay Başkanlığına davet edilip (17 Ocak 1997), kendisine 28 
Şubat 1997’de verilen brifingin hemen hemen bir benzerinin verilmesiyle başlayan bu 
süreçtir.” şeklindeki beyanı,

Sanık Erol Özkasnak 20.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu belgenin hazırlanması 
konusunda Çevik BİR'in kendisini çağırarak bir grup kurulması emrini verdiğini, bunun 
üzerine 4 Nisan 1997 tarihli emri hazırlayarak kendisine imzalattığını, belge içeriğinin doğru 
olduğunu,

10 Nisan 1997 tarihli belgenin Harekât Başkanlığı ve İGHD'den çıktığını, 2 nci 
Başkanın imzalayarak emir haline geldiğini, 2. Başkanın dosya suretini büyük ihtimalle 
Genelkurmay Başkanına arz ettiğini, onun da kırmızı kalemle olur dediğini,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin Ek-A'sında 
bulunan Batı Çalışma Grubu Teşkilat şemasının emrin devamı olduğunu, o tarihte 
Genelsekreterlikten bir subay isteneceği belirtildiğinden kendisinin de emir doğrultusunda bir 
subay görevlendirdiğini,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu belgeden haberi 
olmadığını, 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin 
kendisine gelip gelmediğini ve belgeyi hatırlamadığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belgenin 
Harekât Başkanı tarafından hazırlanıp Çevik BİR tarafından imzalandığını, eylem 
planında 1 no.lu faaliyet planı a - c - d bendi ve 2 No.lu faaliyet planı a bendlerinde icra 
makamı olarak birinci sırada Genel Sekreterlik yazmasının nedeninin, Genelsekreterliğe 
bağlı Foto Film Merkezi olması ve bu merkezde tüm televizyonların izlenmesi sebebiyle 
yazıldığını, icra makamı olarak bir çok yerde yazılmış ise de herhangi bir faaliyette 
bulunmadığını,

Genelkurmayda gazetecilere verilen brifingler sonunda Sabah grubundan F.Ç. ve 
arkadaşlarının Çevik BİR'i ziyaret ettiklerini, bu ziyarete kendisinin de katıldığını, Hürriyet 
grubundan E.Ö., S.E. ve arkadaşlarının da Çevik BİR'i ziyaret ettiklerini, kendisinin de 
katıldığını, kendilerinin basını yönlendirmediğini, basının gönüllü olarak kendileri manşet ve 
başlık attıklarını, Aczimendi, Üfürükçü Hoca ve benzeri konuların üzerine basının atlayarak 
manşet yaptığını, Basın Yayın Halkla İlişkiler Tanıtım Daire Başkanlığının basınla temas 
konulu ve ekinde mektup yazılacak basın mensuplarının listesi olan yazıyı ayrılmadan önce 
veda yazısı olarak yazdığını,

Türk Silahlı Kuvvetleri adına demeç vermeye Genelkurmay Başkanı, 2. Başkan ve 
Genel Sekreterin yetkili olduğunu, o dönem yapılan açıklamaların büyük çoğunluğunu 
kendisinin yaptığını, bu açıklamaların şahsi görüş ve fikirleri olmayıp Genelkurmay 
Karargâhı tarafından oluşturulan ve Genelkurmay Başkanı ve 2. Başkan tarafından kendisine 



  

verilen emir gereği bu açıklamaları yaptığını, o dönemde Genelkurmay'ın dışarıya açılan 
penceresi olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki toplantılara sanık 
Mustafa babacan görevlendirmesinden ve 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
kurulması ile ilgili belgenin Ek-A'sında bulunan Batı Çalışma Grubu Teşkilat 
şemasının Genelsekreterlikten bir subay isteneceği belirtildiğinden bir subay 
görevlendirdiği,  10 Nisan 1997 tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 1997 tarihli ve 27 
Mayıs 1997 tarihli belgelerin gereği için gizli ve kişiye özel olarak kendisine 
gönderildiği, amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk 
göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ 
edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan 
edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin 
amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 
54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi 
bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına 
itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

5. SANIK MUHİTTİN ERDAL ŞENEL YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak,Batı Çalışma Grubu kurulduğu 
dönemde Genelkurmay Adli Müşaviri olarak görev yaptığı,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 4 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan sonra 
Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, 
Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir 
toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma 
yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 
hazırlandığını, bu toplantılara katılanların görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan 
emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK:3050-155-97/İCRA SB. sayılı Çalışma 
Grubu Oluşturulması konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği 
için Genelkurmay adli müşaviri olan sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL'e gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200- 77- 
97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık 
Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay adli müşaviri olan sanık MUHİTTİN ERDAL 
ŞENEL'e gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 



  

Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in bilgi için Genelkurmay adli müşaviri olan sanık 
MUHİTTİN ERDAL ŞENEL'e gönderdiği, 

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için 
Genelkurmay adli müşaviri olan sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL'e gönderdiği, 

"1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 
alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuştur. 2- Eylem planında, alınacak 
tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast 
makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen 
Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir. 3- Eylem Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." içerikli T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu, Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst 
yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay adli müşaviri olan 
sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL'e gönderdiği,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
bulunduğu,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma 
Grubunun katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay adli müşaviri  olarak katıldığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Toplantıda;(Tuğg.E.ŞENER olarak) “-Personel ikiz görevli olmamalıdır. -Dışardan 
(MİT vb.)kimse alınmamalıdır.” şeklinde konuşma yaptığı,

 Sanık Orhan Nalcıoğlu 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında verdiği 
ifadesinde,1995-1999 yılları arasında Genelkurmay Adli Müşavirliğinde Askeri Hakim 
statüsü ile Ceza Hukuku Şube Müdürü olarak görev yaptığını,Genelkurmay Başkanlığı 
bünyesinde her zaman geçici faaliyet gösteren Çalışma Gruplarının kurulduğunu, Batı 
Çalışma Grubunun da böyle bir grup olduğunu, bunlara hakim statüsünde olması sebebiyle 
görüş bildirdiğini, BÇG bünyesinde aktif olarak görev almadığını, spesifik hukuki görüş 
beyan ettiğini, çoğu kez de çağrı üzerine katılıp görüş beyan edip ayrıldığını,  BÇG’de 
görevlendirmesinin adli müşavir tarafından şifahi olarak yapıldığını, BÇG’de çağrılar 
üzerine görev aldığı yönündeki beyanı,



  

Sanık Serdar Çelebi 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG’nin Plan Şubedeki toplantılarına katıldığını, Kuvvet 
Komutanlıklarının İstihbarat Dairesi Başkanları, İKK Daire Başkanlarının katılımlarıyla 
gerçekleştirilen üst kurul toplantılarına Kenan Deniz ve İdris Koralp’in isteği ile katıldığını, 
İstihbarat Daire Başkanları olan İKK Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Eser Şahan, Fevzi 
Türkeri ve Adli Müşavirlikten ise Hakim.Alb.Orhan Nalcıoğlu’nun bu toplantılara 
katıldığını, başka katılanları hatırlamadığını, bu üst kurul toplantılarının Harekât Başkanı 
Çetin Doğan’ın başkanlığında yapıldığını, İGHD Plan Şube Haftalık Brifing Arz ve Toplantı 
çizelgesindeki bilgilerin doğru olduğunu, BÇG Kriz masası başlıklı belgenin üst kurul 
toplantısına katılan kişileri ifade etmek için düzenlenmiş olabileceğini, Hakkı Kılınç’ın da 
BÇG’nin üst kurul toplantısına katıldığını yönündeki beyanı,

Sanık İsmail Ruhsar Sümer 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii 
eşliğinde  vermiş olduğu ifadesinde özetle; Genelkurmay antetli CD nin bilirkişi incelemesi 
sonucu çözümünde elde edilen CD\5\Bcg\HAYMANA\İRTİCA klasöründe brifin.doc, 
brfprog.doc., brifgurp.doc.adlı word belgelerinde askeri eğitim kurumlarında verildiği 
anlaşılan  brifinglerle ilgili olarak şüpheli ifadesinde; belgelerin doğru olduğunu, bu brifing 
programlarının Harekât Başkanlığı ile birlikte İç Güvenlik Harekât Dairesinin yaptığını, 
brifing metinlerini de Harekât Başkanlığı ile İç Güvenlik Harekât Dairesi ile birlikte Adli 
Müşavirin hazırladığını, bunlara da emri Çevik BİR’in verdiğini, brifinglerin içeriğinin 
küçük kitapçık haline getirilerek kendisine verildiğini, brifinglerde bu kitapçığı verilen emir 
gereği ilgili komutanlıklarda okuduğunu yönündeki beyanı, 

Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde;

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu Çevik BİR imzalı yazının 
Ek-A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan İGHD.Pl.Ş.Md.İdris KORALP imzalı Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planındaki imzanın kendisine ait olduğunu, doğru olduğunu, bu belgenin o 
tarihte plan subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlandığını, kendi emri altında 4 tane 
plan subayı olduğunu, Ünal AKBULUT’un en kıdemlisi olduğunu, Ruşen BOZKURT, Ziya 
BATUR, Faruk ALPAYDIN’ın da plan subayları olduğunu, bu planı kendisinin paraf 
ettiğini, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e yolladığını, Kenan DENİZ’in de düzeltmesini yapıp 
paraf ettiğini, ondan sonra Harekât Başkanı Çetin DOĞAN’a çıktığını, onun da parafını atıp 
düzeltmeleri yaptığını, kendisine eş ilgili birimlerde olan istihbarat başkanı J-2’nin, stratejik 
plan daire başkanı J-5’in kanunlara ve yasaya uygun mu diye yan koordine imzası attıklarını, 
tahminince adli müşavirlik parafının da alınmış olabileceğini, daha sonra Çevik BİR’e plan 
subayının evrakı çıkarıp imzalattığını, Çevik BİR’in de Genelkurmay Başkanlığına evrakı 
bilgi olarak sunduğunu, gerekli notlar varsa onların düzeltileceğini, evrakı hazırlayan ve 
silsileye sunanın plan subayı olduğu yönündeki beyanı,

 Sanığın Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 
Genelkurmay Harekât Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe günü yapılan 
Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı,  

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 



  

Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Genelkurmay karargahında 10 Haziran 1997 tarihinde Yargı mensuplarına 11 
Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, işadamları, sivil toplum örgütleri, 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 üniversite rektörüne 
irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, Brifingin öğleden sonraki oturumuna ise Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği, Birleşik Kadın Platformu üyelerinin katıldığı, Brifinglerde Genelkurmay Genel 
Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli Müşavir Muhittin Erdal ŞENEL, İstihbarat Daire 
Başkanı İsmail Ruhsar SÜMER, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in hazır bulunduğu, Brifingin 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin SANER’in sunusu ile başladığı, Çetin SANER’in 
sunumundan sonra Genelkurmay İstihbara Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Fevzi 
TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle ilgili brifingi verdiği, 

 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri; 
ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ 
BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 
KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT 
(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY 
REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ 
MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, 
GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU" şeklindeki gazete 
manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir 
müdahele olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği,

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 9170-303.12 
sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu  Mesaj 
Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 
1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 
(20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 
97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e çevrildiği, 
hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman diliminde gizlilik 
derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE ÖZEL'e çevrilmesi 
brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddeye ve İç Hizmet Yönetmeliği 85. maddeye yapılan 
atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri ile sanıkların eylemlerinin cebir ve şiddet 
içerikli olduğunun anlaşıldığı ve amaç suçu gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket 
ettikleri,

Sanık Mühittin Erdal Şenel 09.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına 
müdafii eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

1996 Ağustos-1998 Ağustos döneminde Genelkurmay Adli Müşavirliği görevini 
yürüttüğünü, Adli Müşavirliğin icra makamı olmayan hukuki danışma birimi olarak 
çalıştığını, Adli Müşavir olarak kendisine sorulan sorulara ilişkin görüş beyan ettiğini, 



  

Genelkurmay Harekât ve İstihbarat Başkanlıklarından gelen yazılar üzerine adli makamlara 
suç duyurularında bulunduğunu,

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Oluşturulmasına ilişkin belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, dağıtım gereği için J Başkanlıklarına 
gönderildiğini,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulmasına ilişkin belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, dağıtım planında adli müşavirliğin bulunmadığını,

BÇG’nin Kuvvet Komutanlıkları ve JGK bünyesinde birer biriminin bulunduğunu 
duyduğunu,

Belgenin 4 ncü maddesinde ülke genelinde kitle örgütleri ile iletişim kurmaktan 
bahsedilmesi ile ilgili olarak ifadesinde; laiklik karşıtı davranışlarda bulunduğu düşünülen 
üniversitelere ilişkin YÖK Başkanlığı ile irtibata geçildiğini, zaten Genelkurmay 
temsilcisinin aynı zamanda YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olduğunu, kitle örgütleri ile 
Genelkurmay arasında bir koordinasyon bulunduğunu, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve 
işadamları ile kamuoyunun yönlendirilmesi amacıyla görüşüldüğünü, o dönemde durumdan 
vazife çıkaran gazetecilerin, işadamlarının, üye oldukları dernekler ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinin Genelkurmay Genel Sekreterinden randevu talep ettiklerini, Genelkurmay 
Başkanı ve II.Başkanı ile görüşmek istediklerini duyduğunu, o dönem gazeteciler ve sivil 
toplum örgütleri ile işadamlarının Genelkurmaya (irticai tehdidi kastederek) ”Niçin harekete 
geçmiyorsunuz, daha etkin önlemler alın” dediklerini, 28 Şubat döneminde TSK nın bir darbe 
yapmak niyetinde olmadığını, şartların istenmesi halinde zorlanarak mümkünken buna 
tevessül edilmediğini, bunun yerine sivil toplum kuruluşlarının devreye sokularak yani 
silahsız kuvvetler aracı kılınarak yürütmenin aklını başına toplamasını sağlamaya 
çalıştıklarını, TSK nın böyle bir yetkiye sahip olduğunu kabul etmemekle birlikte 28 Şubat 
1997 tarihli MGK kararlarının buna yol açtığını,

BÇG’nin Genelkurmay Karargâhının alt katında İGHD Başkanlığı bünyesinde J 
Başkanlarının katılımı ile oluşturulduğunu, buraya ancak özel belgesi bulunanların 
girebildiğini,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, bilgisi olmadığını, ancak böyle bir sistem 
kurulmuş ise tabur seviyesine kadar iletildiğini,

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgenin Genelkurmay İGHD Plan Şubesince kaleme alındığını, o 
tarihte “ülkemizin çok büyük bir irticai tehdit altında olduğu” tespitlerini oldukça abartılı 
bulduğunu ve katılmadığını, halen dahi aynı görüşte olduğunu, tespitlere katılmadığını, 
tespitlerin demokrasiye aykırı olduğunu, seçim yoluyla iktidara gelenlerin seçim yoluyla 
gitmesi gerektiğini düşündüğünü, bunun demokrasiye aykırı olduğunu, irtica tehdidi 
varsayımı ile hukukdışı bir müdahelenin uygun olmadığını, TSK’nın kendi içindeki bölücü 
ve irticai unsurlarla mücadele etme hakkı ve yetkisine sahip olduğunu, ancak bunun dışına 
çıkarak sivil iradenin tasarrufunda bulunan bir hususta kendisini yetkili görmesinin mümkün 
olmadığını, 28 Şubat döneminde TSK nın darbe yapma niyetinde olmadığını, bu dönemde 
silahsız kuvvetler dediği sivil toplum kuruluşları ve medya aracılığı ile mevcut yönetimin 
görevden ayrılmak zorunda bırakılmasının sağladığını düşündüğünü,

Belgenin 3 ncü sonuç kısmında geçen “Atatürkçü güçlerle temasa geçilmesi”nden 
kastedilenin Atatürkçü Düşünce Derneği ile ilgili sivil toplum örgütlerinin olabileceğini 
düşündüğünü,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, eylem planında belirtilen hususlarla ilgili 
herhangi bir çalışma yapmadığını, J Başkanlarınca değerlendirilen suç duyuruları ile ilgili 
olarak kimi zaman suç unsuru taşımadığını söyleyerek J Başkanlarını ikna etmeye çalıştığını, 



  

fakat zaman zaman bunda başarılı olabildiğini, eylem planındaki faaliyetlerin bir kısmının 
abartılı ve hukuka aykırı olduğunu, yasal dayanağının olmadığını, çalışma ve tedbirler ile 
ilgili bilgisi olmadığını, çalışmaların Genelkurmay Genel Sekreterliği İGHD Başkanının 
konusu olabileceğini,

Batı Eylem Planının içeriğine ve icra edilmek istenenlerde mevcut hükümetin 
demokratik yoldan yıkılmasının istendiğinin anlaşıldığını,

BÇG’nin mevcut yapısının J Başkanları temsilcilerinden oluştuğunu, faaliyetlerini 
Genelkurmay İGHD Başkanlığında yürüttüğünü,

BÇG yapılanmasının Kuvvet Komutanlıklarında ve Jandarma Genel Komutanlığında 
mutlaka bir uzantısının oluşturulmuş olduğunu, fakat bilgisi olmadığını,

BÇG’nin Genelkurmay Başkanının talimatı olmadan kurulamayacağını, kurucu 
olarak Çevik BİR’in adı gözüküyorsa da BÇG’nin Kuvvet Komutanlarının mutabakatı ile 
Genelkurmay Başkanına arzedildiği, bunun ardından Genelkurmay Başkanınca uygun 
görülerek Genelkurmay II.Başkanı ÇeviK BİR tarafından kurulduğunu,

Adli Müşaviri olarak BÇG bünyesinde hiçbir aktif ya da pasif görevinin olmadığını, 
BÇG belgelerinde kısım kısım gösterilmiş ise de; BÇG adına hiçbir faaliyet göstermediğini, 
eylem planında icra makamında gösterilmekte ise de; herhangi bir faaliyeti olmadığını,

YAŞ kararlarında koordine sıfatı ile dosyaların kendisine geldiğini, parafını atarak 
dosyaları Genelkurmay II.Başkanına 926 Sayılı TSK Personel Kanunu gereğince 
gönderdiğini,

Çevik BİR’in kendi amiri olmadığı halde rutin bir uygulama sonucu kendisi 
hakkında takdir belgesi düzenleyip şahsi dosyasına eklenmek üzere gönderdiğini,

28 Şubat döneminde yaşananların normal bir süreç olmadığını, tankların Sincan’da 
yürütülmesinin son derece sakıncalı ve yanlış algılara yol açabileceğini düşündüğünü, bu 
dönemde aktif rol alan Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Başkanının izni olmaksızın 
kurulabileceğini düşünmediğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın suç tarihinde Genelkurmay Adli Müşaviri olup MGK kararlarının o 
tarihteki Anayasa hükmü gereği hükümetçe öncelikle dikkate alınması gereken 
kararlar olup, bu kararlar Bakanlar Kurulu'nca herhangi bir kuruma veya Bakanlığa 
gereği için emir veya talimat verilmeden yerine getirilmemesi gerektiğini bilebilecek kişi 
olduğu, hukukçu olduğu, oysa Bakanlar Kurulu'nca silahlı kuvvetlere 28 Şubat 
kararlarının uygulanması konusunda bir emir talimat olmamasına rağmen BÇG'nin 
kurulması ve faaliyetleriyle ilgili toplantılara katıldığı, aktif görev aldığı, hatta 
kendisine gönderilen 27 Mayıs 1997 tarihli belgede dahi BÇG ile ilgili MGK'nın 
kararının ilgi tutulduğu, Başbakanlığın herhangi bir talimatının yazısının ilgi olarak 
gösterilmediği yani sanığın BÇG'nin Başbakanlık veya Bakanlar Kurulu tarafından 
verilen bir talimatla kurulmadığını bilmesine ve çalışma içeriğinin de hükümete 
düşürmeye yönelik olduğunu görmesine rağmen diğer sanıklarla iştirak iradesi 
içerisinde ve fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suça iştirak ettiği, 

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu'na irade beyan etme konumunda 
bulunmayan sanık Orhan Nalcıoğlu'nu görevlendirdiği, görevlendirildiğinden 
haberinin olmadığının düşünülemeyeceği,08.05.1997 tarihli toplantıya kendisinin 
katıldığı, 4 Nisan 1997 tarihli,10 Nisan 1997 tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 1997 
tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli belgelerin gereği için gizli ve kişiye özel olarak kendisine 
gönderildiği, amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk 
göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ 
edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan 
edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin 
amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 



  

54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi 
bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına 
itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

6. SANIK KENAN DENİZ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, 1997 yılında Genelkurmay İç 
Güvenlik Harekat Daire Başkanı olarak görev yaptığı aynı zamanda Başbakanlık Askeri Baş 
Danışmanı olduğu,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 4 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan sonra 
Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, 
Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir 
toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma 
yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 
hazırlandığını, bu toplantılara katılanların görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan 
emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK:3050-155-97/İCRA SB. sayılı Çalışma 
Grubu Oluşturulması konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgenin EK-A sında bulunan Çetin 
DOĞAN imzalı Batı Çalışma Grubu şemasında (Gnkur.İGHD.Başkanı) Batı Çalışma 
Grubu koordinatörü”  olarak bulunduğu,  

 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire (İGHD) Başkanı olarak bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tuğgeneral olarak 
katıldığı, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik Bir imzalı 
belgenin 9. maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıda 
esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik 
Daire Başkanı, Gnkur. İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları ve temsilcilerinin 
katılacağı hususu planlanmış olup, bu doğrultuda Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu 
adlı belgenin hazırlandığı,

 Sanık Kenan Deniz'in- Gnkur. İGHD.Bşk) - Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 
tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekât Başkanlığı Koordinatörlüğünde 
08.05.1997 Perşembe, 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 02.06.1997 Pazartesi, 
05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi 
günleri yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı,  

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 



  

faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

30 Nisan 1997 tarihinde BÇG'nin teşkili ve çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili 
olarak takdir belgesi verildiği,

25 Mart 1998 tarihinde BÇG'nin çalışmalarının yürütülmesinde gösterdiği gayreti 
nedeniyle takdir belgesi verildiği,

 Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli CD5'den “BCG/CD5/Bcg/bornova/ Kenan/ 
Gir- Yet.doc” elde edilen Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral 
Kenan Deniz imzasına, Pl.Sb.Yb.Ü.Akbulut, Pl.Şb.Md.Alb. İ.Koralp parafına açılan MAYIS 
1997 tarihli HRK.4130-   -97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Sürekli Giriş Kartı konulu belgenin 
Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığına hitaben ilgisi doğru olan  Gnkur. Bşk.lığının 10 
Nisan 1997 gün ve HRK:7200-77-97/İGHD.(PL.2) sayılı emrine (Batı Çalışma Grubunun 
kurulmasına ilişkin) istinaden yazıldığı, dijital ortamda yer alan belgenin sanık Salih Eryiğit 
İdris Koralp,Hamza Özaltun ve tanık Ömer Özkan'ın beyanları ile doğruluğu tespit edildiği, 
belgenin gerçek ama hazırlık aşamasında koordinasyonu sağlamaya yönelik  taslak bir belge 
olduğu,

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisinde “CD5/Bcg/Bornova/Kenan” 
klasöründeki “BÇG TEL.REH.doc” isimli word belgesinde Cumhuriyet savcılığınca 
yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde; kaydedildiği office sürümü; Microsoft Word for 
Windows 95, değiştirilme sayısı; 10, yaratılma tarihi: 05/02/1997 08:59:00 AM (ay/gün/yıl 
olarak belirtilmiş),son değiştirilme tarihi 06/02/1997 12:57:00PM(ay/gün/yıl),son çıktı 
alınma tarihi; 05/05/1997 02:35:00PM (ay /gün /yıl olarak belirtilmiş) olduğu belgede 
isminin yer aldığı, beyanlardan Batı Çalışma Grubu için özel bir telefon ağı kurulmadığı 
ancak mevcut Genelkurmayda kullanılan ve makamları temsil eden telefonlardan batı çalışma 
grubunda çalışanlara rahat ve kolay ulaşmak amaçlı koordineli çalışmayı sağlamak için liste 
yapıldığı sanıklar İdris Koralp, Hamza  Özaltun ve tanık Ömer Özkan'ın hukuken geçerli 



  

beyanları ile anlaşıldığı ve diğer deliller ile birlikte yan delil olarak itibar edildiği,
23-24 Ocak tarihinde Gölcük'te yapılan resmi görüşmeler dışında hükümete yönelik 

olarak yapılacak faaliyetlerin fikri altyapısının oluşturulduğu ve tüm katılımcıların hemfikir 
olduğu yani ittifakın oluşturulduğu toplantıya katıldığı,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde; 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu 
Oluşturulması konulu belgenin Gensek tarafından hazırlandığını, BÇG’de J Başkanlarının 
personeli uygun bulup görevlendirdiklerini, istedikleri zaman da değiştirdiklerini, BÇG 
faaliyetleri kapsamında Genelkurmay 2. Başkanına Şube Müdürü İdris Koralp’in arz ettiğini, 
önemli konuları ise İGHD Başkanı Kenan Deniz’in arz ettiği yönündeki beyanı,

Sanık Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde,1996-1999 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İKK 
Daire Destek Şubede Proje Subayı olarak görev yaptığını,BÇG’nin Çevik BİR, Çetin 
DOĞAN, Kenan DENİZ, Fevzi TÜRKERİ, Erol ÖZKASNAK, İdris KORALP tarafından 
komuta kademesi doğrultusunda Genelkurmay Başkanının bilgisi dahilinde kurulduğunu, 
BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığı İGHD’nin bulunduğu bölümde faaliyet gösterdiğini, 
BÇG’de çalıştığı sırada Kuvvet Komutanlıklarından ve Ordulardan BÇG’ye raporlu şekilde 
faks, mesaj, yazışma ve şifahi olarak bilgilerin geldiğini, gelen evraklarla ilgili işlemlerin 
BÇG’nin faaliyet gösterdiği İGHD bölümünde yapıldığını, BÇG’de günlük gazetelerin 
okunarak özetlenmesi, elenmesi vb. görevleri yaptığını, Batı Üst Kuruluna genelde kurmay 
seviyesinde olanların takdim ettiğini bu kurulda herhangi bir görevinin olmadığını, BÇG’ye 
gelen ve görüşülecek evrakların Şube Müdürleri İdris KORALP’e gittiğini, İdris KORALP’in 
de evrakın niteliğine göre BÇG çalışanlarına dağıtım ve tevdii yaptığını, İdris KORALP’in 
İGHD Plan Şube Müdürü olarak Batı Çalışma Grubunda amirleri olduğunu, BÇG’de verilen 
emir doğrultusunda yazılı basın neşriyatını toplayarak takip ve analiz ettiğini, aynı zamanda 
televizyondan da izleyerek bunları not halinde amirlerine bildirdiğini, ayrıca BÇG’ye gelen 
yazılı ve görsel basın ile ilgili olanları amirlerinin talimatı üzerine arşivleme yaptığı 
yönündeki beyanı,

Sanık Ruşen Bozkurt 15.04.2012  tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde, 1996-2001 yılları arasında Genelkurmay Harekât Başkanlığı İç 
Güvenlik Harekât Dairesi (İGHD) Plan Şubede Plan ve Proje Subayı olarak çalıştığını, 
BÇG’nin koordinatörünün İGHD Başkanı Kenan DENİZ olduğunu, hem İGHD Başkanlığı 
görevini hem Başbakanlık Askeri Başdanışmanlık görevini hem de emirle BÇG 
koordinatörlüğü görevini yürüttüğünü, İGHD Başkanı ve BÇG koordinatörü olan Kenan 
DENİZ’e planlama, istatistik ve veri hazırlama, cari harekât bölümlerinin bağlı olduğunu, 
BÇG’nin kurulması ile istihbarat ve değerlendirme bölümünün de eklendiğini, bu eklenme ile 
BÇG’de J-1, J-3, J-4, J-5, J-6 başkanlıklarından çoğunluğu kurmay olmak üzere bir çok 
subayın görevlendirildiğini, BÇG’de görevlendirilen subayların çoğunun ikinci görev olarak 
BÇG’deki vazifelerine devam ettiklerini, kendi görevinde ise bir değişiklik olmadığı 
yönündeki beyanı,

Sanık Ziya Batur 07.05.2012  tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde,1996 Yılı Ağustos 1997 Yılı Eylül ayının sonuna kadar 
Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekât Dairesi (İGHD) Başkanlığı Plan Şube 
Müdürlüğünde proje subayı olarak çalıştığını,1998-1999 döneminde İGHD Başkanı Ümit 
ŞAHİNTÜRK ve Baskın ÖZBALCI ile çalıştığını, daha önce de İdris KORALP ile 
çalıştığını, İGHD Başkanları ile anlaşamadığını, bu sebeple terfi ettirilmediğini, Şube 
Müdürü İdris KORALP’in BÇG’de yapılan çalışmalara yardım etmesini istemesi ve ısrarı 
üzerine BÇG çalışmalarına yardım etmek zorunda kaldığını, BÇG’nin MGK toplantısından 
sonra Başbakanın talimatı ile kurulduğunu, BÇG’nin irticai eylemlere karşı kurulduğunu 
düşündüğünü, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e BÇG’deki çalışmaların arz edildiğini, 



  

BÇG’nin İGHD Başkanlığı Plan Şubenin bulunduğu yerde faaliyet gösterdiğini, BÇG’nin 
bölümlerinin paravanla ayrıldığını, BÇG’ye girişin, girecek kişilere verilen kartların 
okutturulması suretiyle yapıldığını, BÇG’de Plan Şubelerinde çalışanların gelen ihbar 
mektuplarını bakanlıklara bildirdiklerini, BÇG’de Genelkurmayda J başkanlıklarından 
görevlendirilmiş kişilerin olduğu yönündeki beyanı, 

Sanık Arslan Daştan 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; Batı Çalışma Grubunun faaliyet gösterdiği İGHD’nin 
bölümünün yan tarafında iç istihbarat şube müdürlüğünde çalıştığını, Batı Çalışma Grubu 
faaliyetlerini İGHD Plan Şube Müdürü İdris Koralp’in yürüttüğünü, BÇG’de Çevik BİR, Erol 
ÖZKASNAK, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ ve İdris KORALP’in kendilerine yakın olan 
kişilerle çalıştığını, kendisinin bu ikisine çok yakın olmadığını, bu sebeple 1997 yılı Mayıs 
ayı sonlarında İstihbarat Başkanlığındaki görevinden ayrıldığını, sonradan öğrendiğine göre 
BÇG’ye tüm kuvvet komutanlıklarından bilgi geldiğini, BÇG’deki subaylar tarafından analiz 
yapıldığını, gelen bilgilerin aynı yerde dosyalanıp dolaplara konulduğunu, BÇG’de az bir 
süre çalıştığını, BÇG’de Çevik BİR, İdris KORALP, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ, Ümit 
ŞAHİNTÜRK, İsmail Hakkı ÖNDER’in çalıştığını, BÇG’de Hüsnü DAĞ ile Mustafa 
BABACAN’ın basın ve gazeteleri takip edip bu bilgileri Erol ÖZKASNAK ve Çevik BİR’e 
arzettikleri yönündeki beyanı,

Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde;

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ve eklerini 
kendi emrinde olan proje subayları olan Ünal AKBULUT, Ruşen BOZKURT, Ziya BATUR 
ve Faruk ALPAYDIN’dan birisinin hazırladığını, ekindeki yazılarda kendisinin imzasının 
mevcut olduğunu, ekleri olan Batı Çalışma Grubu Günlük Durum raporu BATGÜNDURAP 
ve Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu BATOLBİLRAP’ı İGHD şube müdürü olarak 
imzaladığını, yazıyı ise sıra ile amirlerine proje subayının götürerek imza ettirdiğini, Kenan 
DENİZ ve Çetin DOĞAN’a paraf ettirildiğini, Çetin DOĞAN’ın da J-2 ve J-5’in parafını 
aldığını, Çevik BİR’in evrakı imzalayarak dağıtım yaptığını, Genelkurmay Başkanına bilgi 
verdiğini,

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin, 
kendisinin plan proje subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlanarak kendisine 
geldiğini, kendisinin İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e arz ettiğini, daha sonra Harekât 
Başkanı Çetin DOĞAN’a arz edildiğini, Çetin DOĞAN’ın da koordine parafı yaparak J-2 
İstihbarat Başkanı, J-5 Plan Prensipler Başkanına arz edip değişikliklerini alıp Çevik BİR’e 
sunulduğunu, Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanına bilgi sunumu yaptıktan sonra evrakın 
dağıtımının gereğinin yapıldığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu Çevik BİR imzalı yazının 
Ek-A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan İGHD.Pl.Ş.Md.İdris KORALP imzalı Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planındaki imzanın kendisine ait olduğunu, doğru olduğunu, bu belgenin o 
tarihte plan subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlandığını, kendi emri altında 4 tane 
plan subayı olduğunu, Ünal AKBULUT’un en kıdemlisi olduğunu, Ruşen BOZKURT, Ziya 
BATUR, Faruk ALPAYDIN’ın da plan subayları olduğunu, bu planı kendisinin paraf 
ettiğini, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e yolladığını, Kenan DENİZ’in de düzeltmesini 
yapıp paraf ettiğini, ondan sonra Harekât Başkanı Çetin DOĞAN’a çıktığını, onun da 
parafını atıp düzeltmeleri yaptığını, kendisine eş ilgili birimlerde olan istihbarat başkanı 
J-2’nin, stratejik plan daire başkanı J-5’in kanunlara ve yasaya uygun mu diye yan koordine 
imzası attıklarını, tahminince adli müşavirlik parafının da alınmış olabileceğini, daha sonra 
Çevik BİR’e plan subayının evrakı çıkarıp imzalattığını, Çevik BİR’in de Genelkurmay 
Başkanlığına evrakı bilgi olarak sunduğunu, gerekli notlar varsa onların düzeltileceğini, 
evrakı hazırlayan ve silsileye sunanın plan subayı olduğu yönündeki beyanı,



  

Genelkurmay karargahında 10 Haziran 1997 tarihinde Yargı mensuplarına, 11 
Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, işadamları, sivil toplum örgütleri, 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 üniversite rektörüne 
irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, brifingin öğleden sonraki oturumuna ise Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği, Birleşik Kadın Platformu üyelerinin katıldığı, Brifinglerde Genelkurmay Genel 
Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli Müşavir Muhittin Erdal ŞENEL, İstihbarat Daire Başkanı 
İsmail Ruhsar SÜMER, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in hazır bulunduğu, Brifingin 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin SANER’in sunusu ile başladığı, Çetin SANER’in 
sunumundan sonra Genelkurmay İstihbara Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Fevzi 
TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle ilgili brifingi verdiği, 

 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri; 
ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ 
BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 
KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT 
(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY 
REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ 
MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, 
GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU" şeklindeki gazete 
manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir 
müdahele olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği,

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu 
Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 
1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 
(20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 
97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e 
çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman 
diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE 
ÖZEL'e çevrilmesi brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddeye ve İç Hizmet 
Yönetmeliği 85. maddeye yapılan atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri ile 
sanıkların eylemlerinin cebir ve şiddet içerikli olduğunun anlaşıldığı ve amaç suçu 
gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket ettikleri,

Sanık Kenan Deniz 22.06.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belgeden bilgisi 
olmadığını,

10 Nisan 1997 tarihli 2 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili 
belge ve ekinde bulunan Batı Çalışma Grubu teşkilat yapısını gösteren şemada, Batı Çalışma 
Grubunun koordinatörünün Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanı olarak 
gösterilmiş ise de kendisine böyle bir görev verilmediğini, o dönemde İGHD Başkanı olarak 
kendisine bağlı olan Plan Şube Müdürü İdris KORALP ve emrindeki plan subayları ile 
birlikte Batı Çalışma Grubunda çalıştıklarını, kendisinin Batı Çalışma Grubunda görev 
almadığını, Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı görevini yaptığı için öğleden sonra 



  

Başbakanlığa gittiğini, sabahtan öğlene kadar da Genelkurmay'da çalıştığını,
10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin ekinde 

bulunan Batı Çalışma Grubunun fiziki çalışma alanını gösteren krokinin doğru olduğunu, 
buranın geniş bir salon olduğunu, daha sonra paravanla bölümlere ayrıldığını, belirtilen 
bölümlerin orada çalışma yaptıklarını, buranın Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Harekât 
Merkezi olarak adı geçtiği için buraya herkesin giremeyeceğini, yetki verilenler ve orada 
çalışanların girebildiğini, bu bölgede İGHD ve şubelerinin olduğunu, daha sonra bunun 
içerisine Batı Çalışma Grubunun da kurulduğunu,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu belgeyi tam olarak 
hatırlamadığını, kendisinin parafından geçmiş olabileceğini

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin 
bilgi notu olarak kendisine gelmiş olabileceğini, iş yoğunluğu sebebiyle paraf ettiğini 
hatırlamadığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belgeyi 
hatırlamadığını,

İdris KORALP'in Şube Müdürü, Yüksel SÖNMEZ ve Ruşen BOZKURT'un Plan 
Şubede çalıştığını, Batı Çalışma Grubunda çalışan personelin bir kısmının kendisi ile çalışan, 
bir kısmının da dışardan gelen personel olabileceğini,

Temmuz 1997 tarihli Orgeneral 2. Başkan Çevik BİR imzasına açılan ve kendi adına 
hazırlanan takdir belgesinin doğru olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki 08.05.1997- 
22.05.1997-26.05.1997- 02.06.1997- 05.06.1997- 09.06.1997- 12.06.1997- 16.06.1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu toplantılarına katıldığı, BÇG'nin sanığın başkanı olduğu 
İGHD biriminin bünyesinde ve faaliyet gösterdiği alanda kurulduğu, sanığın BÇG'nin 
şemasında koordinatör olarak görev yaptığı, yapılan tüm faaliyetlerden haberdar 
olduğu, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin 
Ek-A'sında bulunan Batı Çalışma Grubu Teşkilat şemasında kendi biriminden görev 
yapanların görevlendirildiğinden haber olmadığının söylenemeyeceği, 10 Nisan 1997 
tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli belgelerin 
amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk göstermesi 
mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ edilmesi ve 
anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan edebilecek ve 
karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin amaç suça 
yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 54. 
Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi 
bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına 
itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

7. SANIK  İLHAN KILIÇ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, Batı Çalışma Grubu kurulduğu 
dönemde  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yaptığı,

 1995 Ağustos-1997 Ağustos arasında MGK Genel Sekreteri olarak görev yaptığı, 



  

1997-1999 yılları arasında Hava kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı,  
  T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 

Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200- 77- 
97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık 
Çevik Bir'in bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri  olan İLHAN KILIÇ'a 
gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 
olan İLHAN KILIÇ'a gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in bilgi için Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri  olan İLHAN KILIÇ'a gönderdiği, 

"1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 
alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuştur. 2- Eylem planında, alınacak 
tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast 
makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen 
Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir. 3- Eylem Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." içerikli T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu, Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst 
yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi sanık Çevik Bir'in bilgi için Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri  olan İLHAN KILIÇ 'a gönderdiği, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Eylem Planında İcra Makamında Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak bulunduğu tespit edilmiştir.

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
sanığın Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri  olarak bulunduğu,

Sanık Teoman Koman 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde, Genelkurmay antetli CD’den elde edilen “CD5\Bcg\ 
Cankaya\tak.doc” isimli belgede; Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve çalışmaları kapsamında 
Genelkurmay başkanı (İsmail Hakkı Karadayı), MGK Genel Sekreteri (İlhan Kılıç), 
Jandarma Genel Komutanı (Teoman Koman), K.K.K.Kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri 
Komutanı (Ahmet Çörekçi)’nin bir toplantı yaptıkları beyan ettiği, belge ile ilgili olarak 
18.02.2013 tarihli 82 sayfadan oluşan araştırma tutanağı da düzenlendiği, Batı Çalışma 
Grubu faaliyetleri ve çalışmaları kapsamında Genelkurmay Başkanı (İsmail Hakkı 
KARADAYI), MGK.Genel Sekreteri (İlhan KILIÇ), Jandarma Genel Komutanı (Teoman 
KOMAN), K.K.K.Kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı (Ahmet ÇÖREKÇİ)’nin bir 
toplantı yaptıkları, BÇG’nin hazırlamış olduğu İrticai Faaliyetler, Siyasal İslami Kesimin 
Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye, İrtica Ne Durumda takdim ve belgeleri üzerinde 
görüşlerini dile getirdikleri bir toplantı yaptıkları ve bununla ilgili 3 sayfadan oluşan word 
belgesinde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç; -Kime takdim edilecekse 
takdim metninde geçen isimlerin ona göre değişik olması lazım.  -İslami kesim (bu kelimeyi 
kullanmamak lazım. Radikal, irticai kesim gibi kelimeler anlamlarına uygun olarak 
kullanılabilir). -Türk islam vakfı başka, radikal cemiyetler başkadır. Hepsi bu işin içine 



  

girmemesi lazım, iyi tasnif edilmeli.  -Basit konularda hata yapmamalıyız.  -MGK. Kararları 
derhal yürürlüğe girmelidir deniyor. Zaten yürürlükte ve uygulamaya kondu. Biz bunu zaten 
sağlıyoruz.  -% 16 din kökenli parlamenter, bu ne kadar doğru olur. (tekliflerdeki maddeye 
istinaden) -Takdim kısaltılabilir.  şeklinde beyanda bulunduğu, bu belgenin BÇG tarafından 
yapılan brifinglere hazırlık belgesi olduğu ve sanığın brifinglere hazırlığa katkıda bulunduğu, 
bu görüşlerin hangi brifingde yer aldığına dair değerlendirmenin deliller kısmında yapıldığı, 
  belgenin deliller ve değerlendirilmesi bölümünde doğruluğu ve hukuksal niteliğinin 
değerlendirildiği, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik Bir imzalı 
belgenin 9. maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıda 
esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik 
Daire Başkanı, Gnkur. İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları ve temsilcilerinin 
katılacağı hususu planlanmış olup, bu doğrultuda hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz 
Masası Kurulu adlı belgede MGK.Gn.Sek.Hv.Kd.Alb.Selman Yazıcı 2896829 olarak 
isminin bulunduğu,  

Sanık İbrahim Selman Yaızıcı 14.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına 
müdafii eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

1996 Haziran ayında MGK Genel Sekreterliği Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına 
atandığını, 30 Ağustos 1997 yılında emekli olduğunu,BÇG Kriz Masası kurulu başlıklı 
belgede belirtildiği üzere isminin yer aldığını, böyle bir kurulda dinleyici ve gözlemci 
sıfatıyla bulunduğunu, MGK Bilgi Toplama Daire Başkanı Bilgi Büyükünal’ın kendisine 
sözlü olarak “bu kurulda temsilci sıfatıyla bulunman gerekiyor, sen sadece kurulda bulun, 
herhangi bir katkıda bulunmana gerek yok” demesi üzerine kendisinin de BÇG kriz 
kurulunda görev verildiği için MGK temsilcisi sıfatıyla bulunduğunu, herhangi bir katkıda 
bulunmadığını, aradan 15 yıl geçtiği için tam hatırlamamakla birlikte kriz kurulunun çağrı 
üzerine haftada bir yahut 15 günde bir toplandığını, kesin hatırladığının kurulun günlük 
toplanmadığı olduğunu, kriz masasındaki görevinin geçici bir görev olduğunu, Bilgi 
Büyükünal’ın şu an hayatta olmadığı yönündeki beyanı,

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Müşteki Şevket Kazan tarafından ibraz edilen ve kendi yazdığı Refah Gerçeği-3 
başlıklı kitabının 112. Sayfasında, Dönemin DYP Ankara milletvekili İlhan Aküzüm'ün bir 
gezi sırasında FP Milletvekili Prof. Dr. Sacit Günbey'e kendisini Genelkurmaydan telefon ile 
aradıklarını, gittiğinde karşısında Çevik BİR ve İlhan KILIÇ paşanın olduğunu, babasının 



  

milletvekilliğinden övgü ile bahsettiklerini, ilk seçimde Refah Partisinin tek başına iktidara 
gelebileceğini ve bundan dönüş olmayacağını, bundan dolayı istifa etmesi gerektiğini 
söylediklerini, istifa edeceğini söyleyerek oradan ayrıldığını, ayrılırken de içeriye Işılay 
SAYGIN'ın girdiğini gördüğünü, daha sonra da aynı baskı yolu ile Yaman TÖRÜNER'in de 
istifaya zorlandığını anlattığı yönündeki beyan,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 
Başsavcılığa gönderilip emanetin 2012/296 sırasında kayda alınan yazı ekindeki, 
Genelkurmay Başkanlığı Ankara amblemli Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı başlıklı 
KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ KAŞELİ, İRTİCAİ FAALİYETLER konulu M.G.K.Gn.Sek.İlhan 
KILIÇ ismi yazılı toplam 65 sayfa belgenin her sayfasının altında “19 kopyanın 14 kopyası” 
yazılı belge, ile Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı başlıklı İRTİCAİ Faaliyetler 
konulu M.G.K.Genel Sekreteri İlhan KILIÇ isminin yazılı olduğu 25 sayfa belge,

Sanık İlhan Kılıç 28.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde;

1995 Ağustos – 1997 Ağustos arasında MGK Genel Sekreteri olarak görev yaptığını, 
1997 Ağustos ayında Hava Kuvvetleri Komutanı olduğunu, 1999 yılında emekli olduğunu,

MGK Genel Sekreterinin doğrudan Başbakan’a bağlı olduğunu, maaşı, ödenekleri, 
araçlarının da Başbakanlıktan tahsis edildiğini, MGK’nın İcra Makamı konumunda 
olmadığını, BÇG için Genelkurmay Başkanlığının Kuvvet Komutanlıklarından temsilci 
istemiş olabileceğini, BÇG’ye bilgi akışının il ve ilçelerdeki kuvvet komutanlıklarına bağlı 
birliklerdeki görevliler tarafından gönderildiğini tahmin ettiğini,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Kurulması konulu belge ile ilgili 
ifadesinde; Belgenin bilgi olarak gönderilmiş olabileceğini, belgeyi hatırlamadığını,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
ifadesinde; MGK Genel Sekerterliğine bilgi amaçlı gönderilmiş olabileceğini, belgeyi 
hatırlamadığını, belge ile ilgili bilgisinin olmadığını,

06 Mayıs1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu belge ile ilgili 
ifadesinde; MGK Genel Sekreterliğine bilgi mahiyetinde gönderildiği, belgenin bizzat 
kendisine gelip gelmediğini hatırlamadığını, bilgisi olmadığını, belge kapsamında bir 
faaliyetinin olmadığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili ifadesinde; Belgenin 
bizzat kendisine sunulmadığını, bilgi olarak gelmiş olabileceğini, belge ile ilgili bilgisinin 
olmadığını,

Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, MGK.Gen.sek.(Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği, J.Gn.K (Jandarma Genel Komutanı), K.K.K.Kur.Başkanı, 
Hv.K.K.(Hava kuvvetleri Komutanı, Batı Çalışma Grubu Faaliyeti ve çalışmaları kapsamında 
biraraya gelerek görüşlerini belirttikleri 3 sayfadan oluşan (CD5\Bcg\Çankaya\tak.doc isimli) 
belge ile ilgili olarak ifadesinde; bu konuyu ve belgeyi şu an hatırlamadığını, ancak MGK 
Genel Sekreterliği bölümünde suç unsuru bir içerik olduğunu düşünmediğini,

BÇG ile ilgili olduğu iddia edilen kişilerle çalışmadığını, MGK Genel Sekreteri 
olarak Başbakana bağlı olduğunu, Batı Çalışma Grubuna ilişkin ayrıntılı bir bilgi sahibi 
olmadığını, MGK Genel Sekreterliğinden Sincan’da tankların yürümesi ile ilgili olarak ilk 
başta tankların eğitim için gittiğinin söylendiği, MGK Genel Sekreterliği döneminde 
Anayasa ve yasa sınırlarından dışarı çıkarak herhangi bir faaliyette bulunmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
Kanunun 11. maddesi hükmüne göre Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin 
Başbakana bağlı olduğu, sanığın suç tarihinde MGK Genel Sekreteri olup doğrudan 



  

Başbakan'a bağlı olmasına rağmen ve MGK kararlarının hükümet tarafından yerine 
getirmesi konusunda bir emir ve talimat olmadan yerine getirilemeyeceğini bilebilecek 
en yetkili makamda olduğu, dolayısıyla 28 Şubak 1997 tarihli MGK kararlarının yerine 
getirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu tarafından MGK Genel Sekreterliği'ne veya 
silahlı kuvvetlere bir emir talimat verilmemesine,14 Mart 1997 tarihli başbakanlık 
direktifinde açık bir görev verilmemesine rağmen BÇG'nin kurulması ve faaliyetleri ile 
ilgili kendisine bilgi bakımından gönderilen belgeleri gördüğü ve bu belgelerin bir 
kısmında amacın 28 Şubat tarihli MGK kararının doğrudan uygulamak olduğu ve 
doğrudan ilgi tutulduğu, sanığın suç tarihinde MGK Genel Sekreteri olup MGK 
kararlarının o tarihteki Anayasa hükmü gereği hükümetçe öncelikle dikkate alınması 
gereken kararlar olup, bu kararlar Bakanlar Kurulu'nca herhangi bir kuruma veya 
Bakanlığa gereği için emir veya talimat verilmeden yerine getirilmemesi gerektiğini 
bilebilecek konum ve rutbede olduğu, BÇG'nin hukuki zeminde kurulmadığını 
bilmesine rağmen brifinglere katkıda bulunduğu, bu BÇG'nin kuruluş ve faaliyetleri ile 
ilgili doğrudan bağlı olduğu Başbakan'a bilgi vermediği gibi Batı Eylem Planı 
belgesinde de icra makamında bulunduğu, Bakanlar Kurulu'nca silahlı kuvvetlere 28 
Şubat kararlarının uygulanması konusunda bir emri ve talimatı olmamasına rağmen 
BÇG'nin kurulması ve faaliyetleriyle ilgili toplantılara katıldığı, aktif görev aldığı, hatta 
kendisine gönderilen 27 Mayıs 1997 tarihli belgede dahi BÇG ile ilgili MGK'nın 
kararının ilgi tutulduğu, Başbakanlığın herhangi bir talimatının yazısının ilgi olarak 
gösterilmediği yani sanığın BÇG'nin Başbakanlık veya Bakanlar Kurulu tarafından 
verilen bir talimatla kurulmadığını bilmesine ve çalışma içeriğinin de hükümete 
düşürmeye yönelik olduğunu görmesi ve bilmesine rağmen diğer sanıklarla iştirak 
iradesi içerisinde ve fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği, sanığın amaç suç 
yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin Doğan'ın 
koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu'na irade beyan etme konumunda 
bulunmayan sanık İbrahim Selman Yazıcı'nın görevlendirilmesinden haberinin 
olmadığının düşünülemeyeceği, 10 Nisan 1997 tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 
1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli belgelerin bilgi için gizli ve kişiye özel olarak 
kendisine gönderildiği, amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle 
uygunluk göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın 
tebliğ edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan 
edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin 
amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 
54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi 
bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına 
itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

8. SANIK YILDIRIM TÜRKER YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, Batı Çalışma Grubu kurulduğu 
dönemde 1996-1999 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığında “J-1” olarak tanımlanan 
Personel Başkanı olarak görev yaptığı,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 4 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 



  

olarak ifadesinde; Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan sonra 
Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, 
Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir 
toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma 
yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 
hazırlandığını, bu toplantılara katılanların görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan 
emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK:3050-155-97/İCRA SB. sayılı Çalışma 
Grubu Oluşturulması konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği 
için Genelkurmay Personel Başkanı olan (J-1) olan sanık YILDIRIM TÜRKER'e gönderdiği,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli 
HRK:7200-77-97/ İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli 
kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay Personel Başkanı olan (J-1) olan 
sanık YILDIRIM TÜRKER'e gönderdiği,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in bilgi için Genelkurmay Personel Başkanı olan 
(J-1) olan sanık YILDIRIM TÜRKER'e gönderdiği,

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için 
Genelkurmay Personel Başkanı olan (J-1) olan sanık YILDIRIM TÜRKER'e gönderdiği,

"1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 
alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuştur. 2- Eylem planında, alınacak 
tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast 
makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen 
Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir. 3- Eylem Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." içerikli T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu, Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst 
yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay Personel Başkanı 
olan (J-1) olan sanık YILDIRIM TÜRKER'e gönderdiği, 

 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
Genelkurmay Personel Başkanlığının bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay Genelkurmay J-1 Başkanı olarak katıldığı, 

 Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 



  

gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Toplantıda;(J-1 olarak) “Halen Çalışan Teşkilat muhafaza edilmelidir” şeklinde 
konuşma yaptığı,

Sanık 25.02.2013 tarihli imzalı dilekçesinde de belirttiği üzere,Batı Çalışma 
Grubuna Genelkurmay Başkanlığı'nın 10 Nisan 1997 tarihli BÇG emri gereğince sanık 
Bahattin Çelik ve sanık Doğan Temel'i görevlendirdiği,

Sanık Çetin Doğan 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde ; Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanı ile 
görüştükten sonra kendilerini toplayarak “Bakanlıklar gibi bir çalışma yapalım” demesi 
üzerine 4 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı yazılar gereği 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi 
kendisinin hazırladığını, J Başkanları ile koordine edip görüş alarak Çevik BİR’e 
sunduğunu, silsile gereği Genelkurmay Başkanına arz edildiğini, belgenin Ek-A’sında 
bulunan BÇG şemasını da hazırlayıp imzaladığını, Batı Çalışma Grubu Başkanı olduğunu 
yönündeki beyanı, 

Sanık Bahaddin Çelik 20.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde,1996 yılı Ağustos ayında Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı Plan Şubeye 
proje subayı olarak atandığını, hatırladığı kadarıyla 1997 yılının Mart ayında çalıştığı 
Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürünün şifai olarak kendisine İGHD’de işlerin yoğun 
olduğunu, oraya yarım destek vermesi konusunda emri vermesi üzerine İGHD Plan şubesine 
gittiğini, kendisine İGHD Plan Şubede bir masa verdiklerini, yarım gün Plan Şubede 
görevine devam ettiğini, Plan Şubede iç tehdide yönelik işlere baktığını, ilk başta BÇG 
faaliyeti olduğunu bilmediğini, televizyonda BÇG adını duyduğunda şaşırdığını, BÇG’nin 
kuruluşundan haberi olmadığını, BÇG’nin Genelkurmay Karargâhının 1 ya da 2 alt kat 
zeminde faaliyet gösterdiğini, BÇG’ye kuvvet komutanlıklarından ve ordulardan ilgili o 
dönem raporlar geldiğini yönündeki beyanı, 

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Sanık Yıldırım Türker 26.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;



  

1996-1999 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanı olarak görev yaptığını, 
Genelkurmay 2. Başkanına bağlı olduğunu,

 BÇG’nin Genelkurmay Başkanı veya 2. Başkanının emriyle Harekât Başkanı 
tarafından kurulduğunu, kuvvet komutanlıkları ve ordularda BÇG’nin yapılanmasının var 
olduğunu, buradan BÇG’ye gelen verilerin analizinin çalışma grubunun olduğu yerde 
yapıldığını, BÇG’de Çevik BİR, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ ve İdris KORALP’i 
hatırladığını,

4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair yazının Personel 
Başkanı olması sebebiyle başkanlığına gelmiş olabileceğini, genel bir direktif olduğunu, 
BÇG’ye personel için ilgili teklif ve tedbirler sunmuş olabileceğini, asıl teklif ve tedbirleri 
üretenin İstihbarat ve Harekât Şubeleri olduğunu,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin Personel 
Başkanlığına geldiğini, fakat kendisinin hatırlamadığını, belgede TSK’nın birinci öncelikli 
vazifesinin irtica olduğunun belirtildiğini, BÇG’nin karargâhının Genelkurmay Karargâhı, 
icra makamının da kuvvet komutanlıkları olduğunu, bu sebeple kuvvet komutanlıklarında 
BÇG’nin gerçekleştirilmesinin de doğal olduğunu, belgede belirtilen kitle örgütlerine örnek 
olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, sendikalar, sivil toplum örgütleri olabileceğini, belgedeki 
yaşanan sorunun bir yanıyla bir siyasi iktidar meselesi olduğu ifadesinden algıladığının 
irtica ile ilgili grupların iktidar olması anlamına gelebileceğini meselenin buradan 
geldiğini, belgenin 9/a maddesinde belirtilen kriz masasının daha önceden teşkil ettirildiğini, 
irtica tehdidi gündeme geldiğinde bu kriz masasının faaliyete geçeceği olayları, krizi takip 
eden grup anlamına geldiğini,

Belgenin Ek-A’sında Çetin DOĞAN imzalı BÇG şemasında J’lerden personelin 
görevlendirileceği, bu kişilerin asıl görevleri yerinde kalmak şartıyla tali yani ikinci bir 
görevlendirme olduğunu, verilen tali-ikinci görev çok önemli ise asli görevin ihmal 
edilebileceğini, şu anda kimi görevlendirdiğini hatırlamadığını,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu belgenin BÇG 
kurulduktan sonra bunun raporlama sistemi ile ilgili çıkarılan bir emir olduğunu, bunun 
şeklini de eklerinde verdiğini, belgeyi hazırlayanın BÇG’nin belirttiği konularla ilgili 
haberleri bu rapor sistemi ile istediğini, kuvvet komutanlıkları ve diğer birimlerden bilgilerin 
ve raporların nasıl geleceğini belirten belge olduğunu,

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin 
personel başkanlığına geldiğini, fakat şu an hatırlamadığını, belge içeriğindeki tespitlerin 
belgeyi hazırlayanların görüş ve değerlendirmeleri olduğunu,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belgede icra 
makamı olarak personel başkanlığının sayılmadığını, bu konuda herhangi bir çalışma ve 
faaliyet göstermediğini, bazı bölümlerde icra makamı olarak personel başkanlığı gösterilmiş 
ise de bu konularda herhangi bir faaliyet ve çalışmasının olmadığını,

Çalışanlara amirleri tarafından takdir belgesi hazırlanmış ve verilmiş olabileceğini, 
yapılan faaliyetlerin hükümet ile ilgili olmadığını değerlendirdiğini, görevi gereği olarak da 
hatırladıklarını anlattığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu'na irade beyan etme konumunda 
bulunmayan sanıklar Doğan Temel ve Bahaddin Çelik'i görevlendirdiği, 4 Nisan 1997 
tarihli, 10 Nisan 1997 tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 1997 tarihli ve 27 Mayıs 
1997 tarihli belgelerin gereği için gizli ve kişiye özel olarak kendisine gönderildiği, 
amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk göstermesi 
mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ edilmesi ve 



  

anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan edebilecek ve 
karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin amaç suça 
yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 54. 
Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi 
bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına 
itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

9. SANIK  ÇETİN SANER YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, Batı Çalışma Grubu kurulduğu 
dönemde 1995 Ağustos -1998 Ağustos yılları arasında Genelkurmay Başkanlığında “J-2” 
olarak tanımlanan İstihbarat Başkanı (J-2) olarak görev yaptığı,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 4 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan sonra 
Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, 
Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir 
toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma 
yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 
hazırlandığını, bu toplantılara katılanların görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan 
emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK:3050-155-97/İCRA SB. sayılı Çalışma 
Grubu Oluşturulması konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği 
için Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan (J-2) olan ÇETİN SANER'e  gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200- 77- 
97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık 
Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan (J-2) olan ÇETİN SANER'e 
gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan 
(J-2) olan ÇETİN SANER'e  gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan (J-2) olan ÇETİN SANER'e  gönderdiği, 

"1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 
alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuştur. 2- Eylem planında, alınacak 
tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast 
makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen 
Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir. 3- Eylem Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 



  

bağlanması sağlanacaktır." içerikli T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu, Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst 
yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay İstihbarat Başkanı 
olan (J-2) olan ÇETİN SANER'e  gönderdiği, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
sanığın başkanı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığının bulunduğu,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-2 Başkanı olarak katıldığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Toplantıda;(J-2 olarak)
“-Mevcut teşkilatın devamlılığı, yeni bir daireye gerek yoktur. -Kuvvetlerde de 

benzeri teşkilat olmalıdır. -Bu teşkilat kolordu seviyesine kadar yaygınlaştırılmalıdır. 
-Garnizon K.ları seviyesine kadar raporlaşma sistemi tesis edilmelidir. -Polisin durumu 
(EM.Gn.Md.nün değişmesi) -MGK Kararlarının uygulanması için kesin muhtıra verilmesi, 
Synt hazırlığı yapılmalıdır.

-MGK kararlarına ilişkin çalışma nisan ayı MGK toplantısından sonra J-3'e 
devredilecektir. -Kurum kuruluşlara verilecek brifingte, broşürü ilgili müesseselere nasıl 
vereceğiz? konusu incelensin.” şeklinde konuşma yaptığı,

Refahyol Hükümetinde İçişleri Bakanı olan Meral AKŞENER ile ilgili olarak Batı 
Çalışma Grubu belgelerini açıklaması ve basın açıklaması sonrasında sanığın İç İşleri 
Bakanlığı Müsteşarı Teoman Ünüsan'a İç İşleri Bakanı olan Meral Akşener'e iletilmek üzere; 
"söyle o kadına, çırılçıplak soyarız, avanesi ile birlikte İç İşleri Bakanlığı önünde bir yağlı 
kazığa oturturuz." şeklinde sözler söylediği, sanığın bu sözleri söylediğini kabul ettiği, bu 
sözleri İç İşleri Bakanı'na söylemesinin nedeninin Batı Çalışma Grubu'nun belgelerinin 
kamuoyuna açıklanmasından dolayı olmasına rağmen ifadesinde özetle silahlı kuvvetlerin 
darbe hazırlığında olduğunun sürekli etrafta yayılması nedeniyle yaptığını beyan ettiği,

Sanık Çetin Doğan 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde ; Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanı ile 
görüştükten sonra kendilerini toplayarak “Bakanlıklar gibi bir çalışma yapalım” demesi 
üzerine 4 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı yazılar gereği 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi 
kendisinin hazırladığını, J Başkanları ile koordine edip görüş alarak Çevik BİR’e 
sunduğunu, silsile gereği Genelkurmay Başkanına arz edildiğini, belgenin Ek-A’sında 
bulunan BÇG şemasını da hazırlayıp imzaladığını, Batı Çalışma Grubu Başkanı olduğunu 



  

yönündeki beyanı, 
Sanık İsmail Ruhsar Sümer 15.02.2013 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 

eşliğinde verdiği  Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarında ekinde 
İrticai faaliyetler konusunda brifing verilmesi ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
gönderilen 11 sayfadan oluşan mesaj formlarında brifing veren, brifingleri koordine eden 
olarak Ruhsar Sümer’in adının geçmesi ile ilgili olarak şüpheli ifadesinde; belgelerin doğru 
olduğunu, belgelerde verilmesi gereken brifinglerin kendisi tarafından verildiğini, fakat bu 
brifinglerin içeriğini, konusunu, kapsamını kendisinin hazırlamadığını, Çevik Bir’in emri ile 
İstihbarat Başkanı Çetin Saner tarafından kitapçık halinde kendisine verildiğini, brifing 
kitapçığının başka daireler tarafından hazırlandığını, emir gereği brifing metinlerini 
sunduğunu, metinlerin yansı ile yansıtıldığını, yansıda belirtilen yazıları okuyarak brifingi 
verdiğini, Daire Başkanı olması sebebiyle ilgi sahasına girmemesine rağmen verilen emir 
gereğince irtica ile ilgili brifingleri emirde belirtilen Komutanlıklarda sunduğu yönündeki 
beyanı,

Sanık Mustafa Hakan Bural  20.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde verdiği ifadesinde, İstihbarat Başkanlığı Destek Şube Müdürü'nün yazılı değil sözlü 
tebliği üzerine İGHD'de Nisan-Mayıs 1997 tarihlerinde çalışmaya gittiğini, çalıştığı bölümün 
BÇG olduğunu anladığını, hem İGHD'de hem de BÇG'de çalıştığı yönündeki beyanı,

Genelkurmay karargahında 10 Haziran 1997 tarihinde Yargı mensuplarına 11 
Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, işadamları, sivil toplum örgütleri, 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 üniversite rektörüne 
irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, Brifingin öğleden sonraki oturumuna ise Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği, Birleşik Kadın Platformu üyelerinin katıldığı, Brifinglerde Genelkurmay Genel 
Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli Müşavir Muhittin Erdal ŞENEL, İstihbarat Daire Başkanı 
İsmail Ruhsar SÜMER, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in hazır bulunduğu, Brifingin 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin SANER’in sunusu ile başladığı, Çetin SANER’in 
sunumundan sonra Genelkurmay İstihbara Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Fevzi 
TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle ilgili brifingi verdiği, 

 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri; 
ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ 
BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 
KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT 
(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY 
REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ 
MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, 
GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU" şeklindeki gazete 
manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir 
müdahele olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği,

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu 
Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 
1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 
(20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 



  

97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e çevrildiği, 
hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman diliminde gizlilik 
derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE ÖZEL'e çevrilmesi 
brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddeye ve İç Hizmet Yönetmeliği 85. maddeye yapılan 
atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri ile sanıkların eylemlerinin cebir ve şiddet 
içerikli olduğunun anlaşıldığı ve amaç suçu gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket 
ettikleri,

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubunun, savunmaların aksine 54. 
Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını amaç suçu 
gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Sanık Çetin Saner 09.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde;

1995 Ağustos - 1998 Ağustos tarihleri arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanı 
(J-2) olarak görev yaptığını, daha sonra Adana 6. Kolordu Komutanlığına atandığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, İstihbarat Başkanı olarak kendisine 3 dairenin bağlı 
olduğunu, bunların 1. İstihbarata Karşı Koyma (İKK) Dairesi, 2. Plan ve Koordine Dairesi, 3. 
İstihbarat Dairesi olduğunu, belgenin istihbarat başkanlığına geldiyse ilgili olan İKK 
Dairesine havale etmiş olabileceğini, icra makamı olarak herhangi bir tedbir alınmadığını,

BÇG’nin 28 Şubat MGK Kararlarının takibi için kurulmuş olabileceğini, BÇG’de 
Fevzi TÜRKERİ’nin görevlendirme yapmış olabileceğini, hatırlamadığını, BÇG’de görev 
almadığını,

4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması konulu belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgenin başkanı olduğu İstihbarat Başkanlığına gelmiş olabileceğini, 
hatırlamadığını, İKK Dairesi Başkanı Fevzi TÜRKERİ’nin bu iş ile ilgilendiğini ve BÇG’de 
kimi görevlendirmiş ise onun katıldığını, kendisinin BÇG’ye kimseyi görevlendirmediğini,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu belge ile ilgili olarak 
ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, kendi başkanlığına gelmiş olabileceğini, İKK’ya havale 
etmiş olabileceğini,

Brifingleri o dönem yardımcısı olan İKK Dairesi Başkanı Fevzi TÜRKERİ’nin 
verdiğini, kendisinin de 2-3 dakikalık açılış konuşması yaptığını,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; bu konudaki çalışmayı İKK Başkanlığının yapmış olabileceğini,

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; belgenin başkanlığına gelip gelmediğini bilmediğini, içeriği 
konusunda bilgi sahibi olmadığını,

Refah Partisinin kendisinin değil faaliyetlerinin tehdit olarak değerlendirdiğini, 
Refah Partisinin kısa vadede İran benzeri bir cumhuriyet kurabilmek için gerekli alt yapıya, 
güce sahip olduğunu düşünmediğini, ancak bunun uzun vadede olabileceği düşüncesinin 
kendisinde var olduğunu, brifinglerin halkı aydınlatmak amacıyla verilmiş olabileceğini,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; başkanı olduğu İstihbarat Başkanlığının icra makamı olarak gösterildiğini, 
bunlarla ilgili herhangi bir emir ve talimat vermediğini,



  

Genelkurmay antetli CD içerisindeki Arsiv\İSTH BŞK_İRTİCAİ FAALİYETLER\ 
isimli belgenin BÇG harekât konsepti ve eylem planı kapsamında oluşturulması ile ilgili 
olarak ifadesinde; belgeyi kendisine bağlı İKK Dairesinin hazırladığını, verilmiş brifinglerin 
özet bilgilerini ihtiva eden küçük kitapçık şeklinde hazırlanmış belge olduğunu,(Belgenin 
Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlandığı, irticai faaliyetler 
başlığını taşıdığı, 29 sayfadan oluştuğu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden ve 
Cumhurbaşkanlığı arşivinden gönderilen belgelerle aynı olduğu tespit edilmiştir.)

CD5\Bcg\bornova\BRİFİNG\ klasöründe yer alan GEN3.PPT isimli power point 
sunusu belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgenin slayt şeklinde hazırlanmış 3-4 saatlik bir 
sunum olabileceğini düşündüğünü, belgeyi hatırlamadığını,

3 Nisan 1997 tarihli İhbar Mektubu konulu 3570-68-97/İKK.GÜV.DS.Ş.1C sayılı 
yazıdaki imzanın kendisine ait olduğunu, tarafına gelen ihbar mektubu ile ilgili Emniyet 
Müdürlüğüne araştırma için yazılmış bir yazı olduğunu, ekteki bilgi notunun İstihbarat 
Başkanlığınca hazırlanan bir bilgi notu olduğunu,

İçişleri Bakanlığına hitaben yazılan RTÜK tarafından yerel TV’lere frekans tahsisi 
konulu 3590-1109-97/İKK.GÜV.D.İÇ İSTH.Ş.1109 sayılı yazı altındaki imzanın kendisine 
ait olduğunu,

Refahyol Hükümetinde İçişleri Bakanı olan Meral AKŞENER ile ilgili olarak Batı 
Çalışma Grubu belgelerini açıklaması sebebiyle İçişleri Müsteşarı Teoman ÜNÜSAN’a 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak “Söyle o kadına, çırılçıplak soyarız, avanesi ile 
birlikte İçişleri Bakanlığının önünde bir yağlı kazığa oturturuz” şeklinde tehditte bulunması 
ile ilgili olarak ifadesinde; o dönemde İçişleri Bakanlığına bağlı polislerin Genelkurmay ve 
TSK’yı takip edip sanki bir ihtilal hazırlığı varmış gibi asılsız yorumlar yaparak sivil kesime 
yaydıklarını, ayrıca bir polis aracının Genelkurmayın radar üssüne gece yarısı gelmesi ile 
ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı olarak bir yazı hazırladıklarını, yazıyı da Genelkurmay 
Başkanı İsmail Hakkı KARADAYI’nın imzaladığını, yazıyı almak için dönemin İçişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Teoman ÜNÜSAN’ın Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR’in odasına 
geldiğini, Çevik BİR’in bildirmesi üzerine Çevik BİR’in makam odasına gittiğini, yazıyı 
Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanına götürdüğü sırada odada ikisinin kaldığını, Teoman 
ÜNÜSAN’a “Söyle o kadına insanı İçişleri Bakanlığı binasının önünde kazığa oturturlar” 
diye söylediğini, pişman olduğunu, utanç duyduğunu,

Emniyet teşkilatındaki havan topu dahil ağır silahların TSK’ya iadesi konusundaki 
basın yayın organlarında yer alan görüşlere katılmadığını, bu silahların TSK’nın zimmetinde 
ve ihtiyacı olduğu için geri alındığını,

BÇG ile hükümetin ayrılmak zorunda bırakıldığı iddiaları ile ilgisinin olmadığını 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu'na irade beyan etme konumunda 
bulunmayan Salih Eryiğit, Yahya Cem Özarslan ile kendisine bağlı dairelerde 
çalışanların BÇG görevlendirilmesinden ve çalışmalarından haberdar olmamasının 
düşünülemeyeceği, 4 Nisan 1997 , 10 Nisan 1997 tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 
1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli belgelerin gereği için gizli ve kişiye özel olarak 
kendisine gönderildiği, amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle 
uygunluk göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın 
tebliğ edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, brifingleri 
ve içeriklerini hazırlattığı ve sunumlarının yapılması emrini verdiği, irade beyan 
edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin 
amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 



  

54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi 
bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına 
itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

10. SANIK VURAL AVAR YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, Batı Çalışma Grubu kurulduğu 
dönemde 1996 Ağustos -1998 Ağustos yılları arasında Genelkurmay Başkanlığında “J-5” 
olarak tanımlanan Plan Prensipler Başkanı olarak görev yaptığı,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 4 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan sonra 
Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, 
Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir 
toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma 
yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 
hazırlandığını, bu toplantılara katılanların görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan 
emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK:3050-155-97/İCRA SB. sayılı Çalışma 
Grubu Oluşturulması konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği 
için Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı olan (J-5) olan VURAL AVAR'a 
gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200- 77- 
97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık 
Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı olan (J-5) olan 
VURAL AVAR'a  gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in bilgi için Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler 
Başkanı olan (J-5) olan VURAL AVAR'a  gönderdiği, 

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için 
Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı olan (J-5) olan VURAL AVAR'a 
gönderdiği, 

"1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 
alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuştur. 2- Eylem planında, alınacak 
tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast 
makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen 
Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir. 3- Eylem Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." içerikli T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 



  

Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu, Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst 
yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay Genel Plan ve 
Prensipler Başkanı olan (J-5) olan VURAL AVAR'a  gönderdiği, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planının 10 nolu konu/faaliyet 
kısmının İcra Makamında sanığın başkanı Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığının 
bulunduğu, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-5 Başkanı olarak katıldığı, 

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Toplantıda;(J-5 olarak) “-Vazife: İrticayı durdurma ve geriletme. -İlk aşamada 
hükümetin değişimi gereklidir. -Ana prensipleri belirleyerek teşkilatlanmaya gidilmelidir. 
-Yetki talimatı verilmelidiri. -Kendi içimizi temizleme -Sivil toplum örgütleri ve medya ile 
işbirliği yapacak bilgili, geniş bir teşkilat, -Çok geniş istihbarat alanı, Teşkilat, -Bilgi 
toplayan bir grup, -Bilgiyi eyleme dönüştüren bir grup, Eylem grubu-Psikolojik harekât” 
şeklinde konuşma yaptığı, 

Sanık Çetin Doğan 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde ; Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanı ile 
görüştükten sonra kendilerini toplayarak “Bakanlıklar gibi bir çalışma yapalım” demesi 
üzerine 4 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı yazılar gereği 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi 
kendisinin hazırladığını, J Başkanları ile koordine edip görüş alarak Çevik BİR’e sunduğunu, 
silsile gereği Genelkurmay Başkanına arz edildiğini, belgenin Ek-A’sında bulunan BÇG 
şemasını da hazırlayıp imzaladığını, Batı Çalışma Grubu Başkanı olduğunu yönündeki 
beyanı, 

Sanık Ertuğrul Gazi Özkürkçü soruşturma ve yargılama aşamasında alınan 
savunmalarında, kendisinin 1996-1999 yılları arasında Genelkurmay Genel Plan Prensipler 
Başkanlığı Türk Yunan ilişkileri dairesi Kıbrıs Şube Müdürlüğü'nde proje subayı olarak 
görev aldığını, 1997 yılı Mayıs ayı başında Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı 
Vural Avar'ın kendisini BÇG'de görevlendirdiğini, kendi görevine ilaveten ikiz görevle 
çalıştığını, kendisine İdris Koralp'in görev verdiğini, bir süre burada görev yaptığını, daha 
çok tercüme yaptığını brifinglerde görev aldığını, kendisinin tercüme gerektiğinde devreye 
girdiğini, BÇG'de bizzat bir faaliyet ve çalışmada bulunmadığını, BÇG'nin Genelkurmay 
Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın başkanlığında İGHD koordinatörlüğünde kurulduğunu, plan 
şube müdürü İdris Koralp'in altındaki subayların da çalıştığını, kendisinin BÇG'de 



  

görevlendirildiğini ancak herhangi bir faaliyet ve çalışma yapmadığını, kendilerinin haberi 
olmadan da kendisine takdirname hazırlandığını, isminin de burada görevlendirilmesi 
nedeniyle listede geçmiş olabileceğini yönündeki beyanı,

Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde;

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ve eklerini 
kendi emrinde olan proje subayları olan Ünal AKBULUT, Ruşen BOZKURT, Ziya BATUR 
ve Faruk ALPAYDIN’dan birisinin hazırladığını, ekindeki yazılarda kendisinin imzasının 
mevcut olduğunu, ekleri olan Batı Çalışma Grubu Günlük Durum raporu BATGÜNDURAP 
ve Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu BATOLBİLRAP’ı İGHD şube müdürü olarak 
imzaladığını, yazıyı ise sıra ile amirlerine proje subayının götürerek imza ettirdiğini, Kenan 
DENİZ ve Çetin DOĞAN’a paraf ettirildiğini, Çetin DOĞAN’ın da J-2 ve J-5’in parafını 
aldığını, Çevik BİR’in evrakı imzalayarak dağıtım yaptığını, Genelkurmay Başkanına bilgi 
verdiğini,

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin, 
kendisinin plan proje subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlanarak kendisine 
geldiğini, kendisinin İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e arz ettiğini, daha sonra Harekât Başkanı 
Çetin DOĞAN’a arz edildiğini, Çetin DOĞAN’ın da koordine parafı yaparak J-2 İstihbarat 
Başkanı, J-5 Plan Prensipler Başkanına arz edip değişikliklerini alıp Çevik BİR’e 
sunulduğunu, Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanına bilgi sunumu yaptıktan sonra evrakın 
dağıtımının gereğinin yapıldığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu Çevik BİR imzalı yazının 
Ek-A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan İGHD.Pl.Ş.Md.İdris KORALP imzalı Batı Çalışma 
Grubu Batı Eylem Planındaki imzanın kendisine ait olduğunu, doğru olduğunu, bu belgenin o 
tarihte plan subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlandığını, kendi emri altında 4 tane 
plan subayı olduğunu, Ünal AKBULUT’un en kıdemlisi olduğunu, Ruşen BOZKURT, Ziya 
BATUR, Faruk ALPAYDIN’ın da plan subayları olduğunu, bu planı kendisinin paraf 
ettiğini, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e yolladığını, Kenan DENİZ’in de düzeltmesini yapıp 
paraf ettiğini, ondan sonra Harekât Başkanı Çetin DOĞAN’a çıktığını, onun da parafını atıp 
düzeltmeleri yaptığını, kendisine eş ilgili birimlerde olan istihbarat başkanı J-2’nin, 
stratejik plan daire başkanı J-5’in kanunlara ve yasaya uygun mu diye yan koordine 
imzası attıklarını, tahminince adli müşavirlik parafının da alınmış olabileceğini, daha sonra 
Çevik BİR’e plan subayının evrakı çıkarıp imzalattığını, Çevik BİR’in de Genelkurmay 
Başkanlığına evrakı bilgi olarak sunduğunu, gerekli notlar varsa onların düzeltileceğini, 
evrakı hazırlayan ve silsileye sunanın plan subayı olduğu yönündeki beyanı,

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 



  

amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.
Sanık Vural Avar 28.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 

vermiş olduğu ifadesinde; 1996 Ağustos-1998 Ağustos ayları arasında Genelkurmay 
Başkanlığında “J-5” olarak tanımlanan Plan Prensipler Başkanı olarak görev yaptığını, 1998 
yılı Ağustos ayında emekli olduğunu,

04 Nisan 1997 tarihli BÇG’nin kurulması konulu belge ile ilgili olarak verdiği 
ifadesinde; “J-5” Başkanı olması sebebiyle belgenin kendisine gelmiş olabileceğini, 
kendisine bağlı 4 tane daire başkanından birisine havale etmiş olabileceğini, bu daire 
başkanının görevlendirdiği personelin toplantıya katıldığını,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulması konulu belge ile ilgili olarak 
verdiği ifadesinde; Belgenin “J-5” Başkanlığına gelmiş olabileceğini, belge doğrultusunda 
Kuvvet Komutanlıklarında da çalışma yapıldığını, belge kapsamında bir kriz masası 
oluşturulduğunu,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak verdiği ifadesinde; belgenin Başkanlığına geldiğini, Çetin Doğan’ın belge ile ilgili 
olarak kendisine telefon açarak “J-5” olarak görüşünü almış olabileceğini,

06 Mayıs 1997 tarihli Batı alışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak verdiği ifadesinde; belgenin kendisine bağlı olan ve görevlendirdiği 4 daire 
başkanından biri tarafından parafe edilmiş olabileceğini, Çetin Doğan’ın J-5 olarak 
kendisinden görüş almış olabileceğini, Erbakan ve yanındaki bir kısım bakanların bazı 
sözlerinin kendilerinde şüphe uyandırdığını, bırakılırsa sanki ülkeyi irticaya, şeriata 
götüreceklerine dair bir algı uyandırdığını,

BÇG Harekât Konsepti belgesinin 3.sonuç kısmında geçen İrtica ile Mücadele adı 
altında Atatürkçü güçlerle temasa geçilmesi gerektiği belirtilmesi ile ilgili olarak ifadesinde; 
Atatürkçü Düşünce Derneğinin, bir kısım üniversitenin, bir kısım sivil toplum kuruluşunun 
kastedilmiş olabileceğini,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak verdiği ifadesinde; belgenin Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığına gelmiş 
olabileceğini, kendisinin veya yerine vekalet eden kişi tarafından paraf edilmiş olabileceğini, 
Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında icra makamında kendi başkanlığı gösterilmiş ise de; 
bu kapsamda herhangi bir faaliyet ve çalışma içerisinde olmadıklarını, kendisine bağlı Daire 
Başkanları ve Şube Müdürlerinin belge doğrultusunda toplantılara katılmış olabileceklerini, 
herhangi bir kimseyi ismen görevlendirmediğini, Harekât Başkanlığı bünyesinde Batı 
Çalışma Grubunun kurulmuş olabileceğini, bilgisi olmadığını, 28 Şubat 1997 tarihli MGK 
kararları doğrultusunda Genelkurmay Harekât Başkanlığı ve İGHD’de bir çalışma grubu 
oluşturulmasına ilişkin bir emir çıkartılmış olduğunu, Çevik Bir tarafından BÇG’nin 
kurulduğunu,

Gelişen süreçte Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Erol Özkasnak’ın ise 
bunun bir post modern darbe olduğunu söylemiş ise de; kendisinin buna katılmadığını, ancak 
Sincan’da Filistin Büyükelçiliği müsteşarının katıldığı gösteriye bir tepkide gösterilmesi 
gerektiğini, Batı Çalışma Grubunun Hükümet tarafından yayınlanan Milli Siyaset Belgesinin 
1 nci öncelikli hedefleri içerisindeki irtica ile mücadele kapsamında kurulan hem Anayasa 
hem de TSK'nın 35. maddesinde yasal dayanağını bulan bir çalışma grubu olduğunu 
düşündüğünü belirterek suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu'na irade beyan etme konumunda 
bulunmayan sanık Ertuğrul Gazi Özkürkçü görevlendirdiği,4 Nisan 1997 , 10 Nisan 
1997 tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli 



  

belgelerin gereği için gizli ve kişiye özel olarak kendisine gönderildiği, amacı ve yöntemi 
itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk göstermesi mümkün olmayan bu 
görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul 
edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan edebilecek ve karar alacak konumda 
bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin amaç suça yönelik olduğunun 
kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna 
iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi bölümünde anlatılan 
gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına itibar edilmeyerek 
mahkumiyetine karar verilmiştir.

11. SANIK HAYRİ BÜLENT ALPKAYA YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, Batı Çalışma Grubu kurulduğu 
dönemde 1996 Ağutos- 1997 yılı Ağustos ayı arasında Genelkurmay Muhabere Elektronik ve 
Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı (J-6) olarak görev yaptığı, 

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 4 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan sonra 
Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, 
Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir 
toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma 
yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 
hazırlandığını, bu toplantılara katılanların görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan 
emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK:3050-155-97/İCRA SB. sayılı Çalışma 
Grubu Oluşturulması konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği 
için Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olan (J-6) olan sanık 
HAYRİ BÜLENT ALPKAYA'ya gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200- 77- 
97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık 
Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olan 
(J-6) olan sanık HAYRİ BÜLENT ALPKAYA'ya gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in bilgi için Genelkurmay Muhabere Elektronik ve 
Bilgi Sistemleri Başkanı olan (J-6) olan sanık HAYRİ BÜLENT ALPKAYA'ya gönderdiği, 

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için 
Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olan (J-6) olan sanık HAYRİ 
BÜLENT ALPKAYA'ya gönderdiği, 



  

"1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 
alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuştur. 2- Eylem planında, alınacak 
tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast 
makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen 
Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir. 3- Eylem Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." içerikli T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu, Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst 
yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Genelkurmay Muhabere 
Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olan (J-6) olan sanık HAYRİ BÜLENT 
ALPKAYA'ya gönderdiği,  

 Sanık Ahmet Ziya Öztoprak 14.02.2013 tarihli soruşturma aşamasında ve müdafii 
eşliğinde alınan beyanında ; kendisinin o tarihte Kurmay Albay olduğunu,  Batı Çalışma 
Grubunda herhangi bir subay yada sivil memur görevlendirmediğini, Batı Çalışma Grubu ile 
ilgili belgelerin bağlı olduğu “J-6” Başkanlığına gelmiş olabileceğini beyan ettiği, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay J-6 Başkanı olarak katıldığı iddia edilmiş 
ancak 1-20 temmuz 1997 tarihlerinde yıllık izin olduğu ve toplantıya katılmadığı,

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
BİR'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Toplantıda; (J-6 olarak), “-Eylemleri çeşitli kuruluşlarla koordineli olarak 
yürütmek şarttır, -Ast.K.lıklara ne yapılacağı belirtilmelidir. -İKK içinde şube olabilir 
(PSİ.Hrk.ile koordineli) -Dini bilen kişilerde bu grubun içinde olmalıdır” şeklinde 
konuşma yaptığı, 

Sanık Çetin Doğan 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde ; Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanı ile 
görüştükten sonra kendilerini toplayarak “Bakanlıklar gibi bir çalışma yapalım” demesi 
üzerine 4 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı yazılar gereği 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi 
kendisinin hazırladığını, J Başkanları ile koordine edip görüş alarak Çevik BİR’e 
sunduğunu, silsile gereği Genelkurmay Başkanına arz edildiğini, belgenin Ek-A’sında 
bulunan BÇG şemasını da hazırlayıp imzaladığını, Batı Çalışma Grubu Başkanı olduğunu 
yönündeki beyanı, 

Sanık Ahmet Dağcı 20.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 



  

vermiş olduğu ifadesinde,1996 yılı Ekim ayında Genelkurmay MEBS’e atandığını,geçici 
görevle 6-7 ay sonra 1997 yılı içinde Genelkurmay Harekât Başkanlığına İGHD Dairesinde 
çalıştığını,Batı Çalışma Grubunda BÇG’de 4-5 tane bilgisayarın bulunduğunu, birini 
kendisinin kullandığını, diğerlerini genelde sivil memurların kullandığını, yazan subay ve 
astsubayların kendilerinin de kullandığını, bunların yazılarını yazan sivil memurların da kimi 
zaman kendi adlarını, kimi zaman yazıyı yazdıran amirlerinin adlarını yazdıklarını, BÇG’nin 
Harekât Dairesi ve İGHD’de de yapılandığını, BÇG’de gazete ve televizyonların takip 
edildiğini, toplantılar yapıldığını bildiğini,BÇG İGHD PL.Ş.Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı 
Çizelgesi ile ilgili olarak ifadesinde; belgede “Salı günleri haftalık Batı Çalışma Grubu 
faaliyetlerinin arzı saat 10 ve aşağıda not 2’de her sabah saat 10’da da şubede Batı Çalışma 
Grubu alt kurul toplantısı yapılır ve kararlar alınır” şeklindeki yazılarda belirtildiği üzere 
dışardan gelen subay ve siviller ile orada görevli olan personelin toplantılar yaptığını 
yönündeki beyanı,

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Gizli-Hizmete Özel 120595-120147-122212 antetli 
25 Temmuz 2003 tarihli MEBS:4086-03/Bil.Sis.D.YGŞ.(174) 64011886 sayılı yazısı 
ekindeki Genelkurmay Harekat Başkanlığına hitaben yazılmış Taner Ezgü Koramiral 
Gnkur.MEBS.Başkanı tarafından imzalanmış görevlendirme konulu belge ile Gnkur 
Bşk.lığının 10 Nisan 1997 gün ve HRK:7200-77-97/İGHD.(2) sayılı emri gereği sanık Ahmet 
Dağcı'nın amirlerinin tarafından şifai emir ile BÇG de görevlendirildiği, SANIK Hayri 
Bülent Alkaya'nın bu görevlendirmeden haberinin olmadığının söylenemeyeceği,

Sanık hakkındaki iddianamedeki Doğruyol Partisi Genel Başkanı aleyhine dava 
açılması için düzenlenen formda imzası olup bu belgenin düzenlenmesi ile ilgili görev ve 
yetkisi yok ise de bu olayın suç tarihinden sonra Eylül 1997 tarihinde olduğundan hükme 
esas alınmamıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Sanık Hayri Bülent Alpkaya 13.02.2013 tarihinde cumhuriyet savcılığına 
müdafii eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde; 1996 Ağutos-1997 yılı Ağustos ayı arasında 
Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı olarak görev 
yaptığını, başkanlığının muhabere ve elektronik cihazların temini, bunların kullanılması, 
konseptlerin hazırlanması ile ilgili teknik bir başkanlık olduğunu, daha sonra Güney Deniz 
Saha Komutanlığına atandığını, 2003 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak emekli 
olduğunu,

7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik Bir’in yapmış olduğu toplantıya 
katılmadığını, bununla ilgili belgede belirtilen konuşmayı yapmadığını, Batı Çalışma Grubu 
belgelerinin kendi başkanlığına gönderilmediğini, Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri ile 
ilgili hiçbir şekilde görev almadığını, toplantılara katılmadığını,

DYP Genel Başkanı Tansu Çiller aleyhine kampanya kontrol formunun Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığından Güney Deniz Saha Komutanlığına geldiğini, Güney Deniz Saha 
Komutanlığına bağlı alt birimlere de kendi yazı ve imzasının ekinde belirtilen kampanya 
kontrol formunun dağıtıldığını, o dönemde Tansu Çiller’in Mesut Yılmaz için “Şimdiye 
kadar seçilmiş hiçbir genel başkan onbaşı olma şerefsizliğini göstermedi” ifadesi üzerine 



  

onbaşıların infial duyması ve komutanlıklara bu intifallerini belirtmeleri üzerine Deniz 
Kuvvetlerinden gelen kampanya kontrol formunun hazırlanıp gönderildiğini, komutanlıklara 
değil DYP Genel Merkezi ve Meclis grubuna faks, telefon, telgraf, mektup ile ilgili Doğru 
Yol Partisi birimlerine gönderilmesi amacıyla hazırlanan bir belge olduğunu, Tansu 
ÇİLLER’e psikolojik harekât amacıyla hazırlanmış bir belge olmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu'na irade beyan etme konumunda 
bulunmayan sanık Ahmet Dağcı'yı görevlendirdiği, görevlendirildiğinden haberinin 
olmadığının düşünülemeyeceği,4 Nisan 1997 tarihli,10 Nisan 1997 tarihli, 29 Nisan 1997 
tarihli, 06 Mayıs 1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli belgelerin gereği için gizli ve 
kişiye özel olarak kendisine gönderildiği, amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin 
görülmesiyle uygunluk göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte 
anlatılmaksızın tebliğ edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün 
bulunmadığı, irade beyan edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen 
emirlerin ve yapılan işlemlerin amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından 
bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini 
Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna 
varılmış, delillerin değerlendirilmesi bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut 
yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar 
verilmiştir.

12. SANIK HİKMET KÖKSAL YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak,1996 Ağustos-1997 Ağustos ayları 
arasında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı,  

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli 
HRK:7200-77-97/ İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli 
kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için  Kara Kuvvetleri Komutanı olan sanık Hikmet 
KÖKSAL'a gönderdiği, 

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Kara Kuvvetleri Komutanı olan sanık 
Hikmet KÖKSAL'a gönderdiği, 

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için 
Kara Kuvvetleri Komutanı olan sanık Hikmet KÖKSAL'a gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Eylem Planı konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan 
İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı  "Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve 
HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi sanık Çevik 



  

Bir'in gereği için Kara Kuvvetleri Komutanı olan sanık Hikmet KÖKSAL'a gönderdiği,  
27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 

bulunduğu,
4 Şubat 1997 tarihinde sanığın EMRİ ile zırhlı araç ve tankları Ankara- Sincan’ın en 

işlek caddesinde  yürütüldüğü bu bağlamda;
Taner Baytok'un Doğan Kitapçılıktan Çıkan Nisan 2001 Baskı Bir Asker Bir 

Diplomat-Güven Erkaya -Taner Baytok Söyleşi isimli kitabının 252. sayfasında Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya bu tankların yürütülmesiyle ilgili Taner Baytok'a şöyle 
bir cevap veriyor; "Laikliğin korunması lüzumuna bizi fazlasıyla iten olaylardan birisi elbette 
Sincan'da cereyan eden olaylar olmuştur. Sincan olayları Milli Güvenlik Kurulu dahil her 
düzeydeki toplantıda ele alındı. Buna rağmen hükümet çevrelerinde hiçbir reaksiyon 
gelmemesini bir süre üzüntüyle izledik. Bu böyle devam edemezdi, bir MGK toplantısından 
sonra Genelkurmay'da Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal ve Genelkurmay İkinci 
Başkanı Çevik Bir Paşalarla bir araya geldik. Bu gidişe dur diyebilmek için ne 
yapacağımızı konuştuk. Hikmet Paşa hükümetin bir şey yapacağı yok, bizim buna mutlaka 
bir şey yapmamız lazım. Halk bunu bizden beklemektedir, ben Genelkurmay Başkanı'nın 
da emrini alıp planlanmış bir program tahtında tatbikata katılacak tank birliklerini 
Sincan'dan geçirterek eğitim alanına oradan gönderirim dedi ve ertesi sabah tanklar 
yürüdü. Sincan'dan geçtiler, tankların geçişi beklenen etkiyi gösterdi, hem de fazlasıyla, 
hükümet hemen önlemler alma görüntüsüne girdi, şeklindeki beyanı,

Deliller ve değerlendirilmesi bölümünde detayları açılandığı üzere, 4 Şubat 1997 
tarihinde tankların normalde güzergâhının şehir merkezi olmadığı, törenler haricinde 
tankların Zırhlı Birliklerden çıkamayacağı, planlar doğrultusunda çıkabileceği, planların da 
bir gün önceden yapılamayacağı, planların daha önceden belirleneceğini, bugün karar 
alınarak yarın tatbikat yapılamayacağı,

Ankara’ın ilçesi Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 Şubat 
1997 tarihinde yürütülmesinin Genel Kurmay ikinci başkanı Çevik Bir’in bilgisi dahilinde 
Kara Kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal‘ın emri ile ani bir karar ile yaptırıldığı, tankların 
ve zırhlı araçların yürütülmesinin önceden planlanan bir tatbikat ve eğitim yürüyüşü olmadığı 
ve buna ilişkin delil belge bulunmadığı,planlı olması halinde bunun belgelerinin bulunması 
gerektiği, 7 Şubatta yapılacak planlı yürüyüşün öne alınması da olmadığı,3 Şubat 1997 gecesi 
acilen sanık Hikmet Köksal tarafından verilen bir emir üzerine tanklar Sincan’ın en işlek 
caddesinde yürütülmüş basın yayın organlarına da haber verilerek manşetten verilen 
haberlerde tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin hükümete karşı cebir ve şiddet içeren 
bir fiil olarak askeri müdahele hazırlığı olarak değerlendirilmesinde toplum tarafından 
hükümete karşı bir eylem olarak algılandığı başbakan, başbakan yardımcısı, bakanlar ve 
birçok milletvekilinin tankların ve zırhı araçların yürütülmesi olayını askeri müdahalenin 
habercisi olarak nitelendirdiği ve yorumlandığı,

4 Şubat 1997 tarihinde Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen 
Komutanlığında bulunan tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların deliller kısmında detaylı 
olarak açıklandığı üzere planlı olmayan ve ani bir karar ile Kara Kuvvetleri Komutanı 
Hikmet Köksal'ın emriyle Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncılar istikametinde yürütülmesi 
ve 5 Şubat Gazete manşetlerinde "TANKLAR SİNCAN’da, TANKLAR SİNCAN’dan 
GEÇTİ, TANK SESİ İLE UYANDIK, TANK SESLERİ, OLAY İLÇE SİNCAN’DA 
HEYECANLI SABAH, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE TANKLARI GÖREN 
SİNCANLILAR DARBE OLDUĞUNU SANARAK BÜYÜK ŞAŞKINLIK 
YAŞADILAR, YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA, TÜRKİYE SARSILIYOR, ORDU İLK 
KEZ AÇIKÇA GÖZDAĞI VERDİ, ORDU GEÇERKEN SİNCAN’A UĞRADI, SİVİL 
DARBE BASKISI, ORDU, CUMHURBAŞKANI, MUHALEFET VE SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI HÜKÜMETİN MECLİS İÇİNDE DÜŞÜRMEK VE YENİ 



  

HÜKÜMET KURMAK İÇİN DEVREDE, BAŞKAN FİRARDA, SİNCAN’DA GÖVDE 
GÖSTERİSİ, SİNCAN’DA TANKLI UYARI, PANİĞE KAPILAN SİNCANLILAR 
GAZETE VE TELEVİZYONLARI ARAYARAK TANKLAR GELDİ NE OLUYOR, 
DARBEMİ YAPILDI DİYE SORDULAR, SİNCAN TANK SESİYLE UYANDI, 
ORDUDAN DÖRT UYARI,SİNCAN’DA TANKLI PROTESTO, HÜKÜMETİ 
DÜŞÜRME ÇAĞRISI, SİNCAN MANEVRASI İKTİDARI SARSTI, REFAHYOL 
DAĞILIYOR MU TARTIŞMASI BAŞLADI, SİLAHLI KUVVETLER SİNCAN’DA, 
SİNCAN’DAN ORDU GEÇTİ, TANKLAR RESMİ GEÇİT YAPTI,TANKLAR 
CADDEDE, SİNCAN’DA TATBİKAT, SİNCAN’DA TANK SESLERİ" şeklinde 
manşetten verilen haberlerde tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin hükümete karşı 
cebir ve şiddet içeren bir fiil olarak askeri müdahele hazırlığı olarak değerlendirilmesi,

Ankara’ın ilçesi Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 Şubat 
1997 tarihinde yürütülmesi fiil meşru 54. Cumhuriyet hükümetine karşı cebir ve şiddet 
kullanma iradesini içeren ve bireylerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat eden bir hareket 
olarak amaç suç olan Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife 
görmekten cebren men etmek zararlı neticeyi gerçekleştirmeye elverişli ilk icra hareketi olan 
bir eylem olarak kabul edildiği,

Sanık Şükrü Sarıışık Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği 21.02.2013 
tarihli ifadesinde özetle; KKK Harekât Başkanı olduğunu, Kara Kuvvetleri karargâhında Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili çalışmalar ve faaliyetlere o dönemde Kara Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı Doğu Aktulga ve İstihbarat Başkanı olan Cevat Temel Özkaynak’ın muhatap 
olduğunu, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinin İstihbarat 
Başkanlığınca yürütüldüğünü, Kara Kuvvetleri Komutanının talimatı doğrultusunda 
BÇG’nin İstihbarat Başkanlığında şubesinin kurulduğunu, BÇG ile ilgili tüm belge ve 
bilgilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına geldiğini beyan ettiği, 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 24 Mart 1997 tarihli GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL 
kaşeli,Kara Kuvvetleri Komutanı Namına/Emriyle, İKK raporları konulu Kurmay Başkanı 
Doğu Aktulga imzalı, koordine olarak Hrk.Bşk.Şükrü Sarıışık olarak, hazırlayan 
İsth.Bşk.Tümg. C.T.Özkaynak olarak parafının bulunduğu belgede birer aylık dönemlerde 
Ordu ve EMASYA Bölge Komutanlıklarından; a) Görsel ve yazılı basın b) Okul ve yurtlar c) 
Vakıf ve Dernekler d) Siyasi kuruluşlar e) Kamu kurum ve kuruluşları, f) Yasa dışı kuruluşlar 
hakkında rapor istenilmesine ilişkin yazılı  belgenin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat 
Başkanlığı tarafından hazırlandığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı tarafından 
imzalandığını, kendisinin de harekât başkanı olması sebebiyle paraf ettiğini, hazırlayan ve 
icra eden makam olmadığını, belgede belirtilen çalışma sonucu elde edilen tüm bilgi ve 
belgelerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat başkanlığına geldiğini belirttiği, 

Taner Baytok'un Doğan Kitapçılıktan Çıkan Nisan 2001 Baskı Bir Asker Bir 
Diplomat-Güven Erkaya -Taner Baytok Söyleşi isimli kitabının 259-264. sayfalarında Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya BATI ÇALIŞMA GRUBU ile ilgili olarak Taner Baytok 
ile söyleşisinide;

Taner Baytok: Batı Çalışma Grubu bir süre kamuoyumuzu çok meşgul eden bir konu 
oldu. Biraz evvel yeri geldi, bu Batı Çalışma Grubu'ndan bahsettin. Nedir bu konu?

GÜVEN ERKAYA: 28 Şubat öncesinde irtica hareketleri çok artmıştı. Ayrıca 
iktidardaki Refahyol Hükumeti'nin meseleye yaklaşımının, laik Türkiye ve Atatürkçü 
düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, tehlikeyi daha da büyütmekteydi. Bu 
nedenledir ki irtica, Milli Güvenlik Kurulu'nda ülkemize yönelik tehditler arasında ilk 
öncelikli konulardan biri halinde ele alınmaya başlanmıştı.

Yanlışve telafisimümkün olmayan sonuçlara varılmasının önlenmesi, ancak doğru 
bilgiler toplanması ve doğru değerlendirmeler yapılmasıyla mümkün olabilirdi. Bunun için 
ciddi ve güvenilebilir bir istihbarat çalışmasına ihtiyaç vardı. Sadece MİT'in vereceği 



  

bilgilerle yetinemezdik. Zamanın iktidar yapısı nedeniyle MİT'te, bu konuda yeterli ve 
güvenilir bilgiler bulunmayabilirdi.

Bu amaçla Genelkurmay'da bir grup kurulmasını, Genelkurmay başkanımıza ben 
teklif ettim ve Genelkurmay başkanımızın talimatıyla, bu grup, Batı Çalışma Grubu olarak 
Genelkurmay'da kuruldu.

Taner Baytok:Bundan Milli Güvenlik Kurulu'na, başbakana falan haber verdiniz mi?
GÜVEN ERKAYA: Hayır, Gerekmezdi de. Askeri teşkilatın, kendi görevine dahil bir 

konuda, kendi içinde aydınlanması, değerlendirmelerini memleketimizin çıkarları 
doğrulusunda daha sağlıklı yapması için ihtiyaç duyduğu bir grup kurması kendi 
yetkisindedir. Madem ki, irticayı bir tehlike olarak kabul ediyoruz, bununla ilgili bilgilerin 
toplanması da doğal bir olay haline gelmektedir.

İstihbarat, karakterindeki hassasiyet nedeniyle çok zor bir iştir. Ancak ciddiyetle ele 
alınır, üzerinde sistematik ve bilimsel tarzda çalışılırsa amacına hizmet edebilir. Batı Çalışma 
Grubu, Genelkurmay'da kuruldu. Gruba Kara, Deniz, Hava kuvvetleri ile Jandarma 
Komutanlığı'ndan üyeler katıldı. Gruptaki Deniz Kuvvetleri temsilcimiz bu gurubun 
faaliyetleri ve neler yapılacağı hakkında, bana muntazaman bilgi verirdi." şeklindeki beyanı, 

Suç tarihinde Genelkurmay adli müşaviri olarak görev yapan sanık Muhittin 
Erdal Şenel 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet savcılığınca müdafii eşliğinde alınan 
ifadesinde, "BÇG'nin Genelkurmay Başkanı'nın talimatı olmadan kurulamayacağı, kurucu 
olarak Çevik Bir'in adı gözüküyorsa da BÇG'nin kuvvet komutanlarının mutabakatı  ile 
Genelkurmay Başkanı'na arz edildiği, bunun ardından Genelkurmay Başkanı'nca uygun 
görülerek Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir tarafından kurulduğunu, BÇG’nin Kuvvet 
Komutanlıkları ve JGK bünyesinde birer biriminin bulunduğunu duyduğu " yönündeki 
beyanı,

Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde; Emir doğrultusunda Kara, Deniz, Hava ve Jandarma 
Komutanlıklarında küçük çaplı şube bazında Batı Çalışma Grubu oluşturulduğunu, bunların 
faaliyetlerini ve çalışmalarını Genelkurmayda bulunan merkeze gönderdiklerini, analiz ve 
değerlendirmelerin Genelkurmaydaki Batı Çalışma Grubu tarafından yapıldığı yönündeki 
beyanı, 

Sanık Salih Eryiğit'in 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet savcılığınca müdafii 
eşliğinde alınan ifadesinde, "BÇG'nin Çevik Bir, Çetin Doğan, Kenan Deniz, Fevzi Türkeri, 
Erol Özkasnak, İdris Koralp tarafından komuta kademesi doğrultusunda Genelkurmay 
Başkanı'nın bilgisi dahilinde kurulduğunu" beyanı,

Hulki Cevizoğlu’nun yazdığı, “GENERALİNDEN 28 ŞUBAT İTİRAFI 
POSTMODERN DARBE” isimli 352 sayfalık kitapta, 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 
Televizyon kanalında yayınlanan CEVİZ KABUĞU isimli TV programının çözümü olduğu, 
programın sunuculuğunu Hulki CEVİZOĞLU’nun yaptığı ve konuk olarak eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim DERVİŞOĞLU’nun katıldığı, TV programına telefonla 
bağlanan eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol ÖZKASNAK’ın 
konuşmalarının yer aldığı 26 sayfadan oluşan araştırma tutanağında özetle;

Hulki CEVİZOĞLU: İyi geceler Sayın ÖZKASNAK Buyurun
Erol ÖZKASNAK: “28 Şubat Süreci” ni herkesin bildiği gibi, Genelkurmay 

Karargâhında yapılan faaliyetler açısından, Genelkurmay Başkanı’nın başkanlığında kuvvet 
komutanlarının da katılımıyla bir silahlı kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Ben 
de, bu faaliyetler içerisinde üzerime düşen rolü oynayan veya rol verilen bir kişiyim.

Bu sürece de çok güzel bir isim takmışlar; “post-modern darbe” demişler. Aslında 
”post-modern darbe” bence buna yakıştırılan en iyi isim. Bu post-modern darbe, 
tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen bir şekilde, hiç kan akıtmadan, hiç 
kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik uygulamalarla, Milli Güvenlik 



  

Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara 
kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın ortak edilerek sivil toplum kuruluşları 
vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen bir süreçtir.

Başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmak üzere, o zamanın 
Kuvvet komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde olmuşlardır.

Hulki CEVİZOĞLU: “Post-modern darbe” ve “28 Şubat”’ı bir kez daha 
değerlendirmenizi istiyorum.

 Erol ÖZKASNAK: Her şey, Genelkurmay Başkanı’nın kontrolü, komutasında 
cereyan etmiştir bu olaylar. Yani hiç kimse Sayın Genelkurmay Başkanı’nın müsaadesini 
almadan, emrini almadan; ne Genelkurmay İkinci Başkanı’nın ne de benim şahsımın böyle 
bir eyleme, uygulamaya geçmemiz, çeşitli konuşmalar yapmamız mümkün değildir; 
askerlikte böyle bir şey olmaz. Emir-komuta zinciri ”28 Şubat Süreci ” içerisinde bütün 
usul ve prensipleriyle tam olarak işlemiştir.

 O bakımdan sayın eski Genelkurmay Başkanı’nın adının az geçmesi bir üslup ve 
usul meselesidir.

Hulki CEVİZOĞLU: Kamuoyundaki imaj açısından sordum.
 Erol ÖZKASNAK: Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci Başkanı’na ve 

Genel Sekreter’e konuşma ve söz hakkı verir, kendi adına konuşmaları yaptırır, nitekim o 
süreç içerisinde de bunlar yapılmıştır. 28 Şubat Süreci’ndeki “post-modern darbe” olarak 
adlandırılan, isim verilen bu olayı konuşacak olursak; burada yasaya ve kanunlara aykırı 
hiçbir şey yapılmamıştır; Asıl yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın meşru 
Hükümeti tarafından yapılmıştır. Anayasa laik, Atatürkçü, milliyetçi niteliklere uygun olarak 
esasları belli edilen Cumhuriyetin temelleri sarsılmak istenmiştir.

Dolayısıyla burada kanuna, Anayasa’ya aykırılık varsa, bu “28 Şubat Süreci”nde 
rol alan askerler tarafından değil, bizatihi o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır.

Tabi başlangıçta Genelkurmay Karargâhında başlatılan bu “28 Şubat Süreci”nde, 
daha sonra Kuvvet Komutanlarımız ki, Oramiral Güven ERKAYA, Orgeneral Ahmet 
ÇÖREKÇİ, Orgeneral Hikmet KÖKSAL ve Teoman KOMAN’ın da adını unutmak yanlış 
olur.

 “28 Şubat Süreci”nin başlangıcı 11Ocak 1997 diyebilirim. Cumhurbaşkanı’nın 
(Süleyman DEMİREL) Genelkurmay Başkanlığına davet edilip (17 Ocak 1997), kendisine 28 
Şubat 1997’de verilen brifingin hemen hemen bir benzerinin verilmesiyle başlayan bu 
süreçtir.

Hulki CEVİZOĞLU:O bakımdan, bu Kuvvet Komutanlarının görevleri, 30 Ağustos 
1997’de rahmetli Güven Erkaya’nın ve hatırladığım kadarıyla Kara Kuvvetleri 
Komutanımızın görevi ve Hava Kuvvetleri; üçünün birden görevleri sona ermişti, ondan 
sonra da yeni komuta heyeti geldi. Zaten 30 Ağustos 1997’den sonra “28 Şubat Süreci”nin o 
en hareketli günleri sona ermiş, bir parça durulma olmuş idi. Zaten mevcut Hükümet de 
değişmiş, yerine başka bir Hükümet kurulmuştu. Bir anlamda amaç yerine gelmişti.” 
diyorsunuz? 

EROL ÖZKASNAK: Gelmişti. Dolayısıyla müteakip komuta heyetinin, bir 
önceki komuta heyeti kadar daha aktif rol oynaması veyahut da daha aktivite içerisinde 
olması gereği de ortadan kalkmıştı."yönündeki beyanı,

Deliller ve değerlendirilmesi bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 23-24 
Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin ev sahipliğini 
yapan o tarihte Gölcük Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 
televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV programına katılarak özetle; 
Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan toplantıda, seminerde, ülkedeki laiklik ihlali 
konusunda herkesin kendi müşahadelerini söylediğini, katılanların fikir ve görüşlerinin 
alındığını, katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, hemfikir olduklarını, 28 



  

Şubat kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğunu, 28 Şubat’ın 
bir reaksiyon olduğunu, bu reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğunu yönündeki beyanı,

Sanıklar Erol Özkasnak ve tanık Salim Dervişoğlu'nun 23-24 Ocak tarihinde 
Gölcük'te yapılan resmi görüşmeler dışında hükümete yönelik olarak yapılacak faaliyetlerin 
fikri altyapısının oluşturulduğu ve tüm katılımcıların hemfikir olduğu yani ittifakın 
oluşturulduğu toplantıya sanığın da katıldığı yönündeki beyanları, 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Genelkurmay 
Başkanlığına hitaben yazılan 24 Nisan 1997 tarih ve PER: 4122-83-97/Tay.D.Sb ve 
Astsb.Kd. Ş.(607) sayılı Olağanüstü Y.A.Ş Toplantısı konulu Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Hikmet KÖKSAL imzalı belge,

13 Aralık günü Sabah Gazetesinde "Ordu rahatsız" haberi yayınlanır. "Askeri 
çevrelere" dayanarak verilen haberde, "şeriatçı subayların atılmasına İslamcı basın ve bazı 
Refahlıların tepkisi orduda öfkeyle karşılandı" diye yazar. İzleyen günlerde de RP'nin, 
Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması ve YAŞ kararlarının yargı 
denetimine açılması yönündeki yasa değişikliği önerileri tartışmaların odağını oluşturur 
(Sabah, 17 Aralık 1996) Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş'ın yemeğine katılan Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Koksal, irticai faaliyetlerden 
yakınarak "DYP'nin RP'den farkı olmadığı" görüşünü dile getirdiği,

Sanığın, sanık Cevat Temel Özkaynak'ın BÇG Üst Kurulunda- Kriz Masası 
Kurulunda görevlendirilmesinden haberdar olmamasının mümkün olmadığı ve 27 Mayıs 
1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir imzalı üst 
yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere 
Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır." 
maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun Batı Çalışma 
Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp irade beyan 
ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Sanık Hikmet Köksal 28.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

1996 Ağustos 1997 Ağustos ayları arasında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev 
yaptığını ve emekli olduğunu,

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulmasına dair belge ile ilgili olarak 
verdiği ifadesinde; belgeyi ilk defa gördüğünü, bilgisi olmadığını,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair belge ile ilgili olarak 
verdiği ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, kendi görev yaptığı Kara Kuvvetlerine gelmiş 
olsa dahi İstihbarat Başkanlığına gelmiş olabileceğini, Kara Kuvvetleri asbirliklerinden 
gelmiş olan belgeleri İstihbarat Başkanlığına göndermiş olabileceğini,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak verdiği ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, belgelerin gelmiş olsa dahi K.K.K.lığı 
İstihbarat Başkanlığının bu konuda çalışma yaptığını, kendisine bilgi de vermiş 
olabileceklerini, hatırlamadığını, belge içeriği ile ilgili bilgisinin olmadığını,



  

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Harekât Konsepti konulu belge ile ilgili 
olarak verdiği ifadesinde; belgeyi hatırlamadığını, belgelerin gelmiş olsa dahi K.K.K.lığı 
İstihbarat Başkanlığının bu konuda çalışma yaptığını, kendisine bilgi de vermiş 
olabileceklerini, hatırlamadığını, belge içeriği ile ilgili bilgisinin olmadığını,

27 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak verdiği ifadesinde; belgenin Kara Kuvvetleri Komutanlığına dağıtım ve gereği için 
gönderilmiş olabileceğini, icra makamı olarak da belirtilmiş olabileceğini, belgenin Kara 
Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığına gittiğini, istihbarat başkanının konuyu özetleyip kendisine 
sunduğunu ve bu konuda emir verip gereğinin yapıldığını, aradan uzun zaman geçtiği için 
BÇG ile ilgili faaliyetleri şu an hatırlamadığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat 
Başkanlığında çalışanların BÇG’nin faaliyetlerini yürütmüş olabileceğini, eylem planı 
kapsamında herhangi bir faaliyette ve çalışmada bulunmadığını,

Sincan’da tankların kendi talimatı ile yürütülmediğini, Sincan’dan tankların eğitim 
ve tatbikat için geçtiğini, 28 Ağustos 1997 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından 
emekli olduğunu, aradan 15-16 yıl geçtiğini, Kuvvet Komutanı olarak var olan bir hükümeti 
devirmek, faaliyetlerini engellemek için bir çalışma içerisinde olmadığını belirterek 
suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki toplantılara sanık 
Cevat Temel Özkaynak'ın görevlendirilmesinden ve BÇG nin Kara Kuvvetlerinde 
faaliyette bulunduğundan haberdar olmadığının söylenemeyeceği, sanık Şükrü 
Sarıışık'ın beyanında belirttiği gibi Kara Kuvvetleri Komutanının talimatı 
doğrultusunda BÇG’nin İstihbarat Başkanlığında şubesinin kurulduğu,  10 Nisan 1997 
tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli belgelerin 
gereği için gizli ve kişiye özel olarak kendisine gönderildiği, amacı ve yöntemi itibariyle 
askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk göstermesi mümkün olmayan bu görevin, 
mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin 
mümkün bulunmadığı, irade beyan edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, 
verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından 
bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini 
Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna 
varılmış, delillerin değerlendirilmesi bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut 
yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar 
verilmiştir.

13. SANIK AHMET ÇÖREKÇİ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak,1995 Ağustos 1997 Ağustos tarihleri 
arasında Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı,  

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli 
HRK:7200-77-97/ İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli 
kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Hava Kuvvetleri Komutanı olan sanık Ahmet 
Çörekçi'ye gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 



  

Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Hava Kuvvetleri Komutanı olan sanık 
Ahmet Çörekçi'ye gönderdiği, 

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için 
Hava Kuvvetleri Komutanı olan sanık Ahmet Çörekçi'ye gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Eylem Planı konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan 
İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı  "Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve 
HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi sanık Çevik 
Bir'in gereği için Hava Kuvvetleri Komutanı olan sanık Ahmet Çörekçi'ye gönderdiği, 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında 
bulunduğu, 

Sanık Teoman Koman 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde, Genelkurmay antetli CD’den elde edilen “CD5\Bcg\ 
Cankaya\tak.doc” isimli belgede; Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ve çalışmaları kapsamında 
Genelkurmay başkanı (İsmail Hakkı Karadayı), MGK Genel Sekreteri (İlhan Kılıç), 
Jandarma Genel Komutanı (Teoman Koman), K.K.K.Kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri 
Komutanı (Ahmet Çörekçi)’nin bir toplantı yaptıkları beyan ettiği, 3 sayfadan oluşan word 
belgesinde Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi;

-Vakıfbank’ta Halil Ürgen var. Bursa milletvekili Çağlar’ın yeğeni,
-Siyasal İslamın ismini RP olarak mı algılayacağız?
-Çünkü irtica başka, siyasal islam başkadır.
-Necati Özkanat 18 yıllık müsteşar. Dikkat etmek lazım.
-Orman Bakanlığı üzerinde durulmadı. Bu bakanlıkta cuma namazını kıldıktan 

sonra toplu halde sokaklara dağılan görevliler vardır.
-Kültür Bakanlığı (özellikle kütüphaneler ve il müdürlükleri bunlarla dolu).
-Siyasi otoritenin bu teklifleri yerine getirmesi mümkün değil. Sıkıntı var.
-Kadrolaşma takdimi doğru. Fakat KOMBASSAN, YİMPAŞ vb. Hususları kamuoyu 

biliyor. Bunları önceden söyledik. Bunlar genel şeyler. Yazılı olduğu tespit edilmiştir." 
şeklinde konuşma yaptığı, belgenin deliller ve değerlendirilmesi bölümünde doğruluğu ve 
hukuksal niteliğinin değerlendirildiği, 

Taner Baytok'un Doğan Kitapçılıktan Çıkan Nisan 2001 Baskı Bir Asker Bir 
Diplomat-Güven Erkaya -Taner Baytok Söyleşi isimli kitabının 259-264. sayfalarında Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya BATI ÇALIŞMA GRUBU ile ilgili olarak Taner Baytok 
ile söyleşisinide;

Taner Baytok: Batı Çalışma Grubu bir süre kamuoyumuzu çok meşgul eden bir konu 
oldu. Biraz evvel yeri geldi, bu Batı Çalışma Grubu'ndan bahsettin. Nedir bu konu?

GÜVEN ERKAYA: 28 Şubat öncesinde irtica hareketleri çok artmıştı. Ayrıca 
iktidardaki Refahyol Hükumeti'nin meseleye yaklaşımının, laik Türkiye ve Atatürkçü 
düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, tehlikeyi daha da büyütmekteydi. Bu 
nedenledir ki irtica, Milli Güvenlik Kurulu'nda ülkemize yönelik tehditler arasında ilk 
öncelikli konulardan biri halinde ele alınmaya başlanmıştı.

Yanlışve telafisimümkün olmayan sonuçlara varılmasının önlenmesi, ancak doğru 
bilgiler toplanması ve doğru değerlendirmeler yapılmasıyla mümkün olabilirdi. Bunun için 
ciddi ve güvenilebilir bir istihbarat çalışmasına ihtiyaç vardı. Sadece MİT'in vereceği 
bilgilerle yetinemezdik. Zamanın iktidar yapısı nedeniyle MİT'te, bu konuda yeterli ve 



  

güvenilir bilgiler bulunmayabilirdi.
Bu amaçla Genelkurmay'da bir grup kurulmasını, Genelkurmay başkanımıza ben 

teklif ettim ve Genelkurmay başkanımızın talimatıyla, bu grup, Batı Çalışma Grubu olarak 
Genelkurmay'da kuruldu.

Taner Baytok:Bundan Milli Güvenlik Kurulu'na, başbakana falan haber verdiniz mi?
GÜVEN ERKAYA: Hayır, Gerekmezdi de. Askeri teşkilatın, kendi görevine dahil bir 

konuda, kendi içinde aydınlanması, değerlendirmelerini memleketimizin çıkarları 
doğrulusunda daha sağlıklı yapması için ihtiyaç duyduğu bir grup kurması kendi 
yetkisindedir. Madem ki, irticayı bir tehlike olarak kabul ediyoruz, bununla ilgili bilgilerin 
toplanması da doğal bir olay haline gelmektedir.

İstihbarat, karakterindeki hassasiyet nedeniyle çok zor bir iştir. Ancak ciddiyetle ele 
alınır, üzerinde sistematik ve bilimsel tarzda çalışılırsa amacına hizmet edebilir. Batı Çalışma 
Grubu, Genelkurmay'da kuruldu. Gruba Kara, Deniz, Hava kuvvetleri ile Jandarma 
Komutanlığı'ndan üyeler katıldı. Gruptaki Deniz Kuvvetleri temsilcimiz bu gurubun 
faaliyetleri ve neler yapılacağı hakkında, bana muntazaman bilgi verirdi." şeklindeki beyanı, 

Suç tarihinde Genelkurmay adli müşaviri olarak görev yapan sanık Muhittin 
Erdal Şenel 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet savcılığınca müdafii eşliğinde alınan 
ifadesinde, "BÇG'nin Genelkurmay Başkanı'nın talimatı olmadan kurulamayacağı, kurucu 
olarak Çevik Bir'in adı gözüküyorsa da BÇG'nin kuvvet komutanlarının mutabakatı  ile 
Genelkurmay Başkanı'na arz edildiği, bunun ardından Genelkurmay Başkanı'nca uygun 
görülerek Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir tarafından kurulduğunu, BÇG’nin Kuvvet 
Komutanlıkları ve JGK bünyesinde birer biriminin bulunduğunu duyduğu, " beyanı,

Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde; Emir doğrultusunda Kara, Deniz, Hava ve Jandarma 
Komutanlıklarında küçük çaplı şube bazında Batı Çalışma Grubu oluşturulduğunu, bunların 
faaliyetlerini ve çalışmalarını Genelkurmayda bulunan merkeze gönderdiklerini, analiz ve 
değerlendirmelerin Genelkurmaydaki Batı Çalışma Grubu tarafından yapıldığı yönündeki 
beyanı, 

Sanık Salih Eryiğit'in 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet savcılığınca müdafii 
eşliğinde alınan ifadesinde, "BÇG'nin Çevik Bir, Çetin Doğan, Kenan Deniz, Fevzi Türkeri, 
Erol Özkasnak, İdris Koralp tarafından komuta kademesi doğrultusunda Genelkurmay 
Başkanı'nın bilgisi dahilinde kurulduğunu" beyanı,

Deliller ve değerlendirilmesi bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 23-24 
Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin ev sahipliğini 
yapan o tarihte Gölcük Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 
televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV programına katılarak özetle; 
Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan toplantıda, seminerde, ülkedeki laiklik ihlali 
konusunda herkesin kendi müşahadelerini söylediğini, katılanların fikir ve görüşlerinin 
alındığını, katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, hemfikir olduklarını, 28 
Şubat kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğunu, 28 Şubat’ın 
bir reaksiyon olduğunu, bu reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğunu yönündeki beyanı,

 Hulki Cevizoğlu’nun Generalinden 28 Şubat İtirafı Postmodern Darbe” isimli 
kitabın 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 Televizyon kanalında yayınlanan Ceviz Kabuğu isimli 
TV programının çözümü olduğu, TV programına telefonla bağlanan sanık eski Genelkurmay 
Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak’ın  “28 Şubat Süreci’ndeki “post-modern darbe” 
olarak adlandırılan, isim verilen bu olayı konuşacak olursak; buraya yasaya ve kanunlara 
aykırı hiçbir şey yapılmamıştır; Asıl yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın meşru 
Hükümeti tarafından yapılmıştır. Anayasa laik, Atatürkçü, milliyetçi niteliklere uygun olarak 
esasları belli edilen Cumhuriyetin temelleri sarsılmak istenmiştir. Dolayısıyla burada kanuna, 
Anayasa’ya aykırılık varsa, bu “28 Şubat Süreci”nde rol alan askerler tarafından değil, 



  

bizatihi o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır. Tabi başlangıçta Genelkurmay 
Karargahında başlatılan bu “28 Şubat Süreci”nde, daha sonra Kuvvet Komutanlarımız ki, 
Oramiral Güven Erkaya, Orgeneral Ahmet Çörekçi, Orgeneral Hikmet Köksal ve Teoman 
Koman’ın da adını unutmak yanlış olur. “28 Şubat Süreci”nin başlangıcı 11 Ocak 1997 
diyebilirim. Cumhurbaşkanı’nın (Süleyman Demirel) Genelkurmay Başkanlığına davet edilip 
(17 Ocak 1997), kendisine 28 Şubat 1997’de verilen brifingin hemen hemen bir benzerinin 
verilmesiyle başlayan bu süreçtir.

28 Şubat Süreci”ni herkesin bildiği gibi, Genelkurmay Karargahında yapılan 
faaliyetler açısından, Genelkurmay Başkanı’nın Başkanlığında Kuvvet komutanlarının da 
katılımıyla bir Silahlı kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Ben de, bu faaliyetler 
içerisinde üzerime düşen rolü oynayan veya rol verilen bir kişiyim. Bu sürece de çok güzel 
bir isim takmışlar; “post-modern darbe” demişler. Aslında ”post-modern darbe” bence buna 
yakıştırılan en iyi isim. Bu post-modern darbe, tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere 
benzemeyen, bir şekilde hiç kan akıtmadan, hiç kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir 
şekilde demokratik uygulamalarla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da benimsenerek, 
devletin başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara kadar hepsi de dahil edilerek, hatta 
halkımızın ortak edilerek sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde 
yürütülen bir süreçtir. Başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmak 
üzere, o zamanın kuvvet komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde 
olmuşlardır." şeklindeki beyanı,

Sanıklar Erol Özkasnak ve tanık Salim Dervişoğlu'nun 23-24 Ocak tarihinde 
Gölcük'te yapılan resmi görüşmeler dışında hükümete yönelik olarak yapılacak faaliyetlerin 
fikri altyapısının oluşturulduğu ve tüm katılımcıların hemfikir olduğu yani ittifakın 
oluşturulduğu toplantıya sanığın da katıldığı yönündeki beyanları, 

Sanık Yücel Özsır 27.02.2013 tarihli Cumhuriyet Savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; Batı Çalışma Grubunda görev alması için  o dönemde Hava 
Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi’nin BÇG toplantılarına katılması için Hava Kuvvetleri 
İstihbarat Daire Başkanı Çetin Dizdar’ı görevlendirdiğini, bu sebeple Batı Çalışma Grubunun 
toplantılarının tamamına Çetin Dizdar’ın şifahen görevlendirmesi üzerine katıldığını,10 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair belgenin 2.sayfasında 9.maddesinde 
belirtilen Kriz Masası Kurulunda Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olan Çetin Dizdar’ın 
görevlendirildiğini yönündeki beyanı,

Sanık Çetin Dizdar BÇG'de kendisini sanığın görevlendirdiği ve  toplantılarda aldığı 
notları da bizzat Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet ÇÖREKÇİ’ye ilettiğini yönündeki 
beyanı, 

Sanık Cengiz Koşal 14.02.2013 tarihli soruşturmada müdafii eşliğinde alınan 
beyanında,1995-1997 Ağustos yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İKK ve Plan 
Yönetim Daire Başkanı olarak görev yaptığını, 7 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay 
2.Başkanı Çevik Bir'in başkanlığında Genelkurmay içerisinde BÇG oluşturulmasına dair 
toplantıya katıldığı, 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmayda Çevik Bir’in başkanlığında 
yapılan toplantı ile ilgili olarak; Genelkurmay Başkanlığında toplantı yapılacağının telefon 
ile bildirildiğini, Hava Kuvvetlerinin değişik birimlerinden personelin katılacağını 
öğrendiğini, toplantıya katıldığını, toplantıya katılan bazı kişilerin konuşma yaptığını, 
toplantıda Çevik Bir‘in yaptığı konuşmada toplantının Genelkurmay Başkanının bilgisi 
dahilinde yapıldığını söyleyerek 28 Şubat MGK toplantısında alınan kararlardan bahsettiğini, 
toplantıya katılan herkesin serbestçe düşüncelerini söylediğini, Genelkurmay’ın emri olarak 
BÇG ile ilgili yazıların Hava Kuvvetlerine gönderilmiş olabileceğini, yargılama aşamasında 
alınan beyanında ise kendisini 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya amirinin görevlendirdiğini, 
amirinin görevlendirmesi üzerine katıldığı yönündeki beyanı beyanı,

Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi imzalı 18 Aralık 1995 tarihli “iç tehdit 



  

ve yıkıcı bölücü faaliyetlere karşı koyma” konulu belgede “her seviyedeki birlik komutanı ve 
kurum amirleri tarafından Ek’teki önlemlerin alınacağı, emrin bilmesi gereken Prensibi esas 
alınacak ilgili personele imza karşılığı tebliğ edilmesini ve takibi istendiği” yazının EK-A 
sında bulunan “yıkıcı bölücü unsarların Hava Kuvvetlerine sızmalarına karşı alınacak 
önlemler” başlıklı Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Yücel Özsır imzalı belgede özetle; 
sakıncalı ve şüpheli kategorisine alınan personelin sicil yoluyla Hava Kuvvetlerinden 
işiliklerinin kesilmesi cihetine gidileceği, yeterli delillerin sicil amirleri tarafından 
oluşturulmasına gayret gösterileceği, bunun için ev ve iş telefonları yasalara ve yönergelere 
göre gerekli müsaade alınarak MİT Bölge Temsilcilikleri ve Mahalli Emniyet Makamları ile 
gerekli koordinelerde bulunularak dinletileceği, düşük sicil verileceği, en küçük hareket ve 
davranışları disiplinsizlik olarak cezalandırılacağı, eş ve çocuklarının giyinişlerine dikkat 
edileceği, eşleri ve çocuklarının belli bir ideolojiyi temsil edecek şekilde giyinen personelin 
uyarılacağı, bu personelin eş ve çocuklarının faaliyetleri, uyarılara uyup uymadıklarının takip 
edileceği, personel ile eş ve çocuklarından çağdaş olmayan kıyafetli olanların Orduevlerine, 
askeri gazinolara ve misafirhanele alınmayacağı, direnme halinde, çirkin bir olaya meydan 
vermemek için durumun orduevi ve askeri gazino müdürleri tarafından merkez 
komutanlığına bildirileceği, girenlerin orduevi ve askeri gazinolardan çıkarılmasının 
sağlanacağı, haklarında kovuşturma açılmak üzere düzenlenecek dosyanın merkez 
komutanlığı ve bağlı oldukları komutanlıklara gönderileceğinin belirtildiği,

Sanığın, sanık Çetin Dizdar'ı BÇG Üst Kurulunda- Kriz Masası Kurulunda 
görevlendirdiği ve 27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı 
Çevik Bir imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun 
görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 
Kurulunun Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe 
günlerinde toplanıp irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları 
anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Sanık Ahmet Çörekçi 28.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

1995 Ağustos 1997 Ağustos tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanı olarak 
görev yaptığını, 30 Ağustos 1997 itibariyle emekliye ayrıldığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Çevik BİR imzalı belgede dağıtım ve gereği olarak Hava Kuvvetlerine 
gelmiş ise ilgili dairenin evrağın gereğini yapacağını, Genelkurmay Başkanı adına gelmediği 
sürece kendisine arz edilmeyeceğini, evrağı hatırlamadığını, BÇG ve yapılanması hakkında 
bir şey bilmediğini,

4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; belge ile ilgili bilgisinin olmadığını,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; belge ile ilgili bilgisinin olmadığını, hatırladığı kadarıyla Genelkurmay 



  

Başkanlığının talebi üzerine kriz masasında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanının kendisine 
söylemesi üzerine, kendisinin “bir tane ismi bildirin” dediğini, bu şekilde Hava Kuvvetleri 
İstihbarat Başkanı Tümgeneral Çetin DİZDAR’ın görevlendirildiğini,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; bilgisi olmadığını,

 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; bilgisi olmadığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı belgesi ile ilgili olarak 
ifadesinde; bilgisi olmadığını, bu konuda çalışması olmadığını, 

Demokratik sisteme ve halkın iradesine saygılı bir kişi olduğunu, demokrasiye ve 
halk iradesine bağlı bir kişi olarak askeri müdahaleyi desteklemediğini, tasvip etmediğini 
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki toplantılara sanık 
Çetin Dizdar'ı görevlendirdiği,  10 Nisan 1997 tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 
1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli belgelerin gereği için gizli ve kişiye özel olarak 
kendisine gönderildiği, amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle 
uygunluk göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın 
tebliğ edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan 
edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin 
amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 
54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi 
bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına 
itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

14. SANIK İDRİS KORALP YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, Batı Çalışma Grubu kurulduğu 
dönemde Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi (İGHD)  Plan Şube Müdürü  (Pl.Ş.Md.) 
olarak görev yaptığı, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgenin eki olan Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu ve Batı 
Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu ve Genelkurmay Emniyetli Fax ve Telefon Numaraları 
belgeleri imzaladığı, 

"1- 06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti dikkate 
alınarak hazırlanan Batı Eylem Planı ekte sunulmuştur. 2- Eylem planında, alınacak 
tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirtilmiştir. Daha ast 
makamların temin edecekleri bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler, planda görev verilen 
Komutanlıklar/Başkanlıklar tarafından 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor 
Sistemi esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir. 3- Eylem Planına dahil edilmesi 
uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara 
bağlanması sağlanacaktır." içerikli T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli 



  

Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 
3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Eylem Planı konulu, Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst 
yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı 
"Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını 
EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi hazırlatarak İGHD.Pl.Ş.Md.Kur.Kd.Alb İDRİS KORALP 
olarak imzaladığı,  

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200- 77- 
97 / İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi 
hazırlattığı,  

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi hazırlattığı,

 Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli CD5'den “BCG/CD5/Bcg/bornova/ Kenan/ 
Gir- Yet.doc” elde edilen Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral 
Kenan Deniz imzasına, Pl.Sb.Yb.Ü.Akbulut, Pl.Şb.Md.Alb. İ.Koralp parafına açılan MAYIS 
1997 tarihli HRK.4130- -97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Sürekli Giriş Kartı konulu belgenin 
Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığına hitaben ilgisi doğru olan  Gnkur. Bşk.lığının 10 
Nisan 1997 gün ve HRK:7200-77-97/İGHD.(PL.2) sayılı emrine (Batı Çalışma Grubunun 
kurulmasına ilişkin) istinaden yazıldığı, dijital ortamda yer alan belgenin sanık Salih Eryiğit 
İdris Koralp,Hamza Özaltun ve tanık Ömer Özkan'ın beyanları ile doğruluğu tespit edildiği, 
belgenin gerçek ama hazırlık aşamasında koordinasyonu sağlamaya yönelik  taslak bir belge 
olduğu, belgenin sanığın parafına ismi açıldığı, 

Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümünde Plan Şube Müdürü olarak görev yaptığı 
ve görevlerinin; bölümler arası koordinasyon, direktif ve planların yönlendirilmesi, istatistik 
ve veri hazırlama faaliyetlerinin yönlendirilmesi, cari harekâtın yönlendirilmesi olduğu 
belirtildiği,

Genelkurmay Başkanlığı antetli CD içerisinde “CD5/Bcg/Bornova/Kenan” 
klasöründeki “BÇG TEL.REH.doc” isimli word belgesinde Cumhuriyet savcılığınca 
yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde; kaydedildiği office sürümü; Microsoft Word for 
Windows 95, değiştirilme sayısı; 10, yaratılma tarihi: 05/02/1997 08:59:00 AM (ay/gün/yıl 
olarak belirtilmiş),son değiştirilme tarihi 06/02/1997 12:57:00PM(ay/gün/yıl),son çıktı 
alınma tarihi; 05/05/1997 02:35:00PM (ay /gün /yıl olarak belirtilmiş) olduğu belgede 
isminin yer aldığı, beyanlardan Batı Çalışma Grubu için özel bir telefon ağı kurulmadığı 
ancak mevcut Genelkurmayda kullanılan ve makamları temsil eden telefonlardan batı çalışma 
grubunda çalışanlara rahat ve kolay ulaşmak amaçlı koordineli çalışmayı sağlamak için liste 
yapıldığı sanıklar İdris Koralp, Hamza  Özaltun ve tanık Ömer Özkan'ın hukuken geçerli 
beyanları ile anlaşıldığı ve diğer deliller ile birlikte yan delil olarak itibar edildiği,

(22) ile numaralandırılan video kasetin incelenmesine dair 14 sayfadan oluşan 
11/02/2013 tarihli araştırma tutanağında;

Sanığın evinde yapılan aramada o dönemki olaylara ve mevcut o tarihteki hükümeti 
yıpratmaya yönelik televizyon programlarına ilişkin haberlerin bulunduğu 14 sahifeden 
oluşan  video kasetin incelenmesine dair tutanak,

BÇG'de görev alan sanıklar Yahya Kemal Yakışkan, Adem Demir, Mustafa Hakan 
Bural'a kendi imzasıyla BÇG'deki çalışmalarından dolayı takdirname verdiği,

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde; 4 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu 
Oluşturulması konulu belgenin Gensek tarafından hazırlandığını, BÇG’de J Başkanlarının 
personeli uygun bulup görevlendirdiklerini, istedikleri zaman da değiştirdiklerini, BÇG 
faaliyetleri kapsamında Genelkurmay 2. Başkanına Şube Müdürü İdris Koralp’in arz 



  

ettiğini, önemli konuları ise İGHD Başkanı Kenan Deniz’in arz ettiği yönündeki beyanı,
Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 

vermiş olduğu ifadesinde; 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu rapor sistemi konulu 
belgenin İGHD Plan Şube Müdürü İdris Koralp ve plan proje subayları tarafından 
hazırlandığını ve silsile yoluyla emir komuta dahilinde koordine edilerek kendisine ulaştığını, 
belgenin ekinin İdris Koralp tarafından imzalandığını, belgenin doğru olduğu yönündeki 
beyanı,

Sanık Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde,1996-1999 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İKK 
Daire Destek Şubede Proje Subayı olarak görev yaptığını,BÇG’nin Çevik BİR, Çetin 
DOĞAN, Kenan DENİZ, Fevzi TÜRKERİ, Erol ÖZKASNAK, İdris KORALP tarafından 
komuta kademesi doğrultusunda Genelkurmay Başkanının bilgisi dahilinde kurulduğunu, 
BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığı İGHD’nin bulunduğu bölümde faaliyet gösterdiğini, 
BÇG’de çalıştığı sırada Kuvvet Komutanlıklarından ve Ordulardan BÇG’ye raporlu şekilde 
faks, mesaj, yazışma ve şifahi olarak bilgilerin geldiğini, gelen evraklarla ilgili işlemlerin 
BÇG’nin faaliyet gösterdiği İGHD bölümünde yapıldığını, BÇG’de günlük gazetelerin 
okunarak özetlenmesi, elenmesi vb. görevleri yaptığını, Batı Üst Kuruluna genelde kurmay 
seviyesinde olanların takdim ettiğini bu kurulda herhangi bir görevinin olmadığını, BÇG’ye 
gelen ve görüşülecek evrakların Şube Müdürleri İdris KORALP’e gittiğini, İdris 
KORALP’in de evrakın niteliğine göre BÇG çalışanlarına dağıtım ve tevdii yaptığını, İdris 
KORALP’in İGHD Plan Şube Müdürü olarak Batı Çalışma Grubunda amirleri olduğunu, 
BÇG’de verilen emir doğrultusunda yazılı basın neşriyatını toplayarak takip ve analiz 
ettiğini, aynı zamanda televizyondan da izleyerek bunları not halinde amirlerine bildirdiğini, 
ayrıca BÇG’ye gelen yazılı ve görsel basın ile ilgili olanları amirlerinin talimatı üzerine 
arşivleme yaptığı yönündeki beyanı,

Sanık Hamza Özaltun 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde,1995-1998 yılları arasında Genel Kurmay Başkanlığı Harekat 
Dairesinde Harekat Şubesi İdari İşler Astsubayı görev yaptığı, Yaklaşık 8 ay Şube Müdürü 
İdris KORALP’ın talimatı üzerine Batı Çalışma Grubunda İdari İşler Astsubayı olarak 
çalıştığını, asil görevine de devam ettiğini, Şube Müdürü İdris KORALP’in emrinde görev 
yaptığını, Batı Çalışma Grubunda evrak işlerini yaptığını, askeri birliklerden evrakların kişiye 
özel, çok gizli ve kozmik adı altında haber merkezi kanalıyla geldiğini, bu evrakları 
kendisinin alarak kayıt defterine kaydettikten sonra şube müdürüne arzettiğini, evrakları 
açma yetkisinin ona ait olduğunu, amirinin ilgili bölümlerdeki proje subaylarını çağırarak 
zarfları ile birlikte gelen evrakları kendilerine verdiğini, kendisinin de proje subaylarına 
hangi evrakları aldığını sorarak kayıt numarasına göre teslim ettiğini, evrak analizlerini şube 
müdürlerinin yaptığını, her proje subayının kendi dosyalarının olduğunu, evrakların 
kendilerinde kaldığını ve dolaplarına koyduklarını, Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay 
Başkanlığının İGHD bölümünde faaliyet gösterdiği yönündeki beyanı,

Sanık Arslan Daştan 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde, Batı Çalışma Grubunun faaliyet gösterdiği İGHD’nin bölümünün 
yan tarafında iç istihbarat şube müdürlüğünde çalıştığını, Batı Çalışma Grubu faaliyetlerini 
İGHD Plan Şube Müdürü İdris Koralp’in yürüttüğünü, BÇG’de Çevik BİR, Erol 
ÖZKASNAK, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ ve İdris KORALP’in kendilerine yakın olan 
kişilerle çalıştığını, kendisinin bu ikisine çok yakın olmadığını, bu sebeple 1997 yılı Mayıs 
ayı sonlarında İstihbarat Başkanlığındaki görevinden ayrıldığını, sonradan öğrendiğine göre 
BÇG’ye tüm kuvvet komutanlıklarından bilgi geldiğini, BÇG’deki subaylar tarafından analiz 
yapıldığını, gelen bilgilerin aynı yerde dosyalanıp dolaplara konulduğunu, BÇG’de az bir 
süre çalıştığını, BÇG’de Çevik BİR, İdris KORALP, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ, Ümit 
ŞAHİNTÜRK, İsmail Hakkı ÖNDER’in çalıştığını, BÇG’de Hüsnü DAĞ ile Mustafa 



  

BABACAN’ın basın ve gazeteleri takip edip bu bilgileri Erol ÖZKASNAK ve Çevik BİR’e 
arzettikleri yönündeki beyanı,

Sanık Ertuğrul Gazi Özkürkçü 21.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii 
eşliğinde  vermiş olduğu ifadesinde, kendisinin 1996-1999 yılları arasında Genelkurmay 
Genel Plan Prensipler Başkanlığı Türk Yunan ilişkileri dairesi Kıbrıs Şube Müdürlüğü'nde 
proje subayı olarak görev aldığını, 1997 yılı Mayıs ayı başında Genelkurmay Genel Plan 
Prensipler Başkanı Vural Avar'ın kendisini BÇG'de görevlendirdiğini, kendi görevine 
ilaveten ikiz görevle çalıştığını, kendisine İdris Koralp'in görev verdiğini, bir süre burada 
görev yaptığını, daha çok tercüme yaptığını brifinglerde görev aldığını, kendisinin tercüme 
gerektiğinde devreye girdiğini, BÇG'de bizzat bir faaliyet ve çalışmada bulunmadığını, 
BÇG'nin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın başkanlığında İGHD 
koordinatörlüğünde kurulduğunu, plan şube müdürü İdris Koralp'in altındaki subayların da 
çalıştığını, kendisinin BÇG'de görevlendirildiğini ancak herhangi bir faaliyet ve çalışma 
yapmadığı yönündeki beyanı,

Sanık Necdet Batıran 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde,1995 yılı Eylül atamaları ile Genelkurmay İç Güvenlik Harekât 
Dairesi İdari İşler Astsubayı olarak atandığını, Plan Koordinasyon Şubede çalıştığını, Hamza 
Özaltun’un emekli olması sebebiyle İGHD Plan Harekât Şubesi İdari İşler Astsubayı olarak 
görevlendirildiğini, 1997 yılı ikinci yarısında Genelkurmay Harekât Başkanlığı Sekreterliği 
emrine atandığını,  İGHD Başkanlığında İdari İşler astsubayı olarak gelen ve giden evraklarla 
ilgili işlemleri yaptığını, evrakları kaydettikten sonra ilgili şube müdürüne teslim ettiğini, 
belgeleri kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde Plan Şube Müdürü İdris Koralp’e teslim 
ettiğini, astsubay olması sebebiyle BÇG belgelerinin içeriği hakkında bilgisinin olmadığını, 
görevi gereği bu belgelerin gerek hazırlanması ile gerekse içeriği ile ilgili bilgisi olmadığını, 
BÇG’ye gelen belgelerin gizli-kişiye özel belgeler olduğunu, kapalı veya mühürlü zarf 
içerisinde geldiğini ve bu haliyle Plan Şube Müdürü İdris Koralp’a teslim ettiğini 
yönündeki beyanı, 

Sanık Ruşen Bozkurt 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde, suç tarihlerinde BÇG'de plan subayı olarak görev aldığını, 
rütbesinin binbaşı olduğunu, kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini, İGHD plan 
şubenin İdris Koralp tarafından faaliyetlerinin yürütüldüğünü, rütbe ve konum itibariyle 
evrakların düzenlenmesinde irade beyan edebilecek durumda olmadığını ancak BÇG'de görev 
aldığı yönüdeki beyanı,

Sanık Ziya Batur 07.05.2012  tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde,1996 Yılı Ağustos 1997 Yılı Eylül ayının sonuna kadar 
Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekât Dairesi (İGHD) Başkanlığı Plan Şube 
Müdürlüğünde proje subayı olarak çalıştığını,1998-1999 döneminde İGHD Başkanı Ümit 
ŞAHİNTÜRK ve Baskın ÖZBALCI ile çalıştığını, daha önce de İdris KORALP ile 
çalıştığını, İGHD Başkanları ile anlaşamadığını, bu sebeple terfi ettirilmediğini, Şube 
Müdürü İdris KORALP’in BÇG’de yapılan çalışmalara yardım etmesini istemesi ve ısrarı 
üzerine BÇG çalışmalarına yardım etmek zorunda kaldığını, BÇG’nin MGK toplantısından 
sonra Başbakanın talimatı ile kurulduğunu, BÇG’nin irticai eylemlere karşı kurulduğunu 
düşündüğünü, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e BÇG’deki çalışmaların arz edildiğini, 
BÇG’nin İGHD Başkanlığı Plan Şubenin bulunduğu yerde faaliyet gösterdiğini, BÇG’nin 
bölümlerinin paravanla ayrıldığını, BÇG’ye girişin, girecek kişilere verilen kartların 
okutturulması suretiyle yapıldığını, BÇG’de Plan Şubelerinde çalışanların gelen ihbar 
mektuplarını bakanlıklara bildirdiklerini, BÇG’de Genelkurmayda J başkanlıklarından 
görevlendirilmiş kişilerin olduğu yönündeki beyanı, 

Sanık Ünal Akbulut  tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde  vermiş olduğu 
ifadesinde,BÇG’nin Genelkurmay II.Başkanının yazılı emriyle Genelkurmay İGHD 



  

Başkanlığı bünyesinde kurulduğunu, fiziki mekanın ise İGHD Plan Şubesinin bulunduğu eksi 
ikinci kattaki bir bölümün tahsisi şeklinde olduğunu, BÇG’nin, 28 Şubat MGK kararlarının 
ardından irtica ile mücadele etmek, irticai gelişmeleri takip etmek, temin edilen bilgileri 
ilgililere sunmak amacıyla kurulduğunu, Şube Müdürü İdris KORALP’in emri üzerine Batı 
Harekât Konsepti adlı belgeyi hazırladığını, herhangi bir faaliyet icra etmediğini,BÇG’de 
birbuçuk ay çalıştığını, BÇG’nin oluşumu ile birlikte her karargâhtan ihtiyaca göre 2 ya da 3 
subay görevlendirildiğini, BÇG’de çalışanlar olarak Bahaddin Çelik’i net olarak hatırladığını, 
iki masa yan tarafında çalışmaya başladığını, BÇG’deki görevinin ikiz görev olduğunu, asli 
görevinin de devam ettiğini, BÇG’de görevinin Şube Müdürü İdris KORALP tarafından 
sözlü olarak tebliğ edildiğini, Batı Çalışma Grubu eylem harekâtının Batı Harekât Konsepti 
paralelinde oluşturulduğunu, eylem planının hazırlanmasında katkıda bulunmuş olabileceği 
yönündeki beyanı,

Sanık İdris Koralp 14.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

1996 yılı Eylül ayından 1997 yılı Ağustos başına kadar Genelkurmay Başkanlığı İç 
Harekât Dairesi Plan Şube Müdürü (İGHD.Pl.Ş.Md.) olarak görev yaptığını, 

4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması konulu Çevik BİR imzalı belgenin 
GENSEK İcra Subayı tarafından yazıldığını, Çevik BİR’in tamamen kendi almış olduğu emir 
ve tasarrufu ile yazıldığını,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu Çevik BİR imzalı belgeyi kendi 
emrinde çalışan proje subayları olan Ünal Akbulut, Ruşen Bozkurt, Ziya Batur ve Faruk 
Alpaydın’dan birisinin hazırladığını, Ünal Akbulut’un kıdemli olması sebebiyle kendisine 
vekalet de ettiğini, onun hazırlamış olabileceğini, paraflayarak yukarı silsile ile komutanlara 
arz edildiğini, yazının ekinde bulunan Batı Çalışma Grubu şemasının ve krokisinin de doğru 
olduğunu,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu Çevik BİR imzalı belgenin 
Ek-A’sında bulunan Batı Çalışma Grubu Teşkilat yapısını gösteren şemanın Çetin DOĞAN 
tarafından hazırlanıp imzalandığını, şemadaki Planlama bölümünde belirtilen 3 kurmay 
subaydan birinin kendisi olduğunu,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu Çevik BİR imzalı belgenin 
Ek-A’sında bulunan Batı Çalışma Grubunun fiziki çalışma alanını gösteren krokinin doğru 
olduğunu,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ve eklerini 
kendi emrinde olan proje subayları olan Ünal AKBULUT, Ruşen BOZKURT, Ziya BATUR 
ve Faruk ALPAYDIN’dan birisinin hazırladığını, ekindeki yazılarda kendisinin imzasının 
mevcut olduğunu, ekleri olan Batı Çalışma Grubu Günlük Durum raporu 
BATGÜNDURAP ve Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu BATOLBİLRAP’ı İGHD 
şube müdürü olarak imzaladığını, yazıyı ise sıra ile amirlerine proje subayının götürerek 
imza ettirdiğini, Kenan DENİZ ve Çetin DOĞAN’a paraf ettirildiğini, Çetin DOĞAN’ın da 
J-2 ve J-5’in parafını aldığını, Çevik BİR’in evrakı imzalayarak dağıtım yaptığını, 
Genelkurmay Başkanına bilgi verdiğini,

6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belgenin, 
kendisinin plan proje subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlanarak kendisine 
geldiğini, kendisinin İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e arz ettiğini, daha sonra Harekât Başkanı 
Çetin DOĞAN’a arz edildiğini, Çetin DOĞAN’ın da koordine parafı yaparak J-2 İstihbarat 
Başkanı, J-5 Plan Prensipler Başkanına arz edip değişikliklerini alıp Çevik BİR’e 
sunulduğunu, Çevik BİR’in Genelkurmay Başkanına bilgi sunumu yaptıktan sonra evrakın 
dağıtımının gereğinin yapıldığını,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu Çevik BİR imzalı yazının 
Ek-A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan İGHD.Pl.Ş.Md.İdris KORALP imzalı Batı Çalışma 



  

Grubu Batı Eylem Planındaki imzanın kendisine ait olduğunu, doğru olduğunu, bu belgenin o 
tarihte plan subayı olan Ünal AKBULUT tarafından hazırlandığını, kendi emri altında 4 tane 
plan subayı olduğunu, Ünal AKBULUT’un en kıdemlisi olduğunu, Ruşen BOZKURT, Ziya 
BATUR, Faruk ALPAYDIN’ın da plan subayları olduğunu, bu planı kendisinin paraf 
ettiğini, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’e yolladığını, Kenan DENİZ’in de düzeltmesini yapıp 
paraf ettiğini, ondan sonra Harekât Başkanı Çetin DOĞAN’a çıktığını, onun da parafını atıp 
düzeltmeleri yaptığını, kendisine eş ilgili birimlerde olan istihbarat başkanı J-2’nin, stratejik 
plan daire başkanı J-5’in kanunlara ve yasaya uygun mu diye yan koordine imzası attıklarını, 
tahminince adli müşavirlik parafının da alınmış olabileceğini, daha sonra Çevik BİR’e plan 
subayının evrakı çıkarıp imzalattığını, Çevik BİR’in de Genelkurmay Başkanlığına evrakı 
bilgi olarak sunduğunu, gerekli notlar varsa onların düzeltileceğini, evrakı hazırlayan ve 
silsileye sunanın plan subayı olduğunu,

Genelkurmay Başkanlığı özel antetli CD içerisinde yer alan 
CD5\Bcg\Bornova\Idris” klasöründe bulunan “KRIZ-MS.DOC” isimli word belgesinin 
yapılan incelenmesinde, 19/06/1997 tarihinde oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin 
yapıldığı, Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı belgenin İdris KORALP 
Kur.Kd.Alb.İGHD.Pl.Ş.Md. olarak imzasına açıldığı, belge ile olarak söz konusu belgenin 
10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu belgenin 9. maddesi ile 
örtüştüğünü ve bu belge ile uyumlu olarak hazırlandığını, kendisinin alt bölümünde 
çalışanların ya da plan subayları tarafından hazırlanmış olabileceğini,

CD5\Bcg\bornova\Idris\ klasöründe yer alan “Takdir-11.doc” isimli word belgesinde 
Batı Çalışma Grubu çalışanı olarak gösterilen ve üstün performans sebebiyle takdir ve taltif 
belgeleri ile ilgili olarak, sicil amiri olduğu kişilere takdir belgesi vermiş olabileceğini,

CD5\Bcg\bornova\Kenan klasöründeki BCG TELREH.doc isimli word belgesinin 
savcılığımızca yapılan teknik inceleme neticesinde 02.05.1997 tarihinde oluşturulduğu, son 
kaydetme işleminin 02.06.1997 olduğu, Batı Çalışma Grubunun alanına özel bir dahili 
telefon ağının kurulduğu, kendi ismi İdris KORALP ile birlikte BÇG’de çalışan şahısların, 
görev, rütbe, isimleri ve telefon numaraları ile ilgili olarak belgeyi tam olarak hatırlamadığını 
ama belgede yazılanlar ve yanında çalışanların doğru olduğunu,

CD5\Bcg\bornova\Kenan klasöründeki Gir-Yet.doc isimli word belgesinin 
07/05/1997 tarihinde oluşturulduğu ve son kaydetme işleminin 02/06/1997 tarihinde yapıldığı 
ve Ünal AKBULUT ve İdris KORALP tarafından hazırlanarak Kenan DENİZ adına imzaya 
açılan belge ile ilgili olarak kendisi ve çalıştığı arkadaşları ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu, 
o tarihte kendisinin emrinde bulunan plan proje subayları veya katiplerin bu belgeyi 
hazırlamış olabileceğini,

CD5\Bcg\bornova\Ziya klasöründeki GOREV-BL.DOC isimli 4 sayfalık word 
belgesinin Ömer ÖZKAN tarafından 30/04/1997 tarihinde oluşturulduğu ve Mehmet ÖZBEK 
tarafından 30/04/1997 tarihinde en son kaydetme işlemi yapılan 10 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubunun kurulması konulu Çevik BİR imzalı belgenin Ek-A’sında bulunan Çetin 
DOĞAN imzalı Batı Çalışma Grubu şemasında belirtilen İsth.ve Değ. Bölümü, Planlama 
Bölümü, İstitastik ve VHZ Bölümü, Cari Harekât Bölümü başlıkları esas alınarak hazırlanan 
Batı Çalışma Grubu Cari Harekât Bölümü, Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri Hazırlama 
Bölümü, İstihbarat ve Değerlendirme Bölümlerinde İdris KORALP ile birlikte bir çok 
subayın isminin yer aldığı belge ile ilgili olarak emrinde bulunan subay veya katiplerin 
hazırlamış olabileceğini,

CD5\Bcg\bornova\Ziya\ARZ VE TOPL.CIZELGESI.doc isimli Batı Üst 
Kurulunun çalışması ile ilgili belgeyi kendi emri altındaki subay veya personelin 
hazırlamış olabileceğini,

Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri Analizi başlıklı, sıra no.lu evrakın tarihi, konusu, 
kaynağı, gittiği adres başlıklı 20 sayfadan oluşan BCG.GOND.YAZI(ÖZET) belgenin görev 



  

yaptığı Şube Müdürlüğündeki gelen giden evraka bakan personel tarafından hazırlandığını, 
Kendisinin var olan hükümeti engellemek, görevini yaptırmamak, yıkmak gibi bir 

faaliyeti olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.
Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 

özetlenmiştir.
Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 

Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu'nun İGHD Plan şubede kurulup 
faaliyet gösterdiği, sanığın bu şubenin müdürü olduğu, sanığın BÇG kordinatörüne 
bağlı olarak görev yaptığı  yapılan tüm faaliyetlerden haberdar olduğu, 10 Nisan 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin Ek-A'sında bulunan Batı 
Çalışma Grubu Teşkilat şemasında kendi biriminden görev yapanların 
görevlendirildiğinden haber olmadığının söylenemeyeceği, sanıklar Salih Eryiğit,Hamza 
Özaltun, Ertuğrul Gazi Özkürkçü ve Ünal Akbulut'u görevlendirdiği ve birlikte 
çalışıtığı,  10 Nisan 1997 tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 1997 tarihli ve 27 Mayıs 
1997 tarihli belgelerin amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle 
uygunluk göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın 
tebliğ edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan 
edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin 
amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 
54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi 
bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına 
itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

15. SANIK FEVZİ TÜRKERİ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, 1996-1998 yılları arasında 
Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı, 1998-2000 yılları 
arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak  görev yaptığı, 

Sanık Çetin Doğan 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 4 
Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Başbakanlığın yayınlamış olduğu 14 Mart tarihli talimattan sonra 
Genelkurmayın toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, Genelsekreter, 2. Başkan, 
Adli Müşavir, Harekât Başkanı olarak kendisinin de katıldığı, belge oluşturulmadan önce bir 
toplantı yapıldığını, bakanlıklarda oluşturulan çalışmaların benzeri paralelinde bir çalışma 
yapılmasına karar verildiğini, bunun üzerine bu belgenin Genelsekreter tarafından 
hazırlandığını, bu toplantılara katılanların görevlerinin gerekleri olarak BÇG’de çıkan 
emirlere katkılarda bulunduklarını belirttiği,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 02.07.1997 
Çarşamba günü Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda 
Genelkurmay II.Başkanı, Genelkurmay J Başkanları, Karargâhta görevli General/Amiraller, 
Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun 
katılımı ile yapılan özel takdime Genelkurmay karargâhında görevli tümgeneral olarak 
katıldığı,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik Bir imzalı 
belgenin 9. maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıda 
esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik 



  

Daire Başkanı, Gnkur. İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları ve temsilcilerinin 
katılacağı hususu planlanmış olup, bu doğrultuda Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu 
adlı belgede Gnkur.İsth.ve İKK.D.Bşk.Tümg.Fevzi TÜRKERİ –Kılıç 1960- 418 89 78 
olarak isminin bulunduğu,  

 Sanık Fevzi Türkeri'nin- Gnkur.İsth.ve İKK.D.Bşk) - Genelkurmay Genel 
Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekât Başkanlığı 
Koordinatörlüğünde 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 
02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 
16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı,  

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Toplantıda; (Tümg.F.TÜRKERİ olarak) “-Bir daire görevlendirilmelidir. 
-Kuvvetlerde de bu işle ilgilenen bir organizasyon olmalıdır. -Aralarında çok hızlı bilgi 
akışı olmalıdır. -Kuvvetlerde şube/daire olabilir. -Günlük/haftalık/aylık durum 
değerlendirmesi yapılmalı. -PSİ.Hrk.ile müşterek çalışılmalı.”  şeklinde konuşma yaptığı, 
Sanığın 17 Haziran 1997 tarihli mesaj formunun 2.sayfasında Gensek. Tümg. 
E.ÖZKASNAK’ın parafının, Koordinosyan Dairesi ve Şahıs Bölümünde İKK.ve 
Güv.D.Bşk.Tümgeneral Fevzi TÜRKERİ’nin isminin ve imzasının bulunduğu,

Genelkurmay karargahında 10 Haziran 1997 tarihinde Yargı mensuplarına 11 
Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, işadamları, sivil toplum örgütleri, 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 üniversite rektörüne 
irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, Brifingin öğleden sonraki oturumuna ise Çağdaş 



  

Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği, Birleşik Kadın Platformu üyelerinin katıldığı, Brifinglerde Genelkurmay Genel 
Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli Müşavir Muhittin Erdal ŞENEL, İstihbarat Daire Başkanı 
İsmail Ruhsar SÜMER, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in hazır bulunduğu, Brifingin 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin SANER’in sunusu ile başladığı, Çetin SANER’in 
sunumundan sonra Genelkurmay İstihbara Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı 
Fevzi TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle ilgili brifingi verdiği, 

 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri; 
ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ 
BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 
KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT 
(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY 
REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ 
MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, 
GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU" şeklindeki gazete 
manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir 
müdahele olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği,

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu 
Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 
1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 
(20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 
97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e 
çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman 
diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE 
ÖZEL'e çevrilmesi brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddeye ve İç Hizmet 
Yönetmeliği 85. maddeye yapılan atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri ile 
sanıkların eylemlerinin cebir ve şiddet içerikli olduğunun anlaşıldığı ve amaç suçu 
gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket ettikleri,

Sanıklar Erol Özkasnak ve tanık Salim Dervişoğlu'nun beyanları ile 23-24 Ocak 
tarihinde Gölcük'te yapılan resmi görüşmeler dışında hükümete yönelik olarak yapılacak 
faaliyetlerin fikri altyapısının oluşturulduğu ve tüm katılımcıların hemfikir olduğu yani 
ittifakın oluşturulduğu toplantıya sanığın da katıldığı,

Deliller ve değerlendirilmesi bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 23-24 
Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin ev sahipliğini 
yapan o tarihte Gölcük Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu  13 Ocak 2001 günü Kanal 6 
televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV programına katılarak özetle; 
Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan toplantıda, seminerde, ülkedeki laiklik ihlali 
konusunda herkesin kendi müşahadelerini söylediğini, katılanların fikir ve görüşlerinin 
alındığını, katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, hemfikir olduklarını, 
28 Şubat kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğunu, 28 
Şubat’ın bir reaksiyon olduğunu, bu reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğu 
yönündeki beyanı,

Hulki Cevizoğlu’nun yazdığı, “GENERALİNDEN 28 ŞUBAT İTİRAFI 



  

POSTMODERN DARBE” isimli 352 sayfalık kitapta, 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 
Televizyon kanalında yayınlanan CEVİZ KABUĞU isimli TV programının çözümü olduğu, 
programın sunuculuğunu Hulki CEVİZOĞLU’nun yaptığı ve konuk olarak eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim DERVİŞOĞLU’nun katıldığı, TV programına telefonla 
bağlanan eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol ÖZKASNAK’ın 
konuşmalarının yer aldığı 26 sayfadan oluşan araştırma tutanağında özetle;

Hulki CEVİZOĞLU: İyi geceler Sayın ÖZKASNAK Buyurun
Erol ÖZKASNAK: “28 Şubat Süreci” ni herkesin bildiği gibi, Genelkurmay 

Karargâhında yapılan faaliyetler açısından, Genelkurmay Başkanı’nın başkanlığında kuvvet 
komutanlarının da katılımıyla bir silahlı kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Ben 
de, bu faaliyetler içerisinde üzerime düşen rolü oynayan veya rol verilen bir kişiyim.

Bu sürece de çok güzel bir isim takmışlar; “post-modern darbe” demişler. Aslında 
”post-modern darbe” bence buna yakıştırılan en iyi isim. Bu post-modern darbe, 
tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere benzemeyen bir şekilde, hiç kan akıtmadan, hiç 
kimseyi üzmeden, gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik uygulamalarla, Milli Güvenlik 
Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara 
kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın ortak edilerek sivil toplum kuruluşları 
vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen bir süreçtir.

Başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmak üzere, o zamanın 
Kuvvet komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde olmuşlardır.

Hulki CEVİZOĞLU: “Post-modern darbe” ve “28 Şubat”’ı bir kez daha 
değerlendirmenizi istiyorum.

 Erol ÖZKASNAK: Her şey, Genelkurmay Başkanı’nın kontrolü, komutasında 
cereyan etmiştir bu olaylar. Yani hiç kimse Sayın Genelkurmay Başkanı’nın müsaadesini 
almadan, emrini almadan; ne Genelkurmay İkinci Başkanı’nın ne de benim şahsımın böyle 
bir eyleme, uygulamaya geçmemiz, çeşitli konuşmalar yapmamız mümkün değildir; 
askerlikte böyle bir şey olmaz. Emir-komuta zinciri ”28 Şubat Süreci ” içerisinde bütün 
usul ve prensipleriyle tam olarak işlemiştir.

 O bakımdan sayın eski Genelkurmay Başkanı’nın adının az geçmesi bir üslup ve 
usul meselesidir.

Hulki CEVİZOĞLU: Kamuoyundaki imaj açısından sordum.
 Erol ÖZKASNAK: Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci Başkanı’na ve 

Genel Sekreter’e konuşma ve söz hakkı verir, kendi adına konuşmaları yaptırır, nitekim o 
süreç içerisinde de bunlar yapılmıştır. 28 Şubat Süreci’ndeki “post-modern darbe” olarak 
adlandırılan, isim verilen bu olayı konuşacak olursak; burada yasaya ve kanunlara aykırı 
hiçbir şey yapılmamıştır; Asıl yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın meşru 
Hükümeti tarafından yapılmıştır. Anayasa laik, Atatürkçü, milliyetçi niteliklere uygun olarak 
esasları belli edilen Cumhuriyetin temelleri sarsılmak istenmiştir.

Dolayısıyla burada kanuna, Anayasa’ya aykırılık varsa, bu “28 Şubat Süreci”nde 
rol alan askerler tarafından değil, bizatihi o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır.

Tabi başlangıçta Genelkurmay Karargâhında başlatılan bu “28 Şubat Süreci”nde, 
daha sonra Kuvvet Komutanlarımız ki, Oramiral Güven ERKAYA, Orgeneral Ahmet 
ÇÖREKÇİ, Orgeneral Hikmet KÖKSAL ve Teoman KOMAN’ın da adını unutmak yanlış 
olur.

 “28 Şubat Süreci”nin başlangıcı 11Ocak 1997 diyebilirim. Cumhurbaşkanı’nın 
(Süleyman DEMİREL) Genelkurmay Başkanlığına davet edilip (17 Ocak 1997), kendisine 28 
Şubat 1997’de verilen brifingin hemen hemen bir benzerinin verilmesiyle başlayan bu 
süreçtir.

Hulki CEVİZOĞLU:O bakımdan, bu Kuvvet Komutanlarının görevleri, 30 Ağustos 
1997’de rahmetli Güven Erkaya’nın ve hatırladığım kadarıyla Kara Kuvvetleri 



  

Komutanımızın görevi ve Hava Kuvvetleri; üçünün birden görevleri sona ermişti, ondan 
sonra da yeni komuta heyeti geldi. Zaten 30 Ağustos 1997’den sonra “28 Şubat Süreci”nin o 
en hareketli günleri sona ermiş, bir parça durulma olmuş idi. Zaten mevcut Hükümet de 
değişmiş, yerine başka bir Hükümet kurulmuştu. Bir anlamda amaç yerine gelmişti.” 
diyorsunuz? 

EROL ÖZKASNAK: Gelmişti. Dolayısıyla müteakip komuta heyetinin, bir 
önceki komuta heyeti kadar daha aktif rol oynaması veyahut da daha aktivite içerisinde 
olması gereği de ortadan kalkmıştı."yönündeki beyanı,

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 Yılına Ait Tarihçesinde; 17 Ocak 1997 
günü Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL’e Genelkurmay’da Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığı koordinatörlüğünde saat 09:00-11:00’da İstihbarat Başkanlığı İKK ve Güv.Daire 
Başkanı sanık  tarafından İnönü Salonunda özel bir takdimde bulunulduğu,

Sanık Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde,1996-1999 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İKK 
Daire Destek Şubede Proje Subayı olarak görev yaptığını,BÇG’nin Çevik BİR, Çetin 
DOĞAN, Kenan DENİZ, Fevzi TÜRKERİ, Erol ÖZKASNAK, İdris KORALP tarafından 
komuta kademesi doğrultusunda Genelkurmay Başkanının bilgisi dahilinde kurulduğunu, 
BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığı İGHD’nin bulunduğu bölümde faaliyet gösterdiğini, 
BÇG’de çalıştığı sırada Kuvvet Komutanlıklarından ve Ordulardan BÇG’ye raporlu şekilde 
faks, mesaj, yazışma ve şifahi olarak bilgilerin geldiğini, gelen evraklarla ilgili işlemlerin 
BÇG’nin faaliyet gösterdiği İGHD bölümünde yapıldığını, BÇG’de günlük gazetelerin 
okunarak özetlenmesi, elenmesi vb. görevleri yaptığını, Batı Üst Kuruluna genelde kurmay 
seviyesinde olanların takdim ettiğini bu kurulda herhangi bir görevinin olmadığını, BÇG’ye 
gelen ve görüşülecek evrakların Şube Müdürleri İdris KORALP’e gittiğini, İdris KORALP’in 
de evrakın niteliğine göre BÇG çalışanlarına dağıtım ve tevdii yaptığını, İdris KORALP’in 
İGHD Plan Şube Müdürü olarak Batı Çalışma Grubunda amirleri olduğunu, BÇG’de verilen 
emir doğrultusunda yazılı basın neşriyatını toplayarak takip ve analiz ettiğini, aynı zamanda 
televizyondan da izleyerek bunları not halinde amirlerine bildirdiğini, ayrıca BÇG’ye gelen 
yazılı ve görsel basın ile ilgili olanları amirlerinin talimatı üzerine arşivleme yaptığı 
yönündeki beyanı,

Sanık Hakkı Kılınç 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; Nisan 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubunun 
oluşturulduğunu duyduğunu, Jandarma Genel Komutanı olan Teoman Koman’ın kendisine 
“seni BÇG’de görevlendirdim” diye sözlü emir vermesi üzerine Genelkurmay Karargâhına 
gittiğini, BÇG’de görev aldığını, hatırladığı kadarıyla haftada bir gün Genelkurmay 
Karargâhına giderek harekât merkezinde toplantı salonunda Çetin Doğan başkanlığında 
yapılan toplantılara Jandarma Genel Komutanını temsilen katıldığını, Jandarma Genel 
Komutanlığından gelen bilgilerin söz konusu toplantıya getirilmesi ve burada 
değerlendirilerek yapılması gerekenlerin tespiti konusunda görüş alışverişinde 
bulunulduğunu, Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Harekât Başkanlığında Çetin Doğan 
başkanlığında ve kendisinin de katılmış olduğu toplantıların o zaman itibariyle Kriz Masası 
toplantısı olduğunu bilmediğini, belgeleri incelediğinde bunun adının Kriz Masası Kurulu 
olduğunu öğrendiğini, kendisinden başka bu toplantılara Hava Kuvvetlerini temsilen Çetin 
Dizdar, Kara Kuvvetlerini temsilen Cevat Temel Özkaynak, Genelkurmay Başkanlığını 
temsilen FEVZİ TÜRKERİ, Deniz Kuvvetlerinden de ismini hatırlamadığı bir temsilcinin 
katıldığını, Türkiye genelinde birliklerden ve haricen vatandaşların gönderdiği iletileri 
inceleyerek bunların doğruluğunu araştırıp sonucunun komuta katına Çetin Doğan tarafından 
arz edildiğini belirttiği, 

Sanık Serdar Çelebi 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG’nin Plan Şubedeki toplantılarına katıldığını, Kuvvet 



  

Komutanlıklarının İstihbarat Dairesi Başkanları, İKK Daire Başkanlarının katılımlarıyla 
gerçekleştirilen üst kurul toplantılarına Kenan Deniz ve İdris Koralp’in isteği ile katıldığını, 
İstihbarat Daire Başkanları olan İKK Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Eser Şahan, Fevzi 
Türkeri ve Adli Müşavirlikten ise Hakim.Alb.Orhan Nalcıoğlu’nun bu toplantılara 
katıldığını, başka katılanları hatırlamadığını, bu üst kurul toplantılarının Harekât Başkanı 
Çetin Doğan’ın başkanlığında yapıldığını, İGHD Plan Şube Haftalık Brifing Arz ve Toplantı 
çizelgesindeki bilgilerin doğru olduğunu, BÇG Kriz masası başlıklı belgenin üst kurul 
toplantısına katılan kişileri ifade etmek için düzenlenmiş olabileceğini, Hakkı Kılınç’ın da 
BÇG’nin üst kurul toplantısına katıldığını belirttiği,

Sanık Çetin Dizdar 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG grubunda Hava Kuvvetleri Komutanlığının şifahi emri 
ile görevlendirildiğini, kendisinin BÇG toplantılarındaki görevinin Hava Kuvvetlerinin 
temsilcisi olmak olduğunu, aradan geçen uzun zaman dikkate alındığında BÇG’de kimlerin 
görev yaptığını tam olarak hatırlamadığını, ancak gösterilen belgedeki isimleri geçen Fevzi 
Türkeri ile Hakkı Kılınç’ı tanıdığını, diğerlerini şu an için hatırlamadığını belirttiği ,

Tanık Hakkı İlnur Çevik Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22.02.2017 tarihli 
beyanında, Benim o sıradaki görevim Turkish Daily News gazetesinin yayın yönetmeni aynı 
zamanda sayın başbakan Necmettin Erbakan'ın da özel danışmanı olduğu, bu anılan olayı bir 
postmodern darbe olarak tanımladıklarını, o devirde bir kere bizim gazetemiz Erbakan 
hocaya yakın olduğu için akreditasyonunun silinmiş olduğunu, Daily100 gazetesi 
Genelkurmay'a giremiyordu bizim üstümüzde bir baskı yoktu ama gazetemize bazı belgeler 
geliyordu yayınlanması için diğer Türk gazetelerine geldiği gibi, ben bu belgelerin hiçbirini 
almadım ve geldikleri zaman da gazeteye sunulduğu zaman da ben gazetede olmadım ve 
bunları da kabul etmediği, Yalnız Erbakan hocamızın istifasından yaklaşık 4-5 gün önceydi, 
sayın Özkasnak Genelkurmay'a gelir misin bir çay içelim dedi  ben de akraditasyonunu 
yeniden tesis edilecek sandım, gittim. Tarihini tam olarak hatırlamıyorum ama o toplantıda 
Fevzi Türkeri paşamız da vardı. Hiçbir böyle bir düşmanlık hissetmedim yalnız dediler ki 
sana Erbakan hocaya git istifa etmesini söyle. dedikleri yönündeki beyanı,

Sanık Fevzi Türkeri 26.04.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

1994 -1996 yılları arasında Özel Kuvvetler Komutanlığında, 1996-1998 yılları 
arasında Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanlığında, 1998-2000 
yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında (İstihbarat Başkanı) olarak görev 
yaptığını,

Ankara DGM.Cumhuriyet Başsavcılığına (Hz.1997/285) 29 Temmuz 1997 tarihli 
Hasan Celal GÜZEL’in vermiş olduğu Batı Çalışma Grubu belgeleri ile ilgili olarak (“Gizli” 
gizlilik dereceli ve kişiye özel gerçek belgelerdir) Genelkurmay Başkanı Namına Fevzi 
TÜRKERİ İKK.ve Güv.D.Başkanı olarak yazdığı yazının doğru olduğunu, imzanın kendisine 
ait olduğunu, aradan 15 yıl geçmesi sebebiyle belgeyi hatırlamadığını,

Genelkurmayda Batı Çalışma Grubu adı altında bir çalışma grubu oluşturulduğunu, 
Batı Çalışma Grubunun İstihbarat Başkanlığından bir temsilci istediğinde, bir temsilcinin 
gönderildiğini, ismini şu an hatırlamadığını,

Kriz Masası ile ilgili kendisine görev verilmediğini
04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun Oluşturulması, 10 Nisan 1997 tarihli 

Batı Çalışma Grubu Kurulması, 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi, 06 
Mayıs 1997 tarihli Batı çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belgelerle ilgili olarak belgeleri görmediğini, bilgisi 
olmadığını,

O dönemde basına verilen brifinglerle ilgili, Kara Kuvvetlerinden üst rütbeli 
generallerin Genelkurmay Başkanının emri ile basına verilen brifingi sunduğunu,



  

Güçlü Eylem Planı-Andıç ile ilgili olarak ifadesinde; o dönemde Şemdin SAKIK’ın 
yakalandığını, Kara Kuvvetlerine getirilip sorgulandığını, Kara Kuvvetlerinden 
Genelkurmaya bilgi notu şeklinde Şemdin SAKIK’ın ifadelerinde bazı gazetecilerin PKK ya 
müzahir olduğuna dair bilgi verdiği bilgisinin geldiğini, belirtilen belgenin yayınlanmadığını, 
ancak basın yayın organlarına sızdığını, kendisine ait bir faaliyet olmadığını,

Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarının EK C sinde 
bulunan kendi imzasının da bulunduğu 11 sayfadan oluşan İrticai Faaliyetler - İrtica 
Brifingleri Mesaj formları ile ilgili olarak ifadesinde; Genelkurmay Başkanının emri ile 
verilen brifinglere ilişkin mesaj formları olduğunu,

İç Tehdit Dökümanı başlıklı iç tehdit dökümanının güncelleştirilmesi konulu 40 
sayfadan ibaret belge ile ilgili olarak ifadesinde; MGK faaliyetleri çerçevesinde Milli 
Güvenlik Siyaset belgesinin güncellendiğini, bunun da o konuda bir taslak çalışması 
olabileceğini,

28 Şubat döneminde Tümgeneral rütbesi ile İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik 
Daire Başkanı olduğunu, o dönemde TSK mensuplarının izlenmesi ya da fişlenmesi 
talimatını vermediğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen Bakanlar 
Kurulu'nca silahlı kuvvetlere 28 Şubat kararlarının uygulanması konusunda bir emir 
talimat olmamasına rağmen BÇG'nin kurulması ve faaliyetleriyle ilgili toplantılara 
katıldığı, aktif görev aldığı, sanık Çetin Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma 
Grubu üst kurulundaki 08.05.1997- 2.05.1997- 26.05.1997- 29.05.1997- 02.06.1997- 
05.06.1997- 09.06.1997- 12.06.1997- 16.06.1997 tarihli Batı Çalışma Grubu 
toplantılarına katıldığı, BÇG'nin tüm faaliyetlerden haberdar olduğu, 10 Nisan 1997 
tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin Ek-A'sında bulunan Batı 
Çalışma Grubu Teşkilat şemasında kendi biriminden görev yapanların 
görevlendirildiğinden haber olmadığının söylenemeyeceği, 10 Nisan 1997 tarihli, 29 
Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli belgelerin amacı ve 
yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk göstermesi mümkün 
olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ edilmesi ve 
anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, 27 Mayıs 1997 tarihli belgede 
BÇG ile ilgili MGK'nın kararının ilgi tutulduğu, Başbakanlığın herhangi bir 
talimatının yazısının ilgi olarak gösterilmediği yani sanığın BÇG'nin Başbakanlık veya 
Bakanlar Kurulu tarafından verilen bir talimatla kurulmadığını bilmesine ve çalışma 
içeriğinin de hükümete düşürmeye yönelik olduğunu görmesine rağmen diğer 
sanıklarla iştirak iradesi içerisinde ve fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 
atılı suça iştirak ettiği, brifinglerin  sunumunu yaparak ve hazır bulunarak katkı 
sağladığı, irade beyan edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen 
emirlerin ve yapılan işlemlerin amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından 
bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini 
Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna 
varılmış, delillerin değerlendirilmesi bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut 
yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar 
verilmiştir.

16. SANIK ÇETİN DİZDAR YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 



  

Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.
Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, 1996 yılında Hava kuvvetleri 

Komutanlığı Muhabere İstihbarat Daire Başkanlığına atandığı,1997 yılında da Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olduğu ve 1998 yılı Ağustos ayında da Eskişehir’e 
atandığı,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik Bir imzalı 
belgenin 9. maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıda 
esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik 
Daire Başkanı, Gnkur. İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları ve temsilcilerinin 
katılacağı hususu planlanmış olup, bu doğrultuda hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz 
Masası Kurulu adlı belgede Hv.K.K.lığı İsth.Bşk.Hv.Plt.Tuğg.Çetin DİZDAR-Kartal 
2580-425 55 37,  425 35 55  olarak isminin bulunduğu,  

 Sanık Çetin Dizdar'ın - Hv.K.K.İsth.Bşk.- Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 
tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekât Başkanlığı Koordinatörlüğünde 
08.05.1997 Perşembe, 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 
02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 
16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 
Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Toplantda “-Kriz yönetimi oluşturalım, (MGK.ENSEK, MİT'le takviyeli) 
-Kurulacak teşkilat sadece bu işle uğraşmalıdır. -Yetkileri arttırılmalıdır. -Kuvvetlerde 
müstakil unsurlar olmamalıdır” şelinde konuşma yaptığı,

Sanık Yücel Özsır 27.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcına vermiş olduğu 
ifadesinde özetle; Batı Çalışma Grubunda görev almadığını, faaliyette bulunmadığını, o 
dönemde Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi’nin ve Kurmay Başkanı Ergin 
Celasin’in BÇG toplantılarına katılması için Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı 
Çetin Dizdar’ı görevlendirildiğini, bu sebeple Batı Çalışma Grubunun toplantılarının 
tamamına Çetin Dizdar’ın şifahen görevlendirme üzerine katıldığını, 10 Nisan 1997 tarihli 
Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair belgenin 2. sayfasında 9.maddesinde belirtilen Kriz 
Masası Kurulunda Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olan Çetin Dizdar’ın 
görevlendirildiğini belirttiği, 

Sanık Hakkı Kılınç 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; Nisan 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubunun 
oluşturulduğunu duyduğunu, Jandarma Genel Komutanı olan Teoman Koman’ın kendisine 
“seni BÇG’de görevlendirdim” diye sözlü emir vermesi üzerine Genelkurmay Karargâhına 
gittiğini, BÇG’de görev aldığını, hatırladığı kadarıyla haftada bir gün Genelkurmay 
Karargâhına giderek harekât merkezinde toplantı salonunda Çetin Doğan başkanlığında 
yapılan toplantılara Jandarma Genel Komutanını temsilen katıldığını, Jandarma Genel 



  

Komutanlığından gelen bilgilerin söz konusu toplantıya getirilmesi ve burada 
değerlendirilerek yapılması gerekenlerin tespiti konusunda görüş alışverişinde 
bulunulduğunu, Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Harekât Başkanlığında Çetin Doğan 
başkanlığında ve kendisinin de katılmış olduğu toplantıların o zaman itibariyle Kriz Masası 
toplantısı olduğunu bilmediğini, belgeleri incelediğinde bunun adının Kriz Masası Kurulu 
olduğunu öğrendiğini, kendisinden başka bu toplantılara Hava Kuvvetlerini temsilen Çetin 
Dizdar, Kara Kuvvetlerini temsilen Cevat Temel Özkaynak, Genelkurmay Başkanlığını 
temsilen Fevzi Türkeri, Deniz Kuvvetlerinden de ismini hatırlamadığı bir temsilcinin 
katıldığını, Türkiye genelinde birliklerden ve haricen vatandaşların gönderdiği iletileri 
inceleyerek bunların doğruluğunu araştırıp sonucunun komuta katına Çetin Doğan tarafından 
arz edildiğini belirttiği, 

Sanık Serdar Çelebi 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG’nin Plan Şubedeki toplantılarına katıldığını, Kuvvet 
Komutanlıklarının İstihbarat Dairesi Başkanları, İKK Daire Başkanlarının katılımlarıyla 
gerçekleştirilen üst kurul toplantılarına Kenan Deniz ve İdris Koralp’in isteği ile katıldığını, 
İstihbarat Daire Başkanları olan İKK Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Eser Şahan, Fevzi 
Türkeri ve Adli Müşavirlikten ise Hakim.Alb.Orhan Nalcıoğlu’nun bu toplantılara 
katıldığını, başka katılanları hatırlamadığını, bu üst kurul toplantılarının Harekât Başkanı 
Çetin Doğan’ın başkanlığında yapıldığını, İGHD Plan Şube Haftalık Brifing Arz ve Toplantı 
çizelgesindeki bilgilerin doğru olduğunu, BÇG Kriz masası başlıklı belgenin üst kurul 
toplantısına katılan kişileri ifade etmek için düzenlenmiş olabileceğini, Hakkı Kılınç’ın da 
BÇG’nin üst kurul toplantısına katıldığını belirttiği,

 Sanık Ahmet Çörekçi 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması belgesi 
ile ilgili olarak bilgisinin olmadığını, hatırladığı kadarıyla Genelkurmay Başkanlığının talebi 
üzerine kriz masasında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanının kendisine söylemesi üzerine, 
kendisinin “bir tane ismi bildirin” dediğini, bu şekilde Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı 
Tümgeneral Çetin Dizdar’ın görevlendirildiğini belirttiği, 

Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarihli yazısı ile Başsavcılığa 
göndermiş olduğu Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
26 Mart 2012 tarihinde imha edildiğine dair kayıtların (EK Ç) de bulunan 1 sayfadan oluşan 
belgede, Sıra Numarası, Evrakı Çıkaran Makam, Evrak Tarihi, Desimal Numarası, Konusu 
ve açıklaması bulunan toplam 50 adet gizli, kişiye özel evrakın 26.03.2010 tarihinde 
MY.75-1(B) yönergesine uygun olarak imha edildiği, tutanağın altında Üye Emin Mert Hava 
İstihbarat Kurmay Albay İKK.Ş.Müdürü imzası, Üye Erdogan Arslantaş Hava Pilot 
Tuğgeneral İstihbarat Plan Yönetim D.Bşk.imzası, Onay Mehmet Yılmaz Erdoğan Hava Pilot 
Tümgeneral İstihbarat Başkanının imzasının bulunduğu belgenin (250.Kls. S:280) 47. 
sırasında Siyasal İslam Hk. Gnkur. Bşk. Tarafından haz.bil.nt. Tuğgeneral Çetin DİZDAR’a 
iletilmek üzere Gnkur. Bşk.lığı tarafından hazırlanan siyasal İslam ve irticai unsurların nihai 
hedefleri konularını içeren bilgi notu,

Katılan Mustafa Hacımustafaoğulları 17.05.2012 tarihli şikâyet dilekçesi ekinde 
bulunan ve muhtelif komutanlıklarca yayınlanmış ve meçhul kişilerin kendisine gönderdiğini 
belirttiği yazıların incelenmesinde, gizli ve kişiye özel ibareleri bulunan 2 sayfadan ibaret 
İstihbarat Başkanı Hava Orgeneral Çetin Dizdar imzalı belgede "aktif sakıncalı ve şüpheli 
personele mümkün olduğu nispette düşük sicil verilecektir, eş ve çocukların giyinişlerine 
dikkat edilecek eşleri ve çocukları belli bir ideolojiyi temsil edecek şekilde giyinen personel 
uyarılacaktır. Bu personelin eş ve çocuklarına faaliyetleri, uyarılara uyup uymadıkları takip 
edilecektir." denildiği,

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 



  

faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.27 Mayıs 1997 tarihli 
19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir imzalı üst yazısınında 3 nolu 
maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 
toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve 
Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve 
Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp irade beyan ederek karar alma konumunda 
bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Sanık Çetin Dizdar 09.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

1996 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere İstihbarat Daire Başkanlığına 
(MUHIM) atandığını, 1997 yılında da Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına 
atandığını, 1998 yılı Ağustos ayında da Eskişehir’e atandığını, 2002 yılında emekli olduğunu,

BÇG Kriz Masası Kurulunda Hv.Kv.K.lığı İsth.Bşk.Hv.Plt.Tuğg.Çetin Dizdar olarak 
ismi geçen kişinin kendisi olduğunu, ismi altındaki emir astsubayı Yelkenci olarak geçen 
kişinin ise kendisinin emir astsubayı olan Tarık Yelkenci olduğunu, Tarık Yelkenci’nin 
herhangi bir fonksiyonunun bulunmadığını, Kartal ibaresi ile görev yaptığını, Kartal’ın Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına ait santralin kodu olduğunu,

BÇG grubunda Hava Kuvvetleri Komutanlığının şifahi emri ile görevlendirildiğini, 
kendisinin BÇG toplantılarındaki görevinin Hava Kuvvetlerinin temsilcisi olmak olduğunu, 
aradan geçen uzun zaman dikkate alındığında BÇG’de kimlerin görev yaptığını tam olarak 
hatırlamadığını, ancak gösterilen belgedeki isimleri geçen Fevzi Türkeri ile Hakkı Kılınç’ı 
tanıdığını, diğerlerini şu an için hatırlamadığını, belki görürse tanıyacağını, toplantılara kaç 
kez katıldığını aradan uzun zaman geçtiği için hatırlamadığını,

BÇG toplantılarına katılmak amacıyla Genelkurmay Karargâhına gittiğinde 
toplantıların brifing salonlarında ve yine karargâhta bulunan çalışma odalarında yapıldığını, 
Batı Çalışma Grubu belgelerinin görev yapmış olduğu MUHIM (Muhabere İstihbarat Daire 
Başkanlığına)’e gelmediğini, BÇG faaliyetlerine katılmadığını, Batı Eylem Planında Hava 



  

Kuvvetleri Komutanlığının icra makamında bulunmadığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
şifahi talimatı ile Hava Kuvvetlerini temsilen BÇG’nin birkaç toplantısına katıldığını, aldığı 
notları da bizzat Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet ÇÖREKÇİ’ye ilettiğini,

BÇG’nin Genelkurmay Başkanlığının emri ile kurulduğunu, Kuvvet Komutanlıkları 
ve Jandarma Genel Komutanlığından temsilciler istendiğini, BÇG’nin müstakil bir çalışma 
alanını kendisinin bilmediğini, BÇG Kriz Masası Kurulunda isminin yazılmış olmasının 
kendisinin BÇG içerisinde çok faal ve aktif olarak çalıştığını göstermediğini, ayrıca herhangi 
bir şekilde çalışmadığını, kendisinin gördüğü kadarıyla Genelkurmay ve Kuvvet 
Komutanlıklarından gelen temsilcilerin bir masanın etrafında toplanıp genel mevzuları 
konuştuklarını, kendisine gösterilen belgedeki isimleri geçen herkesin bildiği kadarıyla 
BÇG’de çalıştığını, görevlendirmenin Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanının mı 
veya İstihbarat Başkanın mı yaptığını hatırlamadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki toplantılara 
katıldığı, amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk 
göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ 
edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan 
edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin 
amaç suça yönelik olduğunun kendisi  tarafından bilinebilecek durumda olduğu, 
sanığın 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife 
Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin 
değerlendirilmesi bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler 
karşısında savunmasına itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

17. SANIK HAKKI KILINÇ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak,1996 Ağustos-1997 Ağustos ayları 
arasında Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanlığında Harekât Başkanı olarak, 1997 
yılı Ağustos ayından sonra Jandarma Okullar Komutanı, 1998 yılı Ağustos ayından 2000 yılı 
Ağustos ayına kadar Jandarma Eğitim Komutanı olarak görev yaptığı,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik BİR imzalı 
belgenin 9.maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıda 
esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik 
daire Başkanı, Gnkur.İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur.Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi,Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları ve temsilcilerinin 
katılacağı belirtilmiş olup, bu  doğrultuda hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu 
adlı belgede J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk.Tüm.Hakkı KILINÇ Kaplan 4300-425 12 92  olarak isminin 
bulunduğu,  

 Sanık Hakkı Kılınç'ın Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği 
üzere Genelkurmay Harekât Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe, 
22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 02.06.1997 Pazartesi, 
05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi 
günleri yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı,  

Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma 



  

Grubu oluşturulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı Çevik 
Bir'in başkanlığında 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve "Hükümete muhtıra verilmesi. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi. Hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, 
gelecek hükümetin oluşumu. Kriz yönetimi oluşturulması. Eylem planı yapılması. Yargı ve 
kamu yöneticilerine destek/tehdit. Üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılması, cesaret verilmesi. Basın ve medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması. 
Batı Çalışma Grubunun kurulması. İki kez yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının 
yeterli olmadığı. Halkın yanlarına değil önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra 
edilmesi. Polise havuç ve sopanın gösterilmesi. Bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik 
harekât yapan bir grup oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantıya 
katıldığı,

Toplantıda (J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk.H.KILIÇ olarak) “-30 Ağustosa kadar tedbir 
alınmazsa, durum çok vahimleşecektir. -Zaman geçtikçe alınacak tedbirler güçleşecektir. 
-Halka ulaşılmalıdır. -Genç subaylar 18 maddenin ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyor, 
-İran, Cezayir'in yaşadığı kötü örnekler halka anlatılmalıdır. -Sadece izliyoruz, zaman 
geçiyor, acele karar verelim.” şeklinde konuşma yaptığı,

Sanığın ikametinde yapılan aramada elde edilen Refahyol Hükümeti aleyhine Batı 
Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu bilgilerin bulunduğu,

Batı Çalışma Grubu üst kuruluna Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsilen katıldığı,
Sanık Serdar Çelebi 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 

vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG’nin Plan Şubedeki toplantılarına katıldığını, Kuvvet 
Komutanlıklarının İstihbarat Dairesi Başkanları, İKK Daire Başkanlarının katılımlarıyla 
gerçekleştirilen üst kurul toplantılarına Kenan Deniz ve İdris Koralp’in isteği ile katıldığını, 
İstihbarat Daire Başkanları olan İKK Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Eser Şahan, Fevzi 
Türkeri ve Adli Müşavirlikten ise Hakim.Alb.Orhan Nalcıoğlu’nun bu toplantılara 
katıldığını, başka katılanları hatırlamadığını, bu üst kurul toplantılarının Harekât Başkanı 
Çetin Doğan’ın başkanlığında yapıldığını, İGHD Plan Şube Haftalık Brifing Arz ve Toplantı 
çizelgesindeki bilgilerin doğru olduğunu, BÇG Kriz masası başlıklı belgenin üst kurul 
toplantısına katılan kişileri ifade etmek için düzenlenmiş olabileceğini, Hakkı Kılınç’ın da 
BÇG’nin üst kurul toplantısına katıldığını belirttiği,

Sanık Çetin Dizdar 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG grubunda Hava Kuvvetleri Komutanlığının şifahi emri 
ile görevlendirildiğini, kendisinin BÇG toplantılarındaki görevinin Hava Kuvvetlerinin 
temsilcisi olmak olduğunu, aradan geçen uzun zaman dikkate alındığında BÇG’de kimlerin 
görev yaptığını tam olarak hatırlamadığını, ancak gösterilen belgedeki isimleri geçen Fevzi 
Türkeri ile Hakkı Kılınç’ı tanıdığını, diğerlerini şu an için hatırlamadığını belirttiği ,

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 



  

aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Sanık Hakkı Kılınç 09.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

1996 Ağustos-1997 Ağustos ayları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik 
Başkanlığında Harekât olarak, 1997 yılı Ağustos ayından sonra Jandarma Okullar Komutanı, 
1998 yılı Ağustos ayından 2000 yılı Ağustos ayına kadar Jandarma Eğitim Komutanı olarak 
görev yaptığını,

Nisan 1997 de Batı Çalışma Grubunun oluşturulduğunu duyduğunu, Jandarma Genel 
Komutanı olan Teoman Koman’ın kendisine “seni BÇG’de görevlendirdim” diye sözlü emir 
vermesi üzerine Genelkurmay Karargâhına gittiğini, BÇG’de görev aldığını, hatırladığı 
kadarıyla haftada bir gün Genelkurmay Karargâhına giderek harekât merkezinde toplantı 
salonunda Çetin Doğan başkanlığında yapılan toplantılara Jandarma Genel Komutanını 
temsilen katıldığını, Jandarma Genel Komutanlığından gelen bilgilerin söz konusu toplantıya 
getirilmesi ve burada değerlendirilerek yapılması gerekenlerin tespiti konusunda görüş 
alışverişinde bulunulduğunu,

Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Harekât Başkanlığında Çetin Doğan 
başkanlığında ve kendisinin de katılmış olduğu toplantıların o zaman itibariyle Kriz Masası 
toplantısı olduğunu bilmediğini, belgeleri incelediğinde bunun adının Kriz Masası Kurulu 
olduğunu öğrendiğini, kendisinden başka bu toplantılara Hava Kuvvetlerini temsilen Çetin 
Dizdar, Kara Kuvvetlerini temsilen Cevat Temel Özkaynak, Genelkurmay Başkanlığını 
temsilen Fevzi Türkeri, Deniz Kuvvetlerinden de ismini hatırlamadığı bir temsilcinin 
katıldığını, kendisi haricindeki toplantıya katılanların aynı birliklerinde çalışan 2-3 görevli ile 
birlikte toplantılara katıldıklarını, ancak şu an itibariyle isimlerini hatırlamadığını, Türkiye 
genelinde birliklerden ve haricen vatandaşların gönderdiği iletileri inceleyerek bunların 
doğruluğunu araştırıp sonucunun komuta katına Çetin Doğan tarafından arzedildiğini,

10 Nisan 1997 tarihli Belgenin 2. maddesinde belirtilen “Köklü tedbirler”den kastın, 
o dönemde 8 yıllık kesintisiz eğitim, Kur’an kursuna giden talebelerin yaşlarına sınırlama 
getirilmesinin bu kapsamda değerlendirebileceğini, BÇG’nin emir ve talimatlarını bütün 
birliklerin istihbarat birimlerinin yerine getirdiğini, basınla iletişim kurma görevini asıl olarak 
Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğinin yürütmüş olabileceğini,

29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; belge içeriğinde, gereği için görev yaptığı Jandarma Genel Komutanlığına 
gönderildiği, belgeyi görmüş olabileceğini, bu belgenin en küçük birimlere kadar gittiğini, 
raporlama sistemi doğrultusunda mesaj çekerek yazının gereğinin yerine getirildiğini, 
kendisinin sadece toplantılara katıldığını,

06 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti konulu belge ile 
ilgili olarak ifadesinde; Genelkurmay Başkanlığının bilgisi dahilinde hazırlanmış 
olabileceğini, belgede belirtilen köklü tedbirlerin neler olduğunu bilmediğini, müdahaleden 
kastedilenin darbe olması gerektiğini, kendisinin istenilen bilgileri gönderme ve toplantıya 
katılma dışında başka bir görevde yer almadığını, brifinglerin bu belgede belirtilen 
maksatlar için verilmiş olabileceğini, gelen ihbarların ve yapılan araştırmaların dosyalar 
halinde Genelkurmay Başkanlığında BÇG’nin ofisinde bulunduğunu, “İrticai görüş ve 
eğilime sahip olmak” (2a-f) cümlesinde tarikata katılmış kişilerin kastedildiğini, 
temizlenmekten kastın disiplinsizlik raporları hazırlanarak şuraya gönderilmek suretiyle 
ordudan ilişiğinin kesilmesi olduğunu,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; bilgi sahibi olmadığını, herhangi bir faaliyette bulunmadığını,

04 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile ilgili 
olarak ifadesinde; Jandarmaya gelen ihbar mektuplarının ve raporlarının doğruluklarını 



  

araştırdıklarını, gereğinin yapılması için ilgili birime gönderdiklerini, görevlendirilmesi 
üzerine BÇG hakkında bilgi sahibi olduğunu,

BÇG’nin Genelkurmayın -2 nci katında özel kart ile girilen yerde faaliyet 
gösterdiğini ve belgelerin de burada bulunduğunu, Teoman Koman’ın görevlendirmesi 
üzerine BÇG’de görev aldığını, bu tarihte Jandarma Harekât Başkanı olduğunu, BÇG 
toplantılarına bazen haftada bir kez bazen iki kez katıldığını, BÇG çalışmalarının Milli 
Güvenlik Kurulu kararları ve Başbakanlığın direktifleri doğrultusunda yapıldığını 
düşündüğünü, kendisinin herhangi bir yasadışı bir faaliyete isteyerek katılmadığını, bir 
kısmına da kendi iradesinin dışında askerlik gereği olarak verilen talimat doğrultusunda 
katıldığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki toplantılara 
katıldığı, amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk 
göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ 
edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan 
edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin 
amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından rütbesi ve konumu da nazara 
lanıdğında bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna 
iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi bölümünde anlatılan 
gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına itibar edilmeyerek 
mahkumiyetine karar verilmiştir.

18. SANIK CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, BÇG’nin kurulduğu tarihte Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olduğu,  

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik Bir imzalı 
belgenin 9. maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıda 
esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik 
Daire Başkanı, Gnkur. İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları ve temsilcilerinin 
katılacağı hususu planlanmış olup, bu doğrultuda hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz 
Masası Kurulu adlı belgede KKK.lığı İsth.Bşk.Tümg.Cevat Temel ÖZKAYNAK- 
Kılıç-4657-418 86 26 olarak isminin bulunduğu,  

 Sanık Cevat Temel Özkaynak'ın - K.K.K.İsth.Bşk.- Genelkurmay Genel Sekreterliği 
1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekât Başkanlığı Koordinatörlüğünde 
08.05.1997 Perşembe, 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 
02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 
16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu toplantılarına Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'nı temsilen katıldığı,

Sanık Şükrü Sarıışık Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 21.02.2013 tarihli 



  

ifadesinde özetle; KKK Harekât Başkanı olduğunu, Kara Kuvvetleri karargâhında Batı 
Çalışma Grubu ile ilgili çalışmalar ve faaliyetlere o dönemde Kara Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı Doğu Aktulga ve İstihbarat Başkanı olan CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK’ın 
muhatap olduğunu, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinin 
İstihbarat Başkanlığınca yürütüldüğünü, Kara Kuvvetleri Komutanının talimatı 
doğrultusunda BÇG’nin İstihbarat Başkanlığında şubesinin kurulduğunu, BÇG ile ilgili 
tüm belge ve bilgilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına geldiğini, BÇG 
ile ilgili belgelerin öncelikle Kara Kuvvetlerine geldiğinde Kurmay Başkanına geldiğini, 
Kuvvet Komutanının talimatına göre BÇG’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat 
Başkanlığında kurulduğu için belgelerin oraya gönderildiğini, kendisinin o dönemde Harekât 
Başkanı olduğunu, bu sebeple belgelerin kendisine gelmediğini yönündeki beyanı,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan bir soruşturmada Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel Merkezi'nden elde edilen 24 Mart 1997 tarihli Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının 24 Mart 1997 tarihli GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL kaşeli,Kara Kuvvetleri 
Komutanı Namına/Emriyle, İKK raporları konulu Kurmay Başkanı Doğu Aktulga imzalı, 
koordine olarak Hrk.Bşk.Şükrü Sarıışık olarak, hazırlayan İsth.Bşk.Tümg. CEVAT TEMEL 
ÖZKAYNAK olarak parafının bulunduğu belgede birer aylık dönemlerde Ordu ve EMASYA 
Bölge Komutanlıklarından; a) Görsel ve yazılı basın b) Okul ve yurtlar c) Vakıf ve Dernekler 
d) Siyasi kuruluşlar e) Kamu kurum ve kuruluşları, f) Yasa dışı kuruluşlar hakkında rapor 
istenilmesine ilişkin yazılı belgenin sanık Şükrü Sarışık'ın da beyan ettiği gibi Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlandığı, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Kurmay Başkanı tarafından imzalandığını, belgede belirtilen çalışma sonucu 
elde edilen tüm bilgi ve belgelerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat başkanlığına 
geldiğini belirttiği, 

Sanık Hakkı Kılınç 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; Nisan 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubunun 
oluşturulduğunu duyduğunu, Jandarma Genel Komutanı olan Teoman Koman’ın kendisine 
“seni BÇG’de görevlendirdim” diye sözlü emir vermesi üzerine Genelkurmay Karargâhına 
gittiğini, BÇG’de görev aldığını, hatırladığı kadarıyla haftada bir gün Genelkurmay 
Karargâhına giderek harekât merkezinde toplantı salonunda Çetin Doğan başkanlığında 
yapılan toplantılara Jandarma Genel Komutanını temsilen katıldığını, Jandarma Genel 
Komutanlığından gelen bilgilerin söz konusu toplantıya getirilmesi ve burada 
değerlendirilerek yapılması gerekenlerin tespiti konusunda görüş alışverişinde 
bulunulduğunu, Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Harekât Başkanlığında Çetin Doğan 
başkanlığında ve kendisinin de katılmış olduğu toplantıların o zaman itibariyle Kriz Masası 
toplantısı olduğunu bilmediğini, belgeleri incelediğinde bunun adının Kriz Masası Kurulu 
olduğunu öğrendiğini, kendisinden başka bu toplantılara Hava Kuvvetlerini temsilen Çetin 
Dizdar, Kara Kuvvetlerini temsilen Cevat Temel Özkaynak, Genelkurmay Başkanlığını 
temsilen Fevzi Türkeri, Deniz Kuvvetlerinden de ismini hatırlamadığı bir temsilcinin 
katıldığını, Türkiye genelinde birliklerden ve haricen vatandaşların gönderdiği iletileri 
inceleyerek bunların doğruluğunu araştırıp sonucunun komuta katına Çetin Doğan tarafından 
arz edildiğini belirttiği, 

Sanık Serdar Çelebi 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde özetle; BÇG’nin Plan Şubedeki toplantılarına katıldığını, Kuvvet 
Komutanlıklarının İstihbarat Dairesi Başkanları, İKK Daire Başkanlarının katılımlarıyla 
gerçekleştirilen üst kurul toplantılarına Kenan Deniz ve İdris Koralp’in isteği ile katıldığını, 
İstihbarat Daire Başkanları olan İKK Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Eser Şahan, Fevzi 
Türkeri ve Adli Müşavirlikten ise Hakim.Alb.Orhan Nalcıoğlu’nun bu toplantılara 
katıldığını, başka katılanları hatırlamadığını, bu üst kurul toplantılarının Harekât Başkanı 
Çetin Doğan’ın başkanlığında yapıldığını, İGHD Plan Şube Haftalık Brifing Arz ve Toplantı 



  

çizelgesindeki bilgilerin doğru olduğunu, BÇG Kriz masası başlıklı belgenin üst kurul 
toplantısına katılan kişileri ifade etmek için düzenlenmiş olabileceğini, Hakkı Kılınç’ın da 
BÇG’nin üst kurul toplantısına katıldığını belirttiği,

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Sanık Cevat Temel Özkaynak soruşturma aşamasında yakalamalı olması 
nedeniyle ifadesi alınamamış Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/144 esas sayılı 
13.11.2014 tarihli 72. celsesindeki savunmasında özetle; 28 Şubat tarihinde Tümgeneral 
rütbesiyle Kara Kuvvetleri İstihbarat başkanlığı görevinde bulunduğunu, 1998 yılı Ağustos 
ayında da piyade okul komutanlığına atandığını, 

 Başbakanlık genelgesi gereği Genelkurmay Başkanlığında Batı Çalışma Grubu 
kurulmuş ve ayrıca 10 Nisan tarihinde bir emirle de Genelkurmay Harekat Başkanlığı 
başkanlığında ilgili Genelkurmay J başkanları, Daire Başkanları ve Kuvvetlerin İstihbarat 
Başkanlarından oluşan bir kriz kurulu, Kriz Masası Kurulu oluşturulmuş, hatırladığım 
kadarıyla bu kurul Mayıs ayında faaliyetlerine başlamıştır. Bu oluşturulan kurulun ferdi 
olarak o toplantıların büyük bir kısmına katıldım. Genelkurmay Başkanlığınca bana verilen 
bu görevi İç Hizmetleri Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasları dahilinde 
yerine getirdim. Çünkü verilen bu emir irtica ile mücadele edilmesine dairdir. İrtica ile 
mücadele gerek anayasamızın gerekse Milli Güvenlik Kurulu ve Hükümetçe bir tehdit olarak 
kabul edilmiştir. Milli Güvenlik Kurulunun çıkardığı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi iç tehdit 
dokümanı ile Başbakanlığın ve Genelkurmay Başkanlığının bu konuda talimat ve 
dokümanları mevcut. Hatta bu tehdidin değerlendirilmesine uygun olarak 1997-2009 
döneminde hükumet ve Başbakanlık tarafından uygun görülmüş ve yayımlanmış birçok karar 
ve genelge de bulunmaktadır. 

Bu bakımdan bana verilen bu görevi İç Hizmet Kanununun emrettiği esaslar 
dahilinde yerine getirdim. 24 Mart 1997 tarihli belge ve bu emir Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ast birliklerine gönderilmiş olup açık kaynaklardan elde edilecek irticai 
faaliyetlere yönelik rapor verme sistemidir. Bu evrak bu tarihte Karakuvvetleri kurmay 
başkanı olan merhum Orgeneral Doğu Aktulga'nın beni bizzat yanına çağırarak teferruatlı 
olarak verdiği ve dikte ettirdiği bir emirdir. Bu emir merhum Kurmay Başkanı Doğu Aktulga 
tarafından imzalanmıştır. Bir asker olarak İç Hizmetler Kanun ve Yönetmeliğine uyarak bana 
verilen emirleri yerine getirdim bu bakımdan suçsuzum beraatımı talep ettiğini beyan etmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki toplantılara 
katıldığı, amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk 



  

göstermesi mümkün olmayan bu görevin, mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ 
edilmesi ve anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, irade beyan 
edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin 
amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 
54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi 
bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına 
itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

19. SANIK HALİL KEMAL GÜRÜZ YÖNÜNDEN YAPILAN 
DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, BÇG’nin kurulduğu dönemde 05 
Aralık 1995-Aralık 2003 tarihleri arasında YÖK Başkanlığını yaptığı, 

 10 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay II.Başkanı Çevik Bir imzası ile Genelkurmay 
İç Güvenlik Harekat Dairesi (İGHD) bünyesinde “Batı Çalışma Grubu”nun oluşturulduğu 
ve 15 Nisan 1997 tarihinden itibaren veri tabanı oluşturmak üzere raporların 
gönderileceğinin belirtildiği, bu kapsamda;

29 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzası ile “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” 
konulu yazı ile Batı Çalışma Grubu Günlük durum Raporu (BATGÜNDURAP) ile Batı 
Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİLRAP) düzenlenerek Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığınca, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile istihbarat 
teşkilleri gibi çeşitli kanallardan elde edilen bilgilerin gecikmeksizin Batı Çalışma Grubuna 
aktarılması sağlanacağının belirtildiği,

06 Mayıs 1997 tarihli Çevik Bir imzalı Batı Harekat Konsepti’nin 9. sayfasında 
Mücadele Esasları olarak;

“Basın ve yayın organları ile laik Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği mümtaz bilim 
ve din adamlarının yönlendirilmeleri ve yüreklendirilmeleri halinde mücadeleye çok büyük 
fayda sağlayacakları ve irticacıları kendi silahlarıyla vuracakları değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle mahalli basın ve yayın organları da dahil olmak üzere üniversite öğretim üyeleri, 
aydın din adamları ve halk arasında itibar sağlamış değerli şahsiyetlerle samimi ilişkiler 
içinde bulunulmalı ve onlardan yararlanma yolları araştırılmalıdır.” şeklinde konsept 
belirlendiği, 

27 Mayıs 1997 tarihli Çevik Bir imzalı Batı Çalışma Grubu Eylem Planında 
alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirlendiği, 

Batı Çalışma Grubu Eylem planının 1/c bendinde Cumhuriyetin temel nitelikleri 
olan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma özelliklerini 
muhafaza ve devam ettirmek maksadıyla;(1) Siyasi Partiler,(2) Üniversiteler,(3) 
Sendikalar,(4) Demokratik Kitle Örgütleri,(5) Kadın ve gençlik teşekkülleri,(6) Medya 
Vasıtasıyla kamuoyunun olumlu yönlendirilmesini sağlamak ve her düzeyde yapılacak 
bilimsel toplantılar (Panel, sempozyum, açık oturum, konferans v.b.) gösteri ve mitinglerle 
halkın tepkisini sağlamak ibarelerinin bulunduğu,İcra zamanının sürekli takip edilecek 
diye not düşüldüğü, İcra makamının ise MGK Genel Sekreterliği, Gnkur. Genel 
Sekreterliği, Gnkur.Psikolojik Harekat Dairesi, Gnkur. İGHD., Kuvvet Komutanlıkları, 
Jandarma Gn.Komutanlığı olarak belirtildiği,

Batı Çalışma Grubu Eylem planının 18. maddesinde; Yüksek Öğretim Kurumlarında 



  

aşırı dinci gruplar tarafından yapılan irticai örgütlenmelere karşı tedbir almak başlığında;
Batı Çalışma Grubu Eylem planının 18/a bendinde; YÖK’le ilgili 

Üniversitelerdeki irticai faaliyetleri tespit etmek, 
İcra zamanının sürekli takip edilecek diye not düşüldüğü, 
İcra makamının ise MGK Genel Sekreterliği olarak belirtildiği,
Batı Çalışma Grubu Eylem planının 18/b bendinde ; Suç unsuru tespit edilen 

militan konumundaki öğrenciler hakkında işlem yapılmasını sağlamak 
İcra Zamanında, Sürekli takip edilecek diye not düşüldüğü,
İcra Makamında ise MGK.Gen.Sek.liği olarak belirtildiği,
Batı Çalışma Grubu Eylem planının 18/c bendinde; Atatürk’ü tanıtıcı 

programlar hazırlattırılarak bu kitleye ulaşmaya, aynı zamanda laik cepheyi 
güçlendirmeye çalışmak.

İcra Zamanında Sürekli takip edileceği 
İcra Makamında ise MGK.Gen.Sek.liği, Gnkur. Gen.Sek.liği, Gnkur.Psk.Hrk.D. 

olarak belirtildiği,
Batı Çalışma Grubu Eylem planının 19 bendinde ; Atatürkçü Düşünce Derneği, 

Kemalist Atılım Derneği, Emekli subay/astbsubay dernekleri, şehit ve gazi dernekleri vb., 
Atatürkçülüğü ve laikliği şiar edinen derneklerin durumu başlığı altında,

19/e bendinde, Atatürkçü düşünceye sahip üniversite öğretim üyeleri, üst düzey 
bürokratlar, tanınmış basın/yayın elemanları ve derneklerinin yöneticileri, tanınmış iş 
adamları, medyatik ve popülaritesi yüksek şahısların bu derneklere üye olmalarını sağlamak 
ve bunu basın/yayın organlarında kullanmak.

İcra Zamanında, Sürekli diye not düşüldüğü
İcra Makamında ise, MGK.Gen.Sek.liği, Gnkur.Gen.Sekliği olarak belirtildiği,
Batı Çalışma Grubu Eylem planının 24/d bendinde; bazı kisvelerin 

giyilmeyeceğine dair kanun başlığı altında;
5) Devlet memurları, öğrenciler, hemşire ve hasta bakıcılar vb. özellik arz eden 

personel kıyafetleri ile ilgili yönetmeliklerin kanunlara uygun olmasını ve uygulanmasını 
sağlamak, 

6) Mevcut kanun ve yönetmeliklere uymayanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunmak. 

7) Yasaları işletmeyen, takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen sorumlular 
hakkında suç duyurusunda bulunmak, 

8) Yasalara uymayan ve uygulatmayanları sürekli taciz etmek (Basın ve yayın 
yoluyla) 

İcra Zamanında, Sürekli, tespit edildiği diye not düşüldüğü, 
İcra Makamında ise Gnkur.Adli, Müş.liği olarak belirtildiği,

05 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları belgesinde;  Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bağlı birliklere gönderilen Kurmay Başkanı Aydan Erol 
imzası ile 05 Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu belgede 
özetle; bağlı komutanlıklardan

Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak gönderilmesi istenilen bilgi ve 
raporlara ilave olarak aşağıda belirtilen bilgilerin de derlenerek il ve ilçelerdeki

a.Tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ve 
konfederasyonları.

b.Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, yüksekokul ve enstitüler) 
c. Yurtlar d.Üst düzey yöneticiler (vali, kaymakam, belediye başkanları) ile diğer 

mülki makamlarda bulunan görevlilere (müdür, daire başkanları) ait biyografiler, anılan 
şahısların siyasi görüş/yönleri. 



  

Temin edilerek gönderilmesi istenilmiş Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 
bu bilgiler BÇG’ye gönderildiği,

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik Bir imzalı 
belgenin 9. maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıda 
esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik 
Daire Başkanı, Gnkur. İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları ve temsilcilerinin 
katılacağı hususu  belirtilmiş olup, bu doğrultuda hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 
Kurulu adlı belgenin 4. maddesinde YÖK.Bşk.lığına gönderilecek evraklar elden kurye ile 
(a.Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK.Dnt.Krl.Bşk.na, b.E.Korg.Erdogan ÖNAL YÖK üyesi) 
gönderileceği yazılı bulunduğu, Batı Çalışma Grubu Kriz Masası kurulunda alınan YÖK’le 
ilgili kararların kurye ile YÖK Üyesi Emekli Korgeneral Erdoğan Öznal’a gönderilmek 
suretiyle gereğinin yapıldığının anlaşıldığı, 

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Genelkurmay karargahında 10 Haziran 1997 tarihinde Yargı mensuplarına 11 
Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, işadamları, sivil toplum örgütleri, 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 üniversite 
rektörüne irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, Brifingin öğleden sonraki 
oturumuna ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk 
Üniversiteli Kadınlar Derneği, Birleşik Kadın Platformu üyelerinin katıldığı, Brifinglerde 
Genelkurmay Genel Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli Müşavir Muhittin Erdal ŞENEL, 
İstihbarat Daire Başkanı İsmail Ruhsar SÜMER, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in hazır 
bulunduğu, Brifingin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin SANER’in sunusu ile başladığı, 
Çetin SANER’in sunumundan sonra Genelkurmay İstihbara Karşı Koyma ve Güvenlik 
Dairesi Başkanı Fevzi TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle ilgili brifingi verdiği, 

 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri; 
ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ 
BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 
KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT 
(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY 
REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ 
MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, 



  

GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU" şeklindeki gazete 
manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir 
müdahele olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği,

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu 
Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 
1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 
(20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 
97 (23 Haziran 1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e 
çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman 
diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE 
ÖZEL'e çevrilmesi brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddesine ve İç Hizmet 
Yönetmeliği 85. maddesine yapılan atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri ile 
sanıkların eylemlerinin cebir ve şiddet kullanmayı da içeren  içerikli olduğunun anlaşıldığı ve 
amaç suçu gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket ettikleri,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2008/1756 sayılı soruşturma 
dosyasında hakim kararına istinaden 07.01.2008 tarihinde avukat huzurunda Ankara’daki 
YÖK Başkanı sanık Halil Kemal GÜRÜZ’ün evinde yapılan aramada 10 Ekim 1997 
tarihinde sanık Erdoğan Öznal'ın el yazısı olan ve ikrar ettiği ve YÖK Başkanı Halil Kemal 
GÜRÜZ’e “Sayın Başkanım” yazarak imzaladığı SİYASİ İSLAMLA MÜCADELE 
YÖNTEMLERİ isimli belgede özetle, Başbakan Erbakan'ın konuşmalarına yer verilerek 
ayrımcılık ve bölücülük yaptığı, Başbakan Erbakan ile o tarihte İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetelerde çıkan beyanatlarının verildiği, 96-97 
yılları arasında basın yayın organlarında çıkan haberlerin yer aldığı, yine Refah Partisi'nin ilk 
genel seçimde oylarının düşürülmesi ve son aşamada da oylarının tek rakamlı rakamlara 
kadar düşürülüp marjinal bir parti haline getirilmesi, nihai hedefine göre çalışılması gerektiği 
vb...konulara ilişkin görüşlerini içeren yazıyı kaleme aldığı, bu bağlamda, 10 Ekim 1997 
tarihli  Gizli ibareli Emekli Hava Korgeneral Erdoğan ÖZNAL imzalı Sayın Başkanım 
ibaresi ile başlayan ve derin saygılarımın kabulünü arz ederim, ibaresi ile son bulan 
yazının içeriğinde;

Ülkemizin son yıllarda karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan ve kısaca 
'SİYASİ İSLAM' olarak tanımlanan sorunla mücadele, Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
ve onun temel niteliklerine inanan çağdaş her Türk vatandaşı için ulusal bir görev haline 
gelmiştir.

Bu düşünceden hareketle hazırlanan ve ilişikte sunulan mütevazi çatışmanın, bu 
uğurda verilen mücadeleye katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. Çalışma tamamen şahsi 
fikir ve düşüncelerimi içermektedir ve hazırlanması konusunda hiçbir yerden, herhangi bir 
telkin alınmamıştır ve hiçbir kurum ve kuruluşun düşüncelerini yansıtmamaktadır.

Bu çalışmanın esas amacı; siyasi islamla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin 
temel felsefesini ortaya koymaktır. Ancak olaylar tam bilinmeden veya hatırlanmadan, 
direkt olarak mücadele yöntemlerinin sıralanması, çalışmanın eksik kalmasına neden 
olabilirdi. Bu nedenle ilk başta, siyasi islamı kurma gayretleri ve yaşanan olaylar sıralanmış, 
bilahare mücadele usul ve esasları belirtilmeye çalışılmıştır.

Yazı üslubunda zaman  zaman alışılmışın dışına çıkılmıştır. Bunun nedeni, olayları 
yaşayarak ve başkaları tarafından sözlü olarak kolaylıkla kullanmalarına imkan sağlamaktır.

Yazılanların hepsi doğrudur, uygulansın veya uygulanabilir diye bir iddiada 



  

bulunulmamaktadır. Hiç bilinmeyen şeylerin ortaya çıkarıldığı gibi bir iddia da mevzubahis 
değildir. Yapılmaya çalışılan husus, bir entellektüel olarak, Türkiye'nin üzerinde en son 
oynanan bir oyun olduğuna inanılan 'SİYASİ İSLAM' konusundaki birikimlerin derli toplu ve 
sistematik bir şekilde sunulmaya çalışılmasıdır.

Ayrıca siyasi islamla ilgili her türlü olayın kolaylıkla hatırlanabilmesi ve çabuk 
referans olarak kullanılabilmesi açısından 'DİZİN' e benzer bir ek hazırlanmıştır.

Derin Saygılarımla kabulünü arz ederim, şeklinde ibarelerin bulunduğu,
Gizli İbareli Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri Eylül 1997 ibareli l’den 89’a 

kadar numaralandırılan (89) sayfadan ibaret kitapçığın yapılan incelemesinde;
SUNUŞ KISMINDA; Ülkemizin son yıllarda  karşılaştığı en ciddi sorunlardan 

birisinin, Siyasi islamm yayılması ve geniş halk kitleleri tarafından benimsenmesi yolunda 
önemli mesafelerin alınmış olması olduğunu, Türkiye gibi çok özel bir coğrafyası olan bir 
ülkede bu ve buna benzer birçok ciddi sorunların geçmişte de çıktığını ve gelecekte de 
çıkabileceğini, Burada önemli olan hususun problemi iyi tanımak, iyi teşhis etmek ve 
bilahare yapılacak işleri bilimsel olarak ortaya koymak olduğunu, Problemden kaçarak veya 
görmezden gelerek bir yere varmanın mümkün olmadığını, Yapılmış olan bu çalışma, 
ülkemizi ve onun insanlarını çağdışı kurallarla ve totaliter bir zihniyet içinde yönetmek 
iddiasıyla ortay çıkan siyasi islamla, demokrasi kuralları içinde verilmesi gerekli topyekün 
mücadelenin esas ve usullerini içerdiğini, şeklinde ibarelerin yer aldığı,

İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDE; -Siyasi İslamı Kurma çabaları,-Siyasi İslamı Şiddete 
Dayalı Olarak Kurma Çabaları,-Bölücülük Girişimleri,-Siyasi İslamm Takiyye ve 
Yalanları,-Atatürk ve Laik Cumhuriyet Aleyhindeki Söylemleri,-Ordu-Siyasi İslamm 
İlişkileri,-Siyasi İslamla Mücadele,-Laik Cephenin Kuvvetli Argümanları ve Sloganları, 
-Siyasi İslam Bundan Sonra Ne Yapabilir,-Sonuç,-Dizin, şeklinde başlıkların yer aldığı,

SİYASİ İSLAMI KURMA GİRİŞİMLERİ başlıklı yazıda; -Tesettürü 
Desteklemeleri ve Uygulamaları, -Türban Üzerinde Çok Israrla Durmaları Ve Okullardan 
Sonra devlet dairelerinde de ve türbanın serbest bırakılmasını istemeleri, -Taksime ve 
Çankaya cami yapılması, -Tarikat liderlerine Başbakanlık konutunda devlet parasıyla akşam 
yemeği verilmesi, -Başbakan Erbakan’ın ilk resmi ziyaretini İran’a yapması, Müteakip 
ziyaretlerin Libya, Nijerya ve Malezya gibi İslam ülkelerine yapılması, -11 aylık iktidarları 
esnasında Başbakanın hiçbir batı ülkesine resmi ziyaret yapmaması, -Belediye Başkanı RP’li 
olan 800.000 nüfuslu Sultanbeyli ilçesinin Garnizon Komutanının Atatürk Heykeli yapma 
girişimini kabul etmemesi, zorlanınca en kenar mahalleden yer göstermesi, -RP’nin arka 
bahçesi olan imam-hatip öğrencilerinin en çok tercih ettikleri meslekler; Kaymakamlık, 
Öğretmenlik ve Subaylıktır. Diğer öğrencileri Mühendis, Doktor, İşletmeci vs. Olacağım 
demelerine karşın, İmam-hatipli öğrencilerin bu meslekleri tercih etmelerinin dikkat çekici 
olduğunu, -600’e yakın kaymakamın yarısına yakını kadın eli sıkmadığını, Bunların 
tümüne yakını İmam- Hatip okullarında yetiştiğini, -Konya’da şehirde 5 TV, 30’un 
üzerinde yerel radyo ve 54 gazete olduğu, en çok dinlenen radyolar Ribat FM, Ümmet FM, 
Ahu FM, radyolarında devamlı ilahiler tasavvufı müziklerin çalındığı, dini yayınlar yapıldığı, 
pop müzik çalan radyo sayısının 1-2 yi geçmediğini, (23 Nisan 1997 Radikal) -584 
Kaymakamın yarısının el sıkmadığını ve İmam-Hatip Kafalı olduğu, -İmam-Hatip’te 
açılacak, kur-an kursuda açılacak merak etmeyin, (Çillerin Halka Hitabı Nisan 1997) şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

TARİKATLAR ÇARPIŞMASI başlıklı yazıda; -Türkiye’de tarikatlara bağlı 1000 
demek 200 vakıf, 700 Özel dershane, 2000 pansiyon, Legal ve İllegal Kur-an kursları mevcut 
olduğu şeklinde ibarelerin yer aldığı,

AŞAĞIDAKİLER SİYASİ İSLAMI ŞİDDETE BAŞVURARAK KURMAK 
İSTEDİKLERİNE DAİR BAZI ÖRNEKLERİDİR başlıklı yazıda;

2 Temmuz 1997 günü İstanbul'da yakalanan İBDA-C örgütü üyeleri, siyasi İslam 



  

amaçlı 15 eyleme katıldığını ve yakalandığını, Birçok silah ve örgütsel doküman ele 
geçirildiğini, bunların hepsinin siyasi islamın şiddet yoluyla iktidara gelmesini amaçladığını,

Şu anda Türkiye sathında birbirinden bağımsız, silahlı, emir aldığında derhal 
harekete geçebilecek 20 civarında siyasi İslam tedhiş grubu mevcut olduğu,(Genelkurmay 
Başkanlığı Brifingi)

3 Şubat 1997 günü Sincan'da yaşanan olaylar üzerine CHP Genel Sekreteri Adnan 
KESKİN ve arkadaşları, 4 Şubat 1997 günü 2500 Atatürk rozeti takmak ve dağıtmak için 
SİNCAN'a geldiğini, bu toplantıda RP'li bir militan bayan gazeteci Işıl GÜVEN'ı feci şekilde 
döverek yere yıktığını ve kaçtıklarını, Bu tür olayların asla bireysel olarak algılanmayacağını, 
siyasi islamın şiddetle geleceğinin provaları olarak değerlendirildiğini,

RP sempazitanı ve seçmenlerin de 100.000 pompalı tüfeğin olduğu, Pompalı 
tüfeğin saldırı sbilahı olduğu, pompalı tüfeklerin toplatılmasına en çok karşı çıkan 
partininin RP olduğu, sebebinin muhtemel bir gerici ayaklanmada onlardan istifade etmek 
olduğu,

İstanbul’da Oğuz ATAK adlı bir barmenin vücuduna “Allah” yazısı ile dövme 
yaptırdığı için fanatik iki siyasi İslamcı tarafından öldürüldüğünü, TGRT’nin bu barmeni 
hedef gösterdiğini, bazılarının buna siyasi islamın ilk kurşunu dediklerini,

Karadenizli bir vatandaş imam nikahlı karısını, karısı resmi nikah istemediği için 
onu öldürdüğü şeklinde ibarelerin yer aldığı,

ORDU SİYASİ İSLAM İLİŞKİLERİ başlıklı yazıda; Siyasi islamın Türkiye’de en 
büyük engel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Gördüğünü, Türk Silahlı Kuvvetlerini ele 
geçirdi mi işinin çok kolay olacağını bildiğini, İran Devrimi ve Cezayir olaylarında anılan 
ülke ordularının tutum ve davranışlarının kendilerini belirli bir ölçüde cesaretlendirdiğini, 
ancak son siyasi gelişmeler ve özellikle Atatürk Devrimler ve Laik Cumhuriyet mevzu bahis 
olduğunda Türk Ordusunun ne kadar ciddi, ne kadar kararlı ve güçlü olduğunu, 
değerlendirdikleri şeklinde ibarelerin yer aldığı,

SİYASİ İSLAMLA MÜCADELENİN NİHAİ HEDEFİ NE OLMALIDIR başlıklı 
yazıda; Yapılacak ilk genel seçimde İslam veya RP oylarının 1-2 puan dahi olsa düşmesinin 
son derece önemli olduğu, Yakın bir hedef olarak RP oyları önce %20’nin altına bilahare 
%15’in altına ve son aşamada da tekli rakamlara indirilmesi, RP oylarının bu günkü siyasi, 
ekonomik ve sosyal konjonktür içinde sıfır olması veya RP hareketinin bitmesi beklenmemesi 
ve amacının da bu olması. Nihai amacın, RP oylarının %10’un altına inerek RP’nin marginal 
bir parti haline gelmesi ve Müslüman demokrat bir parti olarak Türk Demokrasisinin içinde 
yerini almasıdır, şeklinde ibarelerin yer aldığı,

SİYASİ İSLAMLA MÜCADELE ANA STRATEJİLER başlıklı yazıda; Siyasi 
İslamın PKK kadar tehlikeli olduğundan, onunla mücadelede yöntemleri de PKK 
yöntemlerine benzer olması gerektiği, Dinin çok hassa bir konu olduğu, mücadele de çok 
hassa davranılması gerektiği, ufak yanlışlıkların bir çok sorunlar doğurabileceği, Dinine, 
İnançlarına samimiyetle bağlı sade vatandaşların incitilmemesinin son derece önemli 
olduğunu, temel esasın bu tehdidi demokratik mücadele yöntemleri ile bertaraf etmek 
olduğunu, Anayasal ve yasal çizgide kalmanın çok önemli olduğunu, ancak Siyasi islamın 
bilinçli bir şekilde mevcut Demokratik ortamdan istifade ederek, başka bir deyimle 
oyunun kuralların dışına çıkarak oynadığını, ancak kendilerinden oyunun kuralları 
içinde kalmalarını istediklerini, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını, 
kendilerinin de gerektiğinde BASKI, ZORLAMA, SİNDİRME, PASİFİZASYON, 
YALAN, İFTİRA, İNKAR (Hakaret ve Küfür hariç) gibi onların yöntemleri ile 
mücadele etmelerinin gerektiğini, PKK ile mücadelede büyük yararları görülen ve TRT 
kanallarında gösterilen Ertürk YÖNDEM’in hazırlayıp sunduğu tipte ve şekildeki 
programların bu mücadelede de yararlı olabileceğinin değerlendirildiğini,

   Mücadelede savunmadan çok taarruz şeklinde olması gerektiğini, karşı tarafın 



  

savunmada bırakılmasının gerektiği,
Olayların Ordu - RP çekişmesi boyutuna indirilmemesi Zira Ordunun bir siyasi Parti 

olmadığı, siyasi örgütlenmesinin olmadığı, radyosu TV’si nin olmadığı propaganda 
imkanının olmadığı aksi takdirde yıpranmanın başlanacağı,

Yaşanılan krizde milli güç unsurlarının sadece askeri güç unsuru onun da kısıtlı 
olarak kullanıldığı, bu ciddi tehditte askeri güç güç en son olarak kullanılması gerekirken, 
Türkiye’nin siyasi konjonktürü nedeniyle ön planda görüldüğü, Başta politik, ekonomik, 
sosyal, psikososyal güç olmak üzere, milli gücün diğer unsurlarında tehdit kabul edilebilir bir 
seviyeye indirilene kadar planlı, programlı bir şekilde kullanılacağı,

RP sadece bir siyasi parti olarak görülmemesi tıpkı PKK gibi Türk milletinin 
başında bir bela olduğu, Cumhuriyetin karşılaştığı önemli sorunlardan biri olduğu, 
RP’nin bir siyasi partiden ziyade illegal bir örgüt olarak faaliyet gösterdiğine dikkate 
alınacağı,

Siyasi İslamla mücadelede TSK ve MGK geri planda kalarak, organize etme, takip 
etme, baskı yapma, zorlama ve ısrarcı olma şeklindeki tavırlarına devam etmesi gerektiği 
şeklinde ibarelerin yer aldığı,

ORGANİZASYON başlıklı yazının yapılan incelemesinde da; Organizasyon içinde 
TBMM'nin veya siyasi iktidarların yeterli insiyatif alabileceğinin şimdilik 
değerlendirilmediğini, bu nedenle TSK ve MGK’nın arka planda kalarak organizasyonun ana 
takipçisi ve genel koordinatörü olmaya bir müddet daha devam etmeleri gerektiği şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

ORGANİZE OLMASI GEREKEN GÜÇLERİN; Siyasi partiler (imkan olursa), 
Medya, Üniversiteler, Gençlik Sendikalar, Belediyeler, Okullar, Bakanlıklar, Laik yazarlar, 
TV konuşmacıları, Savcı-Hakimler, Askeri personel (aileler dahil), Başta Almanya olmak 
üzere Avrupa'daki gençlik örgütleri, Kadınlar (çok önemli), MİT, olduğu şeklinde ibarelerin 
yer aldığı,

Organize edilecek güçlerin izlemekle yükümlü olabileceği alanların; 
Kadrolaşmalar, Atamalar, Camilerdeki vaazlar, Kuran kursları, Siyasi İslam medyası, Siyasi 
İslam fınans çevreleri, İran, Cezayir, Suudi Arabistan, Libya, Almanya'daki faaliyetler, İmam 
Hatip faaliyetleri, Cami yapma faaliyetleri, Tarikatların faaliyetleri,

Organizasyona dahil olan laik güçlerin faaliyetlerini rapor edebileceği, 
bildirebileceği dikey ve gerekiyorsa yatay bir haberleşme, iletişim ve rapor sistemi 
kurulması gerektiğini, Gelen bilgilerin merkezde değerlendirilmesini müteakip yeni icraatlar 
planlanması gerektiğini, şeklinde ibarelerin yer aldığı,

ALINMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ TEDBİRLER başlıklı yazıda;
-Kesintisiz Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim yasasının çıkarılması ve uygulamanın 

ciddiyetle takibi,
-Devletteki, özellikle milli eğitim ve emniyet camiasının kadrolaşmasının 

çözülmesi
-Siyasi islamın fınans kaynaklarının kurutulması,
-Şimdilik yeni imam Hatip Lisesi, İlahiyat Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat 

Fakülteleri açılmaması
-Yasal olmayan kuran kurslarının kapatılması,
-Kuran kurslarını veya isteğe bağlı din eğitiminin gerçekçi bir esasa bağlanması,
-İmam hatip lisesi kökenlilerin sadece İmam Hatip Meslek Yüksekokulu veya 

İlahiyat Fakültelerine girebilmelerine imkan sağlayan yasal düzenleme yapılması şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

SİYASİ İSLAMLA MÜCADELEDE ALINACAK TEDBİRLER başlıklı yazıda;
Büyük şirketler yanında siyasi İslam’a maddi destek sağlayan küçük şirket ve iş 

adamlarının tek tek saptanıp gereğinin yapılması,



  

Maddi destek sağlayan tüm kişi ve kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında etkili 
kampanyalar ile ambargo uygulanarak etkisiz hale getirilmesi,

Kur-an kurslarının açılmaması gerektiği, mevcutların zaman içerisinde 
eritilmesi gerektiği ve devletin tam kontrolü altına alınması gerektiği, (Öğrenciler 
müfredat programı, yurt vb.) şuandaki Kur-an kurslarının yasal dayanağının olmadığı, bu 
kursları veren din hizmetlilerinin maaş dahi almaması,

Uygun görülebilecek bir zaman ve yerde il Başsavcılarına içerisinde bulunan durum 
ve kendilerinden beklenen davranışların münasip yollarla izah edilmesi,

İslam’i hareketin liderleri hakkında dezenformasyon uygulanması,
İslam’i hareketin amaçları ve uygulamaları hakkında gri propaganda uygulanması,
Akit, Milli Gazete, Zaman gibi yazılı basın ile Kanal 7, STV, TGRT gibi görsel ve 

işitsel basının çok yakından takip edilmesi, tek zip, yalanlama, yargıya başvurma gibi 
önlemlerin alınması,

Siyasi İslam’ın Cumhuriyeti ve Laik düzeni yıkmak istediklerinin çeşitli somut 
örnekler ile geniş halk kitlelerine ispat edilmesi,

İslam’i hareketin büyüklerini bir birine düşürücü, birbirini sevmeyen, geçmişte 
problemleri olanların bir birleri ile çatıştırılması ile ilgili önlemler alınması,

Mit Müsteşarlığının geçmişte olduğu gibi Askeri kökenli şahıslara verilmesi,
Haşan Celal GÜZEL’in çok fazla ve hakaret edici bir tavırla konuşmasının 

engellenmesi,
Askeri Savcıların olaylara daha fazla angaje olmasının sağlanması,
Türkiye çapında irticaya bulaşmış kişi ve kurumların envanterinin çıkarılması 

bunların bir süreç içerisinde tasfiye edilmesi ve etkisizleştirilmesi, Bürokrat, Şüpheli, İş 
adamı, Zanlı, Öğretmen, Kontrol altında olması,

Yazın gençlerin Kur-an kursları yerine yoğun olarak izcilik kamplarına gönderilmesi,
Okullarda yılbaşının kutlanması, bunun Hristiyan bayramı olmadığının anlaşılması,
Tedbirlerde, tarikat, siyaset, ticaret üçgenin dikkate alınması, Vaizlik müessesesinin 

dinin ve milletin aleyhinde geliştiği için kaldırılması(Yaşar Nuri ÖZTÜRK),
Laik organizasyonun, basma mutlaka nüfus etmesi yönlendirilmesi gerektiğinde 

kullanılması, ve istismar edilmesi,
Taksim ve Çankaya’ya cami yaptırılmaması,
Kara yolu ile Hacca gidilmesine izin verilmemesi,
Bütün dergahların kapatılması,
Siyasi İslam ve Refah Partisinin yaptıkları iyi şeylerin TV’de devamlı ve fazlaca 

gösterilmemesi,
Para ili yabancı yazarlara basın yayın organlarında siyasi İslam aleyhinde yazı 

yazdırılmaması,
RP’li Belediyelerin hiçbirine bundan böyle yasal hakları bile olsa para 

gönderilmemesi, şimdiye kadar aldıklarının onlara yeter de artar bile şeklinde beyanların 
geçtiği,

Milli görüş teşkilatının bölünmesi ve parçalanması gerektiği,
Silahlı kuvvetlerden YAŞ yolu ile ilişiği kesilen subay ve astsubaylara RP’nin kamu 

kurumlarında verdiği yönetim kurulu üyeliklerinin iptal edilmesi,
Prof. Yaşar Nuri ÖZTÜRK’ ün TV’de sunduğu “Işığa Çağrı” Programı’nın çok 

yararlı olduğu, bu programların desteklenmesi ve artırılması,
Siyasi islamı destekleyen şirketlere ve her türlü kuruma ambargo uygulanması,
Adil düzen teorisyenlerinden Erbakan’ın yakın arkadaşı olan Süleyman 

KARAGÜLLE’nin RP içinde başlattığı ve birçok RP’li Akademisyen ve gencin desteklediği 
“Yeni Oluşumcular Hareketi” adlı hareketin desteklenerek siyasi İslam’ın bölünmesinin 
çabuklaştırılması,



  

Silahlı kuvvetlerin tüm personelinin ve ailelerinin, bu bilginin üst makamlarda 
olduğu, yoktur demeden haber toplama vasıtasının olması, bu konunun organize edilmesi,

Günde 5 vakit camilerden hoparlörlü/hoparlörsüz çok karışık bir düzen içinde 
okunan ezanların Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından bir esasa bağlanması gerektiği, isteyenin 
istediği şekilde ezan okumaması,

ERBAKAN’ın tutarsızlıkları, yalan ve takiyeleri, Şevki YILMAZ’ın pezevenk, 
oruspu v.b söylemleri, Levent KIRCA tipi programlarında sık sık hicvedildiği şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINDA ALINACAK TEDBİRLER başlıklı 
yazının yapılan incelemesinde;

Türkiye’deki belirli çevrelerin en önemli hedeflerinden birisinin üniversiteler 
olduğu, Siyasi İslam’ın bu kurumu ele geçirmek için çok yoğun çaba sarfettiği, bunların 
en başında üniversitelerde kadrolaşma faaliyetlerinin geldiği ve bu konu da önemli bir 
zemin elde ettiğini, bir diğer teşebbüsünde YÖK kanunu, YÖK’ün kompozisyonunu 
değiştirerek üniversitelerin beyni olan bu kurumu hükümet ağırlıklı bir yapı kazandırmak 
suretiyle ele ele geçirilmesi olduğu, bu amaçla TBMM’ne sevk ettikleri yasa tasarısının 
muhalefetin direnmesi ile yasalaşmadığını, siyasi İslam’ın iktidar ve iktidar ortağı olduğu ilk 
fırsatta bu yasayı Meclisten geçirmek için her yolu deneyeceğinin değerlendirildiği, Yüksek 
öğretimin ele geçirilmesinin siyasi İslam’a çok fazla avantaj sağlayacağından buna asla izin 
verilmemesi gerektiği,

Rektörlerin seçimle değil de eskiden olduğu gibi atama yolu ile veya daha çağdaş 
usuller ile gelmesinin yararları göz önünde bulundurularak yeni bir yasal düzenlemenin 
yapılması,

Siyasi İslam’a oldukça angaje olmuş aktif siyasi İslamcılar hakkında yasal 
işlem yaptıktan imtina edilmemesi,

Yurtdışında MEB’ lığı veya YÖK bursu ile okuyan öğrencilerin siyasi İslam ile 
ilgili faaliyetlerinin çok yakından takip edilmesi, bu konuda bir mekanizma 
oluşturulması, gerekirse haklarında yasal işlem yapılarak eğitimlerine son verilmesi,

Siyasi İslam’a angaje olmuş sözleşmeli personelden; Doçent, Yrd.Doç ve Araştırma 
görevlilerinin sözleşmelerinin yenilenmemesi,

El -Ezher ve benzeri üniversite ve Fakülte mezunları MEB’lığı camiasındaki 
görevlerinden bir süreç için uzaklaştırılması,

Daha önceden istihdam edilmiş El-Ezher mazunu öğretmenlerin bu 
görevlerinden uzaklaştırılması,

Potansiyel bir tehlike de Fetullah GÜLEN tarafından yurtdışına açılmış bulunan ve 
açılmakta bulunan ve açılmakta olan orta ve yüksek öğretim kurumlarının olduğu, şuana 
kadar alınan bilgiler de bu okullarda gayet ciddi bir eğitimin yapıldığı, köktenci eğitimlerin 
olmadığı, müfredatlarının ve öğretmenlerinin MEB’ denetim ve kontrolünde olduğu, ancak 
imam hatip okullarının da böyle masumane bir şekilde başladığı, bu gün gelinen çizginin 
ortada olduğu, belki bu gün bir şeyin olmadığı, fakat gelecekte ne olacağının da belli 
olmadığı, bu nedenle bu okulların öğrencileri, öğretmenleri, müfredat programları, özellikle 
ders dışı faaliyetleri yakından kontrol ve takip edilmesi, MEB’lığı denetlemelerinin 
sıklaşması, MİT’in devreye girmesi ve anılan ülkeler ile iş birliğinin yapılması, eğer kontrol 
elden kaçırılırsa, büyük bir siyasi İslam ordusu çok kısa zamanda ülkenin başına bela olacağı,

Orta öğretim kurumlarının; İmam hatip liseleri, meslek liseleri olarak kabul 
ediliyorsa, bunların sayısının mesleğin gerçek kadro ihtiyaçlarına uygun bir biçimde 
azaltılması ve sınırlandırılması,

İmam hatip liselerinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı bina ve sınıflarda öğrenim 
görmelerinin kaldırılması ve  karma eğitime geçilmesi,

Bir çok okulda mescit açıldığı, bundan sonra açılmamalıdır,



  

İmam hatip lisesi mezunlarının yüksek öğrenimlerini, aynı meslek dalında, yani 
ilahiyat meslek yüksek okulu veya ilahiyat fakültelerinde yapmalarının gerektiği,

İmam hatip lisesi mezunlarına, tüm yüksek öğretim programlarının açık tutulması, 
devrim yasaları arasında yer alan 430 sayılı “Öğrenim Birliği Yasasına” ve de 1739 Milli 
Eğitim yasası ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim yasının, Yüksek öğretiminin amaç ve ilkelerini 
düzenleyen 4 ve 5. maddelerine aykırılık taşıdığı,

İmam hatip lisesi mezunlarının yalnızca ilahiyat fakültesi ile benzeri alanlarda 
Yüksek Din uzmanı ve dinsel hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli memurları yetiştirici 
programların sınavlarına alınması gerektiği şeklinde ibarelerin yer aldığı,

İSTİSMAR TEDBİRLERİ başlıklı yazıda;
Siyasi İslam ve RP’nin, Aczimendiler, Ali KALKANCI, Müslüm GÜNDÜZ, 

Fadime ŞAHİN, Emine KALKANCI, Hasan MEZARCI, Hasan Hüseyin CEYLAN ve 
Şevki YILMAZ gibi isimlerle ve bunların söylem ve eylemleri ile özdeşleştirilmesi, 
bağdaştırılması, ve devamlı olarak onlar ile beraber mütela edilmesi, siyasi İslama 
önemli ölçüde puan kaybettireceği, RP bunlardan kurtulmak ve kerhen bile olsa onlar 
ile ilgili olmadığını, belirtmek için gayret sarf etmektedir. Bu husus RP’nin önemli bir 
yumuşak kamı olduğu,

Emine KALKANCI’nın başını açması istismar edilmesi, şeklinde ibarelerin yer 
aldığı,

SİYASİ İSLAMIN KUVVETLİ ARGÜMANLARI başlıklı yazıda;
“Batı Çalışma Grubunun kaldırılmalıdır. Demokrasilerde böyle kurumlar olmaz. 

Eğer ülkede bir irtica tehdidi varsa, esas itibarı ile bunun değerlendirilmesi ve gereklerinin 
yapılması Genelkurmayın Değil  hükümetin işidir. ”

Karşı Cevap: BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN BİR İÇ TASARRUFU OLDUĞU, 
GENELKURMAY İSTEDİĞİ ZAMAN İSTEDİĞİ ÇALIŞMA GRUBUNU KURAR 
VE KALDIRACAĞI, BU ONUN BİLECEĞİ İŞ OLDUĞU, GEÇMİŞTE DE NİHAİ 
HAZIRLIKTA DA BİR ÇOK ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULDUĞU İŞİ BİTİNCE 
KALDIRILDIĞI, BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULMASINDA DA 
GENELKURMAY, İRTİCA TEHDİDİNİ BİRİNCİ ÖNCELİKLİ BİR TEHDİT 
OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİ, BÖYLE BİR ÇALIŞMA GRUBU KURDUĞU, 
Hükümet bu tehdidi yeterince algılayamadığı için Genelkurmay da durumdan vazife 
çıkararak böyle bir girişimde bulunduğu, Silahlı Kuvvetlerin durumdan vazife çıkarmasını 
gerektirecek durum ortadan kalkınca Batı Çalışma Grubunun doğal olarak kaldırılacağı, 
şeklinde ibarelerin yer aldığı,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2008/1756 sayılı soruşturma 
dosyasında hakim kararına istinaden 07.01.2008 tarihinde avukat huzurunda 
Ankara’daki YÖK Başkanı sanık Halil Kemal GÜRÜZ’ün evinde yapılan aramada 20 
sayfadan oluşan SİYASAL İSLAMIN YAYILMASI BAŞLIKLI belgede,(87. Kls. S: 
329-339)Ülkemizdeki siyasal islamın yayılımının analizi ve geleceğe yönelik projeksiyonunu 
gösteren bir çalışma olduğunu,

Siyasal islamın yayılma çalışmaları ve “Din” Evrensel kimliği adı altında sürdürülen 
faaliyetler, Şiiliğin temsilcisi İran için şeriata dayalı İslam birliğinin oluşturulması 
çalışmalarının olduğu, Türkiye’de islamın siyasi yönden yayılımı milli görüşcüler 
tarafından yapıldığı, Bu çalışmalarda Türkiye’nin dini yönden odak noktası olmasının en 
önemli sebebi, dünya Müslümanlarının “ateş nerede sönerse tekrar orada yanar, halifelik 
nerede sona erdiyse orada tekrar başlar” yaklaşımıdır.

 Siyasal Geleceğin seçmen ve yöneticilerinin din eğitimi ile yetiştirilme ve 
yönlendirilmeleri,A-Kur’an kursları ile tablo verilerek 1-Daimi Kur’an kursları, 2-Yaz 
Kur’an Kursları, 3.Akşam Kur’an kursları, B-Milli Eğitim bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğüne bağlı imam hatip ortaokulu ve liseleri ile ilgili tablo verildiği, C-1983-1995 



  

döneminde İmam Hatip Okulları Mesleki ve Teknik Okullar ile genel ortaokulların okul ve 
öğrenci artış mukayesesi ile ilgili tablo ve grafik,D-1983-1995 yılları arasında İmam Hatip 
liseleri ve diğer mesleki ve teknik liselerin öğrenci artış ve mukayesesi ile ilgili tablo ve 
grafik, E-Meslek Liseleri ile Meslek ortaokullarının öğrenci sayısı mukayesesi tablo ve 
grafiği, F-Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı tablosu, G-Dini yüksek öğretim kurumları 
tablosu, H-Yurtdışı Yüksek öğretim imkanları tablosu, I-Bazı tarikat ve diğer cemaatlerin 
yurtdışında açtıkları okul ve camilerin eğitim faaliyetleri tablosu,İ-İhtiyaç fazlası imam hatip 
okullarının ve ilahiyat fakültelerinin incelenmesi tablosu, 1-Sistemdeki mevcut personel ve 
ayrılanlar tablosu, 2-1995 yılı İmam Hatip Okulları ve ilahiyat fakültelerinin yıllık öğrenci 
sayısı ve yıllık mezun miktarı tablosu Sağlık eğitim ve güvenlik alanındaki personel arzı ve 
ihtiyacı projeksiyonu ile ilgili tablo olduğu,

Genelkurmay antetli CD den elde edilen GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
TARAFINDAN YÖK BAŞKANI SANIK HALİL KEMAL GÜRÜZ’E HİTABEN 
YAZILAN BELGE özetle; Sayın Başkan Kemal GÜRÜZ, Yüksek öğrenim başkanı olarak 
“TÜRBAN” konusundaki kararlılığınızı takdirle karşılıyoruz. Özellikle rektörlerin bu 
konudaki farklı uygulamalarını netleştirdiniz ve tartışmalarda son verdiniz. ayrıca öğrenci 
disiplin yönetmeliğine, bu konuda getirmiş olduğunuz bazı tedbirlerle, rektörlerin yetkilerini 
artırdığınızı öğrendim. Ayrıca rektörlerin söz konusu kararlılığı devam ettirmesi gerekiyor.

8 yıllık zorunlu eğitim yasası nedeniyle 9 ncu sınıftan itibaren öğrenci almaya 
başlayan imam hatip liselerinin, üniversitelere girişte uygulanacak tek basamaklı sınav 
sistemi ve türbanla ilgili alınan müeyyideler nedeniyle artık ilgi görmediği, imam hatip 
liselerine müracaatların % 15’lere düştüğü ve bu öğrencilerin büyük bölümünün 
meslek-teknik liselerine kayıt olmaları sevindirici bir gelişme…

Türbanın çıkarılması konusunda “ikna” yönteminin çok başarılı olduğunu müşahade 
ediyorum. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin devreye sokulması menfi faktörleri 
elimine etmiştir.

Bu çevrelerin üniversitelerde kadrolaşması çok tehlikeli, ancak, Çanakkale 18 Mart 
üniversitesi rektörü Abdurrahman GÜZEL ile Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü 
Mehmet Arif AKŞİD’in görevlerinden istifa ettiklerini öğrendim. Mutlaka sizlerin baskısı 
olduğunu değerlendiriyorum.

Hakkında soruşturma yürütülen Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Şahabettin YİĞİTBAŞ’ın YÖK tarafından istifaya zorlandığını da basından öğrenmiş 
bulunuyorum.

Üniversite sınavlarının tek basamaklı sisteme dönüşmesi, dershanelerin işlevlerini 
büyük ölçüde azalttı. Dolayısıyla bu durumun, irticayı destekleyen finans kaynaklarının 
kesilmesini sağladığını düşünüyorum. Bu önemli bir sonuç. İrticai faaliyetler nedeniyle ilişiği 
kesilen öğrenim üyelerinin mahkemeye başvurarak geri gelmesi, haylice sıkıntılı. Yargı 
sıkıntılı… “İyi kanunlar yoktur, iyi yargıçlar vardır.” İlkesi eğitimde de geçerlidir. 
Üniversitelerimizin Atatürkçü, Demokratik ve Laik hukuk düzenine yönelen her türlü tehdidi 
bertaraf etmek için almaları gereken tedbirleri kendilerinin tespit ederek uygulamalarının, 
gerçekçi bir yöntem olduğunu değerlendiriyorum.

Önümüzde ders yılı için YÖK başkanlığı’nca bu konuda alınmakta olan tedbirler 
memnuniyetle karşılanmakta olup Genelkurmay Başkanlığı olarak dileğimiz bundan böyle 
Üniversitelerimizde; -Öncelikle Tarikatçı ve dinci kesimlere taviz veren öğretim 
üyelerinin süratle temizlenmesi ve yeniden yuvalanmalarına imkân vermeyecek şekilde 
tedbir alınması, -Çağdışı kıyafetlerin boy göstermemesi, -Yasadışı, irticai faaliyetler ve 
izinsiz gösterilerin tekrarlanmaması ve, -İrticai görüşlü şahısları kayırmak maksadıyla 
yetkilerin kötüye kullanılmasına son verilmesi içerikli olduğu, 

Deliller ve değerlendirilmesi kısmında açıklandığı üzere Genelkurmay antetli 
CD’den elde edilen YÖK Başkanı Tarafından Genelkurmay Başkanına Arz Edilen Hususlara 



  

İlişkin Bilgi Notu Başlıklı belge,(23.Kls, S:230-231)Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
YÖK Başkanı sanık Halil Kemal Gürüz'e hitaben yazılan belgeler, 12 Mayıs 1997 tarihli 
Doç. Dr. Hikmet Özdemir konulu Dz.K.K.Kaynaklı belge, 12 Mayıs 1997 tarihli Kırıkkale 
Üniversitesinde görevli bazı öğretim üyeleri (irticai faaliyet) konulu İhbar mektubu kaynaklı 
belge,03 Temmuz 1997 tarihli Kırıkkale Üniversitesinde bazı öğretim üyeleri (irticai faaliyet) 
konulu, MİT Müsteşarlığı kaynaklı belge, 06 Temmuz 1997 tarihli  Erzurum ilinde meydana 
gelen irticai faaliyetler (irticai faaliyet) konulu J.Gn.K. ve MİT Müsteşarlığı kaynaklı belge, 
31 Temmuz 1997 tarihli Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (irticai kadrolaşma) konulu ihbar 
mektubu kaynaklı belge, 31 Temmuz 1997 tarihli Siyasi Parti Korumaları konulu 
Dz.K.K.kaynaklı belge, 31 Temmuz 1997 tarihli Çanakkale 19 Mart Üniversitesi (irticai 
kadrolaşma) konulu ihbar mektubu kaynaklı belge, 24 Kasım 1997 tarihli Prof.Dr.Bilge 
AYKURT tarafından gönderilen dosyalar (irticai faaliyet) konulu, ihbar mektubu kaynaklı 
belge, 02 Aralık 1997 tarihli Gaziantep Üniversitesi Rektöyü Hüseyin FİLİZ (irticai faaliyet) 
konulu Gnkur. kaynaklı belge, 31 Ocak 1998 tarihli 19 Mayıs Üniversitesi (irticai 
kadrolaşma) konulu İhbar mektubu kaynaklı belge, 15 Mayıs 1998 tarihli İrticai faaliyetleri 
nedeniyle TSK den ilişiği kesilen personel (irticai faaliyet) konulu Dz.K.K.lığı kaynaklı 
belgeler olduğu, 

Deliller ve deillerin değerlendirilmesi kısmında ayrıntıları belirtilen YÖK 
Başkanlığından 18.04.2013 tarihli resmi yazı ile YÖK Büyük arşivinde bulunan 1996-2003 
yılları itibariyle personel bölümü ile Hukuk Müşavirliği arşivlerinin istenmesi üzerine 
YÖK’ten alınan belgelerden Genelkurmay Başkanlığından Genelkurmay Harekat Başkanı 
Vekili Kenan Deniz imzası ile Gizli ve Kişiye Özel damgalı YÖK Başkanlığına 12 Mayıs 
1997 tarihinde HRK:3429-41-97/İGHD.PL.Ş.(6) (BÇG’nin faaliyet yürüttüğü birim) sayılı 
Kırıkkale Üniversitesinde görevli bazı öğretim üyeleri konulu belge,

Batı Çalışma Grubu tarafından yapılan toplantılar ve alınan kararlar BÇG'de 
yukarıda belirtilen YÖK’e yazılan belgelerde imzası bulunan sanık Kenan DENİZ'in 10 
Nisan 1997 tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubunun kurulması ile ilgili belgenin 
EkA’sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı BÇG şemasında BÇG’nin koordinatörü olarak 
bulunduğu ve Kenan Deniz tarafından bu belgelerin YÖK'e gönderildiği, YÖK Başkanlığı'na 
o tarih itibariyle YÖK'te görevli olan asker kökenli olan sanık Erdoğan Öznal'a gönderildiği 
ve özellikle başörtülü üniversite öğrencilerinin okullara alınmaması, ikna odaları, 8 yıllık 
zorunlu eğitim, meslek liselerinin ve  imam hatip okullarının üniversite sınavlarındaki kat 
sayı nedeniyle engellenmesi, irticacı olduğu iddia edilen akademik personelin üniversiteden 
uzaklaştırılması, bazı yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan ve halen görevde olan 
kişilerin diplomaları ile ilgili denkliklerin iptali, daha önce verilen denklik kararlarının tecridi 
olarak belirli bakanlık veya kurumlarda sadece kullanılabileceği, başka yerde başka 
birimlerde kullanılamayacağı şeklinde denklik kararı verilmesi veya iptali ve bir süre sonra 
da hiç denklik kararı verilmemesine ilişkin kararların YÖK tarafından ve sanığın da YÖK 
Başkanı olması nedeniyle YÖK yürütme kurulu tarafından amaç suç kapsamında BÇG 
kararlarının yerine getirilerek uygulamaya konulduğu,

Suç tarihi itibariyle sanığın YÖK Başkanı olup BÇG'de alınan kararların YÖK ile 
koordinasyonunu sağlayan sanık Kenan Deniz tarafından YÖK'e gönderildiği, YÖK'te asker 
kökenli üye olan Erdoğan Öznal tarafından YÖK Başkanına iletildiği ve YÖK'ün de bu 
kararları yürürlüğe girmesi için icrai kararlar aldığı, 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2011/91239 sayılı soruşturma 
kapsamında YÖK tarafından teslim edilen 22/02/2012 tarihli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 
teslim edilen belgelerde ve ajandalarda “TARİKAT YANLISI,İRTİCAİ EĞİLİMLİ, 
NURCU,ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINA KARŞI DÜŞÜNCEDE,TÜRBAN 
TAKTIĞI,ŞERİATÇI GÖRÜŞÜ YAYMAYA ÇALIŞTIĞI,SÜLEYMANCI,MİLLİ GÖRÜŞ, 
NUR TARİKATI ÜYESİ OLDUĞU VE SAİD-İ NURSİNİN KİTAPLARINI OKUDUĞU, 



  

İRTİCAİ GRUPLARIN LİDERİ OLDUĞU,İRTİCAİ KADROLAŞMAYA GİTTİĞİ, 
RADİKAL İSLAMCI,EVİNDE DİNİ TOPLANTILAR YAPTIĞI,ÖĞRENCİLERİ NOT 
TEHDİDİYLE TOPLANTILARA ÇAĞIRDIĞI şeklinde, yine başka bir ajandada 
“İRTİCAİ GRUPLARA DESTEK VERDİĞİ,TÜRBANA GÖZ YUMDUĞU,ATATÜRK 
DÜŞMANI VE LAİKLİK KARŞITI OLDUĞU,AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA 2 
TÜRBANLI ÖĞRENCİYE İZİN VERİLMESİ,İRTİCAİ FİKİRLERE SAHİP 
ÖĞRENCİLERE DESTEK VERDİĞİ,RADİKAL DİNİ ÖRGÜTLERLE İLTİSAKLI 
OLDUKLARI,ARŞ. GÖR., DEKAN YRD., DR., VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN NURCU 
OLDUKLARI (KIRKINCI GRUBU),KÖKTENDİNCİ VE TARİKATÇILIKLA 
UĞRAŞTIKLARI” şeklinde öğretim görevlilerinin, rektörlerin fişlendiği söz konusu 
fişlemelerden sanığın bilgisinin olmadığının düşünülemeyeceği,

11 Haziran 1997 tarihli BÇG tarafından düzenlenen YÖK Başkanı Halil Kemal 
Gürüz, YÖK üst kurulu ve 61 üniversite rektörünün brifinge katıldığı, sanığın da YÖK 
Başkanı olarak kendisi dışında YÖK Üst Kurulu'nun ve üniversite rektörlerinin katılmasını 
sağladığı, 

BÇG'nin kararlarını ve raporlama sistemlerini bizzat icraya koyarak yerine getirdiği, 
YÖK başkanı olması nedeniyle de mevcut hükümet tarafından alınan bir karar olmayacağını 
bilebilecek durumda olmasına rağmen BÇG'nin verdiği kararları hemen akabinde yerine 
getirdiği, 

 Sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 
verdiği ifadesinde özetle (Kls.55 ve 284); 1996 Ağustos-1998 Ağustos döneminde 
Genelkurmay Adli Müşavirliği görevini yürüttüğünü, Adli Müşavirliğin icra makamı 
olmayan hukuki danışma birimi olarak çalıştığını, Adli Müşavir olarak kendisine sorulan 
sorulara ilişkin görüş beyan ettiğini,  Genelkurmay Harekât ve İstihbarat Başkanlıklarından 
gelen yazılar üzerine adli makamlara suç duyurularında bulunduğunu,  04 Nisan 1997 tarihli 
Batı Çalışma Grubunun Oluşturulmasına ilişkin belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgeyi ilk 
defa gördüğünü, dağıtım gereği için J Başkanlıklarına gönderildiğini, 10 Nisan 1997 tarihli 
Batı Çalışma Grubu Kurulmasına ilişkin belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgeyi ilk defa 
gördüğünü, dağıtım planında adli müşavirliğin bulunmadığını, BÇG’nin Kuvvet 
Komutanlıkları ve JGK bünyesinde birer biriminin bulunduğunu duyduğunu,

 Belgenin 4. maddesinde ülke genelinde kitle örgütleri ile iletişim kurmaktan 
bahsedilmesi ile ilgili olarak ifadesinde; laiklik karşıtı davranışlarda bulunduğu düşünülen 
ÜNİVERSİTELERE İLİŞKİN YÖK BAŞKANLIĞI İLE İRTİBATA GEÇİLDİĞİNİ, 
zaten Genelkurmay temsilcisinin aynı zamanda YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olduğunu, 
kitle örgütleri ile Genelkurmay arasında bir koordinasyon bulunduğunu, sivil toplum 
kuruluşları, gazeteciler ve işadamları ile kamuoyunun yönlendirilmesi amacıyla 
görüşüldüğünü, o dönemde durumdan vazife çıkaran gazetecilerin, işadamlarının, üye 
oldukları dernekler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Genelkurmay Genel 
Sekreterinden randevu talep ettiklerini, Genelkurmay Başkanı ve II.Başkanı ile görüşmek 
istediklerini duyduğunu, o dönem gazeteciler ve sivil toplum örgütleri ile işadamlarının 
Genelkurmaya (irticai tehdidi kastederek) ”Niçin harekete geçmiyorsunuz, daha etkin 
önlemler alın” dediklerini, 28 Şubat döneminde TSK nın bir darbe yapmak niyetinde 
olmadığını, şartların istenmesi halinde zorlanarak mümkünken buna tevessül edilmediğini, 
bunun yerine sivil toplum kuruluşlarının devreye sokularak yani silahsız kuvvetler aracı 
kılınarak yürütmenin aklını başına toplamasını sağlamaya çalıştıklarını, TSK nın böyle bir 
yetkiye sahip olduğunu kabul etmemekle birlikte 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının 
buna yol açtığı yönündeki beyanı, 

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-62 Sayısı yazılı 10. 
Sayfada; 

38 ve 39.sayfalarda, “Halihazırda başta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 



  

Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Konya 
Selçuk Üniversitesi olmak üzere bir çok üniversite yönetim ve öğretim kadrosu ile öğrenciler 
Refah Partisi yandaşları tarafından kontrol edilir hale gelmiştir. 19 Mayıs Üniversitesi de 
belirtilen üniversiteler arasına girmek üzeredir”,

Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve açıklama yapılarak üniversite kurumunu her 
türlü akımdan korumak için fevkalede hassasiyetle hareket edilmektedir denildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 
263 Sayısı yazılı 29.sayfada; İDDİA 28 olarak belirtildiği, CEVAP 28 kısmında ise yukarıda 
isimleri yazılı üniversitelerin rektörleri Kırıkkale Üniversitesi hariç Sayın 
Cumhurbaşkanımızca atanmışlardır. Üniversitelerde şeriatçı kesimin nüfuzunu yok etmek 
için YÖK Başkanlığının çalıştığı belirtilmiştir.(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk.Baş 
yazısı yazılmıştır.)

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-261 Sayısı yazılı 
27.sayfada; İDDİA 26’de Şeriatçı kesim, sahip oldukları üniversite sayılarını süratle 
artırma hazırlıkları yapmakta, master ve doktora için yurtdışına öğrenci gönderme 
çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca dış ülkelerdeki şeriatçı eğitim veren üniversitelerden 
mezun olan kişilerin, Türkiye’de öğretmen olarak görev almasına imkan yaratmaktadır. 
Ayrıca ”YÖK Başkanının Cumhurbaşkanı tarafından atanması kararının müşterek 
kararnameye dönüştürülerek sadece Başbakan ve Başbakan Yardımcısının mutabakatı ile 
atanması şeklinde yeniden düzenlenmesini ve YÖK Genel Kurulunun 24 kişiden 15 kişiye 
indirilmesini” öngören yeni bir YÖK tasarısı gündeme getirilmiştir. Bu yeni yasa tasarısı ile 
insiyatifin Cumhurbaşkanından alınarak hükümete verilmesinin ve YÖK BAŞKANLIĞI 
GÖREVİNİ YÜRÜTEN KEMAL GÜRÜZ’ÜN BİRAN ÖNCE GÖREVDEN 
UZAKLAŞTIRILMASININ AMAÇLANDIĞI görülmektedir, diye belirtilmiştir.

CEVAP 26 kısmında ise, YÖK’ün yeniden yapılandırılması ise, kanun mevzuu 
olup, onaylanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı’a gelecektir şeklinde belirtildiği, 

-Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-262 Sayısı yazılı 
28.sayfada;İDDİA 27’de Yurtdışındaki İslami üniversitelere eğitim maksadı ile gönderilecek 
öğrenciler genellikle imam hatip mezunu olan, ancak üniversite ikinci basamak sınavını 
kazanamamış, Doğu ve Güneydoğu Anadolulu gençler arasından bizzat Refah Partisince 
seçilmekte, öğrencilere bu üniversitelerde müfredatın ağırlık noktasını şeriat ve hukuk 
derslerinin oluşturduğu İlahiyat, Ekonomi, ve Arapça dersleri verilmekte, derslerden arta 
kalan zamanda o ülkedeki İslami örgütler tarafından (örnek. Pakistan Cemaati İslam 
Örgütü) silahlı eğitime tabi tutularak cihad’a hazırlanmaktadır. Eğitimini tamamlayan 
öğrenciler, yurda dönmelerini müteakip milli görüş camiasının şemsiyesi altında görev 
almaktadır……. diye belirtilmiştir.

CEVAP 27 kısmında ise, yurtdışında kendi parası ile eğitime gitmenin önlenmesi 
mümkün değildir. Ancak, buralarda öğrencilerin silahlı eğitime tabi tutulması konusunun 
MİT tarafından incelenmesi ve ona göre tedbir alınması gerekmektedir şeklinde belirtildiği,

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığına yazılan 21 Eylül 2001 tarih ve BTADB: 3500-186-01/BTDBM.(İ-55) sayılı 
BTAD Başkanı ve Gensek. Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb. Abdullah Armağan imzalı 
yazı ile 1996-2001 tarihleri arasında Yüksek Öğretim Kurulu ve bağlı kuruluşlarında 
görev yapan, irticai faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle haklarında adli ve idari işlem 
yapılan personelin sayısal durumu ile yapılan işlemler talep edilmiş, 30.10.2001 tarihinde 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ tarafından imzalanan belge ekinde bulunan 
Üniversitelerimizde 1996-2001 tarihleri arasında İrticai faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle 
hakkında Adli ve İdari işlem yapılan personelin sayısal durumu başlıklı çizelgede; (116.Kls. 
S:274-276) Üniversitelerimizde 1996-2001 yılları arasında irticai faaliyetlerde bulunmaları 
nedeniyle haklarında adli ve idari işlem yapılan personelin sayısal durumunu gösteren 1996 



  

yılı 0 Akademik personel, 1996 yılı 1 İdari personel, 1997 yılı 11 Akademik personel,1997 
yılı 83 İdari personel,1998 yılı 107 Akademik personel,1998 yılı 415 İdari personel,1999 yılı 
46 Akademik personel,1999 yılı 107 İdari personel,2000 yılı 25 Akademik personel,2000 yılı 
27 İdari personel,2001 yılı 10 Akademik personel,2001 yılı 4 İdari personel,Akademik 
toplam :199 ve İdari toplam 637 ve genel toplam 836 Not. Vakıf üniversitelerinde irticai 
faaliyetlerinden dolayı ceza alan personel bulunmamaktadır

Yukarıdaki çizelge incelendiğinde 1996-2001 tarihleri arasında İrticai 
faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle hakkında idari işlem yapılan personel sayılarında 
1996 yılında toplam (1) personel hakkında idari işlem yapılmışken; 1997 yılında (94) 
personel hakkında, 1998 yılı içerisinde (522) personel hakkında, 1999 yılı içerisinde 
(153) personel hakkında idari işlem yapıldığı görüldüğünde en fazla 1998 yılı içerisinde 
idari işlem yapıldığının anlaşıldığı, 

Ankara C. Başsavcılığı (CMK 250. Madde ile Yetkili ve Görevli)'nm 28.02.2012 
tarihli yazısına istinaden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/175 D.iş sayılı kararı ile 
Bilkent'te bulunan Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı arşivinde 28.02.2012 günü yapılan 
arama neticesinde elde edilen (7) adet Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defterinin 
(8-9-10-11-12-13-14 Sayılı Yüksek Disiplin Karar Defterleri) yapılan incelemesi sonucunda, 
141 kişi hakkında irticai faaliyetlerinden dolayı karar verildiği anlaşılmıştır. 18.09.1996 
tarihindeki oturumda 24 kişi hakkında irticai faaliyetler ve kılık kıyafet yönetmeliğine 
uymamakla ilgili karar verildiği görülmüş, 6 Ekim 1993 tarihinden 18.09.1996 tarihine 
kadar irticai görüş veya kılık kıyafetinden dolayı hakkında soruşturma yürütülen kimse 
olmadığı, bu tarihten sonra yani 54. Cumhuriyet Hükümetinin göreve başladığı dönemden 
sonra irticai faaliyetler ve kılık kıyafet yüzünden çok sayıda kişi hakkında soruşturma açıldığı 
tespit edildiği, 

Batı Çalışma Grubu YÖK ile irtibatını Batı Çalışma Grubu eylem planında 
icra makamında bulunan MGK Genel Sekreter ve çalışanları aracılığıyla BÇG’nin 
direk YÖK ile yazışmaları ile BÇG’nin YÖK’le ilgili konularda kimi zaman MİT 
Müsteşarlığı aracılığıyla 10 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı Batı Çalışma Grubu 
Kurulmasına Dair Belgenin 9. maddesi doğrultusunda hazırlanan Batı Çalışma Grubu 
Kriz Kurulu belgesinin NOT bölümünün 4. maddesinde YÖK.Bşk.lığına gönderilecek 
evraklar elden kurye ile sanık Erdoğan Öznal (YÖK üyesi)‘a gönderileceği 
belirtilmiştir. Sanığın YÖK’ün o dönemde amaç suç kapsamında ve BÇG’nin amaçları 
doğrultusunda çalıştığı ve faaliyet gösterdiği BÇG’nin amacı ve faaliyetleri 
doğrultusunda icraatlarda bulunduğu BÇG’nin talimatlarını yerine getirdiği yukarıda 
belirtilen belgelerden anlaşılmıştır.

Sanık Halil Kemal Gürüz 25.06.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii 
eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde;

05 Aralık 1995-Aralık 2003 tarihleri arasında YÖK Başkanlığı yaptığını ve buradan 
emekli olduğunu,

Anayasada değişiklik yapılmadan önce 1997 tarihinde YÖK’te bir askeri temsilcinin 
üye olarak bulunduğunu, o tarihte bu kapsamda Erdoğan ÖZNAL’ın YÖK’te 
görevlendirildiğini, Sedat ARITÜRK’ün ise önce Dicle Üniversitesi Rektörlüğünü yaptığını, 
görevi sona erdikten sonra YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine seçildiğini, daha sonra da 
Denetleme Kurulu Başkanlığına getirildiğini, Batı Çalışma Grubu Kriz Masasında 
YÖK.Bşk.lığına gönderilecek evrakların elden kurye ile (a.Prof.Dr.Sedat ARITÜRK 
YÖK.Dnt.Krl.Bşk.na, b.E.Korg.Erdogan ÖNAL YÖK üyesi) gönderileceği belirtilmiş ise de; 
kurye ile gönderilmiş herhangi bir belge ve belgeyi getiren bir kurye bulunmadığını, bu 
kapsamda Batı Çalışma Grubunun direktifleri ile YÖK’te herhangi bir faaliyet yürütmediğini,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planının 1 nolu faaliyet 
planının (c bendinde) “Cumhuriyetin temel nitelikleri olan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, 



  

demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma özelliklerini muhafaza ve devam ettirmek 
maksadıyla; (1) Siyasi Partiler, (2) Üniversiteler, (3) Sendikalar, (4) Demokratik kitle 
örgütleri, (5) Kadın ve gençlik teşekkülleri, (6) Medya vasıtasıyla kamuoyunun olumlu 
yönlendirilmesini sağlamak ve her düzeyde yapılacak bilimsel toplantılar (Panel, 
sempozyum, açık oturum, konferans vb.) gösteri ve mitinglerle halkın tepkisini sağlamak" 
ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadelerden halka karşı psikolojik harekât uygulandığı ve 
seçilmiş hükümete karşı sokakların hareketlendirileceği anlaşılacağı belirtilerek sorulan 
soruya şüpheli ifadesinde; Kendi döneminde Batı Çalışma Grubunun amaçları kapsamında 
herhangi bir çalışma yürütülmediğini,

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planının 18.No’lu faaliyet 
planında “a. Üniversitelerdeki irticai faaliyetleri tespit etmek, b. Suç unsuru tespit edilen 
militan konumundaki öğrenciler hakkında işlem yapılmasını sağlamak.” İfadeleri kapsamında 
icra edilen faaliyetler ile ilgili sorulan soruya şüpheli ifadesinde; Batı Çalışma Grubunun 
faaliyetleri ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını, ancak zaman zaman değişik 
kurumlardan ve bu arada Milli Güvenlik Kurulundan ve bazı üniversitelerden irticai 
faaliyetlerle ilgili yazıların geldiğini, kendisinin de bu yazıları ilgili üniversitelerde 
değerlendirilmek üzere gönderdiğini,

06 Mayıs 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti Konulu Belge’nin 
Batı Harekât konseptinin Mücadele Esaslarının 9.sayfasında 2-k bendinde basın yayın 
organları da dahil olmak üzere üniversite öğretim üyeleri, aydın din adamları ve halk arasında 
itibar sağlamış değerli şahsiyetlerle samimi ilişkiler içerisinde bulunulmalı ve onlardan 
yararlanma yolları araştırılmalıdır. Bu kapsamda BÇG’nin YÖK bünyesindeki öğretim 
üyelerinden kimlerle ne amaçla irtibat kurarak ne tür çalışmalar yürütüldüğü sorusuna şüpheli 
ifadesinde; YÖK bünyesinde Batı Çalışma Grubunun bu şekilde bir çalışma yapmadığını,

06 Mayıs 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti Konulu Belge’nin 
Batı Harekât konseptinin Mücadele Esaslarının anlatıldığı (2ab) bendinde “Batı çalışma 
grubu oluşturulan her kademede irticai olay ve faaliyetlerle ilgili bir bilgi bankası 
oluşturulmalıdır. Bu bilgi bankalarını oluşturmak ve cari faaliyetleri takip etmek maksadıyla, 
çok iyi bir istihbarat ağı kurulmalı ve bu sistemde görev yapacak personel irtica yanlılarının 
ve irtica karşıtı güçlerin desinformasyon faaliyetlerine karşı eğitilmelidir.” ifadeleri yer 
almaktadır.

YÖK'ten temin edilen yeşil ve mavi kaplı fıhristlerde üniversite öğretim 
görevlilerinin, personelin ve üniversite öğrencilerinin fişlendiğine dair belge ve 
araştırma tutanakları bulunduğu YÖK’ün bu kişiler hakkında bilgi toplayarak fişlemesi 
bilgi bankası oluşturması yetkisi olup olmadığı ve hangi yasal mevzuata dayanılarak yapıldığı 
sorusuna şüpheli ifadesinde; Kendisine gösterilen fıhrist20 yazan yeşil renkli ve dilek inşaat 
yazan mavi renkli ajandaları ilk kez gördüğünü, kendi YÖK Başkanlığı döneminde bu 
konuda herhangi bir talimatı, yönlendirmesi olmadığını. YÖK Başkanlığının kişilerin 
durumları ile ilgili böyle bir istihbarat toplama ve bilgi biriktirme görevi bulunmadığını, 
ancak sicil amirlerinin kanaat edinmek için bilgi toplayabildiklerini, fakat bu şekilde bir 
arşivleme yapılmadığını, kendi zamanında da bu şekilde bir çalışma yapıldığını bilmediğini,

YÖK Başkanlığı tarafından verilen belge ve dökümanlar içerisinde bulunan yeşil ve 
lacivert (mavi) renkli fıhrist ajandaların içerisinde üniversite öğretim görevlilerinin, 
üniversite personellerinin ve üniversite öğrencilerinin fişlendiği tespit edilmiş olup, Bu 
fişlemelerin gereği için bu kişilerle ilgili olarak belli makam ve mevkilere getirilmemesi, 
disiplin soruşturması açılması, yer değiştirme ve atılmaları için üniversitelere bildirildiği, 
yeşil renkli fıhrist ajanda ile ilgili 69 sayfadan oluşan araştırma tutanağı, mavi renkli fıhrist 
ajanda ile ilgili 13 sayfadan oluşan araştırma tutanakları gösterilerek bu faaliyeti Batı 
Çalışma Grubunun faaliyeti kapsamında mı yaptığı sorusuna şüpheli ifadesinde; YÖK'ün 
böyle bir görevi olmadığını, ancak resmi kanaldan gelen yazıları yine resmi yazılarla 



  

üniversitelere bildirdiğini, bu çalışmadan haberinin olmadığını, bu ajandaları ilk kez 
gördüğünü, Batı Çalışma Grubuyla ilgisinin olup olmadığını bilemediğini, bilgisi 
dahilinde olmadığını, muttali olsaydı bunu yapanı cezalandıracağını,

1997-1999 yıllarında burslu yurtdışına gönderilen üniversite öğrencilerinin ve 
öğretim görevlilerinin Başkanlığını yaptığı YÖK tarafından geri çağrıldığı, bununla ilgili 
tarafınca üniversitelere yazılan yazılarda bu kişilerin çağrılma gerekçeleri olarak Devletin 
güvenlik makamlarından alınan bilgilerden bu kişilerin ülkemizin birlik ve bütünlüğünü 
tehdit eden bölücü veya aşırı akımlarla ilişkileri olduğu, bu kişilerin yurtdışında eğitimlerine 
devam etmelerinin sakıncalı olduğu, yüksek lisans derecelerini tamamlayıp henüz doktora 
eğitimine başlamamış veya yüksek lisans eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini 
tamamlamalarını takiben yurda geri çağrılmaları ve kalan eğitimlerini ülkemizde 
tamamlamalarının gerekli görüldüğü belirtilerek bu kişilerin yurda dönüşlerinde mutlaka 
gözetim altında bulundurularak her türlü faaliyetlerin takip edilmesi, yeterli delil elde edildiği 
takdirde de haklarında idari ve adli soruşturma açılmasının istendiği,

Elde edilen bu dökümanlara göre yurtdışından çağrılan bu kişiler hakkında somut bir 
delil bulunmadan varsayıma dayalı olarak geri çağrılarak yurtdışı eğitimlerinden mahrum 
bırakılarak mağdur edildikleri anlaşıldığından, Bu kişilerin ülkemizin birlik ve bütünlüğünü 
tehdit eden hangi bölücü ve aşırı akımlarla ilişkili oldukları, hangi somut verilere dayanılarak 
tespit edildiğine ilişkin soruya şüpheli ifadesinde;

Kendisine gösterilen 26/08/1996 tarihli Balıkesir Üniversitesine hitaben yazılmış 
yazı altındaki imzanın kendisine ait olduğunu, 1993-1995 yıllarında üniversitelerde 
yurtdışına çok sayıda öğrenci gönderildiğini, bunların bir kısmı da sınav yapılmakla birlikte 
klavuzdaki baraj puanlarına uyulmadan yurtdışına gönderildiğini, bu öğrencilerle ilgili 
devletin bazı Milli Güvenlik Kurumlarından ihbarlar aldıklarını, bunlarla ilgili 
değerlendirmeler yaptıklarını, bir kurul oluşturduklarını, bir yönetmelik çıkardıklarını, Resmi 
Gazetede yayınladıklarını, Öğretim Üyesi Yetiştirme Kurulu adındaki bu kurulun 
çalışmalarıyla yurtdışındaki bu öğrencileri geri çağırdıklarını, durumlarını tek tek 
incelendiklerini, bunların meslekten çıkarılmaması için gayret gösterdiklerini,

Bu öğrencilerin ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden bölücü veya aşırı 
akımlarla ilişkileri olduğu hususlarıyla ilgili soruşturma yapılmamasının nedeninin devletin 
güvenlik kurumlarından gelen yazılara bu aşamada tam itibar etmesinin ve üniversitelere de 
yazının sonunda belirttiği gibi takip edilen durumların tespit edildiği takdirde haklarında idari 
ve adli işlem yapılmasını istediklerini,

Burslu yurtdışına gönderilen üniversite öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin geri 
çağrılması olayını Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında mı gerçekleştirdiği sorusuna 
şüpheli ifadesinde; öğrencilerin ve öğretim üyelerinin geri çağrılmasının Batı Çalışma 
Grubuyla ilgisi bulunmadığını,

1997-1999 yıllarında YÖK tarafından yurtdışı diploma denkliği ve öğretmenlik 
müracaat kabulü ve sonrası iptal edilmesi sebebi ile ilgili belgeler gösterilerek sorulan soruya 
şüpheli ifadesinde; Kendisine gösterilen 30/03/2000 tarihli, 6343 sayılı, daha önceden verilen 
lisans denklik belgelerinin önlisans denklik belgelerine dönüştürülmesiyle ilgili yazının doğru 
olduğunu, yurtdışında okuyan özelllikle Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Ürdün gibi 
ülkelerdeki İlahiyat Fakültesinin denk olması için verilen lisans diplomalarının YÖK 
bünyesinde kurulan İlahiyat Milli Komitesi tarafından değerlendirme yapılarak önlisans 
denkliğine çevrildiğini,

YÖK tarafından yurtdışı diploma denkliği ve öğretmenlik müracaat kabulü ve 
sonrası iptal edilme olayını Batı Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında mı gerçekleştirdikleri 
sorusuna şüpheli ifadesinde; Bu çalışmaların Batı Çalışma Grubuyla ilgisi olmadığını,

Bu işlerin daha derli toplu yapılmasının güvenliğin sağlanması amacıyla kendi 
döneminde Toplumsal Faaliyet Birimi adı altında bir birimin kurulduğunu,



  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK 250 Madde ile görevli) göndermiş 
olduğu, kamuoyunda Balyoz soruşturması olarak bilinen soruşturmada ele geçirilen "Yavuz 
Psikolojik Harekât Planı" başlıklı dökümanın (EK F/LAHİKA 13) sayfasında "YÖK 
BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ" başlıklı bir buçuk sayfadan ibaret belge gösterilerek 
sorulan soruya şüpheli ifadesinde;Bu şekilde bir belge görmediğini, Yavuz Psikolojik 
Harekât Planı diye bir plandan da haberinin olmadığını,

YÖK Başkanlığı tarafından verilen belge ve dökümanlar içerisinde bulunan (71) 
numaralı disket içerisinden "Yavuz PH Planı 1998 yılı Yükseköğretim Kurulu Faaliyet 
Programı" başlıklı döküman ile "Yavuz PH Planı Çerçevesinde 1997 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rapor" başlıklı 
belgelerden YÖK Başkanlığı tarafından "Yavuz Psikolojik Harekât Planının" uygulandığı 
anlaşılmış olup,

Söz konusu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 12 Mayıs 1998 tarihinde 
hazırlanan Yavuz Psikolojik Harekât Planı çerçevesinde 1997 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 6 başlıktan oluşan 6 
sayfalık rapor ve ekindeki 4 sayfadan oluşan Yavuz PH (Psikoloji Harekât) Planı 1998 yılı 
Yükseköğretim Kurulu Faaliyet Programına ilişkin belge gösterilerek sorulan soruya şüpheli 
ifadesinde;Bu belgeyi daha önce görmediğini, Yavuz PH Planı adı altında bir plan da daha 
önce duymadığını, kendisine gösterilen rapor ve eki ile ilgili bilgisi olmadığını,

Genelkurmay Başkanlığı Harekât Başkanlığı Sekreterliği İGHD. Koor. Şubesine ait 
dosya fıhristinde Batı Çalışma Grubuna ait evrak kayıtları ile, Gênelkurmay antetli CD 
içerisinde elde edilen Batı Çalışma Grubuna ait belgeler ile,

YÖK'te yapılan aramalarda ve YÖK'ün göndermiş olduğu belgeler üzerinde 
araştırmalar ile ilgili tanzim edilen 11.06.2012 tarihli araştırma tutanağı ve ekleri şüpheliye 
gösterilerek Söz konusu belgelerin YÖK'te çıkan belgelerle uyuştuğu ve YÖK'le ilgili olması 
sebebiyle sorulan soruya şüpheli ifadesinde; Kendisine gösterilen 14 Temmuz 1998 tarihli 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına yazılan yazıyı 
hatırladığını, kendisi göreve geldikten sonra 1996 yılında Yükseköğretime Giriş Sınavı ile 
ilgili çalışmalara başladıklarını, yaptığı araştırmadan Yükseköğretim Giriş sınavlarının 
ortaöğretimi etkisiz kıldığını, adeta öldürdüğünü tespit ettiklerini, eğitim dönemi içerisinde 
öğretmenlerce verilen notların Avrupa'da yükseköğrenime girişte %100, Amerika'da %80 
etki ettiğini, hatta Amerika'da başka bir sınav yapılıp onun da yükseköğrenimde %12 etki 
ettiğini tespit etmeleri üzerine ortaöğretimde verilen notların etkinliğinin arttırılması, 2 
aşamalı yükseköğrenime giriş sınavının teke indirilmesi, ayrıca bu yükseköğrenim 
sınavlarında bilgiden çok muhakeme yeteneğinin öne çıkarılması için çalışmalar yaptıklarını, 
çalışmaların Nisan 1998'de tamamlandığını, 30 Temmuz'da toplantı yapacaklarının Mayıs 
ayında basına sızdığını, bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından söz konusu 14 
Temmuz 1998 tarihli yazının YÖK Başkanlığına Çevik BİR tarafından yazıldığını, yazıda 
kendi çalışmalarının aksine ortaöğretim başarı puanlarının etkisinin daha da azaltılmasının 
istendiğini, kendisinin bizzat gidip Çevik BİR paşayla görüşerek, bu yaptıklarının yanlış 
olduğunu, kendi yapmak istedikleri hususların bunun tam aksi bir şey olduğunu kendisine 
söylediğini,

Genelkurmay antetli CD içerisindeki CD5/Bornova/BaskınALB Sayın Başkan 
Kemal Gürüz ibaresi ile başlayan 3 sayfalık belgenin kendisine kim tarafından gönderildiği 
sorusuna şüpheli ifadesinde; Belgeyi hatırlamadığını, belgenin gelmiş olabileceğini gelmemiş 
de olabileceğini, bu şekilde YÖK'e fikir beyan etmek amacıyla belge gönderenin çok 
olduğunu,

YÖK Başkanlığında yapılan aramada ele geçen Yüksek Disiplin Kurulu Kararları 
Defterinde Kemal GÜRÜZ isim ve imzalı, Van'da yapılan türban yasağıyla ilgili gösteriye 
katılmak, ideolojik amaçla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık 



  

kıyafetine dair yönetmelik hükümlerine uymamak, üniversitede kökten dinci kadrolaşma 
(Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı 26/d maddesinde belirtildiği şekilde kullanıldığı) 
faaliyetinde bulunmak gerekçeleri ile meslekten çıkarma kararları verildiği anlaşılmıştır. 
Bu kararlar 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planının 18 numaralı konu faaliyet maddesinin 
alt bendlerinde yer alan üniversitelerdeki irticai faaliyetleri tespit etmek, suç unsuru tespit 
edilen militan konumundaki öğrenciler hakkında işlem yapılmasını sağlamak şeklindeki Batı 
Çalışma Grubunun amaçları doğrultusunda alınmış kararlar olup olmadığı sorusuna şüpheli 
ifadesinde; Bu kararların YÖK'ün kendi yetki ve iç işleyişi ile ilgili verilen disiplin 
kararları olduğunu, çoğunlukla da YÖK Başkanının katılmadığını, yargı denetimine tabi 
kararlar olduğunu, Batı Çalışma Grubuyla ilgisi olmadığını,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2008/1756 (Ergenekon) sayılı soruşturması 
kapsamında 07/01/2008 günü evinde yapılan aramada ele geçen Siyasal İslamla Mücadele 
Yöntemleri başlıklı, Eylül 1997 tarihli, Gizli ibareli ve o tarihte YÖK üyesi olan Erdoğan 
ÖZNAL tarafından yazılan üst yazı bulunan belge ile ilgili olarak ifadesinde; bu belgeyi 
kendisine Erdoğan ÖZNAL’ın gönderdiğini, onun yazıp çizmeyi seven bir kişi olduğunu, bu 
belgeyi onun hazırlayıp hazırlamadığını da bilmediğini, kitapçık şeklinde bir doküman 
olduğunu,

07/01/2008 günü evinde yapılan aramada ele geçen bir kısım vakıflar, dernekler, 
özel okullar, şirketler, dersaneler, öğrenci yurtları, dergiler, yurtdışı okulları ile ilgili 
bilgilerin yer aldığı dökümanın kendisine kim tarafından gönderildiğini hatırlamadığını, 
kendisinin de bu belgelerin bir kısmını arama esnasında gördüğünü, emekli olduktan sonra 
ofisindeki belgeleri evine taşıdığını, içinde bunların da gelmiş olabileceğini, Batı Çalışma 
Grubu ile ilgisinin olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir,

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak oluşturulan sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Kriz Masası-Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki 
toplantılarında alınan kararların icrası için kurye iletildiği, amaç suç kapsamında 
yapılan YÖK Başkanı Halil Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 
üniversite rektörüne irticai faaliyetler konulu brifinge katıldığı ve diğerlerinin 
katılmasını temin ettiği, 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası gazetelerin  ASKERDEN 
RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE KULLANIRIZ, TÜRKİYE 
SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM 
SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA KORUMA, HÜKÜMETE 
GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT (BATI ÇALIŞMA 
GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY REJİMİ SİLAHLA 
KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA KORURUZ, ORDUDAN SON 
İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ 
DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN VAZİFE ÇIKARMAK, 
İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU şeklindeki gazete manşetlerine taşındığı ve 54. 
Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir müdahele olacağı hususunun 
gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği, sanık Erdoğan Öznal'ın 
yazdığı ve sanığa verdiği SİYASİ İSLAMLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ isimli 
belgenin siyasi islamla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin temel felsefesini ortaya 
koymak amaçlı yazılıp ve halkın oyları ile seçilip milli iradenin temsilcisi gazi meclisten 
güven oyu almış meşru 54.Cumhuriyet hükümetininde siyasal islamı gerçekleştirmeye 
çalıştığının kabul edildiği ve belgenin Batı Çalışma Grubu amaçları doğrultusunda ve 
amaç suç kapsamında hazırlandığı ve belgedeki tedbirlerin amaç suç kapsamında icra 



  

edildiği, belgenin şahsi düşünce olduğu yönündeki beyanın savunma kapsamında 
değerlendirildiği ve sanığın Kriz Masası -Batı Çalışma Grubu Üst Kurulundan ve 
kararlarından haberdar olduğu, bunun yazı içeriğinden de anlaşıldığı, BÇG’nin 
faaliyetleri kapsamında YÖK ile koordineli olarak çalıştığı, sanığın amaç suç yönünden 
mahkumiyet karar verilen sanıklar ile fikir ve eylem birliği içinde bulunduğu, sanığı 
irade beyan edebilecek ve karar alacak konumda bulunduğu, öğretim görevlilerini 
fişlemelerin, binlerce öğrencinin eğitim ve öğretim hakkının engellenmesinin ve yapılan 
işlemlerin amaç suça yönelik olduğunun kendisi tarafından bilindiği ve bilebilecek 
konumda olduğu, sanığın 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat 
veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmış, 
delillerin değerlendirilmesi bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut yukarıdaki 
belgeler karşısında savunmasına itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar verilmiştir

.
20. SANIK ERDOĞAN ÖZNAL YÖNÜNDEN YAPILAN

DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak, BÇG’nin kurulduğu dönemde YÖK 
Üyesi olarak görev yaptığı, 

10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik Bir imzalı 
belgenin 9. maddesinde “daha evvel teşkil edilen kriz masası grubu çalışmalarına aşağıda 
esaslara uygun olarak devam edeceği, 9/a maddesinde Çalışmalara Gnkur.İKK ve Güvenlik 
Daire Başkanı, Gnkur. İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı, Gnkur.Psikolojik Harekât Daire 
Başkanı, Gnkur. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanları ve temsilcilerinin 
katılacağı hususu  belirtilmiş olup, bu doğrultuda hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 
Kurulu adlı belgenin 4. maddesinde YÖK.Bşk.lığına gönderilecek evraklar elden kurye ile 
(a.Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK.Dnt.Krl.Bşk.na, b.E.Korg.Erdogan ÖNAL YÖK üyesi) 
gönderileceği şeklinde isminin bulunduğu, BÇG'den YÖK Başkanlığına gönderilecek 
evrakların elden kendisine gönderildiği şeklinde isminin bulunduğu,

27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir 
imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen 
faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması 
sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 
Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 
irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 
Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Genelkurmay karargahında 10 Haziran 1997 tarihinde Yargı mensuplarına 11 



  

Haziran 1997 tarihinde Basın mensupları, öğretim üyeleri, işadamları, sivil toplum örgütleri, 
YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki YÖK Üst kurulu ve 61 üniversite 
rektörüne irticai faaliyetler konulu brifingler verildiği, Brifingin öğleden sonraki 
oturumuna ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk 
Üniversiteli Kadınlar Derneği, Birleşik Kadın Platformu üyelerinin katıldığı, Brifinglerde 
Genelkurmay Genel Sekreteri Erol ÖZKASNAK, Adli Müşavir Muhittin Erdal ŞENEL, 
İstihbarat Daire Başkanı İsmail Ruhsar SÜMER, İGHD Başkanı Kenan DENİZ’in hazır 
bulunduğu, Brifingin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin SANER’in sunusu ile başladığı, 
Çetin SANER’in sunumundan sonra Genelkurmay İstihbara Karşı Koyma ve Güvenlik 
Dairesi Başkanı Fevzi TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle ilgili brifingi verdiği, 

 11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri; 
ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE 
KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ 
BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 
KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT 
(BATI ÇALIŞMA GRUBU-BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY 
REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, GEREKİRSE SİLAHLA 
KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ 
MÜDAHALE HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, 
GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE KOLLAYACAĞIZ,  DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU" şeklindeki gazete 
manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir 
müdahele olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete  deklare edildiği,

 Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına 
cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 
9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" konulu 
Mesaj Formlardan 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 
1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti 
Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 
(20 Haziran 1997),  231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 
97 (23 Haziran 1997) tarihli  olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e 
çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman 
diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE 
ÖZEL'e çevrilmesi brifinglerde İç Hizmet Kanunu 35. maddeye ve İç Hizmet 
Yönetmeliği 85. maddeye yapılan atıflar ve brifingler sonrası gazete manşetleri ile 
sanıkların eylemlerinin cebir ve şiddet içerikli olduğunun anlaşıldığı ve amaç suçu 
gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket ettikleri,

29 Nisan 1997 Tarihli  Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin;5/b 
maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bütün Kuran kurslarının ve Milli eğitim 
bakanlığını bağlı bütün imam hatip okullarının irticaya müzahir olarak tanımlandığı, 
sanık Erdoğan Öznal tarafından oluşturulan Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri 
Başlıklı Gizli İbareli 89 Sayfadan Oluşan Belgede (87.Kls. S:243-326) "Siyasi İslamı Kurma 
çabaları başlığı altında "Ne kadar yüksek derecede eğitim verirsek verelim, biz aydın din 
adamı yetiştiremiyoruz. Koskoca profesörler bile irtica içinde. Ya bizim eğitim 
sistemimizde bir yanlışlık var, ya da bizim dinimizde. Aydın din adamı parmakla 
sayılacak kadar az." Mücadelenin Ana Stratejileri başlığı altında ise "Esas amaç, 
sivrisinekleri yoketmek değil, bataklığı kurutmak olmalıdır. Bataklık ise İmam Hatip 
okulları ve kuran kurslarıdır."belirlemesinde bulunarak Anayasal kurum olan Mili 
Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınına bağlı bu kurumları suç işleyen ve 



  

Yargıtay tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen diğer kriminal gruplar ile aynı 
katagoriye koyarak yok edilmesi gereken somut bir veri olmadığı halde siyasal İslamı 
gerçekleştirmeye çalışan  irticai bir tehdit olarak kabul ettikleri  anlaşıldığı, 

YÖK Başkanı sanık Halil Kemal GÜRÜZ’ün evinde yapılan aramada 10 Ekim 1997 
tarihinde sanık Erdoğan Öznal'ın el yazısı ile YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ’e “Sayın 
Başkanım” yazarak imzaladığı SİYASİ İSLAMLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ isimli 
belgede özetle, Başbakan Erbakan'ın konuşmalarına yer verilerek ayrımcılık ve bölücülük 
yaptığı, Başbakan Erbakan ile o tarihte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın gazetelerde çıkan beyanatlarının verildiği, 96-97 yılları arasında basın 
yayın organlarında çıkan haberlerin yer aldığı, yine Refah Partisi'nin ilk genel seçimde 
oylarının düşürülmesi ve son aşamada da oylarının tek rakamlı rakamlara kadar düşürülüp 
marjinal bir parti haline getirilmesi, nihai hedefine göre çalışılması gerektiği vb...konulara 
ilişkin görüşlerini içeren yazıyı kaleme aldığı, bu bağlamda, 10 Ekim 1997 tarihli  Gizli 
ibareli Emekli Hava Korgeneral Erdoğan ÖZNAL imzalı Sayın Başkanım ibaresi ile 
başlayan ve derin saygılarımın kabulünü arz ederim, ibaresi ile son bulan yazının 
içeriğinde;

Ülkemizin son yıllarda karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan ve kısaca 
'SİYASİ İSLAM' olarak tanımlanan sorunla mücadele, Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
ve onun temel niteliklerine inanan çağdaş her Türk vatandaşı için ulusal bir görev haline 
gelmiştir.

Bu düşünceden hareketle hazırlanan ve ilişikte sunulan mütevazi çatışmanın, bu 
uğurda verilen mücadeleye katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. Çalışma tamamen şahsi 
fikir ve düşüncelerimi içermektedir ve hazırlanması konusunda hiçbir yerden, herhangi bir 
telkin alınmamıştır ve hiçbir kurum ve kuruluşun düşüncelerini yansıtmamaktadır.

Bu çalışmanın esas amacı; siyasi islamla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin 
temel felsefesini ortaya koymaktır. Ancak olaylar tam bilinmeden veya hatırlanmadan, 
direkt olarak mücadele yöntemlerinin sıralanması, çalışmanın eksik kalmasına neden 
olabilirdi. Bu nedenle ilk başta, siyasi islamı kurma gayretleri ve yaşanan olaylar sıralanmış, 
bilahare mücadele usul ve esasları belirtilmeye çalışılmıştır.

Yazı üslubunda zaman  zaman alışılmışın dışına çıkılmıştır. Bunun nedeni, olayları 
yaşayarak ve başkaları tarafından sözlü olarak kolaylıkla kullanmalarına imkan sağlamaktır.

Yazılanların hepsi doğrudur, uygulansın veya uygulanabilir diye bir iddiada 
bulunulmamaktadır. Hiç bilinmeyen şeylerin ortaya çıkarıldığı gibi bir iddia da mevzubahis 
değildir. Yapılmaya çalışılan husus, bir entellektüel olarak, Türkiye'nin üzerinde en son 
oynanan bir oyun olduğuna inanılan 'SİYASİ İSLAM' konusundaki birikimlerin derli toplu ve 
sistematik bir şekilde sunulmaya çalışılmasıdır.

Ayrıca siyasi islamla ilgili her türlü olayın kolaylıkla hatırlanabilmesi ve çabuk 
referans olarak kullanılabilmesi açısından 'DİZİN' e benzer bir ek hazırlanmıştır.

Derin Saygılarımla kabulünü arz ederim, şeklinde ibarelerin bulunduğu,
Gizli İbareli Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri Eylül 1997 ibareli l’den 89’a 

kadar numaralandırılan (89) sayfadan ibaret kitapçığın yapılan incelemesinde;
SUNUŞ KISMINDA; Ülkemizin son yıllarda  karşılaştığı en ciddi sorunlardan 

birisinin, Siyasi islamm yayılması ve geniş halk kitleleri tarafından benimsenmesi yolunda 
önemli mesafelerin alınmış olması olduğunu, Türkiye gibi çok özel bir coğrafyası olan bir 
ülkede bu ve buna benzer birçok ciddi sorunların geçmişte de çıktığını ve gelecekte de 
çıkabileceğini, Burada önemli olan hususun problemi iyi tanımak, iyi teşhis etmek ve 
bilahare yapılacak işleri bilimsel olarak ortaya koymak olduğunu, Problemden kaçarak veya 
görmezden gelerek bir yere varmanın mümkün olmadığını, Yapılmış olan bu çalışma, 
ülkemizi ve onun insanlarını çağdışı kurallarla ve totaliter bir zihniyet içinde yönetmek 
iddiasıyla ortay çıkan siyasi islamla, demokrasi kuralları içinde verilmesi gerekli topyekün 



  

mücadelenin esas ve usullerini içerdiğini, şeklinde ibarelerin yer aldığı,
İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDE; -Siyasi İslamı Kurma çabaları,-Siyasi İslamı Şiddete 

Dayalı Olarak Kurma Çabaları,-Bölücülük Girişimleri,-Siyasi İslamm Takiyye ve 
Yalanları,-Atatürk ve Laik Cumhuriyet Aleyhindeki Söylemleri,-Ordu-Siyasi İslamm 
İlişkileri,-Siyasi İslamla Mücadele,-Laik Cephenin Kuvvetli Argümanları ve Sloganları, 
-Siyasi İslam Bundan Sonra Ne Yapabilir,-Sonuç,-Dizin, şeklinde başlıkların yer aldığı,

SİYASİ İSLAMI KURMA GİRİŞİMLERİ başlıklı yazıda; -Tesettürü 
Desteklemeleri ve Uygulamaları, -Türban Üzerinde Çok Israrla Durmaları Ve Okullardan 
Sonra devlet dairelerinde de ve türbanın serbest bırakılmasını istemeleri, -Taksime ve 
Çankaya cami yapılması, -Tarikat liderlerine Başbakanlık konutunda devlet parasıyla akşam 
yemeği verilmesi, -Başbakan Erbakan’ın ilk resmi ziyaretini İran’a yapması, Müteakip 
ziyaretlerin Libya, Nijerya ve Malezya gibi İslam ülkelerine yapılması, -11 aylık iktidarları 
esnasında Başbakanın hiçbir batı ülkesine resmi ziyaret yapmaması, -Belediye Başkanı RP’li 
olan 800.000 nüfuslu Sultanbeyli ilçesinin Garnizon Komutanının Atatürk Heykeli yapma 
girişimini kabul etmemesi, zorlanınca en kenar mahalleden yer göstermesi, -RP’nin arka 
bahçesi olan imam-hatip öğrencilerinin en çok tercih ettikleri meslekler; Kaymakamlık, 
Öğretmenlik ve Subaylıktır. Diğer öğrencileri Mühendis, Doktor, İşletmeci vs. Olacağım 
demelerine karşın, İmam-hatipli öğrencilerin bu meslekleri tercih etmelerinin dikkat çekici 
olduğunu, -600’e yakın kaymakamın yarısına yakını kadın eli sıkmadığını, Bunların 
tümüne yakını İmam- Hatip okullarında yetiştiğini, -Konya’da şehirde 5 TV, 30’un 
üzerinde yerel radyo ve 54 gazete olduğu, en çok dinlenen radyolar Ribat FM, Ümmet FM, 
Ahu FM, radyolarında devamlı ilahiler tasavvufı müziklerin çalındığı, dini yayınlar yapıldığı, 
pop müzik çalan radyo sayısının 1-2 yi geçmediğini, (23 Nisan 1997 Radikal) -584 
Kaymakamın yarısının el sıkmadığını ve İmam-Hatip Kafalı olduğu, -İmam-Hatip’te 
açılacak, kur-an kursuda açılacak merak etmeyin, (Çillerin Halka Hitabı Nisan 1997) şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

TARİKATLAR ÇARPIŞMASI başlıklı yazıda; -Türkiye’de tarikatlara bağlı 1000 
demek 200 vakıf, 700 Özel dershane, 2000 pansiyon, Legal ve İllegal Kur-an kursları mevcut 
olduğu şeklinde ibarelerin yer aldığı,

AŞAĞIDAKİLER SİYASİ İSLAMI ŞİDDETE BAŞVURARAK KURMAK 
İSTEDİKLERİNE DAİR BAZI ÖRNEKLERİDİR başlıklı yazıda;

2 Temmuz 1997 günü İstanbul'da yakalanan İBDA-C örgütü üyeleri, siyasi İslam 
amaçlı 15 eyleme katıldığını ve yakalandığını, Birçok silah ve örgütsel doküman ele 
geçirildiğini, bunların hepsinin siyasi islamın şiddet yoluyla iktidara gelmesini amaçladığını,

Şu anda Türkiye sathında birbirinden bağımsız, silahlı, emir aldığında derhal 
harekete geçebilecek 20 civarında siyasi İslam tedhiş grubu mevcut olduğu,(Genelkurmay 
Başkanlığı Brifingi)

3 Şubat 1997 günü Sincan'da yaşanan olaylar üzerine CHP Genel Sekreteri Adnan 
KESKİN ve arkadaşları, 4 Şubat 1997 günü 2500 Atatürk rozeti takmak ve dağıtmak için 
SİNCAN'a geldiğini, bu toplantıda RP'li bir militan bayan gazeteci Işıl GÜVEN'ı feci şekilde 
döverek yere yıktığını ve kaçtıklarını, Bu tür olayların asla bireysel olarak algılanmayacağını, 
siyasi islamın şiddetle geleceğinin provaları olarak değerlendirildiğini,

RP sempazitanı ve seçmenlerin de 100.000 pompalı tüfeğin olduğu, Pompalı 
tüfeğin saldırı sbilahı olduğu, pompalı tüfeklerin toplatılmasına en çok karşı çıkan 
partininin RP olduğu, sebebinin muhtemel bir gerici ayaklanmada onlardan istifade etmek 
olduğu,

İstanbul’da Oğuz ATAK adlı bir barmenin vücuduna “Allah” yazısı ile dövme 
yaptırdığı için fanatik iki siyasi İslamcı tarafından öldürüldüğünü, TGRT’nin bu barmeni 
hedef gösterdiğini, bazılarının buna siyasi islamın ilk kurşunu dediklerini,

Karadenizli bir vatandaş imam nikahlı karısını, karısı resmi nikah istemediği için 



  

onu öldürdüğü şeklinde ibarelerin yer aldığı,
ORDU SİYASİ İSLAM İLİŞKİLERİ başlıklı yazıda; Siyasi islamın Türkiye’de en 

büyük engel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Gördüğünü, Türk Silahlı Kuvvetlerini ele 
geçirdi mi işinin çok kolay olacağını bildiğini, İran Devrimi ve Cezayir olaylarında anılan 
ülke ordularının tutum ve davranışlarının kendilerini belirli bir ölçüde cesaretlendirdiğini, 
ancak son siyasi gelişmeler ve özellikle Atatürk Devrimler ve Laik Cumhuriyet mevzu bahis 
olduğunda Türk Ordusunun ne kadar ciddi, ne kadar kararlı ve güçlü olduğunu, 
değerlendirdikleri şeklinde ibarelerin yer aldığı,

SİYASİ İSLAMLA MÜCADELENİN NİHAİ HEDEFİ NE OLMALIDIR başlıklı 
yazıda; Yapılacak ilk genel seçimde İslam veya RP oylarının 1-2 puan dahi olsa düşmesinin 
son derece önemli olduğu, Yakın bir hedef olarak RP oyları önce %20’nin altına bilahare 
%15’in altına ve son aşamada da tekli rakamlara indirilmesi, RP oylarının bu günkü siyasi, 
ekonomik ve sosyal konjonktür içinde sıfır olması veya RP hareketinin bitmesi beklenmemesi 
ve amacının da bu olması. Nihai amacın, RP oylarının %10’un altına inerek RP’nin marginal 
bir parti haline gelmesi ve Müslüman demokrat bir parti olarak Türk Demokrasisinin içinde 
yerini almasıdır, şeklinde ibarelerin yer aldığı,

SİYASİ İSLAMLA MÜCADELE ANA STRATEJİLER başlıklı yazıda; Siyasi 
İslamın PKK kadar tehlikeli olduğundan, onunla mücadelede yöntemleri de PKK 
yöntemlerine benzer olması gerektiği, Dinin çok hassa bir konu olduğu, mücadele de çok 
hassa davranılması gerektiği, ufak yanlışlıkların bir çok sorunlar doğurabileceği, Dinine, 
İnançlarına samimiyetle bağlı sade vatandaşların incitilmemesinin son derece önemli 
olduğunu, temel esasın bu tehdidi demokratik mücadele yöntemleri ile bertaraf etmek 
olduğunu, Anayasal ve yasal çizgide kalmanın çok önemli olduğunu, ancak Siyasi islamın 
bilinçli bir şekilde mevcut Demokratik ortamdan istifade ederek, başka bir deyimle 
oyunun kuralların dışına çıkarak oynadığını, ancak kendilerinden oyunun kuralları 
içinde kalmalarını istediklerini, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını, 
kendilerinin de gerektiğinde BASKI, ZORLAMA, SİNDİRME, PASİFİZASYON, 
YALAN, İFTİRA, İNKAR (Hakaret ve Küfür hariç) gibi onların yöntemleri ile 
mücadele etmelerinin gerektiğini, PKK ile mücadelede büyük yararları görülen ve TRT 
kanallarında gösterilen Ertürk YÖNDEM’in hazırlayıp sunduğu tipte ve şekildeki 
programların bu mücadelede de yararlı olabileceğinin değerlendirildiğini,

   Mücadelede savunmadan çok taarruz şeklinde olması gerektiğini, karşı tarafın 
savunmada bırakılmasının gerektiği,

Olayların Ordu - RP çekişmesi boyutuna indirilmemesi Zira Ordunun bir siyasi Parti 
olmadığı, siyasi örgütlenmesinin olmadığı, radyosu TV’si nin olmadığı propaganda 
imkanının olmadığı aksi takdirde yıpranmanın başlanacağı,

Yaşanılan krizde milli güç unsurlarının sadece askeri güç unsuru onun da kısıtlı 
olarak kullanıldığı, bu ciddi tehditte askeri güç güç en son olarak kullanılması gerekirken, 
Türkiye’nin siyasi konjonktürü nedeniyle ön planda görüldüğü, Başta politik, ekonomik, 
sosyal, psikososyal güç olmak üzere, milli gücün diğer unsurlarında tehdit kabul edilebilir bir 
seviyeye indirilene kadar planlı, programlı bir şekilde kullanılacağı,

RP sadece bir siyasi parti olarak görülmemesi tıpkı PKK gibi Türk milletinin 
başında bir bela olduğu, Cumhuriyetin karşılaştığı önemli sorunlardan biri olduğu, 
RP’nin bir siyasi partiden ziyade illegal bir örgüt olarak faaliyet gösterdiğine dikkate 
alınacağı,

Siyasi İslamla mücadelede TSK ve MGK geri planda kalarak, organize etme, takip 
etme, baskı yapma, zorlama ve ısrarcı olma şeklindeki tavırlarına devam etmesi gerektiği 
şeklinde ibarelerin yer aldığı,

ORGANİZASYON başlıklı yazının yapılan incelemesinde da; Organizasyon içinde 
TBMM'nin veya siyasi iktidarların yeterli insiyatif alabileceğinin şimdilik 



  

değerlendirilmediğini, bu nedenle TSK ve MGK’nın arka planda kalarak organizasyonun ana 
takipçisi ve genel koordinatörü olmaya bir müddet daha devam etmeleri gerektiği şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

ORGANİZE OLMASI GEREKEN GÜÇLERİN; Siyasi partiler (imkan olursa), 
Medya, Üniversiteler, Gençlik Sendikalar, Belediyeler, Okullar, Bakanlıklar, Laik yazarlar, 
TV konuşmacıları, Savcı-Hakimler, Askeri personel (aileler dahil), Başta Almanya olmak 
üzere Avrupa'daki gençlik örgütleri, Kadınlar (çok önemli), MİT, olduğu şeklinde ibarelerin 
yer aldığı,

Organize edilecek güçlerin izlemekle yükümlü olabileceği alanların; 
Kadrolaşmalar, Atamalar, Camilerdeki vaazlar, Kuran kursları, Siyasi İslam medyası, Siyasi 
İslam fınans çevreleri, İran, Cezayir, Suudi Arabistan, Libya, Almanya'daki faaliyetler, İmam 
Hatip faaliyetleri, Cami yapma faaliyetleri, Tarikatların faaliyetleri,

Organizasyona dahil olan laik güçlerin faaliyetlerini rapor edebileceği, 
bildirebileceği dikey ve gerekiyorsa yatay bir haberleşme, iletişim ve rapor sistemi 
kurulması gerektiğini, Gelen bilgilerin merkezde değerlendirilmesini müteakip yeni icraatlar 
planlanması gerektiğini, şeklinde ibarelerin yer aldığı,

ALINMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ TEDBİRLER başlıklı yazıda;
-Kesintisiz Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim yasasının çıkarılması ve uygulamanın 

ciddiyetle takibi,
-Devletteki, özellikle milli eğitim ve emniyet camiasının kadrolaşmasının 

çözülmesi
-Siyasi islamın fınans kaynaklarının kurutulması,
-Şimdilik yeni imam Hatip Lisesi, İlahiyat Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat 

Fakülteleri açılmaması
-Yasal olmayan kuran kurslarının kapatılması,
-Kuran kurslarını veya isteğe bağlı din eğitiminin gerçekçi bir esasa bağlanması,
-İmam hatip lisesi kökenlilerin sadece İmam Hatip Meslek Yüksekokulu veya 

İlahiyat Fakültelerine girebilmelerine imkan sağlayan yasal düzenleme yapılması şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

SİYASİ İSLAMLA MÜCADELEDE ALINACAK TEDBİRLER başlıklı yazıda;
Büyük şirketler yanında siyasi İslam’a maddi destek sağlayan küçük şirket ve iş 

adamlarının tek tek saptanıp gereğinin yapılması,
Maddi destek sağlayan tüm kişi ve kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında etkili 

kampanyalar ile ambargo uygulanarak etkisiz hale getirilmesi,
Kur-an kurslarının açılmaması gerektiği, mevcutların zaman içerisinde 

eritilmesi gerektiği ve devletin tam kontrolü altına alınması gerektiği, (Öğrenciler 
müfredat programı, yurt vb.) şuandaki Kur-an kurslarının yasal dayanağının olmadığı, bu 
kursları veren din hizmetlilerinin maaş dahi almaması,

Uygun görülebilecek bir zaman ve yerde il Başsavcılarına içerisinde bulunan durum 
ve kendilerinden beklenen davranışların münasip yollarla izah edilmesi,

İslam’i hareketin liderleri hakkında dezenformasyon uygulanması,
İslam’i hareketin amaçları ve uygulamaları hakkında gri propaganda uygulanması,
Akit, Milli Gazete, Zaman gibi yazılı basın ile Kanal 7, STV, TGRT gibi görsel ve 

işitsel basının çok yakından takip edilmesi, tek zip, yalanlama, yargıya başvurma gibi 
önlemlerin alınması,

Siyasi İslam’ın Cumhuriyeti ve Laik düzeni yıkmak istediklerinin çeşitli somut 
örnekler ile geniş halk kitlelerine ispat edilmesi,

İslam’i hareketin büyüklerini bir birine düşürücü, birbirini sevmeyen, geçmişte 
problemleri olanların bir birleri ile çatıştırılması ile ilgili önlemler alınması,

Mit Müsteşarlığının geçmişte olduğu gibi Askeri kökenli şahıslara verilmesi,



  

Haşan Celal GÜZEL’in çok fazla ve hakaret edici bir tavırla konuşmasının 
engellenmesi,

Askeri Savcıların olaylara daha fazla angaje olmasının sağlanması,
Türkiye çapında irticaya bulaşmış kişi ve kurumların envanterinin çıkarılması 

bunların bir süreç içerisinde tasfiye edilmesi ve etkisizleştirilmesi, Bürokrat, Şüpheli, İş 
adamı, Zanlı, Öğretmen, Kontrol altında olması,

Yazın gençlerin Kur-an kursları yerine yoğun olarak izcilik kamplarına gönderilmesi,
Okullarda yılbaşının kutlanması, bunun Hristiyan bayramı olmadığının anlaşılması,
Tedbirlerde, tarikat, siyaset, ticaret üçgenin dikkate alınması, Vaizlik müessesesinin 

dinin ve milletin aleyhinde geliştiği için kaldırılması(Yaşar Nuri ÖZTÜRK),
Laik organizasyonun, basma mutlaka nüfus etmesi yönlendirilmesi gerektiğinde 

kullanılması, ve istismar edilmesi,
Taksim ve Çankaya’ya cami yaptırılmaması,
Kara yolu ile Hacca gidilmesine izin verilmemesi,
Bütün dergahların kapatılması,
Siyasi İslam ve Refah Partisinin yaptıkları iyi şeylerin TV’de devamlı ve fazlaca 

gösterilmemesi,
Para ili yabancı yazarlara basın yayın organlarında siyasi İslam aleyhinde yazı 

yazdırılmaması,
RP’li Belediyelerin hiçbirine bundan böyle yasal hakları bile olsa para 

gönderilmemesi, şimdiye kadar aldıklarının onlara yeter de artar bile şeklinde beyanların 
geçtiği,

Milli görüş teşkilatının bölünmesi ve parçalanması gerektiği,
Silahlı kuvvetlerden YAŞ yolu ile ilişiği kesilen subay ve astsubaylara RP’nin kamu 

kurumlarında verdiği yönetim kurulu üyeliklerinin iptal edilmesi,
Prof. Yaşar Nuri ÖZTÜRK’ ün TV’de sunduğu “Işığa Çağrı” Programı’nın çok 

yararlı olduğu, bu programların desteklenmesi ve artırılması,
Siyasi islamı destekleyen şirketlere ve her türlü kuruma ambargo uygulanması,
Adil düzen teorisyenlerinden Erbakan’ın yakın arkadaşı olan Süleyman 

KARAGÜLLE’nin RP içinde başlattığı ve birçok RP’li Akademisyen ve gencin desteklediği 
“Yeni Oluşumcular Hareketi” adlı hareketin desteklenerek siyasi İslam’ın bölünmesinin 
çabuklaştırılması,

Silahlı kuvvetlerin tüm personelinin ve ailelerinin, bu bilginin üst makamlarda 
olduğu, yoktur demeden haber toplama vasıtasının olması, bu konunun organize edilmesi,

Günde 5 vakit camilerden hoparlörlü/hoparlörsüz çok karışık bir düzen içinde 
okunan ezanların Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından bir esasa bağlanması gerektiği, isteyenin 
istediği şekilde ezan okumaması,

ERBAKAN’ın tutarsızlıkları, yalan ve takiyeleri, Şevki YILMAZ’ın pezevenk, 
oruspu v.b söylemleri, Levent KIRCA tipi programlarında sık sık hicvedildiği şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,

EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINDA ALINACAK TEDBİRLER başlıklı 
yazının yapılan incelemesinde;

Türkiye’deki belirli çevrelerin en önemli hedeflerinden birisinin üniversiteler 
olduğu, Siyasi İslam’ın bu kurumu ele geçirmek için çok yoğun çaba sarfettiği, bunların 
en başında üniversitelerde kadrolaşma faaliyetlerinin geldiği ve bu konu da önemli bir 
zemin elde ettiğini, bir diğer teşebbüsünde YÖK kanunu, YÖK’ün kompozisyonunu 
değiştirerek üniversitelerin beyni olan bu kurumu hükümet ağırlıklı bir yapı kazandırmak 
suretiyle ele ele geçirilmesi olduğu, bu amaçla TBMM’ne sevk ettikleri yasa tasarısının 
muhalefetin direnmesi ile yasalaşmadığını, siyasi İslam’ın iktidar ve iktidar ortağı olduğu ilk 
fırsatta bu yasayı Meclisten geçirmek için her yolu deneyeceğinin değerlendirildiği, Yüksek 



  

öğretimin ele geçirilmesinin siyasi İslam’a çok fazla avantaj sağlayacağından buna asla izin 
verilmemesi gerektiği,

Rektörlerin seçimle değil de eskiden olduğu gibi atama yolu ile veya daha çağdaş 
usuller ile gelmesinin yararları göz önünde bulundurularak yeni bir yasal düzenlemenin 
yapılması,

Siyasi İslam’a oldukça angaje olmuş aktif siyasi İslamcılar hakkında yasal 
işlem yaptıktan imtina edilmemesi,

Yurtdışında MEB’ lığı veya YÖK bursu ile okuyan öğrencilerin siyasi İslam ile 
ilgili faaliyetlerinin çok yakından takip edilmesi, bu konuda bir mekanizma 
oluşturulması, gerekirse haklarında yasal işlem yapılarak eğitimlerine son verilmesi,

Siyasi İslam’a angaje olmuş sözleşmeli personelden; Doçent, Yrd.Doç ve Araştırma 
görevlilerinin sözleşmelerinin yenilenmemesi,

El -Ezher ve benzeri üniversite ve Fakülte mezunları MEB’lığı camiasındaki 
görevlerinden bir süreç için uzaklaştırılması,

Daha önceden istihdam edilmiş El-Ezher mazunu öğretmenlerin bu 
görevlerinden uzaklaştırılması,

Potansiyel bir tehlike de Fetullah GÜLEN tarafından yurtdışına açılmış bulunan ve 
açılmakta bulunan ve açılmakta olan orta ve yüksek öğretim kurumlarının olduğu, şuana 
kadar alınan bilgiler de bu okullarda gayet ciddi bir eğitimin yapıldığı, köktenci eğitimlerin 
olmadığı, müfredatlarının ve öğretmenlerinin MEB’ denetim ve kontrolünde olduğu, ancak 
imam hatip okullarının da böyle masumane bir şekilde başladığı, bu gün gelinen çizginin 
ortada olduğu, belki bu gün bir şeyin olmadığı, fakat gelecekte ne olacağının da belli 
olmadığı, bu nedenle bu okulların öğrencileri, öğretmenleri, müfredat programları, özellikle 
ders dışı faaliyetleri yakından kontrol ve takip edilmesi, MEB’lığı denetlemelerinin 
sıklaşması, MİT’in devreye girmesi ve anılan ülkeler ile iş birliğinin yapılması, eğer kontrol 
elden kaçırılırsa, büyük bir siyasi İslam ordusu çok kısa zamanda ülkenin başına bela olacağı,

Orta öğretim kurumlarının; İmam hatip liseleri, meslek liseleri olarak kabul 
ediliyorsa, bunların sayısının mesleğin gerçek kadro ihtiyaçlarına uygun bir biçimde 
azaltılması ve sınırlandırılması,

İmam hatip liselerinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı bina ve sınıflarda öğrenim 
görmelerinin kaldırılması ve  karma eğitime geçilmesi,

Bir çok okulda mescit açıldığı, bundan sonra açılmamalıdır,
İmam hatip lisesi mezunlarının yüksek öğrenimlerini, aynı meslek dalında, yani 

ilahiyat meslek yüksek okulu veya ilahiyat fakültelerinde yapmalarının gerektiği,
İmam hatip lisesi mezunlarına, tüm yüksek öğretim programlarının açık tutulması, 

devrim yasaları arasında yer alan 430 sayılı “Öğrenim Birliği Yasasına” ve de 1739 Milli 
Eğitim yasası ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim yasının, Yüksek öğretiminin amaç ve ilkelerini 
düzenleyen 4 ve 5. Maddelerine aykırılık taşıdığı,

İmam hatip lisesi mezunlarının yalnızca ilahiyat fakültesi ile benzeri alanlarda 
Yüksek Din uzmanı ve dinsel hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli memurları yetiştirici 
programların sınavlarına alınması gerektiği şeklinde ibarelerin yer aldığı,

İSTİSMAR TEDBİRLERİ başlıklı yazıda;
Siyasi İslam ve RP’nin, Aczimendiler, Ali KALKANCI, Müslüm GÜNDÜZ, 

Fadime ŞAHİN, Emine KALKANCI, Hasan MEZARCI, Hasan Hüseyin CEYLAN ve 
Şevki YILMAZ gibi isimlerle ve bunların söylem ve eylemleri ile özdeşleştirilmesi, 
bağdaştırılması, ve devamlı olarak onlar ile beraber mütela edilmesi, siyasi İslama 
önemli ölçüde puan kaybettireceği, RP bunlardan kurtulmak ve kerhen bile olsa onlar 
ile ilgili olmadığını, belirtmek için gayret sarf etmektedir. Bu husus RP’nin önemli bir 
yumuşak kamı olduğu,

Emine KALKANCI’nın başını açması istismar edilmesi, şeklinde ibarelerin yer 



  

aldığı,
SİYASİ İSLAMIN KUVVETLİ ARGÜMANLARI başlıklı yazıda;
“Batı Çalışma Grubunun kaldırılmalıdır. Demokrasilerde böyle kurumlar olmaz. 

Eğer ülkede bir irtica tehdidi varsa, esas itibarı ile bunun değerlendirilmesi ve gereklerinin 
yapılması Genelkurmayın Değil  hükümetin işidir. ”

Karşı Cevap: BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN BİR İÇ TASARRUFU OLDUĞU, 
GENELKURMAY İSTEDİĞİ ZAMAN İSTEDİĞİ ÇALIŞMA GRUBUNU KURAR 
VE KALDIRACAĞI, BU ONUN BİLECEĞİ İŞ OLDUĞU, GEÇMİŞTE DE NİHAİ 
HAZIRLIKTA DA BİR ÇOK ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULDUĞU İŞİ BİTİNCE 
KALDIRILDIĞI, BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULMASINDA DA 
GENELKURMAY, İRTİCA TEHDİDİNİ BİRİNCİ ÖNCELİKLİ BİR TEHDİT 
OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİ, BÖYLE BİR ÇALIŞMA GRUBU KURDUĞU,

Hükümet bu tehdidi yeterince algılayamadığı için Genelkurmay da durumdan vazife 
çıkararak böyle bir girişimde bulunduğu, Silahlı Kuvvetlerin durumdan vazife çıkarmasını 
gerektirecek durum ortadan kalkınca Batı Çalışma Grubunun doğal olarak kaldırılacağı, 
şeklinde ibarelerin yer aldığı,

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-62 Sayısı yazılı 10. 
sayfada;

38 ve 39.sayfalarda, “Halihazırda başta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Konya 
Selçuk Üniversitesi olmak üzere bir çok üniversite yönetim ve öğretim kadrosu ile öğrenciler 
Refah Partisi yandaşları tarafından kontrol edilir hale gelmiştir. 19 Mayıs Üniversitesi de 
belirtilen üniversiteler arasına girmek üzeredir” Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve 
açıklama yapılarak üniversite kurumunu her türlü akımdan korumak için fevkalede 
hassasiyetle hareket edilmektedir denildiği,

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 
263 Sayısı yazılı 29. sayfada; İDDİA 28 olarak belirtildiği, CEVAP 28 kısmında ise yukarıda 
isimleri yazılı üniversitelerin rektörleri Kırıkkale Üniversitesi hariç Sayın 
Cumhurbaşkanımızca atanmışlardır. Üniversitelerde şeriatçı kesimin nüfuzunu yok etmek 
için YÖK Başkanlığının çalıştığı belirtildiği, 

Sanığın soruşturma aşamasında yakalamalı olması nedeniyle ifadesi alınamamış 
kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında özetlenmiştir.

Sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak oluşturulan sanık Çetin 
Doğan'ın koordinatörlüğündeki Kriz Masası- Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki 
toplantılarında alınan kararların icrası için kurye ile kendisine iletildiği, amaç suç 
kapsamında yapılan brifinglere katıldığı, yazdığı belgede brifingte anlatılan konulara 
atıf yaptığı, sanık imzalı ve kendisinin yazdığını ikrar ettiği SİYASİ İSLAMLA 
MÜCADELE YÖNTEMLERİ isimli belgenin Batı Çalışma Grubu amaçları 
doğrultusunda hazırlandığı, sanığın bunun kendi şahsi düşünceleri olduğu yönündeki 
beyanın savunma kapsamında değerlendirildiği ve sanığın Kriz Masası -Batı Çalışma 
Grubu Üst Kurulundan ve kararlarından haberdar olduğu, bunun yazı içeriğinden de 
anlaşıldığı, sanığın amaç suç yönünden mahkumiyet karar verilen sanıklar ile fikir ve 
eylem birliği içinde bulunduğu,sanığı irade beyan edebilecek ve karar alacak konumda 
bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin amaç suça yönelik olduğunun 
kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna 
iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi bölümünde anlatılan 
gerekçeler ve mevcut yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına itibar edilmeyerek 
mahkumiyetine karar verilmiştir.



  

21. SANIK AYDAN EROL YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Sanık hakkında 54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmek suçuna iştirak etmekten 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile  iddianame düzenlenmiştir.

Sanığın suç tarihindeki görevi ile ilgili olarak,1995  Ağustos ayından 1997 Ağustos 
ayına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak, 1997 Ağustos ayından 
1998  Ağustos ayına kadar Kuzey Deniz Saha Komutanı olarak görev yaptığını,

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli 
HRK:7200-77-97/ İGHD.(PL-2) sayılı Batı Çalışma Grubu konulu,Kişiye Özel-Gizli 
kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için  Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderdiği, 

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı Emriyle 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli 
HRK:3429-15-97/İGHD.Pl.Ş (3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu, Kişiye 
Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
gönderdiği, 

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Harekat Konsepti konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli belgeyi sanık Çevik Bir'in gereği için 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderdiği, 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Çevik Bir imzalı 27 Mayıs 1997 tarihli HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı 
Eylem Planı konulu,Kişiye Özel-Gizli kaşeli üst yazısı ve EK-A'sında 19 sahifeden oluşan 
İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb İdris Koralp İmzalı  "Gnkur.Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 gün ve 
HRK. : 3429-64-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı yazısını EK-A'sıdır" başlıklı belgeyi sanık Çevik 
Bir'in gereği için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderdiği, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı 
Eylem Planında İcra Makamında bulunduğu,

Taner Baytok'un Doğan Kitapçılıktan Çıkan Nisan 2001 Baskı Bir Asker Bir 
Diplomat-Güven Erkaya -Taner Baytok Söyleşi isimli kitabının 259-264. sayfalarında Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya BATI ÇALIŞMA GRUBU ile ilgili olarak Taner Baytok 
ile söyleşisinde;

Taner Baytok: Batı Çalışma Grubu bir süre kamuoyumuzu çok meşgul eden bir konu 
oldu. Biraz evvel yeri geldi, bu Batı Çalışma Grubu'ndan bahsettin. Nedir bu konu?

GÜVEN ERKAYA: 28 Şubat öncesinde irtica hareketleri çok artmıştı. Ayrıca 
iktidardaki Refahyol Hükumeti'nin meseleye yaklaşımının, laik Türkiye ve Atatürkçü 
düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, tehlikeyi daha da büyütmekteydi. Bu 
nedenledir ki irtica, Milli Güvenlik Kurulu'nda ülkemize yönelik tehditler arasında ilk 
öncelikli konulardan biri halinde ele alınmaya başlanmıştı.

Yanlış ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara varılmasının önlenmesi, ancak doğru 
bilgiler toplanması ve doğru değerlendirmeler yapılmasıyla mümkün olabilirdi. Bunun için 
ciddi ve güvenilebilir bir istihbarat çalışmasına ihtiyaç vardı. Sadece MİT'in vereceği 
bilgilerle yetinemezdik. Zamanın iktidar yapısı nedeniyle MİT'te, bu konuda yeterli ve 
güvenilir bilgiler bulunmayabilirdi. Bu amaçla Genelkurmay'da bir grup kurulmasını, 
Genelkurmay başkanımıza ben teklif ettim ve Genelkurmay başkanımızın talimatıyla, bu 
grup, Batı Çalışma Grubu olarak Genelkurmay'da kuruldu.

Taner Baytok:Bundan Milli Güvenlik Kurulu'na, başbakana falan haber verdiniz mi?
GÜVEN ERKAYA: Hayır, Gerekmezdi de. Askeri teşkilatın, kendi görevine dahil bir 

konuda, kendi içinde aydınlanması, değerlendirmelerini memleketimizin çıkarları 



  

doğrulusunda daha sağlıklı yapması için ihtiyaç duyduğu bir grup kurması kendi 
yetkisindedir. Madem ki, irticayı bir tehlike olarak kabul ediyoruz, bununla ilgili bilgilerin 
toplanması da doğal bir olay haline gelmektedir.

İstihbarat, karakterindeki hassasiyet nedeniyle çok zor bir iştir. Ancak ciddiyetle ele 
alınır, üzerinde sistematik ve bilimsel tarzda çalışılırsa amacına hizmet edebilir. Batı Çalışma 
Grubu, Genelkurmay'da kuruldu. Gruba Kara, Deniz, Hava kuvvetleri ile Jandarma 
Komutanlığı'ndan üyeler katıldı. Gruptaki Deniz Kuvvetleri temsilcimiz bu gurubun 
faaliyetleri ve neler yapılacağı hakkında, bana muntazaman bilgi verirdi." şeklindeki beyanı, 

Suç tarihinde Genelkurmay adli müşaviri olarak görev yapan sanık Muhittin Erdal 
Şenel 09.05.2012 tarihinde Cumhuriyet savcılığınca müdafii eşliğinde alınan ifadesinde, 
"BÇG'nin Genelkurmay Başkanı'nın talimatı olmadan kurulamayacağı, kurucu olarak Çevik 
Bir'in adı gözüküyorsa da BÇG'nin kuvvet komutanlarının mutabakatı ile Genelkurmay 
Başkanı'na arz edildiği, bunun ardından Genelkurmay Başkanı'nca uygun görülerek 
Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir tarafından kurulduğunu, BÇG’nin Kuvvet Komutanlıkları 
ve JGK bünyesinde birer biriminin bulunduğunu duyduğu " yönündeki beyanı,

Sanık Aydan Erol 15.02.2013 tarihinde cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu 
ifadesinde doğru olduğunu ve imzanın kendisine ait olduğunu kabul ettiği, 

5 Mayıs 1997 tarihli ve İSTH:3429-3-97/İKK.Ş.(317) sayılı Batı Çalışma Grubu 
Bilgi İhtiyaçları konulu GİZLİ ibareli "GİZLİ - KİŞİYE ÖZEL" kaşeli Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Namına/ emriyle İKK.Ş.Md.Bnb.M.Aygüner ve İsth.D.Bşk.E.Şahan paraflı, 
Koordine eden Hrk.Bşk.Tüma.A.Atılan paraflı Kurmay Başkanı Koramiral Aydan EROL 
imzalı belgenin ilk sayfasında üst tarafta Sayın K. öncesiyle birlikte arz. şeklinde el yazısı 
ile yazılıp paraflanan iki sayfadan oluşan ve EK A sında Bilgi formatları bulunan Batı 
Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu belgenin ilgisinin Dz.K.K.lığının 1 Mayıs 1997 gün 
ve İsth:3429-1-97/IKK.Ş. (307) sayılı yazısı olduğu bu yazınında sanığın savunmasında 
belirttiği gibi Deniz Kuvvetlerinin yazdığı 29 Nisan tarihli Genel Kurmay emrine isnat 
edilerek yayınladığı 1 Mayıs tarihli emir referans olarak gösterildiği, Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belge 
sanığın imzasıyla 1 Mayıs tarihinde ana ast komutanlıklara dağıtımının yapıldığı bunun 
sadece Genelkurmay Başkanlığı'ndan,Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca istenenleri 
muhtevidir olduğu, ilgi tutulan emir Güven Erkaya'nın İstihbarat Daire Başkanı Eser Şahan'ı 
çağırıp kendisine dikte ettirdiği bu evrak 1 Mayıs tarihli evraka bir nevi ek olarak 
yayınlandığını,

BÇG kapsamında Deniz Kuvvetlerine bağlı tüm komutanlıklardan Batı Çalışma 
Grubu Bilgi İhtiyaçları adı altında bu bilgilerin istendiğini,

Genelkurmay Başkanlığı'nın 29 Nisan 97 tarihli emrinde irticai yapılanmalar ve 
örgütler hakkında bütün bilgilerin toplanması ve rapor formatları ile rapor edilmesi 
emredilmektedir.Bizzat Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bu emrin geliştirilmesi doğrultusunda 
direktifleri ve İstihbarat Daire Başkanlığı'na dikte ettirdiği notlar gereğince 5 Mayıs 97 tarihli 
ve "Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları" konulu emir İstihbarat Başkanlığı'nca hazırlanmış 
ve Deniz Kuvvetleri Komutanı onayı ve parafı alınarak Deniz Kuvvetleri Görev Talimatı 
esaslarına göre üst komutanlıklara Deniz Kuvvetleri Komutanı emri ile üst ve eşiti 
makamlara Deniz Kuvvetleri Komutanı namına ibaresi ile sanık tarafından imzalandığı, 

Belgenin "1- Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak ilgi ile gönderilmesi 
istenen bilgi ve raporlara ilave olarak aşağıda belirtilen bilgilerin de derlenmesi ihtiyacı 
doğmuştur.

İl ve ilçelerdeki, A. Tüm dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, İşçi ve İşveren 
Sendikaları ve Konfederasyonları, b. Yüksek Öğrenim Kurumları (Fakülte, Yüksek Okul ve 
Enstitüleri), c. Yurtlar (Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Kurum Kuruluşları bağlı Özel 
yurtlar), d. Üst düzey yöneticiler (Vali, Kaymakam, Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye 



  

Başkanları) ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere (Müdür, Daire Başkanları) ait 
BİYOGRAFİLERİ, anılan şahısların SİYASİ GÖRÜŞLERİ, e. İl Genel Meclis ve Belediye 
Meclis üyeleri, f. Siyasi Parti İl ve İlçe Teşkilatları, yönetim kadroları, g. Yerel TV 
radyo,gazete, dergi ve diğger basın -yayın kuruluşları,

2- Anılan bilgilerin derlenmesinde gizliliğe azami dikkat gösterilecek, gerektiğinde 
bölgedeki diğer askeri makamlar ile işbirliği yapılabilecektir. Temin olunan bilgiler 12 
MAYIS 1997 tarihine kadar Ek'te belirtilen formatlara uygun olarak bilgisayar ortamında 
hazırlanarak yazılı ve disketlere kayıtlı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 
GİZLİ/KİŞİYE ÖZEL gizlilik derecesinde gönderilecektir. Bu tarihe kadar temin 
edilemeyenler, teminini müteakip bekletilmeksizin aynı usullerle gönderileceği belirtilmiştir." 
içerikli olup askeri hizmete ilişkin olmadığı,bunun sanık tarafından rütbesi ve konumu 
itibariyle bilinebilecek durumda olduğu, sanığın bçg nin kurulmasından ve 
faaliyetlerinden haberdar olup, 5 mayıs 1997 tarihli belgedeki imzanın sanığa ait olması 
nedeniyle belgenin sorumluluğunun sanığa ait olduğu ve irade beyan ederek belge 
içeriğini oluşturduğu,diğer 10 nisan 1997 tarihli, 29 nisan 1997 tarihli, 06 mayıs 1997 
tarihli ve 27 mayıs 1997 tarihli belgelerle birlikte amaç suç kapsamında oluşturulduğu 
anlaşılmıştır.

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Kurulmasına Dair belgenin 4.maddesinde 
 BÇG’nin Genelkurmay İGHD Merkezinde faaliyet yürüteceğini, benzer bir teşkilatlanmanın 
Kuvvet Komutanları bünyesinde oluşturulacağı belirtildiği ve 29 Nisan 1997 tarihli Batı 
Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin ekinde bulunan Rapor Sistemine göre kuvvet 
komutanlıklarına da Batı Çalışma Grubu raporlarının gönderileceği belirtildiğinden Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığında da BÇG benzeri bir teşkilatlanma kurulduğu, Deniz Kuvvetleri 
kendisine bağlı tüm birliklerden BÇG’nin istediği rapor, belge ve bilgileri toplayarak 
Genelkurmayda bulunan BÇG Merkezine gönderdiği belgelerden anlaşılmıştır.

Katılan Bülent Orakoğlunun ibraz ettiği belgelerden MESAJ FORMATI PP 
051836 C MAY 97 ZPW :061800 C MAY 97 yazılı Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 
Kuzey Deniz Saha Komutanlığına hitaben yazılan gizli-kişiye özel ibareli İSTH:3500- 52- 
97/İKK.Ş.(323)/ DZ/2726 sayılı Gazetede yer alan haberler konulu İSTH.d.Bşk.Alb.E.Şahan 
paraflı, Dz.P.Kd.Bnb.İKK.Ş.Md.Mehmet Aygüner ve Kurmay Başkanı Koramiral Aydan 
EROL imzalı  belge içeriğinin:" 5 MAY 97 tarihli “Yeni Yüzyıl” Gazetesinde yayınlanan 
Beykoz/Çelgeldere köyünde inşa edilmekte olan “Fetih “ isimli külliye hakkındaki “İzinsiz 
Şeriat Külliyesi” başlıklı haber ile ilgili olarak bölgede detaylı bir araştırma yapılacak ve 
sonuç DENKOM’a bildirilecektir" şeklinde olduğu,

 Müşteki Kadir Sarmusak ifadesinde belgede bulunan kayıt sıra numaralarının bir 
gün önce kendisi tarafından hazırlandığını, haberin bir gün önceden Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nca gazetelere dikte ettirildiği yönündeki beyanı, 

Sanığın, sanık Eser Şahan'ın BÇG Üst Kurulunda- Kriz Masası Kurulunda 
görevlendirilmesinden haberdar olmamasının mümkün olmadığı ve 27 Mayıs 1997 tarihli 19 
sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir imzalı üst yazısınında 3 nolu 
maddesinde  " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası 
toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır." maddesinin 
bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun Batı Çalışma Grubu Üst 
Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp irade beyan ederek karar 
alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 
1997 yılı tarihçesinde BÇG'nin kurulmasından sonra İç Güvenlik Değerlendirme 
Toplantılarının  08 Mayıs 1997 , 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 
Mayıs 1997 Perşembe, 2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 Haziran 1997 
Pazartesi, 12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günlerinde Batı Çalışma 



  

Grubu Toplantısı ismi ile yapıldığı, hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa 
ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı bir sonraki toplantının yine  İç Güvenlik 
Değerlendirme Toplantısı ismi ile yapıldığı, Batı Çalışma Grubu üst kurulunun savunmaların 
aksine 54. Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırma amacı ile kurulduğu ve toplantılarını 
amaç suçu gerçekleştirmek kastı ve iradesi ile icra ettikleri anlaşılmıştır.

Sanık Aydan Erol 15.02.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına müdafii eşliğinde 
vermiş olduğu ifadesinde;

1995 Ağustos ayından 1997 Ağustos ayına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını, 1997 Ağustos ayından 1998 Ağustos ayına kadar 
Kuzey Deniz Saha Komutanı olarak görev yaptığını ve emekli olduğunu,

05 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu Deniz 
Kuvvetlerine bağlı tüm komutanlıklardan Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları adı altında 
yukarıda belirtilen tüm kişilerin biyografileri, siyasi görüş/yönlerinin istendiği, Aydan EROL 
imzalı belge ile ilgili olarak ifadesinde; belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu, BÇG 
tarafından verilen emir doğrultusunda evrakın hazırlanarak kendisine gönderildiğini, dağıtım 
gereği için imzaladığını, kendi el yazısı ile “Sayın Komutana öncesi ile birlikte arz” şeklinde 
şerhinin olduğunu, Güven ERKAYA’nın da parafının mevcut olduğunu,

Hanefi AVCI’nın ikametinde aramada elde edilen “5 Mayıs 1997 tarihli Yeni 
Yüzyıl" gazetesinde yayınlanan Beykoz Çengeldere köyünde inşa edilmekte olan "Fetih" 
isimli külliye hakkındaki "İzinsiz Şeriat Külliyesi" başlıklı haber ile ilgili olarak bölgede 
detaylı bir araştırma yapılacak ve sonuç DENKOM'a bildirilecektir" içerikli İstihbarat Daire 
Başkanı Eser ŞAHAN’ın parafının, İKK.Ş.Müdürü Mehmet AYGÜNER’in imzasının, 
Aydan EROL’un imzasının bulunduğu belge ile ilgili olarak ifadesinde; belge ile ilgili 
çalışmayı Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığına bağlı İKK Şube Müdürlüğünün 
yaptığını, evrakı da onların hazırladığını, daha sonra da kendisinin imzaladığını, evrakın 
doğru olduğunu,

Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ile hükümetin ayrılmak zorunda kaldığını 
düşünmediğini, BÇG çalışmaları ile hükümetin istifası arasında bir bağlantı olmadığını 
düşündüğünü, kendisinin BÇG içerisinde bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul 
etmemiştir.

Sanığın kovuşturma aşamasındaki savunması yukarıda savunmalar kısmında 
özetlenmiştir

Sanık suç tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kurmay başkanı olup 
konumu ve görevi itibariyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahının amiri olduğu, 
komutana gizli ve kişiye özel gelen 10 Nisan 1997 tarihli, 29 Nisan 1997 tarihli, 06 Mayıs 
1997 tarihli ve 27 Mayıs 1997 tarihli belgelerden komutandan sonra gelen yetkili kişi 
olması nedeniyle ve Batı Çalışma Grubunun Deniz Kuvvetleri Komutanının teklifi ve 
Genelkurmay başkanının talimatıyla kurulması nedeniyle haberi ve bilgisinin 
olmamasının mümkün olmadığı, 5 Mayis 1997 tarihli belge içeriğinin askeri hizmete 
ilişkin olmadığı, sanığın amaç suç yönünden görev bölümü olarak kendisine verilen 
sanık Çetin Doğan'ın koordinatörlüğündeki Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki 
toplantılara sanık Eser Şahan katılmasından haberdar olmamasının düşünlemeyeceği , 
amacı ve yöntemi itibariyle askeri hizmetlerin görülmesiyle uygunluk göstermesi 
mümkün olmayan belgelerin mahiyetiyle birlikte anlatılmaksızın tebliğ edilmesi ve 
anlaşılmaksızın kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı,sanığın irade beyan edebilecek 
ve karar alacak konumda bulunduğu, verilen emirlerin ve yapılan işlemlerin amaç suça 
yönelik olduğunun kendisi tarafından bilinebilecek durumda olduğu, sanığın 54. 
Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmek suçuna iştirak ettiği sonucuna varılmıştır.

Delillerin değerlendirilmesi bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut 



  

yukarıdaki belgeler karşısında savunmasına itibar edilmeyerek mahkumiyetine karar 
verilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler ve yukarıda açıklanan gerekçeler ile aşağıdaki şekilde 
hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A)1. Sanık TEOMAN KOMAN hakkında "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri 
Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek "suçundan 
cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın  14.12.2013 tarihinde öldüğü 
nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından hakkında açılan davanın 5237 sayılı TCK'nın 64/1. 
ve CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE.

2. Sanık ESER ŞAHAN hakkında "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini 
Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek " suçundan cezalandırılması 
talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın  11.02.2015 tarihinde öldüğü nüfus kayıt 
örneğinden anlaşıldığından hakkında açılan davanın 5237 sayılı TCK'nın 64/1. ve CMK' 
nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE.

3. Sanık SALİH ERYİĞİT hakkında "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri 
Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek " suçundan 
cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın 05.04.2016 tarihinde öldüğü 
nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından hakkında açılan davanın 5237 sayılı TCK'nın 64/1. 
ve CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE.

4. Sanık TEVFİK ÖZKILIÇ hakkında "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri 
Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek" suçundan 
cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın 08.08.2017 tarihinde öldüğü 
nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından hakkında açılan davanın 5237 sayılı TCK'nın 64/1. 
ve CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE.

5. Düşme kararı verilen sanıklar ile ilgili yapılan yargılama giderlerinin Hazine 
üzerinde bırakılmasına.

B)1. Sanıklar ALTAÇ ATILAN, ERSİN YILMAZ, KAMURAN ORHON, 
KÖKSAL KARABAY, METİN YAŞAR YÜKSELEN, ORHAN YÖNEY,REFİK 
ZEYTİNCİ, ŞEVKET TURAN, ŞÜKRÜ SARIIŞIK, YÜCEL ÖZSIR hakkında "Türkiye 
Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men 
Etmek Suçu"nu işlediğinden bahisle 765 sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince 
cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama ve tüm dosya 
kapsamından sanıkların  eylemlerinin  5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi gereğince suç tarihi 
itibariyle yürürlükte olup, zamanaşımı yönünden lehe olan 765 sayılı TCK'nın 171/2. 
maddesinde düzenlenen "gizli ittifak" suçu kapsamında kalıp, bu suçun da 765 sayılı 
TCK'nın 102/3. maddesi gereğince  10 yıllık asli dava zamanaşımı süresine tabi olup, suç 
tarihi itibariyle dava zamanaşımı süresi dolduğu anlaşılmakla, açılan davanın her bir sanık 
yönünden  765 sayılı TCK'nın 102/3. maddesi ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri 
uyarınca AYRI AYRI DÜŞÜRÜLMESİNE.

2. Düşme kararı verilen sanıklarla  ile ilgili yapılan yargılama giderlerinin Hazine 
üzerinde bırakılmasına.



  

C) 1. Sanıklar ABDULLAH KILIÇARSLAN, ABDURRAHMAN YAVUZ 
GÜRCÜOĞLU, ADEM DEMİR,  AHMET DAĞCI, AHMET AKA,  AHMET 
ATALAY EFEER, AHMET NAZMİ SOLMAZ, AHMET ZİYA ÖZTOPRAK, 
ALİCAN TÜRK, ARSLAN DAŞTAN,  ASLAN GÜNER, AYDIN KARAŞAHİN, 
AYHAN CANSEVGİSİ, BAHADDİN ÇELİK, BERKAY TURGUT, CELALETTİN 
BACANLI, CEMAL HAKAN PELİT, CENGİZ KOŞAL, CENGİZ ÇETİNKAYA, 
DOĞAN TEMEL, ENGİN ALAN, ERDAL  CEYLANOĞLU, ERGİN CELASİN, 
ERKAN YAYKIR, ERTUĞRUL GAZİ ÖZKÜRKÇÜ, FUAT BÜYÜKCİVELEK, 
HAMZA ÖZALTUN, HÜSNÜ DAĞ, İBRAHİM SELMAN YAZICI, İSMAİL HAKKI 
ÖNDER, İSMAİL RUHSAR SÜMER, İSRAFİL AYDIN, İZZETTİN İYİGÜN, 
İZZETTİN GÜRDAL, KURTULUŞ ÖĞÜN, LOKMAN EKİNCİ, MEHMET 
BAŞPINAR, MEHMET AYGÜNER, MEHMET ALİ  YILDIRIM, MEHMET 
CUMHUR YATIKKAYA, MEHMET ŞİNASİ  ÇALIŞ, MEHMET FARUK 
ALPAYDIN, METİN KEŞAP, METİN YAVUZ YALÇIN, MUSTAFA KÖSEOĞLU, 
MUSTAFA BIYIK, MUSTAFA BABACAN, MUSTAFA ÖZBEY, MUSTAFA HAKAN 
BURAL, MUSTAFA İHSAN TAVAZAR, MUSTAFA KEMAL SAVCI, NECDET 
BATIRAN, OĞUZ KALELİOĞLU, ORHAN NALCIOĞLU, OSMAN BÜLBÜL, 
OSMAN ATİLLA KURTAY, RUŞEN BOZKURT, SEDAT ARITÜRK, SERDAR 
ÇELEBİ,  SEYFULLAH  SÖNMEZ, SEZAİ KÜRŞAT ÖKTE, ÜMİT ŞAHİNTÜRK, 
ÜNAL AKBULUT, VELİ SEYİT, YAHYA CEM ÖZARSLAN, YAHYA KEMAL 
YAKIŞKAN, YÜKSEL SÖNMEZ,  ZİYA BATUR  hakkında "Türkiye Cumhuriyeti 
İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek " 
suçlarından cezalandırılmaları talebiyle kamu davası  açılmış ise de yüklenen suçun sanıklar 
tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi 
gereğince AYRI AYRI BERAATLERİNE.

2.  Beraat eden sanıklar kendilerini vekaletnameli  müdafii ile temsil ettirmiş 
olduklarından  karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/4 
maddesi gereğince 4.360'er TL  vekalet ücretinin  Hazineden alınarak sanıklara ayrı ayrı 
verilmesine,

   3. Beraat eden  sanıklarla ilgili yapılan yargılama giderlerinin Hazine üzerinde 
bırakılmasına.

  4. Beraat eden sanıkların bu dosyadan gözaltı ve  tutuklu kaldığı günler için 5271 
sayılı CMK'nın 141 ve devamı maddeleri uyarınca kararın kesinleştiğinin tebliğinden itibaren 
3 ay ve her halde 1 yıl içerisinde ikametgahındaki Ağır Ceza Mahkemesinde  tazminat davası 
açmakta muhtariyetine, karar kesinleştiğinde kesinleşmiş beraat kararının   5271 sayılı 
CMK'nın 142. maddenin 1. fıkrası gereğince ilgilisine tebliğine.

D) 1.a. Sanık AHMET ÇÖREKÇİ’nin üzerine atılı bulunan "Türkiye 
Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men 
Suçu"nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi 
hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 
25529 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 
sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

1.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 18.07.2006 



  

tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu 
olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 
oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

1.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

1.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

1.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

1.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' nın 
40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

1.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

1.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

2.a.Sanık   AYDAN EROL’un üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu işlediği 
sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak 
suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

2.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 18.07.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu 
olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 
oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

2.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 



  

yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

2.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

2.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

2.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' nın 
40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

2.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

2.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 3.a. Sanık CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK'ın  üzerine atılı bulunan "Türkiye 
Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men 
Suçu"nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi 
hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 
25529 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 
sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

3.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 18.07.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu 
olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 
oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

3.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

3.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

3.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 



  

TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

3.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' nın 
40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

3.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

3.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 4.a. Sanık  ÇETİN  DİZDAR 'ın üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu işlediği 
sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak 
suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

4.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 18.07.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu 
olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 
oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

4.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

4.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

4.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.



  

4.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' nın 
40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

4.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

4.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 5.a. Sanık  ÇETİN DOĞAN'ın üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu işlediği 
sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak 
suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

5.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 18.07.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu 
olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 
oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

5.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

5.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

5.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

5.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' nın 
40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

5.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

5.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 



  

ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 6.a. Sanık ÇETİN  SANER'in üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu işlediği 
sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak 
suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

6.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 18.07.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu 
olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 
oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

6.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

6.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

6.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

6.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' nın 
40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

6.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

6.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapıldı)



  

 7.a. Sanık  ÇEVİK BİR'in üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu işlediği 
sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak 
suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

7.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 18.07.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu 
olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 
oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

7.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

7.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

7.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

7.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' nın 
40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

7.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

7.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapıldı)

 8.a. Sanık  ERDOĞAN  ÖZNAL'ın üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti 
İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu 
işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara 
alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 



  

CEZALANDIRILMASINA.

8.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 18.07.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu 
olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 
oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

8.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

8.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

8.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

8.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' nın 
40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

8.g. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 9.a. Sanık  EROL ÖZKASNAK'ın üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti 
İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu 
işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara 
alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

9.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 18.07.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu 
olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 
oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

9.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 



  

yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

9.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

9.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

9.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' nın 
40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

9.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

9.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 10.a. Sanık  FEVZİ TÜRKERİ'nin üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti 
İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu 
işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara 
alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

10.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

10.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

10.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

10.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 



  

TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

10.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 
nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

10.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

10.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 11.a. Sanık HAKKI KILINÇ'ın üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu işlediği 
sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak 
suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

11.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

11.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

11.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

11.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

11.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 



  

nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

11.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

11.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 12.a. Sanık HALİL KEMAL GÜRÜZ 'ün üzerine atılı bulunan "Türkiye 
Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men 
Suçu"nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi 
hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 
25529 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 
sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

12.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

12.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

12.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

12.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

12.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 
nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

12.g. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 



  

uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 13.a. Sanık HAYRİ BÜLENT ALPKAYA'nın üzerine atılı bulunan "Türkiye 
Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men 
Suçu"nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi 
hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 
25529 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 
sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

13.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

13.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

13.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

13.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

13.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 
nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

13.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

13.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 14.a. Sanık  HİKMET KÖKSAL'ın üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti 
İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu 
işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara 
alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 



  

Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

14.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

14.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

14.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

14.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

14.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 
nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

14.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

14.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 15.a. Sanık  İDRİS KORALP 'in üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti 
İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu 
işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara 
alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

15.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 



  

1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

15.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

15.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

15.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

15.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 
nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

15.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

15.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 16.a. Sanık  İLHAN KILIÇ'ın  üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu işlediği 
sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak 
suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

16.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

16.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.



  

16.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

16.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

16.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 
nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

16.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

16.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

  17.a. Sanık İSMAİL HAKKI KARADAYI'nın üzerine atılı bulunan "Türkiye 
Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men 
Suçu"nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi 
hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 
25529 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 
sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

17.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

17.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

17.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

17.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 



  

maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

17.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 
nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

17.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

17.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 18.a. Sanık KENAN DENİZ'in üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu işlediği 
sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak 
suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

18.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

18.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

18.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

18.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

18.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 
nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.



  

18.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

18.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

 19.a. Sanık  MUHİTTİN ERDAL ŞENEL'in üzerine atılı bulunan "Türkiye 
Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men 
Suçu"nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi 
hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 
25529 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 
sayılı TCK'nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

19.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

19.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

19.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

19.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

19.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 
nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

19.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

19.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 



  

suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapılamadı)

20.a. Sanık VURAL AVAR'ın üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti İcra 
Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu işlediği 
sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak 
suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

20.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

20.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

20.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

20.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

20.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 
nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

20.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

20.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapıldı)

21.a. Sanık YILDIRIM  TÜRKER'in  üzerine atılı bulunan "Türkiye Cumhuriyeti 
İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu"nu 
işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü nazara 



  

alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan  5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK'nın 147. 
maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

21.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın  3. maddesinde 
18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra 
terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

21.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim 
nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK'nın 59/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak  ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA.

21.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına.

21.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı 
TCK'nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 
4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK'nın 33. 
maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde 
BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği 
hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

21.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin   765 sayılı TCK' 
nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

21.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 
30. ve  31. maddelerinin  sanık yönünden UYGULANMASINA, 

21.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık 
ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a maddesinde 
belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK'nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. 
gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek 
suretiyle  adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek 
uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, 
(ihtarat yapıldı)

22. Haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıklardan sebebiyet verdikleri 
aşağıda  açık dökümü yazılan yargılama giderlerinin 5271 sayılı CMK'nın  325/1-2
madde ve fıkraları uyarınca sanıklardan ayrı ayrı tahsili ile Hazineye irat kaydına,

E) Katılanlardan kendisini vekaletnameli vekil ile temsil ettirenlere karar tarihinde 
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/1. maddesi gereğince 4.360'er TL 
TL ücreti vekaletin haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıklardan tahsil edilerek 
katılanlara verilmesine.



  

F)Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğunun;
- 2013/89  esas  sırasına kayıtlı, Gizli-Kişiye Özel ibareli Genelkurmay Başkanlığı 

tarafından Yüksek öğretim Kurumu Başkanlığına hitaben yazılan 12 Mayıs 1997 tarihli 
Kırıkkale Üniversitesinde görevli bazı öğretim üyeleri konulu 17 sayfadan oluşan araştırma 
tutanağı  olduğu belirtilen 1 adet mühürlü zarfın  dosyada delil olarak saklanmasına,

- 2013/80 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde; Çevik BİR imzalı 04 
Haziran 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu inceleme sonuçları konulu 14 sayfa belgenin 
dosyada delil olarak saklanmasına,

-2013/48 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde 1997 yılında 
(Ocak-Haziran ayları) Genelkurmay Başkanlığından görev yapan Karargah Başkanları "J" ile 
Daire Başkanlarının isim  listesinin dosyada delil olarak saklanmasına,

-2013/39 esas sırasına kayıtlı, mühürlü bir adet zarf içerisinde; 10 Nisan 1997 tarihli 
Batı Çalışma Grubu konulu belgenin dağıtım planının açık halinin dosyada delil olarak 
saklanmasına,

-2012/257 esas sırasına kayıtlı, 1 adet mühürlü karton kutu içerisinde yer alan; 9 adet 
ses kaseti, 13 adet CD, 1 adet DVD, Fotoğraf albümü,arşiv ve basın bültenlerinin aktarıldığı 
4 adet DVD, CD'lerin aktarıldığı 4 adet DVD , Ses kasetlerinin aktarıldığı 1 adet CD'nin 
dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/296 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde MGK Genel 
Sekreterliğinden gelen belgelerin  dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/226 esas sırasına kayıtlı,  mühürlü 1 adet zarf içerisinde;Genelkurmay 
Başkanlığının 20 Eylül 2012 tarih ve AD.MÜŞ:9140-303-12/M.O.A 90035508 (122659) 
sayılı yazı aslı ve ekindeki; Yok Edilecek Arşiv Malzeme Tutanağı (14 sayfa belge aslı 3 
sayfa fotokopi olmak üzere toplam 17 sayfa (Fotokopi 3 sayfanın aslı 2012/214 emanette 
kayıtlı) ve Arşiv Malzemesi Envanteri Başlıklı Tutanağın (177 sayfa belge aslı 3 sayfa 
fotokopi olmak üzere toplam 180 sayfa) (Fotokopi 3 sayfanın aslı 2012/214 emanette kayıtlı) 
dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/175 esas sırasına kayıtlı, sanık Çevik BİR ve Hakkı KILINÇ’ın ikametlerinde 
 yapılan aramada elde edilen  ve zapt edilen dokümanların   dosyada delil olarak 
saklanmasına, Abdullah KILIÇARSLAN, VeIi SEYİT ve Alican TÜRK'ün ikametlerinde 
yapılan aramada elde edilen  ve zapt edilen dokümanların karar kesinleştiğinde  sanıklara 
iadesine,  

-2012/169 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde YÖK'den elde edilen; 
Lacivert renkli üzerinde DİLEK İNŞAAT 56 yazan 1 adet ajanda, Yeşil renkli üzerinde 
FIHRIST-20 yazan büyük boy ajanda ve Orta boy zarf içerisinde 3-4-5 numaralandırılmış 
gazete küpür fotokopisi ve isim listesine ilişkin bilgisayar çıktısının dosyada delil olarak 
saklanmasına, 

-2012/142 esas sırasına kayıtlı,  mühürlü 1 adet zarf içerisinde; Bir adet CD zarfı 
içerisinde M. Ali YILDIRIM' ın 08.05.2012 tarihli ev aramasına ait kamera kayıtları bulunan 
1 adet CD, Bir adet CD zarfı içerisinde; Mustafa BIYIK' ın 08.05.2012 tarihli ev aramasına 
ait fotoğrafların bulunduğu 1 adet CD ve Mustafa BIYIK' m 08.05.2012 tarihli ev aramasına 
ait kamera kayıtlarının bulunduğu 1 adet CD'nin  dosyada delil olarak saklanmasına, 

-2012/120 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde; 25 Nisan 2012 
tarihinde İnönü Bulvarı Devlet Mahallesi Gen. Loj. Nu: 29 E-7 adresinde yapılan arama 
faaliyetine ait (Lokman EKİNCİ) görüntülerin bulunduğu 1 adet B42I4000934-02533 seri 
nolu DVD, 25 Nisan 2012 tarihinde İnönün Bulvarı Devlet Mahallesi Gen. Loj. Kanatlı Apt. 
G Blok. 33/4 Bakanlıklar Ankara adresinde yapılan arama faaliyetine ait (İsmail Hakkı 
ÖNDER) görüntülerin bulunduğu 1 adet B42I4000934-02537 seri nolu DVD,  Yahya Kemal 



  

YAKIŞKAN' m ev arama Video görüntüsü yazan; - 1 adet M560011911-1437 seri nolu 1 
nolu DVD ve  1 adet M560011911-1437 seri nolu 2 nolu DVD. -1 adet M560011911-1437 
seri nolu 3 nolu DVD'nin  dosyada delil olarak saklanmasına, 

-2012/131 esas sırasına kayıtlı, üzerinde Genelkurmay Başkanlığının 15 Mayıs 2012 
gün ADMÜŞ:9140-303-12/M.O.A. sayılı yazısı ekindeki EKA: 36 sayfa dosya fihrist sureti 
ile EKB: 14 sayfa MSB. lığı yazışmaları sureti, yazılı 1 adet mühürlü zarfın  dosyada delil 
olarak saklanmasına,

-2012/108 esas sırasına kayıtlı, 19 Nisan 2012 tarihinde Ziyaürrahman Caddesi 
Kevlebek Sokak No: 34-1 adresinde yapılan aramaya ait (Mustafa Hakan BURAL) 
görüntülere ait toplam 12 adet DVD'nin  dosyada delil olarak saklanmasına, 

-2012/82 esas sırasına kayıtlı, Genelkurmay Başkanlığının 03/04/2012 tarih ve 
12/M.O.A 90032805 sayılı yazısı ekindeki; 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu 
yazı (2 sayfa) ve  Batı Çalışma Grubu Şemasının dosyada delil olarak saklanmasına, 

-2012/3 esas sırasına  kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde; 1 adet CD ve 1 adet 
DVD'nin   dosyada delil olarak saklanmasına,

-2013/10 esas sırasına kayıtlı, mühürlü zarf içerisinde; 1 klasör halinde Tamer 
TATAR'ın 16/01/2013 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcısına verdiği belgeler, tutanak ve 
ifade tutanağının  dosyada delil olarak saklanmasına,

-2013/26 esas sırasına kayıtlı;  mühürlü zarf içerisinde Genelkurmay Başkanlığının 
30 Ocak 2013 tarih ve 9140-244-13/M.O.A sayılı ekinde gönderilen 07 Nisan 1997 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığı İnönü Salonunda yapılan toplantı ile ilgili 9 sayfadan oluşan bilgi 
ve belgelerin  dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/214 esas sırasına  kayıtlı; Genelkurmay Başkanlığının Ad.Müş.9140-303-12 
90035262 sayılı yazısı 27 Ağustos 2012 tarihli AD.MÜŞ. 9140-303-12/M.O.A. EK-A, EK-B, 
EK-C, EK-Ç, EK-D 'den oluşan toplam 14 sayfadan oluşan belge" yazılı bir adet kapalı ve 
mühürlü zarfın dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/199 esas sırasına  kayıtlı, Genelkurmay Başkanlığından gelen 23 Temmuz 
2012 AD.MÜŞ.9140-303-12/M.O.A görev yerleri çizelgesi (8 sayfa) ibareleri yazılı 1 adet 
mühürlü zarfın dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/197 esas sırasında kayıtlı 1 adet üzerinde Genelkurmay Başkanlığından gelen 
26 Temmuz 2012 tarihli 9140-303-12/M.O.A sayılı " Takdir Belgeleri Hakkında" Ümit 
ŞAHİNTÜRK (1 adet), Hakan BURAL (2 adet) , Yahya Kemal YAKIŞKAN (1 adet), Adem 
DEMİR ( 1 adet ), Kenan DENİZ (2 Adet), Şinasi ÇAVUŞ (2 adet), E. Gazi ÖZKÜRKÇÜ (1 
Adet), Y.Cem ÖZARSLAN (1 adet), Ziya BATUR (2 adet), Bahattin ÇELİK (1 adet), 
Yüksel SÖNMEZ ( 2 adet), Salih ERYİĞİT (1 adet), Ruşen BOZKURT (4 adet), Faruk 
ALPAYDIN (1 adet), Osman BÜLBÜL (1 adet), Svl. Mem. Serhat ALTAY (1adet), 
Svl.Mem. Ömer ÖZKAN ( 1 adet)'in  karar kesinleştiğinde sahiplerine iadesine,  EK-C 
Görevlendirme Konulu Belge (1 sayfa)nin  dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/276 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet bez torba içerisinde; 2011/206 
soruşturma (28 Şubat - Batı Çalışma Grubu) ilgili soruşturma kapsamında İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK. 250. Maddesi ile Yetkili) tarafından 20.10.2011 günü 
İstanbul C.Başsavcılığına müracaat eden Tamer TATAR isimli kişinin ibraz ettiği 1 klasör 
içerisinde 187 sayfadan oluşan belgelerin  dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/75 esas sırasına  kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde zarf üzerinde 
Genelkurmay Başkanlığının 14 Mart 2012 tarih ve 9170.303.12 AD.MÜŞ. Sayılı yazı 
ekindeki ; Batı Eylem Planı konulu belge aslı(1 sayfa), Batı Çalışma Grubu Eylem Planı (19 
sayfa) ve Genelkurmay Başkanlığı Brifinglere ilişkin mesaj formlarının (11 sayfa)   dosyada 
delil olarak saklanmasına,



  

-2013/106 esas sırasına kayıtlı, 1 adet mühürlü bez torba içerisinde; YÖK' ten gelen 
belgeler "YÖK 116 Nolu Klasörün asılları" ibareleri yazılı 1 adet klasör" , YÖK'ten gelen 
belgeler "65.Klasör asılları" ve araştırma tutanağının bulunduğu 1 adet klasörün   dosyada 
delil olarak saklanmasına,

-2013/99 esas sırasına  kayıtlı,  2547 Sayılı Kanun uyarınca yurt dışına gönderilen 
Araştırma Görevlilerinden YÖK Başkanlığınca geri çağrılanlar ile ilgili olarak Personel 
Dairesi Başkanlığı Arşivinde (P-1)- (P-13) arası numara verilmiş 24 sayfadan oluşan 
araştırma tutanağının  dosyada delil olarak saklanmasına,

- 2013/52 esas sırasına kayıtlı Genelkurmay Başkanlığının 07 Mart 2013 tarih ve 
9140-50-13/M.O.A. Sayılı yazı ekinde gönderilen mühürlü 1 adet zarf içerisinde; YAŞ 
toplantıları hakkında 3 sayfa belgenin  (Emanetin 2013/19 sırasına ek) dosyada delil olarak 
saklanmasına,

- 2013/51 esas sırasında kayıtlı, Genelkurmay Başkanlığının 03 Mart 2013 tarih ve 
26702250-9140-244-13/M.O.A. Sayılı yazısı ekinde gönderilen; Genelkurmay Karargahında 
görev yapan General ve Amirallerin 1 ila 32. nci sırada, bağlı birliklerde görev yapan General 
ve Amirallerin 33 ila 36.ncı sırada, GATA'da görev yapan General ve Amirallerin 37 ila 
46.ncı sırada gösterildiği çizelgenin olduğu belirtilen belgelerin yer aldığı 1 adet mühürlü 
zarfın  dosyada delil olarak saklanmasına,

-2013/14 esas sırasına kayıtlı, mühürlü zarf içerisinde Genelkurmay Başkanlığının 
gönderdiği 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya ilişkin 6 sayfadan oluşan kimlik bilgileri hk. 
belgenin  dosyada delil olarak saklanmasına

-2013/19 esas sırasına kayıtlı, Genelkurmay Başkanlığının 23 Ocak 2013 gün ve 
9140-50-13/M.O.A sayılı yazısı ile YAŞ toplantıları hakkında 6 sayfa belgenin  dosyada 
delil olarak saklanmasına,

- 2013/16 esas sırasına kayıtlı, Genelkurmay Başkanlığının 12 Ekim 2012 gün, 
9140-303-12/M.O.A sayılı yazı ile YAŞ ayırma listeleri ve K.K.K'lığından ilişiği kesilen 413 
personelin istihbarat kayıtlarından imha edilenlerin imha tutanaklarının  dosyada delil 
olarak saklanmasına,

- 2012/258 esas sırasına kayıtlı,  Aslan DEĞİRMENCİ'den alınan mühürlü 1 adet 
zarf içerisinde; üzerinde Aslan DEĞİRMENCİ'nin ibraz ettiği CD 1-2-3-4-5-6 yazan 6 adet 
CD'nin  dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/226  esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde; Genelkurmay 
Başkanlığının 20 Eylül 2012 tarih ve AD.MÜŞ:9140-303/12/M.O.A90035508 (122659) 
sayılı yazısı ve ekindeki, Yok Edilecek Arşiv Malzeme Tutanağı ( 14 sayfa belge aslı 3 sayfa 
fotokopi olmak üzere toplam 17 sayfa ( Fotokopi 3 sayfanın aslı 2012/214 emanette kayıtlı), 
Arşiv Malzemesi Envanteri Başlıklı Tutanağın (177 sayfa belge aslı 3 sayfa fotokopi olmak 
üzere toplam 180 sayfa) (Fotokopi 3 sayfanın aslı 2012/214 emanete kayıtlı şeklindeki) 
dosyada delil olarak saklanmasına,

- 2012/211 esas sırasında kayıtlı,  Niğde İli Yenice Mahallesi Vali Ünal Özgedek 
Caddesi Yıldız Apartmanı Kat: 1 No:3 sayılı adreste ikamet eden Ümit ŞAHİNTÜRK (T.C 
33158151928) isimli şahsa ait, (1 adet magnum d.gurup marka 16486 seri nolu kahve renkli 
ahşap dipçikli pompalı tabir edilen  ruhsatsız av tüfeği (kılıfı ile birlikte) hakkında  2521 
sayılı Kanun  gereği  işlem yapılması  için mahalli mülki amire bildirimde bulunulmasına,

Emanetin aynı sırasında kayıtlı,Ankara İli Çankaya İlçesi Mutlukent Mahallesi Dicle 
Caddesi No: 83/4 sayılı adreste ikamet eden, Sezai Kürşat ÖKTE (T.C 38302601564) isimli 
şahsa ait, 1 adet 9mm çapında 12651 seri numaralı Kırıkkale marka tabanca ve 1 adet şarjör 
hakkında  Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nin  2012/1753  esas ve  2013/130  karar sayılı 
ilamıyla karar verildiğinden bu emanet eşya hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 



  

Ankara İli Çankaya İlçesi aşağı öveçler mahallesi 1322. Cadde:54/9 sayılı adreste 
ikamet eden, Ahmet AKA isimli şahsa ait 1 adet 9 mm çapında 76667 seri numaralı Kırıkkale 
marka tabanca ve 1 adet şarjör hakkında  Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nin  2013/41 
esas ve  2013/126 karar sayılı ilamıyla karar verildiğinden bu emanet eşya hakkında karar 
verilmesine yer olmadığına, 

- 2012/210 esas sırasında kayıtlı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 
(TMK. 10.Madde ile Yetkili) 24/07/2012 gün ve 2009/191 sayılı yazı ekinde gönderilen 
mühürlü 2 adet zarf içerisinde;  28 ŞUBAT  yazan 1 adet DVD ve BATI yazan 1 adet 
DVD'nin  dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/200 esas sırasına  kayıtlı, 1 adet üzerinde İstanbul'dan gönderilen Ergenekon 
Balyoz- Gölcük ile ilgili 28 Şubat Belgeleri aslı BÇG yazılı 1 adet CD'nin  dosyada delil 
olarak saklanmasına,

-2012/199 esas sırasında kayıtlı, üzerinde Genelkurmay Başkanlığından gelen 23 
Temmuz 2012 tarihli AD.MÜŞ. 9140-303-12/ M.O.A Görev Yerleri Çizelgesi ( 8 sayfa) 
ibareleri yazılı 1 adet mühürlü zarfın  dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/198 esas sırasında kayıtl,ı Genelkurmay Başkanlığının 23 Temmuz 2012 gün 
ve 9140-303-12/M.O.A sayılı yazısı ekinde gönderilen mühürlü 1 adet bez torba içerisinde 
yer alan  EK-A ( Ağustos 1996 YAŞ Kararı - 13 Subay ve 16 Astsubay Hk.),  EK-B ( Aralık 
1996 YAŞ Kararı - 33 Subay ve 36 Astsubay Hk.), EK-C ( Mayıs 1997 YAŞ Kararı - 61 
Subay ve 100 Astsubay Hk., EK-Ç ( Ağustos 1997 YAŞ Kararı - 31 Subay ve 45 Astsubay 
Hk.), EK-D ( Aralık 1997 YAŞ Kararı - 27 Subay ve 32 Astsubay Hk.), EK-E ( Haziran 1998 
YAŞ Kararı - 61 Subay ve 101 Astsubay Hk.), EK-F ( Ağustos 1998 YAŞ Kararı - 10 Subay 
ve 13 Astsubay Hk.), EK-G (Aralık 1998 YAŞ Kararı - 36 Subay ve 50 Astsubay Hk.), EK-Ğ 
(Ağustos 1999 YAŞ Kararı - 16 Subay ve 42 Astsubay Hk.), EK-H ( Kasım 1999 YAŞ 
Kararı - 8 Subay ve 15 Astsubay Hk.)'nin   dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/195 esas sırasında kayıtlı, üzerinde Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 
tarih ADMÜŞ: 9140-303-12 90032301 sayılı EKLER:1-EK-A(suç duyurusu konulu dosyada 
bulunan 18 sayfa evrak), 2-EK-B(Batı Eylem Planı konulu dosyada bulunan 20 sayfa evrak), 
3-EK-C(İrtica Brifing konulu dosyada bulunan 11 sayfa evrak) 4-EK-D(Avukat Başvurusu 
konulu dosyada bulunan 7 sayfa evrak)'nin dosyada delil olarak saklanmasına,

- 2012/187 esas sırasında kayıtlı, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığına ait 1997/285 Hz.ve 1997/77 Karar sayılı Takipsizlik Dosyasının  dosyada 
delil olarak saklanmasına,

-2012/229 esas sırasında kayıtlı olan Kırmızı renkli l'den 274'e kadar 
numaralandırılmış Silahlı Kuvvetler Ajandası 1996 ibareli ajanda ve Yeşil renkli l'den 190'a 
kadar numaralandırılmış Silahlı Kuvvetler Ajandası 97 ibareli ajandanın  dosyada delil 
olarak saklanmasına, aynı emanete kayıtlı diğer dökümanların karar kesinleştiğinde 
sahiplerine iadesine,

-2013/108 esas sırasında kayıtlı, Mühürlü 3 adet ayrı Koli İçerisinde; Bilkent’te 
bulunan Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı arşivinde yapılan arama neticesi elde edilen 
dijital malzemelerin alınan imajlarının bulunduğu (1-17 sıra ile  emanet makbuzunda açıkça 
dökümü yapılan HDD'ler)in   dosyada delil olarak saklanmasına, aynı emanet sırasında 
kayıtlı, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada elde edilen dijital malzemelerin 
imajlarının atıldığı HDD’lerden haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıklara ait 
olanlarının  dosyada delil olarak saklanmasına, diğer emanet eşyalarının ise  karar 
kesinleştiğinde sahiplerine iadesine,

-2013/4  esas sırasında kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde;TBMM Darbe ve 
Muhtıraları Araştırma Komisyonunun hazırladığı komisyon raporu,ekleri ve diğer belgelerin 



  

bulunduğu yazılı 1 adet DVD'nin   dosyada delil olarak saklanmasına,
Dair, Sanıklar Hamza Özaltun Çevik Bir,Vural Avar,Fuat Büyükcivelek, Çetin 

Saner, Alican Türk, Mustafa Kemal Savcı, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz 
Gürcüoğlu, İsmail Ruhsar Sümer, İzzettin Gürdal, Aslan Güner,  Sezai Kürşat Ökte, Ersin 
Yılmaz, Yücel Özsır, Osman Atilla Kurtay, Ümit Şahintürk, Mehmet Başpınar, İzzettin 
İyigün, Ahmet Ziya Öztoprak, Ahmet Dağcı, Mehmet Cumhur Yatıkkaya, Mustafa Bıyık, 
Necdet Batıran, Yahya Kemal Yakışkan, Yıldırım Türker, Mehmet Aygüner, Lokman Ekinci, 
Mustafa Köseoğlu, Cengiz Koşal, sanık Halil Kemal Gürüz müdafii Av. Nevra Didem Yaşar 
,sanık Ersin Yılmaz müdafii Av.Emre Baykurt, sanıklar Lokman Ekinci, Yahya Kemal 
Yakışkan,  Mehmet Cumhur Yatıkkaya ,Fevzi Türkeri, Metin Yaşar Yükselen ve Kamuran 
Orhon  müdafii Av. Aykanat Kaçmaz, sanıklar Lokman Ekinci, Metin Keşap,Yahya Kemal 
Yakışkan müdafii Av. Yasin Tekakça, sanık İzzettin İyigün   müdafii Av. Muazzez Eda 
Kantarcıoğlu, sanıklar  Çevik Bir, Cemal Hakan Pelit  ve Vural Avar müdafii Av. Ümit Kara, 
sanıklar Aydan Erol ve Mustafa Özbey müdafii Av.Fethi Öztürk, sanık Mustafa İhsan 
Tavazar müdafii Av.Namık Öztürk, sanıklar Orhan Yöney, Köksal Karabay ve Altaç Atılan 
müdafii Av.Çağrı Ayhan Şenel, sanık Ahmet Aka müdafii Av.Musa Teberoğlu, sanıklar 
Erdoğan Öznal, Abdullah Kılıçarslan ve Ahmet Aka müdafii Av.Metin Şenay, sanık Kurtuluş 
Öğün müdafii Av.Erdal Özata, sanık Yahya Cem Özaslan müdafii Av.Gülser Erkoç, sanık 
İbrahim Selman Yazıcı müdafii Av.Ümit Gökuç, sanıklar Alican Türk, Mustafa Kemal 
Savcı,  Hikmet Köksal ve Kenan Deniz,   müdafii av. Abdullah  Atilla Bingöl, sanıklar Hayri 
Bülent Alpkaya, İsmail Hakkı Karadayı,Erdal Ceylanoğlu,Aslan Güner ve İsmail Ruhsar 
Sümer Müdafii Av. Erol Aras, sanıklar Cengiz Çetinkaya,Yüksel Sönmez, Serdar Çelebi 
müdafii Av. Müşteba Aydın, sanıklar Çetin Saner ve Ümit Şahintürk müdafii Av.Murat 
Tanfer Türemen, sanık Kemal Savcı müdafii Av.Vefa Toklu, sanık Mustafa Hakan Bural 
müdafii Av.Kadir Ündoğan, sanık Muhittin Erdal Şenel müdafii Av.Deniz Sever, sanık Sezai 
Kürşat Ökte müdafii Av.Canan Alioğlu Uncu, sanık Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu müdafii 
Av.Okan Öçer, sanık Refik Zeytinci müdafii Av.Gürcan Kale, sanık İdris Koralp, Şevket 
Turan ve Berkay Turgut müdafii Av. Akın Şenol, sanıklar Ergin Celasin ve Ahmet Çörekçi 
müdafii  Av. Aydın Akpınar, sanık  Engin Alan müdafii Av. Bora Öge , sanıklar Mustafa 
Bıyık, Mustafa Babacan ve  Mehmet Şinasi Çalış  müdafii Av. Hulusi Coşkun, sanık Şükrü 
Sarıışık müdafii Av.Ali Fahir Kayacan, sanıklar Adem Demir, Metin Yunuz Yalçın,  Veli 
Seyit  ve Ziya Batur  müdafii Av. Şule Nazlıoğlu, sanıklar Ahmet Nazmi Solmaz ve İzzettin 
Gürdal müdafii Av. Ahmet Alparslan, sanıklar Mehmet Şinasi Çalış, Mustafa Bıyık ve 
Mustafa İhsan Tavazar ve  Mustafa Babacan müdafii  Av. Levent Özçelik, sanıklar Celalettin 
Bacanlı ve İsmail Hakkı Önder müdafii Av. Dilek Bacanlı, sanık Ahmet Dağcı ve Mustafa 
İhsan Tavazar müdafii Av.Yaşar Kadir Türkan, sanıklar Oğuz Kalelioğlu ve Mustafa 
Köseoğlu müdafii Av.Prof.Dr Ali Mehmet Kocaoğlu, sanık Mehmet Aygüner müdafii Av. 
Hikmet İşler, sanık Cengiz Koşal müdafii Av.Naci Sözer, sanık Ziya Batur müdafii Av.Erkan 
İncircioğlu, sanık Mehmet Başpınar müdafii Av.Damla Daşdemir, sanık Sedat Arıtürk 
müdafii Av.Batuhan Kurnaz, sanık  Fuat Büyükcivelek  müdafii Av.  Oktay Tuyan, sanık 
Aydan Erol müdafii Av. Nimet Handan Doğan, sanık  Ersin Yılmaz müdafii  Av.  Emre 
Baykurt, sanık Yücel Özsır müdafii Av. Şükrü Gün, sanık Cengiz Koşal müdafii Av.Haydar 
Ulusoy, sanıklar Engin Alan ve Osman Bülbül müdafii Av.Erhan Tokatlı, sanık Mehmet 
Faruk Alpaydın müdafii Av.Levent Koçer, sanık Kurtuluş Öğün müdafii  Av Ece Taşçı, 
sanıklar  Ergin Celasin ve Ahmet Çörekçi müdafii  Av. Aydın Akpınar, sanık Çetin Doğan 
müdafii Av. Hüseyin Ersöz, sanık Ziya Batur müdafii Av. Adnan Serbes, sanıklar  Ruşen 
Bozkurt ve  Ünal Akbulut müdafii Av.Ünzile Güneş  Şenyurt ile müştekiler ve katılanlar; 
Ahmet Balcı, Şerife Kaya, Ayten Durmuş, Fatma Benli, Mehmet Ünver, Eşref Demirci, 
Sadık Güray  Balatekin, Ekrem Karataş, Ahmet Necip Boynueğri, Bahri Demirel, Tayyar 



  

Tercan, Gültekin Koç, Handan Gültekin, Ayşe Adile Özaşkın, Mehmet Kaymaz, Yakup 
Baykan, Ramazan Akbulut, Ahmet Rasim Erenler, Deniz Dilber, Mine Bektaş, Filiz Işıker, 
Mehmet Bektaş, Fatma Aydın Ataş, Mukaddes Veytin, Halit Bağdatlı, Ali Akkaya, Mehmet 
Baş, Mustafa Canbolat, Bilgehan Elmas, İdris Tunal, Reşat Fidan, Resul Küçük, Şükrü Kartal 
Osman Kaçmaz, Necmettin Keleş, Selahattin Babur, Recep Akbulut, Halit Erdoğan, İsmail 
Kaplan, Musa Menekşe, Aytekin Kalay, Necmettin Keleş, Hasan Hüseyin Uludağ, Kemal 
Mete, Çetin Zamantıoğlu, Halit Erdoğan, Ahmet Balcı, Bekir Kocabay, Meliha Aydınlı, 
Ahmet Rasim Erenler, Ahmet Necip Boynueğri, Fahri Demirel, Handan Gültekin ve Sadık 
Güray Balatekin, Müştekiler Mehmet Zeytin Tokar, Musa Okçu, mağdur Şevket Kazan, İlyas 
Töngüş ve Raşit Yazan vekili Av.Mustafa Abbak, katılan Arzu Tatlı vekili Av Cavit Tatlı, 
katılan Hasan Hüseyin Uludağ vekili Av.  Ahmet Taylan, katılanlar Esra  Albayrak  Sümeyye 
 Bayraktar vekili Av. Ömer Faruk Karagüzel ve Av Ferhat Yıldız, müşteki  Mehmet Yaşar 
Soyalan  vekili Av.Kaya Kartal, müştekiler Şadiye Yörükoğulları,Zekiye Demircan,Ülkü Öz, 
Zülfe Kocabaş,Mukadder Değirmenci, Recep Seyhan,Ayşe Nedret Karamehmetoğlu vekili 
Av.Necip Kibar ve Av.Mehmet Alagöz, katılanlar  Fatma Benli ve   Hasan Akay vekili  Av. 
Muhammet  Emin Özkan, müştekiler Hatice Buladı,Nuran Ün,Esra Nur Çoruhlu,Yurdanur 
Acun, Fadime Işıloğlu, Berrin Tuna,Nurşen Özsağır,Şerife Kaya,Süheyla Zeybek, Fatma 
Akdokur,Ayşe Sönmez Yekebaş, Kadriye İlhan ve Davut Okcu vekili Av. Hüsnü Tuna, 
müşteki Nuray Canan Bezirgan, Ayten Durmuş vekili Av. İbrahim Öztürk, müştekiler 
Mahmut Kemal Şahin ve Nevzat Tarhan vekili Av. Namık Kemal Urhan, müştekiler Hatice 
Buladı,Nuran Ün,Esra Nur Çoruhlu,Yurdanur Acun, Fadime Işıloğlu, Berrin Tuna,Nurşen 
Özsağır,Şerife Kaya,Süheyla Zeybek,Fatma Akdokur,Ayşe Sönmez Yekebaş, Kadriye İlhan 
ve Davut Okcu vekili Av. Hasan Bozdaş , müştekiler Ahmet Faruk Ünsal, Aslan Değirmenci, 
Yusuf Tanrıverdi vekili Av. Emrullah Beytar, müştekiler  Resul Küçük, Yasemin Topallar, 
Aysel  Ata, Zekiye  Figen Kaygusuz ve bir kısım   müştekiler vekili Av. Yunus Akyol, 
katılan Fatma Benli, Ayten Durmuş ve Reşat Petek vekili Av.  Mehmet Sarı, katılan Reşat 
Petek vekili Av. Figen Şaştım, katılan Fatma  Akdokur  vekili Av. Zeynep Şen Sayımlar, 
katılan Abdurrahman Dilipak vekili Av. Bülent Demir, katılan Nursel  Tağrı vekili Av.Ayşe 
Doğan Güzel, müşteki İnsan Hakları Deneği  vekili Av. Nilay Nayman yetkilendirdiği 
Av.Rıdvan Konak, Müşteki Şefik Dursun ve katılan Emrin Çebi vekili Av. Cüneyt Toraman, 
Bir kısım  müştekiler vekilleri Av. Abdulgani  Orhan, Av Hüseyin Yılmaz, Av Mehmet 
Karadağ, Müştekiler Mehmet Bekaroğlu, Merve Safa Kavakcı İslam, Teoman Rıza Güneri ve 
Eğitimciler Birliği Sendikası vekili vekili  Av.İsmail Aydos, katılan Mürşide Balaban vekili 
Av.Yıldız Kara, katılan Şerife Kaya vekili Av.Berivan Koca, katılan Fatma Benli vekili 
Av.Şengül Karslı, katılan Berrin Tuna vekili Av.Necati Ceylan, katılanlar Abdullah Er ve 
Abdurrahman Özdemir vekili  Av.Muhammed Enes Çiftçi, müşteki Şerife Kaya vekili Av. 
Mustafa Deniz'in yüzlerine karşı, diğer sanıklar, sanıklar müdafiileri, müşteki, katılan, 
müşteki vekili ve katılan vekillerinin yokluklarında, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi 
Yıldırım’ın (39643) huzurunda, mütalaaya kısmen uygun, kısmen aykırı  olarak  5271 sayılı 
CMK.nın 272. ve 273.  maddeleri gereğince kararın huzurda hazır bulunan sanıklar, sanıklar 
müdafiileri, müşteki, katılan, müşteki ve katılan vekillerine tefhim, yokluğunda karar verilen 
sanıklar, sanıklar müdafiileri, müşteki, katılan, müşteki vekili ve katılan vekillerine kararın 
tebliği  tarihinden  itibaren  7 gün süresi içerisinde Ankara  Bölge Adliye  Mahkemesi 
nezdinde  mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle ya da en yakın Ağır Ceza Mahkemesi'ne (Ağır Ceza Mahkemesi 
yoksa Asliye Ceza Mahkemesi'ne) dilekçe verilmesi suretiyle mahkumiyet kararı verilenler 
yönünden  resen,  istinaf yolu açık olmak üzere, diğer hükümler yönünden  hükmün istinaf 
yoluna başvurulmadığı  taktirde kesinleşeceği  ihtarı ve  oybirliği ile verilen karar açıkça 
okunup usulen anlatıldı. 13/04/2018
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YARGILAMA GİDERLERİ 

A) Ortak Giderler  ;

1-Bilirkişi ücreti   ( 59 adet)             :  76.699,40 TL
2- Çağrı kağıdı gideri( 2295 adet)    :  19.855,50 TL
3-Posta gideri    (983  adet)              +   4.244,70 TL
Toplam                         100.799,60 TL                    

B)Sanık AHMET ÇÖREKÇİ,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98  TL
Çağrı kağıdı   gideri   (2  adet)  +      16.00  TL
Toplam                                          4.815,98 TL

C)Sanık AYDAN EROL,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98  TL
Çağrı kağıdı   gideri   (15  adet)  +   120.00  TL
Toplam                                          4.919,98 TL

D)Sanık CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (6  adet)  +       48.00 TL
Toplam                                          4.847,98 TL

E)Sanık ÇETİN DİZDAR,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98  TL
Çağrı kağıdı   gideri   (2  adet)  +      16.00  TL
Toplam                                          4.815,98 TL

F)Sanık ÇETİN DOĞAN,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98  TL
Çağrı kağıdı   gideri   (21  adet)  +   168.00  TL
Toplam                                          4.967,98 TL

G)Sanık ÇETİN SANER,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98  TL
Çağrı kağıdı   gideri   (7 adet)  +      56.00  TL
Toplam                                          4.855,98 TL

H)Sanık ÇEVİK BİR,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98  TL
Çağrı kağıdı   gideri   (16  adet)  +     16.00  TL
Toplam                                          4.927,98 TL

I)Sanık ERDOĞAN ÖZNAL,



  

Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98  TL
Çağrı kağıdı   gideri   (7 adet)  +      56.00  TL
Toplam                                          4.855,98 TL

İ)Sanık EROL ÖZKASNAK,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98  TL
Çağrı kağıdı   gideri   (7 adet)  +      56.00  TL
Toplam                                          4.855,98 TL

J)Sanık FEVZİ TÜRKERİ,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (6  adet)  +       48.00 TL
Toplam                                          4.847,98 TL

K)Sanık HAKKI KILINÇ,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (8  adet)  +      64.00 TL
Toplam                                          4.863,98 TL

L)Sanık HALİL KEMAL GÜRÜZ,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (11  adet)  +     88.00 TL
Toplam                                          4.887,98 TL

M)Sanık HAYRİ BÜLENT ALPKAYA,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (6  adet)  +       48.00 TL
Toplam                                          4.847,98 TL

N)Sanık HİKMET KÖKSAL,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (6  adet)  +      48.00 TL
Toplam                                          4.847,98 TL

O)Sanık İDRİS KORALP,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (12  adet)  +     48.00 TL
Toplam                                          4.895,98 TL

Ö)Sanık İLHAN KILIÇ,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (11  adet)  +     88.00 TL
Toplam                                          4.887,98 TL

P)Sanık İSMAİL HAKKI KARADAYI,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98  TL
Çağrı kağıdı   gideri   (7 adet)  +       56.00  TL
Toplam                                          4.855,98 TL

R)Sanık KENAN DENİZ,



  

Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (8  adet)  +      64.00 TL
Toplam                                          4.863,98 TL

S)Sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (8  adet)  +      64.00 TL
Toplam                                          4.863,98 TL

Ş)Sanık VURAL AVAR,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (10  adet)  +      64.00 TL
Toplam                                          4.889,98 TL

T)Sanık YILDIRIM TÜRKER,
Ortak giderlerden payına düşen :  4.799.98 TL
Çağrı kağıdı   gideri   (9  adet)  +      64.00 TL
Toplam                                          4.871,98 TL
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